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Reeds bij de verschijning van het Prospectus, te gelijk met de eerste Aflevering van dit Woordenboek, waarvan het eerste of Franscli-Nederduitsche gedeelte thans kompleet het licht ziet, werd het
noodige omtrent de aanleiding tot zijne zamenstellinq, omtrent zijne inrichting, enz. door mij aangegeven,
en 't is hier de plaats, om het Iioofdzakeljke daarvan nogmaals te vermelden.
Toen de oplage van VAN Moocic's Woordenboek, dat langen tijd een' welverdienden goeden aftrek
vond, schier geheel uitgeput was, droeg de eigenaar van 't kopij -regt mij de taak op, daarvan Of een'
lierzienen tweeden druk gereed te maken, Of wei, zoo mij dat noodig voorkwam, een geheel nieuw
Woordenboek, op ongeveer gelijke schaal bewerkt, te leveren. Zonder in 't minst te kort te doen aan
de verdienste van gezegd Woordenboek, heb ik gemeend lot het laatste te moeten overgaan. Om niet
te spreken van zoo vele, aan 't gebied der natuurwetenschappen en der technologie ontleende woorden,
welke v a n Mo o k's Woordenboek niet heeft en gedeeltelijk ook niet hebben kan, miste ik bij een aantal
artikelen die volledigheid van behandeling, die orde in de ontwikkeling der verschillende woordbeteeke
vere?schte schenen. Ik sloeg dan de handen aan 't werk, en stelde mij-nise,wlkmjvotr
zeiven ter taak, om, zoo mogelijk, een Woordenboek te leveren, dat aan de behoefte van onzen tijd
voldoet; een Woordenboek, dat zich gemakkelijk, en zelden vergeefs, laat raadplegen, niet alleen door
den leerling op de scholen, maar ook door den geleerde in zijn kabinet; een Woordenboek, dat ten
sleutel van verklaring en vertolking kan dienen, zoowel voor hem, die een werk over natuur-, of schei-,
of genees- of kruidkunde beoefent, as voor hem, die een theologant of jurist of wijsgeer of ontleedkundige leest; dat de termen van den astronomist en den mathematicus, zoowel als die van den industrieel
en den koopman, van den zeevaarder en den krjgsman verklaart, ja zoo veel doenlijk elke nomenclatuur
bevat ; een Woordenboek, eindelijk, dat niet enkel de gekuischie taal der letterkunde en der beschaafde
standen, maar ook de dageljksche volkstaal opneemt, en ten opzigte van deze laatste eene breede plaats
inruimt aan die gemeenzame zeqswijzen, spreekwoordeljke uitdrukkingen en spreekwoorden, waarin
zich de aard, het karakter, de physionomie der beide volken zoo duidelijk afkaatst en die de aandacht
van den wfjsgeerigen taalvorscher in zoo ruime mate verdienen.
De uitvoering van zulk eene taak - wien, die ze in hare ganeche uitgestrektheid kan overzien en
daarbij de beperktheid zijner krachten gevoelt - wien zou ze niet afschrikken ! Gelukkig wordt zij
eenigzins mogelijk gemaakt, aanmerkelijk verligt door eene reeks van lexikographische werken over
wetenschap en kunst en taal, die vOOr en na, vooral in onzen tijd, het licht zagen. Wat van zoo
menig' auteur in 't gebied der positieve kennis geldt, is vooral van toepassing op den Woordenboekschrijver : hij bedient zich van de werken zijner voorgangers als van zoo vele houwstofl'en, waaruit hij,
met verwerping van het min bruikbare en onder aanvulling van het ontbrekende, een nieuw gebouw
optrekt, of, met andere woorden, die werken dienen hem gezamenlijk tot een voetstuk, dat aan zijn
gewrocht een hooger standpunt moet geven. Ook bij de zamenstelling van dit fransch-nederduitsch
Woordenboek werd een vljtig en dankbaar (wij hopen, ook een gepast en oordeelkundig) gebruik gemaakt van den arbeid der beroemdste fransche Lexikographen; inzonderheid is er geraadpleegd met de
werken van de Académie, van Laveaux, Napoldon-Landais, vooral ook, maar met veel omzigtigheid, van Beschereile, die in zijn Dictionnaire National een verbazend rijke voorraadschuur van
taalwetenschap opgetrokken en den arbeid van al zijne voorgangers op het lexikoqraphisch terrein aan
eene strenge kritiek onderworpen heeft, maar die op zijne beurt een' allerscherpsten beoordeeiaar heeft
gevonden in Poitevin, van wiens arbeid almede partij is getrokken. Voor de termen uit het gebied
der natuur-wetenschappen strekte mij vaak Jourdan's Dictionnaire tot vraagbaak, terwijl bovendien
nog een menigte werken over natuurlijke historie. over technologie enz. door mij zijn nageslagen
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Bij de behandeling van ieder woord heb ik allereerst naar duidelij kheid, naar algemeene verstaanbaarheid gestreefd, en waar bloote vertaling van het woord daartoe niet toereikend scheen, eene korte omnschrjving gegeven. Bij woorden van meer dan ééne beteekenis geldt als vaststaande regel, dat eerst
de eigenl ij ke en letterlij ke, dan de meer uitgebreide en vervolgens de overdragteljke of figuurlijke zin is
opgenomen; terw ij l elke dier beteekenissen, waar 't noodig en nuttig was, door synoniemen of zinverwante woorden ofwel door voorbeelden is opgehelderd, en gepaard gaat met de opgave der gebruikelijkste
zegswijzen en spreekwoorden, in welke het behandelde woord eene hoofdrol speelt. De verschillende
deelen der woordverklaring zijn door liggende streepjes gescheiden; terwijl voorts de aanwending van
verschillende lettersoorten, van klein - kapitalen in 't ligchaam van vele artikelen, en dgl., het hare zal
bijdragen om het oog spoedig het gezochte te doen vinden. De vette of zoogenaamde compact-letter,
waarmede ieder hoofdwoord is gedrukt, zal het vinden van dat woord gemakkelijk maken ook daar,
waar men, om ruimte te sparen, vele woorden van dezelfde etymologische familie onder ééne alinea
heeft gerangschikt.
Dat bij ieder hoofdwoord het rededeel, waartoe het behoort, en, waar 't vereischt werd, ook de soort
van het rededeel wordt opgegeven, behoeft naauwelájks vermelding. Bij de substantieven was echter die
aanduiding overtollig, daar de achtergevoegde letters m. en f. voor de beide geslachten die woordensoort
genoeg kennelijk maken. Diezelfde twee letters, benevens de n. ter aanduiding van 't neutrum of onzijdig geslacht, zijn ook gebezigd tot geslachtsaanwijzing der nederduitsche substantieven. B ij de adjectieven van verschillenden uitgang voor de beide geslachten, zoo mede bij de substantieven, die levende wezens beteekenen en voor beide geslachten niet denzelfden vorm hebben, is de vrouwelijke uitgang
onmiddellijk achter den mannel ken vorm geplaatst, en wel naar eene zoo eenvoudige regelmaat, dat
men daarin bezwaarlijk kan mistasten. Waar afwijking of onregelmatigheid plaats heeft, is dit kort,
en zoo wij meenen, duidel ij k aangewezen. Voorts zal de gebruiker van dit Woordenboek nog menige
andere grammaticale bijzonderheid, zoo als b. v. het meervoud der zamengestelde substantieven, ook dat
der op al eindigende substantieven en adjectieven„ 't gebruik van avoir of être bij de onzijdige werkwoorden, enz. als in 't voorbijgaan vermeld vinden.
De als adjectieven gebruikte deelwoorden, het verledene zoowel als het tegenwoordige, hebben eene afzonderlZjke plaats in de alphabetische woordopvolging gekregen; waar echter die orde het niet verhinderde, is het als adjectief voorkomende verleden deelwoord als zoodanig bij zijn werkwoord vermeld.
Ook is het dienstig geacht, bij schier alle werkwoorden, die voor den terugwerkenden en wederkeerigen
vorm vatbaar zijn, die beide vormen afzonderlijk te vermelden.
Wat de uitspraak der fransche woorden betreft, hare algemeene regels zijn bij den gebruiker van dit
Woordenboek als bekend ondersteld; waar zij van die regels afwijkt of in een of ander opzigt eenige
zwarigheid kan opleveren, is zij onmiddellijk achter het_, woord, en wel naar de regelmatige fr a n s c h e
uitspraak, aangewezen. Bovendien vindt men aan het hoofd van iedere letter des alphabets een artikel,
dat de orthoepische bijzonderheden dier letter beknoptelzjk opgeeft.
Ter wille van den Vreemdeling, en inzonderheid van den Franschman, die casu quo met medehulp
van dit Woordenboek onze taal mogt willen aanleeren, heb ik zekere nederduitsche woorden van een
accent voorzien. liet zijn inzonderheid de lettergrepen be en ge, en de uitgangen elan en eren, waar
die lang zijn (b. v. in bédelen, gével; bevélen, hantéren), op welke men dit accent aantreft. Ook
waar een woord uit verscheidene korte lettergrepen bestaat, is die, welke den klemtoon heeft, vaak met
een toonteeken voorzien, zoo als dit mede 't geval is in woorden van gelijke spelling maar van verschilrende beteekenis (als v é r w e n d en v e r w é n d, k ó r n e t en k o r n ë t, enz.), ten einde eene verkeerde uit
waarin de vreemdeling zeer ligt vervalt, te voorkomen. Om gelijke reden zijn doorgaans ook-sprak,
ale aan 't fransch ontleende basterdwoorden met een toonteeken gemerkt. Ik erken intusschen, met een'
leachten Recensent, dat die accentuatie van nederduitsche woorden een wat vreemde figuur maakt, en
mchroom niet, als mijne tegenwoordige meening er bij te voegen, dat zij Of meer stelselmatig door 't gan;che werk toegepast, Of geheel weggelaten had moeten worden. Die onschuldige teekentjes zullen
;ntusschen, zoo zij al niet veel baten, gewis ook niet veel schaden. In 't hollandsch - fransch gedeelte van
iet Werk zal ik mij te dezen opzigte aan een' vasten regel binden.
In de spelling der fransche woorden heb ik de Académie gevolgd; is ergens, om eene of andere
eden, daarvan afgeweken, dan staat dit er bij vermeld. Voor het nederduitsch heb ik gemeend, mij
n dit Werk over 't geheel aan het algemeen gebruikelijke stelsel van Siegenbeek te moeten houden.
De in dit Woordenboek gebezigde Verkortingen, meestal het vak van wetenschap, kunst, enz., waar oe een woord behoort, betreffende, alsook de teekens, vindt men achter deze voorrede verklaard. —
tan het einde van 't Werk treft men de toegezegde lijsten of tabellen aan, namelijk eene L ijs t van
Tans = en Vrouwen-namen, eene Geographische lijst en Bene Tafel der onregelmatige
,

Verkwoorden.
Er blijft mij nog over, een woord te zeggen aangaande de uitgebreidheid, die dit Boekdeel gekregen
eeft boven de bij 't Prospectus gedane raming, b ij welke de Uitgever v a n M o o c k's Dietionnaire tot
maatstaf had genomen. Reeds bij de bewerking der eerste letters bleek mij, dat ik verre buiten de gedtte grenzen moest gaan, wilde ik getrouw blijven aan mijn plan om een zoo veel mogelijk volledig
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Woordenboek te leveren, of dat ik, zoo ik die grenzen niet overschrijden wilde, duizenden nieuwe aanwinsten der taal on vermeld, duizenden nuttige en noodige verklaringen achterwege moest laten. Mijne
keuze kon en mogt niet twijfelachtig zijn, en dit te minder met het oog op den uiterst lagen prijs
(7 1,2 cent per vel van 16 bladzijden, ieder met 88 kompres gedrukte regels bedekt), voor welken de Uitgever dit Werk heeft verkrijgbaar gesteld. Wij vleijen ons, dat het taallievend en taalbeoefenend publiek
zich, ter wille van het tegenwoordig gehalte van dit Woordenboek, zijne prijsvermeerdering gaarne zal
getroosten.
Ten slotte. Terwijl ik met deze regelen de laatste hand leg aan een Werk, welks zamenstelling mij
vier jaren lang schier onverpoosd heeft bezig gehouden, gevoel ik maar al te wel, dat ik de mij opgedragen taak, het mij zelven voorgestelde plan niet dan onvolkomen, gebrekkig heb volbragt. Wel mag
ik betuigen, zeer veel vlijt, moeite en zorg aan dit Boekdeel besteed te hebben; maar toch, al hadde ik
niet reeds bij den aanvang geweten, dat geen menschenwerk, gevolgelijk ook, niet het mijne, ooit de
volmaaktheid bereiken kan, elke terugblik, dien ik, al voortschrvende, ter wille van de veelvuldige ver
ijzingen op het afgewerkte gedeelte moest slaan, zou er mij van overtuigd hebben. Wat mij bij die-w
terugblikken als verkeerd of overgeslagen in de oogen viel, heb ik in een aanhangsel aan 't einde van dit
deel, onder het opschrift Bij voegsels en Verbeteringen, vereenigd. Gewis zullen er meer feilen -- ik mag hopen niet al te veel — in aanwezig zijn; maar die op te sporen, door nogmaals met het
oog de lange baan van 4 tot Z te doorwandelen, daartoe, 'k beken het, ontbrak mij de moed. Ik kan
dus niet anders, dan daarvoor de toegevendheid van Beoordeelaars en Gebruikers inroepen, en die zal
m# gewis ook door niemand geweigerd worden, die weet, hoe ligt het oog des correctors in soortgelijk
drukwerk op de niet zelden onduidelijk afgetrokken proefbladen en revisiën iets over 't hoofd ziet.

GOUDA, 45 Au flustus 1858.
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NB Bij de onderstaande verklaringen der verkortiugen betreffende namen van wetenschappen, kunsten, enz., denke men zich, zoo 't er niet reeds bijgevoegd is, de woorden terme de.,, term
van of uit de,., b. v. Atsic = Tern.., d'agriculture, term uit den landbouw.

A.
a.

actif, bedrijeend, overqankeljk.

Artif.

Artificier, vuurwerker, vuur

Arti ll .

Artillerie, artillerie of geschut-

Astr. of Astron.
Astrolaux.
Aziat.

werkers-term.

kunde, artillerie-term.
Astronomie, sterrekunde.
A strologie, sterrewigc/ielarj.
auxiliaire, Itelpend, huipwoord.
Azialisch.

abs. of absol.

absolument, onbepaald, zonder

abusiv.

abusivement, bij misbruik, ver-

adj.

adjectif,

Admin.
adv.

Aftin.

Administration, zaaicheheer.
aciverbe, bijwoord.
Affineur (terme d'), afdrjvers-

Bang.

Banque, Banquier, bank, ban-

Agric.
Agron.

Agriculture, landbouw.
Agronomie, landhuishoudkun-

Barb.

Barbarisme , taalwoest/zeid,
vreemde , verkeerde woord-

Aich. of Aichini.

Alchimie, alc/iimie of goudma-

Beaux arts,

Beaux arts, schoone kunsten.

voorwerp.

keerdeljk.
bijvoegeljk naam-

woord.

term, term der metaal-zulveraars.
de.

Amid.
Anat.

kerskunst.
Algulire, algebra of stelkunst.
Amidonnier,stjfselmakersterrn.
Anatomie, onlleedkunde.

Anc.
--- chev.

Ancien, Ancienne, oud, oude.
Ancienne chevalerie, oud rid-

--- cout.

Ancietines coutumes, oude kos-

---jur.

Ancienne jurisprudence, oude

-- hgisl.

Ancienne ligìslation, oude wet-

.-- mar.

Ancienne marine, oud zeewe-

Alg. of Algèb.
Anc. clianc.

-- mil.
--

--

putt.
Test.

angl.

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

ram.

Arch. of Archit.

Archeol.
Arith.

Arm. of Armur.
Arp. of Arpent.
Arqueb.

art.

Ancienstyle de chancellerie,

oude kanselarj-stji.

derwezen.

turnen of gebruiken, oud gebruiks'regt.

regtsgeleerdheid.
gedag.

zen, verouderde zeeterm.
Ancien terme militaire, oude
krjgsterm.
•
Ancienne pratique, oude praklijk ,oude term der regtspraktijk.
Ancien Testament, Oud Testament.
anglais, engelsch.
Antiquité, oudheid.
Antkjuité grecque , grieksche
oudheid.
Antiquitii romaine, romeinsche
oudheid.
Architecture, bouwkunde.
Archiologie, oudheidkunde.
Aiithmétique, rekenkunde.
Armurier, wapensmid, wapenmakers-term
Arpentage ,landmeetkunde ,
landmeters-term.
Arquebusier ,qeweermaker
wapenmakers -terin.
article lidwocnd.

B
kier, bankiers-term.

vorming.

belgisch.
Bible, bijbelterm, uit den Bijbel.
BiN.
Bijoutier,
juwelier, juweliersBijout.
term.
Billard,biljartspel,
Bill.
biljart-term.
Blason, wapen/cunde, blazoen.
Bias.
Bonn. of Bonnet. Bonneterie,kousen- en inutsen/iandel.
Botanique, planten- of kruidBot.
kunde.
Boucher, slager, slagers-term.
Bouch.
Boul. of Boulang. Boulanger, broodbakker, bakkers -term.
Boutonniei ,
knoopinaker,
Bout.
knoopmakers-term.
Boyaudier, darmsnaarmakersBoyaud.
term.
Brasserie,brouwerij , brouBras.
wers-term.
Brig. of Briquet. Briqueterie,steenbakkers-term.
Braderie, borduur-term.
Broth
hurl.
burlesque (style), in koddigen
stijl.
ii. v.
by voorbeeld.
belg.

C.
Call. of Calligr.

Calligraphie ,schoonschrijf-

Carr. of Carross.
Cart.
Catti. of Cathol.

Carrossier, koetsenmakers-term.
Cartier, kaartenmakers term.
Catholicisme, culte catliolique,

Catopt.
Cliam.

Catoptrique, spiegelleer.
Chamoiseur , zeemtouwers -

kunst.

bij de liatholjken, term der
katholjke kerk.

term.
Clianc. ofChanceli. Chancellerie (style de), kon.celarij-stjl.
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Chand.

Chandelier,Clïandellerie,kaar-

Ecol.

Chap.

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

ecclés.

semakers-tern.

Charc.
Charp.
Charr.
Chas. of Chass.
Cbaudr.
Chev. ofCheval.

Charpentier,timmermans-term.
Charron, wagenmakers -term.
Chasse, jagtterm,hij't jagt
wezen.(term.
kopersiagers Chaudronniei
Chevalerie, hij 't oude ridder-

wezen.
Chimie, Chemie, schcikunst.
Chimie ancienne, oude chemie.
anc.
Chir.
Chirurgie, wond/zee/kunst.
Chion. of Chronol. Chronologie, tijdrekening.
coil. of collect.
collectif of collectivement, verzamelwoord, in verzamelenden zin.(term.
Corn.
Commerce ,handel , handelsChirn.

.----

camp.

compar.
cond. of condit.
Cotif. of Confis.

Confit.
Conj.
Constr.
----

nay.

Cord.

composi, zamengesteld.

comparatif, vergelijkende trap.
conthtionuel ,voorwaardelijke
tijd.
Confiseu r , suikerbakkers-term,.
Confiturier, konfeturiers-term.
Conjonction, voegwoord.
Construction, bouw -term, in
de bouwkunst.
Construction navale, scheeps
bouw -term.
-

Cordier, touwslagers-term.
Cordon. of Cordoi) n. Cordonnier,schoenmakers-term.
Corr.
Corroyeur, leertouwers -term.
Cost.
Costume, kostuum,kleederdragt.

Cout. anc.

Coutumes anciennes, oud ge-

Cout. of Coutur.

Couturière , naaisters -terzn.
Coutelier, messemakers-term
Couvreur, leidekkers -term.
Cristallographie , kr i stal/ze -

Cru.

Critique, kunstbeoordeelinq,
kritiek.(term.
Cuisine,kookkunst, keuken-

Coutel.
Couvr.
Crist. of Cristall.
Cuis.

.

dom.
pout.

Economie politique, staat buis-

----

,

rui.

izoudkunst ,
. term.

huishoudings -

, houdkunde.
, houdkunde.

landhuis-

Economie rurale,

Ecrit.

Ecriture, Heilige Schrift, in de

égypt.
eig.

égyptien, egyptisch.
eigenlijk, in eigenljken zin.
eiland.
elliptiquement, elliptique,bij
uitlating,eene uitlating bevattend.
Emailleur, brandverwers-term.
en zoo voort.
Epinglier, spelde-en naaide-

cit.

ellipt.
Email.

e,nz.

Epingl.
,

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

bij/ze/taal.

, makers-term.

Equitation, rjkunst.
Escrime, schermkunst, schermschool, scherm -term.
espagnol, spaansch.
et ce qui suit, et cmtera, en
zoo voort.
europeesch.

exag.
Expr.
-prov.

par exagiration,bj veryrooting.
Expression, uitdrukking.
Expression proveftiale,spreekwoordeijke uitdrukking.

I.
Fabr.

fdminîn,vrouwelijk , van 't
vrouwelijk geslacht.
Fabricant, fabrikant, fabrjk

tam.

familier, familidrement ,ge-

bruiksregt.

sclzrijving.

keljk.

Economie, huishouding, term
, van 't huishouden.
Economie domestique, huis-

Ecoti.
---

École, schoolgeleerdheid, schooltaal, school-term.
ecclisiastique, geestelijk,ker-

-

u,ezen.

meenzaam, in gemeenzamen

stijl.

Dans. of Danse,
défect.
dimonstr.
dénigi.

Didact.

Danse, danskunst, dans -term.
ddfectueux, gebrekkig
démonstratif, aanwijzend.
dmnigrement (avec) , met minachting, smadeljk.
Dentiste, tandmeesters-term.
departement.
dergelijke.
Dessin, teekenkunst.
Dévotion, in de taal der vromen, godsdienst-term.
Didactique, leer of onderwijs-

Dioptr.
Diplorn.

Dioptrique, straalbrekingsleer.
Diplomatie, staats- of gezant-

Distill.

Distillation ,stookkunst , de-

Div/n.

Divination, wigchelarj, waar-

Dogm.
dom.

Dogmatique, term der geloot'sclomestique, de huishouding, de
landhuishoudkunde betrefl'end.
Doreur, vergulders -term.
Droit, regtewetenschap.
Droit coutumier, lands- of ge-

Dent.
dep. of depart.

dergl.

Bess.
Dévot.

Dor.

Dr.

Dr. cout.
Drap.

Dynam.

term,woord der leervoordragt.
schapskunst.

stilleerders-term.
zeggerj.

(leer.

bruikeljk regt.
Drapier, lakenwevers-, lakenverkoopers-term.
Dynamique, krachten/eer.
E.

e. a.
Eaux et for.

en andere.
Eaux et forêts, waterstaat en
boschwezen.

Fauc. of Fauconn. Fauconnerie, valkerj, valkeniers -term.
Fdodalité, leenstelsel, uit den
Féod.
tijd van, 't leenstelsel.
Ferbl .
Ferhlantier, bliksIagers -tem.

fig.

Fin. of Financ.
Fleur.
Fond.

figui-é (an), figurément, figuurlijk, in oneigenljken zin.
Finances, fsnantie -wezen.
Fleuriste, bloemkweekers-term.
Fondeur,gieters -term, smelters-term.

Fondeur de caractères, lettergieters -term.
Forêts, forestier, boschwezen.
For.
Forgeron, grofsmids term.
Forg.
Fortification ,vestingbouw Fortif.
kunst.(term.
Fourb. of Fourbiss. Fourbisseur ,zwaardvegers France, Frankrijk.
Fr.
futur, toekomende tijd.
fut.

Fond. de caract.

-

M
LI

génit.
Gant.

gmnitif, tweede naamval.

Gëm/al.
Gdod.

Gdnëalogie, geslachtkunde.
Géodésie, aard- of landverdeeling, aardmeting.
Giographie, aardrijkskunde.
Gdologie, aardkunde, aardvor

Géogr.
Gol.
Gdom.

Glac.
Guom.
Gouvern.

Gantier,handschoenmakers

-

term.

-

mingsleer.
Géomdtrie, meetkunde.

Glacerie, spiegelmakers -term.
Goomonique ,zonnewijzerkunst.
Gouvernement, gouvernement.
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X
Gray.

grecque, grieksch.
2eac^imaire, spraakkunst.
Graveur, gravure,graveurs-

Guer.
Gymn.

Guerre, krjgswezen.
Gymnastique liqcliaamsoefe-

Lm.

term.

H. d'Allem.
H. dAngi.
H. ecci.
H. mod.

ning, gymnastiek.

Histoire, gesckiedens.
Histoire ancienne,oude geschiedenis.
Histoire d'Allemagne, geschie-

denis van Duitschiand.
Histoire dAngleterre, geschiedenis van Engeland.
Histoire eccldsiastique, kerkeljke geschiedenis.
Histoire moderne, nieuwere ge-

H. rel.

schiedenis.
Histoire naturelle, natuurlijke
historie.
Histoire religieuse, godsdienst-

H. rem.

Jilstoire romaine, romeinsche

H. sacr.

Histoire sacrëe,gewijde ge-

H. n.

Littérature moderne, nieuwere

Liturg.
Lee

.

terkuncle.

letterkunde.

Liturgie, kerkdienst, inzenderheld katholieche kerkdienst.
Locution zegswijze, uitdruk
.

-

king.

--

adv.

Locution adverbiale, bijwoor-

---

coni.

Locution conjonctive voeg-

--

--

fam.

deljke uitdrukking.

,

woordeljke uitdrukking.
Locution familière, gemeenzome zegswijze.

tam. et prov. Locution familidre et proverIdale, gemeenzame en spreek-

woordeljke zegswijze,

interj.

Locution interjective, ets tus-

--

pop.

Locution populaire, volksuit-

--

prép.

Locution prépositive, als voor-

prov.

Locution proverbiale, spreek-

--

-

schenwerpsel gebezigde uitdrukking.
drukking, volkszeggen.

zetsel dienende uitdrukking.
woordeljke uitdrukking.

geschiedenis.

Log.

geschiedenis.

Luth.

Lombardisch-Penetiaanseh.
Luthier nzuzfjk-instrument
makers-term.

M.
M. p1.

masculin, mannelijk.
masculin plui'iel mannelijk

Mac. of Maconu.

Macon, Maconnerie,metsebaars-

Mach. bi yap.

Machine a vapour, stoomma-

Man.
Menu!.

Manége, rjkunst, rjschool.
Manufacture manufactuui'-,

schiedenis.
Histoire, geschiedenis.
Hist.
hoofdst. of lifdst. hoofdstad.
Horl. of Horlog. Horloger, uurwerk- of herbgìe-makers-term.
Hort.
Horticulture, tuinbouw.
Hydr. of Hydraul. Hydraulique waterbeidingskunst, waterwerken, water,

Hydrost.

Littrature ancienne, oude let-

mod.

,

H
H.
H. anc.

Litt. anc.
---

bouwkunst.
Hydrostatique, waterweegkun-

de, waterstandsieer.

I

.

Lomb. Venet.

Logique, redeneerkunde.
,

-

,

meervoud.

term,metsel-term.

chine.

,

fabrjjkwezen.
Marine, zeewezen.

impart.

imparfait, onvolmaakt verleden

Mar.
Maréch.

Mardcbal, Maréchallerie, hoef-

impér.
impers.
Impr. of Imprim.
indécl.

imperatif, gebiedende wijs.
impersonnel, onpersoonljk.
Irnprimerie, Imprimeur, boekdrukkers-term.
indéclinable onverbuigbaar,

Math.
Mécan.
Méd.
Méd. vétdr.

Mathématiques, wiskunde.
Mécanique, werktuigkunde.
Mddecine, geneeskunde.
Médecine vétérinaire, veeart-

indef.
indic.
infin.
injur.

indéfini, onbepaald.
indicatif, aantoonende wijs.
infinitif, onbepaalde wijs.
injurieux (terme), schimp- of

Mégiss.
Men. of Menuis.

Mégissier, zeemtouwers-term.
Menuisier, schrjnwerkers- of

Mdtall.

Métallurgie, scheikunde of be-

interj.
invar.

interjection tusschenwerpsel.
invariable, onveranderljk.

Métaphys.

Mdthaphysique, bovennatuur

inz.

iron.
irr. of irreg.
ital.

tijd.

,

onveranderljk.

scheldwoord.
,

inzonderheid.

ironiquement, spottenderwijs.
irrégulier, onregelmatig.
italien, italiaansch.

J
jap.
Jard.

japonais, japaneesch.
Jardinage, tuinderij, tuinmans-

J. Chr.
Jeu
Joalli.
Jur.

Jdsus Christ, Jezus Ghristus.
Jeu, speel-term.
Joaillier, juweliers-term.
Jurisprudence, regisgeleerdheid.

woord.

senijkunde.

huistimmermans-term.
werking der ertsen.

kunde.

-

Métrologie, weêrkunde.
Meunier, molenaars-term.
Midd. of Middell. Middetlandsche.
Mil. of Milit.
Militaire, krjgswezen.
Min.
Mineur, Mine, mijn- of bergwezen.
Minér.
Minéralogie, delfstofkunde.
Mir. of Miroit.
Miroitier, spiegebmakers-terin.
mod.
moderne, hedendaagse/t, nieuwer.
Modes, niodehandeb, modewaar.
Modes
Mon. of Monn.
Monnaie, muntwezen.
Mor.
Morale, zedeleer.
Mus.
Musique, muzjk of toonkunst.
Mystère, Mystique, godsdienstMyst.
verborgenheid, mystiek.
Mythologie,fabelleer, godenleer.
Myth.
Mythologie indienne, indische
md.
godenleer.
Métrol.
Meun.

.--

L.

N.

Lap. of Lapid.
Légisi. anc.

Lapidaire, steensnijders-term.
Législation ancienne,oude

n.

Libr.
Litt. of Littér.

Librairie, boekhandels-term.
Littërature, letterkunde.

Nay. of Navig.

wetgeving.

smids-term.

N.
nl.

neutre, onzijdig.
Noord, Noorden.
namelijk.
Navigation, scheepvaart.

TABLE DES ABRÉVIATIONS.
NO.
nom. of nomin.

Numism.

NW.

Noord-oost.

nominatif, eerste naamval.
Nurnismatique, oude munt- of

penninqkunde.
Noord-west.

o
0.
0. Li.

Oisel.
Opt.
Ort. of Orfévi.

Org.

1

Raff. of Itaffin.

Raffinerie, Raffineur, suiker-

Rel.
rel. of relat.
Relig.
chrét.

Relleur, boekbinders-term.
relatif, betrekkelijk.
Religion, godsdienst.
Religion dhrtienne, christelj

--

Oost,00sten.
Rht.
onder anderen.
Riv.
Oiseleur, vogelvangers-term.
ram.
Optique, gezigtkunde, lichtleer. Rub.
Orfévre, Orfèvrerie, goud- of rur.
zilversmids-term.
rust.
Organiste,orgel-term,orgelspelers-term.

P.

XI

rafflnaderj, ra/flnadeurs-term.

-

ke godsdienst.

Rhtorique, redekunst.
Rivière, rivier, riviervaart.
romain, romaine, romeinscti.
Rubanier, lintwerkera-term.

rural, landelijk.
rustique, lioerscli.

S.

Sal.

Saline, zoutwerk ,zoutkeet-

Pal.
Papet.
Passem.

Palais, in geregtsstijl.
Papetier, papiermakers-term.
Passementier, passeinentwer-

Saun.
Say. of Savonn.
Scol.

Saunier, zoutzieders-term.
Savonnier, zeepzieders-term.
Scolastique, sc/soolterm, school-

part.

participe, participes, deelwoord,

Scuip.

Sculpture, Sculpteur, beeldhou-

participe present,tegenwoor-

Sell.
Serr.
sing.
Soier.

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

St., Ste.
Stat. of Statist.

Saint, Sainte, heilige, sint, sinte.
Statistique , staatshuishoud-

Stuc.
subj. of subjonc.
subst.

Stucateur, stukadoors-term.
subjonctif, aanvoegende wijs.
sulistantif,zelfstandig ,zelf-

substant.

sututantivement, als zelfstan-

Suer.
Super].
Synon., synon.

Sucrerie, suikerziederj.
Superlatif, overtrefl'ende trap.
Synonyme , geljkbeteekenend

-- pres.

-- passé
Pat. of Pâtiss.

aume
Pay.
Pêche
Peint.
Pellet.

Perr. of Perruq.
pers.
Pliarm.
Phil. of Philos.
Phulol.
Phrén.
Phys.
Physiol.
p1.
Plomb.
Poés.
dram.

--

Poét., poet.

Pol.

kers-term.

deelwoorden.

dig deelwoord.
participe passé, verleden deelwoord.
Pâtissier, pasteibakkers-term.
Paume, kaatsspel.
Paveur, straatmakers-term.

Pêche,visscherfj,visschers.term.

Peinture , Peintre ,schilder-

kunst, schilders-term.
Pelletier, bontwerkers-term.
Perruquier, paruikmakers- of
kappers-term.
personne , persoon, of personnel, persoonlijk.
Pharmacie, apotheek, apothekers-term.
Phulosophie, wijsbegeerte.
Philologie, taalwetenschap.
Phrénologie, schedel/eer.
Physique, natuurkunde.
Physiologie, natuur/eer van 't
menscheljk ligchezam.
pluriel, meervoud.
Plombier; loodgieters-term.
Poésie, dichtkunst, po/izif.
Poésie dramatique , tooneelpoezij.
(ter/ijle.
Poétique, poétiquement, dick.

pr.

Police, policie.
Politique, staatkunde.
populaire, bij 't volk le huis
belioorend.
possessif, bezitteljk.
Poterie, Potier, pottebakkerj,
poltebakkers-term.
prononcez, spreek uit.

Prat.
prep.
prés.

Pratique, regtspraktfjk.
préposition, voorzetsel.
présent,tegenwoordig, tegen-

pron.
Pros.
Prov.
prov.

pronom, voornaamwoord.
Prosodie, leer der syllabenmaat.
Proverbe, spreekwoord.
proverbialement, spreekwoor-

Pout.
POPp055.

Pot.

pr., zie V. pr.

woordige tijd.

term.

sc/ic wijsbegeerte.

werj, beeldhouwers-term.

brjk.

-

-

kunde.

standig naamwoo?-d.

dig naamwoord gebruikt.

woord;zoo veel beteekenend als.

T
Tact.
Taill.
Tann.
Tapiss.

Tactique,wapen- ofstrjjdkunst.
Tailleur, kleêrmakers-term.
Tanneur, leêrlooijers-term.
Tapissier, tapijtwerkers-term,

Tech.

Technologie,bedrjfsleer,kunst -

Teint.
Test.
Theht.
Théol.
--- cath.

Teinturier, verwers-term.
Testament, testament, verbond.
Théâtre, tooneelterm.
Théologie, godgeleerdheid.
Théologie catholique, room-

Tir. of Tir. dor

Tireur dor,gouddraadtrek-

Tiss.
Tond.
Toon.
Tourn.
Trictrac

Tisserand, wevers-term.
Tondeur, droogscheerdersterm.
Tonnelier, kuipers-term.
Tourneur, draafjers-ternz.
Trictrac (Jeu de), tiktak- of

Trigon.

Trigonométrie , drselioeksme-

behangers-term.

term.

sche godgeleerdheid.

kers-term.

verkeerspel.

ting.(meen.

proc.

delijk.
provincie.

trlv.

Tuil.

trivial, trivialement, plat, geTuilerie, pannebakkerij, pan-

pruiss.

eigen, uit de iandschapsspraak.
pruissisch.
Psychologie, zielkunde.

Typ. of Typogr.

Typographie, boekdrukkunst,

Provinc.

Psychol.

Provincialisme,gewesteljktaal-

V.

Q
qc.

qn.

quelque chose, iets.

quelqu'un, iemand.

nebakkers-term.

boekdrukkers-term.

V.

v. a.

verbe, werkwoord.
verbe actif, overgankelfjk of

bedryvenct werkwoord.
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volgens anderen.
verte actif at neutre, bedrijvend en onzijdig werkwoord.
verbe auxiliaire , hulpwerkV. aux. of auxil.
woord.
V. imp. of impers. verbe impersonnel, onpersoon lijk werkwoord.
verbe irrégulier, onregelmatig
V. irr.
werkwoord
verre neutre, niet-overgankeV. n.
lijk of onzijdig werkwoord.
verbe pronominal, werkwoord,
V. F.
dat met twee voornaamwoorden van denzelfden persoon
vervoegd wordt terugwerkend werkwoord, ook: wederkeerig werkwoord.
Vannier, mandemakers-term.
Vann.
Vénerie, jagtwezen, jagtterm.
Véner.
verkleinwoord.
verklw.
verkort, verkorting van.
verk.
Verrier, glasblazers-term.
Verr.
Vétérinaire, veeartsenij, paarVétér.
dedoctors-term.
V. a.
v. a. et n.

Vign.

Vigneron , wijngaardeniers
term.
Vitrier, glazemakcrs-term.
vocatif, vijfde naamval.
vulgaire,vulgairement, gemeen.

W.

West, westen.

z

,

Signes particaliers.
t indique un vieux mot, une
vieille expression, un terme
qui a vieilli on qui commence vieillir.

a

- indique un mot nouveau,
un néologisme.
indique un mot inusité ou
pen usité.

±S indique un mot vieux et
inusité.

-

Vitr.
voc. of vocat.
vuig.

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

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

Bijzondere teekens.

-j- beteekent een oud woord,
eene verouderde uitdrukking, een' term, die verouderd is of begint te verouderen.
4 duidt een nieuw woord, een
woord van nieuwere vorming aan.
duidt een niet of weinig
gebruikelijk woord aan.
1-s duidt een oud en niet-gebruikeljk woord aan.

0
A, m., eerste letter van 't alphabet en eerste der
klinkere, de A, f.: un grand A, tin petit a, eene
groote A, eene kleine a. - (Als subst. neemt zij 't
meervoudstee/cen niet aan : deux a, plusieurs a,
twee a's, vele a's. Van twee opeenvolgende a's behoort elke tot eene afzonderlijke lettergreep: Aaron,
Isaac, Baai (pr. a-arms, isa-ac, ba-al). Door een
0 gevolgd, klinkt zij afzonderlijk: aëronaute, Israël,
chaos, Pharaon; maar Caen wordt uitgesproken
als stond er can. In faon, paon, Laon, Craon en
in hunne afgeleiden wordt de o, in taon, St.-Laon,
août, aoûteron de a niet gehoord, terwijl zij
toch in aoûfer en het part. passe' aoûté als afzonderljke syllabe klinkt.) - La panse dun a, de
buik of ronde aanvangshaai eener a; van daar:
ii na pas fait une panse d' a, hij heeft geene haal
van eene a (geene letter) gemaakt; (fig.) hij heeft
niets gedaan. Ne savoir panse dA, niets weten,
volslagen dom zijn. Ne savoir ni A ni B, geen A
voor een B kennen;, ( fi g.) diep onkundig zijn, niets
weten. (Prov.) Etre marqué P lA, met de .4 geteekend zijn, d. i. van de eerste soort zijn; alle
anderen in verdienste overtreffen. Depuis A jus
tot het einde.
(lu' a Z, van A tot z., d. ivan 't
des indic . van
a, 3de pers. van den prés . begin
avoir. Heeft. II a, hij heeft; alle a, zij heeft; il a
eu, hij heeft gehad; il a été, hij is geweest. Zie
AVOIR en ETRE.
a, prép., waarvan de hoofd-functie is, eene
betrekking van toedigening , rigting , strekking,
van beweging naar eene plaats , of wei een
doel, een voorwerp, een denkbeeldig of wezeniljk einde aan te duiden, zoodat het geheel
aan den dativus of 3den naamval beantwoordt en
door aan, naar, voor, tot, te, ten, ter
vertaald wordt: Rendre a Cesar ce qui appartient
a César, aan Cesar (den keizer) geven, wat aan
Cesar behoort (wat des keizers is); Aller a Paris,
naar Parijs gaan; Utile a la patrie, nuttig voor
't vaderland; Cela tend a votre bonheur , dat
strekt tot uw geluk; Arriver it Naples, te Napels
aankomen. Ten gevolge der gramraaticale figuur,
die men ellips of uitlating noemt, schijnt a nog
de plaats van verscheidene andere voorz., zoo als

om het gebruik van 't eerste aan te wijzen, dan
laten zij zich veelal in 't nederduitsch door din
zamengesteld woord uitdrukken: Arlire a pain,
broodboom; Arme te feu, vuurwapen; Bateau a
vapeur, stoomboot; Canne a sucre, suikerriet; Terre
a froment, korenland enz. - Ook staat a ten
gevolge eener ellips dikwijls vóór de, des: A de
fels hommes rien na saurait Otre impossible, zulken inenschen kan niets onmogelijk zijn, d. i. a
l'effort, a In puissance, au pouvoir de tels hom-

mes....; Ne vous aliaissez pas a des larmes, verneder u niet tot tranen, d. i. . . . a Ia bonte des

larmes; Ii doit prétendre h de plus hautes places,
hij 'moet naar hooger posten dingen, d. i. . . . a lavantage, a 1' honneur de plus hautes places. - Het
voorz. it verschuilt zich als 't ware dikwijls door

de zamentrekking, die het ondergaat, door zich te
verbinden met de lidwoorden le en les, waarmede
het dan zamengestelde woorden vormt, die de dubbele waarde der elementen, waaruit zij zaengeAcid zijn, behouden. Die woorden zijn: au, voor
a le, en aux voor a les: L'égalité est nu cimetière, mais elle nest que lá, de gelijkheid is op 't
kerkhof, maar zij is alleen deur ; Aux petits des
oiseaux Dieu donne Ia pâture, aan de jongen der
vogelen geeft God het voedsel. Bij het wij. tout,
M zijne plaats tusschen het voorz. en het lidw.
neemt, vervalt de zamentrekking: is tout Ie mon
de, aan iedereen, a tous les bommes, aan alle
menschen. - Men herhaalt a vóór ieder der volgende complementen : La lecture sert á orner les-

prit,

a regler les moeurs et a former le juge

het lezen dient om den geest te versieren,-ment,
de zeden te regelen en het oordeel te vormen.
Aba . Abat of Abe, m. Oostersch kleeding
n., bestaande uit eene soort van jas zonder-stuk
mouwen, met eene wijde broek; - ook het grove
laken, waarvan liet gemaakt wordt en dat ook
salonika heet.
Abab , in. Naam der gepreste matrozen in
Turkije.
Ab abrupto, Z. ABRUPTO.
Ab absni-do, Z. ABSURDO.
Abaca, m. P/siiippijnsche banaanboom m., va

après, avec, vers, pour, dans, sur, par, selon, welks bladeren men matwerk , doek en andere
environ enz. te bekleeden, ofschoon het inderdaad voorwerpen maakt; eene vlas- of hennepsoort op de
geene andere betrekking dan de bovengenoemde Manillen.
Abaco, zie ABAQUE.
aanduidt: manger morceau a morceau, schijnt te
Abacot, m. Hoofdsieraad n. der oude enstaan voor: manger un morceau après l'autre,
terwijl de elliptische zegswijze aangevuld luiden gelsche koningen; - staatsmuts 1. in den vorm
zou : manger en faisant succéder un morceau a eener dubbele kroon.
Abaissant, e, adj. (en part. prés. van abais
on autre morceau; in Terre a bId, Bouteille a
-ser)Vnd,vlag.
enere, Tenir a honneur,' schijnt a de bestemming,
Abaisse, f. ~*uitgerold stuk deeg n., datde
't gebruik aan te duiden, terwijl dit eigenlijk geonderscheidene
wijzen
gebruiken.
schiedt door de uitgelaten woorden destiné, pro- pasteibakkers op
Abaisseinent, in. De daad van verlagen en
pre, servant, zoodat deze elliptische uitdrukkingen
aangevuld moeten luiden: terre propre a y semer 't gevolg daarvan: verlaging, lagerwording, zakdaling f. - Vermindering van fortuin, rang,
king,
du bid, bouteille destinée h contenir de l'encre,
tenir comme chose propre a faire honneur. Door stand, moed enz. , vernédering, verootmoediging,
zulke en soortgelijke ellipsen wordt a nu eens ver- geringheid f. - [Chir.] Faire l'opération de Ia
taald door na: A ces paroles, a ce discours on cataracte par ah-, de ondoorschijnend geworden
s'écria, na (op of bij) deze woorden, deze rede, kristallen lens van het oog in 't beneden deel van
riep men uit;— dan eens door voor: Pas a pas, 't glasachtig ligchaam doen dalen. Ah- de la maschrede voor schrede; - of door vol gens, naar: trice, de door- of uitzakking der baarmoeder in
A sa mine, a son habit, a lair dont ii pane, on de sciteede. - [ Alg.] Ah- dune iquatîon , de herpourrait croire, volgens (of naar) zijn gelaat, zijne leiding eener vergelijking tot een' lagerep graad, tot
kleeding, de wijze, waarop hij spreekt, zou men hare eenvoudigste gedaante. - [ Astron.] Ahkunnen denken. - ; of door op: Vivre á la fran- du pOle , dune dtolle. De (schijnbare) daling van
çaise, op fransche wijze leven; - of door in: Bâtir de pool, van eene ster naar den horizont.
Abaisser, v. a. Verlagen, lager maken, doen
a l'italienne, in den italiaanschen smaak bouwen;
of door me t : Un chapeau a haut bards, eenhoed zakken of dalen, nederiaten, strijken: Ah- une
met hooge ronden; - of door door: Se laisser muraille, no store, un pont-levis, les voiles, eenem
prendre a I'apparence, zich door den schijn laten muur lager maken, een zonnescherm, eene opbedriegen; - of door tegen: A cinq pour cent, te- haalbrug nederlaten , de zeilen strijken ; Ah- Ia
gen vijf ten honderd, enz. Zijn door a twee subst. voix, le ton de Ia voix, de stem, den toon ververbonden, waarvan het tweede dient om den zachten, zachter spreken of zingen. - De waarde,
aard, de soort van het eerste te bepalen, of wei verdienste, magt enz. verminderen, vernederen,
-
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-

ABATTETIR,

veroGtmOediqen, verlagen, verkleinen, verzwakken: a gevolgd): Ii ne coûta non aux A th éniens dabDieu aI,aisse les superbes, God vernedert de hoe- leur yule au pillage, het kostte den . Meneren
vaardigen. - {Géom.] Al)- UflO perpendiculaire niets hunne stad ter plundering prijs te geven. sur une ligne, eene loodlij n op eene lijn laten eat- Onbezocht laten, niet meer bezoeken: Depuis quellen. - [Alg.] Ah- une equation, eene vergelij- quo temps on a abandonné ce spectacle, sedert
king tot een' logeren graad herleiden, haar ver- eenigen tijd bezoekt men dien schouwburg niet meer.
eenvoudigen. [Hort.] Ah- une branche, eenen - Toevertrouwen, overgeven . Ah- le soin de ses
tak inkorten, bij den stam afsnijden. - [Pâtiss.] affaires a un homme intelligent et probe, de zorg
Al- Ia pâte, het deeg met den rolstok de vereischte voor zijne zaken aan een' verstandig' en reqtschadunte geven.
pen' man toevertrouwen.
S'ABAIsSER, V. pr. Lager worden, zakken, daS'ABANDONNElS, V. pr. Zich ongedwongen bewegen,
len. Le vent s'abaîsse, de wind bedaart, gaat zich zonder teugel overgeven, zich prijs geven,
liggen. Quand on charge ie charneau, il s'abaisse inwilligen, opvolgen: L'homme dolt s'ab- a la Prosur le ventre, als men den kameel belast, laat vidence, de mensch moet zich geheel aan de Voorhij zich op den buik neder. Zich verlagen, zich zienigheid onderwerpen, overgeven. L'homme s'a
verkleinen, zich vernederen. S'ali- nu mensonge, bandonne trop souvent, quand il est aliandonnd
zich tot de leugen verlagen ; S'ali- jusqu'à 1cm- par Ia fortune, de mensch verliest maar al te
dcc, zich tot veinzen vernederen.
dikwijls den moed, als hij door de fortuin verAbaisseur , adj. m. [Anat.] Nedertrekkend laten wordt. Cette femme s'abandonne ii tout
'ai lf'n .spiHIll: Un muscle a]]-, eeneneder- Ie monde, deze vrouw is voor ieder veil.
t)eikl)flhIl .jOti. - Mik als subst.: Lab- de locH, de
Abannatioi , 1. Verbanning 1. voor één jaar,
VC,i/) 1'lkt wle (ffij/.\J?wi. - [ Chir.] Ah- de Ia langue,
dénjarige verbanning (vroeger toegepast op onwiltO)U/i)iif!/
a. glossocatoclie, z. old.
lekeurigen manslag) .
(

1)/if). :. )'.

H). [Pil.] Lokaas; Z. APPAT.
Abaptiste, z. v. a. TREPAN.
t
t Abaiter of Abaittei-, v. a. Met aas lokken.
Abaqne, m. [Arch.] Dekstuk 0. van het kaAbajone, 1. Wangzak m., wangtasch t. (ge- piteel eener zult (doorgaans tailloir of trapèze gelijk vele apen, knaagdieren en zekere vleêrmui heeten). -. [Min.] Waschbak m. voor he g oud enz.
die aan 't beneden deel der wangen (a bas joue)-zen (ook abaco genoemd). -. Rekentafeltje n. bij de

hebben). - Ook (fam.) de dikke, neirhangende
wangen eens menscl)en, hangwangen, has gkoonen.
- [Cflarc.] De zijdeelen van een' gekookten varkens- en kalfskop.
t Abalienation , 1. Vervreemding F., verkoop, overgang ni. van eigendom (in 't sons. regt).
1 Aballéner, v. a. Vervreemden, verkoopen.
Abalourdir, v. a. (fern.) Verstompen, dom
maken, verdierlijken (ten gevolge van mishandelingen).
Abalourdissenient, m. (fern.) Verstomping,
dommaking, verdierlijking 1. (door mishandeling).
Abama of Abanie, m. [Bot.] Eene soort
van lelievormige planten, z. V. a. ANTHERIE.
Abandon, in. Verlatenheid 1., verlaten toestand m. van eenen persoon of eene zaak. Gevolgd
door de beteekent het: de daad van verlaten, het
verzaken, verwaarloozen, de afstand m., afstanddoening, cessie f.: Lab- volontaire de ses droits,
dc vrijwillige afstand van zijn
e regten.Door ii
g)'ilg(1 Ilftt'Pk)It het: de daad van zich over te
geven aan, de overgave, zelfverzaking 1. Un parfait ah- a la volontd de Dieu, eene volkomene
overgave aan Gods wil. Spreekt men van werken des verstands , van de voortbrengselen der
kunst, van de manieren, dan beduidt het: zekere
gemakkelijke overvloed m., eene bevallige achteloosheid 1., zonder gemaaktheid of gezochtheid
Son discours est plein dun heureux ah-. Ook: volkomen vertrouwen fl.: Parler avec ahA L'ABANDON , adv. Onverzorgd, onbestuurd,
veronachtzaamd, ter prooi, ten roof, in 't wild.
Abandonnataire, m. cut. [Jur.] Hij of zij,
tot wiens of wier voordeel een afstand geschiedt.
AbandoHné , rn. Liederlijk mensch, ongebondene. - ABANDONNEE, 1. Een veilvrouwspersoon,

oude Grieken; eeoc schenkt( fel 1. of buffet n.
t Abai-tieulation, f., z. v. a. D1ARTHPOSE.
Abas our dir, V. a. (Jam.) Doof maken, doen
ontstellen, onthutst, verbijsterd maken.
Absssoni dissaiit , e, adj. Verdoocend : Un
bruit ah-, een verdoovend geraas. Nouvelle ab -e,
bijsterende tijding.
Abasonidissenieit, m. Verdooving; verbijs
tering, ontsteltenis f.
Abat, m. Het veilen, dooden (van vee), zie
ABATTAGE. - [Mar.] Abat (a bas) le ten, bevelwoord om het schieten te staken.
Abatage, Abatant, zie ABATTAGE, ABAT
TANT.
Abâtardi, e, adj. (en part. passé van aMtardir) Verbasterd, ontaard.
Abâtardir, v. a. Doen ontaarden, den aard
(van dieren en planten) doen afwijken, verbasteren. Meestal fig. gebrhikt : La longue servitude
abâtardit Ie courage, de langdurige slavernij verbastert (vermindert, verslapt, bederft) den moed.
S'ABATARDJJS, v. pr. Ontaarden, verbasteren, van
aard veranderen, verslappen.
Abâtardissement , m. Verbastering, outaarding f. enz.
Abat-ehanve, t. Geringe wolf. (in Poitou,
Saintonge en elders). Plur. Des abat-chauvées.
Abatée, zie ABATTEE.
Abatellenient, ni. Handelsverbod n. (aan hen,
die hunne verbindtenissen niet nakomen).
Abat-fainî, m. [Cuis.], (fans.) Groot stuk
vleesch, opgedischt om den eersten honger te stillen, maagpleister 1. - Plur. Des abat-faim.
Abat-foin , m. [Agric.] Hooigat n. (boven de
ruif) . Plur. Des ahat-foin.
Abatis, zie ABATTIS.
n., allernanshoer f.
Abat-jour, m. [Arch.] Vallicht, scheplicht a.,
Abandoirné, e, adj. (enpart. passé van abankoekoek m.; ook bij misbruik gebezigd voor de
dormer) Verlaten, onbezocht, woest; - ongebon lichtweirkaatsers (réllecteurs) aan de verschilden, liederlijk. - [Jur.] Des choses ah -es, e5erla- lende verlichtingstoestellen. - Plur. Des abat-jour.
ten voorwerpen, die de eigenaar niet langer beAbattable, adj. Wat zich laat nedrwerpen,
zitten wil. - A pas ah -ds, op goed geluk, op het omhouwen, sloopen.
toeval af.
Abattage, m. Veiling, omhouwing, omhak
A bandonnement, m. Grove ongeregeldheid king 1. (van boomen), de houthak m.; het vel- of
1. van zeden, van gedrag, ongebondenheid, los- hakloon; - het slagten van vee; - het dooden
handigheid, liederlijkheid 1. - liet woord is in al van zieke of schadelijke dieren (als gezondheidszijn
e andere beteekenissen verdrongen door het kar- maatregel); het kielen, op zijde halen van eenschip.
ter en welluidender abandon.
Abattant, m. Valscherm, valluik, vaiblind a.;
Abandonner, v. a. Verlaten, begeven, zich tafelklop 1., neerslaand tafelblad n.
verwijderen van: Ah- femme et enfants, vrouw
Abattée, F. [Mar.] Onwillekeurige beweging,
en kinderen laten zitten. Ah- un malade, een' waarbij het schip, door zij
n zwaartepunt gaasule,
zieke opgeven. Ah- une succession, eene nalaten- eene zwaaijing maakt, het afvallen, omleggen.
schap laten varen. Ah- ses droits, van zijne regAbattènient , m. Verzwakking, krachtoer
ten afstand doen. - Ah- Ie jeu, van ' t spel ge- mindecing, zwakte, mat/mid, kwijning f.; - nedr
heel afzien; ook wel: het spel opgeven, voor gewonslagtîg/)eid , mistroostigheid, verslagenheid, lustysen verklaren. Ah- ses armes, zijne wapens afleggen, loosheid, mismoedigheid f. Cette nouvelle le mit
wegsrnijten. - [Mar.] Ah- une prise, een schip we- dans la-, deze tijding maakte hem geheel nedrder vrijlaten, 'na het genomen te hebben. Ah- Hoe slachtig. - Avec ah-, mismoedig, mistroostig, lusa ocre, een anker kappen. Ter prooi laten, bloot- teloos.
stellen, overgeven, prijs geven (en dan steeds door
Abatteur, m. Om-, neirhoawer, houthakker
-

-

-

-

-
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m. - (farn.) C'est un grand ab- do besogne
is iemand, die veel afdoet, een flink werkman
Cest un grand ah- de bols, de quilles, 't is en
baas in 't keeien; doorgaans iron. voor: windbre
leer, windbuil, snoever, zwetser m.
Abattis, m. i-Jet omhouwen of vellen; het om ge
liouwene of gevelde, gekapte boornen; afbraak f.
puin ni.; - [Mil.] verhakking, verschansing f. doo
omge h ouwen boomen en struiken; - [ Chas.] on
nigte geveld wild n. : Faire un grand ah- de gi
bier, eene groote slayting onder 't wild aan'i'ig
ten, veel wild neerlegqen. Ook let :jnoi l !' J(Il'/
wolven door het gras. - [ Carr.] Eec i:i"iiii't
uitgebroken steenen eener steengroeve. - [ Bouch.
Afval m. van qeelaqt vee (Thtidev . ref. inqe
wand). .- [Cuis.I E('tlilhi(' a/nil rmi i1criao l1v (kol)
pooten, lever enz.); ook van slaqtvee tong, her
eens, zwézerik enz.). Vroeger ook gebruikt in dn
zin van abattoir.
Abattoir, m. Slagthuis n., algemeene slagt
plaats 1. eener gemeente.
Abattre, v. a. Neirwerpen, doen vallen, vellen
,

omverhalen, omwerpen; afhouwen, afslaan, weg
kappen, omhouwen, afbreken, slechten, sloopen
slagen, dooden, doodslaan; - verzwakken, ver.
slappen, ontzenuwen, ontmoedigen, neêrslagtig ma

ken. - Ad- dun coup de fusil, nederschieten

Abat-voix, m. Klankbord'n., hemel in., verhemelte n. (van een spreekgestoelte). Plur. Des abat'voix.
Abbaeoniite, m. Abt in. met de waardigheid
van graaf; abtgraaf, grafelijk abt. m.
Abbatial , e, adj. (pî. a -ba - ei -al). Wat den
abt of de abdis of de abdij aangaat: La maison
ab-e, het abtshuis; Des (liOits al)hafiaux, abtsOok als subst. gebezigd: Lab)Ltlil 1e S1-[)cai.
Abbaye, t. Abdij 1. - (Prov.) Pour- un moles
I'abbaye ne manque (ne faut) pas, 't klooster is
niet ons één' monnik gebouwd; dén persoon minder
doet niets tot de zaak. - Des, souliers de cuir
d'ahbaye, zeer zachte schoenen. Etre de l'nbbaye
de quelqu'un, tot ieinands gezelschap, omgang, gebehooren.
t Abbaiette, f. (verklw. van abhaie) Kleine
abd'(j f.
Abbé, m. .4bt, kloostervoogd in.; ook wie zich
als abt kleedt en voordoet, zonder eene abdij te
hebben. Abbé rtgulier of titulaire, geestelijke of
geordende abt. Abbé séculier of commendataire
(en commends) , wereldlijke ofvruchtbruikende abt.
Abbé en second, prior van een klooster. - Abbé
de cour, eenjong, wellevend, weelderig geestelijke.
Abbé de Saints Espérance, abbé de Ste. Elpide,
een abt zonder abdy, abt bij aanmatiging. - (Prov.)
Le maine répond comme l'abbé chants, gelijk de
ouden zingen, zoo piepen de jongen; zoo heer, zoo
knecht; zoo de herder, zoo de kudde. On vous
attendra comme les moines font l'abbé, men zal
es al etende, d. i. in 't geheel niet, wachten. Se
promettre la vigne de l'abbé, zich een Luilekkerlands -leven beloven of voorstellen. Jeu de l'abhé,
abtspel (waarbij elk der spelers alles nadoet wat
één voordoet). Jouer a l'abbé, dat spel spelen;
stille muzijk maken. Pas d'abbé, statige tred. in.
Table d'abbé, rijk voorziene disch m. Face d'abbé,
monniken-tronie f., vollemaansgezigt n.
Abbesse, f. Abdis, kloostervoogdes; - hoerenwaardin f.
ABC of Abécé, m, di de letters, het4BCof
AB; alphabet; AB -boek n. L'ABC dun art, dune
science, dune affaire, de eerste beginselen oever
kunst of wetenschap, de aanvang eener zaak.
(Pray.) N'être pub l'ABC, nog weinig weten.

Ah- Ja toison, de wol afscheren. Ah- du bid, Ito
ren afmaajjen. La pluie abat Ia poussière, de re
gen slaat liet stof neder. La pluie abat le vent
de regen stilt den wind. - (Proc.) Petite pluh
abat grand vent , met zachtheid kan men vee'
uitvoeren; een goed woord vindt eene goede plaats
bedaardheid stilt grooten toom. Ah- son jeu, zjje
spel, zijne kaarten bloot leggen (ten bewijze dn
men gewonnen heeft). Ah- du bois, schijven slaac
(in het dam- en trictracspei); kegels omnwerpen
—Ah- de Ja besogne, ah- kien du bois, veel es
vlug werken. - Ah- les lumdes du yin, de wijn.
(lampen verdrijven, neerslaan (b. v. door een' koi
koffij) . - Ah- Ia bride, den teugel laten schieten,
vieren. - [ Mar.] Ah- un vaisseau en carêne, een
vaartuig kielhalen, op zijde werpen. Faire ah- an
vaisseau, een schip laten afvallen; ook het weder
in de windstreek brengen. - [Corr.] Ah- les
cuirs, de duiden aftrekken, villen. - [ Tann.] Ahles peaux, de duiden doen zinken, met vocht doen
doortrekken. - [Chap.] Al)- un chapeau, de ran- Renvoyer qn. a l'ABC , iemand als een weetden en den bol vaneen hoed plat maken, nerstrij niet behandelen , hem naar de z4B-bank verken. - [ Vétdr.] Ah- un cheval, een paard vete- wijzen.
werpen (om het eene of andere bewerking te doen
Abeéder, v. n. Zweren, zich tot eene zweer
ondergaan. Ah- du pied, de hoeven afsnijden, zetten, etteren. - S'ABCEBER, v. pr. La tumeur
afkorten. - [ Man.] Ah- l'eau a an cheval, een s'ahcède, 't gezwel zet zich tot zweren, tot etteren.
Abces, m. Zweer f., ettergezwel n., etterbuil,
paard afvegen, afdroogen. - [ Chir.] Al)- la cataverzwering f.
racte, de kunstbewerking van de staar verrig
-

-

ten door abaissement (z. ald.). - [ Fauc.] Ahl'oiseau, den vogel tusschen de beide handen druk-

Abeisse, Z. ABSCISSE.
Ahilal , of Abdallah , m. Perziaansche mon-,

ken (om hens eenig geneesmiddel te doen doorzwel- nik ; turksche derwisch ; tartaarsche priester m.
Athiest , m. Handwassching , reiniging f. bij
gen). - ABATTRE 5. n.: le vaisseau abat, het
de Perzianen en Turken (als godsdienstqebruik).
schip valt af.
Abdication, t. Afstand m., vrijwillige nederS'ABATTRE, V. pr. Vallen, nederstorten (vaneen
paard); invallen, instorten (van een dak, een huis legging of opzegging f. van een amH, waarenz.); nedervallen, nederstrjken (van vogels, van digheid, regt inz. van het vorstelijk gezag. een onweder); gaan liggen, bedaren, afnemen, ver- [Jur.] L'abd- dun dis, de verstooting f. van een'
minderen (van den wind, van de koorts). - Moe- zoon. [Corn.] L'abd.- de ses diens, de afstand
deloos, neirslagtig worden; van zijne kracht, magt, in., overgave, cessie f. van zijne goederen,
invloed enz. verliezen. Mes forces s'abtttent, de z. v. a. abandon, abandonnement.
krachten begeven, ontvallen mij, bezwijken. - ElkAbdiqutant, m. Afstanddoener, kmonneêrleg
ander doen vallen: Les Romains et les Car- ger m.
Abdiquer, v. a. Vrijwillig afstand doen van,
thaginois cherchèrent longtemps a s'abattre les
uns les autres.
afstaan, nederleggen (de kroon, den scepter, 't beAbattit, e, adj. (en part. passé van ahattre) wind, een ambt enz.) . - Abd- ses vices, ses passions,
Geveld, omgehouwen, netrgeworpen. neerqevoilen , zijne ondeugden, hartstogten vaarwel zeggen, afnetr ezegen; gestreken ( )'an ('iI fl : - k,arlitclüos, leggen. - [Jar.] Abd- un Ills, coven zoon verfiaauw; netrslagtig, (wt,I)(Ueli?/f/. U'(Ic/riiin'di(j ii) - stooten. Abd- ses biens, van zijne goederen afstand
drukt, verslagen, be'lu''f,,I. tilci , (14111 1 1)1510 doen. - Het wordt ook zondervoorwerp gebruikt:
(of a bride) abattue, met lossen teugel rijden, uit Ce prince a abdiqué, die vorst heeft de regering nedergelegd.— Ook als v. pr.: S'ABISIQITER: Une cou
al zijne magt loopen.
Abattue, f. [Sal.] De kooktijd m. eener zout- ronne no s'abdique pas sans regret, eene kroon
wordt niet zonder spijt neergelegd. Ii s'est 'abpan; - [Mar.] Het afvallen van een schip.
Abatthre, f. 1-Jet afslaan, vooral der eikels. diqué, hij heeft zich vergeten, de welvoegelijkheid
- Abattures, f. p1. [Chas.] De struiken, die uit het oog verloren.
een gejaagd heet enz. terneder treedt; het daar
Abditolarves , m. pl. [H. n.] Eene soort
door ontstane spoor.
van 't geslacht der vliesvleugelige insecten.
Abat-vent, m. Windscherm, windschut; afdakAbdomen, m. (spr. —mènn) [Anat.] De onn. [Hort.] Schut- of dekmat t. - Plur. Des abat- derbuik m., het onderlijf, de smeerbuik rn.
vent , schuinsche planken in de galmgaten van een'
Abdominal, e, adj. [Anat.] Wat den onklokketoren.
derbuik aangaat, daartoe behoort. Région abd-e,
-
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,

-

,

ABIJUCTEUR

---

onderbuikstreek. Nageoires ab -es, buikvinnen.
Poissons abdominaux, visschee met buikvinnen.
ABDOMINAUX, m. pl. [H. n.] Visschen met buik
Insecten van het geslacht der loopkevers.-vine.

A-BLECTES.

— [ Chand. ] De driehoekige talktrog, nneerbak m. — (Prov.) Un ab- appelle un ab -, men

gaat van kwaad tot erge r ; een ongeluk komt niet
alleen.

Abimné, e, adj. (en part. passé van abimer)
Abdueteur, m., of als adj. : Muscle abd[Anat. ] Aftrekkende , buitenwaarts - trekkende spier In den afgrond gestort, verzonken, verzwolgen, bedolven.
f., abductor m
Abliner, V. a. In een' afgrond werpen, vérAbduction, f. [Anat.] Werking f. der abductors, aftrekking, buitenwaartsche spierbeweging f. zwelgen, doen vergaan of verzinken, bedelven: Le
— [ Log.] Afleiding, sluitrede f., waarbij dehoofd- Vésuve abima Pom p ée et Herculanum. — In 't

verderf storten, ongelukkig maken, te gronde rigten. — (fam.) Bederven, schenden, zwaar beschadigen : La pluie a abimé mon chapeau, de regen
heeft mijn' hoed geheel bedorven. — Ab- un adverAbe, z. ABA. — Abéeé, z. ABC.
Abéeédaire, m. AB -boek n. — Ook als adj. : saire par des raisonnements, zone tegenpartij door
redenéringen
tot zwijgen brengen. — ABiMER, v. n.
AB-kind
Livre ab -, AB -boek; un enfant ab -, een
n. — Un homme ab -, een aanvanger nn. in eene In een afgrond vallen, verzinken, vergaan: it est
wetenschap of kunst. Une ignorance ab- , eene abïmé de dettes, hij zit tot over de ooren in schulden. — S'ABiMER, V. pr. Zich in een' afgrond storvolslagen onwetendheid f.
t Abéchenlent, Abeequentent, Abéqiie- ten; verzwolgen worden, verzinken; -- zich in
ment, m. liet vokren met enuit den bek (van vo- den grond boren; zich geheel: aan iets overgeven
of toewjden, zich verdiepen in; zich diep verootgels) .

stelling duidelijk bevat is in den minderterm. —
[Pilil.] Uitdrijving, verwijdering f. van een of meer
tot het betoog onnoodige voorstellen.

Abécher, (meer gebruikelijk zijn) Abecquer
en Abéquer, v. a. Voeren, jonge vogels op kweeken. — Verlekkeren, belust maken. — S'ABECQTER,

V. p.r. Elkander uit den bek voeren.
Abee. f. Opening, waardoor het water op het
molenrad valt, om dat in beweging te brengen.
Abeiette of Aveiette, f. (verklw. van abeille)
Bijtje n.
Abeille, f. Bij, honigbij f.; ook het zuidelijke
sterrebeeld der bij. Ah- commune, ouvrière, sans

sere, neutre , travailleuse , werkbij; Ab- male,

mannetjes-bij, hommel-b ij ; Ab- terrestre , aardbij,
hommel m.
Abelane , z. AVELINE. — Abelanier, z.

moedigen.
Ab intestat, z. INTESTAT.

Ab irato, adv. (latijn) Door een' toornig#, in
toorn (gemaakt, gedaan). [Jur.] Testament ab
irato, uiterste wil m., in toorn gemaakt.
Abirritant, e, adj. [Méd.] Prikkelstillend,

bedarend.
Abirritation, f. [Meid.] Vermindering f. der
prikkeling, der levenswerkzaamheid in eenig lig
-chamsdel.

Abirriter, V. a. [Meid.] Den prikkel verminderen , de te groole organische gevoeligheid weg

-nem.
Abject, e, adj. (de ct wordt liefst uitgesproken) Verworpen, verachtelijk, gemeen, laag, slecht,

AVELINL IER, COUDIRIER.
Abel-niose 0/' Abel-mosch, z. AMBRETTE.

vuig, gering.

zonnevlecht [plexus , solaris] .

wijze.

Abé pithynile, f. [Méd.] Verlamming f. der

Abéquer, z. ABECHER.

% Abéquiter, V. a. (spr. qui = Cu!) Vliegend

wegrijden.

, Aberrant, e, adj. Afdwalend, afwijkend.
Aberration, f. [Astr.] Schijnbare a fwijking,
beweging f. eener vaste ster. -- [Opt.] Verspreiding f. der lichtstralen. [Méd.] Verdwaling f. der

t Abjeetenlent, adv. Op verachtelijke, lage

Abjection , f. Verworpenheid , verachtelïjkheid , vuigheid f. , staat van diepe vernedering
'it'll,. ,, ^, .sc 1,Ilrl: — verootmoediging f. (voor God).
-1- A bcjamraab1e . adj. Afzweerbaar, af te zweren.
.t b j u ray t ion . f. . fzwering (van eene geloo fsc1crc111l11 ii (It el ► r istenkerk), verzaking f. — Faire
al,j ti ra t iun ale Sips principes, de ses erreurs, de
f

.

ses passions, zijne grondbeginsels, zijne dwalingen,
zijne hartstogten opgeven , voor altijd vaarwel
verstand, de verbeelding enz.).
Abêti, e, adj. (en part. passé van abêtir) zeggen.
Ab j uratoire, adj. Wat tot de a fzwerinJ beVerdierlijkt, verstompt.
Abétir, v. a. Verdierlijken, dom maken, van trekking heeft : Acte ab -e, afzwerings -acte.
Abj uré, e, adj. (en part. passé van abju't verstand berooven. — ABETIR, V. n. en S'ABETIR . V. pr. Dorn, dof, stomp worden. S'abètir It rer) .4 fgezworen.
Abjurer, V. a. Afzweren, plegtig en onder
force de boire, zijn verstand verzuipen.
Abétissant, e, adj. Verdierlijkend, don2rna- Bede verzaken (inz. wat men ketterij noemt); -voor altijd verlaten , laten varen, opgeven, onkend.
Abetissennent, m. Verdierlijking, zedelijke herroepeljk vaarwel zeggen. Elle a abjure tout
sentiment de pudeur et de vertu, zij heeft alle
ontaarding f.
Abévaciaation, f. Gedeeltelijke, onvolkomene gevoel van 'eerbaarheid en deugd uitgeschud. —
ABJURER, C. n. Afzweren : Il a abjure entre les
ontlasting of ontlediging f.
Ab hoc et ah hac, adv. (latijn) verward, mains de son evëque. — S'ABJURER, V. pr. Afgezonder orde of regel, in 't wild, in 't honderd zworen worden. Les erreurs qui portent profit ne
(b.v. spreken, reden eren) , van den os op den ezel. s'abjurent jamais, de voordeelgevende dwalingen
Abhorre, e, adj. (en part. passé van abhor- worden nooit afgezworen.
Ablactation , f. [Mid ] Spening, staking f.
rer) Verfoeid, verafschuwd.
Abhorrer , v. a. (pr. a-bor-rei) Verfoeijen, van 't zopen.
t Ablais, m. pl. Afgewaaid koren n. op het
verafschuwen, diepen afkeer, afgrijzen hebben van,
gruwen voor. Het komt zelden anders dan in den veld; ook het nog staande koren.
Ablagtie, f. Schoone perzische zijde f., ook ar tegenw. tijd voor. — S 'ABHORRER , v. pr. Van zich
(1c s iIWe cjeehhext,'c1.
zelven een' afschuw hebben; elkander ver foei en.
Ab1taqusé:ation, f. (pc qué=cué). [Agric.]
Abianneur, Abienneur, m. [Jur.] Bewaar
een in beslag genomen goed.
-derm.van nfllylooling f. run cle n'in Iels, ophakking f. der
Abiétin, e, adj. [Bot.] Naar het dennenblad (((1/lit' or►r ec'nc'ii boon,, cie renen winstok.
Ahlaateur, ni. (V étér.] Bijzonder mes n. om
gelijkend, naaldvormig. Des plantes ab -es, eerie
(bil \lam l ilt'i' .scha )e'n (If fe nemen, schapenmes.
soort van woekerplanten op groene boomera.
Ablatil', m. [Gram.] De zesde naamval der
Abiétine, f. harsachtige zelfstandigheid, door
latijnsche naamwoorden, de nemer, derven in.
Caillot uit de Straatsburger hars afgezonderd.
Ablation, f. [Chir.] Wegneming, afneming
Abiétigne , (wij. , alleen voorkomende in:)
[Chim.] Acide ab!étique, dennenhars-zuur ; ook f. van een lid, een gezwel enz.; — [Med.] de tusschenpoos van rust bij koortsen; beperking f. van
zoo veel als abiétin-e.
bigéat, m. uur,] Veediefstal m., veedieverij f. het dagelz,7ksch voedsel der zieken.
Ablativo, adv. (fain.) Het woord komt alleen
biurne, Abyine , m. Grondelooze diepte f.,
peillooze kolk, afgrond m.; — hel f., jammerpoel voor in de uitdrukking: Ablativo tout en on tas,
m.: Un ab- de malheurs, een afgrond van el- alles ondereen op een' hoop.
Able, m., 1Vits'isch m., blei, bliek f., ruisvoorn,
lende. — Ondoorgrondelijkheid, onbegrjpeli kheidf.:
Les secrets de la nature sont des ab-. — [Bias.] ruis in.

vochten. — Dwaling, doling, afdwaling f. (van 't

-

liet afgezonderd middenvak van een wapenschild.

Ablectes, of Ableeti, en beter SELECT! , m.

ABLÉGAT

^&s
Keuroldaten bij de Rrneinen, die in oorloüs
de lijfwacht der consuls uitmaakten.
Ablégat, ni. Pauseljk vice-legaat m. (alilégat
apostolique) die den nieuw benoemden kardinaal
den kardinaalshoed brengt.
Ablégalion, t. De waardigheid 1. van vice[Jur.J Verbanning, waartoe volgens de
legaat.
romeinsche wetten de vaders hunne kinderen konden verwijzen.
Ablepsie 1. Verstandszwakte, stompzinnigheid f. (Eig. blindheid, gezigtsontbering).
Ableret, m. Kruisnet n. totebel f., vierkant
ophaalnet.
Ablet, m., Ablette, f. (verkiw. van ABLE, Z.
Ablet, m. Lokaas ii. one blei te vangen.
aid.).
Ablette de mei', f. Zeeblei f., witbaars ni.
Ablier, flL Bleinet n., net om blei te vangen.
Abloes, ni. p1. (spr. a-blo) Kleine steunmuren onder houten gebouwen.
Abluant, e, adj. Arwassc/iend, afspoelend.
[Méd.] Weekmakend en oplossend. Ook als subst.
In. Un abluant, voor on rernède abluant, een oplossend, zuiverend middel n.
Abhté, e, adj. (en part. passé van abluer) Gewasscieen, opgehaald.
Abluer, v. (t. Wasschen, op/ia/en, op/rissclien,
verlevendigen (ni. liet verduisteid schrift Oj) oud
perkament of papier). S'ABLUER, V. pr. Gewasschen of opgehaald worden.
Abhitioii, 1. Wassching, reiniging 1., mv. die,
welke door deze en gene godsdienst wordt voorgeschreven.[Cath.] De wijn m. waarmede de
miskelk gezuiverd wordt. Het water en de wijn,
waarmede de priester na de communie zich de vingers wasc/it. Die afwassching zelve. Ook de drievoudige wassching van het linnengoed dat tot
[Pharm.]
de viering der mis gediend heeft.
Afwassching, zuivering 1. eener arlsenij.
Abnégatioii, f. Zelfverloocliening, verzaking
f. van zich zelven (van zijne kwade neigingen, zinnelijkheid enz.).
Afstand m., verloochening f.
(van zijne regten, voorregten enz.).
Aboi of Aboiement, Aboiinent, in. Geblaf,
gebaf, gebas, gekef II., het blaf/en, batTen, bassen,
ke/fen (van een' hond).
Abois, m. p1. [Chas.] Uiterste nood m. van
een gejaagd hert, wild zwijn enz. Le cerf est aux
abois, het hert kan niet meer ontsnappen, is door
de aanblaffende honden ingesloten. Le cart tient
les abois, het hert ziet al loopende naar de vervolgende honden om. Le cerf tient les derniers
abuis, het hert valt met den dood worstelend neder.
(fam.) Doodstrijd ni. van een', mensch; wanhopige toestand m. eener zaak. Etre, rnettre of
iëduiie aux abois, aan den rand des verderfs zijn,
brengen. La foiteresse est aux abois, de vesting kun
-
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't niet langer houden. Sa vertu était aux abois,

zijne (hare) deugd stond op eene zware proef, was
op bet punt van bezwijken.
Abo li , e, adj. (en part. passé van abolir)
Afgeschaft, opgeheven.
Abolir, v. a. Afschaffen, opheffen, buiten gebruik stellen, krachteloos maken, vernietigen. [Méd.]
De verrigtingen van een orgaan, een of ander versclijnsel ge/wei doen ophouden. Ah- on crime, (weleer) de regterljke vervolging eener misdaad op souverein gezag stuiten. S'ABOLIR, V. pr. Afgeschaft
worden, in onbruik geraken. [Jur.] Tout crime
-

s'abolit nu bout dun certain nombre d'années,

alle misdaad wordt door lengte van tijd, doorverjaring, opgeheven.
Abolissable, adj. Afschafbaar, ophefbaa'r.
Abolisseinent, m. Het afschaffen, opheffen,
vernietigen.
Abolition, 1. Afschaffing, opheffing, vernieti
ging 1. (van gebruiken, gewoonten).
Ah- dun
crime, de kwijtschelding f. der straf, genadeschenking f. op souverein gezag. Le repentir emporte
lab- lu passé, het berouw bewerkt de vergeving
[Mid.] liet geheel en al ophouden
der zonde.
der verrigtingen van een orgaan.
Aboliti onisme, m. De leer, de gevoelens der
abolitionisten (zie 't volg. woord).
Abolitioniste, In. Voorstander ni. van de
afschaffing der slavernij verdediger m. der slavenvrijlating, abolitionist.
AbolIe, Abolla of Abola, f. Soldaten-winterjas in. zonder mouwen (bij de Ouden).
-

-

-

,

AB(JRD.

-

Alioniasurn of Aboiiiasus, in. Delienwag
f. (ier herkaauwende dieren, vetmaag (ook calllette geheeten).
Abominable, adj. Verfoeijelijk, afschuwelijk,
afgrjseljk ;
(fig.) Musique abominable zeer
slechte, afschuwelijke muzijk. ABO)IINABLEMENT,
adv. Verfoefg'eljk enz.
Abomination, t. Afschuw m, afgrijzen n., verfoeijing, f. gruwel in. Avoir qn. of,qc. en ab-, van
iemand of iets een afgrijzen hebben. Etre en ab- a qn.,
iemand tot een' afschuw zijn. Les ab-s des Genills, de verfoeiselen, schanddaden cive' Heidenen.
t Aboijilner, v. a. Verfoeijen.
A-bon-conpte, m. Gedeeltelijke vooruitbetaling
f. iets ter goeder rekening.
Fbi'. Des b-ban,

-

-

-

compte.

Abondauiinent, ads'. Overvloedig, in over-

vloed, in menigte;
reikend.

-

ruimschoots, meer dan toe-

Aborulanee, 1. Overvloed m., overdaad, vol-

hebt onbekrompenheid f. Parler dab, onvoorbereid, uit de volheid des harten spreken. Parler avec
ab-, lang, gemakkelijk en met grooten rijkdom
van denkbeelden en uitdrukkingen spreken.
(Prov.) La Douche pane de lab- du coeur, waar
't hart vol van is, loopt de mond van over.
Ahontlant e, adj. Overvloedig, overvloeijend, rijk, rijkelijk. Un style ab-, een gemakkelijk vloeijende, weelderige stijl.
Abonder, v. n. Overvloeijen overvloedig zijn,
overvloed hebben; in menigte bijeenkomen, toevloeijen, toestroomen : Les chalands abondent dans
cette boutique, de klanten stroomen naar dien
winkel toe. Ab- en son sens, niet te overtuigen, waanwijs, eigenzinnig zijn. Ab- dans le eens
Tune persoruie, iemands meening omhelzen en ondersteunen.
Aboniiataire, m. en f. (alleen bij de adininistratie gebruikelijk), z. v. a. ABONNE.
Abonné, m. Abonnee, 1. HiJ of zij, die
zich verbindt om tegen een' vasten, soms vooruit
Ie betalen prijs een te leveren voorwerp (boek- of
plaatwerk, een tijdschrift enz.) op bepaalde tijden
te ontvangen of aan zeker genot (tooneelvertooningen, baden enz.) deel te nemen, inleekenaar m.,
inteekenaarster t., deelnemer in., deelneemster 1,
a b onnent gea bonneerde in. en t.
Abonnement m. Bepaalde waardéring t.
eener onzekere zaak;
inteekenieq, voorafbestelling, vooruitbetaling t. op het bezit of genot eener
zaak. — [Spect.] Ah- suspendu, opgeheven ab-, voorstelling, bij welke de abonnenten het intreigelcl als
anderen betalen.
Abonner, v. a. Voor eene zekere som bedingen; voor iemand een abonnement nemen: Abonnez-moi a ce journal, teeken voor mij op dat dagdad in.
Onzékere inkomsten op eene vaste som
stellen.
S'ABONNER, V. pr. Een abonnement voor
zich zelven nemen, inteekenen, een verdrag aangaan, iets regelmatig tegen een' bepaalden prijs
ontvangen of genieten, zich abonniren.
Abonni, e, adj. (en part. assi van abonnir)
Beter geworden, verbeterd: Un yin ab-, une personne ab-e, een beter geworden wijn, een verbeterd
mensçh.
Aboniiir, v. a. Goed maken, beter maken,
verbeteren, veredelen : Une bonne cave abonnit
Ie yin. [Pot.] Winddroog (half droog) laten worden.
ABONEJIS v. n. Goed beter worden,
beteren: Cet homme n'abonnira jamais.
S'A
BONNIE, V. pr. Beter worden, zich verbeteren, veredelen: Ce yin s'est abonni en traversant la mer.
Die wijn is door de zeereis veredeld.
t Abonnissement al. Betermaking; beterwording 1.
Abord, in. Aankomst t. (aan een' oever, eens
kust of andere plaats) landing t.; [Mar.] toegang,
ingang m., aanvaart- of aanlandingspunt n. Les
cOtes de Hollande soot de dif fi cile abord, de
hollandsche kusten zijn snoeijelfjk te naderen of
aan te doen.
[Mil.] Aanval, m aangreep t.:
Soutenir le premier abord, den eersten aanval
uithouden; I'ahord tot rude entre les vaisseaux,
de schepen tastten elkander hevig aan.
Het
wordt in 't sneerv. gebruikt van de toegangen,
de aanvals- en verdecligingspunten van eene yesling, ease legerplaats enz. : Tous les aborcls de
-
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actie place sont dangereux, protégé s , couverts etc.

ILLToaI

LfOUI!

- (van personen sprekende) Nadering, toenade mind leurs affaires — Buizen of pijpen in elkanring, ontvangst f., wijze van ontvangen, van voor- der doen vatten, aanpassen. - SABOUCHER, v. pr.
komen : Ce minisfre a l'abord facile, deze mi- Bijeen komen tot een mondgesprek. —[Anat.]
nister is gemakkelijk te naderen, ontvangt demen Zich vereenigen, zamenloopen, inmonden (van vaop minzame wijze; Son premier al)ord in--schen ten en aderen).
spire in conliance , zijne eerste ontvangst, toeAboitenient of Aboûrnent, m.
Gladspraak boezemt vertrouwen in. - (weleer Ook) heid, niet-voelbaarheid t. (der voegen, naden of
Toevloed n. (van menschen, vreemdelingen), sterke lasschen).
toevoer m. (van waren), in welke beteekenis men
t Abouffer, v. a. en n. Buiten adem brengen;
nu affluence, abondance gebruikt.
den adem kwijt raken.
D'AnORD, adv. Aanvankelijk, eerst, in het eerst, in
Abougri, e, adj. liever RABOUGRI, Z. ald.
(Î('Il lseiin,. D'ABORD, TOUT D'AaORD, adv. DadeAboiiqnenient , m. [Sal.] Het storten van
lijk, tr.i"i,,il, Op staanden voet, oogenblikkelijk, ten nieuw zout op het oude.
eerste. — -(- D'ABOIID QUE, conj. (voor dèsque, ausAboitqner, v. a. [Sal.] Nieuw zout op het
sitôt que), zoodra AU PItEMIERABORD, DANS LE oude storten.
PREMIER ABORD, DE PJIIME-ABORD, DES L'ABOED,
About, m. [CiTiarp.] Einde n. van een bewerkt
adv. Bij den eersten oogopslag, van't eerste oogen- stuk hout; stootstuk; aanzetstuk n. — j A.voir
blik af.
beaucoup d'abouts, veel om handen hebben.
Abordable, adj. Genaakbaar, toegankelijk.
Abontage, m. [Mar.] 1let zamenslaan der emAbordage, m. [Mar.] Het aankomen, landen; den van twee touwen.
de entering, aanboordklamping 1. het stooten, botAbouté, e, adj. (en part. passé van ahouter)
sen van twee schepen tegen elkander, of van een [Charp.] Met de einden aaneen gevoegd. — [Blas.]
schip tegen rotsen, ijsbergen enz., . aanzeiling, aan- Met zamenloopende einden.
stooting t. (ahordage tortuit). Etre P l'abordage,
Aboutement , m. Zamenvoeging, aansluiting
geonterd liggen. Recevoir un abordage , aange- t. der einden van twee stukken hout, van twee
zeild worden. — Faire l'abordage en be ll e, den planken.
boegspriet in 't groote want van 't vijandeljk schip
Abouter, v. a. Met de einden tegen elkander
jagen om het te enteren.— A L'ABORDAGE Geen- zetten, aansluiten. - S'ABOUTER, v. pr. Aan de
einden zamengevoegd, aangesloten zijn.
terd ! aan boord geklampt!
Aboi-dant, m. Het enterend, aan boord klamAbontli- (van Pout, einde), v. a. (P qc). Uitloopen op, aangrenzen, aanpalen, belenden, zich
pend schip. (Minder gebruikelijk is ABO1IDEUIL)
AbOr(lé, e, adj. (en part. passé van aborder) uitstrekken tot (van eene straat, een' veld, een tuin
Geënterd: Un vaisseau abordé. - Ook als subst. enz.). - Eindigen, toeloopen: Ces peupliers aboutislahoidé, m. en l'ahordeé, f. het geenterd schip, sent en pointe, deze populieren eindigen in eene
fregat enz.
spits, loopen spits toe. — Zamenloopen, naar eta
Aborder, v. n. Aanlanden, aan wal komen of punt zich rigten, c 0 15 v erg t r e a : Les rayons
gaan, aanleggen, aanbaren, belanden, voet aan dun cercie ahoutissent P son centre, de stralen eens
land, zetten (de dichters gebruiken 't in deze be- cirkels loopen in zijn middelpunt zamen. — Strekteekenis ook als v. a.);— naderen, in eene plaats, ken, ten gevolge hebben, op uitloopen, eindigen: Vos
in een land aankomen. (Ook in dezen zin komt het plaintes n'aboutiront a rien, uwe klagten zulals v. a. voor: 11 aliorde le noir séjour de l'impi- len nergens toe dienen, zullen doelloos zijn —
toyahie Pluton.) — Toevloeijen, toestroomen : Le Ten doel hebben, toegepast worden op : Les soms
peuple aliordait en toule. - AÏ3OJWEII, v. a. Na- qui aboutissent au corps soot in fi nis. de zorgen,
deren, op zijde treden (om tot iemand te spreken) die 't iigchaam raken, zijn talloos. [Chir.] Zweaanspreken. — Ter tafel brengen, behandelen, be- ren, etteren, rijp worden : Cet abcès aboutit, dat
redendren, zoeken op te lossen (een vraagstuk, gezwel zet zich tot etteren. — [EIydr.] Ah- des
een onderwerp) . — [Mar.] Enteren, aan boord tuyaux, buizen in elkander voegen, aaneen soldéklampen; aanstooten, aanzeilen. - Buiten de ren. - ABOUTIR (vanbouton), of S'ABOUTIR, v. pr.
krjgs-manceuvres beteekent Ah- Un vaisseau, een
Knopppo krijgen, uitbotten.
,U)OQt i* DI , e, adj. Aangrenzend, strekschip (onwillekeurig) aanzeilen, stooten, en Aha an vaisseau, een schip (met opzet) ter zijde ko- kend tot enz. (Alleen in lett. zin gebruikelijk.)
men. - S'ABORDEII V. pr. Elkander enteren; elkAbontissaiits, m. p1. Eigentlijk: de grenzen
van een erfgoed aan de beide einden in de lengte.
ander naderen, aanhouden, aanspreken.
Mordeur, Z. ABORDANT.
Het komt meest altijd niet tenants voor: Les teAborigène , adj. Aan een land eigen, in- nants et ah- de grenzen der breedte en lengte,
heemsch (van dieren en planten).
de grenzen, einden, belending; — ook: de geheiAborigènes, m. p1. Oorspronkelijke of eerste men, bijzonderheden, 't voor en tegen (van een
bewoners van een land, stamvolk n.
regtsgeding, eene onderneming) . Savoir les tenants
t Aborné, e, adj. (en part. passi van abor et ah- de qn. (in ongunstigen zin), iemands geinner) (nu liever borné) Afgepaald: un champ ah-. scilen omgang, zijn doen en laten, zijn gansche weI Aborneiuent, m. (nu liever homage) Het zen door en door kennen.
afpalen, begrenzen; de afpaling. begrenzing. 1.
Aboittisseinent, m. Aangezette lap m. (van
t Aborier , v. a. (nu liever homer) Af- cviie of andere stof), aangezet stuk. n. — [Chir.]
palen, begrenzen.
Het rijpen en etteren eener wond.
Aboi-til', ive, ac/f. Vóór den gewonen tijd,
Ah ovo bijw. (latijn) Pan het begin of den
ontijdig, vóór de rijpheid (geboren) . Un fruit of oorsprong af. (Woordelijk: van het ei.)
enfant abortif (ook als .eubst. un abortif ,, no
Aboyant, e, adj. Blaffend, bafl'end, keffend,
avorton), eene ontijdig geboren vrucht, een kind, bassend.
dat Ier wereld komt, eer het den tot het leven
Aboyer, v. n. Blaffen, baffen, keffen, bassen,
vereischten trap van ontwikkeling heeft verkre- aanblaffen enz., aanslaan : Ah- auxvoleurs, tegen
gen. - [ Mid.] Vruchtafdrijvend. — [Bot.] Niet de dieven blaffen, bij inbraak aanslaan. Ah- contot rijpheid, tot vereischte ontwikkeling komende, Ire of Ljn'es les passants, de voorbijgangers na of
iiiiibli//ii. - Vurig naar iets verlangen, sterk op
onvolwassen, doof.
Abot, m. Springriem m., slot n. of kluister t. iets gesteld zijn, jagt maken op: Ah- après une
(aan de voeten van een paard).
charge, après une succession. — Schelden, uitjou
Abonehé, e, adj. (en part. passé van aPen- seen, naschreeuwen, beschimpen, belasteren : Ce
cher, Ineen gestoken, aangepast (van buizen, médisant aboie après tout le monde. — Soms
pijpen).
wordt het als v. a. gebezigd : Ce mtdisant aboie
Abonehenient, m. Mondgesprek n., zamen- tout le monde, die kwaadspreker belastert iederspraak, bijeenkomst t. tusschen twee of meer per- een, spaart niemand,. Ah- ses domestiques, altijd
sonen. (i-let woord begint in dien zin Ie veroude- met zijne bedienden kijven. — (Prov.) Aboyer P
ren.) — JnEenvatting, aanpassing, in elkander slui- la lune, tegen de maan blaffen; op iemand schimting I. (van buizen) . — [ Anat.] Vereeniging t., za- pen, dien men niet kan schaden; iets boven zijn
menloop m. van twee vaten, gemeenschap t. van de vermogen ondernemen. Tout chien qui aboìe ne
vertakkingen der slagaders. [Anastomose is in dien mord pas, niet elke hond, die blaft, bijt ook; wie
zin gebruikelijker.)
dikwijls dreigen, doen niet veel kwaad. Jamais bon
Aboucher, v. a. Personen bijeen brengen tot chien n'aboie P faux, een wijs man wordt niet
een mondgesprek Je les ai ahonchés et 115 ont ter- boos zonder reden; een knap mensch weet zijn doel
-

--

-

-

--

ABOYETIR

te bereiken. - S'ABOYER, V. pr. Elkander aanbla en.
boyeur, m. Blaffer Im; de hond m., die
de nabijheid van het wild verraadt dofr aan te
slaan; - kwaadsprekend, scherp hekelend mensch;
schreeuwer; - najager, jaqtmaker m.: Un abde places, een vurig jagtinaker op posten of bedieningen; - uitroeper, rondventer m. (van
blaauwboekjes , moordhistories enz.) ; - aanroeper in. der rijtuigen bij 't uitgaan van den
schouwburg. - [H. n. ] Poelsnip, dubbele snip f.
Fdm. ABOYEHSE.
Abracadabra, rn. Zoogenaamd tooverwoord,
waarmede men voorgaf 0. a. de koorts te kunnen
wegnemen; - zinledige, nietsbeduidende taal. t.
4- Abracadabrant, e, adj. (iron. et fam.)
Verbazingwekkend, verstommend, verbluffend.
Abrachie, 1. [Anat.] Armlooze misqeboorte t.
Abranches, m. pi. [ 11. n.] Kieuwloozen.

Mraqiier, Z. EMBRAQUER.
Abras, m., Z. BREE.
Abrasion, 1. [Chir. et Mid.] Afschilfering;

prikkelende werking I. van sterke purgeermiddelen.
Abrxas of Abrasax, z. v. a. ABRACADA
BRA, Z. ald.
Abre, m., Z. AB1WS.
Abrégé, in. Korte, zaamgevatte inhoud m.,
kort begrip, verkortschrift a.; afkorting, verkorte
schrijfwijze t. (van een woord). - [Org.) liet cilinderraam, de toonspanen, abstracten. - EN ABREGE,
adv. In 't kort, in weinig woorden.
Abrégé, e, adj. (en part. passé van abréger)
Verkort, afgekort.
Abrégement, m. Het afkorten; de afkorting t.
Ah- un récit, een verhaal bekorten.
Abréger, v. a. Korter maken, bekorten, verkorten. Ah- 1111 ouvrage, een werk zamenvatten,
den ganschen inhoud beknopt teruggeven. Ab- 1111
mat, een woord afkorten. Ah- ses jours, zijn leven verkorten. - Het wordt ook zonder voorwerp
gebezigd: Prenez ce chemin, 11 abrège, sla dien
weg in, hij loopt toe. Vous ètes trap long, abriz, gij zijt te lang'wijlig, maak het ,korter.
UR ABREGER , adv. Kortheidshalve. - SAB RE GEE, V. pr. Verkort of korter worden; zich bekorten, minder woorden gebruiken.
Abretivage, m. Drenking; bevochtiging t.
Abreave, e, adj. (en part. passi van abreu ver) Gedrenkt; doorweekt, doortrokken.
t Abreuvement, in. liet drenken; bevochtigen.
Abreiiver, V. a. Drenken, laten drinken, wateren (de paarden, koeijen enz.); bevochtigen,
besproeijen, begieten, doorweeken, doortrekken (de
aarde, den grond); —'gronden, grondverwen. APr(:ln. de préjugis, iemand vooroordeelen inplanten.
APr- qn. d'ennuis, de chagrins, de clouleur, iemand met verveling, verdriet, droefheid overstelpen. APr- tout le monde dune nouvelle, eennieuws
overal ronddragen, tot ieders ooren brengen. APrdes tonneaux, des cues, tonnen, kuipen met water vullen (om te zien of zij lekken) . - S'ABREUVER, V. pr. Drinken (van vee). - Zich overdekken, overstelpen: S'abr- de larmes, cle sang, de
plaisirs, zich in zijne tranen, in bloed, in vermaken baden.
Abreuvoir, n., Wed, n., drinkplaats, drenk- en
badplaats t. (der paarden enz.); houten of steenen
bak of trog m. ter drenking van het vee. [Mac.]
Opening t. tusschen de voegen van twee hardstee
om er vloeibaren mortel in te gieten. (burl.)-ne
APr- a mouches, groote wond f. in 't aangezegt
cif aan 't hoofd. - (Prov.) Un bon cheval va
lien tout seul a 1aPr-, een goed paard loopt alleen
naar 't cued (als men van tafel opstaat en zich
zelven wat te drinken haalt).
Abréviateuw, m. Inicorter, verkorter, kortbegrip-schrijver; —pauselijke kanselarij-schrijver m.
Abréviatif, ive, adj. .dfkortend: signe ab-,
afkortingsteeken n.
Abréviation, t. Afkorting, afsnijding, letterafkapping t. -. APr- algébrique, herleiding eener
zamengestelde hoeveelheid tot eene eenvoudiger of
tot de eenvoudigste uitdrukking.
Abréviativeinent, adv. Verkort, bp verkor
ting.
t Abrévier, v. a. .Afkorten. (Vervangen door

K
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ABREGER.)

ABSCISSEs
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Abreyer, v, a. [Mar.] Z. ABRITER.

Abri, m. Lommer, schuilplaats, wijkplaats t.,

toevlugtsoord n, schutnnuur, scherm m., beschutting tegen wind, regen, zonnegloed enz.; - bescherming, toevlugt t. - (Proc.) Un homme
sans abri est nu oiseau sans tijd, een mensch
zonder dak is een vogel zonder nest. - A L'ABRI,
adv. Beschut, bedekt, beveiligd. Mettre P l'abri, . beschutten, beveiligen, onder dak brengen. Etre
a l'abri de ge., voor iets beveiligd, bedekt zijn.
Se mettre P l'abri de la pluie, voor den regen
schuilen.
Abricot, m. .dbrikoos 1. (de vrucht)
Abricoté, m. [Cont.] Gekonfijt en gesuikerd
stukje abrikoos.
Abrieotier, iii. Abrikozenboom, abrikoos m.
Abrieotine, t. Abrikoos-pruim t., soort van
pruim, die naar de abrikoos gelijkt.
Abritant, e, adj. [Bot.] Beschuttend. Feuilles
aPr-es, schutbladeren (die bij den slaap der plant
nederwaarts hangen en de bloem als beschutten). Lois aPr-es, beschermende wetten.
Abrité, e, adj. (en part. passi van abriter)
Beschut, beveiligd.
Abriter, v. a. Onder eene beschutting, een dak
brengen, tegen wind, regen enz. beveiligen, bedekken; beschutten, beschermen. [Mar.] APr- (vroeger ahreyer) une voile, een zeil bedekken (door
een ander zeil, zoodat er de wind niet in kan vallen). - S'ABRITER, v. pr. Schuilen, onder, achterschuilen, zich beveiligen; elkander schuilplaats,
bescherming, hulp verleenen.
Abrivent, m. Dekmat, stroomat t. (bij tuiniers,
bij steen- en pannebakkers) . [Mil.] Stroo(jen bivouak-hut 1.
Abrogation, t. Opheffing, afschaffing, herroeping, intrekking, vernietiging t. (eener wet).
Abroé, e, adj. (en part. passi van abroger)
Afgeschaft enz. : Une lol abrogie.
Abrageable, adj. Afschafbaar, herroepbaar.
Abroger, v. a. Opheffen, afschaffen, te niet
doen, vernietigen, intrekken, herroepen (b. v. wetten, gebruiken). - S'ABROGER, C. pr. Afgeschaft
worden: Cette lol s'est abrogde dclie muine.
Abrohani, m. Fijn en zeer breed oost-indisch
neteldoek m.
Abrotone, t., of AURONE, t. Averuit, aceroon t. [Artemisia alirotanurn, L.]
Abrotonoïde, adj. Averuitachtig.
Abrrniti, e, adj. Door 't vee afgevreten (van
de knoppen der boomen)
Abroitissenient, M. Het afvreten, afweiden (van een bosch).
Abrupt, e, adj. , Steil en ongelijk, afgebroken
(van rotsen, gronden); - onzamenhangend, hortend en stootend (van den stijl).
Abriipto (ab of ex), adv (latijn). Schielijk,
onvoorziens, plotseljk, onverwacht.
Abrns of Abre, m. Paternostererwt t. (eens
oostersche peulvrucht), weesboontjes (te 4msterdam zoo geheeten naar 't zotte costuune der weeskinderen aldaar).
Abruti, e, adj. (en part. passi van abrutlr)
Verdierlijkt, ' verstompt. - Plante aPr-c, ver.
basterde, ontaardeplant. - Ook als subst. gebruikt:
un abruti, een verdierlijkt, tot een dier verlaagd
mensch.
Abrutir, V. a. Dom en log maken, den geest
verstompen, verdierlijken: L'excès du yin abrutit
les bommes, abrutit 'esprit, het overmatig gebrui/s des wijns verdierlijkt de menschen, verstompt
den geest. 't Wordt ook als v. n. gebruikt:

La chasse, les testins, qui conviendraient comme
dilassement, abrutissent comme occupation. -

S'ABRUTIR, v. pr. Dom en dierljk worden.
Ahi-utissant, e, adj. Verdierlijkend, geest-

verstompend.

Abrntissernent, m. Dierljke toestand m.,
beestachtige domheid, liguhameljke en zedelijke
verlaging t.
Abrutisseur, subst. en adj. m. Wie dom
maakt of verdierlijkt: Les Turcs sont abrutisseurs
of sont Un peuple abrutisseur.
Abscisse, •. [Géom.] Deel n. der as of des
diameters; dat gedeelte der abscissen-lijn (aangenomen lijn ter bepaling van de eigenschappen einer
kromme lijn of gebogene vlakte), 't welk tusschen
haar aanvangspunt en den ordinaat ligt.

ABSCISSION
Abscission, f. [Chir.] .d(snijding, wegneming f.
(vooral van een week deel) .
± Abscondre, V. a. Verbergen, aan 't gezigt
onttrekken. — S'ABSCONDRE, C. pr. Zich verbergen.
Absence, f. Afwezigheid, afwezendheid f., afwezen, afzijn n. Les peines de labs-, de smart
der scheiding. — Abs - d'esprit, verstrooidheid f.
van gedachten, mangel m. aan oplettendheid. -Labs- des lois, het ontbreken, niet voorhanden zijn
der wetten. — EN L'ABSENCE, adv. Bij afwezigheid.
Absent, e, adj. Afwezig, afwezend, niet tegen
niet voorhanden; — verstrooid, onop--wordig;
merkzaam. — Ook als subst. gebruikt: Plaider in
cause de Tabsent, de zaak des afwezigen verdedigen.
— (Prov.) Les absents ont tort, de afwezigen
hebben (krijgen doorgaans) ongelijk. On oublie
aisément les absents, uit het oog, uit het hart.
4 Absentélsme, m. Reiszucht, reiswoede f.
overdreven zucht f. (inz. der Engelschen) om buiten
'S lands te reizen.
Absenter (s'), v. 'pr. Zich verwijderen, heen of weggaan; wegblijven ; — vlugten, zich te zoek
maken, zich schuil houden.
Abside, f. [Arch.] Het half-gewelf, waarmede
al de oude christen-hoofdkerken eindigen en dat door
een opengewerkt hek van het schip der kerk afgescheiden wordt ; — De troon m. des bisschops; —
't verhemelte, waaronder de gouden of zilveren zon
met de gewijde hostie ter aanbidding aan de geloevigen wordt ten toon gesteld; — Het reliquienkastje. — [ Astr.] De beide keerpunten in de loopbaan eener planeet, waarvan het eene (aphelium of
apogeum) het verst, het andere (perihelium of perigeum) het digtst bij de zon of de aarde is. De
lijn, die deze punten vereenigt, heet ligne des absides, absiden-lijn f. grootste as f. der planetenbaan.
Absidal, e, adj. Wat tot de abside behoort,
er de gedaante van heeft.
Absinthate, m. [Chim.] Alsemzuur-zout H.
Absinthe, f. [Bot.] alsem m., alsemkruid n.,
-- alsemdrank m., — bitterheid, grievende smart f.
zielsverdriet n. La vie est milde dabs-.
Absinthé, e, adj. [Pharm.] Met alsem gemengd : Potion abs-e, alsemdrankje.
Absinthine, f. [Chim.] De zelfstandigheid f.,
waaraan de alsem zijne bitterheid ontleent.
Absinthique, adj.: Acide abs-, alsemzuur.
Absolu, e, adj. Onafhankelijk, ongebonden,
onbeperkt, oppermagtig, volstrekt : Roi abs-;
autorité abs-e. — Gebiedend, meesterachtig, beslissend, geen tegenspraak gedoogend : Parler dun
ton abs-. — Geheel, volkomen, volledig, volslagen:
Solitude abs-e. — [Gram.] Buiten betrekking, of
op zich zelven staande, niet betrekkelijk, onbeheerscht,
volstrekt (het tegengestelde van relatif) . Ablatif
abs-, onafhankelijke, door geen ander uitgedrukt
woord beheerschte ablativus of 6de naamval. —

[Phys.] Mouvement abs-, pesanteur abs-e, vol-

strekte, op zich zelve beschouwde beweging, zwaarte.
— Jeudi abs-, witte Donderdag.
Absolament, adv. Onafhankelijk enz.; gebiedend enz. (zie ABSOLU) ; volstrekt, volstrekteljk,
noodzakelijk, onvermijdelijk: II faut que j'y aille
abs-, ik moet er volstrekt, noodzakelijk heen. -Abs- parlant, in 't algemeen gesproken, over 't
geheel genomen. — L'homme considéré abs-, de
mensch op zich-zelven beschouwd.
l- Absoluuteur, -trice, adj. Vri,sprekend.
Ook als subst. : Vrijspreker in., vrijs reekster f.
Absolution, f. Vrjspreking f., ontslag n. van
een' schuldige). [Cath.] Zondenvergeving, strafontheffing, kwijtschelding , absolutie f.
Absoltitisnie, m. Onbeperkte alleenheerschappij f., de leer daarvan, absolutismus n.
Absolutiste, m. .Aanhanger, voorstander van
de onbeperkte alleenheerschappij, absolutist m.
Absolatoire, adj. Vrijsprekend, strafontheffend. Bret abs-, aflaatbrief.
Absorbable, adj. [Chim.] Opslorpbaar.
Absorbant, e, [Pharm., Chim.] Opslorpend,
inzuigend, opdroogend, veronzijd * end, verdeelend,
absorbérend. [Bot. en Anat.] Des vaisseaux
abs-s, opslorpende vaten, zuigvaten. — Den geest,
de aandacht, den, tijd geheel of grootendeels bezig
houdende, boeijende, wegnemende : Une occupation
abs-e; des travaux abs-.s. — Ook als subst. m.
gebezigd : Les alcalis soot des abs-s, de loogzouten
z-ipn zuuropslorpende, zuurverzwakkende stoffen.

ABSTRACTION.

--

Absorbanter, V. a. [Pharm.] 4bsorbérende
middelen gebruiken.
Absorbé, e, adj. (en part. passé van absorber) Verzwolgen, verdiept, verzonken. — (pop.)
Il est abs-, hij heeft wat (eene ziekte) onder de
leden.
Absorber, V. a. Inzuigen, opzuigen, opslorpen,
ah so r b é re n ; verzwelgen, verslinden, inslokken; —
doen verdwijnen, te niet doen, verloren doen gaan
(van kleuren, geluiden, geuren, smaak) . — Geheel
bezig houden (den geest, de aandacht), geheel of
grootendeels wegnemen (den tijd). — [ Chim.] Les
alcalis absorbent les acides, de loogzouten slorpen
de zuren op, verzachten, . matigen, verstompen de
werking der zuren. — Etre absorbe dans 1'étude,
in de studie verdiept, verzonken zijn. — Het wordt
ook zonder. voorwerp gebezigd : Tout le corps
exhale comme it absorbe. — S'ABSORBER, v. pr.

Verzwolgen worden, verloren gaan, zich verliezen : La piuie s'absorbe dans les sables, de regen
verliest zich, verdwijnt in het zand.
Absorptif, ive, ad j. [Chico.] z. V. a. ABSORBANT.

Absorption,J. Inzuiging, opslorping, verzwelAbsorptivité, f. Opslorpingsvermogen n., in-

ging f.

zuigingskracht f.

Absoudre, v. a. (zonder déf. en subj. imp.)
Vrijspreken ; — vergeven, verontschuldigen ; regtvaardigen: je vous absous de votre négligence, ik
vergeef u uwe nalatigheid. — [ Cath.] De zonden
vergeven, ontzondigen , kwijtschelden, absolutie
geven. — 't Wordt somtijds zonder voorwerp gebezigd : Les lois qui absolvent. — S'ABSOUDRE, v.
pr. Zich zelven vergiffenis schenken, zich vrjspreken : Jamais un criminel ne s'absout de son crime.
Absous, onte, adj. (en part. passé van absoudre) Vrijgesproken.
Absoute, f. [Cath.] 14lgemeene zondenvergi ffenis, absolutie f. op witten Donderdag in de
latijnsche, en op goeden Vrijdag, in de grieksche
Kerk; de preek f., welke 't volk op die absolutie
voorbereidt; — de bewierookingen, besproe2ji-ngen
en gebeden rondom de doodkist bij de likdienst.
Abstème, adj. en subst. m. en f. Wie geen
wijn drinkt; wie het nachtmaal slechts onder édne
gedaante (die des broods) gebruikt. -- [Bot.] Plante
abstème, plant, die weinig voedsel verlangt.
4bsten ant, e, adj. en subst. Wie zich onthoudt, inz. van zijne stem uit te brengen, de buiten
stemming blijvende.
Abstenir (s'), v. pr. Zich onthouden, zich
wachten, mijden, nalaten : S'abst- de vin, de café,
geheel geen wijn, geen ko frj drinken.
Abstention, f. Onthouding f. — [Jura Eigen
onbevoegdverklaring f. eens regters om in eene
zaak te oordeelen; — afstand m. eener erfenis (bij
de Romeinen) .
Abstergent, e, [Méd.] Reinigend, zuiverend,
afvoerend. — Ook als subst. m.: Un abstergent,
een reinigend, afvoerend middel.
Abstergé, e, adj. (en part. passé van absterger) Gezuiverd. Une piaie abstergée.
Absterger, v. a. [Chir.] Zuiveren, urtwasschen
(van wonden, zweren). — S'ABSTERGER, v. pr. Gezuiverd, gewasschen worden.
Abstersif, ve, adj. Zuiverend, reinigend.
Abstersion, f. liet reinigen, zuiveren, uit
wond) ; de reiniging f.
-waschen(r
Abstinence, f. Onthouding, matigheid, soberheid f. ; [Méd.] dieet n., magere kost m., ziekenspijs f. [Cath.] Jours d'abst-, onthoudingsdagen,
dagen, waarop geen vleesch mag gebruikt worden.
Abstinent, e, adj. Onthoudend, onthoudzaam, matig, sober.
Abstractif, ive, adj. Door afzondering (abstractie) gevormd; afgetrokken begrippen uitdruk
-kend.
Abstracteur, m. Tie eene ah s t r a c t i e maakt.
Abstr- de quintessence, een chemist, alchimist in.
Abstraction, f. [Log.] d fzondering, aftrekking, scheiding, abstractie f. (waardoor de
eigenschap of een deel eener zaak van die zaak
zelve afgezonderd wordt) . — Abstr- fáite, des circonstances of Faisant abstr- des circonstances, de
omstandigheden niet in aanmerking genomen, afgezien van de omstandigheden.. -- Raisonner sur
une abstr-, over een algemeen (abstract) voorwerp

ABSTRACTIYEMENT

-

spreken. - Abstractions, p1. Verstrooidheid 1. van
geest, van gedachte.
Abstractivenient, adv. A/'gezonderd, OP zich
zelf (beschouwd). Absir- parlant, de zaak in 't afgetrokken beschouwd.
Abstraire, v. a. [Log.] Aftrekken, in gedachten afzonderen, scheiden; - ontrukken, gewelddadig wegvoeren.
Abstrait, e, adj. [Log., Gram.] Afgetrokken,
afgezonderd, abs trac t (in tegenst. met c o n a re t);
-- diepgaand, diepzinnig, rno&j)eljk te begrijpen,
de denkkracht zeer inspannende; - verstrooid, gfgetrokken, verdiept, in mijmering verzonken. Etres
abstr-s, afgetrokken wezens, die niet wezentljk,
maar alleen in onze verbeelding bestaan. Mathé
matiques abstr-es, zuivere wiskunde. - INombre
alistr-, onbenoemd getal.
Abstraitenient, ode. In 't afgetrokken, in
afgetrokken zin; diepzinnig, enz., z. ABSTRAIT.
Abstrits, e, adj. Verborgen, duister, donker,
snoejel'jjk te verstaan, zwaar te doorgronden.
Absurde, adj. Ongerjind, zot, belaqcheljk, bespottelijk, met het gezond verstand strijdig. Ook
als subst. gebezigd.- Jléduire one opinion it labs-,
bewijzen dat het beginsel of de gevolgtrekking eener
rneeniîq vaisch, onhoudbaar is.
Absnrdeiiient, ado. Ongerijmd enz., zie AB-

ACATASTATIQTJE.

die geendeel van eene schilderij uitmaakt. - Acuniversitaire, administratieve afdeehing der unieersiteit van Frankrijk. - Ac- d'iquitation, descrime, de danse, rij-, scherm-, dansschool t. Ac- de jeu, openbaar speelhuis, dobbeihuis n.
Académitler, v. a. Tot akademie-lid maken.
Aeadéniique, adj. Akademisch, de hoogeschool
betreffende. Figure ac-, studie -Çeguui voor den
teekenaar. Figure de proportion ac-, figuur iets
meer dan halve levensgrootte.
Acadérniquieiiient, adv. Akademisch, op akademische wijze.
Académiser, V. a. [Peint.] , Naar 't model
(académie) teekenen. - S'ACADEMISER, V. pr.
Zich naar de beginsels, de regelen der Franvche
Akadeinie schikken.
Aeadhmisier, z. v. a. ACADEMIFIER.
Aeadéiniste, m. en 1. Akadernist, leerling in.

en 1. in eene gymnastic-school.
Acagnarder, e. a. (pop. et faiie.) Lui en liederlijk maken. - S'ACAGNARDER, v. pr. Een lui,
weelderig, liederlijk leven leiden.
Acaj on, m. [Bot.] Mahonie-boom; olifantn
luisboom in. - Bois d'acajou, mahonie-hout n. Des
ineuhies d'acajou, mohoniehouten meubelen.
Aealiehi, e, adj. [Bot.] Keikloos, zonder kelk.
Aea1ietk, f. [Bot.] Plant of plantensoort 1.
zonder bij- of nevenkelk.
SURDE.
Absurdité, 1. Ongerjmdheid, zotheid, strijdig
Aealifoircbonné, e, adj. (fain.) Schrijlings
gezeten ; te paard.
heid met de rede.
Acalifotirehonner (s'), v.pr. (fain.) SchrijAbSRlIdo (ah of ex), adv. (latijn) Van eene
lings (a califourchon) gaan zitten.
onperjrndlieid uitgaande, ongerijmd.
Acalot, in. [R. n.] Mexicaansclie waterraaf t.
Absus, rn [Bot.] Soort van egyptische cassia 1.
Aealyphe, m. [Bot.] Indiaansche bran dnetelm.
Abitrot, m. Parkiet m., groen vogeltje van de
Acainacu, 111. IE1.n.) Gekuifdeeliegenvangerm.
Goudkust.
Aearnpsie, t. [Med.] Ziekelijke gewrichts
Abus, m. Misbruik, wangebruik, verkeerd gebruik n.; - dwaling f., verzien, misverstand n., stijfheid 1.
Acainpti, adj. [Phys.] Het licht niet terugfout 1., a b u 1 5 n.; - bedrog n., misleiding 1. : le
monde nest qualms et vanité, de wereld is enkel kaatsend, akamptisch.
Acaniptosoane, adj. [H. n.] Met onbuigzaam
bedrog en ijdelheid. - Abus de soî-mènie, zelf belijf.
dekking t.
Misbruikmalcing
f.
Ab,isenient,
m.
Aeane,f.
[Bot.] Braambezie, braambezie-struik f.
1
Acanga of Acanque, m. [EI. n.] Het GuiAbitser (de qn. of de qc.) v. n. Misbruiken,
misbruik maken. Ah- (lull domesfique, te veel van nésche hoen; de arnerikaanschie kuifkoekoek in.
een' bediende vergen, hein met werk overladen. AhAcanthahole, m. [Chir.] Splinter- of graatdune tule, een meisje verleiden. - ABUSER, C. a. tang t.
Aeanthaeé, e, adj. [Bot.] Stekel-, doornaclitiq.
Bedriegen, misleiden, om den tuin leiden. - S'A
Acanthaeées, of Acanthoides, 1. p1. SteBUSE1I, V. pr. Zich bedriegen, zich vergissen: Je
me suis cibusé de deux forms en comptant, ik kelachtige, disteleormiqe planten.
Acanthe, t. [Bot.] Beerenklaauw m. [Arch.]
heb rnjj twee gulden misrekend.
Sieraad n. van loofwerk (naar den bladereonin van
S Abuseur, m. Bedrieger, verleider in.
Abasif, ive, adj. Verkeerd, wederregteljk, 't gewas zoo geheelen).
Acanthies, t. p1. [H. n.] Insecten van 't geonbehoorlijk, strijdig met wetten, regels of goede
gebruiken; - oneigenlijk, strijdig met de taal, slachit der haifschuldigen, die veel op weegluizen gelijken.
door 't gebruik niet gewettigd.
Ahusivement, adv. Verkeerdelijk enz., Z. ABUAcanthofdes, z. ACANTHAC1ES.
Acanthologie, 1. Puntdicht-verzameling f.
SW ; -- ;er abuis, bij vergissing, bij eerzinning.
Acanthophage, adj. [El. n.] Pan distels
S Abuter, v. a. (eigenlijk) Slikken; uitgooijen,
uitslaan, one te zien wie 't eerst zal spelen. - levend, disteleretend.
Aeaithoptérygieiis, m.pl. [H. n.] fleschen
ABUTER, V. n. Met de einden aan elkander raken
met stekelvinhen.
(aan twee stukken hout).
Aeapit, m. Soort van leenregt n., dat bij elken
Abntiloii, in. [Bot.] Fluweel-maluw t.
overgang van eigendom aan den regtstreekschen
Abynie, z. ABIME.
Acabit, in. Soort, goede of slechte eigenschap t. keer betaald werd.
Acardie, t. [Anal.] 't Ontbreken van het hart.
(inzonderheid van vruchten en groenten) ; - kaAcare, in., z. C11tON. - Acarer, z.ACCARER.
rakter fl aard m., slag n. (van personen, en meest
Aeai-iâtre, adj. Kregel, kijfziek, twistziek,
in kwaden zin) : Gens de même ac-, volkje n. van
knorrig
één slag.
Acariâtreté, t. Kregelheid, kijfzucht 1.
Acacia, al. of Acacie, t. Acacia-boom in.
Aeariiiia of Mai-ikina, m., Z. SINGE-LION.
Acadéiuieien, m. Aanhanger m. der SocraAearne of Aeavnan, m. [EI. n.] Witte ze*tische en Platonische school bij de Grieken ; akade
-lid n., a k a d e m is t in., mv. (bij de Franschen)-mie brasem m.; - [Bot.] Steekkruid n., casceubonische
lid van eene der 3 akademilln, die het Instituut uit- dislel in.
ma/sen. - ACADEMSCIENNE , t. Vrouwelijk akadeAcarus, m. (spr. a -ka -ruce) Kaasworm in.,
mijt, made t.
mw-lid.
Acadérnie, t. Akadeinie t., oorspronkelijk de
1 Aeasaner (s'), v.pr. Inslapen, insluimeren.
Acatalecte, Acatalectiqne, adj. [Pods.],
naar zekeren Akademos dus geheeten plaats bij
Athenen, waar Plato leerde; - naam van ver- Vers ac-, volkomen vers, n., akatalektikus,m.,
schillende genootschappen en instellingen, van oefen- Jambische versmaal van déne lettergreep meer dan
pen of kun- de katalektikus.
plaatsen voor eene of meer
geleerde
Acatalepsie, t. [Phil.] Onbegrijpelijkheid t.;
sten, voor eene of meer der wetenschraculteiten;
cone 'van de vijf afdeelingen der universiteit leer, die niets zekers aanneemt; - [Méd.] Vervan Frankrijk, inz. ]'ac- francaise, de franse/in standsverbijstering t.
Aeataleptique, adj. Onzeker, twijfelachtig,
akadeinie ; - ook doorgaans voor : universiteit,
Iwogeschool t. (waar de verschillende faculteiten a k a ta lep t i 5 c h ; - aan verstandsverbijstering
vereenigd zijn) ; - de vergaderpiteats t. der aka- lijdende. - Als subst. : twijfelaar in.
Acatastatique, adj. [Med.] Onregelmatig,
dernie-leden ; 't gebouw der hooqeschiooi. - [ Peint.]
Eene geitenle figuur, 'zfg naakt of ligt gedrapeerd, onbestendig (van koortsen).
-

-

--
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-I- Acatholique, wij. Niet-katholisch. Ook als
subst. gebezigd: een niet-katiwljic.
Acaitte, adj. [Bot.] Stengelloos, ongesteeld;—
met bladerloozen stengel; - kortstengelig, kortgesteeld.
Aecablant, e, adj. Drukkend, zeer zwaar of
bezwaarlijk, moeijeljk. Reproche ace-, d'iepkrenkend verwijt. Nouvelle acc-e, terneerslaande, droevige, grievende tijding. Personae, visite ace-c,
lastig, onverdragelijk mensch of bezoek.
Aceablé, e, adj. (enpart.passd van accabler)
Ternergeslagen, benaauwd, gedrukt, bezwaard,
overstelpt. - Ace- de dettes, met schulden overladen.
Ace- de sommeil, door den slaap overmeesterd,
vakerig. Ace- par le nombre, door overmayt overstelpt. Ace- mus le poi€Is le Ia misère, bezwijkend
onder den last der ellende.
Aceablernent, in. Druk m., ternederdrukkinq;
netrsiagtigheid, afgematheid, uitputting; verslapping, zwakte t., verdriet, hartzeer n., kommer m.;
last, overlastrn., overladenhed, bes lommering f.
Aecabler, V. a. Terneder drukken, onder den
last doen bezwijken, overladen; - overstelpen, benaauwen, bedroeven, bezwaren, ontmoedigen, uitputten; - lastig vallen, kwellen, vervélen, pijnigen;
overmeesteren, de overhand krijgen. - Hetwordt
dikwijls in goeden zin gebezigd: Ace- qn. de louaiiges, de présents, iemand met lof, met geschenken
overladen. - Somtijds zonder voorwerp: Cet homme
aecable par I'éminenee de sos talents, die man
wekt ontzag door zijne uitstekende talenten. S'ACCABLEII, V. pr. Zich overladen : s'aceabler dalfaires, zich te veel zaken op den hals haen.
Accalniée, I. (minder goed ACCALMIE). [Mar.]
Kortdurende windstilte 1.
Aceaparé, e, adj. (en part. passé van aecaparer) Opgekocht.
Aceaparernent, m. Opkooping 1. (uit winstbejag) ; - de opgekochte waar t.
Aceaparer, V. a. Opkoopen, wegkoopen (om
de prijzen te doen stijgen). - Ace- les voix, les
suifrages, de stemmen omkoopen, ze door slinksche
wegen op één' persoon vereenigen.
Aceapareur, m., -ense, f. Opkooper m.,
opkoopster f. - Un ace- de la faveur publique,
een bemagtiger van de volksgsenst. Une aecapareuse
de comics, eene hartenwinster, veroveraarster der
harten.
Aeearer, v. a. Een' beschuldigde met (in tegenwoordigheid van) zijn' medebeschuldigde verhooren.
Aeea ii ation , t. 1-Jet verhoor des beschuldigden
in tegenwoordigheid van zijn' medebeschuldigde.
Accastillage, m. [Mar.] Vertuinin,g 1., kasteel n., voor- en achterdeel n. van een schep, bak m.
en schans t. (Men zegt nu gaillard d'avant en gaillard
--

-
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censiveinent, m. Het in grondpacht geven of

nemen, grondverpachting t.
1 Aceenser, V. a. In grondpacht geven of nemen.
ne vrijheid verkoopen om een
- S'ACCENSER , zij
ander te dienen.
t Acceuseur, m. Grondpachter; grondverpachter; tienden-inzamelaar m. - Fém. ACCENSEITSE.
Accent, m. Stembuiging, toonrijzing of -daling
f., toonval m. : Ace- grammatical, spraakku
stige toonvol, die de lettergrepen zwaar of scherp
maakt (onderscheiden van cjuantiteit, die ze lang
of kort maakt) . Ace- logique of rationel, logische
toonval, redetoon (gedeeltelijk door de zinteekens
aangeduid). Ace- oratoire of pathétique , rhetorische toonval, redenaars-toonval, nadruk m.
(die 't gevoel, de aandoening des sprekers uitdrukt).
Ace- tonique, klemtoon. - Uitspraak f.: Aceprovincial of local, gewestelijke, plaatselijke uitspraak, tongval. Pour Plan parley ii na laat point
avoir d'ace-, om wel te spreken, moet men geenerlei bijzonderen tongval laten hooren. - Toon,
klank m., uitdrukking t. : Lace- du désespoir,
de Ia job, de toon der wanhoop, der vreugde. {Gram.] Toonteelcen, klankteeken n.: Ace- aigu
('), scherp toonteeken ; Ace- grave ('), zwaar
toonteeken; Ace- circonflexe () omgebogen loonteeken, kopje n.
Accentuation, 1. Toonaanduiding, klemleg
ging f.; het plaatsen der toonteekens.
Aeeetatu, e, adj. (en part. passe vein accentoer) Den klemtoon hebbend; van een toonteeken
voorzien.
Aeeentuer, v. a. Met stembuiging of toonval
spreken; met een accent teekenen, accentudren.
- Ook zonder voorwerp gebezigd: Ii na sait pas
ace-, hij weet den klemtoon niet behoorlijk te leggen,
de toonteekens 'niet goed te zetten. - S'ACCENTIJER,
v. pr. Met een l,iii,kt,''kc'n i'(t'ii'.'iin worden.
Acceptable, adj. Aannemelijk, aanneembaar.
Aeeeptant,e, adj.Aannemend, ace a p td re nd.
Acceptant, m. -e, t. [Jur.] Aannemer, aanneemster. ( In wisselzaken gebruikt men accvp-

-

teur.)
Acceptation, f. Aanneming (van een ambt,

eene erfenis) ; goedkeuring, inwilliging (van een
contrac ) ; [Corn.] Ace- dune lettre de change,
aanneming, acceptatie t. (van een' wisselbrief).
Accepté, e, adj. (en part. passé van acceptor)
Aangenomen, ingewilligd, geaccepteerd.
Aecepter, V. 0. Aannemen, aanvaarden (een
ambt, eene erfenis) ; goedkeuren, inwilligen (een
contract) ; aannemen te betalen, a C a p t é ie n (een'
wisselbrief). - Ace- son sort, sa condition, zich
aan zijn lot, zijnen toestand onderwerpen. Yen
aceepte l'augure, ik neem het als voorleeken aan,
ik hoop, dat het zoo zal uitvallen, als men mij doet
hopen. - Ook zonder voorwerp gebezigd: 11 vient

d'arrière.)
Aecastillé, e, adj. (en part. passé van accastiller) [Mar.] Vertuind.
d'elre nornmé P cette place, on ne sait s'il acAecasti ll er, v. a. [Mar.1 Van bak en schans ceptera, hij is tot die bediening benoemd, men weet
voorzien, vertuinen.
niet of hij zal aannemen. - S'ACCEPTEiI, V. pr.
Aeeéder, v. n. (P ge.) Toestemmen, toetreden,
4angenomen worden. ' Ces propositions ne peuvent
bewilligen, goedkeuren; - toegang hebben.
s'aecepter.
Accélérateur, -trice, adj. [Anat.] VersnelAecepteur, in. [Corn.] Aannemer, acceptant
lend, voortdrijven d : Muscles aeeélérateurs, ver- rn. (van een' wisselbrief).
snellende spieren. - [Phys.] Force accélératrice,
Aeceptilation, 1. Kwijtbrief m., quitantie t.
-

versnellende kracht, toenemende snelheid.
zonder betaling, kwijtschelding 1.
Aceélération, t. [Phys.] Versnelling, verAcceptiou, I. Aanneming, persoonsciannemtng,
meerdering t. van snelheid (van een vallend ligchaain). voorkeur t., aanzien n. Rendre in justice sans
- [Astr.] Versnelde beweging 1. (eener planeet). ace- de personnes, regtspreken zonder aanzien des
Dageijksche vooruitgang m. (in de schijnbare be- persoons , onpartijdig regtspreken. Iln'y a point
aging der vaste sterren). - [ Mëd.] Toenemende d'aee- de personnes devant Dieu, bij God geldt geen
snelheid f. (van den polsslag, den bloedsomloop). - aanneming des persoons. - [Gram.] Beteekeni.s t.,
Bespoediging, vaardige afdoening f. (eener zaak).
zin m. (waarin men een woord opneemt).
Aceéléré, e, adj. (en part. passé van acedAccès, in. Toegang In. (tot eene plaats of tot
h rer) Versneld, bespoedigd, verhaast. - [Mil.] Pas
i
een' persoon). 11 est rare quo la viritd nit accès
ace- , versnelde pas, stormpas m. - Voiture ace-a, aupres du trône, de waarheid heeft zelden toegang
of als subst. usia acc-e, snelwagen m., diligence t. tot (nadert zelden) den troon. Les aceès de la
Aocélérer, v. a. Versnellen, de snelheid der science na sont pas sans cliffleulté, de eerste bebeweging doen toenemen; - bespoedigen, verhaasten, ginselen der wetenschap zijn niet gemakkelijk. aandrijven. - S'ACCÉLEiSER, v.pr. Sneller worden, Aanval m. (eener ziekte, eener koorts). Un petit
versnellen. ,
aceès de flèvre, eene vermaning van koorts.
.i%ccélérifère, m. Liever CELERIFERE, z. old. Voorbijgaande gemoedsbeweging, vloog f. : Accès de
Aecense, 1. (weleer) Pacht-contract n., grond- folie, de colbre, gekke, toornige vloog. Ii a des
verpachting f.; de verpachte zaak t. ; pachtprjs m., amOs de libdralité, hij heeft vlagen van mildheid,
qrondpacht 1. - Aceenso, m. bij de romeinsche mi- er bekruipt hem soms een geest van mildheid. litie z. ei. a. surnumdraire (z. ald.) ; senaatsdienaar Tweede stemming t. (bij de verkiezing veen een'
paus, in geval hij de eerste geen kardinaal 't verIn., soort van deurwaarder bij de Romeinen.
1 Aceensement, Aceensissemeut of Ac- eisclit getal stemmen gehad heefi).
-
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Accessibilité, f. Genaakbaarheid, gemakkelijk
held f. van toegang.
Accessible (a), adj. Genaakbaar, toeganke
(van plaatsen en personen). — Acc- a laraison,-lijk
vatbaar voor rede ; acc- aux souffrances des malheureux, gevoelig voor het lijden der ongelukkigen.
Accession , 1. Toestemming, toetreding 1. (bijv.
tot eenverdrag.) - [Jur.] danwasm., toeneming 1.
van een eigendom door vereeniging met een onderhoorig voorwerp; — troonsbeklimming, komst f.
tot den troon (door Bossuet in dien zin gebruikt)
- verschijning 1. op eeneplaats (op regterlijk bevel);
* zamenvoegmg t.
Accessit, m. (latijn) Tweedeprfjs, bij- of nevenprij
s rn; - tweede stemming L. (z. v. a. accès in
dien zin).
Accessoire, adj. danhangend, bijbehoorend,
bijhoorig.
Accessoire, m. Aanhangsel n., bijkomende
zaak f., toevoegsel, bijwerk n., bijzaak t., ondergeschikt voorwerp a.
Aecessoiieineiat, adv. Bij wijze van aanhangsal of toevoegsel.
Accidence, t. [Phil.] Aard rn, wezen n.,
mogelijkheid t. van het toevallige.
Accident, m. Toeval a., onvoorziene gebeurtenis f.; ongeval, ongeluk, ongemak, letsel n. ,é,.d.] bijkomend ziekteverschijnsein. - Paint
ziing t. van 't algemeen effect door licht- en
kleurschikking: Acc- de lumiere , bijlicht, toevallig invallend licht n. - [Gdol., Strat.] Accde, terrain, afwisseling, oneffenheid f. des beems, der vlakten. — [Phil.] Toevalligheid f.,
het toevallige, niet wezentljke, de toevallige eigenschap t. - [Mus.] Bijteeken, toevallig teeken ii.
(niet in den sleutel aangeduid). PAR ACCIDENT,
adv. Bij toeval, bij geval, bij ongeluk.
Aecidentaliser, v. a. Toevallig maken, aan
de kansen van het toeval overgeven. — )- SACCIDENTALISEP., v. pr. Aan de kansen van het toeval
overgegeven worden.
Aecidentalité, t. [Phil.] Toevalligheid, hoedisnigheid t. of toestand m. van het toevallige.
Aeeideiité, e, adj. (en part. passé van accidenter) . [Strat.] One//en, ongelijk, afwisselend.
Une vie diversement acc-e, een leven vol afwisselingen of tegenheden.
Aceidentel, le, adj. Toevallig. - [ Mus.] Sine
acc-, bijteeken (z. ACCIDENT) ; Ligne acc- le, bijlijn,
lijn, boven de 5 gewone notenlijnen of den notenbalk
getrokken.
Aecidentellement, adv. Toevallig, bij toeval,
gevallig, bij geval.
Aecidenter, V. a. [Strat.] Onefl'en, moeijeljk
bruikbaar maken, met beletselen, hinderninsen voorzien (een terrein, een slagveld).
-

W

[
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Aceinite, Z. AXINJTE.
1- Aceiper, V. a. -Nemen, wegnemen.
Accipitres, m. p1. [H. n.] Boofvogels.
Aeeipitriti, e, adj. Naar de roofvogels ge-

lijkende.
Acelpitrine, t. [Bot.] Soort van wildelatuw t.
Aceise, t. lIegt a. op de eetwaren, verbruiksbelasting f., accys, accijns m.
Acelainateur, m. Toejuicher m. (weinig geruikt).
Acclamation, t. Toejuiching, luidruchtige
goedkeuring f., handgeklap, gejuich, vreugdgeroep
n. - PAR ACCLAMATION, adv. Met eenparige, en
luid uitgedrukte toestemming, met gejuich, zonder
hoofdel(]ke stemming (bijv. verkiezen, een' voorslag
aannemen), bij acclamatie.
Aeclamer, v. a. Gezamentljk toejuichen, bij
acclamatie goedkeuren.
t Aeclamper . V. a. [Mar.] , liever JUMELE1I,
z. aid.
Acelirnaté, e, adj. (en part. assë van acelimater). Aan de luchtstreek of 't famaatgewend
ge acc 1 i m a t e e ni. — Ook als subst. gebezigd

Un acclimaté.
Aecliniateinent , rn Gewenning t. aan de

luchtstreek, inheemschmaki'ng , acclim.a ta tie,
acclimatie, acclimatisdring t.
Aeclimater, v. a. Aan de luchtstreek doen
gewennen; inheemsch maken. - S'ACCLJMATER,
V, pr. Aan de tuchtstreek gewennen; aan 't
klimaat gewoon raken. - J'aurai de Ia peine

a m'acclimater dans cotta famili% ik zal moeite.
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hebben mij naar de levenswijze, het doen en Iceten van dat gezin te schikken, daarin als thuis
te worden.
Aeeliné, e, adj. [H. n.] Overhellend, gebogen.
Aceoinçons, m. p1. [Arch.] Stop- of aanzetstukken, aanzetsparren (van een dak).
t Aecointable , adj. Handelbaar, gezellig,
vriendelijk.
Aecointance , t. Omgang rn, vertrouwelijkheid, gemeenzaamheid t. — [Jur.] Ongeoorloofde
gemeenschap t. tusschen een' man en eene vrouw.
- Accointé, m., -e , t. Minnaar m., minnares t.; bloedverwant m. en 1.
t Aecointer, v. a. Aanspreken, kennis maken; omgaan. - S'ACCOINTER (de qn.) v. p. (fern.)
gemeenzaam , vertrouwelijk omgaan. S'acc-d'une
flue, zich met een meisje inlaten, ongeoorloofdee
omgang met haar hebben.
t Accoiserneut, rn Bedaring t., het ophouden
eener innerlijke beweging.
± Aecoiser, V. C. Doen bedaren, stillen. SACCOISEIt, v. pr. Bedaren; - van zijne kracht
verliezen.
Accolade, t. Omhelzing, omarming 1., (Chev.) ridderslag m.: Donner l'acc- a qn., is111111/Il tot )'idh1t'/'./(uhi,; (iinii.) iemand een' degenstoot
ii? (1P iibbt'O l/('l'cIl . Rece nit lace-, tot ridder geslagen worden. -De plegtigheid f., waarmede
iemand in het legioen van eer (légion d'bonneur) wordt opgenomen. - Strik m. ter vereeni
ging van woorden, regels, notenbalken, posten in
eene rekening enz. - [Cuis.] Une ace- de lapereaux, twee zaamgestrikte gebraden konijnen.
Aceolader, v. a. Omhelzen; - door eeneaccolade (z. aid.) vereenigen. — -)- S'ACCOLADEIS, a. ps.
Elkander omhelzen; - (Mil.) in de orde van 't legioen van eer opgenomen worden; — openlijk in
een' hoogeren militairen rang erkend worden.
Aceolage, In. [Agric. en Hart.] liet binden
van de wijnstokranken, van de vruchtboomtakken
aan staken.of latwerk.
Accolé, e, adj. (en part. passi van accoler)
Zamengevoegd, vereenigd. - [Bias.] Met een' halsband voorzien (van dieren); omstrengeld (b. v. een
boom door een slang); zijdelings zamengevoegci
(van twee schilden).
t Accolée, t. Biddersiagm., z. v. a. ACCOLADE.
Accolement, m. Kant rn eens wegs tusschess
de straat en de sloot.
Aecoler, V. a. Omhelzen, om den hals vatten.
(In dien zin weinig gebruikt.) - [Pol.] Bij den
kraag pakken, aanhouden. - [Agric. en Hort.)
Aanbinden, opbinden (van wijngaard-ranken, lotboomtwijgen). — Vereenigen, zamenvatten (met een
acccolade of strik.) - [Arch.] Om eene zuil slingsren (b. v. palm- of lauriertakken, wijngaardbladen); - twee stukken hout zamenvoegen om elkander te steunen. - [Bias.] Twee schilden met de
zijden zamenvoegen, aaneensluiten. — Acc- des témoms, getuigen tegenover elkander stellen. - Acecieux noms dans un même discours, twee namen
in dezelfde rede bij of naast elkander plaatsen. (Prov.) Acc- la cuisse, Ia botte a ga., iemand laag
vleijen, voor iemand kruipen, hem met groote onderdanighehj ontvangen. - SACCOLER, V. ps. Elkander omhelzen; elkander omstrengelen.
Aecolure, t. [Agric. en Hart.] Stroo-, blesband, m. bindteen t. (ter opbinding van ran/sen en
takken). - Ook z. V. 0. ACCOLAGE.
t Aecomnaettre, V. a. Honden tegen eikender ophitsen.
Accomniodable adj. J7erefl'enbaar , bij te
leggen.
Aceommodage, m. [Cuis.] Toebereiding I.
- [Coil.] Het opmaken (van het haar, van eene
pruik); het loon daarvoor.
Aceominodant, e, adj. Geriefelijk, toegevend,
inschikkelijk, rekkelijk, verdraagzaam. — Ook als
subst. gebezigd: Les plus acc-s, de inschikkelijkste
menschen.
Accommodation, 1. [Phil.] Connaître par
ace-, acne zaak door het denkbeeld van eens andere kennen. -[Théoi.] Système d'acc-, schikkingsstelsel, stelsel n. van accommodatie. Vroeger ook z. v. a. ACCOMMODEMENT.
Acconunodé, e, adj. (en part. passé van ac.
commocier) Geschikt, passend, overeenkomstig:
Lair Uoit hIre ace- aux paroles, 't gelaat moet
-
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overeenkomstig de woorden zijn, moet bij de woorden passen; -vereffend, in der minne bijgelegd (van
een' twist) - toebereid (van spijzen); - uitgedost,
toegetakeld; mishandeld; bemiddeld, geqoed, rijk:
Etre ace- les biens de la fortune, met goederen
gezegend zijn; Un homme Men, , mal nec-, een gegoed, onbemiddeld man. - Etre mal ace-, slecht
gekapt zijn. (In dien zin verouderd.)
Aeeonimodeineiit, m. Verdraq,vergelijk, a.
schikking, vereffening, afmaking, bijiegging, tumiddeling, bevrediging, verzoening 1. (van eengeschil).
(Prov.) Uri méchant ace- 'vaut mieux que le meilleur proces, een mager verdrag is beter4an 't vetate proces. - Middel ter verzoening : J'ai trouve
Un ace- a celte affaire, ik heb een middel gevon
den om die zaak bij te leggen. - Inrigtig tot gemak, verfraaijinq enz. (In dien zin verouderd.)
[Peint.] Schikking der draperirn of omnkleedingen.
Accomniotter, v. a. Passen, lijken, aanstaan,
zeer gelegen zijn, goed te pas konten: Cette pièce
de terre l'accommoderait bien , accoinmoderait
fort son pare, dit stuk gronds zou hem zeer ge-

schikt gelegen zijn, zou goed hij zijn park komen.
- Verzoenen, bevredigen (strijdende
partijen); in
der minne bijleggen, vereffenen (geschillen, twisten). - Schikken, regelen, overeen brengen, overeenkomstig maken : Ace- sa dépense a son revenu,
zijne uitgaven naar zijne inkomsten regelen.
Rangschikken, in orde brengen, goed inrigten. (iron. ,et fam.) Toetakelen, mishandelen. - (Pray.)
On la accommodé tout de rôti, men heeft hem danig toegetakeld. - Goed bedienen, goed huisvesten
(van een' gaarkok, logementhouder enz.) - Klaarmaken, toebereiden (van spijzen). - Twee schijnbaas- strijdige dingen overeen brengen (meest in
ongunstigen zin.) : Ace- Ja religion avec les plaisirs,
de godsdienst met de vermaken overeen brengen. [Coif.] Opmaken, kappen. (In dien zin verondeed.) - Ace- qn. de qe., iemand met iets geneven, het hem afstaan, overdoen, verkoopen; ook
zonder ntgiine indirect: Si cette étoff& vous convient, je vous accommoderai, indien diestofu aanstaat, Icon ik u er aan helpen, zal ik u daarvan
voorzien.
S'ACCOMMODER , V. pr. Zijn gemak nemen, het
zich gemakkelijk maken; zich met te veel vrijpostigheid, gemeenzaamheid van iets bedienen; bijgelegd, vereffend, bevredigd, verzoend worden;
het eens worden; - zich opschikken, het toilet maken; - zich toetakelen: II s'est accommodé le Ia
belle maruière, hij heeft zich deerlijk bemorst, leelijk gehavend, duchtig bezopen enz. - S'acc- a,
zich schikken naar ('t gebruik, den tijd, deluinsen,
de omstandigheden enz.); aanstaan, lijken, passen.
- S'ACC-de, goed of ten minste niet slecht vinden
en er zich van bedienen: Socrate s'accommodait
de l'innocente bie des festins, Socrates nam deel
aan de onschuldige vreugd der feestmalen; Ii salt
s'acc- detout, hij weet met alles te vreden te
zijn, hij neemt alles voor lief; Quand ii trouve de
bon yin in sen accommode comme ii faut; als hij
goeden wijn aantreft, laat hij hens zich naar den
aard smaken. - (Prov.) Quand on na pas de gooi
s'acc-, il faut snee- de ce qu'on a, neen moet roeijen met de riemen, die men heeft; men moet de tering naar de nering zetten. Accommodez-vous, le
pays est large, neem uw gemak, er isplaats genoeg
(iron. van iemand, die zich te vrijpostig gedraagt).
Aeconunodetu-, m. Ace-s de religion, godsdienst-zamensmelters, zij, die de verschillende christen-kerkgenootschappen wenschen le vereenigen.
Aceowpaguage, m. [Manuf.] Fijne inslag
m. bij met goud opgewerkte stoffen.
Aeconspagiiateur , m. -tilee, t. [Mus.]

Begeleider ni., begeleidster L, hij of zij, die met de
stem of een instrument de hoofclparlj van een muzijkstuk ondersteunt. - Ook niedepligtige, deelgenoot m. en t : Pourquoi le crime trouve-t-il plu-

tOt un ace- que Ia vertu dle même?
Aeeompagiié, e, adj. (en part. passe vanaccompagner) Vergezeld, begeleid.
Aeeonipagiien.eiit, m. Begeleiding, vergezelhag, f. ; stoet m., gevolg n., sleep m , geleide, n.;
bedekking f. (escorte); . vereischte )ijzaak f.,

toebehooren, noodig sieraad n.; - [Musj begelei
ding (met de stem of een speeltuig om e hoofd
partij te steunen en beter te doen uitkomen); [Arch. et Peint.] aanvulling t., bijfiguren, bffsie-

-
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raden; - [ Bias.] Sieraden of figuren buiten en om
het wapenschild.
Aceoaiipagner V. a. Vergezellen, begeleiden,
medegaan; gepaard gaan met, volgen op; uitgeleide
doen, uitlaten. - Passen, goed staan, voegen,
goed komen bij: cette coiffure accompagne Pion
.

(merveilleusement hien, aclmirablement) son vi-

sage, dat kapsel past goed (wonderwel) bij haar gelaat. - [Mus.] Begeleiden, accompagneren, de
hoofdpartij niet de stem of een speeltuig ondersteunen en doen uitkomen; medespelen, medezin en.
- In dien zin ook zonder voorwerp gebruikt : ii
accompagne i)ien, mal,

a

livre ouvert.

- SAC-

pr. [Mus.] Zich begeleiden, al
zingend een instrument bespelen. - -(- S'acc- de
go., iemand medenemen, zich doen vergezellen)
(meest in slechten zin).
Accoinpli, e, adj. (en part. passé van accomplir) Voleind, volbragt, voltrokken: Ii ii'a pas
encore 21 ans accomplis, hij is nog geen volle 21
jaar oud. - Vervuld, verwezenlijkt -volmaakt,
volkomen, voortreffelijk, volslagen, met alle gewenschte hoedanigheden voorzien.
Accoinplir, v. a. Geheel afmaken, volvoeren,
volbrengen, voltrekken, voleindigen, voltooijen; uitvoeren, ten uitvoer brengen (een voornemen,
taak) ; vervullen, voldoen aan, nakomen (zijn
woord, zijne belofte, bedreiging enz.). - [ Teint.]
Ace- Ia cuve, een versch kuipbad maken. - SACCOMPLIR, v.pr. Vervuld, volbraqt worden, tot stand
komen : Que in volonté de Dieu s'accomplisse
Gods wil geschiede I - Volmaakter, meer vol/eomen worden.
Aecotuptissenient , m. Volvoering, voleinding, afdoening; vervulling, verwezenlijking, uitvoering f.; - (weleer ook) volkoînenheid, voortreffelijkheid f. (van personen)
Ae.con, m. Soort van platboomde schuit 1.
Aceorage, in. Het stutten, schoren, schragen;
- het schoorwerk.
Accord, In. Overeenstemming,goede verstandhouding, eensgezindheid , eendragt 1. Etre d'accord, van 't zelfde geteeien zijn, het eens zijn, in
overeenstenuning zijn. Etre d'accord avec soi-mème,
zich-zelven gelijk blijven, consequent zijn: Demeurer d'accord, erkennen, toestemmen. Tomlier
d'accord, toestemmen, niet betwisten. Mettre d'accord, verzoenen; in overeenstemming brengen.—Ver
drag, vergelijk n., overeenkomst, schikking, t. acc ord n. - Juiste verhouding, overeenstemming,
evenredigheid f. - [Mus.] Ineensmelting, ineenvatting t., zamenklank m., harmonie 1. (van stemmen,
speeltuigen) f.; stemming , toonshoogle 1. (vaneen instrumenl). Mettre d'accord, stemmen, op den vereischien toon brengen. - DUN COMMUN ACCORD,
adv. Eenparig, eenstemmig. - D'ACCORD (voor j'en
suis d'ace.-), toegestemd, aangenomen, goed.' ACCO RD S m., p1. [Poés.] Toonen , klanken„ accoorden. - iMar.] Schoren, stutten. - Huweljksvoorwaarden. - (fam.) II est de taus boos
accords, hij zegt op alles ja, 't is hem alles goed.
Accordable, adj. Wat zich laat overeen brengen, toestaan, verzoenen, stemmen enz. (zie de verschillende beteekenissen van ACCORDER).
Aceordailles , pi. (pop.) Onderteekening der
huwelijksvoorwaarden; die onderteekende voorwaarden zelven.
Accordant, e, adj. [Mus.] Overeenstemmend,
goed zamenklinkend.
Accordé, e, adj. (en part. passé van aceorder) Toegestaan, vergund; - gestensd.
Accordé, m., -e, 1. Verloofde ni. en f., brui4egain m., bruid f. (Beter fiancé, tiancde.)
Accorde I [Mar.] Gelijkgeroeid 1 - Als rubst.:
Commander l'accorde , liet bevel tot gelijkmatig
roefjen geven.
Aceordéon, in. [Mus.] Naam van een nieuw
nsuzijk-instrument met toetsen en blaasbalg.
Aceorder, v. a. Bevredigen, de goedeverstand
, eensgezind maken, overeen-houdingerstl
brengen, doen overeen stemmen, bemiddelen, bijleggen, vereffenen. - [ Gram.] Ace- (of faire aceIe verbe avec son sujet, het werkwoord met zijn
onderwerp doen overeen stemmen, het in denzelfden persoon en in 't zelfde getal plaatsen; Acel'adjectif avec Ie substantif, het bijvoegeljle naamwoord in 't zelfde geslacht en getal als 't zelfstandig naaînwoordplaatsen. - [Mus.] Ace- one harpe,
COMPAGNEII, v.

;
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un piano, eene harp, een piano stemmen). Acc- les
instruments les uns avec les autres, de speeltuigen
op denzelEden toon brengen. (Proc.) Accordez vos
flutes ! neem uwe maatregelen, houd u gewapend,
pas op uw tellen ! — [ Peint.] Acc- les tons, den

3uisten kleurloon geven, schaduw en licht goed ver

Ce peintre excelle dans l'art d'acc- ses-deln.
tableaux, deze schilder verslaat uitnemend de kunst
om eenheid en overeenstemming in zijne schilderijen te brengen. — Bewilligen, vergunnen, toestaan, verleenen (eene gunst, een voorregt). La
nature a accordé la raison it l'homme et la force

au lion, de natuur heeft den mensch met rede, den
leeuw met kracht begiftigd, beschonken, toegerust.
Ook zonder voorwerp gebezigd: I1 accordait avec

bonté et refusait avec grace. Les dieux ne lui ont
pas accordé de revoir (d. i. la faveur de revoir)
sa patrie. — Erkennen, voor waar erkennen, in
stemmen, toestemmen, beamen. — Ace- une file en
manage, een meisje ten huwelijk beloven.

S' ACCORDER , V. pr. Eensgezind , eenstemmig
zijn, het eens zijn of worden, in goede verstand
leven, overeen stemmen. S'acc. avec soimë--houding
me, zich zelven gelijk blijven, c o n s e q u ent zijn.
(Prov.) Its s'accordent comme Chien et chat, zij
leven met elkander (verdragen elkander) als honden en katten. — Met elkander strookers, bij elkander passen, rijmen, zamenstemmen (van kleuren,
speeltuigen, verzen, stemmen). — Toegestaan worden; elkander toestaan.
Accordeer, m. Stemmer m. van piano's, orgels enz.); — stalen stemwerktuig n.; stemvork f.
Accordo, m. [Mus..] Italiaansche bas m. met
12 of 15 snaren.
Accordoir , m. [Mus.] Stemhamer ; stemhoorn. m.
Accore, m. [Mar.] Schoor of stut m. van een
op de helling staand schip; — de buitenrand m.
eener bank of klip.
Aceore, adj. [Mar.] Cote accore, steile, scherpe
kust.
Aceoré, e, adj. (en part. passé van accorer)
Geschoord, onderstut.
Accorer, v. a. [Mar.] Schoren, onderstutten
(een schip op de werf).; — vastleggen (vaten, balen enz.) .
Accorné, e, adj. [Bias.] Gehoornd, met hoor
andere kleur dan het dier. -- [Fort.]-neva
Met een hoornwerk voorzien.
Accort, e, adj. (fam.) Welwillend, voorkomend, inschikkel k, hoffelijk, beleefd; -- (vroeger)
behendig, sluw.
t Accortement, adv. Behendig, sluw, op listige wijs.
Aceortise, f. (vroeger ookACCORTESSE). ([am.)
Welwillendheid, voorkomendheid, beleefdheid f.;
(vroeger) sluwheid, oinzigtigheid f.
5 Accostahie , adj. Genaakbaar, handel
-bar.
Accoste ! [Mar.] Genaderd! aangelegd! --Als subst.: Commander l'accoste , het bevel tot
aanlegging geven.
Accosté, e, adj. (en part. passé van accuster)
Genaderd, aangesproken ; — ( Mar.] op zijde gekomen; — [Bias.] Pal accoste de six annelets,
paal met drie ringen aan weerszijden.
Accoster, v. a. (fam.) Op zijde komen, naderen om aan te spreken; — ( Mar.) naderen (de
kust), digt langs varen; aan boord leggen. -- SACCOSTER, V. pr. Elkander naderen om te spreken;
(faam.) Omgaan, gemeenschap hebben , verkeeren (meest in ongunstigen zin): Je ne sais de quelles bens vous vous accostez, ik weet niet met wat
menschen gij omgaat.
Aceotar, m. [Mar.] Boeiplank f., schans of
potdek n.
Aeeotenment , m. [Pay.] Berm m., ruimte
tusschen straatweg en sloot, tusschen huis en goot.
— [Hon.] Wrijving der deelera van een uurwerk.
Aecote-pot, m. [Tech.] Soort van ijzeren
ring m., om een' pot zonder pooten het omvallen
te beletten.
Accoter , v. m Zijdelings steunen, scharen,
stutten, doen leunen. ACCOTER, v. n. [Mar.] ver
op zijde vallen (van een schip, door de kracht van den
wind.) — S'ACCOTER, V. P. (fam.) Leunen. -[liorl.] Elkander wrijven en belemmeren (van de
dealen eens uurwerks.)
—

-
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Aecotoir, m. Zijleuning , f. (Weinig in gebruik.) — Ook z. v. a. ACCORE, z. ald.
Aeeoue.hée, f. Kraamvrouw. 1. — (Prov.) Caquet de lace- , kraamkamer-praatjes. -- Faire
lace-, uit luiheid te bed "blijven (zoowel van een'
man als van eene vrouw gebezigd) .
Accougclaen lent, in. Het kramen, bevallen, baren , de bevalling, kraam , verlossing; geboorte
fig.) Lace- dune pareille idée na pas-hulpf.—(
du lui. touter beaucoup de peins;, de bevalling (het
aan 't licht brengen) van zulk een denkbeeld moet
hem niet veel moeite gekost hebben.
AcconLeher, v. n. Bevallen, in de kraam komen,
kramen, verlost worden; — aan den dag brengen, in
't licht geven (werken des verstands, doorgaans met
moeite, na veel arbeids.) — (Prov.) Accouchez
done ! Voor den dag er mee ! zeg op wat ge acht
terhoudt ! On a Bien de la peine a le faire act-,
't valt moeijelijk hem aan 't praten, aan 't klap
te krijgen. - ACCOUCHEB, V. a. Verlossen, ee--pen
boorteliulp toedienen. Ook zonder voorwerp gele
Adressez-vous à ce docteur, it ascouche. -zigd:
Acconclieur , m. I7roedmeester, geboortehel
n.] Soort vanpad, vrij algemeen in.-perm.—[K
(le omstreken van Parijs. — ACCOUCHEUSE , f.
Vroedvrouw. (Gebruikelijker is sage-femme.)
Accourdé, e, adj. (en part. passé van aeeou der) Op den elleboog geleund.
Aecouldement, in. [Mil.] Aansluiting, aanraking f. der ellebogen.
Aceoiider (s'), v. pr. Op den elleboog leunen. — [Mil.] Elkander met de ellebogen raken
en steunen.
Aceoudoir, m. Leunkussen n., armleuning f.,
vensterkussen n. ; — [ Arch.] Leunmuur m. -(pop et iron.) Allez chercher plus loin des accoudoirs, leun, waarop ge wilt, maar niet op mij.
Aecouer, v. a. Het eene paard aan den staart
van 't andere vastmaken (van cone, voor queue,
staart) - [Chas.] Ace- un cerf, een hert digt
op de hielen zitten.
Aeeoeilin, m. [Teelin.] Rivierslik n. (voorde
steenbakkers) .
Aecouple , f. [Chas.] Koppelband m. der
jagthonden. )
Accoapié, e, adj. (en part. passé van accoupler) Gepaard, gekoppeld, zamengevoegd.
Acconplennent, m. Paarsw jjze vereeniging,
koppeling f. (b. v. van ossen voor den ploeg); -het paren, bespringen, dekken enz. (van dieren, ter
voortteling); — in deftigen stijl en in de poézij ook
voor de vereeniging van man en vrouw; — ook van
onbezielde voorwerpen : Le funèbre act- de la nuit
at du silence, du rewords at du crime, de akelige
paring (vereeniginq) van den nacht en de stilte,
van de wroeging en de misdaad.. — [Arch.] Bijeenplaatsing f. der zuilen.
Accoapler , v. a. Paarsgewijs zamenvoegen,
koppelen, paren, vereenigen. Ace- du liege, des
serviettes, linnen, servetten zamenbinden (voor de
wasch). Ace- des pigeons, twee duiven (dol[er en
duif) paren om jongen voort te brengen. [Ag;ric.]
Ace- des boeufs, des vaches, ossen, paarden paarsgewijs voor den ploeg spannen. [Arch.] Ace- des colonnes, zuilen paarsgewijs bijeenplaatsen. [Trictr.]
Ace- ses dames, zijne schijven twee aan twee op de
velden of pijlen van 't bord plaatsen, de schijven ver binden. (Prov.) Ce serait vouloir act- le loup at
la brebis, dat ware 't onmogel 10 beproeven. —
S'ACCOUPLER, v. pr. Met elkander paren (van eenige
dieren).
Accourci, e, adj. (en part. passé van accourcir) Verkort, in-, afgekort. -- [Blas.] z. w ai
s .
Acconrcie, f. [Mar.] , z. ACCOURSE; -- (psp.

et fam.) Verkortende weg nl., bijpad n.
Acconrcir, v. a. Korter maken, korten, in-,
afkorten , afnemen , doen krimpen. -- Accourair, v. n. Kort worden. — S'ACCOQRCR, v. pr.
Korter worden , korten , afnemen , krimpen.
Aeeourcissensent, m. Het korten, bekorten.
(Zelden gebruikt dan van de lengte der dagen en
van den weg.)
Acconires, f. pl. [Chas.] Vlakke plaatsen
tusschen twee bosschen, waar de honden het wikt
moeten grijpen, loerplaats f.
Aceourir, v. n. Toe-, aan -, bjjloopen, aan-,
toesnellen, toeschieten, toei;len. (liet wordt met
avoir vervoegd, als men de handeling, met ètre,
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als men '1 ç/evolq dier handeling op 't oog keert:
zoodra ik ZVIe (jt'ie'j' hoorde, j'ai accouiu a son
secours. Bij /iii jtkiwo zijnde, zeide ik: je suis
accouiu a votre secours.)
Accourse, f. [Arch.] Buiten-gallerj 1., gang
m4 - [Mar.] seheepsgang m., gangboord n.
Aceourti, e, adj. (en part. passé van accourir)
Aangeloopen, toegesneld.
Aceontré, e, adj. (en part. passé van accoul) Zet gekleed, mal uitgedost, raar toegeta
keld.
Accoutrement, m. ((am. en iron.) Zotte,
vreemde kleeding f., wonderlijke opschik m.;
(weleer) staatsiekleed II.; ook de uitrusting vaneen'
ruiter, een' soldaat enz.
Accontrer, v. a. (fam. et iron.) Opschikken,
jitooijen, uitdossen, mal kleeden; - mishandelen,
teisteren, toe takelen: On la accoutré de toutes pièces,
men heeft/iens een fekscli pak slaag gegeven, ook: hij
is duchtig over de tong gegaan. - S'ACCOUTRER, V.
pr. Zich vreemd, belagcheljk opschikken.
Aecotitreur,m. [Tech.] Toebereider m. van
de trekplaat (bij 't gouddraadtrekhen).
t Aeeouttimaiiee, t. Gewoonte f., aanwen.eel n., hebbelijkheid 1.
Aecoiituiiié, , e (a soms de en avec) adj. (en
part. c(iii ucuoctumer) Gewend; gewoon,
eigen. - A L'At:cot'rL\ILE, adv. (fam.) Als gewoonlijk, naar ouder gewoonte.
Aecouftirner (è), v. a. Gewoon or gewend
maken, wennen, gewennen, aanwennen: ACCles boeufs nu mug, de ossen aan 't juk gewennen. [Man.] Ace- un cheval, een paard a/'rigten. ACCOUTIJMEIS (de), v. a. (met avoir). Gewoon
af gewend zijn, plegen: Avoir accoutumé cle se
promener, gewoon zijn te wandelen. (Men zegt tegenwoordig liever: avoir couturne de...) - Ook
zonder régime: Faites comme vous avez accoutumé) - S'ACCOUTUMER (a) V. pr. Zich gewennen,
zich aanwennen. Snee- avec qn., zich naariemand
leeren schikken. S'acc- avec certaines idées, zich
riwt zekere denkbeelden gemeenzaam maken.
Aceonvé, e, adj. (en part. passé van accou ver) Stoelvast, op dezelfde plaats blijven, als eene
hen, die broedt.
Acconver, V. 0. Te broeijen zetten (eene hen).
- SACCOUVER, V. pr. Beginnen te broeijen. .- Ii
s'accouve, hij hokt maar t' huis.
Acerédité , e, adj. (en part. passé van accrthter) Vertrouwen genietende, in goeden naam,
in aanzien staande, invloedrijk, welgezien; - met
geloofsbrieven voorzien, gevolinagtigd, erkend, gea cc r ed i te e r d (van een' gezant, agent enz.)
Aecréditer V. a. In vertrouwen, goeden
naam, aanzien, achting brengen, crediet verschaffen, klanten bezorgen; - in omloop brengen en
wnarsc/4jnk(jk maken, ingang verschaffen(aan eene
tiding, een gerucht). - [Corn.] Ace- qn., iewand crediet openen, eenen crediet-brier geven,
boeg voor hem staan bij eenen derde. - [Dipi.]
Geloofsbrieven geven, volinagtigen , a cc r ed itë
- S'ACCREDITElO, V. pr. Aanzien, achting,-ren.
vertrouwen , crediet verwerven . Cette nouvelle
s'accréthte, die tijding vindt meer en meer geloof,
wordt geloofwaardiger. Cat usage s'accrédite, dit
gelnuik begint wortel te schieten.
Aceréditeur ,, rn. [Corn.] Borg, borgblijver rn.
Aecrétioi% f. [Méd.] Aangroeffing t. (Men gebroeikt liever accroissernent.) - [R. n.] Uitwen.aanzetting, toeneming I. van een ligchaam door-d.4je
aanzetting 1. van buiten (inz. van mineralen).
Aceroc, in. (spr. a-krO) Voorwerp n., waaraan men met de kleederen blijft haken en ze scheurt:
haak, spijker, nagel, splinter, doorn rn. enz. de daardoor veroorzaakte scheur f., winkelhaak
rn; - (fain.) hinderpaal m., hindernis, belemme
ring t - [Miroit.] Het mat geslepen gedeelte van
em' spiegel.
Acerochage, rn. Ophanging, aanhaking 1.
Acen-ochant, e, adj. Aanhakend , vasthakend.
t Aceroebe, f. Haak; rn.; - beletsel; n.; Z. cCR00 en AMCROCHE.
Aceroehé, e, adj. (en part. passé van accrocliei) Opgehangems (aan een' spijker, kapstok
enz.) vastgehaakt; aan den haak gehangen, uitge
steki, va-traagd (van eene zaak, een proces enz...
,

-
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Aceroehomiient, rn Het aanhaken; de aanhaking f.
Acerocher, v. a. Ophangen (aan een' spijker, haak enz.); - inhaken, vasthaken. (Prov.)

Belle file et rnéclIante robe. trouveiit toujours

qui les accroclie, een mooi meisje en een slecht
kleed blijven ligt haken, hebben veel aanstoot te hijden. - Verstrikken, door list of behendigheid verkrijgen, in 't net of aan den haak krijgen. - Vertragen, uitstellen, aan den haak hangen (b. v. een
proces). - [ Mar.] Enteren, aan boord klampen.
—s'AccaocHaa, V. pr. Blijven haken afhangen, vast
raken; zich vasthouden, vastklampen; - [ Mar .
elkander enteren; - handgemeen worden. (farn.
Cet homme s'accroche ii mol, die man hangt m
aan als eene hut (klis), ik kan niet van dien man
los komen. - Quand on est mal dans ses affaires,
on s'accroche a tout, als iemands zaken slecht
staan, neemt hij ieder hulpmiddel te baat.
Aceroire, V. n. (Enkelin den in/in. gebruikelijk, na faire.) Verkeerdelijk of zonder grond geboo.
Ven. Faire ace- qc. a qn., iemand iets wijs (of
diets) maken, op den mouw spelden, doen gelooven (wat niet waar is). - En faire ace- , bedriegen, misleiden, om den tuin heiden. - S'en
faire acc-, zich verhoovaardigen (zonder grond),
al te hooge gedachten van zich zelven hebben, ziek
veel iuibeelden, laatdunkend of waanwijs zijn.
Aceroissernent, rn. Aangroeijing, toeneming,
uitzetting f. door groeikracht (bij dieren en planten) of door uitwendige aanzetting van gelijksoortige deden (bij de mineralen); - aanwas, wasen (van 't water);
dom en.; - het wassen of rijz
- vermeerdering, vergrooting, uitzetting, uitbreiding, toeneming f. (van eene stad, eenen staat, iemands zaken, fortuin enz.) - [Alg.] Calcul das
ace-s des fonctions, de differentiaal-rekening f.
n, vermeerAecroitre . V. a. Doen aangroeije
deren, uitbreiden, grooter maken, doen toenemen.
- AcCISOlTRE, V. n. (met avoir als men op de handeling, met être als enen op den toestand ziet)
Aangroeijen, aanwassen, toenemen, grooter ofmeer
uitgebreid worden. - [Jur.] Ace- a qn., ten voordeele van iemand komen: Dans les tontines, la
part des morts accroît aux vivants, bij de lijfrentemaatschappijen erven de levenden het deel der over-.
ledenen. - S'ACCISOÎTIIE, V. pr. Toenemen, zich
vermeerderen, zich uitbreiden, grooter worden,
aanwassen (eig en leg.).
Aceroupi, e, adj. (en part. passé van accroupir) Neirgehurkt, op de hurken (hielen) gezeten.
- [Bias.] Zittend.
Aecroupir (s'), v. pr. Nederhurken, op de
hielen, op het achterdeel gaan zitten; - ineen zakken (b. v. van luiheid). - Somtijds als v. a. gebezigd voor: nederlaten, laten zakken (het higchaam
op het achterdeel); ook voor verstompen (den geest).
Aceroupissenient. rn. liet nederhurken,
zitten op de hurken of op het achterdeel; Verstomnping, verdierlijking f.
Acerti, m. [Elortic.] Wortelspruit f.
Acerut, e, adj. (enpart. passé van accroltre)
Aangegroeid, vermeerderd.
Accrue, 1. Aanwas m., vermeerdering 1.
Aecubiteur, rn. Titel der kamerheeren aan
't hof der Byzantjjnsche keizers.
Aecubitoire, adj. Wat het aanleg- of rustbed der Ouden betreft, daartoe behoort.
Aceneil, am. Onthaal n., bejegening, ontvangst,
opname f. (in goeden en kwaden zin.) Faire ace(alleen in goeden zin), wel ontvangen, onthalen,
vriendelijk opnemen. - [Corn.] Faire ace- of kon
ace,- met betaling vereeren , honoreren (een'
wissel).
Aceneillant, e, adj. Goed onthalend, mimezaam, vriendelijk, voorkomend.
Aeeneilli, e, adj. (en part. passé van aceueillir) Onthaald, ontvangen. Une dernande kien
accueillie, eene wel opgenomen vraag.
AceLleillir, v. a. Onthalen, ontvangen, bejel
('t zij wel of kwalijk); - opnemen, (een ver--gen
zoek, eene vraag). - (fig. en iron. voor assaillii )
La ternpête les accuetllit, de storm overviel lien.
- S'ACCUEILLIIt, V. pr. Zich eene goede ontvangst
verschaffen.
Aceiil, rn. (spr. a-kh) Enge plaats t. zonder
uitgang, zak rn. - [Mar.] Kleine kreek f. achtergrond rn. eerier baai. - [Chas.} Achterste ~it-

J
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ACCUL1
/we1 m. (der vossen-, dassen-, konijnenholen.) [Artill.] Paal m., die het terugspringenvan 't lea
flMfl

belet.

Acculé, e, adj. (en part passé van acculer
Ia eenen koek, as de engte gedreven. - [Bias.] Stn
gerend en op liet achterdeel zittend (van eenpaard)
- met de learners naar elkander gerigt (van lea
nonnen). - [Mar.] Gekromd, gebogen (van delen
gers of buikstukken).

Aceiilement, m. [Mar.] Boogswfjze rondin
ç. der buikstukken of leqqers. -- liet zak/en
van 't achterdeel eens rjtuigs door ongelijke op
lading.
Aectiler, v. a. In de engt e , ?fl een' hoek, teffe
een' muur enz. dringen. - [Chas.] In den achter
eten schuilkoek, in 't achter/sol dr)jven. - Eenrij
tuig achterover doen hellen. - ACCULEII, V. n
[Mar.] 1 let achterover-dompen (van 't schip) 1-let achterover-hellen (van een rijtuig). - SACC1J
Luis, V. pr. In een' koek, tegen een' muur enz. gaaf
slaan, zich den rug dekken (ter betere verdedi
ging). [Man.] Steigeren en op het achterdee
-

zinken.
S Acenrnulatenr, rn, -tHee, T. Op/tooperm.
choopster t.
AcculHulation, f. Op- of opeenhooping, op

of opeenstapeling 1.; hoop, stapel rn.
Accurnulé, e, adj. (en part. passé van accu
muler) Opeengehoopt, opeengestapeld.
Aeeiirnuler, v. a. Op- of opeen hoopen, za
eren/wapen, op- of opeenstapelen; verzamelen, bij
een brengen, bijeen schrapen. - Somtijds zonde2
voorwerp gebezigd : 11 ne songe qua accurnuler
—S'ACCUMULER, V. pr . Zich ophoopen ; aanzienlji
vermeerderen, oploopen (van achterstallen).
Aecarbitaiie, rn. [Mid.] Lintworm rn.
1 ecnsab il ité, t. ztanklaagbaar/ieid f., hoedanigheid van 't geen te beschuldigen is.
Aecusable, adj. Aanklaagbaar, te beschuldigen.
S Acensataire, .teeiisatoire, ad'j. Aanklagend, beschuldigend.
Aecusateur, in., -triee, f. Beschuldiger, aanklager, klager m., beschuldigster, aanklaagster,
klaagster 1. - Acc- public, openbaar aanklager
ff1., openbaar ministerie a. - in verheven stijl en
len poezij ook als adj. gebezigd: un glaive nec-,
een beschuldigend zwaard.
Ace.usatif, rn. [Gram.] Aanklager, ljderrn.,
voorwerp n., ide naamval rn.
Accusation , t. Beschuldiging, aanklaging,
aanklagt, klagt, betigting f.; -.- verwijt a.; zondenbekentenis, biecht 1.
Aceusatoire, adj., Z. ACCUSATAIRE.

Aceusé, e, adj. (en)art. passi van accuser)
Beschuldigd, aangeklaagd.
Acensé, rn., -e, t. Beschuldigde, aangeklaagde

rn. en 1. -[Corn.] Accusé de réception, berigt
van ontvangst.
Accuser, v. a. Beschuldigen, aanklagen, betigten, te laste leggen, aanwrijven, aantijgen, verwijten, wijten. Ce fait vous accuse, dit feit spreekt
tegen u, klaagt u aan. - Openbaren, ontdekken,
aanduiden, aan den dag brengen: l'habit de cel
'nornrne accuse sa profession, het kleed van dien
man duidt zijn beroep aan. - Berigten, melden,
berigt geven (van de ontvangst vaneen' brief, wiseel, pakje) : Accusez-rnoi réception, berigt mij de
ontvangst. - Ace- juste, naauwkeurig zijn in een
berigt. Ace- faux, niet naauwkeurigz4fn,cle waarheld te kort doen. - f [mr.] Ace- un acte de
faux, beweren dat eene oorkonde, een stuk valsch
ic. (Men zegt nu liever arguer de faux) [Cath.]
Ace- ses pëcliés, zijne zonden belijden, biechten. IJeu] Ace- son jeu, son point, zijne kaarten bekend maken, openleggen (voor zoo ver de regels
van 't spel vorderen), declaréren. - [Sculp. et
Peint.] Het bedekte aanduiden: Ace- le nu, het

naakt doen doorschijnen.
S'ACCUSER, V. pr. Zich beschuldigen, zich aanklagen, zijne misdaad belijden, zich schuldig erkeneen, zich verwijten, zich wijten; - elkander beschuldigen. -. S'acc- en confession, biechten.
Snee- soi-rnêrne, zich - zelven verraden, aanklagen.
- Snee- rëception, elkander berigt geven (van de
osdvanqst eener zaak)..
Aeène, 1. [Bot.] Doornbezie -struik rn.
Aeépha1, adj. en s. rn. en t. Hoofdeloos, zonder
apper/wofd. - [It. n.j Zekere soort van weekdier.

-

AOIIARNER.

15

zonder zigibaar hoofd. , [Anat.] Misgeboorte zonder hoofd (ook ACEPHALE, E geheeten).
-

Acéphalie., I. [Anat.] Hoofdeloosheid t.
Acéphalocyste, rn. [F!. n.] Ingewandsworm
rn. zonder hoofd.
Acéphalo -gastre, adj. [H. n.] Zonder hoofd
en buik; -- -potle, adj. Zonder hoofd en voeten;
- 4hore, adj. Zonder hoofd en borst.
Acéracé, e, adj. [Bot.] Ahornach/ig. - Acé-

raeées , f. p1. Ahorn-gewassen.
Acéraifi, e,.adj . Staalach tig.
Acerbe, adj. Wrang, zamentrekkend van
smaak; [Min.] bitterzuur; - ruw, bits, terugstootend.
Aeerbité, f.Wrang/wiel t.

Aeère, adj. [H. n.] Horenloos, zonder voelhorens. - Aeèies, in. p1. Dieren zonder wer-

veibeenderen.
Aeéi-é, e, adj. (en part. passe van acérer)

Verstaald; niet staal belegd; scherp gepunt;

spits toeloopend, naaldvormig (van bladeren, vinnen
enz.) - lijitend, vine iq. hekel('ill l. sc/trip; t [IVEéd.]

wrang,

-

-

Aeéier, v. a. Verstalen ; met staal beleggen;
scherp, bits, bijtend, kwetsend maken (bfjv. zijne
pen, zijn' stijl).
Acéreux, euse, ad,j [Bot.] Naaldvormig,
spits toeloopend (beter aeré.) - Du pain acéreux,
de grofste soort van brood.
Aceride , in. [Pharrn.] Pleister of zalf 1.
zonder was.
Acérique, adj. Acide ac-, ahornzuur n.
Aeeri-e, f. Reukdoos f., wierookvat n. (der
Ouden) ; - klein reukaltaar a. bij een' doode.
Acérure, f. Stuk staal om mede te versta/en.
Aeeseeuce, f. Neiging f. tot verzuring; het
zuurworden.
Acescent, adj. ni. Zuurwordend, zuurachtig.
Acétabule, 1. Azijn/lesc/ije, azijnvaasje a.
(der Ouden). [Anat.] Bekken n., gewrichtsholte f., waarin een beenderhoofd sluit. - [H. n. ]
Soort van zeepolyp.
Acétahulé, e, Aeétabiilenx, ease, Acé-

tabitlifornie, adj. [Bot. et D. a.] Bekervormig,
napeormig.
Ac e tate, rn. [Chirn.] Azijnzuur zout a. Acd'alnrnine, azijnzure aluinaarde f.
Acété, e, adj. Zuurachtig.
1- Acétense, f. Zuring f.

Acéteax, ense, adj. [Chirn.] Azfjnzuurachtig;
- zuursenakend ; - acicle ac-, verdund azijnzuur,
azijnig zuur.
Acétification,' 1. [Chirn.] Az(jnvorming 1.,
overgang rn. tot azijnzuur.
Acétifier, v. a. [Chirn.] In , azijnzuur doen
veranderen, doen overgaan. - S'ACÉTIFIElI , v. pr.
Tot azijn
zuur overgaan.
Acétirnètre, rn. [Chirn.] Azijnmeterrn., werktuig om de kracht des azijns te bepalen.
Acétique, adj. : [Chirn.] Acide ac-, azfjnzuur.
Aeétipieinent,adv. [Chirn.] Op dewfjze van
azijnzuur (b. v. gistend).
Acétite, rn. [C'nirn.] Naam, aan de az(jnzwre
zouten (acétates) gegeven, als men twee oxydatiegraden van den wijnazijn aannam.
Acétol, rn. [Pharm.] Gewone azijn m. -

Acétolat, in. Overgehaalde medicinale azijn.
Aeétose ll é, e, adj. [Bot.] Zuringachtig.
Achalandage, rn. Beklanthesd ; bee/ant/ag I.,
het bezorgen van klanten.
Achalandé, e, adj. (enpart. passé van achelander) Beklant, veel nering hebbende.
Achalander, V. a. Klanten bezorgen, beklant
maken, nering verschaffen. - S'ACHALANDER, V pr.

Zich klanten bezorgen, klanten krijgen.

Acharné, e, adj. (en part. passé van acharder) Bloeddorstig, bloedgierig, verwoed, verbitterd,

eer graind.

Aeharnenient, m. l7leeschwoede t., gretige
sanval rn. op aas, roofgierigheid, f., bloeddorst rn.;
-. verbittering, verwoedheid, vergramdheid, woele f. ; - hardnekkigheid f., onwrikbaren moed in.
in den strijd) : - sterke, blinde gehechtheid f.
,bijv. aan 't spel).
Acharner, v. a. (ei(i.) Op vleesch belust maken;
.- verbitteren, aanhitsen, tergen, opzetten, in 't
arnas jagen. - S'ACHARNER, V. pr. Met woede
xs-volgen of aanvallen: Le lion s'acharne su r sa

ACHAT
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prole ; deux ti gres s'acharnent l'un cont r e l'autre; tooijen, volvoeren, volbrengen, afmaken, afdoen,
— zich verbitteren, vergramd worden; — zich de laatste hand leggen (aan een werk, schilderij,
hechten, geheel overgeven: s'ach- a u jeu, à l'étude. gebouw, dichtstuk enz.) A peine eut-il achevé (ses
Achat, m. Koop m., het gekochte ; — aankoop, paroles) que chacun applaudit, naauwelijks had
.nkoop 'm., het koopen. — Prix d'acliat m., inkoops- hij uitgesproken, of iederjuichte toe. Ach- d'écrire,
de lire, de diner, de boire etc., afschrijven, uit
prk^s m. — Livre d'achat m., inkoopboek n.
afeten, uitdrinken enz. Ach- ses jours, sa-lezn,
Ache, f. [Bot.] Eppe f., soort van peterselie.
Achée, f. Worm m., masker, insect n. (als aas vie, sterven. — Volkomen maken, volmaken ; —
ten top voeren ; — in den grond helpen, bederven,
om visschen te vangen) ; peurworrn (laiche).
r u in é r e n; — dooden, afmaken (een' gekwetste) ; —
Acheinent, m., z. IIACHEMENT.
Acheminé, e, adj. (en part. *passé van ache- (fam.) geheel dronken maken. — [Pot.] Den laat
vorm geven. — [Man.] De afrigting (dressuur)-sten
miner) Allaire ach -e, aangevangene, in gang
gebragte zaak. — [Mar.] Cheval ach -, bijna voltooijen. — [Teint.] De laatste verw geven, uitafgerigt paard (dat reeds aan toom en sporen ge- verwen. — (Loc. fam.) C'est pour l'achever de
peindre, dat moet hem geheel bederven, dat geeft
hoorzaamt) .
Acheminement, m. Middel n. om tot iets te hem den nekslag (geheel verschillend van : eest
geraken, aanleiding, inleiding f , bevorderings- pour achever de le 1) eindre, om de laatste penseel
aan zijn portret te geven).
-strekn
middel n., weg m.
S'ACHEVER, v. pr. Eindigen, ten einde spoeden,
Acheminer, v. a. Op weg brengen; -- aan
den gang helpen ; leiden tot, den weg banen tot geëindigd, voltooid, volbragt worden ; — zich geheel
(b. V. den vrede). — [Man.] Ach- un cheval, een te gronde rigten; — zich dronken drinken. S'achpaard gewennen om regt uit te loopen, het a frigten. Ie peindre, zich geheel bederven, zich de rest, den
nekslag geven (onderscheidenvan Ach- de se peindre,
- S'ACHEMIINER, V. pr. Zich op weg begeven ;
ingang zijn, vooruitgaan, vorderen. S'ach- a, de laatste hand aan zijn portret leggen).
Acheveur, m. [Tech.] Grootste der velijnstrek
en tot, zamenwerken. — S'ach- vers, loopen
of perkament-bladen, waarvan zich de goudslagers
naar.
Achéron, n1. [Myth.] Rivier der onderwereld. bedienen.
Achevoir, in. [Tech.] A fmaker m., gereed
— [Pods.] kiel, onderwereld f , dood m.
waarmede men het laatste fatsoen aan zekere-schap,
Achérontique, adj. Wat den Acheron bevoorwerpen geeft ; — plaats , waar men zekere
treft, acherontisch.
werpen
brengt om ze af te maken ; laatste tijd
voor
acheter)
adj.
(en
part.
passé
van
Acheté, e,
der fatsoenéring van een werk. — [Manut.] La
Gekocht ; — met moeite v erworven.
l'étoffe
est à lach-, het stuk, de stof is b ij na,
Acheter, v. a. Koopen, aankoopes, inkoopen; pièce,
— met moeite, gevaar enz. verwerven, duur be- op eenige ellen na, klaar.
Achille, in. [i-1: n.] Achilles, prachtige suntalen. — Ach- comptant, voor gereed geld koopen.
Ach - au of pour comptant, op zekeren tijd (soms naamsche dagvlinder in. — [Anat.] Tendon d'Ach-,
tot op 3 maanden) koopeg. Ach- à terme, a credit, Achilles-pees i., gemeenschappelijke pees van de
cp tijd, te borg koopen. Ach- a charge d'escornpte, tweebuikige kuit- en zoolspier.
Aehillée, f. [Bot.] Duizendblad n., germ f.,
op voorwaarde van korting (bij vervroegde betaling)
koopen. Ach- cher, à bon marché, a vil prix. soort van St.-Jakobs-kruid.
Achire, m. [H. n.] Soort van visch zonder
duur, goedkoop, schandekoop (voor een' spotpr2,ls)
koopen. Ach- en gros, en detail., in 't groot, in 't borstvinnen, naar schol gelijkende.
Achlys, f. (pr. a-kli -ce) [Méd.] Verduistering f.
duur
klein koopen. Ach- an double, dubbel zoo
betalen. Ach- an poids de lor, tegen goud opwegen. van 't Bezigt door eene zweer op het horenvlies ;
Ach- des voix, des sutfrages, zich voor geld of die zweer f. zelve.
Achne, ni. (pr. ch=k), [Méd.] Vlokkig slijmn
gunsten stemmen verwerven. Ach- un homme, een'
laatsvervanger of remplaçant (bid de krijgsdienst) n. der oogleden ; — fijn geschaafd linnenpluksel
oopen. — Ach- au prix (aux degens) de sa vie, n. ; —ligt schuim n. op eene vloeistof.
Achoppeutent, m. (eig.) Aanstoot m. met dein
de son sang, met zijn leven, niet zijn bloed knopen.
-- (Prov.) Qui bon l'achète, bon le boit, wie goed voet. liet wordt .alleen fig. gebruikt met pierre :
betaalt, heeft wat goeds; goede waar is nooit te Pierre d'ach-, steen m. des aanstoots, ergernis f.,
duur. Ach- tète et queue, heel duur koopen. Qui struikelblok n., valstrik m., elke gelegenheid of
achète ce qu'il ne peut, vena après ce qu'il ne aanleiding tot feilen, zondigen ; -- onvoorziene
Teut, wie koopt wat hij niet kan betalen, moet later hinderpaal m.
Achop p er, V. a. et n. en S'ACHOPPER, v. pr.
verkoopen wat hij niet kan missen. Ach- par francs
et vendre par écus, goedkoop inkoopen en duur (weleer) Struikelen ; --(fam.) zich stooten, legengeverkoopen. Mieux naut acheter qu'emprunter, beter houden, belet worden, vallen in, zich overgeven aan.
Aehores, m. pl. (pr. ch=k) [Méd.] Melkkorst f.,
hraaliuri- dan borgen.
S'ACHETER, v. pr. Gekocht worden: Le repos de slijmige dauwworm m.
Achoriste, adj. (pr. ch=k) : Symptome ach -,
l'áme ne s'achète pas trop cher.
onafscheidelijk, onfeilbaar kenteeken.
-I- Acheteresse, f. Koopster f.
Action, Achourou, m. [Bot.] Blaauw Cam'Aeheteeir, ni. Kooper m. ; --- koopziek mensch
m. (In den laatsten zin alleen vormt het acheteuse f.) piche-hout n.
Achrouiatique, adj. (pr. ch=k) [Opt.] Kleur
Aclievage, m. [Pot.] Laatste vorm m., dien
ongekleurd, zonder kleurschi fting. Lunette-los,
de werkman aan een stuk aardewerk geeft.
achromatische verrekijker (die het beeld zonder
van
beide
oevers
De
achr-,
[Mil.]
v.
a.
Achevaler,
eerre rivier of de beide zijden van eenen weg, van bonte randen of valsche kleuren opneemt).
v. a. (pr. ch=k) [Opt.] OntL'armée
Achrornatiser,
eerre vallei bezetten. — Ook als v. pr. :
s'est achevalée sur ce fleuve; -- en als adj.: kleuren, de regenboogskleuren wegnemen, oplossen.
— Ook als adj. : Lumière achromatisée, ontkleurd
Une armée achevalée.
Aehevé, e, adj. (en part. passé van achever) licht ; Rayons achromatisés, ontkleurde stralen.
Achromatisme, m. (er. ch=k) [Opt.] OpZen einde gebragt, afgemaakt, voltooid, voleindigd;
-- te gronde gerigt, geruineerd ; — ten top ge- slorping, vernietiging f. der lichtkleuren in cie
noord ; — volmaakt, volkomen, uitmuntend in zijne optische werktuigen.
Achronique, Achronyque, adj. (pr. ch. Wik)
soort : un tableau achevé, eene uitmuntende schilderij. Ook soms in kwaden zin : un fou achevé, [Astr.] Tegenover de zon staande.
Achronizoïgne, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Wat
een volslagen gek. In dien zin ook zonder subst. :
PAles sont achevées, zij zijn volslagen gek, 't zijn niet duren kan : Médicaments achr- s, spoedig beuitgemaakte gekkinnen. — Son voyage l'a rendue dervende artsenijen.
Achthéotraphe, m. (pr. ak-té--) Gewigtplus achevée qu'elle n'était, hare reis heeft haar
nog zieker gemaakt dan zij was. — U n cheval beschrijver m.
Achthéographie, f. (pr. ak-td—) Gewigtachevé, een volkomen afgerigt (-gedresseerd) paard.
Achévement, m. Voleindiging, volvoering, beschrijving I.
A.ciculaire, Aeleulé, e, Acienliforn ,
voltooijing, volbrenging f. — volkomenheid, vol
, hoogst zorgvuldige en-maktheid, adj. [Bot. et H. n.] Naaldvormig, spits toeloopend.
voortreffelijke,
der
ontAcide, adj. Zuur, rinsch, zerp, wrang. — Ook
Einde
dram.]
[Poes.
f.
—
nette uitvoering
als subst. m. gebezigd : Aimer les acides, vai' zuur
knooping. --- [Teint.] Laatste zwartverwing f.
Ac#lever, V. a. l'oleindigen, koleinden, vol-

^
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ACIDE
Acide, m. [Chim.] Zuur n., elke zel fstandiqheid, die de eigenschap heet om zich met een oxyde
of eene zoutvatbare basis verbinden ter vorming
van een zout.
Aeidifère, adj. [Chim.] Zuurhoudend, zuur bevattend.
Acidifiable, adj. [Chim.] , Verzuurbaar, geschikt om tot zuur over te gaan.
Aciditiant, adj. [Chim.] Zuurmakend, in
zuur veranderend.
Acidification, f. [Chim.] Verzuring f., overgang tot den staat van zuur.
Acidifié, e, adj. (en part. passé van acidifier)
[Chim.] Verzuurd, in zuur veranderd.
Acidifier, v. a. [Chim.] In zuur veranderen,
verzuren. — S'ACIDIFIER, v. pr. Zuur worden.
Acidité, t. Zuurheid, zurigheid, scherpheid f.,
zure smaak m.
Acidote, wij. [Bot.] Puntig, in Bene punt uit
-lopend.
Acidule, adj. Zuurachtig, zwak zuur, rinsch,
met zuurachtige stoffen vermengd of aangemaakt.
Eaux acidules, zuurbronnen. — Ook als subst.
gebezigd : Un acidule, des acidules.
Acideulé, e, adj. (en part. passé van aciduler)
Stap zuur gemaakt, verzuurd.
Aeidhiler, v. a. [Chinn. et Méd.] Zuurachtiq
maken, verzuren, met zuurachtige stoffen vermengen. — S'ACIDULER, v. pr. Zuurachtig worden,
verzuren.
Acier, in. Staal n. ; — ( fig. et poét.) Ilet van
staal of ijzer gemaakte wapen of werktuig : zwaard,
degen, lans, bijl enz. — Un coeur d'acier, een sta
ongevoelig hart.
-len,d.1
Aciératiou, f. [Tech.] Staalvorming f., het
staalmaken.
Aeiérer, V. a. [Tech.] Iet ijzer tot staal
maken, stalen, verstalen. — Ook als adj. : Du fer
aciéré, in staal veranderd ijzer.
Aciéreux, ease, adj. Staalachtig (ijzer).
Aciérie, f. Staalfabrjk, staalhut f. ; — staal
-winkelm.
Aciforme, adj. [Bot.] Naaldvormig.
Acinaciforme, adj. [Bot.] Sabel- of zwaard-

ie

vormig.

Aciniforme, adj. [Anat.] Druifvormig.
Aciphylle, adj. [Bot.] Met puntige bladeren.
Aelaste, adj. [Opt.] 1Viet-straalbrekend, stra-

len doorlatend (ofschoon de eigenschappen tot straal
hebbende) .
-breking
Acléidien, ne, adj. [H. n.] Zonder sleutelbeen.
Actnastique, adj. [Méd.] Fièvre acm-, ontstekingskoorts f.
Acmé, m. [Méd.] .Hevigste graad m. eerier
ziekte, toppunt n.
Aenide, f. [Bot.] Virginiaansche hennep, waterhennep m.
Acocat, ni. [Tech.] Rigthout n. der fluweelwevers.
Acolin, m. [H. n.] Waterkwakkel m., mexicaansch waterhoen n.
Acolytat, m. [Cath.] De rang m. van akolyt
(zie ACOLYTE).
Acolyte, m. [Cato.] Ondergeestelijke, natreiler,
altaardienaar, a k o 1 y t m. ; — (fain.) begeleider,
volgeling; aanhang m.
Aconit, m. [Bot.] Wolfswortel m., monnikskap f., a k o n i e t m. (eene vergiftige plant).
Aconitine, f. [Chim.] Het in den akoniet
gevonden loogzout D.
Aconitique, adj. [Chim.] Acide ac-, akonietzuur n.
Acontias, m. [H. n.] Pijlslang m., pijladder f.
Aeontisinologie, f. [Mil.] Kunst of leervan
't pijischieten en spieswerpen.
S Aeo 1pe, adj. [Méd.] Versterkend, verzachtend,
rustgevend.
Agiopis of Acopos, m. [Minér.] Zekere fijne
steen met goudvlekken.
Acoquinant, e, adj. (fam.) Verleidelijk, aan
aantrekkelijk.
-lokeij,
Acoquiner, v. a. (fam.) Verwennen, lui en
liederlijk maken, verslaafd maken aan, verlekkeren
Op. — S'ACOQUINER, V. pr. Zich verwennen enz.
Acore, m. [Bot.] Maagwortel m., kalmus m.,
Tisch f.
Acorie, f. [Méd.] Hondshonger, geeuwhonger m.
Acosnnie , f. [Méd.] Ziekelijk uitziet n., gelaats-
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bleekheid ; stoornis, wanorde f. ; -- (somtijds) onachtzaamheid f. in kleeding.
Acot, m. [Hort.] Laag mest random een tuinbed.
Acotai af Acotay, m. [Tech.] Geitenvoet m.
(hefboom der papiermakers).
Acoter of Acotter, v. a. [Hort.] Oinanesten,
eene laag mest rondom een nieuw bezaaid of beplant
bed leggen.
Acotylédon, e, of Acotylédoné, e, adj.
[Bot.] Zender zaadlobben en kiemblad, naakt/demend. — Ook als subst. , f. pl. gebezigd : Les acotylédon es of acotylédoriees.
Acoup, m. [Mil.] Stoornis, die eerre linie of
een front in den marsch doet golven.
t Acousmate, m. Ingebeeld geluid in de lucht;
— oorgesuis n.
Acousmatique, adj. en subst. m. en f. T#'ie
hoort zonder te zien. Concert, chant ac-, hoor
hoorgezang. — Oningewijd leerling van-conert,
Pythagoras.
Aeoustique, f. Gehoorleer, hoorkunde, toonof klankleer, aku stiek f.
Acoustique, adj. Wat dient om klanken voort
te brengen, te wijzigen, waar te nemen, a k u s t i s c h:
Coyne ac-, hoorbuis (voor dopven of hardhoorenden);
Voute ac-, klankgewelf ; Instrument ac-, klankversterkend werktuig, gehoorwerktuig; R.emède ac-,
gehoorsterkend middel; Nerf ac-, gehoorzenuw.
Acouti, M. zie AGOUTY.
Acque, f. Ver fransching van 't holl. woordaak.
Acgnéreur, m. Verwerver, verkrijger m. (door
koop), kooper m. (inz. van onroerend goed). £érii.
ACQUEREUR o f ACQUEREURE, zeldzamer ACQUEREUSE.
Acquérir, v. a. Verwerven, verkrijgen, bekomen, erlangen, koopen, aankoopen (b(jv. landerijen, huizen) ; — zich verschaffen, aanwinnen, ver
(r( kdommen, kundigheden, vrienden). —-zameln
Ook zonder voorwerp gebezigd : Ce jeune homme
acquiert tons les jours, die jongeling neemt dage
goede manieren, wereldkennis enz.).-lijkstoe(n
Ce vin acquiert, die wijn wordt allengs beter. —
s'ACQUERIR, v. pr. Zich verwerven, zich verschaf
ook verworven, verkregen worden:-fenz.;—
La sagesse ne peut s'acq- sans experience, de
wijsheid kan niet verkregen worden (laat zich niet
verwerven) zonder ondervinding.
Acquét, m. [Jur.] Perkregen goed n. (buiten
erfenis) ; — t (fain.) winst f. voordeel n. — (Prov.)
Il n'y a si bel acquet que le don, wat men krijgt,
hoeft men niet te koopen.
t Acquéter, V. a. Door aankoop verwerven.
Acquiescemekt, m. Berusting, bewilliging,
inwilliging, toestemming, aanneming f., bival nl.
Acquiescer (à) v. n. Berusten, toestaan, inwilligen, goedkeuren, beamen, zich laten welgevallen, zich onderwerjen.
Acquis, e, adj. (en part. passé van acquérir)
Door koop verkregen, verworven, gewonnen enz. —
Je vows suis acquis, ik ben u toegedaan, geheel
egen. — (Prov). Bien mal acquis ne profite pas,
verkregen goed gedijt niet.
Acquis, m. Kennis, ervaring, wetenschap, kunstvaardigheid f. ; — wereldkennis f. ; --- invloed m.
(door rijkdom, rang enz.)
Acquisition, f. Verwerving, verkrijging f. (van
goederen (door aankoop) ; van talenten, roem, rijk
studie, arbeid enz.) ; — het verworvene,-dom(r
de aankoop, koop m., aanwinst f. — (fam. et iron.)

COijk

J'ai fait l'acq- dun gros rhume á la promenade,

ik heb bij de wandeling eene duchtige verkoudheid
opgedaan.
Acquit, m. Kwijtbrief m., quitantie f. bewijs n.
van schulduitdelging. — Pour l'acq- de ma conscience, tot ontheffing, geruststelling f. van mijn
geweten. — [Coin.] Pour acq-, voor quitantie,
betaald, ontvangen (onder wissels enz.) Acq- de
paiement, de douane, tolbriefje, tolbewijs n. (van
betaalde regten). Acq- à caution, geleibriefje, passeerbriefje n., tolcedel f. Acq- de franchise, vrijbriefje (van uitvoerregten) — Acq- patent, honin l2;jke aanwijzing f. op de schatkist (bij gratificatiën). — [Bill.] Eerste stoot, uitsloot m. Donner
on bel (bon), un mauvais acq-, zijn' bal goed,
slecht uitstooten. Jouer á l'acq-, spelen wie alles
zal betalen. PAR MANIÉRE D'ACQUIT, adv. (fam.)
onachtzaam, onverschillig, welstaanshalve, ore er
van af te komen.
Acquittahle, adj. Voldoenbaar, betaalbaar.
1

-
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Aequitté, e, adj. (en part. passe van acquitter) Voldaan, betaald ; - [Jur.] voor niet -overtuit/el verklaard, vrijgesproken.

Aequiittenient, m. Betaling, afdoening, kwij
ting f. ; - [Jur.] vrijspraak t. (tij gebrek van
schuldbewijzen).
Acquitter, V. a. Betalen, afdoen, voldoen;
q?eitantie geven. - Acq- qn., voor iemand betalen;
- ook [Jur.] iemand van de beschuldiging vrijspreken. - Acq- un devoir, une promesse, sa
parole, eenen pligt vervullen, eene belofte, zijn
woord houden. Acq- sa conscience, zijn geweten
bevredigen. - ACQUITTER, V. ss. Ontslaan, ontheffen, vereffenen: La reconnaissance n'acquitte pas
dun grand bienfait , de dankbaarheid vereffent
(betaalt) eene groote weldaad niet. - S'ACQUITTER,
V. pr. Betalen, eene schuld afdoen. (Proc.) Qui
s'acquitte s'enrichit, wie betaalt, wordt rijker; wie
zijne schuld betaalt, verarmt niet. - Zich kwijten
(van een' pligt, last) , wel waarnemen, vervullen,
voldoen aan; - [ Jeu] 't Verlorene herwinnen en
kamp -op spelen; ook [Bill.] den eersten stoot doen
(liever donner son acquit). - Sen acquitter, zich
behendig uit eene Inoeijeljk/leid redden.
Aeranie, t. lAriat.] liet ontbreken der hersenpan (geheel of gedeeltelijk).
Aerasie, t. [Mid.] Slechte vochtmenging f.
onmatigheid t.
Acratie, f. [Mid.] Onvermogen n. van zich te
bewegen; krachteloosheid t.
Acre, adj. Scherp, bijtend, wrang; - bits,
stekelig, kwetsend..
Acre, m. Oude fransche akkermaat, doorgaans
30 vierkante meters groot.
Aerénient, rn. [Corn.] Soort van turksche
huiden.
Aereté, t. Scherpte, scherpheid, wrang/leid t.;
.- bitsheid, terugstootendheid t.
- Aeribologie, t. Juistheid t. in 't spreken,
in den stijl, strenge woordenkeus 1.
-

Aeridophage, m. Sprinkhaaneter rn.
Aerinionie, 1'. Scherpte (inz. der vochten, des
bids), wrangheid ; - bitsheid, bitterheid t.
Acriinonieax, eiise, adj. Scherp, bijtend; bits, hikelencl.
Aci-inie, f. [Mid.] Vermindering f., ophouden
n. van afscheiding.
Aerisie, t. [Mid.] Afloop m. eener ziekte zonder merkbare crisis.
Acritiqtte, adj. [Mid.]. Zonder crisis, niet
gevaarlijk.

Acroaiiiatique of 4eroatiqiie, adj. Geheim,
zonder verklaring niet verstaanbaar (van boeken,
,geschriften). Men zegt liever ésotérique.
Acrobate, m. en t. Koorddanser m., -danseres t.
Aerobatique, adj. Wat de koorddansers beMécan.] Tot ophijsehen van lasten getreft ;
schikt.
Aeroehordon, m. [Med.] Knobbeltje n., wratf.
Aerocorne, adj. Langharig. - Aeroeorne,
m. [Bot.] Palmboom m. in Guiana, omzijn sierljk
gebladerte dus genoemd.
Aei-olithe, m. houten of bronzen standbeeld
n. (bij de Ouden) met marmeren handen en
voeten.
-I- Aerologie, t. [Phil.] Leer van de eerste
beginselen of liet absolute.
-

[

Acroinial, e of Aeronilen, ne, adj. [Anat.]

Wat tot het schouderbladshooftl behoort.
Aeroinion, m. [Anat.] Uiteinde van het schou-

d,erblad ; schouderbladshoofd n.

Acromphale of Acroniphalion, m. [Anat.]

Uiteind.e der navelstreng.

Aeronyque, adj. [Astr.] Met den ondergang
der zon opkomend; met den opgang der zon oncl& gaand.
Aeropathie, t. [Mid.] Ziekte der uiterste
l4gchaamsdeelen ; ook vein den mond der baarmoeder.
Acropole, t. Stadsvesting f., stadsburg in., citadel f., inz. die van zit/lenen, a Ic r o p o 1 is.
± Aerosophie, t. Wfisheid t., die alleen aan
GIIul behoort.
Aerostiche, m. [Poes.] IVaamdîcht n., verzen,
welker begin- (soms ook eind-) letters namen of
woorden vormen. - Ook als adj. : Vers acr-s,

naamdichtverzen.
Aerotére, ni. [Arch.] Uitstekend voetstuk,
postement of pedestal n. aan do gevels om er beelden

)

ACTION.
op te plaatsen. - ACROTERES, m. p1. Dc uiterste ligchaalnsdeelen.
Aerotériasnie, m. [Chir.] Het afzetten der
erst e ledematen.
Aerotisme, m. [Phil.] Nasporing van de eerste
oorzaken der dingen.
Acte, rn. Daad f. , werk n., handeling, verrigling
f.; elk gevolg eener werking. - Ook in zedeljken
zin van elke goede of slechte daad gebruikt: Un
acte vertueux, perfide, eene deugdzame, snoode
daad. Acte de piété, d'ingratitude, daad van godsvrucht, van ondankbaarheid. - Verklaring, betuiging, erkentenis t. : Faire acte de sounijssion, zijne
onderwerping betuigen. - Faire acte de complal
sance, uit welwillendheid iets doen, waartoe men
niet verpligt is. Faire acte de bonne volonté, eene
zaak ter geruststelling van 't geweten beproeven,
zonder hoop op goed gevolg. Faire acte de présence,
zich op eene plaats vertoonen, waar men welstaanshalve zijn moet. - [ Jur.] Al wat door tusschenkomst van een' openbaar' ambtenaar wordt opgestell; geregteljk geschrift n., oorkonde f., protocol n.;
schriftelijk bewijs n. van eene handeling, verpligting
of overeenkomst; die handeling zelve. In dienlaatsten zin zegt men: Faire acte d'héritier, de possesseur, als erfgenaam, als bezitter handelen. Demander, prendre acte dune plainte, eene oorkonde of geregteljk bewijsschrift van eene klagt
vragen, zich laten uitreiken. - In het dageljksch
leven beteekent: Prendre acte de la déclaration,
de laven de qn. , betuigen, dat men zich bij gelegenheid van iemands verklaring of bekentenis zal
bedienen ; en Je prends acte de ma diligence, de
mon exactitude, ik neem ee tot getuige, dat ik een
der eersten tegenwoordig was, dat ik mij niet heb
laten wachten. - [Théol.] Acte humain, daad
met overleg en vrijen wil verrigt. - [ Dram.] Bedrijf n., eene der hoofdafdeelingen van een tooneel
-stuk.
ACTES, m. p1. Staatsschriften, staatshandelingen,
besluiten, handvesten, oorkonden, regtsverhandelin gen, registers, bewijsstukken, protocollen. - Actes
des apôtres, handelingen der Apostelen (een der
boeken van 't Nieuwe Testament).
Actée, t. [Bot.] Christoffel-kruid n., soort van
slaapbollen.
4- Actéoniser, v. a. Horens opzetten.
J

Acteur, m., -trice, f. Tooneelspeler, schouw-

speler, in. , tooneelspeelster, schouwspeelster 1.,
tooneelist m. en t. ; - bewerker, bedrijver, deelnemer m., bewerkster, bedrjfster, deelneemster 1.

C'est un des principaux acteurs dans cette négociation, hij speelt eene hoofdrol in die onderhan-

deling.

Actiaque, adj. Wat Actium en den bij die
kaap geleverden slag betreft. Jeux actiaques, spelen
van Actium (om de 3 jaren gevierd). Annëes actiaques, jaren na den stag van Actium.
Actif, ive, adj. Werkend, handelend, werkzaam,
voortvarend, levendig,krachtig, snelwerkend;jverig,
vlijtig, bedrfvig. - Dettes actives, uitstaande gelden, vorderingen, het te-goed. In dien zin ook als
subst. m. gebezigd : l'actit. - Avoir voix active et
passive, stemgeregtigcl en verkiesbaar tevens zijn.

- Commerce ac tit, actieve handel (wanneer een
staat meer aan 't buitenland verkoopt dan hij van
daar ontvangt). - [ Gram.] Verbe actit, bedrijvend
werkwoord. - [Mil.] Service actit, werkelijke

dienst, onder de wapens doorgebragte tijd.
Actiiiie, 1. [[ii. n.] Zee-anemoon, zeenetel f.,
eene soort van polypen of koraaldieren.
Actinolithe of Actinote, 1. [H. n.] Straalsteen, moedersteen m.
Action, t. Werking, verrigting, handeling,
daad, beweging (als oorzaak beschouwd) , werkende
kracht, werkzaamheid, t. Etre en action, in betoeging zijn, zich gedurig bewegen. Mettre en action
in beoefening, in praktijk brengen: Le Bon nest
que Ie beau mis en action, het goede is niets dan
het sc/ioone in beoefening (in J)l(lklgk) gebragt.
Action cie grâces, dankzegging, dankbrl'i i(jing f.,
(Prov.) Les actions îont des miles, les paroles
sont des temelles, daden zijn beter dan woorden;
beter gehandeld dan geredeneerd. Parler avec
action, met warmte f., vuur n., levendigheid t.
nadruk m. spreken. Ii met de l'action dans tout
ce qu'il fait, hij zet gang m. bij aan al wat hij
doet, - Gebarenspel a., de houding, beweging, ge,

-
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Aentangulaire, adj. [Géom.] Scherphoekig,

baren van een' tooneelspele of redenaar. Langage

d' action, gebarentaal f. Get orateur a beaucoup wat een' scherpen hoek vormt.
cI' action , die redenaar heeft eene levendige voordragt.
adj. [Géom.] Scherphoekig,
Acatangialé,
scherpe hoeken e,
heeft.
- [Man.] Ce cheval a toujours Ia bouche en action, wat

dat paard speelt gedurig met zijn gebit, doet steeds
4en mond schuimen.— [Litt., Poés. ] Hoofdbedrjfn.,
hoofdstof 1., hoofdonderwerp n., voorstelling t. in
handeling (niet in redendring) - [Mil.] Gevecht,
treffen n. Engager une action, handgemeen worden.
Action liéroique, heldenfeit, heldenstuk D. Action
d'éclat, schitterend wapenfeit n. - [Corn.] Ingelegd geld, aandeel, bewijs n. van aandeel, van
inschrjvig, actie f. (bijv. in den aanleg van een'
spoorweg, in eene handels-compagnie). FoncIreune
action, een aandeelsbewijs ver/wapen, tot geld maken. ( fi g. et fam.) Ses actions Iiaussent, baissent,
zijn aanzien n., invloed m., crediet n. vermeerdert,
vermindert. - [Jur.] Beglsvordering f., eisch m.,
aanklagt, vervolging l•. de bevoegdheid of het regt
daartoe.
Aetioniste, rn. Actie-handelaar rn. (inz. in
Engeland).
ActionnabLe, adj. Vervolgbaar, betrekbaar
voor 't geregt.
Actioiinaire, rn. et t. Actie-houder rn.; actiehoudster f., bezitter of bezitster van aandeelen (in
acne onderneming van handel, industrie of finantitn.
-I- Aetiounairement, adj. In, als of bij actien.
ActioHner, v. a. in regten vervolgen, geregtelijk aanklagen, eene regtsvordering instellen, voor
't geregt betrekken. - S'ACTIONnER, V. pr. zich beweqing geven, met levendigheid te werk gaan.
Activenient, adj. Werkzaam, bedrijvig, levendig, met kracht en nadruk; - [ Gram.] Als bedrijvend gebruikt, in bedr(jvenden zin:
Activer, v. a. In werkzaamheid zetten, in werking of aan den gang brengen; aandrijven, bespoedigen. - S'ACTIVER, V. pr. In werking gebragt,
axingezet, bespoedigd worden.
Aetivité, 1. Werkende kracht f., werkend vermoqen, werkvermogen n., werkzaamheid, bedrijvigheld, wakkerheid, veerkracht f. ; spoed m., vaarcbgheid, levendigheid, voortvarendheid f. , vuur n.,
vlijt, naarstigheid, noestigheid f. - [Clsim.] Kracht,
eerkinq 1. (van 'tzoul enz.) - [Mil., Admin.] Actde service, werkelijke, wezenlijke, actieve dunst f.,
(in tegenstelling met non-activitë). - Sphère fact-,
werkkring m.
Actrice, f. zie ACTEUR.
Aetviaire, m. Zeker ligt vaartuig n. met zeilen
en riemen bij de Ouden; - geregtsschrjver, houder
m. der acten en protocollen ; —proviandsneester m.
bij de rom. soldaten.
-[ Aetualisation, f. Verwezenlijking, vertegenwoordiging t.
-)- Aetualiser, v. a. Tegenwoordig maken, verwezenlijken. - -I- S'ACTUALlSER, V. pr. Verwezenlijkt
worden.
I- Aet;ialité, t. Tegenwoordige toestand ni., werkelijkheid, wezenlijkheid, t. - VoilP desqions
palpitantes clact-, dat zijn vraagstukken,
wnordig de algemeene belangstelling opwekken.
Aetuariole, m. Verkleinwoord van actuaire
(in de eerstgenoemde beteekenis).
Aetuel, le, adj. Wezenlijk, werkelijk, dadelijk;
t/cgenwoordig, huidig, hedendaagsch, nu gebruikelijk,
thans in zwang, actueel.
Aetnellernent, adv. Werkelijk, dadelijk; nu,
cp dit oogenblik, tegenwoordig.
Aendie, f. [H. n.] Lichtkever, cucujo m. (in
Amerika).
S Aeiiité, t. Scherpte, scherpheid, puntigheid t.
Aeni, m. (pr. a-ku) [Pêcb.] Achtergrond m.
van de door netten aan 't strand afgezette ruimte.
Aeulé , e, adj. [H. n.] Met een' angel voorzien,
gaan geld.
Aeuléïformo, adj. [Bot., H. n.] anelvormig,
stekelig.
Acitminé , e, adj. Scherp toegespitst.
Aenmineux, euse, adj. Spits uitloopend.
Aenponcture, t. [Chir.] lvaaldsteekm., doorprikking t. van een lijdend deel met naalden.
Aeiiponelurer, v. a. [Cbir.] Den naal(lsteek
neirrigten. - Acuponetureur, Aenponcteur,
IR. 11/je den naaldsteek verrigt.
Aent, beter AIGU.
Aentangle, adj. [Géom.] Scherphoekig: Triangle ac-, scherphoekiqe driehoek m.
-

I- Aentesse, t. Scherpte, puntigheid C.
Aentieaiidé, e, ac/f. [I:E. n.] .Sitsstaartig,

met spitsen staart.

Acutieorne, ac/f. [H. n.] Spitsgehoornd.
Acntifolié, e, adj. [Bot.] Spitsbladerig.
Aentilohé, e, adj. [Bot.] Met spitse lobben.
Acutirostré, e, ad. [EI. n.] Scherpsnavelig.
Acyanohiepsie, t. [Msid.] Gezi,qtsgebrek, dat

de biciauwe kleur vuurrood doet schijnen.
4- Acyrologie, t. Oneigenljkheid, oneigenlijk
van woorden en uitdrukkingen.
. gebruik
Acysie,
t. [Méd.] Onvruchtbaarheid.
Adage, m. Spreekwoord n., zinspreuk t.
Adagio, in. [Mus.] Langzaam te spelen stuk;
- als adv. Langzaam, bedaard.
Adam, m. [Théol.] Le vie/i Adam, de oude
Adam, de manse/c in den zondestaat. Le nou vel
Adam, de nieuwe Adam, de mensch in den staat
van genade. — (Prov.) Ii se croit de la côte d'Adam,
hij meen/van hooge afkomst te zijn. Je ne le conD ais ni d'Eve ni d'Adam, hij is mij geheel en al
onbekend.
A4ainantin, adj. m. Van diamant, diamantachtig, hard of lichtrjk als diamant; — Coeur
ad-, ongevoelig hart.
1

-

Adaniaran,

m., Z. BADAMIER.

Adamique, adj. Adamisch. Terre ad-, adamische aarde t., het bezinksel, de slib t. van in 't
water vergane stoffen.
Adansonie, t. [Bot.] Plantensoort, waartoe
0. 0. de flpc'nhronrlbooi;t bekoort (noorden franse/ten
Adaptable, adj. Aanwendbaar.

Adaptation, T. Aanpassing, inpassing f. (van
twee voorwerpen) ; — 5 verbinding, gelijkstelling t.
Adapté, e, ac/f. (en part. passé van adapter)
Aangepast, sluitend gemaakt; toegepast, gecigend,
passend.
Adapter, v. a. Aanpassen, inpassen, sluitend
maken ; - toepassen, gepast, overeenkomstig maken.
— S'ADAPTER, v. pr. Passen, sluiten, zich laten
aanpassen ; — zich voegen, schikken naar.
Adatais of Adatis, in. Fijn bengaaisch neteldoek n.
Addiction, t. [Jur.] Toekenning, toewijzing t.
Addition, f. Bijvoeging, toevoeging f.; bijvoegsel,
toevoegsel, aanhangsel n., toelaag, toegift t. [Anith. , Alg.] Zamentelling, optelling, bijtelling,
add/tie. - [Impn.]Randnoot, /cantteekening t.—
[Jun.] Informer par add-, een nieuw onderzoek
instellen.
Additionné, e, adj. (en part. passe' van additionner) Bijgeteld, opgeteld.
Additionoel, le, adj. Bijgevoegd, bijkomend,
aanvullend ; bij te voegen ; Appointemont add-, bijbezoldiging, toelage. Centimes add-s, opcenten.
Additionner, v. a. Zainentellen, bijeen tellen,
optellen, addéren. - S'ADDiTIONNER, V. pr. Zamengeteld worden: Ces sommes no peuvent s'add-.
Addueteur, adj. m. [Anat.] Muscles add-s ,
aanvoerende trekspieren; ook als subst. ni. : l'add
de inc/I, de binnenwaarts trekkende oogspier t.
Adduetif, ive, adj. [Anat.] Aanvoerend, binnenwaarts trekkend.
Adduction. t. [Anat . ] Aanvoerende, binnenwaartsche spierbeweging t.
Adeete, adj. [Mid.] Stillend, bedarend.
Adélobranches, m. p1. [H. n.] Schijnbaar
kieuwlooze weekdieren.
Adélopodes, m. p1. [H. n.] Schijnbaar voetetelooze dieren, voetverbergers.
Adélostornes, m. p1. [Ei. n.] Schijnbaarsnondelooze dieren, mondverbergers.
Adelphie, t. [Bot.] Het zamenwassen van vele
helmstijltjes op één' stengel.
Adelphixie, t. [Anat.] Gelijke gesteldheid van
de zamenstellende deden eens ligchaams.
Adén2onie, t. [Mdd.] Angst, in. onrust, gejaaqdheid 1'.
Ademption, t. [Jur.] Herroeping, vernietiging f. (van een legaat enz.)
AdéDaigie, f. [M/d. 1 Klieip(Jn t. —Adenalgique, adj. Wat de /licij,iji bv/ir/t.
Adénographe, in. [Anat.] Klierbeschrjver m.
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Adénographie, f. [Anat.] Klierbeschrijvinq f.
Adénographique, adj. [Anat.] Klierbeschrij-

end.

Adenoïde, adj. [Anat.] Kliervormig.
Adénologie, f. [Anat.] Klierenleerf., verhandeling f. over de klieren.
Adénologique, adj. [Anat.] Wat de klierenleer betreft.
Adéno-niéningée, adj. f. [Méd.] Fièvre ad-,
slijm- of snotkoorts f.
Adenoncose, f. [Méd.] Hard kliergezwel n.
Adéno-nerveaise, f. [Mid.] Oosterschepestf.
(wegens hare zenuwverschijnsels en opzwelling der
klieren zoo geheeten).
Adéno-pharyngite, f. [Med.] Ontsteking f.
van de amandelen en het slokdarmshoofd.
Adénophthalniie, f. [Méd.] Ontsteking f. der
ooglidklieren.
Adenotoniie, f. [Anat.] Ontleding, doorsnejding f. der klieren.
Adéiiose, f. [Med.] Chronische klieraandoe-

nin g f.

Attent, m. [Charp.] Burghaak m., tandvormige

kerf of keep f.

Adéphage,

adj. Veeletend, vraatzuchtig (bij

-namvHerculs).

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

vraatzucht f.

Adepte, m. et f. Goudmaker m., goudmaakster
f., wie den steen der wijzen meent gevonden te
hebben ; schatgraver m., schatgras (ster f. ; — ingewijde m. en f. in de verborgenheden eener secte,
in de geheimen eener wetenschap.
Adéquat, e, adj. (pr. qu =cou). [Phil.] Volledig, volkomen, volmaakt, geheel; overeenstemmend,

gepast.

Adesnies, m. pl. [H. n.] Braziliaansche hand-

vleugeligen.

Adextré, e, adj. [Bias.] Ter regter zijde

staande.

Adhérenee, f. Vereeniging, naauwe zamen-

voeging f., het aanhangen, aankleven ; --- [Phys.]
aan klevingskracht, a ills e s i e (waardoor twee lig
welker effene oppervlakten elkander in zeer-chamen,
vele punten aanraken, blijven zamenhangen) ; aan
gehechtheid f. (aan Bene partij, eene meening-kleving,
enz., meest in kwaden zin).
Adherent, m. Aanhanger. (Meest in 't meere.
en in kwaden zin gebezigd.)
Adhérent, e, adj. Aanhangend, aanklevend;
— [H. n., Bot.] ligt aanliggend, als zaamgegroeid,
zamenhangend.
Adhérer (it), V. n. Aankleven, aanhangen,
als aangehecht zijn ; — toetreden, toestemmen, bijvallen, van 't zelfde gevoelen zijn. — s'ADHÉRER,
V. pr. Elkander aankleven, aanhangen.
Adhéritance, f. [Jur.] Toeëigening bij ver
-kop(in't
leenrecht) .
Adhésif, ive,, adj. Wat inwilliging, toestemsiting uitdrukt : Signe adhésif, toestemmend teeleen.
— [Chém.] Emplátre adhésif, kleefpleister. Ook
als subst. in dien zin : Un adhésif.
Adhésion, f. Aankleving, zamenhanging, aan
Phys.] aanklevingskracht f., zie-hectingf.;—[
ADHERENCE ; — verknochtheid, verkiee fdheid I. (aan
Bene partij) ; — [Pol.] 't erkennen en huldigen van
e,en' nieuwen meester ; toestemming f. van een
souverein in de tractaten van andere vorsten ; toestemming, toetreding f. (tot een voorstel, een amendement enz.) ; goedkeuring f.
Ad hoe, adv. (lat(n) (verkorting van ad hoc
negotium, tot die zaak, daartoe). Regtstreeks, juist,
bepaald, bijzonder. Ré ondre ad hoc, onvoorwaardeljk, stellig antwoorden.
Ad honlinem, adv. (latijn) Op den man aan,
regtstreeks.
Ad houores ode. (latijn) Eershalve, om des
naams, des titels wil.
-t- Adiacritolátrie , f. Verstandelooze ver
grof fetichismus n.
-eringf.,
Adiantace, e, adj. [Bot.] Naai vrouwenhaar
gelijkend. — ADIANTACÉES, f. pl. Plantensoort van
de familie der varenkraiden.
Adiante, m. [Bot.] Vrouwenhaar, venushaar,
haarkruid n., muurruit f.
Adiantite, f. [Minér.] Vrouwenhaarsteen m.
Adiaphane, adj. Ondoorzigtig.
Adiaphore, adj. [Phil.] Onverschillig, noch
,
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goed, noch slecht; -- als subst. m. wijnsteengeest
m. zonder reuk.
Adiaphorèse, ook Adiapneustie, f. [Méd.]
Onderdrukte huiduitwaseming f.
Adiarrhée, f. [Méd.] Verstopping, verhindering f. van den stoelgang.
Adieu, m. Vaarwel, afscheid n., afscheidsgroet f.
Vaak gebruikt met uitlating der werkwoorden
faire, dire enz. : Adieu ! vaarwel ! tot weirziens !
Gode bevolen ! — Sans adieu ! zonder afscheid,
tot flusjes, tot straks ! Couper court aux adieux,
het afscheidnemen kort maken. [Pods.] Les adieux
du jour, het vallen van den avond. — Dire adieu
a qc., iets laten varen, er van afzien. — Au moindre
danger, adieu leur courage, bij 't minste gevaar,
weg is al hun moed. Si la fièvre redouble, adieu
le malade, als de koorts verdubbelt, dan is 't met
den zieke gedaan. — (Prov.) Adieu paniers, ven
de zaak is gansch mislukt, het-dangesotfi,
plan is in duigen gevallen.
Adipeux, ease, adj. [Anat.) Vet, smerig,
vettig : Membrane adipeuse, vetvlies.
Adipide, f. [Chim.] Vetstof f., vetachtig ligchaam n.
Adipocine, f. [Chim.] Vetwas, walschot n.
Adipsie, f. [Méd.] Dorstgebrek n., het ontbreken van dorst.
Adire, m. [H. n.] zie ADIVE.
t Adiré, e, adj. (en part. passé van adirer)
[Jur. ] Verlegd, te zoek, niet te vinden (van papieren) .
-t- Adirer, v. a. Verliezen, verleggen, te zoek
maken.
Adition, f. [Jur.] Komt alleen voor in Adition
d'hérédité : aanvaarding f. van eene erfenis.
Adive, m. [U. n.] Kleine schakal m., soort
van barbarjsche hond.
Adjacent, e, adj. Aanliggend, aangrenzend,
belendend ; — [Geom.] Angle adjacent, aanlig-'
gende hoek.
Adjectif, m. [Gram.] Bijvoegelijk naamwoord,
eigenschapswoord n.
Adjectif, eve, adj. Bijvoegelijk : [Chim.]
Couleurs adjectives, bijvoegelijke kleuren (die om
op het doek te hechten een bijtmiddel noodig hebben).
--- [Gram.] Verbe adjectif, bivoegeljkwerkwoord.
Ad j ectiveuient, adv. tells bivoegelzjk naamwoord gebruikt, op bijvoegelijke wijze.
Ad j ection, f. Bi,7voeginq, toevoeging f.
t S Adjectiver, v. a. [Gram.] Een woord in
bilvoegelijken zin gebruiken. — S'ADJECTIVER, V. pr.
Als bijvoegelilk woord gebruikt worden.
Ad j oindre, v. a. Bijvoegen, toevoegen (alleen
van personen gebruikt). — s'ADJOINDnE qn. v. pr.
Zich iemand toevoegen, tot ambtgenoot nemen.
Adjoint, m. 4mbtsmedgezel, ambtshelper, toegevoegd persoon, medeaangestelde, bijzitter, a d j u n c t m. — [Rhét.] Bijkomende, ondergeschikte
omstandigheid I. — [ Gram.] Bijgevoegd woord,
tusschenwoord n.
Adjoint, e, adj. Toegevoegd.
Ad j onction, f. Toevoeging, bijvoeging f. (van
een' ambtshelper).
Adjudant, m. [Mi] .] Hulpofficier m., inz. een
officier, die de dienstbestellingen bezorgt.
Adjudicataire, m. et f. Wien eenen koop,
Bene aanneming geregtelijk toegewezen,gegund wordt.
Ad j udicateur, m. Toewijzer m. , de notaris,
deurwaarder enz., die de openbare toewijzing doet.
Adj udicatif,ive, adj. Toewijzend, toekennend.
Adjudication, f. Geregtelijke toewijzing, toekenning f.
Ad j ugé, e, adj. (en part. passé van adjuger)
Toegewezen.
Ad j ii er, V. a. Toewijzen, toekennen, toeslaan
(inz. bij openbare verkoopingen, aanbestedingen enz).
— Adj- un prix, een' prijs toekennen. — S'ADJUGER,
v. pr. (lam.) Zich toeëigenen, aanmatigen.
% Ad j urateur, m. [Cath.] Bezweerder m.
Adjuration, f. [Cath.] Bezwering f., bezwerin,q sformulier n.
Adjurer, V. a. [Cath.] Bezweren, in's Heeren
naam bevelen ; -- ernstig bidden, met kracht en
klem verzoeken, smeeken, vermanen, aanbevelen. —
S'ADJURER, V. pr. Elkander plegtig bezweren.
Adj utatoire, adj. Helpend, ondersteunend
(van zaken gebruikt).
Ad j utetír, m. Helper m.
Adjutorion, m. (iron.) Overtollige opschik m.
ti
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Adjavant, m. [Pharm.] Ondersteuninrls-midAdmnis, e, part. passé van ADMETTRE.
del n., bij-artsenij f., die de werking van het hoo fdAdmissibilité, f. Aannemelijkheid, aanneemmiddel bevordert.
baar/leid, ontvankelijkheid.
it libitum, ode. (laten) (pr. tum=tomm)
Admissible, adj. Aannemelijk, aanneembaar,
Naar welgevallen, naar willekeur, naar believen. ontvankelijk, geldig, toe te laten.
Admission, f. Aanneming, opneming, opname,
Admettre, v. a. Toelaten, toegang geven, aannemen, opnemen, ontvangen ; — vergunnen, inwil- toelating f. (Gevolgd door à, als het eene waardigligen, toestaan (een verzoek, smeekschrift) ; — voor heid, bediening, een' graad enz., — door dans, als
waar, geldig, zeker erkennen, doen gelden (eene het een genootschap, vergadering enz. geldt.)
stelling, verontschuldiging). — ( fig. et fam.) AdmAdniittatur, m. (laten) Bewijsschrift n. neen
qn. au coin du feu, iemand zonder pligtplegingen bekwaamheid, toelatingsbewijs n.
vriendschappelijk ontvangen. — S'ADJIETTRE, V. pr.
Admodatif, m. [Gram]. Wijzigingswoord,
Toegelaten worden, voor waar, geldig erkend worden. bijwoord n.
Adrninieule, m. [Jur.] Hul bewijs, onvolkomen
Adnlodiateur, Adnnodier, z. kMODIATEUR,
bewijs, vermoeden n. -- [Méd.]] z. v. a. ADJUVANT AMOIDIER.
Adinoneter, v. a [Jur.]. In 't geheim of bin(z. ald.) — [ Bot.] Steunsel n., stut m., schoor f.
Administrateur, m., -trice, f. Bestuurder, nenskamers (à huis Glos) geregteltk waarschuwen,
beheerder, waarnemer, opzigter, bewindhebber, ge- vermanen, berispen. — L'ADMONETÉ, E, de duv
zagvoerder, regent, voogd, vader m. , — bestuurster, vermaande m. en f.
beheerster, waarneemster enz., regentes, voogdes,
Adanoniteur, ni., -trice, f. Vermaner, wow'moeder f. — Esprits administrateurs, bescherm .echuwer m. ; vermaanster, waarschuwster f. La
gedienstige geesten.
-engl, conscience est un sévère adm-, 't geweten is een
Administratif, ive, adj. Besturend, beheerend. gestreng herinneraar, vermaner.
Admnonitif, ive, adj. [H. eed.] Vermanend,
het beheer eener zaak betreffende.
Administration, f. Bestuur, beheer, bewind, berispend.
opzigt n. ; besturing, beheering, bewindvoering,
Admonition, f. Vermaning, waarschuwing,
waarneming, administratie f. (van bijzondere herinnering, berisping f., vermaan n. — [E. eccl.]
of openbare zaken, /inantien) ; — de vergader- en Kerkelijke vermaning, censuur f.
werkplaats der administrateurs. — Adm- de in
Adclé, e, [Bot.] Aangewassen, aangegroeid.
Adnexion, f. Aanhechting, naauwe zamenjustice, handhaving van het regl, regtspleging f.; —
adm- des témoins, des preuves, het voorbrengen, voeging f.
Adnotation, f. [H. eed.] Pauselijk antwoord
bijbrengen van getuigen, bewijzen. — [Cath.] Toediening, uitreiking (der sacramenten).
[Méd.] op zekere verzoekschriften (enkel door zijne handteekening daarop te zetten).
Toediening, aanwending (van een geneesmiddel).
Adobe, m. In de zon gebakken metselsteen.
Administratrice, f., z. ADMINISTRATEUR.
Adininistré, e, adj. (en part. passé van adAdolescence, f. De leeftijd, die op de kindschministrer) Bestuurd, beheerd ; — toegediend. — Als heid volgt(meest van knapen gebezigd), jongelingsiu?st. Les administrés, de onder beheer staanden, schap i., jongelingsjaren. — Lad- du monde, het
eerste tijdperk, de kindschheid der wereld.
geadminis Ire erden.
Adolescent, m., -e, f. Jongeling m., jongedochAdministrer, V. a. Besturen, beheeren, waar
bedienen (openbare of bijzondere zaken, /1--nem, ter f., aankomeling m. en f. (iron.) C'est un jeune
nanti-ën enz.) Ook zonder voorwerp gebezigd : Il ad-, 't is een nog onervaren, onbezonnen jong
commande en monarque, mais ii administre en mensch. -- Ook als adj. gebezigd : Un jeune homme
père. — Handhaven, doen uitoefenen (het regt). — ad-, een aankomend jongeling; --une philosophie
Poorbrengen, bijbrengen (getuigen, bewijzen). — ad.-e, eene nog jonge, niet gevormde wijsbegeerte;
Uitreiken, toedienen (een geneesmiddel, een sacra- un arbre ad-, een ,longe, nog geen vruchtdragende
ment) : Le malade a été administré, de zieke is boom.
Adonide, f. [Bot.] Adonisbloem f., Adonisbediend geworden, heeft de genademiddelen der
kerk, het laatste oliesel ontvangen. — (fam. etpop.) roosje, duivelsoog, vuurroosje n. — ADONIDE, m.
Z.
ADONISTE. ,
a
qn.
Adm- des coups de baton, des coups de pieds
Adonien of Adonigiie, adj. en s. m. Adonisch
iemand op stokslagen, op schoppen onthalen. —
vers n. of adonicus m., eene versmaat, uit een'
S'ADMINISTRER, v. pr. Bestuurd, beheerd worden;
daktylus en trochaeus (soms spondeus) bestaande.
— zich toedienen gebruiken, nuttigen.
Adonion, m. Krijgszang (bij de oude LacedeAdmirable, adj. Bewonderenswaardig, bewonderenswaard ; — voortreffelijk, wonderschoon, ver moniërs).
uitstekend, uitmuntend, onvergelijkelijk.-rukelij,
Adonis, m. Zeer schoon en behaagziek jongeling
— [Chim.] Le sel adm- de Glauber, Glauber- m. (naar den schoonen Adonis uit de grieksche
zout, wonderzout. — Ook als subst. : Ceci sur - Myth.) Faire l'Adonis, den pronker spelen, zich
behaagziek aanstellen. — [Bot.] Adonisroos, x
passe l'adm-, dat gaat het wonderbare te boven.
Admirablement, adv. Op bewonderenswaarde ADONIDE ; — [ H. n.] Een duitsche blaauwkleurige
wijze; wonderbaarlijk, wonderlijk, voortreffelijk, vlinder m.; — zekere slijmvisch in den Atlant. oceaan
en de Middell. zee).
wonderwel, wonder fraai.
Adoniser, v. a. (fam.) .Schoon als Adonis mal ;
Admirateur, m., -trice, f., Bewonderaar m.,
bewonderaarster f. — Ook als adj. gebezigd voor: — optooijen, opschikken, oppronken. — S'ADONISEI,
V.
pr. Zich opschikken, mooi, maken ; zich behaaggedurig
bewonderend
: Un homme admiraveel of
ziek gedragen ; — met zijne eigene schoonheid ingeteur, une femme admiratrice.
Adniiratif, ive, adj. Wat bewondering, ver nomen zin.
uitdrukt of aanduidt, bewonderend,-wonderig
--S Adoniseer, m. Opschikker, kapper m.
Adoniste, m. Kruidkenner m., die de planten
verwonderend. [Gram.] Point adm- (!), verwonderingsteeken , uitroepingsteeken. — [ Litt.] Le van een' openbaren of bijzonderen tuin beschrijft of
genre adm -, de beevonderengwekkende, wegslepende er den katalogus van maakt.
Adonné, e, (à) adj. (en part. passé van
stijl.
Admiration, f. Bewondering; — opgetogenheid, ADONNER) Overgegeven, verkleefd, gehecht.
Adonner, v. n. [Mar.] Gunstig worden, ruimen,
verrukking, verwondering, verbazing f. — Ook van
't bewonderde voorwerp en in 't meere. gebezigd: uitschieten (van den wind).
ADONNER (S'), (à) v. pr. Zich overgeven, toeOn tient à ses vieilles adm-s, men is verkleefd aan
wijden, hechten (aan de studie, aan den arbeid enz.),
cie voorwerpen zijner vroegere bewondering.
Adiniratrice, f., z. ADMIRATEUR.
zich vlijtig toeleggen (op eenig vak), zich verslaven
Adiniré, e, adj. (en part. passé van admirer) (aan het spel, den drank). — Sad- a un lieu, in
Bewonderd.
une personne, eene plaats, eenen persoon gaarne
Admirer, V. a. Bewonderen, met bewondering en dikwijls bezoeken. — Ces deux caractéres s'aof verwondering aanschouwen, verbaasd staan ; — donnent, die twee karakters aarden naar elkander.
Adoptable, adj. Aanneembaar, aannemelijk.
(iron.) vreemd, wonderlijk, zot vinden. — S'ADMIRER,
v.pr. Zich zelven bewonderen, met zich zelven inAdoptant, e, adj. et s. Hij of zij, die een vreemd
kind als het zijne of hare aanneemt.
genomen zin ; — elkander bewonderen.
-- 5 Admironiane, m. Bewonderingszuchtige,
Adopté, e, adj. ( en part. passé van adopter)
albewonderaar m. — Adn'iromanie , I. Be- Aangenomen. Ook als subst. : Un ado te, une
wonderingszucht f.
adoptée, een aangenomen kind n. (zoon of dochter).
;
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Adopter, V. a. [Jur.] Een vreemd kind naar
de voorgeschreven regtsvormen als eigen kind aan
een vreemd kind als tot vader en moeder-nem;
zijn; — aannemen, omhelzen, voor waar o gegrond
erkennen, zich houden aan, deelen in (een plan, een
gevoelen enz.) ; — lijden, ondergaan, zich onder
aan (de gevolgen van iets) ; — zich toe--werpn
ëigenen zonder toestemming des eigenaars of schrijvers ; — wettelijk bekrachtigen (eene wet, een
wetsartikel). — Adopter de, ontvangen van, oetleenen aan. S'ADOPTER, v. pr. Aangenomen worden ; — Zich aan elkander hechten.
Adoi)tif, ive, adj. Aangenomen, als kind aan
wordt ook van hem of haar gezegd,-genom.—Ht
die een vreemd kind als het zijne of hare aangenomen heeft : Un père adoptif, une mere adoptive,
—

des parents adoptifs.

Adoption, f. [Jur.] .Aanneming tot kind; —
wettelijke bekrachtiging; — opneming, invoering,
inlijving f. (van vreemde woorden in Bene taal) ; —
keuze, voorkeur (van een studie-vak, eene levens
Cyst mon fels dad-, 't is mijn meest-wijzen.)
geliefde zoon, mijn lieveling. C, est mon fels par ad-,
't is mijn zoon door aanneming, 't is mijn aangenomen zoon.
Adorable, adj. Aanbiddenswaardig, aanbid
hoogste vereering waard. — Bij vergroo--delijk,
ting gebezigd van al wat men zeer hoog acht, sterk
bemint: C'est une femme ad-, 't is eene aanbiddenswaardige vrouw, een engel van eene vrouw.
Elle est dune bonté, dun caractère ad-, zij bezit
eene hemelscha goedheid, een hoogst beminnelijk
karakter. — (fam.) Un vin ad-, een heerlijk, uit
wijntje, eenig in zijne soort.
-steknd
t Adorablenient, adv. Op aanbiddelijke wijze
- uitstekend wel.
Adorateur, m., -trice, f. Aanbidder m.,
aanbidster f. ; — warm vereerder, vurig minnaar;
blind bewonderaar m., vereerster f. enz. ; — laag
vleijer, kruiper m.: les princes trouvent plus d'adorateurs que d'amis, de vorsten vinden meer
vleijers dan vrienden. — Ook als adj. gebezigd : Un
peuple adorateur.
Adoratif, ive, adj. Aanbidding uitdrukkend.
Adoration, f. Aanbidding, hoogste vereering f.

(van 't Opperwezen) Ad- du pape, eerste openbare

hulde aan den paus na zijne verkiezing. Elire un
Pape par voie dad-, eenen paus zonder stemming

verkiezen en huldigen. — Vurige liefde f., warme
verkleefdheid f., diepe eerbied m.
Adoré, e, adj. (en part. passé van adorer)
Aangebeden ; — vurig bemind.
Adorer, V. a. .Aanbidden, goddelijke eer bewijzen. Ook zonder voorwerp gebezigd : Les Juifs
adoraient á Jérusalem. — Den nieuw verkozen
paus huldigen. — Eerbied, achting, genegenheid betoonen ; — (bij vergrooting voor : hartelijk lief
hebben, blind vereeren, diep eerbiedigen. — (Prov.
et fig.). Ad- le veau d'or, het gouden kalf aanbidden,
een' rake of aanzienlijke met kruipenden eerbied
behandelen. -- S'ADORER, v. pr. Veel van zich zelven
houden; — elkander vurig beminnen.
Ados, m. [Hort.] Afhellend, naar de zon gerigt tuinbed n., geleund (geadosseerd) tegen een'
muur, heining enz.
Adossé, e, adj. (en part. passé van adosser)
Met den rug (tegen een voorwerp) geleund. —
[Bias.] Ruggelings tegen elkander staande (van
twee dieren) .
Adosser, V. a. Met den rug zetten (tegen
een voorwerp) . — Add- une maison contre un rocher, een huis tegen eene rots aanbouwen, doen
leunen. Add- une troupe contre an bois, een' troep
den rug dekken door een bosch. — [Bias.] Ruggelings tegen elkander plaatsen. — S'ADOSSER, v.. pr.,
leunen tegen; — zich rug aan rug plaatsen; —
[Mil.] zich den rug dekken.
Adouben► ent, m. Kalfatering f.
Adonber, v. a. In orde brengen, herstellen,
kalfateren (een schip); — mishandelen; — [Jeu]
Aanraken (eene schijf, een stuk, om het goed te
zetten, niet om het te spelen) .
Adoubeur, m. Hersteller m.
Adonci, m. [Manuf.] Eerste polijsting van
spiegels en kr4stal.
Adoisci, e, adj. (en part. passé van adoucir)
Verzacht, zachter gemaakt, zachter geworden: Un

temps ad-, Une voix, une expression ad-e. —

.ADRESEER.
Dragelijker, handelbaarder, minder gestreng gemaakt of geworden, bedaard, gestild.
Adoueir, v. a. Verzachten, verzoeten, zachter,
zoeter maken, het bittere, zoute, scherpe, wrange,
harde, ruwe, woeste, gure enz. doen verminderen,
lenigen (zoo in Lett. als in fig. zin.) : Ad- i' aside du
citron, de zuurte van den citroen met suiker ver
breken. Ad- la voix, de stem verzachten.-zoetn,
La plule adoucit le temps, de regen maakt het
weder zachter. Lies arts ont adouci l'homme, de
kunsten hebben den mensch minder ruw, beschaafder gemaakt. Ad- des lions, des tigres, leeuwen,
tijgers temmen, den woesten aard benemen. Ad- la
colère, la douleur, den toorn, de droefheid matigen, stillen. Ad- lair du visage, een vriendelijker
gelaat aannemen. Ad- une faute, een' misslag bemantelen, verontschuldigen. Ad- la position de qn.,
iemands toestand verbeteren, dragelijker maken
enz. — [ Tech.] Slijpen, polijsten, glad maken;
afstompen, afronden, minder hoekig maken; zui.
veren (het goud); smedig maken (het ijzer). [Peint.]
De kleuren zachter maken, doen ineen smelten.
S'ADOUCIR , v. pr. Zachter, zoeter, bedaarder,
handelbaarder, minder ruw, bitter, ondragelijk enz.
worden; — aangedaan worden.
Adoucissage, m. Polijsting f. (van metalen);
polijstpoeder n.; verzachting, tempering f. (van
kleuren); verzachtingsmiddel n.
Adoucissant, e, [Méd.] Verzachtend, bee/isrend, lenigend, pijnstillend. Ook als srebst. m. Un
adoucissant, een pijnstillend middel.
Adoucissenaent , m. Het verzachten , verzoeten,; verzachting, verzoeting; — matiging, termpering, leniging, verligting f. enz., al wat geschikt
is om zwarigheden te verminderen of te verkleinen, om personen of zaken handelbaarder en gemakkelijker te maken. (Vgl. ADOUCIR).
Adotteisseur, m., reuse, t. Gladslijper, spieegelslijper m., - slijpster f.
Adoné, e, adj. [Chas.] Gepaard, gekoppeld
(van patrijzen enz.) .
Adoux, m. Teint.] Bloem f., het ligte blaaswe schuim of de blaauwe aderen op de gistende
pastel- of weede-kuip.
Ad patres, adv. (pr. -trèss), (latijn) Eig. tot
de vaderen (teruggekeerd) ; — gestorven, dood)
(fam.) Aller ad p-, sterven; envoyer ad p -, naar
de andere wereld zenden; être ad p-, dood zijn.
Adragant, m. Dragant- of traganth-gom f.
Adragantine, f. [Chim.] Dragantstof f., feet
hoofdbestanddeel der dragant-gom.
Adraier (s'), v. pr. Zich op weg begeven;
aan eenig werk beginnen.
Adrarise, f. [Méd.] Wortel der aristolochia
(baarwortel).
Ad rein (pr. - rèmm), adv. (latijn) Eig. acre,
tot de zaak. Répondre ad rem, kort en bondig
antwoorden. — Ad rem ! tot de hoofdzaak terug
-gekrd!
-1- Adressant, e, adj. [Admin.] Lettres patentes adr-es au parlement, open brieven, te bezorgen aan 't parlement.
Adresse, f. Geschiktheid (van hand of lijf),
handigheid, vaardigheid, bedrevenheid f.; — vaavdigheid (van geest), bekwaamheid, schranderheid,
sluwheid, list, f., overleg, beleid n. Tour d'adr-,
handgreep, kunstgreep, handgaauwheid, gaauwigheld, goochelaarskunst f.; — sluwe zet, slimme
streek m. — Aanwijzing f. van een' persoon vol
zijn' naam, stand en verblijf; opschrift (bui--gens
ten op brieven, pakketten enz.) adres. Bureau
d'adresses m., adreskantoor n. 'Ii me Arend pour
son bureau d'adr-, hij doet mij allerlei lastige novragen, hij draagt mij allerlei zaken op. C'est on
vrai bureau d'adr-, die mensch is een wandelend
nieuwsblad, weet alle nieuwtjes. Le trait ira a son
adresse, de zet, steek zal zijn' man treffen. Avezvous quelques adr-s, hebt gij aanbevelingen, recommandatiën ? — Plegtig schrijven n. van een' gerin
gere aan een' hoogere (om geluk te wenschen, rouw beklag te doen, te smeeken, te danken enz.); ver
bij eenig gezaghebbend ligchaam ingediend;-togn.
antwoord n. der kamers op de troonrede, adres n.
Adresse, e, adj. (en part. passé van adresser) Gezonden aan 't adresvan, geadresseerd,
gerigt.
Adresser, v. a. Toezenden, toesturen, doen toekomen of geworden, a d r e s s d r e n. On ma adressé
-

ADROBOLON

a vous, men heeft mij aan u verwezen. Adr- la
parole a €n. iemand toespreken. Adr- une priere a
ijieu, eene bedelot God opzenden. Adr- des reproches
qnl, iemand verwijtingen toevoegen. Adr- une
question a qn. eene vraag aan iemand rigten.
Adr- ses pas vers un lieu, ergens keen gaan. 11
ma adressé un homme fort instruit, hij heeft mij
een zeer kundig mensch aanbevolen. Mr- un ouvrage nu rol, eenwerk aanden koning opdragen.SADRESSER, C. n. Treffen, liet wit raken. Bien achnest pas petite affaire. goed treffen is geen Icleinig
held.
S'ADRESSER (a) v. pr. Zich regtstreeks wend n, rqten, de toeviugt nemen (tot iemand); toespre ken, het woord riqten; raken, aangaan, betreffen : Cela s'adresse a mol, dat gaat mij aan,
daarmede word ik bedoeld, die schoen past mij.
A qui pensez-vous vous ach-, tegen mien denkt ge,
,

a

,

-

-

_

e

-

dat gij spreekt? Waar ziet ge mij voor aan?

-

(Prov.) Ii faut s'aclresser a Dieu plutôt (lu' a ses
saints, men moet maar terstond naar 't groote
kantoor gaan.
Gerigt, geadresseerd zijn: Cette
lettre s'adresse a lui die brief is aan hem
gerigt.
Adrobolon, m. [Bot.] Naam van 't i n dische bdellium.
Adrogation, 1. (Jur.)Aannemingf. als kind van
iemand, die niet meer onder vaderlijke magt staat.
Adroit, e, adj. Handig, behendig, vlug, vaar
dig, bedreven, geoefend, afgerigt in ligchaamsbe gen:
wegin
sluw, listig loos, geslepen, gevat,
oolijk.
Adroitetnent, handig enz. (z. ADROIT).
Adiilaire, f. [Minér.] Wit schelpvormig veldspaath n., maansteen, zonnesteen, water-opaal m.,
wolfsoog, visschenoog n. a d ula a r m.
Adulateur, m. -trice, f. Vleijer, ptuimstrj
key, flikflooijer, oogendienaar m. vleister, pluimstrjkster, flik/looister, oogendienares f. Ook als
adj. gebezigd: Langage aclulateur, lage, huichelac/it4j vleijende taal.
Adulatiot,
f. Lage, baatzuchtige vleijerj,
kruiperj, flik/looijerij, loftuiterij f.
S Adulatoire, adj. Hetzelfde als ADIJLATEUR
als adj.
Adulé e adj. (en part. passe van acluler)
-

,

-

,

,

-

,

,

-

,

,

,

Laag gevleid.
Ad%iler, v. a. Laag vleijen, kruipen, flikflooijen, pluimstrijken.
S'ADULER, V. pr. Zich dwaselijk vleijen.
Adulte, adj. Volwassen, huwbaar, manbaar,
mondig.
Het wordt ook van dieren en planten
gebezigd, die den vollen wasdom bereikt hebben.Langues ad-s, talen, die tot den hoogsten graad
van volkomenheid zijn gebragt.
-

-

ADULTE, DI.

et f. Jongmcin rn, jongedochter f.

S Adulteration, f. Vervalschìng f.

adj. Overspelig, eclitbreukig ;
verkeerd, valsch, tegennatuurljk. Ook als subst
gebezigd: Un une ad-, een echtbreker, echtschend r, overspeler, m., eene echtbreekster, echtschend
ster, overspeelster 1. Min gebruikelijk is 't vrouwel.
Adultère

,

-

-e

adultéresse.

Adultere

,

overspel n.

m. Echtbreuk

,

echtschending f.,

Adultéré, e, adj. (en part. passé van adultérer) Vervalscht.
Adulterer, v. a. [Pbarm.] Vervalsclien.
Adu1téin, e, adj. in overspel geteeld. Ook
als subct. gebezigd: Un adultérin, des adultérins.
't Wordt ook van talen gezegd: Une langue
ad- e, eene taal, uit de vermenging van andere
-

ontstaan.

Adusle, adj. Verbrand, als verbrand uitziend;

S [Méd.] ontstoken.
S Adnstioø, 1. (pr —sti-on) Verbranding t.;
,

-

[IVIéd.]
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aru .: Le Christ ous est done advenu, ChrLsts
j^

u alzoo verschenen. (Men zegt ook AVENU, z. aid.)
Adverbe, m. [Gram.] Bijwoord n.
Adverbial , e, adj. [Gram.] Bijwoordelijk;

als bijwoord.

Adverbialement

,

delijk.

ode. [Gram.] Bijwoor-

Adverbialiser, v. a. [Gram.] Als bijwoord

gebruiken.
S'ADVERBIALISER, V. pr. Bijwoord
worden, in een bijwoord veranderd worden.
-

Adverbialité, f. [Gram.] Bijwoordeljkheid 1.
Adverbifier, V. 0. [Gram.] z. ADVERBIALISEII.

Adversaire m. Tegenpartij weirpartij 1.,
tegenstrever tegenkanter t 'i.taii?i m. liet
wordt somtijds van eene 1'i1u' gi'biuikt. zonder
't vrouwelijk geslacht aan t' ewe : Cclie femme
es[ un dangereux adv-, die vrouw is eene gevaarlijke tegenpartij.
Adversatif, ive adj. [Gram.] Tegenstel ,
lend, tegenstelling aanduidende.
Adverse, adj. Komt alleen voor in: Partie
,

,

,

,

,

ad v- tej'peilg (;i, regfeii) ;

neat adv-, advokaat (1i l'f/riljmIl)j: 1tl one ;il tegenspoed,
(jlI'oa,
I(' bl:,, i • ,'ijg(.
I
ill.]
IN.
Id1(!d
onspoed.
Advet I. •i'(J iuj'(' (1,
m.; rari ) I. Oflh/''il , o p q luk. wi .e l trid n., slag in.
Ads erta nee, f. Oplelte,aliid 1.;
(vroeger) waarschuwing I.
-

,

—,

--

-

.

.

-

I Advitalité, t. [Jur.] Levenslang genot.
Ady, m. [Bot.] Palmboom m., die den abenga
voortbrengt, uit welks sap men een' bedwelmenden
wijn bereidt.
Adynarnie, 1. [Mid.] Krachteloosheid, zwakte
f., onvermogen n.
Adynaiiiiqne, adj. [Méd.] Krachteloos, uitgeput. Fièvre ad-, rotkoorts.
iEeidie, f. [Bot.] Woekerzwam f., woeker
paddestoel m.
lLdoiodynie, 1. (jar. d-do-io —) [Méd.] Pijn
--

-

in de teeldeelen.
S idoiographie f. (pr. é-do-io—) [Anal.]
Beschrijving der teeldeelen.

LLdoiologie, f. (pr. é-do-io—) [Anat] Veerhandeling f. over de teeldeelen;
welvoegeljk
heidsleer f.
}Edoiopsophie, 1. (pr. é-do-io-pso-fie) [Mdd.]
.

-

-

Hoorbare ontsnapping van gas uit de teeldeelen.

JLdoiotoHiie, 1. (pr. ddo-io—) [Anat.] f. o n tleding der teeldeelen.
ILdoïte, f. [Chir.] Ontsteking der uitwendige

vrouwelijke teeldeelen.

Egagre, f. [H. n.] Wilde geit.
ILagropi1e, f [H. n.] Haarbal m. (in de
maag der herkaauwende dieren) ; gemzenko gel,
steenkogel m. (in de maag der klipgeiten).
./Lgialite, adj. [H. n.] Aan 't strand levend
(van vogels).
}Egilops, m. [Mid.] Geitenoog n., kleine, diepe,
eeltachtige zweer I. aan den lminnenhoek der oogle
den; [Bot.] Dolik, wind/weer f.
-

-

ZEgithale, adj. [H. n.] Vliegenetend (vanvogeis).
JEgopodion, m. [Bot.] Geitenvoet m., kar-

wee f.

Aérnère, adj. , z. AHEMERE.
Aérage, m. Lucliting, luclitverversching t.
Aeration, t. [Hort.] Het luchten (der plan-

ten in de broeikassen); — voorts z. V. 0. AERAGE.
Aéré, e, adj. (en part. passé van adrer) Lucktig, met goede luchttrekking (van een huis); —
[Chim.] met lucht doortrokken.
Aérer, v a. Luchten, lucht geven, uitluchten,
de lucht ververschen. — [Clam] Met koolzuur
doordringen of bezwangeren. — S'AERER, C. pr. Ge,

Adurent, e, adj. Brandend, bijtend.

-

AÊRIEN.

—

Z. V. a.

CAUTERISATION.

AdutéruI1, m. (pr. —romm) [Anat.] Moeder-

horens.

Advenir, v. n. (Somtijds AVENIR, z. ald.) Bij

toeval gebeuren. Advienne que pourra, laat ge-

beuren wat wil.

Adventice, of Adventif, ive, adj. Toevallig, van buiten bijkomeed, niet aan eene zaak eigen, vreemdsoortig.
Plantes adventices, in 't
wild groeijende, niet gezaaide planten.
-

Advenu, e adj. (en part. passé van advenir)
Ook von personen (voor ap-

Toevallig gebeurd.

-

lucht worden.

Aérieti, iie, adj. Wat van lucht is, tot d
lucht behoort of betrekking heeft er de ei genschappen, van bezit: Fluide aérien, luchtaardlge,
luclitvorinige vloeistof; — Esprits adriens, luchtgeesten; — wat de lucht bewoont, daarin leeft,
voorvalt, oprijst, geplaatst is; — uiterst fijn en
ligt, zuiver als lucht: Voyage adrien, luchtrei;
,

Ascension airier iw. ojst(j, 'q in 1 lIcht; Taille
auiieiIiIe, liooq.st fijne tii heer/Jij,' 1teilIe. — [Anal.]
Voles athiennes. liulilu'egcii (d e be :en die de
[But.] Plantes
lucht in de lOfl!j(' )i l'I('i'bI,
aériennes, van lucht of meest van lucht levende
[Peint.]
planten. Vaisseaux aériens, luchtvaten.
Perspective adrienne, lucht-perspectief.
,

.

-

—

AÉI{IFflE
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-

Aérifère, adj. Luchtvoerend : lAnat.] Voles
airifères, iuchtcianvoerende wegen of kanalen.
Ook als subst. ni.: Les ventilateurs sont les ar -s.
Aérilieation, f. [Pliys.] Luchtmaking, veranderinil eener vaste of druipend vloeibare stof in
eene luchtvormige.
Aériforme adj. [Phys., Chim.] Luchtvormig, luchtaardig.
Aérique, adj. [Minér.] Onder den bijzonderen
invloed dec lucht geplaatst.
Aériser, v. a. [Phys. Clilm.] Luchtvormig
maken, tot de fijnheid doorschijnendheid, vetskrachtigheid, zasnendrukbaarheid van lucht of gas
brengen. S'AERISER, v. pr. Luchtvormig worden.
Aérite, adj. [EI. n.] Geheel in lucht levend.
Aérivore, wij. [H. n.] Van de lucht levend,
lucht etend.
Aéroelavieorde, m. Windklavier n.
Aérotlynaiiiique, f. [Pliys.] Luchtdmekkingsleer f.
Aérognosie, t., Z. AEIIOLOGIE.
Aérographie, 1. [Pliys.] Luchtbeschrijving f.
Aérographique, adj. Luchtbesc/scjvend.
Aérolithe, m. [Minër.] Luchtsteen, meteoor steen, uit de lucht gevallen steen in.
Aérologie, 1. [Phys.] Luchtleer, luchtkunde 1.
Aérologiie, m. et t Luchtkundige m. en f.
Aéroniancie, 1. Luchtwaarzeggerij, voorspelling 1. uit de gesteldheid der lucht.
Aéromaneien ne, adj. et subst. Uit de
luchtvoorspeliend; luchtwaarzegger m., luchtwaarzegster 1.
AéroaneJ,m. Luchthonig,honigdauw m. manna n.
Aéromètre, m. [Pliys.j Luchtmeter m. werktuig om den grand van digttseid der luchtte meten.
Aéroniétrie, 1. [Pirys.] Luchtnseetkunst, luchtkunde 1.
Aérornétrique, adj. Luchtkundig, de luchtmeting betreffende.
m. et 1. Luchtreiziger, in.,
Aéronaiste
lv,chtreizigster f. luchtschipper in.
Aéi-onantiqiie, 1. Luc/streiskunst 1., de kunst
om den luchtbol te besturen.
Aérophane, adj. Doorschijnend in of als de
lucht.
Aérophobe, adj. [Mtd.] Luchtschuw. Ook
als subst. in. et 1. een luchtschuw snensch.
Aérophobie, 1. [Med.] Luchtschuwheid, luchtof lichtvrees f.
Aérophone, adj. [H. n.] Helderklinkend (van
-

,

,

,

-

,

-

,

,
,

-

AFFAIRE.
Affadissant, e, adj. Sinakeloosmakend, wal-

ginqwekkend.

in. Het lafmaken; lafheid,
flaauwheid; walging, misselijkheid f.
Affaibli, e, adj. (en part. passé van affaiblir)
Verzwakt.
Affaiblir v. a. Verzwakken zwak maken,
van kracht berooven, ontzenuwen, krenken; verminderen, doen afnemen, doen kwijnen (het ere(liet, gezag, de wetten, de hartstogten enz).
[Tech.] Dunner maken: Aft - une plancbe, une
barre de fer, eene plank, ijzeren staaf afnemen.
[Mono.] Liqter maken (het geld). S'AFFAIBLIR,
V. pr. Zwak worden, verzwakken, verslappen; afnemen (zoo eig. als fig.).
Affaiblissasit, e, adj. Verzwakkend.
Affaiblissenient, in. Verzwakking, ontzenuwing, krachtafneming, krenking; vermindering,
!cwijning; gehalte-vermindering f. (der munten).
Affaire, I. Wat te doen is, zaak, bezigheid,
verrigting, aangelegenheid t.; regtszaak 1., regtsgeding, pleidooi, proces n.; het onderwerp eener
beraadslaging, onderhandeling of vereffening; overwegingspunt, geschilpunt n.; koop, verkoop in.,
overeenkomst, handelszaak, onderneming, beroeps
zaak 1.; zorg, moeite, bekommernis, zwarigheid,
verlegenheid, beslommering, ongelegenheid f. goschil n., twist m. gevaar II.;
[Mii.] Gevecht,
treffen a., slag, strijd in., ontmoeting 1., wapenfeit n. Avoir aft- a qn. met iemand iets te doen
hebben, tot hem in (afhankelijke) betrekking staan.
Avoir aft- avec qn. met iemand gezamenlijk iets te
behandelen, te beredenéren, te vereffenen hebben,
([am.) Avoir alt. de qn. on de qe. iemand of iets
noodig hebben. Aff- de coeur, liefdezaak t., minAft- de rien, onbeduidende, zeer
nehandel in.
Aft- cl' lionneur, ook enkel
gemakkelijke zaak.
affaire, eerezaak 1., soms ook: tweegevecht, duel
In gemeenzamen stijl wordt aft- vaak als
II.
Aft- dor,
synoniem met chose, ding, gebruikt.
zeer voordeelige zaak f. winstbeloovende koop in.
Cast une alT-, dat is moeijelijk! Ce nest
pas une all-, dat is gemakkelijk genoeg. Ce nest
Ceci
pas une petite aft-, dat is geen kleinigheid.
est ([nit) mon aft-, dat komt mij te stade, dat is
een kolfje naar mijne hand. C'est inon aft-, dal
Le
is mijne zaak, dat gaat een ander niet aan.
bon, le ineilleur de l'aff- est epic..., het mooiste,
(fam. et
het wonderlijkste daarbij is, dat
iron.) Votre aft- est 1'aite ! uwe zaak is uit, is
Son aftmislukt, er volt niets meer te hopen.
est faite, hij gaat sterven, 't loopt met hem ten
einde; ook: hij heeft zijn fortuin gemaakt.
Etre en aft- avec qn. met iemand iets uitstaande
hebben, in onderhandeling met, iemand zijn.
Faire aft-, het eens worden, de zaak ten einde brengen.
Faire son aft- dune chose, zich ergens
mede belasten, voor den uitslag instaan. (Proc.)
Avoir aft - a Ia veuve et auxtitritiers, met eene geduchte tegenpartij te doen hebben.
AFFAIRES, p1. Zaken, aangelegenheden, beroepsbezigheden, huiselijke belangen, fortuins-omstanstaatsbeheer, staatsbestuur, 's lands
digheden;
zaken, volksbelangen, volks- of staatstoestand;
Hoinnie d' aft-,
handelszaken; schulden enz.
Agent d' aft-, zaakwaarnemer.
zaakbezorger.
Faiseur cl' aft-, geldschieter, speculant in geld(Loc.)
zaken. Chargé d' aff- zaakgelastigde.
Parler aft-, parlor cl' aft-, over zaken spreken, de
hoofdzaken (der bijeenkomst) behandelen. Ceux qui
flout point cl' aft- sen font, wie niets te doen
heeft, maakt zich wat te doen; het ledig zijn verveelt al spoedig. A deinain les aft-! Wie morgen
leeft, morgen zorgt I de zorgen tot morgen! Les
aft- font les bommes, gefeningmaakt den meester;
de arbeid maakt bekwaam. Ii nest point de petites
aft-, de kleinste vijand kan gevaarlijk worden.
Je n'entends point les aft-, 'k wil nietsrneer daarvan hooren; 't geschiede, zoo als ik 't hebben wil.
S Faire ses aft-, aller k sen aft-, zijne natuurlijke
behoeften verrigten. La chaise d' aft-, de (voormalige) koninklijke naclitstoel (het stilletje). Cotta
femme it ses all-, die vrouw heeft de maandstonden.
(Prov.) Ii a plus d' aft- que le légat, hij is
overkropt met bezigheden. Traitor les aft- en cornmencant par Argus et en linissant par Briarée,
de zaken met ijver en spoed doorzetten.
Affairé g e, adj. Druk, bezig, bedrijvig, bezet,

Affadissenient
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^IL ropflore, adj. Luchtvoerend, luchtlioudend.
Aérostat, in. Luchtbol, luchtballon in., luchtschip n.
Z. AEIIONAUTE.
S Aérostateiir, in.,Luchtbolbestuurder,
luchtAérostatier, Iii.
schipper in.
hys.] Luchtbolkunst f. de
Aerostation, 1.
kunst om luchtbollen^_el maken en te gebruiken.
Aérostatique, T. Lucht-evenwiqtsleer 1. wetenschap van het evenwigt der lucht. Ook als
adj. gebruikt voor wat tot den luchtbol behoort of
betrekking heeft: Ballon, aér-, luchtbol.
Aérostier, in ., z. AEROSTATIER.
Aérotone, in. [Mii.] Windroer n. windboog in.
}Erugineux, ense, adj. Roestkleurig.
LEsthèine, in. [Méd.] Gevoel ri., gewaarwording 1.
}Esthésie, t. [Méd.] Gevoeligheid t. gevoelvermogen n.
}Etiologie, f. Z. ETIOLOGIE.
Aétlle, t. [Mintr.] Adelaarsteen, klappersteenm.
Afatoiiier in. [Bot.] Wilde pruimenboom,
sleedoorn rn.
Affabilité, f. Spraakzaamheid, vriendelijkheid,
welwillendheid, goedaardigheid 1. (doorgaans van
meerderen jegens minderen).
Affable, adj. Spraakzaam, vriendelijk, innemend, goedaardig, welwillend.
enz.
S A ffablernent, adv. Spraakzaam
Affabulation, 1. Zedeles f. zedelijke zin in.
eener fabel.
Affadi, e, adj. (en part. passé van aftadir)
La smakeloos.
Iladir, v. a. Lof, smakeloos maken; wedgeafkeer, walging verlijk maken (van spijzen),
S'AFFAwekken, doen walgen, kwalijk maken.
DIR, v. pr. Laf, snuskeloos, walgelijk worden.
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AFFAISSAGE
l'al

volliandig, ',eel omlianden hebbende. II a
aff-, de drukten, zorgen liggen op zijn gelaat. Ook als subst.: Faire ]'aff-, den bedrjviqen ma

aangetast, aangedaan, lijdend, gestoord in zijne
organische vermigting en: Sa poitrine est aff-e, hij
(zij) heeft het op de borst. - L'ouïe est aff-e par
les sons, 't gehoor wordt aangedaan, getroffen
doom de geluiden. - Le chant a été de tout temps
aff- aux bergers, de zang is van ouds den hemdemen eigen, doom de natuur geschonken geweest. -

uithangen.

Affaissage, m., Z. AFFAITAGE.
Atfaissé, C, adj. (en part. posed van affai

ser) Ingezakt, gedrukt, gebukt, ,qekromd.

Affaissernent. m. Verzakking, in-, neêrijoorzalcking, -zinliing; - verzwakking, bezwijking
AWaisser, V. a. Doen zakken, inzinken, door
buigen (onder een' last), nederdrukken; - ver
zwakken, krachteloos, moedeloos maken. - [Fauc
Z. AFFAITEII. - S'AFFMSSER, V. pr. In-, neerdoorzakken, -buigen, -zinken (door eigen zwaarte)
-. gebukt, gekroend gaan, zich buigen (onder dei
last der jaren, 't verdriet enz.). Sa tête s'af
faissa cur son bras, zij liet het hoofd op haren am

zakken.

Alfaîtage, m. [Fauc.] Afrigting 1. van een

roofvogel; aJrigtingskunst f.

Aff'aîté, e, adj. (en part. passe van affatter
Afqerigt.
Affaîtement, m. [Fauc.] Het afrigten, z
AFFAÎTAGE.

Affaiter, v. a. [Fauc.] Afmigten, dmessé
men (van een' moo/vogel) - [Tann.] De huidee
looi gaar maken. - [Arch.] z. ENFAÎTE!1 (gelji
het in dien zin moet gespeld worden).
Affalteur, m. [Fauc.] Afrigter m. (van een
roofvogel voor de jagt).
Affalé, e, wij. (en part. passé van AF FALER
Afged reven, aan lager wal vervallen.
Affaler, v. a. [Mar.] Doen zakken, nePrtrek.
leen, aanhalen (het want, om de wrjjving te overwinnen); - aan lager wal brengen: Les vents ei
les courants peuvent aff- un vaisseau, de winden
en stroomen kunnen een vaartuig aan lager wa
brengen. In (lien zin ook v. n: ie vaisseau affale,
het schip komt aan lager wal. - S'AFFALER, V.
pm. Aan lager wal geraken; - zich langs een

touw naam beneden laten glijden.

Affarné,e, adj. (en part. passé van affamer)

Hongerig, uitgehongemd, verhongerd; hongerlijdend,
behoeftig - gretig, zeer begeemig. , happig (naar
rijkdom, lof, vermaak enz.) - Ecriture aff-e, te
mager schrift, te dunne letters. Habit aft-, bekrompen, le keep kleed. Meubie all-, stuk huisraad, waaraan het hout gespaard schijnt. - (Prov.)
Ventre aft- na point d'oreilies, eene ledige maag
luistert naar geen medenéring; praatjes vullen den
buik niet. - Ook als nebst. gebezigd : Un affamë,
mie aff-e, een /iongerljjdei m., -lijdster t., uitgehongerde m. en 1.
Affamer, F. a. Uithongeren, hongerig maken,
honger laten lijden, hongersnood veroorzaken. (/1g. et fun.) Aft- les convives, Aff- une table, al-

les alleen opeten, de gasten laten toekijken. - Aftl'esprit, le coeur, den geest, het hart hoogst begeeriq
naar iets maken; ook: alle bezigheid daaraan anttrekken. - Aff- Son denture, zijn schrift te mager of schraal maken. - Aft- an habit, een kleed
te krap snijden of maken. - S'AFFAMER, V. pm.
Uitgehongemclwomden.

t Affaniier, Met moeite verdienen; den grond
bebouwen, akkerwerk vemmigten; - afmatten,
kwellen. - S'AFFANNER, v. pm. Zich afmatten,
zwoeqen, tobben.
Alfaniiiire, f. Loon n., dat den dorschems en
maaijems in natura, d. i. met een gedeelte van
het gedorschte of gemaaide, betaald wordt.

Afféagenient, Afféage, m. [Dr. find.] Beleening t. eens onadellijken met een gedeelte van een
midderqoed.
Atféaer,, v. a. [Dr. lead.] Een leen tot een
burger- of boerenleen maken; een' onadellijke daarmede beleenen.
Alléagiste, m. [Dr. feod.]Achtemleenliouder m.
Affectation, t. Gemaaktheid, gedwongenheid,
g ekunsteldheid, qezochtheid (in doen en spreken);
schijngevoeligheid, nabootsing, naeiping f.; - vertoonmaking, pralerij t. (met hetgeen men niet of
in geringe mate bezit); - overdreven zucht f.,
streven a. - [ Jur.] verband n., hypotheek t. op
een erfgoed; - bijzondere bestemming f. vener geld-

som.

AlFeeté , e, adj. (en part. passe' van affecter)
Gemaakt, gekunsteld, gezocht, gedwongen; overdreven; aangedaan, getroffen, gevoelig; - [Mde1.]
-

AFFECTION NIVITfL 25

Le revenu de cette terre est aff- is l'extinction
de ses clettes, de opbrengst van dit land is bestemd
tot de uitdelging zijner schulden. - [Alg.] Quantitë aff-e d'ün exposant, grootheid met een' exponent of magtsaanwijzer voorzien.
Affecter, v. a. Een herhaald en meestal verkeerd gebruik maken (van zekere woorden, gebaren, zegswijzen, manieren), overal zoeken aan le
brengen, uithangen; -- pronken, pralen, vertoon
maken (met hetgeen men niet of schaars heeft); opzettelijk doen, zich gelaten, zich aanstellen, veinzen, nabootsen : All- un air de dévotion, zich
vroom aanstellen, een vroom gezigt zetten; - streven, haken, ijverig begeemen of zoeken, vurig verlangen naar: C esar affectait la première place,
Cesar streefde naam 't hoogst gezag; - voorliefde
bonen voor, gesteld zijn op: Aff- un auteur, un
lieu de promenade. (In dezen zin liever affectionner, z. ald.) - treffen, roeren, aandoen, indruk
maken: Cette injustice m'affecte, die onregtvaamdigheiet treft, scliokt, krenkt, smart mij; - tot

een zeker gebruik bestemmen, vaststellen, wegleggen (b. v. zekere inkomsten, renten enz.); - verbinden, vasthechten (b. v. zekerevoomregten aan een'
post); - [Mid.] aandoen, aantasten, lijdend of
ziek maken; Ia goutte affecte les articulations, de
jicht doet de gewrichten aan; - [Phys.] Le sal
mann affecte dans sa cristallisation Ia figure cu
Pique, het zeezout neemt bij zijne kristalschieting
den teerlingvorm aan ; Le chaucl et le froiel affectent les corps, de warmte en koude deelen zich aan
de ligchamen mede; - [Prat.] verpanden, h yp athe keiren; - [Alg.] eene grootheid doom een teeken, coa/ficidnt, exponent wijzigen. - S'AFFECTER,
F. pm. Aangedaan, getroffen worden;
nagemaakt,
-

nagebootst, geveinsd worden.

Affeetif, ive, adj. .landoenljk, treffend, indrukmakend, liefde inboezemend: A l'a rn our aff
est opposi l'amour effectif, tegenover de innerlijke
(in 't hart gevoelde) liefde staat de werkelijke (in
daden zich openbarende) liefde. Faculti aff-e, gevoelsvermogen. [Phil.] Puissance aff-e, gevoeligheid.
Affection , f. Genegenheid, gehechtheid, netjinq, liefde, vriendschap, voorliefde, qoedgunstigeid, teederheid f., welbehagen n.; - het voorwerp
elf der genegenheid: Mettre son aff- a cjc. of Ei
ic., zijn hart aan iemand of iets hangen; - Chaue jour on se ditache de quelqu' unie de sesaff-,
dken dag laat men een of ander voorwerp zijner
jenegenheid varen. - [Méd.] Aandoening, kwaal,
iekte, t., pijnlijke indruk m. : aft- de poitrine,
mrstaandoeninq. - AFFECTIONS, p1. Gemoedsaanloeninpen, hartstogten, driften; - gewaarwomdinjan (van ziel of liqcliaain, voor zoo ver zij op de
iezondleid invloed hebben); - [Thiol.] Zielsvemieffinq 1. tot God.
Ail'eetionnant, e, adj. Beminnend, hechtend.
Affeetionné, e, adj. (en part. Passé van afectionner) Toeqeneqen, verkleefd, toegedaan, goedunstig. Ook als saint., als onderschrift van brieen (doom meerderen aan minderen geschreven):
Votre aff-, e, uw toegenegen (dienaar, dienares).
Alfeetiomiément, adv. Op teedere, harte[ike, goedgunstige wijze.
Alfeetioiiner, v. a. Genegenheid hebben of toeragen (zoo 't personen geldt alleen van meerderen
at minderen); - liefhebben, beminnen, veel houden
an, smaak hebben voor, ingenomen zijn met, voorefde toonen voor, gesteld zijn op: Air- un auteur,
in lieu de promenade, bijzonder gesteld zijn opeen'
chrfjvem, eene wandelplaats; - de aandacht boeim, belangstelling inboezemen: Ce drama affectiona les spectateurs at les lecteurs, dit tooneelluk boeit de aanschouwers en de lezers. - S'AFECTIONNEII (a), v. pm. Zich sterk hechten aan,
(fn hart zetten op, lief krijgen, behartigen. 'aff- qn., iemands genegenheid winnen; s'aff- muuellement, elkandem genegenheid bedragen.
Affeetionnivité , f. [Phrén.] Gevoeleverinoen, dat ons de voorwerpen, die ons omringen en
an ons dierbare personen komen, doet beminnen.
-
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-

nan). - ( fi g. et fam.) Ella a le bee alt-, Ie caquet
alt-, Ia langue alt-e, zij heeft eens qiauide of scherpe
Affectueux , ense, adj. Hartelijk, innemend, tong, spreekt rad en vaardig, is ii let ej 1,11(1e iii iii1roerend, vriendelijk, liefderijk, vriendschappelijk. jl( gev allen.
Affilde, 1., Z. FILEE.
Affenage, im [Agric.] Het voederen (inz. der
AlfHer, v. a. Slijpen, wetten, scherpen, aanschapen).
Affener, Affeiiager, v. a. Votren (het vee). zetten. Alt- le eaquet a qn., iemand alles haarfijn
(Het woord is vooral in 't westen en midden van vertellen) - [Tir.] Voor de trekplaat gereed maken (goud- of zilverstaven). - [Agr.] La gelde
Frankrijk in gebruik.)
Th Afférenee, t. Opbrengst 1. (van eenig goed). affile les bids, de vorst maakt de halmen van 't koren
Afférent, e, adj. [Jar.] Portion on part alt-a, dun en spits. - [Roet.] Op dine rij (file) plaatgedeelte n., dat elk der reythebbenden van een on- sen (beter aligner). - S'AFFILER, v. pr. Gesteverdeeld goed toekomt, toekomend deeln. [Mdd.] pen worden : Les couteaux s'affllent a see, de
Vaisseaux alt-s, lympha-vaten of inzuigingsaderen, messen worden droog he.1i(1 iCIi.
Affileur, m. -euse. 1. iii. , slijpster f.
die de opgeslorpte vochten in de watervaatklieren
Affiliation, f. Aanneming t. als kind; - opvoeren.
neming t. in een genootschap, , ilile.m'nu' lit' enz.;
t A fférir, v. a. Betamen, passen.
opneming van een' broeder ei yl't.\'llll' ill
Afferniable, adj. Verpachtbaar.
Afferniage, M. Verpachting 1. (van een lan- loge, waartoe hij tot dus verre niet behoorde; verbinding, vereeniging, verbroedering a ff1 1 1 a t I e f.
delijk goed); - de pachtprijs m. daarvan.
Affihié , e, adj. (en part. ii(i:i 1(111 aftilier)
Affermé, e, adj. (en part. passé van affermer)
(t.
.dangesmomen als kind, als in'lIiI , j e a / / i I i
In pacht gegeven of genomen, verpacht.
Affilier, v. a. dis kind aannemen; - in de geAffernier, v. a. In pacht geven of nemen, verpachten, pachten (een landelijk goed); - [Adm.] meenschap (van eene orde, een genootschap enz.)
de opbrengst der indirecte belastingen verpachten) olelie'i t'ïhliir1ii . verbroederen. - S'AFFILIER,
Ziel' leI('f'i!iij'll , i(lI zansensmelten, zich aanAfferini, e, adj. (en part. passé van alternr)
Vast, duurzaam, bestendig gemaakt; - bevestigd, .slii ih ii . ii/ : i( Ii 1).1( II1('lI
in. Sl(jji-. ui'et-, oliesteen m., om de
fgUoI.
verzekerd, bekIelcllti(yl.
Atfermii, c. a. Vast, stevig maken, vast zet- braam van geslepen werktuigen weg te nemen; ten; hard maken; - sterken, versterken, kracht aanzetleder ii. (der barbiers) , wetstaal n. (der slageven, bevestigen, grondvesten, duurzaam maken. gers); - nijptang t. (der perkamnentmnakers).
Afliloli-es, t. p1. [Menuis.] Zamengevoegde en
- Alt- an bruit, une nouvelle, een gerucht, eene
tijding bevestigen.— [Arch.] Alt- tin terrain, een' in hout gezette sijpsteenen.
A1'linage, m. Zuivering, loutering, afdrijving,
grond behe(jen. - [ Man.] Alt- Ia liouche dun
cheval, een paard aan het bit gewennen. - S'AF- verfijning 1. (der metalen; vroeger ook van suiker,
FEIIMIR, v. pr. Vast, stevig, hard, duurzaam woe- salpeter, waarvan men nu raffinage zegt) . [Tech.]
Fijnscherin.q f., beste en laatste schering van 't laden ; - zich versterken, zich bevestigen.
Affèrnilssement, m. Het vastzetten; de vast- ken; - ticketing t. (van vim
aanpunting 1. (der ,malden) - )s I•.i,!1) flf
zelting, vast-, hardwording; sterking, versterking, punting, aanpunting
I; il':, i:
walsinq t. van 't bordpapier me h',.i
bevestiging, duurzaammaking, grondvesting 1.
ook het plakken van eene stiv/ uipler of
Afféron, m. [Tech.] Malle f. van een rjgom de kanten van 't karton, om liet uitwijken of
snoer.
afstompen voor te komen; - hel omwerken en uitAffété, e, adj. Gemaakt, gedwongen, gezocht.
Affétéile , t. Gemaaktheid, gekunsteldheid t., spreiden der aarde (om vrijer' toegang aan regen,
kleingeestige en te merkbare zorg om te behagen; lucht en licht te geven). - (fig) L'alt- du style, het
- gemanierdheid, gezochtheidf. (in den stijl, inde beschaven, polijsten vase den stijl.
Affiné, e, adj. (en part. passé van affiner
schoone kunsten).
Affetto (eon) ou Affettuoso , ( ital.) ladv. Gezuiverd, gelouterd; gehekeld.
Affinement, m. Verouderd synoniem van s.F
[Mus.] Met gevoel, warmte, aandoening (te spelen).
Affectuenseinent , adv. Liefderijk, harte»

lijk, innemend.

.

',

-

Affenrme, Alfeurer, Z. AFFORAGE, AFFORER.
Atfiehage, iii. Openlijke aanplakking.
Affiche, t. ziangeplakt berigt, aanplakbiljet,

plak/mat n.; - bewijs, kenteeken n.; - [Pêch.]
haakstok in.; - [ Cordon.] afval n. van leder op de
leest. - Petites alt-s, alt-s publiques, advertentiebloei n. - Homme-alt-s, een man, die in sommige
groote steden de .!it. .'iì driu',ii;dcltmnetnnm groate
plank of bord vlll,i..liiiluir! j, 'le l,qu.:l en
den rug, advertentie-man m., wandelend advertentie-blad n.
Afliehé, e, adj. (en part. passé van afficher)
Aangeplakt; - geveinsd, voorgewend, gemaakt.
overal
Affieher, v. a. Openlijk aanplakken;
bekend maken; - ten toon hangen, aan den dag
leggen, uitkramen; pronken, pralen, vertoon maken
(met zijne gevoelens, levenswijs, rijkdommen enz.)
- Alt- sa bonte, zij ne eigene schande bekend maken; zijne schandelijke beginselen luid verkondigen.
Aft- une femme, zich op de ontvangen gunsten
eesmem' vrouw beroemen, haren naam bezoedelen.
Alt- qn., iemand hemelhoog prijzen. - [ Cordon.]
De ronden van het ieder op de leest afsnijden. S'AFFICHER, v. pr. Aangeplakt worden: Then ne
pnut salt- sans timbre, niets mag ongezegeld aangeplakt worden; - zich doen doorgaan (voor een'
geleerde, rijke enz.); - zich ten toon, aan de kaak
stellen, zich aan 't gepraat van 't volk prijs geven.
Affieheur, m. Aanplakker m.
Affidé, e, adj. Am! alt-, vertrouwd vriend.
Ook als subst. (maar steeds in kwaden zin) voor:
verte' ' !llI!, /e/11'i/ i 105't. spion m. — Lesa ffi des,
m. pi. , I.,:f'i1( l'(IIl II» I»i,', der akademnie te Pavia.
I Atfier, v. a. Verzekeren, vertrouwen (niet
meer in (Ie geschreven taal gebruikelijk).
AffHn, m. [Tech.] Smeer- of vetzakje n. (ter
bestrijking van ijzeren gereedschap).
AIL'ilé , e, adj. (en port. passé van a ffiler)
Geslepen, gewet, scherp; - dunhalmig (van pro'

-

--

FIRAGE.

zuiveren, louteren,
Affiner,
v. a. Verfijnen,
(van metalen) ; - scherpen,
reinigen,
afdrijven
fijner maken: les sangliers affinent leurs défenses,
de wilde zwijnen scherpen hunne slagtanden; (fam. et pop.) misleiden, bedriegen door list ; sluwer
maken; - [Tech.] fijnscheren, hekelen enz. (z.
onder AFFIISAGE.) Le temps et la cave a ffi ne le
fromage, door lang in den kelder liggen wordt de
kaas fijner, scherper van smaak. - [Mar.] Le
temps affine of s'a ffi ne, het weir heldert op. S'AFFINER, v. pr. Dunner, fijner, zuiverderwordemi;
- verfijnd, beschaafder worden.
Affinerie, f. Plaats t., waar men de metakn
zuivert: drijfhaard, frischhaard m.; draadtrekke
rij f.; ijzerblik n. in rollen.
Affiiieiu, m. Zuiveraar, louteraar ; afdrn)ver;
frisscher ; gaarmaker ; fijnscheerder ; hekelaar m.
(In de beide laatste beteekenissen heeft het een I.
Affineuse, fijnscheerste'i , hekeister.)
AWinité , t. Overeenkomst , geln)kvormigheId,
betrekking, verwantschap t. (tusschen woorden,
denkbeelden, zeden, karakters, kunsten enz.) ; -verbindtenis, gemeenschap t. (tusschen personen)
- [Jur.] Zwagerschap, verzevagering, verwantschap, a f f i n I t e i t, t. (tusschen een der echtgenoot cii
en de bloedverwanten des anderen). [Cath.] A11
spirituelle , geestelijke verwantschap, peelschap .
soort van verbindtenis, bij cldn doop en het vormsel
aangegaan. - [Chim.] Kracht of verwantschap f.
van zamenhang (tusschen de atomen of molekulen
der liqchame)i ). Alt- chirnique, chemische aantreftbi'ngskrocht, keurverwantschap (trsrr?eii de ntnmer
van de eens stof met die vain ' n on'! I , ,. All
dlémentnire, stofverwantschap. Alt- pour l'oxygène,
verwantschap voor de zuurstof, ontbrandbaarhmeid f.
Alfinoir, m. Louteringswerktuig m.; vices-,

-

hiennephekel m.

AFFION

AFFRANCHIR.

A.

Affion, m. Een der namen van eten opium,
affloen in. ; met ambra en saffraan bereide opium m.
Affiquage, m. [Tech.] 1let opwerken der
Alençonsclie kant.
Affiqiier, V. a. Opwerken (van kant)
Affiquet, m. (meest in 't meerv. en iron. gebezigd) Allerlei vrouwentooi m. (armbanden, halssnoeren, ringen enz.). - Breikoker rn., breihoutfe n.
Affirmant, e, adj. Z. AFFHIMATIF.
Affiriiiatif, ive, adj. Be vestigend, stavend,
bekrachtigend, verzekerend, bea,iie,id, lusteln,ilend.
Parler cI'un ton all-, op een' be,cl.s.;,l,, .StWIf('II,
meesterackligen toonspreken. -- Los.] Pi'ijuuit in
aff- e, bevestigend voorstel.
bezigd van iemand, die voor de regtbank der inquisitie zijne zoogenaamde ketterijen volhield.
Affirmation, f. Bevestiging, staving, bekrachtiging, verzekering, beaming, toesm
teming f.; [Jur.] pleglige verklaring (mei of sny ( er eed) ; [Log.] stellige, bevestigesule iil1, iishiij.
Atfirinationnel, adj. m. [Gram.] La verbe
être est aft-, het werkwoord zijn drukt de bevestiging uit.
Affirmative, f. [Log.] Bevestigende stelling,
mec:iiq f., lfli'lnneessl gevoelen n. II y cut dix
'VOi\ II(on' 1 alf- et ciiiq pour Ia négative, er waren
tien sleinmenvOOr en vijf tegen. Prendre laft- pour
oil conti'e qn., zich bepaald vóór of tegen iemand
verklaren.
Atfirmativement, adv. Bevestigender w]jze,
bevestigend, verzekerend.
AIfii-iner, V. a. Bevestigen, verzekeren, bekrachtigen, staven, beamen, toestemmen ; - [Joe.]
verklaren (met of zonder eed) ; - [Log.] Toute
proposition affirme ou nm, elk voorstel bevestigt
of ontkent. - S'AFFIlIMEII, C. pr. Bevestigd woeden: Ce fait no s'a ffi rrne pas.
Affixe, adj. [Gram.] Aangehangen. Meest als
subst. m. gebezigd van zekere uitgangen of adageI;dH5 ii 'j1:il (I. . die in de hebreeuwsche, syrische,
(til k;€ 11 1
. Ii. aakkunslen de betrekking tot een'
der 3 personen aanduiden; toevoegsel, aanhangsel n.
Aiflachir, vroeger ook Afflaquir, v. a. Slap,
zwak, kwijnend worden.
Afflé, e, a(lj.Verschaald (van qeectrfjkevoehteed.
Afflenrage, m. [Mout.] Vt'l aiffidrereniinwel
ei. - [Papet.] Menging t. der papierpap.
.iUfIeirant, e adj. [Mout.] Mélange aff-,
mengsel n., van tarwe, rogge en gerst. - [Papet.]
Pile aff- e, stamper in. ter menging van de papierpap.
Alflenrée, 1. [Papet.] De door den stamper gemengde papleepap t., fijne papierstof, heelslof t.,
heelgoed n.
Aiffeurement, m. [Tech.] Efl'enmaking (van
twee zamenliggende voorwerpen, b. a. een lukmet
den vloer). - [Géol.] Het aan den dag komend
uiteinde eener metaal- of steenkoolader.
Afflenrer, v. a. [Arch.] Effen, gelijk, waterpas maken, in 't zelfde vlak brengen (deplankenvan
een' vloer, de steenen van een' muur) . - [Papet.
De papierpap mengen. - [Boulang.] Een behoorlijk
mengsel van tarwe, f/d «ii 1/di t mike . - [GéoJ.]
Ade oppervlakte
des'X Jii l' voorschijn komen'
(van metaal of steenkooladeren).
Afflietif, ive, adj. [Jur.] Peine aff-, lijfstraf.
Affliction, f. Diepe en duurzame smart, droefheid, droefenis, zielesmart f., harleleed, hartzeer,
zielsverdriet n., kommer m. ; - oorzaak der droefheid (en dan vaak in 't meerv. gebruikt) : Dieu
nous éprouve souvent par des alt-s, God beproeft
ons dikwijls door wederwaardigheden, rampen.
Affilgé, e, adj. (en port. passé van afiliger)
Bedroefd, bedrukt, treurig; --- gekweld, geplaagd,
geteisterd; - [Méd.] ziek, lijdend. - Ookalssubst.
gebezigd: Un affligé, une affligée, een, eene bedroefde,
treurende.
Affligeant, e, adj. (alleen van personen gebezigd) Bedroevend, verdrietig, kwellend. Ii est alf-,
(lor. impers.) Het is bedroevend.
Affflger, v. a. Bedroeven, verdrieten, kwellen,
bekommeren, krenken ; - droefheid, verdriet, hartzeer, kommer, kwelleng aandoen ; - verwoesten,
teisteren, bezoeken, treffen, doen lijden: La peste,
la famine, la guerre affligent on pays, pest, hongersnood, oorlog teisteren een land; —lastig vallen,
vervelen, vermoeyen : le babil de ce sot aff- mon
oreille, 't gebabbel van dien zat vermoeit mijn oor,
-
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enfin hoofd; —.pijnigen, plagen, kastijden, tuchtigen:
APi- le corps par le jekne, les disciplines, Ja pé-

nitence, het ligchaarn door vasten, lucht, boete kastijden. - S'AFFLIGEJI, V. pr. Zich bedroeven, zich
kwellen enz. ; - elkaâr bedroeven, verdriet aandoen.
Affluence, t. Zamenvloeijing, toevloeijing f.
(van water) ; , [Médj aandrang m. van vochten naar
eenig iigchaamsdeei) ; - toevloed, toeloop in. (van
nienschen) , overvloed, toevioed m . (van koopwaren,
schepen enz.) of zaken; - [Phys.] Les aliT-s dicetriciues, de elektrische toestrooming t.
Affluent, e, adj. Aanvloei,jend, toestroomend:
Le Rhin et ses rivières affi-es, de Rijn en zijne
bijrivieren. -- [MGI.] Rumeurs affl-s, toevloeijende,
aandrinoende vochten. .- [Pirys.] Matidre affl-e,
lovInij"iuI elektrische stof.
Affluent, in. Toevloeisel, toevloeijend water n.
Le Rhin a piusieurs affl-s, de Rijn heeft vele bijrivieren.
Affhter, v. n. Invloeijen, zich ontlasten, zich
uitstorten, zich werpen, uitwates'en : Les rivières
qui affluent dans le Rhin, de rivieren, die zich in
den Rijn ontlasten. [Mid.] Le sang afflue verie
coeur, het bloed stroomt naar het hart toe; loeloopen, in groote menigte zamenstroomen (van
neenschen), in overvloed aangevoerd worden (van
waren).

S Affitix, m. [MPh.] Toevloed, aandrang m.
(van vochten), c 0 n g e 5 t i e t.
Atfolage, m. (weleer: verzotheid, overgroote
liefde). [11oct.] Ziekte der anemonen, die ze enkel
bladeren en geen bloemen doet dragen.
Afl'olé, e, adj. Verzot, verslingerd, dol verliefd.
- [Mar.] Aiguille aff-e, miswijzende kompasnaald t.
miswijzend kompas n.
Affoleinent, m. [Phys.] Miswijzing der kompasnaald.

Affoler, V. U. (fam. et satyr.) Dol verliefd Of
gek van lie/ne maken; betooeeren. - AFFOLER, V. V.
Dol verliefd worden; - [i-fort.] bladeren zonder
bloemen voortbrengen (van anemonen). SAFFOLER,
F. pr. Verzot zijn Op, vurig beminnen.
1 Affólir, v. a., sAffollr, cpu. Gek worden.
t Affonder, v. 0. el a. Doen zinken ; zinken.
Afforage, m. [Dr. find.] Re l n. , dat aan een'
heer voor den verkoop van wijn betaald sired.
Atforer, v. a. [Dr. Plod.] J.k.i piy. Our ti ijiieii,
der levensmiddelen bepalen.
Afforestage, in. Begt van houtgebruik uit
een bosch (vooral in 't zuiden van Frankrijk).
Afforester, V. a. Het rent van Isoutgebruik uit
een bosch toestaan, houtvrijheid verleeusen.
Affonage, in. Houtgereglici (lheid 1. diet regt, om
in een bosch zijn nnorliq hrancllicnf te hakken ; onderhoud D. ag , 1, nl dol' 's/di' /' 1 liij!;. smelterij).
A1foiagenent, m. Telling der stookplaatsen
of haarden (Ier regeling van de belasting, weleer
vooral in Provence gebruikelijk).
Affonager, ere, ad]. Wat het regt van
affouage (z. old.) betreft, daartoe behoort, wie zulk
een regt heeft.
Affonager, v. a. De haardsteden van een dorp
tellen.
Alfrniiiiabie, adj. Tot opgraving en doorzoeking geschikt (sass den waterbodem).
Affouagiste, al. Houthak-geregtigde m.
Atfouiiieinent, m. Het gravess in den bodem
dec wateren (om er de door 't zand weerhouden
voorwerpen uit te halen).
Affoiiiller, V. a. Den waterbodem opgraven.
Affonrehe, t. [Mar.] Vertuijing. - Ancre daft-,
vertuianker. - Cable daft-, tuiankerlouw.
Af1'ourehé, e, adj. (en part. passé van affour Gier) Vertuid; - schrijlings gezeten.
AffoLircher, V. a. [Mar.] Vertugen, voor en
achter een anker uitwerpen. Ook onzijdig gebezigd:
Le vaisseau aff-, het schip ligt vertuid. - AfT- a 1v
voile, het tuianker met het schip zelf uitbrengen.
AfT- en patte dole of en barOn de chat, het schip
niet 3 ankers in den vorm van een' ganzepoot siertisyci. --- [Tab.] Lasscisen. - (fam.) Beschrijden,
:iIs s/i ili,e. zetten (b. V. opeen dier). - S'AFJp(rl5( ii nu. :'. pr. Zich vertuijen.
Alfourragenient, m. Voedering t. van 't vee.
Affourrag'er, v. a. Voederen, voiren, voeder
geven. - S'AFFOL'RRAGER, V. yr. Zich van voeder
-

-
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voorzien , voedervoorraad opdoen.
Affraicbir, V. n., Z. FRAÎCHIR.
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AFFRANCIII

-

Aifranehi, e, adj. (en part. passe tan aifran dir)Vrij gemaakt, bevr ij d, verlost. - Ook als

ubst. gebezigd: Un affranchi, een vrijgemaakte
slaaf; une aifranchie, eene vrjqemaakte slavin.
Aifranchir, v. a. Vrij ma/een, bevrijden, voor
vrij verklaren, vrij laten ; - verlossen, onthe/J'en,
ontslaan, los maken ; - fran/siren (een' brief ens.)
- [Mar.] Afir- Ia pompe, de pomp lens maken,
lens pompen, vrij houden. - [ Tech.] Affr- une
futaille, een fust uitbranden (om den vatsmaak te
verdrijven). - [Vétdr.] Afir- un animal, een dier
lubben. - S'AFFIIANCHIR, V. pr. Zich vrij maken
enz.; - zich ontheffen, zich ontdoen, zich onttrekken: s'alrr- da joug, lietjuk afwerpen, afschudden.
Aifranehissable, adj. Prijverklaarbaar.
, vrijlating,
vrjwor
dhng t.; - bevrijding, ontheffing f. (van lasten,
regten, opbrengsten); - frankéring f. (van brieven
ens.) ; - oak z. v. a. castration, z. aid. - Afir
politique, het regt van vele hedendaaqsche volken
om naar eene grondwet geregeerd te worden.
Aifranehisseur, m. Bevrijder, vrijmaker m.;
- ook z. v. a. châtreur, z. aid.
itffre, t. Groote angst m., vreest., schrik m. Het
woord wordt zelden gebruikt dan in 't meerv. en
in de zegswijze : les aifres de la mort, de doodsangst. - ( fans. et iron.) Faire afire, se faire afire de
qn., de qc., schrikken, van iemand of ie4 schrikken.
t Alriérié, e, adj. Beteugeld.
Aifrérer (s'), V. pr. Zich verbroederen. (Het
woord komt alleen bij Montaigne voor.)
Affrété, C, adj. (en part. passi van aifréter)
Bevracht.
Aifréternent, m. [ M ar.] Bevrachting f. (Niet
te verwarren met le fret, het vrachtloon.)
Aifréter, v. a. [Mar.] Bevrachten, een schip
in huur nemen. (Niet te verwarren met fréter, een
schip inhuur geven.) - S'AFFRETER, V. pr. Bevracht
worden. - Sous-alfruter, onderhuren (van hem,
die 't vaartuig in zijn geheel in bevrachting heeft
genomen).
Affréteiw, m., -euse, t. Hij of zij, die een
schip bevracht, bevrachter m., bevracktster f. - Sousaifréteur, onderhuurder (ran 'ccii in (/ii geheel aan
eten bevrachter verhuurd
Affreusenieit, adv. 1i. lijk, vreeselijk. 1-let
woord wordt meest in gerneenzamen LU kwaden zin
gebruikt voor beaucoup, extrêmement ; Afir.- laid,
heel leeljk, ijselijk leelejk.
Aifreux, euse, ad.j. ..4fgrjseljk, afschuwelijk,
vervaarlijk, vreeseljk, verschrikkelijk, schromelijk,
ijseljk, ontzettend, naar, akelig.
Affriaudé, e, adj. (en part. passévan afiriandM1) Belust, verlekkerd.
Affriaiidant, e, adj. Belustmakend. Un mets
afir-, eene spijs, die doet watertanden. - Style
affr-, een su(kerzoete, honigzoete stijl.
; Atiriandement, at Beiustmaking t.
/ Affriaiuier, v. a. Verlekkeren, op lekkernijen
rei-zot maken, verwennen, belust maken; - aanliikken, verlokken; [Pêcl., Chas.] met aas lokken.
-. S'AFFRIANDEII, V. pr. Zich aan lekkernijen gewennen, verlekkerd, snoepachtig worden.
Afl'riche, e, adj. (enpart. passé van aifriclier)
Braak liggend.
S Aifrieher, v. a. [Agric.] Braak laten. S s'AFFaICHElI, braak worden.
Affiiolenient, m. .danlokking, verlekkering f.
Afl'rioler, v. a. (fam.) Aanlokken, verlekkeren;
- door vleijerj, mooije praatjes om den tuin leiden.
- s'AFFaIoLER, V. pr. V(ulrkkrl (I (('(1(len.
Aifriter, V. a. [Cuis.] 10,1cr .s,iellcn (vooreen
baksel, of om den ijzers
maak van eene nieuwe pan
te verdrijven. - S'AFFRITER, aan 't bakken geraken.
Affront, m. Openbare beleedigingf. (metwoorci
of daad, en met verrichting gepaard), boon, eerroof,
smaad, schimp m.; - beschaming, schande, oneer t.
- Sa mmaioire lui fait souvent affront, zijn geheugen laat hem dikwijls in den steek, speelt hem
diiswijls parten.
1 Aifrontai lle, 1. Begrenzing, aanpaling 1.
(van een' akker).
4.Alfrontable, adj. Trotseerbaar, wat getart
kan en mag worden.
-

AQAÇANT.
Aifronter, V. a. liet hoofd bieden, moedig onder
de oogen treden, van voren aanvallen, stout aantasten (den vijand); - trotsiren, tarten, bravelren,
niet ontzien (de gevaren, den dood) ; - j be'
driegen, om den tuin leiden. - Alir- ie del, den
hemel trots bieden (van voorwerpen gebezigd, die
door hunne hoogte als 't nare den mien bed, eigen).
--

- Ails- l'opinion puhliqiie,

:;eh ii iil am (Ie open-

bare meening bekreunen, haar trotséren.
t Aifronterie, f. Stoute bedriegerij 1., bedrog n.
1 Aifronteur, in., -euse, t. Bedrieger m.,
bedriegster 1.
Affublé. e, adj. (en part. passé van affubivr)
Gekleed, gedekt, gehuld ; - vol, als overdekt: ii
est aff- d'opinions superstitieuses, hij zit vol tan
bgeloovigheden. - (Prov.) Ii est aff- dun vilain
chapeau, hij heeft den besten naam niet.
Affubiernent, ni. (weleer) Sluijer m., kleed,
hulsel n.; - (fern. et iron.) Quel ridicule aft-!
wat lïelaqcheljke, smakelooze opschik, vermomming!
Affubler, V. a. (weleer) Omsluijeren, omhullen,
omhangen, bedekken, kleeden ; - (nu fam. et iron.)
op zotte, vreemde, belagcheljke wijze kleeden, toe-,
takelen ; - (fig.) Afi qn. de ridicules, iemand
hoogst belagckeljk maken. - S'AFFUJSLER, V. Pr. Zich
vreemd, ongepast, zottelijk kleeden; - (fig.) saltde ridicules, zich hoogst bespottelijk aanstellen.
Alfusé, e, adj. (en part. passé van affuser)
Opqéiioten.
Affnser, V. a. [Pharm., Mid.] Opgieten, cone
opgieting doen.
Atf asion, 1. [Pharm.] Opgieting t., opgietseln.;
- [Mid.] opgietng, optorting t. (van koud water
op eeniq liqchaamsdeel) .
, Affût, m. EArful.] Onderstel n. of legger m.
van het grofgeschut, roopaard, rolpaard, rampaard,
affuit n. - [C h as.] Schuilkoek in., wachtplaats t.,
waar de jager het wild beloert) . - [Charp.] , Affht
de scie, zaagstoel m. - (Pros. et fig.) Etre ft
l'affût, op den loer staan, de gelegenheid bespieden.
C'est un homme d'aflût, 't is een slimme vent,
--

sluwe vos.

Atfutâge, m. Het stellen van 't geschut op dc
affuiten; - het wel rigten van een stuk (in dien
zin verouderd). - [Tech.] Het slijpen, wetten
(van gereedschappen (net schuin toetoopenden snijkast) ; —zeker steischaven (voorlooper, rofl'elschaaf,
reeschaaf, sponningschaaf) ; - raam n. (derpapiervormers) ; - opwerking, opknapping t. (van oude
hoeden).
Affûté, e, adj. (en part. passé van affûter) Op
't affuit gesteld; - geslepen op een' steen; slim,
sluw; - van 't gereedschap voorzien, dat men affutage (z. ald.) noemt.
Alfûter, V. a. Op 'ta uit stellen; - het t'sschut rigten (in dezen laatsten zin liever metten
en batterie) ; - [Tech.] slijpen, scherpen, wetten,
aanpunten (van gereedschappen). - S'AFFûTER, V.
pr. Op 't affuit gesteld worden ; - eslepen wor
den; - [Chas.] Zich in den schuilhoek plaatsen.
- (fig.) us s'afffitent pour nous jouer quedque
tour, zij liggen op den loer (bespieden de gelegenheid)
om ons een' of anderen streek te spelen.
S Affiitian, m. (pop.) Kleinigheden, allerlei
opschik m. - Affûtiaux, p1., al wat men nos-lig
heeft om iets te doen.
Affût-traineau, M. [Artill.] Slede-affuit n.,
eene soort van affuit, waarvan men zich in 't g&berqte bedient.
Afin de (steeds gevolgd door een kaf.), Aflui
que (steeds gevolgd door een subj.), conj. Opdat,
ten einde, om, met oogmerk om.
Afionine, m. [Comm.] Zeer fijn vlas a. uit
de Levant.
Afistoler, V. a. (pop. et iron.) Opschikken, uitdossen.
Afrieaine, t. [Bot.] Indische of turksche anjelier m., fluweelbtoem 1. (ook oeillet d'Ind.e geheetesij.
Africanisme, m. Barbaarsche u itdruk/fe" ,
door zekere in Afrika geboren latijnsche schrijvers
gebezigd, afrikanismus.
A°a of Aha, m. Bevelhebber, overste m., enzonterheid bij de Turken.
t AffroDtation, t., Z. CONFRONTATION.
Agaçant, e, adj. Prikkelend, tergend, gaande
Affroiité, e, adj. (en part. passé van afironter) makend, uitlokkend, uitdagend. - AGAcASSTS, m.
Getrotseerd. getart, gebraveerd. - [Bias.] Elkander Pl. IMéd.] Ligt prikkelende, zacht opwekkende
middelen.
aanziend, de gezibten ncsar eiknnder gekees-d.
--

-

-

AGENOTTILI,E .

AGACE
Agace, f. Volksnaam van den gemeenen ekster
m. in vele gedeelten van Frankrijk. (Ook a g a c h e,
a g a s s e en a j a c e geheeten.)
Agaeé, e, ady. (en part. passé van agacer)
Lggig, slee of sleeuw (van de tanden) ; — geprikkeld, opgewekt, aangezet, getergd.
Ao acement, m. Het slee-, stomp- of eggig
worden (der tanden); onaangename prikkeling (der
zenuwen) . (In ./ig. zin gebruikt men agacerie. )
Agaeer, V. a. Slee of sleeuw, eggig of stomp
maken (de tanden, zoo als door de zuren geschiedt) ;
ligt prikkelen, aandoen (de zenuwen) ; — tergen,
plagen, sarren, aanhitsen, verbitteren; — opwekken,
aandriven, aansporen ; aanlokken, gaande maken,
verliefd maken. — s'AGACER, v. pr. Stomp gemaakt,
geprikkeld worden ; — elkander opwekken, aandriven, ophitsen.
Agacerie, f. (meest in'tmeerv. gebezigd.) Aan lokking, aanzetting, gaande-making f. (der li.e fdedrift van den kant eener vrouw).
Agaee'ir, m. Aanhitser, terger, opstoker m.
t Agaein, m. Likdoorn m., eksteroog n.
% Agaillardir, V. a. Vrolijker maken. — f
S'AGAILLARDIR, v. pr. Vrolijker worden.
Agalacte, adj. [Mid.] Zonder moedermelk,
niet zogend ; niet zuigend, van moedermelk verstoken.
Ag alactie, (pr. t—c) f. [Mid.] .afwezigheid
van melk in de moederborsten.
Agalaneee, I. [Bot.] Volksnaam van den
eglantier of wilden rozelaar m. in 't zuiden van
Frankrijk.
A"aler, v. a. [Agric.] Een maïsveld voor 't
eerst wieden.
Agwalloche, m. [Bot.] Aloë-hout, paradijshout n.
Agallochites, f. pl. Versteend aloe-hout n.
AgalniatoIithe, m. [Minér.] Beeldsteen m.,
Bene soort van speksteen.
Aganie, adj. [Bot.] Zonder geslachts-werktuigen;
— ook zoo veel als cryptogame.
Againi, m. [H. n.] Trompetvogel m., een zuid
moerasvogel.
-ameriknsch
Agamie, f. [Bot.] Afwezigheid van geslachtswerktuigen (zoo als bij de paddestoelen en wierplanten) ; ook voorgesteld als synoniem van cryp-

,

-

togamie.
Aganite, m. [Agric.] Volksnaam van het roes-

tig koren in 't zuiden van Frankrijk.

Aganter, v. a. [Mar.] Harder loopera, inhalen,
naderbij komen ; aangrijpen, aanvatten. — Agante!
(als bevelwoord) , aangevat!
Agape, f. Liefdemaaltijd bij de eerste Christenen,
ter gedachtenis van Jezus' laatste avondmaal. (In de
95e eeuw beteekende agape niets meer dan aalmoes.)
Agaphite, f. [Minér.] Oostersche turkoois m.
Agarie, m. [Bot.] Bladzwam, boomzwam n.;
— ag- de chine, tonderzwam, vuurzwam; — agde melèse of ag- blanc, lorkenzwam (een braak
veeartsenijkunst). (De hedendaagsche-mideln
naturalisten geven den naam agaric alleen aan het
bladzwam, en bevatten al de andere in 't geslacht

bolgit.)

Agariee, f. [Min.] Steenzwam, mineraal zwam.

Agaricé, e, Agaricifornie, Agaricinè,
e, agaricolde, adj. [Bot.] Zwamachtig, zwam

-vormig.
Agas, m. [Bot.] Volksmiam van den gemeenen
ahornboom in 't zuiden van Frankrijk.

Agasse, f., z. AGACE.
Agastrique, adj. et subst. m. [H. n.] Zonder

darmkanaal, dier zonder darmkanaal.

Agastronoinie, Agastronervie, f. [Mid.]

Gemis n. van zenuwwerking in de maag.
Ag asy llis, m. [Bot.] Ammoniak-gomstruikm.
Agate, f. Agaat, agaatsteen nl. (zeker half-edelgesteente) ; — [ Tech.] polijststeen (voor 't goud);
— [Bot.] naam van vele tulpen.
Agath.oddinon, m. [Myth.] De goede geestm.,
het goede beginsel.
Agathologie, f. Leer f. van 't hoogste goed.
Agatifère, adj. [Minér.] Agaatbevattend.
Agatifier (S'), v. pr. [Minér.] Zich in agaat
veranderen, tot agaat overgaan.
Agatin, e, adj. Agaatkleurig.
Ag atine, [H. n.] Agaatpeer f., patrijs m. (zeker
schelpdier) .
Agatis, m. [Agric. et forêts] Schade, door 't
vee in oeverstreken veroorzaakt.

29

Agatiser, v. a. [Minér.] In agaat doen ver

-ander.

Agatoide, Agatoiigiie, adj. [Minér.] ..dgaat-

achtig, agaatvormig, naar agaat gelijkende.
Agave, f. [Bot.] De amerikaansche aloS.
Agavé, e, adj. Naar de agave gelijkende.
Age (age) m. Natuurlijke duur m. der dingen,
gewone levensduur m. (der menschen, ook der dieren
en planten) , ouderdom m.; — levenstijdperk, -tijdvak
n., levenstod m.: Ie premier age, de eerste levenstijd;
L'age de diserétion, de jaren van onderscheid;
L'áge viril, de mannelijke jaren; Lage smile, de
grijsheid, ouderdom. — Verloopen tijd sedert het
oogenblik der geboorte, ouderdom, jaren: Etre da
mime age, van denzelfden leeftijd, even oud zijn
Quel age avez-vouz ? hoe oud zit, gij ? hoe veel
jaren telt gij ? --- Voortgang, vordering int leven:
L'áge calme les passions, de jaren, de rjpere beeftijd doet de driften bedaren. -- Laatste levenstijd m.,
ouderdom, grijsheid f.: Porter le poids de lage, den
last des ouderdoms dragen; Etre sur lage, op jaren,
bejaard zijn. — De tijd, waarin men leeft, waarin
de personen of zaken bestaan of bestaan hebben :
Il est I'ornement, le héros de son age, hij is 't
sieraad, de held van zijn' tijd, zijn' leeftijd, zijne
eeuw. [JHist.] Le moyen age, het tijdperk der middeleeuwen. [Myth.] Les quatre ages du monde, de
vier tijdperken of eeuwen der wereld : l'áge dor,
d'argent, d'airain, de fer, de gouden, zilveren,
koperen, ijzeren eeuw. — (fig.) Age dor, gelukkige
tijd ; dge de fer, tijd van oorlog, pest, hongersnood
enz. — [ Astr.] Age de la lune, ouderdom der
maan, de sedert de laatste nieuwe maan ver
tijd. — [Loc.] Bel age, age des plaisirs,-lopen
des espérances, fleur de l'áge, de jeugd. C'est le
bel age pour...... dat is de regte tijd voor..... Age critique, kritische tijd, tijd van 't ophouden der maandstonden. Un homme de toes les temps et de tous
les áges, een man, ervaren , in de kennis der oude
en nieuwe geschiedenis: Etre de son ,age, zich naar
zijne jaren, zijn' leeftijd gedragen. Etre dun eer tain hge, op zekere jaren, d. i. niet jong meer zijn.
Ftre entre deux ages, nochjong noch oud zijn, op
middelbaren leeftijd zijn. Etre d'áge á, of en age
de of avoir l'áge de..., oud genoeg zijn om.... Na
paraure point son age, jonger schijnen dan men is.
Sa figure na point d'age, zin voorkomen duidt
zijne jaren niet aan. N'avpir point dage, noch te
jong noch te oud zijn. Ce cheval est hors d'áge,
dat paard teelcent niet meer (duidt door zijne tanden
zijn' ouderdom niet meer aan) . Quel age a Ie lait
de cette nourrice ? hoe oud is de melk dezer min?
hoe lang is zij reeds bevallen ? -- DAGE EN AGE,
adv. Achtereenvolgend, van eeuw tot eeuw, van
geslacht -tot geslacht.
Age (dgé), e, adj. Oud, d. i. op zekeren leeftijd
gekomen, een bepaald getal jaren bereikt hebbende.
Agé de cinq, de vingt, de cinquante ans, vijf, twintig, vijftig jaren oud. -- Oud, d. i. hoog van jaren.
Domme age, femme ágée, bejaarde, belaagde oude
man, vrouw.
Agente, f. Zaakwaarnemerschap n., zaakwaarneming f., agentschap n., agentuur 1.; —
het kantoor of bureau van een' agent.
Agencé, e, adj. (en part. passé van agencer)" Ge
gerangschikt;— (fam.) opgetooid, opgeschikt_-orden,
Ageneenient, m. Schikking, regeling, behoorlijke inrigting f. ; verband n. tusschen de onderscheidene deden eener schilderij, tusschen bouwkunstsieraden enz. ; — ( fig. et fam.) Lag- des phrases,
de zin- en woordenbouw.
Agencer, v. a. (fam.) Schikken, juist plaatsen,
behoorlijk zamenvoegen; — f (fam:) optooien,
mooi maken; — [ Peint., Arch.] groeperen, in goed
verband brengen; — ( fig.) den stijl beschaven. —
— S'AGENCER, V. pr. Zich opschikken, optooijen ;
-- zich behelpen.
Agenda, m. 4anteekenboekje, zakboekje, klad
-boekjn.,rivtaschf
Agène, adj. ]Bot.] Niet voortbrengend.
Agenesie, f. Onvruchtbaarheid, ongeschiktheid f. ter voorttéling.
Agenonillé, e, adj. (en part. passé van agenouiller) Geknield.
AgenonilIer, v. a. Doen knielen. -- s'AGENOUILLER, V. pr. Knielen, op de knieen vallen,
nederknielen, een' voetval doen; — voor iemand
laaghartig kruipen.

AQENOTJILLOIR
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Agenonilloir, m. Knieibankje, knielkussen n.

Agent, m. Werkend wezen n., werker, voort-

- AGLOSSOTOMOGRAPHIE.
Agilité , t. Vlugheid, vaardigheid, snelheid, gezwindheid, lenigheid, behendigheid, radheid f. (van
lijf en leden) ; - buigzaamheid f. (van de stem)
- levendigheid, gemakkelijkheid, vaardigheid t. (van
den geest).
Agio, m. [Corn.] Agio, opgeld n. Verschil
tussciten de naam- (nominale) waarde ende wezentljke waarde van de muntspeciën, van gereed geld
en bankpapier, van landsmunt en vreemd geld. (Dit
verschil heet 00/c change, wissel.) Voordeel a.,
uit de wisseling van verschillende speciën voortvloeijende.— Interest ni. der voorschotten op fransche
handelsplaatsen gedaan. - Soort vanpremie t., die
de geldschieter zich boven den interest laat betalen.
Zie ook AGL&U.
Agiographe en Agiographie, Z. IIAGIO—.

brenger m., werkende oorzaak, werkende kracht f.;
- [Méd.] Agents morb ifi ques, ziekte-oorzaken ; agents thurapeutiques, qenezingsmiddelen;
[Econ. pout.] Agents de Ia production, de industriulen van beroep en hunne gereedschappen;
agents de la circulation, het geld. - A g e n t, zaakvoerder, zaakverzorger, uitvoerder m. Agent daffaires, zaakwaarnemer in. Agent de change, wisselmakelaar m. Agent de remplacement, bezorger
vanplaatsvervangers bij de krijgsdienst, (fam.) zielverkooper m. Agent diplomatique, gezantschappe
agent. Agent de police, geregtsdienaar, policie-lijk
m.
-dienar,
Agéornétrie, t. Onwetendheid f. in de beginAgiôlogique, Z. HAGIOLOGIQI.IE.
selen der meetkunde.
Agiosidère, z. IIAGIOSIDÈ1IE.
Agérasie, t. [Md.] 1-let niet-verouderen, JongAgiosirnandre, Z. HAGIOSIMANDRE.
schijnen, een nog wakkere, (rissche, groene ouderAgiotage, m. [Corn.] Actie-handel rn., eelsdom m.
Agérate, m. [Bot.] Leverbalsem, tuinbalsem m., selspel (in alle handelsteden gedreven op het rijzen
en dalen der schuldbrieven door geldmannen, die ze
malvasierkruid n.
Ageustie of Agheustie f. [Mid.] Onvermo- uit winstbejag koopen en verkoopen); - laakbare
kunstgrepcn in den effecten-handel om de fondsen
gen II. om te smaken, te proeven.
Agglonidrat of Congloniérat m. [Giol.] te doen rijzen of dalen.
Agioter, V. n. Den actie-handel, de agiotage (z.
Zamenhoopsel n. van verschillende stoffen.
Aggloniération, f. Zarnenhooping, ophooping, ald.) drijven ; - met ge/fl of wissels woekeren.
Agioteur, rn., -eitse, t. 11(1 of zij, die actieuitwendige aanzetting, zansenbailing t.
/manaei drijft, actie-hal l(tii m., .!'i f.,
.ggIonu:i•t. e, adj. (en part. passé van agglo]dllirc ) in iii(i.a vereenigd, zamengepakt, opeen speculant in. en t. - ()nl (1/.'; id/. .ilis:iijt/ c La
gehoopt: La neige aggl-e, de zaamgebalde sneeuw. gent agioteuse, het orti-/ma,lr/l,(j 'eiil i'ii//jt'.
m%gir, 'V. fl. Does', l„(„iiilt /ii, ii'ril:,s, li
Als subst. AGGLOMEREES t. p1. [Géol.] Liet door uitgaan, zich gedragen : agir en honnête homme, als
wendige aanzetting gevormd gesteente.
Agglomérer, v. a. Tot een bal, kluwen of een eerlijk man handelen ; ii n'estjarnais sans agir,
klons]) vormen; iiiei jij ii, 1iiflciil,(,a1 w1, : La richesse hij is altijd bezig. - invloed hebben, inwerken,
du sol agglornhia
1, UIiU1Is iknis refte confide, indruk maken ; in musique agit sur les nerfs, de
de rijkdom des bodems hoopte de menschen in die muzijk maakt indruk op (werkt op) de zenuwen.
landstreek op. - S'AGGLOMEREII, v. pr. Zich za- - In regten vervolgen: Agir contra qn. , iemand
menpakken, zich zamenballen, zich ophoopen, zich een regtsgedimmg aandoen, dagvaarden. - S'AGIR (de)
V. pr. et Papers. Gelden, op aan komen, de vraag
tot een klomp, tot een kluwen vormen.
Aggluthiant, e, of beter Aggititinatif, ive, zijn: ii s'agit de ma fortune, het geldt mijn veradj. [Méd. Zamenklevend, aaneenlijmend: des mogen, mijne welvaart hangt er aan, mijne fortuin
remèdes
des einplâtres aggi- s, of als subst. staat op het spel.
Agissant, e, adj. Doende, handelende, werdes agglutinatis, kleefmiddelen, hechtmiddelen,
kende, bedrijvende; krachtig, werkzaam, sterk.
kleef- of hechtpleisters.
Agissenient, in. De daad 1. van handelen, beAgglutination, t. [Mid.] Vereeniging, zamenkieeing (van d lip 1 ; ,, wond) ; werking weging t. van handeling, van werking.
Agitable, adj. Bewegelijk.; behandelbaar.
der kleefpleisters, i;i / ,!ji,' 1.
Agitateiir, in. Beroerder, onruststoker, roerAggititiné , e, adj. LMdd.] Zamengekleefd,
via/t, nee/geest , opstandverwekker, opruijer ni., zamen gehecht.
Agghitiiier. v. a. [Mid.] Zamenkleven, aan- Agitatriee. t. Onruslstookster f.
Agitation, f. Beweging, schudding, schommeeen hechten, doen aanheelen. - S'AGGLIJTINER, v.pr.
ling t. (der zee, lucht enz.) ; - onrust, kwelling,
Zaamgekleefd, vereenigd zijn.
Aggiavant, e, adj. Verzwarend, verergerend, stoornis, gemoedsbeweging, gejaagdheid t.; - woe[Jur. ] Une circonstance aggr-e, eeneverzwarende hag, gisting, volksbeweging f., - ['Wed.] nor/i';
omstandigheid. - [Phys.] Force aggr-e, bijko- hek t. (van een' zieke),' ligte oiiqet'///u'il 1.
overmatig gebruik van drank); moeijelijke spijsvermende kracht.
Aggravation, f. [Jur.] Verzwaring, vermeer- tering f.
dering t. (van straf) . - [Mid.] Verergering t. (der
Agitato, adv. [Mus.] Woelig, onstuimig.
Agité, e, adj. (en part. pacer van agiter) Bekwaal).
Aggrave, m. (in de oude kerktucht) Een ver- wogen, verontrust, lw/st. b'ive,il : - opgewor
zwaarde graad m. van kerkban, die den banne- pen, ter tafel gebragt (van eenvraagstuk).
Agiter, V. a. 1-leen en weir bewegen, schoenling den burgerlijken omgang met de geloovigen oatzeide en het rdaggrave vooraf ging; (sedert de 18de melee, slingeren, schudden, schokken; - veronteeuw slechts) cccie verscherpte bedreiging t. met rusten, storen, beroeren, kwellen; - aandrijven,
den kerkban. - [Vdtér.] Kloof t., ziekte aan de doen handelen; - in beweging, in gisting brenGen
opliit.crn ; - treffen,
pooten der honden door te lang op een' harden,
iti:Ii•i(/i iii'il-ft'ii : - opwerpen,
steenigen grond te loopen.
t i1I/ijl (1/ 1' i t:/l bi im,ta, , behandelen, beAggravé, e, adj. (enpart.passdvan aggraver)
io , oil, 'i:t'/ 'o I,.,.), eIo(!//..lIlk) . —S'AGlTER,
Verzwaard, vermeerderd, verergerd ; met den
verzwarenrlen kerkban getro/fen.
V. pa. Bewogen worden ; onrustiger, woeliger, onAggravenient, al. Verzwaring t., verzwaarde, stuimiger worden: La mei s'agite, de zee begint
hol te staan; - in omloop komen (van geld) : verergerde toestand rn.
Aggraver, v. a. Verzwaren, verergeren, ver- woe/en, zich gedurig bewegen, zich heen en weder
hoogen, vermeerderen, drukkender 'maken (de fout, werpen (van een' zieke) ; zich kwellen, zich plagen,
den arbeid, de schande, de straf ear.) ; - den ver- zich verontrust' . : -- 'fetlo/fro , if'eqedaan, geschokt
zwaarden kerkban uitspreken. - S'AGG11VER, V. warden (b. V. ' ("'i "il(' /t (lfl'ia'i ill,1 ) ; - behandeld,
beredeneerd, besproken worden (van een vraagstuk).
pa. Verzwaard enz. worden.
gebezigd: Ii
S Aggrédir, V. 0. Aanvallen. (Door Voltaire In den laatsten zin ook onpersoonlijk
rest agittl uime importante question, er is eene be
gebruikt.)
langrjke vraag opgeworpen.
Agheustie, t. Z. AGEUSTIE.
Agtactation , f. [ ]W ed.] Zogverplaatseng t.
Agian of liever Agio, m. Kleinood a., reliAglomération , Aglomérer, z. AGGLOM—.
quie t. vrouwentooi m.; - [Tech.] verguldAglosse, T. [H. II.] Ceder-)not f.
kussen n. (der vergulders).
lenig.
Aglosiie, t. [Med.] Tongeloosheid t., het oatAg ile, wij. Vlug, vaardig, qezuind.
brigzaa,
ns behendig, flink. - Als 1,11. IncUr , i/s breken der tong. ..
Aghissotomographie, t. [Mid.] Beschrgvieg
pijladder, pijlslang t. - Les agiles, Z. SCIUBIEiXS.
1. van een' tongcloozen mond.
Agilement, adj. Vlug enz., Zie AGILE.
,

,

or

-

-

-

AGLTJTINANT

- AGREMENT.

Aglittinant, Aglutination, Aglutine:
Z. AGGLLTT1N-.

Aglutition, 1. [Méd.] Onvermogen n. om
slikken.
Agnaeat, m. [Bot.] , Z. AVOCATIEJL
Agnan, m. [Mar.] Klinkijzer ii., ter omkli
king van de bouten der boeiplanken.
Agiiat, m. [Jur.] Agnaat m., aanverwa
do o r afstamming van vaderszijde.
Agnation, (pr. ag na -ci-on), 1. Maagscha
verwantschap f. van vaderszijde.
S Agnatique (pr. ag -na-), adj. Van man
zijde verwant, agnatisch.
Agneau, ni. Lam n., schaap beneden 't jaa:
lamseleesch 0.; - zacktzinni,q, vreedzaam mens(

In. -- Agneau de lait, zooglam n. Agneau pasca
paaschiam; - [Bias.] lam met een vaantje.
Agiielage, Agnètenient, m. Het lamrnerei
werpen, het jongen der schapen.

Agneler, V. a. Lammeren werpen.
Agnelet, m. Jonq lam, lammetje n.
Agnelin, m. Wol f. der voor de eerste men
geschoren lammeren; - ook als adj. f. Lame agn-

Lanemerwol van de eerste schering.
Agnès, t. Eenvoudig, onschuldig, onervare
meisje n., onnoozele duif t. ROle d'Agnès, rol va

een onschuldig naïf

. u-,«

Agnosie, f. Onwelcodhi id onkunde f.
Agn,is, in. (latijn) (pr. a-niuss) Wassen lama

beeldje ; gewijde versierde beeldjes (voor kinderen
Agnus castes. m. latijn (pr. ag-nuss cas -tus
[Bot] Jtaisc/,boo,,i m., zekere heester, ook site
genaamd.
Agnus -Dei, m. lat. (pr. ag-nuss Dé -i). Gebe
bij de r. kath. nets, dat met deze woorden aanvangl
naam der muzijk, die zich bij het uitdeelen de
hostie laat hooren.
Aoge, m. zI/leidingsriool n. voor 't water i

de

1'''".
,%gOmphe. adj. [H. n.] Zonder tanden in d

kaken.

Agoniphose, 1. Het waggelen of losstaan de:
tanden in hunne kassen. ..
Agone, in. [H. anc.] Openbare wedstrijd m.
kampspel n.
Agone, mij. [Giol.] Zonder hoeken of kanten
Agonie, t. Doodstrijd, doodsnood m., doods
benaauwdheid 1., uiterste n., worsteling f. met du
dood. Etre is lagonie, op sterven of te zieltoges
liggen; .- groote angst, zielsbenaauwdheid f.
Agonir, v. a. (pop.) Uitschelden, beschimpen
.- S'AGONlJS, V. pr. Elkander
uitschelden.
Agonisant, e, adj. Zieltogend, stervend. Ool
als subst. gebezigd: Un au-, une ag-e, een of een(
zieltogende. La confrérie des agonisants, de voor
de stervenden biddende broederschap (te Rooie).
Agoniser, V. n. Op sterven of op het uiterste
lippen, zie/togen, met den dood worste
len.
Agonistaique, m. [H. anc.] Opziener m.
der worstelspelen.
Agonistique, f. [H. anc.] Worstelkunst, wed.strijdkunst t.
Agonographie, t. [H. anc.] Beschrijving, der
worstelspelen.
Agonothète, in. [11. anc.] Strijdregelaar,

kanipregter en.

Agoranoine, en. [[I. anc.] Marktmeester m.

(te Athenen).

Agoranonie, t. [Fl. alle.] Markt -policie t.,
markt- of handelstoezigt n.
Agorarque, m. [Ii. anc.] Marktmeester en.
(te Sparta).
Agouti, in. [[I. n.] Varkenkonjjn n. (in Awerika).
Agrafe, f. Haak m., haakje o., spang f., spanghaak en., gesp t.; [Arch.] IJzeren grfjphaak ter
verbinding van steenen ; bindsieraad (s ' i',
- [Yann.] gevlochten ia::,'l of krans in ,i,i lIi1iIl/,O
of korven) ; - [Bot.] 'weîr/iaak en., haakvormig
haar op zekere planten.
Agrafer, V. C. Toehaken, vasthaken. PER, V. pr. Toegehaakt, zamengebonden worden; (ruig.) s'agr- a qn., zich aan iemand als 't ware
vastklampen.
Agraire, adj. [i-I. anc.] Het land, de akkers betre//ende: Lois agr-s, akkerwetten (der Romeinen).
Agrandi, e, adj. (en part.passd van agrandir)
Vergroot, grooter gemaakt, vermeerderd, uitgebreid.
,

Agrandir, v. a. Vergrooten, grooter, uitge.
breider maken, uitbreiden, uitleggen ; vermeerderen,
doen toenemen, doen aangroeijen (in inapt, fg ) tuen,
aanzien);— overdrijven; Les voyageurs out coutume
dagr- tout ce cju'ils racontent, de reizigers overdrijven (vergrooten) gemeenlijk al 'wat zij gezien
hebben; - veredelen, verheffen : Sa plume agran dit tout ce qu'elle touche, zijne (hare) pen veredelt
al wat zij aanraakt. - Agr- sas projets, sas sues,
sas desseins, son ambition, zijne plannen, oogmer
ken, voornemens, eerzucht verder doen strekken,
uitbreiden, eene hoogere vlugt geven. - S'AGIIANDIIt
V. pr. Zich vergrooten, grooter, uitgebreider worden ; - zich verheffen, zich verrijken, meer vermogend, aanzienlijk worden.
Agrantlisseinent, m. Pergrooting, uitbreiding, uitlegging t.; aanwas, uitleg ffi.; - toenowing, vermeerdering, aangroeijing, verheffing, opkliinming 1.
]- Agranditif, en. [Gram.] Vergrootend, uitbreidend woord n.
/tgravant, Agravation, A raver, zie
AGGRAV-.
Agré able , adj. Aangenaam, bevallig, behageljic,
lief, liefelijk, aanininnig, innemend, aannemelijk,
vermakeljk. Prendre (avoir) pour agréable, toestemmen, goedkeuren, goedvinden. Vous aurez pour
agriahle (soort van bevel van ven' meerdere tot
zfin' mindere), laat u dat gezegd zijn ; zóó zult gij
't doen. - Ook als subst. gebezigd : Faire l'agréa1)1e, kennelijk zoeken te behagen, in te nemen; den
innemende spelen. Mêier l'agnéable P Futile, liet
aangename met het nuttige paren.
Agréablenient, adv. Aangenaam, behageljk,
aardig, op bevalligi wijze.
Agréage, en. Makelaarsloon n. (te Bordeaux).
Agréé, en. Verdediger en., die voor eene han,
deisreytbank maag pleiten.
Agréer, v. a. Gunstig, in dank aannemen, met
genoegen ontvangen, goed opnemen (b. v. iemands
aanbod, verzoek enz.) : Dieu agrée la prière du
juste, God verhoort liet gebed des regtvaardigen.
Agnes mes respects, gelief de betuiging van mijmw
hoogachting aan te nemen. - Goedkeuren, aannemen: Le eninistre a agréd sa démission, sa nomination, de minister heeft zijn ontslag, zijne benoeming goedgekeurd. - Aanstellen, met een ambt
of Openbaar karakter bekleeden : Le roi a agré
les praticiens decant les tribunaux de commerce,
Ie koning heeft praktizijns bij de handeisregt banken
2angesteld, toegelaten. —[Mar.] Agrée un vaisseau,
ma schip optuigen, optakelen. - AGREER QUE, toetaaie, veroorloven, goedvinden, goedkeuren. WRIER, V. n. Bevallen, behagen, aangenaam zijn,
)assen, lijken: Cela na lui agree pas, dat slaat
mens niet aan, behaagt hein niet. - S'AGIIEEII.,
,. pr. Gunstig aangenomen worden.
Agréeur, Z. AGREYEIJR.
Agregat, en. Ophoopsel, zamenhoopsel n., zarmenhangende massa 1. van gelijksoortige stoffen,
ggregaat n.
Agrégation, t. Toelating, opneming, opname T.
in een genootschap enz.) ; - [Polit.] Vereeniging f.
er familien door burgerlijke en politieke banden;
- de titel, de graad van agrégé (z.ald.).— [Plsys.]
)phooping van deelenzonder natuurlijke verbinding;
amenhang in. der molekulen of atomen. - [Cflim.]
amnenhang van gelijksoortige stoffen.
,

-

g

Agrégé, e, adj. (en part. passé van agréger)

amenhangend, aaneenhangend ; - [EI. n.] in faWie levende (van dieren) . - [Bot'] Fleurs agi-es,
ogehoopte bloemen (die uit een zelfde punt van
en stengel te voorschijn komen) ; plantes te fleurs
gr- es, bloembundel -dragende planten.
Agrégé, en. Toegevoegd persoon of ambtenaar;
eitengewoon leeraar m. (in de regten, medicijnen
ez.) ; weleer een doctor in de regten, die bij de
meses en examens der studenten moest optreden.
Aréger, V. a. Opnemen, toelaten (in een geootschap, gezelschap. gilde, inz. als buitengewoon
eraar in eene (Irr /'(I('lilt'itrim iOu 't hO(t'i',
ijs)

. — [Phys.] Zola, m"w',m . i"ie'n igt mm ,ih'elen,

e onafhankelijk kunnen bestaan).

Agréinent, en. Aangenaamheid, bevalligheid,
hagelijkheid, innemendheid, bekoorljkheicl, liefe lijk-id, aanminnigheid ; - goedkeuring, toestemming,
williging, verguniting t., goedvinden n.; — veraak, genoegen n., uitspanning verlustiging T. -

AGRÉNER

AIDE.

-

Agrérnents, p1. [Mus.] Sierlijke 'manieren (voorslagen, Irillers, rouladen enz.) - [ Modes] Aanqebragte sieraden, versierselen, optooisels (aan lileedengstukken ; - ook aan meubelen enz.). - (Loc.)
Avec tous ses agrérnents, met al zijn toebehooren.
- ARTS D'AGPEMENT, Z. ART.

Agréner, V. a. [Mar.] Ledig pompen, uitpompen.
Agrès,.m. p1. Scheepstoerusting f., scheepswant,
takelwerk, mast- en zeilwerk a.
1 Agresser, V. a. Aanranden, aanvallen, uitdagen. (Door Rabelais gebezigd.)
Agresseur, al., -ense, f. Aanvaller, aanrander m., aanvalster, aanrandster f.; uitdager in.,
ceitdaagster f.
Agressif, ive, adj. Aangrpend, aanvallend,
aanrandend, aantastend.
Agression , 1. Aanranding, aantasting f., aangreep, aanval in.
Agressiveiient, adv. .ilanvallender wijze.
Agreste, adj. Landelijk; woest, wild, onbebouwd; -- lump, onbeschaafd, ruw, boersch, grof.
Agreyettr, m. [Tech.] - Ifzerdraadtrekker,
-maker in.
Aricije, adj. Land-, akkerbouwend, akkerbouwdrjvend : Peuple agr-; - den landbouw bevorderend; Socidtd agr-,genoolschap of maatschappij
van landbouw; wat den landbouw betreft, daaruit voortvloeit: Procluits agr-s. landbouw-producten; Prospérité agr-, bloei des landbouws.
Agriculteur, m. Landbouwer, landman, akkerman, boer, landbouwkundige in.
Agriculture, t. Landbouw, akkerbouw, veldbouw m.; landbouwkunde.
Arie, f. Méd.] Invretende uitslag in .
Agrier, in. [Alle. jur.] Glonili[iux in. , akkertiende f. in geld; _soort van zwarte druif t.
Agritfer, v. a. Met de klaauwen of nagels
en. - S'AGIUFFER, V. ps'. Zich met de klaauwen,
grijp
de nagels vasthouden; de nagels inslaan.
Agriiuiniste, m. Verkooper of maker in. van
kleine modewaren, sieraden; meubelversierder ni
z. V. a. passeinentier, z. ald.
.igrinioniées, f. p1. [Bot.] Leverkruidplanten.
.etgrion, in. [H. a.] Waternymf.
Agiiophage, in. Wilde-dieren-eter in.
-

-

[

itgriote, Z. GRIOTTE.
Agriotbymie, f. Waanzinnige of ziekelijke

moordlust in .

Agripauine, in. [Bot.] Hartekruid a. (Ook
cordiaque geheeten.)
Agripenne, m. [H. n.] Rijstvogel; Carolinisc/ic ortolaan in.
Agripper, v. a. (pop.) Gretig aangrjpen, aan-

pakken. S'AGRIPPER, V. pr. Zich vastklampen,
zich vastklemmen.
Agrippeur, in., -euse, t. .elanpakker in.,
aanpakster t.
S Agrgraphe, in. Landbouwbeschrijver in.
Agrographie, f. Landbouwbeschrijving t.
Agrographique, adj. Wat de landbouwbeschrjving betreft.
Agrologie, t. Landbouwleer t., verhandeling 1.
over den landbouw.
Agrologique, adj. Wat delandbouwleerbetreft.
Agroniane, in. Landbouwzuchtige, overdreven
beminnaar of voorstander in. van den landbouw.
Agromanie, f. Landbouwzucht, overdreven
liefde t. voor den landbouw.
Agromène, in. Landbewoner a.
Agrononie, in. Landbouwkundige, wetenschappelijk gevormd landbouwer; schrijver in. over den
landbouw.
4. Agrononiétrie, t. Juiste kennis t. van 't
geen zekere uitgestrektheid gronds lean opleveren,
veldvruchtsmeting f.
Agronomie, t. Landbouwkunde, landhuishoudkunde t.
Agroiiomique, adj. Landbouwkundig, landhuishoudkunelig , wat de landbouwwetenschap bevordert of betreft, agronomisch: Sacicité agr-,
maatschappij van landbouw.
Agroiiorniquement, adv. Qp landbouwkundige wijze.
Agropile, liever f.i, GAGIIOPILE.
Agrostide, t. [Bot.] Bundelgras, kwastgras a.
Agr- éventd, windhalm m.
Agronelle, t. [H. a.] Waterveelvoet in .; [Bot.] volksnaam van het klierkrteid.

Agroûper, V. a. [Peint.] In groepen bijeen
voegen, groepdren. (Gebruikelijker is grouper.) S'AGROUPER, V. pr. Zich tot groeplen vormen, te
hoop 1popen (van 't volk).
Agrypnie, f. fMéd.j Slapeloosheid 1.
AgiLa, m. [H. ii.] Braziliaansche schildpad t.
Jgiiacaté, m. [Bot.] .dvogado-peer 1.
Agiiassière, in. [H. n.] Watermeerl t.
Aguerri, e, adj. Ten oorlog afgerigt, beproefd,
geoefend, qeliard.
,4giierrir . V. a. Ten oorlog afrigten, krijgshaftig, krjgskundiq maken; - verharden, aan
vermoeijenissen, ontberingen, gevaren, smarten gewennen. - S'AGIJEIIRlR, V. pr. Zich aan den krijg
gewennen, krijgshaftig, krijgskundig worden; zich
verharden, zich gewennen.
1 Agnerrissernei*t, in. .dfgerigtheid ten oorlog, krijgshaftigheid t.
Aguets, m.pl. , Loerplaats, hinderlaag f. (Alleen
voorkomende in:) Etre (so inettre, se tenir) aux
ag-, Op den loer liggen, beloeren; Mettre qn. aux
ag-, iemand op den loer zetten; - (/1g.) Se tenir
aux ag-, de gelegenheid bespieden (b. v. om een'
post te krijgen).
Agiii, in. [Mar.] Aanbindknoop in.; zit- of hangtouw a. (in walks eindlus de matroos kan zitten).
Aguigner, v. a. Met de oogen wenken, (faut.)
een oogje geven.
t Anignettes, t. p1. Steelswijze blikken (als
wenk of waarschuwing) , oogjes.
Agnilles, f. Pl. Katoenen van Aleppo.
Aguillot, fl1. [Mar.] Splitsijzer n., splitserm.
I Aguiniper, V. a. Eene nonnekap opzetten.
ilgnl, in. [Bot.] Mannastruik in.
-

- -.

Agyne, Agynaire, Agynique, adj. [Bot.]

Zonder vrouwelijk orgaan, zonder stanspertje.
Ah! interj. 0 1 Ach! Ha I Och! Oei ! Aal ! Ah, Ah!, Ha ha!
Ahijetule, t. [H. n.] Adder t.
Ataah, in. z. HAHA.

Ahaler, v. n. Hijgen (na vermoeijenis). -

AHALER, v. a. Beademen, den adem laten gaan (b. ei.

over een' spiegel).
Ahan, in. Kreet van inspanning bij hakken,
trekken, tillen enz. ; - zware arbeid, landarbeid
in. (pop.) Suer I'ahan, zweeten van 't werken.
Ahanable, adj. Permoeijend, afmattend; bebouwbaar.
Ahaner, V. a. Den kreet ahan! doen hooren;
- zwaar werken, zwoegen ;- - bebouwen, beploegen ; - I (fig.) aarzelen, weifelen.
Aheiirté, e, adj. (enpart.passd van aheurter)
Slijfzinniq, bij zijne meening blijvend.
Aheurtement, in. Eigenzinnigheid,halsstarrzg
heid, koppigheid t.
S Ahetirter, V. a. Stijfzinnig maken. - S'AHEURTER (It ge.) a. pr. Stijfhoofdig, eigenzinnig
in iets zijn, stijf en sterk op iets staan, in zijne
meening volharden, doordrijven.
Ahi ! interj. Oei! Ai! Ach! (kreet van ligchaamspijn),
1 Ahonter, Ahontir, V. a. Onteeren, schande
aandoen.
Ahonal of Ahtua, in. [Bot.] Gemeene klokjesboom in.
Ahu, rn [H. a.] Groote gazelle of wilde geit t.
in Tartarje.
Ahiiri, e, adj. (enpart.passelvan ahurir). (fam.)
Onthutst, verslagen. - Ook als subst. gebezigd. Un
ahurie, une aheurie, een of eene onthutste.
Ahurir, v. a. (fans.) Doen ontstellen, verbijsteren, verbluffen.
Al, in. [H. a.] Luiaard m.
Aiche, in. Angelwormpje a. Z. AGREE.
Aicher, V. a. Aas aan den vischhaak doen,
aanslaan.
± Aidable, adj. Helpbaar, te helpen.
1- Aidance, t. Hulp 1., bijstand in., ondersteuning f.
Aidant, e, adj. Helpend, (zelden voorkomend
dan in :) Dien aid-, met Gods hulp. - Ook als
subst. in deze zegswijze: Malgrd lui et ses aid-s.
(verbasterd in: malgrë lui at ses dents) , in spijt
van hem en al zijne helpers, zijn' aanhang.
Aide, f. Hulp, hulpverleeninq, hulpbieding, ondérsteuning 1., bijstand m.,-handreiking 1.; helper,
steun, toeverlaat in., toevlugt f.; - dienst f., nut,
voordeel a. (dat men uit liet gebruik van een ding
--

-

--

AIBÊ

—

AIGRETJR.

treict) ; - hulp- of bijkerk (nu succursale gelieeten.) (fig.) Avoir un oeil d'aigle, avoir le regard (la vue)
- A l'aide
de, avec l'aide de, met hulp of behulp l'aigle, zeer scherjzinniq zijn. - (Proc.) Crier
van, door middel van. - Ails! Dieu me soil en decomme
un aigle, scherp en doordringend schreewaide! zoo waarlijk helpe mij God! (slotwoorden wen, moord
schreeuwen. - Koperen /eerklessenaar
van een' eed). (Loc. proc.) Dieu vous sollen aide ! m. in den vorm
eens arends. - Aigle mario, zeeWel bekome 't u!(tot iemand die niest) ; God of vischarencl. Aigle
royale ofdord, /coningsarend,
zegene u! (tot een' bedelaar, mien men geene aal- goudarendAigle ossifrague,
steenarend.Aigle
moes lean geven).Bon droit a besoin d'aide, 't is autour, valicarend. [Papet.] Grand-aigle
papierniet genoeg regt te hebben, men moet het ook kun- grand-aigle, groot-adelaar-papier n. (hetofgrootste
nen doen gelden.Un pen d'aide fait grand Pien, papier-formaat.) - Pierre d'aigle, z.ETILE. eene kleine hulp doet soms veel goed. Crier a l'aide, Bois d'aigle, adelaarshout n. (welriekenci houtuit
om hulp roepen, of enkel bij elleps : a l'aide ! help! China en Japan. - AIGLE, 1. (als zinnebeelcl van
AIDE, ei. en t. Helper m., heipster f., aan iemand majesteit en overwinning,
als standaard of veldtoegevoegd persoon om met en onder hem of haar teeken) : L'aigle
francaise , de fransche adelaar
eenigwerk te verrigten : Aide de cuisine of doffice, (als veldteeken onder
't"
keizerrijk).
impë.
b)kok, onderkok, kokemaat m.; tweede keukenmeid t. riale, de keizerl(jke of rjksadelaar L'aigle
(wapen van de
Aide-macon of a macon, Aide-convrenr of a con- oostenr(jksche monarchic).
vreur, opperman, handlanger, die de bouwsto//'en
Aigle fi n, Ai g refin,m. Wijting 1., schelvisch rn
aanvoert.Aide de cérdmonies, onder-ceremonieAiglette, t. (vroeger AIGLIAU) [Blas.] Kleine
meester. Aide de camp, generaal-adjudant. Aide- arend. (z. AIGLON
en ALEIUON.)
major, vleugel- of regiments-adjudant. Aide-major
Aiglori, m.Jonge arend : l'aile nourrit ses
de place,onder-plaatsmajoor. Aide d'artillerie, aiglons de chair,
de
arend voedt zïne jongen met
stukjonker.
vleesch. - [Bias.] Jonge arend zonder snavel en
AIDES, p1. Onderstandgelden, schattingen, beden klaauwen. (Synoniem met aidrion.)
(voormalige naam der indirecte belastingen). Cour
Aiglures, t.
des aides, areUn-q(',t'!Jt n., accijns-kamer f.Aller van den valk. p1. Ilosse vlekken op 't gevederte
a la cour des aiivs, leentje-buur spelen,tot een Agoeeros, m. [Bot.] z. v. a. FENIJ-GREC, Z. aid.
ander de toevlugt nemen (van iemand, die geld ter
Aig re, m. Zuur
zuurheid, zurigheid ; leen vraagt ; van een' schrijver, (lie zijn werk ten bitsheid, sp(jtiqkeid f.n.,
- Ii y a encore de l'aigre
deele door een ander laat maken ; van eene vrouw, dans lair,
de lucht nog guur, scherp. - Aigre
wie haren man niet genoeg is). - Al wat den ruiter de cèdre, -dc-citron,is-de-limon,
limonade t.
ter besturing van zijn paard dient : toom, sporen,
Aigre, adj. Zuur, scherp, prikkelend, zamenstem, knieen enz. Donner les aides extrdmement trekkend, wrang (van smaak) ; goor, verzuurd (door
fines, een paard met groote juistheid besturen. Ce bederf) ; odeur aigre, sentenr aigre, zuurachtige
cheval a les aides lines, dat paard luistert goed reuk, zuurreuk;
goût aigre, zure smaak, het zuur
naar zijn' ruiter, is hoogst gedwee.
(als gevolg van slecht in de maag verteercle spijzen);
Ablé , e, adj. (en part. passé van older) Ge- - scherp, ruw,
doordringend,krfjschend (van
holpen, ondersteund.
stem, van toon) ; - bros, niet smeedbaar (van meAidean, m. [Tech.]Weeg- of hooiboons m. talen) ; - onvriendelijk,
hard, bits, bijtend, spijtig
Aider, v. a. Helpen, bijstaan, ondersteunen, te schamper, stekelig, vinnig
woOrden, stijl, hahulp komen, bijspringen, de hand bieden, voorthel- meur enz.). - [Peint.] (van
Couleurs aigres, slecht
pen, dienen, dienst bewijzen, gerieven. Aider qn., zamenpassende, te sterk afstekende,
iemand hulp verleenen met raad, aanbeveling, voor- kleuren. - (Loc.) Lair, Ie vent est schreeuwende
aigre, de lucht,
schot, aalmoes enz. Aider a qn., iemand helpen de wind is ruw, scherp, guur. - Elle
est aigre
door met hem den arbeid, de moeite, 't gevaar enz. comme venus,
zij ziet zoo zuur als azijn.
inpersoon te deden. (fig.) Aider a la nature, de
Aigre-doux, -once, adj. Zuurzoet, scherpwerking der natuur bevorderen. - Aider au succès zoet, half zuur half zoet ; - des paroles aigres
dune entreprise, bevorderlijk zijn in, toebrengen douces, bitterzoete woorden.
tot het welslagen eener onderneming. - Aider it la
Aigrefin, m. (fam. et iron.) Sluwert, boze
lettre, het ontbrekende of duistere in eene uitdruk- schalk, vos, bedrieger,
gelukzoeker m.; - z. V. a.
king aanvullen, verhelpen ; ook ter opsiering (van AIGLEFIN, z. ald.
een verhaal) wat bijvoegen. - [Man.] Aider on
Aigrelet, te, adj. Zwak of slap zuur, zuurclieval, een paard naar de regels zich leeren bewe- achtig, rinsch, zuurtjes ; - min of meer spijtig,
gen. - [Mar.] Aider on vaisseau dans son mouve- wat bits, een beetje
scherp.
ment, de werking van 't roer door het want onderAigreinent, adv.(zelden dan fig.gebezigd
steunen. - (Loc. prov.)A qui se lève matin, ["innig,
scherp, heftig, met bitterheiel, met gevoeDien aide et prète la main, God helpt wie vroeg bigheid.
opstaat ; de morgenstond heeft goudin den mond. Aireinoine, F. [Bot.] Leverkruid, boel/eensAinsi m'aide Dieu! of Ainsi Dien m'aide ! Zoo kruid n.
waarlijk helpe mij God (ais slot van een eedformulier).
Aigremore, in. IIoutskoolpoeder rn. (voor de
S'AIDEII, V. pr.Zich bedienen, zich behelpen, ge- vuurwerkers).
bruiken : Ii s'aide de sa main gauche comme de
Aigret, te, adj. Zuurachtig ; z. v. a. AIGIIELET.
SE main droite, hij gebruikt (bedientzich van) zijne
Aigrette, t. [EL. n.][duif t. (op 't hoofd van
linker hand als (van) de regter. - Elkanderlielpen. solnlnige
vogels); —pluim t., vederbos, reigerbos m.
bijstaan enz. : Aides-vouz les uns les autres, helpt (als sieraad op dameshoeden,
op paradehedden, op
elkander. - Zich zelven helpen, zich weren, niet den kop der staatsiepaarden enz.);
plunïswerkeloos blijven : Le viel vent qne ion s'aide, de bos, panes m.;paardenharenpomponheimbos,
op militaire
hemel wil, dat men zelf zijne krachten inspanne. hoofddeksels);— glaspluim t. (van m.
fijn gesponnen glas
(Loc. pray.) Aide toi,le viel 't aidera, help u gemaakt) - trilnaald f., tremulant
m. (pluimvorzelven en God zal helpen ; God helpt wie zich zei- mige damestooi
van
edelgesteenten
of paarlen ; ven helpt.
vuurwerk n., waarvan de vonken eene glaspluins
Aidoiodynie, Aidolographie enz. , zie nabootsen ; - [Phys.] elektrische straalbundel (aan
A?DOIOD—.
dc einden en hoeken der geelektriseerde ligchamen);
Mel interj. Ach I och I oei I o wee!
zaad-, haar-, vederkroon 1., ptuimpjes
Aleul, m. Grootvader, vaders- of moeders- op [Bot.]
de zaden of vruchten van sommige planten ; ook
vader m. ; (p1. aieuls) - voorvader, voorzaat m., op vele insecten.
- [H. n.]Reiger m., met lange
van wien men afstamt.(p1. aienx). 1let meerv. vezelige veiren aan
den beneden rug (grande aigr-,
aleux beteekent ook : die in de verboopen eeuwen petite aigr-) ; - zeepaauw (zekere
vsschsoort) ; leefden (en heeft in dien zin geen enkelv. : Nos aleux vederschelp t. — uilaap rn (met eene
haarkuij' op
étaient anssi sages qne nons, onze ouden waren den kop).
zoo wijs als wij.
Aigretté, e, adj. Gekusfd, bevederd, behaard.
Aieule, 1. Grootmoeder f., (pop.) grootje n.
Aigretto, m. [Bot.] Provençaalsc/ie naam der
Aigaire, m. [Agr.] Afwateringssloot t.
gemeene zuring.
Aige of Aigle, t. [Mid.] Witte vlek f. vóór
Aigreur, m. Zuurheal, scherpheid t. (van
op den oogappel.
vruchten, dranken, spijzen) goorhesd t. (van melk,
Aigle, m. Arend, adelaar m. ; — man vaneen saus); - zuur n., zode f: ;zure oprtsping
t. (tee!
doordringend, sc/terpzinnig verstand. Avoir
—
des de tnaag) ; bitsheid, bitterhetd, schamperheid,
yeux d'aigle, zeer scherp zien; valkenoogen/iebben. spijligheid ; lwt zure, biitere, onaangeneeme ;.— aan;

-

-

AIGRIIîRE

AIGUIJJJJON]NIEUX.

vankeljke verbittering, oneenigiteid, ontstemdheid f.
- [Gray.] harde, te zwarte, te diep ingebeten

vertellen. Disputer sur la pointe, dune alg-, om een'
stroohoim, om eene nietigheid twisten. Elle ne salt
pas faire un point d'aig-, zij kun geen steek maken:
zij is traag eis dom. Fournir de dl etd'aig-s, vow
alles, zelfs voor 't geringste zorgen. Chercher une
alg- dans une botte de loin, eene naald ineen voc„
hooi zoeken, d. i. vergeefs zoeken.
Aigulild, (pr. it -gul-) adj. [Bot.] Naaldvormig.
Aigiiillée, (pr. t -gul-) f. Draad m., ons in
eene naald te steken, vadem n. draads.
AiIIil1er, (pr. t -gul-) v. a. Den staar ligten
met de staarnaald (in deze beteekenis verouder(1).
- [Manuf.] Alg- Ia sole, de zijde op den haspel
met de naald zuiveren.
Aigtiilletage, (pr. é-guï- )m. Het beslaan des'
veters. - [Mat'.] 1-Jet seisen, sjorren, de vreenigingswijze der einden van verschillende deden van
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plaatsen.

Aigiière, 1. Zure karnemelk met zernlen (als
varkensvoeder)
Aigriette, f. Zure leers f.
Aigrir, v. a. Verzuren, zuren, zuur maken,
zuur doen worden. La chaleur aigrit Ie lait, de
warmte maakt de melk zuur of goor ; - bits, spijtig,
onhandelbaarder maken, verbitleren, vertoornen:
L'infoitune aigrit les maiheureux, de tegenspoed
verbittert de ongelukkigen. Aigrir thou, God vertoornen. - Aigrir dèux personnes, twee personen
met elkander oneens maken, tegen elkander opzetten.
—Aigiir la souffrance, liet lijden verzwaren, gevoeliger maken. - Aigrir les affaires, de zaken
meer ingewikkeld, verward maken. - A1GIIIR, V. fl.
Zuur worden (gebruikelijker is s'aigrir) - S'AIGBHI
V. pr. Zuur worden; - boos, gaande, toornig,
driftig, verbitterd worden (van personen) ; pijn kijker, smartelijker, grievender worden; - meer
ingewikkeld, verward worden.
S Aigrissernent, m. Verzuring, verbittering 1.
Aigit, i5 , adj. Scherp, spits, puntig ;spits toeloopenã; - schel, doordringend, oorkwetsend (van geluiden(;—hevig, smarteljk, stekend, snijdend (van
ligchaams- en zielesmarten) ; - [ Mdd.] keet, spoedig
voortgaande. - [ Gram.] Accent aigu, sclierptoonteeken ('). - [ Math.] Angle aigu, scherpe koek.
Aiguade, (pr. é-gu-a-de) f. Waterplaats 1.
(voor de schep e i ter van versch water)
-

it: ' ;(1u, •ii ii'qli'i i'ifliilJ(i(l In.
1% nII1 ni. .1I.Ii' ."iiil(iil IV

m. - [Chas.] Ac11
.
(out ntir Its :lIicti ii I m-, de honden op de

ochtendjagt o/rigten.
Aignayer, (pr. ë-gua-ié) V. a. Doen waden,
in 't wed brengen; —uitspoelen, spoelen (dewascl ) .
Aigueniai-ine, t. Zeegroene, doorzigtige edel-

steen, beryl m.

Mguère, t. Lainpetkan, waterkan 1., met tuit
en kandsvat.
Aignierée, f. Eene lag petkan -vol 1.
Aigniliade, (pr. é-guï-lia-de) t. Drijfstok,
Prikkel m. (der ossendrijvers en voerlieden).
Aiglrillat, (ps. é-giti-) m. [H. n.] Soort van
zeehond, dorenhaai, speerhaai m.
Aignille, (pr. d-guï-lj') f. Naald, naainaald f.
Aig- ii broker, a piquer, borduur-, stiknaald ; Alga couclre, naainaald; Alg- ii enThaller, Alg- densbaileur, d'emballage, of a trois carnes, paknaald,
driekante naald; Alg- a rentraire, stopnaald ; Alga tapisserie, tapijtnaald, stiknaald ; Alg- it passer,
rijgnaald; Alg- it tricoter, breinaald; Alg- de tête,
liaarnaal!. l,i.sIuil : Ale- è rëseau, filetnaold;
-a !cs, :riiiikei i,(ii'lil ; Alg- a ralingue,
Ajiald
a
(om de lijken aan de zeilen te zetten)
Alg- it merliner, marinaald ; Alg- a gargousse,
kardoesnaald (der vuurwerkers). - [lion.] kvjjzer
(der uurwerken ; (van zonnew(jzers gebruikt men
liever style) ; Alg- des heures of petite alg-, uurwijzer m.; Alg- des minutes of grande alg-, minuutwijzer m. - Wijzer aan eene locomotief, die
met juistheid den graad der stoomkracht aangeeft;
u be
ook liet meckanisinus van om een vast pnt
weeglijke rails, ten einde de spoorwagens van den
eenen spoorweg op den anderen te doen overgaan. [Chir.] Naald der wondheelers : Alg- a appareil, verbandiaald, gewone naald; Alg- a catar cte, staarnaald ; Alg- ii fi stule, fistelnaald ; Alga inoculation, inentinqsnaald ; :Alg- is ligature,
hechtnaald; Alg- a séton, etterdragtsnaold enz.
Obelisk, pronknaald, tijdnaald, grafnaald. -- Torenspits f., naald. - Bergspits t., spitse bergtop m.
- Radeernaald (des- graveurs en einailschilders).
- Steenboor t. (der metselaars, der mijnwerkers).
- Steunpijler m. (bij bruggen). IJzeren arnsm.
eener lantaarn. - Wormziekte f. (der valken) . Spitse vissckersboot 1. - [H. n.] Naaldviscls, snaper,
sneeper m., zeenaald, zeeadder t. zeepaardje n. [Bot.] Alg- de berger ofde Vénus, Venusstraalm. Alg-s, p1., de stamperljes van de bloesems der vruchtboomen. - Alg- aimantée of de marine, magneet
naald. Lig- de cléclinaison, neigings- of inclinatienaald. - Alg- d'essai, toetsnaald. - Alg- de halance, tong t. - (Loc. prov.) De ill en alg-, 115
en vinrent a se guereller, van 't eene woord tot
het andere çjeraakien zij eindelijk in twist. Raconter
de lii en alg-, haarfijn, in al zijne bijzonderheden
a

-

,

,

't want.

Aignilleté, e, (pr. é-guï-) adj. (enpart.passt
van aiguilleter) Beslagen (van nestelband) ; - vastgesjord (van een kanon) . - ( fig.) Homme alg-, gedwongen, gemaakt mensch.
Ainil1eter, (pr. h-guI-) v. a. Toeveteren,
toerijgen (in dien zin niet sneer gebruikelijk) ; met veterband of nestelkoord beslaan ; - [Mar.]
Seisen, twee voorwerpen door touwwerk vereeni gen;
.- vastsjorren (van een kanon) - S'AIGL'ILLETE1I,
v. pi'. Toegeveterdworden ; - beslagen worden (van
veterban(!) ; - sect seisingen verbonden worden;
- vastgesjord worden.
Aignilletier,

m., -ière, I. (pr. e-guï-) Nestel

-

of vetermaker m., -maakster I.
Aign il lette, (pr . e-guï-) I. (eigenlijk en weleer
naaldje n.) -Veterband, veter- of nestelkoord, rfigsnoer is. ; - nestelsnoer n. (als militair schoudersieraad en livreiteeken der lakeijen). [Cuis.] Dunne
vleeschreep I. (van den rug eens gebraden vogels ) :
- [Mar.] lijn f., waarmede de seising gelegd c'ordt.
- Alg-s p1. [Mar.] rabanden ; standers of oplanpci's der katlesporen. - Nouer l'aig-, een' knoop in
den draad leggen. - (fig.) Nouer l'aig- a go., iemand den nestel knoopen (eene soort van bezwering
die 't volbrengen van den .Iiuweljkspligt moest
onmogelijk maken). - Courir l'aig-, op goed fortuin loopen (vase liederlijke vrouwen sprekende.)
(Pros.) Ii ne fait pas bon servir un maître qui
serre les viellles alg-s, mess wint weinig in de
dienst van een' gortenteller. - Lâcher l'aig-, zijn
gevoeg doen (in dien zin verouderd).
Aignilletir, m. (pr. éguï-) Hij, die de kraan.
omdraait, als de wijzer der locomotief een' te hoogen graad van stoomkrac h t aanduidt; ook de bestuurder der beweegbare rails bij overgang der
wagens op een' anderen spoorweg.
Aignillier, (pr. éguï-) en., -ière, f. Naalden-

maker m., -maakster f.; naaldenverkooper as.,
-verkoopster f.
Aignillier, (pr. éguï-) m. Naaldenkoker (tegenwoordig gebruikt men daarvoor enkel aTm).

Aiguillère, (pr. h-guI-) f. [Pcli.] .1jitxii , 1 11
Aigiiillon, (pr. é-uf-) in. Fri//el, ,,l.leik.

drjfstok m.; - angel m. (der bij» ? . ii.
- .zlansporing, aanprikkeling, opwekking I., aan-

drang, spoorslag m. : La gloire est un puissant
alg-, de roem is een veel vermogende prikkel, eene
krachtige drjfveir. - Bijtende, vinnige kritiek t.,
hekelend talent n. - [Tech.] I7erkees'de rigting I.
vase den diamant op het glas. - [Théol.] L'aigde Ia chair, de bekoringen van liet vleesch, th
vleeschelijke lusten. - t (Prov.) A slur hue, dur
alg-, eene verwénde tong behoeft sterk prikkelende
middelen. - AIGUILLONS, p1. Stekels (vase egels,
van de meeste vissclsen, ook van de oppervlakte der
planten) . - [Chas.] De punten van den drek van
't wild; die drek zelf.

Aiguillonné, e, (pr. e-guï-) adj. (en part.
passé tan aiguillonner) Geprikkeld; - aassgespoord ; - stekelig. - AI&UILLO1SNES m.pl. [H.n.]
Stekeldieress.
Al guilloiiner, (pr. ë-guï-) v. a. Prikkelen,
met dese prikkel voorfdrjven ; - aansporen, aan-

drijven, aanprikkelen, aanmoedigen, aanzetten,
aanporren, aanhitsen. - S'AIGUILLOrvEa, V. pi-.

.A angespoord, aangemoedigd worden ; - zich zelven aansporen.

Aiguilloirneux, etuse, (pr. c-guI-) Stekelig,
met stekels of prikkels bezet. (Mess zegt liever asguillonné.)

AIGTJILLOTS

-

AIMER.

Aigitillots, (pr. é-guï-) m. p1. [Mar.] Roer- bijbollen eener artisjok. - [H. n.] Naam vanvele
haken, roerbanclen, (op welke het roer in de emschelpen: Alle d'ange, engelvleugel; Alle large of
(!) . / iij(fl (1/fluIt)
1 it relsord, diklip t.; Alla da chauve-souris, vleêriguab1e, (pr. é-guï) adj. Sljpbaar , aan- muisschelp f. hanekam m; Alle de papillon, vimzetbaar.
dervleugel, guinésche toethoren m. - [Brass.]
Aigitisage, (pr. é-guï-) m. Slijping, wetting, Zeker engelsch bier, ale.
schepping f.; liet slijpen.
Ailé, e, adj. Gevleugeld, gevlerkt, gewiekt.
Aigiiisé, e, (pr. é-guï-) adj. (en part. passé Poisson ailé, vliegende visch m. - [ Myth.] Le
van aiguiser) Geslepen, gewet, gesclierpt, aan- cheval ailé, 'tgevieugeldpaard, Pegasus. - [Méc.
gezet, aangepunt, scherp ; -opgewekt, aangeprmk Vis ailée, vleugelschroef, handschroef f. [Bot.
Iceld, aangespoord. Avoii Ia langue aiguisée, Gevederd, van veîren of pluimpjes voorzien. -scherp van tong, bits zijn.
f. p1. [H. n.] Vleugelschelpen of -horens
Aiguiseinent, (pr. é-guï-) rn. Slijping F.; het (een geslacht van weekdieren).
slijpen. (Men gebruikt liever AIGIJISAGE, Z. aid.);
Aileron, m. Vleugelspits f.; - boutje n. (van
- aanprikkeling t.
een' gebraden vogel.) - via. f. (cams zekere visAiguiser, (pr. é-guï-) v. a. Scherp maken, scher schen); - schepbord n. (van een watermolenrad);
pen, slijpen, wetten, aanzetten, aanpunten ; - vaar- - zeker klein buitenwerk n. eener vesting. diger, vlugger, werkzamer maken, opscherpen, op- (Proc. et fam.) Se faire dormer sur les all-s, zich
wekken, verlevendigen, aanprikkelen, aansporen. La den hoogmoed, de snoeverij enz. laten afleeren.
Ailette, t. (verkleinwoord van alle) Vleugeltravail aiguise l'appétit, de arbeid scherpt, vermeerdert, verhoogt den eetlust, maakt hongerig. - (Loc.) tje n. - [ Tech.] Bezetsel, belegstuk n., voering t.
Aig- sas couteaux, zich tot den strijd, den aanval (van een' schoen, eene hemdsmouw, eene knus enz.).
- [Mar.] Verlengstuk der achterboorden.
voorbereiden. Alg- ses dents, zich klaarmaken om
Aillade, t. Knoflooksaus f.
eensgoed te eten. SAIGITISEEI. V. Jim. Ge.dejmi'ui, geAilleurs, adv. Elders, ergens anders, op acne
scherpt worden; ----- (i/('?i':'It. ,(i1iij/Iii1i1lü
andere plaats. - D'AILLEÏJRS adv. Daarenboven,
Aîgtiiserie, (pi,. -c iii- ) f. SIjjin'iij t.
Aignisetar, m., -euse, 1. (pl. ii-gtiï-) Sljjjni bovendien, voorts, wijders, ten andere, ten tweede,
behalve dat, overigens, van een' anderen kant; m. ; slijpster t.
Aiguité, (pr. é-guï-) t. [Mac.] Hoekigheid, in andere opzigten, anders, overigens, voor 10V6- van elders, van acne andere plaats.
kantqheid t.
Ai ll olis , m. Knoflooknat n. (in de fransche
S Aigûnient, adv. Bits, vinnig, op ruwe wijze. Antilles).
Ail, m. Knoflook, knooplook n. (Plur. Ails of
Aulx, waarvan het eerste to de tuiniers het meest
S Ailloliser, v. a. Met knoflook vermengen.
Ailure, t., Z. HILOIRE.
in gebruik is.)
Aimable , adj. Beminnenswaardig, beminneAlle, f. Vleugel m., clerk, wick, schacht f.;
- bescherming, bedekking, hoede, wacht, leiding, lijk, aanminnig; lieftallig, innemend, behageljk,
besturing t., toezigt n.: Un enfant na craint rico liefelijk, aangenaam, aantrekkelijk; goed, lief,
saus les alles de sa mère, een kind vreest niets vriendelijk, minzaam. - Ook als subst. gebezigd.
onder de deugden (de bescherming, hoede enz.) Adieu, ma tiOs aimalsla ! Vaarwel, mijn waardzijner moeder. [Poés.] Les alles lu temps, des ste! Faire l'aimable, den behaagzieke spelen. Un
vents, do plaisir, de l'espérance, de l'imagination aimalsle, een saletjonker.
etc., de vleugels (de vlugge vaart, de snelheid) van
S Aitnableinent, adv. Op beminnelijke wijze,
den tijd, van de winden, van 't vermaak, van de minzaam enz., Z. AIMABLE.
Ainmant, m. Zeilsteen, noordsteen, magneet
hoop, van de verbeelding enz). - (Loc. prov. et
j ,

-

-

fig.) La

peur lui donne des alles, lui met des

alles aux talons, de vrees jaagt hem voort, versnelt, bevleuqelt zijne schreden. Ii na bat plus qua
dune alle, hij is zijne beste kracht, zijn' meesten
invloed enz. kwijt, 't loopt met hem op een eind.
Cda na va qua dune alle, dat goat traag, lam,
sukkelend voort. Rognar las alles a qn., iemand
kortwieken, iemands magt, invloed, uitgaven enz.
besnoeijen. Voler avant d'avoir das alles, willen
vliegen voor men vleugels heeft, iets boven Zijne
krachten ondernemen. N'avoir pas l'aile assaz forte
iets moeijeljks ondernemen. Voler da sas propras
alles, op eigen wieken drijven, op eigen voeten
staan, zelfstandig handelen. Tirai one plume de
l'aile P qn., iemand eene ccie uit den staart trekken,
hem plukken. Tirer dune chose pied ou alla, haring
of kuit van iets hebben, er op eene of andere wijze
voordeel van trekken. Battre da l'aile, vermoeid,
in verlegenheid zijn. En avoir dans l'aile, ernstig
ziek worden; een verlies, eene schande ondergaan,
een' tik krijgen, verliefd worden. Baisser sas alles,
zijne vlerken (den moed) laten zakken. A tire d'aile,
met den meesten spoed. - [Mii.] Vlenel m., zijgedeelte van een in slagorde !;r.ml1iiiiiI legti, ook
van eene vloot. Alla en lair, ligt om te trekken
vleugel. - [ Fortif.] Zijde of flank (vaneen bolwerk)
het uiteinde (van een horenwerk cmiv.) - [ Tech.]
Vleugel, zijgedeelte van een gebouw. Alles dune
église, lage zijden of kleine gewelven naast het
groote. Alles dune éclusa, zijmuren eener sluis.
Alles da mouche, klinknogels, latspijkers. - Alla

(de moulin a vent) molenwiekf., molenzwengelm.
Tourner l'aile an vent, den molen naar den wind

zetten; - tand m. van het rondselrad ; blad n. van
den windvang (in een uurwerk) ; - zijrand m.
(van een' hoed) ; -- zijkant m. (vaneen' straatweg,
acne straat) ; - losse boden rand m. om de in
lood gezette ruiten; oor n. van eene lardeerpriem.
- [Cuis.] (Vleugel van een' gebraden vogel). -

[Anat.] Alles du nez, de l'oreille, des poumons,

neus-, oor-, longenvleugels ; Alles de la vulva,
schaamlippen. - [Bot.] Bijtak m., bijvrucht t. (die
naast een lioofdtak oflmoofdvrucht uitschiet) ; veirtjes of pluimpjes (aan vele zaden) ; Alles d'artichaut

m.; - iets aanlokkelijks, aantrekkelijks n., aantrekkingskracht f., lokaas n. - Aim- arme, gewapende, beslagen magneet. Aim- gënéraux, zeilsteen, die zijne kracht gaarne mededeelt. Aim- rigoureux, sterke magneet (die een' zwaren last
draagt) . - [Chim.] Aim- arsmnical, gesmolten
mengsel van gelijke deden zwavel, spiesglans en arsenicum. - Aim- da Ceylan, Z. TOURMALINE.

Ainiant, e, adj.Bemmnnend,liefhebbend; snenschlievend; vriendelijk, innemend.
Aitnantaire, adj. [Minér.] Zeilsteen bevattend: Mine aim-, zeilsteenmijn t.
Aiinantation, t. Mededeeling t. der zeilsteenkracht; het magnetisch maken.
Ainianté, e, adj. (en part. passé van aimantar) Met zeilsteen bestreken, magnetisch. - Alguille aim-c, kompasnaald f.
Almanter, v. a. Met :il.ti'e,i be;;lr(jkm'n. magnetisch maken, de eigenscimajiJicim il's ilxf'ns mededeelen. - S'AIMANTEII, v. pm-. Magnétisch worden.
S Almantln, e, adj. Wat den zeilsteen eigen
is, daartoe behoort: Force aim-a, zeilsteenkracht t.
(nu force magnétique).
Almé, e, adj. (en part. passé van aimer) Bemind, geliefd.
Aliiier, v. a. Beminnen, minnen, liefhebben,

lieven; behagen scheppen, genoegen vinden, gaarne
doen. Aimer P lire of Aimar la lecture, gaarne
lezen, smaak in 't lezen hebben. L'olivier alma las
pays chauds, de olijfboom bemint (wast het liefst,
gedijt het best) in warme landen. - AIMER
MIEUX, liever hebben, liever willen, meer houden
van, de voorkeur geven aan. J'aime mieux danser
qua chanter, ik heb meer smaak in het dansen
dan in 't zingen. J'aima mieux danser qua de
chanter, ik wil (nu) liever dansen dan zingen. (Loc. prov.) Qui Nan alma, Man chiDe, wie zijn
kind lief heeft, xpaarf de roede niet. Qui m'aima,
me suiva, wie in ij lirflit'eft. volge mij. Qui maime,
alma mon (uien, wie iimij lief heeft, bemint ook
mijn hond (d. 1. (11 lie! iimljm'). 11 alma mieuxdeux
oeufs qu'una prune, hij geeft aan een groot voordeel
de voorkeur boven een gering. Alma mieux un
tians qua deux tu l'auras, heb liever één> yoga mii

AIMOSCOPIE

AlS

de hand dan twee in de vlut. Almer comme hi
prunelle de l'oeil (de ses yeux), als zijn' oogappel

Cette maison est sur un grand air, dat huis is op
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beminnen.

SAIMER, V. pr.

*

een' grooten voet ingerigt (men zegt doorgaans
sur an grand ton, sur an grand pied). Prendre

El/sander beminnen; - zich zel- lair da bureau, zoeken uit te vorschen hoe de geven beminnen, niet zich zelven ingenomen zijn. voelens zijn van hen, die over eene zaak moeten
S'aimer dans un lièu, gaarne op eene plaats zijn; beslissen. Une maison en bel air, een schoon,
daar tieren, liefst groeijen enz. : Les saules sal- luchtig gelegen huts. Battre lair, groote beweging,
ment (liever se plaisent) dans les lieux humides, veel geschreeuw maken. Ne faire qua battre lair,
de wilgen groeijen liefst op vochtige plaatsen.
vergeefsche moeite doen. (pop. et fa?n.) Avoir lair
i%inioscopie, Z. HEMOSCOPIE.
it Ia danse, geschiktheid, aanleg tot dansen hebben.
Ainard, im Strik in. of lus I., ons liet net aan (pop.) Se donner de lair, zijne biezen pakken, de
vast
te
maken.
plaatpoetsen. Par air, uitijdelheid, uiteigenliefde,
een touw
Aine, f. Lies f. - 11outen speetje n., waaraan uit pralerij. - EN LAIR, adv. (eigenlijk) in de
men de haringen rjgt ons ze in den rook te han- lucht: Tirer en lair, tirer an coup en lair, in
de lucht schieten, zonder het schot op eenig doel
gen. - Blaasbalgleder n. (der orgels).
Atné, e, adj. en subst. Eerstgeborene, oudste: te rigten; ( fi g. et fam.) vergeefsche moeite doen,
Fils aînd of Amné, oudste zoon; Fille amnde of zijn doel niet bereiken. Tout le monde, toute Ia
Aînde, oudste dochter. - Ouder (van het tweede viiie, toute la maison est en lair, iedereen, de
kind met betrekking tot liet derde enz.; ook in 't gansche stad, 't gehieele hüis is in rep en roer.
algemeen van iemand, die meer jaren telt) Ii est Etre en lair, ètre tout en lair, geen steun hebvotre aîné de dix ans, hij is tienjaar ouder dan gij. ben, niet ondersteund zijn of schijnen: Un dsca
Alnesse, 1. Eerstgeboorte t. - Droit dam-, her en lair, een zwevende trap; Un cabinet en
eerstgeboorteregt n.
lair, een hangkamertje. Avoir toujours le pied en
lair, être toujours en lair, altijd op sprongstaan,
± Ains, conj. Maar.
Ai,isì, adv. Dus, aldus, zoo, alzoo, op die wij- (one af te reizen, uit te gaan), attijd loopen en
ze, in dier voege, dusdanig. In elliptische uit- springen, nooit rustig zijn. Toute sa fortune est
drukkingen neemt het vaak den vorm van een en lair, zijn ,gansche fortuin berust op niets devoegwoord aan en laat zich dan overzetten door: geljks [Mil.] Etre en lair, eene ongunstige, slecht
derhalve, gevolgeljk, bij gevolg, diensvolgens. - verdedigde stelling hebben. Parler en lair, in den
Ainsi soit-il 1 het zij zoo, Amen I Pour ainsi par- wind (d. i. vruchteloos) praten. Des contes en
ier, pour ainsi dire, om zoo te spreken, om zoo te lair, sprookjes, praatjes, verzinsels. Des menaces,
zeggen. On est ainsi fait, zoo zijn de menschen, des craintes en lair, vergeefsche bedreigingen, bedat is de eeuw. II est ainsi fait, dat is zoo zijn zorgdheden. Raisonner en lair, in 't honderd praten. Bhtir en lair, luchtkasteelen bouwen. Faire
aard.
des vers pour une Iris en lair, verzen voor een
Alol of Ajol, m. Soort van blei of bliek F.
Air , m. Lucht f. Air atmosphérique, damp- denkbeeldig wezen, voor iemand , die ni es ,iooit ge:ien
krinqslucht. Le grand air, de open lucht. Pren heeft, maken. - AIRS, pi. Lucht, huhitin jude, uitdre lair ,, versche lucht (een luchtje ) scheppen. gestrektheid F. des dampkrings : L'immeiisìtd des
Lair natal, de vaderlandsche lucht. Changerdair, airs, de onmetelijkheid der lucht; - zekere schijnhoevan lucht (van klimaat, land) veranderen. Mettre danighieden : Prendre des airs, gemaakte manieren
of exposer qc. P lair, iets te luchten zetten. Don- aannemen. Se donner des airs, de grands airs,
ner de lair a une chambre, eene kamer luchten, hoofsche manieren nabootsen, den man van aanzien
er de lucht laten doortrekken. Donner de lair it spelen, zich grootse/t aanstellen, zich veel inMn tonneau de bière, het zwikje uit een vat bier beelden.
Airage, m. Luchtverversching f. in eene mijn.
halen (opdat de dampkringsdrukking het vocht
Airain, m. Geel-koper, a. (een mengsel doordoe uitvloeijen); - gas n., elke veirkrachtige, onzigtbare vloeistof, die eenige overeenkomst met de gaans van 100 deden koper en 8 tot 12 deelen.zink).
lucht heeft: Air vital, levenslucht, zuurstofgas; Une statue d'airain, een koperen standbeeld. - wind m. (de lucht in beweging). Air frais, Un coeur d'airain, een ongevoelig, onmebdoogend
koeltje. Ii ne fait point d'air, er is geen wind, hart. Un front d'airain, een koperen, schaamtegeen togt. Se tenir entre deux airs, op den togt loos voorhoofd, L'airain tonnant, het donderend
staan. Coup d'air, gevatte koude, verkoudheid 1. koper of metaal (d. i. het kanon). L'airain fatal
- Wijze, manier F. van doen, spreken, zich te sonne, 't noodlottig metaal (d. i. de klok) klinkt,
Isleeden enz.; uiterlijk aanzien, voorkomen, aan- slaat. Un siècle dairain, eene rampspoedige eeuw,
schijn, gezigt, uitzigt, gelaat, wezen n., houding; een slechte tijd. Un del d'airain, eene drooge,
gelijkenis F., zweem m. Avoir lair noble, grand, zwoele, drukkende lucht. Un voile d'airain, een
een deftig, grootsch voorkomen hebben. Lair da ondoordringbare sluijer. Bâtir sur I'airain, stevig,
monde, de Ja cour, de manieren, gebruiken van voor 't nageslacht bouwen.) (Prov.) Les injures
de groote wereld, van het hof. Avoir lair dun s'icrivent sur l'airain et les bienfaits sur le sable,
fripon, er als een schelm uitzien. Un air de mys- men vergeet de beleedigingen nooit, de weldaden
tère, een geheimzinnig gelaat. Vous avez lair zeer spoedig.
Aire, f. Eik effen oppervlak n., inz. de dorschd'avoir trop hu, gij schijnt te veel gedronken te
hebben. - Wijs, zangwijs F.; zangstukje, gezang, vloer m., deel F. - [Géom.] Ruimte F., vlakteinliedje, deuntje a. aria F. N'être pas dans lair, houd, mJ, vlakte-uitgebreidheid f. (eener figuur).
zijn, de wijs niet hebben. Un air it [Mar.] Windstreek, kompasstreek m.; snelheid of
van de wijs
boire, een drinklied. - [Mar.] Snelheid, vaart F., vaart F. van een schip (ook air in. geheeten, z. old.)
gang m. (van een schip). Un air de vent, eene - [Arch.] L'aire dune maison, de ruimte f. tus
windstreek (Het wordt als zeeterns ook aire ge- schen de muren, de ruimte in den dag. L'aire
schreven en is dan vrouwelijk.) - [ Man.] Gang dun bassin, de grondvlakte F. (van cement of klei)
in., wending, houding f.: Ce cheval va a tous airs, van een dok. L'aire d'un plancher, de snortellaag f.,
dat paard maakt alle wendingen, die men ver- waarop de vloertegels komen. L'aire dun pont,
kiest, doet wat men wil. - [ Peint. et Sculp.] Un de bovenbekleeding van eene brug. - [Fauc.] Nest n.
air de tête, de houding van een hoofd, kop, de van een' roofvogel. Un faucon de bonne aire, een
wijze, waarop een hoofd geteekend en aangebragt volk van goed ras. - [ Anat.] Tepelkring in. (doorle gebeden). - [Astrol.] Lichtkrans m.,
is. Ii n'y a pas hair dans ce tableau, de voor- gaans ardo
werpen scheiden zich niet behoorlijk van den, grond ichtkroon f. (om de zon en andere sterren). af. [Fauc.) L'oiseau prend lair, de vogel stijgt te [Tech.] Bovenvlak n. van een groot aanbeeld.
hoog, uit het gezigt. Nouer entre deux airs, op Kleinste der vierkante bekkens van een zoutmoede wijze der roofvogels vliegen. - [Liturg.] Sluijer ras. Gevulde plaats in open vlechtwerk.
Airée, f. Bed. n., hoeveelheid schoven, die men
iii. over den miskelk in de griekse/te kerk. (Loc.) Prendre an air de feu, zich een weinig in eens ter dorsching op den dorschevloer brengt.
Airelle, f. Myrtenbezie, boschbezie , blaauwe
warmen, bij 't vuur gaan. Je connais des paroles sur eet air lit, 'k heb er al van gehoord, de bes F.; - myrtenbezie-struik in.
Airer, v. a. [Fauc.] Nestelen, zijn nest maken
zaak is mij reeds bekend. Ce sont des gens da bel
air, da grand air, 't zijn lieden uit de groote we- (van roofvogels).
Als , m. Plank, deel 1., bord, winkelluik,
reld (tegenwoordig meest ironisch gebezigdvan menscheii, uit lager' stand, die de manieren, de klee- blind; paneel n.; Tech.] Naam van velerlei
ding, de taal der grooten pogen na te bootsen). planken of horden in verschillende ambachten ge-

AISANCE

,

-

bezigd. - [Boucli.] ha/thank. - [Md.] Spalk. (Men
gebruikt doorgaans éclisse) - (fam.) Renferm
witre quatre ais, gekist, in de doodkist gelegd.
Aisanee , t. Losheid, gemakkelijkheid, ongedwongenheid, vaardigheid f. (in verrigtingen, manieren, spreken enz.) Welstand rn., bemiddeldheid, gegoedheid, onbekronepenlieid, ruimte t.
acm vermogen, van bestaan. - Aisances, t. p1.,
00lk, cabinet dais-, lieux dais- bestekamer t., sekreet n. Fosse dais-, selc'reetput m. - [Jur.] Geregtigdlieden, servituten.
Aiscean, m., Z. AISSETTE.

Aise, t. Genoegen n., blijdschap, vreugde, tevredenheid 1., welbehagen n., schik m. - Gemakkelijke', geriefelijke toestand m., gemak n.,
rust, ongedwongenheid 1. - (Loc.) Mettre qn. a
Son aise, iemand aanmoedigen, gerust stellen.
Etre a son aise, fort a son aise, zich Vrij kunnen
bewegen, onbelemmerd zijn; er wel of warmpjes inzitten, een goed bestaan hebben. (Prov.) Ii nest malade quo de trop «also, 't gaat hem al te goed, hem
deert niets dan zijn te lui en lekker leven. 5 Paix
et aise, vrede en gemak; Vivre en paix et aise,
rustig en stilletjes leven. (lam.) Se mettre a son
aise, met te veel vrijpostigheid, gemeenzaamheid te
werk gaan; (soms ook) tegen de welgemanierdheid
zondigen. N'en preiiclre qu' is son aise, zich geenszins overhaasten, niet meer of minder doen dan
't ons zelven bevalt. A votre aise tot uwe bevelen I geheel tot unie dienst! wanneer gij wilt! (iron.) geneer es niet! (tot iemand, die zich teveel
vrijheden veroorlooft. - A L'AISE, adv. Zonder
moeite ligteljk, gemakkelijk, op zijn gemak. AISES, t. p1. Gemak: Aimer, chercher ses aises,
zijn gemak lief hebben, zoeken.
Abse, adj. Blijde, verblijd, vervenoegd, vrolijk.
Aisé, e, adj. Gemakkelijk, ligt (te doen); gesnakgevend: Cela vous est bien aisé a dire, gij
hebt goed praten. Cot homme est aisé a vivre,
die man is zeer handelbaar in den omgang. Avoir
des manières visies, ongedwongen manieren hebben. Avoir l'esprit aisé, eene vlugge verbeelding,
vlug begrip hebben. Un habit aise, een gemakkelijk
zittend kleed. Une morale aisie, eene te ruime, te
rekkelijke zedeleer. - Bemiddeld, gegoed.
Aiselle, 1. [Bot.] Beetwortel m., die van buiten rood, van binnen wit is.
Aisenient, m. Gemak n. (Proc.) A son point
of aisement of A sos boos points et aisements, op
zijn gemak; op zijne muii(jes; - Weleer ook gebezigd voor : geheim gemak, sekreet n., en voor de
gemak aanbrengende voorwerpen (i'ijtuig , huisraad enz.)
Aisétnent, adv. Gemakkelijk, ligteljk, zonder
moeite.
Aissade, 1. Punthouweel n. - [Mar.] Broe
king f.
Aissantes, t. p1., of Aisseaitx , Aissis,
Eai-deanx , m. p1. Dekplanken, dakboorden
(der rietdekkers)
-

Aissaugne , assaugue of essangue, 1.
[Péch.] Zaknet n., soort van zegen f.

Aisselier, M. Tech.] Draagband m., bindstuk n.; - verlengde arm of vleugel van een rad.
Aisselière, t. [Tech.] Bodemstuk n. van een vat.
Aisselle , t. [Anat.] Oksel m. , schouderholte t. [Bot.] Blad- of twijgoksel (binnenwaart.eclte hoek onder het aankechtpunt van een blad
op een' tak of van een' tak op den stam). [Mar.] Aiss- dune ancre, ankeroksel (de binnenhoeken gevormd door de schacht en de armen
van het anker).
Aissette of Aiseette, t., Aisceati of Ais
Disseltje, krom kuipersmes n.
-seai,m.
[

Aissien, in., Z. ESSIEEJ.
Aisson, in. [Mar.] ,Vierarmig ankertje n.
Aitiologie, t., Z. ETIOLOGIE.
Aitone of Aytone, t. Soort van huislook. n.
Aitres of E t res , m. p1. Toebehooren n., bij-

gebouwen.

Ajo, m. [Bot.] Gele narcis 1., krokusje n.
Ajone, m. [Bot.] Stekende brein t.
Aj oupa, m. lvoodhut t., ruw oppalen rustend

bladerdak n. (in de koloniën).
Ajouré, e, adj. [Bias.] Doorbroken, d.00rluch-

tug met openingen.
,

Ajourné , e, adj. Uitgesteld, verdaagd; [Jur.J Gedagvaard, gedaagd.

AJTJSTETJR.
Ajournable, adj. Uitstelbaar, wat men mag

en kan uitstellen.

AjolernerneHt, m. Uitstelling t. tot een' anderen dag; uitstel n. - [ Jur.] Dagvaarding, daging, indaging 1.
Aj ourner, V. a. Uitstellen, verzetten (tot op
een' anderen dag of tijd. - [ Jur.] Dagvaarden,
dagen, voor 't geregt roepen tegen een' bepaalden
S'AJOUIENER, V. pr. Uitgesteld worden.
La chambre s'est ajournie, de kamer heeft hare
eerstvolgende zitting op dezen of dien dag bepaald.
Ajoutable, adj. Bijvoegbaar.
Aj outage, m. [Tech.] Bijvoegsel, Z. AJIJTAGE.
Ajoitté, e, adj. (en part. passe van ajouter)
Bijgevoegd, toegevoegd.
Ajonté, m. [Imprim.] Bijvoegsel (op handschriften, proefbladen enz.).
Ajoutée, t. [Giom.] Verlengde lijn f.; verlengstuk n. eener lijn.
Ajositer, v. a. Bijvoegen, toevoegen, bijdoen,
toedoen, bijtrekken. - Aj- l'action aux paroles,
de daad aan 't zeggen paren. La moilestie ajouto
au m e rite, de zedigheid verhoogt, vermeerdert (geeft
meer waarde aan) de verdienste. - Aj- tot, ge100f staan, gelooven. - Aj- a la lettre (an conto,
au texte), een verhaal opsieren of aankleeden; er
van 't zijne bijdoen. - S'AJOUTER, V. pr. Bijgevoegd worden; zich bijvoegen, zich aansluiten.
Ajontoir, m. [Tech.]

Z. AJOUTAGE.

Ajoatvé, m. [Bot.] Guinésche laurierstruik m.
Ajoux, m. [Tech.] Houvasten, twee ijzeren
veiren Ier vastzetting Van de trekplaat.
Ajust, IlL [hint.] .;litsf. (ter aanhechting care
twee einden tlilJ 1') . F a ire ai-, splitsen.
Aj ustage, m. Vere//'ening t. der muntstukken
doorafcijling, justéring, ajustiringf.
AjustelHent, m. Juist- of gelijkmaking, vereffening (der 'muntplaatjes), ijking t. (der gewigten,
maten) ; - verfraaijing, versiering t. (van een huis,
tuin enz.) ; - tooi, opschik m., sieraad a. (vooral
van vrouwen) ; - schikking, bemiddeling t., vergelijk n.
Ajitsier, v. a. Juist of effen maken (door afneming van het te-veelof bijvoeging van het te-kort) .;
vereffenen of j us t é ren (de muntschjjfjes, eer zij
den stempel ontvangen) ; ijken (der gewigten ere
maten) ; - schikken, regelen, rigten, juist zetten,
behoorlijk plaatsen, zamenvoegen (b. v. de verschillende deelen eener machine, de voorwerpen eener
schilderij, de draperien van een standbeeld enz.);
aanpassen, pas maken, aanbrengen, doen aan- of
insluiten. (In eig. zin zegt men: Aj- une chose a
une autre; in fig. zin: Aj- une chose et une autre:
On ajuste un couvercie a une holte ; on ajuste la
devotion et Ja coquetterie.) - Bevredigen, verzoenen, bijleggen, in der minne schikken; - overeen
brengen (twee schrijvers, woorden). - Aanleggen,
mikken (om te schieten): Aj- son coup, goed mikken, het wit goed in 't oog vatten. - Opsieren,
opschikken, optooijen , versieren; netjes kleeden,
kappen, opsmukken; - (iron.) toetakelen, leeifjk
havenen, teisteren, mishandelen. - [Mus.] Stemmen,
(men zegt liever accorder) . - [Man.] Aj- un cheval,
een paard afrigten, dresseren. - [Mar.] Splitsen,
twee touweinden hecht ineen werken. - (Loc.) Ajtoutes chases pour un dessein, alle maatregelen
nemen om in een plan te slagen. - On la ajusti
de toutes pièces, hij heeft zijn proces met de kosten
verloren; ook: hij is deerlijk over de tong gegaan
(men heeft allerlei kwaad van hem gesproken). (Prov.
etpop.) Ajustez vos fiûtes, ziet het eenste worden,
legt de zaak bij ; ook: let wel wat gij doet, pas op
uw tellen, neem uwe maatregelen.
S'AJUSTER, V. pr. Goed gerigt, geplaatst, aangebragt, aangepast worden; passen, bij elkander
passen, met elkander overeen komen ; elkander
lijken ; - zich schikken, zich rigten ; - eens warden, overeen komen, elkander verstaan; - zich gereed maken, zich in postuur stellen; - zich optooijen, zich kleeden.
Ajustesse, t. Synoniem met ajustement in
den zin van tooi, opschik.
Ajusteur, m. [Tech.] Werkman, die de verschillende deelen van een werktuig ineen zet (in 't
horologieenaken heet hij finisseur), zamenvoejer,
monteerder ; - vereffenaar m. (der muntplaatjes).
- Balancier ajusteur m., maten- en gewegten-makey (volgens de 'rijks-standaards of leggers).

AJIJSTOIR

ALBUM.

Ajustoir, m. [Monn.] Vereffeningsscltaal,

't nseerv. gebezigd); — alarmklok t. — Donner les
al-s, de voorposten verontrusten. Vivre dans les al-s,
in gestadige onrust leven. — (Proc.) L'alarme est au
canip , de vergadering, 't gezelschap is in rep
en roer.
Alaniié, e, adj. (en part. passe van alarmer)
Ontsteld, verschrikt, onthutst, door schrik, angst,
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muntschaal, (l(1jU.st('ti-lJ(11VIIi. f. (waarop de muntplaatjes vóór (Ie' slempeling gewogen worden).
Ajnsture, 1. [iVlarëeh.j Geringe groef in een
hoefijzer ter betere aansluiting.
Ajutage, in. [Tech.] Buisje of pijpje n. ter
vereeniging van twee c/ieniisclu toestellen; bek m.
of mondstuk n. eener fonteinbuis, eener gaspijp.
Akanthicone, Akanthiconite, Areiido
li the , f. [Minér.] Don/cerblaauw -groene, ondoor-

igtige talksteen in.

z

Aknèine, wij. [Méd.] Zonder beenen of dijen.
Akologie, f. [Méd.] Leer der uitwendige heelmiddelen. (Alen zegt doorgaans pharmacologic.)
Akystiq nes , adj. en subst. m. p1. [II. n. ] Viswhen zonder zwemblaas.
Alabandine, Albandine en (minder goed)
A1niandiiie t. Gla.ctccii in. , edele.ctcentc tns.cchns

den robijn en

Alabarehie, t. Waardigheid van a lab arch
of stadhouder der Joden van Alexandrid. — Tolregt II. van den vee-doorvoer te zilexandriC.
Alabastrin, e, adj.zilbastachtig.
Alabastrique, adj. Wat het albast betreft.
Ook als subst. t.: de kunst om het albast te bewerken.
Alabastrite of Alabastre, 1. Gipsalbast,
raIse/i albixt ii.. (e) i'ilt, korrelige, fline n b((rflC
gipssoort, :ln' jwii ((i• 19 1I..; (II. rtaste,i U lt(i j'b;n ilele
en waarvan men vazen zonder ooren maakte, die
men alabastrons of alabastros noemde.
t Alâchir, v. n. et a. Weekel(jk, verwijfd
worden of maken. — S'ALACHHI, v. pr. Flaauw
vallen, bezwijmen. —± Alâchisseinent, m. Verslapping t., krachtverli es n. •
Alaciite, f. Lt irn:lg/n'eil, opgewektheid, wakkerheid t.
Alactaga of Alagtaga , m. Tartaarscite
springhaas in., pijlrat t.
-i- Alaitlir, v. n. Leeljk worden.
± Alaigi'eté, 1., Z. ALACRITÉ.
F Alaigrir, v. a. Vervrolijken, opwekken,
-

wakker maken.

Alaise, Alaiser, Z. ALÈZE en ALESER.
Alaisier, v. a. Gemakkelijk maken, verligten.
-I Alalie, f. Onvermogen n. om te spreken ; toe-

vallige stomheid t.

Alaiiibic, m. [Chin.] Destilleerkolf f., -helm m.,
overhalingstoestel n. — Passer une affaire par l'al-,
Mettre (tirer) one affaire it la!-, eene zaak rij-

pelijk, grondig, van alle kanten onderzoeken, haar
wikken en wegen.
Alarnbiqué, e, adj. (en part. passi van alambiquer) Gekunsteld (van den stijl) ; — vermoeid,
afgefoold (van den geest).
Alambiquer, v. a. Overhalen, destilléren.
(fans.) Al- l'esprit, den geest vermoeijen, afwerken.
— AlIez au fait, sans al-, ga regt op de zaak aan,
zonder haar uit te pluizen, zonder spitsvindigheid.
Alarnbiquenr, m. Overhaalder; — uitpluizer,
vitter, woordenzifter m.
Alan, Allan of Alain, m. Bulhond m., voor
de wilde -zw(jnenjagt.
Alana, f. [Minér.] Polijst-aarde t., roodsteen m.
(in plaats van tripel gebruikt).
Alandier, m. [Tech.] Oven/ward m.
Alandine, t. [Bot.] Synoniem toet aIORINGE.
-I- Alangonri, e, adj. (en part. passi van

alangourir) Kwijnend, zwak; smachtend.
-(- Alangonrir, v. a. et n. Kwijnend maken,
kwijnen.
j S'ALANGOURIR, v.pr. Kwijnend warden; — verliefd worden.
AIaHgnir, v. a. Kwijnend maken. -ALANGUIR,
zijne
V. a. Kwijnend, zwak, ontzenuwd zijn;
geest/wacht verliezen. — S'ALANGUIR, v. pr. Kwij
—

-

-

nend, smachtend worden, verslappen.
Alanguissernent,

nxêrslagtigheid t.

M.

Verflaaueving, flaauwte,

Alaqiie, t. [Arch.] Plint t.
Alaquéea, t. (pr. qu=cou) [Minér.] Bloed-

stelper n. (oostindische steen) .

Alttrgner, v. a. [Mar.] In zee steken, liet

ruAme sop kiezen.

Alarmant, e, adj. Onrustbarend, ontstellend,
ontroerend, verontrustend.
Alarme, t. Wapen-, hulp-, nood-, brandkreetm.,
alarm n., plotselinge schrik, ontsteltenis, onrust,
beroering t.; — bezorgdheid 1., kommer, angst m.,
hevige ongerustheid t. (in dezen zin doorgaans in

kommer, vrees bevangen.

Alariner, V. a. Alarm slaan, den atarmhiet
geven; verontrusten, doen schrikken, ontstellen,
verslaan, vrees of schrik aanjagen, vervaard maken,
beangstigen, beroeren; — ook: kwetsen, beteedigen:
Des expressions qui alarment les oieilles pudiques,

uitdrukkingen, die kuische oat-en kwetsen. — S'ALARMER, C. pr. Ontrust, verschrikt, beangst worden,
ontstellen, schrikken, zich verontrusten, zich vervaard maken.
Alarniiste, m. Onrustverwekker m.

Alas, m. [Pèch.] Vischnetvletegel in.
Alaterne, m. [Bot.] Soort van kruis- of wegedoren in. (eene sierplant in tuinen).
Alatli, in. Amerikaansche zeeraaf f.; MesScaansche ijsvogel m., vischeter m.
Albandine, Z. ALABANDINE.

Albarelle, t. [Bot.] Eetbare paddestoel m.,
die 0]) den kastanjeboom en witten populier coast.
Albation, Z. DEALBATION.

Albâtre, at zIlbast, albaster n., marmerachtige,
witte, paljstbare steen. - Un cou d'alb-, een atbasten, d. i. zeer blanke hals.
Albatros, in. (pr. —tro -ce) [H. n.] Stormvogel in., groote watervogel in den Zuidelijken oceaan.
Albe, Albette, Albète, Z. ABLE, ABLETTE.
Alberge, f. [Bo t ] Hartperzik t., soort vein
vroegrijpe perzik. Alb- jaune, saffraanperzik t.
Albergeage , Albergement , m. [Féod.]

Verbl(fsregt, het regt van een' heer om in t huis

i'l(i, :i;/ln'll t'(lt.sOl [jii' intrek te nemen. – [Jur. anc.]
Jdi/'piu/t t.
t Alberger, V. a. Herbergen, huisvesten. —

In erfpacht geven.

Albergier, m. [Bot.] Hartperzikboom m.
Albernus, nt. [Corn.] Levantsch kamelot n.
Albicante of ()arnie, t. [Jard.] Klaproos,

windroost., soort van anemoonmetvuilwitte bladeren
Albicaude, adj. [El. n.] Met witten staart.
Albicaule, adj. [Bot.] Met witachtigen stengel
of stam.
Albiceps, adj. [H. n.] Met wit hoofd.
Albicolle, adj. [H. n. ] Met witten hals.
Albieore, in. [H. n.] Groote makreel m.
iLlbicorne, adj. [H. n.] Metwittevoelsprietttn.
-[. Albifleation, Z. DEALBATION.

Albiflore, adj. [Bot.] Met witte bloemen.
Albimaculé, e, adj. [H. n.] Met witte vlekken, witgevlekt.
Albimane, adj. [H. n.] Met witte handen of

voorvoeten.

Albiu, e, adj. Witkleurig alsde albinos (z. old.).
Albinerve, adj. [Bot.] Met witte bladerribben.
Albi n isme, in., Albiiiie,f. zilbinismus it.
afwijking in de hcwerktteiqing van dieren en planten,
maar mural rwi (It'll iiu'ux(l?, : elm h'tiii'ihidt door

de wit/meid der huid en der haren en de kennelijke
road/meid van den oogappel.
Albinos , m. (pr. — no -ce) Witteling, kakkerlak, witteneger, blanke moor m. (vgl. Albinisme).

Sommige schrijvers hebben ALBINA van eene vrouw
gebruikt.
Albipède, adj. [H. n.] Met witte pooten of
voeten.

Albipenne, adj. [H. n.] Met witte vleugels.
Albiqite, t. [Minér.] Witte bolus m.

Albirostre, adj. [H. it.] Met witten snavel.
Albitarse, adj. [H. n.] Met witte voorvoeten.
Albite, t. [Minér.] Witte sc/marl ni.
Albiveiitre, adj. [II. is.] Metwittenbusk, wet-

buikig.

Aibra", Alebran, Albrent, Z. UALBRAN.
Albrei.er, Z. HALBRENER.
Albu'iné,e, adj. [Anat.] Wit. Humeuralb-e,
wit oogvocht; Tunique alb -e de l'oeil, het witte

ooqelies.

'Albugineux, ease, ad j . [Anat.] Witachtig.

Albugo, in. Witte vlek t. in 't oog, oogwolkje II.
Albule of Albula, m. Naam van allerlei visschen, die eenen zilvergloed hebben.
Album, m. (pr. al-bomrn) [Ant. rom.] Met

ALBUMEN

-

pleister bestreken schrijftafel der Ouden; —naamrol,
vriendenrol f., geden/iboek, album r.
Albumen, at (pr.—rnènn.), z. PERISPERME.
Alburnine, f. [Chirn.] Eiwitstof.
Alburninetix, euse, adj. [Chum] Eiwitachtig,

eiwitstof bevattend.

A1bumiiifornie, adj. Naar eitwitstof uiter-

lijk qelj/eende. -

Albuininurie, f. [Mid.] Lozing eener ei-wit-

stof-bevattende urine.

Ateade, m. Ilegter, stadsreqter m. in Spanje,
alcalde ofalcade m. Aleadie, 1. Regterscliap n., regterswoning t. in

Spanje.

Aleahest, Alkahest, Altahest, m. Alge

oplossingsmiddel i i. der a l chi -misten.
-nwe
Aleaïpie, adj. [Po€is.] Vers ale-, aicaïschvers,
viervoetige versmaat der Ouden (naar .4lcwus benoemd).
Alealeseenee, 1. [Chum] Ontwikkeling van
het vi-ugtig al/soli (ammoniak) bij de rottende gisting. Alcaleseeiit, e, adj. [Chim. ] Tot rottende
gisting overaande.
Alcali, fl1. [C h im.] Loogzout, alkali fl.; zekere
zeeplant, waaruit men de soda trekt.
-

Alealicité, f., Z.ALCALINITE.
Alealifiable, adj. [Chim.] Voor alkaliséring

of rottende gisting vatbaar.

Aleali fiant, e, adj. [Chum.] Alkalisch makend,

alkalisérend.

Alealigène, adj. Wat de loogzouten doet antstaan, loogzoutvormend. Als subst.: de loogzoutsto[
Alcaliinètre, m. [Tech.] Loogz out-meter m.,
werktuig ter bepaling van de hoeveelheid loogzout

in potasch of soda.

Atealimétrique, adj. Wat tot den loogzout
meter behoort: Tube ale-, buis des looqzoutmneters.
Alealin, e, adj. [Chim.] Looqzoutachtig, al-

aliscIl, alkalinisch: Sel alkalin, loogzout.
Alcaliniser, z. v. a. ALCALISER.
Alealiiiité, f. [Chi n .] Loogzout-eigenschap n.,
looqzoutiqheid, alkaliniteit f.
Alealintile, adj. (verkiw. van alealin): [Chim.]

Sel ale-, een zout, dat niet -meer onzijdig is, maar
na verzadiging slee/ets eene geringe overmaat van
loogzout bevat.

Alealisation, f. [Chim.] Loogzoutvorming;
kogzout -afscheiding, al k a 1 1 S R t ie, alkaliséring f.
Alealiser, v. a. [Chim.] Loogzoutaardig of
alkalisch -maken, al Is al I s é r e n; uitloogen. - SALCAUSER, v. pr. De eigenschappen van 't loogzout

krijgen.

Alcalolde of Alealide, m. [Chim.] Alge

naam, waar-mede men de-menzoutvabrsif.,
planten-loogzouten van de mineralische onderscheidt
(b. v. quinine, strychnine, brucine enz.).
Aleanna, Aleana, of Aleanne, Alhenna, 1. [Bot.] Een altijd groen- boo-mpje in Egypte
en Inditi, waarvan th al/eaiiw- of alkonet -wortel
der apotheken komt, die tot rood- of geelverwing
van tincturen en zalven wordt gebezigd.
Alearazas, Alcarraza, rn. Koelkr-uik f.,

zeer poreus fleschvor-mig vat in Spanje e. a.warme
landen.
Alee of Aleée, m. [H. n.] Elanddier n.
Aleée, f. [Bot.] Herfstroos, stokroos f., zigt-

AIJECTORIEN.

Aleide, m. [H. a.] Herkules -kever ifi.;
een sterk en moedig man.
Alcoates, rn. p1. [Chim.] Verbindingen van
alkohol en een zout.
Alcool of Alcohol, m. [Chim.] Gezuiverde,
van water beroofde wijngeest, overgehaalde wijngeest, alkohol m. Ale- absolu, watervrije alkohol.
Ale- faible, brandewijn m.
Alcoolat, m. [Chim.] Wel r iekende, geurig
gemaakte alkohol m.
Alcoolate, m. [Chim.] Metwotervrje zouten
verbondene alkohol m.
Alcoolide, rn. [Chim.] Organische verbinding,
die alkohol bevat.
Aleooline, rn. [Chim.] Eigenlijk gezegde al-

kohol m.

Alcoolifleation, f. dlkoholische of wijngeestgisting f.; werking, waardoor de alkohol zich ineen- suikerhoudend vocht ontwikkelt.
Alcoolique, adj. Alkoliol bevattend. Liqueurs
ale-s, naam der brandewijnen, ratafiaas en tafellikeuren.
Alcoolisation, t. [Pharm.] (weleer) llerleiding t. eener stof tot een aller/ijnstpoeder. [Chim.]
zilkohol- of wijngeest-vorming t., Z. V. a. ALCOOLIF'lCATION; vermenging van alkohol met een ander
vocht; het daaruit ontstane mengsel; - overhaling,
zuivering t., Z. RECTIFICATION.
Alcooliser, F. 0. [Pharm.] (weleer) Tot allerfijnst poeder maken. - [Chim.] Met wijngeest
vermengen; - door gisting alkohol verwekken;
zuiveren, overhalen.
Aleoolomètre of Aleooniètre, m. zilkoho!-

of wijngeestmeter, brandewijn'inete-r m., in graden
afgedeelde glazen buis one de hoeveelheid alkohol in
een vocht te bepalen.
Aleooloniétriqne, adj. Wat den wijngeestmeter en zijne eigenschappen betreft.
Alcoolotif, in. [Pharm.] Alkoholisch middel II.
tot uitwendig gebruik.

Aleoran, z. CORAN.
Aleoraniste, subst. en adj. m. en t. Koranvereerder In., -vereerster f.; koranverklaarder m.
Aleornoque, t. [Pharm.] Boombast m. tegen

de longtering; het daaruit bereide In-a/del u.
Alcove, t. Slaapvertrekje a., afgeschoten ruimte
in eene kamer ter plaatsing van eene legerstede,
alkoof, alkove f.

S Aleôviste, n. Vertrouweling, gezelschaphouder m. eener vrouw naar cie wereld.

Alcrebit, in. Blaasbalghoed rn, ijzerenwerktuig

aan een' smeltoven.

Aleyon of Martin-pêeheur, m. [H. n.]

IJsvogel, duikerkoning m., een Zee- en moerasvogel
van snelle vlugt.
Alcyoniens, adj., RI. p1. Jours ale-, dagen- van
zeestilte ('1 dagen voor en 7 dagen na den zomerzonnestilstand, wanneer de ijsvogels gerekend werden hunne nesten te -maken en te broeijen).
'

Alcyonite, f. TTersteend plantdier a. vein
'tvoorko-men eener vrucht (vijg, appel, peer, enz.)
Aldéhyde, m. [Chim.] Gedesoxydeerde al/whol
m., eene vlugtige, niet-zure zelfstandigheid, door
de eerste werking der lucht op de waterstof van
t.
den alkohol geboren; azijnstof
Aldéhydique, adj. [Cliirn.] Acide ald- of
Acide lampique, zuur, dat men verkrijgt door

aldeiiyde in de vlam van platina-spons te verbranden.
Alderman, ni. Overheidspersoon m. in de steAlchi!néleeli, m. [Bot.] Egyptische steenkladen van Engeland, , soort van schepen.
ver t.
Aldin, e, adj. Edition aldine, 'Jldinisc/ie uitgaAl c himie, t. Scheikunde bij uitnemendheid;
wetenschap van den steen der wijzen, hermetische ve t. of druk m. (naar Aldus Manutius en zijne opwijsbegeerte, ale h e in i a t., de zooqenaa-mde kunst volgers, boekdrukkers te Venetië). Caractèies aldins,
van de omzetting der metalen, van de goudmakerij Lettres aldines, cursyf-letters, schuinliggende drukof van 't bereiden eener uni -verséle artsenij, die letters (doorgaans italiques geheeten.)
Ale of Alle, t. Engelsch ongehopt bier, ji.
het leven onbepaald kan verlengen. - (Prov.) Ii
Aldatoire, adj. [Jur.] Van het toeval affait le l'achimie avec les dents, hij onthoudt zich
hangend: Les assurances sont des contrats al-c,
het noodige om maar rijk te worden.
de assurantiën zijn kans- of toevals -contracten.
Alehirnille, t. [Bot.] Leeuwenvoet m.
Alehirniqne, adj. Wat tot de alchemie behoort,
Aléatoirernent, adv. Op toevallige wijze.
Alebrande of Aldebrande, t., Z. HALBRAN
daartoe betrekking heeft, a I cli e rn_i Sc b Rêveries

maartk-ruid a.

alch-s, goudmakersdroomen.
Alehiniiste, rn. Beoefenaar m. der alche -mie,
goudmaker, adept, alchemist m. - (lig. et iron.)

-iemand, die dingen van weinig of geen waarde duur
verkoopt.
Aleliiroii of Alehéron , [Minér.] Ga/blaas-

steen m. (in de galblaas der runderen).

Alebrener, z. HALBRENER.
Alechtre of Aleetre, t. [Bot.] Soort -van

kane/sam m.

Aleeret, Z. HALECRET.

Alectorien, ne, adj. Tot den haan behoo -rende.
Het komt alleen voor in: Pierre al -ne (vroegei

ook Alectoire t. ge/weten) /aansteen m. (inde maag
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der hoenders), Jeux al-s, hanengevechten (als vol/cs
vermaak).
Aleetorornancie of Alectryornancie, f,
Haanwigchelarj, /iaanwaarzeçjgerj f., voorspellinc
uit het wegpikken der op een alphabet gelegd(
graankorrels door eenen haan.
j

Alectovoiiiaiieien of Aleetryoniancien,

t&bst. en adj. in. Haanwiqchelaar in.
Aleetre, Z. ALECHTIIE.

Aleetrides, m. p1. [H. II.] Hoenders, wier
vleugels tot vliegen geschikt zijn (in 't stelsel van
C.vevier).
Aleetri.norplie, adj. Hoendervormiq.

Alectryomancie, Aleetryomancien, z.

ALECTOIIO-.

Alégate, Z. ALICATE.
Alége, z. Alle g e.
Ale gre, Alégresse, Alegro, Alegretto,

z. ALL-.

Aleiron of Aléron, in. [Manuf.] Raam n.
waaraan de scheringen van een weefgetouw gehecht
AIenibroth, subst. en adj.m. [Alcluim. ] Wijsheidszout , philosophisch zout, alkalisch wonderzout n.
A i'eneontre, Z. ENCONTRE.
Aléne, f. [Tech.] Els f., J,,•jcm Hi.
Aléné, e, adj. [Bot.] Els- of piieiiworinig (van

bladeren).

t Alénée, 1. Ademhaling. Tout dune al-, in
-

&nen adem.

Alénier, ni. Elzenmaker, elzenverkooper, in.
Alénois, Z. CRESSON.
± Alentir, Alentissement, z. RA.LENTIR,

11&LENTISSEMENT.

Alentour, m. Omtrek in., omstreken: Les bols

d'alentour, de omliggende bosschen. Het wordt door-

gaans in 'tmeerv. gebezigd: Rôder dans les al-s, in
de omstreken rondzwerven. - Les al-s Ie qn. de
iemand omringende, tot hem behoorende personen. Het wordt ook als bijw. gebruikt: Rôder alentour.
A l'envi, Z. ENVI.
Alepase, Alepasse of Lapas, t. [Mar.]

ALGIJE.

subst. un al-, een vers of versregel van 12. of 13 lettergrepen, uit Gjainbische voeten bestaande, alexandrjnsch vers n.; alexandrijn in. - [ Md.] Ernpiâtfe
al- opwekkende pleister t. , (waarin veel knoflook
kwam; nu buiten gebruik) . - Ecole al-e, Alexandrjnsche school t. de letterkunde, waarvan Alexan, drie de hoofdzetel was.
Alexandrinisnie, in. [Phil.] liet stelsel der
Alexandrijnsc/ie school.
AlexiphaFtiiaque, adj. [Mt-I.] Giftbestrj
dead, wat de werking der vergiften te keer gaat.
Ook als subst. m.: tegengift n.
Alexipyi'étiqne, adj. [Méd.] Koortswerend,
koortsverdrijvend.
Alexltère, adj. [Mt-I.] Helpend of reddend;
giftafdrjvend, z. v. a. alexipharrnaque.
Alezan, e, adj. Rosachtig. Cheval al- of als
subst. un alezan, vospaard, n., vos in.
Alèze, Alèse of Alaise t. Gevouwen laken n.
als onderlegsel voor zieken. —[Charp.] Aanzetstuk n.
Alfange, t. [Jard.] Bindsalade t. - Chindsciw
oftartaarsche strijdbende, t., bataillon n.
Alfénie of Aiphénie, in. Gedraaid suikergoed n., gerstensuilcer in.
Alfier, in. [ [ust.] Vaandeldrager, standaarddrager, vaandrig in.
Alfonsie, t. [Bot.] Amerikaansche palmboom.
,

-

Alfonsin,

Z. ALPHONSIN.

Alfos, Alphos ofAiphose, in. [Méd.] Meelvlek, witte huidvlek t., eene soort van melaatscltheid.
Algaeé , e, adj. [Bot.] Naar zeegras of wies
gelijkende.
Aigalie, 1. [Chir.] Aftappingsbuist., pisaftap
per in.
Alganon, in. Galeislaafketen t. (voor dezul
ken, die vrijheid hebben om alleen de stad door te
gaan).
Algarade, t. Uitval in., ruwe en onverwachte
beleediging, krenking t. smaad, schimp in.
Algarisme of Algarlthme, Z. ALGOR-.
Algaroth, in. [Pliarin.] Braak- en purgeerpoeder n.
Algatrane, t. [Mar.] Soort van scheeps-pek n.
Aigazelle, t., Z. GAZELLE.
Aigèbre, t. Stelkeenst, letterrekening, vergeljkingsleer; algebra t. - ( fi g. et fern.) Cyst da
l'algèl)re pour lui, daarvan verstaat hij niets, dat
is hem te hoog.
Algébrique, adj. Stelkunstig, algebraïsch.
Aigébriquenient, adv. Op stelkunstige wijze;
naar de regels der algebra.
Algébriser, v. a. et a. Zich met de algebra bezig
houden, stellcunst leeren; - te duister, te wetenschappelijk spreken of schrijven.
Algébriste, in. Stelkundige, algebraïst rn. Ook als ac/i.: des auteurs alg-s, schrijvers over de
algebra.
Algeologie, t. Verhandeling t. over de to/arplanten.
AléoIogue, in. Beoefenaar, kenner in. der
wierpianten.
Algérieiine, t. Openbaar rijtuig n., soort van
omnibus in. te Parijs.
Algérine, t. [Pharim] Nieuwe drank, die at
de eigenschappen van het bier en der gashoudende
liinonaden bezit.
Algide, adj. [Méd.] Fièvre al-, koude koorts t.
cent kwade, tusschenpoozende koorts, die zich door
een gevoel van ijskoude openbaart.
Algoide, adj. [Bot.] Wier- of zeegrasvormig.
Algologie, t. [Bot.] Leer t. der waterplanten.
(Beter plsvcologie.)
Aigolôgique, adj. [Bot.] Wat tot de leer der
waterplanten betrekking heeft.
Algolo°iie, in. [Bot.] Kenner en beoefenaar
in. der waTerplanten.
Algonquin, in. (eigenlijk de naam van een'
noord-amerikaanschen volksstam). .1/uw, plomp,
ongebolsterd mensch.
Algorisine, Algorithnie, rn. Cijferkunst,
rekenkunst t. Alg- des tractions, breukrekening f.
Algorithiiiiqne, adj. Wat tot de cijferkunst
behoort: géoinétrie alg-, rekenkunstige meetkunde,
meetkunde door berekening.
Alguazil, in. (pr.— gou-a-). Spaanse/s gere.qts
- (iron.) diender, spoorhond in. der policie.-dienar;
Algne,t. [Bot.] Zeegras, icier n. - (1 erkiw.

Eiken dwarshout aan den spriet.
Alepidotes, f. pl. [H. n.] Ongeschubdevisschen.
Alepine, f. [Corn.] Stof van zijde en wol (naar
de stad .41eppo benoemd) . - Ook adj.: Galles alepInes, galnoten van Aleppo.
Atérion, in. [Bias.] Jonge arend in. met uitges'preide vleugels, zonder klaauwen en snavel. H. n.] Volksnaam van de muurzwaluw t.
Alerte, adj. Wakker, vlug, vaardig, flink, rad;—
waakzaam, bij de hand, handig. - Alerte ! interj.
enadv. Op! opqepast! sal wakker!
Alerte, t. Onverwachtalarm n., opschudding t.
Alesage of Alésage, in. [Tech.] liet witboren of poljsten, tweede boring van een metalen
buis, een' geweerloop enz., waardoor deze inwendig
de vereischte wijdte, zuiverheid en gladheid krijgt.
Aléser, v. a. [Tech.] Witboren of polijsten
(z. ALESAGE). - Al- les rnonnaies, de muntschijven
hameren en rond slaan, de randen opwerken.
Alésoir, rn. [Tech.] Witboor, poljstboor t.
Alester, A llestier of Alestir, v.a. [Mar.]
Lgten (een schip) -SALESTER, v. pr. [Mar.] Zich
gereed maken (om ielste doen).
Alésure, t. [Tech.] Boorspanen, afval bij 't
metaalboren.
--A1étho1ogie, t. Waarheidsleer t.
4.Alethologiqne, t. Wat tot de waarheidsleer
behoort.
Aiètre, t. of Alétris in. [Bot.] Meelbloem t.
Alette, t. [Mar.] Verlengsel n. der achterboorden.
[Axch.] Kleinevleugelrn. - nitstekendepenantlijstt.
Alenrie, t. [Bot.] Soort van paddestoel in.
Alenrornanele, f. Meelwigchelarj t., het waarzeggen 'nit meel- en korenhoopjes.
Alenrornancien, in. -ne, 1. Meelwigchelaar
in., -sterf.
Alevin, in. Jonge visch in., ter bevolking van de
vijvers.
Alevinage, in, Kleine vischjes, die de visschers
weder in 't water werpen., katvisch in.
Aleviner, v. a. Eenen vijver van jonge vi.cch
voorzien.
Alevinier, in. Vijver in. ter aanfokking van
viscJ.
Alexandrin, e adj. [Poét.] : vers al-, of als ALGUET'I'E t.)

-

-

ALIIAQI

-

AIhag, m. [Bot.] Mannaboorn rn.
Aihandal, m. [Pharm.] Coloquint-Icoekje n.
Mhenna, M. Z. ALCANNA.
Alibanies, f. p1. Oostindisch katoen, n.
Alibi, m. [Jur.] Afweziqiteid 1. van eene plaats,
waar men vermoed werd te zijn, alib I n.: Ii a
prouvé son al-, hij heeft zijne aanwezigheid op eene

andere plaats dan die der misdaad bewezen. (Plur.

.de.s alibi.)
Alibiforain, m. (pop.) Uitvlugtf., nietigvoorwendsel n.
Alibile, adj. [Mid.] Voedend, tot voeding ge-

8chikt, voedzaam.

Alibilité, f. [Mid.] Voedzaamheid f.
Alihoron, m. (weleer) Een sluwert, vindingrijk menscit; - (nu, farn.) een zot, belaqchelijk
mensch m. - Maître al-, de ezel (in Lafontaine's
fabelen).
Aliboulier, m. [Bot.] Storax-boom m.
Alieate, t. [Tech] . Tang f. der eniailleurs of
smneit'werkers.
Alichon, m. [Tech.] Scitepbord van een waternsolenrad. (001e aileron geheeten.)
Alicorne, m. [H. n. ] Een der namen van den
rhinoceros.
Alidade, f. Diopter- ofvizier-liniaal n. aan een'
hoekmeter, een koperen beweegbaar en horizontaal
liniaal, waarop twee met kijkspleten of gaatjes
voorziene metalen plaatjes loodregt aangebragt
zijn; -- el/ce wijzer op een instrument, dat aanwijst hoeveel graden het omgedraaid is, graadboog m.
Alidre, 1. [B. n.] Witte adder of slang f.
Aliénabilité , t. Vervreemdbaarhe id f.
Alienable, adj. Vervreemdbaar, verkoopbaar.
Aliënataire, in. en t. [Jur] Verwerver, kooper m. (van een vervreemd goed); verwerfster,
koopster f.
Aliéiiateiir, m., -trice, I. [Jur.] iTervreemder, verkooper m., vervreemdster, verkoopster f.
.Alienation , f. [Jur.] Vervreemding, verkooping, overdragt f. (van een roerend of onroerend
goed) ; - verwijdering, vervreemding (der gemoederen, der gevoelens), afkeerigheid f. ; - voorbijgaande
verstandsverbijstering f. - Al- mentale of enkel Al-,
waanzinnigheid, krankzinnigheid f.
Aliéné, e, adj. (en part. passé van alihner)
Vervreemd; - verwijderd, oneens; - waanzinnig.Aliéi;é, m., -e, f. Krankzinnige, m. en t.
Aliéner, V. a. [Jur.] Vervreemden, overdragen
(een eigendom bij reqterlsjke acte) . Al- gratuitement,
geven, vermaken. Al- a titre onéreux, verkoopen,
ruilen; —de genegenheid doen verliezen, verwijdering,
aneensgezindheid, weerzin, afkeer verwekken, vervreemden: La cruauti le Niron lui aliéna l'esprit
de tous ses sujets, de wreedheid van Nero maakte
al zijne onderdanen van hens afkeerig. - Sa dernière maladie lui a alidné l'esprit, zijne laatste
ziekte heeft hens van 't verstand beroofd. INER, V. pr. Vervreemd, overgedragen worden; zich afscheiden, afzonderen ; - van zich vervreemden, afkeerig maken: Ii sest aliëné tons les coeurs,
hij heeft alle harten van zich vervreemd, alle p, ene
of achting verloren ; - 't verstand verliezen:-genhid
La tête de eet homme s'aliène de plus en plus:
liethoofd van dien man raakt meer en meerindvwar.
A li fornie, adj. [R. n.] Vleugelvormig.
Aligné, e, adj. (en part. passé van aligner)
Qp de lijn, in de rigtingsiinie geplaatst, in de rooijing, gerooid; - in orde gebragt, geregeld.
Aligneinent, m. Plaatsing, rigting t. op eene
regie lijn (van huizen, boomen enz.) ; rigtingsl(jn,
rooiljn t. - rooijing, afmeting 1. met het riqtsnoer;—
Mil.] het rigten eener bende krijgsvolk; de rigtinqs
knie t. - ALIGNEMENT! als bevelwoord: rigt u! [Astr.] Méthode des al-s, leerwijze tot het vinden
van de sterrebeelden en daartoe behoorende sterren
door middel van lijnen, die men denkbeeldig van de
eenen tot de anderen trekt.
Aligner, v. a. Op ëéne lijn of rij plaatsen; de
rigtingsljn trekken, rooijen ; - troepen in dezelfde
rigtinq plaatsen. - Al- ses affaires, zijne zaken in
orde brengen, regelen; gelijkmatigen gang in Zijne
zaken brengen. Al- ses phrases, zijis stijl en taal
met groote zorg beschaven; - ook iron. voor:
schrijven. - [ Vmnér.] Dekken, bespringen. - S'ALINER, v.pr. Op dezelfde lijn gebragt worden, gerooid
worden; - zich in de rigtingsiijnplaatsen; - (pop.)
zich met elkander meten, vechten. - Ces phrases
-
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s'alignent minutieusement, dievolzinnen zijn uiterst
zorgvuldig afgepast, afgerond.
Alignette, 1. [ Pêch.] Speetje n., waaraan men
den te rooken haring rijgt.
Alignoir, m. [Tech.] IJzeren wig t. der leiwerkers.
Ali gu ol e , t. [Pèch.] Treknet (in de Middellandsche zee.
Alignonet, m., z. V. a. ALIGNOIR.
Ali inent, m. Voedsel n., spijs t., kost m., levensmiddelen, onderhoud n. - La lecture est l'alde l'esprit, het lezen is 'tvoedsel voor den geest.
Le Pols est l'al- du feu, liet hout voedt, onderhoudt
het vuur. - [ Jur.] Aliments, p1., al wat tot voeding,
huisvesting en onderhoud van iemand noodig H,
verzorgingskosten.
AlirnetLtaire, adj. Wat het voedsel of levensonderhoud betreft: Sues al-s, voedende sappen. IJur.] Pension al-, jaarljksch kostgeld. - [Anat.]
Canaux of Conduits al-s, spijskanalen (strot, maag,
darmen) . - [ Mid.] Régime al-, voedingsvoorschrift,
dieet n.
Alimentation, 1. Voeding f., het voeden; verpleging, onderhouding t.; - bezorging t. van levensmiddelen (beter approvisionnement).
Aliinenté , e, adj. (enpart.passévan alimenter)
Gevoed; wel voorzien van levensmiddelen (van eene
markt, eene stad); - verzorgd, verpleegd.
Alimenter, V. a. Voeden, spijzigen; onderhonden, verplegen, verzorgen - van levensmiddelen
voorzien (eene markt, stad enz.); - ondersteunen,
bevorderen (den handel, eene onderneming); aan,stoken, aanblazen (de hartstoten, het oproer). [Jur.] Onderhouden, kostgeld betalen. [Phys.] Alune chaudière it vapeur, in een' stoomketel het
water bestendig op dezelfde hoogte houden. S'ALIMENTElI, v. pr. zich voeden, zich onderhouden; - gevoed, ondersteund, aanpeblazen worden.
Alimenteux, ense, adj. [Méd.] Voedzaam.
Aliiiientivité, f. Voedings-instinct n.
Alitnoche, m. [H. n.] Witkoppige gier in.
Alinea, in. Nieuwe regel m., begin van een
nieuw artikel of van een' nieuwen regel na geëindigden volzin (gewoonlijk in schrift en druk
aangeduid door een weinig in of uit te springen; de tusschen twee zulke nieuwe regels begrepen
tekst m. (De Académie schrijft in 't meerv. des
alinéa, 't welk afgekeurd wordt, als zijnde htt
woord, door het accent aan te nemen, gefranciseerd).
± Aliner, v. a. Optuigen; uitrusten.
Aliiiger, v. a. Van linnen voorzien, linnen verschaffen.
S S'ALINGEJI, V. pr. Zich van linnen
voorzien.
Alipède, adj. Met vleugels aan de voeten (bijnaam van Mercurius); - [H. n.] vleugelhandig (als
de vledermuizen). Ook als subst. m.pl. Les alipè
des, de vleugelhandigen.
Aliptérioii, m. Zalfvertrek n., zaifkamer t.
(bij de baden der Ouden).
Aliptique, 1. [Mid. anc.] Zaifkunst, zalf kunde 1.
Aliqiiaiite, adj. [Math]. Partie of Quantité
al-, onevenmatiq deel n. (dat, eenige malen genomen, niet gelijk aan 'tqeheel kan worden), niet
opgaande deeler m. - Ook als subst. f.: 6 est l'alde 19, 6 is een onevenmatig deel van 19.
Aliqiiote, adj. [Math.] Partie of Quantité al-,
evenmatig deel n. (dat, eenige malen genomen,
gelijk aan 't geheel kan warden), opgaande deeler,
factor m. - Ook als subst. f.: 6 est Pal- de 18 ; 0 is
een evenmatig deel van 18.
Alise, t. [Bot.] Vrucht van den iotusbooin,
lotusbezie, t.
Alisé, adj. n. [Mar.] Vents al-s, passaatwinden.
Alisier, n. [Bot.] Lotusboom m.
Alisine, m. [Bot.] Waterweegbree 1.
Alismé, e, Alisniolde, aclj. [Bot.] Naar
waterweegbree gelijkende.
Alité, e, adj. (en part. passe van aliter) Te
bed liggend; bedlegerig.
Aliter, v. a. Het bed doen houden, bedlegerig
maken. - [ Pêch.] Bij lagen op elkander leggen
met zout tusschen elke laag. - S'ALITER, ii.pr.
Te bed gaan (wegens ziekte), bedlegerig worden; ziek worden.
A1ituriqne, adj. [Cath.] Jours al-s, dagen
zonder liturgie, zonder eigenlijke kerkdienst.
-

Alivrer, Z. ALLIVIiE1I.

ALIZARJ
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Alizari, m. [Corn.] Mekrap f., gedroogde
rnek'rapwortel m.
Alizaritie, f. [Clñrn.] Het roodkieurend beginsel dec meêkrap.
Alize, Alizé, Alizier, Z. A L S—.
Alkékenge, m. [Bot.] Jodenkers f. (Ook coqueret gelieeten).
Alkermes, m. Met kermes of purperkorrels

gekleurde, zeer smakelijke tafel-likeur 1.
A ll aise, t. Dwarse zandbank t. in eene rivier.
Allaitant, e, adj. Zogend.
A ll aité, e, adj. (en part. passé van allaiter)
Gezoogd; - opgekweekt.
Allaiterneiit, m. Het zogen of laten zuigen.
Allaiter, V. a. Zogen, met de moedermelk voeden,
de borst geven. - All- l'ârne, ]'esprit, de ziel, den
geest voeden, opbouwen. - S'ALUAITER, v. pr. Gezoogd
worden, de borst krijgen.
A ll aites, f.pl. De tepels of spenen eener wolvin.
Allangourir, Allanguir, Allanguisse-

ment,

Z. AUANG—.

A ll ant, m. Een garlv(1e, iemand die qoat: Tout
nllant at ven ai it. Ir ((f(Itit' ('I? I,i)i,i('ii(I, ill'.

wordt liet in t meert , . geb': i(jI : Lee allants cl les
venants.
A ll ant, e, adj. Gaarne gaande of loopende,

»ing, wakker, goed ter been.

A ll antoate, m. [Chi n .] Pisvliesz'uurzout n.
A ll antoïde, f. [Anat.] Pisvlies, worstvlies n.
A ll antoïqne, adj. [Chin .] Acide all-, Pis-

vlieszuur n. A ll arger, V. a. Verbreeden;,z. ELARGI1I.

Allargissernent, in., Z. ELARGISSEMENT.
A ll arguer, v. n. [Mar.] Af/tanden (om een

gevaar te vermijden).
Ailebote, t. Volksnaam der kleine druiventros,sen, door de wijnlezers over 'tleoofd gezien.
Alleboter, v. n. De wijnstokken nalezen.
A ll eboteur, m.-ense, f. Wijngaardnalezerm.,
-naleester t.
Alléehé, e, adj. (en part. passé van ALLECHER)
Aangelokt.
Allèehernent, in. Aanloksel, lokaas n. Het
wordt alleen fig. en doorgaans in 'trneerv. gebruikt:
Les all-s clii péchd, du monde, de aanlokking, verleiding der zonde, der wereld.
Allécher, v. a. Door aas lokken, aan-, uitlokken; - door vermaak, verleiding, beloften enz.
zachtjes aantrekken, verleiden. - SALLECHER, aangelokt, ongemerkt verleid, vervoerd worden.
Allee. t. Gang m. (van ee,? 1iii.; 11n, wandellaan, dreef, wandeldreef f. Allie ruu\ erIe, overdekte, van boven zaamgegroeide laan. Allée ddcou
of (1 del ouvert, van boven opene laan.-vert
Ailde simIle.

1(1(111 '(Ii tii'ie
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lno,n'n.

&lluc dou-

a i R5. III h' I(!)if'ii (loo! rn1 boiio,i
ble it qual
gevormd. intwi run de in lilt en ilis(,i 1 ;(11 .
.

ste nail iesse-alke. loo/dlfIoI , i,eet. teiu'(jl iI hal'

andere '()tIt i'e-tl lies. : ijlou'v , heelt'n . A lii lain-

pante,(I(l,tl/la'jjvii(l('

Allée, t. 1 let gaan. In dezen zin nooit alleen
gebruikt: Laude et le retour, Lande et la venue,
en liever nog: Les andes et les venues, het gaan
en komen, het heen- en weirloopen (inz. om in
eenige zaak te slagen).
S Allégateiir, m. zianhaler, bijbrenger m. van
bewijsplaatsen.
Allegation, t. Opwerping, bijbrenging, aannoering t. (van een feit, eene verontschuldiging enz.);
de opgeworpen, aangevoerde zaak f.; (weleer ook)
aanhaling van bewijsplaatsen.
Allége, t. [Mar.] Ligter m., ontladings-vaartuig
n.; scheepskameel ni. - [Arch.] Steunmuur, draoer, draagsteen m. - 1-Jet aan een' stoomwagen
Y) toegevoegde voertuig, dat steenkolen en
water aanvoert, de tender, m.
Allégé, e, adj. (en part. passé van alléger)
I Verligt, geligt, minder zwaar of gedrukt geworden.
t Allégeanee, t. (van alléger) Verligting, gewigtevermindering f.; - verzachting, leniging t.,
troost m.
Allégeanee, t. (van 'tlat. alligare) [Pol.] Alleen gebruikelijk in serment d' all-, huldigingseed,
on.derdaans-eed (in Groot-Brittanje).
Allégement, m. Verligting t. (vermindering
van gewigt, van last, van drukking); ligting t. (van
een vaartuig); vermindering t. (van belastingen); verzachting, leniging t., troost m.
-

-

Alléger, v. a. Verligten, iemand of iets een
qedeelte van zijnen last ontnemen, ligter maken;
legten (een schip); verminderen (de belastingen,
de openbare schuld) ; - verzachten, stillen, lealgen (eene ligchaams- of zielesmart). - [Man.]
All- of Allégir ook Allégérir un clieval, een paard
liet van, gang maken, zorgen, dat liet niet gedrukt
vile schouders i.e. -SAULEGER, v. pr. Minder zwaar,
ligter worden (in eig. en leg. zin) .
Allégérir, v. a.'[Man.], Z. ALLEGER.
Allégir, v. a. [Tech.] Aan alle zijden afnemen,
dunner maken, afdunnen (b. v. een' balk, eene plank,
eene as). - [Man.] All- on cheval, Z. ALLEGER.
Allégorie, t. Zinnebeeldige voorstelling inwoor
den ofteekens, overdragteljke, verbloemde rede, geigkenisrede , gelijkenis , voortgezette leenspreuk,
allegorie t. - zinspeling, toespeling t.
Allégoi-iqtie, wij. Zinnebeeldig, overdragteljk,
leenspreukig, verbloemd, alle g o ri s ch.
Allégoriqiiement, adv. Zinnebeeldeljk, op
verbloemde, allegorische wijze.
Allégoilser, V. a. Zinnebeeldig of verbloemd
spreken of schrijven, leenspreuken gebruiken, een'
overdragteljken zin geven, door zinnebeelden voorstellen en verklaren, allegoristren. - Ook zonder voorwerp gebezigd: Aimer Ei all-, Savoir all-.
Allégörisenr, in. (meest in ongunstiqen zin)
1ema9 d, die gaarne en dikwijls zinnebeelden gebruikt, een leenspreukeninan, jagtmaker op allego-

rica.
Allégorisine, m. Kunst of wetenschap t. der

allegorie.
Allegoriste, m. Zinnebeeld -verklaarder, uitlegger van een' schrijver of van een tekst in alleqorischen zin, mythen-uitlegger, le'ii.p "t k-t'' klom'der, allegorist m.
Allègre, adj. Bljgeestig, blijmoedig, vrolijk,
levendig, vlug, wakker; - vlug ter been, gaauw,
rad. (Het woord wordt weinig en dan nog enkel in
gerneenzamen stijl gebruikt.)
-(-Allègrenient, adv. Blijgeestig, vrolijk enz.,
Z. ALLEGRE.

Allégresse, t. Luide vreugde, levendige bl ijd
schap, vrolijkheid inz. openbare volksvreugde, t.
Des ens d'allégresse, vreugdegalmen, bljdschaps
kreten. [Cath.] Les sept all-s, de zeven hemelsche
vreugden, een gebed over de zeven oorzaken van
vreugde ofheuqelijke verborgenheden, die de Macget
in haar leven had. (Alleen in dezen laatsten zin,
wordt liet woord in 'tmeerv. gebezigd.)
Allegretto, adv. [Mus.] (verklw. van allegro)
Eenigzins vlug en vrolijk.
All e gro, adv. [Mus.] Vlug en vrolijk, levendig
(minder snel danpresto). - Ook het in die beweging gespeelde of gezongen stuk. Plur. Des allégros.
Allegné, e, adj. (en part. passé van a ll éguer)
Aan gehaald, bijgebragt, aangevoerd.
Allégner, v. a. Aanhalen, bijbrengen, aanvoeren, inbrengen (b. v. voorbeelden, redenen, veront
schuldigingen, bewijsplaatsen enz.) - S'ALLEGUER,
v. pr. Aangehaald, bijgebragt worden.
Allélotnachie, Y. [Schol.] Tegenstrijdigheid,
botsing t. van twee dingen.
Allélnehie, 1. [Schol.] Zaînenstemming 1.,
verband n. tussclien twee dingen.
Allélula, m. (pr. al-Id -lu-ia), (hebreeuwsch,
letterlijk: looft den liver!) Lofzang— (Prov.) Faire
l'all-d' une chose, dune personne, iets of iemand
bovenmate prijzen, hemelhoog verheffen. - [Bot.]
zurkel, zure klaver, klaverzuring, t., koekoeksbrood n. (Daar het woord door aanneming van
't accent gefranciseerd is, moet hetmeervoud eene s
(«I I' i1iieii, 1,newel de Académie des alleluia schrijft.)
iiIenad, e, adj. Hooqduitsch, duitsch. Als subst. Duitscher, m., Duitsche vrouw of Duitvete t. L'Allemand, de hoogduitsclie taal t., het
lioogduitsch. - (Loc. prov.) Une querelle dAli-,
eentwist zonder oorzaak. C'est du haut all- pour
mol, dat is mij onverstaanbaar, onbegrijpelijk.
Allen, -i nde, t. Een levendige, vrolijke duitsclse
dans m.; de wijs t. van dien dans.
Allenianderie , t. [Tech.] Werkplaats f.,
waar het ijzer tot staven wordt gesmeed.
Aller, v. a. Gaan, zich van de eene plaats naar
de andere bewegen, treden, stappen, voortgaan,
loopen, varen, rijden, reizen : Aller de Vienne a
la Haye, van Weenen naar den Haag gaan (reizen,
trekken) . Aller de France en Italie, van Frankrjk
-

-

ALLER.
naar Italië gaan. Het ontvangt door bijkomen d
woorden eene 'menigte wijzigingen, zoo als uit d
volgende voorbeelden blijkt: Aller trés loin, zeer
vergaan. Aller en courant, snel gaan, loopen. Allei
a grands pas, met groote schreden gaan, stijf door
stappen. Aller is petits pas, kleine stappen doen,
langzaam gaan. Aller a pleines voiles, met volle zeiles
varen. Aller a pas de tortue, met schildpadschreden,
a. i. zeer langzaam gaan, den slakkengang gaan.
Aller bon train, grand train, goed door gaan, sne'
door rijden, hard varen. Aller sur Ie faîte dune
maison, op de nok van een huis loopen. Aller par
monts et par vaux, over bergen en dalen, d. i.: in
-

alle rigtingen gaan. Aller par terre, par eau, par
nier, over land, water, zee gaan. Aller par le elsemin le plus court, langs den kortsten weg gaan.
Aller a droite, a gauche, reqts, links gaan. Aller
en avant, en arridre, vooruit, achteruit gaan. Ce
terrain va en pente, en montant, die grond loopt
afwaarts, opwaarts. Aller par liesoin, par plaisir,
uit noodzakelijkheid, uitvermaak gaan. Aller is pied,
a eheval, te voet, te paard gaan. Aller a patins,
schaatsenrijden. Aller en voiture, en bateau, rijden, varen. Aller par le chemin de Ier, par le bateau P vapeur, met den spoorwagen, met de stoomboot gaan. Aller avant, après, derrière, voorop,
achter, achteraan gaan. Aller les uns aprés les autres, achter elkander gaan. Aller a la promenade
gaan wandelen. Aller an spectacle, a Ia guerre, P
la mort, naar den schouwburg ten oorlog, ter dood
gaan. Aller a in piclse, uit vissclien gaan. Aller
aux nouvelles, P Ia découverte, op nieuws, op ontdekking Uit(!aan. Aller en habit noir, in liet zwart
gekleed gaan. Aller presque nu, *sa naakt gaan.
Zich uitstrekken, zich ri ten, voeren, leiden: Ce
fleuve va P lest, deze stroom vloeit (loopt, rigtziclr )
naar 'toosten. La font vu depuîs le village jus
qua la rivière, liet bose/i strekt zich uit (loopt, reikt)
van liet dorp tot aan de rivier. Son manteau lui va
juscju' P la clseville, zijn inasitelseikt (hangt) tot aan
zijne enkels.
Verloopen, voorbij gaan, voortgaan
(vandentijd). Rien ne va ei vite que le temps, niets
gaat (verloopt) zoo snel als de tijd. Dieren: Cette
séance n'ira pas a deux heures, die zitting zal geen
tweeuren duren. —Werken, dienstdoen, gaan, loopen
Zva n raderwerk, veeren,enz.): Ce ressort va mal,
veer werkt slecht. Ma montre va trente heures,
mijn liorologie loopt dertig uren Passen, van pas
zijn, sluiten: Cette clef ne va pas a cette serrure,
deze sleutel past niet op dat slot. Staan, goed of
slecht gemaakt, aangebragt zijn, passen; passen bij,
overeen komen met, goed staan, goed bijeen komen:
Ce manteau vous va Men, die mantel staat u goed.
Ce pantalon me va, die broek past mij. Le rose va
aux blondes, de rozekleur staat blonde meisjes of
vrouwen goed. Ce ruflan va parfaitement P ce
chapeau, dat lint past uitmuntend bij dien hoed. Le
bleu et le jaurie vont uien ensemble, blaauw en geel
kooiengoed bij elkander,passen bij elkander. —Varen,
zich bevinden; in goeden of slechten toestand zijn:
Comment-allez-vous? koe vaart ij? Comment va
votre santé? hoe gaat (staat) het met uwe gezondheid.
Les alfaires allaient Pico en Italic, de zaken stonden
i n italic goed. Vorderingen maken; vooruit gaan,
in goeden gang zijn, vorderen: Cesjeunes gensvont
bieii dans leurs études, die jongelieden leeren goed
aan. Votre ouvrage ne va pas, uw werk vordert
niet. Men zegt ook l'ouvrage va, voor: er is veel
werk; L'ouviage ne va pas, er is weinig werk.
Lijken, aanstaan, behagen, bevallen: Cet homme
me va, die man ljktnsij. Cda me va, ca me va, dat
staat snij aan.
Groefjen, wassen, 'ontwikkelen,
gedijen: Ces arbres vent Pico, ne vont pas mal, die
boeien ii iu c iiniet slee/st. Beleopen, bedraiii '. -sl (/ gl ii lit: A romblen votre compte va-t-il
Hoe veel beloopt (hoe hoog loopt) uwe rekening?
Strekken, dienen, uitloopen Cda tend a vous dishonorer, dat strekt one u te onteeren. Cda ne pent
aller a rien, dat kan nergens toe strekken, nergens
cd) uitloopen. Opklimmen, stijgen, zich verheffen,
Ii faut aller /i Ia cause, met moet tot de oorzaak
opklimmen. Les pridresdun coeur pur voet toujours
a Dieu de gebeden van een zuiver hart stij g en altijd
tot God.
Doordringen tot, treffen, roeren, aandoen : Cette scène nous allait au coeur, dat tooneel
drong door tot ons hart, trof ons, maakte ons
aangedaan. Afgaan, ostlasting of stoelgasiq hebben: Ii est allé plusieursfois, hij heeftversciieidene
-

g

-

-

—

-

-

-

-

-

(

-

-

-

-

,

-

.

-

,

-

-

keeren ontlasting gehad. Aller par Pant, braken,

overgeven. Aller par haut et par bas, braken en stoela ng hebben. -- Aller wordt, even als het neder -

uitsclie ga a n, met weglating van het voorz. pour
(om), door eene onbepaalde wijs gevolgd in de beteekenis van: zich in beweging stellen om iets te
doen: Aller dorinir, gaan slapen. Aller savoir des
nouvelles de qn., 'naar iemand gaan vernemen.
Aller trouver go., iemand gaan bezoeken. Aller,
door eene onbepaalde wijs gevolgd, beteekent ook:
op liet punt zijn van te gebeuren: Je vais partir,
ik zal (ik ga) zoo dadelijk vertrekken. Le jour va
finir, de dag loopt ten einde. On va se mettre P
table, men zal terstond aan tafel gaan.
Nog
dient aller, gevolgd door eene onbepaalde wijs, om
sierljk
lieid of kracht aan de uitdrukking te geven:
^

-

-

N'allez pas vous imaginer que je trahirai jamais
l'honneur, verbeeld u toch niet, dat ik ooit de eer
zal schenden.
Door een tegenwoordig deelwoord
gevolgd, duidt aller de voortduring der beweging,
der handeling aan: Aller cherchant (of en els-),
al zoekende gaan. Le ruisscau va serpentant (of
en serp-), de beek vloeit al kronkelende. La fièvre
va diclinant (of en did-), de koorts neemt voortdurend af.
In de gebiedende wijs gebruikt, dient
aller vaak tot tusscieenwerpsel en beteekent 1° een'
wensch: Allez, que Dien vous Pmnisse ! Ga, en
moge God u zegenen! o eene aanmoediging: Allons,
du courage! et tout ira Pien, welaan, moed gevat!
en alles zal wel gaan. 3° een verwijt: Allez, Moosleur, votre conduite est indigne, hoor, Mijnheer,
uw gedrag is slee/it. 4b 0 eerie eerwensching of bedreiging: Allez, misiralile ! je vous méprise, weg,
scheer ee weg, ondankbare! ik veracht u. 3o een
is-foil i,' h e ii, ,, t" i/I/il/i : Va! allez ! ga vertrek.
IIerIe pai r, iii-1 -lk,i,t'Ie'r gelijkstaan, elkandereven(?1,1l (;iicJn i i 1v liiir avec Démosthène, Cicero
evenaart (doet niet onder voor) Demosthenes (Loc.
et prov.) Aller en lautre monde, sterven, de groole
reis aanoeisen. Aller an del/i duterme, meer doen
dan noodig is, zich onderscheiden. Aller terre a
terre, bij zipsen stand blijven; bescheiden zijn; niets
wagen. Aller loin, liet ver brengen; te ver gaan, zich
vergeten. Cette affaire ira loin, die zaak zal opzien
baren, zal ver klinken. Aller P Ia campagne, naar
liet land, naar buiten gaan. Aller en campagne,
liet land bereizen (voor zaken); te veld trekken (von
troepen; maar don zegt men liever entrer en campagne). Aller sue cincivante ans, in zijn vijftigste
jaar zijn, naar de vijftig loopen. Aller P tout, over
al geschikt toe zijn, van zessen klaar, zijn. C'est
un homnie fait pour aller it tout, uit hem kan
veel worden, hij kan 't ver brengen. Aller au feu,
tegen 't vuur bestand, vuurbestendig, vuurproef
zijn (van vaatwerk). Aller a la lessive, tegen 't
wasschen kunnen, niet verschieten (von gekleurde
stoffen). Aller aux voix, aux opinions, zijne stein,
zijn gevoelen ze g gen; de stemmen, de meeningeii
opnemen. Aller au scrutin, zijn stembolletje of
stembriefje in de bus gaan werpen. Aller aux informations, aux enquêtes, aux renseignements
sur qn., berigten, narigtees omtrent iemand gaan
inwinnen. Aller an plus pressé, 't noodzakeljkste
eerst onder honden nemen. La fontaine va, de
fontein springt, geeft water. Le feu va, het vuur
brandt. Le pools va, de pols klopt, slaat. Ces ciseaux ne vont pas, die schaar snijdt niet. Aller
par dessus le marché, op den koop toe gegeven
worden. Aller droit, tout droit, regtuit gaan; zich
naar pligt en eer gedragen. Aller droit en affaires,
rond en eerlijk handelen. Aller droit an fait, au
but, regt (zonder omwegen) op de zaak, op het
bel afgaan. Allez vous promener ! Allez an diable,
I tons les diables! an diantre! Loop henen! loop
naar den duivel! Aller son chemin, onbezorgd
soortgoan. Aller son petit honhomme dechemin,
dilletjes zijn' gang goon. Aller son grand chemin,
?envoudig en zonder erg te werk gaan. Aller son
le) droit clieniiri, opregt ii (l,k I,iifl(l(li'ii. Aller
eon train, zijn' gong gao. C i en las d'aller
voor un homnse las d'aller), 't is een traag, genoklievend iieenscle. (pop.) Il ny va que dune
'esse, hij doet het dood op zijn gemak. Dites lui
ela et puis allez vous chaulfer P son feu, zeg
1 em dat eens in 't gezigt (wrijf hein dat eens onder
ten neus) en blijf dais nog goede vrienden met hem.
I'oujours va qui danse, 't ii:;;' it i .;'iiiii of slee/it.
Fout y va, paille et Ph, ills u'oi !t er aan ten
-
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-
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koste gelegd om te slagen. Cola va tout seul, dat is
eene zeer gemakkelijke, eenvoudige zaak. Tout va
a la débaiidacle, alles loopt in de war, in 't honderd. Y aller rendement, de franc jeu, rond en
apen te werk gaan. Ny aller pas de main morte,
wakker toeslaan, duchtig afranselen; bits, ruw,
scherp in 't redeneren zijn. Aller par quatre cliemuis, omwegen, uitelugten zoeken. Aller vite en
besogne, de zaken spoedig afmaken; met overhaasting handelen. Aller a tout vent, met alle winden
waaijen, zeer onstandvastig zijn. Aller aux nues,
prooten opgang maken. A force de mal aller, tout
ira hen, na regen komt zonneschijn; 't zal weleens
beter worden. On va Men loin depuis qu'on cot
las, men verliest een' kostbaren tijd, als 'men den
moed laat zakken. Tant va Ia cruclie a l'eau
qu'enfin clie se brise, de kruik gaat zoo lang te
water, tot zij breekt. Tous cliemins vont a Rome,
elke weg loopt naar Rome; men komt langs verschillende wegen tot hetzelfde doel. Les premiers
vont decant, wie eerst komt, wie eerst maalt. Aller
eahin-calia, zoo maar voortsukkelen, zonder merkhare verbetering of verergering. Cette chose dolt
aller de suite, die zaak moet onmiddellijk na eene
andere gedaan worden; zij is 't natuurlijk gevolg
nsner andere. - [Mil.] Aller an feu comme a la
noce, blijmoedig in 't vuur (ten strijde) gaan. Aller
a Ia découverte, op verkenning uitgaan. - [Mar.]
Aller ii toutes voiles, met volle zeilen loopen, alle
zeilen bjuiebben. Aller au plus près du vent, digt
bij den wind houden. Aller vent largue, met een'
breeden of ruimen wind zeilen, voor bakstagwind
loopen. Aller entre deux écoutes, Allervent arridre,
tussehen twee schoten, vlak voor den wind zeilen.
Aller debout au vent, den wind vlak tegen hebben.
Aller a la liouline, met halven wind zeilen. Aller
au lof, beven. Aller is Ia derive, afvallen. Aller a
mâts et a cordes, voor top en takel drijven. Aller
au plein, de voile zee kiezen. Aller terre a terre,
de kust niet uit het oog verliezen. - [Chas.] Aller
de bon temps, pas voorbijgekomen zijn (van liet
loert). }N'aller plus de temps, sedert een of twee
dagen voorbij gekomen zijn. Aller d'assurance, staptoets, onbezorgd gaan. Aller au gagna ge, in 't korenland gaan (om er te grazen). Aller de Mutes
ez res, sedert zeven of acht uren voorbij gegaanz(jn.
Aller en quête, gaan opsporen en opjagen (met den
spoorhond). Aller our sol, se our-aller, se ourmarcher, langs denzelfden weg terugkeeren. [Man.] Aller de l'oreille, bij elken stap den kop
buigen of knikken. Aller en selle, tepaard stijgen,
zich in den zadel zetten. (Aller a la selle beteekent:
fQ9 de bestekamer gaan). Aller a poll, zonder zadel
rijden. Aller étroit, bij het midden der rijbaan
blijven. Aller large, zich van 't midden der rijbaan
verwijderen. Aller a toutes jambes, a toute bride,
a bride abattue, het paard zoo snel mogelijk laten
loopen; met lossen teugel rijden. Aller a trois jambes,
-

kreupel gaan.

LAISSER ALLER, laten gaan, niet weerhouden, loslaten. Laisser aller une peroonne, iemand aan zich
zelven overlaten, zich nit meer ,,iet hrin 1',iorijn,
de hand van herd aftrek/en. Lai°oer a 11 ( - r las dien-s,
les affaires, les évènements (ook enkel laisser aller),
Je zaken hun' natuurlijken loop laten nemen en stil
den uitslag afwachten. Laisser tout aller, alles
verwaarloozen. Laisser tout aller sous sal, alles
laten loopen (zijne uitwerpselen niet kunnen terug
houden).— Se laisser aller, gedwee, zwak, te toegevend zijn; - den moed verliezen, neirslagtig
worden;— zich zelven veronachtzamen. Se laisser
aller a, geen wePrstand bieden aan: 11 so laisse
aller a la siduction, hij geeft der verleiding gehoor.
Elle se laisse aller a Ia tristesse, zij geef! zich aan
de treurigheid over.
Y ALLER, er heen gaan; 'y vals de ce' pas, ik
ga er dadelijk heen (in den toekom. en voorw. tijd
laat men y liefst weg om den hiatus te vermijden:
Irez-vous au bal, ce soir ? j'irai, zult gij dezen
avond, naar 't bal gaan? ik zal er heen gaan); - te
werk gaan, handelen: y aller doucement, rudement,
zachtjes, ruw te werk gaan. Comme 11 y va! wat
legt hij 't ruw of wild aan! - gelden, betreffen, aankomen op in dezen zin onpersoonlijk) : Ii y va de
Ja vie, het geldt het leven, het leven hangt er aan.
Ii y va de ma réputation, mijn goede naam is er
mei gemoeid; - wagen, zetten (op eene kaart): De
combien y allez-vous, hoeveel zet ge? waagt ge?

j'y vals de cinq francs, ik zet vijf francs. T'y vals
du jeu, ik woog eene sein gelijk aan die, welke op
tafel ligt. In dezen zin ook zonder y: Allez-vous?
zet ge iets ? speelt ge mie ? Va mon roste! om mijn
overschot! Va banque ! om de gansche bank!
EN ALLER (onpersoonlijk gebruikt), gelegen zijn,
gesteld zijn : II en va (ii en ira) de ette affaireIa, comme de l'autre, het gaat (zal gaan) met die
zaak als met de andere. (Men zegt liever: 11 en est,

11 en sera). - Faire en aller (-rnpt weglatinq van
't voornaamw.), doen ii ilgaao, !ir,iii(/Ouhi. Faire en
li M•/i(idt'ILike i,ïeclea
aller les insecles n uioillco. th
verdrijven. Faire en aller a ic, de kooi Is tuin
-

verdwijnen.

SEN ALLER, V. pr. Ilenengaan, vertrekken, eene
plaatsverlaten: Sen aller de Paris, uit Parijs gaan,
Parijs verlaten; Va-t'eii! i/a lieorii! - ofiu'iiiii. verminderen, ophouden t'iiii ku'al'ii) : Leo nialulies

viennent tout

a coup et sen vont lentement, de

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

sols etc. sen va, quand les bouteilles ne soot pas
hermëtiquement fermées, de kracht der alkohols,
der zouten enz. verdampt, vervliegt, als de flessche n
niet luchtdigt gesloten zijn; - overloopen, overkoken: Ne laissez pas le chocolat sen aller, laat
de chocolaad niet overkoken; - optrekken. verdwijnen: Ie brouillard sen va, de mist trekt op;
la tache sen va, de vlek verbleekt, verdwijnt; (fig. et fain.) in zwijm vallen, bezwijmen, flaauw
worden: Soutenez le, je crois qu'il sen va, ondersteun hein, ik geloof, dat hij van zich zelven valt;
- op sterven liggen: Cet homme sen va, die man
ligt op 't uiterste. (Men zegt ook Ii sen va niourir,
II sen va mourant). - Door een infenit. gevolgd
beteekent sen aller, op het punt staan, gereed zijn,
zich gereed maken: Je men vals faire. une promenade, ik ga eene wandeling doen. (Beter zegt
men: je vals faire une promenade). - (Pray.) Ca
qui vient de Ia ll.ûte sen va par 1e tambour, zoo
gewonnen, zoo geronnen. Biens mal acquis s'en
vont de mênw, kwalijk verworven goed gedijt niet,
heeft geen' zegen. - Ii den va jour, nuit; 11 sen
va midi, onze heures, 't zal welhaast dag, nacht
worden; 't loopt naar twaalven, naar elven. (Beter-:
ii cot, ii sera bientôt jour etc.) - Cette affairb
sen va au diable, die zaan is naar de maan, loopt
te niet, is mislukt. - [ Jeu] Sen aller dune carte,
eene kaart wegwerpen. Pourquei sen cot-il alle
de son trèile, waarom heeft hij zich van zijn klaverb/ad ontdaan? Allez-vous-en de votre pique,
speel uw schoppenblad. - Sen aller grand'erre,

snel afnemen, verminderen.
Aller, m. Het gaan. (Weleer ook: het karakter,
de geaardheid.) - Au long aller petit fardeau pèse,
op den langen -weg weegt een geringe last zwaar.
Ii a eu l'aller pour le venir, hij heeft de reis, den
gang te vergeefs gemaakt. - Le pis aller, 't geringste voordeel, het grootste kwaad (dat uit iets
kan of moet voortv!oeijen), het slimste geval. - Je.
serai votre pis aller, ik zal uwe laatste toevlupt
zijn. - Au pis aller, adv., in 't ergste geval, a1s
't op zijn kwaadst wil of loopt.
Alléser, Allésoir, Allésure, Z. ALES-.

Allen, m. [Dr. hod.] Vrije, onafhankelijke
bezitting f. Alleu noble, roturier, adellijk, nietadellijk goed. Franc alleu, vrjgoed, cijnsvrje eigen-

dOm m.
Alli-ace, e, adj. Naar knoflook riekend. Odeur
all-c, knoflookreuk.
Alliage, m. Metaal-mengsel n. (zonder kwik);
zainensmelting f., legeiring; - soms ook het metaal,
dat men met een edeler metaal vermengt, het toevoegsel, allooi, alliersel (der munten) - [Phys.]
Vermenging, vereeniging. t. - ( fig.) Onzuiverheid,

omvolkoiiwnheii.l; vervaisching f.:.un coeur sans all-,

ALLIAIRE

--

een rein hart. Al]- frauduleux, bedriegelijke ver
[Arith.] Règle d' alliage,-mengi,vralschf.—

regel van menging.

Alliaire, z. ALLIARIE.

Alliaiiee, f. Verbindtenis, vereeniging; echt
ver -vernig;maschp,verzwgin
[Puit.] verbond, bondgenootschap-wantsch.pf;—
n., alliantie f. All- offensive et défensive, aan
verdedigend verbond. Traité d'ali-,-valend
verdragsoorkonde f., alliantie - tr a c ta a t n. —
[Théol.] Lancienne all-, het oude verbond (van
God niet Abraham en zijn nageslacht). La nouvelle
all-, het nieuwe verbond (dat, waarvan Christus
de middelaar is) . — (fig.) Vereeniging, vermenging f.:
L'alliance du Bien et du mal, de la nature et
de l'art, de vermenging, paring van 't goed en 't
kwaad, van natuur en kunst. — [Orfèv.] Trouw
-ringm.
Alliarie, f. [Bot.] Knoflookkruid n.
Allié, e, adj. Vermaagschapt; — zaamgesmolten, gelegeerd; — vereenigd, verbonden.
Allie, m., -e, f. Verwant, maag, aanverwant;

— bondgenoot, g r! 11 i r' e, cl e aai. en f.

Allienient, m. [Tech.] Knoop m. inliet touw

eener kraan.

Allier, v. a. Mengen, vermengen, zamensmelten,
innig verbinden, l e g é r e n. a 11`i p é r en (metalen,
ook vochten); — door 't 1i u n'f l r; 1. ri•,'eenigen, trouwen, huwen; vermaagschappen, aanverwant maken;
— verbinden, in verbond doen treden, a l l i é r e n;
-- (fig.) voorwerpen van verschillenden aard ver
paren, zamenparen: All- la prudence a-enig,
la valeer, beleid aan dapperheid paren; — woorden,
denkbeelden met elkander in verband brengen. -S' ALLIER , v. pr. Zich vermengen: lacier et l'argent
s'allient très-difficilement, het staal laat zich zeer
9noeijelijk met het tin zamensmelten; — zich vermaagschappen, zich door 't huwelijk verbinden; —
een verbond sluiten (van vorsten en staten); — zich
door vriendschap verbinden; — wel bij elkander
assen, eene goede uitwerking doen: Les fleurs
'un rouge toned s'allieiit, Plea avec les fleurs dun
bleu foncé, de donkerroode bloemen staan wel bij
(strooken met) de donkerblaauwe; — (fig.) La religion ne saurait s'all- avec une vie dissolue, de
godsdienst kan niet met een ongebonden leven gepaard wezen. Rarement le mérite s'aliie à la fortune, verdienste en rijkdom gaan zelden zanten of
gepaard.
Allier, m. [Chas.] Patrijsnet, wachtelnet n.
Alli' ator, m. [11. n.] Kaaiman m., soort van
krokodil m.
Allingiie, f. [Tech.] Paal m., dien men op
eengen afstand van den oever in de rivier slaat,
om het vlothout tegen te houden.
Allittération, f. [Rhét.] Herhaling f. van dezelfde letters of lettergrepen, letter of syllabenrijm n., allitteratie f. (doorgaans een beuzelig
woordenspel b. v. in 't zeggen: qui terne a, guerre
a, veel koeijen, veel moeien; of in Voltaire's versregel: Non it West zien que Nanine n'honore; maar
somtijds als klanknabootsing zeer gelukkig aangebragt b. V. in Pacine's vers: Pour qui sopt ces
serpents qui sifflent sur nos têtes?)
Allivrenaent, in. [Admin.] Grondlasten-aandeel n., door elke gemeente, iederen grondeigenaar
in Frankrijk gedragen, volgens de indeelingen van
,

't kadaster.

Allivrer, v. a. De grondlasten verdeelen, naar
verhouding van de inkomsten der eigenaars.
Allobroge, m., Allobroog m., naam van een
oud krijgshaftig volk in het tegenwoordige Dauphiné en Savoye; van daar syn oniem met: Savoyaard
m.; — (fig.) een plomp, onbehouwen mensch, ongelikte beer m.
Allocation, f. Goedkeuring, bewilliging f.,
b. v. van eene veldsom voor eene gedane of te doene
uitgave; van een' in rekening gebragten post; het
op rekening gebragte artikel. — [Jug.] Volgorde f.
der bevoorregte schuldeischers in de verdeeling der
goederen van een' schuldenaar; de toewijzing f.
zelve van die goederen.
Allochroé, e, adj. [Bot.] Kleurveranderend.
Allochroïsme, m. [H. n.] Kleurverscheidenheld, kleurwisseling f.
Allocution, f. Aanspraak, toespraak f. (der
romeinsche keizers en veldheeren aan hunne troepen, ook van de nieuwere legcrhoo fden); redevoe-

ALLOTRIOLOGIE.

45

ring f. (van den paus tot de in consistorie vergaderde ifardinalen) .— [Numism.] Gedenkpenning m.,
vertoonende op de keerzijde een' romeinsch' veldheer, die zijne soldaten toespreekt.
Allodial, e, adj. [Jur. anc.] Vrij van leencijns, niet-leenroerig, eigenerfeljk: Biens allodiaux,
vrije, niet-leenroerige goederen.
Alloclialité,f. Leenpligtsvrijheid, onroerigheidf.
Allonge, f. [Tech.] Verlengstuk, aanzetstuk,
verlengsel n. (inz. van kleedaren en meubels),
aansteekblad n. (van eene tafel); — [Corn.] papierstrook f., aan een' wissel geplakt, dien men
wil overdragen (endosséren) nadat de rug reeds
met overdragten vol staat. — [Chico.] Glazen aan
[Bouch.] Vleeschhaak-zetbuis,anhcgpjf.—
nl. — [Arch. nay.] Oplanger, stutsteker m. — [Coif.]
Allonges, pl. Valsche vlechten. All- de perruque,
lange krulpruik, allongepruik f.
Allon,gé, e, adj. (en part. passé van allonger)
Verlengd, lang, langwerpig; uitgestrekt; — (fig.)
visage all-, figure of mine all-e, lang, betrokken,
misnoegd gezigt of gelaat. — [Faut:] Oiseau all-,
valk, die zijne vederen in de volle lengte heeft.
5 Alloiigeable, adj. Verlengbaar.
A1louge,nent, m. Verlenging, langermaking;
langerwording, rekking, uitrekking f. — (fig.) C'est
un homme qui cherche toujours des all-s, 't is
iemand, die altijd de zaken op de lange baan
schuift.
Allongeoir, m. [Tech .] Synoniem met ALLONGE.
Allonger, v. a. Langer maken, verlengen (door
toevoeging van iets gelijksoortigs); rekken, uitrekken; uitstrekken; — langer doen duren: Ce débiteur
tache d'allonger le temps, die schuldenaar tracht
den tijd te rekken. — ( fam.) All- in courroie, met
een beperkt bestaan weten rond te komen, de tering naar de nering zetten; ook: te veel bijvoordeelen
uit zijnen post, zijne bediening trekken. All- Ie
parchemin, wijd ,uiteen schrijven, om er te meer
voor in rekening te brengen; kunstgrepen bedenken,
zwarigheden verzinnen, oni eeii 1,i irr•, te rekken. -All- le ,pas, met grooteg ^.rhrf plc ir eraan. — All- le
visage a qn., iemand een lang gezipt doen zetten. —
[Escr.] All- un coup d'épée, une botte, een' stoot
toebrengen door den arm uit te strekken. — [Chico.]
All- un acide, een zuur aanlengen, slapper maken.
— [Mar.] All- un corda ge, een touw klaar maken,
het in zijne lengte op het dek halen; een touw door
splitsing me( een ander vereenigen. All- un navire,
een schip overlangs op zijde komen, om het te enteren. All- la terre, langs de kust houden. — ALLONGER, v. n. [Fauc.] L'oiseau allonge, de vogel
krijgt zijne langste vederen. — S 'ALLONGER , v. pr.
Verlengd worden, langer worden; rekken; zich in
de lengte uitstrekken; — (pop.) met den degen of
sabel vechten, elkander op de punt nemen; ook:
plukharen; elkander af kloppen.
Allonynie, adj. Vreemdnamig, een' anderen
naam dragende: ouvrage all-, een boek, dat onder
een' anderen naam dan dien des schrijvers wordt
uitgegeven. Ook als subst. gebezigd: Un allonyme.
Allopathe, in., z. ALLOPATHISTE.

Allopathie, f. [Méd.] Geneeswijze, volgens
welke men middelen aanwendt, die eene aan de
kwaal tegenovergestelde werking voortbrengen; de
bestrijding der ziekte door 't verwekken eener ziekte
van anderen aard.
-- Allopathique, adj. [Méd.] Wat tot die
geneeswijze behoort of betrekking heeft, a i 1 o pathisch.
-t- Allop athiqueinent, adv. Op allopathische
wijze.
]- Allopathisé, e, adj. (en part. passé van
allopathiser) [hind.] Un malade all-, een volgens
Ie allopathie behandelde zieke m. en f.
-^- Allopathiser, v. a. [Mid.] De voorschei ften
Ier allopathie in beoefening brengen, een' zieke beltandelen door bij hem ziekten te verwekken vcaz
:onderen aard, dan die hij heeft.
4 Allopathiste, in. [ bled.] Een geneesheer,
•lie de allopathie voorstaat, die geneeswijze volgt,
,en allopaath m.
Allophane, f. [Minér.] Kiezelachtig aluinaarde'iydraat n.

Allotenaent, m. [Jur. anc.] Verdeeling.
Allotir, [Jur. anc.] v. a. dandeelen maken.
Allotriologie, f. [Schol.] Inmenging vara
vreemdsoortige dingen in eene leer of in de rode.
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A ll otriophage, m. [Path.] Eter m. van niet
eetbare of schadelijke dingen.
Allotriophagie, f. [Méd.] Ziekelijke trek in.
en.
'naar oneetbare dingen of bedorven spijz
I1oiiabIe, adj. Toe te staan, geldig, aannenwlgk (in eene rekening).
Alloitehier , m. [Bot.] Volksnaam van den
lotusboom m.
A ll oué, e, adj. (en part. passé van allouer)
Bewilligd, goedgekeurd, toegestaan.
Alloner ,, V. a. Bewilligen, toestaan, toekennen, veileenen (eene jaarwedde, scliadeloosstelli )ï i.i
enz.); - laten gelden, goedkeuren (een' post in eene
rekening, eene uitgave, inz. liet jaarljksch budget
van openbare uitgven en ontvangsten). - ( fig.)
All- sas heures pour l'éternité, zijne uren voor
de eeuwigheid besteden.
Allourdir, Z. ALOUIWHt.
Alluchon, iii. [Tech.] Tandrn.vaneen kamrad.
Toespeling maken, zinspelen.
S Aihider, V. a.liet
aansteken; let branden.
Alluinage, m.
Alinnie of Aihinil, us. (ook FLAMBART geStuk
brandend
hout n., brandende houtlieeten)
spaan rn
A ll itmé, e, adj. (en part. passe van allurner)
Aangestoken, ontstoken, ontvlamd, ontbrand; hoogrood, vuurrood (van gelaat). - [Bias.] An-

derskleurig (van oogen).
Allunielle, t. Pas ontstoken kolenbranders oven rn
Athinier, V. a. Aansteken, entsteken, in brand
steken, doen branden, aanmaken (liet lie/it, het
vuur , of wel overdragteljk het voorwerp, dat het
licht of vuur draagt. of bevat): All-la chandelle JO
bols, de kaars het hout, aansteken. All- la Iarnpe,
Ie four, de lamp, den oven doen branden. All- une
salle, de lichten eener zaal ontsteken. All- ie feu,
het vuur aanmaken (de gereed gemaakte brandstof vuur doen vatten) . All- da feu, vuur maken
(tot een of ander oogmerk). - Verwekken, veroorzaken, doen ontstaan; aanstoken, aanhitsen,
aanwakkeren: All- la guerre, la discorde, den
oorlog, de tweedragt verwekken; All- la haine,
Ie courage, den haat, den moed aanprikkelen. All- le visage, het gelaat doen ontvlammen, het
bloed in 't aangezigt jagen. - All- le sang, het
bloed in heftige beweging, in gisting brengen. (Prov. et fain.) All- la larnpe, druk inschenken.
.

All- qn., iemand niet gemaaktheid aanzien. - SAL-

LUMER, V. pr. Vuur of vlam vatten, ontbranden,
ontvlannnen (in eig. en /1g. zin); - verwekt, veroorzaakt, ontstoken, aangestookt worden. - (Prov.)
Ii nest bois Si veit qui ne s'allurne, de bedaard-

ste verliest eindelijk zijn geduld.
Alluniette, f. Zwavelstok rn. All- chirnique,
All- allemande, wrjfvuurhoutie n., lucifer rn.
Allurnettier, ni., -tière, t., of Allume
tier, -tière. Zwavelstokken -maker of verkooper
in., -maakster of -verkoopster 1.
Alluineur, ni. Aansteker (der straat- of schouwburglichten), (antaarnopsteker , gasontsteker in.,
(Fém. ALLUMETISE)
Allumi, Z. ALLUME.
Allumière, f. Werkplaats 1., waar de zwa-

velstokken gemaakt worden; zwavelstok-, lucifer-doosje n.
Allure, f. Gang, tred, stap rn., wijze van gaan,
van ligchaamshouding : On connalt Dien des gens
a leur all-, men kent zeer vele menschen aan hunnyu gang. Ook van dieren, inz. van paarden: Le

pas, le trot et le galop sont les trois all-s da
de
cheval, de stap, de draf en de springloop zijnGedrie gangen of loopwijzen van In t jmiiiil. drag n., handelwijze I.; - ,Pti,i.'j f. ( 1 I 00 i 9 (1( 1 nx
verkeerde), die eene zaak neemt of (Ik iiieii haai
geeft. - [Minér.] Loop rn. of rigting eener ertsader. - ( fig. et fam.) Avoir des all-s, een' geheimen liefdehandel hebben. [Man.] Ce cheval a les
all-s froicies, dit paard ligt de pooten te weinig
op. - ALLURES, pi. [Chas.] Loopwijze van het
wild; - plaatsen, langs welke het wild heen komt.
[Mar.] Loop von een schip met betrekking tot
de riçjting van den wind en deplaatsing der zeilen.
Allusil', ive, adj. Zinspelend, toespelend.
Allusion, t. Zinspeling, toespeling, t., wenkrn.
Alluvial, e, of Alluvieii, ne, adj. [Géol.]

Aan- of opgespoeid. Terrains alluviaux.
Aihivion, f. Op-, aanspoelsel II., allengs ooit-

ALOTJETTE,

stanc ophooping van slijk, zand, steengruis enz.
aan de kusten en riviermonden; aanslibbing, opslfgking t.

Aliiiadie, t. Groote prawn t. op de kusten

van Afrika.

Almageste, rn. Naam der oudste verzameling
van astronomische waarnemingen, alm a ges t rn.
Almagra , Alniagre , in. [Minér.] Bruinroode okeraarde, spaansche roodaarde t., indisch
rood n.

Alnianaeh , rn. (pr. al-ma -na) Tijdwijzer,
dagwijzer, kalender, almanak m.; jaarboekje n.
Alm- nautique, zeensans- almanak. - (Loc. pros.)
Faire of composer des al m -s, hersenschimmen maken, iuchtkasteelen bouwen. Prenez de mes alrn-s,
volg mijnen raad, let op mijne voorspelling. C'est
an aIm- de Ian passé, 't is eene afgeloopen zaak,
eene oude historie. Son corps est an aim-, zijn
ligchaam is een weêrglas, hij is hoogstgevoelig voor
elke weirsverandering.
Almandine, f. [Minér.] Soort van granaat,
roode robijn, karbonkel m. (ook alabandine ge-

noemd).

Alm e e, f. Openbare zangeres en danseres f. in

't Oosten.

Alnileantarat, rn [Astr.] Kleine cirkel m.,
evenwijdig aan den horizont, hoogte-cirkel, hoopteparallel in.
Almugée, t. [Astral.] Stand van twee sterren, als zij tot elkander hetzelfde aspect hebben geljkhunne huizen, d. i. 1 0 van elkander staan.
Aloès, rn (pr . a-b-ass) [Bot.] Alot f. uitheeinsche plant, die een bitter sap oplevert. Bols d' aloès, alo -hout, JaJulj.\-hnhlt n. sebesten-cordia f. (filet de ol-pluit heeft dit hout
niets dan den naam gemeen.)
Aloétique , adj. Wat aloO bevat: Pillules
al-s, ,lo-ll,i. Ook als subst. : Un aloétique,

een uh-in (1(1,1.
,L loga ud iomhlie. t. [Mid.] Wanschepsel n.
met ni i im - helOie leil,'neaten aan 't ligchaam van

een dier.
Aloherrnaphroditie, 1. [Mid.] Gedrog telu ke vereeniging t. der beide geslachten bij din
wezen.
Alogie, 1. [Schol.] Ongerijmdheid t., onzin m.
Alogique, adj. [Schol.] Geen bewijs belwevend, uit zich zelf zeker.
t Alogne, m. Boeitouw n.; pontreep f.

Alogotroplile, t. [Mid.] Onregelmatige sews-

ding t. en daaruit ontstane miswas en. der ledematen.
Aloi, rn. Wettelijk gehalte n. van goud en
zilver, allooi n.; - hoedanigheid t. eener waar
(meestal in kwaden zin). - Homme de bon aloi.
man van goeden huize, van regtschapen wandel.

Procédés de rnauvais aloi, oneerlijke, slinks e /te
handelwijze. - (Lor.) Cela est de bon aloi, dat
is billjk, i/((Sii/lOOfd, geldig.
Alolue. t. [Ciim.] Naam van een organisch
loogzout, il'il iii ',, 11' (Ii' aloë wil gevonden hebben.
.

Aloique, adj. [Chirn.] Acide al-, aloezuur n.
Alonianele , t. Zoutwigchelarj t., waarzeg-

gerij uit zout.

Aloinanelen, rn, ne, t. Zoutwigchelnar m.,
ster t., wie uit het zout waarzegt.
Alonge, Alongemeiit, alonger, z. ALL-.

Alopécie, t. [Méel.] Vosziekte f., het u i tvallen des haren.
Alopécure, m. [Bot.] Vossestaart rn.

Alörs, adv. Toen, toenmaals, te dien tijde;
dan, alsdan; in dat geval. (Prov.) Alors comme
alors, komt lijd, komt raad; wie dais leeft, dan
zorgt. Les homrnes dalors, de toenmalige meenschen, de menschen van dien tijd. - ALORS QUE,
conj., in poiszij vaak gebruikt voor lol sque, wanneer, zoodra als, terwijl: 11 nse te ,venger alors
qu'il te trahit, hij meent a ielwreken, terwijl hij
a verderft. (z. ook LoaS.)
Alose, t. [EI. n.] Elft M.
-

Alosier, m., of Alosière t. Elftnet n.
Alonate, rn. [11. n.] Roode brulaap, huiler m.
Alouchi, m. Kaneelgom t., geurige hors t. veen

den witten kaneelboom.

Alone, f. Volkswoord voor ALOUETTE.
Alouette, f. Leeuwerik m. - Terres a al-s,
zand/ge landerijen. - (Pros.) Ii attend que les
al-s lui tombent toutes rôties, of Ii croit quo les

ALOTJRDI
al-s Yofli

lui lomher iouhs róties dans Ie hee, hij

1(1(/i1 lot (n/j ho mee,,! (1(Ifl (1( duiven i/o/fl f/a-

1)i'(l(1(') in Iii ?l(i1'I zullen vliegen. (_'l ui pays

(lalls I((Jl1 ICS al-s I (JUl I)(II I du C iii I 01.1 Les róties, '1 is i('i /((/i Luilekkerland. Si le ciii tombai t, 11 y a ii all 1)1(11 (LeS a'-s jnîses , als de linul

inviel, zouden () reel leeuweriken (Jelunful, worden (boertig ZfJfJ(Ii t(!jifl i(1/i(l1Ul, (li( iiitjjd niet
((fl (1 Ic of indien VOO) ((CO (i(lf/ komt).
Ie r . part ir, I ni a [heL au (IflUlt (11 la!-, zeer elDL'(j
(ij)Xt(1(1Ii. (1/I(i(Il. (1(111 t iii'ik zijn.
1OU1'di. e. (1(1/. ((11 ji011. ]J(IXXd Van a]ourdir)

i)o/.

bot. /o, verstompt.

.tlonr*Eii•,

V. (I. Zi1'(lal, 1O(/ , tïei(tq, bot in (1 ICCO,
?f'1'.(()iI1J(?i -- A I( (iH)II, 1. n. J()fj , iluf , duin wor--S'
\
LOUUJ)11t,
1. 3)1'. Jo(, do/ luau!, (hZ.
den.

worden.

,tloyage rn [Tech.] Soort i(ui( ((hooi liii (f!bui i/. (1(1. Ii)l,j(f/ief('IX -- /(()j (1(0 111 CI! zilver le(J(!I()( of het vereischte (ulh)Oi ()(('fi!.
AIovaii, in. Ciiis.j JAui(IC1!.!IUIC, !ibbC.SIUII, II.,
lu(nxl (1.
A1O3eF

V. (1.

iTe(1l.] _-lu)! (/00(1 (1! Zili('C luit

uJetlulj/i (iiIj (!/• (/(ll((ll( ÇJC(C)!: -CL!! t1it(l(ï nhl(!(tl
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luit liii tuit

i'(!u!u(u!!/(h

Alpaca (!/ t1J)!Lga . nu. I I t. n.j 11(1 pilit-

t1(1(11tu11(! ti(ul(!t(!, ('C k((!tu(lfiui! I.
Alpaga g flu. Selunouue !lu/ co,i de wol der (IIp(L(- ((.!; uuu/Iuu((((1C.nl (l(t(!!i(Iul.
'%Ipage , nu. /'l'Ci(ICl((/t II. in (1! be/out (rout

i)uujuiu ilu

Alpagiie of Alpague. Z. ALPACA.
A1i);iIi , In. [Bot.]_11((lÛb(((u1Ml(C fl(S(CluCfl(tOot!? in.
Alpeutre , ( I((j. _4lluixclu , wat lot de llpen
betrekking heeft o/ bulnoil. 1'I!I!I (S alp - s , »1(1)11(1!,
(Ii!! niet Z(ïI lu(tOq( b(1f:(il, zoo tilx l( Cevennes, fJ/'(fff/ en. (J)if, welke op uauuzimnljjlre lu000tfu!
wassen, lffflfui plantes uit
Alpha, in. .i\(u(uuui (1!! uixlt 1(11(1 1(1, 1 'tgrieksche (1lj:/lf!lf(l, Off,ff1!k(fl!ith(I( )I!fl onze a. Alpha
. ( ii u:), eerste (11 laatste 1!ti(ï ((/1! 1
('I (u111f!.O ,
g i ieksche (!lj)it(1bt; - -- (//(/.) het begin en lui eifl(lu;

Id uauu (uls ((uui"if/luf'i(l.
Alphabet, ill. 1)e lfllellc(leetuc CeltiC ((1(11,
lot JBC (!/ _.IiC, alphabet 1.: de lCltf1kl(!fllhi!:
- -- /ji-lf(ff/i_jf n., -- [i 111fl.] I U volume li d(UX
alpbabets, een boekdeel van 130 ('(lift! (I/il!! (om.
dat liii /iaifnfu (il/11(lb('t 23 lullith fliflfh (t(f,ill((flhl
Zulu! b!!

(fl 1JUli (/(if(/(i (IC opeenvolgende blfl(l(h tiul (I!
volgletters (fill 't (llf)l!(iif(t t''fk(lif!u. lfft(J((ti I'll
flu(t!t huff e//t
(/CW/uif(/t) . Coin.J lhqixlui van
ilii iu • elk ituit (f/ut 1(11(1 1ff/i 't (hi/ulufbft (/(ti(i'll :; re eiurore qua l'allef?!!!. -- Li!1. ei lout.)
phabet , 11( 1 / (1! (If t(l'XIC beginselen ZJ'i.
1)h!P hutare. till. IV(hl lilt alphabet betreft
VV1I int tic hh'flfï!ull/i lfflu;olt Diii il' liif(uili(ui lui
ft!(i)hlitI'jJZ i(; i'(;(fh (Clii r tfh((l tiucu, ::ui()/tuuiiu.s toni
te hIfi/fit. Tablea u ihlI)tl-, i'()f/(ljjlCihi(l( 1(11)11 ('(iii
verschillende (ifjbllflu(ll(li . - -- t I! n1p!IliIi(!iiIi, (( n
celuijjru , die iii (foOl' lituut behandelde Ouu(luIU'Ll])(hi
in alphabetische 01(1! Jul(f(ltXi.
!ip11ah(1iqe, a dj. 1 1 jlu(ibetixclu, wat nou:
't (hlJu/((bfl (l(jfli (.1, (1 lOf b(/u;iurt; naar volgorde
(ill' 11th/fl. ('(flif(uic '1 1Ib.

iIphabétiquenient, (Idi'. op (hl])li(il)CtISC/i(
%1pbatuétiste, iii. I itriuilec, ontwerper m. Vt!!!

t alphabet.

AtIiihtuIet . In. [1-1. ti] (waalolfijrljJl ) De
1'(I;((xu/(f u/i ni. , u(((((i tuut tI/h I! u'f(1ie f/flUk(lu(lu.
Aiphil édon . in. Ch Ir.] Beenbreuk, schedelbreuk f., liii vergruizing der laiiitlt'iuui.
Alphitoguancie, f. 11 'i(J(lu!l(lujj iuuut DuCt, buil
fJ(pf'il( gerst of grutten.
. m., -ne. f. ltaarZejqci
uui, -zegster f . uit (((ii (ff• (lithIlfi
n 11!. ( li Ir. ( lufff:flufklfr m., diiet
((liii 1!;! kogeltang I. ((telt!! (If n ii itlilu(/(i -1l])lu((1M(u
Fer r i Zit) ( C';:! : 1! ii )
%1pliou. Z.
('di. [Bol.] Op de -41.tIpiu-oIe
pen i/ mu (f (f (hi(1fjt('h( (//D(I/iiuul(.
•Ipin , c. til,. .-llfiS(l!. Z. .J,LESTIU-- [(k ol .]
Wat naar i/u' Xt(f/jX(f(u/t der ,llJfflf (((lijkt.
Aijiîoir.. in. [Jeu]'I'i(k(if. (1(11 111(11 1uj t basset tin (I!' luau! ,n(iull tuut (h(ifl It (lDu1Chi. (l(l
lijf2 11 z(: i! inzet verdubbelt.

A11)i(1U(u. adj. [(;(ir. Wat tot (It' Alpen liehoort, .lijiixtlu.
J%Ipiste, in. [Bot.] isT(htl(hbit-fjtOS, Øiaiixfjr(1S; ka

-hi(eZ1.
Aique, iii. [1-i. n. ] Soort van pinguïn, vet-

f/Olin I.

Aiquiloux, in. [Miuidr.] ]Vaauut, (lieu liet jinetluitiuuuuiltj zwavellood, iOO(1(/i(!l(.c of (ji(IZUUI. 11 t.! in
(liii 11(10(1(1 CU hij de j)Ott(b((kliit.l (lia(i(Jt.
Alriines, f. jul. Vrouwen bij (le 0(1(1e Germetneil, wie uuuiii fJfl(tluliC iietuuittlitip toeschreef;
i0J(i(l(!u(.
soort 1(111 iuO(hlCu( huisgoden.
Alsiiie, 1. [Bol.] Muizenoortje Ii., soort taut
u0011ikliui(l. Als- (ItS Alpes, Z(h)i(lkii(i(l, sterrebioeuuupjl, It.
Altérable , (((/j. 1e((hhi(ierb(h(hb, veranderlijk
(inz. Out/el (If!! invloed thu lot/il).
AItéFfll)ilité, I:. J(l(hl((IitijjliltC(l f.
Alterant , e, adj. Dorstverwekkend. - [Méd.]
Des iniuliu.anmenb alt-s, of alt ,siubst.: Des altéIbiIit(, hii(Ifiui(ut (lit, ZÛut(iCt' de it itl(iliuifje(t te bei(lh(lll((i, (hlll(i(fS (1(1! tOi.sl(tnti (le!' vaste (it (10(1bauc (i(flilt i/it ligchaams i'ei((i(ui(i(lt (it verbeteren, altererende middelen, t! I t i bil it ti 0.
4. ft1téra.eui', iii., -Irlee, f., wij. , en su b ut.
Hij of zij, die i'ei'tiuitituiuti te beet! bieiu(jt.

4. .t11(1•a1if, ive, ii(lj. [M id. ] , Z. t'. (I. ALTEItAYI. Ook (fl0 sitliot. (J(l.iti(/ui : In altératif.
Alteration, I. 1 Ci(hbtdu.l'iih(/ (doorgaans t('fl

kwade), t(Rliuutiihei'il((J, !'eul(Jeiiutg. (uuit(l(hi(liit(J t.
(I). V. luiit 't lif/eli(l(hults(/(Stul , de ie:outtilutitl, /wt
kihi((kt(i, (if' Zeileui enz.). L a l t - do 1tiflhI i(. , tie
ontroering,
Vfl1C)eiibt(l der vriendschap;
ohitlufis 1., seli;ile fl1. t! (1 t l(( t ii f.: Cette lion5 (JIll Itil a i'attsé ulie kI'illiiiP alt- , tiit' t(/(lihi(/ heeft
iii!' (11/jul11 il!uilufl( (ii) built (/tubt(!(tkl, 111hfl buuuu zeer
(Jttl'iu/f(u(, (JlX(lt(tit: -- Alt- des liiOltlta ie, i'ei'iij(/11(11 1:1/ut de iluiitiij/k( il'tlf(idC der ilttti!tlit utot be11(1(01 1(10. Iieiit nominale fl'(lttlli(, i'€lt'uliSCll iit(J I.;

.II- (i'P11C11! 1fIibiji, il'itCIt.i) ('151h! (belet' falsification), uutt'(fiS(liil((/ itt/i tf/'ift(i(, V(hut. bui;etl?jIie ((((til. -- [Phij.s.]Verandering, omzetting,
1. in (1(11. t(fCXl((b((l (((il C(ullf/ iif/(hut(uufl.-•
'(%Iii(l.] ii.:IHI(i(libtf/ in 't (JCl(l((t , in tie uitwerpselen, (it lit/i/C (ilZ. Alt (1Pi ltIIlflOItf' dans i'etl.o(0)11, (u!htZutii(i(J ilii .sjuiJZtit in di intf(l(J, eerst tot
chijilut- of ,!ii1xvlh, (1(h n lol tlijjl- of u,ullusa1,.
ALfEII\.J!i)N, 1. .!)oixt ill., •uitet tlit.fo(;te VOlt
tObi(J (hi litCi (l ( i ) ((Culd.

Allercalioti, 1. Ouutnihieitl t., kleine twist rn.,
woordenwisseling, litn'leuiluutu'fj t., je1tau'u'tu.ar,
gekijf It.
.tLtéié, e, wij. (cut Valt. Jt(i.S.s(f ii!?? altdrer, veranderen enz.) Veranderd .'1 (/eiL)j)i(/(l (leut kwade)
('tiithixthlt; - otitsltitl, outtioeuti. (!tlui!;ttl(i(lbi, (it' (IiI C 1' 1 t) rd. - [Mus.] Des notes alt -es, noten t/it
toet kruisen of .If-iutollui V!l1i00(iti of V(ll(h(l(/ti Zijn.
Jtltéré, e, (ut/,j. (en /11(11. jl((.t.0.i 0(111 nlltrer ,
dorstig hut(hICuit) i)or.clijj, dorst btebbeiui : Tigre alttiti til! Stug, biotddou 's tine tijger ; (/ij.) bloetitiorxluij uu((u(.culi Une [)lilItI P ii l(l'i, ('(lit) dUu'.stif/i.
!'(ui Wtlltl' i'ei't'i.srhieiik plant. Jls subsi. : Cest on
tltiruj, 't 1.) el n uuiuuti,DiZ((t, lijj heeft , nooit genoeg
(la n jt(bt((i(tI, tie n(l(hb' lt'ilt.Slu.u( hula/ut).
Altérer. i'. (I . (i'(iui 't lat. allerare) Teranele1 , 1, 1!. Ujji(illt ((lool(/atlflh ten kwade), verergeren,
t)tlxfi(lUu(tl(l( ; t'Cii'((iX(/ub( (fl1 munt, tie d r anken)
btileuumn, (i(fifl ontaarden, (tie zeden); verminderen, (fl/l(!t(0l('(if. rtî'/euitn (de vriendschap, ii(/(le)
irueulct,. ,tîlfthltl(hi, bel(f((iftit(t , .tt(ll'lfl (de rust,
t(l((Ii(ijt, tltii (/(ue(/(bt naam); veit7)(lt(iflfl (tieu'o.ar.
huid, ito. Vll/itlt(i, Clii!) /il(fiit.s tuit teit boek)-;
schokken, lit/Tilt, (/ertutiif/ aandoen, out/veren
doen ouilsteiiti( - (I%iiit.) (1(101' kiniceit of Bittifii(li iiui((ltl(J(i( of verlagen. -- S'Ai1IJIER, V. /li'.
Veranderd, tt.'l'(lfI(l(l (h.ff)itl('bt, bederven, Outt(taFtie/b : Le v in /'flltiI'e it lair,. (lt i,'jjti Vt)l.6Clua(ulL
in t/t' tl/)ti( ((li/it. i.et CttUlCtll s'altôi'ent LU 04.1kil, tie kleuren t'(Rtllifltit, teublieklit in tie zon;
.- ((((l((/ttItiilui, geschokt iV(lltl(lt.
.tt('lCV. 1. ((. (i't n t lat. btlilfll'e) Di)lSt netwekken, d(:iRII(J maken. Ook ZOul(iei' t'O(lllllt'lj:
gebezigd: La ultaleui' allèi'e, de warmte -maakt
II
tloixtf(I. - S'41.LEIIE1I. V. pr. Dorst krijgen1.
s'allèrn it forte de ii'avnhller, 't lu(hi'tic werken (10(1
lucia dtui'.ct /cijJjen.

AIlerna.11ee. 1. Beurte l in gse/te (ipeCnv0(fin(J I.
- [Gel.] .d/tt'issetinj (Ier lagen of schichten.
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ALTERNAT

AITADIG-AULISER.

Alternat, in. [Agric.] .Afwisseling f. inn `t gronde rigten. — AL UMELLES , f. p1. [Mar.] , Mesbebouwen der akkers. — [fist.] Voorregt n., krach- singen, ijzeren plaatjes in den kopvan `t roer, in
tens hetwelk twee steden beurtelings de zetel van de gaten van zekere schijven en spillen.
Aliin,inaire, adj. [Minér.] Pierre al-, vulleaeen bestuur of beheer zijn, a item n a a t n.
nische aluinhoudende steen m.
Alternatif, ive, adj. Beurtelings, af-, ver
Alunlinate, f. [Chim.] Aluinzuur zout n.
bij afwisseling. Charge alt-ive, wissel -wiselnd,
Aluntine, f. [Minér.] .Aluinaarde f., alumieen beurtelings door twee of meer perso--ambtn.,
nen waargenomen ambt. — (Log.) Proposition nium-oxyde n., kleihoudende aarde f.
Ahirniné, e, adj. (en part. passé van aluminer)
alt-ive, wisselvoorstel n., bevattende twee tegenover
gedeelten, waarvan men noodzakelijk een-gestld Met aluinaarde vermengd of verbonden.
Alunliner, v. a. Met aluinaarde vermengen
moet aannemen.
Alternation , f. A fwisseleng, omwisseling, of verbinden.
Alumineux,
ease, adj. duinachtig, aluinig,
beurtwisseling f. — [Algèb .] z. PERMUTATION.
Alternative, f. Afwisseling f., opvolging van aluinhoudend, naar aluin smakend.
Aliiniiniate, m. [Chico .], z. ALUMINATE.
twee dingen, die beurtelings wederkeeren; — wis
AhH HitLière , f., z. ALUNIERE.
keus tusschen twee of meer doorgaans-selkuf.,
Alanlinifère , adj. [Minér.] Aluinhoudend,
even moeijelijke of bezwarende dingen, noodkeus,
dubbelkeus; verlegenheid f. — [Agric.] Alt- des aluinbevattend.
Aluunninique, adj. [Chico.] Sel al-, zout n.
Cultures, afwisseling in de gewassen, waarmede
waarvan aluinaarde de basis is.
men een' akker bebouwt.
Alhanninite, f. [Minér.] Zuivere natuurlijke
Alternativenient, adv. Beurtelings, bij beur
aluinaarde.
ten, afwisselend, om den andere.
Aluminium, m. (pr. — omm) [Chico.] Mewis
Alterne, adj. [Géom.] Angles alternes,
hoeken. — [Bot.] Feuilles alternes, Beurts--selnd taal, welks verbinding met de zuurstof de aluinaarde
voortbrengt.
gewijs, om den andere geplaatste bladeren.
Alan, m. [Chien.] Aluin m., verbinding van
Alterné e, adj. (en part. passé van alterner)
zwavelzure aluinaarde en zwavelzure potasch.
[Blas] Kruiselings geplaatst.
Alunage, m. [Teint.] Het aluinen.
Alterner, v. n. Afwisselen, wisselen, omwisAlaunation, f. [Chim.i Vorming f. van den
selen, beurtelings handelen; bij beurten waarnemen (eene bediening, bevelvoering enz.) — (list.) aluin.
Alnné, e, adj. (en part. passé van aluner )
Iet voorregt van 't alternaat (z . ALTERNAT) ge
[Bot.] Elkander beurtelings opvolgen,-niet. Gealuind, met aluinwater doortrokken.
Alnner,
v. a. .aluinen, met aluinwater doorbladeren).
—
om den- anderen geplaatst zijn (van
Agric.] .zlchtereenvolgend de soort der gewassen trekken, in aluinwater doopen, of koken. — sAtip een' akker afwisselen. In den laatstenzin wordt LUNER, v. pr. Gealuind worden.
Aluniere, f. [Tech.] .luinwerk n., aluinhet ook als v. a. gebruikt: Alt- la culture d'un
kokerij f.
champ.
Alunifère, adj. [Minér.] 4uinhoudend, aluinf.
Alternité , f. Afwisseling, beurtopvolging
bevattend.
(van zekere deelen rondom een gemeenschappelijk
Ahinique, adj. [Miner.] Wat gevormden
middelpunt) .
aluin bevat.
Alterquer, V. Si. Redetwisten.
Alunite, f. [Minér.] Aluinsteen m.
ltesse, f. Hoogheid, Doorluchtigheid (als vorAlunogene, m. ] Minér.] Zwavelzuur alumstelijke eeretitel).
Althée, f. [Bot.] Heemst f., kaasjeskruid n., aarde-hydraat n.
Alurne, m. [H. n.] Schenkelkever m.
althea f. (z. GUIMAUVE. )
Alutacé, e, adj. [H. n.] Wat de kleur van beAltheïne, f. [Chim.] Zoutvatbare basis f., in
zaanleder heeft.
den althea-wortel ontdekt.
Alute,
f. Gekleurd schapenleder, bezaanleder n.
Altier, ère, adj. (pr. al-ti-é, al-ti-ère) Trotsch,
Aluyne, f., z. ALUINE.
hoogmoedig, fier; aanmatigend, verwaand.
Alvarde, f. [Bot.] Onecht sparto-gras of spaan
Altièrernent, adv. (pr. al-ti-è—) Op trotsche
brem f., draad- of vlechtgras n.
-sche
wijze, hoogmoedig enz.
Alvéolaire, adj. [Anat.] Wat de Landkassen
Altilodue, adj. [H. n.] Luidsprekend, schel
daartoe
behoort.
betreft
of
van stem (van vogelen).,
Alvéolarifornme, adj. [H. n.] Bijencelvorincg,
Alti^nètre, m. [Geom.] Hoogtemeter m.
Altimétrie, f. [Géom.] Hoogtemeting, hoog - van den vorm der bijencellen.
Alveole, f. [H. n.] Bijencel, wascel f. — [Anat.]
temeetknnst f. — Altinnétrique, adj. Witt tot
tam/kas f.; — oorholte f.; — [Bot.] kuiltje n. of
de hoogtemeting behoort of betrekking heeft.
f. in sommige deelen der planten.
holte
Altinlétriquennent , adv_ [Geom.] Volgens
Alvéolé, e, adj. [H. n.] Met celvormige holten
de regels der hoogtemeting.
Altique, m., of Altise f. [H. n.] Aardvloo f., bezet, celvormig.
Alvéolifère, adj. [H.n.] Celdragend, cellen
springer m.
Altitonnanee, f. (Burl.) Donderaar uit de hebbende.
adj z. ALVEOLARIFORME.
Alveoliforine,
hoogte (titel van Jupiter).
Alvin, e, adj. [Anal., Mid.] Wat den buik,
Altitonnant , e , adj. Uit de hoogte dondeden onderbuik betreft, daaruit voorkomt : Déjections
rend (van Jupiter sprekende) .
Altitude, f. [Géogr.] hoogte T. eener plaats of évacuations alvines, uitwerpselen, ontlastingstoffen, afgang m.
boven den zeespiegel.
Alvin, Alvinage, Alviner, Alvinier, z.
Altivole, adj. [Bot.] Hoogklimmend (van klim-

[

.

.,

ALEVIN, ALEVINAGE, ALEVINER, ALEVI\TIER.

plan/en).

Alto, m. [Mus.] Groote viool f., ook viole

(z. aid.) geheeten; — de altstem f. (nu haute-contre voor de mannen en contralte voor de vrouwen
geheeten) .
Alueo, m. [H. n.] Volksnaam voor vele roofvogels, kerkuil, ooruil m. enz.
Abide, f. z. ALUTE.
Aludlel, m. [Chim.] Sublimeer ot m., tegelvor-

is; een/ge van
ge, bodemlooze aarden pot of bu
zulke in elkander gestoken potten.
Aluine of Aluyne, f. [Bot.] Volksnaam voor
absinthe, alsem.
Altile, f. [H. n.] Vlerkje, vleugeltje n.; —
vleugelpunt f.; — schubbetje aan de basis der vleugel s van sommige insecten.
Alumelle, f. (weleer) Het scherp of de snede f.
van messen; — lans f., lansijzer n.; beitelvormig
gereedschap n.; schaafbeitel m. — (Loc. prov.) Se
tuer de sa propre al-, zich door uitspattingen te
.

Alype of Alypon, m. [Bot.] Struikachtig
klootbloem f.
Alyse, f . [Bot.] , z. ALISE.
Alyselnuinthe, n. [H. n.] Ingewandsworm m.
van vele dieren.
Alys'ne, m. [Mid.] Angst m., onrterustheid f.
Alysson, m. [Bot.] Wilde kers f. steenkruid n.
Alytarehie, f. [Art. gr.] De waardigheid van
alytarch (z . ALITARQUE.)
Alytarque, m. [Ant. gr.] .141itarch, opzig er,
handhaver m. der orde in de olympische spelen.
5 Anaabiliser, V. a. Beminnelijk snaken.
Ammabilité, f. Beminnelijkheid. imefeljjkheid,
aanminnigheid, beminnenswaardigheid f.
Amadelphe, adj. [Bot] . Zamenwassend.
Ani ales, z. ITAMADES.
Ainadigauliser, v. n. Langdradig schrijven
(naar den áo11(1, Ii fi•an.tehen lans rr (jli^t nn i 0100;? .1irca-

(lis de Gao/I ).
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AMADIS
.Ainadis, m. Romanheld, dapper en hoffelijk
minnaar m. i — soort van handlubbe f.
Atnadise, e, adj. (en part. passé van amadiser)
Verleidelijk.
Aniadiser, v. a. Verleiden, door schoone gevoelens en zoete woorden verblinden.
Aniadou, m. Zwam, vuurzwam, tonderzwam, f.
— Sec comme de lam-, mager als een geraamte. --Drap dam-, in de verw verbrand laken. — Prendre
feu comme de l'amadou, als buskruid opvliegen,
om eene kleinigheid driftig worden.
Amadoné, e, adj. (en part. passé van amadouer)
Gevleid, gestreeld, geliefkoosd.
Amadonenient, m. Gevlei, gestreel n.
inadoner, v. a. Vleien, liefkozen, streelen,
aanhalen; — stillen, door zachte woorden tot bedaren
brengen, honig om den mond smeren. -- s'AM ADOUER,
V. pr. Gevleid worden; — tot bedaren gebragt worden.
Aanadouerie, f. [Tech.] Zwamfabr2 k.
Annadonetur, m., -ease, f. [Tech. j Zwambereider m., -bereidster f. ; — vleijer m., vleister f.
Aniadoutier of Amadouvier, m. [Bot.]
Eikenzwam, f. (waarvan het vuur- of tonderzwam
bereid wordt) .
Amagalacte, m. et f. Zoogbroeder m., zoogzuster f.
Amaigri, e, adj. (en part. passé van amaigrir)
Vermagerd.
Amaigrir, V. a. Mager maken, vermnageren.
Le jeune, lei travail, les maladies amaigrissent

I'homme, het vasten, de arbeid, de ziekten vermageren het ligchaam. — [ Tech.] Dunner maken, afdunnen. — Ook zonder voorwerp gebezigd : On

prétend que l'usage du vinaigre amaigrit. —
AIVIAIGRIR, v. n. Mager worden; vermageren, uit
s'AMAIGRIR, v. pr. Mager worden; indroogen.-tern.—

Aarsai -wrissernent, m. 1erinagering, uittering;

magerheid f.

Amaillade, [Pêch.] Soort van schakelnet n.
Amaladir, (s') v. pr. Zich ziek houden.
malgamation , f. [Chim.] Vermenging f.

A

van kwik met een ander metaal, amalgamatie f.
Amalgame, m. [Chim.] Metaalmengsel of
allooi n. met kwik, amalgama n; — mengsel n.,
vermenging f. (van personen en zaken, die niet bij
elkander passen ; meest in kwaden zin) .
Annalganié, e, adj. (en part. passé van amalgamer) Met kwik gemengd; — vereenigd, zaamgem-engd.
Anaa,ganier, V. a. [Chim.] Kwik met een
ander metaal vermengen, een amalgama maken; —
(fig. et fam.) ondereen mengen, vreemdsoortige personen en zaken vereenigen. — S' A iALGAMER, V. pr.
Met kwik vermengd worden; — zich vermengen,
naauw vereenigen (zonder bij elkander te passen) .
Amalgameer, m. Toetser, beproeven m. van
het amalgama (z. AMALGAME.)
Anialouasse, m. [H. n.] Volksnaam van de
graauwe ekster f.
Anlan, m. [Com] . Fraai Levantsch katoen n.
—[Mar.] Draaireep f.
1 mande, f. dmandel m.; — vrachtpit, kern f.
— [Confis.] Am- lissée, suiker-amandel m., bruidsuiker f. Am- pralinée, in brandende suiker gerooste
amandel.
Amandé, m. Amandelmelk f.
Amandé, e, adj. [Pharm.] Met amandelen
bereid.
Amandier, m. Amandelboom, n. --- Am- nain,
dwergamandelboom, amandelstruik m.
Amandouri, m. [Cam.] Katoen van Alexan-

drië.

Anianite, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.
Amanitine, f. [Chim.] Vergiftigend beginsel

der paddestoelen.
Amant, m. -e, f. Minnaar, vrijer, lievert,
liever, m. ; minnares, vrijster f. lief, liefje, lieste n.
Les amants, de geliefden, beminden, verloofden.
Amaper, V. a. [Mar.] Een zeil met kracht aangrijpen om het te bergen of vast te maken.
e, adj. [Bot.] Naar de amarant
gel kende. - LES AMIARASTACEES, f. pl. De amarantbloemen.
Ainarante, f. [Bot.] Immergroen, duizendschoon, hanekam, fluweelbloem, amarant f.
Ammarente, adj..dmarantkleurig.
Amarantine, f. (verklw. vanamarante) [Bot.]
Klaproos, roode anemoon f.
B.
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Amnarantoïde, aclj. Synoniem met Aie&itsrTACE .

Amareilleur, m. [Tech.] Verzorger m. der

oesterputten.

Amareseent, e, adj. [Bot.] Bitterachtig.
Arnarinage, n. Het bemannen van een op den

vijand genomen schip.

Annarine, f. [Chim.] Veronderstelde zelfstandigheid, waaraan men den bitteren smaak van vele
dingen heeft toegeschreven.
Amariné, e, adj. (en part. passé van amariner)
[Mar.] Vaisseau am-, met nieuw scheepsvolk bemand schip (na genomen te zijn); — on matelot am-,
een aan het scheepwerk en de zee gewend matroos.—
Des viandes, des légumes am- es, voor de zeereis
ingemaakte, gem ar m e e r d e spijzen en groenten.
Al aariner, v. a. [Mar.] Een genomen schip,
met nieuw volk bemannen; — aan de zee, aan 't
scheepswerk gewennen; -- (in zeemanstaal) krijgen,
beet krijgen. — s'AMARINER, v. pr. Zich aan de zee,
aan 't scheepswerk gewennen.
t- Arnarir, V. n. Bitter worden; — verdrietig,
somber, gémelijk worden.
Amarque, f. [Mar.] Baak, boei, zee-haventon f.
Aniarrage, m. [Mar.] Het vastleggen, mee
een schip; ankering; — verbinding van-renva
het takelwerk met het touwwerk ; — plaats waar
een dubbel gelegd touw door een dunner touw (ligne
dam-) wordt vastgebonden.
Amarre, f. [Mar.] Kabel, sjortouw n. (ter vastlegging van een schip -oof ter vastzetting van de
voorwerpen in een schip) Ce bhtiment est sur ses
am-, dat vaartuig ligt gemeerd.
Amarrer, v. a.Mar.] Vastleggen, meeren (een
vaartuig); —vastzetten (de voorwerpen in een vaartuig).
Amaryllis, f. (pr. — li-ce) [Bot.] Narcislelief.
— [H. n.] Zekere fraaie dagvlinder m.
Amas, m. Verzameling, zamenhooping f., hoop
m. (van allerlei voorwerpen); ophoopinq, aanzameling (van vochten); -- toevloed, zamenvloed m., menigte (van menschen) .
Anzassé, e, adj. (en part. passé vast amasser)
Zamengehoopt, opgehoopt.
Ainassement, m. Hetopeenhoopen, verzamelen.
Amasser, v. a. Verzamelen, bijeen zamelen, ophoopen, optassen, opgaderen. — Am- des connaissances, des trésors de science, kundigheden, schat ten van wetenschap opdoen of vergaderen. — Ook
zonder voorwerp gebezigd in den zin van goederen
bijeen zamelen, bijeen schrapen, potten: L'avare
-

n'amasse que pour amasser. — (Loc.prov.) Pierre

qui roule namasse point de mousse, de sleutel, dien
men bij zich draagt, is altijd blank. — s'AMASSER,
v. pr. Zich verzamelen, opgehoopt worden; voor zich
opgdren. Ook onpersoonl jk gebezigd : I1 s'amassa

beaucoup de monde autour de ce charlatan, er
verzamelde zich veel vocks om dien kwakzalver.
Aniassette, f. [Tech.] Spadel, verwspadel m.,
paletmes n. (met dun en buigzaam lemmer).
Amasseur, m., -ease, f. Verzamelaar, ophooper m.; verzamelaarster, ophoopster f. -- (Loc.
prov.) Mieux vaut bon gardeur que bon amasseur,
beter een goed bewaarder dan een goed spaarder.
A père amasseur, Ills gaspilleur, wat de vader heeft
opgespaard, brengt de zoon door.
Anlatelotage, m. [Anc. mar.] Verdeeling van
't scheepsvolk voor de dienst.
Aniateloter, v. a. De matrozen voor de dienst

in paren of rotten verdeelen, zoodat de een de wacht
te kooi en de ander op dek heeft.
Amateur, m. Beminnaar, liefhebber: Am- de
la chasse, de la table, liefhebber van de jagt, van
de tafel. Am- de la vertu, beminnaar, vereerder,
vriend der deugd. — Zonder eenig complement beteekent het kunstvriend, iemand, die uit smaak en niet
beroepshalve eene schoone kunst beoefent : Tableau,
musique dam-. Onder de kunstenaars van beroep
wordt het in kwaden zin gebezigd : Chanter, peindre,
sculpter, dessiner en am-, als liefhebber (d. i. middelmatig of gebrekkig zingen, schilderen, beeldhouwen, teekenen.
5 AVIATRICE, f. Beminnares, liefhebster.
Amati, e, adj. (en part. passé van amatir)
Mat, dof.
Ainatiner, V. a. (In gemeenzamer stijl) Vroeg
doen opstaan.
tmátiner, v. a. Eene teef door een' bulhond
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doen dekken. - S S'AMâTINER, v.pr. Voor ieder veil
zijn (van eene vrouw).
Arnatir, V. a. [On.] Het goud matof dof,
zonderpoljeting laten of maken. [Mann.] Witkoken (der muntschijven). - S'AMATIn, V. PP. Dof of
mat gemaakt worden, dof worden.
Arnaurose, f. [Mid.] Verduistering f. van 't
jeziqt, zwarte staar t.
Ainanrotique, adj. Jan zwarte staar lijdend;
wat de zwarte daar betreft.
Amazone, t. [Myth.,fiist.] Krjqshaftigevrouw,
amazone, f. - moedige vrouw, heldin t.; (fam.)
manwijf n. driedekker in.; - een dames-rijkleed m.
(ook habit dam- genoemd); —eene dame in'trij kleed.
- [H. a.] Surinaamsche qeelvinkrn. ; braziliaansclie
papegaai m.
Ambact, iii. (pr. am-bakt) [Féod.] Regtsqebied,
ambacht n.
Ambages, f. pl. Omsiagkigheid f., omslag nu
van woorden, omwegen; verwarde rede t.
Ambaginal, e, adj. [Jur. anc.] Charte nmb- e,
wederzijdsehe schenking tussclien man en vrouw ten
voordeele van den langstlevende.
Anibaiba, m. [Bot.] Trompetboom m. (van Jamalca) ; slangenhout n.
Ambalard, ni. [Tech.] Kruiwagen m. (der
papiermakers).
Ambassade, t. Waardigheid t. en post nu van
een' afgezant; gezantschap a. ; - bezending t. (aan
lg;
een' vorst ofstaat) ; de afgezant en zijn gevo
het hotel, de bureaux van 't gezantschap; - ( fig. et
bijzondere
personen).
fain.) boodschap t. (tusschen
Ambassader, vn. Als afgezant onderhann, vertegenwoordigen.
deleArnbassaderie,
f. Synoniem van AMBASSAJ)E,
iron. en in kwaden zin.
Ambassadeur. m,. Gezant, afgezant (doorden
eenen vorst of souvereinen staat aan den anderen
gezonden); - (fig. et fans.) boodsc/sapdoener, boodschapper, bode m.
Ambassadorial, e, adj. Wat tot een gezantschap, tot een' afgezant behoort: Pompe arnb-e,
gezantsc/sapspraal t.
Ambassadrice, t. .4fgezantsvrouw; - ( fig.
at fa ns.) boodsclsapster t.
Ainbattage, m. [Techn.] liet beslaan vaneen
wiel of rad.
Anibe, t. Twee te gelijk uitkomende nommers
van de vijf (in zekere loterijen); - twee uitgekomene 'nommers van dezelfde horizontale rij (in 't
lotto- of quine-spel).
Amberboa, m. [Bot.] Gele muskusbloem, korenbloem t.
Aiiibesas, m. [Jur.] Twee azen (in het brietracspel) . (Meer gebruikelijk is beset.)
Anibiant, C, adj. [Pliys.] Omringend, omgevend, omsluitend.
Anibidenté, e, adj. [H. n.] Met tanden in de
beide kaken.
Ambidextérité, t. Gelijke vaardi g heid met
beide handen.
-

Anibidextre, adj. Une personae amb-, of als
subst. Un, une ambidextre, iemand die regtsch en

AMBROSIAQIJE,
Amhitieux, ense, adj. Eerzuchtig, eergierig,
lofgierig, heerschzuchtig, hoogstrevend; - gemaakt,
gezocht, gezwollen (van den stijl). - Ook als sutst.
gebruikt: L'ambitieux, les ambitleux.
Ambition, t. Eerzucht, eergierigheid, lofgieriqheid, roemzucht, roemgierigheid, heerschzucht,
staatzucht t.
Ambitionner, v. a. Sterk najagen, bejagess,
vurig be eeren, ijverig staan of dingen naar (asnb
ten, eerbewijzen), de eerzucht hebben om iets te
doen, te zijn of te schijnen.
S Amblant, m. [Man.] Telganger m., telle t.,
paard, dat den telgang gaat.
Amble, t. Telgang, telpas, te/gang, drieslag,
tel ni., loopwijze, waarbij het dier de beide beenen van eene zijde te gelijk opligt en voortzet.
Clieval qui va l'amble, telganger m. L'ours et
q

Ia girate soot les deux seuls animaux qui marcbent naturellement l'amble, de beer en de ka-

mee/gordel zijn de eenige dieren, die van nature
telgangers zijn. - (Pros.) Mettre qn. aux ambles,
iemand tot zijn' pligt, tot rede brengen.
t AniMer, V. n. Den te/gang gaan.
Anibleur, m. [Man.] Stalmeester m. van den
grooten en kleinen stal (bij de voormalige koningen van Frankrijk). - [\Tdnér] Hert n., dat de
achterloopers voorbij het spoor der voorloopers zet.
In dien zin ook adj. : Un eert ambleur.

Aniblier, m. [Man.] Telganger m., telle t.
Aniblosie , t. [M€d.] Vruchtafdrjving t.
(Gebruikelijker is AVORTEMENT.)
S Amblotique, adj. [M&l.] Vruchtafdrijvend.
(Gebruikel(jker is AVORTIF.)
t s Amblure, t. Het te/gaan.
S Amblygone, adj. Stomphoekig.
Amblyopie, t. [Méd.] Gezigtsverzwakkfnej,
-verduistering: het wolkig, nevelig zien (de eerste
graad van zwarte staar).
Ambon of Jubé, m. [Arab.] Soort van hoog
spreekgestoelte n. in de oude kerken, met een'
trap aan weerszijden, van 't welk de epistel en 't
evangelie voorgelezen en soms ook de preek uitgesproken werd, kerklessenaar, kansel m. [Chir.] Kraakbeenige rand m. om eene beender
- [Mar.] Eiken dekboord n. (In beide laat--holte.
ste beteekenissen verouderd en buiten gebruik.)
- .

Ainbonchoir , Ainboutir , Aniboutissoil-, Z. EMB-.
Ainbranloire , m. [Tech.] Groote houten

ploegpin t.
Ambre, m. Amber m. - Ambre gris, ambergrijs n., graauwe, harsachtige stof, die om haren
sterken, liefelijken geur tot reukwerk dient. Ambre jaune (ook succin of carabé genoemd),
gele amber, barnsteen m. - Ambre blanc, oneigenlijke naam van het walschot (blanc de baleine).
- (Prov.) Fin comme l'ambre, zeer gevat, scherpzinnig.
Ambré, e, adj. (en part. passe van ambrer)
Geamberd, met amber geurig gemaakt, doortrokken, gekleurd. Odeur ambrée, ambergeur. Couleur
ambrée, barnsteenkleur.
Ambréade, 1. [Corn.] Valsche of nagemaakte
gele amber m.
Anibi'éate, rn. [Chirn.] ..4mbreïne-zuur zout n.
Ambréine, t- [Cbirn.] Grondstof of basis sass
het ambergrijs.
Arnbréique, adj. [Cbim.] Adele arnbr-, ambreïne-zuur.
Anibrer . V. 0. .zlmberen, met amber geuDig
maken, doortrekken, kleuren. - S'AiIBRER, V. ps.
Met amber geurig gemaakt, doortrokken, gekleurd

iinksch is, een regtsch-en-linksche, iemand, die zich
even vaardig en onverschillig van beide handen bedient: - (fig.) een regter, die van beide partijen geschenken aanneemt, dubbelhartige: sluwert, goochelaar m.
S Anibier, V. 0. Omgaan, om/seen gaan;— (fig.)
staan, dingen, streven (b. v. naar eenen post).
Ambigère, t. adj. [Géom.] Ligne nmb-, zekere
hyperbolische kromme lijn t. van den 3en graad.
Ambi g u, m. Meestal koude maaltijd m., waar- worden.
Anthresin, e, adj. [Chirn.] Poudre arnbr-e,
bij te gelijk vleesch en vruchten worden opgedischt
en geen soep verschijnt;— S mengsel n. van strijdige amberpoeder n.
dingen, dubbelzinnig mensch m.; soort van kaartAinbrette, t. [Bot.] Amberbloem, muskusbloem,
spel, dat de speelwijzen van verscheidene spellen t. Poire d'amhr-; amberpeer f.
Anibiin, e, adj. .z/mberkleurig, omberac/sttg,
vereenigt, ambigu-spel n.
Ambigu, ë, adj. Dubbelzinnig, voor tweederlei bornsteessachtig.
Anibroisie of Ambrosie, t. [Myth.] Godenuitlegging vatbaar.
Ambignité, t. (pr.— gu-i-té) Dubbelzinnigheidt. spijs f., ambrozijn n.; - kostelijke spijs, lekkernij 1.
S Ambigurnent, adv. Dubbelzinnig, op dub- - [Bot.] Z. AMBROSIE.
Ainbrologie, t. [Cbirn.] Verhandeling t. over
belzinnige wijze.
den amber.
Anibiopie, 1. [Mid.] Het dubbelzien.
Ambrosiaeé, e, adj. [Bot.] Naar ambrosse
Anthit, e, adj. [Tech.] Ondoorschijnend en
krulel gelijkende. ..
vol knobbels (van glas).
Anibrosiaqtse, adj. Heerlijk rsekend, am braAinbitieusement, adv. Eerzuchtig, eergierig; - hoogdravend, gemaakt (van den stijl).
sisch, als ambrozjjn.
-

-

-
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Ambrose, T. [Bot.] Ambrocie -kruid, druivenkruid, godenhruid n. (een geurig plantengeslacht).
Aiiibrosié, e, adj. en subst. [Bot.] , Z. AM-

leiren klepje, de luchtklep 1. van een' blaasbalg.
L'âme de Ia plume, het binnenvlies der penne
schacht. L'âme dun canon, de ziel of inwendige
holle ruimte van eene greehutbuic. L'âme dun
BROSIACE.
Anibrosien, ne, adj. Arnbrosiaansch , wat violon, de stapel van el v' 'lied. Lime dune stabetrekking heeft of behoort tot Ambrosius (kerkva- tue, de ziel of kern f. van een standbeeld, on i
der uit de 'ide eeuw). Als subst.: een monnik of welke de pleister wordt aangebraat of liet metaal
gegoten wordt, grondfiguur f., tjitl'w ,n rn L'âme
eene non van de orde van St.Arnbrosius.
Ambrosin, e, adj. 11ernelsch zoet, van hemel dun cordage, de draad in . in 7 ond(len der verschen geur of smaak, a m b r a s is c h.
schillende strengen van een touw. L'âme dune
Ambnbaies, p1. [AnUq. ram.] Syrische fluit- fused, de keqelvormige opening f. in 't ligchaam
speelsters en ligtekooien te Rome.
eener vuurpijl. L'âme (in de tabaksfabrieken), de
Anibiilanee, f. Veldhospitaal, vervoerbaar stok, om welke de gespannen tabak geslagen wordt;
lrjgsziehenhuis n.; - al de persoonlijke en stoffe- ook de korte blaadjes in 't binnenst der karotten.
lijke hulpmiddelen van zulk een hospitaal.
(pop.) L'âme dun fagot, de dunne takken in het
Ambulant, e, adj. Van plaats veranderend, midden van een' takkebos. - [Bias.] L'âme dune
niet-gezeten , omzwervend , rondtrekkend, heen- devise, het bijschrift ter verklaring der figuur in
en weêrloopend, omwandelend, reizend. - Mar- een devies.
chands amb-s, marskramers. Hôpital amb-, veldAnsé , e, adj. (Zamentrekking van aimi) [Chanc.]
hospitaal n. [Mid.] Erysipèle amb-, loopende Bemind. A nos amés et féaux sujets, aan onze
roos f. (fig. et jam.) Spectre amb-, wandelend lieve en getrouwe onderdanen.
spook n., zeer mager mensch m., levend geraamte n.
Ansécer, v. a. [Agric.] Een' wijngaard uitAmbulation, 1. [Mid.] 1Jet wandelen, de dunnen, al de dunne ranken wegsnijclen.
wandeling f.
Aniëcher, v. a. [Mil. anc.] Een musket van
Ambulatoire , adj. [Jur.] Rondtrekkend, zijne lout voorzien.
geen' vasten zetel hebbende (gelijk sommige geregts
Aniélanehe, m. [Bot.] Alpenmispel m.
- (Loc.) La volonté de l'liornme est amb-,-hoven).
Arnélanehier, rn [Bot.] Alpennaispelbooin in.
Arnéléoô, m. Normandische appelclrank m.
'5 menschea wil is veranderlijk. (In dien zin verouderd.) - [ EE. n.] Mouvernents amb-s, gaande
Amelette, t. (verklw. van âme) Zieltje.
bewegingen, bewegingen op vaste steunselen, op
Ameliorable, adj. Verbeterbaar.
voeten.
Aniëliorant, e, adj. (Chim.] Verbeterend,
t Ambuler, v. n. Rondgaan, rondtrekken, zuiverend.
Amelioration , f. Verbetering , verandering
wandelen.
Arnbulipède, adj [EI. a.] Met tot loopen ten goede; waardevermeerdering t. - [Claim.] verfijning, zuivering, veredeling t.
geschikte voeten.
Arne (âme) , f. Ziel f., levensbeginsel n., inz. dat des
Amelioré, e, adj. (en part. passe' van amimensc/ien . geest m., leven, hart, gemoed n.. Les liorer] Verbeterd.
facultis de l'âme, de zi e lsve rm ogens. Etre ému
Améliorer, v. a. Verbeteren, beter maken (wat
jusqu' a l'âme, jusqu' au fond de l'âme, tot in niet in goede -is staat is); de waarde vermeerderen
de ziel, tot in het diepst der ziel, innig, zeer diep (b. v. van landerjen);—[Chim.] zuiveren, verfijnen,
getroffen, ontroerd zijn. Avoir I'âme navrée, al- veredelen (een metaal). - S'ASlELIOaER, v. pr. Beter
lersmartelijlist aangedaan zijn. - (fans.) Boone worden, verbeteren.
ama, goede ziel, onnoozel, onergdenkend mensch m.
Aniéliorissement, m. [Hist.] Verbetering,
- Met betrekking tot de godsdienst : Ame chré- die een commandeur der orde van Malta in zijne
tienne, christenziel. Sauver son âme, zijne ziel cosnmanderie moest maken, alvorens hij eene andere
zalig maken. Fête des âmes of Jour des âmes,• kon verkrijgen.
Allerzielen-dag (2den November) . - De ziel als afmelle, f. [Bot.] Sterrebloem t., sterrekruid n.
gescheiden van 't ligchaam : Prier Dien pour le
Arnelllé, m. [Bot.] Volksnaam van den a manrepos de l'âme, God bidden voor de rust der delboom in 't voormalig Languedoc.,
ziel. Les âmes bienheureuses, damnëes, de geI Arneloler, v. a., Z. V. Cl. AMELIORER.
lukzaligen, verdoemden. (fig. et fans.) C'est son
Arnelotte, t., Z. AMOLETTE.
âme damnée, hij is hem met lijf en ziel toegedaan.
Amen, (pr. amènn) (hebreeuwsch woord, dat
- Binnenste, gemoed, geweten n., hartegronci in.: de meeste gebeden besluit) 1-Jet zij zoo ! a in a n! II salt bien dans son âme que j'ai raison, hij weet Attendez jusqu' ft amen, wacht tot het einde.
wel in zijne ziel, dat ik gelijk heb. Dans toutes Depuis Pater jusqu' a amen, van 't begin tot het
Vos actions, écoutez Votre âme, luister bij al awe einde, van a tot z. - Dire amen, toestemmen,
daden naar uw geweten - Kracht f., nadruk in., genoegen nemen.
leven, vuur, gevoel n., levendige uitdrukking f.:
Ainénage, in. Goederen-vervoer n. ; vracht t.
Chanter, déclamer avec âme, met gevoel en nadruk
Aiiiénagement, in. [Eaux at for.] Beheer n.
zingen, voordragen. Ce tableau manque d'âme, van een bosch, regeling t. van den houthak enz.
die schilderij maakt geen indruk, laat den aanAménaer, v. a. [Eaux et for.] Een bosch
schouwer koud. Le sculpteur donna de l'âmé au beheeren, den houthak, het rooijen, den houtver
marbre, de beeldhouwer geeft leven aan (bezielt koop enz. regelen.
het) marmer. - Leven, bestaan, adem: Rendre
t Amendable, adj. Verbeterbaar, vatbaar
l'âme, sterven, den geest geven. Avoir l'âme sur voor verbetering; - beboetbaar.
les lèvres 0]) sterven liggen. Sur mon âme ! bij
Amende, t. Geldboete, boete, geldstraf t.
mijne ziel, bij mijn leven, bij mijne eer! Persoon. ou d tijds ook: vergoeding, herstelling t. - (Prov.)
mensch individu m. (zonder ouderdom noch Les battus paient lam-, wie de schade heeft,
geslacht in aanmerking te nemen): Une population krijgt de schande op den koop toe ; de onschuldigen
de cent mille âmes, eene bevolking van honderd hebben veel te lijden. - Am- honorable, openlijke
duizend zielen. Je ny trouvai pas une seule schuldbekentenis t., onteerende straf in 't oude
âme vivante, ik vond er geen levende ziel, geen
traffeljke regt, welke den schuldige noodzaakte,
sterveling. - Beginsel n., grondslag m., hoofdzaak f.:
ad misda
te belijden en vergift openbaar Zijne
La justice est lame des lois , de geregtigkeid fe -isiss er voor te vragen. (fig. et fam.) Faire amis de ziel, de grondslag der wetten. - Drjfveîr t., honorable d' une chose, ergens vergiffenis voor
steun, hoofdbewerker, hoofdbestuurder, leider in. vragen.
Etre l'âme dune entreprise, dune conjuration,
Amende, e, adj. (en part. passé van amender)
de hoofdral, in eene onderneming, eene zamenzweVerbeterd, in waarde toegenomen (vooral van
ring spelen, er de ziel van zijn. C'est on corps landerijen); - [ Man.] Cheval am-, in 't vleesch
sans âme, dat is een ligchaam zonder ziel (van gekomen, lijvig geworden paard.
een gezelschap, eene vereeniging, een leger enz.
Aiiiendenieiit, m. Verbetering, verandering t.
zonder hoofd, of waarvan het hoofd onbekwaam ten goede; waardevermeerdering f. (van landerijen
is, niets beteekent). - Mon âme, ma chère âme, door bearbeiding, wiecling, bemesting enz.) : ook
âme de mon âme, âme de ma vie, idole de mon voor: mest, bemesting t. - [Parlem.] Wijziging t.
âme (woordjes van liefde, van liefkozing), hartje, in eene wet, een ontwerp, een besluit (bij de
schatje, liefste n. enz. - (fig. et fam.) Etoffe qui openbare behandeling in de kamers).
na qua l'âme, stof, die niet duren kan, spoedig
Amender, v. a. Verbeteren, beter maken, een'
versleten is. [Tech.] L'âme dun souffiet, het graad van volkomenkeici te meer geven (zoo in het
-
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stoffelijke als zedelijke). [Agric.] Am- une terre,
een stuk land verbeteren, voor den plantengroei
geschikter maken door toevoeging eener vreemde
zelfstandigheid. [Jur.] Am- un projet de lol,
een wetsontwerp wijzigen door verandering van
uitdrukkingen en woorden. % Am- un ouvrage, een
werk verbeteren. — (Prov.) Cela n'amendera pas
votre marché, dat zal uw lot, uw' toestand niet
beter maken. -- AMENDER, V. n. Beteren, in beter'
toestand komen: Ce malade n'amende point, die
zieke betert niet. — (Prov.) Jamais cheval ni méchant homme n'amenda pour aller it Rome, door
reizen wordt men niet beter. — Cela fait amle blé, dat doet de prijzen van 't graan dalen (In
dien zin verouderd en weinig in gebruik) —
S'AMENDER. v. pr. Zich verbeteren, beter worden. —
(Prov.) Mal vit qui ne s'amende, wie zich niet
betert, leeft slecht.
Amendear, m. Grondverbeteraar m.
Aazène, adj. Liefelijk, aanminnig.
meite, e, add. (en part. passé van amener)
Aangebragt, bijgevoerd. Preuve am- de bien loin,
ver gezocht bewijs n. Comparaison am-e de trop
loin, gedwongen vergelijking. Médaille bien am-e,
wel uitgevoerde (naar den zin des makers geslaagde)
gedenkpenning.
Ainenee, f [Jur. anc.J Dagvaarding f.
5 Amènement, m..f4anbrenging, aanvoering f.
Amener, V. a. Aanbrengen, medebrengen, naar
iemand of naar eerre plaats geleiden, aanvoeren,
toevoeren: Amenez -mof votre fits, breng mij uwen
zoon mede. Ces marchandises seront amenées It
Paris par le chemie de ier, die waren zullen met
den spoorwagen naar Parijs vervoerd worden.
Quel sujet vous amène? wat brengt u hier, herwaarts ? — Tot zich trekken: I1 amène It lui tous
les profits, hij trekt alle voordeelen aan zich. —
Invoeren, doen aannemen: Am- une mode , un
usage, eene mode, een gebruik in zwang brengen.

l

AMI.

Amer,m. (pr. a-mèr) Het bittere; -- de gal f.
Van sommige dieren, vooral van visschee. — [ Méd.}
Amers, m. p 1. Bitters, naam van vele plantaardige
artsenijen tot de klasse der tonica of versterkende
middelen behoorende.
Ainèrement, adv. Bitterlij (alleen in fig. zin.)
Américain, e, adj..4merikaansch. tells subst.
een Amerikaan, eene Amerikaansche, inz. een bewoner en bewoneres der Vereenigde Staten van
Noord-Amerika.
Aniers, m. pl. [Mar.] Landteekens, (molens,
torens, vlaggestokken enz. , als gidsen voor den
zeeman om eene reede, haven of rivier in te loopen). Prendre ses amers, de landteekcns opnemen
(waarnemen).
Amerttame, f. Bitterheid f., bittere smaak m.;
-- het bittere, grievende (van 't berouw de wroeging enz.); — diepe smart f., zielsverdriet, hartzeer n.; — het bijtende, scherpe, kwetsende, beleedigende (in eene rede, een geschrift), bitsheid, gal f.,
smaad m.
Annestreinent, m. [Tech.] Vermenging van
't gewasschen saffloers met wjnsteenasch (bij ver
Ainestrer, v. a. Die vermenging ver -wers).—
-rigten.
Anmesurement , m. Afmeting, afpassing f.,
-- [Jur.] Schatting, waardebepaling I.
Amesurer, v. a. Schatten, op zone juistewaardebepalen. — -j- Am- un sujet, schadevergoeding
eischen.
Amétaboie of Aniétannorphote , adj.
[H. n.] .flan geene gedaantewisseling onderhevig
(van insecten).
Aniétaniorpliose, f. [1J.. n.] Het ontbreken dei
gedaantewisseling (bij sommige insecten).
Amétatnorplhote, z. AMETAL3 QLE.

-j- Aniète, f. (verklw. van àme) Zieltje n. (Bij
Montaigne voor zwakke, bloode ziel.)
Ameté, e, [Jur. aria.] Fief ameté, leengoed,
Am- an sujet de conversation, Am- la conversa- voor welks repten de leenheer en de leenman eerre
bepaalde
overeenkomst gemaakt hebben.
iets
brengen,
gesprek
op
sujet,
het
tion sur un
Ametllyste , f. .Amethist m., violetkleurig
een onderwerp ter tafel, op het tapijt brengen. —
n.
edelgesteente
Drijven, bewegen, aanleiding geven: On desirait
Ainéthysté, e, Améthystin, e, adj. Awel'amener It parler de ses campagnes, men verlangde
hem er heen te brengen om over zijne veldtogten te thist- of violetkleurig. °— Anietliystée, 1. [Bot.]
spreken. Am- qn. It un sentiment, iemand traps- amethist-plant f.
Ainétrie, I. Onregelmatigheid, wanverhoediny,
gewijs tot een gevoelen brengen. — Veroorzaken,
te weeg brengen: Cot évènement peut am- une onevenredigheid f.
Amelible®neiit , m. Sto ffeersel , kam,er/nsisguerre, dat voorval kan een' oorlog ten gevolge
hebben. (Prov.) Un malheur en amène on autre, raad n., meubelen.
Ameubler, V. a., z. An1EUBLIR.
een ongeluk komt zelden alleen. — [ Jeu] AmAmeublir, v. a. Jan onroerend goed de hoebeset, double-deux, mile de six, twee azen, twee
tweeën, twee zessen werpen. - [ Litt.] Am- bien danigheid van roerend joed geven. — [Agric.]
un dénou.ment, eene ontknooping wel voorbereiden, Den grond losser, luchtiger maken, opwerken,
kunstig aanbrengen. -- [Mar.] Am- les voiles, tillen.
Amenblisseinent, m. [Jur.] Verandering f.
de zeilen strijken. Am- son pavillon, zijne vlag
strijken tot teeleen van overgave. Am- une marque in roerend goed; het. roerend gemaakte goed. —
[Agric.] Opwerking, lossermaking f. van den grond,
It terre, zich in de rigtingslinie van twee voor
plaatsen, zoodat er één bedekt wordt. , -werpn til m.
Amneulonner, V. a. [Agric.] Koren of hooi
A.ménie, I. [Mid. Synoniem met AMENORRIHEE,
z. aid. — [ Jur. anc.) .Gene der afdeelingen van te koop zetten.
Ameuté, e, adj. (en part. passé van ameuter)
een regtsgebied.
Te hoop geloopen, opgeruid, opgehitst.
Amenite, t. Aangenaamheid, liefelijkheid, aan
Ameuter, v. a. (Chas Kopj)elen, de honden
plaats); aangename zachtheid (der-vali,ghed(r
lucht); — vriendelijkheid, lieftalligheid, aanmin- gewennen om zamen te jagen. — Te hoop brengen
volk, de voorbijgangers), opruijen, aanstoken,
(het
nigheid,f.
Amenoinanie, f. [Med.] Vrolijke waanzin ophitsen, gaande maken. -- S'AMMIEUTER, v. pr. Za-nighedI. menrotten, met oproerige oogmerken been7tomem.
Asai, m., Annie, f. Vriend m., vriendin f. —
Aménorrhée, f. [Méd.] Het ziekelijk uitblijven
Ami de cour, schijnvriend, Ami de table, de bouder maandstonden.
tafelvriend, bekervriend. Ami de la maison,
teille,
—
AMENAanentacé, e, [Bot.] Katjesdragencl.
TACEES f. pl. [Bot.] Talrijke groep van houterige huisvriend. Ami jusqu' aux autels, vriend, the
bloembladerlooze planten, welker bloemen als zooge- alles wil doen behalve wat met de godsdienst strijdt.
Ami jusqu' It la bourse, vriend, die geen geld wil
naamde katjes staan.
leenen. (Prov.) Les bons comptes font les bons
-t- An'entevoir, v. a. Zich herinneren.
e/fen zekeringen maken goede vrienden. On
afdunnen
amis,
Amenuiser, V. a. Dunner maken,
connait les amis an besoin, in den nood leert mesa
(eene plank, pin enz.)
Anger, (pr amèr), arnère, adj. Bitter. Avoir zijne vrienden kennen. Ami an preter, ennemi an
la bouche amère, een' bitteren smaak in den mond rendre, door leenen maakt men zich vrienden, maar
hebben. (Prov.) Ce qui est amen b la bouche est door terugvragen vijanden ; gaarne leersen, maar
doux an coeur, bitter in den mond, maakt het ongaarne teruggeven. Bien servir fait arms, et
hart gezond. — Smartelijk, verdrietelijk, grievend. vrat dire ennemis, gedienstigheid maakt vrienden,
Douleur amère, bittere, diep gevoelde smart. Lar- de waarheid zeggen maakt vijanden. Ami a penmes amères, bittere, door zielsverdriet gestorte dre et It dépendre (of It vendre et It dépendre)
tranen. — Bijtend, bits, scherp, beleedigend: Re- een vriend op leven en dood. — Minnaar m., menproches amers, bittere, grievende verwijten. — nares f. (in dien zin doorgaans (fam.) bon ani,
Les #lots amers, het zeewater, de zoutegolven. — bonne amie). (Prov,) Sage ami et sotte amie,
onze vriend moet wjs zijn, maar onze geliefde or
(fam.) Bettse amère, allerdomste streek.
.

AMIABLE

-

minnares mag niet te veel verstand hebben. Jamais

honteux n'eut belle arnie, wie verlegen is, krijgt

geen mooi meisje; in de liefde moet men niet verlegen zijn. - Liefhebber, beminnaar, voorstander,
bescherer
in m., liefliebster, beminnares, voorstandster, beschermster f. - Aanhanger m., aanhangster 1. - Dikwijls dient ami als gemeenzaam of
wel geringschattend woord van toespraak: L'ami,
peux-tu m'indiquer un autre chemin ? Zeg eens
vriend (vriendje), kunt ge mij een' anderen weg
wijzen? Am! de 1a faveur, de Ja fortune, wie alleen den groeten en rijken zijn hof maakt, pluimstrijker, oogendienaar m. - La soc!itë des Am!s,
't genootschap der Vrienden, der Kwakers. - Am!,
arn!e wordt ook geze g d van dieren, die voor den
mensch genegenheid aan den dag leggen, en van zaken, die liens nut, voordeel, gemak aanbrengen:
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Aniirauté, t. .z/dmiraalswaardigheid 1., admiraalschap n.; - opperbeheer n. der zeezaken, zeebewind n., zeeraad in., admiraliteit f. -Conseil dam-, raad van koloniaal toezigt (in Frankrijk sedert eenige jaren ingesteld).
Arniré, m. [Jard.] : Am-roux en Am- joannet.,

twee soorten van zomerperen.
Arnissibilité, f. [Jur.] Verhiesbearheid 1.
Arnissible, adj. [Jur.] Verliesbaar.
Arnission, f. [Jur.] Verlies n.
Arnitié , f. 'Vriendschap, wederzijdsche toegenegenheid en verkleefdheid f., hartenverbond n.
Contracter, her, faire am- avec qn. Vriendschap
met iemand sluiten. Manquer a lam-, de vriendschap schenden. Prendre qn. en am!t!é, vriendschap voor iemand opvatten. Se liar dam- avec
qn., een vriendschapsverbond met iemand sluiten.
Le cti!en est lam! de 1'homme; le vin est lam! (Proc.) Lam- passe le gant, ondervrienden kijkt
(goed voor) de l'estomae. - In 't quadrille-spel heet men zoo naauw niet. - Ook in 't meerv. gebruikelijk: Les ldenfaits s'oublient, les am-s cessent, de
ami hij, die den geroepen' keer heeft.
AM!, E, adj. Bevriend: Peuples am!s, bevriende weidaden worden vergeten, de vriendschtcpsverbindvolken; —Couleurs am!es, wel zamenpassende kleu- teni.ssen nemen een einde. Men gebruikt liet woord
ren; - La fortune arnie, de gunstige fortuin; - ook van de genegenheid, die sommige dieren voor
Un visage am!, een welwillend, vriendelijk gelaat.
den niensch, ja sommige onbezielde dingen voor elkAmiable, adj. Vriendelijk, minzaam. in dien ander aan den dag leggen : Lam- du cls!en, du
zin weinig gebruikelijk.) Am- compos!teur, twist- cheval pour son maitre, de vriendschap, gehechtvereffenaar in der minne. - [ Math.] ]Nomlires heid van den hond, van het paard voor zijn' mees~
am-, bevriende getallen, zoo als 281 en 220 , omdat Ier. Lam- de in v!gne pour l'ormeau, de voorkeur
de som van al de deelers (met de eenheid) van 't van den wijnstok voor den olm. - (fern.) Goede
eene getal liet andere voortbrengt. - A L'AMIABLE. dienst, gunst t., gunstbewijs, genoegen, vermaak n.
10e. adv. In der minne, in 't vriendelijke, op min- Fa!tes mol lam- de passer chez mon frère, doe
zaine wijze. Vente a l'amiable , verkooping uit neij 't vermaak bij mijn' broeder aan te gaan. [Pe!nt.] Overeenstemming der kleuren. (In dien
vrije hand.
Amiablernent, ado. Op minnelijke wijze, in zin verouderd.) - [Cam.] Le bon Nd a de lamder colour.
(of a de Ia main) het goede graan valt zwaar in
Anilan of Amihan, m. [Mar.] Naam aan de hand, laat zich vettig aanvoelen. Cette étoffe
boord van ieder ding van touw of hout, dat men na point dam-, deze stof is hard, wreed op het
voor 't oogenbiik tij gebrek van 't eigenlijke voor- aanvoelen. - AMITIES, 1. pl Verphigtende, beleefde
werp gebruikt.
woorden, beleefdheden; groetenis: Ii ma fait mille
Arniantaeé, e, adj. [M!nhr.] Naar ancient am-, hij heeft nij duizend beleefdheden bewezen.
gelijicende,
steenolasachtig.
asbest
Faites lui mes am-), doe hem (haar) mijne groete.
of
Arniante, in. [M!nër.] Deifstoffelijk vies, steent AHlitonner of Emmitonner , v. a. In
vlas, aardvlas, berqvlas n. , vlassteen, vezeisteen in., zachte stoffen wikkelen.
bergwol f. asbest, amiant m., bij de Bussen
Amman, m. 4inbtman, titelvan eengemeentest,eenz(jde f. (kainenisjilk) gehceeten.
hoofd in Zwitserland. De voorzitter van 't zwitArniaiitoïde , adj. Dat liet voorkomen van sersch eedgenoodschap heet 1 a n d amman.
ancient heeft.
Ammi, m. [Bot.] Heerenkomijn ii.
Amical, e, adj. Vriendschappelijk: Conseil
Arnrnoehosie, 1'. (pr. eh =-k) [Mdd.] Zandam-, vriendschapsraad, vriendenraad. (Niet van bad.
personen en ook niet in rn. p1. gebruikelijk.)
Arninodyte, adj. [H. fl] In 't water levend
Amidine, t. [Chim.] De oplosbare zelfstan- (van dieren en planten). dis subst. in. Zandaddigheid in ieder zetmeelbolletje.
der t., Tobias- of zandvisch, zand-aal m.
Amicalement, adv. Vriendschappelijk, als
Arnrnoline, f. [Ch!in.] Zoutvatbare basis uit
vriend.
de niet overgehaalde dierlijke olie van Dippel.
Aniiet, m. {Liturg.] Priesterlijk schouderdek
Arnrnoliqne, adj. [Chim.] Sel am-, zout, dat
cel n., tusschen de albe en de socelane; am i c t s m. die stof tot basis heeft.
Amidin, m. [Chim.] Het omkleedsel van ieder
Ammon, m. Bijnaam van Jupiter, zoo als hij
zetmeelbolletje.
in de Libysche woestijn met een rasnshoofd werd
Amidon, m. Stijfsel, stijfselmeel, zetmeel n.
voorgesteld; van daar [H. a.] Come d' Amman,
Amidoniser, v. a. [Chim.] Tot stijfsel of zet- Ammonshoren, ammoniet m., een versteend weekmeel doen overgaan.
dier (wegens de overeenkomst der schelpen met de
Amidonite, 1., Z. AMIIMNE.
horens op 't hoofd van Jupiter Amm,nn)
stijfv.
a.
[Tech.]
Stijven,
met
Aniidonner,
Arnrnonéen, ne, adj. [Ant.] Ecriture amselpap besmeren, door stijfselpap halen. - S'AMI m-ne, Lettres amm-es, geheimschrift n., heilige letDONNER, v. pr. (iron.) Zicht poederen.
ters der egyptische priesters.
Aniidoniierie , 1. Stfjfseimakerj , stijfselfaAinmoniac, aqua, adj. [Chim.] Sel amm-,
lirjic f.
ammoniak-zout, een grijswit, glasachtig zout van
Ailiidounier, m., •ière, f. Stijfseimaker m., scherpen pissmaak. Gomme amm- aque, harsgom 1.
-maakster 1. Ook als adj. voorkomend: Les ou- uit Oost-Indië.
vr!ers am-s, de knechts van de stijfseifabriek.
Anurnoniacal, e, ]Chim.] Vlug loogzout of
Arnie, f., Z. AMI.
ammoniak bevattend of daarvan den reuk, de eiArnigdale, 1. en zijne afgeleiden, z. AMYGDALE. genschappen hebbende.
Arniucir , v. a. Dunner maken, verdunnen,
Anirnoniacé, e, [Chim.] Ammoniak bevatdunnen. - S'AMINCIR, v. pr. Dunner gemaakt wor tend.
den, dunner worden.
Arnrnoniate, m. [Chim.] Verbinding van amArnincissernent, m. Verdunning; dunnereoor- ittoniak met een metaal-oxyde.
ding f.
Ammoniaque, t. [Chim.] Vlug loogzout n.,
Arnineuir, m. (weleer) Gezworen zoutmeter m. ammoniak m., eene verbinding van stikstof en WaA miral, m. Vlootvoogd, bevelvoerder der vloot, terstof.
admiraal, amiraal, m.: - het admiraalschip
Arnrnoniaqué, e, adj., Z. AMONIACE.
(ook vaisseau am!ral); het wachtschip (in de haven,
Arnnionite , t., z. v. a. Come d'Ammon , z.
waar de vonnissen van den krijgsraad uitgevoerd AMMON.
worden) . - [EL n.] Een der schoonste dagvlinders,
Arnrnoiiiure, F. [Chim.] Verbinding van den
ammoniak niet de oxyden van sommige metalen.
de admiraal of nommer-vlinder in.
Amiralat m. liet groot-admiraalschap n.
Anirnonoide, adj. [H. n.] Naar ainmonsiw(voorin. fransche waardigheid, in 1830 opgeheven). rens gelijkende.
Arnirale, f. .ddmiraalsvrouw t.
mi, adj. [H. n.] Gaarne in zand
levend.
Aniirante, 1. Admiraal bij de Spanjaarden.
,

-

-

-
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Aninësîe, F. [Méd.] Gelieuqenverlies n., ge-

heugenzwakte 1.

Amnestique, f. [Didact.] f. De kunst van
vergeten, vergeetkunst f.
Aninicole, adj. [H. n.] Aan de rivieroevers
groeijend.
Amnioniancie, f. [Ant. gr.] Waarzeggerijf.
uit het la?nsvlies [amnios] .
Amnios , m. [Anat.] Lamsvlies n., dat de
vrucht in 't moederljf omgeeft, van wet/ce het enIcel gescheiden is door een vocht, les eaux of la
liqueur de l'amnîos, ook enkel les eaux, het lamsvocht, kinderwater, gelteeten. - [Bot.] Slijmig
vocht, dat de bevreeclite zaadkorrel bevat.
Amniotique, Arniiique, adj. [Anat.] Wat
tot het larnsvlies te/soort. - [ Chirn.] Acide amnamnios-zuur.
Amnistiable, adj. Voor strafontheffing vatbaar : Des prisonniers amn-s.
Amnistie, t. Beclelving in de vergetelheid; vorstelijke vergifl'enis , kwijtschelding van straf aan
velen voor staatsmisctaden, vergeving en vergeting,
amnestie t.
Aninistié, e, adj. (en part. passé van amnistier) Begenacligd, In de amnestie begrepen. Oole als
subst. : Les amnestiés, de begenacligden, g e amnestiaerde n.
Ainnistier, V. a. in de vergetelheid begraven;
ongestraft laten, in de algemeene vergitfenis begrijpen, amnesticlren.
Aniodiateur, in., -trice, t. Landpackter m.
-paclitster 1.
Arnotliatiou, t. Verpachting, pacht t.
Ainodier, v. a. In J)!I'iit gren. verpachten
AnloiRdrir, v. a. tei !,,jO!eI,i, minder of
kleiner malcen, doen afnemen. - AMOINDItIR, V. n.
en S'AMOINDRIR, V. pr. Verminderen, minder of
kleiner worden, afnemen.
t Anioindrissance, t. Het verminderen; de
vermindering f.
AnioindriSe1IIeflt, m. Vermindering, afneming f.
Anioindrisseiir, m. Verminderaar; - belcorter, zamentrekker rn van eens anders werken.
Anioise, t., Z. MOISE.

Amoissonnement, . [ Fclocl] liegt n. op
den oogst.
- vermurwen.
± S Arnoitir, v. a. Bevoebtiqen;
Aniolette, t. [Mar.] Spilgat is.
Aniolli, e, adj. (en part. passuJ van amollir)
Verweekt, verwijfd geworden.
Aiiioliir, v. a. Zacht, week, lenig maken; verzwakken, verslappen, verwijfd maken; - verzachten, verteederen, vermurwen. - S'AMOLLIR,
v. pr. Zachter, leniger worden; - krachteloos,
ontzenuwd, verwijfd worden; - verteederd, zachter
gestemd worden,
Aniollissant, e, Verzachtend; verzwalckcnd,
ontzenuwd.
Aniollissement, m. Verzachting , weekmaking; weekheid, lenigheid f. - Verslapping, outzenuwing; weekeljkheid f.
Anionie, m. [Bot.] Plantengeslacht, waartoe
de gember, kardamom en paradijskorrels beiworen.
Am- sauvage, wilde ember t.
Amoncelé, e, adj. (en part. passé van amonceler) Opgehoopt.
Anioneeler, V. a. Ophoopen, opstapelen, optassen, zamenhoopen, te hoop brengen of zetten;
in menigte bijeen zamelen, bijbrengen (b. v. bewij
zen). - S'Al\IONCELER, v. pr. Zich ophoopen, zich
opeen stapelen (lett. en fi g.).
Amonee ll eineflt, M. Ophooping.
Arnoiit, adv. [Bot.] Stroomopwaarts (het tegengest. van aval). Le pays dam-, het hooger
gelegen land, bovenland. Ces marclsanthses vien
nent dam-, die koopwasen komen van boven.
boven de stad,
stroomafwaarts. En am- de la yule,den
stroom op
de rivier op. Aller- en am-, tegen
varen. - [Mar.] Vent dam-, wind tusechen NO.
en ZO. door 't 0. heen. - [ Fauc.] Mettre l'oiseau
am-, den vogel loslaten, opwerpen. L'oiseau tient
am-, de valk houdt zich zwevend boven zijne prooi.
Anioutal, e, adj. [Mar.] Oostelijk. Les vents
amontaux, de oostewinden.
Arnorçae of Amoreenient, M. Het oplengen van kruicl op de pan van een vuurwapen.
[Pècls.] Het hechten van lokaas aan het visctituig.
-

Aniorce, f. Lokaas, aas n. Am- vive, lokvisch m., levende visch, die tot lokaas dient; aanloksel n.; aanlokking, verleidelijkheid f. Pankruid, zundkruid n.; het knalpoeder voor de
slaghoedjes. COme d'am-, pankruidhoren m. Lamna pas pris, 't ge- weer (de pistool) heeft geketst,
't schot is niet afgegaan. Sans liiCilei une am- ,
zonder een schot te doen. - [Tech.] Opgelost
goud, zilver of platina om er de koperen voorwerpen in te dompelen.
Aniorcé, e, adj. (en part. passé van amoreer)
Van lokaas. ook van pankruid voorzien; - aangelokt, verleid.
Anioreernent, M., Z. AMORCAGE.

Ainoreer, v. a. Van aas voorzien; (het vischtuig), met aas lokken (vogels, visschen); - kruid
op de pan of op 't zundgat doen; het slaghoedje
opzetten. Ook zonder voorwerp gebezigd: Je nat
pas en Ie temps cI'amoreer. - .zlanlokken, verlokken,
verleiden. - [Tech.] Het koper in opgelost goud,
zilver of platina doopen. - Een' hevel met vocht
vullen en hein omkeeren om den korten arm in te
dompelen. - Een gat voorboren, om het met den
avegaar te voltooijen. Een stuk ijzer aan 't eene
eind bijna wiqvormig ofpintten. - S'AMORCER, V. pr.
Met aas, in'i p(iiitiiiid i'nn,':ien worden.
Aniorceur, m., -ense 1. Hij of zij, die lokaas gebruikt; verleider m., verleidster t.
Amorçoir, iTl. [Teelt] Voorboor, steekboor,
spitsboor t. -- Koperen slaghoedjes-doosje n.
Anioroso, adv. (ital.) [Mus.] Zacht en teeder.
Amorphe, adj. [H. n.] Zonder bepaalde gedaante, vormeloos.
A m or phie, f. [H. n.] Vormeloosheid, wanstaltigheid, misvormdheid t.
Arnorti, e, adj. (en part. passé van amortir)
Verdoofd, verzwakt, uitgebluscht; - afgelost.
Ainortir, v. a. Minder hevig maken, de kracht
der werking matigen, doen bedaren , temperen;
verzwakken, verbleeken (van kleuren); verdooven,
dempen (van geluiden); verlammen; [Cuts.] Arp
of faire am- des légumes, groenten afkoken. Verkoelen , allengs uitdooven , uitblusschen (het
vuur der jeugd, de hartstogten), verstompen (den
angel der smart). - [Prat.] Am- mm rente, eene
rente aflossen, haar doen ophouden door afbetaling
van 't kaptaal. Am- ses uiettes, Ia lette pubiique,
zijne schuld, '5 lands schuld door achtereenvol
gende betalingen uitdelgen, afdoen, a ne o r t i s clr e n. - [Eéod.] Am- tot et hommage, zich van
den leenpligt vrjkoopen, doen ontheffen. - [Mar.]
Am- un bâtiment, de vaart van een schip stuiten.
- AMORTI1I, V. n. [Mar.] Gedurende de eb gestrand blijven. - S'AMOISTIlI, v. pr. Minder hevig
gemaakt worden, verflaauwen, bedaren enz. (in al
de beteekenissen van 't bedrijvend werkwoord).
Arnortissable , adj. Afiosbaar ,, uitdelgbaar
(van renten, schulden).
Amortîssernent, m. Afkoop m., uitdelging 1.
(van renten, jaargelden enz.), vernietiging t. (der
openbare schuld door achtereenvolgende aflossin
gen). Caisse, fonds dam-, de kas, het fonds, bestemd tot de achtereenvolgende uitdelging der openbare schuld, amortisatie-kas t., amortt5 a t i e-f o n cl s n. - [Jur. ann.] Het overlaten van
een goed aan de doode hand; verlof, door den
geld aan lieden van de doode hand
.. koning vooreigenaars
te worden, onder bepaling
gegeven one
van het goed niet weder te mogen verkoopen. [Arch.] Topsieraad n. op een gebouw, sluitsieraad
van eenig gedeelte eens bouwwerks. Mettre un
vase en am-, niet eene vaas sluiten, laten afsterVen; ook de naam der holkeelen (aan de buitenramen en deuren) , die 't inwateren beletten. Het gestrand blijven van een vaartuig tij ebbe. Lam- des passions, de verdooving, uitbmusschnsg
der hartstogten.
Ainonillante, adj. [Agric.] Vache amouil]ente, koe, die op het punt van te kalven is of
werkelijk ]malft, kalfkoe.
Aiiiouille, t. [Agric.] Biest t., eerste melk
eener koe, die gekalfd heeft.
Amotsiller, V. a. Kalven.
Amour , M. (in 't meervoud doorgaans t.)
Liefde. Am- divin, sensuel, goddelijke, zinnelijke
liefde. Am- paternel, maternel, c onjugal filial,
fraternel, vader-, moeder-, huwelijks-, kinder-,
broederliefde. Door het voorz. de aan een ander
-
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[0
den aard Ii est am- de tableaux, hij houdt niagtig veel (i.
cle concupiscence, baat- verzot op, is een liefhebber) van schilderijen. 11 est
am- de la liherté, hij is gehecht aan [is een voorstander, verdediger) der vrijheid. Etre am-. de
du travail, du jeu, de liefde tot God, tot den ses ouvrages, de ses opinions, met zijne werken,
naasten, tot den arbeid, tot het spel; 3° de per- zijne meeningen ingenomen zijn. -- [Peint.] Pinsoon, welke die liefde koestert: lam- des pOres, les ceau am-, mollig penseel, aanminnige schilderwijze.
mères, les peuples, de liefde der vaders, der moe- - [Agric.] Terre am -euse, goed bemeste, doorders, dec volken. - (Pray.) Tout par am- et rien werkte, vruchtbare grond. [Manuf.] Drap am-,

woord verbanden, hPp((alt fiit laatste

der liefde: Ani-

1'iuLtit,

par force, men slaagt beter met zacltlieid dan
met geweld, niet liefde dan met dwang. Pour lamde JJieu, om Gods wil; om niet. Vous avez lair
de travailler comme pour lam- cle Dieu, gij schijnt
slechts ongaarne, onsdat liet niet anders kan, te
werken. Aliez -y pour lam- de moi, ga er om

liefde tot ziele zelven, zelfliefde (als instinct) . Ampropre, eiyenliefde, (meestal in den zin van) te
lioope, te voordeeliqe gedachte van zich-zelven. Liefde, geslachtsliefde, liefdedrift, min f. ; ook:

zacht en vast aanvoelend laken. - AMOUREUX m.,
-EUSE, f. Minnaar, vrijer, m., winnares, vrjster f.,
geliefde, verliefde m. en f.
Amovibilité , f. Afzetbaarheid f.

Jierroepeljk, onbestendig (van posten, ambten).
Anipae, m. [Coin.] Lijmhars f., gone van twee
boomen der Molukken.
Ampasteler, v. a. [Tech.], z. EMPASTELEII.
Anipéliclé, e, adj. [Bot.] Naar den wijnstok

AlHpélite, t. Zwarte kleiachtige leisteen m.,
zwarte schieferklei, aardhars, f., vroeger voor de
mende , zisivere , getrouwe , eeuwige , strafbare, wijngaarden gebruikt, en ook crayon des charpenechbreu/dge liefde. (fain.) Faire lam-, zijn hof
maken, vrijen. Filer le parfait am-, langdurig en
Anipélogi-aphie, t. Wijnberg- of wijngaarclbeschrgving f., verhandeling f. over den wijnstok.
a danser, de liefde doet wonderen. II ny a ni
Ampharistère, adj. [Didact.] Linkse/s, omhalTes prisons ni laPJes am-s, geen leer/ser is mooi, handig.
geen liefje leeljle. A liattre faut lam-, slaag verAmphérnérine of Alnphinlérine, f. [Mid.]
drijft de liefde. C'est nu vrai remècle dam-, zij dlledaagsche koorts f.
'is een waar middel (remedie) tegen de liefde. Les
Arnphiarthrose, 1. [Anat.] Jlalfbewegeljk
lunettes et les cheveux gris soot des remèdes held, onmerkbaar beweegljke gewrichtsverbinding
clam-, een bril en grijze haren jagen de liefde f. van twee beenderen.
weg. Froicles mains, cl'iaucles am-, Isosede handen,
Amphibie, adj. (van dieren en planten) Op
warme liefde. -- Amour druist ook uit: het voorwerp het land en in 't water levend, tweeslachtig, halfdat men hartstogteljk bemint: Cot enfant est lamde ses parents, dat kind is de we/lust zijner ouders. van dieren) Dier n., dat op lint land en in 't walesLes arts sont mes seules am-s, de kunsten zijn kan leven, inz. een koudbioedig longdier, kraak't eenig voorwerp mijner liefhebberij. - Mon
amour (als liefdeterm, oudtijds m'amour), Inijn
liefste, schatje. Am- platonique, zuiver geestelijke, amphibie, 't is een man, die twee ver uiteenloopende
van al het zinneljke ontdane, platonische liefde. ambachten drijft, of twee strjdige nseeningen heeft.
Ouvrage fait avec am-, een uit eigene neiging
Aiaiphibien, ne, adj. [R n.] Lucht en water
en zorgvuldig uitgevoerd werk. - Amoijr eeordt inademend.
ook van de onderlinge genegenheid der , dieren, inz.
Afliphibiographie, t. [H. n.] Beschrijving
van de paardrift der wijfjes gebruikt. Etre en am- der amphibian.
Anphibiographique, adj. [El. n.] Wat tot
Zijn (van katten). togtig zijn (lol, lnjj'). lionstig de amphibien-beschrjving behoort of betrekking
heeft.
en am-, de grond bezit "1di" 1;iocii, i i;, 1/t. m., versteende amphibie 1.
Cup i cl a (bij de Grieken E r os), de zoon van Venus,
volmaakt
schoon.
comme
lAm-,
Beau
(fig. et fain.) verhandeling f. over de ainphibwn.
C'est un Amour, 't is een allerliefst kind , een
Ainphibiologiqne, adj. [H. n.] Wat tot de
engel van een meisje of vrouw. Cette montre est ainphibitn-leer behoort of daartoe betrekking heeft,
un véritable am-, dat horologie is waarlijk allerAniphibiologue, m. [H. n.] Een kenner of
liefst, alleraardigst. • Les Amours, de liefdegoodjes, beoefenaar iTn. van de amnphibidn.
-

• .

Anophiblesti-olde, adj. [Anat.] Membrane

\ di'i• Gani, r//ni rig rond laten vliegen om
de honden te ondersteunen.
Arnotiraché, e, adj. Smoorl(jk verliefd, verslingerd op.

opvatten, dol of smoorljk verliefd worden, zich
verslingeren.
ilnionrette, f. (verklec. van amour) Voorbijgaande, niet ernstig geineende liefde, minnarj f.,
minnehandel m. Se marier par am-. uit liefde een
huwelijk beneden zijn' stand aangaan. - [Bot.]
Naans van vele lieve weidebloenspjes , liefdegras,
koekoeksbloempje n. - AMOURETTES, t. p1. [Cuis.]
uit de beenderen.

Anioui-eiisernent, adv. Verliefd, met liefde,
teeder (b. V. iemand aanzien); - bevallig, met be-

ziek, tot minnen geneigd. li/dc , nail,! id,!, li/dc
inboezemend, lonkend, lodderig: Eperdument, passiam-, verliefde, lodderige blikken. (Prov.) Ii est
am- des onze mille vierges, ofIl serait am- dune
clièvre coiftée, hij loopt alle schorten, alle mutsen
na, is op elke vrouw verliefd. - Am- de, gesteld,
gezet op, ingenomen met, gehecht aan, verzot op:

amph-, het netclies van 't oog.
Amphibole, m. [Minir.]

schorl t.

Hoornblende, zwarte

steensoort, waarvan hoornblende de basis is.
Amphibolite, t. [Giol.] Bijna geheel uit geisrietalliseerde hoornislende bestaande steensoort f.
Amphiboloie, f. Dubbelzinnigheid f. in de
rede, vatbaarheid f. voor tweederlei uitlegginq.
Arnphibologiqiieinent, ode. Op dubbeizin-

Amphibraque, adj. et subst. m. [Pods. anc.]
Voetnsaat f. van drie lettergrepen, waarvan de mid-

delete lang is, amphibrachys m.
Aniphicarpe, adj. [Bot.] Plante amph-, plant,

die vruchten van tweederlei gedaante draagt of
welker vruchten op verschillende tijden rjpen.
Amphieéphale, adj. [U. n.] Met twee tegenoverstaande hoofden.
Aniphictyoi, m. [Ant. gr.] Vertegenwoordi-

least in den Conseil des amph-s, den raad der amphictyons of de vergadering der algemeene Staten
van Griekenland.
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Amphictyonique, adj. [Ant. gr.] Wat tot
den road der amphictyons behoort of betrekking hee/t.
Ainphicyon, m. [H. fl] Fossiel verscheurend
dier, in het franse/te departement Gers gevonden.
Ainphicyrte, adj. [Dîclact. ] Afgerond, b//na
bolvormig.
Aniphidiarthrose, f. [Anat.] Dubbele inwrichting t.
Arnphigè!Ie, adj. [Chim.] Corps amph-, enkelvoudig liqchaam, dat door zijne verbinding met
andere zel/siandigheden zuren en bases voortbrengt.
AMPHIGE1E, M. [Minhr.] Witte vulkanische granaat,
leuciet, leucolith m.
Amphigoiiri, m. Verwarde taal, wartaal,
onzamenhangende rede, zinnelooze woordenkraam t.
(meest opzettelijk zoo gemaakt).
Aniphigonrique, adj. Verward, onverstaanbaar.
Ainphigoiiriqiiement , adv. Verward, op
onverstaanbare w/ze.
Aniphihexaèdre, adj. [Minhr.] Dubbelteer
lingvormq (van kristallen.)
Ainphimaere, adj. en subst. rn. [Pods. ann.]
Voetmaat f. van drie lettergrepen, waarvan de middelste kort is, amphimacer m.
Amphinialte, m. [Ant. rom.] Wintermantel m.
dei Of/il beide zijden ruig.
AID1)hi méri ne. adj., Z. AMPHEMERINE.
Arnphipneuste, m. [H. n.] Dier met dubbelen
ademhalinhstoestel (door kieuwen en door longen.)
Aniphipode, adj. [EI. ii.] Animal amph-, of als
subst. on ampilipode, dier met tweederlei voeten.
Amphiptère, m. [Bias.] Gevleugelde draak in.
Of slang f.
.4rnphisbène, [H. n.] Ringelslanq t.
Amphiselens, adj. en s.m.pl. [Gëog.] Tweescha
bewoners van den verzengden aardgordel.-duwigem,
Amphisniiie, t. [Chir.] Tweesnijdend mes n.
Ainphistonie, adj. [H. n.] Om den mond of
om eene opening staande. - AMPifiSTOME, m. Dubbelworm m., een ingewandsworm, vooral der vogelen.
Arnphithéatral, e, adj. Wat tot een amphitheater behoort of betrekking heeft, amph I theatr a al.
Arnphithéatre, m. Oudtijds ronde of ovale,
nu hal/ronde trapsgewijs of schuin opgaande
schouwplaats t. tegen over het tooneel, amp hi theater n. - Plaats, waar de hoogleeraars der ontleedkunde, scheikunde enz. hunne lessen geven; ontleedkamer, snijkamer f. - Ce terrain va of s'ulève
en amph- (forma amph-), die grond loopt trapsge
wijs of allengs op.
Aniphithéatriqne, adj. [Paléogr.] Papier
amph-, soort van egyptisch papier n., in 't oude
Rome veel in gebruik.
Amphitrite, t. (eig.) Naam van de gemalin des
zeegods Neptunus;— (fig.) de zee t. Le sein d'Amph-;
de schoot, de diepte der zee, de zee. Le dos d'Amph-,
het vlak, oppervlak n. der baren. - [H. n.] Zandkoker m., rolvormige waterworm m.
Amphitryon, m. Gastheer, mild onthaler m.
(naar den hoofdpersoon in een blijspel van Molière);
soms ook z. v. a. horendrager m.
Amphore, t. [Ant.] Wijnvaas met twee ooren
of handvatsels; amphora f. - [Pais.] Kruik,
flesch f.; - groote w/jnmaat t. der Romeinen; [Astr.] Naam, dien de Ouden soms aan den Waterman gaven.
Ample, adj. Lang en breed, wijd, ruim, wat
in lengte en breedte de gewone maat overschrijdt;
- wijdloopig , uitvoerig, breedvoerig, omstandig,
ampel.
Ampleetif, -Eve, adj. [Bot.] Geheel omvattend.
Aitiplement, adv. Ruimschoots, overvloedig, breedvoerig, w/jdloopig; in 't breede.
Anipleur, t. Ruimte, wijdte, breedte, f. (inz.
van bekleedingen); - breedvoerigheid f.
Atuplexicaule, adj. [Bot.] Den stengel omvattend.
Amplexillore, adj. [Bot.] De bloem omvattend.
Ampliatif, -ive, adj. t]itbreidend, toevee
gend (inz. van pauselijke, breven en bulten).
Anipliation, t. [Fin. et Admin.] Dubbel afschrift, duplicaat ii. Pour ampi-, voor gelijkluidend
afschrift, voor copie conform. - [Jur.] Afschrift
van 't oorspronkelijke gedeponeerde stuk. - Bref
d'ampl-, uitbreidenci en ophelderend bijvoegsel eener
pauselijke breve.
-

,

-

AMUSER.
Ainpilficateur, m. Uitbreider, uitw/jder m.
(alleen van taal en stijl en in kwaden zin gebezigd.)
Amplification, f. [Rhut.] Uitwijding, uiteenzetting, ontwikkeling f.; - vergrooting, overdr//ving f.; - opstel over een gegeven onderwerp (en
de collegiën); (iron.) Ampi- de collége, slechte uiteenzetting, verwarde woordenkraam t., gedwongen
en dorre arbeid, m. - [Opt.] Schijnbarevergrooting
van de sc/i/if der hemetliqchamen in 't enikroskoop.
Amplifier, v. a. Uitbreiden, uiteenzetten, uitwijden over (een onderwerp); - vergrooten, wat
bijvoegen, overdrijven.
Amplipenne, adj. [H. n.] Met groote en breede
vleugels.
Amplissime, adj. Zeer wijd of breed (fane. en
weinig in gebruik); -voormalige eeretitel van den
rector der universiteit van Parijs; hoogaacozieni/ike,
hoogedele.
Amplitude, 1. [Géom.] Regte lijn, begrepen
tusschen de beide uiteinden van den boog eener
parabool.— [Astr.] Boog deshorizonts, dieuitdrukt
hoeveel een hemellicht buiten het Oosten opkomof
buiten het Westen ondergaat, amplitudo m. [Artill.] Amp!- tie jet, schotwijdte 1., boog, dien een
werpluig beschrijft.
Anapondre, m. [Bot.] Naam der blad- en
bloeenscheeden van zekere palmbooinen op Madagaskar en de Mascarenhas.
Ampoule, f. Fleschje n. (Indien zin oud en
buiten gebruik) . La sainte amp-, het heilige olieflesch,je van Rheims, met wel/is olie de koningen
van Frankrijk van Clovis tot Lodewijk XVI. gezalfd
werden en dat in 1793 werd verbrijzeld. - [Méd. 1
Blaar t. - [Chim.] Dikbuikige flesch f. - [Phys.
Luchtbelletjes n. (op 't water gevormd, als 't régent).
Ampoiilé, e, adj. Opgeblazen, gezwollen, hoogdravend, winderig (alleen van den stijl in gebruik);
- [Bot.] Blaasvormig.
Ampoulette, f. [Artill.] Een van touwwerk
en vet vervaardigde zundgatsprop t. - [Mar.]
Scheepszandlooper m.
Ampullaeé, e, adj. [H. n.] Fleschvormig,
blaasvormig. - Apnllaire,
ac(j. Fleschjesvorm
mig. Als subst. m. Zeker eenschelpig zoetwaterweekdier
Amputation, t. [Chir.] Afzetting (van een
ligchaamsdeel) , amputatie f.
Amputé, e, adj. (en part. passé van amputer)
Afgezet, geamputeerd. Als subst. een mensch,
die de kunstbewerking der afzetting ondergaan
heeft, geamputeerde m. en t.
Ainputer, v. n. [Chir.] Afzetten, amputéren,
eene amputatie verrigten.
Amrita, m. [Myth. fad.] Godenambrozijn n.
Aniulette, t. (de Acadéinie noemt het m.) Gewaand voorbehoedmiddel n. tegen ziekte, betoovering
enz., amulet n.
Aniunitionné, e, adj. (en part. passé van
amunitionner). Place bid amm- a, goedvan krjgs
voorraad voorziene plaats.
Amunitionner , V. a. Van krijgsvoorraad
voorzien.
Amure, t. [Mar.] Halstouw n., hals m. Am- s
tie borinettes, b/jzeilshalzen. Avoir les am-s a tribord,
a babord, met stuurboords-, bakboordshalzen zeilen.
Changer dam, de halzen omzetten, wenden. Am-s
du grand foe , uithalers van den kluiver. Am- de
misbine, fokhalzen. Dogue d' amure, Z. noouE.
Ainurer, v. a. [Mar.] De halzen bezetten, de
zeiltouwen aanhalen. Amure P tribord ! stuurboord.shalzen toe!
S Amusable, adj. Vermaakbaar, voor onderhoud vatbaar.
Aniusant, e, adj. Vermakelijk, verlustigend,
tijdverdrjvend.
Amusement, m. Vermaak, tijdverdrijf n. , verlustiging, tijdkorting t., onderhoud n. ; - tijdverlies n., vertraging 1., oponthoud n., - iiii.eleiiling,
begoocheling, ijdele belofte t. - Etre lam- dune
société, het voorwerp der spotternij in een gezelschap zijn.
Amuser, V. a. Vermaken, verlustigen, den tijd
verdrijven, onderhoud of tijdverdrijf verschaffen; ophouden, den tijd doen verliezen, de aandacht aftrekken, verstrooijen ; - misleiden, met fraaije beloften paw//en, met ijdele hoop voeden. Ook zonder
voorwePp gebezigd. Des promesses qui amusent. (Pray.) Am- le tapis, praten one te praten, oeebe-

-
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Anabrochisrne, m. [Chir.] Kunstbewerking
duidend geklap uitslaan. - S'AMUSElI, V. pr. Zich
vermaken, zich verlustigen; - beuzelen, den tijd (nu in onbruik) om de binnenwaarts gerigte oogverliezen; zich ophouden. - Sam- de qn , iemand haartjes uit te trekken.
Anabrose, t. [Méd.] Wegknaging 1. (door
voor den qele houden, beet hebben. - (Prov.) Sama la moutarde, zich met volstrekt nuttelooze dingen scherpe vochten).
Aiiaeaniptique, adj. [Phys.] Terugkaatsend
bezig houden. [Jard.] Am- la sève, den boom meer
(van 'tlicht en 'tgeluid), anakamptisch.
hout en scheuten dan gewoonlijk laten.
Anacaiiiptiquernent, adv. Bij wijze van teAmusette, f. (fans.) Klein vermaak n., beuzeling, speelpop 1. - Een voormalig schietgeweer op rugkaatsing.
a ffuit en van klein kaliber.
Anacaudef, m. [H. n.] Draadsiang f.
Aiiaearde, m. [Bot.] .dcajou -noot, indische
S Aniuseuir, m. Vermaker; - misleider, veel-

belover m.

olifantsluis t.

Anacardier, m. [Bot.] Anacardie-boom, acabtjtencie plaatselijke, am y ktisch e geneesmiddelen, jou, olifantsluisboom (in Amerika en Oost-India.)
Aniyélie, 1. [Anat.] Het ontbreken van 't rugS Anacaithasie , 1. [Mid.] Ligchaamszuivering t. 'naar boven, uitwerping, braking f.
il( flu., g.
AnIy(!aIa ire. (It/f. {Gil.} Ruhe am-, steenAnaeatharsiqiie of Anaeathartique,
,,((,, t 11111 iii i''i,,Ii' (I!iUli!(It'l'11iI!1 'Je (l'(l('/i.
subst. en adj. [Méd.], Z. EXPECTORANT.
fAnat.j . 4 II1,,d' 1 ni., 11(1(11/i (hr beide
S Anaeéphaléose, m. (Rhut.] Korte herha(Jolt als adj.
is, 'ri/jilt:? /1 1)1)1,' I niHes 1jI?('t'lPii )
ling t. der hoofdpunten.
gibi a ii t : De g1aiuIe uni uiaes.
Ai,achorète, m. (pr. cli = k) Kluizenaar,
Amyctique, adj. [Mid.] Miclicaments am-s,

.

(

. --

Amygdaté, e, Arnygdaliné, e, adj. [Bot.]

jimandelvormig.

Arnygdalifére, adj. [H. n., Bot.] .dmandel

-dragen;mlvoidenhb.
Aniygdalin, e, adj. Van amandelen, met a mandelen be'rid ;naar de vrucht des amandelbooms
gelijkems - [ Géol.] Roche am-e, Steensoort met
eivormige en als door een netwerk verbonden deden.
Amygdaline, f. [Chim.] Amande lstof t., eene
bijzondere, in den bitteren amandel ontdekte stof.
-

AmygdaJiué, e, adj. Z. AMYGDALE.
Amygdalite, I. [Méd.] Ontsteking der keel-

klieren, keelontsteking t.

Aniygdalithe, f. {Giol.] Amandelsteen, a myg-

dalith, m.

Amygdalolde, adj. [Géol.]z.v.a. AMYGDALAIRE.
AinygdaIohore, m. [Bot.] z. v. a. AMANIMER.
Ainylacé, e, adj. Zetmeelac h tig, naar zetmeel

of stijfsel gelijkende.
Arnylonhie, f. [Chim.] Bijzondere zelfstandigheid, door de werking van zekere zuren op het
zetmeel voortgebragt.
Amynionie, m. [H. n.] Z. CYCLOPE.
Amyntique, adj. [Pharm.] Bewarend, ver-

sterkend.

Aniyride, t. [Bot.] Balsemboom of -struik m.
Amyrine, T. [Chim.] Stof, uit het harsig sap

des balsembooms getrokken.
Au g m. Jaar n. La fleur des ans, les jeunes

ans, de jeugd 1. Les 'ieux ans, le poicis of le far-

bosch- en spelonkbewoner, heremict m.
Anachorétique, adj. Kluizenaarachtig. Vie
an-. kluizenaarsleven.

Anaehrempsie, f. (pr. cli = k) [Mid.] z. v. a
EXPECTORATION,
Anaehroiiisrne, m. (pr. cli = k) Tijdreken-

fout f., misslag m. in de tijdrekening, tjdveïplaatsing t., anachronismus m.

Anaeinèine, f. Schudding in alle ligchaamsdeelen ten gevolge van gymnastische oefeningen.
S Anaelase , f. Ombuiging, afwijking t. van
een lid naar buiten.
Anaelastiqiie, adj. [Opt.] Point an-, straalbuigingspunt. Courbes an-s, schijnbaar kromme 01
gebroken lijnen ten gevolge der straalbreking. Ook
als subst. in.: straolbrekingsieer t., Z. DIOPTIIIQUE.
Anaelétéries, 1. pl. [Hist. anc.] Plegtlge
feesten bij de meerderjarigheid der koningen.
itnacliiitère, t. [Hig.] Lange rusistoel.
Anaclisie, f. [Mid.] Liggende houding (van

een' zieke in zijn bed).

Anacoche, t. Weirhoudimp, vertraging 1.
Anaeollèrne of Anaeojlernate, m. [Méd.]

Kleefnsiddel ii. op wonden.

S Anacolu th e, f. [Gram.] Uitlating, waardoor men in een voorstel het woord, waarop een
uitgedrukt woord betrekking heeft, weglaat, b. v.
Qui sert kien son pays na pas besoin d'aieux, voor:
Cell i qui enz.
Anacoinide, m. [Méd.] Herstelling 1. der ge-

cleau des aus, de ouderdom m. Ii y a cent ans,
mille ans, 't is honderd, duizend jaar (zeer lang)
geleden. Une fois, leux fois lan, een-, tweemaal
'sjaars. La premier de lan, le eei fi' (l(IØ des jL'Ois

zondheid.

niet zeggen mag le dernier of le dernier jour de
F an). Avoir dix aus, tien jaar oud zijn. Aller sur

manier van den griekschen lierdichter Anakreon;
aanvctlliq, teeder en las.
Anaerise, f. [Jur.] Onderzoek n. ten gevolge
van 't getuigenverhoor.

(door 't gebruik gewettigde uitd r ukki ng . teiu'?,l 110 n

Anaconehylisme, m. [Méd.] Het gorgelen.
Anacondo, in. [El. n.] zlfgodsslang, reuzen-

slang t.

Anaeréontlque, adj. Anakreontisch , in de

vingt ails, bijna twintig jaar oud zijn, naar de
twintig loopen. Un an sonnu, een afgeloopen jaar.
Par an, jaarlijks. (Loc. prov.) Bon an, mal an, 't eene
Anactésie, t. [Mid.] Krachtherkrjging f.
jaar door 't andere. (fam.) Bon jour, bon an! een
Anacycle, m. [Bot.] St.-Jalcobs -kruid, padde
gezegend nIeuwejaar I [Cath.] Bout de Fan, zieln.
-kruid
mis een jaar na iemands dood. - ANS, p1. OuderAnacyclique, adj. [Pods.] Vers an-s, verzon,
dom m., bedaagdheid f., hooge jaren. (An wordt die men kan omkeeren en van achteren naar voren
meest in dagteekeningen en met de hoofdgetallen lezen, kreeftve'rzen. Ook als subst. m. gebruikt.
gebruikt; vgl. ANNEE.
Anadiplose, t. [Gram.] Verdubbeling 1., eene
Aiia, m. Verzanleting t. van anecdoten, kwink figuur, waardoor de volgende zin begint, gelijk de
slagen, losse gedachten enz. van een' beroemd' man voorgaande eindigt; - [Mid.] Verdubbeling der
(omdat men met dien uitgang zulke verzamelingen koortsaaivallen.
kenmerkt: Voltairiana, Bonapartiaiia !enz.) (Plur.
S Anadose, t. [Mé d ] Verdeeling der voedingsDes ann.) - [Mid.] Van elk evenveel (op recepten). sappen door 't geheele ligchaam, Z. DIADOSE.
Anabaptisme, m. Leer f. der wederdoopers.
Anadrome of Anastase, 1. [Méd.] VerAnabaptiste, m. Aanhanger m. van de leer plaatsing van een vocht naar boven. - ANAD110der wederdoopers, anabaptist in.
ME, adj. [11. n.] Poissons an-s, visschen, die uit
Anabase, t. [Bot.] Zoutbezie -struik m. - zee de rivieren opzwemmen.
[Méd.] Eerste tijdperk n. der ziekte.
Aneinie, Aiuesthésie, t. [Méd.], z. MIkAnabasse, f. (Corn.] Blaauw en wit gestreepte IDE, ANESTHESIE.
deken t.
Anagallis, t. [Bot.] Guichelheil, guichheil n.,
Anabatique, adj. [Mid]. Toenemend (van Z. MOUIION.
ziekten), anabatisch.
Anaglyphe, m. [Ant.] Half verheven beeldAnabèiie, adj. ei subst. m. [H. n.] Op de boo- werk. -- [Anat.] , Z. CALAMUS.
men klouterend dier
Anagnoste, m. [[list. anc.] Voorlezerm. aan
Anabénodaetyle, adj. [H. n.] Met klouter
tafel.
-vingersoz.
Anagoge, m. [fiid.] Braking.
Anableps, m. [11. n.] Srneerlingm. (zekerevisch).
Anagogie, [Théol., P10101.] Zieloverhef/Ing f.
Anabo le, f. [Méd.] 1 let opbrengen en uitwkrpen. tot het bovenzinneljke. —Zinnebeeldige verklaring f.
door hoesten.
van den letterljken zin der H. Schrift.
-

-
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Anagogique, adj. Geestverheffend; —een' geec
telijken, verborgen (mystieken) zin aan de letterlij-lee beteekenis gevend, geheimzinnig, an a go q i s cli.
Anagramniatique, adj. Wat liet anagram
betreft, daarnaar gelijkt; Z. ANAGRAMME.
Anagrammatiquement, acte. Bij wijze van
letterverzetting.
Anagraiiaiiiatiser , v. n. Zich met letterverzettingen bezig houden; ook v. a.: an- un nam,
een' naam door letterverzetting tot een' anderen
maken. - S'ANAGRAMI%TATISER, V. pr. Door letterwisseling olnç3zet worden.
Anagraniniatisitie, m. Kunst t. van anagrammen te maken.—Waarzeggerij uit de letters
van een naam.
Anagrainmatiste, m. Anagrammen-maker,
letterkeerder m.
Anagranitne , t. Letterverzetting f., letterheer m., wisselwoord, anagram n., b. v. Révolution
francaise in Un Corso la finira ; Frère Jacques
Clément in C'est l'enfer qui ma ccéd.
Aiiagraphe , m. [Méd.] Voorschrift , recept n.
Anal, e, adj. [Anat.] Tot den aars behoorende.
Rdgion afiale, aarsstreek t. - [H. n.] Nageoire
anale, of als subst. l'anale, de staartvin f., via
onder den staart.
Analeiiiie, m. [Min.] Teerlingvormige zeotith m., die het glas eenigzins krast.
Analeetes, p1. [Phulol.] Analekten, uitgelezen stukken van een of meer schrijvers, bloemlezing 1. - Overschot n. van den maaltijd (bij de
Grieken) . - Slaven, met het schoonhouden der
feestzaal belast.
Analecteur, m. Bloemlezer, schrijver of verzamelaar m. van analekten.
Analènie of Analenime, m. [Astr.] 4 na1 em ma a., platte sfeer f. op 't vlak des meridiaans; de dierenriem of zodiak op zonnewijzers; eene oude soort van astrolabium.
Analepsie , t. [Mdd.] Beterschap, aanster
king 1.
Analeptique, adj. [MdL] Versterkend, opwekkend. Ook als subst. gebruikt : Un analeptique.
S Analgésie, 1. [M d .] Pijnloosheid f., ongevoeligheici voor smartelijke indrukken.
Anallitvion, t. [GéoL] Zamenzctting t. van
uiteengevallen steenbrokken.
Analogie, t Overeenkomst, gelijkenis, verhouding of betrekking t. tussclien twee of meer verschillenil' dintjeo, gelijkvormigheid, overeenstemming, i',u'nulefniji, inz. taalovereenstemming 1.,
In., analogie f. Raisonoer. juoei ieLi no-. volgens den regetof clewet der
overeenkomst, volgens de verhouding van de eene
zaak tot de andere redendren, oordeelen. - [ Math.]
Reden, verhouding, evenredigheid 1. (Beter raison,
-

.

proportion.)
Analogique, adj. Overeenkomstig, verwant-

schapt, gelijkvormig, betrekkelijk, analogisch.
Analogiquernent, adv. Volgens den regel of
de wet der overeenkomst, op analogische wijze.
Analogisme, m. Gevolgtrekking I. uit liet
uitwerksel tot de oorzaak; sluitrede t. uit de leer
der overeenstemming; toestand m. van overeenkomstigheid.
Analogue, adj. Overeenkomstig, soortgelijk,
gelijkend, verwant, analoog. Langues an-s, talen, die in den zinbouw ongeveer de analytische
orde der gedachten volgen (in tegenst. met langues
transpositives). - Ook als subst. m.: Ce mot francais na point dan- en hollandais, dit fransclie
woord heeft geen gelijkbeteekenendwoord in 't hollandsc/i.
S Aiialose, t. [Méd.] Ku'(. jiiiii,. tei'iig f.

Analyse, I. Ontleding, nitlinlinj, ii itetii retting, ontwikkeling, oplossing t. (van een ding in zijne
bestanddeelen , van een geheel in zijne deden),
teruggang m. van het zamenpestelde tot het enkele,
analysis, analyse t. - [Gram.] An- grammaticale, spraakkunstige ontleding (die de woorden
elk op zichzelf en een voor een beschouwt en hare
soort met de wijzigingen van geslacht, getal, naamval, wijs, tijd, persoon doet kennen). An- logique,
redekunstige ontleding, rede-ontleding (die een
voorstel in zijne deelen: onderwerp, gezegde, voorwerp en bepalin gen, ontbindt). - [Math.] Anmathématique, wiskunstige analysis, de algebra of

ANARCIIISTL
letter-rekening 1. in den ruimsten zin des woords.

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

treksel, kort begrip, overzigt, verslag n., beoordeelong t. vn eene redevoering, een tooneelstuk. EN DERNIERE ANALYSE, lor. adv., ten slotte, alles
wel overwogen.
Analysé, e, adj. (en part. passé van analyser)
Ontleed, ontbonden.
Analyser, v a. Ontleden, ontbinden, oplossen,
ontwikkelen, uiteen zetten, eene analysis doen of
maken. - S'ANALYSER, v. pr. Ontleed, ontbonden
worden.
Analyste,, m. [Math.] Kenner in. der wiskunstige analysis, analyticus, algebraist in.
Anatytiqne adj. [Log. et Math.] Ontledend,
ontbindend, oplossend, analytisch ., langs annlytisclien weg verkregen.
Aiialytiqnement , mlv. Op ontbindende,
ontledende wijze, door ontbinding of oplossing.
Anamartésie , t. [Didact.] Onfeilbaarheid,
feilloosheid, onzondiglieid I.
Anainnésie, 1. [Mid.] Terugkeer m. van '1
geheugen. - [Didact.] Herinnerinçskunst f.
Anainnestique, adj. [Mid.] Remèdes an-s,
geheugensterkende middelen. Signes an-s, teekens,
die 't voorafgegane herinneren.
Anainorphiqiie, adj. [Minir.] V.rvornul,

verkeerd (van kristallen).

Ananiorphose, f. [Arts phys.] Drog of schijnbeeld n.; - drogbeeldteekening I., de kunst om die
beelden te teekenen, d. i. voorwerpen zoodanig te
teekenen, dat zij alleen op zekeren afstand gezien
dunne vereischte gedaante hebben of zich, hoewel
wanstaltig voor 't oog, in een' cylinderspiegel regelmatig en overeenstemmend vertoonen, a n a as orihos is t.
Anamorphosique , adj. Wat tot de dropbeeldteekening behoort.
Ananas, in. [Bot.] Ananas f. , eene plant der
keerkringslanden, die ook in Europa gedijt; hare
vrucht, koningsappel m.; soort van groote, zeer
-

,tneinilie , Anandrine, Anandi-ique,
adj. [Bot.] Fleur an-, bloem of bloesem zondei

lielnist(ltjes of mannelijke bevruchtingswerktui gen.
Ananthe, adj. [Bot.] Bloesemloos, geen bloem
dragend.
Anapeste, m. [Poés. anc.] Opspringer, wederclap m. , versvoet van twee korte en dine lange
lettergreep, ook a n t i - d a le t 1 s m. of omgekeerde
daktplus geheeten.
Anapétie, I. [Mid.] Vaatverwijding t.
S Anaphalantiasis, m. [Mid.] Het uitvallen
der wenkbraauwharen.
Anaphiase, f. [Med.], z. v. a. MASTURBATION.

S Anaphonèse, t. Stemoefening, sterke stemuitzetting t.; het schreeuwen.
Anaphore , f. [Rhit.] Woordherhaling f.,
waardoor eenige zindeelen of versregels met hetzelfde woord beginnen, anaphoor t.
Anaphorique, adj. Eene woordherhaling of
rinaphoor bevattende; - [Mid.] van boven antlastende.
Anaphrodisie, 1. [Mid.] Mangel n. aan geslachtsdrift.
Anaphrodite, adj. [Mid.] Ongevoeligvoor de
liefde, ongeschikt ter voorttéling.
Anaphroditique, adj. [H. n.] Wat niet de
vrucht eener eigentlijke voortteling is (van een
bewerktuigd ligchaam, dat zich zonder medewerking
der beide geslachten ontwikkelt).
Anaplasie, t. [Chir.] Vastwording, bevestiging 1. eener beenbreuk.
Anaplérose, f., z. v. a. PROTHESE, z. ald.
Anaplérotique, adj. [Mid.] Vleeschmnakend,
wederaanvuilend.
S Anapneuse, 1. [Mid.] Ademhaling 1.
Anaptysie, 1. [Mid.] Kwijling, speekseluitwerping f.
Anar c hie, t. Regéringloosheid, wanorde, onbandigheid t., wettelooze staal ni., a ii a c h i e f.
Anarehiqite, adj. R'é,iiigln.s , it llclooi.
onbandig, in verwarring, anarchisch.
Anarchiser, V. a. In den staat van regéring
loosheid storten.
Anarchisme, m. Stelsel van de voorstanders
der regéringloosheid.
Anarchiste, in. Aanhanger, voorstander m.
-

-

ANARRllfE
(1?D regéringloosheid, der wanorden en beroeringen,
anarchist m. - Ook als adj. gebruikt: Des

principes anarchistes.

Anarrhée, 1. [Méd.] Aandrang m. der vochten
naar de bovenste ligchaamsdeelen. - Anarrhéi
que, adj. Wat die opstijging te weeg brengt.
Anarrhiqne, in. [H. n.] Zeewolf in.
Anarrhopie, 1. [Mdcl.] Bloedsopstijging 1. naar
't hoofd. Anarrhopique, adj. Wat tot die
opstijging betrekking heeft.
Aiiarthre, adj. Gewvichtetoos.
Anas, m. Veldduif 1.
Anasarqne, t [Méd.] Huidwaterzucht 1.
Anaspase, f. [Méd.] Maagkramp, zamentrekking t. der maagwanden.
Anastaltique, adj. [Méd.] Zainentrekkend,
ctelpend.
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Anatoinisant, e, adj. Ontledend.
Anatoiniqneinent, adv. Op ontleedkundige

wgze.

Anatoniiser, v. a. Ontleden, an a om is Oren;
-- naauwkeurig, grondig, tot in de minste bijzon-

derheden onderzoeken (b. v. een boek).
Anatonilste,

mist

in.

in. Ontleedkundige, a os a to

-

Anatrésie, t. [Chir.] Panboring, trepana-

tie t.

Anatripsie, 1. [Chir.] Wrijving 1.
Anatripsologie, t. Leer t. der wrijvingen,
verhandeling t. over de inwrjvingen
Anatriptique, adj. Tot wrijving, inwrjving
dienstig.
Anatron, in., Z. NATRON.
S Anatrope, t. [MOO.] Geweldige braking t.
Anastase, f. [Md.] , Z. ANADIIOME.
Anatidie, t. [MOO.] Stemmeloosheid t., hooge
Anastatique, f. [Bot.] Roos f. van Jericho. graad van heeschheid.
Anastéehéiose, t. [Méd.] Ontbinding t. van een
Anaxyride, in. [Ant.] Lange broek t. der
iigcliaasn of van een gedeelte zijner bestanddeelen. barbaren.
Anastome, m. [H. n.], Z. BEC-OUVERT.
t Ancelle, t. Slavin, dienstmaagd; - echtge
Anastoniosant, e, adj. [Anal.] Voor inmonnoot, vrouw t. -- f Ancelette, t. (verklw. van
ding en vertakking vatbaar.
ancelle) Dienstmeisje; - vrouwtje, liefje n.
Anastomose, f. [Anat.] Vertakking, zarnenAneêtres, in. pi. Voorouders, voorvaderen,
-

--

loopencle inmonding t. der aderen en andere tactzen, verbinding t. der zenuwen; - [Bot.] vertak
king, vaqtgemeenschap t.
Anastomoser (s'), v. pr. [Anat.] Met de
den of openingen zainenkornen, ineen loopen,
tan
inmonden.
-

Anastrnnotique , adj. [Anat.] Rarneaux
no-s, verbindings- of gemeenschapstakken tusschen
twee vaten. ,- [Méd.] ANASTOMATIQUES, in. p1.,
z. V. a. APERITIFS.
Anasti'ophe, t. [Gram.] Woordverplaatsing t.,

ongebruikelijke omkeering der gewone volgorde,
b. v. Fort envie de nrc nous avons, of ook door 't
gebruik gewettigde, b. v. Me voici voor voici mol.
Anatase, t. [Min€ir.] Blaauwe, regthoekige,
achtkante schorl m.
Anate of Attole, t. [Coin.] Indische roocte
verfstof naar den indigo gelijkende. - [Bot.]
Struik in., die deze verfstof oplevert.
Anathéniatique , adj. Den banvloek prijs
gegeven.
Anathéinatiser, V. a. In den kerkban doen.
van de kerkgemeenschap uitsluiten, den banbliksem
uitschieten: - vervloeken, verwensclien.
Aiiathéniatisnie, in. Godsdienstgeschrift n.,
bestemd Om den banvloek tegen deze of gene ketterij
uit te lokken.
Anathèrne, M. Kerkban, banvloek, banbliksemm., anathema, a n a t h e e m n., afsnijding van
de kerkgemeenschap, met vervloeking gepaard.

Lancer, lulminer, prononcer lan-, frapper dan-,

den banvloek uitspreken, met den banbliksem tref—
fen; —plegtige afkeuring, veroordeelinp, wraking t.
- Ook als adj. gebezigd: Qu'il stat anathème, celui
qui a levé Ia main sur l'oint On Seigneur, vervloekt
ijhij, die de hand aan den gezaifden des Heeren
feeft geslagen. - [ Myth. ann.] Het den onderaardschen goden gewijde slagtoffer n.
Anatide, adj. Eend-achtig, dons als eene eend
of gans.
Anatifère, in., of als adj.: Conquean-, [FT. n.]
Eendinossel, ganzenmossel in. - Anatifériforme, adj. Naar zulk eene schelp. gelijkende.
Anatin, e, adj. [H. ii.] Eendvormig, naar eene
eend gelijkende.
lnatipède of Anatiqite, adj. Naar een'
L'endenpoot gelijkende.
Anatocisine, in. Verandering t. (conversie)
(ier renten in kapitaal; rentewoeker in ., rente van
rente I.
Anatomie, t. Ontleedkunde, ontieedkunst,
ontleding, snijkunde, snijkunst, anatomie t. de
werktuigelijke scheiding en afzondering van de verschillende weefsels der ligchamen van menschen,
dieren, planten; leer en beoefening der organische
levensvoorwaarden; - ontleedligchaam, kunstmatig
toebereid ligchaamsdeel, p rasp a r a a t, n.— Naauwkeurig en planmatig onderzoek a.; ontleding (van
boeken, stellingen, gevoelens enz.). - Amploithdatre
(vroeger thdatre) dan-, ontleedkamer, snijkamer t.,
't gebouw der lijkontledinqen en anatomische lessen.
Anatomique, adj. Ontleedkundig, anatomiscli.

voorzaten. (Het werd weleer ook in 't enkele. gebruikt voor vader, grootvader, voorganger. Nog
lieden komt het in poezij en deftigen stijl voor in
den zin van: beroemd voorzaat van een edel huis).

Anehe, t. [Mus.] Mondstuk, mondrietje n.; -

tong t. eener orgelpijp.— Anche de moulin, meelgat n.
Anehé, e, adj. (en part. passé van ancher)
[Mus.] Van mondstuk, van tongen voorzien: Un

hautbois kien anché.
Aneher,V. a. [Mus.] Van mondstuk,

tongen voorzien.

van

Aneh il ops, in. [MOO.] Ooghoekgezwel a. (voor

of ter zijde van den traanzak).

Anehois, in. Ansjovis t.
Aneholie, t., Z. ANCOLIE.
Anehusate, in. [Chum.] .4nchusazuur zoutn.
Atichtise, in. [Bot.] Ossetong, orcanet t. (celia

verwplant).

Anchnsé, e,

kende.

adj. [Bot.] Naar

ossetong gelij-

Anehusine, t. [Chum.] Iloodkieurend beginsel
der ossetong.
Anclinsique, adj. [Chin.] Acide anch-, anchusa-zuur, ossetong-zuur n.
Ancien, 11e, adj. Oud, wat sinds lang bestaat:

Anc- and, Any- monument, Anc -ne lol, Anc -ne

nianière de vlyre ; - in regtstreeksche tegenoverstelling niet nouveau, moderne: LAne- et le

Nouveau Testament, lane -ne Grèce et la trèce
moderne. - Oud, voormalig, gewezen, uitgediend,

niet meer in bediening: Anc- évêque, Anc- avocat
oud- voormalig of gewezen bisschop, advokaat.
Retrouver son anc -ne gaieté, zijne oude, voormalige
verlorene vrolijkheid terugkrijgen. - Het wordt
zoo wel zeifst. als bijv. gebezigd van hem, die het
langst een' post bekleed heeft, het langst lid van
een genootschap geweest is: Quoique plus jeune
que vous, ii est votre anc- dans la compagnie,

ofschoon jonger dan gij, is hij ouder als lid. Ook 50105 als gemeenzame groet tot een' oud' man

Saint, mon anc-! HO l bonjour, lane-! -ANCIEN, M.

Oude in ., persoon van den ouden tijd, inz. hij, die
geschriften of kunstwerken heeft nagelaten: Citer
un anc-, een' oude, een' schrijver der oudheid aanhalen. - Ouderling in., waardigheid in de protestantsche kerk. - Oudste in dienstjaren, in lidmaatschap; - gildehoofd n., overman in. - ANGlENS, M. p1. Ouden, de volken en groote mannen,
die vóór de vestiging van 't christendom geleefd
hebben, inz. de Grieken en , Romeinen: Amer les

anc-, les ouvrages des anc-, Etudier les modèles des

anc-. -

[list. Juive] Oudsten, oudvaders, hoofden
der stammen of groote fainilien. - [Adm. tor.]
Arbres anc-, booinen van honderd en meer jaren.
Anciennement, adv. Oudtijds, oulings, eertijds, lang geleden, in lang verloopen eeuwen.
Ancienneté, t. Oudheid, langdurigheid 1.:
lane- dun édifice, dun usage. Dans lane-, in de
oudheid, eertijds, zeer lang geleden. De tante anc
in de aloudheid, in lang verloopen eeuwen, sinds
onheugelijke tijden. - Vroegere in dienst tredinq,
vroegere ambtsbekleeding, vroegere opneming t. in
een genootschap, dienst- of ambtsouderdom vu.,
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opvolging f. naar de dienstjaren, a ne ie nn i t e i t f.

L'érnulation périt, quand les grades ne sont que

Andouillette, t. (verklw. van

Worstje n.

andoullie)

Ia suite de lane-, de wedijver gaat verloren,
wanneer de bevorderingen enkel 't gevolg van
dienstouderdom zijn.
Ane il e, m. [Ant.] liet heilige bronzen schildje,
aan lYuma Pompilius uit den hemel gezonden,
eene soort van palladium voor Rome. Ook de naam
der elf naar dat gewaande hemelgeschenk gemaakte
schildjes.
Aneipité, e, adj. [Bot.] Met twee min of meer
scherpe kanten, tweesnijdend.
Aneistre, m. [Bot.] Roosvormige plant 1., aan
Amerika eigen.

Andralogopélie, f. Wansta l tigheid 1., waardoor een nsenschenligchaam ledematen van een dier

elleboogsspier.

Androgyne, adj. [Bot.] Fleur andr-, Tweeslachtige bloem of plant. [H. n.] Dieren, die, terwijl zij
de beide geslachten bezitten, niet kunnen voorttéien
dan door twee aan twee te paren, zoo als de

schijnt te hebben.

AndranatoiHie of Androtoniie, 1.

Ont-

leding f. van 't snenscheljk ligckaam.
Aiidrarthroeaee, f. [Mid.] Gewrichtsbeeneter m.
./Lndrène, m., AHdrénète, t. [H. n.] Een naar
de bij gelijkend insect.
Andréoiithe of Andreasbergolithe , rn
[Minér.] Andreolith, kruissteen m. (Ook Huulo-

TOME geheeten.)
Ancistiolde, adj. Weirhaakvormig.
Andriale, f. [Bot.] Woldistel m.; wilde latuw 1.
Ancistropode, adj. [H. n.] Met kromme
An4lrienne, t. Soort van vrouwen sleepkieed n.
nagels (van zoogdieren).
Androcéphaloitle, 1. [Minim.] De snankopAneo li e, f. [Bot.] Ake l ei, klokjesbloem t, pan- steen m., een steen van de gedaante eens snanshoofds.
toffeltje n. De gemeene akelei heet ook Gant de
Androgénésie, t. [Phil.] Beoefening of weNotre D ame, d. i. Onze-Lieve-Vrouwe-handschoen. tenschap van de ligchamelijke en zedelijke ontwikAneoné, m., of als adj. Muscle anconé m. keling der menscliheid. - Andro"énésiqne, adj.
[Anat.] De uitstrekkende spier 1. van den voorarm, l'ITat die wetenschap betreft.
Anerage, m. [Mar.] Ankerplaats 1., ankergrond in. - Droit dane-, ankerregt n., ankertol m.,
paalgeld, havengeld n.
Ancre, in. [Mar.] Anker, scheepsanker n. Ancre
de fiat, de jusant, vloed-, ebbe-anker. Ancre daf-

fourclie, vertuianker. Ancre de toue of it touer,
werpanker. Grande ofmaitresse ancre, groote anker
ofpl echtanker. Ancre de salut of de miséricorde,
noodanker. Jeter l'ancre, liet anker laten vallen,
voor anker gaan. Lever l'ancre, het anker ligten.
Couper I'ancre, het anker (het ankerkabel) kappen.
Chasser sur les ancres, op de ankers wegdrijven,de ankers naslepen. Jeter un pied d'ancre, voor
een oogenblik een ligt anker uitwerpen. (fig.) On
ne jette pas l'ancre dans le fleuve de in vie, het
leven (de tijd) laat zich niet ophouden, gaat steeds

zij
n' gang. - Grond m. van vertrouwen, toevlugt f.,

toeverlaat m. C'est mon ancre de saint, dat is
mijne eenige, laatste toeviugt. Jeter la demure
ancre, een laatste poging doen, een uiterst redmiddel aanwenden. - Anker n., ijzer
en muursteun,
muurhaak m., meest in den earns van eene S, T
of V. - Anker n., vochtmaat, van verschillende
landen; als voormalige wijn- en oliemaat in Nederland = 0,38805 liter.
Anerd , e, acij. (en part. passé van ancrer) Geankerd; - bevestigd, vastgeworteld. - [Bias.]

Croix ancré, ankerkruis D.
Anerer, v. n. (Men zegt liever mouiller) Ankeren, ten anker gaan, het anker laten vallen;
ANCREIL v. a. (fig.) Anc- son coeur, sa volonté P un
objet, zijn hart, zijn wil aan een voorwerp vasthechten, daartoe bepalen. SANdER, V. Pr. Zich
ankeren, zich vastzetten (b. v. in iemands gunst,
vertrouwen, in eene waardigheid).
Anerure, f. [Tech.] Muuranker m. - Lakenplooi t. (soms door 't slecht spannen bij 't scheren
veroorzaakt).
Aney—, z. Army-.
Anda, rn. [Bot.] De slaapboom m. van Brazilië.
Andabate, rn. [Ant.] Geblinddoekte kamp-

vechter te paard.

Andalilots, m. p1. [Mar.] Stagringen, ringen
van dun, taai hout ter vastzetting van de drie-

hoekige zeilen.

Audain, in. [AgIle.] Zwade, zwad 1. (wat een
rnaoijer tij elke schrede kan afmaaijen), gang,
streek rn. Ii y a trente and-s sum la lamgeum de ce
pré, die weide is 30 gangen of zeisstreken breed.
Andaloti, m. Andalusisch paard, genet n.
Andante, adv. [Mus.] Gematigd, niet te schielijk. Un andante, een in die beweging gezet stuk.
- ANDANTINO, adv. Iets sneller dan andante, min
of mees langzaam.
Andarini, rn. Gekorrelde vermicelli f.
Anders, m. p1. [Vétér.] Melkachtige uitslag m.
der kalveren.

Audouille, 1. Worstf., beulingin. (Loc.prov.)
Nul ne pent faire and- de lels boyaux, een eerlijk
man versmaadt zulke middelen, zoekt niet zich
zelven met onregtvaardig goed te verrijken. [Papet.] Knobbeltjes in 't papier. - And- de taMe,
tabaksrol, karat f.
Andoiiier, m. [Vénér.] Uitspruitsel n., soort
van horentje aan 't gewei van een hert.
-

slakken.

Androgynie, t. Vereeniging der beiderlei geslachtswerktuioen bij een wezen, in een' bloemkelk.

Androgyiiisme, m. [Anat.] Tweeslachtigheid f.
Androïde, adj. Menschvormig, naar den mensch
gelijkende. - ANDItOIDE, in. Kunstige, beweegbare
menscliengestalte 1., menschelijk automaat m. (zoo
als Vaucanson's fluitspeler).
Androlepsie, t. [Ant. gr.] Het nemen van
gijzelaars als waarborgen.
Andromsuile, t. iTlanswoede, mansdolheid f.,
ontembare begeerte van sommige vrouwen naar de

maunen.

Andrornède, f. [Bot.] Wilde rosmarijn m.
Andron, m.. [Ant.] Mannenvertrek bij de
Grieken. [H ist.] Voor de mannen bestemde plaats
in de grieksciie kerken. - ArODRONITIDES, na pi.
Mannenfeestzalen bij de Grieken.
Androphobe, adj. Mannenschuw.
Atulropiiobie, f. Mannenschuwheid, vrees f.,
voor de mannen; menschenhaat rn.
Aiidrophore, in. [Bot.] Heimstijitje n.
Andropogon, in. [Bot.] Baardgras, kameelhooi n.
Androsace, m. of Androselie, f. [Bot.]
Mansharnas, mansschild, m a nsbloed, harnaskruid n.
Androsèrne, adj. [Bot.] Plante andr-, plant,
die vruchten met bloedrood sap draagt. Als subst. rn
Koenraadskruid n.

Androtoniie, f., Z. AINDIIANATOMIE.
Ane (Me), in. Ezel rn., (iron.) graauwtje n., langoor rn.; - (fig.) domkop, domoor ni., uilskuiken a.,
vlegel, lompert, botterik rn. (Loc. prov.) L'âne de
Ia communauté est toujours Ie plus mal bâte de
gemeente-ezel wordt altijd het slechtst gezadeld:
men verzuimt het algemeen welzijn ons aan zijne
eigene belangen te denken. A layer Ia tête dun
âne ou perd sa lessive, 't is den Moriaan gewasschen, 't is vergeefsche moeite. On ne saurait faire
Mire un âne qui na pas soif, wie niet wil is niet
te dwingen. II cherclse son âne, et ii est dessus,
hij zoekt zijn' ezel en zit er op: hij zoekt iets, dat
hij in de hand heeft. Pour vous montrer que voire
hue nest qu'une bête, om u te bewijzen, dat gij
ongelijk hebt. C'est on hne Pâté, 't is een groote
stommerik. C'est un âne déhâté, 't is een vrouwengek. C'est le pont aux lines, 't is een hoogst
gemakkelijke zaak, Jan en alleman weet of kent
M; 't is eene czeisbrug, een hulp- of verligtings middel voor onkundigen. Les clsevaux coument les
bmnéfices et les ânes les attrapent, depaarden, die
de haver verdienen, krijgen ze niet. Avoir on yin
d'âne, als verdierlijkt zijn na te veel gedronken te
hebben. Votre âne nest qu'une bête, gij weet niet
wat gij zegt of doet. Ii y a plus dun Me a Ja faire
qui s'appelle Martin, er zijn er meer, die zulk
een' naam dragen; er is nicer gelijk dan eigen.
Bien s'escrirner dune macMire dine, een groot
eter zijn. Contes de Peau d'âne, kindersprookjes,
praatjes voor de vaak. Nul ne mit mieux que
l'âne, aiX Ie bât le Jesse, ieder weet zelf liet beit
waar de schoen hem wringt. 11 ressemble a line
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de Buridan, hij lijkt Buridans ezel: hij weet niet
wat besluit hij nemen, wat partij hij kiezen zal.

Pour on point (faute dun point), Martin perdit
son ane, één punt te kort doet het spel verliezen;
door een klein verzuim mislukt eene groote zaak.
Têtu comme un áne, koppig, eigenzinnig als een
ezel. Méchant comme un ane rouge, hoogst boosaardig. I1 est sérieux comme un àne qu'on étrille,
hij neemt eene gemaakte, belagchel jke deftigheid aan.
La patience est la vertu des anes, geduld is eene
ezelsdeugd. On la sanglé comme on line, hij is op
't strengst behandeld; hij heeft van de taart gehad.
Cest un line parmi les singes, hij is 't mikpunt
der spotters; men houdt hem voor 'l lapje. C'est
l'hne du moulin, hij is de zondenbok. Brider un
hne par la queue, het paard vóór den wagen spannen. Faire Pane, pour avoir du chardon, zich onnoozel aanstellen om wat te krijgen. Cost l'áne
couvert de la peau du lion, 't is een ezel in de
leeuwenhuid, een laffe opsnijder. Oreilles d'áne,
Bonnet d'áne, ezelsooren, ezelsmuts (ats straf opgezet). — [ Tech.] Toestel ter vastzetting van een te

bewerken voorwerp bij velerlei ambachten : ezel,
bok, knecht nl.; — snipperbak m. (der boekbinders);
— drukbank f. (der boekdrukkers). -- EN DOS
DANE, als een ezelsrug, zadelvormig, spits toeloopand, met weerzijdsche glooijing. Toit en dos d'hne,
zadeldak n.
Ané anti, e, adj. (en part. prés. van

aneantir)

Vernietigd; verwoest; neêr eslagen, ontsteld, ver plet; — diep verootmoedigd.
v. a. Vernietigen, te niet doen ; -vernielen, verwoesten, uitroejen, onderstboven keeren, doen vallen; — hevig doen ontstellen, schok ken, verpletten. S'ANEANTIR, v. pr. Vergaan, ver
nietigd worden, te niet of bijna te niet gaan, verWijnen, verloren gaan; — zich diep verootmoedigen of vernederen, zich in 't sto f werpen (voor God) .
Anéantisseuient, m. Vernietiging f., terug brenging tot het niet; — Vernieling, verwoesting,
omverwerping, omkeering, uitroeijing, verdelging f.,
volslagen verval n. ; — diepe verootmoediging ,
vrijwillige vernedering f. (voor God); volslagen
verslapping f. der ligchaamskrachten, diepe ver slagenheid f. van geest, uitputting f.
Anèbe, adj. [Méd.] Niet manbaar.
Anecdote, f, Historische trek m., levensbijzonderheid f., min bekend en doorgaans scherp geteekend voorval uit de geschiedenis, uit iemands bij
-zonder
leven, anekdote f.
Aueedotier, in., -ière, f. Anekdoten- verzamelaar, anekdoten - verteller m., - verzamelaarster,
- vertelster f. (meest in ongunstigen zin).
Aneedotique, adj. Anekdotisch, naar eene
anekdote gelijkende., daartoe betrekking heb
Comédie an-, blijspel, op eerie anekdote-bend.
gegrond.
Anée (ánée), f. Ezelslast m., ezelsvracht f.
— Oude inhoudsmaat in 't zuiden van Frankrijk.
—

-V--

Aneilènne, z. C® IIIELINI•J.

Aneilèse, f. [Méd.] Opstopping f. van winden in de darmen; buikpijn f.
Anéleetrigiae, adj. Ndiet- elektrisch, onelektriseerbaar.
Anéloptère , Anélytre, m., of als add.
Insecte an-, insect zonder vleugeldeksels.
Anènne, adj. [Méd.] Bloedeloos. — Anénnie, f.

Bloedsgebrek n.

Anénnobate, m. [Art.] Luchtspringer, koorde -

danser m.

Anémoeorde, m. [Mus.] Windklavier, soort

van Eools-harp.
Anéniographie , f. [Phys.] Windbeschrijving f. — Anénnographigne, adj. Wat tot de
wándbeschrijving behoort of betrekking heeft.
Anémoinètre, [Tech.] Windmeter m.
Anénaoinétrie, f. [Phys.] Windmeetkunst f.,
kunst om de snelheid en kracht der winden te meten of hunne rigting te bepalen.
Anémmmounétrograplie, ni. Windschrijver ,
slinger-windmeter m., werktuig, dat de verandering des winds zelf aanteekent. — Schrijver over
cie windsveranderingen.
Ané'nnonne , f. [Bot.] Windroos, windbloem,
klaproos , anemoon f. — An- de mer, zeeanemoon, z. v. a. AGTINIE.
Anémoné, e, adj. [Bot.# Naar de anenwon

gelijkende.
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Anentonine, f. [;,him.] Eigene kamferachtige

stof, in de anemoon vervat.

Anémonique,

adj. [Chan.] Acide an-, anemoon -zuur n.
Anémonoide, adj. .rinemoonvormig.
Aneutoscope, m., z. v. a. ANEMMOMMETRE.
Anémotrope, m. [Tech.] Bewegerm. doorden

wind, aangebragt aan een toestel ter chocolaad;

bereiding.

Aneneéphale , adj. Anat.] Hersenloos.
Aneneéphalie , f. [Gnat.] Hersenloosheid,

ontbreking f. der hersenen (bij eene ongeboren

vrucht.).

Anentéré, adj. [H. n.] Zonder darmkanaal.
— Ook als subst. Les anent.érés, m. pl., de maag -

diertjes, in fusie-diertjes zonder darimkanaal o f anus.
Anentérénlie, f. [Méd.] Bloedsgebrek n. in
de ingewanden.
Annentérotrophie, f. [Niéd.] Vermindering f.

van 't volurnen der ingewanden.

Anépigraphe , adj. [Numism.] Zonder op-

schrift (van gedenkpenningen).

Annépitlhymnie, f. [Méd.] Uitgedoofd begeer-

vermogen n., verlies van honger, dorst, teeldri ft enz.

Anéréthisnle, on [Méd.] Gebrek n. aanprik -

kelbaarheid.

Anerie (áner e), f. Ezelachtigheid, grove dom-

heid f.;" ezelsstreek, groote bok m.

Anerponte, aclj. [Bot.] Langs booroen en ens-

ren opklimmend.

Anervie, I. [Méd.] Gebrek n. aan zenuwwer-

king, verlamming f.

Anésie, f. [Méd.] Beterschap f.
Anesse (ánesse), f. Ezelin; — dom wijf n.
— Lait d'án-, ezelinnemelk f.
Anesthesie, f. Gevoelsgebrek n., geheele of ge-

deeltelijke ongevoeligheid f.

-- Anestlhésiques , m. pl. [M d.] Pijndoo-

vende, gevoelloosmakende middelen (b. v. de clzloroform).
Aneth, m. [Bot.] Dille f.

Anétique, adj. [Méd.] Pijnstillend, bedarend .
Anévrisnial, e, adj. [Mid.] Wal het slaga-

dergezwel betreft of daartoe behoort.

Aiiévrisinatique, adj. [Méd.] Wat de ken-

teekens van 't slagadergezwel heeft.

Anévrisnte , m. [lied.] Slagadergezwel n.,

slagaderbreuk f.

Anfraetwienx , erase , adj. Kronkelend, ge

gedraaid, vol bogten, oogtig.

Anfraetnosite , f. Kromming, kromte f.

-kromd,

(Anat.] hoogte, verhevenheid f. (der beenderen). —

A.NFRACTUOSITÉ S, f. pl. Hersenkronkelingen.
Angarie, f. Beslaglegging f. op een nationaal

of vreemd schip om voor het gouvernement te laden, vervoerverpligting f.
Angarier, v. a. Gedwongen diensten opleggen;
met belastingen overladen; — kwellen, plagen.
Ange, m. Engel, hemelbode, godsbode m. Ange
sardien of tutélaire, bescherm -, schutsengel. Ange
exterminateur*, engel des verderfs , wurgengel.

— Hoogst deugdzaam, zeer zachtmoedig mensch m.;
!eitstekend schoone vrouw f. , allerbekoorlijkst
neisje n. (Loc. fig. et fam.) -1- Voir des anges viaets, den hemel geopend zien, een droomer, dweeper
rijn. Etre aux anges, buiten zich zelven van vreugde
rijn. Hire aux anges, alleen en zonder rede lag-hen. Boire aux anges, drinken, zonder meer te
veten op wiens gezondheid. Ange bouffi, kind met
likke, bolle wangen. (iron.) Ange de grève, krui er, lastdrager 911. - ANGE, [Artill.] Kettingkogel in.
Manches d'anges, zeer wijde, korte mouwen aan
)rouwenkleederen. — ANGE of ANGELOT, m. een

raar den rog gelijkende visch der Middellandse/sv zee.
Angéiai, e, adj. [Anat.] Vaatrijk.
Angéiographe enz. , An ;eioscope enz.,
ANGIO—.
Angelet, in., Angelette f. (verklw. van ange)

angeltje, liefje m.

Angéligne, adj. Engelachtig, hemelsch; —voorreieljk, uitstekend, allerbekoorljkst. Salutation
Lag-, engetgroete f., Ave-Maria n. Siège ang-, de
►eilige of pauselijke stoel (nu siège apostolique) .
Jouronne ang-, royaume ang-, voormalige, burn-

sing van de kroon en het rijk van Hongarije.

Angéligne,f. [Bot.] Engelwortel m., angelica f.

— [Mus.] 4ngelica, f. een luitvorrnig speeltuig.
5 Angéliquenient, adv. Engelachtig.
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ugu, regte, stomp e, scherpe hoek. Angle saillant,
entrant, uitspringende, inspringende hoek. Angie
ectiligne, curviligne, mixtiligne, regtlijnige, kromijnige, gemengde (door eene regte en eene kromme
ijn gevormde) hoek. Angles opposes, correspon
Iants, internes, externes, tegenoverstaande, over
enkomstige, inwendige, uitwendige hoeken. Angle
upplumentaire, aanvullingshoek. Angle horaire,
~hoek. Angle dièdre, tweevlakkiqe koek. Angle
lincidence, invalshoek. Angle de iéfiexion, uit-,
aishoek, terugkaatsingskoek. Angle de rétraction,

V. a. Verenjelen, den engelen
-'- An «]r
je1ik maken,
ugélolâtrie , f. Enqelenvereering f., aanbit1dnq f. der engelen.
Angetol, m., Angelotte, f. (verkiw. van ange)
En eltje, lie fje.
ngelot, m. Zekere Normandische kaas f. Voormalige fransclie en engelsche munt, met het
beeld eens engels, engeldaalder m. (00/c ange dor
gehe eten).
Angelus, m. (pr. an-g-1uss) Angelus n., engeigroete f., gebed in de r. kath. kerk, dat met dit
woord begint; - het Iclokgelni, dat dit gebeet aankondigt; - zonden -vergi/J'enis f.
Angemme, Angeniii , m. [BIas.] Zesbiaderige bloem 1.
Angéotement, rn [Agric.) Ligte omploeging,
omspitting f.

traalbuigingshoek.

Angl e e, adj. (en part. passé van angler)
LBlas.i Anglé de fleurs de us, met leliebloemen in
le hoeken.
Angler, v. a. Hoekig maken, hoeken geven; de
'toeken naauwkeurig vormen.
Anglésite, m. [Minér.] Natuurlijk zwavelmur lood n.
Anglet, m. (verklw. van angle) Hoekje; hoek
mn een stuk grands; - [Arch.] regthoekigs

Angiectasie, f. [Mid.] Vaatuitzetting, vaat
verwijding, f. - Angiectasique, 1. adj. Wat
de vaatverwijding betreft.
-

salty t.
Angleux, ense, adj. [Bot.] hoekig, in de

Angizie, I. . [Mid.] Keelvernaauwinq, keelontsteIcing 1. - Angineux, euse, adj. Wat de keel-

weken der pit vast zittend.
Aiigliean , e , adj. Anglikaansch, L'église
angl-, de bisschoppelijke, episkopale of anglikaancclie kerk in Engeland. - ANGL I CAN m. -E, t.
Belijder m., belijdster f. van de leer dier kerk.
Anglieanisrne, m. De leer der bisschoppeijke, heerschende kerk in Engeland, a n glic a so is.

ontsteking betreft, daarmede gepaard gaat.
Aiigioetasie, t., z , v. a. ANGIECTAS1E.

Angiographe, m. [Anat.] Beschrfjver der vaten van 't menschelfjke of dierif/ke liqchaam.

Angichéniie , f. [Mid.] Bloedsophooping t.,

blnedsaandrang m.

Aniographie, 1. [Anat.] Vaatbeschrfjving,
aderleer C. - Aftgiographiqne, adj. Wat de
vauitbeschrjving betreft.
Angiohydi'ographe, in. [Anat.] Beschrjver
der lyinplia- of bloedwater-vaten.
Augiohydrographie , f. [Anat.] Bescivrfj
ving t. der bloeawatervaten. - Angiohydro
graphique, adj. Wat die beschrijving aangaat.
Angiohydrologie, t. Leer t. der lymplia- of
bloedwatervaten, watervaatleer f. - Angiohy
drologique, adj. Wat die leer betreft.
Angiohytirotomie, t. Watervaatontledinp t.
—: Angiohydrotornique, adj. Wat die onile-

mus n.

Anglicise , e, adj. Perengelscht : Mothollandais angl-, verengelsclit hollandsch woord, iwllandsch woord met een' engelschen uitgang.
.]-Anglieiser, v. a. Verengelsclmen, engelsch maken, eene engelsche houding, inrigting enz. geven,
op zijn engelsch kleeden; een' engelse/een uitgang

-

geven (aan een woord). - S'ANGLICISER, C. pr.
Zich tot een' Engelschman maken, als een Engelschmaan leven, zich kleeden enz.

ding betreft.

Anglicisine , in. Engelsche taaleigenkeid t.;
enqelsche zegswijze t., in eene andere taal verkeerde ijk gevol g d, a nylicismus m.

watervaten.

zwaaihaak rn.

Angloir, ni. [Tech.] Hoekmeter, nt, zwei t.,

Aiigiolencite, f. [Mid.] Ontsteking der bloed-

Angiologie, t. [Anat.] Vatenleer, aderleer t.
- Angiologique, adj. Wat tot de aderleer behoort.
Angiopyrie, 1. [Mid.] Ontstekingskoorts f.

Angioscope , m. [Anat.] Haarvaatmikros
n.
-kop
AngioScopie, t. [Anat.] Beschouwing f. der

haarvaten met het noikroskoop. - Angioseopique, adj. if/at tot die kunst betrekking heeft.
Angiose, t. [Mid.] Ziekte t., die haren zetel
in het bloedvatenslelset heeft.
Aiigiosperme, adj. [Bot.] Vaatzadig (van
planten, milker zaad in een van den bloenikelk gescheiden vat zit.
AngioSj)Ore, adj. [Bot.] Zaadverbergend.
Angiostorne, adj. [H. a.] Engmondig.

Angioténie, t. [Méd.] Ontetekingskoorts t.
e sterk op de bloedvaten werkt.
Angiotenique, adv. [Mid.] Ontstekend.
Angiotonlie, t. [Anat.] I7aatontleding, t.
Angirolle, t. [Mar.] Gctleitakei ii.
Angite, f. [Mid.] Vaatontsteking f. (in 't al-

gemeen).
Anglais, e, wij. Engelseh.
Anglais, m. -e. t. Engelschman, m., Engelsclie t. - L'Ariglais of La langue anglaise, het engelsch, de engelsche taal t. - (fam.) tJa anglais, een
onmeîdooçjend schuldelecher m. - Anglaise t. zekere ievendije engelsche clans m. , en de daartoe behoorende vous t. - Maladie anglaise, miltzuclit,
zwaarmoedigheid t. (niet de bij ons zoogenaamde engelsche ziekte), z. v. a. spleen. - ANGLAISES, 1.
p1. [Coiff.] Lange krullen langs de slapen ; [Tapiss.] Dikke garen ofzijden bezetsels. - A LANGLA1SE, ode. Op zijn engelsch, naar engelsciien
trant.
Au°Iaisé, e, adj. (en part. passé van anglai
ser) tieva1 angl-, een op engelsche wijze gekortstaart, qeançjliseerd paard.
Anglaiser, v. a. Op zijn engelsch kortstaar
ten, anglisiren. - S'ANGLAISER, V. pr. Gekortstaart, qean.qliseerd worden.
Angle, In. [Géom.] Hoek m. Angle droit, obtus,
-

Anglois, m. [Phtiss.1 Pruimetaart f.

Angloniane, adj.

Verzot op al wat engelsch

is. Vooral als subst. gebruikt: Un anglomane, een
overdreven voorstander, navolger van 't engelse/me,

een anglomaan.

Anglomanie, 1. Overdreven, zotte voorliefde

of zucht t. voor al wat engelsch is.
Anglornaniser, V. n. Gemaakt en slaafsclm

de engelse/me manieren en zeden nabootsen. - SANGLOMANISER, V. pr. Zich te slaafsch

naar het en-

gelsche schikken.
+ Anglophobe, adj. Schuw voor de Engelse/men.
+ Anglophobie, t. Schuw/meid, vrees t., afkeer m. voor dc Engelschen.

Angoisse , 1. [Mid.] Hartbeklemming, bom-

naauwdheid f.; - angst m., groote beangstheid t..
zwaar zieleljden n. Ang-s mortelles , clernlères
ang-s, doodsangst m. - Poire hang-, wrasiqepeer f.;
mondprop , peervormige ijzeren bal as., in
den mond gestoken om 'tschreeuwen te beletten. --

(fig.) Avaler des poires d'ang-,

slikken hebben.

bittere pillen te

Angoisser, V. a. Angst, kwelling aandoen; -

lastig vallen. - ANGOISSER, V. a. Angst, snart f/cvoelen, beangst zijn. - S'ANGOlSSER, V. pr. Zich
kwellen, zich alle moeite geven.
Angoissensement, adv. Met beangsthe id,

angstig.

Angoisseux, euse, adj. Beangstigend, be-

naauwend.

Angoii, m. [Ant.] Werpspies of halve Piek t.
der Franken. - [Pêch.] IJzer macI dubbelen
weerhaak, om de schelpdieren van tusschen de
rotsen en klippen te trekken.
Angone, t. [Méd.] Zamentrekkmg t. van 't
strottenhoofd, met vrees voor verstikking.
Angora, ni. [H. n.] Naam van katten, kong-

mien en geiten uit Angora in Anatolie. Ook als adj.

Chat angora
Angrec, rn [Bot.] Een der namen van (Ie,

vanille.

Angrois, m. T ech.] Wigje a. ter vastzett eng

van den steel in den hamer.

ANGUTCHURE

-

Angnnichiire, f. [Chas.] Jagthorenrien, , ja
Angnieide, adj. Slangendoodend.
Angniforrne, adj. Slangvormig.
Angnilla de, f. Slag ni. met een aalsvel, ineen

-iersbandlm.

doek, zweep enz.
-gedrain
S Angnillaire, adj. Slangvormig.
Anguille, f. dal, paling m. (Loc. rov.) Toujours paté d'ang-s, het beste verveelt op 't eind.
Il ma échappé comme une aug -, hij ontgleed mij
als een aal: ik kon met hem niet klaar komen.

— Ecorcher lang- par la queue, de zaak verkeerd
aanvatten. Dompre lang- au genou, iets onmogelijks beproeven. I1 y a aug- sous roche, daar
steekt wat achter , de zaak is niet pluis. I1
semble fang- de M ulun, ii Brie avant qu'on l'écorehe, hij schreeuwt eer hij geslagen wordt. Famine
se retourne mieux qu'ang-, eene vrouw staat nooit

verlegen, vrouwenlist gaat bovenal. Pour trop pres
lang-, on la peril, haastige spoed is zelden-ser
goed, haast u langzaam. Aug- de hale, slan g f. —
ANGUILLES , pl. [Mar.] Sledebalk m. (one 't schip
van de helling te doen afloopen. [Manuf.] Palsche
vouwen, die 't laken soms in den volmolen krijgt.
Anguillé, e, adj. [H. n.] aalvormig.

ging nillers, ni. pl. [Mar.] Zoggaten (nu lu
geheeten.)
-inères
Angiiillette, f. (verklw. van anguille) daltje,

palingje 'U.

Anguillidien, ne, adj., z. v. a. ANGUILLE.
Anguilliere, f. Aalkaar, f., aalvijver m.
Anguillifornie, Anguillolde, adj. 4alvor-

Anig (van visschee en repti,li:n).
Angnillonnenx, ease, adj. Glad als een aal;
— sluw, geslepen, listig, bedriegeljk.
Angnninee, f. [Géom.] Vlakke kegelsnede f. van
den 3den graad, slangelijn f.
Angnis, m. [H. n.] z. ORVET.

Angulaire , adj. Hoekig. Pierre aug-, hoek-

.deen m.; — hoofdpersoon, hoofdrolspeler ru. —

Dents ang-s of canines, hoek of hondstanden.
Anglilaireinent, adv. Hoeksgewijs.
Angulé, e, adj. Met hoeken voorzien, hoekig.
A.nguleiix, ease, adj. Met hoekige, scherp -

Angtige oppervlakte; — vinnig, stekelig, bits, spi t ip, butend.
Angnilifère, adj. Hoekig. — Angulinervé, e,
adj. Met hoekige ribben (van bladeren). — Angulirostre, adj. Met spitsen, hoekigen snavel (van
vogels) .
Angustation, f. [Mé€..] Tegennatuurlijke vaat
-vernauwigf.
Angusticlave,m. [Ant. rom.] Purpergordel m.,
naauwsluitend kleed der romeinsche ridders, der
plebeïsche regenten en raadsheerszonen.
t Angustie, f. Beklemming, pijn f., nood m.
Angustiniane, adj. [:H. n.] zet smalle han
Angustirostre, adj. filet smalles sna--den.—
vel. = Angustisiliqué, e, adj.

smalle, langwerpige vruchten.

[Bot.]

Het

Angnstnre, f. [Pharm.] dugustura-bast, rn.

een scherp bittere, kruidige, in afwisselende koort-

sen zeer heilzame bast.

An élation, f. [i%Hd.] „lcwmborstigh.eid, kort

-ademighf.
An!ieler, v. a. [Tech.] Het vuur op den
vereischten hittegraad houden (in de glasblazerijen).
Anheleuux, ense, adj. Zwaarademend, beleminerd van ademhaling. Ook als subst. gebezigd: Un
anhéleux, une anhéleuse, een kortademige m. en f.
Anhéloge, m. [Teelt] Handgeld n. der werklieden bij een goederen - vervoer.
Anhydre, adj. [Chim.] Watervrij (inz. van

zouten en oxyden).

Anhydrite, f. [Géol.] Watervrije zwavelzure

kalk m.

Anhydrose, f., z. ANIIIIIOSE.
Ani, m. [:U'. n,] Aladenvreter in. een brazili-

aansche vogel, die naar den koekoek gelijkt.
Aniceton, m. [Pharr.] Hoofdzeerpleister f.
Anicroche, f. [Ant.] Soort van haakvormig
handwapen, n.; — zwarigheid f., kleine hinderpaal
m., belemmering f.; — opzettelijk opgeworpen hindernis f.
Anidrose, f. [Mud.] Vermindering of verdw ning f. van zweet, zweeteloosheid f.
Anjer (â nier), m. Ezeldrij er, ezelhoeder. m.
Anicre (anière), f. Ezeldry fster, ezelhoedster f.

ANIMOSITÉ.
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of Anir, m. [Bot.] Indigo plant.
Anille, f. [Tech.] Molenijzer, ankerkruis n.,
1 Anil
soort van ijzeren ring, die den bovensten steen van

een' korenmolen steunt; — kruk f., leunstokje n.
Animadversion, f. Scherpe afkeuring, gèstrenge bestraffing f. (met woorden); — afkeer,
blijvende haat m.
Animal, e, adj. Dierlijk; — zinnelijk, vleeschelijk, wellustig. — Règtne an-, dierenrijk n.
Huiles an- es, acides animaux, oliën, zuren, die
men van de dieren ontleent, dierlijke oliën en zuren.
Aninnal, pl ANI MAUX , m. Dier, beest n.; —
(fig. et fam.) dom, lomp mensch m. — An- raisonnable, redelijk dier, mensch.
Aninialeule, m. (verklw. van animal) Diertje,
dat enkel doos 't mikroskoop te^bespeuren is, inz. de
.

naam der.zoogen. zaaddiertjes (an-s spermatiques).

Aninnaleulisine, m. [Physiol.] Leer f., dat
de dierlijke ligchaamsvrucht uit zaaddierties bestaat. — Aninnaleuliste, m. Aanhanger m. dier
leer.
Anianaleulovisme, m. [Physiol.] Leer f.,

dat de ligchaamsvrucht door de zamenwerking der
zaaddiertjes en 't vrouwelijk ei ontstaat. — Ani inaleuuloviste, m. Aanhanger m. dier leer.
Anlinalifère, adj. [Physiol.] Dieren dragend

of bevattend.

A.ninialisable, adj. Geschikt om in de eigen
zelfstandigheid des ligchaams over te gaan, zich
daarmede te vereenzelvigen (van spijzen en dranken sprekende).
Aninialisation , f. Verandering f., overgang m.
des voedsels in de eigen dierlijke zelfstandigheid,
verdierlijking, a n i m a I i s a t i e f.
Aninialiser, v. a. Verdierlijken, tot den rang
van het dier verlagen; aan plantaardige stoeren de
eigenschappen der dierlijke zelfstandigheden geven.
Met de eigen zelfstandigheid van het dier vereenzelvigen, in dierlijke stof omzetten. — S'A NIMALISEII ,
V. pr. Zich tot den rang van het dier verlagen,
zich verdierlijken; — de eigenschappen der dierlijke
stoffen krijgen (van plantenito /fen sprekende); met
de eigen zelfstandigheid van het dier vereenzelvigd,

geassimileerd worden.
Aninzalisn*e, m. [Physiol.] Leer f., dat de
dierlijke ligchaamsvrucht geheel gevormd in'tmannelijk zaad voorhanden is, zaaddierenleer f.
Aninialiste, m. Voorstander m. der zaaddie
-renl,
a n.i m a l i s t m.
Aninialité, f. Dierlijkheid f., eigene hoedanig
-hednvat
dier.

Aniwateur, triee, adj. Bezielenr, levenwekkend. Ook als subst.: Dieu est l'an- de toes les
êtres, God is de bezieler van alle wezens.
Animation, f. Bezieling, levenverwekking; —
gloed, warmte f., vuur (in de woorden, daden); —
ook wel: driftvervoering, verbittering f.
Aninié, m. [Pharm.] Anima -gom, vloedhars f.
Aniiné, e, adj. (en part. passé van animer) Bezield, levend; levendig, vurig, aangevuurd, bemoedigd, geanimeerd.
Anin,elles, f. pl. Rams- teelballen. — [Anat.]
Oorklieren (langs de binnenkaak).
Aninmer, v. a. Bezielen, leven geven; — verlevendigen, levendigheid bijzetten, beweging en werkzaamheid geven; — opwekken, bemoedigen, . aansporen, aanvuren, — vertoornen, toornig maken, opzetten, opstoken. — [Mus.] An- un instrument, een
speeltuig doen klinken. — [Agric.] An- In terne, den
grond vruchtbaar,.. maken (door mest, bearbeiding
enz.). — [Méd.] An- une plaie, eene wond tot ettering brengen. — S'ANIMER, v. pr. Bezield worden;
verlevendigd, opgewekt, bemoedigd worden; warm,
driftig worden, vuur vatten, ontgloejjen.
.

Aninienx, ense, adj.Moedig; toornig, opioo-

pend, hartstogtelijk; vijandig.
Animnine, f. [Chim.] Zoutvatbare basis f. in
de dierlijke olie.
A.ninmiq ue, adj. [Chim.] Sel an-, animine- zoute.
Animisme, m. [Didact.] Leer f., die elk levensverschijnsel, elke ziekte van de bewerktuigde
ligchamen poogt te verklaren door 't aannemen van
je ziel als eerste oorzaak, animismus n. —Ani miste, m. Aanhanger m. dier leer.
Aningosité, f. Verbittering, vergramdheid f.,
hevige haat, wrok m., vijandschap f. wraaklust m.;
— hartstogtelijke warmte, voorbijgaande drift f. (in
't redeneren, redetwisten).
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Anion, m. [Phys.] Liqchaam ii., dat door de
galvanische werking zich naar de negatieve pool
ë'ener kolom van Volta begeeft.
Anis, m. [Bot.] Anjsplant f.; anijszaad n.,
antis m. Anis étoilé of liadiane, steranijs of badian m. Dragde danis of enkel anis, anijssuiker,
muisjes. - Weleer zeide men fig.: Petits anis,
Avoir le l'anis, voor Petits enfants, Avoir beaucoup d'enfants.
Anisé, e, wij. (en part. passé van aniser) Met
anijs gekruid. Liqueur an-c, anijsdrank, ctnjjs flL
Aiiiser, v. a. Den anijssmaak geven, met anus

kruiden, of toebereiden. - (weleer ook) Veel kinderen verwekken. - S'ANISER, v. pr. Den anijssmaak
krijgen.
Anisette, f. [Distill.] Op anijs getrokken brandewijn, in. fijne asijsilkeur, anizette t.
Anisoehele, ac(j. [El. n.] Met ongelijke lclaautoen (van roofvogels).
len.
Anisocyele, in. [Ant.] Werptuig n.
voorreenen,
Anisodactyle, adj. [H. n.] Metongeljke
(van vogels).
Anisodonte, wij. [Rn.] Met ongelijke tanden.
Anisopétale, adj. [Bot.] Met ongelijke bloembladeren.
Anisophylle, adj. [Bot.] Mei ongelijke bladeren.
Anisotiqite, adj. [Minér.] Onregelmatige kristallen schietende.
Ankyloblépharon, Ta. [Anat.] Teqennatuurlijke vereeniging t. van de ronden (ier beide oogleden.
Ankyloglosse, ni. [Anal.] Gebrekkige kromming en stijfheid der tong.
Ai*kyloinèîe, 1. [Chir.] Kromme sonde t., haakvormig mes n. tot het opensnijden der wonden.
Ankylomérisine, in. [Mdd.] Ziekelijke za'menhang m. van twee deden.
Ankylose, 1. [Mdd.] Gewrichtsstijfheid, vergroeijing 1.
Ankyloser, C. a. Eene gewrichtsstijfheid te weeg
brengen, tot vergroeijing doen overgaan. - SANKYLOSER, v. pr. Tot gewrichtsstijfheid overgaan.
Ankylotoiiie, ni. [Cliir.] Krans mes II. ter losmaking van de aangegroeide tong.
Ankyrolde, adj. Haakvormig.
Annabasse, Z. ANABASSE.

Aiinal, e, adj. (pr. ann-al) Eenjarig, éénjaar
durend of geldend.
Aunales, f. p1. Jaarboeken, annalen„ geschiedverhaal der in eenen staat (in eene stad, in een
genootschap) gebeurde zaken, naar volgorde der jaren; --geschiedenisf., geschiedboek n. - (fam.) Etre
bieri dans les ann- de qn., bij iemand goed aange
schreven staan.
Annaliste, m. Jaarboekschrijver, a n n a lis t in.
Annate, t. Jaargeldregt, annaat n., datgene,
wat weleer van de inkomsten des eersten jaars van
een geestelijk ambt in de pauselijke schatkist moest
gestort worden; nu : hetgeen aan 't hof van Rome
voor de uitgevaardigde benoemingsbullen wordt betaald.
Auneaii, in. Ring, in., mv. Vingerring; oog n.
Ann-x dune chaine, schakel, f. schalne in . eener
keten. Ann-nuptial, trouwring, Ann- k cacheter,
zegelring. Ann- du pêcheur, visscherring, pausel ijke zegelring (waarop Petrus in eene vischschuit
is afgebeeld). Aun- astronomique, boraire, solaire,
uurring, zonnering. Ann-x de la chevelure , rondgekrulde haarlokken. Ann-x dun serpent, ringvormige bogten, kronkels van eene slang. - ( fi g.) Les
ann-x de la chaine des Otres, de schakels van de
keten der wezens. (Loc.prov.) Ne mets a ton doigt,
ann- trop étroit, sluit geen ongelijk huwelijk; wik
kel U niet in snôeijeijkheden. - [Bias.] Krans in .
om een wapenschild.
Année, 1. Jaar, n. An est considéré comme
Un tout indivisible, année comme composde de
parties ou comme divisible, an wordt als een ondeelbaar geheel, année als bestaande uit deden beschouwd. An'nei veut être qualifiëe par les évènernents qui en ont rempli Ja dune, année wil
nader bepaald worden door de gebeurtenissen gedurende dat tijdsverloop. Lan 1851 est une simple
expression chronologique, l'année 1 851 appelle uil,

-

-

qualilicatif, p. e.: a été bonne, stirile etc., lan 185e

is eene eenvoudige tijdsaanduiding of chronologische
uitdrukking, l'année 18541 verlangt een bepalend of
omschrjvend woord, b. v.: is goed, vruchtbaar enz.

geweest. Le commencement, le milieu, le bout of

AWNONCER.
la fin de l'année, het begin, midden, einde des jaars.
L'annëe dernière, précddente, l'année suivante,
prochaine, qui vient, het vorige, verleden jaar, het

volgende, aanstaande, toe/tomende jaar. Annie astronomique of solaire, zonnejaar, astronomisch
jaar. Annie civile, burgerlijk jaar. Annie lunaire,
maanjaar. Annie julienne, juliaanschejaar. Annde
bissextile, schrikkeljaar. Anode scolastique of sco
iaire, schooljaar. Annie commune o f moyenne,
het jaar dooreen genomen (als midden tusschen
goede en kwadejaren). Année de deuil, rouwjaar.
Annie de probation, proefjaar. Les premières
(tendres, jeunes, belles) années, dejeugd, dejeugdige leeftijd; Les lourdes (dernihres) années, Ie
poids (Ie froid) des anodes, de ouderdom. __ Soubaiter Ia bonne année a qn., , iemand nieuwejaar
wenschen. - D'ANNEE EN ANNEE, 10e. adv. Van jaar
tot jaar, allengs, trapsgewijs.
Annelé, e, adj. (en part. passé van anneler)
Gekruid (van haarlokken); geringd, van ringen of
kringen voorzien (zoo als sommige zuilen, het ligchaom van vele slangen enz.)
Anneler, v. a. Krullen, opkrullen (het haar);
- (weleer) van ringen voorzien, aan ringen hangen, met ringen sluiten. - Ann- un pore, een
zwijn ringen, het een' ring door het einde van den
snuit steken. Ann- une jument, eene merrie ringen
(om 't bespringen te verhoeden). - S'ANNELEIt, V. Pr.
Gekruld worden.
Annelet, in. (verklw. van anneau) Ringje n.
[Bias.] Kransje n. - ANNELETS, Pl. [Arch.] Smalle
vierkante lijst/es aan het dorisch kap iteel.
Annélides, m.pi. [H. n.] Ringwormen, zekere
geléde, roodbloedige wormen.
S Annehire, t. Kruiling (der haren).
Annexation, t. [Prat.] Aanhechting t.
Annexe, in. Aanhangsel, bijvoegsel, bijbehoo
f.
-rend.,bijlag
Airnexé, e, adj. (en part. passe van ANNEXER)
Aangehangen, bijgevoegd.
Annexer, v. a. Aanhangen, aanhechten, bijvoegen, vereenigen. - S'ANNEXER, C. pr. Aangehec/et,
verbonden worden..
Annexion, t. Aanhechting, bijvoeging.
Annihilable, adj. Vernietigbaar.
Annihilation, f. Vernietiging, te niet doening;
opheffing t. - S'ANNIHILER, v. pr. Vernietigd, opge
heven worden.
Aniiion, in. [Anc. Jur.] Jaar n. Béné fi ce d'ann-,
uitstel van een jaar (aan schuldenaars).
Anniversaire, adj. Wat jaarijksch op denzelfden tijd wederkeert. Jour, fête ann-, jaarfeest n.,
jaardag m.
Annii'ersaire, m. Jaardag, verjaardag m.,
jaarljksche vierdag van eene merkwaardige gebeurtenis, jaargetij, feestgetij n., geboorte-verjaring 1.;
.- [Cath.] Jaarijksche dienst t. voor een' overledene.
Annoisi, t. Bot. St.-Jans-kruid n.
Annornination, t. [Ruut.] Naamzinspeling f.,
naamwoordenspel n.
Anuonaire, adj. [Fust. rom.] Wat de levensmiddelen betreft. Loi ann-, wet op de levering van
levensmiddelen door deprovinciën, die met betrekking tot die wet Provinces ann-s heetten.
. Annonce, f. Aankondiging, bekendmaking t.,
berigt n., advertent ie t. Feuille d'ann-s, adver
tentie-blad n. - Ann-s de manage, huweljksgeboden, kerkgeboden, geboden.
AilnoDRé, e, adj. (en part. passé vein annoncer)
Aangeduid, aangekondigd, verkondigd, berigt.
Annoneer, V. a. Aankondigen, afkondigen, verkondigen, kondschappen, melden, kennis geven, berigten, bekend maken, ter kennis van 't publiek
brengen, annoncdren, adverteren, in deemsrant doen plaatsen; - beloven, doen hopen, voorspellen: Les fleurs annoncent lesfruits, de bloesems
voorspellen (zijn de voorloopers van) de vruchten; openbaren, aan den dag leggen, ten bewijs, ten teeken strekken van: Les cieux annoncent ia gloire de
Dien, de hemelen vertellen Gods eer; - prediken:
Annoncez l'Evangile aux pauvres, predikt den armen het Evangelie; - aanmelden, aandienen, van
iemands komst kennis geven. Se faire annoncer,
zich laten aandienen, zijn' naam laten noemen, eer
men ergens binnentreedt. - S'ANNONCER, V. pr. Afgekondigd, aangekondigd, openbaar gemaakt worden: Cette nouvelle s'annoncera demain ; - zich
aanmelden; - elkander berigt geven; - zich goed
-

-

ANNONCEER

ANORRHYNQVE.

-

of kwalijk voordoen of doen kennen; — zich te
kennen geven, zich openbaren, zich doen zien.
Annoneeur, m. Aankondiger m., weleer de
naam des toonpelspelers, die bij 't einde van het gespeelde stuk opgaf welke stukken den volgenden
keer zouden gespeeld worden. (fam.) Ann- de nou
nieuwsj4r.ger, nieuwsverbreider m. In dien-vels,
zin zou men van eene vrouw Annonceuse kunnen
zeggen.
Annonehalir, (s'), v. pr. Zorgeloos, achteloos worden.
Annoneiade, f. Naam van velerlei geestelijke
en militaire orden. Weleer ook z. v. a. :
Annoi,eiation, f. diaria - boodschap f. [Cath.]
het feest daarvan (^5 Maart); — eene schilderij,
welke die boodschap des engels aan de Maagd voor
-stel.

Annone, f. [list. rom.] Levensmiddelen inz.

koren.

Annotateur, m. -trice, f. hij of zij, die aanteekeningen, verklarende aanmerkingen op een werk
maakt; aanteekenaar in., -ster, f.
Annotation, f. ,lanteekening, ophelderendeaanwnerking, verklarende noot f. (op een' tekst, een
werk). Meest in het mneerv. gebruikt : Ouvrage enrichi d'ann-.s. — [Jur. anc.] Geregtelijke opschrij
ving of inventaris f. van de goederen eens misdadigers of beklaagden. — [Conn. et Admin.] Aan
-teknig,f.l
nota - nemen.
-

Annoté, e, adj. (en part. passé van annoter)

Met aanmerkingen verrijkt, voorzien.
Annoter, v. a. Aanteekeningen, ophelderende
aanmerkingen maken (op een werk, een' tekst) . —
[Jur. arre.] Geregteljk opschrijven (de goederen van
een' misdadiger). — [Com. et admin.] Opteekenen,
nota nemen (van den vervaldag eens wissels). —
S'ANNOTER , V. pr. Met aanteekeningen verrijkt worden; — geregtelzjk opgeschreven worden; — opgeteekend worden.
Annotin, e, adj. [Cath.] La Paque ann-e,

het doopsjaarfeest (omdat men oudtijds alleen op Pawhen doopte).
Anniiaire, rn. Jaarboekje n., inz. voor weten
nijverheid, staathuishoudkunde enz.), ka -schapen,
almanak m.
-lendr,
-- Annnalité, f. Hoedanigheid van 't geen jaar
-lkschi,jaredf.
Anniiel, le, adj. Jaarlijksch, wat een jaar duurt,
ieder jaar terufokeert, wat men jaarl jksch ontvangt
of betaalt. —

plant.

[Bot.] Plante ann-le, jarige, eenjarige

Aunuel, m. [Cath.] Dagelijksche zielmis f. een
jaar lang. — [Anc. legisl.] Jaari ksche ambtcijns m.
Annuellem ent, adv. Jaarlijks, ieder jaar, per
jaar, elk jaar eens.
Annuité, f. Jaarlijksch.e aflossing f. der renten
van een geleend kapitaal, te gelijk met een bepaald
gedeelte van dat kapitaal, eenvoudige amortisatie,
annuïteit n. — Bref d' ann-, votmagt ter ver
een' schuldenaar, die in gebreke blijft-volgina
een pensioen of jaargeld te betalen (in Engeland) .
Animlabilité, f. Vernietigbaarheid, ophefbaar-

h.eid f.

6

adelen, veradelen, voor adellik verklaren; -- ver-

edelen. — En ce p ays Ie ventre ano)ilit, in dat

land wordt de adel door de vrouw overgedragen,
is men adellijk door eene adellijke moeder.
Anoblissement, m. Veradeling, verheffingg f.
tot den adelstand. Lettres dan-, brieven van
adeldom.
Anode, m. [Phys.] Oppervlak n., langs hetwelk een elektrische stroom in een ligchaam vloeit.
Anodie, f. [Méd.] Het onzamenhangend, ver
spreken.
-ward
Anodin, e of Anodyn, e, adj. [Méd.] Pijn
verzachtend, bedarend. Ook als subst.:-stilend,
Un anodin, eerre pijnstillende, smartverdoovende
artsenij.

Aiiodinie of Annodynie, f. Pijnloosheid, p?jnbedaring, gevoelloosheid f.
Anodonte, adj. [H. n.] Tandeloos. -- Als
subst. m.: Vijvermossel.
Auoïe, f. [Mid.] Verstandszwakte, onnoozelheid f.

Anolis, m. [H. n.] Hagedis f. van Amerika en

de Antillen.

Aitonial, e, adj. Onregelmatig, afwijkend,
tegen den regel, anomaal. [Gram.] Verbes anomaux, onregelmatige werkwoorden.
Anonnalie, f. Afwijking van de erkende en

vastgestelde regelen, onregelmatigheid, ongeljkvormi.gheid, uitzondering f. — [Astr.] Afwikingshoek m., a fstand der ware of gemiddelde plaats
eener ster tot haar perihelium.
Anonn.alistique, adj. [Astr.] Année of Révolution an-, de tijd, dien de aarde (of andere planeet) gebruikt om weder in hetzelfde puntvan
hare loopbaan te komen, a n o m a l i s t i s c 1i jaar,
a n o m a l i s t i s c h e omwenteling f., schijnbare omloopstijl in. der zon.
Anomie, f. Wetteloosheid f. — [H. n.] Schelpdier met ongelijke schelpen, bastaardmossel f., ook

ANOMITE geheeten.

Anonlphal, e, [Anat.] Navelloos.
Anon (knop), m. (verklw. van hoe) Ezeltje, jonge
ezel, ezelsveulen n.
Anone, f. [Bot.] Flesschenboom; fleschappel m.
Anonnement (knonn—), m. Het werpen of
veulen der ezelin. — Het stotteren, stamelen, ha-

peren in 't lezen of voordragen.

Anonner (anonner), v. n. Een veulen werpen
(van de ezelin sprekende). — Stotteren, stamelen,
haperen. — Soms ook als v. a. gebezigd: An- an
discours, eene rede uitstotteren, stamelend voordragen.
Aanonyme, adj. Nameloos, ongenoemd, zonder
naam, anoniem. Auteur an-, schrijver, die zich
niet noemt. Livre, tableau an-, boek, schilderij,
zonder naam des makers. [Com.] Sociéte an-,
namelooze compagnieschap (welker firma niet bi.'
't publiek bekend is). — Ook als subst. gebezigd
Un anonyme, een ongenoemd schrijver of een boek
zonder naam des schrijvers. Garder l'an-, zich niet
als maker noemen. Se cacher sous le volle de l'an-,
zich onder den sluijer der anonymiteit verbergen.
Anorehide, ad). [Anat.] Zonder teelballen..

Anordie, f. [Mar.] Stijve koelte f. uit liet
Annutlable, adz. Vernietigbaar, ophef baar.
Annitlaire, adj. Ringvormig; geringd, geribd, noorden. (Doorgaans zegt men coup de nord.)
Anordir, V. n., of s'ANORDIR, V. pr. [Mar.]
geschikt voor 't omvatten door een' ring. Eclipse
ann-, ringvormige zonsverduistering. Doigt ann-, Naar 't noorden loopera (van den wind).
f. Gebrek n. aan eetlust, afkeer m.
ringvinger. — ANNULAIRE, f. [H. n.] Ringrups.
Annulatif, -ive, adj. [Jur.] Vernietigend, van spijs.
5 Anorganique, Anorgigaue, adj. [H. n.]
opheffend, annullérend (vonnis).
Onbewerktuigd, zonder levenswerktuigen. (GebruiAnnulation, f. Vernietiging, opheffing, teniet
omverwerping f.
-doenig, kelijker is inorganique.)
Anorgano énie, f. [H. n.] Wordingsleer f.
Annnlé, e, adj. (en part. passé van annuler)
der levenlooze natuur.
Vernietigd, opgeheven, ge a n n u l l e er d.
Anorganographie, I. Beschrijving f. der
Annuler, V. a. - Vernietigen , opheffen, te niet
doen, voor nul of ongeldig verklaren, herroepen, onbewerktuigde wezens.
Anor;anologie, f. Verhandeling f. over de
an n u 1l é r e n. — s'ANNULER, V. pr. Vernietigd, oponbewerktuigde ligchamen, inz. over de mineralen.
geheven worden.
Anorgique, z. ANORGANIQUE.
Aunulieande, adj. [H. n.] Met Beringden
Anorgisnie, m. [Phys.] De levenlooze of onstaart. — Annulieorne, ad?. Met geringde horens o f voelsprieten. — Annalipède, adj. Met ge- bezielde natuur f.
Anornmal, e, adj. (m. pl. anormaux) Onregelringde pooten.
matig, met den regel strijdig, afwijkend. Ook als
Anobion, n1. [H. n.] z. VRILLETTE.
Anobli, e, adj. (en part. passé van anoblir) subst. gebezigd: L'anormal, het afwijkende, met den
Geadeld, veredeld. — Ook als subst.: Un anobli, regel strijdige.
Auormalie, f. [of Med.] Anormalité, f.
une anoblie, iemand, die tot den adelstand ver
.geadelde m. en f.
-hevnis, Onregelmatigheid, uitzondering f. op den regel.
Anorrhynque, adj. [H. n.] Zonder bek. .
Anoblir, V. a. Tot den adelstand verheffen,
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ANOSIE

ANTII1RIFflE,
S AntéeédenuneHt, adv. Vooraf, van te voren.
Antécédent, e, adj. Voorafgaand, voorop-

Anosie, f. [Md.] Ziekteloosheid f.
Anosmie, f. [Méd.] Reukverzwakkinq f.
Aiiosphrésie, f. [Mëd.] Reukvermindering t.,

verlies n. van den reuk.
Anoiire, adj. [H. n.] Staarteloos. Ook als subst.:
Les anoures, de kruipende dieren zonder staart.
Anse, t. [Tech.] Oor, handvat, handvatsel,
hengsel n., greep m (Loc. proc.) Cette cuisinière
fait danser l'anse cm panier, of L'anse du panier
vaut Peaucoup k cette cuisinière, die keukenmeid
isrengt hare inkoopen hooger in rekening, dan zij
er voor betaald heeft. Faire le pot a deux anses,
de handen in de zijde zetten. - [Mar.] Kleine baai,
ondiepe bogt, kreek f., inham m. - [ Arch.] Anse
de panier, gedrukt gewelf n. (met minder hoogte
dan de halve diameter) . [ Math.] Bogenreeks t.,
zoodanig aaneengevoegcl, dat zij den elliptischen
vorm nabootsen. - ANSE, 1. Verbond, z. HANSE.
Anse, e, adj. Van een oor, handvat, hengsel
noorzien; hengsel- of oorvorneig.
Anséatique, adj., Z. HANSATIQUE.
Anser, v. a. [Tech.] Van een oor, handvat,
greep, hengsel voorzien.
Ansérées, m. pi. [H. n.] Naam der zwemvliesvoetige vogels bij Cuvier; zwemvogels.
Anséride, Ansérien, ne, Ausériné, e,
add. [H. n. ] Gansvormig.
Aiisérine, f. [Bot.] Ganzevoet ni. Ans- mantime of value, zoutkruid n. Ook als adj. gebruikt
in: Peau ansérine, ganzehuid t., het zoogenaamde
kippevel.
Ansériné, e, adj., Z. ANSERIDE.
Ansette, t. (verklw. van anse) Oortje, hengeltje, handvatje fl.; - ringvormig touweind, oor n.;
.- klein keukenkomfoor n. met een handvat.
Aiisière, t. [Jêch. Net n., dat men in de
irreken uitzet.
Anspeet, m. [Mar.] Handspaak t., hefboom m.
Anspessa4e, m. [Ant. mii.] Landspassaar,
tanspezaat m., soort van onder officier.
Antagonis m e, m. Wederstand in. van twee
strijdige krachten, tegenwerking t. (b. v. der spieren,
der verschillende organen); - -j- wedijver m.,
worsteling, vijandschap.
Antagoniste, m. Tegenstrever, tegenwerker,
Lwarsboorner m.; partij t., tegenpartij f., vijand,
antagonist m. [Anat.] Muscles ant-s, tegenwerkende snieren.
Antale m., [H. n. Witte wolfstand m. (buis
vormige schelp, ook DENTALE geheeten).
Antalgie, t. [Méd.} Afwezigheid t. van pijn.
Antalgique, adj. [Mëd.] Pijnstillend, bedarend.
Aiitan, m. Verleden jaar n. Het woord is
alleen gebruikelijk in: Les neiges d'antan, de sneeuw
van 't vorige jaar, en in (Prov.) Je men soucie
comme des neiges d'antan, ik geef er geen zier
om, ik stoor er mij niet aan.
Antanaclase, f. [Anc. rhut.] Herhaling t. van
hetzelfde woord in verschillende beteekenis.
Antanagoge, f. [lihét.] Tegenbeschuldiging t.,
kunstige overbrenging van de beschuldiging op den
beschuldiger.
Autanaire, adj. Beneden 'tjaar oud (van huisdieren, in eenige oorden van Frankrijk). [Fauc.]
Oiseau ant-, volk, die nog niet geruid heeft.
Antanier,-ière,adj. [Fauc.] Van 't vorige jaar.
Antanois, e, adj. [H. n.] Van 't vorige jaar
(sprekende van rammen, schapen, kalveren, die
oog geen twee jaar oud zijn).
Aitapodose, t. [Rhét.] Figuur, waardoor de
woorden van een voorstel in dezelfde 0]' in onege
Juerde orde op de woorden van een ander voorstel
slaan. - [Méd.] Terugkeer m. der koortsaanvallen.
Antaretique, adj. [Astr.] Zuidelijk. POle
,int-, zuidpool. Terres ant-s, zuidpoollanden. Cer
cie polaire ant-, zuidpoolcirkel m.
]

-

]

--

-

Antarthritique, Antasthrnatiqiie , zie
ANTI-ART-.
Ante, t. [Arch.] Uitstekende hoekpilaar m. [Tech.] Windbord f. van eene molenroede. [Peint.] Soort van steel, waarin men het wasch-

penseel steekt.
Antébrachial, e, adj. [Aunt.] Wat tot des
voorarm betrekking heeft. Région ant-e, voorarmstreek t.
.1- Antéeéttenee, t. Staat van 't geen voorafgaand is, het voorafgaan. - [Astr.] Schijnbaw
teruggang m. der planeten van 't 0. naar 't W.

iaand, voorgaand.

Autécédent, m. Het voorafgegane, vroeger
lebeurde. [Gram.] antecedent n., vooropgaand
noord met betrekking tot een volgend: In: Dieu
lui nous gouverne, is Dien het antecedent van qui.
ANTECEDENTS, M. p1. Voorafgegane of vroegere
iebeurtenissen of verhoudingen; de verrigtrngen,
1gedragingen, denkwijze enz. van ieinands verloopen
even, antecedenten: Avoir de bons on de
auvais ant-. Ook in dien zin in 't enkele.: C'est
-

in fâcheux ant- pour lui. - [Anith., Alg.] Voorlaande (iste en 30e) termen eener evenredigheid.
- [Mid.] Voorafgaande verschijnselen der ziekte,

morloopers.

t Antécesseur, in. Hoogleeraar in de regten.
Antechrist, m. Antichrist m., laatste en geluchtste vijand, die 't christendom hebben zal; estrjder m. van Christus en diens leer; geloo[svervolqer 111.
Antédihivien, ne, adj. [Géol.] Wat tot het
tijdperk vóór den zondvloed behoort, an te d iluv ia an 5 c h. Histoire ant-ne. Geschiedenis der tijden
cOdy den zondvloed; overoude geschiedenis.
Anteiinaiie, adj. [H. n.] Wat de voeleprieten
der insecten aangaat.
Antenne, t. [Mar.] Ra 1. of spriet m. vaneen
latijnsch of driehoekig zeil. - [H. n.] Voeispriet,
eoelhoren im, dien tie meeste geléde dieren ten getale
van twee, vier, soms vijf hebben).
Anteuné, e, adj. [H. n.] Met voelhorens voorzien.
Antennifère, adj. [H. n.] Voeihorensdragend.
Antenuifornie, adj. [H. n.] Voelhorenvormig.
Antennole, t. (verklw. van antenne) [Mar.]
Kleine zeilspriet I. (in de Middellandsche zee).
Anteniinle, t. (verklw. van antenne) Voelspits f., de korte geidde uitsteeksels aan de kaak
van vele insecten (doorgaans palpes geheeten).
Anténuptial, e, adj. Wathet huweljjk vooraf
- -

gaat. (m. p1. anténuptiaux.)
Antéoceupation, t. [Rliidt.] Voorloopige we-

derlegging van mogelijke tegenwerpingen (meer be-

kend als prolepse).
Antépeetoral, e, adj. [H. n.] Vóór op de

borst geplaatst. (in. p1. antépectoraux.)
Antépéiuiltiêiiie, adj. Op twee na de laatste,
de derde van achteren: Syllabe, ligne, page ant-.
Ook als subst.: l'antépmnultième, f. de voOr -voorlaatste lettergreep, derde lettergreep van achteren,
a s t ep e nu lt im a.
Antéphialtique, adj. [MOd.] RemècIe ant-,
middel tegen de maagdrukking of nachtmerrie.
Anteprécédent, e, adj. Het voorlaatste voor-

afgaand
t S Antéprétlicainents, m. p1. Voorloopige

vragen.
Antérieur, e, adj. Vooraan, van voren aanwezig: Partie ant_e dun vaisseau, voorgedeelte
van een schip, voorschip. - Voorafgaand, vroeger gebeurd: Découverte ant-c, vroegere ontdek-

k ng. Ma cnmance est ant- e a la sienne, mijnei

schulcvo,rdering is ouder dan de zijne. - [Gram.],
Z. PRETERIT en FUTUIR.
Antérieiirenient,adv. Vooraf, vroeger, eerder.
Antériorité , t. Vroegerhvid, eerderlieid t.,
ouderzijn n., vroegere dagteekening t.

Anternon, rn [Tech.] Dwarsdam m. door

een zoutmoeras.

t Antéstature, t. [Mil ] In der haast opge-

worpene verschansing t.

Antéversion, t. [MP-'d.1 Verplaatsing 1. van
een orgaan, omkeering 1. der baarmoeder.
Aiitheetique, Z. ANTI-HECTIQUE.
Anthélie, t. [Météor.] Tegenzon, bizon f.
Anthélix, ITO. [Anat.] Binnenzoom m. van
uitwendig oor.
Anthelrnintiqne, adj. [MOd.] Wormafdrp-

vend. Ook als subst. m., wormmiddel n.
Anthéniis, m. [Bot.] Kamil-bloem t.
Anthéral, e, adj. [Bot.] Vat de stofkolfjes
der bloemen betreft.
Anthère, f. [Bot.] Stofkolfje n., mannelijk geslachtsdeel der bloem, dat het bioemstof bevat en op
de helmstijltjes zit.
Anthérie, m. [Bot.] Haarmos n.
Anthérifère, adj. [Bot.] Stofkolfjes dragend.

AITHÉRIFORME

- ANTI-ASTIIMATIUTJE.

Anthérirme, adj. Naar stofkolfjes geit kende.
Aiittirin, e, adj. [H. II.] Op bloemen levend.
Anthérique, adj. [Bot.] Wat tot de stof-

kolfjes betrekking heeft.

Anthèse, 1. [Bot.] Bloeitijd m. der bloemen.
Anthocère, f. [Bot.] Soort van leverkruid n.
Anthodendion, m. [Bot.], z. v. a. RHODO-

DENDRON.

+ Anthographie, t. Bloemenspraak L, de
kunst om Zijne gedachten door bloemen uit te
drukken.
Antholithe, f. [Bot.] Canarisch horen; —

versteeninqen met bloemfiquren.

Aiithologie, t. [Litt.] Bloemlezing, keurverzameling f. van gedichten, spreuken, gezegden ene.
[Bot.] Verhandeling t. over de bloemen.
Anthologue, in. Schrijver, verzamelaar m.
eener bloemlezing, eener verhandeling over de
bloemen.
Anthophage, adj. [Bot.]. Van bloemen levend.
Anthophore, adj. [Bot.] Bloemdra g end. Als subst. m.: Soort van vliesvleugelig insect o.
Anthophyllite, in. [Bot.] Kruidnagel rn.
Anthophylloéide, adj. Bloemen voorstellend.

Lettres anth-, bloemletters.
Anthore, m. [Bot.] Soort van wolfswortel m.
of monnikskap f., geel ijzerhoedje ii.
Anthospernie, in. [Bot.] Amberstruik in.
Anthostome, adj. [H. n.] Bloemmondig, met
een' bloemvormiqen mond. — Anthostomes, in.
p1. Groep ingewandswormen.
Anthozoaire, adj. [H. n.] Min of meer op

bloemen gelijkend.

Anthoznsie, t. [Bot.] Overgang der bladeren
tot bloembladeren.
Anthraeifère, adj. [Minr.] Steenkoolbevat-

tend; — door glanskool gekleurd (van steenen). [Go1.] Glanskoolhosedend.
Anthracine, f. [MdcI.] Soort van kankerachtige pestbuil f.
Anthracite, m. [Minér.] Glanskool, koolblen-

de t., anthraciet in.

Anthraeiteax, euse, adj. [Minhr.] Kool-

blende bevattend.

Anthraco li the, in. [Minér.] Bijzondere soort

van koolblende t in Honqarji.
Anthraeornètre of Antraeonistre , in.
[Chin.] _Koolzuurmeter in. - Anthraeomé trique, adj. Wat den koolzuurmeter aangaat.
Anthracose, I. [Mid.] Ooglidbrand in..
Anthrax, in [1\iucI.] Pestkool, peslbuil f. —
[H. n.] Zekere tweevleugelige vlinder in. van snelle
vlugt.
Anthrène, in. [H. ii.] Bloemkever in.
Anthribe, in. [H. n.] Molkever in.
Anthropiatrie, t. [Mid.] Geneeskunde f.
van den mensch (in legenst. met veeartsenijkun(1e).
Anthropoehiniie, t. [H. n.] Wetenschap der
chemische verschijnselen in 't menscheljke ligchaam.
Anthropoforme, adj. [:[!.n.] Menschvornng.
Anthropogénésie of Anthropoénie, t.
Kennis, wetenschap f. van de menschelijke voorttiling, van 't ontstaan des qnenschen. — Anthro
pogénésique, adj. Wat die wetenschap betreft.
Anthropognosie, f. Menschenkunde t., inz.
ten opZigte van rijn' ligchaamsbouw of uit een

anatomisch oogpunt.

Anthropographe, in. Menschbeschrjver in.;
- schilder in. van menschenfiquren.
Anthropographie, 1. Anatomische mensch
t.; natuurlijke historie f. van 't mensch -beschrijvng
- Anthropographique, menschbeschrsj--dom.
vend.
-I- Anthropokale, in. (eig.) Menschenverbrander; inquisiteur in.
Anthropolâtre, in. Menschaanbidder in.
Anthropolâtrie, t. Menschaanbidding t.; aanbidding van een' vermenschelijklen God.— Anthro
polatriqne, adj. Menschaanbiddend.
Aiithropolithe, in. Versteende menschelijke
ligcharnen of beenderen.
Anthropologie, F. Natuurleer f. van den
mensch, wetenschap van den mensch naar Zijne
natuurlijke gesteldheid; — (fig.) elke rede, elke uitdrukking, die aan God organen of gewaarwordingen
van vreugde of smart beschrijft.
Anthropologique, f. Wat de natuurleer van
den mensch betreft, menschnatuurkundiq.
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Anthropornagnétisme, in. [Pliys.] Het

dierlijk magnetismus, ten opZigte van de ver/zouding tusschen den mensch en alle andere ligchamen.
Anthropomancie, t. WaarZegging t. uit
menscheljke ingewanden.
Anthropornancien, in. -iie, t. Wie de anthropoznantie uitoefent.
AnthropoBnètre, in. Menschmeter in., werktuig ter bepaling van de verhoudingen der lig-

chaaznsdeelen.

Anthropornétrie, 1. Menschmeetkzende 1.
leer van de afmetingen der verschillende ligchaamsdeden. — Aiithropométriqiie, adj. Wat din
leer of het daarbij dienstig werktuig betreft.
Anthropoinorphe, adj. Menschvormig. Als
subst. in. [H. n.] Naam van den alraunworlel of
de mandraqore; — ook van eene klasse der zoogdieren, waartoe de orang-oetang, pongo, gibbon
enz. behooren.
Aiithropomorphie, f. Gelijkenis t. op den
mensch. - Anthropomorphique, adj. Naar
dennzensch gelijkend, menschvorznig,vermenschelijkt.
Anthropornorphiser, v. a. Eene menscheljke

gedaante geven.

AuffiroI) oniorpfflisvite. in. Voorstelling t. van
God onder menscheljke vormen; - dwaalleer t.,
volgens welke God ligchamelijk is.
AnthropoiHorpho1oie, t. . Wetenschap 1.
van den vorm der verschillende ligchaamsdeelen.
Anthroponiorphologique, adj.

bovengenoemde wetenschap betreft.

Wat de

Anthropoinorphoii, in. [Bot.] Wortel van

de mandraqore of het alraunkruid.
Anthroponornie, f. [H. n.] Leer t. van de

wetten der vorming en levensverrigtingen van den
mensch.

Anthropopathie, f., of Anthropopathis
me, in. Voorstelling van God met neenschelijke

hartsto glen.

Anthropophage, in. Menschesdter in.
Anthropophagie, 1. 1-let menschentten.
-[ Anthropophobe , in. Menschenschuwer,

menschenhater in.

-1- Anthropophobie, t. Menschenvrees, schuwheid t. voor menschen; menschenhaat.
Anthropophore, adj. , Z. ANTHROPOMORPHE.
Anthroposoniatologie, f. Leer, verhandeling t. betreffende de zamenstelling van 't menscheljke iigchaam. — Anthroposornato1ogique
adj. Wat die leer betreft.

Anthroposophie, f. Kennis, wetenschap f.,

van 'S menschen zedelijke natuur. - Anthropo
sophique, adj.

Wat die wetenschap aangaat.

Anthropothéisnie, in. Voorstelling f. van

God onder de gedaante en met de eigenschappen van

een' mensch.

Anthropotoniie, 1. Menschenontleedkunst t.

Anthypnotique, adj. [Md.] Slaapverdrijvend.
Als subst. in., slaapverdrijvend middel n.

Anthypophore, f. [Rhét.] Voorloopige wederlegging en ontzenuwing t. van de tigenwerpin
der partij.
-gen
Anti, grieksch voorz. in vele zamen estelde
fransche woorden, beteekenende tegen , b. v. ang

tiinoine, antipode; vóór een klinker soms verkort
tot ant, b. v. antarcticjue. In woorden van latjn-

seize afkomst staat het in deplaats van ante en beteekent v O 6 r, vr o e g e r , b. v. in antichambre,
antidate. In paats van anti staat soms ante, zoo
als in antecliirist.
Antiacides, in. p1. [M/d. 1 ook adj. Mddicaments ant-, tegenzuren (die de ontwikkeling der
zuren in de maag tegengaan).
Antiades, t. p1. [Anat.] Amandelen,

klieren.

hals-

Antiadite, t. [M/d.] Amandelontsteking t.
Antiaérophthore, adj en subst. in. Behoed-

middel n. tegen bedorven lucht, tegen de pest.

Antiaphrodisiaqne of Antiaphrotliti

-que,
adj. [Mid.] De teeldrift ,bestrijdend. Ook als
subst. in. een teeldriftstillend middel n.
Antiapoplectiqoe, adj , en subst. in. [Mid.]
Tegen de beroerte dienend (middel). •
-[ Antiaristoerate, in. en t.

lig of zij, die

tegen de adelheerschappij is, anti-aristokraatrn en t.

Anti-arthritiquie, adj. [Mid.] Jichtwerend.
Anti-asthinatique, adj. [Mid.] Tegen de

aamborstigheid dienende.

68ANTIATH
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Antiatbrophe, adj. Teringwerend. Ook als

subsi.: middel tegen de tering.

Antibaechigdue, aclj. efl. subst. m. [Poes.]

Voet m. van drie lettergrepen, waarvan de twee
eerste lang zijn.
Antiballonienes, m. pl. [Med.] Geneesmi.dc len, die elkanders plaats kunnen vervangen, die
van gelijksoortige u er ng ztijn.
Anti-boil, m. [Cllarp.] Lat of rigchel f. op
den vloer eenex kamer langs den muur om 't behangsel voor beschadiging door de meubelen te b•veili,gen.
Anti-cabinet, m. [Arelh.] Voorvertrekje n.
Antieaclieetigtae (;/ aitticacocltynbïgcIe,

adj. iéd.] Kwaadsappigheid bestrijdend (middel).

Anticaneereux, ease o anticareinonzate rx , euse , adj. [1Vléd.] Kankerbestrijdend

(middel)

Anticarde, m. [Audi.] Hartkuil m.
Antieatliarral, e, adj. [Méd.] /gen zin

heWd dienstig (middel).

tegen hoest en verkoud--kilgachtendo ,

Anticatisotique, adj. téd.] De brandende

koorts bestrijdend (midd ( l).
R.ntiehannbre, f. Voorkamer, z jjkamer, eon)all, spreekkamer I. (L(:c. fam.) Propos d'art-,
gemeene praatles, di,ensíboden 1Jraatjes. 'air( ant(hez qn., bij iemand op gehoor wachten; Passer sa
vie a faire ant-, zijn leven slijten met om posten
te verzoeken, met solliciteren. Piiier d'ant- , iemand, die voortdurend om posten gaat verzoeken.
Faire ant-, iemand lang laten wachten, eer men
heiei gaat spreken.
Anticholmrlque, adj. [Uéd.] De cholera bestrijdend (midrel).
Antieitrlse, J. [Jur.] Verpandin f. van 't
vruchtgebruik van een onroerend goed Ie,. uitdelginc/ eerier schuld.
Alnticti•étien, ne, adj. Ilet christendom vijwndig, m.et /het christendom strijdig. Ook als subst.:
h of qzj, d7.e de christelijke leer bestrijdt.
AntiefiristianisIne, in. Tegen-christendom n.,
niet het christendom strijdi,,re leer f.; leer en regering van den antichrist.
Aantichthones. m. pl. [Géo/r.] Tegenwoners,
me/nschen, die op gelijke breedtegraden, maar op
tegengestelde halfronden wonen. Ook als adj.
q

:dommes ant-.
Anticipant, e, aclj. [Méd.] Vroeger • nval
i c ij/ r e n d. I'ievres ant-es, i'/ li//i--lend,at
(J//mil/ koortsen. ièbles ant-es, vóór de/t tijd ver

e

maandstonden.

4- Anticipatif, ive, adj. 1 ervroeggend.

Anticipation, f. Verrigting vóór den bepaal

ANTIFUSIONIST .

----

-schuned

Anticoeur, m., z. v. a. AVANT-COEUR.
Antieolique, adj. Kolijkwerend.
Anticonstitutionnaire , adj. en subst. in.
[Rist. eccl.] , z. V. a. JANSLNISTE.
Antieonstitnntionnel,le, adj. Ongrondwettig,

met de bestaande staatsregeling strijdig. — Anticonstitutionnellenient, adv. Op ongrondwettiige wijze.
Antleonversioniste , m. Bestrijder van de
conversie (z. conversion) der rente.
Anticour, m. [Arch.] , z. v. a. AVANT-COUR.
Anticrepuscule, m. [Phys.] Tegenschemering f., het licht aan de tegenoverzijde van 't eigenlijke schemerlicht. .
Antieritique, adj. Terenbeoordeelend , de beoordeeling bestrijdend. — Anticritique, m. Tegenbeoordeelaar , wederlegger m. eener beoordeeling; ook : vijand m. van kritiek. — Antieritique, f. Tegenbeoordeeling, wederlegging f. eener
boekbeoordeeling, brestrjding f. van het afkeurend
oordeel, antikritiek t.
Antieterique, adj. [Méd.] De geelzucht bestrijdend (middel)

Antidactyle, z. v. a. ANAPESTE.
Antidartreux, z. V. a. ANTIHERPETIQUE.
Antidate, f. [Jur.] Verkeerde, valsche dag -

teekening f. , (met opzet) vervroegde dagteeke-

ninq.
Antidate, e, adj. Eene vervroegde dagteeke-

ning droge//de, geantidateerd.
Antidater, V. a. Eene vervroegde, valsche dagteekening stellen, a n t i da t e r e n. — S'ANTIDATER,
V. pr. In dagteekening vervroegd worden.
+ Antidemocrate, m. ffTeérstrever m. der
volksregering.
Antidéinoniadl ne, m. Duivelloochenaar m.
Antidesine, m. [Bot.] Slangenboom, slangen doren m.
Antidespote, adj. en subst. m. Willekeur bestrijdend; — despoten-vijand.
Antidiarrliéiquue, adj. [Méd.] Buikloop be-

st'rijdend (middel) .

Antidigestif, ive, adj. [Méd.] De vertering

tegenwerkend.

Antidinique, adj., ook subst. m. [Med.] 'Dui-

zelingwerend (middel).

Antidogniatisnie , m. [bidact.] Twijfel-

leer f.; bestriding van het dogmatismus.
Antidore, in. [Liturg.] Gewijd brood (bij de
Grieken, voor hen, die niet ter communie kunnen

gaan) .

% Antidotaire, adj. Pergiftbestrijdend. -- ANTIIiOTAIIIE, m. [Med.] Oude naam der recepten -

boeken, artsenijboek n.
vervroeging f., het vooruitneme-. , b ij-denti/,
Antidote, m. [Méd.] Tegengift n., behoedmi-dvoorraad beschikken over nog te verdienen loon, del n. tegen vergiftiging; — middel , waarmede
over de staatsinkomsten enz. , anticipatie I. men een zedelijk kwaad, een' nadeel/gen invloed
Ant- d.e la aiememit, vooruitbetaling f., het voor - bestrijdt.
af betaalde. — Ingreep, inbreuk f. op iemands
-1- Anticiranzatique, adj. Met de regels der
regten (1/ eigendom. — [Phil.] . n voorbarig ge tooneelkunst, der tooneelpoëzi, strijdig.
-nome
algemeens gevolgtrekking. f. -Antidyssentérique, adj., ook subst. m. Dcn
Voorschot n. op eens bezending von waren.
ronden loop bestrijdend (middel).
(Loc. (idv.) Par ant-, vóór den tijd, bij ver)'roeAntie, f. [:H. n.] Horenvormige kuif (van samnginq, vooruit, voorschotsgewijs, b ij anticipatie.
mige vogels) .
Antieipt, e, adj. Vervroegd, te vroegtijdig:
Antié mnétiquue , adj., ook subst. m. [Med.]
P°aiement ant-, vervroegde betaling, betaling vóor Brakingstuitend (middel).
den tijd. Vieillesse ant-e, te vroeg invallende grijsAntienne, f. [Cath.] Beurtzang m. van twee
I1eid. Plaisirs ant-s , vervroegde, reeds bij voor koren. — (Loc. prov.) Chanter of Annonces mine
-rad mauvaise ant -, eene kwade tijding brengen. Clxangenotene vermaken.
Anti(il)er, I. a. Vervroegen, vooruit of vóór ter toujours la mime ant-, altijd het oude liedje
den tijd doen, vroege° beschikken, te vroeg genie- zingen, over dezelfde zaak spreken. — Antienten. Ant- le paiement, vooruit (// vóór glen ver
nes, f. pl. Spreuken of verzen der H. Schrift,
betalen. — ANTICIPEii, v. n. Inbreuk maken,-valdg toepasselijk op de gevierde kerkplegti.gheid ; —
zich iemands goed toeëigenen : A.nt sur- les droits bijzondere gebeden ter eere van de Maagd.
de qn., in i:emanas regten grijpen. Ant- sur les reAn®tieolien, ne, adj. Den wind tegenhoudende
venus, zijne inkomsten reeds vooruit opnemen of (b. v. zulke bergen).
verteren. Ant- sur une surmession, op ,eerre te ver
Antiéphialtique, adj., ook subst. m. [Med.]
erfenis teren. Ant- sur les evènements,-wachten De nachtmerrie werend (middel).
Antiépileptique, ad'., ook subst. in. [Med.]
(k' gebeurtenissen vooruitloopen. - [Mus.] Eerie
noot /1/ akkoord vóvr den tijd doen hooien. — De vallende ziekte bestrijdend (middel).
S'ANTICIPER, ` V. pr. Vervroegd worden.
1- Antiévangéligtte, adj. Met het Evangelie
Antieivilisateur, m.; -trice, I. Jij (f zij, str /diri.
die de beschaving bestrijdt of tegengaat.
Antifareineux, adj., ook subst. m. [Veten]
Den worm bestrijdend (middel). ,
Antieivilisation, f. Tegenbeschaving f.
4- Antieiviq ae, adj. Onburgerljk, met den
Antifébrile, adj., z. v. a. FEBRIFUGE.
burgerpligt strrijdi-g.
Antifernnenteseible, adj. De gistende wer-1. Anticivisme; m. Onburgerlijk gedrag, on- king te keer gaande.
burgerlijke gevoelens.
Antifuusioniste, m. Vijand n. van de ineen-

ANTIGALAOTIQTJE

ANTIPODE.

smelting der partijen. (inz. der aanhangers van
den ouderen en den hongeren tak van Bourbon).

Ant$uuon2ie, f. [Phil.] Strijdigheid f. van
twee wetten, twee beginsels; schijnbare tegen
-sprakf.de
rede met zich zelve.
Antiodontalgiq ne, adj., ook subsi. m _[Méd.]
Tandy jnbestr!jdend (mnid(lel).
Antior ;astiq ae, adj., ook subst. m. [i%Iéd.]
De bloedo,wellin , de te groote prikkelbaarheid bestrijdend (middel).
Antipape, m. Tegenpaus, onwettige paus m.
Antipapisme, ni. Pausbestr2lding f.

Antigalactiiue, adj., z. v. a. ANTILAITEUX.
Antigéo n^ etre, in. Vijand der meetkunde.
ntigorium , m. (pr. — riomm) [Tech.]

A

Glazuur n. van 't aardewerk.
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Antigontteiix, adj., z. V. a. ANTI-ARTHRITIQUE.
Antigraphe, m. Afschrift, tegenschrift n.
Antihectigiue, adj., ook subsi. m. [Méd.] De

longtering bestrijdend (middel).
Antiliéntorrhagique , adj„ ook subst. m.
[Méd.] Bloedingstelpend (middel).
Antihénlorrlioidal, e, adj., ook subst. m.

Aambeijen-verdrijvend (middel) . (m. pl. antihémorrhoidaux. )
Antiherpétique, . adj., ook subst. m. [Med.]

j

Antipapiste,, m. en f. Pausbestr(j dei m. -be-

str?jd ster f.

l.nti)ar,.Witique, 'aclj., ook subst. m. [lid.]
Tegen (Ie verlamming dienstig (midd ( l)

Antipa•allèle, adj. [Géom.] Ligtres ant-

Tegen^arallelen.

Den dauwworm bestrijdend (middel) .
Antihydro p hobigoue , adj., ook subst. m.
[Méd.] Tegen de hondsdolheid at watervrees dienend (midel) .

Antiparastase, f. [Rhét.] Figuur, wactrdoor men beweert , dat eene afgekeurde , verg
oordeelde daad integendeel lofwaardig is; tegenbewas n.

Waterzuchtgenezend (middel).

genover een ander geplaatst is (b ij een spel, maal.
td, bal enz. )
Antipathie, f. Natuurlijke afkeer of te nzin m., tegengevoel n. — [Plays.) Gebrek n. aan
verwantschap. - . [Peint.] Str'gciigheid van twee
klezLren) .

Antihydropique, adj., ook subst. m. [Med.]

Anntihypocondriaque, adj., ook subst. m.
d.] Tegen de miltzucht of zwaarmoedigheid
ien6 end (middel) .
Z
Antihystérique, adj., ook subst. m. [Méd.]

De opstijging der baarmoeder bestrijdend (middel).

Anti-ictérique, adj., ook subst. m. [Méd.]

Geelzuchtverdr Jvend (middel) .
Antilacteiix, ease, mij.., ook subst. in. [Méd.]
Melkafdrijvend (middel).
Antilauibane, adj. [:Ff. n.] Iet voedsel met
de pooten naar den bek brengend (van vogelen).
Ook als subst. m. pl. LES ANTILA;%IBANES.
Antilibéralisnie, m. [Pol.] Tegen-liberalis-

mus (z. lil)éralisme) .

Antilochèvre, f. [H. n.] Geitantilope f.
Antilogie , f. CLog.] Strijdigheid f., tegen

sommige. gedeelten eener zelfde rede.-sprakf.in

dingskunst f.
Antilope, f. [H. n.] Antilope, hertegeit, gazelle f.
Antilysse, adj.. z. v. a. ANTIHYDROPHOBIQUE.

Antiniéphitique, adj. [Hyg.] Luchtverbete-

rend, luchtzuiverend.

Auuti anétahole , f. [Log.] Herhaling f. van

dezelfde woorden in omgekeerde plaatsing en ver
zin.
-ander
Antinietalepse, f. [Log. ] Tegenoverstelling f.
van twee denkbeelden, door dezelfde woorden uit
gedrukt en in verschillendé orde herhaald.
Antirnétathèse , f. [Log.] Herhaling f. van
dezelfde woorden in tegenovergeslelden zin.
Antiniolue, m. [Chico] Spiesglans, spiesglas n.,
antimonie f. Sulfure d'ant-, zwavelspiesglans.
Beurre of chiorure d'ant-, spiesglansboter f. ,
chloor-antimonium n.
+ Antinnonaeal, e, adj. Den monniken vijandig, van 't rnonniken- of kloosterwezen a f keerig.

„

+ Antimonarchique, adj. Strijdig met de

alleenheersching.

-j- Antinnonarchiste, m. Tegenstander der al-

leenheersching, monarchen-vijand.

Aiitimonial, e, adj. [Chico.] Met spiesglans
bereid, spiesglanzig. Ook als subst. m. Les antimonlaux, de spiesglansbereidingen.
Antinnoniate, m. [Chico.] dntimoniumzuur

zout, spiesglanszuur zout n.

Antimonié, e, adj. Spiesglansbevattend.
Antimonieux, ieuse, adj. [Chim.] Acide
ant-, antimonig zuur n.
Antimonifère, adj. [Minér.] Spiesglansbe-

vattend.

Antimonique, adj. [Chim.] Acide ant-, An-

Antis noiiite , m. [Chita.]

Antimonigzuur

n.
Antinionitize, f. [Minér.] Spi-esglansverbin-

zout

d ing f.

Antinlorveux , ease, adj. , ook subst. m.
[Vétér.] Snotgenezend (middel).
4. Antinational, e, adj. Strijdig met den
geest, de belangen des volks. (m. pl. antinationaux.)
Antinéphrétigne, adj., ook subst. m. [Méd.]

Nierziekte-bestrijdend, graveelwerend (middel).

Ant ipathique, adj. Afkeerig, tegenzinwek

kengil, strijdig met elkander.
Anntipatriote, m. Tegenstrever m. der vccderlandsvrienden, vijand m. des vaderlands.

Antipatriotisx ^e, m. Tegenpatriotismus (z.
patruit isme).
Antipéristaltique, adj. [lid.] Tegendraai4

jend, tebenwormsgewijs, wat de worinsgewy.ze beweging der ingewanden wederstree ft.
Autipéristase, f. (Phil. a(1e. ) Tegenwerking f.
van twee natuurkrachten, werking I. van twee eigenschappen, waarvan de eerre de kracht der (fldere verhoogt.
Antipestilentiel, Ie, adj. [Méd.] Pestwerst.
;

Antiloïnlique, add., z. ANTIPESTILENTIEL.
Antilo !notechnie , f. [Méd.] Pest bestrij-

tilnoniuun-zuur, spiesglanszuur.

Antiparten -tire, m. et f. lij of zij, die te-

Antipharmaque, adj., ook subst. m. [liéd.J

lergi ftbestrijdend (maaldel); tegenpi, ft.

Antiphasie, f. Tegenspraak, wederlegging f.
AutiphernaILx, aclj. m. pl. [Prat.] Goede-,

ren, die de man bij huwelijks- contract aan zijne
vrouw schenkt.
4. Antiphilosophe, m. et f. Vijand m., v(i.
andin f. der w(jsbegeerle.

-I- Antiphilosophie , f. Met de wijsbegeerte

sti'i dage it nkwgze t.

-I- Autiphilosophisme, m. tlItt de valsere
wzgsbegeerte strild'zge denkwijze f.
4 Antiphilosophiste , m. Bestrijder dor
SC/ionnwijsgeeren.
adj. ook subst. m. [lom.]
Qntsteki,ngwerend, hittetemperend (middel).
Antiphonaire of Antiphonier, m. [Liturg.]
Gezangboek der psalmen, beurtzangen en hymnen.
Antiphone, m. [Liturg.) Tegenzang, '(visselof beurtzang nl., psalmvers n., dat door eerre
tuit italic (z. ( ld.) wordt beantwoord.
:

Antiphonie, f. Logische strijdigheid

Autip11rase, f. [tuut.) Tegenbenaming, benoeming 1. van een voorwerp door het tegendeus
(doorgaans s) ottenderwijs).

-. Antipha•aser, v. n. Tegenbenamingen ge

voorwerpen door hun tegendeel aan--bruiken.,d
duiden, antiphraséren.
Antiphthisique, adj., ook subst. m. [Med.]
Teringweren(i (middel) .
1%léd.
]
Anti,physique, adj. Tegennatuurlijk; — [
Tegen dè opzetting van winden dienstig; in dien
zin ook subst. m. Un antiphysique.
Antipleuritigne, adj. et subst. m. Tegen 't

zijdewei dienstig (middel).

Antipodes ,rigae, z . v. a. ANTI -ARTHRITIQUE.
Antipodal, e, adj. Wat de tegenvoeters be-

lit/i: a n t i p o d i s c h; — weerstrevend.
Antipode, m. [Géog.] Tegenvoeter, tegenvoe.tel-i.ng n7., benaming van hen, die ten opzigte van
elkander onder een' tegenovergestelden meridiaan
en parallel wonen, antipoden; ook de zoodani+g
tegenovergelegen plaatsen. (Loc.) . je voudrais
qu' it fut aux ant-s, 'It wou, dat kid op de iliookerhei zat (ver can hier was). -- Tegenkanter,
bestrijder, v jand m.; het tegenovergestelde, strijdige,.
omgekeerde: C'est taut- du bon sens, 't is onzin;
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't i 8 een onverstand. Co sont des ant-s, 't zijn

ijjnregt strijdige zaken, karakters of humeuren.
Antipraxie, f. [Mëd.] Strijdige gesteldheid in
le verschillende ligchaanudeelen van denzeifden
zieke.
Antiprogressif, ive, adj. Wat den vooruitgang tegenwerkt.
Antipsoriqite, adj. et subst. m. [Mid.] Tegen
jeukenden uitslag, tegen schurft diensti; schurftmiddel II.
Antiptose, f. [Gram.] Verwisseling van den
cenen naamval met den anderen.
Antiputride, adj. et subst. in. [Mid.] Beerf-,
verrottinqwerend (middel).
Antipyique, adj. et subst. m. [MdcL] Etteringwerend (middel).
Antipyrétique, adj. et subst. m. [Mid.] Koortsverdrijvend; koortsmiddel n.
Antipyrotique, adj. Tegen brandwonden dienstig; brandmiddel n.
Antiqitai ll e, t. Oudheid f., voorwerp der oudheid (in minaclitenden zin) , oude munt, oud porselein enz., van weinig waarde; oude prul f. of
nod n.; -. al wat oud en uit de mode is; - oude
vrouw, inz. die zich nog als eene jonge kleedt en
voordoet.
Antiqualre, m. Oudheidkenner, oudlieidonder
zoeker in., beoefenaar van de voorwerpen der oudhein (een ongeleerd verzamelaar van oudheden heet
amateur de l'antiquité) ; - weleer de afschrijver,
die in oude kapitalen schreef; de boekenbewaar
plaats; een handelaar in oude handschriften. Nog
heden in Duitschiand: een koopman in oude boeken,
in Frankrijk bouquiniste geheeten.
Antiquariat, m. Kennis der oude gedenktee
kenen, opschriften, penningen, standbeelden en siera
den, oudheidkennis t. Weleer: een kabinet van
oudheden; ook het ambt van antiquarius.
Antique, wij. (liet tegenovergestelde van moderne) Oud, aloud, ouderwetsch, van den ouden tijd,
tot de oudheid behoorende, an ti e k; - uit de mode,
uit den smaak; oud uitziend (van personen). ANTIQUE, M. Het oude, het klassieke schoon der
oudheid, oude kunst, oudheid f., ieder grieksch of
romeinsch beeldhouwwerk a. Dessiner l'ant- of
d'aprèsl'ant-, naar standbeelden, bas-reliefs enz. der
oudheid teekenen. - A L'ANTIQUE, adv. , ouderwets,
naar den ouden smaak, naar de voormalige mode.
.11ntiqiiement, adv. Oudtijds; ouderwets.
Antiquer, v. a. [Rel.] Naar den ouden smaak
inbinden.
Antiquité, 1. Oudheid, aloudheid f., de lang
verloopen eeuwen; - de ouden, de lang voor ons
geleefd hebbenden: l'opinion clelant- est gun...- Een
voorwerp uit de oudheid, oud overblijfsel, bouwval n. Laat- classique, de oudheid, voor zoo ver
zij de gewrochten der Romeinen en Grieken betreft.
- ANTIQIJITES , 1 . p1. Oud/leden, gewrochten, gebruiken, zeden enz. der oudheid, antiquiteiten.
Antirachitique, adj. et subst. m. [Mid.] De
engelsche ziekte bestrijdend (middel).
Antirationalisme, m. [Phil.] Bestrijding van
het redegeloof.
Antiréfornilste , m. Hervormingbestrjjder,
vijand in. van de partij des vooruitgangs.,
Antireligieux, -euse, adj., Z. IRaELIGIEUX.
Antirépublicahi, C, adj. et subst. Der republiek vijandig, onvrijburgerljk; bestrijder m. van
den republikeinschen regéringsvorm.
Antirépnblicanisiiie, m. De leer, de gevoe
lens der gemeenebestbestrijders.
4. Antirévolntioniiaii-e, adj. et subst. Wal
of wie de omwenteling wederstreeft; wat of wie ,de
tegenomwenteling bevordert.
Antirrhétique, adj. [Phil.] ll7eîrleggend,
tegensprekend. Ook als subst. m.: een wederlegger,
bestrijder m.
Antisall e,f. Voorzaal f., vertrek vOir eene zaal.
Antisatire, f. [Arch.] Tegen-satire, beant
woording van een hekelschrift.
Aiiisce, adj. et subst. [Astral.] Op gelijken
afstand van de keerkringen.
Antiscepticis m e, m. [Phil.] Tegen-twijfelleer f., dogmatismus a.
Antiseiens, pi. [Giog.] Tegenschaduwigen,
menschen op gelijken afstand aan weerszijden van
den evenaar en die des middags tegenovergestelde
schaduwen hebben.
-

-

-

-

.

-

-

Antiseolique, adj., Z. VERMIFUGE.
Antiscorbutique, adj. et subst. m. [Méd.]

Scheurbuikwerend of -genezend (middel).

Antiscrophuleux, - e use,- adj. [Mid.] De

klierziekte bestrijdend of genezend.
Antiseptique, adj. et subst. m. [Med.] Bederfwerend (middel).
Antisocial, e, adj. Onmaatschappelijk, ongezellig; tegen de burgerlijke orde. (m. p1. antisociaux)
Antisocialernent, adv. Op onmaatschappeljke wijze.
Antisocialisme, m. Bestrijding van het socialismus (z. socialisme).

Antisocialiste, m. Vijand van 't socialirneus

(z. socialisme).

Antispase, T. [Mid.] .rlfleiding 1. der vbchten;

tegenprikkeling f.

Antispasmodique, adj. et subst. m. [Mid.]

Krampstillend (middel).

Antispaste, m. [Pods. alle.] Vierlettergrepige

voet m., bestaande uit twee lange lettergrepen tasschen twee korte, antispastus m.
Antispastiqiie, ad. [Mid.] .iflteidend, vooral
door blaartrekkende middelen.
Antispiritualisine, in. [Phil.] Ontkenning
van het geestelijke in den mensch.
Antistérigtne, t. Kruk, leunstok.
Aiitistiehon, m. [Phulol.] Verandering van
eene letter in eene andere.
Antistrophe, f. Tegenzang m. of antwoord n.
van 't koor tee linkerzijde van het grieksche tooneel
op de strophe van 't koor tee regterzijde. —[Gram.]
Omzetting 1. van twee woorden, die van elkander
afhangen.
Antisyph ilitique, adj. et subst. m. [Mid.
De venusziekte bestrijdend, a n tisyp hit i t isc
(middel).
Antitétaniqiie, a dj. et subst. m. [Mid.] De
regtstijviglieid of spierkramp bestrijdend (middel).
4. Antithéatral, e, adj. Niet voor het tooneel
geschikt, ontooneelmatig.
Antithéiiar, in. [A n at.] De duimtrekspier f.
Antithèse, f. [luidt.] Tegenstelling f., 't zij
in woorden of in denkbeelden, antithesis t.
Antithésique, adj. Wat de tegenstelling betreft of door haar plaats heeft.
Antithétaire, m. [Jar.] Beschuldigde m., die
eene tegenbeschuldiging inbrengt.
Antithétique, adj. [Rhét.] Tegenstellend.
Atititragien, iie, adj. [Anat.] Muscle ant-,
spier t. van het kraakbeenplaatje aan 't uitwendige
oor.
Antitragus, m. [Anat.] Kraakbeenplaatje m.
aan 't uitwendige oor.

Antitrinitaire, in. [Hist. cccl.] Driehenheids -

loochenaar m.
Aiititype, m. Tegenbeeld a.
Antitypie, t. [Mid.] Tegenstand m., hardheid f.
-1- Antiunioniste, m. Bestrijder m. der vereeniging (van twee tanden, twee kerkgenootschappen enz.)
Antivarolique, adj. et subst. m. De kinderpokken bestrijdend (middel).
Autivéiiérien, iie, Z. ANTISYPHIL1TIQUE.
Antiverniienlaire, Z. ANT1PERISTALTIQUE.

: Antivermineiix, Z. VERMIFUGE.

Aritivéroliqiie, Z. ANTISYPHILITIQUE.
adj. [Chim.] G•istingwerend.
Antizynuique,
Ant li e, t. [II. n.] Zuigspriet m.
Antofle, m. Kruidnagel in.
Antoil, m. [Mar.] Schotbont m.
Antoine, m. Feu St. Ant-, Antonius-vuur a.,

de roos t., eene huidontsteking.— (Loc.prov.) Repas

de St. Ant-, maaltijd m. van brood en water.
Antoiser, v. a. [Tech.] Mest op hoopen zetten.
Antononiase, t. [hut.] Naomverwisseirng t.,

gebruik van een gemeen naamwoord voor een eigen
of omgekeerd.
Antonyniie, f. [Ruit.] Bijeenplaatsing van
strijdige woorden.
Antre, m. Natuurlijke grot, spelonk t., onderaardsch hot, rotshot a. - [Anat.] Beenderholte t.
met naauwen ingang. - (Toe. prey.) C'est l'antre
du lion, dat is 't leeuwenhol: 't valt moeijetjk daar
weder uit te komen.
Anubie, 1. [Bot.] , Z. LAURIER.
Anuer, F. a. [Clsas.] liet gunstig ooqenblik
waarnemen ma de patrijzen in de vtugt tescliseten.

AN NITER
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t % Anniter,. V. n., en ''anuiter, v.pr. Ziel

als gevolg eener ziekte. -- [Phil.] Overgang m. von
de menschel jke natuur tot een' hoogeren of lageres

op reis door den nacht laten overvallen.
Anus, m. [Anat.] Aars m., mond van der
endeldarm.
Anxiéte, f. Angst m., beangstheicl, benaouwdheid, bekommering f., kommer m.; — [Méd.] be.
klemming, zamensnoering f. van een orgaan.
Anxieiix, -ease, adj. [Méd.] Beklemd, zamen gesnoerd.
Aoehlesie, f. [Méd.] Bust, kalmte f., ophou
-den.r
ziekteverschijnsels.
Aonyelhopore, adj. [H. n.] Zonder nagels.
Aorasie, f. JMytb.] gr. 't Verschijnen dec
goden aan een' serveling onder eene menschelfjkc
gedaante.
Aoriste, m. [Gram. gr.] Onbepaalde tijd m.,
tijdvorm van het onbepaald verleden. In de franschc
spraakkunst noemde men weleer zoo den parfait 01

staat.
Apantomantie, f. Waarzegging f. uit de on-

verwachts verschijnende voorwerpen.
Apapelandir (s'), v. pr. Fijnvroom, schijn
-heilg
worden; den fijnvrome Telen.
Aparté, m. Terzijdespraaf. op het tooneel.
Aparthrose, f., z. v. a. DIARTHROSE.

Apathie, f. Gevoelloosheid; onverschilligheid,
ongevoeligheid, zorgeloosheid f.
Apathigite, ac j. Gevoelloos; zonder hartstogten; ongevoelig. [I1. n.] Naam van de eerste af
dieren zonder wervelbeenderen; ook der-delingr
zoöphieten of straaldieren van Cuvier.
Apathiser, v. a. Ongevoelig maken. — 5 S'APATHISER, V. pr. Ongevo
elig worden.
Apatite, f. [Minér.] lvatuurljke phosphorzure
kalksteen m. — A.patitique, adj. Dien kalksteen
bevattende, daaruit bestaande.
Apéelieme, m. [Chir.] Tegenschok,weérstuit m.,
tegenscheur m. aan een beleedigd deel.
Apédente, adj. [Phil.] Onopgevoed, onwetend.
-

prétérit déf ni.

Aorte, f. [Anat.] Groote pols- of slagader,
hoofdslagader f. Ook als adj. gebruikt: Artère
aorte.
Aortevrisrne, m. [Méd.] Ziekelijke verwijding f. der groote slagader.

Apédeeutisnme, m. [Phil.] Onwetendheid f. uit

Aortigl ie, adj. [Anat.] Wat de groote slagader betreft of daartoe behoort.

mangel aan opleiding.

Apelle, m. [Méd.] Man met te korte voorhuid;

Aortitc, m. [Méd.] Ontsteking f. der groote

— besnedene m.

slagader.

Apéniantisme, in. [Ant. gr.] Verbanning f.
voor één jaar wegens onwillekeurigen manslag;.
maand desjaars, oogstmaand f.; - oogsttijd m. Faire afwezigheid f. van één jaar.
l'aout, inoogsten. — (Prov.) En A_o .t et en ven
Apepsie, f. [Méd.] Slechte s ijsvertering f
ni fêtes ni climanches, menigwerk-danges,it'v
^pereeptibilitC, f. [bidact.] Bemerkbaar.duldt geen uitstel.
heid f.
Aorta, e, (pr. a-ou-té) , wij. (en part. passé
Apereeptible, adj. [Didact.] Bemerkbaar.
van aouter) Gerijpt, door de Augustus-warmte tot
Apereeption, f. [Didact.] Opvatting, waarrijpheid gekomen.
neming f.; zelfbewustzijn n.; zelfbeschouwing f.
.Aontenieiit, m. (pr. a-ou—) Rijping, rf pworApereevable, adj. Bemerkbaar, zigtbaar.
ding f.
Apereevanee, f. Waarnemingsvermogen n.
Aoûter (pr. a-ou-té), v. a. [:Mort.] Doen rijApereevoir, v. a. Beginnen te zien, van verre
pen, tot rapheid brengen. — S'AOdTER, V. pr. De bespeuren, bemerken, gewaarworden, ontdekken,
vereischte vastheid krijgen, om het winterweder waarnemen, zien; — begrijpen, vatten; — opmerdoor te staan (van knoppen en takken).
ken, onderscheiden. — S'APERCEVOIR, V. pr. Be% Aouteron, m. (pr. on-te-ron). Maa(jer, speurd, bemerkt, gezien worden; — ontdekken, beoogster m.
merken, inzien, gewaarworden.
Apagme, m. [Clair.] Verschuiving f. van beenAperelier, v. a. [Chas.] De plaats bemerken,
deren uit hunne natuurlijke plaats.
waar een vogel zijn nachtverblijf houdt.
Apagogie, f. [Log.] Terugvoering f. op eene
Aperg,oir, m. [Tech.] Blikken plaat f., aan
ongerjmdheid, gevolgtrekking f. uit het ongerijmde weérsziden van de slijpschijf des speldenmakers.
der te maken tegenwerpingen.
A p erçu, m. Vlugtig overzigt ii.; — hoofdinApa°yne, adj. [Pot.] Slechts eenmaal zaad
houd m., kort uittreksel n.; — los ontwerp n.; —
-dragen. schatting, raming f., overslag in.
Apaisé, e, adj. (en part. passé van apaiser)
Aperçu, e, adj. (en part. passé van apereevoir)
Bevredigd, bedaard, gestild.
Bemerkt, bespeurd.
Apaisenient, in. Gemak n. (fam.) Faites vela
Aperée, f. [H. n.] Oostindisch zwijn n.
à votre ap-, doe dat op uw gemak, als ge er eens
Aperianthaeé, e, adj. [Bot.] Zonder bloemlust en tijd toe hebt. — Weleer [Jur.] : bevredigings- hulsel of bloemscheede.
verdrag.
Aperitif, ive, adj. et subst. m. [Méd.] OpeApaiser, V. a. Bevredigen, tevreden stellen,
nend, ontsluitend (middel).
verzoenen, stillen, doen bedaren, sussen. Ap- une
A éritoire, ni. [Tech.] Afpuntingssch jf f. der
querelle, een geschil bijleggen. Ap- un créditeur, speldenmakers, gelijkmaker m.
een' schuldeischer paaijen. Ap- la faim, la soif,
Apétale of Apétale, e, adj. [Bot.] Zonder
denhonger stillen, den dorst lesschen. Ap- l'incendie, bloemkroon, zonder bloembladeren.
den brand blusschee. — S 'APAISER , V. pr. Bedaren,
Apetalie, f. [Bot.] Bloembladerloosheid f.
tot bedaren komen, stil worden. Le vent s'a paise,
Apetalifore, adj. [Bot.] Bloemen zonder
de vind gaat liggen, bedaart, heeft uitgeraasd.
bloembladeren dragend.
Apaiseer, m. (fam.) Bevrediger m.
% Apetisse, e, adj. (en part. passé van apeApanage, m. [Méd.] Overgang der ziekte tot tisser) Verkleind, ingekort, afgenomen.
1
gezondheid.
Apetisseinent, m. Verkleining, vermindeApanage, m. Prinsen-lij ftogt m., -jaargelden, ring, inkorting, afneming f.
verzorging der jongere prinsen van een regerend
Apetisser, v. a. Kleiner maken, verkleinen,
huis door geld of door de inkomsten, het vrucht inkorten, verminderen. (Gebruikelijker zijn rapedaartoe aangewezen goederen; — het-gebruikvan tisser en raccourcir.) — ^ S' APETISSER , v. pr.
eigenaardige van een persoon of zaak, natuurlijk Kleiner of korter worden, inkrimpen.
gevolg n.: La raison est l'ap- de l'homme, de rede
Apette, f. Volksnaam der gewone bij.
is den mensch eigen. Les inhrmités sopt l'ap- de la
A peil pres, loc. adv. Bijna, bijkans, ten naasten
vieillesse, de zwakheden zijn het aandeel, het on- bij, omtrent (z. PRES) .
vermijdelijk lot des ouderdons.
Aphanèse, m. [Minér.] 4rsenikzuur kopers.
Apanagé, e, adj. (en part. passé van apanaAplianiptère, adj. [H. n.] Vleugelloos.
ger) Met een' lij ftogt beschonken; ten l2,á ftogt geAphanoptère, adj. [H. n.] Met donkerkleugeven.
rige vleugels.
Apanager, v. a. Een' lij ftogt geven, met een
Aphasie, f. [Phil.] Besluiteloosheid f..
apanage beschenken.
Aphélie, m. Zonsverte f., het punt, waar eene
Apanager, ere, adj. Wat de apanage of den planeet op haren grootsten afstand van de zon is,
l3 ftogt betreft.
aphelium n.
Apanagiste, m. Bezitter m. van een apanage
Apherese, f. [Gram.] 4fsnijding f.; wegla
of lij f togt. Ook als adj.: Prince apanagiste.
lettergreep van voren (b.. v.-tingerlof
Apanthisnle, m. Verkrachting f.
fors voor alors, las voor hélas). — [Chic] AfneApanthropie, f. [Méd.] Alenschenschuwheid f., ^rting van een overtollig lid.
Aolgt, m. (pr. ou) Augustus ni. of de 8ste

]

,
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Aphésie of Aphésis 1. [1 1 éd.] lIet afne-

men, wegblijven der ziekten.

Aphidiphage, Aphidivore , adj. [H. n.]

Bladiusetend.

Aphidigène of Aplilgéne, adj. [Bot.] Door

bladluizen veroorzaakt, voorlgebroqt.
Aphigénose, f. [Bot.] Bloelluisziekte , luisziekte t.
Aphil antropie, 1. [Didact.] Gebrek n. aan
mensclienliefde; menschenhaat m.
Aphlé, e, wij. [Bot.] Zonder schors.
Aplil ogistique, adj. Zonder vlam brandend.
Aphodie, t. [B. n.] Mistkever m.
Aplione, adj. Klank- of stemsneloos.
Aphonie, t. [Mdd.] Stemmeloos/ieid f., verlies n.
der stem.
Aphorisme , rn. Kern- of leenspreuk, korte
stelling . beknopt voorschrift n. (inz. in geneeskunde
en regtsgeleerdlieid).
i%.phoi'istique, adj. In den vorm van losse
spreuken voorgedragen, leenspreukig, ap le 0 rst is Cii.
Aphoristiquerneiit , ode. Op leenspreukige
wijze.
Aphraete, m. [Ant. gr.] Onoverdekt schip n.
met even rij riemen.
Aphiite, f. Bijzondere soort van mneerschseim n.;
- [H. n.] Bijenvlieg 1.
Aphrixite, t. [Mindr.] Zwarte turmaljn m.
Aphrode, adj. [Dictaat.] Met scieseim bede/st.
Aphrodisiaqne, adj. [Méd.] Teelcirifiwekkend de teeldeelen versterkend.

Aphrodisiasnie, rn. [Mid.] Jij/slaap m.
Aphrodisie, t. Manbaarheid t. - Aphrodisies, t. p1. Venusfeesten.
Aphrodisiographe, adj. Het mingenot be-

scimrijvend.

Ahrodisiographie, f. Beschrijving f. van
't mingenot; - [ Méd.] Verhandeling t. over de
venusziekten. - Apin-odisiographiqile, adj.

Wat tot die beschrijving, die ver/mondeling behoort
of betrekking heeft.
Aphrodite, t. IMYtIL] De uit zeeschuim geboren Venus; - [H. n,] Zeerups, zeemuis I.;
Aphr- lidrissée, goudworm, glansworm m. - Animaux of plantes aplir-s, zeifbevruc/iters.
Aphroditographie, 1. [Astr.] Beschrijving t.
der planeet Venus. - Aphroditographique,
Wat die beschrijving betreft.
Aphrogale of Aphrogéda, m. Tot schuim
geklopte melk t.
Aphronil!e, t. [Bot.] Wilde lelie 1., eene pi.c
afdrmjvende plant.
Aphronitre , m, [Chim.] Gezuiverd salpe
ter n.
Aphrosyne, m. [Méd.] Zinneloosheid f., het
ijlen in koortsen.
Aphthalose, m. [Miner] Zwavelzure potascii f. , zout n. van Duobus.
Aphthe of Aphte, m. [Méd.] Oppervlakkig
mondzweertje II. - APHTES p1. Spruw t.
Aphtheux, euse, adj. [Méd.] Met spruw ge-

-

paard.

Aphye, 1. [H. n.] Puitaal; katvisch m.
Aphylle, adj. [Bot.] Bladerloos.
Api, m. [Bot.] Zekere kleine franse/me appel,
api-appel. - [Loc.] Les ioues le eet enfant soot
deux pommes d'api, dat kind heeft wangen als

wijnappeltjes.
Apialre, adj. [H. n.] Naar eene bij gelijkend;
- bmjenetend.
A pie, ads'. Loodregt, z. plc.
Aiea1, e, adj. Wat de kruin of den top
van iets betreft m. (m. plur. apicaux).
Apicé, e, adj. [Bot.] In eene zeer kennelijke
spits uitloopend.
Apicicourbe, adj. Met omgebogen uiteinde.
Apicillore, adj. [Bot.] Met bloemen aan de
uiteinden.
Apielliaire, adj. [Bot.] Mn den top van
een orgaan geplaatst.

Apicole, in., z. v. a. APICTJLTEUR.
Apicule, M. [H.n.] Korte, scherpe, niet harde

punt f.

Apiculé, e, adj. [Bot.] Met kleine punt.
Apieniteur, m. Bijenhouder, immeker m.
Apiculture, t. Bijenteelt t.
Apide, adj., z. v. a. APIURE.

APOCALYPSE.
Apièceiir , m., -euse, t. Stukwerker m.,
-werkster t., wie bij 't stuk werkt en betaaldwordt.
Apiétrir. V. u., ofs'apiétrir, v.pr. Slechter
worden, in waarde verminderen.
Apifère, adj. Bijendragend.
Apiforme, adj. Bijvormig.
Apinaire, m. [Ant. rom.] Potsenmaker, goochelaar m.
Apiquage, m. [Mar.] Beqtstandigzetting t.
Apiqiier, v. a. Begtstandig of bijna reqtstsmndig ofloodregt zetten (bv. de roos). - APIQUER, V. n.
Le vaisseau apique, het schip is regt boven 't anker,
de kabel hangt te lood.
Apitoiernent, m. Verwekking t. van nwdelljden, nie/warigheid t.
Apitoyant, e, adj. Erbarmelijk, medelijden
verwekkend.
Apitoyer, V. a. Tot medelijden verwekken, weemoedig maken, aandoen. - S'APITOYER (stir. op of
qc.) v. pr. Aangedaan, weemoedig worden, nwdel/(len krijgen, zich erbarmen.
Apivore, adj. [H. n.] Bijenetend. .dlssubst. in.:
Bijeneter, bijenwolf in.
Aplaigner, V. a. [Manut.] Het laken uit de
haren of uit het eerste water werken, de wo/vezels
met haarden losmaken en hun de vereischte streek
of rigtinq geven;
Aplaigiieur, ni. [Tech.] Wolophaler, m.
Aplaiii, e, adj. (en part. passé van aplanir)
Gee//nd, vereffend, uit den weg geruimd.
Aplaiilr, V. a. Gelijk, vlak of effen maken, effenen, slee/sten; - uitden weg ruimen, doen verdwijnen, opruimen (zwarigheden). - ( fi g.) ApI- lesmonts ; veel beloven en weinig doen. - S' APLANI1I,
v. pr. Gee/fend, vlak gemaakt worden, vlak worden;
- verdwijnen; opgeruimd worden.
Aplaiiissement, m. Effening, vlakmakintj
slechting; - vere/fening, opruiming (van zwang
heden).
Aptater, v. a. [Mar.] De matrozen bij bak/cao
verdeelen (bij zeventallen om uit denzelfden bak of
schotel te eten).
Aplati, C, adj. (en part. passé van aplatir) Affjeplat. plat.
Aplatir, V. a. Plat maken (zonder iets af te
nemen), plat slaan, pletten; (fam. et fig.) neerdrukken, verstompen. - S'APLATIII, V. pm'. Plat worden:
La terre s'aplatit vers les deux pOles. - (fig.) Lorgueil s'aplatît : de hoogmoed wordt vernederd.
Aplatissement , m. Platmnaking, pletting;
platwording; afplatting t. (b. v.) der actrde.
Aplatisserie, f. [Tech.] Pletterij f.
Aplatisseur, in. [Tech.] Pletter, pia/maker in.
Aplatissoir, in. [Tech.] Plethamer m. , pietrol I.
S Aplestie, t. [Méd.] Onverzadelijkheid t.
t Aplester, V. 0, [Mar.] Zeil/slaan maken.
A let, in. [PêcIi.] Haringnet n.
S pléter, v. a. [Agric.] Bespoedigen.
S Aplétetir, in. Snel werkendwijngaardei%ierin.
Aplite, in. [Géol.] Apliet in., uit kwarts en
veldspaath bestaande.
Aplocère, adj. [H. n.] Met eenvoudige voelspnieten of horens.
Aplomb, in. Loodregte stand, regtstandighelel I.,
(bij werklieden) het lood; - zekere vast/meid van
handelen, van karakter en gedrag. - D'APLOMB,
adv.. Loodregt, regtstandiq, te lood, in 't lood. Soms
ook enkel aplomb: . Le soleililarde apl- ses rayons. [Dans., Escr.] Etre d'apl-, vast op de beenen staan.
Aplonie, in. (Liturg. gr.) Altaar doek m.
[Minér. ] Zeker mineraal van aardachtige zelistandigheid.
Aplostorne, adj. [H. n.] Met eakelvowligen
mond of opening.
Aplotornie, f. [Chir.] Eenvoudige ins'n4jding t.
opening van een week deel.
Aplysie, t. [111 . n.] Zeehaas in. (weekdier).
Apnée, f. [Méd.] Ademnloosheid, verstikking T.
Apnéologle, t. [Méd.] Verhandeling, t. over de
verschillende soorten van verstikking.
Apiiéosphyxie, 1. [Méd.] Het uitblijven van
den ar/via en den polsslag, scimjndood in.
Apneumie, t. [Anat.] Lom,mqeloosheid t.
,

-

-

Apneustie, t., z. v. a. APNEE.
Apoealbase, in. Vergiftige porn/mars t.
Apocalypse,.t. Openbaring t., laatste boek van
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Apolepsie, 1. [lid.] Sluiting, stoking, terug't Nieuwe Testament, apo kalypsis f.; - duistere
den adem, polsslag).
houding
t. van eene
taal f., met liguren en diepzinnigheden overladen
Apolexie 1. 1/iiein/?le fjljj.s/!('ld I.
stijl m. - (Prov. etpop.) C'est le cheval de 1'ApoAjolinoe _ 1. [Cliii.] Kunstbewerking der
calypso, 'tis het-paarduit de Openbaring, een leefis1(l (1(11 1 den (IOUS.
ljke, magere knol.
ApoIlhaire Wij. [ [-l ist. anc.] Ter eere van
Apoealyptiqiie, adj. De Openbaring (van Johannes) verklarend; - ( fam. et iron.) profetisch, . l/s(Ii).
A1)oi?on in. F •\ Ii.] .1/10110. - fi tï.) Les ills, les
naar openbaring gelijkende, duister, onbegrijpelijk,
iavor!' (1_t [(-. (l(' dichters. I .5 (1011) (1 éti son Ap-,
ap okalyp tisch.
Apoeapiilsme , m. [Méd.] Berooking met de liefde heeft /1(i1( zijne z(lng(/( (((f/(f/(('('fl. -lvaans
vaneen' !,(((l1( (')( .ul(oonc,( (!(1(('Il(((lCi lii. - ["oorkruidige dampen.
Apoeatastase, t. [Astr.] Terugkeer m. eener 'I1''I' /f(11f( xl((((/(i•((lf In.
j)()I! OP.iIOII - III. Mus.] (;,00i yliiulr- orgel II..
ster tot hetzelfde punt van haren kringloop. (!((1 op vijf :';n((.(!((!pqende klavieren (loop vei.sl,ei[i(Jlid.] 1-lerstelling, genezing f.
Apocatharsie, f. [Mid.] Zuivering I. van (O(((' 1)'I•(•a('(e le ll'1J1 bespeeld x'(r(lt.
.% p()HoI(}II, if!. [Mus.] Speeltuig met twee
het darmkanaal. - Apoeathartiqne, adj. Zuin en een pijpwerk, (1(101 een (Lllto,iu1at
verend.
Apocénose, f. [Méd.] Ziekelijke ontlediging f. b e spee ld.
vn. Dichten ((ic /pollo: -- ver.tpolloniser,
der vaten.
zen ,i,t'Ii,
Apoehylisme , Apoehy li rne , Apoehy
.ijI(I' ()gii q 00. adj. Verdedigend, ieq(vooiiliuntie, in. [Pharm.] Verdiktplantensap, ook rob
(('O(1. (!iH(l(((jCl ixci. .li.( subst. ' m. : 'I L'CIIeYciIgelieeten.
Apoco , m. (ital.) Dwaashoofd, zot. Parler '(1(1 i/I ((Ill 'I Christendom (If101 i , /t(1lii((1( US.
.Ii()g!e_ I. /i'('"!I1Ol f. (bij (('lUo?lc)( of
comma un apoco, in 't honderdpraten. 5 A Poco,
geschrift), t. 1 1 ('(I'(I(li/U(l/ l•.. I'eiU""iR(/ili/l n., lo/
adv. Slecht uitziend, slecht gekleed.
Apocope, I. [Gram.] 4fsnijding I. eener letter spraak, l((f,('1l' 1. - - Sa COIUitIi!1 is1 son aj- , zijn
of lettergreep aan 't einde van een woord (b. a. jili•a!i zelf is :jiic verdediging, zijne l()/.J)/((((li.
A poog1q u e, (hij. Verdedigend. (1)0v! apoloencor voor encore).
gil iq III I('i'(li•((i(fJ(•iI(
Apocoé, e, adj. [Gram.] Afgesneden.
,t1)oiE)i(.er I'. (t. 1cdnli;eo, CeIIC lofrede
Ap ocrenate, m. [Chi n .] Mineraalwaterzuur
houden. t)so .ilt((IIW('i gebruikt.)
zout fl
_tpoloi,;lste In. Verdedi ger, i•('iilC(((l,(li(J('I, voor
Apoerénique, adj. [Clñm.] Acide ap-, mispreker, lofredenaar, apologist, apologeet ID.
neraalwaterzuur n.
.tpologI&e
n. Waar if verdicht verhaal n..
eeuw
benade
Isde
Apoerisiaire, m. Sinds
ming der bisschoppelijke, inz. pauselijke gezanten, waas'w'(l( men :1 ( iii 1 (vx tot (f11 z((l(i)Jk (ii leeraan 't hof van Constantinopel of wel aan een an- zaam doel nil In'iun. l(c1/iI((il f., ap I) I a a ti III.
der hof.
..t. i tpOitI'OilIIvF. I. (I. Jlll'; /"Il;l maken.
'I.
u.J !:'en l(S)/(U(i(i (1
Apotronir,
Apoerisie, t. [Mid.] Afzondering, uitschel -1'
achtersporen
afsnijden. (),!l . z . i'. (I. . '1 I,'Iu02.;\
het
ligchaam).
cling f. (van overtolligheden uit
ApoltionL'er :. v . (I. .I( II. Ic NLII.
Apoerotistique, adj. [Mhd.] Uit- of terugApolyse of £pOIl 4l{( I. \hd. I in (el1;'/! drijvend, zamentrekkencl.
Apoeryphe, adj. Onbekend, verborgen, ver- ring f. der verbanda. liet e((ile eener ziekte. - - 1»
ondersteld, twijfelachtig, onzeker, verdacht, van de grieksche kerk: lid wegzendender geme e nte
twijfelachtig gezag, ondergeschoven, ap o le ry f (gelijk aan 't ite, IIIISul est i/ri iOij/I(XCII( kerk ) .
Apolnathésie, F. [ l(d. I iil vergeten eener
(van boeken en, schrijvers, inz. van die bijbelboeken, welker inhoud niet als geloofsregel be- geleerde zaak (als ziekteverschijnsel .
!ul. I/(l(11((Isllle'til in.
Apolllécolnètre,
m. I (
schouwd wordt) - Une nouvelle ap-, eene betwijfelbare, niet te vertrouwen tijding f. Un auteur voor verafgelegen voorwerpen.
fl,'f(nu'(lku,?l
Apoinécornétrie,
t.
[Géonij
een
niet
geloofwaardig,
verdacht
schrijver.
ap-,
Ook als subst. : l'apocryphe, les apocryphes, voor - [1VIi1.] 4fstandsnseting t. door d Loosen der 111011livre, livres ap-; - l'apocryplie voor l'auteur ap-, schappen.
Apoinyehtose of Apomplost-, 1. [1ttl.(
de onbekende schrijver.
Apoeyésie, t. [Cur.] Bevalling, geboorte f., Beving en ruisehing t. in het ii()'l.
Apone, acij. et subst. m. L.ilI.] l'jjnwi,eid
het. baren.
Apoeyn, m. [Bot.] Honclsgras, hondskruid II.; (middel).
Aponévrographie, t. [Anat.] Beschrijving f.
ap- gobe -mouches, vliegenvanger m.; ap- maritime, zeehondsgras fl.; ap- a la ouate, syrische zij- der peesvliezen, peesbeschrjving.
Aponévrologie of Aponévrosoiege. 1.
(leglant of asklepia f.
Apodaerytiqne , adj. [Mid. ] Den tranen- [Anat.] Verhandeling t. over de peesvlie:en , peeskunde t.
vloed opwekkend en vervolgens stuitend.
Aponévrose of Apeunorose, t. [Anal.]
Apode, adj. [H. n.] Voeteloos, zonder voeten.
Vliezige uitbreiding t. eener spier, peesvlies n.
- APODES, ifi. Pl. Visschen zonder buikvinnen;
Aponévrotiqiie, adj. Wat de peesvliezen
vogels met zeer korte voeten , zoo als de zwabetreft; breedpezig.
luwen.
Aponévrotolnie, t. lAnat.] Ontleding 1. der
Apodietique, adj. [Log.] Overtuigend, bewijzend klaas ; volstrekt noodzakelijk, onwederleg-- peesvliezen ; losmaking t. derpeesvliezige openingen.
Aponitrose, f. [Chir.] Het bestroo(jen eener
baar, ontegensprekeljle, apodikt isch.
wond, eener zweer met salpeter.
Apodie, 1. [Anat.] Voeteloosheid t.
Apodioxis , t. [ithét.] Verwerping t. (met
S Apophase, 1. [lUidt.] Zelf-logenstraffi ng t.,
minachting of verontwaardiging), van een voorstel. wederlegging van zich zetten.
Apophiegmatique, a dj. [Mid.] Veelsljm of
Apodopoique , adj. [Méd.] De ademhaling
specked afsVheidend, kwijlend.
herstellend.
Apophlegrnatisant, e, mij. ensubst.m. [Mid.]
Apodose, 1. [Rliét.] Tweede gedeelte vaneen'
sljmofvoerencl (middel).
volzin, nazindeel n.
-

-

)

Apogalaetisme, m. [Mid.] Spening 1.
Apogée, m. [Astr.] .4ardverte 1., punt, waar
eene planeet het verst van de aarde is , opageum fl.; - toppunt n., hoogste graad (b. v.
van roem).

Apogeusie of liever Apoguensie, t. [Mid.]
Bedorven smaak in.
Apogon, m. ].H. n.] Zee/toon, knorhaan m.
Apogone, adj. [H. ii.] Baardeloos.
¶; Apographe, m. Afschrift vaneen oorspronkeljk stuk. - [Tech.] Naam van een nieuw
werktuig ter namaking van teekeningen, nateekenaar m.
Apointisser, a. a. [Tech.] Puntig

maken.

Apophlegrnatiser, V. a. [Mid.] De sljmspv-

wing bevorderen.

Apophieginatisme, m. [Mid..] .e.Ifvoering t.

van liet sljin.
Apophthegme, m. Merkwaardig en bondig

gezegde n., korte zinrijke spreuk, kernspreuk f.; (pop.) strik ni., verrassing f. ; - ook synoniem met

APHÉ1
IÈSE. - (iron.) Cet homme ne pane que par
ap-s, dat is een regte spreukenman.
Apophtore, Ill. [Mid.] Vernieling 1. van de
ligchaamsvruckt, afdrijving t. Als adj. Vruchtaf-

drijvend.

Apophyge, f. [Arch.] Plaats, waar eene zult
uit hoar grondstuk opgaat.

APOPHYLLITE

7/k

Apophyllite, f. [Minr.] Vissclienoogsteen m.
Apophyse, f. Elke min regelmatige hoogte:
[Méd.] beenuitwas, beenuitsteeksel f.; [Bot.] uitwas,
aanzetsel n. tij sommige mosplanten.
Apoplanèse, t. [Méd.] Verdwaling 1. der

vochten, inz. der maandeijlcsclie zuivering.
Apopleetique, adj. [Méd.] Wat tot de beroerte
behoort, met beroerte dreigt; door beroerte verlamd,
geraakt. Ook als subst.: een beroerde, geraakte; een
beroerte bestrijdend middel.
Apoplexie, f. [Méd.] Beroerte, geraaktheid t.
Apopiiixie, f. [Méd.] Gevoel n. van verstikking.
Apopsychie, t. [Méd.] Verstikking, diepe onmagt t.
Apoptose, t. [Méd.] Losmaking t. vaneen verbane.
Apore, Aporon of Aporisme, m. [Math.]
Moeijel'ijk op te lossen vraagstuk n.
radeloosheid t.
S Aporie, t. Besluiteloosheid,
Aporoeéphale, adj. [El. n.] Met moeijeljk te
bespeuren hoofd.
Aporrhée, t. [Phys.] Zwaveluitdamping t. door
de porien der aarde.
Aporrhétique, adj. [Phil.] Wie de ontdekking
of het betoog derwaarheidvoor onmogeljkverklaart;
wie wanhoopt lot de waarheid door te dringen.
Aposeepsie,f. [Méd.) Snelle vochtverplaatsing t.
(Tegenwoordig meest metastase geheeten).
Aposeliasie, t. [Chir.] Insnijding, kerving t.
Aposiopèse, 1. [Rhét.] Terughouding, verzwijging, plotselinge afbreking t. der rede.
Aposis of Aposie, t. [Méd.] Dorstvermindering t. ongeneigdheid t. tot drinken.
S Apositie, t. [Méd.] Gebrek n. aan eetlust,
afkeer in. van sp')zen.
Aposkepariiisinos, M. [Chir.] Bjlsnede,
verwonding t. van het bekkeneel door een scherp
werktuig en met verlies van zelfstandigheid.
Aposkepsie of Aposkèine, f. [Méd.] Verplaatsing t. van vloeisto/fen of van ziektestof.
Apospasme, m. [Chir.] Verscheuring 1., inz.
van weeke, pezige deden.
Aposphaeélésis, t. [Méd.] Koudvuur n. bj
wonden en breuken.
Aposphagme, m. [Méd.] Stinkende uitvloei ~
jing t.
Apostase, t. [Méd.] Elterophooping t. ver van
t eigenlijke punt der ontsteking; gevaarlijke
zweer 1. beensplinter m.
Apostasie, t. Geloofsafvalligheid t., afval m.
(inz. van de christelijke godsdienst); het breken der
ordesgelofte; —verzaking f. van een gevoelen, eene
leer, eene partij.
Apostasier, v. n. Afvallig zijn, zijn geloof verzaken (inz. het christelijke); zijne geeste lijke geloften breken.
Apostat, adj. m. Afvallig van 'tgeloof: Chritien ap-, Moine ap-. Doorgaans als subst. rn. gebe
zigd: un apostat, een afvallige, geloofsverloochenaar,
overlooper m.; ook: verzaker, verloochenaar in.
eener partij, eener leer.
Apostaxis, t. [Mid.] Neusbloeding t.
Aposté, e, adj. (en part. passé van aposter) Op
post geplaatst.
Apostème, m., z. v. a. APOSTTJME.
Aposter, v. a. Op post stellen (meest in ongunstigen zin) op den loer zetten, ter bespieding ge
bruiken of omkgopen. On avait aposté les turnoins
pour l'accuser, men had (valsche) getuigen voorgebragt om hem te beschuldigen.
Apostérigme, in. [Méd.] Aanhoudende ziekte t.
der ingewanden.
A posteilori, Z. A PRIORI.
Apostillateiir, in. Wie aanmerkingen, kantteekeningen maakt, kantteekenaar in.
Apostille, t. Kantteekening t., op den rand van
een geschrift geplaatste aanmerking t., bijschrift ii.,
noot t., naschrift, aanhangsel U.; korte aanbeve
ling f. bij een verzoekschrift of vertoog.
Apostillé, e, adj. (enpart.passt van apostiller)
Van /cantteekeningen voorzien; door eene aanbeveling
begeleid.
Apostiller, V. a. Kantteekeningen maken, aanmerkingen op den ranctplaatsen, een bij- of naschrift
maken; eene korte aanbeveling bij een verzoekschrift
voegen; verklaren, ophelderen.
Apostis, t. p1. [hoc. mar.] Dolboorden eener
sales.
-

-

.

-

-

-
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APOTRE.

-

Apostolat, m. Apostelschap, apostelambt; øen-

delingschap n.;
regiring t.

-

bisschopswaardigheid, pauselijke

Apostolieité, f. [Théol.] Overeenstemming I.

in de leer met de apostolische kerk, of in zeden met
die der apostelen.
Apostoliqiie, adj. Apostolisch, wat van de
apostelen komt, met hunne leer overeen stemt.
Mission ap-, zending der apostelen; zendelingschap
ter voortplanting van 't christendom. Pauselijk,
al wat den roomschen stoel betreft, daarvan uitgaat. Chambre ap-, pauselijke rekenkamer, de gezamenlijke beheerders van 's pausen inkomsten.
Majesté ap-, apostolische majesteit, titel der pansen in de middeleeuwen. Siège ap-, bisschopszetel,
bisdom in de eerste tijden der Kerk. Boyaume ap-,
het Ilongaarsche rijk.
Apostoliquement, adv. Op apostolische wijze,
als de apostelen, heilig; pauselijk.
+ Apostoliser, V. a. Prediken, tot het christendons bekeeren.
Apostolore, in. [Pharm.] Apostelzalf t. (zoo
genoemd ons hare twaalf bestanddeelen).
Apostrophe, 1. [Rhét.] .4fwending, redewending t., eene figuur, waardoor de redenaar onver
wacht zijn e voordragt schijnt af te breken en regislreeks het woord tot iemand rigt l afwezige
personen of zaken als tegenwoor^igwaan spreekt.
Scherpe bestraffing of vermaning, levendige, harde
toespraak t. , verwijt a. [Grain.] .4 fkappingstee ken, weglatingsteeken n., apostroph t. (').— [M é d.]
in komischen stijl ook:
Afkeer in. van spijzen.
de blaauwe plek, buil, schram, als gevolg van een'
ontvangen klap, slag of schop : II avait une apau milieu de la face. Ook van een' bultenaar zegt
men in denzelfden stijl : qu'il a une ap- sur Ie dos.
Apostropher, v. a. [Rhét.] Den gang der
voordragt afbreken om het woord tot een persoon
of zaak te rigten of om afwezige voorwerpen als
tegenwoordig aan te spreken; iemand hard aanspreken, scherpe vermaningen of verwijtingen toe(fam.) een' klap, eene oorvijg, een' stokvoegen;
slag enz. geven.
Apostèe,
in [Méd.] Zweert.
t Apostuine of gebruikt
tegenwoordig meestal
etter gezwel. n. (Men
abcès). [Prov. et fig.) II taut que lap- crêve, de
zaak moet eens aan 't licht komen.
1 Aposturner, V. n. Zweren, etteren.
Aposyrine, in. [Mid.] ..4fschilfering t.
Apotaphe, adj. [Ant.] Onbegraven.
Apote, adj. Niet dorstig, niet drinkend.
Apotélesmatique , adj. Science, art ap-,
Sterrenwigchelarj t.
Apotélesme , in. [Mid.] Afloop m. eener
ziekte.
Apothème, m. [Géom.] Loodlijn f., die uit
het in iddeljnit van een' regelmatigen veelhoek op
z[id('fl valt, as f. der zijden. [Chum.]
eene :(iiii
Overschot n. na verdamping van een plantenextract.
Apotheose, f. Vergoding 1., plaatsing in den
rang der Goden ; —.overmatige hulde t., aan een'
mensch bewezen.
Apotheose, e, adj. (en part. passé van apothëoser) Vergood; hemelhoog geprezen.
t Apothéoser, V. a. Vergoden. (Men zegt nu
Faire I'apothéose de qn. of de qc.)
Apotheque, f. [Ant.] Voorraadschuur, bewaarplaats t., pakhuis, magazijn n.
Apothicaire, m. Artsenijbereider, apothekerm.
(fig. et prey.) Mémoire hap-, apothekers-rekening,
te hoog opgevoerde rekening, waarop veel valt af
te dingen. Faire de son corps une boutique d'ap-,
van zijn ligchaans een' apothekerswinkel maken,
altijd medicijnen gebruiken. Un ap- sans sucre,
een apotheker zonder suiker, iemand, die 't needi ge tot zijn beroep mist.
Apothicairerie, t. Artsenijwinkel m., apo.zlrtsenijbereidingkunst f. (Men zegt
theek t.
tegenwoordig liever pliarmacie.)
Apothicairesse, t. Non t., die in de kloosters
de artsenijen bereidt.
S Apotoine , in. [Math.] Verschil tusschen
twee onmeetbare grootheden.
Apôtre, in. Geloofsbode, leerverbreider, apeszendetel, naam van Jezus' twaalf jongeren;
ling, kruisgezant; voortpianter en verdediger in.
van eene leer, een stelsel, gevoelen enz. Prêcher ei!
-

-

-
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APPARTENANCE.Th

APOTROPÊE
ap-, met veel zalving, met innige overtuiging en
nadruk prediken. - (lig. et prov.) Faire le bon
ap-, den eerlijken, vromen man spelen, schijnheilig
zijn. C'est un bon apôtre ! hij is de regte I die
schijnheiliqe ! hij heeft ze achter de ooren I - Bij
de fransche Protestanten: een geordend, maar nog
niet geplaatst geestelijke proponent M. - APÔ
T R ES fl p1. [Mar.] Apostels, boegstukken, twee
verlengstukken aan den steven vóór den boegspriet.
- [Cath.] De twaalf armen, wier voeten op witten Donderdag gewasschen worden.
Apotropée, f. [Myth. gr.] Ofl'erschaaji n.,
ter afwending van gevreesde rampen.
Apotropéen, ne, adj. [Myth. gr.] Kwaad
afwendende (godheid, offerande).
Apotureaux, m. p1. [Mar.] Boegstukeinden.
Apozème, m. [Pharm.] Kruidenafkooksel n.,
kruidendrank m.
Apparaitre, V. n. (met être vervoegd als men
den toestand, met avoir als men de handeling op
het oog heeft) Verschijnen, te voorschijn komen,
zigtbaar worden, zich laten zien, inz. van bovennatuurlijke voorwerpen: Dieu est souvent apparu
aux patriarches. Un spectre lui a apparu. In
dien zin ook onpersoonlijk: Ii lui apparut en songe
son père. .- Ook van natuurlijke voorwerpen gebezigd, doorgaans in den zin van onverwacht verschijnen: Une voile apparut a l'horizon. A peine
,

avais -je prononcd ces mots, qui l apparut

a mes

yeux. - [Diplom.] Doen blijken, kennis geven,
mededeeling doen: Faire app- de ses pouvoirs, zijne
volmapt of geloofsbrieven voorleggen, vertoonen. (In
dien zin min gebruikelijk). - APPAP.AÎTRE, V. imp.
[Prat.] Blijken, toeschijnen, duidelijk, klaarblijkelijk zijn : Vous n'avez point de quittance par oil
ii apparaisse que vous avez payé. - Ook soms in
de dageljksche taal: 11 m'apparaît que... het
schijnt mij toe, mij dunkt, 't komt mij voor, dat...
- s'APPAIIAITnE, v. pr. Zich vertoonen, verschij
nen : Dieu s'apparut a Moïse. Ook als onpersoonlijk: 11 s'apparait a lui la belle idde dune bonne
vie. (liet gebruik van s'apparaîlre voor paraître
of se montrer is niet navolgenswaardig.)
Apparat, m. Pronk m., prooi f., toestel m.
Discours d'app-, opgesmukte rede 1.; Cause d'app-,
opzienbarende regtszaak f. Diner d'app-, feestelijk
maal n. - Vertoonmaking, pralerij f. - Naam
van zekere als woordenboeken of katalogussen ingerigte boekwerken ter verligting van de studie
eener taal, eener wetenschap of eens klassieken
schrijvers. App- royal, klein iat(jnsch woordenboek n., voor de eerstbeginnenden bestemd. Apppoëtique, bloemlezing f. uit dichtwerken.
Apparaux, m. p1. [Mar.] Al den scheepstoestel: zeilen, raas, katrollen, ankers, kabels enz.,
ook 't geschut. Agrès et app-, zeil en treil.
Appareil, m. Toestel m., toebereidsel n., aanstalte, voorbereiding (om vertooning , indruk te
maken); pracht, praat t., luister m. - [ Tech.]
Gereedschap, tuig, toestel n., de gezamentlijke werktuigen, die tot eenig werk, eeoc proefneming noodig zijn: App- ehimique , chemische toestel. [Mill.] Verband, zwachtels, kompressen enz.; soms ook: vele ziekteverschijnselen zamengenomen.
- [Chir.] Toestel, inz. dien tot het steensnijden;
de verschillende wijze van steensnede. - [ Anat.]
De gezamentljke deelen, die tot dezelfde verrigting
medewerken : App- respiratoire, circulatoire, toestel tot de ademhaling, den bloedsomloop. - [Chim.]
Gastoestel (om de verschillende gassoorten te maken; ook cuve hydropneumatique geheeten). [Arch.] Verband n. der steenen; - betrekkelijke
dikte der rijen of lagen bioksteenen : assise de
haut, de bas appareil, rij van hooge (24 tot 30),
van lage (12 tot 15 oude duimen dikke) bouwsteenen.
Apparei ll age, m. [Mpr.] Het zeilkiaar maken.
Appareillenient , m. Paring, koppeling t.
(inz. van twee huisdieren, hetzij tot den arbeid of
tot de voortteting).
Appareillé, e, adj. (en part. passé van ap
pareiller) Gepaard; zeilklaar enz., in al de betee
kenissen van 't werk m.
Appareiller, v. a. Gelijke dingen zamenvoepen, paren, koppelen inz. van twee dieren, maar
ook van andere voorwerpen.- Voilb un beau vase,
je cherche a l'app-, ziedaar eene schoone vaas,
ik zoek er de weirgâ bij te krijgen. - [Arch.]
-

-

Den vorm en de plaatsing der bouwsteenen pange
- [Mar.] Zeilklaar maken, onder zeil gaan.-ven.
App- une voile, een zeil naar den wind zetten. [Tech.] Bereiden, toebereiden, gereed maken, zamenvoegen , zamenpassen (in verschillende handwerken). - [ Pêch.] uitzetten (een net). - SAPPAaEILLEa, V. pr. Zich paren (inz. van vogels).
Appareilleur, m. [Arch.] Meesterknecht m.,
die de soort, den vorm en de plaatsing der bouwsteenen regelt. - [ Tech.] Toebereider, opmaker,
stoffeerder, klaarmaker m. (bij verschillende bedrijven). - [ Mar.] Optuiger, toetakelaar m.
Appareilleuse. f. Koppelaarster f.
Apparerrnnent, adv. Waarschijnlijk, vermoedelijk, naar allen schijn, naar alle gedachte.
Apparenee , t. Uiterlijk aanzien of voorkomen n., schijn, oogenschijn ni.: Ii ne faut pas se
fier a l'app-, men moet niet op den schijn vertrouwen. Les apps- sont trompeuses, schijn bedriegt.
Sauver les app-s, den goeden schijn bewaren, zorgen dat men bij eene laakbare handeling niet openlijk aanstoot of ergernis geeft. - Spoor, blijk, teeken ii:. 11 ne reste P cette femme aucune app- de
beauté. - Waarschijnlijkheid, schijnbaarheid, vermoedeljkheid, app aren tie f.: Ii ny a nulle appde paix, er is geenerlei uitzigt op vrede. II y a
grande app- qua cda arrivera, dat zal hoogst
waarschijnlijk gebeuren. - Gedaante f.: 11 se
montra saus une app- mortelle, hij vertoonde zich
onder de gedaante eens stervelings. (In die beteekenis:komt het woord zelden voor.) - Enapparence,
10e. adv. In schijn, uiterlijk. Selon les app-s, it
croire les app-s, naar den schij n, op 't uiterlijk
afgaande, naar 't uiterlijk te oordeelen.
Apparent, e, adj. Klaarblijkelijk, duidelijk,
zigtbaar; - schijnbaar, onwezenlijk.- Vertu app-e,
schijndeugd; - in 't oog loopend, aanzienlijk, van
zelf de aandacht trekkend. - Ook als subst. gebezigd: L'app- nous .tient presque toujours lieu
clu vrai, de schijn bekleedt doorgaans bij ons de
plaats van 't wezen.
Apparenté, e, adj. Vermaagschapt (Het
wordt altijd door een bijwoord: bien, mal, heureusement enz., voorafgegaan.)
Apparenter, v. a. Verinaagschappen, maagschap geven. - S'APPARENTER, V. pr. Zich verinaagschappen, zich verzwageren, lid eener familie
worden. (In beide beteekenissen fam.)
-I- .lpparesser, v. a. Lui maken. - SAPPARESSER , V. pr. Den luiaard uithangen; lui
worden.
Appariade, t. (pop.) Vereeniging, koppeling t.
Apparienient of Apparirnent, m. Paring,
zamenvoeging 1. bijparen (van gelijksoortige dingen).
Apparlé, e, adj. (en part. passé van apparier)
Gepaard.
Apparier, v. a. Paren, bij paren vereenigen
of zamenvoegen, b. v. paarden, handschoenen, kousen enz., vooral van zekere vogels (duiven, tortels,
patrijzen enz.) App- des combattants, strijders van
gelijken moed en kracht tegenover elkander stellen.
SAPPAaIEII, v. pr. Paren, inz. van zekere vogels.
Apparitear, m. Deurwaarder, pedel m.; somtijds z. v. a. préparateur, z. aid.
Apparition, t. Verschijning, zigtbare o'ptreding t. van een bovennatuurlijk wezen, gezi,qt n.,
nachtgezigt, spook II., schim t. - Zigtbaas-wording t.
van een doorgaans niet zigtbaar voorwerp: l'app
dune comète, 't verschijnen eener komeet.—Verschijing, uitgave t. - (fans.) Zeer kort verblijf op cmie
laats. - [ Liturg.] Een van de deeltjes der hostie,
welke in negen deden (eerst in vijf, dan in vier)
verdeeld wordt.
1 Apparoir, v. a. Schijnen, blijken. Het wordt
nog soms als regtsterm gebruikt, doch alleen in
de onbep. wijs en als onpersoonljk in den 3den
persoon van den tegenw. tijd der aant. wijs: Faire
app- de son bon droit, zijn goed regt in 't licht stellen. 11 appert, het blijkt.
1 Apparonner, v. a. (vroeger te Bordeaux voor
jauger) IJken, peilen, 'meten (van schepen en vaatwerk). - Apparonnetir, m. I.Jker, peiler m.
Appartement, m. Woning t., uit verscheidene
vertreleken gelijkvloers bestaande; vertrek n., kamer,
woonkamer f.; gezelschap n., zamenkomst t. aan 't
hof tot gezellig onderhoud, dans, spel, muzijk enz.
Apparteiiaiiee, f. Toebehoor, toebehooren n.,
bijbehoorende dingen, onderhoorigheid, appen-

l

-

-

-

76APPARTEMENT APPESANTIR.
den t ie f. Meest in 'tmeerv. gebruikt: Louer tine
maison avec toutes ses app-s et dépendances, een
huis met al zijn toebehoor (met al zijne ap- en depen-

dentien) huren.

A
ppartennt,
a
e, adj. Toebehoorend; onderhoorq, aanhoorig.
Appartenir, v. n. Behooren, toeOehooren, aanbehooren, toekomen, het eigendom zijn. - Ei g en
zijn; het bijzonder karakter of de /'aii,e,henii
hoedanigheid van iets uitmaken: On attrthue a
!'amour Plan des blies qui ne lui appartiennent
pas, men schrijft aan de liefde vele dwaaslieden
toe, die niet in haar wezen lippen. - Een deel van
ets uitmaken: Cette branche dolt app- a no chène,
die tale moet tot een' eik behooren. - Betrekking
hebben, in betrekking staan, tot het qehied l)ehonren
van: Cette question appartient ïi k k 11uik0P1i(.
dit vraagstuk behoort tot het gebied 'i de
deerte. - Verwant, eei•i,it:iiini•/uti,it :jiii. l,f'l/f)(iII'I!
tot: 11 appartient aux premières fanides (1e €1a1.
leW is verwant aan de voornaûmste geslachten van
den staat. - In dienst zijn, iemands dienstbode
zijn. Ce dornestique vous appartient-il ? Is dat
uw bediende? - APPARTENIR, v. insp. Betamen,
assen, te/waren, voegen, toekomen: II appartient a
an chrétien doulilier les injures, het past (voegt
betaamt) een' christen de beleedigingen te vergeten.
II vous appartient bien de me faire des reproclies!
't stoot u fraai (eij zijt er de regte naar) om my
tr (!(ii, I Ii n'appartient qu'aux grands
liommes d'avoir de grands ddfauts, 't is alleen den
i;i('flmii groote gebreken te hebben.
- [Plat.] A tous teux quil appartiendra, aan al
degenen, wien het aangaat. Aussitôt gull appartiendra, zoodra men het gepast zal oordeelen. SAPPARTEMR, V. pr. Zijn eigen meester zijn, vrij
in Zijne daden Zijn.
Apparu, e, part. passé van APPARAIT1SE, z. ald.
Appas, in. p1. Bevalligheid, aanvalligheid, bekoorlij kheid, aanlokkelijke schoonheid f., - eene
aanvallige vrouw; - (fig.) al wat bekoort, verleidt,
verlokt, aanlokselen. - In poezij dikwijls gebruikt
voor appât, Z. het volgende woord.
Appât, M. Aas, lokaas n., lokspijs T.; - verloluel n., bekoring, aanlokking t. - Deegballen ter
vetmesting van 't gevogelte. - (Prov.) Cest an
trap vieux poisson pour mordre a l'appât, hij is
te voorzictig om zich te laten beet hebben.
Appâté, e, adj. (en part. passé van appater)
Met aas gelokt; - vetgemest (van vogels).
Apiâter, V. a. Met aas lokken; - vogels met
deeg vet mesten; - voederen van vogels (en soms
ook van inensclien, die zich van hunne handen niet
,

kunnen bedienen).

Appaumé, e, adj. [Bias.] Main app-e, opene

vlakke hand.

Appanvii, e. adj. (en part. passé van appauvrir) i'erarmd.
Appauvilr, V. a. Verarmen, arm maken; minder vruchtbaar maken, vermageren, uitmergelen
ijI'()I1l

-

(i, 'f1 1

1/15(1(00 e'/, taal ciio 2n

( I.:. jiii'i' l)oluaL Pi)1 [lieu ii'apatI ril
nm ne, (t(IlIlW&'n geven verarmt niet. - S'AFPAU-

---

pr. Arm worden, verarmen; - koud,
minder gevoelig worden, van zijne bestanddeelen
en hoedanigheden verliezen, minder vruchtbaar
worden (van het hart, het bloed, den bodem enz.)
- minder rijk in woorden en spraakwendingen
worden (van eene taal).
ppauvrisement, m. Verarming 1. (in lett.
en ftq. zin, Z. APPÂTJV1SHS).
Apeau, m. Lokfluitje, kwakkel/luitje, wachteiheentje n.; lokvogel m. (Weleer werd voor dit
woord ook wel het volgende appel gebruikt).
Appel, ifi. Roep m., geroep n. (met de stem of
op eene andere wijze); oproeping, afroeping, aflezing f. (van de namen der personen, die op een
vergadering,wapenschouw enz. tegenwoordig moeten
zijn) , a p p é 1 n. -- [Mil.] Verzamelsein met trommel
VPJR, v.

of trompet): Battre, sonner i'appel, appél slaan,
blazen. - [Jar.] Beroep n., op eens hoogere regt
bank. Jager sans appel, zonder sj;jul. :ondervr,des beroep (in laatste instantie) vonnissen; - ook
( fi g.) een vraagstuk beslissen zonder verdere woordenwisseling of behandeling toe te laten. - Faire
no appel is Ia générositë de qui., iemands edetmoe,Iiiheid inroepen. Appel an peuple, beroep op het
vik, het vragen om eene nieuwe algemeene stem-

-

ming. - [Eser.] Uitval m., uitdaging t. (door met den
regtervoet eens te stampen op dezelfde plaats, waar
die voet staat. - Uitdaging tot een tweegevecht (in
dien zin liever cartel ofdé fi ). - [Mar.] Spanning t.
van een touw, een kabel. - [Hon
.] Klokje n., dat de
halve uren en kwartieren slaat. - [Corn.] Zeer dun
hollandsch bladtin fl (In beide laatste beteekenissen
ook appeau) . - (pop.) Strik m., verrassing t.
Appeiant, e, Beroepdoende, app e 11 ir e n de.

Ook als subst. : eenberoeper, beroepdoende, appellant rn. - (Prov.) Avoir une fi gure d'app-, er
uitzien als of men een proces verloren had, bedrukt
uitzien.
Appelé, e, adj. (en part. passe van appeler)

Geroepen, genaamd enz., z. appeler. Ook als subst.
gebruikt: Entre tant d'appeiés, pourquoi 51 peu
dulus? waarom (zijn er) onder zoo veel geroepenen
zoo weinig uitverkorenen t
Appeier, v. a. Roepen (met de stem of door
eenig teeken); - noemen, heeten, eenen naam geven,
benoemen. App- chaque chose par son nom, elk
ding bij zijn' naam noemen, er geenedoebjes om
winden. - Aroepen, aflezen (de namen der personen, die op eene vergadering, werkplaats, wapenschouw enz. moeten tegenwoordig zijn) . - Eischen,
vorderen, gebieden, noodzakelijk maken: Ce crime
appelie Ia vengeance des lois. - Uitdagen (tot een
tweegevecht). - Dagvaarden, voor den regter roepen. - Doen komen, laten halen, ontbieden. - Tot
zich trekken, uitnoodigen, opwekken: Ces fleurs
appellent vos regards. - Appeier a, noodigen,

oproepen, aansporen, aandrijven: ii appelie les
peuples a leur indépendancë naturelle:— Benoemen,
verheffen (tot eenen post, eene waardigheid). Appel er sur, afsmeeken, afbidden, inroepen: Appeler
sur Un homme, sur une viiie la vengeance du
del. - APPELER, V. a. [Jar.] Zich op eene hoo-

gere regtbank beroepen, appelléren; de beslissing van een' derde vragen. App- comme
dabus, zich van eene willekeurige handeling eener
geestelijke overheid op den wereldlijken regter beroepen. ( fi g. et (am.) J'appelle de votre décision,
ik onderwerp mij aan uwe uitspraak niet. En appan témoignage, a Ia probitë, a Ia justice etc. de
qn., iemands getuigenis inroepen, zich op zijne regtschapenheicl, regtvaardigheid enz. verlaten. - SAPPELER, v. pr. Genoemd, genaamd worden, heeten;
- zich noemen.
Apseiet, n's. [Pêch.] He n gelsnoer n. met een'
of meer haken. - Appelets, en. p1. Soort van netten.
Appellatif, in. [Gram.] Gemeen zelfstandig
naamwoord n., soortnaam rn (nom commun).
Appellation, t. liet roepen; - het spellen
(z. v. a. épellation); - het beroep op hooger 'i'egtbank (z. v. a. appel) . App- verbale (niet appel verbal)
1il(i!ll"i!i' beicep. (Appellation
, 1'l
111 di ,, - ii niet.)

heeft een meerv.,

Appeiidaiee. t. [Anc. Jar.] Nieuw verwor-

'r, l(,erH,e:,'l a. tot eene heerlijkheid.
Appendice, f. Aan h angsel, bijvoegsel, toevoeg
eel, appendix n. (fig.) La misère at Ja douleur
sont les app- de la vie, ellende en smart behooren
tot (zijn verbonden aan) het leven.
Appendieé, e, adj. Met aanhangsels voorzien.
Appeiidieifornie , Appeniliculaire, adj.
Naar een aanhangsel gelijkende.
Appendienle , m. Klein verlengsel of aan-

hangsel n.

AppendieLié, e, adj. Met een of ander verl.engsel of aanhangsel voorzien.
Appendre, v. a. Ophangen (inz. van 't geen
in eene kerk of een' tempel ten aandenken wordt

opgehangen).

Appendu, e, adj. (en part. passé van appen-

dre) Opgehangen.

Appension, t. liet hangen (b. v. van den ge-

wonden arm in eenen draagb(tnd).

Appentis, in. Afdak n. , loots, schuur f.
Appereeptib il ité, Appereeption, z. beiden
Op APERCEPT—.
Appert, zie APPAROIR.
S Apperteinent, adj. Openlijk.
Appesanti, e, adj. (en part. passé van appesantir) Verzwaard, zwaar geworden enz.
Appesantir, v. a. Zwaarder maken, verzwaren, meer doen wegen; - minder levendig of wakker maken, dof, loom, log, traag maken. - Dien
a appesanti SR main sur ce peuple, Gods hand
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dru1t zwaar op dit volk, Hij bezoekt het met groote
rarnpeiz. - S'APPESANTIR, V. pr. Verzwaard worden. Ses yeux , ses paupléres s'appesantissent,
Zijne ooqen, oogleden vallen toe, hij krijgt vaak.
- Sapp- sur an sujet, te lang over dezelfde zaak
spreken. - Verergeren: Combien sas malheurs Se

sont appesantis!
Appesantissenient, m. Loomheid, dofheid,

logheid, slaperigheid, lusteloosheid, verslapping f.
Appétenee, t. [Physiol.] Natuurlijke begeerte,
ingeschapen neiging, geslachtsdrift t.; - hevig verlangen n.
Appéter, v. a. [meest in Physiol.] Uit aangeboren /ICf/ii(/. iIctiiHtmatifj beqeeren, uitnatuurlike fJClU)(:'/t' reilanqa. L'estomac appete des ali.
ments.
Appetibihité , t. [Diclact.] Begeerlpkliesd 1.,
begeervermoqen n.
Appétible, adj. Begeerlijk.
Appéthssant, C, adj. Lustopwekkend, uitnoodiqend, bekoorlijk, qaandemakend, lekker of smakelijk op het oog, eetlustwekkend, graagmakend.
Appétit, m. Lust ni.,
verlangen a., trek rn; inz. r lit, etrl,\liLk, hasper in., graagte t. --- (Loc. et proc.) Bon app-!
Eet smakelijk! Cheicher, prendre ses app-s, de
smakelijkste beetjes uitzoeken. (Beide uitdrukkingen zij
n nu verouderd.) Ii nest chive quo dapp-,
honger is de beste saus (of kok). C'est an cadet
de grand app-, hij is niet kieskeurig, neemt het
met alles voor lief. C'est Un homme qui a bon app-,
't is een nimmerzat; hij wil altijd meer en hooger.
L'app- vient en mangeant, al etende komt de trek;
hoe meer men heeft, hoe meer men wil hebben.
Avoir I'app- ouvert de hou matin, reeds vroegtij
dig lust tot onderzoek aan den dag leggen. Demeurer sur son app-, zich niet zat eten ; zijne
driften niet overmatig bevredigen. App- de femme
grosse, trek naar vreemdsoortige dingen.— ( A LAPPETIT, bc. adv. Uit zucht tot sparen, zuinigheidshalve: A h'app- dun écu ih a haissé mourir un
chevah de cent louis , om eene kroon te sparen heeft
hij een paard van honderd louis laten sterven. APPETITS, M. p1. [Cuis.] Toekruiden bij de salade
(uit/es, prei enz.). Slap gezouten en ligt gerookte
haringen als kruiderij. - (Phil.) Opwellende, voorbijgaande lusten.
Appéthtif, lye , adj. [Didact.] Begeerend.
Facuhté app-, begeervermogen n.
Appétitioii, f. [Didact. ] Het vurig begeeren,
zielsverlangen. - [ Physiol.] De begeerte naar en
behoefte f. aan spijzen.
-

--

Appiècement, Appièeer, Z. APIEC—.
Appiétrir (s'), Z. APIETRIII.
Appiler, v. a. In hoopen, op stapels zetten,
stapelen. - S'APPILEIS, V. ps., zich zamendrin

Appios, m. [Bot.] Palsche engelwortel 1fl.
Applaudh, e, adj. (en part. passé van apphau

-gen.

-dir)Toegjuchtnz.
Apphaudhr, V. a. 1fl de handen klappen als
teeken van goedkeuring, toejuichen, app Ia u disS tren; goedkeuren, prijzen, loftoezwaaij
en, luid
Zijn welgevallen te kennen geven. - APPLAUDIR
(a qn. of it qc.), v. a. Toejuichen, goedkeuren. S'APPLAUDIR, V. fl. Zich beroemen, zich prijzen,
zich verhoovaardigen, met zich zelven ingenomen
zijn; - zich zelven gelukwenschen, zich gelukkig
achten: Ils s'apphaudissaient de I'ahri qu'ils avaient

trouvé.
Applatidissant, e, adj. Toejuichend. (lig.)
Machines app l -es, de gehuurde toejuichers in den

schouwburg.
Applaudissenient, m. Toejuiching f. handgeklap II.; bijzondere goedkeuring, groote loftui
ting t. bijval m.
Applaitdissenr, m. Toejuicher m., wie veel,
gedurig en vaak zonder grond tse/nicht.
Applhcabihhté, t. Te'pu.ssl(jkhid, aanwend
-barheidt.
Applicable, adj. Toepasselijk, aanwendbaar.
Applicage, m. [Tech.] Het opwerken, het
aanbrengen van bijzaken en sieraden aan een stuk
aardewerk.
Apphieaire, f. [Bot.] Soort van wolfsklaauw.
Application, t. Opbrenging, opdraging, oplegging, aanlegging f. (b. v. van pleister op een'
muur, van kleuren op een doek, i'iii blocd:a igei's
-
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op een lsgchaamsdeel); - Toepassing, aanwending,
toeeigening f. ;
opmerkzaamheid, aandacht, oplettendheid, vijf t. ijver m., arbeidzaanslieid t.
Apphiqie, t. [Tech.] Oplegsel, oplegstuk, inlegvel n.
.pplqI1 e, adj. (en part. passe' van apphilUit') (J,?ijjt / :jil, opgeplakt, aangehecht; toegediend,
toegepast; vlij t ig, opmerkzaam enz.
t. [Math.], Z. ORDONNEE.
Th Apphiquée,
Apphiqier ,, v. a. Opleggen, opplakken, aanplakken , opbrengen, opdragen, opdrukken (vgl.
application). App.- des ventouses, koppen zetten.
Appi- des sangsues, bloedzuigers aanleggen. Appi
l'oreihle a ha cloison, zijn oor tegen 't beschot leggen. Apph- un sceau sur de la cire, un ter cliaud
sur l'épaule, een zegel in was afdrukken, een heet
ijzer op den schouder drukken. (fig. et fam.) Appiun sou ffl et, Uh coup de poing, een' klap, een vuistslag geven. - (fig.) Appi- un domino is Ia question, it ha torture, iemand op de pijnbank leggen.
App!-. une coupe a ses lèvres, een' beker even aan
de lippen brengen. App!- un baiser sur une main,
een' kus op eene hand drukken. - Zijne aandacht,
zorg, nasporing aan iets wijden; toeleggen; aanwenden, toepassen, in toepassing brengen. gebruiken; - toewijden, bestemmen, aanleggen (b. v. eene
rente tot ondersteuning van de armen) - [Math.]
Overdragen (eene gegeven lijn in den omtrek eener
figuur) , transportclren. - S'APPLIQUER, V. pr. Opgelegd enz. worden; - toepasselijk zijn, toegepast
worden; - op zich zelven toepassen of aanwenden,
zich toeëigenen; - zich toeleggen, zich bevlijtigen,
zich benaarstigen, zich beijveren, zijn best doen.
Appoggiature, t. [Mus.] Voorslag m., kleine
bijnoot, die men voor de hoofdnoot laat hooren;
het slepen, dragen der toonen.
Appoint, m. [Bang., Com.] Sons, die op 't geheele bedrag eener rekening te kort komt, het slot,
lnent n.
saldo; - pasmunt f., paaije
Appoilltage, m. [Tech.] Laatste persing of
walsing van 't leder eer het gevet wordt.
Appoiiité, e, adj. (en pa )-t. passé van appointer) Bescheiden, tot nader bescheid uitgesteld; in
der minne bijgelegd; bezoldigd. - [Bias.] Elkander
met de punten rakende. - Ook als subst. voor ap
pointement. -- (Loc. pray.) Ces gens sont tou
app-s contraires, die menschen zijn altijdvan-jours
verschillende meening, zitten elkander altijd in 't
haar.
Appointernent, m. [Prat. aiic.] Bescheid n.,
inleiding t. of voorschrift n. der behandeling, reg
terljke schikking f., regterljk verslag n. (Men gebruikte daarvoor ook appointé .) - Bijlegging,
vereffening t. (van een geschil, een tweegevecht).
- Appohatements, m. p1. Bezoldiging t. (voor
een ambt, een' post) , jaarloon, jaargeld n., jaarwedde t. - (faIn.) Fournir aux app- de qn. , iemand bijspringen, die zelf niet genoeg heeft ons
van te leven.
Appointer, v. a. [Prat.] Een bescheid geven,
een voorschrift ter behandeling vaststellen, de partijen bescheiden; in der minne bijleggen, schikken: bezoldigen, eene jaarwedde toeleggen. - [Mil .]
App- un homme dune corvée, ci'une garde, een'
man als straf eene dwangdienst, eene wachtbuilen
zijne beurt opleggen. - [Tech.] Een stift, haak,
ijzerdraad aanpunten. Het Ieder vóór 't vetten da
laatste persing geven. Een toegevouwen matras of de
vinden van een stuk stof vaststeken, doorrjgen, om
't losgaan te voorkomen.
Appoititeur , m. [Anc. jur.] Bescheidgever,
verslaguitbrenger ; - regtsvertrager ,, uitstelzoeher m. (om eene derpartijen te bevoordeelen). App- de procès, bijlegger, bemiddelaar, schikker m.
- [Tech.] Z. EMPOINTEUR.
Appointir, v. a. [Tech.] Z. APPOINTER.
Appointon, in. [Anc. mi!.] Soort van dolk in.
Appondure, t. [T
ech.] Steunpaal m., stut
juffer t. (voor eene te zwakke stelling).
Appontenient, n. Soort van vliegende brug
over liet paalwerk van een fondament.
Appoiit, m. Markt, marktplaats t. (indien zin
nog in sommige oorden van Frankrijk in gebruik).
- [Jur.] Het ingebragte in 't gezamenlijke huweljksgoed ; - de bij een geregt of een' notaris nedergelegde bewijsstukken. Acte ci'app-, bewijs van
ontvangst dier stukken. - [Corn.] Inleg in. eens
handelaars in eene compagnieschap.
-

-

-
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5 Apportnage, m. Het aandragen; draagloon n.
Apporté, e, add. (en part. passé van apporter)
.dangebragt, gebragt.

Apporter, v. a. Aanbrengen, brengen naar de
plaats, waar de persoon is, the spreekt of van ween
men spreekt, aandragen, medebrengen, toebrengen,
toevoeren, * aanvoeren. — [Prov.] Bien venu qui
apporte, wie wat medebrengt is welkom. — Appdes nouvelles, nieuws aanbrengen, berigten , bekend maken. — Inbrengen (in eene handels- of echt
Aanwenden, in 't werk stellen, ge -vernig).—
App- du zèle à remplir ses devoirs, ijver-bruiken:
in de vervulling zijner pligten aanwenden. Appremède (of du renrede) a qc., iets verhelpen, herstellen. App- des facilites, des difficultés a une affaire, het gelukken eerier zaak bevorderen, bemoei
Veroorzaken, teweeg brengen, verwek--jelikn.—
en : La rigueur de la saison apporta la famine,
het strenge jaargetijde veroorzaakte den hongersnood. — .Aanhaken , b ijbrengen , aanvoeren, in 't
midden brengen : App- de hannes, de mauvaises
,

raisons, goede, slechte redenen aanvoeren. Appdes passages d'un auteur, plaatsen uit een' schri^-

ver aanhalen.

Apportionner, v. a. Elk een deel geven b. v.
(van een erfgoed) .
Apposé, e, adj. (en part. passé van apposer)
Opgezet, opgedrukt, ingevoe g d.

Apposes , v. a. Opzetten, opdrukken : Appson sceau sur un acte, zin zegel op een bewijsstuk
drukken, het zegelen. [Jur.] App- le scellé of les
scellés, van regtswege verzegelen, het regterli k ze-

gel op deuren, sluitende meubelen enz. drukken. —
App- sa signature au bas d'un écrit, een geschrift
onderteekenen.
Appositif, m., z . APPOSITION .

Apposition , f. Opzetting, opdrukking, oplegging f. (b. v. der zegels). App- de signature, onderteekening f. — [Phys.] Aanzetting f.
van nieuwe deelen, ophooping f. van buiten. —

— [Gram et Rhét.] Ophelderend, verklarend bijvoegsel, bijzetsel n., app os itie f.: Titus, les

délices du genre humain.
Apprayer, v. a. [Cout.] Een akker in wei-

land veranderen.

Appréeiabilité, f. Waardeerbaarheid f.
Appréeiable, adj. Waardeerbaar, schatbaar.
— [Phys.] Waarneembaar, berekenbaar (met zin -

of met werktuigen).

Appréciateur, m., -trice, f. Waardeerder,

schatter m., waardeerster, schatster f. — Ook als
adj. gebruikt : Heureux qui possède cette philosophie appréciatrice de toutes chases, gelukkig wie
deze alles op zijn' regten prijs schattende wijsbegeerte bezit.
Appréciatif, ive, adj. Schattend, waarde rend, wat schatting of waardéring betreft.
Appréciation , f. Schatting , waardéring,
waar4ebeoo deeling, op prijs stelling.
Appréeie, e, adj. Geschat, gewaardeerd.
Appréeier , v. a. Schatten , waardéren , de
waarde, den prijs beoordeelen of bepalen: — op
prijs stellen, in acht nemen, waarde hechten aan,
erkennen, hoogschatten (b., v. goeden raad, iemands
verdienste enz). — S 'APPRECIER , v. pr. Gewaardeerd
worden, waardeerbaar zijn; — zich zelven, elkander schatten.
Appréhendé, e, adj. Gevangen genomen, gegijzeld; — gevreesd.
Appréhender, v. a. Vatten, bij den kop vatten , in hechtenis nemen, gevangen zetten, gijzelen.
— App- une succession, eene erfenis aanvaarden.
— Vreezen, duchten, schroomen, bang zijn voor
('t geen al of niet gebeuren kan) .
Appréhensibilité, f. [Didact.] Vatbaarheid
voor aanhouding of in hechtenis neming.
Apprehensible, adj. Voor aanhouding, in
hechtenis neming vatbaar.
S Appréhensif, ive, Vreesachtig, beschroomd.
Appréhension, f. Bezorgdheid f., schroom m.,
beduchtheid f., min of meer met hoop gepaarde
vrees f. — [Log.] Opvatting f., voorstelling, die de
geest zich van eene zaak maakt zonder nog een
oordeel daarover te vormen. — [Prat.] Aanhouding,
gevangenneming, gijzeling f.
Apprendre, v. a. Leeren, eene kennis ver
niet had, aanleeren, beoefenen:-krijgen,dmo
--

.ppr- 1'histoire, la musique, un métier, de geschie-
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denis,, de toonkunst, een ambacht leeren. Appr- a
lire, a danser, leeren lezen, leeren dansen. Apprde qn., van iemand leeren. Appr- par expérience,
bij ondervinding leeren. Appr- sur (of dans) l'exemple de qn., uit iemands voorbeeld leeren. Ook ge
onbepaald: Qui sait écouter, sait appr-, wie-hel
weet te luisteren, weet te leeren. — Leeren, zich
de gewoonte eigen , maken van iets te doen, zich
aanwennen: Appr- a se taire, is parler à propos,
leeren zwijgen, leeren spreken op zijn' tijd. — Vernemen, hooren, kennis krijgen van, onderrigtworden van, verstaan: Appr- une nouvelle, la mort
de qn., eene tijding, iemands dood vernemen. —
In 't geheugen, of in 't hoofd prenten, onthouden:
Appr- une lecon, un discours, eene les, eene rede
hoofd prenten. Appr- par coeur, van-voering't
buiten leeren. — Leeren, onderwijzen, onderrigten,

doen kennen, doen weten, bekend maken (Ofschoon
de fransche spraakkunstschrijvers deze beteekenis
van apprendre niet toelaten, wordt zij door den
voorgang der beste schrijvers gestaafd): L'usage
seul apprend certaines choses, 't gebruik alleen
doet zekere dingen , kennen. Apprenez de bonne

heure aux enfants a soumettre leurs passions a
la raison, leert den kinderen vroeg hunne driften
aan de rede onderwerpen. Appr- les mathématiques
à qn., iemand de wiskunde onderwijzen. — (Loc.)
Je lui apprendrai bien á vivre, à parler, ik zal
hem wel leeren (d. i. noodzaken) beter te leven,
welvoegeljker te spreken. (Prov.) Les bêtes nous
apprennent á vivre, van de dieren kan men (matig)
leeren leven. Ce qu'on apprend au her dure jusqu'
au ver, wat men jong leert, kent men oud (verleert
men niet ligt). — S'APPRENDRE, v. pr. Geleerd, aan
vernomen worden; — elkander berigten, -gelrd,
Apprenti, e, adj. en subst. Leerjongen, leerknaap, leergast, jongen m., leermeisje n., leerlin g m.
en f. (inz. in werktuigelijke kunsten, ambachten).
Prendre, renvoyer un appr-, een' leerjongen nemen,
wegzenden. Ap p renti-menuisier , schr2,j nwerkersleerling. — (lig. et fam.) Onwetende, onkundige, onbedrévene, nieuweling m. en f.: C'est un pauvre apprq ui singe le docteur, 't is een kruk, een stumper,
die den meester uithangt. (In ernstigen stijl zegt
men novice). (Prov.) Appr- nest pas maitre, leerling is geen meester; men wordt niet op eens
-

meester.

Apprentissage, ,m. Leerlingschap n. ; leertijd m. , leerjaren. Etre, mettre en appr-, in de
leer zijn, doen. — (fig.) Faire l'appr- dune chose,
de eerste lessen in iets nemen, er de proef van nemen. -- Eerste proef f., die men van zijne verkregen bekwaamheid geeft : ce chirurgien a fait son
appr- sur ce blessé, deze wondheeler heeft zijn eerste
proefstuk op dien gekwetste afgelegd.
Appret, m. Toebereidsel n. (in dien zin meest
in 't meere. gebruikt) : Les apprêts dune fête, d'un
voyage. — Het kruiden, aanmaken, toebereiden der
spijzen; de daartoe dienende kruiderijen en specerijen. — Bereiding, opmaking, opwerking, a fwerking, gladmaking, glanzing, stijving f. (van stoffen,
leder, papier enz.); de stof, die daartoe dient (vischlijm, gom, plantenslijm, st ( fsel, stijfselwater, pap
enz.), apprê tuu r f. — (fig.) Gemaaktheid, gedwongenheid, gekunsteldheid f. (in stijl, manieren).
— t Peinture d'apprêt, glasschilderwerk n.
Apprétage , m. [Tech.] Behandeling f., gebruik n. van de apprêtuur of de toebereidingsmid,delen der stoffen enz. (z. apprêt) . Bereidingswijze f.
- [Mar.] z. APPRETEE.

% Appr ~te , f. Lang en smal reepje brood, dat
men in een zacht ei doopt. (Nu MOUILLETTE) .
Apprêté, e, adj. (en part. passe van apprêter)
Toebereid; — gekunsteld, gemaakt.— Cartes appr-es,
vooruit in eene bepaalde volgorde gelegde speelkaar ten (om kunststukjes te doen of om valsch te spelen) .
Apprétée, f. [Mar.] De klaargelegde krzjgsvoorraad m. tot den verwachten strijd.
Apprëter, v. a. In gereedheid brengen; gereed,
klaar of vaardig maken; toebereiden, bereiden, toerigten (b. v. spijzen); — opmaken, opwerken, glanzen, pappen, stijven, lijmen, enz., app r ê t é r e n
(van stoffen, papier, leder enz.) — Ook zonder voor
gebezigd : Cuisinier q ui apprête bien, kok,-werp
die smakelijke spijzen bereidt. — (Loc.) Appr- à sire,
stof tot lagchen geven(waarvan men zelf het voor
— S 'APPRETER , v. pr. Toebereid, klaar-werpis).
gemaakt worden; — zich voorbereiden, zich op den

APPRÊTEUR

--

hals halen, zich berokkenen; — zich gereed, klaar
of vaardig maken, zich toerusten.
Appréteur, m., -ease, f. [Tech.] Toebereider, „opmaker m., toebereidster, opmaakster, f. —
APPIIETEUR, m. Glasschilder m.
Apprêtoir, m. [Tech.] Bankje der tinnegieters.
Apprimé, e, adj. (en part. passé van 't ver
naderen) [Bot.] Zich vast aan -ouderapim,
dekkend.
-sluitend,
Apprise, f. [Anc. jur.] Voorschrift n. van een'
hoogeren regter aan een' lageren, betreffende de wijze
van vonnis spreken.
% Apprivoisement, m. Tammaking, temming f.
Apprivoisé, é, adj. (en part.passé van apprivoiser) Getemd, mak gemaakt.
Apprivoiser, v. a. Gedwee maken, tam maken,
temmen, den wilden of schuwen aard benemen,
mak maken ; (van menschen sprekende) handelbaar
zachtzinniger, gezelliger maken — s'APPRI--der,
VOISER, V. pr. Getemd, tam of mak gemaakt worden; — zich gemeenzaam maken, zich gewennen.
S'app- avec le danger, avec Ie vice, zich gewennen
aan 't Bezigt des gevaars, aan het voorbeeld der
ondeugd.
Approbateur, m., -trice, f. Goedkeurder m.,
goedkeurster f., inz. een slaafsch, gedienstig goed
Ook als adj.: Geste, sou--keurd,lofspagv.
rire appr -, goedkeurend gebaar, glimlach.
Approbatif, ive, adj. Goedkeurend, billijkend.
Approbation, f. Goedkeuring, billijking, inwilliging, vrijwillige toestemming f. ; openlij k bewijs n. van achting, algemeene lof m. ; — vergun
drukken van een werk); — volmagt f.-nigf.(tohe
(door een' bisschop aan een' priester gegeven om in
geheel zijn diocees te prediken en biecht te hooi-en.)
-Ë % Approb ativement, adv. Op goedkeurende
wijze, met goedkeuring: Répondre appr -, goedkeurend antwoorden.
Approbatrice, z. APPROBATEUR.
Approchable, adj. Toegankelijk, te naderen.
Approehant, e, Nabijkomend, weinig ver

veel gelijkend, zweemend. — Ook (fam.)-schilend,
eene soort van voorzetsel, beteekenende: omtrent,
bijna: Il peut avoir appr- trente ans, hij mag ongeveer
dertig jaar oud zijn. I1 est appr- de puit heures,
't is bij achten.
Approche, f. Nadering, aannaderinq, toenadering f. (van personen of verpersoonljke zaken):
l'appr- de l'ennemi, de la mort, du danger. —

Lunette d'appr- verrekijker m. — Greffe en appro f par appr -, entingswijze, die twee bijeenstaande
takken vereenigt. — [Typ.] Afstand in., wit n. tusschen naast elkander geplaatste letters; — verkeerde
aansluiting van twee woorden, die gescheiden moe
zijn, of scheiding van twee lettergrepen, twee-ten
letters , die aan elkander beitooren te sluiten. —
Koppeling f. (vooral van dieren) . — APPROCHES, f. pl.
[Mil.] Aannaderingswerken (om bij eene belegerde
vesting te komen), loopgraven, belégeringswerken.
Approcher, v. a. Naderbrengen, nabig zetten,
bijbrengen: Approchez cettetable, schuif die tafelwat
bij. Approchez eet enfant de sa mère, breng(zet) dat
kind bi zijne moeder (fig.) Lunette qui approche les
objets, kijker, die de voorwerpen als naderbij doet
zien, die bijhaalt. (Men zegt in dien zin liever raprocher.) Appr. qn., iemand naderen; — een' vrijen
tot iemand hebben. Homme très-difficile a
egang
o
appr-, moeileljk te naderen, ontoegankelijk mensch.
-APPROCHER, v. n.Naderen, nabij zin: L'ennemi, la
mort, 1' heure approche. — Appr- de, naderen, aannaderen, naderbij komen, toetreden, bijkomen: Apprde la mort, de sa fin, den dood, zijn einde naderen.
Appr- des sacrements, ter biecht en ter communie,
ten avondmaal gaan. Appr- du but, ligt bij 't
wit treffen; (fig.) op het punt zijn een doel te bereiken; iets bijna raden. Appr- de qn. be/ye/sent
ook somtijds : toegang bij iemand hebben. — (fig.)
Appr- de, eenige overeenkomst, gelijkenis hebben,
gelijken; evenaren : Jamais aucun malheur n'approchera du mien, nooit zal eenig ongeluk het mijne
evenaren. — Approcher wordt ook van de vereeniging of paring der beide geslachten, inz. van dieren,
gezegd. — [Mar.] Ongunstig worden, schralen (van
den wind, in tegenstelling met adonner). — SAPPROCHER, v. pr. Naderen, genaken, naderbij komen:
Approchez-vous, treed nader. Le moment s'approche, het oogenblik genaakt. S'appr- de, naderen:
S'appr- du feu, bij 't vuur gaan. — Soms ook voor:

t

.
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het eens worden, elkander verstaan: les hommes,
qui ont tant de peine it s'appr- sur les affaires.
Approeheuur, m. [Tech.] Hou /aanvoerder (voor

een te maken vlot) .
Approfondi, e, adj. (en part. passé van approfondir) Uitgediept; — doorgrond; grondig.
Approfondir, v. a. Dieper maken, uitdiepen,
verdiepen, diepen; — doorgronden, grondig leeren
kennen, grondig onderzoeken, uitvorschen, naspeuren. Ook zonder voorwerp gebezigd : Peut -être que

le roi, sans appr- davantage, vous laissera partir.
% Approfondissement, m. Uitdieping f.; —

grondig onderzoek, n., navorsching f.
Appropriance, f. [Anc. Jur. ] Bezitneming f.
Appropriation, f. Toeëigening, aanmatiging,
eigening f. — [ Chim. ant.] Toestand van twee lig
zich niet kunnen vereenigen dan onder-chamen,di
medewerking van een derde.
Approprié, e, adj. Behoorlijk ingerigt; geschikt voor, geëigend tot.
Approprier, v. a. Behoorlij k inrigten, in orde
brengen, opschikken, opruimen (een huis, eene kamer) . Appr- à, in overeenstemming brengen met,
geschikt of gepast maken voor, schikken naar, eigenee aanpassen: Appr- son langage aux circonstances,
zijne taal met de omstandigheden in overeenstemming
brengen, gepast maken; zich toeëigenen, voor zijn
eigendom uitgeven, zich aanmatigen; zich eigen
maken; zich toeschriven, voor het zijne doen doorgaan.
Approuvable, adj. Goedkeurbaar, goed te
keuren.
Approiivé, e, adj. (enpart. passé van approuver)
Goedgekeurd.
Appron ver, v. a. Goedkeuren, billijken,zijne
toestemming geven, toestemmen; loffelijk, prjzens.waardig vinden, prijzen, bijval schenken; de uitgave of de lezing van een boek veroorloven, goed
— S'APPROUVER, v. pr. Goedgekeurd worden;-keurn.
met zich zelven tevreden zijn.
Approvisionnement, m. Het voorzien van
't noodige tot onderhoud, het bijeenbrengen van
voorraad; voorraadverzameling, verzorging van
mond- en krijgsbehoefte, app r o vi an d é r in g f.
Approvisionné, e, adj. (en part. passé van
approvisionner) Van voorraad voorzien, g e app r ovia ndeerd.
Approvisionner, v. a. Den noodigen voorraad
bezorgen, van voorraad voorzien, app r o v i a nd é r e n. - S'APPROVISIONNER , v. pr. Voorraad
opdoen.
-1- Approvisionneiir, m. Voorraadbezorgerm.
Approximatif, ive, adj. Benaderend, nabijkomend, geraamd op, plus-minus.
Approxiiaiation, f. Benadering, begrooting,
raming, nabijkomende (globale) schatting f., vermoedelijk bedrag n. [Math.] Rekenwijze, door welke
men de eigenlijke waarde eens wortels of eene hoeveelheid steeds nadert, zonder haar met juistheid te
vinden, benadering f.
Approximnativement, adv. Op benaderende
wijze, bij raming, ten naasten bij, ongeveer.
Approximer, v. a. [D idact.] Nabij zijn, grenzen aan, aanliggen, nabij komen.
Appui, m. Steun, stut, schoor m., steunsel,
stutsel n. (van een' muur, boom enz.) Ne pouvoir,
marcher sans appui, niet zonder stok kunnen loopen. — Leuning, borstwering f. A hauteur d'appui.
ter hoogte van de borst (zoodat men er op leunen
kan zonder te bukken.) — Ondersteuning, hulp, bescherming f., onderstand, bijstand m. ; — de persoon
of de zaak, die de ondersteuning, bescherming verschaft, steun, beschermer, schutsheer m., rer, terhand f. — [ Gramm.] Nadruk m. der stem op eene
lettergreep. — [ Mécan] . Steunpunt, rustpunt n.
des hefbooms. — [ Man.] Werking van den toom in
de hand : Ce cheval à l'appui lourd, dat paard is
zwaar in de hand, hard in den bek; Ce cheval na
point d'appui, dat paard is te zacht in den bek. —
[Tech.] Korbeel, kraagsteen, neus m. (ter onder
een' balk). — A I,'APPUI, loc. prép.,-steunigva
ter staving, ter bevestiging, ter bekrachtiging: Citer
-

un auteur, un fait it l'appui de son opinion. —

(Jeu) Aller it l'appui de la boule, Op den bal van
zijn' maat spelen, zoodat deze het doel bereikt; (fig.)
iemand in eene onderneming, in een gedaan voorstel
ondersteunen. — Pièces it l'appui, bilagen.
Appni-rnain, m. Handsteun m., stokje. waarop
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de hand of arm des schilders rust (Plur. Des appuismain.)
Appidse, adj. ook subst. f. [Astr.] Stand der
111(1(1,, tPi (!i(it bij cciie ster; beweging eener planeet,
?C(!((i(lOVI zij bjjna in, zamenstand met een ander
i/('I!eClli(,(/!(l(l!Il koini. Eclipse app-, Verduistering,
waarbij de maan slechts even den rand der zonneschijf bede/st of den schaduwkegel der aarde raakt.
Appiiyé, e, adj. (en part. passe' van appuyer)
Ondersteund, geleund, leunende.
Appnyer, V. a. Steunen, stutten, schoren, ondersteunen, onderschragen, onderstutten; tegenaan
zetten, tegenaan bouwen; leunen, drukken, doen
rusten, doen drukken, zwaar opleggen, opdrukken.
App- le pistolet a qn., iemand de pistool op de
borst zetten. [Escr.] App- Ia botte, de fleuret na
getroffen stoot aandrukken; (fig.) iemand een' steek,
scherpen zet geven, hem door eene aanmerking,
puntig gezegde enz. in 't naauu' brengen. - Helpen,
bijstaan, ondersteunen, beschermen, begunstigen,
bevorderen; staven, bevestigen, bekrachtigen; gronden, doen rusten. - [ Chas.] App- les chiens, de
honden met horen en stem aanmoedigen. - [ Man.]
App- l'éperon is un cheval, het paard de spoor in
't lijf drukken. App- des deux, de beide sporen
scherp aandrukken. - APPUYER, v. n. Leunen,
steunen, ondersteund worden; op iets rusten, leunen
of drukken; - aandringen, aanhouden, staan blijven op, een bijzonder gewigt leggen op (eene vraag,
een beweren, eene bijzonderheid enz.); - tot steun
dienen. .- App- sur la gauche, sur la droite (of a
gauche, a droite), de rigting links, re g tsnemen (van
vele op rij staande menschen). App- sur un mot, une
syllabe, op een woord, eene lettergreep drukken.
[Mus.] App- sur une note, eene noot aanhouden.
[Man.] Clieval qui appuie sur le mars, paard, dat
te veel op 't gebit loopt, den kop voorover buigt,
hard in den bek is. - S'APPUYElI, v.pr. Gesteund,
geg hraagd worden, rusten, steunen, leunen. ) S'app- sur un roseau, op eenriet, op een' st'roohalos steunen, op iemand zonder magt of invloed
zijn vertrouwen, zijne hoop stellen. - Staat maken,
rekenen, vertrouwen, zich verlaten; - zich gronden, zich beroepen, zijn beweerde staven; - zich
een' steun geven.
Appisyoir, m. [Tech.] Werktuig om aan te drukleen. Plqt en driekant soldeerhout n. der blikslagers.
Apre, (âpre) adj. Oneffen, ongelijk, ruw, hobbelig (vooral van wegen); - scherp en ruw (voor
't gevoel): Froid âpre, scherpe, snijdende koude; wrang, raauw, bsjtend (voor den smaak); - krassend, schar, wanluidend. - (fig.) Vinnig, scherp,
bijtend,'strtng , hard. Etre âpre a (of pour) qn.,
gestreng of hard tegen iemand zijn. - (fam.) Gretig, begeerig, happig, vurig, heet, verzot. (Pray.) Cet
homme est âpr
e a Ia curëe, die man is zeer winzuchtig, jaagt driftig naarambten, eerbewijzen enz.
,

Aprèle, 1. [Bot.] Z. PRELE.
Aprenient, (âprement), adv. Op scherpe,
ruwe wijze. Manger áp-, gulzig eten. Répriman
der áp-, vinnig doorhalen.

Après, prép. Na, achter: Après la naissance

du Christ, na de geboorte van Christus. L'argent

ne vient qu'après lor et le platine, het zilver komt
eerst na (volgt op) het goud en platina. (Loc.) Crier

après qn., iemand naschreeuwen; iemand bekijven,
uitschelden. Ne pas attendre après qn., iemand niet
isoodig hebben. Ii y a bien longtemps que nous
sommes après ce travail, wij zijn reeds lang met
dat werk bezig. En ce moment j'étais après vous,
'ft was juist met uwe zaak bezig, dachtjuist aan u.
Etre ou se mettre après qn., iemand lastig vallen,
kwellen, plagen. N'avoir qu'un cri après qn., met
algemeen ongeduld op iemand wachten; ook: met
algemeene stemmen iemands doen afkeuren, iemand
veroordeelen. (Pray.) Aprèslapanse, vient la danse,
als men goed gegeten heeft, wil men zich vermaken.
Après Ia pluie, le beau temps, na regen komt zonneschijn. Après lui ii faut tirer l'ichelle, wat hij
gedaan heeft, kan niet verbeterd worden. Jeter le
manche après la cognie, bij een' tegenspoed den
moed verliezen, uit mismoedigheid eene zaak opgeven. - Naar: Soupirer après les honneurs, naar
eereposten haken. Attendre après qn. of qc., naar
iemand of iets wachten. Courir après Ia fortune,
une succession, het fortuin, eene erfenis najagen,
zoeken te bekomen. - Achteraan, na, in zijn of haar
gevolg : Les maux que la guerre tramne après

-
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soi, de rampen die de oorlog in zijn gevolg heeft,
na zich sleept. - Naar het voorbeeld van, in
navolging van: Ce que nos pères ant estimé
et que nous estimons après nos pères, hetgeen onze
vaderen gewaardeerd hebben en wat wij naar hun
voorbeeld waardéren. - Ondanks, in weerwil van:

Puisque après tant d'efforts ma résistance est

value, daar mijn tegenstand, ondanks zoo veel po-

gingen, vruchteloos is. - D'APRES, volgens, in navolging van, overeenkomstig met, naar : Un tableau
d'après Raphael, een schilderij naar (het oorspronkeljke stuk van) Raphael. Peindre d'après nature,
naar de natuur (of het levende, bezielde voorwerp)
schilderen; ( fi g.) natuurlijk en waar voorstellen,
beschrijven. Vous en parlez d'après cel auteur, gej
spreekt daarvan volgens (of in navolging van) dien
schrijver. D'après ce que vous dites, volgens hetgeen gij zegt. - APRES QUE, bc. conj. Nadat, toen,
wanneer. Apres que vous aurez parlë ; Après qu'il
eut achevé.— Op après kan ook onmiddellijk het
werkwoord in den verleden' tijd der onbepaalde
wijs volgen, om eene handeling aan te duiden, die
op eene andere volgt: Apres avoir achevé ses études,
ii partit pour 1'Amirique. - APRES, adv. Daarna,
naderhand, vervolgens: nu moment après, deux

jours après. Donnez toujours, nous verrons après.
- 1 Wordt ook vraagswijze gebruikt om den spre-

ker te nopen voort te gaan of spoedig te eindigen:

Vo us m'avez dijk dit cela, après? Dat hebt ge

mij reeds gezegd, en nu ? wat nu ? wat volgt ? verder ? - Door het voorzetsel de voorafgegaan, duidt
het eene zaak aan, die onmiddellijk op eene andere
volgt: 11 vlot me voir le jour d' après , la semaine
d'après, hij kwam mij den volgenden,dag, de week
daaraanvolgende bezoeken. - Cl-APRES, bc. adv.
Hierachter, hierna, verderop (in een geschrift). APRES TOUT, bc. adv. Voor 't overige, alles wel ingezien, tenslotte, intusschen, toch, in alle geval:
Après tout, je ne vois nan qui doive nous arrêter,

voor 't overige (of alles wel beschouwd, overwogen)
zie ik niets, dat ons weerhouden moet. - APRES
COUP, bc. adv. Te laat, als de zaak is afgeloopen:
son malheur dans tout ce quil entreprend, eest
de venir toujours après coup. - APRES CELA, toe.

adv. Daar zoo iets heeftplaats gehad, nu dit zoo is:

après cela , nan ne m'ëtonnerait.

- APRES QU01,

toe. adv. Waarna, en vervolgens: Commencez,par

diner, après quoi nous partirons. -ETRE APRES 'cl
of ETRE APRES DE, op het punt staan om, gereed

zijn om. (Deze zegswijze is plat.)
Après-demain, adv. Overmorgen.
Après-dinée, f. Namiddagtijd m., de tijd lusschen het middagmaal en den avond. Je aal rien
a faire cette après-dinée. Men zegt APRES DINER,
(zonder koppelteeken), als men enkel een' tijd na
het middagmaal wil aanduiden: j'irai vous voir
„

-

après diner.

Après-midi, t. Namiddag m., de tijd tusscheu
'tmiddaguur en den avond.
Après-soiipée, t. Naävond m., de tijd lusschen 't avondmaal en 't naar bed gaan.
Apreté , (âprehi) t. Oneffenheid, ruwheid,
wrangheid; vinnigheid; gretigheid enz. in al de be
teekenissen van 'tadj. âpre, z. ald.
A priori, toe. adv. (latijn) [Phil.] Van voren,
vooruit, uit verstandsgronden (niet op ervaring
of waarneming gegrond. - Het staat tegenover
A POSTERIORI, van achteren, uit ervaring, van
waarneming en ervaring afhankelijk.
Api-ise, t. [Anc.jur.] Beschrijving en schattang
van een erfgoed.
Apron, m. [H. n. ] Stekeigrondel m. (in. den
Rhone).
A propos. z. PROPOS.
Aprosophie, t. [Anat.] Afwezigheid t. van

't gelaat.

Aprovandement, m. [Anc. jur.] Voorloopig toegestane geldsom t. wegens eene wonde.

Apsichet, m. [Tech.] Uitstekende rand m. ter
opzeiting van de glasramen in een rijtuig.
Apside, t. [Arch. et Astr.]

Z. ABSIDE.

Apsychie, t. [Md.] Onmagt, flaauwte t.
schijndood, m.
Apte, ach. Geschikt, inslaat, bekwaam, bevoegd
(om iets te doen) . Het wordt vooral gebruikt in de
regtstermen : Apte a possëder, a acquérir ; Apte h
tester, Bevoegd om te bezitten, te verwerven; bevoegd om te getuigen.

-
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Apténodyte, n. [H. n. ] Vetduiker m.
Aptère, adj. [H. II.] Ongevleugeld (van insecten). - APTERES, ifi. p1. Ongeeleuqelde insecten.
Aptérodicères, m. p1. [H. n.] Ongevleugelde
insecten met twee noel/wrens en zes pooten. Ook als
adj. Insecte aptérodicère.
Aptérologie, f. Leer f. der ongevleugelde insecten. - Aptérologique, adj. Wat die leer betreft.
- Aptérologne, in. Beoefenaar m. dier teer.
Aptérygieiis, m.pl. [EI. t'.] Weekdieren zonder bijzondere zwemwerktuigen.
Aptitude, f. Natuurlijke geschiktheid f. aanleg m. (inz. tot de kunsten en wetenschappen). [Prat.] Bevoegdheid, geregtigdlieid f., regt n.
-1- Aptuinisnie, m. Geschiktheid 1. tot alles,
algemeene aanleg m.
..)_Aj)turniSte, m. en t. Iemand, die tot alles geschiktheid heeft.
Apuré, e, adj. (en part. passe van apurer)
Nagezien en goedgekeurd (van rekeningen) - Gewasschen, gezuiverd (van goud).
Apureinent, m. [Fin.] Naziening f., onderzoek n. der rekeningen. - [ Tech.] Het herhaald
wasschen van 't geamalgameerde goud.
Apyique, adj. [Mid.] Zonder ettering.
Apyre, adj. [C hum. et Minér.] Tegen 'tvuur
bestand, vuurbestendig, vuurvast, onbrandbaar.
Apyrectique, adj., z. APYRET1QUE.
Apyrène, adj. [Bot.] Kernloos, zonder pit.
Apyrétiqiie, adj. [Méd.] Koortsvrij, zonder
koorts; niet koortsaardig.
Apyrexie, t. [Méd.] Koortsvrije toestand m.
Apyi-onièle, f. [Chir.] Sonde I. zonder knop.
Aquador, m. (pr. qua=coua) [H. n.] Ytiegende cisc/s m.
Aquainotenr, m. (pr. qua=coua) [Tech.]
Toestel m. om een geladen vaartuig door de kracht
van 't water zelf tegen den stroom op te voeren,
boegseerboot f.; - trekker m., sleepboot t.
Aquarelle, t. (pr. qua=coua) Doorschijnende
waterverw; teekening met waterverw. a q u awe t t.
waterverwkunst, waarbij de lichte plaatsen door
het doorschijnende witte papier gegeven worden.
Aquare ll iste, m. (pr. qua=coua) Waterverw-, aquarel-schilder m.
Aqiiarien, m. (pr. qua=coua) [Ant. mm.]
Opzigter al. der waterleidingen en openbare waterdienst.
Aquatile, adj. (pr. qua=coua) [Bot.] Plante
aq-, waterplant t.
Aqua -tinta of Aqua -tinte, 1. (pr. qua=
coua) De waterverwkunst t. in 't gravdren; met
sterkwater uitgevoerde plaat t., die de gewasschen
teekening nabootst.
Aquatique, adj. (pr. qua=coua) Waterachtig,
moerassig, drassig, nat; - (H. n.) In 't water
groeijend of levend, in 't water zijn voedsel vindend. Plante aq-, moerasplant (zoo als dewilg, de
els, het riet, in onderscheiding van plante aquatile, waterplant, die niet buiten 't water kan leVen). Aiiimaux, oiseaux, insectes aq-s, waterdieren, watervogels, waterinsecten. La république
aq-, de watergemeente d. i. de kikvorschen.
Aqua-tofana, t. (pr. qua=coua) Langzaam
doodend giftwater (naar de ital. giftmengster
Tofl'ana).
Aque, m. [Mar.] Franse/ze vorm van 't ne
-deruitsch
woord a a f.
Aquethie, m. Waterleidingt. - [Aunt.] Naam
van verscheidene kanalen of buizen in 't mensche
ljke ligchaam, b. v. van 't slakkenhuis in 't gehoororgaan: aq- da limacon.
Aqueresse, t. [Tech.] Naam der visschersinesden, die 't beschadigde vischtuig herstellen en
van aas voorzien.
Aquette, f. Zekere geestrijke en kruicligelikeur
in Italic, vooral in Napels.
Aqnenx, euse, adj. Waterig, vol water; weterachtig, naar water gelijkende.
Aquifèie , adj. (pr. qui=cu -i) ] Didact.]
Waterbevattend of watervoerend.
Aqiaifohacé, e, adj. (pr. qui=cu-i) [Bot.]
Naar den hulst gcljkende.
Aqiiifolium, m. (pr. a-ku -i-fo-li-omm). [Bot.]
Steekpalm, lrclst m.
Aqnigène, adj. (pr. qui=cu-i) In 't water
ontstaan.
Aquila-alha , m. (pr. qui=cu-i) [Chim.]
-
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Wit sublimaat, inz. dat van 't eerste' chloor-kwik.
Aqitilaire, t. (pr. quî=cu-i) ]Bot.] ddeiaars
hout, n.; adelaarboom m. (der Indien).
Aqnilie,e, t. [Bot.] .Javaansche vlierstruik m.
Aqitilien, ne, adj. (pr. qui=cu-i) Naar den
arend gelijkende.
Aquilifère, m. (pr. qui=cu -i) [Mil. anc.]
.4delaardrager, vaandeldrager (bij de Romeinen
sedert Marius).
Aquilin, e, adj. zirendvormig. Nez aq-, arends
neus, haviksneus in. Forme aq-e, arendsvorm.
Aquilon, n. Noordewind m. — AquliloILs,pl.
Gure, koude winden.
-I- Aquilonnaire, adj. [Poét.] Noordelijk.
Aquipare, adj. (pr. qui=cu-i) In 't water
voorttelend.
Aqniqiii , m. [H. n.] Groote rolstaartaap
of sapajou in. in Brazilië.
Aquiteeteur, m. (pr. qui=cu -i) [Tech.] Onderhouder m. der waterleidengen.
Aqitosité, t. (pr. quo=cu-o) Waterigheid.
Arabe, adj. Arabisch, in Arabie geboren of
wonende, wat tot ArabiC of zijne inwoners betrekking heeft. Chilrres ar-s, arabische of gewone cij
fers.— L' ARABE, m. De arabische taalt., het arabisch.
- ARABE in. et t. Arabier iii. en t. (In dezen zin
heeft het in gemeenzamen stijl een vrouwl.: ara
(fi g. et fam.) Een onbarmhartig, vrekkig-bes.)
mensch, woekeraar m.
Arabesque, adj. Arabisch, op de wijze derAra
of aangebragt, inz. in beeldhouw--bierngmakt
en schilderkunst van zekere versieringen van 100fwerk, bloemen, planten, vruchten, schelpen enz.,
arabesk. - ARABESQUES, t. p1. Arabesken (of
inoresken), versierd loofwerk, arabisch beeldhouw-,
bouw- en schilderwerk n. Ook bouwsieraden in 't
algemeen; soms in 't enk. gebezigd: Une belle arabesque. - L'ARABESQUE, m. De arabische stijl.
Arabesse, adj. et subst. t., Z. ARABE.
Arabette, t. [Bot.] Turksche kers. t.
Arabique, adj. Arabisch, aan Arabie of aan
de Arabieren eigen: Gommne ar-, arabische gom;
Langues ar-s, arabische talen; Annie ar-, arabisch
jaar (een 'maanjaar); Tables ar-s, sterretafels, door
de Arabieren vervaardigd; Golfe am-, de Arabische
golf, Ronde zee.
Arabiquernent, adv. Op arabische wijze.
Arabisant, m. [Philol.] Iemand, die zijne
hoofdstudie van 't Arabisch heeft gemaakt.
-1- Arabiser , v. n. A r a bi s ér e n, in 't spreken
of schrijven den arabischen of oosterschen stijl nabootsen, een' arabischen vorm aan een niet-arabisch
woord geven; - zich met het arabisch bezighouden.
Arabisme, m. [Phil.] Eigenaardigheid t. in 't
arabisch, arabisch taaleigen n.
Arable, adj. Bebouwbaar, beploegbaar; - tot
ploegen bruikbaar: Boeuf ar-, ploegos.
Araboutaii , m. [Bot.] Fernambukbooîn m.
Arae, Arack of Arak, in. Rijstbrandewijn ,
arak m., uit rijst, suiker en kokosnotensap gestookt.
Araehide of Araehine, t. [Bot.] Aardnotenplant; aardnoot t.
Araehnide at Araehnéide, adj. (pr. ch=k)
Naar de spin gelijkend, spinvormiq. - ARACHNIDES
Of ARACHNEIDES, m. p1. Dv dieren van 't spinnengeslacht ('ide klasse der ongewervelde dieren).

-

-

-

Arachnodermare , adj.(pr.ch=k) [H. m]

Met zeer fijne huid, als een spinneweb.
Araclinolde, t. (pr. ch=k) [Anat.] Het spinnewebsvlies of derde hersenvlies.
Arae.hnoïdieîi, ne, adj. (pr. ch=k) [H. n.]

Fijn als een spinneweb, als spinrag.

Arachnoïdite of Ai-aehnitis , t. (pr. ch=k)
[Méd.] Ontsteking t. van 't spinssewebsvlies.
Arachnologie , t. Verhandeling t. (pr , eh--k)

over de spinnen. - Spinnenkunde, t. kunst om uit
de waarneming der spinnen het weder te voorspellen. - Araehnologiqiie, adj. (pr. ch=k)
wat daartoe betrekking heeft.
Arachnologue , m. (pr. ch=k) Schrijver over
de spinnen ,spinnenkenner, spinkundige m.
Araehnophile, adj. en subst. m. et t. (pr.
ch=k) Liefhebber m. of lief/iebsterf. der spinnen.
Arack of Arak, Z. ARAC.

Arage, m. Het ploegen. - Bebouwbaar land n.

t Aragne , Aranée , t. Verouderde moor-

den voor araignde, spin.

Arague, [Bot.] Synoniem met ASTRAGALE.
4*
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Araignée, f. Spin, spinnekop f. Ar- domestique, rurale, huis-, tuinspin. Ar- aquatique, Waterspin. Ar- terrestre, aardspin. Ar- hibou, nachtspin. Ar- porte-sac , zakspin. Ar- porte-croix,
kruisspin. Ar- de cave, kelderspin. Ar- aviculaire
of des oiseaux, voqeispin, boschspin. Ar- sauteuse,
muurspin, springspin. Pattes d'ar-, spirtnepooten;

(farn.) lange, magere vingers; ook: lange, schrale
letters. Toile d'ar-, spinneweb, spinrag n.; (fig.) dunne, ligt te verscheuren stof f., gemakkelijk
op te ruimen hindernis t.; spitsvindige maar zwakke
redenéring, drogrede t. Oter les ar-s (voor: Oter
les toiles d'ar-), de spinnewebben wegnemen. Tisser
des toiles d'ar-, strikken spannen, lagen leggen.

Yen al horreur comme dune ar-, ik heb er een'
diepen afkeer van. - [ Tech.] Naam van vele voorwerpen, welker gedaante min of meer die der spin
is: ijzeren haak met vele armen. - [ Min.] Onderaardsche mijngangen, die van een gemeenschappelijk punt uitgaan, gangnet ii. - [ Mar.] Doodshoofdblok n. - [ Chass.] Vangnet ITL, inz. voor meerlen en lijsters.
Araigiier, V. a. Van spinnewebben of spinrag
zuiveren, ragen.
Araigneux, ense, adj. Naar een spinneweb
gelijkende, spinnewebachtig.
Arain, m. [Corn,.] Gestreept en geruit taf n.
uit mdie.
Arali-e, m. Soort van ploeg m. zonder voorgestel, voor ligte gronden. - Algemeene naam voor
landbouwgereedschap.
Aralie, f. [Bot.] Besdragende engelwortel m.
Aranibage, m. [Anc. mar.] Entering t.
Aramber, v. a. [Anc. mar.] Enteren.
Ararner, v. a. [Tech.] Spannen en uitrekken

(van het laken)

Arané, e, adj. [II. n.] Met eene spin over-

eenkomst hebbende (van insecten).

Arauéen, ne, adj. [H. n.] Naar eene spin
gelijkende. - [ Méd.] Bijna onvoelbaar (van den

pols).

Avanéeux, euse,

vormig.

Eerste familie van de klasse der arachniden of dieren van 't spinnengeslacht.

Aranéldiforme, adj. , Z. ARANEIFORME.
Aranéifère, adj. Spindragend.
Aranéifornie, adj. Spinvormig.
Aranéographe, m., Z. ARANEOLOGUE.
Aranéographie, 1. Z. ARANEOLOGIE.
Aranéoïde, adj., Z. ARANEIDE.
Aranéoogie, f. Verhandeling over de spinren. - Aranéologiqne, adj. Wat die verhan-

deling betreft.

Ai-anéologue, m. Spinbeoefenaar, .cpinkun-

dige m.

Aranie, t. [H. n.] Z. V. a. vwE.
Arasiien,, ne, adj., Z. V. a. A1IANEIDE.
Araniste, adj., z. v. a. ARACHNIDE.
Arantelle, t. [Vdner.] Naam der vezels of

draden op den voet van 't hert, eenigzins naar de
draden van 't spinneweb gelijkende. - In vele streken van Frankrijk ook voor: spinneweb.
Arase, 1., Z. ARASES.
Arasenient , m. [Mac.] Gelijkmaking, effe-

ning f.; laatste laag: t. van hen' ter begeerde hoogte
opgetrokken musts-.
Araser ,, v. a. [Ma .] Gelijkmaken, effenen,
een' muur, die op vele plaatsen van ongelijke hoogte
is, waterpas maken; - de metsellagen tot gelijke
hoogte en waterpas opvoeren. - S'ARASER, F. pr.
Gelijk gemaakt worden.
Arases, f. p1. [Mac.] Steenen, die ter gelijkmaking der melsellagen dienen, vereffeningssteenen.
ç

(Ook pierres cl'arases.)
Aratoire, adj. Den akkerbouw betreffend, daartoe behoorend. Instruments ar-, landbouwgereedschap.
1- Aratriforme, adj. Ploeqvnrmiq.
Araucarie, 1. ChilénIe j(jibnniu 11.
Arbalestres, t. p1. [Tecli.j K o oid e n ter op-

heffing van '1 weefgetouw.

Arbalestrille , t. [Mar.] Voormalige graadboog of poolshoogtemeter m. (ook radiomètre,

dor geheeten).

Arbalète, t. [Ant. mii.] Handboog, voetboog,
Iclootboog m., zamengestelde boog, waarmede men
verder en juister dan met den gewonen boog schoot.
- [Chas.] Soort van strik om bergratten te vangen. - [ Manuf.] Naam van drie touwen aan 't
weversraam : arb- de battant, ni b- des étrivières,
arb- de in gavassinière, raamtouw, beugeltouw,
trektouw n. - [ Man.] Cheval en arb-, voorpaard n., voorlooper m., voorspanpaas-d n. (vóór
de beide disselpaarden. - (Loc. prov.) Plus vite
qu'un trait d'arb-, sneller dan een pijl.
Arbalétée, t. Afstand m. vaneen liandboogs
schot.
Arbaléter, v. a. [Charp.] De daksparren op
de dakspanten aanbrengen.
Arbalétière, t. Soort van schietgat n., waardoor de bedektstaande handboogschutter zijne pij
len schoot.
Arbaléti lle, t. Kleine hand- of voet boog.
Arbalètre of Arbalétrier, m. [H. n.] Volksnaam van de muur of steenzwaluw t.
Arbalétrier, m. Hand- of voetboogschutter.
- [Charp.] Dakspant t., naam der beide spanten
of spruiten, die zich van boven in de gevelspits of
den makelaar vereenigen en van onderen op den
bindbalk rusten.
Arbeiine, t. [H. n.] Sneeuwhoen, wit/toen n.,
de zoogenaamde witte patrijs m. der Alpen.
Arbitrage, m. Scheidsregterljke uitspraak,
beslissing door scheidslieden, bemiddeling, twistbeslissing, uitspraak t. - [Clsarsg.] Vergelijking f.
der verschillende wisselkoersen, berekening 1. der
loopende waarde van geld en wissels.
Arbitraire, adj. Willekeurig, eigendunkeljk,.
eigenmagtig , aan de willekeur overgelaten, door,,
geene wetten of vaste regelen bepaald, arbitrair
- .ARBITRAIRE, 111. Willekeur, eigendunkeljkheid 1.:
-

-

-

Se défenclre contre l'arb-; Se rendre coupable

dash-. - ARISITRAIRES, m. p1. [ Tech.] Gereedschappen, die hetzelfde lijst- of loofwerk kunnen
vortoon, ofschoon zij in tegenovergestelden zin zijn

adj. Spin- of spinneweb - ingerigt.

Aranélde, adj. Naar de spin gelijkend; met
de spin overeenkomst hebbende. - ARANEIDES t. p1.

rayon astronomique,

ARBORER.

baton de Jacob en verge

Arbitrairernent, adv. Willekeurig, op eigendunkelijke wijze, naar goedvinden.

Arbitral, e, adj. Scheidsregterljk, doorscheidsregters beslist: Sentence arb-e, scheidsregterlijke
uitspraak t. (m. plur. arbitraux.)
Aibitralement , adv. Door scheidslieden of

goede mannen (te beslechten).
Arbitrateur ,, m. Bijlegger, vereffenaar van
geschillen, bemiddelaar m. minder volgens den letter der geschreven wet dan naar rede en billijkheid.
(Men zegt ook amiable compositeur.)
t Arbitration, t. Goedvinden n., wil m. [Jur.] Raming, benaderende schatting t.
Arbitre , m. Scheidsman, scheidsregter m., hij,
die door eene regtbank of door betrokken partijen
gekozen is, om overeenkomstig de wet zijn beslissend gevoelen over een geschilpunt uit te brengen;
twistbeslechter, beslisser, bemiddelaar. - Onbepaald
meester, heer, gebieder m. : Dieu est l'arb- de Ia vie
- .

et de Ia mort; Cet homme est l'arb- de mon sort.

- Van zaken sprekende z. v. a. regelaar m., voorschrift, model n. : La goût est l'arb- des biensdan
- [Théol., Métaphys.] Franc of libre arbitre,-ces.

vrije wil m., wilvermogen n.

Arbitré, e, adj. (en part. passé van arbitrer)
Door scheidslieden beslecht.
Arbitrer, v. a. Als scheidsman beslissen, uitspraak doen; ook als zoodanig schatten, regelen,
bepalen, vaststellen, arbitréren; - ramen, begrooten, ten ruwste schatten (b. v. een verlies, eesse
schade), zonder 't karakter van scheidsman te hebben; - wisselkoersen berekenen. - S'ARBITREIS,
v. pr. Door sc/seidsregters beslist worden; bijgelegd

worden.

-

Begroot, geraamd worden.

Arboise, m. [Bot.] z. v. a. ARBOUSIER.
Arbolade, t. [Cuis.] Soortvanvladef., uit boter, room, dojers van eijeren, suiker, perensap en

wat zout bereid.

Arboradu re, t. [Mécan.] Oprsgtsngvan een' bok.
Arboré, e, adj. (en part passé van arborer)
Opgerigt, geplant enz. - [ Bot.] Tige arb-e, houtige, dikke, van onderen naakte stengel m. [H. n.] Aminaux arb-s, op boomen levende dieren.
Arborer, v. a. Planten, oprigten, regtop zetten
als een boom. Arb- un étendard, une croix, an dra-

peau, een' standaard, eenkruis, eenvaandel planten

ARBORESCENCE

--

ARCAUX.
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opsteken. — ( fig.) Zich openlijk voor eene partij, rige deelen steunt of in beweging brengt of om hetBene leer verklaren (doorgaans in kwaden zin): welk de machine zelve draait. — [ Mar.] Arbre
Arb- l'étendard de la révolte, openlijk tot opstand mestre of de mestre (in de Levant), groote mast m.
overslaan. Arb- l'impiété, den goddelooze uithan- — (fig.) Arbre généalogique, geslachtboom. Arbre
gen, openlijk voor zijne ongodsdienstige gevoelens encyclopédique, overzigtstafel f. van alle weten
Arbre futé, boom met anders-schapen.—[Bi]
uitkomen. Arb- l'opinion, le drapeau, les couleurs
de qu ;, zich voor iemands gevoelen verklaren, zich gekleurde schacht of stam. Arbre écolé, boom zon
takken. Arbre effeuillé, boom zonder bladeren.-der
openlijk aan zijne zijde scharen. — [ Mar.] ArbIe pavilion, de vlag hijschen. Arb- on mat, een' Arbre arraché, boom met zigtbare wortels.
Arbret of Arbrot m. [Chas.] Boompje n.,
mast oprigten. — S'ARBORER, V. pr. Opgerigt enz.
welks takken door lijmstangen vervangen zin.
worden.
Arbreter, v. n. [Chas.] Met vogellijm besmeerde
Arboreseence , f. [Didact.] Boomvormige
eikentakken als boompjes planten.
groei in.
Arbreux, ease, adj. Boomrijk, vol boomen.
Arboreseent, e, [Didact.] adj. Boomvormig,
Arbrier, m. [Tech.] Houten schacht f., waarop
de eigenschap, houding van een' boom hebbende.
-#- Arboriculture, f. Boomenteelt, boomlcwee- de armboog bij 't aanleggen rust, drager m.
Arbrisseau, m. (verklw. van arbre) Boompje,
keri f.
Arboriforme, adj. [Didact.] Boom of struik kleine boom n., heester m. — Sous-arbrisácau,
-vormig. kleine heester.
Arbrissel, m. (verklw. van arbre) Boompje.
Arborisation, f. [H. n.] Natuurlijke loaf- en
boomteekening f. op steenen, dendriet m.
Th Arbrisselet m. (verklw. van arbrissel) Zeer
Arborise, e, adj. (en part. passé van ARBO- klein boompje.
Arbusculaire , adj. [H. n.] Getakt als een
RbsER) [Minér.] Met boonvormige indrukken: Pierjonge boom.
res arb-es.
Arbusenle, m. Boompje van geringe hoogte;
Arboriser, V. a. Boomen kweekera. — Aan een
voorwerp den boomvorm geven. — S'ARBORISER, plant, welker stengel zich als de stam der boomen
verdeelt.
V. pr. Den boomvorm nabootsen.
Arbuste , m. Laaggroeijende plant , welker
-j- Arboriste, m. Boomkweeker m. (Gebruikehoutige stam reeds van onderen af getakt is, heesljker is pépiniériste.)
struik m., heestergewas n.
ter,
Arbouse, f. [Bot.] Haagappel, m. , zandbes,
Arbustif, ive, adj. [Bot.] Tegen een' boom
zeekers f.
Arbousier, m. [Bot.] Haagappelboom. Arb- geplant.
Are, m. Boog, schietboog, pijlboog m. Bander,
commun, gemeene haagappelboom, met witte bloesems en met vruchten, die naar aardbeziën gelijken, debander of tendre, détendre un arc, eengin boog
spannen,
ontspannen. Tirer de l'are, boogschieten.
aardbezieboom,
gewaarom hij ook arbre a (raise,
heeten wordt. Arb- des Alpes, haagappelboom der (fig.) Detendre l'arc, den geest ontspannen. (Prov.
Alpen, met roode bloesems en met bladeren als die et fig.) Avoir plusieurs cordes á son arc, veel
van den buksboom, ook busserole of raisin d' ours, pezen op zin' boog hebben, niet voor één gat te
vangen zin, van alle markten te huis zijn, meer
beerendruif, geheeten.
Arbousse , f. [Bot.] Watermeloen m. van dan één middel weten. Débander fart ne guérit
pas la plaie, niet meer doen, heelt de wonde niet,
Astrakan.
Arbre, m. Boom m. Arbre fruitier, vrucht verhelpt het gedane kwaad niet. — [Arch.] Geboog m., ronding f. Are plein -cintre, volle boog
ooftboom. Arbre sauvage, wilde, niet ge--bom, welfboog
kweekte boom. Arbre domestique, tamme of ge (juist een' halven cirkel omvattende). Are sur boog met meer hoogte dan breedte. ` Arc
hausse,
of
Arbre de haute futaie, de haut -kwetbom.
de plein vent, de haute tige, en plein air, hoog surbaissé, boog met meer breedte dan hoogte. Arc
Arbre de basse-stamige,hopndbm. de cloitre, kloosterboog m., kruisgewelf n. Are
tige, arbre nain of en buisson, laagstammige boom, ogive, spitsboog. — [ Math.] Boog, gedeelte van
dwergboom. Arbres de taillis, hakhout, kreupel den cirkelomtrek of van eene kromme lijn. — [Astr.]
Arbre en espalier, leiboom, muurboom.-houtn. Are diurne, dagboog. Are nocturne, nachtboog. —
Arbre en contre-espalier , vrijstaande leiboom [Pbys.] Are conducteur of excitateur, ontlader n1.
(welks takken evenwijdig loopen met een muur — [Carros.] Zwaanshals m. (eener koets). —[Mar.]
of laan) . Arbre de brin, d' un beau brin, regt- Are de l'éperon, scheepssnavelboog. — [Opt.] Arc
stammige boom (voor balken, masten enz. dien sénile, ouderdomsring, grijsaardsboog, halvemaans(Alen: raadplege verder de woorden van on--stig). vormige verduistering aan den ondersten rand van
derscheiding.) — (Loc. prov.) De doux arbres, het horenvlies. — Are de triomphe of Are triomdouces pommes, wie wel doet, wel ontmoet; de ap- phal, zegeboog, triumfboog m., eerepoort f.
Arcade, f. Boorli'niiiii!;e openrilq f., i'erurel fde
pel valt niet ver van den stam; van zulk een' boom
plukt men zulke vruchten. On connait l'arbre a boogra., booggewelf n., bel lti uJ u!'F_r n'rlJilc- fini rf jai.
tusschen
zuilen. Arc- feinte , blind booggewei f.
aan
zijne
vruchten.
son fruit, men kent den boom
L'arbre ne tombe pas du premier coup, de boom Arc- de verdure, loofgewelf, prieel n. — [ Tech.]
valt niet met den eersten slag : er is tijd en aan Boogvormig of wel hoefijzervormig gedeelte van
zorg noodig om in eene zaak te slagen.-houden vele voorwerpen: de brilleboog (dat gedeelte van 't
Faire l'arbre fourchu, op het hoofd staan, op de beslag, 't welk den neus omvat); de hak- of boogvorhanden loopen. Quand l'arbre est a terne, tout mige ronding van den hiel eens schoens; het omge1e monde court aux branches, wanneer een boom bogen gedeelte van een' trapleuning enz. — [Anat.]
ter aarde zijgt, maakt ieder dat hij takken krijgt; Boogvormig gebogen gedeelte : Arc- sourcillière,
als de zwarigheden overwonnen zijn, wil ieder aan wenkbraauwboog m.
Areadien, ne, adj. Arkadisch, wat Arkadië
de winst deel hebben; als iemand gevallen is, tuimelt elk over hem heen. Se tenir au gros de en zijne bewoners betreft; — herderlijk, landelijk,
l'arbre, het met de sterkste partij houden; bij 't onschuldig, natuurlijk. — Als subst. : Arkadier m.,
oude, bij 't algemeen erkende blijven. — [Chim.] Arkadische f.
Arcane, m. [Alchim.] Geheimenis f., gehrim
Arbre métallique, metaalboom, naam door de
oude scheikundigen gegeven aan zekere kunstma- geneesmiddel n., voor onfeilbaar en algemeen gemiddel, a r c a n u m n. Arc- corallin , kohouden
welke
zekere
tige boonvormige kristalliséringen,
metalen, vooral lood en zilver, door afzetting of raalrood mengsel van kwikoxyde en salpeterzuur
nederplofng vormen : Arbre de Diane, arbre phi- (soms nog tegen verschillende uitwassen gebruikt).
losophique, nu: arbre d'argent of crystallisé, boom — Zekere soort van rood krijt n. (ook arcanée gevan Diana, philosophische boom, zilverboom. Arbre heeten) .
Areanson, m. Pijnboomhars, vioolhars f. (Ook
de Saturne, boom van Saturnus, loodboom. Arbre
de Mars, boom van Mars, ijzerboom. — [Etist. rel.] braisec en colophane geheeten.)
Areasse, f. [Mar.] Spiegel m., het buitengeArbre de vie, levensboom (in 't midden van 't Paradijs geplant). Arbre de la science du bien et deelte van den achtersteven; — schijfblok; — katrol
du mal, boom van de kennis des goeds en des van een takel. — [Bot.] Hars f., door insnijkwaads (de boom, welks vrucht Adam niet mogt ding van den zee pijnboom verkregen.
Arcaiax, m. pl. Met water gemengd rood krijt,
eten). — [Tech.] Boom, stander m., spil, as, rol t.,
cilinder m. enz., naam, die bij eene menigte werktui- ter bestrijking van een koord om op 't hout lande
en wordt gegeven aan het hoo fdgedeelte, dat de ove- repte lijnen te trekken.

ARC-BOIITTANT

4

-

AROiIRE.

Arehéologiqne , adj. Oudheidkundig, wat
tot de oudheidkunde betrekking heeft, a rc h a e alogisch.
ArehéoIogie , m. Oudheidkenner m., verklaarder van de kunstgewrochten der oudheid met
toepassing op de zedeljke en politieke geschiedenis
der volken, archaeoloog m.
Areher, m. [Mi l .] Boogschutter m., met een'
boog gewapend soldaat. - Voormalig politie-soldaat; geregtsdienaar m.
t Areherot, m. (verklw. van archer) Boogschuttertje n., Cupielo m.
Arehet, m. (verklw. van arc) [Tech.] Drilboog m., stalen boog bij verscheiden handwer
ken om de drilboor te doen draaijen. Zaag t.
van koper- of ijzerdraad, waarmede harde gesteenten of edelsteenen of marmer voor neozalk
- Boogvormige kap t. op-werkglifdon.
zweetstoof t. (voor zieeene wieg. - Boogvormige
ken). (fig.) II a passé saus !'archet, hij heeft de
(sliciCCiP Thiur reeds ondergaan; ook: de geregtigjwiel I/I I.' iii reeds onderhanden gehad.—[Mus.]
.St ijleelak ln.
tiehé's pe. m. [Schol.] Begrip, volgens het, ,.//e el, wereld gevormd heeft. (In dien zin
oudvoderljk, archalstisch.
buiten qehrnil ) . - IJkmaat t., voorbeeld, waarArehaiswe, m. Verouderde uitdrukking 1. naar ini ie (It maten en gewigten ijkt. (Men zegt nu
of taalgebruik n., verouderd woord n., arch aïs-- étalon.) - Ook soms als adj. gebruikt: ldées
mus M.
arcl-s, eerste, oorspronkelijke denkbeelden (in de
Arehaïste, m. Gebruiker m. van verouderde platonische wijsbegeerte).
en.
t Areheure , 1. (pr. ar-cm-re) Halskromwoorden en zegswijz
Arehal of Fit d'archal, m. Koperdraad, ming t. (van een paard).
ook ijzerdraad a.
Aiehevêehé, ni. Aartsbisdom n.; bisschopszetel rn. bisschopspaleis a.; bisschopswaardigheid t.
Arehange, m. (pr. cli = k) Aartsengel rn.
irehevêqne, m. Aartsbisschop m. (Ook mclArehangélique, adj. (pr. eh = k) dartsengelachtig, wat de aartsengelen betreft. - [Bot.] tropolitain geheeten) . - [Bot.] Schoone soort van
da'rtsengelwortel m., eene soort van angelica.
paarschen anjelier m.
Arebi, aan 't grieksch ontleend voorzetsel, in
Arche, f. [Archit.] Bruggenboog m., juk a.
Arche plein -cintre, surhaussée , surbaissëe , z. vele zamengestelde woorden, overeenkomende met
ARC. - [ Mar.] Pompkas f. (ter beveiliging der ons car ts. (Het wordt nu eens als archi, dan
pomp). - Arche of Arche de Nod, Ark 1. van weder als arki uitgesproken.)
Arehiaeolyte, m. [lijst. cccl.] Aarts -akolyt,
lVoach. [H. n.] Jvoachs-ark, een groot schelpdier
in de Middell. vee. (fig. et fa'm.) C'est l'arche de, voormalige waardigheid in de fransche kathedra]Noé, 't is een ware arke Noachs (een huis, waar- len (z. acolythe).
Arehiâtre , let. Oppergeneesheer m., voormalige
in eene, menigte huisgezinnen of veel lieden woseen. Etre hors de l'arcbe, buiten de kerkgenoot- titel van den eersten lijfarts der fransche vorsten.
Arehibonfl'on, m. Aartspotsenmaker m.
schap gesloten zijn. — Arche du seigneur, arcTic
Arehibigote, t. Aartsschijnheilige t.
dalliance of arcTic sainte, ark des Heeren, verArehi-ehambellan,
m. Opperkamerheer m.
bondsark, bondskist f. (fig.) C'est I'arche du
Arehi-chaneelier, m.
Aartskanselier m.
Seigneur, 't is gevaarlijk daarvan te spreken; dat
S Al-ehi-ehantre, m. Eerste zanger m.
is eene heilige zaak, die men niet moet aanroeren.
Arehi-chapelain , m. Aartskapelaan m.,
- ARCHES. C. Pl. [Verr.] Voorovens, de aan de
buit jde des glas- of smeltovens aangebragte voorm. titel der fransche groot-aalmoezeniers; ook
oudtijds synoniem niet archi-chancelier.
!w 4i:r) /'cellen.
Arehiconfrérie of Arehieonfraternité,t.
Arehéal, e, adj. Wat het algemeen levensbeAartsbroederschap t., naam van vele genootschapginsel betreft.
Arehée, m. Centraalvuur, levensbeginsel ii., pen ter oefening van liefdadige werken.
Arehidapìfer, m. Aartsspijsopdrager m,, eerlevens- of vuurstof f. (die men als universeel beginsel
in 't midden des aardbolsploatste ) , natseser- of we- ste hofmeester van 't voormalige duitsche keizershof.
Archidiaconat, m. Aartsdiakenschap a.
reldcleest rn, wereldziel t., dc uurs lie:ielende inArehidiaconé, al. Geestelijk regtsgebiecl a.
nerlijke kracht der aarde; redewezen n., door kèt
welk Basilius Vatenljn de verschijnselen van de van een' aartsdiaken.
Archi-diacre, m. ..dartsdiaken m.
dierlijke huishouding verklaarde, arch a eu S.
Arehidoeésain, e, adj. Wat van een' aart.cArchéer of Archérei- . V. a. [Anc. mil.] Met
bisseiiop aflianA, tot een aartsbisdom bèhoort,
den boog schieten.
Aiehegaye, 1. [Anc. mil.] Soort van lans I. aartsbissckappeljk.
Archidruide, m. Hoofd der Druïden.
met liclte schacht.
Amehéisrne, rn. [Physiol.] Leer f. van Van
Arehidue, m. Aartshertog m.
:
j%rehidueal, e, adj. Aartshertogel ij k. (m.piur.
Belmont aangaande den archaeus (z. archée).
Arehelet, m. (verklw. van arcilet) Boogie, archiclucaux.)
Arehiditehé, m. Aartshertogdom a.
drilboogje n. of dril t. der goudsmeden, horologie
Arehiduchesse, t. Aartshertogin t.
makers enz. voor zeer fijn werk. - [Pêch.] NetAi-ehiéchanson , m. Opper- of aartsschenter
openhouding
omgebogen
wilgentak
m.,
boog,
van het steeknet; het houten kruis aan een ker in.

Are-bontant , m. (pr. ar—) [Arch.] Boogsgewijs gemetselde steun m. buiten een gebouw,
om 't verzakken van een gewelf of muur voor te
!ÇOWC1). cfrynhrr,q, qewelfpijler; schoor m.; - [ Mar.]
if/?(1t tli .; (I(:'e jut; gij/s, spier, spaak t. (fig.) hoofd n., aanvoerder, steun, steunpilaar m.
(eener partij, eener leer enz.).
Are-boute, e, (vr. ar—) adj. (en part. passé
van are-bouter) Ondersteund, onderschraagd.
Are -bonter, V. a. (pr. ar—) Door geweifpijiers ondersteunen; schragen, stutten. S'ARC -BOU
TER, V. pr. Ondersteund, geschraagd worden.
Are-donblea;i, m. (pr. ar—) [Arch.] Uitspringende lijst t. op de holte van een gewelf. (Die
der gothische gewelven heeten nervures.)
Arceau, m. [Arch.] Boog- of gewelfkrom
1. (op •: f/i rierde van een' cirkel,-ming
soms veel i,,eh, b t'(i/le,th': boogje a. - ARCEAUX m. p1. Zamengestrengelde twijgen in den
vorm van kl averbladen (als sieraad): [Mar.]
roosterbalkjes, leggers (ook guérites geheeten).
Are-en-del, m. (ook iris geheeten). Regenboog m. Arc-en-ciel lunaire, maanregenboog. Arcen-del mario, zeere g enboog.
-I-- Ai-ehaïque, adj. Verouderd, ongebruikelijk,
-

-

,

,

,

,

-

-

kruisnet.

Arehélogie, t. [Méci.] Leer f. van de op ziele

zelven beschouwde grondbeginselen der geneeskunde, op rede en ervaring gegrond.

Arehéoraphe, ni. Oudheidbeschr(ver m.,
beschrjver er oude gedenkteekenen.
Arehéograplile , f. Oudheidbeschrjving f.,
beschrijving van oude gedenkteekenen.
Arehéologie, t. Oudheidkunde f., kennis van
etc ksenstewrochten der Ouden, inz. die der Uricken en Rosneinen; verklaring 1. der oude gedenk
munten, opschriften, vazen enz., niet-teknv,
het doel om de geschiedenis op te helderen en aan

te vullen.

Arehiéeuyer-tranehant, z. v. a. ARCHIDAlIFER.
Arehiépiseopal, e, adj. (pr. eh = Ic) Aartsbisschoppelijk (m. plur. archiépiscopaux.)

Aretiiéjiiseopat, m. (pr. ah = 1e) Aarts
waardigheid t.
-bischopetjk

Arehiérarehie, t. Opperheerschappij des pansen over de Kath. Kerk.
Aréhiérarque, in. Opperhoofd a. der kerk,
naam, somtijds aan de pausen gegeven.
Ajehière, t. Langwerpig schietgat a. in de
kasteelmuren voor de vroegere boogschutters. Muur
gat a. one licht door te laten. Weleer ook: pyl
-

koker m.

ARCIIIETJNTJQTJE

-

Archieuiiuque,m. Opperhoofd der qesnedenen.
Archifon, rn dartsgek, groote gels m.
Arehifripon, rn Aartsbedrieger rn
Arehigrelin, rn Zwaar touw n., uit vele

grelingen bestaande.

Arehiloquien , [ Pods.] .slrchilochssch, syno-

niem met DACTYLIEN.

Arehilnth, rn Groote luit f., waarvan de
Italianen zich bedienden om te begeleiden.
Archhnage, rn Opperste ni der Magidrs,
hoofd der door Zoroaster bij de oude Perzen gestichte godsdienst.
Arehimagie, f. Goudmakerij, f., een deel der
chemie.
Arehirnandritat, rn Waardigheid van een'
archimandriet (z. het volgende woord).
Arehirnandiite, rn Kloostervoogd rn, geestelijk gezaghebber over een of meer kloosters in de
grieksche kerk, a r c h i m a n d r i e t rn.;weleer
ook ieder geestelijk opperhoofd, soms aartsbisschop.
Archinutréehal , rn zlartsmaarschalk rn,
voormalice titel der keurvorsten van Saksen.
Archiiniiue, rn Eerste gebarenspeler of mimi c us rn in 't oude Rome; voortreffelijk geba
-renspl.
Arehinilnistre, in. darisminister rn, titel
des eersten ministers onder de eerste fransche koningen.
Arehirnonastère, rn Hoofdklooster n., hoofdzetel rn eener orde.
Archine, 1. Boogje n., steunboog rn in het timmerwerk, dat de gronden eener mijn schraagt.
Russische lengtemaat = 71 centimeters.
Archinoble, adj. (iron. et fans.) 1 loogstadellijic;
n
adeldom.
ingenomen met zijne
Arehinotaire, rn Aartsnotaris, voormaliçe
titel des kanseliers in Frankrijk.
Archipate lin, e, adj. (fain.) Zeer listig, hoogst
doortrapt, doorkneed in t bedriegen. Ook als subst.
-

Faire laichipatelin. C'est ann archipatéline.
Arehipédant, e, adj. en subst. (fam. et iron
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Architeettn'e, t. Bouwkunde, bouwkunst 1.;
bouworde f., bouwtrant rn., bouwwijze f., verdeeling en inrigting van een gebouw. Arch- civile,
militaire, navale, Ivyciraulique, burgerlijke, kr(jgs-,
scheeps-, water-bouwkunst t. Arch- peinte, geschilderd bouwwerk (op muren, tooneelschermen enz.).
Architeeturer, v. a. (burl.) Bouwen.
Architotinerre, m. [Pirys.] Een door Archimedes uitqevonden fijn-koperen werktuig, dat
met kracht en veelgeraas ijzeren ballen werpt, ook
Canon it capeur, stoomkanon geheeten.
Arehito,ix, m. Geweldige, heftige hoest m.
Architrave, t. [Arch.] Onderst gedeelte der
kroonlijst of kornis; hoofdbalk, bindbalk, bovendrempel m., architraaft.
Arehitravé, e, adj. Van eene architraaf voorzien t. - Architravée, t. Kroonlijst t. (sprekende
van eene zuil) met eene architraaf.
Archi-trésorier, in. Aartsschatmeester m.,
voormalige waardigheid van den paltskeurvorst in
het Duitsche rijk; onder Napoleon I. de titel van
den derden groot-rijksdignitaris.
Arehitrielin, in. [Ant.] Regelaar m. van een
feestmaal, hofmeester m. Ook nu nog fain. en iron.
voor tafelbestuurder, spijsmeester m.
Architróne, rn. Titel, door Karel den Grooten
aan de stad i/ken gegeven.
S Arehivaire, Z. ARCFHVISTE.
Archives, f. p1. Oude bewijsstukken en bescheiden, oorkonden, handvesten, acten, brieven e. a.
staatspapieren; a r c h i e v e si ; - be'?I'aarplaafc
daarvan, archief n. - (fig.) Ls uiuh- Ie In
science, du savoir, de boekerijen of Ijibliil/rkeie.
Archivilain, m. Aartsvrek m.
Arehiviste, m. Bewaarder, opziqter m. denoorkonden, a r c h i v a r i u s, archief-bewaarden- m.;
- beoefenaar m. der archieven.
Arehivolte, t. [Arch.] Sierlijk snijwerk n.
aan gewelfde bogen, kroonboog in.
Arehontat, m. (pr. cli =k) Archontschap n.,
Waardigheid van archont; - diensttijd ni. van eens'
archont (z. het volg. woord).
Arehonte, m. (pr. cli=k) Naam der hoogste
overheidspersonen in Athenen na de afschaffing der
koninklijke waardigheid, hoofdbestuurder, regént m.
Archure, f. Molensteenkap t.
Arcifère, m. [Arch.] Naam van den Schutter,
een der twaalf teekens van den dierenriem.
.lreilières, t. p1. [Charp.] Bootshouten, kromhouten.
Arco, m. [Fond.] Metaalschuim n., slakken
bij 't metaalsmelten. - [Mus.] Strijkstok m., woord
dat den viooispeter waarschuwt, na een pizzicato
weder den strijkstok te gebruiken.
Argon, m. Zadelboog, zadelboom m. Pistolets
d'arcon, zadelpistolen. Etre ferme sur (of dans)
ses arcons, vast in den zadel zitten; (fig.) vaste
grondbéginsels hebben, zich niet van zijn stuk laten
brengen, zijn gevoelen wakker en met klem verdedigen. Vider (of perdre) les arçons, van den zadel, van 't paard vallen, zandruiter worden; (fig.)
van zijn stuk of in de war geraken, niet meer
wetens wat te zeggen of te doen, de kluts kwijt
zijn. - [Tech.] Boog m., strjkstokvormig werktuig der hoedenmakers enin 't algemeen van allen,
die haar, wol of katoen bewerken, om de stoffen
te scheiden en te zuiveren. - [Agric.] Cirkelvorenig omgebogen wijnrank in.
Arçonnage, m. [Tech.] Het bereiden der
haren, der wol enz. door het slaan met dens boog,
(nu veelal vervangen door den zoogenaasnden wolf
of door de vlokmachines) . - Het cirkelvormig ombuigen vans een' wijngaard-rank.
Arçonné, e, adj. (en part. passé van arcomoer). Pail arc-, coton are,-, geslagen en gereinigd
haar, katoen enz.
Arçonner, V. a. De haren, het wol, het katoen, de zijde met den boog slaan, zuiveren en tot
vilting voorbereiden. - [Agric.] Een' wijngaarilrank ombuigen, om hem meer vrucht te doen
dragen. - S'ARcONNER, V. pr. Met den boog bewerkt worden. '
..
Arçonnenr, m. -euse, t. Hg of zy, die de
haren of vezels met den boog bearbeidt, ze loswerkt
eet zuivert.

Onverdrageljk waanwijs; aartswijsneus, aartsir
doet rn.
Archipel, rn. [Géogr.] Eilandzee f., inzonderheid die tusschen de kust van Griekenland en
Klein-,4w, archipel rn.
Archipéracite, rn. Lezer en verklaarder rn.
van den tekst der wet en der propheten, in de
joodsche synagogen.
Arehipirate, rn. zlartszeeroover. - ( fig. et
ram) Oude woekeraar, aartsvrek m.
Arehipoète, rn Aartsdichter, puikpodet (meest
in iron. zin); rijmelaar rn.
Archipompe, f. [Mar.] Pompkas (Ook arche
geheeten); pompzoode f., dark rn.
Arehipresbytéral, e, adj. 4artspriesterljk 1.
(m. plur. arehipresbytéraux).
Arehiprêtre, rn. Aartsprester rn.
Arehiprêtré, rn. (weleer) Geestelijk regtsgebied n. van een' aartspriester. - .dartspriesterchap n. - Woning t. des aartspriesters.
Arehiprieur, in. Aartsprior rn, voormalige
titel van den grootmeester der Tempeliers.
Arehiprienré, rn Weleer synoniem met
ARCHINACONÉ en A1SCHIPRETRE.
Arehi-sous- diaere, rn. Aarts-onderdiaken rn. , eerste onderdiaken in de r. kalk. kerk.
Arehisynagogne, m. Voormalige titel der
bijzitlers of raden van den patriarch in de grieksche kerk. - Synagoge-hoofd n. bij de Joden.
Architecte. n. Bouwmeester, bouwkundige,
bouwkunstenaar, a r c h i t e k t rn Ook van God
gebezigd: Larch- de l'univers, Ie suprêrne arch-,
de bouw/teer des heelals, de opperbouwheer.
rchitectoniqiie, adj. [Arch.] Wat tot de
verrigtingen, ontdekkingen, geschriften, die de
bouwkunde betreffen, behoort,a r c h i t e k to n is c h.
Ook als subst.: Etudier, enseigner l'arc-, de bouwkunst beoefenen, onderwijzen. - [Phil.] Esprit
arch-, vermogen om te vormen of te vervormen. [Phys.] 41 wat aan iets een' gepasten vorm geeft,
vormend.
Arehitectonographe, rn. Bouwwerkbeschrij
ver rn.
Arehitectonographie , t. GebouwbeschrijArçonnier, in. Zadelboogmaker m., z. a. a.
ving t.
Architectural, e, adj. Bouwkunstig, wat de SELLIEIS.
werktuigeljke verrigtingen der bouwkunst betreft.
Arcot, m., z. v. a. AIWO.
s

-
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AROTATION

Aretation, f. [Méd.] Vernaauwing f. van de
eene of andere uitmonding.
Areticole, adj. [IL n.] Bij voorkeur de noordpoollanden bewonende (van insecten).
Aretier , m. Boog-en-pijlen-maker , -ver/woper m.
Aretique, adj. Noordelijk, a r Ic t is c h. Cercie
arct-, noordpoolcirkel. POle aret-, noordpool. Terres arct-s, noordpoollanden. Hémisphère aret- ,
noordelijk halfrond. - ARCTIQUE, iTO. [R. n. ]
Soortnaam van vele noordelijke visscken, inz. van
't zalmgeslacht.
Aretitude, 1. Pernaauwing t. [M e d.] ['ernaauwing der ingewanden en daaruit voortspruitende verstopping t. ; engte der moederscheede.
[Clsir.] Vereeniging f. door de naad, door inrin-

ging (infibulatie).

Arctizite, f. [Minér.] Glas- of steenvormig
gekristalliseerd mineraal n. uit Zweden en Zwitserland, werneriet n. (Ook parandine geheeten).
Aretocéphale, m. [H. n. ] Z. PHOQUE.
Aretophylax, m. [Astr.] DeBeerenhoederm.,

een sterrebeeld naast den grooten en kleinen Beer.

-

AR1OLAIRE.
Ardoiser, V. a. Met leijen dekken;

rig maken.

leiklcu-

Ardoiseux, eitse, adj. Leisteenachtig.
Ardoisier, ière, adj. Van lei, leijen, den aard

van leisteen hebbende.

Ardoisier, rn. Bezitter, bewerker rn. eener

leigroeve.

Ardoisière, f. Leigroeve, scitaliemijn t.
Ardoisin, e, adj. Leinabootsend, leiachtig.
t Ardre, Z. ARDER.
Ardu, e, adj. Steil, moeijeljk te beklimmen,
te begaan: Montague ardue, sentier ardu. Het

wordt doorgaans fig. gebruikt voor: moe(jeljk,
netelig, zwaar om op te lossen: Questions arclues.

Arduité , Arduosité, t. Moeijeljk/ieid, groote

zwarigheid t. (alleen fig. gebruikt).
1 Ardnre, t. Brandwond f.; - ( fig.) toorn rn.,
verontwaardiging spijt 1., hevige liefde f., sterk
verlangen n.
Are, rn. Eenheid der vlaktematen in 't metrieke
stelsel, vierkante roede f., honderd vierkante ellen
-

of meters.

Aréa, f. [Mid.] Kaal/leid verwekkend hoofd
zeer n., ziekte 1., die 't haar doet uitvallen.
Aréage, rn. Landmeting f. (bij ares).
Aree, Arèque of Areea, in. Areka -noot,
pinangnoot t., vrucht van den areka-booin of p1nangpalm in India, eivormige noot, die de Indiers
kromming.
met belélbladeren en een weinig kalk kaauwen en
Areure, f. [JarcL] z. ARQÛRE.
Ardasse, f. [Coin.] Grove zijde, perziaansche uit welke men het zoogenaamde katsjoe (katechu)
of de japansche aarde bereidt.
floretzijde f.
Arécine, f. [Chirn.] Boode kleurstof t. uit de
Ardassine, t. [Corn.] Z. ABLAQUE.
Ardeé, t. [H. n.j Groote afrikaansc/ie reigerrn. areka -noot.
Arédule, f. [H. n.] Schoorsteenzwaluw I.
Ardéidé, e, adj. [H. n. ] Naar den reiger gelijkend.
1 Arée, 1. ["ore f. ; ploegland ii.
Aréfaction, t. [Phai'rn.] Droogmaking t. (der
Ardélion, rn. Gedienstige bemoeial, die veel belooft en weinig doet, bedrijvige nietsdoener, dienst- artsenijen, die men in poeder wil veranderen).
Aréien, 11e, adj. [Myth.] Wat Mars (Ares)
vaardige lediglooper rn.
Ardemmeut, adv. Brandend; - (alleen lig. betreft.
Areignol, rn. [Pêch.] , z. v. a. BASTADE.
gebruikt voor:) hartelijk, hartstogteljlc, vurig (b. v.
beminnen, verlangen), ijverig, krachtig, hevig (b. v.
Arénacé, e, ac/f. [Géol.] Fijnkorrelig als
vd, zandachtig.
redetwisten).
Arénaire, adj. [Bot., H. n.] Int zand levend
Ai-denet of Arderet, rn. [H. n.] Alpenvink;
of groeijend. - ARENA1RE, M. Sti(jil , iii (Ie zanddikbek rn. der Ardennen;
Ardent, e, a dj. Brandend, gloeijend, heet; - baan van 't oud -rorneinsche ainil ill,v:te, zandg.) vurig, hartstogteljk, ijverig, heftig, krachtig. vechter rn. - [H. n.] , z. v. a. TOURNE- PIERRE.
Arénation, f. Zanding I., overdekking met
Soil ard-e, brandende, vertérende dorst; Fièvre
ard-e, heete koorts; - ros (van het haar sprekende): zand; - [ Mid.] Zandbad n.
Arendalite, rn. [Minér.] Donkerblaauw -groePoll ardent, cheveux dun blond ardent, ros, rood
haar. - Chapelle ard-e, verlichte kapel (vertrek ne, ondoorzigtige talksteen rn. (in de mijnen van
in 't welk waskaarsen rondom een lijk branden). Arendal in Noorwegen).
Arendrante, [Bot.] Z. COPAL.
Chambre ard-e, eig. brandende kamer t., naam
Arène, t. [Géol.] Grof zand n. (het midden
van twee voormalige reqtbanken, waarvan de eene
over zaken van ketterij, de andere over misdaden houdende tusschen kei- of biggelzand en fijn zand);
van vergiftiging vonnis sprak en wier vergaderzaal (poit.) zand in 't algemeen. - [ Ant.] Het zandgeheel met zwart behangen en alleen door toortsen strijdperk, worstelperk n., kampplaats 1. der Ouden;
verlicht was. - [ Mar.] Vaisseau ardent, schip n., - strijdperk n., kampplaats, strijdbaan, renbaan t.;
dat geneigd is te scherp bij den wind te komen, slagveld n. Descendre (of entrer) dans l'ar-, de
loefgierig schip. - [ Opt.] Miroir ard-, brand- uitdaging aannemen; (fig.) zich partij stellen in
spiegel rn. Verre ardent, brandglas n. [Chirn.] eene betwiste , zaak. Mesurer, parcourir l'ar-, s/rijden, kampen. Ecrire sur l'arène, op 't zand schrij
Esprits ard-s, ligt ontvlambare geesten.
Ardent, rn. Dwaallichlje ii., stalkaars t., naam ven, schrijven wat spoedig vergeten wordt; eene
der ontvlamde uitdampingen, die vaak bij den verbindtenis schrijven, die men niet denkt te hougrond, langs stilstaande wateren of in moerassen den. Bâtir sur larène, op zand bouwen, onhoudbare plannen niaken, luc/itkasteelen bouwen. gezien worden.
-t- Arder of Ardre, v. a. Branden. - (fam. et Afwateringskanaal n. voor eene mijn. - [ Tech.]
pop.) Le feu St. Antoine vous arde De drommel Kleizand voor watermortel. - (podt.) Les hrûlantes arènes de la Libye, de Libyscliezandwoestijnen.
haal je!
t Arèner, V. a. De teugels aanleggen, bij den
Ardeur, f. Hitte f., gloed m., brandende warmte t.;
- (lig.) drift f., ijver rn. , vuur n., ijvergioed rn., toom grijpen; - beteugelen, betoomen.
Aréner, V. n., of S'aréner, v. pr. [Arch.]
gretigheid t., moed rn., dapperheid, geestdrift f.; liefde, liefdedrift, liefdevlam f. - [ Mid.] Scherpe Zakken, inzakken (van gebouwen)
Aréneux, euse, adj. Zandig, vol zand.
brandende hitte t. (in zekere ziekten), brand rn.,
Areng, rn. [Bot.] Moluksc/ie palmboom rn.
branding, brandige scherpte f.
Arénleal, e, adj. [Minér.j Met zand gemengd,
Ardier, rn. [Tech.] Dik touw n. om den wezanderig.
versboom, ten einde dien te doen draaijen.
Arénieole, adj. [Bot., H. n. ] In 'tzand wasArdillon, rn. Tong f. van eenen gesp. - (Pray.)
Ii ny manque pas un ard-, er ontbreekt geen send of levend. - ARENICOLE, t. [EI. n.], z. v. a.
speld, niet het geringste aan. - [ Imprirn.] Naam LOMBRIC MARIN.
Arénière, f. Zandgroe v e t.
der beide stiften of punkturen, aan de timpan der
Aréiiifère, adj. [Géol. ] Toevallig met zandpers, om het te bedrukken blad vast te houden en
den schoon- en weirdruk juist tegenover elkander korrels vermengd.
Aréniforme, adj. Zandvormig.
te brengen.
Arénulaeé, e, adj. Naar kleine zandkorrels
Ardoise, f. [Gddl.] Leisteen rn., lel, schalie;
schrijf/ei, deklei t. Ard- artificielle, Z. CARTON- gelijkend.
Arénuleux, ense, adj. Vol fijn zand.
PIERRE.
Aréolaire, adj Met kringen. - [Bot.] Uit
Ardoisé, e, adj. (en part. passé van ardoiser)
celweefsel bestaande.
Met letsteenen gedekt; leikleurig, schalieblaauw.

-

Aretopithèque, m. [EI. n. ] Z. PARESSEUX.
Aretotide, t. Aretotis m. [Bot.] Beerenoor,
windzaadkruid n.
Arcitation, f. [Anat.] Kromming, beender-

-

-

ARÊOLATION

Aréolation, f. Bot.] Vorm m., dien de
mazen van een celweefsel aannemen.
Aréole, f. [Phys. ] Lichtkring m. om de maan.
-- [Anat.] Pezelcel f., kleine ruimte tusschen de
vezels onzer organen of tusschen elkander kruisende vaten; — tepelkring m., gekleurde kring om
de borsttepels; kring om de pokzweren. — [Bot.]
Naam der kleine ruimten, der mazen of celletjes
tusschen de vezels of ribben der bladeren.
Aréolé, e, adj. [Bot.] Geruit, getralied.
Aréomètre, m. [Phys.] Vochtmeter, vocht
te r m., klein werktuig om de-wegr,aom
digtheid of zwaarte der vloeistoffen te onderzoeken, naar 't verschillend gebruik ook pèse-acide,
pèse-lait, père vin enz. (zuur -, melk -, wijnmeter
enz.) genoemd.
Areométrique, adj. Wat tot den vochtweger
betrekking heeft.
Aréopage, m. [.Slist. anc.] Areopagus m., gestreng geregtshof te 14theven, dat op eenen aan
,ores (Mars) gewijden heuvel werd gehouden; de
vergaderplaats f. dier regtbank;— (fiig.)vergadering f.
van eerwaardige regters, regenten, wijzen, geleerden. (Ook wel in iron. zin gebruikt: Plaisant ar -,
Ar- grotesque.)

Aréopag,ite of Aréopagiste, m...4reopagiet m., lid van den areopagus, atheensch regter m.
Aréopagitigne , adj. Wat den areopagus
aangaat.

Areostyle, m. [Arch.] Eene der vij f kolommen orden, waarbij de zuilen 8 of 10 modulen van
elkander staan; wijdzuilig gebouw n.
Aréoteehtonique, f. Kunst f. van versterken,
aanvallen en verdedigen, een gedeelte der krijgsbouwkunst.
Aréotique , adj. [Md.] Vochtverdunnend;
(weleer ook) de poriën openend, zweetuitdrjvend
(middel) .

Arègne, m., z. AREC.
Arégaier, m. [Bot.] Areka-boom, pinang palm m. van Indië, ook arec catechu of cachou,

katsjoeboom, geheeten. Die van Amerika heet ook

chou-palmiste, kooldragende palm.
t Arer, v. a. Ploegen, landbouwen. — [ Mar.]

Rijden op 't anker (van 't schip gezegd, als het
anker niet in den bodem vastgrijpt en als 't ware
het zand ploegt) .
Aréte, f. [H. n.] Vischgraat f., beenig deel der
visschen; 't geraamte van een' vistb. — [Bot.]
Baard m. (der aren) . — [Vétér.] Knieboogskloof,
zenuwzwelling f., mopspoot m., harde, schubbige
korst aan de pootgin der paarden, ook queue de
rat, rottestaart, geheeten. — [Arch.] Kant, uit
hoek m., door de ontmoeting der holle-springed
vlakken van een gewelf ontstaan. Voute d'ar-s,
kruisgewelf D. Cette solive est taillée (sciée) vive
arête, die balk is meskant behouwen (bezaagd).
— [Fort.] Kam m., zamenloop der hoeken van een'
bedekten weg. [Tech.] Algemeene benaming van

het kam- of rugvormig gedeelte der voorwerpen; —
rand in. van 't aanbeeld; — draad m. of hoog gedeelte van het lemmer eens degens, enz. — [Géogr.]
Kam of graat van een gebergte. — t (fig.) Hinderpaal m., zwarigheid f.
Areteuax, ease, adj. Gratig, vol graten; -t- moeijelfijk, netelig.
Arétier, m. [Arch.] Hoekspar f., hoek- of
graatbalk m.
Arétière, f. Pleister- of kalkbedekking f. aan
de hoek- of graafsparren.
-Arétologie, f. [Phil.] Deurdleer f„ gedeelte
der zedelijke wijsbegeerte; — onbeduidende, sch2jnwysgeer ige redenéring f.
t Areur, m. Landbouwer, ploeger, m.
Argale, f. [H. n.] z. v. a. ARDEE.
Argali, m. Meeffeldier, wild steenschaap n.,
inz. in Siberië en 1V. W. Amerika (ook moutIlon
geheeten) .
Argamasse, f. [Arch.] Dakplat n.
Arganiasser, v. a. [Arch.] Een dakplat
,
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Argent, m. [Minér.] Zilver n. Arg- natil of
Arg- vierge, gedegen zilver; Arg- sulfure, zwavelzilver; Arg- muriate of corne, hoornzilver; Argantimonié, spiesglanszilver; Arg- chloruré, chloorzilver; Arg- de chat, kattenzilver; Arg- vif, aw2kzilver. Arg- trait, draadzilver, getrokken zilver;
Arg- en feuilles of Arg- battu, bladzilver, geslagen zilver; Arg- file of dl d'arg-, gesponnen zilver,
zilverdraad n. ; Arg- en pate, en rain, zilverdeeg n.,
zilvervloed m., vloeijend zilver; Arg- en barre, en
lin g ot, staafzilver; (fig.) Cest de l'arg- en barre,
.

dat is zoo goed als gereed geld, dat is altijd zijn
geld waard; Arg- fulminant, knalzilver, — Geld n.
Arg- Blanc, zilvergeld. Arg- courant, loopend,
gangbaar geld; Arg- comptant, gereed geld; Argde banque, bankgeld; Arg- de caisse, kasgeld. Argmignon, de reserve, potgeld, spaargeld. Arg- mort,
geld, dat geen rente geeft. Arg- de jeu, speelgeld,
met spelen gewonnen geld. Arg- de cartes, kaart
(voor 't gebruik der speelkaarten).. Arg- sous-geld
corde, inzetgeld (bij 't kaartspel of andere spellen) .
— Vermogen n., rijkdom m.: Cet homme a de l'arg-,
die man is rijk. — [Poét.] Zuiver en helder water n. — [Bias.] Het wit, de zilverkleur in 't wapenschild. — (Loc. prov. et fam.) Arg- comptant
Porte médecine, geld maakt alles goed. Qui a de
l'arg- a des coquilles, wie geld heeft, kan koopen
wat hij wil. Avoir le temps et l'arg-, alles hebben wat men wenscht. Arg- comptant fait plaider
avocats, voor geld is alles te krijgen. Prendre pour
arg- comptant, voor goede munt (zonder onderzoek) aannemen. Avoir le drap et l'arg-, het geld
nemen en de waar houden. Mettre de bon ar gcontre du mauvais, goed geld naar kwaad geld
werpen. Point d'arg-, point de Suisse; point d'arg-,
point de masse , geen geld, geen Zwitser; geen
geld, geen zielmis. C'est , on bourreau d'arg- , 't is
een geldverkwister. Etre cousu d'arg-, avoir
de l'arg- á gogo, geld als water hebben. Qui na
point d'arg- en bourse , aie au moms meel en
bouche, wie niet kan betalen, moet zoete broodjes
bakken. Il est chargé d'arg- comme un crapaud
de plumes, hij is voorzien van geld, als eene pad
van vetren, hij is zoo arm als Job. Arg- d'autrui,
nul n'enrichit, eens anders geld maakt niemand
rijk. Le terme vaut l'arg-, tijd gewonnen is gelet
gewonnen. Arg- frais at nouveau ruine le jouvenceau, veel geld is voor jongelieden niet goed. Jouer
bon jeu, bon argent, om geld spelen. Il y va bon
jeu, bon argent, hij gaat rond en eerlijk te werk;
hij zet de zaak met ernst door. Entre gens d'honneur la parole vaut l'argent, tusschen eerlijke
lieden is een woord zoo goed als geld. Payer ar gsec (bas, sous corde) met gereed geld, in klinkende
munt betalen.
Ar gentage, m. Het verzilveren.
Argental, e, adj. Zilverhoudend.
Argentate, m. [Chim.] Zilverzuur zout.
,

Argenté, e, adj. (en part. passé van argenter)
Verzilverd; — zilverkleurig. (Poét.) Flots, Rayons,
Cheveux arg-s, zilveren baren, stralen, haren.
Gris argenté, zilvergrijs.
Argenter, v. a. Verzilveren ; (fig. et poét.) den
zilverglans geven: La lune argentait les (lots. —
S'ARGENTER; v. pr. Verzilverd worden.
Argenterie, f. Zilverwerk, zilvergoed; tafelzilver n.
Argenteur, m. Verzilveraar m. (Fém. ARGENTEUSE).

% Argenteux, erase, adj. (pop.) Veel geld
Argentier, m. (weleer) Goud- en zilversmid;

hebbend.

bankier, wisselaar, geldhandelaar m. ; — in de
middeleeuwen : beheerder van 's lands geldmiddelen; betaalmeester, m. -- (fam. en in ongunstigen
zin) Geldschieter m.
Argentière, f. Zilvermijn f.
Argentifère, adj. [Miner.] Toevallig zilver bevattend.

Argentifique, adj. [Alch.] Zilvermakend, in
zilver veranderend, b. v. sel arg-.
Argentin, e, adj. Helder en weérklinkend als
Argan, f. [Bot.] IJzerboom m.
Arganea'u, m. [Mar.] Groote ijzeren ring, zilver, zilverachtig: son arg-, zilverklank m.; —
zelverkleurig, zilverwit, zilverblank.
ankerring, kabelring m.
Argentine, f. [Bot.] Zilverkruid, zilverschoon
Arg énla of Argénion, m. [Chic.] Witte
n.— [H. n.] Zilvervisch m.
oogvlek n., zweertje n. op het oogvlies.
Argentique, adj. [Chim.] Sel arg- Zilverzout n
Argémone, f. [Bot.] Doornachtige slaapbol n.,
Argenton, m. Metaalmengsel uit koper, zinkwilde papaver f., zilverkruid n.
bouwen.

,
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ijzer en nikkel, schijnzilver, kunstzilver, nieuwzilver, witkoper, arjentaan Th (001e pack-long
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ziliaansche slang; - de honderdoogige porselein-

slak I.

t Arut, e, adj. Spitsvindig, haarklovend.
ge/weten.)
Argutie, f. (pr. t -e) Spitsvindigheid, haarArgenture, 1. Verzilvering, verzilver/eunst I.;
liet opgelegde dunne bladzilver. Arg- au pouce, klaverij, vitterij t. (Doorgaans in 't meerv. geverzilvering met den duim (door opwrjving met bruikt.)
Argttieux, lense. adj. (pr. t=c) Spitovindig.
den duim)
Argyride, f. [Minér.] Zilverhoudend zwaArg il aeé, e, mij. [Géol. ] Klei- of leemkleuveikies fl.
rig; - [Bot.] Op klei groeijencl.
AIgyrocéphale, adj. [H. n.) Met zilverwitArgue, t. Klei, potaarde f., teem n. - Une
argue, een aarden pot. (fig.) L'homme est une ten kop.
Argyrocorne, adj. Zilverharig. - Als subst. m.
frele argue, de mensch is een broos vat. Briser
[Astr. ] Zilverstaartige komeet 1.
comme Un vase d'argile, ligt breken.
Aigyrodamas , m. [Minér.] Kattenzilver,
Argileux, ense, adj. Kleiachtig, leemachtig.
ioadg1d n.
Terre argileuse, kleiaarde f.
Argyrodendron , m. [Bot.l Zilverboom m.
Argilicole, adj. [EI. n.] Op klei levend.
Argyrogonie, t. [Alcit] Phulosaphischesteen in.,
Argilifère, adj. [G e ol.] Toevallig klelbevattend.
Argiliforme, adj. [Géol.] liet voorkomen van steen der wijzen.
Argyrolde , f. [Chim.] Kunstzilver, schijnklei hebbend.
Arg il ite, m. [Géol.] Klei- of aluinschiefer, zilver, pleet n., een naar zilver gelijkend metaalmengsel n.
argiliet m.
Argyrolithe , rn. [Miner.] Zilverkleurige
Argilolithe, m. [Gdol.] Kleisteen m.
steen so.
Argoii, rel. Vogelknip, sprenkel rn.
Argyropée, I. [Aich.] Zilvermakerij f.
Aronaute, m. [H. n.] Papier -nautilus m.,
Argyropyge, adj. [1-1. n.] Met witten onschippertje II. (zekere zeeslak); .- naam eener groep
derbuik.
dagvlinders.
Argyrose, f. [Miner] Zilverhoudend lood- af
Argot, m. Dieventaal; brabbeltaal, kromtaal I.,
koeterwaaisch II. Somtijds ook : de bijzondere waar- staalgrjs mineraal n.
Argyrostignié, e, adj. [Bot.] Met hier en
den en zegswijzen der menschen van een zelfde beroep: L'argot des coulisses, de tooneelspelers -taal. daar wit gevleicte bloemen.
Arhize, adj. [Bot.] Zonder wortel.
(fig.) 11 sait, ii entend l'argot, 't is een geslepen,
Arhizoblaste , adj. [Bot.] Zonder wortel
doortrapte kerel. - [ HorL] Einde van een' dooden
kiemend.
dezen
zin
liever
(In
ERGOT.)
tak.
Aria, f. [Mus.] Aria f., lied, gezang, zangArgoter, v. a. [Hart.] Dood hout en waterstuk n., door eene enkele stemuitgevoerd. (Plur. des
boten afsnyden.
Argotier, ni., -ière, t. Hij of zij, die die- arias.] - ARIA m. Verwarring I.; omslag m., beweging t. Faire Iieaucoup dana pour peu de chose,
ventaal spreekt.
Argotique, adj. Wat de dieventaal betreft. veel beweging of ophef om eene kleinigheid maken.
Aride, adj. Droog, dor, schraal, mager; onLangage arg-, dieventaal I.
vruchtbaar. - Imagination aride, zwakke, onArgotiser, v. a. Dieventaal spreken.
Argoitlet, m. [Alle. mii.] Karabinierm.; - vruchtbare verbeelding. Coeur aride , angcvoelig hart.
Discours aride, droage, schrale, anbehagelfjke rede.
( fi g.) nietsbeduidend mensch.
S Argonsin,
m. Onder-officier m., doe de galei- Des v/witH andes, gestrenge, naakte waarheden.—
Ook als subst. gebezigd : Lande nest point
slaven moet bewaken.
Argolissier, m. [Bot.] Zeekruisdaarn, steek- age/wi )l e.
Aridifolié , e, [Bot.] Draagbladerig.
zanddoorn
m.
of
Aridité, I. Droogte, dorheid, schraalheid, maArguation , I. [Prat.] Beschuldiging vanvaischgerheid;
onvruchtbaarheid I. (van den bodem); een
stuk.
heid van
Argue, 1. Soort van trekbank 1. der goud- en gebrek aan ontwikkeling, armoede I. (der verbeelzilverdroadt'rekkers (ter voarloopige verdunningen ding); - gebrek aan verscheidenheid af aan bedverlenging der staven, eer zij door de fijnere trek- den, onbevalligheid, dorheid I. (eener rede); plaatgaten gaan. Passer a I'argue (nun gebruike- o naandoenlijkheid, ongevoeligheid I., gebrek aan de
noadige eigenschappen om te roeren, te treffen, te
lijk is arguer), door de trekbank halen.
Arguer, v. a. (pr. ar -gu -er). Tegenspreken, bevallen of am aangedaan, getroffen te worden. berispen, beschuldigen. Tegenwoordig alleen als [Méd.] L'ar- de la peau, de Ia langue, de droogregtsterm gebruikelijk in Arguer an acte de faux, heid en ruwheid der huid, der tong.
Arithire, f. [Mdd.] Magerheid, versnapering,
een stuk voor valsch of vervalscht verklaren. uitdroaging, wegkwijning, uittering I. (van het ligARGUER, v. n. Gevalgtrekken, besluiten.
chaam of van een ligchaamsdeel).
Argnenx, eitse, adj. (pr. ar -gu-eux) VerwijAriel, m. [H. n.] Arabisch viervoetig dier van
tend, beleedigend : Paroles argueuses.
Argument, m. Betoog n., bewijsreden t., be- de grootte eene gazelle.
Arien, 11e, adj. et subst. Ariaansch; hij of
wijs n., bewijsgrand m.; - vermoeden n., grand m.,
- korte inhoud, hoofdinhaud m. (van een boek af zij, die de gevoelens van Anus (priester te Alexanhoofdstuk. - [ Astt.] Arg- de latitude of d'incli- drie inde vierde eeuw) is toegedaan, Ariaan; naison, afstand en. eener planeet tot haren kilos- [Géogr.] Tot Aria (provincie van 't oude Media)
menden knaap, breedte- af inclinatie-hoek; - Arg- behoorende. Langues ariennes, talen, die men meent
annuel, afstand der zon tat het apogeum of verste van het sanskrit af te stammen.
Ariette, I. (verklw. van aria) [Mus.] Kleine
standpunt der maan.
Argumentaiit, m. Bestrijder, tegendinger m. aria I., liedje, las en bevallig zangstukje, airtje Is.
Arigot, m., Z. LAIUGOT.
in eene openbare twistrede, opponent m.
Anile, f. [Bot.] Omkleedsel, zaadvlies, zaadArgiiiuentateir, m., -trice, f. Hij af zij,
die gaarne redetwist, weirlegger , bestrijd-or m., huisje H.; - vleezig gedeelte van sommige vruchten,
zoo als die van den papen- of spilboasn.
wetriegster, bestrijdster f. (altijd in kwaden zin).
Arinier, v. a. [Tech.] De punt der spelden op
Argumentation, 1. Bewijsvoering f., betoog n.; kunst van bewijsvoeren, van gevoigtrek- het aanbeeld klaar maken.
Arioso, ode. (ital.) [Mus.] In den trant derken; de wijze van betoagen.
Argnrneuter ,, v. a. Betoagen, bewijzen, be- aria, zangmatig. Als subst. m.: zeer eenvoudige
aria,
die in cantaten t lan gwijlige van 't recitatief
tegenwerpingen
maken,
redetwiswijsvoeren; ten; - gevalgtrekken, besluiten (in dien zin steeds afbreekt. (Plur. des arioso.)
Ariser, v. a., Z. ARRISER.
met de) : Arg- de l'effet a Ia cause, van de uitAristarque, m. Gestreng maar onpartijdig bewerking tat de oorzaak besluiten.
Argus , m. Zeer scherpzigtig , helderziend, oordeelaar, kunstrepter m. (naar Arsstarchus van
niet
te
misleiden
is
(naar
Samathraci).
- (iron.) Faire 1'Ar- of Aristar
die
waakzaam mensch,
den honderdoogigen Argus der Myth.); - bewaker, quer, v. n., den kunstregter spelen.
besp iede r . •c pion: - jalreroeli echtgenoot m. Des
Ailsté, e, adj. [Bot.] Von angels of baard
voorzien (als de korenaren).
)ïUx ii % g[5 ((11(1 d u'oak:o,ne , scherpziende aagen.
Aristiforme , adj. [Bot.] Angel- of baard- [H. H.] Een nwt zwarte punten geteekende
viech; - de paauwfazant m.; - zekere gevlekte bra- vormig.
-

.

ARISTOCRATE

ARME.89

-

Aristoerate, m. Aanhan g er van de reqéring
der adellijken en voornamen, aristo1'raat m.
Aristocratie, 1. Adeiregéring, f., regéring der
adellijken en voornamen, der patriciers, a r i s toicratie f. (in tegenstelling met démocraLie); de
gezansentljke qrooten van een' staat.
Aristoeratique, adj. Wat tot de heerschappij
des adels behoort, haar begunstigt, a r i s t o Is 'r atisch. - ( fig.) Manières ar-s, deftige, waardige,
grootsche manieren.
Aristocratiquement, adv. Naar de wijze
der aristokratie; -op magthebbenden, hoogen toon
of trant.
Aristoeratisei- , v. a. Een' aristokratischen
vorm geven (aan eene regé'ring); - tot arwto/craat
maken , aristoleratische gevoelens inboezemen. S'ARISTOCRATISER, C. pr. Den aristokratischen regéringsvorm aannemen; - cie partij, de gevoelens
der aristoicraten omhelzen.
-1- Aristocratisme, m. liet stelsel der aristokratie.
Aristo-dérnoerate , m. Aanhanger , voorstander van de gemengde adel- en volksregering,
aristo-demokraat rn.
Aristo-dérnoeratie, t. Adel- en voiksregéring f., regéring, bijwelice de magt tusschen adelen
volk verdeeld is, aristo-demokratie f.
Aristo-déniocratiqite, wij. Wat de a eisto-densoleratie betreft.
Aristoloehe , t. [Bot.] Baarwortel, holwor
m., sarazijnskruid n.
-tel
Aristotoehé , e , Aiistoloehiaeé , e of
Aristoloehié, e, wij. ]Bot.] Naar den baar-

hansworstenpak; (fig. en fam.) een uit niet-bijeenpassende deden zamengesteld geheel n., een uit velerlei schrijvers zamengeflanst werk n.

Arlequinade, f. Hansworstenstreek m., pots,
poets, klucht f.; - kluchtspel n.
Arlequine, f. Karakterdans in., aan de rol
van harlekijn eigen, hansworstendans; wijs van
dien dans; - eene als harlekijn gekleede vrouw.
Arlequiné, e, adj. [H. n.] Zeer bontkleurig.
Arniada , t. (spaansch) Oorlogsvloot, zeeuitrusting t., bepaaldelijk de zoogenaamde onoverwinnelijke vloot t., die Philips H. van Spanje in 1588
tegen de Engelschen en Nederlanders uitzond.
Arinadille, t. Kleine oorlogsvloot, inz. het eskader of smaldeel van 6 of 8 schepen, waarmede
Spanje den vreemdelingen de havens van Mexico
en Nieuw-Granada afsloot.
H. n. ] Schildvarken, pantserdier, gordeldier m., armadil m.
Armand, m. [Maréch] Paardepap t., ter opwekking van den eetlust en tot versterking.
Arinatetir, m. [Man.] Scheepsreeder, scheepsbevrachter; -. kaper, kaper -kapileio,vrjbuiter m.;
- kaperschip, gewapend koopvaardijschip n.
Armature, f. Beslag n., ijzeren banden, die
de deden van eene machine, van een getimmerte
enz. zamenhouden, bandijzers; - aangebragte krijgssieraden en zegeleekens op praalgraven, triumfbo
- [EI. a.] Metaalkorst t. om de figuur--genz.
steenen, harnas n. - [Phys.] Plaat van koper of
-

[

zacht ijzer aan den natuurlijken magneet, bewapening, krachtverhooging t. van den zeilsteen.
[Mus.] Gezamenlijke sleutelteekens. - [ Charp. ]
Arm- au cinti'e, stelling f. tot het bouwen van een
wortel gelijkende.
gewelf.
Aristoloehique, adj. en subst. in. De kraamArme, t. Wapen, verdedigingswerktuig, gezuiveringen en maandstonden bevorderend (middel). weer n. Arme o ffensive, aanvalswapen. Arme
AristotélicieH , ne, adj. Overeenkomstig met défensive, verdedigingswapen, bescherm- of schutde leer van Aristoteles (fransch Aristote). - Als wapen (kuras, helm enz.). Arme a feu, vuurwasubst. rn. : Aanhanger m. dier leer.
pen (pistool, geweer, kanon). Arme blanche,
ArstotéIiqie , adj. Wat tot Aristoteles of blank wapen, houw- en steekwapen (sabel, degen,
zijne leer betrekking heeft.
bajonet, dolk, lans). Arme de jet, werpwapen,
Aristotéliser, v. n. Op de wijze of naar de be- werpgeweer. Arme d'hast, stootwapen (met lange
ginselen van Aristoteles redenéren; - (fig.) met schacht). Arme de trait, schiet- en slingerwapen.
stijfhoofdiqheid redenéren.
Aristoté li sme, m. De leer of wijsbegeerte t.
van Aristoteles.
Aristnlé , e, [Bot.] Met zeer kleinen baard
of kleine angels voorzien.
Arithmaneie, z. v. a. A1UTHMOMANCIE.
Arithrnétieieii , m. -ne, t. Rekenmeester m.,
rekenmeesteres 1., rekenkundige m. en f.
Arithmétique, t. Rekenkunde, rekenkunst 1.
Ar- uisiverselle, spécieuse of Iittérale, algemeene
rekenkuest , letterrekening, algebra 1. Ar- vulgaire of numérale , gewone rekenkunst, cijfer .
-

kunst. Ar- pratique, spéculative, toegepaste, zui
vere rekenkunst. Ar- décimale, tiendeelige of decimaal-rekening. Ar- politique , burgerlijke of staatsrekenkunst.
Arit li métique , adj. Rekenkundig, rekenkunstip, ari thmetisch. Machine ar-, rekenwerktuig n., cijfermachine t.
Aii th métiquement, adv. Naar de regels der
rekenkunde, rekenkunstig, a r i th m etés cli.
Arithniographe, m. Zeker rekenliniaal n.
Arithrnogriphie, 1. Kunst om de waarden
der grootheden door vastgestelde teekens voor te
stellen en die uitdrjekkinqen tot den eenvoudigsten
vorm te herleiden. - Arithmographique, adj
Wat tot die kunst betrekking heeft, ar i thin a-

graph isch.

Arithniologie, t. Wetenschap 1. der grootheid-meting in 't algemeen; - leer f. van de geheime, wonderbare eigenschappen der getallen.
Arit li mologique, adv. Wat die wetenschap
betreft, arit/imologisch.
At-ithalornancie , t. Waarzegerj t. uit getallen.
Ai-ithinornètre, adj. Rekenwerktuig met logarithmische afdeelingen, waarmede omslagtige berekeningen vlug en juist worden uitgevoerd.
Ant timonomie, f. Getallenwet t.
Arithrnoplaniinètre, m. Onlangs uitgevond en e reken -machine 1.
Aiieqnin, m. Harlek ijn ni., een der komische maskers van 't oude italiaansche tooneel; hansworst, potsenmaker, qrappenoiaker m.;
naam eener soort van Icolibri, - Habit dan-.,

Arme courtoise of de parade, stomp of tournooi-

wapen. Arme a outrance, scherp wapen. - Ook
gebezigd ter aanduiding van de verschillende soorten van troepen, die een leger uitmaken: L'arme

de l'infantenie, de la cavalerie, de l'artillenie, du
génie, het wapen der infanterie enz. - ( fig.) Al

wat dient om een' persoon, vooroordeelen, dwalingen enz. te bestrijden : Les armes de l'é]oquence,
de la vérité, de Ja calomnie, de la beauté etc.
(Lee.) Faire arme de tout, elk middel aangrijpen.
- Al wat aan de dieren tot aanval of verdediging,
aan de planten tot beschutting dient (klaauwen,
tanden, horens enz.; stekels, dorens). - Zeer dunne.
en breede handzaag (der klaviermakers,, schrijnwerkers enz.) - MIMES, p1. Geweer n., wapens,
wapenen; - beroep n. der wapenen, oorlog m.; krjgs'Iaad t., wapenfeit II.; - wapenrusting f.,
wapentuig n.: Porter, présenter les armes, het
geweer schouderen, presentéren ; Porter des anmes, de wapens dragen, dienen, in krijgsdienst
staan; Aux armes! te wapen! En venin aux
a r mes, den oorlog beginnen ; Poser les armes,
de wapens neêrleggen, zich overgeven; een' vrede of
wapenstilstand sluiten; Rendne les armes, de wapens aan den overwinnaar overgeven; (fig.) zich
overwonnen bekennen; Etre sous les armes, in de
wapens zijn, onder 't geweer staan; - ( fi g.) heel
netjes opgeschikt zijn, vlag en wimpel bij hebben.
(van eene vrouw sprekende). (fi g.) Faire tamPer
les armes des mains P qn., iemand bevredigen, vermurwen, zijn' toorn doen bedaren. Faire passer
on soldat par les armes, eenen soldaat (bij vonnis
van den krijgsraad) doen doodschieten. Faire ses
premières armes, zijn' eersten veldtogtdoen. Suivre

Ia carrière des armes, Prendre le métier des anmes, de krijgsdienst kiezen. Alexandre porta ses
armes jusque dans les Indes, Alexander voerde
den oorlog tot in Indië. Il étonna le monde par
l'éclat de ses armes, hij verbaasde de wereld door
zijne schitterende wapenfeiten. Endossen les armes,
de wapenrusting aantrekken. - (Proc.) Les armes
sont jounnalidres, 'tgeluk derwapenen, deoorlogs kans, is wisselvallig; (fig.) de fortuin is onbestendig; 't kan verkeeren. - Armes wordt inzenderheld in 'tschermen gebruikt: Maî tre d'armes, scherm-
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meester; Faire, tirer des armes; schermen, vechten. patience, de courage, zich met lijdzaamhezd, niet
'Firer dans, hórs, sur, sous les armes, den stoot geduld wapenen. S'armer du signe de la croix, zich

tusschen, buiten, boven, onder de armen rigten. I1
a les belles armes, hij heeft een' schoongin stand
big 't schermen. Mettre les armes a in main a qn.,
iemand de eerste lessen in 't schermen geven. ,Salut
des armes, begroeting met de rappieren vóór den
eersten stoot. - AIIMES, pl. [Bias.] Wapen, wapenschild n. Armes de famille, stamwapen, familiewapen.
Arme, e, adj. (en part. passé van armer) Gewapend. — ( fig.) Arme de courage, de patience,
met moed, geduld gewapend of toegerust. — Arme
à la légère, ligt gewapend. (fam.) Armé jusqu' aux
dents, armé de pied en cap, van 't hoofd tot de
voeten gewapend ; ( fig.) geheel toegerust, op al wat
gebeuren kan voorbereid. — A main armee (loc.
adv.), met geweld, met de wapens in de hand. —
Aimant arme, gewapende, d, i. beslagen magneet. —
[Blas.] Gewapend (van dieren, wier slagtanden
van andere kleur zijn dan hun lijf; ook van pijlen
en andere wapenen, welker punt eene andere kleur
dan de schacht heeft) .

Armech, z. ARMLET.

Arrnée, f. Lener, heer of heir, krijgsheer, heereer n., a r m e e f. Armee de terre, landleger,
leger te land, landmagt f. Armée navale of de mer,
zeemagt, oorlogsvloot f. Armée en campagne, leger
te veld, veldleger. Armée volante, vliegend leger.
Le Dieu des armbes, de God der. heirscharen. —
(fig.) Groote menigte.
Armeline, f. Hermelijn-vel of -bont n.
Armeiuent, m. Wapening, uitrusting, bewa-

pening (van een' soldaat, van eene vesting enz.),
krijgstoerusting f., oorlogstoestel m., voorbereiding f.
tot den oorlog. [Mar.] Bemanning, uitrusting f.
(van een schip, eene vloot); de manschap zelve. Il
y a dix vaisseaux en arm-, er worden tien schepen uitgerust. — [Mus.] Arm- de la clef, het zet
-tendrsluk.
Arménien, m. -ne, f. Armeniër m., Armenische f. L'ARMÉNIEN, m. de armenische taal. — ARAIENIEN, NE, adj., soms ARMENIQUE, armenisch.T erve
arm -ne, robijnzwavel f. — Pierre arm -ne, of als
subst. arménienne, f., armenische steen, uit kalk of
kwarts bestaande, met koper - lazuur gemengd.
Arinéniste, m. Kenner m. van 't armenisch.
Arinénite of Armentine, f., z. V. a. Pierre
arménienne, z. ond. ARNIENIEN.
Armentaire, adj. [11. n.] Wat tot de kudden
betrekking heeft. — ARMENTAIRE, f. pl. [H. n.]
Paardevlieg, brems f.
Armenteux, ease, a j. Veerijk (land).

Armentine, f., z. ARíl1ENITE.

Armer, V. a. Wapenen, van wapenen voorzien,
ten oorlog uitrusten. Armer qn. chevalier, iemand
tot ridder slaan. — De wapens doen opvatten, in de
wapens brengen. — Toebereidselen ten oorlog maken, troepen ligten, vestingen versterken enz. (in
dien zin zonder voorwerp gebezigd) : Le grand
Seigneur arme puissamment contre la Russie. —
[Mil.] Armer une batterie, eene batterij van geschut voorzien. Armer un canon, den kogel op 't
kanon zetten. Armer un fusil, den haan van een
geweer spannen. [Mar. ] Armer un bótiment, een
schip uitrusten. Armer les avirons, de riemen klaar
maken, uitleggen. — (fig.) In 't harnas jagen, opzetten, ophitsen, verbitteren: Ses vices ont armé
tous les honnêtes gens contre lui. — [Tech.] Beslaan, voorzien, het eene voorwerp met het andere
versterken: Armer un aimant, een' zeilsteen wapenen of beslaan; Armer une poutre de bandes de
for, ijzeren banden om een' balk leggen. — (lig.)

door het teeken des kruises tegen gevaar beschutten.

S'armer de la prière, troost, kracht in 't gebéd zoeken. S'armer contre la faim, la soif, op zijne hoede

zijn, de noodige voorbehoedmiddelen nemen tegen
honger, dorst. S'armer contre le malheur, zich
voorbereiden op het ongeluk. — [ Man.] S'armer
contre le mors, het op 't gebit zetten (van een paard,
als het de tong zóó plaatst, dat het gebit werkeloos
wordt) . S'armer contre son cavalier, weêrspannig
zijn, niet naar toom, sporen of woorden luisteren.
Armet, m. Stormhoed, helm m. (van de doolende
ridders der oude romans.) — [ Mar.] Ankers en meer
een vaartuig op de reede (in de Levant),.-touwenva

Arrnifère, Armigère, adj. Wapendragend.
Armillaire, adj. [Astr.] Sphère arm-, uit

vele ringen zamengestelde beweegbare bol m., om de
inrigting des hemels en de beweging der sterren
voor te stellen, a em i l l a i r - sfeer f.
Arrnillé, e, adj. [H. n.] Met een' ring, anders
gekleurd dan 't overige lijf.
Armilles, f. pl. '[Arch.] Ringvormige bandjes
om het dorisch kapiteel.

Armninianisme, m. [Bist. rel.] Leer f. van
Arminius en zijne aanhangers.
Arminien, ne, adj. en subst. Arminiaansch,
remonstrantsch. Arminiaan, remonstrant.
Armipede, adj. [H. n.] Met gewapende voeten.
Armistice, in. Kort bestand n., korte wapen
wapenschorsing f., schorsing der v2,1--stilandm.,
andeljkheden.
Armogan, m. [Mar.] Gunstige gelegenheid f.
(Alleen in de Middell. zee in gebruik.)
Armoire, f. Kast, kas f. (Prov. et fig.) Faire
son arm-, de gelegenheid waarnemen om zich te
verrijken of om voorraad voor de toekomst op te
doen; zijn' slag slaan.
Armoiries, f. pl. [Bias.] Wapen, wapenschild,
geslacht- of familie-wapen n. Livre darm-, wapenboek, armoriaal n.
Armoise, f. [Bot.] Bijvoetm., St.-Janskruid n.
-- [Corn.] , z. v. a. ARMOISIN.
Arnnoiseur, euse, f. 4rmozijn-maker m.,
- maakster f.
Arnloisin, m. Armozijn n., zeer dunne zijdestof.
Armon, m. [Carr.] Tang, disseltang f.
Armorial, e, adj. Wat de wapenschilden betreft, wapenkundig (m. plur. armoriaux.)
Armorial, m. Wapenboek, armoriaal n.
Armorier, v. a. De wapens of het wapenschild
op iets zetten, schilderen of graveren.
Armorique, adj. [Géogr.] flan zee gelegen.
Armoriste, m. [Bias.] Wapenkenner, wapen- of blazoenkundige m., schrijver over de wapenkunde.
Armure, f. Wapenrusting, rusting f. — [Phys.]
Beslag n. of wapening f. van een' magneet. -[Tech.] IJzerwerk of beslag n. van een werktuig
in 't algemeen. — [ Mar.] Arm- de mats, z. V. a.
JUMIELI.E. — ( fig.) Bescherming, beschutting f., ver
-wermidln.:
La patience est une armure.
Armurerie, f. Kunst f., beroep n. van denwapensmid; wapensmidswinkel m.; wapenmagazijn n.
Armnrier, m. Wapensmid, wapenfabrikant,
geweermaker; wapenverkooper m.

Arnaldie, f. [Méd.] z. v. a. ALOPECIE.
Arnica, m., of Arniqu.e, f. [Bot.] -4rnica, wol verlei f., boschkruid, longkruid, valkruid n.
Arnieine, f. [Chim.] Bittere hars f. uit de arnica.

Arnique, z. ARNICA.
Aroïde, e, adj. [Bot.] Naar kalfsvoet gelijkend.
Aromate, m. Geurige, welriekende kruiderij f.
Versterken, kracht geven, sterk, gehard maken: specerijachtig middel n., specerij f., a r o m a a t n.
Arom ati que , adj. Kruidig , specerjachtig,
La philosophie nous arme contre la pauvreté. —
(fig.) Armer ses ongles, zijne nagels scherpen, wet- geurig, welriekend, a ro in a t is c h.
Aromatisation, f. Kruiding, geurigmaking f.
ten. — [Mus.] Armer la clef, den muzijksleutel van
de vereischte teekens voorzien. —[Kort.] Armer un (van artsenijen, spijzen).
Aromatisé, e, adj. (en part. passé van arojeune arbre, een' jongen boom door stekels beveiligen. — [ Faut.] Armer l'oiseau, den valk de matiser) Gekruid, geurig gemaakt.
schelletjes aan den poot binden. — [Bias.] Armer
Aromatiser, v. a. Geurig of welriekend
maken, kruiden, kruidig maken (van artsenijen,
un écusson, de wapens op een schild plaatsen.
spijzen) . — S'AROMATISER, V. pr. Gekruid worden.
S'ARNER, v. pr. Zich wapenen; de wapens opvat
Aromatite, f. [Minér.] Edelgesteente n. van
oorlog aandoen. — (fig.) S'armer de qn.,-ten,d
-

iemand als verdediger, voorspraak, steun gebrui-

ken. S'armer dun manteau, d'up paraplure,
zich van een' mantel, een regenscherm (ter beschut-

den geur en de kleur der mirrhe, mirrhe -steen m.
Aromatophore, m. [Ant.] Slaaf, die de geuripe kruiden droeg. Als adj.: een' kruidengeur van

ting tegen koude en regen) voorzien. S'armer de zich gevend.

ARO)TATOPOLE
Aromatopole, m. [Ant.] Koopman m. in geu-

rige kruiden.

Aráme, m. Het aangenaam riekend of geurig

beginsel der plantenstoffen, planten- of kruiden

-geurm.,aon
Aronde, f. [H. n.] Volksnaam der zwaluw f.; —
zwaluwstaart m., zeker schelpdier; — ook eene soort
van vliegenden visch. — [ Charp.] Queue d'aronde,
zwaluwstaart m. — [ Fort.] En queue d'aronde,
zwaluwstaartvormzq (aangelegd).
% Arondeaa, Arondelat, Arondelet, m.

(verklw. van aronde) Zwaluwtje, jonge zwaluw.
Arondelle, f. [Pêch.] Steeknet n. — [Mar.]
Ar- de mer, ligt bezeild vaartuig n.
Arpailleur, z. ORPAILLEUR.

--

ARRENTER.
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adem door (b. V. werken of schrijven, zonder zijne
plaats te verlaten) .
Arracher, V. a. Uitrukken, uittrekken, los
uithalen, afrukken, wegrukken, afscheu--ruken,
ren, uitscheuren, uitroeien, uitwieden. -- (fig.)
Iets met moeite of list verkrijgen,, afpersen. ontlokken. Arr- un secret, un aveu a qn., een geheim, eene bekentenis uit iemand krijgen. Arr- des
larmes, des soupirs a qn., iemand doen weenen,
zuchten. — Afbrengen, aftrekken, onttrekken, met
geweld verwijderen; Arr- qn. au jeu, aux plaisirs
du monde, iemand van 't spel, van de wereldsche
vermaken afbrengen. On ne saurait lui arr- cette
opinion de l'esprit, men kan hem maar niet van
dat gevoelen afbrengen. Arr- la vie à qn., iemand
gewelddadig het leven benemen. — (Prov. et fig.)
Arr- une dent a qn., iemand eene veér uittrekken of eene kies trekken, van iemand, die vasthoudend is eene som gelds weten le krijgen. II

Arpége, m. [Mus.] Het snel achtereenvolgend
(harpachtig) aanslaan of breken der toonen van
een accoord, in plaats van ze allen gelijk te doen
hoorgin, toonbreking f., harpslag m., arpeggio
(ital.) fl; — eene les in 't arp e g g i o.
vaut mieux laisser son enfant morveux que de
Arpégé, e, adj. (en part.assé van arpéger) lui arr- le nez, men moet een gering kwaad dulSnel achtereenvolgend aangeslag
en. Accord arp -, den om geen grooter te veroorzaken. — S'ARRAPassage arp -, Notes arp -es.
CHER, v. pr. Uitgerukt enz. worden; — zich uit
Arpégeni ent, m. [Mus.] De wijze, leerwijze
V. de haren); — zich losmaken, zich-ruken(b.
zelf
(z.
van 't arpeggio; ook 't arpeggio
arpège).
ontrukken , zich onttrekken; — elkander uitrukArptger, V. a. [Mus.] Arpeggio's maken, a r- ken (de haren). — (Prov. et fig.) Its ons été sur
p e g g é r e n, de toonen van een accoord snel ach le point de sari- les yeux, zij hebben een' hoogaanslaan of breken. — Ook als v. a.-ternvolgd loopenden twist met elkander gehad, zij zijn gewelgebruikt: Arp- les notes, les accords; — en als v.pr.: dig met elkaar aan den gang geweest S'arr- une
accords
doivent
s'arpéger.
épine du pied, zich gelukkig uit eene netelige omCes
Arpent, m. Oude fransche landmaat f., mor standigheid redden. — S'arr- une personne, au
(Loc. fam.) ha le nez of le visage dun arpent,-gen. livre, om het zeerst naar iemands omgang of
hij heeft een' ellenlange neus, hij zet een ellenlang bezoek streven, elkander een boek als uit de hangezigt.
den halen om het te lezen.
Arpentage, m. Het landmeten; landmeting,
Arrachoir, m. Boomuitrukker m. (zeker werk
landmeelkunst f.
worteltrekker m. (om de wortelstukken van-tuig);
Arpenté, e, adj. (en part. passé van arpenter) uitgerooide boomen uit te halen).
Gemeten: Pré arp -, Terre arp -e.
Arracheur, m. Uittrekker m., enkel gebezigd
Arpenter, V. a. Landmeten; meten of opnemen. in: arr- de dents, tandentrekker; arr- de cors,
Arp- a la chalne, a pas of en marchant, met den likdorentrekker m. Arr- de pommes de terre, aard
ketting, met den slap meten. — ( fig. et fam.) Met
— Mentir comme un arr- de dents,-apelog.
groote en snelle schreden gaan, snel a fstappen. Arp - Onbeschaamd liegen. - ARRACHEUSE, f. [Chap.]
le terrain, wakker doorstappen. — Ook zonder voor
Uitpluisster f. van 't beverhaar.
gebezigd : Voyez cómme it arpente ! Zie hem-werp
Arraehis, m. [Admin.] Het ongeoorloofd uitde beenen eens na zich halen ! — S'ARPENTER, V. pr. halen van jonge booroen. — [ Agric.] Een met bloote
Gemeten worden.
wortels uitgetrokken stek m.
Arpenteur, m. Landmeter m.. — (fam.) Vlug en
Arraisonner, v. a. Bepraten, overhalen, oversterk voetganger m. — [ EL. n.] Volksnaam van den reden. —[Mar.] Arr- un vaisseau, een schip praaijen
grooten pluvier m.
om te weten van waar het komt en waarheen het
Arpentetise, f. Rups, die zich met gelijkmatige bestemd is. - S'ARRAISONNER, v. pr.: S'arr- aver
groote schreden voortbeweegt, spanrups f. (ook géo- qn., iemand tot reden willen brengen.
mètre geheeten) .
Arranner, V. a. [Tech.] Een stuk laken, sergie
Arqué, e, adj. (en part. passé van arquer) enz. ter uitrekking op het raam spannen.
Boogs- of gewelfsgewijs gekromd, gebogen. Jambes
Arrange, e, adj. (en part. passé van arranger)
arquées, kromme beenen.
Gerangschikt, geschikt, geregeld, vereffend.
Arquelinsade, f. Buksschot, schot, n. met een
Arrangement, m. Rangschikking, schikking,
vuurroer. Eau d'arq- of eau vulnéraire spiritueuse), ordening, regeling, regelmatige plaatsing; orde f.,
schotwondwater n. (vroeger tegen schotwonden aan regel m., regelmaat f. — bijlegging, bevrediging,
-gewnd). minnelijke schikking f., vergelijk n. —Arrangements,
Argaehnse, f. Oud vuurroer n., buks, don- m. pl., Maatregelen, schikkingen (om eene zaak ten
derbus f. Arq- à vent, windroer.
einde te brengen, om tot een doel te komen).
1- Arquebuser, v, a. Met eenvuurroer dooden;
Arranger, v. a. Rangschikken, schikken, regeldoodschieten (als krijgsstraf.)
matig plaatsen, regelen, in orde brengen. Arr- son
Argnehaiserle, f. Vuurroermakerskunst f. temps, zijn' tijd geregeld verdeelen. Arr- sa vie,
of -beroep n., vuurwapensfabrijk f. ; handel in. in zijn levensgedrag regelen. Arr- un plan, een plan
behoorlijk ontwerpen. — Bemiddelen, bijleggen, in
of winkel m. van draagbare vuurwapens.
Arginebnsier, m. Voormalig buks- of busschie- der minne schikken, een vergelijk treffen. — (Fam.
ter m., soldaat met eene buks gewapend, scherp et iron.) Arr- qn., iemand teregt zetten, scherp
geweermaker m. ; —-schuter;n:vomak, teregt wijzen; ook: iemand door woorden of daden
lid n. van een buksschieters- gezelschap.
mishandelen. La pluie, le vent vous a bien arArguer, P. a. Boogsgewijs krommen of buigen, rangé, de regen, de wind heeft is mooi toegetakeld.
ombuigen (eene plank, een scheepsboord, een stuk Cela m'arrange, dat lijkt mij. Cela ne saurait
ijzer) . — ARQUER, V. n. Buigen, krom of gebogen m'arr-. dat past of lijkt mij niet. - S'ARRANGER,
worden, doorzetten: Cette poutre commence a V. pr. Zich schikken, zich scharen, in zekere orde
arquer. — S'ARQUER, v.pr, Krom trekken; krom geplaatst zijn; — zekere houding aannemen om iets
te doen; — schikking maken; -- het met iemand
of gebogen worden.
Arquaet, m. [Manuf.] Draad- of touwraam n. — eens worden; met elkander een vergelijk treffen,
IJzeren draadhouder m. van een' zijdehaspel.
in der minne vereffenen, 't geschil bileggen: -- orde
% Argnre, f. Boogsgewijze kromming.
op zijne zaken stellen. — S'arr- chez soi, zinhuis,
Arrachage, m. ] Agric.] Het uittrekken der zone woning in goede orde brengen, naar zijn gewortels, netels enz.
mak inrigten. S'arr- avec ses créanciers, een ver
Arraché, e, adj. (en part. passé van arracher)
zijne schuldeischers treffen. Qu'il s'ar--gelijkmt
Uitgerukt, ontrukt enz. (z. ARRACHER) .
range comme it voudra, hij moet maar zien hoe
Arracheinent, m. Uitrukking, uittrekking, hij 't stelt.
uithaling f. - ARRACHEMENTS, m. pl. [Arch.] BeArrasement, m., z. ARASEMENT.
gin n. der gewelfkromming, aanloop m.
Arrases, f. pl., z. ARASES.
Arrache-pied (d'), Loc. adv. et fam. Ach
Arrentement, m. Verpachting; pachting f.
onafgebroken, zonder ophouden, in éénzen-tern,
Arrenter, V. a. Verpachten, Pachten.
-0
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Arréraer, v. n. Renten of schulden laten
oploopen (door ze niet jaarlijks af te doen).
Arrérages, m. p1. Het verschuldigde, vervallene van een inkomen, rente, huur of pacht. Ach
renten of schuld t., achterstand m.
-tersalig
Arrestation, t Aanhouding, gevangenneming,
gijzeling; gevangenzitting C., a r r e s t n.; vroeger
ook : beslaglegging C.
Arrestographe, m., Z. ARRETISTE.

Arrét, rn. Beslissende uitspraak, reqtspraak f.,
vonnis n.; - (fig.) Les arrêts de Ja Providence,
de raadsbesluiten der Voorzienigheid. Les paroles
de eet homme soot des arrêts cans appel, de waarden van dien man zijn bepaalde uitspraken. Beslag n., beslaglegging; gijzeling, verzekerde bewaring, gevangenzetting, in hechtenis neming f., arre s t n. Faire saisie et arrèt entre les mains dun
tiers (Faire saisis-arrêt), beslag leggen op gelden
of goederen, die een derde onder zich heeft. Besluit, gegeven woord n., afspraak f.; bestendigheid f. - (fig.) 11 na point darrêt, eest on esprit
sans arrêt, 't is een man, waarop men zich niet
verlaten kan, hij is veranderlijk en ligtzinniq.
Temps d'arrêt, korte tussc/ienpoozen, rusttijden
tussc/ien zekere regelmatige beweingen. - [ Man.]
Op/ioudinqs- of stilhoudingswijze f. van een paard,
halte f., stilstand m. - [Chass.] Het stilstaanvan
den hond als hij 't wild ruikt, het staan. Tenir
Ie gibier en arrêt, vóór 't wild blijven staan. Foreer l'arrêt, zich op 't wild werpen voor de komst
des jagers. - [ Ann. obey.] Dat gedeelte van het
tuig, waarop een ridder zijne lans liet 'rusten.
Mettre la lance en arrêt, de lans inleggen, aan de
zijde drukken, vellen. - [ Armur.] Rust f. van
een schietgeweer. Fusil en arrêt, geweer met den
haan in rust. - [ Hon.] Pal m. van een horologie. - [Coutur.j Spinnetje n., om het inscheuren
der openingen te beletten. Arrèt de chemise, hartje n. - [Sell.] Broekriem. - [ Jard.] Kleine
hoogte t., dammetje n. ter afleiding van 't water. [Chir.] Werktuig ter vastlegging van zekere deelen, breukhouder m. - ARRETS, M. p1. [Mil.]
A r r e s t n., kamer- of huisarrest, verbod aan een'
krijgsman van gedurende zekeren tijd uit te gaan.
Arrêts forcés of de rigueur, streng arrest, volstrekt verbod van uitgaan, zelfs in de diensturen.
Arrêts simples, eenvoudig arrest, verbod van uitgaan buiten de diensturen.
Arritant, m. [Tech.] Ophouder m. (in 't
kousenweefgetouw).
.lrrêté, m. Besluit, eindbesluit n., vaststelling,
bepaling 1. door verscheidenepersonen in eene raadplegende vergadering. Arr- de compte, afsluiting
van rekening.
Arrlté, e, adj. (en part. passe van arrêter)
Vaststaand, bepaald: Opinion arr-e. - Vastgesteld, bepaald: Affaire arr-e. - Wederhouden,
gestuit, belet: Torrent arr- par une digue. Aangehouden: diligence arr-e par des voleurs. N'avoir pas la vue arr-e, geen vast, juist gezigt
hebben. Ii na pas l'esprit bien arr-, hij is niet
heel verstandig. (In beide laatste beteekenissen allien in ontkennenden zin gebruikt) . - [ Peint.]
Dessin arr-, composition arr-e, geheel afgewerkte
teekening, schets. - [ Bias.] Anirnaux arr-s, dieren op vier pooten en op dine lijn.
Arrte-boeuf n. [Bot.] Prangwortel m., stalkruid n., ossebreker m. (Plur. arrête-boeufs.)
Arréter, v. a. De beweging, den loop of voortgang van iets beletten: stuiten, tegenhouden, wederhouden, stilhouden, ophouden, vasthouden, terughouden, doen stilstaan, stremmen. Arr- une himorrhagie, eene bloedvloeijing stelpen. Arr- la
sédition, het oproer stuiten. Arr- Ja marche des
affaires, den gang der zaken stremmen. - In de
rede vallen: En eet endroit de son discours, je
l'arrêtai, toen hij zoo ver gesproken had, viel ik
hem in de rede. - Aanhouden en gevangen nemen,
vatten, gevangen zetten, a r r e s té r e n ; gijzelen
(voor schulden). - Geregteljk in beslag nemen,
beslag leggen op : Les crianciers ant fait arr- sa
voiture et ses chevaux, zijne schuldeischers hebben
beslag gelegd op zijn rijtuig en zijne paarden. Bespreken, af/muren, voorloopig in huur nemen,
bestellen : Arr- une place it Ja diligence, Arr- un
domestique, on logement. - Bepalen, vaststellen;
besluiten, het eens worden. In dien zin ook onzijdig gebezigd; J'ai arrête en moi-meme do.. ik
. 2

heb bij mij zelven vast besloten.... - Vestigen
(de blikken, de aandacht), doen rusten op, vertoeven bij: Arr-es yeux, sa pensie sur un objet,
zijne oogen, zijne aandacht op iets vestigen —Vastzetten (wat los is of zich beweegt), bevestigen, onbewegelijk maken; als zeeterm : vastsjorren. Arr
une planche avec des clous, eene plank vast spijkeren. - [Corn.] Arr- un compte, des parties,
eene rekening, posten afsluiten. - [Coutur.j Vaststeken, vasthechten (bij den laatsten steek); een
spinnetje of hartje maken. - [ Jard.] Inkorten,
afsnijden (de te lange of overtollige takken of
spruiten), laag houden. - [ Chass.] Ce chien arrite des perdrix (of enkel: U arrête), die hond
staat voor patrijzen (en geeft zó0 den jager te
kennen waar zij zijn). - [ Impr.] Arr- Ia forme,
den vorm opkooijen, met wippen vastzetten. ARRETER, v. n. Stil houden, ophouden (om ergens
te vertoeven): Nous arrètames dans an village pour
faire boire nos chevaux, wij hielden in een dorp stil,
om onzen paarden drinken te geven. - S'ARRETER,
v. pr. Ophouden, stilstaan, blijven staan: S'arr
tout court, eensklaps blijven stilstaan; plotseling
zijne rede afbreken. - Zich ophouden, vertoeven,
blijven: Ii sect arrêtë dans toutes les principales
vIlles d'Allemagne. - Zich bepalen, een besluit
nemen, besluiten : Prenez une resolution et sachez
vous -1r arrêter, neem een besluit en weet er bij te
blijven. - Acht slaan, acht geven, letten, zich storen, zich bekreunen: 11 ne faut pas s'arr- a ce
qu' ii dit, men moet geen ac/it slaan op (zich niet
storen aan) 't geen hij zegt; S'arr- aux apparen ces, op den schijn letten, zich aan den schijn houden. - (Prov. eb fir.) S'arr- en l)eau chernin, te
/ialver weg staan blijven; eene onderneming opgeven, als haar welgelukken ophanden was. Elkander tegenhouden.
Arrêtiste, of Arrétographe, rn. Verzamelaar iii. van geregtelijke bes/uiten en vonnissen.
Arrétoir, m. [Tech.] Houvast n., vasthouder m. ; ijzeren tand op den stormrug des' bajonet; uitstek om de beweging van 't eene ding op
het andere te beletten enz.
Arrhenient, 111. Iletvooruit of op hand geven
van een gedeelte der kooppenningen, voorheen inz.
gebruikt bij den verkoop van het te veld staande
graan of gewas.
Arrher, V. a. Geld op hand geven (om zich
daardoor van een' koop te verzekeren).
Arrhes,, f. Pl. Handgeld n. (aan den verkooper of verhuurder gegeven tot zekerheid van
eenen koop of huur), godspenning, huurpenning m.;
- onderpand n., waarborg rn : Les bonnes oeu
vres soot les arrhes du salut, de goede werken
zijn onderpanden, waarborgen der zaligheid.
Arrièie. »lip. et adv. Weg, van hier. Ze/demo
alleen .g('bruilst th,, als tusscimenwerpsel in zegswijzen, waardoor men gebiedt henen te gaan en om
afkeer of verachting uitte drukken:Arrière, les médisants ! Weg met, ver van hier de kwaadsprekers!
—Als voorvoegsel komt het in eene menigte woorden voor en beteekent een achter zijn, later zijn.
In de gedaante van bijeoegeljk naamwoord komt
het voor in den scheepsterm : Vent arrière, voorden-wind, wind van achteren. Aller vent arrière,
vlak voor 't lapje varen. -EN ARMERE, bc. adv.
Achteruit, achterwaarts, beroep, ruggewaarts ; ten achteren. Ii est en arr- de trois termes, hij is
drie termijnen (betalingen) ten achteren. Etre en
arr- de son siècle, geen' gelijken tred met zijne
eeuw houden. (fam.) Il vous loue en prése
nce et
vous déchire en arrière, hij prijst u in 't gezigt
en lastert u achter den rug. - En arrière de la
ligne de bataille, achter de slaglinie.
Arrière, m. [Mar.] Achterschip n., de helft
des vaartuigs van den grooten mast tot den achtersteven.
Arviéi'é, e, adj. (en part. passé,van arriérer)
Verachterd, achtergebleven (z. ARRIERER).
Arriéré, m. Achterstand rn., staatsschulden,
welker betaling uitgesteld is; elke achterstallige
schuld; (soms ook) onafgedaan gebleven, niet op
zijn' tijd verrigt werk n.
An-ière-ban, m. Voormalig opontbod n. des
adds tot den krijg; :_ de gezamentljke edellieden,
wie dat opontbod gold. (Plur. arrière-bans); laatste en algemeene oproeping f. Ier wapening, landstorm rn.
-
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Arrière-bee, m. [Arch.] Boek, kant m. van
eiken brugpijler stroornafwaarts. (Plur. arrièrebees.)

Arrière-bouehe, f. [Anat.] Achtermond m.,
slokdarms/soofcl, z. v. a. PHA R YNX. (Plur. arrière

bouches.)
Arrière-boutique, f. .dchterwonkei m., winkelkamer f. (Plur. arriôie-boutiques.)
Arrière-eantioii , m. [Corn.] Achterborg m.,
b org van een' borg; borgtogt f. voor eene borçtoqt.
(Plur. arrière-cautions.)
Arrière-ehange, f. [Fin.] Interest m. van

interest, rente 1. van rente.

Arrière-ehoeur, m. [Arch.] Achterkoor n.,

koor achter liet altaar. (Plur. arrière-choeurs.)

Arrièreeorps, m. [Arch.] Achter gebouw. ii.
— [Serr.] Achtergrond m., uit welken de sieraden
opkomen. (Plur. arrière-corps.)
Arrière -cour, in. Achterplaats 1. (Plur. ar-

rière -cours.)
Arrière-dent, m. [Anat.] Achtertand, ach-

terste maaltand m., die lang na de andere uitkomt en daarors ook dent de sagesse, wijsheidskies, verstande/des f., geheeten wordt. (Plur. arrière-dents.)
Arrière4aix, m. Nageboortef.,moederkoek m.,

placenta t.

Arrière-ferrnier, m. Onderpachter in. (Plur.
arridre-fermiers.)
Arrière- fi ef, m. [Féod.] Achterleen n. (Plur.
arrière-fiefs.)
Ariière-fieffé, al. [Fend.] De cit een ach-

le'rieen beleende in. (P1ii. an eIe-lie11e.)
Arrière- fleur, 1. [Agric.] Nabloesem m. in
den zomer of herfst op een' boom, miens bloeitijd
reeds in de lente heeft plaatsgehad. [Tech.] Nahaar ti., datgene, wat de zeemtouwer na de afschaving nog op de duiden heeft gelaten. (Plur.

arrière -fleurs.)
Arrière-foiu, m. [Agric.] Nahooi n., hooi

van de tweede snede. (Plur. arridre-foins.)
S Arrièregarant, m. Achterborg m., borg
van een' borg. (Plur. arrière-garants.)
Arrière-garde, t. [Mil.] Achterhoede 1., natogt, achtertogt m. (Plur. arrière -gardes.)
Arrière-gôiit, m. Nasmaak m. (doorgaans in
ongunstigen zin) . (Plur. arrière-goûts.)
Arrière4nvestihsre , f. [Féod.] Achterbeleening 1. (Plur. arridre-investitures.)
Arrière-Ugne, f. [[Viii.] Achterlinie, tweede
Unie of gelid van een leger. (Plur. arribre -lignes.)
Arrièrc-main, m. Slag met de keerzijde der
band of palet, averegtsclie slag rn. (in dien zin
doorgaans alleen in 't kaatsspel gebruikt). J'ai
gagni la partie par on bel air-, ik heb de partij
door een' mooijen averegtsc/ien slag gewonnen. In
hetzelfde spel zegt snen in 't vrouwelijk van een'
'man,die goed met de keerzijde der palet speelt:
Ii a1'arrièremain belie.[Man. etvétir.] 't Ge-

heele achterdeel van 't paard. (Plur. arridre-

mains.)
Arrièreneveu , rn. Achterneef m. Nos arriure-neveux, onze nanev en, onze laatste nakome-

lingen. — Arrièie-ièce, f. Achternicht. (Men
zegt liever petite-nièce.)
Arrière-panage , in. [Eaux ei for.] No-

drift, nawei f., de tijd, dien het vee na verstreken drifttijd nog in de bosschen doorbrengt.
Arrière-pensee. t. Geheime gedachte , geheien voorbehoud n. , edarhte nf bijbedoeling t.,
die enen voor zult 1!(I!f 11 . I)(f,e,;e:I,. in kwaden
zin r'eln?tikt.l ( Pine. aiIiu1e-pn1ieo.)
F. .1/il /.ieindoclter 1.
I

C

I-'li . a1ii:1r-Ijet I1e-l!1e...
r1èe-peti -fi. in. kI1i l:leinzoon m.
a !' Fc-'li1 --ld..
.- r1 ee-pell en utin. p1. _ichlerklein-

liederen.

Arrière-point , m. [Coulur.] .4chtersteek,
stiksteek m. (Plur. arridre-points.) - .lrrière
pointense , 1. Stikster f. (Piur. arrière-poinmuses.)
Arrîère-rang, in. [Mii.] Achterste gelid n.
Arriérer ,, V. a. Vertragen , uitstellen, op-

schorten (b. v. eene betalii, .

--

S'.IUIIEnER, V.

pr. Ten, achteren bP/ren. t /f:'1ljiC :uo ii,:. in
betalingen), net op den ce,'ol!ap lettilr,.
I. V

ARROT.
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n,, naherfst m.;
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( fi g.) herfst des levens, ouderdom m. — Pan koren

en wijn sprekende beteekent het: de laatste maanden, die den oogst voorafgaan. (Plur. arrièresaisons.)
Arrière-vassal, m. [FdOd.] Achteileenman m.

(Plur. arrière-vassaux.)

Arrièrevasse1age, m. [Find.] Achterleen-

manschap n.

Arrière-vonssure, f. [Arch.] Achterwulfse n., soort van ienelf netter cme deur of vensteropenin,q. (Plur. qp•
Arrirnage, m. [Mar.] Stouwtng, stuwing 1.,
het behoorlijk plaatsen en vastzetten van de voorwerpen der lading.
Arriner, v. a. [Mar.] Stouwen, stuwen, de
lading naar eisch in het schip plaatsen en vastzetten.
Arrirneur, m. [Mar.] Stouwer, stuwer m..
die aan de voorwerpen der lading hunne vereischtc
plaats geeft.
Arriser, v. a. [Mar.] Laten loopen, de raas
en marszeilen een weinig laten zakken. (Men zegt

bij verkorting ook riser.)
Arrivage, m. Aankomst I. (der schepen of
goederen in eene haven) . (Meer van rivier- clan van
zeeschepen gebeuikt.)
Arrivant, e, adj. Aankomende. Als subst.
Le premier arrivant, Ia première arrivante, de
eerstkomende m. en f.
Arrivé, e, adj. (en part. passe van arriver)
Aangekomen; gebeurd.

Arrivée, 1 . Aankomst, komst t., het aanko,

men. — [Mar.] Bet afvallen, draaijende beweging
van een zeilend schip, waardoor de invalshoek van
den wind granter wordt.
Arriver, v. n. (letterlijk) Den c ,ver naderen,
bij den oever zijn, landen, aanlanceen, belanden,
aan de kust komen. (lig. et prov.) Arr- te bon
port, gelukkig de plaats zijner bestemming bereiken, goed overkomen. - Aankomen (op deze of
geene plaats, zoowel van zalen als personen ) ;(fig.) Bereiken(een doel) , geraken, komen, opklimmen (b. v. tot eene waardigheid) : Arr- is la
royautë, a la fortune, tot de koninklijke waardigheid geraken, tot fortuin komen. - (lam.) Arr
a ses fins, slagen, zijn oogmerk bereiken. Ook
zonder bepaling: Avec da is patience on arrive,
met geduld slaagt men. En travaillant jour et
nuit, nous finirons par arr-, door nacht en dag
te werken zullen wij eindelijk klaar komen. — Gebeuren, voorvallen, plaats grijpen , geschieden,
zich toedragen, overkOmen. Cela vie m'arrivera
jamais, dat zal mij nooit weder gebeuren, dat zal
ik nooit weder doen. Pareille chose peut arriver
a tout le monde, zoo iets kan iedereen overkomen.
Het wordt ook dikwijls onpersoonlijk gebezigd:
II arrive des choses étonnantes, er gebeuren wonclerlijke dingen. (fain.) Arrive qui plante, ii en
arrivera ce qui l pourra, laat er gebeuren wat er
wil, 't kam mij niet schelen hoe 't gaat: Cette dOpense n'arrivera pas a cent francs, die uitgaaf
zal geen honderd francs beloopen. — [Mar.] Afvallen, afhouden: Deux vaisseaux sont arrives
sur nous, er hielden twee schepen op ons af. Arrive! Afgehouden I houd af! onder den wind!
Arrive tout! geheel afpevallen ! Arr- en dOpersdant, en rondissant, langzamerhand, trapsgewijs
afvallen. Arr- tout plat, geheel afhouden en niet
-

-

den wind gaan.

Arroehe, f. [Bot.] Mel, melde f. (Bij 't volk
ook belle-dame, bonne-dame of follette geheeten.)
Arrogamfilent , gdv . Aanmatigend, verwaandelejk, trotscheljk, niet verwaandheid, laatdunkend.

Arroanee, f. Aanmatiging, verwaandheid,
laatdunkendheid f., eigenwaan m., trolschheid,
vermetelheid t., overmoed m.
Arrogant, a, adj. Aanmatigend, verwaand,
laatdunkend, trotsch, gebiedend, overmoedig, vermetel. — Ook als subst. gebezigd : Un arrogant, ure
arrogante, een of eene verwaande, ingebeelde gel:
of gekkin.

Arrogation, f. Het aanmatigen.
Arroger (s'), v. pr. Zich aanmatigen, zich

zonder grond toekennen of toeschrijve n, zich te
veel toeëigenen.

t Arroi, m., Toestel m., toe- of uitrusting t.
Se mettre en arroi, en magni fi que arroi, zich

git
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koets en paarden aanschaffen. Het woord wordt
tegenwoordig alleen gebruikt in de gemeenzame
zegswijze : Etre en mauvais arroi, in armzaligen
toestand, schraal in de plunje zijn.
Arrondi, e, adj. (en part. passé van arondir) Afgerond; rond. — Un visage arr-, een vol

gelaat.

Arrondir, v. a. Rond maken, afronden, aan
iets den cirkel -, bol- of cilindervorm geven; —
zamenhanq brengen in bezittingen, landerijen enz.
door er bij te voegen, afronden. — [Gram.] Ploeijend en welluidend maken (de zinnen, volzinnen),
afronden. — [Mar.] Op Beringen afstand omvaren (eene kaap, een eiland). — [Peint., Sculp.]
De omtrekken schoon en krachtig doen uitkomen,
afronden. — [Mar.] Aan den rondloop gewennen
(een paard) . — S'ARRONDIR, v. pr . Een' ronden
vorm aannemen, rond worden. — Zijne bezittingen
vermeerderen of uitbreiden, rijk worden.
Arrondissage, m. [Tech.] Het afronden.
Arrondissenient, m. Het afronden; afron-

ding, rondmaking, aanvulling. L'arr- dune période, de afronding van een' volzin. — Gebieds-

deel n., afdeeling f. van eeneprovincie (in Nederland,
België), van een departement (in Frankrijk), arr o n d i s s e m e n t n. Arr- maritime, zee arrondissement Paris est divisé en douze arr- ou mairies.
Arrondisseur, m. [Tech.] Afronder m., een
werktuig der kammenmakers.
Arrosage, m. Besproeijing, bevochtiging f.
Arrosé, e, adj. (en part. passé van arroser)
Besproeid, bevochtigd. — ((am.) Vous voilà jailment arrosé, nu zijt ge mooi nat.
Arroser, v. a. Besproeijen, bevochtigen, begieten; — Bespoelen, om -, doorvloeien (van rivieren sprekende) . — [C uis] Arr- le roti, het gebraad bedruppelen, begieten. — (fig.) Arr- son
pain de ses larmes, zijn brood met tranen besproe ^en (doorweeken, eten), in ellende of droefheid leven. Arr- la terre de ses sueurs, door
zwaren landarbeid aan den kost komen; zijn
brood in 't zweet zijns aangezigts eten. — (fig. et
fam.) Arr- des créanciers, schuldeischers met kleine
sommen op afkorting paaijen. Ay ez soin d' arrces gans -la, tracht die menschen door kleine geschenken, door mooije woorden voor u te winnen. —
.

Les interessés

dans cette entreprise fourniront

Celle somme pour arr-, de betrokkenen bij die onderneming zullen deze of die som bijeen brengen
om in de onvoorziene uitgaven te voorzien. Arrdes actions, nabetalingen op actiën doen . — S'ARROSER; v. pr. Besproeid enz. worden.
Arrosoir, in. Gieter m., besprengvat n.
Arrugie, f. Afleidingskanaal n. der mijnen.
Ars, m. pl. [Vétér.] Schenkels, schoften, leden,
beenen van een paard; — schoftaderen: Saigner

ars, een paard aan alle
vier de beenen laten.
Arsenal, m. Tuighuis. wapenhuis n., bewaar
voor allerlei wapens en krijgsvoorraad,-plats
arsenaal n. ; ` ars- d'artillerie, artillerie -werkplaats f., constructie - arsenaal; ars- maritime, zee- arsenaal (waarin al het vereischte ter
uitrusting eener vloot voorhanden is); ars- de
génie, arsenaal voor den, krj,gsbouw.
Arséniate, m. [Chico.] Arsenikzuur zout.
un cheval aux quatre

Arséniaté, e, ad2. [Chim.] Met arsenikzuur

verbonden.

Arsénigae, adj. [Chim.] Acide

zuur.

ars -, arsenik-

Arsénite, m. [Chim.] Arsenigzuur zout.
Arséniure, f. [Chim.] Arsenik- verbinding.
Arsin, adj. m. Du bois arsin, door 't vuur,

door brand beschadigde boomen.
Arsis, f. [Pods. et Mus.] Stem-, toonverheffing f.;
— opheffing f. der hand tot maataanduiding.
Arsure, f. [Agric.] Brand m. (eerie giaanr:iehte).
Art, m. Kunst f., wijze van ern ig klerk tolgen s
zekere regelen te verrigten; bedrijf, beroep, handwerk n.; wetenschap f. Arts mécaniques, werk
kunsten (die vooral den handenarbeid-tuigeljk
of 't gebruik van werktuien vereischen) . Arts lib
raux of beaux arts, vrije of schoone kunsten (die
inzonderheid de werking van verstand en ver
vorderen). Arts d'agrément, kunsten van-belding
vermaak, kunsten, die de opvoeding versieren, sier
toon -, danskunst enz.) . — Kunst,-kunste(,
in tegenstelling met natuur: La nature peut infiniment plus que l'art, de natuur vermag oneindig
meer dan de kunst. (fig.) I1 n'y a point d'art dans
ses eerits, eest la nature qui parle, er is geen
kunst in zijne schriften, 't is de natuur, die er
uit spreekt. — Kunst, in den zin van: kunst
bedrevenheid, bekwaamheid, geschikt -vardighe,
behendigheid f. L'art merveilleux des abeil--heid,
les, de verwonderlijke kunstvaardigheid der bijen.
Ouvrage fait avec art, met bekwaamheid, bedre venheid gemaakt werk. — Kunst, in den zin van
inaaktheid, gekunsteldheid, gezochtheid, of ook :
nstgreep, list, geslepenheid f.: L'art perce dans

r

tout ce qu'il

dit ; Cette femme est tout art. — Soort

van vischnet, doorgaans boulier genoemd. — Le
grand art, de kunst of het geheim om de metalen
in goud te veranderen.
Artérnise, f. [Bot.] Bijvoet m., z. v. a. AR1IIOISE .

Artemisié, e , Arténiisloïde, adj. [Bot.]

Bijvoetvormig.

Artéinon, m. [Mécan.] Derde takelblok.
Artère, f. [Anat.] Polsader, slagader f.
Artérévrisnie, m. [Méd.] Tegennatuurlijke

uitzetting f. eener slagader.
Artérialité, of Artériosité f. [Méd.] Eigen
bloed, slagaderlijkheid f.-schapn.v'tlgderijk
rijkdom m. aan slagaderen.
Artérieetasie, f. [Méd.] Buitengewone slagaderuitzetting f., slagadergezwel n.
Artériel, le, adj. [Anat.] Slagaderlijk, de
slagaderen betreffende : Sang art-, slagaderbloed.
Artérieux, ease, adj. [Anal.] De slagaderen

Veine artérieuse, slagader f.
Artériographe, m. [Anal.] Slagader-beschrij-

betreffend :

ver m.

Artériographie, f. [Anat.] Slagaderbeschrij-

ving f. — Artériographique, adj. Wat die beschriving betreft.
Artériole, f.. (verklw, van artère) [Anat.]
Kleine slagader f.
Artériologie, f. [Anat.] Slagaderleer f.
Artériorrhagie, f. [Med.] Slagaderbloeding f.
Artériosité, f., z. ARTËRIALITE.

Artériotomie, f. [Chir.] Kunstmatige slag-

aderopening f.

,

Arterite, f. [Méd.] Slagader- ontsteking f.
Artésien, ne, adj. Van Jrtois. — Puits
art-, artesische put n. (naar 't graafschap Artois

in Frankrijk, waar men die soort van putten het
nicum n., een enkelvoudig metaal, vermaard door meest geboord heeft.) Artétisque, adj. [Didact.] Pan een lid beroofd.
de hoogst vergiftigende eigenschappen van al zijne
Arthanite, f.[Bot.] z. CYCLAME.
verbindingen, onder welke het oxjde blanc d'ars-,
Arthralgie, f. [Méd.] Gewrichtspijn f. — Ar
wit arsenicum -oxyde of arsenigzuur onder den naam
adj. Wat de gewrichtspijn betreft.-thralgique,
van r o t t e k r u i d algemeen bekend is. — Ars- subli Arthrenabole,
m. [Chir.] Werktuig ter zethandel
bekend
als
gesublimeerd
arsenik,
in
den
mé,
ting van ontwrichte ledematen.
vliegensteen (pierce à mouches) of kobalterts.
Arthrifiige, ac/I. [Méd.] Jichtgenezend.
Arsénical, e, adj. [Chim.] Wat tot arsenik
Arthrite, f. [Med.] Jicht f. in 't algemeen, gebetrekking heeft: odeur ars -e , arsenikreuk. —
Arsenik bevattend: Sels arsenicaux, arsenikzouten. wrichtspijn f. — Arthritique, adj. Jichtig, de
Arsénicite, adj. [Minér.] Met arsenigzuur jicht, de gewrichtsziekte betreffende.
Arsénie, m. [Minér., Chim.] Arsenik, arse-

verbonden kalk.

Arsénic-oxydes, m. pl. [Minér.] Perbindingen van het arsenik niet de zuurstof.
Arsénié, e, adj. [Chim.] .4rsenik bevattend.
Arsénieux, ie'Ise, adj. [Chim.] Acide

ars -,

arsenigzuur n. (z. ond. arsenic).
Arséni%re , adj. [Chim.] Toevallig arsenik

bevattend.

Arhtrocace, f. [Méd.] Gewrichtsziekte T.
Arthrocacologie, f. [Méd.] Ontwrichtings-

leer f.

Arthrodie, f. [Anat.] Ondiepe, oppervlakkige
inwrichting f. van een been.
Arthrodynie, f. [1VIéd.] Gewrichtspijn f.
Arthronnbole, f. [Chic] . z . COAPTATION .
Arthroinéniiege, f. [Anal.] Gewri-chtsvhes n.

AR,TIIROMÊNINGITE
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Arthroméninl ite, f. [Méd.] Gewrichtsvlies-
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(s eker vuurwerk) - ARTIFICES, M. p1. (Mécan.]
Molen- en waterwerken; — houten,.btaasbalgen.
Artificiel, le, adj. Kunstmatig, door kunst
gewrocht (in tegenstelling met naturel , natuurlijk) , nagemaakt. Fleurs art -les kunstbloemen.
[Astr.] Jour art-, de tijd tusschen den op- en ondergang der zon (in tegenstelling met jour naturel,
natuurlijke dag van 24 uren) . [Phy s.] Aimant
art- , kunstmagneet, stuk ijzer , waaraan de
magnetische kracht is medegedeeld.
Artificiellernent , adv. Kunstmatig, door
kunst (in tegenstelling met naturellement) : Ces
kop, de stelen of bladribben der artisjok.
Artichaiitiére, f. Met artisjokken beplant fontaines vont art-, die fonteinen springen door
veld n.; — bewaarplaats f. der artisjokken; —pot m., kunst.
Artificier, n i . Vuurwerkmaker m.
waarin men de artisjokken kookt. — IJzerwerk n.,
Artificienseinent , adv. Behendig, kunstig,
met punten en haken bezet, om doorgang of overlistig, sluw, op sluwe, bedriegelijke wijze.
klimming te beletten.
Artificieux , ease, adj. Listig, loos, sluw,
Article, m. [Anat.] Bewegelijk gewricht n., ge
knok, kneukel, knokkel m. (In dien zin-lidn. gevat (altij d in ongunstiger zin), arglistig, doormeestal vervangen door articulation, behalve in slepen, doortrapt.
t Artillé, e, (en part. passé van artiller)
Amputatïon de l'art-, afzetting van een lid op
de plaats van 't gewricht) — [ Bot.] Naam van Fan geschut voorzien (schip) .
t Artiller, v. a. Van geschut voorzien, met
de geledingen, knodden of knoopen der plantenstengels en van de ruimte tusschen twee ge- wapens uitrusten.
ledingen. — Artikel n., a fd eeling of ondera fF Artiller, in. Synoniem met AIITILLEUR.
deeling f. van eene verhandeling, geschrift, wet,
Artillerie, f. Grof geschut, geschut n., met al
rekening enz., lid, stuk, deel, onderdeel, punt n., wat daartoe behoort, artillerie f. Grosse art-,
rekeningspost m. ; — hoofdstelling f., hoofdpunt n.; de siège, zwaar geschut, belégeringsgeschut; Art— voorwaarde f. beding n. ; — onderwerp n., stof f.; de campagne, veldgeschut, veldstukken; Une pièce
— bepaalde soort van koopwaren, handelsartikel n. d'art-, een kanon, houwitser enz., vuurmond m.
—Article de foi, geloofspunt, geloofsstuk, geloo fsar- — De troepen, die 't geschut bedienen, de artiltikel n. (fam.) Croire une chose comme un art- de lerie, de artilleristen. -- Geschutkunde f.
Artilleiar, m. Geschutsoldaat, kanonnier, ar
foi, iets vast en ^zeker gelooven, iets als'tevangelie
-tilersm.
gelooven. (Loc.) Etre a l'art- de la mort, op stereen liggen. C'est un art- à part, dat is eene op zich
Artinnon, M. [Mar.] Bezaansmast m., ach
zelve staande zaak, dat moet niet met het overige
Voile d'art- of enkel artimon, be--tersma.
verward worden. C'est un autre art-, dat is wat zaanszeil n., bezaan f.
anders. Mettre tout en un art-, alles ondereen of
Artisan, m. f4mbachtsman, handwerksman,
in eene massa werpen; alles over eersen kam sche- handwerker m. , oefenaar eener werktuigelijke
ren. (Prov.) Manger tout son bien en un article, kunst (te onderscheiden van artiste); oorzaak f.,
al zijn goed in korten tijd doorbrengen. — [Gram.] bewerker, uitwerker m.: Etre l'art- de sa fortune,
Lidwoord, geslachtswoord, a r t i k e l n.
de son malheur, de oorzaak (bewerker, grond/egArticnlaire, adj. [Anat. Méd.] Wat de ge- ger) van zijn eigen fortuin, ongeluk zin. Art-s
gewrichtswrichten aangaat: Cavité, maladie art-,
d'iniquité, werkers van ongeregtigheid. — (Sedert
holte, gewrichtsziekte f. — [Bot.] Feuilles art-, ook zoo ,vele vrouwen handenarbeid verrigten, heeft
bladeren, die uit de geledingen des stengels voort- men een vrouwelijk woord artisane voorgesteld.)
komen.
Artison, Artuson of Artoison, m. [H. n.]
Articulation, f. Gewrichtsverbinding, gele- Houtworm m., pelsmot, kleedermot f.
ding f., gewricht, lid, - gelid n., knokkel m. — DuiArtisonné, e, adj. Fan de motten doorvredelike en zuivere uitspraak f. der woorden en ten, van de wormen doorknaagd, wormstekig.
hunne deelen. — [ Jur. ] Lids- of artikelsgewijze
Artiste, m. Kunstenaar, kunstoefenaar m.,
uiteenzetting, ontwikkeling f. der feiten. — Zamen- beoefenaar van de schoone kunsten, of van eene
vatting, ineenvatting f. van twee of meer al of niet werktuigelijke kunst, waaraan verstand en verbewegelijke stukken.
bee/ding veel deel hebben: Un sculpteur, un peinArticulé, e, adj. (en part. passé van articuler) tre, un musicien, un architecte, un poète, on atGeleed, met gewrichten of gelédingen voorzien; in- teur sont des artistes. — Vaak staat het voor den
gewricht; - duidelijk uitgesproken. -ARTICULES, M. naam van het bedrijf (even als het nederduitsche
pl. [H. n.] Geléde dieren, eene der vier groote af- meester) en wordt dan bij misbruik op velerlei
deelingen, waarin men tegenwoordig het dierenrek beroepen toegepast: Art- véterinaire, veearts, Artverdeelt (de andere heeten vertéltres, werveldie- perruquier, pruikmaker, Art- pédicure, eksteroog
ren, mollusques, weekdieren, en zoophytes, straal
— La nature est le premier des artis--sn2jderz.
-diern). tes, de natuur is de eerste, voornaamste kun
Articuler, v. a. De woorden en hunne deelen
Ook in 't vrouwelijk gebruikt : Un-stenar.—
duidelijk en zuiver uitspreken, a r t i k u l é r e n. — jeune artiste.
[Jur.] Een feit van lid tot lid uiteenzetten, ontArtisteiment, m. Kunstig, vernuftig, kunstrak.
wikkelen en ordelijk voordragen; — een voorval
Artocarpe, ni. [Bot.] Broodvruchtboom m,.
Artoison, m., z. ARTISAN.
bevestigen en in al zijne bijzonderheden voordragen.
Artolátre, m. Broodaanbidder m. (als schimp— S'ARTICULER, v. pr. [Anat.] Met gewrichten of
geledingen vereenigd zijn. — [ Gram.] Ce mot s'ar- woord gebruikt van de R. Katholijken, die aan de
ticule diitïcilement, dit woord laat zich bezwaar wezenlijke tegenwoordigheid des Heeren in de hosgoed en zuiver uitspreken.
-lijk tie gelooven) .
Articnleux, ease, adj. [H. n.] Uit gewrichArtolithe, m. [Minér.] Broodsteen at., naam
ten zamengesteld, vol gewrichten of knokken.
van steenera, die er als brood uitzien.
Artiel, le, adj. (pr. t= c) . Wat de kunst bej%rtomel, m. Pap f. van brood en honig.
treft, tot de kunst behoort,
Artonoinie, f. Kunst f. van broodspaken. —
-I- Artien, in. (pr. ar-cl -in) Kunstenaar, ge- Artonornique, adj. Wat tot die kunst betrekleerde; student m. in de wijsbegeerte.
king heeft.
Artifice, in. Kunst, kunstbekwaamheid, be
Artophage, adj. Van brood levend; veel brood
drevenheid, geduldige en vernuftige uitvoering f.; etend (bijnaam, dien de Grieken aan de Egypte
gaven) .
Cette machine est faite avec un art- merveilleux,
-nare
dat werktuig is met verwonderlijke kunst (allerArtuson, m., z. ARTISON
kunstigst) gemaakt. (fig.) Se soutenir par art-, zich
Arm», m. (pr. a-romm) [Bot.] Aron o f arum,
met kunst en vlit, met zorg en moeite staande hou. kalfsvoet; gemeene aronskelk n.
den. Ne vivre que par art-, niet dan met moeite
Arundinae , e, adj. [Bot.] Rietachtig; op
en zuinigheid een bestaan vinden. — List, kunst= of bij riet groeiend. - ARU I)INACÉES , f. p1.
greep, kunstenarj, boosheid, sluwheid, arglistigheid, Rietgewassen; — versteeningen van verscheiden
verschalking f., boze streek m. — Feu d'art-, rietsoorten.
kunstvuur vuurwerk n. Art- d'eau, waterrot f,
Aruspiee, m. [Ant. rom,] Offerbeschauwtr,
.

ontsteking f.

Arthron, m. [Anat.] Gewrichtsverbinding f.
Arthronalgie, f. [Méd.J z. v. a. ARTHRALGIE.
Arthrophlogose, f. [Med.] Gewrichtsontstelcing f.
Arthropnose, f. [Méd.] Gewrichtsettering f.
Artialiser, v. a. (pr. t= c) dan de regels der
kunst onderwerpen, door de kunst wijzigen.
Artichauit, m. [Bot.] Jrtisjok f. Le Cu! of
loin, la pomme, les cardes de l'art-, de stoel, de
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of/'erwigchelaar , waarzeqçjer uit de ingewanden
van geslagte dieren, h a vu sp ex m.
Aruspieisrne, m. [Ant. ram.] Kunst f. der
offerw?jc1lelaars.
Aryan, m. [U. n.] Schroefmosset 1., schroefvorrniq schelpdier van Kaap- Verd.
Arvicole, adj. in bonwvelden levend.
Arviculture, 1. [Agile.] Wetenschap van de
lot den graanbouw vereischte werkzaamheden.
Arvien, iie, Arvin, e, adj. Op akkers groeijend.
Aryténoide, adj. [Anat.] Bekervormig : Cartilages ar-s, bekervormige kraakbeenderen van het
strottenhoofd. - Arytéiioïdien, ne, adj. Wat
tot die kraakbeenderen betrekking heeft.
Aregaie, 1. [Ant. mil.] Soort van oostersche
werpspies f., ook zagaie, zagaai, genoemd.
Arzel, M. Witvoet in., naam, dien de paardenartsen geven aan een paard, dat w?tte achtervoeten
en cone witte hol heeft.
As, rn Aas n., enkel punt op eene van de zijden des dobbeisteens, oog n. Amener des as, ozen
gooijen. - Enkel teeken op eene speelkaart; die
speelkaart zelve: as de coeui, de trèfie, de carreau, de pique, harten-, klaveren-, ruiten-, schoppen-aas. - As in., oud-romeinsch pond van 12 ons;
ook eene oud-romeinsehe kopermunt.
Asangue, t. [Astr.] De her f.
Asaphie, f. [Méd.] Onduidelijke uitspraak,
zwakke, doffe of heesche stem, heeschheid 1.
Asares, m. [Bot.] ilazeiwortel m., mansoor n.
AsariHe , I. [Bot.] Valsche hazelwortel m.,
europeesch mansoor n. - [Chini.] Alkaloide n. uit
den hazeiwortel, soort van kamfer f.
Asbeste, m., z. v. a. AM1ANTE.
Asbestifoiine, Asbestoïde , adj. [U. n. et
Bot.] Naar asbest geljkende.
Asboline, 1. [Cisirn.] Een geel, olieachtig, in
water oplosbaar bestanddeel van het roet.
Asearides, m. p1. [F1. n.] Aars- of endeldarmwarmen, spoelwormen.
Aseendanee, f. Gezag n., meerderheid f. (In
dien zin zelden gebruikt.) - [Généal.] Afstamming
in opklimmende lijn. - [Astr.] Beweging I. eener
planeet , die zich boven den horizont verheft.
- [Anat.] Opsljging t. (in vele ligchaamsvaten).
- [Math.] Reden of verhouding eener reeks, welker
termen aanevassen. - [Mus.] Harmonie f., door
eene reeks van oploopende quinten teweeg gebragt.
Ascendant, e, adj. Opgaand, opstijgend, opklinsmend. [Astr.1 Astres asc-s, klimmende sterren.
TNoeud asc- , klimmende knoop, het punt, waarin
eene planeet den dierenriem snijdt van 't zuiden
naar 't 'noorden gaande. Signes asc-s, klimmende
teekens van di, ( 1 i('Ii1IlCI,1 (iain. 'tier, tweelingen;
Math.] Prosteenbok, wat,I,,Ia,? cie 'i.51In
gi ession asc-e, cpklimmende reeks f. (welker terDegrd of
[Astrol.]
men geclurig grooter worden) .
Point asc-, klimmende graad m., klimmendpunt n.,
punt des dierenriems, dat op het oogenblik van
iemands geboorte zich boven den horizont verheft.
[Gdndal.] Ligne asc-e, opklPnsnende lijn of linie t.
(ouders, grootouders enz.) . [Anat.] Aorta acc-e;
opstijgende slagader t. (die 't bloed opwaarts voert).
Veine cave asc-e, opstijgende holle ader t. (die het
bloed van de onderste deden naar het hart voert.
[Mus.] Harmonie asc-e, klimmende harmonie t.
(uit eene reeks van opgaande quinten geboren).
Ascendant, m. [Astr.] Klimmende beweging t.
eener ster : [Astrol.] Graad in. van den dieren',iens, die boven den horizont komt op 't oogenbiik
van iemands geboorte. Savoir l'asc- de qn., iemands j(li(5iil('.St('l kennen, weten onder welk gesternte hij grboiii is. Ii avait Mars a l'asc-, hij
was in Mars geboren. - Natuurlijke neiging, geneigdheid, overhelling t. (als verondersteldeinvloed
eener ster) Ase- irrdsistthle , onwederstaanbare
'neiging t. II n'a pil résister h son asc- fata ] , hij
heeft zijne heillooze neiging (zijn noodlottig gesternte) geen' weirstand kunnen bieden. (fig.) Zekere
natuurlijke en onverklaarbare meerderheid van den
renen n'iensch op den anderen , invloed m., gezag, vermogen, overwigt n., heerschappij t. : Pren
dre sur qn. de l'asc-, een' overwegenden invloed
op iemand krijgen. J'ai l'asc- stir lui au jeu, in 't
spel ben ik hem de baas. - [Phil.] Heerschende
nei(nng, hoofdneiging f.; bijzonder noodlot n. [Géndal.] Persoon, van wien men afstamt, ver) . [
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want m. in opklimmende lijn. Le manage est défendu entre les asc-s at les descendants en ligne

directe, het huwelijk is verboden tusschen bloedverwanten in regt opgaande en afdalende linie.
Ascension, t. Opstijging t.: opklimming, bestijging, beklimming f.: A sc- an Mont-Blanc , beklimmini) t. van den Mont-Blanc; Asc- dun ballon,
]stijgng van een' luchtbol. [Pliys.] Asc- de la
ave dans la tige, de l'eau dans Ia pompe, do mercure dans le baromètre, opstijging van het sap
in den stam, van het water in de pomp, van het
kwik in den barometer. [Rel.] Hemelvaart, opvaring t. Jour de l'asc-, hemelvaarisdag ni. - Schilder(j t. , die de hemelvaart van Christus voorstelt. [Astr.] Asc- droite, oblique dune étoile, regte,
schuinsche klimming of a s c e n s ie t. eener ster,
de graad of het punt des evenaars, dat zich te geljker tijd met die ster in de repte of in de schuinsche sfeer bevindt.
Aseensionnel , le, adj, Opwaartsstrevend:
Force ase-le, opstijgingskracht t. - [Astr.] Diffërence asc-le , klinimingsverschil n., a s c e
sionn aal-differentie t., verschil tusschen de
regte en schuinsche opklimming eener ster.
Aseète, m. Streng vroom mensch, deugdbe
in.
-oefnar
Aseétique, adj. Streng vroom, godvruchtig,
stichtelijk, tot een zedelijk goed gedrag opwekkende,
ascetisch: Ouvrage asc-, stichtelijk geschrift. Ook als subst. gebruikt: Un ascétique, een streng
vrome; schrijver van stichtelijke werken, as ceticus m.
Aseétisme, m. Staat, toestand in. van iemand,
die zich bij uitsluiting aan een godzalig leven toewijdt.
As c h e mie, m. [Astr.] De kleine Hond m.
Asehène, in. [Astr.] De groote Hond in.
Ascidie, t. [11. n.] Eerste geslacht van hoofde'
boze plantdieren, sc/ieecle, zeescheede t.
Aseidié, C, adj. [Bot.] Kelk- of beursvo'rmig.
Asciens, Pl. [Géogr.] Onschaduwigen, schaduwloozen, bewoners des lieeten aardgordels, die
geen schaduw werpen, omdat de zon regt boven
hen staat.
Aseite, f. [Mdd.] Buikwaterzucht t., bepaal
deljk waterzucht t. van den onderbuik.
Aselépiade, t. [Bot.] Zwaluwwortel m., een
talrijk plantengeslacht, waartoe de syrische zijdeplant (awl- de Syria) of stinkende gouwe t. behoort. - ASCLEPIADE, adj. en subst. in. Asklepiadisch vers n., grieksche of latijnsche voetmaat,
bestaande uit een' trochaeus of een spondeus, twee
chorian2ben (in 't groote uit drie) en een jamhees.
Aselépies, f. pi. [Ant. gr.] Feesten ter eere
van Alsculapius en Bacchus.
Ascolies, t. p1. [Ant. gr.] Feesten ter eere van

o

-

,

Bacchus.

Aseophore , m. [Bot.] Soort van paddestoel m., welks top naar een' kleinenbuidel gelijkt.
Aséité , t. [Schol.] Volstrekte onafhankelijkheid (van God).
Aselle, f. [H. n.] Waterpissebed t. - Asel
mij. Naar eene waterpissebed gelijkende. -lide,
Ases, in. p1. [Myth. scand.] Asen, het nieuwe
godengesiacht, uit 13 (1 1)11(1 2 Cfl 18 godinnen beslaande, geboren uit hel hau'el(ik van Odin en
Freya.
Asexe, adj. [Bot.] Geslachteloos.
Asiarehat, m. (pr. cli = Ii) [Hist. gr.] Waar-

digheid van Asiarch (z. het volgende woord).
Asiarqiie, m. [Hist. gr.] Astarch en., reuieringspersoon in zekere grieksche steden van Azië,
bek leed met het hoogepriesterschap en met het regt
.
van voorzitting bij de gewijde spelen.
Asiatiqiie, adj. Aziatisch, wat uit Azvi s,
aan Azië en zijne bewoners eigen is. Luxe as-,
aziatische , overdrevene, buitensporige wee/de.
Moeurs as-s, aziatische, verwijfde, weekelejke zeden. Style asiatique, aziatische stijl m., asiatis
m., gezwollenheid, nuttelooze redepraal 1. --mus
ASIATIQUE, m. et t. Aziaat, m en t., hij of zij, die
in Azië geboren is.
Asil e, Asyle, m. Vrijplaats f., toevlugtsoord n.
voor personen, die door de wet vervolgd werden,
asyl n.: L'abus des asyles les a fait abolir, het
misbruik der vrjplaatsen heeft ze doen afschaffen;
- elke schuilplaats, veilige wijkplaats t.; '— elk
buis of elke inrigting ter verpleging van ongeluk-

ASINDULE
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leigen, god, shuis, gasthuis, hospitaal: asyle des orphelins, des vieillards, weeshuis, oude-mannen-
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Aspérifolié, e, adj. [Bot.] Scherp- of ruw-

bladerig.

Aspérité, f. Ruwheid, oneffenheid, hobbeligheid
huis n. — ook enkel : woning f., verblijf, huis,
dak n., haardm.: Ce mendiant est sans asfile. — (van een' grond, van een' stengel, blad enz.); —
(fig.) De;persoon of zaak, die beschermt of beveiligt, fig. stugheid, onbuigzaamheid, stuurschheid f. (van
beschermer, !oevlugt, toeverlaat, schots m., schild n. karakter, humeur) .
Aspermasie, f. [Méd.] Zaadgebrek n.
beukelaar m. Un prince doit être las- des malheuAspermatisme, m. [Méd.] Moeijeljke zaad
reux. — Salle d'asile, kleinkinderschool, bewaar
-ontlasigf.
(voor kinderen van ongeveer 2 tot 6 jaren).-scholf.
5 Aspersement, m., en Asperser, v. a. (liever
— [H. n.] Kleine grasmusch f., vliegeneter m.; —
en
ASPERGER)
.
ASPERSION,
horzel,
paardevlieg f. -vleeschetend inseci n.,
Aspersion, f. Besprenging, besprenkeling, beAsilique, adj. Naar 't geslacht dier roofgierige
sproetjing f. (inzonderheid met wijwater). Baptême
insecten gelijkend.
Asin Tule, m. [H. n.] Soort van vliegende wa- par asp-, doop door besprenging ; — ook [Méd.]
bestrooijing met geneeskrachtig poeder.
terspin f.
Aspersoir, m. Wijkwast, kwispel m.
Asine, adj. [Prat.] : Bête asine, ezel of ezelin.
Asperule , f. [Bot.] Welriekend megeraAsinerie, f. Ezelachtigheid (z. ANERIE) .
Asitie, f. [Méd.] Onthouding f. van spijs, kruid n., wilde lelie f., sterleverkruid n., woud meester m.
z. v. a. ANOREXIE.
Asphalite , m. [Anat.] Vg fde of laatste
Asode, wij. [Méd.] Met benaauwdheid, groote
onrust en walging verbonden, a s o d i s c h: Fièvre lende-wervelbeen n. -; — [Minér.] asphalt, waarvan
asode of Asodès (pr.—dèce) f. Koorts met be- men een' waterwerenden mortel maakt, p i s s a sp h a 1 t n. (z. PISSASPHALTE) .
naauwdheid en walging, braakkoorts f.
Asphalte, m. [Minér.] Soort van jodenlijm
Asorra, f. Zekere lange trompet, f.
Asote, m. [H.n.] Soort van meirval (zékere visch) . f. en n., jodenlijm van Judea, berg- of steenhars f.
asphalt
n.
Asoter, Z. ASSOTER.
Asphodèle, m. [Bot.] Goudwortel m., slaapAspalace, Aspalax, m. [H. n.] Moirat f.
Aspalathe, m. [Corn.] Naar aloë riekend lelie f. affodil, asphodit m.
Asphodélé, é, Asphodéloïde, adj. [Bot.]
hout, dat tot inlegwerk gebruikt wordt, ameriNaar affodil geljkende, a f fodilvormig.
kaansche ebbenboom.
Asphyxie, f. [Méd.] Polsslilstand m., hoogste
Aspalax, z. ASPALACE.
Asp ar agin e, f. [Chim,] Aspersie-sto f f., een graad van onmagt f., schijndood m., opschorsing f.
der levensverschijnselen.
onzijdig, kristalliseerbaar, stikstofhoudend bestand
Asphyxié, e, adj. (en part. passé van aseerst in de jonge uitspruitsels van asper--del,ht
sie, later ook in de wortels van zoethout, smeer- phyxier) Door schijndood getroffen, en doodsonmagt
liggende,
p e a s p h y x i e e r d. -- Ook als subst. m.
wortel, altea-wortel enz. gevonden.
Asparaginé, e, Asparagoide, adj. [Bot.] en f.: schiyndoode, nnmagtige.
Asphyxier, v. a. Diepe onmagt te weeg brenAspersie-achtig, naar aspersie gelijkend.
Asparagolithe, m. [Minér.] 14spersie-steen m. gen, van alle levensgevoel berooven, schijndood
maken. — S'ASPHYXIER, v. pr. Zich door stikking,
Aspartate, m. [Chim.] Spersiezuur-zout n.
Aspartique, adj. [Chinn.] Sel asp-, aspersie- door kolendamp dooden.
Asphyxique, adj. Schijndood, diep onmagtig.
zuur.
Aspic, m. [H. n.] 4spisslang, nater, adder f.
Aspe, Asple, m. [1-1. n.] Zekere visch van
't karpergeslacht [cyprinus aspius]; — [Manuf.] met gevaarlijke beet; — (fig.) lasteraar, kwaad
m.; langue d'aspic, lastertong f. -- [Bot.]-sprek
Soort van zijdehaspel m.
Aspect, m. (pr. as -pek) Aanblik m., gezigt n., Spijk, kleine lavendel, speklavendel f.; huile dasbeschouwing f. van eenig voorwerp; l'asp- des pie, spijkolie f. — [Cuis.] Zekere koude vleeschbeautés de la nature, de beschouwing van de of vischspjs met geleiachtige saus. — rMil.] Zeker
schoonheden der natuur ; l'asp- de la mort, de aan stuk geschut m., t'waal fponder, a s p i Ie m.
Aspidisqiie, m. [H. n.] Soort van infusiedoods; — de wijze, waarop eenig voor -blikdes
zich aan het oog voordoet, voorkomen, uit -werp diertjes (ook aspidice). —[Anat.] Sluitring van den
aanzien n.: Un homme dun asp--zigt,an aars [sphincter ani] .
Aspidophore, m. [H. n.] Schilddrager m.
repoussant, een mensch van terugstootend voorko-men; vette maison est en bel asp-, dit huis heeft (zekere visch) . — Aspidophoroïdes, m. pl.
een schoon uitzigt; son asp- est à 1'orient, het ziet [11. n.] Schilddragers.
Aspini, m. Zekere geneeskrachtige droogerf f.
op 't Oosten uit ; — ook: de verschillende qezigtsAspirail, m. [Tech.] Oventrekgat, fornuisgat,
punten, onder welke zich eene zaak voordoet: Examiner, considérer une chose sous tous ses asp-s, zuiggat n. (pl. ASPIRAUX).
Aspirant, e, adj. [Hydraul.] Pompe asp-e,
Bene zaak van alle zijden onderzoeken, beschouwen. -- [Astrol.] De onderlinge stand der planeten trekpomp, zuigpomp f. (in onderscheiding van
of sterren met opzigt tot den invloed, dien men pompe foulante, die door drukking werkt). — A1s
haar op's menschen lotgevallen toekende, asp e c t n. subst.: hij of zij, die naar een post, ambt, waar
dingt, aanzoeken, dingen m., aanzoekster,-dighe
Etre ne sous tin heureux asp-, onder een gelukkip aspect (een' heilspellenden sterrenstand) geboren etingster f. Asp- de marine, adelborst, jonker m.
zijn. [Mar.] L'aspect dune terne, dune cote, het Asp- militaire, kadet m.
Aspirateur, m. [Tech.] Luchttrekker, trekopdoen van land of kust.
buis (z. VENTILATEUR) .
Asper, m. [ H. n.] z. v. a. APRON.
Aspiratif, ive, adj. [Gram.] Signe asp-,
Aspercette, f. [Bot.] Klavergras n., spaan
klaver f.
-sche aanademingsteeken n. Lettre asp-ive, letter f, die
Aspérelliné, e, adj. [Bot.] Ruw of scherp met aanademing wordt uitgesproken, geaspireerde
letter.
op 't aanvoelen.
Aspiration, f. Inademing, ademhaling f.,
Asperge, f. [Bot.] .f4spersie, spersie f. Couche
d'asp-, spersiebed n. — (fig. et pop.) C'est one asp-, ademtogt m., het 'inhalen der lucht in de longen;
une asp- montée, 't is een lang en schraal mensch. ook het inzuigen der lucht bij de planten door de
Asperger, v. a. Besprengen, besprenkelen, vaten der wortels en bladeren (het tegengestelde
zacht besproefjen, bedruppelen, kwispelen (vooral van expiration) ; — [Hy draul.] werking der zuigvan zekere ceremoniën der kat/t. kerk gebezigd).
of trekpompen, zuiging f. ; — [Gram.] aanademing
Aspergerie, f. [Jard.] Spersie-veld, spersie- (aspiratie) van een' klinker: L'aspiration de
1'h est moms forte en francais qu'en hollandais.
bed n.
Aspergès, m. (pr. —gèce) Gemeenzaam woord — [Ascét.] Verzuchting tot God, innige zie/seenvoor Aspersoir (z. ald.) ; — tiet tijdstip van 't be- heffing, zielezucht f. — [Mus.] Verlenging f. des
sprengen met walwater; On en était k l'asp-, men zann,gtoons van de lagere tot de hoogere noot; soort
van voorslag m. op 't klavier.
was (met de dienst) tot de besprenging gekomen.
Aspergille, f. [Bot.] Schimmel f.
Aspiratoire, adj. [Anat. et Physiol.] Eaculté
Aspergillaire , Aspergillofornie, adj. asp-, inademings-, inzuigings- vermogen.
Aspire, e, adj. (en part. passé van aspirer)
[Bot.] Naar een' wijkwast gelijkende, kwispelvormig.
Aspergo®ite, f. [Bot. j Vroegere naam der [(tram.] Aangeademd, geaspireerd. Une h
spurrie f. (spar boute) .
aspirée, eene aangeademde h.
,
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iLssaisonneur, m. (fam.) Toebereider, toet % Aspirement, m. Inademing f. der lucht;—
maker, sauser m. (Fém. ASSAISONNEUSE.)
vurig verlangen n.
Assaki of Khassélci, f. Titel, dien men in
Aspirer, V. a. Inadenmen, ademhalen, de lucht
in de longen trekken; — [Hydraul. ] Opzuigen (van Turkije aan de eerste sultane, d e moeder des troonspompen) ; — [Gram.] Met^aanademting uitspreken. opvolgers, geeft.
Assalintent, m. [Cuffs.] Zouting f., het zouaanademen. — ASPIRER (a) v. n. Verlangen, ver
uitzien, begeeren, haken, reikhalzen, din--langed ten (eener spijs).
Assalir, v. a. [Cuffs.] Zouten, een' zoutsmaak
post,
naar
rijkdomstreven,
staan
(naar
een'
gen,
geven.
men, eer, gezag enz.) .
Assarmenter,
V. a. [Agric.J Na het snoegjen
Aspioire, f. [Tech.] Steenkolenstof f. (poeder).
Asple of Aspe g m. [Manuf.] Soort van zij- van den wijngaard de ranken bijeen zamelen.
Assassin, m. Sluipmoordenaar, moordenaar,
dehaspel n7.
vermoorder, moorder, ombrenger m. (Het door
Asplénie, f. [Bot.] Miltkruid.
Asplénions, m. pl. [Bot.] Streepvaren, zeker Corneille gebezigde fém. assassine wordt afgekeurd.)
— ASSASSINS, pl. [Rist.] Assassynen, naam van
kruid.
Aspre, m. Kleine turksche z?lvermunt f., as- de leden eener in de llde eeuw gestichte arabische
secte, berucht door de verraderlijke moorden, die
per m., gemiddeld van 5 centen waarde.
Asprède, m. Soort van meirval, zekere visch. zij op last van hun opperhoofd, den Oude van
Assablé, é, adj. (en part. passé van assabler) den berg geheeten, ten uitvoer bragten.
Assassin, e, adj. (doorgaans in poët. stijl)
Verzand. Port ass-, verzande haven.
Sluipmoordend, moorddadig. Fer ass-, moordstaal;
% Assahler, z. ENSABLER. - ASSABLER (S')
aeillade ass-e, onweêrstaanbaar veroverende lank.
V. pr. [Mar.] In het zand blijven zitten.
Assassinant, e, adj. (fig.) Hoogstvervélend,
A ssablenment, m. Verzanding, z. ENSABLEMENT.
Assa- dolcis, f. (pr.—cite) Benzoë-hars f., zeer verdrietig, vermoedend: Des compliments
ass-s,
des redites ass-es.
eerre welriekende gomsoort.
Assassinat, m. Moord met voorbedachten
Asses-feti+da, f. [Pharm.] Duivelsdrek m.,
het kwalijkriekende harsige sap uit den wortel rade en geleider lage, sluipmoord , verraderlijke
eener perzische plant [ferula assa feetida] , die o. a. moord m.; — snoode verrader] f., opzettelijk aangedane smaad m.; — (fig.) La calomnie est un ass-,
Bene sterke krampstillende kracht heeft.
5 Asses ir, v. a. et n. Wijs maken ; wijs de laster is een moord.
Assassiné, e m., adj. (en part. passé van asworden. - S'ASSAGIR, v. pr. Wijs worden.
% Assagissement, m. Wilsmaking; wijs- sassiner) Door sluipmoord omgebragt, verrader
vermoord.
-lijk
wording f.
t Assassinenient, m., liever ASSASSINAT.
Assai, adv. (ital.) (pr. assa- i), [Muz.] Zeer:
en
voorbedachten
rade
Assassiner,
v.
a.
Met
zeer
langzaam.
presto assai, zeer snel ; largo assai,
Assaillant, m. Aanvaller, aanrander, besprin- geleider lage dooden, verraderlijk vermoorden, omper, aastaster, aangryper m. — ASSAILLANTS, pl. brengen, van kant maken, om hals brengen; —
Belégeraars, bestormers, stormloopenden. — [Che- gruwelik mishandelen. moorddadig op 't lijf vallen,
val.] L'assaillant et le tenant, de aanvaller en de afrossen, duchtig toetakelen. — (fig.) Schandelijk
belasteren, smaden, bezwalken, den goeden_ naam
verdediger of uitdager.
Assailli, e, adj. (en part. passé van assaillir) krenken; — doodelijk vervelen, overmatig . lastig
vallen, onmeédoogend plagen, gedurig overlast
Aangevallen, aangerand.
Assaillir, v. a. Krachtig en onverhoeds aan-, aandoen.
Assation, f. [Pharm., Cuis.] Het koken of
vallen, bespringen, aantasten, aangrijpen, aan
(lig.) overvallen, overstelpen, bestor--rande;— stoven van artsenijen of spijzen in haar eigen sap,
men: Les malheurs qui nous assaillent (bij sommige zonder bijvoeging van eeneg ander vocht.
Assaut, m. Ejespringing, bestorming f., storm m.,
schrijvers assaillissent), de ongelukken, die ons bestornmen; Les cnaux assaillirent eet homme de geweldige aantasting f. (eener stad, vesting enz.):
toutes parts, de rampen overstelpten dien man Aller, monter Is 1'assaut, storm loopera, bestormen.
Prendre on emporter une place d'assaut, eene
van alle kanten.
Assa.ini, e, adj. (en part. passé van assainir) plaats stormenderhand wegnemen, vermeesteren.—
Gezond gemaakt: Un pays assaini par la culture. (fig.) hevige aanval, schok, slag m.: Les assauts de
Assainir, v. a. Gezond maken, voor de ge- la tempête, de la maladie, de aanvallen, vlagen des
zondheid onschadelijk maken (b. v. eene landstreek storms, der ziekte. Les assauts de 1'adversite, de
door het droogleggen der moerassen). — S'ASSAIti1R, slagen des tegenspoeds. Sa fortune a essuyé on rude
V. pr. Gezond gemaakt worden: Les values s'as- assaut, zijne fortuin heeft een' zwaren schok gekregen. — Ernstig en dringend verzoek n., aan
sainissent par la culture.
krachtig aanzoek n. Elle résista aux-drangm.,
Assainissement, m. Gezondmaking, lucht
-zuiverngf. assauts de la tentation, zij weerstond de aanvechverleiding.
— [Escr .] Spiegelgevecht n.
tinren
der
Assaisonné, e, adj. (en part. passé van
assaisonner) Toebereid, toegemaakt, gekruid: Un met schermdegens, schermpartij f. Assaut public,
mets fortiment ass-, eene sterk gekruide spijs; — openbare schermoefening, schermkunstvertooning f.
d'éloquence, de luxe,
(fig.) Une louange mal ass-e, eene slecht ingerigte, (fig.) Faire assaut d'esprlt,
emand wede veren in
plaisanterie etc., met iemand
kwalijk aangebragte lofspraak.
vernuft,
welsprekendheid,
weelde,
spotternij enz.
Assaisoiinement, m. [Cuffs.] Toekruid n.,
kruiderij f., smaakverhoogend toevoegsel: Le poivre, Its ant fait assaut ale grec, zij hebben om strijd
le sel, le vinaigre, la moutarde, sont les ass-s les hun grieksch uitgekraamd.
Assauvagir, V. a. et n. Verwilderen, wild
plus ordinaires; — aanmaking, toemaking, toebereiding, kruiding, sausing, smaakverhooging f.; — maken, wild worden. — S 'ASSAUVAGIR , v. pr. Wild
worden,
verwilderen.
(fig.) veraangenaming, ver fraazting, versiering f.,
f Assavotirer ('s), v. pr. Zich volstoppen,
sieraad n., al wat eene zaak aangenamer, innemender maakt: La médisance nest que trop sou- zich overladen, zich met gulzigheid verzadigen.
Assazoe, f. Bot.] Afrikaansch kruid, heilzaam
vent lass- des conversations, de kwaadsprekendheld is maar al te dikwijls de kruiderij (het zout) tegen het vergif der slangen (bij ons onder denzelEden
naam
bekend).
der gesprekken. (Prov.) L'appétit est Ie meilleur
Assean, m. [Tech." Kromme leidekkershaass-, honger is de beste saus.
Assaisonner, v. a. [Cuffs.] Toebereiden, be- mer m.
Assêche, f. [Mar.] Klip, bank.
reiden, 'toemaken, kruiden, sausen, peperen. (Prov.
Assèehement , m. Droogmaking , droogleg
et fig.) La faim, l'appétit assaisonne tout, honger
landerijen, moerassen, mijnen).
-ginf.(va
is de beste kok, honger maakt raauwe boonen zoet
Asseeher, v. a. Droog maken, roog leggen,
(maakt het geringste smakelijk) . — (fig.) liet aan
bevallige, treffende van 't geen men zegt-jenam, het water verdrijven - ASSECHER , v. n. Droogof doet verhoogen of vermeerderen, aangenaam, ge- vallen (vooral van rotsen, zandbanken. klip
bij laag water zitbaar worden. -penz.di
wild maken; Ass- de paroles bienveillantes les
Assécuution, f. [Droit can.] Verkrijging f. van
services que ion rend, de diensten, die men bewijst,
door welwillende woorden verhoogen. Ass- un écrit een geestelijk ambt.
Assée of Acée, f. [H, n.] Volksnaam van
de traits spirituels, een geschrift met geestige zet
kruiden.
-ten de snip.
d
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Asséeur of Asséyeur, m. (weleer) Schatter, sur des preuves irrécusables, zijn oordeel op ongaarder m. van het hoofdgeld en andere belastingen. wederlegbare bewijzen gronden. On ne peut asAsséité, f. [Schol.] Zelfstandigheid f., hoeda- seoir aucun fondement sur ce u'i1 dit, men kan
nigheid van 't geen door zich zelf bestaat.
zijn woord volstrekt niet vertr
ouwen. — [Mil.]
Assemblage, m. Verzameling, zamenvoeging, Ass- un camp, eene legerplaats neérslaan, aan
bfjeenbrenging, vereeniging f. (van vele en velerlei
[Peint et Sculp.j Ass- une figure, een'-legn.—
zaken of personen, die in geen verband tot elkan- naiuurljken stand aan eene /C juur geven. — [ Teint.)
der staan of als zoodanig verondersteld worden); Ass- une cuve, eene verfkuip bijzetten, toeberei— (fig.) Un assemblage singulier de vices et de den. — [Com.] Ass- une rente sur une maison,
vertus, d'idées incobérentes etc., eene zonderlinge eene rente op een huis vestigen, er hypotheek op
vereeniging van ondeugden en deugden, van onza- nemen. — [Fin.] Ass- les impóts, de belastingen
menhangende denkbeelden enz. — [Tech.] Klink- verdeelen, den omslag maken.
werk, voeging, sluiting, zamenstelling, wijze van
S'ASSEOIR, v. pr. Zich nederzetten, zich zetten,
bijeenvoeging, aansluiting, verbinding f. (van ver gaan zitten : Asseyez-vous of Donnez-vous la peine
stukken tot een geheel). Bois, pièces-schilend de vous asseoir, neem plaats, gelief te gaan zitten.
d'ass-, voeghouten, voegstukken. Ass- d'abouement, L'oiseau alla s'ass- sur une branche, de vogel
voege, waarbij de hoek vierkant, doch het lijstje in streek op een' tak neder. -- (fig.) S'ass- sur le
het verstek is; Ass- It queue d'aronde, voege met tróne, den troon beklimmen, beginnen te regéren.
een' zwaluwstaart; Ass- a queue percée, voege met S'ass- It une table , toegang tot eene tafel, tot
eenen tand; Ass- à queue perdue, zwaluwstaart, iemands maaltijden hebben.
overdekt met eene sponning Ass- en onglet, voege
Assertuenté, e, adj. (en part. passé van asin het verstek, voege over`/toeles, voege in den haak. sermenter) Fonctionnaire ass-, beéedigd ambtenaar.
Ass- quarré, vierkante voege.— [Rel.] Vergaring f,
Assermenter, V. a. Beëedigen, den ambtseed
bijeenvoeging der bladen van een boekdeel naar afnemen, in den eed nemen. — S'ASSERMENTER,
volgorde der signaturen of bladteekens.
V. pr Den ambtseed afleggen.
Asseinblé, m. [Danse] Een der tempoos van
t Asserter, v. a. Bevestigen, verzékeren;— bosden dans.
schen ontginnen.
Assenmblé, e, adj. (en part. passé van assem
Assertif, ive , adj. Bevestigend: Jugement
Verzameld.
-bler) ass-, Proposition ass-ive , bevestigend oordeel,
Assemblée, f. Verzameling, vereeniging, ver- voorstel.
gadering, zamenkomst, bijeenkomst f. (van een zcAssertion, f. Bewéring f., beweerde n., stel
ker getal personen op de zelfde plaats, inzonderals waar opgeeft en staande houdt;-lingf.,dem
held om te beraadslagen) . Lass- tient of se tient, — verzékering, bekrachtiging f.
de vergadering is juist nu bijeen, wordt nu gehout 5 Assertivednent, adv. Bevestigend.
clen. Lever lass-, de vergadering sluiten. LassAsservi, e, adj. (en p art. passé van asservir)
s'est rompue, s'est levée, de vergadering is opge- Tot slaaf gemaakt, dienstbaar gemaakt, onder het
broken, uiteen gegaan (zonder iets beslist te hebben). juk gebragt, onderworpen.
— Ass- de familie, familieraad m. Ass- électoAsservir, v. a. Tot slaaf maken, tot volslarale, kiezersvergadering f.; — Gezelschap, inz. een gen afhankelijkheid brengen, onder 'tjok brengen,
talrijk, aanzienlijk gezelschap tot uitspanning. Ass- onderwerpen; — (fig.) ass- ses passions, zijne hartsde jeu, speelgezelschap. — (lig.) Lass- des fldèles, togten bedwingen, in toom houden, beten gelen. -de kerk, de gezamenlijke qeloovigen. — ,[Chas.] Ver- S'ASSERVIR , v. pr. Zich onderwerpen, slaafs gezamelplaats f., waar al de jagers voor den aan- hoorzamen of volgen : Sass- It la volonté de qn.
sang der jagt bijeen komen. — [Mil.] Trommel
' Ook voor ass- a soi; aan zich onderwerpen.
rei., die de soldaten zamenroept: Battre l'as--slag
-t.. Asservissable,, adj. Peuple, nation ass-,
semblée, zamen trommelen. Quartier d'ass-, ver
volk of natie, voor de onderwerping, voor 't juk
-zamelptsf.,rndvou geschikt.
n.
Assennbleiuent, in., z. RASSEMBLEMENT.
Asservissant, e, adj. (alleen van zaken ,geAssembler, v. a. Verzamelen, bijeen brengen, bezigd) Onderdrukkend, tot slaaf makend: Joug
zamenbrengen , bijeen halen (boeken , papieren, ass-, lois ass-es.
bouwstoffen, enz.); — vergaderen, bijeen voegen,
Asservissentent , m. Dienstbaarheid , slaop eene zelfde plaats versenigen, doen zamenko- vernij, onderworpenheid f., knechtschap i1., — vermen. (Prov. et fig.] Il a bientót assemble son con- slaafdheid f. (aan gewoonten, vermaken enz.).
sell, hij heeft snel zijn besluit genomen, niemand
Assesseuu , m. Bijzitter, naaste ambtshelper
om raad gevraagd. — [Tech.] Zamenstellen, za eens regters, a s 5C5 s o r m. (Men gebruikt liever
ineen sluiten : Ass- en about, met een-menvog, suppliant.) In België de titel der adjuncten van
stop- of sluitstuk opsluiten; Ass- en queue d'aronde, den moire eener plattelands-gemeente.
met een' zwaluwstaart opsluiten. — [Rel.] Ver
Assessorial, e, adj.. Wat eenen assessor bebladen van een boekdeel naar volgorde-gdren, taamt, toekomt, wat tot zijn ambt betrekking heeft.
zamenvoegen, opnemen. — S 'ASSEMBLER , V. pr.
Assessoriat,m.Bijzitterschap, assessorstha p n.
Bijeen komen, vergaderen, zamenkomen, zich verAssette, f. (verbastering van hachette, bijltje)
eenigen.
[Tech.] Kuip ershamer, scherpe leidekkershamer m.,
Assembleur, m. [Rel.] Vergaarder m. (in draaijersbijltpe, disseltje n.
de gewone taal wordt het woord geheel niet ge-^- Asseuler , v. a. alleen laten, eenzaam
bruikt. La Fontaine noemt Jupiter ergens : l'as- maken.
sembleur des nuages.)
Assez, adv. Genoeg, genoegzaam, toereikend,
Asséné, e, adj. (en part. passé van asséner) voldoende : Asset d'argent, geld genoeg of genoeg
Des coups bien assénés, hard aangebragte slagen. geld; Assez grand, groot genoeg; Assez loin, ver
Assénér, v. a. Juist treffen, een' harden slag' genoeg. — (Prov.) Assez vaut un festin, genoeg is
of stoot geven.
beter dan te veel. — Somtijds verzwakt asset de
Assenter, v. a. [Cl]as.] z. ASSENTIR.
beteekenis van de woorden, waarbij 't gevoegd is:
Assentinneut, m. Toestemming, vrijwillige Cela est asset bien, dat is tamelijk wel, vrij wel;
goedkeuring, inwilliging f., bijval m.
II arrive assez ordinairement, 't gebeurt' nog al
Assentir (a), v. n. Toestemmen, goedkeuren, dikwijls;— Enkele malen drukt het versterking van
inwilligen. Ass- a une verité, eene waarheid er- den zin uit : Voilà qui est asset étrange, assez
kennen en huldigen. — [Chas.] Plet spoor van 't plaisant ! dat is al heel vreemd, heel kluchtig!
wild ruiken (van de jagthonden sprekende). Men
Assident , m. [Mid.] Verzellend , gepaard
gebruikt in dien zin ook ASSENTER.
gaande (van de kenmerken der ziekten ebezigd).
Asseolr, v. a. Zetten, doen zitten, op een'
Assidu, e, adj. (van personen) Gezet, naauwzetel plaatsen : Ass- un malade sur son fauteuil, keurig, stipt (om daar te zijn, waar p ligt het voreen', zieke in zijn' leuningstoel zetten. — [Arch.] dert); — aanhoudend ulijig, arbeidzaam, werkOp iets stevigs en duurzaams stellen, plaatsen, 1 zaam, naarstig, ijverig; --- gedurige zorg betooleggen, vesten, bevestigen : Ass- une stafue sur nende, trouw tine opwachting makende : II eet
an piedestal, een standbeeld op een voetstuk stel
ass- auprès t1u prince. — (van zaken) Aanhoudend,
Ass- les fondements dun édifice, de grondsla--len. gedurig, gestadig, volhardend, onafgebroken, ongen van een gebouw leggen. — (fig.) Ass- on gou- verdroten : Application ass-- e, Soins ass-. s
vernement sur des bases solides, eene regéring op
Assiduité., f. Gezetheid , naauwkeurtgheid ,
hechte grondslagen vaststellen. Ass- son jugement stiptheid f. (in de vervulling van den ambtspligt);
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--y aanhoudende vlij, naarstigheid, arbeidzaannheid,
werkzaamheid f , ijver m., volharding, onvermoeid heid f.: Avec de lass- on vient á bout de tout,
met onvermoeiden arbeid (met volhardend aan
komt men alles te boven. -- IJverige op--houden)
wachting f., gestadige tegenwoordigheid aan eene
plaats of bij een' persoon, om dien het hof te maken of om hem dienst te bewijzen : Avoir de lassauprès du ministre, den minister getrouw zone
opwachting maken; Lass- d'un médecin auprès
d'un malade, de volijverige bezoeken, die een geneesheer bij een' zieke aflegt. — Ook in 't meer
gebezigd: On connalt ses ass-s auprès de-voud
cette femme, men weet, hoe getrouw hij die vrouw
bezoekt, haar zijn hof maakt, hoe groote opm erkzaamheid hij haar wijdt.
Assidunnent, adv. Gezet, stipt enz. (zie ASSlim): Travailler ass-, onafgebroken, onverdroten,
ijverig werken. I1 fréquente ass- les églises, hij
gaat druk ter kerk.
Asslégé, e, adj. ,(en part. passé van assiéger)
Belégerd. — ( fig.) Etre assiége par les créanciers,
geen rust van de schuldeischers hebben. Ook als
subst.: Les assiégés, de belégerden; Les assiégeants
et les assiéges, de belégeraars en de belégerden.
In collectieven zin ook in 't enkele.: l'assiegeant
et l'assiégé.
Assiégeant,e, adj.Beldgerend: Les troupes asses, de belégeringstroeperi. — Als subst. Belégeraar:
Les assiégeants et les assiéges (z. ASSIEGE).
Assiéger, V. a. Belégeren, het beleg (voor eene
stad, vesting enz.) slaan; — omringen, omsingelen,
omsluiten, insluiten, afsnijden: Les Ilammes, les
eaux débordées les assiegeaient de toutes parts,
de vlammen, de uit hunne. oevers getreden wateren
omsingelden hen van alle kanten, sneden hun
eiken uitweg af. — Les curieux assiégeaient la
porte du tribunal, de nieuwsgierigen verdrongen
elkander bij de deur der regtszaal. — (fig.) Assqn., iemand gedurig lastig vallen, plagen,_ hem
overal op de hielen zin : Les créanciers l'assiègent, de schuldeischers laten hem geen oogenblik
rust. Les maux qui assiègent in vieillesse, de
kwalen, die den ouderdom bestormen.
Assier , ne , adj. Pierre ass-ne, bijtende
steen m., dien men in den omtrek der stad Assos
of Asos (in Klein -Azië) vond en van welken enen
graven maakte, 'zerksteen, liksteen m. Fleur of
farine de las-ne, assisch steenmeel n., meelachtig
poeder n., dat dien sponsachtigen steen overdekt.
Assiente of Assieuto, m. [Corn.] Verdrag,
contract n. omtrent de slaventévering, waarbij
de spaansche regéring aan eene vreemde natie den
alleenhandel met afrikaansche negerslaven in de
spaansche koloniën vergunde. Compagnie de lass-,
assiento -maatschappij.
Assientiste, m. Aandeelhouder m. in de actien der assiento- maatschappij.
, houding f.,
Assiette , " f. Stand n1. , stelling
wijze, waarop men gezeten, geplaatst, gelegen is:
Ce malade ne peut ee tenir dans la mème ass-,
deze zieke kan niet rustig blijven ligren — Ligging,
gelegenheid f. van eene stad, een huis. enz.: Cette
forteresse est dans one ass- favorable, die sterkte
is gunstig gelegen. --.[Mil.] L'ass- d'un camp, het
neerslaan eener legerplaats met betrekking tot de
keuze van het terrein. — (#g.) L'ass- de la fortune,
de la politique, de toestand der fortuin, de verhouding der staatkunde. I1 na pas l'esprit dans une
bonne ass-, h ij is niet wel gehumeurd, gemutst.
N'être point dans son ass-, zijne gewone kalmte,
bezadigdheid, gemoedsgesteldheid nissen. Garder
une ass- trpnquille, zich bedaard houden. — [Arch.]
Onderlaag f., draagstuk n., wijze, waarop het eene
ligchaam vast en stevig op het andere geplaatst is:
]L'bss- dune pierre, dune poutre. — [Man.] De
houding van een' ruiter in den zadel. — [Mar.]
Vaisseau qui est en ,ass-, schip, dat wel bij zijn' last
is, schip, dat wel op zijn pas geladen is. Mettre tin
vaisseau dans son ass,., een schip op zijnen last leggen. Ass- du cabestan, het spoor van het spil. —
[Admin.] Verdeeling, overslag der belastingen,
der opbrengsten. — [fur.] Fonds n., waarop eene
rente gevestigd is: Cette rente est en bonne et
sure ass-, dit kapitaal is :goed en veilig uitgezet.
--. [Eaux. et For.] Ass- des ventes, aanwijzing f.
werking van het in een bosch te •cellen hout. — ,
[Teint.] Bereide verfkuip f. — [Dor.] Verguld-
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grond m., bedekking van eiwitmengsel , waarop
het goud op de snede eens boeks wordt opgedragen. --- [[lor.] Steunstok m. — AS$IETTE, f.
Tafelbord, teljoor n. ; ook voor assiettée, bord vol n. Une ass- de fraiseq, een bord met aardbezien. Ass- blanche , schoon bord; Ass- volante,
rondgaand bord (met de tusschenspijzen, ragouts
enz.); Ass- de dessert, dessert -bord. -- (fig. et
fain.) Piquer lass-, tafelschuimen, gedurig b ij anderen eten. Piqueur d'ass- of Pique-ass-, tafelschuimer, klaplooper, pannelikker, schuimlooper m. Son
ass- dine pour lui, zin bord eet voor hem (van
iemand, die niet op het etensuur aan de opentafel is en toch moet betalen). — Vendre du vin
ii lass-, wijn bij 't glas verkoopgin en daarbij eten
opdisschen.
Assiettée, f. Bordvol, gevuld tafelbord n.
Assignable, adj. Bepaalbaar, wat zich bepaald laat aangeven.
Assignant, e, adl.etsubst. Wie eene aanwijzing (assignatie) a fgeett, aanwijzer, assi g n a n t m.
Assignat , m. [Fin.] Fransch papiergeld,
staatspapier, inzonderheid dat, hetwelk tijdens de
fransche omwenteling den' l sten April 1790 werd
uitgegeven en den 30sten Pluviose van 't jaar IV
(19 Febr. 1196) werd ingetrokken, en waarvan de
betaling was aangewezen op den verkoop of de
opbrengst der nationale goederen, assignaat n.
— [Jur. anc.] Rentevestiging f. op een erfgoed,
dat nominaal de betaling dier rente waarborgde.
(Men zegt nu constitution de rente.)
Assignation, f. Aanwijzing, bestemmingf. van
een fonds, een pand enz. ter betaling van eene
rente, eene schuld: L'ass- du douaire de vette
femme a été faite sur ces teeres, het weduwgeld
(lezer vrouw is op die landerven aangewezen; -aanwijzing f., orderbriefje n. op eene kas, een han
betaling aan toonder, assign a--delshuinz.tr
tie f.; — [Prat.] Dagvaarding f.; — Plaats en
tad van bijeenkomst f. (zoo veel als rendez-vous).
—[Métrol.] Russisch bankgeld of muntpapier, ter
waarde van 200, 100, 50 of X25 »roebels.
Assignné, e, adj. (en part. passé van assigner)
Aangewezen. (Prov. et fig.) G'est une rente ass- e
sur les brouillards de la Loire, un paiement asssur les brouillards de la Seine, 't is eene rente,
eene betaling, die door niets gewaarborgd is. — Ook
als subst.: L'assigné, de aangewézene, geassigneerde, assignaat, degene, op ween de aanwijzing of
assignatie gesteld is; — [Prat.] de gedagvaarde . -[Jur. anc.] Decret d'ass- pour etre ouï, regtenljk
bevelschrift n., dat den aangeklaagde dagvaardde
om zich in persoon te komen verantwoorden.
Assigner, v. a. Zeker fonds, zekere inkomsten
aanwijzen of vaststellen voor de betaling van eene
rente, een jaargeld, eene schuld; -- eene schriftelijke aanwijzing op eene kas, een handelshuis
enz. ter betaling afgeven, a s s i g n é r e n, eene assignatie afgeven. — Aangeven, opgeven, aanwijzen,
doen kennen, bepalen: Ass- les véritables causes
des évènements, de ware oorzaken der gebeurtenissen aangeven. Ass - a chacun ses fonctions, ieders beroepsbezigheden vaststellen. — [Prat.] Dagvaarden, vóór den regter roepen.
Assilis, m. [Bot.], z. SELIN.
Assimilable, adj. Wat voor vereenzelviging
(assimilatie) met de stoffen van het dierlijk ligchaam
vatbaar is : Des substances ass- s, voor voeding

geschikte zelfstandigheden.

Assin,ilateur, -trice, adj. Gelik of gel ykvormig makend, overeenbrengend.
Assinailatif, ive, adj. Tie 't vermogen heeft,
ems met zich te vereenzelvigen.
Assimilation , f. Overeenbrenging, zamenstelling, gelijkvormigmak`ing, f., de voorstelling van
twee of meer, dingen als overeenkomstig. -- [Phis.]
Vereenzelviging f., verandering of overgang van
het voedsel in de stoffen van het dierlijk lichaam,
dat ze tot zich neemt. -- [Gram.] De verandering
van eersen medeklinker in den daarop volgenden.
ter wille van de welluidendheid (b. v. irreligion
voor inreligion), assimilatie f.
Assinniler, V. a. Overeen brengen, gel h ormig maken: L'ivrognerie assimilO 1'homre is la
brute, de dronkenschap plaatst den mensch op geljjke lijn met het redelooze dier. — Vergelijken, als
gelij k voorstellen : On ne peut ass- ce cas a aucun
autre, men kan dit geval met geen ander vergelij„
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ken. -- 'S ASSIMILER , V. pr. Vergeleken worden, verl. deelw. gebezigd) : Il se fit ass-, it était asals gelijk, als overeenkomstig voorgesteld worden; sisté` par le commissaire. — S 'ASSISTER , v. pa.
— zich vergelijken; — aan zich gelijk maken. — Elkander helpen; —ook zich zelven helpen : Celui[Phys.] Met zich vereenzelvigen, de van buiten op- là nest pas sage qui ne salt pas sass- lui-même.
genomen stoffen in zijne eigene zelfstandigheid doen
Associabilité, f. Vereenigbaarheid f., geschiktovergaan of veranderen : Les aliments s'assimilent heid ter zarnenvoe ing, ter aaneenschakeling.
au corps, de voedingstoten gaan in bestanddeelen
Associable, adj. Vereenigbaar.
des ligchaams over, assimileren
assim
zich met het
Association, f. Vereeniging, verbinding f. van
ligchaam.
velen tot een algemeen belang, tot eene of andere
Assimine, f. [Bot ] Roomappel m.
onderneming, genootschap, deelgenootschap, gezel
Assiminier, m. [Bot.] De drielobbige flesschen-,
maatschappij, associatie f. Ass- con--schapn.,
boom, roomappelboom, eene plant der Antillen, jugale, huweljksverbindtenis, echtvereenigin, ,^echtwelker vrucht naar eene omgekeerde peer gel jkt. verbindtenis f. Ass- illicite, ongeoorloofd gezelschap.
Assimniation, f.. [Rhét.] Voorgeven n., vein- Ass- commerciale, handelsgenootschap n., vennootzing f., eene figuur, waardoor men iets voorgeeft schap f.--- Ook van zaken gebezigd : Ass- d'intérêts,
of veinst.
de mots, verbinding van belangen, van woorden. —
Assir, v. a. [Tech.] De uit het slagthuis ko- [Phys.] Ass- des ideés,zamenhang m. der voorstellinmende darmen losknoopen, reinigen en te weekera gen, verbinding of aaneenschakeling der denkbeelden,
zetten.
waardoor zij elkander onwillekeurig verwekken en
Assis, m. [Mil.] Bovenvlak n. van een' vuur - op elkander werken, associatie der i d e ë n. —
steen.
[Rhét.] Figuur, waardoor men in schijn op zich
. Assis, adj. (en part. passé van asseoir) Gezeten. zelven of op anderen toepast, wat inderdaad tot
Etre assis, gezeten zijn, zitten : -- voter par assis anderen of tot zich zelven gerigt is.
et levé, stemmen door blijven zitten en .opstaan.
Associé, e, adj. tells deelgenoot opgenomen,
Assise, f. [Arch.] Laag f., horizontaal of wa- deelhebbend. Maximilien fut associe à l'empire,
terpas gelegde rij steenen in een' muur. Ass- de M. werd tot medekeizer , rijksgenoot verklaard.
parpaing, dwarslaag, streklaag f.. overlangs gelegde Des rembres associés, buitengewone leden (van
rij, zoodat elke steen de dikte van den muur be- sommige genootschappen). — Vereenigd: Des fleurs
staat. — [Géogr.] Trap ni., trapsgewijze indie- et des fruits associés sur le même rameau.
ping f. bij sommige bergen, die zich niet allengs
Associé, m. Genoot, deelgenoot, deelhebber,
gloo2,jende verheffen. — [Tech.] Voeg, verbindings- inz. handelsgenoot, vennoot, geassocieerde m. —
plaats f. b ij gegoten voorwerpen. — Aanleg in. voor Ook vr. gebruikt: Il a sa speur pour associée.
de mazen, de zijde, die men op de naalden strekt
Assoeier, v. , a. Tot deelgenoot in een ambt,
en die de mazen der kousen vormt. — [Jur. anc.] een werk, eene onderneming maken, als deelhebber
.legt, dat de heergin in zekere gemeenten van de in eerie zaak aannemen, a s s o c i é r e n. Marc-Auploeg beesten hieven. — ASSISES, pl. Zittingen van rèle associa son frère à 1'empire, Marcus Aureeen lj fstraffelfijk geregtshof, regtszittingen op vast- lius nam zijnen broeder tot mederegent aan; Assgestelde tijden, waarin over lj fstra ffeljke zaken qn. a son commerce, iemand als handelsgenoot,
gevonnisd wordt. Cour lass-, hof van a s s i s e s, vennoot aannemen. —. (fig.) Doen deelen : Ass- qn.
hof van lij fstraffelgke regtszitting. — (fig. et fain.) à son crime, iemand medepligtig aan zijne misdaad
Cet homme tient ses ass- dans telle compagnie maken. — Vereenigen, zamenvoegen, aaneen scha(maison), die man heeft in dat gezelschap (huis) kelen, paren : Ass- des mots, des ideés. --- S'AShet hoogste woord, is er doen -en- laten. — [Rist. SOCIER , v. pr. Zich verbinden, een deelgenootschap
angl.] Vergadering van vrederegters op zekere tij aangaan : I1 s'est associé aver son fels, hij heeft
plaatsen om regt te spreken; ook de tijd-den zijn' zoon tot vennoot aangenomen ; — deelnemen :
waarin en de plaats waar hunne zittingen plaats Sass- aux périls de qn., in iemands gevaren deehebben.
len. — Gepaard, verbonden, aaneengeschakeld worAssistance, f. Tegenwoordigheid, aanwezig- den : Voilà des mots, des ideés qui ne peuvent
heid, bijwoning f. (In. dezen zin alleen gebezigd sass-, dat zijn woorden, begrippen, die zich niet
van de tegenwoordigheid eens ambtenaars en gees- laten zamenvoegen. — Verkeeren, omgaan : S'asstelijken bij eene der functiën van hunnen post.) avec toutes sortes de personnes, zich met allerIn sommige geestelijke orden : de gezamenlijke aan lei slag van menschen inlaten. — S'associer qn.,
orderaad uitmaken; -- ook wordt-wezign,d iemand als deelgenoot, medewerker enz. aannemen.
het woord gebezigd van de verschillende staten,
Assode, adj. [Mid.] Door ziekten ondermijnd
waarin de huizen dier geestelijke orden gelegen zijn en ontmoedigd; z. v. a ASODE .
en van de groote afdeelingen of districten, die zij
Assodes, f., Z. ASODES.
er van gemaakt hebben : Lass- de France, d'Italie,
Assogue, m. Kwikzilverschip n., naam van
d'Espagne. — De gansche vergadering f., de aan zekere spaansche galeijen, die her kwik ter zuivegehoor of auditorium n. (In dezen zin-wezign,'t ring van 't goud der mijnen naarAmerika voerden.
verouderd.) — Bijstand m., hulp f., hulpbetoon n.,
Assolentent, m. Bebouwingswijze f. eens akondersteuning f., onderstand m., assis tentie f. kers, waarbij men verschillende gewassen elkander
Assistant, e, adj. ./lanwezig, tegenwoordig, op denzel den grond laat opvolgen ; — volgorde f.,
helpend, ondersteunend, inzonderheid gebezigd van waarin die verschillende gewassen op denzel Eden
de geestelijken, welke den officiant of dienstdoen - akker o kamp gebouwd worden. Cultiver par assden prieser bij eene kerkelijke plegtigheid ter zijde het land bij beurtelingsche opvolging van gewassen
staan : Prêtres, évèques ass- s. —Als subst. Helper, bebouwen.
medehelper, a ssis tent m., en vooral in 't meerv.:
Assoler, v. a. Bouwlanden in akkers, kampen
aanwezigen, tegenwoordigen, bijwonenden, om- verdeeles, om er het stelsel der afwisseling van
staanden, omstanders, aanschouwers, toehoorders, bebouwing op toe te p assen.
getuigen.
Assonmbri, e, adj. (en part. passé van assom
Assister (à), v. n. Tegenwoordig of aanwezig
Somber gemaakt, betrokken; — droefgeestig.-bri)
zijn : Ass- à use fête, it un enterrement, een feest,
Assoinbrir, v. a. Somber, duister maken, ver
eene begrafenis bijwonen - ASSISTER , V. a Bij verduisteren, doen betrekken : D'épais-donker,
staan, ondersteunen, helpen, voorthelpen, onder
nuages assombrissaient le cie!, dikke wolken ver
geven, bijspringen, te hulp komen, de be--stand
hemel. — s'ASSOMBRIR, v. pr. Som-duistern
hulpzame hand bieden, a s s i s t é r e n. — Ass- un
-ber,
droefgeestig, mismoedig worden.
inalade, un criminel it la mort, een' zieke, een
Assornniant, e, adj. Hoogst vervélend, zeer
misdadiger ter dood bereiden, hem vermanen om vermoeijend, uiterst lastig, onuitstaanbaar : Un
gelaten en vroom te sterven. Que Dieu vous as- homme ass-, een zeer vervélend mensch; Un trasiste ! of Dieu vous assiste ! God helpe u! (tot een' vail ass-, een afmattende arbeid.
bedelaar, wien men niets kan of wil geven); weleer
Assomuaé, e, adj. (en part. passé van assom
ook tot iemand die nieste : Wel bekome 't u ! —
Doodgeslagen: -- afgerost; — lastig gevallen.-mer)
(Prov.) Dieu assiste a trois personnes, aux en5 Assominement, at Het doodslaan, geweld
fants, aux fous et aux ivrognes, God is met (helpt)
-daigoen.
driederlei mensehen, met de kinderen, de gekken
Assomiiier, V. a. Doodslaan, met iets zwaars
en de beschonkenen. — Vergezellen, begeleiden, in- of door herhaalde slagen dooden, ombrengen; Asszonderheid bij eene moeijelijke of plegtige verrfgting un boeuf, een' os kollen (bollen, dollen). Ass- qn.
(doorgaans in dien zin alleen met faire en in het à coups de pierre, iemand dood werpen, steengen,
.

.

.
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-- .A(rossen, afranselen, een duchtig pak slaag geven . — (fig, et fam.) Doodeljk vervélen, hoogst
lastig vallen, uittermate kwellen: Ass- qn. de compliments, de questions, iemand met pligtplegingen
lastig vallen, met vragen het hoofd breken. Cet
évènement, cette perte m'assomme, dit voorval
grieft mij diep, dit verlies slaat mij ter neder. —
s'ASSOMNIER, v. pr. Zich afmatten, uitputten, zijn
leven of zijne gezondheid in gevaar brengen: S'assa force de travail, zich schier dood werken, zich
lam werken. — Elkander doodslaan.
Assonuneur, m. Doodslager, moordenaar: —
osse?- kolder m.
Asson'moir , m. Met lood beslagen stok m.;
knods f., knuppel m. — (fig. et fam.) Coup d'ass-,
onverwacht Ire/lend ongeluk n., nekslag m. —
Val f., sprenkel, knip, strik m. om vossen, wezels,
ratten enz. te vangen. — (fig.) Hoogst vervélend
mensch n.
Assoinptif, ive, adj. [Bias.] Armes ass-ives,
aangenomen, beregtigd wapen n.
Assonmption , f. Maria-hemelvaart f., --- de
dag m., het feest, waarop de Katholzjken die gebeurtenis vieren; -- schilderij, plaat f., waarop die
hemelvaart wordt voorgesteld — [Log.] Minder
term , m i n o r m, tweede term eener sluitrede.
(Gebruikelijker is in dezen zin mineure.)
Assonance , f. Onvolkomen gelijkheid van
klank in den uitgang der woorden, nab jkomende
klankgelijkheid f., halfrijm, onvolkomen rijm n.,
klankafwijking f. (zoo als in tondre en sombre,
peindre en peintre), assonantie f.
Assonant. e, adj, Wat eene assonantie of
nab komende klankgelijkheid der woorden voortbrengt, schier gelijkluidend, a s s o n é r e n d. Meest
in 't meerv. gebezigd : Des mots ass-s, des terminaisons ass-es.
Assonie, f. [Bot.] Blaauw reukhout n. van
Bourbon en Mauritius.
Assorti, e, adj. (en part. passé van assortir)
Naar soort bijeen gevoegd , behoorlijk ingedeeld,
uitgezocht; voegend, passend; — voorzien van al de
noodige of gevraagde voorwerpen, geassorteerd,
gesorteerd.
Assortiment, m. Zamenvoeging, bijeenschikking, verbinding, zamenparing, paring, sorhiring f. van gelijksoortige dingen. Un bel ass- de
fleurs, de couleurs, de meubles. — Volledige ver
dingen, die bij elkander beheoren.-zamelingf.v
Un ass- de diamants, d'outils, een stel diamanten,
gereedschappen. --- [Corn.] Warenvoorraad m.,
voorraad van waren derzelfde soort : Ii a chez
ce marchand, un bel ass- de soieries, die koopman
heeft een' schoonen voorraad, assortiment van
zijden stoffen, is goed van zijden stoffen gesorteerd.
--- [Libr. j Livres d'ass-, boeken, die een boekhandebar van andere uitgevers ten verkoop ontvangt,
commissie-goed n. (in tegenstelling met die. welke
hij zelf uitgeeft, het fondsgoed, de fondsartikelen) .
— [Impr.] -41 de verschillende lettersoorten, teekens, figuren enz., die tot het drukken van een
werk vereischt worden.
Assortir, v. a. Twee of meer dingen naar
soort, naar betrekkingen van overeenkomst zamen voegen, gepast bijeen brengen, naar soorten doeltreffend zndeelen, uitzoeken, schikken, s o s té r e n;
— (fig. ook van personen). Ass- ses convives, zijne
gasten behoorlijk kiezen (zoodat zij wel bij elkander passen); Ass- les conditions, personen van gelijken stand bijeen nemen; Pour faire un bon mariage, ii faut bien ass- les personnes, les caractères, tot een goed huwelijk moeten personen,
karakters gekozen worden, die overeen stemmen,
bij elkander passen. — Volledig van de vereischte
waren voorzien (een' winkel, een magazijn), a ssortéren, sortéren. Ce rnarchand a dequoi vous
ass-, bij dien koopman kunt gij al krijgen, wat gij
noodig hebt. [Chap.] Ass- un chapeau. een (nog
witten) hoed den vormgeven. -ASSORTIR (a), v. n..
en S'ASSORTIR, `v. pr. Passen, goed bijeen komen,
bij elkander behooren: Ce tableau n'assortit pas à
son pendant, die schilderij voegt kwalijk bij haren
tegenhanger; Ces chevaux s'assortissent, die paar
komen goed bij elkander; Ces deur epoux-den
s'assortissent à merveille, die beide echtgenooten
verdragen zich wonderwel met elkander.
•Assortissant, e, adj. Passend, overeenkomend, voegend.

ASSUJETTIR.

Assortissoir, m. [Tech.] Sorteerzeef, mi
-kerbaszf.;
zeef f. voor droogerijen.
Assortissoire, f. Doos f., kistje met een stel
van bijeenbehoorende dingen, assortiment- doos.
Assoté, e, adj (en part. passé van assoter)
Verzot, te zeer ingenomen.
Assoter of Asoter, v. a.` (eigenlijk) Zot maken; — (fam. et iron.) mal verliefd, verzot maken:
— S'ASSOTER (de) v. pr. Eene dwaze liefde opvatten
(voor), smoorlijk verliefd, verzot worden (op).
Assoupi, e, adj. (en part. passé van assoupir)
Slaperig, slaapdronken, vakerig, ingesluimerd. —
(fig.) Querelle ass-e, gesuste, gesmoorde twist m.
Assoeipir, v. a. Slaperig, vakerig maken, doen
insluimeren, slaap verwekken. Ook zonder voorwerp gebezigd: Les fumées du vin assoupissent,
de wijndampen maken slaperig, loom. — (fig.) La
solitude assoupit l'esprit, de eenzaamheid doet den
geest inslapen. — Bedaren, stillen, tot stilstand
brengen (b. v. hevige pijnen, verdriet). — De uit
voortgang, de gevolgen van eene kwade-barsting,de
zaak beletten, slaoren, dempen, sussen (een' opstand,
twist). — S'ASSOUPIR, v. pr. Slaperig, vakerig worden, vaak krijgen, door den slaap bevangen worden, insluimeren, inslapen, in den dut raken. —
(fig.) Bedaren, verminderen, verflaauwen, afnemen,
verstompen.
Assoupissant , e , adj. Slaapverwekkend,
slaapwekkend, slaperig makend. Potion ass-e, slaapdrankje f. Fumees ass-es, bedwelmende dampen. --=
Contes ass-s, sprookjes, voor den vaak. Discours
ass-, vervélende, langwijlige rede.
Assoupissen' ent, m. Ligte slaap, sluimer m.;
slaperigheid, slaapdronkenheid, vakenigheid, loomhezd, loomigheid f. — (fig.) Groote achteloosheid,
nalatigheid, onverschilligheid, dofheid, ongevoeligheid (voor zijne belangen, pligten) .
Assoupil, e, adj. Lenig, buigzaam; -- gedwee,
handelbaar.
Assouplir, v. a. Lenig, buigzaam, zacht maken; — (fig.) gedwee, volgzaam, handelbaar maken.
S'ASSOUPLIR, v. pr. Lenig, buigzaam worden; —
zachter, meer handelbaar worden.
Assourdi, e, adj. (en part. passé van assourdir)
Verdoofd, doof gemaakt.
Assourdir, v. a. Verdooven, doof maken, eene
voorbijgaande doofheid door een groot geraas ver
Crier à ass- les oreilles, of enkel-orzaken(fm.)
crier it assourdir, uit alle magt schreeuwen,
schreeuwen dat men doof wordt. — [ Peint., Gray.
Het licht verminderen of verzachten, de tinten ver
S'ASSOURDIR, v. Vr. Doover wordgn. -donker.—
Assourdissant, e, adj. Verdoovend, doof
makend.
Assouver, v. n. Van zelf met visch bevolkt
worden (van een' vijver sprekende).
Assouvi, e, adj. (en part. passé van assouvir)
Verzadigd: Faim ass-e. - ' Gekoeld, voldaan, bot gevierd: Vengeance ass-e.
, Assouvir, v. a. Geheel verzadigen, een' grooten honger stillen; — ( fig van hevige hartstogten)
bot vieren, koelen, bevredigen, verzadigen: Ass- sa
colére, sa haine, sa vengeance, zijne gramschap,
haat, wraak koelen, bot vieren enz. — Ass- ss
yeux dune chose, iets met gretigheid beschouwen.
— s'ASSOUviR, v. pr. Zich verzadigen. — Sass- do
carnage, de sang, zijn' bloeddorst, moordlust bevredigen.
Assouvissement, m. Verzadiging, stilling f.
(van een' grootera honger); -- (fig.) koeling, vol
geweldige hartstogten) .
-doenigf(r
Assudestie of Assuesti, f. [Mar.] Verandering van wind.
Assujetti (Assujéti), e, adj. (enpart.passé
van assujettir) Onderworpen. --= Ook als subst.
m. en f.: Hjj of zij, die aan den ijk der maten
i
en gewigten onderworpen is.
Assujettir (Assujétir), v. a. Onderworpen,
afhankelijk, onderdanig maken, ten onder brengen,
overheeren, onder 't juk brengen; — (fig.) Ass- tous
les coeurs, alle harten winnen, veroveren; Ass- sa
raison à l'autorité de l'église, zijne rede aan 't
gezag (de uitspraken) der kerk onderwerpen; Assses passions a la raison, zijne driften door de rede
beheerschen; Ass- qn. is un travail, iemand tot
eenen arbeid noodzaken, dwingen. --- Vast zetten,
vast legen, onbewégeljjk maken, bevestigen (b. V.
,

:

eene waggelende tafel, een klapperend venster, een'
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mast). s 'ASSUJE TTttt, V. pr. Aan zich onderwerpen.

Ass- une statue sur son piedestal, een standbeeld
op zin voetstuk vastzetten. Ass- la main, vastheid
aan de hand geven. - (fig.) Ass- sa contenance,
eene vrijmoedige houding aannemen. — % Moed
geven, zelfvertrouwen inboezemen, onbevreesd maken: Le bruit du canon assure le soldat, het geschutgebulder boezemt den soldaat moed in; Assun oiseau, un cheval, een' vogel (valk), een paard
gewennen niet bang te zijn, niet te schrikken. —
Bevestigen, duurzaam, onaantastbaar maken, beveiligen, dekken: Cette victoire a assuré sa couronne, die overwinning heeft (het bezit van) zijne
kroon duurzaam gemaakt. Un bon généralsait
ass- sa retraite, een goed veldheer weet zijnen
aftogt te dekken. Ass- un droit, one créance, een
regt, eene schuldvordering onaantastbaar maken,
tegen alle aanranding beveiligen. — Tegen gebeur
schade of gevaar verzékeren, waarborgen,-ljke
a s s u r é r e n, zich verbinden om tegen eene vastgestelde jaarlijksche bijdra g e in geld, eenen eigenaar
schadeloos te stellen voor de verliezen, die h•(jmogt
lijden: Ass- une maison contre l'incendie, een huis
tegen brandschade verzekeren; Faire ass- son mobiller, zijn huisraad doen assuréren. — Verzékeren,
bevestigen, betuigen, bekrachtigen, verzékering geven: Ass- one nouvelle, eene tijding verzékeren:
Ass- qn. de sa fidélité, iemand de verzékering van
zijne getrouwheid geven. — [ Mar.] .Ass- son pa
villon, zijne vlag verzékeren, de echtheid der vlag
door een kanonschot verzékeren of waarborgen, haar
doen erkennen, een vredeschot doen, de vredevlag
hijschen. — [[han.] Ass- la bouche d'un cheval,
een paard aan gebit en toom gewennen. — [Teint.]
Ass- une couleur, eene kleur vastleggen, haar tegen
verschieten of verbleeken vrijwaren. — [ Corr.] Assle grain, aan 't leder de laatste hand leggen, de
nerf daaraan geven.
S'ASSUIIER, v. pr. Zich vast zetten, zich vastheid
geven: S'ass- bien sur la selle, zich vast in den
zadel zetten. S'ass- la main en écrivant, -en dessinant, aan de hand bij het schrijven, het teekenen,
een vast rustpunt geven. — Verzekerd, bevestigd
worden: Rien ne peut s',ass- sur Ia terre que la
destruction et la mort, niets kan op aarde verzekerel worden dan het verderf en de dood. -- - (Aan
zich verzékeren (het bezit van een goed, een voor
Cette mère s'assure la soumission de ses-del):
enfants en s'assurant leur tendresse, deze moeder
verzekert zich de onderwerping harer kinderen door
zich van hunne liefde te verzékeren. — Verzekerd,
overtuigd zijn, de zekerheid, het vertrouwen hebben: Je m'assure que vous ferez votre devoir, iie
ben overtuigd, dat gij uwen pligt zult doen; Assurez-vows que je vous aime, wees verzekerd, dat
ik u bemin; Assurez-vous demon obéissance, maak
staat op mijne gehoorzaamheid. — Zich de zeker
verschaffen, de overtuiging krjjen, zich ver--heid
zékeren: Sass- dune nouvelle avant de la répandre, zich van (de waarheid van) eene tijding ver
alvorens haar te verspreiden; jtlle , veut-zékern.
sass- si elle est aimée, zij wil de zekerheid ver
zij bemind wordt. — S'ass- de qn., zich-krijgenof
verzekeren van iemands genegenheid, bescherming
enz. ; — ook: iemand gevangen nemen, in hechtenis
nemen, zich van zijn' persoon verzekeren ('ass- dq
sa persgnne). — S'ass- contre qn., voorzorgen,
maatregelen tegen iemand nemen. — S'ass- de qc.,
zich van iets verzékeren, de noodige maatregelen
nemen, om er zich meester van te maken. — S'assdans ses richesses, zijn vertrouwen op zijne rikdommen stellen; Sass- en Dieu, zijne hoop, zijn
vertrouwen op God vestigen. — S'ass- sur qn.,
op iemands bescherming, beloften rekenen. -- (Racine
heeft ook s'assurer voor se rassurer, zich gerust
stellen, gebruikt, 't geen als eene te groote dichtervrijheid beschouwd wordt). ,

-- Sass- aux usages, àux pre.lugés, zich naar de
gebruiken, de vooroordeelen schikken; S'ass- aux

heures, zich aan vaste uren binden, zich stipt aan
de gezette uren houden.
Assrijettissant (Assajétissant), e, adj.
Verslavend, onderwerpend, bindend; Un emploi
ass-, een slaa fsche, hoogst lastige post.
Asstij ettissement (Assn j étissement), m

Onderwerping, a fhaoFkeljkheid f., staat van onder

Lass- dun pays, d'une province. —-werping:
(fig.) Dwang m., verpligting, gebondenheid, onder
worpenheid aan eens anders wil. Lass- aux règles
de l'art, de dwang der kunstregelen, gebiedende
voorschriften der kunst. Lass- aux modes, aux
usages, de slavernij der modes, der gebruiken.
Assumer, v. a. Tot zich nemen, op zich nemen.
Het komt alleen fig. voor in: Ass- la responsabilité d'une mesure, de verantwoordelijkheid van een'
maatregel op zich nemen; Ass- sur sa tête one
grande responsabilité, eene groote verantwoorde
zich laden.
-ljkheidop
Assurance, f. Zekerheid, gewisheid, verzekerdheid, verzékering, innige overtuiging f.: j'ai
l'ass- qu'il ne trahira pas la confiance que j'ai
mise en lui, ik weet zeker (ben overtuigd) , dat hij 't
vertrouwen, hetwelk ik in hem gesteld heb, niet zal
verraden (misbruiken, schenden) . — Veiligheid,
zekerheid, gerustheid, onbezorgdheid f., vertrouwen n.: Dormir en toute ass-, in volle ,gerustheid,
e en lieu d'ass- (men zegt
onbezorgd slapen; Êtr
doorgaans de sureté), in een veilige plaats zijn. -Verzékering, stellige belofte, plegtige betuiginci f.:
it me donna l'ass- de sa bonne foi, hij gaf mij de
verzékering van zijne goede trouw. — Waarborg m.,
onderpand n., pandstelling f,, borglogt m.: sa parole est la meilleure ass-, zijn woord is de beste
waarborg, is beter dan pand. — Overeenkomst f.,
verdrag n., waarbij men zich verbindt om tegen
betaling van eene bepaalde som de waarde van
zékere voorwerpen, in g eval zij vernield werden of
verloren mogten gaan, te vergoeden, waarborging f.
tegen schade van brand, van zee, van hagelslag
enz., verzékering, assurantie f.: Ass- maritime, verzékering tegen zeeschade, zee-assurantie
(in de Levant assurette)- Ass- contre 1'incendie,
verzékering tegen brandschade , brandwaarborg,
brand-assurantie; Ass- mutuelle, onderlinge waar
tegen schade; Bureau d'ass-, assurantie -borgin
Caisse d'ass- pour les maisons ineen --kantor.;
diées, brandverzékeringskas; Société d'ass-, waarborg-, assurantie-maatschappij f. ; Prime d'ass-,
vastgestelde vergoeding f. voor het verwaarborgde
voorwerp, assurantie premie f.; Policed'ass-,
bewijsstuk n., waaruit de deelhebbing in de verzékerings-maatschappij blijkt, verzékerings-bewijs n.,
polis f. van assurantie. — Stoutheid, vastheid,
stoutmoedigheid, driestheid, koenheid, vrijmoedig
onbeschroomdheid f., zelfvertrouwen n.: Par--heid,
Ier, agir aver ass-, onbeschroomd, vrijmoedig spreken, handelen. — [ Mar.] Coup d'ass, verzékeringsschot n., vredeschot, kanonschot om de vlag te doen
herkennen. Pavilion d'ass-, vredevlag. — [Chas.}
Le serf va d'ass-, het hert loopt bedaard en zonder
vrees. — [Faut.] Oiseau d'ass-, valk, die van het
weerhoudend snoer ontdaan is. — [Tech.] Hengsel n. van eenen korf of eene mand.
Assure, F. [Tech.] Doorschieting f., draad m.
van goud, zilver, wol of zijde, waarmede bij tapijt
ketting of schering bedekt wordt.
-werksd
Assure, e, add. (en part. passé van assurer)
Zeker, verzekerd, gewis, ontwjjTelbaar, onfeilbaar;
-- veilig, verzekerd, vertrouwbaar; — vast, stevig, wel bevestigd; — stout, onbeschroomd, vrij
onbevreesd, driest, vol zelfvertrouwen;-moedig,
(fam.) vrijpostig , onbeschaamd, brutaal : Un
assure menteur, voleur een stoute, onbeschaamde
Asstirette, f. [Corn.] , z. onder ASSURANCE.
leugenaar, dief. (Vóór het subst. geplaatst, heeft
Assureur, m. Verzekeraar, assuradeur m,
het woord altijd een' on,q unstigen zin). — T7erze% Assurgent, e, adj. [Bot.] Zich boogvormig
kerd, tegen schade gewaarborgd, geas s ureerd.— oprigtend.
ASSURE, m., ASSUREE, f., verzekerde, geassureerde,
Astacien, iie, A`stacoide,adj. [H. n.] Naar
deelgenoot m. en f. in eene verzékerings-maatschappij. eene kreeft gelijkend, kreeftvormig.
Assurénzent, adv. Zeker, zekerl jk, voorzeker,
Astacite of Astaeolithe, m. [H. n.] Kreeft
gewis, ongetwijfeld. — + Assurément, m. [[list.]
versteende kreeft f.
-verstnigf.,
Wederzijdsch verdrag n. van elkander gedurende
Astate, n. v. [U. n.] Insect -met vier vliezige
den wapenstilstand niet aan te vallen.
vlerken van ongelijke grootte.
Assurer, v. a. Vast zetten, bevestigen, steunen,
Astatique, adj. [Didact.] Niet in evenwigt,

stutten, voor vallen beveiligen, vastheid geven
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Astéisine, m. [Rhét.] Vernu ftige, ijnescherts f.,
waarbij men den lof of de vleijerj onder den sluijer
der kleinachting of berisping verbergt.
Astelle, f. [Chir.] Spalk f.
t Astenance, f. Gevoeligheid f., indruk m.,
magt f.,
Aster, m. [Bot.] Sterrebloem f., asterm., eene
zeer fraaije, uit Amerika afkomstige herfstbloem,
waarvan men reeds 38 soorten kent.
Astéréonnétre, m. Sterremeter m., werktuig
om den op- en ondergang der sterren te berékenen.
Astéréoniétrie, f. Sterremeetkunst f., kunst
om den op- en ondergang der hemelligchamen te
berékenen. -- Astéréómétrique, adj. Wat die
kunst betreft.
Astérie, f. [Minér.] Kattenoog n., sterresteen m.,
soort van schoone, veelkleurige opaal. — H. n.]
Stervormige versteening f. — Zeester f. — [Phys.]
Lichtend verschijnsel n. bij sommige mineralen,
dat zich als eene zesstralige, witachtige ster voordoet.
-t- Astérisine, m. [Astron.] Sterrebeeld n.
Astérisque, m. [Impr.] Sterretje (*) n. —
[Bot.] Sterrebloem, stervormige bloem f. (ook astéroïde geheeten).
Asternal, e, adj. [Anat.] Wat zich niet met
het borstbeen verbindt f.: Cóte ast -e, rib, die niet
aan het borstbeen vast zit, korte rib.
Asternie, f. [Anat.] Afwezigheid f. van het
borstbeen.
Astéroïde, adj. Stervormig. -- ASTEROïDE m.
Naam, dien de sterrekundigen geven aan de kleine
planeten, die hunne loopbanen tusschen die van
Wars en Jupiter beschrijven en welke men ook co-ploneten heeft genoemd. — Zie ook ASTERISQUE.
Astérote, f. Soort van lang vischnet n.
Asthénié, f. [Méd.] Algemeene zwakte, krach
inzonderheid van het vaatstelsel.
-teloshidf.,
Asthénique, adj. [Méd.] Krachteloos , uit
zwakte voortspruitend, asthenisch. Fièvre asth-,
zenuwkoorts f.
Asthénologie, f. Verhandeling over de uit
zwakte voortspruitende ziekten.
Asthénopyre, f. Koorts met zwakte, zwakte
-kortsf.
Asthinatique, adj. (pr. asma -) [Méd.] Aam kortademig,
est
asthm-,
borstig,
asthmatisch : 11
hij heeft het op de borst. — [ Bot. ] Plante asthm-,
plant, die de aamborstigheid bestrijdt. — Ook als
subst. gebezigd : Les aliments succulents ne conviennent pas aux asthm- s, de saprijke spijzen deugen niet voor aamborstigen.
Asthnne, m. (pr. asme) [Méd.] Aamborstigheid , engborstigheid , kortademigheid f. , korte
adem m., het moeijelpk, meestal hoorbaar adem
-halen.
Asthrné, e, adj. [Faut.] Aamborstig, kugchend.
Astic, m. [Cord.] Likbeen, strijkbeen n. der
schoenmakers; [Mil.] Likhout n. ter polijsting van
de patroontasschen.
Asticoter, V. a. (fam.) Plagen, kwellen, dwars
allerlei kleinigheden.
-bomeni
Astine, f. Dwaze twist m., kibbelarij f.
Astiquer, V. a. [Tech.] Likken, glad maken,
glanzen met het likbeen of strijkhout (zie ASTIC).
Astome, adj. [H. n.] Zonder mond.
Astragale, m. [Arch.]Astragaal m:, rond
loofwerk n., dat de basis van 't kapsteel vormt en
onmiddellijk op de schacht der zuil aangebragt is.
=- [Artill.] Naam der als sieraad om den loop des
kanons aangebragte banden of ringen : Astr- de la
bouche, het lange veld. Astr- de In lumière, het
bodemstuk. Astr- de la volée, het middelstuk. —
[Anat.] Enklaauw m., kootbeen n., een van de
beenderen des voetwortels. — [ Bot.] f. Dragant m.,
wervelkruid, wild basilicum n. — [list.] Koot f.
of beentje n., weleer als handboei of paternoster
gebezigd.
Astragalée, f. [Arch.] Profil n. van een
lijstwerk met een' astragaal (zie ASTRAGALE).
Astragalisnie, m., [Ant.] Spel met gemerkte
koten of dobbelsteenen bij de Grieken.
Astragaloïde, f. [Bot.] Soort van dragant m.
of wervelkruid n., wik of wikke f. - ASTRAGALOïDE,
adj. Naar wervelkruid gelijkende, dragantvormig.
Astragalomaneie, f. [Ant.] Waarzeggerij f.
met gemerkte bikkels of koten.
Astral, e, adj. De sterren betref/'end, astraal;
-- stervormig : Année astrale, sterrejaar, zonne-

jaar, de tijd, dien de zon besteedt om terug te keeren tot het punt des hemels, van waar zij was
uitgegaan. Lampe astrale, astraal-lamp, sterrelamp, de verbeterde Argandsche lamp, die geen
schaduw werpt. (Het meerv. astraux is niet in
gebruik.)
Astrance, f. [Bot.] Sterrekruid n., astrant ie f. Grande astr- , meesterwortel m., groot
sterrekruid.
Astre, m. Ster, star f., gesternte, gestarnte n.,
naam van al de hemelligchamen, zoo vaste sterren,
als planeten en kometen. L'astre du jour, de zon,
l'astre de la nuit of des nuts, de maan; — (fig.
et poét.) een man van genie, voortreffelijk, uitstekend mensch. — [ Astrol.] Gesternte, met betrekking tot den daaraan toegekenden invloed op
's menschen lot. —(Prov.) Être né sous un astre favorable bénin, onder een gelukkig gesternte geboren zijn, een gelukskind zijn.
Astré, e, adj. Vol sterren. --- [Astrol.] Blen
astré, onder een gelukkig gesternte geboren, gelukkig.
Astrée, f. [Myth.] Astrea, godin der geregtigheid, dochter van Astreus en Themis; — [Pods.]
de geregtigheid f. — [ II. n.] Steenachtige polyp m.,
welks bovenvlak met sterretjes bezaaid is, astrea f.
— [Astr.] De Maagd.
Astreindre, v. a. Binden, verbinden, verpligten, noodzaken, nopen , dwingen , onderwerpen:
Astr- qn. à des conditions injustes, iemand aan
onbilljke voorwaarden onderwerpen. — S'ASTREINDRE, zich binden, zich verbinden, zich ten pligt of
ten wet maken : S'astr- à un travail assidu, zich
zelven een' onverpoosden arbeid opleggen.
Astreint, e, adj. - (en part. passé van astrein
Genoodzaakt, gedwongen, verpligt, onderwor--dre)
pen, gehouden.
Astrietion, f. ] Méd.] Zamentrekking f., werking van zamentrekkende artsenijen.
Astrild, m. Gestreepte senegalsche mos.
Astringent, e, adj. [Méd. j Zamentrekkend,
ads trintiérend.— Ook als subsi. m. Een zamentrekkend middel (vooral voor inwendig gebruik: de
uitwendige heet men styptiques).
Astrobolisine , m. [Méd.] Beroerte, z. v. a.
apoplexie; — zonnesteek; dood of schijndood m.
door den blikse
Astroe, m. [Mar.] Dik touw, dat men aan cane
stevige houtenpen (bolder) of bout (kikker) vastmaakt.
1- Astrocope , m. Sterrewaarnemer , sterbeschouwer m.; -- sterrekijker m.
-1- Astrocopie, f. Kunst der sterrewaarneming,
sterbeschouwing f.
Astrocynologie, f. Verhandeling f. over de
hondsdagen.
Astro;nosie, f. De kennis f: der vaste sterren,
vooral wat hare plaatsing ten opzigte van elkander en de slerrebeelden betreft.
Astroin, m. [Bot.] Astr- puant, sterreboom m.,
een mexicaansche boom met gomachtig sap.
Astroite, f. ] H. n.] Naam der polypen met gesterde cellen zoo als de astreaas, sterkoraal n.
Astrokion, m. [Asir.] Eene der namen van
:

Sirius.

Astrolabe, m. Spheer-projectie f., graadboog,
sterrehooglemeter, poolshoogtemeter, hoekmeter m.,
astrolabium: L'astr- est it peu pres abandonné,
het astrolabium wordt weinig of niet meer gebruikt.
Astrolátre, adj. en subst. Steraanbidder m.
Astrolàtrie, f. Sterredienst, sterrevereerinq f.
Astrologie , f. (eigenlijk en oorspronkelijk
sterrekunde, z. v. a. astronomie) Gewaande kunst
om de toekomst uit den onderlingenstand der sterren te voorspellen, sterrewigchelar j, sterrekikerfj,
sterrewaarzeggerj f. astrologie.
Astrologique, adj. Op de zoogenaamde wetenschap der astrologie gegrond, daartoe behoorend,
as trol ogisch.
Astrologigaenient , adv. Op astrologische
wijze.
Astrolo ;ne, m. Sterrewigchelaar, sterrewaarzegger, sterrekijker, astroloog, astrologist m. —
(Prov. et fig.) Ce nest pas on grand astr-, 't is
maar een middelmatig mensch in zijn vak, 't is geen
hoogvlieger, geen heksenmeester.
Astromancie, f. Sterrewaarzeggerij, z. v. a.

astrologie.

Astromancien, m., -ne, f. Hij of zij, the

ASTROMZÉTÉOROLOGIE zich met sterrewigchelarij afgeeft, z. v. a. astrologue.
Astrométéorologie, f. Weérvoorzegkunde f.

uit de sterren.

Astromètre, ni. Sterremeter, astrometer m.,
werktuig om de schijnbare diameters en geringe
afstanden der sterren te meten.
Astrométrique, adj. Wat- die sterremeting
betreft, astrometrisch.
Astronomie, in. Sterrekundige , . astronomist m. — Ook wel als adj. gebezigd: Un peuple
gastronome, een volk, bij 't welk de sterrekunde algemeen beoefend wordt, overal in eere is.
Astronomie , f. Sterrekunde, astronomie.
Astr- physique, natuurkundige of physische sterrek+,unde (die de oorzaken van de verschijnselen aan
den sterrenhemel verklaart); Astr- nautique, sterrekunde der zeevarenden. -- Ook voor: Verhandeling f., leerboek n., over de sterrekunde: L'Astrde Kaiser, de Sterrenhemel van Kaiser.
Astroiiontigtie, adj. Sterrekundig, astronoInisCh.
Astronontiquentent, adv. Sterrekundig, op
.sterrelrundige wijze.
Astrophanonnètre, m., z. v. a. ASTROMETRE.
Astrophyte, il:. [H. n.] Boomachtige zeester f.
Astropole, m. [Bot.] Paarsbruine anjelier f.
Astroscope , m. Sterrekijker m., werktuig,
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gang eener ziekte, ongeregeld ziekteverloop n. ; —
[Philos.] Wanorde f. in de verstandelijke en zede1 Jke vermogens.
Ataxique, adj. [Méd.], Onregelmatig, onordelijk, ataktisch.
Ataxodynamie, f. [Mid.], Onregelmatigheid f.
in de bewegingen van een orgaan.
Atebras, m. [Chi!.] Soort van sublimeervat n.
Atechiiie, f. Kunstmangel m., kunstgebrek n.,
onervarenheid f. in eene kunst.
Atecnie, f. [Mid.] Onvruchtbaarheid f. der
vrouw ; — ook (bij sommigen) mannelijk onvermogen n.
Atelier, m. Werkplaats f., werkvertrek n.,
waar vele werklieden onder een' zelfden meester
arbeiden; ook kunstenaars-werkplaats f., a t te1 e r n.: lat- d'un peintre, d'ur sculpteur. — De
gezamenlijke werklieden, het personeel eener werk
Un at- numbreux. — [Mar.] At-de construe--plats:
tion, scheepstimmerwerf f. — ATELIERS, pl. De
onderscheidene winkels of werkplaatsen, welke men
op eene werf heeft.
Atellanes, f. pl. Soort van oud-itatiaansche
kluchtspelen (zoo geheeten naar de carnpanische
stad zt tella) .
Aternioiena ent, m. [Prat.] Uitstel n. of ver
betaling, termzjns-verschuiving f.
-lengiva
Aterinoyé, e, ad j. (en part. passer van atermoyer) Verlengd, uitgesteld; Billet at-.
Atermoyer, v. a. Uitstellen, verschuiven, later
stellen (den tijd of termijn van betaling). — s'ATERMOYER , C. pr. .bene schikking niet zijne schuld
aangaan om hen in zékere termijnen te be--eischr
talen, eerre overeenkomst van betalingsverschuiving
treffen.
Atéter ('s), v. pr. Hardnekkig volhouden

waarmede men de sterren gemakkelijk wedervindt
(door Schukhardt uitgevonden).
Astroscopie, f. Sterrebeschouwing f., inz. door
kijkers.
Astrosophie , f. [Didact.] Sterrewjjsheid,
sterreleer, sterrekunde f.
Astrostatique, f. Wetenschap f., die de massa
en den onderlingen afstand der sterren leert beré(bij twisten).
kenen, astrostatiek f.
Athanlanthe•, f, [Bot.] Rosmarjnkruid n.
Astuce, f. Sluwheid, arglisligheid, kwaadwilbergpeterselie f.; St.-Janskruid n.
1 ige loosheid, doorslepenheid f.
Athanasie, f. [Bot.], Duurbloem f.
.1- Astuacier, v. n. Sluw zijn, arglistig zijn.
Athée, m. Godloochenaar, godverzaker, a theAstacieusement , adv. Sluw, op arglistige
is t m. — Ook als adj. in. en f. gebezigd : Un
wyze.
Astucieux, -ease, adj. Sluw, arglistig, loos, prince athée, een godloochenend vorst. Une proposition athée, een atheïstisch voorstel.
doorslepen.
Athéisnne•, m. Godloochening, godverzaking f.,
Astisrine, f. a[H. n.] De kleine havik m. van
a t h e ï s m u s n., atheïstery f..
Cayenne.
Athéiste-, oud woord voor ATHEE.
Astyle, adj. [Bot.] Zonder stengel, stengelloos.
théistique, adj. Wat de godloochening beAstynonie, m. Gebouwen-opzigter (in 't oude
treft,
atheïstisch.
Athenen). — Astynomie, f. Toezegt n. over de

A

gebouwen.

!syle, z. ASILE.
Asynabole, m. Schuimlooper.
Asymétrie, f. (pr. a-ei—) [Math.] Onevenma-

tigheid f., gebrek n. aan evenmaat, onmeetbaarheid f.
met betrekking tot eene andere grootheid : Il v a

as- entre le coté d'un carré et sa diagonale, de

diagonaal (hoekpuntslijn) van een vierkant is onmeetbaar ten opzigte van de zijde des vierkants.
Asymétrique, adv. (pr. a-ei—) Onevenmatig,
onmeetbaar.
Asymp tote,

f. (pr. a-sin-to-te) [Géom.] Regte
lijn f., die eene kromme lijn, hoewel haar voort
naderende, nimmer raakt of snijdt, asymp- -duren
tote f.

Asywptotigne, adj. (pr. a-cmn—) [Géom.] De
asymptote betreffende : Espace as- , ruimte , tusschen eene kromme lijn en hare asymptote.
Asyndéton, m. [Rhét.] Weglating f. der voegwoorden, om de rede meer levendigheid bij te zetten.

Athéna, Athéné, f. Soort van fluit 0/' trom

-petdr
oude Grieken.
Athénée, m. Athenéum n., oorspronkelijk
een tempel van Minerva (Athéné). te Athenen, waar
de dichters hunne verzen voordroegen; — doorluchtige school, geleerde school f., collegie n. van akademisch onderwijs. — Athéiiées, f. pl. Feesten
ter eere van Minerva in 't oude Athenen.
Athénienn^e,. f. Atheensche vaas f. als reukvat,
bloempot, vischkom enz.
Athéricère•, adj. [H. n.] Met spitse voelhorens

voorzien.

Athérine, f. [H. n.] Arenvisch, melet m.,
(van 't geslacht der ansjovis).
Atherrnasie, f. [Méd.] Overmaat van hitte,
ziekelijke hitte f.

Athéxomatennx, ease, adj. [Méd.] Papge-

zwelach tig.

Atheronie, m. [Méd.] Papgezwel n.
Athlète, m. Kampvechter, worstelaar, wedstrijder, a t h l e et m. inde volksspelen der Ouden);
Atabale, m. Naam van den Noordwestewind — sterk gespierd, kloek man. — (fig.) ,Sterke tein 4pulië, die veel schade aan de boomen en vruch- genpartij f., mededinger ^n. — Les athletes de la
toi, de kampvechters voor 't geloof, geloofshelden,
ten te weeg brengt.
Atacarnite, f. [Min.] Zoutzuur koperzand martelaars.
(uit de zandwoestijn Atacama tusschen Peru en
Athlétigne, adj. Wat tot de oude worstelaars
betrekking heeft, naar kampvechters wijze, a t h l eChili).
t i s c h ; — sterk gespierd, forsch gebouwd, reus
Atalante, f. [H. n.] Zekere vlinder, ook vul
admiraal m. geheeten.
gestalte. — Als subst. f. Worstelkunst f.-achtigvn
-kanof
(een deel van de gymnastiek der Ouden) .
Atalanter, v. a. Zich in gang zetten, iets vrij
Athlipte, adj. [Méd.] Pouls athl-, gelijkmatige
doen.
-wilg
Atalaphe, m. [H. n.] Zoogdier van 't geslacht• en vrije polsslag m .
(ier vleugelhandigen, veel naar de vleermuis gelijAthlothète, m. Kampregter, opziener.en prijs
bij de oude worsteistrijde-n , a th 1 o the e t m.-uitdelr
kende.
S Athroïsane, m. [Rhét.] Min gebruikelijk
Atanaire, adj. [Paus.] 'z. ANTANAIRE.
Ataraxie, f. [Phil.] Onverzettelijke geljkmoe- woord voor CONGLOBATION.
digheid, blijvende zielerust f.
Athymie, f. [Méd.] Neérslagtigheid, moedeloos
zwaarmoedigheid f.
-heid,
Atarder, z. ATTARDER.
Ataxie, f. [Méd.] Onregelmatigheid f. in den
Athyte e m. [Ant.] Offer n. zonder voorwerp om
,

Atabal, m., z. ATTABALLE.

,
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-

te slagten, gewoonlijk uit bloemen of koeken be-

staande.
Atiehe, m. [Pèch.] Bandje n. om het scherpe
van een' vischangel.
5 Atinter, V. a. (pop.) Opschikken, smakeloos
opsmukken, opdirken. -- S'ATINTER, V. pr. Zich

opdirken.

Atirsite, m. [Bot.),

z. v. a. PLANTAIN.

Atlante, m-. [Arch.] Dra g er, balk-of gebindtedra,q er m., steunbeeld n ., a t t a n t of atlas m.,
zuil f. in menschengestalte tot steuning van een
gebindte, een balkon enz. (Men heet zulke zuilbeelden ook t é l a m o n e s, en zoo 't vrouwenbeelden
zijn meer bepaald cariatides.)
Atlantique, adj. Atlantisch : L'Océan, in Mer

at!-, de atlantische oceaan of zee. Ook als subst.:
L'Atlantique. — [Impr.] Format at!-, atlas-for-

maat n. (waarbij het geheele vel slechts twee bladzijden vormt), in- plano.
Atlas, m. (pr. at-lace) [Myth.] De aanvoerder
der Titans bij de hemelbestorming, door Jupiter
veroordeeld om den hemelkloot op zijne schouders
te torschen, hemeltorscher m. ; — [Géogr.] Atlasgebergte n. (in Noord-Afrika) ; — (fig.) Groot en
forsch gesp ierd man. — [Anat.] Draaier, de eerste
halswervel m. (omdat hij 't hoofd ondersteunt, gelijk
Atlas de aarde) . -- Verzameling f. van landkaarten,
kaartboek n., atlas m. — [Com.] Soort van groot
gpier; -- voortreffelijke zijden stoffe f. uit de
dien, atlas n. --- H. n.] Naam van twee schoone
surinaamsche nachty inders m.
Atloide, adj. [Anat.] Wat den eersten hals
aangaat. Muscle ati-, draagspier.-wervlofdaij
Atmidiatrigne, f. [Méd.] Manwending van
den damp of het gas op de huid als geneesmiddel,

^

dampkuur f.
Atmidomètre of Atmomètre, m. [Phys.]

Verdampingsmeter m., physisch werktuig ter bepaling van de hoeveelheid water, die in een' gegeven
lidoétrique,
m
tijd tot damp overgaat. — Atu
Atmoanétrique, adj. Dien verdampingsmeter
betreffende.
Atniidométrographe, m. [Phys.] Werktuig,
dat de verdampingshoeveelheid meet en zelf aanteekent.
Atmizoenique, f. [Phys.] Een uit twee thermometers bestaande vochtmeter m. (door Blockader
uitgevonden) .
Atmornètre, Atmonlétrique, z. AT1IHDONETRE, ATMIDOi4MÉTRIQUE.

Atmnosphère, m. Dampkring, luchtkreits m.,
a t ai o sp h e e r f., het luchtomkleedsel of de luchtzee,
waardoor de aarde (en andere hemelligchamen) omgeven is ; — ook van de lucht eener bepaaldeplaats
gebruikt : L'atm- brumeuse d'Amsterdam, de nevelige lucht van Amsterdam; L'atm- fétide dun
cachot, de vunze kerkerlucht f. ; — ( fig.) Hátezv-ous de sortir de cette atm- de corru tion, verw jder u ten spoedigste uit dien verder felijken omgang. — [Méch.] Dampkringsdrukking f., krachtmam der machines : Cette machine a vapeur résiste
a une pression de vingt atm-s, of est de vingt
atm.-s, deze stoom-machine kan de drukking van

tw4ntfq atmospheren wederstaan.
Atrnosphérigne, adj. Den dampkring betref
daartoe - behoorende, atmospherisch,:-fend,
Air atm-, dampkringslucht, gewone lucht. Les inIluences atm-s, de invloed van den dampkring. Chemin de fer atm-, atrnospherischespoorweg (bij welken
de luchtdrukking als beweegkracht wordt aangewenst).

Atmosphéritie, f. [Phys.] Magnetische vloei

dampkring.

-stof1.inde

Atniosphérographie, f. [Phvs.] Damp kringsbeschrrjiving f. -- Atnnosphérographique, adj.

Die lgshrjving betreffende.

Ato*osphérologie, f. [Phys.] Dampkringsle r, f., verhandeling f. over den dampkring; dampkringskinde, weerkunde f.
Atoealt, m. [H. n.] Jfexicaansche spin meteen
web iY I gele, roode en zwarte draden.
A:tot4ie, f. [Meld.] Onvruchtbaarheid f. der
vrouw (ook atecnie geh.eeten).
Atocion , in. [Bot.] Onvruchtbaarmakend
kritd n.
stole, f. 1Vaisp ap f., maisbrfj m.; gerstenbr .j m.
Alonmaire, ad1. [I1. n., Bot.] Met gekleurde
,nuntM of stippen, als bezaaid.
{

ATRÉSIE.

Atonie, m. Iets ondeelbaars ; als ondeelbaar
beschouwd oneindig klein ligchaampje,-dat het grond
lig-bestandlofmiezanstlgdr
uitmaakt, eerste deeltje, atoom n. - —-chamen
zonnestofje n. ; (fig.) het hoogst kleine met bet'rekking tot andere ligchamen : 'route la terre nest
qu'un at- suspendu en fair, geheel de aarde is
slechts een in de lucht zwevend zonnestofje, ondeeltje. — [H. n.] Een diertje van 't spinnengeslacht.
Atomifère, adj. Vol atomen (z. ATOME).
Atomigae, adj. Tot de atomen betrekking
hebbende.

Atomisme, m. [Philos.] Grondsto fleer f., wysgeerig stelsel, volgens 't welk alle ligchamen uit
atomenbestaan, corpusculaire philosophie f.,
atomismus n.
Atoiniste, m. [Philos.] Voorstander, aan
-hangerm.dostfl,
atomist m.
Atomistique, adj. Wat de grondstofleer betreft, a to mi s t is c h. — Als subst. f. [Chim. Beschouwing f. der ligchamen als voortgebragt] door
atomen, welker vormen en eigenschappen den chemischen aard van elk hunner bepalen,a tom is hi ek f.
Atomologie, f. [Chim.] Verhandeling f. over
de atomen ; leer f. van de wederzijdschg werking
der eerste deeltjes op elkander. — Atomologique,
adj. Daartoe behoorcnde, a t o in o l o g is c h.
-I-Atone, adj. Strak, zonder uitdrukking,- bewegingloos (van den y blik gebezigd) .
Atonie, f. [Méd.] Gebrek aan ' toon of veérkracht, verslapping, slapheid f., inzonderheid van
zamentrekbare deden.
+ Atonification, f. [Méd.] Het ontspannen,
verslappen der organen.
Atonique, adj. [Meld.] Wat tot de verslap p ing

der organen behoort, daaruit voortvloeit, .verslapt,
atonisCh.
Atour, m. (Doorgaans in 't meervoud en niet
zelden in iron. zin gebezigd) Vrouwenopschik m.,
tooi m., sieraad n. Dame d'atour f., vorstelijke
kamenier f., voormalige titel der dames, die de
koningin en de prinsessen hielpen kleeden en tooijen.
Femme, garcon d'atour, hij of zij, die met het
toezigt over de kleedaren en sieraden der prinsessen
belast is.

Atourne, e, adj. (en part. passé van atourner)

Getooid, opgeschikt.

S Atourner, v. a. (fam.) Opschikken. opsieren,

tooien, optooijen (van eene vrouw sprekende) .

Atout, m. Xdat is: bon à tout, bon contre tout)
[Cart.] Troef f., troefblad n., troefkaart f. Rol,
dame, valet d'atout, troefheer, troefvrouw, troef-

boer.

Atoxiquae, adj. Zonder venijn, niet vergiftig
(soms van slangen gebezigd).
Atrabilaire, Atrabilieux,euse,adj. [Med.j

Zwartgallig, galzuchtig. — Het woord wordt tegenwoordig alleen fig. gebruikt: Un homme atr-,
of enkel Un atr-, somber, zwaarmoedig, ijzegrimmig, ligt geraakt mensch, knorrepot m.
Atrahile, f. [Anc. meld.] Zwarte gal, zwaar
-moedighf.
Atrahilieux, éuse adj.,

zie ATRABILAIRE.

Atraehèle, adj. [H. n.] Zonder hals, kort-

halzig.

Atractosonie, adj. [H. n.]- Spilvormig (van

visschen) .

Atractyle, Atractylide, I. [Bot.] Cartha-

mus, verfdistel, wilde saffraan m., saffloers n.
Atragène, f. [Bot.] Plant van het geslacht
der ranonkels.
Atran,entaire, adj. Inktachtig. — Als subst. f.
[Chim.] VVtrioolsteen, inktsteen m., zwavelzuur
ijzer, zinkvitriool n.
Atrape, f,, z. ATTRAPE.

Atraphace, f. [Bot,] Struikmelde L, enne
plant met knoestige stenge's.
Atrappe, f., z. ATTRAPE.

AtIe (àtre), m. Haard, vuurhaard m., stookplaats, haardstel f. (Prov. et fig.) Dans cette maison,
it n'y a rien de plus froid que l'átre, in dat huis
maakt men schrale keuken. — Atre du four, bakovenvloer m. Ce pain na point d'átre, na point assez
d'átre, dit brood is van onder niet gaar, is - niet
uitgebakken.
Atrésie, Atrétie, f., Atrétisme, m. [Anat.]

Geslotenheid, vergroeijing f. van eerie natuurljke
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opening. -- Atrésurétlirie, f. Geslotenheid van

de pisbuis; — Atrétentérie, f. Geslotenheid van
het darmkanaal; — Atretie, f., Atrétisine, m.,
z. ATRESIE. - Atrétocysie, f. Geslotenheid van
den aars; Atrétocystie, f. — van de pisblaas;
Atrétoléniie, f. — van de keel; Atrétonaétrie, f. — van de baarmoeder; — Atrétopsie, f.
---van den oo. appel; — Atrétorhinie, f. — van
den neus; Atrétoston.ie, f. — van den mond. (In
de 7 laatste woorden wordt in plaats van atrétoook atréso- • eschreven).
Atrieaude, adj. [H. n.] Zwartstaartig.
S\ Atrice, • I. [Chir.] Puistje, zweertje n. (om
den aars) .
Atricolle, adj. [H. n.] Zwarthalzig. — Atricorne, adj. Met zwarte horens of voelsprieten. —
Atrigastre, adj. Zwartbuikig. — Atripède,
adj. Zwartvoetig.
Atriplette, Atriplotte, J. [H. n.] Volksnaam van den roodbruinen bastaard -nachtegaal m.
Atriplicé, e, adj. [Bot.] Naarmelde gelijkende.
Atriplieées, f. pl. [Bot.] Meldeplanten.

Atriplotte, z. ATRIPLETTE.

Atroce, adj. Gruwelijk, gruwzaam, afschuweljjk, ijselijk, verschrikkelijk, snood; — wreed,
onmenscheljk, barbaarsch. — Ii fait un tem ps, un
froid atroce, 't is zeer guur weder, 't is nijpend koud.
Atrocenient, adj. Gruwelijk; wreedaardig.
Atrocéphale, adv. [U. fl] Zwarthoofdig.
Atrocité, f. Afschuwelijkheid, i,Tselijkheid, ver
gruwzaamheid; — wreedheid, on--foeijlkh$d,
menschelil kheid , barbaarschheid , gruweldaad f.,
gruwelstuk n.
Atrogalaire, adj. [H. n.] Zwarthalzig. —
Atroanarginé, e, adj. Met zwarten rand.
Atrope, ni. [ H. n.] Doodshoofd n., a t r opus m. (zékere vise/i).
Atropé, e, adj. [Bot.] Naar de wolfkers,
nachtschade of bella-donna geljjkende.
Atrophie, f. [Méd.] Uiltéring, wegkwijning,
uitdrooginq, groote magerheid f.
Atrophié, e, adj. [Méd.] Hoogst vermagerd,
uitgeteerd, verdord.
Atrophier (s'), v. pr. Vermageren, uittéren,
uitdroogen.
Atropine, f. [Chim.] Het in de bella-donna
gevonden alkali; giftstof F. der wolfkers.
Atropique, adj. [Chim.] Acide atr-, wol f
Atropos, f. (pr.— po-ce) [Myth.] Naam van
Bene der drie Parcen of Schikgodinnen. —[ [H. n .] ,
kerszuur n.

Doodshoofd n. (zekere vlinder); — ook zekere a frikaansche adder f.
Atrostome, adj. [H. n.] Met zwarten mond.
Attabler, V. a. (als zoodanig weinig in gebruik). plan tafel plaatsen, doen plaats nemen aan
den discti. — S'ATTABLER, v. pr. ((am.) Zich aan
tafel zetten, aan den discti plaats nemen (met oog
-merk
om er een' geruimen tijd te blijven).
Attachant', e, adj. (alleen fig. in gebruik)
Aantrekkend, aanlokkend, boe fend, aantrekkelijk,
innemend: Auteur att-, lecture att-e.
Attache, f. Band, riem, strik m., koord,
snoer n., al wat tot vastmaking, vastlegging dient.
Chien d'att-, kettinghond, bandhond, bandrekel ni.
Mettre un cheval it l'att-, een paard aanbinden,
het voor een' korten tijd op stal zetten. L'att- of
le droit d'att-, liet' stalgeld „(zonder voedering).
Etre toujours it l'att-, Etre comme un chief] -(Prov.)
d'att- of à l'att-, altijd aan den band liggen, een
hondenleven leiden, de slaaf van zijne bezigheden
zijn. — (fig.) .41 wat den geest 0/het hart aantrekt
en boeit, gehechtheid, verknochtheid, verkleefdheid,
verslaafdheid, zucht, drift f. ('t zij voor iets loifelijks
of iets laakbaars) : Avoir de l'att- à (of pour)
l'étude, aan de studie gehecht zijn, met vlijt en
volharding studéren; Avoir de l'att- au (pour le) jeu,
aan 't spel verslaafd zijn; — ( fig.) Prendre l'attde qn., zich van iemands toestemming of goedkeu
11 ne fera rien sans votre alt-,-ringvezék.
hij zal niets doen, ten zij gij er uw zegel aan hecht.
--- [Chant.] Lettres d'att-, voltrekkingsbevel n.,
schriftelijke volmagt om eene vorstelijke of regterlgjke ordonnantie ten uitvoer te leggen. — [ Anat.]
L'att- d'un muscle, de aanhechtingsplaats f., het
vastzittend einde eener spier, spierverbinding I. —
[Joail.] Att- de diamants, dianiantenhaak m., ver
elkander verbonden diamanten. ---sbheidnmt

ATTAQTJE.

407

[Charp.] Molenstander m. -- [F aïenc.] Kram f.
ter aaneenhechting van gebroken aardewerk of
porselein.
Attaché, e, adj. (en part. passé van attacher)
Vastgemaakt, vastgelegd, aangehecht: Une medaille
att-e d'un ruban bleu ; — ( fig.) verkleefd, ver
toegewijd, toegedaan, getrouw: Att- à tons-knocht,
ses deyoirs ; — afhangend, in dienst staande, een
deel uitmakende: Un espion att- à la haute police.
— Un chasseur att- it sa prole, eenjager, die zijne
prooi hardnekkig vervolgt. — Je suis att- a vous
obéir, ik ben volijverig om u te gehoorzamen. —
J'avais le regard att- sur cette femme, mijne blik
-ken
waren op die vrouw gevestigd.
Attaché, m. [Admin.] Hij, die aan een gezantschap is toegevoegd, geattacheerde in.
Attachemernt; m. Liefde, vriendschap, genegenheid, gehechtheid, aanhankeljkheid, verkleefdheid, verknochtheid f.; — groote vlit, aanhoudende
oefening, behartiging f. — Ook somtijds in 't meerv.
gebezigd: L'obJ'et des att-s humains, het voorwerp
der menscheljke neigingen. — [ Arch.] Achtereen volgende aanteekeningen, prjsbepalingen van de
verschillende gedeelten van een gebouw, terwijl zij
nog aan den dag staan, om die later bij 't opmaken der rekening te raadplegen.
Attacher, v. a. Vastmaken, vastbinden,. ver
riem, strik, strop, knoop-enig(dorba,
of wat als zoodanig beschouwd wordt); Att- des
chevaux à un char, paarden voor een' wagen spannen; Att- avec un clou, vastspijkeren; Att- aver
une épingle, vastspelden, aanspelden; , Att- avec de
la colle, de la soudure (liever coller, souder), vastlijmen, aaneen soldéren; Att- it la croix, aan het
kruis slaan, kruisigen. Att- des Houtons a un
habit, knoopen aan een kleed naaijen. — ( fig.) Attdu prix, de l'importance à qc., , waarde, gewigt
aan iets hechten; Att- no sens a un mot, eenen
zin, eene beteekenis in een woord leggen; Att- un
bonheur a qc., zijn geluk van iets afhankelijk
maken; Att- ses regards sur un spectacle, zijne
blikken op een schouwspel vestigen; Ce spectacle
attache mes reg/irds, dat tooneel boeit mijne blik
Att- son esprit à un travail, zijn verstand bij-ken;
een werk bepalen.Ce travail attache mon esprit,
die arbeid houdt mijnen geest geheel bezig.— Ook zinder voorwerp gebruikt: Ce roman attache, ^ malgré tons ses défauts, die roman boeit, boezemt belangstelling in, ondanks al zijne gebreken; L'étude
des mathematiques attache beaucoup, de beoe feninq
der wiskunde vereischt veel inspanning van geest.
S'ATTACHER, v. pr. Zich hechten, zich vasthechten,
zich naauw vereenigen met iemand of iets, aan
kleven, vastmaken: Pendant la tempëte-klevn,
11 s'attacha avec des cordes an mat, gedurende
]en storm bond hij zich met touwen aan den mast;
Le Herre s'attache aux murailles, de -klimop hecht
rich aan de muren; La poix s'attache aux doigts,
iet pek kleeft aan de vingers; — (fig.) L'opprobre
;'attache à de tels crimes, de schande is onaf
;cheidelijk van, (volgt) zulke wandaden; Tout en'ant s'attache a sa nourrice, ieder kind hecht zich
ran (vat innige genegenheid op voor) zijnevoedster.
3'att- á une opinion, een gevoelen aankleven. S'attiu char d'une femme, zich in de rij van de ver
minnaars eener vrouw plaatsen. —-,erds
7ich beijveren, zich bevlijtigen, zich beijveren: Je
n'attache à vous être utile. — Aan zich verbinten, in zijne dienst nemen: Le prince s'attacha ce
-

;avant en qualité de sécrétaire.

Attacheer, m., -ease, f. [Tech.] Hij of zij,
die de touwen aan 't weefgestoelte vastmaakt (doorraans het werk eener vrouw), touwspanster f.
Attalique, adj. (eig. wat Attains, een' zeer
ijk' koning van Pergamus. betreft).. 4ttalisch. Des
ichesses att -s, zeer aanzienlijke rijkdommen. Des
;onditions att -s, hoogst voordeelige voorwaarden.
Attagnable, adj.Aa'ntastbaar, voor aantasing, aanranding, bestrijding geschikt.
% Attaquant, m. Aanvaller. Doorgaans in 't
neerv.: Les att-s furent repoussés, de aanvallers
eerden afgeslagen. — Ook als adj. La partie att-e,
ie aanvallende partij.
Attaque, f. Aanval m., aanranding, aantasing, aangrjping; bestorming I. eener vesting. Att
►rusquée of d'emblée, aanval op eerre vesting zoner de noodige voorzorgen en gebruikelijke vormen.
tégler les att-s d'une place, de aanvalswerken,
,
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loopgraven enz. vaststellen. — ( fig.) Aanranding
met woord of schrift, bitse bejegening, beleediging,
beschuldiging. — Schijnbaar toevallig uitgeworpen
woorden om iemands gedachten of plannen te on tdekken, of hem door een verwijt te tergen: Ii ma
déjà fait une att- sur ce sujet, hij heeft mij reeds
omtrent dat punt willen polsen, uithooren. Ii ne
me l'a pas dit ouvertement, ce n'était qu'une att-,
hij heeft het mij niet ronduit gezegd, 't was maar
een schimpscheut. — [Méd.] Plotselinge verheffing f.,
aanval m. Att- de fièvre, de goutte, d'apoplexie etc., aanval van koorts, jicht, beroerte enz.
--Att- de la mélancolie, vlaag f. van droefgeestigheid. — [ Escr.] Uitval m.
Attaque, e, adj. (en part. passé van attaquer)
Aangevallen, aangetast, aangerand. Att- par des
ennemis, door vijanden aangevallen. Att- d' une
maladie, door eene ziekte aangetast. -- Att- de la
poitrine, aamborstig.
Attaquer, V. a. Aanvallen, aantasten, aanranden, aangrijpen, bespringen, a t t a q u é r en:
Att- l'ennemi, une place, den vijand, eene vesting
aanvallen; Att- à coups de fusil, met geweerschoten aanvallen. — (fig.) Att- 1 honneu r de qn.,
iemand in zijne eer tasten. Ce livre attaque les
meeurs, dit boek randt de , zeden aan, kwetst de
zeden. Vous l'avez attaqué at it vous a répondu,
gij hebt hem uitgedaagd, getergd, en hij heeft u
geantwoord. Att- qn. par son faibie, iemands zwakke
zijde aawi*llen, hem in zijn zwak grijpen. Att- qn.
sur sa naissance, iemand een verwijt omtrent zijne
geboorte doen. La rouille attaque le ter, de roest
tast het ijzer aan, knaagt (vreet) het ijzer weg.
Att- qn. de conversation, een gesprek met iemand
aanknoopen. — Att- un pàté, Bene pastei aansnijden. Bien att- un sujet, een onderwerp goed aan
behoorlijk op het touw zetten. — [Jur.]-vaten,
Att- qn. en justice, iemand voor 't geregt roepen,
hem een regtsgeding aandoen. Att- un jugement, een vonnis bestrijden. A.tt- un acte, de
deugdelijkheid eener oorkonde betwisten. — [Mus.]
Att- une note, un son, une corde, eene noot, een'
toon, eene snaar goed treffen, juist doen hooren. —
[Man.] Att- un cheval, een paard de sporen
geven. — [Mar.] Att- une 11e, une cote, op een
eiland, eerre ,kust aanhouden, om die te verkennen.
— [Mil.] Att- l'arme, 't geweer snel aangrijpen
(bij het exercéren). — [Chas.] Att- le cerf, het hert
aanjagen, de honden op het hert loslaten. — (Prov.)
Bien attaqué, Bien défendu, de verdediging beanlwoordde aan den aanval, hij heeft zijn' man gevonden.
S'ATTAQUER, V. pr. Elkander aanvallen, aantasten enz. ; elkander tergen, uitdagen. S'att- k qn.,
iemand openlijk aanranden, beleedigen, twist met
iemand zoeken, zich openlijk tegen iemand ver
S'att- à son maitre, zijn' meerdere aan -klaren.
zich met zijn', meerdere in strijd begeven.-valen,
Ii s'attaque toujours a moi, hij heeft het altijd op
mij gemunt. — S'att- au merite, de verdienste
aanranden, haar verlagen. — (Prov.) On ne doit
pas s'att- à plus fort que sol, men moet zijn' meerere ontzien.
% Attarder, v. a. Vertragen. te laat doen
komen. — s'ATTARDER, v. pr. Zich te lang ophouden,
te laat uitblijven.
Attaville, f. [H. n.] Naam eener soort van
rog m.
Atte, f. [II. n.] Diertje van het spinnengeslacht,
kenbaar aan zijne acht ongelijke oogen, die op drie
rijen staan, springende spin f.
t % Attédier, v. a. Vervélen, lastig vallen.
Atteigneinent, m. Achterhaling
Attéindre, v. a. Treffen, raken (uit de verte):
Att- qn. dun coup de pierre, dun coup de pistolet, iemand met een' steenworp, een pistoolschot
treffen; Une pierre l'a atteint au front, een steen
heeft hem aan 't hoo fd getroffen. (fig.) Att- son but,
zijn doel treffen, slagen. De grandes infortunes
nous oat atteints,` groote rampen hebben ons getroffen. — Bereiken (eene plaats), bijkomen: Nous
atteindrons ce village avant la nuit, wij zullen dit
dorp vóór den •avond bereiken. (fig.) Att- l'áge de
puberté, tot huwbare jaren komen. — Bereiken,
evenaren: S'il n'atteint pas ses originaux, du
mains it en approche, zoo hij zijne oorspronkelijke
voorbeelden al niet evenaart, komt hij ze ten minste
nabij. — Bereiken, achterhalen, inhalen: Par une
•

:
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marche plus rapide vous pourrez I'att-, door een'
versnelden gang zult gij hem kunnen inhalen. (fig.)
Tót ou tard in peine atteint le coupable, vroeg
of laat achterhaalt (treft) de straf den schuldige.
[Mar.] Att- on vaisseau, een schip bezeilen. Att- un
vaisseau en cbassant, een schip bejagen, oploopen. —
Dikwijls ook in den zin van: grijpen, vatten door
hoog of ver te reiken; Ce tableau est trop Naut,
je ne saurais 1'att-, die schilderij hangt te hoog,
ik kan er niet bij reiken. — s'ATTEINDRE, v. pr.
Bereikt worden: Ce tableau ne peut s'att- facilement. — ATTEINDRE (à), v. n. Het eenige moeite
of inspanning bereiken, aanraken: Att- au ,planclher, tot de zoldering reiken. — (fig.) Att- à la perfaction, de volkomenheid bereiken; I1 n'atteindra
jamais it ce poste éminent, hij zal nooit tot dien
hoogen post geraken: —' [Prov.] Son épée• est trop
courte, it n'y saurait att-, zoo ver reiken zijne
krachten niet; zijne middelen veroorloven hem dat
niet. (fam.) Il ne faut qu'une queue de vache
pour att- au eiel, mais it faut ou'elle soit Bien
longue, om zijn doel te bereiken, zijn er slechts gepaste middelen noodig; er behoort niet veel toe,
maar dat weinige moet men hebben.
Atteint, e, mij. (en part. passé van atteindre)
Bereikt, getroffen, geraakt. [Jur.] Atteint et convaincu, aangeklaagd en overtuigd.
Atteinte, f Slag, stoot, houw, worp m.,
schot n., waardoor men getroffen wordt; ligte
wonde, kwetsing, kwetsuur, schram f.: I1 ne recut
qu'une légère att-, hij werd slechts even getroffen,
kreeg niet dan eene schram of een schampschot. —
(fig.) Ongelijk, nadeel n., schade, beleediging, aanranding, inbreuk f.: Donner, porter att- à la réputation de qn., iemands goeden naam aanranden,
benadeelen; Sa santé na jamais recu d'att-, zijne
gezondheid heeft nooit geleden, is nooit geschokt.
Les att-s de la calomnie, de aanrandingen (pijlen)
van den laster. Cette nouvelle lui porta one attmortelle, die tijding bragt hem een' doodelijken
slag toe, maakte op hem een' ailersmartelijksten
indruk. Att- à la morale publique, aanranding,
krenking der openbare zedelijkheid. [Mid.] Aanval,
ligte aanval m. van zekere ziekten: Att- de la
goutte, de la gravelle, aanval van de jicht, het
graveel. — [Man.] Slag, dien een paard met de
achterpooten aan de voorpooten toebrengt, of dien
het van achteren van een volgend paard krijgt: ,Co
cheval se donne des att-s, dit paard slaat zijne
voorpooten aan. -- [Equit.] Lanssteek m., die den
ring raakt, zonder hem weg te nemen;' Il a eu
trois dedans et deux att-s, hij heeft den ring drie
afgestoken en tweemaal geraakt. — HORS-mal
D'ATTElNTE. loc. adv. Buiten bereik, scheutvrij,
veilig, in zekerheid: Le fugitif est maantenant hors
d'atteinte, de vlugteling is nu in veiligheid, kan
niet meer achterhaald worden.
Attel, m. [Sell.] Gareelspaan m.
Attélabe, m. [H. n.] Rolkever m.
Attelable, adj. Wat in- o f voorgespannen kan
worden.
Attelage, m. Span, voorspan, ,q espan n., het
noodige getal paarden, ossen, muilezels, ons een
voertuig, een' ploeg te trekken: Un superbe att-,
een overheerlijk an. — ( fig. et fam.) Twee overeenkomende, bij elkander passende menschen of
dieren.
Attelé, e, adj. (en part. passé van atteler) Ingespannen, aangespannen, voorgespannen. — (Prov.)
C'est une charrue of une charrette mal att-e, die
menschen passen slecht bij elkander, 't is een paar
zonder eendragt.
Atteler, V. a. Aanspannen, inspannen, voor
bespannen: Att- des chevaux a on car--spane,
rosse, paarden voor eene koets spannen. Meest
zonder voorwerp: Dites au cocker qu'il attelle,
zeg den koetsier, dat hij inspanne. Att- une voltore, een rijtuig bespannen, er de paarden vóór
zetten. — S'ATTELER, V. pr. Zich voorspannen; —
(fig.) S'att- avec qn. pour one entreprise, zich met
iemand tot eene onderneming verbinden.
Attélet, of fatelet, m. [Cuffs.] Kleinbraadspit, zilveren of ijzeren speetje n.
Attelier, z. ATELIER.
Attelle, f. (niet te verwarren met astelle en
attel) [Tech.] Houten handvatsel n. der loodgieters
en glazenmakers, om 't soldeerijzer aan ,te grijpen.
Attellernent, m. Het inspannen, voorspannen.
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Atteloire, 01? Attelloire, f. [Tech.] Dissel- renten, vrijheden enz., inbreukmakend, aanrandend,
verkrachtend, schendend, verstorend ; [Jur.] de
pin f., disselbout m.
Attenant, e, adj. Naastaangelegen, belendend: bevoegdheid overschrijdende of te buiten gaande.
Attente, f. .Het wachten, toeven, verbeiden;
att-e,
l'appartement,
le
jardin
attmaison
La
--- prep. ct adv. Naast-aan, onmiddellijk aan: verwachting, inwachting, afwachting; — gevoelen n.,
I1 loge tout att- Ie (du, au) palais; — I1 y a dans meening, verwachting, hoop f. Contre tante att-, teeette rue une maison magnifique, etje loge tout att-. gen alle verwachting, onverhoopt, geheel onverwacht.
Attendant, e, adj. Wachtend. [Mus.] Cadence — [Prov.] Une bonne fuite vaut mieux qu'une
att - e, onvolkomen toonval m. — EN ATTENDANT, mauvaise att-, 't i-s beter eene onderneming op te
loc. adv. Intusschen, ondertusschen, middelerwijl, geven, dan vergeefs haren uitslag af . te wachten.
onderwijl, terwijl. En attendant mieux, in af- Attente, tourmente, wachten is eene pijnlijke zaak.
wachting van beter, totdat iets beters komt. — — [Chir.] Ligature d'att-, voorloog verband. —
[Arch.] Pierres d'att-, bindsteenen, verbandsteenen,
EN ATTENDANT QUE, conj. (met den subj.) Totdat:
Je lirai la gazette en att- qu'il vienne. (De dichters uitstekende steenen ter verbinding met een later op
te trekken muur. (fig.) C'est une pierre d'att-, 't is
laten somtijds en weg.)
Attendre, v. a. Wachten, afwachten, de komst maar een begin, 't zal voortgezet worden. --- [Gray.,
van iemand of iets te gemoet zien, verbeiden, ver Peint., Bias.] Table, Pierre d'att-, ledige p laat of
hopen, zich beloven, rekenen op, staat-wachten;— steen, ledig vak, veld, doek of paneel om later gemaken op: Je vous attendrai ici, ik zal u hier vuld te worden. — (fig.) C'est une table d'att-, hij
wachten. J'attends une lettre, ik verwacht (reken belooft veel, er kan veel uit hem worden.
Attenter, V. Si. 4anranden, aanvallen, ver
op) een' brief. Il attend plus de Dieu et du temps
een' aanslag, misdadigen toeleg maken, ziele-storen,
que de son zèle et de son talent, hij hoopt (ver
meer van God en den tijd dan van zin' ijver-wacht) aan iets vergrijpen. Att- à la vie de qn., iemand
en zijne bekwaamheid. — Ook zonder voorwerp: naar 't leven staan, een' aanslag op zijn leven maAttendez! wacht! Allons sans plus att-, laat ons ken. — Het komt ook als v. a. voor Qu'osez-vous
gaan zonder langer te wachten. -- Att- apres qn. ou attenter ? Il n'attentera rien tant qu'il craindra
ge., met groot verlangen, met ongeduld op iemand of pour vous.
Attentif, ive, adj. (doorgaans door à, maar
iets wachten. — (Prov.) Attendez-moi sous 1'orme
(iron.) daar zal niets van komen; gij zult daar ook wel door pour en sur gevolgd) Oplettend, oplang op mij wachten, ik kom toch niet. II ennuie werkzaam, aandachtig, achtzaam. — C'est un
a qui attend, de tijd valt den wachtende lang. homme très-att-, 't is een man vol dienstvaardig C'est ou je l'attends, of eest là que je l'attends, heid, beleefdheid, hoffelijkheid.
daar wil ik hem juist hebben; ik wil toch eens
Attention, f. Oplettendheid, opmerkzaamheid,
zien of hij 't zóó ver drijft. Att- qn. comme les aandacht I. Faire att-, opletten, acht geven. — Ook
moines font l'abbé, iemand al etende wachten. als bevelwoord of opwekking gebezigd : Attention !
Tout vient á point a qui neut (sait) att-, de tijd opgelet! opgepast! — Beleefdheid, gedienstigheid,
baart rozen; geduld overwint alles. Un coup nat- voorkomendheid, goedheid, zorg f.: Il a en l'atttendait pas l'autre, de eene slag volgde op den de m'écrire, hij heeft de vriendelijkheid, welwillend
anderen, 't ging slag op slag. — s'ATTENDRE (à),
gehad, mij te schrijven. Vooraf wordt het in-heid
V. pr. Verwachten, rekenen, hopen, staat of reke- dien zin in 't meere. gebezigd: 11 a en mille _ att-s
ning maken: Je ne m'étais pas attendu à ce trai- pour moi p endant ma maladie, h ij heeft mij in
tement, ik had die behandeling niet verwacht. Je 'mine ziekte duizend beleefdheden (zorgen) bewezen.
m'attends à vous, ik stel mijne hoop, mijn ver
Attentionné, e, wij. (fain.) Voorkomend, be— Se faire att-, zich laten wach,--trouwenp. leefd, dienstvaardig, gediensti g .
ten, lang uitblijven, — (Prov.) Qui s'attend à
Attentiveinent, adv . Oplettend, opmerkzaam,
l'écuelle d'autrui a souvent mal dine, wie op een aandachtelijk.
ander rekent, komt vaak bedrogen uit. Ne t'attends
Attenuant, e, adj. [Méd.] Verdunnend, vocht qua toi seul, 't oog des meesters maakt het paard vet. verdunnend. — [Prat.] Verzachtend, verzwakkend,
(iron.) Attendez-vous-v ! reken daar maar op ! Je verminderend. — Ook als subst. m. [Méd.] Les att-s,
m'y attendais Bien, dat had ik wel gedacht, ik de bloedverdunnende middelen.
had daarop gerekend.
Atténuation , f. Verzwakking, verslapping,
Attendri, e, adj. (en part. passé van attendrir) krachtsvermindering f. — [Méd.] Werking f. der
Verteederd, aangedaan, bewogen.
vochtverdunnende middelen. — [Chim.] VerdunAttendrir, V. a. Teeder, zacht, malsch, murw sing f. eener vloeistof. — [Prat.] Verzachting,
maken : La gelee attendrit les choux, de vorst vermindering f. van bezwaren tegen een' aangemaakt de kool malsch; On bat la viande pour klaagde; Att- de peine, verligting f. van straf.
I'att-, men klopt het vleesch om 't murw te maken. — [Phys.] Verdeeling, scheiding f. van de kleinste
-- (lig.) Treffen, roeren, bewegen, gevoelig maken,
eens ligchaams, die vooraf nnig
innigverbonden
aandoen, verteederen, vermurwen, medelijden in- waren.
boezemen : Att- qn. par ses pleurs, ses plaintes.
Attenué, e, adj. (en part. passé van atténuer)
- S'ATTENDRIR, V. pr. Murw, malsch worden ; Verzwakt, krachteloos; — verzacht, verminderd.
aangedaan, bewogen worden, medelijden krijgen.
Atténener, v. a. Verzwakken, verminderen,
Attendiissnnt, e, adj. Aandoenlijk, roerend. doen afnemen, krenken : Les jeunes, les veilles,
Attendrisseinent, m. Het murw- of malsch les fatigues font atténué, het vasten, het nacht
maken, (b. v. van het vleesch); — (fig.) Verteedering,
vermoeienissen hebben hem verzwakt.-waken,d
aandoening, gevoeligheid, deernis f., mededoogen n. — [Méd.] Att- les humeurs, de vochten dunner„
Attendti, e, adj. (en part. passé van attendre) vloeibaarder maken. -- (fig.) Verzachten, verkleinen,
Verwacht, gewacht. — [Cuffs.] Ce gigot nest pas verminderen : Ce délit est beaucoup atténué par
assez attendu pour être cult, die bout i niet malsch les circonstances, dit vergrijp wordt door rle omgenoeg om gebraden te worden. -- ATTENDU , prép. standigheden aanmerkelijk verzacht. — s 'ATTENUER ,
Aangezien, uit hoofde van, wegens : II fut exempt, t. pr. Verzwakt worden, uittéren; verzacht, ver
worden.
att- son age, hij werd vrijgesteld, uit hoofde van
-minder
zijne hooge jaren. — ATTENDU QUE, conj. Daar,
Atterage, z. ATTERRAGE.
dew2^l, vermits, overmits, naardien, aangezien, geAttérer, z. ATTERRER.
merkt: Att- qu'il s'agit d'un objet important, on
Attérir, Attérissage, Attérissement, z.
ne peut encore rien décider, daar het hier eene ATTERR-.;
belangrijke zaak geldt, kan men nog niets beslissen.
Atterniinem ent, z. v. a. ATERMOIEMENT.
,t Atténérir, v. a. [Méd.] Verdunnen (z. ATAtterniiner, v. a. Eenen termijn bepalen, eenera
TENUER) .
dag als termijn vaststellen.
t Attenir, V. 21. Bezitten, hebben; --- belenden;
Attern,oieanent, z. ATERMIOIEMENT.
verwant zijn.
Atterrage o Attéra''e, in. [Mar.] Het eerste
Attentat, m. Misdadige of onwettige onder
aandoen van het land of c e kust. Faire son att-,
aanslag, toeleg ni., aantasting, euvel-nem-igf., het land verkennen en het bestek verbéteren. Etre
(laad, wreveldaad f. Att- à la liberté iridividuelle, aux att-s, het land naderen zonder het nog te zien.
iia,breulk op de persoonlijke vrijheid. Att- à Ia pudeur,
Atterré, e, adj., (en part. passé van, atterrer)
(eitel jkhei,d teren de eerbaarheid. Att- aux moeurs, .£ eirgeworpen; van raagt, gezag of fortuin befeitelijk vergrijp tegen de zeden.
roofd ; diep getroffen.
Attentatoire, adj. Wat isthreuk maakt op
Atterrer, of ATTERER, V. a. Oh) den grond
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werpen, ter aarde werpen, neder-, omwerpen, ten Baadje f., gevolg n. (doorgaans nutteloos en overbodem rwerpen, vellen, ncérsmjten; — (fig.) de tollig gevolg). — (fig.) Tout le vain att- des magniinagt, het gezag doen vallen, ten. onder brengen, in ficences hurnaines, al den ijdelen toestel van
den grond helpen, vernielen; — zeer diep bedroeven, 's menschen praalvertooning.
Attirant, e, adj. ,aantrekkend, aanlokkelijk,
zwaar grieven, allergevoeligst treffen, ter neder
staan. — [ Méd.] De werking verbreken, die de bekoorlijk (doorgaans fig. gebezigd) : Des manière
grovere deden der vochten op elkander uitoefenen. att-es, innemende manieren.
Attirante, f. Lintstrik m., dien de vrouwen
--- ATTERl3ER, v. n. [Mar.] Uit volle zee in de
nabijheid van 't land komen en het na eene lange weleer boven aan de rokken droegen.
Attiré, e, adj. (en part. passé van attirer)
reis erkennen, land aandoen, land zien. — SATTERRER, V. p r. (fig.) Van schrik verstijven, hevig Aangetrokken.
Attirer, V. a. Aantrekken, tot zich trekken :
ontstellen, als van den donder getroffen worden.
[Chinn. et Phys.] Les particules salines et ter- L'aimant attire le Ier, de zeilsteen ti'ekt het ijzer
reuses s'atterrent les unes les autres, de zout- en aan ; Le soleil attire les vapeurs, de zon trekt
aarddeeltjes lossen elkander onderling op (verdeelen de dampen tot zich. — (fig.) Lokken, aanlokken,
verlokken : Le miel attire la mouche, de honig
elkander) .
Atterrir of Attérir, v. n. [Mar.] Landen, verlokt de vlieg ; I1 sut att- l'ennemi dans une
aan land komen. Op den wal aankomen om zich te embuscade, hij wist den vijand in eene hinderlaag
te lokken. — Tot zich trekken : Elle seul attirait
verkennen.
Atterrissage of Attérissaáe, m. [Mar.] tons les regards, zij alleen boeide (trok tot zich)
aller blikken. — Veroorzaken, verwekken, ten geLanding.
Atterrissennent of Attérissement, m. Op- volge hebben: la hauteur et la fierté attirent les
sl(jking, aanslijking, aan- of opslibbing, aan- of guerres les plus dangereuses, de hoogmoed en de
opspoeling f., aanwas (van den oever) m., aangeslibd fierheid verwekken de gevaarlijkste oorlogen. -Verkrijgen, verwerven, winnen : I1 sut attirer
land -n.
Attestation, f. Schriftelijk getuigenis n. et f., insen siblement ma confiance, hij wist ongemerkt
(allengs) mijn vertrouwen te winnen. -- (Prov.)
getuigschrift n., attestatie t., attest n.
Attesté, e, adj. (en part. passé van attester) Un malheur en attire un autre, een ongeluk komt
zelden alleen. S'ATTIRER, v. pr. Tot zich trekken,
Bevestigd, gestaafd.
Attester, v. a. Betuigen, verklaren, getuigenis zich verwerven, winnen. S'att- des amis, l'amitié,
geven, bevestigen, staven, bekrachtigen; — tot be- l'estime. — Zich op den hals halen, zich berokkenen:
wijs, tot getuige verstrekken; — tot getuige nemen S'att- des ennemis, la haine, le mépris. — Elkander aantrekken : Les corps s'attirent mutuelleof roepen.
Atticisme, m. Fijne, zuivere smaak m. in ment.
Attisage, m. Het aan- of opstoken van het
denken en spreken, zoo als die aan de oude Atheners eigen. was, a t t i c i s m u s n. ; — kiesche en vuur.
Attise, f. [Bras.] Brandhout n. onder den
zuivere stijl m.: II y a de l'att- dans ses écrits,
zijne werken zijn zoo schoon als zuiver geschreven. brouwketel.
Attise-querelle, m. et f. Twiststoker m.,
--- [Gram.] .4ttisch taaleigen n., bijzondere taaltwiststookster f., stokebrand in. en f. (Plur. Des
vorm der oude Atheners.
Attieiste, m. Grieksch schrijver, die in alles attise- querelles.)
Attiser, v. a. Het komt enkel voor in de uitden stijl der attische schrijvers poogt na te volgen,
drukking Att- le feu, het vuur aanstoken, opstoatticist m.
Attieurgue, f. [Arch.] Attische of atheensche ken, aanwakkeren, boeten; — (fig.) aanhitsen, het
vierkante zuil f. —poort f., welker stijlen tot elkan- twistvuur aanstoken, opstoken, aanblazen, aander hellen. Croisee att-, raam, dat van boven smaller zetten, de reeds verbitterde gemoederen nog meer
verbitteren, olie in 't vuur gieten.
dan van onderen is.
% Attiseur, m. (fam.) Vuuropstoker; -- twistAttiédi, e, adj. Laauw geworden; verflaauwd,
aanblazer m.
verkoeld.
Attisoir of Attisonnoir, m. [Tech.] StooltAttiédir, v. a. Laauw maken, laauw laten
zer, roerijzer n., vuurhaak, pook m.
worden, afkoelen ; — ( fig.) doen verllaauwen, beAttitré, e, adj. (en part. passé van attitrer)
koelen (den ijver, de vriendschap enz.) ; lusteloos,
traag maken. — s'ATTIED,
IR v. pr. Laauw worden; Met een' titel, een ambt bekleed, aangesteld. (Het
wordt meestal gebruikt van een' koopman, winkelier,
— (fig.) verflaauwen, bekoelen.
Attiédissement, m. Laauwwording f., -- bij wien men geregeld en b# voorkeur koopt) Gewoon, gebruikelijk : C'est mon marchand, mon
(kg.) verkoeling, ver/laauwing f.
Attifé, e, adj. (en part: passé van attifer) Op- fournisseur att-, hij is mijn vaste (gewone) koop
leverancier. — In ongunstigen zin : Des té--man,
geschikt.
Attifer, V. a. (fam.) Belagchelijk of met ge- moins att-s, omgekochte getuigen; Des assassins
maaktheid opschikken (gewoonlijk van het kapsel att-s, , betaalde moordenaars. (Men zegt meestal:
der vrouwen gebezigd) . Weleer ook fig.: Its attifent Des temoins, des assassins a gages.)
Attitrer, V. a. (Zelden gebruikt dan in 't p art.
leurs mots. -- s'ATTIFER, V. pr. Zich met gemaakt
opschikken, kappen.
-heid passe) Aanstellen, met de uitvoering van iets belasten, last geven; — begunstigen (een' koopman).
Attifet, m. Vrouwen-hoofdtooi m.
ttinter, V. a. [Mar.] Bij de stuwing vast — [Chas.] De honden op hun' post plaatsen om
zetten, vast leggen (het vaatwerk, de balen, kisten het wild af te wachten.
Attitude, f. Houding, stelling, plaatsing f. des
enz.) Att- Ia quille, de kiel op de blokken leggen.
Attique, adj..dttisch, atheensch, met den lijnen ligchaams, ligchaamshouding f., stand m. (vooral
smaak der oude .dtheners overeenkomstig, schoon, in de schoone kunsten). — (fig.) Cet homme salt
sierlijk, smaakvol, vernuftig. Sel att-, attisch prendre dans l'occasion une imposante att-, die
zout, zinrijke, vernuftige taal, fijne en kiesche man weet, waar 't noodig is, eene indrukmakende,
scherts. Témoin att-, onwraakbaar getuige. — ontzagwekkende houding aan te nemen (weet zich
ATTIQUE, nl. [Arch.] Attisch werk n., halve vei - te. doen eerbiedigen).
Attituler, V. a. Betitelen.
dieping f. boven de hoogste. Faux attique,zuilstoel m.
Attlas, Atlus, m. Atlas, Indisch satijn n.
onder de basis der kolommen.
Attole of Attolon, m. [ Géogr.] Naam der
Attiquement, adv. Op attische, atheensche
afzonderlijke groepen eilandjes in een' archipel,
wijze.
gordels van zeer hooge eilanden.
Attirable, adj. [Phys.] Voor aantrekking vat- dienende soms
Attole, f. [Mar.] , z. ANATE.
baar, aantrekbaar.
Attomnbisseur, Attombiseur, m. [Faut.]
Attirage, m. 4antrekking f. — [Tech.] of
Valk, die den reiger in de vlugt aanvalt.
Folds d'att-, gewigt van de raderen der goudspin
Attouchelnent, m. Aanraking, aanvoeling,
-ners,adgwit.
Attirail, in. Toestel m., toebehooren, tuig, ge- bevoeling, betasting f., het bevoelen: l"totre Seigneur
reedschap n., groote hoeveelheid en verscheidenheid guérissait les maladies par le seul att-, onze, Heer
van de tot zeker gebruik noodige dingen : Att- de genas de zieken door enkele aanraking. [Géom.]
chasse, de cuisine, jagt-, keukengereedschap ; Att- Point d'att- (of de contact, de contingence, de
de guerre, krijgstuig n., krijgstoerusting f.; Att- tangence), raakpunt n., punt, waarin eene repte
do l'artAllerie, tros m. — Sleep, nasleep m., ba- on eerre kromme lijn of vel twee kromme ignen met
S
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Attractrice, z. ATTRACTEUR.
t- Attraire, v. a. Aantrekken, door lokaas tot
zich trekken, aanlokken (beter attirer) . — ATTRAIRE ,

V. n. Behagen, bekoren. [Prat.] Attraire en justice,
voor eene regtbank betrekken, in regten betrekken.
Attrait, m..etanloksel n., aantrekking, bekoor
lokaas n., het aanlokkelijke, bekoorlike,-lijKhedt.,
verleidelijke .. (van 't vermaak, den - wellust, den
roem, de rijkdommen enz.) -,- Neiging f., smaak,
trek m., roeping f. — [Arch.] dl wat tot het
bouwen 0/' herstellen van een huis dient, 't gèzamenl jk gereedschap n. — ATTRAITS, pl. Bekoorljkheid, aanvalligheid, bevalligheid f. (inz. van eene
vrouw): Les att- de la jeunesse, de l'innocence,

Attraperie, Sf., z. v. a. ATTRAPE.

de la pudeur etc.
Attrape, f. Fopperij, poets, kleine bedriegerij f.
(uit scherts), strik, valstrik m. -. Dragees d'att-,
suikergoed, waarin iets bitters of kwaljksmakends
verborgen. is.
i — [Mar.] Ophouder, uithouder m.,
torntouw, keertakel n., keerkin f. — [Fond.] Groote

kromme tang, bij de geelgieters in gebruik, snaveltang f.
Attrapé, e, adj. (en part. passé van attraper)
Verrast, betrapt, verschalkt.
Attrape-deniers, m. Kwakzalver, zakkerolder; bedrieger in. (Plur. Des attrape-deniers).

Attrape-lourdaud, z. ATTRAPE-NMGAUD.

-vangerm.(Plu

Des attrape- mouches).

Attrape -mais, z. ATTRAPE-NIGAUD.

Attrape -ni aud, m. Grove list f., die alleen
botteriken verschalken kan . Men zegt ook ATTRAPELOURDAUD en ATTRAP-NIAIS . (Plur. Des attrapenigauds, des attrape-lourdauds, des attrape-niais) .
Attraper, v. a. In een' val, strik, knip, of iets
dergelijks weten te krijgen, vangen, strikken, knip
En courant après le-pen,atré.—(fig)
plaisir, on attrape la douleur, terwijl men 't ver

naloopt, vangt men de smart. — Bedotten,-mak
verschalken, bedriegen, beet hebben, verstrikken,
verrassen, foppen, opligten: Il s'est laissé attr- par
un filou, hij heeft zich door een' spitsboef laten
verschalken, opligten. (Loc. prgv.) Bien fin qui
pourrait l'attr-, wie hem bedriegen wil, moet bij
de hand zijn, moet vroeg opstaan. Attrapez-moi
toujours de mème, zóó moogt ge mij weer beet
hebben (tot iemand, die, denkende ons te bedriegen
of te plagen, ons voordeel of genoegen heeft ver-

schaft).

Les .plus fins y sont attrapés,- de slimste

kan hiermede bedrogen worden; oppassen is hier
le boodschap. — Door eene list of kunstgreep ver
wegkapen: I1 a si Bien fait qu'il a attrape-krijgen,
un bon emploi, ..hi heeft het zóó slim aangelegd,
dat hij een' mooien post heeft gekregen. Attr- de
l'arent à qn., iemand geld uit den zak kloppen. —
Krijgen, trekken (bij 't lot): Ce joueur attrape
toujours les bonnes cartes, die speler krijgt altijd
de goede kaarten; Quel numero avez vous attrapé?
welk nommer hebt gij getrokken? — (fam.) Betrap
daad vatten, op 't mat komen, over--pen,od
vallen, verrassen: Cette fois je vous attrape a
mentir, ditmaal betrap ik u op eene leugen; 3J'attrappai ce garcon a voler mes raisins, ik kwam
,juist op 't mat, toen die knaap mijne druiven stal. —
Goed opvatten, goed uitdrukken, treffen, regt vatten of begrijpen: Corneille a bien attrapé Ie caractère des anciens Romains. Corneille heeft -het ka
der oude Romeinen -fuist opgevat, naarcisch-rakte
-

.

Ill

weérgegeven; Ce peintre a bien attrapé votre
ressemblance, die schilder heeft u goed getroffen,
wel. gelijkend afgebeeld. — Achterhalen, inlaopen,
krijgen; in de vlugt grijpen, van gen: Les chiens attrapent le lièvre, de honden achterhalen den, haas.
Jetez-moi cela, je l'attraperai, werp mij dat toe, ik
zal het vangen. (Prov.) 11 courra bien si Von ne
l'attrape, hi, zal hard moeten loopen om het- te
ontkomen; hij zal er niet dan met moeite van vrij
komen. Ce malade n'attrapera pas le printem ps,
die zieke zal 't voorjaar niet halen (zal niet:tot
de lente leven) — Opdoen, vatten, bevangen worden door, krijgen: Attr- un rhume, une fièvre,
eene verkoudheid opdoen, of eene koude vatten,
eene koorts krijgen. Attr- des coups de baton,
stokslagen opdoen, krijgen. — Somtijds ook: raken,
treffen: Une pierre la attrapé à la jambe, een
steen heeft hem aan 't been geraakt. — Attrapo
qui peut! neme dat (loope daarnaar) wie wil! .--Attrape! Gefopt! ze hebben hem! (ais iemand zich
heeft laten verschalken). -- S'ATTRAPER, V. pr.
(fam.) S'att- à une porte, a un clou, zich aan
Bene deur stootera, aan een' spijker blijven -haken.
— [Man.] Ce chew al s'attrape, dat paardslaat
zich aan. — (fam.) Attrape -toi cela ! Onthoud dat
nu ! Laat dat u nu leeren ! (tot een kind, dat men
gekastijd heeft, of tot iemand, uien iets onaangenaams wedervaren is)

elkander in aanraking komen, zonder elkander tt
snijden.
t Attoucher, v. a. Baken (door , bloedverwantschap) , bestaan.
t Attoarnetnent, m. Volmagt, procuratie f.:
-- opschik, tooi m.
Attractear , -triee , adj. Wat door aan.
trekking werkt, aantrekkend: Force att-trice, aan.
trekkingskracht f.
Attra.ctif, ive, adj. Wat aantrekt, aantrek•
kend, aanhalend: Force, puissance att-ive, - aan
[Med.] Onguent att-, trek•-trekingsach,—
pleister.
Attraction, f. [Phys.] Aantrekking, aantrek
attractie f.
-kingsracht,
Attractionnaire, m [Phys.] .Aanhanger m,
van de leer der aantrekkingskracht.

Attrape-minon, m. Schijnheilige, /ijnman,
pilaarbijter m., die door schijn van godvrucht de
onnoozelen verschalkt. (Plot. Des attrape- minons).
Attrape- mouche, f. [H. n. et Bot.] Vliegen

A.TTRIBUTION.

.

Attrapette, f. (fain.) Bedriegerjtje n.,
schalke, moedwillige streek in.
Attrapeer, m., -ease, f. Verschalker, bedrieger, verleider m. ; verschalkster, bedriegster,
verleidster f.
Attrapoire, f. Strik m. om dieren te vangen
(in dien zin zelden meer gebruikt); — (fig. et faam.)
slimme trek, fijne streek m., list, kunstgreep f.
Attragaer, v. a. [Mar.] . Aanleggen, aanlanden (in de Levant gebezigd van een schip, dat om
te laden of te lossen aan de kaai haalt).
Attrayant, e, adj. Aantrekkelijk, bekoorlijk,
aanlokkelijk, innemend, uitnoodigend
Attrempage, m. [Tech.] Regelmatige verwarming f. van eenen glasoven.
t Attrempance, f. Matiging f. der hartstogten.
t Attrempé, e, adj. (en part. passé van attremper) , Gematigd, zijne driften meester. —
[Fauc.] Oiseau attr-, valk, die noch te vet, noch
te mager is, die zone juiste ontwikkeling heeft.
Attremper, v. a. [Tech.] Den glasoven allengs tot den hooisten hittegraad brengen. Attrun pot, een' pot uitr;loeijen, uitbranden. j Attrses passions, zijne driften in bedwang houden.
Attribuer, v. a. Toeschrijven, toeëigenen,
iemand voor den bewerker, de oorzaak van iets
houden. Attr- Ia victoire à qn., aan iemand de
overwinning toeschrijven. Attr- uné faute à qn.,
eene fout aan te-mand wijten. [Prat.] Attribuer dans
un partage, toe- en aanbedeelen.. — Verbinden, toekennen: Queues - fonctions a-t-on attribuées à eet
ernploi ? welke bezigheden heeft men aan dat ambt
verbonden? - S'ATTRIBUER, V. pr. Zich toeschrjven, zich toeëigenen, zich toekennen, zich aan
-matigen.
Attribut, m. Hoedanigheid f., die aan een voor
toekomt, bijgelegde eigenschap f.; onderschei -werp
zekere personen, kenteeken, ken--dingstekva
merk, zinnebeeld, eigenschapsteeken, a t t r i b u u t n.
-

--- -

L'étendue et l'impenétrabilité sont des attr-s de

in matiére, ^ ijle uitgebreidheid - en de ondoordringbaarheid zijn eigenschappen van de stof. Le droit
de faire grace est un des principaux attr-s de la

souveraineté, het regt om genade te schenken, (het
regt van gratie) is eene . der hoofdeigenschappen
(hoo fdregten) , van de souvereiniteit. Le trident de
Neptune, le paon de Junon. la massue d'Hercule

sont des , attr-s, de drietand van Neptunus, de
paauw van Juno, de knods van Hercules zijn kentee k enen (symbolen). — [Log.] Gezegde, pradi
caat, 'datgene, wat in een voorstel van het onder
-werp
bevestigd of ontkend wordt.
Attribntif, ive, adj. Toeëigenend, toekennend.
Attribution, f. Toekenning, verleening. bylegging f. van zekere voorregten of voordeelen aan
een ambt; die voorregten of voordeelen zelven,
voorregt, voordeel n.; — voormalige, koninklijke
volrnagtsbrie f in. tot regterlijke beslissing; --- ambts
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bevoegdheid f., ambtsregt n., bereik n. der ambtsmagt (doorgaans in 't meerv.) : Cela n' est pas
(n'entre pas) dans les attr-s du ministre de la
guerre, 'dat ligt buiten de bevoegdheid (buiten 't
gebied der mat) van den minister des oorlogs.
ATTRIBUTIONS f. pl. Werkzaamheden, bemoeijenissen.
Attristant , e , adj. Bedroevend , treurig,
droevig.
Attristé, e, adj. (en part. passé van attrister).
Bedrukt, bedroefd, met spijt vervuld.
Attrister, V. a. Bedroeven, bedroefd, bedrukt
maken. — S'ATTRISTER, v. pr. Zich bedroeven,
droevig worden.
Attrit, e, adj. Vol zondenberouw (uit vrees
voor de straf) .
Attrition, f. [Phys.] Wrijving f. van twee
harde ligchamen tegen elkander. — [Chir.] Geringe
en oppervlakkige beleediging der huid, schaving,
schram f. — Wrijving f. van 't ligchaam ter ontwikkeling van de natuurlijke warmte. — [Théol.]
Verslagenheid f. des harten, zondenberouw n. (uit
vrees voor de straf), attributie f.
Attritionnaire, m. [Théol.] Hij, wien de attritie of het slaafsche zondenberouw voldoende is.
Attroupé, e, adj. (en part. passé van attrouper) Zaamgeschoold, te hoop geloopen.
Attroupemeiit, m. Zamenscholing, zamenrotting f., oploop m. Former des attroupements, zemenrotten, zamenscholen, bieen scholen.
Attrouper, v. a. Een hoop volks bijeen doen
komen, doen zainenscholen, een' oploop verwekken.
— S'ATTROUPER, v. pr. Te hoop loopen, zamenscholen, in menigte bijeen komen, zamenrotten.
Agin, m. [H. n.] Soort van makreel m.
Atypique, adj. (eig.) Onvoorbeeldelijk; — onordelijk, onregelmatig; — [ Mid.] Maladies at-s, ongeregelde ziekten (welker aanvallen zonder eenige
regelmaat terugkeeren) , atypische ziekten.
Atys, m. [H. n.] Groole witte aap m. van 't
geslacht der cercopitheken of meerkatten.
An,, art. contracté (zamentrekking van 't voorzetsel a met het lidwoord Ie, vóór de mannelijke
woorden, die met een' medeklinker of eene aangeademde h beginnen) plan den, aan de, aan het; in
den, in de, in het; naar den, naar de, naar het,
enz. (zie à): Obéir au rol, aan den koning gehoor
S'abandonner an hasard, zich aan het toe--zamen.
val overgeven. Etre au jardin, au grenier, in den
tuin, op den zolder zijn. Au dire de cet homme,
naar (volgens) het zeggen van dien man. Au sortir
de 1'église, bij het uitgaan der kerk. Etre an lit,
te bed liggen. Au prix de la vie, ten koste van
het leven. Soutenir au contraire, in tegendeel beweeren. L'homme au nez long, de man - met den
langen neus. La rille au casaquin bleu, het meisje
•met het (haar) Blaauw jakje. La kalle au blé, de
korenbeurs. Le pot an lait, de melkkan. De la
coupe au fait, melksoep. — Het meerv. is aux,
voor à les.
Aubade, f. Ochtendbegroeting f. met muzijk
onder iemands vensters ot vóór iemands deur,
morgenmuzak, wekmuzijk f. (fig. et iron.) Ge
geraas, geschreeuw n. voor iemands deur om-tier,
hem te beleedigen of uit te jouwen, ochtendstandje n.,
maling f. — (fam.) Scherpe berisping, doorhaling,
schrobbering f.
t Aubain, m. [Jur.] Buitenlander, vreemde
niet genaturaliseerd burger m.
-ling,

Aubainage m. of Droit d'aubaine, z.
AUBAINE. Anbaine, f., Droit m. d'aubaine, [Jur.]

ATJCTJN.

eerste wacht, nachtwake van 8 tot 12 ure. Aube du
jour, heldere streek, die zich tusschen Bene bank van
wolken b ij de kim en de kim zelve vertoont. —
[Hydr.] Schepbord n. van een watermolenrad of ander werktuig. -- [Cath.] Koor- of mishemd n. -Weleer ook gebruikt voor lange : luur, luier f., kin-

derwindsel n. — In Provence en Languedoc: witte
populier m.
t Aubean, verouderd woord voor AUBIER.
Aubépine, f. (vroeger Aubépin m.) [Bot.]
Witte hagedoorn m.
Aubère, adj. Perzikbloesemkleurig, tusschen
wit en roodbruin, vaal (van een paard sprekende)
-- Ook als subst. m. L'aubère clair, foncé, rou-

geátre.
Anberge, f. Herberg f., logement n. Prendre
la maison de qn. pour une auberge, iemands huis
voor eene herberg houden, bij iemand dikwijls te
gast gaan, zonder genoodigd te wezen. --- [Bot.] ,

beter ALBERGE, z. old.
Aubergine of Mélongène, f. [Bot.] Eijergewas n., eijerdragende nachtschade f.; de eijervormige vrucht f. daarvan, melanzaanappel m.
Aubergiste, m. et f. Herbergier m., -ster f.,
herberghouder m., -houdster f., waard m., waardin f.
Auberon, m. [Serr.] Slotkram, sluithaak f.,
door welken de tong van het slot gaat.
Auberonnière, f. [Serr.] Slotkramplaat L,
op welke de slotkram is vastgeklonken.
Aubervilliers, m. [Bot.] Zekere zeer harde
latuw f. (naar 't gelijknamig fransche dorp geheeten) .
t Aubète, f. [Mil.] Wachtkamer van onderofficieren f.
Asbier, Aubour of Aubean, m. [Bot.]
Spint n., het zachte en witachtige hout onder de
schors der boomen. — Watervlierboor2; valse/ze
vuilboom, sporkenboom, zwelkenboom m.
Aubifoin, m. [Bot.], z. v. a. BLUET.
Aubin, m. [Man.] Drafgalop, halfgalop m.,
gebrekkige gang van een paard, waarbij het met de
voorpooten galoppeert en met de achterpooten
draaft of den telgang gaat. — Eiwit.
Aubiner, v. n. [Man.] Den halfgalop gaan.
(zie AUBIN.)
Aubinet of Saint-Aubinet, m. [Man.]
Voorvinkenet n. (op koopvaardijschepen). .,
Aubour, m. Z. AUBIER. — ( fig.) Bedriegerij,
verschalking f.
Aubrier, m. [H. n.] , z. HOBEREAU.
Auche, f. [Tech.] Hal bolvormige holte f. in
den stalen stempel, waarmede de speldeknoppen op
de schaften gezet worden.
Auchénoptère, adj. [U. n.] Met de buikvin
onder den hals.
-ne
Auchinorhyngne, adj. [H. n.] z. COLLIROSTRE.
Auction, f. [Jur. rom.] Verkooping f. bij opbod,
auctie f.
-j- Auctuaire, m. Bijvoegsel, supplement n.
Aucun, e, adj. indéf. Geen, geene, niet een,
niet eene, geenerlei, geenerhande: Vous n'avez

aucun moyen, aucune espérance de réussir; Je ne
connais aucun de vos amts, aucune de vos amies.

— Men vindt het in deze beteekenis somtijds met
een meervoud verbonden, b. v. in den bekenden
versregel van Racine: Aucuns monstres par mol
domptés jusqu' aujourd'hui; — inzonderheid heeft
dit plaats met woorden, die in 't enkelvoud niet gebrui.keljk zijn of in 't meervoud eene andere beteekenis dan in 't enkele. hebben: 11 na fait aucuns
,

frais; Il n'y a aucunes troupes plus braves que
les notres. — Somtijds beteekent het zooveel als:
eenig ander, hoegenaamd: Sa voix était plus forte
qu'aucune voix humaine. — In al de ,q enoemde voorbeelden staat aucun vóór het subsi., maar in enkele gevallen, kan het ook achter het subst. staan.
Sans exception aucune; sans responsabilité aucune.

Ziet eertijds in Frankrijk geldende rept, waardoor
den vorst de nalatenschap van een' vreemdeling ten
deel viel, wanneer deze in zijne staten stierf, zon
zijne goederen beschikt te hebben of gena--derov
tural iseerd te zijn; vreemdelingsregt, a l b a n a g i u m
worden:
of albinagium n. — (lig. et fam.) Onverwacht -- liet kan ook zonder subst. gebruikt
Aucun nest prophète chez soi; — vooral op 't
voordeel, gelukkig voorval, buitenkansje n.
m'envoyez
des
romans,
Vous
een'
zin:
van
einde
Winkelregt
n.,
winkelAuban, m. [Féod.]
— In vragende of
tol m., belasting f. op de winkels; vergunning f. mais je n'en lirai jamais aucune.
ontken't
zonder
het
twijfelachtige
zinnen
staat
tot het houden van een' winkel.
nende ne en wordt dan in 't nederduitsch door
Aubans, M. 1l., z. HAUBANS.
Penses-tu
qu'aucun
d'eux
een
vertaald:
of
Aubarestriere, f. Stuk hout, dat in de za- iemand
veuille m'obéir? je doute qu'aucun de vous Ie
2nenstelling vaan, eene galei gebruikt wordt.
blijft
ook
weg
als
ne
Het ontkennende
Aube, f., of doorgaans Aube du jour (ook Aube fasse. —
wordt voorafgegaan door sans en wanneer
matinale). Ochtendschemering,morgenschemering f., aucun
er in het hoofdwerkwoord van den zin reeds eene
Elie den dageraad (1'aurore) voorafgaat, ochtend ontkenning
ligt opgesloten: On élève eet enfant
Platvoet, platvoetwacht f., de-krien.—[Ma]
-E

AUC,UNEMENT

--

sans aucun principe de religion ; Cela m'interdit de

faire aucun souhait. — AUCUNS, m. pl. (in naïven
stijl voor quelques-uns) Eenigen, sommigen: Aucuns

(of d'aucuns) croiront que j'en suis amoureux; Aueuns m'ont assuré comme chose constante, que etc.
Adzcunensent, adv. (Men gebruikt doorgaans
nullement, en aucune manière) Geenszins, op geenerlei -wijze, in geenen deele. — -f- [J ur. et Cbanc.]

Eenigzins, eenigermate.
Audace, f. Stoutheid, stoutrnoedigheid, koen
onverschrokkenheid, driest--heid,onvrsag
heid, vermetelheid, roekeloosheid, onbeschaamdheid f.
(Iet wordt zoo wel in goeden als in kwaden zin
gebruikt, 't welk uit een bijgevoegd adjectief of wel
uit den zin zelven blikt). Aud- insolence, elfrontée,
onbeschaamdheid, brutaalheld; Aud- imprudente,
aveugle, roekeloosheid; Aud- téméraire, vermetelheid; Aud- héroïque, guerrière, heldhaftigheid,
dapperheid, krijgshaftigheid f. ; Noble, genereuse
and-, edele stoutheid f., moed m. Il est punt à
l'instant de son and-, hij is terstond voor zijne
onbeschaamdheid , vermetelheid gestraft. Payer
d'aud-, zich door stoutheid, vermetelheid redden.
— [Chap.] Toom m., lis f. van een hoed.
Audaeieitseinent, adv. Stout, stoutmoedig,
op vermetele, stoutmoedige wijze.
Andacieux, esse, adj. Stout, stoutmoedig,

driest, koen, onverschrokken; onbeschaamd, ver
roekeloos. — (fig.) Discours, style, and-,-metl,
stoute, krachtige rede, stijl; Une expression audeuse, eene stoute, gewaagde uitdrukking. (fig. et
oet.) Un arbre and-, een hoog opstijgende, forsche
oorn. — Ook als subst., maar dan steeds in ongunstigen zin gebezigd: C'est un jeune and-, 't is
een vermetel Jong mensch, een jonge waaghals.
An-decà, loc. prép. et adv. .flan deze zijde,
aan dezen kant. (Men zegt beter EN-DECA) .

h

Au-dedans, lee. prép. et adv. BZnnén, van

binnen, in 't binnenst, inwendig: Ii se troublait
au dedans de lui -même, hij werd inwendig (in
zijn binnenste) ongerust, ontsteld. Les hypocrites
sont tout Blanes au dehors, mais tout noirs au
dedans, de huichelaars zijn uitwendig geheel blank,
-naar inwendig geheel zwart.
Au dehors, loc. prép. et adv. Buiten, van
buiten, uitwendig: Tous nos avantages sont au

dehors de nous, al onze voordeelen liggen buiten
ons. Les hypocrites etc . (z. AU-DEDANS).
Aii-deli, lee. prép. et adv. .dan gene zijde,

aan de overzijde, aan den anderen kant; boven,
meer dan; verder: Au-delft du Rhin, aan gene zijde
des Rijns. L'armée compta au-delft dun million
d'hommes, het leger telde meer dan (boven) een
millioen rnenschen..Au-delft de 1'imagination, meer
dan men zich verbeelden kan, boven de verbeelding.
J'ai regagné men argent et au-delft, ik heb mijn

'geld terug gewonnen en nog meer (daarboven.)
Aa - dessous, toe. prép. et adv. Beneden, onder,
daaronder, daarbeneden: Le thermomètre est au
dessous de zéro, de thermometer staat onder (beneden) nul; Vendre au dessous du cours, beneden
den koers verkoopen. Les enfants de deux ans et
au dessous, de kinderen van twee jaar en daar
beneden. — (fig.) Etre au dessous de sa place, niet
voor zijn' post in staat of bekwaam zijn. Cet emploi est au dessous de lui, dit ambt is beneden hem
(hij verdient een beter, hooger).
Ail-dessus, loc. prép. et adv. Boven, daar
Quinze degrés au dessus de zéro, vijftien-boven:
graden boven nul. L'archevêque est au dessus de
1'évèque, de aartsbisschop staat boven den bisschop,
is hooger in waardigheid dan de bisschop. Tous
les hommes de cinquante ans et au dessus, al de
..mannen van vijftig jaar en daarboven. (fig.) Etre
au dessus dun autre en merite, een ander in ver
te boven gaan. Cela est au dessus de ses-dienst
forces, dat gaat boven zijne kracht. Etre au dessus de sa place; een' beteren post waardig zijn.
Etre au dessus des faiblesses humaines, boven de
menscheljke zwakheden verheven zijn (ze niet begaan) . Un courage au dessus des perils, een moed,
die de gevaren niet acht, een zeer .groote moed.
An-devant, loc. prép. et adv. Te gemoet,
tegen, in 't gemoet: Aller au-devant de qn., iemand
te gemoet gaan. Dès que je connus son désir,
j'allai au-devant, zoodra ik zijn verlangen kende,
zocht ik hem te gemoet te komen (het te bevredigen)
(fig.) Aller au-devant dune objection, eene tegen-
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weeping voorkomen, reeds bij voorraad uit den
weg ruimen. Aller au-devant du mal qu'on veut
nous faire, het kwaad, dat men ons doen wil,
voorkomen; het trotséren.
Audience, f. Gehoor n., aanhooring f., de
aandacht f., die enen den sprekende verleent: Parlez, vous aurez and-, spreek, men zat u aanhooren; Soudain it se lève et demande and-, eensklaps
staat hij op en vraagt gehoor, vraagt om gehoord
te worden. — Gehoorverleening f. ; gehoor n.
a u d i e n t ie f., tijd, dien vorsten, ministers, gouverneurs enz. enz. verleenen aan de personen, die
hun willen spreken. — [Prat.] Regtszitting f.;
— regtszaal, gehoorzaal f. ; — tijd m., dien de
regtszittingen duren; — zij, wien men audientie
geeft of die eene audientie bijwonen, vergadering f.
A la prochaine and-, ter naaste rolle. Aud- dadmonition, vermaan, verhoor n. Aud- des criées, vei
Aud- tenante, staande de rol. Fait en-lingsroe.
juge à laud- publi q ue, gedaan en gewezen ter
openbare rolle. -- Par son éloquence it satisfit
son and-, door zijne welsprekendheid voldeed hij
de vergadering. (fig.) Ce vieillard prend son audde congé, die grijsaard neemt afscheid, maakt zijn
testament, gaat sterven. — Oppergeregtshof n. in
't voormalig spaansch Amerika; ook geregtshoven
in eenige steden van Spanje, gelijkende naar de
oude parlementen in Frankrijk, a u d i e n c ia L

Audiencer, v. a. [Jur.] Aud- une cause, eene

zaak op de rol brengen one bij de regtszittsng behandeld te worden.
Andiencier, m.
Geregtsbode, deurwaarder, pedél m., die^ijur
del
regtszittingen
de orde
handhaaft en de bevelen der regters ontvangt en
uitvoert. (Men noemt hem ook huissier audiencier.)
— Opperberigtgever, groot-rapporteur m., weleer
een der voornaamste ambtenaren van de kanselarij van Frankrijk.
Andiinètre, ni. Gehoormeter m., een werktuig om de uitgestrektheid van 't gehoor te meten.
Atiditeur, m. Toehoorder, aanhoorder, hoor
vindt ook het vrouwelijke auditrice-derm.(Mn
gebruikt; Quand Jésus alla chez les soeurs Marie
.

et Marthe, celle-ci se montra hóte empressée á
recevoir Jésus, celle-là auditrice aí%ctueuse.) —

Raad en bijzitter m. in onderscheidene geregtshoven, regtsgeleerde bij den krijgsstand, krijgs- of
regimentsregter, veldregter, auditeur m. Audmilitaire, openbare aanklager voor eenen krigsraad.
Auditif, ive, Wat het zintuig des gehoors betreft: Nerf and-, gehoorzenuw f. Artère and-ive,
gehoor-ader f.
Audition, f. [Phys.] Het hoorgin
[Jur. ]
de témoins, getuigenverhoor n. Aud- des
cothptes, aanhooring en naziening der rekeningen,
het opnemen eener rekening.
Anditoire, m. Gehoorzaal, leerzaal f., and i
i um n. ; — geregtszaal f.; — vergadering f.-tor
van toehoorders, gehoor n., de toehoorders: L'auditoire arriva, de toehoorders kwamen.
+ Auditorat, m. Het auditeurschap in den
. —

staatsraad.

Aiaffe, f. Sparto-gras n., spaansche brem f.,
draad of vlechtgras, dat zich tot touw- en vlecht
-werk
laat maken.
Anne, f. Steenen o( meestal houten bak m. tot
verschillend gebruik; drinkbak, waterbak, etensbak,
voerbak m., krib f. (der paarden); trog m., zeunie f.
(der varkens); kalkbak, mortelbak (der metselaars ;
koelbak, bluschbak, leschtrog (der smeden); weekbak, weektrog m., weekkuip f. (der papiermakers
e. a.) . Auge à goudron, teertrog, teerbak. Auge
a l'huile, oliebak. Auge aux ordures, vuilnisbak,
mestbak; — Auge de moulin, molengoot f., waar
schepborden van 't rad wordt-dorhetwap
bragt. — [Vétér.] Beneden deel van de onderste
nne)mk des paards — Tambour des auges, raderkast f. van eene stoomboot. — (Prov.) J'aimerais
mieux (mieux vaudrait) porter l'auge que de faire
ce métier-là, 'Ic was liever opperman (houthakker, kruier enz.), dan dat ik dit ambacht dreef.
Augée, f. Wat een trog of bak kan bevatten,
bakvol, trogvol m.
Angelot, in. [Salin.] Schuimlepel m. — [Agric. ]
uitgeweêrde, bakvormige kuil voor 't planten der
stekken. [Vigo.] Spade of schop van een' wijngaardenier.
Auger, v. a. [Tech.] Trogvormig uithollen;
)
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eene der oppervlakten van een stuk plat ijzer goot
-vormïg
uithollen.
Auget, m. (verklw. van auge) Bakje, trogje n.
enz.; — etensbakje n. (in de vogelkooi); — [Meun.]
tremelschoen in., waaruit het graan op de steenen loopt; — [Mil.] leigoot f., voor de zundpijp, die eene min moet aansteken; — [Arch.]
y ootbak m., bekken n. eener dakgoot; --- [Hydra
bakje aan den omtrek van een waterrad, om 't
water uit eenen put te heffen. — [A gric.] Kuiltje.
groefje n. voor het teedere zaad, dat aanvankelijk
besproeiing noodig heeft.
Augette, f. (Verklw. van auge)[Tech.] Bak,
waarin de erts, die men beproeven wil, gewasschen
wordt.
Augite, f. [Minér.] Augiet, m., een groene,
cterkschitterende steen uit het kiezelgeslacht, olij fblende f.
Augment, m. [Anc. jur.] Aandeel n. van de
goederen des mans, dat de wet vergunde aan zijne
weduwe te geven. — [Gram.] Augm- syllabique,
bjjvoeging f. eener lettergreep van voren (in de
vervoeging van grieksche en enkele latijnsche werk
Augm- temporel, verandering f. van een'-worden).
korten klinker in een' langen. — [Méd.] Aanwas.
ziekte.
-singtjdperk.
Auginentabilité, f. [Econ. polit.] Vermeerderbaarheid f.
Augmentable, adj. [Econ. polit.] Vermeerdes-baar..
Auginentateur, m. -trice, f. Vermeerderaar m., -ster f., hij of zij, die bijvoegsels op het
boek van een ander maakt.
Augmentatif, -ive, adj. [Gram. ] Vermeerderend, versterkend (van zekere uitgangen of
woordjes, die den zin der naam- en werkwoorden
vermeerderen, b. v. savant a s se , lourd a u d, van
savant en lourd; de woordjes très en fort). —
Augmentatif, m., vergrootingswoord (het tegen
dïminutif), b. V. coutelas van couteau,-gestldvan
aiguillon van aiguille.
Augmentation, f. Vermeerdering, bijvoeging,
toevoeging, vergrooting, aangroeijing, verhooging,
r piing f., aanwas, aangroei m.
Augmenter, v. a. Vermeerderen, bijvoegen,
toevoegen, vergrooten, versterken, verhoogen, doen
toenemen. doen aanwassen. — AUGMENTER, v. n.
Vermeerderen, toenemen, groeijen, aangroeijen, aan
Le sucre augmente, de suiker slaat op-wasen.
(wordt hooger in prijs). — S'AUWIENTEU, v. pr.
Vermeerderen, toenemen, aangroeijen.
Augural, e, adj. Wat tot de auguren of de
wigchelarij behoort: Baton aug-, waarzeggersstaf m., wiqchelaarsroede f.
Augiralement, adv. Op wigchelaarswijze,
door wigchelar j.
Au gure, m. [Hist. rom.] Voorbeduiding f.,
voorteeken n. (meestal aan de waarneming van de
vogelen ontleend); — wigchelaar, vogelwigchelaar m.,
waarzegger uit de vlugt, 't geschreeuw enz. der
vogelen. — Voorteeken n., voorspelling, voorzeg ging f. (fam.) Oiseau tie bon, de mauvais aug-, ge
ongeluksbode of jobsbode m., brenger van-iuksbode,
Bene goede, van eene kwade tijding. — Voorspeller,
voorzegger m.
Augurer, V. a. Voorspellen, voorzeggen, vooruitzien, vermoeden: Je n'en augure rien de bon,
ik beloof (voorspel) m ij daarvan niets goeds. —
Ook also. n. Chacun augure favorablement pour soi
Augustal, e, adj. [Hist. rom.] Wat keizer
Augustus betreft: Jeux augustaux, spelen ter
eere van Augustus (ook AUGUSTALES, f. pl., au g u st a l i ë n, geheeten) .
Au g uste, adj. Eerbiedwekkend, ontzaginboezemend, vereerenswaardig, verheven, doorluchtig,
voortreffelijk, heerlijk, uitmuntend, groot, koninklijk.
Un air aug-, een deftig, ontzagwekkend gelaat.
(iron_) Prendre un air aug-, zich een .grootsch
aanzien geven (en toch niet dan belagcheljk zijn).
-- AUGUSTE, m. Augustus, naam van de 8ste maand
des jaars (nu aout geheeten, ofschoon Voltaire
zich steeds van 't woord Auguste heeft bediend) .
m. Augustijner monnik m., monnik
a
Austin,
naar den regel van St.-Augustinus, bisschop van
Hipp one. — Saint-Augustin m. [Im p r.] Augustin m.,
drukletter, die 't midden houdt tusschen tekst
(gros- romain) en mediaan (cicéro) ; — [Pap.]
_4ugustn-formaat n.; -- [Bot.j Zekere peer 1.,

--L
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die men in Augustus eet. -- Soort_ van stoof, the
met eene wijngeestlamp verwarmd wordt. — Zekere
zijden stof f. — Nieuw uitgevonden zelfstandigheid, die men op 't aanzetleder strijkt om de scheermessen goed te doen snijden - AUGUSTINE , f.
A'uqustijner non f.
.

Angostura, f.

[Bot.] , Z. ANGUSTURE.

Aujourd'hui, adv. Heden, van daag, dagvan
heden, huidige dag; — hedendaags, in den tegen
tijd, nu ter tijd. Ce contrat u force dès-wordigen
auj-. deze overeenkomst is van dezen dag af van
kracht. I1 na in fièvre que d'auj-. hij heeft de
koorts eerstsedert heden. D'auj- en buit, en quinze,
heden over acht, veertien dagen. Jusqu' auj- (men
gebruikt ook jusqu'à auj-, jusques auj-, jusques
à auj-), tot op heden. — (Prov.) Auj- en chère, demain en biere, heden rood, morgen dood; heden
rijk, morgen een lik. Auj- chevalier, demain
vacher, heden geëerd, morgen verneird. Auj- en
fleurs, demain en pleurs, heden verblijden, morgen
lijden. Auj- marie, demain marri, van daag getrouwd, morgen berouwd. — Ook als subst. m :
Nous avons tout auj- pour prendre nos mesures,

wij hebben den ganschen dag van heden om onze
maatregelen te nemen. —(Prov.) Un auj- vaut mieux
q ue deux demain, een vogel in de hand is beter
dan tien in de vlugt.
Aulédie, f, [Ant.] Begeleiding f. van den zang
met de fluit.
Aulédique, f. [Ant.] Begeleiding van de fluit
met de stem.
Aulète, adj. Fluitspeler m., bijnaam van Ptolemeus XI., koning van Egypte.
Aulétique, f. [Ant.] Fluitspel, m., kunst van
't fluitspel zonder begeleiding.
Aulétride, f. [Ant.] Fluitspeelster f.
Aulique, f. [Théol.] Doctoraal-thesis f., stelling,
die bij zekere hoogescholen verdedigd moest worden
ter bekomin g van den doctors- graad. — AULIQUE, M.
[H. n.] A u l i c a, naam eener soort van adderslang;
ook van zeker insect. — AULIQUE , adj . Conseil,
cour, chambre aul-, rijkskamergeregt n., voormalig oppergeregtshof in Duitschland; — bijzonder
geregtsho f van vele duitsche staten. C onseiller aul-,
lid n. van zulk een geregtshof, hofraad m.

Aulnaie, Anlne, Aulnee, z. AUNAIE, AUNE,

AUNE E.

Aslof, Anlaf of Au lof, m. [Mar.] Loe f-

waarts ! te loevert ! b ij den wind! (bevelwoord
aan den roes—houder).
Aulofl'ée', f: [Mar.] Het bijvallen van een schip
(het tegengestelde van arrivée); —, het scherp by
den wind houden, oploeving f. Défie de l'aul- !
Rencontre l'aul-! of veille l'aul-, niet hooger! of
stut voor loeven! Faire une aul-,. in den wind
opschieten, oploeven.
Aulostome, m. [H. n.] Fluitmond m. (een
chinesche visch).
Auinaillade, f. [Pèch.] Soort van schakelnet n.
voor knorhanen, heilbot enz.
Anmailles, f.,.pl. (weleer) Horenvee n. (ook
als adj.: bides aumailles) . Nog tegenwoordig in 't
noorden van Frankrijk synoniem met jeune vache,

jonge koe.

Aumée, f. [Chas. ) Wijde maas-, randmaas ,f.
(van den rand der netten). — [Pèch.] z. HAMAUX.
Aumel^, m. [Pharm.] Zekere naai mede gelijkende siroop f.
Aam®ne, f. Aalmoes, liefdegift, armengift f.;
— weleer ook: zekere geldboete f. Donner, faire
l'aum-, eene aalmoes geven. Etre réduit a l'aum-,
tot den bedelstaf gebragt zijn. (fig.) Faire it qn.
l'aum- dune chose, iemand uit medelijden iets
schenken. Faites-moi l'aum- dun regard, schenk
mij een' qunstiqen blik. Dérober l'aum- aux pauvres, uit luiheid bédelen, in plaats van te werken.
— [Liturg.] Het geld, dat men aan de priesters
geeft voor de te lezen missen.'
A urnónée, f. Brooduitdeeling f. aan de armen
na eene uitvaart.
Aumóner, v. a. Eene som als boete betalen
ten voordeele der armen: Aum- cent Ocus aux
,

pauvres. — Ook als v. n. On ne condamne plus
a aumóner. — Schertsenderwijs hoort men onder
't volk: it lui a aumóné un grand soufllet, hij
heeft hein een duchtige oorvijg gegeven.
Aumónerie, f. Aalmoezeniersambt, aalmoeze
-

nierschap n ; -- weleer ook: een voor de armen
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r;eoperid godshuis. — La grande aum- de France,
ket groo^-aalmoezenierschap van Frankrijk; --- de
woning, 't hotel v '.n den ,groot-aalmoezenier.
Aamónier, ere, adj. Mild jegens de armen,
aalmoezengevend, mededeelzaam, goedgeefsch. —
Au>iUN1ER , m. Aalmoezenier, met de armenverzorging belast geestelijke; ziekentrooster, m. Le
grand aum- de France, de qroot-aalmoezenier van
Frankrijk. L'aum- dun regiment, de veldprediker, veldpriester; i'aum- dun vaisseau, de scheepsprediker; l'aum- de l'église, de inzamelaar der liefdegiften voor de kerk.
Aumonière, f. Aalmoezenbeurs f. (die men
weleer aan de'h gordel droe j); — kerkenzakje, armenzakje n.
Aumusse of Aninuee, f. [Liturg.] Koorpels,
pelsmantel m. der domheeren. — Auniussier, m.
Maker m. van zulke pelsen.
Aunage, m. [Coco.] Ellemaat, meting f. met
de el. Faire bon aun-, goed meten; 11 ma trom ^é
sur l'aun-, hij heeft mij op de ellemaat (op 't getal
gemeten ellen) bedrogen. Bénéfice d'aun-, Bon
claim-, Excédant d'aun-, toegift f. op de ellemaat.
Aunaie, vroeger Aulitaie, f. Ilet elzen beplante plaats, elzenkweekerij f.
Aisne, vroeger Aalree, m. Els, elzenbooms m.
Anne, f. El f., bekende lengtemaat voor stoffen,
oude el (met betrekking tot den meter o f de nieuwe
el). — (Prov.) Mesurer les autres à son aune,
andere menschen naar zich zelven beoordeelen. Les
hommes ne se mesurent pas à l'aune, de menschen
worden niet met de el gemeten (men moet de verdiensten der menschen niet naar de lengte beoordeelen). Au bout de l'aune faut le drap, aan alles komt
een einde; niets duurt eeuwig; de zaken gaan slechts
zoo lang en zoo ver als zij kunnen. Savoir ce quell
vaut l'aune, weten wat er op loopt; door schade
wijs geworden zijn. Tout du long de l'aune, overmatig, buitengemeen, volop, naar hartelust: Quand

it est á une bonne table, it s'en donne tout du
long de l'aune, als hij aan eene goede tafel zit, doet
hij zijn lijf ter deeg te goed. S'il perd son proces,
ii en aura tout du long de l'aune, als hij zijn proces verliest, zal hij er van lusten. Ii a toujours
dix aunes de boyaux vides pour fêter ses amts,

't is een etersbaas, hij eet voor tien man.
Auneau, m. [Agric.] Cirkelvormig omgebogene
wijngaardrank f.
Année of Aulnée, f. [Bot.] alant, alantswortel m.
Aunée, f. Uitgestrektheid eener el (men zegt
liever aune).
Anner, v. a. Met de el meten. — Ook zonder
voorwerp gebezigd: Auner fidèlement, eerlijk meten. --- s' AUNER , v. pr. Gemeten worden: Une tro p
grosse pièce de drap s'aune difiicilement, een te
zwaar stuk laken laat zich moeijelijk meten (meet
moei elfij k) .
Annette of Aunale, f., z. AUNAIE . Dit woord
wordt ook als volksnaam van den elzenboom gebrttikt.
Auneur, m. Gezworen elfenmeter, beëedigd
ellenijker m — AUNEUR m., - ELISE , f., hij of zij,
die met de el meet.
Anparavant, adv. Vooraf, te voren, eerst,
alvorens, weleer, geleden.
Au-plus-près, adv. [Mar.] Bij den wind,
Au-plus-pres ! houdt scherp bij den wind! (bevelwoord.)
Au p rès, prép. B ij , nabij, digt bij, naast, nevens
aan: La rivière passe aupres de cette ville, de
rivier loopt digt voorbij die stad. — Het duidt ook
de betrekking van dienstbaarheid, pligt, belang,
vriendschap aan, die den eenen persoon aan den
anderen verbindt: Il ëst auprès du ministre, hij is
bij (in dienst van) den minister; L'ambassadeur
.
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bij (zeer digt bij) sta: — (Prov. fig. et, pop.) Si

vous n'en voulez point, couchez-vous aupres, als

u dat niet bevalt, laat het dan staan.
Auquel, Aux4uels, Zamentrekkingen van 't
voort. a met het voorn. lequel, Jesquels, z. QUEL.
Aurade of Auradine, f. [Chim.] Vetstof , f.

uit de olie van oranje-bloesem.
Aural, z. AURAY.

Auranne, f. [H. n.] Tweekleurige borstvisch m.
Aurantiiie, I. [Chico.] Bitter bestanddeel n.
van onrijpe oranje-appelen (ook HESPERIDINE gehe eten) .

Ai.r ate, m. [Chico.] Zout n., gevormd door
de verbinding eenex zoutvatbare basis met het
goud-oxyde. -- [Bot.] Goudpeer, kleine saprijke
boterpeer f.
Auray of Aural, m. {Mar.] Dukdalf m.; ook
een stuk geschut, overeind in den grond gegraven,
een ring of ander voorwerp,, waaraan men in eene
haven de meertouwen van schepen vastmaakt.
Aure, m. Koele, frissche zomerwind m. —
[H. n.] Een der namen, waarmede men den gierkoning of irubi [vultur papa] v n Zuid-Amerika
aanduidt.
Aureillens, m. pl. [Tech.] De ooren aan den
;

zijdewee fstoel.

Aurélie, I. [H. n.] Verouderd woordvoor CHRY-

SALIDE.

Auréolaire, adj. Straalkransvormig, naar
eene straalkroon of auréole gelijkende. .
Auréole, f. [Peint.] Lichtkrans, straalkrans,
glorie f., een kring van licht, waarmede de schil
soms ook de beeldhouwers, het hoofd der heili -ders,
omgeven. — (fig.) Zedelijke voortre ffeli kheid. —-gen
[H. n.] m. Amerikaansche boomkruiper, glansvogel m. ; — soort van vink in Siberië en Kamtsjatka.
Aureux,

adj.

m. [Chico.] Oxyde aureux,

eer-

ste goud-oxyde n., prot-oxyde van goud; Sulfure
aureux, eerste graad vanverzwavelin an het goud.
Auribarbe, adj. [H. n.] Met tardvormige,
goudgele haren.
Aurichalcien, ni. -ne, f. (pr. ch--k) B# of
zij, die op koperdraad danst, draaddanser m.,
draaddanseres f.

% Aurichaleum, aurichalche, auriehal-

que, m. (pr. ch=k) [Chim.] Geel ko p er.

Auricorne, adj. [H. n.] Met goudgele horens,
Anriculaire, add. [Anat,] Wat het oor betreft, tot het Oor behoort: Nerf aur-. gehoorzenuw.
Doigt aur-, de pink m. (omdat de kleinte van
dien vinger hem den toegang tot het oor vergunt).
[Méd.] Remède aur-, oormiddel. — Témoin aur-,
oorgetuige m. en I. Confession aur-, oorbiecht f. —
[ H. n.] Plumes aqr-s, oorvederen. Vautour aur-,

oorengser f., o r i c o u m. -- tells subst. I. [Bot.]
Oorplant f. een oorvormige paddestoel.
Aurieule, f. [Anat.] Het uitwendig oor;— [Bot.]
Beerenoor n., sleutelbloem I. (eene veredelde soort
van primula veris); — Aur- de- Judas, Judasoor n.
(oude naam van een' paddestoel, die op den stam
der oude vlierboomen groeit); Aur- de lièvre, hazenoor. -- [H. fl .1 Naam der schelpdieren met
ovale schelpen, een van welke Aur- de Midas,
Midasoor n. heet.
Auriculé, e, adj. [Bot. et H. n.] Geoord, van
ooren, oor- of lelvormige aanhangsels voorzien,
oorvormig.
Aurieuliforme, adj. [H. n.] Oorvormig, naar
een klein oor gelijkende.
Auride, m. [Minér.] Naam van de familie der
mineralen, welke het goud in zijne .verbindingen
bevat; goudhoudende erts m.
Aurifère, adj. [H. n.] Goudhoudend, met
goud vermengd ; goudglanzig.
Aurifique, adj. Goudmakend, goudvoortbrengend; Vertu aur-, 't vermogen om iets in goud te
veranderen, om goud te maken. --- [Chim.] Teentore, élixir aur-, oplossing van mineraal kermes

de sa majesté brittannique auprès de l'empereur
des Francais, de afgezant van hare britsche majesteit bij ' den keizer der Franschen. -- (fig.) In in alkohol.
Aurillamme, f., z. ORIFLAM ME.
vergeljking van, vergeleken bij: Votre mal nest
Auriga, m. [Chir.] Zeker ribben- , of zijde
rien au p rès du seen, uwe kwaal is niets bij: (in
[Anat.]
[Anat. De vierde-verband,oms .vergelijking met) de zijne. — (fig.) II est fort leen
:De
auprès du rol, ht is bij den koning wel gezien, staat kwab I. of vleugel m. der lever. —
noordelijken heden
aan
sterrebeeld
Voerman,
een
auprès
nulre
in des konings gunst: I1 cherche à me
de vous, hij zoekt. mij in uwe , achting... uw ver- mel, boven Orion.
Aurigastre, adj. [H. n.] Goudbuikig, met
trouwen te doen dalen. -- AUPRES, adv. B#, daarbij,
digt bij: Je ne puis voir sela, si je ne suis auprès goudgelen buik.
t Aurige, m. Wagenmenner, voerman m.
(tout auprès), ik kan dat niet zien, tenzij ik er digt
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Aiirigiiieiix. euse, adj. - MkI.] Fiôvre aureuse, koorts flU'! geelzucht.
Aurigo of ttuiruigo. In. [Md.] i)c f/dc kleur
(fri Of)f7fl (fl der huid bij (IC (/(ekUClit.
tuii•i11;ii•d, Autreillas, Orillard of OreilIar(l. (Bij., Z. ()IIEIELAD1).
it ui'Hlerie, f. 1'()d.] 10071fl(LlifJ( belasting op
de hon iqlijjvn.
Aurine, 1. [Chim.] GOu(If/ele kleurstof f.
i%uri of Auli011 of Auriou. in. [H . ii. { loikss(1(tIfl V(Lfl (kil fliQkl'(el (1(111 (IL' ku.çt(fl (IC? 3 1i(1(kl1(Iii(1; --- L()IksflO(I11l von (ten
.'che zee (ii 10
f/(flCCfl()1j Wiel(ll(1(Il of de f/OU111(11e.
)%uiripeaii of Oripeau, in. [ T ech.] Klater,goud n ., lot zeer (!Uhifl( 1)1(1(1(5 (JCbl(lfJt (J€(I liOjWi fl
tIIri1)enhIe, (1(Ij. [ H. IL] Met goudkleurige

ATJTAN.

iI'heureux, de fiicheux ausp-s. Ofidel' lui!-, onhi'ilxpelleii(le omstandigheden of uitzigleii . Saus les ausp-s
de qn .. On(lCr h'Ili(iliiIs leiding, iiii(1el'xl(uhi'in/, COO)'sj)1(l(11(, bescherming, begunstiging. Sims VOS aUSl)ie suis sCtr iI'Otre hien recu, door a l'oeil'(/('SlPi(I. binnengeleid, :al ik 1/('u'is 11(1 ontvangen 1001(1(11.
Auspicine, I . [ I I st. line.] 1'(1(j1'lil'i(/C1l('1(1iij f. ,
kunst om de ti)(kll1)lst uit de c'litjt ill liet gezang der
vogelen of 1(11 (lii(l('l'(' vi'i'sclijjn.eelx le voorspellen.
Aussi, (1(11'. Ook, eveneens, in.cje1jlcs, (1(X(/(1I.ï
Vous le voulez, ei iioi aussi. (lii (lt(')l zi 1i 0(1(1/i
1111551 alleen bevesti g end gebezigd; is (le zin nl/Cel,lieli(l. (1(111 (/t'bl'i(ikt uien iioiiplus: \'ous ne Ie oulez
pas, at nioi non plus). - • Ook, 1iOj, lhLOi1IlbcIL'(fl
Le tenips qui change tout, change aussi nos liiiinc/ui's. - Zoo, even zO(i. cr111 zeer: 11 (''.t aussi SligC
que 'vnillant ; II est aussi /i l)IlLiiidl'( quo \OLiS. -- Zoo g
o1o)(1(11i ig, in zulk cciie mate: (.oniiiiont uii lioiniiie
aussi sage a-I-il fai t une l)areille iiute? --- At:ssl,
eonf. Ook, moai' ook, daarom, dt'xWt'fj'li. 00)1 lio 0, 1'den : Ces sont belles, aussi cot'iteut-elles dier.
- AUS$1 uIEN QUE, be. con. Zmiovel als, CL'Clil'(l'
als, ('V('nCCflS (015 : Le IlMtiile 105 lioiiiiiies a en saisiii
aussi loten (100 les fruits. - AUSSI BEEN, 10v. coioJ.
Ook, (laal'enl)or('n, bovendien, trouwens: le nu sottii'aipas; aussi bien est-ij trop t'drd.
Aussière, f. [Cord.1 i'ouie' ii. van drie strengen; tros Hi. I Mar.j Auss- en gi'elin, Boeglijn,
boegseerlijn, p(l0i'(lelj)ii , f. Cordage commis en auss
.

-

vlerken.
Aiiriqiie, (Hij. 1. (you 't lat. nuns, oor) {i1ar. 1
Voile aur-, Zeil IL, WUOPVOn (('li' (le) .jj(1(i (10fl
ti(J(1 ic, Ook l(ltjjflXCIl zeil, lotjjfl(il
den mast bevestigd
(je1ie'ten. -2. (ran 'tj (lt. auruin, (1(111(1) [Clilin.]
Oxde aur-, 1IVP((1e fJ011(l-Oayth, n. Sulfure of
uJtide aur-, t1Ü$e(!( 11 1 0(1(1 Vail zwavelverbinding
met lUl goud, Z?1(1V(4/OUd. Sels aur-s, zouten,
iV0(ll(111 het 1l1ted goud -oxy(Ie (IC (fl1516 is.
AiIriS(fllpe. Ill. [Chir. ] Oorlepel in.
iturislage, fli. [ Féod.] Belasting 0)) (IC bijenkorven.
Aiirile, Ui. [EI. ii.] Geoorde lijwiseli IlL
j%uriveiitre , 011f. [EI. n.] Goudbuikig, niet OJ,(ilitsl(lf/ (toitillio'el'k).
!tuIsiiitÖt, (1(10'. Dadelijk, (i(liistOli(1S, ten eerste,
(JOt(dkleU1i(/(fl buik.
terstond, 0]) steiooiiolo'ii voet, flit/es, oiiiiio1olo'llylc. onAililvore. adj. (fli.) Goudreislindend.
iiirocepbale, adj. [I -I. n. ] Met goudgeel hoofd. verwijld, (iO(j('flblikk('ljjk. -(Prov.) A uss- dit, fussAuroldes, Ill. I) [Chiin.] Klasse van metalen, fait, ei/ auss- pris, a uss- penttu . (JIZe/ol , gedaan; zoo
gevangen, Z0(i jehoiojeii. Auss- nieurt veau que Illdie goud (ii iIi(IiUlfl bevatten.
clie, de (10(1(1 i'l'a(i(jt 100(11 (J('I'ii jaren; jonge (/0(1( n
AuroHe, AlilOuhle of Citronelle, f.,
kioiiiu'n ook sterven. .- AUsSi'l'o'J.' QUE, koe. i'(inf.
ABRI)TO1 E.
Zoodi a als . Auss- (luit in'apei'('ut, ii vint /i 1111)1.-AuIrOI)OUdl'e, f. [Mini.r.] Goudverbinding f.
Gelijktijdig niet, te :elfder iijdf.J'en a i su le retour
vuile
goudkleur
met
eene
met palladium en zilver,
auss- (JUn l'al,seno'e.
(1/c gekristalliseerde korreltjes in Brazilië aantiis1er, ni. (pr. austôr) {Pos.j Zooiclev'iiid in.
qetro//en).
1tuslère, adj. [Pliys. ] .E('iii(/ZiIlX Zalll('iltrelClCi.fl(l,
tuirore, f. [Myth.] .iuiora, de godin des daqerands, dochter van Titan en (le .101(1e (in 't wrang van 51110(1k. - fig.) Streng, gestreng, buil, dc
grieksch Eo 8 je1ieet(fl). Morgenrood, n., dageraad, Zillfleljjk(' lusten bestrijdend: .11eCi ne, I)iliIeii('( aust-,
(jextrelig, cliiOCIlIefldstOfld, rnor,enston d rn., lilt licht, clot dIll .cticiig vasten, harde boetedoening; - gestreng,
stig, stug, 5(1(1/' (ioio k(ir(iklel', zeden, gedrag); of(lQ(111fJ der zon voorafgaat en op (le eerste OCht('fl(I
.w/iémerinq (aube) volgt: La lever (le I'aui-, liet aan- lieeri/ van vermaken en (jeIIiokk('ii. --- in do' sc h oon(
kunsleii beteekent het: eent'O(iOlifj, (lI/i/O o/' ernstig,
breken nou (jell dageraad. - [Pos.] liet oosten
1)u coucharit a l'aur-, t'(iii 't 11'est(fl tot liet oosten; .cti't'ii(/-l'ei1101'('?i (niet uitsluiting 1(111 bjjxiel'(i(le)i).
Aiistèreuient, ode. .S'ti'i'il(j(ljj/i, op gestrenge,
Les climats de I'aur-, dc oostel'xclle landen, morgen landen, Levant. L'Auroie aux dol gis de rose, ernstige t1 'ij ( .
Austérité, t. [ Plis.] Jf'ranglio'iol f. (in dien sill.
ria 'r0eflViflfIe?'ijC A urora. Les pleurs de I'Aurore,
de ?nOr(jen(lauhI'. -. (/ij.) Oorsprong, aanvang III., W(iili/ job? (tikeljk) . --- Strengheid, gestrengheid,
liOi(lIi(i(/
; stl'(!/lu'i(l , oiifjcdoo,:aaiii/ociil. ont'i'ieiiolrverde
(IC
(lOf!.
als
begin (van zekere (lill(j('fl. (111',
schillende tjjdj)('lkefl van begin, i'OOl't(J(lfl(j, (Ifnefll.iflIJ ljjklu'id f.; siiLg(j(' ernst in. - [Point.. Svulp.] Een('n (ifl(lc (1001'lOojlefl) : L'nur- de In 'vie, de (laqi'- voudigheid cii ji'oolsolilieiol in aanleg rio ooltl('o.'rj)
i'a(ld (liet vroegste tijdperk) des levens. Le repeiitir (ordonnantie), iioct Xtl'OL'il(/( 'ii(i(lulvkdu o'iglu'/d ii de
est laur- de In vertu, 't berouw is liet fliOifjeflI'OOd Uitvoering, zonder p11:0(101 c//eel. -- .i'Sl'Elt1'fES, f.
van (de eerste schrede tot) de deugd. (The beauté ))l. G•e.s(i1'fige oefening (ran. 1ijcliaauii of geest), (i1(tans 50fl aur-, een zeer jong, schoon mti.cje. C'esl chaaiii.cleastjjdiiig f.. .'iti'eii •q t'asleii n. Faire, pill1 Ilaur- dun beau jour, (lit is liet voorleeken ver een (hid.. CSCi'('Ci de grandes ansi-, zich strenge oe/'eiinqrooter geluk, clot belooft wat goeds.- [Ph\ 5. voor - (jell , boetedoeningen (ijite(j(/Cli.
Atistral, e, (1(/,j. [Astfl)fl., Gdogi'.j Ziihklk ,
hordale, noorderliclit fl; tiir- australe, uiderliclit
tur- polaire, poollicht. - Couleur d' aur-, (luTl)ra- austraal: Pole austral, zuidpool; I -Ioinispliei'e
kknsri,q, hooggeel; Un rul)an am- (voor couleur austral, zuideljjk lial/i'oiid : Pai'lie australe du zod'aur-) een hoof! (1(1'! lint. - [H. n.] Naam eener dliv'- (litl(liie, zuidelijke dierenriem; Terras austrLlcs,
rilcaansclie adderslanq, ooqenslanj f. ; - ook tail zuidlanden, austraal-landen; Signes auistriux, zuieen' scltoonen dagvlinder m. - [Bot.] Zekere goud- delijke tl'ek('il.S (hel in. /)l. austrauN wordt dooi sonigele ranonkel in. Aur- naissante, zekere i)aaiSClie )ii(jt'ii (1/q('ICei(i'(l, anderen laten ook istrals iiii't 10e);
Aui1i)i( australe, 'zuiderlicht;Latitude australe.
anjetier in.
.%,uroriia, e, adj. Schitterend, fiiseli, roevcr- zuiderbreedte.
d 1tat betrekAiisti'égnl, e, odj. [Hist.Áil.]
will als de dageraad.
Aurure, f. [Chi n .] Goudverbinding t. , verbin- king heeft tot of uitgaat van dc a ots trega (sic
volgende
woord.)
't
loud
meteen
liet
dinej in bepaalde hoeveelheden Van
:tiisti'ègue, ill. Au.ctregaol-reglei' ilL, lid der
eindei metaal.
Atiseultalioii, f. [M&1.] duscultatie 1., on- au.stregaal-regtloank. - ,tus'riuo;uEs, til. _l itt reqo.
(Ilisti'C(jOal-iii.ct(llitiC
1. jei'egieljlee beslissingen ier
borstvan
cciie
liet
gehoor,
inz.
n.
door
derzoek
kwaal, lu'tij (lit onmiddellijk met liet oor (ause- Verste instantie in Duitsclileind door self je1C0(it
vorsten Ier beslissing hunduit.ci'he
waartoe,
re,qters,
irnnndiate) of onmiddellijk met de hoorbuis of
ner (iii(lerliii(/0' geschillen liet i'egt hebben.
den .(tetlioskoop (aunt- nndiate) geschiedt.
Zn/dew/nd
op de ilIiddelAiistro, M. [Mar.]
Anseulter, V. (1. [Mdd.] Den toestand der borst
landsehe see.
(10(0 't gehoor onderzoeken, a uxeni ltéren.
Aiistroiiaaneie, f. Windwaarzeggerij f., voorAuspice, 1fl. I I I ist . anc.] Voorspelling, noorze,qginq, voorbeduiding t. vooi'teeken n., bij de oude spelling uit den 11010101.
AuistroiHancien, in., -ne, f. JVindu'aoi'zeiRomeinen ontleend eerst aan de vlugt (Ier vogelen,
later aan verschillende andere verschijnsels; - (Ie gee nL. -zegster f.
:tntau, Hi. Zlii(lC11'in(l ni. Atit- furieux, storm
priester, (lie deze voorteekens gadesloeg en verklaarde, de wigchclaar, waarzegger m. - (fig.) Soos uit het zuidenBrayer les autans, den stormen
(

-
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ATTTANT
uit het zuiden het hoofd bieden. (Men bezigt het
woord doorgaans in poëzij en in 't meervoud; doch
in't zuiden van Frankrijk zegt men altijd. Le vent
d'autan voor zuidewind.)
Autant, adv. Zooveel, evenzooveel, zoozeer, evenzeer, eveneens, hetzelfde; S'il a fait cela, j'en puffs
faire aut-, heeft hij dat gedaan, dan kan ik evenveel
(hetzelfde, ook zoo) doen. Tous ses discours lont autd'impostures, al zijne redeneringen zijn even zoo
vele misleidingen. Aut- de mots, aut- de mensonges,
zooveel woorden, zooveel leugens. Autant it a de
vivacité, autant vous avez de nonchalance, zooveel
wakkerheid hij heeft, zooveel zorgeloosheid hebt gij.
Il s'estime aut- que son voisin, hij acht zich even
zooveel waard als zijn buurman. Il bolt aut- d'eau
que de vin, hij drinkt zooveel wijn als water. I1 est
modeste aut- qu'habile, hij is even zedig als bekwaam.
Aut- que je puis me rappeler, voor zooveel ik mij
herinneren kan.— (Loc. prov.) C'est toujours aut-,
dat is ten minste zooveel, dat is voor 's hands genoeg. Il en a aut- qu' it en peut porter. ha heeft
zijne lading (heeft te veel gedronken; heeft duchtig
slaag gehad). Cela est fait ou aut- vaut, dat is zoo
goed als gedaan. C'est un homme mort ou aut- vaut,
hij is zoo goed als dood. Aut- lui en pend à 1'oreille
(sur la tëte, levant les yeux), dat staat hem ook te
wachten, dat kan hem ook overkomen. Aut- de tètes,
aut- d'avis, zooveel hoofden, zooveel zinnen. Autvaut être mordu d'un chien que d'une chienne,

't is om 't even, of men door kat of kater wordt gebeten. Aut- vaut Bien battu que mal battu, 't gaat
nu met eene moeite door; er gebeure nu wat er wil,
het uiterste moet beproefd of gewaagd worden. Auten emporte Ie vent, dat trek ik mij in't minst niet
aan, dat zijn woorden (beloften, bedreigingen) in
den wind. Aut- dépense cliche que large, ook een
vrek kan wel eens mild zijn. Aut- de frais que de
saté, van 't een zoo veel als van 't ander. Aut- vaut
trainer que porter, het een is zoo erg (lastig) als
't ander. Aut- qu'il en pourrait tenir dans mon geil,
niet het geringste, geen zier. Aut- en dit Ie renard
des raisins, zij zijn te zuur, zei de vos. --(fam.), Autcomme cut- juist even veel. In gemeenzame zegswijzen wordt voor autant vaut dikwijls enkel autant
gebruikt : Aut- faire cela sur-le-champ que de differer, dat kan even goed terstond als later geschieden; Il a perdu neuf cent quatre-vingt-dix francs,
aut- dire mille francs, hij heeft negen honderd negentig francs, zeggen we maar duizend francs,
verloren.
D'AUTANT, loc. adv. (fam.) Even zooveel, in dezelfde evenredigheid, in gelijke verhouding : Il parle
beaucoup, mais ii mange d'aut-, hij praat veel,
maar eet niet minder. (fam.) A la charge (a charge)
d'aut-, ondervoorwaarde van gelijkewedervergelding.
D'AUTANT QUE, loc. conj. (fam.) Daar, dewijl,
vermits, vooral daar, daar toch : A votre place je
n'irais point là, d'aut- que rien ne vous v oblige,

in uwe plaats ging ik er niet heen, daar toch niets
u daartoe verpligt.
D'AUTANT PLUS, loc. adv. Te meer, des te meer:
Je Fen estime d'aut-plus, ik acht hem daarom te
izooger. D'autant plus que vous lui en direz, d'autaut moins qu'il en fera, hoe meer gij met hem
daarvan spreekt, hoe minder hij het doen zal. (Men
zegt beter plus vous lui en direz, moins it en fera.)
D'AUTANT MIEUX, loc. adv. Des te beter: Vous

écrirez d'autant mieux que vous écrivez plus len-,
tement, gij zult te beter schrijven, naar mate g#

langzamer schrijft.

D'AUTANT MOINS, loc. adv. Des te minder : Il en
est d'autant moms à craindre, hij is daardoor des

te minder te vreezen.
Autarcie, f. Zelfgenoegzaamheid f. [Méd.]
Welzijn n., tevredenheid I. met zijnen toestand; matigheid, soberheid I.
Autel, m. Altaar, outaar, outer n., offertafel I.
Dresser, éíever un autel, een altaar oprigten, bouwen. (fig.) II mérite qu'on lui dresse des autels,
hij is de grootste eerbetooningen, de openlijke dankbetuiging des volks, waardig. Les marches, les connes de l'autel, de trappen, de hoornen des altaars.
L'autel des holocausten, het brandol'eraltaar.
L'autel des parfums, het reukaltaar. Le (saint) sacrifice de l'autel, de mis f. Le saint sacrament de
l'autel, de avondmaalsviering I. bij de Katholijken,
de communie I. S'approcher de l'autel, ten avond
communie gaan. Le maitre-autel of grand-mal,ter

ATTTOCRATIE.

117

autel, het hoogaltaar. [Chin.] Petit autel, altaarverband, n. — (Prov. et fig.) Qui sect à l'autèl,
doft vivre de l'autel, of enkel: Ie prêtre vit de l'autel
ieder moet van zijn beroep leven ; ieder arbeider is
zijn loon waard. Il prendrait sur l'autel, sur le
maitre-autel, h ij zou 't nemen (zich toeëigenen), al'
lag 'top 't altaar; hij is onbeschaamd in 't nemen.
Elle estarée comme on autel du jeudi saint, zij
is uitgedost als eene kermispop. Ami jusqu' aux
autels, z. AMI. — ( fig.) clever autel contre autel,
eene scheuring in de kerk, in de gemeente maken; —
zijnen invloed zijn vermogen tegenover den invloed;
het vermogen vT1cn een ander stellen; eene onderneming door eene andere tegenwerken. AUTELS, pl.
De godsdienst, eeredienst f. van een 'land : Attaquer, renverser les autels, de godsdienst aanvallen, omverwerpen. Les ministres des autels, de bed ienaren der godsdienst. — Soms ook in't enkelvoud:
Tout le pouvoir du tróne est fondé sur l'autel, al
de magt des troons berust op de godsdienst.
t Autéla;e, m. Altaarregt, offerregt n.
Auteniésie, I. [Méd.] Soort van vrijwillige
braking I.
Auteur, m. Eerste oorzaak f. van iets, schep
oorsprong, voortbrenger; — bewerker, be--per,
drijver, verrigter, aanlegger, opwer er; — vinder, uitvinder, ontdekker; — insteller, oprigter; — maker m. (van eenig kunstwerk)—schrijver, opsteller, auteur m. (van een boek of
geschrift). In de laatstgenoemde beteekenis wordt
het ook van vrouwen gebezigd : Voilà Mme D....
spirituel (niet spirituelle) auteur de plusieurs romans. (Spreekt men spottenderwijs, dan krijgt het
adj. den vrouwelijken uitgang: Vals je épouser
quelque apprentie auteur ?) Men zegt ook adj.:
C'est une femme auteur, 't is eene schrijfster. —
L'auteur dune nouvelle ou d'un bruit, de eerste
verteller, verspreider van eenig nieuws of gerucht:
Je vous cite mon auteur, ik noem u mijn zegsman.
Ook in dezen zin wordt het woord van eene vrouw
gebezigd : C'est elle qui est mon auteur, zij is mijn
zegsman. — Les auteurs de nos jours, onze ouders.
L'auteur d'une race, de stamvader van een geslacht.
Authéméron, m. [Méd.] Geneesmiddel n., dat
op den dag van 't gebruik reeds werkt.
Authenticité, I. Echtheid,reloo fwaardigheid
(van geschriften, een feit, eene tiding); regtsgeldigheld (van eene oorkonde) , authenticiteit f.
Authentique, adj. [Jur.] Regtsgeldig, wettig,
echt, in den door de wet voorgeschreven vorm,
authentiek; — geloofwaardig, onvervalscht, onbetwijfelbaar. — 5 L'AUTHENTIQUE, f. Het oorspronkelijke stuk (origineel) eener oorkonde. — [Jur. anc.J
Au the n ti c a f., wetten van Justinianus, in 't romeinsche regt ingelascht ; — de straf, door eene dier
wetten tegen overspelige- gehuwde vrouwen uitgesproken.
Authentiquement, adv. Regtsgeldig, op wettige wijze. Prouver auth—, met oorkonden staven.
Authentiquer, v. a. [Jur. anc.] Regtsgeldig
maken , vaarmerken; bekrachtigen , bevestigen.
[Droit. rom.] Auth- one femme, eene vrouw schul(lig aan en overtuigd van echtbreuk verklaren en
haar de straf opleggen, bij de authentica bepaald.
Autobiographe, m. E'igen-levensbeschrjver m.
hij, diezijn eigen leven beschrijft, auto biograaph.
Autobiographie, f.Eigen-levensbeschriving f.
Autobio"raphique, adj. Tot de eigen-levensbeschrijving gehoorende, autobiographisch.
Autocéph ale, m. Zelfstandig, onafhankelijk
bisschop (der griekse/te kerk); — onafhankelijke bis
-schopzetlm.
5 Autochthone, m. (pr. ó-to-kto-ne). Naam,
dien de Grieken gaven aan de volken, die beweerden
de oorspronkelijke bevolking van 't land, dat zij bewoonden, te zijn (synoniem met ABORIGENES).
Autoclave, m. [Tech.] Zelfsluiter, zich zelven
sluitende pot, Papiniaansche pot m.
Autoerate, m. Zelfheerscher, zelfgebieder, onbepaald , regeerder, a u t o k r a a t m. (titel des keszers van Rusland) — AUTOCRATRICE, f. Zel fheerseheres f. — els adj.: zelfheerscltend, oppermagtig.
Autocratie, f. (pr.—cie) Zel fheerschappf, antepaalde heerschappij f. de staativorni, waarbij de regént zelf alleen de bevoegdheid heeft om wetten te
geven, belastingen te hellen, krijgsvolk te ligten,
kortom naar willekeur, zonder medewerking 'van
staten of volksvertegenwoordigers, te regeren.
—

.
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Autoeratique, adj. Zelf- of alleenheerschend,
onbeperkt, au t o k r a t i s c h. --- {Méd.] Van zei!
plaats grjpend.
Auto- da -fé, m. (port.) (woordelijk : daad 0!
handeling des geloofs) Plegtig kettergerigt, geloo fsgerzqt H. , teregtstelling der door de inquisitie ver
ketters, ketterverbranding f. (Plur. Des-ordel,
auto- da-fe.)

Autodidacte, m. Zelfgeleerde m., iemand, die
zonder meester eene wetenschap, kunst of taal leert.
Autodidactique, adj. Zonder meester, uit
zich zelven geleerd, a u t o d i d a k t i s c h.
Autodidaxie, f. Zelfonderwijzing f. de kunst,
het talent om zonder meester te leeren.
Autodynamique, adj. [Didact.] Zelfwerkend, zel fkrachtig.
Autogène, adj. [Didact.] Uit zich zelven geschapen, door zich zelven bestaande: Dieu est aut-,
God bestaat uit en door zich zelven.
Autognosie, f. [Didact.] Zelfkennis, waardéring f. van zich zelven.
Auto °rappe, adj. [Didact.] Eigenschri fteljk,
eigenhandig, met eigen hand geschreven, au t o g r ap h i s c h. .41s subst. m.: Kunstenaar, die de ver
schriften namaakt; ook: die de exempla--schilend
ren van een geschrift door middel van den druk
vermenigvuldigt; — zelfschrijver m., naschrj f,werktuig (copiëer machine). — Eigen handschriftn.,
een door des schrjvers eigen hand geschreven werk,
autograaph m.
Autographie, f. [Tech.] A u t o g r a p h i e f.,
de kunst f. om het schrift of de teekening van het
papier op een' steen over te brengen en door den
druk te vermenigvuldigen; — [ Litt.] Kennis f. der
oorspronkelîke handschriften.
Autographier, v. a. Een schrift of teekening
door middel der autographie vermenigvuldigen,
aut.ographiéren.
Autographique, adj. Wat de autographie
betreft, autographisch.
Autographomane, m. Hartstogtelijk liefhebber en opspoorder m. van autographen of eigen
handschriften. — Autographomanie, f. Overdreven zucht f. voor autographen.

Autolithotome of Autolithotomiste, m.
[Chir.] Wie zich zelven van den steen snijdt..Autolithotornie, f. Kunstbewerking van 't steensnijden op zich zelven verrigt.
Automachte, f. [Didact.] Strijdigheid, te-

genspraak f. met zich zelven.
Automalite, m. [Minér.] Zinkhoudend spinel n., een als oktaéder gekristalliseerd mineraal,
ook gahnite geheeten.
Automate, m. [Méchan.] Automaat, zelf beweger m., werktuig, dot schijnbaar van zeil beweegt: Une horloge est un aut-; — werktuig, dat
de bewegingen der bezielde ligchamen nabootst
(vgl. ANDROIDE); — ( fig.) dom mensch in., die
zonder eigen geest of wilskracht handelt, stroopop,
machine f. — Ook als adj.: Le fluteur aut- de
Vaucanson, de automaat- fluitspeler van Vaucanson.
Automatie, f. (pr. —cie) Toestand m. van
een' automaat; — onwillekeurigheid, vanzelfsheid f.
Autonnatique, adl. Zel fbewegeljk, zich zelven
beweqend, a u t o m a t t s c h; onwillekeurig, werk
[Méd.] Mouvements aut-s, bewegingen,-tuigelk.
verrigtingen, waaraan de wil geen deel heeft, zoo
als de ademhaling, de bloedsomloop; ook: bewegingen, die zonder een bepaald doel plaats hebben, zoo
als die von een pas geboren kind, van zekere waan'
zinnigen.
adv. Werktuigelijk, op
automatische w2,lze.
Automatisme, m. [Méd.] Werktuigelijke beweging, waaraan de wil geen deel heeft, werktui gelijkheid, onwillekeurigheid f.; — vermogen n. of
leer f. der zelfbewegelijkheid.
5 Autoniatité, f. Onbewegeljkheid der automaten.
Automaturge, m. [Tech.] Automaten-maker m.
Automnal, e, adj. (pr. h-tom- na!) Wat tot
den herfst behoort, herfstachtig, najaarsachtig: 1
Le vent-deviellt aut-. de wind wordt herfstachtig;
Fleurs aut-, herfstbloemen; Fruits automnaux,
herfstvruchten. [Astr.] Point aut-, herfst-evennachtspunt. — tells subst. m. Soort van surinaamschen vink met groenachtig lij f en ijzerkleurigen kop.
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Automnation, f. (pr. o-tom- na- cl-on) [Phys.,
Agric.] Invloed van den herfst op den plantengroei,
najaarsinvloed m.
Automne, m. en f. (pr. h-to -ne) Herfst,'herfsttijd m., najaar n., het derde jaargetijde: Un bel
aut-, une aut- pluvieuse. — ( fog.) Levensherfst m.,
de leeftijd, die den ouderdom onmiddellijk voorafgaat, de afgaande jaren.
Automolithe, f. [Miner.] , z. V. a. GAHNITE.
Aatomoteur, -trice, adj. Zei bewegend.
Autoreeteiir, -trice, adj. Zelfbesturend.
Autonome, adj. ] Hist. alle.] Naar eigen wet-

ten geregeerd (b. v. zulke steden), zelfstandig, onafhankelijk, vrij, autonomisch.
Autonomie, f. [Rist. anc.] Zelfwetgeving,
zelfregéring f. ; [Phil.] wilsvrijheid f., oppermagtigheid der rede, vrijheid f.
Autoprathie, f. [Didact.] , z. v. a. EGOÏSME.
Autoplastie, f. [Chir.] Zelfvorming f., kunst
waardoor men een vernietigd deel her--bewrking,
stelt, door aan den lijder zelven de daartoe noodige
stof te ontleenen, plastische chirurgie f.,
overplanting f.
Autopsie, f. [Méd.] Zelfbeschouwing, eigene
waarneming; ljkopening en ontleding; lijkschouwing f.
Autoptique, adj. Zelfbeschouwend: certitude
aut-, door eigen waarneming verkregen zekerheid.
Autorama, m. Soort van optika, waardoor
de voorwerpen als onder de oogen des beschouwers
gebragt worden.
Autorisateur, m., -trice, f. Bij of zij, die
volmagt geeft, volmagtgever m., -geefster f.
Autorisation, f. Magtiging, vergunning, toestemming, bevoegdverklaring, volmagt, geregtigdheid, autorisatie f. Aut- du j u ge, regterljke
bewilliging. Aut- maritale, toestemming van den
man. Sur aut- de... Met bewilliging van...
Autorisé, e, adj. (en part. passé van autoriser)
Van volmagt voorzien: Femme aut-e de son marl,
door haren man gevolmagticde vrouw; Maxime
aut-e, gezaghebbende stelling of stelregel.
Autoriser, v. a. iTlagtigen, volmagtigen, volmar t geven, bevestigen, toestemmen, bewilligen, ge
verklaren, met behoorlijk gezag voorzien,-regtil
autoriséren; — billijken, wettigen, regtvaardigen, regt geven. — S'AUTORISER, v. pr. Gezag,
aanzien, invloed bekomen, kracht van wet krijgen; — zich beroepen, zich gronden (op), zich voor
geregtigd houden.
Autorité, f. Bevoegde magt f., wettig gezag,
bewind u., overheid, autoriteit f. ; Aut- sóuveraine, absolue, oppermagt, onbeperkte magi;
Aut- paternelle, vaderlik gezag, ouderlijk gezag;
Aut- législative, exécutive, wetgevend, uitvoerend
bewind; Aut- judiciaire, regterlijke magt, regtsbewind. Aut- municipale, gemeente-regéring, overheid f., burgemeester en wethouders; Aut- constituée, gestelde magt. Aut- superieure, hooge overheid. Aut-s civiles et militaires, burgerlijke en militaire overheden, gezaghebbers, bewindvoerders; Autlocale, laatselijk gezag; Aut- compétente, légale,
bevoegde, ,wettige magt. Faire une chose de son
aut- rivee, iets op zijn eigen gezag (zonder bevoegdheid, eigendunkelijk) doen. — Aanzien, gezag n., invloed m.: L'esprit, l'expérience, les richesses, l'alge, la vertu, donnent de l'aut-. — Gevoelen n., meening f. van een' beroemd' schrijver of
gezaghebbend' persoon, aangehaald om 't geen men
beweert te staven, erkende geloofwaardigheid, autor i t e i t f.: Il appuie son sentiment de faut- des
Pères, hij ondersteunt zijne gevoelens met de getuigenis, de uitspraak der Kerkvaders; II affirme
cela sans aut-, hij beweert dal zonder gezaghebbend
bewijs. — Faire aut-, als regel gelden, kracht van
wet hebben: Les décisions de ce jurisconsulte font
aut-, de uitspraken van dien regtsgeleerde gelden
als regel; Un ouvrage qui fait aut-, een gezaghebbend werk, eene veilige vraagbaak f. Donner do
Faut- à un mot, een woord in algemeen gebruik
brengen, de beteekenis van een woord staven. —
D'AUTORITE, adv. Op gebiedender, meesterachtigen
toon; met geweld: Its ont parlé, agi d'aut-, zï
hebben gebiedend (uit de hoogte) gesproken, gehandeld.
Autothélie, f. [Phil.] Zelfstandigheid f., hoedanigheid van een wezen, dat zich zelven het doel
zijner daden kan voorschrijven.

AUTOTHÉTIQUE
Autothétique, f. [P hil.1 Elke kennis, die 't
gevolg is van de wijze, waarop 's menschen ver
ervaring bewerkt ; mensche--standegévr
lijk verstand n., kennis der verschijnselen van hetgeen ons omringt.
Autoar (de), prép. Om, rondom: Les planètes
tournent aut- du soleil, de planeten wentelen zich
rondom de zon; Les balles pleuvaient aut- de
l'empereur, het regende kogels om den keizer'heen.
(fig.) Vous tournez aut- de la question, gij draait
om de vraag heen, gij ontduikt ze, gij lost ze niet
op. — Bij (met het begrip van gehechtheid, van
ijverig dienstbetoon): Il est toujours aut- d'elle,
h# is altijd om en bij haar; Elle est continuelleinent aut.- des malades, zij is gedurig bij de zie
fam.) Tourner aut- du pot. om het-ken.—(Prov
kantje heen praten, omwegen gebruiken. - AUTOUR,
TOUT AUTOUK, adv. Rondom, van alle zijden: Nous
étions aut-, tout aut-, wij stonden er om heen. II
loge quelque part ici aut-, hij woont hier ergens
n de buurt, in de nabijheid.
Autoar, m. [H. n.1 Havik, duivenvalk m. —
[Bot.] Levantsche schors f., bastaardkaneel n.
Autourserie, f. [Chas.] Opkweeking en a fr2gting f. der haviken.
Autoursier, m. [Chas.] ,Opkweeker en afrigIer in. van haviken voor de aagt.
Autre, adj. Ander: Connaissez -vous mon autre
soeur ? kent gij mijne andere zuster ? C'est un
autre homme, un tout autre homme, dat is een
ander, gansch ander (geheel verschillend) man. C'est
une autre affaire, dat is eene andere (gewiqtiger)
zaak. Ii parla comme un autre Demostliène, h2,á
sprak als een andere (tweede) Demosthenes. Je ne
veux pas d'autres éclaircissements, ik begeer geen
andere (nieuwe) inlichtingen. L'épée d'une main
LL et le pistolet de l'autre, den degen in de eene hand
en de pistool in de andere. Votre habit est usé, ii
faut en acheter un autre, uw rok is versleten, gij
snoet een' anderen kooven. Ook als subst m. of
als pron. indéf. gebezigd: Jaime mieux que vous
l'appreniez d'un autre que de moi, ik heb liever,
dat gij 't van een ander verneemt, dan van mij.
Laissons cela a d'autres, laat ons dat aan anderen
overlaten. Bien d'autres (niet Bien des autres),
vele anderen. Quelque autre, tout autre vous le
dira mieux que moi, een ander, elk ander zal 't u
beter zeggen, dan ik. — L'un l'autre, les uns les
autres, elkander: Elles médiseiit I'une de l'autre,
les unes des autres, zij spreken kwaad van elkander. — L'un et l'autre, les uns et les autres,
beide. — L'un ou l'autre, een van beiden. Ni l'un
Bi l'autre, geen van beiden. — (Loc. fam.) . Parler
de choses et d'autres, van koetjes en kalfjes, van
allerlei of van onverschillige dingen spreken. I1 dit
d'une facon et it fait d'une autre, hij zegt zus en
doet zoo, zijn doen is met zijn spreken in strijd.
L'autre jour, onlangs, op een' der laatste dagen.
Nous autres homines, wij mannen. Vous autres
femmes, gij vrouwen. L'un vaut l'autre ; qui voit
l'un voit l'autre (doorgaans in kwaden , zin), de
een is zoo goed (slecht) als de ander. II y en a
d'uns et d'autres, er zijn goede en slechte. C'est
tout un ou tout autre, er is hier geen middelweg,
geen keus. L'un dans l'autre, l'un portant l'autre,
door elkander gerekend, dooreen geslagen. Its sopt
nés l'un pour l'autre, zij zin voor elkadr geschaen, zijpassen juist bij elkaar. Prendre l'un pour
fautre, zich vergissen. Je vols cela d'un autre
oeil, ik beschouw dat uit een ander oogpunt. Ii
n'en fait pas d'autres, zoo doet hij altijd, zulke
parten speelt hij vaak. I1 en salt bien d'autres, hij
weet (kan) nog veel meer. J'en ai vu Bien d'autres,
ik heb wel ander of buitengewoner dingen, dan dit,
gezien. En voici bien d'un autre (d'une ,autre),
dat is weir wat anders, weér wat nieuws. Ecoutez
ee que nous dit eet autre! (om minachting of ongeloof aan te duiden) ei luistert eens wat die
daar zegt ! Hé, les autres ! hei daar, vrienden!
makkers ! A d'autres, maak dat wijs Wien ge wilt,
maak dat de ganzen wijs, weg met die praatjes!
Je ne connais autre, ik ken hem door en door.
Sans autre ! en nu punctum ! nu geen woord
meer!— (Prov.) C'est une autre paire de manches,
voici bien une autre paire de manches, dat is een
heel andere zaak. Autres temps, autres soms,
andere tijden, andere zorgen; men moet zich naar
tie omstandigheden schikken. Autres temps, autres
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meeurs, andere tijden, andere zeden. --- AUTR1
PART, loc. adv. Elders, op eene andere plaats. —
D'AUTRE PART, 10e. adv. Bovendien, van een' an-

deren kant.
Autrefois, adv. Oudtijds, oulings, eertijds,
voormaals, weleer, voordezen, voorheen.
Autrement, adv. .finders, opeene andere
wijze: . Il agit autr- qu'il ne parle, hij doet anders
dan hij spreekt; Autr- it en est de..., anders is
het
n met... —Anderzins, zonder dat, zoo niet
(dan):
geleKrrigez-vous, autr- on vous punira, beter
u, anders (zoo niet dan) zal men as straffen. —
Tt UT AUTREMENT, loc. adv. Geheel anders: Cet
historien rapporte Ie fait tout autr-, die geschiedschrijver verhaalt het voorval op eene geheel andere
wijze. — Veel meer: La joie de faire du Bien est
tout autrement douce que la joie de recevoir„ de
vreugde van wel te doen is veel zoeter dan die tan
te ontvangen; 't is zaliger te geven dan te ontvangen. PAS AUTREMENT, loc. adv. (fam.) Weinig,
onbeduidend, middelmatig: Est it malade ? Pas
autr-, mais ii est chagrin, is hij ziek? Niet erg,
maar hij is verdrietig.
Autre part, z. onder AUTRE.
Autrice, f. Het vrouwelijk van auteur in verschillende beteekenissen bij oude schrijvers.
Antriehe, f. [Bot.] Soort van latuw I. uit
Oostenrijk.
Autrichien, nl., -ne, f. Oostenrijker m., Oostenrijksche f. — tells adj. Oostenrijksch.
Autruche, f. Struisvogel, struis m. — ( fig.)
Groot, lomp en plomp mensch. (P°ov.) I1 a (eest)
un estomac d'autr-, it digérerait le for, hij heeft
eene maag, die keisteenen kan vertéren.
Autriii, subst. m. en Aron. indéf'. (zonder meere.)
Een ander, iemand anders, de andere menschen,
de natuurgenooten, naasten: Juger d'autrui par
soi -même, een ander naar zich zelven beoordeelen.
— (Prov.) Le mal d'autrui nest que songe, aan
eens anders zeer hinkt men niet. Qui s'attend à
l'écuelle d'autrui a souvent mal diné, wie zich op
anderen verlaat, komt dikwijls bedrogen uit. -j- Aller
d'autrui, op eens anders beurs teren, t Prendre
son coeur par autrui, zich in eens anders plaats
stellen, hem behandelen, zoo als wij zelven wenschen behandeld te worden.
Auve, f. Zeer blanke reuzel nl.
Ain'el, m. [Pèch.] Teenen horde f., vlechtwerk n.
A eivent, m. [Arch.] Luifel, luif f., afdak n. —
[Mar.] Auvents de sabord, vliegende geschutpoorten (om het indringen van den regen te keeren).
Anvergnat, m. Romanisch.e tongval, dien men
in de fransche departementen Allier, Loire, HauteLoire, Ardèche, Lozère, Cantal en Puy-de-Dome
spreekt.
Auvergne, f. [Tech.] Oplossing van run of
eikenschors, waar, n men de kalfshuiden laat weeken. — Auvergiier, V. a. De huiden in zulk eene
runoplossing leggen. — Auvergneur, m. Werk
-man,die
dat verrigt.
Auvernat, m. Auvergnerwijn m., eene geringe
roode wijnsoort van Orleans.
Auvesque, m. (pr. ó-vé-que) Voortreffelijke
appelwijn m. uit de omstreken van Bayeux.
Aux, pl van au (z. AU en A)
Auxèse, f. [Rhét.] Vergrooting, overdrijving f.
(doorgaans hyperbole, exggération geheeten).
Auxésie, f. [Méd.] Het toenemen eener ziekte.
tt ixi, m. [Corn.] Zeer schoone en fijne wol
uit de omstreken der fransche stad Abbeville.
Auxiliaire, adj. Hulpgevend, helpend: [Mil.]
Troupes aux-s, hulptroepen, hulpbenden. Officier
aux-, officier,
cier, die niet tot het vaste korps behoort.
[Mist] Remède aux -, ondersteunend middel n., bijmiddel, dat de werking van het hoofdmiddel moet bevorderen. [Gram.] Verbe aux-, hulpwerkwoord. —
(fig.) Nieuwe redenen, middelen enz., die de reeds
gebezigde te hulp komen. --- Het wordt ook als
subst. m. gebezigd: Un puissant aux-, een magtige
bondgenoot. L'aux- être, het hulpwerkwoord zijn.
Ce prince a pour aux- l'amour de son peuple, die
vorst heeft de liefde zijns volks tot bondgenoot,
tot steun.
Auxonaètre, m. [Phys.] Vergrootingsmeter m.,
werktuig om het vergrootend vermogen der verre
vergrootglazen te bepalen. — Auxouié--kijer&n
trique, adj. Wat dat werktuig betreft, daartoe
behoort.
--
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AVACHIR ('S)

Avachir ('s), V. pr. (weleer ook als v. a. gebezigd.) Dik en vet en daardoor log, traag worden: Cette femme commence it 's av-. (In dezen
zin behoort het woord tot de platte volkstaal.) —
Slap, week worden, de veerkracht verliezen (van
Ieder, stoffen); -- slap nederhangen (van boomtakken).
Avage, m. Zeker marktregt n., dat weleer aan
den scherpregter 't zij in geld of in waren betaald
werd.
Aval, m. [Corn.] Wisselborgtogt m., medeonderteekening f. als borg op wissels. (Plur. avals).
Aval, subst. m. et adv. [Bat.] Stroomafwaarts
(het tegengest. van amont). Le pays d'aval, het
lager gelegen, stroomafwaarts gelegen land. Vent
d'aval, zeewind, wind, die tegen den stroom
eener rivier waait. m. Naviguer
guer en aval of enkel
Aller aval, de rivier afvaren, stroomafwaarts
varen. (Van aval wordt eene bijwoordelijke uitdrukking gevormd: à- vau-1'eau voor a-val-1'eau; zie
h- VAU-L' EAU) .

Avalage, m. [Bat.] Het stroomafwaarts varen;
— het daarvoor te betalen regt. — [ Tonne!.] Het
aflaten van wijnfust in den kelder. — Lekkaadje f.
van de vaten.
Avalaison, f. Zeewind m. (vent d'aval), die
ten minste 8 dagen aanhoudt. — Geweldige slagregen nl., wolkbreuk f. (ook avalasse geheeten) . —
Verzameling f. van steenen, door de wateren aan
oever geworpen.
-gespoldn
Avalanche, f. Sneeuwval m., sneeuwstorting,
lawine f., sneeuwklomp m. die, van hooge bergen
afrollende, tot eene verbazende grootte aangroeit en
in de dalen vaak geduchte verwoestingen aanrigt.
Avalant, e, adj. [Bat.] Bateau -av-, stroomafwaarts varende, afzakkende schuit f. -- Ook als
subst. m. l'avalant.
-

Avalasse, f., z.

AVALAISON.

Avalé, e, adj. (en part. passé van avaler)
Hangend, een weinig nedrhangend. Jones av-es,
hangwangen; Ventre av-, hangbuik.
Avale-drug, m. (pop.) Gulzig eter, slokop.
(Plur. des avale-dru.)
Avalée, f. [Manuf.] Grootste hoeveelheid f.,
die een wollewever achtereen kan afwerken zonder
af te booroen.
Avaler, V. a. Een' wissel mede-onderteekenen
en daardoor voor den inhoud borg blijven.
Avaler, V. a. [Bat.] Eene rivier afzakken,
stroomafwaarts doen gaan, laten a fdr2jven: Avun bateau. — 'Ook zonder voorwerp: Ce bateau avale. — [Tech.] Aflaten, neêrlaten: Avdu vin a la cave, wijn in den kelder neerlaten.
[Bot.] Av- une branche, een' tak digt bij den
stam afnemen. [Chas.] Av- la botte au limier, den
speurhond den koppelband afdoen. — In-, doorslikken, in-, doorzwelgen, opslorpen, uitdrinken, opeten:
Av- un breuvage, un oeuf, un morceau de viande,
(lu pain etc. — ( Loc. fam.) 11 ne fait que tordre et
av-, hg schrokt alles maar binnen, hij eet als een
wolf. Av- la mer et les poissons, onverzadeljk zijn
-

(zoowel van spijzen en dranken, als van geld en
goed). (fig.) Av- le calice, av- le calice jusqu'h la
lie, den lijdenskelk drinken, den wrangen beker tot
op den droesem ledigen, bittere zielesmarten lijden.
Av- le crime, l'iniquité comme !'eau, allerlei mis
onverschilligheid, in-daen,ogrtihm
koelen bloede, begaan. Av- Ie morceau, la pilule,
in een' zuren appel bijlen, de pil slikken. Av- un
bouillon, un goujon, slecht ten haring varen; bij
Bene onderneming verlies lijden. Av- une injure,
eene beleediging verkroppen. Av- des couleuvres,
veel verdriet en ergernis zwijgend verduren. (pop.)
Faire av- qc. à qn., iemand iets doen slikken, hem
iets wijs maken; ook: iemand iets doen uitstaan,
lijden. Av- qn., iemand niet tellen, het der moeite
niet waard rekenen om het tegen hem op te nemen.
Av- sa langue, den geest geven. — S'AVALER, v. pr.
Doorgeslikt worden: Cela s'avale à merveille, dat
laat zich best slikken. (fig. et fam.) Its ont envie
de s'av-, zij zouden elkaar wel willen verslinden,
Verscheuren. — Le ventre de cette jument s'avale,
(le buik van die merrie hangt te laag.
Avalette, f. [Pêche] Blokje n. van een' makreel'eep.
Avaieur, m. -ease, f. Doorzwelger m., -zwelgster I. (fam.) vraat, gulzigaard, Slokop in. — C'est
,

I

iln av- de pais gris, 't is een eerste baas in't eten. —
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C'est un av- de charrettes ferrées, 't is een ijzer

pochhans.

-vret,

Avalies, f. pl. [Manuf. ] Doode wolf., wo van

geslagte schapen.
Avaliste, m. [Com.] Wisselborg, mede-onderteekenaar van een wissel als borg.
Avaloir, m. [Pêchej Soort van fuik f.
Avaloire, f. (pop.) Keelgat n. ; Il a hue belle
av-, hij heeft een wijd keelgat, kan veel verzwelgen; ook: hij is groot van mond. -- [Chap.] Stam
Staartriem m. [Pêche] Dam m.,-perm.—[Sl]
in eene rivier gelegd om zalm te vangen, zalmweer f.
Avalterre of Terre d'aval, f. [Geogr j
Het stroomafwaarts gelegen land; door de Franschen wei eens gebezigd voor: de Nederlanden.
Avalare, f. [Veter.] Overhoef m., sponsgezwel n. (der paarden); — kanarie-zucht f., zekere
ziekte der kanarievogels.
Avangage, in. Verlof n., aan openbare rijtuien gegeven om buiten hun bepaald terrein post te
vatten; — die toegestane standplaats f. zelve.
Avanee, I. [Arch.] Uitstek n., elk vooruitskkend gedeelte van een' muur, gevel enz. — Voordeel n., het eind welts, dat men iemand vooruit is,
het voorzin , vooruitzéjn ; ook : hetgeen men bij
't spel aan zijne partij voorgeeft : I1 a deux jourmies day- sur nous, hi is ons twee dagreizen voor
me donne six points day- an billard, hij-uit.I
geeft mij zes punten voor op het biljart. — [ Tech.]
Het bij voorraad afgewerkte, klaargemaakte. —
Voorschot, uitschot n., vooruitbetaling f. — [Mil.
et Mar.] Handgeld. — [Com.] Winst f., voordeel,
door den trekker of betrokkene op eenen vernegotiëerden wissel genoten: - PAR AVANCE, D'AVANCE,
loc. adv. Vooruit, bij voorraad, vooraf„ van te voren : Je vous préviens d' av- , ik waarschuw se
vooruit; Je men réjouis par (of d') avance, 'k
verheug er mij bij voorraad over. — Avances, pl.
Verschotten, voorschotten, vooruitbetaling, voorgeschotene gelden; — eerste stappen of schreden,
eerste pogingen, aanbiedingen, die men ter bereiking van zeker oogmerk doet : Un bon coeur fait les
av- pour se réconcilier, een goedhartig mensch doet
de eerste schreden (biedt gaarne het eerst de hand
aan) ter verzoening.
Avancé, e, adj. (en part. passé van avancer) .
Vooruit geplaatst, voorop gezet : Sentinelle av-e,
vooruit (digt bij den, vijand) geplaatste schildwacht f.
Ouvrage av- buitenwerk, vooruitstaand vestingwerk n. — Bij verloopen, haast ten einde, ver
gevorderd: La nuit était déjà av-e, 't was reeds
laat in den nacht; vu 1' heure av-e, daar 't reeds
laat is. Une affaire fort ave, eene ver gevorderde,
haar einde naderende zaak. Av- en áge, in jaren
gevorderd, oud. — In ontwikkeling vooruit, vroeger dan gewoonlijk ontwikkeld, vooruitloopend,
(inz. van ge-wassen) : Des arbres, des fruits av-s. —
Vroeg ontwikkeld van verstand, ver gevorderd in
kennis, wetenschap :Un jeune homme tres-av- pour
son age, een voor zijne jaren ver gevorderd, zeer
rijp jongeling; Lesesprits trop av-s (av-s de trop
Bonne heure) ne reussissent guere, van de te vroeg
rijpe hoofden komt zelden wat goeds. Une civilisation av-e, eene ver gevorderde, op hoogen tra
staande beschaving. — Uitstekend, vooruitstekend:
Le nez est la partie la plus av-e du visage, de neus
is 't meest vooruitstekende deel van 't aangezigt. -Beweerd, als waarheid voorop gezet : Une hypothèse av-e, Bene , vooropgeplaatste stelling, onder
Viande av-e, aangestoken vleesch, vleesch,-steling.—
dat begint te bederven, dat een luchtje krijgt. —
(fam. et iron.) Vous voila maantenant bien av- ! nu
zijt ge ver ;gevorderd ! nu hebt gij 't ver getrapt!
Avance, m. [Prat.] Willekeurige storing van
de orde der te behandelen regtszaken, waardoor
eene zaak vroeger op de rol komt, dan zij eigenlijk
komen moest.
Avaneée, f. [Mil.] Voorpost, buitenpost, m.
Avancement, m. Vordering, f. voortgang,
vooruitgang m., ontwikkeling, toeneming, uitbreiding, vergrooting ; aanwas, opkomst f. (van fortuin); — rangsverhooging, bevordering f. a v ancement, n. — Av- d'hoirie, z: HOIRIE. —, Astron.]
Av- des étoiles sur le soleil, de tijd, dien eene ster
dagelijks minder noodig heeft dan de zon om weder
in den meridiaan te komen; overschot van den gemiddelden dag op den sterredag.
Avaneer, v. a. Voorwaarts plaatsen, vooruit-

-

AVANCER.
brengen (een' muur, gevel enz.); voortsckuîven, bijschuiven, toeschuiven, aanzetten, bijzetten (een'
stoel, eene tafel ens.); uitstrekken, uitsteken (den
arm, den voet, liet hoofd enz.). - Vordering doen
maken, doen vorderen, voortzetten: Av- son ouvrage,
sa besogne, zijn werk doen vorderen, voortgang
met zijn 'werk maken. - Bevorderen, in rang verhoogen ; On a avancé plusieurs officiers, er zijn
verscheidene officieren bevorderd. - Verhaasten, bespoedigen, vervroegen: Av- son départ, zijn vertrek
bespoedigen, vroeger stellen; Mr- le diner, l'heure
du diner, het middagmaal vervroegen, vroeger eten.
Av- la mart, la perte, den dood, den ondergang
verhaasten. - Ar- une montre, une horloge, een
horlogie, eene klok voortzetten, spoediger doen gaan.
- Vóór den gestelden tijd betalen, vooruit betalen;
voorschieten : Av- les gages a ses domestiques, zijne
dienstboden hun loon vooruit betalen, voorschieten
uitschieten. Ils avancèrent l'argent poth cette entreprise, zij schoten het geld tot deze onderneming
voor. - Voordragen, beweren, als waar voorstellen: Av- une opinion, eene meening voordragen,
voorop zetten. Je n'avanee rien pie je na prouve,
ik beweer niets, of ik bewijs het. (Loc.) Av- en lair,
zonder grond beweren, in de lucht schermen. [[tort.] Av- les plantes, den groei, de rjpwording
verhaasten. - [ Tech.] Ar- le flld'or, aan 't goaddraad de vierde trekking verrigten. - [Jeu] Àyun dé, een' steen aanzetten (in het domino). Avson jeu, zijne schijven binnen brengen (in het
triktrak).
AVANCER, V. n. Voortgaan, vooruitgaan, voorwaarts treden, verder loopen; oprukken, aanruk
ken, optrekken, op den vijand los gaan, av ancë
Ii ne peut fl1 ay-, ni reculer, hij kan noch-ren;
voor- noch achterwaarts ; Avancez dotic ! Treed
dan voorwaarts! Vooruit dan! L'armée avanca
vers la place, het leger rukte op de vesting aan.
Vooruit zijn, voorgaan, voorloopen, te spoedig loopen : ma montre avance, mijn horlogie loopt voor;
-

Noire calendrier avance de douze jours sur celui

des Russes, onze kalender (almanak) is dien der
Russen twaalf dagen vooruit. —Vorderen, voortgang
maken, naar 't einde spoeden: L'impression de eet
ouvrage avance peu a peil, de druk van dit werk
gaat allengs vooruit. (Proc.) Plus on se hate, mains
on avance, hoe meer haast, hoe minder spoed. Vorderen, vorderingen maken, toenemen (in kenwis, deugd enz.) Ii faut du zèle pour av- dans
l'étude, er is ijver noodig om in de studie vordering
te maken. Av- en age, in jaren toenemen, oud warden. - Naderbij komen, naderen: Elle vit av- Ia
mort ft pas lents, zij zag den dood met langzame
schreden naderen. - Uit de lijn, de rigtingslinie
staan, de grenslijn overschrijden: Cet arl)re avftnce
hors de l'allée, die boom staat buiten de lijn der
laan. Vous avez avancé de plus dun mètre sur
mon terrain, gij zijt (met bouwen, ploegen) meer
dan eene cl op mijnen grond gekomen. -Bevorderd
worden, rangsverhooging krijgen, avanceren:
Cet officier na plus d'espoird'avancer, die officier
heeft geen hoop meer op bevordering. (Loc. prov.)
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geldheffing Ç., die de turksche pasjaas en tolbeambten zich jegens de in hunne koopsteden handelende
christen-kooplieden veroorloofden. - Moedwillige
beleediging en beschimping 1.
Avano, m. [Pêche] Zaknet n. met naauwe
en, garnalen enz. te vangen.
mazen, om sardijn
Avant, prép. VoOr (inz. om een' voorgang in
tijd aan te duiden) , vroeger dan : Av- la fondation
du monde , vOor de grondlegging der wereld;
Av- sa mort, i'd(;r :yoen dood. - Vóór (om een
voorgang in t'Oh/f)I il'. in plaatsing aan te wijzen): II faudrail niettre (:e chapitre av- les autres,
dit hoofdstuk moest vóór het andere geplaatst zijn.
- Avant tout, vóór alles, vóór alle dingen, bij voorkeur, voornamelijk: II faut aimer Dieu ay- toutes
choses, men moet God boven alles beminnen. - AVANT
QUE

(met den subjonctif), AVANT DE, AVANT QUE DE

(met den infinitif) bc. prép. et conj. Vóór, eer, aleer,
alvorens: Av- qu'on le punisse, ii dolt ètre écouté,
voor (alvorens) men hem straft, moet hij gehoord
worden; Av- que de combattre, 115 s'estiment perdus. Nog eer zij strijden, houden zij zich voor vertoren. Moïse mourut av- d'ayoir Pu passer le Jourdam, Mozes stierf, voor hij den Jordaan had kunnen, overtrekken.
AVANT, adv. de lieu (meestal door si, bien, trap,
plus, assez, fort vooraf gegaan, zoowel om plaats
als tijd aan te (luiden) Ver, diep, diep in: ]N'allez
pas vi ay- dans le 1)015, ga niet zoo ver het bosch
in; Ils ont veilid bien av- dans In nuit, zij hebben
tot diep (laat) in den nacht gewaakt. - ( fig.) Pousseiles alfa I Imp av-, de zaken te ver drijven; Graver
Olie (lI(N1' IdeM tv- dans sa mémoire, iets zeer diep
in zijn geheugen prenten. - D'AVANT, toe. adv. Te
voren, voorafgaand: Le jour, la nut, l'année day- EN AVANT, bc. adv. Vooruit, voort, voorwaarts:
.

Aller, marcher en ay- - ( fig.) Mettre en avant,
voorop plaatsen, bewéren, opperen, voordragen; Vous
mettez en ay- des principes fort dangereux, gij komt
met zeer gevaarlijke beginselen voor den dag. Se mettre en a-, zich op den voorgrond plaatsen. - [ Man.]
Ce clieval est heau de la main en av-, dat paard
is schoon van voren. - EN AVANT, bc. interj.

Voorwaarts!
Avant, m. [Mar.] Het voorste gedeelte van het
schip, de voorsteven, boeg m., sneb t., scheepssnavel m., het voorschip (tusschen den okkemast
en den voorsteven). Ày- élance, vo orui [schietende
voorsteven. Av- jou ffl u ou renflé, een vette boeg.
Av- maigre, magere boeg. Avant sainte-barbe, konstabelskamer. Aller de l'avant, vaart hebben. De
l'ayant a nous, vóór ons. Passer de lavant, zich vóór
een ander schipplaatsen. Avant! (commando -woord)
haal op ! Avant tribord ! Haal op stuurboord! Avant
qui peut oil qui est paré, haal op die klaar is! Avant
tout! haal op gelijk ! Le Vent se range de lay-, de
wind begint tegen te loopen. Ce vaisseau est trap
sur lay-, dat schip ligt van voren te diep, ligt in
den neus. Etre, so mettre de lay-, vooraan zeilen,
onderde vooruitzeilenden zijn. ( fig.) Aller de lay-,
onbekommerd en stout voortgaan, eene zaak doordrijven.
Ii ressemble au cogne-fêtu, 11 se tue et n'avance
Avantage, m. Voordeel n., winst, meerder
rien , hij is druk in de weer, maar voert niets uit. heid f., voorregt n.: La naissance est un av- du
s'AvANcER, V. pr. Vooruit gaan, voortgaan; nahazard, de geboorte is een voordeel (voorregt, gunstderen, digterhij komen: L'aiguille s'avance insen- bewijs) van het toeval. L'armée remportait de grands
siblement, de wijzer gaat onwerkbaar voort. On nv-s, het leger behaalde groote voordeelen. 11 salt
s'avance vers nous a pas précipités, men nadert tirer av- de tout, hij weet met alles zijn voordeel
ons met verhaaste schreden. - Vordering maken, te doen, overal partij van te trekken. La vérité doit
vooruit komen (in rang, fortuin ens.) : Say- dans touj ours avoirl'av-, de waarheid moet altijd de overles charges, tot hoogere bedieningen geraken ; Say- hand hebben. Ii ma pris a son av-, hij heeft mij aandans Ie monde, in de wereld vooruit komen, zijn gevallen, toen hij sterker of beter gewapend was dan
fortuin maken. - Verloopen, ten einde spoeden: ik; ook: hij heeft van mij weten te verkrijgen wat hij
La saison, le jour, la nuit s'avance, het jaargetijde, wenschte, hij heeft mij in mijn zwak getast. Cette
de dag, de vocht :i/io'i/l ten einde, is reeds ver ge- femme se met ou s'habille P son av-, die vrouw
vorderd. - iooiuil.t/n',i: Ce promontoire s'avance kleedt zich voordeelig, weet door hare leleeding hare
trés loin dans Ia mer, dat voorgebergte steekt zeer gestalte voordeelig te doen uitkomen. [Man.] Etre
ver in zee uit. - Zich te eer inlaten, zich te onvoor monté avec av-, een goed paard berijden. Monter
zigtig uiten: Je me suis avancé P lui offrir telle avec av-, of prendre av- pour monter, een hulpsomme, ik ben zoo ver gegaan van hem die en die middel (b. v. een steen) gebruiken om bij het te
som aan te bieden. - Say- en âge, in jaren toene- paard stijgen den voet in den stijgbeugel te zetten.
men, oud worden.
[Jur.] Ce père a fait de grands nv-s a son fl15 aîné,
Avaneeiir, m. [Tech.] Werkman m., die aan die vader heeft zijn' oudsten zoon ver boven zijne
't gouddraad de vierde trekking geeft.
andere kinderen bevoordeeld (in zijne nalatenschap).
Avançon, m. [Pèche] Verlengstuk n. aaneen' - [Mar.] Les vaisseaux ennemis avaient lay- du
hengel. [Tech.] Plankje aan het wiel van eenen nombre et du vent, de vijandelijke schepen watouwslager.
ren sterker in getal en hadden den wind in hun voorAvanie, 1. Knevelarij 1., inz. de willekeurige deel. Avoir lay- du vent, den wind in zijn voor—

-

-
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deel hebben. Avoir l'av- de marche, sneller zeilen. —
[Jeu] Het voorgegevene, de punten,stukken, voorzet,
eerste stoot enz., door den sterkeren speler aan den
zwakkeren voorgegeven : Quel av- vous fait-il,
vous donne-t-il? wat geeft hij u voor?
Avantagé, e, adj. (en part. passé van avantager) Bevoordeeld, begunstigd.
Avantager, v. a. Bevoordeelen, begunstigen. —
[Jur.] Ruimer aandeel in eene erfenis geven, boven
anderen bedenken. — s'AVANTAGER, v. pr. Elkander bij contract bevoordeelen.
Avantageuseinent, adv. Voordeelig, op voor
wijze.
-delig
Avautageux, ease, Voordeelig, nuttig, winstof voordeelgevend, gunstig, dienstig, bevorderlijk,
oorbaar : Un évènement av-, een gunstig, gelukkig
voorval ; Un poste av-, eene winstgevende bediening; Une opinion av-euse, een gunstig gevoelen;
Une taille av-euse, eene deftige, hooge gestalte ;
Une mine av-euse, een innemend gelaat. — Aan
verwaand ; vol zelfvertrouwen : C'est un-matigend,
homme av-, a qui it ne faut rien céder, 't is een
aannvitigend mensch, ween gij niets moet toegeven.
Av- en paroles, grootsprekend, pogchend. In den
zelfden zin ook als subst.: Un avantageux.
Avant-bee, m. [Arch.] Neus, ijsbreker m.,
naam der uitstekken aan de brugpijlers. (Plur. Des

AVARIE.
-f- Avant-jeu, m. [Mus.] Voorspel n. (Men

zegt nu prélude.)

S Avant-jour, m., z. v. a. AURORE.
Avant-la-lettre, loc. adv. et subst. V
Voor
ó ó r het
schrift of onderschrift (opplaten), naam der eerste
en beste afdrukken, die voór het ingrifelen van 't onderschrift gemaakt worden. (Plur. Des avant-la-

lettre.)
Avant-logis, m. Voorhuis n., voorwoning f.
(Plur. Des avant-logis.)
Avant-main, m. [Man.] Het voorste gedeelte
van eenpaard (kop, hals, borst, schouders). — [ Anat.]
Palm f., het binnenste der uitgestrekte hand. —
[Paum.] Coup d'avant-main, slag met het voorste
deel der raket.
Avant-nmur, m. [Arch.] Voormuur m.; [Fort.]
buitenwal m.; -- [Bias.] stuk muur aan een' toren.
(Plur. Des avant-murs.)
Avant-ref, m. Voorste deel van 't schip der
oude grieksche kerken. (Plur. Des avant-nefs).
Avant-part, m., z. PIiÉCIPUT. (Plur. Des avantparts.)
Avant-peche, f. [Bot.] Vroegeperzik m. (Plur.
Des avant-peches.)
Avant-pied, m. [Anat.] Voorvoet m. (z. M1ETATARSE). — [ Cordonn.] Bovenleér (doorgaans empeigne geheeten). — [ HL. n.] Fen der beide voorpooten van een insect. (Plur. Des avant-pieds.)
avant-bees.)
Avant-pieu, m. [Arch.] Vierkant stokhout n.
Avant-bonche, f. [Anat.] Voormond m. (Plur.
dat men op den heipaal zet, om hem bij 't indrjven
Des avant-touches.)
Avant-bras, m. [Anat.] Voorarm m. (Plur. regtstandig te houden. — [ Jard.] Plant- of poot
-ijzern.(Plu
Des avant-pieux.)
Des avant-bras.)
Avant-plancher, m. [Arch.) Voorvloer, boze
Avant-cale, m. [Mar.] Verlenging van eene
vloer m. (Plur. Des avant-planchers.) .
scheepshelling.
Avant-poignet, m. [Anat.] z. 1IIETACARPE.
t Avant-ehambre, f. Voorkamer f. (Plur.
Des avant-chambres.) (Men zegt nu antichambre.) (Plur. Des avant-poignets.)
Avant-ehe in-couivert, m. [Fortif.] Tweede
Avant-poitrine, f. [H. n.] Voorborst f. der
of buitenste bedekte weg m. (Plur.) Des avant- insecten. (Plur. Des avant-poitrines.)
Avant-port, m. [Mar.] Voorhaven, buiten/setchemins-couverts).
Avant-c*air, m. [Anat.] Maagkuiltje n. (weleer ven f. (Plug. Des avant-ports.)
Avant-portail, m. [Arch.] Voorportaal n.
synomiem met anti- coeur) — [Vétér.] Borstgezwel n.
(Plur. Des avant-portails.)
van een paard of rund. (Plur. Des avant-coeurs.)
Avant-poste, In. [Mil.] Voorpost. (Plur. Des
Avant-corps, ln. [Arch.] Vooruitspringende
deden van een gebouw, van een' muur. (Plur. Des avant-postes.)
Avant-propos, m. Voorrede f., voorberirt n.
avant-corps.)
Avant- cour, f. [Arch.] Voorplaats f., voor (aan 't hoofd van een boek); — inleiding f. (doorvoorhof m. (Plur. Des avant- cours.)
-plein., gaans in ongunstigen zin gebezigd van al de onAvant-coureur, m. Voorlooper m.: Les Co- noodige uitweidingen, die men vaak van iemand,
saques sont ordinairement les av- des armées rus die iets verhalen zal, hoort) : Pourquoi tapt d' av-?
de Kozakken zijn doorgaans de voortroepen der-se, Waartoe zulk een omhaal van woorden, zulke omrussische legers. - (fig.) La cigogne est l'av- du weren ? (Plur. Des avant- propos.)
Avant-quart, m. [Dorf.] Voorslag, klik m.;
printemps, de oosjevaar is de voorbode der lente,
de verkondiger van de spoedige komst der lente. --- het klokje, waarop de hamer bij den voorslag
(Plur. Des avant-coureurs). (Het vrouwelijk avant- valt. (Plur. Des avant-quarts.)
Avant refine, m. [Polit.] Voorregéring. (Plur.
coureuse wordt niet meer gebruikt.) — Men vindt
het ook als adj. gebezigd: Des signesavant- coureurs, Des avant-règnes.)
Avant-scène, f. Voorgrond ni. van het toovoorteekens.
Avant-courrier, m. [Post.] Koerier, voorkoe neel , voortooneel n. (tusschen de gordijn en 't orpostrijder, die 't rijtuig, waartoe hij be--rie,m. kest); oudtijds het gedeelte van het tooneel, waarop
hoort, gewoonlijk eenen postrid vooruit is, om paar de tooneelspelers hunne rollen uitvoerden [prote bestellen. (Plur. Des avant-courriers.)
-den scenium] — (fig.) de gebeurtenissen, die men voorAvant-courrière, f. (lig. et poet.) L'aurore onderstelt aan de hoofdhandeling in een tooneelstuk
est l'av- du soleil, du jour, de dageraad (.Aurora) te zijn voorafgegaan. (Plur. Des avant- scènes.)
Avant-toit, m. Voordak, afdak n. (Plur. Des
is de voorbode, voorloopster van de zon, van den dag.
Avant-dernier, iere, adj. Voorlaatste, laatste avant-toits.)
Avant-train, m. Voorstel n., voorwagen n.
op één na (van personen en zaken): Lay- homme,
l'av- chápitre. — Ook als subst. : L'avant-dernier, (Plur. Des avant-trains.)
Avant-veille of Surveille, f. Tweede dag m.
l'avant-dernière, de of het voorlaatste. (Zijn synoniem pénultième wordt alleen van zaken gezegd.) te voren, dag, die den vorigen is voorafgegaan.
Avant-due, m. [Arch.] Paalwerk n. voor een
Avare, adj. Gierig , geldgierig , hebzuchtig ,
schraapzuchtig, vrekkig, inhalig; (fig., en dan doorbruggehoofd. (Plur. Des avant-dues.)
Avant-faire-droit, m. [Jur.] Voorloopige gaans in goeden zin) zuinig, spaarzaam : Etre
aware de son temps, de sa santé, du sang de ses
uitspraak f. (Plur. Des avant-faire-droit.)
Avant-fossé, m. [Portif.] Voorgracht f. (Plur. soldáts. — AVARE, m. et f. Gierigaard, vrek, schraaitui-fosts.)
per
m., gierige, inhalige vrouw, schraapster f
Dei
A`'ant - grarde, f. [Mil.] Voorhoedef.,voortogtm. L'avare n'amasse que pour amasser, de gierigaard
verzamelt enkel om te verzamelen.
[h/Jar ] 11'aUht.`n-liip. (Plur. Des avant-gardes.)
% Avarensent, adv. Gierig, inhalig.
Avant-gomt, m. Voorsmaak in. (alleen in fig.
Avarice, f. Gierigheid , geldgierigheid , geldzin): La grace lui donne un av- des voluptés cézucht,
schraapzucht, r i ckl i ffliek1, inhaligheid fhem
eenen
voorsmaak
van
lestes, de genade geeft
AvaricienseRnent, ails'. Op hoogst zuinige,
de hemelscha geneugten. (Plur. Des avant-gouts,
karige wijze.
volgens de Académie.)
Avai°icieux, else, adj. Overdreven zuinipi,
Avant-lier, adv. (pr. a-van-thière). Eergistekarig, deun, vasthoudend. — Ook somtijds als
ren, eergister.
boezelaar
m.
(Gesubst.:
Un avaricieux, Une avaricieuse.
n.,
Avautier, n. Voorschoot
Avarie, t..Ilaverij, averij, schade f. aan schebruikelijker is tablier. In vele streken van Frankpen en hunne lading, zeeschade f. Av- commune,
rijk zegt men ook devancier, devancière.)
gemeene, gewone haver] (allerlei gewone scheepsonAvantin, m. [Jard.] z. CROSSETTE.

VARIÊ

-

kosten: huur-, loods-, baken-, leggeld enz.); Avsimple. eenvoudige, bijzondere haverij; — Ay- grosse,
buitengewone haverij of haverij-gros (wat bij je
vaar tot behoud van schip en manschap overboord
wordt geworpen, 't verlies van ankers, zeilen enz.).
- Ankergeld II.
Avarié, e, adj. Beschadigd door haverj. Etre avarlé , haverij bekomen, schade bekomen.
- Pièce de bols avariée, een niet gaaf stuk hout.
Avarier, V. a. Beschadigen. - s' AVAIUER,
V. ppr. Door haverij beschadigd worden, haverij
lijden.
Avarisme, m. Stelsel n. of geest m. van gierigheid, die zich tot alles uitstrekt.
Avaste, interj. [Mar.] houd op! genoeg! stop!
vast!
Avan4 eau, adv. (vgl. AVAL) Stroomafwaarts, voor het tij of. Aller h-vau-l'eau, door den
stroom weggevoerd worden. - ( fig.) verijdeld, in
damp vervlogen, te niet gegaan, mislukt
Ave of Ave, Ave-Maria, m. (latin) eig.:
Wees gegroet, gegroet zijt gij, Maria! (de engelen,groet aan de maagd Maria); - klein formuliergebed n. der Kathoijjke kerk, anqelus n. - j Je ne
semi absent qu'un avé, 'k za maar een amerj
(zamentrekking van ave Mary) , een ommezien,
wegblijven. (Plur. fles avé, des avé-Maria.)
Avec, prép. Met, mede: Partez avec ella, vertrek met haar; Prenez vos livres avec vous, neem
uwe boeken mede; , Couper avec un couteau, met
n; Ecrire avec de l'encre rouge,
een mes snijde
met rooden inkt schrijven; Ii men a imposé avec
beaucoup d'art, hij heeft mij met veel kunst om
den tuin geleid. - P0Th, uit: Le pain se fait avec
du 1)lé, het brood wordt van koren gebakken; Le
papier se fait avec des chi ffons, 't papier wordt
uit touwen gemaakt. - Bij: II était avec moi, hij
was bij mij. - 1e: 11 faut être souple avec in
pauvietd : men moet in de armoede gedwee zijn.
Tegen: Ii sest batlu avec liii, hij heeft teen (met)
hem gevochten. - Voor, ten koste van: La paix de
-

1

AYENTURIER.

air *ay..

_ A L'AVENANT, l o c. adv. Naar verhouding,
naar evenredigheid, overeenkomstig, naar ad v ena is t. - AVENANT, part. prels., Z. AVENIR, V. a.
Avènenient, rn. Komst, aankomst 1. (doorgoons alleen gebruikt om de verheffing tot eene hooge
waardigheid aan te duiden); troonsbeklimming,
aanvaarding der regéring f. - [Théol.J De komst,
verschijning t. van Ghristus, onderscheiden in pre
mier av-, de komst van Christus in 't vleesch, en
second av-, de toekomst van Christus ofzijne komst
als regter.
Avéneron, rn. [Bot.] Windhaver, vloghaver,
wilde haver t.
Avenier, ière, adj. Zich in de haver ophoudend.
Avenier, rn. Haverveld n.
Avéniforrne, adj. Als een haverkorrel.
Avenir, V. n. (alleen in den 3den persoon) Bij
toeval gebeuren, voorvallen: 11 en aviendra ce qu'il
pourra, laat er van komen wat er wil. Regardons
la chose cornrne non avenue, laat ons de zaak als
niet gebeurd beschouwen. (Men zegt liever advenir.)

- [Jur.] Avenant le décès de lijn des deux époux,

in geval van overlijden van een der beide echt genooten; Le cas avenant que. . . , in geval 't gebeurde, dat...
Avenir, in. Toekomende tijd t., toekomst t.,
het toekomende, toekomstige: Lay- est incertain,
de toekomst is onzeker. Assurer lay- de ses enfants, de toekomst zijner kinderen verzekeren, voor
hunne fortuin, hunne voordeelige plaatsing in de
maatschappij zorgen. Cet homme na aucun av-,
die man heeft geenerlei uitzigt in de toekomst. [Prat.] Vermaning, dagstelling t. van den praktizijn
der eene aan dien der andere partij ons op zekeren
dag in regten te verschijnen. - A L'AVENiR, 10e.
adv. Voortaan, in 't vervolg, in het toekomende,
na dezen.
Avent, rn. [Cath.] Advent rn., de vier weken, die het kersfeest (het feest der eerste komst
van Christees, Z. AVENEMENT) voomafgaan. Preclser,
jeûner lay-, gedurende den advent prediken, vasFame ne se racliète point avec de lor et de l'ar- ten. - Ook in 't meerv.: C'est auv av-s qu'on a
gent, de vrede der ziel wordt voor geen goud en couturne de planter, in den advent-tijd is men gezilver teruggekocht. - Ondanks, in weerwil van: woon te planten.
Avente, f. [Mar.] Z. MUST. - Aventer, v. a.
Avec tout cda, cette médecine nelaisse pas d'être
trés ainére, ondanks dat alles (met dat al) is deze [Mar.] , Z. AJUSTER.
Aventure, t. Geval, toeval n., zonderling,
artsenij zeer bitter. - Daarenboven, daarbij, bovendien: 11 est avec rein si vain et ei léger, hij vreemd, zeldzaam voorval is., zonderlinge ontmoeis daarbij zoo ijdel, zoo ligtzinnig. - Even als, zoo ting f., wedervaren n., gebeurtenis t., a v a n 1 u u r n.;
als: Je veux croire avec \OUS que . ik wil even minnarijtje n., liefdehandet m., buitenkansje n. als gij (met u) gelooven, dat... - Avec (luidt met Dire, tirer la bonne av-, waarzeggen. ijiseur,
zijn regime dikwijls de wijze aan, waarop men diseuse de bonne av-, waarzegger rn., waarzeghandelt of spreekt en laat zich dan vaak door een ster f. Une femme is av-s, eene vrouw, die veel
bijwoord vertalen: Agir avec prudence, voorzig- minnarjen heeft. Airner (courir of courir après)
dj (met voorzijtigheid) handelen; Parler avec les av-s, van avonturen houden, op avonturen of
douceur, zachtzinnig spreken; Vivre avec probité, rare ontmoetingen uitgaan, de buitenkansfes opregtschapen leven. - D'AVEC, prdp. Von (om on- zoeken. Tenter lay-, het waagstuk beproeven, de
derscheid, verschil, scheiding, met zekeren nadruk kans wagen. Les av-s de Robinson Crusoé, de
aan te wijzen): I1 faut distinguer (discerner) I'ami zonderlinge lotgevallen van B. C. - Cast grande
d'a'ec le flattefir, men moet den vriend van den av- si je réussis, 't is honderd tegen één dat ik slaag.
vleijer onderscheiden; Séparer l'ivraie d'avec le - [Méd.] Mal day-, fljt, vijl f. - [Corn.] Mettre
lion grain, liet onkruid van 't goede koren scheiden. a la grosse av-, geld op bodemerj geven; ook:
- Somtijds blijft in gemeenzamen stijl het régime geld tegen hooge rente, maar zonder zekerhéid uitweg, 't welk echter geen navolging verdient: 11 a zetten. - A L'AVENTURE, loc. adv . Op goed geluk
pris mon manteau et sen est allé avec. - De af, onnadenkend, onbezonnen, zonder doel, zonder
weglating van avec heeft dikwijls plaats en is ge- overleg, los. - (fern.) D'AVENTURE, PAR AVENTURE,
oorloofd in uitdrukkingen als deze: II s'avanca, loc. adv. Bij geval, toevallig.
Aventuré, e, adj. (en part. passé van avenl'épée a Ja main, tij ging vooruit met den degen
in de hand; Ii lui parla, le cliapeau sur Ja tête, turer) Gewaagd, op 't spel gezet.
hij sprak tot hem met den hoed op 't hoofd.
Aventurer, v. a. Wagen, in de waagschaal
stellen, op 't spel zetten. - S'AVENTURER, v. pr.
S Aveindre, v. a. Voor den dag halen.
Zich wagen, zich blootstellen, zich in gevaar brengen.
velanètte, f. [Corn.] Levantsclie eikel rn.,
Aventureux, euse, adj. Waagziek, ondervree/it van den zoden eik (velani); de dop in. von
dien eikel (tot zwartverwen en vooral tot bereiding nernend, kanslievend. - Une vie av- euse, een onen goarmaking van bet leder gebruikt).
bestendig, avontuurlijk leven. - Ook als subst.
Aveline, f. Lammertsnoot t., groote hazelnoot. gebezigd. Un jeune aventureux,eenjonge waaghals.
Aveuturier, rn. ière, f. Waaghals rn., hij of
- 1H. n.j Wolfsmuil rn. (zekere schelp).
Avelinier, rn. Lammertsnotenboom rn.
zij, die zich gaarne in gewaagde ondernemingen
Avé-Maria, Z. AVE.
steekt, gaarne de kansen beproeft. (fig.) GelukzoeAvenacé, e, adj. [Bot.] Naar haver gelij- ker, zwerver, landlooper m., gelukzoekster, zwerfster, landloopster f.; geluksridder rn., mensch zonkende, haverachtig.
Avenage, ni. [Anc. cout.] Havertiende 1.; - der naam, fortuin of beroep, die geene bekende
ook burgerre,qt n., omdat een lijfeigene dat voor bestaanmiddelen heeft, avonturier rn., avonfam. Un jeune av-, een jonge
zekere jaarljkeche opbrengst van haver Icon ver- turierster 1.
vrouwengek rn. [Mar.] Gewapend koopvaard(jkrijgen.
Avenaine, f. [Clsirn.] Ilaverljmstof t.
schip a., gewapende sluiker rn., avontseurschip n. Avenant, e, adj. Goed van voorkomen, bevel- AVENTURIERS , p1. In de middeleeuwen: vrfjwiljig, innemend, aangenaam: Une femme av-e, Un ligers van allerlei slag, die met of zonder soldij
- -

-
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dienst deden, partijgangers, vrijbuiters; —naam tentie t. in de nieuwsbladen; --- voorberigt, berigt,
van zekere zeeroovers, die zich tegen de Spanjaarden voorwoord n., korte voorrede f. van een boek. —
in Amerika vereenigden, /libustiers, boekaniers; — (fig.) Voilà un av- du eiel! dat is Gods vinger 1— Le
bij de Engelschen de naa m der deelnemers of actie- percepteur ma envoyé un av-, de ontvanger heeft
houders in hunne amerikaansche koloniën. — liet mij eene waarschuwing (een briefje ter herinnering
wordt ook als adj. gebruikt: Des gens av-s, ge- aan den niet aangezuiverden belastings-termijn) gelukzoekers; Une vie av-e, een avontuurlijk leven. zonden. — [Jur.] Vroegere naam der eerste schrifAventurine, f. [Minér.] Av- naturelle, goud - turen tot algemeene inleiding eener regtszaak.
Avertisseur, m. Waarschuwer; — aan 't
glassteen, goudsteen, regenboogsteen, aventurino m.,
Bene soort van kwarts of veldspaath, met kleine voormalige fransche hof een officier van 't huis des
schitterende punten bezaaid. — Av- artificielle, konings, die op het etensuur de komst van zijne
kunst -aventurino, glimmersteen m., eene soort van Majesteit aankondigde.
gekleurd glas, waarin men tijdens den gesmolten
Avet, m., of Avette, I. [Bot.] In vele oorden
toestand kleine stukjes of loovertjes eener metalli- van Frankrijk synoniem met 11IELÈSE of metSAPiN;
z. die woorden. -- AVETTE is ook een oud verklw.
sche compositie uit koper en ijzer heeft gemengd.
Aventuriné, e, adj. Naar goudsteen gelikende. van abeille, bijtje n.
Aven, m., Bekentenis, belijdenis f.: Faire l'avdu
Avenu, adj. Gebeurd. [Prat.] on avenu, even
dun crime, bekentenis doen van eene misdaad, eene
als niet gedaan.
Avenue, f. Toegang m., elke weg, die regt- misdaad belijden. Aveu judiciaire, geregtelijke beken streeks naar eene plaats, eene woning geleidt; — tenis, geregteljke erkentenis. --- Getuigenis f., gevoelaan, dubbele boomenril, wandeldreef f. — (fig.) Elle len n., meening f.: Il a le mieux réussi, (ainsi que
garda toutes les av-s de son coeur, zij bewaakte cela résulte) de l'aveu de tout le monde, hij is, naar
al de toegangen van haar hart. Les av-s de la ieders getuigenis, het best geslaagd. — Toestemming,
goedkeuring , bewilliging , inwilliging f.: Je ne
fortune, de wegen tot het fortuin.
Average, m. [Corn.] Gemiddeld jaar n., het ferai Tien sans votre aveu, ik zal niets zonder uwe
toestemming doen. — Liefdesverklaring f. — [Féod.]
jaar dooréén genomen.
Bevlije srhri ft , waarbij een vassaal erkende deze of
A rano, m. [H. n.] Amerikaanschemeerlef.,
die ' oe(lei cii van zijnen heer in leen te hebben.
van de grootte eener duit.
— oorrune sans aveu, landlooper, avonturier, VO =
Averation, f., z. v. a. VERIFICATION.
,

1- Averdir, v. n. Groen worden. (Men zegt nu
verdir, reverdir.)
Averé, e, adj. (en part. passé van avérer)
Bewezen, waar gemaakt.
Avérer, V. a. Waar maken, de waarheid van
een feit overtuigend aantoonen, bewaarheden. —
S' AVEREII , v. pr. Als waarheid blijken, bewaarheid
worden: Cette nouvelle s'est avérée, die tijding
heeft zich bewaarheid.
t Averlant, m. Dronkaard, losbol m. (bij Babelais een paarmaal in den zin van lompert gebruikt).
Averne, m.. (Pods.) Iel f., Avernus m. (naar
een vermaard >rneir bij Napels, dat door de Ouden
als een der toegangen tot de onderwereld werd
voorgesteld) . — Volksnaam van den elzenboom.
Averse, f. Stortregen, plasregen, slagregen m.
— A verse, loc. adv., z. VERSE .
Aversion, f. Afkeer, tegenzin, weerzin, m.,
walg f., afschuw, ekel (hekel) m. afgrijzen n. Avoir
de l'av- pour qn., avoir qn. en av-, een' afkeer van
iemand hebben. Prendre qn. en av-, een' afkeer
tegen iemand opvatten, (fam.) een' ekel aan dein
krijgen. Avoir de l'av- pour le vin, pour un mets,
pour la danse, eene walg van den wijn, eerre spijs,
het dansen hebben, den wijn enz. niet mogen lijden.
— (fam.) C'est ma bête day-, hem (haar) kan
ik niet uitstaan, niet luchten of zien. Het woord
komt ook in 't meerv. voor: On n'est pas toujours
maitre de ses aversions. — [Méd.] Afleiding f.
der vochten naar een tegenovergesteld deel.
Averti, e, adj. (en part. passé van avertir)
Gewaarschuwd, verwittigd, onderrigt. Soyez av-,
weet, verneem! — [Mar.] Pas av-, regelmatige,
geleerde, kunstmatige stap m. van het paard. —
Ook als subst. m. (loc. fam.) Un bon av- en vaut
deux, wie g ewaarschuwd is, heeft veel op een ander vooruit; ook (bij wijze van bedreiging): nu zijt
gij eens voor altijd gewaarschuwd.
Avertin, m. [Med.] Ziekte f. des gemoeds, die
woedend, hardnekkig, opvliegend, maakt. (In dien
zin nu niet meer gebruikelijk) . — [Vétér.) Kolder m.
t Avertiner ('s), v. pr. Halsstarrig worden.
t Avertineux, euse, adj. Met den kolder
bedebel.

Avertir, v. a. Waarschuwen, waarschouwen;
verwittigen, berigten, kennis geven, bekend maken,
aankondigen, aanzeggen; vermanen. — (fig.) Avqn. de son salut, iemand een hoogst gewigtig, zijn
geheel fortuin betreffend berigt mededoelen. — Te
-nous pour averti, laat het u gezegd zijn! Qu'il-nez
se tienne pour averti, laat hem op zijne hoede
wezen!— [Man.] Av- un cheval, een p aard door de
gewone hulpmiddelen (aides) weder te regt brengen,
als het bij de oefeningen verkeerd doet. — S'AVERTln, V. pr. Elkander waarschuwen, berigt geven.
Avertissern ent, m. Waarschuwing, waar-

schouwing f., berigt n. , kennisgeving, aanzegging,

herinnering , vermaning , raadgeving f. , raad,

wenk m. ; — aankondiging, bekendmaking, adver-

gebond ni.

^ Aveuer of Avuer, v. a. [Chas.] In 't oog

houden.
Aveugie, adj. Blind, van 't Bezigt beroofd. (dok
als subst. m. en f. Un aveugle, une aveugie, een,
eene blinde. Aveugle-né, blindgeboren. Tout-h-fait
aveugle, stekeblind. — (Loc. prov.) C'est un avsans baton, 't is een blinde zonder stok, 't aller
ontbreekt hein. Crier comme un av- qui-nodigste
a perdu son baton, schreeuwen als een bezetene,
sch reeuwen om eene kleinigheid. Un av- y mordrait, dat zou een blinde zien, dat is voor den
domste begrijpelijk. 11 n'est pire av- que celui
qui ne vent pas voir, geen erger blinde, dan die
niet zien wil. Pour faire un bon ménage, ii faut
que 1'.tiomme soit sourd at la femme av-, in een'
goed huwelijk moet de man doof en de vrouw
blind zijn, moet men van weerszijden een oog toedoen. Juger dune chose comme un av- juge des
couleurs, over iets oordeelen, als een blinde over de
kleuren. Changer son cheval borgne contra un av-,
uit den regen in den drop, van den wal in de sloot
geraken. Au pays des av-s, les borgnes sont rois,
in 't land der blinden is eenoog koning. — (fig.)
Verblind, met blindheid geslagen, door hartstogt
verbijsterd; zonder nadenken, zonder redenéring,
zonder kennis, overleg, enz.: Av- sur ses propres
défauts, blind omtrent zijne eigene gebreken. Avfrayeur, blinde, onnoodige vrees. Désir av-, blinde
onberedeneerde begeerte. Force av-, blinde, niets
ontziende kracht. Soumission av-, blinde, algeheele onderwerping. Fob av-, blind, onbepaald ver
uwen. — (Prov.) Cast un av- qui an conduit-tro
un autre , de eene blinde (onwetende) leidt den anderen. — [Anat.] Bijnaam van zekere vaten en
holten, die zakvormig eindigen of dood loopen: Le
trou av-, het blinde gat, de Ode oorholte; L'intestfn
av-, de blinde darm - EN AVEUGLE, A L'AVEUGLE,
loc. adv. Blindelings, onnadenkend, in den blinde,
zonder nadenken: ïN'agissez pas désormais an av-,
à l'av-, ga voortaan niet blindelings te werk. —
A l'aveugle, loc. adv. In het donker, in het daister: Les piverts nourrissent leurs petits h l'av-,
dans on trou très profond, de groene spechten voêren hare jongen in den donker, in een zeer diep gat.
Aveugleanent, m. Blindheid, gezigtsontbering f. (in dezen zin niet gebruikelijk). — fig.
Verblinding, verblindheid, onbezonnenheid, onbedachtzaamheid, dwaling f., onverstand n.
Aveuglément, adv. (alleen fig. gebezigd). Btirtdetings, onnadenkend, zonder overleg, onbezonnen.
Aveugle -ne, m. -nee, f. Blindgeborene n. en
f. (Plur. Des aveugles-nés, -nées.)
Aveirgler, v. a. Blind maken, van 't gezigt
berooven; — verblinden, de werking van 't gezigt
voor eene poos beletten of belemmeren: La trop
grande lumière, on nuage de poussière aveugie. —
(fig.) 't Verstand benévelen, 't gebruik der rede
benemen, verblinden, blinddoeken, blindhokken, mis.
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leiden, bedriegen: La passion, la trop grande prospérité, la vanite aveugle, de hartstogt, de te groote
voorspoed, de ijdelheid verblindt. --- [Mar.] Avune voie d'eau, een lek voorloopig en zoo goed
mogelijk stoppen. — S 'AVEUGLER , V. pr. Zich blind
maken, zich van 't Bezigt berooven (zelden in dien
zzn gebruikt). — (fig.) Zich verblinden, zijne rede,
zijn verstand niet gebruiken, vooringenomen zijn,
zich zelven wat wijs maken, zich iets opdringen.
t Aveuglette, f. Verblindheid. — A L'AVEU-GLETTE , loc. adv. Blindelings, op den tast, op 't
gevoel, in 't donker.
Avi, m. [Boel.] Hittegraad eens ovens, waarbij
het brood van boven verbrandt.
5 Aviander, v. a. Van spijzen voorzien. —
S'AVIANDER, v. pr. Zich verzadigen.
Avicenne, f. [Bot.] Plant van 't geslacht der
agnus-castus of kuischboomen.
Avieeptologie, f. Verhandeling f. over de
kunst des vogelvangers.

trokken worden; -- onmatig drinken, zich dronken
drinken.
Avir, V. n. [Cuffs.] Van boven verbranden:
Cette volaille nest pas suite, elle nest que avie,
die vogel is niet gebraden, hij is slechts ,geschroeid.
— [Chaudr.] Den rand of de strook ter verbinding der stukken omslaan en weder hameren.
Aviraison, f. [Sal.] Omloop van het water in
dc zoutketen.
Aviron, m. [Mar.] Roeispaan, vrikriem, riem m.;
-- [Bouch.] Houten schop f. of lepel m. om het
vet bij het smelten te roeren. — [H. n.] Naam der
pooten van .somrrinige u'atei - insecten, die zich daarvan als rociI ieInf'n b,'ilie,rr,r. Av-s à couple, dubbele riemen (wanneer op iedere bank één riem aan
bak- en één aan stuurboord is) . Av-s a pointe, enkele riemen. Av- au plat, het blad van den riem op
zijn plat of gesneden.
Avironner, v. a. Prikken, roeijen.
Avironnerie, f. Roeiriemmakerzj f.; riemen -

Aviculaire, adj. [EI. n.] Vogelvoedend, wat
den vogelen tot voedsel dient; — vogelverslindend;
— op 't ligchaam der vogelen of wel in hunne

Avironnier, m. Roeiriemmaker; riemenmaker;
roeiriemverkooper m.
Avirostre, adj. Snavelvormig, vogelbekvormig.
Avis, m. Meening f. (als gevolg van onder
gevoelen , oordeel , bedunken , inzigt n. ,-zoek),
ziensw ijze f.; — raad m., raadgeving f.; — berigt, narigt n., melding, kennisgeving, waarschuwing f., advies n. — Avis contraire, strijdig
gevoelen. Diversité d'avis, verschil van gevoelen.
Dire, donner son avis, zijn gevn^leo, : ip e Iu, i 1l ing

Avietuaillennent, m., z. AVITAILLEMENT.

nesten levende.

Avicule, f. (eig. vogeltje) [H. n.] Zeker schelp
zwaluwschelp f. — Naam, dien men heeft-dier,
voorgeslagen inplaats van oiseau-mouche, vliegen

-vogelm.
Avide, adj. Gretig, belust naar spijzen en dranken, graag, gulzig, schrokkig; — (leg.) begeerig
(naar roem, eer, kennis, rijkdom, vermaken, enz.):
Av- de gloire, d'honneurs, roem -, eerzuchtig, roem -,
eerg ierig; Av- d'argent, de gain, de richesses,
geldgierig, gewinziek, schraapzuchtig, inhalig, hapav- de savoir, leergierig; av- de louange,
^Xier ig; av- de sang, de carnage, bloeddorstig,
moordziek. Homme av-, baatzuchtig, hebzuchtig
mensch. Des mains, des regards av-s, gretige han
blikken.
-den,
Avidenlent, adj. Het greti g heid, gretig, gul
Manger, boire av-. — Ook in fig. zin: Con--zig:
templer av-, met gretige, begeerige, vurige, verlangende oogen beschouwen.
Avidité, f. Gretigheid (naar spijzen en dranken),raagte, gulzigheid, schrokkigheid f. — (fig.)
Onmatige begeerte, groote zucht, hevige drift f.,
sterk verlangen n., onverzadelijkheid f. Av- de gloire,
d'honneurs, de gain etc., roemzucht f., eerbejag n.,
gewinzucht f. enz. (vgl AVIDE) .
Avignon (Graines d') 14vignonsche bessen,
eene der soorten van den zoogenaamden verwerskruisdoorn, waarvan men eene ronde verfstof (stil
de grain) maakt.
Avili, e, adj. (en part. passé van avilir) Ver
gemeen, verachtelijk gemaakt, onteerd.
-lagd,
Avilir, V. a. Verlagen, vernéderen, gemeen,
verachtelijk maken, onteeren. Av- son nom, sa
naissance, zijn' naam, zijne geboorte schenden;
schande aandoen, onteeren. Ook zonder regime: Le
crime avilit, de misdaad onteert. — In prijs doen
dalen, goedkoop maken: L'abondance de cette marcliandise la avilie, en a bien avili ie prix, de
overvloed van die waar heeft haar doen dalen, heeft
hare waarde tot een' spotprijs verlaagd. — s'AViLIR, V. pr. Zich laag, rlern<F n, eeiae•hteljk maken,
zich onteeren: — tot een" 5J)iitj)ijs dalen, zeer
.

goedkoop worden.

Avilissant, adj. Verlagend, vernederend, onteerend.
Avilissenient, m. Verlaging, vernédering, onteering f., verloren aanzien f., gezonken waardig
verachtelijke staat m., laagheid f. van gedrag.-heidf.,
% Avilisseur, m. -ease, f. Eerroover m.,
eerroofster f. — Ook als adj.: homme av-, femme

,

winkel m.

uitbrengen.

A mon avis, salon niou an is, nail! ,itij,a

gevoelen, mijns inziens, mijns erachtens. Je me
range a votre avis, ik verklaar mij naar uw gevoelen, ik maak uwe zienswijze tot de mijne. Aller
aux avis, de gevoelens, de stemmen opnemen, rond vraag houden. Prendre l'avis dun avocat, 't ge-

voelen, den raad van een' advokaat inwinnen Avis
.

de médecins,, uitslag der beraadslaging van verscheidene g eneeslaeeren. Avis doctrinal, gevoelen
van een' doctor in de godgeleerdheid over eeni g
leerstuk. Avis de parents, de famille, familieraad,
beraadslaging onder bloedverwanten. Avis amical,
paternel, vriendschappelijke, vaderljke raad. Je
vous donne avis qu'il est dangereux de se fier a
set homme, ik waarschouw u, dat het gevaarlijk
is op dien man te vertrouwen. Avis an public,
berigt aan 't publiek; aanplakbiljet n. La plupart
des journaux contiennent des avis et des annonces,
de meeste dagbladen bevatten berigten en aankon digingen. Je vous donnerai avis de tout ce qui se
passera, i k zal u berigt geven (t( ding zenden) van
al wat er voorvalt. [Poste] Feuille d'avis, adviesbrief. [Prat.] Donner son avis, dienen van berigt;
Ouvrir son avis, zin gevoelen blootleggen. [Cam.]
Lettre d'avis, adviesbrief m., advies n., kennisgeving
van de trekking eens wissels of van eene andere gewigtige zaak. Avis an lecteur, (eielenl(jl;) berigtaan
den lezer, kort voorberigt zcriii een bock; i/ g.) let wel!
laat het u niet vergeefs gezegd zijn! Donneur d'avis,
raadgever m. (doorgaans gebezigd van iemand, die
altijd gereed is om ongevraagd raad te geven).
Sauf meilleur avis, behoudens beter inzigt, gevoelen of oordeel. (fam.) I1 mest avis, mest avis
que... , mij dunkt, dat... — (Prov.) Autant de
tètes, autant d'avis, zoo veel hoofden, zoo veel
zinnen (meeningen). En cas hátif n'y a avis, bij
eene dringende zaak past kort beraad. Prendre des
lettres d'avis, eene zaak wikken en wegen, haar
rijp overdenken. I1 y a j our d' avis, er is geen haast
bij, men kan er eerst over denken.
Avise, e, adj. Ornzigtig, ,voorzigtig, bedachtzaam, bezonnen, wijs - AVISE , E, adj. (en part.
,

.

passé van aviser) : C'est fort bien avisé, dat is
zeer goed bedacht.

t Aviseinent, m. Raad m. raadgeving f.;
omzigtighei-d f.
Aviser, v. a. Raad geven. In deze beteekenis
villonner, V. a. [Fauc.] Met de achterklaau- is 't alleen overgebleven in de spreekwoordelijke
zich
verdedigen.
Un fou avise Bien un sage, een gek kan
gezegden:
of
wen aangrijpen
Aviné, e, adj. (en part. passé van aviner) wel eens een' wijzen man goeden raad geven; Un
Tonneau av-, futailles av-es, met wijn doortrokken verre de vin avise bien un homme, een glas wijn
vat, fust. -- (fam.) Ii est av-, eest un corps av-, geeft ons soms een' goeden inval; in den wijn is de
on tonneau av-, 't is een (in den wijn, den drank) w fjsheid. -- [C om. ] Berigten, a d v i s é r e n. --verzopen ligchaam. (Fig. et fam.) Avoir les jambes (fam.) Op zekeren afstand bemerken, bespeuren:
Je l'avisai dans la foule, ik werd hem in de meav-es, op de beenen waggelen, dronken zijn.
Aviner, V. a. Met wijn doortrekken (een vat, nigte gewaar. [Chass.] Av- un lièvre au gite, een'
een' kelder). -- s'AVINER, V. pr. Met wijn door- haas in zijn leger ontdekken. -- AVISER , V. n. Be-

av-euse.

Avillon, m. [Faut.] .dchterklaauw m. eens

ron vogels.
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dacht zijn, bedenken, nadenken, in overwe g ing
nemen; - [ Prat.] Na beraadslaging een gevoelen
uitbrengen, a dv iséren; oak: oordeelen, meenen.
Ainsi quil avisera loii ètre, zoo kern goeddunken
zal. - S'AVISER, V. pr.: Say- de qc., op iets letten,
aan iets denken, op iets bedacht zijn. Ii no s'avise de
r eil, hij let nergens op, denkt aan niets. (Loc.prov.)
On no s'avise jamais de tout, men kam niet aan
alles denken. - Bedenken, verzinnen; in den zin
krijgen, op den inval, op de gedachte komen, een
vreemd, min natuurlijk besluit nemen: Ii s'avisa
dun bon expédient, hij bedacht, verzon een goed
middel. De quoi sect ii alle aviser? Wat heeft
hij daar in 't hoofd gekregen? Si un avare say!salt d'être prodigue, zoo een gierigaard den inval
kreeg (eens goedvond) om mild te wezen. - Zich
vermeten, zich verstouten, zich onderstaan: Avisezvous de faire rein, wang het eens dat te doen! De
quoi vous (cn i sez-i oii . (' It vermeet gij u?
Aviso, 111. [Mar.] Postschip, adviesjagt n. (Plur.
,

„ ,

Des avisos.)
t Avisse, f. [Tech.] Schroefstuk a.
Avisure, 1. [Chauclr.] Band m. of strook 1.,
.

AVOIR*
du diable, duivels-advokaat, hij, die de tegenwerpingen bij de behandeling van eenig leerstuk der
godsdienst of zedeleer voordraagt, of die bij heiligverklaring in de kath. kerk tegen de canonisatie
pleit. (De verdediger der heiligverklaring wordt bij
tegenstelling avocat de Dieu, Gods-advokaat, geheeten.) - Jeu de lay-, advokaats-spel n., zeker
gezelschapsspel in zasnenspraken, waarbij niet de
persoon, die gevraagd wordt, maar de regIs naast
hens zittende moet antivoorden. - (iron.) Av- is
tort, Av- sans cause, Ày- de causes perdues, Avde balie, Ay- de Pilate, Av- de Téience, Ày- sans

lois, Av- des mouches, advokaat zonder praktijk.
(Prov.) Av-s se querellent, pais vont boire ensemble, de eene kraai pikt de andere de oogen
niet uit; zij kijven, maar meenen 't niet. C'est an
diner day- 't is een ku.teljjk ,,swsl. Toujoursouvert
comme Ia hoarse (lUIS 51V-, altijd gereed om geschenken aan te nemen. De bois av- courte joie,
goed 'advokaat, korte vreugd. De jeune av- héri-

tage perthi, et de nouveau mddecin cimetière
Ijossu, jonge advolcatess verliezen de processen, en

jonge geneesiseeren mesten de kerkhoven; men moet
zich islet aan menschen zossder ervaring toevertrouwen. De nouvel av- libelle cornu, van een' beginAvitailleur : Men geeft tegenwoordig de voor- naar laat zich weinig ioeds verwachten. Lay- no
keur aan RAVITAILLE, E, [IAVITAILLEMENT, RAYS- pInkie quo pour Ia soupe, hij doet het om den
broode. Lay- no doit quo ce qu'il veut, wie slim
TAILLER, RAVITA1LLEUR, z. die woorden.
Avitin, e, adj. [Anc. jur.] Wat van de voor- is, weet overal eene mouw aait te passen. Laycuders komt: Biens av-s, goederen, die achtereen- vit sul le pavé, le gentilhomme est tué au champ,
volgend door 3 personen van de zelfde familie be- wie den raad geeft is veilig, wie hem volgt heeft er
de schade van. Les maisons des av-s sont faites de
zeten zijn.
Avivage, m. [Miroit.] Polijsting, toeberei- isI tête des fous, de advokaten leven van de gekken.
ding t. der tinfoelie ter opneming van het kwik. - Litiger est is lay- vendanger, processen zijn voor de
[Teint.] Ontkleuring, verheldering f. van het met advokatess melkkoeijen. Bon av- mauvais voisin,
een goed advokaat, een gevaarlijk buurman. meikrap geverwde katoen.
Avivé, e, mij. (en part. passé van aviver) Ver- AVOCAT of Poire avocat, [Bot.] vrucht 1. van den
helderd, verlevendigd: Tableau av-, opgehaalde avogade- boom, in gedaante en grootte naar eene
schilderij; Couleur av-e, opgefíischte, verhelderde christuspeer gelijkende, avokaat-peer f.
Avoeatier (pr.—thué) of Agnacat, m. [Bot.]
kleur.
Aviver, V. a. Verlevendigen, helderder, glass.- Volicsssaasn van een' schoonen asnerikaanschen
ziger maken: [Bijout., Dor., Scuip.] Av- le mar- vruchtboosn, tot het geslacht der laurierboonsen
bre, les mdfaux etc., het mariner, de metalen enz. behoorende, avogade-boom m.
Avocatoire, adj. [Polit.] Lettres av-s, terugschoon maken, polijsten, glad em glanzig maken.
[Peint., Teint.] Av- les couleurs, kleuren opha- soepingsbrief, waarbij een souverein Zijne onderverhelderen,
verlevendigen,
veruit buitenlandsche dienst terugroept, av 0danen
verfrisschen,
len,
vrolijken, a v i v é r e n. [Clsarp.] Av- une pièce le C ato ri ë n.
Avocette, f. [H. n.] Kluit, blaauwvoetige strandbols, een stuk hout scherp- of meskant behouwen.
- [Forg.] Av- le feu, de hitte van 't kolenvuur ruiter, sabelbek in., een strandvogel met langen opverhoogen, opwakkeren doos- besproeijing met wa- waarts gebogenen snavel.
Avol, m. [Brass.] Donner an avol, overstorten
ter. - [ Miroit.] De tinfoelie door zachte inwrj
ving met kwik voorbereiden om de kwikbedekking uit de eene kuip in de andere.
Avoiiie, f. (pr. avomne, men hoort ook, maar
te ontvangen. - ( fig.) Av- l'esprit, lame, den
geest, de ziel verlevendigen, opwekken. - S'AVIVER, minder algemeen, aveine) Haver f. Folle av-, windhaver, vloghaver. Paulo day-, haverstroo. AvoiV. pr. Leven krijgen, levend, levendig worden. [Tech.] Helderder, glanziger ,, frisse/ier worden: nos, p1., te veld staande haver: Les av- sont hellos,
de haver staat mooi. - (Prov.) Cheval faisant Ia
Ces couleurs s'avivent.
Avives, f. pi. [Vétir.] Halsklieren t. der paar- peine no mange pas lay-, de paarden, die de haves
den, keeldroes m. - (Pray. et fig.) II n'aura pas verdienen, krijgen ze niet. Cheval day-, cheva
les av-, Hij heeft geen nood van stijf te worden de peine, een goed gevoird paard kan goed wer(van iemand gezegd, dien men veel laat heen en ken. Av- de février emplit le grenier, februarijhaver vult de schuur, haver wil vroeg gezaaid
weir loopen).
zijn. Piquer lay-, op wacht, op schildwacht staan.
Avivoir, m. [Tech.] Verguldmes n.
Avocassean, m. Slecht advokaat, regtsver Ecouter a lay-, zijn' tijd verspillen. Gagner lay-,
zich wel kwijten, zijn loon verdienen. Cot homme
knoeijer m.
Avocasser, V. n. (fan's.) Voor advokaat spe- a recu de lay-, die man heeft een blaauwtje gelen, zonder bevoegdheid of zonder talent en lof 't loopeis, eene blaauwescheen gekregen. Il mange son
av- lans an sac, hij deelt niemand iets mei.
beroep van advokaat uitoefenen.
Avoinerie, f. Haverveld n., haverakker m.
Avocasserie, f. (fam.) Advokaatschap a., 't
Avoir, V. a. Hebben, bezitten: Av- des Iivres;
beroep van advokaat (in minachtenden zin).
. Avocassier, ière, adj. (fam. et iron.) Wat des amis, de l'esprit, de beaux yeux, boeken,
de odvokaten betreft, tot hen behoort. Eloquence vrienden, verstand, schoone oogen hebben. - lietben, gevoelen, gewaarworden, ondervinden (zooav-e, advokaten-welsprekendheid f.
Avocat, ns. zidvokaat, pleitbezorger, verde- wel van ligchameljke als van zedelijke gewaar
diger voor 't geregt, regtsgeleerde in. Av- plai- wordingen en behoeften, van den invloed des weder.c
dant, pleitend advokaat, pleitvoerder m. Av- con- des tijds enz.) Av- ties douleurs, mal is Ia tête, Ia
sultant, raadgevend advokaat, c 0 n 5 u I e n t. Av fièvre, pijn, hoofdpijn, de koorts hebben. Av- faim
gmnéral, procureur-generaal, woordvoerder van 't soif, honger, dorst hebben. Ay- chaucl, froid, warm.
openbaar ministerie. Av- da rol, procureur des koud zijn. Qu'avez-vous? wat scheelt u? wat
konings (die voor de regtbanken van eersten aanleg schort er aan? Je n'ai rien, mij scheelt (deert)
het usoorl voert). - (/1g.) Verdediger, beschermer, niets. Av- pitié, envie, medelijden, lust hebben.
voorspreker rn, voorspraak f.: Vous avez en lui Av- bosom, behoefte hebben, noodig hebben. Aspeine, moeite hebben; J'ai peine is le croire, ik kan
Un bon av-, gij hebt een' wakkeren verdediger, voorspraak in hem. In dezen zin gebruikt men ook het het naauweljks geloovess. Av- pear, bonte, vrees,
vrouwelijk avocate : Sa mere fat son av-, zijne moe- schaamte hebben, bang zijn, zich schamen. Ai der was zijn
e verdedigster. - Men noemt de maagd raison, tort, gelijk, ongelijk hebben. Av- lieu, plaats
Maria somtijds ook: lavocate des pécheurs, de hebben of grijpen. Av- recours, toevlugt nemen.
voorspraak der zondaars. - ( fig. et fam.) Avocat Av- connaissance, kennis dragen. Ay- som, zorg
die ter verbinding moet omgeklonken worden.

Avitaillé , e, Avitaillemeiit, .%vitailler,

-

-

-

-

AVOIR DU-POIDS
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dragen. Av- foi en qe. on en qn., vertrouwen op
iets of iemand stellen. Av- beau, mauvais temps,
goed,slecht weder hebben. Av- dix, quinze, vingt
ans, tien, vijftien, twintigjaar oud zijn. Mr- l'âge
de la raison, tot jaren des onderscheids gekomen
zijn. Hebben, krijgen, bekomen; verkrijgen, zich
verschaffen: Nous aurons beau, mauvais lamps,
do trok!, de la chaleur wij zullen mooi, slecht
Tai en des preuves
'
weder, koude; warmte krijgen.
de son amitié, ik heb bewijzen van Zijne vriendschap gekregen. On na pas ce livre facilement,
dat boek is niet gemakkelijk te verkrijgen. .Ini eu
ce cheval te trés bon marclié, ik heb dat paard zeer
goedkoop gekregen, gekocht. J'aurai raison de eet
outrage, ik zal mij genoegdoening voor dien hoon
verschaffen. - Aanhebben, dragen: II avait un
habit noir, hij droeg een' blaauwen rok. Avoir
il (door een' infenilif gevolgd) , moeten, willen, behoeven: Av- a faire une visite, een bezoek moeten
afleggen. .Ini ii parler a eet homme, ik moet, wil
met dien man spreken. Vous n'avez qua orcionner,
gij hebt (behoeft) slechts te bevelen. Vous n'avez
--- Av- ga.
qua choisir, gij hebt maar te kiezen.
oil ge. en horreur, en aversion, een afgrij z en, afkeer van iemand of iets hebben (gevoelen) . - (Loc.)
Av- ge. pour soi, iets in zijn voordeel hebben. Av- beau dire, faire, crier, vergeefs zeggen, doen,
schreeuwen: On a beau dire, ii faut avouer que...,
mat men ook zeggen moge, 't meet erkend worden
dat... - (fig. at lam.) Lay- beau, lay- belle, eene
gunstigegelegenheid hebben om iets te doen. - (fasn.)
En av- k qn., en avoir contra ga., boos op iemand
zijn, iets tegen hem hebben, het op iemand gemunt
hebben. Je ne ferai cela qu'autant que vous l'aurez p0111 agriable, ik zal dat niet doen, tenzij gij
't goedkeurt. - Av- affaire, Z. AFFAIRE. - AvFair, Z. AIR. - Av- la parole, aan 'twoordzijn. Vous en aurez ! gij zult er van lusten! - Je l'aurai, je saurai bien lay- (verouderd), 'k zal hem
wel weten te krijgen, 'k zal 't hem wel doen boeten. - ( fag. en fam.) Ii en a dans l'aile, of enkel
II en a, hij heeft het beet (bij eenig ongeval, verlies
enz.); ook: hij is verliefd geworden. - (pop.) Cast
un homme qui a de uo!, hij zit er warmpjes in,
§ous avons, vous avez des
hij heeft ze. (fam.)
gens qui eroieat ces absurditis, er zijn (men vindt,
ge hebt) menschen, die zulke zotheden gelooven. (Pray.) Ii nest neil tel que den avoir, wie niets
heeft, is niet in tel; geld is de baas; geld regeert
de wereld. De savoir, vient av-, die wat weet,
kan wat bekomen. - [ Jeu.] Av- la Poule, le dé,
den eersten worp hebben (in 't kegel-, dobbelspel).
Av- in main, den voorzet, de voorhand hebben.
AVOIR (met y) v. impers. Ii y a, er is, er zijn;
Ii y avait, er was, er waren enz. (in al de tijden
van avoir). Ii y a un an, 't is een jaar jeleden,
vóór een jaar. Ii ny a personae, er is niemand.
Ii y a lieu de croire, er is reden om te qelooven.
II y a tout lieu d'espërer, men mag met grond
hopen. Qu'y a-t-il ? wat scheelt er aan. wat is er
aan de hand? V aurait-il du bon seas is se eonduire ainsi? zou 't verstandig zijn, zich dus te
gedragen? - Ii y en a , er zijn er; Ii y en a qui
disent..., er zijn lieden, die zeggen. . . - (fam.)
Taint y a, zoo veel is zeker. Votre Excellence,
puisqu' Excellence y a, uwe Excellentie, daar het
dan toch Excellentie wezen moet.
AVOIR, v. aux. 1-lebben. Het dient tot hulpwoord
bij de zamengestelde tijden van alle bedrijvende en
van de meeste onzijdige en onpersoonljke werkwoorden. Av- aimé, dormi, recu, pris, bemind,
geslapen, ontvangen, genomen hebben; Jai aimé,
dorm!, recu, pris; J'avais aimd enz. J'ai eu raison, ik heb gelijk gehad. Ii a ëté a l'dglise, hij is
in de kerk geweest.
Avoir, m. Have, bezitting f., vermogen a
eigendom m., fonds n.: - Av- social, gemeenschappelijk fonds, gemeenschappelijk bezit a. - [Com.]
I Jet te-goed of c r e d i t (in koopmansboeken), actieve schulden: Nous avons porté cette somme it
votre av-, wij hebben die som op uw credit gebragt, wij hebben u daarvoor te-goed geschreven,
gecrediteerd. Le Doit et l'Avoir, het Debet en
Credit.
Avoir-du-poids, m. [Corn.] Naam, dien de
Engelschen geven aan kun handelspond van 16
onsen, ira tegenstelling met het pond trooisch. Het
komt overeen met 53,545 wigtjes of grammes.
-

AYOYER.

Avoisinant, e, adj. Naburig, belendend: Les
rues sty-es.
Avoisiiié, e, ad. (en part. passé van avoisincr). Etre hien sty-, !1Oe( 11 ' buien hebben.
Avoisiiiement, ni. IV(Ihu a in'liap, nabijheid t.
- [Vist. cccl.] Plan n. van vereenigsng tusschen de

Katholjken en de Protestanten.
Avoisiner, V. a. Bijliggen, naburig zijn, aangrenzen, aanpalen: Les terres qui avoisinent Ia
font, de landerijen, die aan 't bosch grenzen. (Poit.)

(Jn arbre, une montagne dont le sommet avoisine
les cieux, een boom, een berg, walks kruin tot in

de wolken reikt. - S'AVOISINER, v. pr. Nabij zijn,
naderbij komen: La recette commence it say- de
la dépense, de inkomsten beginnen de uitgaven
nabij te komen. - Aangrenzen: Des pays qui
s'avoisinent, landen, die aan elkander palen. (fig.) Ces plaideul's semblent vouloir say-, die
pleiters schijnen elkaâr te willen verstaan, tot
een vergelijk te willen komen.
Avorte, e, acij. (ems part. passé van avorter)
[Bot.] Niet tot rijpheid, tot volle ontwikkeling gekomen, onvolwassen, doof, misvormd. - ( fig.)
Mislukt, verijdeld, in duigen gevallen.
Avorteinent, m. Ontijdige geboorte f. van acne
dierlijke vrucht (van de menscheljke vrucht, mits
Zij niet door misdadige middelen is afgedreven, gebruikt men accouchement prématuré of fausse
couche), nsiswerping, miskraam f. ; -ontijdige bevalling f. door opzettelijke afdrijving. - [ Bot.]
Mislukking t. der vrucht of der bevruchting.
Avorter, v. a. Vóór den tijd baren, a hart ér e n (van vrouwen zelden gebezigd, dan bij opzetlelijke afdrijving der vrucht), miswerpen, verleg
gen, verschieten. [Bot.] Niet tot rijpheid, tot volle
ontwikkeling komen - (lig.) Mislukken, kwalijk
uitvallen, te niet gaan, verijdeld worden, afspringen, in duigen vallen.
Avortif, ive, adj. [Bot.], Z. ABORT!)?.
Avorton, mu. [Méd.] Ontijdig geboren kind of
diem., misgeboorte, misdragt, onvoldragene vrucht t.
(z. ook onder ABORTIF). - Dier, dat ver beneden de
natuurlijke grootte blijft, of dat misvormd, ineengedrongen is ; -- een klein, ineengedrongen, misvormd
mensch, een onderbljfsel, misbak a. [Bot.] Niet
tot rijpheid, tot behoorlijke ontwikkeling gekomene
plant, bloem of vrucht. - (fig.) Mislukt, kwalijk
uitgevallen werk des verstands, onrijp, onbekookt,
in der haast afgemaakt werk n., misgeboorte t.
Avonable, adj. Wat erkend, toegeitemd kan
worden.
Avoné, e, adj. (en part. passé van avouer)
Erkend: Véritd sty-a.
Avo,ié, al. Geregteljk zaakvoerder m., p r 0cie r a u r, a v 0 U é, ambtenaar, bij regtbanken en
geregtshoven aangesteld, ons de proces-voerende
partijen in regten te vertegenwoordigen en de noodzakelijke acten in den vorm op te maken; - (voor
heen) voogd m. over kerkelijke goederen, patroon rn.
Avoner, V. 0. Bekennen, belijden, erkennen,
toestemmen, toestaan: Av- une tante, un crime, la
verité, een fout, cane misdaad bekennen, de waarheid belijden. I 1 avoue qui l la dit, hij erkent,
(stemt toe), dat hij het gezegd heeft. (Proc. el fig.
Av- la dette, erkennen, dat men ongelijk heeft, zie
schuldig bekennen. - Als het zijne erkennen: Avun ouvrage, un dent, bekennen, verklaren, dal
men de maker van een werk, eengeschrift is; Avmin enfant, een kind als het zijne erkennen, het
an ou dren. - Goedkeuren, bekrachtigen: J'avoue
d'avance tout ce que vous ferez en mon nom, ik
keur bij voorraad goed (hecht mijn zegel aan) alles,
wat gij in mijnen naam doen zult. Je l'avouerai
de tout ce gull fera, ik neem alles, wat hij doen
zal, voor mijne rekening. - S'AVOUER, V. pr. Zich
bekennen, zich erkennen, zich verklaren: Saycoupable, zich schuldig erkennen. Say- plus faible
qu'un autre, belijden, dat men zwakker dan een
ander is. - Erkend, beleden worden: La vanitd
est une chose qui ne s'avoue jamais, de ijdelheid
is eene zaak, die men nooit belijdt, - Say- de
qn., zich op iemands getuigenis beroepen.
t Avonerie, t. Prokureurschap n.
tAvoutre, Avoètre, m. Bastaard rn., vr'uchtf.
van overspel. - Losbol rn. t Avotitrie, t.
Overspel n., echtbreuk t.
Avoyer, m. Titel der eerste regdringspersonen in
de Zwitserse/me kantons Bern, Lucern en Sotothurim
-

-
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Avoyer, V. a. Opzetten, opsteken, zich verhe ffen; uit een' anderen hoek komen (van den
w?nd). — S'AVOYER, v. pr. Zich op den regten weg
begeven.

AZIMTJTAIA.
% Axipète, adj. [Phys.] Middelpuntzoekend.

(Men :zegt liever centripète.)
Axis, m. (pr. ak-cice) [H. n.] Bengaalsch
damhert n. -- [Anal.] Tweede halswervel m.
Axoïde , adj. : [Anat.] Asvormig. — Ook als
subst. m., de tweede halswervel m.

Avrelon, m. [Bot.] Een der volksnamen van
den wilden sorbenboom m.
Axoïdo-atloïdien, ne, adj. [Anat.] Wat
Avril, m. (pr. 1 mouillé, volgens anderen
a-vrile, en ook a-vri) .April m., grasmaand f. — tot den tweeden en eersten halswervel behoort;
(fig. et poét.) Al'av- de ses jours, in den bloei, Muscle ax- of als subst. l'axoïdo-atloïdien, de
in de lente van z ijn (haar) leven. — (pop.) Poissons spier, die van den tweeden tot den eersten halsd'av-, makreelen (die in April overvloedig gevan- wervel strekt, de schuine binnenste hoofdspier f.
gen worden) . (fig. et pop.) Koppelaars, leveranciers
Axoldo-occipital , e , adj. (Plur. —aux)
van meisjes (omdat men die verachtelijke wezens [Anat .] Wat den tweeden halswervel en 't achin 't fransch ook maqueraux, makreelen, noemt). t erhoofdsbeen betreft: Muscle ax-, of als subst.
— (Prov. et fig.) Donner (faire manger) an pois- 1'axoïdo-occipital, de spier, die van den tweeden
on d'av- à qn., iemand op den eersten april beet halswervel tot liet achterhoofdsbeen strekt, de
hebben, hem eerre poets spelen, tot aprilgek maken, rechter achterste hoofdspier f.
Axones, f. pl. [Hist. anc.] 4xonen, houten
inzonderheid door hem een' nutteloozen gang te
laten doen. (Het woord poisson staat hier voor wettafels van Solon (zoo geheeten, omdat zij om
passion, en het spreekwoord is eene onbetamelijke eerre as draaiden); Salons wetten f. pl.
Axonge, f. (eig. as- of wagensmeer) [Mid. at
zinspeling op het voorval uit de lijdensgeschiedenis
van Jezus, waarbij deze van de eene regtbank naar Pharm.] Reuzel n. en m., vet, smeer n. (zacht vet
van 't varken tot zalven en pomaden) , a x u sepia f.
de andere werd gezonden.)
Avrille, e , (pr. 1 mouillé) adj. [Agric.] In — [Vitr.] Ax- de verre, glasschuim (op gesmolten
glas), glaszout n., glasgal f.
April gezaaid.
Axoufa, z. AZOUFA.
Avrillet, m. (pr. 1 mouillé) [Agric.] In April
Axyle, aclj. [Bot.] Geen hout voortbrengend.
gezaaid koren.
Ayaea, m. (pr. a- ia-ka) [11. n.] Amerikaan
Avrilleux, ease, adj. (pr. 1 mouillé) .Aprillepelaar, roode lepelreiger in.
-sche
achtig: Temps avr-, aprilweder.
Ayant, part. pres. van avoir (z. aid.) Hebbende.
Avron, m. [Bot.] Volksnaam van de wind- of
— [Prat.] AY ANT-CAUSE , m. regtverkrijgende : Les
vloghaver f.
Avulsion, f. [Clair.] Uittrekking , uitrukking f. héritiers et ayants-cause. — AYANT- DROIT , m.
Avnneulaire, adj. _Den oom of de moei betref- [Prat.] Regthebbende, geregtigde (zelden anders
fende Puissance av -, magt des ooms of der tante. dan in 't meere.) : Chacun des ayants-droit.
Ayau, m. (pr. a-iau) [Bot.] Gele woudnarcis f.
Avuste f., of A j tast, m. [Mar.] Splits f.
Aye-aye, m. (pr. a-ie-a-ie) [H. n.] EekhoAvuster of A j lister, v. a. [^OIar.] Spl'itsen.
Axe, m. As f., elke wezentlijke of denkbeeldige rentje n. van Madagaskar.
Ayène, f. Amerikaansche plant tot het geslacht
spil of regte lijn, rondom welke een ligchaam om
zich zelf draait of verondersteld wordt te draaien : der maluwen behoorende, ayenie f.
,

:

L'axe dune roue, d'un globe; l'axe de la terre,

dune planëte. — Ook elke lijn, tot welke men eene
figuur of een ligchaam terugbrengt, 't zip om de
gedaante of plaatsing daarvan te bepalen of om
den toestand van rust of beweging aan te duiden:
l'axe d'un cristal. — [Bot.] he dunne stengel of
steel, rondom welken andere deden als de speeken
van een rad rondom de naaf geplaatst zijn. —
[Anat.] Tweede halswervel m., as f., omdraaijer ni.,
spil f.. .
Axeras^ne, f. [Part.] Schoonheidsbalsem m.
Axis, n1. Guieésche peper f. of piment m.
AxiIère, Axilé, e, adj. [Bot.] Van eene as
voorzien.
Axifornie, adj. Asvormig.
S Axiftige, adj. [Phys.] Middelpuntschuwend.
(Men zegt liever centrifuge).

Axilé, e, adj. [Bot.] z. AAIFERE.

Axillaire, adl . [Anat .] Tot den oksel behoorende, in de nabijheid van de okselen gelegen:
Glandes ax-s, okselklieren. — [Bot.] Okselstandig,
in de twijg- of bladoksels groeijende (z . AISSELLE) .
Axille, f. [Bot.] Oksel of hoek gevormd door

Aynet of Aynette, m. (pr. é-né, é-net -te)

[Péche] hoedje, waaraan men de haringen rijgt,
die men tot bokking wil rookgin
Ayra, m. (pr . é -ra) [H. n.] Guiaansche vos m.
Ayri, m. (pr. é-ri) [Bot.] Doornpalm, brandende palm m. van Brazilie.
Azala, m. [Bot.] Turksche of Levantsche
meekrap f.
Azalée, f. [Bot.] Rotsstruik f., een geslacht
van heideplanten, verkeerdelijk ook amerikaansche
kamperfoelie f. geheeten.
Azapliie, f. z. ASAPHIE.

Azarinit , m. [Bot.] Medicinale plant van

Cananor, azariniet m.

Azarole, f., z. AZEROLE.

1- Aze, m. et f. Ezel m., ezelin f. (Het woord
is nog in de zuidelijke streken van Frankrijk in
gebruik. — [Vénér.] Wijfje n. van den haas en't

konijn, voedster f. — (pop.) Laze me quille ! de

drommel hale mij!
Azébro of Azèbre, m. [H. n.] Wild paard n .
van Ethiopic, soort van zebra.
Azédaraeh, m. [Bot.] Paternosterboons m.,
egyptische acacia f.
Azélie, f. [H. n.] Geslacht van tweevleugelige
insecten.
Azerhe, f. Mannelijke wilde muskaat f.
Azerole, f. [Bot.] 19Iispelpeer f., eene kleine
roode, zure kei°nvruch t.
Azerolier, m. [Bot.] Lazerole f., oostersche
mispelboom m., Bene soort van haltedoorn.
Azi, m. Leb f., van melk en azijn gemaakt (in
Zwitserland bij 't maken van weikaas in gebruik) .
Aziers, m. pl. [Bot.] Soort van sterrevormige
planten.

de aanhechting van het eene orgaan op het andere.
-- [.4. n.] Beneden deel van de vlerk aan hare
basis, d. i. van de plaats, waar zij aan de borst
vast zit.
Axillibarbu, e, adj. [Bot.] Met haren inde
okselen der bladeren of stengels.
Axillillore, adj. [Bot.] Met bloemen in de
okselen.
Axinite, f. [I1inér.] Bijlsteen m., eene bijlvormig gekristalliseerde steensoort van het kiezelgeslacht.
Axinomancie, f. [Hist. anc.] Waarzegging f.
Azigos, z. AZYGOS.
uit bijlen, waarbij men eenen agaat op eene gloeiAzihnnt, m. (pr. a-zi-mute) [Asir.] Azijende bijl leide.
Axioniatigiie, adj. Uit zich zelf bewezen, muth n., toppuntshoek m., boog f. des horizons,
onloochenbaar , onomstooteljk , aanschouwelijk, begrepen tusschen den meridiaan eener plaats en
een' of anderen vertikaal- of hoogte-cirkel; die ver
eeuwig waar, axiomatisch.
cirkel zelf. Az- magnétique, boog des hori--tikal
Axiome, m. [Philos.] Axioma n., uit zich
zelve duidelijke waarheid f., stelling f., die geen zons, begrepen tusschen den meridiaan eener plaats
bewijs behoeft, onomstootelijke grondregel m., er- en den magnetischen meridiaan, welke boog de afkende, klaarblijkelijke, aanschouwelijke, onbestre- wijking der magneetnaald bepaalt
Azirutal, e, adj. [Astr.] Wat den toppuntsden, onloochenbare grondstelling f.
Axiomètre, m. [Mar.] Roermeter, roerver- hoek aangaat, voorstelt of meet, a z i m u t h a a 1;
klikker m., klein werktuig, dat de bewegingen der Compas az- (of enkel on azimut), azimuth-komroerpen aangeeft, maar tegenwoordig weinig ge- pas n., waarmede men met rooie naauwkeurigheid
bruikt wordt.

de afwijking of miswijzing van 't kompas leert
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kennen. Cadran az-, azimuth-zonnewijzer m. (welk
naald loodregt op 't vlak van den horizon staat).
Aweh, Azoek, Z. AZOTH.

Azorelle, [Bot.] Zonneecliernidragendeplant t
van Zuid-Amerika.
Azototli, m. Mexicaansclie salamander m.
Azoodynane, adj. [Méd.] Van levenskracln
of levenswerkzaamheid beroofd.
Azoodyiiamie, t. [Méd.] Verminderde levens
werkzaamheid, kraclitafnerning f. - Aoodyna
rniqiie, adj. Wat die verminderde levenswerkzaamheid betreft.
Azootique, adj. [G€o1.] Geenerlei sporen vas
vergane bewerktuigde ligcliamen bevattende.
Azotane, rn [Clilm.] Verbinding van destik
stof met chloor.
-

Azotate, m. [Cilim.] , z. NITRATE.
Azote, m. [Chum] Stikstof, stiklucht f. - Ooh
als adj. gebezigd: Le gaz azote ei l'oxygène sont
les deux fluides qui composent essentiellemeni
lair atmosphérique.
Azoté, e, adj. [Chirn.] Stikstofhoudend. Gaz
hythogène azot, ammoniak.
Azoteux, adj. [Chim.j, Z. INITRETJX.
Azoth, Azoeh, Azoek, ui. [Aid.] De

grondstof f. der metalen, het kwik der alchiinisteo
(merdule des phulosophes); het algemeen geneesmiddel of panaceum van Paracelsus.
Azotides, m. p1. [Minér.] Stikstofhoudende
mineralen.

Azotique, Azotite, Azoture [Chin.], z.
Azonfa, AzoLife of Azouffe, m. [H. '.]

NITRIQIJE, NITRITE, NITRURE.

Naasn van een verslindend viervoetig dier in Afrika,
waarschijnlijk hetzelfde als de hyena.
Aztèques, in. p1. subst. [Hist.] Azteken, naam
van de oude inboorlingen van Mexico. - Ook als
adj. : Sculpture aztèque, aztekisch beeldhouwwerk n.
Azur, m. .4zuur- of lazuursteen rn., kobaltozyde n., waaruit men eene zeer schoone donkerblaauwe verw bereidt; - de blaauwe kleur 1. des
hemels, het hesneisblaauw, helderblaauw. - [ Bias.]
Blaauw veld n., blaauwe grond m. - (Loc. prov.)
Ce nest qu'or et azur, 't is daar alles prachtig
en kostbaar, het blinkt er van goud en kostbaarheden. - [Poés.] Un ciel d'azur, l'azur du cie]
of des cieux, een heldere, onbewolkte hemel, azuren
hemel; La mer d'azur, l'azur de Ia mer, de helderblaauwe Zee; Des montagnes d'azur, bergen,
die op een' verren afstand zich als blaauw voordoen, azuren bergen. Des yeux d'azur, blaauwe
oogen.
Azuré, e, adj. (en part. passé van azurer)
Hemelsblaauw, /ielderblaauw. [Poés.] La voûte
az-e, 't azuren gewelf n., de hemel nt; La plaine
az-e, 't azuren vlak II., de zee t.
Azaré, m. [H. n.] Blaauwe hagedis 1. Blaauwe vliegenvanger in. der Philipp(jnen. Blaauwe visch van 't karpergeslacht.
Azurer, v. a. Hemelsblaauw verwen of kleuren; blaauw maken. - S'AZURER, V. pr. Hemelsblaauw gekleurd worden, de hemelsblaauwe kleur
aannemen.
Azurescent, e, adj. Naar hemelsblaauw gelijkende.
Aziiric, m. [Chim.] Soort van rood vitriool n.
Azurin, m. [H. n.] Guiaansche meerle t.
Azurin, e, adj. Bleekblaauw, naar 't grijze
zweemende.
Azurite, f. [Minér.] Een der namen van den
lazuursteen m.; - blaauw koolzuur koper n.
Azuroux, m. [H. n.] Blaauwe vlasvink m.
van Canada.
Azygos, adj. [Mdd.] La veine az-, of als subst.
l'azygos, de ongepaarde bloedader t., derde tak van
den opgaanden stam der holle leverader.
AzNme, adj. Zonder zuurdeeg, ongezuurd, ongerezen, ongeheveld (van het nachtmaaisbrood der
Christenen en 't paaschbrood der Joden gebezigd).
— Ook als subst. m.: Un azyme, een ongezuurd
brood. Fête des azymes, feest der ongehevelde
brooden, loofhuttenfeest n. (bij de Israelieten, ter
gedachtenis van hunnen uittogt uit Egypte). [H. n.] Zekere indische, altijd groene heester m.
Azymites, m. p1. Azymieten, Christenen, die
bij 't heilig avondmaal ongezuurd brood gebruiken.
(Dus werden de Roomsc/i Katholjken door de aanhangers der grieksc/ie kerk geheeten.)

U
11, m. Tweede letter van 't alphabet en eerste
der medeklinkers, de B r. Un B majuscule, un
B minuscule, eene groote of kapitale B, eene kleine
B. - (Zij wordt niet uitgesproken in p10mb,
aplomb, surplomb, al wordt zij zelfs door eenen
klinker gevolgd. Zij wordt daarentegen gehoord in
racIoub, ruin!) en op 't einde van eigennamen, zoo
als Job„, Jacob, Moab, Abinadab enz.) - (Loc.
prov.) Etre inarqué au B (met zinspeling op de
met b beginnende woorden borgue, bossu, bigle,
boiteux, bhtard enz.), van den hemel geteekend
zijn. - Ne parley que par B et par F, zich steeds
van gemeene woorden bedienen, een vuilbek zijn
(omdat vele der woorden, die men niet mag uitspreken of schrijven, in 't fransch niet die letters
beginnen) . - Ne savoir ni A ni B, zie A. - Mus.]
B-carre, B -mol, Z. BECARRE en BEMOL.
Baai, Bel, Beel of Beliis, m. Naam der
godheid bij vele oude oostersche volken; de zon in
Plienicid; een afgod der Samaritanen, Moabieten,
enz. - Prêtre de Baai, Baalspriester m.
Baalite, in. Baaliet, baalsaanbidder m.
Baazas, m. Viersnarige citer of guitar 1.
der amerikaansche wilden.
Baba, m. Zeker poolsch krentenkoekje n. —
[His!. eec!.] Naam, dien het volk van Alexandrill
aan zijnen patriarch gaf. - [Hist. mod.] Eeretitel
der 45 kapoedsjis, aan den ingang der harems geplaatst. - [H. n.] Witte pelikaan m.
± Babeati, m. Feest, geschenk n.; - spook n.,
schim t.
Babel t. Babel. Babylon n. - (fig.) Cast Ia
tour de Babel, 't is eenpoolsche rijksdag, eene verwarde, onstuimige vergadering.
Babela, f. [Bot.] Indische acacia f.
Babelu, m. Grappenmaker, spotboef
Babeiirre, m. Karnemelk f.
Babiehe, t., Babiehon, m.Lang harigteeffe n.
langharig reutje n.; schoothondje n.
Babil, m. (pr. 1 mouillé) Gebabbel, gepraat,
gesnap, gekakel, gekat, geklap n., babbelarij, snapperij t. B- d'enfant, kinderpraat, kinderklap m.
B- de femme, vrouwe- of wijvepraat. Cet homme
na que lu b-, die mass zegt niets dan onbeduidende dingen. - [ Chas.] Ontijdig aanslaan van
den speurhond. - Het gekras der kraaijen.
Babillage , m. (pr. 1 mouillé) Babbelarfj,
waasewelarj t.
Bab il lard, e, adj. (pr. I. mouillé) Babbel
praatziek, snapachtig. La .joie est b-e,-achtiq,
de blijdschap laat zich niet verzwijgen, wil zich.
gaarne mededeelen. - Ook van vogels gebezigd,
die men woorden leert uitspreken: Perroquet b-,
pie b-e, pratende of snappende papegaai, ekster.
- BABILLARD m., -E, t. Babbelaar, snapper, kakelaar, praatvadr m., babbelaarster, snapster, klappet t. INen parlez pas a eet homme, eest un b-,
spreek er niet van tegen dien man, hij kan niet
zwijgen. - [ Chas.] Hond, die ten onpas aanslaat
of blaft. - [H. n.] Bij Buflbn de naam van den
groenen bastaardnachtegaal van Carolina; zekere
visch, die veel naar tong gelijkt. —[Tech.] Klaauwijzer n., ijzeren as, die den tremelschoen des mol ns in trillende beweging brengt (ook Mille-blé
gehe eten).
Babillernent, m. Het gebabbel, gesnap (synoniem met babil.) — [Méd.] Het ijlen.
Babiller, v. n. Babbelen, snappen, kallen, leakelen, klappeieis, veel en onnoodig spreken; —
Krassen, kraaijeis (van 't geluid der kraayen). —
[Chas.] Ontijdig aanslaan.
:

[

-
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Babilonien, zie EABYLONIEN.

Babine, t. Hangende lip, hangup t. (van sonsinige dieren). - (fig. et fans.) Ii sen est donné par
les b-s, hij heeft zijn vermogen door de keel gelapt. Se 1cher les b-, zich de lippen, de vingers
likken (na iets lekkers gegeten of gedronken te
hebben).
Bab.iole, 1. Kinderspeelgoed fl — (fig. vooral
6*

'130

B ABION

--

in 't meerv.) beuzelingen, nietigheden, vodderijen f.
pl. wisjewasjes n. pl.
Babion, m. [H. n.] Soort van kleinen aap m.
Babiroussa, m. [H. n.] Babiroessa m., het
zwijnhert 0/ korenhert, korenvarken n., op de eilanden van den Indischen archipel.
Bâbord, m. [Mar.] Bakboord n., bakboord
linkerzijde van een schip. B- la barre ! Bak--zijdef.,
boord uw roer! B- tout ! aan boord uw roer! Feu
b- ! geef vuur aan bakboord! Brasse b- ! bras aan
bakboord! Nage b-! haal op bakboord! B- au quart!
bakboordskwartier boven! Scie b-, strijk aan bak
— B- amures, met bakboordshalzen toe.-bord!
Avoir les amures Is b-, de bakboordshalzen toe
hebben. — (fig. et (am.) Faire feu de b- et de
tribord, zich van al zijne hulpmiddelen bedienen,
zich dapper weren.
Babordais , m. [Nlar.] Bakboordswacht f. ,
tweede kwarlier n.
Baboucard, m. [H. n.] Senegalscheijsvogel m.
Babouche, f. Oostersche pantoffel f.
Baboue, f. Boeman, molik, kinderverschrikker m.
Babonin, m. [H. n.] Baviaan m. — (fiq. et
fam.) Un b-, tine b-e, een dartel, onbesuisd kind n.,
wilde jongen m., wilde meid f. ; — leelijk, mis
apen,q ezigt n. — (Prov. et (am.)-maktensch,
Faire baiser le b-, tot gehoorzaamheid of onderwerping dwingen, in een' zuren appel doen bijten.
Babouiner, V. n. Potsen, grimassen maken;
de lippen als de apen vertrekken.
Baboninerie, f. Malle, wanstaltige figuur f.;
— nietigheid, vodderij f.
Babylonien, ne, adj. Babylonisch, wat Babel
of Babylonia betreft, wat daar thuis behoort. —
Ook als subst.: een Babylonier, eene Babylonische
vrouw. Le b-, de babylonische taal of tongval.
Musique babylonienne, vrolijke muzak.
Bae, m. Pont, veerpont, schouw, praam f. —
[Brass.] Zwelkuip, moutkuip f. — Klein fonteinbekken n. — (Lor. ^prov.) Passer le bac, aan 't werk
aan, iets doen. Etre passé le bac, verloren, weg
zijn. Mener le bac, aan 't roer staan, besturen.
Baealas of Bacalar, m. [Mar.] Knieën,

EACLÉ.
Bacciens, m. p1. [Bot.] Besvormige vruchten f.
Baccifère, adj. [Bot.] Besdragend.
Bacciforme, adj. [Bot.] Besvormig.
Baceillaire,

zie BACILAIRE.

Baccivores, m. pl. [H. n.] Besseneters, bosel-

vogels m. pl., die van bessen leven.
Bacele,

zie BACHELETTE.

Bacelote, f. Jong, aardig meisje.
Bacha, m. z . PACHA . — [H. n.] .dfrikaansche

arend m.
Bachasson, m. [Tech.] Watertrog m., soort
van goot, die in de papierfabrieken de stampers van
water voorziet.
Baehat, m. [Tech.] Kas f., zeef van paardehaar of fijn ijzerdraad, door welke het water uit
de stampgaten afvloeit.
BAelie, f. Dekkleed, dekzeil, wagenkleed n. (ter
beveiliging van goederen op schepen en wagens). —
[ H ^draul.] Vergaarbak m., die 't water ontvangt,
dat door eene perspomp tot op zekere hoogte wordt
opgevoerd, om door andere pompen nog hooger gebragt te worden. — [Drap.] Spoelkist f. — [[lortic.] Groote glazen kist, om de planten tegen koude

te beveiligen en de jonge groenten en vruchten te
kweeken
BACHE , m. [Bot.] ,merikaansche
palmboom, waaijerpalm m.; vrucht f. van den palmboom - BACHE TRAINANTE f. [Pêche] Sleepnet n.
Bache volante, vliegend net (aan palen vastgemaakt.
Báehé, e, adj. (en part. passé van bkcher)
Overdekt (met een zeildoek of dekzeil).
Bachelard, m. Jongman, vrijer m.
,Bachelette , f. Jonge dochter f. , aardig
meisje n., vrijster f.
B achelier, m. Baccalaureus,. kandidaat m. eener faculteit, hij, die tot, het baccalaureaat is bevorderd (z. BACCALAUREAT). -- Voor heen ook: edelknaap, jonge ridder m. ; — bij de gil
een meester, die den gezworenen tot hulp werd-den:
toegevoegd; — huwbaar longman, vrijer m. (in deze
beteekenis verouderd) .
Bácher, v. a. Met een dekzeil of zeildoek overdekken (de koopmansgoederen).
Bachie, zie BACCHIE.
iipr.cfi.` - kiii' vo f.
Bachiner, v. a. (pop.) Op een bekken slaan,
Ra ea ieaa u, m. [Mar.] Zoutevisch m.
om iets aan te kondigen, omroepen, rondbekkenen.
Bachique, adi. Van Bacchus, wat Bacchus
Bacassas of Bacasas, m. [Mar.] Soort
van praauw der Cariben, hoog van voren, van betreft, bacchisch, bacchantisch: Fête b-,
bacchus feest , bacchanaal n. Chanson b-. drinkachteren laag en van eenen spiegel voorzien.
Baeealauréat, m. Weleer eene akademische lied n. Troupe b-, gezelschap drinkebroérs. [Pods.]
waardigheid f., die het meesterschap of de docto- Liqueur b-, wijn m. — [Peint.] Genre b-, voor
drinkgelagen en dronkaards, het-stelingva
rale waardigheid vooraf ging (nu misschien alleen
nog in Engeland bestaande), b a c c a l a u r e a at n. bacchische genre.
Bacchanal, m. (pr. ba -lea -na]) ((am.) Getier,
Bacholle, f. [Tech.] Koperen pan f. der pagroot geraas n. Faire un b- d'enfer, een helsch piermakers.
Bachoii, m., Bachoue, f. [Tech.] Groote
leven maken.
Bacchanale, f. (pr. ba - ka - na -le) Naam van houten bak m. ter vervoering van vloeistoffen.
Bachot, m. Veerschuitje; pontje n.
de aan Bacchus gewijde feesten der Ouden, BacchusBachotage, m. Beroep n. van veerschipp er
feesten n., b a c c h a n a l i e n f. — [Peint., Sculpt.]
Schilderij f. of bas-relief n., dat een bacchus feest voor- of schuitenvoerder m. ; — het overvaren met de
stelt. — [Danse] Geraasmakende en onstuimi je veerschuit, — veergeld n.
dans m. in een ballet of groote opera. (fig. et (am.)
Baehoteur, m. Schuitevoerder, veerschipper,
Luidruchtig dronkemans- gezelschap n., zwelgpartij f. veerman m.
Bachotte, f. Vischkaar, vischtobbe f., ter ver
Baeehanaliser, v. n. (pr. ba-ka —) Uitge-voeringa
levenden riviervisch.
laten feestvieren , eene luidruchtige slemppartij
houden.

Bacchant, m. (pr. ba-kan) Priester van
Bacchus, bacchant m.
Bacchante, f. (pr. ba - kan-te) Priesteres van
Bacchus; — (fig.) wulpsche, schaamtelooze vrouw,
die aan de uitgelaten dischvermaken deel neemt,
b a c c h a n t e f. — [ [t. n.] Naam van zekeren dagvlinder m. — [Bot.] , of Baccharide, f. Bacchusplant f., kruiswortelboom m.
Bacclias, m. (pr. ba -kace) Droesem m. of
moer f. van citroensap.

.
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Bachou, Bachoue, z. BACHON.
Bacile, f. [Bot.] Zeevenkel m., zeepeterselie,

stekelkroon f.

Bacillaire, Bacilliforine , adj. [H. n.]
Stok- of stafvormig, lang, dun en rolrond. — BACILLAIRES, stofdiertjes, eene soort van infusie-diertjes, bacilariën.
Bacinet, m., z. BASSINET.

Báelage, m. [Corn.] Havenbepalingen omtrent
de ligging en den verkoop der lading van ale aankomende schepen; — regt, dat aan de stadsbeambten,
die deze bepalingen ten uitvoer leggen, betaald
Bacche of Bacehique, m. (pr. ba -Ice, ba
of als adj.: Vers bacchique, Versvoet m.-kie), wordt, havengeld n. — [Mar.] Versperring f. eener
in het grieksch en latijn bestaande uit ééne korte haven (door kettingen, schuiten enz.) — (fig. et fam.)
en twee lange lettergrepen, b a c c h i u s in.
Het overhaast en onoverdacht afdoen eener zaak.
Bacehie, f. (pr. ba-kie) De roode gelaatsBAelé, e, adj. (en part. passé van bdcler)
kleur f., die doorgaans de onmatige wijndrinkers Port Meld , versperde haven. Bateau báclé, aan,
en dronkaards kenmerkt; — wijn- of jeneverpuist f. de kaai gehaald vaartuig n. Rivière báclée, geheel
Bacehique, m., z. BACCIIE en BACHIQUE.
met ijs bedekte rivier f. — (fig. et (am.) Affaire
Bacchus, m. (pr. Ba -knee) [Myth.] Bacchus, blclée, in der haast en onoverdacht afgemaakte
de god des wijns; van daar (fig. et poét.) de wijn m. zaak f. C'est une affaire báclée, on n'y peut plus
— [H. n.] Kalander, korenworm ni.; -- roode revenir, dat is eene afgedane, beklonken zaak, men
zetbarbeel m.
kan er niet meer op terugkonen.

IBACLER

Uâeler, V. a. (fam.) Versperren, met stait
boornen digt maken (deuren, vensters enz.). [Mai'.]
Bc1er 11fl port, eene haven sluiten, stoppen, vcr
sperren met kettingen, staketsel, gezonken vaar
tuigen enz.). (Men zegt liever barrer).
Bâclei
un bateau, een vaartuig aan de haai leggen (tee
lossing of lading)
(fig. et lam.) Bader une afaire, eene zaak in der haast afdoen.
Baeoiiisine, V. 0. [Phil.] Wijsbegeerte van
Baco (een enqelsch wijsgeer en tegenstander van
Aristoteles) Baconismus m.
Bacope, f. [Bot.]Bac- aquatique, brandkruid n.
van Guiana.
B acove, f. [Bot.] Soort van banaanboom m.
Bacovier, rn [Bot.] Synoniem met BANAMEII.
Baetréole beter Bractéole, 1. [Tech.]
Afval m. snippers van bladgoud.
Bactride, rn [Bot.] Boomzwam 1.
Bactris, m. [Bot.] Zuid-ainerikaansche palmboom in.
Hacule, t. [Sell.] Staartriem.
1 Baculer, V. a. eifrossen (met een' stoic.)
Baculoniètre, rn Lange stoic in. roede of
staaf f., waarmede de landmeters moeijeljk genaakbare plaatsen meten.
Bacutoniétrie, f. Roede- of staafmeting f.,
de kunst om met staven, meetroeden enz. zoowel
toegankelijke als ontoegankelijke lijnen te meten.
Jlaculonméti-ique, adj. Wat de roede- of staafmeting betreft.
Badail in. [Pêctie.] Soort van sleepnet,
schrobnet n.
Baclarnier, m. [Bot.] Benzoe-boom; amandel
dragende cistroos L; vernisboom m.
Badaud ni. -e, f. (fam.) Gaper, begaper, lanterfanter m. ; begaapster f., wie zich bezig houdt
met al, wat hem nieuw of vreemd schjnt, verwonderd aan te staren. Buf/'on heeft het ook van
den nachtegaal gebruikt: Les rossignols sont cu-
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Badine, f. Ligt en dun handstokje, wandelstokje n. ; kleerenklopper m. ; rjzweepje n. karwats f. BArIINEs, p1. Soort van kleine tang 1'.
Badiner, v. n. Kortswijlen, schertsen, boerten,
dartelen, spelen, stoeijen; los en bevallig spreken of schrijven; los en bevallig staan (van ligten
kleedertooi, linten, kant enz.), golven, fladderen.
(fam.) Cast un homme qui ne badine pas, 't is een
man, die meent wat hij zegt, die altijd ernstig is;
ook: hij is ligt geraakt, prikkelbaar.
BADINER,
V. a. Gekschéren, beet hebben, voor 't lapje houden
Badinerie, f. Kortswijl, boert, grap t. (Meer
gebruikelijk is badinage.)
Badiste, m. [H. n.] Loopkever m.
Badroui ll e, f. [Mar.] Bossen of bundels oud
geteerd touwwerk n., om de schepen van anderen
schoon Ie branden.
Baf, lijf, m. Namen, waarmede men de muildieren aanduidt, die men veronderstelt te zijn voortgekomen uit de vereeniging van den slier met de
merrie of van den hengst met de koe.
Bafetas, m. [Corn.] Baftas of bafl'etas n.,
soort van grof oostindisch, meestal wit katoen n.
Bafoné, e, (de of par) adj. (en part. passé
van bafouer) Uitgejouwd, bespot.
Bal'ouer, V. a. Uitjouwen, beschimpen, bespotten, ten toon stellen, smadelijk, met verachting
behandelen.
Ilâfre, 1. (pop. et bas). Smulpartij, slemperij f.
Bâfrer, v. n. pop. et bas) Vreten, gulzig ere
overmatig eten. Ook als t'. a. gebruikt: Voyez corn,
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SE BAFREII,

Bâfreur, m. Vraat,
V. pr. Zich volstoppen.
slokop, vreetzak ni.
BAF1IEUSE, f. Preetster f.
Jiagace, f., Z. BAGASSE.
Bagadais, m. [U. n.] Pagadet 1. (zekere
duivensoort).
Bagage, m. liet gezamenlijk reisgoed, reistuig. inz. veld- krijgs- of legertuig n.. bagaadje f.
Gros bag-, zware bagaadje (die per as vervoerd
rieux et rnême badauds.
Badandage rn ([pm.) Het karakter van den moet worden). Menu bag-, ligte bagaadje (die door
begapenden lanterfanter (vooral aan de Par'[izenaars de lastdieren wordt gedragen). Huisraad n. van
(fig. et f(im.) De werken
toeqeschreven); ook :;ynnniinmet BADAUDE1UE. arme lieden, boilije n
Badauder, v. n. fuut.) Zij, tijd met rond- van een' schrijver: On ne va pas P Ia postérité
slenteren doorbrengen en al wat nieuw of avec un gros bag-, een veelschrijver maakt zich
vreemd schijnt met zekere onnoozele verbazing be- relden onsterfelijk. (Loc. prov.) Ii a phd (troussé)
kijken, al rondkijkend lanterfanten of straatslijpen. bagage, hij heeft zich uit de voeten gemaakt, is
beimeljk vertrokken; ook: hij is naar de andere
Batlaudei -ie, f. of Badauclage, Badau
disnie, m. (fain.) Het begapend lanterfanten. Ne wereld verhuisd. t A. trouwe-bagage, in aller ijl,
dire, no faire que des ijadauderies, niets dan, on- in der haast.
Bagarre, f. (fam.) Getier, geraas, geschreeuw n.,
noozele zetten doen.
± Badelaire, m. [Bias.] Sabelvormiqe degen m. 7pschudding f. (als gewoon gevolg van twist onder
Baderne, Badère, f. [Mar.] Serving (om op t volk); versperring, verwarring 1. (door elkander
touw op de raas, of op de lijken te leggen). (fig.) )ntmoetende rijtuigen.
(fig. et fam.) So tirer
Onbruikbaar mensch, onbruikbaar ding n.
se sauver) de la bag-, zich aan een' twist, een'
fladian, m., Badiane, f. [Bot.] Steranijs,
innigen woordenstrijd, een' neteligen toestand ont
rekken.
chindsche anijs m., sterrekruid n.
Badigeon, m. [Mac.] Muurgeel n., gele of
Bagasse of Bagace f. Uitgeperst suikergrijze waterverw ter bestrijking van muurwerk; -iet n t; s engels en bladen van de indigo-plant, nalat zij in de kuip de gisting ondergaan hebben;
steenmortel; stopkalk m.
Badigeoniiage, in. [Mac.] Aanstrjjkinq f. Iroesem m., heffe, moir f. van druiven. BAGASSE L
met muurgeel; aanvulling met stopkalk of steen- bas) Gemeen vrouwspersoon n., slet 1.
mortel.
Bagassier, m. [Bot.] Groote boom van Guiana,
Badi'eonner. v. a. [Mac.] Met muurgeel of velks vrucht de inboorlingen gaarne eten en welks
steenmorTel aanstrijken; met stopkalk aanvullen. tam zij tot praauwen uithollen bagasseboom m.
Badigeonneur, m.[Mac] .danstrjkerm. (der
Bagatelle, 1. Kleinigheid, nietigheid, beuzeeng, beuzelarij, vodderij f., wisjewasje n. : Dépen
muren enz.)
er son argent en b-s, zijn geld aan dingen zonBadillon, m. [Mar.] Zeker stuk hout in den
toestel van mallen.
Ier waarde, aan vodderijen besteden. Ne dire, ne
Badin e .) adj. Kortswfjlig boertig, dartel,
onter que des b-s , niets dan onbeduidende dinschertsend, speelziek, grappig, schalksch, moedwil- en zeggen, vertellen. S'amuser a in 1J-, zich met
ietige dingen bezig houden. Bagatelle! of bliq. Ook als subst.: un agrdabie badin, een aardige grappenmaker; une petite badine, een dartel, rue tout cda ! Gekheid! daar gebeurt niets van,
schalksch meisje.
Weleer beteekende het als adj. raar geloof ik niets van I (fig. et lam.) Ce jeune
ook: zot, onnoozel, mal; als subst.: klucht speler; Lomme ne songe qu' P la Ii-, die jongeling denkt
ook saletjonker, vrouwengek.
nkel aan zijne minnarjen..
[Gray.] Des traits
en pointe badine, losse en juiste, als met spelende
Baglafecht, [H. n.j Dikbek van ..4byssinie,
graveerstift gemaakte trekken.
ekere vogel.
Badinage, m. Kortswijl, scherts, aardigheid,
Bagne, m. (eig. bad.) Slavengevanqenis f. in
jokkernij, grap, schalkerj, f. ; losse bevalligheid,
'urkije, Tunis enz. (zoo geheeten, omdat in 't aanaangename geestigheid f. in den stijl of in den om- ienljkst gebouw van dien aard, te Constantinopel,
gang. (fig. et fam.) Une question d'algèbre nest
adén en watervergaarbakken waren aangelegd);
pour lui qu'un b-, een algebratsch vraagstuk is
evangenis der tot zwaren arbeidveroorcieelde
een
spel,
kost
voor hem
hem niet de minste moeite.
adigers in de fransche zeehavens (te Brest,
oulon, Rochefort, Lorient),. in de pltzats der voor—
IClias.] Zekere eenclenjagt f.
Radin ant, m. Bijpaard n., nalooper m., paard,
talige galeijen gekomen, b a g n a, tiec/ithuis n.
dat achter een rijtuig wordt meclegevoerd om dès AGNE, M. [Tech.] Zeefvat n. der pottebakkers.
vood.c een der voorgespannenpaarclen tevervangen.
Bagitolet, rn Presenning t., geteerd zeildoek n.,
-
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waarmede men de béting bedekt. - Weleer ook
e ene soort van rond vrouwenmutsje (doorgaans
bagnolette qeleeten).
Bagre, m. [EI. a.] Amerikaanscfie wentelaar m.,
een smakelijke vise/i.
Bague, f. Ring, vinqerring m. - (Proc. et fig.)
Cast une b- au cloigt, dat is altijd zijn geld waard,
dat kan men altijd te geld maken; ook: dat is een
post, die voordeel zonder moeite geeft. — tfPrat.]
B agues et joyaux, kleinoodien, kostbaarheden (of
de waarde daarvan), die de vrouw bij huwelijks-contract krijgt en die zij na den dood des mans uit
den boedel kan nemen. — [ Man.] Steekring, opgehangen ring, dien men te paard .rijdende met de
punt der lans poogt weg te nemen. Courir (courre)
in b-, 'naar den ring steken; Emporter Ia 1j, den ring
afsteken. — Jeu de Ii-, het ringrjden op ronddraafjende houten paarden of in bakken, de zoogenaainde mallemolen m. — [Mar.] Ring, zuigei- m., rifgat n. — [Mil.] B- de baïonnette of
virole, stormring. — [Hort.] Rupsennest n., dat
den tak eens ooftbooms ringvormig omgeeft. —
[Mus.] Looden orgelpijpring. — BAGUES , t. p1.
(vroeger zooveel als bagages), van daar nog: [Mil.]
Sortir vie et b- sauves, heelshuids en met draagbare have uittrekken (na de overgave eener plaats).
(fig.) Sortie (revenir) h- sauves , er heelshuids
afkomen.
Bagué e, adj. (en art. passé van baguer) Une
robe baguée, een kleedje met geregen plooijen. -Un fusii, canon B-, een geweer, kanon, dat inwendig eene ringvormige zwelling in den loop heeft
gekregen.
Baguenaude, t. Schapeboon, linzeboon, klapbes t.
Baguenander, v. ii. (fans.) Beuzelen, zich
met nietigheden ophouden, kinderachtig zijn.
Baguenandier, m. Beuzelaar, lanterfant m.
—[Bot.] Klapbessenbooin, lmnzenboom, blaasboom m.,
een heester zonder doornen. – Zeker kinderspel
met ringen.
Bagner, V. a. [Coutur.] Plooijen in een kleed
rijgen. (Meer gebruikelijk is fautiler.) — [Mar.]
B- des cosses, kousen (ijzeren touwringen) in elk
ander steken. - [Alle. cout.] B- in fiancée, zijne
bruid een geschenk van juweelen geven.
Baguette, t. Dun en buigzaam stokje, roedje,
gaardje, teentje n. ; - leun- of handstokje der schilders. B- magique, divinatoire, tooverstaf m., tooverroede, wigchelroede 1. — [ Arch.] Stafvormig
loofwerk n., kleiner dan de astragaal (z. ASTRAGALE). — [ Mi l .] Aanzetten m. van een kanon.
B- cie fusil , d'arquebuse , de pistolet, laadstok m. B-s (de tambour) trommelstokken. [Tech.] Strijkboom, strijkstok (der leertouwers);
- spit, latje n. der kaarsenmakers ter aanrijging van de lemmetten en kaarsen); - rolstok;
vulstok, aanzetter, vuurpijletok, rigtstok m. der
vuurwerkmakers. - [ Th éat.] ROle a -, tooverrol f. — (Loc. prov.) Commander a ia b-, mener
les gens a la b-, op strengen toon of uit de hoogte
bevélen, een streng commando voeren. Obéir (se
laisser mener) a la b-, slaafs gehoorzamen. Seig
neurs it Ia B-, strenge heeren of meesters. - BAGUETTES, t. p1. Spitsroeden: Passer par les b-,
spitsroeden loopen. (fig.) Ii a passé par lesli-, men
heeft hem duchtig over den hekel gehaald.
h Bauetter, v. a. Uitkloppen.
Baguier, in. Ringdoosje, ringkistje n.
U ah I interj. Ba! kom kom! (om twijfel, onverschilligheid, ongeloovigheid , geringschatting enz.
uit te drukken).
t Bahiit, m. Groote koffer m. of kist t. met
gewelfd deksel en doorgaans met leder bekleed. [Arch.] Pierre tai ll ée en b-, van boven rond behouwen of gewelfde steen rn. — [Hort.] Plate-bande en
dos de b-, rond opgeworpen tuinbed.
t Bahutier, m. Koffermaker m. (Prov.) Ii.
ressembie aux bah-s, 't is met hem veel geraas en
weinig werk.
Bal, e, adj. Bruinrood, rosbruin (meest van de
kleur derpaarden gebezigd) . Bai-cerise, kersbruin;
ba! -châtain, kastanjebruin; bal -brun , roodachtig
bruin; /iai-clair, licht bruinrood; bai-obscur, donker
bruinrood. - Men zegt elliptisch: Des chevaux Miclair, voor: Des chevaux P poil bai-ciair.
Baidar , n. [1%lar.] Russische boot in Kamschatka, waarmede men zeilen en roe/jan kan.
-

-

BAILLER,
Bale, 1. [Bot.] Bes, bezie, t. - BAlE, t. [Arch.]
Open vak in een' opgetrokken muur, ter plaatsing
van een venster of deur, vensterlicht n. [Mar.] Baie
le vaissiau, opening t. aan een schip, — BAlE, f.
[Géogr.] Baai, t., kleine golf t. of zeeboezein m.,
doorgaans naauwer aan den ingang dan van binnen.
— -[ BAlE, 1. Fopperj, bedriegerj uit kortswijl.
Ii ma hound la baie, hij heeft mij beet gehad. C'est
Un grand donneur de baies, 't is een foppersbaas.
Ilaïerine, f. [Minhr.] Naam van het beijersch
tantalium of columbium.
Baignade, t. Het baden, bad, n.
Baigisé , e, adj. (en part passé van baigner)
B- de larmes, de sang, de sueur, nat van tranen,
met bloed bedekt, nat bezweet. Villa b-a par le Rhin,
stad door den Rijn bespoeld, aan den Rijn gelegen.
Baigner, v. a. Baden, een bad doen gebruiken,
in 't bad zetten, in 't water dompelen. — (fig.) Be spoelen, besproejen, langs strooinen bewateren, (van
zeeën, muren, rivieren enz. gebezigd). - Besproeijeu, bevochtigen, nat maken, doorweeken (von tranen, van den regen). (Podt.) La lune baignait Ia
campagne de sa douce clarté, de maan overgoot
het veld niet haar lieflijk licht. - BAIGNER, V. lt.
weeken, teweeken staan. (fig.) B- clans son sang, in
zijn bloed baden, geheel met bloed bedekt zijn, veel
bloed verliezen. — SE BAIGNER, V. pr. Baden, zich
baden, een bad gebruiken, zich wasschen. — ( fig.)
Se baigner dans la joie, zich in de vreugde baden,
de vreugde volop genieten. Se b- dans Ie sang de ses
ennemis, met welgevallen het bloed zijner vijanden
vergieten. Ii se baigne dans les larmes des malheureux, hij verheugt zich over de tranen der ongelukkigen.
Baigtieur, m., -euse, t. Hij of zij, die zich
baadt, bader m., baadster, f. ; — ook wie openbare
baden houdt, daarin bedient, badmeester, badhouder in., badhoudster t.; badknecht iii., badmeid t.BAIGNEUSE, 1. Badhemd II.; zekere soort van kapsel
van kant gemaakt.
Baigtioir, m. Badplaats 1. (in eene rivier of
ander water).
Baignoire, f. Badkuip, badtobbe f., waschvatn. — [ Tech.] Pan, alum-en talkpan, t. (der witlooijers). — [ Thuat.] Parterre-loge 1. (wegens
haren badkuipvorm).
Baikalithe, f. [Min.] Soort van lettersteen m
bij 't meer Baikal gevonden.
Bail, m. 1-luurcedel, huurceil, 1. pacht- of huurcontract, pacht- of huurbrief n.; huur, pacht f. Donnar a bail, verpachten, verhuren. Acte de b-, huurcedel, B- it ferme, verpachting van land en goederen;
B- a louer, verhuring van huizen; B- emphytéoti
que, erfpacht; B-á cheptel, veepacht. Passer un hail,
eene huurceel maken, een pacht-contract opstellen.
(lig etfam.) Cda nest pas de mon hail, dat is mijne
zaak, mijn werk niet; dat gaat mij niet aan. Je
nat pas fait de bail, ik heb mij tot niets verpligt.
(Piur. Baux.)
Bailladèref., Z. BAYADERE.
Bâillant, e, adj. Gapend.

Bâillard, m. [Tech.] Druipberrie 1., soort van

draagbaar, waarop memo de geverwde zijde laat
uitdruipen.
Ba il large, m. [Agric.) Zomergerst t.
Baille, 1. [Mar.] Balie, koe/balie, koksbalie,
scheepstobbe t., doorgaans van eene halve ton gemaakt. Puiser avec des B-, bal/i n , uitbaliën. —
[Fort.] Voormalig buitenwerk, n., dat tot voorpost
diende.
Baille-blé, m. [Tech.] Klaauwfjzer n., z.
BABILLARD.
Bâillernent, m.

Het geeuwen, gapen; gegeeuw,
gegaap n. — [Gram.] Synoniem met HIATUS. —
t Baillement, m. Oud woord voor BAIL.
Bâiller, v. n. Geeuwen, gapen; - (fig.) zich
vervulen ; —niet wel sluiten, vaneen wijken, gapen
(van planken, deuren of vensters, kleedingstukken enz.)
Ba i ler, v. a. [Prat.] Oud woord, datzooveel
beteekende als: geven, ldveren, ter hand stellen,
[Prat.] B- a ferme, in pacht geven, verpachten. Bcaution, borg stellen. B- en paiement, in betaling
geven; B- des foods, geld schieten. - (fam.) Vous
men baillez dune belle, of Vous me Ia baillez
belle, gij maakt mij daar wat wijs, gij speldt ing
daar wat op den mouw. - [Pêch.] Zekere wijze
van sardijnenvangen op de kust van Bretagne.

-
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Naam van de vloeistoffen en van de vaten, waarin
Bailleresse, 1., Z. BAILLEUR.
Baillet, wij. m. Slroo- ofvieesc/ilcieurig. Che- I verschillende stoffen bewerkt worden: [Taint.] be-

val b-, vaal of bleekrood paard.
Bailleul, m. Wondheeler, die door handigheid
in 't verrigten van kunstbewerkingen (operation)
uitmunt, bekwaam operateur m. (naar zekeren Nicolaas Bailleul, die zich het eerst in 't zetten van
gebroken of ontwrichte ledematen beroemd maakte).
Bâilleiir, ilL -euse, f. Geeuwer, gaper rn.,
geeuwster, gaapster f. - ([am. et prov.) Un 1jan
Jjâilleur en fait Miller deux, een gek maakt tien
andere gekken.
Bailletu', m., Bailleresse, f. Hij of zij, die
een land inpacht, een huis in huur geeft, verpachter,
verhuurder m., verpachtster, verhuurster, f. Le Ijet le preneur, de verpachter en de pachter, de verhuurder en de huurder. - [ Corn.] Bailleur de fonds,
geldschieter voor deze of gene onderneming, geldman m. - (fam.) B- de bourdes, sprookjesverteller,
bedotter, fj,j'i.1uis Hi.
Bailli, in. lJLfjiIi1'. (li().\5(/(//(f drost, hoofdschout in.. t''iie Vi)')! !i011ifI( I euilt'ilij/' waardigheid.
-, In de hlallc:ei vi dc: ,iddt'i, tiw in rang boven
een' commandeur staat.— In Zwitserland en Duitschtand: ambt-man, landvoogd rn. - Bailli maritime,
waterschout rn— (Fdm. BAILLIVE, omdat men oudtijds baillif schreef.)
Bailliage, m. Baljuwschap f., dewaardigheid,
het gebied van eenen baljuw; ook de plaats zijner
regtszittingen; schoutsambt; - de eerste waardigheid
na die van groat-prior in de Maltezer orde. Jiailliager, -ere, adj. Tot het baljuwschap behoorende, daaraan
Baillive, 1. iJiiljuU':t'i•(ii1U' f. (z. BAILLI).
IIâillon , m. J!(iiI1lpI(J, IIiOe(ll)(ll, mondprang,
knevel m. (om het spreken of schreeuwen of bijten te
beletten). - (fig. et fain.) Mettre un Ij- a qn., iemand
tot zwijgen verpligten, zich van iemands stilzwijgendluid verzekeren.
flàilloiiné, e, adj. (enpart. passé van bâillonner) Homme, Chien Ii- mensch, hond wien men een'
prop of knevel in den mond heeft gestoken. - [Bias.]
Meteen' knevel of stok tusschen de tanden, gekneveld
van leeuwen, honden, panthers enz.)
Bâi ll onner, v. a. Een' prop, bal of knevel in
den mond steken. (fig.) Het stilzwijgen opleggen,
tot zwijgen verpligten. - [ Tech.] B- une porte, eene
deur van buiten met een' boom sluiten.
Bai ll oques, f.pl. Bonte, verschillend gekleurde
velderen.
Baillotte, 1. [Tech.] Bak, schepemmer, schepper m., puts f. (Men gebruikt doorgaans baquet).
Bain, m. Bad, n., het baden, de indompeling
van 't geheele ligchaam of van een gedeelte daarvan
in water of eene andere vloeistof. Prendre nfl B-,
een bad gebruiken; Le twin est agréabie en été,
het baden is in den zomer aangenaam. - Bad, het
water of de vloeistof waarin men baadt: B- de rividre, rivierbad; ij- de mer, zeebad. B- de lait,
melkbad; B- aromatique, kruiderbad.—Bad, datgene
waarin men het bad gebruikt, badkuip, badsloof f.,
waschvat n.: Remplir, vider ie B-, de badkuip vullen,
ledigen. - [ Meld.] B-s de santé, gezondheidsbaden;
B- simple, eenvoudig bad, waterbad; B- compose,
zamen gesteld bad; B- vaporeux of de vapeur, dampbad, stoofbad; B- sulfureux, zwavelbad; B- alcalin,
alkalisch bad, loogbad; B- salin, zoutbad; B- mer
curiel, kwikbad; B- chioruré, chloorbad; B- de Boue,
de Ijourbe etc., slijk-, modderbad, enz. B- de sur
prise, stortbad. [Meld., Chim.] B- de sable, de eendres, de vapeur, zand-, asch-. damp- of stoombad.
- [Chim., Cuis.] Bain-marie, waterbad, marie-bad
(vat met heet water gevuld, waarin men een ander
vat plaatst met de stoffen, die men eene of andere
bewerking wil doen ondergaan): Distiller, chauffer,
cuire au bai n -marie, in 't waterbad overhalen, verhitten, gaar maken. (Plur. Des bains-marie.) [Phys.] B- diectrique, elektrisch bad (waarbij een
geïsoleerd persoon in gemeenschap met eene werkende elektriseer-machine gesteld wordt). - B- local
of topique, plaatselijk bad (waarbij slechts een (doorgaans lijdend) ligchaamsdeel wordt gebaad of besproeid. B- de pieds, voetbad; ook het voorwerp,
waarin men 't voetbad gebruikt. .B- de sidge, bad,
waarin men enkel het middendeel des lîgchaams
plaatst, zitbad; ook het daartoe dienend voorwerp.
Demi -Bain, bad te halver lijf. Fond de Min, doek,
dien men op den bodem der badkuip legt. - [Teals.]
,

-

reide kuip, waarin de verwers de te verwen stoffen
dompelen: B- d' alan, de cochenille, aluinbad, cochenille-bad. [Plum.] Koperen pan, met kleurstof
gevuld, waarin de te kleuren pluimen gedompeld
worden. [Arch.] Maconner en B-, de metseisteenen.
in eene laag mortel leggen; B- de chaux, aangemaakte kalk. [Meltal.] Donner le premieris- aux
plaques de fer, het ijzerblik afbranden. Mettre un
mdtal au B-, een metaal in den vloeijenden toestand
brengen. - (Loc. prov.) Cette Boisson est chaude
comme B-, die drank is alles behalve frisch. Cast
un I)- qui chauffe, daar broeit eene bui (als bij warm
weder eene wolk regen belooft). - BAlES , p1.
Baden, naam der plaats, waar minerale of genees
krachtige wateren, warme of koude bronwateren,
worden aangetroffen, badplaats f.: Les B- de Spa,
de Homliourg, de baden van Spa, van Homburg.
Usage des B-, gebruik der baden, badkuur f. PrendreJes B-, de baden of de badkuur gebruiken. Salson des B-, badsaizoen n., badtijd in. - Ook de tot
baden ingerigte plaatsen aan het zeestrand of den
rivieroever; het tot baden bestemde vertrek of huis,
badkamer t., badhuis n.; de openbare of bijzondere
inrigting, waar men baden kan gebruiken. B -rus
ses, russische baden, zweetbaden. - (fig. et fam.)
B- de grenouilles of B- de crapauds, plaats, waar
't water vuil en modderig is, modderpoel, m. - Ordre du Bain, badorde f. (engelsche ridderorde);CIìevalier de 1' ordre du Bain, ridder der badorde,
badridder.
Baïoniiete, f. [Mil.] Bajonnet f., geweerdolk m.;
—ook voor man: an Bataillon de cinq cents B-s.
Baïoqiie of Bajoqsie, f., Bajocco, m., kleine
kopermunt in den Kerkelijken Staat, ter Waarde
van omtrent 2 1,2 cent.
Bai-rouge, [H. a.] Ringoog m., zekere slang.
Baisé, adj. (en part. passe' van Baiser) Gekust.
Des Barengs B-s, zamengekleefde haringen.
Baisemain, m. 1-Iandkus m., als bewijs van
hulde, eerbied, onderdanigheid. - BAISEMAINS, M.
pi., Groete, groetenis f., compliment n.: Faites
mes B- B votre soeur, doe mijn compliment aan
uwe! zuster. - (fig. et prov., en dan als mannelijk
gebezigd): Faire qc. B Belles B-, iets met een gevoel
van onderdanigheid en erkentenis doen. Venir B Bof a Belles B -,:zich onderwerpen, smeekend naderen.
Baisenient, m. Voetkus m., het kussen van
den voet of den pantoffel van den paus: Ii a été
introduit nu B- des pieds de Sa Sainteté, hij is hij
Zijne Heiligheid tot den voetkus toegelaten.
Baiser, v. a. Kussen, zoenen: B- qn. B la Bouche,
a Ia joue, au front, iemand op den mond, op de
wang, op 't voorhoofd kussen. B- la main, een
kushandje geven (op de wijze der kinderen). Bune femme, eene vrouw kussen; - hare hoogste
gunst genieten. - Trekkebekken (van sommige vogels). - ( fig. et poelt.) Zacht aanraken, streelen: La
-

zéphyr Baise les fleurs; Les Hots de la mer Baisent

Ie rivage. - (Loc. prov.) VOUS devriez B- la trace
de ses pas, gij moest niet weten, wat gij hem uit
dankbaarheid doen zoudt. Je vous Baiseles mains,
ik maak umijn compliment, ik betuig u mijne genegenheid, hoogachting enz., 't gewone formulier,
waarmede men weleer een' brief eindigde; (iron.)
'k dank je wel! gehoorzame dienaar! (wanneer men
te kennen wil geven, dat iemands voorslag ons niet
aanstaat. - (pop.) B- le BaBouin, den baviaan kussen; gedwongen en slaafs gehoorzamen. - SE BAISER.
v. pr. Elkander kussen enz. (als boven). - [Gdom.]
Deux courBes qui se Baisent, twee kromme lijnen,
die elkander inwendig (d. i. met de holle zijde naar
den zelfden kant gekeerd) raken. - (fig. et fam.)
Deux pains se qui balsent dans un four, twee brom
den die elkander in een' oven raken, zamenbakken.
Les cartes se Baisent, er is blik in de kaart.
Ilaiser, m. Kus, zoen m.; het ku.ssen, zoenen,
gekus, gezoen n. B- de paix, vredekus; B- de Judas.
Judaskus, valsche, verraderlijke kus. - (leg. etpodt,)

Les roses s' épanouissent sous les B- du soleil ma-

tinal, de rozen openen zich onder de kussen (den
koesterenden, weldadigen invloed) van de morgenzon
Baiseur, m. -eiise, 1. (farn.) Hij of zij, die veel
kust, veel van kussen houdt, kusser, zoener, rn,
kusster, zoenster t.
Baisonge, t. [H. n. Uitwas n. op de salie,
doorzekere insecten te weeg gebragt.
]
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Baisotter, V. a. ((am.) Gedurig kussen, tel
kusjes of zoentjes geven . - SE BAISOTTER, V . p.-kens
Elkander telkens zoenen, gedurig likken.
Baisse, I. Daling, zakking, vermindering f. van
prijs, inzonderheid het dalen van de prijzen der
effecten of andere handelspapieren: Le cours du
change est susceptible de hausses et de b-s, de wis
aan re zing en daling onderhevig. Jouer-selkori
à la b-, op het dalen der staatspapieren handels
maken of speculéren, c o n t r e m i n é r e n;-plane
wedden dat deze of die effecten naar de laagte zullen
g aan; — B- progressive, trapswijze daling. [Mar.]
La b- de in mer, 't verval van het water door de
eb. — Ingezakte grond m., gedaald terrein n.
Baisse, e, adj. (en part. passé van baisser)
Nedergeslagen, gebukt, naar den grond gekeerd. I1
va au combat tête b-e, hij rukt onverschrokken
ten strijde (zonder het gevaar te zien, te willen zien
of te vreezen). Ila donne tête b-e dans le piège, hij
is blindelings, zonder nadenken of overleg, in den
strik geloopen.
L fi aisseinent, m. Vermindering, daling f.
isser, v. a. Lager maken, verlagen; lager
plaatsen; nederlaten, doen zakken: B- un mar, een'
muur lager maken; B- un tableau, eerre schilderij
lager hangen; B- un rideau, eene gordijn laten vallen; B- les yeux, de oogen nederslaan; zich ver
B- la tête, het hoofd laten hangen,-otmedign;
bukken, zich verootmoedigen. B- la voix, de stem
doen dalen, zachter spreken. B- le ton, op gematigder' toon spreken, zich inbinden. B- les marehandises, de waren afslaan, goedkooper maken. [Mar.]
B- (abaisser, amener) une voile, un pavillon, een
zeil neerhalen, eene vlag strijken. (fig.) B- pavillon
of b-la lance devant qu., voor iemand de vlag strijken,
voor hem onder doen of zwichten, iemand als zin
meerdere erkennen. Baisser une rivière, eene rivier
afzakken. — [Man.] B- la main is un cheval, een
p aard met lossen teugel laten loopen. (fig. et fam.)
B- 1' oreille, de ooren laten hangen, den moed ver
treurig, neirslagtig zijn. (In denzelfden zin-liezn,
zegt men: avoir les oreilles basses, s'en aller l'oreille
basse.) — SE BAISSER, V. pr. Bukken, zich buigen,
zich nederbuigen. (Prov.) C'est un homme qui ne
se hausse ni ne baisse, 't iseen man, die steeds zich
zelven gelijk blijft, die zich niet van zijn stuk laat
brengen. On dirait à l'entendre qu'il n'y a qu'
a se b- et en prendre, 't is of hij maar heeft te
bukken om 't op te rapen, 't, is of hij 't maar voor
't oprapen heeft. II na qu' a se, b- et en prendre,
hij heeft maar te spreken en h# heeft het; de gebraden duiven vliegen hem in den mond — BAISSER ,
V. n. Lager worden, dalen, zakken; minderen, verminderen, afnemen, vernauwen. [Mar.] La mer
baisse, de eb -begint, het water is aan 't vallen. Le
vent baisse, de wind gaat liggen; de wind loopt
naar 't westen. — Le jour baisse, de dag loopt ten
einde. Sa vue baisse, 't gezigt verzwakt. La aimleur, Ie froid baisse, de warmte, de koude vermindert. Sa voix baisse, zijne stem daalt, neemt af.
Ce vieillard, ce malade baisse, die gr2 sward, die
zieke verzwakt, neemt allengs in krachten af. Ce
vin baisse, deze wijn verliest zijne kracht. Cette
marchandise baisse, die waar vermindert in prijs
(in waarde), slaat af. Les of ets publics, les fonds
baissent, de effecten, de fondsen dalen. (fig.) Les
actions de eet homme baissent, son crédit, sa faveur
baisse, de invloed, het aanzien (crediet) van dezen
man vermindert, is aan 't afnemen, zijne actiën dalen.
Baissier, m. [Corn.] Hij, die op het dalen der
staatspapieren en renten speculeert , c o n t r e mineur m.
Baissière, f. [Tech.] Grondsop, drabbigvocht n.,
dat ter hoogte van eenige strepen onmiddellijk boven
de drab of moer (in een wijnvat, olievat enz.) staat.
Baissoir, m. [Sal.] Groote watervergaarbak m.
^
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Baj one, f. Deel van den kop eens varkens (en
in ruimeren zin van vele andere viervoetige dieren),
reikende van het oog tot de kaak, kinnebaksham f.
— [Tech.] Wang f., naam der verhevenheden aan
de zijstukken van een werktuig, b. v. van den lood
-trekd
glazenmakers.
Baj oyers, m. pl. [Arch.] Zijmuren eener sluis;
vleugels aan de hoekmuren der bruggen.
B a j ule, m. [Rist.] Stadhouder, gouverneur m.
(in 't latere romeinsche rijk); staatsminister m. (in
de middeleeuwen). -- [Hist. eccl.] Kruis- en licht
bij de plegt2 g e ommegangen.
-dragem.
Bal, m. B a 1 n., danspartij f., dansgezelschap,
dansfeest n. Bal masqué, gemaskerd bal, mommedans m. Bal paré, pronkbal, prachtbal. Bal champêtre, landelijk bal, danspartij in een' tuin in de open
lucht. — (fig. et iron.) Donner le bal á qn., met
iemand aan den dans gaan, hem de huid vol geven,
duchtig doorhalen. (fam.) Mettre le bal en train,
iets aan den gang brengen, op het touw zetten, op
het tapijt brengen. [Jeu] Mettre une carte au bal,
eene kaart uitspelen. C'est le bal de telle carte, die
of die kaart moet gespeeld worden. (Plur. Bals.)
Baladin, m. (weleer) Tooneelrlanser, koddige
potsenmaker, grappenmaker in.-gebarnmk;—
(in dien zin ook f. baladine, grappenmaakster f.)
Baladinage, m. Het bedrijf van potsenmaker;
—platte boert, ongekuischte scherts f.
Baladoire, adj. Danse bal -, wulpsche, onze
dans m., die weleer op den eersten van Ja--delijk
nuarj en Mei werd uitgevoerd en die niet dan door
pauselijke bullen en koninklijke ordonnantiën kon
afgeschaft worden.
Balafre, f. Snede f. in 't gezigt, of het daarvan
overgebleven likteeken n., schram f.
B alafre, e, adj. (en part. passé van balafrer)
Un homme bal- of als subst. Un ,balaf'ré , een geschramde, iemand, die eene schram in 't aangezigt
heeft.
Balafrer, v. a. Eene schram in 't aangezigt
geven, met eene schram teekenen.
Balai, m. Bezem m. B- de bruyère, heibezem;
B- de bouleau, rijsbezem, berkenbezem; B- de plu mes , pluim- of vederbezem. — [Faut., Chasse.] Le
b- d'un faucon, dun chien, de staart m. van een'
valk; de behaarde staart van een' hond. — [Mar.]
B- du ciel, wind m., die de wolken verdrijft en den
hemel als 't ware schoon veegt. — (Prov.) II nest rien
tel que balai neuf, nieuwe bezems vegen schoon.
Ce domestique fait b- neuf, die knecht past goed op,
maar 't i.s een nieuwtje, 't is een nieuwe bezem. —
Elle a roti le b-, zij heeft een ongebonden leven
geleid; — zegt men echter van een man: Il a roti le
balai, dan beteekent dit: hij heeft vroeger ineringe
omstandigheden verkeerd, een gering bedrijf uitgeoefend.
' Balalement, m. Synoniem met BALAYAGE.
alais, adj. [Minér.] Rubis b-, ballas, bleek
-rodefz
robijn m.
Balaleiga, f. [Mus.] Twee- of driesnarige
citer f., inz. door de rondzwervende heidens of
gitanos bespeeld.
Balance, f. Balans, f., evenaar m., waag f.,
ieder werktuig om de zwaarte der ligchamen te
bepalen, weegschaal f., schalen f. pl. B- juste, zuivere
balans; Fausse b-. valsche balans. Les bassins (plats,
plateaux, coupes), la languette, le fléau, les couteaux de la b-, de schalen, de tong, het huisje, de
messen der balans. B- romaine, unster, weeghaak m.;
B- hydrostatique, waterbalans. — (fig.) La b- de
l'équité et de la raison, de weegschaal der billijkheid en der rede. — B- politique, staatkundig
evenwigt. La b- de l'Europe, des Et
ats, het even-

wiqt van Europa, van de Staten. — [Coin.] Het
cijfer, dat het verschil in rekening tusschen den
debiteur en den crediteur voorstelt; -- staat, dien
Baisure, f., of Biseait m. [Boulang.] Wee/ce een koopman aan 't einde van zeker tijdperk opzijde, binnenzijde, kruimzijde, f., die zijde, langs maakt van ontvang en uitgaaf, van debet en credit,
welke een brood in den oven tegen een ander heeft de slotrekening, afsluiting der rekeningen of han
balans. B- du commerce, handelsbalans,-delsbokn,
gelegen.
verschil tusschen den uitvoer en invoer van een
Baltre, f., Z. GREBE.
Bajet, m. [H. n.] Oester f. van Afrika's west- land, in vergeljkinq met een ander. — [Mar.] Opgave der scheepsgezagvoerders betreffende de door
kust, in de omstreken der Groene-kaap.
Baj oire, f. [Numism.] Geldstuk n. of gedenk hen geladen goederen. — Onzekerheid, weifeling,
elkander liggende koppen-penigm.two besluiteloosheid f.: Etre en b-, weifelen, besluiteloos
zijn. La victoire a été longtemps en b-, de overin profil op de beeldzijde.
Bajouu, m. Hekbalk m., bovenste plank van winning bleef lang twij felachtig, werd laag van
weerszijden betwist. -- Mettre en b-, vergelyken,
het roer.

BALANO1

-

het VOOT en tegen onderzoeken. - Lepoicis emporte Ia Ii-, liet gewigt doet de schaal doorslaan.
Cette raison emporte in b-, fait pencher (trébu

dier) Ia Ij-, deze rede heeft de overhand op de
andere, qeeft aan de zaak den doorslag. - Tenir
Ja Ii- dgale entre deux partis, onpartijdig tusschen
zijn;
twee partijen
- (Lee. prov.) Traire a sa b-,
op zijne zijde trekken. Monnaie endure h-, slecht
geld wil gewogen zijn. Portër droite b-, reqtvaardig wegen, billjk en onbaatzuchtig zijn. - [ Pêche]
Soort van plat net n. voor de kreeftenvangst. Asti.] De Weegschaal, het ide teeken van den
dierenriem; ook een sterrebeeld van den zuideljken
hemel.
Balancé, m. Danspas m., waarbij het ligchaam
van den eenen voet op den anderen ziele in ide
maat in evenwigt houdt of balanceert.
Balance, e, adj. (en part. passé can balan
Geschommeld, geslingerd, opgewogen. [Peint.]-er)
Figurer bal- e, groupe hal-, goed verdeelde figuur,
groep. [Mar.] Un Mtiment Ijien balancé clans sa
v oilure, een in zijne zeilen gel(jkdragtig schip.
Balaneelle, f. [Mar.j Snelzeilend zeescheepje
van napolitaansch maaksel, met dein' mast en zeer
groot zeil, (Men ziet ze weinig meer dan op de
spaansche kust.)
Ilalaneernent, m. Schommeling, slingering,
zweving t., het waggelen,
elen, de beweging heen
en weder, het houden van
'wiTevenwigt; - [Mus.]
trilling f. ; - [Peint.] Sierlijke, regelmatige verdeeling der groepen. - [ Mar.] Het schranken of
ioodijnig zetten der spanten op de kid. (fig.) ---Weifeling, aarzeling f.
Balaneer, v. a. In evenwigt houden, doen
schommelen, slingeren, heen en weder bewegen. (fig.) Overwegen, overdenken, in bedenking nemen,
wikken, wegen, vergelijkend onderzoeken: B- les
raisons do part et d'autre, de wederzijdsche redenen tegenover elkander stellen en onderzoeken. Ble pour et le contre, het voor en tegen overdenken.
.- Doen opwegen, vereffenen, gelijk maken: B- les
pertes par les gains, de verliezen door de winsten
goed maken, dekken. La nature balance sans cesse
Ie, mal par le bijen, de natuur doet steeds het kwade
tegen 't goede opwegen. Sas raisons I)alancent les
vôtres, zijne redenen wegen tegen de uwen op, zijn
even krachtig of geldig als de uwen. - Onzeker,
twijfelachtig maken, doen aarzelen, weifelen: Sa
valeur lialanca longtemps la victoire, zijne dapperheiel maakte de overwinning lang twijfelachtig.
[Corn.] B- Un compte, eene rekening afsluiten,
doen sluiten, het debet en credit eener rekening door
cijfers gelijk maken. [Peint.] B- un tableau,
eene bevallige verhouding tusschen de verschillende
figuren eener schilderij brengen. [Man.] Ce cheval
balance la croupe, dat paard werpt het kruis bij
't loopen heen en weder, heeft een' schommelenden
gang. [Mar.] B- les efforts des voiles, de zeilen
achter en voor geljkdragtig zetten, zoodat het
schip niet op het roer knijpt, noch te slap op het
roer is. - BALANCER, V. fl. Slingeren, schommelen,
heen en weder bewegen, waggelen, wiegen, wiegeLen, in evenwigt zijn; - (fig.) aarzelen, besluiteloos,
onzeker zijn, in twijfeling verkeeren , weifelen.
[Chas.] Le cerf balance, het hert begint van vermoeidheid te waggelen. Les chiens balancent, de
honden zijn hun spoor niet meer zeker. [Dansej
Den danspas, die balancd heet, uitvoeren, b a 1 a ne ii r e n. - SE BALANCER, v. vr. Zich heen en weder
bewegen, schommelen, slingeren, zweven, zich in 't
evenwigt houden; een' waggelenden, wiegelenden
gang hebben; zich op den schommel, den schopstoel,
de wipplank heen en weder, open neder doen gaan, I
schommelen, schoppen, wippen. [Fauc.] Le faucon
se balance lans lair, de valk houdt ziele onbewe- 1
gelijk zwevend in de lucht.
Balanceur, m. [H. n.] Soort van dikbek m.
in Zuid-Amerika, schommelaar m.
Batancier, m. Slinger ni., onrust 1. (vaneen
horloqie); zwaaikolf, hefboom m. (aanpersen, muntschroeven); balanceerstok m. (der koorddansers);
pompzwengel m. [Mar.] Beugel, ring in (waarin
een kompas, eene lamp in 't waterpas blijft hangen); ook eene kompaslamp. Uitlegger van eens indiaansche cano, gemeenlijk van bamboes of rottinghout. - [[Hf. a.] Draadvormig, vliezig aanhangsel
onder aan elken vleugel der tweevleugelige insecten,
vleugelkolfje, zweefkolfje n. - Vervaardiger van
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evenaars of balansen , balassinaker, weegschaalmaker m.
Balancine, f. [Mar.] Toppenant rn., ; pijn
touw n. B-s du grand hunier, groote marstoppeI nanten. B-s de la cidadière, blinde trjssen; B- de
I gui, dirk m.; B- de grande vergue, groote toypenant; B- de la vergue sèche, bapijnen-toppenant;
B- de misaine, fokke-toppenant; B- de perroquet,
bram-toppenant; B- du perroquet de fouque,
kruistoppenant; B- de la perruche, grietjes-toppenant; Fausse b-, boze toppenant.
Balaiiçoii-e, t. Wipplank f.; schonpel, schom
-mei,schoptl
m., schop f,
Balandran of Lialandras, rn. Soort van
voornsaliqestaatsiemantel; ook: grove regenmantel m.
Balandre of Belandie, t. [Mar.] Bijlander,
belander, binnenlancler rn., zeker tweemastschip tot
goederenvervoer; pleit t.
Balanth-ier, at Pleitschipper.
Balaue, rn. [H. a.] Zeecikel rn., zeepok t.,
zeker weekdier, dat zich aan de klippen, aan de
kiel der schepen ofaan 'tpaaiwerk der dijken hecht.
- Balanide of Balatilsté, e, adj.lvaar een'
zeetikei gelijkende. - Balanite, m. [EE. n.] Zeeeikelsteen, versteende zeecikel m. - [ Bot.] Balaniet in., een egyptische boons met eikelvormige
vrucht. - [ Mid.] Eikelontsteking t., ontsteking van
het roedehoofd.
Balanolde, adj. Eikelvormig.
Balanophage, adj. Eikeletencl (inzonderheid
van vogelen gebezigd). Ook als subst. m.; Un b-,
een eikeleter rn.
Balanophore, adj. [Bot.] Eikeldragend.
Balanorrhagie, t. [Méd.] Sljmige vloeijing 1.
uit den eikel of het roedehoofd, eikelvloed rn. Blanorrhagique, adj. Wat tot den eikeivloed
behoort of betrekking heeft.
Balant, al. [Mar.] Bogt, loos t., los- of slaphangend touw a. Abraque balant ! haal door de loos!
BaIantii, in. Angelvisscherj t. op de kust
van Valencia in Spanje.
Balantiophthalme, adj. [II. n.] Met beursvormige oogleden.
Balanus, m. (pr. —nuce). [Anat.] Eikel m.,
roedehoofd n.
Balaou, in [H. a.] Halfsnavei rn., een vmgkeljke visch van 't snoekengeslacht aan de kusten
van Brazilie en in de .dntillen. - [Mar.] Soort
van snelzeilende schoener m. in de Antillen.
Balasée, t. Katoenen stof van Suratte.
J3alasse, 1. Haverstroozak m., kafbed n.;
koelkruik t. in Opper-Egypte.
Balassor, In. [Corn.] Schorsdoek a., eene
indische, uit boomschors vervaardigde stof.
Balast, rn. [Mar.] Ballast rn., scheeysbezwaring
van zand, steenen enz. , om aan een schip, dat geene
of ontoereikende lading heeft, den vereischten diepgang en 'tnoodige evenwigt te geven.
Balastri, m. [Corn.] Venetiaansch goudlaken n.
Balanste, rn. [Bot.] Wilde granaatappel ns.
Balaitstier, rn. [Bot.] Wilde granaatboom rn.
Balayage, rn. Het vegen, bezemen, keeren, het
schoonmaken met den bezem.
Balayer, v. a. Met den bezeîn reinigen, bézemen, vegen, keeren, aanvegen, uitvegen. - (fig.) La
robe de cette dame • balaye (Palate) le plancher,
het kieedje van die dame sleept langs den vloer. Le
vent balaye le cie!, les nuages, de wind veegt den
hemel schoon, drijft de wolken weg. Le canon 1wlaya les tranchées, het peschut zuiverde de loopgraven, verdreef den vijand uit de loopgraven.
Notre arniral a lalayd in rner, les pirates, onze
admiraal heeft de zee schoon geveegd, de zeeschuimers verdreven.
Balayette, t. (verklw. van baja!) Bezempje a.,
kleine bezem rn.
Balayeur, rn., -eiise, t. Veger rn., veegster 1'.
[Mar.] Zwabber.qast as. B- de rues, straatveges-. BALAYEUR, rn. [Bot.] Zekere paddestoel rn., van 't
geslacht der zwammen.
Balaynres, t. p1. Veegsel, vaagsel a., vuilni,cf.
.- B- de mer, zeeplanten en allerlei kleine voorwerpen, die de zee op het strand spoelt.
flalbutie, t. (pr. —cie) Toestand van hem of
haar, die stamelt; stameling t. La h- de l'enfance,
het staineiljdperk der kindschlieid. - (fig.) Nietigheden, beuzelarjen: Cet hornrne ne dit que des b-s.
Balbutienieiit, rn. (pr. - cie) Het stanwlen
-
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ent. den weg aanduiden, dien een' schip te volgen
of te mijden heeft, balyens zetten, boeijen en tonnen
Balbutier, v. n. (pr. —cié) Stamelen, stameren, leggen, afbakenen, aftonnen. B- un port, eene hade letters b en l met moeite uitbrengen, eene belem- ven afbakenen. — Eene rivier opruimen, haar voor
merde uitspraak hebben: Cet enfant commence a b-, de vaart geschikt maken.
Balisier, m. [Bot.] Indisch bloemriet n.
dat kind begint te stamelen, de eerste pogingen tot
Balistaire, m. [Ant. mil.] Soldaat, die de
spreken te doen. — (fig.) aarzelend, verward, belemmerel over een onderwerp spreken. — BALBUTIER, balista (zie BALISTE) b ediende. — Romeinsch opV. a. uitstamelen, schroomvallig, gebrekkig uitbren- zigter van 't wapentuig in de tuighuizen.
Baliste, f. [Ant.mil.] Ba lis te of ballista f.,
gen: B- on compliment, un rOle.
Balbuizard, m. [U. n.] Vischarend, rivier slinger- of werptuig, stormtuig n., belégerings-ma-arend chine bid de Ouden, waarmede zware steenen en
ln.
andere voorwerpen met kracht werden voortgeBalcon , m. [Arch.] Balkon, uitstek n., bui
vóór aan den gevel van een huis, door--tenrdm. slingerd. — [ [-I. n.] I-Ioornvisch m., een met schild
schubben bepantserde visch in de warmere-vormige
g aans door zuilen of consoles gedragen; — tralie
aan een raam. — [Théat.] Eerste galerij f.-hekn. zeeën.
Balistique, f. Balistiek, ballistiek,
in de schouwburgen. — [Mar.] Opene of overdekte galerij f. aan het achter - gedeelte van groote werpleer, werpkunde f., de wetenschap van 't werp geschut, de leer van de baan, welke de geworpene
sch e.
a ldaqtiin, m. B a l d a k i n, draaghemel; al- voorwerpen in de lucht beschrijven. — Balistique,
taarhemel; troonhemel; prachthemel boven een lijk- adj. Wat tot de leer van 't werpgeschut behoort,
ba11istisch.
tooneel of katafalk; bedhemel, ledekantshemel m.
Balivage, m. [Agron.] Het uitkiezen en merBaléarique, m. [H. n.] Koningsvogel, kroon
kraanvogel, indische paauw m.-reig,balsch ken van 't jonge houtgewas, dat bij eene volgende
Baleinas, Balénas, m. Teellid n. van den hakking gespaard moet worden.
Baliveau, m. [Agron.] Elke jonge, uit zaad
mannelijken walvisch.
Baleine, f. Walvisch m. Fanons de la b- of voortgebragte boom , die b ij - 't hakken gespaard
enkel baleine, walvischbaarden m. pl., vischbeen, wordt.
Baliverne, f. Zottepraat m. , beuzeltaal f.,
balein n. Huile de b-, walvischtraan f. Blanc de
b- (ook ten onregte sperme de b- geheeten), wal praatjes, sprookjes n. pl.; beuzelarij f., nietig tidvette, vaste, schitterend-schot,permain.( verdr2,1 f n.
Baliverner, v. n. Zich met nietigheden, met
witte stof, die opgelost vooral in de hersenen van
den cachelot of potvisch gevonden wordt). — zottepraat ophouden, zotteklap uitslaan.
Baliverneries, f. p1. Synoniem met baliverne.
[Astron.] Walvisch, een groot sterrebeeld van 't
Ballade, f. eigenlijk: Danslied, dansgezang n.;
zuidelijk halfrond m.
— avontuurlijk voorval, in den vorm van een lied
Baleiné, e, adj. Van balein voorzien, met ba
bezet: Corset b-, korset of rijglij f n. met balei--lein bewerkt, b a 11 a d e f. — (Loc. prov.) Cast le retrain de la b-. daar komt hij altijd meé voor den
nen; Col b-, baleinen; stropdas f.
Baleineau of Baleinon, ni. Het jong van dag, dat is zijn oude lied, zijn eeuwig referein.
of stan^eren het bekinmerd uitspreken der let-

ters b en 1.
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den walvisch, walvischjong n.
Baleinide, adj. Naar den walvisch ,gelijkende.
Baleinier, m. [Mar.] Walvischvaarder, groen landsvaarder m., schip ter walvischvangst uitgerust;
— walvischvanger m., hij, die ter walvischvangst
uitgaat. —Baleinverkooper.
Baleiniere, f. [Mar.] Harpoeniersloep f.
Baleinologie, f. Verhandeling over de wal
algemeen.
-vitschenordai't
Baleiias, m., z. BALEINAS.
Baleinoptère, m. [H. n.] Soortvanwalvisch

met Bene vetvin op den rug en met langer' en platter' kop dan de overige walvischdieren.°
Baleston of Balestron, m. [Mar.] Zeil -

spriet f.

t BaIestr ier, m., z. ARBALETRIER. - Ba lestrille, f., z. ARBALESTRILLE.
Baletre, f. [Tech.] Spoor van gesmolten me-

taal tusschen de voegen van den vorm.
Balèvre, f. Onder lily f. (in deze beteekenis oud
en of !jebraih- elijh ). — [Arch.] Uitstekend gedeelte
van den CC1U'II .l((-1i lb j den anderen; — uitgesprongen steensplinter m. — [Tech.] Oneffenheden aan
de oppervlakten der gegoten stukken.
Balin, m. Zeefdoek m., ziftlaken n. voor het
gezifte of gewande graan.
Baline, f. Pakdoek, paklinnen n.
Balisage, m. [Mar.] Het plaatsen van ver
bij de kusten en rsviermonden. —-kenigst
Ane. légisi.] Het schoonmaken, bevaarbaarhoun der rivieren.
Baliscorne f. [Tech.] IJzeren band m. om

een' smidsblaasbalg.

Balise, f. [Bot.] Vrucht van het indisch

bloemriet.

Balise, f. [Mar.] Ieder bij de kust of de ri-

viermonden geplaatst kenteeken ter vermijding.van
klippen, banken, ondiepten, of ter aanduiding van
den te volgen weg: baak, boei, ton, stang, staak f. —
Droit de b-, bakengeld n. ; Inspecteur des b-s, bakenmeester m. — Dotje werk, dat een weinig bui
naad steekt, ter aanduiding van de plaats,-tend
waar men het breeuwen voor 't oogenblik gestaakt
heeft. — Jaagpad n. langs de rivieren. — [Pêche]
Boei ter aanwijzing van de plaats waar een net in
den grond is vastgezet.
Balisement, m. Het plaatsen van kenteekens
aan eene kust, aan eene rivier.
Baliser, v. a. Door boeijen, bakens, tonnen

Balladelle, f. (verklw. van ballade) Kleine

ballade f.

Balladères, f., pl. z . BAYADERES.
Balladin, Balladoire, z . BALAD —.
Ballan, m. [H. n.] Soort van lipvisch m.
Ballanehisnie,. m. [Phil.] Het stelsel van

maatschappelijke hervorming van Ita l l a n c h e. —
Ballanchiste, m. Aanhanger m. van dat stelsel.
Ballant, e, adj. Golvend, dobberend: Un baton
b- sur l'eau (in dien zin verouderd). [Mar.] Loshangend en slingerend : Une voile, une corde b-e.
— Aller les bras b-s, met slingerende armen gaan.
— BALLANT, m. [Mara Slaphangend touw o zeil,

dat door den wind 01 de bewegingen van 't schip
geslingerd wordt.
Balie, f. Bal, kloot, kaatsbal, speelbal, kcgel m., in 't algemeen ieder bolrond voorwerp. —
[Jeu] Jouer à la b-, met den bal spelen, kaatsen.
Chasser la b-, uitslaan. Renvoyer la b-, den bal
terugslaan; (fig.) zich iets van den hals schuiven en
er een ander mede bezwaren; ook: het antwoord
niet schuldig blijven, vlug en gepast antwoorden,
den bal terugkaatsen. (In geleken zin zegt men: Its
se renvoyaient bien la b-, zij bleven elkaar geen
antwoord schuldig, de eene zet werd door een' anderen betaald.) A vous la b-, gij moet uitslaan, 't
is uwe beurt om te spelen; (fig.) 't is uwe beurt om
dit of dat te doen, te zeggen; ook: dat gaat u aan,
dat is op u gemunt. Juger la b-, wel vooruitzien,
waar de bal moet neêrkomen; (fig.) den uitslag
eener zaak voorzien. Aller bien a la b-, zich goed
plaatsen om den bal terug te slaan. La b- la perd,
la gagne, de speler heeft den slag verloren, gewonnen. -- (Loc. prov.) Prendre la b- au bond, de
gelegenheid bij 't haar grijpen, zich eene goede kans
ten nutte maken. Quand la b- me viendra, als de
gelegenheid zich voor mij opdoet. Au bon joueur
la b-, of La b- au joueur, de knapste trekt van de
gelegenheid partij. — C, est un enfant de la b-, hij
drijft het handwerk zijns vaders, hij is , bij dat
werk groot gebragt. Cast ma balie, dat is ,luist iets
voor mij, dat is een kolfje naar mijne hand. — [Mil.]
Kogel m., elke metalen bal, van den kleinsten pistoolkogel tot den grootsten kanonskogel: B- á fusil,
a mousquet, geweer-, musketkogel: B- de canon,
kanonskogel. Voor kanonskogel zegt men echter
meestal boulet, behalve in de uitdrukkingen: Charger un canon à balie, den kogel op 't kanon doen;
Des canons de vingt-quatre livres de taille, vier-
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entwintig-ponders, kanonnen, die kogels van vier-

en twintig pond schieten. B- a feu (b-; ardente, bd'artif ce, b- lumineuse) , vuurko, el , lichtkogel.
B- ramée, kettingkogel, boutkogel. B- morte, matte
kogel. (Loc. fig.) La garnison est sortie mèehe allumée, b- eti louche, het garnizoen is met alle
krygsmanseer uitgetrokken. Ce sent des b-s perdues, 't is vergeefsche moeite. — [Corn.] Baal f.
B- de coton, de lame, de café,' katoen -, wol -, ko ffijbaal. B- de papier, baal papier, tien riem papier
of 5000 vellen. Vendre des marchandises sous
corde en b-, waren in 't groot, zonder monsters
of ontpakking, verkoopes. Marcbandises de b-, pak
rondventers -, marskramers-waren (die-kedrags,
doorgaans van mindere hoedanigheid geacht worden). (fig.) Ce sont des mouchoirs, des ciseaux de
b-, 't zijn doeken, scharen i on geringe soort. Juge
de b-, onkundig regter; R i nw u r Ie b-, ellendig
dichter, rijmelaar. — [Imprim.] Drukbal, inktbal
(nu vervangen door den inktrol) — [Agric., Bot.]
Vlies, hulsel n., uitwendig bekleedsel van haver,
rogge enz., van vele zaden en van sommige vruchten; schil f., bast m., kaf n. Des b -s d'avoine,
haverkaf. — [Mar.] B- h queue, kogel, welken de
kalfaterders gebruiken om pik te smelten. — [Pêche]
Pêche à la balle, soort van visscherij met eens
lijn, die over hare gansche lengte voorzien is van
stukjes hout met haken (baluettes) en aan welker
einde een kogel hangt, die ze doet zinken.
,

,

Balle - q uene, f. Syiwni0n MPt IIOCHE - QUEUE,

-j- Bailer, v. n. Diaetsen, (lwis•or(fl vormen. —
Loc. fam.) B- la queue, zich innemend voordoen,
den bevallige spelen.
Ballet, m. Tooneeldans, schouws eldans m.,
een door vele personen uitgevoerde figuren-dans
ter voorstelling van eenige handeling, b alle t n. Bpantomime, gebarendans, tooneeldans met gebaren.
Entrée de b-, voordans, tusschendans, door enkelen
der dansers ter inleiding of afwisseling van een
ballet o f opera uitgevoerd. — (Loc.prov.) Faire une
entrée de b- dansunecompagnie, zich onverwacht
of zonder pligtplegingen in een gezelschap vertoonen
(

en eveneens vertrekken.

tBalleur, m., -ease f. Danser m., danseres f.
-{-Balliarde, f. [Astron.] Naam van eene der

zoogenoemde vlekken in de maan.

Ballier, m. [Agric.] Bergplaats f. voor het kaf.
Ballon, m. Holle bal; luchtbol, windbol, ballou m. (b- aérostatique of aérostat) . B- captif, met
touwen vastgehouden luchtbol; B- perdu, den winden prils gegeven luchtbol. B- d'essai, proef-ballon,
kleine luchtbol, opgelaten om de rigting van den lucht
te onderzoeken. La nacelle du b-, het lucht -stro-m
bolschuitje. La force ascensionnelle du b-, het opstijgend vermogen van den luchtbol. — (fig. et fam.)
Proefschriftje n. , als voorlooper van een werk, ten
einde den smaak des publieks te toetsen. — Enilé comme un b-, vol inbeelding, vol eigenwaan, opgeblazen. — [Jeu] Met leêr overtrokken windbol of met
lucht gevulde blaas. — [Artill.] Een met granaten,
kleine bommen, steenen enz. gevulde holle kogel ot'
cilinder, granaat -, bom -, steenkogel. — [Artif.]
Bordpapieren, met vuurwerk gevulde bol, die inde
hoogte ontploft. — [Chico.] Kogelflesch f., bol, ballon m., bolvormige ontvanger bij vele chemische ver
[Tech.] Bereide kluit m. potaarde,-rigtne.—
aardkluit voor de bewerking gereed. — [Mar.] Zeer
lang en smal siameesch roeivaartuig n., dat uit een'
eenigen boom gemaakt is. [Géogr.] Ronde bergtop
m., afgeronde bergkruin f.
Ballonti, e, adj. [Méd.] Opgezet, gespannen
(inz. van den buik).
Ballonnenaent, m. [Méd.] Opzetting, opzwel
opgeblazenheid f. (van den buik) .
-ling,
Ballonher, v. a. el n. [Méd.] Opzetten, bolvormig uitzetten , spannen. Les vents ballonnent
(font ballonner) le ventre . SE LALLONNER , v.pr.
(fig.) Opbollen, zich bolvormig opzetten : Sa robe
de sole se ballonnait á la jape, haar zijden kleed
—

bolde bij den rok op.

Ballonnies- , m. Windbalmaker, windbalver-

kooper m.

Ballot, m. (verklw. van balie) Baaltje n.,
kleine baal f., koopmansgoed, pak n ; soms ook voor
eene groote baal, een groot pak gebruikt. B- de li
pak boeken. — (Lc. fig.) Voilh votre vrai b-,-vres,
cela fait bien votre b-, daar hebt gij juist uwegading, dat hebt gij juist noodig.
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Ballottade, f. [Man.] Zekere luchtsprong in.
van het paard, waarbij het tusschen twee palen de
vier pooien in de lucht werpt.
Ballottage, m. Stemming of verkiezing f. bij
meerderheid van stemmen, uitgebragt door balletjes
(ballottes) of door witte en zwarte boonen, door
briefjes enz., ballottage, batlottéring f.
Ballotte, f. Stemballetje, kiesballetje, -boontje
n. (Men zegt nu liever boule). — [Bot.] Zwarte
maluwe, stinknetel f., andoren m. — [Tech.] Korf,
draagkorf m., mand f.; vat n., waarin de geoogste
druiven gelegd worden.
Ballotté, e, adj. (en part. passé van ballotter) Vaisseau b-. Heen en weér geslingerd schip n.
— Affaire b-, rijpelijk overwogen, wel gewikte zaak f.
Ballottennent, m. Het slingeren, heenenweêr
bewegen van niet vaststaande voorwerpen.
Ballotter, v. a. Heen en weir bewegen, slingeren, schudden: La mer nous a ballottés pendant
trois jours et trois nuits sans reláche, de zee heeft

ons drie dagen en drie nachten achtereen her- en
derwaarts geworpen. — (fig.) B- une affaire, eene
zaak van alle kanten beschouwen, haar wikken en
wegen, rijpelijk overleggen, er over beraadslagen, —
B- qn., iemand om den tuin leiden, hem met ijdele
beloften ophouden of paaijen, hem in onzekerheid
houden, iemands geduld en ligtgeloovigheid mis
— B- deux candidate, door stemopneming-bruiken.
beslissen, wie van twee candidaten zijn doel zal
bereiken. Il a été ballotte avec son cousin, er is
tusschen hem en zijn neef gebatlotteerd. —
[Fond.] De ijzerstaven tot bossen of bundels pak
— BALLOTTER, v. n. Heen en weir bewogen-ken.
worden, schudden, schokken krijgen: Cette fenétre,
cette porte ballotte, dat venster, die deur staat
heen en weir te slaan. — Zich van balletjes, boontjes
enz. bedienen om de stemmen op te nemen, b al1 o t t é r e n. — [Paume] Elkander den bal uit
joks, bij wijze van proefneming, toeslaan, zonder
eigenlik te spelen. — [Man.] Met het gebit in den
bek spelen.

Ballottin, m. (verklw. van ballot) Baaltje,
p akje n. — [Rist. mod.] Naam der knap en (bal

bil de verkiezing van een' doge te Venetid-lotin),de
met eene bus bij de nobi-li rondgingen, om hunne
stemballetjes op te halen.
Ballottine, f. [Chico.] Het bittere bestanddeel
der stinknetel of zwarte maluwe. — [Cuis.] Gekruide en in papier gewikkelde stukjes vleesch.
Balneable, adj. Eau b-, tot baden geschikt
water, goed badwater n.
Balnéographe, m. Schrijver m. over de baden. — Balneographie, f. Verhandeling f. over
de baden, badbeschrijving, badleer f. — Balnéographigile, adj. Wat tot de kennis der baden
betrekking heeft. — Balnéoteehnie, f. Badbereidi-ngskunst. — Balndotechnique, adj. Wat
die kunst betreft.
5 Baloehe, m. Monnik, die predikt noch biecht
hoort.

5 Balocher, v. n. Langzaam door de straten

rondrijden.

Baloire, f. [Mar.] Scheerstok, scheerstrook,
scheergang, zetgang m., lang stuk hout, dat den
vorm van een schip bij 't bouwen bepaalt.
Baloise, f. [Hortic.] Driekleurige tulp f.
Balon , Balottade, Balottin, z. BALL...

Balouane, f. [MMlinér.] Cilindervormige steenzoutmassa f.
Baloord, m., -e, f. Dom en lomp mensch, bot
-terik,bomul
lummel m.
Balourdise, f. Domme, lompe streek m., lomp
-heid,
plompheid f., onoverdacht gezegde n.
Balsanméléon, in. [Pharm.] Balsemolie f.,
met balsamieke bestanddeelen doortr
okkene olie.
Balsanlier, m. [Bot.] Balsemboom, balsem -

struik m.

Balsannifére , adj. [Bot.] Balsemdragend,

balsembevattend.

Balsamiflues, pl. [Bot.] Balsemdragers m.
pl., eene plantenfamilie, waartoe de groote boomen
van Noord-Amerika en Azië behooren, die uit hunne
schors in overvloed het harsachtig sap, dat den
naam van balsem draagt, opleveren.
Balsamine, f. [Bot.] Balsemijn f. , springkruid, springzaad n. B- desjardins, tuinbalsemsjn;
B- des boss, woudbalsemijn.
Balsatnique, adj. Naar balsem geljpkend, bal-
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senacIitiçj, balsamiek, - welriekend, geurig,
streelend, qeneeskracktiq. Odeur b-, balsemgeur.
Air b-, met geuren bezwangerde lucht
Balsainite, Menthe-coq, Tanaisie, I.

[Bot.] Tuinbalsem m., vrouwenmunt f., munthalsent m., reinvaren, wormkruid n.
Baltimore, m. [FL n. ] Baltimore-vogel m.,
fluitende vogel, soort van wielewaal m. - [Bot.]
Zekere Marylandscheplant met straalswijze bloemen.
Baltique, f. Oostzee t. - Ook als bijv. gebruikt: La mer ij-, de Oostzee, Baltische Zee; Les
provinces b-s, de Oostzee-provinciën (russisciee provinciën aan de Oostzee).

Bahice, in., Z. I3ALUX.
Baluettes, t. p1. [Péche], Z. onder BALLE.

Balustrade. f. [Arch.] Op stijlen of kleine
kolommen rustende leaning 1., b a 1 u s t r a d e f.;
open hek, hekwerk, staketselwerk n., balie t.— [Mar.]
B- de Ia galerie, leuning van den westergang.
Bainstre, m. Kleine uitgewerkte leuningpijlerm.; ook de leuning of balustrade zelve. [Tech.] Elk
pijler- of hekvormig sieraad; de dekplaat f. van
't sleutelgat aan een slot; - de spijlen in den rug
van een' stoel. - [Mar. I Eiken stuk hout aan den
voorsteven van eene galei, om dien tegen de wrjving van het kabeltouw te beschermen. —(fig.) Entrer
clans le b-, toegang aan de tafel of aan 't lever van
een' vorst hebben. Les dais et les h-s ne rendent
Pas un homme plus heureux, de uiterlijke eerbew ingen maken een' mensch niet gelukkiger.
U alustré, C, adj. (en part. passé van lalustrer)
Door eene balustrade omgeven: Une terrasse b-e.
S Balustrer, v. a. Met eene balustrade versieren of omringen.
LIaIux, Baluce, m. [Minër.] Goudvoerend
zand n.
Balvane, t. Lokaas in de gedaante van korhaven, om deze er mede te vangen.
Baizan, m. Zwart of bruin paard met witte
plekken aan de voeten. - Baizane, 1. Naam
dier witte plekken.
Bambin, m. Zuigeling m. vu 1., schootkindje,
wichtje, knaapje n.
Bamble, m. [H. fl. Soort van zeer kleine
lijster van Guiana
ilainhoehade, 1. [Peint.] Grillige, vreemdsoortige afbeelding van menschengestalten , laaggrappige voorstelling van dorpskroegen, jaarmarkten, boerendansen enz. (zoo geheeten naar den
nederlandschen schilder Pieter van der Laar, om
zijne wanstaltigheid bijgenaamd Bamboccio) . Grappige voorstelling van het landleven, de boersche zeden en gebruiken.
Bamboehe, f. Groote draad- of ledepop t. Kart, dik, ineengedrongen mensch , misvormde
dwerg, dreumes m. - Bamboesriet n. voor rottingen. - BAMBOCHES, p1. Ongepaste grappen, grillen, zotternijen, dartele kuren; (pop.) grove uitspattingen. zwelgpartijen 1. pi. Se livrer a des b-,
rinkelrooijen, zich aan grove uitspattingen overgeven.
Baniboeher, v. n. (pop.) Rinkelrooijen, rondzwieren, uitspatten, b a m b a chére n.
Banaboehenr, m. Losbol, zwierbol, lichtmis m.
(Fine. BAMBOCHEUSE).
Batnbou, in. [Bot.] Bamboesriet n., rietgewas
in Oost-Indië, dat somtijds wel BO meters hoog en
Ii decimeters dik wordt en in zeer vele behoeften
van de bewoners der warme landen voorziet. Bamboesstok, bamboesrotting in. (canoe de b-).
Ilanibusacé, e, adj. [Bot.] Naar bamboes
riet gelijkende.
Ban, m. Afkondiging, bekendmaking 1. Battre
Un ban, battre le ban, omklinken, uitklinken, het
bekken slaan (zoo als dat door de omroepers geschiedt); (fig. et triv.) liegen, bedriegen. - Les bans
de manage, de huwelijksgeboden, de bij de wet
voorgeschrevene afkondigingen van een te sluiten
huwelijk. - [ Féod.] Oproeping f. van den adel tot
de krjgsdienst, ban, heirban m. ; de dus opgeroepen
eelea zelven. Convoquer le ban et l'arrière-ban,
den voor- en den achterban, de onmiddellijke en
middellijke leenmannen oproepen; (fog.) alle mogelijke
hulp inroepen; eene algemeene oproeping van zekere
personen, zoo als vrienden, bloedverwanten enz.
doen. - In 't algemeen beteekent ban het weerbare"
gedeelte der bevolking, dat in de volle kracht des
levens is, terwijl men door arridre-ban de reserve
der meer bejaarde lieden verstaat, die enkel in ge-
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val van nood onder de wapens geroepen worden. Ban m., verbanning, ballingschap 1. ; rijksban m.
vonnis, dat in de middeleeuwen door den keizer
en het rijk werd uitgesproken tegen degenen, die
zich aan majesteitsschennis of aan 't verbreken
van den landvrede hadden schuldig gemaakt, Titel eener oude rijkswaardigheid in Hongarije,
Dalmatië enz., landvoogd, bannus, ban m. - [ Fdod.]
Four a ban, Moulin le ban, Z. BANAL. Ban a yin.
Z. BANVIN. - [ Corn.] Soort van zeer lijn en glad

indisch neteldoek n.
Banal, e, adj. [FéocL] Banheerljk, aan het
dwangregt of gedwongen gebruik onderworpen (van
voorwerpen gebezigd, tot welker gebruik een heer
zijne vassalen of onderdanen dwingen kon en waarvan hij zekere inkomsten trok: Moulin banal, Four
banal (of Moulin, Four a ban), dwangmolen, dwangoven rn. - (fig.) Tot ieders beschikking, voor ieder
gereed, veil, b a n a a 1 . Tdrnoin b-, Arnitid b-c. ook; afgesleten, afgezaagd, overal aangebragt, verbruikt, door te veelvuldig gebruik gemeen of plat
of onbeduidend geworden, banaal: Excuse b- e ,
Compliment b-. (Plur. rn. banaux.)
Banalité, t. [Féod.] Dwangregt n., dwanggeregtiqdheid, banheerlfjkheid, b an a 1 i t e i t f., het
regt, dat een heer had om zijne onderhoorigen tot
het gebruik van zijn' molen, zijn' oven, zijne wijnpers enz. te verpligten. - (fig.) Dire ou écrire des
b-s, alledaagsche, platte, afgezaagde dingen zeggen
of schrijven.
Banane, 1. Banaan, adamsvijg, paradijsvijg.
pisang-vrucht f., vrucht van den banaanboom of van
den banaan-pisangboom. - Ook als adj. : Figuebanane.
Bananerie, 1. Banaanboom-plantaadje t.
Baiianier, rn. Banaanboom, pisangboom, pa-

radijs- of adams-vijgeboom rn.
Bananiste, rn. [H. n.] Pisangvogel rn.
Bananivore , adj. Bananen-etend, wie zich
voornamelijk met bananen voedt.
Banat, rn. Naam eener provincie door eenen
bannus (z. BAN) bestuurd, banaat n., inzonderheid
het voormalig banaat van Temeswar in Hongarije;
- de waardigheid van bannus.
Banatte, t. [Tech.] Talkmand 1. (ter kleinzing van het talksmeer).
Bane, in. (pr. ban) Bank, zitbank f. : B- de
bois, de pierre, de ter, de gazon, houten, steenen,
'ueren, zoden-bank. B- a dos, bank met eene rugning, leuningbank. B- d'église, kerkbank. B- des
accusés, bank der beschuldigden. [Mar.] B- it cou
tuimelbank: B- de gal ère, B- de nage ou de ra-dier,
galei-bank, roeibank, doft t. - (fig.) De-rneus,
gezamenlijke personen, die op eene bank zitten:
Un boulet ernporta tout un b-, een kanonskogel
nam al de roeijers van dezelfde bank weg. Le b
des ministres, de la noblesse, des évèques (in openbare vergaderingen), de bank der ministers, des
adels, der bisschoppen, voor : de ministers, de adel,
de bisschoppen. Les b-s de l'école, de schoolbanken,
voor: de school, 't collegie, de scholieren, de studenten; Etre sur les b-s, de lessen van een collegie
bijwonen; zich ter promotie (bevordering) aangemeld hebben. - (fig.) S'asseoir sur le b- de qn.,
zich naast iemand plaatsen, hem ter zijde treden,
iemand in kunde of verdienste evenaren, met iemand
wedijveren. - [ Tech.] B- de cuve, kuipbank, houten bank om de brouwkuip. B- ii tirer, trekbank
(der draadtrekkers). B- a couper, snijbahk. B- a
river, klinkbank (der horlogiemakers) . B- de papetier, legstoel in. B- d'irnprirnerie, drukbank. [Chir.] B- d'Hippocrate , Hippokratische bank
(tot het zetten van ontwrichte en gebroken ledematen, 'nu buiten gebruik). - [ Mar.] B- de sa
bie , droogte , plaat, zandbank f. B- dtroit et
long, rif n. B- de glace, ijsveld n. - [Gdol.] Bank,
laag of schicht t. van vaste zelstandigheden.
[Carr.] B- de pierre, steenbank, steenbedding t.
B- de eiel, dekbank, eerste laag in eene steengroeve,
die haar tot hemel of zoldering dient. - [H. n.]
Tallooze schaar of zwerm visschen van dezelfde
soort, die zich aan eene plaats ophouden en gezamenljk trekken of reizen: B- de harengs, haringzwermen. B- d'huitres, oesterbank, oesterplaat f.
Baneal, e, adj. Krombeenig. - Ook als subst.;
Un bancal, une bancale, een, eene krombeenige.
(Plur. rn. bancals). - BANCAL, in. . [Arrnur. ]
Kromme sabel.

Y
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BANOASSE

Bancasse, 1. [Mar.] Scheepskist f., die tot
bank ea bed dient; ban /c achter in eene galel; dwarsbalken of houten ter versterking van sommige stukken; plank, die men op twee stutten plaats om
tijdelijk tot stut aan werklieden te dienen.
Ilanelie, 1. [Géol.] Kleiachtige mergelbank f.,
vlakke en zachte steengrond in zee. - [Mar.]
Klippiqe bank. --' [Mac.] Stamptafel, vormbank f.
Banehée, 1'. [Iai.] De hoeveelheid stampaarde, die de werkman, te gelijk bewerkt; - ook
de grondstoffen, waaruit liet leem wordt zamengesteld.
Baneksie, 1. p1. [Bot.] Plant van liet geslacht
(Ier klootbloemen.
Banco, adj. (ital.) [Corn.] Benaming van den
muntvoet, waarnaar het geld bij de bank berekend
wordt, in onderscheiding van de veranderlijke
waarde van 't courante geld. Marcs-banco, marken-banco n., hamburgsche rekenmunt, ter waarde
van 87 1 12 cent.
Baneoullers, in. p1. [Bot.] Planten met afgezonderde bloemen van verschillende geslachten.
Bancroehe , adj. Koombeenig (uit schimp
voor banenl en rachitique gebezigd). - Ook als
subst.: Un, one bancrocliie, een, eene krombeenige.
Hand ige, in. Zwachtel in., verband, wondverband; breukband (b- hernialre); - de kunst om
verbanden aan te leggen: Ce cliiiurgien entend bien
Ie b-, die heelmeester is bekwaam in 't verbandleggen. - [ Tech.] Metalen band in. of beslag n.
om een wiel of ander soortgelijk werktuig, radscheen t. - [ Armor.] Spanstukken .. p1.
Bandagiste, rn. Breukbandmaker, breukband
verkooper ifi.; - wondheeler, die zijn hoofdvak van
't verbandleggen maakt (chirurgien b-), breukmeester ni.
Baiide, t. Band n., strook 1., omwindsel n.,
omslag, reep m.: B- de Ier, de cuivre, ijzeren,
koperen bnd. B- de toile, reep linnen; B- de cuir.
lederen band, riem rn. ; B- dune saignde, laatband;
B- dune plaie, zwachtel m.; B- de papier, papierstrook; Envoyer Un journal sous b- par la poste,
een dagblad onder kruisband met de post verzenden. [Arch.] Lijst t., rand rn. (doorgaans platePanda geheeten). - B- le billarci, biljartband:
Jouer par b-, op den band spelen;Faire Ia Nile
par b-, de bal op den band maken; Etre collé sous
Is-, digt onder den band zitten. - [ Bias.] Band,
breede dwarslijn, die van de regter- naar de linkerzijde dwars over het schild loopt. - [ Mar.] Zijde t.
boord n. van liet schip: B- cie salmrds , laag
van de poorten t. Mettre un vaisseau Ei la b-,
een schip krengen, het over dine zijde leggen om
de andere zijde te hersteflen; Tomber, donner P
Ia b-, over zij vallen. Etre P la N, overhellen.
Banner une demi P- het schip een gang of wat
overwinden. Tout ie monde P Ia N P tribord of
a lsabord ! ililehens (alleman) aan stuurboord of
aan bakboord. Jeter it la b-, stortgoederen over
édne zijde werpen. Larguer en N, in eens los gooijen. En b-! gooi los! ook wel enkel: los! La valsseau fait Ia 1), het schip heeft eene slagzij. Le
vaisseau prend one forte N. het schip haalt sterk
over. B-s, pi. Presenningnaad m-; B-s de ns,
rifbanden; B- de far, ijzeren platen. Counin Ia hdu nord, zijn' streek om de noord houden. Le
vent est de Ia Is- Un sud, de wind komt van
de zuidzijde. - ] Astr.] Les 1)-s de Jupiter, de
Saturne , de donkere strepen, die mep op Jupiter en Saturnus waarneemt. - [Impnim.] Naam
der beide slakken of goten, langs welke de
slede of kar der pers zich beweegt. - (fig.) Un
ii- de gazon, eene strook gras, een lang en smal
grasperk n. Une b- de terre sépare nos deux propriëtés, eene strook gsond scheidt ons beider eigen-

(lone. Des b-s lumineuses s'dtendaient P i'horizon,

luchtstrooken, heldere strepen strekten zich aan de
kim uit. - Bende, krijgsbende, schaar, horde f..
troep in. Une Is- de sold als, eene bende soldaten:
Une Ii- de voleurs, eene rooverbende, een dievenrot a. Une b- de grues, eene vlugt, een zwerm
kraanvogels. Une Ij- de ijoetifs, eene drift ossen.
Voilh une 1)- joyeuse, dat is daar een vrolijk gezelschap, een lustig hoopje volk. Faire b- P part, zich
van 't gezelschap afzonderen. f Ne tenir part ni
I)-, onzijdig bl(ïven, noch vóór noch tegen zijn.
1 Faire b- et lice, zich verbinden, zamenrotten. [Hist.] B- noire, zwarte bende, naam dec duiteche
-

--
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landsknechten (iansquenets), wegens de kleur kunncr vaandels; ook de naam der troepen van Jan
van Medicis, die bij den dood hun.c aanvoerders in
16 den rouw aannamen; - in Frankrijk sedert
de omwenteling de naam der speculanten, die gezamenljk kasteelen, oude abdijen enz. aankoopen,
meestal om die te slechten.
Bandé, e, adj. (en part. passd van bander):
Plaie b-a, verbonden wond. Are N, gespannen boog.
faux b-s, geblinddoekte cogen. Avoir I'esprit b
(beter tendu) ingespannen zijn, met alle aandacht
werken.
Bandeau, m. Hoofdband m.. hoofdwindsel II.;
haarband in., wrong f. B- royal, koninklijke hoofdband, diadeem m. - Blinddoek in. (fig.) Avoir un
1)- sun les jeux, geblindhokt zijn, door hartstoqt,
vooringenomenheid, onkunde enz. verblind zijn;
Faire tomber (arracher) le Ii- de dessus les yeux

de qn., iemand de oogen openen, zijne dwaling
wegnemen. [Arch.] Gladde lijst t., glad lijstwerk n.
aan raam- en deuropeningen. - [ Antiil.] Een der
stukken van 't beslag eener geweerlade.
Bandelette, 1. (verklw. van Panda.) Bandje n.,
smalle band m., zwachteltje; - lint n., strik m.
(waarmede men het hoofd der afgoden en slagtof/'ers
versierde) - [Arch.] Effen lijstje n., regel m.
B i nder, v. a. Met een' band, een' zwachtel
ontwinden, binden, verbinden, zwachtelen, een verband aanleggen; eenen blinddoek voordoen, blinddoeken, blindhokken: B- une piaie, eene wond verbinden. B- les yeux a qn., iemand blinddoeken. Spannen, in spanning brengen, uit- en opspannen;
B- un arc, Un pistolet, een' boog, den haan vaneen
pistool spannen; B- une caisse, een' trommel opspannen; B- un câble, een kabel spannen of aanhalen. La vent commence a b- les voiles, da wind
begint de zeilen te spannen, te vullen. (lig.) B- (liever
Tendre) son esprit, zijn' geest inspannen. (Loc.
prov.) B- sa caisse, zich uit de voeten maken. —[Mar.]
Want, stagenenpardoens aanzetten. B- unevoiie,
een zeil banden. [Arch.] B- Ia votite, het gewelfsiusten, de slotsteenen aanbrengen. - [Jeu] B- la balie,
den bal met het raket opvangen en in 't kaatsvet werpen. B- les dames, de schijven te veel op één veld opeen
hoopen (bij het triktrakspel). - [Pâtiss.] B- one
tourte, eene taart met smalle deegreepen overkruisen.
SE BANDER, v. pr. Zich verbinden, zich zelven een
verband aanleggen; - zich hardnekkig verzetten; zamenspannen (in dien zin verouderd). - BANDER, V. B.
Gespannen zijn, strak, stijf staan: Cette corde
Panda trop, dat touw, die snaar staat te strak.
Bandereaii, m. Trompetsnoer, trompetlint n.
Baiiderole, t. Breede wimpel m., - tintje of
strikje n. (aan een of ander voorwerp tot sieraad
aangebragt). [Mil.] Geweerriem, draagriem m.,
vroeger ook kordonriem geheeten; —patroontasch riem. - Trompetkwast m.
Banderolé, e, adj. [H. n.] Met dwarsstrepen
van eene andere kleur dan de grondkleur geteekend.
Baiidière, f. [Man.] Soort van zyden banier t.
in den masttop, waarop de wapens van, den vorst
geborduurd zijn (in die beteekenis oud). - [Mil.]
Une anmée campée en front da b-, een leger, in
regte linie met de vaandels aan het front nergeslagen. - [Corn.] Soort van gestreept bombazijn n.
Baiidine, f. [Bot.] Volksnaam van de boekweit f.
Bandingiie, t. [Pêche] Lijn aan een vischnet,
om het bij afloopend water staande te houden.
Bandins, rn. p1. [Mar.] . B- de i'espaie, de kussenbanken f. p1. in het achterste gedeelte van eene
galei vóór de kajuit; B- de la poupe, westergang rn
van eene galei.
Bandit, rn. Straatroover, struikroover, b andiet; landlooper, vagebond ni. - (fam.) Ii est fait
comma un 1)-, hij ziet er zeer verdacht uit. Vivre
comma un b-, een ongeregeld, liederlijk leven leiden.
Cast un vrai ii-, hij spot met alle welvoegelijkheid
en wet.
Bandoir, rn. [Tech.] Spanstok, spannagel m.
(der passementwerkers); - metalen spanvetr t.
Bandore, f. [Mus.] Luitvormig speeltuig n.,
russische luit of mandolien f.
lEandoulier, rn. Voormalig roover in de Pijreneen; - gaauwdief , schelm rn.
Bandoulière, f. Schouderriem, draagband,
hangriem, sabelkoppel, patroontaschkoppel, bandeli e r m. - (leg.) Donner in b-, tot veld- of boschwachter aanstellen; Oter ia b-, een veld- of bosch-
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wachter van zijn' post ontzetten. - [H. n. ] Gestreepte lipvisch in.

bonnen, uitbannen, ter ballingschap verwijzen; (fig.) van zich verwijderen, uitdrijven, van een geBaite, f., Z. BANNE.
zelschap uitsluiten. Ook van zaken gebezigd: B- le
Baneau, m., Z. BANNEAU.
luxe, le vice, de weelde, de ondeugd verbannen.
Bangerner, in. [Corn.] Gewerkt kamelot n.
B- toute crainte, alle vrees laten varen. B- toute
Bangi, Bailgue of Banqne in. [Bot.] In- honte, toute pudeur, alle eerbaarheid, alle schaamte
dische hennep, welke men kaauwt en rookt.
afleggen. - SE BANNIR, v. pr. Zich verbannen, zich
Bangle, f. Soort van zeewier n., waarvan men voor goed uit eene plaats, uit een gezelschap ver8 of soorten kent.
wijderen. Se B- du monde, zich van de wereld
Bangon, m. [Vétër.] Onderkaaksgezwel n. der afzonderen.
schapen.
Baniiissable, adj. Verbannenswaardig.
Bangue, Z. BANGI.
Bannissement, in. Verbanning, uitbanning,
Baiiiahbou, m. [H. n.] Chinésclie meerle, ben- verdrijving f. uit het land (als onteerende straf),
gaaische lijster f.
ballingschap f.
Banian, rn. p1. Baniaan m., lid van de hanBanque, 1. [Coin.] Bank, wisselbank f., gelddelskaste der Jn(likI5, welke aan de zielsverhuizing handel in. door wissels. Faire la B-, wisselzaken
gelooft; een tolk en onderhandelaar dier kaste. - drijven. Bien entendre la B-, de bank- of wissel[Bot.] Baniaanboom, vijgeboom der Banianen, in- zaken goed verstaan. (Pray.) Sa B- est a fond, it
di.cche vijgeboom m., welks neerhangende takken in see, zijn
e fondsen zijn ten eind, hij zit op het drooge.
den grond wortel vatten en nieuwe stammen vormen,
Bank, lands- of stadswisselbank, openbare kas t.
die op gelijke wijze weder andere takken en stammen eene inrigting tot verlevendiging van het geldverkeer,
voortbrengen enz. zoodat één zoodaniqe boom een waardoor de vere/fening van credit en debet gemakklein bosch van 1600 schreden in omtrek kan var- kel'(jk gemaakt, het aftellen en wegen der muntspemen. - BANIANS, a. p1. Oost-Indische of chinéscite ciën vermeden en eene vaste evenredigheid tusschen
slaaprokken van gewatteerde zijde.
de munten te weeg gebragt kan worden. La it- d'
-

Banistère, f. [Bot.] Banisterie, f. eene plant
van Brazilie en de 4'ntillen, die zich als het klimop
aan de boomen hecht.

Amsterdam, de Amrterdamsche bank. Argent de B-,
bankgeld n. Billet de B-, banknoot t., bankbriefje n.
Mares de banque, z. Marcs-banco onder BANCO. AcBanhieaie, 1. Gebied, grondgebied, gemeente- tions de B-, bankactiën, bewijsstukken van 't aangrond in. rondom eene stad (in Friesland k 1 k slag deel, dat iemand in eene handelsbank heeft. Avoir
geheeten); - weleer: regtsgebied n., jurisdictie 1.
un coinpte en B-, eene rekening in de bank (in
Bannasse, f. [Tech.] Groote herrie of draag- banco) hebben, er fondsen hebben en zich er laten
baar f. tot wegvoering der asch in de zoutziederijen. debitdren of creditéren, naar gelang men ontvangen
- Groote mand 1. der zeepzieders ter kleinzing van of betalen wil. Avoir crédit en B-, beschikbare fondhet vet.
sea in de bank hebben, in de registers der bank als
Baiine, f. Dekkleed n. (synoniem met bathe, z. schuldeischers staan. Ouvrir un coinpte en B-, ieaid.) - Groote, langwerpige teenen mand of ben f., mand, die voor 't eerst geld in de bank brengt, als
tot inpakking en vervoer van zekere waren. In dezen schuldeischer inschrijven, hem een folio in 't bankzin heeft het twee verkleinwoorden, banneau en boek geven. - [ Iinpriin.] Jour de B-, betaaldag m.
bannette, die weinig in gebruik zijn.) - [ Mar.] Tent van de gezellen der drukkerij, doorgaans de Zatur
over eene sloep of schuit. - Kolenkar f..
dag. Livre de B-, betaalboekje n., waarin 'tverrigte
Bannean, in. (verkleinwoord van banne, z. aid.) werk van ieder' gezel met het daarvoor te betalen
Tuimelkar, vuilniskar f., ligt tweewielig handvoer- loon staat aangeteekend. Faire Ia B-, de gezellen
tuig n.— Lastkorf, rugkorf m. (bij den wijnoogst.)
bonen, uitbetalen. - [ Jeu] De overschietende kaasBannean of flonée, [Mar.] Boei op het anker. ten, nadat elk der spelers de zijnen ontvangen heeft.
Banner, v.a. Met eendekkleed of zeil overdekken. (Men zegt hiervoor liever talon.) Speelbank tot
[Mar.] De tent overhalen.
kansspelen. Tenir la B-, de bank houden. Faire
Banneresse, f. Vrouw van een banneret of sauter la it-, de bank doen springen, meteen' enkelen
baanderheer.
zet al het geld winnen, dat de speelbankhouder of hij
Banneret, subst. in., ook adj. Seigneur ban- die de kaarten afneemt vóór zich heeft. - [ Tech.]
neret, Baanderheer in., een edelman, die het regt had Bank f., een gereedschap bij velerlei bedrijven. eene banier te voeren.
Banque beteekende ook oudtijds boned. Monter en
Banneton, in. [Pêclie] Vischkaar f. - [BouB-, den hansworst spelen. Vandaar het woord sallang.] Ben t. of teenen mandje n. , inwendig met tinthanque, z. aid. - (pop.) Troep goochelaars; (fig.)
doek bekleed, waarin men het ronde brood laat rijzen. eigene welsprekendheid, die de goochelaars aan den
Bannette, 1. (verklw. van banne) Bij de boe- dag leggen; Faire Ia B-, veel kwakzalverij gebruiken.
kaniers een zeker getaistierenhuiden. (Zie de andere —BANQUE,m., Z. BANGI.
beteekenissen op BANNE en BANNEAU.)
Banqué, adj. in. [Mar.] Etre B-, zich op de
Baiiui, e, adj. (en part. passé van bannir) Ge- groote bank van Newfoundland ( Terre-Neuve) ter
bannen, uitgebannen, verbannen.
vischvangst bevinden. Vaisseau, navire B-, schip,
Baiini, m. Banneling, balling, verbannene in.
dat zich daar ter vischvangst bevindt (in tegenstelBaniiie, f. [Jur ] Begterljke afkondiging t. van ling met vaisseau ddbanqué , dat van die bank
verbod of vergunning. Temps de b-s, tijd waarin terugkeert).
't verboden was het vee in de weiden te laten grazen.
Banquer of Luibanquer, v. n. Tussclzen
i Bannier, adj.[Anc. légisi.] Synoniem met de banken of droogten liggen om te visschen: Le
BANAL. - Als subst. in. de aan het dwangregt onder- vaisseau banque of einbanque (in tegenstelling met
worpene (zie BANAL).
débanquer, na volbragte vischvangst die banken
RaHnière, f. Vaandel, vendel n., standaard in ., verlaten).
veldvaan f., veldteeken n., banier f.; - KerkbaBanquereau, m. (verhlw. van bane) [Mar.]
nier, gildevaan, die bij plegtige ommegangen wordt Kleine bank f. (vooral van die, welke bij de Newgedragen. - [ Mar.] Vlag, die de natie aanduidt, foundlandsche bank liggen).
waartoe het schip behoort, nationale vlag f. - Des
Banquerie, f. liet bankierschap, 't bedrijf van
voiles en b- uitwaaijende zeilen, waarbij de schoo- bankier.
ten opgestoken zijn. Mettre les perroquets en b-,
Banqueroute, 1. Bankroet, bankerot n., bankde bramschooten laten los springen of loopen.
breuk t., het staken der betalingen en handelsver(fig.) Se ranger saus Ia b- de qn. , zich aan iemands rigtingen van een' koopman of handelshuis wegens
zijde scharen, zijne partij kiezen. (Loc.prov.) Aller (wezenlijk of voorgewend) onvermogen om zijne
au levant de go. avec Ia croix et la b-, iemand schulden te betalen. Faire B-, bankroet gaan, banmet alle deftigheid It' qemort (JOOSt, in alle staatsie kroet spelen( (lig. et fain.) Zijn woord niet houden,
afhalen. 11 a fallu loller clwrclier avec la croix et zijne beloften niet nakomen: 11 a fait B- it l'honneur,
la b-, hij is niet dan met veel moeite kunnen aver- hij heeft zijn eerewoord geschonden, tegen de eer
gehaald worden; men moest hem met pauken en gehandeld.
trompetten afhalen. Cent aus Ii-, cent ans civière,
Banqiteroutier, in. Bankroetier, bankerot
neetteitijd raakt de beste adel in verval. - -- Faire tier in. (onteerend woord voor hem, dien 't geldt),
de pennon b-, in rang verhoogd worden. Porter b-, bankbreukige in. Le nom honteux de B- ne deten oorlog trekken. Faire Ii-, zich beroemen, pog- ineure pas au négociant qui na titel que inalheuc1ien, snoeven.
reux. (Fém. BANQUEROUTIERE, bankroetierster.) J3anuii-, V. a. Bannen (wegens misdrijf), ver- Ook als wij. gebezigd: une nation Banqueroutière
-

- ..

-

BANQUET
Bene bankroetspelende natie, een volk, dat eeg

staatsbankroet slaat.

Banquet, m. Groot gastmaal, feestmaal, ban ,
ket n. (fig.) Le b- de la vie, cle feestdisch, de ge
noegens des levens. — [Relig.] Le b- des élus, d(
l'agneau, de bruiloft des lams, de hemelsche geluk
zaligheid. Le b- sacré, het heilig avondmaal, d
communie-tafel. — [Man.] Leiselstoot , leisstoot

stangstoot m., een riempje aan de stang van 't gebit
% 1Ianqueter, V. n. (fam.) De feestmalen bij
wonen, smullen, brassen, slempen, b a n k e t t é r e n
Banqueteur, m. (fam.) Smulbroér m.

Banquette, f. Bankje n., bank f., bank zondes
leuning, opgevulde bank, lange wandbank. [Mar.,
Zware plank waaraan de boeven geketend zijl
en waarop zij slapen (in eene galei) . Garnir urn
salie de b-s, eene zaal van banken, wandbanke7,
voorzien. Jouer devant les b-, voor ledige banken.
voor een klein getal toeschouwers spelen. — [Arch.]
Smalpad voor de voetgangers langs straten, bruggel
of kaaijen, voetpad n.: A Paris lesb-s se nommeni
trottoirs. — Vensterbank f. ; vensterbank -bekleedint
of - beschieting f. — [Fort.] Trap of gang m. achter
eene borstwér•ing, aardverhooging f. aan de binnen zijde des wals, b a n k é t n. — [ €aortic.] Laag hek- o,
staketselwerk ter hoogte van den elleboog.
Bangauier, m. Bankier, wisselaar, wisselkoop
geldhandelaar ni. — Bankhouder m., bij kans -man,
[Mar.] Schip, dat op de bank van New--speln.—
foundland ( Terre-Neuve) vischt en daar de . vangst
inzout (in onderscheiding van de kustvisschers, die
de vangst op 't land drooggin) .
Banquise, f. [Mar.] Opeenstapeling van ijs
pl., die den schepen belet de kust te-schotenf.
naderen.
Banquiste, ni. Kwakzalver, fortuinzoeker m.
Bans, m. pl. [Chas.] Hondenleger m., honden -

stroo n. (Zie ook BAN.)

Ranse, f. Groote teenen, mand f. tot waren-ver-

voer.

Bantanle, f. [H. n.] Javaansche kip f.
Manvin, m. [Féod.] Wijnverkoopregt n., voor

een' heer om al den wijn van zijn-maligreftvn
gewas te verkoopen, eer iemand zijner onderhoorigen den zijne mogt te koop bieden. De afkondiging
van den dag, waarop deze laatsten met den verkoop
mogten beginnen, werd ook banvin of ban à vin
geheeten.
]panza, f. [Mus.] Viersnarige guitar f. der
negers.

Baobab, m. [Bot.] Baobab, apenbroodboom m.,
een verbazend dikke boom met ver[risschende vruch
ten, omtrent welken 14danson vele bijzonderheden
heeft medegedeeld , waarom hij ook a d a n s o ni a
wordt geheeten.
Bapaitane, m. [Mar.] Batiment en b-, uitdruk
weleer gebezigd van een schip, dat niet meer-king,
naar 't roer luistert, 't zij door volslagen windstilte
of door zijn' ontredderden toestand.
Baptc^nne, m. (pr. ba -tème) Doop m , doopsel n.,
doopplegtigheid f. B- par infusion, doop door opgieting, besproeiling. B- par immersion, dooi) door
indompeling. B- par aspersion , doop door besprenkeling. Administrer, conférer le b-, den doop
toe
dienen. Recevoir le b-, den doop ontvangeis, gedoopt worden. B- dune cloche, doop m., inwijding
en naamgeving f. eener klok. — [Mar.] B- des trop iques, de la ligne, keêrkrings-, linie-doop, eene
luchtige scheepsplegtigheid, waarbij de zeevarende,
die voor 't eerst de genoemde liniën passeert, eene
soort van doop ontvangt en aan allerlei balddad-igheden ten doel staat.
Baptiser, v. a. (pr. ba -ti -ser) Doopen, den doop
toedienen. B- une cloche, eene klok doopen, haar
inwijden en een' naam geven. (fig. et fam.) B- Ie
vin, Ie Tait, den wijn, de melk door water aanlengen.
B- qu., iemand water overt hoo fd, op'tlij f werpen;
soms ook iemand een' toenaam, spotnaam bijleggen.
(Prov.) Voilà on enfant difpicile a b-, dat is eene
moeieljke, netelige, niet gemakkelijk te ontwarren
zaak.— [Anc. prat.] B- possession contraire, elk

van zijn' kant bewéren, dat men in 't bezit is. Bson appel, verklaren vóór welken regter men zijne
grieven brengen wil. [Mar.] B- un vaisseau, een
schip doopen of inzégenen, eer het- van stapel loopt
(idi Roomsche landen in gebruik).

Baptismal,
al, e, adj. (pr. ba -tis -mal) Tot den

doop behoorende: Eau b-e, doopwater, vontwater n.;

--
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Fonts baptismaux, doopvont f. (Alleen in de laatste
uitdrukking heeft dit woord een meervoud.)
13aptistaire, adj. (pr. ba-tis-taire) Tot eten
doop betrekking hebbende: Registre b-, doopregister,
doopboek n. Lever son extrait b-, zijne doopcedel,
zijn doopbewijs ligten. — Ook als subst m. voor doopter en doop -extract n., doopceêl f.
aptistere, m. (pr. ba-tis-tère) Doophuis n.,
pel f.
Baquet, m. (verkl. van Bac) Kleine bak m.,
tobbe f., kuipje, vlootje n. (bij verschillende ambachten in gebruik). [Chaudr.] Elk nog onafgewerkt
stuk vaatwerk. [Gray.] Kist, waaruit het sterkwater op de plaat vloeit, etskist f. — [Jard.] Zaaio f plantbak (inz. voor uitlandsche zaden) .— [Imprim.]
Holle bak of uitgeholde steen, waarin het papier
wordt vochtig gemaakt, mout f. [Phys.] B- magnétique, magnetisch baked n., een toestel, waarvan zich
de eerste magnetiseurs bedienden.
Ilaquieter, v. a. Water uit een vat scheppen,
uithoozen, uitscheppen; — met een hoosvat begieten.
Baqiiettes, f. pl. [Tech.] Trektang f., waarmedee
de metaaldraad door het trekijzer wordt gehaald.
Baquetures, f. pl. Lekwijn m., de wijn, die
bij 't aftappen in de onder den kraan geplaatste bak
druipt.
Baquier, m. [Com.] Smirnasche boomwol f.
van geringe hoedanigheid; — ook de naam der plant,
die ze voortbrengt.
Baquois, m. [Bot.] Soort van planten, naar
de ananas en palmboomen gelijkende.
Bar, m. [Tech.] z. BARD. — [H. n.] , Zeebaars m.
(op de kusten-. van Guyenne en Bretagne loup, lou

Yópko

-bine

geheeten). -- [Bias.] Barbeel m.

Baracan of Bouracan , m. Barkan of
herkan m., zekere grove kamelot.
Baraelhois, m. K1 'i /E(' hr, rre/i in r,rontert' (vooral

gebruikelijk op (lee l; l(.'.t,•/' t'(li( T'rrr-.
's'du e).

Baratlas, m. [Hort.] Roodbruine anjelier m.
Baradine, f. [Agric.] Heuvelgreppel m. ter

afleiding van het water.

Baragonie, n7. (fam.) Bedorven en onverstoonbare taal, brabbeltaal, kromtaal f., koeterwaalsch n.
Baragoisinage, m. (fans.) Het brabbelen, onverstaanbaar spreken; ook z. v. a. BARAGOUIN.
1$aragoatiné, e, adj. (en part. passé van ba
Lapgage, discours b-, onverstaanbaar-ragouine)

uT-tgebragte taal, redevoering f.
B aragoniner, v. a. (fans.) Kromtongen, brabbelen, koeteren, toeterwalen. — Ook als v. a.: B- une
langue, eene taal radbraken; B- un discours, Bene
rede uitbrabbelen, onverstaanbaar voordragen.
Baragoiiineur, m. , -erase, f. (fam.) Brabbelaar m., -ster f., kromtong m. en f. — (Voor 'tm.
zeide men vroeger ook baragouineux.)
B arandage, m. [Pèche.] Soort van verboden
vischvangst f.
orange, f. [Tech.] Muur van eenen zout
-ziedrsovn,
welke de houtskool afscheidt.
Baragne, f. Hut f., houten huisje n., veldbot,
soldatenhut, legerhut, bar a k f. ; — slecht gebouwd
huis, krot, nest n.; — bergplaats, loots,, f. — Dienst
gebruiken 't woord ook smalend van een huis,-boden
waarin zij schralen kost hebben of gering loon trekken; — ambachtslieden van een' winkel, die niet
dan slecht werk levert.
Baraquué, e, adj. (en part. passé van baraquer):
Régiment b-, In veldhutten gelegerd, gebarakkeerd
regiment n.
Baraquenlent, m. Het légeren in veldhutten.
B araquer, v. it. Veldkutten bouwen, daarin
rijn verblij f hebben, ba r a k k Ir e n: Les soldats ont
-

baraqué dans la campagne . - BARAQUER , V. a. In

veldhutten doen huisvesten: On a baraqué les sol lats dansla plaine .- SE BARAQUER , v. pr. Zich veld-

lutten bouwen, zich daarin vestigen: Les soldats
,e sont baraqués dans la campagne.
Baraquette, f. [Mar.] Schildpad f., scheepsblok

5oven in het stengewant voor de marstoppenanten,
riftalie f. — [Méd.] Naam eener in 1761 algemeen
ieerschende katarrhale ziekte.
Baraquille, f [Cuis.] Gebakn. met vleeschvan
9atrijzen, hoenders enz. gevuld, patrijzen, hoen
-lerpastif.
Baratuus, m. [H. n.] Soort van rat f.
Barate, f. [Mar.] — Zwichtserving f. op de
orderzeilen.
Baraterie, f. [Mar.] Kwade trouw f. van een'
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scheepskapitein of schipper, bedrog n. met de koop Ii-, scheerdagen, dagen, waarop men zich scheert of
moedwillige schipbreuk f. , in 't alge--manswre, laat scheren. — ( fig. et fam.) Une jeune b -, een vlasmeen elk feit tot benadeeling der reelers of assu- baard, melkbaard, een jong mensch zonder onder
11 a la b- trop jeune pour cette place, hij-vindg.
radeurs. Het woord is gevormd van 't nu ongebrui,
kelijke barat , barate , dat bedriegerij , sluikerij, is nog te dong, te onervaren voor dien post. Une bvalschheid beteekende, en door de zeelieden ook ge- grise, une vieille b -, een grijsbaard, graauwbaard,
bruikt werd voor de opgave van een' valschen weg een man van zekeren leeftijd, dien men niet veel telt,
een suffer. (Loc. faro et prov.) Faire b- it qn ou à
of koers in stede van den waren.)
f Barateur, -ease, Bedrieger m., bedriegster f. qc., iemand of iets het hoofd bieden. Faire b- de
Barathre, m. [Hist. any.] Afgrond; draai kolk, loin a qn., iemand grof of kwalijk bejegenen. BPien étuvée est à demi rasée, een goed begin is
maalstroom m.; — ook somtijds de hel f.
't halve werk. Avoir one b- de bouc, een' boksbaard
B arattage, m. liet karnen.
hebben,
alleen onder de kin een baard hebben. Je
Baratte, f. Karn, boterkarn, karnton f.
Baratté, adj. (en part passévan baratter) Du m'en torche la b-, ik geef er niet om; ik wasch er
de handen van af. Faire qe a la b- de qn., iets in
lalt b -, gekarnde melk, karnemelk f.
iemands tegenwoordigheid en als om hem te trotséren
Baratter, v. a. Karnen, boterkarnen.
doen. Dire de. à la 1J- de qn., iemand iets onder
Baratterie, f., z. BARATERIE.
Barbac'ane, f. [Anc. fort.] Schietgat n. (ook den neus wrijven, hem iets in 't aangezigt zeggen.
meurtrière geheeten); — buitenwerk, voorwerk n.— Faire lab- à qn. (eig. iemand scheren) , iemanI de
Arch.] Watergat n., opening in een' muur, die baas zijn, hem uit den zadel ligten. Rire dans sa b-,
ot steun voor een' grond dient, ter afleiding van in zijne vuist lagchen, zich heimelijk ten koste van
een ander verheugen. — [ H. n.] Baard, lange haren
het water.
van zekere dieren aan de onderkaak of aan den
Barbacole, m. (fig. et iron.) Schoolvos m.
Barbacolle, ni. Zeker kansspel n., ook hocca bek: La b- d'un bouc, dune chèvre, de boksbaard,
geitebaard; La b- du chat, de knevels, snorren der
of pharaon geheeten.
Barbacon, m. [H. n.] Zwaluwkoekoek m. van kat. Ook: de baard van visschen, korte graten of
kraakbeenen, die den platvisschen (tarbot, barbeel,
Cayenne en Brazilië.
Barbaj an, m. [H. n.] Volksnaam van den tong, schol) tot vinnen dienen. La b- (frange) dune
kuitre, de baard van eene oester. Les b-s de la banachtuil m.
Barba, one of Barba j ou, f. [Bot.] Een der leine, de walvischbaarden. — Ook: La b- du coq,
de lellen van den haan. — De veertjes onder den snavolksnamen van 't huislook n.
Barbarasse, f. [Mar.] Stopper m., soort van vel van sommige vogels. B- de plume, pennebaard, de
veêrtjes aan de schacht der, pen. — [Bot.] Lange,
zwakke hals.
Barbare , ads. (oorspronkelijk : uitheemsch, dunne veeltjes, waarmede zekere vruchten en bloebuitenlandsch, vreemd) Barbaarsch, wreed, onmen- men bezet zijn, La b- des épis, de baard, de angelschelijk, ontmenscht; — woest, ruw, onbeschaafd, tjes der korenaren. — Velerlei plantnamen zijn met
onwetend; — [ Gram.] Strijdig niet de regels of barbe zamengesteld: B- de bouc, boksbaard; B- de
't gebruik der taal, wanstaltig, gebrekkig, oorver- capuein, wilde cichorei f. B- de chèvre, geitebaard;
scheurend. — BARBARE m. Barbaar. m., bij de oude B- de lieu, baardgras n.; B- de Jupiter, dupitersGrieken en Romeinen ieder buitenlander, voor zoo baard, zilverstruik m. (een heester met zijdeachtige,
ver hij eene vreemde taal sprak; een vreemde, on- zilverkleurige bladeren); B- de moine, monniksbaard,
beschaafde, wilde; thans: een wreedaard, onmensch, viltkruid n.; B- de renard, boksdoorn, dragant m. —
woesteling. Rome devint la prole des b-s, Rome Barbe heet ook: het uitgerafelde van eene stof; de
werd de prooi der onbeschaafde volken. (fam.) C'est ruige rand van papier; de ongel jkheden op bewerkte
um b-, 't is een mensch zonder smaak, zonder eenig metalen voorwerpen, die men met de vijl, den steen
of 'tpolijststaal wegneemt; de donzige schimmel op
gevoel voor 't schoonti.
% Barbarennent, adv. Op barbaarsche wijze, confituren en andere dingen, die tot bederf overgaan.
Des b- de dentelle , kanten, strooken aan zeker
wreedelijk, wreedaardig, woest, onbeschaafd.
Barbaresque, adj. Wat in Barbarje thuis vrouwenkapsel. — [ Serrur.] La b- du pène, de nok
behoort, wat de inwoners der Barbarijsche stalen of baard van de schoot, 't getande gedeelte, waarin
betreft: Les états b-s, de Barbarijsche staten, de de baard van den sleutel (la b- de in clé) bij 't omnoord-afrikaansche roofstaten. —(fig.) Faste b -, bar- draaijen vat en de schoot voortschuift of terugtrekt.
baarsche, aan woeste volken passende praal. — — [Man.] La b- on sogsbarbe du clieval, de bene
draagt. — [ Vétér.] Bar--denka,i tg
BARBARESQUE , m. et. f. Hij of zij, die van Barbarije is. Les B-s, áe bewoners der Barbarijsche bes, vleeschachtig gezwel' n., puist f. onder de tong
der paarden, ook der runderen.— [Astr.] La b- d' une
staten. — [H. n.] Barbarjsch eekhorentje n.
Barbaricaire, m. Tapijtwerker m., die met comète, de baard eener komeet, de stralen, die zij
naar dat gedeelte des hemels werpt, waar hare begouddraad en zijde werkt.
Barbarie, f. Barbaarschheid, wreedheid, on- weging haar heen voert. [Mar.] B- dune planche,
menschelijkheid; gruwzaamheid woestheid, onbe- afgezaagd eind van eene plank. Aviron à la b-!
schaa fdheid, ruwheid in denk- en handelwijze, on- bevel op eene galei om de riemen in eenen horizonwetendheid f.— (fig.) Gebrekkige, onontwikkelde toe- talen stand te houden, ten einde gereed te staan
stand m., regelloosheid f. der talen en kunsten. — om op den_eersten wenk te roeijen. B- d'un oordage,
splitsgang m. van den boeg, boeiplank van den voor
[Geogr.] Barbarije.
La sainte-barbe, Sinte-Barbara f., de kon -stevn.
Barbarin, m. [l1. n.] Soortnaam der baard
(ook gardiennerie-stabelkmropgchn
wier kaken met zoogenaamde-vischen,
geheeten); de kruidkamer. Faire sauter la saintebaarden voorzien zijn, zoo als de barbeelen.
Barbarine, f. [Bot.] Soort van kauwoerde f. barbe, den brand in 't kruid steken. Fausse sainteBarbariser, v. n. Vreemde woordvormen ge- barbe, kamer vóór de konstabelskamer. Vaisseau
bruiken , tegen de zuiverheid der taal zondigen, mouillé en b- d'un autre, schip, dat digt voor den
boeg van een ander geankerd is. Appeler, venir
barbarismen begaan.
Barbarisane, m. [Gram.] Fault. tegen de zui- en b -, te gelijk werken (van de kabels gebezigd). Être
verheid der taal, taalvervalsching, vreemde woord en b -, in de nabijheid van een ander schip geankerd
taalwoestheid, wantaal f. (b. v. aréonaute,-vormind, zijn. Tirer le canon en b -, 't geschut over de ver
heen afschieten. -- BARBE, m. Barbarzjsch-schanig
voor aeronaute; ijls réduirent voor ijls réduisirent;
une voix de Centaure voor one voix de Stentor; je paard n. Ook als adj.: Cheval barbe.
Barbé, e, adj. [Bias.] Coq, dauphin b-, haan,
suis froid, voor: j'ai froid; je m'en ai douté, voor:
dolphijn, waarvan de baard eene andere kleur dan
je m'en suis douté enz.)
Barbaron, Barbaron n. Marokkaansche 't lijf heeft.
Barbeau, m. [H. n.] Barbeel, baardv?sch m.
druif.
Barbastelle, f. [H. n.] Naam eener onderaf B- de mer, zeebarbeel. — [Bot.] Blaauw koren
(bluet). — BARBEAU, adj. m.: Bleu b-,-bloempjn.
vaan 't vleirmuizengeslacht.
-deling
Barbat, m. [Mar] Baardscheerder op de galegen. soort van lichtblaauw.
Barbeier, v. n. [Mar.] z. BARBEYER.
Barbe i f. Baard m., het haar van de kin en de
Barbejean, m. [Mar.] Waterstag, n.
wangen van den man : Avoir de la Ii-, een' baard
Barbelé, e, adj. Met welrhakenvoorzien.
hebben. Prendre de la b -, een' baard krijgen. Sa bBarbelet,m. Werktuig om vischhaken te maken;
pousse, zijn baard komt uit. Se faire la b -, zich
scheren. Un bassin à b -, een scheerbekken. Jours de -- nettebreijershaak iii.

BARBELETTE

--

Barbelette, f. (verklw. van barbe) Baardje n.

kleine baard m.

Barberie, f. Het barbiersberoep, 't bedrijf vary
baardscheerder; -- barbierswinkel, scheerwinkel m
Barberot, m. (burl.) Baardschrapper, slecht
barbier m.
Barbet, m. (H. n.) Poedel, waterhond, krul.
hond m. Ook als adj. gebruikt. Un cbien b-. —
BARBETTE f, . Tee f van een' waterhond, wijfjespoedel
— (fam.) Il s'est crotté comme un b-, hij heeft zich toi
over de oorgin bespat, bemodderd. Il le suit comin€
un b-, hid loopt hem als een poedel (overal) na. C'esl
un b-, hij brengt alles over wat h# ziet 0/ hoort. —
BARBET, m. [H. n.] Volksnaam van den zeebarbeel.
Barbets, m. pl. [Hist.] Naam van de overblij fsels der Waldenzen en .4lbigenzen in de dalen
van Piemont. — Smokkelaars, struikroovers der dlpen en Pyreneen.
Barnette, f. Soort van nonnen-halsdoek m.
[Fortif.] Speel- of bankbatterij f. zonder borstwé ring. — [ Mar.] Kabeltouwen n. op de galeen.
Batterie en b-, batterij, welke niet in een vast boord
staat. — ( Prov.) Coucher a b-, zonder bedstede, met
de matras op den vloer slapen.

--

Barbeyer of Barboter, ook Ralinguer,

v. n. [biar.] Killen, slaan, het fladderen der zeilen,
zonder dat de wind ze vult. Les voiles barbeyent,
de zeilen slaan.
Barbican, m. [H. n.] Een naar den baard
(barbu) gel kende vogel van Barbarje, snor--vogel
renvogel m.
4. Barbiche, f. Baardvlok I. in de kinholte,
die men laat staan, terwijl men al 't andere baard
wegscheert.
-har
Barbiehon, ni. (verklw. van barbet) Kleine
of jonge poedel m., waterhondje n. — [H. n.]
Vliegenvanger m. van Cayenne (zekere vogel).
Barbicorne, adj. [H. n.] Met behaarde voel
-sprietn(va
insecten gebezigd) .
Barbier, m. Barbier, baardscheerder m. Un
b- rase l'autre, lieden van 't zelfde beroep bedienen elkaar om niet; de eene hand wascht de andere. Glorieux comme an b-, grootsch als een
barbier. (Sedert het barbiersbedrij f hier en daar
door vrouwen wordt gedreven, heeft men het fém.
barbière voorgeslagen).
lflarbifère, adj. Baarddragend, gebaard.
Barbifier, v. a. (fam.) Scheren, baardscheren.
- SE BARBIFIER, v. pr. Zich scheren.
Barbille, I. [Tech.] Baard m., oneffenheden
aan den rand- der te munten metaalschijven.
Barbillon, m. (verklw. van barbeau) Kleine
of jonge barbeel m., barbeeltje n.; — baard m. van
sommige visschee. — [ Pêche] Weêrhaakje n. aan
den vischhaak. — [ Fauc.] Tongziekte der roofvogels, pip f. - BARBILLONS, m. pl. [14. n.] Plooijen
van het slijmvlies onder de tong van het paard,
het rund, die de bewegingen van dat orgaan bevorderen. [Vétér.] Kleine uitwassen aan genoemd
sl(jmvlies.
Barbillonner, v. a. [Pêche] Den weêrhaak
opbuigen.
Barbipède, adj. [H. n. Met behaarde voeten.
Barbique, f. [H. n.] Soort van meerkat f.
Barbirostré, e, add. [H. n.] Met behaarden
snavel of snuit (van vogels en insecten).
Barbiton, m. Naam van een speeltuig der
Ouden, doorgaans met de lier verward.
Barbole, f. [Ant. milit.] Strijdbijl f. met weirhaken.
Barbon, m. (am.) Minachtend woord voor
oud man, grijsaard, inz. die bij vrouwen den galanten man speelt. — (Loc. prov.) Faire le b-, den
bedaarden, ernstigen man uithangen, te ernstig zijn
voor zijne jaren. — [ Bot.] Baardgras n.
Barbonnage, m. Oudemans-manieren f. pl.,
oudemans-doen n.
Barbonne, f. [H. n.] Een zeevisch, die in gedaante en smaak naar den rivierbaars gelijkt.
Barbot, m. [fI. n.] Steurkrab f.
Barbota, In. [H. n.] Een der namen van den
grooten steur.
Barbote, f. [H. n.] Smeerling, riviergrondel,
barbot m. (loche) (dikwijls verward met
kwabaal (lotte), waarmede hij veel overeenkomst
heeft). — [ Bot.] Een der volksnamen van de paar
-debonf.
pl.
Barboter, v. n. Slobberen, plapperen, snate1
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ren, ploeteren, plassen (zoo als eenden en andere
watervogels in 't water of den modder doen bij 't
zoeken naar voedsel). — (fig.) Met de handen in 't
water plassen; — ook: in den modder loopera en
zich bespatten. (fig.) B- dans la fontaine d'Hippocrène, slechte verzen maken. — [ Mar.] Luieren; Le
vaisseau barbote, het schip loopt lui. (z. ook BARBEYER). — BARBOTER, v. a. (fam.) Mompelen, prévelen: Il barbote je ne sais quoi entre ses dents, hij
mompelt iets tusschen zijne tanden. — Niet meer
weten wat men zegt, de kluts kwijt zijn.
Barboteur, m. Naam der tamme eenden in
tegenstelling met de wilde: Un gastronome estime

pea les b-s en comparaison des canards sauvages,

een fijnproever stelt de makke eenden ver achter
de wilde. - BARBOTEUR, m., -EUSE, f. (pop.) Hij
of zij, die onreine dingen doet, een verworpen leven
leidt, inz. eene stràatslet f.
Barbotière, f. Eendenpoel m. ; — paardendrinkbak m.
Barbotine, f. [Tech.] Kleefdeeg n. der pottebakkers. — [Bot.] Volksnaam van 't Sint-Janskruid of den bijvoet.
Barbotte, f. [H. n.] z. BARBOTE.
Barbouillage, m. Kladderij, morserij f. (in
't schilderen en in 't schrijven); kladschilderij f.,
kladschrift, knoeischrift n. ; — onzamenhangenri
gesnap, verward, onverstaanbaar verhaal n.
Barbouillé, e, adj. (en part. passé van barbouiller) Beklad, besmeerd, bezoedeld.
Barbouillee, f. Kladwerk n. ; alleen fig. gebruikt in de eenigzins platte zegswijze: Se moquer
de la b-, ongerijmde, gekke dingen zeg gen; ook:
zich niet bekreunen aan 't geen de wereld zegt of
aan 't geen er gebeuren moge, zoo men maar zijn
doel bereikt.
Barbouiller, v. a. Op ruwe wijze verwen of
kleuren opbrengen; aanstrijken, bekladden, besmeren, vuil maken, bemorsen, bezoedelen, bederven:
B- une porte, une fenêtre, Bene deur, een venster
aanstrijken, in de ruwe verve zetten. B- Ie visage
a qn., iemands aangezigt besmeren of bemorsen.
B- du papier, papier bekladden, slordig, onleesbaar
schrijven. Cet auteur a barbouillé biera du papier,
die schrijver heeft veel onbeduidende, nuttelooze
dingen geschreven. — Vlugtig schetsen, de losse
omtrekken maken, ontwerpen: B- un tableau, un
dessin, le plan dun roman. — ( fig.) B- une affaire,

eene zaak in de war brengen, haar ingewikkeld
maken, bederven. — Zonder orde of zamenhang
spreken, zonder stijl, zonder geest redenéren; onduidelijk uitspreken, uitstamelen: B- an récit, een
verhaal verward voordragen. B- an compliment,
een compliment uitstotteren, gebrekkig uitbrengen.
- BARBOUiLLER, v. n. Gebrekkig, onduidelijk spreken, stamelen; — slecht schilderen, smakeloos schrijven, teekenen enz., kladden, kladschilderen: Il ne
peut pas dire quatre mots sans b-. Soit qu'il derive,
soit qu'il compose, it barbouille. - SE BARBOUILLEE, v. pr. Zich besmeren, zich bezoedelen, zich

bemorsen; — (fig.) Zijn' goeden naam bezwalken,
zich eene smet aanwrijven, zich zwart maken: — in
geheugen te kort schieten. Se b- de grec et de latin,
zich het hoofd met latijn en grieksch volstoppen.
Le temps, le eiel se barbouille, de lucht betrekt.
Barbouilleur, m. Kladschilder, verwer, aanstrijker; — slecht schilder, knoeier, dozijnschilder;
— slecht schrijver, papierbekladder; — brabbelaar,
onverstaanbaar, verward spreker ni. — BARBOUILLEUSE, f. knoeister, kladster, brabbelaarster f., zij,
die slecht schrijft, schildert, spreekt.
-4- Barbouillon, m., -ne, f. (Synoniem met
barbouilleur) Kind, dat alles met inkt bemorst,
kladder m., kladster f.
Barbouquet of Barbuquet, m. [Vétér.]

Zwarte vlecht f., dauwworm m. aan de neusgaten
en lippen der schapen (ook noir museau geheeten).
Barboete, f. Sirooprjke poedersuiker of cas sonade f.
Barbu, e, adj. Gebaard, een,' baard hebbende,
baardig, dik- of langbaardig. (Het wordt niet enkel
van menschen, maar ook van dieren en van planten gebezigd.) — Barbu, m. [H. n.] Baardvogel,
haardkoekoek m., een schoon vogelgeslacht der
smerikaansche keerkringslanden. [Bot.] Wilde
nardus.
Barbue, f. [H. n.] De gladde tarbot f. (meer
svaal van lijf dan de geknobbelde tarbot) .
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Barbule, f. [Bot.] Tortula f., zekere mossoort.

Kleine haakjes aan de
baarden der vogelpennen.
Barbuilé, e, adj. [Bot.] Met haar of vezelbundeltjes bezet. — Barbuloïde, adj. [Bot.]
Naar tortula-mos gelijkende
— BARUULES, f. pl. [H. n.]

Barbuquet, m., z. BARBOUQUET.

Barbres, f. pl. [Tech.] Oneffenheden aan
gegoten stukken, als zij uit den vorm korven.
Barbute, f. [Ant. mil.] Kinbedekking f. van
den helm (ook mentonnier geheeten).
Bareade, f. Tot inscheping bestemde troep of
transport paarden.
Bareanette of Barquerolle, zeer klein
schuitje.
Barcarolle, f. Varenslied, inz. der venetiaansche gondeliers, gondelierslied n.
Barcasse, f. Slecht vaartuig n.
Baree, f. of Bareel, m. Stuk geschut n., korter en van zwaarder kaliber dan de falkonet, vroeger veel en vooral op zee gebruikt, draaibas, bas n.
Barcelle, f. Soort van tuimelkar f.
Bareelonnette, f. Kinderbedje n., wieg van
bijzondere gedaante.
Barrette, f. Schuitje n.
Bareolongo, m. Lang laagvaartuig n. zonder
dek, met riemen en zeilen, veel bij de Spanjaarden
in gebruik.
Bard of Bar, m. [Tech.] Sterke berrie of
draagbaar f. ter wegvoering van steenen en andere
materialen.
Bardache, m. (obsc.) Schandjongen m.
Bardachiser, v. a. Onnatuurlijke zonde bedrijven.
Bardane, f. [Bot.] Klis f., klaskruid n. (ook
glouteron en herbe aux teigneux geheeten)...
Bardaque , f. Aarden koelkruik , filtreer kruik f. (in Egypte en Nubië).
Barde, in. Bard m., naam der dichters en zangers bij de oude Galliers, Cellen enz. — Lyrisch
heldendichter m.
Barde, f. Voormalig borstharnas n. van een
paard. — [Man.] Langwerpig rijkussen n. — [Cuis.]
Dunne spekreep m., ter omwikkeling van een aan
't spit te steken gebraad of ter bedekking van den
bodem der kastrol.
Barde, e, adj. (en part. passé van barder):
Cheval, chevalier b-, geharnast paard n., ridder
m. Chapon b-, met spek omwikkeld of in spek gebraden kapoen n. en in. — (7g. et fam.) Un homme
b- de croix, de cordons, een man met velerlei ordeteekens overladen, met ridderorden bespekt. Un
homme b- de ridicules, een in ieder opzigt bespottelijk, belagchelijk mensch. — [Blas.] Cheval b-,
opgetuigd paard.
Hardeau, m. [Tech.] Dekplankje n., dek
plankje tot dakbedekking; — ten--spanm.,du
gel m., smalle lat ter ondersteuning der dakpanen. [El. n.] Muilezel, z. BARDOT.
Bardée, f. (van bard) Berrie-vol f.: Une bardée de boas. — BARDEE, f. (van harde), de gezamenlijke spekreepen, waarmede men een vogel of
een stuk vleesch omwikkelt. — [ Tech.] Opgietsel n.,
bepaalde hoeveelheid water, die men in de salpeterkuip stort.
Bardelle, f. Gevuld rijkussen n. of zadel in.
van grof doek.
Barder, v. a. (van harde, wapenrusting) Den
paard een harnas aanleggen; — eene wapenrusting
aantrekken (van de oude ridders sprekende). —
[Cuis.] Met spekreepen omwikkelen. (fig. et fam.)
B- qn. de ridicules, iemand veel zotheden, allerlei
belagchelijkheid toekennen. B- qn. de Croix, de cordons, iemand met kruisen, niet ordelinten als overdekken. - SE BARDER, geharnast worden; — omspekt worden. — BARBEIS (van bard) Op eene berrie laden.
Bardeur, m. Berriedrager; kruijer, vracht
-trekm.
Bardi of Bardis, m. [Mar.] Opboeisel n. op
loopplank
om
een
schip
te
den binnenkant van de
te kielen, zetgang m., boze stelling f.; — ook de
naam der losse beschotten of gévelingen, waarmede
men in een granenladend schip de verschillende
graansoorten gescheiden houdt.
Bardit, m. (pr. bar-dite) Bardenlied n., bardenzang, strijdzang m., strijdlied; gedicht n. in den
geest der oude bardenzangen.

BARILLET.
Bardoire, m. [H. n.] Een der volksnamen van
den meikever.
Bardot, m. [H. n.] Muilezel m. (uit de paring
van een paard en eene ezelin geboren) , inz. de naam
van den kleinen muilezel, die aan 't hoofd van den
anderen loopt en den ezeldrijver draagt. (De naturalisten schrijven doorgaans bardeau) — [Impr.]
Defect exemplaar n. van een boek; pak n. met defecte boeken. — ( fig. et fain.) Zondenbok, pakezel,
wrijfpaal m., hij, op ween de anderen hunne taak
schuiven, of hunne schuld werpen, of die 't gestadig
voorwerp der plagerijen en beschimpingen is.
Bardottier, m. pl. [Bot.] Soort van brijboom m., ook nattier, mattenboom, geheeten.
f Bardon, m. Lompert m.
Barège, f. [Corn.] Niet-gekeperde wollen stof
voor shawls enz., b a r è g e.
Barégine, f. [Chico.] , z. GLAIRINE.

Baréme, m. Een naar den maker (Barrune)
dus geheeten boek met allerlei uitgewerkte beréleeningen; van daar: rekenknecht m., ezelsbrug f.
Baret of Barrit, m. Naam, dien 't geluid of
geschreeuw van den olifant en den rhinoceros draagt.
Baréter, Barir of Barisser, v. n. Schreeuwen als de olifant en de rhinoceros.
Barfond of Barfonts, m. Naam eener stof,
die de Negers van Gambia vervaardigen; — het
van die stof gemaakte schortje.
Barge, f. [H. n.] Oeversnip f. La b- aboyeuse
on rousse, de roode oeversnip. — Hooimijt f. hooiopper m., hooischelf f. ; /moutmijt f. — [Pèche] Platboomde, bezeilde vischschuit f. op de Loire en elders.
— [Mar.] Platboomd vaartuig met een vierkant zeil;
groote oorlogspraauw in de West- Indien; ook rte
naam van de nieuwere volks- of trekschuiten in
Nederland, gemakkelijker en sierlijker ingerigt clan
de oude. — [Iii. n.] Polksnaam van de schol f.
Barguette, f. Veerpont f...— Kas f. ter, bewaring van gebak en bereide spijzen.
Barguignage, m. (fam.) Aarzeling, weifeling f. in 't nemen van een besluit, besluiteloosheid L,
gerammel n.
Barguigiier, V. n. (fam.) Aarzelen, weifelen,
besluiteloos zijn, sammelen; dingen, knibbelen.
Barguigneiir, m. , -ease, f. Sammelaar, wei
-ster, f., draler m., draalster f., talen -felarin.,
-kousin.ef,
knibbelaar m., ster f.
Barguille, f. [Agric.] Een der volksnamen non
de hennepstokken.
Baricaomt of Barriquaut, m. (verklw. veil
bard en barrique) [Tech.] Vaatje, klein vat, klein
fust n.
Baricoïe, Baricoite, Barimetre, Bariphonie enz., z. BAItY—.
Baricot, m. [Bot.] Vrucht f. van den ba'ri-

kotboom; drank n1., uitode vrucht bereid. — Ban.
cotier, m .Barikotboom in., zeer groote vruchtboom
op Madagaskar.

Bariga de Manre, f. [Coco.] Bariga, f., soort

van oostindische zijde.

Barigel, Basisel of Barizel, m. I-Ioofdm n

der sbirren of geregtsdienaars te Rome, te Modena.
Barigoule, f. [Bot.] Zekere eetbare paddestoel m. — [Cuis.] Gevulde en tusschen spekreepjes
gestoofde artisjokken.
Barigue, f. [Pèche.] Kegelvormige fuik f.
Baril, m. (pr. ba-ri). Vaatje, tonnetje, klein
vat n., inhoudsmaat van verschillende grootte voor
eiken handelstak. — [Mil.] B- foudroyant, storm vat n., spring- of vuurton f., die men op de belégeraars laat rollen. B- à bourse, beursvaatje n., met
leder bekleed tonnetje, waarin de kanonniers het
fijne kruid bergen. B- à mêche, lontvat; B-s ardens
of artificiers, bliksemende vaten, op branders in gebruik. [Artif.] B- de trompes, pompvuur, water vat n. der vuurwerkers, een rond hout, waaraan
vele niet vuurwerk gevulde pompbuizen zijn bevestigd. — [Tech.] Soort van bank of zaagbok der
kuipers. — Pak n. van 450 bladen blik.
Barillage, m. Al wat het maken van vaatwerk betreft ; — gezamenlijk scheepsvaatwerk ,
scheepsfust n.
Barillard of Barillar, m. Bottelier, keldermeester op de galeijen; — kuiper van klein vaatwerk
in de arsenalen.
Barille, f. [Bot.] Barilla f., algemeene naam
der zeeplanten, waaruit men soda bereidt.
Barillet, m. (verklw. van baril) Klein vaatje n.

BARILLETJ IR
-- [Tech.] Trommel f. der horlogiën; — tonnetje n
van goud, ivoor enz. (bij goudsmeden, ^uer eliers) —
Houten koker m. voor den maatstok tvtouwsla,
gers. -- [Anat.] Trommelholte f. van het oor.— [Hy
drauI.] Pompbuis f.
Barilleur, m. Vatenmaker, kuiper m.
Barillon, m. Gesteeld schepvaatje n. (der pia•
teelbakkers). — Soort van vochtweger m.
Bariolage, m. Smakelooze, bonte kleurenpa
ko ppeling f. van onzamen--ring,kaelbothdf.;—
hangende denkbeelden, regellooze beschrijvingen, zon
uitdrukkingen in een letterwerk.
-derling
Bariolé, e, adj. (en part. passé van barioler)
Bont, kakelbont, vreemdsoortig,wonderljk: Tableau,

Habit b- ; Style b-.
Barioler, v. a. Met verschillende, slecht zamen -

passende kleuren beschilderen, kakelbont verwen. —
(fig.) B- son style, zonder smaak, zonder gelijkmatig
schrijven, in een' bonten stijl schrijven.
-heid
Bariolure , f. Vlek f. , spikkel m.; z. v. a.
BARIOLAGE.

Barique, f ., z. BAnRIQUI,.
Basisel, m., z. BARIGEL.
Bariste, m. [H.n.] Spechtmees f., notenkrakerm.
Barite, f., z. BARYTE.

Bariteau, m. [Corn.] Grof amerikaansch doek,

buildoek, zeefdoek n.

Bariton, m., z. BARYTON.
Barium, m. (pr. ba-ri -ome) [Chim.] Barium n.,

metallische basis der barytaarde of zwaaraarde.
Barizel, m., z. BARIGEL.

BargBlade, f. [Agric.j Mengsel van tarwe,
haver, erwten, boonen, dat men ondereen zaait, om
het later als voeder voor 't vee te gebruiken.
Barlin, m. [Tech.] Knoop m., dien men aan
't begin of 't einde van een stuk zijde legt om het te

twijnen.

Barlong, m. [Agric.] Vat, waarin de uitgeperste wijn vloeit, mostvat n.
Barlong, ue, adj. Langwerpig, maar onregelmatig vierkant (doorgaans van kleedingstukken gebezigd), aan de eene zijde breeder dan aan de andere,
scheef: Un manteau b-, une robe b-ue.
Barlotière, f. [Tech.] IJzeren dwarsroedje n.
aan glasramen.

Barnache , Barnacle , Barnaque 01
Barniele, f. [B. n ] Rotgans, zeegans I.
Barre, f [Tech.] Zouthuis n., plaats in een

zoutwerk, waar het zout gemaakt wordt.
Barniele, z. BARNACHE.

B arocher, v. a. [Peint.] Een' omtrek onzuiver
aanleggen; den grond met verw bezoedelen.
Barornacromètre, nl. [Mid.] Zwaarte- en
lengtemeter, b ar o m a k r o m e t e r m., een werktuig
ter bepaling van de zwaarte en lengte van een pas
geboren kind.
Baromètre, m. [Phys.] Barometer, luchtweger, luchtdrukkingsmeter, zwaartemeter m., weerlas n.
Barométrique, adj. Wat den barometer betreft: Observations b-s, waarnemingen met den
barometer.
Barométrographe, m. Barometer-uurwerk
n., een werktuig, dat zelf de veranderingen in de
luchtdrukking aanteekent.
Barométrographie, I. Barometer-beschrijving f. ; ook: de kunst om waarnemingen met den
barometer te doen.
Baron, m. -ne, f. Baron, vrijheer m.; barones, vrijvrouwe f. (Het fém. baronnesse is in onbruik
geraakt.)

Baronnage, m. De vrijheerlijke waardig

rfjksedelen.

weleer: de gezamenlijke-heidf.,tbaronscp;—

Baronnet, m. Baronet m., engelsch edelman,
die in rang het midden houdt tusschen den rijks
(peer) en den ridder (knight), en die den titel-baron
Sir voer zijn' doopnaam voert.
Baronnial,e,adj.Vrijheerlijk, baronniaal:
Droits baronniaux, vrijheerlijke regten.
B aronnie , f. Barong f., vrijheerlijkheid f., 't
gebied van eengin baron.
Baroque, adj. Schee frond : Perles b-s, niet
zuiver ronde paarlen. — (fig.) Onregelmatig, ongelijk,
zonderling, grillig, vreemd, zot, belagchelijk, met
allen re g el strijdig: Accoutrement b-, wonderlijke,
zotte kleeding, opschik; Expression b-, vreemde,
zonderlinge uitdrukking. — Ook als subst. Le ba-
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roque, het grillige, zonderbare, met alle regels

strijdige.

Barosanème, m. [Phys.] Windkrachtmeter m., een werktuig om de kracht des winds te
bepalen. I
Baroscope, m. [Phys.] Baroskoop m., een
hoogst gevoelige barometer, d. i. die de minste ver
-anderig
dampkring aanwijst.
Barot, m. [Mar.] Rib of dunne balk, ver dekbalk, dekbalk, rn., draagbalk van 't verdek. (Die
van 't eerste verdek worden b a u x geheeten.) —
B- de coltis, balk van de luizenplecht.
Barote, f. [Minér.] Vroegere benaming voor
BARYTE.

Baroté, e, adj. (en _part. passé van baroter)
[Mar.] : Vaisseau b-, schip, dat tot de eerste dek

-balkenisvogtuwd.
Baroter, v. a. [Mar.] Een schip tot aan de eerste dekbalken volstuwen.
Barotin, m. (verklw. van barot) [Mar.] Ribbetje, dekbalkje n., kleine verdekbalk tusschen die
van 't eerste en tweede verdek. B- d'écoutille,
scheerhoutjes in de luiken. B- de caillebotis, ribben van den rooster, roosterwerk n.
Barotte, f. [Agric.] Oogstkuip f., vat met
ijzeren hoepels voor den wijnoogst. [Chim.] Protoxyde of eerste oxyde van barium.
Barque, f. [Mar.] Bark f., klein vaartuig n.,
schuit f., zee- o f revierschip van weinig inhoud (op zijn
hoogst 1i0 ton) , met of zonder verdek, voerende van
een tot drie masten, en dienende tot kustvaart, tot ligten der koopvaardijschepen, tot vervoer, overvaart,
vischvangst enz. B- de transport, transport- of ver
n.; B- de passage, overvaartschip n.; B--voerschip
de pêcheur, vischschuit, visscherspink f.; B- à eau,
waterschuit f.; B- d'avis, adviesschip, adviesjagt;
Barque en fagot, gemaakte sloep, waarvan alle
stukken aan boord zijn, om gemakkelijk te kunnen
medevoeren; B- de vivandier , kaaidraai f.; B- de
chasse f., ,achtschuitje n. B- droite! zit regt in de
sloep ! — (fig.) Conduire lab-. eene zaak, eene onder
besturen; Bien conduire sa b-, zijne zaken-nemig
goed besturen of te roer staan. — [Myth. et Poés.]
La b- de Caron, La Ii- infernale, b- fatale, Charons boot f., de schuit, waarmede Charon de zielen
der afgestorvenen over den Styx naar de onderwereld voerde; de dood. Passer la b-, sterven. —
[Teeh.] Zijdeverwerskuip f. — [Brass.] Vierkante
brouwersbak voor het aftreksel uit de brouwketels.
Barquée, f. Schuitvol f.; Barquée de lest,
schuit vol, welke op 1000 ned. ponden of kilogrammes gerekend wordt.
Barquerolle of Barcarolle, f. (verklw.
van barque) [Mar.] Pleizierboot f. van bijzonder
maaksel op de lagunen der Adriatische zee.
Barquette, f. (verklw. van barque) Roeischuit,
boot f. — [Pátiss.] Schuitvormig gebak n.
Barracol, ni. [H. n.] Spiegelrog f. (met eerie
oogvormige vlek op elke borstvin, ook mie miraillet
of miralet geheeten).
Barrage, in. Het afsluiten, versperren (van
eene straat, rivier, haven); — slagboom, sluitboom,
tolbeem; stroomdam m.; tol-, hek-, straat-, bruqgegeld n., tol m. — [Com.] Soort van gewerkt of
gemodelleerd lijnwaad n.
5 Barrager, ni. Tollenaar m., ontvanger van
het tol- of hekgeld.
Barragiste, m. Werkman aan de versperringen of afsluitingen.
Barralet, m. [Bot.] Volksnaam der muskaat
-hiocnt.
Barras, m. P nboomhars f. en n.
Barre, f. Staaf, stang, spijl f. B- de bols,

houten stang; B- dor ou d' argent, staaf of baar f.
goud of zilver; B- de fer, staaf ijzer; De lor, de
l'argent en b-, staafgoud , staafzilver n. -- ( fig.)
G'est de lor, de l'argent en b-, dat is zoo goed
els gereed geld : men kan op de betaling van dat
napier, op den verkoop van die waar rekenen. Cet
f^omme est raide comme une t- de fer, of Cet
homme est use b- de fer, eest use b-, die man
^s onverzettelijk, onbuigbaar. — [Tech.] Dwars'tout, bodemstuk n. eever ton. E- d' appui, balie,
ior.stleuning f. B- de godet, draagijzer n. der
lakgoot. B- dune porte, dune fenêtre, sluitboom,
ioomn, deur-, vensterboom, grendelboom m. B- de
Manche, klamp m. om 't vaneentrekken der planken te beletten; B- de soudure, soldeerstang f.
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- iBlas.] Boar, keep f., dwarsbalk in. , dwarsstreep f., die over 't schild van de linker naar de
regter zijde loopt (vgl. bandy). - [Chas.] B- da
sanglier, onder/wak f. van 't wilde zwijn. Armes de
Ia b-, slagtanden m. p1. - {Faue.] Naam der zwar
te strepen op den staart eens sperwers. - [Impr.]
Kruis n., ijze
ren dwarsstaaf in liet drukraam;
tormaathout a. - [Lath ] Brug f., dwarshout a.
boven de tanienten of hamers der klavieren (ook
chapiteau qeheeten) . - [Man.] Stalboom, standboom, latierboom m.; ook dat gedeelte van de
kaak eens paords, waarop de stang van 't gebit
draagt. - [ Mar.] Naam van velerlei stukken
hout in de zamenstelling van een schip: B- 1' areasse of de irourdi , hekbalk, dwarsbalk m. aan
den spiegel. B- aeculde, spiegelwrang as., B- de cabestan, spilboom, windboom m., windspaak 1. B-s
de cuisine, ijzeren stangen (in de kombuis) , treeft I
B-s d'écoutille, scheerhout a. in de luiken; ijzeren
stangen, waarmede men de luiken sluit, beugels over
de luiken. B- d'dcusson of barre au bout de
l'étambot, bovenste hekbalk, patrijsbalk. B-s de
hune, salingen, marssalingen L p1. B- traversidres
de Irune at de perroquet, dwarssalingen. B- du
gotiverilai], lreli;rstok m., roerpen I. B-s de PiIflneaux I'écoutille, klampen van de luiken. B-s de
prisonnier, ijzeren stanen van de boeijen. B-s de
perroquet ofcroisettes, bramsalingen. B- de pont,
dekworp in. B-s de porte, klampen. B-s de sabord,
poortleggers. B-s de la soute da maître canonnier,
balk in de piek. B- de rivière, baar of droogte 1.
voor eerie rivier, steenrif a. B- de pompe, ijzeren
pompstang. B-s de trulingage, zwichtingbouten.
B-s de viievaux, spoken van liet braadspit. BfraacIe, roes-pen zonder rad. B- de port, sluit boom,
havenboom enz. B- an vent te loefwoard, aan
boord uw roer! B- droite of droit la ii-!
Midscheeps liet roer! regt liet roer! - [Géogr.]
Zandbank, plaat, baar f. dwars vóór den mond
eener rivier: - ook de naam van een verschijnsel aan den mond der groote rivieren, bestaan
de in eene kooqe, dwarse, voortdurende golving,
te weeg gebragt door de botsing van het ofstroomend rivierwater en de bij vloed oploopende zee.
- [Jar ] Balie. t. Etre appelé a lab-, Compa
raltre P Ia ]b -, vóór de balie, vóór de regtbank geroepen worden, verschijnen. - [ L oc. prov.] Tenir
Ir- (bonne b-) P qn., iemand weerstaan, krachtig
weirstand bieden. - Pennestreep, potloodstreep,
schrap t. om door te halen, te onderstrepen, te kenmerken, doorhaling, onderstreping, oanstrepisrg I.
Cat écolier ne fait encore pie des b-s , die scholier
schrijft nog maar strepen, hanepooten. -- [Mus.]
Maatstreep 1., opstaande streep aan 't einde vein
elke maat. - irAluras, f. p1. [Jeu] Diefjesspel,
krijgertjesspel a. Jouer aux ii-, liet diefjesspel spelen; (fig.) elkander zoeken zonder te vierden. Toucher lu, aan 't stek, aan demeetzijn, inveiligheid
zijn. Avoir I) sur (Jfl., het voordeel, de overhand
op iemand hebben. (Prov. et fig.) Ne faire que tondier b-, zich maar even ergens ophouden, komen
om dodelijk we/v henen te gaan.
Barré, e, acij. (en part. passé van barrer) Met
een' sluitboom gesloten; versperd, belemmerd. [Aunt.] Dents b-s, kiezen met uiteenstaande of
kromme wortels. - [Bias.] ECU ii-, schild met een
of meer van de linker naar de repter zijde loopende
strepen, gekeept schild a.; - Barié-handé, met Icepe)( (311 balken , met koek- en schoudersneden voorzien.
Bai-i•é, Ia. [H. a.] Soort van meirvalm., zekere vise/i.
Bal-rean, m. (verkiw. van barre) Kleine sluitboom rn, venster-stang, traliestang, spijl; stoelsport 1.; boom , zwengel m. der drukpers. - [Prat.]
Balie, v.ierschaar, pleitzaal, geregtszaal f.:
quenter, banter ie b-, vele processen of regtszaken
om handen hebben (als partij of als zaakvoerder).
L' éloquence du 1-, de welsprekendheid der pleitzaal, regtswelsprekend/ieid. I. De gezamenlijke advokaten, de advokatesistand m. Suivre ie b-, zich
(urn de balie, aan 't beroep van advokaat wijden;
Quitter Ie Ii-, de balie vaarwel zeggen, niet meer
pleiten, de praktijk opgeven; 11 est I'honneur du b-,
hij sire/ct den advokatenstancl tot eer. - [Phys.
Barceaux inagnutiques nu aimantés, rnagneetstaa jes, a. p1., sta/en staafjes, waaraan men de magnetische krocht heeft medegedeeld. - [Mar.]
-

-

-

-
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Bstrrefort, rn. Denneblok a., dikste stuk hout
van den denneboom.
Barrement, rn [Vdtér.] Toeschroeijing, onderbinding der aderen van een paard.
Barrer, v. a. Pan achteren met een' sluilboom
voorzien, den sluitboom aanleggen, den boom doen
(op een venster, eene (leur). B- na chemin, un
passage, une rue, een' weg, een' doorgang, ccvie
straat met een' slagboom afsluiten. - Belemmeren,
versperren, ontoegankelijk maken: Les sables barrent i'entrée tin port, het zand verspert den ingang der haven. Une large rivière harrait leur
chemin , eerie breede rivier belettede hun verder
te gaan. - [Loc.] B- le cherinin P qn., iemand
in den weg treden, hem den doorgang afsnijden;
(fig.) iemand dwarsivoornen , hinderpalen stellen, /iem
beletten zijn voornemen uit te voeren. - B- un mat,
une phrase, een woord, een' zin door/ia/en, doorschrappen. (Alen zegt liever rayer.) - [Corn.] Bun article sur son livre, een' post in zijn boek
doorhalen (als teeken van betaling). - [Tech.]
Van klampen, regels of dwarshouten ter versterking voorzien (b. v. ccve tafel, den bodem vaneen
vat enz.) - [ Mar.] Het roer Ie veel omwerpen,
slee/it sturen. B- un vaisseau, een schip stoppen, ophouden. - [Man.] B- les chevaux, de paarden
door stalbooinen scheiden. - [Vétui.] B- les velnes, de aderen toeschroeijen of onderbinden. [Hvdr.] B- une rivière par rune digue, eene vivier afdammen - [Chas.] Le ebien barre, de
frond weifelt in de keuze van zijn' weg. - SE BAIlRER, v. pr. : Se Ii- le passage, elkander den doortoet beletten.
Barreton, m. (verkiw. van barre) - [Tech.]
Dwarshoutje, klampje, regeltje a.
llari-étone, f. lVa(nn der muts van den groatmeester der Maltezer orde.
Barrette, t. Barret of baret f., kleine, ongeronde muts, inz. de roode kardinaalsmuts t., kardi'naalshoed m.; doctorsmuts, doctorskap I. Receveil Ia h-, tot kardinaal benoemd worden, den
kordinaalshoed krijgen. (Aiic. bc.) Parler a Ia b
de qn., met iemand zonder omwegen, onbeschroonid
spreken, hem iets onder den neus wrjven - [ Hon.]
Stiftje, spijltje, veirstiftje, raderspeekje a.
Bari-eur, m. [Chas.] Hond m., die op de jagt
der reebokken, der patrjzen afgerigt is.
Ban -i, Z. BARRY.
Barricade, t. Wegafsluiting, straatversperring, straatschans, b arric ade I., in der haast
opgeworpen verschansing van vaten (barniques),
booinen, palen, keisteenen, karren, meubels enz.;
om eenen doorgang af te sluiten en te verdedigen,
- veeleer kettingen, die men bij zekere gelegen/reden vóór den ingang der straten spande. - [Hist.]
Journée des b-s , dag der barricaden, barricadendag m., naam, dien in de fransc/re geschiedenis de
lBde Mei 1588 draagt, wegens een met straatversperring qepoarde opstand, die Hendrik III. noodzaakte uit Parijs te vlugten. Les b-s de juillet, de
Julej-barricaden, de Julj-omwenteling (van 1830,
-

,

in Frankrijk).

Barricade, e, adj. (en part. passi van barricader) Versperd, verschanst: Rue b-c.
Bai-i-ieader, V. a. Den toegang versperren,
met versperringen afsluiten, verschansen, b a r r i
B- une rue, une porte. - BARRIcA--cadéren:
DER, V. n. Straatversperringen maken: - SE lIARRICADER, V. pr. Zich achter barricaden verschansen; den toegang tot eene v/crate , naar men zich
bevindt, op alle mogelijke rij:' beiiiiirjiil[j/eeu; (/1g.)
zich in Zijne kamer, zijn Ira is opus ikii, Urn nieneoiid bij zich te ontvangen.
Barrier, m. [Mona.] Schroefboorndraaijer In.,
werkman, die den hefboom der muntschroef draait.
Barrière, I. In 't algemeen al wat een' toegang afsluit, lick n. , slagboom, draaiboom, valboom. nu., /ianiei f.; - tolboom rn., tot/i.e/c a. Les
b-s of Les droits de Ii-, het straatgeld, weggeld,
to&qeld n. Fiauder les b-, den tol ontduiken. Toegang, ingang m. eener stad, t :ij riet of zonder
hek of slagboom; - (weleer) aijliiiling ran eene
renbaan of een strijdperk. - Grensweer, grensvestinq f.; voormuur, sc/iutsmuur m. : La mer et les
Pynmndes servent de ir -s a lEspagne, de zee en de
Pyrenekn dienen Spanje tot schutsmuren. Le Rhin
est une b- naturelle entre Ia France et l'AlIe

rnagne, de Rijn is eene natuurlijke grensscheiding
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tussciten Fran1îijk en Duitscidand. - ( fig.) kiln- (Ie eb of ebbe. Batterie basse, onder batterij. Basses
derpual m. leletseln., belemmering, verhindering I. vergues, onderraas.— (/1g.) Les eauxsontbasseschez
tegenstand rn : Je plévois de puissantes b-s, Ik lui, 't is met hem aan 't ebben, zijn geld raakt op;
voorzie zware beletselen, groole hinderpalen. Met- - Le jour est bas, de dag loopt ten einde, de avond
tre des b-s a Ja puissance de qn , iemands rnakt valt; Le temps est bas, het weder (de lucht) is
perken zetten, beperken.
digt betrokken, liet dreigt te régenen; Avoir Ia vue
Barrillat, ITO. [Mar.] Ruangast m.
basse, bijziend, lsortzigtig z'jgn, niet dan van nabij
Trammel
f.,
waarin
de zien; Un ton bas, een lage, diepe toon. (fig.)
Barri llet, iii. [Tech.]
veêr van een horologie ligt.
Faire parler qn. dun ton plus has, iemand eene
Barriquaut, iii. (verluiw. van barrique), z bescheidener, nederiger taal leeren voeren, hem
BARICAUT.
den mond wat snoeren. - Uric corde trop Rasse,
Barrique, f. Okslioofd, stukvat; sctteepswa- . cone te laag gestemde tnaar; Parler a voix Rasse,
tervat n. [PêcIie] Soort van net a. voor etc zacht spreken; Avoir la voix Rasse, zacht van stem
la?npreijen- ofprihkenvangst. - (Loc. prov.) Etre zijn, niet lsid kunnen spreken; Chanter a Rasse
gros comme one b- , nittermate dik zijn. - [Mar.] note, niet zachte, onderdrukte stem zingen; (fig.)
Barriques a feux, bliksemende vaten.
Prier Dieu a Rasse note, God in stilte bidden.
Ilarrir, Uariisser, z. BARETER.
(fam.) Dire des injures a Rasse note, scheldwoor
Barns, 111. [H. n.] Groote orang-oetang, den mompelen. - [Liturg.] Messe Rasse, stille,
boschrnensc/s m.
gelezen mis (in onderscheiding van rnesse haute,
Jiarrit, Z. BABET.
gezoagen mis). (fig. et fans.) Dire des messes
Bairoir, m. [Tech.] Zwikboor t. (der kuipers). basses, mompelen, tusschen de tanden prévelen, in
Barrollenient, ni. [fur.] Uitstel a., vertra- zich zelven morren. - ( fig. et fam.) Avoirl'oreille
ging t. in regtszaken.
Rasse, de ooren (de vier/een) laten hangen, beBarroHner, V. n. Synoniem met BARRIR.
schaamd staan, vernederd, verootmoedigd zijn. Barros, m. [TVlindr.] Zegelaarde t., waarvan (Prov.) Avoir Ie coeur fuut et Ja fortune Rasse,
men in .Spasje koelvaten maakt.
een hoog (tr („ tsch) hart en cone platte beurs hebben.
Barrot, rn. [Mar.] , Z. BAllOT. - Vaatje in. Faire main Rasse cur ure chose, iets in beslag neVOOP de gezouten ansjovis.
men, zich gretig van iets meester maken; (fig. et
Ilarroter, Ilarrotin, [Mar.], z. BAllOTER,
.) iets zonder verschooning beoordeelen, hikeBAROTIN.
- [Mi ] .] Faire main Rasse sur l'ennerni, den
Barriire, f. [Tech.] Dwars/leut a., dwars- vijand over de kling jagen, geen genade (kwartier)
spaan ni. eener luit.
geven. Etre en Ras Rge, in de kindschheld zijn. Barrutines, f. p1. [Corn.] Soort van perzi- Laag, minder in rang, in waardigheid: Le Ras
sche zijdestof f.
elergé, de lagere geesteljkheid. Les Ras officiers,
Barry, rn. [Agric.] Jong geitvarken a., jonge de onder-officieren; de mindere ambtenaren. Les
beer III., ongesneden mannetjes varken.
basses classes dun collège, de Ia sociëté, de lagere
Bars, M. [H. a.] Z. BAR.
klassen van een collegie, van de maatschappij. Le
Barse. f. Tinnen dos t., waarin de thee uit Ras Rout de Ia table, het lager eind Van de tafel
China komt.
(in tegenstelling met le tiaut Rout, het boven eind,
Bartavefle, 1. [H. n. ] Steen/seen a., griekde eereplaats). La chamRre Rasse, het lagerhuis
sche patrijs, roode patrijs in.
(in 't engelsch parlemenl). Le Bas-Empire, het Iailarycole, Barcoïte, f. [Méd.] 1/ard/wo- tere Ilomeinsche rijk, het tijdperk van 't verval
righeiet f., eerste graad van doofheid.
des .Romeinschen vp/is (ook bas siècles, Ras temps
Baryinétvie, f. [Plsys.] Zwaartemeting f., geheeten) . Un maître des basses oeuvres, een deelsbepaling der luc h tzwaarte.
putruimer, nachtwerker. - Laag, hangend, ligIJaryphonie, f. [Méd.] Zware, belemmerde gend (in tegenstelling met hetgeen opgerigt, staand
uitspraak f. -- Baryphoiique, adj. Zwaarten- is : Ii sen va Ia tête Rasse, hij gaat met gebogen
gig, belemmerd van uitspraak.
hoofd henen; Ce cluien porte les oreilles lasses,
Baryte , f. [Minéi.] Baryt m., barytaarde, Ia queue Rasse, die hond laat de ooren, den
zwaaraarde f., zwaarspaath, bo/Ieemsch spaath n., staart hangen. De Ia tapisserie de Rasse lisse,
eene in 1 77 ortdekte aardsoort, welker metallische tapijten, met ingewerkte levendige figuren (in tebasis het barium is. Sulfate, Carbonate de R-, genstelling met die, welke men haute lisse noemt,
zwavelzure, lecoizure zwaaraarde.
omdat de ketting bij deze te lood op 't getouw
IJarytifère, adj. [Miriër.] Wat toevallig staat, terwijl hij bij de eersten waterpas liht). zwaaraarde bevatLaag, gering, gemeen (ten opzigte van geboorte,
IJarytine, f. [Miner.], z. v. a. Sulfate deka- stand, beroep): Un homme de Rasse extraction,
de Rasse condition, een man van lage afkomst,
rTte, Z. BARYTE.
Baryliqiie, adj. [Chirn.] Wat tot barytaarde van geringen stand. Le bas peuple, 't gemeene volk,
betrekking heeft, bary tisc/i. Oxcle R-, eerste de geringste volksklassen. - Laag, minder in
graad van oxydotie van 't barium of van de ba waarde, in prijs : Bas or, Ras argent, goud, zilCarbonate Ii-, koolzure zwaaraarde. Sal--rytade. ver van ge Ing gehalte, van slecht allooi. J'ai
fate b- zwavelzure zwaaraarde.
acheté cda R Ras prix, ik heb dat goedkoop geBartite, f. Synoniem met BARYTINE.
kocht. Les basses cartes lu jeu, de lage kaarten
Barton, rn. 1MusJ ./lIansstem, die 't midden van 't spel. Basses lames, kortharige wol. Les
houdt lussehen de bas- en de tenor-stem, diepe te- foods soot Ras, de fondsen (effecten) staan laag;
vorstem, liouge bosstem t., bary ton RI.; (fig.) Les fonds de eet homme sont Ras, die man
die zulk eerw stem heeft, b a r y t a n I s t ni.; - heeft het niet breed, 't 15 schraal met dien man gesoort van basviool, die ook onder den toets ssdIrcn steid. - Laag, gemeen, oaedel verachtelyk, on/eeft. - [Gra m . grecq.] Woord, welks laol.1e waardig, kruipend, ho, a/sIr, loos, onteerend, lof,
lettergreep den kiemloon niet heeft; werkwoord, dot vuig: Avoir des inclinations basses, lage, gemeene
zonder zamentrekking wordt vervoegd.
neigingen hebben. 11 a Ia mine (Ia figure, Ia pRyBaryloner of Ba'rtoILiseI, V. fl. Den ba
sionomie) Rasse, hij heeft een gemeen gezigt, zijn
diepen teller zingen; - ( fig.) neuriën. -rytonf voorkomen teekent lage gevoelens. - [Litt.] Laag,
Bai-ymu, rn., Z. BARIUM.
onedel, plat, gemeen (van denkbeelden, woorden,
Bas, se, adj. Laag, van geringe hoogte: Stège uitdrukkingen, stijl). Bas latin , Rasse latinifd,
bas, lage zetel; Maison Rasse, laag huis. - Laag, slecht, niet zuiver, bedorven (atjn.
mender hoog dan naburige voorwerpen, neder, beBAS, adj. als ode. gebezigd. Laag; zacht, stil,
lleden, onder: Bas étage, beneden verdieping; La zachtjes enz. : Les cailles volent Ras, de kwartels
Rasse rdgion de lair, de benedenstreek der lucht; vliegen laag; Voyez quelques lignes plus Ras, zie
Ce bas monde, deze beneden wereld, dit onder- eenige regels lager. Nos picliis nous mettent Rico
lnaansche; Les basses teries, de lage, diepliggwule bas devant Dien, onze zouden maken ons zeer laag
gronden; Les Pays-Bas, de Nederlanden; La Bas- voor God. - Chanter, Jouer Ras, laag, te diep
se -Egypte, lveder-Etyple; Le Bas-Rhin, de Neder- (beneden den vereischten toon) zingen, spelen; Cot
I/ga, Beneden -Jbjjn. [Mar.] Les basses voiles, instrument eet monté trop bas, dat speeltuig is te
de onderzeilen, - Laag, niet op de gewone of ge- laag gestemd. - Parler, chanter Ras, zacht, zachtmiddelde hoogte (van 't geen voor vermeerdering jes (niet luid) spreken, zingen; YouR ce qtl'il me
of vermindering vatbaar is): La rivière est fume, dit tout Ras, ziedaar wat hij mij toe/luisterde; Un
rivier
vr is laag, 't is laag water; La basse marde, sage suit Ia mode et tout Ras il sen moque, een
-
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wijze volgt de mode, en in stilte (in 't geheim) spot
hj er mede. — Mettre bas les armes. de wapenen
neérleggen, den strijd staken, zich overgeven: (fig.)
zich in een' woordenstrijd voor overwonnen ver
voor de rédenen zijner partij zwichten.-klaren,
Mettre chapeau bas, den hoed afnemen, zich uit
eerbied het hoofd ontblooten; (ellipt.) Chapeau
bas! den hoed af! S'approcher de qn. chapeau
bas, iemand blootshoofds, met eerbied naderen. —
[Mar.] Mettre pavilion bas, de vlag strijken (na
een' gevecht); (fig.) zich ' voor overwonnen, over
tuigd verklaren, toegeven. Amener une voile tout
bas, het zeil zoo laag mogelijk strijken. Bas le
monde ! komt af uit de mars! Bas le pawillon! strijk
de vlag! — Mettre bas, jongen werpen, jongen (van
de wijfjes der dieren sprekende); 't gewei a fwerpen (van een hert sprekende). -- Etre bas, in een'
slechten toestand zijn: Ce (vette) malade est bien
bas, die zieke ligt hoogst gevaarlijk; Ce marchand
est bien bas (est bas perse), die koopman zit op
't drooge, is zeer ten achteren; I1 est Bien basdans
I'opinion (1'estime) du monde, hij geniet zeer wei
vertrouwen (achting) bij de menschen. — Jeter-nig
bas ses habits, zijne kleederen uittrekken, a fwerpen. — à BAS, loc. adv.: Jeter à bas, ter neder
werpen, omver werpen; Cette maison de commerce
est a bas. dat handelshuis is geruïneerd ofte gronde
gericht; Cette banqueroute la mis a bas, dat bankroet heeft hem geruineerd. à bas ! (als bevelwoord)
Heir! af! weg met! à bas les chapeaux! de hoeden af! à bas les armes ! de wapens neêrgelegd !
(Men zegt in denzelfden zin : Chapeaux bas ! Armes bas !) à bas l'orateur, weg met den redeaar ! afgestegen ! à bas la motion ! weg met den
voorslag! à bas le tyran ! weg (voort) met den
dwingeland. à bas le traitre ! slaat den verrader
neér! — P BAS DE , loc. prép.: Il se jeta a bas de
son lit, hij sprong uit zijn bed (stond ijlings op);
I1 Ie mijt a tas de son cheval, hij wierp hem van
't paard - EN BAS , loc. adv. Beneden, onder : II
est, it nous attend en bas, hij is, wacht u beneden; Venez en bas, kom beneden; Allez en bas,
g a naar beneden; Commences par en bas (par le
bas), begin van onderen af; Les chases den bas
(voor d'ici-bas) de dingen dezer wereld; Le voil^
fut déchiré de haat en bas, de sluijer werd van boven
tot beneden vaneen gescheurd. — [Mar.] Tout le
monde en bas! af allen! af! (fig.) Regarder,
Iraiter qn. de baut en bas, iemand met trotschheid, met verachting (smadelijk) aanzien, behandele i. La téte en bas, met het hoofd vooruit, blindelings, onbezonnen. Tenir qn. en bas, iemand
laag, in onderwerping houden — PAR BAS , lee.
adv. Beneden, onder, in de onderste verdieping :
Ii loge par bas, hi! woont beneden; 11 a trois chambres par pas, hij heeft drie kamers in de onderste
verdieping (gelijkvloers). [Mid.] Dévoiement par
Naut et par bas, ontlasting van boven en van onderen - ICI -BAS, loc. adv. Hier beneden, op deze
wereld, in dit ondermaansche: Les plaisirs, les
Mens, les honneurs d'ici-bas. — Là-BAS, loc. adv.
daar beneden, ginds, ginder, daar ginds: Vous le
trouverez là-bas; Allez lá-bas.
BAS, m. Onderste, laagste, benedenste n ., het
nr ifl.cf verheven i edrelte ra ^i eei► iii, t'r,ni cr'r ih ; voet m .:
Le las cle In ree, 't lac irrdt n +;edc'c-ltc', het einde der
straat; Le bas du visage hei onderste gedeelte von
't aangezigt; Le bas du ventre, cie (edel l u ik; \ oL!s
le trouverez au bas de la page, gij zult het onderaan
(aan den voet van) de bladzijde vinden. Au bas de
la montagne, aan den voet des bergs. — (fig.) -let
lage, gcmeene, platte, verachtelijke: Cet auteurdonne
souvent dans Ie bas (voor le genre bas), die schrijver vervalt dikwijls in 't platte, gemeene. Il y a du
Naut et du bas (des hauts et des bas) dans la vie,
het leven is met goed en kwaad, met voor- en tegenspoed doormengd. 11 y a du baut et du bas (des
hauts et des bas) dans Ia conduite, dans l'humeur
de eet homme, die man is zeer ongestadig in zijn
,gedrag, is zich zelven zeer ongeluk. .[Mus.] La voix
de ce chanteur eet belle dans le bas, de stem van
dien zanger is in de diepe toonera zeer schoon, — Le
;gin, Ia bière est au bas, het wijn-, het biervat is bijna
iedig. L'horloge est au bas, de klok is afgeloopen.
— [Mar.] Le bas d'un vaisseau, het onderschip n.,
't beneden deel van een schip, 't gedeelte, dat bene
waterspiegel is. Le bas de l'eau, de ebbe.-den
Le bas de In nier, de laagste stand van het water
.
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op het einde der ebbe. -- [Corn.] Pour bas á beau,
op zien komen.
Bas, m. Kous f. Des bas de lame, de soie, de
coton, de ill, wollen, zijden, katoenen, garen kousen.
Des bas d'enfant, d'homme, de femme, kinder-,
mans-, vrouwekousen. Des bas au métier (a la mécanique), geweven kousen; Des bas au tricot (á la
main, a l'aiguille), gebreide kousen; Des bas b jour,
opengewerkte kousen. Desbasd'hiver, d'été, winter-,
zomerkousen; Des bas de dessus, de dessous, overof bovenkousen, onderkousen. — (Prov.) Cela lui va
comme un bas de soie, dat past hem of 't voor zijn
lijf gemaakt ware. — [Cuis.] Des bas de soie, gezoutenvarkenspooten m. pl., zult n. [Mar.] Boeijen.
kluisters, ijzers. Donner des bas de soie , in de
boeijen zetten.
Ilasalte, m. [Géol.] Basalt m. en n., Bene
blaauwachtig-graauwe of groen - zwarte vulkanische
steensoort, die zeer digt en hard is en tot bouwma teriaal, straat plaveisel, vijzels, mortieren enz., ook
tot toetsing van dc zuiverheid des gouds kan gebruikt

worden.

Basaltiforme , adj. [Minér.] Naar basalt

gelijkende.

B asaltique, adj. [Minér.] Uit basalt bestaande,

basaltisch: Roche b-, basaltrots f.
Basane, f, Bezaanleder, bereid schapenleder n,
Basaité, e, adj. Taankleurig, zaluw, door de
zon bruin gemaakt (van de huid, het gelaat) .— [Mil.]
Pantalon b-, met bezaanleder bezette broek.
Basanite, f. [Géol.] Basaniet m., eene harde,
zwarte egyptische steensoort, toets- of proefsteen m.
der Ouden.
Bas-bleu, m. Blaauwkous f., spotnaam der
engelsche schrijfsters. C'est un bas-bleu; Cesdames
sont des bas-bleus.
Bas-lord, m. ]Mar.] Schip n. met laag boord:
Les bâtiments de guerre inférieurs aux corvettes
sont rangés parmi les bas-bord (navires de basbord ou bas de bord) .
B asbordais, m. [Mar.] , z . BABORDAIS .
B aseonette , Bascouette, f. [H. n.] De
langstaartige mees f.; ook de volksnaam van den
kuwikstaart(lavandière) .
Bascri, m. [Sell.] Broekhanger m., de riem,
die door den staartriem gaat.
Bascule, f. [Mécan.] Stuk hout of ijzer, op
eerre as of spil rustende, zoodat het zich vrij bewegen en 't evenwigt zoeken kan; balans f.; weegtoestel n. met ongelijke armen; wip f. eener brug; molenvang m.; zwengel, zwingel m. aan een' waterput;
wipplank, hosplank f. Pont h b-, weegbrug f. La b-,
d'une sourieière, het valdeurtje aan een' muizeval.
La b- d'une sonnette, de draaijer m. van eene bel.
Jouer a la b-, wippen, zich met de wipplank ver
Faire la b-, wippen. II marchait sur un ais-maken.
qui a fait la b- et it est tombé, hij liep over Bene
plank, die opwipte, en hij is gevallen. — [Pol ] Systime de b-, ba sc ule -stelsel n., het weifelen, wankelen in de grondstellingen van het staatsbestuur;
de ministeriële kunstgreep, waardoor het gewigt der
uitvoerende magt nu eens in de koninklijke, dan
weder in de parlementaire schaal wordt geworpen,
naar gelang de eene of andere rijst of daalt.
-[ Basdaler, V. n. Zich vrij op een steunpunt
bewegen, op en neêr gaan als eene wipplank, b a sc u l é r e n: Une poutre, une planche qui bascule,
een wippende balk, plank - BASCULER , v. a Doen
op en neêrgaan, doen slingeren of wippen.
Bas-de-casse, m. [Impr.] Onderkas f. Des
lettres bas de casse, onderkas- letters f. pl. , kleine
letters, in onderscheiding'van de kapitalen of hoofdletters, die in de bovenkas (baut-de-casse) vervatzin.
Bas-dessus , m. [Mus.] Lage bovenstem f.,
tweede discant m.
Base, f. [Arch.] Alles, waarop een ligchaarn
steunt of rust, steun m., steunset n., grond, grond
grondvlakte, grondvest f. van een gebouw,-slagm.,
inzonderheid: voet m., onderstel n., zuilenvoet in.,
basis f., basement n. (fig.) La justice est la bde l'autorité, de geregtigheid is de grondslag, de
steunpilaar van 't gezag. — La base d'une montagne,
de grondvlakte van een' berg, de vlakteruimte, die een
berg inneemt. La base d'un système, het grondbeginsel, de grondslag van een stelsel. La base d'un
valsul. De maatstaf eener berékening. Vos soupcons
noot debase que dans votre imagination, uw argwaan heeft geen' anderen grond dan in uwe ver.
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beelding. — Le cacao est la b- du chocolat, de cacao
is het hoofdbestanddeel der chocolade; [Méd. ] La base
d' un remède, het hoofdbestanddeel, de grondstof van
een geneesmiddel. — [Chim.] Elke stof, die zich met
de zuren vereenigt en deze onzijdig maakt; elke stof,
die de eigenschappen van een zuur verkrijgt door
zich met de zuurstof, de waterstof of elk ander
ligchaam te vereenigen, het rad i k a a 1. B- salifiable,
zoutvatbare basis. — [Arith.] Grondtal n. Dix est la
base du système décimal, tien is het grondtal van
het decimale of tientallig stelsel. [Géom.] Laagste
gedeelte eener figuur, grondljn f. der driehoeken enz.;
grondvlak n. der ligchamen; bij de landmeters: de op
liet terrein naauwkeurig gemeten lijn, die tot grond
daarop te bouwen driehoeken dient. [Algèb.]-slagder
Het grondgetal van een logarithmen-stelsel, 't getal
dat de eenheid tot iogarilhmus heeft. — [Opt.] Base
distincte, brandpuntsafstand m. (ook foyer geheeten) .
Basé, e, adj. (en part. passé van baser) Gegrond,
gebaseerd: Système basésur la nature.

Baselle, f. [Bot.] Basella f., basélkruid n., klim
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pig vierkanten vorm , waarin de burgers wegens
staatszaken been kwamen, de teregtzittingen gehouden werden enz. ; — sedert Konstantijn den Groote
de kerkelijke gebouwen van denzelEden vorm (basilikavorm), die over de graven der heiligen werden opgetrokken; later oneigenlijk in 't algemeen gebruikt voor
stifts- of hoofdkerk, domkerk f. — [Anat.] Ellep2jpshuidader, de ader aan den binnenarm, op welke de
aderlatingen verrigt worden. Ook als adj.: La veine
basilique . - BASILIQUES , f. pl. Basilische wetten, f.
pl., het wetboek van keizer Basilius den Groote, in
't,laar 887 uitgegeven.
Basin, m. Fijn en sterk bombazijn, streepjes goed n.
Basioglosse, m. Neértrekkende tongspier f.
Ook als adj,: Muscle basioglosse. —Basio-pharyngien, m. Neêrtr°ekkende keelspier.
Basigae, adj. [Chim.] Sels b-s, basische zouten n. pl., zulke, waarin 't metaal-oxyde de overhand
heeft.

Basistan, Bésestan, of Bésistan, m.

Marktplein n. bij de Turken, plaats der koopmanswinkels en kramen, bazaar m.
Bas-mat, m. [Mar.] Ondermast m.
Bas-métier, m. Kleine wee/stoel, kniewee (
-stoel
m.
Bas-monle, ni. Naam, dien men weleer gaf
habile base ses càlculs sur l'intérêt d'autrui, de aan elk, die uit een' Frank (westersch christen) en
bekwame man bouwt (grondt) zijne berékeningen op eene Griekin was geboren.
Basoche, f. Voormalig geregtshof n. der klerhet belang van anderen. — SE BASER, V. pr. Zich gronden, steunen, rékenen, zich baseren: Cast lá-des- ken van 't parlement te Parijs en in andere fransche
sus qu'il se base, daarop vestigt hij zijne hoop, zijne steden. — Basochial, e, adj. Dat geregtshof beverwachting, zijne berekening enz.
treffende. — Basochien, in. Lid n. van dat geBas-fenillet, m. [Tech.] Een der beide bladen regtshof. 1
van de tandzaag (waarmede de tanden in de kammen
Bas- officier, m., z. SOUS- OFFICIER.
gemaakt worden), in -tegenstelling met het andere
Basque, m. Baskiër, Bask, Biscayer m., bewoner van 't land der Basken (Pays basque) of de
blad, dat haut-feuillet heet.
Bas-fond, m. [Géol.] Laag land n., lage, diep Baskische provinciën in Spanje (Biscaye, Guipuzcoa,
liggende grond m., laag terrein n. — [Mar.] Bank, en f41ava) en van de Neder-Pyreneen in Frankrijk.-droogte, ondiepte f., over welke echter de grootste Un tour de Basque, een - goochelaarsstreek m., eene
schepen heen kunnen varen, in onderscheiding van bedriegerij f. Tambour de basque, rinkelbom, tamden haul-fond, die meer den waterspiegel nadert en boerijn f. (Prov.) Aller (courir) comme un B-, hard
voor de schepen gevaarlijk is. (Vroeger heette men loopen, als een postpaard loopen. — Het baskisch,
de Baskische taal - BASQUE , adj. Baskisch: Langue
haat -fond, wat men nu juister bas-fond heet.)
Basicité, f. [Chim.] Basiteit, basiciteitf., b-, provinces b-s. •— BASQUE, f. [Tech.] Pand n.,
eigenschap van een ligchaam om in zekere of in alle slip f. van een' rok. .— (Loc. prov.] 11 est toujours
verbindingen de rol van basis of radikaal te vervullen. pendu a mes h-s, hij hangt mij altijd aan 't lijf,
Basification, f. [Chim.] Overgang m. tot den h# vergezelt mij als mijne schaduw.
Basquine, f. [Tech.] Wijde overrok m. met
staat van basis o f radikaal, b a s i f i c a t i e f.
Basigène, adj. [Chim.] Basis-makend, basis- franje der spaansche vrouwen.
Basquiner, v. a. Betooveren.
vormend, toenaam, door Berzelius gegeven aan elk
Bas-relief,m. (pr. Bá-re- li -éf) [Arch.] Vlakelektro-negatief ligchaam, dat de metalen niet veronzijdigt, en met deze integendeel elektro-negatieve ver of half- verheven beeldwerk n., waarbij zich ca e figu(zuren) en elektro-positieve verbindingen-bindge ren slechts weinig boven den grond of het vlak ver(bases) voortbrengt, zoo als de zuurstof, de zwavel, heffen.
het selenium en het tellurium.
Bassage, m. [Tech.] Het zwellen, de bewerBasilaire, adj. [Bot.] Op de basis of grond
king der huiden in den zwelder of 't zoogenaamde
vastzittend, daaruit groeiend. — [Anat.] Os-vlakte zuur-laf.
Bassat, m. Kiel met dik gevoerden rug, in de
b-, wiggebeen n ., z. BERTINAL.
Basile, m. Tech.] Schuine kant m. aan een' leigroeven in gebruik.
Basse, f. [Mus.] Basin., diepste, laagstestem,
schaafbeitel. — -. Hebzuchtige en kwaadsprekende
fijnman m. (naar een personaad^ e uit de blijspelen van grondstem, mansstem, f.; — basviool f., bas m., het
Beaumarchais) . — [Bot.] Basile it dpi couronné. speeltuig waarop men den bas speelt; — bassist,
baszanger, basspeler m. Les basses dun instrument,
.fl frikaansche plant, soort van keizerskroon f.
Basiléolátre, m. [list. eed.] Vorstenaanbid- de bassnaren, dikke snaren van een' speeltuig. Bder m., bewijzer van goddeljke eer aan vorsten.
continue, begeleidende, accompagnérende bas, generale bas, obligaatbas; (Loc. prov.) C'est la b- conti Basiléolatrie, f. Vorstenaanbidding f.
Basilic, m. [Fl. n.] Koningshagedis, draakslang, n ue de son discours, dat is zijn' ouden deun, daar
gekroonde slang f., basiliscus m., eene onschadelijke komt hij altijd op terug. B- contrainte, gebondene bas
hagedis in Z. Amerika en 14zie, waaraan het bijgeloof (die na een zeker getal maten eveneens wederkeert);
van ouds 't vermogen toekende om met den blik zijner B- fondamentale, grondbas (dieslechts uit de grond
harmonie bestaat); B- flgurée, versierde,-tonedr
oogen te dooden; van daar: Des yeux de b-, basiliscus-oo q en, vertoornde, van spijt of verontwaardi- gefigureerde bas (die de waarde van ééne noot in
ging gloeijende blikken, waarmede men iemand als vele andere noten onder een zelfde accoord verdeelt) .
doorboren wil. — [Bot.] Koningskruid, balsemkruid, — [Mar.] Rif n., reeks van klippen tusschen wind
basilicum n., dat men als specerij aanwendt. Basi- en water, waar de zee op brandt; — breking van
lic sauvage, mastikkruid. — [Artill.] Basiliscus m., de zee op klippen of droogten. [Man.] Zachte hel
welke men 't paard laat diaven, om het-lingf.,over
Bene oude veldslang (geschut), waarmede men achtde beenen te leeren buigen.
en-veertig-ponders schoot.
Basse-conde, f. [Tech.] Bovenblad van den
Basilicaire, m. [Dist. ceel.] Naam des pries
Iers, die den paus of een' bisschop de mis hielp be- blaasbalg eens hoogovens.
Basse-contre, f. [Mus.] Contrebas m.,
dienen.
Basilicon, m. [ Pharm.] Koningszalf f. basili- tegengrondstem f., groote of diepe bas m.; — de partij,
cum n., eene ettermakende zalf.
die deze stem uitvoert. (Plug. Des basses-contre.)
Basse-cour,f., Open voorplaats f. voorp lein n.,
Basilidion, m. [Pharm.] Schur ftzal f f.
Basilique, f. (eig.) Koninklijk gebouw, paleisn.; voorhof, hoenderhof m., plaats voor 't gevogelte eener
— in 't oude ^l thenen de openbare geregtszaal f.; — te boerderij; stalplein, wagenplein n. (Plur. Des basRome eega prachtig openbaar gebouw van langwer- ses- cours.) -- Fille de b-, meid f., die voor 't vee,
nachtschade f., een plantengeslacht in O. Indië-mend
en China, waar het als verfstof gebruikt wordt.
Baséologie, f. [Didact.] Fundamentale wijs
Geschiedenis der chemische bases.
-begrtf.—
.I- Baser, v. a. Op een' grondslag vestigen, grond
(alleen fig. gebruikt) : L'homme-vestn,baér
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inzonderheid voor 't pluimgedierte, te zorgen hee/t.
Des,nouvelles de b-, volkspraatjes, sprookjes n. pl.,
ongegrond nieuws, los gerucht n.
Basse de viole, f. [Mus.] Basviool, knieviool,
t) iol onc ei f. Basse de violon, groote basviool,
een voormalig speeltuig, ook basse d'épaule qeheeten.
Basseeau, 1., Z. BASSE-MER. (Piur. Des bas-

es-eaux.)
Basse-eneeinte, I. [Fort.] , Z. FAUSSE-BIIAIE.
Basse'éto ffe, f. [Tech.] Met veel lood ver-

menqd tin.

Basse-fosse , f. Onderaardsclie kerker n.,
waarin men weleer de misdadigers opsloot. (Plur.

Des lasses-fosses.)
Basse-justice, Z. JUSTICE.
BasseIisse, f. [Tech.] Soort van tapijtwerk

of weefsel met ingewerkte levendige figuren, en hij

welke de scherinq of ketting horizontaal op 't getouw
ligt, terwijl hij tij die, welke men haute
noemt,
er te lood opstaat. (Plur. Des basses-lisses.) -Hij
zij,
of
diezooBasse-Hssier, m., -iêre, t.
danige tapijten weeft. (Pine. Des basses-lissiers,

-ières.)

Bassement, adv. Laag, gemeen, op onedelmoedige, verachtelijke wijze. Het wordt alleen fig.
gebezigd: Agir, penser, sexprimer, sentir b-.
Basse-mer, f. [Mar.] Ebbe 1., laag water a.,
lage waterstand m.
Ilasser, V. a. [Tech.] Slichten, de kettingdraden van een weefsel mei eene lijmige pap bestrijken,
om ze glad te maken.
Bassesse, t. Laagheid, gemeenheid, verachte teljklieid f. (van gevoelens, gedachten, woorden,
daden); gering/leid f. (van geboorte, afkomst). Faire
une b-, eene laagheid, eene gemeene, onteerende daad
begaan. 11 n'y a h- qu' On ne fasse pour l'argent, voor
geld doet men alles.
BassesvergiieS, f. p1. [Mar.] Naam der twee
groote of hoofd-rees f. Pl.
Basset, rn. Dashond m. - Ook als wij.: Chien
basset. - ( fig.) Kortbeen m., een mensch met te korte
beenen voor zijne gestalte. - [Bot.] Kortgestengelde
bladzwam f.
Basset, te, adj. (verklw. van bas, laag): Epaules b-tes, eenigzins lage schouders.
Basse -taille, t. [Mus.] Diepe tenor m., hooge
basstem f.; ook hij of zij, welke die stem zingt. [Scuip.] , z. v. a. BAS-RELIEF. - Plur. Des basses(

tailles.)
Basse-terre, f. [Mar.] De 1//zijde f. eens ei-

landr, de zij(ie onder den wind, vooral in de Antilles,
in tegenstelling met cabesterre, de loefzijde, laagland dat van verre niet gezien wordt.
Bassette, f. [Jeu.] Basset, bassetspel a. een
naar het pharao gelijkend kansspel met kaarten.
Basse-turbe, f. [Mus.] Bas-clarinét 1.
Rasse -voile, t. [Mar.] Onderzeil, schoover
zeil f. (Plur. Des basses-voiles).
Bassicot, m. [Tech.] Houten kist f., waarin
de leijen uit de groeven worden weggevoerd.
Bassiers, m.pl. Zandplaten t. p1. in de rivieren, die de vaart belemmeren.
Bassin, fl1. Bekken n., schaal, kom f., soort van
diepe, meestal ronde of ovale schotel, 't zij van aardewerk of metaal. B- h layer les mains, les pieds,
handbekken,voetbekken; wasclibekken:B- d'aiguière,
lampetkom; B- k harde, scheerbekken; B- de crieur,
omroepersbekken. B- aux offrandes, B- de collecte,
ofjerschaal, collecte-schaal (ter inzameling van de
liefdegiften) . (Proc. pop.) Cracher dans le bassin,
mede tot eene uitgave bijdragen: Il ne voulait rien
-

donner, mais on la fait cracher dans le bassin,

hij wilde niets geven, maar men heeft tochwat
wetenlos te krijgen (hij moest toch overkomen) . Les
deux b-s dune balance, de beide schalen eener balans. B- de garderobe, de chambre, pot ni. van
een' kamer- of nachtstoel; B- a queue , ondersteek m. Aller au B-, zich van den nachtstoel of den
ondersteek bedienen. B- oculaire, oogschaaltje a.
(ter bitting van de oagen) . - [ Fond.] Kuil, waarin
de gietvorm der klokken geplaatst wordt. B- de
fusion, smeltkroes rn B-d'affinage, afdr haard m.;
B-de rdception, voorhaard m.—[Opt.] ijli pplaat t.,
slijpschotel m. (ter bewerking van de optische glazen) . - [Chap.] Viltijzer a., vormplaat t., ijzeren
plaat om de hoeden op te kloppen. - [Suer.] Koperen klaarpan; ziedpan , uitdamppan t. - [Mac.]
Kal/:bed a., de van kalk, mar/el of zand gemaakte
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kom, waarin de metselaar den kalk beslaat.— [Anat.]
Bekken n., derde of onderste deel van den romp.
Door uitbreiding der eerste beteekenis wordt bassin
gebruikt voor: vergadebak, waterverqadrbak m.,
fonteinkom, fonteinbekken;—waterkons f. , vijver m.;
- [Mar.] havenkom, dok, veilige ankerplaats in eene
haven, 't zij door natuur of door kunst gevormd;
- waterbak rondom den schoorsteen van de kombuis. B- de port, kleine haven in eene grootere,
bassin n.; - [Geol.] Indieping van de oppervlakte
des bodems, door heuvels of bergen ingesloten vlakte,
dalbekken;—rivier- of stroombekken, stroomgebied n.
Le b- da lac, het meerbekken, de kom van 't meer,
L'immense b- de Ia mar, 'tonmeteljke zeebekken,
de groote kom des oceaans.
Bassina°'e, m. [Tech.] Vorm m., diende bakher aan het Tecg geeft om liet behoorlijk met water
te doordringen. - Impost in. op het zout.
Bassine, f. Groot koperen bekken ti., koperen
pan t., spoelvat a., bij velerlei industrie in gebruik;
- [Impr.] Hout f., de bak, waarin 'tpapier vochtig
gemaakt wordt.
Bassiné, e, adj. (en part. passé van bassiner):
Lit b-, gewarmd bed; Plain mal b- e , slecht gebétte
wond.
Bassinée, f. Bekken-vol n., kom-vol f.
Bassiner, v. a. Met eens beddeian verwarmen:
B- un lit.— [Chir.] Betten, zacht bevochtigen, warme
vochtige omslagen leggen, stoven: B- une plaie. [Jard.] Zacht besproeijen, besprenkelen: B- des melons. - [Boul.] Het nog onvoltooide deeg met water
besproeijen of met meel bestrooijen: B- la pâte.
Bassinet, al. (verklw. van bassin) Pan f. van
een schietgeweer. - Hoedje, blakertje n. van een'
kerkkandelaar. (Van gewone kandelaars heet het
bohèche.) -- [Ant. mil.] Ligte helm of stormhoed m.; ijzeren mutsje onder den helm. - [Bot.]
Boterbloem f., hanevoet m. - [Aunt.] Nierbekken, n.
Bassinoire, f. Beddepan 1., bedwarmer rn;
beddeflesch t.
Bassinet, in. (verklw. van bassin) Bekkentje n.
of bodemholte 1. in een'g vat, waarin men een vocht
laat bezinken. - [Mus.] Soort van fagot f.
Bassiot, m. [Tech.] Houten bakje a. der destilleerders.
Bassiste, m. [Mus.] Bassist, basspeler, baszanger m.
B a ssom , m. [Mus.] Baspijp I., blaasbas m.,
fagot f.; - hij, die dat instrument blaast, fagotkist rn - [H. n.] Een der namen van 't europé
sche waterhoen II.
Bassoniste, m. [Mus] Fagottist, fagotblaer m.
-

Bassorine, Bassorite, f. [Chim.] Gommig

bestanddeel, vervat in de bassora-gom, de draganigOlfl, de salep enz., bassorine t.
Bassure , t. Lage, met water doortrokken
grond M.
tBastant, e, adj. Genoegzaam, toereikend.
Bastarèche, t. Cabriolet vóór een rijtuig.
Baste, m. [Jeu] Basta f., klaveren-aas n.,
de derde in rang, de derde matador in 'tomberspel.
Baste, t. Melkva l a.; —mand t. aan een' pakzadel: -- houten korf m. voor den wijnoogst. [Corn.] Zekere chinésche zijdestof t.
tBaste, adv. ei interj. Genoeg, , houd op, basta! - [Mar.] of Vaste! (bevelwoord) Vast!
genoeg! stop!
Bastet, rn. [Mar.] Bustjzer, puttingijzer, 0
Bastide, f. Lust/ntis, klein buitengoed n. in
Provence en vooral in de omstreken van Marseille;
- [Anc. fort.] Op zich zelf staand houten blokhuis n.
Bastille, t. Weleer ieder versterkt, met torens
voorzien kasteel; later alleen de beruchte vesting
en staatsgevangenis te Parijs, onder Karel IV. gebouwd en in 1789 door de Parjsche burgers bestormd
en omver geworpen.
Bastillé, e, adj. [Bias.] Met omgekeerde kanteelen.
Bastilleiir, m. Vroegere naam van den gouverneur of cipier eener staatsgevangenis. - Voorstander der bastilles.
Bastillon, rn. (verklw. van bastille) Kleine
bastille of staatsgevangenis.
Bastin, m. Levantscls touwwerk a. uit eene
sort van stroo en biezen.
Bastiiie, t. [Tech.] Soort van zadel m.
Bastingage, rn. [Mar.] Verschansing t., bedek-

EASTINGIJE.

-

king van schanskleeden op 't verdek van een oorlogschip tot beveiliging der manschap tegen 't klein
geweer (nu vervangen dooreen' houten schutcrnuur).
- Filet de b-, vinkennet H.
Bastingue, 1. [Mar.] Sclianskleed, schanedek n.
JJastingué, e, adj. (en part. posse van bastinguer): Vaisseau b., negate b-e, een verschanst
schip, fregat.
Bastinguer , v. a. [Mar.] Verschansen, de
schansicleeden spannen. - SE BAST1NGCEIS, C. pr.
zich achter schanskleeden beveiligen, zich verschansen.
Bastion. m. (pr. bass -thi-on) [Fort.] Bolwerk a., vestingwerk, dat uit twee face s en twee
flanken bestaat.
Bastiouné, e, adj. (en part. passe van bastionner) Bebolwerkt, van een bolwerk voorzien;
bolwerkvormig : Tour b-.
Bastioiiner, V. a. (pr. bass-thi---) [Mil.] Met
bolwerken voorzien.
Bastii, Bastissage, [Chap.] ,

Z. BâTllt,

BhTISSAGE.

Bastonnade , t. Stokslagen-straf 1.; afrossing I , stokslagen m. p1. - ( faut.) Donner, recevoir
Ia b-, een pak slaag geven, krijgen.
Bastringue, m. Kroegbal n., danspartij f. in
eene dorpsherberg. - Slecht vioolspeler m. Kroeg,
knip f.; verward huishouden n. - [Chi n .] Toestel n. tot bereiding der zwavelzure soda.
Bastide of Batt.ide, f. [Péclie] Zeker
vischnet n. ten gebruike in de zoutpoelen.
Bas-ventre, m. Onderbuik in., onderlijf n.
Bat (pr. batt) of Bate, m. [Mar.] Blaasbalg m. onder het galjoen. - Einde n. van een'
vischstaart.
Bat, m. (pr. bá) Pakzadel, draagzadel rn.,
houten zadel voor de lastdieren. Cheval de bât,
pakpaard, lastpaard fl.; (fig.) domkop in., uilskuiken n. Cost l'hornrne qui porte le bât, hij is
(ie pakezel, op hein wordt al den last, al de moeite,
al het werk geschoven. - (Proc.) Chacun sait oil
Ie bât le blesse, ieder weet best waar de schoen
hem, wringt. Etre i'einbourré comme le bât dun
niulet, te vee kleederen aan ./iebben, met kleedings
stukken overladen zijn.
Bat-â-beurre, m. [Eçon.] Boterkarn I.
Bat-â-bouire, m. [Sell.] Gereedschap ter
klopping van t vulhaar.
Bataelan, m. (pop.) Bagaadje f., lastige of
nuttelooze nasleep m.
Iflatadoir, m. [Tech.] Waschbank I. in een
stroomend water.
Bâtage, m. [Fèod.] Lastdierregt n., belasting
op de lastdieren.
Batail, in. [Bias.] Woord, waarmede menden
klepel eener klok aanduidde.
Bataille,f. Veldslag, slag m., bataljef , algemeen gevecht n. tusschen twee legers. Champ de b-,
slagveld n. Corps de b-, iniddeltogt ni. , het leger tus
de beide vleugels; ook de middeltogt of middel--schen
hoede t. van eene vloot. Cheval de b-, strijdpaard,
strijdros ii. ( fi g.) C'est son cheval de b-, dat is zijn
stokpaardje, daar ishij 'tsterkst in, daarrekent hij 't
meest op. Hasarder (risquer) la b-. den veldslag
wagen. Présenter, Accepter, Itefuser lab-, den slag
aanbieden, aannemen, weigeren. Livres (donner) Ii-,
slag leveren. Gagner, Perdre la Ii-, den slag winnen, verliezen. Marcher en b- (en ordre deb-), in
slaqorde optrekken. Ranger urie armée en b- (en
ordre de b-), een leger in .clajnrde scharen. B- navale, zeeslag, whet p.liijil UI. litre a la b-, den
veldslag bijwonen. Ella on t,-, in slagorde staan. ( fi g.) Le champ de ii- lui est denieuré, hij heeft het
veld behouden, de overwinning behaald, zijne tegenpartij uit het veld geslagen - ( fig.) Choisir son
champ de b, den i'e.wl,jl.leii tijd, do gepaste plaats
en gelegenheid ter bi eikinij eii,i (VP kiezen.
Ii ma fallu livrer hive les 1)-S POtI CI) \ enir hui, 't
heeft mij veel moeite, menigen harden strijd gekost
om zoo ver te komen, om dat doel te bereiken. [Peint.] Schilderij 1., die meen veldslag voorstelt,
batalje-stuk Ii. - [ Mii..] 1'wi:etliuij f. waarin
men 't geraas en de l'S/X(lI!ll(')l(l& vno /vallen van
eenen veldslag poogt na te bootsen. - [ Jeu] Batalje-spel n., zeker eenvoudig kaartspel. - [ Tech.]
Galerij op den schoorsteen der groote smidsen,
windbeschutter m. - [Mar.] Horizontale plaatsing
van de vaas, op de gale(jen.
-
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Bataillé, e, adj. [Bias.] Cloche b-e , klok,
waarvan de klepel eene andere kleur (email) heeft
dan de klok.
Batai ll er, v. n. (weleer: slag ldveren, stijfden) Harrewarren, twisten, kijven, haspelen; plukharen, borstelen. - SE IlTAILLER, v. pr. Mij elkander harrewarren, twisten enz.
Batailleur, m., -euse, f. 11(5 of zij, die gearcie harrewart, twist, plukhaart enz.„, twistzoeker m., -zoekster f. - Ook als adj. : Etre d'humsur b-euse, strijdlustig, kijfziek zijn.
Bataillièi-e, f. [Tech.] Touw of koord n.,
dat den molenklepper of klapspaan in beweging
brengt, valtouw n.
Batni ll ole , 1. (iron.) Kleine, onbeduidende
veldslag m.
Bataillon, m. [Mi l .] Bataljonn., strijdbende,
krijgsschaar, bepaald deel (derde of vierde) van een
regiment voetvolk; - (fern.) menigte t., hoop,
troep ni. : Elle a un b- d'enmants, zij heeft een heel
regiment kinderen. Des b- de glues, zwermen
kraanvogels.
Batalogue, beter BATTOLOGUE.
Bàtard, e, adj. et subst. Bastaard; basterd rn.,
onecht, buiten 't huwelijk geboren; Un enfant bof Un b-, een onecht, onnatuurlijk kind, keviskind,
keefskind n., bankaard ni. buitenbeentje pop.) n.
- [H. n., Bot.] Van gemengd geslacht, niet van
't echte ras, uit tweederlei soort voortgekomen, afw ij king, ontaarding, speelsoort t. B- de dogue,
bastaarddog ifi.; Oiseau ii-, bastaardvogel in.; 011vier h, onechte olijfboom in. (Men zegt yap dieren
liever mitis, vanplanten hybride.) - [liorL] Plante
li-c, wilde, niet aangekweekte plant t. - Lientune b- e , of enkel lab-, het basterdschrift, middelschrift, lettersoort, die 't midden houdt tusschen
antigua en cursijf, of tusschen de ronde en deitaliaansche letter. - [Litt.] Genre b-, gemengde
schrijfstijl. - [Tech.] Lime Ii-, voorvijl 1. (der
horlogieinakers. - Porte b-, poortdeur, deurpoort I.,
het midden houdende tusschen deur en poort; geheime, verborgen deur 1. - Pâte b-, middeldeeg n.
(noch hard, noch zacht) . Laigeur b-c, breedte (van
lakens) , die niet overeenkomstig 't gebruik of liet
voorschrift is, basterdbreedte f. Couleur b-e, basterdkleur, twijfelachtige kleur f. - [Man.] Voile
b- e , groot zeil n. op eene galei, dat slechts gebruikt
wordt als er weinig wind is. Pièce Ii-, kanon n.
van 8 tot 18 pond kaliber. Marie b-, dood tij n.
met kwartier-maan. B- de racage, rakketros rn.
van de marszeilra of bramra. - (Loc. fig.) N'utie
point b -, zich met iemand op cciie lijn kanne;
plaatsen, niet voor een ander behoeven onder 13
doen. - (Proc.) L'hiven nest point b-, s'il na
vient tOt, ii vient tand, dewinter weet zijn' ,tijd; de

winter blijft niet uit.
Bâtartte, f. Ligt overdekt Weener- rijtuig n.
- Nagemaakte of onechte Vigogner wol. (z. ook
onder BâTARD) - [Man.] of BkTAIIDELLE 1. galsi,
die kleiner is dan de voornaamste.
Batardeau, na. Dam, keerdam rn., in 't waIer gelegd om de fundamenten van bruggen of sluien te leggen ofte herstellen. [Fort.] Steenen beer in..
die 't water in de gracht moet houden. - [Mar.]
Zetgang m., verhooging f., op 't scheepsboord aangebragt om 't water van 't verdek te houden, wanneer liet vaartuig ter kalfatering wordt gekrenqd.
Bâtardelle, f., z. onder BâTALDE.
Bâtardière, I. Kweekerj 1. van geënte boomen.
Bàtardise, f. Onechte geboorte, bastaardij f.
- [Féod.] liegt n. der heeren op (te nalatenschap

z

van bastaards.
Batate, 1., Z. I'ATATE.
Bataule, m. Bamboesboter t.
Batave, m. et t. Bataaf, Batavier m., bataaf-

sche vrouw I.; (J)Oét.) Hollander, Nederlander ni
- Batave, adj. Bataafsch.
Bataviqtie, adj., Z. LAEME.

Batayole, I. [Mar.] Stander rn., soort van
houten of ijzeren leuning, dien men voorheen aan
de voor- en achterplecht vond. Chandeliers de is-s,
verschansingschepters. Lisses de 1)-s, leijers of leaningen van de verschansing. Moritants des is-s,
standers van de verschansing. B-s de hune, verschansing in de mars.
Bate, t. [Tech.] Rand m. om eene snuifdoos,
om eene horlogie-kas.

1 ; 2BAT1.

---

Báté, e, adj. (en part. passé van boter) Met
een' pakzadel op den rug : áne bate , gezadelde
ezel m.; (fig.) lomperd, botmuil, domkop m. L'áne

BATISSE.
Bathyrrhyngne , adj. [H. n.] Dikbekkig,

dik van snavel.

Báti, in. [Tech.] Geregen (nog niet genaaid)
de la communauté est toejours Ie plus mal báté, kleed n. Le báti d'un habit, het rjgsel van een'
z. áNE.
rok. — Rijgdraad m. — Los ineengezet raam n.
Bateau, m. Schuit, vaartuig, schouw, boot f., — Verdeelschijf f. der horlogiemakers.
riviervaartuig n., praam. B- a ,vapour, stoomBati, e, adj. (en part. passé van batir) Geschip n:, stoomboot f. B- à vapeur a helice, schroe (- bouwd. — (fig.) Un homme bien, mal báti, een wel
mismaakt mensch. I1 est ainsi báti, dat is-gemakt,
stoomboot. B- remorqueur, boegseerschip n., sleepboot, sleepstoomboot f. B- poste, postschuit. B- les- nu eenmaal zoo zijn aard, hij is niet anders. C'est
tear, vrachtschip, ballastschip (dat vracht of ballast un grand mal-báti, 't is een groote, onbehouaanvoert). B- délesteur, ligler m. B- de sauvetage, wen kerel.
B- immergible, reddingsboot. B- de pêcbeur, visBátier, m. Pakzadelmaker; pakzadelverkooschersschuit. B- plat, platboomd vaartuig. B- à eau, per m. — [ Agric.] Vetweider m., hij, die zich op
waterschuit (tot aanvoer van zoet water). Bateau- 't vet maken van 't vee toelegt.
Batifodage, m., z. BATISODAGE.
mère, moederboot, het voornaamste vaartuig om
zout te vervoeren. B- d'office, bedienschuit. BBatifolage , m. ((am.) Gedartel, kindergeporte, schipsluisdeur f. B- de transport, vracht stoei m.
schuit. B. a air ou pneumatique, luchtboot (om
Batifoler, v. n. (fam.) . Dartelen, stoeijen,
daarin onder water te werken) . B- a selles, wasch mallen.
SBatifoleuur, ni., -euse, f. (fam.) Hij of zij,
schuit (voor de bleekenen). B- volant, luchtbolschuitje n. B- plongeur, duikerschip. B- de loch of die gaarne malt, dartelt, stoeit, stoeijer m., stoei+

enkel loch , log, logplankje n., houten, met lood
bezwaarde driehoek aan eene lange lijn, ter bepaling
van de snelheid of vaart van een schip. Pont de b-x,
schipbrug f. — B- dun carrosse, bak in. van eene
koets. — (Loc. prov.) Perdre ses b-x, vergeefsche
moeite aanwenden. Quitter les b-x, eene zaak opgeven, haar laten varen. Il est encore tout étourdi
du b-, hij is nog suf (nog niet bekomen) van de
vermoeijenissen der reis. Cet homme veut avoir
une came en chaque b-, die man wil overal wat
in te zeggen hebben, hij is heerschzuchtig. Arriver
en trois b-, met bespottelijke praal verschijnen.
Batée, f. [Tech.] Hoeveelheid aarde, die op
eens gekneed wordt, kneedsel n.
Batelage, m. (van bateleur) Goochelaarsbedrijf n.; goochelarij f.; — potsenmakerij, kwak
— BATELAGE, m . (van bateau) Goede-zalver2jf.
ballastschuiten of ligtors om de-renvo.mt
schepen te laden of te lossen. Frais de b-, transportkosten. — [ Pêche] Faire le b-, met schuiten den
gevangen visch uit zee halen en ter markt brengen; ook: aan de visscherspinken het noodige aan
Vrachtgeld n., schuitevracht f.
-voern.—
Batelée, f. Schuitvol, schuitslading. — (fig.)
Une b- de gens, een hoop volks, eene menigte
menschen.
Batèlement, m., z.

BATTELLEMENT.

Bateler, v. a. Met schuiten varen; den gevangen visch uit zee met schuiten aanvoeren. B- du
hareng, haring aanvoeren. — Een rivierschip voeren ; — in een rivierschip laden.
Bateleresque, adj. Wat tot een goochelaar
behoort. Saut b-, goochelaarssprong.
Batelerie, f. Goochelaars-handgreep f., goochelkunstje n.; -- kwakzalverij f.
Batelet, m. (verklw. van bateau) Schuitje;
veerschuitje n.
Bateleur, m. -euse, f. Goochelaar m., -ster;
kunstenmaker , potsenmaker m. , -maakster f. ,
kluchtvertooner m., - toonster f., kwakzalver m.,
-zal (ster f. — BATELEUR, m. [H. n.] Goochelaar m.,
een afrikaansche roofvogel van 't geslacht der waterarenden [falco ecaudatus] . — BATELEUSE, f.
[H. n.] Soort van afrikaansche leeuwerik m.
Batelier, m. Schuitevoerder, schipper; batelier de passage, overvaartschipper, veerschipper,
veerman. .—BATELIÈRE, f. schippersvrouw, schuitevoerster f.
Batellement, m., z. BATTELLEMENT.
Boter, v. a. Een' pakzadel opleggen, zadelen
(een ezel, paard). — (Prov. pop.) Qui bate labête,
la monte, wie het dier zadelt, beri dt het; wiep de

koe toebehoort, die palet haar bij de hoornen.
Baterse, f. [Agric.] Soort van grootera ploegra.
Iaat- filière , f. [Tech.] IJzerdraad - klop
per m.
Bathomètre, m. [Phys.] Dieptemeter, b at h o m e te r m., werktuig om de groote diepten der
zee te meten (uitgevonden door 14. van Stipriaan
Luiscius te Delft).
Bathométrie, f. Dieptemeting f., kunst om
de diepten der zee te meten. — Bathométrique, adj. Wat die kunst betreft, b ath om etrisch.
Bathron, m. [Chir.], z. V. a. bane d'Hippo-

crate, z. BANC.

ster f.
Batiment, m. Gebouw n., van wat aard of
stof ook, inzonderheid : woongebouw n., woning f.,
huis n. B- public, openbaar gebouw, staats-, stads
particulier, privé, bijzonder gebouw,-gebouw:B
burgerhuis. — [ Mar.] Schip, vaartuig, van wat
soort of bestemming ook: B- de guerre, oorlogsschip; B- marehand, koopvaardijschip; B- de transport, transport- of vervoerschip. B- de charge,
vrachtschip. B-s civils,ï (in oorlogshavens) naam
van verschillende magazijnen, die tot werkplaatsen
(ateliers) dienen. B -s flottants, schepen (in onder
b-s civils). B- ras, onoverdektvaar--scheidngva
tuig n.. - [Sal.] B- de graduation, gradueer- of
gradeer huis, open loots, in welke men het zeewater door hoog opgestapelde doornen takken laat
heen zijpelen, om het te verdigten of tot een' hoogeren graad van zoutheid te brengen.
Batine, f. Fakkel f., zeer eenvoudige linnen
stoel zonder leuning; gemeen linnen zadel m.
Bâtir, v. a. Bouwen., een bouwwerk optrek
doen of laten bouwen; stichten, grondvesten:-ken;
B- une maison, une église, an aqueduc, an pont,

een huis, eene kerk, eene waterleiding, eene brug
bouwen; Salomon bdtit Ie temple sur Ie modèle
du tabernacle, Salomo bouwde (deed bouwen) den
tempel naar 't model des tabernakels; Romulus bal tit Rome, Romulus bouwde (stichtte) Rome. [Mar.]
B- an vaisseau, een schip timmeren (als men namelijk van de werklieden spreekt : van den bouwmeester sprekende zegt men Construire un vaisseau).
— Ook van den bouw der dieren : L'hirondelle bhtit
son nid dans la demeure de l'homme, de zwaluw
maakt (bouwt) haar nest in de woning des menschen. — Het wordt ook zonder voorwerp gebezi.gd : Passe encore de bátir, mais planter a eet
age ! Op zulk een' (hoogen) leeftijd te bouwen kan
er nog door, maar te planten! Le castor bhtit sans
l'avoir appris, de bever bouwt zonder 't geleerd te
hebben. — (fig.) B- à chaux at à eimen t, een' hechten grondslag aan eene onderneming geven. B- en
lair, luchtkasteelen bouwen, zich met dwaze hoop
voeden; B- sur Ie sable, op een' lossen grond te
werk gaan. B- sa fortune sur le malheur d'autrui, op eens anders ongeluk zijne fortuin vestigen.
B- un système, een stelsel ontwerpen. (fam.) Bsur le devant, dikbuikig worden, een' dikken buik
krijgen. — [ Tech.] B- an habit, une jupe, een'
rok ineen rijgen; B- á grands points, met wi de steken
rijgen. B- un chapeau, aan 't bereide viltden hoedervorm geven. SE BbTIR, v. pr. Gebouwd worden : Pendant que le temple se batissait. — Voor
zich bouwen : Le castor se bètit une cabana.
Batirolle , f. [Tech.] Karnstok, karn
-tri,lm.
Batis, m. [H. n.] Gladde rog m., die alleen op
den staart stekels heeft (ook raie bates, raie eendrée of blanche geheeten). — [ Tech.] Dakstoelm.,
hangende stelling om aan een dak te werken (ook
troquet geheeten).
Batisodage. m. [Macon.] Zoldering f., met
een mengsel van leem en koehaar bekleed.
Bàtissage, m. Het bouwen, de bouw m.; —
het vormen van den vilten hoed.
Bátisse, f. Al wat het metselwerk van een gebouw betreft, metselwerk, muurwerk n .; —'t gebouw
—

BATISSETJR
zelf: Une belle bàtisse, een sclioone bouw m.; Un
bãtisse solide, een stevige bouw.
Bâtisseur, m. Bouwziek mensch m.; - slech
bouwmeester; - (poét.) Stichter, grondlegger in.

la truelle dor du 1)htisseur de Tioie.
Bàtissoir , in.[Tech.] IJzeren hoepel m.

-BATTE.153

:1

Bâtonnat, m. De waardigheid van oudste of
deken der advokaten.
Bâtouné, e, adj. (en part. passé van bBoniier) Afgerost; - doorgehaald, uitgeschrapt. Une serviette b-, een met kleine ruiten gevouwen
servet
llâtonnée-I'eau, f. [Mar.] De hoeveelheid
water, die de pomp bij elken slag uitwerpt, pompsteek, pompslag m.
Bâtonner, v. a. Met een' stok afrossen. [Pi-at.]
Met de pen doorhalen, dom-schrappen.
Bàtoiinet, rn Speelstokje n. der kinderen, pinker m. (ook bile, bicarolle of bigarelle, pie en bistoquet geheeten). Jouer nu b-, pinkeren. - Liniaaltje n.
Bâtonnier, m. Deken of oudste m. van de orde
der advokaten (die in Frankrijk weleer tot het gilde
van St. Nicolaas behoorden); - gildehoofd ii., stafdrager m. (In dezen zin zegt men in het vrouwelijk

waarmede de kuiper de duigen vereenqt.
Batiste, f. Batist II., zeer fijn linnen (naar dn
eersten fabrikant dier stof, B ap ti ste, zoo ge/weten)
Batitures, f. pl., Z. BATTITURES.
Ilatogues of Batoeks, at p1. Batokken o
batoggen in. p1., dunne latten of stokken, waar
mede overtreders in Rusland geslagen worden; stokslagen in. pl
Baton, ni. Stole, staf, handstok, wandelstok
rotting, knuppel m., in 't algemeen vele dingen, di
den vorm van een' stok of dunnen cilinder hebben
B- d'ivoiie, ivoren staafje n.; B- de cire a cache
ter, de réglisse, de sucre d'orge, pijp f. lak, pijl,
drop, kapittelstokje II.; B- de yin d'Espagne, bâtonnière.)
flâtoiiniste, in. Stokvechter, ba ton n i s t m.,
J)ijp (langwerpig vat) spaansclie wijn. - B- de
pelerin, pelgrimsstaf m. B- pastoral, herders- hij, die den stok tot aanval en verdediging behendig
komweet te gebruiken.
staf; bisschopsstaf. B- de cominandernent,
Batournei-, v. a. [Tech.] Duigen meten om
inando-staf. B- de maiéchal , maarschalksstaf,
de waardigheid van maarschalk. B. de C han - ze gelijk te maken.
Batraehite, ni. [Minér.] Vorsch- of paddyIre, koorzangersstaf. B- de confrérie, gildestaf,
B- augural, B- des augures, wigchelaarsstaf, wig- steen in., een groene holle steen, waarvan het acidlandmemeetroede,
den een oog verbeeldt; kikvorschversteening f.
cleelroede f. B- d' arpenteur,
Batrachocéphale, adj. (pr. chk) [H. n.]
tersstok. B-he-Jacob, z.ARBALESTIULLE; ook: tooverreedy, tooverstaf, het stokje der goochelaars. B a Met een hoofd als dat van den kikvorsch.
Batraehographe, m. (pr. ch=le) [H. n.]
deux bouts, strijdstok, een aan weêrszijden beslagen
stok. B- de perroquet, ladderstok (voor vogels), Kikvorschbesc/erjcer m., hij, die zijne hoofdstudie
kippeladder I.; (fig.) een huis van verscheiden van de vorschen maakt.
Bati-aehoide, adj. (pr. ch=k) [F-I. n.] Naar
verdiepingen, maar met slechts dein vertrek op
elke verdieping. B- de cage, vogelstokje (in een' kikvorsc/e gelijkende. - BATRACHOIDES, M. p1.
de kooi). [Arch.] B- de colonne, voetring Kikvorschvisschen in. p1.
Batrachornyoniacliie, f. (pr. ba - tra -ko----)
m. aan eene zuil. - [Mus.] B- de inesure, maatstokje of rol f., waarmede de orkestmeester de be- De vorschen- en cnuizenkrijg m., een boertig heldenwegingen en de maat aangeeft. —[Mar.] B- it mèche, dicht, dat aan Homerus wordt toegeschreven.
Batrachiis, m. (pr. ba-tra -kuce) [Mid.] Kik lontstok. B- de pavilion of d'enseigne, vlaggestok;
B-de-girouétte, verklikker, spaansche vleugel. B- vorschgezwel n. onder de tong.
Batracien, ne, adj. Kikvorschvormig, naar
de flamme, drijver, wimpelstok. B- de gaffe, hakkesteel. B- d' hivet, trommelstok. B- de justice, den kikvorscic gelijkende. - BATRACIEINS, M. pl. Kikprovooststok, bekeurstok. B- de pavilion de beau- vorscicaardige dieren, batrachiers, de 4de orde in
pré, geusstok. B- de commandement, boze vlaggestok de klasse der reptilian.
Battage, m. 1-let slaan; [Econ.] het dorschen
aan den top van den mast. B- de guipon, steel van
den smeer-, /iarpuis- of pikkwast. - Etre réduit van 't graan; dorsch-saizoen ; dorsckloon n. au b-, niet meer zonder stok kunnen gaan. Jouer [Tech.] Het vlaften (uitkloppen) der wol op teenen
du B-, den stok handig weten te gebruiken. - Bkton horden, die men vlaken heet; - het stampen van
wordt ook gezegd van eenige planten, welker bloc- 't buskruid in stampmolens.
Battant, rn Klepel m. (van eene klok); klapmen aarvormig om den stengel staan: B- de Jacob, gele affodil, goudwortel m., goudkruid n.; per m. (van eene deur of poort); - vleugel (van
B- de St-Jean, vlookruid; B- doe, B- royal, witte eene vleugel- of vouwdeur) , deur- of venstervleuaffodil, koningschepter m. - ( fig.) B- de vieillesse, gel m.; - klapspaan, molenklepper m. (die den
staf, steun m. des ouderdoms, hij of zij, die ouden trechterschoen van een' molen in beweging brengt);
van dagen ondersteunt en helpt. Tour de b-, onge- - deurklink m. - [Mar.] B- de la voile, slag
oorloofd winstbejag n. in ambtsbediening, jagt f. op van het zeil, wanneer het los en niet gegeid is
zoogenaamde buitenkansjes, handgreep, gaauwig- B- du pavilion, het waaijende gedeelte van eene
held t. Une vo l de de coups de B-, eene dragt stok- vlag. - BATTANTS, m. pl Les b- et les battus, dc
slagen. (Loc. pray.) Faire une chose a b-s ram- slaanden en de geslagenen, de overwinnaars en de
pus, iets bij tusschenpoozen, met harten enstooten, overwonnenen. - [H. n.] De beide schalen van
niet achter elkander doen. Sauter le b-, iets met vele schelpdieren (nu valves geheeten).
Battant, e, adj. Kloppende, slaande. Je ne
tegenzin, zijns ondanks, doen, in den zuren appel
bijten. Tirer au court B- avec qn., iemand iets suis pas b-, de peur d'être battu, ik houd niet van
hardnekkig, tot het uiterste, betwisten, zonder iets slaan, omdat ik bang ben zelf slaag te krijgen
toe te geven. Mener ie b- haut, met hardheid, ge- Métier b-, werkend weefgetouw n. Porte b-e, van
strengheid, trotschheid te werk gaan. Sortir dune zelf toevallende deur t. Pluie b-e, slag-, plasregen m.
Tambour b-, met slaande trom. Faire une chose
place le b- Blanc it la main, zonder wapens en ba
gaadje uittrekken; ook: zonder eenig fortuin, met tambour B-, iets voor ieders oog en oor doen. Meledige handen, uit een ambt treden. Ii est venu ner qn. tambour b-, iemand zonder eenige verdans ce pays un ij- blanc It Ia main, hij is hierop schooning behandelen. Mener tin. b-, iemand vast
eene stroowisch komen aandrijven, is arm in zetten, tot Zwijgen brengen; ook: iemand in 't spel
dit land gekomen. Jeter des b-s dans la roue, eene altijd de baas zijn, hem geen' trek of slag laten
spaak in 't wiel steken, beletselen in den weg leg- halen. Mener b- les ennemis, den geslagen vijand
gen. - Tourner au b-, naar iemandspijpen dansen. voor zich uitdrijven. - Un vaisseau de guerre bien
Rompre le B- de son logis, zijne zaken geheel en al b-, een oorlogschip, dat tot de bediening van 't gein de war brengen, zich ruïneren. atresûrde son b-, schut goed ingeriqt is. - (pop.) Un habit tout bzeker van Zijne zaak zijn. Se baltre de son b-, zich neul, een vonkelnieuw kleed.
Battant-I'oeil, in. Zekervrouwen-huismutsje
met Zijne eigene wapens bestrijden. Aller sans Ii-,
onbezonnen te werkgaan. Savoir le tour du b-, met breede strooken.
gelegenheid,
Zijn
e
Battant-nei.f,
adj. (pop.) Vonkelnieuw, nawapens,
van
van
de
zich behendig
bedienen. (Anc. prov.) B- porte paix quant a soi, gelnieuw, splinternieuw.
Battarée, 1. [Bot.], Engelsch zwam n., zekere
men valt niemand aan, die zich verdedigen kan.
Avec b- ferrat et non ferrat, met allerlei soort paddestoel m.
Batte, 1. Stamper, beuker, klopper, klophamer,
van wapenen of handgeweer.
Bâtoiinage, ni. liet vormen tot pijpjes of beukspaan, kluppel, knuppel m., een houten werkstaafjes: Le b- de la cire, het vormen der pij- tuig, bij verschillende bedrijven in gebruik om te
en lak.
p slaan, el/en té maken enz.; - de houten sabel rn
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van harlekijn. B- à beurre, ka rnstof m . (Voor Batte
zegt men bij sommige bedrijven battoir.)
1Mattée, f. [Tech.] Klopsel n., vie hoeveelheid,
die een werkman te gelijk stampt; beukt, klopt enz.;
inz. de bladen, die een boekbinder te gelijk kloet;
ook de hoeveelheid wol, die te gall; k gevlaakt wordt
(zie battage).
Battefeaux, m. pl. Vuurstalen, die niet gevijld
zijn.
l^attelage, m., z. BATELAGE.
JIatteler, V. n., z. BATELER, en WANASSEM.

matte-le^ssive, f. [H. n.] Een der volksnamen
van den gemeenera kwikstaart (lavandiére).
Battelear, -ease, z. BATELEUR.

1attellement, m. [Arch.1 De dakgootpannen f.

pl., benedenste rij dubbele pannen, langs welke een
dak afvloeit.
73attellerie, f., z. BATELERIE.

latte- inaree, I . [H. n.] Volksnaam van de
oeverzwaluw (hirondelle de rivag().
1. atteinent. m. Het slaan, kloppen, stampen,
beuken; het geklop, gestamp, gebeuk. B- des mains,
handgeklap n. • (r(1.) toejuiching f. ' B- d'ailes, ge klapwiek n. B- du coeur, du poufs, des artères,
hartslag m. of hartklopping f., polsslag, aderstar m.,
— [Arch.] Slaglijst f., houten of ^,Izeren regel, die de
plaats der vereenr-cizng van twee vleugel- of schei deuren bedekt. — [Horl.] Getik n. van een horlogie.
— [Eser.] Schelslaq m., b it t to t a f. — [Mus.] Maat o f tactslag rn., het voorslaan van de maat; dubbele
triller of tremulant m. --- [Danse] Het zamenslaan
der in de h.00 fite geheven voeten, kuitflikker m.
Pitte- gfeHHe, f. [H. n.] Een der volksnomen
van den ,^raauwen en gelui kwikstaart m. (bergeronnette).

atterand, m. .teerhamer m. (om steenera

te verbrijzelen).

atterie, f. vechtpartij, kloppartij f. — [Mil.]
Batterij f., geschutwalm., kanonbedding f.. stormkat, schietschans f., 't geschut .zelf. Faire jouen ene
L-, met een.e batterij t' 't geven. Dresser ene b-,
eerre batterij opwerpen; (fig.) brasser Si'" b-s, zijne
maatrét i'/' ii nemen om in iets te slagen. Changer
de b-, Brasser de nouvelles b-s, van batterij ver
nieuwe batterijen opwerpen; (T(1.) nieuwe-ander,
maatré ielen nemen, de zaak anders aanvatten. Démonter ene b-, bene batterij onbruikbaar maken,
haar tot zw gen beenben; (/1g.) Démonter les b- de
qn., iemands plannen of maatrégelen verijdelen. —
B- de bréche, bresbatteri(I. B- de campagne, veldba11' "(1; B- en barba ou en barbette, bartiet- (if
speelbatter =ij. B- de cóte, kustbotter gij. B- flottante,
dravende batterij. B- croisée, kruisvuur - batterij. —
[l au.] Batterij, laag f. B- ruovée of trop Bosse,
verdronken batterij, te laag liggende batterij (wanneer de benedenste batterij te dipt bi,) 't water ligt.
I%lettre la b- dèhors, deáans, de stukken vóór de
geopende geschutpoorten voeren, ze van de geschut
terugtrekken: Rentree la b-, de stukken-poórten
inhalen. B- dehors ! stukken te boord! Ce vaisseau
a ene belle b- (1/' beaucoup de b-, dat schip draagt
zijne batterij goed. — B- de -fusil, pandeksel n.; Les
armes It piston Wont point de b-, de. percussie-rewéren hebben geen pandeksel. — [Tech.] mee f- of' teemsbodem m. ; — heiblok n. ; — val m. der stampers in
de stampgaten (i,n papiermolens, kruidmolens enz.);
— het stel Meiners, dat op de bewerkt wordende
metaalmassa valt; — de roerkuip f. der indigo -verwarij. B- de cuisine, keukengereedschap n., potten
en pannen. — B- de tambour, trommelslag m., de
;

verschillende wijzen van de trommel te slaan,.
[flus.] De trilslag op de guitar; het aanroeren
van versacheide(? snaren te gelijk. — [Phys.] Bélect 'ique, elektrische batterij, rij flesschen tot ele ItIi i she proeven; ook de metaalzuil f. (t/' de kolomsgewijs opeengestapelde metalen platen bij het gal-

vanis mus.
,

Datiefje, m. 11(1, die gaarne slaat of vecht, een
afrossen, vechter, — !Tech,] B- en grange, dor
d'or, goudslager. B- d'etain,-scher,l.ond B
bladtinpletter, tinfoelie-slager. B- de Boude, sodastamper. — [\ I!.j B- (l'e)trade, kondschapper, rui
verkenning wordt uitgezonden. — (fig.)-ter,di
B- de pave, síraalslijper, dia.mantslfjpe(', lediglcoper. — [Chas Iildop,jager, drijver m.
attire, m. [B ((t.] ))aansche brem f., spaansch
riet draad- (if vlechtgras, sparto -gras n.
S t°tttitnres, f. pl. [Tech. Hamerslag n ., ijzer.]

]

schilfers, die bij 't smeden van 't gloeijend ijzer af
springen.
.^attognes, f. pl., z. BATOGVES.
Battoir, m. Palet f., kaatsplankje n. -- Klo fper, linnenklopper, beekhamer m.
,

Battoire, f.,

Z.

BAEATTE.

Battologie, f. Noodelooze omhaal m. of heen
haling f. van woorden, ijdel geklap n., onnut, niehij gesnap n. — Battolol;ique, add. Ba,ttoloI! -i sch, die nuttelooze woordherhaling betreffende.
tok ague , m. II (i ((denkramen , b a t t o1 o o g Iel., langdradiq, smakeloos schrijver.
Battorie of Rattorée, f. )Com.j llanselkantoor n., naam der factorijen, die (le hanse-steden in vele europésche steden hadden.
1attre, v. a. Slaan, slaeen toebrengen, slaag
geven, afkloppen, afrossen: B- qn, à coups de poing,
it coups de pied, avee Ie (til oil iemand vuistslagen, schoppen, stokslagen geven. Le lion bat sas
flancs aver sa longha queue, de leeuw slaat zich
met den langen staart in de zijden. B- qn. b terne,
een reeds overwonnene (die reeels op den grond
ligt en weerloos ,is) blijven slaan. Se laisser b- it
terne, zich laten slaan, zonder tegenstand te bieden.
) Iil.] B- de baguettes, met roeden slaan, spitsroeden doen loopera. (Pr(v.) B- cln, dos et venire. Bqn. comme hlátre, B- qn. comme un Chien, iemand
duchtig afrossen, hem bont en Blaauw slaan, hem
murw kloppen. B- le Chien deviant Ie lion, eenera
mindere in tegenwoordigheid van .zijn' meerdere
iets verwijten, opdat deze laatste hu-t op zich zelven
toepasse; den zak slaan en den ezel meekan. B- le.
Chien de\ant le loep, oneenigheid veinzen, om zoo
te beter een' derde te bedriegen. 11 fait boni battre uit
glorieux, een ijdel manseb verdraagt liever alles, dan
dat zijne schande openbaar wo ( de. — [Mil.] Slaan,
verslaan, de nederlaag geven, overwinnen: B-1'ennemi en pleine camp agne , den vijand in 't open
veld slaan. B- un général, een generaal (zjjn leger)
verslaan. B- ene armée à plate couture, een leger
volkomen de nederlaag geven, het totaal versla(in. --[ iii ill.] Schieten, beschieten: B3- un ouvrage, eelt
werk beschieten. B- á boulets rouges, met gloei jende kogels beschieten. B- ene place en mine, bene
plaats met grof geschut en bommen beschieten (oen
de gebouwen te vernielen, brand te stichten enz.)
B- en brèche, bres schieten. B- en salve, B- par
camarades , al de stukken eenar bresbatterij te gelijk
doen losbranden. B- de front, van voren, regtstreeks
beschieten. B- la goudre, het laadhuid sterk aan
oen 't kanon te beproeven. (fi(i.) B- qn. ei)-zetn,
ruine, iemand in 't 'edenéren vast zetten, hem ge
mond snoeren. B- qn., B- qn. de raisons-heidn
sans réplique, iemand volkomen wedbeleggen, hete
met onwederlegbare redenen uit het veld slaan. —
[Tech.] Met verschillende werktuigen zekere dingen
slaan, kloppen, uitslaan, uitkloppen, beuken, stampen enz.: B- un habit, un Lapis, een' rok, .een vloer
uitkloppen. B- un noyer, un pommier, de-kled
noten, de appelen van een' boom slaan 01' afschudden. B- Ie tile, B- en grange, It koren dorschen.
B- des pierres, du pldtre, sl-enen, pleister stampen
(om fijn te m(iken). B- la lame, de wol kloppen. Bla laine sur ene claie, de wol vlaken. B- des i k't .,
palen inslaan, indrijven, i,nheijen. B- le fee sur I'enclume, in -ijzer smeden. (f am.) B- le far, dikwijls
schermen. 11 y a longtenips qu'il bat le far, h11
heeft dat werk, die studie al lang bij de hand erebas.
(Pro('.) II faut b- le fir pendant. qu'il et chaud,
men moet het ijzer smeden, terwijl het heet is; men
moet de goede gelegenheid niet laten voorbij gaan ,
B- I'or, Pangent, le cuivre etc., het goud, zilver,
koper enz. tot zeer dunne bladen uitslaan. B- un
livre, du papier, 'een boek, papier kloppen. B- monnaie, gele slaan, munten; (fig.) zich op de bene (if
andere wijze geld verschaffen. B- Ie briquet, vuur
slaan; ook on(coodige * bewegingen b ij 't letterzetter
maken, de gegrepen letter dikwijls in den haak doen
aantikken. B- la lessive, de wasch stampen. — Bdu beurre, boter karnen. B- des aeufs, de la erême,
t jjeren, room kloppen. B- ene sauce, bene saus
roeren. — [(has.] B- les buissous, de struiken,
het kreupelhout slaan, a floppen (om er 't wild uit
te (irijven), (Pro ('.) I1 a batte les buissoos et un
autre a gris les oiseaux, hij heeft de moeite en eert
ander 't voordeel gehad. B- I'eau, in 't water zijn
(van 't hert spreken(/e) . Avoir batte Peau, uit he
water cgekomen zijn. La bête s'est fait 1)- longtemps,
,
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het dier leeft zich lang laten jagen, eer men 't kon
nieester worden. —( fig.) B- l'eau avec un baton, vergee fsche moeite doen. Autant vaut battre sa tête
contra un mur, 't is vergee fsche moeite, 't is den
moriaan gewasschen, 't is kaf gedorscht. B- les
oreilles de qn., iemand de ooren vol praten, hein
door nuttelooze herhalingen lastig vallen. — [Arch.]
B- la ligne, de lijn uitslaan, trekken, door de tril
een met wit of zwart besmeerd koord eene-lingva
lijn trekken. — [Mil.] B- la caisse, Ie tambour,
een sein door trommelslag geven. B- de la caisse,
du tambour, Z. BATTIE, v. n. B- la liane, de wektrommel roeren, de reveille slaan. B- Ie rappel,
appél slaan, 't verzamelsein met de trommel geven.
B- la charge, den stormmarscl slaan. B- la retraite,
ten aftopt slaan; ook: de taptoe slaan. B- la cbamade, de trommel ten teeleen van overgave slaan;
(#g.) bij een' woordenstrijd in de engte getrapt zijn,
niet meer weten te antwoorden. B- la breloque,
een' afgebroken trommelslag slaan; (fig.) onzin spreken, de kluts kwijt raken. B- la générale, den generaalmarsch, de alarmtrom slaan. B- le roulement, de roffel slaan. — B- la campagne, op veldverkenning uitgaan; (men zeide ook b- l'estrade,
dat fig. rondzwerven, landloopen beteekent) (fig.)
herhaalde en nuttelooze uitweidingen in 't redendren maken; van zijn onderwerp afdwalen; onbepaald antwoorden, om eene vraag, eene tegenwerping te ontduiken; ijlen (in eene ziekte). B- Ie pays,
un bois, het land, een bosch verkennen, doorzoeken. (fans.) B- du pays, het land afloopen, velerlei
plaatsen bezoeken, onophoudelijk rondreizen; ook:
van velerlei dingen spreken, velerlei onderwerpen
behandelen. (fans.) B- le pavé, straatslijpen, rond
doelloos rondloopen. B- la semelle, la-slendr,
aalabre, te voet, met apostelspaarden reizen. —
[Mar.] B- la mer, langen tijd binnen eene beperkte
ruimte kruisen. B- pavilion d'amiral, de admiraalsvlag hijschen. B- les coutures, de naden breeuwen, met werk digt maken.. B- in scie, strijken,
verkeerd roeien. La mer bat Ie pied de vette
tour, de zee bespoelt den voet van dien toren. Les
vagues battent ce rocher, de golven klotsen tegen
die rots. Nous étions longteml ps b-s par in ternpête,
wij werden lang door den storm heen en weer geslingerd. Ce vaisseau est batte, dat schip is ontredderd. — [ Man.] Ce cheval bat la poudre, la
poussière, dat paard trippelt en vordert niet. —
[1%Ius.] B- la mesure, de maat slaan. — [Danse] Bun entrechat, een' kuitflikker slaan. — [Jeu] Bles cartes, de kaarten doorschudden, alvorens ze
rond te deden (men zegt beter mèler); kaartspelen.
B- une dame, eene schijf slaan. B- qn., vele partijen
van iemand winnen. — (Loc. prov.) B- du bie dans
la grange dun autre, . met eens anders vrouw te
:doen hebben.
BATTRE, v. n. Slaan, kloppen, tikken: Le coeur,
Ie pools bat, het hart, de pols slaat, klopt. La
mnontre bat, 't horlogie tikt. Le coeur me battait
d'impatience, mijn hart jaagde van ongeduld. (fig.)
Le coeur, Ie pools lui bat, zijn hart jaagt, hij is
bang. Rien ne lui bat, hij is als ijs zoo koud, hij
is geheel ongevoelig. Tant que le coeur me battra,
zoo lang ik leef. — B- des ailes, klapwieken. L'oiseau
bat de l'aile, de vogel fladdert (is in den eenei
vleugel gekwetst); (fig. et fans.) Cet homme ne bat
plus que dune aile, die man heeft veel van zijne
wakkerheid, werkzaamheid verloren; ook: zijne zaken staan slecht. — B- des mains, in de hande ?.
klappen; toejuichen. — [ Man.] Le ter de ce chevai
bat, het hoefijzer van dit paard klappert, zit los.
Ce cheval bat à la main, dit paard werpt gedurig
den kop op en neder. Cheval qui bat du flanc, des
nanes, dampig paard. -- Le soleil battait d'aplomb
sur nos têtes, de zon schoot hare stralen loodregt
op onze hoofden. — [Mil.] Battre de la caisse, du
tambour, trommelen, de trommel slaan, de trom roeren. — Le tambour bat, men roert de trom; La
générale bat, men slaat den generaal;narsch; La
retraite bat, men slaat den a ftogt; ook: de taptoe
slaat. B- aux champs, de trom roeren om de wacht
te doen uitkomen. — [Mar.] B- en hanche, op ci'e
windvéringen achteruit schieten. B- en ehasse, -met
de boegstukken schieten; den vijand vervolgen. Ben retraite, met de jagers achteruit schieten; al
vechtende wijken, zich in goede orde uit den strijd
terugtrekken; (fig. et fain.) zich aan de zaken, aan
den omgang, aan een gezelschap gaan onttrekken.

den woordenstrijd beginnen op te geven, voor cl
redenen zijner party zwichten. — [Tech.] B- devant, voorslaan (bij smeden). — ( Loc. fam.) B- à
fi oid, zijnen tijd, zone moeite verspillen. B- froid It
qn., iemand met koelheid toespreken, behandelen. A
b- faut l'amour, slaag verdrijft de liefde.
SE BATTRE . V. pr. Strijden, vechten (op het slagveld): On se battit de part et d'autre avec courage,
er werd van weêrszijden met moed gestreden, gevochten. — Elkander slaan, vechten, handgemeen
zijn, plukharen: On se bat souvent dans ce cabaret, er wordt dikwijls in die kroeg gevochten.
Les taureaux sont furieux quand ils se battent,
de stieren zijn woedend, als zij. vechten. -- (fig.) Les
vents contraires se battent sur la mer, de tegenovergestelde winden voeren op zee strijd met' elkander. Ces gens se battent pour obtenir eet emploi, die menschen wedijveren om 't zeerst ter ver
dien post. — Se b- en retraite, al-kirzlgnva
vechtende wijken, zich al vechtende uit den strijd
terugtrekken; (fig.) zich aan de zaken, aan den
omgang der wereld, aan een gezelschap allengs oattrekken (men zegt in dien zin liever b- en retraite) .
— Se b- en duel, een tweegevecht aangaan, duelléren. — [Fauc.] L'oiseau se bat sur la perche,
de valk fladdert op den stang, wil zich loswerken om
op te vliegen. (fig.) Cet homme se bat sur la percite, die ,man spant zich vergeefs in, werkt zich
vruchteloos af. — (Prov.) Its se battent comme
chiens et chats, zij leggen altijd. met elkander overhoop. — Zich slaan: Le lion se bat les Hanes aver
sa queue, de leeuw slaat zich met den staart in
de zijden. (fig.) Se battre les flancs pour faire ge.,
zich veel (meestal vergeefsche) moeite geven om iets
te doen. (fig. et pop.) Se b- l'oeil de qn., de qc.,
s'en b- 1'oeil, niets om iemand of iets geven. er
mede lagchen.
Battu, e, adj. (en part. passé van battre) Geslagen, afgerost; verslagen, overwonnen. - [[liar.]
Vaisseau b-, ontreddend geschoten (hoewel nog niet
overgegeven) schip. 11- dei (par) la temppte, door
den storm beloopen, geteisterd. — B- des (lots, bespoeld door de golven. — [Tech.] De lor b-, ge
goud, bladgoud. Ce brocard est tout b- d'or,-slagen
deze gebloemde zijdestof is digt met goud bewerkt,
staat stijf van't goud. Du fait b-, karnemelk. — ( fig.)
Se tenir pour b-, zich voor geslagen houden, voor
overwonnen verklaren; Ne pas se tenir pour b-,
eene zaak nog niet opgeven, nog niet voor verloren
aanzien. Avoir les yeux b-s, matte, gezwollen oogen
hebben. Avoir les oreilles b-es (et rebattues) de
ge., ergens de ooren vol van hebben; het moede
zin er meer van te hooren spreken. — (Prov.) Etre
b- de 1'oiseau, door opeenvolgende onheilen ontmoedigd, afgeschrikt zijn. Autant vaut bien b- que
mal b-, z. AUTANT. — Le chemin b-, de begane,
gebaande, druk bezochte, betreden weg. (#g.) Suivre Ie chemin b-, zich aan de gevestigde gebruiken
houden; 11 marche toujours par des chemins b-s,
hij volgt altijd den ouden slender; hij zegt altijd,
wat reeds vaak vóór hem gezegd is.. Les routes
b-es, les sentiers b-s, de gewone handelwijzen, de
bekende middelen.
Battti, m. De geslagene: Les battants et les b-,
z. BATTANT m. — (Prov.) Les b-s paient l'amende,
wie de schade lijdt, wordt nog uitgelagchen toe —
[Tech.] Geslagen goud, bladgoud n ; — foist f. of
gebrek n. in 't papier.

-

Battude, z. BASTUDE.

1.55

Battue, I. [Chas.] Klop- of dr y fjagt I. ; de
gezamentlijke personen, die het bosch of kreupelhout
afdrijven om er het wild uit te jagen. — [Man.]
liet stampen, de hoef'slag m. van 't paard. —[Pèche]
Holte f., die de visch voor zijn winterverblijff maakt,
winterleger n. — [Tech.] Het klappen of zachtjes
slaan der zijdetonnetjes in warm water, ten einde
enkele draden ter afspinning los te maken.
Ba:tture, f. [Mar.] Klippig rif n., ondiepte f.
met een' rots of steenbodem, waar de zee vaak branding vormt, branding, breking f. van de zee op
klippen of droogten. — f'rech.] Soort van verguld
waartoe honig, lijm en azijn wordt gebézigd.-seln.,
u,i., ill. [Mar.] Verdekbalk, dekbalk, dwars
naam der lange, sterke houten, die van-balkm.,
boord tot boord loopgin, de verdekken dragen en de
boorden stevigheid geven. Bau de dalle, laatste dek
achteren; Bau de lof, laatste dekbalk van-balkvn
voren; Bau de coltis, balk van de luizenplecht van
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voren. Maître ljau, dekbalk, die op de grootste breedte
van 't schip is aanqebraqt. Faux baux, lastbalken,
die het boze verdek of de koebrug vormen, lastdragers. Demi baux, halve dekbalken. Baux de
plancher de cable, ribben van de touwsteiling, Baux
de premier pont, balken in het ruim, ruimbalken.
Le vaisseau a quarante pieds de Mu, het schip
is veertig voet wijd.
Batiban, m. Klanknabootsend woord voor 't
gebaf van den hond, bafbaf a.
Baubi, m. [H. n.] Engelsche hond m. voor de
jagt op solide zwijnen en vossen, ook chien normand, normandische hond, geheeten.
Bauce, 1. [Mar.] Groote seising f. aan een'
uithaalder om eenen man naar boven te hijschea (op
eene paid).
Banehe, t. [Mac,.] Z. BAUGE.
Baud, m. [H. n.] Brak in. van oorspronkelijk
barbarjsch ras, ook ehien-cerf, hertehond, en cluien
muet, zwijgende of stomme hond, geheeten.
I Baud, e, adj., baudenient, adv. Losbandig, onbeschaamd.
Baudes, 1. pi., Z. CABLIERE.
Baudet, m. Ezel, langoor m. (fig.) Weetniet,
domkop m.; ook: touwbed, veldbed a.
BAUDETS
'Th p1. [Tech.] Schraag t., zaagbok m.
Baudir, v, a. [Clias.] Met stem en horen aam
moedigen, aanhitsen (inz. van de honden gebezigd).
± BAUDIR, V. n. Zich verblijden, vrolijk, dartel zijn.
I Baudise, I. Dartelheid, losbandigheid 1.
Baudoninage, f. Het bespringen der ezels.
Baudoiiiiier, m. Een ezelsveulen werpen.
Baudieiiil, In., Z. BAU]JROIE.
Baudrier, m. Draagband, schouderband, sabelriem, depenrieen m.
Baudioie, f. [H. n.] Zeewolf, zeeduivel m.
[lophius] een groote, wanstaltige, slecht smekende
visch van alle europésche zeetin.
± Baudroyeur, m. Zeemtouwer m.
Baudruehe ofBodruche, f. Het dunne vlies,
dat den runderdarm bekleedt en dat inz. den goudslagers dient om het goud daartusschen tot uiterst
dunne blaadjes teslaan, goudslagersvlies, goudvliesn.
Bauiffe, f. [Pêche] Vischreep t. met verscheiden
vischhaken.
Bauft Bauffrer V. a., Z. BâFRER.
freur, -ense, Z. BhFREUR.
Leger
a.
van
't
wilde
zwijn;
Batige, f.
(fig.)
onrein bed n., vuile woning t., varkenskot n.
[Mac.] Pleister n.
Nest a. van 't eekhorentje.
uit leem en gekapt stroo gemaakt. (Loc. pop.)
Avoir de tout a b-, van alles volop hebben.
Baugue, Bauque f. Allerlei wier of zeeplanten, door de Middellandsche zee op de kusten geworpen.
Bauhin I. [Anat.] Klapvlies n. gelegen ter
laatse, waar de omgewonden darm zich in den
mdcv darm opent.
Bauhinie, 1. [Bot.] Geslacht van peulpianten
met veelbiadige bloemen, tot de keerkringsgewesten
behoorende, b a u h i n i e 1.
Baunie, m. Balsem m., liet harsachtige, dik
vloeibare, welriekende sap van sommige harsboomen;
Du b- naturel, natuurlijke balsem, die van zelf
uit de schors dier boomen afvloeit; Du h- factice,
kunstbalsem, nagemaakte balsem. [Pharm.] Zelf 1.
met balsemgeur; Du b- vulndraire, spijkerbalsem;
Du b- pour les brûlures, brandzalf. Du b- de
soufire, zwavelbalsem; Du b- de Saturne, loodbal
sem. Du b- vert, godsgunst f. groenwas n.
(fig.) Vertroosting, verkwikking, lafenis 1.: Cette
nouvelle fut un haume pour mol. (Loc. prov.)
Cela fleure comme b-, dat riekt lekker; dat belooft
,
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voordeel, winst, genot. Sa réputation fleure comme

13-, hij (zij) heeft een' onbevlekten naam. Je n'ai point
d woorden, zijne
de lol a son b-, 'k vertrouw zijn
[Bot.] Munt f., zeker welriekend
beloften niet.
BOME.
kruid. [Mar.] Z.
Bauniier, m. [Bot.] Balsemboom m.
Batique, Z. BAUGUE.
Bauquière, t. [Mar.] Weger, balkweger m.
Serre b-, tweede balkweger sluiting onder den
balkweger.
Bauquin, m. [S/err.] Mondstuk D. der blaaspijp.
-

-

,

Bausse,z. BAUCE.
Bavaug, m. [Bot.] Knoflookstruik m. op de

Molukken.

EAYONNETTE.

-

Bavard, e, adj. Babbelachtig, praatziek, klap-

achtig. Ook als subst.: Un bavard, een babbelaar,
klapper; Une havarde, eene babbelaarster, iclappei.
Bavardae, m. Babbelarj t., gebabbel, geklop,
gekal n. onbeuidend, nietig, onbescheiden gesnap
of oeschrjf n.
Bavarder, v. n. Babbelen, klappijen, kallen,
veel en onbedacht spreken.
Bavarderie, f. Babbezucht, snapzucht, kalzucht f. gezwets n.
Bavardin, in., -e, t. Kleinebabbelaarm., kleine
babbelaarster f.
t Bavardinage, m. Geklap, gekal n.
Bavardiner, v. n. Klappen, hallen, veel over
onbeduidende dingen spreken.
Bavardise, f. Babbelpraat, beuzelpraat f., ijdel
gesnap, gezwets f.
Bavarois, e, adj. Beijersch, wat tot Beijeren
behoort, Beijeren betreft. Als subst. UnBavarois,
een Beijer; Une Bavaroise, eene beijersche vrouw.
BAVAROISE, t. Siroopthee f., warme thee met ccpillaire-siroop.
S Bavasser Batteler, v. a. Wawelen,
beuzelpraat houden.
Bave, t. Kwijl, zeever I., dik en sljjsnigspeelcsel II. B- venimeuse, giftig speeksel. La b- dun Iimacon, het slijm eener stak. (Loc. pop.) Cot
hothme na quo de la b-, die man kan niet dan
wawelen.
Bavèque ofBaveuse, 1. [H. n.] Sljmvisch rn.,
synoniem met BLENN1E.
Bayer, V. n. Kwijlen, zeeveren.
[Tech.] Ce
tuyau have, die pijp laat het vocht niet reyt uilvloeijen.
Bavette, f. Slabbe 1., slabbetje, slabdoekje a.,
kwijldoek ni.
(fig.) Ce joule homme est encore
a la Ii-, dat jonge snensch heeft de kinderschoenen
nog niet uitgetrokken, mag nog niet over zaken
meipraten. Tailler des b-s, zijn' tijd met ijdel geklap
doorbrengen. [Tech.] Looden reep m. of strook t.
op een leidak of op eene goot. Borstlap m. der
darmsnaren-makers (ter beveiliging hunner kienderen).
Baveule, 1. [Bot.] Een der volksnamen van
't blaauwe korenbloempje n. (bluet)
Bavense, [H. n.] Kwab t., een altijd met sljm
bedekte visch.
Baveux, -eiise, adj. Kwijlend, zeeverend. Enfant b-, kwijlend kind n., keoflbaard m. [Cuis.]
Omelette b-e, halfgare pannekoek m. [lmpr.] laspression b-e, smerige,
onzindelijke druk m.
[Chir.] Chair b-e, sponzig vleesch n. in eene wonde.
Bavière, t. Taf, waarmede de stormhoed bekleed was.
Bavillon m. [Bot.] Bakkruid St. Pieters
kruid n.
Bavoché, e, adj. (enpart. passe van, bavocher)
Gesmeerd, geklad, onzuiver afgedrukt: Epreuve Is-,
onzuiver getrokken proef 1.
Bavochei-, v. n. [Impr.] Onzuiver afdrukken.
Ces caractéres bavochent, die letters smeren, drukken onzuiver af. liet wordt ook van 't onzindelijk
uitgevoerde werk der schilders, teekenaars, graveurs
gebezigd.
Bavoehitre, 1. Onzuivere afdruk m. van eeswn
lettervorm of van eeneplaat, misdruk m., kiadderj f.
Bavolet, m. Boerinnenkapsel in Frankrijk, dat
alleen het bovendeel van 't hoofd bedekt.
Bavure, t. [Tech.] Moet t., naad, vormnaad m.,
zigtbaar spoor van de zamenvoeging der deden van
eenen vorm op de gevormde voorwerpen.
Bayade, f. [Agric.] Zekere soort van voorjaarsgerst f.
Bayadère, t. Bajadère f., naam der indische danseressen en zangeressen, te gelijk nelle
meisjes.
Bayart ofBaïai-d, m. Berrieofburrie, draagbaar t., zoo als men die in havenplaatsen gebruikt.
Baye, zie BAlE.
Bayer, vn. (pr. be-id) Gapen, met open mond
naar iets staan te kijken. (Loc. proc.) B- aux
corneilles, onnoozel in de lucht staan te kijken, staan
te gapen. B- après qe., vurig naar iets verlangen.
Bayette, f. [Coin.] Zekere ongeképerde woljen
stof t., soort van flanel.
Bayenr, m. -euse, t. Gapend aanschouwer m.,
-ster f., hij of zij, die met onnoozele verwonderiiag
iets aangaapt, gaper m., gaapster 1.
Bayonnette, Bayoque, z. BAIO—.
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Bazae, m. [Corn.] Zeer fijn, schoon gesponnen
katoen van Jeruzalem.
Bazar, m. Bazaar, bazar m., in 't Oosten de
markt of eene ruime, breede straat, waar de kooplieden hunne winkels of kramen hebben; van daar:
groote, rijk voorziene prachtwinkel m., groot ver
Bewaarplaats f. der slaven in't Oos--kophuisn.—
ten, slavenhuis n.
Bazat, m. [Com. j Leidsch katoen n.
Bdella, f. [H. n.] 1Vaam, dien men soms aan
den bloedzuiger geeft. — [Bot.] Palmboom m., uit
welken de bdellium-gom vloeit.
Bdellaires, m. pl. Geslacht van voetelooze
ingewandswormen, die zich bewegen door zuignapjes
aan de uiteinden van 't ligchaam, gelijk aan die des
bloedzuigers.

Bdelle, f. [EI. n.] Spinnekop f. niet acht pooten.
Bdelliam, m. (pr. bdé-1i-ome) [Bot.] Bdelliumgooi f., eene harsachtige gom uit 4rabië, Indië,
Guinea enz., van bitteren smaak en onaangenamen
reuk.
Bdelloanétre , m. [Chir.] Bdellometer m.,
een door Sarlandiére in 1819 uitgevonden werktuig

ter vervanging van de bloedzuigers, bestaande uit
een' glazen laatkop, voorzien van een pompje en
lancetjes.
Bdelygniia, f. [Chir.] Stinkende, walgelijke
reuk m.
Béaut, e, adj. (eig. liet part. prés. van 't niet
meer gebruikelijke beer, gapen) Wijd gapend, als
opgespalkt: Bouche b-e, gapende mond m.; gueule
b-e, wijd geopende muil m.; gouffre b-, open, gapende afgrond m. (fig. ) titre on demeurer bouche
b-e, vol verbazing, met open mond staan. Ces gees
sent des gueules b-es, die menschen zijn ware
vraten, vreetwolven. La gueule b-e de l'enfer, de
open kaken der hel.
Béarnaise, f. Soort van omnibus te Parijs.
Béat, m., -e, f. Fijnvrome, schijnheilige m. en f.
(Pray.)
Prov.) Habit de b- a souvent ongles de chat, de
zin niet zelden de grootste zondaars.—
Ook als adj. gebezigd: Un ton b-, une mine b-e, een
schijnheilige toon m., schijnheilig gezigt n. — [ Jeu]
Wie zonder mede te spelen toch zin deel heeft aan
't geen waarom men speelt, de stilzittende: Nous
Bommes cinq pour jouer ie diner: faisons un béat,
et jouons deux contra deux.
Béatifieation f. [Liturg.] Zaligspreking, baa-

t i f i c a t i e f., het opnemen door den paus onder
't getal der zaligen (minder dan canonisation). —
[Phys.] B- électrique , electrische beatificatie of
ap o t h e o s is f., eene elektrische proef, waarbij om
het hoofd des geëlektriseerden eene glorie of een
heiligenkrans wordt gevormd.
Béatilé, e, adj. (en part. passé van béatifier)
Voor heilig verklaard, zalig gesproken: I1 est b-,

mais it West pas encore canonisé. — Ook als subst.:
Les beatifiés, de zaliggesprokenen.
Béatifier, v. a. [Liturg.] Zaligspreken, bea-

t i f i c é r e n, door den paus onder 't getal der zali-

gen geplaatst worden. — (fig. et fam.) Cette nouvelle
1'a béatifié , die tijding heeft hem in den derden

hemel gebragt , heeft hem buiten zich zelven van
vreugde gemaakt.
Béatifgae, adj. [Théol.] Zalig-, gelukzaligmakend, zaligend. La vision b-, de zaligende aan
hemel.
-schouwingGde
Béatilles, f. pl. [Cuffs.] Allerlei lekkere bij
taarten, soepen enz.-zaken,dim pstj
doet: lever, zwézerik, truffels enz. — Allerlei kleine
nonnewerkjes: lamsbeeldjes (agnus), doosjes, speldekussens enz.
.-- Béatisme, m. Schijnheiligheid, ftjmelarij F.
Béatitude, F. Zaligheid, gelukzaligheid F. b-s
evangéliques, de acht zaligheden of zaligsprekingen,
die als inleiding tot Jezus' bergrede door Mattheus
worden opgenoemd. (Alleen in dezen zin heeft het
woord een meervoud.) — Soms ook voor geluk,
aardsch geluk n., gebezigd : On s' imagine que la
vraie b- est dans 1'argent.

Beata, Bel m., Belief. adj. (weleer was 't mant.
enk. van dit adj. altijd bel, maar nu wordt die
vorm alleen gebruikt voor een manl. naamwoord,
dat met eene^ klinkletter of stomme h begint, alsook
in de spreekwoordelijke zegswijzen: bel at beau, bel
at Bien, en in de bijnamen van sommige vorsten:
Philippe le bel, Charles le Bel. In 't maul. meerv.
zegt men altijd beaux) Schoon, fraai, mooi, beval-
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lig, lief, aangenaam enz.: Un bel enfant, oen schoon
kind; Un beau hameau, een lief gehucht; Un beau
monument, een schoon, fraai gedenkteeken; Une
belle femme, eene schoone, mooije vrouw; de beaux
yeux, schoone, bevallige oogen; De belles couleurs,
schoone, liefelijke kleuren; ,Un bel homme, een wel
geschapen man; Un beau site, eene bevallige, aan
ligging; Un beau discours, eene schoone,-genam
sierlijke rede; Une belle occasion, eene schoone, gunstige gelegenheid; Ian beau début, een schoon, gelukkig begin; Une belle action, eene schoone, lo fwaardige daad; Une belle áme, eene schoone, deugdzame
ziel; Un bel expédient, een schoon, gepast hulpmiddel; Un bel emploi, een schoon, voordeelig ambt;
Un beau revenu, een schoon, groot inkomen; Une
assez belle somme, eene vrij aanzienlijke som; Une
belle victoire, eene schoone, roemrijke overwinning,
Un beau port, une belle p°estance, eene deftige hou
een indrukmakend voorkomen. Avoir la taille-ding,
belle, les mains belles, eene schoone gestalte, fraaije
handen hebben.— [Mar.] La mer est belle, het issiec/it
water, de zee is vrij stil.— L e, beau sexe, het schoon
geslacht, de schoone kunne, de vrouwen. — Le beau
monde, de aanzienlijke voorname lieden, de beschaa fde, fatsoenlijke stand. — Faire beau feu, een groot,
helder vuur aanleggen. (fam.) Un beau mangeur, Un
beau dineur, een groot eter. Un beau coup de filet,
eene mooije vangst (met éénen haal van 't net); (fig.)
de in hechtenisneming van eene bende dieven. C'est un
beau parleur, chanteur, danseur, hij is een goed
spreker, zinger, danser. (iron.) C'est un beau parleur, 't is een mooiprater (die fraa ij e woorden in
den mond voert, maar er niet naar handelt). C'est
un beau prometteur, hij belooft veel, maar houdt'
niet, komt zijn woord niet na. II est bel homme
.

de cheval, h ij zit goed te paard. C'est un beau jou

't is een aangenaam speler, hij blijft zich bij-eur,
winst en verlies gelijk. Un bel esprit; een fraai
vernuft n., iemand wiens geest met de schoone
kunsten verrijkt is. Les beaux esprits du jour,
de hedendaagsche fraaije vernuften. Tegenwoordig
wordt bel-esprit meestal minachtend gebruikt voor:
een' waanwejze, pedant, iemand die voor een
fraai vernuft, een' man van kennis en fijne beschaving wil doorgaan : l'homme d'esprit est modeste, Ie bel esprit s'affiche, We man van verstand
is bescheiden, de schijnweter dringt zich aan anderen op, stelt zijn schijnvernuft ten toon. Une
femme bel esprit, eene geletterde vrouw; doorgaans
eene vrouw, die voor eene geleerde wil doorgaan.
(pop.) Un beau monsieur, une belle dame, een net
gekleed heer, eene sierlijk gekleede dame. — Les
beaux jours, de schoone dagen, het schoone jaar etijde. (fig.) Les beaux jours, ie bel age, de tijd dnjeugd. — Les beaux arts, de schoone kunsten (schilder-, bouw-, beeldhouw-, toon- en danskunst, waarbij
men somtijds nog de welsprekendheid en de dicht
voegt). — Les belles lettres, de fraaije letteren-kunst
(taalkunde, welsprekendheid, dichtkunst). — (Loc.
fam.) Se faire beau, se faire belle, zich optooijen,
zich in 't beste pak steken. Faire beau, flikflooien,
valsch vleijen. Faire le beau fils, gemaakt in toon,
manieren of kleeding zijn. C'est un homme du bel
air, 't is iemand, die deftige manieren aanneemt.
Il sort dun beau sang, hi is van grooten huize,
van adellijk bloed. Le sang est beau dans ce pays,
de bewoners van dat land zijn in't algemeen groot,
welgemaakt, gezond en sterk. — Beau wordt in
't Fransch (even als het Nederduitsch schoon,
mooi, fraai) dikwijls gebezigd om het tegengestelde
van zijne eigenlijke beteekenis aan te duiden: II a
fait de belles affaires ! hij heeft fraaie zaken ge-

daan ! Voilà de beau discours, de beaux raisonsements ! Dat zijn fraaie redenéringen! Vous avez
fait là de belle besogne, daar hebt ge wat moois,
wat schoons verrigt! Je connais votre belle confinite, ik ken uw fraai gedrag. Voilà un bel homme
pour prétendre nous imposer ! hij is er wel de man
naar om ons bang te maken. La belle demande !
Bene schoone vraag ! — In sommige gemeenzame uit
staat beau als 't ware overtollig: Ii-drukinge

a vendu sa maison à beaux deniers comptants,

hij heeft zijn huis voor gereede, klinkende munt
verkocht. Il aria comme un beau diable, hij
schreeuwde als een bezétene. II s'adressa au beau
p remier venu, hij wendde zich tot den eerste den
beste,, die zich opdeed. J'irai chez vous un beau
jour, ik zal den eenen of anderen dag bij u aan-
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komen. Ii sen alla un beau matin, une belle fluit, mus avoir beau, gevolgd door een' infinitif: On a
pour ne plus reveflir, hij ging op zekeren morgen, beau fai.e, on a beau dire, wat men ook doen,
in zekeren nacht heen, om niet terug te komen. wat men ook zeggen moge, 't is vergeefsch. Vous
Ceel arriva au beau milieu de Ia fluit, dit ge- avez beau prier, beau attendre, vous n'obtiendrez
beurde in 't hartje van den nacht. - Beau vormt rien, gij moogt bidden, wachten, zoo lang gij wilt,
verder nog versckeidene gallicismen: 11 fait beau
ij zult toch niets krijgen. us eurent beau crier, on
(temps), 't is mooi weder. Le temps so met au no les entendit point, vergeefsch was al hun schreeubeau, 't wordt mooi weder. 11 fait beau dans ce wen, men hoorde hen niet. Vous avez beau dire,
lieu, 't is aangenaam in die plaats. Ii fait beau se vous ne vous trouvez pas dans mon embarras, gij
promener, 't is mooi weder om te wandelen. Ii fait hebt goed praten, gij zijt niet in mijne verlegenheid.
beau voyager dans cette province, 't is aangenaam - Zoo ook in de zegswjzen: Ii refusa bien et
reizen in dat gewest. Ii fait beau voir nfl gënéral beau, hij sloeg het rondweg af. Je lui répondrai bel
a Ia tête de sestroupes, 't is een schoon gezigt, et beau , ik zal hem koi t en goed antwoorden;
een veldheer aan 't hoofd zijner troepen. 11 fait beau II le lui dit bel et hien , hij zeide hem rond
vous voir dire que je vous ai trompé, het staat u uit hoe 't met de zaak stond. De plus belle, op
al heel fraai (d. i. leeljk) te zeggen, dat ik u be- nieuw, met nieuwen lust: Après le diner, ils so
drogen heb. Ii y a beau temps, ii y a beau jour remirent a jouer de plus belle, na den maaltijd
que je ne l'ai vu, ik heb hem in langen tijd niet begonnen zij weir als van voren af aan te spelen;
gezien. II fera beau (temps) quand je retournerai Bientôt le combat recommenca de plus belle, welchez lui, t zal lang duren, eer hij mij weir bij zich dra werd de strijd met nieuwe hevigheid hervat.
ziet; 'k zal niet ligt weir over zijn' drempel komen. Ce roman va de plus beau en plus beau, de plus
- Nog vindt men beau in de volgende zegswijzen belle en plus belle, deze roman wordt hoe langer
en spreekwoorden. Ii passe pour beau, hij loopt op hoe schooner of belangrijker, zijne schoonheden neeen anders zak: hij doet gaarne met, maar betaalt men toe, naarmate men verder komt. 115 trouvent
niet. 11 nest ni beau, ni bon, hij is niet geblan- beau de suivre vos traces, zij vinden 't schoon, in
két; hij doet zich voor, zoo als hij is. Est assez awe voetstappen te treden. [Mali.] Ce cbevalporte
beau qui a tons ses membres , wie een liqchaams- beau (en beau lieu) , dat paard houdt den kop
gebreken heeft, is schoon genoeg. Qui vient est fraai.— EN BEAU, toe adv. Uit een gunstig oogpunt:
beau, qui apporte est encore plus beau, elk is wel- Cet homme volt tout en beau, die man beschouwt
kom, maar die wat melbre'ngt het meest. II ny a alles van eene gunstige zijde. Peindre (ID. on qc. en
nu belles prisons, ni laides amours, geen kerker is beau, iemand of iets van de gunstigste zijde afsehilmooi, geen liefje leeljk. La belle plume fait le bel deren of voorstellen, zijn
e voordeelen doen uitkooiseau, de kleederen maken den man. Mettre qe. men en 't min gunstige in de schaduw stellen of
n. - TOUT BEAU, toe. ode. (fam.) Zacht
dans an beau jour, iets in een gunstig daglicht verzwijge
stellen, iets aannimeljk voordragen. Ce sont de wat, houd wat op, bedaar! Tout beau, n'allez pas
beaux semblants, de belles promesses, de belles Si vite, zacht wat, loop zoo schielijk niet; Tout beau,
paroles, 't is een schoone schijn, 't zijn verleidelijke no vous emportez pas, bedaar, maak u niet boos.
beloften, woorden, maar waarop men niet veelver- 'Fout beau, tout beau! (tot een' hond sprekende)
trouwen moet. Ii a Ie commandemant beau (eig.) stil! koes! (couche!)
hij commandeert schoon (van een' officier) ; (fig.)
BEAU, m. Het schoone, de schoonheid t., al wat
hij heeft goed bevelen, ordonnércn (von iemand, in zijne soort voortreffelijk, uitmuntend, bevallig
die onuitvoes bare of zeer moejeljk te verriglen be- is, het fraaie, het mooje: II y a du beau dans eet
velen geeft, of ook, die geen gezag heeft en wien ouvrage, er zijn schoonheden in dat werk. La
men niet wil gehoorzamen). A beau jeu, beau re- beau ne plait qu'un jour , si le beau nest utile,
tour, gelijk men doet, zoo men ontmoet; met dezelfde liet schoone behaagt maar één dag, zoo het niet temunt betalen; gelijk met gelijk vergelden. Perdre eens nuttig is. Quand on acllète, il faut prendre
a beau jeu, (eig.) ondanks een goed spel verliezen; du beau, als men iets koopt, moet men 't van de
(fig.) zijn plan mislukt zien, ondanks alle kans van beste, schoonste soort nemen. - Un beau, een opwelslagen. Dormer beau jeu a qn., (eig.) iemand geschikt heertje n., een modeqek, pronker m. Faire
goede kaarten. een goed spel geven; (fig.) iemand Ie beau, faire la belle, pronken, laten zien, dat men
cviie goede gelegenheid ter bereiking van zijn oog- zich voor schoon houdt, ease hooge borst zetten.
merk geven. Avoir beau jeu, (eig.) goede kaarten Faire le beau, den schoone spelen, met zijne schoonhebben; (fig.) eene goede gelegenheid hebben. Vous heid pronken. - Une belle, eene schoone (vrouw).
aurez beau jeu a me tromper, 't zal u ligt vallen Les belles, de schoonen, de schoone kunne. Aimer,
mij te bedriegen. Banner beau (ellipt. voor: un beau courtiser les belles, aller de belle en belle, veel
coup) een' goeden slag geven (in 't kaatsspel). Don- van de vrouwen houden, veel minnarjen aan de
oer beau of Ia donner belle a qn., iemand eene hand hebben, onbestendig in de liefde zijn. goede kans of gelegenheid geven om iets te doen belle, Zijne beminde, Zijn liefje, zijn meisje. Ma
of te zeggen. Dormer beau of In donner belle is ses belle, ma tante belle, ma cbère belle (liefkozende
esinemis, zijnen vijanden de kans schoon geven om woordjes), mijn lief, mijn schatje, mijn engel.
Beauce, t. Naam van een voormali franse/s
te schaden, hun gewonnen spel geven. (iron.) Vous
me Ia donnez beau, vous me Ja baillez belle, gij district in 't oude Orlianais. - (Prov.) ' C'est un
houdt mij wat voor den gek; gij wilt me wat op gentilbomme de Beauce, qui se tient au lit quand
den mouw spelden. L'avoir beau, lavoir belle, eene on refait ses chausses (of: qui vend ses chiens,
goede kans of gelegenheid hebben om iets te doen. pour avoir du pain), 't is ecn aria edelman. Plaines
Prendre sa belle, de gelegenheid waarnemen. (iron.) de Beauce, uitgestrekte en boomlooze vlakten.
Bean -chasseur, m. [Chas.] Goede agt
tre beau garcon, door eigen schuld in een' verném. (Piur. Des beaux-chasseurs.)
-hond
derenden toestand zijn, zich zelven in de hij gebraht
Beaueoup, adj. Veel: B- d'amis, veel vrienhebben; zich een' roes gedronken hebben. Se faire
beau garcon, zich een' roes drinken. Etre dans de den; B- d'eiprit, veel verstand, B- de gens disent,
baux draps, in eene nételige omstandigheid, in veel (verscheiden) lieden zeggen. II salt b-, hij weet
groote verlegenheid zijn, in 't naauw zitten. Mettre veel; II étudie b-, hij studeert veel (vlijtig, sterk);
es, wie veel spreekt,
qn. en de beaux draps blancs, zeer tot nadeel van qui parle b-, dit b- de sottis
iemand spreken, geen goed haar aan hens latest. II zegt veel dwaasheden. Cela m' inquièteb-, datvera fait la une belle équipée, daar heeft hij wat ontrust mij zeer. Vous êtes b- (of de b-) plus saschoons uitgevoerd, een' dommen streek begaan. Man- vant que Lui, of Vous êtes plus savant que lui de
eel
v (heel wat, vrij watl geteerder clan
ger h belles dents, met graagte eten,wakker toe b-, gij zjt
eten. II vous h déchiré a belles
dents, hij heeft u hij. C'est b- de savoir se taire, 't zegt veel te kunboos, boosaardig gehavend. Tout cela est bel et nen zwijgen. C'est b- si vos frais vous rentrent,
bon, maisl'argent rant mieux, dat alles is goed en 't zal veel (op zijn best) zijn, dat ge er uwe onwei, maar geld is beter. Voila un beau venez-y kosten uit haalt. C'est b- de (of que de) savoil
voir! 't is wat moois! 't is de moeite van 't aankijken commencer. 't is-reeds veel, als men een begin weet
niet waard. Nuns l'avons échappé belle, wij zijn te maken. Ii nest pas a b- pres aussi prudent quo
't gevaar nog gelukkig ontsnapt, wij zijner heelhuids son frère, hij is op verre na niet zoo voorzigtig air
afgekmaen. Coucher h la belle étoile, in de open zijn broeder. - 11 sen faut b-, II sen faut de Ii-.
lucht slapen. Mourir de sa belle mort, zijn' eigen 't scheelt of verschilt veel (het eerste om verschil
van hoedanigheid, het tweede ns verschil van hoe(natuurijken) dood sterven.
veelheid aan te duiden) : Le cadet nest pas si sage
BEAU wordt bijwoordelijk gebruikt in dcn gailicis '
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que l'amn& ii sen faut 1-; Le pays nest pas peuplë t proportion de son étendue, ii sen faut de b-.
Beaucrier, Ileauvrier, m. [Vign.] Zdkere
soort van druif f.
Beaucuit, m. [Agric.] Een der volksnamen
van de boekweit.
Beati-fils, m. Schoonzoon, stiefzoon; behuwdzoon rn - (lig. et iron.) Gemaakt made/teertje n.

(Plur. Des beaux-fils.)

Bean-frais, m. Gematigde en gunstige wind m.

labberkoelte, bramzeilskoelte f

Beau-frère, m. Schoonbroeder, zwager, behuwdbroeder m. (Plur. Des beaux frères.)
Beanrnaris, m. f11. jij Zékere haaivisch. m.
Beaumarquet, m. [EI. ii.] 4/rikaansche dikbek -enusch f., met schitterende kleuren.
Beau-partir, fl1. [Man.] : Ce cheval a un bde la maul, dat paard loopt goed van de hand,
loopt gestadig in regte lijn voort.
Beau-père, in. Schoonvader, stiefvader; behuwdvader m. (Plur. Des beaux-pères.)
Bean -pré, in. [Mar.] Boehspriet m. Petit bboe,qsprielsteng f. Bout de b-, uitsteker in. - Avoir
b- sur poupe, met den boegspriet over het hek van
een ander schip liggen. Meitre le ij- en terre, zóó
digt tegen den wal liggen, dat de boegspriet er
over steekt.
Beau-present, m. [Hort.] Zekere perensoort.
Beau-revoir. m. [Chas.] 't Herkennen van
't spoor eens diers op den vochliqen bodem. - De
drift, die een' speurhond aan den dag legt, als hij
op 't spoor van 't wild komt.
Beau-seniblant, m. Bedriegeljke schijn m.,
veinzerij f. (Plur. Des beaux-semblants.)
Beauté, f. Schoonheid, fraaiheid, bevalligheid,
,

bekoorlijkheid: La b- dune femme, dun cheval,
dun oiseau; dune statue, dune couleur, dune
Otolfe; de lame, de Ja vertu, de Ja religion etc. -
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geven. Etre pris par Je bee, met zijne eigen woos-den
geslagen (overtuigd) worden. Mener qn. par le bee,
iemand bij den neus rondleiden, aan den leiband
hebben. Montrer is qn. son bee jaune (son béjaune)
iemand zijne onnoozelheid, domheid onder 't oog
brengen. Tenir qn. Je pee dans l'eau (is J'eau), iemand met ijdele belofteis paaijen. Passer Ja plume
par le bee a qn., iemand den voorsmaak geven van
iets, dat men hem wil weigeren, hem doen watertanden; ook iemand iets voor den mond wegnemen,
hem behendig van iets berooven, waarop hij rekende.
Faire Je bee is qn., iemand de woorden in den mond
geven, hem onderrigten van t geen hij te zeggen of
te zwijgen heeft. Cast un bee cornu, 't is een zot.
- Caquet bon bee, de ekster (omdat hij goed leert
snappen); (fig.) acne snapster, kiappei. - Blancbee. Z. BLANC. - ( fig.) Le bee dune plume, dune
aîguière, dun alambie, de bek eener pen, de tuit
eener lampetkan, de helm eener destilleerkolf. Le

bee dune lampe, de bek eener lamp, dat gedeelte
uit hetwelk de pit komt; Bee de gaz, gasbek, brander rn., de plaats, ctlk uitgang geeft aan het lichtgas, de gezamentljke kringsgewijs geplaatste openingen, door.welke uit de gasppen het gas stroomt.
- [Géogr.] Landtong f., aan de zamenvloeijing sacs
twee rivieren;` smalle strook lands, die ver in zee
uitsteekt. - [Arch.] Scherpe hoek der brugpijlers, Z. ARRIERE-BEC en AVANT-BEC. - [ Tech.]
liaakeinde van de kousenweversnaald; - bek, kroes
gedeelte der punt van een snoeimes en andere soortgelijke gereedschappen; naam der kromme punten
van de ankerarmen, die in den grond haken.
Becabunga, in. [Bot.] Becabongaf., eene soort
van veronica of eereprjs, die ook als artsenijpiant
wordt gebruikt.
Bee-â-cniller, rn. [El. n.] Volksnaamvanden

lepelaar. (Plur. Des bees is cuiller.)
Bécade, Beecade, f. (eertijds zoo veel als

Eene schoonheid, schoone vrouw f., schoon meisje: becquée en coup de bee) - [Faue. ] Donner Ja b
une jeune b-, eene jeugdige sc000ne. Reridre hom- is un oiseau, een' valk voeren. - [[1. n.] Volksmage te Ja b-, hulde doen aan de schoonheid, aan naam van de gemeene snip (bècasse).
de schoone vrouwen in 't algemeen. Ella élait Ja
Bec-allongé, M. [Li. n.] Snuitvisch, snavelb- du hal, zij was de schoonheid (de schoonste on- vise/s rn.
der alle vrouwen) van het bal. - (fam.) Je vous
Bécard, rn [H. n.] Kromsnavel rn., zekere
raconte cela pour Ja b- du fait, ik vertel u datom duikeend t. Volksnaam van den zalm, en wel nu
het vreemde, om de bijzonderheid, van de zaak, eens de hammer, dan de kuiter, soms ook de herfstvan 't geval.
zalm, en volgens anderen eene bijzondere soort
Beauture, f. [Mar.] : Nous aurons une b-, van zalen.
une continuation de b-, wij zullen mooi weir krij
Bécarde, f. [H. n.] Bonte ekster rn. van
gen, houden. La temps va en h-, het weder ver- Cayenne.
andert ten goede.
Bécarre, in. [Mus.] B- duur f., herstellingsIleauvean of Benvean, Bevean, Bi- teeken n., (waardoor eene noot, die een' halven
vean, rn. [Tech.] Zwei f., soort van winkel- toon verhoogd of verlaagd was, in haren natuurhaak met beweegbare armen, dienstig tot het over- lijken staat wordt teruggebragt.) - (Loc. prov.)
brengen van hoeken.
Un fou de b- ei de bérnol, een aartsgek, groote gek.
Beauvotte, f. [[1. n.] Korenworm rn.
Passer de b- is bérnol, van den hak op den tak,
Beauvrier, Z. BEAUCRIER.
vers den os op den ezel springen. Mettre qn. de h é Beaux-arts, M. pl. , Z. ARTS.
mol en Is-, iemand van den wal in de sloot helpen.
Héhy, rn. [Corn.] Katoenen stof van Aleppo.
itre ignorant par bérnol ei par b-, ezelachtig dom
Bee, rn. Snavel, bek in., sneb, neb, f., naa'ip van zij
n, van toeten noch blazen weten.
den mond der vogels, ook van sommige visschen en
Bécasse, t. [fin.] Houtsnip, -seep, f., een be/canandere dieren, wanneer hun mondovereenkomst de vogel; ook eene soort van zwaardvisch met een'
met den snavel heeft; in de platte volkstaal en in snippenbek, zeesnip. B- commune, houtsnip; B- de
vele spreekwoorden ook van den mond of de tong mar, poelsnip; B- d'arbre of pereharite, volks(les menschen. Bee court, aigu, large, crochu, naam der hoppe t. - (fig. et pep.) C'est une b-,
korte, spitse, breede, kromme bek. - (Loc. fans. et 't is een gansje, een doen schepsel n. (Pros.) Br!prov.) Se défendre do bee, zich met den bek (fig. der Ja b-, iemand in 't net krijgen, vangen. La bmet woorden) verdedigen. Causer bee a bee, ver- est brideé, de vogel is gevangen, de rat is in den
trouwelijk, onder vier oogen praten. Des gans is val, hij (zij) i.e in den strik geloopen. Tendre Je
gros bee, menschen, die een' hoogen toon voeren, sac aux b-s, strikken leggen, beet zoeken te krij-veelvermogende menschen. Faire Ie petit bee, een gen,
gen, verleiden. -- [Mar.] Spaansche bark zonder
proper mondje trekken. Donner du bee ei de J'aile, verdek. - [ Tech.] Priem rn. der mandenmakers;
zich wakker verdedigen, al zijn best doen. Un tour
soort van balans oen ijzererts te wegen. de bee, Un petit tour de bee, een kusje n. Ii ne [Hortie.] Soort van druif t.
faut pas sailer coucher Je rnorceau au bee, enen
Bécasseau, rn. [11. n. ] Jonge snip f., snipjen.;
moet niet met het eten in den mond (dodelijk na - naam eener watersnip met gebogen snavel.
den maaltijd) naar bed gaan. Vous bien du gibier,
Bécassine, f. [EI. n. ] Watersnip, rietsnip t.
mais cela neus passera bien loin du bee, daar is (kleiner dan de gewone snip, maar met langer' snavel).
veel wild, maar wij zullen er den mond niet vuil Petite b- of sourde, kleinepoelsnip, halfsnip. Double
aan maken. Avoir bee ei angles, haar op de tanden b-, groote poelsnip, middelsnip. - (Prov.) Tirer Ja
hebben, zich weten te weren. Avoir bon bee, avoir Ie (of is Ja) b-, zijn spel verbergen, opzettelijk middelbee bien effilé, goed den mond weten te roeren, matig of slecht spelen, om een' zwakken speler daarniet op 't mondjegevallen zijn, een goed mondstuk door uit te lokken.
hebben. Avoir le bee geld, met den mond vol tanBécassorniier, m. [Cbas.] Snippenroer n.
den staan. N'avoir que du bee, niets dan snappen
Bécat, in. [Agile.] Tweetandige vork.
kunnen. Se prendre de bee avec qn., met iemand
Bee- bi tard, en. [H. n. ] Roodepluvierf., barin woordentwist geraken. Donner Un coup de bee terdsnavel en., een vogel van iVieuw- Holland. (Plus'.
a qn., iemand een' snaauw of een' scherp en zet Des bees -bistards.)
-
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Beceard, Beccart, m., z. BÉCA1tD.
Bec-courbé, m. [H. n.] Kromsnavel m.,
strandlooper. — [ Tech.] Kal fateraars gereedschap.
(Plur. Des bees-courbés.)
Bec-croehe, m. [11. n.] Volksnaam van den
rooden ibis of de roode meerkoet (Plur. Des bees
croches.)
Bec-eroisé, m. [H. n.] Kruissnavel, kruisbek,
m. (Plur. Des bees croisés.)
Bee-d'áne, m. [Tech.] Kromme schietbeitel,

scheef beitel, mortierbeitel m.; soort van ijzeren greep
om deuren mede te openen. [Chir.] Kogeltrekker m. (Plur. Des bees-d'áne.)
Bec-d'argent, m. [H. n.] Jacopa f , zilversnavel m., een der namen van den kardinaal of de purperroode prachtmees (Plur. Des bees-d'argent.)
Bee-de-cane, m. [Tech.] Slotje n. zonder
sleutel, dat door op een' knopte drukken open gaat.
— Haakspijker — Kaauwbeitel m . — [ Chir.] Kogel
kogeltrekker m. (Plur. Des bees-de-cane.)-tangf.,
Bee-de-cigogne , m. [Bot.] Ooijevaarsbek m., eene soort van geranium. (Plur. Des bees-

de-cigogne.)
Bee-de -eire, m. [H. n.] Gestreepte senegalist of bengaalsche vink m. (Plur. Des bees-de- eire.)
Bec-de-corbeati, m. [Chir.] Ravenbek m.,

Bene soort van tang om vreemde voorwerpen uit
Bene wond te halen. (Plur. Des bees-de-corbeau.)
Bec-de-corbin , in. [Tech.] Ravenbek m.,
naam van vele gereedschappen, die met kromme
anten eindigen. — Neus o f houten haak van de
oedenmakers, slagboog m. — Holbeitel m. der geweermakers en anderen.— Overijzer, stukje ijzer, dat
aan een der achterste hoefijzers wordt gesmeed, om
een kreupel paard te beletten op het andere ijzer te
treden. — Werkhaak der breeuwers, om het oude
werk uit de naden te halen. — Koperen vulbekken
met een' bek of t-uit om de afgedampte suikeroplossing in de vormen te gieten. — [1V1í1.] Pertizaan
of strijdbijl f., soort van hellebaard m. (De daar
gewapende edelen heetten zelven Bees de cor--med

f

bin.) — [Chin] , z. BEC-DE-CORBEAU. — Canne it
bee-de-corbin (of en bee-de-corbin), rotting m.
nut bekvormige greep. (Plur. Dec bees-de-corbin).
Bee-de-come, m. [H. n.] dioornsnavéi,

hoornvogel m., een groote indische en afrikaansche
vogel met verbazend grootgin, gebogenen en gekerf
den snavel, met een' beenachtig uitwas op den wortel, soms zoo groot als de snavel zelf. (Plur. Des

bees-de-come.)
Bee-de-cuiller, m. [Anat.] Trommelbeen-

tje n., oorbeentje boven de buis van Eustachius.
(Plur. Des bees-de-cuiil'er.)
Bee-de-cygne, m. [Chir.] Zwanenbek m.,
schroeftang f. om eene wond ter verwijdering van
vreemde voorwerpen wijder te maken. (Plur. Des

bees de cygne.)
Bec-de-faucon of Bec-à-faitcon , m.
[H. n.] Volksnaam der reuzenschildpad (tortue
franche) of der zeeschildpad (caret). (Plur. Des
beesde (of à) faucon.)
Bee-de-griffon, m. [Chir.] Gierenbek m.,

soort van tang,

Bec-de-grue , m. [Bot.] Kraanvogelbek ,
kraanbek, m., eene soort van geranium. -- [Chir.]
Kraanbeek m., naam van eene tang om vreemde
voorwerpen uit eene wond te halen. (Plur. Des
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Bec-de-pigeon , nl. [Bot.] Duivenbek m.,
soort van geranium. (Plur. Des bees-de-pigeon.)
Bee-de- poule, z.

BEC-D'OIE.

Bec-de-tartaiie, ni. Neus of uitstek aanden
steven van een' tartaan of Middellandsche-zeevaartuig.
Bee-de-vautour, m. [Chir.] Gierenbek m.,
een wondheelers werktuig, om zijnen vorm zoo genoemd. (Plur. Des bees-de-vautour.)
Bee-d'oie, m. [H. n.] Volksnaam van den
dolfijn; en ook van de zeeschildpad, welke nog den
naam van Boe -de -poule draagt. (Plur. Des beesdole, Des bees-de- poule.)

Bee-d'oiseau, m. [H. n.] Een der namen
van den ornithorrhynchus of hetsnaveldier, vogelbekdier op Nieuw-Holland. — [ Bot.] Soort van
druif f. (Plur. Des bees-d'oiseau.)
Bec -doré, m. [H. n.] Duif met gelen bek en
gele pooten. (Plur. Des bees-dores.)
Bec -dur, m. [H. n.] Volksnaam van den gemeenen dikbek of kersenvink. (Plur. Des bees-Burs.)
Lice-en-ciseaux

of Coupeur-d'eau, m.

[H. n.] Waterkliever, watersnijder, verkeerdsnavel m., een amerikaansche vogel met zonderlengen snavel, zijnde het bovendeel veel korter dan
het benedendeel. (Plur. Des bees-en-ciseaux, Des

coupeurs-d'eau.)

Bee-en-Croix, m. [H. n.] Kruissnavel m.
(doorgaans bee-croisé geheeten). (Plur. Des beesen-Croix.)
Bee-en-eviller, ni. [H. n.] Lepelbek, lepe-

laar, holsnavel m., braziliaansche steltlooper m.,
een vogel met lepelvormigen snavel; — ook de witte
lepelreiger. (Plur. Des bees-en-cuiller.)
Bec-en-fourreau, m. [H. n.] Scheedesnavel,
scheedevogel m., een vogel van 't geslacht der strandloopers, met een' snavel, welks bovendeel van ach
hoornachtige, onbewegelijke platen, als-ternm
met een foedraal, bedekt is. (Plur. Des bees-en-

fourreau.)
Bee-en-palette, m. [H.. n.] Algemeene naam
der lepelreigers of lepelaars. (Plug. Des bees-enpalette.)
Bee-en-poing,on, m. [H. n.] Spitsbek m.,

een vogeltje van Paraguay, met een zeer kleinen
kop en dunnen, spitsen, kegelvormigen snavel.
(Plur. Des bees-en-poincon.)
Bee-en-seie, m. [H. n.] Zaagbek m., duik
na rolvormigen snavel, die-endI.mtsal,b
aan de randen met achterwaarts staande punten
als de tanden eener zaag, voorzien is. (Plur. Des
bees-en-scie.)

Bec- ligere, m. [H. n.] Vijgeneter m., vijgesnip, viiglijster m., een vogeltje, .dat vooral op vijgen en druiven verlekkerd is. A1gemeene naam voor
de vogeltjes met fijnen, spitsen snavel. (Plur. Des
bees-figues.)
Bee-fin, m. [B. n.] Fijnbek, fijnsnavel m.,

naam van een zeer talrijk geslacht van kleine vogels, die zich door een' regten, smallen, sti ftvormigen snavel onderscheiden. (Plur. Des bees-fins.)
Bec- fleur, m. [H. n.] Bloembek m., eene soort
van vliegenvangers en kolibris van Paraguay.
Béchamel, m. [Cuffs.] Soort van blanke saus,
meestal bij visch toegediend. (Men schrijft ook bé-

chamelie.)
Béehard, m. [A rrie.] Houweel n. of hak m.,

met twee breede, puntige armen.
Becharu, m. [H. n.] Flamingo m., een groote
watervogel van de familie der breedsnavelige stelt
Ouden, met een' in-lopers,dnhcituer
't midden geknakten snavel; in Frankrijk ook onder
hache.)
Bee-de-héron, m. [Bot.] Reigerbekm., soort den naam van flamant bekend.
Bêehe, f. Spade, spa, schop f.; — ook denaam
van geranium. (Plur. Des bees-de-heron.)
Bec-de-lézard, m. [Tech.] Zekere kogeltrek van een insect, dat de knoppen der wijngaarden
r m. der wapensmeden (Plur. Des bees-de--ke afvreet en daarom ook coupe-bourgeon wordt geheeten.
1e zard.)
Béché, e, adj. (en part. passé van bêcher)
Bec-de-liévre, m. [Chic.] Hazemond m.; —
ook iemand, die met zulk eene lapsplijting behebd is. Omgespit: Champ b -, Terre b- e.
Béchelon, m. [Agree.] Klein houweel n., welks
-- [H. n.] Naam eener vledermuis met gespleten bek.
dubbel blad aan de eene zijde scherp is en aan de
(Plur Des bees-de-lièvre )
Bee d'oie, m. [Bot.] Zilverschoon, zilverkruid. andere twee lange tanden heeft.
Bêchemnent, m. Het omspitten.
Bec-de-perroquet, m. [Chit.] PapegaaisBéchen, m., z. BEHEN.
bele m., splintertang f. (om splinters uit de hersenBécher, v. a. Spitten, omspitten, delven, grapan te halen). — [H. n.] Naam van verscheidene
eanschalige schelpdieren ; -- ook van eene visch- ven, omgraven. — (Proc.) J'aimerais mieux beeher
soort met papegaayen-bek. (Plur. Des bees-de- la terre, ik weet niet wat ik liever deed, 'k was
liever zakkedrager, vrachtkruijer enz. -- SE, BECHER,
perroquet.)
bees-de-grue.)

Bec-de-hache, m. [H.n.] Oestervanger, zeeekster m., een vogel van de grootte der eend, vuur
snavel en beenen. (Plur. Des bees de-rodvan

,

.

-

MCHET
V. pr.

Omgespit worden : ce terrain ne peut pay

se bêcher.
Béchet, m. [H.' n.] Een der namen van den

snoek; — ook de tweebultige kameel m.
Bécheton, m. (verklw. van bêche) [Agric.]
Kleine spade, waarvan men zich bij voorkeur bij
't bewerken der snijboonen bedient.
Bêehetonner, v. a. De aarde rondom de snij
ophakken en aanhoopen: B- un champ de-bone
haricots. — Ook zonder voorwerp gebezigd: J'ai

bêchetonné toute la journée.
Béehique , adj. (Méd.] lioeststillend, borstverzachtend : Un remede b-. — Men gebruikt het
ook als subst., m. Le capillaire est un fort bon b-.
Béchette, f. (verklw. van bêche) [Agric.]

Kleine spade f.

Béehoir, m. [Agric.] Vierkant houweel n.

net breed ijzer.

Béehot, m. [Agric.] Soort van kleine spade f.
— [H. n.] Volksnaam van de watersnip.
Béchottage, m. [Agirc.] Het luchtig omspit

grond.

-tenvad

SE BÉCHOTTER, v.

pr. Luchtig omgespit worden:

Béchotter, v. a. Luchtig omspitten: B- un jardin. — Ook als v. n. Je bécbotte aujourd'hui. —

Ce terrain ne peut plus se b-.

Bec-j aune, m. [Fauc.] Geelsnavel , geelbek,

Jonge vogel m., die nog niet voor 't paren geschikt
is. (Plur. Des bees-jaunes). (Men schrj ft ook, overeenkomstig de uitspraak, béjaune, z. aid.).
Bee-mare, m. [6J. n.] Insect n. met hoornachtige vleugels.
Bec- mouche, m. [H. n.] Naam der tweevleugelige insecten, wier kop in eene soort van bek of
snuit eindigt.
Béeo, m. [H. n.] Volksnaam van den strandtooper (guignette, maubèche noire).
Béeonquille, f. [Bot.] Graauwe ipecacuanha f.,
amerikaansche braakwortel m.
Bécot, m. [H. n.] Een der namen van de snip.
Bee-ouvert, m. [EI. n.] Wijdbek m., een reiper van 't geslacht der steltloopers in Indië en
Afrika. (Plur. Des bees-ouverts).
Hee -plat, m, [H. n.] Volksnaam van de gemeene lepeleend (canard souchet). (Plur. Des beesplats.)
Bee-pointu, m. [H. n.] Een der namen van
den gladden rog (z. BATIS). (Plur. Des bees-pointus.)
Becqué, e, adj. [Bias.] Gesnaveld, met een'

MG.UTD.
Bécu, adj. [Faut.]

uitkomenden snavel.
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Gebekt, met langen, sterf

Béeuant, m. [Minér.] Schuine schichtvoeg f.

in eene leigroeve.

Béeudel, m. [Hortic.] Eene soort van druif f.
Bécul, m. [Minér.] Naam van de stutten der
stelling in eene leigroeve.
Becune, f. [H. n.] Zeesnoek m.
Béda, m. [Minér.] Een met ijzer vermengd
goud- of zilvererts m., in Peru aangetroffen.
Bedaiiie, f. (fam. et burl.) Dikbuik, dikpens,
dikzak m. Remplir, farcir sa b-, zich den buik dik
eten, zijn' pens vullen. — [ Ant. mii.] Steenen kogel, dien men met de katapulta wierp.
Bédane, m. (zamentrekking van bee-d'ane)
[Tech.], z. BEG-D'aNE.
Bédaude of Bédeaude, f. [H. n.] Volks-

naam der bontekraai. — Soort van stekelrups f.,
met twee overlangsloopende kleuren.
Bedeau, m. Kerkdienaar, die een' staf of eene
roede draagt en den geestelijken vooruit treedt, om
hun plaats te maken; deurwaarder, bode, pedél m,

— [H. n.] , z. BÉDAUDE.
Bédégar, Bédéguar, m. [Bot.] Egelan-

tier nl., wilde rozestruik m. ; — hondsrozespons f.,
egelantierappel m., uitwas op de egelantiers, waarschijnlik door den steek van zeker insect [cynips
rosse] veroorzaakt.
Bédelin, m. [Gom.] Soort van levantsche
boomwol f.
t Bedier, in. Ezel, zot, weetniet, domkop m.
Bédille, f. [Bot.] Een der namen van het
kleine windekrui n.
t Bedoii, m. Trommel, trom f. — (fig. et fam.)
Un gros bedon, een dik en vet mensch, dikzak in.
1 Bedondaine, f., z. BEDAINE. - [MUS.
Soort van wijdbuikigen doedelzak m. — [ Ant. mil.]
Werktuig om steenen te werpen.
t Bedonner, v. n. Trommelen. — - Bedonnerie l'. Getrom n.
Bédoré, m. (zamentrekking van bee-doré)
[H. n.], z. BEC-DORE. — Ook als adj.: met goudkleurigen, laooggelen bek of snavel.
Bédouille of Bédonide, f. [H. n.] Volksnaam van den veldleeuwerik (farlouse).
Bédouin, m. e, f. Bedoeien (of Beduin) m.,
Bedoeiene f., naam van de rondzwervende Arabieren, die meestal van den roof der karavanen
leven.
Bée, f. [Tech.] Licht n., opening, die men bij
't opmetselen in de muren laat, om er later een
venster of deur in te plaatsen; — ook hetzelfde ,als
abée (welk laatste woord verouderd is). — BEE,
adj. f.: Un tonneau a gueule bie, een vat, waarvan een der bodems weggenomen is. La porte est
ouverte à gueule bee, de deur staat wagenwijd
open. (Het komt als adj. alleen met gueule voor;
in andere gevallen zegt men béant.)
-

snavel van eene andere kleur dan 't lijf des vogels.
Becquebois, m. [H. n.] Een der volksnamen
van de groene specht (pivert) .
Beequée, f. Bekvol, snavelvol m. Donner la
b- à un oiseau, een' vogel voêren, kroppen. (Men
zeide en schreef weleer béchée.)
Becquerolle, f. [H. n.] Een der volksnamen
van de watersnip (bécassine) .
Beequet, m. [H. n,] Een der volksnamen van
den zalm (saumon).
Béelzebub, Béelzebul, Béelzébuth, z.
Becgneter, Béqueter, v. a. Pikken, aan
BELZEBUTH.
Les meilleurs fruits sent ceux qui ont-piken:
f Béement, m. Hoop, verwachting f.
été becquetés par les oiseaux, de beste vruchten
Béemerle, m. [H. n.] Boheemsche zijdestaart m.,
zijn die, waaraan de vogels gepikt hebben. (pop.) pestvogel m.
B- un morceau de pain, une grappe de raisins,
Béène, m. [H. n.] Kauw f., zekere kraai.
een stuk brood, een' tros druiven peuzelen. — SE
Béenel, m. [Bot.] Druifvormige kreeftsbloem f.
BECQUETER, v. pr. Elkander pikken, met den sna-t-, Beer, v. n. Gapen (van menschen, dieren)
vel vechten: Les coqs se becquettent à mort. -- Ook: -+- BEER, V. a. Wijd open zetten (van deuren, venmet den bek liefkozen, trekkebekken: Les pigeons sters enz.). — (fig.); met open mond aanstaren, onse becquettent avant de s'accoupl'er. — (fig
. et noozel aangapen.
fam.) Elkander kussen
-j- Befl'e, f. Sprookje n., knapuil m. -- Bef
Beegiteter, v. n. Blaten (van de geit sprekende);
-fer,
v. a. Foppen, beet hebben, bedriegen.
de stem der geit nabootsen.
t Beffler, V. a. Beleedigen. — -j- Befflerie, f.
van
de
Beequeteur, m. [H. n.] Volksnaam
Beleediging, bedriegerij f. — -f- Beffleur, m. Bekleine zeezwaluw (hirondelle de mer), ook zwa- leediger, bedrieger m.
luwmeeuw en visschertje geheeten.
Befiroi, m. Voormalige strijdtoren m. — flooge
Becquillon, Béquillon, m. [H. n.] Bekje n. klokketoren, wachttoren m. met eene klok om alarm
van jonge vogels. — [Fauc.] Snavel m. van den te luiden, bel frije f.; --- de klok zelve; — de klok
jongen valk. — [Bot.] Spitstoeloopend blaadje n.;
getimmerte, waarin de klok hangt;-kestolm.,'
harteblaadje der anemoon.
— ook: het getimmerte van eenen watermolen —
Bee -rond, m. [H. n.] Volksnaam van den [H. n.] Lijster f. van Guiana.
bloedvink (bouvreuil) en andere dikbekken. (Plur.
Bëgaieinent, m. Het stamelen, stameren, stotDes bees- ronds.)
teren, hakkelen; gestamel, gestotter; gehakkel n.;
Zaagbek
Bee-scie, m. [H. n.]
m., een vogel stameling, stottering, hakkeling, hakkelarij, sta
van Louisiana, welks bek getand is als eene zaag.
-melta
f.
(Plur. Des bees-scies.
f Bégarde, f., z. BAGASSE.
Bee-tranehant, m. [H. n.] Volksnaam van
Begasse, f. [H. n.] Synoniem met BECASSE.
de zeegans of vetgans (pingouin) (Plur. Des becsBégaud, e, adj. (pop et fam.) Synoniem met

-r-

tratchants) .

1'TIGAUD.
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BGAY1

Bégayé, e, wij. (en part. passé van 1ngayer)
Uitgestameld, uitqestotterd: ,Un discours b-.

Bégayenient, m., Z. P.E&AIEMENT.
Bégyer, v. n. Stamelen, stameren, stotteren,

hakkelen, haperen; - beginnen te spreken (van
kleine kinderen). - ( fig.) Op onvolkomen wijze,
onbepaald spreken, stamelen. - [ Man.] Met den
leap slaan, den kop gedurig op en neder werpen.
- BEGAYER, v. a. Uitstamelen, uitstotteren, hor
tend en stootend uitbrengen: B- un discours, une

BELLADONE.
Belandre, rn. [Mar.], Z. BALANDRE, - [Mil.]

Draagstoel in. ter vervoering van zieke soldaten. -

t Schade f., verlies, ongeval n.: Causer un B- a
qn., iemand schade, nadeel berokkenen.
BHant, e, adj. verb. Blatend: Des brebis h-es,
blatende schapen. (Prov.) Boeuf saignant, mouton
I)-, rundvleesch en schapenvleesch moeten niet lang

braden.

Bélasses, n. p1. Groote kruiken, waarvan men
vlotten maakt ten gebruike op den Nijl.
Belehite, f. [Corn.] Soort van spaansche wolf.
Béle, m. [Jeu] Pinker in., aan weêrszijden puntigstokje n., waarop men aan den eenen punt slaat
sauvage, wilde zuring, geheeten.
om het zoo te doen opspringen. - [Mil.] Soort van
Begu, Begui5 , adj. Voortteekenend (van paar- werpspies f: der middeleeuwen.
den gebezigd, die, blijven teelcenen (hun' ouderdom
Bélédin, In. [Corn.] Levantsch katoen en gaaan hunne tanden doen blijken), hoewel zij de jaren ren n. van geringe hoedanigheid.
te boven zijn. - Clieval Ii-, jument fl-c, 001e als
flélédine, f. [Corn.] Soort van zijde f.
subst. gebezigd: Un begu, une hague.
Bêlée, f. [Mar.] Ongeteerd of wit touwwerk n.
Bégnard, nl., Z. ItÉGUIN.
-- [Pêche] Ze/lijn f . , vischsnoer n. met vele haken.
Bègue, adj. Stamelend, stotterend, hakkelend.
Bélelac, in. [Corn.] Bengaalsch taf n.
II, clie est Ii-, hij, zij stamelt, stottert, hakkelt. Bêlernent, rn. Geblaat, geblaar n. (der schapen).
Ook als subst. m. en f.: C'est un, one b-, 't is een
Bélemnite, f. [H. n.] Belemniet, pijlsteen, donstamelaar, -ster, hakkelaar, -ster. Louis le Bègue, dersteen, vingers/een , linxsteen at. , versteening eener
Lodewijk de Stamelaar.
soort van uitgestorvene, kegelvormige weekdieren.
Bégueter, v. n. (beter becqueter) Blaten (van .- Béleninitique, adj. Belemnitisch. - Béde geit sprekende); de stem der geit nabootsen.
leninitologie, 1. Natuurlijke historie f. der beIléguettes, f. p1. Kleine siotenmakerstang f.
lemnieten. - Beleninolde, adj. Pijlvorneiq.
Béuetile, t. Ingebeelde, preutsche schoone; Bê Ier , v. n. Blaten, blaren (als de schapen doen).
schijnheilige, fljnvrome, /'émelaarster f. Faire Ia b-, - (Prov.) Brebis qui b/tie per/t sa goulée, terwijl
de preuteche spelen. - Ook als adj. gebezigd: Cette liet schaap blaat, verliest het een hapje: wie aan
femme est bien b-.
tafel veel praat, staat met hongerigen buik op. Les
Bégueulerie, f. Preutschheid, ingebeeldheid I.; brebis bêlent toujours de mêrne, de kat laat liet
muizen niet.
schijnheilig h eid, vrome dweeperj t. eener vrouw.
Bégnil, iii: [Bot.] Soort van haagappel. Bel-esprit, z. onder BEAU.
Béguilier, m. Soort van haagappelboom m.
Belette, f. [H. n.] Wezel I. ; ook de naam
Itégiiin, m. lvonnekap f.; - Kindermutsje n. van den kleinen noordschen vise/totter.
t Belfait, rn. Schoone daad f.
(fig. et pop.) Je lui ai Nan lavé son b-, ik
heb hem eens duchtig doorgehaald. (Pray.) Les
tBelfroi, rn., Z. BEFFROI.
ânes ont les oreilles hien longues, parce que leurs
Beige, adj. Belgisch, uit België, tot België bemères na leur ont point mis de b-, de gebreken hoorende. - /ls subst. m. en f.: een Belg in., eene
der kinderen moeten vroeg tegengegaan worden.
belgische vrouw t. -: Belgeols, e, adj. Belgisch,
nederlandse/t. - Belgique, f. België. - BELBéguinage, m. Begijnenklooster; begijnenhofje n. - (fain.) Gemaakte vroomheid, ftmelarij, G1QUE, adj. Belgisch: La Gaule belgique, Belgisch
kwézelarj, schijnheiligheid f.
Gall/ti, liet land, dat de oude Belgen bewoonden.
Bégsiine, f. Begijn, bagijn f., klopje n., naam Les annales b-s, de belgisclue jaarboeken. (Men zegt
der vrome dochters of weduwen, die, zonder eenige tegenwoordig in dien zin liever belge.)
kloostergelofte af te leggen, gemeenschappelijk op
Bélial, rn. (De hellevorst, duivel m., naar he(fig.) Enfants de b-,
zoogenaainde begijnenhofjes leefden. - ( fig.) Fijn breeuwsche opvatting).
duivelskinderen, boosaardige, doorslechte menschen.
zusje a., fémelaarster, kwezel, schijnheilige f.
Belie of IIelif, m. [Bias.] De roode kleur t.
Béhen, Béclien of Ben, m. (pr. bii-hène,
bé-chène, bene) [Bot.] Be/ten I., eene plant, waar- (ook gueule geheeten).
van men twee soorten kent, de witte van den LiBéliei-, m. Barn rn., mannetjes schaap n. (dat
banon en de roode uit de Levant. Noix le b-, be- moution keet dis 'tjjesneden is) - [Astr.] Ram,
hennoot, bennoot f., de olierijke vrucht van den be- eerste leeken van den dierenriem. - [Ant. mil.]
hennotenboom [hyperanthera moringa] .- [Pharm.] Ram, slormbok, muurbreker rn. der Ouden. [Tech.] Ileiblok n.
Huile de 1)-, behenolie f.
Bélière, f. [Tech.] Ring m., waaraan de klepel
Béhène, 1. [Econ.] Touw n., waarmede men
in eene klok hangt, klepelring; kerkkroonring; ring,
de koeijen in den stal vast zet.
tBehiste, Behistre, m. Storm m.; - On- die een' oorhanger draagt. - Schelletje van den
ram of den hamel, die de kudde vooropgaat.
feluk n., ramp f.
Bélièvr, f. Naam der vormklei L, die men
Behors, m. [H. n.] Een der namen van den
in Normandië als potaarde gebruikt.
roerdomp (hutor) .
Bélin, m., -e, f. Liefkozende naam, dien men
t Behourd, Behourt of Bohourd, to. (en
de oude ridderromans) Lansstrijd m., het lansbre- weleer aan de kinderen gal': popje, schatje n.
Belin ofBlin, rn. [Mar.] Ramhout, ramblok n.
ken, tournooispel fl.; een lansstoot m.; - twist in.
Béliner, v. a. [Vdtér.] Bespringen, berijden
- ± Behoiirder, v. n. Een steekspel houden, zich
(van het paren der schapen gebezigd) . - ( fi g.) Flikin den laveren oefenen; - twisten.
Behrée, 1. [H. n.] Oostindische roofvogel, soort flooijen, zoete broodjes bakken. - BEL1NER, v. a.
Scheren, berooven. - Rabelais heeft het woord
van valk m.
Beige, adj. [Corn.] Lame b-, natuurlijke wolf. in den zin van beslapen gebruikt: B- une femme.
BéliHurn, rn. (pr. hi -li-name) [Bot.] Soort
(die hare natuurlijke kleur heeft behouden) . Drap
It-, natuurlijk, ongeverwd laken. - BEIGE, f. On- van wilde selderij f.; soms ook de naam der gekweekte selderij.
geverwde, van natuurlijke wol gemaakte sergie 1.
Beignet, rn. Pannekoek m. B- de pommes,
t Bélitraille, t. (pop.) Hoop m. bedelaars,
appelkoek: Faire des b-, koeken (inz. appelkoekjes) bede/volk, bedelpak; - gemeen volk, kanalje n.
t Bélître, in. Nietswaardige, bedelaar, schooibakken.
Béj anne, m. [Fauc.] Geelsnavel, Z. BEC-JAUNE. jer, schurk m. (Het had oudtijds een (din. bélitresse).
t BélItrer, v. a. Bede/en, schooijen. - t Bell- Nog niet afgerigte vogel rn. - ( fig.) Nieuweling,
onervarene, groene m. - (fig. et fam.) Montrer a trerie, 1. Bedelarij, schooijerij f.
Belladone, Belladona of Belle-dame,
qn. son b-, aan iemand zijne onwetendheid, domheid, onnoozelheid onder 't oog brengen. Payer son F. (eig. schoone dame, schoon meisje) [Bot.] Belb-, zijn intreimaal geven; eene intrelpartij geven la-donna, f. wolfkers, groote nachtschade f., bes(door een' leerling, die gezel, door een' gezet, die dragend doodkruid n., dolle bessen f. p1., eene
in al hare dee/en vergiftige, ver verspreide plant
meester wordt enz.)
met klokvormige bloemen en blinkend zwarte, naar
Bel, le, adj., Z. BEAU.
Bélarne, m. [Fl. n.] Visch m. van 't haring- kersen gelijkende bessen (vgl. atropine). (Het sap
levert een blanketsel op, 't welk aanitiding tot Irlen
geslacht.

excuse.
' Bégone., f. [Bot.] Begonie 1., eene uitheemse/te
plant, die naar zurirg gelijkt, daarom ook oseille

-
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Bellone, t. [Poés.] De oorlog m. (naar Bela na, de godin des oorlogs) . Le champ de B-, het
slagveld. - [Hort.] Zekere vijgensoort t.
Bellonéon, m. [Mus.] Zeker kr'ijgsspeeltuig ii.
der Ouden.
Be llot, te, adj. (fan's.) Lief, aard i g (van kinderen, soms ook van honden gebezigd). 00/c als
subst. : Mon petit bellot, ma petite bellotte, mijn
lievertje II.
Beauté b-, femme Ii-, jeune homme b-.
Bellotte, t. [Bot.] Eik der afrikaansche kusBelle, f. Schooneenz., Z. BEAU. —[Mar.] Hals m.
van een schip tusschen den grooten en fokke-mast. ten, welks zoete ei/mis (bellotas) den Mooren als
Ahoi'der en b-, met den boegspriet in eens anders voedsel dienen.
Bell ue, Ilelluge, t. [H. n.] Beluga t., lijmscheepswant geraken: Tirer en h-, tegen het mid(ten vast een schip schieten. - [ Jeu] in vele spel- visch m., zekere groote steursoort.
BeHiies, t. p1. [EI. n.] Orde van de klasse der
len de hoogste der kaarten, die aan de spetess
open of bloot zijn rondgedeeld. Jeu le Ia b-, kans- zoogdieren, bevattende het paard, de hippopotamus,
spel n., dat men speelt met een bord, waarop nam- het zwijn en de rhinoceros.
Belly, m. [Tech.] Naamvan een' weefstoel der
aers staan, die overeen komen met andere 'isomn.
'iners, die uit een' zak getrokken worden Jouer katoenspinnerije
Beli,eau, in. [Agric.] Stortkar, tuimelkar 1.
(faire) in 1j, de beslissende partij spelen (nadat
[Bot.] Fluweelmaluw f. met po
Béloère,
m.
kaartspel
n.,
de vorige gelijk staan) . Belle et flux,
-pulierbadn.
dat tusschen een aantal personen met 52 kaarten
Bélomancie, t. [Antiq.] Pijlwaarzeggerij f.,
gespeeld wordt.,
de kunst om uit gewijde, met allerlei teekens voorBelle-a-you', r. [Bot.] , Z. BELVEDERE.
Belle-ehevreuse, f. [Bist.j Soort van perzik. ziene pijlen of staven de toekomst te voorspellen.
Béloniancien, ne, adj. Wat de pijlwaarBelle-daiiie, t [Bot.] , Z. A RROCHE en BELLA
zeggerij betreft. Ook als subst. m. een pijlwaarDONE. (Plur. Des belles-dames).
zegger m.
Belle-de-jour, t. [Bot.] Daqschoone, affodil
Bélone, t. [H. n.] Snaper, sneeper, naaldlelie, geelroode lelie f. (Plur. Des belles-dc-jour.)
Belle-de -nuit, t. [Bot.] lvachtschoone, val- visch m., zekere visch van 't snoekcngeslacht, ook
bloemen
eerst
f.,
wel/eer
nachtschade
cclie jalappe,
aiguille of anguille de mer en orphie geheeten.
Belotter . V. n. Schreeuwen als dc wezel.
hij 't vallen van den nacht open gaan. (Plus'. Des

naam heeft gegeven.) B- sans tige, airuinwortel in.,
mandragore f. - [[:1. n.] Naam van een' zeer
sc/ioonen vlinder m.
Bellagines, f. Pl. Verzameling van de gerneente-wetten (lei Gotlien.
Ileltâtre, m. et f. Iemand, wiens schoonheid
niet van den echten stempel is, eene koele, niet innemende, gekunstelde schoonheid 1. - Ook als adj.
,

-

belles-de-nuit.)
Belle-de-Roqinont , 1. [Hist.] Soort van
kers 1. (Plur. Des belles-de-Roqmont.)
Belle-de-Vitry, 1. [ [fist.] Soortvan perzik 1.
(Plur. Des belles-de-Vitry.)
Belle-d'uu-j our, f. [Bot.] Dagbloem, daglelie f.; affodil m. (Plur. Des belles-dun-jour.)
Belle-et-bonne. t. [Hort.] Soort van peer t.
(Plur. Des belles-et-bonnes.)
Belle-face, rn. et t. [Man.] Paard met eene

Belouse, f., Z. BELOUZE.

Bel-outil, m. [Tech.] Klein draagbaar aanbeeld m. der goudsmeden enjuweelwerkers. (Plur.

Des beaux-outils.)
Belouze, f. [Tech.] Het op de draaibank be-

werkte stuk tin.

Belsarnon, m. [Bot.] Een der namen van den

Mekka-b'dsem.

Beltion, in. [Mar.] ; Z. BETL1ON.
Béltiga, m. [H. n.] Soort van cachelot m. dec

noordsche zeeën; ook z. v. a. BELLUE.
Bélnlqiie, m. [Chir.] Pijltrekker m., een
werktuig, dat in vroeger tfjc tot het uittrekken
der pijlen diende.
Belvéder , (pr. bel-vé-dère) of Belvedere, in. Schoonzigt n., algemeene naam van eens
plaats, een terras, koepel enz., waar men een schoon
uitzigt heeft. - BELVEDERE, f. [Bot.] Zomercipres m.; studentenkruid, bezemvlas n.
Belzébiith, m. Een van de voornaamste godheden der Phceniciifrs en Syriërs, door de HebreOn
- Ook de naam eener soort van kropsalade t. (Plur. tot een' dasmon of duivel verlaagd en naar hunne
Des belles-gardes.)
opvatting eig. vliegengod; - Beelzebub, opperduiS Be ll ement, ode. (fam.) Zacht aan! zacht vel, hellevorst m. - [F-I. n.] Naam van een' kleiwat! bedaar!
nen rolstaartaap in Z. Amerika, ook sapajoe en
flelle-iner, F. [Mar.] Stille zee.
coaita geheeten. - Vliegenkoning m., een dubbelBelle-nière, f. Schoonmoeder, behuwdmoeder, vieugelig insect.
Belzol', in. [Bot.] Benzoitboom m. (Vgl. BENJOIN).
stiefmoeder 1. (Plur. Des belles-mères.)
Belle-pucelle, f. [Bot.] Volksnaam van den
Benibèee of Benibex , m. [H. n.] Vliesveldranonkel. (Plur. Des belles-pucelles.)
vleugelig insect n., dat den naam heeft gegeven aan
Bellèqne, f. [H. n.] Volksnaam van de koet. 't geslacht der BEMBECIDES, waartoe de vliesvleuBelles-lettres, t. p1., z. onder BEAU.
gelige graafwespen behooren.
Belle -soeur, t. Schoonzuster, be/iuwdzuster,
Bembidion, m. [H. n.] Insect n. van de fazwagerin, halve zuster, (weleer) snaar f.
milie der schildvleugeligen.
Bellieaiit, m. [H. n.] Volksnaam van den
Bme, m. Verhoogde plaats f., spreekgestoelprijzen knor- of zeehaan (trigle gournaud of te n., inz, in de oude kerken de voor de geestelijkgurnau).
heid bestemde omtraliede altaarruimte t.; de bbsBellieiile, t. [H. n.] Zeenavel in., soort van schopszetel m. in die ruimte.
zeeslak.
Bénmol, n. [Mus.] B- mol f., molteeken ei., muBellie, Bellis, t. [Bot.] Madeliefje n.
zijkteeken in den vorm eener kleine b, waardoor
Belligérant, e, adj. Oorlogvoerend, krijg- eene noot een' halven toon verlagd wordt. - Ook
voerend, oorlogend. Les puissances, parties b-es, als adj.: Cette note est bdmol. (Vgl. BE DUR.)
de oorlogvoerende, strijdvoerendemogendheden, parBénioliser, v. a. Een' muzijksleutel of mutfjen.
zojknoten met b-mols teekenen.
t Bellique, adj., z. v. a. BELLIQUEUX.
t Bérnus, m. (fain. et bas) Botterik, stommeBelliquetix, euse, adj. Oorlogzuchtig, kr$jgs
rik, ezel m.
dapper.
-gezind;krjshaft,b
Ben, m., Z. BEHEN.
Bells, f., 2. BELLIE.
Bénafonli, 111. [Bot.] Bengaalsche rijst f.
adj.
(fam.)
Zeer
schoon,
allerBellissitHe,
Ben-album, m. (pr. bène-al-bome) BehenS
fraaist. - [ Bot.] Naam eenerperzikkieurige tulp t.; -amberbloem t., eene vergiftwérende plant.
- ook van eene augustus-peer f.
Bénar, m. Groote wagen niet 4 raderen.
Bellon, m. [Tech.] Groote perskuip t. ter
Benarde, f. [Tech.] Slot n., dat aan twee
wijn- en ciderbereiding. - [ Méd.] Loodkoljk, zijden kan geopend 'worden (zoo gehseten naar den
schilderskolijk n. - [Bot.] Bellonie t., eenheester naam des uitvinders).
van St-Domingo, tot de familie der kropachtige
Bénari, Bénary, m. [H. n.] Polksnaamvan
of stervormige planten behoorende.
den ortolaan of korenvink; ook van den vlasvink.
bles of kol (wit behaarde plek) voor den kop. (Plur.

Des belles-faces.)
Belle-feuille, t. [Bot.] Volksnaam der Phyll'is t. (Plur. Des belles-feuilles.)
Belle-flue, t. Stiefdochter. schoondochter; behuwddochter f. (bru) - [Elort.] Soort van appel m.,
tot de kortstéligen behoorende. (Plur. Des bellesfiles.)
Belle -fleur, I. [Hort.] Bellefteur t., eene bekende appelsoort. (Plus-. Des belles-fleurs.)
Belle-garde, t. [Rort.] Soort van perzik t.
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Bénastre, m. [Pêch.] Weer f., aftuining of
teersen omheining voor visch.
Bénatage, m. Zoutkor f?oakerj f.; --- het vul
-lendr
zoutkorven.
Bénate, f. [Tech.] Teenen kor f m. voor twaalf
zoutbrooden; — de hoeveelheid zout in zulk een'
kin 'f vervat, korfvol n.
Bénatier, m. [Tech.] Zoutkor fmaker m.
Bénaton, m. [Tech.] Teenen mand f. of korf m.
Bénaut, m. [Tech.] Tobbe f. met twee hou
-tenor.
Bénédieite, m. Gebed n. vóór den maaltijd.
Dire le b-, 't gebed vóór het eten doen, den zegen
spreken. — (Prov.) Dites votre b-, den être ainsi
sorti, dank God, dat ge er zoo goed afkomt. I1 esp
du quatorzième b-, hij is niet van de slimsten (met
zinspeling op het 14áe vers van Godeau's para
gebed der 3 jongelingen in den vuri--phrasevn't
gen oven, in 't welk voor alle groot en klein vee gebeden wordt) .
Bénédiete, m. [Pharm.] Zeker zacht purgeermiddel, weleer veel in gebruik.
Bénédictin, m. Benedictijner m., ,een monnik
vande orde van St.-Benedictus. — BENEDICTINE, f.
Benedictijner-non f. - BENEDICTIN, E, adj. Wat
de orde der Benedictijnen betreft : Les annales b-es,
de jaarboeken der Benedictijnen.
Bénédiction, f. Zegen, zegenwensch, keil
-wenschm.,ilbdzgpreknf.,idsterlij ke zegen, de b e n e d ie ti e f. — inwijding, wij(ling, inzegening, zégening f.: B- paternelle, maternelle, vader-, moederzegen; B- dune église, des
drapeaux, inwijding, inzégening eener kerk, der
vaandels; B- nuptiale, huwelijks-inzégening, inzégening van den echt. - (fam. et iron.) Donner
a qn. sa b-, iemand afwijzen, hem ongetroost weg
Zegen m., weldaad, gunst, genade, des-zend.—
hemels f.: Dieu la comblé de b-s, God heeft hem
met zégeningen, weldaden overladen. Une maison
de b-, een gezegend huis, een vroom gezin; (fig. et
fam.) een huis, waar alles volop is. — (iron.) I1 a
été battu que eest tine b-, hij heeft slaag gehad,
dat het een lust is. — Zegen, lof, prijs,. dank m.:
Recevez, Seigneur! nos b-s, ontvang, o Heer, onzen dank en lof! Vous recueillerez mille b-s de ce
bienfait, gij zult voor die weldaad duizend dankzeggingen, zegenbeden inoogsten.
Bénédletionnaire, m. [Liturg.] Zegen-fornsulierboek n.
Bénéfice, m. Winst f., voordeel, nut, profijt n.: Tout a tourne à son b-, alles is tot zijn
voordeel uitgevallen; Les pertes ont excédé les b-s,
de verliezen zijn grootei geweest dan de winsten;
B- d'aunage, overmaat f., voordeel op de ellemaat.
bene
-- [Théatr.] Représentation á b-, beneficievoorstelling f., de opvoering van een tooneelstuk
ten voordeele van een' tooneelspeler of een' ander
persoon. — [ Méd.] B- de nature, weldadige hulp f.
der natuur, buitengewone (niet door artsenij bewerkte) ontlasting en verligting f.; (fam.) B- de
ventre, of enkel B-, vrijwillige, niet overmatige
stoelgang m., open lijf n. —[Jur.) Weldaad, begunstiging, regtsweldaad f., voorregt n., door de wetten of door den vorst verleend: Lettres de b- d'h e,
brieven van meerderjarig-verklaring vóór den tijd;
B- de cession; voorreet van boedelafstand, ver`gunning aan een' schuldenaar tot den afstand van
zone goederen aan zijne schuldeischers; B- de dis
voorregt van uitwinning. B. de division,-cusion,
voorregt van schuldsplitsing. B- du terme de palement , voorregt eener bijgevoegde tijdsbepaling. Bd'inventaire; beneficie van inventaris, voor
boedelbeschrijving, regtsweldaad, krach -regtvan
welke een erfgenaam voor de nagelaten schul--tens
den alleen in zoo verre aansprakelijk is, als de
nalatenschap die dekken kan. (fig. et fam.) Croire
qc. sous b- d'inventaire, iets voorshands als waar
aannemen, onder voorbehoud van nader onderzoek.
I1 croit en Dieu sous b- d'inventaire,
elooft
hij Jaarbij
in God, voor zoo ver hij zijn voordeel
vindt; hij belijdt de godsdienst, zoo als zijn belang die medebrengt. — Geestelijke waardigheid
met inkomen verbonden, prove, prebende f., in 't
algemeen een ambt, post of voordeel, uit gunst ver
hierarchie : eene abdij.-lend,b.viromsche
een kanonikaat, eene proostdij enz. : B- régulier,
prebende voor geordende geestelijken; B- séculier,
preb.mde voor wereldlijke geestelijken; B- sécula-

B
risé , wereldlijk gemaakte, g e s e c u r a l i s e e i° d e
prebende, zulk eene, die ter begeving aan wereld
geestelijken is ingetrokken; B- a (ayant of-lijke
avec) charge dimes, B- simple, een kerkambt zon
faut prendre le b- aver-derzilog.—(Pv)I
les charges, men moet zich de onaangenaamheden
van eene overigens voordeelige zaak getroosten;
men moet bij de baten ook de lasten dragen. I1
nest pas de b- sans charges (sans peine), elke
post, elk ambt heeft zijn bezwaar. Les chevaux
courent les b-s et les ánes les attrapent, z. fNE. —

De plaats zelve, waar de kerk en het goed der prebende gelegen is : Il réside a (dans) son b-, h# woont
(resideert) op zijne prove.
t Bénéicence, f. Weldadigheid f. (Door J. J.
Rousseau is dit verouderde woord weder gebruikt.)
Bénéficiable, adj. Winstgevend, voordeel afwerpend.
Bénéficiaire, m. et f. Hij of zij, tot wien of
wier voordeel eene tooneelstelling wordt gegeven,
Beneficiant m., benefi eiante f. -- [Jur.]
Er f genaam m onder beneficie van inventaris (z.
BENEFICE). Ook als adj.gebruikt : Héritier b-.
Bénéf?icial, e, adj. Wat de proven of geestelijke beneficiën betreft. Etre verse dans les matières b-es, dans les droits bénéficiaux, in 't prebenden-rept ervaren zijn.
Béne ciature, f. Soort van tijdelijk benefi
aan kerkelijke personen van lager' rang, zan--cief.,
gers, kapellaans enz., gegeven.
+ Bénéficiel, le, adj. Voordeelgevend, heilzaam.
Bénéficier, m. Bene fieiarius m., hij, die,
een beneficie of eene prove heeft, provenier in. —
BENEFICIERE, f., geestelijke dochter, die eene prove
heeft, zoo als de kanonnikessen.
Béneficier, v. n. Winst doen, voordeel trekken, winnen, p r o f i t é r e n: II n' y a pas beaucoup
a b- sur cette marchandise, er valt ,op die waar
niet veel te winnen. — [ Minér.] BENEFICIER, V. a.
Een' erts bewerken om er het edele metaal uit af
te scheiden.
Bénélique, adj. [Astrol.] Weldadig: Astre b-,
voordeelig gesternte n.
Bent, adj. Bekrompen van begrip, onnoozel,
dom. — Ook als subst. : Un grand b-, un franc b-,
een groote lummel m., uilskuiken n.
Bénévole, adj. Welwillend, goedgunstig, toegenegen : Lecteur, auditeur b-.
Bénévolement , adv. Op welwillende, ver
wijze.
-pligtend
-j- Bénévolence, f. Kleine gunst, weldaad,
welwillendheid f. (Men zegt nu bienveillance.)
Bengali, m. Het bengaalsch, eene van het sanskrit afgeleide taal, die een eigen alphabet heeft.
Ook als adj. gebezigd : Idiome b-, Grammaire b-.
— [H. n.] Bengali, bengaalsche vink m.: B- piqueté, gestippelde bengali. — ook de naam van
eene vischsoort. — [ Bot.] Braziliaansche plant f.
Bengiri, m. [Bot. ] De giftige wonderboom m.
(op de kust van Malabar) .
Beni, e, adj. (en part. passé van bénir) Gezegend.
f Bénigon, m. Zégening f.
Bénigne, adj., f. van BENIN, z. ald.
Bénignement, adv. Gunstig, goedertieren,
op goedwillige wijze.
Bénignité, f. Goedaardigheid, inschikkelijkheid, zachtzinnigheid, toegevendheid, goedertieren
een' meerdere jegens zijn' mindere.-heidf.van
(Men gebruikt doorgaans bonte, omdat aan bénignité min of meer het ironisch bijdenkbeeld van
bénin kleeft.) — [ Astrol.] Gunstige invloed m.
der sterren.
Benin, m., Bénigne, f.,adj.Zachtaardig, goed
inschikkelijk, menschlievend, goedertieren -ardig,:
Caractère bénin, humeur bénigne. — ( iron.) Te
goed, ligt te bedriegen, zwak uit goedheid: C'est le
plus bénin de tons les marls, hi is de zwakste,
toegevendste van alle (gehuwde) mannen. — (fig.)
Gunstig, heilspellend: Un astre bénin, een gunstig
gesternte: Une influence bénigne, een weldadige invloed. — [ Mèd.] Zacht, goedaardig, niet gevaarlijk : Fièvre bénigne, goedaardige koorts; Remède
bénin, zacht afvoerend middel.
Bénir, v. a. Zégenen, inzégenen, wijden, inwijden, heiligen: B- une église, un cierge, un mariage, Bene kerk inzégenen of tot godsdienstgebruik

BËNISSANT
heiligen, eene waskaars wijden, een huwelijk inzégenen. -- Zégenen, 's Hemels zegen inroepen, den
zegen geven: B- les drapeaux dune armèe, de vaandels van een leger zégenen; Bénir la table, het ta
doen; B- les assistants, Gods zegen over-felgbd
de aanwezigen inroepen: het teeken des kruises over
hen maken; B- ses enfants avant de mourir, zijne
kinderen alvorens te sterven in 's Hemels hoede aan
loven, prijzen,-bevln,hzég.—Zen,
danken, verheerlijken : Bénissons la main qui nous
a créés, loven en danken wij de hand, die ons heeft
voortgebragt. Je bénis le hasard qui me fait vous
rencontrei, ik zegen (loof) het toeval, dat mij u
doet ontmoeten. — Zegenen, voorspoedig maken,
met gunsten overladen (in dien zin alleen van God
gebezigd) : Dieu avait béni la race d' Abraham,

God had Abrahams geslacht gezegend, voorspoedig
gemaakt. Dieu bénit le travail, God zegent den ar
kroont den arbeid met zegen. — (fans.) Dieu-^eid,

vous bénisse! Que le bon Dieu vows bénisse! God

zégene u ! Wel bekome 't u ! (gemeenzame, nu in
onbruik geraakte heilgroete tot iemand, die niest,
ook wel tot een' arme, wien men niets kan of wil
geven). (iron.) Vous avez fait là une belle chose,
Dieu vous bénisse ! Daar hebt ge wat moois gedaan, God zegen' ons!

BÉRAM .

-
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treft in 't product der werking van het drooge
ammoniak-gas op zuiver chloor-benzoyla.
Benzine, f. [Chim.] Vlugtige olie, uit de overhaling van 't benzoë-zuur geboren.
Benzoate, Benzoylate, m. [Chim.] Benzoëzuur zout n.
Benzoïne, f. [Chim.] Kampher f., die onder
zekere omstandigheden uit bittere-amandel-olie gevormd wordt.
Benzoïque, adj. [Chim.] Acide b-, benzoe-

zuur n., benzoë-bloemen (z. onder BENJOIN).
Benzoylamide, f., z. BEN7AMIDE.

Benzoylate, m., z. BENZOA TE.

Benzoyle, f. [Chim.] Naam door Liebig en
Wdhler gegeven aan 't radikaal van 't benzoë-zuur.
(Men heeft het ook probe en orthrine geheeten
Béon-holi, m. [H. n.] Volksnaam van
kerkuil of sluijeruil. , (effraie)
Béorage, m. ]Econ.] Ligte wijn, nawijn, m.,
dien men maakt door water op de wijnmoer te laten
trekken.
Béotarchie, f. [H. anc.] Waardigheid f. van

bceotarch. — Beotarchique, adj. Wat diewaardigheid, dat ambt betreft. — Béotarque m. Beec-

tarch m. , eerste regeringspersoon bi de oude
Bceotiers; titel der elf hoofden van het bceotisch
verbond.
Béotien, ne, adj. (pr. — tien) Bceotisch, veen
de zégenende. tot zégening uitgestrekte hand.
Bwotië, wat Bceotie en zijne inwoners betreft. Ook
Bénissable, adj, Zegenwaardig.,
Bénit, e, adj. (en part. passé van bénir, in dtn als subst: Un Béotien, une Béotiene, eerre Bceotier,
zin van: door eene kerkelijke plegtigheid heiligen, eene bceotische vrouw . — (fig.) Dom, bot, ongelettot godsdienstgebruik inzégenen) . Gewijd, geheiligd, terd, onvatbaar voor de schoonheden van natuur
ingezégend: Du pain b-, gewijd brood, nachtmaals- of kunst; oreilles b-nes, onmuzikalische ooren; —
brood; De l'eau b-e, wijwater. — (Loc. fam etprov.) als subst: lomperd, botterik m., onnoozele gans f.
Eau b-e de cour, ijdele, valsche betuigingen van (omdat de Bceotiers der oudheid voor traag van
vriendschap, van dienstwilligheid. C'est un donneur begrip en ongeletterd te boek stonden).
.(- Beotisnie, m. Botheid, stompziemigheid f.
d'eau b-e, hij belooft veel, maar houdt niets. C'est
pain b-. dat heeft hij verdiend, dat heeft hij er voor. der hedendaagsche Bceotiers.
Béou, n1. [H. n.] Synoniem van boeuf, os, in
Avoir appétit de pain b-, van verandering houden,
i wint men ook bij de verandering niet. Il faut la ' zuiden van Frankrijk.
Béquarr e, m., z. BECARRE.
croix et l'eau b-e pour vaincre sa résistance, men
Bequebois of Bequebois-cendré , m.
moet hemel en aarde bewegen om zijnen tegenstand
te overwinnen. Ii est réduit à la chandelle b-e, hij [H. n.] Volksnamen van de graauwe specht of
ligt op 't uiterste, is reeds bediend (heeft het laatste spechtmees f. (torchepot)
Bèque -fleur, m. [EI. n.] Volksnaam van den
oliesel ontvangen) .
Bénitier, m. [Cath.] Wijwatervat, sprengbek- colibri. (Plur. Des bèque-fleurs.)
t Béc(nenaude, f. Hoon m., beleediging f.
ken n. — [H. n.] Komschulp f. , kom-doublet n.
Béquene, f. [Hort.] Soort van peer f.
(Prov.) I1 se démène comme le liable dans un b- (au
Béquet, m. (verklw. van bet) Bekje n. — [Imfond du b-) , hij draait en woelt als de duivelin een
wijwatervat, hij heeft rust noch duur. — [H. n.] prim.] Beschreven papierstrookje n., aan 't kopij
Grand b-, reuzenschelp f., fonteinbak m., reus blad of aan eene proef gehecht. — [Cord.] Neus m.,
schelp -achtigekomsulp,;.f,rtwechaig aan een' schoen gezet stukje. — [H. n.] Volksnaam
die soms in de kerken tot wijwatervat dient. Petit van den snoek (brochet).
Béquettes, f. pl. Kleine handtang, draadtang f.,
b-, schelp van 't geslacht der kammosselen.
Benjamin, in. (pr. hein—) Liefste, jongste bij draadtrenkers, slotenmakers e. a. in gebruik.
Béquillard, m. (fam.) Oud man op krukken,
kind, troetelkind, bedorven kindje n. (met zinspeling
op vader Jakobs voorliefde voor zijn' jongsten zoon of die niet zonder de hulp van eene kruk of een'
Benjamin) . [Bot.] Naam eener bijzondere soort rotting gaan kan.
Bequille, f. Kruk, loopkruk f. Marcher aver
van anjelier m.
Benj oin, m. (pr. hein—) [Bot.] Benzoë f., eene des b-s, op (met) krukken loopen. — [Agric.] Klein
n., krabber m. — [Bot.] Naam
tuinmans-houweel
brokkelige , balsamieke gomhars van den benzoëboom op Java, Sumatra enz. — [Chim.] Fleurs de van den helmstok aan sommige riviervaartuigen.
b-, benzoë-bloemen f. pl., benzoë-zuur n., 't gekristal- Couteau à b-, mes met twee lemmers, waarvan het
liseerde geneeskrachtige zuur van de benzoë (ook eene in 'theft blijft, als 't andere er uit is.
Béquiller, v. n (fam.) Op krukken of met
in salie, vanille, kaneel, beukenschors en vele paddestoelen aangetroffen). — [Bot.] B- sauvage, fran- eene kruk gaan. — BEQUILLER, v. a. [Agric:] Ligt
omhakken (de aarde van een tuinbed, eene plantencais, meesterwortel m.
as enz.).— [Mar.] B- un vaisseau, een schip stut
" Bennar ie, f. [H. n.] Een der namen van den
schoren (bad 't afloopen van 't water of oak-tenof
ortolaan.
Beane (pr. bène) of Banne, Bane, f. Ben f. bij stranding) . - SE BÉQUILLER, V. pr. [Mar.] Gestut,
geschoord
worden. Dans ce port les bátiments fins
draagkorf voor de lastdieren ; wijnoogstkorf; wagenkorf m. — vischweer f., aftuining ter bewaring doivent se b- au reflux de chaque marde.
Béquilles, f. pl. Stutten, schoren, om een schIp,
van visch.
dat gestrand is, of dat bij ebbe niet vlot kan blij
Benneau, m., z. BANNEAU.
te houden.
-ven,rgtop
Berini, Benny, m. [H. n.] 1Vijlbarbeel m.
Béquillon,m. Jard.] Spitstoeloopend blaadje,
Benodactyle, adj. [H. n.] Op de teenen looschrépeltle n.; — kleine hak m. of houweeltje ii.,
pend (van vogels)
t Béieoit, e, adj. Oud woord voor beni, ge- wiedijzer n (z. ook BECQUILLON .)
Béquot, m. [Chas.] Jonge snip f., snipje n.
zegend, en nog somtijds iron. gebezigd in: Un bBer, m. [Mar.] Bedding, smeerbedding, slede f.
personnage, een fijnman, eene kwezel. En air b-,
(op welke een schip van de helling loopt. — [Bot.]
een zoetsappig gelaat.
Wilde borstbezie- of jujubenboom m. — Proegell>
Bénoite , f. [Bot.] Benedicten-kruid, nagel
navelwortel m. — [Alch.] De steen m.-kruidn., beteekende her ook z. v. a. berceau, wieg, en op het
der wijzen. Men gebruikt het woord ook als adj.: land wordt het nog vaak in die beteekenis gehoord:
zoo ook in 't spew.: Ce qu'on apprend au ber, dure
La bénoite Pierre.
Benzamide, Benzoy1ainide, f. [Chim.] jusqu' an ver, z. onder APPRENDRE.
Bérarn , Bérane , m. [Corn.] Grof indisch
?Vaam, door Liebig en lf'dhler gerieven aan de zel fstand tg:'id, die enen, met sahneak vermengd, aan- katoen n., vooral van Suratte.
Bénissant, e, adj. Zégenend: La main b-,

-

—

;

[

.

,
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J31RAT.

—.

Bérat , m. Aanstellingsbrief m. der turlcsclw
pa sfaas en stadhouders.
Berbe, m. [11. rL] Soort van bunsing m. aan
den Senegal en op Madaüaskar.
Berbridées, f. p1. [Bot.] Berberidetn f. p1.,
familie van kruid- of houtachtige planten, wel/eer
voornaamste kenmerk bestaat in de aan de helmdraadjes vastgegroeide helmknopjes, die van de basis
tol den tol) openspringen.
Berberis, ni. [Bot.] l3arberisse, berberisse 1.,
zuurdoorn m. (de type of grondvorm der berberide/en) , eene veelsoortige plant, wel/eer aangenaam
zure vruchten niet suiker gekonfijt worden. (Zij heet
ook épine-vinette en vinetier.)
Berberine, t. [Chim.] Eene bijzondere gele
stof nit den wortel der gemeene barberisse.
Beibonisset, ni. [Bot.] Een der volksnomen
van den muizedoorn (fragotij, eene soort van huist
of steekpalm.
Bercail, 111. Schaapskooi I., schapestal m. (in
dezen eig. zin gebruikt scion nu meestal Forgone.) (fig.) De schoot m. der kerk, gemeente t. van Christus: Ramener qn. nu bercail, iemand tot de gemeenschap der kerk terugbrengen, eenen zondaar be/eecren. (Pier. Des bercails.)
Beree , f. [Bot.] Duitse/ee beeren/elaauw al.,
heelkruid n. (ook biaiche-ur sine -buItarde geheeten). - [H. a.] Roodbcrstje n.
Berce, e, adj. (en part passé van her e er). Gewiegd, inslaap gewie:d: Enfant B- par sa nourrice.
(fig.) Etre 1) de valises espérances, met ijdele
hooi) gepaaid worden. J'ai été Percé de cola (de ces
contes la), dat (die praatjes) heb ik van een kind af
duizendmaal jehoord.
Be r cea u , fll. Wieg f.; -- (fig.) Oorsprong, Riflsang m., çeboorte, eboorteplaats, bakermat, bron L,
in 't algemeen el/se piciots, waar iets zijn' aanvang
neemt: Dès Ie I-, van de wieg, van kindsbeen af,
sedert de vroegste jeugd. Ii faut étouffer le mal
dans le F-, men moet het kwaad in de geboorte (tij
z/,, fl/)(.\'(OCII) 5)1/fl I;. Plusicurs villas se disputeisl
'bonteiir (I'll C le i) C Flomère , veescheidene
steden betwisten el/carder de eer, de bakermat of
geboorteplaats von ikmerus te zijn. L'astrononsie
eat les champs pour li, de sterre/eunde vans haren
oorsprong (werd geboren) in 't Open veld. Le b- i/u
monde, des âges , des temps etc., de /uindschheid
der wereld, de vroegste tijden, de hoogste oudheid.
Dans cette riche contrée les arts étaieist encore
au h-, in die rijke landstreek waren de kunsten nog
in hare fieboorte, namen de kunsten pos een aansang. J'aivisité le F- do 11111fl, ile heb de bron des
:tijns bezocht. - [JariL] Prieln.. - overdekt tuinpad n., digt belommerde laan (al/de en Ii-). Ces
arhres foist (torment) Ie b-, die boomen vormen een
gewelf van gebladerte. - [Arch.] lialf-cirkelvormig
gewelf, kogelgewelf n. - [Impr.] Voorste gedeelte
der pers, dat de slede of kar draagt en haar de
beweging mededeelt. - [ Gray.] Greineerbeitel, karTent achter op
telbeitel m. - [Mar.] , Z. EER.
ccve galei, latwerk van den achtersteven van eene
galei, dat men met eene presenning overdekt.
Jiereelet, fl1. (verklw. van berceau) Wiegje;
— prieeltje n.
Rerce ll e, f. Kleine tang 1. der emailleerders.
Bercelonnette , f. (verkiw. van berceau)
Wiegje n.
Bel-cement, m. liet wiegen.
Bei'cer, V. 0. Wiegen: On ce dolt b- les enfants
que rarensent, men moet de kinderen maar zcldenwiegen. - Zacht heen en weder bewegen. sclionime
ten: La vague transparente Iei'uc 1e llS11Jk mchei,
de doorschijnende to/ven schommelen zacht/eens den
rustigen schipper. - Doen insluimeren, in slaap
doen vallen: Pal peine t aller jusqu' au bout de
ce roman, cda me Perce, '/e liet moeite, dien roman
uit te lezen, ik val er bij in slaap. - ( fig.) B- qiL,
iemand om den tuin leiden, niet vaisc/se hoop of
beloftenpaciijen: Ilnous lierce souveotde sornettes,
hij spelt ons dikwijls west sprookjes op den mouw.
(Prov.) Le diaNe le berce, de duivel rijdt (jaagt)
hem; hij heeft rust noch duur. - [Gray.] B- one
plaiiclie, 00)10 plaat greinéren. - SE BEIICER, V. yr.
Zich )net iets vleijen of paaijen: Ii se lierce desxlrances frivoles, d'idees clsimériques, hij rio/t
zich met ijdele hoop, met /sersensctiimmigse dealsbeelden. - [Man.] Wiegelend loopen, heen en weder
sling( ren
—

g

I

-

BERLE.

Berceuse, I. Wie,qster f., wiegmeisje n.; wiegelied n.; de wijs van een wiegelied.
Bei-che , 1. [Mar.] Goteling m , draaibas 1.
voormalig klein scheepskanon.
Berda, m. [Mar.] , z. B R EDA.
Berdindin, m. [Mar.] , Z. IIREDINDIN.
Bérean, in. [ITI. n ] Volksnaam van den ram
(biller).
Ilérée, 1. [H. n.] Volksnaam, van het roodborstje
(rouge-gorge).
Beret, Berret, m. Wollen muts I. der bas/ei sc/ic
boerinnen; ook cone damesmuts van denzelfden vorm.
- Weleer beteekende liet woord ook.' gravenkroon f.
Bergaine, 1. Bergamisch behangsel of wandtapijt n. van weinig waarde (naar de stad Bergamo,
waar zij teerst gemaakt werden).
Bergainotte, I. [Bot.] Bergamot, bergamotpeer , heeren- of vorstenpeer f., eene édele perensoort; - ook een naar die peer gelijkende citroen,
bergamot-citroen m., uit wel/eer verse/ic schillen de
beroemde bergamot-olie (essence de bergamotte)
gemaakt wordt. - Bonbondoosje n., van binnen met
de schillen van den bergamot-citroen bekleed.
Berganiottier, m. [Bot.] Berganiotboom m.
Bei gat, Bergot, m. [Pèche.] Vischfuik I.,
waarvan men in de Garonne gebruik maakt.
Berge, I. Steile oever rn van ccce rivier, steile
kont m. van eenen weg, van cone sloot of gracht.—
[Mar.] Naam van zekere loodregt boven het water
saan(le rotskusten f. p1. -- Smalle sloep of boot 1.
0/ .iiiiiiiije rivieren. - [Tech.] Ciseaux a Ia b-,
jilidle se!iui t., waarvan de klin/snagel of as eene
schreef is. Couteau a la B-, mes met dubbel lommer, cirkelmes a.
-

Bergelade, t. [Agric.] , z. IIAJIJELADE.

Berger, m., -ere, t. herder ni., herderin I.,
inz. schaapherder al., -in I. - (Prov.) Est inauvais
b- qui aime le loop, een slechte herder, die den
wolf bemiet. Bon Ij toad, n'tcorclie pas, een goede
herder sch(-ert, maar vilt niet. - (fig. et poit.) Minnaar n., minnares f., geliefde m. es f. L'Iieure do
t)-, liet herdersuurtje, het cmnnet)q tijdstip roer de
ininnesiden; - ook: elke gi';li e l„< /iit'. Ik g schikt tijdstip om in een.logei.
dichters zeggen: Le h- de Booboo, r oor -De
gil/us; Le B- de Syracuse, de Sicile, voor Theoen/us; Le b- Phrygien, voor Paris. [Astr.] L'étoilc
du b-, de planeet Venus.
Bergerae, iii. Soort van witten Bordeauxwijn, uit de gelijknamige streek aan de Dordogne,
bergerak m. (ook petit champagne geheeten).
Bergère , t., Z. BERGER. - Opgevulde, gemakkelijke ruststoel m.; - zeker eenvoudig vrouwenkapsel a. - [H. a.] Eender namen van den kwikstaart m. (bergeronriette). — [Bot.] Indische boom
van 't geslacht der myrtheplanten.
Beigere1te, I. (verklw. van bergère) Herderinnetje U., jonge, lieve herder/n t. - ktonigwiju a.,
niet honig ge engde wijn.— Ook een der volksname n
van den kwikstaart (hergeionnette).
Bergerie, f. Schaaps kooi f., sc/leipestai m.
(fig. et. fain) Enfermer Ie Joop. dans le b-, den
wolf in de schaapskooi sluiten, den wolf tot herder
maken, de kat op het spek binden, iemand op ccve
plaats laten, waar hij gemakkelijk veel schade kon
doen; come wond laten digt gaan, voor zij gezuiverd
is. - llE]SGEaIES, f. p1. llerderszoncjen m., p1. herdersdichten a. 131. (in dezen zin verouderd).
Bergeron , m. (pop.) Linnen of katoenen
werkpij t.
Ilergeronnette, t. [H. a.] Kwikstaart m.
inz. de gele en de grijze (zoo geheeten, omdat zij
gaarne bij de schaapskooijcn en kudden zich op/iouden) . -- Ook een oud verklw. van bergère, herderinnetje a.
m

-

-[ Bergerot, m., -te, t. (verklw. van berger,
berg/ire) Herdertje, herderinnetje a.
Beriberi, m. [Med.] Schaapslammigheid t.,

ease ziekte in de Indien.

Bergot, In., Z. BERGAT.
Bérichon, Bérichot,Béilehet, m. [H ii.]

Volksnamen van het,winterkoningje a. (roitelet).

Béj-i1, in., Z. 1SERYL.
Uerinitèjie, t. [Bot.], xv. a. AUBERGINE.
Béiiiie, t. (Bot], z. v. a. CP,EP1DE.
H- J3erli111 c, M. [Jeu.] , Z. BRELAN.
Bene, t. [Bot.] Watereppe 1. B- aroalatique,
steeneppe 1.

BERLETTE

BESÂ1OTJE.

-

Ilerlette, 1, [Vign.] Naam van zekere druiven-

soort.

Berline, 1. Berlijner wagen m., berline f., over-

dekte reiswagen, die opengeslagen kan worden.
Berlinge , 1. [ Com.] Grove garen -en -linnen

stof f.

Ber li ugot , in. halve berline F.. berline zon-

der bok.

Berloque, f. Z. BRELOQUE.
Berlei of Brelii, m. (pop.) Ligtzinnig, onbe-

dachtzaam mensch, loshoofd m. Men gebruikt dit
woord nooit alleen, maar zegt: Cyst un herlu Ijerlu,

of lirelu lrelu.
Berine, f. Voorbijgaande verblinding, kortstondige oügenschéinering 1. , zelden gebruikt dan in:
Avoirla b-, niet goed zien, sneeuwblind zijn; (lig.)
verkeerd of scheef beoordeelen.
Berlurette. f. Soort van blindernannetjesspel n.
Bernie, i•. [Fort.] Berns, wa lgang, walrand m.,
smalle weg tussclien den wal en de g racht. - [1-lythaul.] Berm, strook lands, die vóór of achter een'
dijk onaangeroerd blijft, als de aarde tot damafschutting wordt uitgestoken. - [ Tech.] Gistkuip 1.
der stijfseimakers.
Berniier m , .ière, 1. [Sal.] Naam van hem
of haar, die uit de zoutbronnen het water put,
bronknecht m., bronmeid f.
Bernahie , adj. (fam.) Bespottenswaard,
belagclieijk.
Bernaehe of Bernaele, rn. [H. n] Eenschalig schelpdier fl. dat zich aan de klei der niet
gekoperde schepen zet.-- Meereend I. (macreuse)
Bernage, fl1, [ Agric.] Mengsel van velerlei zaden tot voeder, mankzaad ii.— [Anc. législ.] Stoetni.,
gevolg van een' groot' keer.
Bernardin, m.. -e . Monnik m., non I. vein
de orde van St. Bernhard, Bern/iardijner -monnik,
Bernhardfjner- von.

BeIHar(14'herrnite, m. [H. a.] Kluizenaarskreeft, Bernhards-kreeft f., die in eene schelp afgezonderd leeft.
Bernaudoir, m. [Tech.] Groote mand der
kousenwevers, waarin de afval der wol bij 'tvlaleen
gelegd wordt.
Berne, 1. (fam.) Het sollen, het opwerpen van
een' op eene deken liggend persoon: de daartoe
dienende deken, soldeken f. - ( fig.) Fopperij, spotternij 1. - [Mar.] Sjouw f., de gehesc/ien opgerolde
vlag I. Mettre Ie pavilion en b-, de vlag in eene sjouw
hijscleen. Pavilion en berne! (commando -woord)
vlag in sjouw! - [Amid.] Stijfselton.
Beriié, e, adj. (en part. passe' van berner)
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Béroé, M. [H. n.] Soort van zeeworm m., die
zich bij aanraking in water ontbindt en buiten
't water onmiddellijk sterft.
Béron, m. Opening, door welke de cider of
appelwijn uit de perskuip vloeit.
Bérot, m. Naam,van zeker ligt rijtuigje n.
Beiret, m., Z. BERET.
Bers, m. Pl. Ladders van een' wagen, wagenladders f. p1. - BEllS M. (pr. berce) Verdoovemmde
slikartsemmj I., bij de Egyptenaars in gebruik.
Bertamboise , - m. [Hortic.] Greffe en b-,

Bretcmmboïsche enting, scheeve enting, speelenting f.
± Bertaud, m., z. V. a. CASTRAT.

-I- Beitauder , v. a. Ongelijk scheren. - De

ooren afsnijden (aan een paard). - Weleer ook gebruikt voor CHbTRER.

Bertauie, I., z. VERVEUX.
Bertavelle, t. [Pèche] Biezen fuik der Genuizen. - [H. n.] Z. BARTAVELLE.
Berthe, t. Naam eener papiersoort 1. - Bertha

(voornaam). - (Pray.) Au temps od la reine Bertha
filait, in overoude tijden, in moeder Eva's tijd.
Bertheiot, m. [Mar.] Uitlegger m., of bodeloef 1.
van zekere vaartuigen op de Middeliandsche zee.
Bertholileilne, adj. I. [Tech.] Méthodeb-,

de door Berthollet uitgevonden ontkieuringswijz
e 1.
der weefsels; - Biancluisseries b-s, Berthoilelsche
bleekerjen I, Pl' (bij welke het eerst de chloor als

bleekmiddel werd aangewend).

IBerthollirnètre, n.m. Berthollimeter m., ccii
(bar Descroizilles voor de bleekers vervaardigd
werktuig, oma daarmede de hoeveelheid der chloor,
die moet het water of met eene basis verbonden is, te
bt';o!rim (inter door den chiorometer van Gay-Lussac
i'm'I'lS'tt'FiI

Bertierres, f. p1. [Bot.] Soort van stervor-

mige planten.

Berthal, in. adj. [Anat.]:'Os bertinal, of als
suhst.: Le liertinal, het wiggebeen, een zonderling
gevormd been, dat als eene wigge tusschen de overige
schedelbeenderen ingedreven is. (Plur. Des her-

tinaux).
Bertois, m. [Tech.] Touw n., waarmede de

bak met leisteenen uit de groeve wordt opgehaald.
Bertoiineau, fl1. [H. n.] Een der namen van
de tarbot (turbot).
Bertouieiis, m., Bertoulette, f., Bertouloiinet, in., Z. VERVEUX.
Bérublau, m. Bergblaauw, berggroen, aard-

groen n.

Béruse, f. [Corn.] Lyonsche zijdestof 1.

Béryl, m. Beril, berilsteen, sc/marl, zeewater-

(fam.) Gesold; gefopt, bespot. - Ook als subst. Le steen, zeegroensteen, aquamarijn m. (z. v. a.
aigue-marine), een doorzichtige steen van geelachtig
hemd, de gefopte, de gesolde.
S BerHemellt, m. (fam.) Het sollen; de fop- groene of zeegroene kleur. - B- feuilleté, blaauwe

per ij f., z.

BERNE.

Berner, v. a. Sollen, met eene deken omhoog
wippen en opvangen. Ils Ie mirent sur une couver
lure et Ie hernèrent.— ( fi g.) Foppen, beet hebben,
doen uitlabchen: Ii fut berné pendant foute Ia soii'ée. SE BERNER, V. pr. Elkander sollen. (fig.)
Elkander beet hebben.

-

-

schort; B- rayonnë, straalsteen.

Bery ll istique, adj. [Antiq. ] Wigcheiarj met

spiegels, spiegielwaarzeggerj 1.
Béi'yilinm, m. (pr. bé-ri -li-ome) Naam van
'tmetaal, dat de basis van de glucine of berilaarde
uitmaakt, door Wöhler in 1 8-2 8 ontdekt. (Ook gincynium en glucyum ge/weten.)

Berytes, m. p1. [H. n.] , Z. BEREIDES.
Bérytion, m.[Pharnt] Oogzalf f. tegen antboertige, lachwekkende geestige stijl, iets minder steking. - Pil f. of koekje n. tegen buikloop.
Besape, f. Dubbe1ezak, bédeizaic, knapzak am.
vifipostig dan wat men burlesk noemt.
Berneisr, m., -eiise, f. (fans.) Solder m., vol- - (fig') Etre a Ia b-, Etre réduit a Ia Ii-, dood
ster t. (vgl. berne en berner) ; - fopper, spotter in., arm zijn, tot den bédeistaf gebragt zijn. Réduire
fopster, spotster t. Je ne crams ni Ia berne, ni les (mettre) qn. a Ia ii-, iemand ten gronde rigini
b-s, ik vrees noch den spot, noch de spotters. (Vol- (ruïnéren), hem tot den bedelstaf brengen. Porter La
taire heeft het ook als adj. gebezigd; héros her- B-, arm en ongelukkig zijn. Fiddles jusqu' a Ia h-,
getrouw tot aan den bedelzak. (Proc.) Jtre jaloux
neur, eerste spotter, fopjersbaas.)
I BerHicies, t. p1. Gekheden t. p1., wisjewas- de qc. conime an gueux de sa b-. sterk aan iets
jes D. p1. (Nog heden onder 't volk gehoord in den gehecht zijn. Chacun porto sa b- avec soi, ieder
heeft zijn pakje te dragen; niemand is volmaakt.
zin van bernique, z. aid.) -- Voetboeijen 1. 1? 1.
Bernique, f. (pop.) Woord, dat bij wijze van La vie humaine a toujours sa b-, volmaakt getusschenwerpsel gebruikt wordt om aan te duiden, lukkig is niemand. Une b- Plea promende nourrit
dat iemands verwachting te leur gesteld is of wi son maître, bddelen is ccii voordeelig beroep voor
worden: Vous comptez sur lui, D-!, gij maakt staat wie 't verstaat. Une besace ne s'emplit jamais,
op hem, fut! ('t zal verkeerd uitkomen). Je croyais een bédeizak wordt nooit vol, een bddelaar heeft
Ie trouver encore ciiez lui, mais Ii-! ik dacht hem no t- it (n'imO(j.
flea e kil, m. (fam.) Bédelaar, .schooijer m.
nog t' huis te vinden, maarja wel! goeden morgen!
- Tik m. op den neus met een spel kaarten (als
Besaigne, in. Verzuring, zuurwording 1. comm
den wijn: Du via qui borne (passe) an b-, wijn,
straf bij zeker kaartspel); -- dat kaartspel zelf.
Berniquet, in. [Tech ] Zemelkist I. - (pop.) die zuurachtig begint te worden. - Ook als adj.- Do
Etre au ij-, dood arm zijn, tot den bedelstaf ge- Yin 1). - (fig.) Tourner au b-, zich verbitteren,
verbitterd worden.
bragt zijn.
Besaigiii5 of Bisaigii4, 1. [Tech.] Steekb ijl f
Meriiows, m., Z. BOURNOUS.
Beinesque of Berniesque, adj.: Style b-,
schrijftrant of stjflm. van Berni (een ital. dichter),

--
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mal a b- de nourriture, het dier heeft behoeftes aan

der timmerlieden; — glazenmakershamer m. ; -voedsel, heeft voedsel noodig. Des b-s naturels,
$choenmakers likhout n.
Besant, Bezant, m. Byzantijn m., naam van factices, na uurljjke, gemaakte behoeften. La nourde munten der beheerschers van 't Byzantijnsche riture et le vêtement sont les premiers b-s de
rijk, inz. van de gouden munten, en van die, welke 1'homrne, voedsel en kleeding zijn de eerste behoefmen in Frankrijk naar den stempel en muntvoet ten, noodwendigheden des levens. Le tabcc est deder byzantijnen sloeg. — [Bias.] Penning m., goud- venu un besom pour lui, de tabak is hem eene
of zilverstuk, dat de fransche ridders op hun schild behoefte, een onmisbaar voorwerp, geworden. —
plaatsten, ten blijke dat zij naar 't Heilige land Behoefte, verlegenheid f., nood m., gebrek, mangel,
geweest waren. Il porte d'azur à dix b-s dor, hij voedselgebrek n., honger m.: Il est dans un grand
b-, dans un extrême b-, hij bevindt zich in grooten
voert tien gouden penningen op een blaauw veld.
-j- Besante, f. Oudtante, oud-moei f. (grand' nood, in dringende verlegenheid. Nous étions épuisés de fatigue et de b-, wij waren van vermoeid
tante).
honger uitgeput. — Besoin naturel of enkel-heidn
Besanté, e, adj. [Bias.] Ecu b-, schild met
besoin , behoefte, natuurbehoefte (als gevolg der
penningen.
spijsvertéring):
I1 est sorti pour un b-, pour quel Besas, m., z. BESET.
que b- pressant, hij is buiten gegaan voor eene
Beseau, m. [Agric.] Greppel f.
noodzakelijke
boodschap.
I1 lui a pris un b-, er
Besenge, f. [H. n.] Volksnaam der koolmees
rlijke behoefte. Faire ses
overviel hem eene natuu
(charbonnière).
AVOIR BESOIN DE, noodig
b-s, zijn gevoeg doen.
Bésestan, m., z. BASISTAN.
Beset, m. [Jeu] Twee azen n. pl. (in 't dob- hebben, moeten hebben: Il a toujours b- dun guide,
belspei, in 't trictrac). Amener b-, twee azen gooi- hij heeft altijd een' leidsman noodig. J'ai b- de dor
ik heb slaap noodig, ik heb behoefte aan slaap.-mir,
jen. (Men zeide ook besas.)
Besi, m. Soortnaam van velerlei peren, waarbij Ces plantes out b- d'eau, die planten hebben water
de naam der plaats, die ze voortbrengt, gevoegd noodig, moeten water hebben. Cette femme a bwordt: B-d'Héry, B- de 1a Motte, B- de Caissoy enz. d'attirer sur elle tous les regards, die vrouw ver
niets meer dan aller blikken tot zich te trek--langt
Besides, m. pl. (fam.) Bril m. met om 't hoofd
sluitende bladen. — Soort van masker n. met glazen ken. — Avoir b- quelque part, ergens iets te doen
oogen (bij brillenslijpers in gebruik). — Bril zonder hebben, ergens moeten zijn. — J'ai besoin, ik heb
glazen, om 't Bezigt van scheelziende kinderen te honger. - IL EST BESOIN, v. imp. .tiet is noodig:
heerstellen. -- (fig. et fam.) Prenez vos b-, Vous Qu'est-il b- de vows dire cela (que je voos dise
n'avez pas Idee mis vos b-, zet uw' bril op, ge cela), waartoe is 't noodig (waartoe dient het) u
hebt uw' bril niet op: zie beter uit uwe oogen, be- dat te zeggen. Il nest as b- que je nous, raconte
cela en detail, ik behoef u dat niet in bijzonderschouw of onderzoek de zaak naauwkeuriger.
Besier, m. [Bot.] Soortvanwilde perenboom m. heden te vertellen. Est it b- de serments pour conclure ce marché ? zijn er eeden noodig om dien
Bésistan, m., z. BASISTAN.
koop te sluiten ? — AU BESOIN, loc. ode. In nood,
Besnarde, f., z. BENARDE.
in
geval van nood, als 't noodig is, als 't wezen
Besoehe, f. [Agric.] Boomkweekers houweel,
moet, des noodsi Je puis trouver ici de l'argent au
plaathouweel, pootijzer n.
Besogne, f. Werk n., arbeid m., bezigheid b-, ik kan hier, als 't noodig is, geld krijgen. Its
verrigting, al wat men, verrigten moet of waaraan doivent, au b-, m'avertir du danger, zij moeten mij,
men behoefte heeft: Mettre la main á la b-, de hand in geval van nood, van 't gevaar berigt geven. --aan de te verrigten taak slaan; Mettre cln. en b-, [Com.] Adresse au b-, nood-adres, hulp-adres (aaniemand aan 't werk zetten , hem wat te doen geven. wijzing op een' wissel van den persoon, tot wien de
Etre en b-, bézig zijn; Se mettre en b-, zich, aan houder zich des noods tot betaling kan wenden, in
't werk begeven. — 't Gewrocht van dat werk, het geval de betrokkene zelf niet betaalde). Au b- chez
bewerkte, werkstuk, werk n. Faire voir sa b-, zijn Mr. P., des noods bij den heer P. (te ontvangen) .
verrigt werk toongin; Ii fait plus de b- que quatre, Mettre un b-, une adresse au b- sur une lettre de
hij doet meer werk (maakt meer a f) dan vier an- change, een' wissel van een nood-adres voorzien. —
deren; Ne songer qu' a sa b-, Etre tout à sa b-, (Loc. fam.) Cela me fait b-, bien b-, dat heb ik
zich enkel met zijn werk bezig houden, geheel voor hoog noodig. Mille florins me feraient grand b-,
zijn vak leven. B- de commande, besteld werk. B- duizend gulden zouden mij zeer te stade komen.
d'affection, liefhebberij-werk. — Lastig werk n., (Prov.) On connait 1'ami au b-, on connait le védrukte, beslommering f. — (Loc. et prov.) Selon citable ami dans le b-, men kent den vriend, den
l'argent la b-, zoo als 't loon is, is ook 't werk; waren vriend, in den nood; de nood is de toetssteen
slecht loon, slecht werk, goed loon, goed werk. Nul der vrienden. B- fait Vieille trotter, nood maakt
ne salt si Bien la b- que celui à qui elle est, wie 't beenen.
t Besonele, m. Oudoom m. (Grand-oncle).
werk aangaat, verstaat het ook best; wie in de beBesquine of Bisquine , f. Visschersboot .
slommering steekt, weet best hoe zwaar zij weegt.
Aimer b- faite, van gedaan werk houden; niet vischschuit f.
Beste, f. [Agric.], z. VESCE.
gaarne werken. B- qui plait est h demi faite, wat
t % Besson, m., -ne, f. Tweeling m. en f., een
men gaarne doet, valt ligt, graag gedaan is half
tweelingen. — [ Mar.] Bogt, kromming, afronder
gedaan.. Abattre de la b-, veel werk afdoen, voort
maken. Aller vete en b-, voortvarend zijn;-gan ding f. van een' balk.
Beste of Caine, m. [Chim.] Steepen vat n.
overjid te werk gaan; zijn vermogen spoedig doorbrengen. Aller doucement en b-, bedaard te werk ter bereiding van sterkwater.
Bestiaire, m. (pr. bess-thi-aire) [H. anc.]
gaan, met omzigtigheid handelen; zachtjes aan,
dan breekt het lintje niet. Plus de bruit que de Dierbevechter m., kampvechter tegen de dieren bij
b-, Beaucoup de bruit et peu de b-, veel bewe- de oude Romeinen. — De dierenwereld in zedeljke
ging en weinig werk, meer woorden dan daden, fabelen, Bene soort van berijmde natuurlijke historie,
veel geschreeuw en weinig wol, veel leven om niets. in vroeger eeuwen zeer gezocht.
Bestial, e, adj. (pr. bess-thi-al) Beestachtig,
Faire de la bonne, de la mauvaise b-, iets nuttigs, iets schadelijks doen. La bequille du Temps beestig, dierlijk: Il a qc. de b- dans la physionomie,
fait plus de b- que la massue d'IJercule, geduld hij heeft ietsdierlijks in zijn gelaat. (Plur. bestiaux.)
en beleid verrigten meer dan drift en woeste kracht. —j-Bestial m., vroeger gebruikt voor bétail, vee.
Donner (tailler) Bien de la b- a qn., iemand heel Zijn meervoud bestiaux wordt nu als 't meerv. van
wat te doen geven, hem veel moeite, beslommering bétail beschouwd.
Bestialeneent, adv. Beestachtig, als een beef.
berokkenen. (iron.) Vous avez fait lá one belle b-!
Bestialiser, V. a. (pr. bess-thi—) Tot een
ge hebt daar wat schoons uitgevoerd!
5 Besogner, v. n. Werken, arbeiden, werk beest maken, verdierlijken. SE BESTIALISER, v.
doen, zich bezig houden. — (burl.) z. v. a. be- pr. Zich verdierlijken, zich tot den rang van het
dier verlagen.
slapen.
Bestialité, f. (pr. bess-the—) Beestachtigheid f.;
% Besogneux, Besoigneux -ease adj.
vleeschelijke gemeenschap f. met een dier.
(fam.) Behoeftig, nooddru ftiq.
Bestiasse, f. (pr. bess-thi—) (pop.) Groots
Besoin, m. Behoefte f. (de noodzakelijkheid van
iets te hebben, ook het voorwerp dier behoefte), domkop, stommerik, ezel m.
Bestiaux, m. pl. (pr. bess-the-h) (als mess-v.
benoodigdheid, noodwendigheid f., onmisbaar ding,
vereischte n., nooddruft, nooddruftigheid f. L'ani- van bétail beschouwd, z. BESTIAL) Vee. Etre riche
-

-
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en b- rijk in vee zijn, een' aanzienlijken veestapel hebben.

(iron.) hij is bij laag na niet mak, 't is een kat
zonder handschoenen. C'est une fine, one maligne
b-, 't is een slimme gast, een geslepen kwant. C'est
Ia b- do lion Dieu, 't is de goedheid, de ligtgeloovigheid zelf hij laat zich met open oogen en ooren

lige noons van tien scheepsenavel , wegens cie dierengedaante, die men er veeltijds aan gaf. - Behangsel IL met dierenfiguren. - La Fontaine heeft het
woord voor 1)estiole, diertje, gebruikt.
Jlestioii il ette, f. (pr. bess-thi—) [H. n.] Soort
van hommelend of gonzend insect n. - ( fig.) Mug-

enkel: C'est ma Ii-, ik mag hem niet luchten of
zien, ik haat hem als de pest. C'est la Ii- noire, hij
is bij elk gezien als een dolle hond. Telle ii-, telle
tête, elk heeft zijne eigen wijze van zien. C'est une

Bestiole, f. (pr. bess-thi-ole) (verkiw. van
beste, nu bête) Beestje, diertje a. - (fig. et fans.)
Dier, onnoozel kind a.
Bestion, m. (pr. bess-thi-on) [Mar.] Voorma -

gezifter, kritikaster m.

t Bestoriier, Bestourner, z.

nIsTouRNEIs,

TROUBLER.

Bêta rn. (leg. et fam.) Zeer dom mensch, domkop, lomperd in., uilskuiken ii.: C'est un gros b-,
't is een eerste ezel, hij is zoo dom als een os.
Tweede letter van t grieksche alphabet, de b.
Ilétail, m. Vee, siaitvee ii., ins. horenvee, rundvee. Gros 1)-, groot vee (ossen, koeijen) . Menu b-,
klein vee (schapen, geiten, varkens). - (Blur. bestiaux, z. aid.)
Bétanle, f. Bamboesboter, bamboesoile 1.

Bête, f. Beest, redeloos dier D. B-s is comes,

horenvee; rundvee; B-s a lame, woldragende dieren,
woldragers, woldieren; B-s de somma, de charge,
lastdieren, werkdieren; B- de trait, tie voitume,
trekdieren; B- de labour, ploegdieren, ploegvee; B-s
de boucherie, stagtvee; B-s d'engrais, mestvee. B-s
bovines, ossen, koeijen. B-s privées, lamme, ma/she

dieren; B-s sauvages, solide, nietgetemde, niet
makke dieren: B-s famouches, wilde, niet tembare,
moeijeijk te temmen dieren; B-s féroces, wilde, verscheurende dieren. - [Chas.] La ii-, 't gejaagde
stuk wild n.; Relancer, détoumner Ia B-, liet wild
opjagen. B-s fauves, rood wild (heden, hinden,
damherten, reebokken); B-s noires, zwart wild
(wilde zwijnen of evers); B-s rousses, ros wild
(wolven, vossen, dassen, bunsings enz., ook de
wilde zwijnen tusschen 6 maanden en 't jaar); B-s
puantes, stinkend wild, stinkwild (vossen, bunsin („ s,
fretten, wezels); B-s de compagnie, jonge evers (die
nog troepsgewijs (/ riaW . ( fg personen, die men altijd bij el/sander -i,i, i/Se ','l.v 'i:" lijst trekken. ,

B- as/ne, Z. ASINE. B-s aumailles, Z. AUMAILLES. [Mar.] B- chevaline, boerenknol, paard van weinig of geen waarde; B- bleue, épaulée, niet te

dresséren paard; paard, dat geen dienst meer doen
kon. (fig.) B- épa ulée, en man, die alle bekwaambelet mist, een onbruikbaar mensch; ook een man
die zijn crediet heeft verloren; een onteerd meisje.
(fig. et fain.) Domkop, batter/k, botmuil, zot, onnoozeie bloed, sukkel m. : C'est one vrale b-, 't is
een regte zotskop, ezel. La pauvre b-! die arme sn/cliet ! - Ieder ieel(jk, hatelijk, afschuwelijk, schrikinboezemend voorwerp: L'ennui at l'oisivetd soot
€leux vilaines b-s, veréiing en ledigheid zijn twee
afschuwelijke dingen. Etre condarnné aux b- (eig.
den wilden dieren voorgeworpen worden), door
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bedriege. C'est ma B- noire, ma h- d'aversion, of

bonne li-, cest dommage, qu'elle na do lait, 't is

een goede kerel, jammer maar, dat men hem niet
gebruiken kan. II aime mieux le licou qua la b-,
'Je bruidschat is hem liever dan de bruid; hij houdt
nicer van de bijzaak dan van de hoofdzaak. Ii ny

a bi-, tant soit Iière, qui no se dilecte de sa pareille, geen pot zoo scheef, of er past een deksel op,
soort zoekt soort, elk heeft zijns gelijke het liefst.
La charge dompte la B-, zorgen en verdriet ternsuva de weelderigheid. Le pied sec, chaude Ia tête,
nu reste vivez en b-, houd de voeten droog, liet
hoofd warm, en leef voor 't overige als de dieren
(d. i. volgens de natuur). On prend les b-s par les
comes at les hommes par les paroles, men vat liet
ree bij de horens en de menschen bij 't woord. Qui
se fait bête (brehis), Ie loop le mange, al te goed
is buurmans gek. Toute B- craint Ia mort, ieder is
bang voor den dood, niemand sterft gaarne. Plus
fin que lui nest pas B-, wie hem wil beet hebben,
moet vroeg opstaan. On ne voit hui fl1 b-s ni gens,
i/scsi ziet dooi' geen levende ziel; ook: 't is daar zoo
donker als de nacht. Quand Jean b- est mart, ii a
iaissê Pico des héi'itiers, aan gekken is er nag geen
gebrek in de wereld. Faire la b-, zich dom, onnoozei houden; uit blooheid iets weigeren, dat men toch
gaarne had, eene gunstige gelegenheid uit gebrek
aan moed of beleid laten voorbijgaan; uit eigenzin nigheicl, tegen goeden raad aan, een' dommen streek
begaan. - [Jeu] La bête, beest (zeker kaartspel,
dat men met 3 tot 7 personen speelt), de inzet m.
van den verliezende, de strafzet m. Faire Ia Ii-,
beest worden, het spel of den slag verliezen; Timer
Ia b-, het spel, den slag winnen, het beest uithalen.
Ma b- est sur Ie jeu, on joue ma b-, es wordt om

mijn beest (om mijn inzet. toen ik beest werd) gespeeld. - [Mar.] Zekere platboômde schuit t. [Bot.] , Z. BETTE.
Bête, adj. Dom, zat, onnaozel, lamp: II est impossible d'être plus b- qua lui, 't is onmogelijk,
donerner, lomper, onnoozeler te zijn dan liii. Une
conduite h-, een zot, bespottelijk gedrag. Tenir des
propos D -s, dommen praat uitslaqn. (Pray.) Pas ei
b- zoo dom ben ik niet! daarvoor zat 'k mij wel
wachten! 'k dank je wel!
Betel., m. [Bot.] Bet/i, betuipeper in., eene slingerplant in Azi ë . - Naam van het kaauwmiddel;
dat inca stil de roodsappige, bittere en welriekende
bladeren, gemengd met areka, bereidt, en dat manness en vrouwen in Oost -Inddë in doosjes en zakjes
bij zich dragen.
Béternent, adv. Op domme, onnoozeie, onver
standige wijze (b. v. spreken, handelen).
Be thune, 1. Soort van vergaârput, zink- of
za/spul os.
Bétille, t. (pr. hé-tile) [Corn.] Soort van indisch acte/doek n.
Bêtise, t. Onverstandigheid, domheid, botheid,
loinpheid , zotheid, onnoozeiheicl, ongerijmdheid f.

boosaardige recensenten gehavend worden. '[als-tol,
OR Jø feral venir Ja b-, zw(jg, of ik roep den zworten man (tot een' huid sprekende, dat men wil bang
maken). Voila Ia b-, la grande b- qui vient! doos'
komt cie oude! (als waarschuwing tusschen leerlingen, knechts enz., wanneer de meester, opziener
enz. hen komt storen). La b- noire, naam, dien 't
volk aan een' commissaris of een' agent van policie
geeft. - (Loc. fain. et prov.) Les b-s na sont pas ilsisiso' .lit'ek ti., i.l'i,,iii iii,eiil. s:r?'rltigheui t.
Bet iou , os. [ !\hsr.] Gsijt'ismpiia f., galjoensSi b-s que ion pense, de dieren zijn zoo dom niet,
als men denkt. Remonter air sa b-, zich weir in snavel m.
verlorene
terugkrijgen,
een
Bétoine, f. ]Bot.] Betonie t., eene plant met
den zadel zetten, 't
ongeval weir te boven komen, zich weêr in de hoogte groote donkerroode of vleeschkleurige bloemen, weldei dient en
werken; van eene ziekte herstellen. Reprendre do key wortel tat braak- en purqeerinid
poil de Ia B-, den duivel niet Beelzebubuitdrjven, welker bladeren ook als us k.'sjj ,,Ji,iii;/ worden.
hulp zoeken in de zaak zelve, die 't kwaad berok B- d'eau, water-belonie s., t''. Is '/15/ n., witte
kend heeft; de gevol en visa een' avondroes des nachtschade t. - B- de montagne, z. v. a. ARNICA.
Bétoires, 1. p1. [Agric.] Kuilen m. p1. in de
morgens door di ails ei 1 je ii. Vous avez perdu
cette partie, ii faut repreodre du poll de la b-, akkers ter afleiding van 't regenwater. - Natuurgij hebt deze partij verloren, nu moet ge uw geluk ljke openingen of holten t. p1., in welke het water
op nieuw beproeven. 1%iorte la b-, mort le venlo, van sommige rivieren verdwijnt.
Beton, in. [Mac.] Beton rn., trasspecief., steeneen doode hond bijt niet: «ii ,ltii/, r ij and kon ons
niet meer schaden; ook: al , iii' b,l,',/i,,e, c/iou is, mortel, grondmortem., een mengselvan kalk. cavil
en tras, dat zelfs onder 't ivaler hail aas/t en dip
moet de wrok ophouden. Vn re t'ri Ii-, Mourii' cii
als een beest, zonder godsdienst, leven, sterven. 11 gebouwen tot hechten grondslag dient. - [M/d.]
na pas affaire a B- lasse, hij heeft met eene rijke Eerste zag n. eener kraamvrouw, biest t.
Bétonnage, m. [Mas.] Metselwerk van tras en waakzame partij te doen. C'est une bonne b-,
't is een goede ziel, een onnoozele goedbloed; ook specie.
-

-
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Bétonner,

MTONNER
V.

metselen.

EJATS.

-

a. Met trasspecfe of steenmortel

Bette of Poirée, t. [Bot.] Beet, biet 1.

Bette of Marie-saloppe f. Modderschouw f.
JIetteniarine, 1. [Mar.] Platboomde visch-

schuit t. in 't zuiden van Frankrijk.
Betterave, t. [Bot.] Beetwortel, manelwor
tel m., karoot, kroot f. Couleur de b-, beetwortel
kleur, kooydonkerrood. Sucre de b-, beetwortel
suiker f. - (Fig.) Avoir le nez rouge comme one
b-, Avoir on nez de Ij-, een? roodcn puistigen neus,
een' jeneverneLes hebben. - [ Flortîc.] Naam eener
geringe soort van Augustuspeer; ook van ccve perzik, die slechts tot inmaken kam gebruikt worden.
Betihyle, in. [H. n.] Boorwesp 1., vliesvleugelig insect.
-

Iétu1acé, e, BétiiIare, Bétuliné, e 9

a([j. [Bct.] Naar den berk gelif kende.
BdtnBie, t. [Chirn.] Berkenkamfer f., eeoc
bijzondere plantenstof, die men in de schors dec
berken ViO(it.
ij Bétnue, t. (fam.) Rijtuig voor één paard,
dénspan n. (nu demi-fortune pelceeten).
Bétuse, t. Half open ton f. tot vervoer van
vise/c. - Haver/eist t.
Bétylâtre, acj. en subst. m. et t. Wie bet y
Ie ee aanbidt. - Bétyle, ni. _4fqodssteen, wondersteen ni., eene steensoort, van welke men de oude
afgodsbeelden maakte en waaraan men wonderbaarlijke vermogens toeschreef.
-

); ieiigIe, f., z. SURE.

BeuglemeHt, fl1. Gebulk, geloei n., liet buiken,
ioejen (van runderen). (Men zegt ook mugieneent
en meuglement.)

Beugler, v. n. Buiken, loeien (van runderen);
- (lip.) Luid schreeuwen; met eene ruwe hoede
en wanluidende stem zingen, balken. balken.
Beizille, t. In(„ewand van vogels en visch, prom,
f/cocci 0. - Voorheen ook gebruikt voor nombri],
navel m.
Beii il ler, V. a. Van nabij bekijken:
Beu-re, m. Boter f. Batfre le Ij-, karnen, betee- komen. Lalt de ii-, karnemelk f. B- fort, sterke,
rcnse boter. B- noir, binine boter, bruin gebraden
boter. Pot de L-, pot rn. met boter; Pot 'Cl b-, boterpot (soar boter bestemd); Pot an k-, boterpot
(die werkelijk pebretikt wordt om er boter in te
doen). - [Cuis.] B- Pail, d'ancleois, tl'écrévisse,
d'aneandes etc., knoflook-, ansjovis-, kreefts- , aman
- [Chim., PUarm.] B- de bambouc,-delbotrnz.
bamboes-botec, palmolie f. B- de cacao, cacao-boter;
B- de muocacle, maskaat-boter; B- de coco, ho koeboter;B- de' e tIe u . aui,o-i,fr, . 31,1 ilen nor
vein heurre /' «1, it,j•elili (! f .. /.:•;ieu( til ((1:
verschillende metallische bereidingen, die men nu
chioruren (chioorverbindinqen) en zoutzure zouten
heet, b. v. B- ct'antimoine, spiesglans-boter (ChlOorantineonicene). B- d'étain, tinboter (chloortin, zoutzuur tin) enz. (Loc.) Avoir les yeux pochés au
b- noir, een paar biaauwe (biaauw geslapen) ooqen
hebben. (Pros.) Promettre plus de ij- poe de pain,

meer beloven don men wil of kan houden; ijdele
beloften doen. I] ne faut pas taut de b- pour faire
on quarteron, er is zooveel toestel niet noodiq om
dat doel le bereiken. On no saurait manier rio b9u'on lee s'engraisse les doigts, wie boter hanteert
k rij gt smeriqe vinpers': mien veel geld, door de handen gaat, dien blijft er altijd wat van tersschen de
vin gers zitten. 11 se fond en raison comme b- au
soleil, zijne 'redenérinqea raken kant noch wal.
Beurré, ni. [Hort.] Boterpeer f.
Beurré, e, adj. (en part. passé van beurrer)
Geboterd. Une tartine h-c, eene boterham f. : snede
brood met boter. - [Bot.] Boterachtig, naar boter
gelijkende (van 't zachte vleescli van sommige
vruchten).
Beurrer, Boteren, met boter besméren: B- one
tartine , eene boterham maken. - [Pâtiss.] Met
boter laten doortrekken. SE BEURRER, V. pr.
Geboterd worden;
Jjeurrerie, f. Karnhuis, boterhuis n.
Beurrier, m, -ière, t. Boterboer m., -in t.,
boterverkooper ni., -koopster f. - (fig. et fam.) Ce
livre nest leon poe poor Ia b-ière, dat boek is goed
500?' den komenfjswinkel. - SEURRIER, in. Boterslootje ei. - I3EURISIÈRE, t. [Corn.] Soort van lijnwoad uit Bretagne.
Beuse, f. [Tech.] Hooge smalle tekst voor de

strooken, die de werkman van de blade's koper afsnijdt. - -[Dire b- a qn., iemand uitjouwen, tarten.

Beitvailler , Beuvasser , v. n. Onmatig

drinker, zuiper. (Men zegt liever buvasser).
Benvante, t. Geschenk n., doorgaans eelt wijn
bestaande, dat den schipper boven Zijne vracht gegeven wordt, ongeveer hetzelfde als 't geen men in
Nederland kapaken heet.

Ileiiveaii, Heveau, Bivean rn., Z. BLALTVEAU.
S Beuvoter, v. es. (fan.), beter BUVO'I'rER.
t Betivrage,m., RUBREUVAGE,Z. alit.— Ook
Z. V. a. ABREUVO1R.
Beuvrine, t. [Corn.] Grof paklinnen n.
t Bevande, f. Drank in.; bier n.
Bevean, rn., Z. BEAUVEAU.
Bévue, t. herzien n., verziening, miszicni'ng,

dwaling, vergissing, mistasting f. , misgreep rn., misstelling, feil f., uit onachtzaamheid of onwetendheid
beqaan; in gemeenzame taal: een bok, flater ni.
Bey, ni. Bep, Beg, heer rn., titel, dien de
Turken aan den go verneur eener stad of provineie geven; hij wordt ook achter den eigennaam
geplaatst om een' man van rang aan le duiden; 't is
ook de titel der vorsten van Tunis en Tripoli. Beylei'bey rn., B e p t e r b e g, eig. keer der heerea,
u

,.tlh'ml , ri ( • i' (Ii cat landschapin Turkije.
c .I. . In. 1101(1'. 1 Lilt» dropsteen of stalak..
- [Tc'li.j .\i,aiit Icr zoutstukken, cite men
*'
in die ovenasch dr :oistiorlemqco riodt.
Jezan, is). 1((I151.I jc iaaitl.' (ii 1,0(1,5 0.
IIezaHt, Bezanté, Z. BESAST, BESANT5.
Bezean, m., Z. BISEAU.
Beestan, Ilezestin, ni., Z. BASISTAN.
B eet, rn., Z. BESET.
Bezette, f. Sterk met cochenille geverwd then

linnen n., spaansch of tevantsch floers n., blanket-

sel- of verflapjes n. p1. tot roodblankettea, tot het
kleuren der confituren, qeleiPn enz.

Bezetta, f. [Bot.] lVaans van den eroton tinc-

toriurn of verwers-keoton. die 't lakmoet oplevert.
Bezette, t. [Corn .] Fijnkrip uit de Levant.
Ilézi, Bézier , Z. BES!, BES1ER.

IJézoard, in. Bezoar, bezoarsteen m., een
steenaardiq liqchaam, dat men in de maag en int
darmkanaal ven verscheidene dieren (b. v. de bezoar
of -gazelle, chèVre nu bézoai'd) aantreft,-antilope
en waaraan men weleer eens buitengesneene kracht
als geneesmiddel en tegen gift toekende; in 't Oosten
worden zsj nog als -be' 'j leag gewaardeerd
Tegenwoordig geven t» 5'•.! I I.'.•// dien naam aan
de haarballenrn. p1. (regagropiles, bulithes) in de

maag der herkatsuwende dieren.

Bézoaidine, t. Bijzondere zelfstandigheid, dir

de basis der oosterse/ee bezoards uitmaakt.
Bézoardique, adj. [Pharm.] Wat de eigenschappen van den bezoar heeft, wat bezoar bevat:
Rernècle b-, bezoardisch middel, versterkende en
5!ft?"I HI' II' t."nij:— toenaam door Guyton -Mor
Vt , ; i"In t pi.: 'ui (acide urique) gegeven.

-

.

,

Heoehe, f., . BESOCHE.

Bi ('t latijasche bis). Voorvoegsel bij* vele moorden, waardoor hunne beteekenis verdubbeld wordt,
tweemaal, dubbel, b. v. biarticuld, adj. dubbel geleed,
met twee getédinqen voorzien; biarsmniate m., dubbel
arsenikzuur zout, een zout, waarin het arsenikzuur
tweemaal zooc'eel zuurstof bevat als de basis.
iliain ofBian,rn.[Anc. CouL]Heerendiecsstf.
van enenscisen en vee.
Biais, m. Schuìnte, schuinschheid, scheefheid t.:
- [Arch.] Scheeve koek m., sciseeve zijde, sciseeve
lijn 1.: het geeren van een gebouw, van een' gevelof middelmuur, waardoor het vlak der vertrekken
geese regthoeken maar trapeziums vormt: Le bde ce inur est de' sagréahle a l'oeil de scheefheid (het
geeren) van dien muur mishaagt het oog. B- gras,
het geeren met een stompen hoelp; B- maigre, liet
geeren met een' scherpen hoek. Eviter, Sauver ian
b-, eene scheeve zijde, een' sciseeven koek vermijden,
verbergen (maskctren).— [Coot.] Schuine strook f.
als sieraad 0) vrouwen kleederen, b id , b i t e tj e ii.
- (l'tg. en fam.) Wijze van eene zaak te bescisoueven of aan te vatten: Le tout est de prendre le
bon b-, 't komt er maar op aan, de zaak bij 't repte
eind aan te grijpen. Prendre une affaire nu bon
b-, du rnauvais h-, de tous les Ic-, eene zaak van
de regte, van de verkeerde, van alle zijden beschou'

wen of aanvatten. - Omweg, uitweg m., zijde-
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iinjsch middel in., kunstgreep 1., om in iets te sla- levees de letterkuedige waarde daarvan weette beÜen: Cet homme cherche toujours des b, pour oordeelen, b lb 1 i oq ra aple m.
atteindie son hut, die man zoekt altijd bijwegen,
Ilibliogiaphie, f. Boekenkennis t., de in- en
omwegen om tot zijn doel te komen. DE ifiAIS, uitwendige kennis en besclirijvinq van boeken en
EN BLUS, bc. adv. Schuin, schuins, scheef, dwars,
oude liandsc/iri[ten. - Bibliographique, adj.
overciwars; [Arch.] geerend: Cooper une etofre de Boekenkunclig , boelcbeschrjveect , b I b 1 i o g r ab- en b-, eeoc stof schuine, overdwars doorsnijdel, p h I s c h : Dictionnaire h-. - Bibliographi.
door/înippeo. \TOUS allez de ij , coupez cia lioit fl1, quenient, adv. Naar biblioqrophische orde, volgij gaat (snijdt, kfli)t) scheef, volg den draad. Cou- jens de regels der boekbesc/irjving: Un catalogue
per de lion lj, de rnauais b-, naar de regte, naar rangé b-.
de verkeerde zijde sc/inlay doorsnfjden. Cette chamBibliolathe, rn. (eig. boekenvergeter) Iemand,
bre est de b-, die kamer çjeert. - (fig. et lom.) die veel boeken bezit zonder ze te kennen; ook iePrencIre qn. de h-, iemand van de regte zijde aan- mand, die zoo vele boeken heeft geschreven, datluj
vatten; op eene sluwe wijze tij iemand zijn doel hunne titels zich zelf niet meer kan herinneren.
bereiken.Regarder on. de b-, iemand over den
Bibliolatrie , t. Bijbelaanbidding, bijbelverschouder, von ter zijde, met minachtinq aanzien,
odinq f.
e.c
heter/nefHiIHoHlhe, m. [Miner.] Kalkachtiçje schilferS Bi aisenien t, rn. Scheevtanrini..
goon, scheefloopen; - (flu.) iIi•iifji ij F. (Iiiei(''(/, steen in., die indrukken van plantenbiaderen verstreek m.
toont en weiks scitilfers hem 't voorkomen van de
Biaiser, V. a. Schuin of scheef zijn, schuin bladen eens boeks geven, boeksteen, b i b Ii o ii t Ii ni.;
of scheef loopen; fjeeren, 'niet winkelhooksch zijn ; - ook de naam der door vulkanische uitbarstingen
(von gebouwen , muren enz.) : Ce chemin, cotta verkoolde handschriften.
allie blaise, die weg, (lie laan loopt scheef. Ce mar,
Bibliologie, t. Boekenleer f., kennis van de
cette chambre blaise, die muur, die kamer qeert.— réqelen der bibliograp/iie, voorbereidende weten(/1g. et fom.)Omwegen gebruiken, lavéren, niet schop van den bibliograaph. - Verhandeling t. over
regt door zee gaan er onder droaljen: II no faut pas de verschillende uitgaven des bijbels.
t)- avec eet homme , men moet met dien man (eene
Hiblioloqtie, in. Hij, die de bibliologie of boeomwegen maken, geen kromme wegen gaan, zich niet kenleer verstaat, b i b 1 i o I o a p m.
met uitvlugten behelpen. La prudence exige quelBibliolyte, in. Boekvernieler in.
efois qu' on biaisc, de voorzigtigheidgebiedt soms,
Bibliomancie, t. Boekwigchelarij, bijbelwaarmen lavëre, langs zijwegen tot zijn doel zoeke ze(ge
r j f. , het waorzegqen uit toevallig opgeslagen
te komen.
bijbeiplaatsen. - Bibliornaucien, en., -iie, t.
Bialseni-, in. (fig. etfam.) Vriend van omwegen, BÜbrlwaar:egger m., -zegster f.
loveerder, drooijer in. ,
BibUoniane, m. Allerpveriqst boekverza?ne
Biamboiiées of Eeoiees, 1. p1. [Corn.] Bi- bar, overdreven liefhebber van boeken, boekengeic,
ambonies 1. pi., oostindische weefsels uit boombast, boe/cenzot, b i bil osn aa n m.
.çc/sorsz'(jde t.
Hiblionianie, f. Boekenzucht, lcartstogtelfjke
lilian, M. Z. MAIN.
liefhebberij f. voor boeken, minder om ze te lezen
Biarchie, f. [Pol.] Dubbeiregéring, mederegd- en te beoefenen, dan wel cm ze te bezitten en er
ring, medc-regdntschap, f.; - de waardigheid van mede te pronken.
biorch. - Biarque, m. Opziener over de levensBibliomappe, f. /Jtlosm., kaartenboek n,
miridelen aan 't hof der grielcache keizers.
Bibliopégiste, rn. Boekbinder m.
Biarséniate, m. [Chirn. ] , z. onder jij.
Bibliophile, m. Boekenvriend m., minnaar
Biartienlé, e, adj. [H. fl. ] z. onder ui.
van goede boeken, verzamelaar von zeldzame en
Biasse, t. Ruwe Levantsche zijde f.
goede werken, van de beste, naauwkeurigste uitBiatoniiqiie, O(lj. [Chim.] [Vat onder gelijk gaven.
volumen teoeemfla(1l zoo veel otoinen bevat als een
S Bib li ophilie, t. Beekenliefdef., verstandige
ander ligchaoin van gelijke zanlensteilina.
liefhebberij voor boeken.
Biatu, rn. [lïl. n.j Een der volksna'inen van
Bibliopole , m. Boekverkooper, boekhande
den ortolaan.
1 lacer rn.
Bibaee, adj. no. [Archéol.] Bijnaam, onder
Bibliotacte, rn Bangschikker in. van boeken.
welken men Hercules aanduidt, wanneer hij noel
Bibliotaphe of Bibliotaphte, m. Boekeneene drinkschaol in de hand wordt voorgesleld; begraver, boe/eenvrek rn., hij, die ooeken bezit, maar
1 ze noode ofnooit aan anderen ten gebruike afstaat.
drinker, drinkebroir, b i b ax m.
Bibaeité, t. Drinklust, dranklust m., gezindBibliothéeahe, rn. Boekenbewaarder, bibliheid tot drinken.
o t h e c a r i s rn., opzigter it bi', ir croci birlcr,
Bibaiix, of Petaux, rn. pi. Naam van sorerBibliothécoijomie I. kun.,! (»ii n i.e biirini
malige soldaten of partijgangers,die met boog en te rangschikken en te beheeren.
lans gewapend waren.
Bibliothèqiie, f. Boekenzaal , boekenkamer,
Bibe of Bib, m. [H. n.] Soort van kabel- boekenicast,boekverzameling t., boekenschat, boeiaauw M.
kenvoorraad m., boekerj, bibliotheek f.-- (fi g.
Biberon, en. Pijpkannetje, tuitpotje n., zuig- et fain.) C'est une b- vivante, ambulante, hij is
flesch, tul f. ,ten gebruike van jonge kinderen en eeoc levende, wandelende boekerj, hij heeft eeoc
ook van zieken. - PIBEJ(ON, no., -NE, t. Drinke- uitgebreide boekenkennis. Cest une b- renversée,
broir, fepper, dronkaard, zuiper, zuiplap no., fep- hij heeft veel gelezen, snoar zonder orde of nadenster, zuipster f.
ken; zijn hoofd in een i'ern'ard n?noa-iin ene hoPen.
Bibi of Bibis, m. Kleine vrouwenhoed m., die B- b]eue, er ann'lin'i '/0 cj;iiolijrn , l fwiunlnuIj,n.
voor weinige jaren in de mode was.
Biblique. n/f. Iijbt1.ih; or/!/i/lIIIiti! / . Surnitti
Bibion, ni.[El. n.]Vlieg t. van 'tgenlachtder b-, bijbelgenootchap a.
tweevleugeligen. B- du printemps, ilIaaitsc/e diep;
Biblis, m. [H. n. ] Naam eener zwaluwsoort
(ook: mouche de St. Mare geheeten) ; B- d'été, met ongevorkten staart.
Dagvlinder van 't aezomervlieg, (ook moucloe de St. Jean genaamd) .
slacht der stofvleugeligen in Brazilië en opSt.
Bible, t. Bijbel m., de heilige Schrift L,de Thomas.
gewijde boeken a. p1., het oude en nieuwe Testament
Bibliste, rn Hij, die alleen den tekst der Schrift
Bibliatriq5ie, 1. Kunst om beschadigde boeken als geloofsregel erkent en aan de overlévering geen
te herstellen.
gezag toekent, b i b 1 is t , schriftvereerder in.
Bib li ognosie, t. Boekenkennis, boekenkundef.,
Biblistique , f. Kennis van de verschillende
kennis van 't geen de geschiedenis der boeken, hunne uitgaven en overzettingen des bijbels, b i bus ti e k f.
titels,den tijd hunner verschillende drukken, de
5 Bibiluigniansie, t., Z. BIBLIATRIQUE.
plaats der uitgave, de namen der uitgevers, drukBiborate, in. [Chim.] Dubbel borazzaur zoutn.
kers enz. betreft.
Bibossu, e, adj. [H. :n. Dubbel gebuit, met
Bibliognoste , m. Boekenkenner , biblio-dubbelen buit.
ga os t.
Bibiis , m. (pr. hi-Puce) (fam.)Minachtend
S Bibliognostique, f., Z. BIBLIOGNOSIE.woord, doorgaans met de gebruikt: C'est une afBib1iograhe, f. Geleerde boekenkenner, boek-faire de b-, 't is een niets beduidende zaak, 't is
vorscher m., hij, die niet enkel in de kennis van vodderj.
(le boeken, van hunne verschillende uitgaven enz., Bicapsulaire, adj. [Bot.] Met dubbel zaad001 in clB oude handschriftn , ervaren is, maar huisje.
—
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BICARBONATE

-

EllEN.

Bident, m. [Bot-] Plant met bloemen, welker
Bicarbonate , m. [Chim.] Dubbelicoolzuur
zout n. - Bicarboné , e, culj. Hydrogène b-, rand of limbus twee tanden heeft; gaffelkruid a.,
dubbele koolwaterstof 1. (die op dezelfde hoeveelheid tweetand ni. - [Agric.] Tweetandige vork t.
Bidente, e, adj. [Bot.] Tweetandig, dubbelwaterstof tweemaal zoo veel koolstof bevat als de
koolwaterstof. —Biearbure, 1. Dubbele koolver- tandig; - ook gebézigd van de dieren, wier bek of
snavel
van twee tanden of eene dubbele inkervinq
I.
binding
Bicaudé, e, adj. [H. n.] Dubbel gestaart, met is voorzien, en van de voelsprieten der insecten als
zij aan beide zijden getand zijn.
twee staartvormige aanhangsels.
Bidet, rn. Klein rijpaard n., klepper, hit m.,
Ilicéphale , adj. Tweehoofdig, met twee
hitje n., kid, negge t., Double b-, dubbele hit. (fig.
hoofden.
Jlieéphalië, 1. [Mid.]. Z. DIPLOGENESE.
et fam.) Pousser son Ii-, zijn' gang gaan, zijne zaak
Ilicéphalitiiu, ni. (pr. —11 -ome) [Méd.] Naam met ijver doorzetten, zijn fortuin maken. - Waschran ("H ep uil l,fsfiluic: ivel of uitwas, dat als 't ware kuipje, vrouwen-badkuipje a., - Soort van leuningstoel m. - Palmhouten gereedschap der waseeii I icid /,iit if(l ro11111.
Biceps, in. [Aiial.] Tweehoofdige spier f.
kaarsmakers, uitholder m. - Soort van voormaOn(verbastering
van
bissexte)
lige zakpistool f. - B- a vis, schroefslok m., handBictre,
in.
t
heil, ongeluk a., romp f. —BICETRE, M. (verbaste- schroef t. der scheedemakers.
Bido, Z. BIDEAL'.
ring van Winchester) Naam van een gesticht vow
Bidon, in. [Mar.] Kit f. of emmer m. in de
ouden, zwakken en krankzinnigen nabij Parijs.
bottelarij; houten drinkkan f., die den drank voor
Bieêtreux , -euse, adj. Rampspoedig, ongea man bevat. - [Mil.] Blikken veld/lesc/s f.; lukkiq.
langwerpige geweerkogel m.
JIieharrière, 1. [Pêclie] Z. B1ECHARRIE.
Biéeharrié, m. ofBicharrière, t. [Pêchej
Biehe, f. [H. n. ] i linde, hertekoe t., het wijfje
van 't hert. Faon de k-, hertekalf, jong hert n. - Schakel, elft- en zalmnet ii., op de Dordogne in
[Tech.] Pied de Ij-, naam van verschillende qe- gebruik.
Blécussonné, e, adj. [H. a.] Met ecu dubreedschappen, welker vorm aan het einde eenige
overeenkomst met een' hindevoet heeft, koevoet m., bel schild gewapend, dubbel geschubd.
Bief of Biez, m., Waterloop m., waardoor
zeker tandmeesters gereedschap. Table a pieds de
b-, tafel met van anderen buitenwaarts omgebogen het water op het rad eens molens wordt gevoerd.
Bieff'e, t. [Agric.] Zwarte, onvruchtbare aarde t.
pooten. - [H. a.] lilaauwe haai m.; - tonijn, maBie ll e, 1. [Mécan.] Houten of ijzeren hefboom ni.,
kreel m.; - schalebijter m.
Bicheries, f. p1. [Mar.] Boeiplanken f.pl. van die aan eene mac/sine de beweging mededeelt, wipstoic m.
eene galei.
Biellouge, m. [H. n.] Synoniem met BELUGUE.
Biehet, ni. [Bot.] Orlean- of roekoe-boom m.;
101(111 (C/H! (,I(l, f1 (li,.ClE jfi(iiufiat. - Het reqt
Bien, In. I-let goede, al wat nuttig, voordeelig,
of ,,,aihlwiil, ill l)tul,l •u'i d Viii? 't geen bij die aangenaam is, wat vermaak of genoegen verschaft,
'ina('i u't:,•il l'eih(fl/,t, lu/IL 1d1iitn ge.
wat aan 't geluk toebrengt: goed, welzijn a., welBichette, f. (vroeger ook bicheteau m.) Jong vaart t., welstand in. , voordeel, nut n., weldaad f.:
cener hinde, jonge hinde. - [ PêcITieJ Soort van 11 faut rendre Ie b- pour Ie mal, men moet het
kwaad met goed vergelden. Le souverain b-, het
sleepnet n.
Bieho, m. [H. n.] Huidworm m., in brazilit hoogste goed Les b-s du corps, de ligcharnelfjke
goederen: gezondheid, kracht. Les b-s de lesprit,
en Peru.
Bieholl, m., ne, f. Leeuwtje n., Bolognezer de bekwaamheden, talenten. Les h-s de l'âme, de
hondje, Maltezer handje, klein langharig hoedje a. deugden. Les b-s terrestres (passagers, temporels)
de aardsche (vergankelijke, tijdelijke) goederen. La
Biehouné, e, adj. (en part. passé van bichoa1)- public, het algemeen welzijn, 's lands welvaart.
nec) Gebruld: Tile 1)-c, clieveux h-s.
Biehonner, v. a. Krullen, kroezen, het haar Faire le b-, weldoen, het goede doen. Faire da bzoodanig opmaken, dat het eenigzins naar den kop a qn., iemand goed doen, weldoen, hem dienst,
van een leeuwtje gelijkt; - ( fig.) opschikken, op- hulp bewijzen. Cette pluie fera lu b- aux prairies,
die regen zal 't weiland goed doen. Dire lu b- de
tooijen. - SE BIcHoaNER, zich opschikken.
Biebroniate, in. [Chim.] Dubbel chromium- qn., goed van iemand spreken. Vouloir du b- a ga.,
iemand goedgunstig zijn, iemands nut of voordeel
zuur zout, dubbel chromaat n.
Biepital, e, adj. [Anat.] Wat de tweehoof- beoogen. La paix est Un grand b-, de vrede is eene
groote weldaad. - (Proc. et Loc.) Nul kien sans
diqe spier betreft.
paine, geene rozen zonder doornen, geen lief zonBide, Z. BIGLE.
iii.
Derde
voet
der leed. B- VOU5 fasse ! Grand b- vous fasse! wel
Bieoeq, Bieoq, m. [Arch.]
bekome het u! Mener one affaire a Ii-, eene zaak
van een' bok of krikkemik.
doen slagen. Arriver, venir ii b-, gelukken, gedijen,
J3icotore, adj. Tweekleurig.
Biconcave, adj. Dubbel-holrond., aan beide slagen. Changer en b-, beter worden. Parlerde qn.
en b-, gunstig, voordeelig van iemand spreken. Cda
zijden holrond.
r
ne me touphe ni en B- ni en mal, dat gaat mij niet
Biconjii;;né, e, «dj. [Bot.], Z. BIJUGUE.
Ilieonvexe, adj. Dubbel bolrond, aan beide zij- in 't allerminste aan. Ii a pils mon avis en b-, hej
heeft mijnen raad goed opgenomen. Bien nous en
den bolrond.
Bieoque, adj. Kleine, slechte vesting f., slecht prit d'être muni d'argent, 't was een geluk voor
ons, dat wij van geld voorzien waren. - Goed,
versterkt stadje; - nietig huisje, nest, krot n.
Bicorue, adj. [II. a., Bot.] Tweehoornig, snel vermogen n., bezitting, have t., eigendons m., midtwee 'naar horens gelijke punten. - BICORNE, M. delen n. p1. Avoir, acqudrir du In, vermogen (forTweehoren as., zekere ingewandsworm; - 'naam tuin) bezitten, verkrijgen. Dépenser son Is-, zijn
eener familie van planten, wel/eer stofkolfjes van vermogen doorbrengen. Laisser is ga. de grands B-,
aan iemand groote rijkdommen, groote goederen,
twee groote punten zijn voorzien, snartinie t.
Ilicornis, ifi. [Anat.] Uitstrekkende spiervan een groot vermogen nalaten. Aimer le B-, aan de
rijkdommen geheèht zijn, het tijdelijke beminnen.
den arm, tweehoornige spier t.
I;icornu, e, [Bot.] Tweekoornig, met twee Le B- d'autrui, het goed, de bgzitting van een
ander, eens anders eigendom. Etre sépard de
punten of horens bezet.
JUcotyledone, adj. [Bot.] Z. DICOTYLEDOINE. corps et b-s , van tafel en bed gescheiden zijn. [Prat.] B-s acquets, aanwinsten, a angeerfde goedelUcqueter, V. n , Z. BIQUETER.
Bienspidé, e, adj. [H. is., Bot.] Wat met ren, aangewonnen goederen; B-s adventifs, goederen, die men bij toeval bekomen heeft; B-s allodlaux,
twee punten eindigt, tweepunts.q.
Bicyanate, ni. [ Chim.] Dubbel cyaasszuur- of vrjeigene, onleenroerige, cetlodiale goederen; B-s ii
venir, toekomstige goederen, goederen, die men te
blaauwstofzuur zout,
Bidactyle, adj. [H. a.] Tweevingerig, twee- wachten heeft; B-s apportës, aangebragte goederen;
B-s celés, verzwegen, verhalen yoederen;B-s commuteenig (van vogelen).
Bidanet, Bidauet, flidanet, m. [Tech.] naux, gemeente-goederen: B-s communs, gemeenSchoorsteenroet a., waarvan de verwers eene bruine schappeljke goederen; B-s du clergé, geestelijke geederen; B-s de la couronne, icroongoederen; B-s doverw bereiden.
Bideau of Bido, m. [Mar.] Zeil n., dat, wan- maniaux, donseingoederen; B-s dotaux, huwelijks"neer het bijstaat, op den mast ligt. Aller a Ii-, faire goed; B-s ecclêsiastiques, kerkelijke goederen; B-s
d'église, kerkgoederen; B-s emplrytéotiques, goedeUn b-, bijleggen. Croix a b-, kruisklamp.
-

-
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ren in erfpacht; B-s échus par succession, aanbestorven goederen; B-s fiefs, leengoederen; B-s immeubles, oetilbare goederen, onroerende goederen; B-s
indivis, onverdeelde goederen; B-s libres, onbezwaarde goederen; B-s ineubles; roerende goederen;
B-s paraptieriiaux, goederen, die eene getrouwde
vrouw bij erfenis enz. verkrijgt. B-s patrimoniaux,
ouderlijke erfgoederen; B-s propres, goederen, die
een echtgenoot persoonlijk toebeiiooren; B-s ruraux,
landgoederen; B-s vacants, onbeheerde goederen. (Loc. fig. et prov.) Ce jeune homme sent son b-,
men ziet liet dien jongeling aan, dat hij van deftige
afkomst, van goeden huize is. Ii ne me restait pour
tout b- qu'un pot Ie Pais, er bleef mij niets over
dan een houten pot. B-s de fortune passent comme
Ia lane, de fortuin is veranderlijk als de maan.
Un h- acquiert Ii- (acquiert I'autre) , met geld wint
men geld, wie wat heeft, krijgt meer. B- nest connu, s'iI nest perdu, nadat men iets verloren heeft,
leert men 't eerst reqt waardéren. Tous P-s sont
communs, ii ny a maniiire que de les avoir, alles is
te krijgen, 'ticomt er maar op aan, hoemen't aanlegt. B- en commun ne fait rnonceau, gemeenschappelfjlc goed gedfjt niet. Le b- vient en dormant,
de fortuin komt in den slaap. - [Mar.] Le valsseau a péri corps et b-s, het schip is met man en
ovals vergaan. - Somtijds wordt Bien in den zin
van landgoed genomen: 11 vit sur son b-, hij leeft
(woont) op zijn landgoed, zijn buiten. (fain.) Avoir
da b- au soleil, Avoir da bon b-, liggende goederen (landerijen, huizen) bezitten. - ReqtschapenheAl, eerlijkheid, deugd L: Un homme de b-, een
regtschapen, braaf, eerlijk man. Co sont des gens
de Ii-, het zijn brace, regtschapene lieden. Ce jeune
homme se porte au 13-, die jongeling neigt zich ten
goede, tot deugd. (fain.) 11 Ia volt en tout b- et en
tout lionneur (of en tout b- tout tionneur), kg
bezoekt haai- in alle eer en deugd.
Blur, adv.. de manure. Wel, goed: Il so porte
B-, très Ij-, hij vaart wel, zeer eed. Ii est Ii- dans
sas affaires, zijne zaken staan (gaan) goed, het staat
goed met zijne zaken. Un homme b- fait, een welgemaakt man. Une femme b- mise, eene wel (fatsoenlijk) ,qekleede vrouw. Ce jeune homme est P-.
die jongeling is hubsch, heeft een aangenaam voorkomen. Ces jeunes gelis sont b- ensemble, die
jonge lieden staan niet el/sander op een' goeden voet.
11 est b-, het past, betaamt. C'est Idee, Cest fort
uien of en /cel Fort bi en ! goed, zeer goed, best! (als
uitdrukking van goedkeuring, van toestemming,
somtijds ook iron. en als verwijt). Bien faire, Faire
bien, als een braaf, regtschapen mensch handelen.

(iron.) Ii vous sled Ij- (eest bien is vous) de me
reprocher votre malheur, 't staat u fraai, mij uw
ongeluk te verwijten. Pious volta bien ! nu zijn we
er fraai aan toe! Daar zitten we nu inden brand
(in vei-legenlieid)! B !en, even als 't nederd. wel,t,
leteekent soms zoo veel als: omtrent, ongeveer,
bijna, en staat in andere uitdrukkingen bij wijze
van stopwoord of om zékeren nadruk aan 't gezegde te geven. Ii y a b- un an qu'il est parti, 't
is wel een jaar geleden, dat hij vertrokken is. Il
est b- deux heures, 't is omtrent twee ure. Ii V a
I)- dix lieues die! (t Amsterdam, Amsterdam ligt
wel tien uren van hier; - Voulez-vous b- me dire
cda, wilt ge mij dat wel eens zeggen ? Aurait-il
B- 1v hardiesse? zou hij de stoutheid wel hebben?
Je le sais P-, ik weet het wel; Je men doutais b-,
ik in!'rkte 't wel, ik had hetu'elgedacht. Je le veux
Ii-, ik mag 't wel lijden. (Loc. prov.) Le mieux est
l'ennemi du Iii-, men bederft wat goed is door 't
beter te willen maken. Qui I)- aime, tard oublie,
repte liefde vergeet niet ligt. Qui b- est ne se Ijouge,
wie een goed plaatsje heeft, b lijve stil zitten. Qui
P,- fera, Ii- trouvera, weldoen geeft rente, wie goed
doet. goed (ii,iiii(.'i't. B- meurt,,,qui volontiers meurt,
wie ,uii .lei 1 1 .sterft gerust. B- dire fait nrc .
Ii- faii•e faiL loire, 14/ geestige gezegden lacht men,
bij goede daden zwijgt' men. B- poussd longuement
clmancelle, na een' duchtigen stoot, waggelt men
lang. B- venu qui apporte, Z. APPORTEII. Qui bien
alma, Men cliktie, z. AIJIIER. - BIEN, ode. de quantité. Zeer, veel: Ii se lOve b- matin, Ii- tand, hij
staat zeer vroeg, zeer laat Op: Ii est b- malade,
hij is zeer ziek, ernstig ziek. II y avait bien du
monde au spectacle, er was veel volk in den
schouwburg; Vous leur falter b- de l'lionneur, gij
doet hun veel eer aan; B- des gans pensent, vele
-
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lieden meenen; B- d'autres (niet b- des autres)
disent , vele anderen zeggen.. B- entendu que...
Wel te verstaan dat... II est b- entendu, b
arrèté qua nous signerons demain, 't is uitdruk
keljk afgesproken, stellig bepaald, dat wij morgen
zullen tee/cenen. Vous voilk maintenant b- averti,
nu zijt ge nadrukkelijk gewaarschuwd. - BEEN ET
BEAU, bc. adv. Terstond, dadelijk: A paine arrivé,
vous sortez uien et beau, pas zijt ge aangekomen
of gij gaat terstond weder henen. - EH BIEN, HE
BEEN, bc. interj. Wel, wel nu: Elm bien, qu'en dites vous? wei nu, wat zegt ge er van? .Hé bien,
continuez, iiie, ga voort! 0e BIEN, bc. conj. Of
wel: Son silence était le résultat de sa confusion
ou kien de sa modestie, zijn zwijgen was 't gevolg
zijner verlegenheid of wel zijner zedigheid,. - BIEN
QUE, bc. conj. (met den subjonctif) Hoewel, alhoeccci, ofschoon: B- quit suit pauvre, ii se pique
d'honneur, ofschoon hij aria is, staat hij op zijne
eer. - SI BEEN QUE, 10e. CEnSJ. Zoodat, zoodanig
dat: On donna partout des ordres, 51 Ii- qua buit
heures tout fut prêt, men gaf allerwege bevélen,
met dat gevolg, dat alles ten acht ure gereed was.
Bien -aiuié, e, adj. Welbemind, zeer geliefd.
Ook als subst. : welbeminde, m. en f. Ii (Elle) est
Ie ii- (Ia b-e) de sa mOre, hij (zij) is de lieveling
IIE. en f., de oogappel m. van Zijne (hare) moeder.
. Mon b-, mijn winnaar; Ma b- e , mijne minnares.
Bien-atise, adj. Weltevreden, verblijd, vergenoegd, zeer blijde: Yen suis b-, dat verheugt mij
zeer, dat is mij zeer lief. - Ook als subst. ni.: (fam.)
Laisser les panler tout leur ij-, laat hen praten,
zoo lang en zoo veel ze willen.
Bien-dire, m. (few.) Gemaakte (geaffecteerde)
welbespraaktheid f.: 11 est sur son b-, hij wil nu
eens regt zijne welbespraaktheid toonen. (In eene
andere beteekenis schrijft men het veelal zonder
-

-

koppelteeken: Le bien faire vaut mieux qua le
Men dire).
± Bien-t1isanee t. Welsprekendheid 1.
t Biendisant, e, adj. Welbespraalit, welsprekend, wie sierlijk en met gemak spreekt; ook gebruikt voor goedsprekend, in tegenstelling
met kwaadsprekend (médisant).
Bientre, m. Welzijn, welvaren, weiwezen n.,
welstand n., welvaart f., ruim bestaan n., behage
lijk gevoel van welbevinden.
Bien-faire, v. a. liet goede doen, goeddoen,
goede werken doen, het goede betrachten. - Ook
als ssebst. m. gebézigd (en dan doorgaans zonder
koppelteeken geschreven): La lm- faire vaut mieux
que Ie bien dire.
Bienfaisance, f. (In gemeenzamnen stijl spreekt
men uit bien -fe -sauce) Weldadigheid, geneigdheid
tot weldoen, milddadigheid f.
Bienfaisant, e, adj. (In qemeenzamnen stijl
spreekt men uit bien-fe-sant). Weldadig, weldoend,
mnilddadig: Tout mortel b- approcie de Dieu mème,
elk n'eliiadiq sterveling komt der Godheid zelve
iei'h'ib?i. - Hel wordt ook van zaken gebezigd: La
13-o iizttiii-e, de weldadige natuur: Urme rosde b-.
een heilzame dauw; Des mains b-s, milde handen.
Bienfait, rn Weldaad, gunst, goedheid, goede
dienst f.; nut, voordeel ii. Combler qn. de b-s,
iemand met weldaden, gunsten, goedheden overladen. Les b-sde Ia science, de voordeelen, vruchten
der wetenschap. - (Prov.) Un h- nest jamais
perdu, eeoc goede daad gaat nooit verloren, wordt
vroeg of laat vergolden. Les injures sécnivent sur
l'airain et les b-s sun le sable, Z. AIR4EN. - BEEN-

FAIT, E, adj . Welgemaakt; goed uitgevoerd, schoon.

(Men schrijft doorgaans bien fail).
Bienfaiteur, m., -ti-ice, f. Weldoener m.,

weldoenster t.

Bien-fonds, m Onroerend goed, vastgoed,
grondbezit n. (doorgaans in 't meervoud gebruikt):
Il est riche en Mens -fonds.
flienhenreux , euse , adj. Zeer gelukkig,
hoogst gelukkig; welzali g . qeiukzaiiq: Depuis ce
b- moment, sedert dat on(/'nblik. Le del
est le séjoun des âmes Ei- emises, il humus 't verblijf der gezaligdezielen, I"i'i.lm'k:'mli'j»n. Inclezeri
laatsten zin wordt het ook ale cold. gebezigd: La
séjoun des b-, (Staat bienlmeureux bij een werkwoord, dan wordt Men bijwoord en van 't adj.
heureux gescheiden: II est Pion beuneux den êt r e

écbappé.)
Bienjoint, m. [Bot.] Soort van benzod-boom m.
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Iliennal, e, adj. (pr. bi -On-nal) Tweejarii,
wat twee jaren duurt (een ambt, eene waardi g heid,
een octrooi en dgl. - Bienne, adj. ]Bot.] Z. rnsANNUEL).

Bienséaninient, adv. Welvoegelijk.
IBienséance, f. Welvoegelijkheid, betamelijkheid, voegzaam he id, fntcenl(jkheid. f. nat Thnr
',Ie,I
(Ie vastgestelde :/ i, cn jIi iI

Observer, garder Ia 1-, les b-s, de weleoeqel(jkheid
in acht nemen. 1\Ianquer a Ia IJ-, aux b-s, Pècier
contre In Ij-, choquei Ia Ii-, teflen de welvoegelijie hete!, tegen de reqels der betamelijkheid zondien.
Agir avec b-, weleoeuelijk, fotsoevlijk handelen.
La Ii- du style, (le cpaetheid van den stijl. Etre a le Ii- de qn. , iemand wel passen, wel geldgen komen, goed aanstaan: Cette place serait P
votre U- , die post zon u wel lijken. Cette maison
est P votre I)- pal sa position, dat huis past u
door zijne ligging. 11 sen rend maître par droit de
b-, hij eigent het zich toe, omdat het hem wel
-

aanstaat.

Uienséallt, e, adj. Welvoegelijk, betamelijk,
voegzaam, fatsoenlijk, passend, gepast: Une telle
réponse est peu l)-e, zulk een antwoord is niet
zeer welvoegelijk, betamelijk enz.

1

- --

Bien-tenant, e, adj. [Prat.] Goedbezittend,

wie de goederen eener nalatenschap onder zich heeft.
- Ook als subst.: Les hiritiers et Plea-tenants,
de erfgenamen en goedbezitters. - t Uien-tenue, f. Goedbezit a.
Bientôt, ode. Welhaast, weldra, eerlang, binnen kort, biases !'ifliq tijds, alras, straks, haast.
spoedig: Je ie inin ai I!-, je semi in de retour, je
seral b- revenu, ik zal weldra terugkomen, weder
hier zijn. Cda s'oulslie li, dat wordt al spoedig,
alras vergeten. (Lee. fans ) Cela est b- dit, dat is
gesnakkeljk gezegd, dat laat zich ligt zeggen, snaar
snoeijeljk doen. - P BIENTOT, bc. adv. (fain. et
ellipt.) Tot straks (wanneer men iemand vaarwel
zegt om hens welhaast weir te zien.
t Bienveigner, V. a. Vriendelijk ontvangen,
begroeten.
Bienveillanee, t Welwillendheid, goedwilligheid, goedgunstigheid, genégenheid t., gunsbetoon n. (van een ' meerdere jegens zijn' min(4'ere):
Une marque preuve, de Ii-, een blijk, bewijs van
welwillendheid. Gagner, captirer, so conciliei Ia
1:1- dun prince, de gunst, toegenegenheid van een'
vorst verwerven.
Rienveillant, e, adj. Welwillend, goedwillq.
goedgunstig, genegen: Ii s'est rnontré fort Is P mon
egard, hij heeft zich jegens snij zeer goedwillig betoond. Un accuell b-, een gunstig onthaal. Des
paroles b-es, vriendelijke woorden. (Bij de beste
fransche schrijvers is dit woord niet te vinden.)
Bienvenu, e, adj. Welkom: Ii est b- partout,
hij is overal welkom. -- Ook als subst. gebruikt.
So'ez le 1j, Ia P-a, wees welkom. - (Lac. fam.)
On na serait pas l) P lui dire telle chose, hij zou
't niet wei opnemen, als men hem dat zeide. (Pray.)
On est toujours ij- quand on apporte, wie wat
metbrengt is altijd welkom.
Bienvenute, f. Gelukkige aankomst f.; welkomst f. (bij iemands eerste komst op eene plaats,
bij zijne opname in een gezelschap, genootschap enz.):
Payer sa 1j, donner un repas pour sa b-, zijne
welkomst geven, een intreimaal geven.
t Bienvonin, e, adj. (en part. passe van 't
verouderde bienvouloir) Welgewild, bemind, geëerd, welgezien.
Biere, f. Bier n. Petite ii-, dun bier, nabier,
scharrebier; Double of b- double, dubbel bier;
.

B- de mars, nsaartsch bier; B- rouge on Prune,
brain bier; B- blanche, wit bier; B- inousseuse,

schuimend bier, schuimbier. - (Pray.) Co nest pas
de in petite I-, 't is geen kleinigheid. - BIERE f.
Doodkist; lijkbaar t.
Bienssoii, m. Beursche wilde peer f.
t Bièvre, f. [H. n.] Oude naam van den bever;
- volksnaam van de gemeene duikeend t.
Biez, m.,

Z. BIEF.

Bif, m. [H. n.] Veronderstelde vrucht der vereeniging van een' stier met eene ezelin of met eene

merrie.

Uifère, adj. [Bot.] Tweemaal 'sjaars bloeijend.
Biferriqiie, adj. [Claim.]: Sulfate Ii-, dubbel

zwavelzuur ijzer.

BIGARRTJI{E.

-

Bifeuil1e, t. adj. [Bot.] Met dubbele bladen. -

Tweeblad a., een weinip be
kend plantdier.
Biffage, m. Het doorschrappen, uitschrappen;
doorschrapping, uitschrapping 1. - Voorheen ook
gebruikt voor het nazien (dec rekeningen).
Bili'e, f. [Metall.] Valsche steen, valsche diamant,
nagemaakte edelsteen m. - Bedriegeljke schijn m.
Bilfé, e, adj. (en part. passé van Isiffer) Doorgeschrapt, doorgehaald, uitgedelgd: Un passage h-.
Bu ffer, v. a. Doorschrappen, doorhalen (zoodat
het geschrevene niet meer gelezen kan thorden en
te niet gedaan is.) : J'ai NIJd dix lignes, ik lieP
BIFEUILLE, 1. [H. a.]

tien regels doorgehaald.

Bifide, adj. [Bot.] In tweeën gespleten door
('('ii ' s/i'', »'Ii . li,'jdi ,p,,,n, ,1 il ii hoek: Feuiile is-,
ill. - Llifldifé, t. [Bot.] Splijting

gespletenheid.

Bifloie, adj. [Bot.] Twee bloemen dragend af

bevattend.

Bifoli e , e, adj. [Bot.] Tweebla d ig, dubbel gebladerd, met twee tegenoverstaande bladen aan den

stengel.

Biforé, e, adj. [Bot.] Dubbel doorboord, met
twee openingen.
Bifoitne, ad,). [Mindr.] Tweevarsnig: Cristal

Ii-, kristel, dat twee verschillende vormen op zijne
zijden vertoont. - [Bot.] Carnomille b- ,kamille uit
twee verschillend gevormde bloemen.
Bifureation , t. Plaats, waar iets zich in
tweeen scheidt, corks- of tandsgewijze verdeeling,
splitsing f. in twee takken of tanden, zaodat zij
eene vork verbeelden, b. v. van aderen, van plantendeelen enz. La Ij- dun cheinin , dune rivière,
da tronc dun arisre, de in racine dune dent, de

gaffelsgewijze scheiding of verdeeling van een' weg,
van eene rivier, van den stam eens booms, van den
wortel eens tands.
Bifurque , 1. [Bot.] ]Vaam eener mospicint,

dieranium n.
Ilifurqisé, e, Wij. (en part. passé van bifurquer) . [Bot.] Gevorkt, gal/'elsgewijs gespleten of
lf(.',flI,ILil

Bfuqiier (Se), V. pr. Zich corks- of gaf/l.. • i'jj in ti''e,',i vercleelen.
Bigaille, I. [1 I. a.] Algemeene naam der gevleugelde insecten in de fransche kolonien.
Biganie , adj. [Jar.] Dubbel-& gehuwd, big asnisch, met twee personen te gelijk door 't huwelijk verbonden: 11 est is-, hij heeft twee vrouwen;
Ella est Ij-, zij heeft twee mannen. - Ook als subst.
Un, line is-, een, eene bigamist, hij of zij,
die dubbel getrouwd is. - [Droit can.] Wie in
tweede huwelijk leeft (na den dood van den eersten
man of de eerste vrouw).
Bigatnie, f. [Jur.] Tweewijverij, tweema'nnerÛ,
b i g a mi e t. de dubbele echt, het dubbel-huwelijk van
éénen man met twee vrouwen of van de'ne vrouw
met twee mannen. - [Droit can.] Het leven in
tweede huwelijk. B- spirituelle, gceeteijke bigamie,
't vereenigen ineen ' persoon van twee gelij kaardige,
proves of 'beneficiën, welker vereeniging verboden is,
zoo als twee bisdommen.
Bigaratle, f. [Bot.] Groote zure oranje -oppel m., met eenige knobbelsbezet—Bigaradier m.,
naam van den boom, die deze vrucht voortbrengt.
Iligarelle, f., Z. B1GARREAU.
Bigarré, e, adj. (enpart. passdvan isigarrer)
Bont, kakelbont, veelkleurig, veelverwig, gespikkeld,
geschakeerd: Etolre is-a, bontkleurige stof. - (fig.)
Style is-, bonte stijl, vermenging van edele en platte
uitdrukkingen en woorden, in 't spreken en schrijven. Compagnie is-, bont gezelschap, zulk een, dat
uit personen van verschillende standen, beroepen of
gevoelens bestaat. - BIGAIIRE, M. [Bias.] Naam van
al wat veelkleurig is, bonte vlinder rn., enz. —[H. a.]
proofs van eene soort van labberdaan; van cane
braseinsoort, en ook van zekere hagedis.
Bigarreati, m. [Bot.] Bonte spaansche kers f.
- Bigarieantier in. Spaansche -kersenboom m.
Uigairer, V. a. Bontkleurig of veelverwig maken, kabelbont verwen of opsieren, schakéren. Bsas habits, zich kakelbont kleeden. - (fig.) B- son
style, een' bonten stijlschrijven, kwalijk bpeenpassende schrijfwijzen vereenigen, deftige uitdrukkingen met aliedaagsche en platte vermengen.
Bigarriwe , t. Bontkleurigheid, veelverw.çi
heid f., verscheidenheid van afstekende of kwalijk
bijeenpassende kleuren. - (fig.) Onbehagelijke ver-

-
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kebeenen. Piques de charge, laadboomen op koop

scheidenheid f. B- du style, vermenging van edele
en alled aagsche of platte uitdrukkingen en woorden
in 't schrijven en spreken. Il y a Bien de la b- dans
vette societé, dit gezelschap is zeer gemengd, bestaat uit allerlei soort van menschen. — [Iyauc.]
Bonte vlekken f. pl. of spikkels n1. pl., op 't gevéderte der roofvogels.
Bigaadelle, f. Soort van kers f.
Bigarant, m. [Agric.] Soort van hak m. of hou
voor 't omwerken der wijngaarden.
-welm.
Bige, m. [H. ann.] Soort van wagen m. met
twee paarden. — Ook als adj.: Un char, une voiture b-, een tweespannig rijtuig.

-vardes.
-j- Biguer, v. a. Ruilen, verwisselen (eene kaart
in 't spel, een paard enz.)
Bihoreau, m. [H. n.] Nachtreiger m., nacht
-raf.,schildegn
8iioslure, in. [Chin.] Dubbele iodium-verbinding.
B ijon, ni. [Pharm.] Terpentinbalsens m. ; lorkensap n1.
ijoit, m. Kleinood m., kostbaarheid f., juwveel,
versiersel n., klein en kostbaar voorwerp tot opschik: Cette femme a de beaux b-x, die vrouw

Namen van zekere soort van vischnetten, staand
Mtn.

b-x en gage, zijne kostbaarheden verpanden. —
(fig. et fain.) C'est on joli b-, on vrai b-, 't is

Bigearreyiis, m., Bigearreyne f. [Pêche]

heeft schoonti juweelen , kleinooden. Mettre ses

Bigéininé, e, adj. [Bot.] , z. BIKGUE.
Ui^ernnie, adj. [Bot.] Dubbelknoppig, met twee

een lief ding, een engel van een meisje of kind.

knoppen.

Bigène, adj. [Bot.] Tweemaal bloeijend (van

booroen, die tegen het einde des zomers nieuwe
bladen krijgen) .
13i énére, adj. [Bot.] Uit twee verschillende
soorten voortgekomen, bastaardsoortig.
Bigériq ue of Bigerrigiie, m.

Soort van

ruige wollen mantel m., dien men weleer droeg.

B iibbetix, -ease, adj. [Bot.] Met twee
knobbels. — n1GIBBEGSES, f. pl. Naam eener sum -

soort, die op 't onderlijf twee knobbels heeft.
igitz, m. [VI. n.] Een der namen van den

kievit (vanneau).

igle, adj. Scheel, scheelziend, loensch. — Somtijds ook als subst. gebézigd: Un, Une bigle, een,
eene scheelziende, scheele. — BIGLE m. Engelsche
hazewindhond m.
Bigler, V. n. Scheel zien.
Bifine, f. Buil f., gezwel n. aan 't voorhoofd,

door een val of slag.— Soort van houtveel.
i non, m. [Mar.] Sper, spaak f., wrijfhout n.
— [Pêche] , z. T1IUBLE.

Bignonie, f. of Bio-none, [Bot.] Bignonia,
trampetbloem, indiaansche jasmijn f. , eene welriekende plant.
Bilton, m. [Mar.] Lyzeilspier f.
Bigorne , Bigorgue , f. [Tech.] HHouten
klots f., waarmede de zeemtouwer de vochtige huiden stampt of doorwalkt. — Speerhaak n., tweehoornig aanbeeld n. — [Mar.] Kalfaatijzer n., ijzeren wig f., waarmede de kalfateraars de spijkers in
de naden afhakken. — B igorneai in., verklw.
van BIGORNE.
Bigorner , V. a. [Tech.] Op den speerhaak of
het tweehoornig aanbeeld rondzetten. — De huiden
met de klots doorwulken.
Bigot, e, adj. Schijnheilig, schijnvroom, felinelend, kwezelachtig, fijn, bijgeloovig vroom. Un
homme b-, une femme b-e ; des airs b-s, des maniéres b-es. — Ook als subst: Faire le b-, den fijnvrome spelen, kwelzelen. Une vieille b-e, eerie oude

kwezel, fémelaarster.
Bigote, f. [Mar.] Rakslede, rakklooten f. voor
den grooten mast op galeijen. — [Agric.] Soort van
trommel n. met twee vorktanden. — z. ook onder
BIGOT en 't volgend woord.
B igote, Bigotelle of Bigotère, f. Knevelbeursje n., naam eenes soort van lederen beursje of
zakje, waarin men in vroeger dagen bij 't naar
bed gaan de opgemaakte knevels beveiligde ; zoo
geheeten naar de bigote of bigotére, het aalmoe -

zenbeursje n., dat de vrome zusjes van dien tijd
aan den gordel droegen; — ook knevelborstel n.
Bigoter, V. n. Zich als jijnvrome voordoen:
Cette femme bigote , die vrouw hangt de fijn-

vrome uit

Bigotère, f., z. BIGOTE.

Rigoterie, f. Overdreven vroomheid, kwézelar i, fémelarij, pilaarbilterj, schájnheil-igheid, huichelar2j f.
Bigotisine, m. Karakter n. van den fijnvrome;
valsche godsdienstigheid, bijgeloovige vroomheid f.
B igourelle, f. [ijlar.] Ronde naad van zekere
zeilen.

Bigourette, f. pl. [Mar.] Rakklooten voorden
voormast op galeijen; zoomnaden in het doek voor
tenten.
iiigourneau, m. [H. n. i Volksnaam van de
strand- of maanslak, en van Bene soort van tarbot f.
Bi ue, f. [Mar.] Gijnbalken, om te kielen, bok-

Cette maison, vette montre est on vrai b-, dat

huis, dat, horlogie is allerliefst, is een waar ju

Bijons of Périnet vier°e, m. [Coin.] Vloei

-weltj.

hars, die zonder insnijding uit den penboom-bare
vloeit, maagdenhars f. en n.
Bijouterie , f. Juweelhandel m. , juweliers
pl., juweelen, klei-beropn.;—juwlisaef
pl.
-node.
B ijoittier, m., -ière, f. Juwelier m., -ster f.,
hij of zij, die in juweelen of kostbaarheden handelt.
B jugné, e, adj. [Bot.] Dubbel gepaard (van
bloemen en blaadjes , die paarsgew(js tegenover
elkander staan) .
B ilagines, f. pl., z. BELLAGINES.
B ilaneHé, e, adj. [Bot.] tilt twee plaatjes
of blaadjes bestaande.
Bilara, m. [Coin.] Balans f., opmaking en af

handelsboeken, staat n.,-sluitngderék of
dien een koopman opmaakt van ontvang en uitgaaf,
van debet en credit. B- brut, ruwe balans, proefbalans; B- de c101ure, slotbalans. — [Jur.] Balans,
staat van het actief en passief, het debet en credit
eens koopmans, die zijne betalingen staakt(failliet
is). Déposer son bilan, zich voor onvermogend tot
betaling verklaren en zijne balans overleggen.
Ililatér al , e, adj. [Bot.] Naar twee tegen-.
overgestelde zijden gerigt (van de deden eerier plant,
die van weerszijden aan een middelpunt zijn geplaatst.— (fig.) Wederzijds: Contrat b-, wederzijds
verbindend verdrag, bilateraal contract n.
B ilatéralenient, adv. Van twee zijde-n; op
wederzijds verbindende wijze.
Bilboquet, in. Vangertje, vangbekertje, bal
een bekend kinderspeelgoed. Jouer au-vangertj.,
b-, met het vangertje spelen. — .Duikelciartje n., een
figuurtje, dat zich, hoe men 't ook wendt of keert,
altijd weder overeind zet. Van daar de verouderde
spreekes.: Se tenir droit comme un b-, zich altijd
regtop houden, als eene kaars staan. Il se retrouve
toejours sur ses pieds comme un b-, 't komt altijd,
weir met hem te regt, hij komt altijd weir op de
been (wat verliezen hij ook lijdt) . C'est on vrai b-,
't is een regte spring-in-'t veld, een ligtzinnig, wis
Des b-s de la fortune, relukshin--pelturigmnsch.
deren, parvenus. — [Tech.] Verguldstaafje n.
om het goud te vatten en op te leggen. -- Smoutwerk n. (der boekdrukkers), allerlei klein bijwerk.
— Krulhout n. (der paruikmakers). — Ovaal ijzer
(van de justeermachine der munters), om de muntschijven te justéren of tot hun juist gewigt te
brengen. — Balvorm n. (der kaatsbalmakers). —
[Arch.] Steenafval m.
Bile, f. Gal f., de door de lever afgescheiden
zelfstandigheid. B- aduste on bruiée, ontstoken
gal. B- répandue, overloop van gal, plat woord
voor jaunisse o f ictere, geelzucht. — (fig.) ,Toorn m.,
rgramnschap, verbittering f., wrevel m.: i mouvoir,
Echauf er la b- it qn. iemands gramschap gaande
maken, hem tot toorn prikkelen. L'áge est vena
tempérer sa b-, de jaren hebben zijne drift, zijne
oploopendheid bekoeld, bedaard.
B iliaire , adj. [Anat.] Wat de gal betreft:
Pierre b-, galsteen in.
B illeux , ease, adj. [Mid.] Gallig, galrijk,
galachtig, galzuchtig: Temperament b-, galachtig
gestel m. Personne b-, galr jk, galzuchtig snensch.
1ievre b-, galkoorts. — (fig.) Toornig, driftig, ligt
geraakt, oploopend, zwartgallig: C'est un homme
b-, 't is een gramstorig, ligt geraakt mensch. Ook
,

,

als subst. Les b- sant sujets it de grandes maladies.
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Bi l imbi, m. [Bot.] Indische boon met langwerpig ronde, zu u rach tige, smakelijke vruchten,
averrho? f.

Bhlingue, adj. Inscription Ii-, opschrift in twee
talen. - Peuple b-, volk, dat twee talen spreekt.
IJilinontie, t. [Bot.] Synoniem van JEJSQUIAME.
Bill, in. (angi.) Wetsontwerp a. in 't engelsclie
parlement.
Bi ll ard, n. (pr. 1 mouilhl) Biljartspel ci.; biljaritafel, biljart, baltafel, trôktafel f ; biljartzaal,
biljartkamer t., biljart/mis fl.: Aimer le ii-, van
't biljartspel handen. qfiarne biljarten. Jouer au 1-,
Lm Ik)uses du b-, de zakken van
biljart
de Ij11toi t. AlliffiS zw I)-, laat our naar -Ir hijartzaal au IL ; I''it j,f aik 'ltii iuiii,i i''in Iii I !t ii I
het . /( 1;jc ()/• (Ir xC/i(J) waarvan men zich vroeger
algemeen in pf(tats Vf/5 de queue bediende. - [Mar.]
Stamper io.. ii £i/ (1 :e ' Ii., 01fl de ijzeren banden
rondom de scheepsmasten, de pompen enz. aan te
drijven.
Billarder, v, a. (pr. Imouillë) Den baltweemaal in éénen stoot met de queue raken; tweeballegt te gelijk voortstooten , b i ha rd é r e n. (Men
hoort tegenwoordig veelal queuter.) [Man.] Ce
cheval billarcie, dat paard werpt onder 't loopen
de voorbeenen buitenwaarts, het maaibeent. BILLARDER, V. (1. [Mal.] De ijzeren banden aan de
lilfOlcil. J1flh1'IlPii enz. met den stamper aandrijven.
- H ilhi i4e F, m. Werkman m., die de genoemde
-

,

' '

,

-

b;1I1.I 1 Il (V//It/I

BlUe, I i, ii 1 mouillé) Biljartbal, trekbal m.:
Faire Mouser une 1)-, eenen hal maken, in den zak
stooten. Prendre alle Ii- trap pleine, eessen bal te
vol nemen. Bloquer une b-, eene bal blokkéren,
hem met een' krachtigen stoot volop maken. Doubler
une 11-, eeen bal overhalen. Caller mm b-, eesen
bal digt onder den band brengen, c o llér e n. Brnanquée, 1:1- faite, als men een' bal mist , wordt
men doorgaans gemaakt. us en soist is h-s pareilles,
it b-s égales, de partij staat gelijk. (fig.) Zij staan
op gelijken voet, de eene heeft li i'nni ' deel
Op den andere.— Knikker, marmel Ill. - [ El111a 1 I.]
Pakstok m.—[Boulang.] Rolhout n., rolstok rn. [Chamois.] Draaiijzer lb koevoet m., waarmede de
huiden worden uitgewrongen. - [dort.] Afgezette
boomtak, stek m.; worteispruit t. - [Mar.] Zwieping f., stopper m. bij een' bras of val. - Dwarshout n., waaraan dejagersljn achter 't paard wordt
vastgemaakt om schepen voort te trekken. - B- dader, vierkant stuk staal. - B- de Pais, houtblok n.,
.

,

dat vierkant behouwen moet worden.

S Billebarrer , v. a. (pr. 1 mouilld) (fain.)
Kakelbont beschilderen, versieren.
Ilill ebande, t. (pr. 1 mouillé) (fam.) Verwarring, wanorde f.: C'est one b- que cette assemblée,
er heersekt niets dan verwarring in die vergadering.
—a LABILLEBAUIIE, bc. adv. In wanorde, verwar
delijk, het onderst boven: Un ménage ii la b-, een
verward huishouden. Un manage ii la Is-, een in
der haast, over hals en kop gesloten huwelijk. [Mil.] Feu deli. hekkevuur n., waarbij elk soldaat
in 't gelid naar welgevallen schiet, zonder 't bevel
zijner officieren af te wachten. - [Chas.] Clsassei'
a Ja b-, naar welgevallen zonder orde of regel jagen, elk naar zijn zin schieten.
Biller, ni. v. a. (pr. 1 mouillé) [Tech.] Met
den pakstok aanhalen, toesnoeren (de balen, pakken). - Met den koevoet of het draaijzer uitwringen (de huiden) . - Een stuk hout door heen en
weder schuiven in evenwif lii cotje a . - Dejaaglijn
van eene schuit aan liet paard 'i.duwlon.
Billet, in. (pr. 1 mouillé) Briefje, handbrie/je,
biljet ii., gemeenzame, meestal korte brief, zonder
de gewone pligtplegingen: Ii ma invité par on b-,
hij heeft mij door een briefje uitgenoodigd. B- doux,
-

B- d'amour, B- tenclre, B- de galanterie, minne-

briefje.-- Bekendmaking, aankondiging, plakbriefje,
plakbiljet a., elke geschrévene of gedrukte kennisgeving aan zékere personen of aan hetpubliek: B-

d'invitation, uitnoodigingsbriefje; B- de convocation, bijeenroepingsbriefje; B- de faire part of enkel B- Ie part, heriglbriefje, kennisgeving; B- de
naissance, de mai'iage, cI'enterrement, geboorte-,
huwelijks-, begrafenis berigi. On a semé les b-s
séditieux , men heeft opruijende briefjes rondgestrooid. Faire courir le b-. een briefje van kennisgeving rondzenden. - Kaartje, briefje, laatje,
merk n., gedrukt of geschreven bewijs van toegang
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tot eene vergadering, eene tooneelvertoonirg enz.,
bewijs van deelneming: B- d'entrée, intred-, toegangskaartje; B- de loge, de parterre, loge, parterre -kaartje. Prendre un in au bureau, een briefje
aan 't kantoor halen. B- de lotei'ie, loterij-briefje;
Un b- blanc, een blank, niet beschreven briefje,
een niet (in de loterij); un b- flair, een prijs. Bde logement, inlcigeringshriefje , hijet van inkwartiering. B- de garde, w'itbiie/j,. bevelbrie fje ons
de wacht te betrekken. B- (le niiild, gezondheidsbewijs n., gezondiseidspas m. B- de confession,
biechtbriefje, bewijs van afgelegde biecht. Faire tirer
les solciats au b-, de soldaten laten loten (om te zien,
wie van hen de door allen of velen verdiende straf
zal ondergaan). - [Corn.] Naam van verschillende
papieren, die geldswaarde vertegenwoordigen en
als zoodanig in omloop gebragt worden: B- de
change, wisselbrief; B- de banque, bankbriefje m.,
banknoot t.; B- d'assignation, of enkel B-, aanwijzingsbriefje t., assigna tie f.; B- a orcire, order-,
briefje, een eigen, d. i. aan den trekker zelven betaalbare wissel m.; B- en blanc , onetcele'nd briefje;
B- saus seing privé, (mlciiiii,ids bi'iefje: B- tie
merce , handelspapieren. B- nu porteur , briefje
aan toonder, een aan den toonder betaalbaar briefje.
Acquitter (payer, rembourser) b-, eene aanwijzing,
eene trekking betalen of honoréren.
I Billeté, e, adj. (en part.,passé van billeter)
Met briefjes gemerkt. [Bias.] Ecu b-, een beblokt
of met blokjes bezet schild.
t Billeter, v. a. Met briefjes merken of nommeren. (Men zegt nu liever étiqueter.) - Het beteekent ook briefjes van inkwartiering geven, inlégeren.
Biiietenr, m. [Mar.] Uitbetaler m., hij die de
gagie of betaling voor de anderen ontvangt en onder
hen verdeelt.
Billetier, m. Tolbeambte, die de bewijzen van
betaalde regten uitgeeft.
Bhllette, t. Tolbriefje n., bewijs, dat de tolbeambte afgeeft ten blijke, dat deiili'oe,,'qirii 'ei"i
waar betaald zijn. - [Corn.] Pijl) f. drop; - tihout, talhout, gekloofd en gedroogd brand/zout n. [Tech.] Rolhout n. der iwttebakkers; - hout n.
voor de glasovens. - Weleer de naam eenersoort van
uithangbord in den vorm van een vaat,je boven aan
een' paal ter aanduiding van de plaats, waar de
tol moest betaald worden. - [Blas.] Langwerpig
vierkant blokje: Champ semé de b-, met blokjes
bezaaid veld.
Biliettement, iii. Het inlegeren door middel
van biljetten van inkwartiering.
Biilettes, t. pi. (pr. I mouillé) [Mar.] Scheeps
brandhout n.; ook de slaghouten, liet aanvullings
hout bij 't stuwen.
Biltevesde, f. (pr. 1 mouillé) (eig. een met wind
gevulde bel, zeebel) (jig. et fam.) Zottekiap , gekkepraat in., ijdeie,zotte rede, beuzeltaal 1. - BILLEVE
SEES, 1. p1. Hersenschim, dwaze inbeelding t., belagcheijjk ontwerp.
Billion, m. [Arith.] Duizend millioen (als Iinantie-terin zegt men daarvoor un milliard), billioen 11. (welk woord bij ons echter voor duizend
maal duizend millioen of een millioen van den
tweeden rang wordt gebruikt).
Bi ll on, m. (pr. 1 mouillé) Kopergeld n., 't zij
zuiver of met eenig zilver gemengd; - slechte
munt 1., slecht geld; gesnoeid geld, biljoen n.; ook
de plaats, waarheen het als slee/st afgekeurde geld
wordt gebragt. - B- dor, d'argent, biljoengoud,
biljoenzilver n., goud en zilver, dat meer dan de
helft bijmengsel heeft. - (lig.) Al wat men niet
acht, van weinig of geen belang of waarde rekent,
onbeduidendheid, nietigheid f. - [Agric.] Vlakrond
opgeploegd stuk van een veld, aanaarding t. [Vign.] Wijngaard -rank 1., die ter lengte van 3
tot it vingers is afgesneden. - [Corn.] B- de poudre
de garance. ffi'i'il1!l.lt' ,\f1f I'iiIf lilt't'kIi'Ij).- [Charp.]
.lileskant be/ui/st 4 t',iI 1 (' 151 lk 11. - IIILLI)N rn., of BILLOES, M. Pl. [Bot.] Volksnaam der Languedocsche
paardeboonen. - Wortelvezels der krap, die eene
verw van mindere hoedanigheid opléveren. [Mar.]
Zware en ruwe mast/wisten.
Bilionnage, rn. (pr. 1 mouillé) Handel rn. ii's
verboden geld, het opwisselen en uitgeven van slecht
ge/si, het geldsnoeijen. - [Agric.] 1-Jet ploegen van
vlakronde, meer of minder breede strooken gronds,
die door diepe voren gescheiden zijn, het aanaarden.
--

-

-

BILLONNER
S Bi ll onner, V. a. (pr. I moui1h) Verboden han
(let in slecht geld drijven; besnoeid qld in de plaats
van goede munt stellen; geld snoeijen. - [Agric.]
Vlakronde strooken ploegen, aanaarden. - Een
huisdier lubben.
S Bi ll oiaiieur, m. (pr. I moullhë) Handelaar m.,
opwisselaar en uitgever van slecht geld; geidsnoeijer.

Bilious, M. pl. , Z. BILLON.
Billot, m. (p1. 1 mouillé) Blok n., hakblok n.
B- de cuisine, keukenblok. Couper de la viancle
sur un Ii-, vleesch op een blok hakken. Ii cut Ia
tête tranchie sur un Ii-, zijn hoofd werd op een
blob afgehouwen. (Loc. farn.) J'en mettraisma tête
(ma main) sur le Iii-, 'le zou er mijn hoofd (mijne

hand) voor op het blok willen leggen: 'Ie zou er mijn
hoofd onder duiven verwedden. - Knuppel, kieppel,
klos m. of dwarshout n. (aan den hals van honden,
koeijen enz.) . - [Mar.] Sluitstukjes, kleine stukken
hunt om mede op te sluiten. - [Tech.] Naam van verschillende blokken of blokvormige gereedschappen bij
vele handwerken in gebruik; de klopsteen m. der
schoenmakers, het blok onder 't aanbeeld. - Stang t.
der koppelpaarden. - Naam eener nsuizeval neet
ronde gaten. - [\Tétér] Artsenijgebit n , een rond
stuk hout, met artsenijen omwikkeld, dat men een
paard bij wijze van gebit in den mond steekt. (fig. et fain.) Onmatig dik boekdeel.
II il Iotée, t. Een koop m., of eene kaveling visch.
Bilobé, e, adj. [Bot.] Tweelobbig (dicotylë

done).
Biloculaire, adj. [Bot.] Met twee vakken of

katten.

Biloquer, v. a. {Agric.] B- un champ, een
veld vóór den winter diep nui1ecoeo.
IBimaeulé, e, adj. [Fl. ii.) i'vc,cI'kkiq. met
twee vlekken van eene andere kleur dan de huid:
als subst. ni. Naam eener soort van hagedis, ook
van een' klipvisch.
Ilirnalate, if'. [Chim.] Dubbel appelzuur zout n.
Birnane, adj. ] [HI. n.] Tweehandig.
Bimargarate, m. [Chim.] Dubbel parelzuur
zout n.
Biaiart, m. [Hort.] Naam eener perensoort.
IBirnauvi, t. [Bot.] Soort van witte maluwe.
Biiiabelé, rn. [H. n. ] Soort van vlasvink, palmzuirer rn. (ook fauvette birnl)elée geheeten).
Bimbelot, ni. Kinderspeeitaiq n.
Binibeloterie, f. Speelgoedmakerij t. ; speelgoedwinkel m.; poppenkramerjj I.
Bimbelotier, in. Speelgoedmaker, speelgoedverkooper, poppenkramer m.
Uimestre, ni. Een tijd m. van twee maanden.
Birnestiiel, le, adj. Tweemaandelijksch.
Bimédial, e. Z. BIMIDIAL.

-
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S Bhienient, rn., z. BINAGE.
Bluer, v. a. [Agric.] Den akker of wijngaard
voor de tweede maal omwerken. - BINER, V. a.

[Cath.] Tweemaal mis lezen op éénen dag; twee
kerspelen bedienen. - SE BINER, B pr. [Bot.] Cette
ieuille se bine, dat blad is in twee deden gescheiden, bestaat uit twee bladlobben.

Binéril of Binéry, m. [H. n.] Volksnaam van

den gemeenen groenen vlasvink (bruant)
BiHervé, e, adj. [Bot.] Met twee bladribben:
Feuille b-c, tweeribbig blad.
Binet, n. Zuinigje, profijtertje n.; vele f. in
een' pjjpkandelaar, welke men op en neder kan
schuiven. Faire b-, een eindje kaars op het profijlertje of boven op den rand des kandelaars zetten, om 't geheel te verbranden; (fi g.) zuinig zijn,
alle overtollige uitgaven vermijden. - [Agric.] Soort
van zeer ligteñ ploeg.
Binette, t. [Agric.] , Z. SERFOIJETTE.
Ilini, rn. Naam des monniks, die den uitgaan-

den monnik moet vergezellen.
Beniflore, adj. [Bot.] Met twee digt bijeen
staande bloemen.
Binitrate, in. [Chim.] Dubbel salpeterzuur
zout n.

Binoehon, rn. [[Tort.] Wiedijzern. voor uijen.
Binocle, in. [Opt.] Kijkglas n. niet twee oog-

glazen, tooneelkijker in.; -- verrekijker rn., waardoor men met beide oogen te gelijk ziet. - [Chir.]
Verband ii. op de beide oogen.
Binodnlaire, adj. Voor beide oogen te gelijk
(iienstiq: Télescope In, teleskoop n., waardoor men
met beide oogen te gelijk ziet.
Biuoeulé, e, adj. Tweeoo.qig, met twee oogen.
BINOCULES, M. pi. [R. n.] Tweeoogigen rn p1. eene
afdeeling der vleugellooze insecten, bevattende de
tweeoogige spinnen.
Ilinoir of Binot, rn. [Agric.] Ligle ploeg rn.
voor de tweede omwerking van den akker.
Binôrne, in. [Alg.] Tweeledige getallengrootheid t., door het teeken ± of - verbonden, b I n 0in i u in n. B- de Newton, naam der merkwaardige
formule, door welk Ct e inagt ic/il een binomium
uitgedrukt en oiiiwihkclil wordt, binomiaal
theorema n.
Binot, in., Z. BiNOI1I.

Binotis, rn. [Agric.] Ligte omwerking van den
grond met den ploeg, die binot of binoir heet.
Binoxalate, in. [Chirn.] , Z. BIOXALATIO.
Binta9Hbaru, in. Malabaarsche plant.
Biocellé, e, adj. [II. n.] Met twee zwarte,

oogvormige vlekken geteekend.
Biochirnie, t. [Chim.] Leer der algemeene levenswerkzaainheid, b i o d y n a m i e t. , Tak der
scheikunde, die over de zelfstandigheden handelt,
welke 't product of gewrocht van de levenswerking
zijn, biochemie f.

Bhnétrque, adj. Wat tot twee verschillende
maten betrekking heeft.
Biinidial, e, adj. [Géom.] Ligne première
Bioeolyte, rn. [H. arc.] Biokolyt in., 'naam
h-e , eene geheele lijn, gevormd uit de vereeniging
van twee andere alleen in magt meetbare lijnen, van een' ambtenaar, die in 't griekse/ee keizerrijk
de geweldenarijen moest beletten.
bimediole lijn.
Bioculaire, adj., Z. BINOCULAIRE.
)( Biini ll iard, m. [Arith.] Twintig duizend
Bioeiilé, e, adj., Z. BINOCULE.
millioen.
Biodynaniique, f., z. BIOCHIMIE..
iBimixte, acij. Dubbel gemengd.
Biogène, adj. [Bot.] Plante U-, bedekt bloeiBimolybdate, m, [Chim.] Dubbel molybdejende woekerplant t., die onder de opperhuid der
nsnnzieui zout n.
Bhnorphe, adj. Geschikt om twee verschillende levende gewassen leeft.
Biographe , rn. Levensbeschrijver, biogedaanten (iOn te nemen.
graaph rn.
Bimoiteheté, e, adj. Met twee moesjes.
Biographie, t. Levensbeschrijving, ievensgeBhnueroné, e, [Vat met twee punten beschiedenis t., levensloop rn., b 10 p r ap liie t. ; de
zet is.
Binage, in. [Agric.] Tweede omwerking t. van kennis t. der levensbeschrijvingen.
Biographier, V. a. Iemands leven beschrijven,
den grond. - liet tweemaal mislezen eens priesters
biograp hiér en.
01) étnen day.
Iliographiqite, adj. Levensbeschrjvend, tot
Binaire, adj. [Ari th .] Uit twee eenheden zamengesteid, b i n a i r, b i n ar i s c h. Aritlimétique In, de levensbeschrijving behoorende, b i o gr up h isc le.
Bioléate, rn. [Chim.] Dubbeloliezuur zout n.
tweetallige ofdyodische rekenkunst, dyadiek, welke
Biologie, t. Levensleer, levenskunde t., ook de
alii h .c 1 1 O,'1)i1il•t . - IClijm.] Uit
tsar yn!o IVI)iIfIi.Jt' li(/(IlIflhII! iiiniuji'l'ltl: Les ox- naam der (onlangs zoo veel gerucht makende) geheimzinnige kunstbewerking op den mensch, waarde I e aeI' oet (les coils b-.
ni. fJllnl'gcii in., siefl; e wagen ?net bij de wilskracht en de werking der zintuigen van
ie
even hooge wielen, tot vervoer van steenblokken den eenen mensch (le biologisé, de g e b i 0 1 0 g i
s e e r d e), zoo 't schijnt, geheel en al onder 't been andere zware lasten.
BintIely, m. [Corn.] Boordsel of passement n. heer en de willekeur gesteld worden van den verrigter dier kunstbewerking (le biologiste, de bi ovan gesponnen zilver en zijde.
1 0 (Ii 5 t). - - Biologiser, v. a. iemand die
Bine, t. [Agric.] Akkerbouw-gereedschap n.
Biné, e, adj. [Bot.] In twee bladdeelen ge- kunstbewerking doen ondergaan; (fig.) iemand van
alle
wilskracht berooven, hem geheel lijdelijk maken;
zamengesteld.
scheiden, uit twee bladlobben
Binée, t. [Agric.] Kleine voerbak rn. voor 't vee. betooveren.
-
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Biologiste, m. Beoefenaar der levensleer, bi o-

loqis t m.

; Z.

ook onder BIOLOGIE.

Ilioinètre, m. Levensmeter, biometer n.,

uurboele n., tee aanwijzing van de uren des mdividudlen levens en hun gebruik.
BiotHétrie, f. Levens meet- en rekenkunst,
b i o us e t r i e f. de kunst om 't gebruik des levens
te berékenen, ten einde er zooveel mogelijk partij
van le trekken. - Bioiiiétrique, adj. Wat tot
die kunst bitrekking heeft, beometrisch
Bion, m. [Tech.] Werktuig n. 01fl den geblazen
glasbol in te snijden, glasschaar n.
Bionguielilé, e, adj. [H. n.] Dubbel gehaakt,
met dubbele haken voorzien (van insecten-poolen).
Bionomie, t. Leer 1. van de wetten des levens,
b i 0 n 0 rit i e 1. - Bioiioniiqne, wat die leer betreft, bionomisch.
Biosophie, t. Levenswijsheid t., z. v. a. BIOLOGIE.
Biosphere, in. [Plivsiol.] Bolvormig atoom n.,

dat men als de basis van alle levende ligchamen
beschouwt.
Biotechnie, t. Levenskunst.
Biothatiate, m. et 1. Hij of zij, die een' gewelddadigen dood is gestorven.
Biotiqite, adj. [Pirysiol.] Substance b-, veronderstelde nnu'eeqhe,re stof , die men voor het stoffeijik hfl1 l,,fji,1S,I 10,11(11.

Riol okigie. f.. z. EIOLOG1E.
Biotoiiiie, f. Li f. cii,, le levens -afdeelingen,

wetenschap, die bestaat in de uiteenzetting van de
verschillende vormen, onder welke het leven zich
lean voordoen.
Biotité, 111. Volksnaam van den populier inde
zuidelijke gedeelten van Frankrijk.
Bioxalate , ni. [Chim.] Dubbelzuringzuur
zout n.
Bioxyde, m. [Chim.] Dubbel -oxyde, een oxyde
1fl dcii tweeden graad Van oxydatie.
Biparti, e, adj. [Bot.] In twee deden gescheiden (tot beneden het midden of tot digt bij de basis),
tweedeelig. - Itiparti-lobé e, adj. [Bot.] Tweelobbig.

Bipartition, t., Z. BISSECTION.
Bij)édal, e, adj. Twee voet lang of hoog.
Bipède, adj. [II. n.] Tweevoetig. - Ook als
subst. rn: L'Iiomme est Un bipède, de mensch is
tweevoetig (een tweevoeter) . - [ Man.] B- antérieur,

de voorvoeten van 't paard; B- postérieur, de achtervoeten; B- latéral, een voorvoet en een achtervoet
van dezelfde zijde; B- diagonal, een voorvoet van
de eene en een achtervoet van de andere zijde.
Bipenne, t. [Antiq.] Strijdbfjl met twee scherptesi, dubbele strjdbijl t. der Amazonen.
BIPEN
flES, rn p1. [H. a.] Afdeeling van 't geslacht der
insecten zonder vleiiyeldeksels, bevattende de tweevleu qeligen.
Btperforh, e, adj. [H. n.] Wat twee openingen heeft of vertoont, zoo als b. v. de neus.
-

Iliphore, m. [H. n.] Lichtende zeeworm rn.
Biphosphate, m. [Chim.] Dubbel phosphorzuur zout n. Biphosphite, m. Dubbel phos-

I3ISOORMI.

deel van 360 graden, of ili graden, van elkander
verwijderd zijn.
Birainbrot, m. (Verfransching van het neder
duitsehe bier en brood) Biersoep 1.

-

Bire, Biire of Bontei ll e, f. [Pèehe] Visch-

korf m., teenen vischfuik f. - Veldfteseh, mattenflesch t.
BirèHIe, t. [Antiq.] Galei f. met twee rijen
roeibanken boven elkander. - Boot t. met twee

riemen.

Biiette, 1. [Agric.] Houten hark t. - BIREfE
Of BIRRETTE. t. Kindermutsje 0.: - soort van.
mutsje, dat de nieuwelingen bij de Jesulten droegen.

Birhomboldal, e, adj.: Cristal b-, dubbel

geruit kristal n.
Biribi, rn. [Jeu] Biribi -spel, zeker italiaansch
dobbelspel, dat met genommerde holle bollen gespeeld
wordt, en overeenkomt met hetgeen wij de rollebol
he eten.
Birloir, m. Draaihaak of knip m., die een &pgeslagen valblind of opengezet venster ophoudt.
Iiiiouiehe, t. Liqte jagtwagen in.
Birostré, e, adj. Dubbel gesnaveld, tweesna-

velig, tweebekkig.

Birotine, t. [Corn.] Soortvan Levantscliezijde t.
Birrette, t., z. onder BIRETTE.
Birrhe, nl., Z. BYRRHE.
Bis, e, adj. (pr. til, bize) Bruin, zwartachtig

bruin (van brood en deeg gebezigd): Du pain bis,
zwart (eig. bruin) brood; De Ia pâte Rise, zwart
deeg; Du pain bis-blanc, halfwit brood. - (fig.)
Cette femme est I)ise, a la peau Rise, le teint bis,

die vrouw is donkerbruin, heeft eene zwartbruine
huidkleur. - Somtijds ook als subst m. gebruikt:
Le bis de Ia farine.

Bis, adv. (latin) (pr Rice) Tweemaal, nog eens,
bis, het wordt gebruikt als uitroep om daarmede
etc herhaling van 't geen gesproken, gezongen of
gespeeld is te vragen; ook ill de muzijk om daarmede aan te duiden, dat een zeker gedeelte tweemaal gespeeld moet worden, of om het referein van
een zangstuk aan te wijzen: Tous les spectateurs
crièient bis, al de aanschouwers riepen bis (d(s
capo). Les dernier vers de cliaque couplet est
rnarqui bis, de laatste versregel van elk couplet is

niet bis geteekend. - Het wordt ook als subst. gebruikt: Ce couplet aeu les lionneuisdu his, dit eoupiet werd met het bis of da-capo vereerd (moest op
verlangen der toehoorders nog eens uitgevoerd worden). - Ook als adj.: Nurnéro deux bis, nomnwi
twee bis, een tweede niet 2 geteekend voorwerp.
Bisage, ni. ['feint.] Het verwen eener stof met
eene andere kleur dan zij eerst had, oververwing 1.
Bisago of Misago, rn. [H. II.] Peruaansehc

sperwer rn.

Bisaleul, rn. Overgrootvader rn. B- paternel,
rnaternel, overgrootvader van vaders, van moeders
zijde. (Plur. Des bisaïeuls). - BISAIETJLE, f. Over-

grootmoeder t.

Bisaigiiii, t. [Tech, z. BESAIGSJb.
Bisai lle, t. [Boul.] Laatste of geringste meel n.

Bipiniiatiflde, adj. [Bot.]: Fenille B-, dub-

- [Agric.] Mengsel vals graauwe erwten en wikken, als duivenvoir.
Bisailler, v. n. Eene graauwaehtige kivivi'
aannemen, graauwen.

Bipinné, e, adj. [Bot.]: Feuilie b-e, dubbel

afwisselend kristal ii.

phorzurig zout. - BiPh01)h1IFC, m. Dubbele
phosphorverbinding 1.

bel ho7fgevederd blad n.
gevederd blad n.

Biplié, e, Biplissé, e, adj. [Bot.] Dubbel
gevouwen.
Bipolaire. adj. [Pliys.] Mel twee polen. Bipotarité , t. Dubbele p o 1 a i i t e i t 1., toestand
van een elektrisch ligehaam, dat twee polen van
tegenovergesteld vermogen heeft.

Biquadratiqiee, adj. (pr. bicoua—) [Alg.]:
Van de vierde magt. Puissance b-, vierde magt t.
van eene grootheid, blquadraat, dubbel vierkant n.
JJique, t. [H. n.] Volksnaam der geit.
Biquet, m. [H. n.] Jonge geit f., geitje n. -

Goudschaaltje ii.
Biqiteter, V. n. Jongen werpen (van de geit
sprekende) . - BIQIJETER, V. a. Met het goudschaaltje
we gen.
Biqitier, m., -ère, t. Geitenhoeder m., -hoedster t. (in somlnige streken van Frankrijk zoo gelieeten).

Biqiiintile, adj. ijr. bi-cuein—) [Ash.] Aliecl

ii-, fitlield van twee planeten, die 1u.'c('IIlw'l t 1(1/11

Bisalterne, adj. [Minér.] : Cristal b-, dubbel

Bisan, rn. [Agric.] Een der namen van het
onkruid (ivraie) .
Bisaniinalité, t. Tweejarigheid t.
Bisannitel, le, adj. Tweejarig: Plante L-,

tweejarige plant (die twee jaren duurt of leeft).

Fife R- , tweejarig feest (dat om de tweejaren
(1" '1,//i'((/I

Bisbille, t. (pr. Rice- bi -lye) Kleine twist in,,
geschil, gekibbel, gekijf, gekrakeel, krakeel n.

Biseaeho, m. (pr. Rice-ca-ca), Z. VISCACHE.
Bisealeti, Biseayeii, rn. (pr. Rice—) Ver-

dragende snaphaan, biscayer in .; - Ook eene soort
van groote ijzeren of boden kogels, die doorgaans
bij 't schrootvuur gebruikt worden.
Biseaïeiiiic, Biscayenne, t. [Mar.] n/an

welrszijden scherp uitloopend roeischip II.; bescaysehe sloep of bark t.
Bisehé adj. in. (pr. bi -cbé) Oeut R-, aangezet

ei (dat bebroeid is en aan zijne schaal de plaats
vertoont, waar 't kuiken moet uitkomen).
Biseornu e, adj. (pr. Rice—) ,4lisnsaakt,

EISCOTIN
misvornut, scheef, onre g elmati g : Bailment Ii-, misvormd, wanstaltig gebouw; Pain b-, scheef, verdraaid brood; - ( fig: et [am.) Raisonnement b-,
wonderlijke, zonderlinge redenéring ; Style 1,

vreemde, afwijkende, onregelmatige stijl.

iT!. (pr. M ee —) (ver/dec. van biscult) Rond, hard en bros broodje; suikerkoekje n.
Biseotte, 1. (pr. bi - ce —) Zeker gebakje n.;
geroosterd brood n.
Biscuit, m. (pr. bice-cui) Beschuit, tweebak;
[Mar.] Scheepsbeschuit n. Faire du b-, Aller faire
du b- , voorraad van scheepsbeschuit innemen,
scheepsbeschuit gaan linten. (Pray.) S'embarquer
sans b-, zonder beschuit scheep gaan; het noodzakelijkste bij eene reis, bij eene onderneininq vergeten. - [Cuis.] Suikergebak, suikerbroodje n.
[Faiene.] flaw, nog onverglaasd aardewerk;
10(11 Ivit j))I•.St'l ill n. - [Arch.] Halfgare, niet tot
blu.n'liiiijj l'.\( likti stukken bij 't kalkbranden.
[Teint.] .Sldckte, bij de oude verordeningen verboden verw 1. - [Tail.] Overgare, verbrande, aan
elkaâr qebakkenpannen. - B- de cire, waslampje n.
(voor illuminatien). - [H. n.] B- de mer, rugge-

Biseotin,

J

been n. van den inktvisc/t.

Discuité, e, adj. (en part. passe van bisduiter) : Tuile, brique b-, in den oven gebakken pan 1.,

baksteen m.

Iliseniter, V. a. [Teelt] Een stuk aardewerk
in den oven bakken of harden.
J:Iistloré, m. [H. n.], Z. BEDORE.
Ilise, t. Koude en clroogenoordewind m.
(podt.) de winter m. - (Prov.) Etre frappé du vent
de Rise , door eene onverwachte ramp getroffen

worden. - [H. n. ] Zekcre naar den tonijn gelijkende visch rn.
Bisé, e, adj. (en part. passé van biser): Etoffe
b-e , Drap b-, oeergeverwde stof f., overgeverwd
laken n.
Biseati, fl1. [Tech.] Schuine kant n., schuin
geslepen rand rn., schuinte f. (aan een spiegelglas,
een' beitel, een messenrug enz.) Lever un b-, een'
scherpen kant aanvijlen of aanslijpen. - Lip t.
eener orgelpijp. -- Beitel ni., waarvan het scherp
een' scherpen koek vormt, steekbeitel. - Kooihoutjes der boekdrukkers, schuine houtblokjes ter
opsluiting van de bladzijden in de vormen. - Naam
der hoofdruiten van de zijv l akken eens diamants.Weeke zijde van 't brood, Z. V. a. BAISURE. Schuine kant eener kornis, z. v. a. CHAiNFREIN.
Bisegrneiiter, v. a. [Diclact.] In twee segmenten of helften, verdeelen.
Riseigle of Bizègle 1. [Tech.] Likhout n.
van eenen schoenmaker.
Bi-sel, m. [Chiin.] Dubbelzout n., zout met
mve dubbele hoeveelheid zuur.
Biséniarginé, e, adj.: Cristal b-, tweevou-

dsg afgekant kristal, aan de kanten door twee
vlakken afgestompt kristal n.
flisépointé, e, adj.: Cristal b-, aan de punten
of hoeken door twee vlakken afgestompt kristal n.
Biséqué, e, adj. In twee deden verdeeld of
deelbaar.
Biser, v. a. [Tech.] Oververwen, aan eene stof
in de verwkuip eene andere kleur geven clan zij
vroegerhad. — BIsER, F. 55. [Agile.] Graauw, zwart
worden, ontaarden, verbasteren (van 't koren).
Bisergot, in. [ [ I. 11.] ,Z. FRANCOLIN.
Bisérial, e, adj. [Didact.] In twee rijen of
reeksen gerangschikt.— Bisériation f., schikking,
plaatsing in twee reeksen. - Biserie, e, adj.
[Bot.] In twee reeksen, de eene in-, de andere uitwendig, geplaatst.
Biseigle, t.. Z. JSESAIGTJE.

Biset. m. [H. n.] Volksnaam van de steenof rotsduif (pigeon de roche), die iets kleiner clan
de houtduif is en van welke waarschijnlijk al de
soorten onzer huisduiven afstammen. (In deze beteekenis ook als adj. gebezigd: Un pigeon biset.)—
Bruin of halfwit broodje n. - Voormalige grove
donkergrijze stof. - Zwartachtige keisteen rn., soms
tot bouwwerk gebezigd. - (fig.) Nationale garde
of schutter ni., die dienst doet in burgerkleeding.

Bisette, f. [Corn.] Smalle, geringe kant van
garen, garenkant, boerenkant f. - [H. n.] Volksnaam van de gemeene of wilde eend (macreuse).
Bisettière, t. Kantwerkster f., vervaardigster
vas garen- of boerenkant.
Iliseur, m. [Tech.] Zwartverwer m.

-
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Ilisexe, Bisexé, é , I1sexné, c Ei.

sexuel, Ie, adj. [Bot.] Wat de beide geslachten
vereenigt, tweeslachtig, zoo als de meeste woud boomen, vele bloemen; z. HERMAPHRODITE.
Bisilicate , m. [Chim.] Dubbel kiezelzuur

zout n.

Bisniori, iii. (pr. bice—) (fam.) Groot ver-

driet, ergernis f., kommer m., hartzeer n.

Bisiiitith , fl1. (pr. bice-mute) [Minér.] Bis-

muth n., een roodachtig wit, zeer bros en ligt oplosbaar metaal, ook aschtin, aschlood, blinkend tin,
spie g eltin, parelwit n. geheeten.
Bismuthide, adj. [Mindr.] Naar bismuth ge-

lijkende. - Bisniuthifère, adj. Bismuth bevattende, met bismuth vermengd.
± Bisogne of Bisoigne, m. Nieuw soldaat m.
Bison, In. [FEE. n.] De wilde os m., waarvan
de Ouden melding gemaakt hebben; de bison -os,
bultige stier, buffet of bu/falo m. van Noord -live-

rika. - [Bias.], z. I). 0. BUFFLE.

t Bisonele, m. Oudoom, (Grand oncle).
flisonne, t. [Corn.] Grove donkergrjze stof t.,

-

voornamelijk tot voering.
Bisotiard, m. Marskramer, paklooper rn. in
Lyonnais en Dauphiné.

Bisqitain, rn. (pr. liice-kain) Schapenvacht 1.,

die niet de wol gelooid is.
Bisque , 1. (pr. bice-ké) [Cuis.] Krachtige
soep t. van kreeften, gevogelte enz. - [Jeu] liet
voorgeven van vijftienpunten in den loop der partij,
vijftien punten vooruit (in 't kaatsspel) . Prenclie
sa b- , zijne voorgekregen Th punten in de partij
doen gelden, waar men 't coos- zich het eoordeeligst
acht; (fig. et fain.) behoorlijk partij trekken van

eene gunstige gelegenheid, ook: zijn werk laten
staan om zich te gaan vermaken. - (fig. et tam.)
Avoii quinze et bisque cur Ia partie, een groot
voordeel op iemand hebben, hem ver de baas zijn:
Les grands out quinze et bisque sur nous par leur

état, de groeten hebben door hunnen stand veel op

ons vooruit.

Bisquer, v. n. (pr. bice-ké) (lam.) Spijt heb-

ben, van spijt bersten, wreveliq zijn, morren.
Bisqaiière, 1. (pr. bice-ki- è re) Geitenhoedster t.
(een woord door J. J. Rousseau gebruikt).

Bisqiiiiis, m. Pl. (pr. bice-kein (Naam der

schapen, die in sommige streken steeds in de bosschen leven.
Bissac, rn Dubbele zak, knapzak, reiszak;—
ook: bddelzak: Cet homme est un b-. die man is
tot den bédelzak (bildelstaf) gebragt.

Bisse, t. [H. n.] Synoniem van ROUGE-GORGE

Of RUBIETTE.

Bisseetion of Bipartition, t. [Giiorn.] Ver-

deelinq in tweeën (van een' hoek, eene lijn enz.)

4. Bisser, v. a. et ii. Bis, da-capo roepen.
Bissexe, adj., Z. BISEXE.
Bissexte, rn. [Chron.] Schrikkeldag, ingelaschte

dag m., de dag, die om de jaren na den Rieten
Eebruarj wordt ingevoegd: On aura cette année
un b-, evij zullen dit jaar een' schrikkeldag hebben.
Bissextil, e, adj. [Chron.] : Année b-, schrik-

keljaar ii.

Ilissextiel, le, adj., z. BISEXE.
Bissolithe, rn., Z. BYSSOLITHE.
Bissourdet, in. [H n.] Volksnaam van 'twinterkoniogje (troglodyte).
Bissous, m. [H. n.] Volksnaam van 't konijn
(lapin).
Bissus, rn, Z. BYSSUS.
Bistarde of Bitartle, t. [H. n.] Synoniem
van OUTARDE.
Bistoquet, fl1. [Jeu] Platte en aan 't einde

afgeronde queue of biljartstok, waarvan men zich
vroeger bediende om 't biliarddren te vermijden.
Bistord, m., Z. BITORD.
Historte, f. [Bot.] Addertong t., eene artsenij-

plant.

Bistortier, m. [Tech.] Palmhouten vijzelstam-

per; rolstok in.

Bistouri , in. [Chir.] lnsnijdingsmes, insnijmes n.
Bistoiirnage of Bistournement, ni. [VO-

tér.] Het ruinen van een paard (door omclraaijing
der zaadvaten zonder de ballen weg te nemen).
Bistourné , e, adj. (en part. passé van bistourncr) Verdraaid, gekromd, mismaakt: Des jambes
b-es, kromme beenen. (Men zegt doorgaans Des

jambes torses.)

Ifa

IittWItM${
V. a. [!/tér]

Ruinen (een paard)

Bivalvitlitire, adj. Wat de gedaante vaneen
dubbel klapvlies heeft.
Bivalvulé , e, adj. Met twee klapvliezen,
voorzien.

[Tech.] Roetzwart, roetbruin, bis-

lucht légeren, zonder tenten idejeren, b i v o u a cq uciren. - (fam.) Den nacht in de open lucht
doorbrengen, onder den blooten hemel slapen.

Bistoiirner,

door orndraa(jinçj der zaadvaten. - ([am.) Verdraaijen, in verkeerde riqtinq omdraa(jen , misvormen. - SE IIISTOURNER , V. pr. Omgedraaid,

misvormd worden.
Bistre,

ilL

ter ii., tot het wasschen van teekeninqen.
Bistrer, V. 0. Met bister 01 roetzwart schil-

deren.

Bistreux, ense, adj. Roetzwartkleurig, met

Bivaquerofflivouaquer, v. n. In de open

Bivean, m. [Teelij, Z. BEAUVEATJ.
Biventer, i:n. (pr. bi-ven -tèi'e) [Anat.] Twee-

bister geschilderd; vol roetzwart.

buikige spier 1. (Men zegt nu digastrique.)

dinq f.

spieren der dieren, die als 't ware twee buiken of
uitzettingen hebben).
S Biviaire, adj. : Place Ij-, plaats f. , waar
twee wegen uilloopen. - Bivial, e, adj.: Place
li -n, plaats, waar een weg zich in tweeen scheidt.
- Bivoie, 1., hetzelfde als Place biviaire, dubbelweg, scheiweg.

Bitarde, Z. BISTARDE.
Bitartrate, m. [Chico.] Dubbelwijnsteenzuur
zout n.

Bixa, t. [Bot.] Oude naam van den orleanstruik
(roucou), nu de wetenschappelijke naam geworden.

IHsulee, Z. BJSULQUE.
Ilisuilfate , in. [Chico.] Dubbel zwavelzuur
zout n. - Bisutfite , m. Dubbel zwaveligzuur
zout n. - Bisutfure, ff1. Dubbele zwavelverbinIlisuique, of Bisulce, adj. [H. a.] Met gespleten hoeven, tweehoevig: Le boeuf est un animal
b-, de os heeft gespleten hoeven. Ook als subst.
Les bisulques, de dieren met gespleten hoeven.

Biteriié, e, adj. In tweemaal drie deelenver
deeld.
Bithéisme, m. [Phi l } Tweegoderj t.
Hitoir, m. [II. n.] Zeeluis f. (een schelpdier).

Biventre, adj. [Anat.] Tweebuikig (van de

Bivouac . Bivouaquer, Z. BIVAC, BIVAQUER.
Bizard, m. [Bot.] , z. onder BIZARRE.

Bizarre, adj. Zonderling, wonderlijk, grillig,
luimig, vreemd, mal. Homme Ii-, wonderlijk, gril
lig, mensch. Opinion lj-, zonderling, vreemd gevoelen. Couleur Ii-, in 'toog springende, opzigtige,
Bitonnière, Z. ANGUILIERE.
vreemde kleur. La fortune h-, de grillige, onbestenBitor of Bitour, m. [El n.j Volksnamen van dige fortuin. Ook als subst. in. gebdzigd: Donner
den roerdomp (butor).
dans le ij-, den zonderling spelen. C'est on b-, 't is
Bitord, m. [Mar.] Schiemansgaren n. B- cle een wonderlijk, zonderling, grillig mensch. - BItrois fi ls, loerding, larding t. -- BITORD, adj. m.: Nez ZARRE of BIZARD M. [Bot.] Zonderling m., eene
Ii-, verdraaide, scheeve neus m.
anjelier of tulp, die behalve de grondkleur nog met
Bitriehe, in. [B. n. ] Volksnaam van 't win- twee onderscheidene kleuren gestreept is.
terkoninpje (roitelet).
Uizarremeut 9 adv. Op zonderlinge, vreemde,
flitriflore , adj. [Bot.] Met tweemaal drie grillige wijze: Etre I)- habillé, vreemd, zonderling,
bloemen.
opzigtig, mal gekleed zijn.
Bitte, t. [Mar.] Bdting t. - Consoles cie Ii-,
Biari'eiie , f. Zonderlingheid, wonderlijkCouifles de b-, .5t(!j1,(1C15 can de bdting. Coussin heid, grilligheid, vreemdheid f. Faire qo. par Ii-,
iie b-, bétingskussen. Tiaversin de Ij-, bëtings klamp. iets uit zonderlingheid, uit neiging tot het vreemde,
Paille de Ij-, bdtingbout.
liet buitengewone doen. 11 est sujet P de grandes
Bitter, v. a. [Mar] B- Ie cable. Den kabel b-s, hij heeft vreemde invallen, wonderlijke kuren,
om de béting leggen.
zotte grillen. La b- des modes, de grilligheid,
Bitton, m. [Mar.] Paal n. aan den oever om wuftheid der modes. La h- des saisons, de onbe
de schepen daaraan te meeren. - BITTONS, M. p1. stendigheid, veranderlijkheid der jaargetijden. La
Jbïarsschootknec/iten m. p1.
ij- des langues, de zonderlinge eigenaardigheden
Bittoi,nières , Bitonnières of Vitoniè
de? talen. La h- des opinions, het uiteenloopende
res , f. p1. [Mar.] Lekgaten, zoggaten n. pl, der Ineeningen. La b- de mon étoile, mijne zonderwaardoor het water naar de pomp vloeit (ook an- linge geluksster.
guillers en nu meest lumières geheeten).
Bizait of Bizert, m. [H. a.] Een der naIBitture, 1. [Mar.] Bogt t. van het touw op het men van de koolmees (mësange cIlarI)onnière).
dek Prendre ses 1)-s, zijne kabels klaar ma ken.
Bize, m. [H. n.] Een der namen van den toPrendre une bitture, eene bogt van het touw op- nijn of makreel (scombre)
halen.
Bizé a deux ttes, m. [Tech.] Palmhouten
iBitiiberdulé, e, Bltubei'eux, ease, adj. schoenmakers gereedschap n.
Met twee knobbels of knobbel-uitwassen.
Bizert, m., Z. BIZART.
Biturne, in. .4ardpek, aardhars, jodenpek, jo
Bizoné, e, adj. Met twee gekleurde gordels
B- liquide, vloeibaar aardpek n., steen--denlipuc. of banden geteekend.
olie, bergolie 1. B- malthe, bergteer, mineraal teer,
Blabe, t. [Méd.] Z. BLESSURE.
-

-

-

asphaltpek ii.

Bitimiiier, v a. Met mineraal teer of aardhors bestrijken. B- des cables, kabels in mineraal

teer dompelen.

Bitumineux , euse , adj. .zlardpekachtig,

hars-, jodenljmachtig, bitumineus,

Bitnrninîfère, adj. Metjodenl(jm bezwangerd;

een' jodenlijmreuk van zich gevende.
BittInhiHisation, f. [Chim.] Overgang eener

organische stof tot jodenlijm.

Blac, In. [H. n.] Soort van ..dfuikaansche

wouw in. - Oudtijds beteekende dit woord ook

zooveel als plaie, blessure, wond f.
Blaccies, f. p1. [Mdcl.] Synoniem met nou-

GEOLE.
Blaekmal, m. [Chim.] Zamenstel van metal-

lische zwavelverbindingen.

Blaetare, m. [Chini.] Synoniem met CERUSE.
Blad of Bladet, iTO. [Agric.] Naam van het
koren in 't zuiden van Frankrijk.— t Bladage m.

Bituminiser, V. a. [Chim.] In aardhars of Weideregt n., op de velden, die koren hebben opmineraal teer doen veranderen. SE fflTUMJNISER, gebragt.
V. pr. Tot aardhars overgaan, in aardhars veranBlade of Bladette, t. [Agric.] Eene lanederd worden.
soort in 't zuiden van Frankrijk; - BLADE t. (pop.
Bituniqné, e, adj Met twee bekleedsels voor- et fans.) Slappe, neerhangende borst f.; - z. ook
-

zien.

BLAGUE.

Rinrate, in. Chim.] Dubbel piszuur zout n.
Bivac, Bivouac of Biouae , m. [Mil.]

Blafard, e, adj. Dofwit, bleek, verbleekt, ontkleurd, kleurloos: Visage, 'Feint bi-, Couleur bl-e,
bleek gezigt, vale gezigtskleur. Ciel II-, graauwe

Bivalve, adj. [H. n.] Tweeschalig: Coquille

blaas f. , tabakszak of buidel. - BLAGUE, f. (pop.

iliture, Z. BITTURE.

Buitengewone nachtwacht in 't leger onder den hemel of lucht. H omme bi-, Femme bl-e, man,
blooten hemel, veldnachtwacht t., bivouak fi.; elke vrouw met eene ziekelijk bleeke gelaatskleur.
rustplaats, waar een leger te velde den dag of
Blagie, m. [H. DJ, Z. BALB(JZARD.
nacht in de open lucht doorbrengt.
Blague, Blade, 1. (pop et fam.) Tabaks
-

1)-, tweesc/ialige schelp. - [Bot.] Tweevliezig: Cap-

soles b-s, tweevliezigezaadhîuisjes. - Ook als subst.
BIVALVES, ifi. p1. [H. is.] Bivalven, schaaldieren

met twee schalen, die als door een scharnier ver-

bonden zijn.

et [am.) Snoeverij, grootspraak, pogcherj f., bluf in.
Blaguer, v, a. (pop. et fern.) Snoeven, opsn(j:

den, pogchen, bluffen. .- ELAGUER, v. a. Allerlet
leugens wijs maken. - SE BLAGUEII, v.pr. Elkan-

der allerlei verzinsels opdissclien.

ELAGIJEUR

-

Blagueur, rn., -euse, f. Snoe'rr , bluffer rn.
snoefster, blu/ster t, hij of zij, die vC!/!,(1ukxI,(11'c
,

lie t en grootspreelct.
laiche, adj. (bij boekdrukkers-gezellen in geIn ui/c) Slap, traag; lof.
Blairean, in. [UI. fl] Bunsing; das in. [Tech.] Vergulders penseel a., penseel van dassen-

haar.

Blairie, f. [CouL] : Droll de b- of Droit de valise
pâture, weideregt n., dat men betaalde voor 't verlof oiie zijn vee na den oogst op de landerijen of
wel in de bosscisen te laten loouen. - [Bot.] Naam
van een' naar heide gelijkend plantengeslacht van
de Kaap de Goede Hoop.
Blairier, m, [1-1. n.] Soort van wilde eend f.
Blaise, f. [Tech,] Naam van het builenste netwerk, de zoogenaansde floretzijde, waarmede de
cocons of tonnetjes (Ier zijdeworn'sen omgeven zijn.
Blaisenient, Blaiser,

Z. BLESEMENT, ISLE-

SER.

Blâuiable, adj. Laakbaar, berispeljic, afkeu-

renswaardig, wraakbaar, misprfjseljjle, verwerpelijk (oon'l e, U lief :MI?'O al.\ L'iIi zaken gebézigd)

1IiI!me ii. ISIl/il,. /f'i;'oiig. 'lisping, sneaking,
misprijzing t. La Ilatterie est digne de bi-, de vleijersj is afkeurenswaard, verdient afkeuring. Ilejeter
Ie bi- sur un autre, de blaam, de schuld op een
ander werpen. - Oudtijds beteekende bibine beleediging, haan, eereschennis, laster (welke beteekenis
het nederd. blaam nog heeft); van daar faire bi-,
bonen, beleedigen; - ook eene openbare, onteerende
bestraffing of eermaning des regters.
Blânié, e, adj. (en part. passé van Nâmer)

Gelaakt, berispt.

Blamer, V. a. Laken, misprjzen, afkeuren,
wraken, ves'oordeelen, gispen, berispen, bestraffen,
b 1 a m ë r e a (welke laatste woord echter doorgaans
in den zin van belasteren, onteeren, in kwaden naam
brengen, wordt gebruikt) . - [Jur. alle.] Eene openbare regterljke bestraffing of vermaning geven. SE BLaMER, V. pr. Zich zelven misprijzen, zijn eigen
gedrag laken: Je me suis souvent bihmd de ma
faihiesse, ik heb mg vaak sitgi' :'s'ol,lil i'('/'u'el'n.
- Gelaakt worden: L'aii:w Ii'0(t1. liCUt. 11 jIlsic
g.' 1 /lid h'IIIi uit
raisons, se bisiirier, de
'rul entIce.
alle regt gelaakt, gegispi, oflj'ku
± Biamtise, f. Klap ni., oorveeg, muilpeer f.
Blanc, adj. m., Blanche, mij. 1. Wit, blank:
rIo papier bi-, wit papier; Du sucre bi-, witte sui
her; Dents blanches, witte tanden; Bi- comme i'aihâtre, i'ivoire, le ijs, ie iait, ia neige, wit als 't
albast, 't ivoor, de lelie, de melk, de sneeuw. - Wit,
naar wit gelijkende: flu via bi-, witte wijn; De ia
-

bière blanche, wit bier; Do pain hi-, wit brood;

Des raisins bi -s, wille druiven; De ia viande blanche, blank vleesch (van gevogelte, lcoo(/ui. kalf cii:.):
Sauce blanche, blanke saus (van itil iw (i 'xuuuollee
doch niet gebruinde boter); Avoir te ieiiii Ii-, ic
mains biaiuches, eene witte of blanke gelaatskleur
witte of blanke handen hebben; Des cheveux bi -s,
wille, grijze haren; Un cheval bi-, een wit paqs'cl,
schimmel. - Wit, bleek, ontkleurd, kleurloos: Etre
bi- de coière, bleek van toorn zijn. Le vernis hi- de
ia porceiaine, liet ongekleurd vernis van '1 porselein.
- If/it, onbeschreven, onbedrukt, ledig: Un papier
Ijl-, une page blanche, een onbeschreven. ledig papier, eene onbedrukte, onbeschrevene bladzijde.
Espace blanc, opengelaten, oningevuld vak. Wit, schoon, zuiver, rein, zindelijk, net: flu iinge
bi-, schoon linnen: Une serviette bi-, een schoon
servet; Un verre bi-, een .' numb Ii iutIclis. - ( fi g.)
Zuiver, onschuldig, rein, t u,'t'u'lckt: tTii coeur hi-,
one âme blanche, een rein, zuiver hart, eene reine,
onschuldige ziel. - Het komt nog in velerlei geecij
zigde beteekenissen voor: Da ter bi-, blik, ijzerblik.
Du cordage bi-, ongeteercl touwwerk. Des armes
blanches, blanke wapenen (z. AIIMES) . De i'argent
I)i_, zilvergeld. Vers bi -s, blanke of rjmlooze verzen. La race blanche, het blanke inenschenras. Les
bl anches bêtes , de schapen. Eau b l anche, zemelwater. La gelde blanche. de i'jiin of rijp. Reines blanches, toenaam eten voormalige fransclie koninginne
.- Une nuit blanche, een slapelooze nacht.-wedun.
- (Loc. et Pray.) Couper on arbre a bi- estoc (of
a bi- être) , al 't hout van een' boom hakken. Avoir
cartes blanches of enkel: Avoir blanche, niets dan
kaarten zonder figuren, beelden of prenten in de
hand hebben, geen enkel »ventje in de hand hebben.
-
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Donner carte blanche a qn., iemand volmagt, volle
vrijheid geven, liens de handen ruim laten. Etre
entre ie bi- et ie ciairet, een' kleinen roes hebben.
Bi- et noir, iedereen, alles zandes' uitzondering.
C'est bonnet bi- et bi- bonnet, 't is een zusje ei's
brotrtje, er is bijna geen onderscheid in, 't is schier
om 't even. C'est ie His de ia poule blanche, 't is
een gelukskind. ii a mangé son pain bi- ie pre-

mier, hij heeft zijn wittebrood vooruit gegeten,
hij heeft goede (lagen gehad, zijne wittebraoclsdagen,
zgn voorbij. Soi'tii' dun enspioi ie baton bi- a ia
main, Z. BbTON. Se faire tout bi- de son epee, so
faire bi- (ie son épée, veel op zich nemen, zonder
vermogen van 't uit te voeren. Mettre qn. en (dans
de) beaux draps bi -s, Z. BEAU. - Sortir dune
affaire bi- comme Ja neige , geheel onschuldig
aan iets verklaard worden. Us sont tout bi -s auciehors et tout noirs au-cledans, zij zijn lelieblank
(engelrein) van buiten, inaarpikzwart (valsch, arglistig, snood) van binnen. Vous n'ates pas blanc,
gij hebt veel op uwe rekening, gij zult er bezwaarlijk goed afkomen.
Blanc, in. Wit n., witte kleur f., wat die kleur
heeft, witte eerw f.: Le bi- est ie symboie de i'mnocence, het wit is 't zinnebeeld der onschuld. Le
bi- garantit ie mieux tie i'ardeur du soieii, het wit
beschut het best tegen de zonnehitte. Peindre one
chambre en bi- of ie bi-, eene kamerwit verwen.
S'flabiiier de bi-, zich in 't wit kleeden. Vouer uit
enfant au -bi-, eene gelofte doen, dat een kind gedurende zëkeren tijd ter eere van de Maagd in 't
wit zal gekleed zijn. ii a geié a bi-, het heeft gee-f/pt.
It est poudré it bi-, hij is geheel bepoederd (zoodat
van de kleur der haren niets te zien is). (fig.) Marquer Un jour de bi-, een' dag niet eene roode letter
in eten almanak aanteekenen, hem onder de gelukkige dagen rekenen. Aller (passer, changer) du noir
au bi-, van 't eene uiterste tot liet andere overgaan,
nu ernstig, dan boertend spreken. Ii dit bi- et noir,
hij blijft zich in 't spreken geen oogenblik gelijk.
Si vous lui dîtes bi-, ii dira (répondra) iioir, hij
is een liefhebber van tegenspreken, van dwarsdrijven.
Metti'e do noir sur do bi-, zwart op wit zetten,
ietsnederschrfjven. Saigner go. jusqu' an bi-, iemand
eene zeer overvloedige aderlating doen. - [Cuis.]
Mets au bi-, cciie met blanke saus bereide spijs. [Mar.] Ce cbevai bait bi- (dans ie bi-, dans son
bi-) , dit paard heeft een' witten neus (en heeft vane't overige eene andere kleur).
BLANC, in. Geteekend, maar voor 't overige onbeschreven blad papier, om in zékere omstandigheden tot quitantie of ku'jtbrief te dienen (indien
zin verouderd). - Open of onbeschreven ruimte in
een geschrift, om later ingevuld te warden: Laisser
une iigne en bi-, een' regel open, in blanco, laten.
Quittailce en bi-, quitantie in blanco, oningevulde
kwijtbrief (waarin men den naam van hem, die betalen moet, oningevuld, laat). Promesse en bi-,
schuldbekentenis in blanco (zonder naam van dengene, aan wiemm men moet betalen). Procuration en
hi-, oningevulde volmagt (zonder naam van den
gevolmmsagtigde) . Signature en bi-, blankét, hans!teekeninq in blanco (onder een onbeschreven papier). Sans misser aucun b l anc, zonder eenig
wit of tussclmenruimnte open te laten. - In vele
spellen beteekent blanc een worp, die niets beduidt: Amener bi-, blank werpen (met dabbetstee
seen, waarvan sommige zijden geese aogen of punten hebben). Faire bi- of cbou hi-, een' poedel maken, niets omwerpen (in 't kegelspel). Bi- on noir,
munt af kruis. - Het wit, de wit- (of zwart-)
gemaakte plek, naar welke men schiet, de schijf:
Tirer au bi-, naar eis schijfschieten; Donner (mettre) dans ie bi-, het wit treffen; Tirer de but en
bi-, in regte lijn schieten. (fig. et fain.) Parier
de but en b-, onbedacht, zonder overleg, in 't w ild
spreken. Aller de' but en bi- dire a qn. que...,
iemand zonder omwegen zeggen. dat... Quereiier
(iii. de but en bi-, zonder inleiding, op eens, onverhoeds met iemand aan den gang gaan. - [impr.]
Wit n., spatie 1., de gegoten of houten staafjes,
blokjes, lijnen enz. om de scoorden en regels te
scheiden of te spatidren en de regels uit te vullen.
- ook: liet wit of de ruimte, die eeoc letter lusschen zich zelve en den regel, dien zij aanraakt,
laat: La iettre mu a bi- dessus et dessous, de letter m heeft wit van boven en van anderen: Un P
a bi- dessous ei on p dessus, eens b heeft wit van
-
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onderen en eene p van boven. —[Dor.] Krijtgrond n.;
pleister 1., waarop liet verguldsel moet aangebragt
worden. - [ Luth., Org.] Soideerljm f. en n., meng
vet van lijm, water en spaansch krijt. - [ Falenc.]
Wit glazuur n. — [ Hart.] Wit roest n., ziekte
van zekere planten. - [CosméL] Blanketsel n.: Le
lii- queue a scandalise dhacun, 't blanketsel, dat
zij draagt, ergert iedereen. - [Corn.] Voormalige
fransche kopermunt ter waarde van 5 deniers of
penningen. (Men hoort nog onder 't volk: Cela vaut
six bi -s, voor deux saus et demi of 2 1 12 stuiver der
oude munt, gelijk men hier en daar in Nederland
nog hoort van twee blanken voor 1 1 12 stuiver) . (fig.
et fans.) Mettre qn. an blanc, iemand van al zijn
geld berooven, hem al zijn geld afwinnen, hem
doodarm maken. [Pêche] Witvischjes, kleine
vischjes, waarmede men de groote roofvisschen
vangt. — [Vétér.] Zekere ziekte der paarden, die
hen wit doet wosden. - [Cuts.] Volailie, viancle
en 1), gevogelte, vleesch, dat klaar gesmaakt is om
te msur te gaan. - [Mégiss.] Passer les peaux en
b i-, de huiden witgaar maken. - [H. n.] Un
blanc, une blanche, een, eene blanke, een mensch
van 't blanke ras.
Blaneards, Rouen.blancards of I l anchards, m. p1. [Co rn .] Nornsandisch linnen, zoo ge
beaten, omdat het van haifgebleekt garen is gemaakt.
Biane-aune, at [Bot.], Z. ALIS1ER. (Plur.
-

Des blancs-aunes.)
Bianebattu, m. Boeteling m., lid eener door

1-lendrik JIJ. van Frankrijk ingestelde broederschap
van boetelingen. (Plur. Des blancs-battus.)

Blanc-bee, m. Vlasbaard, melkmuil, wijsneus,
lafbek in. (Plur. Des blanes-becs.)
Blanc -bols, ni. [Bot.] Without n. (zoo als

dut der populieren en wilgen).

Blanc-bourgeois, m. [Tech.] Eerste grut -

tmrneel n.

Blanc d'alhâtre, m. [Clilm.] Poeder n. van
zwavelzuren kalk, in grove waterverwerj gebruikt,

aibastwit n.

Blanc d'argent, rn. [Corn.]

naam van 't schoonste loodwit.

Zilverwit n.,

Blanc d'eau, rn. [Bot.] , z. NENTJPHA1I.
Blanc de baleine of Sperma eeti, m.,
z. onder BALEINE.

Blanc de bismuth, Z. BLANC DE FARD.
Blane de botirre of en botirre, rn. [Mac.]
Met koehaar gemengde pleisterkalle van aarde of

martel.

Blanc de céruse ofBlane de plotub, iii.
(nu Acétate de p10mb, azijnzuur lood) [Chirn.]

Loodwit IS.

Blanc de champignon, m. [Bot.] Zwam
wit n., witte vezels in den mest als eerste ontwikkeling der paddestoelzaden.
-

Blanc de ehapon, deperdrix etc., m.

[Cuts.] Het witte vleesch van de borst en vleugels
der kapoenen, patrijzen enz. — Blanc de eha
p011 heet men ook de witachtige gestreepte aders
in, 't hout, dat begint te verrotten.
Blanc tie chaux, m. ]Mac.] Kalkmelk f.
Donner Un bi- a une muraille, een' muur met
kalkmelk bestrijken.

Blanc-denier, in. Oude fransche zilvermunt I.

1

(Plur. Des blanc-deniers.)

Blanc de perle, in ., Z. BLANC DË FAISD.
Blanc de plomb, in., Z. BLANC DE CÉRUSE.
Blanc d'Lspagne , in. Spaansch krijt,

spaansch wit IS. (tot waterverw).

Blanc tI'oeiif, in. Eiwit is., wit van 't ei.
Battre des 1)iancs doeuf, eiwit kloppen.
Blanc de zinc, in. [Chirn.] Zinkwit, hooi-

zuur zink n.

Blanc-estoc of Blanc -être, m. Levendige

slam. oupe a blanc estoc, het vellen van een bosch.
(fig.) Etre réduit a di-, geheel ten gronde gerigt (ge-

ruïneerd) zijn.

Blanchaille, 1. [Pêclse] Kleine witvimch In.,
als lokaas om soofvisschen te vangen.
Blanchar d , in. [EI. n.] Naam van een' grooten arend in de oostersche landen. — Blanchards, M. p1., Z. BLANCARDS.
Blanchâtre, adj. Witachtig, naar wit gelj
of zweemende; bleek. - Ook als subst. in.:-kend
Tirant sur le 1st-, naar 'twitachtige zweemends.
Blanche, f. [Mus.] halve noot t. - [Jeu]
Witte biljartbal in. Avoir blanche, z BLANC, adj.
.- [H. IS.] Blanke vrouw (in tegenstelling met eesw
negerin); Soort van zeezwaluw 1. ; ook z. v. a.

BLANCHAILLE. - [Bot.] La bi- printanidre, La
lii- tardive, namen van twee tulpen. BLANChE,
adj. f., Z. BLANC,
Blanche-biene, t. [Tech ] Soort van let-

steen In., die eene blaauwwitte kleur heeft.
Bianche-coitfe, t. [EE. ei.] Gekuifde amenkaansche raaf f., raaf van Cayenne. (Plur. Des

blanches-coitles.)
Biaiichelet, te, adj. (vesklu,. van blanche):
Une main bi-te, een blank, poezelig handje.
Blanche-magic, f., z. onder MAGIE.
Blanche -mélie, t. [Pêche] , z. v. a. BLANCHAILLE.

Blanchement, adv. Zindelijk, rein (van 't

hij/linnen sprekende) : 11 faut tenir les enfants bi-.
Ie plus bi- possible, men moet de kinderen dikwijk

schoon linnen doen aantrekken (verschoonen).
Blanche-queue, t. [H. is.] Naam, dien op 't
land de St. Martinsvogel (Jean le blanc) draagt.
(Plus. Des blanches queues.)
Blancher, in. [Tech.] Loojer m. van sake-

pevelLsn.

Blancherie, 1., z. BLANCHISSERIE.
Blanche-rousse, 1. [Tech.] Soort van talsteen in., die roodachtig wit is.
Blanchet, in. Wit boeren-kamizool n.;
witte stof tot hemden voor zekere geestelijke zusters.
.-. [Pisarm., Con fi s.] Doorzijgdoek, filtreerdoek in.
- [Imprim.] Doek m. tusschen de ti mpaan en de
bom van de pers, b I a n a ii e t is. - [Corn.] Zee!'of buildoek is. - [II. is.] Soort van wentelaar in.
(ook blanchette geheeten); - soort van steenvalk in.;

.- braziiiaansche slang t.

Blanchet, te, adj. (verklw. van blanc), z.v. a.
BLANCHELET.
Blanche -taille, f. [Eaux et For.].: Couper
tin arbre a bi-, eessen boom gel(jkgronds afhakken

of afzagen.

Bianehette, t. [Bot.] Veldsalade, veldlatuw f.-.,
ook valeriaan 1. of kattekruid is. — [LI. is.], z.
onder BLANCHET.
Blancheur, 1. Witheid, blankheid; witte verw f.
Blanehi, e, adj. (en part. passe van blanchir)
men van 't on(1jr-.-w1peter:tire bismuth, dat men Wit gemaakt, gewit; gebleekt, verbleekt; vergrijsd,
grijs
of oud geworden.
(I/(II/
lHIi(I
it
oaken:
Le
blanc
et
I
gebruikt om (Ir
Blanchiment, m.[Tech.] Het bleeken, wit maIe rouge rendent les femmes afireuses.
Blanc tie Goslar of%itriol de Goslar, rn. ken; bleeking, wit- of blankwording 1. (van garens,
[Ciuirn.] Goslarsch vitriool, zwavelzuur zink, wit l'(ifl geheslt tulsksi linnen, katoen, wol, zijde, ook
V51I I'(l.S, ciIs(I'i:ï:—bleelLwsjze, bleekmanier f.
koperwater is.
Blanc de Ilollande, rn. [Corn.] I-Iollandsch Li 1s1 les (lieles het vertinnen der spelden. Le
loodwit IS. - Bot.] Jiollandsche witte populier in. il- iles niui:eai, 1,1 witkoken der sssuntschsjven.
- [Orfèvr.] Bak in. met slap sterkwater of wijn
(Plur. Des hlancs de Elollande).
Blanc de kaolin, in. [Minér.] Witte par- steenwater, om liet zilvergoed wit te maken of wit
te koken.
selein-klel f.
Blanchinine, 1. [Chim.] , Z. BLANQUININE.
Blanc de lait, in. [Bot.] Volksnaam van
Biaiichir, v. a. Wit of blank smaken; witten,
velerlei zwamsoorten.
Blanc de l'oeil, in. [Anat.] Het wit int oog pleisteren, bewitten; bleeken; wasschen, schoon sea(ook cornde, hoornvlies, geheeten) . - (Prov. ei fig.) ken, reinigen: Cda blanchit les mains, Ia peau,
11v so sont mangé Ie bi- des yeux, zij zijn duchtig les dents, dat smaakt de handen, liet vel, de tanden
wit of blank. Bi- une muraille, un plafond, eenen
mint elkander aan den gang geweest.
Blanc de mesue, in. [Pharns.] Wee/oma- muur, eene zoldering witte n . Bi- des toties, du ill,
lsessde pleister t. (diachloIs).
de Ia cire, du eaton, de la sate, lijnwa a d, gasene,
Blanc de erale, rn. Krijtwit n., in gomwater

opgelost krijt is.

Blanc de (ard , Blanc de bismuth,
Blanc de perle of enkel Blanc [Chirn. at
Parf.] Blanketsel n., bismuthwit, parelwit n., na-

,
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J3LANCIIIR
was, katoen, zijde bleeken. Bi- du linge, linnen-

-

goed wasschen. Donner du lingo a bi-, linnengoed
le wasschen (in de wasch) geven. Bi- qn. , iemand
bewassclien, voor iemand wasschen: Cotta femme
nous lilanchut, die vrouw wascht voor ons. Ook
zonder voorwerp: Cette femme salt bi-, Ella blanchit Men, die vrouw verstaat het wasschen, zij
wascht goed. (leg.) Bi- qn., i',nul /()f/f.((((. of
van blaam zuiveren, zijne (,,,.iel,ul(I eitij? ('LII (laq
brengen, hem schoon maken: Son avocat a su le
lii- entièrement, zijn advokaat heeft hem van alle
schuld weten vrij te praten. - Door uitbreiding
der eerste beteekenis wordt blanchir gebezigd van
velerlei technische verrigtingen, die het wegnemen
van onzuiverheden of oneffenheden, het verfraaijen,
glanzen enz. der voorwerpen ten doel hebben:
[Boyaud.] Bi- les boyaux, de darmen uitwasschen,
nadat zij ontvet zijn. - [ Chaudr.] Bi- les chaudrons,
de ketels met den schraper glad schuren, schoon
draaijen. - [ Coutei., Serr.] Bi- une serpe, un instrument dader, een snoei- of hakmes, een stalen
werktuig voor de eerste maal op den steen afslijpen;
Bi- des armes, wapens afvijlen of afslijpen en polijsten. - [Dor.] BI- un objet, aan een voorwerp
den krijtgrond geven, waarop het ,verguldsel moet
aangebragt worden. [Clout., Eping.] Bi- des
dons, des épingles, cp(j/;,ï .s. .cj'lien vertinnen. [Monn., Orfèvr ] BI- Is nioninties. de la vaisselie,
zilvermunt, zilvergoed witkoken. - [P10mb.] BIle plomb, het lood in 't vuur vertinnen, het met
tinbladen bedekken, - [Charp. , Menuis.] Bi- des
ais, planken gladschaven. - [Cuis.] Bi- of Faire
hI- des lhgumes, groenten afkoken; Faire bi- de Ia
viande, vleesch in laauw water zetten, om liet te
laten zwellen. - [Confit.] Bi des abricots, des
pêc
hes, abrikozen, perziken in cciie bog van haar
danzig omkleedsel ontdoen; ook: in water afkoken,
- [[-[art.] Faire lii- da cëleri, des endives, selderij,
andijvie opbinden, om de groene bladen geel of blank
te laten worden. - [ Maréch.] Bi- la sole dun
cheval, den hoef van een paard uitwerken, alvorens
liet izer aan te brengen. [Eaux et For.] Bi- un
arbre, een' boom ter afhouwing merken, door met
het snoeimes of houweel een stukje schors weg te
nemen.
BLANCHIR, V. n. Wit worden, bleeken, uit bleeken;
1'jjzen, grijs Worden, vergrijzen : Les toiles Mandissent a Ia rosée, het lijnwaad wordt wit of
bleekt in den dauw. La murailie blanchit de froid,
de koude (vorst) slaat aan den muur uit. La mer
lilanchit d'écume, de zee wordt wit van schuim.
Vos cheveux oft blanchi, uwe haren zijn grijs geworden. (Proc.) Tdte de fou na blaichit jamais,
gek/een grjzen niet. (fig.) Langen tijd niet dezelfde
bezigheid doorbrengen: Ii a bianchi dans ie ser
vice, saus ie harnais , sur les livres, hij is in de
dienst, onder de wapens, bij de boeken grijs geworden, hij heeft vele jaren gediend, gestudeerd. Mislukken, vruchteloos zijn: Totis see e ffor t s Wont
fait quo bi-, a iji1 pnginqeîs hebben niets uitgerigt, hebben i,i'l. y/inl,rs. ')ji vergeefsch of vruchteloos gewee.l. i//i Cv reu j, na fait que iii-, dat
geweerschot (die worp, slag) is afgeschampt, heeft
slechts even geraakt. - SE BLAvCHIIC, v. p. Bleeken,
wit of blank worden: Ces toiles ne se Iilanchissent
pas facilement, dat doek is moeijelfjk te bleeken.Zich zelven bewasschen. -- Zich wit maken (b. v.
tegen een' muur. - ( fi g.) Zich van blaam zuiveren,
zich schoon wasschen.
IJianehiiie, 1., Z. BLANCHISSERIE.

Bianchis, m. [Eaux at For.] De plek van 't
weggenomen gedeelte schors, waarop het merle
staat ter aanduiding , dat de boom geveld moet
worden.

Blaiieliissage, cm 1-let wasschen, bleeken (van

't gebruikte linnengoed); de wasch f.; het waschloon:
La Pl- use beaucoup le huge, liet wasschen doet
liet linnen sterk slijten. Mettre Ie lingo an bi-, het
linnen in de wasch doen. Payer ie lsi-, het waschloon betalen.•
Blanchissant, e, adj. Wit wordend, wit
schijnend; schuimend: Une barRe lu -a, een wit of
grijs wordende baard; La mar hi-c, Les fl ats bi -S, de
schuimende zee,Ide schuimende golven; L'écume hi-a,
liet witte schuim; La luinidre M -e, het bleeke licht.
J3lanchissenieiit, m. Witinaking t.
Blaitchisserle, 1. Bleek, bleekerif t. bleek-

veld u.;—waschhuisn.

BLANQTJETTE.
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Illanehisseur, m., -euse, f. Bleeker m.,

bleekster, bleekersvrouw f., waschvrouw f.; - witter, inurenwitter nl., -witsier t. Bi-euse nu mais,
a 1 année, a la pièce, waschvrouw bij de maand,
bij 't jaar, bij 't stuk (die men maandelijks, jaarljks of bij 't stuk betaalt). (Prov.) Ii porte ie deuii
de sa bi -euse, hij is over zijne waschvrouw inden
rouw: hij draagt altijd vuil linnen. - (fig.) Hij of
zij, die eens anders geschrift van de fouten zuivert.
Blanehissure, t. Grijsheid f.; het grijs worden.
Blanchoeuvrier ,, m. [Tech.] Egsmid m.,
maker en verkooper van blanke snij- en hakgereedschappen (oeuvres blanches) , zoo als snoei- en
wiedmessen, houweelen, zeisen, enz.

Blanchotte, t. [BOL.], Z. BLANCHETTE.
S Blanehoyer, v. ii. Wit schijnen, wit word-si,
zich wit of witachtig voordoen.
Biane-j anne, in. [H. n.] Visch van 't zalmgeslacht, witgele zalm in. (Plur. Desbiancs-jaunes.)
Blanc-madame, m. [Hart.] Naam van zékere
witte druivensoort. (Plur. Des lilancs-madames.)
Biaue-rnaHger, m. [Cuis.] Witte gelei 1.,
.niinl:'ltjki' l'.pg.i iS/il iliriljjl,c gelei, wit en on
iIiioi•ili jul ia! (I' iiini1, t fleuw 'iiitandelmelk, onder
t'iei'ot'ji jfj L'iiii ''hi/ri ligiii , : ui als: suiker, room,
lii', t.ilwo,'n, i g.'t, i ( ':cwiilei• en. . iPlur. Des Pianos-

mangers.)

Blanc-mantean, m. [H. rel.] Witmantelm.,

naam van zekere Parjsche monniken, vroeger
Guillemins geheeten. (Plur. Des biancs-manteaux.)

Blaiie-nez , m. [H. n.] Witneus m., een
zwarte of bruine aap met witten neus. (Plur. Des

Planes-nez.)

Biane.or, m. [H. n.] Rogvormige visch m., met
witten en goudkleurigen rug. (Plur. Des biancs-ors.)
Biane-pendar(l, 111., [[-1. n.] Volksnaam van
den prijzen steenvalk. (Plur. Des blancs-pendards.)
Blane-ployaiit, lvi. [Forg.] Gebrek in 't ijzer,
waardoor liet minder geschikt voor de trekplaat
wordt.
Bianc-racine, m. [Bot.] Witte anjelier m.,
met groote breede bloem (zoo geheeten naar Ravine).
(Plur. Des blancs-racines.)

Bianc-rhasis , doorgaans verbasterd in

Blancraisiii, m. [Pharm.] Witte brandzalf f.,
uit was, rozenolie, loodwit en kamfer bereid.
Biane-signéofgebruikeljker Blane-seing,

m. Blad papier n., dat enkel met cciie handteekening voorzien is, blankét , volinagtsblad. (Plur.

Des lilanc-signés, Des bianc-seings.)
Blane-sondant, m. Witte gloeihitte: Chaufter ie for an bi-, liet ijzer wit Øoeijend maken.
Bimtne-tapis , m. Speelhuis n. (Plur. Des
blancs-tapis.)
Blancuiet, in. [H. n.] Volksnaam veen then
witstaart (motteux of cui-blanc).
-h Blandice, t. Liefkozing, vleijerj t. - BLANDICES, t. p1. [Anc. prat.] Arslistige vleijerffen en

liefkozingen, om iemands toestemming te verkrijgen,

cciie erfmaking te verwerven enz.
Biaiidine, f. [H. n.] Naam van een' zeer ge-

zochten vlinder.

I Biandir, v. a. Lief/rozen, streden, vleijen,
verpligtende woorden zeggen. t Blandissant,
e, adj. Liefkozend, vleijend. - j Blandisseur,
m. Vlejjer, flikflooijer
m.
S Blauditeur, m. Verleider m.
Blane , m. [H. n.] Ringelsiang t. mei onder
de huid verborgen oogen.
Bianque, t. Zeker loterij of kansspel n. met
witte en zwarte of beteekende kaartjes. Faire bi-,
trouver bi-, tirer une Pl-, een' niet trekken. (fig.
et pop.) Trouver bi-, niet vinden wat men zocht,
op cciie ledige plaats grijpen, het nest ledig vinden:
- ..

-

-

Ii fouiila dans sa poehe pour firer sa montie, mais

ii F trouva bi-, hij zocht in zijn' zak om zijn komlogie uit te halen, maar 't was gevlogen. Hasarci a
la bi-! op goed geluk af! er kome van wat er wil!

Blanquet, m., Blanquette, f. [Hart.] Soort

van kleine witaclitiqe zomerpeer, blankét t. -[Pêche] , Z. v. a. JSLANCHAILLE. - [Agric.] Ziekte
der jonge oljfboomen.
Bianquette, t. Bleeker in., naam van een' witten wijn uit Gascogne en lVrth i- Li,ijiii1oc, iiaitr
de druif, die men blanquelti lirE. - Ook de luntimi
eener soort van wit bier n. - [Cuis.] Opgestoofd
kalfs- oflamnsvieesch niet cciie blanke saus. —[Cam.]
Soort van soda t., die macn in Frankrijk bereidt:-
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BLA1NQTJIER

BLMIR.

-

Voorloop in. van gedestilleerden brandewijn. [Bot ] Volksnaam eener soort van ganzevoet m. Z. ook BLANQUET.
Iflanquier, m. [Tech.] Werkman, die 't
gaande werk der horlogien maakt.
Ulanquiiiette , t. [Corn.] Soort van wit
barkan n.
Blanquiiiine, f. [Chirn.] Naam van een laagzout, dat men uit de verdamping van 't sap van
zékere planten verkrijgt.
Blauzé, rn. [Agric.] Naam eener korensoort
Uit het noorden van Frankrijk.
Blaps, rn. [H. a.] Keiclertor, zoldertor f. Blapsides, in. p1. Geslacht van schildvleugelige
insecten, waarvan de keldertor de type of grond-

,rot die kiem betreft, daartoe behoort, b 1 a s to-

a ermisch.
Illastogénésie, F. [Bot.] Vermenigvuldiging

der planten door botten en loten.

Blastographie, f. [Bot.] Beschrijving of leer f.

der plantenloten. - Blastogi-aphiqiie , adj.
Wat die wetenschap betreft, bi ast gr aphisch.

- Blastographiste , rn. Schrijver over de
plantenloten, blastographist m.
Blatérer, v. n. Sqkreeuwen als de rammen en
kameelen. - (fig.) z. DaELATÉRE1I.
S Biâtier, rn. Korenhandelaar m. , die zijne
waar op paarden van de eene markt naar de andere
voert. (Men gebruikt vu liever marchand farinier.)
Blâtir, V. n., Z. ISLATERER.
Illâtrei-, V. a. Koren kleuren (opprétéren). het
vorm is.
Blapsigonie, f. [Econ.] Ziekte der bijen, die graan met veelal schadelijke sta/Ten een schoon
voorkomen geven.
'tjOi' 1 /tl)I ''((1 (l('(flhl.
Baque f., :. BLAGUE.
Jflaquet, in. EE. n.] z. V. a. BLA1NCISAILLE.
Blasé, e, adj. (en part. passé van BLASEIS)

Verstompt, uitgeput, ontzenuwd door overmatig
zingenot of door uitspattingen, stomp, ongevoelig,
onverschillig, zonder deelneming, geblaseerd:
Avoîi le paints bi-, een verstompt, overprikkeld,
bedorven gehemelte (smaak) hebben. - ( fig.) 11 est
bi- sur les spectacles, hij is de tooneelvoorstellin gen zat.
Illaser, v. a. Door overmatig zingenot uitputten, door uitspattingen verstompen, ongevoelig, onverschillig maken, den smaak door overprikkeling
bederven: Les excès loot blasé, de uitspattingen
hebben hem ontzenuwd: Les liqueurs fortes Mascot
Ie palais, de sterke dranken verstompen 't gehemelte,
bederven den smaak; L'excès de toutes les jouis
sances a fbi par le til- sur tout, de overmaat van
allerlei genot heeft Item ten laatste voor alles ongevoelig gemaakt. - SE BLASER, v. pr. Zich verstompen, zich ontzenuwen enz.
Blasonern Wapenschild, wapen, blazoen n.;—
wapenkunde, heraldiek t. - [Jeu] Soort van gan
ii. - [Mar.] Twilmal, spongnsal rn. - ( fig.)-zespl
Gesprek, gepraat, gebabbel D. ,
± Blasoiinaire, m., Z. V. a. GENEALOG1STE.
Blasonnernent, rn. liet blasonnéress, de

verklaring or ont cijfering van de figuren op een
wapenschild.
Blasonner, V. a. B la s onné re n , eenwapen
in zijne vereisckte metalen en kleuren schilderen;
ook een wapen gravéren met de punten en arcé
ringen, die de kleuren en metalen moeten voorstellen; - een wapesckild in al zijne bestanddeelen
ondsrzoeken en in de kunsttaal verklaren. - ( fig.
et fans) Kwaadspreken, bedillen, hékelen, lasteren
(in dezen zin weinig meer in gebruik); ook vleijen
fleemen, pluimstrijken.
S Blasonneiir, in. Blazoenkundiqe, wapenkenner, blasonnist in., beschrijver van geslachtwapens. - (fig.) Kwaodspreker, bediller, isékelaar rn.
Blasphérnatenr, m., -trice, f. Godslasteraar rn., -ster f.
Blasphérnatoire, adj. Godslaster lij k.
Blasphéniatoirement, adv. Godslasterl ij k,
St!) gods l asterlijke wijze: lis prennent Pl- Dieu it té
-

Blattaiie . Blattarie, 1. [Bot.] Wolkruid n.,
nwtlekruid n.— Blattaires, f.

koningskaars f.; -

pi. [11. a.] Regtvleugeligen m. pl., insecten, die
den kakkerlak (Platte) tot type of grondvorm

hebben.

Blatte, t. [EI. n.] Kakkerlak m. Blatte de Cu-

sine, gewone kakkerlak.

Illatti-acide, m. [Bot.] Malabaarsche myr -

tenboom rn, met eene koortsstillende vrucht.

S Blatide, f. Z. ]BLOUSE.
Blavelle , fllavéole , Illaverolle , t.,
Blavet, ni. [Bot.] , 2. V. a. BLUET. - BLAVET, M.
BLAYETTE t., Eetbare paddestoel in.

1- Illazir, V. a. Doen verwelken. - -- BLAZIR,
V. ei. Verwelken.
BIC (vroeger Bled) , m. [Bot.] Koren, graan n.
(zoowel van de plant als van het graan of zaad
gebézigd) : IJne terre a Bid, een korenakker as.,
korenveld n.; Un sac de 1)1é, een zak rn. koren.

Da PIP en Botha, cM Phi vert, groen koren; Du
blé en tuyau, koren op den hales; Dublé en dpis,

koren in aren. Une gerbe, Un épi de lild, eene
korenschoof, eene korenaas- 1. Grands bIds, hoog of
groot graan, tarwe en rogge I.; Petits hIPs, laag of
klein graan, gerst en hewer 1. Da bid méteil, half
tarwe half rogge; Du blé noir, rouge of sarrasin,
boekweit. Du hid de l'iirquie, d' Espagne, d' Inde
of du maïs, turksch lanen; mats n. flu blé barBu,
gebaard koren, zorpzasd n. Do bId locular of
bear, spelt (épeautre) . Do blé de Mars, zomerkoren. Do IM dPiver, winterkoren. Du bid de
vacile , du Phi de bocuf of rné1arnpre , koetarwe, wild koren, wilde tarwe. Du Md nielld
of ergotë, brandkoren. - Se caclser dans un blé,
zich in ccie korenveld terse/sullen. - (Prov.) utre
pris comme dans on blé, in de val geloopen zijn,
islet sneer kunnen ouitsnappen. Bon champ semé,
bon blé rapporte, zoomen zaait, zoo men waait;
eens goede opvoeding draagt altijd later hare vruchten. II la battu comme Md vert, hij heeft hem
ongenadig afgerost. Manger son blé en herbe,
(le vert), zijn loon reeds vooruit of eer 't ver-

diend is vertiren. Par nuit tout blé semble farine,
des nachts zijn alle katten graauw. Crier famine

sur Un tas de blé, bij ten overvloed over gebrek
klagen. Cest du bid en grenier, dat is koren op
zolder, dat is zoo goed als gereed geld; dat laat
zich met voordeel bewaren.
S Blêehe of Blaiehe, adj. (fain. et injur.)
beleedigende rede, snoode lastertaal, heiligschenLaf, verwijfd, blooharfig. - Ook als subst. Un bi-,
nis f.
een
laf, karakterloos mensch, een oud wijf. - Poire
gdslasterinBlasphémer, V. n. Godiasteren,
gem uitspreken (uitbraken) godslaster ijk spreken, bi-, Z. BLET.
t Biéchir, V. ii. Lef, verwijfd, onmanneljk
vloeken, b 1 asp Is e os sir e n; - honende gesprekken
voeren, lasteven: Cast bi- que de parler ainsi de worden.
m. [Bot.] Soort van
IHeCIH1e , of Blène,
es
eet homme, 't is snoode ,lastertaal, dus van dien
man te spreken. - BLASPHEMER, V. a. Schenden, ont- varenkruid n.
Bleebropyre , in. [Mid] Vroegere naam der
eeren, lasteren: BI- Ie saint oom de Dieu, Gods
heiligen naam lasteren. 11 blasphèrne tout ce qu'il slepende zenuwkoorts f.
Bléconit, rn [Cuin.] Soort vase wollen stof.
ignore, hij spreekt met smaad en verachting van
Bled,m., Z. BLE.
alles, wat hij niet leent of verstaat.
Blède, t. [Bot.]. Z. BLETTE.— [H. n.] ZandIJ1asphénieux , - eu se. adj. Door Montaigne
kever in.
gebruikt voor 13IASPHEMATOIIIE.
t Bléer, V. a. [Agric.] Met koren bezaasjen.
Blastème, m. [Bot.] De plantenkiem f. Bleime, 1. [Vétér.] Ontsteking I. aan den hoef
[Méd.] Uitbarsting eener ziektestof aan de oppereens paards.
vlakte des ligchaams.
Blêine, adj. Bleek, vaal, kleurloos, doodsch,
Blastocarpe, M. [Bot.] Pruchtkiens f., naam
der ontwikkelde kiem, eer zij nog het zaadhuisje deluw (doorgaans alleen van 't gelaat gebezigd):
Avoirle teint, le visage bi-, eene vale gelaatskleur
verlaten heeft.
Blastoderme, ni. [U. a.] Kiem f. in 't ei, hebben. Etre bi- de frabeitr, bleek van schrik pijn.
Blémir, v. n. Blceh worden, verbleeken.
hanetred, hanetreî in. - Blastodermique, ad./.
moin de leur prétendue vérité.
Blaspheme, in. Godslastering f. ; - hoogst

)

t Jilémissernent, n. Bleekwording, verbice
king f.
Blémitif, ive, adj. Bleelemakenci.
Blende, 1. [Minér.] Blende f., natuurlijk zwaveizink a. - Blende charbonneuse , koolblende,
glanskool f., anthraciet n.
Blenne of Blennie, 1. [H. n. ] Sljmviseh,
rotvisch m. Bi- vivipare, moederaal m. Bi- galirite,
zeeleeuwerik m. (een visch).
Bleniiioïdes, f. pl. [FT. n.] Siijmvisschen m. p1.
Blennentérie, 1. [Mid.] Slijmvloed m., slijmiiie ontlasting f. van 't onderlijf.
JHeHnophthallnie, I. [MèL] Slijrniqe oogvloeijing f. - Bieiinophthaitnique, adj. Wat
daartoe behoort of betrekking heeft.
Blennopyrie, f. [Mid.] Siijmkoorts 1.
Blennorriiagie, 1. [Mid.] Scherpe vloeijing f.
uit de teeldeelen, druiper ni. - Biennorrhagique, adj. Wat die kwaal betreft.
-

Biennorrhée, f. [Mid.] Chronische slijmontlasting uit de teeldeelen. - Blennorrhéique,
adj. Wat die kwaal betreft.
Blenuoses, t. p1. [Mëd.] Slijmziekten f. p1., aandoeningen der slijmvliezen.

Blennothorax, t, [Mid.] Borstversl(jrninq f.
Bleuiiothorrhée, [Mid.] Oorvloed m., sljmvloeijing uit de ooren.
Blenniiréthrie, f. IMédi , z. BLENNO1IRHAGIE.
Biennurie, f. [Mid.] Het slijmwateren.
IHéphariqtie, adj. [Mid.] Wat de oogleden
betreft: Coiiyre b i-, ooglidzalf t.
Blépharite, t. [Mid.] Ooqlid -ontsteking t.
Iliépharophthairnie of Biépharotis f.
[Mid.] Ontsteking van het oog ende oogleden.
Blépharoplégie, [Mid .J Ooglidverlamming f.
Blépharoptose, f. [Mid.] Zakking t. van 't

bovenste ooglid.

Biépharospasme, m. ,[Méd.] Ooglidkramp t.
Blepliarotis, m., Z. BLEPHAROPHTITALMIE.
Blepharoxyste, m. Werktuig om de oogle-

den le koppen.

Bléreati, m. [H. fl], Z. BLAIREMJ.
Dtèsement, en. Het lispen.
Bléser, v. n. Lispen, scherpe letters als zacht

uitspreken.

Blésité, t. Lisping t., spraakgebrek, waarbij
men voor een' harden of scherpen medeklinker een'
zochten in de plaats stelt (zoodat men b. V. gerhe,
eheval uitspreekt, alsof er stond zerije, zevai).
Blessant, e, adj. Kwetsend. aanstooteljk, beleedigend, honend: Discours bi-, expression bi -e.
B1essé e, adj. (en part. passé van biesser)
Gewond, gekwetst, p e b le s s e e r d; geraakt, getroffen, beleedigd, gekrenkt. Avoir ie cerveau bi-,
'islet wel bij 't hoofd, bij de zinnenzijn. - BLESSE, ax
Gekwetste, gewonde; geblesseerde m.: Les
morts et les bi -s, de dooden en de gekwetsten.
Biesser, v. a. Kwetsen, wonden: Bi- dun coup
de tush, dun coup d'épie, dun coup de pierre,

dun coup de bâton, door eer geweerschot, een'
degenstoot, een' stokslag, een' steenworp eene wond
toebrenqen. - Bezeeren, knellen, prangen, drukken, pijn of ongemak veroorzaken: Ces souiiers me
biessent, die schoenen knellen mij, doen mij zeer;
Cette seiie biesse ie cheval, die zadel drukt het
paard. - ( fig.) Kwetsen, krenken, beleedigen, honen; een' onaangenamen indruk verwekken, ergeren,
mishagen, afkeer of walging inboezemen; benadeelen, schade doen. verongelijken: Ii ne faut iii- personne, men moet niemand beleedigen, krenken; Ce
propos ia biessé au vif, die scoorden hebben hem

diep gekrenkt, getroffen; Cette con d uite blesse

i'amitié, dat gedrag kwetst, beleedigt de vriendschap.
Les paroles déshonnètes biessent Ia pudeur, de
onbetamelijke woorden ergeren de eerbaarheid; Ces
scènes aifreuses biessent i'imagi
n ation, die afgrjseljke tooneelen werken onaangenaam of pijnlijk op
de verbeelding; Souvent ia virité biesse, de waarheld mishaagt dikwijls; Bi- i'honneur, ia réputation de qn.. iemands eer of goeden naam benadeelen; Ceia biesse mes intërêts, dat is schadelijk voor
(strijdig met) mijne belangen; Bi- ia mociestie, les
bienséances, Ia pureté de Ja langue, tegen de zedigiteid, de welvoegeljkheid, de zuiverheid der taal
zondigen. - BI- le coeur, het hart treffen, liefde
inboezemen. Bi- au coeur. in 't hart treffen, diep

grieven: Ses attraits oat blessé plus dun coeur,
hare bekoorlijkheden hebben meer dan een hart ge-
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troffen, liefde ingeboezemd; L'ingratitude de son
f115 ia biessé au coeur, de ondankbaarheid zijns
zoons heeft hem diep gegriefd. - (Proc.) Chacun
sait oh

ie Mt ie blesse, z. BâT. - SE BLESSER,

Zich kwetsen; zich bezeeren; - el/sander
kwetsen: Ii s'est biessd en tiran un coup de fusil,
en tombant, hij heeft zich bij 't afschieten van een
geweer gekwetst, door een' val bezeerd; IJs se sont
biessés inn l'autre, zij hebben elkander gekwetst.
C. pr.

- (fam.) On fait garder le li t h cette femme de
peur queue ne se biesse, men laat die vrouw het

bed houden, uit vrees dat zij anders vóór den tijd
bevallen zal. - ( fig.) Zich beleedigd achten, geraakt,
gekrenkt zijn, kwalijk nemen: Cette femme se biesse
trop aisément, die vrouw is al te ligt geraakt, beleediqd.

Blessir of Biettii-, v. n. Beursch worden, tot

verrotting overgaan (van ooft).

Blessissernent, m., Blettissitre of BIétissure, f. Beurschwording t., aanvankelijke verrotting van ooft.
Blessure, t. Wond, wonde, kwetsing, kwetsuur,
b I e s s u u r; bezeering, verwonding t.: Recevoir,
Guuiir, Panser une bi-, eene wond krijgen, genizen,
verbinden; Mourir dune bi-, aan eene wond sterven.
(fig.) Wonde, krenking, beleediging, verongelij
king f., boon, smaad, laster m.; diepe, geweldige
-

-

indruk m., levendige aandoening f.: Les bi -s faites

a i'amour-propre sont plus sensibles que les an-

tres, de wonden (beleedigingen, krenkingen) , die
men der eigenliefde toebrengt, zijn gevoeliger dam
de overige. L'amour fall de profondes bi -s dansles
coeurs, de liefde slaat diepe wonden (maakt diepe
indrukken, verwekt de levendigste aandoeningen)
in de harten. Rouvrir une bi-, eene wond weder
openrijten, vroegere smartelijke gewaarwordingen
weder vernieuwen.
Blestrisnie, in. [Mid.] Rusteloosheid t., woelen n. van zware zieken.
Iliet, te, adj. Beursch, buikziek, averrjp, al
te rijp: Un fruit blet, eene beursclse vrucht; Une

poire biette, eene beurscise peer; Les nèfies ne se
mangent que quand elies sont t)idftdS, de mispelen

worden eerst gegeten als zij half rot zijn.

Biétisseiiient, nl., Z. BLESSISSEMENT.
Biette, t. [Bo[.], Z. BETTE of POlE;
LE

ne/sam, meij er ilL

-,

ha-

Biettir, v. n., Z. BLESSIR.
Blettissure, t., z. ,BLESSISSEMENT.
Bletton, BI., Z. BETON.
Bleu, e, adj. Blaauw: Habit bi-. Yeux bi -s.
Teinture b]-e, Fleurs bi -es. - Men gebruikt het

ook, even als het nederd. woord, van de donkere
kleur, die d huid door kneuzing of bloedsoploop
nneemt: Son oeli est tout bi-, zijn oog is geheel
en al blaauw, hij heeft een blaauw oog. - Cordon
bi-, blaauw lint of band, breed lint, dat de ridders
van de Heilige-Geest-orde droegen; - naam van
die ridders zelven: Ii tItait cordon bi-, hij was ridder van de H.-G. -orde; - ( fi g. et fain.) Nous avons
pris un cordon bi-, wij hebben eene bekwame keukenmeid gehuurd. C'est un cordon bi-, 't is het
neusje van den zalm. - (fig. et ram.) Conte bi-,
sprookje, vertelseltje, oud-wijven-praatje n. —[Mii.]
Parti bi-, voormalige naam eener bende partijgangers, eene stroopbende. Aller en parti bi-, op
eene strooppartij uitgaan. - [Mar.] Officier bi-,
officier, dien een scheepskapitein aan zijn boord benoemt, om des noods voor een' hoogeren in de plaats
te treden, ook: een officier, die slechts voor éénen togt
in dienst is. - [ ]W id.] Maiadie bi-, blaauwziekte f.
- [Peint.] Cendres b] -es, bremerblaauw, mineraal
blaauw, een mengsel van kalk, zwavelzuren kalk
en koperoxijde -hydraat, dal veel bij 't schilderen
wordt gebizigd. - ( fi g. et fain.) Faire des coups
bi -s, vergeefsche pogingen doen, in de lucht schieten.
BLEU, m. Blaauw n., blaauwe kleur, blaauwe
verw t. BI- blanc, witblaauw; Bi- pale, bleekblaauw; BI- mourant, mafblaauw; Bi- terne, dof-

blaauw; BI- chair, helderblaauw, lichtblaauw; BIcéleste of Bi- de del, hemelsblaauw: Bi- cl'azur
of Bi- d'empois, lazuurblaauw (minder helder

dan /iemelsblaauw) ; Bi- toncë . donkerblaauw;
Bi- pourpré, purperblaauw; Bi- pers, groenblaauw, blaauwgroen; Bi- turquin, turksch blaauw,
donkerblaauw; BI- d'enfer of Bi- noirâtre, zwartblaauw. Bi- barbeau, korenblaauw - [Chim.J
Naam van eene menigte in aard verschillende
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blaauwe stoffen. Bi- anglais, engel.^rh blaan.n': BldePrusse, de Berlin, Pin ^\.^i.^•^•li, 1F'Ilijrhell blij i uu(';
B1- d'azur, blaauwsel (kobalt -oxyde met zand verglaasd); Bi- d'émail of smalte -bleu, smalt- of emaille.er-blaauw; Bi- de Saxe, Bi- de composition, Bi
Saksisch blaauw, compositie -blaauw,-enliqur,
vloeibaar blaauw (zwavelzure indigo); B1- de montagne, bergblaauw, koperazuur (blaauw koperzuur
zout); B1- d'outremer, ultramarijn -blaauw (dubbel

kiezelzuurzout van aluinaarde en soda, uit den
'lazuursteen bereid); BI- Guimet, Guimet-blaauw,
een door Guimet in 18,28 bereid kunst - ultramarijn;
Bi- de cobalt of B1- de Thénard, kobalt -ultramarijn, Thenardsblaauw; B1- Raymond, Bi- de France
or BI- prussiate, Raymond blaauw, fransch-blaauw,
prussiaat-blaauw, chemisch blaauw; B1- vapeur,

stoomblaauw; Bi- solide, echtblaauw, oplosbare indigo, karmijn- indigo. — [H. n.] Blaauwe haai m.
— [Blanchiss.] Passer le Tinge au bleu, de wasch
doorhalen (blaauwen). — [Cuts.] Mettre in poisson
au bleu, visch blaauw koken. — [H. mod.] Les
bleus, de blaauwen, naam, diende republikeinsche
soldaten in de oorlogen der Vendée van hunne
tegenpartij kregen; — ook de naam van de armen
in 't hospitaal la Trinité te Parijs.
Bleuátre, adj. Blaauwachtiq.
Blenet, m. [ EI. n.] Volksnaam van den européschen ijsvogel (martin-pêcheur) . —[Bot.] , z. BLUET.

ELO QITLR.

waarop men den vorm stoot om het suikerbrood te
doen loslaten; — klopblok, soort van pers der kunst
anderen. Bloc de plonlb, loodblok der-draijesn
graveurs, waarop het te gravéren stuk geplaatst
wordt. — [Mar.] Ezelshoofd n. (ook chouquet en
chouc geheeten). -- [Pauc.] Valkenstang f. —
Blokval f. om ratten te vangen (ook assommoir geheeten) . — Blok, waarin overtreders met de voeten
gesloten worden, stok m. — Bloc beteekent nog een
hoop, stapel m., eene verzameling van verschillende
dingen, vooral van onderscheiden koopwaren zamengenomen: Faire un bloc de marchandises, allerlei waren op een' hoop legden om in eens te verkoopen
EN BLOC , loc. adv. Bid den hoop, bij den
roes, in eens, voetstoots, over den hoop, ongeteld
(koopen of verkoopen) . Dezelfde beteekenis heeft en
bloc et en tas, waarvoor men vroeger zeide en bloc
et en tache, b. V. entreprendre un bátiment en bloc
et en tache, een gebouw aannemen te léveren voor
zekere som in eens, zonder afzonderlijke berékening
der bouwstoffen of dagtaak (tache) der werklieden.
.

-

Bloea;e, m• [Mac.] Vulsteenen, stopsteenen m.
pl., grof uin n. ter aanvulling 'lol? lediger ,r ^mire
in een metselw
erk (ook blocaille geler: -in . — ( [ in pr. j
Gekeerde letter f,, voorloopig in de Tiprats der nrttbrekende letter gezet. — [Billard] Het maken van
een' bal in regte lijn met forschen stoot.
Blocageux, euse, Bloeailleux, euse,

Blenette, f ., z. BLUEiTE.
Bleuette du Rhin, f. [Corn.] Geringe wol-

adj. Vol grof steenpuin; uit grof steengruis za mess-

Bleueur, m. [Tech.] Staalblaauwer m., naam
van den werkman, die in de naalden fabrjken den
blaauwen glans aan 't beneden deel der naalden geeft.
Bleni, e, adj. (en part. passé van bleuir)
Blaauw gemaakt, blaauw geworden, blaauw: Des
doigts bleuis par le froid, vingers, blaauw van

Bloeailleux, euse, adj., z. BLOCAGEU)..
Biochet, m. [Charp.] Steekbalk m., steele-

ten stof uit Duitschland.

koude.

Bleuir, v. a. Blaauw maken, doen blaauw
worden, blaauwen: B1- de lacier, staal blaauw
doen aanloopen - BLEUIB , V. n. Blaauw worden:
Lacier commence a bl-, het staal begint blaauw
te worden. — SE BLEUIR, v. pr. Zich blaauw maken: Je me suis bleui en touchant cette étoffe, ik
heb mij door 't aanraken van die stof blaauw ge .

maakt.

Blenissage, Bleuissernent, m. Blaauw -

wording f.

Blenissant, e, adj. Blaauwend, blaauw-

wen-dend.

Bleuissoir, m. [Tech.] Blaauwijzer n., een

horlogiemakers- gereedschap, waarop stalen plaatjes
blaauw gegloeid worden.
Bleu-nnanteau, m. [H. n.] Volksnaam van
de mantelmeeuw (goëland) (Plur. Des bleus -man-

teaux.)
Bliau, m., Rok of jas m. uit den ouden tijd.
Blin, m. [Mar.] Hout om de zijde te scheren.
- z. ook BELIN.
Blindage, m. [Fort.] Het blindéren; — blindéring f., blindeerwerk n. — [Mar.] Het dekken

van een schip met oud kabeltouw tegen de uitwerking der bommen.
Blinde, f. [Fort.] Blindéring f., blind n., spaan
-schewandm.
Blinde, e, adj. (en part. passé van blinder)
Batterie bl-e, geblindeerde batterij f.
Blinder, v. a. [Fort.] Blindéren, van blindéringen of spaansche wanden voorzien (eene loopgraaf, een kruidmagazijn, hospitaal enz.), om de
uitwerking der v ij andelij ke bommen en - houwitsers
te vermijden. --- [Mar.] Rammen, een scheepsdek
door opgelegd oud kabeltouw en andere voorwerpen
tegen de werking der vijandelijke bommen beveiligen. Blinder les sabords, de poorten open of toe
rammen. Blinder un vaisseau, .een schip van sta
rammen. - SE BLINDER, v. pr. Zich door blin--pel
déringen dekken.
Blindes, f. pl. [Mar.] Stukken oud kabeltouw;
- z. ook BLINDE.

Bliner, v. a. [Mar.] Rammen, met het ramblok werken.
Bloc, m. (pr. blok) Blok n., klomp m., groot

onbewerkt stuk van eene zware en harde stof, zoo
als steen, marmer, ijzer. B- d'échantillon, monsterblok, zoo als 't in de steengroef naar 't voorschrift gehouwen is. [Tech.] Bruineerblok der verquitters; -- houten blok der suikerra nadeurs,

gesteld.

Blocaille, f ., z. BLOCAGE.

plank f.

Blocus, m. [Mil.] Insluiting, omsingeling, be
renning f. eener vesting, b 1 o k k é r i n g, b l o kk a d e f. Faire le bl- dune place, eene vesting insluiten. Changer le siége en bl-, het beleg in eene
enkele insluiting veranderen. Lever le bl-, de blokkade opbreken.
Blond, e, adj. Blond, blank van gelaat en
geelachtig van haar; blondharig, lichtharig. Des
cheveux bl-s, une barbe bl-e, blond haar, een blonde
baard. — Une beaute bl-e, eene blonde schoone;
Un homme bl-, een blond man. — Du Tin bi -, blond
vlas; Un rót bl-, une friture bl-e, een lichtbruin
gebraad, baksel. (poét.) De b i -s épis, gele, goudgele
korenaren. La bl-e Cérès, Le bl- Phébus, de blonde,
blondlokkige Ceres, de blonde Phebus. — (Prov. et
fam.) I1 est délicat et bi -, hij is verwijfd, vertroeteld, hij kan niets verdragen; ook: hij wil altijd
wat bijzonders hebben, niets is hem goed genoe c^
Il est b1- comme un bassin, hij is bij uitstek blond,
witblond. — Ook als subst. gebézigd: Un blond,
Une blonde, een blond man, Bene blonde vrouw of
een blond meisje. — (Prov. et fam.) Courtiser la
Brune at la bl-e, aan alle schoonera zonder ouderscheid zijn hof maken. C'est sa bl-e, 't is zijn
liefje. (iron.) C'est un bl- d'Egypte, hij is blond
als een Egyptenaar (zeer' zwart van haar) —
BLOND m ., de blonde kleur f., het blond. B1- een
aschblond, grijsblond; B1- doré, goudblond,-dré,
goudgeel; BI- de filasse, vlasblond; BI- ardent, rosachtig blond, rosgeel. — Avoir les cheveux dun
beau bl-, fraai blond haar hebben.
Blonde, f. 1Com.] Fijne zijden of garen kant f.
Blondelet, te, adj. (verklw. van blond) Lief
blond, blondjes.
Blondeer, f. Blondheid f.
Blondier, m., -ière, f. Blondes- werker m.,
blondes-werkster f.
Blondin, m., e, f. Blonde m. en f., een blond
man of jongman, eene blonde vrouw of blond
meisje, eene b 1 o n d i n e. — (fig. et fam.) Un Nondin, een saletjonker.
t Blondir, V. n. Blond, geel worden: Les épis
blondissent, de aren worden geel. — t Blondissant, e, adj. Geelwordend: Les épis bl-s.
ï Blondoyement, m. Het geel of blond worden.
-

% Blondoyer, v. n., z. BLONDIR.
Bloqué, e, adj. (en part passé van bloquer)
Ingesloten, omsingeld, geblokkeerd: Une place
bl-e. — Het wordt als subst. m. gebruikt in 't bel
Un blo ué, een regtuit en met forschen-jartspel:
stoot gemaakte of te maken bal. I1 eient de manquer ce bl- Si facile, die gemakkelijke b 1 o q u é is

hem daar mislukt.
Bloquer, V. a. [Mil.] Alle toegangen ems'

ELOSSIR
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tad of vesting met troepen of oorlogsehepen
10
bezet
Liobance of Bobancier, rn Trotschaard,
ten, insluiten, omsingelen, berennen, b k le é ren. verwaand snensch m.
- [Mac.] Met steengruis of puin aanvullen of
Bobart, m. [Bot.] Bobartgras n. - Ook z. v. a.
volwerpn. - [Irnpr.] Gekeerde letters in den BOUFFON.
vorm zetten, om die later voor de gevorderde letBobêche, 1. hoedje, dopje n. der kandelacurs;
ters te verwisselen. - [ Billard] Een' bal met for- kandelaarspijp 1., bovendeel eens kandelaars, wanschen stoot reqtuit maken (in een' der zakken wer- neer dat een' rand heeft als het losse hoedje. pen), b 1 a t; Ie é r e n. Ook zonder vooïweep gebezigd; [Tech.] Oplegstaal n. voor de scheermessen. Cotta blouse ne 1)loque pas, in dien zak kan men [Thékt.] Potsenmaker, pajas m. (naar den naam
(den bal) niet blokkéren. - [Mar.] De ruimte tus- van een' vermaarden parjschen arlekijn).
reken de scheepsbekleedsels met teer en koehaar aanBobelin, in, . Z. BRODEQUIN.,
vullen. - SE BLOQUER, V. pr. Ingesloten, geblokeerd
Bobille of Bobine, 1. [Epingl.] Houten eiworden. - [Fauc.] Zweven, zonder te klapwieken, under n. om eene ijzeren spil, die met eene kruk
als op de tue/it han( en (z. v. a. planer).
wordt omgedraaid.
Blossir, Blossissemeut, z. BLESSIR, BLESBobine, f. Klos ni. om garen, zijde, katoen,
SISSEMENT.
metaaldraad enz. op te winden, garenklos, zijdeBlot, m. [Mar.] Log f. , werktuig om de vaart van klos, katoenklos, weversspoel t. Du fl1 en b-, kloseen' schip te meten. - [Fauc.] Stang of kruk t., jesqaren fl.; - z. ook BOBILLE 1.
waarop de valk rust.
Bobiner, v. a. Opklossen, op klossen winden;
Blotti,e, adj. (enpart. passé van blottir) Neir- spoelen. B- du ill, du coton, garen, katoen op klosgeliuvkt, digt ineen gedoken.
sen winden. Doorgaans zonder voorwerp gebezigd:
Blottir, v. a. (als zoodanig niet in gebruik).— Ouvrière qui bobine.
SE BLOTTIR, V. pr. lvederhurken, dipt ineen gedoBobinette, f. (verklw. van bobine) Klorje,
ken zijn, zich ineen dringen, nederduiken (van men- garenklosje n. - Houten klink t. als voormalige
when en dieren.)
deursluiting.
Blouse, t. Biljartzakje n. Les Pl -s des quatre
Ilobineuse, 1. [Tech.] Garenwindster, spoelcoins, de vier hoekzakken; Les deux bi -s du milieu, ster t.
de beide middelzakken. Cette Pl- tire of attire, die
Bobinière, t. Bovendeel van 't voormalig goudzak trekt. Sauver ciuq, quatre, trois bi -s, slechts spinnersrad, dat als klos of spoel diende.
op één' zak, op twee, drie zakken spelen. - Kiel m.,
Bobo, m. (woord uit de kindertaal) Zeer a.,
mans over/deed van lijnwaad in den vorm van een geringe pijn t. Faire b-, zeer doen.
hemd, voermanskiel, boerenkiel 111.; in 't algemeen
Bobos, m. [H. a.] Groote boa, t. der Pkilippsjiwn.
elk overkleed, dat dien vorm heeft.
Bobtic, nl., Z. BOBAC.
Blouser, v. a. [Billard] In den zak stooten,
13
Boeage, Hi. [Poés.] 'Boscisje a. boschaacije 1.,
waken (den bal). BI- son acIversaire, partij's bal di belommerde plaats t.
maken. - ( fig. et fam.) Bedriegen, beet hebben, beBocager, cure, adj. [Poés.] Wat de bosschen
dotten: C'est ce qui ma Planed, dat heeftme ge- bewoont, tot de bosschen behoort: INymphes b-ères,
fopt. - SE BLOUSER, v. pr. Verloopen, zijn' eigen boschnimfen; Dieu b-s, boschgoden.
bal in den zak stooten. - (fig. etfam.) Zich bedrieBoeal, m. Bokaal f. , groote drinkbeker, hangen, zich vergissen, zich verzien, een' bok schieten. sebeker n. - Wijdbuikige flesch of vaas f. met karBloiisse, 1. [Tech.] Wol 1., die te kort is om ten en wijden hals, confituur -/lesch t. - Met water
gekaard te worden.
gevulde kristallen bol m. op een' voet, ter versterBhiet,Blenet, 111. [Bot.] Blaasewe korenbloemf. king van 't licht bij verschillenden kunstarbeid.,
(Ook aubifoin, barbeau, jacée des Plés, casse -lunet licht/lesch t. - Mondstuk n. aan blaasinstrumengeheeten). - [H. n.] Blaauwe brazili--I,esblavéo ten (doorgaans embouchure ge/weten). (Plur. Des
aanscheprachtnsees f.; —naam eener wit en blaauw bocals.)
gevlekte slang 1.
Bocambre, m. [Tech.], z.v.a. BOCA1ID.
Bluette, f. Flaauwe vonk f., vonkje n. II na
Jiocarnell e of Bocamile, t. [H. a.] Sar faut qu'une Pl- pour causer un incendie , er is dinische wezel in.
maar een vonkje noodig om brand te veroorzaken.
Boeane, t. Bokan-dans m., zekere statige clans
(fig.) Ii y a quelques Pl -s d'esprit clans eet (door den dansmeester Bacon uitgevonden).
ouvrage, er zijn eeniqe sporen ofvoulujes van geest
Bocard, Boeainbre, m. [Métall.] Stampin dat werk. —[Litt.] Geestig werkje of geschriftje, werk a., stampmolen m. ter vergruizing van den
luimig tooneelstukje n., klucht t., aardig ontwik erts, eer hij gesmolten wordt.
keldegedachte 1.. Ii ''ci lo(jl'i' acII,.',,a(,l ,iuiakt.
Bocardage, in. [Métall.] Het ertsstampen.
- [Fl. ii.] Z. !IN'I'AI)E. - [ Cwu.] BI- (lU ithin,
Ilocardé, e, adj. (en part. passé van bocar
geringe duitsche wol.
der) Gestampt, vergruisd: Mine b-e, gestampte erts.
Blutage, m. [Tech.] Het builen, zeven met
Bocarder . V. a. [Métall.] Stampen: B- la
den buil.
mine, den erts stampen, onder 't stampwerk ,verBinté, e, adj. (en part. passé van Muter) Ge- gruizen.
build: Farina bl-e.
Bocardo, m. [Log.] Zekere soort van sluitBluteaii of lihitoir, in. [Tech.] Meelbuil, rede f.
buil m. (der bakkers); - I3LUTEAU In. [Tech.]
Bocas, m. [Com.] Katoenen stof t. van SasWollen afdroogdoek m. der zeemtouwers. - Naam rotte. - [Mus.] Mondstuk a.
der gravure of print op den omslag van ieder spel
Bocassin , Boneassin , m. [Corn .]
kaarten.
glansde katoenen doeken in. p1. ui t Armenia en
Bluter, V. a. Puilen, doorbuilen, het meel door Perzië; - katoenen doek a. tot voering.
middel van den buil zeven.
Boehet, m. [Pharm.] Tweede afkooksel fluit
Binterie, t. Builzolder m., builkamer f., ver- zweetdrijvend hout.
trek, waar de buidel staat; - ook de buidelkast f.
Iloehir, m. [H n.] Soort van egyptische slang 1.
Blutoir, In. [Tech.] Z. BLUTEAIJ. - PaardeniJoequet, a. [Bias.] Speerjzer n.
haren zeef f. der geelkoperwerkers, waarin zij den
Boddai-t, m. [H. n.] Boddaert, indische visch
tot poeder gebragten kalainijn zeven.
van 't grondel geslacht (naar den nederl.,naturcth.st
Bo, m. z. B011E.
Boddaert aldus geheeten).
Boa, M. [ 11. I) ] Reuzenslang, boa 1. Le boa
Bodée, t. [Tech.] Ovenbankt. der glasblazers.
constricteur, de gemeene reuzenslang, afgodsslang,
Liodernerie, t., Z. BoaiEiuE.
koningsslang ook boa devin en boa empereur geBodine, t. [Mar.] Naam der kiel in NorinandW.
lieeten) , - Lang en smal bont- ofpelswerk als winIJodinerie, t. z. BOMERIE.
terdragt om den hals der dames, halsbont n., b o a f.
Bodinure of Boiidiiiire, t. [Mar.] Anker- [Méd.] Naam van zeker uitslag van roode vlek- voering t., touw, waarmede de ankerring omwoeld is.
ken in 't geloot: zn'ellig t. ten gevolge van een' te
Bodrat, m. [Com.] Naam eener stof, d ie in
langen mo,'.\l. - 1\itii.] Zekere runderkwaal t. Egypte en geheel de Levant gemaakt wordt.
Boabab, M. [BI.]. -. BAOBAB.
Jiodritehe, f., Z. BAUDRUCHE.
]B oage in. [b a:. 1.ris 1 . 1 Belasting 1. op deploeg
Boiisse, ]B oesle of Gratte-bosse, Grat
ossen; - /u'(',,uli('i,.\l t, iiet ossen.
te -boësse, t. [Tech.] Krasborstel, kretsborstelm.
Bobae, Bobagne, Bobaqiie of Bobuc, (der kunstwerkers in metalen).
111. [EI. n.] Soort van noordsche of russische marBoësser, V. a. [Tech.) Met tien krasborstel
mot t.; - aard/was m. van Zuid-Amerika.
schoonmaken, reinigen.
-

-

-
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Boeuf, m. (pi'. beuf, in 't rneerv. beu) Os,
Boler of B oyer, m. Verfranschte vorm van
ter voorttélinq ongeschikt gemaakte stier; - in 't nederd. boeijer m., een bekend zeilvaartuig.
ruimere beteekenis, rund, stuk rundvee n. Boeuf
Boire,v. a.etn. Drinken. B- dans un verre, dans
musqué , bisamstier flL Un b- de labour, een une tasse, dans le creux de sa main, uit een glas, uit
ploegos. Un joug , attelage , troupeau de b-s, een kopje, uit zijne holle hand drinken. B- un coup,
een juk, span kudde ossen. La meuglement, mugis een' teug drinken. B- en: un coup, in eens, in eenen
sement dun b-, 't gebulk, geloei van een' os. (/1g. slok, in een' teug uitdrinken. B- a petits coups,
et farn.) 11 est gros comme un b- of c'est un 1-, met kleine teugen drinken, uitleppen, uillepperen.
Un gros b-, 't is een os van een' vent, een log en B- a grands coups, a long traits, met groote teuzwaar rnenscls. Cest un b- pour le travail, of en- qen drinken, ingulpen. B- une santé, B- a qn., Bliet: C'estun Ij-, 't is een werkezel, een onvermoeid a la santé de qn., eene gezondheid drinken, op iearbeider. Etre lourd comma un b-, dom als een os mands gezondheid drinken, eenen toast instellen.
zijn. (Pray.) Mettre la charrue devaut les b-s, de Je boirai a Vos inclinations, a votre prompt retour,
paarden achter den wagen (de ossen achter den a votre heureux voyage, ik zal op de gezondheid
ploeg) spannen. Je ne lui ai dit oeuf al b-, Ik heb hem van die u dierbaar zijn, op uwe spoedige teruggeen enkel kwaad woord gegeven. Donner un oeuf komst, op uwe gelukkige reis drinken. B- au repour avoir Un lj, een' spiering uitwerpen om een' tour de qn. beteekent ook: Drinken om zich over
kabeljaauw te vangen. Au pauvre un oeuf vaut iemands terugkomst te verheugen. B- a Ia ronde, in
Un IF, voor den arme is reeds eene kleine gave van 't rond, de een na den ander drinken. Donner pour
veel waarde. On bolt sur un oeuf comme sur un boire, eene fooi, een drinkgeld geven. Donner a b-,
b-, een dronk smaakt overal goed bij. On a beau een wijnhuis, bierhuis, kroeg houden. (ellipt.) A
mener Ie b- a l'eau si1 na soif, 't is vergeefs ge- boire schenk in1 geef mij te drinken! Da yin prompt
fluit, als '1 P"'1 air! Vissen wil. 11 est de la pa- a wijn, dien men spoedig moet drinken, dien
roisse de Saint- Pierre aux b-s , Ii est le patron men niet bewaren kan. Chanson a boire, drinklied n.
des grosses bites, hij is zoo dom als een os. Avoir B- a sa soil, slechts drinken, als men dorst heeft.
lage dun b-, zestien tot achttien jaar oud zijn. B- so sodl, tout son soul, zijn genoegen, ruim zijn
Le boeuf gras (pr. beu) , de vette os, gilde-os, genoegen drinken. B- bien, B- sec, B- d' autant,
karnevals- of vastenavonds-os (dien de siaqters tij- veel,duchtig drinken. B- comme un trou, comme une
dens de laatste dagen van 't karneval in alle staatsie éponge, comme un templier, un sonneur, Un thandoor de stad leiden). - BOEUF, ifi. Ossenvleesch, tre, un polonais, B- a ventre déhoutonnd, a tire
rundvleesch n. Du b- rôti , bouilli, fumé, gebraden, larigot of larigaud, zuipen, onmatig veel drinken,
gekookt, gerookt vleesch; Du b- salé, pekelvleesch; zuipen als een tempelier. B- rasade of une rasade,
Du b- a Ia mode, gestoofd (in zijn eigen sap ge- B- un rougebord, een vol glas, een boordevolletje
srnoord )vleesch. (/1g. et fam.) Cyst la pièce de b-, drinken; B- It rouges bords, met volle glazen dnadat is aliedaaqsche kost, dat komt ons alle dag ken. B- un doigt de yin, een teugje, een vingerweir: Ook: dat is 't paterstukje, het beste (onder hoedje wijn gebruiken. B- le petit doigt, le petit
vele gelijksoortige voorwerpen) . - [ Tech.] Werk- coup, eene kleine verheugenis drinken (in goed geman, die in de zoutwerken het zout aanvoert, den zeschap iets meer dan gewoonlijk drinken). Quand
oven stookt en andere soortgelijke diensten doet.— boirons-nous ensemble? wanneer zullen wij zamen
[Mar.] Soort van vischschuit in de Micidellandsche een glas wijn drinken, met elkaar eten en drinken?
zee, ook tot kustvaart gebézigd. - [li. n. ] Sterre- Je des ai fait b- ensemble, ik heb hun zamen doen
kijker m., zekere visch; - Naam van verscheiden vo- drinken, 't geschil doen afdrinken, ik heb hen vergels. - [Pêclse] Groot net met fijne mazen, dat door zoend. Je boirais la roer et les poissons, 'k zou de
zee wel kunnen leeg drinken, ik smacht van dorst.
twee zeilschuiten wordt voortgetrokken. [H. n.
B- mann of b- de mer, naam van 't rivierpaard. Boner b- les chevaux, les troupeaux, de paarden,
de zeekoe, het zeekalf en andere dieren van 't rob- de kudden naar het wed, naar de drinkplaats brenbenqeslacht. - B- des marins, volksnaam van den gen of drijven. (Peon. et Loc.prov.) Qui bon l'achète,
lion le bolt, Z. ACHETER. B- le yin du marché, een'
roerdomp (butor).
Boghei, Bogiiè, m. Soort van open cabri- koop, eene overeenkomst met een glas beklinken.
B- le sin de l'étrier, Ie coup de l'étrier, eenglaasje
oletf.
Bogne, m. [H. n.] Ossenoog n., een visch der aan de valreep drinken, een glas tot afscheid drinMiddellandsche zee.— BOGUE, t. Kasta'nje-bolster rn. ken. Ii ny a pas de l'eau a b-, er is niets daarbij
Bogiette, f. [Agric.] Een der volksnamen van te winnen, te verdienen. Ii y a a Is- et a manger,
de zaak heeft twee handvatten; zij kan goed en
de boekweit.
Bohé, Bohea of Bo, rn [Corn.] Theeboei, slecht uitvallen, zij heeft haar voor en tegen. Puiszwarte thee van Canton. — Ook als adj. D thu houd. que le yin est tiré, ii faut le b-, nu de pot te vuur
Bohè m e, Bohémien, ne, adj. Boheeossch.- is, moet hij gekookt worden; nu er a gezegd is,moet er
Ook als subst.: Un Bohème of Bohémien, een Bo- ook h gezegd worden. A petit manger bien Is-, heeft
hemer, Une Bohème of Bohémienne, eene boheem- men weinig te eten, dan drinkt men des te meer.
sclze vrouw, een boheemsch meisje. (Bohème is in Ii en a plus bu que je ne lui en al versë, hij heeft
deze beteekenissen verkieslijk boven Bohémien, daar te diep in 't glaasje gekeken. On no saurait faire
dit laatste meestal in onqunstigen zin wordt ge- h- un hoe s' 11 na soil, Z. âNE. C'est Ia mer a b-,
bruikt.) - Le Bohème, de boheemsche taal. - Bo- dat is eene hoogst moeijeljke , schier onmogelijke
H EMIES of BOHEMES, M. p1. Bohemers, naam, (lien zaak. Ce nest pas Ia mer a boire, de zaak is zoo
men in Frankrijk geeft aan het uit Hindostan af- moeijeljk niet. - (/1g.) B- le calico, den kelk, den
komstig en nog ten deele rondzwervend menschen- bitteren kelk ledigen, zich getroosten te doen of
ras, dat wij Heidens noemen, en dat zich veelal te lijden, wat niet te beletten is. B- le calicejusqu'b
bezig houdt met bidden en stelen, waarzeggen, la lie, den kelk tot op den droesem ledigen, eene
paardentemmen, korfvlechten en dergl. : Un bohé- ramp, eene vernedering, eene zielesmart in al hare
mien rn, Une -no f., Un of Une botième, m. et t. uitgebreidheid ondergaan. B- la job a pleine coupe,
een heiden, landlooper, waarzegqer ip., eene heldin, (le vreugde volop genieten. B- un affront, eene belandloopster, waarzegster 1. - ( fig.) Foi de bohème, leediging met gelatenheid verdragen. Qui a fait la
dieven- of spitsboeventrouw f. C'est une maison faute (Ia sottise) Ia bolt, wie de fout (de dwaasheid)
de bohème, 't is een hoogst wanordelijk huishou- begaat, moet en voor boeten, of (in depiatte volksden. Vivre comme un bohème, als een heiden le- taal) wie zijn gat b,'Uo'lt, noel op di bliien zitten. Bven, een liederlijk, zwervend leven leiden. C'est le Styx, dood, o,'ei'lel'n :jje. ie ljoirui après vous,
10E
- 110beteekent
une bohémienne, une vraie b-, 't is een listig, sluw ik zal langer leven thin jij.
wijf; ook 't is eene ligtekooi. (di deze uitdrukkin- dikwijls reeds op zich zelf zooveel als: overmatig
verslaafd zijn :Cet
den
drank
drinken,
zuipen,
aan
gen zijn verouderd.) - [ii. mod.] Les Bohémiens,
Les frères boh é miens, de boheemsche broeders, de ouvrier bolt, est sujet a b-, die werkman is aan
den drank, drinkt dikwijls te veel. (Prov.) On no
moravische broeders, hernhutters.
Iloïartl, m. [Com.] Soort van kandberrie f.- saurait Si peu b- qu'on no sen sento, wie te veel
drinkt, begaat altijd de eene of andere dwaasheid;
BO1AISD, BOIAR 0fB0YAIW, Im Bojaar, adellijk grondbezitter, vrijheer, magnaat in vele slavonische lan- men merkt het ligt, als iemand wat te veel yedronden; - voormalige titel van de geheimraden der ken heeft. Qui a bu boira, een dronkaard is onverbéterljk; eene ingewortelde gewoonte laat zich
russische czars.
Bole, f. [Corn] Baai t., eene bekende wollen stof. niet meer uitroe/jen. - BOIIIE wordt nog van sommige zaken gebizigd: Ce papier bolt, dat papier
- [Mar.] Boei, ankerboei f. baken n. of ton. t.
,
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vinden, niemand te huis treffen. Ii est plus malheureux quo Ie bois du foyer, alle slagen vallen op
comme on imprimeur, hij zuipt als een tempelier. hem, hij is een ongeluksvogel. Ii a an visage de bLa terre boit l'eau, de grond trekt het water in. flotté, hij ziet er bleek en ontdaan uit. Ii nest feu
[Tech.] Faire b- Un cuir, wie peau, een stuk le- que de gros b-, krachtige middelen werken het best.
der, eene huid te wee/sen zetten, met water laten II nest feu que de bois vert, met wakkerjong volk
doortrekken. [Contur.] Faire Ii- one étolfe, an slaagt men 't best. Cost la force flu b-, dat i.e 't geourlet, een' stal onder 'I naaijen niet strak hou- volg van de onbezonnenheid der jeugd. On verra de
den, een' zoom ruim aanzetten. - [ Man.] Cheval quel b- je me chaulfe, men zal zien, wat ik in 't
qui bait dans son blanc, Z. BLANC. La bride holt, schild voer; ik zal toonen, wie ik ben, met wien men
Ie cheval bolt la bride, het gebit zit te hoog. - te doen heeft. II ne faut pas mettre le doigt entre
Ce fossé bait en rivière, die gracht krijgt haar Ie b- et l'ecorce, men moet niet tusschen man en
water uit de rivier. - SE BOIRE, v. pr. Gedronken vrouw spreken; met de geschillen van naauw verworden: Un yin qui se holt au dessert, een wijn, bonden personen moet men zich niet bemoejen. Ii
nest b- si vert qui no s'allume, Z. ALLTJaIER. Nul
dien men bij 't naqeregt drinkt.
110115E, M. Het drinken, de drank m.: Apprêter, ii- sans ecoree, geen lief zonder leed, geen rozen
Apporter a qn. son 13- et son manger, iemands zonder doornen. Charger an homme de Jj-, iemand
eten en drinken klaar maken, aanbrengen. (fig. cl stokslagen geven. Fricasser les écuelles de b-, zich
lam.) Ii en perd, Ii en oublie le 13- et le manger, met het geringe overschot van zijn doorgebragt verhij vergeet er eten en drinken door, hij laat er eten mogen behelpen. - vois, in. Bosch, woud m.: Uit
en drinken voor staan. - Gemeenschap 1., die mj- b- de chimes, de hêtres, de sapins, de cèdres, een
vers, slooten enz. met eene rivier hebben. Naam eiken-, beuken-, dennen-, cederbosch. Un b- de haute
futaie, een bosch van oude hoogstammige boomen;
der kleine inhammen, die de Loire maakt.
Bols, m. Hout. Da 1j vert, see, dur, blanc, Un b- de demi-futaie (de haut revenu), een bosch
mou, pourri, veiné, groen of nat, droog, hard, wit, van half gewassen hoog hout, van boomen tusschen
zacht, verrot, geaderd hout. Du b- de chêne, de 0 en 60 jaar. Un b- a faucillon, een kreupelbosch.
liêtre, de sapin , de sapin blanc, de frène, de saaie, La lisière dun b-, de zoom, rand van een' bosch.
d'aune, de cèdre, eiken-, beuken-, dennen-, vuren-, Un pays de b-, een woudrijk land, boschland. En
esschen-, wilgen-, elzen-, cederhout. Da b- a bá- plein b-, midden in een bosch. Un bouquet de b-,
tir of de construction, da bois de sciage, de char- eene groep van hoogstammige boomen. B- cornronnage, de chauffage of a brûler ,, de corde, munaux, m. pl., gemeente-bosschen. Un garde-bois,
de rondin , de compte of de moule , bouw- of een boschwachter. L'homme des b-, de boschmensch
timmerhout, zaaghout, wagenmakershout, brand- (volksnaam van den orang-oetang en andere groote
hout, vaamhout, knuppelhout, telhout of talhout. apen) . (poit.) Les hôtes des b-, de wouddieren, inz.
Du b- de merrain, wagenschot, duighout, paneel- de vogels. [Chas.] Faire le b-, een bosch met den
hout; Du b- mort, dood hout, dor hout; Da speurhond alloopen om 't wild op te stooten. (Prov.)
mort b-, hout van weinig waarde; Du b- abougri of La faim chasse le loup hors da b-, fait sortir le
abougri, onderblijvend hout; Da b- en état, hout op loup da 1)-, de honger drijft den wolf uit het bosch,
den stam, stamhout. Du b- chablis, chablé of versé, honger maakt trage handen rap: ion! Gil luiden;
afgewaaid hout; Du b- combugd, ingewaterd hout; armoede zoekt list. Qui a pear des lenilles naille
Du b- de démoiition, sloophout, afbraak; Du b- au b-, wie bang voor 't verdrinken is, moet uit het
Ilotté, gewaterd hout, viothout; Du b- gaucili of water blijven; wie 't gevaar vreest, moet het verdéversé, wanhout, dat niet haaks is; Du b- gélif, mijden. Aller au b- sans cognée, zonder bijl in 't
splinterig hout; Du b- lavé, glad behakt hout: Du bosch gaan: 't noodzakelijkste vergeten. Avoir lootl
b- qui a des loupes, kwasterig hout; Du h- de mail, au b-, een oog in 't zeil houden, op zijne zaken
hout, dat op zijne lengte tot de helft is doorgezaagd; letten. Cast un b- que cette maison, in dat huis
Du b- méplat, hout, dat breeder is dan dik; Du wordt gestolen als in 't woud. - - wis, m.
b- de rëi:ut, afgekeurd hout; Du b- refait, haaks ge- Boom m., hout n., schors f. , bast m., algemeene naam
schaafdhout; Du b- sur le retour, hout, dat ten einde van eene groote tnenigle boomen, struiken en heesters
van zijnen groei is; Du h- rouge, spinthout, vurig en van hun hout of hunne schors, met achtervoehout; Du 1)- roulé, ontijdig gehakt hout; Du b- ging van een of meer woorden ter aanduiding van
sam, goed, gaaf hout; Du b- de scie, gezaagd hout, hun vaderland, hunne wezenlijke of veronderstelde
zaagdeelen; Du b- qui se tourmente, al te groen eigenschappen, hun gebruik of hunne overeenkomst
hout; Du b- vermouiu , wormstekig, vervuurd met een of ander voorwerp: B- a aiguilles, naaldhout; Du b- vif, groen hout; Du b- en conies, ge- hout (met sinallepuntige bladeren). B- P baguettes,
bost hout; Du b- en tas, gestapeld hout; Du b- boomen met lange regluitschietende loten; ook de
taillis , hakhout, kaphout, kapbosch, schaarhout; naam van twee harsboomen van Cayenne en van
Du b- gisant, afgehakt hout, geveld hout. Du een' sebesten- of borstbezieboom op St. Domingo. BI)- bombé of bouge , krom gegroeid hout; Du b- a balai, bezemhout (berk, brem, heide). B- a Impvolant, viothout; Du b- neuf, niet-gevlot hout; Du b- tiste, St.-Janskruid. B- it barraques of chigomier,
canard of fondrier, zinkhout; Du b- flottant, drijf— eene soort van mirtestruile, welks buigzame takken
hout. Du b- en grume, hout in de schors, onbehakt en bladen op Haïti en in Guiana tot hutbedekking
hout; B- d'équarrissage of carré, vierkant behakt dienen. B- a harrique, vathout. B- it calumet, pijhout; D b- de refend of de fente, kloofhout. Un train penhout, eene soort van Euphorbia, van welker
de b-, een houtvlot. Jeter du b- a bûche perdue, dunne takken men pjpenroeren maakt. - B- it ena Hot perdu, a bols perdu, geveldhout in 't water chon, varkenshout, volksnaam van verscheiden
werpen, opdat de stroom het voere naar de plaats, harsachtige boomen en struiken. B- it flambeau,
waar het geladen of tot vlotten vereenigd moet fakkelhout, planten, welker harsig hout als fakkels
worden. Couper da h-, hout vellen. On doit éla- dient. B- amer, bitter/tout. B- a pians, pianhout
guer les arbres qui poussent trop de b-, men moet (waarvan de bladeren tot genezing der pians of omede boomen, die te veel jong hout schieten, uitdun- rikaansche venuskwalen dienen).B- it poudre, kruidnen. - (Loc. [am. et prov.) Ii nest pasgénéral, hout (dat tot vervaardiging van buskruid dient).
ministre, etc., mais ii est du b- dont on les fait, B- bambou, batnboesriet. B- ban, de sebestenboons
hij is geen generaal, minister, enz., maar hij bezit van Haïti. B- bénit, palmhout. B- benolt, atlasde noodige verdiensten, de vereischte talenten om hout, satijnhout, meubelhout. B- de benjoin, Z. BAdat te worden. Ii est da b- dont on fait les vielles DAMIER. B- bracelet, armbandemhout, volksnaam
(les llûtes) , hij is de gedweeheid, de inschikkelijkheid van den brjappelboom der Antilles, welles bessen
zelve, hij schikt zich naar alles, men kan met hem den Cariben tot armbanden dienen. B- bral, groot,
doen, wat men wil, 't is een jabroer. Faire flèche bladerige borstbezieboom van Martinique. B- cade tout lv-, alle middelen aanwenden, alle krachten nelle, kaneelhout. B- d'absinthe, alsemhout. Binspannen. Ii no salt plus de quel b- faire flèche, d'acajou, mahonie-hout. B- d'aigle, adelaarhout,
hij weet niet, waar hij zich wenden of keeren zal, z. v. a. B- D'ALOES. B- damon, valsche acacia t.
hij weet geen raad meer. Tout b- nest pas bon it B- d'amarante, z v. a. B- B'ACÂJOTJ. B- d'aloès,
faire flèche, alle hout is geen timmerhout; men kan aloë-hout (z. ALOES). B- d'amourette, volksnaam
niet iedereen of niet elk middel daartoe gebruiken. van twee acaciaas. B- d'anis, anijshout. B- d'aniA gen s de village ttompette de b-, men moet ieder sette, anisette-hout, eene soort van peperboom op
naar zijnen staat bedienen; wat weet de boer van Haïti. B- d'arade, Z. TAVERNON. B- d'arc, booghout,
mus/coat! Trouver visage de b-, de deur gesloten het geiten of drieblad der Alpen, welks buigzaam
vloeit. - L'épongo holt, de spons zuigt liet vocht
e, II holt
op (Prot?.) II holt comme une épolg
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hout tot bogen dient. B- Wargent, zilverboom, t
B- d'aspalathe, Z. AsPALATHE. B- de Ija
nane, banaan-pisang -/iout. B- de Brsi1, brazilie
hout, fernambuk (tot ver/stof en rooden flikt). B
le bourdaine, zwart-elzenhout, vuilhout (tot bus
kruidkolen). B- de calanjijac, calambac- of edel
paradijs-hout. B- de calanThour, groenachtig alot
hout. B- de carnpêche, campdclie- hout, blaauwliout
bloedhout (tot verfstof en als zamentre/skend mid
del). B- cie cassie, surinaamsclie kaneelbast, bitter .
hout. B- de chamlire, tonderliout, eene agave
wel/eer stam als tonder dient. B- the chandelle
kaarsliout, fakkel/meet, Z. is- is FLAMBEAU. B- th
cijauve-souris, vietimuizee/wut, eene soort em
mistelboompje op Mauritius. B- de chêne, proc/i
liiie bio/cola. wel/ier fijn en hard hout op he
tiIn'n/,nut (it:ljjk/. B- de Chine, c/sineesc/s hout, eec
boom van Guiana (tot inlegwerk). B- de Cirypre
cie Rhodes, de rose, de cvgne , rhodisch hout
rozenhout, rozeçjeurig fijn, witgeel hout, da
de kostbare rozenhoutelie ejlc'ert. B- ile citron
citroenhout. B- de clou, jff/1j(///f)l(f. B- le cola
piTiane, vioolhars hout. B- la couku c, sian
penhout. B- fébène, ebbenhout. B- de dernoi
selle. iniejCiiOlt. B- épineux, doornehout. B- di
delcl!e. lci'i/H1t. 1l de Ier, ijzerhout. B- de fé
fl'IO. •.Mi;i. ii : otias/iout, feroc -hout. B- dc
fustri. /1/ iiii. i;- i1v gayac, B- saint .
pa/shout, fransch hout, indictasisch hid. fl- Ic pl
rotle, kruidnaqeihout. B- de Guinee, pa iiiccsch boil
B- de l it, B- laiteux, sue//chant. B- de lefties,
letterhout. B- de lessive, z. V. a. BOlS D'ARC,
B- deliège, kuricliout. B- de lidyre, Z. V. a. a- PARC
B- de marljre, Z. V. a. is- DECHYPRE. B- de Ja
Jamaïque, z. V. a. B- DIS CAMPECHE. B- de mêche,
lonthout, Z. B- DE CiiA5i1RE. B- de merle, mccciehout. B- de natte, niatiesi/out, do/chant. B- sic
ohio, mispeihout. B- d'olive, olijfhout. B- de pailssancire, aiixander- of palissander hout, purper
hout, violethout. B- de perdrix. pfitî(Jchc;il
i J de
ven /t out. B- de perroquet, '::'tIj;'
pintade, pareihoenderhout. B- de jni vier,
hout. B- de prime, z. v. a. a- an uiunnu'cis. Bde quassie amer, kzeassie-/iout, bitter/cent. B- de
quercitron, quercitroen-bast , bast esso den noordameri/caanschen verwerseik. B- de râpe, rasphout.
B- de rat, raitenhout. B- de Rhodes, Z. is- DE
CHYPRE. B- de ron gle of de ronde, rondhout. Bde rose, Z. a- DE CHYPRE. B- de Ste. Lucie, Luciehout, eene witte, harde houtsoort van den druifkerseboom, (mah (i leb). B- de sapan ofsantal, caftanhout, rood sandelhout. B- de senteur, reukhout.
B- de serpent, slangenhout. B- de tech, the/ca- of
djati-hout. B- dor, Cascadasc/ce jobboom. B- garou,
B- gentil, leilerhais, vijfvinqer/sruid. B- isabelle,
isabel-hout (mirt, laurier). B- ivrant of enivrant,
vicchbedwelmendho'ut. B- jaune, geelhout (ver/hout).
B- marlcré, fcroie- of atlas/cant met ee'itten tie/il.
B- néplirétique, bioauw sandelhout, in/au. it
iloir, zwarthout. B- puant, stin/ehont, boonenboom hout (anagyris) . B- nil- n c . 1 'i i,iiii. lini t der
harsboomen. B- royal. lc'.IiJ.l:/I''t. It- saliiid , rood
satijn- of atiashout, feroe- hout met rooden grond.
B- saint, Z. B- DE GAYAC; ook Z V. 0. B- GAROIJ.
B- tambour of tanjijout, trcaaimnei/iout. B- tapird,
bontgeaderd hout van Cayenne. B- trompette, trompethout, hoistam [cecropia peltata] . B- violet, z.
B- DE PALISSA1NDRE. - - BOlS, ID. Naam van velerlei
van hout gemaakte voorwerpen: [Inpr.] Formaathout n. (nu vervangen door 't gegoten formaatwit).
[Mar.J De romp van een schip, zonder masten of
want. Becevoir des coups en plein Ii-, schoten in den
romp van 't schip krijgen. B- altaiblis, verzwakte
inhouten; B- d'arrirnage, slaghout, hout om een
'ruim te stuwen; B- courbants, B- forts, krocnhouten; Faire da b-, een schip met provisiehout voorzien; hout gaan halen. B- de foe, kluifhout. Un
hâtiment mould en Ii- fort , een schip, waarvan alle
spanten reeds op de kid staan. [Menuis. ] B? de lit,
ledekant, slaapbank, bedstede f. -. [Arnur.] B- dun
foci!, dun pistolet, de lade f van een geweer, van
een pistool. B- dune lance, de schacht of schaft f.
Dare cane lans; ook de geheeie lans: Leurs Pais voidrent en éctats, hunne lansen vlogen in spaanders.
Porter bien son B-, de lans goed of sierlijk dragen;
(fig.) eene schoosie iigchaamshouding hebben. - [Jeu]
Algemeene naam van de schijven, de stukken,
waarmede men damt, tuikti akt, schaakt, kegelt
PROTEE
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BOITE,
Aljattre du 1), aliattre uien du b-, Z. ARArrriiz. -

Bols duidt ook het gewei of de getakte horens van
het hert, het rendier enz. aan: Un cerf qui a post,
qui a perdu son Ij-, een hert, dat zijn gewei afge
worpen, verloren heeft. (fig. et fam.) Elle fait por
ter da ii- a son mart, zij zet haren man horens op,
zij is 1/aren man ontrouw.
Boisage, in. Het beschieten, bekieeden met
hout; 't gezamenlijke beschotwerk; beschothout n.
Boisé, e, adj. Beschoten: Chanmre Is-a, eene
kamer niet lasnbriztringen. - 1Joutrijk, veel hout
voortbrengende: Un pays Glen Is-, een houtrijk land.
Roisernent, ID. Ho u tbouw m., houtbeplanting t.
Boiser, v. a. Beschieten, met hout bekieeden,
iambrizëringen maken; - [Mar.] het karkas of
scheepsgeraamte bouwen.
Boiserie, t. Beschot n., houten nauurbekieedinp,
-

-

-

lambrize/ring 1.
Boiseux, euse, adj. lioutig, houterig, houtachtig. (Alen gebruikt liever ligneux.)
Boisilier, m. [itlar.] ilouthakker m.
Boissean, ni. Schepel n., acne voormalige inh oudsmaat voor drooge waren. Mesurer au t-, niet
het schepel meten. Un b- de bit , een schepel koren.
(Prov.) Maitre Ia iarnpe, Ia iunjière sons le B-,
het lie/it onder de korenmaat zetten, den inenschen
de waarheid verbergen, weigeren hen te verlichten;
ook: zijne bekwaamheden niet ten natte ma/see,
haar ongebruikt laten. - [Tech.] Bus 1. of kegelvormige opening van eene kraan, waarin de sleutel draait. - Trenskussen der knoopmakers en passementwerkers. - Bodemlooze kegelvormige pot m.;
sekreetbuis f.; pijpmnakers-pot na.
Boissetage, in. 1-Jet korenmeten; beroep ii. van

korenmeter.

Ifloisselée, f. Schepel, sc/iepeivol n. Une Ii- de
terre, de noodige grond om een schepel koren te
zaaijen.
ni., -ière, t. Scisepelmaker, maBoisselier,
teuimaker,
nmalenverkooper rn. , -koopster 1.
ll
Boisse erie. t. Matenmakerj f., het maken
en verkoopen van maten, zeven, wannen en dgl,
voorwerpen; nmatenmaherswerk n.
Boisselon, m. [Agric.] Wiedijzer n. voor 't
graan.

Boisson, f. Drank m., cl/c vocht, dat neen

drinkt. fles b-s aqueiiwe, n'ateraeltiqe dronken,

(water, .. ii it' "ie, !iir.,i/I' enz.)

Des h s ferrnentées, gegiste dranken (wijn, bier.
mede, ciderenz.). Des b-s alcooliques, sterke of
alkoholische dranken (brandewijn. ienver, rum,
arak enz.) B- arornatiques, g 'tim' , 1 1 kruidige
dranken (koffij, thee enz.). //i. / [hi adonné
(sujet) B Ia b-, aan den drank zijn, aan den drank
. verslaafd zijn. Etre pris de B-, dronken zijn
[Mar.] La b-, mnatrozendrank m., azijnwater n.
Boite, f. Doos f., kistje, koffertje, trommeltje n.,
-

,

bus f.: Une is- dor, d'argent, de fer Blanc, de carton, citcaille, divoire, de huis. C/i eiramden, :il•

veren, blikken, 1)/I! 1!,(, (1'. 5/ t lIjilleit, e'i'i('ii,
palmhouten do(, . .. Uin' I- is compartinents , P
double fond, ii portrait, acne doos met vakken, met
dubbelen bodem, met portret. Une B- P poudre, is

pommade, P thé, B tahac, P couieurs, acne poederdoos, pomadedoos, theebos (tiieeieistje) , tabaksdoos,
verwdoos. La B- an thé, nu sucre, an café, aux
épices, de thee-, suiker-, koffij-, kruiddoos of bus.
Les b-s des tpiciers, des apothicaires, de groote
win/seldoozen of -bussen der kruideniers, der apothekers. Une B- B chapeau, eene hoedenloos. - Bolle.
zonder eenig toevoegsel , beteekent inzonderheid
snuifdoos: Jai outdid, perdu na B-, ik heb an//ne
snuifdoos vergeten, verloren. - Doosvot f.: Une
B- de bonbons, de pilnies, donguent, een doosje vol
of met suikergoed, pillen, zalf. - In vele kunsten
en ambachten beteekeaat holte het holle gedeelte vara
een werktuig, dat een ander gedeelte omvat of
waarin dit sluit, b. v. La B- de roue, de naafbus t.,
de metalen bus, die de as belet op de naaf te mardiven; La B- du rnoyeu, het naafgat of avegat, d e
opening voor de as in de naaf of den sloan van een
wagenwiel; La B- dun viiebrequin, de bus van
acne boor, waarin de metalen spits wordt bevestigd.
- [Anat.] Gewrichtsholte of -vlakte t. (waari n 't
gewrichtshoofd sluit). La B- du crâne, de schedelholte (waarin de hersenen vertat zijn). - [Bar.]
La B- du gouvernail, de houten bus, waardoor cle
helmstok gaat. B-s de ferrure du gouvernail, bossen
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in de vingerlingen van het roer. B-s pour drosses,
schildpadden van de stuurreep. B- a mittaille,
schrootbus. - line Ij- de montre, eene liorlogekas; Un monteur de b-s, een maker van hor1ge-kassen. La Ij- des pauvres, de armbus. La Ij-,
aux lettres, La Ii de la poste of enkel la b-, de
brievenbus. La Ij- de lanterne, de révethère, liet
kzntaarnkastje (waarin het touw, dat tot ophaling
en nederlating dient, wordt besloten) La btumigatoire, Z. FUMIGATOIRE. - La b- de Pandore,
PerZ. PANDORE. - ( Loc. fani. et prov.) La li-

a

vette, de kas van een geheim genootschap: Ii faut
qu'il recoive de I'argent de Ia ii- i Perrette, hij
moet zth geld uit verborgen plaatsen halen, men
weet niet, hoe hij aan 't geld komt. Ii fauthait
queue fill toujours dans une Ij-, zij is zoo telr
als kraakporselein; men moyt haar wel in eene
glazenkast zetten, in wollen watten leggen. Ii sembie queue sorte dune b-, 't is of zij uit een doosje
komt; zij is zoo netjes als eene pop. Dans les petiles b-s sont les buns onguents, in de kleinste potjes
is de beste zalf, in de kleinste /lesschCis is het fijnste
vacht: in kleine menschen schuilt dikwijls een groat

verstand.

Boite, f. Tijd, wanneer jonge wijn drinkbaar is,
driektijd m.: Du 'sin en b-, drinkbaar geworden
wijn m. Ce yin nest pas encore dans sa b-, die
wijn is nog niet drinkbaar, heeft zijne vereischte
rijpte nog niet.
S Boitenient, m. Het hinken, liet kreupel zijn.
(Men zegt liever CLAUDICATION.
Bolter, v. n. Kreupel zijn, mank gaan, hinken.
B- dun pied, des deux pieds, aan eenen voet, aan
beide voeten kreupel zijn. B- tout bas, zwaar

kreupel gaan.

Boiterie, f. [Vétér.] Het kreupel gaan van

een paard, van een lastdier).
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491

Bolantin, M., Z. BALANTIN.
Bolasse, f. [Agric.] Soort van aarde van said
delmatige vruchtbaarheid.
Bolax, rn. [Bot.] Magellaansche gomboons ni.
Bolbonach, m. [Bot.] Volksnaam van het

maankruid (lunaire).
Bolero of Bolléro, m. (espagnol) Een met
gezang en castagnetten begeleide spaansche volksdans m.
Bolet of Morille, n. [Bot.] Zékere eetba're

paddestoel rn. morielje f.

Bolétite, rn. [H. n. ] Versteende paddestoel,

morielje- of kampernoelje-steen en.

Bolétophage of Bolitophage, en. [H. n.],

Z. ELEDONE.

Iloliehe, f., Brégin of Xabéga, ni. Sar

-dynet.

Bolide, t. [Mdtéor.] , z JpEROLITHE.
Bolitophage, en., z. ELtDONE.
Bolléro, M., Z. BOLERO.
Boloinancie of BololDantie, t. Pjjtudg-

chelarj, waarzeggerij f. uit pijlen.

Bolomancien, ne, adj. Wat de pijlwigchelarij betreft. - Ook als subst.: Un b-, een pijlwigchelaar rn., hij, die uit een' bundel pijlen die
trok, welke den naam des stad droeg, die men

moest aanvallen.

Ilolonais, rn. [H. n.] Bologneser hondje n.,
ruigharig handje, zoo genoemd naar de italiaansche
stad Bologna.
Bolty, m. [H. n.] Nijl -lîpvisch n. (ook rbu-

leux of nevelvisch jeheeten).
Ilolus, en., Z. BOL 1.

Bolzas, en. [Corn.] Oost-indische tijk t.
Born, rn., Boma, groote Amerikaansche slcmy t.
Bomarin, en. [H. n. ] Zeeos en., toenaam van
den hippopotamus.
Bombacées, f.pl. [Bot.] Geslacht van katoen-

Boiteux, euse, Wij. K'reupel, mank, hinkend:
Un homme, an dhea1 b-, een hinkend mensch, dragende struiken.
Borntuikin, en. [Corn.] Stof t. van wol en
paard. - Une table ii- euse, eene waggelende tafel
(met ongelijke pooten). (fig.) Un esprit b-, een zijde.
BonlbaloH, rn. Trommel f.; ook groote zeekwalijk gevormd verstand. Un vers b-, een hinken(?,
vers (dat eene lettergreep te veel of te weinig heeft). trompet t. der Negers.
Bombanee, t. Smulpartij, gasterj, brasserij,
Une pdriode b-euse, een manke volzin (waarvan
een der zindeelen te kort is met betrekking tot het goede sier 1., luid r uchtig en overvloedig gastmaal n.
andere of de anderen) . - [Impr.] Colonne b-euse, Faire Ir, goede sier maken, op weela'erigen voet
acne kolom, die een' regel te kort of te lang is. - leven.
Bombardable, mij. Bombardeerbaar, geschikt
[Mar.] Cheval b- de loreille, paard, dat bij elke
zijner bewegingen met den kop knikt. - CMIe b-, ons met bommen beschoten te worden.
Bombarde, f. [Mil.] Steengeschut n., een vooromslagdoek m., die slechts aan eene zijde een' Preyden geu'erkten rand heeft. Ruban li-, lint, dat aan malig krijgstuig om groote steenen ver weg te weede beide kanten verschillend gekleurd of gemerkt pen; - donderbus t. ; steenmortier m., een kort,
dik, zwaar knallend kanon;— bombardeergaljoot n.,
i.9, of wel, dat slechts aan eene zijde gewerkt is.
Ook als subst. gebezigd: Un boiteux, liiie boiteuse, een sterk gebouwd vaartuig tot het dragen van
mortieren,
waaruit men bommen werpt. - [Mus.]
kreupele.
(Proc.)
eene
II
faut
attendre
le
li-,
een,
men meet den hinkenden bode afwachten: men moet Basbrommer en., bromregister n. van een orgel; de bevestiging van die tijding afwachten, alvorens ook de mondtrom t. (later guintharde geheeten). haar le gelooven. II ne faut pas clocLei' devant les [Tech.] Steenovenmond rn. - [Cuis.] Zekere tyroll:i-, men moet niet met gebrekkige lieden spotten :.t h .i] ij. i'Oi lii, IJI)ij twie . allerlei gehakt vleesch enz.
Bonbsndé, e, i;lj.
'
'apart. passel van torn
(door hun gebrek na te bootsen).
hallel) C e 1 a In P a r ü ce id, met bommen beschoBoitier, m. Zalfdoos f. der heelmeesters.
Boitillon, m. [Tech.] Olmlionten vak of pa- ten: Ville b-e.
Bombardelle, t. (verklw. van bombarde) [Mil.]
veel n. in de opening eens molensteens.
Boitte, f. [POetic] Iiiabeljaauw -aas n.; —jonge Kleine donderbus f. - klein bombardeergaijoot ii.
Bombardement, en. [Mii.] Beschieting t. met
visciijes.
Bolt-tout of Boitout, m. (fain.) Drinkglas bommen, bombardement n.
Bombarder, v. a. [Mil. ]Met bommen beschiezonder voet of met gebroken voet (dat men dus
niet kan nederzetten, dan na het uitgedronken te ten, boinbardiren; - (fig.) met geweld op iets
-

hebben).

Boiture, f. (pop.) Het zuipen; de zwelgerij t.
Jloiv;n , m. [Mar.] Boeitouw, boeiankertouw n.
Bojobi,m. [H. n.]Hondssiang t., eene boaslang.
Bokas, m. p1. [Corn.] Katoenen stof 1. van
Suratte.
Bokei, ni., Z. JJOGI-IEI.
Bol of Bolus, ni. (pr. ho-bce) [Pliarrn.] Artsenij balletje n., brok, die in eens wordt doorgeslikt,
bolus m. - [Plrysiol.] Bol alimentaire, spijs
brok »1., de door kaauwing en speekselmenging tot
doorslikken voorbereide spijsklomp. - [M e d.] Bol
I'Armdriie, terre Polaire, terre sigilide, lemnische,
armenisc/ie aarde (eene zachte, doorgaans rood(whtige kleiaarde, die ook in Boheme, Hongarije,
Sileziii en elders wordt aangetroffen), zegelaarde f.
Bol, m. (van 't eng. bowl) Kom t., komvormige vaas f. of beker m.; komvol t.
Bolaire, cedj.: Terre Polaire, z. ovid. BOL of
-

1IOLU&

aandringen, iemand hevig aanvallen.
Bombardier, en. Bommenwerper, bombar dier n.; - [FL n.] bombardeerkeverin., een gevisugeld insect, dat zgnen vijanden uit zijn achterdeel
een blaauwen, stinkenden damp met een' vrij zwaren paf tegenschiet.
Bombardo, en. [Mus.] Soort van italiaanscleen
doedelzak en.
Bo[Ilbasin, rn. [Coen.] Soort van effen of yestreepte zijdestof t.; - bombazijn n. , katoenen stof,
aan beide zijden ruw, tot voering.
Bonabasine, t. [Coen.] Naam van verschuikvsde
nieuwere stoffen, zoo van zijde, wol, als katoen.
Bombax, [Bot.] Uitlandsche struck, die boone-

wol of katoen draagt, katoenstruik, kaasboom m.
Bombe, 1. [Mil.] Bone t., ijzeren holle werpimgel, spring-, knal- of vuurkogel en. —[Tech.] Groote
ronde qlazenflesch met zeer korten hals, bom t. [Cuis.I B- t Ia Sardanapale, zeker uitstekend kostbaar gerept op de tafels der grooten. - (fig. et fans.)
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BOMBÊ

-

Gare Ia b-! pas op de bom! neem u in acht! uit
den weg! Tomlier quelque part comme une b-, ergens als eene born invallen, op liet onverwachtst en
plotseling ergens verschijnen.
Boiiibé, e, (en part. passé van bomber) Bol,
bolrond, gewelfd, buikvormig: Verre de montre
kgèrement 1)-, vlakrond horlogie-glas n. Verres b-s,
gewelfde, buikvormige a. p1. (ter overdekking van
vazen, pendules enz.), stolpen f. p1. Bois bombé,
Gebogen hout n.
Boinbetnent, m. [Arch.] Welving, ronding t.,
liet vormen van een' boog, minder dan de halve omtrek. - [ Méd.] Oorgesuis, oorgegons a. [bombus];
- het rommelen der ingewanden.
BOmber . V. a. Welven, ronden, vlaicrondmaken, buikvormig of bol uitzetten: B- un cli emin, une
rue, een' weg, eene straat vlakrond leggen: B- le
bord dune robe, den rand van een kleedje opbollen.
BOMBER, V. n. Bol worden: Un mur, un planclser, une boiserie qui bombe, een muur, een vloer,
een beschot, dat zich buikvormig uitzet.
Iloniberie, t. Bommengi eterij f.
Bombeur, in. Maker van of koopman in buikvormige glazen of stolpen.
Bombice, t. [H. n.] Zijdeworm m.
Bornbine, t. (verklw. van bombe) Kleine bom t.
Boinbique, adj. [Cisim.]: Acide b-, zijdewormzuur n. , een zuur, dat, volgens Chaussier, in de
tonnetjes der zijdewormen moet te vinden zijn.
Bombiste, m. [Tech.] Bommengieter m.
Boinboniydes, t. p1. [H. a.] Hommelende of
gonzende insecten n. p1.
Boinbiire, t. [Tech.] Uitzetting, bolheid t.
Bombus. in. (pr. bom-buce) [H. n.] klommei t. - [Méd.] Oorgegons n.
IIonibyate, rn [CIlim.] Zjjdewormzuurzout n.
Bornbyeites, n. p1. [H. n.] Zijdespinners,
pluimsprieten ni. p1., stofvleugeliqe insecten, die als
de zijdeworm spinnen.
Boinbyle, ni. [H. fl] .4ardbij, aardhommelf.,
honigeter m,, dubbeleleugelig insect met lange voelspriet.
JElombyque, adj., z. BONB1QUE.
Ilomhyx, m. [H. n.], Z. BOMBICE.— [Antiq.]

Lange fluit t. der Grieken.
Borne, t. [Mar.] Groot zeil van een' kotter of
sloep; - piek, gyp t. (nu gul jeheeten).
Bomerie , t. [Mar.] Bodemery f., geldleeninq
op een schip, verdrag tusschen den schipper en een'
geldschieter, welke laatste geld op het schip voorschiet en zeer hooqe renten ontvangt bij behouden
aankomst, doch zijne gansche vordering verliest in
geval het schip verloren gaat.
Bon, tie, adj. Goed, wat de vereischte hoedavigheden van zijne natuur, zijne bestemming of zijn
gebruik heeft: De bon pain, poet! brood; De boos
souliers, goede schoenen; Une bonne mérnoire, een
goed geheugen; De bonnes estampes, goede platen.
Un bon cheval de carrosse, een goed koetspaard;
Une bonne vache laitière, eene goede melkkoe. De
bon arsënic, goed rottekrieid. - Goed, loffelijk, prij-seljk, wat met regt, pligt, goede zeden, gezond verstand overeen komt: Le kon droit, het goede rejt;
De bonnes intentions, goede prijselijke voornemens;
de bonnes oeuvres, goede, lo/feljke werken. —Goed,
bekwaam, bedreven, ervaren: Un bon peinfre, orateur, avocat, een goed, bekwaam schilder, rëdenaar,
advokaat: Un bon matelot, een krap, bevaren snatroos; Un bon nageur, een bedreven zwemmer. Goed, goedertieren; goedig,goedoardiq, braaf,opregt,
zachtzinnig inschikkelijk. Le kon Dien, de goede,
lankrnoedige God; de bonoes gens, goede, goedaardige (ook eenvoudige) , gedienstige lieden. - Goed,
dienstig, wettig, gunstig, voordeelig: Un bon vent,een
goede, gunstige wind; Un bon rnarcbé, een goede,
voordeelige koop; Un bon métier, een goed, winstgevend ambacht; Un fruit kon h manger, eene vrucht,
goed of geschikt om te eten. Un remède bon contre Ia fièvme; een middel dienstig tegen de koorts.
—Le bon sens, 't gezond verstand. - Goed, groot,
ruim, aanzienlijk, sterk, hard: Un bon nombre,
een goed, vrij groot getal: Un lion revenu, een goed,
aanzienlijk inkomen; Une bonne récolte, een goede,
ruime oogst; Une bonne pluie, une bonne gelde,
een overvloedige regen, eene harde vorst. Un bon
soufflet, een harde, duchtige klap; Un bon rbume,
eene zware verkoudheid; Faire cleux bonnes lieues,
twee goede ofgroote wijlen afleggen.— De beteekenis

BON.

van 1)00 wordt voorts nog veelvuldig gewijzigd, zoo
als uit de volgende voorbeelden blijkt: Un bon mot,
een geestig gezegde, kwinkslag. Une bonne plaisan
terie, eene fijne scherts. Un bon homme , een goed
man, (doorgaans in den zin van) een eenvoudig, onnoozel, ligtgeloovi
an, een goedbloed, sukkel. Un
homme bon, een W af, regtschapen man (z. BONHOMME). Un bon tour, een fijne, sluwe trek. .Iouer
a qn. on kon tour, iemand eene aardige poets spelen.
Une bonne socidté, bonne compagnie, een fatsoenlijk gezelschap. Ce négociant est bon, cette maison
est bonne, die koopman, dat huis is in staat om
aan zijne verbindtenissen te voldoen, is solide,
5 0 1 e n t. Mon bon an ge, mijn beschermengel, mijn
goede genius. Une bonne aventure, een gelukkig,
aangenaam voorval. Dime Ia bonne aventure, waarzeggen (z. AVENTURE). Boone fortune, gelukkig toeval, buitenkansje, fortuintje. Un homme a bonne
fortune, een man, die bij de vrouwen gewild is. Un
bon compagnon, Un bon vivant, een vrolijke makker, een lustige broeder. Cest un bon prince, 't is
een goede man, hij ziet niet naauw. Un bon fri por,
een aartsgaauwdief. Bon wol, Bonne arnie, minnaar, minnares. Uue bonne annëe, een vruchtbaar
jaar. Souhaiter la bonne anode a qn., iemand een
gezegend nieuwejaar wenschen. Bon jour! goeden
dag! (z. BONJOUR) . C'est clemain un bon jour, 't is
morgen een feestdag, heilige dag. Faire son bon
jour, ten avondmaal, ter communie gaan. Les bonnes tOtes, de hooge kerkfeesten (paschen , hemelvaartsdag, pinksteren, kersmis). La joumnde, la fluit
de ce malade a été bonne, die zieke heeft een' rustigen dag, nacht gehad. De bonne heure, de bon
matin, vroeg. Arriver a Ia bonne heure, te regter
ure, van pas aankomen. A in bonne heure! hetzij
zo! mijnentwege gebeure het! ik stoor er mij niet
e, een
aan. (fig.) Une bonne lame, une bonne dpé
bedreven schermer. - tin bon apôtre, een braaf man
in schijn. 11 fait le bon apôtre, hij hangt den regtschapen man uit. - [Mar.] Un bon voiliem, een vlug
zeiler, een schip, dat gemakkelijk en snel zeilt. [Corn.] Bon pour telle somme, goed, geldig voor
die en die som (aan den voet der handelspapieren;
—zoo ook op de intred-biljetten: Bon pour uneper
sonne, pour deux personnes). - [Impr.] Bon a timer,

af te drukken, goed, klaar voor af te drukken (op
het laatste proefblad, om aan te duiden, dat het
kam afgedrukt worden) . Dok als subst.: Le bon ft
timer, 't verlof tot afdrukken, het imprimatur.
Une bonne feullie, een schoon blad, toonblad (dat
de schrijver bij 't afdrukken ontvangt). - [Man.]
Mettme un ebeval sum le boo pied, een paard gewennen, den regtervoet het eerst te verzetten. (Loc.
fam. etprov.) Trouver tout bon, alles goed vinden,
zich naar alles weten te schikken. Tout lui est bon,
hij is met alles tevreden; ook: hij durft zich alles
toeëigenen, hij is niet vies. 11 a encore le coeur
bon, zijn hart is nog gezond (van een' zieke sprekende) . Cette poime fait bon ne bouche, die peer heeft
een' lekkeren nasmaak. Hester (demeumem) sum la
bonne bouclse, zich bij 't lust, j,",cvf be»ali, alleen
van de beste gei v glen eten; ook nil iets aaiigenaams
ophouden, 'uit vices dat er iets minder aangenaams
volgen zal. Laisser ses convives sum la bonne bou
clie, zijnen gasten het kostelijkste geregt allerlaatst
geven. Gamrier qc. pour Ia bonne boucbe, iets lekkers
voor 't laatst bewaren. - Avoim Ia main bonne, eene
geoefende vaste hand hebben, ook: gelukkig in 't spel,
in al zijne ondernemingen zijn; geluk aanbrengen.

Avoir une boone main, une bonne plume, ccve

goede hand schrijven. Avoir une bonne, plume , een'
zuiveren , bevalligen stijl schrijven. Etre en bonne
main, in goede handen, onder goed toezigt, in veelige bewaring zijn. Une nouvelle qui vient de bonne
main (de bonne part, de bonne source) eene tijding

van goederhand, uit ccve goede bron, ccve geloofse'ouirdige tijding. - Avoim bon pied, een goede voet(jllhi 1 :Un, i vul ter been zijn. (fig.) Avoim bon pied,
bon oat!, gezond en. vlug, ofschoon reeds bejaard,
zijn; ook: altijd op zijne hoede zijn, steeds een oog
in 't zeil houden. (ellipt.) Bon pied, bon oeil .1 pas
op! wees op uwe hoede! pas op uw tellen! Aller de
bon pied, dans une affaire, rond en goed ve eene
zaak te werk gaan. Etre sum le bon pied, sur Un
bon pied, op een' qoeden voet staan, in voordeelege
omstandigheden z(n. Etre sum un boil pied dans
Ie monde, algemeen geacht zijn. Metire qn. sum le
un bon pied, iemand groote voordeelem verschaffen.
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Mettre une maison sur le bon pied, orde, regel
maat, zuinigheid in eene huishouding brengen. Une bonne maison, een geregeld, weivarend huis,
houden; ook: een gastvrij huis. Faire une iionrn
maison, goede za/een doen, tot fortuin komen. Etr(
de bonne maison, dune bonne familie, van goeder
huize, van deftige afkomst zijn. - Faire une bonn
vie, er goed van leven (goed eten en drinken) . (ellipt.
La faire courte et bonne, sterk door leven, eer
ongebonden leven leiden, dot snel de gezondheid er
de krachten sloopt. -- Faire une Donne fin, als eer
eerlijk man, als eengoed christen sterven. Faire Ie
deniers bans, voor de betaling boeg blijven; - ool
enkel Faire bon, goed spreken, borg staan voord
gansche som (die ii'i moil verliezen'). Avoir nu bon
temps, ledigen ll. tJ(l It' zijner beschikking hebben.
Prenclre (Se claimer) lu bon temps, zijn vermaak
nemen. - Un compte qui est lion, Un lion compte,
eene goede, naauwkeurige rékening. Un homme de
Ions comptes, een man, die nciauwkeurig rékening

co I()/l(! Co ('Ci li;ic lflUfl. Soyez de bon compte,
fl"('N jil (,l, liiIii, hel gul. Reridje bon coniple
dune chose, goede rekenschap, voldoende inlichting
of verklaring van iets geven, ergens borg voor blijven. Vous me rendrez bon compte de votre conduite, ik zal u dat gee/rag wel betaald zetten. (iron.)
Son compte est bon ! ij ne rékening is opgemaakt,
hij zal er van lusten, ' zal hem berouwen. Avoir
une chose a bon compte, iets goedkoop hebben. Allez ciïez ce marclsand, ii vous bra bon compte,
meilleur compte que etc., pa bij dien koopman, hij
zal u billijk behandelen, bilij ker dan enz. Faire bon
compte de son crédit, de sa signature, de sa parole, roekeloos, ligtzinnig met zijn crediet, zijne
handteekening, zijn woord omgaan, het wegwerpen.
Se divertir, lsoire et manger a bon compte, onbezorgd zich vermaken, eten en drinken, zonder zich
om de uitgaven, om de gevolgen te bekommeren.
t S Donner dé bonnes enseignes de qc., iets dom
bepaalde kenmerken of /ierkenninqsteekens acinwijzen. A bonnes enseignes, op goeden grond, onder
goeden waarborg. - Jouer bon jeu, bon argent, one
ijncril (/lil •.j)•l'il 5plu Hj) voorwaarden van oogenblikkelgin' btriiq. V aller Ion jeu, lion argent,
/1(1 in (/11(11 (/I.'l 11doorgaans van twistende,
veclitend. j pei.coei qeliJ) (:. e,ile ARGENT).
(ellipt.) I_u lOO
nr i • hi(Ir'/ . enen streek,
eene poel. ',s 1,'.,. \OOC eons In 'iocflez bonne, gij
scheert den gek met ons, gij wilt ons beet hebben.
Je vous la garde bonne, ik zal'tu wel betaald zetten. En dire de bonnes, wonderlijke dingen, schier
ongelooflijke dingen vertellen. (iron.) Ii eet bon là!
dat is goed gezegd! dat is een woord op zijn pas!
Il veut quo nous attendioiis jusqu' te ce qu'il lui
plaise de venir, ii est bon lá, hij wil, dat wij wadeten, tot hij goedvindt te komen: wat beeldt hij zich
wel in! (ei, waarom niet!). II est bon comme le
bon pain, Cast one bonne âme, C'est one bonne
pâte d'homme, 't is een doorgoede ziel, een kalf van
een' man. Ii est bien bon de croire caIn, hij is wel
goedgeloovig. (iron.) II est bien bon de nous donner des coiiseils, 't staat hem 'nog al fraai, ons raad
te peren. Cost bon! 'tis goed! genoeg daarvan!
Vous me refuses, eest bon, gij weigert het, goed,
Ie zeil 't ocethonden. Bon! il a dit cela? zoo! (ei!)
heeft hij dot gezegd? Bon cda! goed! dot heet ik
goed! dat zou goed zijn! C'est bon a vous, a lui,
U, hein past liet, dat is uwe, zijne zaak. II est bon
d'être philosophe, 't is goed, 't heeft zijn nut, een
wijsgeer te zijn. - A quoi lion cela? Waarom?Tot
wat einde? A quoi bon se défendre? 1Vaeertoe zou
liet dienen, zich le verdedigen. - On ne fera non
quo sous son bon plaisir, er zal niets zonder zij
ne
toestemming gedaan worden. Sous votre bon plal
Sir, sauf votre bon plaisir, met uw verlof, be/eondens uwe goedkeuring. 11 faut poe tout se nêgle
selon son bon plaisir, alles moet naar zijn hoofd,
naar zijn grillig verlangen gaan. - Faire one chose
iXe bonne grâce, iets met bevalligheid doen. Un dIs
n'a pas bonne grace de reprendre son père, 't staat
een zoon leeljk, zijnen vader te berispen. (iron.)
Vous avez bonne grâce de parler ainsi, 't staat so
mooi (d. i. leelijk), dus te spreken. (z. ook Gidecio.)
. Faire boone contenance, zich goed houden, cooed
of Vastberadenheid toonen. Faire bon visage d'hôte,
zijne qasty of bezoekers goed ontvangen. - Prendie qc. err tionne part, iets in goeden zin opvatten,
er coot boos om worden, liet niet kwalijk nemen(lfftt;

.
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Une bonne fois, ronduit, zonder omwegen, eenS
voor altijd: Bites lui une bonne fois ceque vous
ayes contre lui, zeg hem eens voor altijd, duideljk en goed wat gij tegen hem hebt. - (Prov.)
Après bon 'On, bon cheval , wijn geeft couragie.
A bon yin point d'enseigne, goede wijn behoeft
geen' krans , goede waar prijst zich zelve. Qui
Icon l'achète bon Ie bait, Z. ACHETE1c. Les hens

comptes font les bons amis, efl'ene rékeningen maken goede vrienden. A bon entendeur, salut, wie
ooren heeft om te hooren, die imoore! laat het u niet
vergeefs gezegd zijn! A bon entendeur, pea de paroles, een goed verstacceder heeft mnaar een half
woord noodig. A bon chat, bon rat, goed aan gevallen, goed verdedigd; slim tegen slim; hij heeft
zijn' man gevonden of zal zijn' man vinden. Ce
qui est bon a prendre est Iron a pander. -,mo roemt
wat men vindt, teruçgeven komt ((Items ((ole genm'l,.
A quelque chose maiheur est bon, een ongeluk is
altijd ergens goed voor, er is altijd een geluk bij een
ongeluk. Ii nest Iron ni a rôtir ni a bouillir, hij (het)
is volstrekt nergens goed voor. Faire bonne mine it
mauvais .ieu, een goed gezigt bij een kwaad spel
zetten: zijn misnoegen, verdriet, tegeïsspoed achter
een opgeruimd gelaat verbergen. Faire centre fortune bon coeur, zich niet door den tegenspoed laten
nederslaan. Tout cela est bel et bon, mais l'argent
vaut mieux, z. BEAU 1. Bon coeur (sang) ne pent
mentir, de goede aard verloochent zich niet. Bon
comme le bon jour, vriendelijk als de lieve zon. Bon
renom luit mêmne en cachette, een goede naam blinkt
zelfs in 't verborgene. Bon renorn vaut on hénitage,
een goede naam is zoo goed als (beter dan) eene erfe
nis. Bonne amitid est une seconde parenté, een
goede vriend is een andere bloedverwacct (is zoo
oed als een bloedverwant) . Bonne est la maille qui
sauce Ie denier, een goede buidel (leuishoudster)
spaart het geld. Bonne volonté supplée it la faculté,
de goede wil vermag veel. Bonne vie attrait bonne
fin, een goed leven voert tot een' doó(1. A icon
payeur on fait bonne mesure, air ji'l betaalt,
elm
'tiia' t.
wordt goed ge-mete-n; wie goed t/eet. go
BON wordt bijwoordelfjk gebruikt is: Smilir
toed, aangenaam rieken, een' li' 1 ' em nrul man zich
jeven: Ces lleurs sentent bon, die ('fears rieken
iefeljk. - 'Frouver ion, qoecleinden, goedkeuren,
eroorlooven; Trouvez icon quo je non fasse nien,
ta toe, dat ik dat niet doe.. Tenir bon, wederstand
deden, pal slaan, zich goed houden: On deman[era votre consentement, mais je vous engage it
enin bon, men zal uwe toestemming vragen, maar
le raad so, niet toe te geven. Coûten bon, veel kosen, duur zijn, duur te staan komen: Le pain coilera bon eet liver, 't brood zat dozen winter duur
ijn. Ii fait bon, trits-bon aujourd'hui, 't is goed,
eer goed weder van claag, Ii fait bon se promener
is goed weder oma te wandelen. Il fait bon avec
ette personne, hij, zij is aangenaam in den omgang.
I feeit bon dans cette cliambre, sous ce hereeau,
is aangenaam in die kamer, onder dat priiiei. Ii
e fait pas bon avoir affaire it eet homme, 't is onangenaamn, gevaarlijk, met dien man te doen te hebre i. (Prov.) 11 fait bon vivre, on apprend toujours,
en is nooit te oud oma te leeren, men is nooit uitrleerd. II fait bon battne un glonieux, Z. BATTRF,
- TOUT DE BON, toe. ode. In ernst, wee kelpk, inrrdaad. Je no le disais pas tout de bon, ik zeide
rt niet in ernst.
-

,

-

BON, m. 1-let goede: Ii y a du bon dans eet on -

rage, er is veel goeds in dat werk. Cet homme a
t bon, die man heeft goede hoedanigheden. Le bon
C l'affaire est que etc., bet beste, voornaamste van
zaak is, dot enz. Le bon de l'histoire est quo
c., het aardigste, grappigste van de historie is, dot
z. - ['oordert n., winst f. : Nos troupes ant en
i bon dans cete allaire. ei :,' h 1,ible',t ut

t gevecht een voordeel l'!,imll. I h t,mi I eu du Ion
cns cette entreprise, zij l,el;bee win x l g iu,. 'miming gehad. J'ai dix florlis de bon, ik heb tiesilden te goed. Schriftelijke goedkeuring, schriftehe aanwijzing f. (welke iemand, met zijne handckening en het woord bon voorzien, aan een ander
oft), b on, bewfjs n. van onteong, van tévering: Le
0 do banquier, de aanneening (tot betaling) van den
nkier. Distnihuer des bons aux indigents pour du
in, du bois, aanwijzingen of ontvangbriefjes, kaar5 voor brood, of /tout aan de a s men uitdeelen. (fog.)
met son bon it tout, hij geeft tot alles zijne toe,

-
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stemming, hij weet niets te weigeren, zegt op alles
ja. On no pent se passer de son bon sur nee , men
Pan zijn' raad, zijn goedvinden, in geen enkelpunt
neissen. Les bons, de (joeden, deugdzamen.
Bonaee, 1. [ Mar.] Windstilte, kalmte t. Etre en
L- windstilte hebben. La Ponace règne, liet weder
en de zee bedaren.
Bonapartisnle9 M. Gevoelen, stelsel n. der
uan1nye 7 s van Bonaparte, bo a op a vt i smus n.,
- BoiiapaItSte, rn. Aanhanger van Bonaparte
en zijn bestuur, b o nap or t s t rn.
flonard, ni. [TOch.] Opening f. der glasovens.
jionase, at [U. n.] Wilde stier m., eene buffelsoort metlange rugmanen, bon asus rn.
Jionasse, adj. Goedig, eenvoudig, sulachtig.
Ook als subst. Un b-, een M.
-

-

-

onavog1ie, m., Z. BO NINE -VOGLIE.
Bonbalon, m., Z. BOMBALON.
Bonbanc, M. [Minér.] Soort van zeer witten
steen uit de omstreken van Parijs.
Jionbee, ni. (Spotnaam van snapzieke vrouwen):
C'est une Marie ii-, 't is eene babbelkous, kiappei.
Bonbon , Im [Conlit.] Lekkers, suikergoecl
kleingoed, snoepgoed, n., koekjes n. p1.
BonbOiinièFe, 1. Doosj e voor kleine lekkernijen,
lekkernijdoosje, bonbondoosje, pepermuntdoosje n.;
n. —[Tech.] Zeker
- (fig. et fam.) lief, net huisje geheeten;
- ook een
rijtuig D ., om zijnen vorm dus
vrouwen-hoofdtooisel n.
Bon-ebrétiell , m. Christus -peer, goede-chris
tus -peer, apothekers -peer f., ease groote, langwer
pipe en smakelijke peer. (Plur. Des bons-chrdtians
of liever Des poires de bon-chrétien).
Bond, in. Weirstuit, sprong, opsprong m., opsluiting 1. (von een' bal of balvormig voorwerp):
Prendre Ia balie an b-, den bal in den weerstuit
ili.•pCi! ; (/îq.) het gunstig oogenblik waarnemen,
(f'! v clnjenl'iI bij 't haar gr ijpen. Prendre la balie
te t:- ci \ olie, iets juist van pas, te regter tijd
doers (zoodat een oogenblik vroeger of later de poging vergcefsch zou geweest zijn. (fig.) Obtenir une
grace tant de b- qua de volée, eene gunst verwerven door gebruik te maken van 't repte tijdstip.
(fig.) Faire une chosetant de b- qua de volée, iets
doen zoo als men ban, zoo als de omstandigheden
't veroorloven. (fig.) Ne prendre Ia ballè que (IU
second Ii- , eene eerste gelegenheid tot iets laten
voorbijgaan, eerst de tweede gelegenheid waarnemen.
Faire faux b- a qn., zijn woord aan
(Loc.
niet houden, hem in zijne verwachting te
jOYfland
leur stellen. Ce oégocianthfait fauxb- le sas amis,
die koopman heeft zijne handelsvrienden bedrogen
. Faire faux b- á son honneur,
ix ban lij (., I i'!; 1
fc h•ui 1 (((:ea, bevlekken. Ii nous a fait faux
Ii-, hij heeft ons in elan steek gelaten, heeft ons loten
zitten. - Sprong In., plotselinge op- ofvoorwaartsche
beweging t. (van een mensch of dier): Ce chevai a
fait Un b- datpaard heeft een' sprong gedaan. NalIer qua par sauts et par b-s, niet dan al huppelend
en springend loopen ; ( fig.) ongelijk, onregelmatig,
-

j

('

als bij vlogen spreken, schrijven, te werk gaan; iets

met horten en stooten doen.
Boude, f. [Hydraul.] Duikerkiep f., valdeurije n.
(van eenen vijver). - [Tech.] Spongat, bomgat n.
(in acne ton of een vat); ook de bone of houten
stop f. one dat gal te sluiten (doch in dezen zin zegt
men liever bondoiij. - ( fig. at fans.) Lâcher Ia ba sas larmes, a sas piaintes, ft sa colère, zijne
tranen, klapten, gramschap den vrijen loop loten.
Boude, e, adj. (en part. passé van bonder)

gen maken: Les agneaux bonclissent dans in prairie
de lammeren huppelen in de weide. Cet homme
Jondissait de fureur, die man sprong van kwaadheld. (fig.) Cda fait boiidir le coeur, '1 hart wa/nt
daarvan.
Bondissant, e, adj. Opspringend, op sluitend;
huppelend en springend.
Bodissenient, m. Het huppelen, opspringess
pchuppel n. (fig.) B- du coeur, walging f.
Bondon, ns. [Tech.] Bom, spon, plug t., korte
houten stop, waarmede men 't bom- of spongat van
een' vat sluit; - ook het bomgat zelf (doch in die
beteekenis zegt 'men liever bonde). - Naam caner
Zwitsersche kaassoort van Neufchâtel.
Bondouner, v. a. Digtsponnen, met eene bom
of span dipt maken; - het bom- of spongal boren.
- B- le yin, de bom op het val wijn doen.
Bondonnière, t. [Tech.] Sponboor t.
Bondrée, f. [H. n.] Wespenvalk m. (00/s buse
hondrée geheeten).

Hon-frais, m. [Mar.] Branszeilskoelte t
Boiigeau, m. [Écog.] , z. BONJEAU.
lloiigié, m., Z. GEE.
Bon-henri, m. [Bot.] Goede -hendrik m., lans'snekensoor n., veldspinazie t., soort van ganzevoet.
- [hart.] Naam eener perensoort.
Bonhetir, f. Geluk, welzijn n., welstand m.,
voorspoed m., welvaart f.; - gelukkig voorval,
fortuin n. Le b- éternei, hel eeuwig geluk, de gelukzaligheid t. En sacridant tout a son devoir, on
eat shy d'arriver nu 1)-, door alles ijl; e of/i , ass,,
zijnen pl/pl, is 'inca zeker tot het ' lak I' ;i
Savez-vous de quoi dépend 1e b- ks eluts? We e ft
pij waarvan de welvaart der stoten afhangt? Cat
homme a plus de b- qua de prudence, die man
heeft meer fortuin dan beleid. 11 a du b- en tout,
alles gelukt hem, (Ie fortuin loopt hem in alles made.
Sauce avec b-, Etre en b-, gelukkig, fuilainljjk
spelen. Jouer de b-, goed van iets af/namen, tegen
alle verwachting slagen. Ii lui est arrhé plusieurs
b-s is Ia feis, hij heeft verscheiden geluks- of fortuinsbedeelinpen te gelijk gekregen. II lui arrive
souveiit de ces petits b-s, hij heeft dikwijls zulke
builenkonsjes, fortuintjes. Ii y a longternps qua je
ii'ai eu le Is- de vous you, ik heb in langen tijd het
genoegen, het voordeel niet gehad, u Ie zien. (fam.
cl pop.) Au petit h-! er moge van komen wat wil!
-- PAIS BONREUR, bc. adv. Bijgeluk, gelukkig, door
een gelukkig toeval.
BoflhOHhie, f. Natuurlijke goedhartigheid, gulle
eenvoudigheid eis re schapenheid; - onnoozelhvid,
liglgeloovigheid t. - (fas)e.) 11 nous ennuie souvent
par sas b-s, hij verveelt ons dikwijls door zijn' zoeta/pp/pen praat.
Bonhoniine, m. Goed en eenvoudig snensch n.,
goede ziel f., onnoozele hals, goede sukkel m. Faire
le IJ-, den goedhartigen, ceniowlipea man ui/hanren. Un faux I)-, een gevcinx(le poedhartige. (fain.) Le l) se porte encore bieii, de oude man is
'slog welvarend. In dezen zin zegt snen ook bonne
lenime ; La bonne femme ii'en peut plus, 't oude
vrouwtje, het besje kan niet sneer. - (farm.) Un
petit b-, een kleine jongen m., manneken n. (fig. et
fans.) Aller son petit b- de chensin, stil en bedaard
zijne zaakjes drijven, stilletjes zijn' gang gaan. BON-HOMME m. [Bot.] Wolkruid n., koningskaars t.,
wollebloden n. pl., toortskruid n. (ook bouillon-blanc
en molène geheeten).
BonhomiHean, m. Oud verklw. sass bongt

-

homme, 0. a. door La Fontaine gebézigd.: Le bon-

[Mar.] Vol geladen: Vaisseau P., boordevol schip. liommeau des coups se consola.
Boii-honime-nilsève, 111. [1:1. n.] Volksnaans
La vaisseau est bondé, het schip is tot onder de
dekbalken vol gestuwd. - Futaille b-a, vol fust (tot van 't roodborstje (rouge-gorge).
Boni, iTS. [Financ.] Overschot von de ontvaNgst
aan het spongat).
Bondelière, f. [H. n.] Naam eener k a rper - op de uitgaaf. - Het tegoed op een beleend pand,
men heeft laten verkoopen. - (fig.) Voordeel n.,
dat
die
men
in
't
Pommer
[cyprinus
balierus]
,
soort
sche en Kuriscise Hoff vindt en als een der beste winst f.
Boniehoii,
m. [Tech.] Trekgat, togtgat n. in
vi.cschen beschouwd wordt.
Bonder, v, a. [Max.] Een schip zoo vol sao- een' glasoven.
Bonier, m. Bunder m. (aisbely/sche landmass!,
gelijk laden, eene vollé lading inne m en.
doende van M tot 1 37 vierkante Merl. roeden.
Bondereau, ffi. [Teem.] Spongat.
Boiiifaee, m. (fasis.) Goedbloed,. sukkel rn
Bondien, fl1. [Tech.] Groote wig t. der planUoiiilication, t. Verbétering, versneerdering t.
kenzagers.
Bondir, v. a. Opspringen, afsluiten, terug- van de opbrengst eener zaak. - [Corn.] B- de tare,
stuiten, terupkaatsen, een of meer malen van den verhooging f. van tarra, vergoeding t. voor ba8Chaprond opsprinqen: Cette balie est trop malle, ella dipde waren of onzuiverheid, rafactie 1.
Boiiilié, e, adj. (en part. passé van bonhlier)
ne bondit point, die bal is te zacht, hij stuit niet
af, springt niet op. - Huppelen, springen, spron- Verbeterd: flu yin b-, Ursa tetre h,-e.
-
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Ioni fi er, V. a. Goed, beter maken, verbdteree, B- de Neptune, Neptunus-muts (van 't geslacht der
inz. vruchtbaarder maken: On bonifle les terres polypen). - [Bot.] B- de pretre, papenhout n.
en les furnant, men maakt de akkers beter, vrucht- (fusain); - appelpoinpoen (pastisson); - ook de
boarder, door ze te bemesten. - [ Financ.] Een te- naam van velerlei soorten van zwam of paddestoekort vergoeden of aanvullen, schadeloos stellen. len. (B- de crapaud, d'argent, de fou, de matelot
- [Mar.] Bonifier iine cargaison avariée, hetgeen of de vache of B- rahattu, B- romain) en van vervan de lading geheel bedorven is afzonderen en het scheiden schelpen (B- chinois, de Neptune, de lou,
overige zoo goed men kan herstellen. B- une ha- de Pologne). - [Chir.] B- d'Hippocrate, Iiipjoleine, een' walvisch opsnijden en zijn spek tot traan kratischie muts, zeker hoofdverband (ook Ij- is deux
koken. - SE J3ONIFIER, C. pr. Beter worden, zich globes of capeline de Ia tête geheeten) . [Mus.] Bchinois, bellenstok m., halve maan t., een parasolverbéteren.
Bonite, f. [Fl. n.] Boniet of bonétcisch m., een vormig koperen instrument met bellen aan een' Ianvpr'ingvisch van 't geslacht der makreelen, die de pen stok ter begeleiding van militaire muz4jk. [Tech.] In 't algemeen wat het bovenste bolvormig
vliegende vieschen vervolgt.
in. [Econ.] Te roote ñ gedeelte van een werktuig of machine bedekt, de
Bolijean,n, Bongea
hoed n., de kap f., het deksel n., - naam der uitgezette dubbele vlas- of hcnnipschoof f.
Bonjonr, m. (fain.) Goeden-dag m.: Je vous geronde kappen aan de koerierslaarzen. B- carré,
7:-faq: - drilboor f. met vier vleugels. - [Chas.] B- carré.
sonhaite (donne) le 1;- , ik w,.1, a
l)ij uitlating en/eel: Buej ti r, \Inicii t. f/lie! (l(1(j. nieuw gewei, n. van een hert, niet hooger dan de
]llijnheer. (trés -lam.) Ii- it niuinieui \ al ce frere. oorenreikende. - [Pêtiss.] B- de Turquie, turkschie
mijne groetenis aan uw' broeder, zeg je broér muts 1., tulband ni., een bekend gebak. - [Fortif.]
B- a prêtre, zwaluwstcart cd., papenkap papengoe'n dag.
insets t.
Bonjour-commandeur, m. [H. n.] Cayent Bontietade, t. Groet m. door a/ligtiiig van
ne-vogel m. (die bij 't aanbreken van den dag zingt).
den hoed of de muts; diepe, néderige buiging 1.
Bon niot ni., z. BON.
Bonnetae, m. [Tech.] Verkapping t., papieBonne, t. Vrouw, die met liet toezigt over de
kinderen van een huisgezin is belast, eene niet niet het ren deksel op 't pijpje van een kunstvuurwerk. onderwijs belaste gouvernante, Icindertoezienster, Het hoed-afnemen.
Bonnet a prtre, z. ond. BONNET.
bonne f.-- (fain.) Contescleh-, kindersprookjes n.
Bonne-tenue, t. [Mar.] , Z. TENUE.
Pl. - Bonne, adj. t., z. BON.
t Bonneter, v. a. Dikwijls groeten; - ( fi g.)
Bonneai, Ia. (fain.) Koppelaar m.; - 00/C
z, v. a. BONASSE, stel. - IONNEA[T, ni. [Mar.] B oei f. Zijn hof maken, kruipen. - [Tech.] Verkappen
-

(vgl. BONNETAGE).
Bonne-dame, t. [Bot.], Z. ARROCHE.
Boniieterie, t, Handel m. in kousen- en mutBonne de tiae of De bon n e iiage, adj.
[Mar.] Goed te besturen (van cccie sloep, die met senwaren, kousen- en niutsenwinkel m.; het vervaardigen van kousen, mutsen en dergl. voorwer
de riemen alleen snel loopt).
pen. - [Anc. cout.] Kousenweversgilde n.
Bonnegareette ! [ Mar.] Stijf opseiseP!
Bonne-terre, f. [Mar.] : Fond de bonne-terre,
Bonne -inain , [Mar.]: Aniari'e en bonne main!
goede ankergrond m.
Maakt voor goed vast zonder opgaan!
Bonnement, adv. (fain.) Opregt, te goeder
1 Bonneteur, m. Buigingniaker, vriend van
-

trouw, in trouwe, ongekunsteld, in eenvoudigheid.
11 dit b- ce dull pense, hij zegt rondweg wat hij
den/ct. Vous croyez done b- tout ce qui l dit? gij
gelooft dus te goeder trouw al wat hij zegt? Weleer beteelcende het.juist, naauw/îeurig: Je ne
iBis pas b- combien ii y a d'ici a là, 'Ie weet niet
refit, hoe ver die plaats van hier ligt.
Bonnet, m. Muts, inz. vrouwenmuts f ; kapje n.
B- de police, soldatenmuts; B- a pail of de grenadier,
irenadiersinuts; B- carré, vierkante muts, barét t.
der koorpriesters, vroeger ook derprofessoren, advokalen, procureurs enz.; B fourré, bonte muts. Bvert, muts der galeislaven. ( fi g.) Prendre (porter) le
1)- vert, afstand van zijne goederen doen (of gedaan
hebben), ten einde niet als bankroetier vervolgd te
worden. B-s rouges, roodmutsen, spotnaam der
Jacobijnen tijdens de fransche staatsomwenteling
in de vorige eeuw. B- phrygien, dephrygische muts,
het zinnebeeld der vryheid. (fig. et fam.) Un gros
Ij-, vee deftig, gewigtig persoon. (fig.) Prendre le
b- de docteur, of enkel: Prendre le b-, doctor of
meester in eene faculteit worden. (Loc. fain. et
Prov.) Opiner du b-, van 't zelfde gevoelen als de
anderen zijn, zonder te onderzoeken, een jabroér
zijn. Cda a passé au h-, du b-, h volée de Ii-, dat
is er met eenparige stemmen (voetstoots, zonder debatten) doorgegaan. Mettre la main hu b-, Oter son
1)_, eerbiedig, onderdanig groeten. Avoir toujours
la main au b-, uiterst wellevend en vol pligtple
Avoir ia tête près du b-, kort van-ginezj.
stof, heet gebakerd zijn. Avoir le Ii- de travers,
kwalijk gm
eutet zijn. Mettre son b- de travers, boos
worden. 11 a pils cda sous son to, dat heeft hij
verzonnen, dat is uit zijn eigen brein gekomen. ParIer a son Ii-, in zich zelven spreken. Jeter son lJ,
ergens Zijne muts naar gooijen
, alle hoop opgeven.
Jeter son b- par dessus les moulins, zich om de
meeningen, de oordeelvellingen der menschien niet
bekreunen, zich door niets laten terughouden Ce
sont deux (trois etc.) têtes dans un h-, het zijn
twee schoenmakers op één pothuis; het zijn twee
handen op éénen buik; zij zijn 't altijd eens, zij
zijn dikke vrienden, één hart en ééne ziel. Etre
triste comme un b- de nuit, zoo droefgeestig zijn,
als een uil. C'est b- blanc et blanc b-, z. BLANC.
- BOnNET, M. [Anat.] Tweede maag der herkaanwende dieren. - [H. n.] Bovendeel van den kop
eens vogels. B- chinois, chindschie aap ofhoedacip m

-

complimenten; - hoffeljke opligter, beleefde gaauw(liet M.
Bonnetier, m., -ière, 1. Hij, of zij, die kousen, mutsen en dgl. voorwerpen maakt of verkoopt,
mutsenmaker in., -maakster t., fabrikant m. van
kousen, mutsen enz.; snutsenhandelaar m., -ster t.
Bonnette, 1. (verklw. van bonnet) Mutsje,
kinderniutsje n. - [Fort.] B o n n é t, b on n e t t tI i ii g, halve maan f. - [Mar.] Lijzeil n., broodwinder m., fats 1., eene strook zeildoek, waarmede
men de zeilen verlengt, opdat zij meer wind zouden vatten.
Bonnet-ttire, in. [Bot.] Eene soort van indische pompoen m.
.

Bonne-voglie, m. (pr. bo -ne-vo -lie). Vrfjwilgehuurde roe(jer m. op eene galei; (fig.) de

lige of

b-, bc. adv. Vrijwillig, goedwillig.
Ilonnite, m., Z. BONITE.
Bon- on vrier, m. [Com.] Garen n. van Rijssel.
Bon-plein, m. [ M ar.] Porter b-, gouverner b-,

liet schip zoodanig sturen, dat de wind zijne volle
werking op de zeilen doet.
Bon-quart! mIen. [Mar.] Alles wel! roep der
kwartierwacht elk half uur des nachts; - uitkijkers
voor! (bevel van een' der officieren aan de op den
zijnde
wachters.) De scheepsof in de voorars
ni
boeg
wakers in de groote havens gebruiken denzeifden
roep met herhaling: Bon-quart partout, bon-quart!
Boiise, Ill., Z. BONZE.
Bonsoii-, m. (fam.) Goeden-avond m. Je vous
souhaite (donne) le b-, Ik wensch u goeden-avond,
- bij uitlating enkel: Bonsoir, Monsieur, Goeden
avond, Mijnheer. - (fig. et pop.) Dire h- a la com
allen goeden-nacht zeggen, sterven.
-pagnie,
Boiitalon, rn, Z. BONBALON.
Bonte, 1. Goedheid, gui'' lii ila.'iiqheil, deugdelijkheid, geschiktheid, briiilChüii,hi'id l'.: La b- de
lair, de goede hoedanigheid, zuiverheid van de
lucht. La b- du vuil, de l'qau, dune étoffe, dune
montre, de deugdelijkheid, bruikbaarheid van den
wijn, het water, eene stof, een horlogie. - Goedbieid, goedhartiqhseid, goedaardigheid, welwillendheid. Sa bonte Ie fait aimer de tout Ie monde, zijne
goedheid, goedhartigheid, maakt hem bij elk bemind.
Avoir recours a Ia b- de qn., tot iemands goedwilligheid (goede diensten, weldaden) de toevlugt nemen. -- Goedheid, vriendelijkheid, beleefdheid t.,
gunstbewijs n.: VOUS avez eu Ia b- de m'écrire,
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gij hebt de beleefdheid gehad mij te schrijven. (iron.)
Ayez Ia bontë le sortir de nez mol, wees zoo
vriendeljjkrnfjn edeur uit te gaan. - Je n'oublierai

jamais vos b-s pour moi, ik zal nooit uwe gunstbewijzenjegens mij vergeten. - Goedheid, zwakheid,
te groote inschikkel'jjkkeid f.: La trap grande 1- de
père est cause des désordres de fils, de te groote

goedheid (zwakheid) des vaders is de oorzaak can
't ongeregeld ae(iroq dec zoons. - Goedheid, oedertierenlieid. 11üiIU(Uiii(//('iil f. : La Ii- it Iie ie de
Dien, Gods (ii,c;iiit io': jneut;I, ((l'/nC(lllei(I. e disespirez point de Ia Ii- cileste, wanhoop niet aan
de kemelsehe goedertierenheid. - B- di—vine! B- de
Dien ! (als uitroe) Ilemelsc/se goedheid! goede God?
goede Hemel?
Bontour, fl1. [Mar.] Wending, omzwenking t.
van het schip om de lüi(l.cin(j (ier kabels te voorkomen. Le vaîsseau eet enu par le b-, het schip
is klaar gezwaaid.
Jiouze, ni. Chineescls of ,japanscts priester. lioDzesse, t. Naam der ckinésc/iemeisjes, die in
kloosters leven.
Boquerel, m. [Ii. n.] Volksnaam van de boom-

muse/s (moineau friquet).

Iloquet, m. [Teelt.] Soort van lioosvat n. (Ier

tuiniers.

Boquetean, in. (verklw. van kosquet) Bosc/ije,
klein bosckiand beneden de 50 moruen.
Boquettier, in. [Bot.] Wilde appelboom m.
-)- Boquillon, m. Iloutkakker as.
Bol-eL, f. Scherpe en drooge noorde- of swordoostewind m. in de Adriatische zee.
Boraeiti, Iloracique, adj. [Chim.] Acide
1)_, boraxzuur Ii. (Men zegt nu liever korique).
Boraeite, 1. [CIuim.] Boraxspaatls, boraciet a.,
natuurlijke boraxzure talkaarde t.
Boraties, as. p1. Vijlsel; z. v. a. ,LIMAILLE.

Boragindes, t. pl, Z. J3ORRAGINEES.
Borain, e, adj., Z. Bonus.

Borase, m. [Bot.] Oostindische palmboom m
Ilorasseaii, m. [Tech.] Boraxdoos t., doos
'met borarpoeder, ten gebruike der soldeerders.
Borate, as. [Chirn.] Bosesxzuser zout is. B- de

sonde, Z. BORAX. B- d'ansmonsaque, de chaux etc.,

boraxzure ammonia/c, boraxzure kalk enz. B- calcaire, boraxzure kalksteen.
Boi-até, e, adj. [Ctsirn,] Met het boraxzuur
;erbonden.
Borax, m. [ Chim.] Borax m., in de kunsttaal
locate de soude, b or axzure soda, en in haren
ruwen, staat ook tirikal gelseeten.

Borborygme of Iloiborisme, m. [Mid.]
Buikerommet n., het rommelend geluid der ingewanden (in de vclkstaal gargoulilement geheeten).
Borbothe, 1. [H. a.] Een der namen van den
puit- of kevabaal (gade late).
Bord, as. Rand, leant, zoom, boord m., boordsel n.: Le I dun verre, dune assiette, dun elsapeau, de rand van een glas, tafel, bord, hoed. B- in
firieur (dun vase), voet, onderrand; B- supéricur,
bove'isrossd. Le b- dun manteau, dune robe, de
zoom van een' mantel, vein een vrouwenkleed. Mettre

an b- is an clsapeau, Is une jupe, a en rideau,

een boordsel (alon) aan een' hoed, een' vrouwenrok, cane gord ij n zetten. (fig.) Un rouge b-, een boordevolletje a., een glas vol wijn. Bord de loreille ,
zaGen van het oor. (fig.) Avoir an nsot , an ssom sur
Ie b- des lèvres, een woord, een' naam, 01) de tong,
op (Ie lippen hebben, op het punt zijn zich een
woord, een' naam te herinneren. (Men zegt doorgoons: Avoir an niot sur le Ii- de Ia langue.)
Avoir an men, un secret, une riplique sas' Ie Isdes lèvres, een bekentenis, eene geheim, een wederwoord op de tong hebben, grooten lustgevoelen ons
die bekentenis enz. uit te spreken. Avoir le coeur
sur le Ii- (les idyres, het hart op de tong hebben,
niet veisszess. Avoir l' a' me sur Ie Is- des ]èvres, op
sterven liggen. — Oever, wal, strand m., kust t.: La
Is- de la rivière, de Ia mer, de oever van de rivier,
van de zee. Les 1)-s du Rhin, de oever o[lsoorden
van den lion. (fig. et podt.) Le Is- da precipice,
de rand (les o/Tcrossds, het ongeluk. Etre nu (sur
Ie) Is- da piPe/glee, op den rond des afgronds staan,
((p het punt zijn,' om zich te ver d erven, om ongelukkig gemaakt te worden. (fig.) Etre sur le Is- de
sa losse, au Is- da tomIseau, op den rand des graf's
staan, zeer oud zijn. 11 ce put atteindre le Is- at
se noa, /if.i' kon den oever, liet strand niet be-
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reiken en verdronk. (pail.) Les Is- afi'icains, indians,
Les sombres Is-s, Les Is-s du Cocyte, de afrikaansche, indische stranden of kusten, de sombere, akelige kusten, de hel. (ellipt.) A bord! Is bord! aan
wal? aan wal! (geroep van 7/eden, die van een
vaartuig aan land willen komen); aan boord? aan
boord! scheep! (van lieden, die van den wol naar
't schip willen gaan). - [Mar.] Boord, scheepsboord n., zijde f.; — ook het schip of vaartuig zelf.
Le Is- da vent, de windzijde, bef of loefzijde 1.:
Le Is- saus le vent, de if) of lijzijde f, Franc bord
buitenhuid in. Vaisseaa de haat Is-, schip vein hoog
boord, oorlogschip; Vaisseau de bas Is-, schil) van
laag boord, koopvaardijschip, riviervaartuig n. Renverser, tourner, changer Ie Is-, het schip op de tegenove r gestelde windstreek leggen. Changer de Is-, Teals'
Is- sur Is-, heen en weer, scherp bij den wind houden (cm de vaart van 't sc/sip te vertragen). Avoir
les amares cur le Is-, ruim zeilen met den fokkehals op den kraanbalk. B- qui allonge, goede slagboeg. Passes sur Ie b-! volk bij de valreep! Prendre le Is-, binnenloopen om opgelegd te worden.
Deax vaisseaux Is- Is Is- , twee schepen boord aan
boord, overlangs, naast el/sander (liggen of varen).
De Is- Is Is-, aan beide boorden evenveel (b. v. even
diep liggend). Etre Is- Is qaai, aan de kaai gehaald,
tegen den wed liggen; — Le capitaine eons régala sur son Is-, de kapitein onthaalde ons aan
zijn boord, op zijn schip. Coac h er Is Is-, aan boone?
slapen. Ii était Is Is- de l'amiral, hij was aan boord
van 't admiraalschip— Bord wordt somtijds voor
bordie,gang, laveergang m., gebruikt: Faire on Is-,
Courir an Is-, een' gang doen ('t zij over stuurboord of bakboord). Courir un Is- Is terre, eenesc
gang naar den wal doen. Courir an Is- au large,
eessen gang op zee doen. Louvoyer a petits Is-s
of Courir Is- sar Is-, in den wind op werken, met
kleine gangen of slagen lavéren. Courir an Is-, an
mime Is-, over eYsscss boeg c'eiless. het over denzelfden
boeg houden. Visas' Ir Is-,b'lii'e. Is l'autre Is-,
wenden, het over een' anderen boeg wenden; (fig.)
assderesnaatregelen neme n ; van partij veranderen.
(fig.) Etre du Is- de qn. , van ie'snands partij, gevoelen zijn. Courir le bon Is-, zeeschuinsen, kapen;
(fig.) slechte laatsen bezoeken (van liederlijke rimswen gebizig (, ; doch zoowel deze fi g. beteekenis als
de eig. is verouderd). - BORD â BORD DE, 10e.
pie/p. Met den rand gelijk, boordevol: L'eau ee/
Is- Is Is- de quai, du vase, het waler staat tot
boven aan de kaai, tot aan den rand van 't val.
Mettre du vits Is- Is Is- du verre, een glas boordevol schenken.
Bordage, m. [Mar.] Buitenhuid f. , de buitensteplanken, scheepsbekleeding f., boeiplanken, boordplanken f. p1. Franc Is-, buitenhuid (in onderscheeding van de binnenbekleeding of binnenhuid, dec
serrages, serres ofvaigre heet). B-s de fonds et de
dears, vlakgangen en leimgangen. B-s den/ze les
priceintes, vullingen tusschen de bas-ghouten; sparsvssllingeee . B-s des sabords, breigangen, geschutgase
B-s pour recouvrir les ponts, overloop splankess.-gen.
B-s de tour, boegplanken en deplassken aan de bil-len, die de sneedle kromte hebben — lVaasss (Ier zware
planken of deden des tinssnermans. - [Agric.
Pachthoeve, die in half vruchtgebruik verhuurd is.
— [Tee/ . ] Het omboorden (van een' schoen, een'
hoed, een kleed enz.); het daarvoor te betalen loon.)
itordaille, I. [Mar.] Boordplank, baeiplank t.
itordailler, z. BORIJAYER.
Ilordat, flTs. [Corn.] Egyptische stof t.
Bordant, al. [Mar.] Onderlijk n. van een zest.
Cette voile a Iseaucoup de Isordant, c/il zeil heeft
veel breedte in zijn onderlijk.
't Bordayer, of Bortlailler, v. a. [Mar.]
Korte gangen doen, laviren.
't Horde. 1. It], is bs;t'r'rl n.; — boerderij I.
Bordé, c. si/I. ( ,o i'•': poss é van border)
Omboord, i;si: :sssiisvl, ' 'is :'! Mar.] L'n vaissean
Men Is-, een schip met smalle en gelijke naden. Une
voile Is-, een in den wised uitgespasenen zeil.
Bordé, m. Gouden, zilveren afrijden boordsel fl
(g a l o n) rondom kleederen, gordijnen enz.— [Fl . n.j
Bandvisch m. [teen/a].
1 Ilordean, m., Z. BORDEL.
Bordeaux, as. [Coni.] of Via de B-, 7-lordeaux -wijn, alle over Bordeaux verzonslen wi/seers
zoo als Médoc, Graves enz. Usia Isouteille de B-,
eene /lesch bordeaux -w(j
n.n.
.

-

,

EOBJDÉE
Bordée, f. [Mar.] Laag 1., gelijktijdige losbranding van al de stukken geschut aan een der
sclieepsbaorden: Je lui lâchai foute ma h-, ik oaf
hein de volle laag. B- de canon, al 't kanon, dat
aan eene der booraen in de geschutpoorten staat. (mi. et farn.) Une b- ci'injures of enkel Une b-, eene
hagelbui (menigte) van scheldwoorden. -- Gang,
slag ni., de loop, dien een schip over denzeifden boeg
doet, als 't lavéren meet: Courir a petites b-s, korte
gangen maken. Yenir it Ia bordée, op éénen boeg
zeilen - Wacht f., (le tijd, gedurende welken een
deel der bemanning It (,i1l;t (I(ll';.\.'it. 't Zij voor
den arbeid (wacht aan dek) of i'ow I' rust (wacht
te kooi); - ook de manschappen zelven, die de wacht
doen Courir Ja grande hoidie, het scheepsvolk bij
geheele kwartielen laten waken. Courir Ja petite
hoidée, bij halve kwartieren waken, zeewachten
doen. - [ FL n.] Bandschildpad [testudo marginata] , eene landschildpad van Zuid -.Mneri/ca
Bordeier, m., Z. BORDAYE1I.
Bordel, vroeger Bordean, m. Bordeel, hoerhuis ii.
Bordelage, m. [Cout.] Voormalig heerenregt
up de bordeelen.
Bordelier, m. Bordeellooper m. - hordeHère, 1. Bordeelineisje n.; - ook de naam van
een viscitfe van t karpergeslacht.
Bordernent, m. liet omboorden, onszoomen,

omzetten.

Bordenean, m. [Tech.] Schuifdeur f. (van

-
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Bordierm., -!<'„ re f. Kleinepachter

m., pachtIter t.; - eigenaar m., eigenares 1. van een
langs
,

den weg gelegen land.
t Bordières, t. p1. Grenslanden n. p1.; —velden n. p1. in de nabijheid der steden.
Bordigue, f. [Pèche] Weer f., met horden,
staken enz afgezette ruimte aan den zeekant ons
visch te vangen of levend te bewaren.
Bordilloii, m. Pokhout n.
Bordolingue, ni. [Mar.] Zandstrook bij de klei.
Bord-oppose, rn. [Mar.] Tegenovergestelde
boeg m. Ces deux navires courent is Ii-, die twee
schepen loopen over verschillenden boeg.

flordoyer, v. a. [Peint. en émail] Lood/deze-

rig en onoageljk maken (van de lichte brandverwen
op slecht goud aangebragt) - SE BORDOYER, V. pr.

Loodkleurig worden.

Bordure, t. Boordsel, omboordsel, omzetseln.,
zoom m. van een hoed, schoen, gordijn, kleedje enz.;
lijst t, raam n. (van een spiegel, schilderij, paneelvak enz. [Rel.] Sieraad van boven en onderen op
den rug van een boek. - [Hort.] Rand rn. van palm,
gras enz. rondom de bedden en paden. - [Tech.]
breede hoepel za. van boven en beneden aan een' ensseer; - sluitrand aan vlechtwerk; - koperen rand
als sieraad ons sommige meubelen, zoo als de secre[Mar.] Onderlijk n vaneen
:ril (xo;ns ook hom'lanl geheeten). Cette voile k une

grande hordure, dit zeil heeft veel breedte in zijn
onderlijk. - [Blas.] Band ons een wapenschild.
Borduré, e, adj. Gerand, vaneen' rand voorzien: Châle B-, omsiagdoele (shawl) met een' gewerkten rand.
Bore, m. [Chim.] Borium a., een enkelvoudig,
weegbaar, niet metallisch ligchaam, in 1807 door
Davy op den galvanischen weg ontdekt.
Boreal, e, adj. Noordelijk, tot het noorden
behoorende: POle b-, noordpool, Aurore b-e, noorderlicht; Hmrnisphère b-, noordelijk halfrond; Latitude b-c , noorderbreedte: Vent b-, noordewinct.
Terres b-es, Noordlanden. Les signes bordaux (liever septentrionaux) de noordelijke teekens van den
dierenriem. Des aurores hors/ales, noorderlichten.
Borée, t. [Pods.] Noordewind, boreas m. [H. n.] Naam van een netvleugelig insect n., en
van een' da,qvlinder ni.
Borgnat, m. [H. n.] Een dervolksnamen van

de sluis van een zoutwerk).
Bord -en-scie, m. [H. is.] Zaagschildpad f.
(Plur. Des Jiords-en-scie.)
Border, v. a. Boorden, omboorden, zoomen,
omzoomen, omnaafjen, een boordsel (galon) aanzetten. B- un chapeau„ des souliers, een' hoed, schoeness omboorden; B- un manteau d'hermine, een'
mantel sect hermelijn omzetten. - B- on champ de
fossës, de Iiaies, een veld met slooten, met heggen
omgeven. - Un ruisseau, un fossé, horde ce jardin,
eene beek, sloot, loopt om dien tuin. Les précipi
ces qui hordent noire route, de afgronden, die onzen weg omgeven. - B- un lit, het einde van de
lakens en dekens tusschen de matras en de planken
van de bedstede of 't ledekant steken. - [[Tort.] Bune planche, de aarde om een tuinbed op/wogen. Bune nude, une avenue, eene laan door booinen insluiten. - [Gray.] B- Ja planche, een' wassen rand 't winterkoningje it. (roitelet).
mn de plaat leggen (ten einde het op te brengen
Borgne , adj. Eenoogig , een oog missende:
sterkwater tegen te houden,). - [Peint.] B- les figu Homme, femme, cheval b-, eenoogige man, vrouw,
res, de omtrekken der figuren losmaken, doen uit- eenoogig paard.—(fig. et fam.) Maison, appartement
komen (door den grond der schilderij ligter of don- b-, huis m., kamer t. met belemmerd uitzigt, somkerder te maken) . —[Mii.] B- la lsaie, eene heg vor- ber huis, vertrek n. Cabaret B-, gemeene kroeg,
men, het volk op déne lijn plaatsen. - [ Mar.] B- les knip t. Conte b-, oudwijvenpraatje. Compte Ii-,
côtes, langs de kust varen (indien zin verouderd). verwarde rékening. [Mar.] Ancre B-, katanker,
B- un vaisseau, boeijen, opboeijen, de buitenhuid eenarnsig anker m.; ook een blind anker zonder
om een schip leggen. B- Un vaisseau eniiemi, een boei. [Mi]. ] Grenade B-, granaat t., die bijt vallen
vija
ndeljk schip digt op zijde blijven (om 't gade te van :rlf ontploft. [Anat.] Sein B-, borst f. zonder
slaan). B- les deoutes, de schooten aanhalen. B- one tepel. Bovau B-, blinde darm rn. Trou B- de la
voile, een zeil bijzetten. B- en carvelle of a con- langue, blinde tonggat n. [Mdd.j Fistule b-, fistel
velle, met karveelwerk opboeijen. B- en din of en of pijpzweer t. met maar dine opening - (Proc.)
quein, in klinkwerk bearbeiden, met zoomwerk op- Changer, Troquer son cheval b- contre un aveugle,
boeijen. B- les avirons, de riemen te boord leggen. B- Z . AVEUGLE. —BORGNE, 111. et 1. Eenoog, eenoogige,
Ie pont, de planken in het dek leggen. B- une voile In. en t., eenoogig nsesssch rn. (van dieren sprekende
a plat, een zeil bij den wind zetten. B- l'écoute moet men het adj. gebruiken: Cheval, chien B-.)
tout plat, de schoot op zijn gat halen. Borde Jar- - (Prov.) Au pays (royaurne) des aveugles Jes
timon ! bezaansschaot aan! Borde au vent ! Breek in b-s sont rois , Z. AVEUGLE. - [H. n.] Een der
voor! Borde soos le, vent Haal de schoot aan 1(5 volksnamen van de koolmees f. (mesange charbonaan! - SE BORDER, v. pr. Omboord , omzoomd nière). - Een der volksnamen van de blindslang I.
worden: Cette étoffe se horde difficilement, die stof
Borgnesse, t. Eenoogig wijf, eenoogig meisje n.
laat zich moeijelijk zoomen.
(liet woord is laag en beleedigend; men gebruikt
Bordereau, Borderel, m. Schriftelijke op- tiever borgne.)
gaaf t., lijstje, ceiltje, kort uittreksel; [Corn.] Spe
Borgniat, rn. [H. n.] Volksnaam van de kleine
lijstje van de verschillende muntsoor- -ciebrfjn., poelsnip f. (bdcassine sourde).
ten eener somme ge/d.c. B- de cornpte, uittrek± S Borguoler , v. n. Uit één oog zien. sel n. van I(lO'iFm,l(!. lam'!" zamenstelling en balans [Charp.] Met één oog langs eene plank kijken.
van de uitgetrokken sommen in het debet en credit.
Bon, m. [Bot.] Indische borstbezieboom m.
B- des déliiteurs, schuldenlijst f. B- cle chargeBorides, m. p1. [Minér.] Geslacht van minement, vrachtlijst.
ralen, dat de borax en zijne verbindingen bevat.
Borigite , f. [Pêcbe] Teenen fuik f.; z. ook
t Borderie, f. Pachthoeve, boerderij.
.t Bordeor, m. (door Rabelais gebruikt vogr BOIWIGUE.
brodeur) Borduurder m.
Bonn, m. Naam der steenkolengravers in de
omstreken van Mons (Bergen) en Valenciennes. Bordeyer, z. 1tORIJAYER.
Bordiei', m. [Mar.] Scheef schip n., schip niet [H. n.] Kleine grijze bastaard-nachtegaal (passeeene slagzijde (dat aan de eene zijde zwaarder is rinette) .
of dieper ligt dan aan de andere). - Ook als adj.: Un
Borique, adj. [Chim.] Acute B-, boraxzuur n.
vaisseau b.- —'BORDIER, m. [Agric.] Huurder eener
Bornage, m. IJur.] Afgrenzing, afselzeiding ,
hoeve op voorwaarde van half vruchtgebruik. - afpaling, grenspaaizetting t.
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Bornais, nl. [Agric.] Zandige kleiaarde f.
Borne, f. Grensteeken n., grenssteen, grenspaal,

landpaal n. , landa ftcheiding f. , staketsel n. ; —
mijlpaal (ter aanduiding van de afstanden langs
de groote wegen) ; — schutpaal , hoekpaal (aan
koetspoorten, langs muren, op de hoeken der ge
rondom marktpleinen enz.) (Loc. [am.)-bouwen,

II est planté la comme une b-, hij staat daar als

c en paal, als een wegwijzer. — BORNES, f. pl. Grenzen f. pl., al wat een' staat, eerie provincie van eene

andere scheidt: L' Espagne a pour b- les mers et
les B^'renées, Spanje heeft de zeeën en de Pyreneen
tot grenzen. Etendre les b- de son empire , de
grenzen van zijn rijk uitzetten, zijn gebied vergrooten door aanF'renzende landsdoelen. — (fig.) Excéder, Passer les borues, de palen te buiten gaan,
te ver gans , zich te indien gaan. Passer les In de son
h{,l:\t ► il , rah' li'"'''" :i. n '!• in t,^l te buitengaan.

riller (1 I r) au gl(-1 les ir► rn .. c Ie la bienséance,
de grenzen der betamelijkh,eiel , welvoegelijleheid ,
overschrijden. Son ambition na point de (est sans)
b-, zijne eerzucht is onbegrensd.
Borné, e, adj. (en part. passé van borner) Begrensd, afgepaald, beperkt. Une vue b-e, een bcperkt uitziet (b. v. van een huis) . (fey.) Avoir des
vues b-es, bekrompen, kleingeestige inzigten hebben;
ook: gematigde aanspraken maken, matige verbspens koesteren, weinig eerzucht hebben. (fly.) Avoir
l'esprit b-, Etre b-, een bekrompen verstandhebben,
niet van de slimste zijn. Une fortune b-e, een beperkt vermogen, middelmatig inkomen.
B ortie-fontaine, f. Fonteinpaal m., fontein
of pomp in den vorm van een' paal of eene zuil.
Borner, V. a. Grenspalen zetten, afpalen, afperken; — beperken, begrenzen, binnen eene zekere
ruimte insluiten: B- un champ, an vignoble, een
veld, een wijngaard afpalen. La roer et les Alpes
bornent i'Italie, de zee en de Alpen begrenzen,
omsluiten Italië. Des céteaux riants bornent la vue

BOSSEIIAURE.
Bosquien of B osquen, m. [[I. n.] Naam
van twee visschen en van Bene hagedis.
Bossage , m. [Arch.] Elke verhevenheid of
hoogte, die opzettelijk aan een' steenen of houten
vlak wordt gelaten, 't zij als sieraad of om er iets
op te beitelen, uitstek n. B-s dune voute, draagsteenen, kraagsteenen van een gewelf. leur à b-,
muur niet uitsteekende steenen. — [Charp.] Boog
-rondig,
kromming, boet f.
Bosse, f. Elke bolvormige verhevenheid f., bult,
borchel, uitwas m.: Cet homme a one b- au dos
(par derrière), à l'estomac (par devant), die man
heeft een bult op den rug (van achteren), op de borst
(van voren). La b- du dranladaii'e, les deux b-s
du chameau, de bult van den dromedaris, de twee

bulten van den kameel. ([my. et fans.) Donner dans la
b-, in den strik vallen, berogen worden. — [Chir.]
Buil, bluts, zwelling, uitpuiling f., knobbel m.: En
tombant it s'est fait une b- au front , hij heeft
zich eene buil aan 't hoofd gevallen. (Prov.) I1 no
demande que plaie at b- , hij heeft niets liever
dan wonden en builen; hij gaat altijd op vechtpartijen uit; het is een vechtersbaas , 't is een

repte stokebrand. -- [Anat.] Ronde hoogte opplatte

beenderen: La b- nasale , de sieusknobbel ; Les
b-s frontales, de voorhoofdsknobbels; La b- oe
de achterhoofdsknobbel. Avoir la b- de In-ciptale,
musique, du vol (net toespeling op Galls schedelleer), de knobbel der muzik, der dieverj hebben,
natuurljken aanleg tot muzijk, tot dieverij hebben.
— [Scuip.] Figure relevée en b-, vlak verheven figuur f.; Figure de denk b-, half verheven figuur,
Ouvrage de ronde b-, geheel verheven, rond beeld
rondwerk (zoo als standbeelden). -- [Tech.]-werk,
Belever en b-, met bolle verhevenheden bewerken,
met reliefs maken. Serrure á b-, knipslot n. —
Met de blaaspijp gevormde glasbol m. — [Dessin et
Seint.] Dessiner, peindre d'après lab-, naar'tpleisterbeeld teekenen. — [Jeu de paume.] Plaats van
de ce cóté la, bekoorlijke heuvels beperken 't gezigt den muur, die den bal terugkaatst, stuitwand m.:
aan die zijde. — (fig.) Matigen, eerie zekere maat Attaquer la b-, Donner dans in b-, den bal naar,
vaststellen: Qui borne sas désirs est toujours assen tegen den stuitwand slaan; Défendre la b-, den
riche, wie zijne begeerten matigt, beperkt, is altijd bal van den stuitwand afhouden. — [Coma B- de
rijk genoeg. B- les pouvoirs dun ambassadeur, de se], ton zout van 2I0 tot 300 kiloos. B- de charraagt van een' gezant beperken. — SE BOSEER, v. pr. dons, kaardenbundel (voor de volders). B- de méZich beperken, zich grenzen voorschrijven, zich lisse, boomzwam f. — [Riv.] Uitspringende hoek rn.
bepalen (bij), zich vergenoegen (niet). Se b- au langs een' rivieroever. — [Véner.] Knobbels van 't
gewei, nadat het hert zijn vroeger hout heeft afgestrict necessaire, zich tot het volstrekt noodzakelijke bepalen. Il faut savoir se b-, men moet zich worpen (ook meule en bij den reebok endure gemet weinig weten te vergenoegen. Se borner à qc., heeten). — [Bot.] Uitwas m. aan- plant of boom. —
Un terrain plein de b-s, een hobbelige grond in.--zich uitsluitend tot` één ding bepalen.
Ce mur fait In (fait ventre), die muur zet zich uit,
ornous, m., z. P,OUP1sOUS.
Bornoyer, v. a. Langsoorten, viséren, met built uit. — II y a deux b-s á vette cafetière, er zijn
één oog langs een vlak, langs palen enz. zien, . om twee bulten in die ko f fjkan. — [viii.] B- à feu of
,over de vlakte of regtlijnigheid te kunnen oordeelen. Bouteille fulnninante, vuur(lesch f., met kruid geB- les dames, de dames door 't lorgnet begluren. — vulde dikke flesch om brand te schieten. -- [Mar.]
Bakenpalen zetten om de lijn voor eene boomenrj, Bosses f. pl. Stoppers, hondepinten. B- à aiguillettes of à rubans, stopper met eene zwieping; B- a
voor eene sloot, een fondament enz. te bepalen.
B ornoyenr m., -ease f., hij of zij, die dat touet, zwakke hals, zweepstopper; B- cassante,
breekstopper ; B- dormante of fixe , staande stopdoet.
B orozail of Zail, m. (pr.— za-ie) [Méd.] per; B- de bout of de bossoir portuurizjn; B- de
cha,loupes of d'einharcations, Vangl jn, sleper van
Zekere afrikaansche venuskwaal f.
Borraginées , f. pl. [Bot.] Borago- of ber- de sloep; B- cie cable, touwstopper; B- volante of
1. cross, haakstopper; Prendre une b-, stoppen.
narie planten.
Borronn, m. ]Bot.] Borroe, indische boom, welks B- it bouton, knoopstopper. B- de hautban, wantstopper; B-! (als commandowoord) stopper op! B-, et
bast buikzuiverend is.
B ortingle, f. [Mar.] Boordplank f., los boord n., bite ! stopt en legt béting! — BOSSE f. Vuur j'lesch,
flesch niet kruid gevuld en met lonten voorzien om
dat bij te zware lading opgezet wordt.
brand in de vijandelijke schepen te stichten.
Borgre, m. [Chim.] Borium - verbinding f.
Bosselage, in. [Tech.] Drj fwerk , gedreven
Bosah, m. (turc) Gierstendrank m.
Bosen.resque, adj. (een door J. J. Rousseau werk n. op zilver, goud enz. Travailler en b-, b osgesmeed woord) Course b-, wandeling f. of zwer f- s e l é r e n, zulk gedreven werk maken. — Het dr(jven, het bosseléren.
togt m. in 't bosch.
Bosselé, e, adj. (en part. passé van bosseler)
Bose of 1 osee, f. [Bot.] Bosie, goudroede f.,
Gedreven, met verheven figuren bewerkt, gebosseeene goudkleurige plant.
leerd: De l'argenterie b-e, gedreven zilverwerk. —
Bosel, m. [Arch.] , z. TORE.
Boselaphe, m. [H. n.] Naam eerier ondera f- 13'ultig, niet bulten of ,deuken : Cette théière est
toute b-e (beter bossuée), die trekpot is vol buiten.
deeling van antilopen.
— [Bot.] Les feuilles des choux lont b-es, de blo
Bosie, f., z. BOSE.
kool zijn knobbelig.
-dern
BBosphore, m. [Géogr.] Bosporus (d. i. ossen Bosseler, v. a. Gedreven werk maken (op goud
wedde) of Bosphorus m. (d. i. ossendrager), zeeengte, straat f. B- de Thrace, Thracische straat (die zilver enz ), b o s s e 1 é r e n; — bultig maken (in dien
de zee van Marmora met de Zwarte zee verbindt. zin liever bossuer) . - SE BOSSELER , V. pr. Ge dreB- cimmérien , Cimmtrische bosporus ( die de ven, gebosseleerd worden: Cette pièce se bosselle
,

Zwarte zee met de zee van 4zof verbindt.
osgluet, m. Boschje, bosschaadje, lustboschjen.,
eene tot vermaak aangelegde digt belommerdeplaats

in parlfen en tuinen,

difficilenient. —

Bulten, deuken bekomen: Cette

écuelle s'est bosselée (liever bossuèe) en tombant.
Bosselure, f. [Bot.] Natuurlijke bolheid Van

BOSSEMAN
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Botaniser, V. C. Planten of kruiden zoeken
sommige bladeren. - [TeIi.] Soortvan, drijfwerk
(in dien zin liever berboriser) ; - de planten of
op silver. - Voorheen ook voor bosse gebruikt.
JIosseinanrn. [Mar.] Boot snan,hoog-bo otsman. kruiden beoefenen.
Bsser, V. a. [Mar.] Stoppers opzitten, met
S Botanisetir, in., -eiise, f., Z. BOTANISTE.
Botaniste , in. en 1. Kruidkundige in. en f.,
rustljnen vastleggen; - het anker op de kraanbalken brengen. B- les huniers, de marsraas bijvan- plant- ofkruidkennerrn. , -kenster f., botanist in. en!.
Botanographe, in. enf. Plantenbeschrjverm.,
gen, borgen op de marsaas zetten. B- les basses
-schrijfster f.
vergues, borgen op de raas zetten.
Botanographie , f. Plantbeschrjving 1. Bossetier , m. [Tech.] Glasboiblazer m., de
werkman, die de vloeijende glasstof tot bollen blaast; Botanographiqite, adj. Plantbeschrjvend, b oook hij, die deze bollen doorsnijdt om er vlakken ta nog raphiscti.
Botanologie, f. Plantenleer. (Men gebruikt
van te maken, glasbolsnijder in. - Ook een naam,
liever BOTANIQUE.) - Botanologiqiie , wat de
(iie men aan de qeelgieters geeft.
Bossette, 1. Knopje n., aan weerszijden van 't plantenleer betreft, b 0 t a n 0 1 0 g isc h.
Botanologue, in. en f. Hij, of zij, die over
paardengebit. - Lederen ooglap in.
de planten whrjft; plantkenner m., -kenster f.,
Bossetir, m., Z. BOSSOIR.
Bossier, in. [Tech.] Vuller der zouttonnen leeraar in de kruidkunde.
Botanoinaueie, f. Plantenwigchelarj, waar(bosses). - In de glasblazerjen z. a. a. BOSSET1ER.
Bossoir of Bosseur, in. [Mar.] Kraanbalk, zeggerj f. uit planten.
Botaiioinaneien, m.,ne,f. 1-hij, ofzij, die
ankerbalk in. Courbe de b- , steunder van den
kraanbalk. Par le travers cm bossoir, kraanbaiks- door iniddel van plan ten waarzegt, plantenwaarzegwijze. Misaine arnarré au b-, de fokkbhals op den ger in., -zegster t. - BOTANOMANCIEN, NE, adj. Wat
W de plantenwigchelarij betrekking heeft.
kraanbalk.
Botaiioniaiie, in. Overdreven liefhebber m.
flossolant, i n. Deurwachter m. van 'spausen
van planten.— J_ BotanonLanie, f Bovenmatige
hamer.
Bossti, e, adj. Gebult, gebogcheld, een' buit op planlenliefde dweeperej f met de Icruedkunde
Botanophage , adj. Plantenetend. - ALe
den rug of op de borst hebbende. Het wordt ook
gezegd van een dier met zeer ronden rug; van eenige subst in. en t. Planteneter in., -eetster f.
Botanophile , in. en t. Plantenminnaar in.,
schelpen met bolvormige verhevenheden; van de uilgezette borst bij sommige wespen; ook van 't ver- -minnares f., liefhebber in., -hebster f. van planten;
)icht gedeelte der maan tusschen vollemaan en eerste - ook hij of zij, die boeken over de kruidkuclde
kwartier en tusschen laatste kwartier en volle maan; verzamelt.
- soms ook van een' oneffen, hobbeligen bodem:
Botarcha, Botargue, f., z. BOUTARGUE.'
Boteata, M., Z. BOTTEAU.
Terrain bossu. - (Loc.prov.) Lesjeunes m&lecins
Both, in. [Mar. ] Kustvaartuig n. met één' mast.
font les cimetîères b-es, jonge doctors vullen 'de
Botbrion, in . [Chir.] Klein en diep zweertje
kerkhoven. - Het wordt ook als subst. gebizigd: Un
bossu, een gebogcheide, bult, bultenaar in.; Une op het hoornvlies, hoornvlieszweertje a.
Bothris, in., Z. BIYFRYS.
bossue, eene gebogrhelde. Goclefroi le b-, Godfried
Uotiche, f. Groote, bijna ronde kruik, als enaai
met den buit of de bultenaar. (Prov.) Rire comme
un b-, u(tgelaten lagchen. A b- La Rasse, wee de voor olie, wijn enz., in Spanje en de spaansche
koloniën.
boozen! ook: wacht te voor de geteekende!
Botine, F. [Mar.] Matrozenbroek f.
Bossiié, e, adj. (en part. passé van bossuer)
Botres of Désertes , f. p1. Schaar f. der
Met buiten, deuken: Une cafetière b-e.
droogscheerders.
Bossuel, in., Z. BOSUEL.
Botrolde, adj., Z. IIOTRYOIDE en BOTRYTE.
Bossuer, V. a. Met bulten en deuken maken.—
'Botryllaires, f. p1. [Ei. a ] Soort'van sljmSE BOSSUER, v. pr. Bulten en denken krijgen.
Bossuétique, adj. : Style, Eloquence b-, Bos- dieren, die steeds als in een' klomp vereenigd zijn.
Botrylle, 1. [H. a.] Naam van een polypenge
suets stijl, welsprekendheid, Pensée b-, gedachte,
La b- étoilie, de vleeschkurk t.
-slacht.
eenen Bossuet waardig. (Men vindt ook, doch zeiBotryocéphale, in. [Anat.] Ingewaiidsworm
den, bossutien, -ne.)
Bossy, in. [Bot.] Afrikaansche pruimenboom, m., meest tij den mensch voorkomende.
Botryolde, adj. [H. H.] Druifvormig, b otriwaarvan men zeep maakt, zeepboom ni.
Boston, in. Boston, bostonspel n., zeker kaart- tisch, bot'ryo!tisch. Agate, Alun b-, drui
spel. louer au b-, boston spelen. Faire b-, al de venagaat, druivenaluin; - BOTRYOÏDE f., Z. ook
BOTIIYTE.
slagen maken of halen. .
Botrys ofBothris, in.[Bcit.]Druivenkruidn.,
Bostriehe of Bostryche, m. [H. n.] Zeegrondel in.; - schalebijter in. (zeker insect, ook bos- eene soort van ganzevoet met sterkprikkelende eigenschappen; soort van manderkruid a. of batheñgel f.
trichin geheeten).
Botryte of Botryoïde, f. Druivensteen, boBostrychite, f. [Minhr.] Haarsteen in., kroezig bergvlas n., een steen met naar vrouwenlokken ti' y t , b 0 t ry a 1 i th m., een druiventrosvorneig
mineraal.
gelijkende figuren.
Botrytis, in. [Bot.] Eene soort van schimmelBostrycholde, m. (pr. ch=k) [H. n.] Een
naar den zeegondel (bostryche) gelijkende visch in. plant f., een bedekt bloeijend gewas op gistende dierBosnel, in. [Bot.] Welriekende tulp, reuktulp, ljke of plantaardige stoffen (door veleis beschouwd
als de oorzaak van de ziekte, die in 183 schier over
gele kroon f.; - ranonkel in. met dubbele bloem.
Bot, adj. (zonder féin.) (pr. bó) Het woord koel! geheel Europa de aardappelen heeft aangetast). alleen voor in: Pied bot, horrelvoet; misvormde [Minir.] Kunst-kalansijnsteen.
Bottarine of Botane, t. [Coin.] Zekere stof
voet in.
Bot, m. [Mar.) Overdekte amerikaansche sloep f.; van uitlandsche fabrikatie, waarin voorheen te Lyon
- roeiboot f. - [ [t. n.] Naam van een' weismaken- veel handel werd gedreven.
Botte, f. Bos, bundel, bussel in.: Une b- de fain,
den visch der Molukken. - Weleer gebruikt voor
de paille, de plumes, een bos hooi, stroo, pennen;
bout, einde.
Opening
van
Une b- d'oignons, cia raves, de céléri, d'aluinettes,
Botal (Troit de) , in. [Anatj
Botal (fransch heelmeester der lOde eeuw) , eironde eenbosje uijen, radijs, selderij, zwaveistokken.(Prov.)
opening bij den fa3tus, tussclien de beide hartkainers Chercher one aiguille dans one b- de fob, z. AlGUILLE. - [Corn.] Une b- de chanvre, de un, eene
door welke het bloed stroomt;
Botainum, in. (pr. ho -ta -maine) Gewasschen baai hennip, vias. Une b- de soie, een pakje zijde
in strengen. Une h- de nIouchoirs, eenpak in . mdilood a.
sc/ce zakdoeken (zoo als men die te Cairo verkoopt).
Botane, Z. BOTTANNE.
Une b- de parcheinin, een pak van 36 vellen of 7
Botanicon, Z. FLORE.
otanique„ t. Plantkunde, kruidkunde, plan- bladen perkament. Une b- de seaux , een bundel
staafhout (zoo als 't uit het bosch komt) Une b- de
tenleer, botaniek, botanika 1.
Botanique, adj. Planikundig, kruidkundig, bordure, een bundel van twaalf bereide beuken- of
tot de plantkunde behoorende, botanisch. Jar- wilgenbiaderen (tot randwerk voor mandemakers
din b-, plantentuin, kruidtuin, botanische tuin rn. enz.) [Bot.] B- defleurs, de fruits, rist f. of bundel
Botaniqnenient , adv. Volgens de regels der bloemen, vruchten. La mcme de l'asperge est en b-,
plantenkunde: B- parlant, in kruidkundigen zin de wortel der aspersie is ristvormig, vormt een' pol
Les fleurs cia millet naissent par b-s (in dezen zin
gesproken.
*
-

-
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liever: en panicule) de bloemen der gierst groeijen
ristqewijs. - (lig. etfam.) Jai nile b- de papiers a
examiner, ik heb een' heelen hoop papieren na te
zien. Une b- de lettres, iie paperasses , een hoop
(menigte) brieven, oude papieren.
BOTTE, t. Laars 1., stevel m. Des b-s de veau, de
vane, de roussi, de maloquin, laarzen van koe-,
kalfs-, jacht-, morokijnleder. Des b-s fortes, molles,
stijve of koeriers-laarzen, slappe 01 rek-laarzen.
Des b-s de cavalerie, de hussard, de cuirassier,

:B0LTC.

a lair dun singe b-, 't is eene gelaarsde kat, hij
ziet er uit als een aangekleede of een gelaarsde aap.
hij zit snob en stijf in de kietren. 11 faut être tou
jours Ii-, men moet altijd gereed zijn om te vertrekken.
Bottean, In. (verkiw. van botte, bos) Bosje,

-

bundeltje n.

Bottelag'e, m. [Agric.] Het opbossen, busselen, het binden tot bossen of bundels; het bindloon, busselboon.

ruiter-, huzaren-, kurassiers-laarzen; Des a-s
Bottelé, e, adj. (en part. passé van botteler)
cuyère of a genouillère, h revers, laarzen met Opgebost, aan bossen gebonden: Foin b-, PaiJie b-c.
kappen, met omslagen, of met schijnbare omslagen,
Botteler, v. a. Opbossen, busselen, tot bossen
door dat het bovendeel der schaft geelkleurig is. Des of bundels binden, tot bosjes zamenvoegen. - SE
a- cirdes , gewaste laarzen. Des b-s de clsasse I3OTTELER, v. pr. Opgebost worden: Cette palile
de campagne, jagt-, veldlaarzen. Des b-s de cuse bottelle di fficilement, dat stroo laat zich moeireurs d'égout, modderlaarzen, waterlaarzen; Des jeljk opbossen.
h-s t dperons, laarzen met sporen. Le soulier, Ia
Bottelette, f. (verklw. van botte, bos) Bosje,
tige, Ia genouillère de 1v b-, de schoen, de schaft, bundeltje n.
de kap der laars. Meltie, Oter ses b-s, zijne barBotteletir, m., -euse, f. Opbosser m., -boszen aantrekken, uittrekken of uitdoen. Etre en ster f., busselbinder in., -bindster t.
Botteloii', in. [Agric.] Werktuig, dat tot het
i -s, gelaarsd zijn. Essayer des b-s, laarzen passen,
aanpassen. - (Lee. fain. et prov.) Prendre ses b-s opbossen van aspersies, van hooi enz. dient.
de sept lieues, zich gereed maken tot een' snellen
Botter, v. a. Van laarzen voorzien, laarzen
marsch, spoedige reis (met zinspeling op de vertel- maken; - laarzen aandoen; B- on regiment de
liep van klein Duimpje). Acculer la b- de qn., diepe cavalerie, een regiment ruiterij van laarzen voorbuigingen voor bemand maken, voor icmrind Ina ipra. zien. Quel est le cordonnier qui vous botte? welke
Graisser ses b-s, zich ter afreis L'Il!ili/ iiiol,i: schoenmaker maakt uwe laarzen? Venez me b-,
zich tot sterven bereiden. Graissez les b-s dun vi- kom mijne laarzen aantrekken. Ook zonder voorlain, ii dips qu'ou les lui brûle, slechte menschen werp gebézigd: Ce cordonnier botte bien, holte mal.
beboonen weldaden met ondank. II a mis du fain - SE BOTTER, V. pr. Zijne laarzen aantrekken: Je
dans ses b-s, hij heeft goede zaken gedaan, heeft vals me b-, ik ga mijne laarzen aandoen. - Cet
zijne schaapjes op het drooe. Je ne men soucie homme se botte lien, sumn!, die man draagt doorPlus que de mes vleilles b ' s, 'k geef er geen zier jaans goed, slecht gemaakte laarzen. - ( fi g. eb fam.)
om. Ii y a Iaissé ses b-s, hij is er het hachje tij On ne saurait se promener dans ce jardin qu'on
ingeschoten, heeft er 't beven tij gelaten. Se facher lie 5C botte, men kan in dien tuin niet wandelen,
a propos de b-s, boos zonder rede worden, schielijk of men brengt aardkluiten aan de schoenen mede.
op zijn paardje zijn. Prendre la b-, zijne laarzen
Botterie, t. Laarzenmakerij f.: laarzenwinkel;
en sporen aandoen, zich gereed maken om te paard laarzenhandel m.; laarzenmakersberoep n.; baarte stijgen en te vertrekken. Oil va Ia b-? waar gaat zenmakerskunst t.
de reis heen? (De beide laatste zegswijzen zijn verBottier, m. Laarzenmaker m. - Bottière, f.
ouderd) - JJOTTE wordt ook gezegd van de aarde, Laarzenmakersvrouw f.
de sneeuw, die aan de schoenzolen blijft zitten: Ce
Bottillou , m. (verklw. van botte, bos) Bosje n.
terrain est Si gras qu'on ne saurait y marcher wortelen, selderij enz.
sans en rapporter des b-s, die grond is zoo vet , dat
Bottijie, f. (verklw. van botte, laars) Halve
men er niet op boopen kan of men brengt aardklui- laars f., laarsje ii. - [Chir.] Laarsvormig ijzeren
ten aan de voeten mede. - [Mar.] Stuk leder, dat werktuig m., tot teregtbrenging von misvormde
men vastmaakt op de plaats, waar een paard zich voeten. - [Tech.] Léderen dekstuk n. op de voetwreef
aanslaat. Ce cheval va a la Ii-, dat paard bijt zijn (tij darmbereiders of snarenmakers in gebruik).
ruiter naar de beenen, verzet zich tegen 't opstijgen.
Bon, ni., Z. THE-Bon. - Vo l ksnaam van eten
Serrer la b-, het paard met de laars aandrejven. wilden vijgeboosn in 't zuiden van Frankrijk.
(Loc. fam.) Ne vous jouez pas a eet homme, ii va
Boiiard, m. [Tech.] Schroothamer m. (vroeaussitôt a Ia b-, scherts niet met dien man, hij bijt (i er bij 't munten in gebruik). - Bouartler, v. a.
van zich af (geeft scherpe zetten op boertende ge- Met den schroothamer staan.
ze den). - [Mil.] Serrer les b-s, gesloten rijden, 't
Botihack, m., Z. BOBAC.
gelid opsluiten, digt aaneen rijden. Serre in b-! sluit
Boabie, Bonbie, m. [H. n.] Soort van peu! beter aangesloten! - [Escr.] Stoot, steek, uit- likaan m. []p elicanus bassos] , die vooral het schotval m. met den schermdegen. Porter, allonger une cciie eiland Bass bij myriaden bezoekt (ook gannet,
b- , een' stoot toebrengen, uitvallen. (fig.) Porter ton de lassan geheeten).
(pousser) une b- it qn. , iemand eene onbescheiBoubil, m. [H. n.] Naam van een' amerikaanden vraag, eene stoute tegenwerping doen, hem schen watervogel; ook van cciie chindsche meerle.
door een' onverlioedechen aanval in verlegenheid
Boubout of Boulbotil , m. [11. n.] Volksbrengen; iemand een' steek of scherpen zet geven; na o n s der hoppe (buppe).
ook: iemand geld afborgen, zonder in staat of voorBotibouler of Bobuler, v. a. Schreeuwen
nemens te zijn, het ooit weder te geven. Appuyer in als een nil.
ii-, Z. APPUYER. Line b- secrète, een verborgen uitBoue, m. [H. n.] Bok m., mannetjes geit f.: val; (fig.) een sluwe stieek. - [Mil.] Koker m. of Een van bokkeleder gemaakte olie- of wijnzak m,:
bus t., waarin 't benedeneind van den vaandelstok, Unb- d'huile, de yin. - (fig. et fans.) Een onzinvan de bonier, van de bans rust. - [Mar.] Alqedelijk, kwalijk riekend mensch, stinkerd in. Barbe
meene naam van 't fust of vaatwerk, dot meer dan de ii-, boksbaard m., baard onder de kin; iemand
een okshoofd bevat. De la futaille, des pièces a l'eau met zulk een' boksbaard. ( Loc. prov.) Puer comme
en h-, geschaafd fust, watervaten in bossy duigen. Un b-, als een bok stinken. Lascif comme on b-,
B- de bouteille, bode buis van de galerij (ook geil als een bok. «j Si Ia barbe Ie sens accuse, boucs
chausse de bouteiIles geheeten).— [Chas.] Leisel n., et chèvres moult sages sont, als de baard van verkoppelband m., breede lederen riem voor de jagt stand getuigt, zijn de bokken en geiten zeer wijs. honden. Avaler Ja b- an limier, z. AVALER. Le [H. bibi.] B- dmi
ssaire, zondebok, zoenbok m. (die
limier avale Ia b-, de speurhond strijkt zich zelven in de woestijn werd gejaagd, nadat hij met al de
den koppelband over de ooren af. De aan een' lede- o )i geregtigheoen des volks was beladen): van daar:
ren band hangende koker, waarin 'tjagtroer rust, IJs l'ont pi-is pour leur b- umissaire, zij hebben
abs men te paard jaagt. - lAgric.] Volksnaam hem voor hun' zondebok genomen, hebben al de
vanden korenworm of kalander m. - [Tech.] Voet- schuld op hens geschoven. - [Pècbe] Soort van
ijzer n.,optredm. aaneen rijtuig.— [Cout.] Hand- mannetjes brasem, ook Cii eeio,l'l. beide ia
boordje n. aan eene mouw.
onaangenamen reuk. - 411,Jraul.j K'lliii,qblok of
Botté, e, adj. (em part. passé van botter) Ge- -katrol n.; - groat waterrad n. in eene,ijzersmelaarsd: Les Chinois sont toujours b-s, de Chimizen derj, dat eene daardoor loopende spil in beweging
zijn altijd gelaarsd, hebben altijd laarzen aan. Vous brengt. - In 't Evangelie beteekent Les bones, de
Otes Men, mal b-, gij hebt goed, slecht gemaakte goddeboozen: Au jour de jugement, Jdsus Christ
.

-

-

-

aarzen aan. (Pray. e fig.) C'est un singe Ii-, ii séparera les brebis d'avcc les boucs.

-
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Boaeage, m. of Boucquetine, Boiiqiietine, f. [Bot.] Wilde of witte pimpernel L, steen-
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wordt overal rondverteld. (poét.) La ddesse aux
cent b-s, de faam, de hondendtongige faam t. Parler
pimpernel, bokspeterselie t.
a- a a-, van mond tot mond spreken, den persoon
Boucai, in. Rookhut t. der Indianen; roos- zelven, met wien men te doen heeft, spreken. Dire
ter in., waarop het vleesch gerookt en gedroogd tout ce qui vient a Ia Ii-, alles zeggen, wat voor
wordt; - droogerj t. voor 't maniok-meel. - Ge- den mond komt. Arracher qc. de Ja h- de qn.,
neen woord voor bordeel n. - (pop.) C'est un b- a iemand noodzaken te spreken; iemand de woorden
ne pas s'entendre, t is een geraas en getier, waarbij uit de keel halen. Souvent on le dit de B-, mais le
hooren en zien vergaat. - Ook als adj. gebezigd: coeur ny touche, of: Chère de b-, souvent coeur
Du Pais ii-, oud vermolmd hout n.
ne touche, men zegt dikwijls met den mond, wat
Boncaiiage, ni. Het rooken en droogen van het hart niet meent. C'est St-Jean b- dor, hij zegt
altijd ronduit zijn gevoelen; 't is eenflapuit.
vleesch en ondert
Houcané, e. o/j. (ca part. passé van Pouca- Traiter qn. a a- que veux-tu, iemand onthalen op
liar) Gerookt en fj((fI•f)flq(I.
al wat hij lust. Laisser qn. sur Ja bonne b-, iemand
Honcaner, e. ei. JhfluIOii en droogen (vleesch, het beste gerept het laatst voorzetten; (fig.) iemand
visch, huiden) op de wf/ze der Indianen (gelijk men in eene st,reelende hoOp of in een genoegelijk denkdat nu te Hamburg het best verstaat). B- la cas- beeld laten; een gesprek of eene voordnagt bij 't becase, het maniok- of broodworteimeel rooken en langr ij kst gedeelte afbreken. Rester (Derneure ur
droogen. - (pop.) Plagen, kwellen, sarren. - nou- Ja bonne ij-. Garder qc. pour Ja bonne b-, U te
poire fait bonne b-, Z. BON. L'eau men vient it
CANER, v. a. Op de jagt der buffels en andere dieren uitgaan, ten einde hunne huiden meester te Ja 1)-, cela me fait venir l'eau it Ja it-, dat doet
WOP(lefl. - Peel rook verspreiden. - (pop.) Geraas mij watertanden, dat maakt mij belust. Prendre sur
en getier maken. (pop. et bas) In biiloln lmipcu. sa h-, uit zijnen mond sparen, aan 't eten bezuiniSE BOUCANER. 5. pr. Gerookt conic!,: Ces cuus gen,wat men op eene andere wijze uitgeeft. Sôter
so I)oucanent facilernent, die huiden laten zich les morceaux de Ja it-, zich het noodige onthouden
om een ander dienst te doen of te helpen. Gouverne
goed rooken.
Iloitcanier, m, Boekanier, buffeljager; - roota it- scIon ta bourse, regel uwe tafel naar uwe
ker van buffeleleesch op de indiaansche wijze; - beurs; spnigg niet verder dan uw stok lang is. Etre
ook van maniak-meel, ook z. v. a. FLIBIJSTIER, Z. sur sa it-, Eti'e sujet it sa it-, gaarne wat lekkers
aid. - Geweer n. of buks t. van een bu/eljager, lusten; een lekkerbek zijn. Ii arrive Jeaucoup de
zeer lange snaphaan die ver schiet. (In dezen zin chases entre Ia Ii- et Je verre, en kan in zeer konook als adj. gebruikt: Fus il b-). Demi b-. geweer, ten tijd veel gebeuren. Avoir Ii- it cour (en cour),
dat het midden houdt tusschen die buks en 't ge- vrije tafel aan 't hof hebben; elken dag iemands gast
wane geweer, halfbuks t voucANiEii, m. Boe- zijn. Vin de Ja it-, vorstelijke tafelwijn. Les officiers
kanier, vaartuig van de Amerikaansche eilanden. de Ja it-, Le service de Ja Ii-, of enkel: La it-, de
Boucard, m. Chim.] Naam der gewone soda. vorstelijke tafeibeainbtvn. lILa tous les jours dix b-s
a nourrir, hij heeft dagelijks tien monden (personen)
Bonearde, Boucardites, Z. BUCAIIDE, BU
te voeden. A J'approche de Jennemi on fit sortir
CABIMTES.
Botiearès, ni. (pr. —ièce) [Viguj Blaauwe tattles les b-s inutiles, bij de nadering des vijands
bourgogne-druif t.
deed men alle nuttelooze eters (onweenbane manBonearo, m. [Tech.] Indische zege/aarde f. schap) de stad verlaten. - BOUCHE wordt ook van
(ook barros geheeten).
sommige dieren gebruikt: La b- dun cheval, dun
Botseassiti, M. [Corn.], Z. BOCASSIN. - [ Mar.] boeut, dun iine, dun mulct, dun charneau, duit
Blaauw of rood zeildoek u. voor de tenten op de ga- dléphant, dun singe; - La b- d'uii saurnon, dune
leijen.
carpe, dune grenouille. Inzonderheid beteekent
Boucassiné, e, adj. [Corn.] Etoffe B-, naar hotieJie dat qP'lc('lie van den mond eens paards,
I'1(iiO/) lttt (/'I)!l ',i.st: Ce cheval a Ja b- sensible,
bocassijn gel ij kende stof t.
Boucaut, rn. Vat n. of ton t. van ruw maak- clIah)UiIkt!se, 11,11 1i»and is gevoelig, te gevoelig in
sel, suiker-, tabaks-, rijstvat n. enz. - [Corn.] den bek; Assurer Ja b- dun cheval, een paard aan
Inhoud rn. van zulk een' vat; ook van een' boksle- 't gebit gewennen; Ce cheval est fort en b-, na
deren wijn- of oliezak (z. BOUC.) -- [Mar.] Vroe- point de b-, dat paard is hand in den bek. (fig. et
gere naam voor den mond of ingang eener haven. fam.) N'avoir ni b- cd tiperon, dom en ongevoelig
BOUCHE wordt ook bij uitbreiding gebézigd
Boiic-estain, rn., Z. BOUQUETIE.
IIoiehage, rn. [Tech.] Stop- of sluitmiddel n., 'voor: opening t., ingang m., monding f.: La b- dun
al wat dient om eene opening te sluiten of te stop- four, dun tiiyau, dun puits, dun volcan, dun
pen, inz. de geknede aarde of klei, die men bij som- abirne, de looter, (Ie mond of a''iing ion een'
wipe ovens daartoe gebruikt.
oven, eene pijp of buis, een'put, i' volition, een'
Boucharde, t. [Tech., Beeld- en steenhou- afgrond, de hel. La b- dun canon, de mond of
wersbeitel rn.
tromp 1. van een kanon (in dezen zin liever emBonehe, t. Mond rn., inz. van menschen. Avoir bouchure). B-s it feu, vuurmonden (algemeene naam
Ia b- grande, petite, jolie, een' grooten, kleinen, van 't grof geschut). Les b-s da Nil, du Danube,
lieven mond hebben. Ouvi'ir, fermer la b-, den mond de monden, uitmondingen van den Nijl, den Donau.
openen, toedoen. Une h- éloquente, sincère, impie, La b- do golfe de Venise, de ingang van de golf
een welsprekende, opregte, goddelooze mond. Pro- van Venetië. - DE BOUCHE, toe. adv. Mondeling.
visions, munitions de b-, mondvoorraad rn., spijs t. Dire qc. de it- it qn., iemand iets mondelings zeggen
- (Loc. et Prov.) Faire la petite B-, een proper of rntdedeelen.
Boîiehé, e, adj. (en part. passé van boucher)
of klein mondje zetten; weinig eten, zeer keurig
op de spijzen zijn; Ne faites point la petite ij- sur Toe- of digtgemaakt, afgesloten, toegeneetseld, ver(de) cette affaire, wees niet zoo achterhoudend met stopt, geku r kt: Un passage b-, een afgesloten doordie zaak; zeg ronduit uw gevoelen daarover. Flux gang; line fenêtre b-e, een digtgemetseld venster;
de B-, speekselvloed. (fig.) II a un grand flux de Ii-, Une bouteille b- e , eene gekurkte Ilesch. [Méd.] Avoir
un flux de h- continuel (teqenwoordig zegt men Ie ventre b-, aan buikverstopping lijden. [Mus.]
liever flux de paroles), hij is rad van tong; de woor- Tuyaux b-s, van boven gesloten pijpen. Sons b-s,
den stroomen van zijne lippen; hij is een eerste pra- gedempte tonnen, voortgebragt door de hand in den
tei. Avoir in ij- arnère, sèche, mauvaise, een' bil- nv-wrIdec hrri'ns te steken. ( fi g. et fern.) Avoir lesleren, droogen, leeljken smaak in den mond hebben. irfi h-. Elco !:-, stompzinnig, bot van begrip zijn.
ouehe. t. Mondvol t., hap m., hapje n.,
Avoir Ja ij- mauvaise, uit den mond of den adem neken. Farmer Ia h- P qn., iemand tot zwijgen brengen, beet in., lite f. : Une b- de pain, een mondvol of
hem den mond stoppen. Le respect me ferme Ja b-, de eene hete broods. (fain.) Ne faire qu'une b- dun
eerbied belet mij le spreken; JN'oser ouvrir Ia B-, den mets, eene spijs snel en gulzig opeten. II Wen terait
mond niet durven openen; niet durven spreken; zijn qu'une b-e, hij zou hein maken en breken, die zou
gevoelen niet durven zeggen. Etre (Derneurer) ij voor hem inane eenpeulschilletje zijn (van een sterk
z. BEANT. Avoir Ia 13- pleine dune chose,-Ixiante, mon als tegenpartij van een' zwakkeren sprekende).
den monc vol van iets hebben, er gedurig van spne- - [Cuis.] Petites it-s, zekere luchtige gebakjes,
ken. Avoir toujours qc. a Ja b-, iets gedurig hen- wezen.
± Iloitehelette, 1. (venklw. van bouche)
halen. (ellipt.) B- close B- cousue ! mondje digt!
geen woord daarvan gesproken! Cette nouvelle va Mondje, lief mondje n.Bouche-nez, m. [Tech.] Neusstopper m.,
de b- en 1)-, dat nieuws gaat van mond tot mond
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dat g ene, waarmede men zich bij zekere bedrijven
tegen den stank beveiligt.
Boucher . V. a. Eene opening digt ma/een, afsluiten, toestoppen, diqtrnetselen, toekurken enz. Bun tonneau, de span of born op een vat doen. Bnab fenêtre, een venster toenetse1en of met planken
diqtspijkeren. B- les vues dune maison, van een'
lads die vensters digtrnetselen, welke, strijdig met
de verordeningen, op eens anders erf uitzien. Bune bouteille, eene /?escls kurken; (fiq.) iets gebruiken om den reuk van den gebruikten drank te verdrijven. B- un passage, un cliernin, een' doorgang,
een' weg afsluiten, versperren. B- un trou, een gat
toestoppen (fig.) Avec cette somme d'aigent je
pourrai 1)- ce trou, met die somme gelds zal ik dat
gat kunnen stoppen, d. i. die schuld kunnen afdoen,
of die schade weder kunnen goedmaken. Cette malson boucliera Ia vue k l'autre, dit huis zal aan 't
andere het uitzigt benemen. - SE BOUCFIER, V. pr.
Zich sluiten. L'ouverture s'est tout a fait IJ-e, de
opening heeft zich geheel gesloten. (fig.) Se P- les
yeux, les oi eilles, niet willen zien, hooren. Se b
le nez, zich den neus digt stoppen.
Boucher, m., -ere, t. Slager, siagter, vleesch
m. , slagersvrouw f. (fig.)-houwer,bnak
C'est un B-, 't is een wreedaard, een bloedgierig
mensch; 't is een vilder (van een' onhandigen barbier of heelmeester sprekende).
Boncherie, f. Vleeschhal, slagerij, vleeschhouwerj f., plaats waar men 't vee slagt: - slagersbank, vleeschbavk f., u'uip In t tine/i It' koop ligt;
- het slagersbedrijf. 1i'OL'.) II na pas plus de
crédit quill chien P la b-, hij heeft zoo veel krediet
als een hond in de vleeschisal: men vertrouwt hem
in 't geheel niet. - ( fi g.) Slagting, slagtbank f.,
bloedbad, moorddadig gevecht n. Menei , Envoyer
des soldats a la Ii-, soldaten ter slagtbank voeren,
zenden, hen aan een' bijna gewissen dood blootstellen.
Bonehet, m. Soort van hypokras m., een gekookte drank van water, suiker en kaneel. —[Pêche]
Dregtouw II.
Hort.] Suikerpeer t.
Botichetoi (a), lor. adv. [Tech.] Met de randen opens gelegd (van de gevormde scholels, bakken
cmv. sprekende).
Bonehe- trou, m. (fans.) Stroopop, noodhulp,
gatstopper m. (niet minachting gebizigd van iemand,
(lie overtallig is en slechts des woods gebruikt wordt);
onbeduidend iiijp'isnii m., nutteloos mensch of
ding n. - Pi(I,4l.'t'!1lltii(1 t., al wat in een vertrek
eene ledige plaats beslaat, zonder tot een bepaald
gebruik te dienen.
t Bonehette, t. (verklw. van bouche) Mandje n.
floiteheture, t. [Alle. législ.] Afsluiting van
een' akker, weiland enz., om het vee den toegang te
beletten, hek n., heining, heg t.
Botiehin, in. [Mar.] Grootste scheepsbreedte 1.,
scheepsbuik m.
Bouchoir, m. Ovendeur t.
Bonehon, m. Stop t., prop m., kurk t., B- de
Pols, de liè ge, de verre, de cristal, de papier, houten, kurken, glazen, kristallen, papieren stop. Faire
sauter le B-, de kurk van eene /lesch (champagnewijn) doen afvliegen. - B- de paille, stroowisch m.
B- de linge, hoop verfrommeld linnen. Mettre du
lingo en Is-, linnengoed verfrommeld op een' koop
werpen. - [ Pêche] Dobber in. van een' hengelsnoer.
- [Artill.] Prop op een geladen kanon. - [ Tech.]
Oneffenheden of knopfrs am (le zijden draden. [Cam.] B- de lame l'neleIer e. pak n. engelsche
wol. - [Hart.] (:e: arlene snel couverts de b-s, die
boomen zitten vol rupsennesten. - ( fam.) S Mon
petit Ii-, mijn hartje, lie/ic n. - Bouchon heet ook
de groene tak, de krans, kroon of elk ander teeken,
dat voorheen ate uithangbord voor een wijn- of bierhuis diende, en bij uitbreiding ook het wijn- of
bierhuis, de kroeg zelf. (Pray.) A bon yin ii ne
faut point de h-, goede waar prijst zich zelve, goede
wijn behoeft geen' krans.
Boueboiiiier, v. a. Het 'innengoed ineen frommelen 'en op een' koop werpen. - B- un cheval, een
paard met een' stroowisch afwrijven; ook een' stroowisch aan den staart van een paard binden, ten
bljke dat het te koop is. - (fam.) t B- un enfant,
een kind liefkozen, streelen. - SE BOUCHONNER,
V. pr. Verfrommeld worden.
Uouehoitnier, m. Kurksnijcler, kurkmaker;
kurkhandclaar m.
-

-

-
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Boiehot, n:i. [Pêche] Vischwecr t. aan den

zeeoever.

Boucle, t. Gésp m. Des b-s de souliers, de
jarretière, schoen-, kniegespen. - Ring m. Des
b-s d'oreille, oorringen, oorhangers. Des b-s de
rideaux, gordijnringen. - [Man.] Mettre des b-s
is une cavale, eene merrie ringen aanleggen (om 't

bespringen te beletten). - [Mar.] Ringbout m., naam
der el roote ijzeren ringen, waaraan men een kabel,
een touw vastmaakt of die elk kanon bij de groote
bewegingen van '1 schip vasthouden, z. v. a, ARGANEAU. --- Beugel m. (van eene boei) B- de corde, strop,
raeistrop m. B- de sabord, poortring. B-s de quai,
ijzeren ringen, in de kaal geslagen. - Mettre un
matelot sou h-, een' lflhi(i()O5 in (1' boi[eu slaan,
gevangen zeilen. I ah.] Iiin5a''Ivu'/ 5 t. - [ Serr.]
Sluiting aan ''' km
Fl- de. POlk (1/ B- de
gibecière, i•ii;u't',•iii ii'-' (G'(( 'klopjn'i Ii. - fig.) Bde cheveu (i/ , iiktI 1iiaUdl(', 11 1 al, f'l, haarlok:
Les cheveux tombaient en b-s sur. ses épaules,
heur haar viel in gekrulde lokken op hare schouders. - [Vétir.] Zekere ziekte (Ier varkens.
Bouclé, e, adj. (en part. passé van ijoucler)
Gegespt, geringd. - [Mar.] Port bouclé, gesloten
haven.
Bouclé, rn. Zeehond m., bedekt met knobbels.
Bouelée, f. Fisch m. van 't geslacht der roggen.
Bouclenient, m. [Vélér.] liet ringen der
merrie (om 't br.j#iiiip'ii le beletten).
Boneler, v. (1.(k.\Jieil, toegespen. - Ringen
(eene merrie). - 111 kilO! in krullen zetten. [Chas.] Opdrijven, opstooten, een dier uit zijn leger
of hol jagen. - j B- un port, eene haven versperren. - BOUCLER, V. n. Krullen: Sescheveuxboudent naturellement, heur haar krult uit de natuur
of van zelf. - [Maçon.] Ce murloucle, die muur
wijkt uit, krijgt scheuren. - SE BOUCLER, V. pr.
Zich het haar in krullen zetten. Elle est tous les
soirs une heure It so b-. (Alen zegt liever: a faire
ses papillotes of a se faire les papillotes).
Boticlette, t. (verklw. Van boucle) [Tech.]
Ringje a. voor 't opnemen van den kettingdraad. [Péche] Metalen ringjes om een net.
Bottelier, m. Schild a., voormalig borstwapen.
Le b- se poitait au bras gauche, het schild werd
aan den linkerarm gedragen. Se parer du b-, zich
met het schild dekken. - Faire an ij- de son corps
a qn., iemand met zijn ligchaam tot schild dienen,
zich vóór hem plaatsen, om de hem toegedachte
slagen af te weren. Levée de Is-s, schildophelfing t.
(waarmede de krijgslieden weleer hun verzet legen
den wil des veldheers te kennen gaven); (fig.) een
met veel ophef maar zonder goed gevolg gemaakte
berusting, aanval of tegenstand; Faire une grande
levée de 1-s, veel opschudding, groote toebereidseten maken voor eene onbeduidende zaak. - (fig.) Beschermer, verdediger m., bescherming, verdediging,
hoede f.: Ce ginéral est le b- de l'état, die veldheer is het schild, de verdediger van den staat. Sa
faililesse, son âge lui sect de ij-, zijne zwakheid,
zijn ouderdom dient hem tot schild, tot beveiliging,
beschut hem. - [1-1 . a.] Algemeene naam der harde
schaal, (lie velen dieren tot besciferming dient; schildkever, doodgraver m.; - schildvisch m.
I Boieon, m. Vergift, dierenvergift n.; ([am.) vergiftige brok, giftdrank m. Donner le ba qn. , iemand vcrgiftigen.
.f Boiaeonnetr, in. Vergiftiger.
Botiequetine, t., Z. BOUCAGE.
Boueuaie, t. [H. ii.] Volksnaam van den geltemelker (engoulevent).
Bonddhisme, m. Boeddhismus, boeddhaïsmus
of buddhismus in., de godsdienst van Boeddha, welke
door die van Brahma of het brahmaïsmus uit Indië
naar Japan, Thibet en China verdrongen is. Botiddhiste of Ilouddhaïste , m. en t.;
Boeddhist of boeddhaïst m, en t., belijder, belijderes
dier godsdienstleer.
Bonder, v. a. Pruilen, grijnen, moppen, prommen, knorren (als de kinderen doen); - mompele'n,
tusschen de tanden praten. - (fam.) Je ne sais ce
qu'il a contre moi, mais ii boude, ikweet niet wat
hij tegen mij heeft, maar hij pruilt of snapt. hij is
atstrekstuursch, geeft door zijn zwijgen, zijiiela
ken te kennen, dat hij ontevreden is, II boude contre son venire, hij wil uit koppigheid niet eten;
(fig.) hij weigert uit gramstorigkeid wat hem aangenaam of voardeelig is. B- contre qn., boos op
--

--

IIII,JoDitIl1
iemand zijn.

,Niet kunnen aanzetten (in 't domino
spel). (Loc. prov.) C'est un hom qui ne houd
pas, 1uj staat altijd zijn man, is altijd strijdvaardi ,^
[Hort.] Ces jeunes pommiers houdent, di
jul/I!, lljJ)iO(ifl'I' kwijnen, willen niet qroeijen.
jOiftiJjEO, t (I. (/Ilfl.) Iemand zijne ontevredenhei
niet door woorden, maar door manieren te 1cenne
geven: Pourquoi me houdez-vous? waarom pruil
ge tegen mjf
SE BOUDER, V. pr. Tegen elkande
pruilen: Ces deux amis se bouclent.
Botiderie, f. Pruiling, mopping , stuurschlzeid f.
het gepruil, pernopper, geprijn, peknor, liet zuur
muiten. Quand sa b- le proud, clie eet insupporta
bie , als zij aan 'tpruilen gaat of de stuursclse pan
spelen, is zij onuitstaanbaar.
Boideur ,, ease , wij. Pruilend moppend
stus&rscle. Un air b-, een jtioljJls, lisT i /, stuursci
gelaat.
BOTJ]JEIJR, nl. -EUSE t. Pr uil, pruil
mond m., pruitster f., zuurmuil, 1s' ';t a. ei,. I
flondin, in. [Cuis.] Beuling, I! IlnuGi; in.
bloedworst I. (Prov. ibm. et bes.) Cette chose s'er
il a en eau de b-, er zal niets van die zaak komen
die zaak zal niet getukleen. (Men zegt ook: sen ire
en aune de b-) Faire un b-, een' adellijke met eer
rijk burgermeisje trouwen. Je ferai da b-, si OUSm€
fâchez, 'k zal u doodslaan, als pc mij boos maakt.
Un soulileur de b, een dikbek, iemand met dikke,
bolle wangen.
[Arch.] Dikke voetring m. eenes
zuil.-- [Tech.] Naam van sommige voorwerpen, welher vorm eeniqe overeenkomst met dien des beulings
heeft: Klos I. vol paren van de stof, die men bespi arbeidt; lederen valiesje n eens ruiters;
ra al- of schroefvormig pekrulde haarlok I. spiraalvormige veêr t. van ijzerdraad; tabaksrolletje a.
[Mil.] Mijnlont I. (doorgaans saucisson ge/ice[Mar.] Middelste regeling I. van liet galten).
joen;— worst f. soort van kussens rondom de borden
paarlijn I.;
en schotels bij zware slingering;
bovenste rand at van de verdubbeling of kope-
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Houdinade, f. [Cuis.] Lamsworst I.
Boudinage, flTl. [Tech.] Ligte omdraaijing I.

van den vlasdraad, eer eisen hem op de spoel legt.
Boudine, f. [Verr.] Glasknop rn, glaskern 1..
in 't midden eener glasschijf. Vroeger is dit woord
ook gebruikt voor: buik m.; ingewand II.; navel m.;
-

beuling m.

Bo5ldinée, f. Schotel rn vol beuling. Onthaal
aan verwanten en vrienden, als men zijn varken
geslagt heeft.
Botidiner ,, V. a. [Tech.] Den vlasdraad ligt
omdraaijeu, vóór hij op de spoel Point.
Boidinier, m., -tere, t. Ii[i of zij, die bloedworst maakt of verkoopt, worstmaker, worstverkopper m. maakster -verkoopster 1.
BOUDCMERE, f. Worsthorentje n.
Bondinoir, m. [Tech.] Werktuig tot omdraai
jing van den draad.
Ilondinure, I. [Mar.] z. BODINURE. (Men zegt
ook emboudinure).
Boiidoir,m. (eig.pruilhoek) Dames-kabinetje a.,
klein, sierlijk vertrek, waarin de dances zich begeven
om alleen te zijn of om enkel vertrouwde persoon
te ontvangen.
Bone, f. Sl]k n. op de straten en wegen, moddes- m., vuilnis, vuiligheid; slib, bagger 1. Payer les
b-s st lanternes straat- en lantaarngelcl betalen.
Des volcans de b-, slijk- of moddervulkanen. —(fig.)
Laagheid, verachtelijkheid, diepe vernédering I. Tirer qn. de la b-, iemand uit het sljk, uit een' lagen
staat, uit de armoede ophe/fen. Cet homme est
dans la b-, est tombé dans Ja b-, die man is in
diepe vernédering in verachten staat gezonken.
Trainer qn. dans Ia b-, iemand door 't slijk slepen;
hem op eene lage, smadelijke wijs behandelen; geen
goed haar aan hem laten. II se tralne dans la Ii-,
hij leidt een vuil, liederlijk leven. C'est nice âme de
(Pray.)
b-, 't is een lang, verachtelijk mensch.
B/itir de b- et de crachat, 'met slechte stoffen bouwen. Ne pas faire plus de cas dune chose que de
Ia b de ses souliers, iets in 't minst niet tellen, het
verachten. Le sol eil ne salit point ses rayons, quoiqu'ils tombent dans la b-, een braaf man verlaagt of
onteert zich niet, al houdt hij zich, tot welzijn van
anderen, met iets afkeerwekkends bezig. Aujourd'hui
sur le trône, demain en b-, heden gecerd, morgen
verneeird. [Mëd.] Etter m (in dien zin een weinig
vernederd). Drab I. of bezinksel n- van den in/st.
-
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Bouée, 1. [Mar.] Boei, ankerboel;
zeeton
drijfton t. B- en baril, tonneboei. B- de bout de
houten
boei.
B- de liège, hurken boei. B- de
mat,
sauvetage, reddingsboei, groote kurkplaat, die men
den overboord gevallene ter redding toewerpt. (Loc.
prov.) A cette rade le naviie est ii 1 abri de sa b-,
die reede ligt voor alle winden open. Ce vaisseau va
comme une b-, dat schip loopt slecht- B- du her,
boei der smeerbedding of slede, waarmede deze na
het te water loopen vase 't vaartuig wordt opgehaald.— [Tech.] Damp m. van het pas in den oven
geschoten brood.
Botiernent, m. [Menuis.] Zamenvoeging, ineensluiting I. der stukken met pin en gat. [Mar.] Het
(voormalig) gelijk slaan der muntschijven.
Bomier, v. a. [Tech.] Met den schroothamerde
mcentsc/vjjven of het schroot platslaan en daaraan zoo
de vereisc/ite rekbaarheid geven.
Boneter, v. a. [Pêche] De sard(fnen met zeker
aas naar boven lokken.
Boiieur, in., -euse, f. hij of zij, die de straten
van vuilnis reinigt, vuilnisman m., vuilnisvrouw 1.
Boueuse, I., z. onder BOUEUX.
Boneux, euse, adj. Slijkerig, modderig, vuil;
slordig, slecht (van allerlei werk). Ecriture Iiease, onzindelijk schrift. Impression li-euse, gesmeerde druk, onzuivere afdruk.
[Mar.] L'ancre
b-once of de toue, ook enkel: La boueuse, het werpanker, kleinste anker aan boord.
[H. a.] In 't
slijk, de slib of den modder levende.
Botiffazit, e, adj. Opbollend, bol op- of uitge zet (meest van stoffen gebézigd) BOUFFANT DL Het
opbollend gedeelte van eene mouw.
Bouffante, f. Bolstaand kleed, lint, halsdoek
enz.; winterdas m., b o u f f a nte. Baleinen rok,
hoepelrok en. (eene voormalige vrouwendragt);
ligt omkcoopdoekje n.
Bonifarde, I. Soort van tabakspgp 1.
Bouffe, m. [Theât.] (fai)t .) Komisch tooneelspe
m. in de italiaansche operaar. Aller aux b-s.-Ier
1(01lide ililhuii,nlie ('»LIII (te Parijs) gaan.
[H. a.]
[Aunt.] Verhevenheid 1.
li'loqic'.s'i litiul/JO fl.
(loor e lt oi,li,u''l'i,, I'll,, tic' : lipjic'n gevormd.
Vo orheen nc'!, gebru i kl ci)!: z w lung 1.; opblazing f_
der wangen; hoogmoed m.
Boulfée, I. kloeveel/ieid lucht I., die iemand op
eens met zekere kracht uit den mond drijft. 11 nous
envoyait des b-s de tabac, ho blies ons monden
rol tabaksrook, tabakswolken, toe. Ii nous empoisonne par sas b-s dali, de sin, hij vergiftigt ons
door zijn' knoflook-, zijn wijnadem, door Zijne opri.pingei Ian knoflook-, van wijnlucht.
B- le
ienl. ulindvlaag 1., rukwind m. B- do fumée, uit7estooten rookwolk, rookvlaag 1. (fig et fain.)
Voorbijgaande koortsaanval m. (Loc. fam) Ne faire
Line chose que par b-s, iets slechts bij vlagen met
orten en stooten, doen. Avoir des li-s d'humeur,
Ie gauté, de dévotion, vlagen, bu4)en van gëmeljkkid vrolijkheid vroomheid hebben Pardoanez
:ette petite b- de philosophic, vergeef dien kleinen
vijsgeerigen uitval.
[Mar.] Kleine windverhef'Ing t.
Botiffenient, m. Adem m., uitademing, uitestooten ad.eming f
S BouWer, v. so. Zich de wangen opblazen;
fain.) Zich van kwaadheid opblazen.- II bouffe de
Doorgaans
olère, hij zwelt op van kwaadheid.
ebruikt men het woord voor: opbollen, bolvormig
citzetten: Une étolfe, nu ruban qui bouffe, eene
pboliende stof, bolstaand lint. Le pain bouffe dans
e four, het brood zwelt in den oven. [1-tort.] Ces
êches bouffent die perziken groeijeis ongelijk
zetten zich aan de eene zijde meer uit dan aan de
ndere). [H. Ic.] Schreeuwen als de roerdomp.(eq.) Gulzig eten: Ii bouffe comme s'iI avaitjeûnd
uatre jours, hij schrokt, alsof hij in geenvier daen gegeten had. BOUFFER, v. a. Een geslagt dier
pblazen, om 't vleesch een beter voorkomen te geen.— (pop.) B- son pain, zijn brood puizig opeten.
S SE BOUFFEB, V. pr. Toornig zijn. uitvaren.
)ok: opgeblazen worden. Cet animal se bouffe
ifficilement, dat dier laat zich moe'(jel(jk opblazen.
[Mar.]
Boiiffette, f. Kwastje, bol strikje n.
)erde zeil II. van den grooten mast der galeijen.
Bouffi, e, adj. (en part. passe van bouffir)
)pgezwollen, opgezet, opgeblazen: Visage b-, jones
-es. Etre b- le colère, opgezwollen, rood woren van toom. (fig.) Etre b- d'orgueil, de vanité,
-
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BOTIFFIR

BOUTIJLIR.

-

pzwellen (vol zijn) van hoogmoed, van ijdelheid.
Un style Ii-, een gezwollen, hoogdravende stijl m.
Bouffir, v. a. Doen opzwellen, doen uitzetten,
dik en bol malien: L'hycliopisie lui a bou ffi tout
1e corps, de waterzucht heeft zijn gansche liqchaarn

doen opzwellen. Faire h- nu hareng sur le gril,
een haring (bokking) 01) den rooster doen zwellen
(half gaar maken). —I3OUFFIR, V. n. en SE BOUFFIIt
V. pr. Opzwellen. Le visage lui bouffit o/' son visage
se bouffit tous les jours, zijn gezigt zwelt eiken
,

daq op.

Bougillon, ni. (fam.) Iemand, die altijd be
beweging is of heen en weder draait, een draaitol m
Bongon, m., One, t. (pop.) Mompelaar, prutt laar ni. -ster t., knorrepot m. en t. - BOUGON,

e

,

adj. [Pêche] Barengs b-s, haringen, die den kop

of den staart verloren hebben.
Bougonner, v. a. (pop.) Grommen, pruttelen,
knorren. ..- BOUGONNER, V. a. Beknorren, berispen.
E
S BOUGONNER, V. pr. Elkander beknorren.
--

Bougoner, V. a. , Z. BOUGFIOUER.
Bottgraiiie , Bougrane of Bugrane, 1.

Boiif fi ssure, f. Opzetting, opzwelling f. (van [Bot.] Volksnamen van den prangwortel m. of 't
't vleesch, 't gezigt enz.). - ( fig.) B- du style, ge- stalkruid n. (ariète-boeuf).

zwollenheid van den stijl.

Bougran of Bougassin ,m

fHoiifflète, t. [Mar.], Z. BOUFFETTE.
flouffoir, in. Blaaspijpje m. dec slagers, om

'1 vleesch op te blazen.
Bouffon , m. Potsenmaker, grappenmaker, nar,
kluclitspeler in., potsen-, grappenmaakster t. Servir
de ii- a uue compagnie, het voorwerp der spotternij
in een gezelschap zijn, voor 't lapje gehouden warden. Faire in Is-ne, de yrappenmaakster spelen.
C'est une petite 1 -ne, 't is een schalkachtig meisje.
- BOUFFON, NE, adj. Koddig, grappig, snaaksch,
kluchtig. La genre h-, of enkel Le Ii-, de plat homsche schrijfstijl. L'opera b-, het kiuchtzangspel,
de opera buffa.
Boiiffoniier , V. a. Potsen maken, kluchtige
dingen zeggen, plat grappig zijn, den grappenmaker
spelen.
Bonft'onnerie,f. Klacht, grap, pots, snakerij 1.,
kwinkslag ni.; het grappen maken; het hofnars
vernuft.
Boitifron, fl1. [H. fl.1 Volksnaa mvan denin/it
visch (seiche). - Zeeschuim n. - Bouffrôue, 1.
[Hort.j Eene soort van vijg t.
BougaHèse, m. en f., Boeganees m. en 1.,
naam, dien men in India aan 't kind van een' Indiër
en eene Negerin geeft.
,

-

-

Ilougassin, m., Z.BOUGRAN.
Bouge , m. Bijvertrekje n., alkoof t. Une

eharnlsre avec nu b-, eene kamer met eene afzonderlfjke slaapplaats (het woord wordt in dezen zin
doorgaans van geringe woningen gebruikt); schoenmcikerspothuis n.; kast, bergplaats t. naast een'
schoorsteen. - Krot n. , kleine, onzindelijke woning t. - [Mar.] Bogt 1. in de dekbalken, barghouten en alle inhouten van een schip B- horizontal, vlakke bogt. B- vertical , loodljnige boyt.
[Tech.] Buik m. of wijdste gedeelte van een vat;
- lijf n. of dikst gedeelte der naaf van een wiel;
..- drijfbeiteltje n. der goudsmeden; - bogt, kromming t. van een stuk hout. [Econ.] Kleine tabbe 1., waarin de druiven uit den wijngaard naar
de pers gedragen worden. [Hart.] ]Vaam eener geringe soort van najaarspeer 1. (ook poire du !Qat
geheeten) . - Schelpje n., dat in India tot munt
dient (cauris).
Bougeoir, m. Kandelaar zonder voet, handbiaker m. - Soort van koker m. voor de waskaars,
die vOOr den dienstdoenden prelaat wordt gedragen.
Bouger, v. n. Zich bewegen, zich verroeren:
Si vous bougez, vous êtes mart, als ge u verroert,
zijt ge dood. Ne bougez pas, verroer u niet, zit
stil. - (lam.) 11 ne bouge pas nu cabaret, hij zit
altijd in de kroeg. II ne bouge pas d'auprès cette
femme, hij is altijd bij die vrouw te vinden. Les
mécontents n'osèrent pas t,-, de misnoegden hielden
zich rustig en stil. - BOUGER , V. a. [Tech.] Aan
het hout, dat tot houtskool verbranden moet, eene
aardbedekking geven.
1 Bougette, f. Reiszak m.
Boughouer, F. a. liet lijf met vet inwrijven
(zoo als de Hottentotten tegen den steek der insecten doen) . SE BOUGHOUER, V. pr. Zich inwrijven,
insmeren.
--

-

Bougiciere, t., Z. BOUGIEnE.
Boiigie, 1. Waskaars t., waslicht a. Pain de
B-, waslichtrolletje n. (ook rat de cave geheeten).
Cette femme parait belle aux b-s, die vrouw schijnt
bij 't kaarslicht schoon te zijn, is kaarsmooi. L'extinction des bougies , het uitgaan der waslichten.
- [Chir.] Katheter m.
Botigier, V. a. Met was bestrijken (den afge-

sneden kant eener stof), ten einde daardoor het uitrafelen te beletten.
I{ougière , Bougnière of Buguière , f.

[Pêche] Zeer fijn vischnet n.

linnen, gewest grof linnen n.

, [Corn.] Stijf-

flotigrané, e, adj. (en part. passe van bougraner) Toile be, stijf gemaakt, gestij fd, gewest,

gegomd lijnwaad.

Boagraner, V. a. [Tech.] Stijf maken (eene
stof) , opstijven, wassen, gommen, appr iti ren.

Bougne, ns. (bas) Sodomiet; - schoft, rekel ni.

- BOUGISESSE , t. Gemeen vrouwspersoon, veile

deem f. - Voorheen gebruikt voor Bulgaar m.
Bongue , t. Vlugzand n. (aan de kusten van
Normandië).

Bouguière, t., z. BOTIGIERE.
t Boiihonr, Bouhonrdis, floithourt, m.

Steekspel, tournooi n. - Bouhourder, v. n.
Een steekspel h ouden; , eene lans breken.
Bouillaison, t. [Econ.] Gisting van den cider
of appelwijn.
t Bouillanirnent, adv. Vurig (ardemment).

- .

Rouillant, e, adj. Kokend, ziedend; - zeer
heet, brandend heet. - (fig.) Levendig, driftig, vurig, oploopend, opvliegend, opbruisend, onstuimig,
heftig. B- d'impatience, brandend van ongeduld.
B- de colère, ziedend, blakend van gramschap. -

Saint-Martin I.)-, het St.-Maartensfeest in den zomer. - Ook als subst. gebézigd: Le b- de lage, het
vurig gestel, de driftige aard der jeugd. - [Hart.]
Eene druivensoort t.
Bouillants, m. p1. [Cuis.] Vleesch of vogel-

pastjtjes (nu petits pétés geheeten.

Boulllard, m. [Mar.] Wolk, die wind en ie-

en geeft, storm- eis regenwolk f. - [Bot.] Zwarte
populier to.
Bouille , t. [Pêche] Plonsstok, pols M. (ook

bouloir geheeten).—Groot stuk n. steenkooi. —Houtskoolmaat t. - Lakenstempel to., plombeermerk a.

dat OJ) elk stuk laken of andere stof gezet werd;
hel daarvoor te hetnien eeG]. .ctrnpelregt n. —Houten korf to. der n'iir,ai;'u,; a ilen Jura.
Bonillean oj Bonillolet, m. [Mar.] Bak to.

op de galeijen, inhoudende soep voor vijf boeven.

Bouilleeharniay, to. [Corn.] Zekere mdi-

sche zijdestof. - Boiiille-eotonis, to. Indische

satijn a.

Boniller, v. a. [Pêclse] Met den pols in 't wa-

ter plonsen. - [Tech.] Merken, stempelen, piom
(zoo als voorheen de stukken stof gedaan-biren

werden).

Bouillerie, 1. [Tech.] Brandewijn- of jendver
t.

-stokerij

Bonilleur, en. [Feels.] Brander, brandewijnstoker to. - Stoomketel to.
Bouilli, e, adj. (en part. passé van houillir)
Gekookt: tJa boeut in, de la viande b-c. - [Tech.]
Du cuir b-, bereid en door haRes ybuisi koeleder.
(fly.) Un visage de cuir b-, ce v e i 7i',iil gezegt.
Bouilli , to. Gekookt vleesch n. , inz. rundvleesch.

Bouillie , f. Pap f. , brij m. - (leg. et fam.)
Cette viande sen va tout CII b-, dat vleesch is tot
brij (veel te week) gekookt. (Proc.) Faire de la bpour les chats, vruchteloozen arbeid doen.—[Tech.]

Papierbrij, papierpap (waarvan de veilen papier
geschept worden) .
Bonillier, to. Bouilllère, t., Z. BOULIECHE.
Bouillir ,, v. is. Koken, zieden: Faire b- de

l'eau, des pomines de terre; Mettre de l'eau, des
pomrnes de terre a h-, water, aardappelen (doen)
koken. L'eau bout, het water kookt. —Le pot hout,
dc pot kookt. - Gisten, opbruisen: Le yin bout dans
Ia cave, de wijn gist, werkt in den kelder. Lachaux
vive 1)001 (luand on l'arrose d'eau, de levendige
kalk bruist op, als men er water op giet. - (fig.)
Le sang lui bout dans les veines, het bloed kookt
liens in de aderen: hij is vol leven en vuur; Mon

EOTJIILLITOIRE

-

sang bout quand j'entencls de pareilles clioses,
ni4in bloed kookt, ik gloei van verontwaardiging
1* 't hoeren van zulke dingen. La tête, Ia cervelle
me bout, injn hoofd gloeit: Ik heb eene ondraqeljke
hoofdpijn. B- dimpatience, van ongeduld branden.
Cda fait b- le sang, dat brengt liet bloed aan 't
koken, aan 't gisten. (Loc. prov.) Ii nest bon ni
a rôtir, Hi a bouillir, Z. BON. Cda sort it faire IiIa marmite,daar moet de schoorsteen van rooken.BOIJILLIIC, C. a. (Prov.) Bouïllir iTo lait a qn , iemand
foppen, beet hebben; ook: iemand eene dienst, een
pleizier doen, hein iets aangenaams zeggen. 11 me
vemblo qu'on me bout du lait, 'k geloof, dat men
mij voor een kind aanziet.
Boiiillitoire , t. [ Monn.] Het witkoken der
muntschijven. - In 't mannelijk zegt men ook: Donnor un 1J, een witkooksel geven, wit ko ken.
Bouilloir, m. [Monii.] Koperen vat ii. of ketel m., waarin men de muntschijven wit kookt.
flouillolre, 1. Waterketel, schenkketel, theeketel m.
BoulIlolet, ni., Z. BOUILLEAIJ.
Bouil lon, m. Borrel, bobbel m., opliorrelinq t.,
aan de oppervlakte eener kokende of gistende vloeislof: Faire aouil lii' de l'eau ui petits, a gros bi-s, water
met kleine of groote borrels, zacht of hard laten
koken. 11 ne faut qu'un ou cleux h-s a ce légurne, die
groente moet maar even koken. - ( fig.) Le sang
sortait a gros fl- de sa piaie, het bloed gudste uit
zijne wond. Dans les premiers h-s de sa coibre, in
de eerste opwellingen van zijne gramschap. Les b
de l'âge, de drift, liet vuur ter jeugd. - [FEycli. ]
B- d'eau, lage waterspronp M. - BOUILLON, m.
Vbeeschnat , krachtig vleeschaftreksel n., b 0 u i 1Ion m. B- de boeuf, de veau, de poulet, de tort ue,
de grenouilles, ossen-, kalfs-, boender-, schildpad-,
kikvorschen-bouillon. B- clair, gras (perlé) , flourrissant (succulent) , dunne, vette, krachtige bouillon. La boeuf fait nu excellent Ij-, het rundvleesch
geeft een' voortrefl'eljken bouillon. Ce malade est
au b-, est réduit au b-, die zieke snag niets dun
bouillon gebruiken. Prendre un IJ-, een' kop bouillou drinken, een schaaltje vleeschnat gebruiken. Bd'l'iethes, dos. qrnrnt-, hernder-houillon. B- coupé,
Ii1J1jr, wel u'al(i• '/f/?I iii!,' iii',' 11,,ii . B- see, clrooqe
b(OL I/oh . C'1 iu,',,ij.il can 1'l'if ('1,, vleeschsap in
eten vorm, van koekjes. : /j. (t f i ,,. Boire nu Iieene verkeerde winetberikening (speculatie) maken,
een groot verlies 1)/den. B- d'onze heures, een gifdrank rn. B- pointu, klisteer, lavement n.— [Teint.)
Ontvetting t. der aol vuii het verwen. - [ Tech.]
Boordsel, opzetsel n., opbolling. qrnnte roneleplooi t.
aan sommige kleederen en Imui'l.\lo//'I : - zaaiengerold zilver- of gouddraad n.; - luchtblaasje n.
M 't glas of in de gesmolten metalen. [Chir.] Bond
en vleezig uitwas n. in 't midden eener zweer. [Vdtér.] Vleeschknobbel m. aan depooten der paarden.— [Pêche] Zwerm in., menigte bijeenzwemmende
haringen. - [Hart.] B- cie jardinier, gier t., mestwater n. ter besproeijing van kevijnenele boomen of
planten. - [Bot.] Volksnaam der stinkende kamillen.
]3 ouillon-blanc, m. of Molèiie, t. [Bot.]
Wolkruid n., konings kaars t.
Bouillon de Constaniiiople, in. [Bot.]
Bloem f., die naar de madelief gelijkt.
Rotililonnant, e, adj. Opborrelend, opbruisend, sterk gistend; (fig.) B- de colère, ziedend van

toom.

BOTJJJE.

Jionin, in. [Tech.] Bundel m. van .vtren gen zijde.
Bonis, m. Voorheen z. a. a. nuts, z. ald. ; ook z. v. a. BOuiSSE, z. ald. Menton de B-, breede,
vooruitstekende kin t. - Opgeknapte oude hoed m.
Bonisse, t. [Corclonn.] Klophout, klopsteen n.
voor (Ie zolen; likhout n.
Botijaron, m. [Mar.] Blikken maatje n. ter
drankuitdeeling onder 't volk; de inhoud daarvan,
het zestiende gedeelte van eene pint, oorlam n. [H. n.] B- de mor, sljnivisch m. van 't eiland
Bourbon.
Boujon, m. [Tech.] Piombeerstempel m.
Boiijoniié, e, adj. (en part. passé van houjonner): jctoffe b- e , geplombeerde, gestempelde stof f.
Boujonner, V. a. [Tech.] Stempelen, planilméren (eene stof).
Lloujoiineur, m. Stempelaar, plombeerder m.
der stoffen in de fabrjken.
Boulaf, m. [Mil.] Voormalige komnmando-stafm.
der poolsche veldheeren.
Iloulage, m. [Blanch.] Hoeveelheid linnengoed n., dat men in een' ketel te koken zet. —[Sucr.]
Siroopvorming uit de gestampte beetworteti in de
kuip.

S Boulaie, t. Met berken beplant veld, hem-kenbosch ni.
Brnilang, in. [H. n.] Naam van een' vischdesMolukken, bij de rotsen in de zee van Amnbomna.
Boulangé, C, adj. (en part. passé van houlanger): flu pain hien b-. goed gebakken brood n.
Boulaiiger, m. -ère, Bakker, broodbakker m.,

bak/mei in, bakkersvrouw t. Maitre b-, meesterbakker, bakkersbaas; Garcon Ij-, bakkersknecht.
Boulanger, v. a Broodbakken. B- Men le
pain, het brood goed doorkneden en bakken. - Ook
zo nder voorwerp gebézigd: Un garcon qui houlange
t)ien, een knecht, die goed bakt. - [Corn.] B- du
Camp, soort van sergie uit Poitou (naar den naam
van den eersten maker en de spaansche stad Campo,
die de wol daartoe leverde).
Bonlangère, t. Zekere dans m.; de wijs t. van
dien dans; - z. ook BOULANGER.
Bonlangerie, t. Broodbakkerskunst f., bakkershandwerk n., het broodbakken; broodbakkerij f.,
bak/muis n. Apprendre la he, het bakken leeren.
Boulangérite, t. [Min e r.] Nieuwe zwavelverbinding t. van spiesglans en lood.
Bo n tar, 111. [H. n.] Een der namen van de
langstaartige -mees (rnésange a longue queue).
Bonlbêne, t. [Agric.] Kleiachtige zandaarde t.
(in 't zuid-oosten van Frankrijk).
Boulboul , m. [1:1. fl ] sifrilcaanscime bonte
specht f. - Vol/csnaanm der lijpe (Ii uppe).
Boald u re, t. [Tech.] Kuil iii. wi/er 't rad eens

watermolens.

Boule, t. Bolrond ligchaam n., bal, bol, kloot ni.
B- de l)0i5, d'ivoire, de cuivre, de ter, houten,
ivoren, koperen, ijzeren bal. B- de mail, de quilles,
kolf-, kegelbal. B- (pelote) de neige, sneeuwbal.
Jeu de b-, balspel n.; klos-, kloot-, balbaan, kolfbaan t. Avoir Ia b-, eerst uitslaan, den voorslag,
voorworp hebben. Aller a l'appui de Ia b-, den bal
van zijn' maat raken en dien het doel of stek
brengen; (fig.) iemand de behulpzame hand bieden.
Pied a b- ! Den voet bij den bal! den voet gezet waar
de bal is blijven liggen. (fig.) Tenir pied a b-, ongemeen vlijtig zijn, onafgebroken doorwerken. Faire
tenir pied a b a qn., iemand noodzaken door te
werken. Laisser rouler na b-, Gods water ov er Gods
akker laten loopen, zich aan de Voorzienigheid overgeven. Cet enfant est rond comme une b-, dat kind
is rond als een bal, is dik en vet. Se rnettre en boule,
digt ineen duiken, gedoken nederhurken. (fam. et
-

Boiiillonné , e, adj. (enpart. passé van boulllonner): Une robe b- e , een kleedje niet grooteplooijen.
Des Pontons b-s, met gevlochten gouddraad versierde knoopen.
Bo4liHouhlenlent, m. Opborreling, opbmuising,
opzwelling f. - [Mar.] liet koken van de zee; woe- pop.) Quelle drôle de b-! Queue h-! Quelle Poule
11 a! wat aardig kopje! wat een hoofd! Die heeft
lemma der golven tegen 't strand.
Bonillonner, v. a. Bobbelen, opbobbelen, op- me een hoofd! a IJOULE VUE, bc. adv. et fain. Overborrelen, opbruisen, opzwellen, sterk gisten. Le sang haast, onbezonnen, oppervlakkig, op de gis: Faire
bouillonnait en sortant de sa plaie, het bloed gudste qc. P la Poule vue, iets overhaast, onoverdacht doen.
(drong golvend) uit zijne wond. - ( fig.) B- de co- On a jugé cela P Poule vue, men heeft dat opper
Ière, van gramschap buiten zich zelvenzijn, koken vlakkig beoordeeld - Stemballetje is. (Prov.) La bof zieden van toom. - BOUILLONNE1I, V. a. [Tech.] noire lui tombe toujours, Ii attrape toujours Ia
Met qroote bolle plooijen beleggen (een kleed, eene b- noire, het lot is hem altijd ongunstig; de slagen
meubelstof, een lint.) - [ Mid.] B- nu malacle, een' vallen altijd op hem; 't is een ongeluksvogel. zieke bij bouillon bepalen. [Mar.] Koken: La mor [ Pharrn.] B-s de Mars de Nancy, ballen van Mars
van Nancy (wijnsteenzure potasch en -ijzer, een
bouhllonne , de zee kookt.
Bonillotte, t., z. v. a. BOHILLOHIE. - Zeker vermaard volksmiddel bij wonden en kneuzingen);
kaartspel II., dat vroeger tusschon 5, nu tusschen Eau de li, de brandewijn-oplossing t. dier ballen.
- [Tech.] Stalen aanbeeld n. der koperslagers (ook
4 of 3 personen gespeeld wordt.
-

-
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enelurne noire gelieeten); - slijpschotel in. der glas- gen, overhoop halen: Pour trouver ce livre i'd
slijpers; - zwaardvegers-gereedschap, om t gevest bouleversé foute ina I)ibliothèque, om dit boek te
01 hee/it aan 't lemmereend, te zetten; - rol in. ter vinden heb Ik mijne gansche boekenkast overhoop gevervoering van zware steenen. - [ Arch.] Bal tot haald. - ( fig.) Cet ëvènement bouleversa toute
eind- of sluitsieraad; bal op de torenspits. - [Hor l'Europe, dit voorval bragt geheel Europa in de
tic.] Ai bres taillés en b-, bolvormig gesnoeide of grootste verwarring. Les revers out bouleversé Ia
geschoren boomen. - [Jeu] a la boule, zeker bil- fortune cle ce négociant, de tegenspoeden hebben 't
vermogen van dien koopman zwaar geteisterd. Vous
jartspel.
Boulé, m. [H. n.] Volksnaam van den pluvier. avez bouleversé tous mes projets, gij hebt al mijne
Bouleau, in. [Bot.] Berk, berkenboom m. B- plannen in duigen geworpen. Cette nouvelle lui a
blanc, noir, nam, witte, zwarte, dwerg-berk. Bois bouleversé l'esprit, Ia tête, die tijding heeft hem
de b-, berkenhout II. Balai de b-, berkenbezem m. 't hoofd ,op hol gebragt. Cela ma bouleversé, dat
Boule-de-neig'e, 1. [Bot.] Sneeuwbal m., eene heeft mij diep en pijnl ij k getroffen. - SE BOULEsofrrt van meelboom (viorlie); ook eene zwamsoort, VERSER, v. pr. 't Onderst boven gekeerd, verwoest
beide zoo genoemd om hare gedaante en kleur (Plur. worden.
Bouievtie (a of â la), z. It BOULE VUE onDes boules-de-neige).
Boitledogue, in. (vervorming van 't eng. Bull- der BOULE.
Ilouli , in. Theekan I. of trekpot m. der Siomdzen.
clog) [H. n.] Bulhond, engelsche dog in.
Boiiliche, t. [Mar.] Groote ronde kruik 1. op de
Boulée, f. [Chand.] Bezinksel n. van de gesmolten talk, koeien f. pl - z/fschrapsel n. der ha- schepen. - [ Pêche] , Z. BOULIECHE.
Boulièche,
f. of TRAHINES, f. pi. Zeer groote
riin(ivaten.
Boulejon, Boulejon, in. [Pêche] Sardy- zegen 1., op de lliddellandsche zee in gebruik. nesnet n. (zoo als men dat te Gette gebruikt).
Bonlièche, Boulier, Ilouliehe, floialè..
Bonier, v. a. Den krop opzetten, kroppen (van ehe, Boiillière, Bonillette, t. Namen, die
duiven); - rijzen (van 't brood) . - [ Ptche] , z. v. a. men aan qroote schake lnetten en zegens metmin of
BOUILLER. - [ Agric.] Wortelknobbels krijgen (eene weer wffr]e maven geeft.
Houlignon . Bouligoii, in. [Pèche] Vloekplantenziekte).
Boialereau, in. [H. n.j Soort van grondelingen. net n. niet zeer naanwe inazen.
Bonliniie, f. [MId.] eig. Ossenhonger m.; eetBonteraie, t. [Econ.] Een met berken beziekte, vraatzucht f., een gedurige, te sterke en onplante grond, berkenbosch in.
natuurlijke
eetlust, met groote zwakte gepaard,
Soort
Botilerean,
m.
[H.
n.]
Boulerot of
boelinooe f., bulimos in.—Botilirnique, adj.
non grondel, zeegrondel in.
Boulet, in. Kanonskogel, kogel m.: B- de vingt Tot die kwaal behoorende.
Boulin, in. Duivengat n.; duivenpot n., naam
quatre (livres), vier-en -twintig -ponder. B- rouge.
gloeijende kogel. B barré of ramé, B- a branche, der gaten en potten van eene duiventil, dienende
stafkogel,
boutkogel,
kneppelkogel.
Bingangen en nesten en om vreemde duiven te
tot
a
stang- of
chamne of B- enchaîné, kettingkogel. B- creux, vangen. - [Mac.] Steigergat n. in een' muur; holle, met schroot gevulde kogel, kartetskogel. B- korteling m., dwarshout, dat in zulk een steigergot
ensaboté, opqeklotste kogel. B- roulant, rollende, gestoken wordt.
Iloulinage, in. [Mar.] Het zeilen bij* den wind,
niet opgelciotste kogel. B- rouge, gloeijende kogel. (Loc. fig. et fern.) Tirer ii b-s rouges cur qn., het beven.
Bouline, I. [Mar.] Boelijn f., razeilstouw;
zonder verscliooning of ontzag iemand de waarheid
zeggen; iemand met spotternijen, scherpe zetten waarmede het zeil stijf bij den wind wordt gezet.
overladen. 11 est brutal comme un Ii- ie canon, hij B- de tinnier, de inisaine, onaqerman in. B- de reis zoo brutaal als de beul, hij is de onbeschoftheid vers. Ijlifiju. B-'. einpressees, vaste boelynen. zelve. - [ Mil.] Trainer Ia h-, den kogel naslepen, Veal de b-, jii'iiiil, halve wind in. Aller a la b-,
eene o'nteerende straf voor deserteurs; (fig.) een el- a Ja franche Ii-, scherp bij den wind houden, boelendig leven leiden; een kommerlijk bestaan hebben. ven, zoo scherp mogelijk bij den wind houden. Aller
- [Man.] Koot t., gewricht boven den hiel eens a la grosse b-, snot slappe of half losse boelijnen zeipaards. Etre sur les b-s , être bouletd, te vei- uit- len. Larguer les b-, de boeljnen vieren. Rouster les
stekende kooten hebben. Co cheval s'est disloqué Ie b-s, Avoir les b- balIes, de bn'Ijjnen cloak aaiilîalen.
IlNaviguer a Ja b-, met IvOrn hifi kampen. A la bB-, dal paard heeft zich overkoot.
Bouleté, e, adj. [Man.] Verwrikt. Ce cheval (commando -woord) Itaab a it dc b ebjjn! - Con ii'
(courre) les b-s, door de daggen of blinde boelijn-en
s'est b-, dat paard heeft zich overkoot.
boopen.
Boulets, in. p1. [Pich.] Zakvormig net n.
loule)
Balletje
n.
Bouliné, e, adj. (enpart , passé van bouliner):
Boulette, f. (verklw. van
(mes, broodkruim enz.) , papierpropje n. [Cuis.] Une voile b-, een bij den wind gezet zeil.
Bonliner, v. a. De boel jnen aanhalen: B- une
Balletje gehakt, frikkadel I., kluitje n. - [Bot.]
Stekeldistel. in. - ( fig. et fam.) Kleine misgreep in., voile, een zeil bij den wind zetten. --j- [Mi l .] In
een leger stelen. - BOULINER, V. a. Loeven, bij den
vet-zien n., /later in.
Bonleur ofBoit il leur, in. [Pêch. ] Opjager m. wind zeilen; met zijwind varen. Ii nous faudi'a Ii-,
wij zullen moeten loeren, te loevert moeten gaan.
van den visch met den plonsstok.
Bouleiix, in. [H. n.] Zwaar en sterk paard, - S (fig. et (ain.) 11 va boulinant, hij loopt abs
eene gans, hij waggelt.
karrepaard n.
BoiIiuette, f. (verleiw. van bouline) [Mar.]
Boulevard, in. (weleer) Wal in., bolwerk n.;
- (nu) met boomen beplante wandelplaats, door- Magerman in.
gaans op de plaats der geslechte wollen rondom eene
t Boulineur, in. [Mil.] Legerdief in.
Boulingrin, in. Geschoren grasperk n. in am'
stad, b o 1 e a r d. - ( fi g.) Mal te fut Iongtemps
Ie b- de la clirétienté contra les Turcs, Malta was tuin of park. Passer Ie cilindre our un b-, eengras
rollen, de rol over een grasperk laten lagoon.-perk
airy de voormuur der christenheid tegen de Turken.
Bonlingite, in . [Mar.] 'Topzeil n.
L'union des citoyens est le plus sûr b- de l'état,
Bonlinier, in. [Mar.] Loevend schip: Ce nade eendragt der burgers is 't veiligste bolwerk (de
zekerste toevlugt, de beste bescherming) van den viva est un bon h-, dat schip zeilt ;fcd by den
wind. (Deze uitdrukking begint te 'crouile'ico.)
vloot.
Boulleur, in., Z. BOULEUR.
Bmaleversé, e, adj. (en part. passé van houleverser) Omçjeworpen, omgekeerd, 't onderst boven
Boullette, f., Z. BOULETTE.
-

-

- -.

gekeerd.
Bouleversement, in. Omkeering, omverwerping, verwoesting, vernieling f.; - wanorde f., ont
redderde toestand in.
Bon1everser, v. a. Omverwerpen, omkeeren,
't onderst boven keeren, verwoesten; vernielen:
-

L'ciuragan, Ie tremblement de terre is tout bouleversé, de orkaan, de aardbeving heeft alles 't onderst
boven gekeerd, alles verwoest. - Beroeren, in geweidige beweging brengen: lilies vents iinpdtueux
bouloversaient la mar, onstuimige winden bragten
de zee in beroering, in oproer. - In wanorde bran-

Boulliche of Boullèehe, 1., Z. envier boaLIECHE.
Bouloir, in. [Tech.] Kalkkboet m. der metse-

laars; - roerstok in. der leerlooijers; - Schuurvat n. der goudsmeden. - [Pêche] Plonsstok in.

Boulois, in. [Mil.] Stuk zwam n. aan eene
mijnlont.
Bonlon, in. [Tech.] IJzeren bout, met een' kop

aan 't eene en een opsbuitgat of een schroefdraad
aan 't andere einde, spiebout, schroefbout, klonk-

nagel, klinkbout in. B- d'affut, dwarsboom in., stelhout n. B- de poulie, nagel on - As, om welke het
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blok of katrol draait; - naam van de twee ijzeren en latjjcscltr aan/uiTingen t' ma?ri,: ---verzameling f.
bouten door liet kalf eener houten drukpers. - V(!i/ (JI (la(I!(' ('Ii lutyiu('/H (/'In halingen.
Schoen-makers gereedschap om de binnenwaarts doorflouqniueur, m.Liefkebber in. van oude boeken.
stekende pinnen af tepiatten.
Bouquiniste, m. Opkooper en verkooper m.
Boulongeon , ni. [Papet.] Slechtste ioinpen.
van oude boeken; oude-boekenverkooper m.
Bouloniaer, V. a. [Tech.] Met een' bout opflour, Bournie of Bouriiiio, m. [Corn.]
sluiten.
Tweede soort van perzische zijde.
Botilot, te, adj. (fain.) Dik en vet.
' Boura, m. Voormalige grove stof t. van haar
Boititean, m. [bit.] Een bolvormig gescito- of wol.
ren boom m.
Bouracan, m., Z. BARACAN. - IJouracaBonliu-e, t. [Hart.] Wortelspruit m.
nier, m. Barkanwever m.
Llouraehe, m., Z. BOURAQTJE.
1 Boitqne, f. [Mar.] Enüte, smalle doorvaart t.
(Van dit nu in onbruik geraakte woord komen de
Botiracher, m. [Tech.] Zijdewever rn. (in de
nog gebrecikeljice dthouquer, déIouquement, em- fabrjken van 4inie2i s) .
bouquer en emtwuquement. - [Peche] Ingang tot
Bouraginées, t. p1., z. BORAGINEES.
eerie vischweer; fuilî/2als m.
Bourague, Bouraque of Bourache, in.
t Bouqner, e. a. Doen kussen (van kinderen [Pitche] Teenen fuik t. in den vorm van eane
en apen sprekende); - ( fig.) Faire 1- qii., iemand muizeval.
iets tegen wil en dank laten doen. - BOUQUER, V. n.
Jiourais, in. [Agric.] Vaste en diepe klei( fi g. et (am.) Iets zijns ondanks doen; - knorren, grond in.
uit zijn humeur zijn.
Bourande of Bugrande, t. [Bot.], z. 'uiI8oiq tiet, in. Ruiker, tuit m.b o u q u et, boe- RETE-BOETJF.
k é t ii., bundel geplukte bloemen, bij overdragt ook
Botiiaque, in., Z. BOURAGUE.
van andere zamenqevoegde dingen gebézigd, zoo als:
Ilourasseau, M., Z. BOIIASSEAU.
B- de plumes, de cerises, een bos vederen, een bosje
Boiirbe, t. Modder in., slijk ii.
kersen; B- de persil, de thyiii , le lavande, bosje
BoLirhelier, in. [Chas.] Borst f. van een mikt
peterselie, tlijm, lavendel (in sausen en bouillon); zwijn.
B- de diamants, de genes, diamanten-, paarlent Bourbeiix, ense, adj. Modderig, slijkerig.
tuiltje. - (Lor. prov.) Donner le fl- a gil., iemand
Botirbeuse , t. [H. n. ] Naam eener slijkuitnoodigen of bewegen om een bal, een' maaltijd te schildpad t.
geven. A vous Ie b-, nu is de beurt aan u. Rendre le
Bouibier, m. Modderpoel, lijkerige weg in.
B-, eene tegenpartij, een tegenbal enz. geven. Elle a le - (fig.) Le it- du vice, du pitchu, a 011(1011e, de
h-, zij is de koningin van 't bal, van 't maal; zij be- modderpoel der ondeugd, zonde, iu; ' tiri,e'iil. 11
kii'('VIt de ei i('/Jl(l(I1.s. B- de paille, stroowisch m., als
s'est mis dans un it-, d oh 11 aura peine it se tirer,
•'l(Ii?(/e/ilCht 1/en. (lilt iets Ie koop is (men zegt ook
hij heeft zich in cane nételige zaak gewikkeld, waari)OUt'llOfl) . t,'IfJ. et /iiii.) Elle a le b- sur l'oreille, zij uit hij zich moejjeljk zal losmaken. Laisser qn. dans
is te krijgen (tot vrouw). Ce jardin, cettemaison it Ie it-, iemand in de pekel (in 't gevaar, den nood)
Ie Ii- sur loreille, die tuin, dat buis is te koop. Cette laten zitten.
femme fait portei le it- it son marl, die vrouw zet
Bourbillon, in. (pr.l mouillé) [Mid.] Etherharen man horens op. - B- de bols, digt lust- prop in . in een gezwel.
bosc/ije n. van hoogstammige booinen, boomengroep f.
Bourbon, in. [Sal.] Stut in., die de zoutpan— B- de clieveux, haal bundel m. Avoir la barlie nen schoort.
par it-s, icier en daar een bosje haar in den baard
Bourbonnisme, in. [Polit.] Stelsel in., leer t.,
hebben. - [Bot.] Ces Beurs naissent par it-s, die gevoelens fl. p1. der 'Bourbons.
bloemen groeijen bundelsgewjjs. - [Impr.] Ces 1 Boui'bonniste, aanhanger in., aanhangster t.
leuilles sont venues par b-s , die bladen zijn onge- i der Bourbons. (Men gebruikt ook itourbonnien, no,
lijk van kleur afgedrukt, hebben bleeke en zwarte maar doorgaans royaliste.)
plaatsen. - [Artif.] B- d'artiflce, de fusites, bunflourbotte, f. [H. n.], Z. BARBOTE.
del vuurwerk, bundel vuuipijlen (die te gelijk waalBourboulez, in. [Agric.] Volksnaam der witte
jervorraig afgaan). ( Loc. prov.) Cast Ie it-, dat druif (in sommige oorden ook mornain geheeten).
its het schoonste of beste en laatste. Rhserver une
t Bourcer, a, a. [Mar.], z. v. a. CARGUER.
chose pour Ie it, iets voor 't einde bewaren (spreBom-eet, in. [Mar.] Fokkemast at.; fokkezeiin.
kende van 't beste in een verhaal, bij een' maaltijd Voilit it it-, loggerzeil, emmerzeil.
enz) . - B- de Phaitton, struisvederbos (op den kop
Boureette, f. [Bot.], Z. MitCHE.
der paarden bij plegtige gelegenheden) . - [ Re l- ]
Bourehelle, 1. [Peche] Buitenste ingang m.
Vormstempel m. (ter vergulding van den rug der caner vischweer.
boeken), "i' ji,1itl,ir bi, wit. - [ Corn.] Aromat,jBourdaigue , f. [Bot.] , Z. BOURDA.INE. —
sche ofkioiIi1 ni t(1i1 til 1? ('i/n, boekét. —[Poés.] [Peint.] Soort van basterd-teekenkrjt n.
Dichtstn lj: tri• 'lu/,,('1i,.,/ i, geschenk n . op een'
Bouidaine, Bourdaigne ofBonrgène, f.
verjaarlig. - [ Vel&;.] S mit tan schurft t. aan [Bot.] Sporkenboom , vuilboom ni., pijlhout n.,
(ten bek der schapen (ook muîeau noir geheeten). zwarte els in. (ook aune now geheeten).
- [Bot.] B- parfait, volksnaam van den woudBotirdalone, t., of Bourdalou in. Hoedeanjelier.
band of -riem in . met eenen gesp (zoo als de beHotqnetier, in. Ruiker- of bloemkransmaker; roemde kanselredenaar Bourdaloue dien droeg) ;ruikerverkooper m.; bloemvaas t., bloempot m. soort van gemeen linnen, waarmede de franseke
- Bouquetière, t. Ruilier- of bloemkransmaak vrouwen zich kleedden, nadat Bourdaioue tegen de
sier; ruikerverkoopster t.
kleederweelde had gepreekt. — [Mil.] Zwarte verBeiqietin, in. [ft. II.] Steenbok m.
miste riem mean den sjako. - Langwerpige ingBouquetHe, t. [Bot.] Naam der wilde pim- terpot in .
pernel (loucage) in 't zuiden van Frankrijk,
Bourde, t. Uitvlugt t., loopje n., knopuil in.,
Bonquetout, m. [Pèclse] Klein gaffelnet u.
onwaarheid, leugen t. - [Mar.] Bijzeil n.; -slut ni.
t Houquette, t. (oud verklw. van bouche) ter ondersteuning van een gestrand schip. - [Tech.]
Mandje n. - [A c.] Volksnaam van de boekweit Mengsel van zout en soda (tij de zeep- em glasfa(blé sarrasin) in 't noorden van Frankrijk.
brikotie).
Boiquii, m. Oude bokm. Sentir Ie it-, stinBoiirdelais of Bourdelat, in. [Bot.] Soort
ken. - Rammelaar m. (mannetjes konijn en kaas). van groote druif t.
Bonrdelage, in., Z. BORIJELAGE.
(fig.) Oude wellusteling in. - [M th.] Satyr,
satyr of boschgod in. - [ Corn., Litt.] Oud boek n.
S Bourder, v. n. Sprookjes, knapuilen vertelvan weinig waarde; - (iron.) nieuw boek, datgeen len; ,uitvlugtem maken; jokken.
andere waarde dan zijn' sierlijken band heeft. S Bonrdenr, in., -euse, f. Verteller, in., verCornet it it-, Z. CORNET.
telster t. van knapuilen, jokkenaae m., jokicenaarBouqxiiner, v. n. Oude boeken opsporen, de ster t.
boekenstalletjes afleopen; gedurig in oude boeken
Boartligne, t., Z. BOUDIGUE.
lezen. - .tlainmelen, bespringen (van hazen en koBourtLillon, in. [Teelt.] Duighout. (Men zegt
n4jnen).
liever MERIIA1N.)
Bouquinel-le, t. Verzameling t. NOfl oude boeBourdin, m. [Bert.] Hooggekleurde perzik f.
ken, boekenstalletje n.;— handel m. in oude boeken;- - [H. n.] Oorschelp f.
(lv zuekt om steeds oude boeken te lkzen en grieleseke
Bourdine, t. [Fl. n.] Eenschalige zeeechelpf. —
-

-

,

-

-
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[Bot.] Soort van perzik f.— [Cuis.] Soep met knof menden burgerman (den ongemanierde, onbeschaaflook en boter, looksoep t.
de) uit proeven. - Ook: de gezamentljke burgers,
Bourdon, ni. Pelgrimsstaf,palsterstok m. (Loc. de burgerij: Le b- prit les armes, de burgers grepen
prov.) Planter le Ij- en quelque lieu, ziele ergens met naar de wapens. [Mar.] Scheepseigenaar, patroon,
der woon nederzetten.— [H. n.] Hommel, leommelbij, scheepspatroon m. - [Impr.] Soort van hoogduitsche
zweefvlieg, staande vlieg; mannetjes honigbij f.;—ook drukletter, borgisschri(t.
voor: geliommel, gegons n. (beter Iourdonnernent).Bourgeois, e, adj. Burgerlijk. - Un ordinaire
Groote torenklok m.—[Mus.] Brombas, brommer m., 1)-, Une cuisine b-, Une soupe h-e, eene burgergenerale bastoon van verschillende speeltuigen, zoo lijke, d. i. eenvoudige maar goede, tafel, keuken, soep.
als de her, dezakpijp, doedelzak enz.; —snaar f., die Une maison b-e, een burgerhuis. Garde b-e, burgergezegden toon aangeeft; - B- cl'orgue, brompijp t., wacht. Du yin Ie-, huiswijn, tafelwijn. Habit, cos- Faux bourdon, eenvormig muzijkstuk n.; vrije tume b-, burgerkleeding (in tegenstelling met soldabegeleiding (accompagnement) van een koraal; bege- tenkleeding of ambtsdragt). Comédie b-e, liefhebliefhebleiding van de bovenstemmen in sexten-accoorden. berj-tooneel ii. Caution b-, eenvoudige, maar vei- [Impr.] Uitlating t. van een' of meer woorden
borgtojt (in dien zin verouderd) . - Ook minachof regels (als zettersfout) . --- [ Epingi.] Draad m., tend gebézegd voor: gering, gemeen, onfatsoenlijk: II
die ons een anderen geslagen wordt. - [ Pêctie] a lair b-, les manières b-es, hij heeft een gering
Stok aan 't einde der zegen, om liet net gespannen voorkomen, onbeschaafde, gemeene manieren. Ce
te houden. - [ Anc. mil.] Tournoollans 1. met peer- nom est bien b-die naam klinkt alles behalve adellijk,
vormige greep.
duidt eene geringe geboorte aan. - [Cuis.] a Ia bourgeoise, op zeer eenvoudige wijze bereid.
Bourdon-de-saint-Jacques , m. [Bot.]
Bourgeoise, t. [Bot.] 1 telderroode tulp t. - z,
Volksnaam der witte maluwe t. (guimauve).
Boni-doniiaiit, e, adj. liommelend, gonzend. ook onder BOURGEOIS.
Les essaims b-s, de liommelende zwermen (de bijen,
adv. Burgerlijk, op burgerBourgeoiseinent,
hommels, muggen). - BOU1IJJONNANT , m. [Mi l .], ljke
wijze, eenvoudig, als eenvoudig burger.
Bourgeoisie, f. Burgerij t., burgerstand
z. v. a. BOMBARDE.
m.,
1 Bourdoniiasse, f. [Anc. mil.] Tournooi- burgerschap t.; - burgerregt, burgerschap n.— (fig.)
lans t. (door hare lengte moeijeljker te liantuiren dan Ce mat a reçu droit de h. parmi nous, dit woord
die, welke bourdon heette).
heeft bijons het burgerregt verkregen, is als nationaal
Bourdonné, e, adj. [Bias.] Een' pelgrimsstaf woord
uit den vreemde
opgenomen.
Bourgeon,
m
voerende, of versierd met knoppen als die der pel[Bot.] Knop m., bot t., oog n.,
grimsstaven. - [ Tech.] Du papier b-, gerimpeld loot f., scheut nt, uitspruitsel n. - (fig.) Puist, peupapier.
kel, via t. in 't aangezigt. B-s charnus, vleeschknobBourdonnémeut, Gehommel, gegons, gebrom, be/s in etterende wonden. - BOURGEONS, in. p1. of
aedommel: Le b- des abeilles, des hannetons, des ESCOUAILLES, 1. pl [Corn.] Soort van fijne langhamooches, het gehommel, gegons der bijen, meike- rifje wol t.
vers, muggen. - (lig.) Dot en verward geluid, geBourgeonné, e, adj. (enpart.passd van hourstommel; gemompel, gemor n.: Ce discours fut suivi geonner) Puistig, vol puisten of peukels.
dun grand Ij-, die rede werd dooreen luid gemomBonrgeonuieinent , In. [Bot.] liet knoppen,
pel gevolgd. - [Md.] Oorsuizing t., geruisch, ge- uitloopen.
gons n. in de ooren.
Ilourgeonner, v. n. [Bot.] Knoppen of betten
Bourdonner, v. n. Ganzen, hommelen, dom- krijgen, uitbotten, uitloopen. - ( fig. ei fam.) Puismalen (als vele insecten) ; - ruischen, stommelen, ten of pea/eels krijgen: Son nez, son visage comeen dof en verward geruisch naken (als vele ver- mence a 1:i-, hij krijgt puisten aan den neus, in 't
eenigde en met elkander sprekende personen doen); gezigt. Le front lui bourgeoiine , zijn voorhoofd
(fig.) mompelen, morren, grammen (als of/ecu- wordt vol puisten.
rend geluid van vele personen;(fans.) neuriën,
Bourgeonnier, rn. [H. n.] Volksnaam van
binnensmonds zingen; - vervelende, lastige taal den bloedvink (flouvreuil) in Neder-Normandië.
doen hooren.
Bourg-épine of Boiu-g-uie.épiiie, rn. [Bot.]
Bourdonnet, m. [Chir.] Wick f., langwerpige Kruis- o/ wegedoorn, purgeerdoorn, rjnbezieboom,
plukselvlecht Ier vulling eener wond of zweer.
duinbezieboom in.
Bourdonneur, In. [H. a.] Gonzer m., naam
Bourg-eroii, rn., z. v. a. BERGERON.
der kolibris en vliegenvogeltjes, wegens liet gonzend
Bourgeteur, rn. [Manuf.] Naam der wolwer
geluid hunner vlerken. - [Impi.] Zetter m., die kers in sommige fransche fabrjksteden.
dikwijls woorden of regels overslaat (ook bourdonBoiaigin of Bregin, in. [Pêche] Vi,schnet n.
nier geheeten).
(ongeveer 't zelfde als BOULIER).
Bourdonuier, m. [Tech.] Stat of steun m.
• Bourginestre, rn. (pr. bourgue-rnèss-tre) Burvan een' molenbalk (ook tjourdonnière geheeten) - gemeester ill.
afgerond boveneind van den hoofdpost m. eener
Bourgne, f., ofBourgnon, in. [Pëche] Soort
poort of dear; - duim m. of liar f. aan een' deur- van touwfuik f., attic 't einde der open vischweren
post. - Voormalige naam derpelgrims (wegens den gezet.
staf, bourdon, dien zij droegen). —[Hist.] Spotnaam,
Bourgogne, M. [Corn.] Bourgonje-wijn, boardoor de Albigenzen gegeven aan de kruisvaarders, gogne in. (naar den naam der voormalige fransche
die hen bevochten. - z. ook BOUaDONNEUII.
provincie La Bourgogne). - BOURGOGNE, t. [Bot.]
Jlourdonnière, t. [Tech.], Z. BOURDONNIER. Volksnaam van de spurrie of het klavergras in een
Bourèche , t. [Mar] Omwoeling f., op geré
groot gedeelte van Frankrijk. - BOURGOGNE, m.
gekte afstanden aan een touw aangebragt, muis t. flooizak in. aan den kop van een paard.
op de kabelaring enz.
Bonrgne-épine, rn., Z. BOURG-EPINE.
Iloitret, m. [H. n.] Naam van een runderras
Bourguemaistre, ni., z. v. a. BOURGMESTRE.
in de fransche departementen. van 't Westen en
Bourguemestre, in. [H. n.] Burgemeester m.,
Zuiden.
grijze mantelmeeuw f.
Bourg, m. (pr. bourk) Vlek, marktvlek n.
Bo.irguière, Buirguière of Bnguyère, t.
Hourgade, t. (verklw. van bourg) Klein vlek n. Kleininazig fuiknet n., zoo als men dat in de Mistflourgène, f., Z. IIOURDAINE.
deliandsche zee gebruikt.
Bourgeois, -e, t. Burger in., burgeres f. ( Teflourguignon , rn. [Har.] Afgezonderde ijsgenwoordig meest met het ijbegrip van zekere ge- klomp rn., losijsveld n. -BOURGUIGNON, m., -NE, f.
goedheid, of in tegenstelling met ede/man, krjgs- Bourgondier rn., bourgondische vrouw f. Ook als
man). - Meester, baas, werkbaas m., meesteres t. adj.: Une couturne b -ne, cccie bourgondische ge(door de werklieden in dien zin gebezigd van hun woonte.
of haar, in wiens of wier dienst zij staan, en ook
Bourgiiignotte, f. Voormalige stormhoed of
van de personen, die, zij op hun' last bedienen): Mon helm M. - a LA BOURGUIGNOTTE, bc. adv. Op zijn
Ii- ma congédié, mijn baas heeft mij weggezonden, bourgondisch, naar bourgondische wijze.
heeft »rij gedaan qegéven. 11 ne faut pas tramper
Bouii, In. [Mar.] Vrachtschip a. van itO tot 50
Ie b, iin,en moet de klanten van den meester niet ton, op den Ganges.—[H. n. ] Naam van den zeboe of
becfriegen. - Ook gebruikt men 't woord van hem, buitos op Madagaskar; - harder rn. (mug) , zekere
bijwihn men huisvest: Ii est tiès-content de son b-, vise/i.
hij is zeer met zijn' huisheer of hospes tevreden. Soms
Bourignon, m. [Pêefle] Fijnmazig net a. voor
duidt het minachting aan: Cda sent le b-, daar kan kleine vixc/ijes.
-

—

-

- --

-

-

Bouriole, f. [EI. n.] Een der namen van de snip
(bAcasse) .
Bouriquet, m. [Tech.] , z. BOURRIQUET.
]Bourj asotte, f. [Bot] Donkerpaarsche vijg f.
Boorlet, m., z. BOUIUIELET.
t Bourleur, m., -ease, f. Bedrieger, verlei

bedriegster, verleidster 1.
-derm.,
Bourlinguer, V. n. [Mar.] Vruchteloos opwerken: Ce bàtiment bourlingue, dat vaartuig kampt
tevergeefs met de hooge zee om den wind te krijgen.
— (in de matrozentaal) Veel en zwaar werk moe
doen.
-ten
Bourlotte, f. [Corn.] Geringe soort van perzische zijde f, — [ Pèche] Witte worm In. tot aas, in
Bretagne (ook 1)ournie geheeten).
Bow- me of Bourmio, m., z. BOUR.-BOURME,

z. onder BOURLOTTE.
Bouriial, m. [Econ.] Honigraat f.
Bournous, m. Wollen kapmantel der Alger jiwn, b o e r n o e s m.; — nieuwerwetsche vrouwen en
mannenmantel van soortgelijken said, als winterdragt.
Bourrache, f. [Bot.] Bornagie, borragie f., een
hartsterkend, pijnstillend moeskruid.
Bourra- tourra, m. [Bot.] Naam van 't letterhout (bois- de-lettrës) in Nederlandsch Guiana.
Bourrade, f. [Chas.] Raam ni., oppervlakkige
beet m., dien de hond den vervolgden haas geeft. —
Kol (stoot m., stoot met de geweerkolf. —(fig. et lam.)
Scherp antwoord n. , vinnige zet , bitse uitval ,
ribbestoot m. (In dezen zin begint Netwoord te verouderen.)
Boaurrage, m. Vulsel, opvulsel n.
Bourraginées, f, pl., z. BORRAGLNEES.
Bourrague, tn. [Pêche] Soort van fuik f.

Boorras, m., z. BURE.

Bourrasque, i. Windvlaag f., rukwinLt m. ,
omweérsbui f., plotseling opkomende en kortstondige
stormwind. — (fig.) B- de fievre, ver/selling f. van
koorts. — (fig. et fam.) Vlaag van oploopendhe id, los
luim, woeste uitval m.: Cette-barstingI.voze
femme a beaucoup it souffrir des b-s de son mari,

dis vrouw heeft veel van de toornige vlagen Naars
mans te lijden. Les b-s ne sopt pas cares dans vette
famille, in dat huishouden vallen vaak donderbui en.
Bouirrasqueux, ease, adj. Buijig, aan buijen, vlagen onderhevig: Saison b-ease, bu(jig jaargetgde.
Bourre, f. T7ulhaar, stophaar n., haar van runderen, paarden enz. B- de lame, B- lanice, wola fval n., vlokwol, slagwol f.; — wollen watten. B- tontisse, scheerwol f. B- de soie, vlokzijde, floretzijde f.
— [Corn.] B- de Marseille, gewaterde stof, welker
schering zijde en welker inslag vlokzijde is. — [Mil.]
B- de canon of Bouchon de charge (bi de zeelieden
Valet de charge geheeten) prop, laadprop m. (fig.
et fam.) I1 y a Bien de la b- dans eet ouvrage, er
zijn veel overtollige en nuttelooze zaken (plaatsvullingen) in dat werk.— [Bot.] Dons n., dat de uit
knoppen bedekt; — dons n. of wol f. der-komend
palrnboomen, waarvan de Indiërs eene soort van
doek maken; -- soms ook de knop, de bloemknop m.
zelf; — klaprozenzaad n. --- [Tann.] Oude, reeds
gebruikte run f. — [Teint.] Rouge of Nacarat de
b- , schoone roode verfstof, bereid door zeer kort
geitenhaar in meekrap te koken, geitenhaarrood n.
Bourré , e, adj. (en part. passé van bourrer)
Opgevuld, opgepropt. —11 a éte b- de coups, hij is
jammerlijk gestooten of geslagen. — [ hart.] Arbre
I)-, boom vol knoppen.
Bourreau, m. Scherpregter, beul: Mourir par
la main du b-, door beulshanden sterven. — (fig.)
Wreedaard, ongevoelig, hardvochtig, bloeddorstig
mensch; hardnekkig vervolger; onverzoenlijk vijand;
dwingeland, kwelgeest, pijniger m. — (Loc. prov.)
11 est le b- de lui même, hij ontziet zijne gezond
krachten niet. C'est an vrai b- d'argent, 't-heidof
is een doorbrenger, hij ontziet het geld volstrekt niet.
II se fait payer en b-, hij laat zich vooruit betalen.
I1 est beau comme un b- qui fait ses paques, hid
is netjes in de kleêren (van iemand, die zelden goed
gekleed is). 11 est insolent comme le valet du b-,
hij is zoo onbeschaamd als de beulsknecht. (Bij de
tegenwoordige strafwet zegt men niet meer: le bourreau et ses valets, maar: l'exécuteur et ses aides).
-- Soms is bourreau enkel een woord van verwijt,
eene uitdrukking van ongeduld, van wrevel: Eh Bien
b-, t' expliqueras-tu? nu, kerel, zult ge spreken?-
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[Sal.] Soort van strookussen, dat de werkman op
zijn' schouder legt, als hij eene zoutmand draagt.—
[Bot.] Celaster, boommoorder m., een struik, welks
lange stengels zoodanig elk nabijstaand gewas omstrengelen , dat het daardoor ten laatste sterven
moet.
Bourrée , f. Rijsbos m., bos dunne takken. —
(Prov.) Fagot cherche b-, soort zoekt soort. — Soort
van vrolijke fransche dans m.; wijs f. van dien
dans. — Kwarteljagt f. met een staand net. —[Bot.]
Volksnaagn eener kleine soort van paddestoel m.
(ook fleur du tan geheeten).
Bourrel, m [H. n.] Volksnaam van den mx .ei
(buse).
-zevalk
Bourrelé, e, adj. (en part. passé van bourreler) Gepijnigd, gekweld, gemarteld : Une conscience b-e

t Bourrèleineut, m. Marteling, kwelling,
wreede behandeling f.
Bourreler, v. a. Kwellen, pijnigen, martelen
(alleen in fig. zin gebézigd): La conscience bourrèle
le mechant , 't geweten pijnigt, kwelt den goddeboze. SE BOURRELER, v. pr. Gekweld, gepijnigd
worden: La conscience se bourrèle de remords.
Bourrèlerie, f. Het bedrijf, de nering van den
,gareeltuigmaker.
Bourrelet, m. Rond gemeld- kussen n. van een'
ondersteek, een' kinderstoel, een stilletje. — Kussen
om lasten op te dragen, draagkussen. Gevulde strook
doek of zelfkant aan de binnenranden van deuren
en vensters, om den togt buiten te sluiten. --- Valhoed m. — [ Méd.] Lendengezwel n. der waterzuchtigen. — [Anat.] Vezel-kraakbeen n. rondom de gewrichtsholten. — [Bot.] Cirkelvormige zwelling f.
rondom den stam of de takken. — [Mil.] Ringband m.
aan den mond der kanonnen. B- de douille, stormring m. aan den hals der bajonnet. — [ Tech.] Rand
van eene opgerolde plaatlood. —[Mar.] Omwoeling,
wrong f. aan Benen mast ter ophouding van de
zeilstengen , leguaan, strop op raas; — houten
kraag m. B- d'étambrai de inkt, speelkraag var
den mast. B- de canon, geschut-leguaan.
Bourrelier, m Gareeltuigmaker m.
t Bourrelle, f. Beulsvrouw; — (fig. et pop.)
vrouw die hare kinderen mishandelt.
f Bourrellerie, f. Beulsberoep n.; beulswerk n.,
wreedheid f.
-

Bourne-noix, m., z. CHASSE-NOIX.

Bourrer, v. a. Den kogel enprop op een geladen
schietgeweer aanzetten. — Met vulhaar of scheerwol
opvullen, z.IEMBOURRER. —(fig. et. fam.) Elle bourre
son enfant de phtisseries, zij stopt haar kind met gebak vol. — [Chas..] Ramen (van denjagthond gezegd,
als hij naar den haas bijtende, dien Benig haar uit
faam.) Stooten geven, kol fstooten, rib--plukt).—(fige
estooten toebrengen; — ruw bejégenen, harde woorden geven, schelden. B- qn. dans la dispute, iemand
in een' woordenstrijd vastzetten, zoodat hij niet meer
weet te antwoorden. (Deze uitdrukking is verouderd.)-- .,BOURRER, v. n. [Man.] Onverwachts vooruit
springen (van het paard gebézigd, als het uit eigen.
beweging en zonder dat de ruiter het beletten kan
een' voorwaartschen sprong doet). - SE BOURRER,
C. C. Zich volstoppen, gulzig eten. — Elkander met
stooten, slagen of harde woorden mishandelen.
Bourret, m. [H. n.] Naam van de jonge eend
in Normandie. — [Bot.] Zekere druivensoort. -[H. n.] Een der volksnamen van den os en het kalf.
Bourrette, f. [Corn.] Florét n., vlokzijde f., het
bovenste, grovere spinsel van den zijdeworm. —
[H. n.] Naam der tweejarige koe of vaars in Auvergne.
Bourriche, f. Vogelkorf m.; — de inhoud
daarvan, korfvol gevogelte.
Bourrier, m. [Econ.] Mengsel n. van kaf en
gedorscht koren.
Bourriol, m. [Econ.] Boekweitenkoek m. (als
voedsel der arme landbouwers in sommige streken) .
Bourrique, f. [H. n.] Ezelin f.; — slecht
paardje n., knol m. — (fig. et fam.) Dom, onwetend
mensch. — [Tech.] Metselaarsbak m., waarin men
de gereedschappen en bouwstoffen ophijscht; — leidekkersstelling, om de leen op te leggen, verschietbank f. (ook bourriquet geheeten).
Bourriquet, m. Jonge, kleine ezel m.: Il était
a cheval sur un b-, hij reed op een ezelsveulen. —
Tech.] Soort van windas n. in de mines; -bank f. die de armen van de schaar des blikslagers
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draaqi:

-

borduurgereedschap n. ;

-

z. Ook BOUR-

1UQUE.

Ruiccfien (van 't geluid der opvliegende patrijzen gebézigd).
Jlonrroehe, Z. BOURACHE.
Bourroir, m. [Tech.] Stamper, vuistoic m.
Boni-ron, m. [Corn.] Scheerwol f. in bundels
ofakken.
^ ourru. e, a(ij. Koezel, korzelig, gemelijk,
norsch, stuursch, ijzegrimmig; grillig, eigenzinnig
flu yin b of J) ourut, onvan aard, vol kuren.
gegi.ete witte wijn, most m. Du Uit ii-, de Ia soja
[Bot.] Seb-e, ongelijk garen f. vlokkige zijde.
Le moine Ij-,
mence b-e, wollig, donzig zaad.
de bullebak, bietebaauw, böeman in. (waarmede men
Ook als subst.
kinderen plagt bang te maken).
gebézigd: Un lmouriu, Une liourrue, een korzel,
gemelijk, stuursch mensch, fjzegriom, knorrepot,
zuurnmuil
Boursal, m. [Pèche] Kegelvormig viscimnet n.,
dat met de nent in een ander wordt gestoken, one
den v/sc/c den uitgang te beletten. BOURSAL, adj.
Wat de beurs betreft.
Boursaiilt, fl1. [Tech.1, Z. BOURSEATJ.
flotirse, f.Beurs, geldbeurs f., bundel m., geldzakje n., tasch f.; de inhoud daarvan, en bij uit'breiding: het geld, dat men beschikbaar heeft. B- a
ressort, knipbeurs, beugeitasch. B- leien garnie, wet
gevulde (gespekte) beurs; B- plate, side, platte,
ledige beurs. Secourir le pauvre le sa b-, den arme
met zijne beurs (met zijn geld) te hulp komen. Sa
Ij- est ouverte a tous sec amis, hij springt altijd
zijne vrienden met geld bij. Coupeur de bourses,
beurzesnijder, zakkerolcler en. (Loc. fam. etprov.)
Ii a fall une hou no Ii-. 1mg liceIt in (/0 dc' beurs
gesmaakt, een 'lmivOi .iiiiii"tji fi'1 //(e/((O Ill. Les dou
blures de sa b- se touchent, hij heeft kruis noch
meent meer. Se laisser couper Ia ii-, zich laten opligten. Dans cette maison, eest la femme qui tient
Ia h-, in dat buis draagt de vrouw de beurs, heeft
de vrouw de broek aan. Ces amis n'ont qu'une b-,
Re font qu'une b-, font b- commune, die vrienden
hebben eene gemeenschappelijke kas, teren uit dine
beurs. Faire Ron marchu de sa b-, in zijn' zak
liegen, zich beroemen iets voor; minder geld gekocht
te hebben, dan werkelijk 't gevat is. Faire une affaire sans b- dulier, iets met gesloten beurs verhandelen, niet gesloten beurs betalen. Donner la b- it
arder an larron, Au plus larron Ia Ii-, den wolf
jot schaapherder, den bok tot tuinman maken: den
slechtste 't meest vertrouwen. Loger le dialjle dans
Sn h-, geen geld op zak hebben. Ne pas laisser voir
Ie fond de sa b-, zich niet in de beurs laten kijken,
den staat van zijne kas, van zijn vermogen verborgen houden Vivre sur la b- d'autrui, op eens anders beurs teren, klaploopen. Ami jusqu' a Ia b-,
Z. Alili. BOURSE, f. Beurs f., vastgestelde jaarwedde t. voor 't onderhoud van een' onvermogend'
student aan eene hoogeschool of een cot/epic: Ce
jeune homme a obtenu une b-, diejongecing heeft
eene beurs gekregen, zal uit eene beurs studiren.
Beurs t., turksche rekenmunt B- d'argent, zilverbeurs, van 500 piasters. B- dor, goudbeurs, van
BOUICSE, f. Beurs t., de plaats
30,000 piasters.
of liet openbare gebouw, waarde kooplieden wegens
hunne zaken bijeenkomen; bij uitbreiding: de vereenigde kooplieden zelven; ook de tijd van hun zaneenzn. Aller a ia b-, naar de beurs gaan. L'heure
de la B-, het beursuur. Affaires de b-, beurszaken.
Bruits, nouvelles de ij-, beursgeruchten, beurstijdingen. L'ouverture, La clOture de la in, de opening,
sluiting der beurs. Le cours de la b-, de beurskoers, de stand der effecten. Bulletin de b-, beursbriefje.
[Anat.] Beursje, zakje n., inz. de
volksnaam van den balzak of het scrotum. B- muqueuse, slijmbeurs, slijmvlies; B- synoviale, gewrichtsvlis. [Bot.] Hulsel n. van sommige onontwikkelde paddestoelen (ook volve, volva geheeten); naam van de korte, kegelvormige loten der
kernvruchtboomen, die bedekt zijn met vrucht knoppen, welke zij als in een beursje bevatten. B- P
pasteur of de berger, herderstasch f. wilde nieswortel m., taschkenskruid, beurskenskruid n. —[H.n.]
Bunclelvisch m. eene soort van horenvisch, aan de
eilanden Mauritius en Bourbon; gestreepte horenvkcch in 0. en W.Indie en de Middellandsche zee
(ook v i e i 11 e of oud wijfqeheeten); stekelbuik ifi.;
een i*ch van 't geslacht der tetroclonen of viertanBourrir, V.
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ders; Haren a la b-, z. BOUSSA1UJ ;
bezoarstale t.,
driehoek m. (twee schelpdieren van 't geslacht der
zeehelmen en der kamnschelpen). B- P berger, herderstasch f., een zeepolyp. [Liturg.] Foedraal n.
of kartonnen doos f. voor de misdoeken; kerkezakje n.
[C h as.] Konijnennet ii.
[Man.] Zadeltasch f.
Perr.] B- P cheveux, haarzakje n. (waarin de
mannen weleer hun haar van achteren droegen).
Botirsean of Boursaiilt, m. [Tech.] Looden noklejst f. aan de leijen daken van groote gebouwen. Loodklopper, rondklopper m. —[Bot.]
Wilgenboom in. met wollige knoppen.
-

-

-

-

Bourselet, in. , Bourselette, Botu-selle,

1., Boiirselot, m. (min gebruikelijke en verou
derde verkleinwoorden van bourse) Beursje ei.
Bourser . V. a. [Mar.] Halfinhalen (de ze/ten).
± Bourseron, in., z. BOURSON.
Bourset, m. [Pêche] _Netklos m., houten of
hurken klosje, oma een .ln'tencl boven te houden.
Bona-sette, 1. m',ilclu'. miie bourse) Beursje;
roodlideren geldbeursje n.
[Tech.] Popje n. in
de windlade van een orgel. [Bot.] z. v. a. bourse
a pasteur, z. onder B OURS E . —[H. n.],z. v. a. bourse
a berger, z. onder BOURSE.
Boiii-sieaut, m. (verklw. van bourse, maar
in dien zin verouderd) Beursje ii. Spaarpotje n.,
overgegaârd sommetje geld.
Boui-siei-, gi. Student m., die op eene beurs
studeert.
Beursbezoeker m.
BOURSIER, m.,
-1ERE, 1. Beurzenmnakei m., -maakster t. (nu in
dien zin weinig gebruikt)
Hij of zij, die de beurs
houdt, de uitgaven doet, kashouder m.. -houdster f.
Boursiller, v. a. (fern.) Geld uitleggen, onder
elkander een potje of beursje maken, oma deze of
gene uitgave te bestrijden. Sparen, potten, spaarpenningen verzamelen.
S Boursilleur, m. Potter, schraper m.
Boursillon, f Boursin, m. (verklw , van
bourse) Beursje n.
Boursin, m., Z. BOUSIN.
Boiirson of Bourseron, m. (verklw. van
bourse) Horlogie-zakje. (Men zegt nu liever gousset)
Vroeger ook geldbeurs t.
S Boursouflade, 1., Zwelling, Z. ENFLURE.
Gezwollenheid van stijl, Z. BOUBSOUFLAGE ems ENFLURE.
Belagcheljke ijdelheid t.
Boursouflage, m. Zwelling f. Het woord
wordt enkel fig. van den stijl gebruikt: Un style
plein de Ij-, een stijl vol gezwollenheid, hoogdravendheid, bombast.
Boursonflé, e, adj. (en part. passé van bour(fig. et
sander) Gezwollen, opgezet: Visage B-.
fam.) Style 1)-, gezwollen, hoogdravende stijl.
[Mid.] Met zwellingen behebd. Ook als subst.:
(f(tm.) C'est un gros b-, 't is een groote dikbek.
Boiirsou fl eiuent, m. [Chim.] Uitzetting f.,
vermeerdering van volumen of omvang, hetzij door
warmte, door gis/ing of door gasontwikkeling.
[Mid.] Z. PNEUMtTOSE.
Boursoufler, v. a. Doen opzwellen, gezwollen
maken (alleen van 't vleesch of de huid gebruekelejk)
Une fluxion lui a loursouflé le visage, eene zinking heeft zijn aanrjezigt doen opzwellen.
(fig.)
-
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L'orgueil et le pédantisme hoursou fl ent les sots,
cl.' /na,iimo,d ie f/C i'm', u'eiaimdhecd doen de zotten op-

w'll"ii.

-

SE luII)tllCS(IIUFLER, v.

pr. Gezwollen woe-

den, zich uitzetten: La sulfate de soude 5e hour

souPe par la chaleur, de zwavelzure soda zet zich
uit doom' de warmte.
Boursouflure, t. Zwelling, opgezwollenheu.l t.
(van 't gezigt, veem de huid); gezwollenheid, hoogdravendheid f. (van den stijl)
[iViëd.] Z. BOUF-

. -

FISSURE.

,

BoLu-souflus, III. p1. [F1. n.] Naam der tetradonen (vierlanden of stekelbuiken) en diodonen
(tweetanden of egelvisschen), omdat deze vesschen
zich als bollen kunnen doen opzwellen.
Bourut, adj. m, z. BOURRU (yIN).
Bousage, m. [Tech.] Behandeling van 't gebeten doek in 't mestbad, in 't zernelbad of wel in
een zout, dat in den handel set pour b- of sal a
heuser heet.
Boiisard, ni. [Vmner] Weeke hertendrek m.
Bousearle, t. [Ii. n.] Naam, dien de grijze
bastaard-nachtegaal in Provence draagt.
Bouseuler, V. a. 't Onderst boven werpen, in
de war gooijen, overhoop smnijten: On a bouscule,
bus mes livres, men heeft al mijne boeken door
.

IBOIJSE

elkander geworpen.
Van alle kanten dringen en
stooten: La foule nous lousciila dune horrible
menigte
drong
en stiet ons op eene
maniëre, de
vreeseljice wijze. sa BOUSCULEII, V. pr. Elkander
(Iringen en stooten.
Bouse, t. Koedrek m
Bouser, V. a. [Agric.] Den vloer eener schuur
met een mengsel van aarde en koedrek maken.
Bousier, m. of Boiizier, [H. n. ] Mest/sever
Im (ook fouille merde geheeten).
Boitsillage, m. [Tech.] Mengsel n. van stroo
en leem voor schei?nuren, teem/salk m.
(fig.)
slecht werk, knoeiwerk, broddelwerk, leurwerk n.,
knoeijerij, broddelarij, lapzalverij f., ge/snoei a.
Botisiller, v. a. Met leemkalk bouwen of metBOTJSILLER, v. a. (fig.) Verknoe(jen, vervelen.
broddelen, verlioetelen: II bousille tout ce qu'il fait,
knoeit al, wat hij doet.
isilleur, in., -euse, t. Wie me& teem/salk
(fig. et (am.) Knoeijer, trodmetselt of bouwt;
dc/oar m. knoeister, broddelaarster f.
Bouin of Boitzin, m. [Tech.] Zachte oppervlakte van den hardsteen, steenbast m., steen[Econ.] Slechte turfsoort 1. Sponzig,
korst f.
onzuiver ijs n. (fam. etpop.) Geraas, geschreeuw,
woest leven a. Plaats t. der ontucht.
Botisiugot, m. Zeemanshoed, zuidwester m.
Naam, sedert 1830 in Frankrijk gegeven aan
eenige 'inensc/ien, die zich onderscheidden door zonderlinge Icleeding e n overdreven demokratische geBousingoterie, f. Leer t., gevoe
voelens.
lens a. p1. van die mensc/ien; hunne vergaderplaats, vergadering f.
Bouisqtier, a. n. [Mar.] Een' luijen matroos
of een' nieuweling met geweld doen werken.
1 Bousquer, v. n. [Mar.] Op een schip plus-
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deren.

Boiissard of flareng a la bourse, m.
[H. a.] flaring m., diepas zijne kuit heeft geschoten.
Bousseou, m. (pr. bou cou) [Mar.] In de havens
der Micldellanctsche zee hetzelfde als poulie,take/.
-

Jiotisserade, Bousserole, f. , Z. AaBOUSIEII.
:noussoir, m. [Mar.], Z. BOSSOIR.
Boussole, f. [!1ltr.] It0111J)(L5, zu'k('I!i))(/.c a.,

str eekwijzer in.; kO!n/,Un101(Ild. IU(If/fl(1n(I(!lfl f.

kainpasctoosf. B - allalee. gulian bI liiini.i.— {Pli s.
B- a cadran, zonne/compas, zonnewijzer. - [Astr. ]

Kompas, naam van een zuidelijk sterrebeelci. (fig.)
Gids, leidsman, bestuurder in., voorbeeld, rigtsnoei
modét n.: Vos conseils me serviront de I) - , uwe
raadgevingen zullen mij ten rigtsnoer, ten gids verstrekken.
Boitstrophédou, ifl. Vorenschrift Th, het afwisselend regts- en linksloopend schrift (zooge/seeten, omdat de regels daarbij op elkander volgden, gelijk men de ploegossen meat tij het trekken der
voren. Ook als adj.: Une inscription boustropbédone, een opschrift in vorenschrift.
Bousure, f. [Tech.] Witkokers-l o og t. (der
munters en goudsmeden).
Bont, m. Laatstepunt der lengte-uitgebreidheid,
eind, einde, uiterste, top, tip m. punt f., uiteinde n.:
-

-

,

Le b - dune lance, dune perche, dun hâton, het

einde van eene lans, van eenen stook, van eenen stok.
Le b - du nez, des cloigts, de top of tip von den

neus, van de vingers. La b - de l'oreille, de lef
van 't oor. Le b - dune allde, dun jardin, dune
viiie, het einde, uiteinde van eene laan, van een'
tuin, van cciie stad. Les deux b-s de la table, de
beide einden von de tafel. Le haut Ii-, het boven- of
oppereind, de eereplaats, de /ioogerhand f., in tegenstelling niet Le bas Ii , het lagereind, de lagerhand.
(fig.) Tenir le Rant b - , invloed uitoefenen, het meest
te zeggen hebben (in een gezelschap, vergadering enz.)
A l'autre b - de Ia yule, aan 't andere einde der
stad. Au b du monde, aan 't einde der wereld;
(tij vergrooting) in een afgelegen hoek, veraf.
Einde ii. (met betrekking tot den duur), afloop m.,
verloop n. Au b - de Ja seniaine, de la quinzaine,
da mois, de Ian, aan 't einde, na verloop van de
week, de veertien dagen, de maand, liet jaar. Ce farmier est au Ii - de son bail, de huurtijd van dien
pachter is ten einde, is verstreken. C'est de bon
drap, vous flea verrez pas le I) , dat is goed laken,
gij zult het nooit verslijten ('t is onverslijtbaar) La
b- dun sermoq, dun récit, het einde van eene preek,
een verhaal. Etre au b de son travail, zijn werk
ten einde (af) hebben. (fig.) 11 est au b - de ses écus,
-

-

-

.

-

BOUT.

-

hij heeft al zijn geld verleerd; hij is radeloos. Ii est
an b de ses déuirs, al zijne begeerten zijn vervuld.
Einde a., kant al., zijde f. ' Lejuge pritle enmine l pan tolls les b-, etc regter tastte eten misdadiqer van alle kanten of zijden aan. ( fi g.) On ne
sait par quel b- le prendre, men weet niet van
welke zijde men hein moet aanvallen, hoe men 't
Eind, eindje, stuk,
met hem moet aanleggen.
stukje, stompje n. : Un b- de bougie, de chandelle,
een eindje of stompje kaars; Un b de con/se, de
ficelle, de ruban, een eindje of stukje touw, bindgaren, lint. Somtijds ook voor een gedeelte van iets,
dat uitzijn' aard niet dec/baar is: Je n'aientendu
nb de sermon, de messe, ik heb maar een
ndje, stukje, gedeelte van de preek, van de mis
u'u
Wat aan 't einde van een voorwerp
gehoord.
aangevoegd wordt tot versterking, bekleeding enz.:
beslag, plaatje n., oorband m.: Le b dun parapluie,
dune canne, 't beslag van een regenscherm, van
een' rotting; Le b - d' an affut, het staartbeslag van
een affuit; Le b - dun fourreau, de oorband of 't
beslag eener scheede. Le b - de fleuret, de lederen
knop op een schermdegen. Un baton t deux l) s.
een aan beide einden beslagen stok. Zoo ook zegt
men: Des b s de manches, voorinouwen, morsmowweis; Des b s de souliers, Des b de bas, voorstukken aan schoenen, aan kousen, waar die afgesleten
Ook gebruikt men 't van een geheel, om
zijn.
daarvan de bijzondere kleinheid of kortheid aan te
(luiden: Un b de lettre, een zeer korte brief; I l
na qu'un petit b de rOle dans cette pièce, hij
heeft maar eene zeer korte, onbeduidende rol in dit
stuk. (iron.) Un b d'homme, un petit b d'bomme,
een klein manneke, ventje n. een dreumes, kriel m.,
Des b s d'aile, vleugelspitsen
aardmannetje n.
Le le de
(als spijs); boutjes (schrijfpennen).
la mamelle, da is/ton, du sein, de tepel m.: Len-
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fant na pas encore pnis le b- de la mamelle, of
enkel le Ii , het kind heeft nog de borst niet gevat; Ella na pas (]eb , zij heeft geen' (behoor/ijken)
tepel. [Cath.] Service du Ii- de lan, of enkel B[Plum.] B-s de queue,
de tan, z, onde AN.
[Sein.] Bstaartvederen van den struisvogel.
de clef, boveneinde van de sleutelschacht, waaraan de baard zit. [Tech.] B dor, B dargent,
goudstaatje, zilverstaafje, dat voor de trekplaat
[Mar.] Vooreind n., voorsteven m.
bestemd is.
B de bondage, eind van eene plank. B sde corde,
daggen, touweinden, middelmatige touwen; Des b - s
de vieux câb!e, worsten van oud touw. B- de vergue, nok t. der ra. B- de beaupré, uitsteker m. Avoir
vent de b-, tegenwind hebben. Allen b- au vent,
met tegenwind zeilen, Donner le b- /s terre it soil
vaisseau, regt op 't land aanhouden. Aborden de
b - au corps, met alle man enteren. Le canon est ft
b de bnague, l,(t lnimon i.e .cl(Jf in de broeking. Filer
Ie cdble par le Ii , /1 mi,),' laten slippen. Filer le
edhie b- pour b-, het touw op zijn eind uitsteken
(Loc. fig. et fare.) On y touche eta b da doigt, men
kan 't met de handen grijpen, de zaak is op 't punt
om te reheuren. 11 dit, promet col a du h - des lèvnes,
hij l)(lO'?ft dat met den mond, maar 't hart
heeft er geen deel aan, hij meent het niet. Prier da
b des lèvres, zonder aandacht, werktuigelijk bidden. Jab son nom sun le b- de la langue, zijn naam
speelt mij op de tong. Ce mot est resté au b- de
ma plume, dat woord is in mijne pen gebleven: ik
heb het bij vergissing overgeslagen. Ce mot s'est
piésenté au Ii le ma plume, dat woord vloeide
snij) van zelf uit de pen. Recherchons le b de
notre fusée, laat ons weir tot de hoofdzaak komen;
Om weder tot ons onderwerp terug te keeren. Vous
aides pas au b , gij zijt nog niet aan 't eind; wij
zijn er nog niet: 'k heb u nog meer te zeggen, te
laten zien enz. Au b da compte, per slot van rken/np; alles wel overwogen. Jusqu' au b- tot aan
't einde, ten einde toe, geheel en al, volslagen, ten
volle: Vous avez did généreux, soyez Ie jusqu' au
b gij zijt edelmoedig geweest, wees het ten volle.
Si! a mille francs de cette succession, eest le b
da monde, zoo hij duizend francs van die erfenis
krijgt, zal 't op zijn hoogst zijn (zal 't hoop en al
zijn). II a 10,000 francs de rente et hale an b - , hij
heeft 10,000 fr ancs rente en nog wat daarboven.
(Pray.) Mire da
(Deze zegswijz
e is verouderd.)
ij- de sas dents, gedwongen lagchen. Savoir une
chose sun le b- du doigt, iets op zijn duimpje we
ten. Montrer le (un) b- de l'oreille, zich 2v/ven
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J3OUT-A-BOUT

(zijne bedoelingen) op de eene of andere wijze verraden. Avoir (tenir) Ie bon Ii- par clevers soî, aan
't beste eind zijn; een zeker pand bezitten. No donoer une chose que par Je bon Ij-, iets alleen op
voordeelige voorwaarden afstaan; ook: iets niet dan
met weirzin afstaan; Ii na laura qua par le bon
b-, hij zal 't niet /crij en dan met groote opoffering
(of 't zal hens veel kosten). Prendre une affaire par
Ie bon b-, eene zc.ak bij 't repte eind aanvatten.
Avoir de Ia peine a joindre les deux b-s, moeite
hebben om met zijne inkomsten rond te komen.
Brûler Ia chandelle par les deux b-s, de kaars aan
beide einden te gelijk opsteken: zijn goed op verschillende wijzen naar de maan helpen. aconomie
e b-s de chandelles, zuinigheid op nietige dingen;
Etre inmnager de b-s de chandelles, een zwavelstok
in vieren breken: slechts in klri'ipliedeii iiiui j)n.
Au b- Ie b-, 't moet maar ilu,i. :oo lisp al-C1 lea
als alles op is, is 't koken gedaan . Au 1- i le V atine
q

BoRtarot, m. [Bot.] , Z. V. a. COULEMELLE.
Boittasse, f. [Mar.] Dekboord n, der apostie-

knieCn op de galeijen.

Bout-avant, m. [Sal.] Opzigter over 't zoutmeten, zoutmeter m. (Plur. Des bouts-avant.)
1Ioutdehors , M. Z. BOUTE -DEHORS.
Bout de petiii., Bout de tabac, m. [Bot.]

Volksnamen van 't anijszaad in Fransch Guiana—

BOUT DE PETUN, M. [H. n.] Viervingerige teeketer m., zekere vogel.
Bout-de-qnièvre , m. [Pêche] Gaffelnet n.
(Plur. Des b-s-de-quièvre.)

Bonte, t. [Mar.] Groot watervat n., legger rn;—
balie, tobbe t. - Lederen w(jnvat n. - Naam der
tabaksvaten, ook der kaviaar-vaten, in Guyenne.
Bonté, e, adj. [Man.] Cheval b-, paard n. met
repte schenkels.
Boute -â-port, Z. BOUT-a-PORT.

Bouau, m. [Pêcbe] , Z. BOUT-DE-QUIEVEE.
Boute -eharg-e, m. [Mil.] Trompetsein D. voor
faut Ie drap, Z. AUNE. Au b- du fossé Ia cuthute,
,t mag gaan, zoo 't soil; wie dan leeft, die dan zorgt. de ruiterij om den last op de paarden te leggen.
Boute -dehors, Bout-tiehors of BouteEtre nu b- de son roulet (rouleau), of de son latin,
ziet meer weten wat men doen of zeggen zal; ten hors, m. [Mar.] Spier f., - opbanger m., spaak f.,
einde raad zijn. N'être pas nu b-, nog niet ten einde wrijfhout n. B- de beaupré , kluifhout n.; B- de
zijn: nog meer te Isooren, te zien, te doen hebben; bonnettes, ljzeilspiei-en; B- de tapecul, Papegaai
nog andere zwarigheden, teleurstellingen enz. te ver- stok m. Pousser et rentrer les b-, ljz(jlspieren uit,

-

duren hebben - Ii faut finir par un Ii-, sterven
moet men toch; er komt eens een einde aan. - a
BOUT, toe. adv.: Etre b b-, ten einde raad zijn, niets
meer hebben; - zijn geduld verliezen, boos, toornig
worden; - uitgeput zijn. Ce cheval est a a-, dat
paard is afgewerkt. Mettre (pousser) qn. b Ii-,
iemand tot het uiterste drijven; iemand pal zetten,
in de engte drijven, tot bekentenis noodzaken; --iemands geduld uitputten, zijn geduld misbruiken,
hem toornig maken. - is BOUT DE, bc. prép.: Etre
a i- de vole, geen raad meer weten. Venir b
dun dessein, dune entreprise, in een plan, eene
onderneming slagen. Venir is b- de faire une chose,
iets tot stand brengen: Ii est venu a b- de l'épouser, het is hem gelukt haar te trouwen. Venir a bdune chose, het einde van iets vinden: II est venu
de son argent, zijn geld is op. Venir a b- de
aqn.,b-iemands
tegenstand overwinnen, hem tot rede
brengen, hem volgzaam maken: A tout bout de
champ, elk oogenblik, bij elke gelegenheid: Ii redit
Ia même chose a tout b- de champ. - is BOTST POETANT, 10e. adv. Van zeer nabij (op iemand schieten). BOUT a BOUT, het eene eind aan 't andere:
Coudre deux bandes de toile b- a b-, twee strooken linnen met de einden aan elkander naaijen.
Tuyaux assemblés b- b-, aan de einden vereenigde pijpen of buizen. Le chemin qu'il fait tous

les jours en se promenant, mis b- ti b-, donnerait
au b- de lan plus de cinq cents lieues, de weg,

dien hij elken dag al wandelend aflegt, zou, bijeen
genomen, in een jaar meer dan 500 uren bedragen.
DE BOUT EN BOUT, beter DUN BOUT a L'AUTRE, bc.
adv. Van 't eene eind tot het andere, van 't begin
tot het einde: II a voyagé dun b- da monde a
l'autre, hij heeft de wereld van 't eene tot het andere einde doorreisd. Ii nous a conté l'affaire dun
b- ft l'autre, hij heeft ons de zaak van 't begin tot
het einde, van A tot Z verteld.
Bout-a-bout, m. [Mar.] Naam van verscheidene aan elkander verbonden einden touw.
Boutade, f. Snelle, wonderlijke inval m.,
vreemde kuur of gril, vlaag, nick f. Ii ne travaille
que par b-s, hij werkt enkel bij vlagen, naar luim.
Ii est sujet b des b-s très-dësagréables, hij heeft
zeer onaardige grillen or nukken. —[Mus.] Stukje n.,
uit de oogenblikkeljke luim des spelers voortgevboeid. - [ Danse] Klein balltt n., dat onvoorbereid of schijnbaar voor de vuist wordt uitgevoerd,
boutade f.
I Boutadeux, -etise, adj. Grillig, luimig,
eigenzinnig.
Boutage, m. Plaats op een houtvlot, waarde
bestuurder zich ophoudt.
Botitane, 1. [Cim.] Cyprisch katoen n.; eene
soortgelijke, vroeger te Monipellier gemaakte stof.
Bouttaut, adj. m., Z. ARC-BOUTANT, PILIERBOIJTANT, in welke woorden het alleen voorkomt.
Bout-a-port of Boute -â-port, m. .dmbtenaar m., belast met de aanwijzing van de ligplaats
der schepen in de havens, havenmeester m.
Hontarguie, f. [Cuis.] B otarg a f., ingelegde
gerxneten vischkuit 1., naar kaviaar gelijkende.
--

en invoeren. - Stang t. tot het opzetten der ezelshoofden en marsen; - brandhaak rn.
Boute -de -lof, M., Z. BOUTE-LOF.
Boiitée , f. [Arch.] Schoormuuc- , loogpibar,
zwalp rn. - [Cart.] Faire Ja b-, de kaarten rangschikken en tot spellen verzamelen.
Bonte -en-train, m. [Oisel.] Vogeltjen., dat
de andere vogeltjes aan 't zin/en helpt. - [H. n. ]
Volksnaam van den kleinen eba.ci'ink (linotte siserio).— [Man.] Proefhengst m. (die in eene stoeterij
de merrikn verhit). - Jam.) C'est le haute-en-train
de la compagnie, hij is de vreugdebrenger, vrolijkmaker, hij brengt in 't gezelschap de vrolijkheid
aan, hij maclet de anderen aan den gang. - (fam.
et comiq.) Elke liefdeprikkel m. (Plur. Des boute

en-train.)

Boute-feu, m. [Mil.] Lontstcik m.; - konstabel in., die den bontstok aonleide.—Brandstichter ifi.;
(fig.) stokebrand, twiststoker, roervink, oproermaker m. (Plur. Des boute -feu.)
Boute -haehe, f. [Tech.] Gat/el m., ijzeren
vork met twee of drie punten. (Plur. Des boute-

-

haches.)

Boute—hors , rn. Voormalig kaartspel n.,
waarbij men elkander uit het spel zocht te drijven.
- (fig. et fain.) IJs .jouent au b-, zij zoeken elkaar
uit den zadel te ligten, te onderkruipen, een beentje te ligten. - II a du b-, hij heeft een goed mondstuk, hij drukt zich vaardig en gemakkelijk uit.
[Mar.] , Z. BOUTE -DEHORS.
Bouteillage, m. [Aric. jur.] Regt n. op de
dranken; flesscieengeld n.; - in Engeland de regten
op inkomenden wijn.
Bouteillan, m. [Vign.] Druif f. van Provence.
Boutei ll e, f. Flesch, bottel, inzonderheid wijnflesch f. B- de verre, de terre, de grès, de cuir,
glazen, aarden, steenen, ltderen flesch. B- ronde,
carrde, plate, ronde, vierkante, platte fuse/i. Bcassée, fêlde, gebroken, gebarsten flesch. B- boacbée, collide, débouchée, ddcoiffée, gekurkte, toegebonden, ontkurkte, ontbonden flesch. Le col, le
ventre, le cul de Ia b-, de hals , de buik, de ziel
van deflesch. Mincer des b-s , flesschen spoelen.
Mettre, Tirer du Tin en b-s, wijn bottelen. - (fig.
eb. ram.) N'avoir rien vu qua par le trou dune b-,
nog niets van de wereld weten, geenerlei ondervinding hebben, pas komen kijken. Cast la b- it l'encre,
dat is eene zeer duistere, verwarde, ingewikkelde
zaak. (Loc. prov.) Cast de la misère en b-s, dat
is blinkende armoede. Boucher Ja b-, iets na het
drinken gebruiken. om den reuk van den drank te
verdrijven. Il est dans la b-, hij weet van 't geheim,
hij is ingewijd. - t Ii a did nourri dans une b-,
hij is nooit van huis geweest, is zonder ervaring.
Faire une b-, eene fout begaan, een' bok schieten.
Porter les b-s, langzaam en voorzigtig boopen. Revenons k nos h-s (a nos moutons) , om weér op
ons onderwerp, tot de zaak te komen. - Fleschvol f.: Une b- de yin, de bière, eene [usc/i wijn,
bier. loire, vider une b-, eene flesch wijn drinken.
Aimer la b-, van den wijn houden, gaarne in 't
glaasje kijken, een drinkebroir zijn. Payer h-, zijn

J3O1IJTEILLER

-

g elag betalen. - Bel, f., bobbel m., blaasje n. van
een opborrelend vocht. (Men zegt in dien zin liever
bulle.) - [Natat.] B-s de calebasse, kalebasfiesschen,. twee uitgeholde pompoenen onder de okselen
van lien , die leeren zwemmen. - [H. a.] Honigblaasje in 't liqc/iaam der bijen. - [ Mar.] Galerij f.,
iialjoen a. Fausses 1)-S, boze galerijen. - [Phys.]
B- de Leyde, Leydsc/ie (lesch (bij de elektriseermachine.) - [ Verr.] B- a lJarle, snijglas, baardglas n.--[Bot.] B-s is l'encre of Encriers a fleurs,
namen van eenige zwamsoorlen, die bij 't oud wor
den vervloeijen en dan naar inkt gelijken.
t Bouteiller, v. n. Bellen of waterblazen vor-

OWfl (z. 0. goder);—Bouteiller,

m., Z. BOUTILL1ER.

Iftouteillerie, f. Plaats, waar men de flessclien
bewaart, flesschenhok n., /lessc/senkast t. i'les
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hel. (Anc. bc. pray.) Prendre garde a Ia li-, op
zijne zaken letten, op zijn tellen passen. (leg. ei pop.)
Cela vient (sort, part) de la b- dun tel, dat heeft
die of die verzonnen, dat is uit zijne fabrjjk (steeds
in kwaden zin genomen). Cela sort de Ia B- de
satan , dat is snoode laster. Queue b-! wat verwarde botl! wat wanordelijk huishouden! C'est un
courtaud de b- , hij verstaat buiten zijn vak niet
het minste. (Prov.) Faire de son corps one b-d'apothicaire, van zijn lijf eels' apothekerswinkel maken,
te veel geneesmiddelen gebruiken. Adieu la b-! daar
ligt de boil! de zaak valt in duigen, 't is alles uit!
- Gezamentljke winkelwaren f. pl., warenvoorraad rn.: Combien vaut foute sa b-, hoeveel is zijn
gansche winkel waard? Werkplaats t.: La b- du

men uisier, de schrjnwerkerswinkel. -- Mars t. van
schenhandel Ill.; - /lessclienrnakerj f., Z. VERRERIE. een'rondloopend' kramer—Gezamenlijk gereedschap
Bouteillette , f. (verkiw. van bouteille) n. van een' ambachtsman: Avoirune b- dernenuisier
chez sol , een stel schrijnwerkers-gereedschap bij
Flesclije a., flacon in.
Bonte-lof of Bonte-de-lof, rn. [Mar.] Bot- zich hebben. - [ Pêche] Schuit met eene vischkaar,
teloef f., loefhouder m., eene soort van spier ons 't vischkoopersschuit 1.; de vischkaarf. zelve (iron.)
fokkezeil uit te zetten.
B- d'honneur, bordeel n.
Boittiquier, m., -ière, t. Winkelier, winkelBonter, v.a. Oud woord, dat mettre, zetten, leggen, enz. , ook pousser, germer, uitspruiten, oat kie- houder, kramer rn.; winkelierster, winkelhoudster.
men, beteekende en voornamelijk in zeetaal ziele heeft (Doorgaans minachtend van de kleinere winkeliers
staande gehouden: B- a l'eau, eene schuit boomen, gebizigd.)
Boutis, rn. [Chas.] Door de wilde zwijnen opvoortduwen; B- nu large, in zee steken oft ruime
sop kiezen; B- ui lof, bij den wind komen of zeilen. Ook genocide plaats t.
Boutisse, t. [Macon.] Streksteen rn., overlangs
in de zarnenqesteicle woorden: haute-en-train. boutefeu, boute-selle, boute-dehors enz., z. dfewoorden. aangebragle steen, zbodot alleen Zijne breedte in
. (pop.) Boutez le lá! leg of zet het daar! Boutez- den dag komt. Men zegt ook adj.: Pierre boutisse.
Vous la! zet of plaats u daar! Boutez dessus! dek - EN BOUTISSE, adj. [Tech.] Streks.
Houtoi, rn.[Blas.] Spits t. van den zw(jnssnuit,
a! - [Chas.] ll- (liever Lancer) Ia bête, het wild
opstooten. - [ Eping.] B- les épingles, de spelden als die van een ander email is dan de kop.
Boutoir of Butoir, rn. [Tech.] Veeqnves a.
op 't papier steken. - [ Corroy.] B- les cuirs, de
huiden niet het schrapmes van het nog daaraan zit- der hoefsmeden; - stootmes of schaafijzer der leertend vleesch ontdoen. - [Corn.] Les vms tie ce erft looijers. - [Chas.] Snuit rn. van het wilde zwijn
sont sujuts a a-, de wijnen van dat gewas worden en, bij uitbreiding, van alle soortgelijke snuiten ligt dik of taai.
(fig.) Coup de Ii-, steek, zet rn., beleedigend woord,
bitse uitval rn.
Boutereaii, rn., Z. BOUTEROT.
Bouton, rn [Bot.] Knop rn., bot f., oog n. B-b
Bouterolle, 1. Oorband rn., metalen beslag aan
depunt eener degenschede. —[Tech.] Graveerijzer n., fleur of a fruit, bloesem of vruchtknop. - (fig.)
verstaald stilt f. of stempel rn. derfuweliers, il er sta- Uitbotting t., rond huidgezwelletje ti., puist, pealen-knoopmakers enz. , om aan verschillende voor- bel f., knobbel ni., yin f. B- de vaccine, pok 1. [Vétér.] Wormgezwel n., wormbuil t. - [Anat.]
werpen nu eens holle, dan bolle vormen te geven;
insnijding of opening in den baard eens sleutels, B- of Bout du sein, tdpelrn. - BOUTON, ni. Knoop m.
een kleed) Faire les b-, de knoopen vast ma(van
het
als ook
slotboogje, dot door die opening gaat;
.- het sterke einde aan den geweertrekker.
ken, hen in de knoopsgaten of de lussen steken.
Bouterot of Boutereau, in. [Tech.] Stem- ( Loc. pray.) Je non donnerais pas un b-, 'k wil
pel rn. der speldemakers ter vorming en aanhechting er geen speldeknop voor geven. L'entreprise na
tenu qua on b-, de onderneming hing slechts aaneen
van den speldeknop.
Bouterone, f. [Tech.] Kantsteen, hoekpaal rn., haar. Sa robe. (sa soutane) ne tientqu'b un b-, hij
ter beveiliging van de deurstijlen en hoeken der ge- staat op het punt om zijn beroep, zijne betrekking,
bouwen tegen de raderen van de rijtuigen. (Plur. voor iets anders te laten varen. Mettre Ie b- haut,
een moe/eljk te volgen voorbeeld geven. Se rnettre
Des boute-roues.)
Boutesacque, f. [Phdhe] Staak rn. om een Ie Ii- bien baut, de snaren hoog spannen; van gosden bergen droomen. Serrer le b- a qn., bij iemand
net
te steunen.
uitgezet
Boute-selle, in. [Mil.] Trompetsein ii. tot op- sterk op iets aandringen. - [Tech.] Naam van alzitten. Sonner le b-, het sein tot opzitten blazen. lerlei dingen, die meer of min de n vorm van een'
knop of knoop hebben. B- de tiroir, de couvercie,
(Plur. Des boute-selle.)
S Bonte-tout-euii'e, rn. (bas) Doorbrenger, de serrure, de eerrou, de porte , knop (als handvatsel)
van eene lade, van een deksel, van een slot,
Cast no b-, hij jaagt alles door de keel. (Plur. Des
van een' grendel, van eene deur.— Afgerondepunt f.,
boute-tout-cuire.)
Bouteuse , f. [Tech.] Werkvrouw, die de knop van een schaerbiad. - B- dune arme a feu,
spelden in de fabriek op 'tpapiei steekt, spelden- mikknop in., vizierkorrel f. op een vuurwapen. [Artill.] B- d'couvillon, knop van den wisscher. Bsteekster t.
Boutenx, rn. Groot schepnet n. voor de kreef- de culasse, druif t. van 't bodemstuk (eens kanons).
B- de mire, mikknoop. - [Drap.] Nop t. van 't latenvangst;—z. v. a. houf-de-quièvre.
ken. - [Orfèvr. [ Goud of zilverkorrel t., ter toetItouti llerie, t. Schenkersambt n.
Boutillier, ff1. Schenker, opperschenker rn. sing van 't allooi dier metalen. - [Luth.] Schroef
aan hoven, opzigter rn. over den tafelwijn van of pin t. ter aanhaling van de snaren; - houten
knop, waaraan de staart der viool gehecht is. een' vorst.
Boutiquage , rn. (fans. et iron.) Ifinkelné- [Chic.] B- de feu, brandijzer (ook cautère actuel
geheeten) . B- pour I' opération de Ia taille, steenlering t.
Boutique, f. Winkel m.; ,kraam f. B- bien gal- pel m. - [Mar.] Schildknoop, groote knoop aan 't
ale (fournie) , bien achalandie, wel voorziene, wel einde van een touw, klos van een' wisscher. B- de
beklante winkel. Garcon, 1111e de Ii-, winkelbediende gaffè, druif f.— [Man.] B- de la bride, teugeiknoop.
rn., winkeljuffer f. Tënii, Avoir.b-, winkel doen. Le- Metti'e on cheval soos le b-, een paard den teugel
ver (Ouvrir, Se rnettre en) b-, een' winkel opzetten. verkorten. [Bot.] B- noir,de gewone belladonna of
(fig.) Je ne lèee point I)- de philosophie, ik geef wolfkers f. B- dor. B- d'argent, goudknop, zilvermij niet voor wijsgeer uit, ik beroem mij niet op knop, verscheidenheid des ranonkels, met dubbele
wijsbegeerte. Feiisier b-, den winkel sluiten; den bloemen. B- de culotte, witte radijs t. B- rouge, juhandel vaarwel zeggen. Monter, Dresser les b-, de losboo n m. B- de sureau, judas-ooren.— [II. n.]
kramen opslaan (op eene kermis) : Dérnonter les B- (of Boule) de nier, zeekogel m., cclie soort van
I)-', de kramen afbreken. Fond done b-, achter- ceevqel. B- rouge, Pharao's stak. B- terrestre, rongrond ni., diepst gedeelte van een' winkel. Fonds Je iandslak. B- (Ie rose, rozeknop, ccce blaasslak.
de b-, de gezamentlijke winkelvoorraad in. Arrîère El- de Ia Chine, gedekte trochiliet of gedraaide slate.
II-. achterwinkel rn., magazijn n. achter den win- - [Fauc ] Kruin van een' boom: L'oiseau branche
-

-

-

-
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et prend le b-, de vogel zet zich op den top des
booms seeder..
Bontoziné , e, adj. (en part passé van houtanner) Dipt-, toegeknoopt: Habit h-, Chemise b-e.
Cest un homme toujours b-, /eiuj
— (fly. et lam.)

is een geheimzinnig, achterhoudend potdigtmensch.
Puistig, vol puisten of peukeis: Visage b-.
[Bias.] Fleur b- e , bloem, waarvan liet midden een
ander email dan t overiye heeft.
Boutoi,nement, in. [Hort.] Het knoppen zetten der planten.
Boiitonner, V. n. Knoppen, witbotten, knopBOUTONNER, V. a. Toeknoopen, diptpen krijgen.
knoopen, vastknoopen, aaneen knoopen. [Mar.] BSE BOUTON
Ia bonoette, het bijzeil vastmaken.
nEll, V. pr. Zijne knoopen vastmaken: Cet enfant
ne salt pas encore se li-.
Boutoiiiierie , f. Knoopenmakerj knoopenfabrjk f. ; Knoopenhandel ui.; knoopneakerswa
1. Pl.
-ren
Boutonnet, m. (Oud verkiw. van bouton)
Knoopje n. [Bot.] Breukkruid n.
Boutonnier, m. Knoopmaker m.; knoopenverkooper en.
[Chir.] OpBoutonnière, 1. Knoopsgat n.
ration de Ia h-, insnijding aan de bilnaad om in
de blaas door te dringen; ook in de pisbuis om er
[Escr.] Faire une b- P
een steentje uit te halen.
(In., iemand eene min of meer breede wond, meteen
scherp wapen toebrenflen.
Bontonnoinanele, T. Knoopenwigchelarf) t.
Boatriot, m. [TecP.] Stalen stiftje f., waarsnede de kleine holte in den stempel des spelde-makers wordt aassebragt.
Bont -saigneuix , m. Het nop bloedende halsstuk n. van een versch qeclaqt kalf.
I,,c ric e,ctli [IBonts-rimes, ni. jif Vi m,
enen n Pl.; het naar : a fIr ,jiii ('(i(;/ eleic qeinuilt
iBouts-rinieir , in. Wie vei:en staal'
vers.
zulke eindrijmen maakt.
Bo n ture , f. [Bot.] Stek aflegger poot m.,
lot n. loot t., afgesneden tak om geplant te worden;
het vermenigvuldigen der planten door afleggers.
—[Tech.] W)nsteenloog f.; verdund zwavelzuur t.
(tot witkoking van zilver).
Ilouture,', V. 55. [Hort.] Stekken schieten, lootan krijgen. -BOUTURER, v. a. of FAIRE DES Boll-

-

BOUSE. - Uouzer, v. a., ;t. BOUSEB. - Bonzine, t., z. BOUSIN.
Bouzier, m ; z. BOUSIER.
Boozy , m. [Corn ] Soort van roodess s ham
qne - wijn rn.
-pa
Bovine, adj.: Race ij-, rundergeslacht. Bétes
li -s, runderen. - A ffection h-, runderkwaal t., die

-

door eene bijzondere soort van worm in 't onderhuidsche celweefsel wordt te weep getrapt.
Boviste of Lycoperdon, in. [Bot.] Waifsveest in., kampernoelje f. vol wind.
Boxer, v. a. of Se boxer, v. pr. Boksen of
boxen, vuistvechten op engelsche wijze.
Boxetir, in. Bokser of boxer in., vui s tvechter
op engelse/ee wijze.

-

^

-

Boyard, m., Z. BOIARD.

Boyaii, m. (fain.) Darm in. Gros b-x, grade,
dikke darmen; B-s greles of menus, kleine of dunne
darmen. (lig.) Transusettre l'eau par un b- het
water door eene lederen buis leiden: Cette maison,
cette salle nest qu' un b - dat huis, die zaal ie
niet dan eene pijpenlade is lang en smal. Mes
li -v crient vengeance, mijn ingewand, mijn bloed

,

,

,

,

-

-

schreeuwt om wraak. (Prov. pop.) Avoir toujours
six auces cie b-v vides. altijd eten lusten, nooit
verzadigd zijn. II a failli rendie tripes et b-x, hij

-

heeft long en lever uitgebraakt. Amer qn. comma
ses petits h-x, veel van iemand houden, iemand in

-

zijne ziel liefhebben.
,

[Mali.] Ce cheval a du h-,

,

-

—

-

b - , een ellendig vioolspeler zijn, krassen.

-

[Mii. ]

B- dune tsanchie, elk reyt gedeelte eener lograaf, 't welk de zigzags helpt vormen, gang, slag,
arm in. [Bot.] B-x du diaNe, sassaparille t. op
de ..4ntillen.
Boyaudei-ie , t. Darmwasscherj f. plaats
waar de darmen schoon gemaakt en tot verschillend
gebruik in de kunsten bereid worden.
Boyandier, in. Darmsnarenmaker; darmenwasser in.
-

-

-

,

,

,

-

TUBES, afleggers maken.
Bouvard, m. Z. B011ARD.
Bouvart, m. Jonge stier m.
Bouvarte, f. , Z. V. a. ARRETE-BOEUF.
Bonveau, m., z. BOUVILLON.
Boitveinent , m. [Tech.] Kraalscicaaf, lijstschaaf f.
Bonveret , m. [H. n.] Afrikaanscise bloed-

-

n'a point 1:)-. est trè-étroit de h-, dat paard is
dikljvig dedunljvig senalijviq.
[C has.] Franc
ii-, endeldarm van 't hart. [Fauc.] Faire b-, Elargir le ]i, den vogel doen drinken. [Mus.] B- of
corde P b, darnssaaar t. (fig. et pop.) Rftcler Ie

'

.

ERACHIOPODE,

-

Boyer, in., z BOIER.

Brabançon, in. -ne, t. Brabander m., Brabandsche vrouw t. Als adj. Brabandsch. (In beide
beteekenissen liever Brabantin, -e.) Brabanonne, t. Naam van 't belgisch volkslied; dat tijdens den opstand in September 1830 werd gemaakt
(woorden van Jenneval, muzijk van Campenhout).
Brabante, f. [Coin.] Vlaasnscle linnen n. van
-

:

vlasnoppen.
B ra b an ti n , e, adj., Z. BRABANCON.

Brabéle, Brabéje, us. [Bot.] Sche'pie'r
boone us. van de Kaap de Goede Hoop.
Brabyle, us. [Bot.], z. v. a. BRABEIE; — soort
van kleine wilde pruim, 1.
bare markt.
Brae, in. [H. a.] 1/rikaansche hoornsnavel us.;
Bouverin, m. [Econ.] Ossenstal m.
liouveron of BOIIVIOH , m. [IL is.] Kleine —zekere visch us.; —z. ook BRAQUE.
Brace , t. Voormalige overrok of mantel in.
bloedvink us.
[Bot.] Soort van spelt,
Bonvet, m. [Tech.] Ploegschaaf f. veirploeg us. (ook saraijalle geheelen)
,as.ti,,ypinrq.crlsrsrf.
BNapels (zlbrsczzen) gekweekt.
in
fouremeiit.
B- mâle of 1
Bracelet, in. Armband, armring, bracelet
femelle of a rainure, gv'f-plofj.cIllu/. llouet P
of t r a ss e le t us. B- de crêpe, krippen rouwband in.
languette, vastploeg.
[Tech.] Armleder in. léderen band in. om class
Ilouvette, t. [Hort.] Soort van druif t.
Bouvier, m. -ière , t. Ossenhoeder ossen- arm der vergulders om ziele voor kwetsuren te
(fig.
et
fans.)
f.
beveiligen.
Langwerpige gerolde goud- of zilver-hoedster,
-drijfster
drijver us,
[H. n.] Gekleurde steeg ns. aan den onCest un vrai J., un gros P., '1 is een ruwe kerel, staaf t.
over
li'/ j,'(lOt i!e, s'rqvl.
een ongelikte beer. BOUVIER, us. Werk, dat
Ri-aehefle, in., Z. BRASSARD.
de aderlating der runderen handelt. —[H. n.] VolksBra ckéIti'e us. [II. a.] Roof/sever, nssst
naam van den vliegeneter of vliegenvanger (gobe
(lavandière,
kwikstaart
kever
us.
en
van
den
mouches)
[Astr.] Boötes of beerenhoeder in.,
Bracher, Brachier, v. a., z. BRASSER.
bergeronnette)
of
Boiivier ,, m.
Brachère, in. Z. BRASSARD.
een noordelijk sterrebeeld.
Brachet, in., Z. 1IRAQUE.
Bouvière, f. Kleinste vischvan 't karpergeslacht.
Brachial e, adj. (pr. clu=k) [Anat.] Wat
Bouvillon, m. (verkiw. van boeuf) Jonge os us.,
tot
den arm betrekking heeft, br a c i aal- Muscle
avis a.
Boiivreuil of Bivoine, us. [H. a.] Goud- is-, armspier; lNerts brachiaux, armzenuwen.
vink, botvink, bloedvink us.
Brachié, e, wij. [Bot.] Kruisvormig, kremseBouvreux , us. [EI. a.] Volksnaam van den lisais, gekruist.
bloedvink in .lveder - lvormandie. BOUVREUX, us
Biaehion in. (pr. ch=ls) [H. a.] Bloesnpopl. [Vign.] Bloemtrossen die zich in September lyp f. worns van het geslacht dec dierdanten.
op de wijnstokken, vooral op die van hems, oatBrachioncose, t. (pr. ch=k) [Mid.] Armwikkelen.
gezwel n.
Bouza ofBonzas, m. Bedwelmendedrasekm.
Brachiopode, adj. in. (pr. chk) [H. a.]
der Egyptenaren.
Armvoeter in., weekdier met twee vleezige armen
t.,
z.
Bouzard, us., Z. BOUSARD. Bouze,
in plaats van voeten.
-

vink rn

Bouverie, 1. Ossenstal m., inz. op eens open-

,

. -

-
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-
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-

-
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-
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ERACIIIOPT1RE
Braehioptère, m. (pr. ch=k) [H. n.] Visch m.
»wt armvormige vinnen.
Brachiotornie, f. (pr. ch=k) [Chir.] Afzet-

tinçi van een' arm ; -- kunst 1. om den arm af te
zetten. - Brachiotornique, adj. Wat die verrjqting , die kunst betreft.— Bra chiotomiste, in.
Wie die kunstbewerking verriqt, zich daarmede in
't bijzonder bezig houdt, armafzetter in.
Brachrnaiie, DI., Z. BRAHMAINE.
Braehoeères, in . p1. (pr. cli=k) Eene van de

bride afdeeldqen der tweevleiqeliqe insecten (cliptères) tweevievijelifjen met min of meer Porte voelrieten. (De andere afdeeling heet nmocères, met

aadvormige voelsprieten.)
Y Brachyaeanthe,
adj. [Bot.] Met Porte door-

non of ste/eels.
flraehyanealoptène, ad/. Met zeer korte

vieseqels (van vo(/els sprekende).
Braehybiote, adj. Kortlevend (van vogels
vprekende).
Iraehybiotique, f. Kunst om 't leven te verkorten, brachybiotiekf.
Brachycarpe, a dj. [Bot.] Met korte vruchten.

Baehyeataleetique, ac/j. (pr. ch=k) [Litt.
atic.] Gebrekkig ofonvolkoinen in metrum of versvoeten, een-voet op 't einde te kort hebbende.
Braehyeère, Braehyeéi-é, e, adj. [H. n. ]
Met zeer korte horens of voelsprieten.
Bi-aehychorée, f. (pr. bra -chy-ko-ré), z. A51-

BRAJER.
Braconiierie, f., Z. BIIACONNAGE.

Braeoniiier, in . Wilddief; strooper, jagtslrooper m.; - jager, die zooveel wild nee'rlegt, als hij
kan , wildverniele'nd jager ns.
BraeoHnière of Bragonnière, t. [Anc.

mii.] Malienrok (soms ook vein geslagen ijzer), die
van de landen tot halver dij reikte.
Bracque, t. [Mar.], Z. BRAGUE.

Braetéates, 1. p1. B r a c t e a t a n, blikmunten,
holmunten, van goud- of zilverblik, met een' verbeven stempel op de eene zijde. - Ook als adj.:

Monnaie hractëate, liolmunt.
Bractée of Feiii ll e florale, f. [Bot.] Bij-

blad, dekblad n. - Braetéifère, Braetélé, e,
adj. Edn of meer zulke dekbladeren dragende.
Braetéole, t, Z. BACTREOLE; - weleer ook
voor windwijzer in. gebruikt.

Bradype, in. [Fin.] Luiaard, aim.
Bradypepsie, t. [Méci.] Trage, zwakke, on-

volkomen spijsveridring t.

firadypode, m. [Fl. n.] Langzaamgaasede'nm.
p1., zoogdieren met loggen, tragen gang. - Iemand,
die langzaam en log van gang is.

Bradyspermatisnie, in. [Mdd.] Moeijeljke

zaadontlasting t.
Bragot, in. Voormalig

uitvoerder der ljfstsaf-

fen op de galeijen, galeibeul in .

Brague, Bracque of Drague, f. [Mar.]

Braehyehronique, adj. [H. a.] Kort van
dune', koi'tstondiq. - [MécI.] Malaclie b-, kortdurende, snelverloopeode ziekte,

Broeking f., strop in ., vast.sjorring van een sc/mapsaf/uit. B- de gouvernail, roerbroeking, borgstrop van
het roer. B-s sèches, opgekorte broekings. —BRAGUE,
I. [Lath.] Deklijst f. caner luit. - Vroeger ook gebmuikt voor GAILLABBISE, GALANTERIE, FANFARON

..hrijter I. door verkortingen. - Ook als adj.
gebéziqd: ECiÎV5ifl Pr-.
B3-aehygraphie, 1. Snelschrijfkunst 1. door
verkortingen, verkortende schrijfkunst. - Braebygraphique, adj. Wat die kunst betreft,

then enz. - [Anc. mii.] Dat gedeelte van acne
krfjgsmansbroek of wapenrusting, 't welk de teeldeelen moest beschermen.
Braguer, v. n. (een woord van Rabelais) Een
wuipsch leven leiden, als vrolijk Fransje leven; den pronker spelen, zich grootsch voordoen langs
de straat; opsnjden , snoeven, b r a g é r e n.

PHIBRAQUE.

Braehyclade, adj. [Bot.] Met korte takken
of twfjgen.
Brachydactyle , adj. [H. n. ] Met korte teenen.
Bi-aehygraphe, m. en f. Snelschi'(jeer in.,

brachy qrap/iisc/t.

-

NAPE, z. die woorden. - Weleer z. v. a. CULOTTE,
broek t. - /flZ. de wijde broek der Galliërs, Say-

Braguet, in., Bragnette, t. [Mar.] Borg m.,

Braehylogie, f. Kunst om zich verkort uit borgtouw a. (dat men onder aan de marssteng
te drukken, zinrpreukige spreek- of schrijftrant ni.; vastmaakt. - [H. n ] , z. v. a. BRAQUE.

Braguette, t., Z. JSRAGTJET. - Weleer z. v. a.
- afqekorle rede f. - [Méd.] Gebrek n. in de uitepraak, bestaande in bovenmatige kortheid of af- BRAYETTE.
Brahrnaïque, Brahrnaiique, adj. Wat
gebrokenheid der toonen. - Brachylogique,
adj. Wat tot die kunst, dat gebrek betrekking heeft; betrekking tot de godsdienst van Brahma, tot hare
kort, ineengedrongen, beknopt. - Braehylo- aanhangers of we tot Brahma zelven heeft, brakgue, m. Kortspreker, iemand, die zijne meening mieniscis.
Brahivaïsme, m., Z. BRAHMANISME.
)(ort uitdrukt.
Brahinane , Braehrnane , Brahine,
Rraehyogle, m. [Bot.] Sterreplant.
IraiHin, of Brahniine, in. Brahmien, BrakBraehype, adj. [H. n. ] Met korte voeten.
Braehypnée, t. (pr. ch=k) Acne- of engbor- maan m., naam der halfvergode priesters en wet.vtiqlieid f., kortademig h eid 1.— Iirachypnéiqiie, pevers bij de Indiërs of Hindoes, welke de eerste
haste uitmaken.
adj. Kortademig, aamborsti,q.
Brahmaiiique, adj., Z. BRAHMAÏQUE.
S Braehypote, in. [Mdd.] Waanzinnige n.,
Brahinanisnie, Brahinaisnie, m. Brakdie weinig drinkt; wie weinig en met korte
teugen drinkt, gelijk de teringljders, - Bra- maïsmus, Brakmismus n., de overoude godsdienst
ehypotie, t. Ziekte, waarin men weinig drinkt; der Indiïrs, de leer der brahmienen, die een hoogste
._L waanzinnigheid t.
wezen; een ongeschapen, eeuwige God erkent, onder
Braehyptère, a dj. [H. n. ] Kortvleugelig. den naam van P a r a-b r a h ma of .4 t m a, welke
Palrnipède Pr-, kortvleuqeliqe zwemvoqel. - Bra- God de Trimoerti of Drieenheid: Brahmd, Vise/cnoe en Siwa of Sjiva, voort bragt.
ehyptères, in . p1. Kortvleugeligen (insecten).
Bral of Bray, m. Hargis' , scheepsteer, pak n.
Braehyseiens, en. p1. [Gogr.j Kortschaduw /pen m. p1., bewoners des heelen aardgordels, die Brai gras, tees. Brai see, drooge pek. - [Brass.]
de zonnestralen meer loodregt ontvangen en daar- Gebroken geest t. - [Véner.] Vogelstrik m., voor
kleine vogels (uit twee stokjes en een verbindingsdoor eene korte schaduw geven.
Brachystèine,f. [Bot.] Lip bloernf.van Nieuw- touwtje bestaande) .
Braie, t. Luur, kinderluur t. (Alen gebruikt
Holland.
Braehystères, m.pl. [H. n. ] Schildvleugelige nu liever lange, couc h e). ( fi g. et pop.) 11 en eet

insecten.

Ikraehystoehrone, 1. [Math.] De kromme
lijn t. van den snelsten val, een bijnaam der cy
doP/e. - Ook als adj. CourPe Pr-.
Braehysyllahe, in. [Litt. anc.] Een uit korte
lettergrepen bestaande versvoet m.
Braehyure, adj. [H. n. ] Kortstaartig. -

Braehyures, in. p1. Kortstaartigen in. p1., cane

urn de groote afdeelingen der schaaldieren.
Bracoii, in. [Hydraul.] Sluisdeetrdrager m.

Bracounage, m. weleer Rraeoniierie, t.
Wilddieverij , strooperj, jagtstrooperj t. - [Féod.]
Het rapt, dat een keer op de dochters zijner vassaIcn had, als zij huwden.
Braconiier, v. n. Wilddieverj plegen, stroo-

pen, jagen op verboden grond.

sorti (Ii sen est tird) les Pr-s neltes, hij is er

heelhuids afgekomen. - [Tech.] Plank 1., waarop
de waslicht'maker het was kneedt. - Rusthout n.,
hout op de rust van een' molen tot behoud van de
steenen. - Uitgesneden bloei papier ofparkement n.
op het frisket der drukpers; perkamenten strook en
op het frisket, als dit versleten is. - [Phclse]
Vischweer 1. vanpalen of horden aan den oever der
zee. [Mar.] Presenning t., zeilkleed, pekkleed a.,
of teerlap in. om den mast, waar die door 't verdek
-

gaat, kous, broek t., kraag in. Brale de mat, broe-

king t. om de masten. - BRAIES, f. p1. Korte broek,
onderbroek t. - [Bot.] Braies da Cocu, z. V. 0.
-(-

PRIMEVÈaE.
Braie, t. [Agric.] , z BRAYL
Braler, V. a., z. BRAYER.

216

BRAIL

-BRANCHE.

Jirail, M. [Véner] , Z. ERAI.

Braillard, e, adj. Schreeuwend, luidruchtig,
snapziek. Doorgaans als subst. gebdzigd: schreeuwei rn., schreeuwster 1., schreeuwleelfjk m. en f.,
hij of zij, die de hebbelijkheid heeft van veel en luidruchtig te spreken.
Braille, f. [Pêclie] Houten roerschop f., bij 't
zouten der haringen in gebruik. - [Écon. ] van 't
graan afgezonderd kaf n.
Braillelfient, m. Vervdlend geschreeuw, gehinnik, geloei, gebulk, ge/eras, gesnater enz. (van
sommige dieren); ook het lastig luidruchtig gesnap n.
van menschen.
Brailler, v. n. (farn.) Schreeuwen, luidruchtig,
veel en ten onpas spreken. Ce nest pas chanter,
eest Pr-, dat is geen zingen, 't is schreeuwen, balleen. [Chas.J Le chien braille, de hond geeft geluid
zonder te blaffen. - BRA1LLER, V. a. [Pêchej Den
haring onder 't zouten met de roerschop omroeren.
Bi-ailleur, m., -euse, 1. Schreeuwer in.,
schreeuwster 1. - Ook als adj.: Un homme br-,
une femme br -euse. - [Mar.] Ce cheval est br-,

clot paard is lastig door zijn gestadig gebriesch of
gehinnik.
Onvruchtbare vrouw f.
raiment,
UrainIe,f.m. Gebalk a., het balken, 't geluid
des ezels. (Men zegt ook Le braire.)
Brane, f. [H. n.] Vaars, jonge koe 1. - Zeker
riviervisch m.
Braire, v. n. Balken (van 't geluid des ezels
ugd); - ( fig. et fern.) Schreeuwend zingen, met
ijichende, valsche stem spreken, roepen: Cet
homme ne chante pas, 11 brait, die man zingt niet,
hij balkt. 11 ne saiL que br-, hij kan niet dan zotteklap uitslaan. (Proc.) Un me chargé dor ne
laisse pas de Pr-, geld (rijkdom) helpt niet tegen
domheid. - ERA1RE, nl., Z. BRAIS1EN7 .
flrairète, t. [Bot.] Een der volksnamen van
de sleutelbloem (primevère).
Braise, f. Houtskolen f. p1., )ioutskolengloed,
gloed n.; bakkerskolen. - ( fig.) a tre sur Ia br-,
Avoir les pieds sur la br-, op heete kolen staan, in
't grootste ongeduld, de grootste vrees, den grootsten haast verkeeren. - [Cuis.] Gigot a la br-, een
schapenbout, gear gestoofd door onigévenden gloed.
Br- mouillée, gelardeerd en getruffeld vleesch, laagzoom over gloed gaai gemaakt, onder besproeijiap
met bouillon of wijn. Br- P see, gelardeerde vleeschlapjes, over een zeer zacht vuur onder bevochtiging
snel witte wijn gaar gemaakt. - (Prov.) lila renclu
chaud comme Pr-, hij heeft het hem terstond betaald gezet. II passe lá -dessus comme chat sur 1w-,
hij haast zich om er maar van of te komen (van
iemand, die maar even eenonderwerp, een feit
aanroert, dat hij niet grondig of breed kan of wil
behandelen). Tomber de la poule dans Ia 1w-, uit
de pan in 't vuur, van den wal in de sloot vallen,
van kwaad tot erger komen. Ii la donnd cRawl
comme 1)r-, hij heeft die jobstijding zoo maar zonder voorbereiding medegedeeld. E tre chaucl comme
br-, een vurig gestel hebben.
Liraiser, v. a. [Cuis.] Smoren, staven, op kolen of door omgéven(len gloed qaar maken.
Braisier, m. Dno'e-1,nlcuha! m. der bakkers.
Braisière, f. [Cuis.] Kolen-komfoor n. - KUperen doofpot m. der bakkers, vuurwapen n.
BraisiHe, . [Fabr.] Mengsel van klei en koedrek ter bestrijking van de steenen dec vormen,
om het staal te harden enz.
Brak, m. [ Com.] Halfgezouten haring m.
Brania of Bramiiie, in.; z. I3RAHMAaE. t Braine, t. IH.n.], Z. V. a. naaaa.
Brameiueiit, m. 1-let schreeuwen van 't hert.
Ilranier, v. n. Schreeuwen (van besten sjrekende).
Braifli, m. of Braniie, f. [Bot.] Malabaarsche porselein f., eene waterplant.

r

,

Branilne, m., z. BRAHMANE.
t Bran, ilL (bas) Drekstof f. Bran le son,
grofrte zamelen f. p1. Bran de scie, zaagsel, zaagmeel n. Bran de Judas, zomersproeten f. p1.
't Wordt oak als gemeen woord bij wijze van tas-

echenwerpsel gebruikt, om verachting uit te drukken: Bran de toi! Bran de tes promesses! Bran
les sergents! 'k belash je wat! 'k tel je beroftren geen zier! De dienders kunnen coos' mijn part
naar de maan loopen.
.t Braneades, 1. p1. Galeislaaf-ketens t. p1.

Brancard, m. [Tech.] Draagzetel, draag

stoel m., draagbed n., draagbaar, berrie, draagberrie; rosbaar t. - Boone m., lamoen n. van een
sjtuig.
Brancardier, m. (woord van Seas-ron) Draper, geleider m. van een' draagstoel of van eene
rosbaar.
Branee, f. Korensoort f., in Dauphiné vrij algemeen.
Branchage, m. Gezamenlijke takken in. p1.
van een' boom. 't Gewei van een hert (door Dcliiie
in dien zin gebruikt).
-

Branche, f. Tak, boomlak M. [Rort.] Br- avor-

tie, dorre tak. Br -bourse, korte en dikke tak, die
lang en overvloedig vrucht draagt, maar geen Jong
hout geeft. 'Br- a bouquet, korte tak van weinig
duur, aan de kernvruchtboomen eigen. Maltresses
1w-s, hoogste takken, uit welke al de andere vo'rtkomen. Br -brindille of brindelle , kleine, krom gewassen tak. Br -crochet, vruchttak van den perzikboom. Br- lambourde, z. V. a. Ba- a BOUQUET.
B- tirante, hoofdtak van een' leiboom. Mère 1w-,
moedertak, z. v. a. Br- Un premier ordre of Brprimaire, hoofdtak, oudste tak; de daaruit voortkomende heeten Br- moyennes of do second ordre,
middeltakken, en de takken, daar de laatsten voortgebragt, Br-s tertlaires af du troisième ordre , kleine
takken, twijgen. Br-s a bois, houttakken (die noch
bloesem noch vrucht geven). Br-s a fruits, vruchttakken, vruchtdragende takkek. Bi -s gourmandes,
Br-s de faux hots, takken, din 't voedsel der andere tot zich nemen, zonder zelven te dragen; takken, die niet uit de besnoeiden van 't vorige jaar,
uit oogen of klI'PJ»(fl. ,,!(Uu'l1(),' de schors heen opgeschoten zijn u'uli,•lecten. hi-c chiffonnes affoiles,
mislukte takken, dunne en korte takken, die bent
noch vrucht geven. Br-sveules, lange, dunne, slappe
takken, zonder eenig teeken van vruchtbaarheid.
Br-s aoûtées, takken, door de augustus-zon gehard
en tegen den winter bestand. Br-s de rdserve, spaartakken, die men tusschen twee vruchttakken hij 't
snoeijen laat staan, om in 't volgend jaar, inplaats
van deze, vrucht te geven. - (Prov. et Loc. fam.)
Sauter de br- en br-, van den hak op den tak,
van den os op den ezel springen. Se preudre, sattacher aux br-s, zich bij de min noodzakelijke hijomstandigheden en niet bij de hoofdzaak bepalen.
S'accrocher a toutes les br -s, alle middelen zonder
onderscheid te baat nemen. Ii vaut mieux se tenir
(s'attacher) au gros de larbre qu'aux br -s, 't is

beter 'met den heer dan met den knecht te doen te
hebben. atre comme I'oiseau sur les br -s, in onzekerheid zijn, geslingerd worden. - Bij uitbreiding
van beteekenis wordt BRANCHE gebruikt van velerlei dingen, die met de boomtakken min of meer overeenkomst van vorm of stand hebben: Les deux br-s
du Rois dun cerf, de beide takken van 't gewei eens
beets. Chandelier, lustre a plusieurshr-s. veelarinign
handelaar in., kerkkroon f. of i.(i,ii1,,,,,/'If!'!r in.
Les br -s d'uu mors ofd'une bride, de stangen f. p1.
van een paardengebit of toom. Lunettes a br-s,
bril os. met ontbinden of armen. Les bi -s dune

artère, dune seine, dun nerf, de takken eeneislagader, ader, zenuw. Les br -s antérieures , pos-

térieures de la moelle allongée, de voorste, achterste takken van 'I verlengde ruggemerg. Les br-s
dun lieu re, dune rivière, de armen van een' stroom,
van eene rivier. Lesbr-sd'unemined'or, d'argent,
de zijaders eener goud-, zilvermijn. Les bi -s dune
-

tranchée, de gangen, armen eener laapqraaf. Les
br -s dune montagne, dun wont, de takken, armen

van een gebergte. - Voortszegtmen: Les br-s dun
compas, de beenen van een' passer. Les hr-s de

ciseaux, de teuailles, de bladen, armen van eeno

schaar, eene nijptang. Les br-s dune civière, dun
brancard, de draagboomen van eene hers-ic, van een'

draagstoel. Les br-s de I'ëperou, dun fer ii cheval.
de schenkeis in. p1. van het spoor, de takken van

een h oefijzer. La br- de l'dpingle, de schacht der
speld. La by- du chandelier , de schacht des kandebars. Le br- de l'épie, de beugel van het degengevest. La by- de in halonnetle, de hals of schacht

des bajonet. Br- de balance, balk of staaf van den
weeghaak of unster. Br-s de Ia trompette, kromme
stukken der trompet. Br-s d'ogives, ribben f. p1.
der gothisclie gewelven. Bi- dun train de bols, afdeeling 1. van een houtvlot, dat een coupon of ac/ittiende deel daarvan vitmaakt. Branche heet ook

ERANOIII

-

een der gedeelten van den ketting des wevers: L
chaîne est distribuée en portes, Ia poitëe en br-

et In 1w- en fUs, cie ketting wordt afgedeeld i
jangen. de qonj in sch afte en de schalt in dra
den. --[Mar.] Br- de 1)ouuÎne,]wrt Van eene boelija
spruit. Br du martinet, part van den dir/c. Br-,
d'araignëe, parten van cenen spinnekop. Br- d
courbe, eind van eene Iwie. - BRANCHE wordt oat
1ezefj(t Van de verschillende deelen of afdeeliaqen Vw
zékere zaken: Le commerce a bien des 1w-s, d
handel heeft zeer vete takken; Une nouvelle br,
d'industrie, een 'nieuwe tak van nijverheid, Le
br-s dune science, de tak/een eener wetenschap.
Ook van de verscltliende fandlien, die uit een zelf
den stam zijn voortreejnoten: La 1w- de Bourbon, d
Jak of linie van Bourbon; La 1w- aullée, caddIe
de oudste, de jongere tale of linie. - Zoo zegt mee
ooli: Cette question, Cette affaire a plusieurs br-s
dat vraagstuk, die zoali heeft verscheidene takken
deelen en onderdeelen.
Branche, e, adj. (en part. passé van brandier) Op een' bocmtak gezeten: Un oiseau br-.
(fig. et fam.) Un mousse br- sur une ergue, eer
op de ra zittende scheepsjonqen.
1 Braneher, v. a. (fam.) Aan een' boomlab
ophangen (meest van een' overtreder, misda(l igee
gebézigd , dien men aan een' tak ophing). - [Fauc.]
Een roofvogel tot dejagt ofui ten. - SE BIIAVCHER,
V. pr. [Chas.] Zich op boomtakken netrzetten (van
--

g

jagtvogels).
liranehette, I. (verkiw. van branche) [Hort.]

Takje n.
]Branche -iirsine, f. [Bot.] , z. v. a. ACAVTHE.

.- Br- fausse of bktarde, z. BERCE.
Braiiehial, e, adj. [I-I. n.] Wat tot de kieu-

teen behoort: Appareil hr-, kieuwen-toestel; Appendices brancliiaux, kieuwlappen, kieuwlobben. Respiration br-a, adeinlcling dor kieuwen. Les aalmaux aIuali lues 110fl pas tons une respiration
hr-a, de in 't water levende dieren ademen niet
allcn door kieuwen. Arnmocète Pr-, z. v. a. LAM1RILLON of BRANCHIALE.
Branehiale of LanpriJ1on, in. [H. n.]
Kleine lamprei 1. of negenoog D. kieuwwonn in.
Branchié, a, adj. [B. n.] Van kieuwen voorzien. - BRANCHIÉES, I. p1. Amphibien, die door
kieuwen ademen.
liranchielle, 1. [Bot.] Een geslacht van mosplanten.
Branehier, adj. m. [Fauc.] liet woord komt
alleen voor in: Oiseau Pr-, een jonge roofvogel, die
Pas de kracht heeft om von tak op tak te vliegen,
een takkelinq ni. - (fifj.) Hoog, verheven (in dien
zin door Rabelais gebruikt).
Branehies, t. p1. [H. n.] Kieuwen t. p1., de
ademhcilingswerktuigen der visechen, schaaldieren,
weekdieren enz. (ook oules gelieeten). Br- natatoires,
zwemkieuwen.
JJianehiodèIe rn. [H. n.] Kieuwworni in.,
een zeeworm met blootliqgende kieuwen. - Branchiogastre, in. Schaaldier D. met kieuwen aan
den buik. . BranchiWo de, m. Schaaldier n.
met zwemkieuwen. anchhistége , odj.:
Membrane by-, kieuwvlies a., dat tot de ademhaling
van den visch dient. - BRANCH1OSTEGES, Hi. p1.,
iaet kieuwdeksels voorziene kraakbeenvisschen.
Branchiostonie, ni. kiruwmonding,i 1. , opening,
waardoor de kieuwen naar buiten gemeenschap
hebben.
Branehpe, m. [H. n.] , Z. V. a. BRANCHIOPOJJE.
Branehis, m. [Fauc.] Blok, waaraan men den
ofterígten volk vostmaokt.
Branehiure, adj. [ IT. a.] Met kieuwen aan
den staart. - Branchiuroniolge, m. Salansander flTI.
Branctin, e, a dj. Getakt, vol takken, takkiq,
takrjk. - Braiiehne, t. [U. a.], z. v. a. CAN(

,

GELI.E.
Branchus, m. (pr. bran-knee) [Mdd.] Heesch-

livid, schorheid, ontsteking f. van (te amandelen.

Brane-urshie, Z. ACANTHE.
Brane-nrsine bâtard, Deeitsche beeren-.

kiaauw.
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struiken hier en daar bewassen grond ni., heidebose/i n. Land n. van weinig waarde. - BRAND ES, t. p/. Dunne takken m. p1. (bij de houthakkers).
Open plaatsen 1. iii. in en bij de bosschen,
[C
waar de herten komen grazen.
Biandebonrg, 1. Zeker kleediMgstuk, rok met
mouwen, knoopsgat met versiersels.
Branderie, f., Brandevin, m. Vei-franschte
vormen van het nederd. b r a ii d e r f., bran de-

wijn m. - Brandevinier, m., -ière, f.

Marketenter, zoetelaar m., marketentster, zoetelaarster I. (Men zegt nu cantinier, cantinière.)
Brandi, adj. (en part. passé van brandir) Het
komt als adj. alleen voor in de verouderende zegswijzen: Enlever Un gros fardeau tout br-, een'
zwaren last in eens, met éénen ruk, opliqten, Enlever na homme tout br-, iemand zoo als hij gaat
en staat wegvoeren.
Brandif, ive, adj. (woordvanliabelais) Prolijk, liestip, wakker.
Brandillenieiit, m. Het slingeren, wiegelen;
slin („ering, wiegeling, schommeling f,
Brandiller, v. a. heen en weer bewegen, slingeren, schommelen, zwaaijen: Br- les jambes, les
bras, met de beenen, armen slingeren, zwaaijen. SE BRAMHLLER, V. pr. (fans.) Zich schommelen.
S Brantlilloii-e, t. (faius.) Een van touw of
zansengeelochten lokken gemaakte schommel in. [Agric.] Soort van ploeg m. zonder voorstel.
Brandir, v. a. Schudden, zwciaijen, drillen:
Ii brandissait nan pique, une lance, one êpe un

sabre, hij drilde eene piek, lans, hij zwaaide een'
degen, sabel. - [Charp.] Pinnen, oppinnen, twee
stukken hout door eene pin tegen elkander bevestigen.
Brandon, m. Stroofakkel, brandende .ctroowise/i 1.; stuk vicar n. , dat uit een' brand opvliegt,
,ioot' conk F.; brandend, gjioeijendtukhout, brandloot a. - fig.) Les br -s de Ia discorde, de fakkel
der tweedragt. Cel tent est un b- de guerre civile,
dat geschrift stookt den oorlog aan. - [Jur.]
Stroowisch aan een' stok, aan de grenzen van een'
akker of veld geplaatst, ten blijke, dat er beslag op
' t e , , ,!( , g.•hi 1I i... (Van daar de uitdrukking
ljt lu, op veldvrue/iten, 0/s regtsI.,gut-g:u,p,ii.
im. - Biuiaiclr des br -s, voormalige na am
van den eersten zondag in de vasten (omdat het
volk dan met brandende houten of fakkels rondliep).
Pause des b r-s, fakkelclans m., de op dien zondag
I ,

1

,,

uitgevoerde dans.

Brandonner, V. a. [Jur. Br- un cbarnp, une
terre, stroowissclien op de grenzen vaneen veld of
akker plaatsen, ten bljke dat er beslag op de vrucht
gelegd is.
Branée, f. Zemeldrank m. ter vetmesting vein
varkens.
Braiies, t. p1., z. V. a. ALLAITES.
Branlant, ni. Hangend halskruis n., z. onder
]

COULANT.

Branlant , e, adj. Schuddend , waggelend,

cli U In lbte br -e, les jambes br -es,
met de beenen slhigeren.(Prov.) C'est un chateau br-, 't is eene onwisse
zaak, een op zand gebouwd buis, een krakende

wagen.

Branle, m. Schudding, slingering, wagcjeling t..
beweging heen en weder: Le Pr- du carrosse, lu
nasire lui fail mal (indien zin liever mouvement),

(le schudding van de koets, van het schip maakt
hein (haar) kwalijk. Mettre les cloches en branle,
de klokken in beweging, in slingering brengen, aan
't luiden maken. Sonner en Br-, de klokken zoo
sterk mogelijk doen slingeren, zoo hard mogelijk
luiden. - De ruimte t., door een ligchaam bij eene
slingering doorloopen. - Soort van slingerende
ronde dans m., naar de polonaise gelijkende; ook de
wijs t. van dien dans. - Hangmat I., hangend bed n.
tusschen twee boo-men of palen, in Oost-Indië en eiders in gebrseik;— vroeger ook de naam der scheeps-

hangmat of kooi (liamac). - [Fauc.] Le Br- de lolseau , liet klapwiekend rondzweven des vogels boven
den valkenier op den eersten hooqtegraad. - [Man.]

Br- de galop, beweiging, die 'tpoard maakt om zich

Brand, m. Groot slagzwaard a. der oude

in galop te zetten, of ook de bewe/ging, die 't bij 't

Brandade, 1. [Cuis.] Zeker proven ç actlsch

galop, dat paard galoppeert fraai. - (fig.) Eerste
stoot In. ter bewëging, aanstooting, in gang bren -

ridders.

stokvisekgeregt n.

gal oppéren maakt: Ce clieval a on beau hr- de

B r aude, I. Heidestruik in.: - een met zulke ging 1.: La France donna le Pr- aux mouvements
40
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de 1'Europe, Frankrijk gaf deneersten stoot aan
de européscile bewegingen. Etre en br-, Se inettre
en br-, aan den gang zijn, gaan: Cet homme est
paresseux, mais quarid une lois ii est en br-, ii
en fait plus qu'un autre, die man is traag, maar
is hij eenmaal aan den gang, dan doet hij meer dan
een ander. Doiner le 1w- aux autres , Metlre
les autres en br-, de anderen aan den gang helpen of maken. Banner le be- it une affaire, of
en/cel: Penner Ie br-, eene zaak aan den gang heiVen, den eersten stoot tot vooruitganq aan iets
geven. Mener le hr-, het eerste voorbeeld van iets
geven, de voorste, de aanvoerder zijn. (Men zett
ook: Ouvrir, Commencer Ie br-.) (Prov.) atrefou
comme le br- gai, comme br- gai, . uitjelaten vrolijk zijn. - Voorheen werd branle ook yçbruikt
voor: onzekerheid, weifeling, aarzeling f.: Etre en
br-, in twijfel staan, aarzelen.
Branle-bas, in. [Mar.] Het afhangen en wegbergen der hangmatten of kooijen.Branle-bas! (als
commando -woord) leooijen op. - Branle-bas de
combat en géndral , Isooijen op en verschansen!
(om zich tot den strijd gereed te ma/een) Branle-bas
de propretd! hooijen op, hetzij in de verschansing,
of op steng. - (fig.) Sein n. eener geduchte krisis.
Ilirajil einent , m. Schudding, waggeling t.:
Br- de tête, hoofdschudding. Le kr- d'uii carrosse,
liet schudden eener koets.
BranIeqiieue, m. [H. n.], z. v.

a. HOCHE-

QUEUE, LAVANIJIERE.

Braider, v;a. Schudden, slingeren, schommeten, heen en weder doen gaan: Br- les jambes, les

bras, la tête, met de beenen, de armen slingeren,

het hoofd schudden. - BRANLER, V. n. Waggelen,
wiggelen, wippen, heen en weder bewegen: Co plancliei, Cette poutie branle, die vloer, die balk wiggeit, gaat op en neder. Les dents lui ljranlent,
Zijne tanden staan los. ( fig.) Waggelen, wan/celen, veranderlijk zijn: Toutes choses lranlent dans
-

ce monde, olie zaken dezer wereld zijn veranderlijk, onbestendip. - Br- nu manche, dans le man-

clie, eig. in heihecht heen en weir bewegen, niet
vast in 't lint of den steel zitten (van een gereedschap); (fig.) bedreigd worden met het verlies van
zijn post, van zijn' invloed enz. (Proc.) Tout ce
qui branle ne tombe pas, wat waggelt valt nog niet,
struikelen is geen vallen: menigeen herstelt zich
weder van zijne tegenspoeden, komt er weir boven
op. -- Ne branlez pas de Iá, blijf waar ge zijt, verroer u niet. Ces ertfants n'osent Pr- devant leur père,

die kinderen durven zich niet verroeren, als hun
vader er hij is. (Deze laatste beteekenis verandert.)
Brauloire , f Wipplank t. - [Teelt] Hefboom m. met een' ketting, waardoor de smiclsblaas
baig in bewé,qing wordt gebrat; - Bak m. der
speldenmakers; - Groot raam n. aan den droogv l oer
-

eener verwerj.

Branta, m., Z. JSRENTA.

Braque, m, et t. [Chas.] Brak, speurhond,
staande hond m. Ce of Cette Pr- arrête Men, die
brak staat goed. - (fig. et fain.) C'est un Pr-, un
vrai Er-, 't is een re,gte wildzang, een onbezonnen
mensch. - (Prov.) Etourdi, Fou comme un Er-,
hoogst onbezonnen, onnadenkend, ligtzirnig. Ook
als a dj. gebézigd: Voilh un homme Men b-, dal
is een regt onbesuisd mensch.

Braqué e adj. (enpart. passé van braquer):
Un canon Pr-, een gerigt, gepointeerci kanon.Avoir les yeux br -s sur qn., de oogen op iemand
gerigt, gevestigd hebben.
Biaqhlenlart , m. [Mil.] Kort en breed
zwaard n. (van vroeger' tijd) .
S BraquerHefit, m. [Mi l .] Het rigten, p omte/ren van 't geschut.
liraquer, v. a [Mil.] Rmgten, pointeren, ie
bepaalde rigting stellen (een stuk geschut). - Brune lunette, een' verrekijker s-/glen. ( fig. et. fam.)
Br- ses yells, ses regards sur qn. of sur qc., zjn
oogen of blikken op iemand of iets rigten, vestigen
t Braques, 1. p1. [H. n.] Kreeftsscharen t
-

--

Pl. (pinces).

Braquets, m. pl. [Tech.] Schoenspijkertjes n.pi
Bras, m. Arm m., lid van 't menscheljk lig.

chaam, dat aan den schouder is gehecht (in anat
zin 't gedeelte, dat van den schouder tot den elleboot
reikt, terwijl dan 't gedeelte van den elleboog tol
liet handgewricht avant-bras heet). Bras droit, gauche, regter, linker ai m. Lever (bausser) , Eten

BRAS.

ire, Plier le bras, den arm opheffen, uitstrekken,

l uigen. Avoir le bras rompu (cassé) , démis, een
jebroken, ontwrichten arm hebben. Avoir le bras
een' band of doek dragen.
Prendre, Saisir qn. par le bras, iemand bij den
erin vatten of grijpen- Marcher les bras pendants,
iallants, met hangende,slingerende armen loopen.
Donner, Olirir le bras a qn., iemand den arm geeen, aanbieden (hetzij om te begeleiden, hetzij ow te
sn(lersteunen of op le helpen) . Prendre, Accepter
te bras de qn., ieinands aria nemen, aannemen.
Se donner Ie bras, elkander in den arm nemen.
Tenure le bras Ei qn., iemand den arm reiken (ter
Jndersleuninq); (fig.) Tendre les bras a qn., iemand
!e hand reiken, help bieden, onderstand verleenere;
sok: iemand vergiffenis aanbieden, gereed zijn hem
t gedane weregt te vergeven. (fig.) Tendre les bras
1 of vers qn. de handen naar iemand uitstrek(gen, iemands hulp inroepen, afsineeken; ook zeer
verlangend zijn om iemand te zien. Se jeter dans
(entre) les bras de qn. , zich in iemands armen
werpen, iemand in de armen vallen; (fig.) zich on3n écharpe, den arm in

der iemands bescherming stellen, zich geheel aan
zijne hoede overgeven, zijne hulp, bescherming inroePen.— Bij uitbreiding wordt bras, even als 't nederd.
a r rn of h a n d, gebézigd van den persoon, die werkt,
handelt, strijdt; ook van den arbeid der handen;—
en in overdraqteljken zin voor: magt, vermogen;
kracht, moed, dapperheid; hulp, bijstand enz.: Avoir
ilusieurs bras a son service, vele handen (personen) in zijne dienst hebben; Cette manufacture occope beaucoup de bras, die fabrjk houdt veel handen (personen) bezig; Un bras inllumain, victorieux,
protecteur, een onmenschelijke, zégevierende, beschermende arm (een wreedaard, overwinnaar, beschermer); Dei bras Oisifs, inutiles, ledige, nutte
boze handen (luiaards, onbruikbare menschen).
Vivre de ses bras, van zijne handen, van zijn' handenarbeid leven. Le bras de Dien, Gods alvermogen; Le bras de Dieu nest pas raccourci, Gods
arm (mutt) is niet verkort. Le bras de ire bi, de
la justice, de arm ('t vermogen, de straf) der wet,
-

der geregtigheid; Les bras de la justice sont longs,
de geregtigheid (Justitie) heeft lange armen; Le bras
séculier, de wereldlijke arm, de tijdelijke magt des
wereld/ijken regters. Sa mOre la ari'aclsé d'entre
les bras des séducteurs, zijne moeder heeft hem
aan de handen (de magt, den invloed) der ver/eiders ontscheurd. Tout cède t l'effort de son bras,
alles wijkt voor zijne dapperheid; Son bras se sig
nalait pour Ia première lois, zijn heldenmoed blonk
voor 't eerst uit. Aurait-il ref usé son bras a sas
va/sins, zou hij zijne hulp, zijnen bijstand aan
zijne buren geweigerd hebben. Tendre les bras
vers qn., z. boven. - (Loc. fig. et prov.) Se laisser
aller sur les bras d'autrui, zich op anderen verbten, te veel op anderen rékenen. Cooper bras et
jambes a qn., iemand kortwieken, hein groote
schade toebrengen; hem het middel om te handelen, te
-

slagen ontnemen; ook: iemand verstomd doen staan:

Cet arrêt nous a coupé bras et jambes, dat von-

nis heeft ons al onze regten ontnomen; La pertd de
son protecteur lui a coupé bras at jambes, 't verlies van zijnen beschermer heeft hem van alle toevleegt beroofd; Cette nouvelle me coupe bras at
jambes, die tijding doet mij verstomd, ontzet staan.

(fam.) On le traita dAltesse long comme le
bras, men noemde hem met alle deftigheid zijn
Hoogheid; Ii 5e fit donner do Monseigneur long
comma le bras, hij liet ziele wel dégeljk Monseigneur noemen. Cette pauvre mère a cinq enfants
sur les bras, die arme moeder heeft vijf kinderen
te haren laste (om voor te zorgen); J'ai toujours
eet homme importun sue les bras, ik heb altijd
dien last/gen man aan mijn' hals. J'ai beaucoup
d'affaires, une mauvaise affaire sur les bras, ik
heb veel zaken, eene leljke zaak aan dehand. Avoir
l'ennemi, une armée entière sur les bras, den vpand, een peheel leger op den hals hebben (zich daartegen moe/en verdedigen). Tirer qn. des bras (d'entre
les bras) de la mort, iemand aan den dood, aan
de armen des doods ontrukken. Arrêter, Retenir Ie
bras a go., iemands arm tegenhouden, hem beletten
te straffen, zich te wreken, het regt uit te oefenen.
Lever ie bras contra qn., den arm de hand tegen
iemand opheffen, hem dreigen. Etre dans (entre) les
bras du sommeil, de Morpliée, in de armen van den
slaap, van Morpheus liggen, in slaap zijn. Etre
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dans (entre) les bras de la mort, den dood nabij,
dood zijn. Passer des bras du sommeil dans ceux
sla la mort, slapende of in den slaap gedood worden.
Avoir les bras retroussés jusqu'au coude, de mouwen tot den elleboog opgestroopt hebben. Avoir un
bras de fer, een' ijzeren (zeer sterken) arm hebben;
ook: met onverbiddelijke gestrengheid zijne raagt
uitoefenen. Avoir les bras rompus, dood moede,
uitgeput van ver;noeijenis zijn. .IJerneurer les bras
eroisés, met de armen over elkander blijven, ledig
zijn, niets uitvoeren. Faire les beaux bras, eene
gemaakte houding, gemaakte manieren aannemen.
Etre le bras droit de qn., iemands regter hand (zijn
voornaamste steun, helper zijn). Avoir les bras
longs, veel magt, invloed, crediet hebben. Faire les
grands bras, eene magt, een' invloed voorwenden,
dien men niet heeft. Faire de grands bras, veel gebaren met de armen maken. Faire les bras, van
verrukking opgetogen zijn (bij 't hooien van schoone
muzijk, omdat men dan vaak de ellebogen en den
bovenarm opheft) . Recevoir qn. a bras ouverts,
'iemand met open armen (met hartelijkheid, met
groote vreugde) ontvangen. Les bons bras font les
bonnes lames, goede vechters maken goede klingen:
elk wapen is goed in de hand van een' onverschrokken roan. Si on lui en donne long comme le doigt,
it en prend long comme le bras, als men hemden
vinger geeft, ; neemt hij de geheele hand: hij mis
toegestane gunst, vrijheid enz. Selon-bruiktdehm
le bras Pais la saignée, scheer de schapen naar zij
wol hebben. - BRAS wordt voorts gebézigd van velerlei dingen, die met den menschenarm zekere overeenkomst in vorm of bestemming hebben: [fl. n.]
.Het voorste paar pootgin van de zesvoetige insecten.
Een dervolksnamen van de spijkerrog (raie bouclée).
Les bras dune baleine, devinnen van een' walviisch.
Des bras d'écrevisse , kreeftsscharen. — [Anat.]
Bras de la moëlle allongée • (ook pedoncules du
eerveau geheeten) , z. BRANCHE. Bras artificiel ,
kunstarm (voor geamputeerden). — [ Man.] Het been
van'tpaard, gerékend van den schenkel tot de linie.
— [Hort.] Les bras des melons, des concornbres,
de ranken der meloenen, komkommers: Les bras
veulen ne portent point de bons melons, de spichtige ranken dragen geen goede meloenen. — [ Géogr.]
Bras de mer, zeearm (smalle, doorgaans kromme
zeeëngte): L'Italie est sél)arée de la Sicile par un
bras de mer. — Bras de rivière, rivierarm, elke
riviertak, die zich in tweeën, drieën enz. verdeelt:

La rivière se partage en plusieurs bras. — [Mar.]
Les bras de in vergue, de brassen van de ra. Les
bras du vent, de loefbrassen. Les bras sous Ie
vent, of de revers, de lijbrassen. Un faux bras,
een boze bras. Le bras de pie of de come, het
piekeval. Manoeuvre les bras, brassen, z. BRASSER. Tenir un bras, een' bras aanhalen en vastzetten. Halez sur les bras! haalt de brassen aan! Faire
bon bras, aanbrassen. Un bras d'ancre, een anker
Le bras d' un aviron, het handvatsel van-arm.
een' roeiriem. — [ Tech.] Wandkandelaar, muur
Les bras dune chaise, dun fauteuil, de-blakerm.
armleu.uuingen van een' stoel, leuningstoel. Chaise á
bras, Fauteuil b bras, armstoel. Moulin is bras,
handmolen. Charrette a bras, handwagen. Les bras
du levier, de la balance, de armen des hefbooms,
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f Brase, f. [Chim.] Synoniem met CHARBON.
Rrase, e, adj. (en part: passé van braser) Janeenoesoldeerd, geweld: Un fusil br-.
Brasenient , f [Tech.] Iet wellen , aaneen
smeden.
Braser, V. a. [Tech.] Wellen, twee stukken
ijzer, staal of koper door middel van een soldeersel aan elkander smeden. — De zoutkorst breken
(in de foutpoelen) . — BISASER, C. n. Vonken werpen: le feu brase beaucoup.
Brasier, m. Kolengloed m , kolenvuur n., vuurpot m., groot komfoor n. (ter kamerverwarming).
(fig.) C'est on br- que son corps, zijn ligchaam is
één gloed, één vuur, hij heeft eene heets koorts.
Sa tête est un br-, hij heeft eene verhitte verbeelding. Il porte on br- dans son coeur, son coeur
est nu br-, hij is verliefd. Son coeur était un br.

ardent de l'amour divin, de l'amour du prochain,

zijn hart blaakte van liefde tot God, tot zijnen
naaste. — Het binnenst van een' brandenden pijpekop.
Brasillé, e, adj. (en part. passé van brashIer) Geroost: Des pêches br-es.
Brasillement, m. [Mar.] Het lichten der zee.
Le br- est attribué a des insectes lumineux, het
lichten der zee wordt aan lichtgevende insecten toegeschreven. — De elektrische glans m. der golven.
rasiller, v. a. Zacht over ,gloed braden, roos
—BRASILLER, v. n. [Mar.] Lichten, glinsteren-tern.
(van de zee, van de golfkruinen, van 't zog eens
vaartuigs).
ras ite, f. [Métall.] Pleister n. van klei en
gestampte kolen (ter bedekking van de smeltkroezen) . — Brasquer, v. a. Met zulk een mengsel bedekken.
Brassade, f. [Pêche] Wijdmazig net n., dat
men aan de opening van den bouhier gebruikt. —
[H. n.] Een der volksnamen van den tonijn (thou).
rassage, m. [Tech.] Het omroeren van de
vloeijende metaalmengsels, of van het mout en water
ter bierbereiding; — het bierbrouwen; — het fatsoenéren der metalen vóór of na de smelting; — ieder
werk, waarbij mende hulp der beide armen noodig
heeft. — Weleer het rept, dat de muntmeester op
ieder mark metaal voor 't munten mogt heffen.
sass alson, f. [Tech.] Het bierbrouwen.
Brassard, m. Armstuk n., armplaat, arm scheen f., als gedeelte eener oude wapenrusting; —
armleder n. , armbekleeding f. (der kaatsers, der
glasblaffers enz.)
Brassatelle, f. [H. n.] , z. OPHIOGLOSSE.

rassavole, f. [Bot.] Wóekerplant van de
Antillen en Zuid-Amerika , van 't geslacht der
orchisplanten.
Brasse, f. Vadem, vaám m., lengtemaat van
ongeveer 6 voet. Mesurer qe. à la br-, iets a fvademen. . [Mar.] Etre sur les br-s, zeker zijn van grond
te krijgen. Il IT a dix br-s d'eau, er staat tien vadm
water. — IN alter a la br-, zwemmen, door beurtelings een der armen boven 't water te heffen. —
Pain de br-, zeer groot brood van 10 tot 1 kiloos.
— Voorheen zeide men a brasse-corps voor a brasle-corps, z. BRAS (op 't einde).
Brassée, f. Armvol m., zooveel als de beide armen omvatten en wegdragen kunnen. — Zekere landder balans (aan weerszijden van 't steunpunt). Les maat f., bevattende zooveel als een man op één' dag
bras dune civière, dun brancard, de draagboomen kan bearbeiden. — [Tissj Br- de soie, gang m.
eener berrie, eener draagbaar. Les bras dune scie, zijde (bij 't weven van len ketting).
de armen eenei zaag. Les bras dune chèvre, de
I$rasseiage, m., z. BRASSEYAGE.
beide spanten van een' bok. Les bras de 1 amBrasseïer of r asseyer, z. BRASSER.
beaux, de pitten of leenmetten der was fakkels. Bras
-j- Brasselet, m. (verklw. van bras) Armpje n.
méchanique, werklui-gelijke arm , een werktuig,
IJrasser, V. a. Met de armen omroeren, dooreen
waarmede de van een' arm beroofde eene pen ver mengen. — Brouwen: Br- de la biere, bier brouwen;
schrijven kan. — (Loc. adv.) it BRAS of-maken Br- du cidre, appeldrank, ooftwijn maken; — (fig.)
a FORCE DE BRAS, met de armen of handen: Its Br- une trahison, z. TRAMER. [Pêche] Br- l'eau,
firent monter le canon à bras, zij bragten 't ge- z. BOUILLER. — j Tann.] Br- les cuirs, de huiden in
schut met de armen op de affuiten. — a PI,EINS de looikuip omroeren. — [Mar.] Brassen. Br- le
BRAS, beide armen vol, bij armvollen. — a TOUR DE vergues, de rads brassen. Br- au vent, opbrassen,
BRAS, uit alle kracht, met alle raagt: Il lui donna
de loefbrassen ophalen. Br- sous le vent, aanbrasun coup de baton à tour de bras. — á DRAS RAC- sen, de lzjbrassen doorhalen. B- quarré of en Croix,
COUIICI, Z. RACCOURC IR. - à BRAS-LE-CORPS, midden vierkant brassen. B- en ralingue, levendig brassen.
om 't lijf: Saisir, 'Tenir, Porter qn. a bras-le- B- sur Ie mat, tegenbrassen. Brasse au plus pres
corps, iemand om 't lijf, om de middel grijpen, du vent! (bevelwoord) bras scherp bij den wind!
vasthouden, dragen. — Bras dessus, bras dessous, Brasse a poster of k servir, bras af! Brasse tout
arm in arm, gearmd. (fig.) Its soot bras dessus, a culer, bras tegen overal.
l.,ras dessous, zij zijn witte vrienden, boezemvrienBrasserie , f. Brouwerij , bierbrouwers t.,
den. S'embrasser bras dessus, bras dessous, elkan- brouwhuis n.
der regt hartelijk en gemeenzaam omhelzen.
t Brasser ®le, f. Vrouwen- armband m.
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rasse$Jr , ni. Brouwer, bierbrouwer m. —
BRAssEUSE, f. Brouwster, brouwersvrouw f.
Brasseyage , m. [Mar.] liet brassen (der

italiaansch bandiet, bravo m. (Plur. Des bravi).
— BRAVO ! interj. (ital.) Goed! goed zoo! uitmuntend! b r a v o ! (Geldt deze toejuiching eene vrouw,
dan zegt men juisler brava). Ook als subst. m.

zeilen) .

Ilrasseyer, z. BRASSEII.
Brassia ;e, m. [Mat.] liet meten naar vade-

gebézigd: Son discours- fut suivi de mille bravos,

tine rede werd door duizend bravoos (toejuichingen)
gevolgd.
Brassicaire, adj. [.EI. n.] Tot de kool behooBravoure, f. .Krijgsmoed m.. kri,3gsdapperee°end; kooletend. — Als subst. in. Koolvlinder m. field f., beproefde moed * m., stoutheid, krijgshaf tie,men; vademnnaat f.; de diepte f. van het water,
(welher rups zich met kool voedt). .

Brassicourt, m. [Man.] .Krornbeenigpaard n.
--• Ook als adj.: Un ereval br-,

Brassier, m. (woord van Rabelais), z. FRONDE.
Brassière , f. ]Vaauwslu itend borstrokje ,
lijfje a. — (fig. et fam.) 11 not en br-, on Ie tient
en br-, de handen zijn hem gebonden, hij wordt
kort gehouden. Ii est en br-, hij heeft g edwongen
manieren. — [Mii.] Draagriem n!. van den ransel.

heid f. — BRAVOURES, f. pl. (fam. et iron.) Dcop-

pere daden f. pl.: Il fatigue tout Ie monde du récit
de ses br-, hij valt ieder lastig met het verhaal zijner^°
helden feiten. — [Mus.] Air de br-, b r a v o u ra r i a f., 7rmoeijelijk uittevoeren stuk, proefstuk n.
Bray, Broue, Brouet m., Braie, Braye,

Brie Broye,f. Slijp n., modder m., leem n.,
vette aarde f., waarvan men gering muurwerk optrekt, waarmede mende fonteinbekken om/cleedt enz.
Brayant, e, adj. Balkend: La société br-e,
Brassiller, z. BRA.SILEER.
Brassin, m. Brouwkuip f., brouwketel m.;— het ezeldom, de ezels.
B raye, f., z. BnAIE, BROZE en BRAY. - BRAVE, I.
brouwsel n., hoeveelheid bier n., die men in eens
brouwt, -- bij de zeepzieders; hoeveelheid zeep f., [Fort.] Soort van bolwerk en poort; van daar
die men op eens maakt. — weleer gebruikt voor fausse brae.
B rayer, m. [Chir.] Breukband m. — Schoenen.
zaak, kuiperj, intrigue f.
Brassoir, m. [Tech.] Roerstok m., roerstang f. voor den vaandelstok. — [Tech.] els f., steunpunt
n. eener balans; — léderenc riem en gesp ni., ter
gesmolten
metaal).
't
(voor
B rascour, m., of Brassoure, f. [Tech.] steunrag van den klepel, wanneer die aan zijn'
Waterloop m., die 't zilte water der zoutmoerrassen ring wordt bevestigd. — [Iiauc.] Broek f., ach terste n., aars m. van een' roofvogel. - nn1vEs, f.
is het vlakke verdampingsbekken leidt.
B rasure of Brassnre, f. [Tech.] Soldeer- pl. [Tech.] Touwwerk n., waarmede de metselaars
bak met bouwstoffen en gereedschappen ophijstukken
metaal
geden
plaats,
waar
twee
naad m.,
weld zijn.

Brathyte, f. [Minér.] Zevenboomsteen m. (ook
sabonite ge/ice/en).
Bratys, m. [Bot.], z. V. a. GEsEVR1ER.
Brava! interj. (ital.), z. onder BRAVO.
Bravache, m. (fern.) Grootspreker, snor/eer,

schen.

Brayer, V. a. [Mar.] Teren, harpuizen • raet

teer, met harpuis besmeren.

.t Brayes, f. pl. Dweilen f. pl., vaatdoeken m.

pl., luren f. pl.

B rayette, f. Broeksleu f, gulp f. inde voorbroek.

snoever, zwetser, pogcher, snoeshaan m.; — vechtersbaas m., twistzoeker m. om elke kleinigheid.

Fermer, Boutonner sa br -. zijne voorbroek digt-

spraak f., gezwets n.

bak oph jsclst.

-j- Bravaeherie, f. Snoeverij, snorkerij, groot Bravade, f. Snoevende uitdaging, uittarting,

trotse/ring, bedreigende grootspraak f.
Brave, adj. Dapper, stout, onversaagd, kloek,

kloekmoedig, manhaftig: Un b- soldat, capitaiiie,
een dapper soldaat, kapitein; INos br-s a eux, onze
manhaftige voorvaderen. it est b- comme son épée,
hij heeft hart in 't lijf. I1 nest br- qu'en paroles,
I1 est br- jusqu' a dégalner, 't is een snoever, een
lafaard, als 't op vechten aankomt. — Braaf, eerlijk, opregt, regtschapen, vroom: C'est un br- homme, une br- femme, 't is een braaf man, eene brave
vrouw. — (fam.) leetjes gekleed, uitgedost, opge-

dirkt: Vous voila Bien br- aujolurd'hui, ge zijt van
daag eens regt netjes. (Pray.) Br- comme one voce,
comme an jour de Paques, in 't beste pak, keurig
uiteet ost. — [Man.] Cheval br-, sterk, mak en ge-

hoorzaam paard. — BRAVE, ni. Dapper man, dappere, moedige, onversaagde: Une armée de br-s,
een leger van dapperen; Tous nos br-s se signalèrent-.dans vette occasion, al onze dapperen onder
zich bij die l elegenlieid. Mon brave ! (als-scheidn
welwillende groete) mijn wakkere vriend! — (fam.)
C'est un br- a trois polls, 't is een man, die er bij
durft komen. — (iron) -J- II a toejours des br-s a
sa suite, hij is altijd door twistmakbrs, vermetele
gelukzoekers, b r a v o's omgeven.
Bravé, e, adj. (en part. passé van braver) Getrotseerd, getart.

maken, toeknoopen.

Brayeur, m. [Mac.] OOppes-snan, die den werk
raayotn, m. [Chas.]

Bunsingval f., vossen

-strikm.—
[Impr.] Voormalige inktsteen m.
rayoire, f. [Agric.] .den der namen van den.
hekel (serancoir).
Breant, J m., z. BRUANT.

Brelbiage, m. [Anc.lég.] Regt n. op de scha -

pen, schapencijns m.

Ilrebiette, f. (verklw. van brebis) Schaapje n.
lirebis, f. Schaap n., ooi f., wijfje van eten

ram.. — (fig.) Br- galeuse, schurft schaap, iemand,

wiens gezelschap, wiens voorbeeld besmettelijk, verderfelijk is. C'est bien la br- du bon Dieu, hij is
de onnoozelste ziel van de wereld. (Prov.) Faire no
repas de br -, een' muizenmaaltijd doen: eten zonder
daarbij te drinken. Br- qui bête per/i sa goulée,

terwijl het schaapje blaat, verliest het een hapje;
als de katjes muizen , dan miauwen zij niet:
met te veel praten gaat de tijd tot handelen verlo-

ren. A br- tondue Dien mesure Ie vent, God geeft

kracht naar kruis en, kruis naar kracht. Qui se
fait br- Ie Ioup Ie mange, al te goed is buurrrnans
gek. Tolle est Ia brebis qui an Loup se confesse,

't is dwaasheid zijn' vijand tot raadsman te nemen,
bij den duivel ter biecht te „gaan. Quand br- enragent, elles soot tires que les loups, een woedend
schaap is gevaarlijker dan een wolf: als zachtzin
worden, zijn zij te vreezen. A.-nigemschbo

br- comptées, Ie Joup en mange une, of Br- comp-

Bravement, adj. Dapper, moedig; -- (fam.) tée, le loop Ie mange, de wolf vreet ook de getelde
behendig, handig, refit goed. — (firn.) Bravement schapen: waakzaamheid wordt nog vaak bedrogen.
Donner la br- à garder an Ioup, den wolf tot
at Bien, goed en wel, heel wel. 1
Braver, B. a. Trotsen, trotséren, tarten, ho- schaapherder, den bok tot tuinman maken. —
nen, met minachting bejégenen. Br- la menace, la [kerit.] Le bon pasteur donne son áme p our sen
colère de qn., iemands bedreiging, gramschap trot- br -, va clhercher la br- égarée, de goede herder
véren. Lacb.e, to vieras ici braver encor des fern- zet zijn leven voor zijne schapen, zoekt het verloren
mes ! laaghartige, komt gij hier nog vrouwen ho- schaap op. — [Econ.] Dwarsbalk m. van eene
nen! — (fig. et fam.) Br- les rigueurs de la fortune, cider pers.
lirecciolaire, adj. [Géogr.] Met vreemde
de slagen der fortuin niet tellen. Br- les dangers,
la mort, la honte, l'infamie, de gevaren, den dood, bestanddeelen vermengd (van eene steensoort apse-

de schande, de eerloosheid 't hoofd bieden, zich on- kende).
Breehe, f. [A gric.] Opening, breuk f., gat n-.,
bevreesd daaraan blootstellen.
f Braverie, f. Kleederpronk m. — Weleer met geweld of anderzins in een' muur, eene heg,
ook voor bravade, snoever j, en door Montaigne heining enz. gemaakt. — [Mi1.] Bres 1., opening, door
de belégeraers in de muren, wallen eener belegerde
voor témérité, vermetelheid, gebruikt.
l ravete, f. (woord van Rabelais), z. v. a. cou- plaats gemaakt. Battre en br-, bres schieten. MoDter à la br -, de bres beklimmen. Nettoer In br-,
RAcE, BRAVADEi.
Bravo, m. (i/al.) Gehuurd sluipmoordenaar, de bres opruimen, van puin ontdoen. Eml,orter une

iÎI1biø:I3w)*vh

:'

!

br-, eene bres bestormen en innemen . La br- est grimace, A is lang in grace, kort in grimace.
praticable, de bres is wijd genoeg, is ter bestorming; [Mus.] Note brève, korte noot. — Vroeger heeft
geschikt. — Schaarde f., kleine breuk in 't scherp het ook klein van gestalte beteekend: Pepin le Bref,
van een snijwerktuig. Faire br- a un pâté, een' Pepijn de Korte of Kleine, — BREVE, f. [Gram.]
koek opsnijden, een stuk van Gene pasli,? snijden. Korte lettergreep, korte klinker: L'iarpbe est comOn a fait une grande br- dans ce bols, -men heeft posé d' une brève at d' une longue, de jambes beveel hout in dat bosch weggekapt, een groot ledig stoat uit eene korte en eene lange lettergreep. (fig
daarin gemaakt — (fig.) Beschadiging f., nadeel n., et fasts.) Observer les brèves et les longues, niets
inbreuk, afbreuk, schade f.: Cela fait br- à son overslaan, op de kleintjes passen, de puntjes op de
honneur , à sa réputation, dat benadeelt zijne eer, i's zetten. Savoir les brèves at les longues, iets
zijn' goeden naam. Faire lor- aux privilèges d'une in den grond verslaan, er in thuis zijn. — [Hus.]
ville, inbreuk maken op de voorregten van eene stad. Line brève, eene korte noot f.
Dief, adv. Kortom, in één woord, in weinig
-- [Minér.] B r o c a t e l l a f., eene .calkaardige
marmersoort, uit fragmenten van verschillende kleu- woorden: Cela ne peet pas être, ne doit pas etre,
ren gevormd en door een kalkaardiq cement ver bref, je ne Ie vieux pas, dat kan, dat mag niet zijn.
marmer van Ariège, Aix, .4ndalusië enz.-enigd; kortom, ik wil het 'tiet. — EN BLIEF, loc. adv. In
weinig woorden: Je vats vous exposer la chose en
- [Pècbe] , Z. v a. BREGIN.
Brèehedent, asij. en subst. m. et f. Wie een bref, ik zal u de zaak in weinig woorden open
of meer voortanden kwijt is: C'est un, une br -, leggen.
Bref, rn. lierderlijke brief m. van den paus,
eest un hoalme, une femme br -.
Breehet, rn. [Anat.] Beneden deel van 't borst- breve f. — Gebeden-formulierboek n. der roomsch
been [sternum] . — [Bouch.] Br- de mouton, hans- lath. geestelijken, kerkelijke dages zer in., b rev ier
(brèviaire) ; — [Mar.] Verlofbrief, vrijbrieff m.
borst f.
om te mogen varen (vooral in Bretagne gebézigd):
réehite, in. [Min.] Broksteen m.
Biéein, in. [Mar.] Talie f., touw n. om eene Bref de sauveté, pas, die van 't strandregt bevrfjdt.
ra op te hi^jschen; -- schenkel m. van den penter- Bref de conduite, vrjgeleide-brief. Bref des virtu
haak. Amure it bréein, dubbele hals m.
ailles, pas, om eetwaren te mogen inkoopen. ,
Brege, f. Biégier, [ï ecbe] , z. v. a. BREGIN.
Breda, m. [Mar.] Uithaalder in., om de schoothoorn$ van de fok, wanneer men voor den wind
B régin, m. [Pècbe] Zak-schakelnet, zalmnet n.
(51én zegt ook broche, brège, brégier , Bergin, hourzeilt, op eene spier uit te halen
Bredaler, v. n. [Tech.] Klapperen (van de gin); — z. ook BOLICHE.
Brena, m. [Anat.] De kruin f. van 't hoofd
klos van een spinnewiel, als het gat te groot is met
betrekking tot de spil): Ces fuseaux bredalent, die (dus genoemd, zoo men wil, omdat dit deel bij kinderen altijd vochtig en week is en 't laatst harst
Flossen klapperen.
Brède, f. [Bot.] Soort van fluweelbloem f. — BitE- wordt).
DES, I. pl., of als adj. Planles brèdes, algemneene
Breh, m., z. BREHIS.
naam van moerplanten op Mauritius , de Antillen
]Bréhalgne, adj. (pop.) Onvruchtbaar (van
enz., die als spinazie gegeten worden.
ijfjes der dieren, inz. van de hinde) , gelt. _Carpe
Bredi-breda, loc. adv. (fam.) Met overhaas-, karper, die heat noch kuit heeft. — Als subst.
ting, overhaast, ter vlugs, onbezonnen: Dire, faire onder 't volk ook van de vrouw gebezigd: C'est une
qe. bredi-breda.
br-, zij is onvruchtbaar, zij kr jgt Beene kinderen.
Bredi n, m. [H. n.] Kom- of napschelp f.: —
Brehènie, f. [Bot.] , z. v. a MELO GENE.
[Pêclie] Schelpdier n., dat als aas aan den vischBreiher, v. a. [Maréch.] Den hoefbeslaan. Brhaak wordt geslagen.
gras, de nagels te diep in den hoef drijven; Br.B redindin, in. [Mar.] Staggarnaat, spiltakel m., maig e, de nagels niet diep genoeg inslaan.
hoi defok f.
Bréhis of B reh, in. [ii. n.] Soort van zeer
Bredir, v. a. [Sell.] Twee stukken leder met wilde eenhoorn m. (licorne).— Fabelachtig dier, dat
riempjes in plaats van garen zamenhechten. Alène men op Madagaskar plaatste.
a bredir, hecht-els f.
Bréine, f. [Chum.] Kristallijn zelfstandigheid t.
Bredissage, m. [Sell.] Zamenhechtang f. met uit de hars van den dus genoemden boom.
rieaampjes.
Brelaii, m. Spel n. met drie kaarten, br eB redissure, f. [Méd.] Mond/slem t. — [Sell.] l a n n. Avoir br-, drie gekke kaarten hebben.
Rie'nnnaad m.
Avoir br- das, de rots, de dames, de valets, de
Bredoetille, f. [Jeu] De verdubbelende partij puit etc., drie azen, drie heeren, drie vrouwen, drie
in het triktrakspel; — de rekenpenningen, waar boeren, drie achten hebben. Br- carré, br- favori,
jas?•tij wordt aangeduid: Gagner la br -,-medi br. elan in de beste, in de gekeerde kaart. — Speel
of als asij. la partie br-, de dubbele partij winnen.
Tenir br-, een speelhuis hou -huis,dobeln.:
—1 (fi '. et fam.) Sortir br- d'une assemblee, onverFrequenter, Hanter les br-s, de speelhuizen-den;
rirgter zake uit eene vergadering terugkeeren. Dire bezoeken, in speelkrotten loopen. C'est chez lui on
a qn. deux mots et une br-, iemand onder vier br- perpétuel, er wordt bij hem altijd kaart gespeeld.
oogera kortweg en zonder verschooning zin.e meening
Breiander, v. n. (fam.) Gestadig spelen; aan
zeggen.
-houdeni
speelhuizen zitten.
redonillé, e, adj. (en part. passé van breBrelandier, m., -fiere, f. (injur.) Kaartsped.ouiller): Discours br-, uitgestotterde rédevoering; ter, dobbelaar m., kaartspeelster, dobbelaarster i.;
— ook: beschaamd, verlegen.
speelhuislooper m. ; -loopster- f.
Bredo^killenienl, in. Het stotteren, hakkelen,
Brelandinier, m., -ière, f. Straatkoopstameren.
man m., straatkoopvrouw f., hij of zij, die, geen'
redotiiller, vi. n. Stotteren, hakkelen, sta
winkel hebbende, de waren op straat te koop stelt.
meren, niet de tong in 't spreken tellens aanstooBrelee, f. [Agric.] Winter voêr n. voor de
ten; onduidelijk spreken, rammelen. — Ook somtijds schapen.
als v. a. gebézigd: Br- un compliment, een compliB relie-breloc of Breligne-breloque, loc.
ment uitstotteren.
adv. Onoverdacht, onbezonnen, overijld, over hals
Bredoeillleur, m., -ease, f. (fain.) Stame- en kop, onbesuisd. — Ook z. v. a. HOCUS-POCUS —
laar, hakkelaar in., -ster f.
Zeker kinderspel n.
Brée of Abras, f. IJzeren beslag n. om den
Brelingot, tas., z. BERL1NGOT.
steel van een' smidshamer.
relic, f. [Conn.] Kort en smal houtvlot n.,
Bref, ève, adj. Kort, kortdurend, niet uitge- ongeveer het vierde gedeelte van een gewoon vlot.
breid, beknopt: Discours bref, korte redevoering;
l$reloehe, f., z. BRELUGHE.
Phrase brève , korte spreekwijs; Bref délai, kort
B reloqite, t. Kleinood n . van weinig waarde,
uitstel. Le temps donne est trop bref, de gegeven snuisterij f. BIELOQUES, f. pl. Allerlei sierlijke
tijd is te kort. — Je v ous écoute , mais soyez brei, kleinigheden aan een' horlogie- ketting. — [Mil.
ik luister naar ee, maar maak het kort. — Avoir le Battre la br- of la berloque, de trom'nel roeren
parler, le commandement bref, een' gebiedenden toon als sein tot vleesch- of brooduitdeeling; — (fig. et
voeren, borsch spreken. Avoir Ia parole brève, zich fain.) zijne schuldeischers reet kale uitvingten paai.
beknopt uitdrukken, niet veel woorden maken, la- den. -- ] Anc. coot Kraampje, stalletje n.
konisch zijn. — Het wordt vooral in de spraakkunst,
Breluche, Breloehe of Beritiehe, f.
gebruikt: Syllabe, Voyelle brève, korte lettergreep, [Coin.] Drogét D. van garen en wol, eerljds veel
Is/in/eer. A est long da ns grace, it eet court dans in Norinandie gemaakt ; tirentani f.
-
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.BREILTJ

Brelii, ni., Z. BEIILU.
Ilrènie, f. [H. n. ] Brasem m. Br- de mer, zee-

brasem.

Brernotte, f. [H. n.] Naam der jonge brasems
bij de vissehers op de Seine.

Breiiaehe, m., Z. BERNACHE.
Brenacle, m., z. BERNACLE.
Brenade, f., z. ,BRENEE.
Bienèehe, f. [Econ.] Nieuwe perendrank;pe
-renmost
m.
Brenée of Brenade, f. [Econ.] Mengsel van

zémelen en gras, als voeder voor ganzen, hoenders,
varkens.
Breneux, euse, Brenneux, ense, adj.
Bevuild: Chemise br-euse, bevuild hemd.
Breniquet, m. [Tech.], Z. BERNIQUET.
Brenne, f. [Corn.] Zekere stof f. van Lyon.
Breniaeux, Z. BRENEUX.
Breiithe of Brente,rn. [i-I. fl. ] Zekere Wa-

tervogel rn. ; - soort van kalander of korenworm M.
Brequin , rn. [Tech.] Boorjzer n., ijzeren
boorstift t. (nu rnèclie geheeten) - ook de geheele
boor t.
Bres.-tome, 1. [H. ii.] Een der namen vonden
kerkuil (ellraie).
Bresègne, t., z. v. a. APHTIIES.
Brésil of Bols de Brésil, rn. Brazilie-hout,
fernambuk H., eene voortreffelijke , zware, zeer
harde houtsoort, inz. tot verfslof en rooden inkt
gebruikt. - (Proc.) Sec comme Brésil, sec comma
du ijois le Brésil, zoo droog als kurk, dor als stroo,
zeer droog en dor.
Brésilienne, f. [Mindr.] Braziliaan m., een
edele topaas in. uit Brazilia.
Brésiline, t. [Cliirn.] De roode kleurstof f.
van 't brazilie -hout.
Brésillat, in. Zekere balsemboom.
Brési ller, v. a. In kleine stukjes breken, verbrokkelen, verbrijzelen: Br- un verre, one montre.
.- [Teint.] Met brazilie-hout verwen.
Brési llet, m. Minste soort van brazilie-hont,
bloedhout, antlliseh brazilie-hout n. - BRESILLET
BhTARD of BRESILLOT, M. Paiseh of onecht brazilieliout, braziliet-hout n
Brésin, in., Z. BRECIN.
Bresse, 1. Dal n., vlakte t.
flj-esseanx, m. p1. [Pêclie] Dregtouwtjes

II.

Pl. van een' aalreep.

Bressin, OTt. [Mar.], z, BRECIN.
Breste, t. [C h as.] Vogelvangst t. met lijmroer/jas en aas.
Brester, v. n. (woord van Rabelais) Schreeuwen.
Bretagne, t. Zeer fraaije, deftige fransehe
dans m. van twee personen.
Bretagnes, t. p1. [Corn.] Fijn lijnwaad m.
uit Bretagne.
Bretai ll er, v. n. (fa n.) Veel in de schermzaal
verkeeren, dikwijls den degen trekken (steeds in
kwaden zin), voorrechten, gaarne en dikwijls
vechten;
Bretailleur, m. (farn.) Snoeshaan, vechtes,
vechtersbaas, opsnijder, zwetser m., iemand, die om
de minste kleinigheid den dagen trekt, twist zoekt.
Bretandé, e, adj.. (en part. passé van Isretau
(Ier) Ongelijk geschoren: Drap br-. - Gekortoord:
Clieval 1w-.
Bretancler, v. a. [Tech.] Ongelijk scheren:
On a bretaudé ce drag, ce ciuien, men heeft dat
laken, dien hond ongelijk geschoren. - Br- un clieval, een paard kortooren. - Br- les clieveux is qn.,

iemands haar te kort snijden.
Breté, e, adj., Z. BHETTE.

t Ilretèche, Bretesehe, Jireténe, t. Vertinq, citadel t., kasteel n., borstwdring t,, bolwerk,
schietgat n., wal in.
Brete ll e, t. Draagband, draagriem m., knitziel, kruiszeel, hennepzeel, helpzeel n.; - borstkusSen n. der passementwerkers; - [ Pèclse] net ii.
om zeehonden te vangen. - BRETELLES, t. p1. Broekgalg f., broekdraqerm., bretéls of bretellen t.
(Prov. et fag.) Ii en a jrisqu' aux 1w-, par
(lesnIs les hr-, hi zit er tot over de ooren in; ook:
hij heeft te diep in 't glaasje gekeken.
Brete ll erie, t. Draagbandmakerj t.; winkeira.
van draagbanden.
Brete ll ière, t, [Pêclie] , z. v. a. BRETELLE.
Bretéque, 1. Plaats, waar de afkondigingen

BREVET.

van t gemeentebestuur worden aangeplakt (in verscheiden viaamsche provinciesi).
Bretessé, e, adj. [Bias.] Vanboven en onderen
getand, gekerfd, met tinnen voorzien.

Brétesses of Brétèehes, t. p1. [Bias.] Te-

genover elkander staande tinnen t. p1.
Breton, m. [H. is.] Witte en ongelijke 5e/wip,
grotschelp t. - BRETON, NE, adj. In Bretagne geboren, tot die provincie of hare inwoners behoo
bsetonsch; ook britsch. - Als subst:: een-rend,
Breton ofBretaqner ni., eene bretonsche vrouw t.;
.- Brit m., britsche vrouw t. - [Mar.] Barriques
arrirnées en Preton, overdwars gestuwde vaten.
BRETONNE t. Vrosewenregenmantel rn.
Brette, t. (fain.) Lange degen rn. rapier n.
(naar Bretagne dus geheeten); - ook: vrouw uit
Bretagne, bretonsche 1.
Bretté, e of Brettelé, e, adj. (en part.

passé van lsretter, lsretteler) Outil Pr-, geland ge-

reedschap II.

Bretteler of Bi- etter, v. a. [Tech.] Een ge-

tand werktuig gebruiken; een' mum- met een
getand truweel afbikken; - een' steen' bikken (bitlen), ligte inkérvinqen of arcdrinqen maken.
BRETTER, v. a. Twist zoeken, den opsnijder, snoeshaan, vechtersbaas spelen; - ook: snappen, hobbelen
(omdat de vrouwen uit Bretagne voor snapsters
bekend stonden) .
Bretteliiies, t. p1. [Tech.] Ligte arc/ringem
of ink/rviusgen t. p1.
Bretter, v. a. , Z. BRETTELER.
Brettesser, t. p1., Z. BRÉTESSES.
Bretteur, Bretteiix, m. (faen.), z. v. a. BRE

-TAILEUR.

Brettures, t. p1. [Tech.] Tanden m. p1. van

eene getand werktuig; - kerven, strepen t. p1., door

zulk een werktuig gemaakt.

Brenil, m. Kreupelboschje n. in 't midden van
een vlakte; doos heggen afgesloten struikgewas of
doomnbosch n., tot schuilplaats dienende voor 't wild.
- Breiiils, rn.pl., z. ISREUILLES,
Breiiillé , e, adj. (enpart. passé van breuiiier)
[Mar.] Gepeld: Des voiles br -es (cargo/es of trous-

s/es) , gegeide zeilen.

Breitiller of Broni ll er, v. a. [Mar.] Gorden,

geijen: Br- les voiles, de zeilen opgeijen.

Brenilles, f. pl. [Mar.] Gordingen f. pl., geitouwen n. p1., seisings t. p1., besiagbandm. - [P/cisc]
Grom n., ingewand van visch.
Breuvage, m. Drank m. , drinken n. Br- agréable, d/lieieux, salutaiie, aangename, lekkere, heilzame drank. Le nectar était le br- des dieux, de
nektar was de drank der Goden. - [V/tér.] Geneesdrank m. voor 't vee. - [Mar.] Matrozendrank, een mengsel van wijn en water, dat de
bemanning boven 't rantsoen krijgt.
Bi-evaix, m. [P/cisc] , Z. BREVEUX.
Breve, t. [Mon.] Product n. caner enkele sinai-

tiny, afi/cering t. - [H. n.] Kortstaartige afrikaansche raaf t. - BREVE, t. [Gram.] , Z. ond. BEEF;
- [Mus.] , z. ond. BREF ; - alla breve (ital.) in
gezwinde maat, elke noot nog eens zoo snel.
Brevet , In. Onverzëgelele koninklijke gunstbrief, lastbrief m., open geschrift n., waardoor
iemand cccie gunst, een titel toegestaan, een pensioen, een voorreyt verleend, een post, eene bediening geschonkenwordt enz., brevet, pat/nt, diploma ii. Brevet cl'offlcier, aanstelling tot officier.
11 a recu son brevet de juge, hij is tot regtei- benoemel.'Br- d'invention, uitvindingspatent, octrooi
0., vergunning aan den uitvinder van eene of andere zaak om gedurende eenije jaren daarvan alleen, met uitsluiting van anderen, voordeel te trekken. B- d'iinportation, invoerinyspalent. Br- happrentissage, leerbrief rn., leer-contract n., onderlinqe verisindtenis t'usschen een meester en een'
leerling. [Prat.] Actes en Pr-, oorspronkelijke acten,
allerlei acten, waarvan de notaris de minuut niet
bewaart. D/livr/ en brevet, het oorspronkelijke
af,qeléverd, - (fig.) Donner a qn. son br- 1'/tourdi,
iemand voor een lomperd verklaren. Ii y a longtemps qu'il a son 1w- de tantaron, 't is een eerste
qrootspreker, daar heeft hij octrooi van genomen.
11 semi/c qua cat homme alt un br- d'impunit/,

't is of die man maas' onciestraft al doen mag, wat
hij wit.

-

BREVET, M. [Teint.] Spijziging, aanvul -

ling van de verfkuip oft verfbad. Donner un Br-,
of one regreire, de kuip spijzen, er zékere hoeveel-

$IIIOD.
heid stof fen bijvoegen, ter vervanging van die, welke
door de verwing worden weggenomen. Manier Ie
br-, liet kuipbad met de hand onderzoeken. Ouvrir
Ie br-, de kleur van 't bad onderzoeken door een
weinig van 't vocht uit te nemen. — [Mar.] , z. v. a.
CONNAISSEMENT. - BREVETS heette enen ook zekere
briefjes, figuren, gebeden, enz., die de kwakzalvers
of wonderdoctors ter geoézing van ziekten of ter
uitvoering van wonderlijke zaken uitreikten.
reveta e, m. [Teint.] Het mengen van een
loogzout met zwavelzure aluinaarde, om aluin
voort te brengen.
Brevetaire, m. Houder in. van een' vorstelijken qunstbrie f, in't algemeen een g e b a° e v e- te e r d e.
Ureve(e, e, adj. (en part. passé van breveter) Van een' gunstbrief, een uitvi.rdi.ngs- of ander
patent voorzien, gebreveteerd, geoctrooi:j e e r d: Un invers t ee r br -, [ne invention br -e. —
Ook als subst.: Un breveté, een gebreveteerde.
Brèveté, f. , Weleer gebruikt' voor BIIÈVETE
z. aid.
reveter, V. a. Een' gunstbrie f, een brevet vermenen. Se faire b- par le gouvernement, zich door
de regéring een octrooi o/ patent doen uitreiken.—
['Feint.] ]Jet mengsel van loogzout en zwavelzure
aluinaarde maken.
reveuux of Ihevaix, nn. [Pêcbe] Krabbenkaak, knee ftenhaak m., ijzeren haak om de krabben
en kreeften uit de rotsspleten te halen.
rèviaire, m. Brevier, get jb oek, gebédenformulierboek n. der roomsch katholijke geesteljken. Dire son br -, zijne getijden, gets- gebéden lezen.
(fig.) Corneille est son br -, Corneille is z jn lievelingsschrijver, hij leest altijd in_jCorneille. (Brow.) I1 sail
plus que son br -, hij is zoo dom niet, als hij lijkt,
hij kan meer dan brood eten.. Naamra van een kort
begrip der romeinsche wetten, in 't begin der Ode
eeuw op last van Alarik H. opgesteld, breviarium n.
— Bij Rabelais: flesch f. of flacon m. in den vorm
teun een dik boek.
rèviateur, m. Schrijver m. der pauselijke
brieven; — weleer: ambtenaar m. aan 't hof van
den griekschen keizer, die brieven schreef en ver
-talde,brviom.
Brévicande , adj. [H. n.] Kortstaartiq. —
Brévieaule, adj. [Bot.] Kortstengelig. -- rèvicorne, adj. [f-1:. n.] Jlet korte voelsprieten.. —
Jirévicientè, e, adj. [H. n.] Met korte tanden.
frévier, m. Volksnaam der groote roofvogels.
lirévi ore, adj. [Bot.] Kort van bloem. —
rèvii'oliè, e, adj. [Bot.] Kort van blad, kortbladerig. — B révipède, adj. [H. n.] Kortvoetig.
BRÉViPÈDES, m. pl. ltortvoeters, kortvoetige vogelen.
-- Brèvipefnne, adj. [I1. n.] Kortvleugelig. BREVIPENNES, m. pl..Kortvleuc eligen, vogels zonder slag-

pennen; insecten met korte vleugeldeksels. — .. rèvirostré, e, adj. [_ I. n.] Kortsnavelig. BREVIROSTRES, n. pl. Kortsnaveligen, kortbekken. — BBrèvistyle, adj. [Bot.] Kort van stijltje of stampertje.
révitè, f. [Gramm] Kortheid der klinkers en
lettergrepen, z. BRIEVETE.
Brèviusenle, adj. (verktw. van bref) Min of
meer kort, een weinig kort.
Breviventre, adj. [-11. n.] .Kortbuikig.
Brézole, f. [Cuffs.] Opstoofsel (ragotet) n., van
vleesch en gevogelte.
Bri of Dry, in. [Bot.] Bedekt bloeijende plant f.
van 't geslacht der messen, in talrijke soorten.
Bribe, f. Demp ni., groot stuk brood. — BalBES, f. pl. Overschot n. van den maaltijd, overgeschoten brokken m. pl.: On a, donné les bribes du
diner à un mendlant. — (fig. et fain.) Allerlei zaa.mgerdapte aanhalingen uit oude schrijvers; Ce pédant ne peut parler sans lacier quelques bribes
de latin ou de grec, die waanwijze kan niet spreken of hij eoe7 pt er latijnsche en grieksche brokken
bij uit.
-1- Briber, v. n. Bildelen, overgeschoten brokken
ophalen; — bijéabelais: gulzig eten, schrokken. -1 Briberesse , f. Béddelaarster, schooister f. -t Bribeur, nl. Bédelaar, schooijer m.
]Bribri, m. [11. n.] Volksnaam van den haagvlasvink m. (bruant de hale).
-

Brie, m., z. BRICK.

rie-á-brae, m. Alleen voorkomende in Mar-

eiand de bric -à-brae, oudroestkoop:er m., koopman
in oud ijzer. koper, oude schilderijen enz. —[Tech.]
Stroosplitter :n. (der stroohoedenmakers).

IlJrieelle, Bricette, f. [Hort.] Namen eerier

pruimensoort f.

Brick, Brie of Brig, in. [Mar.] Brik f.
bricole, f. ( Tech.] Haam n., borstriem m. (vary
een trekpaard) ; — riem om de glazen van een rij-'
tuig op en neêr te laten gaan. — [liftar.] Overwigt n.
(dat het vaartuig scheef doet liggen: Ce vaisseau
a trots ponts á beaucoup de. br- , die driedekker
heeft veel overwiet. — Terugsprong m., terugkaatsing f., b. v. van een kaatsbal tegen den wand; het
terugstuiten des biljartbals van den band af. Jouer
de bricole, op den terugstuit spelen, eerst op den
band spelen. Faire une bifile de br-, een' bal per
b r i c o 1 e, door a fstuiting van den band in den zak
stooten. Le boulet a frappé de bricole, de kanons
kogel heeft na den opsprong getroffen. — (fig.) Nietige uitvlurt, draaiere, : 11 a voulu me donner une
br-, hij heeft mij wat op den mouw willen spelden.
Je me débe de ses br -s, ik vertrouw zijne streken,
draa7?e7iVen niet; Jouer, user de br-, Waller qua
par br-s, slinksche wegen gaan, met draaierjen onsgaan. -ij DE BRICOLE, PAR BRWOLE, loc. adv. Zijlings, niet reatstreeks, met omwegen, met draailorijen. — BRICOLES,f. pl. Draagband, draagriem m.,
z. v. a. BRETELLES. — [Chas.] Soort van net ores
herten, hinden enz. te vangen. — [Pèche] Touwnet n. voor groote visschen; — fleur I. (Trendre
du brochet a la br -, snoek met levende vischje.
vangen.)
Bricoler, v. n. Doen terugspringen, op den
terugstuit spelen ('t zij in't kaats- of 't biljartspel);
eenen bal door a fstuiting van den band raken of mes ken, b r i c o l é r e n.— [Chas.] Regts en links can't
spoor evijken: Ce chien bricole sans cesse.---- [Man.]
Behendig tusschen de boonzen, struiken enz. heen loopen. Ce clhevai bricole bien.—S (fig.) Slinksche wegen
gaan, allerlei uitvlugten gebruiken, aarzelen: Cet
homme ne fait que br -, die man komt nooit regt voor
zijne zaak uit.— BR1COLER, v. a.: Br- le chemin, slingerend loopen, gelijk een beschonken mensch. — Mep.
heeft ook bricoler gebruikt van 't heen en weder werpen der te heet gebruikte spijs in den mond; alsmede
in den zin van beslapen: Br- une femme. — -J- SE BlIJCOLER, V. pr. Comment diable est -ce done que cela
se bricole, hoe drommel gaat dat toch in zijn werk?
Bricolier, m. Paard m., dat bij een ander naast
den boom is voorgespannen, zijpaard it
Brieolles, f. pl. [Pêcbe] , z. onder BRICOLE..
]- Bricon, m. Vlegel, bengel, deugniet m.
B rieoteaux , m. pl. [Tech.] Tellevers-latten f,
pl., treden n. p1. van'tweefgetouw.
Brieunie, m. [Bot.] , z. v. a. ARMOISE.
Bride, f. Toom, teugel, breidel m. (hoofdstel,
gebit en leisels); ook alleen voor: leisel n., leireep f.
l%Iettre la br- a un cheval, eenpaard optoomen, het
den toom aandoen; Tenir la br- haute, courte, den
teugel hoog, kort houden; Tendre la br-. den teugel
strak houden; Làcher, .Donner, Rendre la br-, den
teugel slap houden, vieren; Courir à toute br -, á br
spoorslags, met lossen teugel en zoo hard-abtue,
als 't paard loopen kan rijden. Ce cheval a rompu sa
bride, dat paard heeft zijn leisel gebroken, aan stukken eetrokken; Mener un cheval par la br -, een
paard bij 't leisel, bij den toom leiden.— [Man.] Main,
Point de la br -, linker hand des ruiters; Gotiter la
br-, aan 't gebit gewoon raken; Ce cheval boil la Prof Ie mors, het mondstuk of 't gebit zit dat paard te
hoog, te veel vóór in den mond. -- (leg.) Tenir qn. en
br -, iemand in toom houden. Cette forteresse, vette
armee tient 1'ennemi en br- die sterkte, dat leger
houdt den vijand in toom, in bedwang. Tenirla bride
haute (courte) a qII., iemand den teugel kort houden,
hem scherp in toom houden. Lacher la br- à qn.,
iemand den vrijen teugel geven; Lacher la br- à ses
passions, aan zijne driften bot vieren. Laisser, Mettre la br- sur le cou a qn., iemand aan zich zelven
overlaten, hem volle vrijheid van handelen geven.
Aller br- en main, br- abattue dans une allaire, in
eene zaak behoedzaam, hoogst onbezonnen te werk
gaan. Courir it br- abattue apres les plaisirs, à sa
ruine, à sa perte, met lossen teugel, blindelings de
vermaken najagen, in zijn verderf, naar zijn' ondergang loopen. Il a plus besoin de br- que d'éperon.
h?, heeft meer den toom dan de sporen noodig : hei
moet meer tegengehouden dan aangespoord worden.
Br-s a veaux , -zotte redenéringen, spalle praat;
sprookjes, knapseilen, uijen. (Deze laatste uitdrukking veroudert.) (Prov.) a cheval donné on ne re-
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garde pas la br -, een gegeven paard moet men niet
in den mond zien. — [Tech.] Trens f. van een knoopsat; — hartje n. aan eene hemdsopening; — band,
keelband, oorband m. aan een mutsje, een vrouwen
lis f., bloemnaad m. aan kant; — oor n.-hoednz.;—
eener klok; — ijzeren band m. om de geschutvormen,
om een stuk hout, ten einde het barsten of scheurep.
te beletten ; — klemhaak m. der timmerlieden ; —
plaat f. van den protsketting aan 't affuit;-plaat der
tangarmen; — stang f., gedeelte der slotplaat van
een geweer; — gevallen maas f. in 't weefsel van
eene kous. — [Chir.] Perkarnentvezels m. pl., in
eene geschoten wond, eene verzwering. — [Mar.]
Groote kram f. , die de kiel met den achtersteven
verbindt.
Bridé, e, adj. (en part. passé van brider) Getoomd, opgetoomd;— beteugeld, bedwongen. — Olson
bridé, jonge gans f., wie men eene pen door de openingen van den bovensnavel heeft gestoken, om haar
te beletten door de heggen in de tuinen te komen.
(fig.) Dom, onnoozel mensch, wiep men alles kan wijs
maken, uilskuiken n. — Bridé 3 in. [H. n.] Gestreepte klipvisch , gestreepte brasem , gestreepte
hoarnvisch m. en andere met strepen geteekenele
visschen.
Brider, v a. Toomen, optoomen; Br- on ereval,
un ane, een paard, een' ezel enz. den toom aandoen.
Ook zonder voorwerp: Bridez, it faut partir, toom
op, wij moeten vertrekken. — Te naauw aanhalen,
knellen (van keelbanden, kleedingstukken). — ( fig.)
!l'eé'rhouden,' bedwingen, beteugelen, breidelen, in
bedwang houden.— (fig. et fam.) Br- Ie nez a qn. avec
un fouet, iemand met eene zweep dwars over 't aan
slaan. Br- qn . par on contract, iemand door-gezit
de voorwaarden van een verdrag aan banden leggen.
- (Prov.)

Br- la bécasse; La bécasse est bridée, z.

BECASSE. Brider an hue, un cheval par la queue,
z. hNE. Chacun bridera sa bête, elk zal doen wat

hem lust. — Br- la potence, bij 't ringsteken niet den
ring maar 't hout, waaraan die hangt, raken. —
[Cuis.] Br- une volaille, een vogel oppinnen, opbinden. — [Mil.] Br- une forteresse , eene vesting
insluiten. Br- one vide p ar une citadelle, eene stad
door Bene citadel in bedwang houden.— [ 1~ aug,.] Brles serres dun oiseau, aan elke ;pand (d. i. aan
elken poot) van den valk eene klaauw vastbinden
(opdat hij zijne prooi niet verscheure). — [Mar.]
Kruisen, knijpen, een' knijper opzetten. Br- l'ancre,
het anker bekleeden. Br- une ancre, een anker op
het boord sjorren. Br- deux cordages, twee parallel
sjorringen door eene dwarssjorring meer stijfte geven.
[Pêche Br- on filet, de randen van een net aanhalen (opdat de mazen in denzelfden stand bleven). —
[Tech.] Br- les cloches, de klepels der klokken vastzetten (om alleen de hamers te doen werken). Brune pierre, het touw van een windas om een' steen
slaan (ten einde dien op te ligten) Br- l'aiguille, de
holte aan 't oog eeneg naald maken. SE BRIDER,
v. pr. Zich betoomen. — [ Man.] Ce cheval se bride
Bien, dat paard houdt den kop goed.
Bridier, m. Toommaker m. -- Ook als adj. Un
—

ouvrier bridier.
Bridoir , m. Kindoek,, kinband m. aan vrouI%IENTONNIERE.
Brid'oison, m. (fam.) Zotskap m. en f., uils-

wenhulsels; --z.

kuiken n.
Bridole, f. [Mar.] Kleine toestel om zekere boei planken te buigen en op de zijden van het schip te
voegen; sjorhout n., knijper, ketting m.
Bridon , m. [Tech.] Trens f. , ligte toomt met
gebroken bit zonder stengen. — Kindoek m. aan een'
nonnesluijer.
Brichire, f. [Mar.] Kruising, kruissjorring f.,
kruisbindsel n.
Brie, f. [Tech.] Bakkersbraak f. om het deeg te
kneden, deegklopper m. der pastijbakkers, vermicelli- bereiders enz.
Brie, m. [Econ.] Briesche kaas f.
Brié, é, :adj. (en part. passé van brier) [Tech.]
Gebraakt, geklopt:. De la pate bride, gebraakt, geklopt deeg.
Brief, iéve, adj. [Prat.] Kort, beknopt, kort
,spoedig. Briève description , narration,-duren;
korte beschrijving, kort verhaal. Briève sentence,
spoedig uitgesproken vonnis. Il fut ajourné á trois
briefs jours, hij werd gedaagd om uiterlijk binnen
drie dagen te verschijnen. Its en ont fait bonne et
briève justice, zij hebben in de zaak kort 'en goed i

regt gesproken. —t BRIEF, BRIEUX, M. [Mar.] Verlo fyeas m. tot afreis; z. 'ook BREF.
Brier , v. a. [Tech.] Braken, het deeg met de
braak kneden.

Brieux, m. [Mar.] , z. BRIEF.
Brièvennent, ad v. Korteek, kort, met weinig

woorden.

Brièveté, f. Kortheid f., korte duur m. La br du temps, de la vie, de kortheid des tijds, des levens. La br- du style, de beknoptí',eid f. van den stil.
Biifaud , : rifa nt , m. (pop.) Gulzigaard,

vreetzak nl., slecht opgevoed kind n.
Brifander, v. a. [Tech.] De wol voor de eerste
maal kammen.
B rifaut, m. [Chas.] Jagthond m. = Brifaut!

(als kreet van aanmoediging) Wakker! opgepast! -

z. ook BRIFAUD.
Brife, f. [icon.] Verdubbelde eetlust m. der zijde -

wormen, eenige dagen voor zij hunne tonnetjes maken af beginnen te vervellen. —(pop.) Romp m. brood.
S Brifer, v. a. (fam.) Gulzig eten (boufier). —
(fam.) Verfrommelen, verkreukelen, verfomfooijen.
Brifeur , m. , -euse , f. (fam.) Gulzigaard,
slokop, vraat, gulzig eter m., gulzige eetster f.
ij Brifn,II, m., z. v. a. BRIFAUD.

Brifidlun o, f. [ l lort.] Naam eener perensoort f_
-

Brifler, rn. [Tech.] Reep lood op den nok van

een dak, noklood n.

Brig, m. [Mar.] , z. BRICK.

Brigatde, f. [i/lil.] Groote legerafdeeling f., uit
verscheidene bataillons voetvolk en escadrons ruitereg
bestaande, nu doorgaans een corps of afdeeling van
twee regimenten, br i g a d e f. Général de br-, veldheer van zulk eene legeece fd eeling, b r i g a d e- g en er a a 1 m.— Br- de gen-darmes, schaar f. politie -ruiters. — [Mar.] Schaar werklieden, kanonniers, tot
den arbeid in eene haven. Sloep-, boothaak m. — Brde sureté, veiligheidswacht, nachtronde f. — (fig. et
fam.) Menigte f., groot gezelschap n.
Brigadier , m. weleer: Hoofdofficier m., in
rang tusschen den veldmaarschalk en den kolonel.;
— nu onderofficier bij de ruiter, in rang overeen
korporaal bij 't voetvolk, wacht--komendt
meester, brigadier m. Br- de gendarmerie, onderofficier van eene brigade politie- ruiters. —[Mar.]
B- de bateau, voorman in de sloep.— [II. n.] Brigadier m., een visch der Molukken.
Brigand, m. Boover, straatroover, struikroover, strooper, dief m. Troupe, Bande de br-s, rooverbende f. — Knévelaar, afzetter, woekeraar, bloed
soldatenbende f. zonder eenige krjgs--zuigerm.;
tucht; — troep m. slecht volk, roofgespuis n. —
Weleer in Frankrijk ook een ligtgewapend soldaat,
die eene brigandine, eene soort van harnas, pantserhemd af malienkolder droeg...
Brigandage, m. Booverj, straat-, struik
-rovej,distpf.;—knévelarij,ztterij, afpersing f., geweld, onregt n., waardoor een
landsbeambte den burger drukt.
Jiri ;endeen, in. (verklw. van brigand) (fam.)
Oneerlijk zaakwaarnemer, bedrsegelijk praktizijn m.
Brigander, v. n. Stroppen, rooven, plunderen, stelen, straatrooverij drijven. Il na fait que
brigander toute sa vie, hij heeft zijn leven lang niets
gedaan dan afzetten, stelen.
Brigandine of Brngue, f. [Mil.], z. onder

BRIGAND.
Brigantin, m. [Mar.] Galeivormig schip met

laag boord, één verdek en één' of twee masten, getuigd als eene brik; snelschip, ligt vracht- of oorlog
brigantijn m. — Soort van draagbaar-schipn.,
veldbed n.
Brigantine, f. [Mar.] Klein vaartuig n., in de
Mliddellandsche zee in gebruik. — Groote bezaan f.,.
soort van latijnsch zeil n. op brikken en brigantijns.
Brigaut, m. [Corn.] , z. BRIGOT.
Brine, m. [H. n.] , z. v. a. BAR.
Brignole, f. [Corn.] Pruim f. van Brignole in

Provence.
Brignon of Brugnon, m. [Hort.] Soort van
perzik, bloedperzik f. ; — ook eene perensoort.
rigot of Brigaut, m. Soort van dik brandhout in 't departement der Seine.
Brigue, f. IJverig aanhouden, ernstig pogen n.
ter verkr2!ging van een' post, ambt enz. door middel van invloedhebbende personen, bekuiping, kuiperj f. Faire une br-, des br -s, met behulp zijner
vrienden of creacturen naar Gene bediening, een' past

BRIQTTh
dingen. A force de br-s, ii a obtenu cette place, door
kuiperijen heeft hij dien post gekregen. - Partij,
zamenspanninfJ f., kabaal n.: Toutes les Pr-s se
réunirent all sa faveur, alle partijen vereenigdem
zich te zijnen gunste.
Brigné, e, adj. (en part. passé van biiguer)
Une charge br -c, een belmuipte, door kuiperijen verkregen post m.
Brigrer, v. a. Door gunst van anderen, door
inwerking van vrienden, door kuiperijen zoeken te
verkrijgen; ijverig aanhouden, najagen, met drift
naar iets staan, brigudren: Ii brigue de hauts emplois, hij zoekt door kuiperij hooge bedieningen te
verkrijgen. Les uris mériteiit les recompenses, les
autres les briguent, de eenen verdienen de beloovingen, de anderenpogenze door ooskooping of kui
perj meester te worden. us brîguaient a l'envi
sari alliance, zij dongen one strijd naar zijn bondge
nootschap. Je hi'igue l'lionneur de vous servir, ik
sla ijverig naar de eer om u le dienen. - ( fig.)
Br- des blessures, 't gevaar in den avond loopen.
S Brigue4lr, m. Bekuiper, bejager, gunst- of
lofbejaqer, omkooper; - dinger, mededinger in.:
Que de br-s pour vette charge! Wat al ijve'roars
om dien post! Rien ne me choque plus quo ces br -s
d'éloges, niets ergert mij meer dan die lofbçjagers.
Jirijeau, in. [Agric.] Mengsel van boonen,
erwten, tarwe, rogge enz. , uitgezaaid tot voeder,
voederzaad in.
Brillamment, ads. Op schitterende, glansrijke, roeosrjke wijze: Ii sen est acquitté Pr-, hij
heeft er zich met glans van gekweten.
Brillaiit, e, adj. Blinkend, schitterend, gunsterend, flikkerend, glansrkjk, iaisterrjjk;—(fig.) levendig, vol geest; vlug, vrolijk, wakker, lustig; schoon,
fraai, heerlijk. Un diamant fort Pr-, een sterk schit
terende diamant; Des. yeu x bi -s, flonkerende oogen;
Une couleur br-c, eene blinkende, heldere kleur; Une
fête br-c, een luisterrijk feest. Une voix br-c, eens
heldere, aangename stein; Une musique br-c, eens
levendige, v l ugge muzfjk. Une pensée In-c, eene geestige, scherpzinnige gedachte. Un style Pr-, een heerlijke stijl. Qua j'aime a nie livrer lv tes songes br -s,
hoe gaarne geef ik mij aan uwe liefelijke begooche
hagen over! Une santé br -c, eens uitmuntende ge-

-

-

-

zondheid.

BRiLLANT, in .

Glans, luister m., schittering,

schoonheid f.: Ce diamant a plus de br- que l'autre,
deze diamant heeft sneer glans dan gene. - ( fig.)
II y a lu Pr- dans ce poème, dans ce discours, er
zijn schitterende plaatsen, uitstekende schoonheden,
verrassende beelden in dat dichtstuk, die redevoering. Faux br -s, (sip.) valsche diamanten, onechte
edelsteenen; (fig.) vernuftige maar onjuiste denkbeelden, blinkend maar valsch vernuft. Cet homme
a plus de br- que de solide, die man heeft meer
schitterends dan dégeljks, meer verbeelding en geest
elan grondig oordeel. -- [Tech.] Edelgesteente,
n t, diamant,
a i.nzals deze laatste zoodanig
b r i 11
geslepen is, dat zijn bovenste deel een vlak (tafel)
heeft, dat door vele ruitswijs geslepen zijvlakken
(facetten) omgeven is. - [ Cum.] Eigenaardige
çfians der metalen, inetaolglbns. in. - [ Jeu] Harten
zes (in 't pachtspel, jeu de ferme, zeker kaartspel).
Bri ll anté, e, adj. (en part. passel van brillanter): Diamant br-, met facetten geslepen diamant. (fig.) Style br-, gezochte, hoogdravende stijl;
Ouvrage br-, werk vol ,valsch vernuft. Ii y a loin
des pensees brillantées aux pensbes brillantes, er
is een groot onderscheid tusschen vaisch en echt
vernuft.
Bri ll anter, v. a. [Lapid.] Diamanten tot brillanten slejpen. - ( flg.) Br- son style, zijn' stijl met
gezochte sieraden, met meer schitterende das dégeljke denkbeelden, beladen. Sc BRILLANTER, v. pr.
(fig.) Zich doen blinken of schitteren.
Brillantine, f. Soort van zijdestof t. - Ook
adj.: Fleur br-, glansbloem t.
Br il ler, v. n. Blinken, glinsteren, schitteren,
clans geven, glanzen, vonkelen, flonkeren: Le soleil
Prille et brillera toujours, de zon schittert en zat
(Elt()d schitteren. Les étoiles brillent, de sterren
vonkelen, glinsteren. Ses yeux brillent dun vif
éclat, zijne (hare) oogen flonkeren inst helderen
glans. (fig.) Zich vertoonen, prijken; - de aandgcht, de b'ikken trekken; bewonderingopwekken;
uitmunten: La joie, La colère Prille dans ses regarde, de vreugde, de gramschap straaithein uit de
,

-

ERIN.

-

oogen. Les lames brillaient dans see yeux, da
tranen vertoonden zich, parelden in zijne (hare)
oogen. Ces fleurs brillent par leut's belles couleurs,
die bloemen prijken, trekken ieders blikken, streelers
't oog door hare schoone kleuren. Sa gloire brille
dans tout l'univers, zijn roem schittert, wekt de bewondering der gansche wereld. Cette femme est
possédée de Ia manic de briller, die vrouw is er op
verzot om uit te blinken, wil or allerlei middelers
de blikken tot zich trekken Cbaqiie peuple, a son
tour, a bri ll é cur la terre, ieder volk, op zijne beurt,
heeft OJ) de aarde uitgemunt, den voorrang gehad.
Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier,

menigeen munt uit in den tweeden rang (in eens
mindere, lagere waardigheid) , die in den eerste niet
opgemerkt wordt of niets beteekent. [Chas.] Cat
épagneul brille dans une plaine, die patrijshond
snu/felt voortre/J'eljk eens vlakte door. - BRILLE1I,
V. a. [Cbass.] Bij fakkellicht op vogelsjaqt maken:
Br- des alouettes , leeuwerikken bij fakkellicht
vangen.
Brillonet of Deini-brillant, in. Halve brillant, slechts van hovers niet facetten geslepen diamant in.
S Bri ll oter, V. n. (fans.) Flaauw en in eens
beperkte sfeer schitteren of uitblinken; - een weinig licht geven, weinig glans hebben (van een licht,
eene bloem). - SE BRILLOTER, v. pr. Zich een weinig aanzien, luister geven.
Biimbale of Briiigteba1le , 1. [Tech.]
Pompzwengel in .
Brinihaler, v. a. (fain.) Heen en weder hewsgen, schudden, slingeren, inz. gebruikt van de klokken, als men ze lang en tot vervétens toe luidt: On
na fait que br- foute la nuit, men heeft den gorsschen nacht gebombaind. - (fig
m
.) Br- an., ieand
beet hebben, door hem nutteloos heen en weds le
laten loopen.
Briiiîballler, in., of Briaiibelle, f., z. V. a.
AIRELLE. .
Brimboi'ion, m. Beuzeling, kleinigheid, sitetigheid, vodderij t.

± Brirnboter, V. si. (pop.) Prévelen, tusschen

de tanden mompelen.

Briiné, e, adj. [Hort.] Doos- de zon gevlekt

(van druiven).

Brui, in. [Bot.] Scheutje, halmpje n. Brin d'heebe, grasscheutje, spiertje n. --- Loot, spruit, tw'(lg t.,
jonge tak ni.; - hij uitbreiding elk klein gedeelte
van zekere lange en dunne voorwerpen: Un lain
de paille, de til, de soie, een stroohalmpje, een
eindje garen, naaizijde. II na que quelques brins
de cheveux sur Ia tête, hij heeft slechts eenige dunne
haartjes meer op 't hoofd. - 'lam. ) Ces pauvres
gons Wont pas on brin de paulo pour se voucher,
,die arme inensctien hebben geen strootje inn op te
le(Igen. Ii na pas un brin de bois pour se chau ffer,
hij heeft geen' splinter hout om zich te verwarmen.
et fam.) II a pour dle un petit brin d'amour,
hij heeft voor haar een vonkje liefde. Ne t'attends
pas que je table un seal brin, verwacht niet dat
ik u in 't allerminste helpen zal. Ii ny en a brin,
er is niet het geringste, geen sikkepitje van voorhanden. Jai un brin d'espérancc, ik heb eene zeer
flaauwe hoop. - [Bot.] Arbre de brin, uit zaad
voortgekomen boomstam in. Un beau brin de chéne,
de bêtre, een schoone, ' s-egte, eiken-, beukenstam. II
a fall un beau brin de bois pour faire vette poutre,
tot dien balk werd een schoone stam gevorderd. Bois
de brin, hout uit éénen stam, stamhout (niet gezaagd
of gekloofd) : Tout ce comble est de bois de brin,
die gansche nok is van qeheele boomstammen. [Mar.] Mât dun brin, mast uit één stuk. - Premier brin, het beste gedeelte (van de hennep, hot
vlas enz.). Second brin, de tweede soort. - Bois
d'estoc, springstok, pols in. (aan weérszfjden beslagen; doch in dien zin verouderd); - [Any. mil.]
halve Piek of lans, kortgesteelde werpspies f. - (fig.)
C'est un beau brin d'hotnme, de femme, 't is een
knap slag van eenen man, eens vrouw, een klosige, welgemaakte man, vrouw. - [Tech.]
lee, rjz
Ii avail Un beau brin de plume sur son chapeau,
hij had eens mooije struisveder op den hoed. - Les
brins dun éventail, de beentjes van een' waajjer.
Maîtres brins, de twee zijbeenen van een' waaljer, tusschen welke de dunnere worden aangebragt.
- [Corn.] Soort van lijnwaad in. uit Champagne.
- [1 I. n.] Brin-hlnnc, witstaartje U., soort vers
4o
-

-
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BRINASSE

-

kolibri. Brinbleu, ,mexicaansche blaauwspec1t m.
- BuNS, 111. p1. [Econ.] De langste en beste liennepvézelen. - BuN a ERIN, lee. an. Het eene
halmpje, grasje, haartje enz. vóór en 't andere na:
Arraclier le erin dun eheval brin a brin, de haren
van een paard een voor een uittrekken.
Brinasse, t. [Com] Tweede of mindere soort
van werk n. (voor de scheepsnaden).
Brinbasse, t. [Bot.] Mirtenbezie t. - Brin
basser, in., myrtenbezieboorn (airelle).
S Brinde, 1. (faïm.) Gezondheid t. , t o a s t m.
- (Pros.) Etre dans les 1r-s, dronken zijn.
Brindille, f. [Bot.] Kleine, krom gewassen
twijg t.
1 Bringe, in. Borstel, schuijer m. - Bringer, V. 0. Borstelen, afborstelen, afsclzuijeren.
Briiigue, m. [Mar.] Klein, misvormd, onooge
n. (pop.) Grande br-, groote, magere-lijkpard
vrouw f. -- vr BRIINGUES, bc. cdv. Stuksgewijs,
in, wanorde.
-

BRISER*

Brisé, e, adj. (en part. passé van briser) Gebroken, verbrijzeld: Vase, verre be-, gebroken vaas,
glas. - Gevouwen, zaaingeslagen: Porte br-e,
vouwdeur, dubbele deur t. Anne br-a, Compas br-,
ei, passer, die zich laat zamenslaan of toevouwen,
vouw-el, vouwpasser. - [Arch.] Comh1ebr-, gebroken dak. - [Pods.] Rime br-e, gebroken rjm.
[Gray.] Tailles hr-es, afgebroken, afgezette strepen.
[Cord.] Foime br -e, gebroken leest. - (fig.) Coeur
br-, gebroken, verslagen hart. Etre hr- de fatigue,
uitgeput van vermoeijenis zijn. 11 se sent tout Prde son dernier needs de fi èvre, hij voelt zich als
uit elkander, als geradbraakt door zijn' laatsten
koortsaanval. - [Bias.] Chevron Pr-, gebroken
keper. [Mar.] Mantelet brisé, dubbele valpoort.
Vaisseau hrisé, schip, dat aan den grond stuk gestooten is.
Biise-eon, m. (faiii.), Z. cAssE-cOn.

con-

Brisées, f.pl. [Chassej Takken in. p1., die eenjager van de boomen breekt en op zfjnpad strooit, om liet
te herkennen. - (fig.) Suivre les Pr- de qn., iemands
voorbeeld navolgen, in iemands voetstappen treden.
Aller, Courir sur les Pr- de qn., iemands mëdedinger zijn, hem in 't vaarwater komen, hen's den
voorrang zoeken af te winnen. Reprendre ses hi-,
Revenir sur ses Pr-, zijne oude zaken, zijne opgegeven voornemens weder opvatten.
Brise-glaee, m. IJsbreker, ijsbeer m., om de
ijsschotsen af te weren. (Plur. Des brise-glace).

Briotte, t. [Bot.] Fluweelklaproos t.
Briqnaillons, m. p1. Puin n. van metselstee-

Bi-iseinent, in. Het breken inz. der golven,

Jftiiiguebale, t., Z. B1IIMBALE.
i
9 t. [Hart.] Naam eenerperziksoort.
Brinthe, m. [H. n.], z. V. a. JIEIINACHE (vogel).
Mrio5he, t. [Cuis.] Tulband, boterkoek rn. -

(fig.) Onhandigheid, lompheid F., domme streek m.

Briolne, t., Z. COTJLEUVREE.
ItriOn, m. [Bot.] Eikenmos, koraalmos n. {Mar.] Voorsteven-knie 1.
Brione, Bryone coulenvrée, f, z.

LEUVfIEE.

ven, baksteenstukken n. p1.; stukken van metsel
-sten
voor gietvormen.
Briqsie, t. Gebakken steen', baksteen, klinker,
klinkeisteen m. Br- crue, in de zon gedroogde of
gebakken steen; Br- cuite, in den oven gebakken
steen. Br-s de liaison, bindsteenen. Br-s de champ,
regtop gezette steenen (ter bestrating) . Br- volante, drijvende baksteen. - ( fig.) Br- d'étain, bloktin n.; Br- de saxon, stuk zeep.
Briquet, m. Vuurstaal, vuurslag n. Battre le
Br-, vuur slaan. - Bij uitbreiding: elk werktuig
om vuur te maken: Br- is piston of pneumatique,
percussie-, luclitdrukkingsvuurtuig: Br- phosphori
que, phosphor-vuurtuig n. - [Mil.] Korte, kromme
sabel m. der infanterie. - [H. n.] Dashondje n.
Briquetage, m. Metselwerk n. van boksteenen.
- Als baksteenwerk geschilderde muur m.
Briqneté , e, adj. (en part. passé van briqueter) Baksteeasgewijs beschilderd:' - baksteenkleurig, rood, dat eenigzil?s naar 't gele zweemt. [Méd.] Urine br-e, baksteenkleurigepis t.
Biiqueter, v. a. Gebakken steenen met eerw
nabootsen; - met baksteenen bestraten.
Briqiteterie, t. Steenbakkerij, steenplaats t.,
steen -,-tigckeloven m. - 1 let steenbakkersberoep,
het steenbakken.
Briqueteur, m. [Tech.] Steenbaas m., eerste
werkman, bestuurder van eene steenbakkerij.
Briqiietier, m. Steenbakker; baksteenhande
-lar
m.
Briquette, t. Stukken brandstof van kolengruis en klei, van turf en run.
Buis, m. [Prat.] Braak, gewelddadige opbreking f. van een zegel, van eene gesloten deur. Brie
de scellé, zegel-verbreking; Bris de prison, uitbraak,
kerker-opbreking; Brie de ban, verbreking der uitbanning; Bris de marché, inbreuk t. op 't vrije
marktregt. - [Mar.] Schipbreuk t. Bris de vaisseaux,
wrakken, stukken en brokken van eenvergaan schip.
Droit de bris et de naufrage, strandregt n. [Bias.] Gebroken venster- of deurbanden m. p1.
Brisable, adj. Breekbaar.
Bilsant, m. [Mar.] Blinde klip, rots t., die
zich tot aan de oppervlakte des waters verheft; ghlfbreker m., ter beveiliging tegen den aanslag der
baren. - BRISANTS, m. p1. Branding, neer t.
-

Briseanibille, t., Z. BIUTSQUEMBILLE.
Briseati, ni'. Zeker kaartspel, soort van pi-

ketten.

Brise, t. [Mar.] Koeltje, luchtje, bries t., gematigde wind, een op zekere tijden waaijende zee-

wind m. Br- de mer, Br- de large of Br- de marine,
zeewind in.; Br- de terre of Br- terrestre, landwind.
Br- carahinée, zeng m. Forte Price, harde, frisse/is
koelte t., sterke, stormachtige (periodieke) zeewind.

- [Tech.] Draaibalk m., wip t.

Brise-linage, m., Z. 100NOCLASTE.
Brise-iiiariage, m., Z. CASSE-MA1OIAGE.

der ijsschotsen, tegen een of ander voorwerp. (fig.) Br de coeur, verbrijzeling t. des harten, innige
droefheid t. over zijne zouden.

Brise-niotte, in. [Agric.] Rolbiokn. - [H. n.j
K/itborstje witkeeltje ii. (traquet motteux) . (Plur.
Des brise-mottes).
'
Brise-niur, en. [Mil.] Muurbreker m., naam

van eene oude geschutsoort (Ook réveil-matin geheeten). (Plur. Des brise-murs).
Brise -os, in. [Bot.] Beengras n., witte grasbloem t. - [H. n.] Zeearend, vischarend, beenbreker. (Plur. Des brise -os).
Bi ise-pierre, in. [Chir.] Steenbreker m.,
werktuig, om den steen in de blaas te verbrijzelen.
(Plur. Des brise-pierre).
Briser, v. a. Breken, verbreken, verbrijzelen„
aan stukken slaan of werpen: Br- un verre, un
miroir, een glas, een' spiegel breken; Br- les portes,
les tenêtres, de deuren, de vensters inslaan; Br- en
mille pièces, verbrijzelen. Le coup de canon lui
brisa Ja jambe, 't kanonschot vermorzelde zijn
been. Br- les mottes dun champ labouré, dv klusten van een beploegd land klein maken, eggen. -

(fig.) Ces peuples ant brisé leurs tars, leurs chaines ,
leur jong, die volkeren hebben hunne ketens, hunne
boeijen, kun juk verbroken, hebben zich van de

dwingeland(j bevrijd. Cet amant a brisé ses chalnes,
die minnaar heeft zich van zijne hartstogt losgemaakt. Cette nouvelle lui a brisé le coeur, die
tijding heeft zijn hart gebroken, heeft hem diep geschokt. - (Pray.) Br- avec qn., de vriendschap
met iemand breken; (f(tin.) Brisons lá dessus
laat ons daarvan niet meer spreken, laat ons daar
een speldje bij steken. - Vermoeijen, afmatten, de
leden breken: Les cahots de is voiture me brisè

rent, de schokken van 't rijtuig maakten mij uit
elkander. Votre bavardage me heisa les bras, uw
onophoudelijk gesnap breekt mij 'thoofd. —[Tech.]
Br- le chanvre, le un , den hennep, het vlas braken.
'Br- Ia lame, de wol kaarden. - BRISER, C. ii. Breken, zich vérbrjzelen; ook branden (van de zee
gesproken). Le vaisseau alla Pr- contre un écueil,
liet schip werd tegen eene rots verbrjzeld. La lame
brise cur la côte, de baar breekt tegen de kust. [Chas.] Br- bas, de takken der boomen afbreken
eel ze op het spoor van 't wild werpen; Br- Pant,
(Ie takken knokken en ze ter nianshoogte laten hangen. - [Bias.] Een bijteeken op een schild aanbrengen, om de jongere familie-takken van den oudsten
te kunnen onderscheiden. - SE BRISER, v. pr. Zich
verbrjzelen, verbroken worden, breken: La pomm
lame, le verre, se Price tacilement, porselein, glas,
breekt ligt. Son navire se brisa contre les roches,
zijn schip werd tegen de rotsen verbrijzeld. (fig.)
Tous leurs efforts vinrent se Pr- contre eet obsta

cie, al hunne pogingen leden schipbreuk, waren

ERISERAISON
vruchteloos, tegen dien hinderpaal. Les bataillons
se brisèrent, de bataillons werden gebroken, verdeeld, in wanorde gebragt. A cette pen see mon coeur
se brise, tij die gedachte breekt mij het hart. -

[Pilys.] Les rayons lurnineux se brisent en passant

1'un milieu dans un autre, de lichtstralen breken
(worden gebroken) tij den overgang van de eene
middenstof in de andere. - [ Tech.] Zich laten zasnenvouwen, toeslaan: Des fauteuils, des bois de
lit, des portes qui se brisent. - (Pray.) Tant va
Ja cruche a l'eau, qua in fin elle se brise, de
kruik gaat zoo lang te water, tot zij breekt.
Brise-raison, m. ([am.) Prater, babbelaar,
die altijd praat zonder rede, slot, noch zamenhang.
(Plur. Des brise-raison.)
S Brise-scellé, rn. Zegelschender; inbreker,
dief m. (Plur. Des brise-scellés.)
Brise4out, m. J)reekal 111, onhandig mensch,
die alles breekt. (Plur. Des brise-tout.)
Uriseur, In. Breker m. liet woord wordt zelden
gebruikt dan in: Bi- dirnage, beeldstorrner; z. ico1NOCLASTE. - [ Sal.] Br- de se ] , zoutstamper m., orbeider, die de zoutklompen in stukken stoot.
Brisense, f. [Tech.] Kaarde 1. voor 't wolbreken.
Biinevent, iTO. [Jard.] Heining t., beschutsel
windscherm n. (Plur. Des brise-vent.)
Brisis, nu. [Archit.] 1-lock ni. van eene nok,
van een gebroken dak.
Urlsoh, rn [Tech.] ['las-, hennipbraak f.
1;-is 0 ii (Feiz- ) 9 Z. caisoc.

Brisqise , f. Zeker kaartspel n.; - de troefkaart t. in dat spel; - ook de tienen en azen van elke
kleur in dat zei/de spel.
Brisse, Bi-issis m. [Fl. n.] Soort van zeeegel;
- zeker zee-ei IL, plantdier.
Brissoible of Brbssite, in. Versteende zeegel m. Als adj.: Zeeiqelvorinig.
Beisisre, 1•. Breuk f., berst, knak, knik m.;
plaats waar de deden van sommige toeslaande voorwerpen door scharnieren zamenliangen. [Fortif.]
Soort van gordijn, om de zijde van een bolwerk te
dekken. - [Bias.] Bijgevoegd stuk in het wapen van
jongste zonen of bastaards. - [Mar.] Zeker gedeelte
van den mast. ]B ritauiiqie, adj. Britse h, engelsch.
]Brize, f. [Bot.] Trilgras; Z. V. a. AMOURETTE.
Brioiianeie, f. Waarzeggerij uit droomen f.;
droomuitlegkunde t.
Brizrnnaneieu, m., -iie, t. Droornuitlegqer
ei , -legster t. —Als adj.: wat tot de droornuitleggerij betrekking heeft: Science br-ne, de wetenschap
der droomverklaring.
B ross, m. (lees Pro, doch voor een' klinker, als
ook in. veezen brok) [Tech.] Grote houten wijnkan, doorgaans 7 of liters houdende, groote wijnkan, flapkan, but t,, ook: de inhoud van zulk eene
kan: II boirait an Proc de yin. - (fans.) de Proc en
bouclie (inplaats van de broche en bouche), bc. ode.
Van het spit in den mond, heet uit de pan. - De
brie et de I,roc, lee. adv. Zoo goed en zoo kwaad als 't
gaat: Ii sest composé de brie et de broc une jolie
fortune, hij heeft langs allerlei wegen, met regt en
onregt, een aardig vermogen bijeen gebragt.
Brocadel, iii . (woord van Montaigne), z. v. a.
JI1IOCAOD.

Broeai lle, 1. Uitgeworpen straatkeijen m.pl.,
tot onderhoud der wegen gebruikt.
Brocantage, m. Handel m. in rariteiten.
Brocante, f. Stank m. met aangehangen koopwaren. SCest de la Pr-, un ouvrage de Pr-, 't
is slecht gemaakt werk, broddelwerk n.
Brocanter ,, v. a. In rariteiten (schilderijen,
bronzen, medailles enz.) handelen.
Broeaiiteiir, m. Handelaar rn. in schilderijen
en andere rariteiten.
Broeard, rn. (fam.) Schirnpwoord n., bittere
scherts f., steek, streek m.— [H. n.] Jonge reebok m.
-

(z. BaOQUAIIT.)

Brocaider, v. a. (fam.) Met schimp bejégenen
schampere woorden toeduwen scherpe zetten geven: Bi- le tiers et Ie quart, op ieder een wat te
zeggen hebben. - SE IJROCARDER, v. pr. Elkander
seJwrnpeke woorden, scherpe zetten toeduwen.
Broeardeur, rn., Se, t. (fam.) Sc/simper, spotter m., schimpster, spotster t.
B.rocart, m. Met zijde, goud of zilver geborduurde sto/fe, zijdestofnwt opgewerkte bloemen enz.,
'
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zijden goud en zilverstof f., brocade t. , b r ei.
C a a t n. - [Chas.], Z. V. a. BROQUAIIT.
Brocatelle,f.Brokatetl of Bs-okardéln,
eene soortgelijke stof als de brocade, maar uit eene
geringere stof; van katoen eg gemeene zijde gemaakt.
- [Min.] italiaansch marmer n. met graauwe, gele
en paarsche vlammen of aderen.
Broccoli, m., Z. BaOcOLi.
Broceus, at [H. n.] Zekerschelpgewas n.
Broehage, m. [Rel.] Het innaaijen van boeken,
b r o c héren.
BrochsLnt, adj. [Bias.] Wordt gezegd van stukken, die zich uitstrekken van de eene zijde van het
schild tot de andere, bedekkende een gedeelte der andere stukken: Une bande Pr- sur mi lion, over eenere
leeuw loopende band m. - 1-let wordt ook gezegd
van een' b komend persoon, eene bijkomende onestandigheid, die 't onaangename van een' toestand
vermeerdert: Je l'ai trouvé avec in flèvre, Ia gcïutte
et an g ros rhume Pr- le tout, ik vond hem met (te
koorts, de jicht, scheele hoofdpijn, en nog eene zware
verkoudheid op den koop toe of daarenboven.
Broehantite, m. [Min.] Brochantiet m., eene
glazige, doorschijnende, smaragdgroene, in water
onoplosbare stof (onder-zwavelzuur koper).
Broche, t. [Tech.] Spit, braadspit n. Mettre
a ia br-, aan liet spit steken. (z. ook BROCHETTE)
(Proc.) Ne pas mettre tout son rOt a une même
br-, meer dan één middel hebben om aan den kost
te komen. Faire un tour de br-, zich zeer dqt
bij 't vuur plaatsen. - Zwikje n. in een vat.
Venclre du yin a la br- (of en clétaii), wijn in 't
klein verkoopen, wijn tappen. Schoenmakersbros t.;
- 1-ons t. van cciie drukpers; - spil t. van een
spinnewiel; - stift t. in een slot; - stokje, gaardje n..
om kaarsen enz. aan te hangen; - houten pin f.; ijzeren punt t. in het midden van een vel bordpapier,.
om naar het wit te schieten; - steunpunt t. in een
unster; - naam van verscheidene andere stift- of
spileormige dingen en gereedschappen. - Br-s a
tricoter, breinaalden t. p1. - Drap a double br-, digt
ineen gewerkt laken n. -BROCHES, t. p1. [Chas.]
Slagtanden van een wild zier/ja. Br-s du cerf, da
chevreuil, Z. IJAGUE. - [Corn.] Handelsbriefjes ii.
p1. van weinig waarde, kleine wissels n. p1.
Broche. In. Doorwerkte, gebrocheerde
stof t Métier du br-, weefstoel voor doorwerkte
stoffen. -,BROCHE, E, adj. (en part passé van
brocher): Etolte br-e, gebrocheerde of doorwerkte
stof t. Volurne br-, ingenaaid boekdeel. - Ook als
subst.: Un broclié, een gebrocheerde omsiagdoek rn.
Broehée , t. Braadspit n. vol gebraad; stokje n. vol kaarskatoenen.
Bvoeher, v. a. Gouden, zilveren of zijden draden door de stoffen heen- en wedersteken, doorwerken, hi- 0 c dren; - breij en; - [Rel.] Br- unlivre,
een boek innaaijen. [Couvr.] Depannen op een dak
leggen. - [Tuil.] De pannen te droogen zetten;
-[Flort.] Beginnen wortel te schieten en uit te
botten. - [Maréch.] Eenen hoefnagel inslaan.
[Cordonn.] Polvijen van schoenen vastpinnen. [Man.] Br- des éperons, eenpaard de sporen geven
(verouderd) - [Bouch.] Gaten in de huid van 't geslagte rund maken, om die op te blazen. —[Agric.]
Den wijngaard ligt omwerken. .. (fig.) Vlugtig
ontwerpen, schetsen; reewelijk, in der haast doen.
11 a broché ce discours en six heures hij heeft die
rédevoering in zes uren ontworpen; Cet écolier a
liroché son devoir, die scholier heeft zijne taak afgeknoeid.
Broehet, in. [H. n.j Snoek rn. [Cuis.] Br- ad
bleu , blaauwgekookte snoek; Br- a Ia broche,
snoek aan 't spit. Br- said, gezouten snoek. - [H. n.]
Br- de terre, aardhagedis t., eene amerikaanse/as
snoekvorenige hagedis.
Broeheton, rn.(verklw.van brochet) ,Snoekje a.
ij

Broehetde, t. [Cuis.] ,z,v. a. BROCHEE.
Broeheter, i,. a. Een speetje n. in vleesch ene.

steken, spelen. Br- des toiles, lijnwaad op de bleek,
met pinnen uitspannen; huiden inetpinnen uitspannen, om bij 't berooken en droogen het krimpen te
beletten. - [Mar.] Sloeren, de deden en boorden van
een schip meten.
Bzoeheteur, 111. [Mar.] Sloerder rn., uitmeter
van de scheepsboorden.
Broehette, f. (verkiw. van broche) SpeetJen.,
vleeschpin om kleine stukken wild, nieren, levers,
zwézerikkeis en dergl. op den rooster te braden„-
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hij uitbreiding: die kleine geroosterde stukken zeiven, speelstukjes m p1.; - klein stokje of pen, waarmede men zeerjonge vogels voedert: Elever des oiseaux a Ia br-, vogels met de pen opbrengen. (fig.)
Cet enfant est élevé a la br-, dat Mad is met de pen,
hoogst zorgvuldig. at te wee/celijk groot gebragt [Tech.] Naam der beide krammen, pinnen, scharnieren of duimen, waarmede 't frisket aan het
timpaan der drukpers is bevestigd. - Klokkengieters
maatstokje n. - Knoopmakers priem m.; zekere
maatstok of meetlijn der scheepstimmerlieden.
Llrocheur,m. -euse, f.Breijerrn., breister t.;
brocheerder m., brocheerster f.; - innaafjer rn. van
boeken.
Brochoir, m. [Tech.] Smids klink-, hoefhamer.
Brochure, t. Innaa(jing f. van boeken (indien
zin liever brochage) . - Klein geschrift, boekje n.,
dat niet ingenaaid, maar slechts doorgestoken
wordt; vlugschrift n., geschrift van weinig omvang,
dat doorgaans over een der vraagstukken van den
dag loopt.
Brochurier, m. Vlugschriftschrjver ,, b r 0ehurist m.

Brocoli, Broeeo li of Brocolis, m. [Bot.]
Spruitkool, aspersie-kool, zomerkoot I , eene Italiaansche koolsoort; -'zijspruit 1. aan eenen koolstronk.
Brocotte, t. Kaas- en boterachtig gedeelte van
de wei t.
1 Brode, m. Bruin van vel. Als subst. weleer
voor borduurwerk n.
Brodé, e, adj. (en part. passe van broder) Geborduurd: Habit hr-, Robe hr-c,
Biodeqnin, in. Laarsje der ouden; - halflaarsje, rijglaarsje n.; tooneellaars, broos f. Chaus
le br-, bl(jspelen schrijven; ook: in blfjspelen-ser
optreden. [Man.] Des hr-s d'acaclimistes, rijkousen 1. pl. Scheenijzers n. p1., scheenschroeven t.
pl. , beenijzers, ons eenen gevangene te pijnigen.
Donner les hr-s, a en criminel, eenen misdadiqer
de spaansche laarzen aanleggen.
Brodei, v. a. Borduren, stikken, bloem- of
loofwerk in weefsels naaijen. [Chap.] Br- un dapeau, eenen hoed omboorden.— (fig.) Br- un conte,
een verhaal opsmukken. Br- une nouvelle, eene t'(jding vergrooten. Ook zonder voorwerp gebdzigd:
Monsieur brode, Mijnheer doet er wat bij', maakt
het wat op.
Broderie, t. Borduurwerk, borduursel, stikwerk, stiksel ii. - ( fig.) Bijvoegsel n. tot sieraad van
een verhaal: Il y a un peu de be- a ce que vous
racontez, gij hebt uw verhaal wat opgemaakt. [Hart.] Band m. van palm rondom de tuinbedden.
- [Mus.] Tot sieraad bijgevoegde noten t. p1. in de
uitvoering van een muzijkstuk.
Brodeur, m. - e use, f. Borduurder m., borduurster t. (Prov.) Autant pour le hr-, ik geloot
er niets van; geloove dat wie wil!
Brodoir, m. [Tech.] Hoedenmakers zijdeklos m
om te boorden. Raam ij., ter zamenboording van
twee stoffen.
Brogues of Broqiles, f. p1. Schoeisel n. der
Bergschotten of der schotsche bergbmvoners.
Broie, Broye of Macque, t. [Econ.] Braak,
alas-, hennepbraak t. (Men noemt dit werktuig ook:
braie, braye, broyoir, brisoire, tillotte). - Een
der namen van den hekel. - [Bias.] Soort van loafwerk, festoen n.
Broientent of Broinient, m. Wrijving van
verwen enz.; kneuzing, fijnstamping, vermorseling f.
van steenen onder hamers; verbrijzeling f. van stee
blaas enz.
-neid
Broniate rn. [Clflm.] Bromium- of broomzuur zout n.
Bromatologie, t. [Mdd.] Leer der levensmiddelen, spijzen- en drankenleer t. - Broniatoiogique, adj. Wat die leer betreft, b r a m a t 010-

-

BRONZË•
ronibHoïdes of Broméloiîdes, f. p1. z.
PROMELIACEES.
flromhydriqne , adj. [Chim.] : Acide Br-,

brooinwaterstofzuar n., een zuur, uit de verbinding
van bromium en waterstof geboren.
Bromiqute, adj. [Chirn.] : Acide br-, bromiumzuur, brooinzuur ti..
Broinogiaphe, rn. [Mid.] Beschrijver der
voedingsstoffen. - Biomographie, t. Beschrijving der voedsels. - Bromatographique, adj.
Tat die beschrijving behoorend.
Brornitre, t. Bromium-verbinding t.
Brotichade, t. [Man.] Mistred, valschestap m.
van een paard, struikeling t.
lironcheinent, m. Het struikelen.
Broneher, v. n. Struikelen, een' mistred doen,
strompelen: Une pierre ma fait Br-, ik ben over eenen
steen gestruikeld; 1 T cheval sujet P br-, een paard,
dat ligt struikelt of aanstoot. —(fig.) Feilen, missen,
dwalen, eenen misslag begaan. (Prov.) Ii ny a si
bon cheval, qui ne branche, het beste paard struikelt wel eens: de knapste kan wel eens mis hebben;
dwalen is menscheljk. - Son crdclit, sa fortune a
hronché, zijn krediet, zijn vermogen heeft gedreigd
te vallen. Uit orateur qui a bronchd, een redenaar,die is blijven steken. Ce maître est 51 severe que
les enfants n'osent br- devant lui, die meester is
zoo streng, dat de kinderen zich in zijne tegenwoordigheid niet durven verroeren.
Bronehes, t. p1. [Anat.] Luchtvaten n. p1. van
de long, luchtpijpstakken m. p1. Branche du côté
droit, du côti gauche, regter-, linker-iuc/itpijpstak
Bronchial e, adj. [Anat.] Wat de luchtvaten der long betreft. (Plur m. bronchiaux.) - z.
ook BIIONCHIQUE.
Bronchies of Branehies , t. p1. [H. n.]

Kieuwen van eenen visch.
Bronehique, ach. [Ana t. ] Wat tot de luchtpijpen behoort; Veine, artère Br- of bronchiale,
luchtpijpsader, -slagader f. Glandes Br-s of Bronclinics, luchtpijpsklieren.
Bi-onehite, t. [Mid.] Ontsteking t. der luchtpijpetakken.

Bionehôeèle, m. [Mid.] Gezwel aande groote
slaqader in den hals, kropgezwel n., iuchtpgpbreuk t.
Bronchoir , in. [Manuf.] Gereedschap a. ons
het laken op te vouwen.
Bi-onehophonie , t. [Mid.] Piepende stem t.
bij heeschheid.— Hj-onehotorne, in. [Chir.] Lancétvormig werktuig n. tot het verripten der luchtpfjnnede, b r 0 fl c h 0 t 0 0 CS m. - Broiiehoto..
nile, t. [Chir.] Luchtpfjpsnede t. —Broiiehoto.
wHine, adj. Wat de luchtpijpsnede betreft.
Hj.-onte, t. [H. n.] Snip t., snippekop m., zekere
schelp (ook Bécasse en courli geheeten).
Broiitée t. of Brontéon 'ni. Donderwerk'
tuig n. op oude schouwtooneelen; de plaats t. waar
dat werktuig stond. Plaats ter waarneming van
den donder.
Brontias, m. [Minhr.] Zwaveljzer n., uit het
midden naar de oppervlakte gestreept, een pyriet,
dien men vroeger dondersteen noemde.
B-ontornètre , in. [Phys.] Dondermeter,
b roon t om e t e r m. , een toestel om den graad van
de elektriciteit des dampkrings gedurende een on
weder waar te nemen. - Brontophobe, adj.
bevreesd voor den donder. - Brontophohie, t.
Vrees t. voor het onweir.
Bi-ouzage, fl1. [Tech.] liet bronzen, brons
kleur geven.
Bronze, m. Brons n., metaalmengsel van koper
met tin en andere metalen, klokspijs, gietspecie t.,
kanonmetaal, metaal n.: Statue, dlsevai, medaille
de Br-, bronzen of metalen standbeeld, paard, gedenkpenning. Ook voor het uit brons gegoten kunstwerk: VoilB un Beau Br-, dat is een schoon bronzen standbeeld, eene sc/ioone zuil enz. (Podt). La
Br- est animo, le Br- respire, het brons leeft, ademt
gisch.
(om de treffende gelijkenis, cie natuurlijke voorstelBrorne of Droue, m. [Bot.] Naar haver geljkendeplant, herrik, dolik f. —BROME ifi. [Chim.] hug van het beeld uit te drukken) . Le Br- en feu
Bromium, broom n., een metalloïde of halt metaal vornissait le ravage, 't kanon rigtte verwoesting
van zeer onaangenamen reuk, door Balard in 186 0011. - [Nurnisrn. ] Grand, Moyen , Petit Br-,
groote, middelmatige, kleine bronzen gedenkpenninontdekt. .
gen. - Du Br- moulu, strooiloovertjes n. pl. (fig.)
Bromé, C, adj. [Chim.] Bromium bevattend.
Broméiia.eéesofBoméIoïdes, f. pl. [Bot.] Âme, Coeur de Br-, versteend, hardvochtig hart.
Bronze, e, adj. (en part. passé van Bronzer)
Ananas-planten t. pl.,anana.s-aardige gewassen npl.
Broniéiie, t. [Bot.] IJitlandsche plantensoort, Gebronsd, verkoperd, bronskleurig: Teint Br-,
bronskleurig gelaat n. Cuir Br-, kamoesiedr n. waartoe de ananas behoort.
-

-

-

-
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/1g.) C'est Un homme br-, 't is een gehard, ver- r Broiias, is!. Mist, nevel m.
Brrntée, t. Stofregen, motregen rn. - Prendre
staakt man.
Brouzer, V. a. Bronzen, de brons/deur geven, une br- au feu, zich even, als in 't voorbijgaan, bij
verkoperen, met metaal/deur verwen; zwart verwen. 't vuur warmen.
t Brouet, m. Soep f. van melk, eijeren en suiker.
- SE BIIONZER, V. pr. Bronskleurig worden
Br del'dpousée, de l'accouchée, bruids-,kraainvrouhard als brons worden.
Bronzite , in. [Miner.] Bronziet m., eene ver- wensoepje n. - (fain.) Slecht bereide spijs t.: Cest 'nu
br-, ci ! foci, wat kost is dat! [H. ann.] Br - noir,
scheidenheid van smaragdiet.
Broquart of Broehard, m. [Chas.] Rood de zwarte soep dec' Spartanen. - (Loc. prov.) II
of vaal wild n. van één jaar oud, inz. een reebok m., craint de tâter de ce br-, hij durft die snaar niet
aanroeren. Tout sen est allé en Pr- d'andouiiles,
die zijn eerste hout krijgt.
Broque, rn. [Hort.] Krop , kop m. van eene alles is op niet uitgeloopen.
Bronette , t. Kruiwagen m. ; - voormalig
italiaansche kool; spruitje n. bezijden aan eenen
koolstronk. - Broque of Broque-dent, krom- koetsje op twee wielen, dat doos' eenen man getrokken of gekrooijen werd (ook vinaigrette geheeten).
me tand m.
Broqiteilnes, f. nl. Punten 1. p1. of einden n. (Prov.) Pousser a ia br-, aan het goed geluk helpen,
M,. der tabakskarotten; bossen m. p1. tabaksbladen. bevorderlijk zijn aan iemands fortuin, hem tot kruiBroquer, v. a. [Pêche] Vise/s aan den visch- wagen dienen. - ÊtL'e condainni a la ir-, tot de
kruiwagenstraf (den vestingarbeid) veroordeeld zijn.
haak slaan.
Bronetté, s, adj. (en part. passé van biouetBroquette, t Klein spijkertje met een' ronden kop, nageltje n. - Br- a l'anglaise, nageltje ter) Gekroo(jen: Du fumier br
IH-oiiettée, f. Kruiwagen-vol in.
met kapvormigen kop. (fam.) The/lid n. van een'
Bronetter. V. a. Kruijen, met een' kruiwagen
kleinen jongen.
Ba-oqueteur, m. [Agric.] 11fl, die de schoven vervoeren.
flroaetteur, m. Trekker m. van een handte hoop zet en op-laadt.
Bros, m. [Papet.1 Elke vreemde stof f. in het koetsje.
Brouettier,m., ière, 1. Kruijer m., kruister t.,
kaartenblad.
karton of
Brosime of Brosirnon, m. [Bot.] .4fdeeling hij of zij, die met een' kruiwagen rijdt.
verBrougiiëe,
t. [Pèche] Langefuile f.
van 't geslacht der netelplanten, waartoe de
Brouhaha, rn. (fain.) Verward geschreeuw,
maarde amerikaansche melk- of koeboom behoort.
Brosme, m. [H. n.] Britscite labberdaan, stok- geraas n. der aanschouwers in talrijke vergaderingen of in schouwburgen. 't zij als teeken van toevsch rn.
juiching of van afkeuring. - [Mil.] Faire un
Brossae, m. liet af-, uitborstelen.
hoezee,
hoera roepen.
Brossailles, f. p1., Z. BROUSSAILLES.
Bronhi, m. [Tech.] Emailjeerders blaaspijp t.
Brosse. f. [Tech.] Borstel, schuijer ; kwast,
Ilroui, e, adj. Verzengd (van planten.)
verfkwast, sckilerkwast m. B- a habit, a souBrouillainini, in. (fain.) Wanorde, verwartiers, a dents, a cheveux , a peigne , kleir-,
schoen- tand-, haar-, kamborstel. Br- a cohn, a ring, duisterheid t.; mengelmoes n. Ii y a Men 'nu
irdans vette affaire, deze zaak is zeer verward.
bianchir , lijm-, witkwast. B- a goudronner, teer-- [Vétér.] Paardenpleister van arniénisclie aarde,
kwast. Dormer on coup de Pr- a Un habit,
Br- bolus-pleister t.; - artseaijmengsel n.
Un chapeau, een' rok, een' hoed afborstelen.
Brouillard, m:Mist, nevel in. Br- ëpàis, froid,
4'irnprimerie, boekdrukkers-borstel, loogborstel (om
de vormen schoon te maken). Titer une épreuve puant, dikke koude, stinkende mist. Le br- tombe,
avec la Pr-, een proefblad met den borstel trekken, 5' élève, se dissipe , de 'nevel valt, rijst , verdeelt
afkloppen. (fig.) Ce tableau est dune belle Pr-, die zich. - (fig.) Ply voir 'nu' a travers un br-. een'
schilderij is niet bekwaamheid uitgevoerd. Peindre omfloerschten blik hebben, alles als door een' nevel
a Ia grosse br-, met grove penseelstreken schilde- zien. Je nv vois que 'nu br-, ik begrijp er niets van.
ren, kladschilderen. - [H. n. ] Naam der lange bar- Etre dans le br-, dans les br -s, een' kleinen roes
stelvormige haren aan de voorpooten van zekere aanhebben, half beschonken zijn. Un esprit plein de
zoogdieren, vooral dec' herkaauwenden; ook op ver- 1w-s, een mensch van verwarde begrippen. II y a
schillende iigchaamsdeeien der insecten.— EN BROSSE, un grand by- sin' toutes sas expressions , ei' heerscht
en FORME DE BROSSE, bc. adv. [Bot.] Borstelvormig. eene groote duisterheid in al zijne uitdrukkingen.
Brossé, e, adj. (en part. passé van brosser) - [Corn.] Kladboek, winkelboek, memoriaal n. Du papier Pr-, vloe'ipapier n.
4fqeborstetd.
Broiiillasser, V. n. imp. Motrégenen, molten.
Brossée, F. (lam.) Afborsteling f. Donner une
Pr- (a un chevai, is un habit), afborstelen; (fig.) af- (van 't oude broullias, voor brouiliard.)
IHi onille, 1. (pop.) Twist, tweespalt m., z. v. a.
rnssen. - [Bot.] Ileideplant t. van St. Domingo.
Brosser, V. a. Borstelen, schuijeren, afborste- BROUILLERIE. - [Bot.] Vlotgras ii. Br- blanche,
len, afschuijeren , uitborstelen, uilschuijeren. - water-ranonkel m.
ilrouillé, e, adj. (en part. passi van brouiller)
[Impr.] Br- les formes, de vormen met den borstel
afloogen. - ( fig. et pop.) Prends- y garde , tu vas te Verward, vermengd; Un ménage br-, een verward
Des oeufs br -s, geroerde eigeren. - (fi g.)
huishouden.
Brun
ou
faire ar-, pas op, ge zult slaag krijgen.
vrage, een werk in der haast afmaken. - SE BROS- Les cartes sont br-es, er heerscht oneenigheid, de
goede verstandhouding is verbroken. Cet homme
SEC. V. fl [Chas.] Een bosch afloopen, 't zij te voet
of te paard; door heggen en struiken loopen. Le est br- avec 1 ' argent comptant, die man is niet bij
cerf brosse, het hert bruist (borstelt) door takken kas; - ook: hij weet geen geld te bewaren.
S Brotiillernent, m. Verwarring; mengelingf.
en struiken heen. - SE BROSSER, v. pr. Zich af borBrouiller, v. a. Vermengen, door elkander roestelen; afgeborsteld worden.
Brosserie , 1. [Tech.] Het borstelmaken; - ren, ondereen mengen; - verwarren, in wanorde
brengen. Br- des v i s, wijnen ondereen mengen. Brborstelmakerij .1.; - borstilliandel m.
Brosses, f. Pl. Onbebouwde velden n. p1., waar du yin, wijn troebel maken (door t' val te schudden.)
Cet homme, si ion ny prend garde, brouillera
niets dan heide en struikgewas groeit.
Brosseur, m. (fam.) Afborstelaar ni., knecht, tout, deze man zal alles verwarren, als men er
geen acht op slaat. - (fig.) Twist maken, weedragt
4w de kietren en laarzen schoon houdt.
, beroeren. Br- des amis, deux amants, onBrossier, al. Borstelmaker, borstelverkooperm. zaaijen
Urossiire, f. [Tech.] Kleur t., die men op de eenigheid tussehen vrienden, tusschen twee minnenden
zaaijen. Br- 'nu papier, papier bekladden, onvellen brengt met den borstel.
Bron, Brout, m. [Bot.] Bolster, sloester m. , nutte of belagcheljke dingen schrijven. Br- les carbuitenste groen omkleedsel van okkernoten, hazel- tes, verwarring, oneenigheid trachten te zaasjen.
cwten, amandelen, inz. notenbolster m. - Br- de L'arnour lui a br- la cerveile, l'esprit, de liefde
noix, [Digt.j Notenbrandewijn m., een maagster- heeft hem 't hoofd op hol gebragt, is hem in de
kende drank, op notenbolsters getrokken. - [Vétér j hersens geslagen. II ne fait que hr-, hij doet alles
Naam eener ernstige ziekte, die vaak liet vee 'na
verkeerd; hij stelt geene orde op zijne zaken. [Cuis.] Br- des oeufs, cijeren roeren, doorstaan. last, als het in de bosschen begint te grazen (0
[Man.] Br- un cheval, een paard kwalijk mennen.
Malde 1jois geheeten).
BroiiaiIles, t. p1. [Cuis.] Ingewand n. van vis. - SE BROUILLER, V. pr In de war geraken; oneens
worden, de vriendschap breken: Les affair
schen en vogels om te eten.
Sc brouillent, de zaken geraken in de war, loopen
]B roualle, t. [Bot.] Klierkruid in.
-

-

,

-

-

-
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in 't honderd. I1 se brouilla tellement, qu'il ne
savait plus ce qu'il disait, hij geraakte zoodanig
met spreken in de war, dat hij niet meer wist wat
hij zeide. Le temps se brouille, de lucht betrekt.
Its ne seront pas longtemps sans se br--, het zal
niet lang duren of zij worden 't oneens, krijgen
twist, worden gebrouilleerd. Se br- avec la
justice, het met de geregtigheid (justitie) te kwaad
krijgen. — [1%lan.] Les chevaux se brouillent, de
paarden geraken los en loopen dwars tegen elkander.
Bron llerie, f. Misverstand n., oneenigheid I,
twist m., verwarring, wanorde, onrust f. 11 est
arrivé une br- entr'eux, er is een misverstand onder hen ontstaan.
B rouillis, m. Verwarring, wanorde f.
Brouillon, ne, adj. Twistmakend, verwar
Esprit—, w• geest, onruststooker m.; — ver -rend.
hoofd n., onujeré geld mensch m. — Ook als-ward
siebst. C'est un brouillon, une brouillonne, 't is een
twiststoker m., - stookster f.
Broo.illoit, m. Kladpapier n. [Corn.] Kladboek.

— Klad, ruw opstel in., Voila mon br -, daar is mijn
klad, mijne schets. z. ook BROUILLON, adj.
Brouilloniier, v. a. (fam.) Ontwerpen, vlagtig
neêrschri ven; schetsen, in 't klad schrijven.

Brongir, v. a. [Agric.] Verzengen, ver flensen

(van veldvruchten , die, door den rijp of de vorst
geraakt zijnde, door de zon verzengd en verflenst
worden) .
Broiiissiare, f. [Agric.] Verflensing der boomen en planten door de vorst, den noordoostewind
enz.; verflenstheid f. van eenera boom, plant enz.
Broitgne, m. [Bot.] Brownie f., een heester
in Amerika.
Broussailler, v. a. [Agric.] Met struikgewas
bezetten. — BROUSSAILLER, V. n. In 't struikgewas,
in 't bosch gaan.
Broussailles, f. pl. Doornen, struiken m. pl.,
discelen f. pl., die in de bosschen groeijeu; kreupel bosch n. — (fig. el fam.) S'éclsapper par les br -, zee
goed wegvlugten, zich zoo goed uit de zaak redden,
als men kan.
Brousse, f. [Coco.] Soort van kaas f.
-

B rousser, v. a. [Chas.] Dwars door heggen en

struiken loopen; — (fsg.) ja en. — BROUSSER, v. n.
Hotten (van de melk op 't vuur) .
B ronssin, m...foutig uitwas n. op den stam of
de takken van sommige boomen, mazelenhout n.:
Br- d'érable, uitwas aan eenen mastboom. — [Cuis.]
Zeker kaasgeregt, dat men met azijn en peper over
't vuur bereidt. — [Mar.] Le br- de la mer, het
schuim van de zee.
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den). — (fig.) Br- du noir, alles donker inzien, zich

aan sombere, zwaarmoedige gedachten overgeven.
Broyeur, m. Wr,
ver, ver fwrijver; — hennep-

braker ni.

B roy oir , m. , z. v. a. SERANCOIR.

B royon, ni. [Tech.] Wrijfkolf 'f., looper m.; —
houten stwnpei ter vermaling en vermenging van
kalk en zand. — [neon.] Bunsing-, dasseval f.
B ru g f. Schoondochter, behuwddochter, zoons
(Gebruikelijker is belle- felle.) — Ban, m.-vrouwf.
[Agric.] Soort van fransche druif uit Corrèze.
Bruant, Bniand, m. [H. n.] Groenevlasvink,
geelvink m., geelgeerst, haverkneu f.

ruantiii, m. [H. n.] Soort van weduwaal n.
Brubrsl, m. [H. n.] A f rikaansche bonte specht ril.
Brim, m. [Bot.] Bezemheide f.
Briicée, f. [Bot.] Brucea f., een door den rei

uit Abyssinie aangebragte boom, die cie-zigerBuc
valsche-angustura-bast oplevert.
rncelles, f. pl. [Tech.] Veêrtangetje n. (bij

horlogiemakers e. a. in gebruik).

B ruehe, f. of Milabre, m. [H. n.] Zaadtor,
knaagtor f. zaadkever, zaadvernieler m. Br- des

pols, erwtenkever.

Bruelne, f. [Chico.] Brucine f., het werkzame
beginsel of de organische zoutbasis van de valscheanqustura-bast, een hevig vergift.
Briteique, adj. [Claim.] : Acide br-, bruc -

zuur n.

B rueolaqne, m. Bij de grieksche christenen:
het lijk van iemand, die onder den kerkban gestorven

is; geest m., spook n.

Bruée, f. 1Boul.] Verdamping f. van het vocht

in het

deeg.

B i uesme-d'aufe, m. [Mar.] Touw n. van

matwerk aan een zeil.

B rugne, f., z. BRIGANDINE.
Brugnon, m., iz. BRIGNON.

ruuinnie, m. [Pech.] Boordtouw n. aan een net.
,Brnine, f. Stuifregen, motregen m., mot f.,
B ruiné e, adj. (en part. passé van bruiner): Des
blés br -s, door Ven motregen beschadigd koren n.
koude, fijne regen.

B ruiner, v. imp. Stofrégenen, motrégenen,

motten.

B rnir, V. a. [Tech.] : Ba- des étoffes, stoffen met
waterdamp laten doortreklkepp, om ze lenig te maken.
Breire, v. n. défect. Een dof, verward en aan
geluid maken (inz. van de zoogenaamde-houden
elementen gebézigd), ruischen, bruisen, razen, loei jen, gonzen: Le vent bruit; Le tonnerre bruyait;

Broussonète of Broussonétie, f. [Bot.]

Les vagues bruyaient; On entend bruire les
(lots. (Het wordt tegenwoordig in geene,

Brout, m. [Bot.] Jong lot n. van laag hakhout,
BROU.
Broutant, e, adj.: Bêtes broutantes, bef

bruyant (z. ald.) was weleer bruissant, van waar
bruissait, bruissaient, die men b ij nieuwere schrij-

Papierboom m. van Japan.

dat de herten enz. afknabbelen. -- z. ook

-

etende dieren, als reebokken, herten, kameelen enz,.
Bronter, v. a. Gras eten, grazen, afweiden;
bladen en takken van boomen afknabbelen, gelijk de
geiten, herten enz. doen. (P r ov.) Oir la chèvre est
attacinee it faut qu'elle broute, men moet roeijen
met de riemen, die men heeft, zich gewennen in dien
staat te leven, waarin men geplaatst is. L'herbe
aera Bien courte, s'il ne trouve de quoi br -, waar
hij niet te eten vindt, liggen de muizen dood voor
de kast: h ij zal nog wel altijd aan den kost weten
te komen. -- [Hort.] De toppen der takken afbreken. — [Tech.] Opspringen (van de schaaf).
Broutilles, f. pl. [Agric.] Dunne takken m pl.
vaas takkebossen. — (fig, et fam.) Beuzelingen f. pl.,
prullen , vodden n. pl. — [Hort.] Okselstandige
knoppen m. pl. der wijngaardbladen.
,

roye, z. BROIE.

Broyé , e , adj. (en part. passé van brayer)

Gestampt, gewreven, vermaald enz. Les aliments
sort br-s sous la dent, de spijzen worden met de
tanden vermaald. Etre br- sous les roues d' un char,
onder de raderen van een' wagen verplet worden.
--Du pain br -, fijn wittebroodje n., dat de bakkers
weleer als proefstuk bij hunne opneming in 't gilde
moesten maken.
Broyement, z. BROJEMENT.

Uroyer, v. a. Stampen, klein stooten, kneuzen,
tel poeder wrjven, vergruizen, vermalen. Br- da
po vie, peper fijn stampen; Br- des couleurs, ver
fijn wriven. Br- da chanvre, hennep braken.-wen,
Br- les aliments, de spijzen vermalen (met de tan-

tijden dan in die der aangegeven voorbeeln gebruikt. Het nu als adj. gebézigde tegenw. deelw.

vers zeer gepast gebruikt vin <t: Les serpents-P-sonnettes bruissaient de touter parts (Chateaubriand);

Tous, jusqu' aux insectes, bruissaient sous 1'berbe
(Bernardin de St.-Pierre). 11 n'y pas un insecte qui
bruisse sous 1'herbe immobile (Nodier).)
B riiis, m. Mout n.
Bruisiner, v. ra. [Brass.] Breken, het mout
grof malen.

B ruissenient, m. Dof, verward en aanhoudend
geluid, gesuis, gebruis, geruisch n. Br- d'oreilles,
oorgesuis n.
Bruit, m. Ieder verward geluid, of ineensmelt kap
van zulke geluiden, geruisch, gedruisch, gesuis, geraas, getier, gegons, gerommel, gestommel, geschal,
geschreeuw, geweld, leven n.: Br- léger, agréable,
zacht, aangenaam geluid, geruisch; Br- assourdissant, effroyable, verdoovend, schrikbarend geweld,
geraas, getier enz.; Le br- du tonnerre, het geraas,
geratel, geknal des donders; Le br- du canon, het
gebulder van 't geschut: Le br- de la trompette, het
trompetgeschal; Le br- des armes, het wapengekletter; Le doux br- des eaux, het watergemurmel; Le
br- des abeilles, het bijengegons, enz. Ces enfants
font trop de br-, die kinderen maken te veel leven,
geraas, geweld. Vivre loin du br -, Se retirer loin
du br -, ver van 't gewoel der wereld leven, zich
uit het gewoel in de eenzaamheid begeven. — (fig.)
Twist m., geschil n. ; — verwarring f., gemor n.,
oploop, opstand m. ; — gerucht n., losse tijding,
raak, maar f., praatje n.; — opzien n., naam.m.,
am, vermaardheid f. ; Its ont nu du br- ensemble,

r

BRTJLA LE

-

ij hebben zamen geschil gehad. Il y a eu du brdans cette province, er heeft eene oproerige beweging
in die provincie plaats gehad. Semer des br-s, geruchten uitstroocjen; Le br- court quo..., 't gerucht
loopt, de maar, het praatje gaat, dat...; Un br
een gemompel, . onderhandsch versp reid ge--sourd,
rucht; C'est un br- de wille, 't is een stadspraatje.

Br-s de bourse, beurstijdingen, beursgeruchten. Ce
livre fait du br-, dit boek baart opzien, maak grooten opgang; 11 en est grand br- dans le monde, ieder
heeft er den mond vol van; Avoir bon ou mauvais
be-, te goeder of te slechter naam en faam bekend
.taan. 11" a Ie br- d'être usurier, hij heeft den naam
van een' woekeraar te zijn. — (Lee. fan.) Faire
beau br-, knorren, kijven, op zijn' poot spelen. Faire
plus de br- que de besogne, Z. BESOGNE. Cet homme
n'aiine pas Ie br- s'il ne le fait, die man ziet niet
gaarne, dat anderen de vrijheden nemen, die hij zich
zelven veroorlooft. Faire br- dune chose, er veel
van spreken, 't zij ten f-oede of ten kwade. (Prow.)
A. beau se lever tard qui a br- de se lever martin,
wie den naam van vroeg opstaan heeft, ligt nooit
te lang te bed: wie eens een' goeden naam heeft,

verliest dien niet ligt. C'est un bon cheval de trom
ne s'étonne pas du br-, hij is voor geen-pet,i
klein geruchtje vervaard. - ] Mid] Br-s dans le
ventre, buikrommelingen. Br- dans i'oreille, oor
oor. — à GRAND BRUIT, loc.-suizng,rch et
adv. Met veel geraas, op geruchtmakende wijze;
met vertoonanaking, met praal, met ophef. I1 marche
toejours a grand br-, hij treedt altijd met veel beweging op. [Chas.] Chasser á grand br-, groote
jagt houden. — à PETIT BRUIT, loc. adv. Zonder
g edruisch, zachtjes, stilletjes; zonder ophef of vertoonmaking: 11 fait ses affaires à petit br-, hij doet
zijne zaken in stilte, zonder opzien.
Brûlable, wij. (fans.) I7erbrandbaar; verbrandenswaard.
ri lage,. m. [Agaic.] , z. ECOBUAGE.

Brulannt, e, adj. Jac andend, heel: Le soleil est
bien br-, de zon brandt, is brandend heet. I1 fait
un vent br-, er waait een brandende, heete, verschroeíjende wind. — Une fiévre br-, eene heete
koorts. -- Hevig, vurig, driftig, onstuimig: Un
amour br-, eene vurige liefde. Des désirs br-s,
onstuimige begeerten. Un style br-, een hoogdra.oende stijl. — Miroir br-, of miroir ardent, Z. ARDENT.
rulé, e, adj. (en part. passé van bruler) Ver
verzengd, gebrand: Un sol br-, een verzengde-brand,
grond. Du pain br- te hard gebakken brood. Du
vin br-, gebrande wijn. — (fig.) Un cerveau br-,
line cervelle br-e, een dweepziek mensch, geestdrij-oer, hoogst hartstor)telijk.mensch.
rfilé, m. Brandige reuk of smaak m. I1 sent
foci Ie br-, het riekt hier branderig. Cette soupe sent
Ie br-, die soep smaakt aangebrand.
B rûlée, f. [€f. n.] Brandschelp f., soort van
Ines perslak.
Brille-guenle, m. (pop.) Zeer kort eindje pijp
om uit te rooken, neuswarmertje n. (Plur. Des
hrule-gueule.)
S Brûlement, m. Verbranding F. ; het ver:

branden.

Bri le-clueuie, m. [Vétér.] Brandijzer, schroei-

r° n. (ern den a fgezetten staart van het paard
Zzete schroeien). (Plur. Des brdle-queue.)
ruler, v. a. Branden, verbranden, afbranden,
in brand steken, door 't vuur vertéren of beschadigen; — overdragtelijk ook van 't geen eene soortg elijke werking als die des vuurs te weeg brengt:
Ier- ene maison, an vaisseau, een huis, een schip
verbranden. Br- une maison de fond en comble, een
huis geheel doen afbranden. Br- un homme vif, à
petit feu, een' mensch levend, met langzaam vuur,
verbranden. -- La pierce infernale brille les plaies,
cie helsche steen brandt de wonden. La gelde a brulé
la racine des arbres, de vorst heeft den wortel der
boomen verschrompeld. La neige brute ie cuir, les
souliers, de sneeuw maakt het leder, de schoenen
bruinrood. Le soleil brute le teint, de zon verzengt
het gelaat. Ne mettez pas vos doigts dans nette eau,
alle vous brGlerait, steek uwe vingers niet in dat
water, gij zoudt u branden. Le poivre me bra e
le gosier, de peper brandt mij in de keel. Lean-hevie lbrdle l'esiomac, de brandewijn verschroeit de
maag. 11 a ene fiévre qui le brille, hij heeft eene

brandende, heete koorts. — Branden, als brandstof

gebruiken, stoken: Br- du bois, de la tourbe, de la
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houille, hout, turf, steenkolen branden of stoken;
Br- de Ia tire, de la chandelle, de l'buile, waskaarsen, smeerkaarsen, olie branden (ter verlichting) . — Br- du café, Izo fjboonen branden. — BrIe vin, brandewijn uit wijn stoken. Br- de l'eau-dew
vie, brandewijn in vlam steken. — Br- les ternes,
Z. ECOBUER. — Br- [es métaux, de metalen verbranden (hen door te hoogen hittegraad van hunne eigen
[Jeu] Br- une carte, eene-schapenbi,0v).—
kaart ter zijde schuiven (omdat zij gezien is of omdat de speler daartoe het rept heeft). — (Loc. fig.
et fam.) Br- la cervelle à qn., iemand voor den kop
schieten, met een schot dooden. Br- un gite, une
étape, een nachtverblijf, eerre proviandplaats voorbij
trekken, zonder zich erop te houden. Br- la dinee,
den etenstijd laten voorbij gaan, zonder dien ten
nutte te maken. Br- une heure, een uur nutteloos
doorbrengen. J'en viendrai à bout, on j'y brulerai
mes livres, ik zal niet eer rusten,. vóór ik die zaak
geklaard heb. Br- ses vaisseaux, zich zoo diep in
Bene zaak wikkelen, dat men niet meer terug kan.
Br- de l'encens devant qn., iemand bewierooken,
hem vleijen,^ik floojen. Br- Ie pavé, zoo snel mogelijk logpen of rijden. Br- les planches, met veel vuur
of levendigheid spelen (van een' tooneelspeler). Brle papier, een' zeer levendigen, gloeijenden stijl
schrijven. Br- la politesse /e qn., iemand verlaten,
zonder hem vaarwel te zeggen; eene zaak, onderhandeling, plotseling afbreken. Sans br- une amorce,
zonder een schot te doen; zonder slag of stoot. —
Br- la chandelle par les deux bouts, z. BOUT.
BRULER, v. n. Branden, verbranden, afbranden,
door 't vuur verteerd worden: Le bois sec brule
mieux que Ie bois vert, het drooge hout brandt
beter dan 't groene. La maison brule, het huis staat
in brand. Le feu, la lanmpe brine, het vuur, de lamp
brandt. — Zeer heet zijn, een' hoogen warmtegraad
gevoelen: Les mains lui t►rdlent, zijne handen gloeien. — Aanbranden: Le róti brine, 't gebraad brandt
aan. — (fig. ( B r- clamour, van liefde gloeijen; Brd' envie , de jalousie, de colère, door nijd, ijverzucht,
gramschap verleerd worden; Br- d'impatience, vol
ongeduld zijn, branden van ongeduuld; Ii brille du
désir (of enkel ii brille) de se signaler, hij gloeit van
verlangen om zich te onderscheiden. Br- de soif,
van dorst verteerd worden. — (Loc. fig. et fam.)
Br- à petit feu, zich in vergeefsche hoop verteren,
vurig verlangen naar iets, dat zich altijd laat
wachten. Le tapis brdle, er moet nog ingezet worden (bij 't spel). Le r®t, la chandelle brd.le, 't is
hoog tijd, men snag niet langer wachten, het ijzer
is heet. Les mains lui brd .ent, de handen jeuken
hem: hij brandt van verlangen om te handelen. Les
pieds lui brfllent, hij staat op heete kolen: hij

wenscht vurig te vertrekken. Tirer sur qn. à brulepourpoint, iemand in 't gezigt de grofste dingen
zeggen; z. v. a. á bout-portant, z. BOUT. --' [Jeu]

Tu brides! gij brandt! (bij kinderspel, als de zoeker
't gezochte voorwerp voorbij loopt of zeer nabij
komt; ook als een kaartspeler meer punten maakt
dan hij noodig heeft) . (Prow.) Le tore/eon brille
dans cette maison, man en vrouw liggen in dat
huis altijd met elkander overhoop.
SE BR(lLER , v. pr. Zich branden, zich verbranden:
Sardanapale se brula avec ses femmes, Sardanapalus verbrandde zich niet zijne vrouwen. Il s'est
brulé les doigts, hijheeft zijne vingers gebrand.
(Prov.) Se br- a la chandelle, zich door den schijn
laten verblinden, in zijn verderf loopen; slecht te
pas komen; er tegen loopen.
B rûlerie, f. Verbranding f als straf (in dien
zin weinig gebézigd) . — [Tech.] Branderij, stokerij f.
Brille - uurpoint (i.), z. ond. BI.uLEI.. —
Argument à brille-pourpoint, een bewijs op den man
aan, onwederlegbaar, bewijs n.
rule-tout, m. [Econ.] Profejtertje, zuinigje n.
(Plur. Des bride-tout.)
B rûleur, m. Brandstichter m. (In het dage
leven wordt dit woord zelden gebruikt dan-lyksch
in: bruleur de maisons, bráleur de granges). —
(lig. et fam.) Etre fail comme un br- de maisons,
slordig, haveloos gekleed zijn. — [Tech.] Stoker m.
in eene brander;).
B rûlot, m. [Mar.] Brander m., schip, dat ingerigt is om door zelf te verbranden de vijandeligka schepen in brand te steken..— [Cuffs.] Sterk gepeperde en gezouten mondvol m. of bete f. — Gebrande brandewijn m. met suiker m. —[Tech.] Polijst-
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steen m. der spiegel-makers; - ook z. v. a. pijpeleap m., pijp f. - [H. ii.] Naam van insecten, die,
onder 't gras verborgen, zich aan de voeten der
wandelaars hechten en die door hunne steken wonden
(ook bêtes rouges geheeten) . - ( fig.) Heethoofdig
partijman; uitsporig verkwister; woelgeest, stokebrand m.
Brûlottier, m. [Mar.] Bestuurder m. van een'
brander.
Brûhire, t. Brandwond, brandblaar 1.; gebrand
gat n., brandvlek t. in of op een of ander voorwerp.
— [Bot.] Brand ni. in 't koren enz. (z. v. a.
ROU1LLE). -- [Vutér.] Brand m. der schapen (zehere ziekte).
Jirumai lle, f. [Mar.] Dunne zeemist m.
Brumaire, m. Nevelmaand f., 2de maand van
dsn /ranschen republikeinschen almanak, van 23
Oct. tot 21 Nov. - Faire un 18 br-, een coup d'état
doen, de staatsréqeling door middel van de gewapende magt omver werpen (gelijk Bonaparte opdien
Zag het directoire uiteen joeg) .
Bi-uiiiat, e, adj. Wintersch, winterachtig, wat
'5 winters groeit, tot den winter behoort: Plante
br-e, winterplant t. Fêtes br-es, winterfeesten (die
men weleer te Rome ter eere van Bacchus vierde).
Jours brurnaux, winterdagen.
Bruniazar, ifi. [Chins.] Soort van olieachtige
minerale zelfstandigheid 1.
Brume, f. [Mar.] Digte nevel, zeemist m. (Prov.) Dans Ia 1w- tout ie monde est pilate, in
den nood (in 't ongeluk) moet men niemands raad
versmaden.
lirutnée, adj. [H. n.] Morue hr-, niet bruin of
roodachtig stof bedekte kabeljaauw m.
Brumel, m. [Pêche] Soortvan kleinehengel m.
Brumeux, -euse, adj. Nevelachtig, bentveld,

mistig.

Bi-un, e, adj. Bruin, bruinharig. II fait br-,
het wordt donker, de avond valt. (fig.) Avoir 1'liubrune, droefgeestig zijn.
meur
. Bi-nu,
m. Bruine kleur t., het bruin; bruinheid,
bruinachtiglieicl !•. Br- foncé, clair, pâle, donkerbruin, lichtbruin, bleekbruin. - [ Peint.] Min of
meer donkere kleur, die de schaduw op de schilderijen vormt. - ]sRuN, m., P.RTJNE, t. Bruinharig
man in, bruinharige vrouw f. , bruinharig meisje i.,
bruinét 1. Un beau brun, een schoon bruinharig
man; Une Julie brune, eene lieve bruinét. (fig. et
fam.) Aller de la brune is Ia blonde, onstandvastig
in de liefde zijn, aan alle schoonen zijn hof ma en.
- Brun-rouge, bruinrood, enqelsch rood n.; bruinroode of engelsc/ie oker m. (ook potde geheeten).
- Brun de montague, z. v. a. TERRE D'OMBIUS.
Briinâtre, adj. Bruinachtig, bleekbruin.
B rune, t. Het vallen van den dag. Sur la br-,
tegen den avond, tusschen licht en donker. - [H. n.]
1\ijlbaars rn. -z. ook onder aRUN.
Bruine et blanche, I. [H. n.] Soort van vlasvink m. van Georgia.
BaneHe, f. [Bot.] Beerenoor, wondkruid, geneeskrseid n. - [H. ii.], z. v. a. COULEUVRE.
Brunet, in. [H. IL] Volksnaam eener mussohensoort t.
Brunet, -te, adj. (verklw. van brun) Bruintjes,
bruinachtig. - Als subst: bruintje, bruinilje n.
Brunette,f.Soort van fijne, ligte,donkere stof t.,
waarmede de rijken zich weleer kleedden. - [ Litt.]
Naam eener soort van eenvoudige minneliedjes; ook de wijs van zoodanig liedje. - [H. n.] Laplasdsche strandlooper m.; rolslak, dadelsiak t.
t Bruiieur, t. Bruine kleur, bruinheid t.
Bruin-foueat, m. [Vign.] Naam eener dneivcsrcoort t. in het zuiden van Frankrijk.
Bruni, m. [Ort.] Het gepolijste, in tegenoverstelling van het ruwe..
Bruni, e, adj. Getraind; gebruineerd. Teint
Br-, bruin geworden gelaatskleur t.
Ih'u.iilde, m. Naam des nachtegaals bij de oude
Barden.
Brunir, v. a. Bruin maken: Le soleil brunit
Ie teint, de zon maakt het gelaat brain. - Bruin
verwen: Br- un carrosse, eene koets bruin verwen.
- Polijsten, gladmaken, glanzen, bruindren: Brl'tyr, hetgoudpolijsten. - allUvia, v. n. Bruinwor
dese: Les cheVeux de eet enfant étaient blonds, mais
ijs commencent is br- (a se hr-), de haren van dit
kind waren blond, maar zij beginnen bruin te wordee.. — RE BIIUNIR, v. pr Bruin worden: Son visage
-

.

BRUT.

s'est bruni

geworden.

au soleil, zijn gezigt is in de zon brain

Bi-unis, m. [Tech.] Schitterende kleur t. van
het gebruineerde metaal. - Z. ook BRUNISSOIR.
Brunissage, m. [Tech.] Bruindring, poljs-

tsng t., bruineerwerk, poifjstwerk n.
Brunisseur, m. -euse, t. Bruineerder rn.,

-neerster t.

Ili-unissoir of Brunis, m. [Tech.] Brui-

neersteen m., -staal n., -tand m.
Bi-uiiissure, t. [Manuf., Taint.] Glanzing f.
der stoffen, die men verwt. [Chas.] Gladdigheid f.,
glans m. der hoornen van herten, reebokken enz.,
door 't wrijven tegen de booinen.
Bruniture, t. [Chim.] Uitdooving van den glan.c
eener kleur.
,. Ilruisnibarbe, adj. [B. n.] Bruinbaarcliq.
Brunuiehie, t. [Bot.] Zékere soort van zuring t.
Bruniiicorne, adj. [H. n.] Met bruine voelsprieten. - Brunnipède, adj. [H. n.] Met roestkleurige pooten.
Brunoir, m. [H. n.] Afrikaanse/te meerle t.
Brunor, m. [EI. n. ] Bruine bloedvink m.
BrL1IL-rouge, in. [Peint.] , z. onder BRUN.
Briise, m. [Bot.] Muizedoorn , nsirtedoorn,
steekpalm in.
Bruseambille, t., Z. BRUSQUEMBILLE.
Brusque, aclj. Driftig , haastig , oploopend,

borsch, stuursch, norsch, kort van stof. Faire une
riponse br-, een bits antwoord geven. — Onverwacht,
plotseling: Attaque br-, onverwachte aanval m.
Dmnoûnsent trop br-, te plotselinge ontknooping 1.
Brusqu e , e, adj. (enpart. passé van brusquer):
Affaire br-e, overhaast afgedane zaak. Iimnoûment
br-, onverwacht aangebragte ontknooping.
Briisqueinbi ll e, t. Zeker kaartspel n. tusschen
2 tot 5 personen. Les br- s, de azen en tienen in
dat spel.
Jlrusqiiement, adv. Driftig, haaslig, norsch,

barsch; onverhoeds, onverwacht, schielijk, eensklaps.
Bitsqitei, v. a. Barsch, stuursch, onvriendelijk bejégenen, door ruwe, harde woorden beleedi gen,
toesnaauwen: Cast un homme dangereux, ii brus
que tout le monde, het is een gevaarlijk mensch, hij
beleedigt een ieder. - Driftig te werk gaan. Br- une
affaire, eene zaak sterk doorzetten. - [Mil.] Overvallen, bo verrassing innemen: Br- une place, eene
plaats stormenderhand innemen, overrompelen. Met drift en zonder eenige overweging beslissen,
onverwacht en zonder trapswijze overgangen ten
einde brengen: Br- une affaire, eene zaak plotseling
afdoen; Br- le ddnoûment dune pièce de thuhtre,
onverwacht, zonder overgang of voorbereiding, de
ontknooping van een tooneelstuk aanbrengen. [Cuis.] Br- une volaille, een' vogel over de vlam
afschroeijen, na hem ten ruwste geplukt te hebben.
- (fig.) Br- Ia fortune, de fortuin willen dwingen,
stout wagen. Br- l'aventure, zonder overleg te werk
gaan. [Mar.1 Een schip branden, om het te kalefateren (dus geheeten omdat dit werk in Provence
met mirtedoorn (bruse) geschiedt).
Llriisquerie, f. Bsrsche, norsche bejéqeninp;
barschheid, beleediging t. Dire une br-, eene beleediging zeggen.
Briisquiet, adj. (verkiw. van brusque) Het
komt alleen voor in 't volkszeggen: it brusquin brasquet, op eene lompe vraag past een lomp antwoord.
Brusqniaire, m. (pop.) Woestaard m., hij,
die de meisjes op eene ruwe of driftige wijze kust.
Bi-ussoles, t. p1. [Cuis.] Soort van gekrulde
vleeschspijs of s a g o Ü t.
Brut, e, adj. (pr. brut', brute) Ruw, niet door
kunst bewerkt, onbearbeid: Diamant br-, ongestepen diamant; Marbre br-,_ onbehouwen marmer;
Mine br -e, ongesmolten erts; Sucre br-, ongezuiverde of onçerafineerde suiker; Campbre br-, ongezuiverde kamfer; Terrain hr-, onbebouwde grond;
Jardin br-, onaangelegde tuin; Bois br-, onbewerkt
hout, enz. Les corps br -s, de onbewerktuigde ligchamen (steenen, mineralen enz., in tegenstelling met
de bewerktuigde). - (fig.) Onbeschaafd, ruw, lomp,
grof, onverstandig, dom, redeloos: Un ouvrage br-,
een onafgemaakt werk (waaraan nog de beschavende
hand moet gelegd worden). Un homme absolument
1r-, een geheel ruw, onbeschaafd mensch; Des manières br-es, onbeschaafde, lompe manieren. Les
b êtes br-es, de redelooze dieren. - [Agric.] Produit br-, ruwe, onzuivere opbrengst (zondes aftrek
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van de bebouwingskosten). — [ Financ.] Produit
br-, b r -u t o-ontvangst (zonder aftrek der ontvangkosten), — [ Corn.] Poids br -, bruto of onzuiver ,qewi ;,t (het gewipt eener waar met de baal, de kist,
het fast, den omslag, het inpaksel): Ce boucaut de
srn re pèse br- deux cents kilogrammes, dit vat
suiker weegt bruto twee honderd kiloos of nederl.
ponden.
Brutal, e, adj. Dierlijk, beestachtig, redeloos,
geheel onbeschaafd; woest, lomp, ongemanierd, onbeschoft, onbeschaamd, grof, b r u t a a 1: Un homme
br-, een dierlijk, ook een dom en onbeschoft mensch;
Un courage br -, een woeste, onberedeneerde moed;
Une passion br -e, eene dierlijke drift; Des sentiments brutaux, dierlijke gevoelens. Un orgueil br-,
een onbeschaamde trots. Une réponse br -e, een onbeschoft antwoord. — Ook als subst. gebézigd: Un
1w-, Une br-e, een onbeschaamd, onbeschoft mensch;
(fam.) C'est un franc br -, 't is een aartslomperd,
e'en rekel.
Briitalernent, adv. Beestachtig; onbeschoft,
onbescheiden. Parler br -, op eene onbeschofte wijze
spreken
rutaliser, V. a. (fam.) Onbeschoft, onbesch,eiden bejégenen of behandelen, mishandelen, onwelle
vend, lomp behandelen, b r u t a l i s è r e n. II le brulalisa sans sujet, hij mishandelde hem zonder reden.
SE BRUTALISED, V. pr. Elkander onbeschoftheden
zeggen. -- Brutaal worden.
rutalitè, f. Dierlijkheid, beestachtigheid, dier
dierlijke daad; woestheid, onmenscheljk--t(jkedrif,
heid; onbeschoftheid, verregaande lompheid f., vlegelwerkn., brutaliteit f.
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tel m., hondskers, duivelskers f., haarmos n. Onguent de br-, speerkruidzalf, klier zalf f.
Bryoine, f. [Chun.] Vergiftig sap n. van den
wortel van witte wijngaard.
Bryophagide, adj. [H. n.] 31osetend (van
insecten) .
Bit, e, ad). (en part. passé van boire) Gedronken: Du vin hu, uitgedronken win. — (fig.) Avoir
toute bonte hue, alle schaamte uitgeschud hebben,
schaamteloos zijn. — Ook als subst.: Rendre le trop
bu, het te veel gedronkene uitwerpen.
I3uaade, f. [Man.] Gebit n. met lange stangen
of wangstukken.
uanderie, f. Waschhuis n., wasscherij f.
Baandier, in -ière, f. Wasscher m., waschster f., van nieuw linnen; — de waschvrouw f. in
sommige groote inrigtingen.
Biianthrohie, I. [Méd ] Waanzin m., waarbij
de lijder meent in een' os veranderd te zijn. —
Bnnantbropignne, adj. Wat die ziekte betreft.
• Babale of Boenf-serf, In. [H. n.] Bubal,
hertebu f fel m., een a frikaansch dier van 't geslacht
der antilopen.
Bubbola, f. [Bot.] 1ooge bladzwans f.
Babe, f. Klein gezwel, puistje n., peukel m.

=

Boberon, m., z. BIBERON.
Bubo, m. [H. n.] Uil, nachtuil rn .
Bubon, m. [Méd.] Liesbuil, pestbuil, venus -

buil f., klapoor n., gezwel aan de liesstreek. —
[Bot.] Geslacht van schermdragende planten. — B-

galbanifère, syrisch tuinkruid n. ; B- of Persil de
Macédoine, Macedonische peterselie f.
Babonoeèle, in. [Chir.] Liesbreuk f.
Bubniler, v. n. Schreeuwen als de uil, *krassen.
Bnbnline, f. [Chim.] Zelfstandigheid f., die

Brute-rnanoa, f., z. BRUTE-BONNE.

Brute, f. Redeloos dier, vee n. L'instinct eient
lieu de raison aux br -s, het instinkt (de natuur- men uit de uitwerpselen van 't korenvee trekt.

drift) bekleedt bij de rédelooze dieren de plaats der
rede. — ( fig.) Dom, onverstandig mensch: C'est
une vraie br -, 't is een aartsdomkop. — ( Brute,
van menschen gebézigd, duidt natuurlijk een' hoogen graad van minachting aan; maar dit is in
zékere mate ook 't geval met dieren, zoodat men 't
woord b. v. niet zal bézigen van den hond, die in
de diensten, welke hij zijnen meester bewijst, een met
rede begaafd wezen schijnt.)
Brute-bonne of Bruta-unaona, f. [Hort.]
Manna-peer, pauspeer f.
Bruner, m. Soort van havik m. (buse)
(Proc.) Dun br- on ne saurait faire un épervier,
men kan een' ezel niet leergin blaffen: men kan van
een' dommerik geen verstandig mensch maken.
reutificationn, f. Dom-, botmaking, verbeestel(king f.
rutiler,1 v. a. Tot een dier maken, verdierlijken. -- SE BE.UTIFIEII, 'v. pr. Tot een dier worden, geheel dierlijk worden.
Brnt4ngéiiu, m. Natuurlijk gepolijste dia
-mant.
Brutolè, ni. [Pharm.] In bier getrokken kruiden n. pl.
Bruxelles, f. pl., z. BRUCELLES. — Point de
Br-, brusselsche kant f.
ruyani nennt, adv. Luidruchtig, met groot
geraas.
Brnyant, e, adj. Geraasmákend, ruischend,
bruisend, luidruchtig: Une voix br-, eene schelle
sterra; hue flammne br -e, eene ruischende vlam. Des
plaisirs br-s, luidruchtige vermaken. Un homme br-,
ken luidruchtig mensch. Une rue br -e, eene woelige,
druk bezochte straat. Le véritable zèle nest pas
br-, de wezenlijke ijver is niet geruchtmakend.
Bruyant- eerdier, m. [H. n.] , z. v. a. BRUANT.
Bruyère, f. Heide (hei) f., heidekruid n.
Balai, Brosse de br -, heibezem m. Fleurs de br -,
heibloempjes n. pl. — Heideveld n., heide f. Coq de
br-, korhaan m.
Bruyèreux, -ease, adj. Bedekt met heide.
Bry, Bryon, m. of Brye, f. [Bot.] Mos n.,
.inz. het op den grond groeijende mos, aardmos. —
ryacè, e, adj. Naar mos geljkende. — ryac,ees, f. pl. .4ardmosplanten f. pl.
Bryologie, f. [Bot..] Leer, beschrijving f. der
mosplanten. — Bryologiqiie, adj. Wat tot die
leer betrekking heeft. -- Bryol® iste, ryoloue, m. M7oskenner, mosbeschrjver, b r g o l o op m.
Bryone of Coiileuivree, f. Witte wijngaard
M., wilde kruipende plant, welker blad gelijkt naar
raat van den wijngaard. Br- blanche, varkenswor-

Biteail, m., of Bitcaille, f. [Agric.] Soort

van boekweit f.

Bucarde, f. [H. n.] Hartmossel f.
Bucardie, f. [Minér.] Ossenhartvormig edel -

gesteente n.

ucardite, m. [H. n.] Versteende hartmossel f.
Buccal, e, adj [Anat.] Wat denmond (of de
wanren) betreft: Artère b-e, wangslagader f. ; Glandes b-es, wangklieren f. pl.; Nerf b- of Buccinateur,
wangzenuw f. — [H. n.] Papegaai m., met grijze

véderen tusschen ooggin en snavel.
Bneeamaocie, f. [Mid.] 1° endteekenkennisf.,
kennis van de teekens, die de mond bij ziekten oplevert.
Bueeellaire, m. [H. anc.] Naam der soldaten,
die de grieksche keizers in de wingewesten onder
hun tot lijfwacht dienden; — Klein-hieldn
broodje n., mondvol m. ; — brood-leverancier m.
(gemeenlijk Grieken uit Gcilatië); — vorstengunsteling m.
y Buceellation, f. [Chinn.] Verdeeling in
stukken (in mondvollen); — [Chir.] Het aanbrengen eener plukselprop ter bloedstelping.
uuccelle, e, adj. [H. n.] Met zeer kleinen
mogul (van insecten) .
Bueehante, f. (pr. bu-kante) [Bot.] Soort van
vlooienkruid n.
uecin, in. [fin.] Horenschelp, trompetschelp f.,
blaas-, toet-, kinkhoren.m. —B-marin of bouretm.,
Oust, blaas-instrument.
Buceinal, e, adj. [H. n.] Toethorenvormig.
Bueeinatenr, m.,' [Anat.] Trompetterspier,

kaakspier, kinnebakspièr f. (die de wangen uitzet
bij 't blazen op de trompet enz.) — Ook als adj.: Le
muscle b- ; — z. ook onder BUCCAL.
±Iiu eeine, f. Trompét f. — [H. n.] Hinf-

hoorn m. B- marine, [H. n.] tritonsschelp f.
1- Bueciner, v. n. Trompétten. — -I- BUCCINER,
V. a. (een woord van Diderot) Uitbazuinen, ui.,ttrompétten.
Buuecinite, m. of Bneeite, f. [H. n.] Versteende kinkhoren m.
Buee, f., z. BUSSARD.

1

ucerntaure, m. [Myth ] Bucentaurus m., een
monster, half mensch en half stier of ezel. ---[H. mod.] De prachtige galei f.. waarop eertijds de
doge van Venetië met de Adriatische zee trouwde
(de laatste maal geschiedde deze plegtigheid in 1728).
Bucéphale, m. (eig. ossekop) [H. anc.] Naar/2
van 't paard van Alexander; — pronk-, staatsiepaard; (iron.) slecht paard n,, magere knol m. —
[.H. n.] Zekere vlinder, dikkop m.
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flneéros, rn. [H. n.] Wetenschappelijke naam

der liorensnavels (calao).
Buchante, f., Z. 131JCCIIANTE.
Bûche, 1. Blok n. brand/wat, stommel m.
Mettre une 1)- au lou, een blokje op 't vuur leggen.
Ii n' y a que deux h-s qui se baisent, er liggen maar
een paar houtjes aan 't vuur. B- de NoaI, kersmisblok, groot blok hout, dat op kersavond met
zekere pleqtigheid achter in den haard werd gelegd.
(lig. et fam.) C'est une b-, une vraic b- quo eet
homme lá, die man is de domheid, de logheid zelf.
(Prov.) Ii ne se rernue pas plus qu'une b-, hij beweegt zich zoo min als een blok. - [Hart.] B-s
d'orangers, afgetopte stammen van oranjebooinen,
zoo als die uit Genua en Provence verzonden warden. - [Tech.] Blok (bij velerlei handwerken): trekhaak t. voor grofdraad; - hefboom m. der glasfabrjken; - koperen maat t. ter bepaling van de
dikte der stukken zeep. - [Mus.] Hakkebord n. [Mar.] Buis, haringbuis t.
Bûeher, rn. Houtzolder m., houthok n., houtschuur f.; - houtstapel, brandstapel m.
Bûeher . V. a. [Tech.] Behakken, uit den ruwe
hakken (een stuk hout); - houthakken, tot brandhout slaan. - ( fig. et fam.) B- qn., iemand afrossen, afranselen. - [ Fauc.] B- l'oiseau, den volk

doen opzitten.

flûeheron, m. Houthakker, houtkapper m., Ilûcheroiine, f. Houthakkersvrouw t.
Bûehette, f. (verklw. van bûche) Blokje n.; -

houtsp(jltje, halmpje, strootje n. (waarmede men
om 't kortste strootje, couite paille, trekt).
Bûehilles, t. p1. [Tech.] Boorspainders m. p1.
als afval bij 't bewerken der metalen kanonnen.
Bucioche, m. [Corn.] Provençaalsch en Languedocsch laken n., dat veel naar Alexandrie en

Cairo gevoerd werd.

Buck-beau, rn. [Bot.] Waterklaver t.
Bucoliasme, ni. Herderslied ii., herderszang rn.
bij de oude Grieken; - w ijsf. van zoodanig lied.
Biteollaste, rn. Schr ijver van herderszangen,

bukolisch dichter m.
Bucolique , adj Herderljk , bucolisch:
Poème B-, herdersdicht FL, herderszang m.; —Le
genre b-, het herderslied, de herderszanqen rn. p1.
I1n poète b-, een herderdichter in. - rnjcoLiQuEs, 1.
p1. Herderszangen; - ( fig. et fam.) Vodder ij en,

nesten, pruilen, oude papieren.

Buerane, rn. [Ant.] Helm m., in den vorm van

BTJISSONe
uit drinken (hetgeen soms door voerlieden dus op
eene diefachtige wijze geschiedt) ;- (fam.) slaan, afrossen; mishandelen. - [Fauc.] Le taucon a buffeth
Ia proie, de valk is met zijnen kop op zijne prooi
gestooten.

Butfeteur , rn. Wie steels-wijze uit een vat
drinkt, wijndief m., Z. BUFFETER.
Butfetier, ni. Schuimlooper rn. (parasite).
Bilfetin, M., Z. BUFFLETIN.
Butfie, rn. [H. n.] Buffel, buffelos, wilde os m.

met achterwaarts qebogen' horens. (]let wijfje van
den buffel of de buffelkoe heet bufflesse, of bufflonne,
maar men gebruikt liever: fernelle du h- of fernelle
b-, terwijl Bufl'on kortweg La Puffin gebruikte.)
Cuir, Peau de b-, buffelleêr n., buffelhuid rn. Ceinturon de b-, gordel in. van buffeliee'r. [Anc. mi l .]
Soort van overrok, krijgsrok m. van buffelleir.
[Tech.] S t rijkriem ni., een met Ieder bekleed hout
om te polijsten. - Moulin a ia-, molen in. ter bereiding van 't buffelleder. - ( fi g.) Onbeschoft inensch,
weetniet, domoor, zot m. Se laisser tamner par le
nez comma un Ij-, zich door al te veel eenvoudigheid om den tuin laten leiden. (Proc. pop.) Repas

ser ie P- P qn. , iemand afrossen.
Biilhlesse, t., z. onder BUFFLE.
Butfleterie, t [Mil.] Lederwerk, ledergoed n.
Blanchir sa ij-, zijn ledergoed wassen.

Buifletier, m. Bereider van buf/'elleder; iedergoedinaker m.
Riit11etin, rn. [H. n.] Jongebuffel m.; huid 1.,
ieder n van een' jongen buffel.

Bntflon, rn. [H. n.] Jonge buffel m.
Thilflonne, t., z. onder BUFFLE.
Bufone of Biifonie, 1. [Bot.] Soort van an-

gel- of muurkruid n.

Bufonite , m. [H. n.] Naam der versteenrie

deden, inz. tanden, van visschen, grijsbruin van
kleur met ronde vlekken, paddesteen m., slangenoog n., bufoniet m.
Bugatlier, m. [Parfum.] Smeltvat n. voor cie

pommaden.

Bugadière, 1. [Tech.] Gemetselde loogkukp I.

der zeepbereiders.

Bugalet, rn. [Mar.] Klein vaartuig n., somt
van ligter met verdek op de kast van Finistire.
Bugle, Bugrane, Bugrande, t. [Bot.]
Beerenoor n. (z. ARRETE-BOEUF).--- (Proc.) Qui connait la B- et la sanicle, fait aux chirurgiens in

nicque, wie de wondkruiden kent, heeft de wondheelers niet noodig. - BUGLE, ni. [Mus.] Zware
(angi.) (eig. lëderen zak, valies, trompét, sleutelklaroen t. - (weleer) Os m.
ransel) . Staatskas- of fenantie-rékening f., jaarBtiglose of Buglosse, t. [Bot.] Ossetong t.
ijksch overzigt van de waarschijnlijke ontvangsten B- sauvage, slangenhoofd slangenkruid n.
en uitgaven van een rijk, eene slad enz., begrooting,
Buglossoïde, adj. Naar ossentong gelijkende.
staatsbegrooting t., budget n. : Le b- de l'état, de
Bugnes, t. p1. [Cuis.] Lyonsche opgerolde oliela viiie d'Arnsterclarn, des communes, de in marine, koekjes n. p1. - Dimanche des b-, zondag na vasde Ia guerre.
tenavond.
Bucigétaire, adj. Wat het budget, de staats
Bugratie, Bugrande, t., Z. ARRETE-BOEUF.
betreft.
-begrotin
Biignière 9 f., Z. BOUGIERE.
Budgétivore, in. (iron.) Wie eene jaarwedde
Buhoriaiix, in. [H. n.] Roerdomp m.
uit 's lands kas trekt, budgetknager rn.
Buhot of Ospolin, rn. [Tech.] Spoel 1. met
Budtlléie, 1. [Bot.] Heester m. van 't geslacht de zijde voor 't brochdren der stoffen; - getweernde
der spierklierkruiden.
draad m.: Camelot fahriqué en trente-deux b-s ,
Bitdyte, rn. [H. n.] Wetenschappelijke naam kamelot uit 32 halve gangen vervaardigd - BU
der kwikstaarten (bergeronnettes).
HOTS, 111. pl. , [Plum.] Geverwde ganzevedren 1. p1.
op de vensters der pluimmakers.
t Btiée, f. Loogwasch f.; [Boul.] uitwaseming f., damp m.
Buire, Bnie, t. Groote zilveren of porseleinen
t Buer, v. a. Wasschen. - Uitwasemen (van pot in., vaas, kruik t.
't brood bij 't hakken).
Buis, m. [Bot.] Buksbooin, taxisboom, palm ifi.;
palmhout n.; - schoenmakers likhout n. Buis
t Buffe, t. Dof, forsche douw of klap m.
Buffet, m. Kast, waarin men het tafellinnen dpineux, bukshoorn. (Loc. prov.) Donner le buis
en zilverwerk plaatst, tafelkast, zilverkast t. b u f- a ge. , de laatste hand aan iets leggen, het de laatste
fét n.; afgezonderd gedeelte der eetzaal, dat tot poljsting geven. - Donner le buis a Un vieux
huffét dient; tafel, waarop men in orde schikt chapeau, een' ouden hoed opflikken. schoonmaken.
alles, wat tot eenen maaltijd dienen moet, schenkta- Meimton de buis, breede, vooruitstekende kin t.
fel, aanregttafel 1. - Het tafelgoed, tafelzilver. Buis a rt, M. [H. n.], Z.BUSARD.
Tafelbedienden rn. p1.: Quand on emit avoir Pu
Buissaie, Bnissière, t. Taxisboschje n., betrente bouteilles, le b- en a Du la moitië, als men planting t. van buksboomen.
denkt dertig /lesschen gedronken le hebben, is de
Buisse , f. [Tech.] Persplank t. der kleirma
helft daarvan door de tafelbedienden gelddigd. - klopsteen m. der schoenmakers.
-kers;
Vms du I)-, buffetwijnen, fijnere wijn dan de geBuisserie, f. [Tech.] Kuiperswagenschot, duigwone tafelwijn. --[Mus.] B- dun orgue, orgel- hout n.
kas t., al het schrijnwerk aan een orgel; ook somBiaisson, m. Kreupelboschje, struikgewas n.,
tijds het orgel zelf met zijne kas. B- doigues, klein verzameling van wilde heesters of struiken, 't zij
orgel, huisorgel, kabinetorgel n. - [Font.] Halve met of zonder doornen: B- d'épines, doornboschje,
walerpyramide f. tegen een' muur of in eene nis. - braamboschje n., doornehaag 1. Arbre b- of en b-,
[An e. mil.] Wangstukken n. p1. van een' helm.
dwergboom m., dien men van binnen uitsnoeit en
B uffeter, V. a. Een wijnvat openboren en daar- van buiten naar alle zijden laat uitschieten. [Chas.]

eenen ossenkop.
Budget,

--

fl1.

BUISSONNET

-
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Les serfs prennent b-, de herten gaan diep in 't
woud, zoeken eene geheime plaats na hun gewei
te hebben afgeworpen. Battre les b-s , z . BATTRE .
Trouver b- creux, het opgejaagde wild niet meer
in de struiken vinden. (fig.) Niet vinden wat men
zoekt, de handen op eene ledige plaats slaan. -(Prov.) 11 a battu les b-s etc., z. BATTRE. Se sauver a travers les b-, omwegen, uitvlugten gebruiken. I1 n'y a si petit b- qui ne porie son ombre,
er is geene zaak zoo gering, of zij heeft hare waarde;
zelfs de geringste mensch kan den anderen van
dienst zijn,. — [Bot.] B- ardent, vuurdoorn, mozesboom,' slékelige mispelboom m. (ook pyracanthe en
arme de Morse geheeten).
B nissonnet, in. (verklw. van buisson) Klein

Brille, f. Bolletje of blaasje n. vol lucht aan de
oppervlakte des waters , op kokende of gistende
vloeistoffen, in gegoten voorwerpen, enz.: B- d'eau,
waterbel; B- d'air, luchtbel; B- de savon, zeepbel f.
— [Mid.] Blaar, brandblaar f. — Elk verheven zegel van was of metaal aan openbare oorkonden;
het zegeldoosje; de oorkonde zelve, die met zulk een
zegel voorzien is; van daar: [Polit.] Rijkswet, rijks
sommige keizers:-instelg,a'éf.vn
La 1- dor, de gouden bul f. (eene bekende duitsche
rijkswet, door Karel V. in 1536_ uitgevaardigd). —
[f-1. eed.] Pauselijke bul, eene verordening, een
decreet, voorschrift enz. van den paus, op perkament geschreven L*n van een' looien zegel voorzien,
doorgaans benoemd, naar de aanvangswoorden, b. v.

B uissoiineiix, ease, adj. Bedekt, bezet met
boschjes, met doornboschjes, boschachtig. Un pays
B-, een land vol struikgewas.

[Antiq.] Hol bolletje n. van goud, zilver enz., dat
de jonge aanzienlijke Romeinen aan den hals of
op de borst droegen. — [ Ii. n.] Blaashoorn m., een
gewelfd eenschalig schelpdier. — [Papet.] HIal fgoed, halfstof i., eene grove, ongezuiverde pap voor
gemeen papier. in dien zin ook als adj. gebézigd:
Papier b-, gemeen papier, slecht schrijfpapier n.BULLES , f. pl. Aanstellingsbrief m. van 't roomsche

base/je n.

Buissonnier, ière, adj. [Chasse.] Wat de

doornbosschen en braambosschen aangaat. Lapin b-,
konijn, dat onder, doornbosschen, hagen enz. zin
verblijf heeft. -- Ecoles b-es, haagscholen f. p1.,
scholen, die de Lutherschen van Parijs weleer in 't
veld, tusschen de struiken, in 't geheim ],telden, uit
vrees voor ontdekking. — (fig.) Faire l'école buis
spijbelen, gaan wandelen of spelen, in-sonière,
plaats van in de school te 'aan.
B uissonnier, m. Voormalig opziener m. van
de binnenlandsche vaart; weleer: een schrij fineester, die het meesterschap nog niet verkregen had.
— [ Hort.] , z. v. a. arbre en buisson, z. onder BUIS SON; — ook: eene met zulke dwergboomen beplante
plaats f.
Buisstires , f. pl. [Dor.] Vuiligheid f op het
.

gekookte metaal.

B nitarde, f. • [H. n.] Een der namen van de
trapgans (outarde) .
Bnj aro, m. Fijne potaarde f., waarvan men in
Spanje de vaten maakt, die men a Ic a r a z a s heet.
B ulafo, m. [Mus.] Speeltuig n. der Negers aan
de kust van Guinea, bestaande uit zaamgebonden

pijpen of fluiten.
ulapatlhe, f. [Bot.] Een der namen van de

groote zuring f.
B tilbe, f. (d geneesheeren en naturalisten gebruiken 't met regt mannelijk) [Bot.] Bol m.
uije f., knol, bloembol m. — [Anat.] B- de l'urètre,
soort van langwerpige blaas , die de waterpees
orinvangt. B- des polls, haarwortel m. ; B- des
dents , tandwortel m., merg n. der tanden. B- de
1'o.eil, oogappel m.
B iilbetix ease, adj. [Bot.] Bloembolvormig,
knolvormig; een' bol of knol tot wortel hebbende.
Plantes b-Buses, bolplanten. Racine b-euse, knolof bolvormige wortel. — [Anat.] Substance b-ease
des dents, mergachtige stof in de tandholten.
B itlbifére, adj. [Bot.] Plante b-, plant, die een'
of meer bollen draagt, boldragende plant f.
B ulbiforme, adj. Bolvormig.
u1bille, m. (verklw. van bulbe) [Bot.] Kleine
bloembol of uije; naam der bolvormige knoppen op
verschillende plantendeelen.
Builbine, f. [Bot.] Bieslook n.
Ilulbipares. adj., z. GC Mn7IPARE.
ulboeastanon, m. [Bot.] Aardnoot f.
Bulbo-eaverneux , adj. [Anat.] Muscle b-,

pisversnellende spier f.

B nlbueode, m. [Bot.] Plant met knolvormigen
wortel van 't geslacht der narcissen. B- du printemps of printanier, onechte narcis f.
Bulbonae, m. [Bot.], z.

v. a. LUNAIRE.

Ruilbul, ui. Benaming van den nachtegaal (ros
-signol)
in 't Oosten.
Iulbnle, f. [Bot.] , z. v. a. CAïEU.
filléje, m. z. BUDDLEIE.
7B'ilimes, m. pl. Buikwormen.
uliinie, f., z. BOULIMIE.

Jilin, m. [H. n.] Kleine waterblaas f., vaalkleurige schelpslak f. van den Senegal, een van de kleinste
der bekende soorten.

B ulithe, n7. Haarbal m. in de maag der run-

deren, runder-bezoar m.
Buillaire, f. Bu l l a r i u m n. , bullenboek n.,
verzameling van pauselijke bullen of verordeningen. — [Bot.] Woekerzwam f.
Bullatique, f. Groote letter f. die in de bul
geb-ruikt wordt. Ook als adj. Lettre b-.
-len

La b- Unigenitdis, La b- In coma Doinini enz. ---

hof tot zekere waardigheden: Cet évêque attend
ses b- pour se faire sacrer, die bisschop wacht zijn'

aanstellingsbrief om zich te laten wijden.

ullé, e, adj. (en part. passé van Buller) Met

de vereischte zegels (bullen) voorzien, echt, in den
behoorlijken vorm, I1 est b-, hij heeft zijne aan
bekomen. Bénéflce, b-, eene prove of pre--steling
bende, waartoe eene bul wordt vereischt; Cette ab -

baye nest pas b J e, de benoeming tot die abdij ver-

eischt geene bul. - [Bot.] Feuille b-, bobbelig blad n.,
blad, dat van boven botten, van onderen holten

heeft.

Biller, V. a. [Ans. chanc.] Eene acte met eene
bul (verheven zegel) bezegelen.
Bulletin, in. Briefje, kiesbriefje. stembriefje n.,

(billet); — dagberigt n. , dagorder f., inz. legerbe-

rigt; bulletin n [Mar.] Staat van dienst. B- de
bourse, beursbriefje n. , dat den stand der effecten
aangeeft. - B- des loix, verzameling van wetten
en staatsbesluiten, door de regéring zelve uitgegeven wordende. B- de santé, gezondheidspas m. —
'[Admin.] Bewijs, bewijsbriefje n.
B ulleux, eiise, adj. [Phys.] Vol luchtbellen,
snel waterbellen bedekt. — [Mid.] Blaarachtig. —
[Bot.,] Feuille b-euse, z. Feuille bullée onder
BULLS.

alliarde , f. [Asar.] Eene der vlekken in de

maan.

Opborrelend water n. (uit hetwelk bellen van zwavelwaterstof opstijgen).
B nllier, m. [ff. n.] Het dier, dat in de schelp
leeft, die buile heet, blaasslak, blaasmossel f.
Qiiliste, in. B u t l i s t, pauselijke bullenschrijver m. — Franciskaner monnik m. van de orde der
Observanten.
uillite, m. [H. n.] B u lliet m., versteende
blaasslak f.
ulteati, m. [Hort.] Rondbesnoeide boom, bolvormige boom m. Mettre des arbres en b-, booroen
aftoppen.
BIUHalde, n1 . [Bot.] Bumald m., eeiz japansche
heester van 't geslacht der kruisdoornen.
B urnastis, m. [Bot.] Naam eener druif f. met
zeer groote pitten.
wine, f. [Tech.] Brandmuur m., metselwerk
boven eene smidse. — [ H1. n.] , z. v. a. TOURNE - PIERRE.
unette , f. [H. n.] Winterbastaardnachtegaal m.
Bunias, m. (pr. Bu -ni -ace) of 13uniade, f,
[Bot.] kVilde raap f., die tusschen 't koren groeit,
veldrakét f.
Bunion, m. [Bot.] 4ardnoot f., aardaker m.
Binode, m. [1HE. n,] Wormvormsge buis of pip.
B uonaecordo , m. (ital.) Klein spinét n.,
soort van kleine klavecimbaal in Italië.
Bullicanie, m.

B uphage, m. [i-1. n.] Ossenbijter (pique-boeuf),

een vink aan den Senegal en de Kaap.
iiphthaalme, m. [Bot.] Koeoog n., koedille f.
(oeil-de-boeuf)

Biipl^thal nie, f. [Méd.] Oseenoogigheid f. ,
olifantsoog n. , ziekte, die het oog aanmerkelijk
vergroot, oogwaterzucht f. — Bulphthaluique,
adj. Oogwaterzuchtig.
B uplèvre, Bupieuvre of B upleuron, om.
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BUPRESTE

[Bot.] Hazenoor n ., zekere schermdragende plant
(oreille de l ièvre) .
Bupreste, m. [H. n.] (eig. ossendooder) Prachtkever in ., stinkwesp f , een naar het vliegend hert

gebakend vergiftig insect, dat de runderen dikwijls
inzwelgen, waardoor zij opzwellen en sterven. —

B- à broderie blanche, zandkever m. — Buuprestides, Beuprestiades of Buprestiens, m.pl.
Geslacht der prachtlevers. — Buprestoïde, adj.
1Vaar den vrachtkever gelijkende.
Buquet, m. [Tech ] Roerstok m. (voor de indigo- kuip.)
Buquette, f. [Tech.] Schaal f. bij de mastemakers. k
Buraeye of Bourroiche, m. [Pèche] Mand
-vormigschtun.
Birail, in. [Corn.] Gladde of gekeperde halfzijden stof f., met katoen, wol of geitenhaar.
Buraliste, m. Kantoor-, boekhouder; ontvanger, penningmeester m.
Herat, m. [Corn.] Borat, brat f., grove wollen
stof f., pijlaken, grof laken n.
Buratè, e, adj. Bewerkt als borat.
Buratine, f. [Corn.] Halfzijden borat of brat f.
— Ook als adj.: Soles b-s, borstzijde f. (uit Perzik).

Baratte, f. [Corn.] Stof f. van vlokzij de en wol.
Burbelin, m. [Mus.], z. CYIBALE.
Barbot, m. [11. n ] Kwab-aal m., aalrups f.
-

(lotte)

Bare, f. of Bureau, m. [Corn.] Grove wollen
stof, baai t. (Prov.) N'avoir ni bore ni. huron ,
niets ter wereld bezitten. --Bareau vaat Bien dearlate, de pij is zoo goed als 't scharlaken: deugd is
aan geen' stand gebonden. Aussi biera stint arnouretles sous bureau que sous brunettes, de liefde is
aan geen' stand gebonden. — [Pdche] , z. BtlE. —
[l,xpl.] Mijnput m., schacht f. B- d'épuisement ,
Pe i npschacht; B- d'airage, luchtschacht. — [Tech.]
Bovendeel van een smidsfornuis.
Bureau, m., z. SURE. -- Schrijftafel, schrijfkas f. , schrijflessenaar m. ; schrijflatafel f. , b u
r e a u n. (een bekend stuk huisraad) Se mettre,
s'asseoir a son b-, zich aan zijne schrijftafel, werktafel plaatsen. J'ai mis ses papiers dans mon b-, ik heb
die papieren in mijn bureau geborgen. — Bij uit
schrikkamer f., schrijfvertrek, werkvertrek n.;
kamer voor de atnbtsbézi-gheden, kantoor, bureau n.:
— Les bureaux de la guerre, de Ia marine, de la
police, cle la banque, de la caisse d'épargne, de
ambtsves'trekken, kamers of bureaux voor 't ministerie van oorlog (de krijgskanselarij) van 't zeewezen (het zeekantoor), van de politie, van de bank,
van de spaarkas; B- de poste, postkantoor; B- restant (at poste restante), aan 't kantoor af te halen
(op adressen); B- de douane, tolkantoor; B- d'entrée
ut de sortie, kantoor van in- en uitklaring. B- de
garantie, waarborgkantoor: , B- de timbre, zegel
B- de loterie, loterij-kantoor; B- d'adres--kantor.
-

ses, adreskantoor n.; B- des comptes,

rekenkamer;

B- d'intelligence, aanwijzings- of berigtskantoor; B-

des contributies indirectes, kantoor der indirecte
belastingen; B- de charité, de bienfaisance, armka mer. B- dun spectacle, schouwburgkantoor. Un
homme de b-, een bureau- schrijver, ambtenaar aan
een. bureau; Un commis de b-, een bureau-, kantoor
Frais de b-, bureau-, kantoorkosten. — (fig.)-kler.
B- d'esprit, verzameling van schrandere geesten, letterkundig gezelschap (doorgaans iron. of minachtend gebéziggd). — Bi nog verdere uitbreiding beteekent .bui eau : de beambten zelven, die op een bureau
werkzaam zijn, b u r e a u li s t en ; ook: een zeker
getal uit eerre vergadering genomen personen om
zich bijzonder met eene of meer zaken bezig te hou
waarvan zij later aan de algemeene vergade--den,
ring verslag moeten uitbrengen, commissie f.,
comité, bureau n. Les b-x des sécrétaires
-

d'état suivaient quelquefois la cour dans ses
voyages, de schrijvers der staatssecretarissen volg
somtijds het hof op reis. Le b- est assemble,-den
de raad is vergaderd. Avoir le b- pour soi, de reptees in zijn voordeel, in zijn belang hebben. On
procédait alors P la formation des b-x, men ging
toen over tot het vormen der beraadslagende cornmissien. — Avoir le b- , de voordragt hebben, de
eerste -zijn, die moet voordragen. Mettre sur le
b-, ter tafel brengen. — (Loc. fig. et fam.) Cette
maison est un vrai b- d'adresses, in dat huis
:

worden altijd nieuwtjes verteld. Cette femme

est un vrai b- d'adresses, die vrouw weet al het
stadsnieuws (dorpsnieuws) , is eene wandelende
courant , een levend nieuwsblad , eene stadskronijk. Lair du b-, de stemming , gezindheid der
regters, raadsleden enz.; Aller reindre Fair du b-,
onderzoek naar den stand van zaken gaan doen,
de gevoelens gaan polsen van hen, die iets moeten
beslissen. Connaitre lair du b-, den afloop van eerre

zaak voorzien. Cette affaire est sur le b-, die zaak

is op het tapijt, is onderhanden.
Bureaucrate, m. Man, die invloed op de administratie heeft; iemand, die den arbeid der bureaux bemint, daarin doorkneed is, b u re a u k r a a t
m. (doorgaans in iron. zin gebezigd).
Bureaucratie, f. Ambtsheerschappij , wille
heerschappij f. van ministers en beambten;-keurig
misbruik n. van invloed op 't beheer der zaken,
bureaukratie f.
4. Bureaneratique, ook Bureaucratien,

ne, Bureaucratif, ive, adj. Wat het bureau
aangaat, den invloed der beambten betreft, wat
den bureau- mannen eigen is, b u r e a u k r a ti s e h.
Bureaueratisnie, m. Misbruik n. van de
raagt der bureau- mannen, b u r• e e u k r a t i s m u s a.
B ureauniane, m. Liefhebber, voorstander m.
van 't bureau-wezen, van den bureau-arbeid. -Bnreauuianie, f. zucht om alles bureaukratisch
te beheeren.
Bureaux, m. pl. Naam der hooirockers m. pl.,

in de Ardennen.

Burelé, e, adj, [Bias.] Met smalle dwarsstrepen (in even getal en van tweederlei afwisselende
kleuren) .
Burèies, f. pl. [BIas.] Kleine, met elkaar in
tweederlei kleuren afwisselende dwarsstrepen f. pl.,
altijd even in getal.
Buret, m. [H. n..] Purperslak f., zekere schelp
waarvan men oudtijds de purperverw be--visch,
reidde.
Burette, f. Kleine kan f., waarin men in (te
roomsche kerk het water en den wijn doet voor de
mis; — boomoliekannetje, fleschje n. [Artill.y La Isdun caisson , de bodemplank eenex legerkist. ^[H. n.] haarai van den winterleeuwerik of winterbastaardnachtegaal m. in Berri.
Burettier, m. Misdienaar m: die de wijnkan
droeg voor den mispriester.
Burgalèse, f. [Corn.] Wol f. van Burgos.
Burgan, Burgair, m. [H. n.] Schelpdier n.,
dat eene soort van purperverw oplevert; meerslak,
paarlemmoêrmossel f.
Burgande, m. [H. n.] Schaalvisch m., die eerie
soort van scharlakenverw . oplevert.
Burgandine , Burgaudine , f. Schoonste
soort van paarlemoer n. , zijnde de schaal van de
paarlemoirmossel. .
,

Burgau,

z. BUREN.

Burgeage , m. [Tech.] Opwelling, opbobbeling f. van het gesmolten glas, veroorzaakt door
groene stokjes er in te werpen.
Barger, V. a. [Tech.] Doen opwellen, opbobbelen ('t gesmolten glas).
Burgin, m. [Pèche] , z. BOURGIN.
Bargo, m. [11. n.] Hond m., uit een' patrijs
dashond geteeld.
-honde
B a.rgrave, m. - Burggraaf.
Burggraafschap
n.
Burgraviat, m.
Buriaut, m. z. BURIOT.

Burin, m. Graveerijzer n. , graveerstift, ets
graveerwijze f.: I1 a Ie b- ferme, beau,-naldf.;—
délicat, hij heeft eene vaste, fraaije, zachte hand

van gravéren, hij steekt vast, zuiver, zacht. — Graveerkunst f.: Cet hooi me s'est imrnortalisé par le
b-, die man heeft zich door zijne graveerkunst onsterfelijk gemaakt. — Graveur m.: C'est un bon b-,
't is een goed graveur. — (fig.) L'attention est Ie
b- de la mémoire, de oplettendheid is de graveerstift van 't geheugen. Le b- de 1'histoire, de griffel der geschiedenis: 't vermogen. der geschiedenis
om groote daden enz. te vereeuwigen. — B- de dentiste, tandenstoker m. — [Serr.] Platte schaar f.
om ijzer door te snijden. [Astr.] Zeer klein sterre beeld van 't zuiden-halfrond. [Mar.] Splitshoorn,
knevel m., ook wel: ramhout n. Coin de b-, keg f.,
op welke men den ram aanslaat.
Burine, e, ad'. (en part. passé van hunner)
Gegraveerd, gegniffeld: Planche been b-e, goed gestoken plaat.

IBTIRINER

-

ETJTINER. .

Biistie,f. [Bot.], z v. a. BUPHTITALME.
Buriner, V. a. Grav&ren, griffelen, etsen, steBustrophe, f., Z. BOUSTROPHÉDON.
ken, uitsteken; — met bijzondere schoonheid, met
Bustuaire, adj. [Ant. rom.] Wat tot den
veel diepzinnigheid, met krachtige trekken schrijven; —diep in 't geheugen prenten. — [ Dent.] De lijkstapel behoort. — BUSTUAIRE, m. Kampvechter in.
tanden met den tandestoker schoonmaken. - SE Uj een ljkfeest der Ouden:
But, m. Punt, waarop men mikt, mikpunt, doel,
13URINER, V. pr. Gegraveerd worden.
I Bitriot, M. [H. n.] Tamme eend; lokeend f. doelwit, oogwit n., schijf t. Viser au but, op het
flurlesque, adj. Potsiq, overdreven koddig, wit mikken; Donner, trapper au but, het wit treffen,
lcluclitiq, wonderlijk, zot, b riesk: Vers b- , kod- raken. Toucher, Manquer le but, het wit raken,
dig, potsierlijk vers. Accoutrement b-, zotte Idee- missen. — ( fig.) Oogwenk m., bedoeling f., inzigt,
ding. - Ook als subst.: Le b-, de potsierlijke einde n. Atteindre, Chasser son hut, zijn oogmerk
pas fait cela sans but,
schrijfstijl, het b u le s Ic e, de lachwekkende voor- bereiken, verbergen. II na
hij heeft dat niet zonder inzigt gedaan. - Eindstelling van wat ernstig, groot, qe wij qtiq is.
men
paal
m.,
dien
zoekt
te
bereiken: Arriver le
Bnrlesqnenient, adv. Op Icoddige, lachwekpremier an but, het eerst aan den eindpaal komen.
kende wijze, kluchtig, zot enz.
Iur1ette , f., Z. BULLETTE. - [ Mus.] Klein — (fig.) Aller an but, regtstreeks op het doel, dat
men zich voorstelt, afgaan. Je vais droit an, but
Iciuclit-zanyspel n.
Buroii , rn Kaashut f. in de bergen van Au- et je nomme les chases par leur nam, ifs ga regt
mijn' man aan en noem de dingen bij haren naam.
op
verçjne; - weleer: lint, huisje, nog overgebleven in
't sprw. zeggen: 11 na ni iiaison ni 1)-, ni buie Toucher nu but, Frapper an but, den zin treffen,
de zwarigheid oplossen, den knoop ontwarren.
Iii b-, Z. SURE; II n'y a ni maison ni huron, er
BUT ii BUT, (cc. adv. Zonder eenig voordeel van
is huis nog hut: de plaats is onbewoond.
speîrszijden, gelijk op (vooral in 't spel): Joiier,
Buronuier, in. Kaashut-bewoner m,
Etre
but ft but, kampop spelen. - Troquer bliJ a
Bursaire, adj. f11. in.] Beurs-, buidelvormiq;
— Animaux Ii-, dieren met groote wangtasschen.- Dut, gelijk op ruilen. us se sônt mariës but a but,
Beursworm m. infusiediertje , dat men met het zij hebben bij hun trouwen even veel inedegebragt.
BUT EN BLANC, a. Het regtuit aangelegde schot,
milcroslcoop in zoet en zout water ontdekt. [Bot.] Bursarin f., een struik van Nieuw-Holland. regtljnig schot a. (ook but en blanc primitif of
geheeten). — DE BUT EN BLANC, bc. adv.
naturel
Bursal, e, ac/i. Wat eene buitengewone heffing of belfisting, bij landsverlegenheid, betreft: E dit Tirer an canon de but en blanc, met een kanon
bi-, qeldpldlcicaat, qeldheffings-wet f. (Plur. Des edits lijnregt naar het doel schieten (waarbij men verenbursaux.) - [Anat.] Muscle b-, binnenste sluit- derstelt, dat de kogel niet van zijne segte baan zal
— (fig.) Onspier 1. — [ Féocl.] Fief H-, geldleen n. (dat voor wijken, alvorens hij het doel beg
bedacht, onbezonnen, z. and. BLANC in.
geld te krijgen was).
Butage, m. Voormalige heerendienst f.
Bursalogie, t. [Anat.] Leer 1. van de geButant, e, adj. [Arch.] Arc, Pilier b- (men
wrichtsvliezen of -beurzen.
Bury, t. [Bot.] Anemoon of klaproos 1. van gebruikt liever boutant) , z. ARC, PILIER. - Des
pièces butantes, schoorstukken, stuthouten.
vuilwitte kleur.
flute, f. [Teals.] Steekijzer, veegmes a. van
Bus, m. [Bias.] Menschelijk borstbeeld n. —
eenen hoefsmid. — [Vénér.] , Z. BUflIRE.
[Mar.] Buis, haringbuis t.
Biité, e, adj. Bepaald, vast. Je suis H- ft ce l a,
Busaigle, m. of Buse pattue, 1. [H. a.]
het is vast bij mij besloten. us so it b-s Fun contra
Ruiqpootige muizevaik ni.
lautre, zij zijn het in alles oneens. - [C has.] Chien
flusard, Busart, m. [H. n.], Z. wISE.
Busardet, m. [ [I . n.] Muizevalk m. van Noord- a-, hond, die een gezind aan 't voetgewricht heeft.
Bitteau, in. [H. n.], Z. V. a. BUSE. - (fig. et
Amerika.
fain.) Lomperd, onbehouwen vent in., onbeschoft
Busehe, f. [Mar.] Z. wISE.
mensch
n.
balein
f.
in
een
rjqlijf.
—
a.,
Planchet
Ruse, m.
Biitée, f. Groote hoeksteen In. aan een brugfHyclraul.] Sluisdeurplanken t. p1., die den doorloop
genhoofd.
— Steunmuur m.
van 't water beletten. - [ Arqueb.]B- of Busque da
Bitter, v. a. Mikken, pogen het wit te treffen,
huit of de Ia crosse, /kromming t. der geweerkolf.
Buse. t., Busard, m. [H. n.] Muizevalkm'., doelen, loeren. (Het werd inz. van 't biljartspel cvi
buizerd m., een roofvogel van t valkengeslacht. B- kaatstspel gebézigd, doch is verouderd) . — (fig.) Bof Busard du marais , brandgier m., roestkleurige a qc., op iets doelen, naar iets streven. Ii butait a
valk m. - Busard-biison , wouw m. van Guiana cette haute dignité,. hij trachtte tot die hooge waaren Paraguay. - ( fig. et fam) C'est une b-, Ce digheid te geraken. (Ook deze zin is verouderd.)
n'est qualm H-, 't is een nil, een uilskuiken. (Proc.) SE BUTER, v. pr. (fig. et fam.) zich bepalen hij of
tot...; tegen elkander strijden. A cda je me b-,
On ne saurait faire dune Ii- an dpervier, uit een
domkop laat zich geen knap man maken. - [Teals.] ik bepaal mij daartoe, dat is mijn doel, oogmerk
personnes se butent of sont toujours butées
Ces
Houten of boden luchtbuis t. in de mijnwerken; trekbuis 1. van een' ovenblaasbalg; - kelderhevel al.; lane contre l'autre, die lieden zitten elkander altijd
— buis f., die 't water op 't molenrad voert; — in 't vaarwater. — BUTER, V. a. [Arch.] B- an
opgezet eind kagchelpijp f., om den rook een' uit- mur, une voûte, een' muur, eengewelf ondersteunen
door middel van een' steunmuur of schoorpijier.
weg te geven. - [Mar.j Buis, haringbuis f.
Butière, f. Geweer a. one naar 't wit te schie
Buseral, m. [H. n.] Afrikaansche muizevalk m.
Buson of Busarti-buson, m., z. and. wISE. ten, schijfbuks f . - Oefenplaats t. der schijfschieers. — Ook als adj.: Arquebuse b-, schijfbuks.
Bnsque, m., z. and. BUSC.
Busqué, e, adj. (en part. passé van busquer) ' Butin , m. Buit m., het op den vijand veroverde;
Met een planchet of balein in 't rkjgljf. Elle est - roof m., roofgoed n. Les soldats revinrent chartoujours b-e, zij heeft altijd haar planchet aan. - gés du b-, de soldaten keerden terug, beladen niet
den buit. On a attrapë aas voleurs et 0fl a pris tout
jMan.] Ciseval b-, paard met gebogen kop.
Busquer, V. a. Een planchet of balein in 't leur b-, men heeft die dieven gevat en hun al liet
gestolene
ontnomen. — (pop.) Voordeel n., winst 1.:
[Coutur.]
Mettre
le
busc.)
—
steken
(beter:
rtjglijf
Van voren inkorten, innemen. - [ Hydr.] Met tim- 11 a gagod bien da b- dans cette affaire, hij heeft
veel
winst
bij die zaak gehad. — (fig.) 11 y a an
merwerk bekleeden (eene sluisdeur) . — )- B- fortune,
SE BUSQUEJI, v. pr. Zich een plan- ricbe b- a fpire dans sas vieux manuscrits, er is
fortuin zoeken
een rijke oogst (van oudheidkunde, van wetenschapchet aandoen.
pelijke ontdekkingen enz.) in die oude handschriften
t Bnsquière, t. [Coutur.] Planchetschuif f.
Ilusserole ofBousserolle, t. [Bot.], z. and. te maken. (podt.) Le b- de l'abeille, de la fourmi,
het ingezamelde der bij, der mier. - (Eene enkéle
AB.BOUSIER.
Buste, as. Borstbeeld a., voorstelling van 't maal vindt men 't woord bij dichters in 't meervoud
hoofd, de schouders en de borst van een' menscli. - gebézigd: Leur âme encore affamée de massacres
Cat homme a le b- fort beau, die man heeft een at de butins.)
Butinânt, e, adj.: Abeille b-a, inzamelende bij.
schoon bovenlijf — ( fig.) Elle ne sest peinte qu' en
Butiner, v. n. Buit maken, rooyen, plunderen,
miste, zij heeft een' sluijer over hare feiten geworpen (b. v. van de gedenkschriften eener vrouw spre- op buit afgaan. (podt.) Les abeilles vont ii- sur les
kende). — BUSTES M. p1. [Cim.] Rozijnenkistjes a. dears, de bijen gaan op de bloemen buit inzanwien.
lit. (waarin de gedroogde druiven van Danmsetw In dien zin oolç als v. a. gebruikt: Les fleurs que
I'abeillo bu.tine, de bloemen, waarop do tij aast.
verzonden worden).
--

-

t
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S 1utineur, m., -ense, f. Buitma/cer m.,
-maakster f. - Butinier, rn Buitverdeeler m.
Butir . V. fl. Schreeuwen, van den roerdomp
sprekende.

Bnyandière, t. [Cuis.] Soort van gekruid
en gesaust vleeschgeregt D. (ragotet).
Buze, f. [Tech. et Mar.] , z. BUSE.

liutirate, Butireux, Z. JIIITYR...
Biitoir, m. [Tech.], z. P.OUTOIIS. 13 sourd,

stomp stoolmes. - Steen m., waartegen van anderen
de vleugel eener koetspoort aan slaat.
Butorne, m. [Bot.] Bloemriet (jolla Ileuri),
waterviooltje n.
flutoffion , m.[Bot.] Oude naam der lischbloem
(rubanier).
Butonie, m., of IhitoHie, 1. [Bot.] Papen-

boom in., papenhoutn. (lusain).
Butor, ill. Roerdomp, butoor, pitoor, putoor m.
(fig.) Zat, lomperd, domoor m.; onhandig mensch,
vlegel D. - Het woord heeft soms onder 't volk een
vrouwelijk: BUTORDE, inalloot f.; plomp vrouwspersoon n.
Butorderie, t. Domme, zotte, dwaze handelwijze, zotheid, lompheid f.
Buttage, ni. [11oct.] Het aanhooyen met aarde
rondom een' boom of eene plant, aanaarding f.
Butte, f. Heuveltje n., aardhoop m.; - Hoogte,
waarop men het wit plaatst, naar 't welk men
schiet. Poudre deIj- , sch(jfschieterskruid n. Itoi
des b-, sch(jfschieterskoning m., voormalige 'naam
van den overwinnaar in 't schijfschieten (lig.)
tre en I)- de ge., ergens op eene onaangename
wijs aan blootgesteld zijn. Elle se met en h a Ia
médisance, zij stelt zich aande kwaadsprekendheid
bloot; - Z. 100k BEJTE.
Butter, V. a. [Hart.] Aanaarden, de aarde
rondom een' boom, eene plant ophoogen. B- des artïdhauts, du céleri, artisjokken, selderij aanaarden.
B- une plante, eene plant met aarde of mest bedekken (tegen de wintervorst). -- BUTTER, V. 55.
Struikelen, een' mistred doen: Ce clseval butte
beaucoup, dat paard struikelt dikwijls. SE BUTTER,
Z. ook BUTER.
V. pr. [Hart.] Aangeaard worden.
Btittnère, t. [Bot.] Soort van cacaoboom m.
-

—

-

Buttoir, m. [Tech.],

Z. BOUTOIIE. - [ Arch.]

Aanaardploeg m., hoogploeg m.

Bittture, Biiture, t. [Chas.] Gewrichtsge-

zwel n. bij honden.

Butyraeé, e, adj. [Chim.] Wat de lijvigheid,

van boter heeft.

Butyrate, m. [CIlim.] Boterzuur zout n.
Jiutyreux, euse, adj. Boterachtig, naar boter

gelijkende.

Butyrine, t. [Chi rn .] Boterstof 1.
Butyrique, adj. [Chim.] :Acide b-, boterzuur n.
Buvable, adj. (fam.) Drinkbaar (liever p0-

TABLE.)

Buvande, f. [Econ.] Sap a., geperst uit den
droesem der druiven, nawijn, spoelingwfjn m.
Buvant, e, adj. Drinkend. (fans.) 11 est bien
b- et bien mangeant, hij eet en drinkt goed, hij is
welvarend.
Buvard, rn. Boekje D. van enkel vloeipapier,
om 't versch geschreven schrift te doen opdroogen.
Bitveau, m., [Tech.], Z. BEAUVEAU.
Ihtvée, t. [Econ.] Meelwater n., met onge

boonen, erwten enz., als koeijendrank.

-wekt

Buverage, m. Weleer gebruikt voor BREUVAGE.

- Het ploegen met ossen.
Biavetier, m. Waard, hospes m. , bij wien de
leden van het parlement of van het gerept te Parijs
gingen ontbijten.
Buvette, f. Huis, plaats, waar de raadsheeren
enz. gingen ontbijten of drinken, te Parijs; in
't algemeen: eene ververschinqplaots; - drinkpartijtje, kransje, vrolijk vriendenmaal n., kleine gaste1. Ii s'est rumP en b-s, hij is door het gas?rérew te gronde gegaan, arm geworden.
Buveur, m., -euse, t. Drinker m., drinkster t. ,
inz. liefhebber van zdkeren drank: B- de yin, wijndrinker; B- de bière, bierdrinker. C'est nu b-, 't
i.e een drinkebroêr, poo i er. (fans.) Voilà du yin qui
rappelle son b-, dat is wijn, die naar meer smaakt,
uitlokkende wijn. (poét.) Le dieu des b-s, Bacchus.
- [Anat.] Binnenste regte oogspier 1. (Droit interne), z. V. a. adducteur de l'oeil.
Buvotter, V. 55. Leppen, lepperen, dikwijls en
met kleine teugjes drinken.
fluxbaunie, t, [Bot.] Soort van noordscli mos n.
Iluxine, t. [Chirn.] Plantenloogzout n. uit den
taxis of buksboom.

QA*

By, m. Groote sloot, die door een' vijver loopt
en aan den duiker eindigt.
Byrrhe, m. [H. n.] Byrrisus, wolkever, knolkever m., schildvleugelig insect, naar een balletje
gelijkende.
Bysse of Byssus, as. (pr. bys-suce) Zeker
kostbaar lijnwaad n. bij de Ouden, inz, bij de Egyptenaren, vervaardigd (zoo als men gewoonlijk aanneemt) uit de fijnste boomwol; v. a. uit een zijdeachtig vlas, of wel uit de zoogenaamde schelpzijde,
geliverd door zekere schelpdieren (inz. door de
pinna marina) , die zich met een vézelig weefsel aan
de rotsen hechten. - Soort van bruine zijde, die nu
tot kousen en ander werk dient.
Byssolithe, m. [Minér.] Straalsteen m., een
mineraal plantaardig voortbrengsel, dat naar zijde
gelijkt, eens soort van amiant of asbest.
Byssus, m. (pr. hys-suce) [Bot.] Stuifmos,

haarmos n., verschillende plantaardige zelfstandigheden, door beschimmeling ontstaan. - Z. ook
BYSSE.

Byzaiitin, e, adj. Uit Bysantium (Conshrntinopel), bijzantijnsch; als subst.: een Bizantijner,
eene Bizantijnsche. Les bistoriens b-s, de byzantijnsche schrijvers of byzantijnen, eene volgreeks van
qrieksche schrijvers gedurende het oostersche rijk,
die de geschiedenis van 't byzantjnsche keizerrjgk
behandeld hebben. ,- BYZANTIN [Bot.] Ilozekleurigs anemoon f.; - roze/deur t.

C, m. Derde letter van 't alphabet en tweeds der
medeklinkers, de C, f. : Un C majuscule. Un C
minuscule, eene groots of kapitale C, eens kleine c.
(Vóór een' medeklinker en vóór de klinkers a, oen
U klinkt zij als eens k: Clin, erin, cage, corde,
curé ; doch in second, secondement, secondaire, seconder wordt zij als eens g gehoord. Vóór e, i en
Y klinkt zij als de scherpe s: certes, civil, cylindre;
en dien zelfden klank heeft zij ook, als zij, voor a,
0 of u staande, met eens cédille geteekend is: francais, garcon, recu. - Op lEst einde der woorden
wordt c niet uitesproksn in accroc, arsenic, blanc,
broc, clerc, eric, croc, dchec (schaakspel), escroc,
franc, jonc, marc (mark; grondsap) pore, etc., terwijl zij zich als k doet hooren in agaric, avec, boa,
bloc, échec (verlies), estoc, Marc (Markus), syndic,
trictrac, etc. - Cc klinkt als ks voor e en i: ac
ces, accident; - in andere gevallen als eens enkels k: accabler, accord, accuser, acclamer, accroc
- Ook eq wordt als eens enkele Ic gehoord: acqudrir, acquit. - Ch heeft den klank sener scherp uitgesproken j (overeenkomende met de sj in 't neder
alle franse/is en van 't latijn-duitsch0r5n)
afgeleide scoorden: cliche, char, dhou, roche ; zij wordt als Ic gehoord in de meeste aan 't grielesch
lssbreeuwsch en arabisch ontleende woorden: ar
-

change, Bacchus, archidpiscopal, Cnersonèse, Melchisedech, etc. ; terwijl nogtans 't gebruik wil, dat

zij in vele van deze laatste woorden, met den sbpenden sisklank wordt gehoord: archevêque, bachique etc. - Op 't einde van 't woord almanaels
wordt de eh niet gehoord.)
a, pron. démonstr. (zamsntrekkinq vein cola)
.) Dit, dat: Donnez-mol ç a ; Prenez 4ca; 11 ny

5

a pas de mal a ca; Allez voir ca.

CA, adv. (allesh bij de gebiedende wijs van vonir
gedruikt) (fam.) Hier: Viens eá! Venez ah tous
1 deux ! - Ch ET Lb, boe. adv. Hier en daar, heen
en weder, ginds en herwaarts: Courir eb et lá,
S'asseoir cb et la. - S EN Ch [Prat.] Ongeveer,
omtrent; tot lieden: Depuis six mais en ca; Depuis

quinze ou vingt ans en eá. - Qui èá, qui lá,

de esnen hier, de anderen` daar: IJs courent tous,

qui cá, qui la. - COSIME Ca, ((am.) Op deze wijze,
dus, zóó: II faut faire cela comme ca; - (trés-

fam.) Zoo tamelijk, 't schikt nog al, tusscieenbeide:

Comment vous portez-vous? Comme ca, of ook:
Comma ei, comme eb.
CA, intsrj. Welaan! komaan! lustig! toe! sa!
((am.) ça, avouez ie tranchement ; Çb, de l'argent

CA.BA E
our payer ! cà, faites ce que je veux; cá, travailez ! — AH Cb, OR Cà Nu, nu dan, welaan, zeg
op ! Ah ca, ii sera temps de partir; Or ca, commencons! Or cà, que gagnez vous par an ?- Ah ch !
Oh cà ! je vous ne le pardonne pas, wat dat " betreft, 'k vergeef het u niet.

Cabade, m. [Cost.] Kr,jgskleed n. der nieuwere

Grieken.

--
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— Cel f., kot, kerkerkot n., inz. die van Bicêtyre,
een lucht- en dolhuis bij Parijs.
Cabane, f. [H. n.] Braziliaansche steenuil m.
(ook gabare geheeten) .
Cabarer, V. a. [Bras.] Water uit een vat in

een ander overstorten.
Cabaret, m. Herberg, kroeg f., bierhuis, w ijnhuis n., tapperij f., drankwinkel m. Ne honger du e-,
zich altijd in de kroegen ophouden. C- borgne, knip,
slecht huis, dat niet dan door het gemeene volk be-

Cabajoutis, ni. (pop.) Oud huis n., dat op
verschillende tijden aan- en bijgebouwd is.
zocht wordt, kit, kaf f. (Loc. fam.) Faire de sa
Cabal of Caban, m. [Ant. tout.] Gemeen
verkoop bestemde waar f. pl.; goe--schapelijktn maison on c-, van zijn huis eene herberg maken,
deren n. pl., die men ten verkoop .voor een aandeel tafel en kelder voor ieder ten dienste hebben. (iron.)
liner de c-, aan eene open tafel eten. — Blaadje,
ion de winst overneemt.
Cabalant, e, adj. Gaarne in 't geheim zamen - theeblad, kofjijblad, schenkblad n. -- [Bot.] Mansoor n., hazelwortel in., soort van plant; — [H. n.]
spannende.
Cabale, f. [Théol. juive] Kabbala, joodsche Kleine vlasvink m., sijsje n. (Sizerin, picaveret.) —
overlévering, mondeling voortgeplante leer f. der [Jeu.] Palét, kaatsplonkje n. (raquette, battoir).
Cabareter, v. n. In de kroegen, gemeenehu•iJoden; — gehei-menisleer, geheiinenisw(sheid der
rabbijnen, hermetische kunst f. ; — geheimzinnige zen loopes.
Cabaretier, m., -iere, f. Herbergier m., heren zinnebeeldige uillegging van 't Oude Testament.
bergierster f., waard m., waardin f., hospes, kas
--- CABALE, f. Kabaal, geheime zamenspanning, hei
kasteleines f., kroeghouder m., kroeg -telinm.,
verstandhouding, bedekte verbindtenis f. tot-mel'k
-houdsterf.;apm,
tapster f.
Benig kwaad doel; zamenrotting, verraderij; ge ^
Cabarétiq e, adj. (comiq.) Herbergacht
heime sluwe tegenwerking f. ; inz. gebézigd van de
siinksche streken, die aangewend worden om een kroegachtig.
Catarre, z. GABARE.
tooneelstuk te doen vallen of opgang te doen maken.
Cahas, m. Vijgenkorf m., v genn2and f. van
—y De gezamenlijke personen, die de kabaal maken:
Noire a. sa propre c-, zijne eigen partij of club be-- biezen of palmbladen; — platte biezen vrouwen
werkmand f., k a b a s m. (in dien zin soms-taschof
nadeelen. — Soms wordt het woord in goeden. zin
gebruikt: (trés- fain.) S'amuser beaucoup dans sa ook cabat geschreven); — mandewagen yin . ; (fan.)
ouderwetsch
rijtuig n. ; — oude, misvormde vrouveel
genoegen
in zij gezelschapje smaken.
petite c-,
C ahalé, e, adj. (en part. passé van calkaler)

Door kabaal verkregen: Succés c-, Place c-e. (Goede
schrijvers keerent gebruikvan dit woord als adj. af.)
Cabaler, v. n. Heimelijkzamenspannen, zamen rotten, kuipen, kabaal maken, k a b a l é r e n. Ccontre 1'état, eene zamenzwering tegen den staat
maken.,
Cabalette, f. Kort, levendig, zeer zangerig ged,eelte van een muzijkstuk, waarmede bijna elke aria,
eik duo, trio enz. der hedendaagsche school eindigt,
cabaletta f.

abalenr, m. Kabaalmaker, zamenspanner in.,

mie geheime zamenspanningen smeedt. — CABALEURS, m. pl. [Théat.] , z. v. a. CLAQUEURS.
Cabaliste, m. Kabalist, jood, die ervaren is
in de geheimzinnige uitlegging der gewijde schriften;

joodsch geheimenisleeraar m.
Cabalistique, adj. Kabbalistisch, geheimkundig, wat tot de joodsche verborgene uitlegkunde
behoort. — Cabalistigiuennent, op kabbalistisvhe wijze.
Caballeros, m. [Coin.] Soort van spaansche
mol f.
Caballin, m. [Vétér.] Aloe- afkooksel n. (als
paardendrank) .

Caballine, adj. f. [Myth.] Wat tot de bron

Hippokrene of 't paard .Pegasus in betrekking staat.
----- Ook als subst. f.: hengstebron f., z. HIPPOCRÉNE.
Caballion, in. [Bot.] Soort van hondstong f.
Caban, m. [Mar.] Waakrok m., met eenti kap,

matrozen-regenjas in. (ook tourmentin geheeten). —

Morgengebeel n. der Muhomedanen.

Cabanage, m. liet oprigten van hutten; het
maken der slaapkooijen; — plaats f., waar dat geschiedt; — legerplaats f. der amerikaansche wilden,
die ter jagt of ten oorlog gaan.

Cabane, f. Hut, stroohut, rieten hut, stulp f.,

wenhoed in.

Cahasser, v. a. (très- fam.) In 't geheim berokkenen, bedriegen; de eene zotheid op de andere
stapelen; strikken spannen, lagen leggen; — in som
streken, z. V. a. roetpre la tête, het hoofd-mige

breken, lastig vallen.

Cabasset, m. [Anc. mil.] Helm, stormhoed m.
Cabasseur, m., -ease, f. (tres -fain.) Bedrie-

ger, gaauwdief m., bedriegster, die fegge f.
Cabasson, M. [H. n.] Visch in., die naar de
meerforel of den sneper gelikt.
Cabasson, m. [H. n.] De twaat fgordeli armanlil f.
C abat, ni., z. onder CABAS ; — soort van wijn-

gaardploeg m. in lédoc.
Cabe, f. Oude koe f., die geen melk meer geeft
en vetgeweid wordt.
Cabega, z. CABESSE.
Cabéliann, m., z . CABILLAUD.

Cabélo, in. [H. n.] Naam eener surinaamsche

slang f.

Cabessa, m. Soort van zetmeel n., dat men
in Hindostan uit de indigo-peulen van het t~.
jaar wint; — een van de namen der kamfer.
Cabesse, adj. [Coin.] Soles c-s, fijnste soort
van oostindische zijde, c a b e s a f. — Ook als subst. f.:
Faire le commerce de la c-. — Het woord wordt
ook als adj. en subst. van eene zeer sclwone en
fijne spaansche wol gebézigd
Cabestan, m. [Mécan.] Kaapstander m., spil,
gangspil, ankerspil f., braadspit n.; windas n. met
overeindstaande spil. Gatnir le c-, het spel klaar
maken.
Cabesterre, f. [Géogr.] Naam van 't voorste lijk gedeelte der -4ntillische eilanden, in tegen merstelling met Basse-terre of 't westelijk gedeelte.
C abiai, m. [H. n.] Moeraszwijn, waterzwin n.,
in Zuid - Amerika.
Cabillan.d, Cabeliati , m. [H. n.] Kabel -

g ering, armoedig huisje n. C- de berger, herdersut. C abanes mobiles, tenten. — [Mar., Riv.] Kooi,
slaapkooi f., hut; tent f. — [Oisel.] Broeikooi f. jaauw m.
Cabillet, m. [Paum.] Werktuig n. om het
-- Kleine afsluiting f. van takkige planten voor de
kaatsnet te spannen, spanhout n.
zijwormen om in te spinnen.
Cabillot, m. pl. [Mar.] Knevel, karvielnagel m.
Cabaner., v. n. Hutten, slaapkooijen maken of
opslaan; — in hutten of kooijen de wijk of zijn
Cabine, f. Kajuit f. , kapiteinskamer op _ de
verblijf nemen. — [Mar.] Omslaan (van een schip). kleine koopvaardijschepen; — kooi f. der passaga,rs
L'ancre a cabane, het anker is gekenterd. — CA- en onder-officieren op pakétbooten en vervoerschepen.
BANER , V. a. Voorwerpen kenteren, in een' omCabinet , jn. Klein bivertrek , zijkamertje;
gekeerden stand plaatsen. C- une embarcation, een spreek -, werk-, schrijf-, studeervertrek, kantoor,
vaartuig (sloep, boot enz.) kenteren, het onderst k a b i n e t n. C- de toilette, kleed -, kapkamer f. —
boven op het scheepsdek, op het strand leggen. C- Vertrek n., zaal f., gebouw n., ivaarin men ver
schilderijen , gedenkpenningen -zamelingv
une ancre, een anker met loodregt staanden stok
nederleggen
SE CABANER , v. pr. Zich Bene hut standbeelden, oudheden, zeldzaamheden van allerlei
of hutten, eene kooi of kooijen maken, hutten, aard, 't zij aan natuur of kunst ontleend, aantreft;
kooijen opslaan. — Zich onder dak begéven, in eene — elke verzameling f. zelve van soortgelijke voor hut de wijk nemen.
vi erpen: C- de peinture, de tableaux, kabinét veen
C'abanon, m. (verklw. van cabane)Hutje _ n.; schilderijen, kunstkabinet; C- d'histaire naturelle,
.

-
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kabinet van natuurlijke historie, mu s e u m n.; Cde physique, kabinét'vaan natuurkunde, verzameling van werktuigen tot het nemen van physische
proeven. C- de medailles, muntkabinét, m,untverzameling, enz. — C- de lecture, leeskabinét, openbare leesbibliotheek f. — Vorstelijk werkvertrek n.,
vorstelijke raadkamer f. , de vorst zelf met zijne
persoonlijke raden en medearbeiders; — ministerraad m.; ook: de regering f., het gouvernement,
inz. ten o zi pte van de betrekkingen tot het bui
Ordre du c-, kabinetsorder f., verordening,-tenlad:
die onmiddellijk van den vorst zelven uitgaat (in
niet-constitutionéle staten). Le c- des Tuileries, de
Saint-James, de Saint-Pétersbourg, de In Haye,

etc.,het kabinet, de regering van de Tuileriën (Parijs),van St.-James (Londen), van St.-Petersburg,
van den Haag enz. La dissolution, la chute, du c-,
de ontbinding f., de val in. van 't kabirét, van 't
ministerie. Question du c-, kabinetsvraag t., staaísvraagstuk n., van welks oplossing een ministerie zijn
aanblijven of aftreden afhankelijk maakt. — flomme
de c-, staatsman; ook kamergeleerde m. Un grand
homme du c-, een groot staatsman. -- Kabinet,
groote, meestal fraaije ladenkast .f., weleer het beste
stuk huisraad in -Nederland.— Roef f. in Bene trekschuit. — [Hort.] Tuinhuisje, lustpriëel n. C- de
chévre-feuille, de jasmin, priëel van kamperfoetie, van jasmijn. — [Mus.] C- d'orgue, orgelkas f.;
Phys.] C- secret of acoustique,
huisorgel D.
.praakgeu'el f n., kunstmatig bouwwerk met elliplisch gewelf, dat de aan 't eene einde zacht uitgesproken woorden aan 't andere einde verstaanbaar
maakt. — C- d'aisance, sekreet n., beste-kamer f.
Cabires, m. pl. Kabiren, priesters op Samo— [

traki.

Cabion, m. [Corn.] Verdikt sap n. van den
maniok of broodwortel.
Cable, m. Kabeltouw n., kabel m. C- cháine,
kettingkabel n. Les c-s des ports suspendus sopt
en til de fey, de kabels der hangbruggen zijn van
ijzerdraad. _ [ Mar.] Zwaar touw n., daagstouw;
ankerkabel m., ankertouw n. Maitre c-, Grand c-,
of groote kabel; C- ordinaire, gewoon kabel; Cd'affourche, of Le grelin, tuiankertouw n., gréling f. C- d'ajust, volger m., opgesplitst touw n.
C- de veille, plechtankertouw. C- de toue, werpankertouw. C- a pie, te lood staand ankertouw.
[Loc. mar.] Avoir un tour dans le c-, een slag
in het touw hebben. Depaseer les tours de c-, touw
klaren. Filer Ie c-, filer du c-, het ankertouw.
vieren. Filer le c- par Ie bout, bout pour bout,
z. onder BOUT. Bitter te c-, den kabel om de bétinq
leggen. Débitter Ie c-, den kabel van de béting af,
nemen. Tailler, Couper le c-, het anker kappen.
Laisser trainer un e- sur Ie sillage dun vaisseaueen kabel in 't zog van een schip laten naslepen (om
de vaart te vertragen). Lever le c-, den kabel rond
klaarleggen. — Donner le c- á un i aisseau, een
schip op 't sleeptouw nemen. — (Loc. fig.) Filer
du c-, dralen, talmen, verschuiven, om tijd te winnen. — Kabellengte f., afstandsmaat der zeevarenden, 120 vademen (ook càblée en liever nog encállure geheeten).
% Cabié, m. [Pasrem.] Behangerskoord f., gedraaide koord, ter ophanging van schilderijen enz.
-]Blas.] Kruis van twee kabeleinden of ook een
met touw omslingerd kruis n. (ook Croix cordée
geheeten. -CABLE, E. adj. Ineengedraaid: Fils, c-s,
zamengedraaide draden.
Cábleau, Cd.blot , m. [Mar.] Dreggetouw,
klein kabeltouw n., reep, tros m., jaaglijn f.
CA.bl`er, V. a. [Tech.] Touwslaan, kabels maken,
verscheidene dunne touwen, tot een dik touw slaan.
Cábliere, f. [Peche] Zinksteen m. aan een
vischnet.

CABIJA V1 V •
Cabocheux, ease, adj. z. CABOCHARR.

Cabochon, m. [bl. n.]'.1Vap, narrenkap f., zekere eenschalige 'zeeschelp. -- Elk edelgesteente n., dat alleen aan zijne oppervlakte gei/
fend is, zonder nog door 't stuipen een' bepaalden
vorm gekregen te hebben; in dien zin ook als adl
gebezigd : Rubis *e-. -- [Clout.] Schoenspijker m.
(kleinei dan die caboche he( t) .
Cabonjbe, f. [Bot.] Guiaansch watergras n.,
naar den water-ranonkel gel(jkende.
Caborgne, m. [H. n.] , z. CIIABOT.

Cabosse • m. [Bot.] Cacao - schillen f. pl. —
i f.
(fam .) Buil, bluts, kneuzing
Cabosse, e, adj. (CO part passe van cabosser)
(fam. et pop.) Gekneusd, gebult, met, builen o/ bulten.
m et pop.) Eene buil ver Cabosser, v. a. (a.
oorza.ken (inz. aan '[ hoofd) ; -- kneuzen (eerre
vrucht) ; — bultig maken (eerre kan, een' trekpot
(nz.) - SE CABOSSER, V. pr. Zich kneuzen, zich eerre
buil stootera.
-Cabot, m. [H. n.] Harder m. (moge);— grondel m. (g(1bie).
á'abotage, m. [Mar.] Kustvaart f., scheep vaart langs de kusten; — kustkennis f.
Cabote, F. [H. n.] Zwaluwvisch m.

Caboter, V. n. [Mar.] Langs de kusten varen
en daarop handel driven, kustvaart drijven, c abotéren.
Caboteur, Cabotier, m. [Mar.] Kustvaarder m. (kustvaartschipper en kustvaartuig).
Cabotiere, f. Jtandelsvaartuig n. op de Eure.
Cabotin, m. e, f. (iron.) Rondreizend tooneelspeler m., -speelster f.; — slecht komediant m.
Cabotinage. m. Slechte tooneelvoorstelling t.;
— slecht tooneelstuk n.
Cabotiner, v. a. Slecht spelen (op het tooneel);
— een ongerégeld leven leiden.
Caboudière, Cabuslére of Cabussiere,f.

Soort van schakelnet m., in 't zuiden van Frankrijk in. gebruik.
Cabouille , f. [Bot.] Naam der mexifaansche
agave, den hennep der Indianen.
Cabre, t. [Méch.] Kraan, bok m. -- [Mar.]
Groote ronde knoppen m. pl. aan eene galei.
Cabré, e, adj. [Bias.] Cheval c-, steigerend
paard.
Cabrer, v. a. [Mar.] Doen steigeren; — (fig.)
vertoornen: Vous allez le c-, g ij zult hem in 't
harnas jagen. — SE CABRER, v. pr. Steigeren; —
(fig.) toornig worden, opvliegen, opstuiven. (In den
infinitif, met faire, zegt men, zoowel in den dig.
als fig. zin: Vous le ferez c-, in plaats van Vous
le ferez se c-).
Cabri, Cabril, Cabris, Cabrit, m. [H. n.]
Geitje, bokje n. — [Mar.] , z. CABRE. — [Manuf.]

Steunsels n. pl. der zildeweversboomen.
Cabrillon of Chabrillon, m. [Econ.] Gei tekaas f., in Auvergne.
Cabriole, f. Bokkesprong; luchtsprong, derIele , luchtige sprong, kapriool m. — Danse]
Friser la c-, een' kuit flikker slaan. —[Man.) Luchtsprong m. — (fig. et fam.) Faire la c-, zich naar
cue omstandigheden weten te schikken; zich vernéderen tot kruispens toe; — ook. door de ton springen, zich ten gronde rigten (ruinéren) .
Cabrioler, V. n. Springen, luchtige sprongen
doen, kabrioléren.
Cabriolet, m. Ligt rijtuig n. met twee wielart
en één paard voorzien van een voorzitbankje ,
ka b r i o l é t f. — [Tech.] Ligte leuningstoel m.; —
zekere schoenmakers leest f. Couteau a c-, mes,
waarvan het hecht voor verschillende lemmers . kan
dienen. -- [Jeu.] Gezelschapsspel n., dat Of met
kaarten Of met dobbelsteenen gespeeld wordt.
Cabrioleur, m., -ease, f. Sp ringer, luchtspringer m. , -springster f. — Gedwee, kruipend
Cáblot, m., z. CIBLEAU.
mensch.
% Cabochard, e, Cabocheux, Buse, adj.
Cabrions, m. pl. [Mar.] Stutklampen of sluitHoofdig, grillig.
Caboche, f. [Clout.] Kleine spijker m. met klampen m. pl. tegen de a uitwielen
Cabris, Cabrit, m. [Mar.] z. CABRI.
grooten kop, schoenspijker; afgesleten hoefnagel M.
Cabron, m. Jong geitenleêr, kabretleér n.
(fig. et farri.) Hoofd n., kop m.: C'est une bonne
oordeel).
Cabrouet ,- m. [Tech.] Karretje n., waarop
en
C.., hij heeft een' bloeden kop (verstand
Grosse c-, dikkop; — botterik m. — [H. n.] Dik men het suikerriet vervoert, op de fransche Westm., eene soort van uil (hibou a clapiers, clhe--kop indische eilanden. — Cabrouétier, m. Vormetn
vèehe lapin), die in konijn- en andere holen huist; m., die 't suikerriet naar de molens rijdt.
Cabuago, ni. [Bot.] Philippijnsche citroen m.
--- ook: een szàméscke visch.
Cabua a, m. [Bot. ] 14merikaansche plant, die
C abocbe, e, adj. [Bias.] Overlangs doorggde inboor tingen tot netwerk en touw- verwerken.
sndezi (van een dierenhoofd) .
--

CABTJRE

-

Cabnre, m. [H. n.] Braziliaansche steenuil m.;
- Kraaquil van Paraguay.
Cabureiba, m. [Bot.] Boom m., die eene soort
Van Peru-balsem voortbrengt.
Cabus, adj. Het woord wordt alleen by thou
gebézigd: adj. m. Chou c-, kabuiskool, sluitkool.,
krop/wol f. (Men sclirfjft ook capus.)
S Cabuser, V. 0. Bedriegen, verleiden.
tabusière, f., Z. CABOUDIERE.
Caca, m. (pop.) Drek, kinderkok. (fig.) Vuiligheid t. —Faire a-, zijn gevoeg doen, kak/un.
Caeaber, v. n. Schreeuwen (van patrijzen).
(Men schrijft ook caccaber.)

Cacaboya, rn. Braziliaansc/le slang f.
Cacade, f. (pop en bas) Afgang so; driftige poging, die vruchteloos 0/loopt; zotte ijdele
onderneming t. Ii a fait une vilaine c-, hij heeft
een' dammen streek begaan.
Cacadon, m. [H. n.] Bosch- of grot-papegaai
in Oost-Indit, ka/cketoe, kakatoe m.
Cacagogue , m. [Pharm.] Zalf f., die den
stoelgang bevordert 1. - CACAGOGUE , adj. Stoelgangbevorderend, buikzuiverend.
Caeajao, of Cacahao, m. [H. n.] Amenkaansc/ie aap m. van 't geslacht der sakis.
Cacalie , 1. of Pas de eheval, m. Hoefblad, pestkruid n. pestwortel m.
Cacao, m. [Bot.] Kakaoboon t., kakao m. Des
cosses de c-, lsakao-schillen. - [ Pharm.] Beurre de
C-, Holle de C-, Icakao-boter t. (inz. tot bereiding
van toilet-zeep gebruikt) .
Cacaotier of Cacaoyer, m. [Bot.] Kakaoboom m.
Caeaoyère of Cacaotière, t. Kakaoboom
-gand
rn., kakao-plantaadje t.
Cacarder, v. n. Gaggelen, schreeuwen (van
ganzen).
Caeastol, iii. [H. n. Soort van spreeuw m.
van Mexico.
Caeatoi, m. [H. n.] , Z. CACADOU. - [ Mar.]
of Cataeoi, m. Bovenbramsteng 1. (veelal mât
de perroquet geheeten).
Cacatoire, adj. [Mid.] : Fièvre c-, purgeerkoorts t.
Caceaber, v. n., Z. CACABER.
Caeergète, adj., Z. CACOPRGETE.
]

Cachalon, m., Z. CACHALONG.
.
Cachalot, Cachelot, m. [ H. n.] Cacha-

lot, kasjelot, kazilot, potvisch m., eene soort van
walvisschen, in wier grooten kop liet ma/schot wordt
gevonden.--Caehalotte, Cachelotte, t. Wijfje
van den potvisch.
Caehatizi, m, Soort van gomlak, van Smirna.
Cache, f. (fam.) Schuilhoek rn., verborgene
plaats f.; - Chinésche munt t. - [Chas.] Paalnet ii.
Cache, e, adj. Verborgen, bedekt, geheim;
- achterhoudend. Une vie c-c een eenzaam em
afgezonderd leven; (lig.) C'est on trisor c-, 't is
een verborgen schat: er schuilt in hem veel geleerdbeid, veel talent. Un esprit c-, een geveinsde. N'avoir rien de c- pour qn., geen geheimen voor
iemand hebben.
Cache-cache, m. [Jeu] Schuilhoekje, schuilevinkje n. (kinderspel). Jouer it c- -a-, schuilhoekje
spelen.
Cachecou, m. Breede, dikke halsdoek m.
Cachectiqne, adj. (pi . ch=k) [Mëd.] Kwaadsappig, ziekelijk, bleek en opgezet, lea c h e k t is c Th
- Ook als subst. in. en t. Un, EJne c-, een, eene
kwaadsappige. - Rernède c-, middel, dat de kwaadsappigheid bestrijdt of voorkomt, kachektisch middel m.
Cache-entrée, m. [Serrur.]Plaatjeof schuifje n. vóór het rsleutelgat van een slot, dekplaatje,
slotjdaatje n (Plur. Des cache -entrie.)
Cache-folie, m. [Modes] Valsche haarlokken t. p1.
TCachelet, m. Masker n., mom t. (bij Rabelais).
,

Cachelot, Cachelotte, z.
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Cachenez, rn moge halsdoek n. of winte2 das t., neusverbergen m. - Ftuweeien masker n.,
dat de dames weleer ten beveiliging van haar gelaat
droegen. (P/un. Des cache-nez.)
Cache -peine, m. [Coil.] liaardof m., haanlok t. of lintstrik m., ten verberging van de haarkam. (Plun. Des cache-peigne.)

Cache-platine of Cache -Iurnière, m. [Ar-

mur.] Leêrtje n. op 't zundgat van een geweer.
(P/un. Des cache-platine, Des cache-lumière.)
Cache-pot, (a) lor. adv.: Venclre do yin a c-,
niet-venimposten, gesmokkelden wijn verkoopen.
Caeher, v. a. Verbergen, versteken, verschuilen, wegstoppen: C- un trisor, des papiers, een'
schat, papieren verbergen; C- un arni, un proscrit,
een' vriend, een banneling versteken, schuilhouden.
- Verbergen, verzwijgen, ver/uien, ontveinzen: C
son nom, son age, zijn' naam, zijn' ouderdom verborgen houden, niet willen weten. C- sa joie, Sn
honte, zijne vreugde, zijne schaamte ontveinzen.
Apprenez on secret que je voulais a-, verneem een
geheim, dat ik verzwijgen wilde. - (fig.) C- son
jeu, zijn' spel bedekt houden, zich niet in de kaart
laten kijken, zijne plannen of hulpmiddelen geheim
houden. C- SR vie, in afzondering, ver van 't gewoel der wereld leven. -.Bedekken, niet laten zien,
weghouden: C- sa gorge, son visage, zijn' hali, zijn
gezigt bedekken; C un tableau, eene schilderij ovendekken; C- la vue dun mar, 't gezigt van een' muur
bedekken of maskeren. - SE CACHER, V. pr. Zich
verbergen, zich verschuilen, zich schuilhouden, zich
verste/un, wegkruipen. Se c- an monde, een shi,
afgezonderd leven leiden. - (leg.) Se c- de qn. ,
zijne voornemens, zijn doen en denken voor iemand
geheim houden. Se c- de qc., iets verbergen, niet
willen weten, niet coil/en erkennen: Ii a des liaisons avec clie, mais ii sen cache, ii ne sen cache
pas, hij heeft omgang met haar, maar hij wil 't niet
weten, hij wil 't wel weten (is en niet geheim mede).
- Voor zich ze/ven verbergen, zich ontveinzen:
Chacun se cache Ia plaie secrète de son coeur,

ieder ontveinst zich ze/ven de geheime wonde zijns

harten.

Cachèrc, t. [Verr.] Hellend vlak n. naast den

glasblazers-oven.

Caeheron, m. Soort van grof bindgaren, zeil-

garen n.

Cachet, m. Zege/stempel, briefsluiter m., zegel,
signet, cachet n. Apposer, appliquer son c- /t
of sur des bouteilles, ito sac d'argent, etc., zijn
zegel op flesschen, op een' geldzak, enz. drukken. C en hague, zegelring m. —Het lak, was of elke andere

stof, die den afdruk des zege/stempels draagt; die
afdruk zelf, zegel n.: Briser un c-, een zegel opbreken. Ce West pas son c-, dat is zijn zegel niet.
Examinez toujours le c- de mes lettres, onderzoek
altijd het zegel mijnen brieven. Lettre a . of sous cvolant, brief met een vliegend of open zegel (dat
slechts op den bovenomslag des briefs is gedrukt en
alzoo hem niet sluit). - Lettre de c-, Z. LETTRE. Naam der kaartjes of merken n. pl., met iemands
zegel, naam of cijfer, ter aanduiding hoeveel malen
men iets gedaan heeft: Je dois dix c- a mon maitre
d'escrime, mijn schermmeester moet nog tien kaartjes (voor tien gegeven lessen) van mij hebben. - (Lee.
fam.) Courir le c-, les buiten 's huis geven (doorgaans voor geringen prijs). - (fi g.) Bijzondere
wijze van doen, eigenaardig kenmerk van iets:
Son style a un c- particulier, hij heeft cccie bijzondere schrijfwijze. Porter le c- du genie, het kenmerk van vernuft dragen. Il y a mis son c-, het
draagt zijnen stempel,men herkent er zijne manier in.

t Cachète, t. [Mëcan.] As t. (essieu, axe).
Cacheté, e, adj. Verzdgeld, toegezelgeld: Lettre e- e.
Cacheter, v. a. Zelgelen, verzegelen, toezeige/en,
ouwe/en, toelakken. Du pain a c-, ouweltjes n.p/.
- SE CACHETER, V. pr. Venzdgeld worden.

Cachette, f. (fam.) Schuilhoekje n., geheime
bergplaats 1. - (lig.) 11 a épié la nature dans ses
c-s, hij heeft de natuur in hare schuilhoeken beed. - EN CACHETTE, toe. adv. Heimelijk, ten
tik: Faire qc. en c-, iets heimelijk, in 'tgeheinc doen
verbergen.
S Cachenr, m., -euse, t. Verbergen m., verCachernire, m. Kasjeminen omslagdoek of bergster t.
shawl m. Men zegt daarvoor ook Un cliMe de cCacheur of Cacheux, m. [Suer.] Houten
of mi cliM c-. - Zeerlijn
nn en zacht wollen weef- spatél m., waarmede men de kristallisatie der suisel van de haren der kasjemir -geit.
leer in de vormen verstoort.
CACHALOT, CA-

CHALOTTE.

Cache -lumière, m., Z. CACHE-PLATINE.
Cache-mèche, ni. [Mar.] Lontvat n.
S Cachement, m. Verberging t., wijs van

11

242

CACHEVEAU

Cacheveau, m. [H. n.]

duikelaar (plongeon).

-^

Volksnaam van den

Cachexie, 1. (pr. cli=k) [Méd.] Ziekelijke ge-

steldheid, ongezondheid , kwaadsappigheid , ongedaanheid, wanstaltigheid f., vochtenbederf n.
C-achibou, m. [Bot.] Gele galgant m. (ame-

rikaansche Comp) .

Cachicame, m. [H. n.] Negengordelige ar-

mnadil I.

Cachin,a, m. [Bot.] Geribde flesschenboom m.
Cachinient, m. [Bot.] Roomappel m.; ook

Z. V. a.

CACHIIIIE1NTIEPI. C- sauvage, moeras-fes -

schenboem. — Cachinnentier, m. [Bot.] Roomappelboom m. der Antillen.
Caehinnation, f. Schaterend gelach D.
Cachioura, m. [Corn.] Ilindostansch katoen n.
Cachiri of Cachiri, m. Gepiste drank m.,

door overhaling uit den maniokwor tel en gekneusde
pataten verkregen.
Cachotíe, m. [Bot.] Naam eener soort van
artisjok m.
Caeltolong, m. [Minér.] Kasjolong , melkwitte,
hal fverweêrde chalcedoon , ondor rzigtige kwartsagaat m., uit de omstreken der kalmuksche rivier
Kasji.
Cachondé, in., z. CACHOUDE.

Cachos, m. [Bot.] Peruaansche graveelboem m..
een groene heester, aan welks zaden de Indianen
de kracht toekennen oen 't graveel in de nieren, ja
ook den d as gevormden steen in de blaas te verdrijven.
Caelhot, m. Onderaardsch gevangenkol n., kerker m., kerkerket; gekkenhok, klein donker ver -

trek n.

Cachotte of Cajolte, f. Pijp f. zonder hieltje.

Cachotterie, f. Geheime wijs van spreken en

l andden no yens zaken van weinig belang. domme

a c-s, r„ eheimzinnig en beuzelachtig mensch.

Caebottier, m., -ière, f. Bij of zip, die van
nietige dingen geheimen maakt, kleingeestig geheimzinnige m. en f. — Ook als adj gebézigd: Homme
C-, Femme c-iére.
('achou , m. Katsjoe, cachou, japansche
aarde f., zamentrekkcnd ertr act, dat men in Peeu
uit het hout van de acacia catechu , de poteg irondom, de pinang-noot bereidt, en dat in de geneeskundle als maacsterkend middel, in de kunsten als
-

verf- en looistof wordt aangewend. (vol. Av_EC.)
Caelboudé, m. Kotsjoedeeg n., dat in 't Oos-

ten ter zuivering van den adem gekaauwd wordt.
Cachontchouc, m., z. CAOUTCHOUC.

Cachueha , I. Nieuwe wulpsche spaansche
dons m. met castagnetten.

`aciquat, in. Waardigheid I. van kazike.
. Cacique, m. Jiazike, cacique m., titel der

voormalige vorsten van Mexico, Peru en andere
omerilraansche landen, tegenwoordig nog door de
hoofden der niet onderworpen stammen gedragen.

— [H. n.] Soort van meerle f.
Caci of Cassis, m. [Bot.] Zwarte-bessenboom m. Du ratafia cie c-, bessenbrandewijn m.
Caeiz, in. .Muhamedaansch wetgeleerde m.
S Cacocholie, f. [Méd.] Galbederf n.

C'aeochylie, f. [Méd.] Slechte hoedanigheid
van, de chug (het melk- of voedingssap), bedorven
chijlvorming, zwakke vertering I.
C aeochyn,e, odj. [Méd.] Met een' ziekelijken
toestand der vechten behebd. — (fig.) Korzel, grillig. — Ook als subst.: Un, Une c-.
Coeochyniie,f. [Méd.] Gebrekkige bereiding f.
van de chijm of sp ijspap in de maag; ziekelijke toestand m. der vochten, zonder bepaald karakter.
kwaadsappigheid, kwaadbloedigheia I. — (fig.) Griligheid, korzeligheid f.
Caeodénion, m. Booze geest m.

Cacocrgète, adj. [Mid.] Boosaardig, kwaad-

aardig.

Cacoethe, adz. [Med.] Kwaadaardig: Ulcère
c-, kwaadaardige zweer f.
Cacogène, I. Organische afwijking f.
Cacogralahe, m. en f . Taalbederver m., -be-

der/ster f., hi of zij, die de woorden eener taal
slecht spelt; — ook die de kakographie als middel
gebruikt cm eene goede spelling te leerera, kak og r a a p h m. — liet wordt ook als adj. gebruikt.
Cacographie, f. Gebrekkige spelling, slecht
Verzameling f.-schrijvng,kaopef.—
van voorbeelden, waarin opzettelijk de regels eener
oede spell ing verwaarloosd zijn, opdat de leerling

C.A DASTRÊ.

die verbetere. — Cacographigeie, adj. Wat
de kakographie betreft, k a k o gra p h is c h.
Cacolet, m. Kussenmand f. der muilezels in
de Pyreneën.
Cacolin, m. [H. n.] Soort van kwartel m. in

Me rico.

Cacologie, f. Gebrekkige uitspraak; gebrek-

kige zer swijze, k a k o 1 o g i e f — C acolog.igue,
„

adj. Wat de kakologie betreft. — Cacologue,

m. en f. Hij of zij, die slecht of gebrekkig spreekt.
— CACOLOGUE , m kwaadsprekendheid f., achter
laster m., vuile taal f., verwijtingen I. pl.-klap,
t Caconionade, f. [Méd.] Venuskwaal f.
Caconyehie, I. [Méd.] Ziekelijke aandoening f.
van de nagels.
Cacopathie, I. Slechte daad, kwaadaardig
[Méd.] Ontstemdheid, droefgeestigheid,-heidf.—
zwaarmoedigheid f., zwaar zielsverdriet, hartzeer
en kwalijk-bevinden n.
Cacophage, m. en f. Hij of zij, die walgelijke
o f ,geheel vreemde dingen eet, ka kopha a g m. en f.
Cacophonie, f. [Mus., Log } Wanluidendheid f., wanklank m.; slechte stem, slechte uitspraak,
slechte voordragt f. ; -- verward en onverstaanbaar
geluid n., uit verscheiden te gelijk sprekende personen ontstaande; — gebrek n. aan overeenstemming
tusschen de denkbeelden. — Wanluidende botsing f.,,
hortende gang m. van opeenvolgende lettergrepen
(b. v. Non, it nest rien que Nanine n'honore) ; ook z. v. a. HIATUS .
Cacopragie, f. [Méd.] Storing I. van eene of

meer organische verrigtingen en voornamelijk van
de spijsvertérin?g.
Ca.corachite, f. [Méd.] Ruggegraatziekte f.,
vooral door inwendige oorzaken ontstaan.
Caeorhythme, m [Log., Dins.] Slechte toonva l III., verkeerde maat en toonverhouding f,.
slechte numerus en tact, bedorven r h y th-m u s inn. — Caeorhythutique, Wat daartoe
behoort, dat bewerkt.

Caeositie, I. [Méd.] Afkeer m. van spijs.
Cacosphyxie, f. (Méd.] Onregelmatige pols m.
Caeotechnie of Cacoteeuie, f. Slechte, on-

handige list f.; — valsche getuigenis f.
Cacothyntie, f. Misnnoedigheid, neérslagtigheid f. ; stoornis f. van de verstandsvermogens.
Cacotriehie, f. [Méd.] Ziekelijke gesteldheidtf.

der haren; dunharigheid f.

Cacotrophie, t. .[Méd.] Slechte voeding f,
slechte gesteldheid f. van 't voedingsvocht in 't menschelijke ligchaam.
Caco1Iac, m. (woord van Voltaire) Belagchelijk drogredenaar m.
Cacozele, m. Verkeerde ijver, blinde, dwaze,
ontijdige ijver m.
Cacque-trip g es, T. pl. Voetangels m. pl. in
de rivieren gelegd om den doortogt der ruiteri, te
:

beletten.

(acte, adj. et subst. m., z. CACTOiDE en CACTIE1I.

Caetier, m. [Bot.] Cactus m., eene in ZuidAmerika te huis behoorcnde •vleezige en met stekels
voorziene plant.
Cactiflore, adj. [Bot.] Met bloemen, als die der
cactusplant. — Cactiforme, ad]. Cactusvormio.
CCactoïde, adj. [Bot.] haar den cactus gelijkeerde. — Cactoïdes, f. pl. Cactusaardige gewassen n. pl.
Cactonite, f. [Minér.] Gele sardonyxsteen of
kornalijn m.

Cactus, m., z. CACTIEI.

tCacuunine,f.-Top m., kruin f., opperste punt f.
Cadaha, m. Soort van kapperboom m.
Cadanonzie, m. [Pllarm.] Papegaaizaad n.
(graine de perroquet). ,
Cadastra'e, in. [Econ. pol.] Kadastrering f.,

al wat tot de werkzaamheden van het kadaster
behoort.
Cadastral, e, adj. Wat tot het kadaster behoort, kadastraal., (Plur. m. cadastraux.)
Cadastre, m. [Econ . pol.] Kadaster n.,
openbaar register, inhoudende de grootte en den
staat der onroerende goederen, om daarop de belasting op de eigendommen te gronden, schattingsregister, erfrègister D. — Het .personeel, de beaml-ten van 't kadaster. Géomètre du c-, landmeter van
't kadaster.
Cadastre, e, adj. G e k a d a.s t re e r d, ire 't

rootboek
kadaster of g
ingeschreven: Commune C-C.

CADASTRER

CADRE.

--

Cadastrer, V. n. K a d a s t r é r e n, de grootte
en staat der onroerende goederen opnemen om
daarop de grondbelasting te vestigen. - CADASTRER,
V. a. do 't kadaster of erfregister brengen.
Cadastrennr, m. Landmeter m. voor 't kadaster; opmaker m. van 't kadaster.
Cadavereux, ease, adj. Lijkachtig. Odeur
c-euse, ijkreuk rn.
Cadavérin, e, adj. [H. n.] Op lijken levend.
Cadavérique, adj. Wat het lijk betreft: An-

topsie c-, l'kopening f.
Cadavre, m. Lijk, dood ligchaam n., inz. het
menschenlijk. — ( fig. et fam.) C'est un e- ambulant, 't is een wandelend lijk; hij ziet er uit, als of
hij uit het graf kwam. — Somtijds ook van planten
gebézigd: Le c- dun arbre, een doode boom m.
Cale, m. [Tech.] Naam van de vaten, in de
zoutwerken gebruikelijk. -- [Bot.] Volksnaam van
den jeneverboom in Zuid-Frankrijk. — [Antiq.]
Groote aarden wijnvaas; — attische vochtmaat f.
van ongeveer 40 liters. — Huile de cade, f. [Chirn.]
Ranzi e olie f., uit het hout des jeneverbooms.
Cadeau, in. (fans.) Geschenk n., vriendschapsgift, vereering f., c a d e a u H. Je lui en feral c-,
2k zal hem (haar) dat tot een aandenken geven.
Faire an e- a qn., iemand iets doen of geven, dat
hem aangenaam is; (fig. et fam.) Je men fain un
grand c-, ik beloof er mij veel vermaak van. (Deze
zegswijze is verouderd.) — Weleer ook: gastenaal,
feest n., inz. aan dames gegeven. — [Cailigr.] Sier
krul m., dien de schrijfmeesters-ljkepntrof
om hunne voorbeelden plagten te trekken.
Cadédis, interj. (pop.) Sakkerloot, slapper ment! (gascognisch stopwoord) .
Cadélari, m. [Bot.] Kafbloem f.
Cadeler, v. a. [Calligr.] Met losse hand sier
krultrekken maken. — Weleer ook: geschen--lijke
e n geven.
.

Cadelle of Chevrette brine, f. [H. n.]

Volksnaam van den graankever rei. (trogossite).

Cadenas, m. [Tech.] Hangslot n. C- à chitire, à secret, hangslot met geheime sluiting of ver
combinaisons, kunstig hangslot,-borgenv.Cá

2¢5,

edelmaan, die als vrijwilliger dienst nam op hoop van.
bevordering, ka d é t, adelborst, jonker, m. Corps

de c-s, kadetten -korps n. — (Loc. prov.) C'est nu
e- de haat appétit, 't is een jong mensch, die van

een weelderig leven houdt (In dien zin zegt men
ook: C'est un fameux c-, un fier c-; --z. ook and.

.) — C'est un e- qui ne boude pas, ,' t is
APPETIT

iemand, die voor geen klein geruchtje vervaard is.
Cadette, f. [Tech.] Vierkante vloertegel m. —
[Bill.] Kortste der beide lange biljartstokken; halvelange f. — z. ook onder CADET.
C acJetter, V. a. [Tech.] Met vierkante steenen
bevloeren.
Cadi of Cadhy, m. Begter, regtsgeleerde m ;

bij de Muhamedanen: onderregter m., die even als
de mol l a tot de hoogere geestelijkheid wordt ge-

rékend.

+ C adi è re, f. Stoel, zetel m. (nog in Provence in
die beteekenis gebruikelijk); — oude fransche munt.
Cadis, m. [Corn.] Soort van sergie f., eene fijn
geképerde wollen stof.
Cadise , m. [Corn.] Geképerd droget n. uit

Poitou.

Cadites, f. pl. [Minér.] Del fsto f f. in den vorm

van vaatjes.

Cadniïe, f. Steen m., waaruit koper wordt gewonnen, kadmia f. , kopererts, kalamijnsteen; zinkerts, galmei; kobalt m.
Cadmifère , adj. [Chim.] Kadmium bevattende. — Cadmiquie, adj. Tot het kadmium be-

hoorende.

Cadn iunl, in. (pr. kad -mi-ome) [Chico.] Kadmium n., een blinkend wit metaal, naar zink gelijkende, door Strohmeyer in 1807 in het zink ontdekt. Sulfure de c-, zwavel - kadmium. Sulfate de
c-, zwavelzuur kadmium.
C adogan, m., z. CATOGAN.
Cadole, f. [Tech.] Deurklink f.
Cadran , m. Uurplaat f., wijzerbord n. C-

solaire of enkel cadran, zonnewijzer m. — [Joail.]
Juweelwerkers- schroef f. , quadrant n. — [ Org.]
Verdeelingsschij f f., voor de orgelrollen. — [Bot.]
Ziekte der boomen, in cirkelvormige of stroalsw jze
spleten bestaande (ook cadranure geheeten) . —
[ H. n.] Perspectief-slak f., eenschalig sch.elpdier,
dat naar een wijzerbord gelijkt, ook labyrinth gegeheeten. — Bengaalsche meerle f.

(lat zonder sleutel geopend en gesloten wordt.> —
Doos f. voor 't vorstelijk tafelzilver.
Cadenasser, v. a. Met een hangslot sluiten,
een hangslot voorhangen.
Cadence, f. Gelijke gang m. of maat f. in het
Cadranerie, f., z. CADRANNERIE.
dansen, dansmaat f. ; — stemval m., zangmaat t.;
Cadranné,e, of Cadrané, e, adj.: Du bols
— nette, juiste overeenkomst f., oorstreelende za c-, stamhout n., dat zoodanig gespleten is, dat het
deden eens volzins, k a d a n s f.-menvatigd tot gebruik niet dienen kan.
— [Man.] Gelijke en bevallige beweging f. van een
Cadrannerie of Cadranerie, f. [Tech.]
a fgerigt paard.
Winkel m. , magazijn n. van zee-instrumenten;
Cadeneé, e, adj. Afgemeten, naar de maat, kompas -makerij f.; kunst f. om die instrumenten te
.afgerond, welluidend, g e k a d a n s e e r d: Mouve- vervaardigen.
ments c-s, maat - houdende bewdgingen. Phrase c-e,
Cadrant, m. [Joaill.] , z. v. a. CADRAN.
welluidend afgeronde volzin. — ( fig. et fam.) Hom Cadranure, f. [Bot.], z. onder CADRAN.
me c-, iemand, die op de maat spreekt, zich beCadrat, m. [Impr.] Quadraat n., ter breedte
weegt.
van ten minste 3 of 4 cijfers.
Cadeneer, v. a. Naar de toonmaat regelen,
Cadratin, m. [Impr.] Vierkant n., van 2 cijafmeten, k a d a n s é re n (b. v. zone passen of fers breed. Demi -cadratin, pasje n.. ter breedte van
schreden) — afronden,. welluidend maken (b. v. 1 cijfer.
zijne volzinnen). — [Mil.] C- le pas, pas houden,
Cadrature, f. [Hoei.] Voorwerk, wijzerwerk n.
in de maat treden.
in een zakuserwerk.
Cadene, f. Galeiketen f., slavenketting m., roei
Cadrataurer, m. Werkman m., die het w ij
Mettre qn. a Ia c-, iemand aan de roeibank-bankf.
-zerwk
maakt.
vastklinken. Etre a la c-, galeislaaf zijn. — [Mar.]
Cadre, m. Lijst f., raam n., omgevende rand m.
Ketting m. om eene haven te sluiten. C- de hauban, van spiegels, schilderijen, plafonds, enz — (fig.)
putting f. — [Corn.] Levantsch tapijt n.
Plan, ontwerp n., schets f. van een werk, alr!eCadenette, f. [Coiff.] Lange haarvlecht f., die meene vorm of idee, waaraan eene reeks van bilweleer de soldaten van achteren droegen.
zaken zich meer of minder onmiddellijk vastknooCadet, te, adj. Jongere (puinti, puinée), met pen: C'est un heureux e- á remplir, het plan (tot
betrekking tot hem of haar, die onmiddell ij k in dit werk) is goed uitgedacht, laat zich met goed
ouderdom vooraf gaat, Doorgaans alleen van het gevolg uitwerken. Un e- étroit, mesquin, een te eng,
tweede kind gebézigd: Fils c -, FilIe c -te, tweede te beperkt ontwerp. — Ruimte f., grenzen f. pl,:
zoon, tweede dochter; Mon frèvre c-, ma coeur c -te, N'allez pas resserrer vos parterres dans des c-s
mijn jongere broeder, mijne jongere zuster. Branche itroits, sluit uwe bloemperken niet in te naauwe
c -te dune maison, jongere tak van een huis (uit grenzen in. -- ] Théát.] Onzamenhangend tooneeleen' der jongere zonen voortgekomen) . — Ook als stuk, waarin men meer de uitwerking van enkele
subst. m. en f. Jongste, jongere: C'est le e- de toute tooneelen, dan de eenheid der handeling op het oog
la maison, dat is de jongste van 't geheele huis. Je heeft, ook pièce a tiroir, schuifladenst'ul n., geheeconnais moms la cad.ette que l'a née, ik ken minen.—. [Mil.] Ka d e r n., al de officieren, onder -of der de jongste dan de oudste. -- Bij uitbreiding ook deren enz., die tot het tactisch bestuur van alle
gebézigd van den dienst- of ambtsouderdom (ancien
ondera fdeelingen der troepen behooren en welke
I1 est mon e- dans la compagnie, hij staat-nite): cle eigenlijke insluitingsrotten vormen. — [Mar.]
niet zoo lang bie' de compagnie als ik. 11 est le c- Raam n. uit een kooi of kat : Nous avons dix
de son neveu is I'Académie, hij is als lid der ..4ca- no,mmes sur les c-s, wij hebben tien zieken in de
dc/mis jonger dan zijn neef. -- Weleer: een jong kooi. - [Admin.] Gezamenlijke beambten m. pl.

"

CADRER

-

du c-, iemand zijn ambt
van een bureau: Rayer
ontnemen. - [Papet.] Pon, mraam n.
Cadrer, V. a. Een vierkant, lijst of raam maken, dat op een ander past. - CANtER, V. n. Pas-

CAGNETJX

,

Caf'éoniétrique, adj. Wat den koffljnwter be-

treft.

sen, voegen, overeen komen; doen uitkomen, doen
opgaan, cadrëren: La réponse na cadre pas
avec la demande, het antwoord past niet op de
vraag. Les dépositions de yes témoins ne cadrent
pas ensemble, de verklaringen dezer getuigen homen niet overeen. Faire c- un compte, eene redesung doen opgaan, uitkomen.
Cadue, uque, adj. Vervallen, gebrekkig, oud,
zwak, verzwakt door ouderdom; bouwvallig. Etre 1
caduc, vervallen. Devenir caduc, krachteloos worden. - [Mëd.] Mal a-, vallende ziekte. - [Bot.]
Afval l end, niet aanblijvend - Legs a-, succession
c-uque, vervallen legaat n., erfenis 1. - Gage c-,
vervallen, niet op den tijd gelost pand n. - Voix
c-uque, uitvallende, ongeldige stem t.
Cadieéateur, m. H. anc.] dankondiger m.

van den vrede in liet oude Rome.
Cadueée , t. [Myth.] Roede t. van Mercurius,
omviochten met twee slangen; - herautsstaf, vredestaf rn; - zinnebeeld n. des koophandels.
Caducifère, adj. Een' leerautsstaf of Mercu-

Caférain of Caféiiii , M. [Agric.] Soort
van mest in., uit ascii, modder, enz., in 't noorden
van Frankrijk in gebruik.
Cafetan, rn., Z. CAFTAN.
Caféterie , f. , Z. CAFÉIEnE.
Cafetier, in., -ière, t. Koffijhuishouder rn,
-houdster (in Frankrijk vervangen door limona

-dier,
Cafetièie, t. Koffijkan t., koffijketel, koffijpot m.
Cafétisé, e, mij. Met koffij gemengd, van koffij

doortrokken: Rernède c-.
Cafeyère, t., Z. CAFEIÈRE.

Caffas , m. [Corn.] inpakking t. met palm-

takken en leder of linnen.
Caffe, t. [Corn.] Bont linnen van Bengalen is.
Cafli , adj. (pop.) Dik, slecht gebakken: Dis
pain c-.

1affièie, t. [Clsirn.] Gele, doorsc/iffnende zelfstanclig/seid t., uit de koffij door behandeling met
aikohol verkregen.
Cafiigiion, m. Volksnaam (in sommige oorden)

dragende.
Caducitlore , adj. [Bot.] Plante c-, plant,
welker bloemkroon vroeg afvalt.
Caelncité, t. Gebrekkige, zwakke ouderdom m.,
afgeleefdheid; - bouwvalli g heid t., vervallen toestand ni., het vervallen, krachteloos worden. - Cd'un testament, ongeldigheid t. van een testament
(door toevallige omstandigheden veroorzaakt). [Bot.] Het niet-aanblijven van sommige plantendeeten; ook van sommige ledematen van insecten.
Cattuque, a dj. t., Z. CADUC.

?iUS-SIaf

Caeeilie, Caesie, ete., Z. CEC---.
fafard, m., -e, f. Huichelaar, dweeper ni.,

huichelaarster, dweepster t., schijnheilige, geveinsde
rn en t. - Ook als adj.; Air c-, Mine c-e, schijn~
heilig gelaat; Ton c-, huichelachtige, fijnvrome
toon; Mariières c-es, huichelachtige manieren. [Corn.] llamas c-, half-damast n. (met zijde en
floretzijde gemengd).
.s Cafardage, in. (woord van J. J. Rousseau)
Schijnheiligheid. t.
S Cafarder, v. a. Huichelen.
Cafarderie, f. Huichelarij, schijnheiligheid t.
Cafardise, t. Geveinsdheid, schijnheilige handeling t.
Café, rn Koffij, leo/rijbaan f., vrucht van den
koffijboom;. C- en coque, koflljboon in de schil; Cmondé, koffijboon zonder de schil; C- en grains of
Bates de C-, koffijboonen. C- trancais, koffij -surrogaat n. (cichorel, gebrande erwten enz.). C- marind
of avarid. door 't zeewater beschadigde koffij. Hotir, brûler le c-, koffijboonen roosten of branden.
Moudre le c-, koffijboonen malen. C- moulu, gemalen koffij. - Koffij t., aftreksel van gebrande en
jiju gemalen ko/fijboonen: Faire du c-, koffij zetten.
Prendre du c-, koffij drinken. C- nu lait, P Ia
crème, koffij met melk, met room.; C- pur on noir,
koffij zonder melk of room. C- a la sultane, af
treksel van ko/fijboonschillen. - (Loc.prov. et fans.)
Prendre son c-, zich vermaken. Prendre un c- aux
dépens de qn., zich vermaken door iemand beet te
hebben. - Koffijhuis II.: C- bien tiëquenté, wel bezocht koflujhuis. Aller an c-, naar 't ko7ljhuis gaan.
Passer sa vie dans les c-s, altijd in de koffijhuizen
zitten.— Tijd, waarop men gewoonlijk koffij drinkt,
ko/fijtijd m.: Ne m'attendez pas pour diner, je
viendrai seulernent an c-, wacht mij 'niet om te
eten, ik zal alleen bijt koffljdrinken komen. - Couleur c- Couleur de c-, koffijkleur t.
Caféate, ni. [Chirn.] Koffijzuur zout n.
Caféie r , rn, -ière, t. Eigenaar m., eigenas-es t., van eene koffijplantaadje, koffijplanter rn,
-ptantster f. - Caféier of Cafeyer ,, rn. z.
-

van het tonnetje (cocon) des zijdewoims.
Cafflia, ni. Mogolscise karavaan t.
S Caffi-e, rn Verachtelijk, slecht mensch; on
mensch n. - Z. ook CAFRE.
-zindeljk
Caffuts, In. p1. [Artill.] Oud gietijzer is.
Cafier of Caféier, no. Koffijboons m,

Cafila, Z. CAFFILA.
Calique, adj., z. v. a. CAFEIQIJE.
Cafi- e of Caffre , in. [H. is.] Gierarensl m. in
Afrika. - Kcsffer in., bewoner van 't Kafferland;

- taal t. der Koffers. Ook als adj. gvbézigd: Race
C-, ras der Kaffers.
Caftan of Cafetan, m. Kaftan m., eerekleed
der Turken, lang overkleed is., iurksche overrok rn.
Cagarel, M. [H. DJ, Z. MENDOLE.
Cagarelle, t. [Bot.] Bingelkruicl, glaskruid is.
Cagarol , rn. [H. is.] 1'eaam eener zeeschelp,
die van binnen als paarlemoer is.
Cage, t. Kooi, voelkooi , houw, kevie f.; draagbaar hok is, met ijzeren spijlen ter opsluiting
van wilde dieren, soms van menschen. - (fig. et

fam.) Mettre qis. en c-, iemand gevangen zetten;
Else eis c-, gevangen zitten; Sortie de c-, uit de
gevangenis gaan. (Prov.) 11 rant mieux ôtre oiseau
de campagne qu'oiseau de c-, de vrijheid gaat boven alles. La belle c- na nourrit pas l'oiseau, van
een fraai huis kan men niet leven; eene snooije
kooi maakt den vogel niet vet.— ( fi g.) Klein huisje is.,
bekronspen woning t. ; ook: een voor alle winden
open gebouw is. - [Arch.] La c- dune maison,
de vier hoofdmuren, de mantel, romp m. van een
huis; La a- dun escalier, de mantel van een' trap:
La c- dun moulin a vent, de kas t, romp, opstand rn, vaneen' windmolen; La a- dun cloclier,

het klokkehuis, de klokkestoel m. - [Hon.] La c
dune montre, de raderkast t. van een horlogie.
- [ivIar.] Mars t. van een' mast (doorgaans huise,
op de Middel. zee gaMe geheeten). Cage a drisser,
marseval -balie t. - [Oitèv.] Traliekas t. der goudsmeden. - Teenen hordje is. voor de onderste ruiten pan een raam. - [Pêche] Kooivormig net is.
—[Econ.] Kaasvorm rn.

Cagée, t. Kooivol f. (van vogels).
Cagerotte , t. [Econ.] Teenen ka
asvorm rn.,
om de kaas te doen uitdruipen (ook cage geheeten).
Cagette, t. Kleine slagkooi t.
Cagier, m. -ière,t. Kooijenmakerrn.,— -maakster t; koofjenverkooper m., -koopster t.; [Fauc.]
Vogeikooper, vogelhandelaar, vogelaar m.
Cagnard, e, adj. (fam.) Lui, vuig, vadzig,
annul: Mener une vie c-e, eenlui, liederlijk leven
leiden.— CAGNAJID, m. Luiaard, dagdief, diamantslijper , ledglooper; lafaard , bloodaard m. Une
c-e, eene slet, ligtekooi t. - CAGNARD, nl. [Tech.]
Fornuis is. der waskaarsmalars. - [Mar.] Peeyenning t. in het want gespannen om achter te
CAFIER.
Caféiere, Caféirie, Caféterie, t. Koffij schuilen.
Cagnarder, v. es. (fam.) Een lui, vadeig leven
plantaadje t.
leiden, dagdieven. - z. ook ACAGNARDER.
Caféiforme, mIj. Naar koffij gelffkencle.
Caguartlise , 1. (fam.) Lui-, ledig-, vcu!zig
Caféine, t. [CIuim.] Stikstofhoudend onzijdig
held t.
bestanddeel ii. der koffij.
Cagne, f. (pop.) , z. 'v. a. CAGNARDE.
Caféique, adj. [Chijri] Acide c-, koffijzuur n.
Cagueaii,
m. Se,
[H. is.] , z. V. a. CAGNOT.
Caféirie, f., z. CAFEIERE.
Cagneux,
adj. Wie de knietin bsnswssCaféométre, ifi. Werktuig ei. om de soortelijke zwaarte van koflij te wegen, icoffijweger M. - waarts gebogen en tins kromme beenen heeft. -

-

-
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Ook als subst.: Un cagneux, une cagneuse, een,
Bene krombeenige, krombeen.
Cagnot, m. [H. n.] Soortvan rob of zeehond m.
C- bleu, blaauwe zeehond m.
Cagot, m. Naam van een naar de Crétins ge
ijkend mensclaenras in de Pyreneen, dat vóór de-l
omwenteling van 1789 als onrein van de maat
werd uitgesloten en aan de grootste onrie--schapij
regligheden ten doel stond. Van die cagots of cahots is nu alleen de naam overgebleven, dien men
leeft overgebragt op de schijnvromen; van daar: CAGOT, -E, f. Huichelaar m., -ster f., sciijjn' eilige,
geveinsde, fzjnvrome n1. en f., kwézel f. — Dok als

Cafes of Cayes, m. pl. [Mar.] Zandbanken
of klippen f. pl., die tot aan of zeer digt bij de
oppervlakte des waters reiken , keys of c ay s,
algemeene naam der lage eilandjes en riffen langs
de kusten van Honduras, Centraal- Amerika en in
andere gedeelten der West- Indien.
Caïeti of Cayen, m. [Bot.] Spruitje of bolletje n., dat aan eenera bloembol groeit; — de -bloem T.
die daaraan komt.
Caignardelle, f. [Chim.] Gasvoerder m.
Caille, T. [H. n.] Kwartel, wachtel, kwakkel m.
La saison des c-s, de kwarteltijd. Le roi des c-,
de wachtel/coning (rile).
Gaily=, e, adj. Gestremd: Du lait c-, of ook
als subst. m. Du caillé, gestremde, geronnen, dik
geworden melk f.
Cai11é-blanc, m. [Chim.] Vederslag m. (precipitaat) van oplossingen van zilver met zeezout
-zur.
Calllebot, m. [Bot.] Volksnaam van den watervlierboom m. (vionie aubier).

adj. gebézigd: Un chrétien c-, Une femme c-e,

Des manières c es.
Cagoter, v. n. ((am.) Den fsjnvrome spelen.
Cagoterie, f. Schinheili liei-d, huichelarij, kwézelarij, fémelarij, pilaarbijter] f.
C agotisme, ni. Denk- en handelwijs f. van
-

eenera schijnheilige.

Cagou, m. (pop.) Vrek, aartsgierigaard m., die
re f zond erl k leeft.
% Cagonille, f. [Mar.] Sieraad n. aanliet galjoen van een schil).
Cague, f. Kaag f., nederlandsch rivier-vaartuig.
Cagni, m. [H. n.] Braziliaansclie aap m. van
't geslacht der sakis.
Cahier, m. Schrijfboekje n., eenige zamenge-

vouwen en doorgaans vastgestoken bladen papier,
schoolschrij fboek n. C- blanc , écrit, schoon, beschreven schrj(boekje. C- de musique , muuzijkboekje. C- de papier a lettres, katerntje n. post-

papier. C-s de philosophie, de théologie, de rhetotique, d'histoire, etc., schriften met dictaten over
wijsbegeerte, godgeleerdheid, redekunde, geschiede nis, enz. C- des charges, veilconditi„n f. pl., opgaven van de voorwaarden eener verkooping, verpachting, aanbestéding. C- de frais, staat m. van
onkosten, aanteekeningboekje n. van itgaven.
,

Cahieu, m., z. CAiEC.
Cahin-caha, loc. adv. Zoo zoo, niet te best,

zoo goed als kwaad; — met moeite; — tegen wil
en dank, met weirzin.

Cahoane, Cahonane, f. [H. n.] Kawaan,

kahuana, karétschildpad f.
Cahors , m. [Corn.]

deaux-win m.

Soort van rooden bor-

Cahosset of Caosset, m. [Pêche] , z. CLOSET.

Cahot, m. Stoot, schok m., schokking, hotsing f., gehossebos n. van een rijdend rijtuig; —
bij uitbreiding: hobbelige weg m.; — (lig.) toeval n.,
onvoorziene gebeurtenis, verdrietel kheid, moe e-

lkheid f.

Cahotage, m. Het hossebossen van een rijtuig.
Cahotant, e, adj. Stootend, schokkend: Chemin c , hobbelige weg m.; voiture c-e, stootend

rijtuig n.

Cahotcé,

e, adj. (en part. passe- van

cahoter)

Geschokt, heen en wier gestooten: Voiture c-e,
Personne c-e. — (fig.) C- par la fortune, par ie
sort, door de fortuin, door 't lot gesold, geslingerd,
heen en weer geworpen.
,

Cahoter, v. a. Stooten, schokken, hotsen, doen

schudden, doen hossebossen. — (fig.) Kwellen, teisteren; in wanorde brengen: La fortune 1'a cahoté
ongtemps,, de fortuin heeft hem lang ten speelbal
gebruikt. Ecartez les livres Glui caliotent lesprit,
verwijder de boeken, die den geest schokken. —
CAHOTER , V. n. Schokken krijgen , hossebossen:
Cette voiture cahote, dat rijtuig stoot. Nous cahotons, wij hotsen en botsen. — SE CAHOTER, v. pr.
Geschokt, gehost worden.
Cahourde, f. [Bot.] Volksnaam der kawoerde
(courge) .
Cahiian, m. [H. n.] Volksnaam van den kat
-ui.l
(chat-huant).
Cahuette, f., z. v. a. CAHUTE.
Cahuotier, m. [Pêche], z. v. a. VERVEUX.
Cahitte, f. Hutje, stulpje, armoedig huisje n.
Cale, m., Caïque, f. [biar.] Kaik m., galei -

sloep f., klein roeivaartuig n. der Turken, ook der
Kozakken op de Zwarte zee, der Hangaren op
den Donau.
Ca ea, m. [H. n.] Guiaansche papegaai m.
Ca ehe , Keitsch of Qnaiche , f. [Mar.]

Kits f., klein Engelsch vaartuig met verdek en 2

masten.

Caie, z. CAC.

Caillebotiii, m. , z. CALEBOTIN.

Caillebotage, m. Het stremmen van de melk.
Caillebotte, f. [Econ.] Kaaswrongel f., melk

-klonter
ni. — [Bot.] Spint n.
Caillebotté, e, adj. (en part. passévan tail€ehotter). Lait c-, tot klonters geronnen of gestremde

mei!;.

Caillebotter, v. a. Doen stremmen, doen ron
klonteren: Le vinaigre caillebotte le lait.-neof

- SE CAILLEBOTTER,

worden.

v. pr. Geklonterd, gestremd

Calllebottis, m. Schoenmakersmand f. [Mar.]

Traliewerk n., rooster m., op het dek van een schip.
Caille-fait, m. of Petit mugnet, m. [Bot.]
Kleine meibloem, welker toppen geschikt geacht
worden, om melk te doen runnen, walkruid, wal

stroo n. (gaillet) (_Plur. Des taille- fait).
Caillenient, m. Running der melk; strewwing van bloed; — Klontering T. van het zog der

jonge kraamvrouwen.
Cailler, m. Werktuig n. om kwartels te vangen; — kwartelfluit f., wachtelbeentje n. (appeau).
Cailler, v. a. Stremmen, doen stremmen, doen
runnen of stollen, tot klonters brengen (inz. van
de melk en het bloed gebézigd): La présure caille
le lait, de leb doet de melk stremmen; Le froict
caille (coagule) Ie sang. de koude stremt, verdikt

het bloed. (Van andere vloeistoffen sprekende zegt
men coaguier .) — SE CAILLER, v. pr. Stremmen,

runnen , klonteren , schiften , kappelen, kartelen,
zamenloopen, dik worden, tot wrongel worden: Le
lait, Ie sang se caille . -- 5 CAILLER , v. n. Op de
kwarteljagt gaan; kwartels met het beentje lokken.
Callletage, m. (fam.) Rede f., gesprek n. van
een ijdel, babbelachtig mensch, geklets, gewaauwel,
gezeur n.
'ailleteau of Cailleton, m. Jonge kwartel,
wachtel m.

Cailleter, V. n. Snappen, babbelen, snateren.
Cailletot, m. [.11. n.] Soort van kleine, lekkere

tarbot

T.

i

Caillette , f. [Anal.] Vierde maag f. der herkaauwende dieren, lebmaag , zoo geheeten omdat
men er bij jonge dieren de leb of lub in vindt, die
de melk doet stremmen .- CAILLETTE , T. Snapster f.
over allerlei, wandelend nieuwsblad ti. Ce monsieur
est une vraie c-, die heer is een regte babbelkous.
— [31^: n.] Volksnaam van den stormvogel (pétrel).
5 (,ailleair, m. Kwartelvanger m.

Cailleu-tassart of -thassai-t, m. [H. n.]

Stekelharing m., een visch van 't geslacht der elften.

Cailli, m. [Bot.] Waterkers T. (cresson de
fontaine) .

Caillot, m. Bloedklonter; bloedkoek m.
Caillotis, m. Soort van zeer harde weedasch

of soda, steensoda f.

Caillot-rosat, m. [Hort.] Rozepeer f., steen

-achtigeprm
een' rozensmaak.
Caillou, m. Keisteen, keizel- of kiezelsteen,
vuursteen m.'C- de Médoc et du, Rhin , doorschijnende stukken kwartssteen. C- d'Lgypte, Egyptische
kiezel of kei, eene schoone gestreepte jaspissoort in
de Nijlvlakten.

Caillotiasse, T. [Carr.] Naam van den molensteen, als hij wit, blinkend, digt en in den vorm
van bloksteen is.
Cailloutage, M. Het bestraten reet keijen. --
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CAILLOTJTIE

--

Hoop in. keisteenen ter bestrating. Keiwerk n,:
Grotte de c-, keisteengrot f. Chemie de c-, keiweg n.
-- Schilderwerk n., (lat de inwendige keisteenkleur
nabootst.

Cailloutée, f. [Tech.] .Fijn aardewerk, por -

sele'in rn. -- Berje van verschillend gekleurde kei jen in tuinen, boschjes enz.
Caillouté, e, adj. (en part. passé van calllouter): Route c-, niet heffen bestrate weg, keiweg m.
Ca,illonnter, v. a.11 et keijen belegen, bestraten.
Caillouteur, arm. Keilegger, bestrater at met
keen. --- Vuursteensnijder m.
C ailloiateux, ease, adj. Keijig, vol keijen,
met keijen bezaaid.
Caillotitis, mmm.

klein c'eslaiïil„te I

Meen's! II r orn f rivierzand en
;r.; i;;:r' rl;d lrrl der wegen.

Ca.ïnian, m. L11. ii.j A aaiiitan, kaiman m.,
-

soort van krokodil van Amerika.

a,lanannd, Caiiiaitder, Caintandeur,

z. QUEM—.

C aimitier, Caïnitier of Caïnite, m. [Bot.]

Stel°- appelboom M., een am7zer?koanscice boom met

zachte, vleezige, ronde vruchten.

Calm-ne, f., z. CALIOISNE.
Caï ue, f., z. C.Ale.
a -ira, in. (eik,. dat zal gaan) Ifefrein n. van

een Beliefd jakobijnrsch voll2slied tijdens de fransche
revolutie der vorige eeuw; dat volkslied zelf; —
ook een toenmolie, modespeeltuig n.
Calve, in . [Bot.] Vastvezels m. pl. der kokos
waarvan men, touwwerk en grove stoffen-not,
bereidt.
Caisse, f. Kist, lakkist f.: C- de sucre, de

raisins, ale citrons, cle vin, kist suiker, rozijnen,
[Hort.] Bak m.. ni,e,s tr/i,,ki. f:
C- d'orangers, oranjebok; C- à sends, 1'rr,i "rr+J/•
zaadplanten. -- [Corn. et Fin ] Dist, geldkist, kas,

CALAMINE.
Toestel n. om onder water te bouwen. -- [Arch.]
Verheven bewerkt plafond-vak of veld n.

Cajeput of Mélalenquue, m. [Bot.] Kajapoet -boort [melaleuca cajeputi] , witboom in.; witbooinhout is. — [Pharm.] i'-tulle de c-, kajapoetolie f., eene kostbare ellïérische olie uit de bladeren
van dien oostindischen boom.
S Capp of able, adj. (een woord van J. T. Rousseau) Liefkozenswaard, zacht, beminsielijk.
Cajolé, e, adj. (en part. passé van cajoler)
Gevleid, gestreeld, geliefkoosd: Enfant c-. Fille c-e.
C aj oler, V. a. Vle' jen , liefkozen, streelen, flik
pluimstrijken. fleemen, mooi praten, naar-Coljen,
den mond praten ons iets te rer1cr'[iger7, om te ver
11 a tant cajolé son miele go' it en a olbtenu-leidn:
ce qu it densandait, hij heeft zijn' oom zoo lang
honig oen den /,tuurt ri;•rn 'r'l r1, dat hij verkregen
heeft, wat hij rr J'rrl/rrtJi,' ok :onder voorwerp ge-

bézir=d: Consme avec lui votre langue cajole ! wat
weet sieve tong bij hem te fleernen! — [Mar.] Cun navire, een schip met het tij in den wind laten

opdrijven. — SE CAJOL EIS., v. pr. Zich zelven met
iets streelen, zich met schoone voorstellingen mislei den; — elkander flikflooijen. — CAJOLER, V. n.
Schreeuwen (van meerkollen).

Cajolerie, f. Vleierij, liefkozerij , fleernerj,
flikfloofjeuij , sninnekozes)j, honigzoete taal f. ores te
verlokken, te verleiden.

Cdajceleier, m., ®eiise, f. Meiier, fleemer, flik
vleister, fleemester, flikflooister f., fleem --floijerm.,

tong m. en f.
Ca,j ot, m. [Tech.] Tobbe f., ons olie te trekken

uit de levers van- labberdaan, traankuip f.
(' aj Otte, f., z. CACHOTTE.

geld in kas hebben; Verser des fonds dans one c-,
gelden in Bene kas storten. Allez ii la c-, vous serez

Caj uute, f. [Mar.] Kooi f., slaapplaats op de
schepen. (Men zegt liever cabane.)
t al, m. Eelt, vereelting f., hoornachtige huid
aan de handers door zwaren arbeid, aan de voeten
door veel leren. (In de wandeling zegt men durilIon.) — [Chir.] Beenweer n., beenaardige stof,
welke de gebrokene beenderen organisch met elkander vereevigt. (Flus. Des cals.)
alaba, m. [Bot.] Geslacht van gornboomen,
waartoe de balsern^ oppulier (tacamaque) van Bous-

pad,

bon

opmaken. Livre de c-, kasboek. C-s publiques, staats
C- ii'aznortissemament, amortisatie- of schuld --kasen.

uoorttëling.

citroenen, wijn. —

geldkas, koffer m. ; fondsen of kapitalen, waarover
een bankier, Bene administratie enz. kan beschikken;
ook de plaats, waar bankiers enz. betalingen doen
en ontvangen: 'lenir la c-, de kas onder zich heb
Avoir beaucoup d'argent en c-, veel-ben,hr;
ga vaar de kas (bet betaalkantoor), gij zult
betaald worden. Faire sa c••, den staat zijner kas

delgingskos (z. AMORTISSEM1ENT) . C- d'esco mpte,

disconto-kas. C- cl'assurannce, vcrzékeringgskas. Cde pensions et retraites, !''rrr O', Jr'rlr.'/r-Ji)J.Ji:; n Cd'épargne, spaarkas, spclrr/'i:r/rli F. C- 9ililaii'e.

krijgskas. — [Mel.] Trom, trommel f. Battre la caisse.
cle la caisse, z. BATTRE; (fig.) de werftromrnel roeren,
It's,.,, e'. ,r , , • cr. ;. fir , t fm:c1 t overaluitbazuinen;
rrrrl : !.s I, ; (:),,'fl l , • lr'r 1'; ',r'!' r'r ii'

aanhang trachten

te moken. Bander la c-, de trom opspannen; (fig.)
zijne biezen pakken, de vlugt nemen: ( Loc. prov.)

Downei un coup stir in c-, on coup sur le tamhour, erve zaak deels ten voordeele der eene, deels
ten voordeele der andere partij beslissen. — [Mus.]
La grosse c-, de r7•oote of turksche trommel. —
[Mar.] C- a eau, ijzeren waterkist. C- de poulie,
blokkehuis, het li !gchaam van een blok, zonder den
nagel of de schijf. C- de pied de mat, hieling van
eerie steng. C-s d'aniarrage, drijvende vierkante
boeijen net zware ringen er op, in de Fransche
havens gebr , v ili, liil; ('ii, .'r t,' 3'r-i' tofu /. C-s d'apprui, halve t,rr/n.' l; , It .r l afl i ;. / 'gre w v+an schell:r•,'•'• ;i ,'('r^l,',II.f. [kicd.) C Elks
tarlhour of In i',:011efii, f,uirrtrllerrifr't'.— [Arch.]
Veld n. der korinthi.sclbe kornis. — [Tech.] Bak m.

,

behoort.

Calabre, f. [Ant. mil.] Belé geringswerktuiq na

— In sommige streken: schaap is., dat te oud is ter
Calabure, m. [Bot.] Groote boom m. van 't

lindengeslacht op St-Domingo, van welks schorsvezelen anon touw maakt.
Galre, m. [Bot.] Doornachtige struik m. van
't geslacht der hondsgrasplanten of bingelkruiden
in Indië en Arabia.
Galaclaris, in. [Conn.] Bengaalsch katoen n.
('alade of Clha,la4e, f. [ltlar.] Rijbaanhel-

dag f., hellende grond, dien reen een paard in korless draf doet afloopen, om het te leeren de heupen
te buigen en halt te maken.
Qv alarllonn, m. [Bot.] Caladium n., eene schoone

Jrne ka.c In ¢ rust .c3 hildvorinige, in 't midden Puren
lb-ui i,,' r: 5 ,.
. 4'aa1al', id. [t;Ul.] Egyptischedwergwilg m.,
,' ♦ ijl

uit
welks bloese'in azen een teeldriftstillend water weet
over te halen.
Calais, in. [Tech.] Ifzerblik n. der tapijtwerkers
ter vastlegging der snoeren of lissen, snoerplaat f.
Calaison, f. [Mar.1 Diepgang m.
C-alafnrie, f. [Bot.], z. V. a. ISOETE DES

p en. C'- a till..

31ÁR rcIs.

van een rijtuig; — schep- of werkkist der papier
kas van eerre wandklok, van een zak --makers;—
uurwerk, van een klavier, van een orgel enz.; —
vscurpijikist der vuurwerkmakers; — vierkant ge
papier niet randen, ter bereiding van fijn-vouwen
gebak. C- eatoptrigue, z. CATOBTRIQUE.

edel paradlfjshout n.

Ca ssethi, ce. [Com.j Kistje, rozijnenkistje n.;
— kastje n. voor zijden e. a. stoffen.

C aissier, m. Kassier, kasbestuurder m. —
Caissière , f., Kassierster, kasbestuurster in

groote winkelhuizen, mode-magaziinen enz.
Caisson, m. Kastwoqen m. ; legerkist f., provirsrrin'ariPn, krsiidwagen; -- kistje n. onder den bok,
C , ,;,' 't r1r' ?JIJ /'r•r'JJri van of adel onder cie zitplaatsen
in een rijtuig. -- [Mar.] Bank f. achter in de kajuit; kardoeskist f. in de kruidkaïner. — [Hydr.]

t, alausbae, CalalHba, C alasaboae o1.
C alaiiipart , In. [Bot.] Soort vain aloé -hout,
C alanlban, 01. [Bot.] Soort van loeperboom in.
Calanmboiir, os. [Bot.] Groenachtig, geurig

aloëhout n

Galaroe of Calannus, n1. (pr.-muce) [Bot.]
Kalinoes m. C- ar omatique, z. V. a. ACOISE.
C a,l ants don, rim. [Cliir.] Dwarse beenbreuk f.
Ca,1aiiaa,ndrier, ni. [Bot.] Kikje, ger7nander-

kruid n.
C aiauient, m., Calas aente, f. [Bot.] Wilde
polei f., kattekruid n., woterrnente, rietinente f.
Cal.aiieiforsuc-, adj. R'ietvorsnig, t^ennesehachtvormig (van planten en dieren gebezigd).
Calamin mire, adj.Kalamsjnsteenachtig, galfneiachtirl. Pierre c-, z. GALAMISE.
Calamine o f Pierre ealaininire, f. [Mi-

CALAMISTRER
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iiér.]

Calearifére, adj. [Minér.] Kalkhoudend. —
[H. n.] Spoordragend.

t

Caleédoine of Chalcédoine, (pr. ch—k),
f. [Minér.] Chalcedoon, kalcedonie-steen m., een

Kalamijn, kalami, nsteen, kalmysleen m., galmei f. een zinkerts, bestaande uit koolzuur zink
Calamine blanche, witniet n.
-oxyde.
% Calantistrer, V. a. Krullen (het haar).
alaneite, f. Oude naam van den zeilsteen en
de magneetnaald. — [Bot.] Versteend rietgewas n.,
calamiet m. — [H. n.] Loofkikvorsch, boomkik
ni. — [Minér ] [Fitte mergel m., die in den-vorsch
mond kwiling verwekt.
Calaniité, f. Onheil n., dat velen treft (oorlog,
hongersnood, pest , cholera) , algemeene ramp f.,
nood, rampspoed m., ellende, c a l a m i t e i t f. —
Ook elke opeenstapeling van rampen, die een' of
meer personen treft: La perte de ses enfants et de
sa fortune a actable sa vieillesse de c-s, 't verlies
van zijne kinderen en van zijn vermogen heeft
zijnen ouden dag met rampen overstelpt.
Calaniiteux, ease, adj. Ellendig, rampzalig, ongelukkig, jammerlik, calamiteus (alleen
van zaken gebé.zigd): Temps, Siècle c-, tijd, eeuw
vol rampen, rampspoedige tijd, eeuw. Guerre c-e,
rampzalige, jammerlf ke oorlog.
Calainpart, m., z. CALAMBAC.
Calam.us, m. (pr. -mute) [Anal.) Schrijfpen f.,
[Calamus seriptorius] , hoekig kuiltje van de Ode
hersenholte. — [Bot.] , z. CALAME.
Calaneage, m., z. CAL ALTGAGE.
Calandrage, m. [Tech.] liet glanzen, kalan-

deren der stoffen; het mangelen.
Calandre, f. [Tech.] Kalander inn., rolwerktuig om laken en andere stoffen te glanzen en glad
te maken; mangel m. — [1=1. n.] Kalander, koren
een zwart insect, dat het koren op de-worm.,
zolders verslindt. — Ring- of kalander-leeuwerik m.,
Bene fraai zingende leeuweriksoort, die bi} de Middellandsche zee thuis behoort.
Calandré, e, adj. (en part. passé van calandrer) Geglansd; gemangeld: Drap c-, Toile c-e. —
Door den korenworm beschadigd: Du blé c-.
Calandrelle, f. (verklw. van calandre) [H. n.]
Soort van kleine leeuwerik m.
Calandrer, v. a. Glanzen, glad maken, kalanderen; mangelen. SE CALANDRER, v. pr. Geglansd,
gemangeld worden.
Calandrette, f. [H.n.] Kleine wijngaardlijster f.
Calandreur, m., -emise, f. Glanzer, kalanderer m., planster, mangelvrouw f.
Calandrine, f. Glanssteen, liksteen in.
Calandrone, m. [Mus.] Italiaansche veldschalmei f.
—

Calandrotte, f., z. CALANDRETTE.
Calangage, m. Het stroopgin, moeskoppen
(manraudage).
t Calauge , f. Boete, aanhaling f. van smok

-kelwarn.
t Calanger, v. a. Beboeten, aanhalen, c alangéren.
Calang ue of Carangue, f. [Mar.] Kleine
baai f. bij den mond eener rivier, sluiphaven f.
Calantique, f. [Antiq.] Hoofdsieraad n. der
romeinsche vrouwen.
Calao, m. [H. n.] Neushoornvogel m. C- rhinoceros, jagervogel, eenhoornige neushoornvogel.
Calapé, m. [Cuuis. I Schildpad-ragout n. ; —
zeker gebraad n. met olie en ansjovis bereid,
Calappe, m. [H. n.] Soort van zeekreeft f.,
zeehaan m. (cog de mei, cram e honteux.)
Calasie, f., Calastique, adv. [Méd.], z.
CHALASIE, CHALASTIQUE.

Calbas of Calebas, m. [Mar.] Raketaalje
of rakketalie f., kluiver, neêrhaalder m. van een'
stagzeil.
Ca°alcaire , adj. [Min. , Cliim.] Kalkachtig,
kalkhoudend, kalkbevattend: Terre, Pierre c-, carbonate c-, kalkaarde, kalksteen, koolzure kalk.
Substances c-s, zouten met kalkbasis. — Ook als
subst. m.: C- primitif, eerste, oorspronkelijke kalk;
C- de transition, overgangskalk. Le c-, verbinding
van calcium- of [talkmetaal-oxyde en koolzuur,
koolzure kalk.
Calcalantile of liever Calealantite, f.
[Min.] Koperhoudende steen m.
Caleantar, m. [H. n.] Brciziliaansche vetgans f.
Calcaneuin, m. (spr. kal-ka -né -ome) [Anat. )
.hielbeen n. - Calcanien, ne, adj. Tot het hiel
-benhord.
Calcanthe, m. [Chico.] Voormalige naam van
't zwavelzure koper (sulfate de cuivre).

Caleariforiüe,

adj. [Bot.] Spoorvormig.

troebele, doorgaans gewolkte, hal fdoorzigtige topaas,
zoo geheeten naar 't landschap Chalcedonic in Klein4z•ë, nevel- of melksteen, kwarts-agaat ni.
Calcédoineux, ease of Caleéd.oniecix,

ieuse, Calcedonique, asij. [Vaar den chalcedoon gelijkende, wit gevlekt.
Caleéolaire, f. [Bot.] Pantoffeltje n., eene
uit Chili en Peru afkomstige jaarplant, waarvan
in Europa een twintigtal fraaie variëteiten aan
worden.
-gekwt
Caleéiforine, adj. [Bot.] Pantofelvormig.
Calceole, .f. [I.. n.] Pantoffel f., pantoffeltje n., eerie ongelijkschalige schelp.
Calvet, m. [Mar.] Mast m., welke vierkant
van boven en van een' hommer voorzien is, ons een
razeil aan op te hijschen.
Calcifère, adj. [Minér.] Koolzuren kalk bevatle nde.
Calcl ,ène, adj. Op kalk groeijend of zich ontwikkelend.
Cateilithe, m. [Minér.] Kalksteen m.
Cal yin, m. Door gloeiing verkalkte. of geoxydeerde zel fstrindigheid f., metaalkalk m., glasgruis n.
Calcinabilité, f. Verkalkbaarheid I.
Calcinable, adj. Verkalkbaar.
Calcination, f. Verkalkir g, c g l c i n é r i n g f.;
het verkalken; gloeiing f., bloot-telling aan de
gloeihitte.
Caleiné, e, adj. (en part. passé van calcine.)
Verkalkt; gegloeid, dooi gloeijing niet de zuurstof
verbonden, geoxydeerd.
Caleiner, v. a. [Chico.] Verkalken, tot kalk
branden; — gloeijen, aan de gloeihitte blootstellen,
c a l c i. n é r e n, hetzij om ligchamen van zekere
daardoor vlugtig wordende bestanddeelen te bevrijden, hetzij om hen door opneming van bestanddeelen chemisch te veranderen. C- an métal een nw
taal onder toegang der lucht gloeiend maken, waardoor het zich met de zuurstof verbindt of qeoxydeerd wordt en dan metaal-oxyde heet. — (/7.) En
Qrient le soleil calcine le teint, in 't Oosten wordt
het gelaat door de zon verschroeid. - SE CALCINER,
C. pr. Verkalken, verkalkt worden, door gloeijing
geoxydeerd worden: Un cadavre se calcine, een lijk
verkalkt. Les métaux se calcinent, de metalen
worden door gloeijing geoxydeerd.
Caleique, adj. [Chim. j Tot den kalk behoorende, kalkachtig.
Calms, m. [H. n.] Nachtvalk m.
Caleitrappe, f. [Bot.] Kruisdistel f.
Calcium, in. [Chico.] Kalkmetaal n., de metallische basis der kalkaarde, in 1808 door Davy
en Seebeck ontdekt.
,

Calcographe, m., z. CHALCOGRAPHE.
Calco dien, adj. in. [Anat.] , z. CUNNEIFORME.

Calcul, m. Rekening, berékening, oprékening,
uitrekening, uitcifering f. Un ligre de c-, een ciferboek 11. Un c- juste, faux, eerie juiste, verkeerde
berekening. Erreur de c-, rekenfout f. Sauf erreur
de c-, behoudens mogelijke rekenfouten (als onderschrift van rekeningen.) L erreur de c- ne se couvre point, tegen eene rekenfout kan men altijd opkomen; men mag van eene rekenfout geen misbruik
maken. De c- fait, alles wel berekend. — (fig.)
Overdacht plan , berékend middel n. , *verlegde
maatregel m.: Les c-s de l'ambition, de 1'intérét
de berékende plannen der eerzucht, der baatzucht.
Se tromper dans son c-, zich in zijne verwachting
bedriegen. — [Méd.] Steen, blaas- of niersteen m.
C- biliaire, galsteen; C- renal of des reins, nier steen; C- stomachal, maagsteen; C- vésical of de
la vessie, blaassteen; C- pulmonaire, longsteen.
A oir le c-, Etre atteint du c-, den steen hebben,
aan steen lijden.
Calculable, adj. Berékenbaar, te berékenen.
,

Caleulateur, m., -trice, f. Rékenaar, cijferaar - m., -ster' f. — (fig.) Le méchant est un

inauvais c-, cie boosdoener is een slecht berékenaar,
vergist zich in 't ontwerpen zijner snoode plannen.
— Ook als su bst. gebézied: Un sang-froid c-, eene
berekenende koelbloedigheid. La puissance c-trice,
het rekenvermogen, de getallenzin m.
Cálculatoire, adj. Rekenkunstig tot het, rdf
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kenen behoorende: Science c-, rekenkunde; Habitude e-, hebbelijkheid van berékenen.
Calenlé, e, adj . (en part. passe van calculer)
Berékend; beraamd: Somme C-, Intérêt hien a-.
Calenler, v. a. Thikenen, berékenen, uitrUce
oprkenen, optellen. C des tables-'ven,uitcjfr
astrononiiques, sterretafelen berékenen. - (fi g.)
overwegen, bedenken, overleggen, beoordeeien: CIe pour et le contre, het voor en tegen overwëgen;
C- bien Ia portée de ses paroles, cie beteelcenis
zijner woorden wikken en wegen. - Gissen, vooruit
Zien: C- les évènements, het gebeurlijke vooruit
zien. - CALCULER, v. a. Reilcenen, cijferen: II calcule avec précision, hij re/cent naauwkeurig; (fig.) La crainte ne calcule ni ne raisorine, de vrees
rekent noch rédeneert. C- avec soi-même, met zich
zelven te rade gaan. C- a vue doel!, ramen, schatten. - SE CALCULER, v. pr. Berdkencl, overwogen,
geschat worden.
Cales1eitx, euse, adj. [Méd.] Steenachtig,
graveelachtig. - 00/s als subst. Un calculeux, een
steenlijder, iemand met de steen behebel.
Calenlifrage, adj. [Méd.] Wat den steen,
het qraveel afdrijft, synoniem met LITHONTRSPTIQUE.
Caldéron, in. [H. n.] Het grootste zeedier
naast den walvisch, potvisch m.
Cate, t. [Mar.] Ruim, scheepsruim, hol n. Fond
de cale, onderste scheepsruim. C- au yin, achterruim. C- a l'eau, waterruim Ii. C- de vaisseau, Cde construction, helling t., waarop een schip gebouwd
wordt: C- de carène, helling, waarop men vaar
haalt om ze te kalefaten. (Loc. pop. et fam.)-1,uigen
Etre a fond de c-, op het drooge zitten, niets meer
bezitten. — Supplice de la a-, kielhalen n., eene
voormalige zware scheepsstraf, waarbij de overtreder tot aan de groote ra o eheechen en vandaar,
door plotseling het touw
fegvieren,
meermalen in
zee werd gedompeld. Donner la a-, van de ra doen
vallen. (Men onderscheidde daarbij: la cale sèclie,
waarbij de ljder onder 't vallenplotseling, op eenige
duimen afstands van 't water of 't verdek, werd
tegengehouden; en Ia c- mouillée, la grande c- of
la c- pardessousla julie, waarbijmen hem, in 't
water vallende, onder de kiel van 't schip heen
trok). — Bogt tusschen twee land- of rotspunten,
sluiphaven, Preek t. (In dezen zin zegt men nu
erique.) — Stapel m., werf t., hellend vlak voor
den scheepsbouw; -- kaaihelling f., walsteiger m. —
[Tech.] Drivel m., werktuig om spijkers in te
drijven; - houtje, spaantje, onderlegsel ii. , ter vastof geljiezetting van een voorwerp; — lood n. van
den vischhaak, simlood n. ; - soort van platte
muts t.
Calé, e, adj. (Iris-pop.) Lief, netjes; — gegoed: C'est Un homme joliment a-, hij zit er warmpjes in. - GALE, E, 0(15. (en part. passi van caler):
Table c-e, vastgezette tafel (door een ondergelegd
spaantje of wigje) . -- [Mar.] Diepliggend: Le, vaisseau est trop c-, het schip ligt te diep. Le vaisseau
est trop peu c-, het schip ligt niet diep genoeg.
-

Caksbas, Cargisebas ofcarque-bas, m.
[Mar.] , z. CALBAS.
Calebasse, f. [Bot.] Fleschvormige vrucht;

kalebas, kawoerde, ponspoen f.; — flesch, gemaakt
van eenen uitgeholden pompoen; - misluktepruim f.
(Prov.) Tromper of Frauder Ia C-, iemand zijn gesept deel niet geven.
Calebassier, m. [Bot.] Kalebasboom m.: Le
c- du Smnégal, de apeebroodhoom rn.
Calebottin, Calebotin of Caillebotin, m.
[Tech.] Schoenmakers oude hoed m. of korfje n.,
om het spinaal, de elst, enz. in te leggen.
Calèche, t. Kalds t., ligt, open rijtuig, soort
van berline of koets-c o u p i. - Soort van voormalig vrouwenhulsel, kapsel n., hoed m.
Caleçon, m. Onderbroek t. C- de ham, badbroek; C- de nageur, zwembroek.
Caleçonnier, m., -ière, f. Onderbroekmaleer m., -maakster t.
Caleçon-rouge, m. [H. n.] Roodbuikige zijdekoekoek m. (couroucou), een heerlijk schoon vogeltje in Cayenne, op St-Domingo enz.
Caléfaeteur, m. Verwarmingstoestel m., dooi
Lemare uitgedacht, ter bereiding van spijzen; verwarming der baden enz. — Ook as mij. m. Ap
pareil c-.
Caléfaction ,

t. [Didact.] Verwarming door

't vuur, warmmaking t.

CAL1TJR.

t Calefreter, V. a. (woord van Rabelais) Ont
nemen, plunderen; van iemand leenen.
Cale-hanban, Calhanban of Galhanbait , fl1. [Mar.] Pardoen f., touwwerk aan de
mars.
Caléidoseope, M.. Z. KALEIDOSCOPE. - Caléldophone, Z. ISALÉIDOPHONE.
Caleniare, Z. CALMAR.
Calembotirg, Calembour, m. Woord- of
naamspeling t., liggende in eene dubbelzinnigheid of
meestal in den geljken of bijna geljken klank van
woorden, die verschillende beteekenis hebben, c a1cm b our. On a nommé le a- l'esprit de ceux qui
nan ant pas, men heeft den c alemnb o r 't vernuft van de onvernuftigen genoemd. (Men leidt het
woord af van een' duitschen edelman v on CaIe mimes rg , die z0ó slecht fransch sprak, dat telhens de zotste woordverwisselingen te voorschijn
kwamen; anderen denken aan de ital. woorden
calamajo burlare.)
Calembourder ,, v. n. Woord- of naamspe lingen (calembours) ma ken.— Caleinbotirdler,
ni., -ière, 1. , of CalenDboni-iste , om, en t.
IVooidenspelmaker. In., -maakster 1.
Calenibiedaine, i. (fam.) Loopje, ijdel praatje n., uitvlugt 1.
Calenient, m., z. CALA MENT.
Calen, m., Z. VENTURON.
Catenear, Calencas, iii. [Corn.] Gedrukt
oostindisch doek n.
Caiendaire, In. Kerkelijk register n.
Calender, m. (pr. -dère) Turksche of Perzische rondreizende monnik of geestelijke rn.
Calendes, t. p1. Eerste dag der maand bij de
Romeinen: Les a- de janvier, de mars, de eerste
Januari,', Maart. Les c- se comptaient a reculons,
men telde van de kalenden rugwaarts of achteruit.
(Prov.) Renvoyer qn. aux C- grecques, iemands
verzoek uitstellen, tot de Grieksche kalenden, tot
St.-Jutmis , tot eenen tijd, die nooit komen zal,
dewijl de Grieken geene kalenden hadden, dus: af
slaan, weigeren. - Vergadering t. van plattelands
geestelijken op den eersten van elke maand. Frères des a-, kalenderheeren, esne duitsche broederschap van wereldlijke en geestelijke personen
uit de middeleeuwen, die op den eersten dag der
maand vergaderden.
Calendi-ler, ni. Almanak, tijdwijzer, dagwijzer, kalender in. C- julien, grégorien, républicain,
Juliaansche, Grégoriaansche, republikeinsche tii4nikening of kalender.
Calendnle, t. [H. n.] Ring- of kalander-leeuwerik m.— [Bot.] Ringel-,goudsbloem t., Z. SOucu.
t Calengier, v. a. Bekijven (bij Main Chartier); —prijzen, vief/en (in Roman de Ja Rose.)
C alenture, t. Heete koorts, krankzinnigheid t.,
bijzonder eigen aan de zeelieden, die voor 't eerst
tusschen de keerkringen, vooral naar West-Indid
varen.
Calepin, m. Verzameling t. van aanteekenin
van woorden en uittreksels tot eigen gemak-gen,
en gebruik, aanteekenboekje n., excerpten n. p1.
(zoo geheeten naar .dmbrosius Ca 1 ep i n, sch4jver
van een p 0 1 g 1 a t e of woordenboek in verscheidene talen).
Caler, a, a. Vast zetten, vast leggen (eene tofel, een vat enz.) door middel van een ondergelegd
voorwerp: C- les pieds dune table, iets onder de
gooIen der tafel leggen, opdat zij vast en gelijk
sta; C- des tonneaux avec des pierres, vaten met
steenen vast leggen. — [Mar.] C- Ja voile, het zeil
strijken; ( fi g. et pop.) de vlag strijken, de minste
wezen, onder doen; zich naar den tijd schikken.
C- a mi-mht, te haiver mast strijken. C- tout bas,
geheel strijken. Cale tout! Alles gestreken! — CALEE, V, n. [Mar.] Te diep gaan: Le vaisseau cala
Si bas que sa batterie d'entre deux ponts tut noyde
het schip zonk zoo diep, dat hare tusschendeks
batterij onder water stond. - Ook z. v. a. Dormer Ia
cale, Z. CALE.- [PêcheiLe filet cale; het net zinkt.
-[Irnpr.] (fam.) Ledig loopen uit gebrek aan wekr.
falésan, m. [Bot.] Kalesanm., zekere boom
in Malabar.
Catette, t. Soort van mutsje n. - Fruit II. aan
't ondervlak van een' diamant.
Caleur, m. Leiglooper, slenderaar, dagdief rn
(inz. op drukkerijen) ; - hij, die zich den nwncl
laat snoeren, die de vlag strijkt.
-

-

-

CALEVILLE
Caleville, f. [Bot.] , z. CALVILLE.
Calfader, V. a., z. onder CALFATER.
Calfait, m. , z. onder CALFAT.
Calfat of Calfatenr, in. [Mar.] Kalfate
raar, kale faterder , breeuwer m. Maitre-calfat

breeuwersbaas m ; —kalefatering, breeuwing f. Cf
vaisseau a eu son c-, dat vaartuig is gekalfaterdl
— Werk n., waarmede een vaartuig gebreeuwc
wordt. -- Kalfaatijzer, breeuwijzer n. (ook calfai
en fer a c-, geheeten.). Calfat double, rabatijzer,
Galfat simple, kalfaatijzer. Calfat à fret, spijker
ijzer. Maillet de c-, kalfaathamer m. - [H. n.]
of Emberice c-, geelvink m. van Ile de !France.
Calfatage, m. [Mar.] Het kalTateren; — hei
daartoe gebézigde werk.
Calfaté, e, adj. Gekalfaterd, gebreeuwd: Vaisseau c-.
Calfater, v. a. [Mar.] Kalfateren, breeuwen.
(Men gebruikt ook Calfader en Calfeutrer.) — SE

CALFATER, V. pr.

Gekalefaterd worden.

Calfateur, m. [Mar.] Kalfateraar, breeuwer m.
Calfatin , m. (verklw. van calfat) Kal faat-

jongen m.

Calfentrage , m. [Tech.] Digtmaking, digtstoppi.ng f. (van deur- of vensterreten, enz) .

C alfeuutrer, v. a. [Tech .] Digtmaken, toestoppen
(reten van deuren of vensters) , met zelfkant of mei
papier den toegang van tott of regen beletten. —
SE CALFEUT.EIER, V. P. Toegemaakt , dirgtgestopt
worden. — ( fans.) Zich warm en wel, binnenshuis
houden, den neus niet buiten steken.
Calhauban, m., z. CALE-HAUBAN.
Calibe, e, of Chalibe, e, (pr. ch=k), adj.
[Pharm.] Met staal toebereid: De l'eau c-e, staal
-water;
tartre c -, staalwijnsteen m.
Calibey, Calibé of Cassican, m. [H. n.]

Paradijsvogel m. in Guiana.

CALLE.

---
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prachtig uitgedost zijn. — [Bot.] Kelk, bloernkelk;
C- séminal, zaadkelk. — [Anat]. Nierkelk.
Caliéé, e, adj. [Bot.] Door een' kelk omgeven;
Fruit c-, Fleur c-e.
Caliehiron,rn. [Bot.] Naam van twee surinaam-

sche planten: de solander en de gewone indigo m.
Calicifornle, adj. [Bot.] Kelkvormig.

Calicin, e, adj. [Bot.] Tot den kelk behoorend:
Méthode c-e, op den kelk gegronde plantenverdeeling, kelk - methode f. Plante c-, kelkplant f. Fleur
e- of ca I.icée, kelkbloem f.
Calicinal, e, adj. [Bot.] Tot den kelk behoorend, z. CALICIN. Épines c-es, kelkstekels m. pl.
Calicinien, ne, adj. [Bot.] Naar een' kelk
gelijkende, kelkachtig: Enveloppe c-ne-, kelkachtig
hulsel n.
Calieiste, m. [Bot.] Aanhanger m. van de

kelkmethode (z. CALICIN).

Calicot of Calico, m. [Corn.] Katomidoek,
gedrukt katoen, c a l i c o n. — (pop. et iron.) Rei
handelsbediende m.
-zend
Calicotier, m. Katoenfabrikant; handelaar m.
in gedrukte katoenen.
Caticiile, m. [Bot.] Bikelkje n. — CaHenIe, e, adj. .Een bijkelkje hebbende.
Calithie , in. [Tech.] Verwarmingsbuis t.,
warmteleider m. (langs de muren bij de Ouden).
Caller, ni. [Mar.] Opzigter m. in 't ruim.
Caliette, f. [Bot.] r Gele paddestoel m. aan den
voet van den jeneverboom groeijende.
Califat, m. Kalifaat 'n., waardigheid, regéring van de eerste opvolgers van Nluhamed. .
C .life, m. Kalif, muhamedaansch geestelijk en
wereldpk vorst m.
Califourchon (a), loc. adv. (fain.) Schrijlings,
een been aan deze, het andere aan gene zij de, geluk
een man te paard zit. Etre it e- sur un baton, op
e
een' stok rijden (zoo als kinderen doen). (fig.) Etr
i. e- sur qe., iets meester zijn; iets ter harte nemen. --- Het woord wordt als subst m. gebézigd in
deze uitdrukking alleen: C' est son c-, dat is zijn
stokpaardje.
Calige, m. [H. n.] Vischbuis f.— Caliges, f.
pl. Schoeisel n. der oude romeinsche soldaten.
Cali ;ineux , euse, adj. Donker , névelig,
duister; droefgeestig.
Caligo, m. [Char.] Vlek f. op 't hoornvlies.
Caliniande, f. [Ei. n.] Naams eener scholsoort f.
Calintlbe, m. Schaamttgordel m., eenig kleedingstuk der negers van ctixana.
Calin, ni. Chineesch metaalmengsel n. van tin
en lood.
Cálin , e , adj. (fam.) Liefkozend , vleijend,
flipfiooijend (vooral van kinderen gebézigd) Prendre un ton c-, des maniéres c-es, een' zoetsappigen toon, flikflooijende manieren aannemen. — Ook
als subst.: Faire le cálin, la caline, den fleemex,
llikflooijer, de fleemster, jlikflooistes' spelen. — SomTijds beteekent het: een dom en lui mensch; ook een

Calibrage, m. [Artill.] Het bepalen der geschutwijdte, het c a l i b r é r e n.
Calibre, m. [Arlilt..] Kaliber n., maatstaf
der middellijn of doorsnede van een ligchaam ï inz.
cie afmeting des diameters van eene geschutbuis, geschutwijdte, roer -troinpwidte f.; middellijn f. des
kogels. Boulet, Balie de c-, kanonskogel, geweerkogel, die 't vereischte kaliber, de gevorderde
grootte en zwaarte heeft. — Kaliberpasser , kali berstok, kalibermeter m., werktuig ter bepaling van
't kaliber. — [ Tech.] IJzeren of houten werktuig,
dat tot bepaling of meting van de dikte en breedte,
den omvang of 't volumen van eenig ligehaam dient;
model, scha ftrnodél n. der geweerma1zers; mal f.
der, scheepstimmerlieden en anderen; verdeelschijf f.
der horlogiemakers; — patroon n., vorm iii, enz. —
% (fig. et fans.) Gesteldheid, hoedanigheid f. , toe
stand m., deugdelijkheid , waarde f. van iets of
iemand, k a l i b e r Ii. Etre d' un bon , d' un mauvais c-, van goede, slechte soort of hoedanigheid
zijn; Ces deux honmmes ne sont pas du même c-,
die twee menschen zijn niet van gelijke gezindheid,
van denzelEden stand, van één gehalte.
Calibrer , v. a. Den behoorlgken vorm, de fluiper m.
Cáliné, e, adj. (en part. passé van caliper)
vereischte grootte en wijdte geven, het gevorderde
kaliber aan een schietgeweer , aan een' kogel ge- Vertroeteld: Enfant c-.
Calmer, V. a, (fam.) Liefkozen; vertroetelen.
ven; —de kogelmaat of ,geschutwijdte met den ka
onderzoeken of bepalen , k a Ii b r é r en;-iberstok -- CALINER, v, n. Zijnen tijd in ledigheid, - werkeden afstand der radertanden, de dikte der bladen 'oosheid doorbrengen. SECaLINER, v. pr. Zijn gen
van den windvang enz. afmeten en bepalen (bij snak nemen, zorgeloos zin.,
Calinerie, f. r leemerj, liefkozing f.: Elle dit
.uurwerkmakers) ; de behoorlijke wijdte aan een
gat, de behoorlijke dikte aan een voorwerp ge- sela avec une c- gracieuse, zij zeide dat op een'
-<
ven (bij slotenmakers en anderen). C- des boulets, 'iefelijk fleemenden toon.

kogels mallen. — (fig.) I1 faut e- I'instruction pour
l'esprit qui la recoil , men moet het onderwis in
overeenstemming brengen met (wijzigen naar) het
verstand, dat het ontvangt. - SE CALIBRER, v. pr.
Iet vereischte kaliber krijgen; met den kaliberstok,
de maat, de mal , enz. beproefd en ; eineten worden.
Calie- talie, m. [H. n.] De kleine steenvalk in.
van Madagaskar.
Calice, m. Gewijde kelk, miskelk, beker, drinkbeker, nachtsmaalsbeker m.: Consacrer le c-, den
kelk wijden, heiligen; Eiever Ie c-, den kelk opheffen. -(Loc. prow.) Boire, Avaler Ie c-, den kelk ledigen: zich aan een onvermijdelijk kwaad onder
iets smartelijks o f, vernéderends onder--werpn,
gaan. I1 a bu Ie e- jusque a in lie, hij hee ft den
beker, den lijdenskelk tot op den droesem geledigd:
hij heeft alle vernédering en smaad, allerlei lijden
moeten verduren. Etre doré comme un c-, zeer

Calingue, f. [Mar.] , z. v. a. CARLINGUE.
Calins, m. pl. [Pêche] Palen aan den ingang

lei, afsluitingsnetten.

Caliorne, f. [Mar.] Gijn, j jn f., g ntouw n.,

`akel, topreep m. C- de mat, zwijn. C- d'appareil,
aware fijn, om masten uit en in te zetten, schut -

ijn, driljijn.

pschen.,
Caliorner, v. a. [Mar.] Lasten ophi
Calippique, adj. [Chron.] .Periode c-, t2jd-

)ak n. van 76 jaren, om de misrékening van den
naankring te herstellen.
Calissoire, f. [Tech.] , z. CATISSOIRE.

Calixéres, m. pl. [Bot.] Aspersie- plantest f. pl.

Calla, m. [Bot.] Volksnaam van den noten-

►ulster m.

Calladion, z. CALADiON..

Callapatis, m. [Corn.] Indische katoenen stof t.

Calle, f. [Tech.] Reehout n„ stuk hout, waarop
41*
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eens ander bewerkt wordend hout rust. -- [Mar.]
Werktuig, om schej n Ier kalfatering uit /et water te trekken. - CALLE of CHOUCALLE, f. [Bot.]
Slangekruid n., eene breenplant . C- des marais,

water-aron m.

Callée (Cuirs de) , m. Callee-leder n., bar-

barijsche huiden f. Pl.

Calleniandre, f., z. C_&LMAM)E.
Calleux , euse, adj. Eeltig, vereelt, hard. —
Anat.] Corps c-, hersenbalk, eeltachtig gedeelte

CALORIFIQIJE.

moedsrust aan] eenen vriend teruggeven. Le vrai
bonlieur est dans lei c-, de l'esprit et du coeur,

het ware geluk ligt in de kalmte, gelatenheid van
verstand en hart.
Calmé; e, adj. (en part. passé van calmer)
Bedaard, gestild, tot rust gebragt: Mer c-e; L'Eu-

rope c-e.
Calmer, v. a. Stillen, bedaren, doen bedaren, tot
stilstand, tot rust brengen: Neptune calma les Hots,
la tempzte, Neptunus stilde de baren, den storm.—

naar den kruisboom zweemt.

(fig.) Geruststellen, nederzetten, bevredi^ en, bedaren„
de rust hergeven: C- la douleur, l'irritation des esprits, de droefheid stillen, de verbitterde gemoederen bevrédigen of tot rust brengen. La sagesse et
Ia vertu calment toutes les passions, de wijsheid
en deugd brengen alle hartstogten tot zwijgen. —

een vischje in de beken van Zuid - Amerika.
Calligan, m. [Cam.] Oostindisch katoen n.
Calligon, m. [Bot.] Struikgewas n. met knoestige stengels.
Calligraplie , tn. Schoonschrijver , k a l l i -

CALNEC, C. pr. Kalm, stil, bedaard worden, bedaren: Le vent se calmera bientét, de wind zal wel
bedaren of gaan liggen. Cal nez vous, stel u-dra

der hersenen, dat beide hersenhelften naar beneden
verbindt.

Calli, m. [Bot.] Melksaphoudende planten f. pl.
Calliblepharou, inn. Wenkbraauw pomade f.
Callicarpe , m. [Bot.] Struikgewas n., dat
Calliete, m. [ U. n.] Ike geharnastewentelaar m.,

g r a op h m. ; a fschrjver, die eene fraarje hand

schrift.

Co:lligraphie, f. Schoonschrijfkunst f., het
schoonschrijven. — Calligraplhique, adj. Wat

tot die kunst betrekking heeft, kal ligraphisch.
Callinie, Callinaus (pr. -muce) , m. [H. n.]

Kern f. van den adelaarsteen.

CALMMER, v. n. [Mar.] Bedaren , bedaard, stil of
kalm worden: La mer calrne, de zee bedaart; Le
vent commence a c-, de wind gaat liggen. — SE

gerust, bedaar.

Calnei, ni. [Corn.] Gedrukt doek n. uit

Mogol.

de sta

-tenvad

Calorie, f. [Mar ] Slegje n. van zee of wind.
I- Calnair, v. n. [Mar.] Bedaren, gaan liggen
(van den wind) z. CALMER.
Calnmoue, Calhnouek, m. [Corn.] Kalmwk,

Callimorphe, m. [H. n.] Schoonspinner m.,

haardoek, langharig doek n.

Cailionnore , m. [H. n.] Soort van halsvin

Calobate, m. [H. n ] Langbeen m,, een tweevleugelig insect; — Steltlooper m., een vogel van

een nachtvlinder.

Calmus, m., z. CALAME.

-vischm.
Callionyn,e, m. [H. n.] Spinvisch, schelvischduivel, vliegende draak. C- dragonneau , kleine
spinvisch, zeedraak m.

Callipédie, f. Kunst f. om schoone kinderen
te verwekken. — Callipédique, adj. Wat tot
die gewaande kunst behoort.
C allipyge , adj. Met schoone billen (bijnaam

van Venus): Venus c-.

Callitrielhe, in. [14. n.] Langstaartige groene
aap m. -- [ Bot.] .Kleine waterplant (morgeline

d'eau).
Callosi

', f. Pereeltheid f., eelt, weer n., eelt
huid; — eeltach--achtiged.`ornl fe
t-i.ge wondrand m.; — knobbels m. pl. aan planten
en bladeren.
Callots of Calots , m. pl. [Tech.] Ruwe
schaliën f. pl. of leisteenen M. pl - DES CALLOTS ,
m. pi. of FIGURES a LA CALLOT, gravuren in den
koddigen stijl van Callot.
Calivande, Callemandre, f. [Como.] Kal
kalamink n., Bent wollen stof, aan de eene-mink,
zijde glad of geglanst.
Calmant, e, adj. [Mid.] Bedarend, verzachtend, pijnstillend. Potion c-e. bedarend, neerzettend
drankje. — CALMANT, rn. Pijnstillend, bedarend,
verdoovend middel n. — (fig,) Le sommeil et l'es.

pérance sont les deun c-s que la nature accorde
à l'humanité.
Calmar of Cornet, m. [H. n.] Zeekat f., ge-

't koekoekgeslacht.
Calobre of Calobe, m. Kiel m., overtrek.n.,

morsjurk f., voermanskiel .m.

Calomel of Calommjelas, m. [Chia.] (eig.

goed of fraai zwart) Kalomel, zoete kwik, zout
eerste kwikoxyde, eene witte zelfstandigheid.-zur
(Vele woordenboekschrijvers, misleid door de etymologie van 't woord, hebben het kalomel verkeer
omschreven als eene z w a r t a c h t i g e stof,-delijk
een zwartachtig mengsel.
Calonterie, I. ] Bot.] Zekere plant I. naar
de amarant gelijkende.
Calornniateur, m., -trice , f. Lasteraar,
eerroover, achfcrklapper m., lasteraarster, eerroo f
ster, achterklapster f., lristertong, schandbrok m.
en f. — Ook als adj. gebézigd: Une langue c-trice,
eene lasterende tong. L'envieux est médisant et e-,
de nijdigaard is kwaadsprekend en lasterend.
Calomnie, f. Laster m., lastertaal f., achtercl a1) , eerroof m., eerrooverij, valsche beschuldiging, klad f., lak in., ca lum n i e f.
Calornnié, e, adj. (en part. passé van calomnier) Belasterd: Hotnine c-, vertu c-e.
C alonnnier, v. a. Lasteren, belasteren, valsciz,

beschuldigen , aantijgen, eerrooven. — Ook zonder
voorwerp gebézigd: Votre intention est de mentir et
de c -. -SE CALOMNIER , v. pr. Elkander belosteren.
Calommnieusenient, adv. Lasterlijk.
Caloninieux, euse, adj. (alleen van zaken
gebézigd) Lasterend, lasterachtig, lasterlijk, eer
Ecrit c-, lasterschrift; Accusation c-ease,-rovend;

meene inktworm, kalmar m., een kortpootig weekdier, dat in een' vleezigen zak een naar inkt gelij
kend sap heeft, d`at de schilders onder den naam lasterlijke beschuldiging.
Calon,nniographe, m. (woord van Voltaire)
van septa gebruiken , als ook op den rug eene
witte, harde schaal, meestal wit balein of meer Lasterschrijver, eerroovend schrijver in.
Calonière, f. Klapbus f., kindersppeeltuig: z.
polijsten van edele me--schuimgetn,do
talen gebruikt wordt. — CAL EAU of CALEMAR M. CANONNIEDE.
Calope, m. [H. n.] Voetkever m.
Schrijfkoker nl., schrijftuig n.; pennekoker m.
Caloplhylle, adj. [Bot.] Schoon gebladerd.
Calme, adj. Kalm, stil , bedaard , onberoerd:
Caloptère, adj. [H. n.] Schoon gevleugeld.
Mer, air c-, bedaarde, stille zee, lucht; Lieu c-,
Caloricité, f. [Ph.;-s.] Vermogen n. der levende
stille , van alle gedrtcisch verwijderde plaats. —
(fig.) Kalm, vreedzaam, rustig , niet door hevige ligchamen om warmte te ontwikkelen , warmte driften aangedaan: Esprit c-, bedaarde geest, rustig kracht, caloriciteit f.
Calorifère , adj. [Pliys.] T armtegeleidend :
ggmoed; ,Conscience c-, gerust gewéten. Le malade
a eu une nuit c- , de zieke heeft een' rustigen Appareil c-, warmtegeleidende toestel. -- warmte
cn. — Ook als subst. m. Warmtelei der-leidr
nacht gehad.
Caine, in. [Mar.] Kalmte, stilte, windstilte f., warmteaanbrenger m. , groote kagchel , die door
bedaard weder n.: Le c- est précurseur de la tem- buizen de warmte in vele dealen van een gebouw
péte, de windstilte is de voorbode van storm. On brengt; verwarmlamp f.
Calorificateur, .<m. [Tech.] Nieuwe verwartrouve les c-s souvent entre les tropiques, men
treft tusschen de keerkringen vaak windstilten aan. mingstoestel, calorifactor rn.
Calorif cation , f. [Plies.] Verwarming f. ,
C- plat, volstrektestilte, doodetilte.— (g.) Gemoedskalmte, rust, gerustheid, bedaardheid, vreedzaam vermogen 0m warmte voort te brengen en te ontzielerust' f.: Le c- de Ia conscience, de gerust--heid, wiklcelen.
Calorifique, adj. Verwarmend, warrntea'oortheid des gewétens. Parlor, Agir aver c-. bedaard
spreken, handelen. Rendre Ie c- a on aai, de ge- brenend.
-
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Caloriniètre, m. [Chinn., Phys.] Warmteml

ter, warmtesto frneter, calorimeter m., een werk
tuig om de soortgel ij ke (specifieke) warmte der lig
chamen te onderzoeken (door Lavoisier en Laplac
uitgevonden) .
Calorimétrie, Î. [Phys.] Warmtemeting f,
kunst om den calorimeter te gebruiken. — Calo
rinnétrique, ac j. Warmtemetená.

Calorigne, m. [Phys.] Warmtestof f., 't be
ginsel der warmte; — caloriek, verwarmde lucht f
cals beweegkracht gebruikt, f. (in een onlangs doo„
Ericson uitgevonden werlktuig).
Calosorne, in. [H. n.] Geslacht van schilder
vleugelige insecten, goudkleurige prachtkever in.
Cabot, Calots, z. CALLOTS. - % CALOT, in

Hoed-, schako -bodem m.

Calotin, m., Calotine, f ., z. CALOTTIN, CA ,

LOTTINE.

Calotte, f. Kruinmutsje, kruinkapje n., klein
platte muts, die doorgaans enkel den schedel bedek
en meest door geestelijken wordt gedragen, pries
termutsje, k a l o tj e n., k a l o t f. — (fig.) Kardi
naaiswaardiglzeid f.: Le papa a - donné La e- a ce
êvêque, de paus heeft dien bisschop tot kardinaa
verheven. — (fig. pop. et triv.) Papendom, papen
gebroed n. ; paap: Etre du parti de la c-, tot heg
papendom (de priesterschap) behooren. (fig.) Brevei
(le la c-, Calottine, snaaksche hekelverzen, waarin
men de menschen belagchelijk maakte. Régiment df
la c-, Calottins, kapdragers, kalottisten m. pl.
narrengezelschap n., eene soort van genootschap is
Frankrijk, in 't begin der 18de eeuw, dat zich door
geestigen spot, later door zinnelooze zotheden ver.
,
,

,naakte. Donner à qn. la c- of un brevet de c-,

iemand voor een,' gek verklaren. (lig. et fam.). Ls
c- des vieux, de blaauwe hemelmuts f., de hemel m,
On ne trouve pas son pareil sous la c- des vieux.

der indiaansche volksstammen in Amerika, vredespijp I. Donner, Présenter in c-, den vrede, zoen
aanbieden. — Naam van velerlei rietgewas, waar-

van zulke pijpen vervaardigd worden.
Calais, m. (pr. ka-lute), z. cm,.

Calvaire, m. Calvarie-berg, kruisheuvel in.,
naam, dien men in katholijke landen geeft aan ellen
heuvel of berg, waarop een kruis is opgerigt en
naar welken men in den vastentijd ter bedevaart
gaat (naar den berg Calvarle of Golgotha, waar
Jezus Christus gekruist werd); — ook een altaar
-stuk,
dat den kruisheuvel voorstelt.
Calvarienne, f. Calcarie-non, f., non der orde
van Onze-Lieve - Vrouw- van-Calvarie.
Calvanier, m. [Agric.] Taslegger m., die de

korenschoven in de schuur optast.

Calvil, m. [Bot.] Kaly jnboom m.
Calville, Calleville, T. , (pr. kal-vile) [Bot.]

Kalvijn, kalviel, rappel m., soort van kantigen
appel met aárdbézie- smaak.
Calvinien, ne, adj. Calvijnsch, Calvinisch,

wat Calvijn betreft.

Calvinisme, m. Calvinismus m., de leer van
den hervormer Calvin.
Calviniste, m. en f. Calvinist m. en f., belijder, belijderes van de leer van Calvin. — CALVI NISTE, adj. Wat de lee)° van Calvin betreft, calvinistisch: Eglise c-, gereformeerde kerk.
Calvitie, f. (pr. -cie) Kaalheid, kaalhoofdig heid I. C- des paupières, het ontbreken, het uit-

vallen der wenkbraauwen.

Calybé, m., z. CALABEY.

Calybite, in. en I. Hutbewoner m., hut bewoonster f., naam der zoogenoemde heiligen, die in een
armoede hun leven in hutten gesleten-zamheidn
hebben.

C alycant of Calyeanthe, m. [Bot.] Specerij-

,zen vindt onder de zon zijne weirgá niet. — [Tech.] of meloenstruik, een zeer struikachtige heester met
Onrustdeksel n. van een horlogie, kalot f. ; — donkerbruine schors, ei.rouide bladeren en fraaie
rlaatje n. aan het degengevest; — metalen knoop
bloemen.
bodem m. van een' vrouwenhoed,-bekldingf.;—
Calyeanthèiiies. m. pl. [Bot.] Kelkbloeijende
--[Chin.] Pekpleister f. om 't hoofdzeer te trekken, ^ planten f. pl.
— [Bharrn..] Medicijn-zakje n., weleer op 't hoofd
Calyge, m., z. GAUGE.
gelegd tegen de hoofdpijn. — [Anat.] Bovendeel n.
Calyptre, f. [Bot.] Ituikje n., dun, kapvorinig
(ter hersenpan. — (fain. Slag met de vlakke hand vliesje, Cat het deksel [operculn m] bekleedt, waar
op 't hoofd.
zaaddoos der bladmossen voorzien is ; —-med
Calotté, e, adj. (en part. passé van valotter) kap f., puntig hoedje, hulsel, deksel n. (ook coitfe
Met eene kalot op 't hoofd: Abbé c-.
geheeten.)
Galotter, V. a. (fam.) Klappen op 't hoofd,
Calyptrée, I. [H. n.] Neptunus-muts f., eene
muilperen geven; — iemand eene kalot opzetten. — zeer fraaie eenschalige zeeschelp. — Calyptrites,
SE GALOTTER , V. pr. Elkander oorvegen, muilperen I. pl. Versteeningen van zulke sehelpdieren, kaljp-

toedienen.

Calottier, m., ière, I. Kalotmaker, kalotver-

kooper m., - maakster, - verkoopster I.

Calottin, Calotin, m. Nar, kalottist m., z.
Eébiment de la c-, onder CA LOTTE . — (pop. et

triv.) paap m. (priester).

Calottine, Calotine, f., z. onder CALOTTE.
Calottiniser, v. a. In 't narrengezelschap opnemen, z. onder CALOTTE.
Calottinoeratie, f. Papenheerschappij f.
Caloyer, m., -ere, f. Grieksche monnik m.,

gr-ieksche non f. van de orde van Sint-Basilius.
Calp, m. [Minor ] Zwarte mergelsteen m.
Calque, f.Natrek, doo r trek m., doorteekenin.g f.,
losse omtrek eerier teekening op een doorschijnend
papier. — (fig.) Slaa fsche navolging van een
kunstwerk, naliping,. Ic o p ij I.
Caigaer, V. a. Natrekken, doorteekenen, eene

trieten.

Can'agne, I. [Mar.] Naam, door sommige zeelieden aan de vaste scheepskooflen gegeven.
Camagnoe of Canmanioe, m.

[Bot.] Groote

maniak of broodwortel in. van Cayenne.
Carnaieu of Canna.yen , m. Tweekleurige
kasnee (z. CAMr1/sE). — [teint., Gray.] Eenkleurige
schilderij of teekening f ., Z. GRISAILLE, MONOCHROMIE. — (jig.) Een stuk, dat van 't begin tot het
einde in denzelfden stijl geschreven is.
Caniail, m. .Bisschopsmanteltje (ook mozette

geheeten); kanunniksmanteltje n. Donner Ie c- Is
un prêtre, een priester tot kanunnik verheffen. —
[H. n.] Naam eener schoone prachtmees f. ;. — ook van
een' visch der Molukken. — [Bias.] Soorf van loaf
werk n. om de helmen en schilden der oude ridders.
-

Camtanioe, 151., z. CAMAGNOC.

Cainarade, n1. en I. Medgezel, makker, maat.
teekening in hare omtrekken door een geolied of schoolvriend, medewerkman, dienst- of wapenbroedoorschijnend papier (transparant) nateekenen , der, spitsbroeder m., speelgenoot, kornuit, mede
c a t q u é r e n;— bij uitbreiding: C- une lettre,
kameraad m. en f., gezellin, schoolvrien- -dienstbo,
eenen brief nabootsen, een fa c-simile van een' din f. C- de lit, slaapkameraad; C- de voyage,
brief maken. - (fig.) Navolgen, naauwkeurig, slaafs reisgezel, reisgezellin; C- de fortune, lotgenoot; Cnamaken: Cet auteur calque. mais ne crée pas, de malheur, deelgenoot in 't ongeluk, enz. N'etre
die sc.^ rijver aagt na, copieert, maar schept niet point c-s, het niet eens zijn, niet op éénen stoel
(geeft niets van eigen vinding). — SE CALQUEa, zitten. — Gemeenzaam woord om iesnand van geV. pr. Nagetrokken, nagebootst worden.
ringen stand minzaam aan te - spreken: Mon c-,
Caigneron, m. [Tech.] Bovenlijst I. van een pourriee-voos m'enseigner le chemin qui mène it
zede-weefgetouw.
Pt. ? goede vriend, zoudt ge mij ook den weg naar
Calquiier, m. [Coin.] Indische atlas- of taf. - R. kunnen zeggen? -- [Mil.] Batteries ar c-.
soort f.
batterijen, welker stukken allen op 't zelfde punt
Calgain, m. [H. n.] Soort van Indische arend m. spelen.
Calgnxoir, in. Calqueer-stift f., stompe stift om
Camaraderie, f. Kameraadschap, maI kereene teekeninq door te trekken.
schap n., roede verstandhouding tusschen kanteCalunibé, m. [Bot.] end dansche, gele, bittere raden (in dien zin weinig gebruikt); •-- elke aan
wortel; kolombo- wortel in.
welke zij elkander-ensluitgvamch,dor
Galainzet, m. Soort van groote, versierde pijp zoeken te steunen en te doen gelden, vaak ten na-
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deelti van hen, die er niet toe behooren, c a m e r a-

perie f.

CAMINOLOQIE.

twee kleuren, dan heet hij c a in a ï e ee. C- sur coquilles, schelp -kamee, nabootsing der onyx- kapnee

Carnard, e, adj. (très- farn.) Plat-, stompneu- op schelpen, meestal kamschelpen. C- faux, vulsche
zig, kamuis. Ook als subsi.: Un c-. een platneus. l:amee, uit een zamenstel van gesmolten brandverw
Une c-e, een stompneusje n. — (fig. et pop.) La vervaardigd. C- fin, fijne kamee, van oostersche
agaten gemaakt. — In 't algemeen heet men camée
camarde, de verpersoonlijkte dood m.
Camare, f., z. CAMARRE.

Caniarigne of Cainarine, f. [Bot.] Ruischbezie f., eene koortswerende plant.
Camarilla, f. (spaansch, eig. kamertje) Kabi-

net n., waarin de koning van Spanje zine gunste
gemeenzaam ontvangt; — engere geheime-linge
(kabinets-) raad van eenen vorst, in zoo verre die
de wettige staatsmagt en de volksregten tegenwerkt,
e a m a r i l 1 a f. ; elke club van hovelingen, die een'
schadelijken invloed op de staatszaken en den wil
van den vorst uitoefent. (In dezen zin is het woord
algemeen door de fransche publicisten aangenomen.)
Cainarre, Camnare, f. [Man.] Stékelige neus
:neuspraam- m.
-prange,
Caniarosis, f. [Chic.] Gewelfde schedelbreuk f.
Caináyeu, m., z. CAMAÏEU.

t Cainbage, m. Bieraccijns m.; bierbrouwerij f.
C ambayes , Carnbaies , C ainbages ,
Cannbahates , f. pl. [Corn.] Bengaalsche ka

pl.

eiken in relief gesneden edelsteen.

Camnelee, f. [Bod.] Dwergolij fboorn m., een

altijd groene heester.

Cauteléon, m. [H. n.] Kaméleon n., soort van
hagedis, waarvan men 'weleer, zonder grond, geloo fde, dat zij van de lucht leefde en de kleuren
aannam der dingen, in welker nabijheid zij zich
bevond — (fig.) Valsch, dubbelhartig, veranderlijk
mensch , meester in het veinzen, weerhaan m. —
Ook als adj. gebezigd: People c-, veranderlijk
volk. — C- minéral, mineraal kaméleon, bruinsteen kalk met vuurbestendig loogzout. — [Asir.] Naare
van een zuidelijk sterrebeeld n. -- [Bot.] Onge-

stengelde everwortel m., zékere plant.

Cameléonide, adj. [H. n.] Kameleon- vormig.
— Caniéléonien, ne, adj. .41s de kaméleon.
C arnéléoniens, m. pl. Hagedissen-geslacht, dat

den kaméleon tot type of grondvorm heeft. — Cainéléonique, adj.,Kleurwisselend; — valsch, ver anderl k, wuft: Creature c-. kameleontisch, dubbelhartig schepsel. — Caineléontoïde, in. [Bot.]
Weêrschijnplant f., plant, welker kleuren in 't

-toen.
1Canibil, m. [Géol.] Soort van roode aarde f.
Cambiste, m. [Corn.] Wisselaar, handelaar in
wisselbrieven, c a m b is t m. (Men zegt nu liever

zonnelicht veranderen.

Camnbiuin, m. (pr. kam-hi-orgie) Voedend sap n.
in de planten.

noordpool.

agent de change.)

Cainboge, M., z. GUTTIER.
Cainbouis, m. [Tech.] Door 't gebruik ver
wagensmeer n. Cette tache sent le c-, die-dikt

vlek riekt naar wagensmeer. — Canabouise, e,
adj. Door verdikt wagensmeer in zijne beweging

Cainéléopard, m. [H. n.] Kameelpardel m.,

oude naam van de giraffe; -- sterrebeeld n. bij de

Camélien, ne, adj. [H. n.] Als de kameel. —
CAMELIENS, gin. pl. Kameelgeslacht n., kameeldie
n. pl. — Camélifornie, adj. Kameelvormig.-ren
Cameline,f. [Bot.]

Vlasdotter f., vliegenkruid n.

belemmerd.

La c- cultivée, oliezaad n.
Camelot, m. [Corn.] Kamelot n., eene stof,

Fijn egyptisch linnen n., naar kamerdoek gelijkende.

vaardigd. — (Proc.) Ii est cornrne le c-, ii a pris

Canibre, e;, adj. (en part. passé van carnbrer)
Gekromd, boogvormig gebogen, krom getrokken:
Du bois c-, krom gebogen, kram getrokken hout:

mores leeren, hem tot onderwerping, gedweeheid

Cambrasine of Cainbracine , f. [Corn.]

C ainbre, m., z. CAMBRURE.

-- Une taille c-e, een ingebogen ecg n.
Cainbreinent, ni. [Tech.] Zachte boogvormige
kromming f. — [Carr.] Instorting f. van aarde
(éboulement) .
Cainbrer,

v. a. Krommen, buigen als eenen

boog. Il faut chaulier ce bois pour Ie c-, men moet

dit hout warm maken, om te krommen. C- un livre,
de hoeken van den band eens backs een weinig binnenwaarts buigen. — SE CAI BRER, V. pr. Krom
trekken, gelijk sommi:g hout doet. Se c- en roarchant, onder 't loopen de borst vooruit zetten,

waardoor de ruggegraat inbuigt. — (fig.) 11 vaat

mieux se c- insensiblernent que d'être forcé de
lompre par la violence, 't is beter ongemerkt te

buigen (toe te geven), dan met geweld te moeten

breken (zwichten).
Cannbresine, f. [Corn.]
fijn linnen van Kamerijk.

Kamerdoek, batist n.,

Cansbre,wr, n.1. [Cordonn.] ] ondzetter, bui
ni. van het leder voor schoenen, laarzen enz. -ger
Caaubrlllon, gin.. [Cordonn.] Hielstuk n., stuk

leer van den hiel des diers.

Canibrioleur, ni. [Argot.] Kamerdief, kamer
Cainbrique, f. adj. Wallische taal f., wal

tongval m.

-bestlrin.
-lisch.e

Cainbroiisse, f. Slechte dienstmaagd f.
anmbrure , f. , Cannbre , m. Kromming,

oorspronkelijk van angora -haar of kemelsgaren ver -

son pli, hi is niet te veranderen, te verbeteren,

hij blijft b i 't oude. Mettre go. an pli du c-, iemand

noodzaken.
C amelote, f., z. CAMMELOTTE.
Cameloté, e, adj. (en part. passé van cameloter) 141s kamelot bewerkt: Etolfe c-e.

Canieloter, v. a. Wills kamelot bewerken; —
(fig.) slechte waar léveren.
Camelotier, m., -iere , f. Kamelotverkooper m., - koopster f. — Smokkelaar m., -ster f. —
— CAMELOTIER ni.

Soort van zeer gemeen papier n.

famelotine, f. [Corn.]

kamelot.

Stoffe f., gewaterd als

Canmelotte, f. [Corn.] Slechte waar f. -- [Libr.]

Onbeduidend, slecht 'uitgevoerd boekske, prulwerk n.
Librairie . en c-, Boekwinkel m. van kindergoed,
van schoolboeken. Impri^nerie de c-, 4 smoutdrukkerij f. - Reliures de (a la) c-, grof bewerkte, goed
banden m. pl. — [Litt.] Slecht geschreven-kope
werk n.
Cameral, e, adj. Wat de waardigheid, de
kleeding, de bediening van den kanseraar betreft,
k a in e r a a 1. — Sciences c-es, z. V. a. CAMERA-

LISTIQUE.

Caniéralistique, f. Wetenschap van 't finantie-wezen, van 't beheer van 's lands inkomsten en
van de vorstelijke domeinen, staatshuishoudkunde,
kameralistiek, kameraal-wetenschap f.
Cainérier, m. Pauselijke kamerheer, kame-

raar m.

Camérière, f., z. CAMERISTE.

Carnérines, f. pl. [Min.] Linzensteenen, penwelving, boogswijze buiging f.
Caïnbuse, f. [Mar.] Kombuis, bottelarij f. — ningsteenen, kummelsteenen, vruchtsteenen nn. pl.
C'aniérisier of Cadnéeerisier, m. [Bot.]
Cambnsier, m. Bottelier in.
Came, f. [H. n.] Soort van schelpgewas n. Tweebloemige kamperfoelie f., met naar kleine ker(cerises) gelijkende vruchten.
sen
f.
Came
troneerre
dubbele
schelp,
kammossel
met
Cameriste of Canzerière , f. Vorstelijke
quée, driehoeksschelp f., driehoeksdoublet D. —
[Tech.] of C amnie, Tand, kant m. van een kamerjuffer; hofdame f. (aan de italiaansche,
spaansche, portugésche hoven).
kamrad.
Camerlingat, m. Waardigheid f. van kar
Caméade, f. [Bot.] Soort van wilde zwarte
kamerling, de hoogste bediening van 't pau--dinal
p ep er f.
selijk hof.
pCainécerisier, m. [Bot.], z. CAM EJIISIER.
Canaerlingue, m. .Kamerling of kardinaalCainée, f. Kasnee f,, een in relief (verheven)
gesneden gesteente, uit lagen van onderscheiden kamerling m., voorzitter der apostolische kamer.
Caniinologie, f. [Phys.] Schoorsteenleer f.,
kleuren bestaande, welks verhevene figuur daardoor
eene andere kleur dan cie grond heeft, en waartoe kennis of studie van de sch.00rsteenen, met betrek
beste en zuinigste middelen e" de ver--kingtode
de Ouden o n y x e n namen.. Hef ft de steen slechst
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trekken te verwarmen. -- Caminologiste , m. c-, landhuis n., buitenplaats f., landgoed, buiten n.
Beoefenaar, kenner m. dier leer.
Les moeurs, les habitudes de la c-, de zeden, geCamion, m. Lange, smalle, lage vrachtwagen m. bruiken van 't land, het landleven; Gentilhomme
,op vier wielen, vooral ter vervoer van balen, kis- de c-, z. CAMPAGNABD. Habit de c-, buitenkleed n.,
en, vaten enz. rebézigd, boomwagen, lange wagen, kleed, dat men op zin buitengoed draagt. Demeurolwagen , bierwagen (haquel). — Zeer kleine rer à la c-, op het land, buiten wonen; Amer la
speld f. — Aarden pot ni., waar•inde muurschilders vie de la c-, veel van 't landleven, buitenleve2
houden; Prendre lair de la c-, een buitenluchtje,
het muurgeel mengen. — Klein kaardebolletje n.
Cannionage, m. Vervoer n. met boomwagens; landluchtje gaan scheppen; Aller ft la c-, naar
de vracht daarvoor.
buiten of naar het land gaan, de stad verlaten om
Cannioner, v. a. Met den boomwagen rijden, eenigen tijd buiten door te brengen; I1 est alle a sa
vervoeren.
c-, hi heeft zich naar zijn landgoed begéven. Faire
Camioneur, Cannionneur, m. Boomwagen- une partie de c-, een landpartijtje maken, zich in
trekker, vrachtrijder ni. met. den boomwa gen.
gezelschap voor een' korten tijd op 't land gaan
Camisa, f. Stuk linnen n., waarmede de ne vermaken. -- (poet. et fig.) La c- éthérée, les c-s
naaktheid bedekken. -gerinvaGuh de Fair, de lucht;. Les c-s humides, de zee. —
Cainisade, f. [Mil.], Onverhoedsche aanval Comédiens , de c- (of ambulants), rondreizende
des nachts of zeer vroeg in den ochtend, nachtelijke tooneelspelers. — La c- est belle, het veld, de veldoverval rn. (waarbij de aanvallers c a m i s e n of vruchten staan schoon, de oogst belooft veel —
hemden over hunne kleedaren plagten te trekken, [Mil.] Veld n. (in tegenstelling met garnizoen);
als herkenningsteeken in de duisternis) .
veldtogt m., achtereenvolgende krjgsverrigtingen, f.
Canmisard, m. Naam van de gereformeerde pl., tijd, gedurende welen de legers te veld zijn,
bewoners der Cevennes, gedurende den opstand van campagne f. Les armées sont en c-, de legers
170-17 0€i , (omdat zij meest c a m i s e s of over- staan te veld; Les armées vont entrer, se mettront
liemden droegen).
bientát en c-, de legers zullen weldra in 't veld
Camisole, f. Borstrok, hemdrok m., overvest, rukken. Commencer, ouvrir la c-, den veldtogt bebuis, kamizool n. — C- de force of Giiet de force, ginnen, openen. La e- d'Italie, d'Espagne, de velddwangbuis n.
togt in Italië, in Spanje. Pièces de c-, veldstukken n.
Camite, C. aminite of Chainite, f. [H. n.] pl. Tenir la c-, Etre maitre de la c-, meester van
Versteende kammossel f.
't land zijn, het veld houden. Battre la c-, z. BATCanine, f. [Tech.] Knop m. of handvatsel n. TEE, v. a. (fig.) Etre prompt à se mettrè en c-,
van den boom in smederijen.
spoedig driftig worden, gaauw op zijn paardje zijn.
Canimite, f., z. CAMITE.
Avoir l'esprlt en c--, zijne verbeelding wat te doen
Camolard, Canioyard, m. [Com.] Stoffe f., geven, haar druk bezin houden. Aller en c-, voor
gemaakt van wild geitenhaar.
zijne zaken uit de stad gaan. Se meetre en c-, op
Camomile , f. [Bot.] Kamille f. , moeder kondschap uitgaan. Mettre des gees en c-, mendes champs, veldkamille, ossenoog n.;-kruidn.—C schen te werk stellen, in den arm nemen om in
C- romaine, roomsche kamille; C- puante, koe iets te slagen. (faan. et iron.) Faire une belle c-,
Huile de c- (beter-dile,honstpabmf. zich om niets afsloven. — Dienstjaar te éveld: Ce
Huile de cameline), vlasdotterolie f.
soldat a dix c-s, die soldaat telt tien campagne Camonele, Carnouche, in. [H. n.] Ge- jaren. — Bij uitbreiding ook: werkjaar, werksaihoornde palamedes-vogel of waterdrager m., struis- zoen n.:. On a báti eette maison en deux c-s, men
wen n., een moerasvogel in Zuid- Amerika.
heeft dat huis in twee werksaizoenen gebouwd.—
Canioullet, m. Dikke papierrook, welken men, [Mar.] Zeetogt m., reis f. C- de découvertes, ontdek
door een opgerold en aan het eene einde brandend
-kingsto;Cdecrè,Iuistog.C-d'nrc
papier, iemand moedwillig in den neus blaast. — ( fig. tion, oe feningstorit. Faire une c- de rade, op de
et fam.) Hoon, smaad m., vernedering f.: it a reedy werkeloos blijven liggen. — [Jeu] Paroli de c-,
recu un vilain c-, hij is zeer beleedigd geworden. bedriegelijk paroli (vouw in èene kaart, bij 't pha"Camourlot, m. [Tech.] , Soort van hars n., rao- en basset -spel) . Case de c-, veld, dat een trikmastfik m., vernis n.
trakspelerr bezet, zonder dat, hij er 't regt toe heeft.
Camp, m. Legerplaats f., kamp, kampement n.:
Caanpaguole, m. [H. n.] Kleine veldrat, aardC- retraneli.é, verschanst kamp; C- stable of per- muis f. C- volant, vliegende aardmuis, eene soort
manent, staande, vaste legerplaats; C- de passage, van vledermuis.
marsch-kamp; C- de manoeuvres, oefeningskamp
Canipag,moei.l, m., Canipagnoule, f. [Bot.]
(in vredestijd). Asseoir, Dresser un c -, eene leger Naam van vele zwamsoorten.
neerslaan; Se retrancher dans un c -, zich-plats
Campan, m. [Géol.j Marmer n._, dat vooral te.
in Bene legerplaats verschansen; Lever le c -, de Campan in de Pgreneen wordt gedolven.
legerplaats .opbreken. — Kamp, de gelégerde (geCampanacé, e, adj. [Bot.] Met klokj svorkampeerde) troepen, ook leger n. in 't algemeen: mige bloemen.
Le c- était tranquille, Iet kamp was rustig; Tout
Canipanaire, adj. De klokken betreffend: Bdle camp fut alarmé, geheel het kamp geraakte in ton of Echelle c-, klokkenmaat f.
alarm. C- volant, vliegend leger. Etre elevé dans
Campane, f. Kampaan f., versiersel van beeld les c-s, in de legers, onder de wapenen groot ge- houwwerk als klokvormige franje; boordsel n. (aan
bra-gt zijn. (Prov. et fig.) L'alarme est an c-, ledekanthemels, aan koetsen, enz.), waaraan schel
Holland is in nood, Leiden is in last. (fig. et fam.)
kwastjes of klofjes van zijde hangen. —-letjs,
:Etre en c- volant, altijd op reis of onderweg zijn, [Arch.] Vaas f. van 't korintisch kapiteel, in de
nergens eene blijvende plaats hebben. Prendre le gedaante van eene omgekeerde klok of korf, omringd
c-, zijne biezen pakken, de plaatpoetsen. — Strijd met bloemen. — [Bot.] Soort van wilde narcis f. —
kampplaats f., waarin weleer kampvech--perkn., [Tech.] Zeepziedersketel m.
ters hunne geschillen met de wapenen beslechtten:
Canipanelle, Casnpanette, f. [Bot.] WoudDemander le c-. den kamp verlangen, tot den narcis, klokbloem f., klokje n. ; — paarsche winde f.
kampstrijd uitdagen; Donner le c-, den kamp ver
Campanien, ne, adj. Campanisch, uit Camuitdaging aannemen. Juge du C-,-len,d panië: Vases c-s, campanische vazen, verkeerdelijk
kampregter m.
ook etrurische vazen ge/weten.
Campagnard, e, adj. Het land of het veld
Campanier, m. Naam der klokkenluiders in
bewonende: Un gentilhomme c-, (of de campagne) sommige streken.
een landedelman. — Landelijk, boersch; onbeschaafd,
Campanitlore. adj., z. v. a. CAMPANACE.
lomp: Air c-, boersch voorkomen; Manières c-s,
Canipaniforme, adj. [Bot.] Klokvormig. -onbeschaafde manieren. — Ook als subst. -Un c-, Campaniformes of Cainpanulés, m. pl.
een landman, veldbewoner, boer, buitenman, huis - Planten met klokvormige bloemen.
man m.. ; Une c-e, eene veldbewoonster, boerin f.
Campanile, m. Open klokketoren m.; klein,
— C'est un franc c-, 't is een ongelikte beer.
open torentje n.
Campagne, f. Veld, open veld, land, vlak
Campanille, f. [Bot.] , z. v. a. CAMPANULE.
land n., vlakte, landouw f. (in tegenstelling met bergCainpanini , m. [Minér.] Marmer n. van
en boschland); — land, platte-land, buiten (in tegen Carrara.
stad): Une grande, belle, riche, vaste-stelingmd
Campanulaeées , f. pl. [Bot.] Klokbloem C-, een groot, schoon, rijk, uitgestrekt veld; En pleine
achtige planten f. pl.
(rase) campagne, in 't vrije (vlakke) veld. Maison de
Canipanulaire, adj. Klokbloemachtig.
1

,
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Cannpannle of Gantelée, f. [Bot.] Klokje n.,
melkachtige genees- en moerplant met klokvormige
bloemen. -

Cantpannlé, e, adj., z. CAMPANIFORME.
Campanuliflore, adj., z. v. a. CAMPANACE.
Canipe, m. Soort van gekeperd drogét n., dat

in Poitou gemaakt wordt.
Campé, e , adj. (en part. passé van camper)
Gelégerd, g e K ampp e e r d: Armee c -, soldats c-s.-(Loc. fan.) Etre bleu c-, bicri c- sur ses jambes,
op een' goeden voet staan, in goeden toestand zijn.
(iron.) Le voilà bigin c-, nu zit hij mooi in de klem!
Cafllpéche, m. [Bot.] Campiche- hout, blaauwhout, bloedhout n.
Campeinent, m. [Mil.] Het légeren, kam pel2' e is; légering, veldlégering, legerplaats f., kamp,
kampement ; leger ; oe f eningskamp n.;,— troepen
leger voorop gaat, om de leger-afdeling.,'t
neer te slaan.
-plats
Camper, v. n. [Mii.] Légeren, gelégerd of gekampeerd .zin, te veld liggen: C- is la vue des ennerts, in 't gezigt des v(,lands de legerplaats opslaan, kamperen. (Loc. lig.) Nous n' avons fait
que c- dans eet endroit, wij hebben ons op die plaats
maar kort opgehouden. Cet homme campe, die
man heeft Beene vaste woonplaats. - [Fser.] Zich
in postuur stellen (se mettre en garde) . — CAMPER, V. a. Légeren, doen légeren, de - legerplaats
neerslaan, kamp é r e n: I1 caam.pa son infanterie
au centre, sa cavalerie sur les alles, hij legerde
zijn voetvolk in 't midden , zijne ruiterij op de
vleugels. (fig.) C- lá qn., iemand in den steek laten. (lig. et fam.) C- un souillet le qn. , iemand
eene oorveeg geven. - SE CAMPER, V. pr. Zich neer slaan; zich légeren; gelegerd zijn. (lig. et fam.) Se
e- sans facon dans un fauteuil, op zijn gemak in
een' leuningstoel gaan zitten. Se c- bier sur les
jambes, eerie goede houding aannemen. — [ Man.]
Den stand aannemen om 't water te lozen.
Camperche, m. [Tech.] Raamboom m. aan't
getouw des tapijtwevers.
Camnphine; f. Mengsel n. van terpentijn en
spiritus, dat in de lampen gebrand wordt.
Camphogène, m. J Chins.] Cainphogenium n.,
eene vloeibare, reukelooze kool-waterstof-verbinding,
uit de overhaling van kamfer over watervrij phosphorzuur geboren.
Camphoratao f., z. CAMPHOROSME.
Camphorate, m. [Chim.] Kamferzout, kam
zout n. C- d'ammoniaque , karaf erzure-ferzu
ammoniak m.
Camnphore, e, adj. [Bot.] Naar den kamfer
gelijkende.
-bom
Camnphorigae, adj. [Chim.] Acide c-, kam
-ferzu
Camphoroïde,adj. [Bot.] Kamferboomvormig.
Camphoros:ne, m.. Campliorata, Caniphrée, f. [Bot.] Kamferkruid n.
Camphre , m. [Corn.] Kamfer, Kampher f., wit,

brandbaar, vlugtig hars van sterken reuk en smaak,
het voortbrengsel inz. van den wortel des kam ferbooms in Indië, China en Japan. — (pop.) Bran-

dewijn m.
Camphré, e, adj. Gekamferd: Eau de vie c-e,
kam ferbrand ewin.
Canlphrée, f., z. CAMPHOROSME.

Carnphrer, v. a. Kamferen, met kamfer bereiden of doortrekken. -- SE CAMPHRER, V. pr. Ge
worden.
-kamferd
Camphrier, m. [Bot.] Kamferboom , laurier kamferboom m. [laurse camphora] . — (pop. et
triv.) Brandewijn -drinker, zuiper m.
Canapicole, adj. In 't veld levend.
t Campier, v. a. Het vee weiden,
Can,pii)e, f. Fijn gemest hoentje n.
Campo, m. [Corn.] Seviliaansche wol f.
Canipogne, f. [Myth.] Pansfluit f., fluit van

den god Pan.

Campos, m. (latin) Schoolvacan.tie f., speeluur n. — (fain.) Rusttil m. van allerlei werk:
Prèndre c- ; den arbeid staken, rust of ontspanning
nemen.
Camnpote , m. [Corn.] Oostindische katoenen
,

stof f.

anmpsis, m. [Mid.] , beter CONTRACTURE.
Campulaie , Campuléla , f. [Bot.] Luis-

kvruid. n.

Campulote, f. [H. n.] Zeeslak f.

-
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Campyle, m. [Bot.] Cainésche slangenstruik 111.
Carnal, m. [1b .] Alotuksche peper f.
Camus, e, adj. Kort en plat, stomp (van dery
neus), platneuzig. — Ook als subst. Un c-. Une c-,
een platneus, platneusle. — (fir;. et f(iir2.) Etre e- ,
leien e-, gefopt, leef k ne/a, rt ofte leur gesteld zin.
Rendre un homme c-, iemand verlegen, beschaamd
maken, hem den mond stoppen. — [î . n.] Platneus m., zekere est /c; — ook de gemeene dol /jn m.
-

Canauusn,
o Caninsette, f. ( i)erklw. van (amus ) Flatneusje n. (van een meisje of vrouw sine,

ken)
de .

Can, m. [Tech.] .Uia'elst jde f. van een stuk
hout: ï'let t i. un oordage sur le can, eerie plank
op haar' kant zetten. — Z. ook KAN..
Canabassette, f. [Corn.] Gestreepte halfzij den stof 1. ie,, Lgon. -- Canabassier, m. Ver
-vardigem.n
stof.
CanuhiL, m. Geneeskrachtige aarde f.
.

Canacopole, m. Katechizeermeester m. der

zendelingen ój de Indianen.
Canadas, f. pl. [Corn.] .bigt gewalkte, witte
fransche beddedéke,a- f. pl.
t anade, m. [ H. n.] Canada -vogel m., een zeer
schoonti a.rnerikaansche vogel; -- ook eerie soort
,

van stekelvischje n.
Canadien, ne, adj. Canadeesch.

Canatistole, Canapistule, I. [Bot.], z, v. a..
CA' EF1CiER.
-I- Canaillarchie, f. Regéring van 't gemeen,

van 't klompenvolkje, gepeupel -, janhagelregéring f.
Canaille, f. Gemeen volk n., volksheffe f., gepeupel, janhagel, graauw , schorremorrie, straat
straatgespuis , ,lapra -en- zijn-maat, k a--volk,
n a !.j e n.; — Zeder onzedelijk, gemeen, slecht menseh
n.: Frequenter In c-, met gemeen, veraciiteljjk volli
omgaan. S'appuyer de la c-. z2,ln' steun lef] 't ge r7 nge volk zoeken. — (far. et badin) Geraasmakende kinderen: Faites taire cette c- , laat daí
kleine tuig wat stil zijn.
Canal, m. Kanaal n., gegraven vaart, waterleiding, gracht, watering, kunst - rivier f., riool n.
C- de derivation , afleidineskanaal. C- d'irrigation,
besproe jingskanaal; C- de navigation, scheepvaart kanaal. C- de nou lit. molenvliet m. La wille est
traversée de canaux, de stad is met grachten doorsneden. — (fig.) 1)liddel n., tusschenkomst, bemiddeli.ng f., weg m.: Vous ne réussirez que par le
e- dun favors, g(1 zult niet dan door de berniddeling van een' gunsteling slagen; Il, recoit touter
mes elites par le e- (['till anti, haj ontvangt al
mijne brieven door tussctienkomst van een' vriend.
[Géogr.] Rivier-, stroombedding f., natuurlijke
loop eerier rivier: La rivière inondee est rentree
dans Son e- (lit), de overstroomde rivier is weder
in hare bedding getreden. — Zeeengte, straat F. ,
,iaauw n., inz. de zeeëngte tusschen Frankrijk en
Engeland (la Manche) . — [Tech.] Goot, pijp, buis f.,
koker, waterleider m. C- de bols, de plomb, de
fer, de pièrre, houten , looden, ijzeren , steepen
waterbuis. — Loodera Hanggoot ter a fvoering van
't regenwater; — groef aan den scheerboom of weversboom; --- geul, groef f. kanaal aan de schachten (1/' sokkels der zuilen, aan de kranslijsten en.z.;
— laadstokgro '/' f, aan de geweerlade; -- I
C- déférent, uitlooppijp f, eerier pomp.— Anat.] Calimentaire, sp jskanaal n., sp(isbuis f.; C- de l'urë-

tre, pisbuis; C- audiï.if, gehoorgang m.; C- déférent, zaadleider, zaadgang m. C- artérieux, slag-

aderbuis f. — [l!'Iaréch.] Onderste kinnebaksliolte f.
van het paard. — [ lat'.] Faire c-, in zee steken
(op de iliddellandsche zee) . C- de guinderesse
sleuf I. voor de stengenwindreep in de hieling van
de steng. C- de poulie, sleuf' voor den strop van
een blok. Canaux des anguillers, vullinagaten H. pl.
Canalicule, m. (verklw. vccn canal) [I hmlraul.].
Kanaaltje n.; - [Tech.] Buisde, pijpje, gootje n.;
— eters -, drinlsensbakje n. voor de vogels. — [Lot.]
Groefje n. op zekere bladeren.— Canaliculé, e,
adj. Gootvormig, pjjphol; gegroefd.
Canalifornne, adj. Buis-, pip-, kanaalvormig.

Canalisable, adj. Met een kanaal te voorzien;
in een kanaal te veranderen, leanaliseerbaar.
Canalisation , f. I i nlraul.] l it aanleggen
van kanalen; liet openen van gemeenschapsweger(
door middel van kanalen; het bevaarbaar maken
van eerie rivier, k a )' a l i s a t i e f.
Canalise, e, adj. (en part. passé vas canali-
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achterklapper m. , wawelaarster , klapster f. -Cancan- danser m., - danseres f.
Cancel, Chancel, m. (eig. eene door hek
afgesloten plaats) Dat gedeelte van het koor,-werk
hetwelk zich bevindt tusschen het groote altaar en
het koorhek. — Zegelkamer f. in de kanselarij.
Caneellaire, f. [H. n.] Ovale schelpvisch m.
Canalite, f. [11i n.] Pijpvormige versteening f.
t Cancellaresgne, adj. Wat tot de kansevan een plantdier.
larj
behoort. Lettres c-s , groote cursief-letters,
Suikerriet
n.
Canainelle, [. [Bot.]
Canan ;, m. ]Bot.] Soort van flesschenboom m. kanselar j-letters f. pl. (in voormalige pauselijke
Canap , m. [fta iri.] Schraag f. onder eene staatsstukken) .
Caneellariat, m. Kanselierschap n.
suikerpan.
Cancellation , f. (eig.) Insluiting f. binnen
Canapé, m. Lange, opgevulde leuningzetel m.,
hek,
of traliewerk. — [Jeu] Tralievormig teeleen
rustbank t., rustbed n., kussenbank f., slaapstoel m.,
h a n a p é f. — [Rafi.] , z. v. a. CANAP. — [ Cuis.] (X) , waarmide enen een geschrift , eenen zin,
Broodje met agurken, ansjovis, boter enz., -- [Pout.] eerren wissel enz. ten blijke van ongeldigheid doorToenaam der Doctrinairen (z. DOCTRINAIRE) onder haalt; — geregtelijke vernietiging f. van een stuk.
Caneelle, f. [H. n.] Kleine, roode zeekrabbe f.,
de restauratie.
Canapsa, m. [Anc. mil.] Knapzak, ransel m. gelijkende naar eene spinnekop.
Caneellé, e, adj. (en part. passé van cancelIl a porté le c-, hij heeft als voetknecht gediend.
Canard, m. Eend f.; mannetjes eend, waard m. ler Doorgehaald , vernietigd: Acte c-. -- [Bot.]
C- sauvage of de rivière, wilde eend, riviereend; Tralievormig.
Canceller, v. a. [Prat.] Met schuinsche kruis
C- appelant, lokeend, kooreend ; C- privé of dodoorhalen ; vernietigen. — Tralievormig-strepn
mestique, tamme eend. (fig.) C- privé, lokvogel m.,
iemand, die het met bedriegers, valsche spelers, enz. uitsnijden.
Cancer , n. [Méd.] Kanker ni. , kankergezwel,
eens is, om anderen in de val te krijgen. (Loc.
(am.) Mouillé comme un c-, doornat. Plonger kree ftgezwel n. -- (Jig.) Le vice est un e- qui
comme un c-, als eene eend duiken: zich aan 't dévore lame, de ondeugd is een kanker, die de ziel
gevaar behendig onttrekken. — Donner des c-s á in- of wegvreet. — [Astr. j Kreeft m., vierde teekea
n., iemand knollen voor citroenen verkoopen. — des dierenriems. Tropique du c-, kreeftskeerkring in.
[H. n.] Waterhond m. (barbet). In dien zin ook — [C11ir. ] C- de Gallien, kree ftsverband n.
tancereux, ease, adj. [Méd.] Kankerachtig.
als adj. gebézigd: Un Chien c-. — Eendenet n., eendekooi f. — In brandewijn gedoopt suikerklontje n. — Als subst.: Kankerlijder m., - lijderes 1.
Cancerien,
ne , Cancéride , e , [H. n.]
- CANARD, E, adj. [Mar.] Vaisseau c-, schip n., dat
slee/it voor de zee rijst, dat van voren te diep zinkt Kreeftaardig, krabvormig.
Cancérifornie, adj. [H. n.], z. V. a. CANen daardoor stampt stampend schip n. — [Com.]
ser) Met kanalen voorzien; tot kanaal "gemaakt,
gekanaliseerd: Pays c -; Rivière c-.
Canaliser, V. a. Van kanalen voorzien, kanalen aanleggen; eene rivier bevaarbaar maken, in
een kanaal veranderen, ka n a l i s é r e n. — SE CATALISER, v. pr. In kanaal veranderd worden.

)

Bois C-, z. BOIS.
Canardeau, m. [H. n.] Jonge eend f.
Canarder, v. n. [Mus.] Snateren, spetteren,

CRIFORME.
Cancerlin, m. [Bias.] Kroon f. van wijnruit -

toon halen; zulk een' toon bi 't zingen doen-den
hooren. -- [Mar.] Stampen, dompen, den kopvan
't schip) te diep in 't water steken. - CANARDER,
V. a. [Mil.] ' Uit eene bedekte plaats, eene hinderlaag op den vijand vuren: Les soldats qui s'avangent dans les faubourgs furent tués par les habitants, qui les canardaient des fenêtres, de soldaten, die in de voorsteden rukten , werden neergelegd door de inwoners, die uit de vensters op hen
huurden. — SE CANARDER, v. pr. Elkander uit bedekte plaatsen, uit schuilhoeken beschieten.
Canarderie, f. [Econ.] Eendenhof iii., een
- fokkerij f.
-denbroijf
Canardier, m. Eendenjager, kooiman m.
Canardiere, f. [Chas.] Eendekooi,f. , ganze-.
roer n. — [Mil.] , weleer z. v. a. MEURTRIERE, z. aid.
Canari, in. [H. n.] Kanarievogel m. — Drinkglaasje of bakje n. voor de vogels. — [Bot.] Kanene-boom m., een olie- en harsrijke boom op de Molukken, uit welks nootvormige vruchten men een
smakelijk amandelbrood, bangen geh.eeten, bereidt.
Canarie, f. Zekere voormalige dans m.
Canarin, m. [fl. nl.] Kanarie -musch f.
Canarine, f. [Bot.] Soort van klokje n.

laurier m. (garou des Bois)
Canche, f. [Bot.] Bies f.

uit zekere blaasinstrumenten een' schellen, wanlui.

Canasse, Canastre , m. [Com.] Knaster,

eanaster, kerftabak m., de beste soort van rookte bak; — het zakvormig, uit dierenhuiden vervaar
goed ter inpakking van koopwaren in Indië;-dige
-- ook de tinnen kist f., waarin de thee uit China

aangevoerd wordt.

Canatopole, m., z. CANACOPOLE.
Caiiaverte, f. Soort van korven m. pl. voor

olie flesschen.

Cancamne , Caneaniuin, m. (pr. —mome)
]_Bot.] Gombars n. uit Brazilië en Afrika.
Cancan, Quanqitan, nl. (pop.) Geschreeuw,

bladeren.

Caneerille , Caneetille, f. [Bot.] Bosch-

Cancre, m. [H. n.] Zeekreeft m.; krab f. —
(fig.) Verachtelijke gierigaard m. --- Man zonder
middelen, die noch goed noch kwaad kan doen.
Canerifornie, adj- [H. n.] Wat de gedaante
van eenen kreeft heeft, kreeftvorinig.

C anerinite, m. [Minér.] .Kankriniet m:, eene
donkerblaauwe, glazige stof f. van schilferachtig

weefsel.

Carierite, m. [H. n.] Versteende zeekreeft m.
Cancrivore, mij. Krabbenetend.
Caneroide, adj. [Méd.] Kankerachtig. — CANCROiDE, m. Kankerachtig gezwel n.

Cancrologie, f. Verhandeling over de kreeften en krabben. — Cancrologi€lue , wat daartoe betrekking heeft. — Cancrologiste, m.
Kreeftenkenner, kree ftenbeschrijver m.

Cancronie, m. [H. n ] , z. sAVACOU.
Cancrophage, adj. [H:. n.] Kreeftetend.
Candale , f. 1Vegerschortje n. (aan den Senegal) . — Eau de c-, f. [Chinn.] Reukwater n. van

brandewijn, kaneel, suiker en rozewater.

Candatile, m. [Cuis.] Spijs f. van brood, kaas,

vetten bouillon, enz.

Candelabre, m. Kroonkandelaar, kroonluch-

ter , veelarmige kandelaar; kandelaber m. [Arch.] Zeer hooge vaas f. op kerkportalen enz.
Candelette, f. [Mar.] Boegtouw n.; part-uurlijn f., sloeptakel, zijtakel, kiptakel m. C-s d'artimon, garnaatjes n. pl.
•
Candéur, f. Goede trouw, opregtheid, openhartigheid, ongeveinsdheid, regtschapenheid, arjeeloosheid, zuiverheid f. van ziel.
Candi, e, adj. (en part. passé van candir) Re-

gelmatig gekristalliseerd : Sucre c- , kandijsuiker;
leven, geraas n., ophef m., veel geschreeuw en wei — z. ook CANDO. Fruit c-, in suiker ingemaakte
wol; geklap n., achterklap m., praatjes n. pl.:-nig vrucht f. — Ook al. subst.: C- blanc, witte kandij f.
Faire no grand e- de qc., veel ophef van eene beu Un c-, eene in suiker gekonfijte vrucht f. — CANmaken. Croire aux c-s, praatjes gelooven.--zeling Di M. Groot vaartuig n. op de Seine.
()nbetamelijke dans m., nu op openbare bals in
C andidat , m. Kandidaat , ambtzoeker,,
Frankrijk verboden. — Eendengekwaak, - gesnater n. ambtsbeooger, postbejager, wie naar een ambt of
Caneaner, v. n. (pop.) Snappen, achterklap - eene waardigheid staat; ook: wie door afgelegd
penz, kwaadspreken. — Kwaken, snateren als eene examen bevoegd is om naar eene aanstelling als preeend. — Door den neus spreken. — Den cancan dikant te dingen.
dansen.
Candidature, 1. Kandidaatschap n.; kavelsCaneanias,ni. [Corn.] Oostindischezidestof, et. d a t u u r, het staan, dingen naar een ambt of eerre
Cancanier, m., -ière,. f. (pop.) Wawelaar, waardigheid.
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Candice, adj. Opregt, openhartig, ongeveinsd,
regtschapen, argeloos; Homme c-, opregt mensch;
Procédé c-, rondborstige handelwijze. [H. n.] Ze-leer fraai bont kapelletje.
5 Candideuient, adv. Opregtelijk.
Candil, m. Bengaalsche graanmaat, van 881
liters, wegende ongeveer 2i4 kiloos. — Dans m. der
bewoners van Candia; wijs f. van dien dans.
Candiotte, [Bot.] Ruige klaproos f.
Candir, V. a. [gaff.] C- du sucre, Suiker regelmatig doen kristalliséren.. — C- des fruits, des
médicaments, vruchten, geneesmiddelen in suiker
kkonfejten of inmaken. — SE CANDIR , V. pr. Kristalliséren, in kristallen aanschieten (van suiker).
Les confitures trop culites se candissent, de te lang
gekookte vruchten krijgen eene gekristalliseerde
horst; oversuikering f.
Candisation, f. Het maken van kandijsuiker;
overgang tot kandij, of wel tot eene glasachtige,
1cristallijne oppervlakte.
Candits, m. pl. [Com.] Zoete dadelen m. pl.

C AN1' E.
Canevette, f. [Mar.] Flesschenkistje n., kel-

derkist f. der officieren.

Canezonn, m., z. CANESOU.

Canfe , f. [Bot.] Blaauw parelgras n. ; riet

ni.

-halm

Cangé, in. Dik rijstwater n., als voedsel voor

de gevangenen der inquisitie te Goa. — z. ook

CANJA.

Cangette, f. [Com.T Soort van dunne sergie f.,
die te Caen gemaakt wordt. ,
Cangrène, f., z. GANGRENE.

Cangue-, f. Schandbord n., draagbare schand

m. of kaakt., welke den misdadiger in China-pal
om den hals gedaan wordt.
Cani, adj. m. [Mar.] Vervuurd: Du buis cani,
Vervuurct hout n. — [EI. n.] Eendje n.

Caniard, m. [H. n.] Soort van zeemeeuw f.
Caniea, f. [Conn.] Wilde kaneel n. van Cuba.
Caniche, m. en f. Waterhond m. (barbet).
Ook als adj.: inn chien c-, Une chienne c-.
Caniehon, m. [R. n.] Pas uitgebroeide eend f.;

— jonge waterhond m.
Canicide, in. Hondenmoord m.; — ontleding f.
een' levenden hond. — [H. n.] Naam van den
van
Indië en vooral te Goa van 13'f2 meter.
Cane, f. [H. n.] Eend, wijfjeseend f. — (Loc. fig.) wolfswortel (aconit), als doodelijk voorde honden.
t aiiicuulaire, adj. Wat tot het tijdperk tusFaire la c-, zich bloohartig betooncn, laf zijn, het
hart in de schoenen laten zinken. Marcher comme schen den op- en ondergang der hondsster te gelijk
une 'c-, als. eene eend waggelen. (Prov.) Quand les met de zon (21 Julj tot, 26 Aug.) behoort. Jours
c- vont au champ, la première va devant, als de c-s, Hondsdagen; Chaleur c-, warmte der hondseenden naar het veld gaan, gaat de eerste vooruit dagen.
Canieiile , f. [Astr.] Hondsster f.; -- honds(gebézigd van iemand, die met overmatige beleefdheid de hem aangeboden eea' van vooruit te gaan dagen m. pl.
Canide, Canidos, Canidgonnve of Ca.
weigert; ook van hem, die iets bewijzen wil, dat
ninde, m. [H. n.] _Naair van de blaauwe ara f.,
ui zich zelf zonneklaar is) .
Canefas, m. [Com.] Zeildoek n. ; Z. ook CA- eed langstaartige boompapegaai.
Cannif, m. Pennemes n. -- (Loc. proc.) Donner
NEV AS.
Canèfice of canèlcier°, m. [Bot.] Cassie- un coup de e- dans le contrat, de huwelijkstrouw
van Valencia.
Cando of Candi, m. [Com.] Lengtemaat in

ofuassieboom m. (bassier): — cassia f. (casse).

^anelade, Canelas, eanelle, .z. CANE—.
Canëlo, m. [Bot.]

Bittere, grijze schors f. uit

OLili.
Canepetière, Pétraee of Pétrose, f.

[H. n.] Kleine trapgans, dwergtrapgans f. (petite
.outarde) aan de I diddellandsche zee.
Canephores, f. pl. [Antiq.] -Korfdraagsters f.

Ill., meisjes, die bij zekere godenfeesten te Athenen
de heilige voorwerpen in korfjes op 't hoofd droegen. — [Arch.] Soortgelijke vrouwengestalten f. pl.
-

als bouwsieraden. T-- CANEPHOIRIES f. pl. Feesten n.

pl. van Diana.

Canepin, m. [Teals.] Opperhuid f. van lamsen geitenvellen, waarvan men vrouwenhandschoenen maakt, dun en zacht schapen- of geitenleder n.
t Bot.] Binnenste bast m. van lindeboomen.
Canequin , m. [Com..] Wit Indiaansch ka —

toen n.

Canesoea of Canezouu, m. Soort van ligt
vrouwenvest n. of s p ene e r In. zonder mouwen,
kanesoe in.
Canet, nl. (verkiw. van cane) [H. n.] Jonge

ëend f., eendje n.
t 5 Caneter,
eend.

v. n. Gaan, waggelen, gelijk eene

fCanetier, ière, adj. [H. n.] Wat de eend be-

treft.
Caneton, m. (verklw. van cane) [H. n.] Jonge

eend f., pijl of piel nn.
Canette, f. (verklw. van cane) [H. n.] Jonge
eimid, wijfjeseend f. — Volksnaam van den winter-taling (sarcelle d'hiver). — Vochtmaat f., inz.
voor bier, in 't noorden van Frankrijk. — [Bias.]
Eend f. zonder pooten.
Canevas, m.-, [Com.] Kanefas n. , grof linnen
of katoenen weefsel met opliqgende strepen; geruit
doek n., ongebleekt, netvormig gewéven ljnwaad n.
met vierkante vakjes, inz. voor naaldtapitwerk of
sttramnien. [Mar.] Zeildoek n. — (fig.) Schets f. ,
eerste ontwerp van een opstel, van eene teekening,
enz. --- [Mus.] Onzamenhangende zangtekst m., ter
voorloopige aanduiding van de maat en den rhythtaus der op de muzijk te maken woorden ; —
ook die woorden zelven. Ce nest qu' un c-, 'tzijn
maar losse woorden, waarnaar de dichter zich in
't metrum van zijnen tekst moet regelen; Faire
an c- sur un air, de woorden voor eene zangwijs

ontwerpen.

Canevassier, m., -ière, f. Kanefas-, stra-

miennwlcer of verkooper In., -ster f.

schenden.
Canifieier, m., z. CANEFICIER.
Canin, e, adj. Den hond betreffende: Race c-c,
hondenras n. Dents c-es (of als subst. Des c-s),

hondstanden ni. pl. Faun c-, hondshonger, geeuw honger m. Muscle c- (of als subst. Le canin), oog
f. — Bis c-, spottende,-tandsofh pier
honende lach m. — LES CANINES, f. pl,, de lange,
scherpe snijtanden van s nunige zoogdieren.
Canina, m. [H. n.] bondsslang f.
Caninde, nn., z. CANIBE.

Canins , m. pl. [H. n.] Dieren n. pl. van 't

hondenras.

Caniram, m., z. v. a. VOJIIQUIER.
Canistre, m. Biezen of teersen mand f., waar-

van men bij openbare feesten gebruik maakt.
Canitief,. Grijze of witte kleur f. des haas-s.
Caniveau, m. [Mac.] In 't midden uitgeholde
steen m. tot afloop van 't water; gemetselde waterafloop ni.
Canivet, m. [[1. n.] Zeer schoone en groote

amerikaansche papegaai m. -- 5 Pennemesje n.
Cauj a of Cangé, m. [Mar.] Klein Nijlvaar
n. reet kromme kiel.
-tuig
Canj are of Crie, m. Oostindische dolk m.
Canna , f. [H. n.] Geit-antilope f. , kaapsch
elanddier n. met verdeelde klaauwen in het zuiden
van Afrika. - CANNA, m. [Bot.] , z. v. a. RALISIER.
Cannabine, f. [Bot.] Verwer snotel f.— [H. n.
Soort van vlasvink m. — Cannabinèes, f. pl
hennepplanten f. pl. — Cannabis, m. Taten
van den hennep (chanvre).
-schapelijknm
Cannacore, n1. [Bot.] , z. v. a. BALISIER.
Cannage, m. [Cin1.] Het uitmeten met de el
(canne).
Cannaie, f. Rietveld, rietbosch n.
Cannamelie, f ., z, CANAMELLE.
Canne, f. [Bot.] In't algemeen: plant met regten,

geldden, hollen of sponzigen stengel; riet, dekriet n.,
rietstok m., C- a subre, suikerriet. C- odorante,
indisch welriekend riet. C- du Bengale, spaansch
riet. — Rotting, wandelstok, stok m. C- de bam- bou, bamboesrotting. C- à pomme dor, d'ivoire,
rotting met een' gouden, ivoren knop. Lever la csur qn., iemand met stokslagen dreigen. — [Tech.]

IJzeren roerstang f. der metaalgieters; — ketting
kettingstok m. der wevers; —' blaaspijp f.-roedf.,
der fleschblazers. — C- à vent, windbus f.; erwten blazer m. — C- I. parapluie, rotting parapluie f.
C- a ressort, glastang f. (om 't geblazen voorwerp
van de blaaspijp af te nemen). — C- gnolnonique,

-

CAN1N]BERGE
werktuig IL, dat de zonshoogte en daardoor het
uur van den dag aangeeft. — CNNE, t. Lengtemaat, ellemaat, f. in zuid-europésche staten, meestal
neim 2 meters lang. - C- pitoire, kiapines L, z.
CANONMERE.
Canneherge, t., of Coussinet des mairais , III. Bot.] Kanneberq f., soort van myrten-

bezie (aireile) , eene moerasplant , waaraan eene
ronde bes groeit, die goed is om gegdten te worden.
Cannéficier,

III., Z. CANEFICIELI.

Cannela(Ie, Canelade, f. [Fauc.] Kaneelnor n., mengsel van kaneel, s?dker en reiqerinery.
Cannelas , In. [Con fi s.] hu/h•,I.\UiI.'L•I f., hau'ei.etokjex 1 . p1.
('iinek, e, adj. (enpart. passévancanneler)
Geqroefcl, geribd: Colonne c-c; — [Bot.] , Z. CANALICULI. — CANNELE, m. [Corn.] Zekere zijdestof 1.,
ongeveer als taf of gros-de- Tours geweven.
Canneler, V. a. Groeven, ribben, canneldr e a, met groefjes of gootvormige uithollingen voorzien. Machine to c-, canneleerinachine f. eenwerktuig der bulcse'nmahers om den loop van 't geweer
te groeven. -- Weleer ook: kaneelkleuri g verwen.
— SE CANNELER, v. pr. Gegroefd worden, met
groeven bewerkt worden.
Cannelle of Canell e, f. [Bot.] Kaneel n.,
tweede schors van den kaneelboom [laniut cinna
monurn] . Bhton de c-, C- en batons, /caneelp]ipje,
P ij pkaneel II. Pouth'e do c-, C- en poucire, fljngestoo
Iep, kameel, kaneelpoeder n. Esprit Bolle de c-,
havelqee.ct ni., kaneelolie 1. - (lig. el fans.) Mettre
A i!nne en C-, iets broickelen, in kleine stukjes
lrtlre qn. en C-, iemand danig over den
;
hekel halen. [Tech.] Groefje n. aan weerszijden
van den naaldenkop; - geland mes n. der speldenmakers;—groefzaag, g 1. — EANNELLE, CANNETTE of
CANETTE , 1. Houten kraan 1. (ter aftapping van
een vat).
Cannellé, e, adj. Kaneelkleuriq.
Cannellier in. [Bot.] Kaneelb oom rn.
Cannelline, t. [Chirn.] Kristalliseerbare stof T.
uit het honed.
Cannelon, in. [Tech.] Geribde blikken vorm in.
voor ijskaasjes (bij suikerbakkers').
Canuehire, t. [Arch.] Gootsgewfjs groefje n.
qp zuilen, pilasters enz. - [Chir.] Sleuf of groef f.
op onderscheiden instrumenten. — [Aiguill.], z. v. a.
CANNELLE. - [ Bot.] Naam der groeven en ribben
pp sommige s/engels.
-

;

!

Cannequin, In., Z. CANEQIJIN.
Canner , V. a. et si. Met de canne (z. old.)

.
.
Canneti ll e , T. [Tech.] Kanlwl3e, Can/die 1.,

meten.

gedraaid („ oud of zilverdraad n., 't zij echt of valsch,
voor borduurwerk, epauletten, enz., ook tot opstij
ving der sieraden aan vrouwenhoeden. Dun verzilverd koperdraad is. rondocn de dikke vioolsnaren,
CaIHetilier, V. a. Met kantwlje bewerken of
omwoelen.
CanHette, T. Spaanscli rietje, rottingje n.; weversspoelklosje n. - z. ook onder CANNELLE.
Caiinevette, T, Kanneije n.
Cannibale, ir,. Kannibaal in., naam der Cariben of bewoners der Caribische eilanden (Kleine
.4ntillen) . die voor enenscheneters te boek stonden;
van door: wild, ecreedaardi j nsensch, menscheneter ni.; till coeur de c-, een steenen hart n,; Une
join de c-, eene onmensc/iel)jke vreugde T.
ÇaunibaHsne, in. h7'nnibalisrnus n., 't gebruilc von menschen te eten ; - ( fi g.) woestheid,
voreed/teid, kannibalen-woede f. - [Polit.] Stelselmatige wreedheid in 't bestuur van eenen staat.
S Cannier, in. Rottinginaker; — maker van
mandewaçjens; -- rietvlechter in.
Caiinnle, f., Z. CANULE.
Canon, in. [Mil.] Kanon, steek grof geschut n.,
mesermond rn. La culasse (premier renfort), le second renfort, la volée, l'ârne dun c-, de broek of
het bodeinstuk, liet taps/ui:. het lange veld, de ziel
van een kanon; Les tourillons, les astragales, Ia
lurnière, Ia mire, Ia bouche dun canon, de tojpen,
de bonden of ringen, het zundyat. de ri:ieci:orrel,
de mond of tromp van een kanon, C-s de campagne, (:10 siège, de rempart, veldgeschut, beleigerinqsgeschnt, u»:lii•...uli f. i',I o; er. charger, pointer,
tirer Un c-, 'i !,ii i ', ,1fiII;,' :. dl, (op 't affuit leggen), laden, rig/en, afvuren. [Jn coup de a-, een
hanonseliot. a l'epreuve du c-, tegen 't kanon
,

-
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(schot) bestand; a la portie lu C-, onder bereik
van 't kanon, - [Mar.] C-s de mer, scheepsgeschut.
C- aux sahorcis, tot losbranden gereed kanon; Cdumarré, teruggetrokken kanon om te laden. C-s
de chasse of Coursiers, de voorste stukken of japers; C-s de retraite, jagers achteruit. C- alIongi contre le bord, kanon , dat dwars legen
boord staat. - Als verzamelwoord: al 't geschut van
een leger, van eene vesting.' Faire taire le c- de la
citadelle, het geschut der citadel tot zwijgen beengen; Se retirer Sons Ie c- de la place, zich onder
bedekking van 't geschut der vesting terugtrekken;
On entend le c- dec ennernis, men hoort het vjjandelijk geschut. Ne pas attendre le c-, de beschieting niet afwachten, zich overgeven voor de beschie
tiny een' aanvang neemt. — Loop in. van een schietgeweer: C- dun tush, dun pistolet, geweer-, pi.e
loolloop. - [Piche] C- harpon, liarpoenwerper in.,
een in 1835 uitgevonden werktuig voor de harpoeniers. - [Tech.] Naam van velerlei buizen of pijpen: sleutelpip f.; slotstift f. (waarin de sleutelpijp gestoken wordt); - buis t. van eene spuit; hol niondstuk is. aan 't poordenqebit: — wevers
spoel T. tot ophaspelen; -- b,nri. ,j, f. bovendeel n.
eener lions; — boden afvoerpijp 1. voor bet dakwerk, van 3 tot t voet lengte: - schacht T. eener
schrijfpen; pijp t, of cilinder m. om eene as of spil
in uurwerken; - boorijzer n. der koperslagers;
plaat t., waarop het te boren stuk draagt. —[Man.]
Beenpijp des paords tussc/ien knie en koot. [Pharna] Smalle en hooge artsenijpot in.. Soufre
en c-s, pijpzwavel f.
CANON In. Kdnon, regel in., rigtsnoer, kerkvoorschrift n., kerkelijke wet f., beslissing der katli.
kerk in zaken von geloof; - Lijst 1. der heilige
schriften, die bij de vaststelling der geloofsleer tot
rigtsnoer moeten dienen (c- des livres saints); —besluit n., vitgprinmk T. ron een concilie (c-dc concile);
— litanie F. h /' e' in de mis (c- de Ia messe);
tafel der in «:' b':„, , _ lijst der heiligen, die de
kath. keel: !I ;I(". , . iJ erkent. C- grigorien, gregoriaansche keinon, voorschrift betrekkelijk de eere
en inz. de misviering. C- des Evangiles,-dienst
Moon der evongelitin , eene soort van concordantie
door Eusebius van Cwsarea. C- pascal, lijst der
bewegelijke feesten. - Het Point als wij. voor in:
Droit c-, kanoniek regt, kerkeept n.; Docteur cii
droit c-, leeroor in 't kanoniek regt; Corps du
droit c-, kerkwetboek n. — [Litt.] C- bes auteurs
classiques, lijst der invrkwaas'dige prozaschrijvers
en dichters uit de sclioone eeuwen van Griekenland, 200 jaar vóór Jezus Christus door Aristophones van Byzantium en Aristarc/ius gemaakt. —
[Philol.] Afdeeling f. , hoofdstuk n.: St.-Hilaire a
(lined son commentaire de, St. Matthieu en 33 C-C;
St.-Ililarius heeft zijne verklaring van Mat/heus in
33 afdeelingen gesplitst. — [Mus.] Keinon rn., doorloopende feege F. , kettingzaag in., waarbij de eene
partij na de andere involt en hetzelfde thema boogee of lager zingt en bestendig herhaalt, waardoor
zulk een kdnon zoo lang aangehouden kan worden,
als men wil. — [ AIgèb.] Algemeene uitdrukking T.,
nu formule geheeten. - [lmpr.] Dikste duitse/ee
drukte/ter T., verdeeld in c- double, C- gros en Cpetit, dubbele, groote en kleine kdnon. - [Jur.]
C- ernpliythéotique, .jaari(jksche pacht 1., jaarlijksc/ic erfcijns m. C- de rente, achterstallige rente f.pl.
Canonial, e, wij. Kanoniaal wat de kdnons
der kerk betreft, wat door eene kerkelijke wet gerngeld of bepaald is. 1-/cures c-es , uurgebeden n. p1.
- Wat tot een' kanunnik of diens waardigheid
betrekking heeft: Maison c-c, domheerswoning T.
Canonicat, in . Domheerschap n., kanunniks plaats I --- (fig.) (;moLheljil:e poet en., baantje ri.
l!i!,,il. kanoniciCanonieité , I.
tei t 1.: C- dec livres saints, echtheid t., gezag n.,
geldigheid F. der heilige schriften.
Canoniqeee adj. Kanoniek, kandnisch, naar
kerkelijke wetten of voorschriften, regelmatig, tot
de kerk of het kerkelifk gebruik hehoorende. Droit
c-, kanoniek regt. Ltvres c-s , Icanonieke boeken,
bijbelboeken, waaraan men een' lof! , c
en ten volle geldende bewijskracht t'k"it. Peiiees
c-s, straffen, die de kerk volgens de kdnons kan
opleggen.— (fey. et fam.) Overeenkomstig de goede
zeden , 't beschaafd gebruik: Parlez all mhins
dune manière qui colt plus c-, spreek toch op
wat welvoegelijker toon.
-

-

-

'
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Canoniqnenient, adv. Kano1?ek, lcerkwette lijk, voorschrftmatiq: Manage fait C- , naar de

kerkwetten voltrokken huwelijk n.
Canonisation . f. Kanoneatie, leanonisériny,
heiliqsprekinq f., plegtiqe verklaring van den paus,
dat iemand op den lednon geplaatst, onder de heiii(J;sn is opgenomen (welke verklaring door de b e atifl te 'wordt voorafgegaan). - Plegtigheid 1.,
daarmede gepaard.
Canonise., e, adj. (en part. passé van canoniser) In den lednon der heiligen opgenomen, heilig verklaard.
Canoniser V. a. In den Mean der heiligen
opnemen, heiligspreken f., voor heilig verklaren.
(lig. et fans.) Iemand henselhoog verheffen, boven
de huizen prUz
en. - SE CANONISER, V. ps-. heilig
verklaard worden. - (fig. et farn.) Elkaar het
wierrooisvat toezwaaijen, bovenmate prijzen.
Canoniste, in. Kanonist in., geleerde, ervarene
M de kerkelijke wetten en regten.
Canonnatle, t. Beschieting 1. met kanon, kanonvuur, kanonnade f.
Canonnage, in. Kanonniersisunst f. (inz. air
zeeterin).
Canonné, e, adj. (en part. passé van canonner) Beschoten,
Ctadeile c-v.
tanonner, e. . B . /' i ., Ieai?onnéren.
[Mar.] C- une voile, een zeil oprollen. - SE CANONNER, V. pr. Elkander beschieten.
Cauonneiie, ni. [réciL] Kanongieterij, stukgieterij C
Canonnier, m. [Mii.] Geschutsoidaat, kanonnier; - [Mar.] konstrpel rn. Maitre c- konstapeimajoor , opperkonstapel. C- pointeur ,, C- boutefeu, kanonuigter, kanoniosbrander m. - [ Tech.]
Loopsmeder, ioopmaiser os. - [U. n. ] Bombardeerkever m., z. BOMBARDIER M.
ca

.

Canoiinièe , 1. [Mii.] Schietgat n. - Open

tent, so ldatentent t. - Klapbus t. (een kinderspeeituig, ook canoe pitoire geheeten). -- Verlaat n. in
sene sluisdeur; gat ii. ter waterlozing in dikke
muren. - {Mar.j Kononneerbrik, kanonneerboot t.
(In dezen zin ook als adj.: Chaloupe c-.) [Arch.]
—

Vohte en c-, scitietgatvorînig gewelf n. - [Bijout.]
C- dun étui, hals in. van een' koker.
Canonniste, m. [Tech.] Kanongieter , stuk-

gieter in.
(lanope, m. [H. ii.] Canopé m., halfvleugelig
insect van Amerika; - boonvormige schelp t. (Antiq.) Kanous m., dikbuikige koel- of filtreerkruik met hoofd en voeten, in t oude Egypte.
Canopum , in . (pr. ka-no-pome) [Pharm.]
Vlierschors f.
t S Canore, adj. Welluidend, zoetklinkend.
Olseaux C -s, zangvogels in. vi.
Canot, In. Kano 1., ifldioWflsch schuitje n. , yemaakt van boomschors of van een uit jeholdc
boom; - kleine stoep 1. C- jaloux. sloep, die op
zijde helt en ligt omslaat.
Canotier , in. Roeijer in. eener sloep - Liefhebber in. van schuitiecaren.
, I. !Corn.] Snort van fransche sergie I.
taiiqie, I. [Cnii j ('.i..esch katoen n.
Canqueter, V. n. Kwaken, snateren (van
--

eenden).

Cansehy of Catiesehy, in. [Bot.] Papierboom in., boom in, Japan, welks schors dient tot
papier.

Cantabile, adj. (ital.) Zingbaar, geschikt om
gezongen te worden. -- Ook als subst. 11 amy Ic
.
C-, hij houdt van rmalcicr1ijIc.' zangwijzen
Cantabrune, I..(•i, 1. wijn, die de boeren
in Zuid-Frankrijk bij hun' arbeid médenemen.
Cantal, in, [Econ.] Kaas f. van Auvergne, die
zeer geacht wordt.
Cagitnabue, M. [Arch.], Z. C[SAMBRANLE.
Cantalite, t. [Min e i.] Geelachtig groene kwartssteen, cantatiet in. (uit het Cantal-gebergte in 't
Zuidoosten van Frankrijk).
Cantaloup, in. [Bot.] Kantaloep, knobbel- 01
wratmeioen in.
Caaitanettes of Cantane ll es, t. p1. [1ar.]
Klein sierlijk iiigeiecd kabinetwerk n. inde kamers
van een schip: — liehtpooiten 1. pi. Kleine ronde
gaten n. pl. , bij het roer van een schip, om de hut
op den steven te verlichten.
Cantai-, in. [Corn.] 2'urksch centenaar n. van

50 kiloos.

CANTO NNEMENT.
Cantarefla , m., Cantarelle , t. [EL ii.)
Meiworm, meikever in. — Venijn n. uit de kwijt
van een varken, dat de watervrees heeft.
Cantate , 1. [Mus., Poés.] Cantate f. , zan g g e
dicht n., een op muzijk qebrogt verheven dichtstuk,
bestaande uit ariaos, recitatieven, koren en koralen,
inz. tot kerkgebruik bestemd.
Cantate ll e , Cantatille , f. (verklw. van
cantate) Kleine cantate t.
Cantati-iee , t. Zangeres, inz. beroenicle zangeres 1.
Canter, V. a. [Tech.] Op zijn' kant zetten.
Caiittiare , Cantharus, in. (pr. kan-ta
[ Antiq.] Groot drinkvat n., kan, bokaal f. --mce)

[Cath.] Miskannetje ii.
Cant h aride , t. [i -I. n.] Spaansche vlieg (ook
als a ( j. douche c-) , e(fl kever, welke, gedroogd en

tot poeder gemaakt, dient tot liet veivoardigen van
„ e„?„,> zeer sterke trekpleister, z. VESICATO1RE. —
[PhalIxi.] Enìpiltie de c-, spoansche-vliegpleister t.
- Ook regenboogkleurige tol m., cviie schelp van
eeiiitterende schoonheid.
Cantharidieii, na, odj. [Hi. n.] Naar cviie
spaanselie vlieg gelkende.— Canthai-idiens, in.
,

Z. V. 0. CANTIIAPIrnES.
Caiitharidies, 1. p1. [H. n.] Spaansche -vlieg
kevers in. p1.
-vormige
C aithatidine, 1. [Churn.] Bijzondere scherpe

zelfstandigheid t., die men uit de spaansche vliegen

bereidt.
('anthène, Canthère, in.

[EI. n.] Ruigoog,
bruine brasem ni., met hi goudglanzige overlong.
Sc/f
iaiOhrope Canthrops, Canthits, in. (pr.
kai -lui:,'..eu.l Ooglioed in.
1 .) tJitHL , in. [Chary.] Stuk hout n. vol
kloven, spleten en oudere gebreken.
S Cantiban, rn [Charp.] Stuk hout,dat maar
erven wankant heeft.
Cantilene. t. [Mus.] Zacht, droefgeestig lied n.
Cantiivaion of Cantimoron , ook Cati
inaran,in.[YIai'.] Vlot is. der negersin Guiana;
— driekoekig vlot , in Oost- Indië voor de vise/ivangst gebruikt.
Cantine, 1. Bier- of wijnhuis n. in vestingen;
hij '1), '1 )) t. 1/' werk- en verbeterhuizen, c an t i a c f.
in., likeurkeldertje, reiskoffertje ii.
voor flesschen.
Cantinier, in., -ière, t. Cantine -waard in.,
-waardin t.; - inarketenter in., -tentster f.
S Caiitionnaire, no. Lofzangenboek n.
Caiitique , in. Lofgezang, loflied, kerklied,
kérkgezang n. Le c- des c- , ht hooglied non Salonmo.
C- spirituel, ,'"..'.•Iuii '.1',l.'.di,.ntitI Iii n. Livre
de c- gezangb' I i'.i)j• .!,. Pii't''liilrii; verzamneling t. van (• l•ci /•iie:iiiii; P.
Cantoina e, w . i' l'. (ice, t/t "ii zangliefhebber in., -hebster t. - Ook als ad].: zangziek.
Cantouianiv , t. Zangzucht i. , overdreven
liefde voor den zang.
Canton, in. Landstreek t., oord n., kreits un
gebied van zekere uitgestrektheid; — onderdeel van
een arrondissement in Nederland, België, Fran/i'rij/s, k a ii t o is n.; — in Zwitserland de naam van
elken der 22 sloten, waaruit thans het zwitsersch
ee/genootschap is zamengesteld: Les c-s suisses, de
zwitsersche koritois. — lVaam van de afdeelingen
(/Cï' wegen in Fretîilerjjk, waarvan het onderhoud
0011 CIiilOiuiuiCIS (z. 01(1.) is opgedragen. - [Bias.]
Kwartier in in een vuapenschuld, kleiner dan 't gewone kwartier; ook de naam der deden, waar/ei
een schild door de verschillende stukken verdeeld
is: Ii porte dor an c- clazur , /m4j voert eene
blaauwe ruit in een goud veld.
Cantonade, t. [T it.] Hoek n. van een toonee , ruimte t. achter de coulissen. Parley it in a-,
spreken niet iemand, die van de aanschouwers niet
gezien wordt.
Cantonal, e, adj. Tot het kanton behoorend:
Allaire c-es, kantons-zaken f. p1.
CafltOflflé, C, o(/j. (en part. passé van can101111cm') Gekantonneerd : Troupes c-es. — [Arch.]
Op de hoeken met pilasters, zuilen, enz. versierd:
Bâtiment c-. — [Bias.] Vergezeld, versierd: Une
croix c-c de quatre ëtoiles, een kruis vergezeld van
vice' sterren.
Cantonneinent, in. [Mii.] Inlégering f. , verdeel/eeg van 't krijgsvolk in onderscheiden plaatsen.
,
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Ii a n t on fl é r i n q, het 1cantonnren;— toestand m.,
der dus inqelgerde troepen, k a n to a n e m e n t n.
[Agric.] Stuk n. gronds, dat men voor 't zieke
vee bestemt.
Cantonner, V. a. [Mil.] De troepen in verscheiden bijeengelegen dorpen en steden verdeelen
en aldaar inléqeren, om te gemakkelijker haar onderhoud te vinden vóór t openen vaneen' veldtoqt
of bij 't naderen van den winter, inléçjeren, inkwartieren, k a n to a n t V C fl , de kantons-kwartieren
doen betrekken. - [Arch.] De hoeken van een jebouw met zuilen, pilasters, hoeksteenen, enz. veiieren. - [Bias.] De Te hoeken van t schild met de
vereischte stukken bezetten of versieren.— [Agiic.]
Ziek vee in een afgezonderd veld plaatsen. axisTONNER, C. n. [Mil .] Gekantonneerd, ingelégerd
liggen. - SE CANTONINER, v. pr. In 't kantonnement
gaan; - de w k naar een kanton nemen; - zich
zamentrekken, zich verschansen (van een klein getal
tegen velen) : Les bourgeois se cantonnèrent contra
les troupes, de burgers trokken zich bijeen en verschansten zich tegen de troepen.
Cantoniiier, rn. Straatwerker m., naam der
aangestelde onderhouders en herstellers der fransche straatwegen, die elk onteveer 1 ,800 meters
weg in orde moeten honden en ook, bij voorkomende
qelegenheid, den reizigers knip moeten verleenen.
Alen telt er Ill- tot 13000
Cantonnière, 1. Beddestijlbekleeding f.; staticgordijn t. aan vensterramen. - [Mar.] Schenkel in.
van den penterlinak: dik eind kabeltouw a. axisToaNikRES f.pl. [lmpr.] IJzeren se/wenen f. p1. aan
de hoeken der perskar, ter vastlegging van den
vorm. - Hoekbanden in. pl aan koffers en dgl.
(antre, f. [Tech.] Rolregister a., kanter in.
(can den zijdeweefstoet) . - Keyelplank f.
Caiiiile , t. [Chir.] Ka ei a i, liolpijp f., pijpje
of li isle ii . tUt verschillende einden; spuitpijpje n.
Eanuette t., Z. PAGA1E.
Canuis, Canude, in. [Fl. a.] Stekelviscieje n.
Caiiiit, m. [1 1. n.] Kanoetvogel in., qraauwe
leeuweriken -snip t. (rnau.l ) èche), een noordsclie
strandlooper. - [Bot.] Eene druivensoort 1. Volksnaam des- zijdewevers te Lyon.
ta,uiionette, f. Liedje, volksdeuntje n.
Caouanne of Cahouanne, f. [H. n.] Dikschaliqe zeeschildpad t.
Caoutehine, t. [Chum.] Eene uit het moutdiane verkregene keistailiseerbare zelfstandigheid t.
Caoutehoue, in. [Bot.] Elastieke gooi, gainelastiek f. , veerkrachtige gom of hars, eene bijzondere plantenstof uit het sap van verschillende zuidamnerikaansche en indische boomen.
-t- Caontehonter ,, v. a. Met goîn-elastiek
waterdigt maken, overtrekken.
Cap, in. Oudwoord, dat hoofd beteekende, tot
wortelwoord in eene inenfrite woorden dient en nog
voorkomt in sommige zeqswijzen: 13e pied en cap,
vankop top teen, van 't hoofd tot de voeten. Parier cap 3 cap 0 qn. (bijna in onbruik), iemand
onder vier ooyen spreken. Cal) de Dious (gasconsch
S. Avoir cap et queue,
vloekwoord), z. v. a. CADÉDI
nog in zijn geheel zijn (van een stuk laken, linnen
eenei
ploeg havenwerkers,
enz.) - Hoofdinan in.
ook der galeislaven in cciie haven.— [Man.] Cap de
more (of Clieval cap de more) moorenkop in. [H. ii.] Cap-more , de gele weversiogel in. [oiioius
tex [ or] van den Senegal. Cap ioir, zwartkop, vogel
met zwarten kop. - CAP, in . [Géogr., Mar.] Kaap;
voorgebergte, in zee vooruitstekende landpunt t.,
Le cap de Bonne-Espéiancn, de kaap de GoedeHoop. Doubler on cap, eene kaap omzeilen. [Mar.] 1\'eus, boeg, snavel in. van een schip, met
betrekking tot de riqting onder 't varen: Avoir ie
cap a terre, au ford, den boeg landwaarts, noordwaarts hebben; Porter ie cap a terre, au large,
landwaarts, zeewaarts aanhouden; Porter ie cap
sur i'ennemi, regt op den vijand aanhouden; Avoii'
Ie cap au vent, 0 Ia marie, met, den boeg tegen
den wind, tegen den vloed liggen; Etre cap par cap
tegen malkander inliggen. Virai cap par cap, tegen malkander inwenden. Cap de mouton, juffer,
schijft., doodshoofd n. Cap de mouton ferr€S, beslagen juffer. Cap de mouton a cme, juffer neet
ij:er brui 'n haak. Cap de mouton de martinet,
LICIh;i1if'.\v'/#jJf. Cap cie compas, diameter op den hodew der kompasdoos. Oh est ie cap? hoe ligt het aan?
Capable, ad]. Geschikt ons te bevatten of te
ij
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omvatten: Salle c- de contenir mille pem'sonnes,
zaal voor duizend menschen ; Vase c- de tenir
vingt pintes, pot van twintig pinten. In dezen eig.
zin werd hel woord weleer zonder tenir of contenir
gebdzid.) —[Géom.] Segment c- dun angle, cirkelsegment, waarin een zekere hoek kan beschreven
worden. - Vatba'ie. bli',ii,,i.
in staat, de vereisehl'' liii ii iih. den I, id iih- (zoo
vein zaken als van piu)n.i) : -lan nu u-, 1'. lewaanu,
verstandig, gaauw, vlug, ook geleerd man. C- de
gouvemner, bekwaam om te regéren. C- d'aniitié,
vatbaar voor vriendschap. 11 est a- de tout, hij
is tot alles in staat, hij is van zessen klaar, van
alle markten te huis; (doorgaans echter heeft liet
een' kwaden zin en beteekent:) hijis tot de grootste
boosheden, buitensporighedesi in staat. 11 n'était pas
encore c- d'exercer rotte cham'ge , hij had de vereischte jaren nog niet om dien post te bekleeden.
[Prat.] Après 23 ans accomplis on est c- d'alimner,

wie volle 13 jaar bereikt heeft, is wettelijk bevoegd
tot vervreemding of overdragt van goederen. (Lor fain.) Avoir lair a-, een waanwijs voorkomen, hebben. Ook als subst. gebézigd in: Faire ie a-,
hoog opgeven van zijne eigene bekwaamheid.
Capablemiient , adv. (woord van Mad. de
&ivignt) Bekuvamel')j/î, geschikt, kunstig.
Capaeité , t. 11/laat van 't g een een hol ligc/warn kan bevatten, ruimte, inhoudsgrootte t.: La
a- da cervcau, de iestoînac, de Ia poiti'ine, da basentre, de ruimte, holte t. der hersenen, der maag,
des' borst, des onderbuiks; La c- dun vaisseau, dun
litre, hetladinecvernioqen Is. of last m.vaneen schip,
de inhoud ciii CC11C 1(111. ItIesures de c-, inhoudsmaten. - Vatbaarheid t., bijiji n.;; ,esehi/et/îeid,
kunde,
hevoegdhu'irl, bruikbaarheid, b  ,
rrvarenheid, t., talent n., geleerdheid f.:
Ceia passe ma c-, dat gaat mijn begrip te boven.
Avoir iseaucoup, pen de c-, veel, weinig bekwaamheid, talent bezitten. II manque de c- pour cette
place, 't ontbreekt hem aan geschikthei 1 voor dien
post. - [Prat.] Wettelijke bevoegdheid: La majorité donna la c- de conti'acter, de meerderjarigheid geeft de bevoegdheid tot het aangaan van contracten. - - C- éiectoraie, bevoegdheid om gekozen te worden, kiesbevoegdheid 1. Appeler toutes
les c-, al de kiesgei'egtigden oproepen. - [Ptuys.]
C- pour le calorique, vatbaarheid voor de warmtestof, bijzondere neiging eens ligc/îaams om meer
of minder warmtestof in zich op te nemen. [Chim.]C- de saturation dun acide, verzadigingsvermogen n. van een zuur.
Capade, in. Naam der zwarte gesnedenen bij da
Mooren. .- CAPADE, t. /7igogne-wol t. - [Charp.]
Vu/stuk fl.: Un chapeau est composé de quatre
e-s, een hoed bestaat uit vier viltstukken of vakken.
Capage, m., Z. CAPITATIOa'.
Caparaçon, in. Paardedek, dekkleed fl, schabrak t.
Caparaçonner, V. a. C- un cheval, eenpaard
het dek oplegjen.
Cape, t. Kapmantel m.; Z. CâPRE.
Cape , f. Kap f., kaper, /uoofdsluijer in. van
vrouwen. (Pray.) fire saus a-, in zijne vuist lagcOen. Vendre sous c- of soos le manteau, heimelijk, onder de hand verkoopen. N'avoir que Ia Cat lépie, weinig hebben, arm, maar van goede
afkomst zijn. Cda n'a qua Ia c- at i'épée, dat heeft
niet veel inwendige waarde, beteekent niet veel.
- [Mar.] Bijlegger in., schooverzeil n., groot zeil
van een schil). Mettre P la r-, alleen niet liet schooverzeil varen, bijleggen, I)jj1'cui Ella h Ia cape
sons Ia grande mile, voor het grootzeil bijleggen.
Etre it ia cape ii sec. Voor top eis takel bijleggen.
- [Fort.] Kap t. van een' steenen beer.
Capètte, t., Z. CAPIDE.
Capéer of Capéier, v. n. [Mar.] Met één
zeil bijleggen (gebruikelijker is Metti'e it Ia cape,
Z. CAPE.) La vaisseau capée tien, het schip legt
wel by.
Capeiron, in. [POetic], Z. RAY.
Capelage , in. [Mar.] Liet aanleggen van 't
want.
Capelami, in. Oud woord voor clsapelain, kapelaan, priester in., nog in 't zuiden van Frankrijk
in gebruik. - [H. n.] Kaplaan in. , schelvisc/ivormig vischje, dat als aas tot het vangen der stokvussciten dient. Zieke zijdeworm in.
Capelanier, in. [Pecise] Kaplaanvissc/uer mu.
-
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I1 n'a qu'un e- mooilier , hij bezit niet dan 7•oe- . betreffende hare overgaaf, overgaa fsverdrag n., c arende goederen. Les intérêts et lee-, de renten eng. p i to a t i e F. [list. d'All.] Keizerlijke capitulatie f., kiesverdrag n., voorwaarden, die de keurde hoofdsom. Ce commerce exige to grands capivorsten aan den tot keizer gekorene voorstelden,
iaux, die handel vereischt groote - kapitalen, aan
uitschotten.
-zienljk en die hij teekende, alvorens erkend te worden. -Capitale, I. Hoofdstad F. -- hoofdletter f. — C- suisse, zwitsersche kapitulatie, waarbij zekere
kantons toestemden in de ligting van zwitsersche
[I'ort.] Hoofdlinie f. van een bolwerk.
Capitalenlent, adv. Hoofdzakelijk, voorna- troepen voor vreemde legers. — (fig.) Verzoeningsn. pl., middelen van toenadering tusschen
middelen
mel2,jk.
Capitalisation, f. [Financ.] Kapitaalvorming, verdeelde personen of partijen. C- de conscience,
verandering van renten in kapitaal; - beréldening gewétensbevrediging f.
Capitnle, ni. [Liturg.] Slotkapittel n., kleine
van het kapitaal naar de renten, kapitalisatie,
les f., bij het eindigen van zekere diensten.— [Bot.]
kapitaliséring f.
o/•
hoofda.
et
n.
Tot
kapitaal
Kopje
n., verzameling f., van bolletjes aan de topCapitalises, v.
som maken, renten in kapitaal veranderen, bij het pen van bloemen en vruchten.
Capitnlé, e, adj. [Bot.] In een bloembwndeltje
kapitaal voegen ; het kapitaal naar den interest
aan den top vereenigd.
berekenen, k ap i t a l •i s é r e n.
Capitudler, v. n. Onderhandelen wegens de
Capitaliste m. Geldbezitter, rentenier, rijk aard, vermogend man, wie veel kapitalen bezit, overgaaf eener vesting f, een verdrag maken, zich
geldsommen op interest zet of in groote onderne- bij verdrag overgeven, c a p i, t u 1 é r e n. — (fig. et
fam.) In onderhandeling, tot een vergelijk komen.
mingen steekt, kapitalist m.
Capitalité, f, Hoofdzakelijkheid f., het hoo fd- C- avec sa conscience, -iets met zijn geweten zeeken goed te maken, zijn geweten in slaap sussen.
zakelijke.
Caapitan , m. Grootspreker, zwetser , snoe- (Proc.) Ville qui capiule est à dein:i rendue, als
men naar voorslagen begint te luisteren, is men
ver m. ( Thans in dien zin niet in gebruik.) -Groote baanwortel m. (aril óloche Lia ntesque). spoedig gezind, die aan te nemen.
Capiverd of Capivard, m. [H. n.] Kabioi
apitan-hacha fl/ - p at-ha , m. Turksche
of kapybara m., een viervoetig zoogdier in Brarobotvoogd. groot -ad^iniraal in.
Capitane of Capitainesse, f. [Anc. mar.] zilie, van 't geslacht der scavien of halfkonijntjes.
Capivi, m., z. COPAHU.
Hoo fdgalei, bevel/,lbersgalei, f.
Caplan, m. [H. n.], z. CAPELAN. - Cap1aCapitanie, f. Stadhouderschap n. in Brazilië;
nier, m.. z. CAPELANMCR,
gouvernement n.
Cap-more, ni., z. onder CAP.
Capitation f. [Financ.] .Hoofdschatting f.,
Capnias, Capuite, m. [Miner.] Rookkleuhoofdaanslag, hoofdelijke omslag m., hoofdgeld,
rige jaspis m.
personeel n.
Capnofn;e, adj. [Tech.] Rookwerend, rookCapité, e, adj. [Financ.] Hoofdelijk omgeslagen. — [Bot.] 11oofd- of kopvormig. —Capitees, f. verdr jvend: Cheminée c-.
C apno de, F. [Bot. ] Soort van duivenkervel f.
pl. [Bot.] Planten f. pl., welker bloemen eens soort
Capnomaneie , T. Waarzeggerj F. uit den
van kop vormen.
Capitei, m. [Savors.] Het klaarste of helderste rook der offeranden bij de ouden, kapnomantie f. — Capnornaneien, m., -ne, f. Rookvan de loog.
CapiteiPx, ease, adj. Wat naar het hoofd waarzegger m., -zegster f.
. bedwelmt . Vin c-, hoofdige, ko atrekt ui
Capnophylle, f. [Bot.] Afrikaansche of kaupsche scheerling m.
pige, zware wl^n.
Capitilaive, m. [Méd.] Hoofdbad n.
Capoe, m. [Corn.] Kapuk m., soort van fib,
Capitole, m. •apitool, cap•itolium n., weleer korte boomwol voor watten, de vrucht van den
de voorname burg o f sterkte en tevens Jupi.ters capoquier, kapuleboom, zijdewolboom m.
i't
Capoeier, ni. [H. n.] De kleine gevlekte bastempel
te Rome (nu de campidoglio, een prachtig
raa(Ihuis)
taardnachtegaal van de kaap de Goede-Hoop.
Capitolin , e, adj. Tot het kapitool behooCapolin , m. [Bot.] ?Vlexicaansche kersen
rende, daar voorhanden, If a p .1 ot 1 i n i s e h, k a p i-bom.
Capon, m. Oude scheldnaam, dien men den
t o lijn s c h. B ont c-, hapitol2jnsche berg (waarop?
het kapitool stond). Jupiter c-, Jupiter Capitolinus joden gaf. — (fam.) Bedrieger, valschaard, huiche(wegens z / azen tempel op 't kopitool); Venus c-e, laar n1. Faire le c-, Huichelen, bedriegen. - Sluw,
Venus C(l/ztolina (wegens haar standbeeld op 't valsch speler m.: I1 est c- à ce jeu là, hij kent de
kapitool).. deu.x c-s, kapa.tol2jnsche spelen (om de 3 knepen van dat spel. — (pop.) Lafaard, bloodjaren gevierd). Tastes c-s, kapitolrjnsche tafelen aard m.; — ook: aanbrenger, verklikker m. (onder
(marmeren tafels, in 1517 te Rome gevonden, bevat kinderen): C'est on c- qui nous vendra tons, 't is
namen van al de conns11ls sedert het jaar-tend een klikspaan, die ons allen verraden zal. — [Mar.]
Penter, kaflooper m., kat f. aan den kraanbalk.
2;0 van R(-n1' tot 763)
Caponner, v. n. (fam.) Looze streken gebruiCapito in. [Teeb.] Hulsel 11. van de zjjde- j
wormtonnetjes onder de goede zijde ; — geringe , ken, huichelen; — valsch spelen. — (pop.) Zich lofhartig gedragen, zich als bloodaard betoonen; —
toi' f., ` daarvan gemaakt, vlokzijde f.
Capitonl, m. [Arse. jus.] Schepen, raadshes m, aanbrengen, verklikken (als schoolterm). — CAPONvan Toulouse.
NEn, V. U. [Mar.] C- l'ancre, den penterhaak an
Capitoulat, Waardigheid f. van schepen van 't anker doen, het anker opkatten of onder ' de
Toulouse.
kraan halen.
Capitnlaire, adj. [list. eccl.] Tot een geeseaponniere, f. [Fortif]. Half onderaardse/is
bedelde
telijk kapittel behooi'ende, kapittelmatig: Assem
gang m. in de loopgraven eener vesting;
- schietkuil m. , gegraven diepte f. in de drooge
Ifapittelvergadering. — Capitailaires, m.-bléec,
pl. Wellen f. pl. der fransche l,oningen, ordonnan- gracht eener vesting, uit welke 15 tot 20 fuseliers
tien, kapittels- of hoo fdstulfsgewys opgesteld over bedekt vuren.
burgerlijke en kerlt,el jke zaken, c ap i to 1 a r ië n F.
Capognier, m., z. onder. CAPOC.
pl. — (wele( r) Hoofdgeld-ontvanger m. — [Bot.]
Caporal, -m. [Mil.] Korporaal, rotmeester m.
Korstmosachtige planten F. pl.
tij het voetvolk. Le petit c.-, de kleine korporaal,
Ca pittalairenuent, adv. Kapittelsgewijs: Les naam, waarmede de frau2-sche soldaten, sedert den
chanoïnes e- assemblée, de domhessen, in kapittel slag van Lodi, den grooten Napoleon onder elkanvergaderd.
der aanduidden. — (Plur. Des caporaux. )
Capitulant, adj. Stemhebbend in` een domka
Caposer, V. n. [Mar.] Iet roer vast maken,
en het schip aan den wind overgeven.
Chanoine c-. Ook als cubit.: Les c-s sopt-pitel.
assembles, de kapittelheeren zï,/n vergaderd. — OnCapot, m, [Mar.] Grof gewast linnen overderhandelaar m. wegens de overgave eenes plaats. kleed n. bi, slecht weder (z. ook CAPOTE) . - Kap f.
-- Het woord is als adj. ook gebezigd van de boven een luik of trap. Luikklap f. (op groote schezwitsersche kantons, die aan vreemde mogendhe- pen dóme gebeden).
den troepen leverden: Cantons c-s, kapitulérende
Capot, adj. invar. [Jeu de cartes] Faire c-,
kantons.
al de slagen halen, kapot of beest maken. Etre c-,
Capitulation, f. Vergelijk, verdrag n. tus- geen' slag halen, kapot of beest zijn. -- (fig.) Beschen de belégeraars en de bezetting eener plaats schaamd, verlegen, te leur gesteld: Elbe eet de-

.
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meurée c- , zij was geheel uit het veld geslagen:
Faire c-, verlegen, beschaamd maken. [Mar.] Faire

C-, omslaan, kapseizen.

Capotage, m. [Mar.] Kunst om den afstand
te meten, dien een schip in zeker tijdsverloop op
zee aflegt.

Capote , f. Grove vrouwen-regenmantel m.,

doorgaans niet eene kap;. schwanslooper, kapotjas m.
der soldaten; — diep in 't Bezigt staande stoffen
dameshoed m. —Cabriolet -kap f. — Kapje n. aan 't
plegtgewaad der voormalige Heilige-geest-ridders
(ook capot geheeten) .— [Tech.] Trekbuis f., ijzeren of
steenen buis op een' schoorsteen, ter bevordering
der rooktrekking. — [V étér.] Linnen zak m. zon
'bodem , waarin men den kop van 't paard-der
steekt, dat men wil nederwerpen. — C- anglaise,
z. CONDQM.

Capoter , v. n. [Mar.] Omslaan, kenteren,
kapseizen, het onderste boven keergin.
Capoulière, T. [Pêche] Wijdmazig net n. aan
den ingang eerier vischweer (bordigue)
Cap p aridees , f. pl. [Bot.] Geslacht n. der
kapperstruiken.
Cappe f. Dikke kaam f. op den ciderwijn. —
Dunne houten belegstukken n. pl. op de gebroken
suikervormen, om deze nog eenigen tijd dienst te
laten doen.
Capraire, m. [Bot.] Leverkruid n. C- biflore,
dubbelbloemig leverkruid n., mexicaansche thee f.
Caprate, m. [Chim.] Caprienzuur zout n.
m .; — kaperschip D.
( `apre, m. [Mar.] Kaper
apre , m. [Bolt.] Kapper f., vrucht van den
kapperboom.
Capréolaire , adj. [Bot.] Met lange dunne
ranken , rankvormig. — [Anat.] Vaisseaux c-s,

L

bogtrijke vaten, zaadvaten.

Capreole, in. [H. n.] Zoogdieren-geslacht n.,
waartoe de herten en muskusdieren behooren.
Caprèolè, e, adj. [Bot.] Plante c-, plant f.,
die fijne rankjes heeft, waarmede zij zich aan naburige planten enz. vasthecht, gelijk de u ijsgaard
Caprice , m. (eig. bokkesprong) Eigenzinnigheid, hoofdigheid f., nuk, kuur, gril, vreemde vlaag,
luim, bui, c a p r i c e f.: Avoir des c-, Etre sujet
a des c-s, nukken, luimen, grillen hebben, ongelijk van humeur zijn; Dépendre des c-s d'autrui,
van eens anders luimen, willekeur afhangen. Les

c-s de la fortune, du sort, de luimen, de onbesten-

CAPTIF
foelie gelijkende. - CAPRIFOLIACÉES, I. pl. Kamperfoelie-planten F. pl.
Caprinuilgne, m. [H. n.] Geitenmelker m.,
eene nachtzwaluw (ook engoulevent, tette-chèvre
en crapaud

volant geheeten)

Caprine, F. [Chim.] Bijzondere stof f., in de

geitenboter gevonden, coprine-vet n.
Capriole, f ., z. CABRIOLE. - [Bot .] Slangen
slangenkruid n.

-gras,

Capripède, adj. [Myth.] Met boks- of geitenvoeten: Faunes c-s, boksvoetige veld- of boschgodesn.
Capriq^^e, adj. [Chim.]: Acide c-, caprien-

zuur n., een bijzonder zuur, in de geiten- en koeboter ontdekt.

Caprisant, e, of Caprizant, e, adj. [Méd.]
Pouls c-,/sarde, onregelmatige en dri ftige polsslagen.;
Fièvre c-e, harde en ongeregelde koorts F.
Caproate , Caproïne, Caproïque, z.
CAPRATE, CAPRINE, CAPRIQUE.

Capron of Caperon, n1. [Bot.] Groote eng,elsche aardbezie F. — Lanc werpig ronde borstlap m.
voor eenen nieuuweling onder de kapucijner man-

ni/ten.

Capronier, m. [Bot.] Engelse/te aardbez-

plant C.

Cap-rouge, in. [Fin.] Roodkapje n., vogeltje

der Antillen.

('apse, f. Stembus F.

apsicine, F. (Chico.] Loogzout n., uit de
lange peper [capsicum] getrokken.
Capseilaire, adj. [Bot., Anat.] Wat tot een
hulsel, koker, zaaddoos, vlies, schil, beurs betrek king heeft, daarmede overeen komt, c a p s u l a i r.
Ligaments c-s, gewrichtsbanden.
Capsule, F. [Tech.] Slaghoedje, zundkapje,
zundhoedje n. (voor percussie-geweren). — [Bot.]
Iet droo g e, doorgaans uit vele deden gevormde
omkleedsel, dat de zaden van zekere planten omvat, hutsel n., zaaddoos f., zaadhuisje, klokhuis,
vlies n., schil F. — [Anat.] Omgevend vlies n., beurs,
blaas f.: C-s articulaires, gewrichtsbeurzen; C- du
coeur, hartzakje n.; C-s séminales, zaadblaasjes;
C-s surrenales, bijnieren; C-s synoviales, slijm
gewrichten. — [Chien.] Kapvormig vat-beurznd
van porselein, steen, platina enz., om vochten te
doen verdampen, verdampingschaal, kapel f.
Capsuliers, m. pl. [Bot.] Zaaddoosplanten f. pl .
Captal, m. [Féod.] hoofd, opperste, heer m.,
titel van zekere heeren van Guyenne.
Captateair, m., -trice, C. [Prat.] Behendige
insluiper m., - sluipster F. in eene erfenis.
Captation,1. [Prat.] List, behendige insluiping,
in Bene erfenis, listige bemeestering F. van een legaat,.
Captatoire, adj. [Prat.] Wat verkregen is
door behendige onderkruiping van eenen er fgénaam,
door list verkregen.
Capter, v. a. Trachten te verkrijgen door be
hendige indringing. C- la bienveillance, les suffrages, de genegenheid, de goedkeuring behendig winnen. C- qn., zich in iemands gunst dringen, zijn
vertrouwen verwerven.
t Capteur, m. Wie iets prijs of buit maakt.
[Mar.] Prijsmaker m., schip , dat een ander neemt of
prijs maakt. — Ook als adj.: Vaisseau c-.
Captieusement, adv. Listig, doormisleiding,
door indringing.
Captieux, ieuse, adj. Listig, misleidend, bedrieget%lk, verstrikkend. Question c-ieuse, strilk-

digheid, de zonderlinge wisselingen van de fortuin,
van 't lot. — Vernuftige, geestige trek, aardige inval m., luim; — voorbijgaande liefde f.; — muzak-,
dicht-, schilderstuk n. , waarin de maker e ene
andere regels dan die van zijne eigene verbeelding
gevolgd heeft, een luimig, schijnbaar willekeurig
kunstwerk n., eene caprice. — [Tech.] C-s de
pierre, steenkooladers, die van 't noorden naar 't
zuiden loopes en niet hare gewone rigting volgen.
•apricier (se), V. pr. (Woord van den kar
grillige liefde voor iets of-dinaleRtz)E
iemand opvatten.
Capricieusenient, adv. Grillig, eigenzinnig,
©p luimige, grilzieke wijze.
Capricieux, ieuse, adj. Eigenzinnig, gril
luimg, vol kuren, onbestendig : En--lig,rzek
fant c-, eigenzinnig kind; Humeur c-ieuse, grillig
humeur; Coeval c-, koppig paard; Temps c-, onbestendig weder. — Ook als subst.: C'est un c-, une
c-ieuse, 't is een grilziek, wonderzinnig mensch,
hij of zij is vol grillen.
vraag f.
Capricine, f. [Chim.] Een in de spaanse/te
Captif, ave, adj. Gevangen, krijgsgevangen en
tot slaaf gemaakt: — verslaafd, onderworpen, in
peper [capricum] ontdekt loogzout n.
Capricorine, m. [Asar.] Steenbok m., het 10de slavernij, in bestendigen dwang levende: Les fernteeken van den dierenriem. — [H. n.] Steenbok m., mes furent emmenées c-ives, de vrouwen werden
als gevang-enen, als slavinnen weggevoerd. Un coeur
houtbokje n., boktor m., soort van kever.
Cáprier, m. [Bot.] Kapperboom, -struik m.
c-, een door de hartstogt, de liefde vermeesterd of
Cápx1ère, f. Plantsoen van kapperstruiken, geboeid hart. Ce spectacle tenait man attention
kapperbosch je a.
c-ave, dat schouwspel hield mijne aandacht geboeid.
Caprification, f. [Hort.] Kunstmatige be- Babylone deint c-ive des Mèdes, Babylonië werd
vruchting van den vijgeboom door galwespen, c a- door de Mediërs onderworpen. Tiens ta langue c -ave,
prificatie F.
houd uwe tong in bedwang. Cette mère tient sas
Caprifier, v. a. [Hort.] Vijgeboomen kunst
filles c-ives, die moeder vergunt hare dochters niet
galwespen bevruchten; de rijpwording-matigdor de minste vrijheid, houdt haar in bestendigen dwang.
van de vrucht des tammen vijgebooms bevorderen Un ballon c-, een door koorden weérhouden lucht door insecten, uitgebroeid in die van den wilden bol . - CAPTIF , m., -IVE, f. Gevangene, krpgsgevijgeboom (eene levantsche kunstgreep), c a p ri f i- vangene (in verheven stijl of van de oorlogen der
céren.
Ouden sprekende); Christen m., dooi' de barbarV'^
Caprifiguier, m. [Bot.] Wilde vijgeboom m. sche zeeroovers tot slaaf gemaakt; RaCbeter les,
Caprifoliué, e, adj. [Bot.] Naar kamper- c-s, de gevangen sloven vr koopen.
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Captivé, e, adj. (en part. passé van captiver):
Attention c-e, geboeide aandacht. Bienveillance c-e,
gewonnen of verworven welwillendheid of gunst.
Coeur c-, verslaafd hart.
Captiver, V. a Gevangen maken, van de vrijleid berooven. (In dezen eig. zin niet in gebruik.)
(fig.) Vermeesteren, bedwingen, onderwerpen,
versiaven;. de gunst winnen of verwerven, door
kunst of list aan zich boefjen: Son éloquence a
captivé tous les coeurs, tons les esprits, zijne
welsprekendheid heeft alle harten, alle gemoederen
vermeesterd. L'arnour captive l'homme, de liefde
houdt den meusch geboeid. Ii y a des cara etères
qu'on oe saurait C-, er zijn karakters, die men
niet onderwerpen kon. C- la Idenveillance de qn.,
zich van iemands genégenheid meester maken, zich
in zijne gunst dringen. - SE CAPTIVER, V. pr. Zich
bedwingen, zich dwang aandoen, zich met opoffering van al het andere aan iets of iemand liechten: II ne sait pas se C-, hij weet zich niet te bedwingen, te beheerschen. Ii faut se e- auprès des
grands pour faire sa fortune, men moet zich bij de
grooten onontbeerlijk zoeken te maken, wil men tot
lortuin komen.
Captiverie, f. Negerbergplaats of -gevangenis t., groote besloten ruimte, waarin men weleer,
toen de schandelijke slavenhandel nog onbelemmerd
gedreven werd, aan den Senegal degekochte negers
opsloot, tot zij talrijk genoeg waren om er eene
scheepslading mede te vullen.
Captivité , t. Gevangenschap, slavernij, gevangenis 1 . La c- de 70 ans, de 70jarige gevangenschap der Joden. (fig.) Gestrenge onderwerping,
verslaafdheid t., dwang m.: Les princes dOrient
tiennent leurs sujets en c-, de oostersche vorsten
houden hunne onderdanen in slaafsche onderwer
ping. L'ârne délivrée de la c- des sens, de ziel,
bevrijd van de slavernij der zinnen.
Capture, t. Vangst t , buit, roof, prijs m.;
aanhouding, in-hechtenis-neming, gevangenneming;
beslaglegging, aanhouding, opligtingf. van verbodene
of gesmokkelde waren: Ii entra dans le port avec
une riche c-, hij liep met een' rijken prijs de haven
binnen. La a- dun navire, het nemen. prijs maken
van een schip. On a arrête une bande de vingt
voleurs, eest une bonne a-, men heeft eene bende
van twintig dieven aangehouden, dat is eene goede
--

-

vangst. Les douaniers ont fait sur la frontière une

c- de rnarcliandises de contrebande, de kommiezen
hebben op de grenzen eene partij smokkelwaren in
beslag genomen.
Capturé , e, adj. Mar.] Vaisseau a-, prijs
gemaakt schip.
Capturer, v. a. Eene vangst doen, vangen, buit
of prijs maken (vooral van schepen gebézigd), aanhalen, aanhouden. - [Prat.] In hechtenis, in gijzeling nemen.
Capuee, Capuehon, m. Monnikskap, karpuits-, karpoets- of kapoetsmuts f.: Prendre le c-,
monnik worden, in een klooster gaan. - [Bot.]
poor f., achterste gedeelte van deklokbioem en andere dergelijke. - [Anat.] Monnikskapspier (Muscle
trapèze) . - [Mar.] Kap op den schoorsteen of op
het nachthuis.
Capuchonné, C, adj. Met eene monnikskap
of karpoets'muts op 't hoofd: Moine c-. [Bot.]
Met langwerpig afhangende blaadjes, in de gedaante van eene monnikskap.
Capucin, m.Kapucijn, kapucijner-monnik, kapmonnik, franciskaner-monnik m. (zoo genoemd
naar de groote spitse kap, die zij droegen). (fig.
et fam.) Schijnvrome, pilaarbijter m. - [H. n.]
Naam van een' amerikaanschen bruisen aap rn.;
—'can een' schalebijter m.; van eene kegelvormige
whelp t.
(lapuelnade, t. Laffe, smakelooze, zédekundige of godsdienstige rédevoering 1., monniken-ge
fl.; - kapucijner-streek m.
-wael
Capucinage, m. Kapucijnen stand m.
Capucinal, e, adj. Wat tot de kapucnijen
behoort: Paroles c-es.
Capucine, t. Kapucjner-non t. h la .c-, bc.
adv. Op kapucijner wijze : Pricier (t la c-, [Bot.] Moesplant met bloemen, welker spoor de
gedaante eener monnikskap heeft, oostindische
kers f. - [ Tech.] Kleine nop rn. met een' steel bij
tinnegieters. Pipe a Ia a-, tabakspijp t. zonder hieltje.
-- [Arqueb.] Naam der ijzeren of koperen banden
[

-

-

-
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of ringen, die de lade van soldaten-geweren met
den loop verbinden. - [Mar.] Courbe de c-, woebingknief. - Couleur c-, Donker hooggeel of aurOrakleur, als die der bloemen van indische ker.
Capneinière, t (iron.) Kapucijner-klooster n.;
- huis n., waarin de fijnvromen hunne oefeningen
houden.
Capik, m., Z. CAPOC.
Capüe-e, t. [Bot.] Kapoer m., oostindische boom.
Capuuion, in. Vrederegter m., soort van pa-.
litie-commissaris te Rome.
Capybara, m., z. v. a. CkBIAI of CAP1VE1ID.
C aquage, 111. liet kaken van den haring; het inpakken van het buskruid of salpeter.
Caque, t. Tonnetje, vaatje n. C- de liarengs,
haringtonnetje; C- de poudre, buskruidvaatje. Talk- ofongelkuip t. der kaarsepmakers; —fornuis a.
voor 't wassmelten. - (Prov.) Etre rangés, pressës,
serrés comme des haren gs en a-, als haring in eene
ton, d. i., zeer digt op en bij elkander geplaatst
zijn. La c- sent toujours Ie liareng, het tonnetje
riekt altijd naar den haring, het kind van den
moor ziet ook zwart: men toont altijd van welke
afkomst men is, of welke opvoeding men gehad heeft.
Caqué, e, adj. (en port. passé van caquer)
Gekookt en ingezouten: Harengs c-s.
Caque- denier, ni. (lam.) Gierigaard, geldwolf rn. - (Plur. Des caque-deniers.)
('aquepire, m., of Caquepii-ie, t. [Bot.]
Zeker schoon heestergewas n., met tweeslachtige
bloemen (gardinie).
Caquer, v. a. Kaken (z. ENCAQUER).
Caquerole, Caquerolle, t. of Caqueroher, m. Kleine koperen pot m. met eenen steel en
drie pooten, kastrol t.
Caquesangue, t. (pop.), Z. DYSSENTERIE.
Caquet, m. Gekakel n. (der hen, als zij leggen
zal); gesnap, gepraat, gebabbel, gesnater, gekal,
gerel n. Avoir bien du C-, veel praats, snaps hebben. Elle a le c- bien a ffi ld, zij heeft een goed
mondwerk, is niet op haar mondje gevallen. Ook
van pratende vogels gebézigd: La c-du perroquet,
de Ja pie, 't gesnap van den papegaai, van den
ekster. (Prov.) Rabattre of rabaisser le a- a qn.,
iemand den mond snoeren. La c- de l'accouchée,
kraamkamerpraatje n. C- bon bdc, ekster m. (pie);
(fig.) snapziekeen kwaadsprekende vrouw. - ((am.,
vooral in 't meervoud) Achterklap m., kwaadsprekerj t.: S'exposer aux c-s , zich aan de praatjes
bloot stellen.
Caquetage, m. Het kakelen, snappen, klappeijen, achterklappen.
Caquète, t. Karperbak m., waarin de viechvrouwen de karpers leggen.
('aqueter, v. n. Kakelen (van hennen, als zij
zullen leggen): - babbelen, snappen, snateren, kwet
teren, rellen.
Caquèterie, t., z. v. a. CAQUETAGE. —Caquèteries, t. p1., z. v. a. CAQUETS.

Caqiietenr, m., -euse, t. Babbelaar, kake

ster t.

m., -ster t., snapper m., snap--bar,mel

Caquetoire , 1. Laag stoeltje n. met hooge

rugleuning, praatstoel m.; klapbankje n. - Dwarshout of balkje n. in den ploegstaart, waarop de
ploeger soms gaat zitten.
Caquette, t., Z. CAQUETE.
Caqueiir, m. Haringkaker, haringpakker m.;
inpakker m. van 't buskruid en salpeter t.
Caqueux, m. Kaakmesje n. (voor het haringkaken.)
Caquillier,Caqnille,m. [Bot.] ,z. ROQUETTE.
Car, conj. Want. - (Loc. (am.) Mettre des sî
et des car dans une affaire, allerlei zwarigheden
maken.
Cara, M. [Bot.] Afrikaansche winde f.
Caraba , m. [Bot.] .dcaou-notenolie t. van
Guiana.

Carabas, m. Ouderwetsche kiereboe m. ook MARQU I S.
Carabe of Carabé, m. [H. a.] Aardtor of
loopkever m. C- pétard, bombardeer-kever, z. BOMBA R B I ER.
('arabé , m. Barnsteen, gele amber in.; Z. ook
Z.

CABABE.
CaraL,in, m. Vroegere naam der met sane

karabijn gewapende fransche ruiters. - Weleer:
-jongen, handlanger ni., nu minachten- chirurgijns
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derwzjs:..student m. in de medicijnen. ---(fig. et dende, kenmerkende eener zaak, inz. de hearse/sends
(am.) Een dur fhiet in 't spelen, hij, die voor een neiging of gezindheid f., doorgaande toestand in.
oogenblik aan een spel deelneemt en dan uitscheidt; van 't begeervermogen, gemoedsgesteldheid, gezind-- ook: wie een paar woorden in 't gesprek, in heid, denkwijze f., gemoed, hart, karakter n.; Ce
den twist werpt en zich dan verwijdert : I1 a tiré poè.me a _ le c- de lode , dat dichtstuk heeft het
son coi p en c-, hij heeft een' scherpen zet gegéven kenmerkende der ode, is in den oden-stijl. L'affaire
(ook een duit in 't zakje gelegd) en is toen Iienea- a pril un e- grave, de zaak heeft een ernstig aan
een bedenkelijk karakter gekregen. Le c- des-zien,
gegaan. — [ Tech.] Stukje leder n., (lat de vingers
Francais est la iégèreté, la gaieté et la sociabivan een' handschoen vereenigt.
Carabinatle, f. Losbranding f., salvo n. van lité, het karakter der Franschen is ligtzinnigheid,
karabijnen: kap, abijnschot a.— Scherpe zet, steek m. vrolijkheid en gezelligheid. I1 est dun c- doux, humain, b:ienfaisant, hij heeft een zachtzinnig, mensch.(in dien zin min gebruikelijk) .
lievend, weldadig karakter (gemoedsbestaan, geCarabine, f. Karabijn f., ruitergeweer n.
Carabiné, e, adj. (en part. passé van carabi- moedsaard). C'est an homme sans c-, 't is een
eer) Getrokken, inwendig gegroefd (van geweerloo- mensch zonder karakter, zonder vaste beginselen.
pen): Canon de fusil c-, getrolzken geweerloop m. I1 a an certain c- d'autorïtíé, hi heeft Bene zékere
waardigheid in zijn voorkomen. Homère a excellé
-- [Mar.] Brise c-e, stijve koelte f.
Carabiner, V. n. [Tech.] Trekken, een' ge- dans les c-s, Homerus is voortreffelijk in zijne kaweerloop inwendig van groeven voorzien. — ( fam.) rakter-schilderingen. — Uitdrukking f., sprekend
Ter loops in 't spel iets wagen, in 't gesprek een gelaat, karakter n.: Ii n'yT a point de c- dans sa
physionomie , zijn gelaat is zonder uitdrukking,
woordje meédoen.
Carabineur, m. [Tech.] Looptrekker m. — karakterloos. — Titel, ambtsnaam m., waardig
hoedanigheid f., karakter n. C- de prêtre,-heid,
[Jeu] Wie in 't omberspel slechts ééne kaart neemt.
Carabinier, m. [Mil.] Karabinier m., eig. de d'évêque, priester-, bisschopswaardigheid f. Etre
met eene karabijn gewapende ruiter, maar later revêtu du c- d'ambassadeur, met de a fgezantswaarwerd die naam ook aan voetvolk gegeven. Thans digheid bekleed zijn. C'est an c- qu'il faut respeczegt bij de franse/sv infanterie het woord e- zooveel ter, die titel, die hoedanigheid moet men eerbiedials grenadier, met dien verstande, dat de keurben gen. Ii a déployé son c-, hij heeft zijne waardig
bij de zware infanterie Compagnies de green--den
zijne zending kenbaar gemaakt; (fig.) hij heeft-heid,
hers en bij de ligte Compagnies de c-s heeten. zijn ambt met nadruk en waardigheid uitgeoefend.
Carabiques, m. pl. [B.. n.] Geslacht n. van Il na point de c-, hij heeft geen' lastbrief, geene
volmagt. Tèie de c-, hoofd vol uitdrukking. Air
aard- of looplevers.
Caracal, m. [H. n.] Karakal, steppenlynx m., de c-, sprekend gelaat. Danse de c-, karakterdans m.
roofdier van het kattengeslacht.
Caraet7srisé, e, arlj. (en part. passé van caCaracalle , m. Oud gallisch en romeinsch ractériser) Gekenmerkt, gekenschetst: P11ysionomie
kleedingstuk n., haakmantel m. — [Bot.] Volks bien c-e.
soort van snijboon f. (haricot).
-namer
Caraetériser, V. a. Den aard, de hoedanigCaracara, m. [.11. n.] Braziliaanschevalkm.; heid, het onderscheidend kenmerk beschrijven, teekenen, toonen, schetsen, kenschetsen, k a r a k t e r i
-- ook wel z. V. a. AGAMI.
Carach, Carache, Caragof Carack,m.,
ook: betitelen. - SE CARACTËRISER, v. pr.-sern;
Zijne hoedanigheid aan den dag leggen, toongin wat
z. CARATCH.
Carachupe, m. [H. n.] Peruviaansche aap m. men is.
Caraco, m. Voormalig vrouwenkleed in Oen
Caractérisnne, m. [Bot.] Gelijkheid, eenvorarm van spencer. — [H. n.] Grijze siberische rat f. miglzeid der planten en van hare deelen; gelijkvorCaracoi, m.. [Arch.] Escalier en c- (en hélice migheid f der planten, met sommige deelen van het
en spirale) wenteltrap m. — [Bot.] Amerikaan- menscheljk ligchaam.
Caractéristique, adj. Eigenaardig, kenmere snijboon f. met gedraaide bloemen.
Caracole, f. [Mar.] Snelle zwenking f., het kend, onderscheidend, k an a k te r i s ti e k, wat den
omdraaijen van een paard in heele of halve krin- bijzonderen aard, deeigenschap aanduidt,— [Gram.]
gen. -- [Mil.] Eskadrons-zwenking regts en links. Leiare c-, kenletter, grondletter, wortelletter f. —
Caracoler, V. n. [Mar.] Het paard in vollen Ook als subst. f. [Math.] Teeken, merk n.; La
ren vlugge wendingen doen maken, c or a c o l é r en. e- d' u n logarithme, het cijfer der eenheden, de ex— Ook van personen gezegd: Il caracolait autoar ponent van een' logarithmus. La lettre d est la Ide la voiture oh étaient les dames, hij huppelde des différentielles, de letter .d is het merkteeken,
de karakteristiek der differentiaal-grootheden.
rondom het rijtuig, waarin de dames zaten.
Caracoli, m. [Méiaall.] Metaalmengsel n. der
Carafe, f. Flesch van wit glas of kristal, tafel f esch, kristal flesch, ka r a f f. — De inhoud eerier
amerikaanse/sv wilden, halfgoud n.
Caracolle, f. [Bot.], z. CARACOL. -- [H. n.] karaf, eenti karafvol. J'ai bu hier deux c-s de li monade.
Kronkelslak f.
Carafon, m. (verklw. van carafe) Kleine ka
Caracon, m. Kleine kayak f. (z. CARAQUE).
Caracore, m. [liar.] Karakora, soort van
Houten koelvat n., waarin-raf.,likeuschjn—
men
de karaffen zet.
Indië;
roeivaartuig
in
n.
in
de
turksche
f.
galei
Caragach, m. (pr. -gak) Smirnaasch katoen n.
wateren, karakor m.
Caragan of Caragogne, m. Erwtenboomm;
Caracosmos , m. Zuur geworden paarde - [H. n.] , z. V. a. CAaACAL.
Melk f. (geliefde spijs der tartaarsche grooten).
Caragne of Careigne, f. [Bot.] CaramsaCaracotiler, v. n. Korren (van doffers spregom f., welriekende hars of gom uit Nieuw-Spanje.
kende).
Carague of Caraque, m. [:E3. n.] BraziliCaractere, m. Merk, teeken, kenteeken, kenmerk n., eigenschap, hoedanigheid f., trek m., aansch buideldier n., soort van vos m., die zijne
letter, schrijfletter, drukletter f., ieder bepaald jongen draagt in eenen zak onder aan den buik.
Caraïbes, m. pl. Caraïben of liever Cariben,
teeken, dat men in de cij ferkuwt, sterrekunde, algebra, scheikunde, muzsjk, snelschrijfkunst, in 't z. CANNIBALES. Mer des C-, Caribische zee. — Als
geheimschrift, enz. gebruikt: Je reconnais les ta adj. Iles c-, Caribische eilanden.
Caraïsnie, m. Caraïsmus n.; leer der Cara'ieten.
eet artiste a ce c-, ik herken de schilde--bleauxd
Caraïtes, as. pl. Caraïeten, Carceers, m. pl.,
rijen van dien kunstenaar aan dit teeken, aan dien
trek. Le c- générique, spéciflque dune plante, het eene secte onder de Joden, die zich stipt aan den
van
eeneplant.
Qeslachts-, het soort-kenmerk
Nous ne tekst en de letter der schriften houdt en de overpumes déchiffrer les e- de cette inscription, wij kon- léveringen, den talmud enz. verwerpt, portugéden de letters van dat opschrift niet ontcijferen. Ce sche Joden.
Caramassou, m. [H. n.] Zeeschorpioen m.,
livre est impri.iné en beau c-, dat boek is:met eene
fraaije letter gedrukt. C -s algébriques, astronomi- soort van knorhaan.
stelkunstige
of
teeCarambolage
algebraische
, m. [Bill.] Het treffen van
aques, musicaux,
kens, sterreteekens, muzijkteekens. — Le c- du bap- meer dan één' bal met den gespeelden bal, ca r amtème est indélébile, het door den doop opgedrukte bo1age.
Caransbole, f. [Bill.] 'De roode bal m.; — het
merkteeken is onuitwischbaar. — Ce soldat porie
un c-, it se eruit invulnerable, die soldaat draagt spel met één' rooden en twee witte ballen, vara meen' talisman of tooverteeken bij zich, hij waant b o l e. -- [Bot.] Vrucht van den bilimbi (z. aid.) .
zich onkwetsbaar. — Het eigenaardige, onderschesCaraniboler, v. a. [Bill.] Meer dan éénen
:
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bat in e'e'nen stoot met den qespeelden bal raken,
ca r am b olér en. - ( fig.) Twee vliegen in ëdnen
ktap slaan.
Cararnboleiir, rn. Caramboleerder in.,
hij die op carambolagespeelt, die veel carainboleert.
Carambolier, m. [Bot.] , z. v. a. rnivi.
Caramboline, f. [Bill.] De gele bat m.; het spel met 5 ballen (doorgaans bij verkorting caroline gelleeten).
Caramel, m. Half gebrancle en geharde suiker, bruine suikerisandij, gerstensuiker f.; k a r amdl in.
Caraniélisation. Bewerking, die de suiker
tot karamél maakt, le a r a m e lis a ti e f.
Cararnéliser, v. a. Suiker bruin of tot karamdl branden, karameliséren. - SE CARAMEL!
SEll, V. pr. In karamél veranderen, tot karamél
overgaan.
Carainoussat, 41 ÜFaIHOUSSa1 of Caramoussail, m. [Mar.] Turksch koopvaardijschip n.,
met een' zeer isoogen aclitersteven.
Caranates, 1. pt. [Pêch.] Kleine garnalen 1.
p1., die tot aas dienen.
(laranere, m. [H. Ii.], Z. V. a. CARACARA.
Carangue, f. [Mar.] , z. V. a. CALANGUE. CARANGIJE of CARANQUE, f. [H. n.] De westindisdhe makreel m. (ook jurel ge/weten).
Caranguer, v. a. [Mar.] , Z. BOURLINGUER.
Caranx, in. [H. a.] Bastaarcl -makreel in. Caranxomore, in. Mcikreel, die veel naar den
vangen geljkt.
Carapace, f. [H. n.] Rugqescliild n. van vele
(1/eren , inz. van de sc/tildpadsoorten, scltildpadschaal f.
Carapas of Carapat , in. [Bot.], z. v. a.
RICIN. - Olie, uit het zaad van den Christuspaim
-

1

[palma-christi].

Carape of Carapo,m. [B. n.] Langstaartm.,
surinaamsc/ie aal in.
Caraphyllolde , adj. [H. n.] Steen in. met
figuren.
Carapo, m., z. CARAPE.
Carapopéba, in. [H. ii.] Zeer venijnige liage
t. in Brazilie.
-dis
Caraque, 1. [Mar.] Karak, kraak f., grootste
soort der weleer gebruikelijke 5e/iepen, inz. bij de
Portugézen en Spanjaarden, zoo ten oorlog als ter
koopvaard(j: - z. ook CARAGUE. - CARAQUE, M.
[Bot.] Beste kakao in. von Caracas.
Caraqnon, in. (ver/clw. van caraque) [Mar.]
Kleine karak of kraak 1. (z. CARAQUE).
Carassin, Corassin , Carreaui of Hamburge, in. [H. n.] Steenkarper, hamburger in., met
hoog, bijna ruitvormig lijf, in Noord-Duitsdhland,
den Rijn en Donau.
Carat, in. Karaat n., klein gewigt om goud
en edelgesleenten te wegen, van twaalf grein voor
het goud, van vier grein voor de gesteenten. Elk
der deelen zuiver goud, bevat in de 21 gelijke deden,
waarin men iedere hoeveelheid gouds veronderstelt
verdeeld te zijn: De lor it B c-s, goudvanR2 karaten. - (Prov.) Cost un sot P vingt-quatre carats,
't is een zat in den hoogsten graad, een gek in
folio. - CARATS, in. p1. Kleine edelgesteenten n.
pt., die men tij het gewigt verkoopt.
Caratch, Carach, Caractie, Carag of
Carack, in. Soort van lioofdgeld n., dat Christenen en Joden tot dus verre in Turkije aan den
Grooten lIver moesten opbrengen.
Carate, tin. [Bot.] Kcnnfer f. uit eene cimerik.
plant.. [ Mid.] Huidziekle 1. der warme lande!! in
Amerika, vooral langs de rivieren. - Caraté, e,
adj. Door die huidziekte aangetast.
Carature, f. Goudmengset in. voor essayeerof toetsnaaiden.
Caravane, f. Karavaan f., groot gezelschap n.
reizende kooplieden, pelgrimstrein in., reisgezelschap
in 't Oosten. - (fig. et fani.) Marcher en c- , in gezel
schap gaan of reizen. Faire une c- pour aller diner
quelque part, een partijtje maken ons ergens te
gaan eten. Faire sesc-s, een lustig, los leven leiden.
- [Mar.] Kustvaart f. op de havens van de Levant.
- [H. mod.] Faire ses c-s, tegen de Turken kruisen (van de ridders van Malta gebézigd); ook gezegd van een fransdh vaartuig, dat voor den tijd
van twee jaren in dienst der 'Jurken in de Levant
ging handel drijven. - ( farn.) Talrjkgezelschap ii.
Caravaneur, in. [Corn.] Schip n., uit Mar-
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seille naar verschillende Levanlsche havens bestemd. - Gezagvoerder in. op datschip.
Caravanier, in Drijver in. van de lastbeesten van eene karavaan, kameeldrjver in.
('aravanserail, Caravanserai of Caravaiisera, in. Herberg 1. in het Oosten voor
eene karavaan, karavaanverbljf n., k a rtt v a ns era t.
Caravaiiseraskier, rn. Opzigter in. eener
karavaanherberg of /caravanserai.
Caravelle of Crevefle, t. [Mar.] Karveelt.,
enelzeilend vaartuig in Spanje en Portugal;—z.v.a.
fregat n. in Turkije; - een klein tot de haringvangst dienend vaartuig in Frankrijk. - [ Tech.]
Kârviel of karviélnagel in., zekere spijker (ook carvelle geheeten).
Carbatine, t. [Tech.] Verse/ic huid 1. van
een beest.
Carbazotate, m. [Cliim.] Stik-en-koolstofzuur zout n.
Carbazotique, adj. [Chin.] : Acide a-, stileen koolstofzuur.
Carbet, in. Groote hut t. der Cariben.
Carbo, rn. [H. n.] Geslachtsnaam van de zeeraaf (cornoran).
tarbohydrique, adj. [Chum.]: Acide C-, koolwaterstofzuur n.
Carbonade , t. [Cuis.] Aan dunne schijven
gesneden en op kolen geroost vleesdh, k a r b n a de t.
Carbonage, in. [Féocl.] Het kolenbranden;
regt n. daartoe.
Carbonal, Carbonat, in. [Econ.] Brand in.
in de tarwe.
Carbonarisme, in. Gevoelens a. p1. en grondstellingen t. p1. der c a r b o nan: hun genootschap,
carbonarismus n.
Carbonaro,in.(ital.) (eig. kolenbrander.) Lid n.
van een uitgebreid geheimpolitiek genootschap, inz.
in 't koningrjk Napels, waar het na den val van
Napoleon I. en Murat ontstond, ten doel hebbende
alle italiaansdhe staten in één bondgenootschap als
vrijstaat te vereeni,qen. - Vurig vrjheidsgezinde
of demo/craat in. (Plur. Des carhonari).
Carbonate, in. [Chim] . Koolzuurof koolstofzuur zout n. C- de chaux, de cuivre, de potasse,
etc. , koolzure kalk. koolzuur koper, kbolzure potasdh, enz.
Carbonaté, e, adj. (en part. passé van carhonater) Perkoolzuurd, in koolzuur overgegaan.
Carbonater, v. a. [Chum.] In koolzuur veranderen, verkoolzuren. - SE CARBONATER, V. pr.
Tot koolzuur overgaan, zich met het koolzuur vermengen.
1

'

Carbonele, in. [Minér.] , Z. ESCARBONCLE. C- rouge, roode karbonkel, een robijn van zeer

sdhoone donkerroode, sterk schitterende kleur. [MéU.] Kwaadaardige, ontstokene zweer 1., negenoog n.; z. ook CHARBON.—[H. n.] Karbonkel m., eene
soort van kolibri.
Carbone, rn. [Chin.] Koolstof f., nu eens zuiver, gelijk in den diamant, dan weder met andere
stoffen, gelijk in de houtskool, de dierlijke kool, de
glans/cool, het potlood, vereenigd.
Carbone, e, adj. [Chi n .] Koolstof bevattend:
Hydrogène c-, koolwaterstof. (Men zegt liever

carburé.)
Carboneux, tuse , adj. [Chum.]: Acide c-,

/coolstoffig zuur n., watervrij' zuringzuur n.
Carbonides, in. p1. [Minér.] Uit koolstof be-

slaande of met koolstof vermengde ligdhamen n. p1.
Carboiiifère, adj. [H. II.] Koolstofhouclend,
koolstofvoprtbrengend.
Carbonique, adj. [Chum.]: Acide c-, koolzuur, koolstofzuur n.
Carbonisation, f. [Chum.] Verkoling, carbonisatie t., verandering of overgang in kool;
het verkolen.
Carbonisé , e, adj. (en part. passé van carhoniser) Verkoold, ge c a rb a n is e erd: Matière c-e.
Carboniser, v. a. [Chim.] Verkolen, tot kool
brengen. carboniséren.
Carbonnade, t., Z. CARBONAIJE.
Çarbonnieux , in. [Corn.] Soort van witte
bordeaux-wijn in.
Carboiiille, 1. [Agric.] ,

z. V. a. CABlE.

Carbonillon, in . [Anc. fin.] Voor'maligregtn
op de Normandische zoutpannén.
Carbure, t. [Chirn.] Kool- of koolstofverbin42
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ding f., verbinding der koolstof met een metaal :
C- de fer, koolsto f houd end- ijzer, potlood, graphiet.
Carburé, e, adj. [Claim.] Koolstofhoudend.
Carcadel, Carcadet of Carcaillot, m.
[Ii. n.] 1olksnaam van den kwartel (caille).
Carcagnoles, f. pl. Glazen miertjes n. pl.
Carcailler, V. n. [Chas.] Slaan (van kwartels).

Carcaise , Cargquaise of Cargnnèse, f.
[Tect .] Calcineer-oven in. der lieg1glasmah - ers.
Careajou, Ca.reajou of Qnineajou of
GIontou, m. [II. n.] Amerikaansche veelvraat,
1n ssi.ng m. van Labrador. — CARCAJOUX, M. pl.

[Cony..] .Bunsinzg-, dassenvellen n. pl.
Carcao, m. Halsijzer n., ijzeren beugel m.,
waai mede een misdadiger aan den schandpaal wordt
Gezet; kaak f., schandpaal, pranger m. — Condarnner au c-, tot de straf der kaak veroordeelen. —
Attaclier an c-, aan de kaak stellen. — Weleer
ook: vrouwen-halsketen n. met diamanten, karkant in.
Carcapuuli, m. [Bot.] Soort van oranjeboom m.
op de kust van Malabar.
Careas, u3. pl. [Tech.] Slakken f. pl., naam
der niet gesmolten stoffen na eene eerste aftapping
in den reverbereer-oven.
Carcasse, f. Geraamte, rif, karkas n., de
ontvleeschde, maar nog zamenhangende beenderen
van een dierlijk ligchaam. — ( fig.) I1 na que la c-,
hij is zoo roger als een geraamte, hij heeft niets
dan vel en been. — C- de poulet, romp van een
hoentje (zonder vlcu, els en boutjes). — [Mar.]
Romp m., scheepsromp in zijne houten, zonder boosden; inz. hel door sch it;breuk of door afbraak tot
den staat van romp gebragte schip. — [Arch.]
Romp von een gebouw, het enkele timmerwerk n. —
[Tech.] Met zijde cmwonden ijzer- of koperdraad n.,
karkas f. — [Mil.] Langwerpige bom f. vol hand.granaten , brandkocelm — [Péch.] Overdekte
korf ira. voor rroote visschee. — [II. n.] Zvaam vc€n
onderscheiden vischsoorten in de zee van ztmboinct.
Careassiere, f. [Mar.] Kanonneerboot f.
Care-Joeuf, m. [Bot.] , z. V. a. ARUETE-BOEUF.
('arcere- diEro, ni. (ital.) Stelsel n. vanstrenc:e
cpsluitina in de costenriksche kerkers van Italië.
(archaiias, m. [H. n.] Baai, reuzen- of
menschenl aal m., jonasvisch m. (recluin).
Carchédoine, f. [Min.] Soort van agaat m.
Carclbésienn, M. Verband om de ortwrichtsngen te herstellen.
Carehota ier, m. [Poet.] Polksnaam van de
artisjok (artichaut).
Careiii, ni. [I1. n.] Soort van strandt vab f.
(ook tra li e enrage geheeten) .
Careiiaol le, adj. [I1. n.] Krab-, kreeftvormira
Carciuoiogie , f. [Dicfact.] Kreeftenleer f.,
natuurbeschrijving f. der kreeftaardige dieren _Ca.i cinologignne, adj. Wat die leer, die besclarzjving betreft.
Carcioolcgine. Ca,reinnologiste, m. Becefenaar, kenner m. der krrreefiseorten.
Careinoniateux, ease, adj. [Méd.] Kanker
-achtig.
Carcinonie, m. [Méd.] Kreeftgezwel n., kanher in.
Careinopode, m. [B. n.] Versteende kreeft -

schaar f.
C artlage,m. [Tech.] Het kaarden (der wol enz).
Cardal use, f. [H. n.] Volksnaam van den
distelvink (cliardonneret).
Cardaiaiiiie, f. of Cresson des pres [Bot.]

Waterkers, weidekers f.

Cardaaiome, m. [Bot.] Kardamom n., paw
rad ijskorrels f. pl., het zaad van een aan de gem-

ter verwant gewas.
C ardasse of I aquette, f. [Bot.] , z. v. a.
SOPAL. — [Tech.] Kaarde ot' kam f. voor vlokzijde; — zijdeafval m., vlokzijde f. (strasse).
Ca.rde, f. [Tech.] Kaarde f. C- cylindrique,
wolf m., een met spitsen bezette rol of cilinder in
eene met ijzeren punten voorziene kist. — [Hora.]
De eetbare steel nm - van de preijen, artisjokken, enz.
C ardé, e, adj. (en part. passé van carder) Gekaard: Laine_ c-e.
Cardée, f. [Tech.] Wat te gelijk met de beide
kaarden bewerkt wordt, kaardsel D.
Carrie-poiree, f. [Bot.] Verscheidenheid van
de gewone biet f.
Cartier, V. a. [Tech.] Kaarden.

CARIJINA LISTE.
Carddère, f. [Bot.] Distel f. C- a foulon, weversdistel, kaarddistel. — CAIIDERES, f. pl. Sten
m. pl. van den distelstruik, kaarddistels f. pl.,-gels
baardbollen m. pl.

Carderie, f. [Tech.] Kaarderij f., plaats waar
gekaard wordt; — kaardennsakerij f.
Cardeur, in., -ease, f. Kaarder m., haardster f.
t'ardia, ni. [Anat.] Bovenste maagopening f.
?

maatmond aai.

C' ardiaé, e [H. n.] Hartvornsig.
Cardiagraphe, in. [Anat.] Hartbeschrijver m.
— Cardiagraphie, f.Iïartbeschrijving f. —Caa@diagraphiqiie, adj. Hart beschrijvend.
Cardiaire, adj. [Anat.] Tot het hart behoo
in het hart aanwezig. Ver c-, liartworm m.-rend;
Cardialgie, f. [Méd.] Maagkramp, maagpin,
drukking f. op de maag. (Men zegt tegenwoordig
liever gastralgie.) — Cardiaigigtie, adj. Tot de
maagpijn behoorende.
Cardiaiogie, f. [Anat.] Verhandeling over
het hart, leer f. van het hart. — Cardiaio ;i. que, adj. Tot die verhandeling, die leer behoorende.
Cardiaiiastroptie, f. [Mid.] Tegennatuur
plaatsing van het hart.
-lijke
Cards~ e, ach. [Méd.] Hartsterkend (cordial). — [Mint.] [Vat het hart of den bovensten.
maaimond betreft: Glandes c-, hartklieren. Artères
c-s (of coronaires) du coeur, krans- of kroonslatNerts c-s, hartzenuwen. Plexus-adernvht.
c-, hartvlecht. — CAUnIAQUE, M. [Bot.], z. AGRI-

*
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Cardiatoni e, f. [Anat.] Ontleding f. van het
hart. — Car iato igiue, adj. Wat tot de hartontleding betrekking heeft.
Cardie, f. [Anat.] Krop m. van de maag.
C,-areiier, ni., -iere, f. [Tech.] Kaardenmaker ui.. -maakster f.
Cai dieinrysnie, in. [Méd.] Ziekelijke versvijding van het hart; stoornis f. in den omloop des
bloeds en de ademhaling.
S Cardiheicose, f. [Méd.] Hartgezwel n.
Cardinal, m. Kardinaal, hoofdpriester m., titel van de voornaamste geestelijken na den paus
in de hat/i. kerk, een der geestelijke vorsten, die
stem in 't conclave hebben bij de verkiezing van een'
paus en uit wier midden de nieuwe paus wordt
gekozen. — [H. n.] _Kardinaal ni., naam van ver
vogels: een noordamer. vink u1. met-scheidno
roode kuif en roodera snavel; — een kleine roodgevederde amerikaansche papegaai m.; — ook: een
zilverkleurige vlinder m. ; — eene kegelvormige
schelp f. Cardinal purpré, z. lEe u'ARGENT. —
[Tecla.] Kleine ijzeren lakenkaarde f. — (Plus.
Bes cardinaux.)
Cardinal, e, adj. voornaamst, gewigtigst, wat
1, et eerst in zijne soort is. — [Astr.] Points cardinaux du cie], hoofdpunten des hemels ('oord, Oost,
Zuid en West) . Points cardinaux du zodiaque,
hoofdpunten des dierenriems (de teekens, in welke de
zon gerekend wordt bij 't begin van elk jaargetijde
te treden (Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok).
—Vents cardinaux, hoofdwinden (noorde -, ooste-,
zuide- en westewind). —[Théol.] Vertus cardinales,
hoofd- of kardinale deu(„-den (voorzigtigheid, regtvaardigheid , standvastigheid en matigheid). —
[Arith.] Nombres cardinaux, hoofd- of grondgetallen; -r-- [Grano.] 1toofdteiwoorden. — [II. n.] Dents
cardinales, hoofdlanden, voornaamste tanden van
het scharnier der tweeschalire schelpen.
Cardinalat, m. Kardinaalschap n., waardigheid van kardinaal.
Cardinale, f. [Bot.] Kardinaalsbloem f., een
prachtig, vele jaren durend gewas met eene donker vuurroode bloem. — [H. n.] Kardinaalslak f.
-t- Cardinaliee, adj. [H. eccl.] : Poste c -, een
tot de kardinaalswaardigheid voerend ambt n.
Card hi aiisé, e, adj. (en part. passé van cardinaliser) Tot kardinaal gemaakt (in dien zin niet
in gebruik) . — [Peint.] Rood gemaakt, rood geverwd: Draperie c-e.
Cardinaiiser, V. a. Tot kardinaal maken (in
dien zin niet in gebruik). — [Peint.] Rood maken,.
rood verwen.
Cardinaiisme, m. Gevoelen n. der kardinalisten (z. 'tvolg. woord). — Weleer z. v. a. c ARDIIVALAT.
Cardluallste, m. Kardinalist m., aanhanger

-

CAR:DINE
van de kardinaals Richelieu en Mazarin, onder
Lodewijk XIII. en Lodewijk XIV. — Ook als adj.
Titre c-, kardinaalstitel.
Cardiiie, f., z. V. a, CA LIMANDE.

f ardioeèle, f. [Méd. j Hartbreuk f.. doorzak
king van 't hart door 't middenrif in de buikholte
Cardiogioe , m. [Méd.] Maag pijn , maag
-krampf.
Cardiolites, f. pl. [H. n.] , z. v. a. IUCAR,

DITES.

Cardiopalhnie, f. [Méd.] Hartklopping f.
Cardiorliexie, f. [Méd.] Scheuring I. van

het hart.
C ardiosperme, m. [Bot.] Wondererwt, blaas erwt f., hartezaad n., eeoc oostindische plant, di
eene zwarte en witte, met een hart geteekende erwt
draagt (ook corinde en pois de nmerveille geheeten) .

Cardiotrote, adj. [Iléd.] Jan't hart gewond.
Cardipéricardite, f. [Méd.] Ontsteking f.
van het hart en het hartzakje.
Cardite, f. Kardiet in., harteschelp, tweeschglige hccrtvorrnige schelp f. - CARDITE Of CARDITIE,
f. [1Vléd.] Hartontsteking f. — Carditique, ádj.
[Méd.] Wat het hart betreft: Fièvre c-, hartko orts .f.

Cardon , m. [11.ort.] zirtisjokvormige tuin-

vrucht f., een spaansch gewas.
Cardonnette, f., z. v. a. CHARDONNRTTE.

Cardonzile, f. [Coin.] Zekere wollen stof f.
Carébarie, f. [Mèd.] Gevoel n. van zwaarte
in 't hoofd, drukkende hoofdpijn f. C- frontale,
voorhoofdspijn; C- occiputale, achterhoofdspijn.
Careiche, f. [foot.] , z. CARET.

Carelet,m. [H. it.], z. CARRELET.
C arinie, in. [Cath.] Vasten f., vastentod van

CAR;IATIDE.
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schuitvormig blad n. —[H. n.] Ecaille, Valve c-e
schuitvormige schaal, schele ,f. -- Ook uls subsi
[H. n.] Le c-, een visch van 't geslacht der wentelaars. Le c- of La J . eene slang met ki,elvorini.gen rug.
Carener, v. a. [Mar.] Kielen, kielhalen (een
schip). C- un vaisseau a sec, een schip in het

drooge dok brengen.

Caressant, e, adj. Liefkozend, vleijend, streelend. Enfant c-, vleijend, fleemend kind; Chien c-,
liefkozende hond; Soms c-s, streelende zorgen of
oplettendheden.
Caresse, f. Liefkozing, streelinq, liefderijke,
vriendelijke bejériening; minnekozerij f. Faire c(des c-s) a qn., iemand liefkozen, streelen, vleijen.
(fig.) I1 ne faut pas se fier aux c-s de la fortune,
men moet de gunsten der fortuin niet vertrouwen.
Caresser, v. a. Streden (met de hand), strooen, liefkozen, aaijen: C- un enfant, een kind aaijen, streelen. C- une femme, eene vrouw streelen,
liefkozen (soms z. v. a. Jouir d'une femme). Tout
en parlant, ii caressa ses moustaches, al pratende
streek hij zich langs de knevels. — Vleien, 12eernen,
flikflooijen, zeer vriendelijk bejégenen of toespreken:
II salt c-

les Bens pour en obtenir ce qu'il désire,

hij weet de menschen te vleijen (hun danig om den
monrt te smeren), om van hen te verkrijgen wat hii
verlangt. C- l'orgueil de qn., iemands hoogmoed
vleijen, voedsel geven. I1 caresse une chimère, hij
streelt een schaduwbeeld, verheugt zich met eene
doode mees. Le prince les a Men c-s, de vorst
heeft hen zeer vriendelijk ontvan^ en. Le zéplhyr
„

caresse Ies fleurs, de zephyr streelt (een liefelijk

windje strijkt langs) de bloemen. — [Deint.] C- le
nu, het naakte laten doorschijnen..— (fig. et pop.)
la bouteille, met kleine teugen en regt smake-

40 dagen, die -met aschdag begint en met paaschzondag eindigt. La veille de C-, vastenavond m. jk drinken.
Caret, n1. [H. n.] .Karetschildpad f. (van wel
Faire C-, Observer le C-, vasten, de vasten hou
schaal men kamnwn, doozen enz. maakt). —-ker
Bompre Ie C-, de vasten breken, verboden-den.
spijs eten. Provisions, of Viandes de C-, vastenspij- [Mar.] of Fib de caret, steekgaren, kabelgaren n.;
zen. Le C- est bas, faut, de vasten begint vroeg — garen van oud touw. Mettre les voiles a fels
(in de eerste helft van Februarij), laat (in Maart). de caret, de zeilen o; stootgaren zetten. — [Bot.]
— (fig. et fain.) 11 met Ie C dien leiut, had wil de .Soort van rietgras n. (ook careiclie ge/weten). —
maan in de hand hebben: hij verlangt, hij belooft j [Tech.] Soort van haspel in. der garenspinners.
iets, dat nog in langen tijd niet gebeuren zal. (Loc.
Carette, f. [TeclL] Beam n. van den zijdeprow. el fam.) Précher sept, ans pour un C-, honderd weefstoel.
raad geven, dikwijls en vergeefs de--maldenzf
Cargador, Carg ssdor, ni. Kargadoor,
zelfde zaak herhalen. Il a prèché sept ans pour un scheepsmakelaar, scheepsbevrachter in.
C- en eel endroit, hijg heeft daar lang gewoond, is
wel bekend in die strelien. 11 arrive comme marde en

C-, hij komt juist van pas (als visch in de vasten).
Ii ne se fera non plus attendee que mars en C-,
hij zal zich zoo min laten wachten als de kwak
kermis: hij zal gewis op zijn' tijd ke--zalveropd
men. Il a jedné Ie C-, hij ziet er bleek en mager

uit. Face de C-, mager, bleek gelaat. Un amoureux
de C-, een laauwe minnaar, een drooge vrijer. —

Verzameling f. van vasten 1predikatien: Le C- de
Bourdaloue, de Massillon.
Carne-prennant, in (fain.) De drie laatste

Cai°gaaisoin, f. [Mar.] Lading, scheepslading,

vracht I. Le navire a per i, mais on a sauve l'équipage et la c-, het schip is vergaan, maar de bernannin,g en de lading zin gered. — Factuur of lijst f.
der geladen waren. — HHet laden zelf, eis de tijd
der lading.
Carganion, m.Kargamcn m., zekere oostindi-sche spécerij.
Cargilie, f. [Bot.] Lotusboom; dadelpalm ni.
Cargue, f. [hear.] Geitouw n., gording f., ra band in. C-s boulines, dempgordingen. C-s fonds,

bnuikgordingen. C- de hune, marszeilsval, inarszeilsdagen van den vleesch- of slennptijd (v©ár de vas- reep m. C-s points, geitouwen van een razeil.
ten), de drie slempdagen, inz. de laatste dag. — C- a, vue, hanepoot van de fok. Fausses c-s,
Geanaskerd en verkleed persoon, vastenavondgek RI.; nokgordingen. C-s sous Ie vent, nok- of bscikgorook: iemand, die zich op Bene belagchelijke wijs dingen aan de lijzijde van yen zeil. C-s du vent,
kleedt en opschikt: Ce sont des carmine-prenant, 't geitouwen aan de loefzijde van- een zeil. -- Het
zijn vastenavond gekken.—(Loc. fain.) Tout est de c-, gejen, opgeijen. — Kaap f., klein platboomd vaaralles is op vastenavond veroorloofd, met vastenavond tui,g n.
Cargiie, e, adj. (en part passé van carguer)
kan er alles door. I1 faut faire c- aver sa femme,
et piques avec son curé, vastenavond moet men Gegeid: Voile c-e.
met zone vrouw, en paschen met zijn' p astoor houden.
Carglaer, v. a. G1ijen en gorden, opc^eijen, de
Carénage, m. [Mar.] Rietplaats, helling f., om zeilen door touwen inkorten of zamenbinden. Careen schil) te kielhalen; — het kielhalen en kale fa- gue ! (bevelwoord) opgegeid ! -- C ARG €AEI{, C. n.
teren.
Krengen, overhellen, door den wind op zijde geCarenee, f. [Prat.] Gebrek, mangel n.; alleen legd worden. C- de l'arriére, met het achterschip.
voorkomend in; Procès-verbal de c-, geregtelijk krengen. On carguait à stribord, het schip krengdeverslag n., waaruit blijkt, dat de overledene geese over st uurboordszijde.
goederen nagelaten heeft en insolvent is.
C`°argllebas, Cargueras, z. riaLE-BAS.
Careiie, f. [Mar.] Buitenhuid f. van een schip,
Car,
ueur, m. [Mai. ] Bramzeilsvalblok n.
van de kiel af tot de waterlijn toe. Donner c- of la
Cariacou of Cariabu, ni. [H. n.] Virginie- à un vaisseau, Mettre un vaisseau en c-, Virer aansch ree f. (bij Bu ffon); reebok ni. van Guiana
of Abattre en c-, een schip overzijde wenden om en Mexico. — Gegiste drank in. von rietsiroop,
te kielen, het kielhalen of kielen. Le vaisseau est maniok-meel en pataten (in Guiana).
en c- complet, en demi- c-, het schip ligt geheel,
Cariami, m. [Hi. n.] Kar, ik of kamilci, braligt half op zijde om gekield te worden. -- [Bot.] ziliaansche kraanvolfel ni.
schuitje, schuitvormig blaadje onder aan eene bloem;
ii ariarouu, ni. [Bot.] Slingeralant f. der An
streepje n. over den rug van een blaadje.
tillen, die eene karmozijnroode verfstof oplevert.
Carené, e, adj. (en part. passé van caréner)
Cariatide of Caz.-yatide, f. [Arch.] LastGekiclhaalcl: Vaisseau c-. — [But.] Feuille ce, draagster f., steucnbeelc n., k a r y at id e f., naam van
,
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sclioone vrouwelijke (soms mannelijke), meestal gekleede beelden, die men als sciworzuilen gebruikt
om op het hoofd of den nek een entablement te
dragen (vyl. ATLANTE). - Ook als adj. gebezigd
von de bouworde, waarin men zulke beelden in
plaats VOfl pilasters gebruikt: Orcire c-, orde der
karyatiden. - LacedemOnisclie dans ter eere von
Diana. - Cariatidiqie, adj. Koryatidiscli, tot
die beelden, tot die bouworde be/ioorende: Style c-.

CARIQUEUX ) EUSE, adj. [Cliii.] Tumeur c-ease

Caribe,

z. CARAIBE.

Caribou, m. [H. n.] Kariboe 111., noord-omerikeiansch rendier n.
Carieatural, e, adj. Tot de karikatuur behoorende, daarnaar gelijkende.
Carleature, 1. Overloding en overdrijving der
voorstelling in de beeldende kunsten, doorgaans
met oogmerk om den lack op te wekken, overdrijvingsbeeld n., spotprent, aanschouwelijke satyre,
karikatuur t. -. (fig.) Bespottelijk uitgedost
mensch, of iemand van lachwekkend voorkomen;tooneelspeler vu., die de grenzen van 't komische
overschrijdt.
Caricaturer, V. n. Karikaturen of overdr$j
vingsbeelden maken. - CARICATTJRER, V. SC Door
karikaturen bespottelijk maken, ka r i k ei ren.
('arleaturien, ni. ([am.) Liefhebber of verkooper ill. van karikaturen.
C aricaturiste, IR. Karikatuurschilder, spotire'ntmaker m.
CarieéeS, 1. p1. [Bot.] Bietfjrosplanten f. p1.
(ai-icicologie, t. [Diclact.] Leer van of verhandeling t. over de rietgrasplanten. - Caricicologiste, In. Rietgrosbeschs'ijver in.
Caricle, m. Zëkere kapsjees t. , foargon m.
Caricoïde f. [H. a.] Vijysteen, ni., vijgvormiqe versteeninfj t.; - sterkoraalsteen in.
Cane , f. [Méd.] Beent5ter in., been-, tandbederf n. beenzweer, beenversterving t. - [Agile.]
Brand nl. in 't koren, korenbederf D. - Vuur a.
in 't hout, houtbederf a. - C- des murailles, salpéterigheicl t. der lauren.
tarié, e, adj. (en part. passé van varier) Aangestoken, dear bederf aangetast (van beenderen,
koren. hout). Os e-, aangestoken been; Dent earië,
aangestoken, bedorven tend. B1 e-, brandig koren;
Bols c- vurig, wormstekig hout.
Caiier, v. a. [Md.] Aansteken, weqvreten.
L'usage de eet é]ixir a early tallies ses dents, 't
gebruik van dat dlvii heeft al Zijne tanden aanhe
- SE CABIER, V. pr. Bederven, ((oor been--stoken.
lederf aangetast worden; - brandig warden (van
garen); - vurig, warmstekig worden (van hout).
Cai-îeux, icuse. adj. Aangestoken, doorbeenbederf, verrotting, scorns aangetast.
-

Carifet, flTl., Z. CARISEL.
Carigite, as., z. SAIIIGIiE.
Carillon, rn. Klakkenspeln., bef/er rn;— klok-

vijggezwel a.

Carisel, Cariset of Créseau, in. [Corn.]
Karsaai 0.; - soort van stranden a.
S Caristade , f. (fans.) Aalmoes, liefdegift t.
Carla , in. [Corn.] Gedrukt oostindisch lijnwaad a.
Carlet, in ., z. CARRELET.
Carlette , f., [Corn.] Leisteen in. uit de omstreken van Angers.
Carlien, ne, adj. Z. CARLOVINGIEN.
Car li n, in . [H. a.] Map, mops, inopshosid in .
- Carlino in., eene italiaansche munt van verschillende waarde.
Canine of Caroline, t. [Bot.] Witte kamdlean, everwortel m., karolina t., zeer zonderlinge
plant, die twee jaren groeit.
Carlingue , Calingue, Esearlingue of
Coiitre-quille, t. [Mar.] Kolsem in ., zaadhout a.
tegenkiel t. van een schip; mastspoor n., stuk hout,
waarop de mast rust. Carlingue de pied de mat,
spoor van (ie mast. Carlingue da eabestan, spoor
van het spil.
Carlisnie , in. [Pout.] Karlismus n. , gevoelens der karlisten (z. CARLISTE).
Carli ste, in. Karlist in., aanhanger van den
vooriiiatigen franschen koning Karel X.; ook van
Don CarIes in Spanje.
Carlock , in. [Coin.] Vs'schljm t. (van het
'inwendig vlies der zwemblaas van allerlei steursoorten bereid).
C aiiovingien , iie, adj. Karolingisch, karlovisegisch, tot het geslacht van Karel den Groate
behoorende. - Carlovingieiis, in . pi. Karolingers, Karlovngen.
Carludovique, t. [Bot.] Peruviaansche palmbonni in.
CarniagHole, t. Dweepend vrijhelelslied a.
met dans begeleid, gedurende de eerste fransche
omwenteling, carmaun al e t. (flit. elpap.) Faire
dancer Ia e- a qil., iemand guillotinéren. - Soort
van, wambuis ii., zoo als de volksklasse tijdens gezegde omwe n teling veelal droeg. - CARMAGNOLE, m.,
Volbloed-Jakobijn in. (omdat door dezulken bij voorkeur de carmagnole gedragen werd). - (iron.)
Soldaat in, der republikeinsche legers in Frankrijk.
('ai'manhiue t. of Carnent , in. Indische
v oteeboens in., just
itia f., een heester met schitterende scharlakesiroode bloemen.
('arnie, in' Ka'inlelieter neonnik in. - Eau des
canines, kesmelieter-water, melisse-water a., water
'ccvi vrouwekruid (dat in 'ie karmelieten-kloosters
' werd
bereid). - [Coin.] Aeier de e- of a Ia rose,
eene soort van duitsch staal a. in dunne staven.CARNES, in . pl.:[Trietrae] : Arnener e-s, twee vieren, werpen.
Carineline, t. Vigogne-wol vase de 2de soort,
' karmelien -wol t. - Ook als adj.: Lame e-.
Cainiéiite, t. Karmelieter non t.
Caiment, in., z. CARMANTINE.
Carrniii, in. [Chins.) Karni)jn a., eene kostbare
hoogroode verw, uit cochenille bereid; - de kleur
(tier verfstof, karmijnrood a. (fi g.) Lèvres de c-,
helder roode lipt'en, koralen lippen. in dezen zin
ook, als act:,).: Le colibri it gorge c-, de kolibri met
karmljnroede keel.
Cariiiiiiatif, ive, adj. [Méd.] Windverdrijvend, windbreke'nd. - Ook als subst. m.: windbrekend middel a.
Carmine , f. [Chint] Kleurend beginsel a. der
cccheniile.
Carm ine, e, adj. (en part. ,passé van earmincr) Met karmijnreed geve' wd; karmijnkleur'ig.
('ai-miner, V. a. Met kasnijn schilderen.
Carminiforme, edj. (iron.) (woord van Rabelais) Versvormig, naar een vers of dichtstuk gek(kende.
Carnage, in . Slagting f. , bloedbad, moord,

kenges1, ee1; gebeijer Ii., befiering T.; - huisklok, die
nnizij1stukjes speelt, speelklok t. - Wijs, nsuzijk t.
voO1 t klokkenspel. - (/1g. et fons.) Geschreeuw,
aeruas, leven, geweld 15.: 11 fern beau e-, gaand ii
'volt ce désordre, hij zal mooi huishouden (gedacht
op zijn' poot spelen) , als hij die wanorde ziet. Sonoer a double, a triple e-, twee- , driemaal aan de
huisbel trekken. Fouetter go. P double, a triple e-,
iemand wakker afrossen. II fat siffid a triple e-,
hij werd oorverdoovenel uitgefluit. - [Tech.] Fer
de e-, ijzeren staafje a. van 18 tot BP vierkante
strepen.
t' ariilonué, e, adj.: Fête c-e, hooge feestdag in.
der katli. kerk.
t' arilloiinement, in. liet klokkenspelen, beljerefl.
('arilloim er, v. si. Beijeren, op de klokken spe
lea, het klokkenspel doen hoeren. - (fig. et fain.)
Groot geraas, geweld maken.
Carillonneu r , in. Klokkespeler , beijeraar,
kl„ kkeuist in.— [H. a.] Klokkenist ni., ineerle van
dadig gevecht a.; On a fait an grand e- des enne-Guiana.
Carinaire, t. [H. a.] Plantdier met een hoofd. mis, men heeft eene groote sla g t'ing ander de yuan
Carinde, f. [H. ii.] Biaauwc ara f., een schoone (ten aangerigt. - Het daoden van veel wild op de
jogt: Faire an grand e- de lièvres, veel hazen
amerikaansche papegaai.
Carine, f. [Antiq.] Klaagster, weenster, hail- neerleggen. - Les lions, les tigres vivent de e-,
begrafenissen
der
Ouden.
de
- [Arelsit.] de leeuwen, de tijgers leven van vleesch, van door
ster t. bij
hen gedoode dieren. - [Clas.] La meute a Salt e-,
Gebouw a. in de gedaante van een schip.
de handen hebben het wild verscheurd.
Cariné, Z. CARENE.
Carnaire, adj. In 't vleesch levend: Mouche
Carioph ... , Z. CARYOPIT. . .
('ariquense, t. [Bot.] Soort van wilde vijg.- C-, vlieg, welker pop of masker in 't vleesch leeft.
-

'

-

CARNAL
Carnal of Carnali, m. [Mar.] Ondernok f.

oever ra; — wipper, toptakel m.

---
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Caronade, F. Carronnade of karonade f., kort
en dik kanon n., meestal in de boven- batterij op
schepen gébruikt (zoo geheeten naar de ij zersmel terijen te Carron in Schotland).
Caronenle, F. [Méd.] liennenhoofd n., klierachtig vleeschdeellje n., vleeschklier f., vleeschheu-tel m. C- lacrymale, traanheuvel. C-s myrtiformes,
mirtvormige vleeschheuveltjes n. pl. C-s papillaines, niertepeltjes n. pl. C- de l'urètre, pisbuisheu.vel.— [Bot., I:.1:. n.] [7leezig aanhangsel of uitwas n.
aan sommige plantendeelen, aan sommige ligchaarnsdeelen der vogels; — soort van spreeuw m. van
Nieuw- Zeeland.
Caroneulé, e, adj. [H. n., Bot.] Met een vleezig
aanhangsel of uitwas voorzien. — CARONCULES, i11.
pl. [FE. a.] Vogels mem. pl. met vleezige kammen of
lellen.
Caroneialeux, - eense, adj. [Méd.] Vleeschklierig, wrattig.
Cea:ronpliylloïde, F. Minér.] Steen m. die de
gedaante heeft van eersen kruidnagel.
Carosse, m. [Bot.] Vrucht F. van een' 4frikaanschen palmboon; — [Mar.] Tent F. achter op
eerre sloep; losse hut t., midscheeps op de kampaanje
opgeslagen. — z. Ook CARROSSE.
C.-trossier, m [Bot.] ..d frikaansche palmboom m.
Carotidal, e, adj., z. CAROTIDIEN.
Carotide, F. [Anat.] Strotslagader F. — Ook
als adj.: Artère c-.

Carnalette, f. (verklw. van carnal) [Mar.]
Klein toptakel m., wippertje n.
Carnassier, ière , adj. Vleeschetend, zich
uitsluitend met vleesch voedend, verscheurend (van,
dieren; — veel vleesch etend (van menschen) . -- Ook
als subst. m.: Les c-s, de vleeschetende dieren; —
v'eesch.eters, een geslacht van schildvleugelige insecten.
Carnassiere, f. [Chas.] Weitasch F.
Carnation , f. Vleesch.kleur F. [Peint.] Het
vleesch-schilferen, de voorstelling van hel snerschenvleesch door het koloriet. — [Bias.] II poi°le
d'argent á la tête de c-, hij voert een' vleeschkleurigen kop op een zilver veld.
Carnann, m. [Tech.] Gat n. in 't gewelf van
een' porselein-oven.
C arnaiiba, at [Bot.] Braziliaansche waspalrnboom ni.
Carnaval, m. Karneval n., tijd van feesten
en verinakelijkheden, die de jaarlijksche vasten van.
440 dageen tij (le Kat/solijken voorafgaat, vleescis- of
slemptzjd in. (beginnende niet Dries koningen en eindi.gendemet Asehciceg; inz. de laatste dagen voor de
vasten. de vastenavond m.
Carne, F. [Tech.] kloek m. van eene tafel, van
venen steen enz. Lime it trois e-s, driekantige vijl.
Les c-s dune plume taillée, (Ge uitsnijdingen van
Carotidien, ne, Carotidal, e, Caroti®
eene vermaakte pen.
Carné, e, aáj. [Fleur.] Vleeschkleuerig. Oeillet que, adj. [gnat.] Strotslagaderlijk, wat tot de
strotslagader°en betrekking heeft. — Carotique,
c-, vleeschkleurige anjelier m.
Carneau, m. {Aisc. mar.] Hoek 1a. van het adj. [Méd.] Slaapzuchtig, slaapzmok.
Carotte, F. [Bot.] Gele of witte peen f., worlatij nzei.l, bij den s-iepel.
arnees , F. pl. [Antiq.] Feesten is pl. von. tel m. — Carotte sauvage, kroontjeskruid, vogel
et fam.) I1 ne vit que de Garottes, hij-nest.—(fig
oude
Lacedeinoniyes.
Apollo bij de
Carnèle, F. Kartelrand m.. ons de muntstukken.. leeft zeer sober. — [Corn.] Tabakskarot F. — (Loc.
Carnelé, e, adj. (en port. passé van carneler°) pop.) Firer une e- a qn., iemand op eene slimme
w J ze iets aftroggelen.
Gerand, van een' muntrand voorzien: Pièce c-e.
Garotter, v. n. (fam. et pop.) Karig, armhar Carneler , v. a. randen, den rand van een
kleingeestig spelen, — GAROTTER, V. a. (fam.)
rand
tig,
een'
—
[Bias.]
filet
muntstuk aanbrengen.
z. v. a. Titer une Garotte, z. CAROTTE.
omgeven.
Carneole, f., z. CORNALINE.
arner, v. n. [Fleur.] P-leesch,kleurig worden.
Carnet , m. Koopmanssch.uldregister, schrijf-

boek, zakboekje n. op reis.
Carnier, m.,

Z. CARNASSIERE.

Carnilieation , F. [Méd.] Het vleeschachtig
week-worden der beenderen.
Carnitie, e, adj. (en part. passé van cavalier)
Tot vleesch geworden, vervleeschd: Poumon c-. —
CARNIFIER (SE), V. pr. [Méd.] Vleesch worden, tot
vleesch overgaan, vervleeschen.
Carnifornie, adj. Vleeschvormiq, vleeschachtig.
Caruillet, Carniolet, tn. [Bot.] Vitte beloin (z. BEHEN).
Carnion, m. Kleinste soort van spelden F. pl.
Carnivore, adj. Vleeschetend, zich voorname
neet vleesch voedend: L'bonnme, Ie Chien sont-lijk
c-s, Ie lion, Ie Ligre sont carnassiers (vijl. C ARNAS-

d.] Wec bijtend, wegvretend. — Ooh als
SIER) . —[Bd.]
subst. m.: Les carnivores, de vleeschetende dieren.
Carnosité, F. [Méd.] Vleezig gezwel, vleeschuitwas, wild vleesch ti.
Caroehe , F. Muls F. , mijter in., beschilderd
met duwels, op het hoofd van een slagco ffer der
In ee'isitie.
'nno ue , F. (pop. et bas) Karonje f., ondeugen!I vrouwrrzensch n., feeks, pry, liederiz lie deern,
slet F.
I Carole, F. Rondedans m. met zang. — Caroler, v. v.. Een' rondedans uitvoeren. — Carorn
leur, In., - esse, f. . londedanser rn., - danseres F.
Carotin, e, ar/i. [kust.] Karolinisch, wat [darel den Groote of zijne verordeningen betreft. Ecniturn c-e , Lettres c-es , Karolin-isch of latijnsch
letterschrift (dat Karel de Groote weder in gebruik
bragt).— cAAROLIN of CtLkRLES-D'OR, m. Karoljnnm.,
goudmunt in Beijeren, Wurlemberg, Hessen-Darmstadt, doende rupee 12 (lulden. — CAROLINE , F.
Zweeelsche zilvermunt f., de oude= '75, de latere—
68 cents. — CAROLINE f., z. ond. CARAMBOLE; — ook
,

--

CARLINE.
Caroline, f., z. onder CAROLIN.
Caroliiigien, ne, aelj., z. CARLOVINGIEN.

Caron, m. Spekreep m, zonder mager. — [Myth.

et Pods.] Charon of Karon, m., de veerman der
onderwereld. La barque cte C-, z, BARQUE,

Carotteugr , m. -ease, f., Carottier, in.,

-iere, f. (fam.) Karige, bange speler m. , -speel
Sluwe aftroggelaar m., -ster F.
-sterF.—
Carottine, F. [Chico.] Karottine f., kristalli seerbare stof in 't aftreksel van versch wortelensap .
,

Caroube of Carouge, m. [Bot.] St.-Jans-

brood n., vrucht van den Caroubier of Caroruclhier, m., St.-Jansbroodboom m., in 't Oosten en in Zuid-Europa. -- CAROEJGE, M. Pisangvogel m. (van 't geslacht der buidelspree'uwen). —
Hout n. van den St.-Jansbroodboom.
Caroxyle, Caroxylon, m. [Bot.] Bladerboze sodaplant F. in Afrika , van 't geslacht der
melden.
Carpas, in. [Bot.] Volksnaam van den katoen
(cotonnier) .

-bom

Carpat, m. Pints f., der Grieken in den 4rchipel.
Carpe, F. [H. n.] Karper m. C- laitée, hornmend m.; C- oeuvée, kuiter m. C- saumorée, zalm karper ; C- piquante of a aiguillon , stekelkarper; C- de nier, gestreepte lipvisch ni. — (fig.)
Saut- de c-, kar eersprong m., zékere sprong, die
de potsenmakers (clowns) plat op den buik liggende uitvoeren. — (fig. et fam.) Faire la e- pánsée,
veinzen zich kwalijk te bevinden, den zieke spelen.
— [Jard.] Mettre la terre en dos de c-, de aarde
tusschen twee voren aanhoogen.
Carpe, na. [Anat.] Nahand f., handwortel m..
(uit 8 korte beentjes in 22 rijen gelegen bestaande) .
— Vierde lid n. van de schaar der kreeften.
C arpeau , m. (ver/uw. van carpe, karper)
Kleine karper m., karpertje n.
Carpere, z. CHARMME.
Carpesie, F. [Bot.] Kraagbloem F.
Carpet , m. [El. n.] Soort van senegalsche

karper mn.
Carpette , F. [Conn.] Grof gestreept paklinnen n. — [H:. n.] Kleine karper m. — [H. eccl.]
Karmelieten-kap F.
C arpholitlhe, ni. [itiinér.] Stroosteen m., een
boheeanscli mineraal.
Carl,hologie, F. (eig. het haimenlezen) [Méd.]
Het muggenvangen, gedurige bewéging van de vingers eens zieken, alsof h) de deken wilde a fplulzen (gewoonlijk een kwaad voorteeken . — Cai
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phologique, adj. Wat daartoe betrekking heeft.
Carrie, f. [Cuffs.] Karpergehakt n.
Carpien, ne, adj. [Anat.] Tot den handwor-

tel behoorende.

Carpier, m., Carpière, f. Karpervijver m.;

karperkaar f.

(;arpillonn , m. (verklw. van carpe) Zeer
kleine karper m.
Carpion, m. Carpione, 1. [H. n.] Gestip-

pelde forél f. (in de zoete wateren der Alpen.
. Carpique, adj. [Bot.] Wat de vruchten betreft: Cicatrice c-, vruchtmerk n.
Carpobalsanie, m. [Bot.] Mexicaansche balsemboom m.; — vrucht f. daarvan.
Carpoblepte, m. [Bot..] Soort van zeewier n.

(varec tuberculé)

Cnrpolithe , m. [Bot.] Vruchtsteen m., versteende vrucht f.

C arpologie, f. [Diáact.] Vruchtenleer, vruchtenkunde, verhandeling f. over de vruchten der

gewassen. -- (arpologigquue, ad). l'V at tot de

vruchtenleer betrekking heeft.

Carpolaye, Carpologiste, m. Vruchtkenner, zaadpenner, vrucht- of zaadkundige m.
Carpo-métacarpien, ne, adj. [Anat.] Wat
tot de na- en middelhand behoort.
t'arpo-morplhite, f., z . CATRPOLITHE .
Carpomyze, adj. [H. n.] Van plantensappen

levend.

(" arpophn.ge, adj. [ll.. n.] Vruchten-, plan-

tenetend; z. FRUGIFOIIE.

(Va°arpo-phalangien, ne, adj. [Anat.] Wat

tot cie nahand en de eerste vingerleden behoort.
Cn.rpoihile, adj. [Bot.] Op vruchten groei
(-'arpophore , adj. [Bot.] Vruchten--Cend.—

drogend.

Carpopliy11e, f. [Bot.] Vruchtblaadje n.
Carpoptérygiens, m. pl. [H. n.] Visschen m.

pl. met armvorm-ige vinnen.
Carpot, m. [Ant. coot.] Vierdedeel n. van

den wijnoogst, toebehoorende aan den eigenaar des

wfingaards.

('arpteur, m. [H. rom.] I-lomeinsche slaaf m.,

die het vleesch moest snijden.

Cargnaise, Cargtiese, z. CARCAISE.— Oude

naam van den pijlkoker m. (carquois)
Cargnois, m. Pijlkoker áa1. — (fig.) Ii a vidé son
c-, hij heeft al zijne pijlen, al zijn kruid verschoten: hj heeft al zijne scherpe zetten gegeven, al
zijne gal uitgebraakt.
Carrare, m. [Minér.] Carrarisch marmer n..
marmer van Carrara in Italië.
Carre, f. [Tech.] La c- d'un chapeau., het bovendeel, de bodem m. van eenen hoed. Lac- d'un habit,

het bovenste van het lijf van een kleed. La c- dun
soulier, de vierkante neus m. van eenen schoen. —
(fam.) I1 a une bonne c-, hij is breed van schouders, heeft een' breeden rug.
Carré, m. [Géom.] Vierkant, quadraat n.; —
in het dagelijksche leven: vierhoek m., vierzijdige
figuur f. C- long, langwerpig vierkant n ., regthoek m. C- géométrique, voormalige hoogtemeter.
C- de réductíon, herleidingsvierkant, een werktuig
om op zee den afgelegden weg te meten. — C- de
fleurs, de légumes, vierkant bloemperk of bloembed n., vierkante moesakker m. C- d'eau, vierkante
vijver m. C- de mouton, vierkant ribbestuk n. van
een schaap. C- de toilette , vierkante kapdoos,
kamdoos f. — [Anat.] Naam van vele spieren ,
wegens hare bijna vierkante gedaante. C- de -la
suisse , vierkante dijspier f. — [Arith.] C- d'un
nombre, vierkant van een getal, het product van
een getal met zich zelf vermenigvuldigd. C- du c-.
of e- c-, vierde magt f. van een getal. C- magique,
toovervierkant, kunstige plaatsing van zekere getallen in een vierkant. — [Mona.] Muntstempel m.
--- [Tech.] Touwslagers-slede f.; — schoenstuk n.,
vierkant stuk leder , toereikend voor een paar
schoenen; — mediaanpapier n.; Grand carré, groot
mediaan n.; C- fluant , slecht drukpapier n. —
[Pèche] Soort van totebel f. of kruisnet n. —
] eu] Veld n. van een dam- of schaakbord. —
Mii.] Vierhoekige, of vierzijdige soldatenstelling f.,
carré n. - [Mar.] Op de fregatten: algemeene
kamer f., rondom welke de hutten zijn aangebragt.
Brasser e - of quarré, z. onder BRASSER.
Carré, e, adj. Vierkant, vierhoekig, dat vier
regte hoeken en zijden heeft; vierkantig, naar een
[

CARRIÈRE.
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vierkant geljkende. Bonnet c-, vierkante muts,
muts der doctors, geestelijken, regters. hombre c-,
vierkant getal (z. carré d'un nombre onder CARRE m.) Racine c-e dun nombre, vierkantswortel
van een getal. [Géorn.] Mètre c-, vierkante meter,

vierkant vlak, welks zijden elk een meter of nederl.
el lang zijn [Gram.] Période c-, eig. volzin van
vier deden ; zinrjke en wel uitgewerkte volzin.
— [Anat.] Muscle c-, vierkante spier. — (fain.)
Part.ie c-e, gezelschap van twee mannen en twee
vrouwen. II est e- des épaules, hij is breed van
schouders. C'est une tête c-e, 't is een gezonde
kop. — (Proc.) 11 raisonne juste et e- comme une
ffute, hij redeneert als een gek.
Carreau, m. Vierkante vloertegel of vloersteen
m., plavei f.; steenera vloer m. (Loc. fam.) Couchersur
le c-, op den vloer slapen. Jeter, Coucher qn. sur
le c-, iemand dood of zwaar gewond ter aarde werpen. Demeurer sur le c-, op de plaats blijven, gedood worden. — [Jeu de cartes] Ruiten.: Le roi,
in dame, le valet de c-, ruiten heer, vrouw, boer.
(fig. et fans.) C'est un valet de c-, hi is een
slechte kerel. (Loc. pop.) Jeter coeur sur c- of du
coeur sur du c-, braken (op den vloer). — [Tech.]
C. of C- de vitre, glasruit f. — Vierkant kussen
om op te zitten of op te knielen; — werkkussen n.
der kantmaaksters, der naaisters; — kleêrrnakers
persijzer n. Groote vierkante ijzervijl f.— [Peebe]
vierkant vischnet (z. V. a. CARRÉ). — C- d'arbalête, vierkante pijl f., weleer in gebruik; van hier
dat men zegt: Les c- de la foudre, de la vengean-

ce de Dieu, de pijlen van den bliksem, van de wraak
van God. —[[fled.] Opstopping in en verharding f.
van den buik der kinderen. ,— [Cuis.] Brochet c-,
zeer vette snoek. — [Man.] Kribplaat f. (boven de
krib, om de paarden te beletten den muur te likken).
— [Mon.] Muntplaat f., die . gestempeld moet worden.
— [Mar.] Carreaux , in. 'pl. baltuut n.; berkhouten n. pl. van een schip. — Carreau wordt ook
voor carré gebruikt, waar, het vele regelmatig geordende vierkanten geldt. Etoffe is c-x, geruite stof.
Plier du linge à petits c-x, linnen in kleine ruiten
vouwen. -- z. ook CARASSIN.
Carree fine, Carree forte, f. Twee soos-ten van fransche leisteen m.
('arrefour, m. Kruisweg m., kruisstraat f.
Carréger, v. n. [Mar.] Lavéren (in de Middell. zee) .
Carrelage, m. [Tech.] Plaveisel n.; het werk
van eenen vloerlegger, bevloering f.; tegelvloer m..
—Hetgeen een tegelvloer kost.

Carrelé, m. [Coin.] Soort van zijden sloffe f.
Carrelde, f. [H. n.] Naam eener landschildpad f.
Carreler, v. n. Bevloeren met vierkante te-

gels; — oude schoenen enz. verzolen, lappen.

Carrelet, in. [t-I. n.] Schol, schar f. , plat-

visch, n.; heilbot f. — [Pêche] Kruisnet n. (z. v. a.
CARRÉ). —[Chas.]

Vogelnet, vinkennet n.—[Tech.]

- oedenmakers kaard f.; — paknaald f. der zadel
schoenmakers, inpakkers enz. C- it renver--makers,
ser, els f. — [Pharm.] Zeefraampje n — [Coin.]
Zekere wollen stof f.
Carrelette, f. [Tech.] Glad-, zoet-, polijstvijl f.
Carreleur, m. Voerlegger; — schoenlapper m.
Carrelier, m. Tegelbakker m.
C arreliire, f. [Tech.] Nieuwe zolen op oude
schoenen, enz. — (pop. et bas) I1 s'est fait (donné)
une bonne c-, hi heeft zin ransel goed voorzien,
een stevig maal gedaan.
Carrentent, adv. Vierkantig, regthoekig.
Can-er, v. a. Vierkant maken, eene vierkante
gedaante geven. [Géom.] Het vierkant van eene
kromlijnige figuur vinden , in 't vierkant brengen,
q u a d r é r e n. — [Arith.] C- un nombre, een getal in 't vierkant brengen, met zich zelf vermenigvuldigen. — [Mil.] C- un bataillon, een batailion
in vierkante stelling of c a r r é scharen. — SE CAR-•
RER, V. pr. (fain.) Met de handen in de zijden,
trotsch en hoogmoedig gaan of wandelen, stappen als
eels paauw. -- [Jeu] Zin' inzet verdubbelen (in 't
bouillotte-spel), om den voorrang te hebben.
.

Carret, n., z. CARET.

Carriage, m. Reeks f. van vrachtwagens.
Carriek,in. (angl.) I.iraagjas nl. — Soort van

kabriolet f.

Carrier, m. Eigenaar, ontginner m. van eene
steengroef ; — steenbreker m,. ^in eene steengroef.
Carrière, f. Renbaan, loopbaan, rijbaan, strijd-
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baan f., strijdperk, worstelperk r,., tournooip laats f.,
tournooiveld n.: Entrer dans la c-, in de renbaan
treden; Aller jusqu' au bout de Ia c -, de baan ten
einde loopen. — (fig.) Levensbaan f. , levensloop,
levensweg, levenswandel m. ; — amhts- of postbediening f., tijd, gedurende welken. men eersen ,post,
een ambt enz. bekleedt: Commencer sa c -, zine
loopbaan beginnen, aanvangen , betreden; Flair,
Achever, Terminer sa c-, zijne loopbaan volbren!ien, besluiten; sterven. Ouvrir a qn. une belle c -,
remand een schoon veld openen om zich te oefenen,
Bene schoone gelegenheid aanbieden om uit te bli-nken, fortuin te snaken enz. La e- des armes, La
c-, militaire , het krijgsmansberoep, de baan der
wapenen. Donner e a un cheval, op een' vallen
galop rijden. Donner e- it son imagination, een'
,)rijen, loop aan zone verbeelding geven; Donner alt sa méchaneeté, zijner boosheid den teugel vieren.
Se donner c -, zijn' lust boeten, zich in geenen deele
bedwingen, zijne begeerte, zijnen smaak, zijn' lust
om iets te zeggen of te doen, den teugel vieren. Se
donner e- aux dépens de qn. , met iemand, den
spot drijven, zich vermaken ten koste van anderen.
(Loc. prop.) Faire passer e- qn., iemand iets
tegen zijn' zin laten doen, hem in een; zuren appel
(toep, bijten. — [Man.] Ce cheval a bies Tourai sa
c-, dat paard heeft zijne baan goed afgelegd, heeft
zich goed gehouden. -- CAR ZERE, f. steengroef of
steengroeve, kolenmijn f., steenput nl., her. van
bouwsteen. — (fig. et farm.) Il a une e- dans son
corps , hij heeft eerre steengroef in 't lijf (is vaak
van den steen gesneden) .
Carriote, f. Ligt, open rijtuig n., gemeenl((jk
met twee wielen, op riemen.
Carro , in. Ital?aansche inhoudsmaat f. , te
Napels — 19Wi liters.
,arronrade, f., z. CARONADE.
Carrossable, adj. Berijbaar, voor rijtuigen
bruikbaar: Route c -.
Carrosse, m. Koets, karos f., staatsiewagen m.,
Un e- de lounge, eene huurkoets. Rouler c -, koets
en paarden houden. (.Prop.) C'est an cheval de c -,
't is een ezel, een lomp, onverstandig mensch. — z.
ook CAIROSSE.
Carrossée, f. Koetsvol, zoo vele menschen als
zich in eerre koets plaatsen n. kunnen.
Carrosser , v. n. [Mar.] Kracht van zeilen
maken, alle zeilen bijzetten.
Carrossier, m. Koetsenrnaker m. ; — koetspaard n.
Carrossin, m., z. VOITURIN.
Carrousel, m. Soort van tournooi n. , bestaande gewoonlijk in ringsteken, wittreffen enz.,
waarbij men tevens zijne vaardigheid en bedreven
't rijden aan den dag legt, rijspel, steek--heidn
spel, ringsteken n. ; — de baan f. daartoe. — Het
ringrijden op ronddraaiende houten paarden of in
hakken, de mallemolen m., een bekend kinder-hermisvermaak.
Carroy, m. Groote weg m.
,ai-rauq ue, f. [Ant. rom.] Vierwielig rijtuig n.
voor aanzienl'jken bij de Ronieinen.
Carrure , f. Breedte f. van den rug bij de
schouders. Cet habit est trap étroit de c -, dat
kleed is te naauw in de schouders.
Carsaie, f. [Com.] aarsaai n. (carisel, créseau).
Cartaeé, e, adj. [Bol..] Papier- of perkamentachtig; — op vochtig papier groeijend.
Cartager , v. a. (in sommige streken :) Den
wijngaard voor de vierde maal bearbeiden.
Cartalhti, rn. [Mar.] Karnaattouw n. ; masttopgording f., wipper, uithaler m.
Cartauux, Carteaux, in. pl, [Mar.] Zeekaarten.
Cartayer V. n. [Clsarr.] Half spoor rijden,
een wagenspoor tusschen de paarden nemen.
Carte , f. Kaartpapier, fijn bordpapier n.; —
ká.art f., kaarteblad n., speelkaart f. Un jeu de
n-s, een spel kaarten. Le jeu de c-s, het kaart
C -s de piquet, d'liombre, pikét-kaarten, om--spel.
berkaarten. Jouer aux a -s, kaartspelen. Battre,
.Mèler les c-s, , z. BATTRE. Banner, Faire les c-s,
kaart geven. Ecarter unie c-, eene kaart ter zijde
leggen, é c a r t é r e n. Aslener une c -, eene kaart
aanspelen, brengen. Faire des tours de c-s, kunstjes
met de kaart doen. Escaroter use c-, eene kaart
doen verdwijnen, haai wegmof eten. Filer in c-, de
kaarten onderslaap, keergin, de vol t e slaan. Le
-
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dessous des c-s, de figuurzijde f. der kaarten; (fig.)
de geheime dri j f véderen eener zaak; iets geheims,
verborgens, het fijne van de zaak. Il y a dans cette
affaire un dessous des c-s, er steekt wat achterin
die zaak. Brouiiler les c-s, de kaarten in de war
maken; (fig.) den vrede verstoren, de pret bederven, onrust of tweedragt stoken. Premier en c-s,
voorhand f. ; Dernier en c-s , achterhand f. C-s
blanches, kaarten zonder beelden of prenten. Faire
c-s égales, allen evenveel slagen halen. Fausses c-s
of c-s preparees, valsche, herkenbare kaarten. Avoir
une fausse e- dans son jeu, van zekere soort slechts
ééne kaart in de hand hebben. A qui la c-, wie
'moet er spelen? La c- passe, er wordt gepast. —
Tirer les c-s, uit de kaart waarzeggen, kaartlegpen. — Chateau de a-s, kaartenhuisje; (fig.) lief,
luchtig gebouwd landhuisje n. — CARTES, kaarten geld a., wat de spelers voor 't gebruik der kaarten
laten liggen: Les e- valent beaucoup aux domesliques de vette maison, het kaartengeld brengt den
bedienden in dat huis veel op. — CARTE, f..Kaartf.,
vlakke afbeelding van de oppervlakte des aardbols
of van een gedeelte daarvan; C- de géographie of
C- geographique. C- terrestre, landkaart. C- h (Irographique of marine of nautique, zeekaart; Ct stronomique of celeste, sterrekaart, hemelkaart;
C- sélénographique , maankaart ; C- militaire,
krijgskaart; C- universelle, z. v. a. MAPPEMONDE;
C- générale, algemeene kaart (die een werelddeel
of geheel land voorstelt); C- particulière of speciale,
bijzondere kaart (die een gedeelte daarvan voor
C- ehorogzaphique, kaartvak eerie afzonder-stel);1 jke landstreek, district, departement enz.; C- topo;raphique, plaatskaart: C- itinéraire, rei,tkaart; Cde postes, postkaart. C- généalogique,geslachtkaart.
— [Mar.] C- plate, platte paskaart; C- réduite,
wassende of ronde paskaart; C- a petit on grand
point, klein of groot bestek. Pointer la e-` het bestek
op de kaart afzetten, het punt op de kaart bepalen,
waar het schip zich op zee bevindt en welken koers
er gehouden snoet worden. — Bij uitbreiding: geographische kennis, aardrijkskunde f.: Apprendre
la c-, de aardrijkskunde beoefenen; Savoir la c-,
de kaart kennen, de vereischte aar°dr jkskunde van
een land enz. bezitten; (fig ) of Savoir la e- du
pays, de kaart van 't land kennen, weten waar
Abraham den mosterd haalt: spet de belangen, gebruiken, kuiperijen enz. van een gezelschap, eene
familie enz. bekend zijn. Perdre la c- , de kluts
kwijt raken, in de war raken. — CARTE, f. Kaart f.,
kaartje, briefje, biljet n., een bedrukt of beschreven
blaadje, dat men aan iemand afgeeft om ergens
toegang te hebben, om zich in zijne hoedanigheid te
doen erkennen enz.: C- d'entrée, toegangskaartje,
intreébrie fje; C- de visite, visite- of bezoekkaartje;
C- de spectacle, schouwburgkaartje; C- d'adresse
adres- kaartje (der kooplieden, fabrikanten, enz);
C- de sureté, veiligheidskaart f., verblij fpas m. (fig.)
Donner e- blanche P qn., z. P,uANC, adj. — CARTE, f,.
spijskaart, spijslijst f., opgave der spijzen, die bij
een' tafelhouder te verkrijgen zijn; ook de rékesing f. van het verteerde (waarvoor men echter
tegenwoordig liever addition gebruikt): On y dine
aa la c-, men eet daar volgens ' spijskaart (bij portien) , men kan er bekomen wat de spijskaart opceeft. J'ai bien dine, apportez nloi la e- (i'addition),
ik heb goed gegeten, breng mi de nota of rékening.
— [13. n.] C- géographique , landkaart f., naam
eener porseleinslak. C- géographique Brune of
fauve, naam van een' nachtvlinder van 't geslacht
der stofvleugeligen.
Cartel , m. Schriftelijke uitdaging f. tot een
tweegevecht. — Schikking f. tusschen twee vijandige
mogenáheden aangaande de lossing of uitwisssling
van krijgsgevangenen, k a r t e l n. — Vaartuig n.,
(lat de dus uitgewisselde manschappen vervoert,
kartélschip n. -- [Tech.] l]urwerkkastje n. als
wandsieraad. In 't algemeen: naam der sieraden,
die men gebruikt aan de lijsten van schilderijen,
van schoor steengin enz.
Cartela4e, f. Zekere landmetersmaat f., vroeger in Guinea in gebruik.
Cartelage, mn, [Ana. Gout.] Bruggeld n.
Cartelet, m. [Coe.] Zékere wollen stoffe f.
Cartelette, f. [Couvr.] Kleine leisteen m. ter
dakbedekking. — Ook als adj.: Ardoise c-.
Cartelle , f. [Tech.] Zwalp m., dikke plank,
waarop de molensteenen rusten. — Fijn meubel-
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hout m aan plankjes. - Muzfjkperkament ii. (van
ezelshuid, waarop men 't geschrevene met eene
spons kan uitwissehen).

Cartenier, m., z. QUARTINIEII.
Carterie, f. [Tech.] Speelicaartenfabrjis; kaart-

makerskunst f.

Cartero, rn Kleine brieventasch f. -[ Tech.]
flout a., dat de kettingdraden van eenweefsel zamenhoudt (ook carteron qeheeten).
Carteron , m., Z. QUARTERON en onder CARTERO.

Cartésianisme, m. Wijsgeeriq stelsel a. van
Cartesius (Descartes), cartesianismus n.
Cartésien, m. Aanhanger van Cartesius, omheizer van zijne gevoelens, Cartesiaan m. - Ook
als adj. Système c- Curtesiaansch stelsel; Phulosophie e-ne, Cartesiactnsche wijsbegeerte.
Carthaine, ifi. [Bot.] Carthamus m., verwersdistcl f., wilde sat/roan, bastaard-saffraan m.,welker bloemkroonen het so/fibers of distelgeel oplé
veren. Graine de c-, saffloerszaact papeaaizaact n.
Carthanimne, f. [Chirn.] Saffloersrood n., eene
uit het saffloers verkregen roode verfstof.
Carthsiiiiqiie, adj. [Chirn.] : Acide C-, carthamicum-zuur, sa/7loerszuur U.
Cartier, m. [Tech.] Speelkaartennsaker, -verkooper. — Ook als adj.: Papier cartier, papier n.,
voor den rug der kaarten.
Cartilage, ni. [Anat.] Kraakbeen, knorbeen n.
C-s aiyténoïdes, beker- of trechtervormige kraakbeenen; C-s cricoïdes, rin gvormige kraakbeenen;
C- ensiforme, zwaardvormiq kraakbeen, hartedeksel n ; C- thyroïde, schilclvormq kraakbeen.
Cartilagineux , ense , adj. Kraakbeenip
-. CARTILAGINEUX , m. p1. [H. nj, Kraakbeenvis
schen rn p1.
CartiIaginfieation, f [iIdd.] Overgang m.
van een weefsel in kraakbeen, kraakbeenvorming 1.
Cart il agitilfier (Se), V. pr. Tot kraakbeen
overpaan, in kraakbeen veranderen. - Als adj.:
Ti s su cartilaginiflé, verkraakbeend weefsel.
Cartisane, t. [Tech.] Garen-, zijde-, goud- of
zilverdraad n., op uitgesneden kaarteblad gewonden
tot borduurwerk, kantwerk enz., c a r t is a n e t.
fartographe, m. Landkaartenmakei m.
Cartographie t. Kunst t. om landkaarten te mq
- verzameling t. van landkaarten, atlas m.-len;
Cartographiqne, adj. Wat de kaartmakerskunst betreft.
Cartornancie, t. Kaartlegkunst t., liet kaartleggen, waarzeggerij f. uit de speelkaarten.
CartornalleieH, m., -He, t. Kaartlegger rn.,
-legster f. Waarzegger in., -zegster 1. uit de kaarten.
Carton, m. Bore/papier, dik kaartpapier, kardoespapier, k a r t o is n. : Livre relie en c-, boek
in kartonnen band. C- gaufré, geprest karton (met
opgedrukte verheven figuren); C- larnmné, geplet
karton; C- cuir, soort van zeer sterk en hard bordpapier; C- de collage, zaamgeplakt karton (door 't
opeenplakken van eenige bladen papier ontstaan).
C- lithographique, steendruk-boreipapier, lithographisch karton (dat de tithographische steenen kan
C- pierre, steenhard karton (tot het
vervangen) '
maken van sieraden). - Papierdeeg n., waarvan
men 't bordpapier maakt: Poupée de c-, bordpapieren Pop; Nez de c- bordpapieren neus. - Kartonnen omslag rn. voor papieren. Mutsen- of liestendoos f., van bordpapier vervaardigd: La Clie
de boutique est là avec sas c-s, het winkelmeisje
is daar met hare doozen. - [Impr.j 1/erbéterblad n.
(ter herstelling van ingeslopen feiten, ter aanvulling
of verandering); - naam der op het témpaan gelegde strooken om de gelijkheid van den afdruk te
bevorderen, dragers. Petit c-, C- cI'en leant, insteekblad D., naam van het derde gedeelte van een
in 1vo gedrukt blad, dat afgesneden en tusschen
het overi gedeelte, dat Grand c- of C- den has
heet, gestoken wordt. - [ Peint.] Modélteekenìng I.
op sterk papier, schets 1. van eene schilderij, karton. - [Arch.] Uitgesneden modél is. van bordpapier
of blik. - [Corn.] Staalkaart 1., staalboek n.: Ce
Crap paraît mieux a Ia pièce que dans Ie c-, dat
laken voldoet beter aan 't stuk dan aan 't staal (in
het staalboek). C- de dessin, qroote teeken-portefeuillg t. -- [Tbéât.] Cette pièce est restée longtempi dans les c-s, dat stuk is eerst lang na cle
ontvangst ten tooaeele gevoerd. - [Chir.] Spalk f.
Cartonnae Us. [Tech.] Het bordpapier- of
-

,

-
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karton maken; - het binden in kartonnen band; kartonnen band rn., khrtonwerk n.
Caitonné, e, adj. (en part. passé van cartonncr) In karton gebonden: Livre C-.
Cartoinier, eV. a. [Rel.] In karton binden,
k a e t o ei n é r e n. - [Impr.] Een of meer verbéterbladen bij een boek léveren. - [Manuf.] Elke
plooi van een stuk stof suet kartonstrooken beleggen, alvorens liet te persen en te glanzen.
Cartonnerie, t. Kartondoozensnakerf.i , kartondoozenfabriek f.; - 1-let bordpapier maken (in
dien zin beter caitonnage) .
Caitoniienr, ni., -ease, t. Hij of zij, die boeken in karton bindt, kartonneerder ni., -neerster t.
Cartoiinier, ni. Bordpapiermaker, kartonmaker; vervaardiger van kartonnen doozen en andere
voorwerpen. - I'artonverkooper in. - Cartoii
nière, f. Kartonverkoopster t. ; vrouw van den
kartonmaker. - [Ii. n. ] kve.cp t., win nest gelijkt naar eene doos van bordpapier.
Cartouche, rn. Loofwerk n., waarmede de
cijfers of opschriften van eessig schilder- of beeldwerk omringd worden, randversiering t., sierlijke
lijst 1. of zoom in., loofwerk n. of bijsieraden n. p1.
van beeld- of schilderwerk; teekening t. rondom clan
titel op acne lans/kaart of rondom het wapen van
dengene, aan wien men een plan, eene teekening
opdraagt. - [Antiq.] Elliptische figuur t. met
hieroglyphen gevuld, op oud-egyptische gedenkteekens. - [Artif.] Kardoes t., noons van allerlei
doozen of kokers met vuurwerk gevuld. - [Hart.]
Sierlijke bedomsluiting t. —(Loc. pray.) C'est an c-,
len vrai c-, 't is een afgerigte gaauwdief, een aarts
spiteboef (naar den beruchten Cartouche, die in
17 1 te Parijs werd geradbraakt).
Cartoiiehe, t. [Mil .] Bordpapieren, houten of
blikken bus t. met het kruid en den kogel, tot acne
lading vereischt, kartets f.; geweerpatroon, kardoes t. - Paspoort n., pas, verlofbrief m. - Cjaune, onteerend paspoort n. (aan een' weggejaagd'
of verlaagd' soldaat).
Cartouchien, ni. Dief, schelm, qaauwdief m.
Cartonehier, m. [Mar.] Kardoesdoos t. der
zeelieden (verkeerdelijk ook gargousier gebeden). [Mil.] Weleer z, v. a. GrnERNE.
Caittide, m. [H. n.] Noorweegsche lipvisch iii.
Cartulaire, m. Verzameling t. van brieven en
oorkonden van acne kerk, een klooster enz.
Carude, m. [H. n.] Noordsche bastaardkarper,
strandvisch in.
Came, t. [Mar.] Spaarkas t. voor zeelieden.
Cartis, rn. [Méd.] Zware slaperigheid t., diepe
slaap in., slaapziekte 1., doodslaap, kar a s in.
Carve, f. [Pêche] Broekvorsnig sleepnet n.
Carvelle, 1. [Mar.] Karviel, karvielnagel in.
Border en c-, met karvielwerk opboeijen. - z. ook
-

CARAVELLE.
Carvi, in. [Bot.] Karwei f., karweizaad n.,

witte komijn in.

Carvifeitille, in,. [Bot.] Duivelsdrek, wes-

terwortel in.

Caryatides, t. pl'. , Z. CARIATID.ES.

Carybde, m., Charybdis, t. Draaikolk m.
opde kusten van Sicilie. - (Prose.) Tomber de a- en
Scylla, van kwaad tot erger komen, van den wat
in de sloot, uit den regen in den drop geraken.
Caryoeataete, in. [H. n.] Notenkraker, kernbijter in., naam van verscheidene vogels.
Caryoeostin, in. [Pharlm] Zeker bus/aztecverend middel in. van kostwortel.
Coryophy ll acé , e, Caryophyllaire, adj.

[Bot.] Nagelbloemachtig.

Caryophyllate, t. [Bot.] Gemeen nagelkruid is.
Caryophyllée, t. [Bot.] Anjelierachtige bloem 1.
Caryophyllie, t. [H. n.] .4njersteen in., na-

gelkoraal n.

Caryophylline, f. [Chum] Kamj"er t. ml na-

gelolie.

Caryoph'lIite, in. [H. n.] Nagelsteenvorsnige

versteening t.

Caryophyllodendron, in. [Bot.], Z. V. a.
GIROFLSER.
faryote, in. [Bot.] Brassdpalnshoons in., soort

van tropische palmboom suet zeer wrange vruchten
in Azië; - vrucht f. van dien boom.
Cas, M. Geval, toeval, voorval n., gebeurtenme,
omstandigheid f., toestand m.; - ding n., zaak f.; daad t., bedrijf, feit, misdrijf n. Si le cas arrivait,

CASals 't geval plaats had, als het toeval wilde. C'est
cas, dat is een geheel ander geval,
ccve gansch andere zaak. Un ens extraordinaire,
étrange, een buitengewoon, zonderling geval. Un
cas fortuit, een toevallig onheil, onvoorzien o/
onvermijdelijk toeval. Cet homme est dans un
mauvais cas, die man s in eene slechte onstandigheid, in slechten toestand. Si j'étais lans le cas
tie vous obligor, zoo ik in de gelégenheid was om
U dienst te doen. Posez le cas que cda arrive,
gesteld eens. dat dit gebeurt. [Prat.] Le cas est
grave, het feit, vergrijp is zwaar. Son cas va mal,
nest pas net, est véreux, est sale, zijne zaak staat
slee/st, is niet zuiver. Ii sent son cas vireux, hi)
heeft geen zuiver geweten. Le cas échiant, indien
liet plaats heeft, als zulks het gevel is. Cas privilégiés of roaux, lijfstraffelijke regtszaken, waarvan alleen de koninklijke regters kennis namen.
Cas spiciaux, bijzondere l ij fstraffel ij ke cegtszaken,
over welke de kamer der pairs als geregtshof uitspraak (leed. (Loc.) Cas sur cas na point de lieu,
als er reeds beslag op iets gelegd is, kan er niet
nogmaals wegens eene andere zaak beslag op gelegd
worden. - [Thiol.] Cas de conscience, gewitens
gewétensvraag f. Se faire an cas de con--zak,
science de qc. , eene gewétenszaak van iets maken,
zwarigheid maken om iets te doen of te zeggen.
Cas reserves, voorbehoudingsgevallen, zekere zonden en overtredingen, van 'welke alleen de paus, de
bisschoppen afloat kunnen verleenen. - (lig.) Faire
cas de qn., le qc., iemand of iets hoogachten, op
prijs stellen, er veel mede op hebben: On ee fait
pas grand cas de ce qu'il dit, men slaat niet veel
acht op, men bekommert zich weinig om 't geen hij
zegt. Nous faisons ens du beau, nous mdprisons
l'utile, wij hechten waarde aan 't schoone, wij minachten het nuttige. - (fasii. et bas.) 11 a fait son
cas au pied da mur, hij heeft zijn gevoeg tegen
den muur gedaan (Loc. prov.) Tons vilains ens
sont niables, uit schaamte of uit vrees voor straf
loochent men elke leelijke daad. CAS, fl1. [Gram.]
Naamval m., geval n. [casus] , verschillende be
trekking, waarin een naamwoord voorkomt; uitgangsverandering of verbuiging t., die de woorden
in vele talen door die onderscheidene betrekkingen
ondergaan. .- EN CAS, in. hts, dat vooraf klaar
gemaakt is om des noods te dienen: Un en cas de
fluit, eene uit voorzorg bereide spijs, om des nachts,
zoo de eetlust dan komen mogt, gebruikt te warden. - EN CE CAS, bc. adv. Dan, alsdan, in dat
geval: En ce cas je vous fulicite. ---EN TOUT CAS,
bc. adv. In elk geval, wat er ook gebeuren moge:
Un tout autre

Je viendrai dies soir chez vous, en tout cas je
vous verrai demain. - EN CAS DE, bc. prép. In
geval van: En cas de pluie; en cas de guerre; en
cas de besoin. - EN CAS QUE, AU CAS QUE, bc.

conj. (met den subjonctif) in geval, indien, bfjol-

dien: Au cas que cda soitcomme vous le dites;
En cas que cda s'dclaircisse un jour. - (Pray.) Au
cas quo Lucas n'eût qu'un oeil, sa femme aurait
épousé, un borgne, als de hemel valt hebbben we

allen eene biaauwe slaapmuis op (tot iemand. die
te veel onheil verwacht , die altijd zwarigheden
maakt).
S Cas, Se, adj. Holklinkend, schar: Un ton
cas, een schar geluid; Uw voix casse, eene gebrokene, doffe, heesche stem. - .4ls adv. gebruikt in:
Cda sonne cas, dat klinkt dof.
± Casaii, M. Huis D.
Casanier, ière, wij. Ituiszittend, weinig uitgaand, gaarne thuis blijvend, 't zij uit vadzigheid
of uit liefhebberij. Homme c-, Femme c -lOre, of als
subst. Un c-, Une c -lire, een tehuisblijver m., -blijfsterf.,, huiszitter m., -zitster f., kamerhokker m.,
-hokster f. Ii mine une vie c -hire, hij leidt een huiszittend leven.
fasaqite, t. Overrok, reisrok m. met wijde'
mouwen. (prov.) Tourner c-, van partij veranderen.
Casaquin, m. (verklw. van casaque) weleer:
Korte overjas, huisjas in.; - nu: jak, vrouwenjak n. - ( fig. et pop.) Donner sur le c- P qn.,
iemand afrossen.
1 Casaii, m. Huisje n.; - (imp.) tuin m.
Cascade, f. Waterval m. C- naturelle (catamete), natuurlijke waterval; C- arti fi cielle, kunstmatige waterval. - (fig.) Discours plein de c-s,
rede f. zonder verband of zamenhang. Je n'ai ap
pris cclie nouvelle quo jar c-, Ik weet dat slechts
-
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van hooren zeggen, heb liet door de derde of vieNd.e
hand. 11 est arrivé P eet emploi par c-s of de c
en c-, hij is met horten en stooten, dooi- allerlei
toevallen aan dat ambt gekomen. (fans.) Faire ses
c-s, kromme sprongen maken, uitspatten. [Algèb.] Méthode des c-s, benaderingswijze in de opbossing eener vergelijking.
t Cascane, t. [Fort.] Mijnput, walkelder,
luistergang in. (nu puits 01 écoute).
Cascaret, in. (fam.) .z/rmhartig, bekrompen
mensch m.
Cascarille t. of Chacril, m. [Pharm.] Wit
grijze of groenachtige boomschors f. uit Peru en
de Indite, van bitteren specerij-smaak en liefelijken reuk, als maagversterkend middel aangewend.
Caseatelie, f., z. CASCHIVE.
Caseatelle, t. Kleine waterval rn, cascodelle t.
Caehive, ni., Caseatelie, t. [H. n.] Nijlvised in. van 't geslacht der inurmelvzsschen.
Case, t. (in oud fransch: buis) lint, negerhut f. in Amerika. - [Jeu] Ruit f. van een damof schaakbord, op welke men de schijven of stukken plaats; pijl m. of veld n. op het triktrakbord:
C-s basses, de velden, die het digtst bij de tegenpartij liggen. Fausse c-, verkeerd bezet veld (dat

dus hersteld moet worden). C- du diable, dui-

velshoek, liet zevende veld (omdat het doorgaans
moeijeljk te bezetten is. Faire une c-, twee schijven
op één veld brengen. Demi c-, veld, waarop maar
déne schijf staat. - Vak n., afdeeling van een
kastje, van eene lade, doos enz.; - afdeeling t. van
een register, gevormd door de lijnen, die de kolommen dwars doorsnijden.- Folio recto, ease 4,
blad 21 regts, vak 4. - (fa n.) Le patron de Ia c-,
de huisheer.
Case, e, adj. (en part. passé van easer) Gevestigd: Le voila case pour la vie, nu is hij voor
)

zijn leven gevestigd, bezorgd.
Caséate, m. [Chim.] Kaaszuur zout n.
Caséation, t. [Chim.] Kaasvorming t., z. v. a.
CAILLEMENT.

Caséeux, ease, adj. Kaasachtig, kazig: Matidre c-ease, kaasachtige stof. Acide c-, kazig zuur.
Caséiforrne, adj. Kaasvormig.
Caséine, t. [Chim.] Kaasstof f.
Caséique, adj. [Chim.] : Acide c-, kaaszuur fl

Casemate, f. [Fort.] Kazeinat f., boinvrj gewelf n. of kluis f. onder de wollen eener vesting,
Olie de courtine en de grachten te verdedigen, moordgewelf n., kanonkelder m., walgewelf n. -weleer:
gevangenis t.: 11 a été mis dans Ia (en) c-, hij is
in de provoost gezet.
Casernaté, adj. [Fort.]: Bastion c-c, bolwerk
met kazematten.
Caser, v. n. [Trictr.] Twee schijven op déio
veld zetten. - CASER, V. a. Plaatsen, een' post hezorgen.In de vakken of afdeelingen plaatsen.
.- SE CASER, V. pr. Zich plaatsen, een plaatsje sinden, zich neerzetten: 11 s'est casd dans un petit
village, hij heeft zich in een dorpje neirgezet.
(1aserel, m. [E con.] Pot m. of teenen mand t..
niet gaten, om de kaas te laten uitdruipen.
Caserette, t. [Econ.] Kaasvorm, m.
Caserne, t. [Mil.] Kazerne, gemeenschappe
gemeenschappelijke krijgsmanswoning f.; - de gezamentljke sol
daten, in eene kazerne gehuisvest.
-

Caserné, e, adj. (enpart.passd van caserner)

Gekazerneerd: Troupes c -es.
Casernement, m. [Mil.] li- a z er n ei r i a g f.,
het huisvesten in kazernen,.
Caserner, v. n. [Mil.] In kazernen liggen, wonen. - Caserner, v. a. Ia kazernen leggen of
plaatsen.
Casernet, Cazernet, [Mar.] Register n. vooi
de officiers, logboek n.
fasernier, m. Ldverancier m. der kazernen.
Caset, m. [H. n. ] Soort van watermot t.
Casette, f., Z. CAZETTE ; - oudtijds: huisje n.

Casiasquier , Ticrksche militaire opperreg

-

ter m.

Caster, rn Loketkast t., schrjftafelkastje D.
met vakken, brievenbestek n. - [Pèche], z. v. a.
BOUIIAGUE. - Parmezaan-kaasmaker in.
Casière, t. Plaats, waar men de parmezaankaas bewaart, kaas/int t.
Casi ll eux, euse, adj. [Vitr.] Brok, sprot',

bros. Verre c-, brok glas.
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274CASIMIR
Casimir, m. [Coin.] _I- azimier n., eene ligt geképerde wollen stof, soort van halflaken.
Casino, m. (ital.) (eig. huisje, buitengoedje,
vi ii a). Plaats f., waar men tegen eerre jaarlijksche
bijdrage in geld vergadert om te lezen, te praten,
te spelen enz., besloten gezelschap, casino n.
CaSm111naal', nl., z. CASSUI'IUNIAR.

Casoar, m. [H. n.] Kasuaris m., een naar
den struis gelijkende vouiel in O.Indië.
Casolane, f. [:Flort.] Italiaansche appelsoort f.
Caspienn, ne, adj. Kaspisch: La mer C -ne, de

-

CASSE-T1TE.
t'asse-lunettes, m. [Bot.], z. V. a. BLUFT

(Plur. Des casse-lunettes.)

Casse-inariage, ni. [Tech.] Werktuig n.,

waarvan men zich bij het afspinnen der zijdetonnetjes bedient, om de dubbele draden (mariages) te
vermijden. (Men heet het ook brise-marlage.)

Cassentei^t, m. liet breken. — (fig.) C- de
fête, hoofdbrekerij f., afmattende geestarbeid m.
Casse-Nilottes of Bi ise-iuottes, f. [A.gric.]
Kluitenbreker m., een werktuig om de aardkluiten
aan stukken te slaan. (Plug. Des casse- of brise-

Kaspische zee.

mottes.)

de face, eenen helm van voren in 't schild voeren.

Casse-!nnsean, m. [Cuis.] Sneeuwbal m.,
zeker luchtig gebak. — (pop.) Knip m. voor den
neus. (Plur. Des casse-museau.)
C-asse-iioisettes, m. Notenkraker m. — H.
n.] Volksnaam der spechtmees (torchepot). (Plur.
Des casse-noisettes.)
Casse-noix, m. [H. n.] IVotenkra.ker m., een
vogel van 't ekstergeslacht. — [Tech.] , z. v. a.

Casgiie, m. Helm, stormhoed m.: La visière
d'un c-, het, vizier van eenen helm. — [Bot.] Fleur
en c-, helmvormige bloem f. — [B.. n. ] Naam van
vele helmvormige schelpen. — [Blas.] Porter le eCasqué, e, adj. [Num.] Gehelmd, met eenen
helm. — [H. n.] Le serpent c-, de helmslang, eerre
slang, die eene soort van helm op het hoofd heeft.
C asquette,f.(ver/elw. van casque)Petm.,muts f.
Casquillon, n1. Zékere slang f.
-j- Cassade, f. (fam.) Leugen uit kortswijl of
om zich te verontschuldigen, noodleugen f. — [Jeu]
Bod n., boven den inzet in een slecht spel, om daar
medespelers af te schrikken, om den inzet-dore
te kunnen tot zich halen.

Cassage,m. [Tech.] Feet kleinslaan van den erts.
Cassaille, f. [Agric.] Eerste ploeging, scheuring f. van eenen akker.
Cassant, e, adj. Bros, broos, breekbaar: Le
verre est c-, het glas is bros, breekt ligt. Lacier
est plus c- que Ie fer, het staal is brosser dan het
ijzer. Poires c-es, krakende of knappende peren.
Cassards of Gassets, m. pl. [Corn.] Bonte
katoenen oostindische zakdoeken m. pl.
Cassatioii, f. [Jur.] Vernietiging, tenietdoe
opheffing van een vonnis, c a s s a t i e; ver -nig,
een testament; uitdelging eener-brekingf.va
schuldbekentenis.
Cassave, f. [Bot.] Meel n., uit den wortel van
gedroógden maniok; maniokbrood n.
Casse, f. [lmpr.] Letterkas f., bestaande uit
twee hoo fdo fdeelingen (casseaux), die men Haut de

c-, bovenkas, en Bas de c-, onderkas, heet— [Tech.]

Bekken, waarin het gesmolten metaal uit den smeltoven loopt, ontvangbekken n. ; — smeltkroes n1. der
goud- en zilversmeden, der munters enz.; — hoor
kam m. der lintmakers; — pennenbakje n. aan-ven
een' schrijfkoker; — koperen scheppan f. der zeep
[Mil.] .4 fzetting, ontzetting f. van een'-ziedrs.—
militairen graad. Lettre de c-, cassatie- of a fzettingsbevel n. —[Corn.] , z. v. a. CASSA.ISDS. — CASSE, f.
[Bot.] _KKassia f., de p2,ipvormige, bijna twee voet
lange en vingerdikke vrucht van eenen boom, die in
Oost- Indië, Zuid- Amerika en Egypte wast. Casse
aromatlque of giroilée, kassia-bast m., de chinésche
kaneelbast, die niet zoo aromatisch , maar ook niet
z'oo duur is als de ware kaneel.
Casse, e, adj. (en part. passé van casser)
Gebroken, verbrijzeld: -- oud, gebrekkiig, zwak,
verzwakt; — weggejaagd, ontslagen. Un homme ccux gages, een man, wiens jaarwedde men heeft
ingetrokken. Une voix c-e, eene gebrokene, zwak he stem. (Prov.) Payer les pots c-s, 't gelag betalen; de schade lijden.
Cassean, m. (verklw, van rasse) [[mfr.] 1 aam
van elke der beide hoo fda fdeelingen eener letterkas
(vgl CASSE) , halve letterkas f. — [Vétér.] Soort van
houten nijptang f. om paarden te ruinen.
.

Casse-bouteille, m. [Phys.] Soort van kris-

tallen ontvanger m. (Plur. Des rasse- houteilles.)
Casse-bras, m. (pop.) Onverwachte , moedbe
nekslag m. (Plur. Des casse-bras.)-némedrapf.,
Casse-eoun.,m.Gevaarlejke, halsbrekende plaats:
Cet escalier est. un vrai casse-cou, die trap is goed
om den hals te. breken. — [Mar.] Berijder van ongedresseerde of ondeugende paarden. (fig.) Ces Bens
soot de vrais casse-cou, die menschen zijn eerste
waaghalzen. — Soort van dubbele ladder f.
(v sse-ero'ate, m. Korstbreker m., werktuig
waarmede men de korsten breekt voor oude lieden.
(Plur. Des rasse- croute).
Casse-ciil, gin. (pop.) Val m. op het achterdeel. II
s'est donne un casse-cul sur la glace, hij is met zijn
achterste op 't ijs gevallen. — (Plur. Des casse-cul.)
t'asse-fil; m. [Tech.] Werktuig n. om de
s terkte can 't garen te bepalen. (Plur. Des casse-fil.)

[

CASSE - NOISETTES.)

Cassenole, f., z. v . a. NOIX DE GALLE .
Casse-noyaux, m. [H. n.] Kernbijter m.,
volksnaam van den gemeenera dikbek (gros-ben
commun.) (Plur . Des casse-novaux.)
Casse-pierre, m. [Tech.]

Steenbreker, bik

hamer m., een tweepuntig steenhouwers-werktuig. —
[Bot.] Steenbreke f. (Plur. Des casse-pierre.)
Casser, v. a. Breken, verbreken. C- des noix,
noten kraken. C- les bras a qn., iemand de armen
stuk slaan. C- one branche, un baton, eenen tak,
Benen stok doorbreken. C- la tête d'un homme,
iemand het hoofd of de hersenen inslaan; — (fig.)
Vous me cassez la tête, gij breekt mij het hoofd.
gij verdooft mij door uw geraas; gij maakt, dat ik
hoofdpijn krijg. — C- les vitres, de glazen of rui-

ten inslaan; ( fig.) niets in eerre zaak ontzien. C- le
cou a q n., iemand den nek breken; (fig.) iemands

zaken bederven, hem ongelukkig maken. (Prov.)
(dui casse les verres les paie, wie zich de billen
brandt moet op de blaren zitten. — (fig.) Verzwakken, ontzenuwen, van kracht berooven: Lage, la
guerre, les debauches l'ont cassé, de jaren, de
oorlog, de uitspattingen hebben hem ontzenuwd. —
[Prat.] Vernietigen, ophe/fen, te niet doen: C- un
arrèt, een vonnis vernietigen of c a s s é r e n: —
[Mll.] Verlagen (decrradéren), ontzetten, afzetten,
afdanken: C- un officier, een officier verlagen of
c a s s é r e n. C- un soldat, een' soldaat afdanken
en wegjagen. (In dien zin niet meer gebruikt.) —
C- qn. aux gages, iemand zijne bezolding ontnemen,
hem van zijn' post ontzetten; (fig.) I1 na plus d'accès dans cette maison, on la cassé aux gages, hij
heeft geen' toegang meer in dat huis, hij heeft zijn
vertrouwen, zijn' invloed verloren. — CASSER, v. n.
Breken, gebroken worden: La corde, la branche,
l' assiette casse, het touw, de tak, het bord breekt.
. Cette polen casse sous la dent, deze peer knapt
tusschen de tanden. — SE CASSER, V. pr. Breken,
gebroken worden: La corde, la branche, l'assiette

se casse. — (fig.) Verzwakken, in krachten a fnemen: 11 se casse depuis longtemps hij is sedert lang
zwak , ontzenuw d. — Se c- one jambe, zin been
:

breken. Se c- in tête (eig.) zich het hoofd breken,

maar doorgaans genomen in den zin van: zich aan
't hoofd bezeeren. zijn hoofd stooten; (fig.) zich met

inspanning op iets toeleggen, zich suf studéren. Se
c- le nez, (eig.) zich den neus breken; doorgaans:
zich aan den neus bezeeren; (fig.) niet slagen in 't
geen men onderneemt. Se c- le cou, (eig.) zich den nek
breken; (fig.) zich in den grond helpen, rui n é r e n.
C asserie, f. [Minér.] , z. v. a. TRIAGE.

Casserole, f. Kastrol f., komvormig keuken
stoofpan f. zonder voet met een' steel.-gerdschapn.,

Casseren, m. [H. n.] Spaansche zeekat f.,

soort van inktvisch-; ook z. v. a CALMAR.
Cassetée, f. Eene kasvol, een bekkenvol enz.
(z. CASSE).

Casse-tête, m. Strijdknods f. der wilden. —
(fig .) Zwar e en hoofdige wijn m. — Groot geraas n.
— Sterke inspanning f. van den geest (in dezen

laatsten zin zegt men doorgaans Cassement de tête).

— Naam van verscheidene kunstspellen, die veel
hoofdbrekens vorderen, o. a. von een spel met veel
blokjes van hout of metaal, waaruit men-hoekig
velerlei figuren zamenstelt. — ['Miné r.] Nijlsteen m.
— [Pêche] Slagnet n. -- [filar .] Blokkenet n . over

het halfdek.

-

CASSETIN
(assetiii, im (ver/ciw. van easse) Vakje n. der
letterkas. C- du diable, helbalcje ei (voor gebroken
of slechte letters)
Cassette, t. (verkiw. van casse) Kistje, koffertje, sluitdoosje n. met vakken, inz. ter bewaring
van kleine kostbaarheden; geldkistje n. La C- du
roi, de bijzondere schatkist des konings. Le rol a
donrid a eet officier une pension sur sa c-., de kofling heeft dien officier eene jaarwedde uit zijne bijzondere schatkist toegewezen.
Casseur, ni., -eme, 1. Brelcerm., breekster f.
Ook als adj. gebézigd, doch zelden voorkomend dan
in (bc. fain.) C- de raquettes, sterk en kloek man;
C- d'assiettes, twistzoeker, voorvechter. Mettre son
chapeau (sa casquette) en c- d'assiettes, zijn' hoed
(pet, muts) op zijde, schuins of dwars zetten.
Casse-vessie, in. [Pliys.] , z. v. a. CASSE-BOU
-

TEILLE.

Cassican, in. [H. n.] Vogel uit de austraal-

landen, van de houding, grootte en kleur der raven.
Cassidahe, m. [H. n.] Schelpdier n. van 't geslacht dec zeehelmen.

Casside t. of icarabéetortue, m. [H. n. ]
Schilclkever, schildpadkever in.
Casshuite, t. [El. n. ] Versteende schildkever,
versteende kinkhoren m.
Cassidoine, t. [Minth.] Kassidonie -steen m.,
door de Ouden tot vazen verwerkt.
Cassidule, f. [H. n. ] Straaldier n.
Cassie, t. [Bot.] Kassie t., soort van acacia
uit IndiC, die tegenwoordig ook in Zuid- en Mid-
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Castagiieux, us. [H. n.] Kleine duiker oj

duikelaar ni. , zékere vogel.

Castagiiole, 1. [H. n. ] Naam eener vischsoort
van 't brasenegeslacht. -- [Mar.] Tentstuk i , hout
met 2 gaten aan elk der lijken van een tentzeil.
Castalides, t. p1. [Myth.] Bijnaam der zanggodinnen of muzen, naar cle Kastalische bron (Castalie) , aan den voet van den berg Parnassus.
Castalogne, 1., Z. CASTELOGNE.
Castanées, t. p1. [Bot.] Z. AMENTACE ES.
Castanite, f. [Minér.] Kleiachtige steen, die

naar eene kastanje gelijkt, kastaniet , kastanjesteen rn,
Caste , 1. Kaste f., erfelijke stand, familiestam rn. in India en 't oude Egypte, rangklasse der
oostersche volken: La c- des brarnines, des lianians
etc. - In minder beperkten zin ook gebruikt van
de verschillende klassen eener burger-maatschappij:
La c- des nobles, des prêtres, da people, de adel-,
priester-, volksklasse.
± Castel, rn. Kasteel rn. (chateau).
Casteaue, f. Soort van groene pruim t.
Caste ll an, in. Kastellaan rn., in de middeleeuwen de titel van een' pooisch groot -senateur.
Castetogue, Castatogne, Catalogue, t.

Fijne wollen deken t.

Castlee of Castie, in. Naam der te Goa

geboren Portuge'zen, Casties.

Casti ll an, rn. Castiliaansch

n., de spaansche

taal, zoo als die in Castilië wordt gesproken. Spaansche goudmunt, ter waarde van ruim 3 gulden-Europa groeit.
den. - CAST1LLAN, E, adj. Castiliaansch, wat CasCassier, m. [Bot.] , z. v. a. CNEFICIER. - tilik en Zijne inwoners betreft. - Ook als subst.
[Impr.] Bok rn., waarop men de letterkasten plaatst. rn. en t. Een Castiliaan, eene Castiliaansche.
Cassigiat, in. [El. n. ] Naam eener soort van
Casti ll e , t. (fam.) Onbeduidende twist rn.,
I krakeel, gekibbel, geharrewar n.. us ant toujours
't robbengestacht.
Civssin, m. [Tech.] Raam n. boven een weef
queique c- ensemble, zij hebben altoos twist met
waaraan katrolletjes gehecht zijn, door de--qetouw, elkancler. - [Bot.] Mexicaansche boom rn., die een
welken draden loopen, tablet n.;  soort van em- naar caoutchouc gelijkend hars oplevert.
our in.. dien de ziujdeverwers gebruiken.
Casti ll ée, t. [Bot.] Soort van stinkende neelf., buskruid n., castille a f.
Cassine, 1. (verkiw. van case) Huisje n., meestal
ebézigd in den zin van gering huisje, waarin het
Casthie, t. [Tech.] eig. Kalksteen rn., vloeinoodiqe niet gevonden wordt; soms ook z. v. a. spaatle Ii. , als smeitmiddel in de hoogovens gebruikt.
lnnclyoedje, optrekje, hofsteedje ii. -- [Mii.] AlleenCastor, rn. [H. n. ] Bever, kastoor m., een bekend
rtaasui gebouw n. in de vlakte, geschikt om er post nuttig zoogdier; - cie huid van dat dier. Axonge de
te vatten. - [Bot.] Paraguay-thee, thee-cassia 1. C- of enkel c-, beverijeil (castordurn) . Un chapeau
Cassinolde of Ellipse Cassiuienne, L de c-, of en/eel un c- een hoed van beverhaar,
[Math.] Cassinieche kromme lijn van den [eden kastoren hoed. Un demi e-, een half-kastoren hoed.
iraad, door welke Cassini de bewéging van de (fig. et fans.) C'est un dead c-, 't is een man van
narde om de zon naauwkeuriger meende te verkla- dubbelzinnig gedrag. - [H. n. ] Naam der gemeene
ren, dan dit door de chips van Kepler geschiedde. duikeend (h ar e vulgaire); - ook van twee vlinders.
Cassiopée, t. [Astr.] Cassiopeia f., een der
et Pollux, rn. [Mar. et Phys.] Kasnoordelijke sterrebeelden.
torCastor
en Pollux,
St.-Elmus -vuur, vretvuur n., een
Cassipoiivier, in. [Bot.] Soort van weegbree t. elektrisch verschijnsel in de gedaante van vlamCassique, m. [H. ii.] Citroenvogel m.
metjes , die zich soms in zee aan de toppen der
Cassiry, m. Maïsbrandewijn in.
m asten of raas vertoonen. - [Astr.] Tweelingen,
Cassis, m. (pr. ka-cice) [Bot.], z. ctci.
het derde teeken van den dierenriem.
Cassite of Cassute, t. [Bot.] Indische woeCastoi-ate, ni. [Chirn.] Bevergeilzuur zout n.
kerplant t., die naardenmonniksbaard of de vlaszijde
Castoréum, rn. (pr. —ome) [Pharm.] Beverqei kt.
n.
yell
1. [Minér.] Mengsel n. van lood, 1 Castorine. t. [Chim.] Een bijzonder, nog
zilver en andere metalen; - geoxydeerd tin n.
weinig bekend beginsel, door Bezio uit het casIoCassolette, t. (verkiw. van easse) Reukvat n., reum of beverçieil verkregen. - [Corn.] Eene soort
wierookpan t., balsem- of reukdoosje n.; —de daaruit van lìgte, zijd e achtige wollen stof f.
opstijgende reuk m.; - (iron.) stank m. - [Hart.]
Castorique, adj. [Chim.] Acide C-, beverNaam eener perensoort.
geilzuur ii.
Casso ll e, f. [Tech.] Komfoor D. om de lijm
Castes, m. Jaarlijksche uit- en invoertol rn., dien
der papiermakers te warmen.
de Europeanen in Japan moeten betalen.
Casson, in. Lompensuiker 1. (du sucre en cas1 Castoyeinent, m. Les, onderrigting t.
sons). - Stuk gebroken kakao ni.
Castrainétation, t. [Mil.] Légeringskunst t.,
Cassoiiade, t. Poedersuiker, meel- of keu
de kunst om eene legerplaats af te steken.
ruwe suiker f. (die maar eenmaal geraf--Insuiker,
Castrat, m. Castraat, ontmande, gelubde,
fineerd is).
inz. een sopraanzanger in. in Italië, dewijl deze,
Cassot, in. [Papet.] Sorteerkist 1.
ondanks 't verbod vine Clemens XIV., doorgaans
Cftssotes of Cassoudes, f.pl. [Corn.] Soort reeds als kinderen tot castraten gemaakt worden;
van weede-asch 1.
- kuischheidswachter m. in 't Oosten.
Cassuniuniar, Casininar, in. [Bot.] Wortel
Castration, f. Ontmanning, lubbing, castrain. in delnditn, goed voor de maag, voor de zenuwen. tie, ca cl rel r ing f., wegneming der tecideelen by
Cassure, f. Breuk, plaats waar iets gebroken snenschen en dieren, inz. van 't mannelijk geslacht.—
is: C- vitreuse, glasachtige breuk.
[Bot.] Wegnensing van 'tvruchtbeqinsel eener plant.
Cassute, t., z. v. a. CASSITE.
S Castrature, t. [Agric.] Reiniging of zuiveCastagneau, m. [H. n. ] Soort van kleinen sing 1. van het gedorschie graan.
brasem in. der Middeilandsche zee.
Castre , rn. [Co rn .] Nagm van een' witten
Castagnette. t. [Corn.] Stof uit zijde, garen Bordeaux -wijn m.
en wol. - CASTAGNETTES, t. p1. Spaansche handklapCastrense, adj. (pr. -trinse) [H. rom".]: Coupers in. ijl., klaphoutjes n. pl., duimklepper.s, dans- ronne c-, legerkroon I. (uitgereikt aan den soldaat,
Icleppers rn. p1. bij tooneeldansen (zoo ge/weten we- die liet eerst in de vijandelijke legerplaats binnenpens de geljkvormigheid met twee halve kastanjes). drong).
,

-
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--

Castrontétrie, f ., z. v. a. CASTRAMLTATION.
Castialité, f. Toevalligheid f., toeval n., ca-

sualiteit f.
Casuar, m. [H. n.] , z. v. a. CASOAR. — [Bot.]

of Casuarine, f. Kasuarboom (in Oost- Indië
en Nieuw -Holland) .
Casuel, le, adj. Toevallig, onzeker, gevallig,wisselvallig,gebeurlijk, casueel;—soms ook als barba
inplaats van rassant of fragile, bros,-ri,smnugebézd
breekbaar. Men- noemde weleer: Emplois c-s, charonzékere
ges c-es,
ambten of posten, de zoodanigen.
die de familiën verliezen konden door den dood
dergenen, die er mede bekleed waren. Droits c-s,
toevallige inkomsten. Parties c-es, toevallige inkomsten (des konings) uit openvallende ambten;
ook: de kamer of het bureau, waardoor deze inkomsten ontvangen werden - CASUEL , m. Toevallige, onzékere inkomsten f. pl., aan sommige bedieningen verbonden, buitenkansjes, bijvalletjes n. pl.
5 Casuellement, adv. Toevallig, bij geval.
Casuiste, m. Casuist m., godgeleerde, die
twijfelachtige r ewetensgevallen verklaart of beslist.
Casuistique, f. Casuïstiek, gewétensleerf.,
de leer of de kunst om gewétensvragen op te lossen, inz. zulke vragen, waarbij botsing van pligten plaats heeft; — in verachtenden zin: de leer
der kunstgrepen en sluwe vonden.
-I- Casuistiquer, v. n. Over gewétenszaken
nasporingen doen, zich met casuistiek afgeven.
Catabaptiste, m. Doopbestrijder m. (die de
noodzakelijkheid des doofs ontkent).
Catabatiqne, adj. [Méd.] Afnemend, ca ta .

,

batisch (vgl. AvABATIQUE).
Catabaiicalèse, f. [Ant. grec.] Slaapliedje n.
Catabibazon, m. [Astr.] Neergaande knoop m.
der maan (ook ,Queue du dragon geheeten).
Catacaustique, f. [Opt.] Brandljn, door

terugkaatsing der stralen ontstaan, k a ta ha u stische lijn f.

Cataeérastique, adj. [Pharm.] Verzachtend,
bedarend. -- Ook als subst.: Un c-, een lénigend
of bedarend middel n.
Catachasnie, Catachusnme, m. [Méd.], z.

CREVASSE, SCARIFICATION.
C atachrè se, f. (pr. —krèse) [B.hét.]

Woord
onjuist gebruik van een bijvoegelijk-misbrukn.,
of ander woord, dat met het begrip van 't hoofdwoord eigenlijk niet bestaanbaar is, k a t a c hr esis f. (b. v. cheval ferré d'argent, aller it cheval
sur on báton, sur on hue ; of in 't nederduitsch:
gouden hoofdijzer, koudvuur enz.)
Cataeliriston, n1. [Pharm.] Soort van liniment of vloeibare zalf der Ouden.
Catachusmne, 11).., z. CATACHAS.ME.

Cataelase , f. [Méd.] Beenverbrijzeling; —
krampachtige sluiting der oogleden; — oogbalverdràaiing f.

Cataclysm ie, m. [Bidact.] Overstrooming f.,
zondvloed ni. —[Méd.] Algemeen drop- of stortbad n.;
soms ook: dampbad, klysteer n. — (lig.) Geheele omkeering f der bestaande orde van- zaken in eene maat
La révolution francaise de 1789 a été-schapj:
un véritahle C-.
Cataelysnrologie, f. Geschiedenis der over-

stroomingen of omkeerin:gen O) de oppervlakte der
aarde. — Cataclysmnologique, adj. Wat daar-

toe betrekking heeft.

Catacoi, m., z. CAC ATOI.
Cataconnbes, f. p(. Onderaardsche gangen m.

pl., met spelonken, gewelven en groeven, dienende
den Ouden tot begraafplaatsen (zoo als die te Rome,
te Napels en te Syracuse), doodengroeven, kat akomben f. Pl.
Cataconstique, f. [Phys.] Terugkaatsingsleer der geluiden, leer van den weerklank of de
echo, k a t a k u s l i e k f. — Ook als adj. gebézigd:
Appareil c-, katakustische toestel m.
Catadioptrique, f. Leer of wetenschap der
vereenigde werking van het teruggekaatste en van
't gebrokene licht, katadioptriek f. — Ook als
adj. gebézigd : Télescope c-, katadioptrische teles-

koop mm., zulk een., waardoor de voorwerpen zoowel
door breking der lichtstralen in glazen als door
ter°ugkcaatsing van spiegels vergroot of sch ijnbaar
naderbij gebragt worden.
Catadoupe, f,, z. v. a. CATARACTE.

Catadroine , in. [Anticc.] Gespannen dans'koord f. op het tooneel der Ouden.

CATAPT-[RAO E.
Catathipe, f., z. V. a. CATADOUPE.

Catafalque, in. Praalbed, rouwtooneel n.,
ka 1a f a 1 k 7n., prachtige stellaadje, waarop in eene
kerk het lijk van Benen vorst of voornamen persoon, of ook de ledige kist geplaatst wordt.
Cataglottisene, m. [Litt. anc.] Gebruik n.
van gezochte woorden; — ook: een geile kus m.
Cat agpllatique, adj. [M€id.] Beenbreukhee-

lee2.d, tot genézing der beenbreuken dienstig.
Catagogies , f. pl. [Antiq. grec.] Tehuis
-kornst
feesten n. pl. der oude zeevaarders.
Catagraphe, m. [Peint. anc.] Pro/lel-schilder nl . — Catagraphie, f. Profeel-schilderkunst f. — Catagraphique , adj. Wat die
kunst betreft, katagraphisch.
Cataire, f. [Bot.] Kattekruid n. (herbe an

chat).
Catalan, m. Catalonisch n., de catalonische

taal f. — Catalan, e, adj. Catalonisch, wat tot
Catalonië behoort.—Ook als subst.: een Cataloniër,
eene Catalonische.

Catalectes, nn. _pl. Verzamelde oude stukken
of fragmenten, onvolledige overblijfsels n. pl. van
oude werken.
Catalectique of Catalecte, adj. [Pods.
anc.] Onvolledig, afgebroken: Vers c-, vers, waar
laatste voet ééne, soms twee lettergrepen-vande
te kort is.
Catalepsie, f. [Méd.] Zinvang m., katalepsie f., eene soort van beroerte, met eene wasachtige buigzaamheid der ledematen gepaard. --Cataleptique, adj. Door zinvang getroffen; tot'
die kwaal behoorende. — Als subst.: een door Zinyang getroffen leder m. — [Bot.] Plante c-, plant,
die in de houding blijft, welke men haar door buiging geeft
C t^alogne, f., z. CASTELOGNE. — Catalonie n.
.

Catalogographe of Catalographe, m.

Katálogus-maker m..
Catalogue, m. Katálogus m., naamlijst f.,
register D. (van boeken, schilderijen, planten, meubelen enz.)
Catalognenient, rn. IIet katálogus-maken.
Cataloguer, v. a. Een boek of ander artikel
in den kaiálogus opschrijven; — een' katálogus
maken.
Catalotique of Catalutique, adj. [Méd.]
Likteekenverdrijvend.
Catalpa, m. [Bot.] De trompétboom m. (door
-

Catesby in 176 in Carolina ontdekt.)
Casuarine, f. [Bot.] Tjommoro boom m.

C ata!nènes, f. pil. [Méd.] De maandeljksche
zuivering f. der vrouwen, de maandstonden f. pl.
Catanaénial , e , adj. [Méd.] Wat tot de

maandstonden betrekking heeft.
Cataniite, m. (eig. een bijnaam van Ganymedes) Schandjongen m.; — liederlijk jong mensch.

Catananee, CataiLche of Cupid.one, f.

[Bot.] Rondgras n., biaauwe kranenvoet m., vlookruid n.

Catantlème , f. [Méd.] Besproeijing f. met

warm water.

Catapan , m. [H. grec.] Katapan m. , titel

van den stadhouder der grieksche keizers over
hunne zuid-italiaansche bezittingen (van 870 tot
1070). — Catapanat, m. De waardigheid van
zulk een' stadhouder; ook: de door hem beheerde
provincie: Le c- de la Pouille et de la Cababre,
het katapanaat of stadhouderschap van Apulie en
Calabrie.

Catapasnie, m. [Chir.] Strooipoeder n. op

wonden en zweren.

Catapelte , f. Foltertuig n., door de Heidenen weleer tegen de Christenen gebruikt, waarbij
men 't ongelukkige slagto f/'er, tusschen twee planken
geklemd, aan de voeten ophing en verbrandde.
Cataphonique, f., z. v. a. CATACOUSTIQUE.

,' Cataphora, m. [Méd.] Slaapzucht f., diepe

slaap, doodslama m.

Cataphracte, f. [Ant. mil.] IJzeren wapen-

rusting f. der Ouden, die geheel het ligchaam-bedekte,
k a t a p h r cc k ta m. ; — de met zulk eene wapen
gewapende, ook cataphractaire geheeten. —-rusting
[Chir.] Ilarnasverband n. (voor gebroken ribben).
— [C1. n.] Geharnaste meirval of wentelaar m..;
ook z. v. a. ARZZADILLE. — Weleer ook: zeker lang,
overdekt oorlogschip. — Het komt ook als adj. voor
in: [.H. n.] Cottée c-, geharnaste knorhaan m.;

CATAPLASME
Bilure c-, geharnaste meirval m. — CA.TAPHRACTES, rm. pl. [H. n.] Harnasvisschen m. pl.
Cataplasnae, m. [Chir.] Weekmakende omslag, bri^omslag m., pap f. — (iron.) C- de Venise,
oorveeg f. — [Bot.] Appliquer on c- of de 1'onguent de St. Fiacre sur les plaies dun arbre, de

beschadigde plaatsen van eenen boom met koemist
en klei besmeren.
Cataplexie , f. [Méd.] Verstijving f. van 't
ligchaam door beroerte.

Catapsyxie , f. [Méd.] .Koudwording f. des
ligchaamms, zonder béving of uitwaseming.
EPSIE.
5 Cataptose, f . [Méd.], z. V. a. EPIL
Catapuce, f. [Bot.] Springkruid n.; wolfs-

melk f.

Catapulte, f. [Ant. mil.] Krijgswerptuig n. der

Ouden, waarmede men zeer zware steenen in de
belégerde steden wierp, ic a t op u 1 t f. — Catap.flltaire, adj. et subst. Bestuurder der katapult.
Cataractaire,, m. [Ant.] Poort- of kerk
-wachter
m. bij de Ouden.
Cataracte , f. , Groote 'waterval, stroomval,
k a t a r r a k t m. [Lcrit.] Les c-s da eiel, furent
ouvertes, de sluizen des hemels werden geopend.
(Prov.) Lacher ses c-s; zijne gramschap bot vie-

ren, den vrijen loop aan zijnen toorn geven. —
[Méd.] Graauwe staar f. — [Phys.] Kromme lijn f.,
door een vocht beschreven, dat uit de horizontale
opening van een vat vloeit. — [H. n.] Naam der
bruine roofmeeuw.
Cataracté, e, adj. [Méd.] Met de staar be-

hebd: Oeil c-, Homme c-.
Cataracter (se) , v. pr. [Méd.] Verduisterd
worden (van de kristallens in 't oog gebézigd).
Catarniatigiie, adj., z. CATHARTIQUE.

Catarrhal, e, adj. [Méd.] , Zinkingachtig, uit
verkoudheid voortvloeijende, ka t a r r h a a l: Fiè v re
c-e, zinkingkoorts f. (Het woord heeft geen n1. pl.;
sommigen gebruiken daarvoor catarrheux, symp-

t6mes catarrheux, katarrhale verschjnselen.)
Catarrhaiique, m. [Méd.] Middel n. tegen de

verkoudheid.

Catarrhe, m. [Méd.] Zinking, zware verkoudheid f. Il lui est tomlbé on c- sur la poitrine, er
is hem Bene zinking op de borst gevallen. C- suf focatif, smorende zinking.
Catarrhectique , adj. [Pharm.] Oplossend.
S Catarrhenx , ease, adj. [Mid.] , z. c k TARRH AL.

SCatarrhexie, f. [Pharm.] Oplossende kracht f.

der geneesmiddelen.

Catarrhinit^s, m. [H. n.] De apen m. pl. der

Oude-wereld.

Catarrhopie, f. [Méd.] Neiging f. des bloeds

naar de beneden deden.

Catartisme, m. [Chir.] Herzetting f. eener

breuk of ontwrichting.
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Catéehese, f .(pr. ch =k), z.v.a. CATECHISME.
ateehete, m. (pr. cli k) Vraagleeraar, ka-

^,

t e c h e e t m., hij, die onderwis, inz. in de geloofsleer, door vraag en antwoord geeft.
--Cateelhétique, f. Vraagkunst f., wetenschappelijke leer hoe een goed vraag-onderwijs moet ingerigt en gehouden worden, k a t e c h e t i e k f.
Ca,téehiue , f. [Chim.] Grondstof f. van het
katsjoe of catechu (vgl. AREC).
Catéchisation, f. Het katechiséren.
Catéchisé, e, adj. (en part. passé van caté-

chiser) In de geloofsleer onderwezen. —( fig. et fam.)
Personne biera c-e, iemand, die men duchtig de les

gelezen heeft.
C&ttéchiser, v. a. Onderwijs door vragen en
antwoorden, geven, inz. in de geloofsleer en bijbelgeschiedenis , godsdienstig vraag-onderwijs geven,
k a t e c h i s é r e n. — (fig. et fans.) Tr achten te
overtuigen ; vermanen , bestra/fen : Je l'ai asset
cai,échisé, mais it s'en veut Tien faire, ik heb hem
genoeg voorgepredikt, genoeg de les gelezen, maar
hij wil het niet doen.

Catéchisme , in. Onderwijs door vragen en
antwoorden, inz, in de geloofsleer en b jbelgeschiedenis, geloofsonderwijs n., christelijke leering, of
enkel: leering, k a t cc h i s a tie f.; — geloo fs-vrageboek n., k a t e c h i s mu s m. ; — bij uitbreiding
ook gebézigd van boeken, die een kort begrip van
eene of andere wetenschap bevatten en in vragen
en antwoorden opgesteld zijn. Le e- de la nature par
Martinet, de katechismus der natuur door M.; Ce
livre est le e- des rois, dat boek is de katechismus
(het hand boek) der koningen. — (fig. et fam) Faire
le c- is qn., iemand goed afrigten, op de hoogte van
iets brengen. 11 sait son c -, hij kent zijne les, hij
weet van wanten. -- C- poissard, verzameling van at
de grofheden en smaadwoorden, die de maskers elkander in de carnavals-grappen naar'thoofd werpen
Catéchiste, m. Geloofsonderwijzer, katechi-

se ermeester, Ic a t e cie e e t m.
Catéchistigne , adj. Vraagsgewijs, in den

vorm van gesprek onderwijzend , gespreksgewijs
behandeld, k a t e c h é t i s c h, in katechisérenden
vorm, in katechismus-von m.
Catechoutes, m. pl. Geluid- of stemverdoovende plaatsen f. pl.
Catéchu, m. [Bot.],

z. CACHOU.

Catéchuinénat, m. (pr. ch —k) De toestanel
van k a t e c h u m e e n (z. 't volgend woord) .
Catechu tene, m. (pr. ch =k) [H.. eed.] Ge-

loofsleerling in. en f., iemand, die om den doop te
kunnen ontvangen zich in de christelijke leer liet
onderwijzen; k a t e c h is a n t m.
Catéehunténie, f. (pr. ch =k) Kerkgalerij f.,
op welke de vrouwen de dienst bijwoonden; — (volgens anderen) oefenplaats f. der katechuménen.
Catégorènie , m. [Phil. aristot.] Gezigts-

punt n., waaruit men een' term kan beschouwen,
om hem in deze of die kategorie te plaatsen.
Categorie , f. [Log.] Ieder kenmerk n. van
rugdrijvend, zamentrekkend.
een oordeelsonderwerp; — in engeren zin: het alge
Catastase , f. [Méd.] Het staan-blijven, de
begrip, waaronder eene zaak gedacht wordt,-men
blijvende i-i.gchaamsgesteldheid. — [Litt. anc.] Derde verstandsvorm, denkvorm m. ; — (fig. et fam.)
deel n. van een treurspel, waarin de ontknooping klasse f., vak n., rang m., soort, natuur, hoedanig held, k a t e =g o r i e f. Ces Bens là sont de même c -,
wordt voorbereid.
Catastatique, adj. [Méd.] Van het gestel of die lieden zijn van dezelfde gezindheid, zeden, neiging enz. (doorgaans in ongunstiger zin gebézigd).
temperament afhangend, daaruit voortkomend.
Catascope, m. [Mar.] Soort van ligt vaar

n. om op verkenning uit te gaan.
-tuig
% Catastaltigite, adj. [Méd.] Inhoudend, te-

Cataste, f. [Antiq. lat.] Soort van stellaadje f.,

waarop de slaven, die men ten verkoop aanbood,
geplaatst werden. — IJzeren leger of bed n., onder
't welk men vuur stookte en dat tot foltering diende.
Catastoine, m. [Mus. arc.] Mondgat n. der

fluit.
Catastrophe , f. Onverwachte wending in

den afloop eener gebeurtenis, inz. eene treurige ontknooping f., gelijk die in het treurspel, ongelukkige
afloop n. eener zaak; — fortuinswending; plotsetinge verandering der dingen inz. in het maat
lezen, volksramp f., groot ongeluk n.,-schapelijk
katastrophe f.
Catatase, f. [Mid.] Uitzetting f. naar beneden; — [Chir.] Ilerzetting f. eener breuk.
Catathèse, f. Strijdige stelling, tegenstrijdige
bevestiging, k a t a t h e s i s f.
Catauu, f. (eig. verklw. van Cathérine) (jam.)

Boer enmeid., herbergmeid f.;— (pop.) slet, ligtekooi f.

Caté of Catecatché, n1. [Bot.] Katsjoe- of

C alech.0-boom in.

Ces deux' chases ne sont pas de même c -, deze

twee dingen behooren niet onder ééne rangschikking, laten zitla niet zamenvoegen.
Catégorique, adj. Gepast, bepaald, juist, ter
snede, beslissend; onvoorwaardelijk, stellig, ronduit,
zonder omwegen, rond, k a t e g o r is ch. — Catégoriqueinent, adv. Op gepaste, bepaalde wijze,
wist enz.
1. Catégoriser, V. a. [Phil.] In kategorien
(klassen, vakken) indeelen.
. - Catégoriseor, m. Kategoriën-maker m.
Cate- indien, m. [Pharm.] Geneesmiddel n.
tegen de dolheid, hetwelk men trekt uit een' Indiaanschen boom.
Catel,adj. in. (pl. Catels of Cateux) [Féod.] :
Biens ratels of cateux, onroerende; goederen, die,
naar de hoedanigheid der omstandigheden, nu voor
roerende, dan voor onroerende worden aangezien.
Droit de meilleur ratel, regt van eenen heer om
bij 't overlijden van zijnen vassaal het beste stuk
huisraad uit diens nalatenschap te nemen.
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CATONISE .

--

CATELLE

f stelle, f. [Ant. rom.] Kleine keten f., aan de 1 katholijke kerk, godsdienst. Le rot c-, sa majesté
kath. koning, zijne kath. majesteit
1 c-, de ka
m
(de koromeinsche soldaten als eereteeken gegeven.

Caténation, f. Aaneenschakeling f.
Caténière, f. [ Pèche] Dregketting m.
Caténifère, adj. [Bidact.] Kettingdragend.
Cateniforn'e , adj. Kettingvorrnig. - Catenulaire , adj. Naar een kettingje gelijkend.
Catenule, f. Kettingje n. -- Caténuilé, e, adj.

Naar een kettingje gelijkend.
Laterale, f. Chas.] Werphol n. der konijnen.

Caterreux, adj., z. CATARRHAL.
t Caterve, f. Bende f . voetvolk (bij Rabelais

on nog bij J. J. Rousseau) .
f atesbee, f. [Bot.] Doornlelie I.
C ateuux, adj., z. CATEL.

Hing van Spanje). Les Pays-Bas c-s, de kath.lvederlanden (oude naam van Belgie) . Les cantons
c-s, de kath. kantons (van Zwitserland). — [Gnoe.]
Cadran c-, zonnewijzer voor iedere poolshoogte. —
[Chinl.] Fourneau c-, fornuis of oven, tot velerlei
chemische verrigtingen geschikt. — [Méd.] Humeurs
c-s, vochten , die door 't gansche ligehaam ver
zijn. Remèdes c-s, algemeene of universéle-spreid
geneesmiddelen. -- (fig. et fans.) Cela nest pas c-,
daar is een reuk van onregtzinnigheid aan, dat is
niet pluis. — CATHOLIQUE, m. et. f. Algemeen-geloovige, roomschgezind e, roonssche, k a t h o l ij k m.
en f. Les protestants sopt génèralement mieux instruts que les c-s, de protestanten zijn doorgaans
beter onderwezen (kundiger) dan de roomschen. —
(Prov.) Cest un e- á gros grains, 't is een katholijk, die 't met de voorschriften van zijne kerk zoo
naauw niet neemt , een vrijzinnig roomsche.
Catholiquement, adv. Katholijk, regtzinnig,
volgens de roomsche kerkleer.
+ Catholisation, f. Het katholijk- worden; het
bekeeren tot de katholijke kerk.
-[ Catholiser, v. n. Den katholijke uithangen:
met katholijken omgaan. — 5 CATHOLISER, V. a.
Tot katholijk maken - ^ SE CATHOLISER, V. pr.

Cathare, m. [Phil.] Zuivere grondbegrippen of
typen- n. pl., het reine. — CATH ARES, M. pl. [H.. ecel.]
Remnel m. pl. (sedert de ilde eeuw de naam van
vele sekten, die door de Kath. kerk vervolgd werden, van welken naam sommige het nederd. woord
k e t t er willen afgeleid hebben).
Catharines, m. pl. [Ant.] Menschenoffers n.
pl., one van de pest verlost te worden.
Catharsie, f. [1\1éd.] Afvoering, zuivering van
het darmkanaal, buikontlasting f.
Catharte, ;n. [H. n.] Geslachtsnaam der amerikaansche gieren in. pl.
C athartine, f. [Chim.] Buikzuiverend begin- Roomsch worden.
Cati, m. [Tech.] Glanzing, opmaking en pervel n. der sénebladeren.
Cathartique, adj. [Med.] Buikzuiverend, af- sing f. van stoffen, persglans in.
Cati, e, adj. (en part. passé van cater) Geperst,
voerend. kathartisch.
geglansd: Du drap cats.
Cathartocarpe, f., z. v. a. CANEEICIER.
Catias, m. [Chir.] Werktuig n. om den foetus
l Cathédral , e , adj., z. v. a. IIAGISTRAL,
uit te snijden.
DOCTORAL.
.

-

C athédrale, adj.: Eglise c- , domkerk, bis-

Catiang , m. [Bot.] Katjang m. , soort van

indische dolik, welker zaden men eet.
Catiche, f. [Chass.] Otterhol n. aanraden oever.
Catilinaires, m. pl. [Litt. anc.] Catilinische
t Cathéclrant, m. Hoogleeraar in de godgeleerdheid of wijsbegeerte ; — voorzitter m. bij de rédevoeringen f. pl. , naam der i vermaarde rédevoeringen van Cicero tegen Catilina.
verdediging van theses in die vakken.
t Catilinette, f. [Flort.] Spaansch madeliefje n.
Cathédraticlue , adj. [Anc. coot.] : Droit of
Catillac, m. [Hort.] Soort van kalebaspeer f.
eens c-, bisschoppelijk regt, zekere cijns of schat
schoppelijke kerk, stichts- of sti f tskerh , ka t h ed r a a l t. Ook als subst. f. La c- de Paris.

bisschop betaalde.

-ting,dem

1- f^athéclrer, v. n. Voorzitter zijn bij 't ver-

dedigen van theses.

Cathernerin, e, adj. [Mid.]: Fièvre c-e, a.lledaagsch.e koorts f. — Ook als subst. gebézigd: La

c-e (a mphémérine) .
Cathérese, f. [Méd.] Verzwakking, afstem-

vning; --,doodbi^ting, k a t h a e re s i s f.
Catherétigaie, m. [Méd.] Sterk verzwakkend
middel; doodend, het leven storend middel: bijt middel n.. — Ook als adj.: Médicament c-, bijtmid-

del, brandmiddel n.

Cathete, m. [Ghoul.]

Kathetus m., loodlijn f.,

die op eene andere lijn of op een vlak valt. Les
c-s dun triangle rectangle, de beide regthoekszij-

Catiiuuaran , m . [Péche] , z. CANTI.IARON. —

[Bot.] , z. V. a. RONCE.

Catinninï (en), loc. adv. (fans.) heimelijk, ter

sluik.

Latin, f. (verklw. van Cathérine, onder 't volk
gebruikelijk) Kaatje. — (très-fans. et pop.) Veile
deern, hoer f.
Catin, m. [Fond.] Ontvangbekken n. voor 't
gesmolten metaal.
C atir , V. C. [Tech.] Aan eene stof den pers
geven, glanzen, p ersen, c a t é r e n, c a t is -glans
5 é re n. — [Hor.] Het verguldsel in de feletten of
uitstekende deden van een voorwerp aanbrengen.
Catissage, m. [Tech.] Het glanzen der stoffen
door persing.
Catisseur, en. Glanzer m., werkman, die den

den (katheten) van een' regthoekigen driehoek. —
Arch.] Loodregte lijn van doorsnede, loodlijn, die persglans aan de sto fen geeft.
Catissoir, m. Vuurpan f. — [Tech.] VergulPoor het midden van 't slakkenoog van 't ionische
ders voegmesje n. bij 't catisséren (z. CATER).
kapiteel gaat; as f.
Catissoire, f. Glanspan, vuurpan f. voor 't
Catheter, m. (pr. ka -té-tère) [Chir.] Blaaspeicatisséren van sommige wollen stoffen.
ler , piss f tapper, katheter m.
Catmmmarin, m. [H. n.], z. v. a. COLYMBE sep Cathétériser, v. a. [Chir.] Den katheter getentrional.
bruiken.
Catocathartiquu.e, adj. [Med.] Naai- beneden
Cathéterisnie, m. [Chir.] Inbrenging f. van
den katheter in de waterblaas , blaaspeiling, pis- afvoerend, purge/rend. — Ook als subst. Iln c-,
een purgeermiddel.
aftapping f.
Catoche, m. [Méd.], Z. CATALEPSIE
Cadthidryse, f. [Chir.] Herplaatsing f. in den
Catodonte , m. [H. n.] Rene in de beneden
warlijken stand.
geloof,
kaak
getande walvischsoort f., katodon m.
Catholicisme, m. Roomsch
Catogan of Cadogan, m. Opgerolde haar
algemeen geloof n., leer f. der kath. kerk, k a th oinfanterie, in 1792 door den-vlechtf.drans
l i cis°anus n.
Catholleité , f. Algemeenheid, regtgeloovig- staart vervangen.
Catonnisnme, m. [Chir.] Wijze om een ontheid der kath. kerk, ka th o l i c i t e i t f.; — kat holjke kerk f. gezamenlijke katholijken m. pl., al de wrichten schouder te zetten.
Caton , m. Cato , m. (naam van twee bekatholijke landen n. pl., geheel de kath. wereld f.
-- La c- dune expression, de zuiverheid eener roemde Romeinen); — (fig.) zeer wijs man; of die
2 i2drukkinr,, met betrekking tot de kath. kerkleer. daarvoor wil gehouden worden; zeer ernstig, streng
Catholicon, m. Iets algemeens, inz. een alge- zedig mensch. Faire le Caton, den wijzen man uit
— CATON, in. [Tech.] IJzeren staaf f., ge--hange.
meen vwoordenboek n. --[Méd.] Algemeen geneesmiddel n. (dat tegen alle kwalen dienstig moet hee - smeed om door de trekplaat gehaald te worden.
Catonien, ne, adj. Catonesch, gestreng, onten). -- C- d'Espagne, titel van een geestig hékelschrift tegen de ligue en Philips II.— [Papet.] Soort buigzaans als Cato.
'Gatonière, f., z. v. a. CATENIERE.
van zwaar bordpapier.
.]- Catoniser, V. n. Den Cato, d. i. den strengCatholique, adj. Algemeen, algemeen geloovig,
de roomsche kerk toegedaan , pauselijk, katho- zedigen man, den zederneester, den diepen denker
lijk, k a t h 6 ii s c h: L' Eglise, la religion c- , de uithangen.
f

[

.
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CATOPES

---

atopes, f. pt. [11. n.] Buikvinnen f. pl.

C%atoptrique, f. pl. [Ph ys. ] Spiegelleer f., leer

van de wederkaatsende, lichtstralen, spiegelperspectie f n., k a t o p t r i e k f, — Catoptrigiie, aclj.
Den spiegel of de spiegelleer betreffend, k a t o pt Ti s eh: Télescope c-,. spiegelverrekiker m.; Cathan c-, spiegelzonnewijzer m. ; Caisse (or Botte)
c -, spiegelkast f. (geschikt tot vergrooting der voor-

werpen ); Anamorphoses c-s, verkeerd geteekende

-beelden, die men in kegel-, rol- of zullvormige spie.gels, moet zien, zullen zij het ware beeld vertoonen
((vgl. ANA MORPIIOSE). - C-atoptr ignenHent, adv.
Door spierelterugkaatsing.
Catopti'oinancie , f. Spiegelwigchelarij f. ,
waarzeggen,] uit spiegels. — Catopti'omnaneien,
gin., -ne, f. Spiegelwiychelaar m., -ster f.
Catoque, .ni. [Bid.] Gerégeld terugkeerende,
lang aanhoudende kramp f.
(`atorehite, m. Vijgenwijn m. (op Cyprus uit
gedroogde vijgen gemaakt)'.
Catorthonie , m. [Théol.] Wijze of deugd
handeling f.
-zame
Catorthose, m. [Théol.] Regtschapenheid f.;
— neiging f. tot deugd
Catotérigiie , adj. [Méd.] z. v. a. CATOCA.:

THARTIQUE .

Catotol, Catototl, m. [Fl. n.] Braz'iliaansch

erg mexicaansch vogeltje, naar 't sijsje gelijkende.
()attiehe, f., z. CATIGIIE.
f attologie , f. [H. n.] Verhandeling f. over
de katten.

Catty, in. Gewigtseenheid f. in Z..4z-ië: in
China — 600, in Siam = 613 granaries of wigtjes.

Catulotique , adj. [Méd.] Met een likteeken

heelend.

Cature, m. [Bot.] Kattestaart m., een indisch

gewas.

C aaturi , Cuut^ari , m. [Mar.] Bantamsch oor
n.
-logsvartui
t Catns, ni. (fare.) Geval, voorval n., nételige

zaak f.

Caiteaafon, m. [Bot.] Indisch knoflook n.
Caucalicle, f., Canealier of Cauealis, m.
[Bot.] Wilde kervel, klitkervel f.
Caueantlhes, m. pl. [Bot.] Planten f. pl. met

vele bloembladeren.
. Caueasien, ne, ac1j. Kaukasisch.
Cannche , f. [Péche j Kreek f. of inham n1.,
waar de elften bij de daghitte zich ophouden.

Caneheraar, in. (van 't oude cauquemare,
toer ce,rlkol) Nachtmerrie f. — (fam,.) C'est un homme
(lui donne le c -, het is een langdradig, lastig mensch.

L ette peisée est un c- pour moi, die gedachte

jaagt mi de nachtmerrie op het lijf, is mij tot foltering, beneemt mij alle rust.
Cauueher, m. [Tech.] Bladgoudboekje n. voor
cle vergulders.
C auuetiois , adv. [Corn.] Pigeons c- , groote
duiven uit het land van Caux (in Normandië).
Caudal, e, adj. [fl. n.] Wat tot den staart
betrekking heeft. — CAUDALE, f. Staart in.
Cauuelataire., nii. .Sleepdrager m. van den paus,
van erven kardinaal, eengin prelaat. — Ook als adj.
gebruikt; Gentilh_omine c-, sleepdragend edelman.
Caudé, e, a.
dj ;Gestaan, van een' staartvoorzien. — [Asti.] Etoile c-e, staartster f.

C andebee, ul. [Anc. tout.] Wollen hoed m.,
zoo als die liet eerst te Caudebec in Normandië
gemaakt werden.
Caudee, in. [H. n.] Soort van amerikaansche
vlieg envanger nl.; ook eene soort van hagedis f.

Candelette of Cann4ette, f., z. CAUDRETTE.
Candex, m. (latin) Stam, tronk, stronk m. —
C- ascendant, tronk, de eigenlijke stam; C- descendant, stronk, de wortel, zoo lang deze zich niet

verdeelt.

Candielforme, adj. [Bot.] Tronkvormig, zon

takken.

-s!er

Caudifère, adj. Een' staart dragend.
Candimnane, m. [H. n.] Staarthandige m. ( die

met den staart als met eene hand grijpt, gelijk
vele apen) .
Caudines (Fourehes) f. pl. [11. rom.]
Caudj jnsche vorken f. pl., naam eener bergengte in
Italië tusschen Caudium en Benevento, alwaar in
3-21 vóór Christus de romeinsche legioenen, door de
Sainnieten ingesloten, tot een allerschandelijkst ver
genoodzaakt werden; --- van daar (fig.) ieder-drag

'
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oneervol verdrag n., smadeljke capitulatie f., vernéderend vredestractaat n.; — Ook: eene plaats f.,
waar iemands eer of goede naam gevaar loopt.
Caiidrette, f. [Bêche] • Ophaalnet, kruisnet n.
Caaledon, m. [Chic.] Dwarse beenbreuk f.
Caiileseent, e, adj. [Bot.] Stengelvorrnend,
stengel- of steeldragend (in tegenstelling met acaule).
Caiilieole, adj. [Bot.] Op stengels wassend
(van zigtbaar bloeijende planten, die op den stengel
van andere planten woekeren) . — C atilieoles, f.
pl. [Arch.] Kleine slingertakken m. pl. in loofwerk
n de kapiteelen.
Caulifére, adj., z. v. a. CAULESCENT.
Caaliflore, ad,1. [Bot.] Met bloemen aan den
stengel.
Caiuliformne, adj. [Bot.] Stengelvormig.
Canlinaire, adj. Tot den stengel behoorende,
daarvan afhangende: Feuilles c-s, stengelbladeren.
Canlinieoie, adj. [Bot .] Op stengels wassend.
Caiiloearpe, in. [Bot.] Blijvende stengel m.,
die verscheidene malen vruchten draagt. — Canloearpien, ne, adj. Met bl(jvenden stengel.
Catilophylle, f. [Bot.] Stamblad n. (eene arnerikaansche plant).
Canamo«n, in. [Bot.] Palmboom. m. van Ca-

yenne; — de daaraan groeijende kool f.
t Canaquennare, f., z. CAUCHEMAR.

Caurale, Cannralle of Ca,arade, f. [H. n.]

Zonnereiger , zonnevogel ni , van 't 'geslacht der
steltloopers (in Guiana ook Diseau du soleil, Paon
des palétuviers, Petit paon des roses geheeten).
Czturir, V. n. Janken (van den loopschen pant/ier).
C asiris, m. (eig. slangenkopje) Schelpmuntf.,
witte porseleinschelpjes n. pl., inz. op de Maldivische
eilanden, die door de negers en indische volkeren als
klein geld gebruikt worden.
Cauurude, m. [11:. n.] Wachtelkoning m. van

Guiana.
C ausage, m. (fam.) Gepraat, gesnap, gekout n.
Causal, e, of Causatif, ive, adj. [Gram.]
Rédegévend: Car eet one conjonction c-, Car is

een réclegévend voegwoord.

Cansalite , f. [Didact.] Oorzakelijkheid, oor
aanleiding f. tot eene zaak, het verband-zakof

waardoor de eene der verbondene zaken de oor
andere is, causaliteit f.
-zakvnde
Causant, e, adj. (woord van Mad. de Sévigné)
Gaarne pratend of koutend, spraakzaam, praatziek.
— [Phil.] Veroorzakend, aanleiding gevend.
Cansatif, ive, adj.,

z. CAUSAL.

Causation, f. [bidact.] liet voortbrengen eener

uitwerking.

Causativenient, adv. [Didact.] dls oorzaak

handelend.

Cause, f. Oorzaak f., eerste beginsel n., beweeg -

oorzaak f.: C- première, de eerste oorzaak, grond -

oorzaak f., God m. ; C-s secondes, middenoorzaken,
schepselen n. pl,; C- instrumentale, werktuigelijke
oorzaak; C- occasionnelle, aanleidende oorzaak;

C- physique, natuurlijke (physische) oorzaak; Cmorale, zedelijke (morele) oorzaak; C- finale, eindoorzaak, einddoel n. ; C- efficiente, werkende,
voortbrengende oorzaak; C- matérielie, stoffelijke
oorzaak; C- brindle, vormelijke oorzaak. Vous
êtes c- de mon malheur, gij zijt de oorzaak, gij hebt
de schuld van mijn ongeluk. — Oorzaak, aanleiding,
gelegenheid, reden, beweegreden f., grond m.: C'est a
j uste cause quon la puni, men heeft hem met alle
reden, met regt gestraft. Je ne le ferai point et
pour c -, ik zal het niet doen en dat om goede rédenen, op goede gronden. Les hommel sont c -,
(niet c-s) que les femmes ne sairnent pas, de mannen zijn oorzaak, dat de vrouwen elkander niet
beminnen. — [Prat.] C- d'audience, rolzaak. Etre
mis hors de c -, buiten geding gesteld zijn. C- indécise, onuitgewezene zaak. See héritiers ou ayant -c-,
zijne erfgenamen of regtverkrijgenden. A ces c-s
nous ordonnons, uit aanmerking hiervan bevelen
wij. Préteiidre c- d'ignorance, zich met onwetend
verontschuldigen. — Zaak, partij, aangelegen--heid
hied f., belang n.: La c- de Dieu, de l'église, de
l'état, de zaak van God, van de kerk, van den
staat. La c- publique, het algemeen belang, 's volks
welzijn. Défendre vine bonne c -, eene goede zaak
verdedigen. La bonne, in mauvaise c -, de. goede,
slechte zaak of partij. Faisoiv s c- commune, laat
ons gemeene zaak maken, smelten wij onze belan-
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gen ineen. Prendre fait (le fait) et c- pour qn.,
voor iemand partij trekken, zijne zaak op zich ne
zich voor hem verklaren. — Zaak, regtszaak,-men,
pleitzaak, regtshandeling f., pleitgeding, regtsgeding,
geding, pleit, proces n.: Plaider une c-, eene zaak
bepleiten. Gagner, Perdre sa c-, zijn procés winnen, verliezen. C-s célèbres, majeures, beroemde,
gewigtige regtsgedingen. Ii est en c-, hid is in eene
regtszaak betrokken. I1 est hors de c-, hij is niet
meer in de regtszaak betrokken. En tout état de
c-, in eiken staat van 't regtsgeding; (fam.) hoe de
zaak ook moge staan, ten allen tijde. (fam.) Avoir
gain de c-, Avoir e- gagnee, gewonnen spel hebben,
e overhand in een geschil hebben. Donner gain de c-,
Donner e- gagnee, gewonnen spel geven, zich voor
overwonnen verklaren. Avocat sans e-, z. AVOCAT.
(fig. et prov.) Parler avee connaissance de c-, Agir
en connaissance de c-, wel weten wat men zegt,
wat men doet. — (Proc.) Nul ne doit être témoin
en sa c-, niemand mag regter zijn in zijne eigen
zaak. Tel a bonne cause qui est condamné, de
beste zaak ('t regtvaardigste proces) kan verloren
worden. Ii n'y a pas d'etfet sans cause, geene uit
zonder oorzaak. — à CAUSE DE, loc. prép.-werking
-

Wegens, om, uit hoofde van, uit aanmerking van,

abhorre un c-, men bemint een schertser, men ver
een hékelaar. I1 y a Bien du c- dans eet ou--foeit
vrage, er is veel bijtends in dat werk. — CAUSTIQUE, f. [Géom.] Brandljn f.
Caustiquement, adv. Op bijtende wijze, scherp.
Caustiquer, v. a. [lidact.]

Bijtend maken.

Causus, m . (pr. ko -zuce) , z. CAUSOS.
t Caut, e, adj. Loos, listig.
t Cautèle, f. List, loosheid; — [Prat.] Absolution it c-, voorwaardelijke vrijspraak f.
Cautelée, adj. f.: Femme c-, loos, listig, vrouw

-mensch.

(bij Marot).

Cauteleuserent, adv. Listig, bedriegeljk.
Cauteleux, ease, adj. Listig, bedriegelj-k,

doortrapt, loos.

Cautére, m. [Med.] Brand- of bijtmiddel n.;
— brandijzer, schroei-ijzer n. ; — fistel, dragt, fontanel f. — C- actuel of Bouton de feu, het dade-

lijk brandmiddel, het gloeíjend ijzer; C- potential
of Pierre c-, Pierre it c-, het vermogende brandmiddel, helsche steen m. — (Prov.) C'est un c- sur
une jambe de bols, dat is eene fistel op een houten
been: dat middel kan nergens toe dienen.
Cautérétique, adj, [Chico.] , z. v. a. CAUSTIQU E.

Cannterisation, f. [Chic.] Branding of etsing,
uitbranding, doorbranding, toeschroeijing, k a u t e r is a t i e f. ; liet fontanel-zetten en de daardoor
voortgebragte werking.
Cauterise, e, adj. (enpart. passé van cautéconj. Omdat, overmits, nademaal, dewijl, one reden dat: I1 n'obéit aux Lois qu' it cause qu'il les riser) Gebrand, uitgebrand, doodgebrand: Plaie c-e,
hij
gehoorzaamt
aan
uitgebrande
wond. — (fig .) Conscience c -, toegede
wetten enkel
eroit justes,
schroei.d, verstokt geweten.
omdat hij ze voor billij houdt.
Cautériser, v. a. [Chic.] Branden, etsen, uit
Causer, v. a. Veroorzaken, oorzaak zijn, te
weeg brengen, verwekken, aanleiding geven: C- du
fistel of fontanel zetten.-brande,o ;
Cantiban, adj., z. CANTIBAN.
dommage it qn., iemand schade veroorzaken, beergernis
verwekken.
ution,
Ca
f. [Prat.] Borg, waarborg, vrijwaarCrokkenen. C- du scandale,
du mal, kwaad aanrigten.. C- du chagrin, verdriet der, goedspreker m. ; -- borgtogt m., borgstelling,
aandoen. — CAUSER , v. n. Gemeenzaam zamenspre- waarschap f., pand, onderpand n.: Donner une c

ter oorzake van, ter wille van: Ii fait cela a e- de
vous, hij doet dat om uwentwille, uwenthalve; it
cause de Bela, deswegen. --- -^- it CAUSE QUE , loc.

ken, praten, kouten-, keuvelen. C- de choses et

d'autres, over allerlei dingen praten of keuvelen.
(Loc. prov.) C- de pluie et de beau temps, over

koetjes en kalfjes (onverschillige dingen) praten. —

]N'allez pas si souvent dans vette maison, on en
cause, ga niet zoo vaak in dat huis, er wordt over
gepraat (men maakt er aanmerkingen over). Non
dites Fien devant lui, it en cause, zeg er niets van
daar hij bij is, hij verbabbelt het. Voulez-vous empècher qu' on ne cause ? wilt gij beletten, dat men
kwaad spreekt? — _Door uitlating van de neemt dit
onzijdige causer den bedrijvenden vorm aan in: Clittèrature, C- peinture, C- voyages etc., Over,

letterkunde, schilderkunst, reizen enz. praten.
Causerie, f. Gepraat, gekout, gekeuvel, gesnap n., kout m., keuvelarj f. =-- In 't meervoud
krijgt het vaak een' ongunstigen zin: Il a gi.té son
affaire par ses c-s, hij heeft zijne zaak door zijne
onbescheiden gesprekken bedorven.
Causeur, eaise, adj. Praatachtig, praatziek,
snapachtig, koutlievend: Un homme c-, Une femme
c-euse. — Ook van 't geen op personen betrekking
heeft. La joie est c-euse , de blijdschap praat
gaarne. — Ook als subst.: Un agréable causeur,
een aangenaam prater; Une bonne causeuse, eene
keuvelaarster. — Dikwijls in ongunstigen zin: Ne
dites riep it eet homme, eest un c-, zeg niets tegen
dien man, 't is een langtong, een babbelaar. Cette
femme nest qu'une c-euse, die vrouw is niets dan
eene klappei, kakelaarster - CAUSEUSE , f. Gemakkelijke leuningstoel of canapé, praatstoel m. voor
twee personen.
.

Causinmomancien, m., -ne, f. Vuurwaar
-sten. — Cansiniomantie, f. Vuur -zegrm.
voorspelling door middel van vuur.-warzegif.,
5 Casusos of Causus, Causodé, m. [Meid.]

Brandende koorts f.

Causse, f, [A gric.] Onvruchtbare mergelaarde f.
Caussergue, f. [Agric.] Ligte, drooge, stee-

nige kalkgrond m.

Caussiné, e, ach. [Tech.]: Bois c-, bewerkt
hout n., dat krom getrokken is.
Causticité, f. [Chim.J Brandkracht f., etsend,
invretend vermogen n., k a u s t i c i t e i t; — (fig.)
bijtende spotzucht, spitsvinnigheid, hekelzucht f.
Caustlfier, v. a. [Chim.] Bijtend maken.
Caustique, adj. [Chim.] Brandend, invretend,
jtend,, scherp; — ( fig.) bits, hékelend. stékelia. —
Ook als subst. [Claim.] Un c-, een bijt- of knaag
On aime un bon plaisant, on-mideln.(fg)

een' voldoenden borg stellen. Lee- donne-sufiante,
un second débiteur , door den borgtogt verkrijgt.
men een' tweeden schuldenaar. C- bourgeoise, ge-

zeten borg. C- banale, nietsbeduidende borg. Arriere-

c-, z. dat woord. Contester une c-, eenen borg weigeren. (fig.) atr'e (Se zendre) c-d'unechose, voor iets
borg staan, ergens voor instaan , de waarheid van iets
—

verzékeren of waarborgen. Cet homme est sujet it
c-, die man is niet zeer te vertrouwen, te geldoven.
C'est une nouvelle sujette a c-, die tijding heeft
bevestiging noodig.
Cautionnage, m. [Anc. coot.], z. v. a. cAuTION. EMENT.

Cautionnaire, m. [Prat.] Borg m. -- Weleer ook als adj. gebézigd voor: tot
t borgtogt dienent,

als borgtogt gegéven.

Cauutionné, e, adj. (enpart. passé van eautionner): Personne c-e, verwaarborgd persoon. Je
suis c-, ik heb een' borg of borgen.
Cautionneiuent, m. [Prat.] Iet borgblijven,

goedspreken, verantwoordelijk blijven voor anderen
of voor zich zelven; borgstelling f., waarborg m.,
onderpand, pandgeld n. Le percepteur a verse son
c-, de ontvanger heeft zijn.' borgtogt gestort. C- numéraire, geldelijke borgtogt.
Cautionner, v. a. Borg blijven, zich tot borg
stellen, goedspreken, voor iemand of iets instaan.
- SE CAUTIONNER, V . pr. Elkander waarborgen.
Cauvette, f. [H. n.] i olksnaam van de kaauw
„

of torenkraai (choucas) .
Caux, nl. [Econ.] Mengsel n. van kool, rapen en

appelen, als voeder voor koeien en varkens.
Cavassine, f., z. GAVASSINE.

Cavaage, m. [Coco.] Het kelderen, in den kelder
bergen; — arbeidsloon n. daarvoor; kelderhuur f.
Cavagnole, m. Voormalig hazardspel n., dat
veel geleek naar 't biribi (z. al.)

Cavalage, m. [Man.] Dekking f. der merrie.
— [Pêche] Paring f. der schildpadden.
Cavalcade, f. Prachtige optogt te paard,
staatsiegrid, schitterende ruitertogt m., c a v a l c ad e f. ; — gezelschap n. te paard, pleizierrid m.
Cavalcadoisr, m. Ilofstalrneester m. — Ook
als adj.: Ecuyer c-.
Cavate, t. Merrie f. (junient).
Cavalerie, f. Kuiterg f., paardevolk n., k av a lb e r i e f. La grosse c-, de zwaar gewapende
ruiterij; La c- légere, de ligte ruiterij. — Cet ofdeler entend been in c-, die officier verstaat de rui -

terdienst goed, weet de ruiterijj goed aan te voeren.

-CE.

OAVALET
Cavalet, rn. [Tech.] Deksel n. of schuif f.

vóór de trekgaten van eenen glasoven.

Cavalier, m. Ruiter, man tepaard, paardrfjder ni. ; goed ruiter (in dien zin met een vrouwel.): Etes- vous C-, hOfl e-? kunt gij goed te paard

rijden? Cette dame est tonne, mauvaise cavalière,
die dame zit goed, slecht te paard. [Mil.] Ruiter,
soldaat te paard, Ii a v a 11 e r I st in. ; weleer:
ieder edelman in lerjqsdienst; ook z. v. a. man of
heer, in tegenstelling met vrouw of dame, c an a1 i e r; ook tegenwoordig nog in dien zin gebruikt:
La c- doit offrir polirnent le bras

a sa dame, de

keer, cavalier, moet zijner dance beleefd den
arm bieden. Six dames et point de c-, zes dames
en niet één keer. - [ Jeu] Paard n. in 't schaakspel. - [Fort.] Voorverschansing f., walkant in.,
kat 1. (Zeker buitenwerk). — [Impr., Papetj Soort
van drukpapier n.
Cavalier, ière, adj. Ruiterlijk, los, vrij, ongedwongen (doorgaans in min gunst4jen zin, vooral
van eene vrouw); - vrijpostig, stout, onbetamelijk,
onbescheiden; ruw, norsch, stuursch, trotsch. Avoir
lair c-, een ongedwongen, los voorkomen hebben.
Tenir des propos c-s, al te Vrije taal uitslaan, onbetamelijke woorden spreken. Faire une réponse
c -lOre, een trotsch, norech antwoord geven. - EN
CAVALIER, bc. a LA CAVALIERE, bc. adv., z. v. a.
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Den kling zijner tegenpartij in 't schermen buitenwaarts afkeeren, p a r P r e a. - [Jeu] Bene somme
gelds uitleggen. C- an plus fort, het tegen den hoogsten inzetter opnemen; (fig. et fain.) alles in 't uiter
ste drijven; het minst mogelijke of het ergste geval veronderstellen; het uiterste wagen. — SE CAVEII, V. ps.
Uitgehold worden. - [ Jeu] De bepaalde som uit-

leggen.

favernaire, adj. [Bot.] In grotten, spelonken en andere onderaardsclie plaatsen groet end.
Cavei'iie, f. Spelonk, rotsspeionk f. , hol, rotshol is. - ( fig,) Cette maison est une c- de brigands, dat huis is een roofnest, een moordkuil.
Caverneux, euse, adj. Vol spelonken of holen; - naar spelonken gelijkende, hol, diep, onderaardsch, uitgehold. (fig.) Voix c -euse, holle, doffe,
schorre stein f. — ]Anat.] Sponzig: Le corps c-,
het sponzige ligchaam (der roede).
Cavernosité , f. Holligheid t., de ledige ruimte
van een hol ligchaam.
Cavesshie, 1. (verklw. van cavecon) Kleine

neuspranger in.

Cavesson, m., Z. CAVECON.
Cavet, M. [Arch.] Hol Jnijwerk n. op zuilen,

hals m. eener zuil.

Cavlaire, adj. [H. rom.]: Hostie C-, leaden-

offer n.

Caviar, Cavial, rn. Kaviaar in., ingezouten
Cavaiièretiient, Op norsche, trotsche wijze, kuit van den steur en eenige andere visschen uit
vrijpostig, onbetamelijk, oneerbiedig: En user c- de Wolga en de Kaspische zee.
Cavicole, adj. [H. n.] In holten levend.
avec qn., iemand op vrij ruwe, oneerbiedige wijs
Cavicornes, in. p1. [11. n.] Holhoornigen in.
behandelen. - Weleer ook. hoffelijk, ridderlijk, los
en vrij: Ii danse, ii écrit c-, hij danst, hij schrijft pl. , holhoornige dieren n. pi.
Cavillation , f. (pr. —vi-la-) Drogrede, spits als een man van de wereld.
Cavailne, f. [Mar.] Tweeponderm.(opgaleijen). vindigheid, sophisterj f.; -bespotting, spottes nij f.
Cavalline, t. [Coin. [Grofsilézisch lijnwaad n.
1 Cavillement, rn. (pi-. —vile-) Lest, sluwCavalot, in. [Artill.] Soort van walmusket n. heid f.
1 Cavilleux, ense, (pr. —vileu-) adj.
Cavaiquet, m. [Anc. mil.] Trompetgeschal n., Listig, sluw.
CaviHone, m. [H. n.] Knorhaan, zeehaan in.
ruitermarsch m.
Cavassé, adj., Z. CAVECE.
t Caviii, in. [Fort.] Engte f., holle of bedekte
Cavatine, f. [Mus.] Kort zangstukje n., waarna weg in.
Caviste, in. Kelderknecht, keldermeester in.
terstond gedanst wordt, zonder herhaling, c a v atine f.
Cavitaire, wij. [1-1. n.]: Verse-, ingewandsCave, f. Kelder in. (Prov.) Aller de la C- au worm m.
grenier, van den os op den ezel, van den hak op
Cavit e , f. Holte, holligheid f., inz. van 't menden tak springen: zonder zamenhan,q spreken: ook: scheljk ligchaasn. C- cranienne, thoracique, alxlo
met ongelijk loopende regels schrijven. - Kelder- niinale, hersen-, borst-, buikholte.
voorraad ni.: Ii a une bonne, mauvaise c-, zijn
Cavoir, M. [Vitr.] Gruisijzertje n. (grsoir).
kelder is goed, slecht voorzien. Monter sa c-, wijn
Cayambouie, in. [Mar.] Schip van weinig
opdoen. - Flesschenkelder in., reiskeldertje n. ; — waarde, slecht schip n.
ijskeldertje (blikken trommel) der suikerbikkers.
Cnyasse, f. [Mar.] Egyptische boot f. met zei[Jeu] Uitgelegd speelgeld D.: La première c- était len en riemen.
de cent francs, voor de eerste maal leide ieder
Cayenne, f. [Mar.] 1-laven-kazerne f. (voor de
speler 100 francs uit of voor zich. II est a sit se- aangenomen matrozen, die nog genie bestemming
conde c-, hij heeft reeds voor de tweede maal geld hebben gekregen); - haven -kookhuis n. - [Coni.]
u itgelegd. - [Métall.] C- it air, C- ft eau, wind-, Half-zijden gestreepte stoffe f., die men in Frankrijk
vervaardigt.
watermachine f. bij de hoogovens.
Cave, adj. 1101: OelI c-, hol oog n.; Joues c-s,
Cayes, 1. p1., Z. CAlLS
ingevallen wangen f. p1. - [Anat.] Veine c-, holle
t3ayeii, in. [Bot.], Z. CAÏEU.
ader f. - [ Astr. et Chronol.] Lune c-, maanCayman,m. [H. n.], z. CAIMAN.
maand f. van 29 dagen. AnnPe c-, maanjaar van
Cayiniri , in. [H. n.] .zlmerikaansche aap in.
353 dagen.
van 't geslacht der meerkatten.
Cave, e, adj. (en part. passé van caver) UitCayoØollin, in. [1. n.] Filander m. (van 't
gehold: Pierre c-e.
geslacht der buidelratten).
Cavean, M. (verkiw , van cave) Keldertje n.;
Cazelle, f. [Tech.] Gouddraadtrekkerskios in.
- grafkelder m., keldergraf n. — [ Mar.] ktofmeesfazerette, f. Teenen korf ns
terskelder.
Cazette, f. [Tech.] Aarden omkieedsel n. voor
Cavecé, e, adj. [Man.] Met zwarten kop (al- de Potten, als zij in den oven gaan.
leen voorkomende in): Cheval rouan c- de noir,
Ctzier of (azias, in. [Pêche] Fusie f. voor
GAVAL1ÈItEMENT.
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,

vosschiinrnei met moorenkop.

Caveçon of Cavesson, in. [Man.] Neusps-anger, neusnijper in. - (leg. et fain.) Bedwang n.,
beteugeling f. Avoir lsesoiru de c-, onder bedwang
gehouden moeten worden, woest, onbandi,q zijn.
Cavée, t. [VPner.] 11011e weg m.
Cavelée , f. [Tech.] Vadem n. eikenschors
(voor de looijers).
Cavelin, f. [Corn.] Kavelin,q 1.
Cavei, V. a. Uitgraven, uithollen, ondergraven,

de kreeftenvangst.

Cazernet, in. [Mar.] , Z. LOCH.

Cazon , in. [IHE. n.] Gseineesch zoogdier n., naar
den bunsing of das gelijkende.
Ce, Cet, m., Cette, f., Ces, p1. adj. dëmonstr.
Deze, die, dat: Ce jardin, Cet hameau, deze (due)

tuin, dit (dat) gehucht. Cet aini, Cet habit, deze
vriend, dit (dat) kleed. Cette montagne, cette
bonte, deze (die) berg, gewoonte,
schande. Ces jardins, Ces amis, Ces heros, deze
ondernijnen: L'eau a cavl cette pierre, het water (die) tuinen, vrienden, helden. - cv, pron. déheeft dien steen uitgehold, La mor cave les ro- monstr. Dat, wat, het, hetgene, datgene: Ce quo i
thei's, de zee ondermijnt de rotsen. Ook zonder vous dites est vrai, hetgeen (wat) gij zegt is waar;
voorwerp: La rivière a cavP sous Ia pile de ce Tout ce qu'il neus dcrit est douteux, alles (al)
pont, de rivier heeft dien brugpijler ondergraven. wat hij ons schrijft, is twijfelachtig. Ce nest pas
(Prey.) L'eau qui tombe goutte it goutte cave Ia ma faute, het (dat) is niet mijne schuld. A ce qu'iI
pierre, een druppel holt ten laatste een steen uit: me seinble, naar het nsj toeschijnt. Ce dont vous
eene zwakke, maar volgehouden poging overwint doutez, datgene, waaraan gij twijfelt. Ce a quo i
de grootste zwarigheden. - CAVER, v. a. [Escr.] vous aspirez, datgene, waarnaar gij streeft. Noes
habitude, cette
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sonarnes rentrés tord, eest vrai, wij zijn laat te
huis gekomen, dat is waar. Vivre content de
pea, eest être vraiment riche, met weinig tevreden leven, (dat) is wezenlijk rijk zijn. C'est mol,
toi, lui, elle, nous, vous, ik ben het, gij zijt het,
hij, zij, is het, wij zin het, gij zijt het; Ce sent
eux, ellen, zij zijn het. Est -ce vous qui avez fait
cela ? Hebt gij dat gedaan? A ce que j'en sais, ,
voor zoo veel ik er van weet. C'est pourquoi je l'ai
fait, daarom heb ik het gedaan.
Céanothe, m. [Bot.] Taschbloem f. C- américain, theestruik m. in New-Jersey.
Céans, adv. (fain.) Flier, hier binnen, in dit
huis, te huis: I1 nest pas c-, hij is niet te huis. Le
maître de c-, de heer van dit huis, de huisheer.
Cénathe, f. [Bot.] Broodwortelplant f.
CebriC
m.
,
Chrion, . [H.
n.] Zijdekever m. —
onates of Cébrionites, m. pl. De zijdekeversoorten f. pl.
Cécal, e, adj. [Anat.] Wat tot den blinden
darm [caeeum] betrekking heeft, c w c a a 1.
Ceci, pron. deinonstr. m. Dit, dit hier, dit ding,
deze zaak: Ceci me plait mieux que cola, dit (hier)
bevalt mij beter dan dat (daar). Que signifie ceci?
wat beduidt dit?
Céeile, f. [li. n.] Cecilia f., soort van schoen
(vlinder) .
-laperm.
Cécilie, f. [H. n.] Blindslang f. C- glutineuse,
kléverige blindslang.
Cécis, m. [Bot.] Eikel m.
Cécité, f. Blindheid f. — ( ftg.), z. AVEUGLEaEENT.
Cécographe, m. en f. Hij of zij, die het blindenschri ft onderwijst of schrijft. — Ook als adj.:
Un auteur c-. — Céeographie, f. Bijzondere
schrijfwijze f. der blinden. — Cécographique,
adj. Wat daartoe betrekking heeft, c ce c o g r aphisch.
Cécydonie, f. [TJ. n.] Vliegende waterspin f.
Cédant, e, adj. [Prat ] Wie zijn regt afstaat:
La partie c-e, de afstanddoende partij. — Doorgaans aces subst. gebézigd: Le c- et le cessionaire,
de a f standdoener, ocerlater of c e d e n t en degeen,
aan wien de afstand gedaan is of de c e s si o n a-

rius.
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Cédé, e, adj. (en part. passé van cider, afstaan) Afgestaan: Des biens c-s en toute propriéte.
Ceder, V. a. Afstaan, afstand doen, overlaten,
verlaten, overdoen, overdragen, inruimen, c e d é ren:
C- ses droits, afstand doen van zijne regten, zijne
regten overdragen, overdoen. C- un cheval, eenpaard
afstaan, overdoen. C- sa place, zijne plaats inruimen, afstaan. C- la victoire, de overwinning afstaan, overlaten. C- le pas á qn., iemand (beleefd
laten voorgaan; (fig.) iemand den voor--heidsalv)
rang laten, hem als meerdere erkennen. — CEDER,
Buigen,
doorbuigen, wijken, inzakken, zich
V. n.
begéven, breken: Cette poutre ne tardera pas a c-,
die balk zal weldra doorbuigen, uitwijken, zich begéven. Le sable cède sous les pieds. het zand wijkt
onder de voelen uit. — ( fig.) Wijken, zwichten,
toegeven, onderdoen, deinzen, zich onderwerpen,
zich schikken naar: C- à la force, voor 't geweld
zwichten. C- au .:temps, zich naar den tijd of de
omstandigheden schikken; C- à la raison, de rede
gehoor geven, haar volgen. C- an nombre,, voor de
meerderheid wijken, deinzen. Tout cède a ce fameux conquérant, alles zwicht voor, niets verzet
zich tegen (lien geduchter veroveraar. 11 vaut mieux
c- que de disputer, 't is beter toe te geven dan te
twisten. Le e- a qn. (bij uitlating voor e- Ie pas,
1'avantage), voor iemand onderdoen, hem den voor
toekennen. Je lui cède en mérite, en expé--rang
rience, ik doe voor hem onder in verdienste, in ernaring. Je lui cède en tout, ik schiet in alles bij
hem te kort. us ne le cèdent à personne en generosité, zij worden in edelmoedigheid door niemand
overtroffen.
Cedille, f. [Gram.] Teeken, eenigzins gelijken
naar eene kleine omgekeerde c, hetwelk men-de
onder aan de C hecht om die voor a, o en u te
doen uitspreken als eene S : Facade, garcon, recu.
(Bij lettergieters en drukkers ° heet de Pus geteekende e, e a queue, staart-c.)
-t- Cedine, f. [bled.], z. v. a. GO[JTTE.
Cédon, m. [Bot.], z. v. a. JOUBARBE.
Cédonullé, m. (eig. cédo nulli, lat., ik wijk
voor niemand) [ H. n.] Parel- kegelslak, parel-admimaal, eene der schoonste kegelslakken.

Cédrat of Cédratier, m. [Bot.] ulluskus'.citroenboom m. — CÉDRAT , m. Muskus-citroen,
cedraat m., een groote, kruidige, zeer welrielende
citroen, welker bast met suiker wordt ingemaakt.
Cèdre, m. Cederboom, ceder m.; — cederhout n.
—(fig.) Il connait tout, depuis le c-jusqu'à l'hysope,
hij kent alles, van den cederboom af tot den hyzop toe:
van de grootste dingen tot de kleinste, van stukje tot
beetje. Les cèdres du Liban, de céderen van den
Libanon; (fig.) de grooten, magligen, trotschen der
aarde. Il est naut comme un c-, hij is zeer groot,
zeer lang. — Aigre de cèdre (e'ig. cédrat) , ceijraatlikeur (uit brandewijn, suiker en eedraat-sap).
Cédrel,Cédréleof eaJoii à planches,m.
[Bot.] Paternosterboom, groote mahonie-boom in.
van Zuid-Amerika.
Cédrelate, m. [Bot.] Phenicische ceder m.
C édrélée, f. Cederolie f. (uit de vrucht des
ceders). — CEDRELEEs, I. pl. Paternosterboomachtige planten f. p1.
Cedreleon, m. Cederolie f., soort van cederhars n., bij de Ouden in gebruik.
Cédride, ei. [Bot.] Vrucht f. van den kleinen
cederboom (oxycèdre, cèdre de Leie).
Cedrie, f. Cederhars n., bij de Ouden tot lijkbalseming gebruikt (ook vie des morts geheeten).
Cédrino, m. [Bot.] Naam van eenige verscheidenheden des citroenbooms.
Céd.rite, m. [Pharm.] Cederwijn m., weleer
als wormverdrijvend middel gebruikt.
Cédroéléon, m. [Pharm.] Vluglige cederolie f.
Cedroste , f. [Bot.] , z. V. a.

COULEUVREE

BLANCHE.
C edele, f. Briefje, handschrift n., schuldbekentenis, cedel, ceêl f. (nu billet). — [Jur. ] C-d'évocation, beroepingscedel. C- de citation, daagcedel.
— (Prov.) Plaider contre sa c-, tegen zich zelven
strijden; een geschil opwerpen, waarbij men door
zijne eigene woorden of daden overtuigd kan worden.
Ceïba of Seïba, m. [Bot.] Zeer dikke .A frikaansche kalabasboom m.
Ceignante, f. [Anat.] Naam van den 12den
ruggewervel, gordelwervel m.
Ceindre, V. a. Omringen, omgeven, omsluiten;
gorden, omgorden, aangorden: C- une viile de murailles, de fossés, eene stad met muren, met grachten omringen. Les juifs ceignaient leurs reins
(étaient ceints), lorsqu'ils célébraient la pique,
de joden omgordden hunne lenden , als zij het
paaschfeest vierden. (Poét.) C- Ie diadème, la tiare,
de koninklijke, de pauselijke kroon opzetten. La
victoire lui a ceinit le front de lauriers, de overwinning heeft zijne slapen met lauweren omkranst.
C l'épée à un chevalier, eenen ridder den degen
aangorden. — SE CEINDRE, v. pr. Zich omgorden,
omwinden, ombinden: Se e- les reins, zich de lenden omgorden. Se c- d'une écharpe, d'une corde,
zich eene sjerp, eene koord om de middel slaan.
(fig.) Se c- Ie front dun diadéme, koning of koningin worden, zich eene kroon opzetten.
Ceint, e, adj. (en part. passé van ceindre) Omgeven, omgord: Une place c-e de bastions, eene
-snel bolwerken omringde vesting. Etre c- d'une
éclsarpe, dune ceinture, eene sjerp, eenen gordel
om 't lijf of om de middel hebben.
Ceintes, pl. [Mar.] Barkhouten, berghouten n. pl.
Ceintrage, m. [Mar.] Omgordingen f. pl.
Ceintre, m. [Arch.] , z. CINTRE. — [Mar.]
Strop m., welken enen om eene sloep of barkas legt
om tegen het stooten te beveiligen.
Ceintré, e, adj. (en part. passé van ceintrer)
[Mar,] Le navire est c- sur son cable, het schip
is begord.
Ceintrer, V. a. [Mar.] Omgorden, stroppen
leggen.
Ceinture, f. Gordel, gordelriem, gordelband,
lijfband, lendeband m., ce i n t u ur f.: Mettre, Oter
sa c-, zijn' gordel omdoen, afdoen; zich gorden,
ontgorden. C- de cuir, légeren geldriem. (fam.)
Ii ne lui va pas à in c-, hij kan gemakkelijk onder
zijne armen door (van een' klein' persoon in ver
een' grootes sprekende). — (fig.) Etre-geljkinva
toujoui s pendu à la c- de qn., iemand altijd aan
den hals hangen; nooit van zijne zijde gaan. (Proc.)
Bonne renommee vaut mieux que e- doree, een
goede'naam is beter dan rijkdom.—liet om de middel
sluitend gedeelte van eene broek of van een' vrouwenrok, broeksband, roksband in. — Middel f., iniel
,

-

CEINTURË
ziellij f n.: En passant cette rivière nous éurnes de
)'eau jusqu' à Ia e-, b j het doorwaden dezer rivier,
kwam het water ons tot aan de middel. C- d'en
Naut, boven lijf; C- d'en bas, beneden lijf. — [ Arch. ]
C- d'une colonne, ringvormige lijst f. of gordel aan
de ' schacht eener zuil (ook filet geheeten); C- de
murailles, de fossés, de hales, gordel of omsluiting f. door meuren, grachten, heggen. C- du choeur,
omsluiting van 't koor (eener kerk). C- du four,
ovenkrans in. (op welken 't gewelf rust) . — [Forfit.] C- de muraille, muurkrans m. — C- de deuil
of C- fn.nèbre, z. LITRE. — [. H.ist.] C- de viej-ge of
de virginité, maagdengordel (bij de oude Grieken
en Romei.nen). C- de chasteté, kuischheidsgordel m.
(waarmede weleer de italiaansche jaloezy zich van
de rouwheid der vrouw meende te verzékeren);
iin] Gordel tergen de zelfbevlekking, breuk
—
nl. Dénouér of Détacher sa c -, zich den gordel-band
tosknoopen, ophouden maagd te zijn, trouwen. Couper sa c- (bij de Muzelinannen) , . tot het muhame,dismus overgaan. — [Mar.] Berkhout n. (beter préeeinte, lisse). C- cie combat, fransche paarlrjn f.
Ceiuturé, e, adj, Omgord, een' degen of eerie
sjerp dragende. — [11. n.] Om 't middellijf an(Iers gekleurd dan 't overige.
Ceinturette , f. [Chas.] Jagthoornriem m.,
vroeger: een fraaije, kleine gordel m. of ceintuur f.,
en (fig.) de schoone, die dezen droeg.
Ceinturier, m. [Tech.] Gordelmaker m.
Ceinturon, m. Léderen gordel, draagband,
degen- of sabelriem, rapierband of - gordel m.
S CeinturoIlnier, m. Léderen- gordelmaker m.
Cela, prop. démonstr. Dat, dat daar, dat ding,
die zaak: Cola me plait mieux que cici, dat bevalt
mij beter dan dit. Cela se fera, dat zal geschieden. Que signifie sela? wat beteekent dat? On ne
parle plus de cola, men spreekt daarvan niet meer.
On ne, pense plus a cela, men denkt daaraan niet
meer. Je me garderai Plan de voos suivre en cela,
ik zal mij wel wachten u daarin te volgen. (fam.)
C'est cola, C'est bien cola, zoo is 't juist, net zoo,
precies (gij hebt mij wel begrepen). C'est biera cela,
dat is goed gezegd, goed gedaan; ook: dat lijkt
sprekend (van een portret, eerie schilderij). N'estee que cola? Is 't anders niet? Comme cela, zoo
zoo, middelmatig, zoo tamelijk. I1 est comme cela,
hij is nu eenmaal zoo. Pour cola, a cause de cola,
daarom, om die reden. Comment cola? hoe dat?
hoe komt dat? waarom dat ? (met verwondering).—
Ook soms van personen gebézigd, maar alleen op gemeenzarnen of op minachtenden toon: Voyez ces enfants, cela ne fait que jouer, zie die kinderen, dat
doet niets clan spelen; Cela neut raisoner,, dat wil
ook al redenéren, tegenspreken; Cela se croit jolie,
dal ding houdt zich voor mooi.— (fam.) C'est parler,
cola ! Voila parler, cela ! Dat heet spreken ! Dat
mag eerst spreken heeten!
CELA, m. [ [1. n.] ,

0

—

z. v. a. CASOAR.
Coladon, m. Groenachtig btaauw, blaauwachtig groen, zeegroen, s dl a d o n n. — Verliefdcl her-

der, smachtend minnaar, s lie d on m. (naar den herder van dien naam in den roman Astrée van d' Ur fé).
—Ook als adj. gebézigd: Du vert c -, Ruban c séladon-groen, séladon-lint n. Oil voet-on des mains céladons? waar vindt men verliefde, galante mannen
(echtgenooten)? — CELADON, m. [H. n.] Naam van
een' nachtvlinder m.
Céladonique , adj. els een seladon, s el adonisch.
Céladonisdnie, m. Smachtend verliefde stijl m.;
laffe taal van verliefden; s ei a d o n i s m u s n.
Célastre, m. [Bot.] Boommoorder, celaster m.,
een amerik. struik, die met zijne lange, zeer buig
stengels ieder nab staand gewas zoodanig-zame
omwindt, dat het daardoor ten laatste moet sterven. — Célastrinées, f. pl. [Bot.] Celasterplanten f. pl.
(Yélate, m. [Ant. mil.] Voorzijde f. des helms,
voorhelm m.
Çéltttion, f. [Jur.] Teerberging, eerheling (de
zwangerschap, der bevalling), c e l atie f.
CélébraEie, adj. Vierenswaardig.
Célebrant, m. Mislezer, dienstdoende priester,
celebrant m.
Célébration, f. Viering, celebratie f. La
e- de la messe, d'une fête, dun manage, dune
pompe funèbre, het vieren van de mis, van een
feest, van een huwelijk, van Bene ljkplegtigheid,
-,
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Célébre, adj. Beroemd, vermaard, roemruchtig (van personen en zaken, en steeds in goeden zin).
Uri orateur c -, een beroemd redenaar. Des vies
c-s, vermaarde wijnen.
Célébré, e, adj. (en part. passé van célébrer)
Geroemd, bezongen, gevierd.
Célebrer, v. a. Roemen, feestelijk prijzen, met
lof vermelden, bezingen, uitbazuinen. C- les exploits dun héros, de groote daden van eenen helcU
met lof vermelden. C- les louanges de n., iemands
lof vermelden. — Vieren, plegtig en fee
stelijk gedenken: C- une fête, Ie jour de la naissance, een
den
feest,
geboortedag vieren. C- un manage, een
huwelijk inzégenen. C- des notes, bruiloft houden.
C- in messe, de mis lezen. In dezen laatsten zin
ook zonder voorwerp : Le prétre na pas encore
célébré. de priester heeft de mis nog niet gelezen.—
SE CELEBRER, v. pr. Gevierd worden: La se célébraient ces fameuses fétes, daar werden die vermaarde feesten gevierd. — Elkander roemen.
Céléhrité, f. Beroemdheid, vermaardheid f.; —_
plegtigheid f. (in dien zin liever solennité); — beropmdenaam; vermaard persoon m., ce Iebriteitf.
Celer, v. a.. Verbergen, verhólen, verzwijgen,
geheim houden: Ce garcon ne peut rien c-, die
jongen kan niets verzwegen. — SE CELER, V. pr.:
Cett,e circonstance ne saurait se teler longtemps,
die omstandigheid kan niet lang verborgen blijven.
— Se faire c-, laten zeggen, dat men niet te huis is.
-[ Célère, adj. Vlug, haastig, rap, vaardig. -[Myth.] Les déesses célères, de vlugge godinnen,
de uren.
Celeret of Coleret en Colleret, m. [Pèchej
Fijnmazsg sleepnet n. in Normandie in gebruik.
Céléri, m. [Bot.] Sellerij of selderij, zoete
epee f.
Célérifère, m. Snelwagen m.
Célérigrades, nl. pl. [t!. n.] ( eig. snelloopers)
De knaagdieren n. pl. (wegens de vaardigheid hun
m. pl. (afdeeling-nerbwégi);—sloper
van 't geslacht der loopkevers).
-I- Céléri eetre, m. Snelheidsmeter m., een
nieuwelings uitgevonden werktuig, dat, aan 't wagenrad gehecht, de lengte van den doorloopen weg
aangeeft.
Céleriii of Harengage, m. [H. n.] Soort
van grootgin sardijn m.
Célérlpéde, adj. Snelvoetig, snelloopend. --Ook als subst. in. en f.: Snellooper m., -loopster f.
Célérité, f. Vaardigheid, snelheid, gezwindheid, vaarti., spoed m., bespoediging, voortvarendheld, c e l e r i t e i t f. — Requérant c-, spoedvereischend.
Céleste, adj. Hemelsch, wat tot den hemel,,het
uitspansel, de lucht behoort: Les corps c-s, de he7nelligcharnen, de sterren; Les phénomènes c-s, de
luchtverschijnselen; Globe, Sphère céleste, hemelbol.
(poét.) Les c-s flambeaux, de hemellichten, sterren;
La voute c -, les c-s lambris, het hemelgewelf, uit
wat tot den hemel als ver--spanel.—Hmch,
blijf der gelukzaligen behoort : La cour c-, La
troupe c-, het hemelhof, de hemelsche heirscharen;
La gloire c-, de hemelsche heerlijkheid. (poét.) La
c- patrie, Le royaume c-, La Jerusalem c-, het
hemelsch vaderland, koningrijk, Jeruzalem, de hemel. — Hemelsch, goddelik, van God of den Hemel
komende : Le Père c-, de hemelsche Vader, God;
La colère, vengeance c-, Gods gramschap, wraak;
Un don c -, eerie hemelgave, Gods gave. La bonté
c-, Gods goedheid. — (fig.) Hemelsch, uitstekend,
uitmuntend, schoon, groot, wonderlijk: Une beauté
c-, eene hemelsche, verrukkelijke schoonheid; Une
voix c-, eerie hemelsche, wegslepende, oorbetooverende stem. Une c- maxime, een allervoortre ffelijkste grondregel. — [Org. ] Jeu c -, engelenstem,
angelica f. — Le c- empire, het hemelsche rik,
China. — Les soeurs c-s, de blaauwe zusters, nonnee der orde van Maria- boodschap (annonciade).
— Bleu c-, hemelsblaauw.
Celestin, m. Celestijner monnik m. --- (Pros.)
C'est un plaisant c -, ' t scheelt hem in den bol.
Célestine, f. [Minér.] Hemelsblaauwe strontiaan m. — [Bot.] Fraaije plant f. met hemels
bloemen, van 't geslacht der bloemtuildra--blauwe
genden. — [1.-t. ecel.] Celestijner non f.
Celete, m. [Anc, mar.] Ligt roeivaartuig n.
der Ouden. — Ruiterstandbeeld, n. bij de Grieken.
Celeustique, f. [Mïl.] Kunst f. om seinen door
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Ook als
rnuz'jjkintrumenten over te brengen.
adj.: L'art C-.
Céliaque, adj. [M e d.] Wat de inqewanclen,
den buik betreft: Flux c - , witte bui/doop m.
[Anat.] Artère C-, buikpolsader f.
Célibat m. Ongehuwde staat m., echteloos
leven, celibaat n. Passer sa vie dans le c - , zijn
leven ongehuwd doorbrengen. C - des prêtres, priester-celibaat (doorpaus Gre g orius VII. [Hildebrand]
aan de kath geestelijkheid opgelegd).
-

-

,

Celibataire, in.

libatair m.

O1]ACIE.

-

Ongehuwde, oude vrijer, ce-

Célicole, fl1. Hemelbewoner, hemelburger;
kernel- en sterrenaanbidder rn.

-

C e lid e e, f. [Bot.] GrOene en roode klaproos 1.
Célidographe, m. [Astr.] Beschrijver van de
vlekken op deplaneet Venus. Célidogi-aphie,
1. Beschrijving van de vlekken der planeten, inz.
van die, welke men op de schijf van Venus beCélidographique, adj. Tot die bespeurt.
schrijving behoorend.
Célie, t. Soort van bier n., clot de Spanjaarden
uit tarw bereidden. CCLIE, 1. [Anat.] Ligchaamsholte, inz. onderbuiksholte I.; spijsbuis f.
Celines, 1. [FE. n.] Geslacht van stofoleugelige
nachtvlinders m. p1.
Célique, adj., z. v. a. CELESTE.
ellaires, f. p1. [II. n.] Celkoralen n. p1.,
cellari'n, 1. p1.
Celle, pron. ddmonstr. 1., Z. CELUI.
t Celle, f. Kluis, kluizenaarswoning 1.; klein
klooster is. Etre en c - , in afzondering zijn om zich
tot de sacramenten voor te bereiden; in eene kloosSoeurs de la c - , naam
terljke gemeente leven.
van zdkere nonnen, die van aalmoezen leefden en
de zieken oppasten.
-

-

-

-

^

-

- -

-

-

Cellépore, M. ftI. n.] Celkoraal n.
Cellérage, rn. [Féod.] Kelderregt n. op wijn.
Ce ll élerie, 1. Kloosterkeldermeesterschap n.
Cellérier, in., ière, f. Keldermeester m., kel-

dermeesteres 1. in een klooster.
Cellier, m. Spijskelder m. (gelijkvloers).
•Celiite, in. en f. Celbroeder m., celzuster f.,
naam van monniken en nonnen, die voor de zieken
zorgden, aderlatingen deden en de dooden begroevan. Ook als adj.: Un frère, Une soeur c-.
-

•1- Ceiltilage, m. Het celbouwen en -inrigten

Célorhize, adj. [Anat.] : Dent C-, tand in. met

holle wortels.

Célosie, f. [Bot.] Duizendschoon f. (passe - yelours). Amaranttie c-, fluweelbioem 1., hanekam m.
Célotoniie, f. [Chir.] Breuksnijding, c e 1 a t 0-

In s e 1. (thans alleen bij beklem d e breuken in 't
werk gesteld); soort van ontmanning 1.
lotorniqiie, adj. Wat die kunstbewerkingen betreft, celotomisch.
Celsa, m. [Mid. anc.] Soort van trilling der
onderhuidsche spieren t. p1.
Celsie, t. [Bot.] Plantensoort van de familie
der solaneen of nachtschaden.
I Celsitiide, t. Hoogheid t., ouclewaardigheidstitel, vervangen door bautesse, altesse, grandeur,
excellence enz.
Celtiqite, adj. Ceitisch, wat tot de Celten of
Kelten behoort: La langue c-, of als subst. La c-,
La Gaule c-, Celtisch Gallid.
de celtische taal.
Celiii, IlL, Celle, f., Ceiix, ni. pl., Celles, f.
die, dat, degene, diegene,
Deze,
p1. peon. debnonstr.
datgene, hij, zij: Votre zèle est plus grand quo
celui de votie frère, uw ijver is grooter dan die
van uwen broeder; La meilleure lecon eat cello
de l'exemple, de beste les is die van 't voorbeeld;
-

-

--

--

Les défauts de l'esprit augmentent en vieillissant

comme ceux du visage, de gebreken van den geest
vermeerderen met de jaren even als die van 't gezigt; Les plaies du corps se ferment, celles de
Fame restent toujours ouvertes, de wonden des
ligchaams gaan cligt, die der ziel blijven altijd open.
Celui

qui est content est heureux, degene (hij),

die tevreden is, is gelukkig; Celle de vos soeurs
que j'aime le plus, diegene uwer zusters, welke
ik 't meest bemin; Ceux qui out viel avant nous,
degenen (zij), die vóór ons geleefd hebben; Celles
de vos fleurs que vous me destinez, diegenen van
Dikuwe bloenien, welke gij voor mij bestemt.
wijls worden bij deze voornaamwoorden de woordjes
ei en lá gevoegd, om van twee of meer voorwerpen
het nabijzijnde van het meer verwijderde (of als
zooclanig gedachte) te onderscheiden: Celui -ci nait ,
celui- lá meurt, deze wordt geboren, gene sterft;
Celle - ei est pauvre, celle-lÈi est riche, deze is rijk,
-

die is arm; Ceux-ci font bien, ceux- lá font mal,
dezen doen wei, genen doen kwalijk; Celles - ci aiment
Ia lecture, celles - la Ia toilette, dezen beminnen de
boeken, die den opschik.
Ceinbie, m. [Bot.] Soort van pijnboom m. van

(in de /iedendaagsc/se cellulaire gevangenissen).
Cellnlaire, adj. [Anat. et Bot.] Wat cellen
heeft, uit cellen bestaande, celvormig, c a 11 u 1 air. de Alpen en in Dauphind.
Cément, m. of Poudre eémentatoire, 1.
Tissu c - of celluleux , celweefsel n. ; Membrane
[Chum.] Cement, cement -poeder, cementeer -poeder n..
C , uit celweefsel gevormd vlies, vetvlies n. Enve
loppe c-, tissu C- of réticulaire, netvlies (der plan- waarin men zekere ligchamen verhit om hen an[Législ.] Système C-, cellulair-stelsel n., dere eigenschappen te geven.
ten).
C e mentation, f. [Chim.] Cementatie, cevolgens 'twelk de gevangenen in afzonderlijke cellen of vertrekjes alleen opgesloten worden; zulk in e a t é r i n g f. het gloeijen van een ligchaam in
cane gevangenis heet dan Prison c-, cellulaire ge- gesloten vaten tusschen een ander tot poeder gevangenis. Voiture C-, cellulair rijtuig n., een in brogt ligchaam (cementeerpoeder), dat door behulp
vakken of vertrekjes verdeeld rijtuig, dat sedert van liet vuur zékere veranderingen in het eerste moet
[AIch.] Gloeijing, verkalking t.
1837 in Frankrijk de keten der galeislaven (chamne te w e eg brengen.
('éinentatoire adj. [Chim.] Celnentirend:
des forcats) heeft vervangen, en waarin men de
veroordeelden vervoert, zonder dat zij met elkander Poudre c - , z. CEMENT. Eaux c-s, cementwater, ideCELLTJLAIIIE, m. zelloog, koperhoudend water n. zoodanig water,
emeenschap kunnen hebben.
H. n.] Celkoraal, celletjes -koralljn n. C - fastigid, (lat door middel van liet zwavelzuur opgelost koper
ftoornvorinig
met zich voert en het op ijzer nederslaat. Cuivre
celletjes -koralljn.
Cellule, f. Cel f. kloosterkamertje ii. voor een' c - , cementkoper n., liet kopernederslag, dat uit
monnik of eene non; kerkervertrekje n. in de heden- zulk water ontstaat.
Céinenté, e, adj. (en part. passe van cdmendaagsche gevangenissen voor eenzame opsluiting;
kamertje voor een' kardinaal, als 't heilig collegie ter) Gegloeid gebrand gelouterd g e c e in e n
t e e r d: Lacier c - est dur, cassant, het cementin conclave vergaderd is om een' paus te kiezen.
(/1g.) Klein vertrek, kamertje, waar men zich gaarne staal, brandstaal is hard, bros.
ténienter, v. a. [Chim.] Gloeijen, branden,
ophoudt. [H. n.] Bijencelletje n. [Bot.] Holte t.
in de vruchten, waarin de kernen zitten. [Anat.] louteren, zuiveren, c e in e n t ii r e n (vgl. CEMENTATION):
On cimente le feren l'entourant de charNaam der kleine holten in het celweefsel, ook in
bon, men cemnenteert het ijzer (verandert het ijzerde hersenen, de longen.
in staal) dooi- het met kool te omringen.
Cellulé, m. De in eene celopgeslotene, g eedCénieHtère, 151. [Chim.] Z. ALUDEL.
lseleerde f. Cellulé, e, wij. [Bot.] In cellen
(Jéinentenx, ense, adj. [Chim.] Wat darn
verdeeld.
van 't cernenteerpoeder heeft
aard
Cellulenx, euse, adj. [Anat. et Bot.] In celWat het kerkhof belen afgedeeld, Z. ook CELLULAIRE.
S férnétérial, e, adj.
treft, daarop aanwezig is: Des monuments ciméCelliilifère, adj. [FL. n.] Vancelle'n of celvor
tériaux, kerk/iofs-gedenkteekenen..
mige diepten of vakjes voorzien.
Cénacle, m. Eetzaal f., spijsvertrek n., alleen
Ce ll uliforme, adj. [H. n.] Celvormig.
Ce ll ulitèle, t. [H. n.] Soort van spin t., die gebézigd van de eetzaal, waar Jezus met zijne
( iron.)
jongeren het Avondmaal gehouden heeft.
een digt, celvormig webbe maakt.
Céloce, m. [Anc. mar.] Jagtschip n. der zee- Vereeniging van letterkundigen onder Lodewijk
toewierookvat
het
elkander
ijverig
XVIII.,
die
roovers.
zwaaiden,
Célome, m. [Méd.] Hoornhuidsgezwel n.
-

-
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CENOIIRÉE

-

Cenehrée, 1. Cenehrus, m. (pr. een-cruce)
[Bot.] Klee/'gras, stekeigras n.
Cenehris of Cenehrys, m. (pr. een-crice)
[FL n. ] Slang 1, van 't boa-geslacht, geelachtig van
kleur, met geschubden kop zonder ratel, ook tisi- i
phone ge/weten.
Cenchrîtes, m. p1. [Minér.] Kenc/irieten of
icenc/iroleten in. p1., gierst- of Icaitsteenen m. p1.,
zulke steenen, die uit korrels gelijk die van gierst
of visckkuit bestaan. (Nee golitlses gekeeten).
Cenchros, in. (pr. een-croce) [Lap. any.] Naam
van diamanten ter grootte van een' gierstenkorrel.
Ceehrus, M., Z. CENCHREE.
Cenehi'ys, rn., z. CEiSC111118' .
Ceiico, in. [H. a.] Mierenadder t.
Cendat, ni., Cendate, t. Dunne to/soort f. tot

kleederen en vooral tot bannieren. - Z. ook KENDAL.
Ceiidre, T. (dikwijls en vooral in verheven en
fig. stijl in 't rneerv. gebruikt) Asch, asscke f. Cnhaude, furnante, éteinte, warme, rookende, uitgeiloofde asch. De in c- de Pols, Des c-s de bois,
houtasch. C-s 1essites, uitgeloogde asch. Faire
cuire des marrons dans les c-s, kastanjes in de
asch braden. Récluire, Mettre on batirnent en c-s,
een gebouw in de asch leggen, geheel en al doen
afbranden. (hyperbol.) Réduire, ]Vlettre en c-s une
viiie, one province, eenestaci, een gewest te vuur
en te zwaard verwoesten. (fig.) C'est unfeu caché
saus Ia c-, Un feu qui couve, qui dort saus Ia c-,
't is een order de asch smeulend vuur: een kwalijk
koesterde
uitgedoofde kartstogt, eene bedektelijk ge
wraak. Renaltre de ses cendres, uit Zijne asch
JiersijZen, tot een nieuw bestaan komen, na bijna
eticcl verwoest of te niet gegaan te Zijn. Prendre
Ia a- et le cilice of Ie sac et Ia c-, in Zak en asscke
boete doen, diep berouw over Zijne Zonden hebben
no daarvoor boete doen. - In verheven steil: de
overblijfsels der dooden (met Zinspeling 07) de gewoonte der Ouden om hunne dooden te verbranden): C'est la que reposeni les c-s clidries de ma
iTlère, daar rust de dierbare asch (het dierbaar
overschot) mijner moeder. J'irai ctiaque jour pleuier sur sa c-, Ik Zal eIken dag op hare asch (haar
graf) gaan weenen. Donner des larnies a Ia c-,
aux c-s dun ami, tranen wijden aan de asch (de
nagedachtenis, de schim) van eenenvniend. Venger
Ja c- of les c-s de qn., iemands asch (dood) wreken.
Ii ne faut pas remuer (troubler) Ia c- of les c-s
des marts, men moet (Ie dooden laten rusten, men
moet de verrigtingen der overlédenen niet op/talen
curt hen te bezwalken. (Prov.) Les c- ne peuvent
pas couvrir le feu, de schulden rijn grooter dan
't vermogen , liet debet overtreft het credit. CENDRES, pi.

Gewijde asch, waarmede cie priester

het teeken des kruises op 't voorhoofd
leeken maakt: Recevoir les c-s, liet kruisteeken
Zer aschidag
met asch ontvangen; Aller prendre les c-, het asch-

kruisje gaan halen. I%iercredi des c-, jour des c-,
asc/Iwoensdati, aschidag (de eerste dag der vasten).
- [Com.] C-s de mer, steenkoolasch, turfasch; C-s
gravelëes, wijnsteencisck, weedasch (potasch uit wijnmoêr, druivenpittennierg, wijngaardranken); C- du
Levant, de Saint-Jean-d'Acre of de Ia Roquette,
levantsc/ie asch (voor drietal- en Zeepfabrikatie):
C- de verve of salin, vuurbestendig loogzout (fransc/ic roode potasc/i); C-s d'étain, tinascit; C-s vertes, berggroen m.; C-s lileues, Z. BLEU. adj. Cde plonth, fijne schiethagel m.
Ceiidré, e, a dj. (en part. passé van cendrer)
Asc/ikieurig, asc/iverwig: Gris c-, asckgraauw. Ook als subet.: Le cendré, de asckkleur t.
(' en dree, f. [Cbas.] Fijne hagel,mussoltenliadel m. (Cendre de plomP). - [Tech.] Kapeilasch f.
- Loodaschi f., loodschuim n. - C- de Tournay,
ascilicalk m., Doorniksc/ie asch, . - C- bleue, Z.
Cendres bleucs onder BLEU, adj.
Cendrer, v. a. [Tech.] Entie aschukleur geven,
asctigraauw verwen; - met asch vermengenof be-
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Cendrillard, m. [H. n.] Struiskoekoekm. (ook
coulicou ge/weten).
Cendri lle, f. [H. n.]Asckgraauwe leeuwerik m.;

ook de volksnaam van de koolmees en van de
blaauwe mees t.

Cendri ll on, n I. zlssc/iepoester (asschepoetster);
- onzindelijke keukenmei d t.
Ceiidrures, t. p1. [Métall.] Aschadertjes n. p1.
in 't staal.
Cène, f. [Relig.] Avondmaal, nac/itmaal a.,
dat Jezus kort voor Zijnen dood met Zijne leerlingen
hield; - La sainte c-, liet heilig avond- of nachtmaal, avond- of nachitmaalsviering f. bij de Protestanten (eucharistie).
t'éiiéangie, t. [Méd.] Ledigheid der vaten,
kenangie t.
Cénelle, t. [Bot.] IiulstbelZie t.
Cénesthésie, t. [Méd.] Algemeene gevoeligheid t. des ligchaams.
C éniswe, m. [Lift.] Verward gebruik n., ondereensnenging f. van verschillende tongvallen (dialecten), inz. van hen gebéZigd, die grieksc/s spreken
-

of schrijven.
('énobiaaqne , m. Kloostervoogd , klooster-

opZigter, ccenobiarc/e in.
Cénobie, t. C ce n o b i e t e n-mis , monni kenhails, klooster n.
Cenobite, m. Cce no b ie t, in gemeenschap levende monnik (doorgaans van de oude monniken
gebéZigd): Les anciens c-s, de oude kloostermonsilken. - (fig.) Ces trois frOnds vivent comme des
e-s, die drie broeders leven Zamen, afgezonderd
van alle ander verkeer.
Cénobitiqne, adj. Cccnobietiscic, als een
monnik: La vie c-, of Le cénobitisme , het

monnikenleven.

Cénobitoph il e,m. Geen a b i e ten -vriend, soonnikenvriend, voorstander in. van 't monnikenleven.
Cénobrion, m. [Bot.] Bernagie -ac/itige vrucht t.
Cénogastre,

m. [H. n. ] Vedervlieg t., insekt

van 't geslacht der tweevleugeligen.
Cénolbologie, f. [Didact.] Lees' t. van de
middelen usa de algemeene welvaart te vermeerderen.
Céitologie, f. [Béd.] Gemeenschappelijke beraadslaging f. , c 0 n 5 U I t a. - cENOLOGIE f.
[Phys.] Kennis t. van het ledig. - Cénologi
que, adj. Wat de c ci n o 1 o p i e betreft.
Cénoptère, f. [Bot.] Zeker varenkruid a.

Cénorhaniphes, m. p1. [H. a.] Ligtsnaveligen m. p1. (lévirostres), vogels niet zeer grooten,
maar van binnen hollen, zeer ligten snavel.
Cénose, t. [Méd. anc.] Lediging, ontl asting f.
der vaten.
Cénotaphe, m. Ledig graf, praalgraf, gedesekteeken a., opgerigt ter eere van eenen elders
begravene, cenotaphiusn n.
Cénotique, adj. [Mèd. anc.] Sterk ontlastend.

Cens, m. (pr. sance) [H. ram.] Volkstelling;
schatting t. van 't vermogen der rosneinscise b u rgers, volgens welke Zij in zes klassen en deze weder
in centuriën verdeeld waren, census m. [Féod.] Cijns, grondcijns ni. , leenrente I., jaarlj/eschee opbrengst, 't Zij in geld of in natura, vase
Zékere goederen aan den leenheer. - [Polit. mod.]
1-Jet vereischte belastingsbedrag om kiezer of verkiesbaar te zijn, one Zékere burgerregten uit te
oefenen: Vous ne payez pas le eens exigé pour
être dlecteur, pour être éliguble, gij belaalt den
Gevorderden census niet om kiezer te zijn, om verkiesbaar te wezen.

Censable, adj. [Féod.] Cijnsberegtigd: Scigneur c-.
Censal, in. Makelaar m. (in de Levantselie

havens en in Provence).

Cense, t. Pachthoeve, boerderij t. (in 't noorden van Fronkrjk en in België).
Censé, e, adj, Gehouden, geacht, garcikesed,
geschat: Cda est c- ldgitime, dat wordt voor wetdekken.
tip geacht, gehouden. Une lol est c-c a/wIle par le
Cencireux, euse, wij. Met asch bestoven of non-usage, eesse wet wordt geacht afgeschaft te
bedekt, vol asch. - [Tech.] Fei Acier c- snoei- Zijn door beet onbruik.
jcljk te pol(jsten ijzer, staal.
Censéable, adj. [Féod.] Cijnspligtig.
Ceiidrier, m. [Tech.] Asciskolk, asc/sisaard,
Censeiie, t. Makelaarschap m, makelaardij t.
asc/ikuit; - osckbak a., aschtton f., asc/sgcit n. - CEN
(in de Levaset en in Provence).
DInER ni., -IEEE t. .dsc/tnson m., cischivrouw f. Censeur, in. [H. som,] Zefde- of tuchtmeester,
Asc/hkoopman m. Ook als adj.: Marclsand C-. - CEN- zéderegter, c e n s o r m., bij de oude Romeinen een
I)alErtE, f. Volksnaam van den turf.
regéringspersoon, die snel de hand/saving der goede
Cendriette, t. [Bot.], Z. CJhERAIIIE.
zeden en openbare orde belast was. -- (fig.) Be
-
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rispen, bediller, Bisper, vitter m. -- Ii`unstreclter, kunstbeoordeelaar; boekbeoordeelaar, r e c en5 e n t m. — Les c-s du gouvernement, de censors
of boekenkeurders der regering, zij, die aangesteld
zijn om de voor de pers of voor het toonset bestemde geschriften vooraf te onderzoeken. — Opzigter, ordebewaarder m. in de fransche collegiën.
— Onderzoeker, e x a m i n, a t o r m. bij de voor
Universiteit van Parijs.
-malige
Censier, -iere , adj. [Féod.] Seigneur c-,
cijnsheffer, grondheer m. ; Dame c-ière, czinshe fster f. ; Livre c-, of als ,subst. Un c-, leencijnsboek n. — CENSIER, ni., -1EPE, f. Hoefpachter m.,
pachtster f. — CENS1ER, m. Ambtenaar m., (lie den
leencijns ontving. — CENSIËRE, f. Gezin n., dat
eene hoeve in leencijns had.
Censif, ive, add. [Féod.] Van een leen a fhankelijk.
Ceiisiste, adj., z. CESSITAIRE.
Censitaire, m. [Féod.1 Leencijospligtige m.
en f. — CENSITAIRE, m. en adj. — [Polit. mécl.]
Kiesgeregtigde, wie het kiesregt bezit ten gevolge
van de belasting, die hij betaalt.
Censite, adj. [Féoct.] Jan c?jns onderworpen,
cijnspligtig.
Censive, f. [Féocl.] Grondcijns, leencijns m.,
cinsregt n., dat zékere goederen moesten opbrengen. — Uitgestrektheid f. van 't leenroerig land
eens heerera, leen- district n. Cette terre est dans
la e- de ce seigneur, dit goed ligt in het gebied van
dien leenheer.
Ceiisivenient, adj. Met cijnspligtigheid: Tenir
une terre c-.
Censorial, e, adj. Wat de censuur betreft,
C e n s u r i a al: Lois c-es, censuur-wetten f. pl. —
[H. rom.] De censors betreffende, het censorschap
aangaande, censoriaa1.
Censuel, Ie, adj. [Féod.] . Tot den cijns behoorende; cijnsbaar: Droit c-, cijnsregt n. Rente
c-le, jaarlijksche grondcijns m.
Censurable, adj. Bestrafbaar, berispelijk,
laakbaar, wraakbaar, verwerpelijk: tine conduite
C-, een berispelijk gedrag n.
Censure, t. [H. rom.] Censorschap n., waardigheid en beroep van censor of zéd eregier bij de
Romeinen: Durant la e- cie Caton, gedurende het
censorschap van Cato. — Berisping, bestraffing,
wraking, taking, disping, afkeuring f.: S'exposei"
á la censure, zich aan de berisping, de opspraak
blootstellen. — [Prat.] C-s et critiques de l'autorité publique, berispingen en bestraffingen van het
openbaar gezag — Beoordeeling, monstering, boekbeschouwing f., boekengerigt n., de door den Staat
verordende onderzoeking en beoordeeling van nieuwe
schriften en de daaruit voortvloeijende bewilliging
of weigering van de openbare , uitgave door de
drukpers of van de opvoering van tooneelstukken,
censuur f. ; — bij uitbreiding: de tot dat onder
aangewezen personen; ook: de plaats hunner-zoek
bijeenkomst. — C- ecclésiastique, kerkstraf, kerkeljke boete f., kerkban in., ce n s uur f.
Censnré, e, aPj. (en part,. passé van censurer)
Gelaakt, afgekeurd, in den kerkban gedaan.
Censurer, v, a. Berispen, bestraffen, wraken,
laken, bedillen, gispen, vitten, ongunstig beoordeelen: On censure fort votre conduite, uw gedrag
wordt sterk gegispt. — C- un livre, arre propasition, een boek, een voorstel voor verwerpelijk,
voor dwalend verklaren. — La cour royale a sen
het koninklijke hof heeft-suréndeml),
de disciplinaire straf tegen een van zijne leden uit
Ook zonder voorwerp gebézi fld: Its-gesprokn.—
out jugé plus facile de c- que de prouver, zij heb
voor gemakkelijker gehouden te gispen, dan-ben't
te bewijzen. — SE CENSURER, v. pr. Zich zelven
gispen: Le sage se censure lui-méme. — Elkander
gaspen: Heureux les antis qui se censurent. -Veroordeeld worden, voor verwerpelijk verklaard
worden: Ce livre peut facilement se cCent, adj. numeral. Honderd: Cent ducats,
deux cents soldats, trois cent six clhevaux, honderd dukaten, twee honderd soldaten, drie honderd
en. zes paarden. Placer son argent à cinq pour
cent, zijn geld tegen vijf ten honderd (vijf per cent)
plaatsen. — Je vous lat déjà dit plus de cent fois
(cent of cent fois), ik heb u dat reeds meer dan
honderdmaal (d. i. zeer di,keo jls, tallooze malen)
e,zend. — Ook voor centième, honderdste gebezigd:

Vous trouverez ce mot page cent, jij zult dat
woord op de honderdste bladzijde (op pagina kondeed) vinden. Lan cinq cent de Rome, het vijf
honderdste jaar van Bonte, in 't jaar vijf honderd
na Roane's stichting. — CENT, m. honderd, honderdtal n. Un cent d'oeufs, een honderdtal eijeren;
Un cent de fagots, eene vim takkebossen. Jouer an
cent de piquet, eerre partij van honderd punten
pikétten. Cent penant (quintal), centenaar, 100
oude ponden, 50 kilograms men. — CENT, in. (pr.
cinte) Cent m., honderdste gedeelte van den nederlandschen gulden, van den amerikaanschen dollar.
Centaine, f. Honderdtal n., een getal van lionderd of daaromtrent.- Une c- de francs, een honderd francs; Cette classe contient one c- d'écoliers,
die klasse telt een honderdtal,, ongeveer honderd
scholieren. — [Snier..] , z. SENTElNE. -- a CENTII.NES, PAR CENTAINES, loc. adv. Bij honderden, bij
honderdtallen, bij groote menigte.
Centaure, m. [Myth.] Paardmensch n., cont a u r u s m ., een monster half mensch half paard.
— [Astr.] Zuidelijk slerrebeeld n., dat door eene
figuur half mensch half paard wordt voorgesteld.
Centaurée, Centanrie, f. [Bot.] Duizend guldenkruid n., santorie, aardgal f.
('entenaire , adj. I. onderdjarig : Homme ,
Femme e-, honderdjarig man, honderdjarige vrouw;
Possession c-, honderdjarig bezit. — Ook als subst. m.
en f.: Un, Une c-, een honderdjarige m. en f.: Les
c-s nee sont pas races en Russie, de menscken van
honderd jaar oud zijn in Rusland niet zeldzaam.
Centene, m. floofdmanschap n. over honderd.
Centenier, m. [Bill.] 1ioo fdmnan over honderd,
centurieon m.
CCenteniile, f. [Bot.] Soort van gentiaanwor

-

-

tel m.

Centesimal, e, adj. [Arith.] Ilonderddeelig,
honderdtallig: Fraction c-, honderddeelige breuk f.
Division c-, verdeeling in 100 deden.
('entésiniation , f. Het uitnemen van den.
honderdsten man (vergl. DECIMATION).
Centésiine, f. Rente f. van één ten honderd
's maands. — Honderdste penning m. (eene door
Augustus ingestelde belasting op de bij veiling ver
goederen).
-kochte
CVenti, vooropgaand woord bij namen der nieuwe
maten en riewigten : Honderdste. — fentiare,
m. Honderdste van eene vierkante roede: vierkante
el f. — C'entigraillnle, ni. Honderdste van een
gramme of wiptje : i/ korrel. — Centilitre, en.
honderdste van eene kan: vingerhoed. — Centimetre, n7. Honderdste van een meter of el : duim.
— Centistère, m. Honderdste van eerre wisse of
kubieke el.
Centieute, adj. Honderdste: La. c- année, het
honderdste jaar. La c- partie, het honderdste deel.
— Ook als subst. Un c-, een honderdste (deel);
Vous ètes le of la c- sur la liste, gij zijt de hon-

derdste op de lijst. — (fain.) Vous n'êtes pas Ie
e- h qui cela est arrivé, dat is er voor u wel meer
dan honderd overkomen. C-s additionnels, opcenten.
('èntigrade, adj. honderdgradig, in honderd
graden verdeeld: Thermomètre c-, honderddeelige
thermometer (van Celsius) .
.

Centigraninle , Centilitre , m., z. CENT!.

Centimare, m. [Myth.] Honderdhandige m.
(bijnaam van Briareus en andere reuzen).
Centifine, m. Honderdste deel n. van den franc,
centime m. (bijna — % cent) . C-s additionnels, z.

ADDITIONELS.
Centiai tre, m., z. onder CENTI.
Centinode, f. [Bot.] Varkensgras, knopp gras

kreupelgras n., duizendknoop m., weg- of bloedkruid n. (ook renouée des oiseaux, trainasse ge-

he eten) .

Centipède, adj. Ilonderdvoetig. — Centipêdes, m. pl. Honderdvoetigen m. pl. (zékere wormen
met eene menigte pooten) .
Centistère, m., z. onder CENTI.
Centon, m. Elke veelkleurige stof of kleedij f.,
harlekijnspak n., lappedeken, bedelaarsdeken f. --[Antiq.] .Naam der versche dierenhuiden, waar
Ouden hunne oorlogstuigen overdekten; —-med
ook der dekens, waarop de romeinsche soldaten
sliepen of uitrustten. — Voormalige boeren- en bedienden-kleeding f. — Stukken leder, vroeger tot
dakbedekking op het land gebruikt. — (fig.) [Litt.]
engelmoes n. van verzen, genomen uit den za-
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mnenhang, waarin zij bij de dichters voorkomen, en iemand behoort, zich als te huis gevoelt, in zijn'
tot een nieuw zamenhangend geheel gemaakt, lap- schik is : Etre dans son c -, in zijn centrum, op
pedëkenvers n., een to m. —[Mus.] Een oratorio n. zijne plaats' zijn, zich op zijn gemak, in zijn schik
0/' opera f. uit de werken van verscheiden mees- gevoelen; Etre hors de son c -, N'être pas dans son
C-, niet op zijne plaats of in zijn' schik zijn.
ters zamengesteld, p cc s t i c c i o n. (pastiche)
Centré, adj. (en part. passé van centrer): OhCetitonaire, n1. [H. rong.] Ro7nei.nsch ofïcierm.,
j ectif bigin c -, goed naar het middelpunt geslepen
die voor de centoos (z. CENTON) zorg droeg.
Ceritoniser, V. n. [Litt. et Mus.] Centoos ma- voorwerpglas n.
Centrer, V. a. [Tech.] Een glas naar het midken, centoniséren (z. CE TON).
delpunt bewerken of slijpen, convex of bolrond sljCeutothèque, f. [Bot.] Klitqras n.
pen,
c e n t r é r e n. — SE CENTRER, v. pr. Zich in
Honderdvoet
m.,
zeer
H
m.
[
.
n.]
Cent-pieds,
één punt vereenigen.
venijnige siamésche slang f.
Cenntrieipital, e, adj. [Anat.] Wat tot het
Central, e, adj. Middelpuntig, tot het middelgust of het midden behoorend e, dat uitmakende o f schedelmidden betrekking heeft.
C.entrieiput, n1. (pr. —pute) [Anat.] Schezich daarin bevindende, daarheen gerigt enz. centraal: Point c-, middelpunt n. Province c-e, in delmidden n., middendeel der hersenpan.
Centrier, m. [Polit.] (fain.) Afgevaardigde m.,
't midden (des lands) gelegen provincie f. Administration c-e, hoofdbestuur, centraal-bestuur n., die zijne plaats in 't centrum of midden der ka
heeft en doorgaans met het ministerie stemt,-mer
het van een middelpunt uitgaande bestuur. -- [Plsys.]
Mouve_nient c -, centraal-bewéging , kringvorm- ge m i n i s t e r i ë e l in. (Doorgaans in ongunstigen zin
)
genomen.
van
een
bewégend
licrkromme
baan
bewéging of
Centrifuge, adj. [Phys.] Middelpuntvliedend
cha.am om een zeker punt, waardoor het wordt
aangetrokken. Forces c -es, centraal-krachten f. pl., of -schuwend: Force Cl-, middelpuntvliedende, eende tweederlei krachten of wetten, aan welke de t ri f u g a l e kracht f. (waardoor een ligchaam zich
ligchamen bij hunne centraal-beu'egin,g gehoorzamen, van 't middelpunt zijner cirkelbaan poogt te ver
-w(j
deren) .
(de centripetcile en de centrifugale kracht). Feu e -,
Ceratrine, f. [H. n.] Stekelhaai, zuigervisch m.,
middelpuntsvacur, kernvuur n. der aarde, in 't
welk men weleer den oors p rong der vulkanen dacht zeezw-jn n. (ook humantin geheeten).
Centripète, aclj. [Phys.] Middelpuntzoekend:
te vinden; nu : de warmte, die aan het binnenste
des aardbols eigen schijnt te zijn. — [Géom .] Règle Force c- , middelpuntzoekende , centripetal e
kracht
f. (waardoor een lipchaom het middelpunt
middelpunt,
het
f.,
om
regel
ni.
of
handelwijs
c-,
en eten straal des cirkels te vinden, die Bene gecpé- zijner cirkelbaan zoekt te naderen).
('entripétenee, f. [Phys.], z. v. a. force cenren parabool kan snijden. ,— [ A sty.] Eclipse c-e, z.
tripète (z. CEN TRIPETE)
ECLIPSE. — Ecole c - e, z. ECOLE.
Centric , nl. [H. n.] Getande bij , tandbij f.
-.Centrales steur, m. Aanhanger, bewerker in.
(vliesvleugelig insect van Zuid-Amerika).
der centralisatie (z. het volg. woord).
Centrisque, M. [H. n.] Snipvisch m., zeesnip f.
-1- Centralisation, f. Vereenigirzg of zamen trekking van de magt der regéring in een middel- C- cui.rassé, schildvisch; C- scolopace, schildsnippunt, in eerie hoofdstad enz., centralisatie, visch in.
Ceutrobarique, adj. [Math.] Het zwaarte
centraliséring f.
betreffend, c e n t r o b ar i s c P. Méthode c -,-punt
-I- Cei^traliser, V. n. In één middelpunt ver
't-eniofzartk;ldesma.gn, regel m. in de werktuigkunde om den inhoud van
gezag in handen van de regéring vereenigen, c e a- een vlak of ligchaam, dat door de omwenteling
t r a l i- s é r e n . - SE CLNTISALISER, V. pr. In één van eerie lijn of figuur ontstaat, door middel van
het zwaartepunt der bewégende lijn of figuur te
middelpunt vereenigd of gecentraliseerd worden.
vinden.
Cenitraliste, ni., z V. a. CE,.'MALISATEIJR.
Cenntrodonte, adj. [H. n.] 117et scherpe, priem
Cenntralité, f. Middelpuntseer heid, middel
-vormige
tanden.
-puntsverig!,
c en t r a l i. te i t f.
Ceutroo astère , m. [11. n.] Borstvinnige
C"entranodon, m. [H. n.] Ongebaarde wenvisch m.
telaar m. (zékere visdi).
Centroloplie, m. [H. n.] Visch in. net stekels
Centranthe, f. [Bot.] 1/oode valeriaan m.
Centre , ni. Middelpunt, centrum n. 1,e c op den kop.
Centronote, adj. [H. n.] Met stékeligen rug.
carré, d'une ellipse,-d'uncirle,sd
CENTRON ®TE, m. Lootsinannetje n. (zekere visch)
d'une ligne, het middelpunt van eern' cirkel, vaat
Centrope, m. [H. n.] Soort van koekoek m.
een' bol, vein een vierkant, van eene ellips, van
en
un
cercle,
Centrophylle,
adj. [Bot.] Met stékelige blac-s
eene lijn. (Proc.) Cherclser deux
iets onarw gelijks, onbestaanbaars zoeken. -- Midden, deren.
Cenntrop®de, adj [H. n.] Met stekelige voeten.
middengedeelte van eene of andere ruimte, hart n.:
Ceutropomme, adj. [H. n.] Met stékelig hieuw Le palais est au c- de in villa; 't paleis ligt in 't
midden of in 't hart der stad. Le soleil est an c - deksel. -- CENTROPOME, M. Zeesnoek m., baars
de potre système planétaire, de zon is in 't mid- van Cayenne.
Centroseope , m. [Géom.] Mi.ddelpuntzoeden van ons planetenstelsel. -- [Mil.] Le c- d'une
armée, de middenhoede f., het middengedeelte of ker m., beoefenaar van 't middelpunt of 't zwaarte
-puntder
grootlieden.
centrum van een (slagvaardig) leger (in tegenstelCenntroseopie, f. Beschouwing der zwaarte
ling met de beide vleugels). — [Pol.] Le c- d'une
eener
k
r
a
f. — Centroseopiquue,cht,midelpuns
assemblée délibérante, het midden of centrum
raadplegende vergadering (in tegenstelling met de adj. Wat tot de middelpuntsleer betrekking heeft,
regter en linker zijde). —" (fig.) Middelpunt a., centroskopisch.
ent-Suisses, m. pl. Eenevande voormalige
zetel, hoofdzetel m., verzamelplaats, hoo feiplaats t.:
Paris est le c- des arts at dia bon gof t, Pari.S is eerewachten der fr°ansche koningen, uit 100 Zwitsees
bestaande. Un cent- Suisses, een soldaat dier
goeden
smaak.
de hoofdzetel van de kunsten en den
— Soms ook van personen: Cast un egoiste Glui Sc garde.
Centumvir, m. (pr. san-tonne-vir) [H. rom.]
fait le centre de tout, 't is een egoist, die zich
zelven tot het middenpunt van alles maakt. — Honderdman X11., een der 105 (later 180) regérings
[Phys., Géom., Astr.] Plaats , rigting f., wer- personen, die de geschillen der burgers over eigenwaa rts de dingen uit hare natuur neigen, hellen dein, erfenis, schuld enz. beslisten. — entunrof trekken, rustpunt n.: Chaque chose a son c -, viral, a, adj. ,'Vat tot de waardigheid, het
elk ding heeft zijn rustpunt; C- de gravité, zwaarte- ambt van centuinvi,r behoorde, c e n t ee m v i r aa t.
runt; C- d'équilibre, evenw-i,gtspunt; C- de gravi-- Centu mvirat, m. Waardigheid f. van centumvir
tation of d'attraction, aantrekkingspunt; C- de of honderdman; raad m. of gerept n. der honde r dknannen.
mouvement of de rotation , bewécpings- of om
Centuple, adj. Honderdvoudig: Un nombre c
middelpunt der bewéging of om---drazjingsput,
drooping; - d'osciliation, slingerpunt, middelpunt
een getal honderdmaal grooter dan een-d'nautre,
der slingering; C- phonique, stem- of klankpunt, ander, het honderdvoudige van een getal. — CENroeppunt, plc..aats in eene echo, waar de spreker staat; TUPLE, m. i tonderdvoud n. : Cate terre rend au
C- phouocanipticlue, -stembuigingspunn.t, ,terngkaat- c -, dit land geeft het honderdvoud (van 't uitg ;sings^,unt, plaats van welke 'i geluid bi- cane echo zaaide) terug, draagt honderdvoudige vruchten.
„wordt teruggeworpen,— (fig. at fain.) Plaats, waar
Centuupler, V. a. Verhonderdvoudig en, hen-

.

,
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derdmaal grooter, sterker, aanzienlijker maken: zien. --- CEPHAL1 S , m. pl. Naam eener afdeeling
C- un nombre, een getal met 100 vermenigvuldi- van de klasse der weekdieren.
Céphalée, f. [Méd.] Aanhoudende hevige hoofdgen. — SE CENTUPLER, v, pr. Honderdmaal g rooter
worden: Les abus se centuplent avec les années, pijn 1., blijvend hoofdwee n.
Cephaléntydes, m. pl. [H. n.] Vliegen f. pl.
de misbruiken worden met de jaren verhonderdvoudigd.
met grooten of dikken kop.
Céphaleodes, m. pl. [H. n.] Klasse m. van
Centnriateur, ni. Faam van 4 Maagdenburg
predikanten, die eerie in eeuwen afgedeelde-sche weekdieren, die zich door voeldraden aan den kop
kerkelijke flesciliedeols geschreven hebben.
voortbewegen.
Cephaléomancie, f., z. CEPHALONOSIANCIE.
Centurie, f. [ii. rom.] Zekere afdeeling of
Céphalin , in. [Corn.] Wollen weefsel n. tel'
wvjk f. deer romeinsche burgers bij het stemmen; —
Compagnie of krijgsschaar f. van 100 man, oud
hoofdbeschutting tegen de koude.
Céphaline, f. [Anat.] Tongwortel m.
legera fdeeling, c e n t u r i e f. (liet zesde-romeinsch
deel der cohorte). — Les c-s de IVostrodamus,
Céphaliquue, adj, [Méd.] Wat tot het hoofd
de centuriën van N., de voorspellingen van dien behoort : Renrede c-i, middel tegen de hoofdpijn.
astroloog, vervat in honderdtallen van i- of frége- Veine c, hoofdbloedader f. (eene armader, die men
^ige verzen; Faire une c-, een 4- of 6régelig vers weleer meende uit het hoofd te komen).
in den trant van, ?v. maken. -- Les c- de 1 - agdeCéphalite, f. [Méd.] hoofd- of hersenontsíebour g, de kerkgeschiedenis der Maagclenburgsche k-ing I.
Céphaloele, m. [H. n.] Waterschildvloo f.
leeraars (vgl. CENTURIATEUR). - [Bot.] C- cie
Céphalognéèse, f. [Anat.] Hoofdvorming f.,
plaates, een honderdtal beschrevene of afgebeelde
gewassen.
geschiedenis van , de ontwikkeling des hoofds.
Cephalo-hennatome , m. , z. CEPHALOIIIACenturion, m. [H. rom.] -Hoofdman of bevel-

voerder over eerie centurie of 100 ma.n, CC situnon m.
Céniire, f. [H. n.] Blaasworm m. in de herses een der schepen.
Cep, m. [Bot.] J1'(jnstok, druivenboom m. —
Voormalige voetboeijen f. pl., stok lei. — [Agric.] Dat
gedeelte des ploegs, waaraan de ploegschaar bevestigd is. — [i lar.] Cep de, l'ancre, naam van den
ankerstok (jas) bij de zeelieden in de Levant. —
CEPS, m. pl. Boeien, kluisters f. pl. banden m. pl.
Cépacé, e, add. [Bot.] Naar use of knoflook
riekend; — uivormig.
Cépage, m [Agile.] Het snoeijen of uitdun
-nevad
wijnstok. — I'oetboeistra f f.
Cèpe, m. [Bot.] Cepes m., een eetbare paddestoel m.
Cépeau, m. [Tech.] Muntblok n. (bij de vroegere muntwijze).
Cépée, f. Scheutelingen m. pl., jong hakhout n.
op wilgen-, esschen e. a. stammen; de stam m. zelf;
ook de met zulk hakhout bedekteplaats f. — [Bot.]
Soort van huislook n., cepaea f . — [Chas Hout n.
:

:

.]

van een of twee jci-al , .
Cependant, adv. Ondertusschen, intussch.en,

inmiddels, mi.ddelerwijl, onderwijl : Vous nous amu
- la nuit vient , gij vermaakt u, en intus--s.eztc
schen wordt het )iaclht
CEPENDA? T , conj. Echter, evenwel , noglans , niettemin, desniettegenstaa.nde, toch: On cour t après in fortune et cependant elle ne t u ie1 pas lleureux, men loopt de fortuin
na, en toch maakt zij niet gelukkig. — CEPEyDANT
QUE, Conj. (poét. in plaats van pendant que) Terw2jl: Cependant que moa front au caucase pared,
etc., terwijl mijne kruin, aan den Caucasus ge.

-

1 j7k, enz.

Cephaélie, f. [Bot.] Soort van braziliaansche
violierboom m., die de ipecacuanha voortbrengt.
Céphalacanthe, adj. [ii. it.] Met stékeligen
kop; — als subst m.: stekelkop m. (zekere vi.sch) .
Céphalagraphe , m. [Anat.] Ilersen- of
hoofd.beschriver. — Céphalagrap11ie, f. 1/ersen- of hoofdbeschr-ilvitig. -adj. 1/at die beschr/jving aangaat.
Céphalagre, f. [hi/d.] hoofdjicht, nikkelboar/ic/cl f. in 't hoofd.
Céphalaire, arlj. Groot als een menschenhoofd.
Céphalalgie, I. [Mécl.] .11oofdpijn f., hoofd -

fi.,ee U. -- Céphaln,lgique, adj. Tot hoofdpijn
behoorende; tot hoofdpijn geneigd.
Céphalalogie, F. Anat.] Ilersen- of hoofd
Céplialalogique, aclj. De hersep- of-lerf.—
hoofdleer betreffende. — (.'éphalanonnancie, f.,
Z. CEPHALO-NOMAnCIE.

Cépldalaiithe, adj. [Bot.] Met hoofdvormige
bloemen. — 1ls subst. m.: 1N'aam van een ' ameri1-o°aanschen boom met bolvormige bloemen.
Céphhalartigtie, ad/. [Méd.] lioofdzui-verend,
hoofdpiinbestr.i denil. -- Ook als subst. m.: eenhoofdzuiverend mede n
Céphalatoneie , f. [Anat.] Ontleding f. van
het hoofd of het bekkeneel. — Céphalatomnigsae,
crdj. Die ontleding betreffende, c C]) h a l o t o 10 / s c P.
C'éphale, f. [H. n harder ni. (zekere visch);
- ook een dagvlinder m. van 't geslacht der sa
--- Céphalé, 'e, adj. Van een hoofd voor--tyrs.
.]

To/tIE.

Céphalo de , adj. [Bot.] Hoofdvormig , van

bolvormige gedaante.

Céphalonmatonne, m. [Méd.] Bloedgezwel n.
van den schedel bij pasgeboren kinderen.
Céphalonietre, In. [Cliir.] J-Ioofdmeter in.,
werktuig om 't hoofd van pasgeborenen te meten.
— Céphalometrie, f. Hoofdmeting. — Céphalométriquae, adj. Den hoofdmeter of de hoofd
JI
betreffende.
-meting
Céphalonoinancie, f. [Antiq.] Waarzeggerij f. door middel van een' gekookten ezelskop.- C éphalononlanCien, in. -iie, f. Hij of zij,

olie zich niet zone/an/ge waarzeggerij afgeeft; — ook
als adj.: die waarzeggerij betreffende.
Céphalouose, f. [Mid.] kiersenkoorts f.
Céphalopagie, f. [Anat.] 1Vioonsterachtigeverbinding f. van twee dieriz,jke vruchten met de hoofd-

kruinen.

Céphalo-pharyngien, adj. [Anat.] Muscles

c-s, slokdams- hoofdspieren f. pl.
Cépbalophor e, adj. [Bot.]

Een hoofd dra
een hoofd- of bolvormige bloembundel dra--gend;

gend. - CEPHALOPHORES, n2. pl. ,

z. v. a. CEPHA-

LOPODES.

Céphalophyine, in. [Mid.] Uitwendig hoofd

-gezwln.
Céphalopodes, m. pl. [H. n.] Hoofdvoeters m.
/11., weekdieren, die de bewégingsw'erktuigenz aan 't

hoofd hebben.

Céphaloponie , f. [1Má.] Aanhoudend gevoel n. van zwaarte in 't hoofd.
Céphaloptère, adj. [H. n.] Met gevleugeld
of lang-gevéderd hoofd. — CEPHALOPTEBE, m. Beuzen- of hoornrog m., door de matrozen ook zeeduivel m. geheeten; — ook een nieuwelings ontdekte
braziliaansche vogel.
Céphalopyose, f. [Méd.] Ettergezwel n. in

't hoofd.

Céphaloscopie, f. [Mid.] eersen- en schedelbeschouwing f. (om daaruit den staat des- ver
te maken), z. V. a. CRâroLO--stan(ivermogp
sI E . — Céplhaloscopiqiie, adj. Die beschouwing betreffende. Collection c-, verzameling f. van
schedels.
C éphalote . adj. [H. n.] Dikhoofdig. — CEPHALO TE, 111. Dikkop in. , naam van eerie plantetende vledermuis [barpia] ; van een visschengeslacht; van eerie mierensoort. ,
Céphalotoinie, f., z. CEPHALAT01%fIE.

Céphalotribe of Céphalotripteur , m,
[Chic.] Tangvormig werktuig n. tot zamendrukking van het hoofd der doodle ligchaamsvrucht b fj

moeijelijke geboorten, c e p h a 1 o trip t o r m. —

C PH ALOTRIPTEUR , m. adj.: Le forceps c-, de pets
genoemde tang f. — Céphalotriptie, f. Verbrfizeling f. van het hoofd door middel van de tand.
— Céphalotriptiq^ue, adj. Wat die kunstbewerking betreft.
Céphaloxe, f. [Bot.] Kruipend riet n.;— ook
eerie mossoort f.

Céphaloxie, f. [Méd.] Overzakking f. vara 't
hoofd op de schouders.
Céphée, m. [Astrora.] Cepheus, tn., eend noerdehjk gesternte.

CÊP US

--

:éphnis, m. (p •. cd -fuse) [H. n.] .slap m. van 1
de soort der kortbeenigen : — vogel m. van 't yeslacht der duikers, --- zweefwesp f.
j-^ Cépier, m., Z. V. a. GE,OLIER.
Cépole , m. [Fl. n.] Bandvisch m. [twnia] . -Cépoloide, adj. Bandvischvormiq.
Ceraeé, e, adj. Naar was gelijkend, de lijvig-

289

Cératophylle, in. [Bot .'] Hoornblad, hoorn

n., stinkende paardestaart m.

Cératophyte, m. [H. n.] Hoornkoraal; ver

-kruid

hoornkoraal n.
-stend
Cératopogon, m. [.H. n.] Baardvlieg, baard -

mug f.

Cératospernme, adj, [Bot.] Met hoornvormige
zaden. — Als subst m.: Hoornzaad n., eene wiersoort; — hoornzwam f.
Cératostaphylin, m. [Anat.] Huigspier f.
Cératotonie, m. [Chic.] Werktuig n. ter doorsteking of doorsnijding van 't hoornvlies.
Cératotoiliie, t. [Chir.] Hoornvliessnede f. —

heid van was hebbende.
Ceraeée, f. Soort van karnemelk f. in Zwit-

serland.

Céraehate of Céraelaotes, f. [Minér.] Soort

van agaat m.
Cérachie,

CERCLE.

f. [Bot.] , z. V. a. SPILANTHE.

Céracoliree, f. [H. n.] Soort van aap m.
Céra de Paalma, f. [Bot., Chim. J Hars n

CératotoElliqule, adj. Teat de hoornvliessnede

betreft.

van een' palnnboomn der Cordilleras, die een derde
zuiver was geeft; — waspalmboom m.
Céraiiie , f. [Chin.] Bijzondere vetstof f. uit

Céran nia of Céraninias, tri. [Minér.] Don-

dersteen, bliksemsteen mn.

Céraunite , f. [Minér.] , Versteening van de
soort der belemnieten (z. BELEMNITE).
Cerannnoehryson, m. '[Alchim.] Knalgoud n.
(or fulminant).
Cérauinoseope, m. [Antiq.] Donderwaarnemer, priester, die de onweérsverschinselen raad
-plegd,craunosk
m.
Céraiinoseopie,f. [Antiq.] Donderwigchelarij,
pl., langhoornige insecten.
waarzegging uit den donder of het onweder, ceCerai byx, m. [11. n.] Boktor f.
Cérames, m. pl. [Antiq.] Aarden dischvazen f. raunoskopie f.
Ceraunoseopion , m. Plaats f. tot waarnepl. der Ouden.
Céramianthenie , m. [Bot.] Zeewiersoort f. rning des bliksems. — Donder-machine f. op schouwtooneelen.
-- H. n.] Polypensoort f.
Cérannoseopiqua.e, adj. Wat de donderwig
Céranhie , f. [H. n.] Vliesvleugelig insect n. —
-chelarij
betreft, c e r a u n o s k o p is c h.
[Bot.] Zeer kleine en fraaije, struikvormige zeeCerbere, m. [Myth.] Cerberus, helhond m.,
plant f.
Ceramiquue , adj. [Tech.] : L'art c- , of, als driehoofdige hond, die den ingang van den Tarsubst. f. La c- , de pottebakkerskunst f. — CERA- tarus of de hel bewaakte. r-- (fig. et lam.) .Norscha
MIQUE, M. [H. any.] Eeuw der wijken van 4the- deurwachter of portier in. — [Chun. anc.] Salnen, die tot begraafplaats diende voor hen, welke peter n. — [Astr.] Naam van een klein noordelijk
voor 't vaderland gesneuveld waren, c e r a m leus. sterrebeeld n. — [U. n.] Naam eerier slang van
Céra cite, f. [Mimic,] Pottebakkersaarde, pot- 't geslacht der niet-venijnige schubbenslangen.
Cereaire, f. [11. n.] Staartdiertje n. (infusieteklei f.; — soort van baksteenkleurig edelgesteente,
Ceraroo raphigite, adj.: Vase, c -, beschil- diertje in poelen) .
Ceree, f. [Arch.] , z. CHERCHE. — [Tech.] Hou
derde aarden vaas. — CEBAMOGRAPHIQUE, f.. Leem
tegelschilderkunst f., het schilderen op aarden-of ten rand m. om zeven en teemsen.
Cereeauu, zn. Hoep, hoepel, houten of ijzeren
vazen, ceramographiek f.
Céraneolinne, f. [Minér.] Marmersoort f. niet band in. om vaatwerk (de ijzeren hoepels noemt
hocaalkleurige vlekken.
men liever cercles), ook tot een bekend kinderspeelCéranoïde , adj. [Bot.] Met horenvormige tuig dienende: Jouer an c -, hoepelen. -- [Tech.]
Naam der togen of boogvormige houten, die de
twijgen.
linnen kap op een' wagen, eene schuit enz. onder
Cérante, m. [Bot.] Soort van anjelier M.
[Clias.] Beugelnet n. (om vogels te van--steun.
Céraphroo, in. [H. n.] Boorwesp f.
Cérasine, f. [Chin.] Slijmige stof uit de gone gen) ; — Slagpen, slagveer f. — (Prov.) On ne
connait pas plus l'homme au chapeau clue Ie vin
der kersen- en pruirnboonzen, c é r a c i n e f.
Ceraslte, f. [T✓iánér_] Kersvormige versteening f. an cerceau, men kent zoo min den man aan den,
Cérasphore, adj. [H. n.] Horendragend (van hoed, als den wijn aan 't vat: men kan zich niet
insecten).
op 't uiterlijke verlaten, schijn bedriegt.
Céraspide, adj. [H. n.] Met een hartvormig
Cereelle. f. [:EI. n.] Taling, teling m., smient f.,
schild (van insecten)
soort van kleine eendvogel m. (ook sarcelle geCéraste, m.^ [H. n.] Horenslang f., gehorende
heeten); — ook zekere vlinder m.
adder; — vijgeneter ni. (een worm.)
Cereerelle, f., z. v. a. CRÉCERELLE.
Cérastosténmes, m. [Bot.] Zekere klokbloem f.
Cerehe, f. Afteekening f. van eene figuur, door
Cérat, m. [Pharr.] Waszalf, waspleister f., puntjes of stipjes (z. ook CHERCHE).
de cérine.

Céralste of Cereste, m. [Bot.] Vogelkruid,,
hoornkruid n. C- des champs of saxifrage, steen
f. C- rampant, muizenoor n. ,
-brek
Cérarnannthe, f. [Bot.] , z. V. a. SERAPHULAIItE.
Ceranlbyeins, 111. pl. [H. n.] Houtkevers ni.

-

,

-

Ceratlne, adj. [Log.] : Question c -, bedri.ege-

lijke, sophistische vraag f. — CERATINES , f. pl.
[ti. n.] Honiclbereidende insecten n. pl.
Cératlon, f. [Chum.] Verandering in Bene wasachtige stof door oplossing of smelting; smeltbaarsnaking der metalen ; — wasbedekking , overtrekking f. met was.
Cérsdite, f. [Bot.] Soort van wilde slaapbol n.

— [Méd.] Hoornvlies- ontsleking f.
Ceratocarpe, in. [Bot.] Soort van melde f.
Ceratocele, f. [Chico.] Hoornvliesbreuk f.
Cératoglosse, m. [Anal.] Hoorntongspier f.,

een gedeelte van de tongbeens- Longspier. — Ook als
adj.: Muscle c -.

Ceratoidë, adj. Hoornvormig. — GERATO DE, f.
[Anat.] Hoornvlies n. van het oog (ook tunique a-

ge/weten).

Ceratoïte, f., z. v. a. amrnonite, z. AMMMON.
Ceratolithe , f. [Miner.] H-Horensteen , ver

horen in.

-stend

Ceratonle, f. [Bot.], z. v. a. CAROUBIER.
Cératopetale, adj. [Bot.] Met hoornvormige

bloembladeren. — Als subst. in. 1Nieuw-Hollandsche
boom m. met zulke bloembladeren.
Cératopharynglen, adj. rn. [Anat.] Muscle
c-, of als subst. Le c -, gedeelte van de middelste

zamensnoerende spier van het keelgat.

Cereifi, m., z. SALSIFIS.

Cerelage, in. [Tech.] Het omleggen van hoepels; — hoepelhout n.
Cerelé, m. [Géom., Astr.] Cirkelvlak n., cirkel m.: La eirconférence, Ie diamètre, le rayon dun
c-, de omtrek, sniddelli.,in, straal van eengin cirkel.
Quadrature du c -, quadratuur f. des cirkels, verandering van het cirkelvlak in een vierkant van
gelijke grootte. (Prov.) Cherclher la quadrature du
c -, zoeken wat onmogelijk te vinden is, het onmo-_
gelijke beproeven (oeradat het vraagstuk van de quadratuur des cirkels niet volkomenjuist, maar slechts
bij benadering kan opgelost worden). — Cirkelomtrek, cirkel, kring m.: Are de c -, cirkelboog; Faire.
Bécr ire Tracer un c -, een' cirkel trekken, beschri^ven (-met den passer) (g.) Mars décrit un plus
grand cercle que ]a Terre, Mars beschrijft een'
grooter' cirkel (doorloopt eerre grootere ruimte) dan
de Aarde. Le c- se divine en 360 dégrés, de cirkelomtrek wordt in 360 graden verdeeld. C-s parallèles of conncen triques , eenmiddelpuntige cirkels

(met verschillendepasseropeningenuit hetzelfde middelpunt getrokken); C-s excentriques , uitmiddelpuntige cirkels (uit onderscheiden middelpurr ten getrokken). C- de hauteur, hoogtecirkel. C-s pola res,
poolcirkels. C-s de déclinaison, declinatie- of a f
wikings-cirkels. C-s de latitude, de longitude,
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Cerdane, F. [Bot.] Boom m. uit Peru, naar
breedte-, lengte-cirkels. C -s diurnes, dagcirkels. Centier of répétiteur, herhalingscirkel, cirkel van den sebesten- of zwar. te-borstbézie-boom gelijkende.
Cerdean, m., z. SERDEAU.
Borda. C- équinoxial , z. V. a. ÉQUATEUR. CCerdoristigwae, f. [Coin.] Wetenschap I. der
vertical , vertikaal-cirkel , topkring , azimut. Choraire, uurcirkel. C- de réflexion, afstandmeter, winst- en verliesberékening.
Céréale, adj. [Bot.] Wat Ceres, den graan
werktuig om de afstanden tusschen hemellichten
graan betreft : Plantes c-s, granen,-bouwfhet
te meten. — [ Tech.] Hoepel , ijzeren hoepel of
band m. om een vat (vgl. CERCEAU): Le tonneau graangewassen n. pl. (tarwe, spelt, rogge, gerst,
a rompu ses c-s, het vat heeft zijne hoepels doen haver, maïs en gierst) , c e r e a l i ë n f. pl. Lot c-,
springen. (fig.) Du vin en c-s, wijn op 't fust. graan- of korenwet f. — Ook als subst. gebézigd:
(Prov.) On ne eonnait pas le vin en c-s, men La culture des c-s, de graanbouw m. - CEREALES,
an de menschen niet naar hun uiterlijk (voorko- I. pl. Ceres feesten n. pl., ce r e a ii ë n I. pl., feesten
men) beoordeelen. — [ Arpent.] Meetring m., meet- ter eere van Ceres, door de Romeinen van 9 tot 18
schijf f. (om hoeken op te nemen). — [ Artill.] C-s ,]pril gevierd.
Céréaliste, m. Bevorderaar, begunstiger van
goudronnés, pikkransen m. pl. C-s a feu of d'arti/Ice, brandcirkels, stonnh.oepels. — [ Mar.] C- d'é- den graanbouw; — voorstander van maatregelen,
tambraie of de cabestan, beugel in den visser van die den invoer van graan verbieden of beperken,
het spil. C- de boute-hors, beugel van (le leizeil- cerealist m.
Céréan, e, adj. [H. n.] In het was levend.
spieren. C- de jas d'ancre , banden om den anCérébelleux , euse , adj. [Anat.] Tot de
kerstok. C -s de mat, banden om de masten. C-s
de hunes , marsbanden. C-s de pompe , banden kleine hersens behoorende.
Cérébellite, f. [Méd.] Ontsteking f. der kleine
om de pomp. — [ Lou.] C- vicieux, cirkel in 't
rédenéren of betoogen , drogrede , waarbij men hersenen.
Cérébral, e, adj. [Anat.] De hersenen betrefdatgene, wat nog bewezen moet worden, als bewijzend deel opneemt. — [Géogr.] Kreits m., voor fend, c e r e b r a a t: Les artères c-es of als subst.
mol/ge a fdeeling van het. Duitsche rijk : C- du Les c-es, de hersenslagaderen. Nerfs cérébraux,
Rhin, Minkreits. — [Peint.] C- lumineux, licht- hersenzenuwen. — [Méd.] Fièvre c-e, hersenkoorts.
Cérébreuux, eaise, ad,j. [Mid.] Hoofdverhitkrans m. (nimbus) aan 't hoofd der heiligen. —
C- magique, toovercirkel, tooverkring. — [ Bias.] tend, raar de hersens opstijgend (inz. van dranken).
Cérébriformmme , adj. [Méd.] ilersenvormig ,
C- perié. kroon van een' burggraaf. — ( fig.) Iedere schikking van voorwerpen, die meer of min naar de hersenstof gelijkende.
Cérebrin, e, adj. [Anat.] Tot de hersens bede figuur van een' cirkel oplevert ; kringsgewijs
vereenigde personen, en bij uitbreiding: gezelschap n. hoorende.
Cérébrine, f. Hersenvet n., c e r e b r i n e f.
van mannen en vrouwen, kring nl., kransje n.:
Cérébrite, f. [Méd.] Hersenontsteking t. —
Its rangerent les fauteuils en c-, zij plaatsten de
réleuningstoelen in een' kring (kringsgewijs). Its formè- [H. n.i Versteend sterkoraal n. of zeester f. (
rent un e- autour du roi, zij vormden een' kring pore), naar menschenhersenen gelikende.
Céréifornte, adj. Waskaarsvormig.
(cirkel) om den koning. Aller an c- de la reine,
Céréléon, m., z. v. a. GERAT.
naar den cirkel der koningin gaan, ten hofbezoek
Cérélnonial, m. (zonder rneerv.) Het vooraf
bij de koningin gaan. Un petit c- d'amis , een
kleine vriendenkring. Elle frequente les c-s, brille bepaald en geregeld gebruik n. bij plegtigheden en
dans les c -s, zij bezoekt de gezelschappen of par- feesten, het door gewoonte of landsgebruik gevortijen, blinkt uit of schittert in gezelschappen. — In, derde bij zékere gelégenheden, het gebruikelijke, het
zédelgken zin: kring m., sfeer f., uitgebreidheid f., c e r e m o n i ë e l: Le c- des cours, het hofgebruik.
omvang m., grenzen f. pl., vak n.; de ruimte f., waar — Pligtplegingen f. pl., beleefdheids- gebruiken n.
binnen iets werkt, voorvalt, zich bepaalt: 11 cher- pl., ceremoniën f. pl. 11 n'aime pas Ie c-, hij is
che à agrandir Ie e- de ses idées, hij poogt den geen vriend van ceremoniën of pligtplegingen.
kring, de sfeer zijner denkbeelden uit te breiden. Ii est fort sur le c-, hij verstaat het c e r e m oJe ne sons jamais du e- de roes occupations lha- n i ë e 1, hij is ervaren in de gebruiken en regels
bituelles, de mes attributions, ik aa nooit buiten der wellevendheid; ook: hij is sterk gezet op, hij
den kring mijner gewone bézigheden, buiten mijn hecht veel aan de inachtneming van het ceremovak. Le commerce se renfermait tons les jours nieel. — Ceremonie-boek, ceremoniaal n.,
dans un e- plus étroit, de handel werd met eiken het boek, waarin de voorschriften der kerkelijke en
dag in eene meer beperkte ruimte besloten. Le c- burgerlijke ceremoniën vervat zijn: Le e- romain,
burgerlijke ceremonie-boek.
des saisons, de kringloop, gerégelde terugkeer m. het
Ceren2onial, e of Cérénioniel, le, adj.
der jaarpet den. La vie nest pour lui qu' un ede douleurs, het leven is voor hem niets dan eene Wat de ceremoniën of Vaststaande gebruiken betreft, c e rr° e m o n i e e l: Les préceptes cérémoniaux
gedurige opeenvolging van smarten.
Cerelé, e, adj. (en part. passé van eerdier) de Moïse, de ceremoniële voorschriften van Mozes.
Cerénomie, I. Gebruik, inz. kerkgebruik, hofMet hoepels omgeven : Tonneau c-. — [H. n., Bot.]
gebruik n., plegtigheid, staatsie, c e r e as o n i e f. :
Met ringsgewijze strepen of banden voorzien.
Cereler, v. a. Hoepels of banden omleggen: Les c-s du baptème, du manage, de loops-, cie
huwel%jksplegtigheid. L'entrée du roi eut lieu aver
C- un tonneau, een vat met hoepels bekuipen.
de grandes c-s, de intrede des konings had met
Cerelier, m..Hoepelmaker m.
Cercoearpe, adj. [Bot.] Staartvormige vruch- veel staatsie plaats. Habit de c-, staatsiekleed n.,
ambtskleeding f., plegtgewaad, feestgewaad n. Maiten dragend.
Cercocëre, m. [H. n.] Soort van langstaartige tre, Grand- maatre des c-s, Ceremonie -, opper-ceremonie-meester m. — Burgerlijke beleefdheid f.,
aap m.
Cercodée, f. [Bot.] Staartvormige bloem f. uiterlijk bewijs n. van achting of eerbied, pligtpleging f., beleefdheids -gebruik n. ; dikwijls ook: lastige
van Nieuw-Zeeland (ook zénale geheeten).
Cereolepte, m. of Cercolipie, [H. n.] Oogen- pligtpleging, hinderlijke beleefdheid f.: Faire des
beer, karkajoe m., een dier van 't warme Amerika, visites de c-, beleefdheidsbezoeken afleggen. C.est
on grand faiseur de c-s, 't is een mensch vol pligtmet een langen rolstaart.
Cercope, m. [H. n.] Halfvleugelig insect van plegi.ngen, een aarts-complimenten- maker. Point de
c-, Sans c-, zonder pligtplegingen, zonder omslag,
't krekelgeslacht.
Cercopithegaie, in. [H. n.] Meerkat f., lang zonder complimenten. Faire des c-s, pligtplegingen
aap m.
-starige maken; (fig. et fam.) zwarigheid maken, aarzelen,
Cercose of Cercosis, m. [Béd.] , z. V. a. om in iets toe te stemuien, om een besluit te nemen.
CLITORIS.l1E ; - uitwas n. van wild vleesch aan de 11 ny fait pas ` tant de c- s, hij maakt er niet veel
omslag mede, hij- gaat refit op het doel los. — [Tech.]
baarmoederopening.
Cercueil, m. Doodkist, lijkkist, kist f. Mettre Faire la c-, wachten tot liet glas zékere lijvig/meid
an mort dans son c-, een' doode kisten. — (fig.) heeft gekregen.
Cérémonieux, lense, ac/i. Vol pli.gtpleg7itGraf n., dood nl. Le chagrin la nis au c-, 't
verdriet heeft hem in 't graf gebragt, heeft zijn' gen, lastig beleefd, overdreven ho f fel2,lk, gemaakt,
dood veroorzaakt. Elle Kassa du berceau au c-, zij stijf, vormelijk.
Céreolitlhe, m. [Minér.] Cereoliet m., eene
ging uit de wieg in 't graf over : zij stierf zeer jong.
Cercure , f. [Mar.] Vrachtschip n. der oude graze en groenachtige zelfstandigheid f. (ook stéatile des basaltes gebeden).
Aziaten.
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Cerne, m. Kring m., die op den grond, in 't
Céréopsis, m. (pr. —cite) [H. n.] Kapgans f.
zand enz. getrokken wordt; tooverkring. — [Chir.]
van Nieuw -Holland.
Céréoxyle of Céroxyle, m. [Bot.] Was- Blaauwe rand m. om eene wond of om de oogen.
palmboom m., soort van palmboom in de Andes van — [Bot.] Ring m., naam der eenmiddelpuntige cirkels, die men in 't hout van eer,' dwars doorgePeru.
Cérés, f. [Myth.]. Ceres of Deméter f., de godin zaagden boom ziet: Le nombre des c-s indique celui
des landbouws. — [Pais.] Cérès et Bacchus, koren des annees de l'arbre.
CCerné, e, adj. (en part. passé van cerner)
en wijn. — [Astr.J Naam der planeet, door Piazzi
Omsingeld, ingesloten: Une armee c-e de tous cotés,
te Palermo op 1 Januari] 1801 ontdekt.
een van alle zijden ingesloten leger. — Avoir les
Céreste, m., z. CERAISTE.
Cereax, euse, adj. [Chico.] Wat het cerium yeux c-s, blaauwe kringen om de oogen hebben.
Cerneau, m. , Pit of kern f. eener noot, ontof cereri'um (z. CÉRION) betreft: Oxyde c -, eerste
bolsterde noot f. Eplucher des c-x, noten uit den
cerium-oxyde n.
Cerf, M. (pr. cèr) [H. n.] Hert n.: Le bois dop halen.
Cernement, m. Omsingeling, omsluiting f.
duo c-, 't gewei van een hert. Coyne de c -, hertsCerner, V. a. Eenen kring om iets maken. Choorn n. [Chas.] Jeune c-, hert tusschen het 3de
en 5de jaar; C- dix cors jeunement, hert in zijn l'écorce d'un arbre, een' kring in den bast van een'
Ode jaar; C- dix cors, hert in zijn 7dejaar; Vieux boom snijden. — In de rondte opgraven: C- un arbre
e-, hert ouder dan 7 jaar. Grand c -, hert in zijn au pied, den grondrondom een' boom opgraven. —
8ste jaar; Grand vieux c -, hert in zijn 9de jaar. Iets afscheiden van 't geen het omringt: C- des noix,
Détourner le c -, het hert of het leger van 't hert noten uit den dop halen. — Omsingelen, insluiten,
omloopen. Lancer, Course Ie c -, het hert met brak- omlégeren. C- une place, eene vesting insluiten,
ken jagen; Laisser courre Ie c -, het hert met den van alle gemeenschap naar buiten berooven. — (fig.)
speurhond opdrijven. Le e- est de bon temps of C- qn., zich van iemands doen vergewissen, door
de hautes erees, het hert loopt snel en ver. Le c - hem met zékere getuigen of raadgevers te omrinva de vieux temps, het hert is onzeker in zijn' gen - SE CERNER , .v. pr. Met eenen kring omgeven
loop. Le c- va feignant son corps, het hert waggelt, worden. Vos yeux se cement, uwe oogen krijgen
is op 't punt van te bezwijken. Le c- a pose son kringen, gij krijgt blaauwe randen om de oogen.
Cernoir, m. [Hort.] Soort van snoeimes n.
Bois, a mis sa tote bas, het hert heeft zijn gewei
Cernaateuir,, m. Kunstspringer, koorddanafgeworpen. Le e- fait le rouge, het hert herkaauwt.
ser
m. bij de oude Romeinen.
Le
lit
(la
chambre,
hevtemest
f.
Fumée de c-,
Céroehette, f. [H. n.] Insect n. van de orde
.reposée) d'un c-, het leger van een hert. La nappe
du c -, de huid van 't hert. — (Prov.) Cette chose der dubbelvleugeligen.
Céroconie, n. [H. n.] Kroonkever m., een
est au lieu ou le c- a pose sa tète, dat ding is
moeijelijk te vinden. On connait le c- li ses abat- schildvleugelig insect.
Céroène, z. CIROENE.
uit
zijne
daden
tures, men beoordeelt een mensch
Céroféraire, m. [Liturg.] Waskaarsdrager m.
en woorden. Au e- la bière, au sanglier le barbier,
Cérofie, n. [Bot.] Wilde kervel. f.
wonden, door 't hert toegebragt, zijn veel gevaar
Cérograplie, Ira. [E E. ant.] Zegelring m.
dan die van wilde zwanen. Sers comme serf,-ljker
Cérobraphique, I. [Tech.] Wasschilder
ou fuis comme c-, dien als een slaaf, of vlugt als
-werk
n.
een hert.
Cérodcle, adj. Wasvormig, naar was gelijkende.
Cerf-eoehon, m., z. v. a. BABIROUSSA.
Cérolitlie, m. [Minér.] IVassteen m., eene
.Cerfeanil, m. [Bot.] Kervel f. C- inusqué of
d'Espagne, welriekende kervel, mirrhekervel. Grai- soort van speksteen.
Cérommmancie, f. Waarzeggerij f. uit wasdrupn e de c -, kervelzaad n.
pelen. — Cérontaneien, m., -ne, f. WaarzegCerfonnette, f., z. SERFOUETTE.
Cerf- volant, m. [H. n.] Vliegend hert n., ger m., -ster f. uit wasdruppelen.
Céroinatigiie, adj. [Pharm.] Met was en olie
schalebijter m. (zékere kever). — Vlieger m. (bekend
kinderspeeltuig) Faire monter Ie c -, den vlieger vermengd.
Céronie, f. [H. ant.] Plaats f., waar deworoplaten. — [Tann.] Sterk toebereid leder n.
Ceres, f. pl. [H. n.] Soort van tweevleuge- stelaars zich met olie bestreken. -- Céronie of
Céro mel, m. [Pharin.] Zalf f. van olie en was.
lige insecten n. pl.
Céromulitieme, m. Zegelhars n. en. f. (die 't
Cerifere, adj. [Bot.] Wasdragend: Arbre c -,
gewone zegellak kan vervangen) .
z. v. a. CIRIER.
Céron, nl., z. SURON.
Cérigère, adj. [H. n.] Van eene washuid of
Cé ronie, f. [Bot.] Soort van Johannisbroodeen neovlies voorzien (sprekende van den snavel
boom in.
des roofvogels) .
Ceropaehe, m. [H. n.] Naam eener soort van
Cérine, f. [Chim.] Ce r i ne f., nader bestand
n. van het bijenwas (oplosbaar in wijngeest);-del stofvleugelige nachtvlinder m.
Céropaie, in. [H. n.] Graafwesp f., een vlies— kurkwas n., kurkgom f., eerre nieuwe, naar was
vleugelig insect.
getekende stof uit kurk.
Cérophore, adj. [H. n.] IJorendragend. —
Zérintlie of Cérinttiee, f. l'Vasbloem, hondstong f. — Cérinthoïde, adj. Naar hondstong CEROPHORES , m. pl. Horendragers m. pl., dieren
met holle en aanbljvende horens. — [Bot.] Eene
geli'kende.
7.'érion, m. [Bot.] Plant van Cochinchina, tot zwamsoort f. — [H. n.] , z. v. a. NITII}ULE.
Céroph^ te, m. [H. n.] Cerophiet in., een vlies
de nachtschaden behoorende. — [Mid.] Soort van
-vleuginsct.
dauwworm m. — [Chim.] of Cériuni, m. (pr.
Ceropisse, f. [Pharm.] Waspleister f., pleiscé-ri-oine) Cerium of cererium n., een enkelvoudig
metaal van chocolaadbruine kleur, in 1803 door ter van was en pek.
C éropl astique, f. [Tech.] Wasboetseerkunst f.
Hisinger en Berzelius ontdekt.
Cérorhynnque, in. [H. n.] Hoornsnavel m.,
Cériquue, adj. [Chico.] 'Vat het cerium of cererium (z. CÉRIoN) betreft: Oxyde c -, tweede ce- een vogel op de noordwestkust van Amerika.
Cérostonie, m. [H. n..] Nachtvlinder m. van
rium-oxyde . - CERIQUE , m. [H. n.] Naam van
't geslacht der sto fvleugeliggn.
een amerikaansch schaaldier n.
Céroxylé, m., z. CEREOXYLE.
Cérirostre, adj. [Fl. n.] , z. v. a. CERIGERE.
.

,

Cerisaie, f. Kersen-boomgaard at
Cerise, f. [Bot.] Kersf. Rouge c -, kersrood. Elle
est rouge comme une c-, zij heeft eene kleur als
eene kers. = [Man.] Spat f. aan den straal van

den Poot eens paards.

Cerisette, f. [Bot.] Kleine roode pruim f.
Cerisier, m. [Bot.] Kersenboom m. C- capitaine of Bois capitaine, amerikaansche kersenboom.
Cerisin, m. Volksnaam van het sijsje (serin).
Cérite, m. [Minér.] Ceriet m., een zweedsch
mineraal. — [t1. n.] Ilorenschelp f. — Céritier, m.

[H. n.] Horenslak f.
Cérium,

m. [Chico.], z. GERION.

Ceroxyline, f., z. v. a. CËRA DE PALMA.
Cerque, ni. [HUI. n.] Glanskever m. — Soort

van staart m. van sommige insecten.
Cergiieinanage, m. [Anc. cout.] Gezworen
landmeterschap n., het ambt van grenspaalzette.
-- Regterlijke afgrenzing f. van een stuk gronde.
— Cergziemiitanenient, m. liet zetten of aanwijzen van grenspalen. — Cerquernaner, v. a.
Landmeten, grenspalen zetten. — Cer€luue[nlanear, m. Gezworen landsmeter of grensscheider.^ ns.
t'erre, m. [Bot. Soort van eikenboom In.
Certain, e, adj. Zeker, gewis, wis, ontwijfelbaar, vast : La . nouvelle est c-e, de t(ding i1
]
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zeker, ontwijfelbaar. II est c-, On tient pour c-,
het is gewis, men houdt voor gewis. J' en suis c-,
trés-c-, ik weet het zeker, zeer zeker. - Bepaald,
vastgesteld: L'assemblée dolt se tenir á jour eertam, de vergadering moet op een' bepaalden dag
gehouden worden. Prix c-, vaste, onveranderlijlze
prijs. — Zeker, deze of gene, eenig, sommig (in
dezen zin altijd vóór het subst. geplaatst): On ma
par1é d'un c- homme, dune c- femme, men heeft
mij van zéheren man, zekere vrouw gesproken:
Dans c-s cas, in zékere, sommige gevallen. -- [Prat.
anc.] Un c- quidam, C-s quidams, zeker iemand,
zekere personen (wier naam men niet weet of niet
noemen wil. —Vóór een' eigennaam geplaatst, duidt
het minachting aan : Un c- , Cuny a repandu ce
bruit, zekere Cuny heeft dat gerucht uitgestrooid.
—, CERTAIN, m. -Het zekere, gewisse: II nne faut
ja ais quitter Ie c- pour 1'incert.ain , men moet
nooit het zékere voor 't onzékere laten varen. —
Un c- a dit, zeker iemand heeft gezegd. — [Com.]
Wisselkoers in., aangegeven door eene munt van
onveranderlijke waarde: Donner le c-- it une place
de commerce, reet eene handelplaats naar een' onveranderlijken wisselprijs rokenen.
Certalnernent, adv. Zekerlijk, gewisselijk,
ongetwijfeld; voorzeker,. in waarheid , waarlijk,
voorwaar: Le savez-vous bien c-? weet gij 't wel
zeker ? C- les homines sont Bien aveugles, de
menschen zijn voorzeker (voorwaar) wel blind.
5 Certainer, v. a. t'erzékeren
t Certalnete, f. Zekerheid, gewisheid f.
Certeau, in. [Hort.] Soort van peer.
Certes, adv. Zekerlijk, gewissel2jk, zonder liejen, voorwaar, voorzeker: 11 y a c-, du courage
a faire cela, er behoort voorwaar moed toe, om
dat te doen.
Certhiadées, f. pl. [H. n.] Boomloopers m.
pl. (grirmmpereaux), eene soort van vorieltjes.
('ertglicat, ni. Getuigschrift n., verklaring f.,

verzekeringsbrief in schriftelijk bewijs , attest,
certificaat n. C- de bonnie conduite, getuigschrift van goed gedrag; C- d'indigence, bewijs
van onvermogen; C- de vie, levensbewijs n. [acta
de vita.] C- d'origine, bewijs van oorsprong ( inz.
van koopwaren). C- de franchise, bewijs van tol
(voor sommige waren). — [Mar.] C- de-vrijhed
tonnage, de jauche, meetbrief m.
Certiflcateur, m. Verzekeraar, hij, die voor
de deugdelijkheid van een' borgtogt enz. instaat
c e r t i f i c a t o r in. Ook als add.: Notaire c-, notaris, die de levensbewijzen afgeeft. C- de caution,
Achterborg m.
Certification, f. [Prat.] Schriftelijke verzóleeri,ng, waarverklaring , certificatie f. (Het
woord begint te verouderen) .
Certifier, v. a. De waarheid eenei zaak getuigen, bevestigen, verzekeren, verklaren, bewaarheden: Cette nouvelle a été certifiée par son père,
deze tijding is door zijnen vader bewaarheid. Cline caution, voor de deugdelijkheidvan eenen borg
instaan. C- des cr ées, de wettigheid van ge-tog
verzekeren , bevestigen.-egtljkoprin
(.Heze uitdrukking is buiten gebruik geraakt.)
Certifid veritable, naar waarheid opgemaakt.
Certitude, f. Polkomene zekerheid, gewisheid,
ontwij felbaarheid; — ook bestendigheid f.: Nulle cici bas, hier beneden is oeene bestendigheid.
-('Cérulé, e, adj. Blaouw, blaauwachtig. —
Céruléoeéphale, adj. [H. n.] Met blaauwen kop.
Cerullue, f. [Chim.] Oplosbaar indigo-blaauw n.
Cerulipède, adj. [11. n.] Met blaauwe voeten.
Céreulipenne, adj. Met blaauwe vederen.
Céruinen, m. (pr.—mène) Oorsmneer, oorwas n.
Céruinineux, enne, adj. Oorsmeervormend;
het oorsmeer betreffende; wasachtig.
Cérnre, f. [H. n.] Soort van nachtvlinder m.
,

;

—

Céruse, f. of Blanc cie eérnse, m. [Chim.]

Loodwit, struis, ceruis n. — (ftp.) Valsche schijn m.
klatergoud n. (in dien zin verouderd) .
Cérusler, ni. Loodwitmaker in.
Cervaison, f. [Véne •.] Tijd, waarin de herten vet zijn, hertetijd m.
Cervanntesgnne, adj. [Litt.] Cervantesk, Cervantisch, in den stijl of de manier van Cervantes,
den schrijver van den Don Quixote.
Cervariu, f. [Bot.] Hertekread n.
Cerveau, m. Brein n., hersenen. f. pl., hersenrne„y, hersengestel n. — (fig.) Verstand, vernuft, oor-

CESSE.

deel n., geest in. C- malade, troublé, een zwak, verward verstand. C- brulé, verhitte en ontstelde ver
-beldingf.—(Prov)Alec-timhé,fnd
hersens geprikt zijn, -half gek zijn. Vous avez
t.iré cela de votre c-, gij hebt dit zelf verzonnen.
11 a le c- creux, hij heeft weinig verstand, het
spookt in zijn hoofd. S'alambiquer le c-, zich den
geest verinoeien, zich suf peinzen. Se creaser le epour trouser une chose, zich suf denken, 'orn iets
te vinden. — [Fond.] Bovenste gedeelte, eener klok.
— [UI. n.] C- de nier of. de Neptune, hersenkoraal n.
Cervelas, in. (eig. hersenworst) Sterk gekruide
en gerookte vleeschworst, cervelaatworst f.; ook
z. v. a. hoofdkaas f., zult n. --- [Mus.] Voormalig
blaasspeeltuig n.
(ervelet , m. [Anal.] Achterbrein, minderbrein n.., de achterhersenen, bijhersenen, kleine hersenen f. pl. — [Bot:.] Italiaansche zwam f.
Cervell.ére , f: [Ant. mil.], Soort van open
helm in.
Cervelle, f. Hersenen f. p1., brein n. Bruter ia
e- h qn., iemand eenen kogel. door 't hoofd jagen.
Se hrdler la c-, zich voor 't_ hoofd schieten. — (fig.)
Verstand, oordeel n. C'est une bonne c-, hij heeft
gezond verstand, oordeel, vernuft. (Loc. prov.) Mettre, tenir qn. en c-, iemand in het onzékere hou
ongerustheid laten. (Deze uitdrukking is-den,i
verouderd). Renverser la c- a qn., i.esnand _ gek
maken, het verstand aan het hollen brengen. Cela
lui trotte depuis longtemps dans Ia c-, dat denkbeeld maalt hem sedert lang in 't hoofd. C- de
lièvre,, een mensch van slecht geheugen. -- [Bot.]
C- de palmier, palmboommerg n.
Cervicaire, f. [Bot.] Halskruid n., naam van
velerlei plantensoorten.
Cervieal e, [Anat.] Wat.den hals aangaat.
Les glandes c-, de nekklieren. Nerfs cervicaux,
nekzenuwen.
! ery tapre, m. [H. n.] Indische antilope f:,
welke - den oosterschen bezoar oplevert (vgl. BE,

zoAisD) .
Cerviehèvre, f. [11. n.] Hertegeit f.
Cervieorne, adj. [H., n.] Met horens als die

van 't hert, hertshorenvormig.
Cervin, e, adj. [H. n.] Naar 't hert gelijkende.
Cervler, adj. M., z..LOUP-CERVIER.
Cervoise, f. Soort van bier n. (bij de Ouden).
Cervoisier, Cervixier, m. Bierverkooper,
brouwer (nu brasseur).
Ces, adj. dérnonstr., z. CE.
Césalpine, f., Z. BRESILLET.

Cesar , m... , Titel der romeinsche alleenheer
(naar Cajus Julius Cesar) , keizer m. Les-scher
douse c-s, de twaalf Cesars (C. J. Cesar en de 11
keizers, die na hem regeerden). Le tr®ne des c-s,
de troon der keizers. (Prof. et fam.) II faut rendre a e- ce qui appa attent a c-, men snoet den
keizer geven, wat des keizers is: men moet elk het
zijne geven. — (fig.) Krijgsheld, dapper man m.:
Cost un c-, Il gist brave comme un c-.

. Césarien, gee, adj. [H. rom.] Cesarisch, wat
tot Julius Cesar of tot eenen , romeinschen keizer
behoorde: Les troupes c-nes, de keizerlijke kr jysbenden. — CESARIEN, M. Vriend, aanhanger, soldad t van Cesar: Les césariens batonent les pompéiens à Pharsale de troepen van Cesar sloegen
die van Pornpejus te Pharsalia. — _Keizerlijk beambte of officier m. — .Bomeinsch kampvechter m.
(in de spelen, die de keizers bijwoonden). — dsARIENNTE, adj. f. [Crir.]' Opdration c-, keizersnede f.
Césie, f. - Soort van- vlinder m.
Cessant, e, . Ophoudend, stakend, stilstaand
(zelden voorkomend dan in): Tons empêchements
c-s, daar alle beletselen uit den weg geruimd zijn.
Toute affaire c-e, alle, zaken, al het andere werk

ophoudende, stilstaande.. — [Prat.] C- quoi, bij
ontstentenis, bij gebreke van dien.
Cessation., f. Oplzouding f., stilstand m. C- de

paiement , ophouding niet betalen. C- d'attaire,
scheiding uit zijne zaken..
(esse, f. Oxrhouding f., stilstand m., rust f. (Het
wordt remeest altgild door sans voorafgegaan, en komt
op zich zelf alleen voorin: N'avoir point dec-, geene
rust hebben, niet ophouden; N'avoir ni repos, ni
c-, rust . noch , uur hebben..— sANs CESSE, loc.
adv. Zonder ophouden, onophoudelz,?k, gedurig, gestadig, voortdurend, altijd.
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Cévaichiehille, f. [Bot.] Wilde wijnstok m.
°essen V. n. Ophouden , uitscheiden , niet
voortgaan, aflaten, staken; 'poozen, afbreken, wer- - in Mexico.
Ceylanite , in. [MVlinér.] Ceylaniet m., een
blijven, een einde nernen Ii a cesse de pleu.voir,
't heeft opgehouden te réqenen. Le jeu cesse à l'in- zwarte steen, eene verscheidenheid van spinel.
Clia, m. [Corn.] Chinésche zeer ligte -zijdestof
tapt, het spel is zoo uit. Les travaux soot cessés
f. — [Bot.] Soort van wégedoorn, welks bla--fen
(bij Voltaire) de werkzaamheden zijn gestaakt. —
den de armen in China als thee gebruiken. -FAIRE CESSER, doen ophouden, een einde maken
aan; stillen, doen bedaren, verdrijven : Faire c - Soort van palmwijn m.
Chhaban, nl. Middernachtsgebed n. bij de .Mupartout Ie désordre, allerwege de wanorde doen
liainedanen. -- kleimaand f. bij de Turken.
CESSER, V. a. Ophouden, staken, naophouden.
Cliabasie of ('habazie, f., z. v. a. ANALlaten: Cessez vos plaintes, staak uwe klapten.
Cessibitité, f. [Prat.] Vervreemdbaarheid, be- CI ARIE.
Claalbec, m., z. CHÉBEG.
voegdheid f. tol afstanddoeninq.
Cliabin, m: Fabelachtige bastaard in. van den
Cessilble , ac f . [Prat.] Vervreemdbaar , • a f
staartbaar: Droits non c-s, onvervreemdbare regten. geitebok en het schaap.
Clhablage, m. [Mar.] Vastmaking f. van een
Cession, f. [Prat.]`Afstand m., vervreemding,
overdragt, overlating f. van eene zaak of een rept touw aan een stuk hout, om het op te hijschen.
Cliable, m. [Tech.] klischtouw n. aan een
aan een ander. C- de bier, boedelafstand. C- vo iontaire, vi pwillige afstand; C- judici'ire., gereg- blok. — [Agric.] Naam der egge (hherse) in somlelijke overdragt geregteljke boedelafstand. C- vo - mi ge oorden.
Cli blé, adj., z. CHABLIS.
lontaire, vrijwillige boedelafstand. C- de créanChableaia, in. [Mar.] Jaagljn f., trektouw n.
ce, overdragt van schuldvorderingen. Faire c- cte
Chabler, v. a. [Ant. mil.] In een tournooi of
Wiens, afstand van goederen doen, zijne have aan
zijne schuldeischers overlaten. Faire e- de son steekspel strijden. — [Mar.] Verscheiden touwen
ineen, draaijen ; — een hischtouw aan een blok
soit, zijn regt overdragen.
Cessionnaire, n1. et f. Tij. of zij, aan ooien vastmaken, om een' last op te hijsch.en. — [Agric.]
door iemand eene zaal, eenig regt enz. wordt 'af- Ci- les noyers, de noten met stokken afslaan.
Cha`bleur, m. Die de vaartuigen op de riviegestaan, aan- of overnemer m., -neemster f., c e s
i o n a r i u s m. — Het beteekent ook somtijds: af--s ren voorthelpt, hfjscher in.
Chablis, m. Afgewaaid hout n., afgewaaide
standdoener, overlatei, c e d én t m.
takken, omgevallen badmen m. pl. — Ook als adj.:
Cessite, f. [Nlinér.] Klimopsteen m.
C'est etc., hct is, z. ETRE. --= C'est pourquoi, Du buis eis-.
C a lot, Chabot, m. [Mac.] Stellingtouw n.,
loc. conj. Daarom, desiverien, om die reden.
Ceste, m. Strijdhandschoen, zware, ])iet lood ter verbinding van de scheerhouten net de juffers.
Chabnarn, m. [Corn.] Indisch fijn neteldoek n.
of ijzer beslagen handschoen der romeinsche vuistClhabo't, m. [ft.. n.] Post f. (zeker vischje). —
vechdters, c e s t u s ni. — [ Myth.] Y enusgordel m.,
gordel van Venus; - vrouwengordel (bij de Ouden) . z. ook CHL BLOT.
Chabotte, f. [Tech.] Gegoten blok n., waarin
Cestiphore, in. Kampvechter In. met den
men de groote aanbeelden bevestigt.
strijdhandschoen.
Chaboossacle, f. [II. n.] .ilmerikaansch scha
Cestofli.e, adj. [H. n.] Band- of lintvormig. zonder horens.
-penrasI.
CESToïDES, m. pl. Lintwormen n7i. pl.
Chabragae, f. Schabrak f. en n., sierl j)k paar
Cestre, m. [Bot.] , ,z. v. a. BETOINE.
-dels
n.
Cestreati of Cestrunn (pr. — tronie) m. HaChabrate, f. [Minér.] Doorschijnende steen m.,
merstruik m., een struik met eivormige bessen.
waaraan de Ouden wonderkrachten toeschreven.
Cestriforme, adj. [l E n.] Dolkvormig.
Chabrillon, tn. [Econ.] Geitekaas f. van doCestrin, In. Welriet end hout n. voor rozevergne.
kransen.
Chabrotere, f. [H. n.] Viscli m. van 't geCestron, m. [Bot.], z. v. a. GESTREAU en BBEslacht der zeehanen.
TOINE.
Clha ufss eaii, in., z. V. a. CHEVANNE.
Cestruiin, m:, z. CESTPEAU.
C'hacal, in. [_EL n.] Sjakal, jakhals, goud
Césure, i'. [Poes.] Tlerssnede, caesuur f., deem., een naar den wolf gelijkend roofdier.-woif
ling of insnede van een' versregel door 't eindigen
van een woord in eersen versvoet; stemrust f, bij (Plug. Des chacals.)
Chacaeamel, in. [H. n.] Mexicaansche arend m.
't opzeggen van een vers na een zeker getal lettergrepen.
Chacara, in. Voormalig zonnepriester n. in
Peru.
Cet, adj. démnonstr., z. CE.
Clhacart, ni. [Coin.] Oostindisch geruit haCetacé, e, adj. [Ei. n.] Tot het walvischgeslacht behoorende, walvischaclitig. — Cétacéenn, toen n.
Cha-cha of Cla-eta, m., z. V. a. LITORNE.
iie, adj. Overeenkomst met - de waly isschen heb
Chacelas, m., z. CHASSELAS.
-bend,walvischtg.—Cée,mplWavischChacarille, f., z. v. a. CASCARILLE.
soorten, groote in 't water levende zoogdieren, c e
Chaconne, f. [Mus.] Symphonie f., waarop
f. pl.
-laceën
Céterac , m. [Bot.] Miltkruid n., steenva men verzen maakt, doorgaans met een referein;—
-ren 'voor den dans gezet stuk in 314 maat, met matige
f. (ook doradille geheeten).
Cétine, f. [Chinn.] Vetstof f., die de basis van bewéging. - [Modes] Lint n. aan den hemdsboord.
Cliaerelle, Chaaerl.l, Chacrille, f., z. V. a.
't walschot uitmaakt, c e t i n e f.
Cétique, adj. [Chem.] Acide c -, cetine -zuur n. CASCAIIILLL.
Chaeeun, e, pron. indéf. (zonder meervoud)
Cétocine, f. [H. n.] .Voort van belemniet m.
Cétographe, rei. alvischbeschr'jver m. — Ieder, iedereen, eik, alleman, elk of ieder ding: ChCétol;raphie, f. Walvisch,beschr ving f., be- se plaint de son sort, ieder `beklaagt zich over z jn
schrijving der walvischsoorten of cetaceOn. — Cé- lot. Écrivez P cli -e de vos soeurs schrijf aan iedere
tographique, adj. Wat die beschrijving betreft. uwer zusters. Ch- de ces livres me coûte six
francs, elk dezer boeken kost mij zes francs. Its
EEétoine, m. [Fin.] Goudkever in.
Cetolo ie, f., z. v. a. C ;TOGRAPHIE. — Céto- ont apporté Ch- leur offrande, zij hebben ieder
hunne offeranden aangebragt. Its ont apporte des
iogigne, „ dj„ z. v. a. CETOGRAPHIQUE.
Cétra, ére, m. [Antiq.] Halfrond schildje n. offrandes, eh- scion ses moyens, zij hebben, elk
naar zijn vermogen, hunne offeranden aangebragt.
doorgaans van olifantshuid.
— (Loc. prov.) Ch- le sier nest pas trog, elk het
Cette, pion,. démonstr., z. CE.
Cétraire, Cétrarie`, f. [Bot.] Soort van zijne is niet te veel. Ch- a son fout, elk naar zijn'
smaak of zin. Ch- est maitre chez soi, elk is baas
leverkruid n.
in zijn eigen huis. — Ch- a sa ch-e, ieder is geCeiix, pron. dd nonstr., z. CELUI.
Cévadate, m. [Chine.] Sabadilzuur zout n. paard, er zin even veel mannen als vrouwen; 't
Cévadille of' Sahadille, f. [Bot.] Sabadil- ontbreekt noch aan mannen noch aan vrouwen.
Cliaenniére, f. (woord van Rabelais, Monkruid, sabadilzaad, wit nieskruid n. (ter verdrijtaigne, Scarron en Mad. de Sévigné) Eigen huis n.:
vinq van ongedierte aangewend).
Chacun en sa ch-, elk in zijn eigen huis. — Wel
Cevadilliue, f., z. SABADILLINE.
ook z. v. a. meesteres, huisvrouw, vrouw des-er
Cévaciique,adj. [Chinn.] Acide c -, Sabadilkruid
huizes.
-zurn,
,

-
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Chadara, 1. [TI. n.] Noordsche raaf f.
Chadee, fl1. [Bot.] Citroenboom m. van Bar-

bados; vrucht f. daarvan.

Chafaudier ,, Chafaudeur , ni. [ Pêc.he]

Stellingzètter ni. voor liet drooqen van den stokvisch. (11 0 heet décolleur, kopafsnijder, als hij tevens belast is met het afsnijden van den kop.)
Chafée, Chaffée, f. [Tech.] Zémelen f. p1.
(b
ijfselinalsers) .
aferconnée, f. Gedrukte oostindische stof f.
Chafonin, fl1. [H. n. Oude naam van liet
fret of van den bunsing.
Chafoulii, e, adj. Mager, schraal, onooqelijk
en klein van gestalte. Ook als subst. rn. en 1.: een
onoogelijk, schraal mensch.
1 Chafoui-er, v a. Mi svormen; morsen,
,

U

]

--

krabbelen, slecht schrijven.
± Chafoureiir, rn Broddelaar, knoeijer m.
Chagrin, rn Verdriet, hartzeer, leed, kruis n.,
droefheid, kwelling, sniart, verdrietelijkheid 1., kommer.rn.; - spijt, wrevel, ergernis, bitterheid, onvergenoegdheid, ontevredenheid, qramstoriqlieicl f.
- Ook in 't meervoud: Les eb -s le In vie, de
verdrietelijkheden, teqenheden, onaangenaamheden,
wederwaardigheden des levens. - (Prov.) Cent
heures (of cent livres) de cli- na paient pasun sou

de clettes, met klagen en steunen betaalt men zijne
schulden niet. - CHAGRIN, E, adj. Verdrietig, droefgeestig, zwaarmoedig; - ginielijk, knorrig, gramstang, ontevreden: D oft vous vient eet air eb-,
hoe ziet gij er zoo verdrietig uit? Etre d' one bymeur eli-c, een' gelmeljken, grijnzigen aard heb-

ben. - CHAGRIN f., CHAGRAIN, M. [Manuf., Corn.]
Sagrfjn, segrijn II., eene soort van ruw, als met
korrels bezet, gelooid leder, doorgaans van mullezels- of ezelsvel bereid, sagrjnleder n.; - zeekat
tenvel; haaienvel n.; - ook eene naar sagiijn gelijkende stof, sagrjnstoff., gekeperd taf n.--- (fig. et
fam.) Avoir, une peau de eis-, ruw van huid of
van vel zijn, kippevel hebben.
Chagrin ant, e, adj. Verdrietig, verdrietelijk;
-

ergerlijk , lastig, kwellend.
-

Chagriné, e, adj. (en part. passé van chagrincr): Bedroefd; geergerd: Homme eb-, Femme oh-c,
- z1 1 ssagrjn bewerkt, sagrijnachtig : Peau oh-c.
Cliagiinenient, adv. Op verdrietige wijze,
op verdrietigen, gémeljken toon, verdrietig, gémelijk.
Chagriner, V. a. Verdrieten, verdriet aandoen, bedroeven; kwellen, ergeren. - [Tech.] Eene
huid tot sagrijn bewerken, het leder korrelen of

groeven. - SE CHAGRINER, V. Pr. Verdrietig, mismoedig worden; zich bedroeven; zich ergeren, zich
kwellen. - Tot sagrjn bewerkt worden: Cette

peau se chagrine difficilement.
Chagrinier , Chagraiiiier ,, m. [Tech.]
Sagrjnmaker, sagrijnbereider rn.
Chah, rn Sjah, sjach, schach m., titel der perzisclie koningen.
Chahiit , 1. Zikere hoogst onwelvoegeljke
dans rn - CHAHIJTER, V. a. Den cbahut dansen.
Chaidenr, rn [Tech.] Ertsstainperm. (werkman, die den erts fijn stampt.)
('haîne, t. Keten t. ketting rn. : Ch- de fec,
zilveren ketting.
dor, d'argent, ijzeren, gouden,
'
Ch- de montre, horlogie -ketting; ook de kleine
stalen ketting. die de groote veer spant en zich om
de spil rolt. Ch- de pulls, putketting. Les anneaux
(ehaînons, boucles) dune eb-, de sc h akels van eene
keten. Ch- de diamants, een met diamanten hezetten ketting. Ch-ti Ia catalane, ketting met ronde
of langwerpige schakels, waarbij een schakel telkens
twee andere in zich vat. Ch- carrie, ketting niet
omgebogen en ineengevlochten schakels. Ch- en gerbe,
en S, ketting, welks schakels eene 8, eene S vormen. Ch- de Vaucanson, Ch- sans fin, gesloten
ketting, ketting zonder einde (waarvan de schakels
alien in elkander vatten) . - [Mar.] La cli- dun
port, de havenketting. Ch-s d'ahordage, enterliaken,
III. p1. Ch-s des hau1jais, puttingen f. p1., rustijzers n. p1. van 't want. Ch-s des vergues, ra-ket
tingen, borgkettingen van de onderraas. Ch-de gouvernail, roerketting, zorgketting van liet roer. Ch-s
de galbautiands, rustijzers van de pardoens. Ch-s
de chaudiere, kombuiskettiisgen.— [Géom.] Ch- d'ar
oenteur, of d'arpentage, meetketting der landmeters. - [Cbarr.] Ch- de charron, wagenmakerskettin g Ier inzetting van de spaken. - [Agric.] Ch- de
charrue, ploegketting. -- [Archit.] La eh- of Le
-

montant, de hoeleverbindingsteenen m. pl. - [Tiss.]
Ketting rn of schering f. eener stof op het weefgetouw. Monter la eb-, den ketting scheren.
CHAINE, t. Onafgebroken reeks of rij f. van gelijksoortige voorwerpen, van opvolgende gebeurtenissen,
aaneenschakeling I. Ch- de montagnes, bergketen;
La eb- des Andes, de bergketen der Andes; Une ebde roehers, eene keten van rotsen. Une eb- d'étangs,
eene rij vijvers, die met elkander gemeenschap hebben. Faire, Former la eb-, de keten vormen, eene
rij van vele personen vormen, die elkander zikere
voorwerpen, b. v. steenen, emmers water bij een'
brand enz. van hand tot hand snel overreiken. Une
eb- de sentinelles, eene reeks uitgezette schildwachten, die met elkander in gemeenschap staan.[Phys.] Ch- uleetrique, elektrische keten, rij personen, die elkander hij de hand houden, om allen te
gelijk den schok te ontvangen. - ( Danse) Ch- anglaise, engelsche keten 1., ketendans at, figuur,
waarbij de dansers elkander de hand in 't voorbijgaan geven, wanneer zij in een' contredans oversteken om van plaats te verwisselen. - (fig.) La
cli- des iddes, des véritis, de reeks, de aaneenschakeling der denkbeelden, der waarheden. La eb- de
mes idées est romDue, de orde, de volgreeks mijner
denkbeelden is verbroken. La eb- des êtres ends,
de keten, aaneenschakeling, ladder f., der geschapen
wezens (van 't zonnestofje tot den engel of seraph).
- CHAINE, t. Ketting m., boei, kluister f.: Chargen de eb-s, in de kluisters of boeijen slaan, in
kétenen klinken. Mettre a Ia eb-, kétenen, aan den
ketting leggen (b. v. een' hond); ook: naar de galef/en zenden. -. Galeistraf f. : II fut eondamné it
la eb-, hij werd tot de galeijen veroordeeld. - De
gezamenlijke tot de galeijen veroordeelde personen
(naar den ketting, die hen vroeger bij 't vervoer
' vereenigde; vgl. CELL U LAIRE): La ebaine nest pas
encore pantie pour le bagne, het transport veroordeelden is nog niet naar 't bagno vertrokken. (fig.) Slavernij, dienstbaarheid, gevangenschap f.:
Ces peuples ont rompu leurs ch-s, die volkeren

hebben hun juk afgeworpen, hebben zich vrij gemaakt. Les eb-s du péehé, de slavernij, de dienstbaarheid der zonde. Bard m., verbindtenis, gehechtheid, vriendschap, liefde f.: Rien ne peut
bniser la eb- qui nous lie, niets vermag den band
(de vriendschap, liefde) , die ons verbindt, te breken.
Cet amant a brisit sa e-, die minnaar heeft zijne
liefde vaarwel gezegd, heeft zijne betrekking tot het
voorwerp zijner liefde verbroken. - [H. ii.] Soort
van blaauwachtig zwarte slang I.
Chaîné, e, adj. Met den meetketting gemeten:
Distance eb-e. - Kettingvorinig, uit eindelings aan
elkander gevoegde stukken gevormd : Câble eh-.
Chalneau,, m. [Hart.] Soort van peer 1. -

[Tech.], Z. CHENEAU.
Chaînée, I. [Anpent.] Kettingmaat f.
Chaîner, v. a. [Arpent.] Een' afstand met den
meetketting afsneten: Ch- une route.

Chainetier, m. Keten- of kettingmaker; ha-

ken- en oogenmaker m.
Chaînette, 1. (verklw. van ebamne) Kettingje n.
La eb- dune bride, de kinketting van een' toom.
:- [Tech.] Point de eb-, kettingsteek m. Ch- du
limon, disselketting m. (aan een rijtuig) . - [Géom.]
Boog rn. of bogt f., die een aan beide einden opgehangen ketting of draad vormt. [Arch.] Gewelf n.,
dat den vorm van zulk een opgehangen ketting heeft.
- [Corn.] Geképerde zijdestof f. - [Impr.] Goot t.
onder aan het timpaan der voormalige drukpers.
(hainoii, m. Schalin, schakel m. van eenen

ketting.

Chair, t. Vleesch n., dc zachte of weeke deelen
van liet dierlijk ligchaam , inz. het spiervleesch (ebmusculaire), de spiereleelen van landdieren en vogels, in zijn geheel als voedsel of spijs beschouwd
(is dit vleesch voor 't gebruik der keuken aan
stukken verdeeld, dan heet het viande). Ch- ferme,
mollig, vast, slap vleesch; Ch- vive of same, morte,
levend of gezond, dood vleesch. On gumnit aisiment
les plates qui ne sont que dans les eb -s, de wonden, die enkel het vleesch betreffen, worden gemakkeljk genézen; Ch-s baveuses, sponzig, wild vleesch
(in eene wond). Ch- glanduleuse, leliervleesch;
Exeroissanee de eb-, vleeschuitwas n. Etre en eb-,
goed in 't vleesch zitten, lijvig zijn ofworden; Cet
homme est encore en eb- et en os, die man is nog
springlévendig. - [Fauc.] Remettne en oh-, een'
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mageren vogel weder vet maken. -- Ch- de boeuf,
de mouton, de veau, ossen-, schapen-, kal fsvleesch;
Ch- crue, fraiche, salée, raauw, versch, gezouten
vleesch. — Jaime à voir aux lapins cette ehblanche et moile, ik zie gaarne aan de hazen dat
blanke en zachte vleesch. L'hyène dévore les ch-s
les plus infectes, de hyena verslindt het meest bedorven vleesch. Ch- blanche, vleesch der kapoenen,
jonge hoentjes, kalkoenen enz. Ch- noire, vleesch
der hazen, herten, snippen enz. Ch- de boucherie,
slagtvleesch (dat van runderen, schapen enz.). Soms
wordt het ook van visschen en bij uitbreiding zelfs
van vruchten gebezigd (dit laatste heet echter doorgaans pulpe): Ce brochet a la eh- molle, ferme,
die snoek heeft week, vast vleesch. La eh- d'une
pêche, dune poire, d'un champignon, het vleesch
van eene perzik, van eene peer, van een' p addestoel.
— [ Minér.] Ch- fossile, soort van asbest met dikke,
vaste bladen. — [Cuis.] Mortifier la ch-, het vleesch
murw laten worden (door het eenigen tijd te beu,aren); [Chic.] het vleesch of 't gevoel verdooven (bij
pijnlijke kunstbewerkingen). — [Vétér.] Bouillon
de ch-, vleeschuitwas n. aan den straal van den
poot eens paards, waardoor het kreupel gaat. Chdu pied, netvormig omkleedsel van den paardenhoef.
-- (fig. et fam.) Ch- de poule, kippevel. Cela
fait venii^ in eh- de poule, daar krijgt men kippevel van, daar beeft, ijst, huivert men van. —
.Huid f., vel n. : Il a la eh- douce, rude, hij
heeft eene zachte, ruwe huid. ..Couleur de ch-,
vleeschkleur. Des mains de belle ch-, schoone,
vleeschkleurige handen. — [Bibl.] Menschheid,
menschelijke natuur f., menschelijk ligchaam n.; de
mensch en elk levend wezen; het menschdom in 't
algemeen; de aardsche, dierlke, zondige mensch m.,
Le Verbe s'est
fait ch-, het Woord is vleesch geworden, heeft ons
vleesch aangedaan. La résurrection de la ch-, de
opwekking van 't vleesch (van de dooden). La
prudence de la ch-, de menscheljke voorzigtigheid
of wijsheid. Toute eh- avait corrompu sa vole,
begeerlijkheid, zinnelijke drift f.:

alle vleesch (ieder mensch) had zijnen weg verdorven. Scouter la eh- et le sang, het vleesch en bloed
(zijne zinnelijke lusten) gehoor geven. Rompre toes
les liens de la eh- et du sang, alle banden van.
vleesch en bloed (van maagschap, bloedverwantschap)
verbreken. L'esprit est prompt, mais la eh- est
taille, de. geest is gewillig, maar het vleesch is
zwak. Mortifier, Macérer, Crucifier la ch-, zijn
vleesch dooden, kastijden, kruisigen, zijn ligchaam
door boetedoeningen kwellen. Les aiguillons de la
ch-, de prikkels van 't vleesch, de aandrift der
zinnelijke, zondige begeerten f. pl. Le péché de Ia
ch-, de zonde des vleesches, vleeschelijke zonde f.—
(Loc. prov.) Il a plus de eh- que de pain, hij heeft
meer vleesch dan brood: hij zit goed in 't vleesch,
maar is arm. La eh- la plus près des os est Ia
plus tendre, het vleesch bij de beenderen is het
malscht. La eh- nourrit la ch-, vleestb maakt
-

vleesch. II n'y a point de belle eh- près des
os, een mager mensch kan nooit schoon heeten.

Pester entre cuir et ch-, ontevreden zijn, zonder
dat men het durft uiten. — Rire entre cuir etch-,
in zijn vuistje larichen. I1 n'est ni eh- ni poisson,
hij is vleesch noch vise/i, hij is noch,, warm noch
koud. On le hachera menu comme eh- a paté,
men zal hem zoo fijn als gehakt maken; hij zal
slaag hebben, dat er de lappen af vliegen. Toute
eh- n'est pas venaison, alle hout is geen timmerhout. Cost one grosse pièce de ch-, une masse
de ch-, 't is een lomp stuk vleesch, een lomp en
p lomp _mensch. Vendeurs de eh- humaine, makelaars in 7nenschenvleesch, level anciers van plaats
voor de krijgsdienst. — [Tech.] Naam-verangs
dien de leerlooiers en zeemtouwers aan de vleeschzijde van de dierenhuid geven (de andere zijde heet
fleur). Donner une facon de ch-, de huid aan de
haarzij de bewerken. Vaches, veaux à eh- grasse,
huid-en, die op beide zijden gevet zijn. Vaches,
veaux à eh- douce, huiden, die aan de vleeschzijde
met olie, aan de buitenzijde met vet ingesmeerd zijn.
Tonic de ch-, aan de vleeschzijde al het overtollige
op den schaafboom wegnemen.
Ch- a dame, f. [Hort.] Naam eener niet zeer
gezochte perensoort.
Chaire, f. Predikstoel, preekstoel, kansel, leerstoel, katheder m. Monter en ch-, den predikstoel
beklimmen. Avoir la ch- d'une cathédrale, d'une
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paroisse, tot prediker bij eene domkerk, bij eene
parochie aangesteld zijsi. Interdire la eh- a qn.,
gemand den kansel (het prediken, het leeraren)

verbieden. Il a prêché dans les meilleures ch-s,
hij heeft in de beroemdste kerken gepredikt. Lachde vérité, de kansel der waarheid, de prediking
van 't evangelie. Etre assis dans la eh- de mensonge, een ketter zijn; ketterij prediken, kettersche
gevoelens verkondigen. L'éloquence de la ch-, de
kanselwelsprekendheid. La eh- de philosophie, de
droit, d'hébreu, de leerstoel ('t hoogleeraarschap)

in de wijsbegeerte, in de regten, in 't hebreeuwsch.

— Ch- curule, z. dat woord onder

CHAISE . —

[Mar.] Naam der vaartuigen, die in zeehavens en
op sommige rivieren gebruikt worden om de schepen
te laden en te lossen.
Chais,m. [Com.] Kelderm. of magazijn n. voor
wijn of brandewijn (in sommige handelsteilen).
Chaise, f. Stoel m. Ch- à bras, à dossier,
armstoel, leunstoel. Ch- de choeur, z. STALLE. Chpercée of enkel ch-, nachtstoel m., stilletje n. (Chd'affaires geheeten, als dat voorwerp tot gebruik
der voormalige fransche koningen diende.) Ch- à
porteurs, draagstoel. Ch- of chaire curule, ivoren
eerestoel voor de hoogste waardigheidbekleeders in
't oude Rome. — Ch- roulante of enkel ch-, sjees
of chais f., ligt rijtuig met twee wielen (in die beteekenis verouderd en schier enkel overgebleven in
eh- de poste, postsjees) . — [Arch.] Stoel m., sterk
getimmerte n., waarop een windmolen, een klokketorentje enz. rust. — Ch- de force, dwangstoet
(waarop men in Engeland de razende krankzinnigen bindt). — Ch- á accoucher, kraamstoel. —
[Mar.] Ch- marine, scheepsstoel. — (Prov. pop.)
Etre entre deux ch -s (selles) Ie cul par terre, tasschen twee stoelen in de asch zitten.
Chaisière, f. Stoelverhuurster f. in de kerk
(liever Ioueuse de chaises).
wliaitose, f. [Mid.] Verhardingen verdikkingf.

der haren.
C1halanide, f. [Mar.] Mastspoor n.
Clhalan, m. [Mar.] Plat vaartuig n., soort van

ligter m. in de havens.
Chalaud, m., -e, f. Kalant, klant m. en f.;
kooper m., koopster f. C'est un bon ch-, 't is een
goede klant; (fig. et fam.) 't is een vrolijke ziel,
een vermaaklievend mensch. — [Riv.] Groot vrachtschip n. of praam f. op de rivieren. — Het komt
als adj. voor in Pain ch-, zekere broodsoort, die
voormaals met de pas genoemde vrachtschepen naar
Parijs werd gevoerd.
Clialanndeau, m. Praamschipper m.
Chalaiidise, f. :Kalandisie; néring f.; — ook
voor klanten: Ce marchand a perdu la plupart
de ses ch-s, deze koopman heeft de meeste zijner
klanten verloren. (In beide, beteekenissen gebruikt
men tegenwoordig liever pratique.)
Chalasie, f. Verslapping 1. der zachte deelen,
inz. van de vézelen van 't hoornvlies.
Chalastique, adj. Verslappend, slap makend,
ontspannend. — Ook als subst. m.: een verslappend
of ontspannend middel n.
Chalase, Clialaze of Chalazée, f. [Mid.]
hagelkorrel f., een klein rond gezwel aan het
ooglid. [H. n.] Les ch -s d'un oeuf, de hanetreë
in 't ei. — [Bot.] Binnenste navel ni. of kern f.
van sommige zaadkorrels. — [Miner.] Een edel
als diamant, naar eene hagelkorrel-gestn,hard
gelijkende. — Chalazé, e, adj. [Bot.] Met een'
binnensten navel voorzien.
t Chaleanthe, m. (pr. ch =k) [Chien.] Zwavelzuur koper n.
Chaleas, m. [Bot.] Soort van citroenboom m.
Chaleedoine, m., Chaleedoinetix, -ease,
adj. (pr. ch=k), z. CALCEDOINE, CALCEDONIEUX.
Chaleide, m. (pr. ch=lc) Slangenhagedis f.
Clialeiriique, m. (pr. ch=k) [Antiq.] Pronk
-zal,
feestzaal f.
C-h gleis, in. [H. n.] Vliesvleugelig insect n.
Chalcite, m. (pr. ch =k) [Minor.] Zwavelzuur
koper n.
Chalcol;astre, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met
koper- of bronskleuriger buik. (van Insecten) .
Chalcographe, m. (pr. ch=k) (eig. koper
Plaatsnijder, graveur m. — Ook als-schrijve)
adj.: Un graveur ch-, een koperen plaatsn)jder.
Clialeographie, f. (pr. ch =k) Plaatsnikunst,
graveerkunst f. - La eh- apostolique, de pause-

OHAMBWE.

29 6ClALCOLITHE
lijke drukkerij F. -- Chaleographique, adj.
.De plaatsnijkunst betreffende.
Chalcolithe in. (pr. eli—k) [Minér.] Ch.alkoli:et m., uranium-spaath, geoxydeerd uranium n.
!halcoptere, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met
koper_- of bronskleurige vleugelen.

Chaleop3' e, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met

bronskleurig achterlijf.

Chalcopyrite, m. (pr. ch=k) [Minér.] Met

koper gemengde pyriet m., koperkies n.

Chaleosine, f. (pr. ch=k) [Minér.] Gezwaveld

koper n.

blaaspijp onderzoeken. — [Mus.] Schal-mei, dierderspijp, herders fluit, veldpijp, veldfluit f.: Danser
an son des eh-x, op 't geluid der schalmeijen, der
landelijke muzijk dansen.
Chalui ner, v. a. (fam.) Met een rietje drinken,
door een rietp _pje opzuigen.
Chalu roet, m. Mondstuk n. eener pijp.
Clialat of Challis, i. [Pêche] Zaknet, sleepnet n.
Cha,lutter, v. a. Een zaknet voortslepen.
Chaly, m. [Corn.] Stof f. van geitenhaar.
Chalybé, e, adj. [Chin.] Met staal bezwangerd
Chalybéifornne, adj. [Bot.] Naar een' koper-

Chaldaique, adj. (pr. ch=k) Chaldeeuwsch-.
La langue eh-, de chaldeeuwsche taal. -- Chal- draad gelijisende.
Clarna,de, f. [MII.] Het teeken met de trompet
déen, n► e, adj. Chaldeeuwsch, wat Chaldea of
zijne inwoners betreft. — Ook ais subst.: Chaldeër
Ill., chaldésche f.; weleer z. v. a. ASTROLOGUE, DEVIN.
(hale, m. [Sal.] 1-loutstapel m.

Chale, m. Groote omslagdoek, s h a w l m.
C #nalef, in. [Bot.] Dwergwilg m.
Chalenaie, f. [Mus.] Schalmei, rietfluit, her-

derspijp, herdersflutt f.
Chalet, m. Kaashut, vetweiders-woning f. in
de Zwitsersche Alpen.
Chaleur, f. Warmte, hitte f.: La eh- du soled,
da feu, de l'été, de warmte der zon, des vuurs,
ales zomers. Durant les grandes ch-s, gedurende
de grootste hitte, in de warmste zomerdagen. Chde la fièvre, koortshitte. Cl- annimale, Vitale, dier
warmte, .levenswarmte. Ch- actuelle, Vii'luelle,-lijke
werkelijke warmte, warmtekracht I. — (fig.) Lievigheid f., geweld n. der driften of hartstogten,
vuur n., vurigheid, drift f., ijver m.: Dans la ehdu combat, de Ia dispute, in (le hevigheid van den
strijd, van den twist. La eh- de la jëunesse, de
drift, het vuur der jeugd. Défèndre ga. aV ec clh-,

Ecrire, tpai'ler avec
ch-, met vuur, met gloed schrijven, spreken. 11 a
un style plein de ch-, hij heeft een' zeer levendigen, bezielden stil. 31ettre trop de eh- dans ses

iemand met ijver verdedigen.

procédés, al te driftig, te overijld te werk gaan.
Lorsque les ch-s, les plus grandes ch-s dune permane sopt pussies, als de driften, de sterkste hartstogten bij iemand voorbij zijn, wanneer de jaren
zijne driften hebben bekoeld. — (fam.) Ch- de tote,
overloop m. van gal, voo7'bijgaande driftopwelling f..
— Teeldrift van de wijfjes der dieren, togtigheid,

loopschheid, ridsiglheid, bronstigheid, krolzielete f.:
Cette jument, cette chatte eest en ch-, die merrie
is togtig, die kat is krolsch.

Laissez passer la eh-

of de trommel (of de witte vanen) , dat eene belélierde stad wileenderhandelen, de overgag marsch m.,
C h a ni a d e f. ; — ook het getr^onsinel o trom etgessehal, waarmede een kwakzalver de menigte tot
zich poogt te lokken. — (fig.) Il entendait son
ecetonnaac batére la ch-, hij voelde, dat zijne maag

je Lte.

Chaniailler, v.n. of e chao,ailler, v.pr.
Vechten, plukharen, links en refits of in 't honderd
slaan; — (fig.) met groot getier twisten. — [Mil.]
Elkander door kleine schermutselingen plagen, geen
rust laten. — Ch- des dents, z. V. a. BAFfER.

:'hainaillis, m. (fam.) Verward, luidruchtig
gevecht n., kloppartij ; luidruchtige twistpartij f.
Cl a nan, m.. Soort van priester, toovenaar en
geneesheer .nabij de Kamtsjadalen. — Chaniauis
iiae, m. Stelsel n. der c h a m a n e n.
('hammaarler, m. Voormalige titel van een' eeg^sten domheer der kerk van Lyon.
Cha*iiarras, m. [Bot.] Waterlook n., waLer-garnander m.
Chaarré, e, adj. Met passement bezet of
omzoomd . Habit ch-. -- (fig.) Un grand seig-

near tout eh- d'orgueil, een groot heer vol hoogmoed. [In style ch-, een wonderlijke stijl.
Chamoarrer, v. a. Met galons of passement
beleggen, omzetten of oinzoomen; — na doorgaans
genomen in den zin van : smakeloos opschikken,

mal toetakelen. — (fig. et faun.) Clz- qn. de ridicules, iemand bespottelijk maken. Ch- un discours,.
eene redevoering niet figuren overladen. — sE CHA.raAAnnER, C. pr. zich zonderling, smakeloos kleedera:

of opschikken ; — zijne rede met redekunstige figu-

ren overladen.

Chaniarreire, f. Ornzetsel, omboordsel n. met

de cette chienne, laat de loopschheid van dat teefje passement of galons; — nu meestal in den zin van
overgaan.
Chaleurensement, adv. Met vuur , met
warmte. Parler ch-, met drift, met vuur spreken.
Chaleureux, se, adj. Fleet, van lieeten aard

(van menschen sprekende, doch in dien zin weinig
gebruikt); — vol vuur, gloed of leven. Paroles
ch-euses .driftige, bezielde woorden. — Il était an
des plus eh- propagateurs de l'évangile, hij was

een der warmste of vurigste voortplanters van 't
evangelie.
Chalibé, e, adj., z. CHALYBE.
Chalinets, m. pl., Z. CHALY.

zotte opschik m., smakelooze kleeding f. — (fig.) Chc1'antithèses, overlading f. met tegenstellingen.

Chantbellage, gin. [Food] Gift f. in geld,
die zekere vassalen aan hunne heeren moesten geven, als zij den eed van getrouwheid deden. —
Verp lipte gift aan den eersten deurwaarder der reken/earner, door hen, die daar den eed afleiden.
Chambellan, m. .Iiamerheer, kamerling m.
Chanaibellanie, f. Kamerheerschap n., waardigheid 1. van kamerheer.
Chanibellenage, in. [Féod.], z. v. a. CHAIII-

Chalii,gtie, f. [lllar.] Platboomd vaartuigje n.
op de kust van Coromandel.
Chalit, ni. Ledekant f. en n.; bedstede f. (bols

BELLAGE.
Chantberlan, m. Weleer
LAN;

-

ook voor CHAMBRELAN.

z. v. a. CHAMBEL-

Chzunbertin , m. [Corn.] Goede soort van.

bourgogne-wijn m. (naar den beroemden wijnheueel van dien naam in Cote d' Or). — Chanibol-

de lit).
-( Challer of Challir, V. a., z. v. a. ECOROER.
Challala, m. [Fl. n.] Ongeschubde visch m.

Ie, m. Andere soort van bourgogne-wijn.

dansen.

gemeen groen glas n.

der rivieren van Peru.
5 Chalmer, v. n. Op de muziek der schalmei

t Chaloir, v. n. imp. (alleen voorkomende in:)
I1 ne e'en chant, pen men chant, 't kan mij niet
schelen, 't raakt mij niet, ik geef er niet om.
Chalon, m. [Pèche] Groot treknet n. — [Coe.]
Soort van wollen voeringstof f. -

Clialotape, f. [Mar.] Sloep, scheepsboot, barkas f.
Descendre la eh- en mei, 1VIettr;e la chi a la mer,
de sloep uitbrengen, de boot in zee laten. Ch- double, groote boot met een dubbel dek. Ch- canonnière, kanonneerboot.
Chaloiipier, M. [Mar.] Barkasroeijer, sloep
Chaloureiix, adj., z. CHALEUIIEUX.

-roeij.n

Chalunieati, m. Stroohalrn m., rietje, rietpijpje f. — [Tech.] Blaaspijp f., : Essayer, Examiner
an mineral an ch-, eene delfstof niet of vóór de

Channiboarin, m. [Miner.] Palsche kristal

kristalglas n. — [Corn.] Soort van zeer-stenm.,

CliambI°ale, m. [M ar.] Betimmering f. om den

voet van den boegspriet.

Chambranle, in. [Archit..] Lijstwerk n. om

deuren, vensters, schoorsteenmantels. Cb-s et ta-=

hlettes de eheminées, beeldhouwwerk en mantels
der schoorsteenen.
Chainbre, f., Kamer f., vertrek n. Ch- b cou-

cher, a manger, slaap-, eetkamer; Ch- k feu,
stookvertrek, kamer, waarin enen stoken kan:
Ch- de parade, pronkkamer; Cli- garnie, men
biée, geslo f feerde, gemeubeleerde kamer ; Ch- a
alcove, kamer met eene alkoof (sla-apkabinet) . Va
kamerdienaar m., kamerjuf--let,Fmdch
fer, kamenier
kainenier f.; Robe de eb., kamerkleed n., slaap rok m.; Meubles de ch-, kamerhuisraad n., ka,

mermeubelen n. p1.; Pot de ch-, hairier- of water-

CIIAMBRÊ

pot m.. Servir à la eh -, in de -kamer dienen, ka
roerdienst doen. Dites lui de faire ma eh-, ze
hem, dat hij mijne kamer opruime o f in orde breng(
Garder la eh-. de kamer houden, niet kunnen o
mogen uitgaan. Travailler ` en eh-, binnenshui
werken (van een' werkman, die geen winkel houdt)
Mettre une felle en eh-, een meisje kameren. (fin
et fam.) Mettre, Tenir qn. en eh-, iemand to
spelen dwingen om hem bedriegeljk zijn geld af t
winnen. (Prov.) Avoir des ch-s vides of des cha louer dans sa tète, kamers in zijn huis te huw
hebben ; niet wel . bij zinnen of bij 't hoofd zijn. CHAMBRE, f. Koningskamer, vorstenkamer : Le
pages, Les huissiers de la ch-, de koninklijke edel
knapen, deurwachters. Avoir les entrées de la ehtoegang tot 's vorstenkamer hebben. - Ook. d
officieren der koninklijke kamer: La eh- est en.
tree, de kamerheeren zijn binnengegaan. — Welee7
ook: koninklijke schatkamer; te Rome: pauselijk
schatkamer. — CHAMBRE f. Kamer, wetgevend(
vergadering f ; kamergerigt n.: Les états générau.n
ètaient partagés en trots ch -s, la ch- du clergé,
la eh- de la noblesse et la eh- du tiers-état, dE
algemeene staten waren in drie kamers verdeeld.
ale kamer der geesttel kheid, de kamers des adel
en de kamer van den derden stand. La charte ne
reconna t que deux ch-s, de grondwet erkent
slechts twee kamers. Les eh-s, de eerste en de
tweede kamer. Convoquer, Dissoudre les ch -s, de
kamers bijeenroepen, ontbinden. Siéger te la ch-,
zitting in de kamer hebben. Ch- haute of des Lords,
hoogerhuis, huis der Lords ; Ch- basse of des communes, lagerhuis, huis der gemeenten (in Enge
des pairs, hamer der pairs; Ch- des-land).Ci
députés, kamer der afgevaardigden (in Frankrijk) .
Ch- apostolique. apostolische kamer, pauselijke
rentekanter. Ch- ardente, eig . heete, gloeijende fkarner: halsgerigt, bloedgerigt, veemgerigt n., naam
vane twee voormalige regtbanken, waarvan de eene
over zaken van ketter, de andere over misdaden
van vergiftiging vonnis spray, en wier vergaderzaal geheel met zwart behangen en alleen door toortsen verlicht was. Cli- noire, zwarte hamer, boetvertrek n. (in kloosters) . Ch- des comptes, reken
de commerce, d'assurance, kamer van-kamer.Ch
koophandel, van verzékering (assurantie). — Chdes avoués, prokeereurskaocer. — [Mar.] Onder
f., scheepskamertje n., but f.; Grande ch-,-kajuit
kajuit; Ch- du capitaine, kapiteins-hut; Ch- des
voiles, zeilkamer, , zeilhut f. (bergplaats f. der
zeilen). Chambre de conseil, boven-kajuit. —
[Véner.] Plaats f., waar 't hert over dag rust ; —
soort van val f., die men den wolven en vossen
zet. — [ Tech.] Opening f. in den glasovenmuur: — groef f. in 't vensterlood, waarin de
ruiten gezet worden ; — kamspleet f., tusschen
welke bie 't weven twee draden heengaan ; — holte f. in een zadel of gareel, door 't uithalen van
eenig vulsel veroorzaakt, ten einde een beleedigd
deel niet te drukken ; — kamer o f ledige ruimte f. in
een gegoten voorwerp, als de stof niet overal gelijk
gevloeid heeft ; — Ch- d'un mortier, d'unn-obusier,
kamer van een' mortier, van een houwitser, gedeelte der ziel, waarin men het kruid doet ; — Chof , Fourneau dune mine, mijnkamer, mijnfornuis n. (waarin de lading ter ontploffing wordt
,gedaan) ; — Ch- d'écluse, sluiskamer, ruimte
tusschen twee sluisdeuren ; - Ch- de portes, deur
dat eed elte eener sluis, waarin de deuren-kamer,
zich bewegen. - — [Anat.] Ch -s de l'oeil, oogkamers; Ch - antérieure, postérieure, voorste, achterste kamer. -= [Opt.] Ch- claire, heldere kamer,
waarbij de voorwerpen niet door de zon bescheseem behoeven te worden; Ch- noire of Boete d'optique, kijkkast f., in welke de buitenzijnde voor
middel van glazen juist terugge--werpndo
kaatst worden; Ch- obscure, donkere kamer, een
door Porta uitgevonden spiegelkastje, door welks
voorste, met een lensvormig glas voorziene opefling de daarvoor liggende voorwerpen, mits door
de zon beschenen, in 't klein afgebeeld en zoo gemakkelijk nageteekend kunnen worden. — [Claim.]
Ch- de plumb, louden kamer (in welke het zwavel
wordt bereid). — [Chem. de fer] Ch- de-zur
napeur, stoomkamer, de ruimte tusschen den bovenwand des stoomketels en het bovenvlak des

waters.

Chambré, e, adj. (en part. passé van cham-
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brei) In eenti kamer opgesloten; gekaanerd : Hom me cll-, Femme eh- e. [Fond:] Pan kamers of ledigs ruimten voorzien Canon ch-. kwalijk gegoten kanon.
C ➢he unbrée, f. Getal soldaten, die in een zelfde
vertrek wonen; getal werklieden, die in eens zelfde
kamer slapen. --- [Théàt.] Bonne, faible ch-, eene
goede, slappe opkomst f. van toeschouwers; ruime
of geringe ontvangst f. [Tech.] Ch- dune car ère,
schichten of aders f. pl. eener steengroeve.
Chainbrele ge, m. [Féod.], z. v. a. CIiAMBE.LLAGE.

Chauuthrelan, m. Werkman in., die binnenshuis werkt (geen winkel houdt); beunhaas m.; —
huurder m., die in een huis slechts ééne kamer in
gebruik heeft. (In beide beteekenissen pop. en wei
gebruik.
-nig
Channbrer, v. a. In dezelfde kamer huizen.
(In dien zin verouderd) . — [ Véner.] Des daags
rust houden (van 't hert gebéziqd) — CHAMBRER,
V. a. Kameren-: Ch- qn., iemand opsluiten en tot
spelen dwingen; om hem zijn geld af te winnen; —
(faro.) iemand ter zijde nemen, om hem onder
vier oogen te spreken. -- [Man.] Ch- une Belle,
ledige ruimten in een' zadel maken, door er het
vulsel uit te halen ter plaatse, waar het paard er
door gedrukt wordt.
Chambrerie, f. [Hist. rel.] Schatmeesterschap n.; beheerder m. van de goederen eens kloosters.
Charnbrette, f. (verklw.' van chambre) (fam.)
Kamertje n.
Chanihreu-le, f. [Bot.] Hennipnetel m.
--Chanibrie, f. [Agric.] Hennep (chanvre). m.
Chambrier, m. Kloosterverzorger m.; inmaner der inkomsten van eens abdij. Grand eh. —
(weleer) opziener van des koninqs kamer.
Chambriére , f. Dienstmeisje bij burgerlieden. — [lean.] Dresseerzweep; groots zweep,
vierpaardenzweep f. [Tech.] Soort van houten
kandelaar in. der wagenmakers en andere werklieden; — spinrokkenband m.; — kolenijzer, stookijzer n. (der smeden); - gaffelsteun m. aan eens
kar, ijzeren houvast (bij mastenmakers). — [Mar.]
Strop m. aan de voorste hoofdtouwen.
Chausbrilion , f. (pop.). Jong dienstmeisje,
loopmeisje n.
Chaw:ne, f. [1I. n.] . z. V. a. CAME.
Chaoneau, m. [H. n.] Kameel, kemel m. Chd'Arahie of à deux bosses, z. DROMADAIRE. Chfenielle of Femelle du eh-, z. v. a. CHA IELLE. (Prow,) B:ejeter le moucheron et avaler le ch-, de

mug uitwerpen en den kemel doorzwelgen : kleine
fouten vermijden en groots begaan. — Kemelsbaar n. — [Mar. Scheepskameel, scheepsligter m.
(in 1691 door den Nederlander Aleeuwes Mein.dertz. Bakker uitgevonden). — [Bias.] 11 Porte
l'azur au ch- dor, hij voert een' gouden kameel in
,yen Blaauw veld - [H. n.] Ch- léopard, kameeloardel m., giraffe f. Ch- marin, een der namen
can den pelikaan.
Chaanéeéclris, f- (pr. ka -mé-cé-drice) [Bot.]
Vrouwelijke averuit f.
Charneeerase, m. (pr. ch =k) [Bot.] Soort
can dwerg-kersenboom m.
Chan'éeisse, m. (pr. eh = k) [Bot.] Soort
wn klimop n.

Chao tédaphne, m. (pr. eh= k) [Bot.] Laurierboom rn. van Alexandrië.
ChaniCdsphnoïde, m. (pr. ch = k) [Bot.]
Soort van laurierboom op Candia.
Clianlédry%lié, e, adj. (pr. eh = k) Met
eiaderen als die van 't gamancierkruid.
CChaniedrys, m. (pr. ka -mé-Brice) [Bot.] Een
Ier namen van 't gamanderkruid; slaapkruid n
-

,eldcipres f.

Chan éclry.te , m. (pr. ch = k) [Pharm.]
GVijn m., waarin men gamanderkruid liet trekken.
C11'annélédon, m. (pr. ch =k) [Bot.], z. V. a.
LZALEE.
Chamelee, f. [Bot.] Vij fvingerkruid n., kel-

erhals m.; laurierkruid n.
EON.
Chameleon, m. (pr. ch = k), Z. CAMEL
Chan►elier, ni. Kemelhoeder, kemeldrijver m.
Channelin, f. (pr. ch ==k) [Agric.] Zeer kleine
lassoort f.
Chandelle, f. [H. n.] Wijfjes-kameel m., kareeelkoe f.
Chamelon, m. [H. n.] Ilet jong des karveels.
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Chanméptis, ni. (pr. ch = k) Naar muskus
riekend slagkruid (ive musquée).
Chancery, m. [Corn.] Derde soort van roodera
champagne-win.
Charnesyee, m. (pr. ch = k) [Bot.] Kleine
wolfsmelk, duivelsmelk f.
Chanaillai-de, f. (woord van Voltaire) Ver
tegen de protestanten in 1701 (naar-volginsedct.
Ch a mi l l a r t, minister van Lodewijk XIV).
Char rite, f. [H. n.] Versteende reuzenschelp f.
Chantitis, m. [Bot.] Magellaansche harsboom m.
Chaammmnriaraas, m., z. CHAM1ARRAS.

Chamois, m. [H. n.] Gems, klipgeit, berggeit,
kamoes, kamuis f.; — gemzenhuid f.; gemsieder,
zeemleder, kamuis- of kamoesleder, zeem n. — Ook
als adj.: Couleur ch-, gemskleurig., naar de isabelkleur zweemende, bleekgeel.
Cha,uioisé, e, aci , (en part. passé van chamoiser) : Peau ch-e, tot zeemleder bereide huid f.
Cha,nioiser, V. a. [Tech.] Tot zeemleder be-

rei.den, kamuis- of kamoesleder looijen. — SE CHAMOISER, V. pr. Tot zeemleder gelooid wordem
Charnoiserie, f. Zeemtouwerij, zeemloo erfij f.;
zeerzlederhandel in.
Chrt.rnoiseur, in. Zeemtouwer, zeemlelrbereider m.
Chamotte , f. [Tech.] Tot poeder gebragte
massa, bereid uit de aarden potten, waarin 't por
gebakken is, en van welke men c h a rn o t--selin
s te enen vormt en brandt, die, met leem vermetseld, den sterksten hittegraad uithouden.
Champ, m. Veld, bouwveld n., akker m., akkerveld, land n. Labourer, Cultiver, Punier, Semer, Moissonner an ch-, een akker beploegen, bebouwen, bemesten, bezaaijen. maaijen. Ch- rlveCHAMPS , m.
rain, land aan den oever gelegen
pl. .Allerlei soort van landerijen, zoowel bouw
als weiland, boschland, heideveld enz., alles-land,
zamen .genomen: veld, land, platteland, buiten n.,
landouw f.: Menen les vaches, les brebis aux ch-,
de koeijen, schapen naar 't veld, naar de weide
drijven; Se prornener dans les ch-, op het land of
buiten wandelen; La vie des ch-, het landleven;
Maison des ch-, buitenhuis, veld- of landhuis, hofstede. Demeurer aux ch-, op 't land wonen; Passer l'été aux ch-, den zomer buiten doorbrengen;
Se saucer à travers les eh- of à travers ch-, dwars
over 't veld de vlugt nemen; (fig.) de beantwoording
eener vraag ontduiken of ontwijken, het over een'
anderen boeg wenden. Courir les ch-, buiten de stad
hier en daar omzwerven, op 't land ronddolen, rond
molentjes loopen, niet bij zinnen-wandel;(fig.)mt
zijn, gek zijn; dwaasheden begaan. Mettre qn. aux
ch-, (fig.) iemand verontrusten, kwellen. —Le vainqueur dans les eh- de Pharsale, de overwinnaar
in de velden, de vlakten van Pharsalia. -- (fig. et
poet.) Les vastes eb- de Fair of des airs, les ehde l'éther, de lucht; Les eh- de Neptune, d'Am. -

phitrite, de zee. Les eh- de Mars, de,Bellone, het
slagveld. Ch- ElySées, rlg-siens of Elyséens, de

Elysische velden, 't verblijf der zaligen, de hemel
der Ouden. — (Prov.) Avoir la clef des ch-, kun9ien gaan, waar men wil, vrijheid hebben om uit
te gaan. Donner la clef des eh-, in vrijheid stellen.
Prendre la clef des ch-, uitgaan, vlugten, het ha-

Un riep le met aux ch-, it se met
aux eh- pour la moindre chose, eene beuzeling

CHAMPAN

hij is meester van 't slagveld gebleven; . (fig.) hij
heeft zijne tegenpartij uit het veld geslagen, heeft
de overhand behouden in den woordenstrijd, den

twist. Ii a Bien pris, Bien choisi son eh- de bataille, hij heeft zijn slagveld wel gekozen; (fig.) hij
heeft de middelen om te slagen wel beraamd, heeft
van tijd en plaats goed partij getrokken. Je l'ai
laissé maitre du eh- de bataille, Je lui ai laissé
Ie eh- libre, ik heb hem meester van 't slagveld
gelaten; (fig.) ik heb opgehouden mij tegen hein te
verzetten, ik heb den twist, den woordenstrijd opgegéven. Battre aux eh-s, den veldmarsch slaan,
de trommel roeren om den op- • of aftogt aan te
kondigen. Ch- vlos, strijdperk, kampplaats f. Se
battre en eh- vlos, zijne zaak door een afzonderlijk
gevecht in het strijdperk verdedigen. —^ Prendre
du cb-, ruimte tot den aanloop nemen, zich tot op
zékeren afstand van zijne part ij terugtrekken, om
te krachtiger op hem aan te vallen; — achterwaarts
gaan, om een' grootera sprong te doen. Donner du
eh- It one échelle, eene ladder verder onderuit,
in schuiner rigting stellen. — [Opt.] Le eh- d'une
lunette, het veld, gezigtsveld van een' verrekijker,
de ruimte, die men daarmede in eens overziet. —
[Peint., Gray.] Le ch- dun tableau, d'une médaille, d'une tapisserie, het veld van eens schilder jj,
van een' gedenkpenning, van een tapijtwerk, de niet
niet figuren bezette grond, waarop men schildert,
teekent, graveert enz. — [Blus.] Ses armes sont
un lion dor en eh- d'azur, hij voert een' gouden
leeuw op een azuur veld in zijn wapen. —[Tecli.]
Middengedeelte n. van eenera loam met twee rijen
tanden; — grond m., waarop de sieraden bij goud
zilverwerk worden aangebragt; ruimte f., die-en
rondom eene lijst overblijft. — [Artill.] Ch- de
feu, ruimte, die een geschoten kogel doorloopt of
doorloopen kan. — [Hort.] Ch- de Mars, Marsveld, veld van Mars , oefenplaats der krijgslieden
in 't oude Rome; — ook in vele nieuwere steden
de plaats, die tot krijgsoefeningen en volksfeesten
bestemd is. Ch- de mars, de mac, maartveld, mei
zekere vergaderingen, die de voornaamsten-veld,
der fransche natie onder de koningen van 't eerste
ras in Maart of Mei hielden, om de staatszaken te
régelen. Ch- de mai, meiveld, eene door Napoleon I. in 't Marsveld bijeengeroepen vergadering
gedurende de Honderd-dagen. Ch- d'asile, toevlugtsveld naam door fransche uitgewékenen gegéven
aan eene kolonie, die zij na de tweede restauratie
in Texas zochten te stichten. — Ch- du repos, kerkhof n., doodenakker m . - DE CHAMP , loc. adv.
Waterpas, parallel of evenwijdig aan den horizon
of gezigtseinder: Mettre one solive de champ, een'
balk waterpas plaatsen (alleen bij timmerlieden in
die beteekenis in gebruik) . Mettre, Poser de ehdes pierces, des solives, steepen, balken op hun'
smalsten kant plaatsen. — [Mécan.] Roue de ch-,
kroonrad n. (in een uurwerk), waterpas liggend
rad, welks tanden te lood staan,. — is CHAMP, loc.
adv. [Agric.] . Semen a ch-, à plein ch-, uit de
hand, al strooijende over 't veld zaaijen (niet in
kuilen of voren) ., — Fumer b ch-, mest over de
gansche oppervlakte van een stuk gronds uitsprei,

den. - SUR-LE-CHAMP, loc. ode., z. dat woord. cl TOUT BOUT DE CH-, (loc. adv. et f-tm.) Telkens,

gedurig. Il retombe dans la même faute it tout
bout de ch-, hij vervalt telkensweder in dezelfde fout.
Chainpac, Champae a , Chagnpaean,
maakt hem boos of ongerust, hij vliegt op, verontrust zich over eene kleinigheid. Avoir un oeil aux Chammpi, Chanapé, in. [Bot.] Soort van ineh- et l'autre á la vole, op alles het oog houden, dische flesschenboom m. niet schoone bloemen (ook
alles wel gadeslaan - CHAMP , (fig.) veld n., baan, michélie geheeten) .
Chaiiipade, Chamnpada, m. [Bot.] Kasloopbaan; gelegenheid. kans, stof f., onderwerp n.:
On lui a donné (ouvert) un vaste eh- pour ac- tanje-meloenboom m. van Malakka.
veld,
Champagne of Win de Champagne, M.
men
heeft
een
ruim
hem
quérir de la gloire,
eerie breede baan geopend (eene schoone gelégen- Champagne, champagne -wijn in eene bekende wijnheld gegéven) om roem te verwerven. Voila on soort uit de voormalige fransche provincie Chambeau eh- pour l'histoire, la poésie, ziedaar een pagne (La Champagne). — (Prov. et fain.) Etre
schoon veld, eene schoone stof, een schoon onder du regiment, de Ch-, met de orde spotten. Regarvoor de geschiedenis, voor de poëzij. Le ch--werp der en Picardie pour voir si la Ch- brine, zeer
des sciences et des arts, het gebied, de baan der scheel zien. — CHAMPAGNE , f. [Teint.] IJzeren
wetenschappen en kunsten. Avoir le eh- libre, ring m. met een net, dien men in de pastel- of
vrijheid hebben om iets te doen, vrij veld hebben. weede -kuip hangt, opdat de stoffen den bodem met
Donner on eh- libre a son imagination, le sa co- zouden raken. — [Bias.] Beneden derdedeel n. van
lère, zijne verbeelding, zijne gramschap den teugel het schild (ook plaine geheeten). — [Mar.] of
vieren, haar een' vrijen loop laten. — [Mil.] Ch- Chanmpan, m. Sjampan f., chinésche boot of
de manoeuvre, exerceer -veld, exerceer. plein.. Ch- de bark, kleiner dan eene jonk.
Chawpan, m: [Féod.], z. v. a. CHAMPART.
bataille, slagveld. Le eh- de bataille lui est demeuré, 11 est demeuré 'maitre du eh- de bataille, [Mar.] , z. onder CHAMPAGNE.
zepad kiezen.

.

---
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CIAMPANISER
ChamTpaniser, v. a. [Tech.] In charnpagné
veranderen, eenen wijn het voorkomen van chainpagne-w ij n geven.
Ch ancpart, m. [Féod.J Regt der heeren om
eene zekere hoeveelheid schoven van de hun c. jnsbare akkers te heffen, korentiende-regt n., koren
f. — Charnpartage, m. Tweede koren -tiend
(gemeenlijk de helft der eerste bedragende).-tiend
— Champartel, le, adj. Jan de korentiende
onderworpen. — Chainparter , Chanipartir, V. a De korentiende heffen - Chcanapar-

ook emailleersel in te hechten; -- inbuigen (bij
goudsmeden).
Champlure, f. [[fort.] Beschadiging f. der
planten en inz. van den wijnstok door Bene ligte
vorst. — [Tecb.] Opening onder een vat of bak,
om er den inhoud te doen uitloopen.
Chaniponier of Ctanipon-nier, m. [Man.]

IHooggekoot paard n.
Chanipoyer, v. m. [Anc. cout.] De velden
na volbraigten oogst afweiden.

-

('hamïpriehe of Champ-riche, f. [Hort.]

.

.

teresse, f. Korentiende - schuur f. — Chaaniparteur, m. Korentiende- heffer m.
()hannpay, m. [Féod.] Weideregt n. — Chanmpayer, v. a. Het weideregt uitoefenen.
Chanipé, in., z. CIIAMi^AC . — Chan'pé, e,
a.dj. [Bias.] In een veld van deze of gene kleur :
II porte un chateau dor eh- de gueules, hij voert

een gouden kasteel in een rood (keel) veld.

Cha^npeage, in . [Cont .] Hakregt n. in een
schaarbosch. -- Regt van sommige genieenten inn
hun vee op zekere gronden te laten grazen.
Champeau, m. [Anc. lé- isl.] hoog gelegen
weiland n. — tells adj. weleer z. v. a. in de open
lucht groeijend. — t Champeaux, m. pl. Wei-

den f pl., weilanden n. pl.
Champeleuse , f. [H. n.] Volksnaam der
groote rupsen f. pl.
Champenois, e, adj. et subst. In Champagne

geboren, tot Champagne of zijne inwoners behoorende. — (Proc.) Quatre-vingt-dix-neuf moutons at
un Ch- font cent bates, negen en negentig schapen
en een Champagner maken honderd stuks vee.
Chaniper, (Yhampeser, v. a. [Sal.] ]let
hout op den rooster werpen.
Chantpesé, e, adj. [Bias.], z. V. a. CHAMPS.
Champeser, 1 v. a., z. CHA111PER.

Chanipétre, adj. Landelijk, wat tot het veld,
het platte-land behoort : Travaux ch -s, veldarbeid in. Vie ch-, landleven n. Maison, Séjour ch-,
landelijk huis, verblijf n. Festin eh- landelijke
maaltijd. Garcia ch-, veldwachter, dorpsdiender in.
— Myth.] Dieux, Divinités ch -s, veldgoden m. pl.,
veldgodheden f. pl. — [Bot.] Plante ch-, veldp lant f., in 't wild groeiendeplant. [H. n.] Gril on ch-, veldkrekel in.
Cha^npeur, in. [Sal.] Stoker m.
[

Chainpfrain, in ., z. CHANFRAIN.
Chan'pi, nl. Vensterraampapier n. — z. ook

CHA1iPAC.
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Soort van peer f.
Chance, f. Soort van dobbelspel, waarbij men
de oogen opgeeft, die de partij werpen moet om te
winnen; — het opgegéven getal oogen. -- Amener
sa ch-, het opgegéven getal oogen werpen. Livrer
ch-, iemand zijne te werpen oogen opgeven. (fig.)
Livre eb- à qn., iemand tot een' rédetwist uitdagen. — (fig.) Geluk, speelgeluk, fortuin; geval n.,
kans f.: Il est en ch-, la ch- est pour lui, 't geluk is hem mei, hij wint al wat hij ziet; Cela ma
porté ch-, dat heeft mij fortuin aangebragt. La
ch- a tourre, 't geluk heeft zich gekeerd. Courir les ch -s dun sort incertain, zich aan de kan
wisselvalligheden van een onzeker lot bloot--sen,d
stellen . Avoir eh- de succès, kans van wel te sla ,n hebben. Calculer les ch -s, de kansen of mogen gevallen berékenen.. Vous avez beaucoup de
ch -s contre nous, gij hebt veel kansen, veel waar
tegen u. Se mettre à couvert de-schijnlked
tante ch-, zich tegen ieder mogelijk geval wapenen. (Prov.) Ch- vaut mieux que Bien jouer.
door een kruiwagen komt men verder dan door
bekwaamheid. 11 n'est eh- qui ne retourne, Il
n'y a eh- qui ne rechange, geen geluk is bestendig van duur, het geluk is wisselvallig. — Conter sa ch-, zijn wedervaren, zijne wederwaar
zijne avonturen vertellen. — [Tech.]-dighen,
Aarden pot, waarin de spelden wit gekookt worded.
Chancea ux, m. pl. Spijlen f. pl. van een
afsluitend hek. — CHANCEAU, in. De door hek
afgesloten plaats, waar de koninklijke brie--werk
ven en besluiten onder de eerste fransche koningen verzegeld werden (van daar chancelier, chancelleríe).

Chancel,

m., z. CANCEL.

Chaneelade of Chancellade, f. [Hist. de
Fr.] : Ordre de in ch-, orde van August finer - mon niken in de Hde eeuw, chancellade-orde. — Char-celadiii, m. Lid dier orde.
Chaneelague , f. [Bot.] Klein cluizendgul-

Champignon, m. [Bot. Paddestoel m., ka7npernoelje f., (iuivelsbrood, paddebrood n. Veld- of denkruid n., eene peruviaansche plant.
Chaneelant, e, adj. Waggelend, wankelend,
aardzwam, heerenzwam f. Des ch -s comestibles of
bons b manger, eetbare paddestoelen. — Prov.) S'éie- struikelend, niet vast op de voeten : Votre soeui
ver, Venir en une nuit comme an ch-, als een vadde- a une démarche ch-, uwe zuster heeft een' wanstoel opschieten : snel zijn fortuin maken. Cela ne kelenden gang. — (fig.) Onstandvastig, wankel,
]

eient pas comme on ch-, dat gaat zoo spoedig niet,
daar behoort tijd toe. Il croit comme on ch-, hij

groeit snel op. — Neus of kop in. aan de brandendepit
caner kaars of lamp. — [Méd.] Viggezwel, sponzig
vleeschuitwas n. in wonden. -- houten steun of
stander m. om hoeden, mutsen, paruiken op te zet
(wegens het paddestoelvormig bovendeel zoo ge--ten
noemd). — [Hydraul.] Lage watersprong in., waar
't water onder 't vallen den vorm van een'-van
liaddestoel heeft ; — soort van omgekeerde beker m.,
die 't water der springfonteinen doet opborrelen.
— [H. n.] Blanc de ch-, z. dat woord. — Cide roer, zee-kainpernoelje; — Ch- maim, z. V. a.
ANEMONE DE AMEII.

Champignonnière, f. [Hartje.] Mistbed n.,

waarop men paddestoelen teelt.

Champion, m. Kampvechter; karnpioen; strijder; — voorvechter, verdediger, held m. Ch- de
la foi, martelaar. (iron et fain.) C'est an vaillant ch-, 't is een eerste held, als 't op loopen aan
Chanipioiine, f. (woord van Molière)-komt.—
Moedige, dappere . vrouw; — (iron.) vrouw van
twijfelachtige zeden, ligtekooi f.
Chaiz,pler, v. a. [Anc. mar.] . De beide zijden
van de zonnetent neerlaten. — [Hort.] Les viltnes
lont champiées, de wijnstokken hebben door de
vorst geleden.
Chainp-lever, v. a. [Tech.] Eene metaal plaat
groeven, om het emailleersel te doen vasthouden;
staal geteekende figuur niet de gra-enopht
veerstift opwerken; -- het veld, van een stuk ter

noodige diepte uitwerken oen er een ander stuk of

wankelmoedig, weifelend, onvast, wankelbaar, besluiteloos : Un esprit ch-, een besluiteloos mensch;
Une santé ch-, eene wankelende gezondheid; Un
tróne ch-, een waggelende, onvaste troon.
Chaineeler, v. n. Waggelen, wankelen: fl
chancelle comme an homme ivre, hij waggelt als
een beschonken inensch. — (fig.) Besluiteloos, veranderlik, ongestadig zijn, weifelen : II chancelle
dans sas reponses, hij weifelt, blijft zich niet gelijk in zijne antwoorden. Sa vertu chancelle, hare
deugd dreigt te bezwijken. Sa mémoire chancelle,
zijn geheugen geraakt in de war.
Ch aueelier, m. Kanselier, zegelbewaarder m.
— [IB.ort.] Soort van perzik f.
Clhanceliere, f. Kanseliersvrouw f. --- Poet-

warmer m., soort van stoof, van binnen met bont
bekleed. -- [Hort.] soort van perzik; -- Soort van
tulp f.
Chaneell ade, f ., z. CHANCELADE.
Chaueelleamiennt, m. Waggeling, wankeling f.

Chaueellerie, f. Kanselarij f.
Clianceux, ease, adj. (fain.) Gelukkig, forFuinlijk : Il y a des guls s i ch-, que tout leur
ril1ssit, er zijn zoo fortuiz.nljke mensch.en, dat alles
Fien niedeloopt. (iron.) Cat homme est Bien ch-, dien
wan loopt alles tegen. — Onzeker, wisselvallig:
Lette affaire est fort ch-euse, die zaak is zeer
wisselvallig. — Het komt als subst. voor i.n't spreeknoord: Mieux vaut jouen contre un pipeux que
,ontre un ch-, een bedrieger is in 't spel minder
,

e vreezen dan een gelukskind.

Chanci, m. [hort.] .Mist f., in welke zich het
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zwamw t ontwikkeld heeft (vgl. BLANG DES CHA31-

P1GNONS. — [Sal.] Doove kooi f.
t Chanci, e, adj. Beschimmeld.
Chaneigiie, f. [H. anc.] Oostfriesche taal f.
t Chancir, V. n., en SE CHANCIR, V. pr. Beschimmelen. — [Hort.] Wit worden (van de wortels
der booroen, van een' mesthoop.
tchaneissure,f.Beschimmelingf., schimmel m.
Chancre, in. (eig. lkree ft) [Chir.] Kankergezwel, kreeftgezwel n. e anker m., eene kankerachtige, om zich vretende, venérische zweer of gezwel.
Ch- aux jambes, wolf m. — [MMéd.] Blaartjes., dat
bij heele koortsen vaak op de tong, de lippen, aan 't
verhemelte komt; — vuil n., dat zich aan de tanden hecht. — [Vétér.] Ch- volant, pestzweer, pestbuil f. aan de tong der runderen. — [Agric..]
Brand m., ziekte, die de schors der booroen als
wegvreet. — [F aue.] Soort van wijnsteen, die zich
aan den strot en in den bek van den valk vastzet.
— (pop.) Manger comme an eh-, vreten als een wolf.
— (fig.) La guerre, chile est tin eh- qui dévore
ce pays, de burgeroorlog is een kanker, die aan 't
merg van dit land knaagt.
Chancreux, ease, adj. Met sjankers, blaar
pestbuilen, brand behebd, s7ankerachtig, vené--tjes,
risch : IJlcère, Bouton ci-, venérisclte zweer, puist.
Avoir In bouche ch-, den mond vol koortsblaartjes
hebben. Arbre eh-, brandige boom.
Ch.-tudeleur, f. [Liturg.] Vrouwendag m.,
feest van de reiniging der maagd Maria bij de
Roomschen, Maria- lichtmuis f.
Chandelier, m., -iere, f. Kaarsenmaker m.,
- maakster f., kaarsenverkooper In., -verkoopster;
kaarsenmakersvrouw f. — Ook als adl. gebëzigd: Maitre eh-, meester-kaarsenmaker. — CHANDELIER, M.
Kandelaar. Ch- á branches, . a bras, armkandelaar; Ch- d'église, kerkkandelaar. (Loc. fig.) Etre
glacé sur le eh-, Etre sar le ch-, een hoog (inz.
kerkelijk) ambt bekleeden; een verheven standpunt
hebben. 1%Iettre qn. sur 1e Ch-, iemand tot hooge
waardigheid verheffen. II ne faut point mettre la
lumière sous le boisseau, mais sur Ie ch-, men
,moet het licht niet onder eene korenmaat, maar
op den kandelaar zetten : men moet groote talen
aan 't licht doen konen; enen moet den men--ten
schen de waarheid niet verbergen. — [ t_lort.] Faire
le ch- Mettre un arbre en ch-, een' boors in den
vorm van een' armkandelaar besnoc (jen, al de dunne, nieuw aangekomen takken van de dikke afsnijden. — [F aïerm.] Ch- de jauge, maat f. voor
den vorm der voorwerpen op de draaibank. —
[.tiydr.] Ch- d'eau, waterkandelaar, hooge watersprong m. — [Mil.] Blindéring f. ter beveiliging van
le sappeurs. -- [Chas.] Porter Ie eh-, een hoop en
breed gewei hebben.. — Ch- de pierrier; kandelaar
of mik, waarop (Ie tappen of ooien van een' mmortier rusten. —; [Mar.] IJzeren scepter, standaard,
arm; • ezel , ezelsmik m., schraagje ter onder
gestreken mast. Ch-s de tire--steunigvad
veilles of d'éctielle, valreeps- standaards ui. pl.
Chandelle, f. Kaars, smeerkaars, talkkaars f.
Ch-s plongées of a la broche of à la baguette,
eetrokken kaarsen; Ch-s moulées, gegoten kaarsen;
Ch-s éconoiniques, spaarkaarsen; Ch-s de veille,
nachtkaarsen; Ch- bénite, gewijde kaars, wijkaars;
Ch- qui coule, a floopende kaars; Ch-s de ft, 8, 10
au-demi-kilogramme, vieren, achten, tienen. Allumer, Moucher, Eteindre, Souffles la eh-, de
kaars aansteken, snuiten, uitdoen, uitblazen. Travailler a la oh-, bij de kaars werken. Adj uger une
chose á ch- eteinte, iets bij kaarslicht (bij uitgaande kaars) verkoo yen. — (fam.) I1 s'en va comme
one eh-, of (fig.) C'est one ah- qui s'éteint, hij
gaat uit als eenti nachtkaars: hij sterft allengs van
ouderdom, Cette femme est belle á la eh-, die
vrouw is kaarsschoon (mooi bij de kaars). (fig. et
fam.) La cl,- brule, de tijd verloopt, 't wordt hoog
tijd. Tenir la eis-, den koppelaar of de koppelaarster
spelen, een' geheimen minnehandel begunstigen. .11
a vu des ch-s, mille ch-s, hij heeft zich zoo gesthoten, heeft zulk een' slag gekregen, dat hem 't vuur
,uit de oogen gesprongen is. Ch- des Rois, diiekoninr.gskaars. Etre Dariolé comme la ch- des Reis,
bontkleurig, hansu orstachtig gekleed zijn. -- (Prov.)
Se bruler, Venir se brdler a la eh-, zich de vinpers branden, tegen de lamp loopen: zich aan zij
vijand toevertrouwen, zich tot den verkeerden-ne
man wenden, zijne toevlugt aan eene verkeerde
-

Maats zoeken. A chaque saint sa ch-, ieder heilige
,toet zijn waslicht hebben: men moet ieder te vriend
-ouden, die ons van nut kan zijn. I1 doit une belle
h- ai Dieu, à la Vierge, hij. snag God wel danken.
)oneer une eh- á Dieu et l'autre au diable,
;od en den mammon dienen; twee partijen te
)riend houden ; nu eens vroom , dan weder god^eloos zijn. ' C'est nee éconornie tie bouts de ch ;
tre inenager de bouts de ch- ; Brûler la ehjar les deux bouts, z. ' BOUT. Le jeu ne taut
)as la cli-, het sap is de kool niet waard: het
oost cle moeite, de kosten niet. Apportez-lui une
;h- pour trouver ce qu'il vent dire, licht hem eens
i , orrm te kunnen zien wat hij zeggen wil (tot ienand, die in zijne rede blijft steken). La ch- -qui
a devant éclaire mieux que eelle qui va derrière,
t is beter bij zijn leven weg te schenken, dan na
l(n' dood te vermaken. II y a des nouvelles a la
;i1-, er is een brief aan de kaars.' Etre réduit à la
;ii- bénite, op sterven liggen. — [Artif.] Ch-s á la
omaine, romeinsche kaarsen, vuurwerk in den
corm eener dikke kaars, die zeer schitterende ster -en uitwerpt.— (Charp.) Loodregte stander, stut m.
)ader een' balk. — [Bot.] Bois de ch-, z. BOOS. -.
;fig. et fam.) Ch-s de glace, ijskegels.
Chnndellerie, f. Kaarsen fabr jk, kaarsenmaOerij f.; kaarsenwinkel; kaarsenhandel m.
Chanée, f. [Papet.] Goot f., die 't water op
liet rad brengt. Ch- étrière, tweede goot. - [Mariuf.] Rond uitgeholde groef f. in den weversboom.
-

,

Chanel, m. , z. v. a. CHENAL.

Chauelette, t. (verklw. van chanée) [Papet.]

Gootje n. van de eene kuip naar de andere.
t Chanette, f., z. v. a. BURETTE.
Chanfrein, m. (weleer) IJzeren voorhoofdsalaat f. van een oorlogspaard; — (nu) voorhoofd n.
van 't paard (tot aan de neusgaten), en ook van
sommige andere zoogdieren. — Bles f., witte vlek
op 't paardenvoorhoó fd (ook lice reheeten) . — Zwarte
lap in. op 't voorhoofd der rouwpaarden. — Vederbos m. op den kop van een paard. — [Arch.]
Schuine kant; schuin a fgestooten hoek m. boven
een' zuilenkrans. -= [Tech.] Kegelvormige holte f.,
die de horlooiemaker in een rnetaalplaatle maakt.
— [H. n.] Bundeltje achterwaarts gerigte véderen
aan den snavel van eenige vogels.
t'hanfreincire, v. a. [Hort.] Een kegelvormig
g aatje boren of uitvijlen.
('hanfreine, e, adj. (en part. passé van cl anfreirier): Cheval ch-, paard met eene bles, blespaard n. — Bois cl-, Pierre ch-e, afgekant hout,
afgekante steen.
Chanfreiner, v. n. [Tech.] elfkanten, schuin
bijwerken (een stuk hout, een' steen, de koppen der
duigen enz.); ook z. v. a. CHANFIIEINDRE.
f'haiifrer, v. a., z. v. a. CHANFREINER.
('li tinge, m. Ruiling, verruiling, wisseling f.
(in dien zin weinig gebruikt dan in): Gagner, Perdre au ch-, bij de ruiling winnen, verliezen. - (fig.)
11 lui a rendo le ch-, hij heeft hem neet gelijke '
haunt betaald, hij is hein niets schuldig gebleven, h ij
heeft hem getroefd. - [Clsas.] La bite donne le
eh-, het wild heeft ((loor 't opstooten van een ander stuk wild) de honden van zijn spoor afgebragt;
Les chiens prennent le ch-, tourvent au ch-, de
honden zijn 't spoor kwijt (verlaten liet vervolgde
wild voor een ander); Les chiens ;ardent, maintiennent Ie ch-, ne toui'n.ent pas au ch-, de honden houden het spoor (blijven het eerst opgejaagde
wild vervolgen). — (fag.) flonner of Faire prendre
le eh- n qn., iemand om den tuin leiden, van 't
spoor brengen; iemand door list van, zijn voornernen afbrengen. Prendre Ie cb-, zich om den tuin
laten leiden; zich omtrent iets vergissen; van , de
h-oofdzaak afdwalen, het hoofddoel uit het oog ver -_
liezen. -- CHANCE, in [Cool.] Wisselbank f.; wisselliandel m., wisselzaken f. pl.; wisselkoers m. Aller au ch-, naar de wisselbank gaan. Faire le ch-,
wisselzaken doen , wisselhandel driven. Billet,
Lettre de ch-, wisselbrief, wissel m. Courtier de
eh-, wissel-makelaar m. Le prix des ch-s, Le cours
du ch-, de kners, wisselkoers m. Le eh- est an
pair, de wissel staat p a r i- of a l pari : er is niets
te winnen of te verliezen bij de rernisen van 't eenti
land naar het andere. Prendre, Dormer à eh, geld
naar den koers der plaats opnemen, uitleengin. —
Paj-er comme an ch=, op staanden voet betalen. -Change beteekendeweleer ook: beurs, handelsbeurs f.

CHANGE
-bourse): Vous trouverez ce banquier au ch- .oij
zult dien bankier op de beurs vinden; — ook: klein
geld, wisselgeld n.: 11 est venu me demander le ehil.'un louis, hij is mij komen vragen om een louis
te wisselen; — ook: verandering: Un inconstant
aime le ch-,. een onstandvastige houdt van veran^
(lering.
Chan é, e, adj. (en part. passé van changer)
Veranderd, verruild: Les temps sont changés, de
tjjden zijn veranderd, de hekken zijn verhangen.
(fig. et fam.) I1 faut qu'i l ait é•té eh- en nourrice,
Iazl moet in de wieg verruild zijn : hij gelijkt noch
in wezenstrekken noch in geaardheid naar zijne
ouders.
Changeant, e, adj. Veranderlijk, onbestendig,
wisselbaar, onstandvastig, ongestadig, wispelturig:
Temps ch-, veranderlijk weder; Personne ch-, ongestadig mensch; Humeur eh-e, wispelturig hu rne-ur. T affetas ch-, taf met een weêrsch?jn (doordien de schering en inslag niet van dezelfde kleur
zijn). Couleur ch-, wisselkleur, wee"rschijnkleur; —
ook: verschietende kleur. — [Astr.J Les étoiles
ah-es, of als subst. Les changeantes, de veranderl jke sterren (welker licht voor toenen,nni iig en a fneining vatbaar is). — Naam van velerlei planten en
dieren, die kleurschakéringen of wisselkleuren ver „

toonen.

Changement, m. Verandering f., overgang,

.deer m., verwisseling, omwisseling, afwisseling f.
Rimer Ie ch-, van verandering houden, onbestendig zijn. Ch- de théátre, de scène, verandering
van tooneel. Ch- d'état, standsverwisseling. Ch- do

rang, d.e tour, beurtwisseling. Cli- de couleurs,
verschieting f. — [Algèb. J Ch- d'ordre , z. v. a.
PERMUTATION. — [Cheri. de fer] Ch- de voie,
verwisseling van spoor, overgang der spoor wagens
Evan 't Bene spoor op het 'andere. - (Prov.) Ch- de
propos réjouit l'homme, reen rnoct niet altijd van
't zelfde ding spreken. Ch- de corbillon fait appétit de pain benit, verandering van spijs doet eten:
het nieuwe heeft altijd een' zékeren prikkel.
Changeoter, v. n. Dikwijls en zonder reden
veranderen, verruilen.
('hanger, v. a. Wisselen, ruilen, verruilen,
verwisselen , omwisselen , afwisselen : Ch- sas
tableaux centre des mmmeubles, zijne schilderijen
tegen meubelen verruilen. Ch— one pièce dor, on
billet pour de l'argen.t blanc, pour de in monnaie,
een goudstuk, een briefje tegen zilvergeld, klein
verruilen of wisselen. Ch- les drags dun lit,-geld
,de lakens van • een bed verwisselen, verse/wonen. —
Veranderen, verkeereh, omkeeren, hervormen, herscheppen: Rien ne peut eh- les loin de 1a nature,
niets kan de wellen der natuur veranderen. Cela
changea mes soupcons en certitude, dat deed mijn
vermoeden tot zekerheid . "overgaan. -Vous avez
-change mes plains en foie, gij hebt mijne tranen
in vreugde verkeerd. On cbangea les temples en
églises, men herschiep de tempels in kerken. — Ch(In., iemand schoon linnen aandoen, verschoonen.
— [Mar.] Ch- la barre du gouvernail, het roer
van stuurboord naar bakboord doen overgaan; den
man aan 't roer door een' anderen aflossen. Ch(l'amures , van _ boeg veranderen (bij 't loeven).
Ch- les voiles , van zeilen verwisselen. Ch- l'artimon ,. de bezaan doen overgaan. Cl- of Virer
de bord, z. BORD.— (Próv.) Ch- son cheval borgne
contra on aveugle, z. AVEUGLE. — CHANGER, v. n.
(met avoir vervoegd, als men de handeling, met
etre als men den toestand wil uitdrukken) reranderen, verwisselen: Ch- d'habit, do maitre, de
oom, d'air, van kleed, meester, naam, lucht veranderen verwisselen. Ch- cie couleur, van kleur
veranderen, verkleuren; rood of bleek worden; ver
Ch-' de vie, de religion, de langage, van-schietn.
levenswijs, godsdienst, taal veranderen. I1 a change
d'avis, hij is van gevoelen veranderd. Ella est Bien
changée depuis sa derrière maladie, zij is veel
veranderd sedert hare laatste ziekte. Ch- en Bien,
en mal, ten goede, ten kwade veranderen. Le temps
va eh-, het weder zal veranderen. I1 dégèlera, ei
le vent change, 't zal gaan dooijen. als de wind
verandert, omloopt,. Ch- de linge, zich verse/wonen, schoon linnen aandoen. — Ch- aver qn., met
iemand eerre ruiling doen. Je ne voudrais pas eha.v ec lui, ik zou met hein niet willen ruilen, niet in
zijne plaats, in zijn' toestand willen zijn. — [Man.]
Ch- de main, z. MAIN. -- (Loc. fam.) Ch- du tout
,
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au rout, du blane au noir' geheel en al verdnderen. Gh- dè batterie, ,z. BATTERIL. -Ch- denote;
een' anderen toon. ander c . snaren aanslaan: van
gedrag, van taal veranderen. (Prov.)' : Tel: change
qui ne gagne pas, alle verandering 2s geen verbétering. I1 change comme un-. caméaéon, .hzj zs- veranderl2gk als de wind. -- SE CHANGER, V. ,pr.- Yeranderen; veranderd o f anders worden, arUde•e nanieren, zeden of gewoonten aannemen, zich anders
maken: L'eau se change en glace par faction du
froid, het water verandert in ijs door de werking
der koude. q'el est mon caractère, je ne warais
me eh-, zoodanig is mijn karakter, i/c kan snij niet
anders maken.
t'hangenar, m. 11isselaar, geldwisselaar,wisselhondelaar m. (Loc fain.) Get homme pale
comme un eh-, die man' betaalt terstond (baar,
contant, comptant ).— Cha agense, f.ivisselaarster f.; vrouw van een'` 2.'isselaar, wisselaarsvrouw f.
i 'Iiangonn, m. [ :. n.] Iengaalsehe gier, m.
Chanlatte, f. J I,ech. J Hoekstar f.; wate `bord, (lekstuf( n. (van een d(1k)
(^i^a ene, in. [I . n.J Indische vi.seh m., die
veel naar onzen baars gel ijkt.
4f2anoine, ni. iu'anunnik, kanonili, kapittel-,
(1oen-; koor- of st ich tsheer ; c a n o n i c u s m. —
(Prov. et fig.) 1tIener ui e vie de eh-, een (gerust
en gemakkelj/k leven leiden.
("iianoinesse, f. Iu"anonikes, domja/fer, stichto
dame f.
,

1 hanoinie, f., Z. CANONICAT.

- -

Charon, m. LII. n.J Zwaluwschelf. f.
Chanson, f. Lied, liedje; 'gezang, zangstukje,
deuntje n. , deun m. Ch- a boire o f bacchique,
cirinIlied,• (h- á (lenser; (lanslied; Ch- amoureuse,
minnelied H., minnezang rn.; (h- pastorale. herderszang; Ch- nationale, volkslied; (h- poissarde
of' du Pont-Neu 1, straatdeun; (h- obscène, antiahtig lied; Ch= spir:ituel, geestel k lied; I1 met tout
en eh-, hij maakt op alles liedjes.. -- (f g. et f-am.)
Il n'a qu'une eh-, it ne sail qu'ur^e eh-, III dit
(ch(nt(') toejours l a rnéme, e h-; C'tst toejours 1i
même ch-. Gest la eh- du ricochet; damt on- ne
voi l pas It fin; hi, / zingt altijd het ' oude liedje:
daar komt hij altijd mede aan, duit is het oude
gezeur, het oude antwoord. Jr ne lie paie 1)1.(li eh-, ik laat mij . niet met /i raatjes afschepen.
Voilà bigin u n ' lucre eh-,' dat s (ene andere
boei°enker,nis: dat klinkt c! cnsch anders. Les mots
font les ch -s, een woord is een. woord, men moet
zich houden aan 't (;een men gezegd of ges(,'u re ven hee ft. - (ig.. et fam.) Praatje, sprookje n.,
lafje praat in., beuzeli.nc; f., wisjewas.e n. Tout ce
qu'lt vous dit 'st uiie eh-, al wat h /I u .zegt is een
sprook,7e. í hansors que tout sela ! of kortweg
Chansons ! praatjes voor den vaak ! 'k geloof niets
van dat alles.
ll ha .ounalIe, adj. Bezingenszvaard : Hoinme, Femme eh-C bill !IDnne, e, adj. (en part. passé wanmanearner) Door een slotlied gehoond : Person ne eh -e,
iemand, op wier een spotlied,gemaakt is.
Chansonner, -v. a. Den spotlied op iemand
maken. — s Ci.CNSON TEU, V. Vin. Spotliedjes of
elkanider maken.
^'1ansonnet, m. Fl I.. n.] Den der volksnamen
van den spreeuw (étourneau) .
Clu ansonnette, f. Liedje, deuntje, inz. lherdersliedje n.
Chansonnier, nut. , -iere, f. Liedjesra. aken of
- dichter m., liedjesmacikster (u/' - dichteres- f. Ch -s
nationaux, poi Mires, nationale an v n, volksliederen. — Ook de bijnaam van den franschen volks
dichtcm I3éranger. — Sams ook als adj. gebézigá
-

-

.

liedjesdichter. -- CH.Ns® ) Niin, nun.
Liedjesboel, n., verzameling f. van liedjes.
4 Bant, m. Gezang, lied n.: (h- d'allégresse,
de t io rlphe, vreugdezang, zérezaiag, m., triomf
lied n. (fig.) Ch- de sirène, siréryienzavg m. bedtict)elijl(e, verle lull li,iké taal gi f. - — W s, zangwgs, ill
f., het zangerige (?nelodieuse) gedeelte van de
muzjk: \lente un air en •h-, een lied óp muzijh
brengen. I1 a fait les paroles, un autre a fait le eh-,
1' heeft de woorden, een ander de wijs gemaakt.
Cu' nest pas lil le 'in-, dat is de ('g s niet. Ce
ono u ceau de , musiciue n' a point de ch-. Er is

f o (' te eh-,

geen melodie in dat muzijkstuk - Le eh- d'égli-

3o

CHANTIER.

—

CHANTABLE

se, Ch- grégorien of Plain-ch-, het kerkgezang,
(regoriaansch gezang, koorgezang - Gezang, gekweel ii. der vogelen : Le eh- i urossignol, (lu
serie, de 1'alouette etc., 't gezang van den nachtegaal, kanarieuogel, leeuwerik en. .Le eh- du cygne,
z. CYGNE. Le ch- du coq, het hanengekraai; Le,
ch- du coucou, de koekoekszang. Dès le eh- du
coq, met het kriel en van den dag. Le eh- de la
ci ale, het gesjirp, gepiep van den krekel. — (/1/.
e poét.) Zang, elke groote a fdeeling van een
dichtstuk : Le premier, le deuxième eh- de la
Henriade, de eerste, de tweede zang der Henriade.
in 't meervoud : Zangen, liederen, ieder opstel in
verzen : Les ch-s immortals d'Homère, de onsterfelijke zangen van Homerus.
Chantable, adj. Zingbaar, wat gezongen kan
~den, bezingenswaard.
Chantage of U nage. M. [Pèche] Het opjagen der vissche ti. in de netten door geschreeuw. -dok als adj. ; Péche chantage.
Chantarkt, e, adj. Gemakkelijk en liefelijk
oom te zingen, zangerig, zingbaar. Musique ch-e,
zangmuzijk. Vers eh-s, Paroles eh-es, zingbare
verzen; woorden. Longue ch-e, zangerige taal.
I)éclamation eh-e, zingende, gemaakte voordragt.
Chantar ille, f., z. CHANTERILLE.

Chanté, e, adj. (en part. passé van (hanter) Gezongen : Un drama eh-, een gezongen tooneelstuk. — (Prov.) C'est bien eh-, dat is mooi
gezegd (iroti. tot iemand, die iets zegt, dat men a f-

keurt of ten onpas Vito/I).
Chanteau, In. Homp f., van een brood gesneden dik stuk n.; — stuk gewijd brood n., dat 1nen
dengene zendt, die op den eerstkomenden zon- (1/
feestdag het gewijd brood moet uitdeelen; — groot
langwerpig gebak n., om aa.n zijne verwanten of
grienden te zenden. — (Prov.) Donner le eh- à qn ,
iemand door 't geven van een' m-aaltd, eene partij,
een bal enz. nopen om hetzelfde op zone beurt te

of piept. — (Prov.) Ce nest pas à la poule h ehdevant le coq, de vrouw moet de minste wezen,

moet niet de baas willen zijn ; als de man spreekt,
moet de vrouw zwijgen. -- Op een' zingenden, onnatuurlijken, gei naakten toon lezen of voordragen:
Ce comédien, ce prédicateur chante, die tooneelspeler, die prediker zingt, spreekt op een' zingenden toon. — [Mar.] Opzingen, een geschreeiuw aanheffen als sein om met vereende krachten en op de
maat zekeren arbeid uit te voeren. -- [Bias.] Ce
sont des armes qui chantent, dat is een duidelijk
sprekend wapen (armes parlantes).
CHANTER V. a. Zingen, eene zangpartij of een
zangstuk uitvoeren : Ch- une chanson, un hymne,
,

een liedje, een lofzang zingen; Ch- un Te-Deum,

la messe, een Te -Deum, de mis zingen. Cet homme chante messe, die man is priester. Ch- des
sottises, des infamies, zotheden, schandliederen
zingen. -- (lig. et fain.) 11 chante toujours la mime
chanson, la mime antenne, hij zingt altijd liet oude
lied, den . ouden deun. (Loc. prov.) Ch- à qn. sa
gamme, iemand de levieten lezen, hem de waar
zeggen, Ch- la palinodie, zijne woorden weér-heid

opeten, zijn gezegde herroepen. — Bezingen, ver
verkondigen, lofzingen, loven, prijzen, roe--meldn,
men, verheffen, verheerlijken : Homère a chanté
la colère d'A.chille, Homerus heeft de gramschap
van Achilles bezongen. Toutes les créatures chantent les louanges du Seigneur, alle schepselen ver
lof des .Heren (to/zingen den Heer).-kondige
Il a chanté les hauts faits de ce heros, hij heeft
de roemrijke daden van dien held verheerlijkt. -Ch. qn., iemand bezingen, verzen op hem maken.
(fig. et fain.) Ch- victoire, viktorie kraaijen, op
den goeden uitslag pogchen. Ch- avant la fête, te

vroeg triumf roepen, zich te vroeg verblijden. Que
me chantez-vous la ? Wat relt gij daar? Que
chante sa lettre? wat schrijft hij ? Voyons ce que
ce livre, eet auteur chante, laat ons eens zien,
doen (z. V. a. Donner le bouquet à (ln., C. BUL Q ET) wat dat boek, die schrijver zegt. Ch- pouilles, in— Lap. .1n., van een grootei stuk stof afgesneden; jures, goguettes à qn., iemand beleedigen, de huid
— cgeer f. in een' 'mantel, een kleed. — [Tech.] vol schelden. — SE CHANTER, v. pr. Gezongen worMaanstuk n. aan den bodem van een vat; — Les den : Ce cantique se chante sur un autre air, sur
une autre mélodie, dat gezang wordt op eene anch-x d'une roue, de velgen van een rad.
Chantelage, ni., Chantelle, t. [Féod.J dere wijs gezongen.
t Chantere, m., z. V. a. TROUBADOUR.
.flarnregt n., wijnbelasting f.
Chanterelle, f. Kwintsnaar, quint f., fijnste
(hantepleiue, f. Wijntrechter m., trechter
snaar
van een speeltuig. — [Bot.] Soort van eet
of
ander
met eene lange Jij)) vol gaatjes om wijn
paddestoel m. - [Chas. j Lokvogel lm. ----bare
vocht in een vat te doen vloezlen, zonder het .te
roeren.. — Tuingieter in — [Arch.] , z. v. a. BAR- [Tech.] Pin of stift f. aan den slagboog des hoeBACANE . — Pijp n/ buis f., om water uit ('(lit' l- denmakers, om de snaar te spannen; — zwei f. der
vier 0/ een vergaarbak of te tappen. — Tobbe f. timmerlieden en schrijnwerkers; — zingglas n.,
of vat n., waarin men in sommige wijngaarden de blaas flesch f.
1- Chanterie, f. Zang m.; ---hetzingen; — het
druiven voorloopig fijn 'naakt, en waaraan eerre
pijp is, die den u 2 n in de kuip voert; soms is dit voorzangersa sbt.
Chanterille of Chantarille , f. [Tech.
voorwerp vol (/aatjes en wordt dan op de kuip
zelve geplaatst. — I'h ani epleurer, V. a. 7)e drui- Klos f., om welke het uit den molen komende go-u4
zilver zich windt.
en
ven de pas genoemde bewerking doen ondergaan.
Chanteur, m., -eense, f. Zanger m., zangeChanter, V. n. Zingen : Ch- juste, faux, zuiver,
valsch zingen. Ch- à hvre ouvert, een zangstuk res f. — Hij, die iemand in een slecht huis lokten
op 't eerste gezigt der noten (voor de vuist, van 't dan dreigt hem te verraden, indien zijne stilzwgblad we(/) voordragen. Malitre à eh, zang-inees- gendheid niet voor geld wordt gekocht; — ook: de
ter. Pain a eh-, misbroodje n., ouwel m. (ook wel nietswaardige dagbladschrjver, die de kunstenaars
verkeerdelijk voor Pain à ((1(11(1 11 gezegd). (fig. noopt zijn blad te nemen, willen zij niet door hem
et farm.) Je le ferai eh-; ik zal herre wel tot zijn' ten toon gesteld worden. — [Mar.] Opzinger m.,
pligt, tot rede brengen. Je It ferai eh- sur un au- hij, die door zeker geschreeuw den zwaren arbeid
tre ton, ik zal hem laaien anders te spreken, zich, met vereende kracht en op de maat doetverrigten--anders te gedragen, dan hij it doet. 11 faut qu'il [H:. n.] Volksnaam eener sperwersoort, ook faucon
chante sur un autre Ion, qu'i1 chaste plus Naut, chanteur geheeten, de Benigste der roofvogels met
hij moet meer bieden, meer geven. C'est comme si eene welluidende stem , zingsperwer m. ; — ook z.
vous ehantiez, praat maar toe, ik luister toch niet v. a. POUILLO T. — Ook als adj.: Oiseaux ch-s,
naar u. Ce criminal a chaste a la question, die mis- zangvogels.
Chantier, m. Houttuin m., houtwerf; -- timdadiger heeft op de pijnbank geklapt. I faut que
u. all chanté, er moet iemand geklapt hebben merwerf, bouwplaats, steenhouwe rswerkplaats; —
als Benig geheim aan den dag gebragt i,․). Il a été scheepstimrnerwer f f. : Mettre un vaisseau sur le
mis en cage pour apprendre a eh-, hij is gevangen ch-, een schip op de werf, op stapel zetten. —(fig.)
gezet, omdat hij te vrijpostig in 'I spreken is ge Mettre, Avoir un ouvrage sur le ch-, een werk,
Tel chaste qui n'a joie, menigeen-west.(Prov) inz. een letterwerk op stapel zetten, er aan arzingt, maar meent het niet. Bien danse à qui la beiden. — Ch- d'embarcation, stelling f., waar
sloepen en bootgin bij 't scheepnemen gezet-opde
fortune chaste, Wien 't celuk meêloopt, die kan
(Jul. - Bij uitbreiding wordt chanter worden. — Ch- dune cave, stelling, stellaadje,
ligt vrolijk z
gebruikt van de muzij instruynenten, die liet zan- bier-, wijnstelling f., waarop de vaten in den kelgei'irge gedeelte u,i-tvoeren, in tegenstelling reet die,. der gelegd worden. — [Cord.], Touwslagersbank,
welke alleen begeleiden: La basse seule. chance draaistelling f. — [Artill.] vormbalk m. bij 't kadans ce morseau, de bas alleen speelt in dat stuk. nongieten. — Naam der stouwblokken, waarmede
-- Chanter wordt ook van .vogels en van den kre- men de vaten, balen enz. aan boord vast zet;—ook
kel gebrui.kt : L'alouett.e, le coq, la cigale chunte, de- blokken, waarop men de. zakken koren in de
de let'uu,rik zingt,. de haan kraait, de krekel sjirpt luavenplaatsen. zet.
:
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Chaiitignole, f. [Tech.] Klamp f., waarop de
dwarsbalken rusten; — proeftegel m., star f.
Chantonné, e, (U/f.. Du papier eh-, bevlekt
papier n. ,:papier, dat water ()/ ijzervlekken heeft.
Chantonnen,eut, m. [Chirp.] .Holte f. van
een boog o/ gewelf.
t Chantonner, V. a. et n. 1Veuri-ën, halfluid
zingen.
(ha ntonnerie, f. (fam.) Nietsbeduidende, een
-tonigemuzjk
F.
Chautournace, in. [Tech.] Iet uitwerken,
uithollen naar een gegéven mal.
Chantourné, e, ad,). (en part. passé van chanlourn ( r) 1 itgewet°kt, uitgehold.
Chantourné, in. [Tech.] Hoofdplank f. aan
een lédekant.
Chautournenient , m. [Tech.] Omtrek van
een voorwerp, dat naar een gegéven mal uitgewerkt is.
Chantourner, v. a. Ten stuk hout, marmer
af metaal naar een gegeven model, mal of teekening uitwerken, afronden o f uitbollen, of besnijden,
c h a n (nu r n é r e n.
SF. CHANTOURNER v. pr.
uitgewerkt, uitgehold worden.
C,hantre, m. Kerkzanger, koorzanger bij de
katholijken , voorzanger m. bij de protestanten
Grand eh- o/' enkel Le eh- , koorbestuurder m.
-(Prov.)
Boire comme it eh-, zuipen als een ketter. — ( fig. et poét.) Dichter, zanger m.: Le ehthébain, de thebaansche zanger, Pindaru.; Le chde la Thrace, Orpheus; Le eh- d'l_onie, til lion ,
d'Achille, d'Ulysse, homerus; Le e h - d'Énée, d'Ausonie, Virgilius; Le eh- des Jardins, Delille; Le
ch- de .II.enri IV., Voltaire, enz.-- Les ch -s des
Bois, du printemps, Les ch -s ailés, de nachtegalen en andere zangvogels. — [If. n.] , z. v. a. PtUILLOT. - CHANTRE, f. Yoorzangster f. in sommige
nonnenkloosters.
Chantrerie, f. Voorzan.gerschap, koorzangersambt n.
Chant-royal, m. Oud klinkdicht n., bestaande
uit 5 el frégelige strophen of versa fdeelingen, die
eiezel fde rijmwoorden hebben en waarin de laatste
regel van de eerste strophe tot referein voor de andere dient.
Chanu, e, adj. (bij I/abelais) Grijs, met grijze
Maren.
Chanvier, m., Z. CHANVRIER.
Chanvre, m. Hennep, hermap, kennap f. Chinále of à fruits, mannelijke of zaaddragende hennep f., zaaili-nq, zadelinq m. (in de kruidkunde te
regt vrouwelijke hennep (/eheeten); Ch- femelle of
a fleurs, vrouwelijke of bloemdragende hennep f.,
gelling m. (eig. mannelijke hennep). Cli- cru of en
masse, ruwe, onbewerkle hennep ; Ch- serancé,
affiné of d'aflinage, gehekelde, fijn gehékelde hennep.
Fil, Toile de ch-, hennepgaren, hennepdoek n.
Graine de ch-, hennepzaad n. (ehènevis) . Ch- bátard, basterd-hennep, hondsnetel, hennepnetel, doove
betel f. (ook galéopsis, gaieope i)/' galeopse-chanvIin (/eheeten). — (poet.) Le eh- se rompt, het
touw breekt.
Chanvreux, ease, rdj. Llennepachtzg.
Chaiivrier, ni. hennepbereider;. hennephandelao, m.
Chaaivrière, f., z. v. a. CHENEVI E RE.
Chanvrin, m. of als adj. Galéopse chanvrin,
z. V. a. Cllanvre bátard, z. onder CHA1NVRE.
Chaoiogie, f. (pr. eh — k) Chaos- of bajertbeschr jving I. — Chaologique, adj. I-Val die
beschrijving betreft, c h a o l o g i s c h.
Chaowiancie, I. (pr. ch = k) JITaarzeggery
uit de lucht- en weersversch()nselen, luchtwaarzeggerij f.-- Chaoinancien, m., -ne, f. (pr. ch—k)
Luclhtwaarzegger m., -zegster f. Chaos . m. (pr. ka-o) (eeg. ledige ruimte,
(lfgrond) Bájert, warrel- of mengelklonip, c h a o s rn.,
de geheel ruwe, vormelooze, ongeordende klomp,
zoo als men zich de oorspronkelijke stof der wereld
voorstelt, eer de scheppende almagt haar de tegenzwoordige gedaante gaf. — (fig.) Verwarring van
allerlei aard, wanorde f., warboêl m. — [II. n.]
Wardiertje, mengelktounpdi.ertje n., zekere worm.
(haotique, alf. (pr. ch —k) Woest, verward,
ongeordend, alles dooreen, c h a o t i. s c h.
t;hapairo, m. [Bot.] 4merikaansche eik m.
Ch ape, f. Koorrok, koormantel, tabbaard m.,
langIkleed van dienstdoende roomsche geestelipken;
.
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— kardinaals-plegtgewaad n., voorzien van eene
tact lueruneijfn gevoerde kap; — winterkoorkleed n.
der kanunniken. - (Prov.) Disputer, Se débattre
de la chape à l'évêque, om 's keizers baard twisten:
elkander iets betwisten, dat geen' der twistenden
toebehoort of toebehooren kan. — [Tech.] Naam
van verschillende voorwerpen, welke dienen om
andere te overdekken of te omgeven: Kap of overdekking f. van pleisterkalk op een gewet f, ter wering van de vochtigheid; — mantel m. der gietvormen voor kanonnen, klokken, enz., voor sommige
voorwerpen ook hoed geheeten; — dubbelfust, overvat n. voor kruidtonnen, wijnvaten enz.; — kap f.
of mantel m. van een' smeltoven, fornuis; — helm m.,
stolp f. van een destilleerkolf of -ketel; — hol dek
U. op een' spijsschot el, ter warmhoudinq van de-sel
spijzen; — metalen beslag n. om het bovendeel eener
degenscheede; — windgeschut n., houten tafel door
welker gaten de orgelpijpen gaan; — ijzeren band rn .
van den vorm eens halven cirkels , die de spil
steunt, om welke een katrol draait; — beslag n. vare
een of meer blokken; — omvatting f. van een of toner
spillen in uurwerken; — kweerhout n. bij touwslagers; — dopje of knopje n. voor de naald van
een kompas;. — beugel m van eenen gesp; --- klep f.
aan vrouwenhandmo f'en, welke den rug der hand
bedekt.
Chapé, e, adj. In den koormantel, den tabberd, het plegtgewaad gekleed (alleen gebruikt in
deze uitdruk)king): Le choeur tout eh- va au- levant de l'évêque, het koor gaat in plegtgewaad
den bisschop te gemoet; eh- at mitré, getabberd en
gemijterd. — [Bias.] Gestulpt, gekapt.
Chapeau (weleer chapel), in. hoed, manehoed m. La forme, le eiel, les lords, le cordon, la
boucle. d' un ch-, de bol, de bodem, de rand, het
bandje, de gesp van een' hoed. Ch- de feutre, de
castor, de sole, de pa/lie, vilten, kastoren, zijden,
strooijen hoed. Ch- en Blanc, ongeverwde hoed.
Ch- bordé, hoed niet tressen, met goud- of zilver
Mettre, Oter son ch-, zijn' hoed opzetten,-bordsel.
afzetten (afnemen). Un eh- qui coilie bien, een
hoed, die goed staat. Oter son eb- à qn., Donner
un coup de eh- à qn., voor iemand den hoed afnemen, hem groeten; (fig. et fam.) Cela ne vaat
pas un coup de ch-, dat is geen compliment, geen
goeden dag waard. Mettre eb- bas, den hoed afnemen; (ellipt.) Chapeau bas! den hoed af! Enfoneer son eh-, zijn' hoed in de ooggin drukken; (fig.)
een kloek besluit nemen, 't gevaar moedig het hoofd
bieden. Mettre son eh- de travers, zijn' hoed op zijde
zetten. (faun.) A cette Nataille it y a ea Bien des
ch-x de roste, in dien veldslag zijn er zeer velen
gebleven (bleven meer hoeden dan hoofden over).
(Prow.) Tel cerveau, tel chapeau, zoo 't hoofd
('t verstand), zoo de hoed. Sous le ch-dun paysan
est le Conseil dun prince, een vorst kan sons met
een' boer te rade gaan; 't gezond verstand is aan
geen rang gebonden. Etre comme Saint Roth en
ch-x, overvloedig van iets voorzien zijn, iets volop
hebben. Qui a bonne tête ne mancue pas de ch-x,
een knap man lijdt geen gebrek, weet zijn ver, lies
weder te herstellen. — Ch- de cardinal, Ch- rouge
of enkel eh-, kardinaalshoed; — kardinaalswaardi.gheid f., kardinaalschap n.: Le papa lui a donné
le ch-, de paus heeft hem tot kardinaal verheven.
Aspirer au eh-, naar de waardigheid van kardistaat staan. I1 vaque tapt de eh-x, er zin zoo veel
openstaande plaatsen in 't heilig collegie, er zijn
zoo veel kardinaalshoeden te begeven, zoo veel kar
-dinalsptevc.—(fam)Mn,spersoon, heer m.: Il y await là plusieurs femmes et
pas un eh-, er waren daar vele vrouwen (damnis)
en niet één man (heer). (In Nederland bézigt men
vaak het woord chapeau in den zin van: geleider
en beschermer eener dame; doch in Frankrijk is
die beteekenis niet geldig, en men zegt daarvoor
cavalier.) — Ch- de fleurs, bloemkrans m., dien
men bij plegtïge gelegenheden op 't hoofd draagt;
Le eh- (de fleurs) de la nlariee, de bruidskrans.
(fig. et fam.) Ella s'est donné un mauvais eh-,
zij heeft haar' goeden naam bevlekt, zich in opspraak gebragt. Cast la plus belle rose de son
eh-, dat is de schoonste veder of pluim op zijnen (haren) hoed, dat is zijn (haar) grootste eer, grootste
voorregt. (iron.) Volla un beau eh-que voos lui mettez sur la tête ! gij zet hem (haar) daar een moo? e
;

kroon op 't hoofd! -- Frère eh-, Leekebroenler, die
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een' anderen vergezelde en een' hoed in plaats van
Bene monnikskap droeg; (fig. et fam.) stoptap m.,weinig- of nietsbeteekende versregel, die er alleen
ter wille van maat en rijm staat. — [Minéc.] Dat
gedeelte eener ader, 't welk digt bij de oppervlakte
ligt. Toute mine riche a un clh- de for, elke rijke
mijn heeft een' hoed of eene bedekking van ijzer.
- [Bot.] Ch- of Chapiteau dun champignon
hoed m., hoedje n. van een'. paddestoel.- Ch- cannelle, zwam f. van den kastanjeboom. Ch- d'évêque bisschopshoedje n., plant van 't geslacht der
kruisbloemigen. — [Chim.] Koek m., die na somenige overhalingen in, de destilleerkolf overblijft;
- bovendrijvende heffe, gent f. op een vat wijn of
cider; --- Ch- dune chaudiere, helm in. of deksel n.
van een' grooterg ketel. — [Tech.] Naam van verschillende voorwerpen, die eenige overeenkomst in
gedaante of bestemming niet een' hoed hebben: —

Arch.] de deklijst f. van een' houten wand, waaroor deze tegen den regen beschut wordt; - de
leuning f. of krans m. boven Benen trap. Ch- de
lucarne, . kap van een dakvenster. Ch- d'étaie, kap of
dwarshout n. boven een stut; —Ch- des pieux, bindbalk m., kap f. of zadel m. boven eene rij palen. —
[Tir.] Klos f., waarop het goud wordt gerold, eer
het de pletting ondergaat. — [Tann.] Faire on ch-,
de versche run der bovenste laag huiden met een
runaftreksel overdekken. — [Impr.] Dwarshout n.
boven 't kalf eener houten drukpers. - . [Mus.]
Boogje n. boven twee of meer noten om die te verbinden (meestal liaison geheeten). Ch- chinois.,
halve maan f., een bij krjgsmuzik gebruikelijk
instrument, bestaande uit eene koperen schijf met
balen op een' langen stok. — [Corn.] Kaplaken n.,
geschenk of premie, aan een' schipper boven zijne
vracht betaald; — strijkgeld, trekgeld n. ; — uitkoop m., winst f. , die men iemand biedt om een gesloten koop over le doen. — [Pêche] Garnaalnet n.
(te Calais).— [Mar.] Bovenstuk n. van de _galg der
klok; kap van den schoorsteen; kop rri. van het
spil..- Serrerune voile en eh.-, een zeil met eene
poplijn op de ra vastmaken. — [H. n.] Bovendeel n.
van den schedel der vogels. C11- fl:amaud, zeevijg f.,
eenschalig schelpdier (ook figue marine of de mei
geheeten) .

Chapeauronx, ni. [H. n.] Soort van dikbek m.

of musch f.

Chape-chute, f. (fam.) Misrekening f., ongeval n.; — onverwachte schade f., onverwacht voor
deel, buitenkansje n. — Chercher eh-, de gelégenheed zoeken om van eens anders onvoorzigtrgheid
of ongeluk partij te trekken. Trouver ch-, die gelégenheid vinden; ook: schade of verdriet in plaats
van 't verwachte voordeel of vermaak krijgen; zich
onaangenaamheden op den hals halen, in zijn' zelfgegraven kuil vallen. (Deze zegswijzen zijn verouderd.) - t Chhapeehuter, V. n. Fluisteren, een

zacht geluid maken (bij Le Sage).
tChapel,in. Hoed; bloemnkrans m., bloemkroon f.
als hoofdsieraad.

C&-ipelainn,' m. I apellaan ni., geestelijke, die
eene kapel bedient; huispriester; hulpgeestelijke; —
oak: aalmoezenier m. (Prov.) Comme chante Ie
ch-, ainsi répond le , sacristain, zoo als de ouden
zingen, zoo piepende^ongen. Tel ch-, tel sacristain,
zoo heer, zoo knecht.
Chapelaine, f. Voormalige waardigheidstitel
in vrouwen - abdijen.
Ch, pelé, e, adj. (en part. passé van chapeler);

Du pain cli-; geraspt brood.
Chapeler, v. a. Raspen, afraspen, afschaven:
Ch- du pain, brood raspen, het bovenste der korst
wegnemen. -- SE CEIAPELER, v. pr. Geraspt worden: Lest ainsi que ce pain se chapelle.
Chapelet, m. (verklw. van chapel) Rozekrans,
paternoster m. Dire son ch-, zijn' rozekrans bidden of afbidden. — (Loc. Tam. et prov.) Défler
son ch-, al wat men weet in éénen adem vertellen,
zijne gal in eeras tegen iemand uitbraken ; zijn hart
geheel uitschudden. Enf ler et défiler des ch-s, iets
aanvangen en weder te niet doen, eene zaak op
het touw zetten en dan in de war brengen. Le ehse défile, commence n se défiler, het geslacht, het
genootschap sterft allengs uit, de banden' raken
los, de boil loopt uiteen. II a défilé son ch-, hij
heeft de kap op . den tuin gehangen : hij is niet
vroom meer. Ii na pas gagne cela a dire son eh-,
dat heeft hij niet met bidden verdiend of geleregen.
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— Rosmarijnkrans- m., waarmede men weleer liet
hoofd der bruid versierde. Tonner, Bailler le cha une felle, (oudtijds) een meisje uithuwelijken --- [\Iéd.] . Zekere puistjes rondom het voorhoofd,
venuspuistjes n. pl. (nu liever couronne geheeten).
— [Vdtér.] Steengal f. aan den paardenhoef. -[Arch.] Lijstwerk ii. met ronde koraaltjes, paternoster in. -- ] Hydraul.] Paternoster werk n., -zeker
kettingscheprad n. - [1Vlan.] Fen paar stijgbeugel
pl. reet hunne beugels.— [Théát.] `Polken -riem-n.
paternoster. m., zékere tooneelrnechine. — [Econ.]
Krans m., pareltjes ii. pl. op ingeschonken sterken
drank. — [Tech.] Kruisijzer, kransjjzer n. aan de
ziet van een kanon b]) 't gieten; - zékere groote
pa/aiersoort. — [I'ÊCIie] Looden kogels om som
netten te doen zinken. — [1\Iar.] Ch- de ca--mige
ba'stan, spilrand in., rand van rolletjes om het spil.
Ch* ie barriques of de pièces, rand om de watervaten. Pompe ài ch-, kettingpomp f.
Chapelgorris, m. pl. [Ifïst.] (eig. roodhoeden, roodmutsen) Ligt gewapende onregelmatige
baskische troepen, die aanhangers der Christinos

in Spanje waren .
C'hapelier, m., -lère, f. Lloedenmaker; hoedenverkooper m., - verkoopster f. - Ook als aa.
Marchand ch-, hoedenverkooper; Maitre, Garcon eh- hoedenmakersbaas, - knecht m. - Ch-ière
en fleurs, vroegere naam der koopvrouwen in

kunstbloemen.
C'hapeline, f. [Ant. mil.] Stormhoed, helm m.
Chapelle, f. Ko él, ' kleine kerk, b jkerle f.,.
bedehuisje n.; — elk gedeelte van een kerkgebouw,
dat een altaar, of wel een graf, eene dooprout , enz. bevat; — huiskapel f. Ch- ardente, eig..
brandende kapel; verlichte toestel, 't zij in eene
Jerk of kapel Of in een huisvertrek, rondom een
ten toon gesteld lijk. -- Tenir ch-, de godsdienstoefening in staatsie bijwonen (van den paus,
ook van den keizer van Oostenrijk en den koning
van Spanje gebezigd). — (Prov.) Il nest si petite
eh- qui n'ait sa dedicace et sa bite, geen heilige
zoo klein of ` hij ' moet zijn was hebben. -- La ebda roi of enkel La clh-, de koninklijke kapel
(waar de koning gewoonlijk de mis hoort); — de
gezamentlijke geestelijken, tot die kapel behoorende; — Les musiciens of La musique de la -eh- of
enkel La eh-, de muzikanten, de muzik der'.leoninklijke kapel of ook van Bene andere kerk, een
gesloten volstemmig gezelschap van toonkanstenaars. Maitre de eh-, ;kapelmeester m., opperste
van eene muzikanten -vereeniging. — .4l het zilver
sieraden en gereedschappen eener kapel.-werk,d
- Zeker kinderspel n., waarbij de kerkceremoniën
worden nagebootst. — (figs et fam.) Jotter à la eh-,
zich ernstig met nietige dingen bezig houden. -[Boul.] Ovengewelf n., ovenkap f. (bij bakkers) .
[Tiss.] Onderstel n. van een weefstoel. - [Pot.]
Lnfourner en ch-, het pottegoed bloot (zonderover-dekking) in den oven zetten. - [Chine.] Destilleervat n. niet hoogera, kegelvormigen helm en lage
platboomde kolf; helm en.,` of deksel eenei destilleer/co/f. — [Impr.]. Gezamenlijke kas f. of pot' der
gevel/en: Il a contrilbué un florin is la eb-, hi
heeft een gulden tot den pot bijgedragen. — [Mus.]
I-tals nl. eener viool: — huisje n. eener lie r . [Constr.] Binnenwerk n. eener machine, dat met
eerie schuif wordt afgesloten. — [Mar.] fist, waarin de katholijke zielverzorger op oorlogsciiepen° de
sieraden van de mis bergt. Ch- de conlpas, z. v. a.
CLIAPE. Faire ch-, bij tegenwind overstag gaan, een'
uil vangen.
Chapellenie, f. Kapellaansprove f.; -- ka
-pelansch.

Chapellerie, f. I-loedenmakerskunst f.,. het
hoedenwaken ; hoedenmakerij, hoedenfabrijk f.; -hoedenhandel ni.
('h apehire, f. zl fschrapsel n. van brood,
korst f., van geraspt brood.
Chaperhuu,. fn. Voormalig mannen- en vrouwenkapsel n., kap, kaproen, keuvel, huif f.; — gestikt sieraad n. `'achter op de 'koormantels; — lang`
neerhangende monnikskap. - (Prov.) Deur tetes
dans un eh-, z. v. a. Deux têtes dans un bonnet, z.
BONNET. (fig.) Eerbewaarster f., bejaarde, stemmige
vrouw, die het toezigt houdt over meisjes of' jonge
vrouwen. — [Arch.] Ch- dune muraille de doturn, kap f. of dak'n. van een' ringmuur, muurkap; Ch- en bakut, rond gewelfde muurkap; Ch-
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on dos d'ane, spits gewelfde muurkap, zadelkap.-
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CHAQTJE.
— CHAPITRE, m Kapittel, domkapittel, .stift . of

[Tech.] Dzva'rshout aan eene kruk, aan een' stut, . sticht, n., de gezamenlijke domheeren of kmnunni— 'bovendeel n. of kroon f. eenerplaatdrukpers;- ,ken eener domkerk; vergadering f..' Evan de lanunopen kaartendoos f. der kaartenakers; — Kapje n., eiken of een ander geestelijk ligchaam, ook , van orronde plaat op het einde van de spil van vuurwerk• deridders; de plaats dier vergadering : II y. a urne
raderen. -- [Impr.] Overvellen, overbladen n. pl., place .vacante dans tel eh-, er. is eene opengevallen
getal bladen, die de drukkersgezel boven de te druk plaats bij dit of dat kapittel of stift. -CCela fut. réhoeveelheid ontvangt, zoo om proeven te idee--ken solu en ch-, dat werd in 't kapittel, • in de .verga ren, als o-in de mislukte aan te vullen. (Men zege dering besloten. On lui. ferma la porte du eh-;, men
hiervoor nu liever mains de passe.) — [Man.] weigerde hem den toegang tot het kapittel, tot de
Kap: f., deel van het mondstuk, dat den stangstooi vergaderplaats. -- (fig. et. fam:) voir voix an ehornvuit; — pistoolholsterkap.. — [Artill.] Los kap• o f en ch-, stem in 't kapittel hebben, invloed, ' geje n. op 't zundgat van een kanon, zundgatdek. zag in een gezelschap in een gezin, bi een' aanzieneel n. (ook chapiteau c eheeten.) — Naam van zé• lijk' persoon hebben, ook iets te zeggen hebben,
kere kleine wapenschilden en andere sieraden, di( mee mogen praten.. Quand la femme gouverne,. le
men bij lijkstaatsien op den kop der paarden rnar-i na point de voix en ch-, als de vrouw replaatst. --- [H. n.) Bovendeel van den kop var geert, hoeft de man niets tee .zeggen .
Chapltre, e, adj. (en part pasccé van chapischild n. (bouclier) der insommige roofvogels
secten. — [Faut.] J7alkenkap, léderen kap over dec trer): Enfant ch-, bestraft, bekéven, doorgehaald
kop en de oogen van een' vogel; Ch- de rust, kal- kind.
Chapltrer,. V. a. Eenen kanunnik of geestelijke
voor onafgerigte vogels. — [Lot. Ch- de maine,
paarsblaauwe stormhoed in., eene soort van món• voor 't volle kapittel bestraffen (in dien.eig. zin
weinig gebruikt) . — (f g) Ch- qn.., iemand berisnikskap of akoniet.
Chaperonné, e, adj. (en part. passé var pen, bestraf`fen, doorhalen; bekoven; roskammen,
ahaperonner) : (diseau eh-, gekapte vogel, valli m de les lezen, kapittelen. - - SE cHAPITREL, v. pr.
Elfander de les lezen, kapittelen.
net eene ;yap.
Chaperonner, v. a. ` (Fauc.J De kap opzetter .. Chaple, t. [Ant. mii.] Strijd tusschen twee of
(den valk) — [Arch.] Ch- une muraille, eene kain meer ridders bij paren of viertallen. — Chapléof een schuin dak op een' muur nzahhen. — ( fig.) Ch- Ier, : v. n. Zulk een strijd voeren. — Chaplels
one jeune personae, een meisje, eerie, jonge dam( of Cha}slis,. in. Drukte, verwarring f.,. gewoeln
van zulk een' strijd, van een toernooi.
tot eerbewaakster, tot toeziende geleidster dienen
Chapter, v. a. [Agr-ic.]`:. Ch- une faux, eene
- Weleer ook : de kap afnemen, groeten; - ziet,
het hoofd met eene kap • of huif bedekken-. — ss zeis haren, met den hamer scherpen.
Chaplin, m., z onder CHAPLE.
CIIAPERONNER, v. pr. biet eene kap overdekt woorden
Chaploir, m. [Agile.]' haarhamer m., om
Chaperonnier, m. Gekapte valk m Ce faucon est •excellent cb-, die valk draagt gaarne de de zeis scherp te kloppen; ook : strekel m., het
kap. -- [Bot.] of Chaperonnière f..Dokke - hout ter scherpiny van de zeis.
Chapon, m. Kapoen, kapuin; gesneden.haanin.
bladen n. pl., pestilentie-kruid ir., wortel tegen
de pest.
-ter vetmesting; — (iron.) een ontmande, gel cbhapeton, m. Nieuw aangekomen europeesch
de m. — (Loc, fam. et pr°ov.) II a les mains faikolonist m. in 't voormalig spaansch Amerika (ir tes en eh- roti, hij heeft kromme vingers h# is
onderscheiding van creool ).
diefachtig. Ce spelt deux ch -s de rente, de een is
Chapetonuade, Chappedenade, f. [Med.] dik, de andere mager; het eene ding is goed, het
Soort van r:ele koorts f., hevige braking met waan- eindere slecht. Qui eh- mange, eh- ou perdrix lui
zin gepaard, die de Europeanen in de keerkrings- vient, wie wat heeft, ' krijgt nog . meer, geld zoekt
danden somtijds bezoekt.
geld. Qui eh- donne, eh- lui vient die wat geeft,
Chapier, m. Koormanteldrager, gelabberde m. die wat krijgt : een geschenk lokt een tegengeschenk
(liever porte-chape) — Kast f. voor de koorklee- uit. Tien porte le nom, mais un autre en mange
deren. — Tabberdmaker; koorkleedmaker m.
les ch-s , by draagt den naam, den titel (van een
Chapiton, m. Blindemannetjes-spel n.
landgoed) , maar een anders plukt er de vruchten
hapins, m. pl. Soort van spaansche.schoe- van. — [ARC. tout.] Le vol du ch= zekere uit.eeen m. pl. (in Gilblas vermeld).
strektheid lands rondom een adellijk huis, dat de
Chapit, m. [Arch.] Gebouw n. met een afdak oudste zoon volgens een oud gebruik vooruit had
of luifel.
— [Cuis.] Groot stuk geweekt of gekookt brood' n.
Chapitean, m. [Arch.] Kapiteel n., bovenste in de soep; net look bestreken broodkorst . bij de
gedeelte eener zuil of kolom, dat op de schacht salade. - [Agr ic.] Wijngaardloot van het jaar;
-rust; - ook de naam van andere bouwsieraden, (lie men afsnijdt om geplant te worden, aflegger
die . het bovendeel, lijst- of kroonwerk van zekere stek, poot m. — [Tech.] Grootti, zuivere e- landsvoorwerpen uitmaken: Ch- de niche, Kroonlijst o f bokkenhuid.
of kap. f. eener nis; Ch- de buffets, d'armoires,
Chaponne, e, adj. Cog ch-, gesneden haan,
kap op kasten; Ch- dune cheminée, schoor- kapoen m. — (iron.) Domme ch-, ontmande.
steenkap ; Ch- de lanterne, kap I. of hoed m.
Chaponneaal, m. Pas gesneden haan m
,.tiener koepellantaarn. — Cli- de moeite, beweegChapoidteer,' v. a. Kapoenen, snijden, lubben
bare molenkap , klapmuts f. --- [ Chinn.] helm m. Ch- des cochets, jonge haantjes kapoenen. -= Ook
eener destilleerkol f. — Artill.] , z. v. a. CHAPERON. zonder voorwerp : On chaponne dans les meis dv
Cliapitral, e, adj. Tot het kapittel behoo- misai et de. juin. — (iron ) Ch- un homme, een' man
rende, van 't kapittel uitgaande: Maison eh- e; kapoenen. —= [Agric.I . l f eggers van den wijngaard
Decision eh -e. (Plur. n. cliapitraox.)
snijden. - [Tann.] Eene huid bij den kop klieven
`hapitre , m. Kapittel, hoofdstuk, hoofd - en er de opren afsnijden. =- SE CHAPONNER v. pr.
deel n ., a fdeeling f van een boek of geschrift, ook Gekapoend worden.
-van eene rekening, een budget enz., titel m., ruChaponipiere, f. Braadpan I. voor kapoenen
,brick I. Un Bore dlvise en. (par) ch -s, een in
Chapoter; v. a. ' [Tech.] Een stuk hout uithoofdstukken verdeeld boek. La chamhre a rejeté dunnen afwerken, behouwen.
le premier eh- du budgetti de kamer heeft de eerste
Chnppara1; m. [Bot.] Zuid- amerikaansche
afdeeling (den eersten titel) van de staatsbegroo- boom m.`, welks kiezelachtige bladeren men tot pating afgestemd. — (fig.) Stof f.; onderwerp, punt n., lfjsiing der metalen gebl°uikt.
zaak - f., waarover gesproken, gehandeld uiordt
Chappe, f. [Pêche] Soort van zoom m. om de
Le discours toonba sur se ch-, 't gesprek vielop dit netten. — [Tech.] Greep m. of handvatsel n. o
onderwerp. Passoos sur ce ch-l(I, laat ons over een vorm te openen ofte sluiten:
de zaak, ` dat punt heen stappen , er niet van repCHAPETONNAD1I.
Chappetonnade,
pen. I1 est fort sur ce ch-, hij is sterk op (lat
Chappin, ni., Z. v a. CHAPIN,
punt, ho verstaat die zaak grondig. (fam.) Parler
-{- Chapnis, nl. Timmerman n1. — Soort van
sur Ie eh- de qn., over iemand spreken. Enfin on afdak n. of open loods f. - Houtwerk .n. van een'
vint sur son ch-, eindelijk kwam men over hem te zadel.
spreken, viel 't gesprek op hem. — [Cath.] Plaats f.
Chaput, m. [Tech.] Blok n. ter bebouwing
uit het evangelie, die de dienstdoende priester van -den leisteen.
leest of zingt, tusschen den laatsten psalm en den
Chaque, adj. (zonder meerv.) Ieder, elk Ch,
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jjmnus. (Men

zegt daarvoor doorgaans capitule.)

home, ieder man, elkeen, iedereen ; à cbaquc_
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instant, ieder oogenblik, telkens. — (Prov.) Ch- tête,
ch- avis, elk heeft zijne eigen wijs van zien, zooveel hoofden; zooveel zinnen. A chaque jour suffit sa peinc, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen

kwaad. — ( Tegen 't gebruik staat het soms aan

't eind van den zin : Dix families domestiques de
claq personnes chaeune.
Chaqueuue, f. [Bot.] , z. v. a. PRELE.
Char, at Z lgewagen m., zégekar f., strijdwar
gen, zonnewagen, prachtwagen der Ouden. (poét.)

Le oh- du Soled of de Phébus, Le eh- de la Lune

of de Phébé, de zonnewagen, maanwagen (de zon,
de maan) . Le char de in deesse, de wagen der godin. — In verheven stijl : ieder rijtuig n.. Char
funèbre, lijkwagen; Ch- de deuil, vorstelijke lz,^kwagen; Ch- rustique, landelijke wagen, boerenwagen.
— Ch- it banes, kiereboe, bankwagen. — (/1g.) Heer
gezag n., magt; fortuin f.: I1 voulut-schapijf.,
onchainer l' Asie entière à son char, hij wilde ge
aan zijne zegekar hechten, onder zijne-hel4zië
heerschappij brengen. Cette femme enchaine chaque jour quelque nouvel amant á son char, die
vrouw spant elken dag een' nieuwen minnaar aan
haren triomfwagen; maakt dagelijks nieuwe ver
S,attacher an char de qn., zich aan ie--overing.
?nands fortuin verbinden, in zijn geluk of ongeluk
deden. — (Prov.) Du char la plus méchante roue
est cello qui crie toujours, het magerste varken
schreeuwt het hardst; de domsten maken den meesten wind. — [Tech. [ Geraamte n., opstand m. van
een' papiermolen.
Chara, m. [Bot.] , z. CHARAGNE.
Char a banes, z. onder CHAR.
C.harab, m. Arabische punch f.
Charac, m. z. CHARAG

Characher, n1. [Bot.] Egyptisch ijzerkruid n.
Characias, m. [Bot.] Dalkruid n.
Characin, m. [11. n.] Zalmbrasem m.
Charade, f. Lettergrepen- of syllabenraadsel n., charade f.
Charadiste, m. Opsteller, oplosser m. van

charades.

Cliarag, Charac, m. Hoofdgeld n., opbrengst
of belasting f., waaraan christenen en joden tot dus
verre in Turkije onderworpen waren, c h aradisch m.
Charagne, Charaigne, Charapot, Chara m. ook Girandole, f. en Lustre d'eau, in.

[Bot.] Waterhalen, schachthalm, stinkende paarde-

staart m.

Charalnais of Cheranellier, m. [Bot.]
4rnbrela m., indische boom met buikzuiverenden
wortel.
CharanSoii of Charanson, M. [H. n.]
Kalander, korenworm , korenbout , korenbijter,
wolf to., varkentor f.. snuitkever, snavelkever m.,
ol'i f'antstor f. Ch- rouge, korensnuitkever n.
Charanconites of Charanso cites, M. pl.
Snuitkevers, kalanders m. pl.
Charansouné, e, actj. Door den korenworm
aangetast.

CHARDON.

--

Charbonnaille, f. [Tech.] Mengsel vanzand,
kleien kool voor den vloer van een' reverbereer-oven.
Charbo.tine , e, adj. (en part. p assé van
charbonner) : Muraille eh- e, met kool beschreven.
of beteekende muur. — Portrait ch-, ruw ontworpen, geschetst portret. — Viande eh- e, verkoold
vleesch. — Blés ch-s, brandig koren. — [H. n.]
Zwartkleurig, zwart gevlekt.
Charbonnee, f. [Cuis.] Kleine runderharst,
roggestuk In.; gerooste runder- of varkensrib f. -[Tech.] Koollaag f. in een' kalkoven.
Charbonner, v. a. Verkolen, doen verkolen,
tot kool verbranden : Ch- Ie Bois, hout verkolen.
-=— Met kool zwart maken : Ch- Ie visage à qn.,
iemands Bezigt met kool zwart maken. Ch- une
muraille, eenen muur met houtskool beschrijven of
beteekenen. --- (fig.) Schetsen, ruw ontwerpen. (fig.
et bas) Ch- qn., iemands met eene zwarte kool uitteeken. — CHARBONNER, v. n. Verkolen : Votre lampe
charbonne, baissez la, de pit uwer lamp verkoolt

(krijgt een' neus), draai ze neder . - SE CHARBON NER, V. pr. Verkolen, tot kool verbranden.
Charbonnerie, f. Kolenpakhuis, kolenmaga-

zijn n.

Charbonneeix, eitse, adj. [Mid.] Pestbuil

-achtig.

Charbonnette, f. (verklw. van charbon) Ge-

ringe kool f., rijshout n. tot vérkoling.

Charbonnier , Kolenbrander; kolenverkopp er nn. Noir comme un ch.., zoo zwart als een kolenbrander, als een schoorsteenveger. — (Prov.) La
foi du eh-, het kolenbranders-geloof, blind ge-

loof n., 't geloof van een' eenvoudig' man, die zon
onderzoek voor waar aanneemt. Le eh- est-der
maitre dans sa maison, Ch- est maitre chez sol,
elk is meester in zijn eigen huis. — Kolenberg
kolenhok n.;— steenkootschip n., kolenhaal --platsf.,
der in. — Oven m.,waarin men de steenkolen ontzwavelt of tot cokes (cocks) brandt; --- stoker van
dien oven. - [.EI. n] ,z. CHARBONNIÈRE; ook COLIN
(vissla), -- ringelslang f. — [lust.], z. v. a. "`CARBONAU0. -- Ook als adj. gebézigd : Maitre Ch-,

Meester-kolenbrander of -verkoopar.
Charbonnière, f. Kolenmeiler m., half besloten ruimte, in welke het hout verkoold wordt.
— Vrouw f. eens kolenbranders; — kolenverkoopster. — [Tech.] Verkolingsoven m., een nieuwe
uitgevonden , oven of fornuis ter houtverko--lings
ling. -- [H. n.] Koolmees f., plakker m. — [Mar.]
Groot startzeil n.
Charbouillé , e, adj. (en part. passé van
charbouiller) Door den honigdauw aangetast: Des
blés ch-s.

Charboniiller, V. a. (alleen in den 3den persoon) [Agric.] La nielle charbouille taus les ans
mes bles, de honigdauw tast ieder jaar mijn koren
aan. - SE CHARBOUILLER, V. pr. Door den hongdauw aangetast worden.
Gharhonlllon, m. [Vetér.] Zwerende ontsteking t. der sl jmvliezen, eene paardenziekte.
Char•bticle, f. [Agric.] honigdauw, brand m.
in 't koren (nielle)
Charapot, m., z. CHARAGNE.
Chareaiias of Chareanes, m. pl. [Corn.]
Charbon, m. Kool, houtskool, turfkool f. Challumé, brandende kool; Ch- ardent, tout rouge, Oostindische stof f. van zijde en katoen.
Ciiareuter, v. a. Vleesch afhakkenenin kleine
g loeijende kool; Ch-éteint, uitgedoofde kool, doove
kool. Passer du bois . en ch-, hout verkolen, hout stukken snijden (in dien zin nu buiten gebruik) .
tot kolen branden. Ch- de saule, wilgen-houts- — plan tafel het vleesch onzindelijk of onhandig
kool, teekenkool. Ch- animal, dierlijke kool f., been- voorsnijden. — (fam.) Ce chirurgien charcute ses
zwart n. Ch- de terne, Ch- minéral of Douille, steen- malades, die heelmeester vilt zijne zieken. Ce tailkool. Ch-dur. steenkolen met veel stukken. Ch- de. leur a charcuté mon habit, die kleermaker heef
pierce, zeer. harde steenkoolsoort. Ch- incombus- mijn rok versneden (met snijden . bedorven) .
Charcuterie, f. Spekslagerij; spek- en worsttib e, onverbrandbare kool, glanskool, koolblende f.
— Ce morceau de viande . est en ch-, dit stuk kraam f.. handel m. in spek en worst. — Onhanvleesch is verkoold, veel te sterk gebraden. — (fig.) dige wijze van iets voor te snijden of klein te snijden.
Chareutier , m., - ère, f., Spekslager m.,
Amasser des ch-s ardents sur la tête de son ennetui, zijnen vijand door weldaden beschamen, spekslagersvrouw f. — Ook als adj. gebézigd: Maiterwijl men hem kwaad met goed vergeldt. (fig. et tre ch-, spekslagersbaas m. — (Prov.) A eh- bonfam.) Être sur les ch-s, op heete kolen staan.: ne saucisse, wie 't breed heeft, laat het breed
hoogst ongeduldig, zeer ongerust zijn. 11 brine hangen.
Chardon, m. Distel, stekel m. Ch- argentín,
comme an ch- de feu, hij gloeit als eene kool vuur
(van iemand, die de koorts heeft). — (Proc.) Il y witte wegdistel. Ch- bénit, gezégende distel, benea bien du eh- de rabais, dat is van belang a fge- dicten- of cardobenedictenkruid n. Ch- à earslagen in prijs verminderd. Ch- nest jamais si der, it bonnetier of à foulon, kaardedistel, weBien éteint qu'en s'approchant du feu it ne se versdistel m., vollerskaarde f.; Ch-commun, onzer
Ch- étoilé, kruisdistel, sterredistel,-vrouwedisl;
rallume, . op oud ijs vriest het ligt, eene oude
kwaal (een oud gebrek) komt ligt weêr boven. — Ch- Notre-Dame. Ch- Marie of Ch- laité, Lieve
distel, melkd (stel; Ch- hemorrhoidal, haver--Vrouwe
[M.Méd., Vétér.] Bloedzweer, pestbuil, pestkool, nedistel; Ch- rolant of roulant, Ch- panicaut of a cent
genoog f . --- [Bot.] z. v. a. CAME, , NIELLE.. ;
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têtes, ook élynge, serynge, walendistel, kruisdistel;
kruiswortel, endeloos m. ; Ch- lancéolé, speerdistel;
Ch- sauvage, wegdistel; Ch- blaat, overwortel;
Ch- tètu, meerwortel. — ( fig.) Moeiten, onaangenaamheden f. pl. des levens. -- (Loc. prov.) I1
est gracieux comme un ch-, hij is zoo vriendelijk
als een beer (als de deur van't rasphuis) — [[HE . n.
Stekelrog, distelrog m. — Chardons, m. pl. [Arch. 1j
IJzeren punten f. pl. op hekken, heiningen enz.,

om 't overklimmen te beletten.

Chardonin, 1n.., z. CHARDONNIN.
Chardonne, e, adj. (en part. passé van
chardonner) Gekaard: Etoffe eh -e.
Chardonnean, m., z. v. a. CHARDONNERET.
Chardonuer, v. a. [Tech.] Kaarden, het
haar eener stof met kaarden opwerken, uit het

haar werken. — SE CHARDONNER, V. pr. Gekaard
worden.

Chardonneret, m. [H. n.] Distelvink, putter m.
Chardonnerette, f. [Cuis.j Soort van saus f.
[Bot.] Everwortel m.
Chardonnet, m. [Arch.] Hoofdpost m., die
de duimen voor de hengsels draagt; — Sluissteen m.,
waarin de sponning voor de deurposten is.
Chardonnette of Cardonnette, f. [Bot.]
Wilde artisjok f., welker bloem de melk doet
stremmen. — [Mar.] Naam der stukken hout, waar
vaten, balen enz. vastlegt, stouwblokken.-medin
Chardounière, f. Veld n. of akker m. vol
distels.

Chartlonnin of Chardonin, m. [Chim.]
Bitter bestanddeel van den benedicten- distel.
Charée, Charretee, Charretin, z. CHARREE, CHARRETEE, CHARRETIN.
- Charengon, m., z. c HARANCON.

CHARGÉ.

---

Charge, f. Last m., vracht, ' lading, dragt f.,
pak n., datgene, wat iemand of iets dragen kan;
ook eene bepaalde maat of hoeveelheid van zékere
dingen, oen voer of voeder n.: Ch- légère, pesante, excessive, ligte, zware, overmatige last.
Cela est très-pesant, j'en ai ma ch-, dat is zeer
zwaar, ik heb er mine vracht of dragt aan. La
eh- d'un mulet, d'une charrette, d'un vaisseau,
de vracht van een' muilezel, van eene kar, van
een schip. Une eh- de blé, de fain, een voeder
graan, hooi. — [Mar.] Scheepslading. f. Batiment
en ch.-, schip in lading;" Bátirnent de ch-, vracht
Ligne de eh- of de flottaison, lijn van den-schip.
grootsten diepgang. Vaisseau en morte eh-, schip,
dat overladen is. Ch- à cueillette, au tonneau
of au quintal, bevrachting met stukgoederen. Sabord etc ch-, ballastpoort f. — ( fig. et pop.)
Une ch- de coups de baton, eene dragt stokslagen. — ( fig.) Last m., bezwaar n., moe2jeljkhei.d, ongelégenheid f., hinder m., al wat den geest
Of 't ligehaam vermoeit, wat noodwendige uitgave
vordert, blijvende en lastige verpligtingen oplegt:
C'est une grande oh- que beaucoup d'enfants,
veel kinderen zijn een groote last, een groot bezwaar. II est à ma ch-, hij is tot mijn' last :. ik
moet hem onderhouden. Il traint de vous être à
charge, hij vreest u tot last te zijn, u ongelégenlivid of moeite te veroorzaken. Toutes ces cerémo-nies me sont à ch-, al deze pligtplegingen zin mij
tot hinder, tot last. Une tutelle est une eh- et non
pas un avantage, eene voogdijschap is een last en
niet een voordeel. — (Prov.) 11 faut prendre le bindlice avec les ch-s; Ii nest pas de benefice sans ch-,
z. BENEFICE. — Belasting,
D. schatting, opbrengst f.,
Augmenter, diminuer
impost m., lasten m.
les ch-s, de belastingen vermeerderen, verminderen. Les ch-s publiques, de landslasten, landsbelasting; weleer oak : de landsambten, landsposten,
waarvoor men nu liever fonctions publiques zegt.
Cette nouvelle eh- pèsera sur l'industrie, die nieuuwe impost zal op de nijverheid drukken. Les ch-s
de l'Etat, de staatslasten, de schuld en uitgaven
van den staat. Ch- réelles of foncières, de op een
goed klevende lasten. Les ch-s d'une succession,
donation, d'un testament, de lasten, verpligtingen
(servituten) van een erfenis, schenking, testament.
Ch-s universelles, algemeens lasten. Ch-s personnelles, persoonlijke lasten. — Ambt n., bediening f.,
post, eerepost m., officie n. Entrer, Sortir de eh-,
eenenpost, een ambt aanvaarden, neêrleggen. Être
en ch-, hors de ch -, in, buiten bediening zijn. Ch-.
honorable. lucrative, vénale, eervolle,.voordeelige,
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veile post. Faire l'acquit de, sa ch-, zich van zijn
ambt of »ligt getrouw kw2,Jten. Aller au dells de
sa eh-, zzlne ambtsbevoegdheid te buiten gaan. —
Last m., zorg f., opzigt n., bewaring f.; bevel n.,
opdragt, order, commissie f. Il a In eh- de fournir
des vieres aux tl:oupes, hij heeft is last, hem is de
zorg opgedragen om de troepen, van levensmiddelen
te voorzien. Cola est à ma eh-, dat is .aan mijne
Z1(/. mijne bewaring toevertrouw(I. Être en ehde qn. onder ierr,-and• opzigt, bewaring zijn. J'ai
eh- de voos dire eela, ik heb in last, m2/ is gelast
u dat te zeggen. (In dezen zin begint liet woord te
veroude ( en) . Femme de eh-, vrouw, die het linnen, zilvergoed enz.' onder hare bewaring hee ft. —
[Jur.] (doorgaans in 't me (' re.) Bewíjzen, bezwaren n. pl., tegen een' beschuldigde : I y a contre
lui de grandes eh-s, er zijn sterke bewijzen, bezwaren tegen hem. On a produit de nouvelles eh-s,
men heeft nieuwe bezwaren te berde gebragt. L'accusé a pris droit par les eh-, de beschuldigde hee/•t
zich naar de uitspraak der getuigen doen regtspreken. Informer a eh- et à decharge. getuigen voor
en tegen hopren. Tèmoins á •h-, bezwarende ,ge=
tuigen. — [lei il. ] Aanval, inz, snelle en hevige
aanval m., aantasting, aangrping f., gevecht n.,
strijd m. c h a r g e f., — ook het toeken (1/ sein tot
den aanval door trompetten of trommels; Sooner,
Battre la clh-, tot den aanval blazen, den storrnrnarsch slaan. Aller á la eh-, een aanval doen,
.aantasten. — Soutenir In ch-, den aanval, 't gev ec ht volhouden, standhouden. 1(55 (II Retouroer
à In ch-, den aanval hervatten, op nieuw aangrjjpen 0/ aantasten; (fig.) eerre nieuwe poging doen of
wagen; zijn verzoek, zijn' aandrang, zijne verwftingen enz. herhalen. ?das de ch-, stormpas m.
;

j
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Ch- a 1'arinc blanche, à la baïonnette, en ordre
de bataille, en colonne -err((, aanval met de blanke
wapens, met de baJonnet, in slagorde, in gesloten
kolommen o f,gelcderen. — Lading f. van een kanon,
mortier enz., bru-idlading f. : Cli- d' épreuve,
proeflading f. (om de . sterkte van een stuk te beproev('n). ®n a donne double eh- at eel te pièce
pour l'éprouver, men heeft dat stuk eerie dubbele
lading zegéven, om het op de proef te stellen. —
Lading f., het laden van 't geweer: Apprendre
la ch-, de lading loeren. Ch- ('ii douze, en quatre
temps, lading in twaal ', in vier tempoos. Ch- pré cipitée, à volonté, X((( I!(. vrije lading. — Ph S.]
Ch- d'une bouteille de Leyde, dune batterle, lading eerier Leydsche flesch, eenex batterij. — [Arch.]
iVluurwerk n. tusschen de balken van eersen vloer.
[=Hydraul.j Drukking f., die 't water opa de wanden van eerre buis (,/• e'en vat uitoefent. — [Point.,
Litt.] Overdrijving, overlading, overdreven voor
navolging, karri,ka.tuur f.: Fai--steling,akch
re ch-, overdrijven, overladen. La eh- ne doft pas
zendre Toljet meconnaissable, de overdrijving mag
het voorwerp niet onkenbaar mak n. — [Theát.]
Wat een tooneelspeler bij zijne rol voegt : Les
ch-s de eet auteur soot de mauvais gout, de btjvoegsels van dien tooneelspeler zijn van slechten
smaal. — [Vétér.] Pleister, pap f. omslag m. o p
oenig ligehaamsdeel van een ziek of gekwetst paard.
— [Fond.] Hoeveelheid erts, kool en vloeispaa.th
(of een ander vloeibaarrmakend inmengsel), dienren
te gelI ; in den oven doet, laag, .0/! u ht f. Faire
In ch-, den oven vullen. Ch- de fourneau, mond m.,
trechtervormige opening f. boven aan den hoogoven.
[Dor.] liet opdragen van de goud- 0/ zi-lverblaadjes op een of ander voorwerp. — [: liar! .]:Vereischte
dragt I. van een' boon; -- ook z. v. (1 . CHARGEOIR.
[Bas.] Charges, m. pl. I3tjstukken n. pl,., sieraden op een wapenschild. — à LA CHARGE DE of á
CHARGE DE, loc,. prep. Op voorwaarde, onder beding, onder de verpligting, dat: Je lui ai loud ma
maison, à in charge de faire les reparations, ik
heb henz mijn huis verhuurd, op voorwaarde, dat
hij de herstellingen zal bekostigen. — .á LA CHARGE
RUL, loc. conj. Op voorwaarde, dat : A Ia (II -,que
In dépense sera remboursée, op voorwan `de, dat
de uitgaven, de onkosten terug ggegéven zullen worden . -- a LA CHARGE D'AUTANT, loc. adv. Op ,voorwaarde, dat men eveneens zal doen : Si je nous
rends ce service, eest, á In eh- d'autaet, indien
ik u deze dienst bewijs, is 't op voorwaarde, dat ge

mij gelijke wederdienst doen zult.
"chargé,, e, adj. (en part. passé van charger),
Beiast,bcvracht.geladen; -- bezwaard, overladen enz.:

CHARGE
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Lettre, Paqu et ch-, Brief,' o f pakje met geldswaarde,
bezwaarde, aangeteekende brief, pakje. Fusil, Pistolet eh-, geladen geweer, pistool. IJs revinrent
Ch-s de butin, zij keerden met buit beladen terug.
( ette description est trop ch-e, die beschrijving is
okerladen, overdreven. Les caraetères sont trop
C.-s dans ce roman, de karakters in dien roman
l

zijn te sterk gekleurd of geteekend, overdreven.

Des yeux ch-s de pleurs, oogen vol tranen. Line
épreuve eb-e de corrections, eene drukproef vol
correction of verbéteringen. Ui manuscrit ch- de
fautes, de ratures, een handschrift vol fouten, vol
doorhalingen. La nier était ch-e de vaisseaux, de
zee was bedekt niet schepen. Le temps est eh-,
doe lucht is betrokken. Avoir les yeu x ch-s, opge-

zette, tranende oogen hebben. Couleur ch-e, te dik
opgedragen, te donkere kleur. Écritu re trop eh -e,
te. dik, te vet schrift. Dés ch-s, valsche dobbelsteenen. Pièce eh-e, stuk metaal, dat door een ander
op gebragt metaal versterkt is; [Bias.] een met andere stukken bedekt wapenstuk. — Ch- d'honneprs,
de crimes, met eer, met misdaden overladen. Eire
ch- d'enfants, veel kinderen tot zijn' last hebben.
Etre eh- de la haine, du mépris de qn., bi iemand
zeer gehaat, veracht zijn. Ce criminel est beaucoup ch- par l'aveu de des complices, die misda-

diger is zeer bezwaard* door de bekentenis zijner medepligtigen. — [ Mar.] Vaisseau eh- en of a la elite,
schip, dat door een' heftigen storm aan lagerwal
wordt. gedreven. Vaisseau eh-par un'grain, schip,
dat door eenti bui overvallen is. [Man.] Che val ehde ganache, d'encolure, de fete, paard met te zware
kaken, te dikken hals, te dikken kop. — (pop.)
Let homme est eh- de ganache, die man heeft
dikke kaken; (fig.) die man is log naar lijf en ziel.
Cli- comme an baudet, al te zwaar beladen; (fig.)
met te veel werk belast, overkropt van bezigheden.
-

,

(Loc. prov.) I1 est eh- d'argent comme un erapand de plumes, hij is beladen met geld, als eene
pad met veêren: hij bezit geen' cent. Etre eh- de
cuisine, vet en dikbuikig zijn; ook : te veel gegeten
hebben.

Chargé d'affaires, m. [Diplom.] Zaakge-

Mistiglo m.

'% Chargeant, e, adj. Zwaar, lastig, drukkend,

b ezwaarlijk.
Char eiilent, m. Lading, bevrachting f. (ook
cargaison geheeten); het laden, het innemen der
lading; - vrachtbrief m. Vaisseau 'en eh-, schip
dat in lading licit. Ch- en retour, lading voor de

terugreis. -- danteekening, recommandatie f.
van een brief of pakje op de post; aangeteekende
brief m. of pakje n.
Chargeoir, m. [Salp., :Hort.] Driestapel m.,
waarop men eene rugmande of een' marskorf zet,
om die op te laden. — [Artill.] Voormalige laad
een geschut ' te laden.
-lepm.,on
Charger, v. a. Laden, beladen, opladen, bevrachten, eersen last opleggen, bezwaren : Ch- an
,

crQcheteur; un cheval, un mulct, un chariot, un

bateau, een kruijer, paard, muilezel, wagen, schuit
beladen, Bene vracht geven. Ch- un fardeau sur ses
épaules, een' last op zijne schouwers laden. On a trop
chargé ce mur, vette voute, vette colonne, men heeft
dien muur, dat gewelf, die zuil te veel bezwaard, te
sterke drukking gegeven. Cette poutre charge trop
Ia muraille, die balk drukt te zwaar op den muur.
— (fag ) Ch- .qn. de soms, de devoirs, de travaux,
iemand zorgen, pligten, werkzaamheden opleggen.
Ch- an homme de coups, of (burl.) Ch- de bois Ie
dos de qn., iemand eene dragt slagen, een pak
.slaag geven. Ch- -de bois le front de qn., iemand
horens opzetten. Ch- qn, d'injures, cie malédietions, iemand de huid vol schelden, iemand vervloeken. Cette nourriture charge l'estomac, dat voedsel
bezwaart (ligt te zwaar in) de maag. Ch- qn.,
iemand overladen, hem meer doen eten of drinken
dan hem past. Ch- une table de mets, eene tafel
met spijzen overladen. Ch- sa conscience de qe.,
.zijn geweten met iets bezwaren, iets op zijn geweten
nemen en er zich voor God verantwoordelijk voor
maken. On vent couvrir ses fautes et en eh- an
autre, men wil zijne misslagen bedekken en ze op
een ander werpen. Ch- sa mémoire de choses utiles;
frivoles, zijn geheugen met nuttige, nietige dingen
opvullen. I1 ne faut pas trop eh- la mémoire des
enfants, men moet het geheugen der kinderen niet
overladen. -- Belasten, gelasten, last geven, opdra,

CHARGER.

--

gen, opleggen, met de uitvoering belasten : íán 1'a
charge de porter la parole, men heeft here opgedragen het woord te voeren. C11- un avocat dune
cause, het voeren van .een regtsgeding aan een'
advokaat opdragen. ()uí voos a chargé du sonde
ma famille? wie heeft u met de zorg voor mine
familie belast ? -- Laden, een schietgeweer
van 't noodige moor een schot voorzien : ( h- un
) istolet, un fusil, un canon, eerie pistool, een geweer,
een kanon laden. --- [Phys.I Ch- une bouteille de
Lende, une hatterie ébectrique etc., eerie Lelld the
flesch, eerie elektrische batterij laden, de elektrieke
vloeistof daarin ophoopen. --- [Bias.] Ch- des armes.
een wapen met bijstukken bezetten ()/ behangen: --

[(:1.] Cli- un compte dune dépense, it reeette, eerie rékening met eerie 21itgaa f, eerie ont-

vancst belasten, haar in rékening stellen. Ch- on
article sup: un livre de compte, een artikel boeken,
oha 't rékeningboek inschrijven. Lette maison ii la
napo hofion de eh- ses comptes, dat huis heeft. den
naare, dat het zijne rekeningen te hoog opvoert, te
peel onkosten in rekening bron 1t. Il y a beaucoup
,

c'abus sur vette place, i(( y charge tour lesfrais,

er zijn veel misbruiken in die handelsplaats, al cie
kosten worden er te hoost berekend. — [bin.] Belasten, belastinc en opleggen: (li- les peuples, ,de
volkeren net bélastinrlen drukken. Ch- ses sufets
de tailles, d'impóts, zijne onderdanen met hoofdgekten, mposten belasten. Ch- one terne d'une
relevance, one succession d'un legs, een .goed Met
oenen grondcijns, eerie erfenis met een legaat bez °aren. — [Feint., Poés., Litt.] Overladen, overdrijven : Ch- un portrait, un sujet, een afbeeldsel,
een onderwerp door overdrijving lachwekkend (naken. Ch- one tragedie d'incidents, een treurspel
met tusschenhandelingen overladen. Ch- un discours
de figures, no ouvrage de citations ; eerie rédevoering met beeldspraak, een werk met aanhalingen
overladen. ,Let auteur drainatique charge trop sas
caractères, die tooneelschrijver overdrijft z2,Jne. ka
rakters. Cet acteur charge son vele, olie tooneelspeler overdrijft zijne rol. Ch- Ie caractère de qn.
iemand te zwart afschilderen, zijne gebreken opzettelijk vergrooten. Ch- un redt, one histoire, een
verhaal, eerie geschiedenis opsmukken, er veel' van
't zijne bijdoen. .- un mot, over een niet of
slecht uitgedelgd woord een ander Been schrijven. -I l iil . Bezwaren, beligten, beschuldigen, tegen
a-érnand getuigen : Les temoins, les depositions
Ie chargent beaucoup, de getuigen, de verklaringen ' der getuigen bezwaren hem zeer, zynsterk tegen hem. — [Tech.I Cpi- la pompti', water
in de pomp gieten, om haar aan den gang te°
maken; — Ch- une pièce de metal, de boil, het
goud o j zilver ter vergelding op een stuk metaal
e/ hout opdragen; -- one pièce de for, een stuik
'_jzer door iii!)!solcliring van een ander versterken',
— Ch- les pe Si x de suit, de huiden niet vet door.i.verken; — Ch- le moulin, den molen (bij zi(dewevers) van 't nooclige getal spoelen voorzien' - Chde seie one bobine, nu fuseau, de eoódige zijde op
eerie spoel, op een' klos doen; .-- Ch- . la pe gee,
'Ii' karn vullen, de vereischte vol tusschen de.tanden
brengen (bij lakenwevers ); — Ch- one cove, de kuip,
bijzetten of bereiden, devereischte verfstoffen inde
verfkuip o f de nóodic}e bestanddeelen in de salpeterkuip doen; — Ch- la couleur, de kleur te docker
maken, te sterk opdragen Cli- le fournea`u,
den ijzers eltoven jhoogov( ii) beschikken, heng met
erts,, kool en vloeimiddelen wollen ; — Ch- le` batabvier, den slinger, de onrust van een uurwerk
Bezwaren (one den galg te vertragen); -- Cih- one
broche, een o f meer stukken vleesch 'o f gevogelte
aan een spit steken ;. -- Ch- les broches, het boodige getal pitten of leenmetten (voor Kaarsen) aan
de roodjes hangen; -- Ch- la touraille, In mout
op Glen eest brengen (bij bro (iwers) - -- Ch- urne
glace, gewigten op een' pas ver foelieden spiegel zitten (om het kwik-amalgama in alle punten met de
;]lasplaat in aanraking te brengen); — (h- la ('Oil0'I k' d'affin ;ge; het te /Inéren of te zuiveren, goud
(ii zilver in .de kapel of' " den smeltkroes doen ; Ch- one pipe, eerie pijp stoppen, met tabak vullen.
— I oil .j Ch- one couche, een tuinbed met aarde;
run (If mest overdeken. -- [Mil.] Aanvallen, aan
aanfi (j)en : ]Voos ebargeámes si vigou--tasen
;

-

.

;

t'eusement 1'aile droite, que nous la fimes plier,
uizj grepen den'regtervleugel zoo hevig aan, dat snij

CIIARGEUR

--

hem totwijken bragten. — [Mar.] Ch-un navire, een
schip bevrachten, het eene volledige lading geven.
Ch- la pompe dun vaisseau, van boven in de pomp
water werpen. — Charger wordt in vele der opgegéven beteekenissen ook zonder voorwerp gebezigd,
b. v.: Je vals eh- toute la journée, ik ga den ganschen dag (goederen) opladen. Cet acteur charge
trog, die tooneelspeler overdrijft (zijne rol) te veel.
Ce que voos dices 1a est impossible, vous chargez,

wat gij daar zeelt is onmogelijk, gij overdrijft (uw
verhaal, uwe beschrijving enz.) — [.Hort.] Cet

arbre charge trap, die boom draagt te veel (vruchten of hout). Un arme qui charge tous les ans,
een boon, die ieder jaar (vruchten) draagt. -- [Mil.]
Ch- a la baïonette, met de bajjonnet (den viand)

aanvallen. Ch- rt la tète de la cavallerie, aan 't
hoofd der ruiterij aanvallen. Cli- en murailles, en
colonnes serrées, n gesloten gelédeven aanvallen.
Chargez ! Laadt (uwe gewéren). -- [Mar.] Ch- en
grande of en greniel•, stortgoederen laden, granen,
zout, steeni:olen enz. inladen, zonder (lat die waren
ingepakt zijn. Cli- cc cueillette , au tonneau of an
quintal, stukgoederen laden. Cli- a fret, een schip

met cgoede;°en van verschillende kooplieden stukswijze bevrachten. C11- (i forfait, bij aanneming laden.
Ch- a sce, netschip laden, terwijl liet voor lop en takel
ligt. Le vent charge it la cote of err cote, de

wind werpt het schip aan lagerwal. — SE CrI AJIGER, v. pr. Zich beladen, zich zelven een' last
opleggen . Aides mor done Ir me cli-, help mid
toch mijn' last, rrci,ine vracht opleggen. Se clide march andise s, veel, te veel waren koopgin. Sc
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lijk, meêgaande, verdraagzaam — Soms als subst.
gebezigd. : Loin d' ici ces faux eh -s.
Charitablenient, adv. Op liefdadige wijze,
liefderijk, weldadig, met- of uit liefde.
('haritatif, adj. m. (pr. ch=k) [Droit. can.]
Don of subside cli- , liefdegift, die een bisschop,
des hoods, eenmaal van zijne diocesanen he/fen kon.
CCharité, f. Liefde f., inz. de christelijke liefde
tot God en den naaste, naastenliefde, menschenliefde. Ch - fraternelle , broederliefde. Agir par un
mouvement de cli-, uit eene opwelling van menschenliefde handelen. — [Théol.] La foi, 1'espéranoe
et la cb=, 't geloof, de hooi) en de liefde. La ehest la per fection de la loi, de liefde is de vervul

Milde gift, aalmoes,-ling(vomák)deruwt.—
liefdadigheid; -- mededoogen n., barmhartigheid, inschikkel2jkheid, hebbelijke welwillendheid : Faire des
eh -s, des ectes de cli-, liefdewerken doen, milde
giften uitdoelen. Faire la eh- ie qn., iemand eens
aalmoes c -even. La cli- s'il vous l)lait ! een aalmoesje, als 't u belieft! lie faites pas seulement
l'aurnóne, faites la cli-, vergenoeg u niet met enkel
te geven, geef met geheel uw hart, uit liefde. — Cet.
homme eet plain de cli-, die man is vol mededoogen, is de inschikkelijkheid, de welwillendheid zelve.
— (Prov.) Cli- lien ordonnée commence par soiinéme, het hemd is nader dan de rok, de liefde
begint eerst niet zich zelve. — (iron.) Prèter uric
cli- of des clh-s à qn., iemand boosaardig iets toedichlen., hem belasteren. Ch- de cour, hovelingen val ,chheid. —Arai); reis, godshuis, gasthuis, hos
n. ; — vereeniging f. van, liefdadige personen-pila
ter ondersteuning van zieken en (erhueen : II est mort
a Ia eh-, hij is in 't ziekenhuis gestorven. I tablis
gestichten van liefdadigheid. Bu--senrídcli,
reau de cli-, z. BUREAU. Soeurs de la cli-, bairnhartige zusters, verzor gsters der zieken en gekwetsten in gasthuizen en hospitalen. Frères de la cli-,

cli- 1'e,lomac, zicl, de maag overladen, Se c la tète (l'ornen;ents, zich het hoofd met sieraden
overladen. Ch- sa ménmoire, zijn geheugen beladen,
overladen. =— Le temps ee charge, liet weder, de
lucht betrekt. — (fig.) Se chi- de qc., zich met
iets belasten, zich tot iets verbinden, iets op zich
nemen, de zorg, het bestuur van iets aanvaarden. barmhartige broeders.
Cbbarivari, m. Spotmuzijk, ketelmuzijk, ver
Se cli- d un crime, de verantwoordelijkheid eener
misdaad nl) zich nemen, zich als den bedrijver ergeraas n. met potten, pannen, ketels enz.,-ward
kennen. Je ne, veux pas me eh- de cet.te affaire, vergezeld van een oproerig geschreeuw, dat soms
ik wil mij niet met die zaak belasten. Vous vous gemaakt wordt voor de deur van hertrouwde be
étes clrar'gé de lui parler, gij hebt op u genomen jaarde lieden : — voorts ieder geschreeuw, getier,
suet heir, te spreken. Je me charge de eet enfant. gejoel n., waarmede de volkshoop zijne afkeuring
ik belast mij met dit kind (om 't op te voeden, te te kennen geeft ; — krakeel, standje n : ; — slechte
onderhouden). — Geladen, beladen worden: Les muzijk, kallenmuzilk I. -- [Jeu] De vier vrouwen
vaisseaux en tons lieux se ehai'gent de soldate, in oche hand bij 'l omberspel. -- [Mar.] Met leder
de schepen worden allerwege met krijgslieden be- bezette rijbroek f. ; ook (fig.) gekfi f, krakeel n.; ookladen. Un canon se charge avec des boulets, een slechte muzijk f.
kanon wordt met kogels geladen.
- Charivariser of Charivarier, v. a..4an
Chargeur, m. Lader, inlader, oplader, be- iemand een charivari of ketelmuzijk brengen. —
vrachter. -- . [Cons.] Scheepsbevrachter, reeder, CHAI;IVARISER, V. n. Veel rumoer, geschreeuw en
uitraster van eega schip. Ch- de bl is, de char- bewéging maken — SE CHARIVARISE R, v. pr. Elkbon, opzigter over 't houtreten, holemmelen, ander wederkeerig eerre ketelmuzijk brengen; elkaar
houtmeter, kolenmeter. — [Mai. mil.] Stuntader, een standje maken.
konstabel, geschutstamper. — [Tech. j Beschikker
Cliarivariseiir, m., -etise, f. of Chariof vulder van een' hoogoven. — Ook als adj. ge- variste, ni. en f. Rij o, zij, die eene ketelmuzijk
bezigd : Commissionair cli-, goederen - verzender, brengt; — rumoermaker, m., -maakster I.
expedeteur n1.
("harlatar., in. Kwakzalver, uitventer v"
Chargeure, f. (lrr. char-jure) [Blus.] Wapen - droogerjen en artsenijen op marktpleinen; -snoevend, doorgaans onkundig en onbevoegd ge
stuk n., clot een ander in 't schild bedekt.
Chargiot, m. [Hort..] Soort van appel m.
neesheer, lapzalver, beunhaas, jan -potagie, landChariage, In., z. CIIARRIACE .
lonper, — ieder, die zich beroemt, in 't bezit
Cliarieutisnie, m. Kiesche, fijne scherts f.
van een of ander wonderbaarlijk geheim te zijn,
snoever, pogcher, snorker, praaltrans, grootspreker,
— verzachte uitdrukking voor iets leel J^ks.
Charier, z. CHAIIICIER.
opsnijder, windbuil, windmaker in. — Ook als adj.
Chariot, m.. Naeten m, r(jtuig n. niet vierwie- gebézigd: Il est un pea cli-, hij is wat kwakzalverachtig. L'homme est 1'ami du style cli-, de menlen, boerenwagen, lastwagen, vrachtwagen, koet swa
gen; -- kinder^loopwagen. Ch- d enfants, kinderwa- schen houden veel van den kwakzcelversst jl, van
n.
mandewagen.
Ch(l'osie.•,
Chde
Bois,
de
bombast. — (B)) Voltaire komt dit adj. ook in 't
gentle
foie, hout-, hooiwagen ; Ch- d'artillerie,. de vivres, vrouwelijk voor: La malheureuse espèce qui écrit
d' équipage, de J)agage, munitie -, proviand -, tros -, pour vivre est ch -e dune autre manière.)
S Charlatanner, v. a. (fain.) Bepraten, door
pakwagen. Ch- It canon, kanonwagen. Ch- h
Marlborough, tweewielige pakwagen.. Cli h n apeur, vlejeríj en mooije woorden bedriegen. -- CHAIRLA(waggon).
zeilwagen.
—
stoomwagen
TANLR , v. n.. Den kwakzalver spelen, kwaltizalveren
Ch- it voiles,
(' harJatanerie, f. Kwakzalvers-beroep, kwak [Tech.) Touwslargersslede; -- zaagslede f. - Ge t ouw n. van den ^rilgsnoerrna.ker. — Naam van drie zalverschap n. ; — kwakzalverij , grootspraak,
gereedschappen in de spiegel fabr2jken. — [Asti.] snoeverij, snorkerij; — vleijc.rj f., bedrog n.
Le cli-, Le grand eh-, Le cli- du rol David, de
('harlatanesque, aclj. Kwakzalverachtig :
Groote heer of lVagen; Le Petit cli-, de Kleine Remèdes ch-s, kwakzalvers-middelen.
Charlatan isnie, m. Kwakzalverij f., handelBeer m.
('iiaristies, f. pl, (pr. ch=k) [fl. rom.] Fa- wijs f. van een' kwakzalver, kwahzalverslisten f.
milie-verzoenings feesten n. pl., c h a ris t i Ë n.
pl., - kunstgrepen in. p1. — (fig.) Geveinsde, voorCharistólochie, f. [ Bot.] Z. V. a. ARMOISE . gewende verdienste, deugd f. enz.
rijk, liefdadig, wel haritable, adj. Liefde
Charlemai ne (Faire), (prov.) (eig. Karet
tladig; mild, milddadig, goed voor de armen , — den Groote spelen) Uitscheiden met spelen, na gowelwillend, welmccnend, welgenwend; — ireschikke- wonnen te hebben. --- (iron.) Il est sorti ale la cote de
,
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3 10CHARLOT
Charlemagne, du rol Arthus o/ de Saint Louis,

hij hangt den grooten heer uit, hij bluft op hooge

afkomst.
Chariot, m. [H. n.] Een der volksnamen van
den wulp. Ch- de plage, zeeleeuwerik, strand-

leeuwerik m.

Charlotte, f. [Cuffs.] Tusschengeregt n. van

appelmoes of ander vruchtmoes en geroost brood,
Si a r 1 o t t e f. Ch- russe, russische sjarlotte.
Charnnarat, e, adj. Bekoorlijk, aangenaam,
bevallig, behagelijk, vermakelijk, lief, lieftallig,
aanminneljk, innemend, betooverend, verrukkend.
Charinaiitine, f. Dames-winterhalsdoek.
Charmaay, nl. [Corn.] Soort van indische taf f.,
als gros -de-Tours bewerkt.
Charme, m. Tooverkracht, betoovering; tooverij, hekserij f., tooverwerk, toovermiddel n.:
Faire un eh-, des ch.-s, betooveren. Porter un ehsur soi, een toovermiddel bij zich dragen. User de
ch-s, toovermiddelen aanwenden. Le eh- est rom pu, de tooverkracht is verbroken, de zinsbegoo
cheling is verdwenen. — (fig.) Bekoorlijkheid, bevalligheid, aanminnigheid, lieftalligheid , aantrek
schoonheid f.: Cette jeune personae a-kelijhd,

du ch-, (of doorgaans in 't meerv. des ch-s), dat
meisje is aanvallig. On ne peut se défendre de
ses ch-s , men kan hare bekoorlijkhedenniet wederstaan. La musique, la poésie a de grand ch-s
pour moi, de muzijk, de potzij heeft veel bekoorlijks
voor mzj. J'admire les ch-s de son coeur, ik bewonder de schoonheid van haar hart. — CHARME, M.
[Bot.] Jokboom, Nagebeuk, witte beuk, steenbeuk,
hanebeuk, wielboom m., booghout, jukhout m.
Charnie, e, adj. (en part. passé van charmer)
Betooverd; bekoord, verrukt : Fusil ch-, betooverd
geweer. Arbre eh-, boom m., dien men opzettelijk
beschadigd heeft, om hem te doen sterven. — l en
suis ch-, dat verheugt mij zeer, dat bekoort mij.
Charmer, v. a. Betooveren, bezwéren, eene
gewaande tooverkracht uitoefenen; begoochelen,
verblinden; — eene onaangenamene gewaarwording
verdrijven : Son cheval, ne voulant pas avancer, ii
trut qu'on l'avait charmé, daar zijn paard niet
vooruit wilde, meende hij, dat men 't betooverd
had. Le serpent charme et attire Ie rossignol, de
slang betoovert, verblindt den nachtegaal en lokt
hem tot zich. — 11 a eh- ma douleur par son récit, hij heeft mijne droefheid door zijn verhaal weg
zijn verhaal deed mij mijne smart ver -getovrd,
Le travail charme l'ennui, de arbeid ver--getn.
drijft de verveling. Le sommeil charme les plus
cuisantes peines, de slaap stilt (sust) de nijpendste
smarten. — Bekooren, zeer bevallen of behagen,
innemen, verrukken: Cette musique ma charmé,
die muzijk heeft mij zeer bevallen, hoogst voldaan,
verrukt. Cela charme les yeux, l'oreille, le coeur,
dat bekoort, streelt de oogen, het oor, het hart. —
Ook zonder voorwerp gebézigd : Là tout charme et
rien n'éblouit, daar brengt alles in verrukking en
niets verblindt.
% Chary leur, m., -ei se, f. Betooveraar m.,

-ster f., Behekser gin., tooverheks f.
Charniiile, f. [Bot.] Stek m. van een' jokboom of hagebeuk. Heg f. van lhagebeuken, hagebeukenlaan f.
Charnsoie, f. Plantsoen, boschje n. van hagebeuken.
Charniut, m. [H. n.] Visch van 't geslacht
der meirvallen of wentelaars.
Charnag-e, m. (pop.) Vleescht d m. On fait
meilleure chè°e en ch= qu'en carênle , men doet

zich beter te goed in den vleeschtijd dan in de vasten. — [Féod.] Tiende f. op wol en vleesch.
Charnaigre, m. [Chas Bastaardhond , loophond, brak m.
.]

Ct^arn aiité, f. Vleeschelijkheid f., vleesche-

1 ijker lust n.; — weleer ook : bloedverwantschap f.
Charnel, le, wij. Vleeschef k. zinnelijk, dier lijk: Blaisir, Appétit ch-, zinnelijk genot, viceschel2^ke lust`. Homme eh-, dierlijke, vleescheligk gezinde mensch. — Ook als subst. gebézigd , La sa
.

-gesdDiutnvblaxchres.

Chariielle;nent, adv. Vleeschelijk, op vlee-

schelijke wijze.

Charneux, eense, adv. [Mid.] Vleezig, meest
7 US) .
Charnier,m. Vleeschkamer f., bewaarplaats van

uit vleesch bestaande (liever CHAR-

't gezouten vleesch. - Krekelhuis, doodsbeeneter-

huis n., doodsbeenderen n. pl. — [Mar.] Waterstander m. — [Vign.] Bos of bundel m. van wijngaardstaken.

Charnière, f. [Tech.] Scharnier, n.; — steek',
beitel m. der steengraveurs. — [Chas.] Weleer

z. v. a. CARNASSIÊRE; ook: bergplaats f. voor 't

aas des valkeniers.

Charnon, m. Scharnierlid n., scharnierring m.
Chariiii, e, adj. Vleezig, gevleescht, vleeschrijk, vol vleesch, lijvig; uit vleesch bestaande: Corps
ch-, vleezig ligchaam: Fruit ch-, vleezige vrucht.
Les parties ch-es du corps, de vleeschdeelen van
't ligchaam.
Charnnre, f. (alleen van menschen gebézigd)
Vleesch n., vleeschdeelen n. pl. (ten opzigte van
de verschillende hoedanigheid, daaraan eigen):
Ch- ferme, molle, vast, week vleesch.
CharOgne, f. Kreng, aas, verrottend dierenlijk D. — (fig. et pop.) Een door wellust uitgeput
ligchaam n.
('harol, m., z. CHARROL
('

baron, m., z. CARON .

Cliarotte,.l. [Chas.] Vogelaarskorf m. of-snnñdf.
Charpentaire, m. [Bot.], z. SCILLE. .
Ciharpente, f. Getimmerte, timmerwerk n.,

tnnmmneraadje f., gezamenlijke houtstukken van eenigg
bouwwerk. Bois de ch-, timmerhout, werkhout n.
Edifice en ch-, houten gebouw. — (fig.) . La eh- du
corps, het gebeente, beendergestel, de gezamenlijke
beenderen van 't ligchaam, vooral van 'tenenschelijke. — La eh- d'un poème , dun drame, de

hoofddeelen, het plan van een dichtstuk, tooneelstuk.
('harpenté, e, adj. (en part. passé van charpenter) : Bois ch-, Bedisseld, uit den ruwe gehakt hout.
Charpenter, v. a. [Tech.] Bedisselen, uit
den ruwe hakken, behouwen. (In dien zin weinig
gebruikt.) — (fig.) Onhandig snijden, villen, kerven. — [Litt.] Het plan, het hoofdbeloop . van een

werk ontwerpen.

Charpenterie, f. Timmerkunst f., timmer

handwerk n., het timmeren; —;ook z. v. a.-mans
vooral ten opzigte van de wijs, waarop
een werk is uitgevoerd : La eh- de cette église est
fort belle, het timmerwerk van die kerk is zeer
fraai. — Timmermans-werkplaats f.; — houtwerf I.
CH ARDENTE ,

in de havens.

Charpentier, m. Timmerman. Ch- de vals
scheepstimmerman. [Mar.] Mai--seau,dnvir
tre ch-, baas - timmerman , oppertimmerman. — Speksnijder m. op walvischvaarders. — [H. n.] of Charpentière, f. Soort van houtbokje. n. (kever). —
[Bot.] , z. v. a. MILLEFRUILLE. -' Ook als adj.

gebézicrd : Maitre, Garcon ch-, timmerman-baas,
- knecht m.
Charpentiëre, f. Tinnmermans -vrouw f. -PENTIER; - ook eender na-

R
7[He n. van . spa ht (Apie)

Charpi, m. [Tech.] Kuipersblok n.
CCiharpie, f. [Chic.] Pluksel n., wiek f., uit

linnen om op zieke ligchaamsdeelen te leg--gerafld
gen. -- Ch- anglaise, engelsche pleister. — (fig.)
Cette viande est en ch-, dat vleesch is tot vezels
verkookt, is door 't koken uitgemergeld.
Charpir, v. n. Pluksel maken. — -J-CHARI'iR,
V. a. Vaneen scheuren, in stukken scheuren.
Char(iaue, f. [Cuffs-] Gedroogd en met eiwit
bestreken vleesch n. (ter bewaring).
Charrée, f. Loogasch, uitgeloogde asch f. —

[Exploit.] Uitgezochte ertsstukken n. pl. — [Pêche]
Poppen f. pl., van watervliegen, als aas gebruikt.
Charretée, f. Karvol, karrevracht f., wagen
Dire à qn. une eh- d'injures, ie-volm.—(Pr)
huid vol schelden.
-mande
Charretier, m. Karreman, voerman van eene
kar; kruijer; — soms ook : ploeger m. — (Prov.)
Jurer comme un ch-, vloeken als een ketter. Ii n'y
a si bon eh- qui ne verse, het beste paard stmuikelt wel eens : dwalen is menschelijk, de beste of
knapste kan 't wel eens mis hebben of verkeerd doen.
- CHARRETIE RE, f. Karrevrouw f., vrouw, die met
eene kar rijdt.
re, adj. ; Chemin ch-, karroCharretier, iè
sere,
weg, rijpad; Porte ch-ière, Karrepoort f. — Vole
ch-ière, karrespoor n., afstand tuvschen de karrowielen.
Ctharretin, m. Kar f. zonder ladders, karretje n.

CHARRETTE

Charrette, f. Kar f. Ch- a bras, handkar. —
(Prov.) C'est un avaleur de ch -s ferrées, z. AvALEUR. Mieux naut être cheval que ch-, beter bevélen dan gehoorzamen. Bien menen sa ch-, zijn kar
-retj
goed sturen, wel op zijne zaken passen.
Charriage, m. Het vervoeren op of met eene
kar of met eenen wagen, het karren, karrenver-

voer n.; -- karloon, voerloon D.
Charrié, e, adj. Met eene kar vervoerd ; —

meêgevoerd, afgevoerd.
Charrier, m. [Tech.) Loogdoek, aschloogdoek n. (waarop de astb over de loogkuip gelegd
wordt). — [Taut.] Valk m., die met zijne prooi
doorgaat.

Charrier, V. a. Op eene kar, op een' wagen
(per as) vervoeren. — Medevoeren, voortspoelen,
aanspoelen (van stromnend water sprekende) : La
rivière charrie du sable, du limon, de rivier voert
zand, slijk mede. — Sas urines eharrient du gravier (of enkel charrient), bij 't waterloozen werpt
hij steengruis uit, zijne pis is graveelachtig. — Ook
zonder voorwerp in : La rivière charrie (des glacons), elle sera bientót prise, de rivier kruit (er
)aat veel ijs in), zij zal weldra bevroren zijn (toeliggen). — CHARRIER, v ; n. (fans. et f g.) : Cli- droit,
den renten weg gaan, zijn' plagt doen ; op zijne zaken passen. — [Mar.] Afspannen. Ch- de Ia
voile, veel zeil voeren. — [Faut.] Cet oiseau ch-,
die vogel gaat met zijne prooi door, komt niet op 't
kommando terug. — SE C HARRIER , v. pr. Vervoerd
worden (per as) : Ces objets se charrient mieux
en liver, die voorwerpen laten zich beter in den
winter vervoeren.
Charriere, f. Weg, dien een wagenof eenti kar
kan berijden.
Charroi, m. Vervoer n. met karren, wagens
enz. : vervoerloon, vrachtloon, karreloon n. —
[Mil.] Trein rn., soldaten-afdeeling, met het ver
artillerie belast. — [Mar.] -voe.randbgj
Bankerssloep f., groote sloep, die na volbragte
vangst op de NYew f oundlandsche bank de vistb
vervoert.
Charron, m. Wagenmaker m. — CHARRONNE f.,
wagenmakers-vrouw f.
Charronnage, m. Wagenmakers-kunst f.,
wagenmakers-werk n., wagenmaker j f. Bois de ch-,
wagenschot n.
Charronne, f ., z. onder CHARRON.
Chorroyer, v. a. Op karren of wagens, per
as vervoeren, -- Als adj. : Pu bois charroyé, per
as vervoerd hout. — SE CHARROIER, V. pr. Per
as vervoerd worden.
Charroyeur, m. Vrachtvoerman m. — CI^ARRoYEUSE , f. Vrachtvoermans -vrouw f.
Charrua-age , ni. [Agric.] Uitgestrektheid
grands, die in een jaar noet éénen ploeg kan bewerkt
worden. — [Péod.] Ploegcijns m.
Charme, f. [Agric.] Ploeg m. Ch- boen attelée, goed bespannen ploeg. Ch- de boeufs, de
chevaux, met ossen, paarden bespannen ploeg. Le
manche, Le sot d' une eh-, de staart, het ijzer of
de schaar eener ploeg. Etre á la ch-, aan 't ploeen zijn; gedurig ploegen. — (fig. el fans.) 'lirei
J a ch-, een' taa%en, zwaren arbeid verrigten. Cheval
de ch-, lomp en plomp mensch, ploegpaard n. —
(Prov.) Mettre la eh- devant les boeufs, z P,OEUFS.
-

.

'est une eh- mal attelée, C'est une ch- á chiens,

dat zijn menschen, die kwalijk bijeen passen, dat
is een slecht overeenstemmend gezelschap, een warboll. — Uitgestrektheid lands, die men met éénen
ploeg kan bebouwen : Cette ferme est de deux
ch-s, die boerderij (hofstede, landhoeve) is van twee
ploegen : — [ Rort.] Tuinmans wiedploeg m. —
Péche j Soort van gesteeld vischnet n., in Breagne gebruikelijk.

CHASSE.

°-

Chartagne, f. [Mia.] Verschansing f.; die in
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Chartier, m., Z. CHARTRIER.
Chartil, m. (pr. char-ti) Karrebak n3., bak
eener kar ; — lange kar voor 't vervoer der scha-

ven; — wagenschuur f.
Chartiste, m. [Polit.] Grondwetaanklever,
chartist m., aanhanger, verdediger eener grondwet, inz. van de door Don Pedro in Portugal ge
CHARTISTES, nl. p1. Volkspartij f. in-octrijed.
Engeland, die door eene nieuwe volks-grondwet de
engelsche staatsrégeling geheel en veranderd wil
hebben, chartisten m. pl.
Chartographe, m. Oorkondenbeschrijver; —
oorkondenverzamelaar; — oorkondenopsteller m. —
Chartographie, f. Verhandeling f. over de oorkonden of handvesten; — Chartographique,
adj. Die verhandeling betreffende, c h ar t o g r ap h is c h. — Chartologie, f. Oorkonden/eer f.;
— Verhandeling over de kaarten. — Ch,artologique, adj. Die leer, die verhandeling betreffende,
chartologisch.
t Charton, m. Voerman, karreman m.
'h artophy lax, m. (pr. ch=k) [H. gree]
Oorkondenbewaarder m
-t- Chartre, f. Gevangenhuis n., kerker m., Faire
eh- pr_ivée, iemand heimelijk of 'wederregtelijk gevangen houden. — (pop.) Vermagering f.: Tomber.
en ch-, vermageren. — [Méd.] Lendevang m.,
engelsche ziekte uittéring f. — z. ook CHARTE .
Chartrer, V. a. Weleer gebézigd voor: Accorder une chartre, un p'ivilege, eene 1iandveste
een privilegie verleenen.
Chartreuse, f. .Karthui.zerklooster n.; - Karthuizer-non f., non der orde van St. Bruno. — (fig.)
Klein, eenzaam landhuis n. — [Cuis.] Mengsel n. van
verscheidene groenten en wortels. — [Hortic._)
Soort van tulp f.
Chartreux, m. Karthuizer-mannik m., anonnile der orde van St. Bruno. — [Bot.] Blaauwgrijze paddestoel m. — [H. n.] Grijze of blaauwgrijze kater m. In dezen zin ook als adj. gebé
;

zigd : Chat cli-.

Cha'rtrier, m. Plaats, oorkondenkamer' f. —
waarin de oorkonden van eene abdij bewaard worden. Bewaarder m. van de oorkonden eener abd.
Oorkondenverzameling f., charterboek n. — Oudtijds z. v. a PRISONNIER , gevangene.
Chartulaire, n1. [Host.] Charterboek n., oDrkondenverzameling f. eener abdij, heerlijkheid enz.
— Oorkondenbewaarder n.; kerkelijk archivarius m.
Charybde, m., z. CARYEDE.
Chas, m. [Tech.] Oog n. eener naald; — stijfselpap f.; — weverspap f., soort van lijm, waarmede de wevers de draden van den ketting of de
schering slichten (bestrijken); — metselaars paslood n.
Chaseret, m., z. CASERETTE.
.

SChassable, adj. Goed om te jagen.
Chassagne, m. [Corn.] Soort van bourg^ógne-

wjn m.

Chasse, f. Koffer m., kist of kas f., waarin
de roomschen de reliquiën of overblj fsels van hei
bewaren. — [Tech.] Alles, waarmede gedreven-ligen
of ingezet werk vastgehouden wordt; — p'aatje n.
van eenen gesp; - schaar f. of bril m. van erne
weegschaal; — lijst f. van eenen spiegel; —hecht n.
van een scheermes, van een lancet enz. —,(Prov.)

Cette felle est décorée comme une ch-, dat meisje
iszeer opgeschikt.

Chasse, f. Jagt, het jagen. Aller a la ch-, op
de jagt gaan. Le plaisir de la ch-, het jagtvermaak.
Une pantie de ch-, eene jagtpart j. Un fusil de ch-,
eenjagtgeweer. Un couteau de ch-. een hertsvanger in. La eh- du cerf, du loup (au cerf, an loup),
de hertenjagt, wolvenjagt. La eh- aux chiens, a
tourre (la venerie), de jagt met honden de lange of

groole jagt. La eh- a I'oiseau of an vol (la fau-

connerie), de vogeljagt, reigerjagt, valkenjagt. La
eh- an tir, an tire, de jagt niet het geweer, korte
C harte, f. (vroeger Chartre) Oorkonde,
handveste f.; elk geschrift n., dat in de staatsar jagt. La ch- aux filets, aux pièges, het netten-,
wordt bewaard; — grondwet, constitu--chievn strikken- of vallen-zetten. -- De jagers, honden en
tie f., charter n. La g rande ch-, het groote verdere toestel der jagt: La eh- a passé par là,
charter [magna charta] , de groote oorkonde, die de jagt, het jagtgezelschap heeft daarheen zijnen
in 1i15 door Jan zonder, Land gegéven is en de weg genomen. — Jagt, het wild, dat men vangt:
grondwet der engelsche staatsinrigting bevat.
Je vous enverrai de ma ch-, ik zal u wat van
Charte - p actie, f. [Mar.] Vrachtcontract n., mijn geschoten wild zenden. Faire bonne ch-, Bene
scheepsvrachtbrief m , schriftelijk verdrag, dat tus- goede jagt maken, veel wild neérleggen. -- Jagt,
schen den reeder of scheepsbevrachter en den schip de kunst van 't jagen: Entendre Bien la ch-, de
-per jagt, de ,haagkunst goed verstaan. — (Prov.) Atfamé
wordt aangegaan, c er t e- p a r t i e f.
een Bosch verborgen is.

I
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comme un lévrier de ch-, .hongerig als een hazewindhond,. als een wolf. Il nest ch- que de vieux
chiens, met oude honden jaagt men 't best: bejaarde
lieden kunnen den besten raad geven. I1 salt trop
la eh- qui a été véneur, wie voerman geweest is,
kent het klappen van de zweep. —.. [Mus.] Chof Air de °ch-, jagtstukje n. — ( fig.) Donner
la .eh-, vervolgen, najagen, nazetten: Donner la
eh- aux ennemi.s, •a one bande de voleurs, den
vijand vervolgen, eens dievenbende nazetten. --•
[Mar.] Donner (la) eh- a un vaisseau, jagt op
een schip maken, het vervolgen. Appuyer une
ch-., alle zeilen ter vervolging bijzetten, scherp
jagt maken. Recevoir, Prendre une ch-, gejaagd
worden, met .volle zeilen de vvluat nemen. Soutenir
la ch-, al vlugtencd met de achterstakken vuren.
Canons de ch-, Ch-s de prone of Pièces de eh- de
l'avant, jagtstukken, boegstukken n. p1.; kanonnen
op het voorschip. - [ Paulne] Kaats f., plaats,.
waar de bal zijn' eersten sprong eindigt. Chmorte, vergeefsche, verloren slag; — ( fig.) begonnen
werk, dat men niet afmaakt. — (Loc. prov.) Marquer one ch-, zich een woord in 't oor knoopen;
in iemands doen of zeggen iets opmerken, waarvan
men partij wil trekken; Marquez Bien vette cb-,
onthoud wel wat ge daar zegt, wat streek ge mij
" berouwen. — [ Tech.]
l etsedaar speelt: 't zal u
laars waterpas n.; — doorslag, dril m.; doorslagijzer n. - lade f., aanslagkam m. van een wee fgetouw; — , drijfhamer m. der .wagenmakers; --=
goudslagershamer m.; — kromming f. der tanden
van eens zaag; — schutmuur m. des glasblazers
(die hem tegen de werking van 't vuur beveiligt);
— speelruimte f., zekere vrijheid in bewéging, die
men een voorwerp, een gedeelte van eens machine
enz. laat behouden. — Schuring f., het schuren,
snelle afloop of doorstrooming f. van water ter afveering van zand, slijk. of onreinheden..— Huitres
de ch- Hesters f. pl., door den vischjager aangebragt.—
]Bluses de eh-, a f obpsluizen f. pl., ter schoonmaking vary eerie haven. van een dok enz. - [Pêclie]
Op staken uitgespannen net n. Ch- converter steek
n., waaraan van den Benen vleugel tot den-net
anderen een horizontaal net is gespannen. — [Chim.]
Feu de ch-, hevig vuur, jaagvuur n. (dat men
verkrijgt door al de registers van een fornuis opep
te zetten. — [Innpr_.] Aantal regels m. pl., dat elke
bladzijde der kopij grooter is dan eene bladzijde
druks.
Chasse, e, adj. (en part passé van chasser)
Verjaagd. Vaisseau ch schip, waarop jagt gemaakt wordt.
Chassé, m. [Danse] Zijpas, chassé m., eene
zijwaartsche dansfzguur.
Chasse-avant, m. [Tech.] Meeslerknecht,
opziener over de werklieden, Javaan, onderbaas m.
(Plur. Des Chasse-avant.)
,

,

-

:

-,

Chasse-bondieu,. , m [Tech.]

Drijfhout n.,

hout, waarmede de houtschulpers eene wigge inslaan. (Plur. Des Chasse-bondieu.)
Chasse-bosses, f. [Bot.] Weegbree f., wedenk in., jodenkruid n. (ook corneille en lysimachie
geheeten) (Plur. Des chasm-bosses.)
Chasse- Barree, f. [Tech.] Hamer met twee
vierkante koppen, waarvan een verstaald is. (Plur.
Des chasses-carrées.)

Chasse - chiens, m. (pop.) Hondenslager,
portier m. ; — (iron.) oppasser m.. in openbare
tuinen.

Chasse-elous, ril. [Tech.] Doorslag, drevel m.
(om spijkers diep in te drijven). (Plur. Des ehasse-

clous.)
Kerkeknecht,
Ch,asse-coquins,
m. (pop.)

hondeslager m. (Plur. Des Chasse-coquins.) ..
Chasse-eouslus, al. (faro.) Slechte wijn m.,

both m.; — bij uitbreiding: al wat lastige wezens
afhoudt. — Stijf rappier of fleuret n., niet buig.
zame schermdegen gin. (Plur. Des Chasse-cousin-s.)
Chasse -crapauds, m. [H. nn.] De gemeens
of europésche geiten elker m., nachtzwaluw f.
(engoulevent d'. urope, ook crapaud volant en
Lette-cllèvre geheeten). (Plur. Deschasse- crapauds.)
Chasse-di able, m. [Bot.] z. M1LLEPERTUIS,

(Plur. Des chasse-diable.)

Chasse-euunui, ni. Tijdcerdrijver, opvrolijken
rno Un bon livre, le vin est on ch-. (Plur. Deb
chasse-ennui.)
Chasse-iiente, m. [H. n.] Volksnaam vary

den witkopp? gen gier (vautour fauve: of d'Afrique).
(Plur. Des chasse-fi erste.)
Chasse-feurée, f. [Tech.] Schuimplank f.
(waarmede de kuipverwers het bovenkomend schuim
der kuip wegnemen. (Plur. Des Chasse-fleurée.)
Chasse-gontpil1e, M. [Bot.] Stift- of spie uitdr,Iver m. (Plur. Des Chasse-goupille.)
Chasselas, m. [Bot.] Soort van zeer zoete
eiruif f. ; peterseliewijn m.
Chasse- nutsree, f. Vischvervoerder, ventjager m., die net spoed de versche zeevisch naar de
stad rijdt); — kar, vischkar f. (waarmede dit geschiedt). -- [Mar.] Zeker s selzeilend tweemast
vaartuig n. ; — sardijnenboot f. (die dagelijks de
visch van Belle-Isle naar Bordeaux voert).. — Huitres de eh- of de Chasse, z. onder cHASSE. — (fig.
et fam.) Aller on train de ch-, loopgin als .een
postpaard. . •
Chasse-:mars, m. (pop.) lIet feest van-Maria-boodschap (op 't einde van Maart).
Chasse- roerde, m. [H. n.] Volksnaam den
gewone roofsneeuw (labbe, ook stercoraire). (Blur.
-

Des ebasse-merle.)
Chasse morte, f., z. onder GH4sSF. 1
Chasse-inonehes, m. Vliegenklap m., soort

van stoffer,in., om de vliegen weg te jagen; vliegennet n., over de paarden. (Plur. Des Chasse-inou-

ches.)
Chasse-mulet, m. Molenaarsknecht, die d;
ezels .drijft, ezeldrjver m. (Plur. Des Chassemulets.)
Chasse-noix, m., z. V. a. CHASSE-GOUPILLE.
(Blur. Des Chasse-noix.)
Chasse-pantie, f. Vergelijk n. onder de zee-

roovers, wegens het deden van eenen buit.

Chasse -piel res, m. [Cliem. de fer]. Steen-

opruimer m., toestel voor aan de raderen eener
locomotief, om de rails van alle beletselen te zuiveren. (Plur. Des chasse-pierres).
Chasse-poignee, f. of Chasse -porn-

mean, ni. [Tech.] Zwaardvegers-gereedschap,
drijfhout n., om het gevest van eenen degen ac n tr.
drijven. (Blur. Des chasse-poignées, Des cbasse-

pommmeau.)
Chasse- pointes, m. [Tech.] , z. v. a.: CHASSE-•
GOUPILLE (Blur. Des Chasse-pointes.)
Chasse- punaises, m. [Bot.] Weegluizen-

kruid n., van 't geslacht der ranonkels, met onzerdragelijken reuk. (Blur. Des Chasse-punaises.)
Chasser, V. a. Verjagen, uit jagen, wegjagen,
verdrijven, uitdrijven, tot verwidering dwingen:
On la chassé comme on coquin, men heeft herra
voor schelm weggejaagd. Ch- les chiens, les moodies, de honden, de vliegen wegjagen. — (fig.) Cette
odeur nous chassa de l'appartement, die reuk joep,
ons uit het vertrek. Le jour venait eh- les ténébres,
de dag kwam de duisternis verdrijven. Ch- l'ennui,
les chagrins,: de vervéling, '.t :verdriet verbannen.
Ch- on donnestique, een' knecht wegjagen, hem zijn €
dienst opzeggen. Pardon si je .vows chasse, mais
it faut que- Je sorte r verschoon mi, zoo 'k u wegjaa g ,
maar ik moet uitgaan. Ch- le mauvais air, de
lucht zuiveren. Ch- les vacbes aux champs, de
koe en`naar 't veld drijven. Ch- l'ennemni devant
soi,. den vijand voor zich uit drijven. Le vent
Chasse la neige de ce c®té, de wind jaagt of drijft
de sneeuw naar dezen kant. Ch- on clou dans one
poutre, een' spijker in een' balk drijven of slaan.
Ch- les cerceaux autour d'un tonneau, de hoepels
om een vat aandrijven. — (Proc.) La faint chase
le loop hors du bols, honger is een scherp .zwaard;
nood leert bidden. Un clou chasse l'autre, de eene
spijker drijft den anderen uit: de eerie hartstoot
verdrjft den anderen; waar meerderman komt, moet
minderman wijken. — [Man.] Cli- son cheval en
avant, zijn paard vooruit drijven (door het met de
beerven te drukken) . — Jagen, jagt naken op, ver
haas, het hert-volgen:Chièr,cfden
jagen, vervolgen. — [Mar.] Ch- on navire, jagt
op een schip maken. Ch- la terre, het land naderen,
om het te verkennen. — [Escr.] Ch- les mouches,
op goed .geluk af links en regts a fwéren. -- [Pêche]
Ch- la snares a la wille, de versche visch naar de
stad voeren.
CHASSER, V. n.. Jalren, op de jagt zijn: Ch,

-

,1 beau bruit, h grand bruit, a cor et a cri,
op de lente jagt zijn. Ch- an fusil of au tin, mei

het geweer jagen, op de korte jagt zijn. Ch- aver

OHASSE-RAGE

-

Ie ellen couchant, avec uric meute de chiens
courants, met den staanden hond, met een koppel
jagthonden jagen. Ch- a (avec) l'oiseau, op de
reiqerjapt of valkenjat zijn. Ch- aux filets, ja,qtnetten zetten. Ch- au lièvie, nu cerf, aux perdrix,
aux liëcasseaux. op de hazen-, herten-, snippen-,
patr(jzenjagt zijn. Ce chien chasse lien, die hond
jaagt goed. Ce chien chasse de baut vent, die hond
jaagt tegen den wind. Ch- de gueule, aanslaan;
den spoorhond laten=en;
Ch- sur les terres
d'auti'ui, op iemands - ( fig.) inbreuk
op iemands reqten maken, hem te kort doen. - (fig.
(am.) Cet homme chasse Plan au plat, die man
is een baas in 't eten; ook: hij eet qaamne het wild,
dat anderen gevangen hebben. Leurs aliens ne chassent pas ensemble, zij kunnen zamen slecht overweg. - (Proc.) Bon chien chasse de race, Les
dons chiens chassent de race, 't is een yoed kind,
dat naar zijn' vader aardt, de appel valt niet ver
van den stam; dat heeft hij van niemand vreemds.
Cette 1111e chasse de race, dat meisje is even koMt
of behaagziek als ltae'e moeder. Ch- aux blancs
moineaux, naar de maan grijpen, tegen zijne schim
vechten, geheel vergeef.scle moeite doen. Qui uien
chasse, hen trouve, wie zoekt, die vindt. - [Mar.]
Ch- nu vent, te loefwaart opjagen. Ch- sous le
vent, te l(jwaart opjagen. Ce bâtiment cliasse
sur ses ancres, dat vaartuig rijdt op zijne ankers,
gaat voor zijne ankers door, drijft door, raakt
gaande, spilt van het anker. Cette ancre chasse,
dat anker slipt door. Ce bâtiment chasse sur
un autre, chasse a la côte, dat schip valt door 't
slippen zijner ankers op een ander, op de kust. Les nuages cliassent du noi'cl, de wolken drijven
uit liet noorden aan. Le soleil cliasse Ie vent, de
zon neemt den wind mede. Le soleil chasse avec Ie
vent, de wind volgt de zon. - Cette voiture chasse
Men, dat rijtuig loopt ligt en gemakkelijk. - [Impr.]
Uitloopen, de regels ruim spatidren, veel plaats met
weinig letter vullen: Le caractère romain chasse
mains que litalique, de romeinsche letter loopt niet
zoo veel uit als, beslaat minder plaats dan de cursijf-letter. - [ Danse] Cd a s sd r e n , den zijpas
uitvoeren, waarmede men eene colonne op en neder
danst. - [Tech.] Gouden zilver onder den hamer
uitdrijven, pletten. - Schuren, een snellen af- of
doorloop aan 't water geven, terafvoerinq van onreinheden. - SE CHASSEII, C. pr. Elkander uitdrj
ven, verjagen: Les enfants de Cassandre se chas
sèrent les uns les autres de ce royaurue, de kinren van Cassandra dreven elkander beurtelings uit
dat rijk. - Uitgedreven worden; gejaagd worden:
Voilâ comme se chasse Ie mauvais air, zOo wordt
de bedorven lucht uitgedreven. Le lapin se chasse
au furet, 't konijn wordt met het fret gejaagd.
Cliasse -rage, m. [Bot.], z. v. a. PASSEIIAGE.
Chasseresse, 1. ( podt.) Jaqeres t. - Ook als
adj. gebdzigd: Les nymphes eh-s, dejaqende nimfen,
jagtnimfen. Diane la eh-, de jaytyodin Diana.
Chasseret, m., z. v. a. CASERETTE.
Chasse-rivet, m. [Tee h.] Klinkijker n. der
koperslagers. (Plur. Des chasse-rivet.)
Chasse-roues, m. Schutpaal m., schutijzer n.,
schuin geplaatste paal of ijzer, om de wielen der
rijtuigen van muren, deurposten enz. af te houden.
Chasseur, m.; -euse, f. Jager m., jageres,
jagerin, jaagsf r t. - (Loc. prov.) Avoir tin ap
pétit de eh-, Etre affamd comme un eh-, een' bonger als een wolf hebben. Repas de eh-, snel of ter
loops gehouden maaltijd. Messe de ch-, in der haast
gelézen mis. - [Mil.] Jager, zeker ligt gewapend
soldaat; Ch- le pied, jager te voet; Ch- le cheval,
jager te paard, rijdende jager; Servir dan sles eh-s,
bij de jagers staan. - [ Mar.] Jager m., ligt vaartuig, dat een ander nazet (ook als Mi. gebzigd.' Le
vaisseau eh-) . - /115 lager gekleed bediende; die
achter op 't rijtuig staat.
Chasseuses, f. Pl [1I. n.] Naam der spinnen t. pl., die geene webben maken, maar hare
prooi beloopen of beloeren.
Chassie, t. Leepoogigheid, dragt, dragtigheid f.
van de 00gm, oogetter en.
Chassleux, -ieisa, adj. Leepoogia, met
loopende, dragtige, etterende oogen. - Ook als
subst.: Un eb-, tine eh-ieuse, een leepooq m. en 1.
Châssis, m. Raam n., vierkante lijst f., ìnvat,cel n. Ch- de verre, glasraam; Ch- a verre
dormant, raam met matglas. Ch- de papier, de
-

-

-
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toile, met papier, met linnen bespannen raam; Chd'osier, teenen raam, hordetje n. Ch- double of
Contre-ch-, dubbelraam, voorraam, winterraam.
Ch- de paravent, raam van een wind- of togtscherm. Ch- fiche of a coulisse, dubbel toeslaand
raam. Ch- a panneaux, deurraane met paneelen.[[lort.] Glasraam op broeibakken. [Brod.] Borduurraam. - [Arch.] Ch- dune maison, huis in
zijn houtwerk. - Ch- dune table, onderstel n.
van eene tafel. - [Paint.] Tralieraam, om de omtrekken van figuren verkleind of vergreot over te
brengen. - [Plomb.] Rand m. van de giettafel,[Impr.] IJzeren vormraam, waarin de tot bladzijden
vereenigde letters tot een vel druks za'mengevoegd
en opgesloten worden (ramétte geheeten, als het
geene spijl in 't midden heeft). - [ Mus.] Ch- du
clavier, blavierraain, dat gedeelte aan 't welk de
toetsen zijn aangebragt. - Uitgesneden papier n.,
papieren mal m., om cijferschrift te maken. —[Bot.]
Raainvormige zaaddoos f.
cuiassoir, m. [Tech.] Drijfhout n. (dec kuipers).
Chassoire, f. Valkeniersroedje n.
Chaste, adj. Kuisch, eerbaar; zuiver, rein:
Homme, femme, dpouse eh-, kuische man, vrouw,
gade. Amour, coeur eh-, reine liefde, rein hart.
Style eh-, zuivere, eerbare stijl.
Chasteinent, ada. Kuisch, keeischeljk, op
kuische, eerbare wijze.
Chasteté, f. Kuischheid, eerbaarheid, reinheid,
zuiverheid, onbevlektbeid f. Faire voeu de eh-, gelofte van kuisch/teid, van volkomen onthouding van
't mingenot afleggen.
Chasisbie, t. [Cath.] Kasuifelf., misgewaad n.
Chasublier, im Kasuifelenaker, -verkooper m.;
vervaardiger of verkooper m. van allerlei kerksieraden.
Chat, m. (fém. chatte) Katerm. (in 't fransch
gebruikt ter a&qemeene aanduiding van het bekende
muizenvangenci huisdier, gelijk in 't nederduittch
tot dat einde bet vrouwel. kat wordt gebézigd);
kat, poes t. Ch- domestique, tamme kat, huis/uit f.
Ch- sauvage, wilde kat, boschkat. Etre traître,
voleur comme un eh-, valse/s, diefachtig als eene
kat zijn. Roder, guetter com m e un eh-, rondloeren, bespieden als eene kat. -- (fig et fam.) Mon
eh-, mijn poesje, liefje, schatje. - (Prov.) Ii Ie
guette comm e le eh- fait la souris, hij loert op
hem als de kat op de muis: hij slaat hem naauwkeirig gade. A bon eh-, bon rat, Z. BON, adj. Ces gans s'accorclent (vivent) comme chiens at eh-s,
z. onder ACCORDER. - S'aimer comme chiens et
eh-s, malkaar niet luchten of zien mogen. La nuit
tous les ch-s sont gris, '5 nachts zijn alle katten
graauw: de duisternis bedekt alle gebreken, doet alle
voorwerpen eveneens voorkomen. Payer en ch-s et
en rats, met kleine sommen, met slechte munt, snel
allerlei vodderijen betalen. Emporter Ie eh-, henengaan zonder iemand te groeten, ook: zonder te
betalen. II ny a pas là da quoi fouetter un eh-,
dat is de moeite niet waard om er van te spreken,
die fout is niet noemenswaard. Musique de cli-,
kattenmuzijk, oorverscheurende muzijk. Se servir
da Ia patte clu eb- pour tirer les marrons cIa fan,
de kat de kastanjes uit bet vuur laten halen: eene
ander met het gevaarlijke of onaangename van eene
zaak bellsten. Ch- échaudé craint leau froide, of
eh- (chien) ëchaudd na reviant pas en cuisine,
waar een ezel zich eens stoot, wacht hij zich voor
den tweeden keer. Acheter cli- en poche, kat in
den zak koopen: iets koopen, zonder het gezien te
hebben. Evailler le cli- qui dort, oude koegen uit
de sloot halen: een' ouden twist weder ophalen.
Appeler no eh- un cli-, de dingen platweg bij hunnen naam noemen. Il ny a pas un eh-, er ds
geen levende ziel. Avoir un eh- clans sa gorge, eene
graat in de keel hebben, heesch of schor zijn. Absent
Ie eh-, les souris dansant, als de kat van honk is,
dansen de muizen op tafel: als de meester en de
meesteres van huis is, maken de bedienden goede
sier. Cast le nul dune souris dans I'oraille dun
eh-, dat is iets onmogelijks; ook: dat ss een gevaarlijke toestand. Avoir loud avec las eh-s, met
de kat gespeeld hebben, bekrabd in 't aangeziatz(jn.
11 passe lb -dessus comme cli- cur braise, hij loopt
daar vlug en voorziqtig heen: hij gewaagt snaar ter
loops van die leeljke, onaangename zaak. On ne
saurait retenir Ia cli- quand ii a goiité le crême,
-
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men kan de kat niet van 't spek houden, als zij
er eens den smaak can weg heeft: eene eenmaal
aangenomen gewoonte laat zich moèijelijk weder
a fleygen. Il est comme le eh- etui tombe touJours sur ses pieds, hij slacht de kat, die altijd
op hare ponten te rept komt: hi) weet zich vit
e nételigste . omstandigheden heelspui ds te redden.
Bailler Ie eh- par les pattes, eene zaak bij 't
slechtste einde aanvatten, zich eene zaak van de
ergste zijde voorstellen. — [ti. n.] Volksnaam
van eenige andere dieren: Ch- bizaann of ehmusqué, eh- civette, muskusdier n., civétkat f.,
Ch- genette, eh- de Constantinople of dEsagne, genétkat, spaansche kat. Ch- épineux,
ruin stekelzwijn, coëndoe of cuanda. Ch- volant,
vliegende kat, vliegende maki, eene soort van vleermuis; ook: vliegende eekhoorn m. Ch- á crinière,
tijgerwolf m. Ch- marin of de mer, Ch- poisson,
hondshaai, getijgerde haai m., zeezwijn n., ka.tvisch, m. — [Mort.] Cooper les branches dun
arl)re en dos de ch-, de takken van een' boom
elleboogvormig besnoeien of buigen. — [Bot.] Soort
can meekrap f. op de kust van ]tIalabar; z. ook
CHATON. — [ Mar.] Katschip n., kat f., oud han- 1
delsvaartuig der noordsrhe zeeën, met één dek. Trou
du ch-, soldatengat, in de mars. — [lil.] Kat,
naam van verschillende belégeringswerktuigen uit
de middeleeuwen; kanonschraper m. Ch- hampé, Cha griffies, visiteer-, viseerijzer n. (om de inwendige
gebreken der ziel van een kanon, van een' geweerloop te onderzoeken), gallenzoeker ni. — [ Pêche]
Schraper, penterhaak m., dreg, om 't ontsnapte net
van den bodem der zee op te halen. — [ Tech.] Loodgewipt n., stukje koper of ijzer, door welks paatje
het touw van 't schietlood" gaat; — leidekkers bokje n.
of schraap f.; — soort van laken n., met verschil
ketting; — metaal n., dat toevallig-lend.gkur
uit den smeltkroes loopt; — vreemde, harde stof f.,
die den leisteen bros en tot dekwerk onbruikbaar
maakt. — [ Minér.] Or, Argent de chat, katten goud, kattenzilver n. Pierre de chat, kattensteen m.
(ter zuivering van 't ijzer). — CHATS, M. P1., z.
CHATONS.
Cth: taigne, f.

[Bot.] Kastanje f., Ch- d'eau,
waterkastanje, waternoot f. — [Vétér.] Hoornachtig uitwas n. aan den voet eens paards. — [FL. n.]
Ch- noire, volksnaam van den zwarten stekelkever

(hispe noire) .
-t- Chataigné, e, adj. Kastanjebruin (chdtain).
Ctaa.taigneraie, f. Kastanjeboomgaard m.,

lastanjeboschje n.

Chataignier, m. Kastanjeboom m.; kastanje-

boomhout n.

Châtain, adj. m. Kastanjebruin, kastanje
Des cheveux ch-s, kastanjebruin haar. ---kleurig:

Wordt de kleur door een ander adj. nader bepaald,
dan beschouwt men chátaln doorgaans als subst.:

Des cheveux chatain-clair (dun chatain-clair), licit

-f- Crate➢., m. Kasteel n.
Chatelain, m., -e, f. Burgvoogd, slot bewaar-

der, bevelvoerder in een kasteel, kastellaan, kastelein in., burgvoogdes, slotbewaarster, slotvoogdes f.; — voormalig ambachtsheer m. — Ook als
adj. gebézigd : Seigneur ch-, ambachtsheer. Ju ge ch-, regter m., door een' ambachtsheer aangesteld. — Chhatelaiuue, f. of als adj.: Cháine ch-,
Ketting, band m. of lint n., door de dames om 't
lijf gedragen en waaraan sleutels, reukfleschjes en
dgl. hangen.
('hatele, e, adj. [Bias]. Met kasteelen bezet.
Chatelet, m. (weleer als verklw. van chateau
gebruikt : kasteeltje n.) Naam van twee voormalige
kastcelen te Parijs : Le Grand ch-, een geregtshof, en Le Petit ch-, eene gevangenis. — Gezamentlijke regters van ' t Chátelet: Le eh- s'est assemblé. — [Tech.] Achterstel n. van den lintwee fstoel.
-

Ciiatellenage, m. [Péod.] Slotvoogdijschap n.

Cliatetlenie, f. Kastelenij f., zeker regtsgebied, dat weleer in Frankrijk bestond en tot een
kasteel behoorde; — de waardigheid van regter
daarover ; — de landen of plaatsen, die daaronder
behoorden.
Chateinite, Chatepeleuse, Chater, z.
CHATT—.
Chat- u aré, e, adj. [Pauc.] Diseau ch-,

valk met katuilvéderen.

Chat-huant, m. [H. n.] Katuil, nachtuil, ge-

meene of grijze uil, wouduil m.
Ciaati, rn. Braziliaansche dierensoort f. van 't
kattengeslacht.
("hâtiabie, adj. Kastijdenswaard, strafwaar
dig, strafbaar, die of dat verdient gekastijd te
worden.
Ch`tie, e, adj. (en part. passe van cha'tier,
kastijden) : Enfant ch-, gekastijd, gestraft kind; —
Style ch-, gekuischte, gezuiverde stijl.
(Chestier, V. a. Kastijden, tuchtigen, straffen:
C'est au père a eh- ses enfants, het komt den vader toe zijne kinderen te kastijden, te straffen.
Ch- son corps, zijn ligchaam kastijden (door vasten, nachtwaken, geeselslagen enz.) — (Prov.) Qui
ainie Bien, chátie Bien, wie zijn kind lief heeft,
spaart de roede niet. — [Man.] Ch- on cheval,
een paard door sporen of met de karwats tot gehoorzaamheid dwingen. — (fig.) Ch- son style, zij nen stijl beschaven, kuischen. -- SE CHâTIER, V. pr.
Zich zelven kastijden; — gekastijd worden.
Ch tire, f. Kattegat, kattepoortje n., gat in
eene deur of elders, waardoor de katten loopen; —
katteval f., kattestrik Vn.
Chatieur, m. Kastijder, tuchtmeester m.
-

C'iiâtintennt, m. Kastijding ; tuchtiging, straf,

ligchaamsstra f f.

C'ihatoien lent, m. Weerschijn m., kleurspe

-lingf.

Chaton, m. (verklw. van CHAT) Katjd n.,
kastanjebruin haar. (-Iet vrouwel. van dit woord
jonge kat, f. — CHATON, m. Kas, f. ringkas f., omis niet in gebruik.)
vatting van den steen van Benen ring; — de geChataire, f. [Bot.], z. CATAIIIE.
Chat-brûlé, m. [.Hort.] Zékere perensoort f., zette, gekaste steen m. — CHATOVS, m. Pl. [Pot.]
die in October en November geplukt wordt (Plur. Katjes n. pl., naam der Of mannelijke Of vrouwel ke bloemen van zekere boomgin, die aarvormi,g om
Des chats-brulés.)
Chat- eervier, m. [11. n.] Losch of lynx m. Bene gemeene as staan ; — in 't enkelvoud ook
notenbolster m.; — zaadhuis n. van sommige gevan Canada. (Plur. Des chats-cerviers.)
Chateau, m. Kasteel, slot n., burg m., burgt, wassen.
Chha,tonne, e, adj. (en part. passé van chatonvesting f., fort n.; citadel f.; — groot, aanzienlijk
lusthuis n. — Ch- de caries, z. CAIáTE. — Ch- ner) : Diamant ch-, gekaste diamant m. — [Méd.]
braniant, z. BRMNLANT. — [Mar.] Ch- de poupe of Als in. eene kas of holte besloten. Calculs ch-s, steed'arrière, achterverdek n. Ch- de prone of d'a- ren, die aan de binnenzijde der waterblaas vastvant, voorverdek, voorkasteel, bak. Traversen du ch- zitten. Placenta ch-, moederkoek m., die in een'
d'avant, beting voor den fokkemast. Canons du eh- bijzonderen zak van de baarmoeder wordt terug
-gehoudn.
d'avant, boegstukken. — Ch- d'eau, waterslot n., geChatonnement, m. [Tech.] Het zetten van
bouw, dat niet dan watervergaarbakken bevat; —
Ook: de vergaarbak m. aan"de spoorwegen ter vulling een edelgesteente in eene kas. — [Méd.] liet ach
beklemming van den moederkoek; —-terblijvn,d
van de stoomketels. — (Prov.) Faire des ch-x en
Espagne, kasteelen in de lucht bouwen : he'rsen- het vastzitten der blaassteenen in de natuurlijke of
toevallige
holten.
schimrnige plannen maken. Ville prise, cb - rendu,
Chatonuuer, V. a. [Tech.] In eene kaszetten,
als de stad is ingenomen, moet het kasteel volgen.
Château-I.atitte , Château-la-Rose, kassen (een' edelsteen)
.

Château—ta—Tour, Chateau-Margaux,rn.

Namen van fijne soorten van bordeaux-wijn, naar
gelijknamige plaatsen of kasteelen zoo geheetcn. —
Chateaii-Preunaux in. Eerre soort van bourgogne-wijn m.

C hatee of ii iiattee, f. Kattedragt f., nestvo t n. jonge katten.

Chatouiiie, f. [Péche] Soort van kleine lam-

prik in., die tot aas dient.
Cbatouillernent, ra. liet kittelen, gekittel n.,
kitteling, krieweling f. II ne peut souftrir le ch-,
ii est sensible an mondre ch-, h2,á kan geen kitte -

prei f . of

len velen, hij is hoogst kittelachtig. — Le eh- des
sens, het zinnengestreel.

CHATOTJILLER

-

Cliatoniller, v. a. Kittelen, k,ittelstreelen:
C h- qn. á la plante des pieds, iemand aan de voet
kittelen. -- Streelen, aangenaam prikkelen,-zolen
op de zinnen een' aangenamen indruk maken: Le vin
chatouille lealais, le gosier, de wijn streelt het
gehémelte, de kee
l ; La musique chatouille 1'oreille,
de muzijk streelt het oor. — ( fig.) Vleijen, streelen,
behagen: La flatterie chatouille l'oreille des grands,
de vleijerij streelt de ooren der grootera. Ch- l'orgueil de qn., iemands hoogmoed vleijen. — [Man.]
Ch- un cheval de l'éperon, een paard even de spoor
laten voelen. — [ Mon.] Ch- le rernède, het remedie (veroorloofde mindergehalte) zoo nabij m ogelijk komen. — SE CHATOIJILLEII, V. pr. Elkander kittelen; — gekitteld_. worden.
Cha,touuilleux, ease, adj. Kittelachtig, kittelig, gevoelig voor 't kittelen. — ( fig.) Kittelooriq,
ligt geraakt, korzel, korzelig, kregel : Cet homme
est biera ch-, die man is zeer prikkelbaar, wordt
ligt beleedigd of boos, is fijn gevoelig op _t puntvan

eer. Cette affaire est Bien ch-euse, dat iseenezeer
nétel ige, bedenkelijke zaak.
Chhatoyant, e, adj. Weerschineed, met weérschijn : Étoti'e, Pierre eh -e. — CHATOYANTE f.
[Miner.] Kattenoog n., soort van kwartsagaat.
Chatoyement, m., z. CHATOIEMENT.
Chatoyer, v. n. Van kleur veranderen naar
de verschillende rigltingen, waaruit men 't voorwerp
beziet, een' welrschin of eerie kleurspel?ng hebben; —
[Lapid.] Stralen, glinsteren (als een kattenoog.)
Chat-paid, m. [fl. n.] Pantherkat f.
Chat-poison, m., z. CHAT NAKIN, onder
,

CHAT.

Chàtre, e, adj. (en part. passé van chat.rer)
Ontmand, gelubd, gesneden, geruind, gekapoend.
(fig.) Voix ch -e, heldere, vrouwelijke stem, castraten-stem. — Ook als subsi.: Les ch-s n'ont point
de barbe, de ontmanden hebben geen' baard. Mine
de ch--, een verwijfd, bleek, onaangenaam gezigt.
Chàtrer, v. a. Ongeschikt tot de voorttéling
maken, ontmannen, lubben. Ch- un chat, een' kater snijden: Ch- on chevgl, een paard ruinen ;
Ch- un cog, ,een' haan kapoenen. — ( fig.) Chan livre, un ecrit, het hinderlijke, zédenk wetsende
enz. uit een boek, een geschrift wegnemen. -- Chdes fagots, Benige houten uit een' takkebos nemen.
C11- des ruches, met een daartoe gemaakt mes de
was en honig uit een' bijenkorf wegnemen. —
[Agric., Hort.] Ch. une vigne, de naar beneden
schietende loten van den wijngaard afsnijden. Chdes Liges de tabcc, de koppen der tabaksplanten
afsnijden. Ch- des fraisiers, de overtollige loten
van aardbézieplanten afsnijden. Ch- des melons,
des concombres, meloenen, komkommerplanten besnoei en. — [ Tech.] Ch- une roue, de velgen wat
afnemen om de banden meer aan te klemmen.. —
SE CH[ITRER, V. pr. Zich zelven ontmannen; -(fig.) verminkt, besnoeid worden (van geschriften).
Ctiatreur, m., -euuse, f. Dierenlubber m.,
-lubster f. Ch- de cochons, varkenssn(der m.
Chat- roeinier, m. [H. n.] Kliphaai in.
C.thatruire, f. [V étér] Ontmanning, lubbing f.
,

La eh- avec le feu, aver un caustique, de ontmanning door branden, door een bijtmiddel.
Chatte, f. Kat f., wijfje van den kater. —
(#ig. at fam.); Cast une ch-, Ella est friande,
Comme une ch zij is eene snoepster, zij is zoo
snoepziek als eene kat. -- [Mar.] Kat f. zonder
ooren, katschip n.; — soort van dreg f. — [liortic.]
Soort van egyptischen komkommer m.
Chattee, f., z. CHATEE.
Chattenient, adv. (fam.) Als de kleine katten; — (fig.) geveinsd, valsch, katachtig.
Chatteinite, f. (fain.) Valsche vleijer, geveinsde
bedrieger m., bedriegster f. .
Cliatte-petetise, f. [H. n.] Pissebed f.; korenworm in.
Chatter, V. n. Jongen werpen (van katten).
Chatterte e f. (fam.) Lekkernijen f. pl., snoep goed n.; — (lig.) valsere liefkozing f.
Chat-Ligre, Chat- volant, z. ond. CHAT.
Chaty, m. [Cony.] Stof f. van angora -haar.
Chaiiehe-branehe, f. [Tech.] Hefboom m.
om zware lasten op te ligten.
Chanehe- poule, f. [1L. n.] Volksnaam van
den wouw (milan).
Chauehe -v ietlle, f., z. V. a. CAUCHE TAR.
t Chap elère, f. Kalkoven m.
-,
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Chanel, e, adj. Warm, heet, warmte gevend,
warmte hebbend, warmte bewarend, verhittend:
Temps ch-, warm weder; Far ah-, heet ijzer. Le_
soleil est cb-, aujourd'hui, de zon is van daag
heet. Une chambre eli-e, eene warme kamer. Ce
manteau est ch-, clie mantel is warm. Les épiceries soffit ch-es, de specerijen zijn verhittend. —
Fièvre ch-e, lieete koorts. Cette chienne est ch -e,

(lat teefje is loopsch; Vache eh -e, togtige koe; Cavale ch-e, hengstige emerrie. — (fig.) Driftig, ijverig, vurig, levendig, Tartstogtelijk, oploopend : Un
ami ch-, een warm, voljverig vriend. Comme
vous ètes eh- sur cotte allaire ! wat zijt gij heet,
driftig omtrent die zaak ! [Litt.] Style ch-, warme, bezielde, levendige stijl. [Paint.] Colons ch-,
schitterend en krachtig koloriet. — [Mil.] Action,
Allaire eh-e, Attaque eh-e, hevig, vinnig, bloedig
gevecht, heftige, onstuimige aanval. — La dispute,
La querelle fut eh-e, de twist liep hoog. — (Loc.
fam. et fig.) Avoir la tête eh -e, le sang ch-, oploopend, kortgebakerd z ij n. Avoir les pieds ch -s, er
warnipjes in zitten, zijne schaapjes op het drooge
hebben, een goed bestaan hebben. Une alarme ch -e,
Bene groote en plotselinge ontsteltenis. Pleurer à
ch-es larmes, heete tranen storten, bitter schrei jen. 11 nous 1'a donnée Bien ch -e, hij heeft ons
een' groeten schrik op 't lijf gejaagd. Il m'apporta la nouvelle tome ch-, hij bragt mij 't nieuws
zoo kersverse/t. LI na an rïen de plus eh- que
de venir me dire etc. , zijn eerste werf; was mij te
komen zeggen enz. Cet ouvrage ast encoretout chde la forge, dat wer1c komt pas uit de pen des
schrijvers. Etre eh- de vin, te veel gedronken heb
I1 nest ni eh- ni froid, h ij is noch warm,-ben.
noch koud, hij is ongenadig, leeuw. II na trouve
tien de trop froid ni de trop ch-, 't is hem alles
welkom, alles is zijne gading; hij is overal mede
tevreden. I1 ne trance tien de trop ch-, niets is te
zwaar, niets valt te 7m oeijel jk voor zijn' ijver. Le
rendre tout ch-, Le rendre ch- comme braise, zich

terstond over een ondergaan onregt, eene ontvangen
beleediging wreken; onmiddellijk een gepast antwoord op een' scherpen zet geven, iets terstond betaald zetten. Il a is i gain eh -e, hi blijft altijd aan
de kaart, aan 't f€szai-tgeven. — (Prov.) 11 faut

battre le far pendant qu'il pst ch-, z. BATTRE.
Tomber de fièvre en c ti- mal, van kwaad tot erger vervallen. Froides mains, ch-es amours, z.
AMOUR. — Main ch -e, handje-klap, handje -boven
(een bekend kinderspel). — CHAUD wordt ook bij
voor chaudeinent gebruikt : Boire, man--wordelik
ger eh-, warm, heet drinken, eten. Servir eh-,
heet opdisschen. - TOST CHAUD, ook: CHAUD, CFIAUD !
(loc. adv. et pop.) Op staanden voet, oogenblikkel ijk, heet van den rooster.
Chauud, m. Was inte , hette, hitte f. I1 fait
grand ch-, 't is zeer warm weder. Avoir ch-,
warm zijn. — (fog. ei (am.) 11 faisait eh- a cette
affaire, a cette action, á cette attaque, 't ging er
warm toe bij dat gevecht, bi dien aanval. Cela ne
lui fait ni froid ni cli-, dat is hem onverschillig,
-

dat kan hein niet deren, dat raakt zijne koude
kleiren niet. Cela ne- fait ni eh- ni froid, dat geeft
of neemt niet, dat baat of schaadt niet. (Pros.)
Soultler le eh- et le hold, vuur in de eene en water in de andere hand dragen, uit twee monden
spreken, de huik naar den wind hangen.
CIhaiide, f. [Tech.] Gloeijing, gloeijende smeding f.: Il faut deux nu trois ch-s pour forger vette
piece de far, om dat stiel ij zer te smeden, moet het
twee of driemaal gle e ijend gemaakt en bewerkt
worden. Ch- grosse of suante, witte gloeihitte,
zweethitte f. (van liet ijzer). Donner une ch- à la
besogne, een stuk ?netsol tot gloeiing brengen, om
het op 't aanbeeld te bewerken. — Gloed, ovengloed m., stoking f. hittegraad
hittegraad m„ dien men bij
glasblazers aan de glasstof
ook : de hoeveelheid stof, die te gelijk tot gloeijing gebragt wordt :

Cette eh- dolt produire un muller de verras, die

ovenstoking moet een, duizendtal glazen opléveren.
— (pop.) Donner use ch-, het vuur frisch opstoken (om zich eens goed te warmen). - i, LA CHAUDE.
toe. adv. In verhitten staat, gloeijend : Ce métal ne
peut se forger qu' á Ia cb.-, dat metaal kan alleen
gloeijend gesmeed worden. — (fig. at (am.) Op
staanden voet, oogenblikkelijk, onverwjjld; in de
eerste drift of opwelt i,sg : Je viens de, recevoir
votre lettre et j'y réponds á la ch-, ik heb zoo even
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uw' brief ontvangen en beantwoord hem op staan-

den voet. Cola s'est fa it a Ja eh-, dat is heet van
den rooster gegaan. Les chases qui se font á Ja
eh- sont excusables, wat men in de eerste drift
doet, is te verontschuldigen.
Chaiitté, e, adj. (en part. passé van chauder):
Champ eh-, met kalk bestrooide of bemeste akker.
Chaudeati, m. Kandeel f., die men weleer den
getrouwden schonk, daags na de bruiloft;
kraamvrouwensoep f.; iedere warme drank. m.
(Dit woord veroudert.)
t Chaude-branehe, f. [Tech.] Soort van
hefboom m.
t Chaude-ehasse of Chaude-suite, f.
[Arc. Iégisl.] Het najagen van eenen ontviugten
gevangene.
t Chaude-eole, F. [Arc. lëgisl.] Drift f.,
a LA CI-IATJDE- COLE be. adv. In drift,
toorn rn
in de eerste vervoering.
Chaudelait, m. [Cuis.] Anij skoekje n.
Chaudement, adv. Warm, warmpjes : Se vêtir, se tenir eh-, zich warm kleeden, houden.
(fig.) Driftig, vurig; schielijk, zonder beraad: Prendre, Suivre one affaire eh-, eene zaak met ijver,
met drift opvatten, voortzetten.
Cbautlepîsse, f. [Med.] (pop.) Koudepis f.,
druiper, zaadloop m. (blennorrhagie).
Chaiider of ( hai l er, v. a. [Agric.] : Met
kalk bemesten of bestroojjen, bekalken (een' akker).
SE CHAUDEII, v. pr. Met kalk bemest worden.
Chauderet, m. [Tech.] Goudsiagersvorm m.,
vorm, waarin het metaal dun geslagen wordt.
Chaudeiie, f. herberg f., nachtverblijf n.,
!caravanserai f. in Indik.
Chaude- suite, t., Z. CHAUDE-CHASSE.
(hau1ier, V. n. [Véner.] Loopsck, ridsig
worden.
Chaudière, f. Groote, doorgaans koperen ketel, kookketel m., kookpan f. Ch- de brasseur, de
teinturier, brouwers-, verwersketel. Ch- a vapeur,
stoomketel; Ch a Passe, moyenne, haute pression,
stoomketel van lage, gemiddelde, kooge drukking;
La eh- de cette machine a vapeur a crevé, de ke[Mi].]
tel dezer stoommachine is gesprongen.
Faire Ch-, zomer koken, kameraadschap maken.;
[Mar.]
goede sier maken, zich te goed doen.
Kombuisketel. Ch- d'ituve, stoofketel: Ch- a brai
of a goudron, teerketel. pekketel. Faire Ja eh-,
Ketel eten koken, voor den spijsketel zorgen.
Chvol m. : Une eh- d'huile, een ketelvol olie.
komet
eene
bouillante, kokende ketel, ketel
kende vloeistof daarin.
Chaudvée, 1. [Tech.] Hoeveelheid zijde in
eenen ketel, om zwart te verwen, ketelvol m.
Chaudrejie, 1., z. v. a. CHAUDEIIIE.
Chaudret, iii. [Tech.] Boek n. van 8E0 bladen goudslagersvlies. Kleinste vorm m. der goudslagers.
Chaudrette, f., z. v. a. CAUDRETTE.
Chandron, m. Ketel, hengselketel m., doorgoons van koper of blik. Ch- dune cassolette,
komfoor II. van een reukvat. (jam.) Cette cloche
nest qu'un eh-, die klok geeft een slecht geluid.—
[Mar.] Pompketel, boden deal f. vase de pomp,
boden plaat t. met gaatjes, aan den voet der pomp
Ch- d'hagespijkerd, om vuilnis af te weren;
bitacle, schoorsteen m. op liet nacht/mis, om doorgang aan den walm der lamp te geven. [Tech.]
Kniestuk n. van eene laars; weekkuip t. der darmbereiders.
Chauth'onnée, f. Ketelvol m., inhoud van
een' ketel.
Chaudroisnerie, f. Kunst des koperslagers;
koperslagerij f.; koperslagerswerk n., koperslagers
waren f. p1.
Chaidronnier, m. Koperelager, kopersmid;
winkelier iii. in koperwaren. Ch- ambulant, ketellapper, ketelboeter m. Ch- planeur, koperpletter.
Ch- faiseur d'instruments, koperen-instrumentmaleer. Ch- au sifflet, rondreizer, handelaar in oud
koper. Ch- grossier, grof-kopersmid.— (Proc.) Faire
comme les ch - s qui mettent Ja pièce auprès du
Ook als mij. gebttrou, iets slecht oplappen.
zigd : Maître eh-, Ouvrier eh-, koperslagers-baas,
Chaudronnièie, f. kopersla-knee/it m.
pers-vrouw f.
Chauf, Chouf of Chocifette, 1. [Corn.]
Perzische zijde t.
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Chaufl'age, rn. Brandstof f. brand m.;
stoking, verhitting f.; verwarmingswijze t.;
hoeveelheid brandstof f. ter verwarming gebruikt;
stooktijd rn., tijd der stoking van een' oven. [Mar.]
Liet branden van de huid van een schip als het
gekield wordt. Bols de eh-, brandhout n.; ook:
rijshout ter afbranding van de kiel eens vaartuigs.
[FeOd.] Droit de eh-, reyt n. om brand/soul
in een bosch te hakken.
('hatiffe, t. [Tech.] Stookgat n., ovenhaard m,;
tijd rn., tot de verwarming van een vertrek noodig; een der beide roosters rn. p1. van den smelt ~
ovenhaard ; gezamenlijke verriptingen t. pl. der
over/soling of destillatie.
Chautfé, e, adj. (en part. passi van chauffer)
Verwarmd, gestookt: Poêle eh-, Eau eh-e.
Chauffé, rn. [Tech.] Stook/word rn. van den
smeltoven.
Chauffe-assiettes, rn. [Cuis.] Borclverwarmer ni. waterbord n. (Plur. Des chauffe -assiettes).
('hauffe-cheniises of Chantfe-liiige, rn.
Vuurmand t. (Play. Des chaulle- chemises, Des
chau ffe-linge
('hanife- eire, rn. Bediende rn. eener kanselarij, die het was om te zégelen gereed maakte.
(Plur. Des chauffe- e ire.)
C banffe-donble, t. [Tech.] Tweede stoking
van den brandewijn niet nieuwen wijn. (Plur.)
Des chauffes - doubles.)
1 Chauffe doiix, rn. Zachtwarmer rn., kapchel t. (Plur. Des chau ffe-doux.)
Chanife lit, rn. Bed warmer m., beddepan 1.
(Plus. Des chauffe - lit.)
('baLiffe-panse, rn. (fam.) Zeer lage schoorsteen in. (Plur. Des chaulle - panse.)
Chaufl'e-pietts, Chan ffe-pied, rn. Stoof f.,
voetwarmer ni.;
soort van stoof, die met eene
wijngeestlamp verwarmd wordt (augustine). (Plus',
Des chauffe - pieds.)
Chanfl'er, v. a. Warmen, verwarmen, heeten,
heet maken verhitten stoken, bleken, branden,
droogen, gaarmaken, staven : Ch- de l'eau, des
chaps, water, lakens enorm maken; Ch - le four,
Ie poêle, den oven, de kaqcliel stoken.
[Mi l .]
Ch - un paste, een' post hevig beschieten.
(/1g.
et fern.) Ch - qn., iemand warm waken, iemand
het vuur aan de sc/meenen leggen, hein hevig aanvallen door redendring of spotternij. II faut ehun peu cette affaire, gij moet die zaak wat aanzetten wat krachtig aanvatten.
[Mar.] Chun vaisseau, een schip branden de Mei door
vuur schoonmaken. Ch- tin bordage, een boord of
boeiplank stoven ofgaarmnaken, om daaraan de vercisc/ste buiging te geven.
[Tonn.] Ch - une futaille, een vat of fust uitbranden.
[Ann. législ.
Ch- les pieds, de voeten warmen: door vuur pijnien. Ook zonder voorwerp ^ebezigd: Ce bois-ci
it hout geeft meer
chauffe plus que celul-Ib
warmte dan dat. CHAUFFER, V. n. Warm worden, warmte ontvangen; Le four, le ham chauffe,
de oven, het bad wordt warm.
(fig.) In vuur
geraken, warm of driftig worden.
(fig. et fam.)
C'est un bain qui chauffe, daar groeit eene bui:
die wolk zal zich ras in regen oplossen. (Prov.) Ce
nest pas pour vous que Ie four eb-, daar zult gij uw'
mond niet vuil, uw boord niet vet aan maken: dat,is
voor niet weggelegd, dat geschiedt niet uwentwegen.
—SE CHAUFFEII, v.pr. Zich warmen:Veimez vous eh-,
kom u warmen, zet u bij 't vuur.
(fig. et fans.)
Alles lui dire cda et vous eh- au coin de son feu,
zeg hens dat eens in 't gezigt (wrijf hem dat eens
onder den neus) en blijf dan nog goede vrienden
met hem. (Loc. prov.) On saura ofverra de quel bols
je me chauffe, z, soms. Nous ne nous chauffons
pas du mime bois, wij liggen niet onder dine deken;
wij zijn van verschillende gevoelens, denkwijze.
Chaufferette, t. Stoof f. (chauffe - pieds); tafelkomfoor n.
Chaitiferie, t. [Tech.] Pincer- of louteringsoven ni.; smidse f., waarin het ijzer tot staven
stookplaats f. van den bak"
wordt gesmeed;
steenoven.
Chauaff'eiir, 111. Stoker m. (van een' oven, eens
stoommachine enz.) ; blaasbalgtrekker m. (eener
smidse). — Ook als o((j.: Ouvrier eh . CHAUFFEURS,
111. p1. .—[Hist.] Voetschm'oeijers m. pl., naam eener
rooverbende van het einde der 18de en 't begin der
l9de eeuw.
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elk mannen-kleedingstuk, dat van de middel tot de
knieën reikt. Mettre, Attacher, Boutonner, Tirer
burg, gasthuis, klooster enz.). —Bandctoeic m. (bij ses eh-, zijne broek aantrekken, vastmaken, digtknoopen, uittrekken. Mettre eb- bas, de broek af
vrouwen op zIcere tijden inqebruik); ook de naam
der warme doe/een, waarmede men eenen zieke ver- doen. Ch- ii tuyaux d'orgue, broek met zeer wijde
macmt of hem het zweet afdroogt. - [ Tech.] Soort pijpen. Ch- de page of Trousses, korte geplooidk
van ijzeren stoof, overdekt met eenen rooster, broek, die de koninklijke hofjonkers of pagies eerwaarop de speelkaartenmakers hun gelijmd papier tijds droegen. (fig.) Quitter les eh-, den pagiestand verlaten. - Alen vindt het woord nog in de
drooqen.
Chantfiire, 1. [Tech.] Verbrand ijzer, blad- volgende zeqswijzen en spreekwoorden, die zeer gederig ijzer n. (dat bij zijne bereiding aan te groote meenzaam zijn of wei tot de platte volkstaal behoo
Tirer ses cli- zijne biezen pakken; Va -ten,-ren:
hitte blootgesteld is geweest.)
Chaitfour , m. Kalkoven m. (liever four a tire tes eh-, loop heen, pak u weg. II na pas de
eh-, hij is doodarm. II a cli- et manches, hij is
diaux).
Chaifouriiier, m. Kalkbrander; - kalkeer aan 't langste eind, heeft al liet voordeel. Tenir
m. - Ook als add.: Maitre eh-, kalkbran--koper qu. an cul et aux eh-, iemand in 't naauw hebben; ook: iemand over den hekel halen: On le tient
ders-baas iii.•
Chaiifroix, m. [Cuis] Zékere bereidingswijze f. au cul et aux eh-, de dienders hebben hem bij den
kraag gevat; A l'heure qu'il est, les juges le tienvan gevogelte.
Chatilage, m. [A.gric.] Het kat/een, inkalken nent nu cut et aux eh-, de repte-es hebben hem nu
juist onderhanden. Ce jeune homme a Ia clef de
van de zaaitarwe.
Chaulé, e, adj. (en part. passé van chauler). ses eh-, die jongeling is de roede ontwassen. Faire
clans ses eh-, zich van benaauwdheid bevuilen, zeer
Du hid oh-, ingekalkt koren.
Chauler, V. a. [Agric.] Kalken, inkaiken, liet bevreesd zijn. Cette femme porte les eh-, die vrouw
te zaaijen graan in kalkwater weeken, om het ge- heeft de broek aan, is de baas. II y a laissé ses
was voor brand of honigdauw te behoeden; - z. eh-, hij is er 't hachje bij ingeschoten. Ny porter
ook CHAUDER. -- SE CHAULER, v.pr. ingekalkt wor point vos eh-, ga er niet heen. Prendre son cul
pour ses eh-, een' leeljken bok schieten, zich grof
eten: Ce grain ne dolt pas so eb-.
vergissen. C'est un gentilhomme de Beauce etc.,
Chautier, m., z. V. a. CH4UFOURNIER.
Chauliode, m. [H. n. ] Snoek rn. niet zeer kor- Z. BEATICE. - [Alle. mi l .] Ch- de maille, malieten, dikken kop; - snatereend t.; - peesvleugelig broek t., deel eener voormalige wapenrusting. [Mar.], z. V. a. CHAPEAU. Ch- d'aisance, gemakinsect n., waterjuffer f.
Chauliodonte, adj. [H. n. ] Met slagtanden, pijp 1. op het galjoen
e, mij. (en part. passé van chausmet buiten den mond stekende tanden (zoo als de
olifant, liet wilde zwijn enz.)
ser) Geschoeid. - (fig. et fam.) Elle est toute des
Chaitmage , m. [Agric.] Het afsnijden der mieux eh-es, zij is een hubsch, allerliefst meisje.
korenstoppeien; - tijd IITI., waarin men zulks doet. Ii ne s'ath'esse qu'aux mieux eh-es, hij maakt alChaumard , Chamartl of Chomar, in. tijd aan de mooiste en fatsoenlijkste da-mes zijn
[Mar.] Marszeilsschootknec/it, kardeelskneclit, sten- hof. Senfuir on pied eh-, l'autre nu, overijld de
viugt nemen. Avoir son bonnet eh-, sa tte eh-e,
gewindreepskneclit n i.
Chaiiine, in. [Bot.] Helm m. - [Agrie.] Stop- vast en stijf op zijne meening staan; Etre eh pel m., stroo II.; —stoppelakker in., stoppelveld II.; dune opinion, zich iets vast in 'thoofd gezet heb- dekstroo, riet n., walm in.; - (podt.) hut, stroo- ben. (Proc.) Les coi donniers sont les plus mal
eh-s, die de dingen 't best verstaan, doen ze dikhut, geringe woning t.
Chauiiié, e, adj. (en part. passe van el-iauiner): wijls het slechtst. Ne vous moque-z pas des mal
eh-s, vos souliers perceront, spotniet met de geChamp eb-, ontstoppelde akker m.
teekenden. Etre mEi eb- et vêtu, met een' helm geChauwer, V. a. [Agrie.] Korenstoppels afsnij
den, uitplukken, inzamelen: Ch- un champ, een' boren zijn, een geluksvogel zijn. Le diahle la emakker van zijne stoppels ontdoen. - Ook zonder porté tout cli- et vêtu, de duivel heeft hem met
voorwerp gebdzigd: Ii est allé eb-, hij is koren- huid en haar weggehaald. - [Man.] Cheval clistoppels gaan afsnijden. - SE CIIAUMER, V. pr. Van trop haut, paard -met te hoog staande witte plekstoppels ontdaan worden: Nous sommes dans la ken aan de pooten.
Chansséage, m. [Anc. legist.] Weggeld, tolsaison oft se chaument les champs.
Chaitmet, Chaiimon, m. [Agric.] Stoppel geld n. op de groote wegen.
Chaussee, f. Darn, dijk m., kade, waterkeezeis f. - CE-IAUMET, M. [H. n. ] Vogeltje n., dat
ring f.; - hooge weg, damweg m., kunststraat t.,
ziele gaarne op de toppen der halmen zet.
Chaumier, n-i. Stoppelhoop m. —Rietdekker m. straat-weg m.; - middendeel n. der groote straten,
(In deze beide beteekenissen niet in gebruik.) - voor de rijtuigen bestemd. - Ponts et eh-s, Bruggen en wegen: al wat den bouw en 't onderhoud
Stoppelsnijder, stoppelmaaijer m.
Chanmîère, t. Stroohut, hut t., met riet of van bruggen, wegen, kanalen enz. betreft, waterstaat.
Ecole des ponts et eh-s, school of akademie
gedekt
huisje
n.,
stuip,
boerenstulp
t.
stroo
Chaiirnine, t. (verklw. van chaume) (podt.) voor den waterstaat, voor burgelijke ingenieurs. Ilez-de-chaussde, z. dat woord. - [ Tech.] Zakm.
Stroohutje n.
in de meelkist van een' molen; - spit t. van den
Chaurnon, m., z. CHATJMET.
Chaiine, m. [[II. n.] C/iaia f., blaauw struis- minuut-wijzer aan een horlogie.
Chausse-pieds, Chausse-pied, m.Schoen
hoen n., een zuid-amerikaansche watervogel. de schoenen gemak--horeni.,ld mo
[Tech.] Metaalscliaar t. der speldenmakers.
kelijker aan te trekken. (Plur. Des chausse-pieds.)
Chauiis, m., z. v. a. CAUIUS.
Chaussage, m. Onderhoud n. voor schoeisel, - (Loc. prov.) Une charge est an eb- pour le
uitgave voor schoenen en kousen (ook chaussure manage, wie een' post heeft, vindt ligt eene vrouw.
geheeten) . - Voormalig weggeld n. (beter chaus- Nous voila declans sans eb-, dat hebben we zonder
kruiwagen (vreemde hulp) geklaard.
séage).
Chaussei', v. a. Scfioeijen, aantrekken aan de
S Chaiissant, e, adj. Gemakkelijk in 't aanschoeijen (inz. van kousen): Un bas de sole est voelen: Ch- ses bas, ses souliers, zijne kousen,
plus cli- qu'un bas de fl1 , eene zijden kous is ge- zijne schoenen aantrekken. Chaussez eet enfant, trek
makkelijker aan le trekken dan eene garen kous. dat kind zijne (hare) kousen en schoenen of laarsjes
Chausse, t. Schouderlap in ., dien de leden der an -n. - [Agile.] Ch- un arbre, une plante, mest
universiteiten bij openbare ainbtsverrigtingen droe- om den voet van een' boom of eene plant leggen. gen (ook chaperon qeheeten). - [ Pharm.] Filtreer- [Fauc.] Ch- Ia grande serre dun oiseau, den valk
zak m., treclitervorinige/ilter of doorzijger van laken een stukje Ieder om den grooten kiaauw binden. of eene andere stof (soms ook cli- cl' Hippocrate, Hip- [Man.] Ch- les ëtriers, de voeten te diep in de
pocrates-mouw in. geheeten). - [ Pèche ] Zak m. van stijgbeugels steken. - [Mus.] Ch- les voix a son
een net; - aalfuik t —Ch- d'aisance, sekreetbuis f.- point, de hoogte en diepte der toonen naar den
Chausse werd weleer ook voor bas, kous gebruikt: omvang der stemmen, die ze moeten zingen, régelen.
Une paire de eh-s, een paar kousen. (Proc.) Avoir - [Cheval.] Ch- les éperons a un gentilhomme,
des ch -s de deux paroisses, kousen van verschillende iemand, die tot ridder geslagen werd, de sporen
paren aanhebben. - CHAUSSES, t. p1. (weleer ge- aandoen. - (fog.) C li- le cothurne, de broos aanbruikt voor culotte, calecon) Broek, onderbroek t., schoeijen: treurspelen schrijven; in het treurspe
Chanifoir, m. Warmkarnerf., warmvertrelc n.,

waar men zich gaat warmen (in eenen schouw-
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optreden; ook: een hoogdravenden, gezwollen stijl
schrijven. Cli- le brodequin, z. 13BOPEQUIN. Chde pres les eperons a qn., iemand digt op de hielen
zitten, najagen. Ch- la peau dun honnëte homme,
zich als een braaf man voordoen. Ch- une opinion,
zich eene meening vast in 't hoofd zetten. Ch- Bien
vos lunettes, zet uwen bril op; bezie het goed;
Ch- mieux vos lunettes, zet uwen bril beter op,
bekijk het beter. — Schoenen maken voor.... , schoea.jen: Ce cordonnier chausse tout Ie quartier, toute
ma famille, die schoenmaker maaktschoenen (werkt)
voor de gansche wijk, voor mijne geheele familie.
(Ook zonder voo7werp: 11 chausse lien, hi maakt
goed werk.) C'est un homme qui nest pas aisé a
ch-, 't is moeijelijk dien meen schoenen of laarzen
naar zijn' voet te maken; (lig.) hij laat zich niet
ligt overreden, hij laat zich niet gemakkel jk wat
opdringen. — (Prov.) Ch- tous les honmmes it la
mesure de son pied, alle menschen naar zich zelven
beoordeelen. — CHAUSSER, C. n. Passen (van schoenen
en kousen): Ce bas, ce soulier chausse Bien, die
schoen past (zit, staat) goed. — (pop.) Cela me
chausse, dat lijkt me, staat me aan; Cela ne me
chausse point, dat lijkt me niet, dat is mijne gading
niet. — Ch- a six, sept points, schoenen van zes,
zeven steken dragen. — (fig. et fain.) Ces deux personnes chaussent it même point, lont chaus^ées à
même point, die beide menschen zeilen over eersen
boeg, varen in een schuitje, komen goed bij elkander, zijn van één' slag, van eenerlei aard. Chà tout point, niet kieskeurig zijn, zich naar alles
weten te schikken. -- SE CHAUSSER, v. pr. Zich
schoeien, zijne kousen en schoenen of laarzen aantrekken: Chaussez-vous, trek uwe kousen, uwe
schoenen of laarzen aan. — (fig. et fain.) Se ehune opinion dans Ia tête, zich een gevoelen in 't
hoofd zetten (in ongunstigen zin genomen), — Je
ne me chausse pas a son point, ik ben't niet met
hein eens, wij varen niet in één schuitje.
hausses, f. pl., z. and. CHAUSSE.
- haussetier of Chaussetier- onnetier,
m. K oopman in kousen, mut sen enz .; -- kousenen mutsenmakerm. (nu vervangen door BONNETJER).
Chansse-trage,, f. [Mi1.] Friesche of spaansche
ruiter, voetangel nn. met vier of meer scherpe punten, waarvan eene, hoe ook het werktuig nerirgeworpen wordt, altijd omhoog steekt. — [Chas.?
Posse-, dasse-, bunsing-val f. — [Bot.] , z. v. a.
CHiUIDON ETO.ILE. - [1.. n.] Friesche ruiter m.,
eene schelp van 't geslacht der rots of stekelschelpen.
(Plur. Des chasse- trapes.)
Chaussette, f. Onderkous; halve kous f. Des
ch-s a étrier, beugelkousen.
Chhaiissiue, f. [Cony.] Steenkolen van Auvergne.
C liaiïsson, ni. Sok in. (fig. et fain.) Tout son
equipage tiendrait dans un ch-, al zijn goed laat

zich in een' sok pakken, hij zit in zijne kleiren als
eene pad in hare veêren. — Ligt schoeisel n. met
vilten zolen, schermschoen, kol/schoen m. Ch-s de
bal, de danse. balschoenen, dansschoenen m. pl. —
[Cuis.] Taartje, appeltaartje n.
Chaussui-e, f. Schoeisel n., voetbekleeding,
beenbedekking f., kousen en schoenen of laarzen. -(Prov.) Trouver ch- à son pied, zijne gading vinden; ook: zijn' man vinden, aan den regten man
komen. Chacun salt oh sa ch- le blesse, ieder weet
waar de schoen hem wringt. Avoir un pied dans
deux ch-s, tusschen twee even voordeelige.zaken te
kiezen hebben. Cordonnier, borne -toi a la ch-,
schoenmaker, houd u bij uwe leest.
Chauve, adj. Kaal, kaalhoofdig : Avoir la
tête ch-, een kaal hoofd hebben, een kaalkop zijn.
-- Ook van zaden gebézigd, die geen dons, en van
vogels, die op de kruin geen vederen hebben.— (Prov.)
L'occasion est ch-, de gelégenheid is moeijelijk te

grijpen: men moet eene goede gelegenheid dadelijk
waarnemen. —CHAUVE, f. [Tech.] Witte ader f. in
eene leisteengroeve.
C auvesouris, f. [H. n.] Vledermuis, vleêrmuis, spekmuis; — zeevledermnuis f., vleêrmuisvisch m. (malthée).-- (iron.) Straathoer, nachtloop
[Arch.] Zonnescherm n. van zeildoek vóér-sterf.—
de glasramen. — [Mar.] Vledermuis, hoogste ge
roerhaken.
-deltvan
-t Chan veté,f. Kaalheid, kaalhoofdigheid, haar
-losheidf.
4. Chanvinisrne,m. Blinde vooringenomenheid,
dweepzieke gehechtheid f., elk politiek of maatschap-
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pelijk leerstelsel, dat geen onderzoek toelaat, omdat
het op eerie uitsluitende meening berust.
Chiauvir, v. n.: Ch- des oreilles, de oorera opsteken of spitsen (van paarden, muilezels en ezels).
— Kaal worden.
Cihauux, f. [Minér.] Kalk. Ch- vive of commune,
levendige, ongebluschte of ongeleschte kalk; Ch-

éteinte it l'eau of Ch- bydratée, gebluschte kalk;

Ch- éteinte a Fair, verweerde kalk; Ch- grasse,
vette kalk, smeerkalk; Ch- maigre, magere of
schrale kalk; Ch- caustique, b'/tende kalk; Chcement, Ch- hydraulique, watermortel m., hydraulische of zwarte kalk; Ch- carbonatée, sulfatée,
phosphatée etc. (nu liever carbonate, sulfate,
phosphate de chaux) , koolzure, zwavelzure, phosphorzure kalk enz. Ch- fraisée, (bij zoutzieders)
door bevochtiging allengs gebluschte kalk, zoodat
men ze in de hand tot ballen kan kneden. Lait de
ch-, kalkmelk f., gebluschte kalk of kalkhydraat,
in eene groote hoeveelheid water verdund. Eau de
ch-, kalkwater , in water opgeloste bjjtende kalk. —
[Chim.] Asch f. of poeder n., als overschot emmer
lang voortgezette gloeiing der metalen of minera
ook de vroegere naam der zelfstandigheden,-len;—
die men nu oxydes noemt: Ch- métallique, metaal
Ch- de cuivre of d'airain, koperkalk, gebrand-kal;
koper n. ; Ch- d'étain, linkalk, tinasch f. Ch- de
plumb, loodwit n. ; Ch- fivatée, spaathkalk, vloei,spaath n. ; Ch- d'antimoine, spiesglaska.lk. — (fig.)
Cette entreprise est faite h eh- et á ciment, die
onderneming is op een' vasten grond, op hechte
grondslagen gebouwd.

Chaos ire, Chi varia, m. [H. n.], z. v. a.

CHAUNE.
Chavayer, m., z. CHAYA.
Cihaveri, n. Openlijke verkoopplaats f., groote
winkel m. in Indië.
C haviré, e, actj. (en part. passé van chavirer)
Vaisseau ch-, omgeslagen schip n.
Chavire ent, m. [Mal.] Het omslaan of
kenteren van een schip; toestand van een osngeslagen schip.
Chaviree, v. n. [Mar.] Omslaan: Notre navire
chavira, ons schip sloeg om. - CHAVIREII, V. a.
Onderst boven keergin, omkeeren (een of ander
voorwerp). — [filar.] Ch- tan cable, een touw
,

andersom schieten.
Chavonis, ni. [Corsi .]

Soort van indisch mous -

selien n.
C avreani, nti. [Agric .J Soort van driehoekige,
eenigzins omgebogen spade f.
Ch aya, CtaayaNer of Chhavayer, tri. [Bot.]
Chayaver in., wortel eener plant [Oldenlandia
umbellata] , clie in Indië de ronde verfstof bij uit nemendheid is en o. a. het schoone indisch-rood
oplevert.
C eyque, n,. [71. n.] Grijze gestreepte slang f.
C he, m. Chineesch muzikinstrumnent n. moet 25

snaren.

t Chéstble, adj. Wat ligt vallen, kan.
C éanee, f. Nut, voordeel, profijt n.
Ciieeuuit, e, adj. [Prat.] Vervallend, teneinde

loopend.

Cheaus, m. pl. (pr. ch®) [Chas.] Jongen van

wolven, vossen enz.

Chébee of Chabee, m. [Mar.] Sieber f., lang
en smal driemast-oorlogschip n. van 1t tot 40 kanonnen, in de Middellandse/me zee gebruikelijk.
(lief, in. (pr. chèfe) Hoofd n. (in den eigenlijken zin nu zelden gebruikt dan van 't hoofd der
heiligen als reliquie, of in hoog dichterlijken stijl;
ook van dieren sprekende): Le chef de Saint-Jean,
't hoofd van den heiligen Johanne s; Le chef
teint de lauriers, het hoofd of de slapen, met
lauweren omwonden; — Ii a.vait deux cents chefs
de brebis, de bêtes à come, de volaille, hij had
tweehonderd stuks schapen, korenbeesten, gevogelte.
— (badin) Par Trion chef ! bij mijn hoofd! — (fig.)
Hoofd, opperhoofd n., voornaamste, eerste, opperste,
aanvoerder, gebieder, bevelvoerder, bevelhebber,
chef m.: Le rol est Je chef de I'E lat, de koning
is 't hoofd van den Staat. Chef dune ambassade,
hoofd van een gezantschap. Chef de justice, opper
Ch- dune conspiration, aanlegger eener za--regt.
mnenzwer-ing.— [Mil.] Les chefs de l'armée, de leger
bevelvoerders. Un bon chef d'armée dolt-hofden,
tout prévoir, een goed veldheer moet alles vooruit
Ce militaire est aimé de ses chefs, die soldaat-zien.
—
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wordt door zijne officieren of chefs bemind. Chd'escadron', de bataillon, de brigade, de division,
de peloton etc., escadron-chef of ridmeester, bataillon-, brigade-, divisie-, peloton-chef enz. Chef
de file, vleugelman. — [Mar.] Voorplecht f. Chef
d'escadre,, hoofd van een smaldeel, kapitein-kommandant, schout bij nacht. Chef de timonnerie, opperstuurman. Chef de gamelle, baksmeester. Chef
de pièce, kommandeur van een stuk. Chef de file,
schip, dat aan het hoofd van de linie vaart. —Chef
de famille, familiehoofd, huisvader. Chef de parti,
de faction, partijhoofd, vlaggeman. Chef de complot,
hoofd van eene zomenzwering, belhamel, roervink m.
Chef de bandits, de brigands, rooverhoofdman,
rooverkapitein. Chef de cuisine, d'othce, keuken
opperkok. Chef d'atelier, de fabrique,-mestr,
werkmeester, fabrjkmeester. Chef de gobelet, de
paneterie, (voormalige) opperschenker, opperbakker
(bij vorsten). — [ Admin.] Chef de bureau, hoofd,
bestuurder van een bureau, bureau-chef. — Chef
de péage, hoofd-tolgaarder. — [Théat.] Chef
d'enmploi, oudste tooneelspeler; vervuiler der eerste
rollen. — [Mus.] Chef d'orchestre, orkestmeester,
concert- bestuurder. — Chef du nom et des armes,
Chef de nom et d'armes, eerste van den oudsten
tak van een adellijk huis. Chef d'ordre, Abbaye
chef d'ordre, abdij f., die de hoofdzetel eener orde
is. — [Jur.] Punt, hoofdpunt, artikel n., graad m.;
Les chefs dune lol, de hoofdpunten eener wet. Le
chef dune accusation, het hoofdpunt eener beschuldiging of aanklopt. Crime de lèse-majesté au premier, au second chef, misdaad van gekwetste
majesteit in den hoogsten, in den tweeden graad m.:
Chef de contestation, de demande, hoofdpunt van
bestrijding van eisch. — [ Tech.] Staal of monstereind n. van een stuk stof; — stuk zuurdeeg n. (dat
de bakkers van 't laatste baksel afhouden om het
voor het volgende te doen dienen); — hoofdwand m.,
bijna loodregt afgehouwen zijwand van eene steen
.Hoofdverband n.; — hoofd of-groev.—[Chi]
einde n. van een' zwachtel; Bande a un chef, à
deux chefs, eenhoofdig, tweehoofdig verband. Couper une bande en plusieurs chefs, een' zwachtel in
verscheidene stukken snijden. — [Blas.] Bovenstuk
in een schild, dat daarvan een derde of twee zevende
deel beslaat. — [ Astr.] Chef de l'épicycle, verst
verwijderd punt der aarde met betrekking tot den
epicycles. — [Mar.] Touweinde, kabeleinde n. : On
coupe les chefs avec ene hache, lorsque le vaisseau peut être lancé, men hakt de touweinden met
eene bijl door, als het schip te water kan loopen. -Steven m. van een riviervaartuig. — Chef heeft
ook beteekend: kaap f., uithoek n. , zeehoó fd,
voorgebergte n. ; — ook einde : le chef de la
faire, het einde der jaarmarkt. — Het wordt ook
soms van den eersten dag der maand gezegd: Le
chef d'Octobre, den eersten October. -- EN CHEF,
loc. adv. Als opperhoofd , in hoedanigheid van
opperhoofd: Commander en chef, het opperbevel
voeren. Etre, Travailler en chef dans ene affaire,
dans une entreprise, het hoofdbestuur van eene
zaak, van eene onderneming hebben, de eerste
deelnemer, de hoofdpersoon daarbij zijn. Général
en chef, opperveldheer. Grefer en chef, eerste
griffier. —Du chef de qn., als de regten van iemand
uitoefenende: I1 a eu vette terre du chef de
sa femme, hij heeft dat land van zinvrouwszijde
gekregen. lis vinrent á la succession du chef de
leur père, zij erfden van vaders zijde. — De son
chef (loc. adv.), uit eigen beweging, op eigen gezag,
eigenmagtig: 11 a fait vela de son chef, hij heeft
dat op eigen gezag, op zin eigen houtje gedaan.
— Je n'avance pas vela de mon chef, ik zeg of
beweer dat niet uit mij zelven. - S A CHEF, loc. adv.
Ten einde, tot het einde: Mettre une entreprise a
chef, Venir à chef dune entreprise, eene onder
einde, tot stand brengen.
-cemingt
Chef-d'oeuvre, m. (pr. chè-d'oeuvre) Proef
meesterstuk n. (dat men voorheen maken moest-stuk,
om als meester in een handwerksgilde opgenomen
te worden) . — ( fig.) Ieder in zijne soort voortref°
felijk gewrocht, meesterstuk, kunststuk, puikstuk,
hoofdwerk n.: L'homme est Ie eh- de la création,
de mensch is 't meesterstuk der schepping. Les chefs
ti'oeuvre de Corneille, de meesterstukken van Cor
eh- de malice, een model van-neil.(ro)U
boosaardigheid. Vous avez fait là on beau eh-, gij
hebt daar wat moois uitgevoerd.

Chefecier, nl., z. CiHEVECIER.
CheWerie, f. [Mil.] Ui2 strektheid gronds,

waarop een krijgs-ingenieur81- chef zijne ambtsbezigheden uitoefent.
Chef-lieu, m. (pr. chèfe-lieu) Hoofdplaats f.
Ch- de département of de préfecture, departements-hoofdplaats; Ch- d'arrondissement of de
sous-préfecture, arrondissements- hoofdplaats; Chde canton , kantons-hoofdplaats. — [Mil.] Chd'étape, hoo fdrustplaats f. — Weleer hoofdzetel m.
van eerre orde, van een' leenheer. (Plur. Des
chefs-dieux.)
Chégros, m. [Tech.] Pikdraad m.
(Vheik of fheikh, m. (rig. grijsaard) Sjeik m.,
stamhoofd n. bij de Arabieren; — familiehoofd n..
in Egypte; — opperste m. van een turksch klooster.
Q' hé i l al g i e, f. (pr. ké-i—) [Mid.] Lippenpijn T.
t héil algiglne, adj. (pr. ke-i—) Wat cie lipoenp jn betreft.
Chéilanthe, adj. (pr. ké -i—) [Bot.] Met lipvormige bloesems.
Cheiline, m. (pr. ké-i—) [IL n.] Lipvisch m.
Cheilion,m. (pr. ké-i—)Zekere zeer lange visch.
Clhéiloeaee, f. (pr. ké-i—) [Mid.] Lippen
f., lippengezwel n. [cheiloneus] . — Chéilo--kwal
dipteres, m. pl. Geslacht van lipvisschen.—Cheilophynie, m. (pr. ké-i—) [Med.] Uitwas n. aan
de lippen.-- C'héiloplastie, f. (pr. ké-i—) [Chir.]
Lippenvorming, lippenvormkunst f. — Cheilorrhagie, f. (pr. ké-i—) [Mid.] Bloeding f. uit de
lippen. — Chéilorrhag1que, adj. Wat tot de
lippenbloeding betrekking betreft.
C;héirnonée, f. (pr. ké -i —) [H. n.] Wintermeeuw, drieteenige meeuw f.
Chéiranthe, f. (pr. ké-i—) [Bot.] Viooltje n.,
violier, violette, muurbloem f. — Cheiranthoïde,
adj. (pr. ké-i—) ]Vaar de muurbloem gelijkende.
— Chéiranthophylle , adj. (pr. ké-i—) Met
bladeren als de muurbloem.
Chéira°apsie, f. (pr. ké-i—) [Mid.] Het krab
-benizékr
ziekten.
Chéirisi ne, m. (pr. ké-i—) Handbewerking f.
des wondheelers aan een lijdend deel.
Chéirol®g'fe, f. (pr. ké-i-), z. CHIROLOGIE.
Chelr®inys, m. (pr. ké-i—), z. v. a. AYE-AYE.
Chéiroiion ie, f. (pr. ké -i —), z. CHIRONOMIE.
Chéiroptères, m. pl. (pr. ké-i—) Vleugelhandigen m. pl., vledermuizen f. pl.
Ché -leao, m. [Minér.] Chekao m., chineesch
spaath n., dienende tot de vervaardiging van het
porselein.
Chéky, m. [Métrol.] Gewigtseenheid in Turkije
voor goud en zilver, = 0,319 kilo.
Chélé, m. [Chir.] Voormalig instrument ons
polypen uit den neus te trekken. —[H. n.] Schaar f.
der kreeften, krabben enz.
Chélein, m. [Jeu] Slem n., het halen van al
de slagen in 't whist- en boston-spel. Faire eh- of
grand eh-, slem maken, al de slagen halen. Faire
petit ch-, klein slew maken, al de slagen op il één'
na halen.
Chelide , m. [1 I. n.] Snuitschildpad n. van
Guiana (tortue matamata).
Chélidoiane , f. (pr. ch=k) [Bot.] Zwaluw wortel, goudwortel m., schelkruid n., stinkende
gouwe f., oogenklaar n. Petite ch-, klein scheikruin, spierklierkruid, klierspeenkruid; lepelblad n.
— Fausse ch-, z. CHELINOTE. — Ch- corniculée,
z. PAVO'T CORNU.
Chélidoniens, Chélidons, m. pl.(pr. ch =k)
[H. n.] Zwaluwachtige vogelen m. pl. — CHELIUaNIEN, NE, adj. (pr. ch=k) Naar de zwaluw gelijkende.
Chelid®nine, T. (pr. ch =k) [Chim.] Schei
kruidsto f f., een alkaloïde van 't schelkruid.
Chélidons, m. pl., z. CHÉLIDONIENS.
Chélifère of C'héli tere, m. (pr. ch=k)
[H. n.] Tangkever m. (porte-pince).
Chéliforme, adj. (pr. ch =k) [H. n.] Tangvor-

-

mig, schaarvormig.

-hélingoe, n1., z. CHALINGUE.
Chéliuiote, Chélinotte, f. (pr. ch=k) Zwaluwsteen m.
Chélipalpe, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met
schaar- ot tangvormige voelsprieten.
Chélipe, f. [H. n.] , z. v. a. PINCE.
Chéliptère, m., z. CHELIFERE.
Chelles, T. pl. [Com.] Geruit indisch katoen n.

20

CIIEIJME

-

Cheline, adj. (in den tijd der Ligue gebruikt
voor oproerig, woelziek, dweepziek) Scheimscit,
schelmachtig.
(iiélotlonte, adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met
tangeormige tanden. - Chélodontes, m. p1.
Insecten-familie van 't spinnengeslacht. Chélone of Chélonée, f. (pr. ch=k) [Ho.]
Zeeschildpad 1.
Chéloniens, m. p1. (pr. ch=k) [H. n. ] Schildpadachtige dieren f. p1.
Chélonisqiie, rn. (pr. ch=k), z v. a. AItMAIMLLE.
(hélonite, f.

(vr. ch=k) [Minér.] Schildpadsteen m.; - ook z. v. a. CHELINOTE. - ( hélonites, m. Pl. (pr. ch=k) [H. n.] Zoetwater-schild-

padden f. p1.; - groep van 't geslacht der zijdespinners (bornlsycites).
Chélonographe, m. (pr. ch=k) Schildpadbeschrijver fl1. - Chélonographie , t. (pr.
ch=k) Schilcipadbeschrjving 1.
Chélonophage, m. (pr. ch=k) Schildpadeter in. (weleer in Ethiopië); - ook: dier a., dat
zich met schildpadden voedt.
Chélydre, f. (pr. cls=k) [H. n.] Slangvormige
schildpad 1. (in de rivieren van Noord-.4merika).
Chélys, t. (pr. ki-lice), z. v. a. CHELIIJE.
Chemage, m. [F(od.] Weggeld, straatgeld D.
Chembalis, m. (pr. chan-ba-li) [Coat.] Levantsch ieder n.
Chrner (Se), v. pr. (fam.) Sterk vermageren,
uittéren (inz. van kinderen).
Cliémerage, in. [Féod.] Hoofdieenregt a.,
regt van eerstgeboorte, volgens 't welk de jongste
broeders de leengoederen van den oudsten broeder
ontvangen moesten. Deze laatste heette dan cliemier, hoofdleenhouder m.
Chemin, m. Weg rn. , pad a. Ch- praticable,
impraticable, begaanbare of berijdbare, onbegaanbare of onberijdbare weg; Ch- uni, pierreux, raboteux, fangeux, c/Ten. steenige, hobbelige, sljkeripe weg; Ch- fraye, gebaande weg; Ch- passant,
battu of fréquent€l, druk bezochte, druk begane of
beréden weg. Ch- bordë cl'arbres, de fosses, weg
tusschen boomen, tusschen slooten of grachten; Chdroit, tortueux, regte, kromme ofbogtige weg; Chdétouriui, omweg. Faux eb-, verkeerde weg, dwaalweg; Ch- public, Grand oh-, openbare weg, heeren
groote weg, rijweg, reisweg, gemeene weg;-weg,
Ch- privé, particuliere, bijzondere weg, eigen weg
of pad; Ch- de charroi, rijweg; Ch- retiré, voetpad
langs den rijweg; Ch- des piétons, des gensb pied,
voetpad; Ch- arti ficiel, kunstweg; Ch- coupé, binnenweg, binnenpad; Ch- de traverse, kruisweg;
Ch- comhlé, gedempte weg, damweg; Ch- fendu,
open weg, in een berg of rots gehouwen. Ch- peicd,
overwelfde weg, in een berg of rots gehouwen; Cliaquatique, waterweg, brug, dam, dijk enz over
of door eene rivier, een moeras enz. Cli- de balage, jaagpad, trekpad fl.; Ch- de fer, Ch- b ornières, spoorweg rn , ijzerbaan 1. Tracer, Rdparer
11fl eh-, eenen weg aanleggen, herstellen. Rebrousser
eh-, denzelfden weg terugkeei-en. Montrer, Enseigner le cli- a qn., iemand den weg wijzen. Rencontrer go. sur of dans son eh-, iemand onder-weg
ontmoeten. Couper, Fermer, Eniharrasser Ie eh-,
den weg afsnijden, afsluiten, versperren. Assurer
les eh-9, de wegen veilig make-n. Ce cli- nest pas
sûr, die weg is niet veilig. Quitter of Se ditour
oer de son eh-, zijnen weg verlaten, van zijnen
weg afgaan. Ce cli- va, mine, conduit a Paris,
die weg gaat, voert, loopt naar Parijs. Prenez le
cli- a droite, a gauche, sla den weg ter regter, ter
linker hand in. Ce cli- fourche, die weg maakt
een' tweesprong. - Bij uitbreiding: elke weg of
afstand, dien men van de eene plaats naar de andc-re doorloopt of doorloopen kan, weg, afstand m.,
reis t.: Nous times le cli- it pied, it cheval, en voiture, wij leiden den weg (de reis) te voet, te paard,
in rijtuig af. II y a hen du cliernin dici a Rome,
de afstand tusschen hier en Rome is groot, Rome
is hier ver van daan. Une jouinie de eh-, eene
dagreis. Ce vaisseau fait beaucoup de eh-, dat
schip loopt hard. Saturne parcourt un immense
cli-, Saturnus doorloopt eene verbazend groote baan.
Vous avez lien fait du eh-, gij hebt een' langen
weg afgelegd. Ètre, Se mettre en eb-, op weg (op
reis) zijn, gaan. Aller, Passer son eh-, zijnen weg
gaan, zich niet ophouden. Poursuivez votre eh-,
-
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zet uwen weg (uwe reis) voort-. Se ranger du cli
de qn., iemand uit den weg gaan, om hem voorbij
te laten. II -y a an village a mi-ch-, it moitié eh-,
halverweg ligt een dorp. - ( fig.) Weg m., -middel n . om tot een doel te geraken: Le cli- de la vertu, de Ia gloire, de la perdition, da salut, de weg
tot deugd, tot roem, tot verderf, tot zaligheid. II
aspire aux dignités, mais ii nen prend pas le eh-,
hij streeft naar eereposten, maar hij slaat er den
reqten weg niet toe in, hij kiest daartoe de regie
middelen niet. 11 est divers cit-s qui mènent a Ia
gioire, er zijn verschillende wegen (middelen, handelwijzen) om tot roe-mte geraken.—(Loc. leg. etfam.)
Je le mènerai par un cli- ad ii ny aura pas de pierres,
ik zal hem geheel in de engte drijven; ook: ik zal hem
den weg banen, den weg effen voor hem maken, alle
zwarigheden voor hem uit den weg ruimen. Je lui
ferai voir hen da eh-, ik zal hein het vuur naauu
aan descheenen leggen: hij zal genoeg metmij te doen
hebben. J'aurai da cli- a faire avant de réussir,
ik zal nog veel zwarigheden moeten te boven komen, eer ik slaag. Montrer le cli- aux autres, anderen den weg wijzen: hun voordoen hoe zij te werk
moeten gaan. Aplanir le cli- a qn., Mettre qn. en
beau eh-, iemand op den weg helpen, hem den weg
banen: de zwarigheden voor hem opruimen. Trouver le cli- da coeur, het middel vinden om te behagen; genegenheid, liefde opwekken. Faire son
eh-, vooruit komen, fortuin maken, bevorderd
worden; II a lien fait da cli- en pea de temps,
hij heeft het in korten tijd ver gebragt. Aller son
dl-; Aller son grand eh-; Aller Ie droit eb-; Aller
son petit bonliomme de eh-; Alierparquatrecli-s,
Z. ALLER. Suivre Ie bon eb-, le cli- de Ia vertu,
zich goed, deugdzaam gedragen. Couper cli- it qc.,
iets den weg afsnijden: den voortgang eener zaak
stuiten. Je le trouve toajours dans of sur son
eb-, hij staat mij overal in den weg: hij werkt
altijd fijne oogmerken tegen. Ii ate trouvera en
son cli- ik zal eene streep door zijne rekening
maken. Je
' Ie trouverai en mon cli- , ik zal hem
wel eens ontmoeten , wel qelégenheid vinden om
hem dat betaald te zetten. Barrer, Croiser le clia qn., Etre -ur le cli- de qn., iemand tegenwerken, dwarsboomen. Fermer le cli- a qn., iemand den -weg afsluiten: hem 't bereiken van
zijn oogmerk onmogelijk maken. Troaver une pierre of des pierres en son eh-, bij zijne onderneming op hinderpalen stooten. Cette affaire est en
bon eh-, die zaak is in goeden gang; zij zal hoogst
waarschijnlijk gelukken. flemeurer, S'arrêter en
beau eh-, te halver weg staan blijven: eene onderneming opgeven, die reeds in goeden gang was.
Prendre le cli- de Ia perdition, de Iliôpital, den
weg naar 't verderf, naar 't gasthuis inslaan: zich
aan ondeugd, aan ongebondenheid overgeven. Prenelre le cli- de Ia Greve, het galqepad gaan, den
beul te ge-moet loopen. Prendre le cli- des écoliers,
den langsten weggaan. Prendre Ie cli- du Parnasse,
zich op de dichtkunst toele g gen. Ch- u paradis, smalle en slecht onderhouden weg. Etre tonjours par voie et par eh-, altijd op weg, op reis,
nooit thuis zijn.— (Prov.) Tout cli- mine a Rome,
Tolls ch-s vont h Rome, elke weg leidt naar Rome:
verschillende middelen kunnen tot hetzelfde doel
voeren. En tout pays ii y a une lieae de mauvais
eh-, bij el/ce zaak is eene of andere zwarigheid.
Ceux qui ne savent pas le cli- le monlrent aux
autres, de blinde leidt den ziende. Qui trop se hate
reste 011 eh-, Qui trap se lihte, en beau ciemin
se fourvoie, haastige spoed is zelden goed, hoe
meer haast, hoe minder spoed. Suivre le grand ehdes vaclies, le eh- battu, het begane -pad, den onden slender volgen: zich aan de gevestigde gewoonten en cebruiken houden. A cli- battu ii ne croit
point d'lierhe, als de weg veel begaan wordt, groeit
geen peas op: bij groote mededinging (concurrentie) zijn geen goede zaken te doen. Vieux comme
les ei-s, oud als de weg (als de weg van Kralingen). overoud. Le mensonge fait plus de cli- que
Ia virité, de lengen verspreidt zich sneller dan de
waarheid. - [Cati.] Ch- de Ia croix, kruisweg
(van Jeruzalem naar Golgolha); reeks schildergen
of platen in eene kerk, welke de verschillende tooneelen uit Jezus' lijden voorstellen; gebiden, die
de qelooviqen vóór die afbeeldingen opzeggen; boek,
waarin die gebéden staan. - [Anc. légisi.] Ch-s
forains, wegen bij den ingang eener stad; Ch-s
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royaux. wegen tot liet koninklijk domein behoorende; Ch -s voisinaux, wegen tusschen de verschillende landelijke gemeenten (nu cli- vicinal, p1. eli-s
vicinaux geheeten). - [Astr.] Ch- le Saint-Jacques, volksnaam van den melkweg (voie Iactée).
.- [Fort.] Ch- de ronde o/' des rondes, rondeweg,
rondegang m., ruimte tusschen den wal en den
muur; Ch- couvert, bedekte weg (langs den buitenrand der gracht) ; Emporter le ah- couvert, den
vijand uit den bedekten weg verdrijven. - [Man.]
Entarnei' le eh-, beginnen te rennen, het in galop
zetten. Ce cheval mange Ie eh-, dat paard loopt
te hard. - [Mar.] Koers, streek, loop in. van
een schip; - stelling t. van berkoenen. - [ Tech.]
Schacht, mijnschacht t., opening ofput, waardoor men in eene mijn nederdaalt ; zijdeling
sche opening f., tot vervoer der steenen uit de
groeve; - houten leggers in. pl., op welke de
vaten enz. uit de schepen op den wal gerold worden; - spoor n. of moet t. van een' diamant in
de ijzeren schijf, waarop hij geslepen wordt; ewelf n. onder 't welk de glasbiazer het ovenhout
egt; - zaagsteuf 1., loop van de zaag in den
steen of liet hout: - looper m., lang en smal kleed
of zeildoek in gangen, langs trappen enz.; - Faire
Ie eh-, de wiggen tusschen de schichten der leiblokken zetten, om die te splijten. - CHEMIN FAI
SANT, bc. odv: Onderweg, onderweeg; - ( fig.) in
't voorbijgaan, bij geléqenheid, meteen: Ch- faisant
ii 'rit le cou du chico geld, onderweg zag hij, dat
de hals van den hond kaal was. Veuillez, cli- faisant, passer dier moo tailleur, wees zoo goed en
ga in 't vooïbijaan eens bij mijn kleermaker aan.
J'ai remarque, cli- faisant, plusieurs fautes de
langue dans eet ouvrage, ik heb onder het doorlezen vele taalfouten in dat werk gevonden. EN CHEIIIIN DE, 10e. prép. Op weg om, bdzig met:
II est fort riche et en cli- de le devenir hen davantage , hij is zeer rijk en op weg om t nog veel
meer te worden.
S Cheminean , m. (verklw. van chernînde)
[Tech.] Draagbaar aarden schoorsteentje n.
Cheiiiinée, f. Schoorsteen m.; stookplaats 1.;
schoorsteenpgp f. (tuyau de eh-); het boven het
dak uitkomend gedeelte des schoorsteens; schoor,steenmantel in.: Le coin de la eh-, het hoekje van
den haard. Le rainoneur monte dans Ia eh-, de
schoorsteenveger klimt in den schoorsteen op. Mettre une pendule sur une eh-, eene pendule op een'
schoorsteenmantel zetten. Le vent a abattu Men
des eh-s, de wind heeft vele schoorsteenen wavergeworpen. - (Loc. fig. et faiis.) Faire qc. saus la
eh-, iets onder de roos doen; C'est un manage fait
sous la eh-, 't is een in stilte (zonder de gewone
vormen) gesloten huwelijk. II faut faire une Croix
a Ia eh-, dat mag wel met een kruisje aan den
balk (als iemand komt, waar hij in langen tijd niet
geweest is). II a pris cda sous le manteau de Ia
eh-, hij heeft dat uit zijnen duim gezogen (verzonnen): hij heeft het op zijn eigen houtje (eiqendunke
Se chauiter a Ia cli- du rol Réné, zich-lijk)gedan.
in de zon warmen. - [ Tech.] Aan weîrszijden open
orgelpijp f.; - luchtbel t., ledige ruimte in gegoten
metaal; - opening f., door welke men een' sekreetput ledigt; - buis f., door welke de uitwerpselen in
de sekreetputten vallen; - lainpeglas n., glazen
buis ma het lamplicht; - schoorsleen m., zundstift 1.,
kegelvormig stiftje aan een geweerslot, op hetwelk
het zundhopje of zundhoedje geplaatst wordt.
Clieniinel, m. [Bot.] Soort van peer f., waarvan 'men perendronk (poiré) maakt.
Cheminement, m. [Mil.] Het winnen van
terrein (bij den aanval van vestingen enz.); vooruitgang m. der belégeringswerken; - zamengestelde
marsch m. der troepen van verschillende wapens.
Chenniner, v. is. Op weg zijn, op een' weg
gaan, voortaan, voortwandeien, loopen, reizen,
trekken: ]Nous chetninions ensemble, wij waren
zamen op weg, reisden zaaien. Les chameaux clieminent quatre jours sans boire, de kaineelen loopen vier dagen (leggen vier dagreizen af) zonder te
drinken. - Le temps chemine toujours, de tijd
staat nooit stil. Je ferai cli- ma montre, ik zal
fijn horlogie aan den gang maken. - ( fig. et fam.)
Ch- druif, niet van den regten weg afwijken, onberispelijk leven; regt op zijn doel afgaan. Cet
homme chemine, sait eh-, die man komt vooruit,
weet zijn fortuin te maken. L'alfaire chemine, de
-
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zaak is in goeden gang, opeen' goeden weg. Ce discours chemine hen, die rddevoering vloeit goed.
Ces vérilds ant cheminé lentement it travers les
tdnèbres, die waarheden hebben zich niet dan langzaans door de duisternis baan gemaakt.
S Chemiiieux, euse, adj. Goed loopend, veel
weg afleggend.
Chemise, t. Hemel n. Ch- cl'homme, de femme,
d'enfant, mans-, vrouwen-, kinderheincl. Ch- de
jour, de nuit, de ham, dag-, nacht-, badhemd. Mettre, Passer sa eh-, zijn hemd aantrekken. Changer
de cli , Piendre une cli- blanche, een schoon hemd
aandoen Col de eh-, hemdskraag in. Etre en eh-,
niets dan 't hemd aanhebben. - (fig.) Nook ne sa
Sons point distinguer la peau de Ia eh-, wij weten
den schijn niet van 't wezen te onderscheiden. (fig.
et fain.) Donner, Jouer, Manger, Perdre jusqu'k
sa eh-, al wat men heeft weggeven, verspelen, opeten, verliezen. J'y mangerai jusqu'k ma eh-, ik
zal er mijn' laatsten stuiver aan wagen (eer ikde
zaak opgeef). IN'avoir pas de eh-, dood arm zijn.
Mettre qn. en eh-, iemand tot op het hemd uitkleeden: hem van alles berooven. Je le cacherais
dans ma eh-, Je voudrais le cacher entre ma peau
et ma cli-, 'k zou alles voor dien man doen, om
hem te helpen, te beveiligen. - (Proc.) v a peau
est plus proche que Ia eh-, La eh- est plus proche
qua Ie pourpoint, 't hemd is nader dan de rok:
ieder is zich zelven de naaste. Entre la chair et la
cli- ii taut cacher le Men qu'on fait, de linker
hand moet niet weten wat de regter doet. Qua ta
cli- ne sache ta guise, uw beste vriend mag awe
gedachten niet weten. Si ma eh- savait mon secret,
je Ia brûlerais, ik zou mijn' besten vriend geen
geheim toevertrouwen. - [ Tech.] Omslag in., overtrek van papier of linnen, om daarmede andere
papieren of zekere koopwaren, zoo als zijde, laken
enz. te omvatten: - overpleistering, kalkbekleedinq,
mortellaag f. enz. ter overdekking van eenig metselwerk; - mantel m., hemel f., kalot n. van klei of
toebereide aarde voor gietvormen; - hemd of inwendige bekleedingsmuur m. van een' smeltoven;—.
in den ruwe bewerkte geweerloop m.; - stroomat,
stroobekleeding f. over de bijenkorven, over de
tuinbeelden, over de korenschoven enz. - [Fort.]
Ch- dun bastion, muurmantel m. vaneen bolwerk.
- [Mar.] Ch- de chargement, inwendige beklee
ding van 't scheepsruim met zeildoek of matten.
Serrer les huniers en eh-, de marszeilen oprollen.
Ch- de hunier, pop f. van een marszeil. Ch- a feu,
of souffrie, gezwaveld hemd, brandzeil, vuurhemd,
brandhemd, een brandstichtend vuurwerk n.— [Bot.]
z. v. a. BOURSE, VOLVE, INDUVIE. - [ Cuis.] Des pornmes, des poires en eh-, ingemaakte of gestoofde on geschilde appelen en peren, met suiker overstrooid.—
[Jan] Prendre une cli- blanche, een nieuw boek
nemen, in 't omberen de negen kaarten in de hand
voor negen andere ecartdren. - [Anc. législ.] Chardente of de soufre, gloeijend hemd, zwavelhemd,
een met zwavel ingewreven kleed, dat men den tot
den brandstapel veroordeelde deed aantrekken.
Chemîsei, v. a. [Chim.] Ch- une curnue, een'
kromhals oinpleisteren, ter beveiliging tegen de eerste
werking des vuurs. Als adj.: Cornue chemisie,
ompleisterde kromhals.
Chemiserie, f. Hemdenwinkel m.
Chemisette, t. (verklw. van chemise) Overhemd, halfhemd n. (der mannen); - geborduurd
kraaghemdje, kanten halsboord n. (der vrouwen).
—Ch- de futaine, de ratine, bombazijnen, baaijen
hemdrok, kamizool. Ch- de flanelle, flanellen hemd.
Chemisier, m., ière, t. Heindenmaker rn.,
-maakster t.
Chérnosis, Chérnose, t. [Mid.] Hevige antsteking f. vanhet bindvlies des oogs.
Chênaie, f. Met eikenbeplanteplaatsf., eikenplantsoen n.
Chenal, m. Eng kanaal n.; stroombed' n. eener
rivier; geul, kil, kille, slaak f., afgebakend kanaal;
zeegat; naauev vaarwater n. tusschen klippen of
banken. - Waterloop m. van een' 'molen. - Liggende dakgoot t. (in dien zin liever chéneau). (Plur.
Des chenaux.)
Chenaler v. 'a. [Mar.] Door een eng kanaat
of zeegat varen; overal het diepste vaarwater in
een' naauwen doortogt opzoeken, het vaarwater
zoeken, in het vaarwater zeilen.
Chenapan, rn. (verbastering of.verfranvchinq
-
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van s n a p h a an) (pop.) Deugniet, spitsboef, struikmover rn.
Chenard, m. [Bot.] Volksnaam van 't hennepzaad (clièiievis).
Chenasse, 1. [Minér.] Soort van kiezelachtige

OHEROHER,
Chênon, m. [Tech.] Kettingvormig glasruit-

werk n.

Chénopide, m. [H. n.] Zwarte zwaan t. in

lVieuw-Jlolland.

Chénopode, iii. [Bot.] Ganzevoet m. (patte
kleiaarde f.
d'oie). - CHÉNOPODEE
s, t. pr. [Bot.] Ganzevoet
Chenavard, m. [Corn.] Grof vut n.
soorten, ganzevoetachtiqe planten f. p1.
ChêHe, fl1. [Bot.] Eik, eikenboom rn. Du ehChênotières, t. p1. Jong eikenplantsoen n.
of du bols de eh-, eikenhout a. Ch- commun
Chenii, e, adj. (alleen in poOzij gebruikelijk)
of peclonculé, gewone eik, ongesteelde eik. Ch- Grijs van ouderdom; - (fig.) met sneeuw bedekt,
vert, Ch- louvre , robre, steeneik, altijdgroe- sneeuwwit: Des montagnes eh-es, inetsneeuw be
ow. eik, karmozijnboorn, scharlaken-bessenboom rn. dekte bergen; Des vagues eh-es, sneeuwwitte of
Ch- liège, kurkeik. Ch- cochenillier, scharla- schuimende baren. - Arlire cli-, boomen met ontkenboom, cochenille-eik. Ch- lanugineux, wol- bladerde kruin.
lige eik, turksche eik. Ch- quercitron, querci
Cheptel of Chepteil, in. (pr. die -tel) [Jur.]
tron-eik. Ch- velani of 'velanécle, zoete eik. Ch- Veepac/it t. om de helft der baat van het gebruik.
noir, zwarte eik. Petit eh-, Z. GERMANDIIEE. Gui - 11et aldus in vacht gegeven vee zelf. Dormer
de chône, eikenmistel, marentak m. Feutiles de eh-, a eh-, veepacht aangaan. - Cheptelier, m. (pr.
eikenbladeren n. p1., eikenloof n. - ( Proc.) Payer chu-te-lid) Hij, die zulk eene veepacht aangaat,
en feuilles de eh-, met vodderijen betalen. On na- zetpacister m.
bat pas un chine au premier coup, de eik valt
Chépu, M. [Tech.] Kuipersblok n.
niet met den eersten slag. Dun petit gland sourci
Che r , ehère, adj. Lief, waard, dierbaar, beun grand chêne, uit een' eikel groeit een eiken- mind, teirbemisid : L'honneur mest dier, de eer
boom. - [Bias.] Ch- fruité, eik, met vruchtenvan is mij dierbaar; Mon dier ami, mij
n waarde
een onder email of kleur.
vriend; ma cuure enfant, mijn lieve kind, mijn
Chêneau, m. (verkiw. van chêne) [Bot.] dierbaar meisje. - In gemeenzamen stijl ook als
Jonge eik m.
subst.: Mon dier, ma chère, mijn waarde, mijn
Chénean, m. [Tech.] Liggende dakgoot f.
liefste, mijn schatje. - CHER, CHERE, adj. Duur,
Cbenère 9 1. [H. n.] Soort van wilde gs t.
duurkoop, geldig, veel kostend, kostbaar, hoog in
Chenet, m. Haardfjzer, vuurijzer
gans
zer n.,
ijzeren prijs : La marie est fort clue aujourd'hui, de
hengst m. - [Mar.] Brandijzer, ijzeren werktuig n. zeevisch is van daag duur; Les diamants sont tou
om aan de boorden, die men verhit, de vereischte iours chers, de diamanten zijn altijd hoog in prijs.
bogt te geven.
- ChOre aiinée, duur jaar, jaar, waarin het koCh4neteau, m. [Both.] Jonge zaadeik m. be- ren en andere levensmiddelen hoog in prijs zijn. neden 40 jaar.
Ook gebdzigd van den koopman, die meer geld voor
Chenette, t. [Bot.] Een der namen van liet zijne waar eischt dan andere : Ce marehand- lá est
slagkruid, kattekruid, van den eereprjs, van de très dier, trap dier, die koopmanis zeer duur,teduur.
- (fig.) Les moments sont chers, Ie temps est dier,
wilde peterselie.
Chnense, 1. [Bot.]., z. v. a. .&GRIPAUME.
de oogenblikken zijn kostbaar, de tijd is kostbaar.
Chèneveau, 1fl. [Pêche] Soort van vischnet n. (Loc. prov.) C'est chère épice, 't is peperduur,
Chènevière of Chènevi-ière, t. Liennep't is dure waar, dure mosterd; de schaar hangt daar
akker M. Epouvantail a eh-. vogelverschrikker, Uit. - CHEE, ado. (verkorting van a prix dier)
inoolik m.; - (/1g. et fans.) afzigtetjk, leeljk, be- Duur, duurkoop, tot hooge prijs : Acheter, Venspottelijk gekleed mensch m. - CHENEVIÈRE, t. dre dier, duur koopen, verkoopen. Cda coûte trop
[Bot.] Appelsoort f., waarvan men een' zeer mid- dier, dat kost te veel, dat is te duur; Ii fait dier
delmatigen ciderwijn maakt.
vivre ft Paris, 't is te Parijs duur leven. - II
Chèneville, f., Z. v. a. CHENEVOTTE.
vend dier sa protection, hij rekent zijne bbescherChènevis , m. [Bot.] Jiennep- of kennipming hoog aan. Vendre Men dier 55 vie, zijn
eI
zaad n.
ven duur verkoopen, veel vijanden dooden of kwetChènevotte, t. Hennep- of kennipstok, stop- sen, alvorens zelf te sneuvelen. (Loc. prov.) Ii me
pel m.
Ie paiera plus dier quail march, 't zal hem
Chènevotter, V. n. Zwak lot schieten, gelijk duur te staan komen, ik zal mij op hein wreken.
hennepstokken (van den wijngaarcl gebizigd.)
Chramelller, m. [Bot.] , Z. CHARAMAIS.
Cheny, lii. [Mus.] Chineesch blaasinstrurnent n.
Cliérame ll e, t. [Bot.] Vrucht t. van dcie
Chnier, m. [Bot.] Naa.m van twee paddeane.bela.
stoelen, die op eiken groeijen.
Chérançoir, M., Z. MAQUE.
Chenil, m. (pr. else -ni) Hondenhok, hondeCherbali of Cherbassi, m. [Coin.] Bonte
kot a., verblijf van de jagthonden; - bij uitbrei- perzische zijde t.
ing : jagers/tuis n.
Cherehe , Cej-che of Ceree, t. [Arch.]
Chenille, t. [H. n.] Rups 1. Ch- commune, Elke boog, die niet niet een' enkelen passertrek kan
gemeene rups, boomrups; Ch- arpenteuse, Z. AlS- getrokken worden; - mal m. voor zulk een' boog.
PENTEUSE; Ch- lu chou, koolrups; Ch- des grains,
Ch- surlaissde, gedrukte boog (minder hoog dan
zaadrups; Ch- de vtgne, wijngaardrups; Ch- da- de halve basis); Ch- surhaussée, verhoogde boog
'voirie, haverrups. Ch- aphrodite, Z. APifiIONTE. (hooger dan de halve basis).
Cherehe (en), 10e. adv. (alleen voorkomende
Ch- marte, marterrups. Cli- annulaire, ringrups.
- (fig. et fans.) Cest une eh., une méchantech-, in de gemeenzame uitdrukking:) Etre en cherche
't is een plaaggeest, kwelgeest; een hoogst lastig de qn. (beter: Etre a Ik recherche de qii.), ieinensch. Etre laid comme une eh-, leeljk als de mand opzoeken, opsporen. - Cierche werd ook
nacht zijn. - [H. n.] lvaain van verscheidene als adj. gebdzigd van eene non, die in sommige
schelpen van 't geslacht der cerieten of horenschel kloosters met het doen der ronde belast was: La
pen. - [Bot.] of Scorpioïde, Z. CHENILLETijS. soeur cherche.
- [Brod.] Boordsel ii. van fluweelzijde, rapsCherehé, e, adj. (enpart. passévan ciercier)
vormig snoei of koord als oinzetsel, c h e n i 1 e t. Gezocht. -- [Math.] Nombre ci-, gezocht of onbe- [Cost.] Voormalig ochtend- of morgenkleed n., kessd getal; Quantité eh-e, of als suhst. La eh-e,
slaaprok in.
gezochte of onbekende groot/meid. - [Peint.] Cola
Cheiiillette of Chenillère, ook Chenille estntrop eh-, dat is te gezocht, te veel op effect been Seorpioide, 1. [Bot.] Scitorpioenkruid, rup
rdkencl.
senkruid n.
Cherehe- fiche of Cherehepointe , t.
Chénisque, ni. [H. n.] Soort van meereend [Tech.] Slotemakerspriem f. (Plur. lies cherche(bernacle). - [Mar. anc.] Ganzebek m. aan den fiches, Des cherche -pointes.)
voorsteven van een schip.
Chereher, v. a Zoeken, opzoeken, nazoeken,
Chennie, f. [H. IL] Voelkever m.
opsporen, navorschen, trachten te vinden, te ontChénole, t. [Bot.] Plantensoort, aan die der dekken of te verkrijgen: Ce chien cherche son
soda-planten grenzende. - [Agric.] Wijngaard- maître, die hond zoekt zijn' meester. Que dierrank m., die twee of clvie jaren gespaard is, om ciez-vous? wat zoekt gij ? Ch- des amis, vrienden
hem weer druiven te doen dragen.
zoeken (te verkrijgen). Ch- l'origine dun mot, den
Chénolithe, m., z. BELEMNITE, IIRO1NTIAS, oorsprong van een woord zoeken of opsporen. Ch-

-
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CHERCHEU
vraagstuk zoeken. Ch- une rime, een rijmword
zoeken. Ch- son salut dans la feite, zijn heil (behoud) in, de vlugt zoeken. Ch- un pain, zin brood
zoeken, bédelen. Ch- sa vie, zijn onderhoud of bestaan zoeken. Ch- querelle of noise, twist zoeken;
twist maken. Ch- de l'argent, geld zoeken (te leeven, te verkrijgen). Ch- femme, eene vrouw zoeken (te trouwen). Ch- malheur, Ch- son malheur,
zich ongelukkig maken, in zijn verderf loopen. Chla mort, den dood zoeken, het leven moede zijn,
zich vrijwmllig in levensgevaar brengen. Ch- l'ennemi, den vijand opzoeken (om hem te bevechten).
— Iet wordt ook van, zaken gezegd : L'eau cherche un passage, het water zoekt een' doorgang.
L'aiguille aimantée cherche le Nord, de kompasnaald zoekt (draaitzich naar) het Noorden. Les plaisirs, près de moi, vous chercheront en foule, bij
mij zullen de vermaken u in menigte opzoeken, zult
gij u onophoudelijk vermaken. — Aller ch-, gaan
zoeken, gaan halen; Venir eh -, komen zoeken of
opzoeken, komen halen, komen afhalen; Envoyer
ch-, laten halen : Ilia! vous ch- au bout du
monde, ik zal u tot aan 't einde der wereld gaan
zoeken; I1 est allé eh- son cheval, hij is zijn paard
gaan halen. Le dégout venait le eh- au sein des
fêtes, de verveling kwam hem te midden der feesten opzoeken; Viendrez-vous me eh--. zult gij mij
komen afhalen? J'enverrai eh- ce paquet, ik zal dat
pakje laten afhalen. — CHE000ER a (gevolgd door
een in/in.). Zoeken, trachten, pogen, streven, zijn
best doen, zich beijveren. Je chercherai a vous
plaice, ik zal trachten (mijn best te doen, mij beijveren) u te behagen ; Ii cherche a se venger, hij
poogt zich te wreken. — (Loc. prov.) En eherchant on trouve, wie zoekt die vindt. Ch qn.,
par monts et par vaux, par mer et par terne,
a pied et is cheval, iemand overal zoeken. Chmidi á quatorze heures, Ch- une aiguille dans
une botte de foie, . z. A.IGUILLE. Uh- la lune en
plein jour, de maan op klaarlichten dag zoeken :
't onmogelijke beproeven. Le boen cherche Ie
Bien, waar het geld is wil het wezen, geld zoekt
geld. — [Man.] Ch- sa cinquième jambe, op de
hand leunen (als het paard in den teugel een zeker
steunpunt zoekt) — [Mar.] Ch- Ia sonde en venant du large, de kust al peilende naderen. —
La mer va ch- le vent, de zee komt tegen den wind op.
SE CHERCHER, C. P. Zich zoeken; elkander zoeken: Le gout ne se cherche que lui mème; Les
mallleureux se cherehent et se comprennent.
Cherche «r, in., -ease, f. Zoeker m , zoekster f.
(meest in ongunstigen zin) : Ch- de trésors, schat
m. Ch- de pierre philosophale, goudma--grave
her (adept) m. Ch de (ranches 'lippées, schuim
m. Ch-euse d'esprit, waanwijze-loper,ka
(pedante) vrouw f. — [Astr.] Zoeker m., kleine
kijker niet geringe vergrooting en zeer groot gezigtsveld, die op de buis van een' grooter kijker wordt
vastgeschroefd. — Ook als adj. gebezi d: Le génie
humain est eminemment eh- de nouveautés, het
menscheljk vernuft zoekt met onverzadelijke gretigheid naar nieuwigheden.
Chereonnee, f. [Corn.] Indische stof f., half
zijde half katoen.
Chere, f. Gasterf f., lekkere maaltijd m., goede
sier f., alles wat tot de hoeveelheid, hoedanigheid
en lekkerheid der spijzen behoort, als ook de wijze
van ze toe te bereiden : i%Iaigre, petite, bonne,
grande ch-, sober, karig, goed, heerlijk onthaal n.
Ch- entière, prachtig gastreaal n. Faire bonne ch-,
goede sier maken, smullen-. On fait bonne eh- en
ce pays-là, at á bon marché, men eet in dat land
goed en goedkoop; Vous ferez maigre eh- chez lui,
gij zult een' schralen pot bij hein vinden. C'est on
homme de boslne ch-, hij is een liefhebber van eene
goede tafel. Ch- de commissaire, maal, waarbij
vleesch en visch wordt voorgediend. — (Loc. prov.)
I1 nest eh- que de vilain, als een gierigaard gasten heeft, gedraagt hij zich mild. Aujourd'hui en
eh- , demain en bière, z. AUJODUU'IIUi. Faire
grande cli- et bon feu, groote verteringen maken.
— (fans.) Faire eh- lie, goede sier maken, lekker
den en drinken en vrolijk zijn. — Onthaal n., wijze
van iemand te ontvangen: II ne salt quelle ehlui faire, hij weet niet, hoe hij hem vriendelilkgenoeg ontvangen zal.
Cberenient, adv. `neder, teederlijk, hartelijk,
met veel liefde : Je vous sinjo ch-. — Duur, tot
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hoogera prijs : Acheter, Payer eh- une marchandise. — ( fig.) Vendre eh- sa vie, of (fam.) Vendre
eh- sa peau, zijn leven, zijne huid duur verkoopen, veel vijanden dooden of kwetsen, alvorens zelf
te sneuvelen.
t Clhérer, V. a. Goed ontvangen of behandelen.
— 1 GREPEN, v. n. Goede sier maken, smullen.
Chéri, e, adj. (en part. passé van chérir) Geliefd, teirbemind, dierbaar, hooggeschat : Femme
ch-e, teérbeminde vrouw; Nom ch-, geliefde, hoog
naam; Le peuple eh- de Dieu, het Gode-geschat
dierbare volk.
Chérle, m. [H. n.] Bastaard-nachtegaal m.
van Madagaskar.
Chérif, n1. Sjerif, scherif m. ; in 't algemeen
al de afstammelingen van Muhamed, uitzijne dochter Fatima; — vorst bij de Arabieren en Mooren.
Ch- des ch-s, titel des keizers van Marokko.
Clidrifrat, m. Sjerifaat n., waardigheid f. van
sjeri f; -- het door een' sjerif bestuurde land n.
Clhérlr, v. a. Hartelijk liefhebben, teeder beminnen : Ch- ses enfants, ses amis, sa patrie, zijne
kinderen, zijne vrienden, zijn vaderland hartelijk
lief hebben. Ch- le souvenir, in mémoire de qn.,
iemands gedachtenis in hooge eere houden. Ch- son
erreur, zone dwaling blijven aankleven. --- SE
CHETI1R, v. pr. Zich zelven beminnen, zeer met zich
zelven ingenomen zijn; — elkander hartelijk liefhebben; — bemind worden.
Clhéris, f. Slaapverwekkende gom f., slaap--

middel n.

Clhérlssable, adj. Beminnenswaardig.
Cherlerle, f. [Bot.] Anjelierachtig gewas n.
in Zwitserland.
Clmerlesker of ChierlesgWer, m. Turksche
luitenant-generaal in.
lherme of Chermès, mm. [H. n.] , z. PSYLLE.
Chernite, m. [Minér.] Schieferspaath n., naar

ivoor gelijkend marmer n., waarvan de Ouden
tomben, maakten.

C érogrylle, m. [H. n.] Soort van egel m.
Cliérophyllées , f. pl. [Bot.] Kervelplan-

ten f. dal.

Clherophyllon, m. Kervelachtige`plant, ker-

vel f.
Chéropitheque, m. [H. ] Meerkat f.
C-lierquentolle, f [Coin.] Indische zijdestof f.
Cherslne, f. [F1. n.] Landschildpad f. van Madagaskar; — soort van slak f.
Chersoelhélones, m. pl. [H. n.] Landschild
-paden
f. pl.
Chersodolopes, m. pl. [H. n.] Venijnige
slangen f. pl.
Chersohydroehélones, m. pl. [H. n.] Zoetwater-schildpadden f. pl.
Ctiersonése, f. (pr. ch=k) [Géogr.] Schiereiland, half eiland n., chersonesus, m. C1z-cimbrique,
Jutland; Ch- de Thrace, het schiereiland Gallipoli;
Ch- dor, het schiereiland Malakka; Ch- taurique,
de Krim. — Chersonésien, ne, adj. et subst.
(pr. ch=k.) Schiereilandbewoner m., -bewoonster f.;
— wat de bewoners van een schiereiland betreft.
Chersopholidophldes, m. pl. (pr. ch=k.)
Geschubde slangen f. pl.
Clhersydre, m. (pr. ch=k.) [H .n.] Weetof knobbelslang; eene oostersche land- en waterslang met kleine schubben als wratten. Ch- cutarlympé, de gemeene of javaansche wratslang f.
Cherté, f, Duurte f., hooge prijs m. der waren.
— ( Loc. fam.) La eh- (of la presse) y est, de duurte
is er in, elk wil er van koopen. Je n'y mettrai pas
la ch-, ik zal er de duurte niet in brengen (er niet
van koopera, van gebruiken).
Ciiérubin, m. Cherub, Cherubijn, m., in de
oude joodsche oorkonde een hengelgeest of engel
van den tweeden rang (na de seraphim), vuurbode, vlaiwnenbode m. — [Peint., Sculp.] Gevleugeld kinderhoofd n., een' engel voorstellende. —
(Loc, fam.) Avoir une face de ch-, een rond en
bloeigend gezigt hebben. Etre rouge comme un eh-,
een hoog rood gezigt hebben, er als een kalkoensche
haan uit zien. Etre heureux comme un ch-,
rept in zijne nopjes zijn. Etre, beau, joli comme
un ch-, allerschoonst, allerliefstz jn. Mon ch-, mijn
engeltje.
C-lh.érubique, adj. Cherubytnsch. Wat tot

de cherubim of cherubijnen betrekking heeft. —
Hymne ch-, of als subst.. La ch-, cherubijnsche
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lofzang in ., een beroemd loflied in de grieksche
kerk ter sere van de cherubim.
Chervis, Cheryl, m. [Bot.] Suikerwortel m.
Chesnée, f., 2_ CHAINEE.

Chétif, ire, adj. Gemeen. gering, laag, very
achteltk, ellendig, armzalig, voddig; — slecht, van
geringe hoedanigheid, onbeduidend, klein : Ch- ver
ellendig, armzalig wormpje; Ch-ive cré--miseau,
ature, gering, nietig schepsel. Une eh-ive récolte,
een sobere, slecht uitgevallen oogst; Des moutons
ch-s, kleine schrale schapen; IJne bien eh-ive
chère, réception, een zeer sober onthaal, eerie slechte
ontvangst. — Avoir eh-ive mine, er lijdend, zieke
uitzien; ook : een gemeen voorkomen hebben. -ljk
Chétiven, ent, adv. Armhartig, karig, op erbarmelijke wijze : I1 vit ch-, hij leeft ar mhartig,
armoedig.

Chétivete, f. Slechtheid, geringheid f.
Chétoeéphnle, adj. [H. n.] Met behaar-

den kop.

Chétocère, m., z. SE'TICORNE.

Chétodiptére, m. [H. n.] , z. v. a . BANDaU -

LIERE.

Chétocton, m. [H. n.] Klipvisch in. Ch- rastral , Ch- à bee, spuitvisch , snuitvisch, langsnuit m. Ch- grand' écaille, gror tschubbrge klipvisch, in Indië ook ta felvisch, vlaggeman en vaandrig eeheeten.
Chétodonide, Chétodonoïde, adj. [H. n. j
Naar een' klipvisch gelijkende.
Chétolier, m., z. V. a. CHEPTELIER.
Chétoloxes, m. pl., z. V. a. LATERALISETES.

Chétopodes, m. pl. [H. n.] Borstelvoeters
m. pl., afdeeling der ringwormen.
Chétron, m. [Tech.] Laadje n. in een kist
0f koffer.

Cheuque of Nandou, of ¢ Touuyoea, m.
[H. n.] .dmerikaansche struisvogel m.
Chevage, m. [F éod.] Vreemdenhoo fdgeld n.,
regt, dat de vreemdelingen eertijds moesten betalen
voor hun verblijf in Frankrijk.
Chevaine, f . [H. n.], z. CHEVANE.
Cl eval, m., Paard„ ros n. Ch entier, hengst m .
Ch- de haras, springhengst. Ch- hongre, ruin m.
Ch- bistourné, klophentst. Ch- de carosse, de
charette, de chair ie, de karnais, koets-, karre-,
ploeg-, voermanspaard. Ch- de poste, de relais,
de selle, ost-, wissel-, zadelpaard. Ch- de bat, de
somme of de charge, de trait of d'attelage, pak-,
last-, trekpaard. Ch- de main, de parade, de ba taille, hand-, staatsie-, strijdpaard. chevaux de
remonte, remonte-paarden. Un eh- achevé, de
manège, een bereden, gedresseer d paar d. Un
eh- fort de levant, een paard met breede, sterke
borst. Ch- couronné, paard met Bene kale knie.
Etriller, Ferrer, Seller, Brider un ch-, een paard
roskammen, beslaan, zadelen, optoomen. Monter à ch-, te paard stijgen (soms ook: leeren
paardrijden); Hescendre de ch-, van 't paard stijgen. Mettre un eh- an peas; au trot, au galop, een
paard doen stappen, draven, rennen. Un eh- qui
n'a point d'appui, een paard, dat week in den bek
is. Ce eh- a trop d'appui, dat paard is te hard in
den bek. Débourrer, Commencer un ch-, eenpaard
tusschen de palen zetten en het beginnen te leeren.
Bon homme de ch-, een man, die zeer bekwaam
met paarden weet om te gaan. Bel homme de ch-,
een man, die bevallig te paard zit. Embrasserbien
un ch-, goed en vast te paard zitten. Monter on
eh- h pail, op een paard rijden zonder zadel. Aller, Etre à ch-, rijden, paard rijden; bij uitbreiding
ook gebézjgd van iemand, die op een ander dier
clan een paard of wel schrijlings op een' muur,
balk enz. zit. Il était a eh - sur on ane, sur
-

on chameau, hij reed op een' ezel, op een' ka-

meel. Il allait à eh- sur on baton, hij reed op
een' stok. — (fig.) Etre P eh- sur qc., iets tot zijn
stokpaardje hebben, zich op iets veel laten voorstaan, er telkens met ophef van spreken. — [Mil.]
Être à eh- sur un fleuve, de beide oevers eerier rivier bezet houden. — Tirer á quatre chevaux, met
vier paarden vaneen scheuren. — (Loc. fig. et fam.)
Fièvre de ch-, paardekoorts, zeer harde koorts f.
Médecine de ch-, paardedrank, zeer krachtige,
sterk werkende drank m., paardekuur f. C'est un
eh- pour le travail, hij is een werkezel. Monter sur
ses grands chevaux, op een' hoogen toon en met
toorn spreken, op zijn paardje rijden. Parlerà ch-,

CHEVAL.
trotschelijk, op een' meesterachtigen toon, spreken.
Ecrire a qn. une lettre à ch-, iemand een' bitsen
brief schrijven. C'est on eh-, on gros ch-, un ehde carosse, un eh- de bit, het is een domme, lom
onbeleefde vent of kerel. C'est ouch- échappé,-pe,
't is een jonge wildzang, een losgebroken paardje.
I1 est mal à ch-, het is slecht met hem gesteld.
11 fait de cette chose tou j ou rs son eh- de bataille,
hij maakt van die zaak altijd zijn stokpaard, zijn
sterkst bewijs. On lui lera voir que son eh- nest
qu'une bête, men zal hem doen zien, dat hij zich
lomp vergist, dat zijne handelwijs onredelijk is. —
[hrov.] Il n'y a si bon eh- qui ne branche, z.
BRON CHER . Changer, Troquer son eh- borgne contre un aveugle, z . AVEUGLE . — A eh- donné it
ne faut point regarder la bouche, menmoeteen gegeven paard niet in den bek zien : niet keurig zin
omtrent iets, dat ons vereerd wordt. Cet homme
est un bon eh- de trompette, die man is voor geen
klein geruchtje vervaard, laat zich niet ligt ver schrikken. Il fait bon tenir son eh- par la bride,
men moet zich niet uitkleeden, vóór men naar bed
gaat: zich bij zijn leven niet van zijne goederen
ontdoen. L'oeil du maitre engraisse le ch-, het
oog des meesters maakt het paard vet : wat men
zelf kan doen, gaat het best; nooit wordt iets beter
gedaan, dan wanneer men zelf er bij is. Brider
son ch- par la queue, het paard achter den wagen
spannen. Jamais eh- ni méchant homme n'amenda
pour aller à Rome, slechte menschen worden door
reizen niet beter. Cela ne se trouve pas dans le pas
dun ch-, dat is moeijelijk te vinden. Après bon
Vin , bon cheval, een hoede dronk geeft couragie.
Le eh- du pèr e Canaye, een zeer mak paard.
A jeune ch , ^ ieux cavalier, bij een jong paard behoort een oude ruiter. Fermer 1'étable quand les chevaux n'y sont plus, den put dempen, als't kalf ver
is. Hennir avec les chevaux, met (ie wolven,-dronke
waarmee men in 't Bosch is, huilen. Jamais bon ehne devient rose, een goed paard wordt nimmer een
knol: een krachtvol man wordt ook een wakker grijs aard. I1 West si bon eh qui ne devienne r osse,
ook het beste paard wordt een knol: de ouderdom
sloopt ook het sterkste lichaam en den levendigsten geest. A eh- hargneux it faut une élable a
part, 't gezelschap van twistzoekers moet men vermijden. A méchant eh- bon éperon, bij moeielijke
zaken past een kloek besluit. Ch- de fain, eh- de
rien, een paard, dat niet dan hooi eet, is en blijft
krachteloos. Ch- d'avoine, eh- de peine, z . AVOINE .
Ch- de paille, eh- de bataille, een paard, dat zich
met stroo vergenoegt, is een goed strijdpaard L'áge
nest fait que pour les eh-, de jaren verminderen
's menschen waarde niet: bij de paarden (niet bij
de menschen) komt het op de jaren aan. (dui aura
de beaux chevaux si ce nest le roi? 't is niet te
verwonderen, dat rijke menschen ook de mooiste
dingen hebben. Jamais coup de pied de jument ne
fit mal à un ch-, beleedigingen van vrouwen trekt
een knap 'man zich niet aan . N'avoir ni eh- ni
mule, in de grootste armoede verkeeren. — [Jeu.]
Ch- fondu, bohstavast, bokje n. (een bekend kinderspel) Ch- de Bois, houten paard; [Man.] houten
paard , waarop me n leert voltigéren; [Bil.] houten
paard of ezel, waarop men weleer soldaten tot
straf deed zitten. — [Myth.] Ch- marin, zeepaard n.
— [H. anc.] Ch- de Troie, trojaansche paard n.;
(fig.) allerlei soort van hinderlagen. — [H. n.] Chcerf, hertepaard, hert der Ardennen; ook een dier
van 't gazellen-geslacht Ch- des fleuves, rivierpaard, nijipaard n.; hippopotamus m. Ch- marin,
zeepaard n., zeekoe f.; zeepaardje n., zekere visch
(hippocampe); Ch- -du-bon-Dieu, volksnaam van
den krekel (grillon). — [Guer.] Ch- de frise, spaan
ruiter (groot stuk hout met ijzeren punten be--sche
zet ter afwering van de ruiterij). Ch- d'artifice,
stormbalk m. — Chevaux beteekent dikwijls : soldaten te paard, ruiters : Un escadron de deux
cents chevaux, een escadron van twee hoadercd
paarden of ruiters. Vingt mille homines de pied
et six mille chevaux, twintig duizend man voet
zes duizend man ruiterij. — [Astr.] Le-volken
Petit eh-, het Kleine paard (in tegenstelling met
Pegasus of 't Groote paard) . — [Mécan.] Ch- vapeur, gebruikelijke eenheid ter bepaling van de kracht
der stoommachines. Force dun eh- vapeur, paar
kracht, .die per seconde een gewigtvan-dekrachtf.,
75 kiloos een' meter hoog kan opheffen. Machine a
-

-
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vapour de (of de la force de) vingt chevaux,
stoommachine van 9-0 paardekrachlen.
Cheval-eerf, Cheval-du-bon-Dien, z.
onder CHEVAL.

Chevalenilent, m. [Arch.] Soort van stut,
schoorbalk m.
Chevaler, V. n. Heen en wePJr loopgin, vele

gangen voor eerre zaak doen (in dien zin verouderd). — [Arch.] Met schoorbalken onderstutten
(een' muur, een gebouw). -- [Tech.] Op den bok
of ezel bewerken. — Weleer ook : driftig nazetten.
Chevaleresque, adj. Ridderl'(k, den ridder
of der ridderschap eiden : Courage, Franchise ch-,
ridderlijke moed, rondborstigheid.
Chevaleresqueaient , adj Op ridderlijke
wijze, ridderlijk.
t Clievaleresse, adj. f. Den ridder voegen
Une bière ch-, doodkist eens ridders. — Ook-de:
als subst. f. Vrouw eens ridders; vrouw, met eene
ridderorde versierd (chevalière).
Chevalerie, f. Rang m. en waardigheid f.
van een' ridder; — ridderschap f., ridderwezen n.
Les loin de la ch-, de wetten der ridderschap. Act.es de eh-, ridderlijke daden. — C'est fine fleur
de ch-, hij is de bloem der ridderschap, de kern der
ridders. — La eh- errante, de dolende ridderschap.
Chevalet, m. Folterbank, pijnbank f. (wel eer tegen de christen-martelaars gebruikt) . —
Tecb.] Naam van een voorwerp, dat in velerlei
handwerken dient om het bewerktwordend stuk te
dragen en vast te leggen : bok, ezel m., stelling,
om n1.,
bank, schraag f., stut m. enz.; —
der leêrbereiders, zeemtouwers enz.;scha2blok
—
n.,
duosteen in. der boekbinders; — galg f. of stut in.
voor 't opgeslagen frisket eener drukpers; — kam m.
aan een snarenspeeltuig; — schildersezel m.; — tr e
f., trechterijzer n. in korenmolens; —-anelschrg
boorbank f. der slotenmakers; — [Mil.] Geweer
n.; — soldatenezel m.; — [Mar.] Punt in het-rak
centrum van een astrolabium, rolbank f.
Chevalier, in. Ridder m.; lido. eener nieuwere
ridderorde, orderidder m. Armer ch-, tot ridder
slaan. Créer, Faire des ch -s, ridders benoemen. Chde. Ia Toison dor, ridder der orde van 't Gulden
vlies, vliesridder; Ch- du Lion neerlandais, ridder
der orde van den nederlandschen leeuw. —Ch- d'honneur, eere-ridder, hofridder. Ch- errant, dolende
ridder. — Ch- du guet, voormalige hoofdman der

dien weleer de %ereqtsbeai72bten doorgaans tepaard
in hun gebied eden om schouwing (inspectie) te
houden. — [F éoá.] Verpligte dienst f. te paard, die
de vassalen aan den vorst of den leenheer verrigten
moesten. -- Het terrein, (lat een lastdier in een'
dag of in een' gegeven tijd kan a floopen.
Chevannehenbent, in. [Chir.] liet over elkander schuiven der beenstukken bij Bene beenbreuk.
— [Bot.] Het rolvormig ineenliggen der blaadjes.
— [Tech.] Gedeeltelijke overdekking of kruising
van twee stukken. — [Impr.] Het kromstaan deeletters.
Chevaucher, v. n. Te paard rijden (in dien
zin weinig gebruikt dan in): Ch- court, long, met
korte, lange st^jgbeujels rijden. — Bij uitbreiding:
Schrjling,,s zitten: Quelques uns chevauchaient sur
la muraille, sommigen zaten schrijlings op den
muur. — j Chir.] Over elkander schuiven (van
beenstukken bij breuken). — [Tech.] Op elkander
rusten of dra(,en, zoo als de leijen en pannen van
een dak. — [Impr.] Buiten de lijn staan, golven,
uitspringen (van de letters). — [Fauc.] Op den
wind rijden (als de valk bij rukken zich boven den
tegenwind verheft). — [filar.] Le cordage eh-, het
tosewwerk is moeijelijk om te halen. Bois qui chevauchent, houten, die op elkander liggen. — (burl.)
Beslapen.

4- Chevaiiehenr, m. Ruiter (cavalier) ; rei

m. te paard. — Ch- d'écouvettes, ch-euse-ziger

[

panische nachtwacht. Ch- de l'arquebuse, gilde -
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d'écouvettes, bezemsteelrjder m., -rijdster, heksenmeester m., heks f.
C he`'anehons (i), loc. adv., z. CALIFOURC

CHON (gil).

Chevan-légers, m. pl. Ligte ruiterij f. — In
't enkelvoud schrijft de 4cadémie: Un chevau léger,

een ligt gewapend ruiter.

Chhevee, in. [Tech.] Handschroef f., om af te

vijlen voorwerpen vast te houden.
t Clheveg-allle, f. Rij 'ier n.
Chevèeerle, f. Waardigheid f. van een' Cheveeier, eerste kanunnik, of donsheer m.; met het
opziet over 't waslicht belast.
CChevéehe, f. [H. n.] Kleine steenuil in., katuiltje n.
,

Cheveeier,

m., z. CHEVECERIE.

Chevelé, e, adj. [Bias.] Met haar van een
ander email of kleur dan 't hoofd: Tète d'argent
ch -e de sable, een wit hoofd met zwart haar. —
[Bot ] Bouture ch-e, stek m., waaraan wortel
zitten.
-vezls

broeder van de handbus. — (jig.) Il est le eh- dë
vette dame, hij is de 'ridder, de bestendige geleider
Cheveline, f. [Bot.] , z. v. a. CLAVAIRH.
en beschermer dezer dame. Se faire le eh- de qn.,
Chevelei, e, adj. Langharig, harig, behaard,
zich voor iemands verdediger verklaren, ijverig veel en lang hoofdhaar hebbende: Les peuples du
iemands partij trekken. Ch- «industrie, fortuin- Nord sort plus ch -s que ceux du Midi, de noordscha
zoeker, opligter, rondreizend geslepen bedrieger. — volken hebben langer haar dan de zuidelijke. —
Vroegere naam van het paard in't schaakspel (nu [Bot.] Graine ch -e, behaard of harig zaad a.;
cavalier). — [H. n.] Ruiter, waterlooper m., eva Ravines ch-es, vezelwortels, haarwortels m. pl.
f., een reic^erachtiee strandlooper; Ch- blanc,-tersnip (Ook als subst. Le eh- des ravines, des arbres, de
canadasche of witte snip f.; Ch- rayé, tacheté, haar- of'vezelwortels.) — [Anat.] Cuir ch-, vel n.
cendré, gestreepte, gevlekte, aschgraauwe watersnip; der hersenpan. — [Astra] Comète ch -e, haarkoCh- varia, bonte snip f.; — Ch- de mer, groole meet f. — [Fist.] La Gaule ch -e [Gallia somata] ,
naaldvisch m. (ook trompette geheeten).
liet langharige Galli. Les rots ch -s, de langharige
Chevalière, f. [Rist.] Vrouw, die in eene (11Merovinciische) koningen.
ridderorde was opgenomen. — [Joail.] Ch- of BaCheveluure, f. Hoofdhaar n., gezamenlijk haar
gue à la ch-, breede, platte vingerring, met eene des hoofds. Avoir une belle, longue ch-, fraai, lang
haar hebben. Ch- bien peignee, en désordre, welqeJas van 't zelfde metaal.
Chevaline, adj. f. (alleen voorkomende in: kamd, onordel-jkhaar. — Biuitbreiding (post.) Les
[Prat.] Bile eh-, paard. — Vroeger ook als subst. f. arbres ont perdu (dépouillé) leur eh-. de boomer
voor: paardenhandel: Ii fait la ch-, hij handelt in hebben hun gebladerte, hun loof verloren. — [Astr. j
paarden.
La eh- dune comète, het haar (de haarcormige straChevalis, m. Gemaakte geul f., om door te len) eener komeet. Ch- de Bérénice, haar van Berevaren in eene rivier.
nice (noordelijk sterrebeeld, bij den staart van den
Chevalorifère, m. [Tech.] Mechanisch paard leeuw). — [Artif.] Ch- de feu, haarvuur n., goun., eennieuwelings uitgevonden werktuig met veêren, den of zilveren regen m. — [Bot.] Bladerbundel m.
in den vorm von een paard, waarop men zich in't van sommige vruchten; pluimpjes f. pl. op zékere
paardrijden kan oefenen. — Ook adj.: Machine ch-. zaden en vruchten, wol f., dons n.
1- Chevanee, f. Het goed, de goederen, die
('bever, v. a. [Joail.] Ch- une pierre, eersen
men bezit: Il a perdu toute sa eh-, hij heeft al zijn steen van onderen uithollen; hem op een rond ver
hebben en houden verloren.
rad plat slijpen. — [Orf., Chaudr.] plan een-hevn
Chevane, Chevanne, Chevaine, (he- stuk geslagen metaal de noodige holle geven, bol
vine, Chevin, m. [H. n.] Grootkop, snotvisch, kloppen.
molenaar m.
('hevet, n. Hoofdpeluw, peuluw, oorpeuluw f.,
Chevanebable, adj. Rijdbaar, berijdbaar.
lang hoofdkussen n. ; — hoofdeneinde n. van het
Chevau®chant, e, adj. [Bot.] Feuilles ch-es, bed. — Bij uitbreiding: alles waarop het hoofd eens
blaadjes n. pl., die gootsgewijs 1n elkander, sluiten. slapenden rust; het bed zelf: Une pierre lui servait
— [Tech.] Pièces ch-es, stukken, die elkander min de ch-, een steen diende hem tot peluw. Il ne quitta
of meer bedekken of op elkander steunen.
pas le eh- du malade, hij verliet het bed des kranChevanchée, f. [Prat.] Omrid, rondrid m., ken niet. — fig.)L'ignorance est tin eh- bier
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cloux, de onwetendheid is een zeer zacht oorkussen.
- Epée de eh-, degen of dolls, dien men 's nor/its
( fi g.)
veiligheidshalve onder zijne peluw legt.
'est sOn épée id Ch-, dat is zijn bestendige toevlugi,
zijn raad en helper in ieder geval. L'Iliade d' iornère
était 1€/pie de oh- d'Alexandre, de I/ins van Homerus was Alexanders lievelingsboek (hij had liet
steeds onder zijn hoofd/russen). (Lor pros.) II a
trouvd cela soils son eh-; dat heeft hij gedroomd
of verzonnen. [Arch.] Verheven gedeelte van
een kerkkoor achter liet /iooge altaar, z. v. a. ABSIDE. - [ Artill.] Groot blok n. onder 't achterstuk
van een af/uit; houten wig om mortieren te rigten,
stelwig t. , str/hout n. - [Mar.] Betingkussen n.
(dennekouten bekleeu]4ng van liet dwars/wat des
létingbaiks.) Ch- da traversin de buttes, vuurwang t. aan de biting of aan den biting/ia/k.
1 Chevetaine, Chevetaigne of Chevetaiii, m. Hoofd n., hoofdman in.
Chéveteau, in. [Tech.] Kamrad n. van eeneu
molen.
Chevètre, in. Halster rn. (in dien zin veroudiii). [Tech.] Legger in., zekere balk, waarin de
balken van een'planken vloer gewerkt worden,
teekbalk m.; ij z of anker n., om het eind van
een' ingekorten balk te dragen, draagband, strop in.
- [Cliiir.] Halstereerband n., hoofdzwachtel in.,
hoofdkap 1. (voor eene ontwrichting of breuk van
W onderste kaakbeen).
Chevtrier, in. [Tech.] Slut of balk in., die
rove draaispil, eene as van een' molen ondersteunt,
keimradstuk m.
Cheveu, in. Haar, menschen- hoofdhaar D . Arrachur an cli- a pi., iemand een haar uittrekken.
Di/lid coinme un eh-, dun en fijnals een haar. Des
eh-x-blonds, I:ii'uns, ciâtains, roux, flairs, gris,
blanes , blonde, bruine, kastanjebruine, ronde,
zwarte, grijze, zileergrijze haren. Des rh-v pints,
crêpés, tressés, one/u/is, houciés, frisés, glad/i g
gende, ge/roerde, gevlochten, gegolfde, gelokte, gekrulde haren. Des cIi-x lies, doux, rudes, gros,
her/see/s, fijne, zachte, harde, dikke, borstelige
haren. Une femme coiffée en eh-x, eene in 't linac
jekapte vrouw, eene vrouw met bloot haar. Tour
de eh-x, ham-tour t. Faux eh-x, valsehe haren.
Un bracelet, une hague de eh-x, een haren ariaband m., een haarring m. T/ier qn. par les eh-x,
iemand bij de haren trekken. Faire couper, Rafraîclsir sos eh-x, zich liet haar laten snijden, afpunten. Je me suis fait faire les eh-x, ikhebinijn
haar laten snijden. Faire les eli-v i qn., iemands
haar snijden. - ( fig.) Ch-x d'€uliène, dor, gitzwarte,
ligt/ilonde (goudgele) haren. - (Lor. fain.) 115
htaient près de se prenc/re par les eh-x, zij stonden
0/) het punt om el/ode bij 't hoar te vatten, in 't
haar te vliegen, handgemeen te worden. Cela fait
dresser les cli-x P in tête, of enkel: Cela fail
dresser les eh-x , dat doet de haren te berge rijzen;
dat verwekt afgrijzen, ijzing. Prenclre l'occasion
aux eh-x, de gelugenheid tijdig waarnemen. Cette
interprutation eet tine par les eh-x, die vergelj
king is ei- met de haren bijgesleept (is onnatuur
lijk, gedwongen). Ii ne sen faut pas cle l'épaisseur
dun cii-, 't scheeltgeen haar. - (Loc.prov.) Fendie
Un cli- en quatre, haarkloven, muggeziften. Nos
cli-x sont coinptés, onze koren zijn geteld; er overkomt ons niet het iniiiste zonder Gods voorkennis
en toelating. On ne pent prendre an homme rasi
par les eh-x, inca kan geen' kaalkop bij t haar
vatten: waar niets is, valt niets te halen. La
vie dun homme ne tient qua an eh-, eens menschen leven hangt aan een haar. - [Bot.] Naam
van verscheiden haarvormigeplanten, zoo als: Ch-x
d'évêque, rapunsel; Ch -x cle Vimnus, venushaarn.
(adiante). Ch-x cie paysans, wilde cichorei f.
Chevilière, f. [Coutur.] Smal band, plat
koord n.
•Chevillage, in. [Mar.] Het indrijven van
botsten en spieen in de 5e/iepen. - [ Tech.] Zamenpinning f. der meubelen.
Cheville, 1. Houten of metalen pin of pen t.,
nagel, bout ilL, plug t. - [Tech.] Ch- ouvrière,
protsbout, protepin, ijzeren bout aan 't voorstuk
van een rijtuig. Ch- ii Ia romaine, disselbout. Chde cliarnière, scharnierstiftf. Ch- de lien, denioise,
bandnagel. Ch—Eitourn iquet, pakstok, spanstok in.
Ch- a assembler, sluitnagel, voegnagel. Ch- coulisse, losse pen (die zich laat uitnemen); Ch- /n
--
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quatrepain/es, Ch- barbue of barbelde, nagel met.
opwaarts staande tanden of baarden (om 't uithalen te beletten); Ch-s ranches, aan welrszfjden
uitstekende pinnen, die aan kronen, taanmasten
enz. tot laddersporten dienen; Ch- de Ia presse,
ijzeren kopbout tot aan- en afschroeven der snijpers; Ch- de futaiile, houten sluitpin of wig t.
aan de dwarshouten der vaten; Ch- /i dresser Ia
soie, garenstok; Ch- de lu/h, de viole, schroef t.
om de snaren eener luit of viool te spannen en
ontspannen. - [Artill.] Spiebout (boulon). Ch- a
oeli, P oeiliet, haak-, oogbout. Ch-d'affut, affuitbout; Ch- it tête plate, a tête ronde, /i mentonnet,
bout met vlakken kop, met ronden kop, met een'
neus of haakkop; Ch- P boucle of a oreilles, ringbout. - [Mil.] Ch-s de talon, schoenspijkers rn. pl.
[Mar.] Ch- it tête de diamant of a tête ronde,
bouten met ronde hoofden; Ch- P goupille, spiebout;
Ch- /t nine, haakbout, bokshoornring m. Ch- a
pompe, poinpbout; Ch- a tête ronde, a face/te of
ii houton, kopbout;Ch- a Iiarbe, takbout; Ch- a
boucle, ringbout, schotbout; Ch- ft goujon, gladde
bout; Ch- a oeillet, oogbout; Cl,- a cosses, ringbout met kousen; Ch- pour bosses, stoppersbout;
Ch- de hauhans, putlingsbout; Ch- a gril et te
boucle, oogbout met takken; Ch-s de Ier, ijzeren
hou/en, epic/in, bokshoornen, boh'sooren; Ch-s de for
te charger ie canon, schietbouten; Ch- de potence,
kniebout, gekbout aan de pomp; Ch-s te tête perdue,
slechte bouten; Ch- d'aiiul, afl'uitbout, no/paardbout; Repoussoir de eh-s, dreef f., drijfijzer n. [Anal.] Ch- nu pied, enkel, enklaauw ni— [Vmner.]
Z. V. a. ANDOCILLEII. - [Jeu] Etre en eh-, noch
de eerste noch de laatste zijn, in de middelhand
zijn. - [Poit.] Stop-woord, overtollig, zinledig
woord n., enkel ter wille van maat of rijiii geplaatst: Vos verssont pleins de eh-s, uwe verzen
zijn vol stopwoorden.

- [Bonn.] Commerce te la

eh-, verkoop van 't vleesch bij de voet (quartier),
door groote slagers aan kleine. - [Mar.] Ce clieval nest propre qua rnettie cii eh-, datpaard deugt
alleen voor de kar, voor den wagen. - (fig.) Vous
êtes la eh- ouvrière de cette en/reprise, gij zijt de
spil (de hoofdpersoon) , waarop deze ondernemin
draait. - (Loc. fig. et fam.) Ii ne lui va pas 9
la eh-, hij heeft geen handwater bij heen: is niet
bij hem te vergelijken, doet ver voor hem onder.
Cela ne tient plus qua uien eh-, dat hangt nog
maar aan een' zijden draad: 11 ny manque pas une
eh-, er ontbreekt geen haar aan, er volt niets op
te zeggen. Ii Be lui faut plus qu'une cli- pour le
tenir, hij mag zich gelukkig nékenen met dien post,
dat ambt, die bediening, als er maar duurzaamheid
aan verbonden is. (Prov.) Autant de trous, autant
dech-s, of Autant de eh-s, autant de trous, hebt
gij een gat, hij heeft een' spijker; ook: hebt gij een'
spijker, hij heeft een gat: hij weet overal uitvlugten,
antwoorden, middeltjes op te vinden.
Chevillé, e, adj. (en part. passé van clievilier) Vastgepind, met pinnen of bouten ieieengewerkt.
- [Vuieer.] Tête de cerf uien eh-e, fraai getakte
hertekop. - [Man.] Chesal te épaulesch-s, paard
met gedrukte schoften. - [Poit.] Des vers eb-s,
verzen vol s topwoorden. - (fig. et fam.) Il a l'âme
eli-n dans le corps, hij is taai, het leren of de ziel

is in hem verroest.

Cheviller, v. a. [Tech.] Met pinnen, nagels of

bouten verbinden, opsluiten, oppinnen, toepinnen,
vastpinnen, vastpluggen. - [Mar.] Bouten inslaan,
bouten indrijven, nagelen. Ch- tin navire, een schip
opbouten; Ch- Un navire en cuivre, koperen bouten in de gekoperde kiel van een schip drijven. [Tech.] Ch- Ia soie, de zijde uitwringen, om ze
te ontschalen (ontgommen). - (fig. et fain.) Chdes vers, verzen met stopwoorden overladen.
Chevi ll er, in. [Lu/h.] Schroefstuk n. van een
snarenspeeltuig.
Chevillette, t. (verklw. van cheville) Kleine
pin f. of bout in., nageltje n. - [Tech.] Koperen
plaatje n. met gaatjes onder de bindersnaaibank ten
vasthechting van de touwtjes, waarop de boeken
genaaid wo rden.-- Zeer eenvoudige houten sleutel in .
ofpin der oude deus-sluitingen. - IJzeren pin der
slotenmakers e. a.
Chevi ll ier, in. Paard n., dat voor liet drivelpaard is gespannen.
Chevilleiir, m. Pinnensnfjder. in.

Chevilloir, in. [Tech.] Wrings/ok m.
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Chevi ll on, m. Scheede f. in de liuning van
cenen stoel. [Tiss.] Stokje n., waarmede een
ferrandijnwever de zijde van eten weversboom opligt. - [1\lar.] Zekere sch eepsboom m.
Chevi ll ot, m. [Mar.] Karvielnagel m. (ook
eabillot en tolet de tournage geheeten). - CHEV1L
LOTS, rn p1. Pennen t. pl., om touwen om te
leggen. Rateliers k oh-, beleg/ioutjes n. p1. met
nagels.
Ches'illure, f. 1Vner.] Boventakjes n.pl. aan
't gewei van een hert.
t Chevir, V. S. (pop.) On ne sauroit cli- de
eet enfant, men kon met dat kind niet te rest ko
men. - [Prat.] Ch- de qn., iets in der minne bijleggen. Les hdritiers ont chevi an parlage de Ia
succession, de erfgenamen zijn het met elkander
omtrent de deeling der erfenis eens geworden. Zich het lijf te goed doen. - Voordeel trekken,
genieten, profileren (hij La Fontaine en Montaigne).
Chevissemeiit, in. [Prat.] Verdrag,vergelijk n.,
overeenkomst t.
Chèvi-e, t. [H. n.] Geit f. Troupeau de eh-s,
kudde geiten. Ch- sautante, pronkbok in. Lait,
Frornage, Peil de eh-, geitemelk, geitekaas 1., gei
n. Barbe dune eh-, jeitebaord in. ( fig.)-ten/mar
Bathe de eh-, geitebaard, boksbaard, lange baard
onder de kin; ook de naam eener plant, Z. BARBE.
- [Tech.] Bok m., kraan, krikkemik f., werktuig
om zware lasten op te winden. - Zaagbok m.
der timmerlieden e. a. - Bijtuigwip f. (om de wielen van den grond te heffen) . Pied de eh-, koevoet m. [Mar.] Derde been n. Bras de eh-, beeszen n. p1. - [Econ.] Kaastafel, tafel of schraag t.,
waarop de kaasmakers de kaas wringen en persen.
- [Astr.] Geit [capella] f., schitterende ster van
de eerste grootte, op den linker schouder von den
Wagenman. - [H. n.] Naam eener soort van
antilope of gazelle t. —(Prov.)Prendre, Avoir lach-,
kwaad, toornig worden zonder oorzaak. Oil Ia chest attachue, ii faut queue broute, wie in 't
schuitje zit moet medevaren; men moet roeijen
met de riemen die men heeft: men moet zich
schikken naar de omstandigheid, waarin men is,
zich vergenoegen met hetgene men hebben kan.
Saucer, Minager Ia cli- et le chou, twee engelukken te gelijk afkeeren, velerlei kwaad te gelijk
willen verhelpen; het allen naar den zin willen
maken. La eh- a pris Ie loup, de onnoozele heeft
den sluwe beet gehad. On na jamais vu une chuvre
morte de faim, wie zich weet te behelpen, komt ligt
aan den kost. Yin qui fait danser les eh-s, zeer
wrange wijn. A Ia chandelle, Ia eh- senthle deinoiselle, bij kaarslicht lijkt een leeljic meisje mooi.
Chevreau, m. Jong eener geit, geitje, bakje n.
- [Tech.] Geiteleder n. Des gants de eh- (thevrotin), geiteléderen handschoenen ni. p1. - CHEVREAUX, in. p1. [Astr.] -Naam van drie in een' driehoek geplaatste sterren op den linkerarm des Wagenmans, ten zuiden van Capella (de Geit).
Chèvrefeuitle, t. [Bot.] Geiteblad, memmekenskruid D ., kamperfoelie, hoe-langer-hoe-liever,
roos van Jericho t.
Chèvre-peds, adj. Met boksvoeten, boksvoe
Men gebruikt het alleen van de faunen en saters-tig.
der mythologie: les dieux ch- , de boksvoeters, de
goden met boksvoeten; ook als subst. Les eh-. CHEVPE-PIE1JS, M. [Tech.] Kleine vuurbok rn., laag
vuur- of brandijzer m. - [Bot.] Soort van padde
stoel in (ook chevrotine geheeten); ook z. v. a.
CHANTERELLE (men heet deze laatste ook chevrette
of clievrille).
Chevreter, V. n., Z. CHEVROTER.
Chevrette, t. [H. n.] Beegeit t. ; - garnaal t.
(crevette) . Ch- bru ne, z. CAIJELLE. - [ Tech.] Klein
vuurijzer n., vuurbok m.; ijzeren driepoet m.; hefboom m. (bij de artillerie in gebruik) . - [Pharim]
Sirooppot, oliepot m.
Chevreitit, in. [H. n.] Reen., reebok m. Faon
de eh-, reekalf n.
Chevreuse, t. [Hort.] Soort van perzikboom in.
Chevrier, in., -Hire, t. Geitenhoeder in.,
-hoedster t.
Chevril lard, in. [H. n.] Reebokje, reegeitje n.,
jonge ree t.
Chevri ll e, f. , Z. onci. CREVRE-P1EDS.
Chevro ll e, t. [H. n.] Soort van zeekrab f.; soort van duizendbeen in. of pissebed t.
Chevron, n. [Tech.] Dakspar, kapraaf, rib t.
-

-

-
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- IBlas.] Keper in. op 't wapenschild. - [Mii.]
Mouwstreep 1., rangsonderscheidingsteeken op den
mouw der onderofficieren. - [Coin.] Soort van
Levantsclie zwarte, roodachtige of grijze geitewol t.
- [Hort.] Grasstrook over een tuinpad:— [Pêche]
Vischkuit t. (frai). - [Mar.] Stutklainp, legger in.
onder de achterwielen van een rolpaard.
Chevionnage, in. [Tech.] Het leggen der
daksparren; sparrewerk n.
Chevronné, e, adj. (en part. passd van chevronner) [Bias] Met kepers, gekeperd: Pal ehdor et de gueules, met kepers voorziene gouden
spar in een rood veld.
Chevronner, v. a. [Tech.] De daksparren
aanbrengen of leggen.
Chevrotage, in. [Féod.] Zeker heerenregt n.
op de geiten.
Chevrotain, in. [H. n.] Guineesch reetje n.,
muskusliertje in China (ook porte-muse geheeten).
Cheviotaiit, e, adj. Blatend als de geit. Voix
ch -e, trillende, bclvende (tremulérende) , blatende
stem (bij t zingen of spreken). Marche eh-, geitetred, geitegang in.
Chevi-oté, e, adj. (en part. passé van chevrcster): Cadence eh-e, trillend, blatend gezongen maat.
Chevrotement, In. [Mus.] Trillend, blatend
geluid fl; onaangename nabootsing van den triller.
Ciievroter, V. n. Jongen werpen (van geiten).
- [Mus.] Net trillende, blatende stem zingen; 00/c
blatend spreken. - (fig. et fans.) Ongeduldig worden, staan trippelen van ongeduld; - al huppelend
en springend loopen.
Chevrotin, in. [Tech.] Bereid geitevel n.,
geite- of bokkeleder n. Gants de eh- (chevreaux).
handschoenen van geiteleder. - (Loc.prov.) Tiier
au eh-, om 't zeerst drinken.
Chevrotine, t. 1-Jagel in. om reebokken te schieten. - [Bot.] z. onder CHEVRE-PIEDS.
('hevrotinei-, v. a. 11uppelen als eene jonge

geit.

Chéylète, in. [H. n.] Boekenworm m., papierluis t. (ciron).
Che, prép. Bij, in huis, te huis. Jal dtd chez
vous, chez lui, chez eux, ik ben bij u, heirs,
hen geweest, ik ben bij u, hein, hen aan huis gewenst, ik ben ten uwent, ten zijnent, ten hunnent
geweest. Dites que je ne suis pas chez mol, zeg, dat
ik niet thuis (niet ten mijnent) ben. Je viens de
chez vous, de chez lui, de chez dle, ik kom van
U, hem, haar (van uw, zijn, haar huis). J'ai passe
par chez vous, ik ben onderweg bij u aan (huis)
geweest. fis Font chassé de chez eux, zij hebben
hens uit hun huisgejaagd. Chacun est maître chez
sol, ieder is meester (baas) in zijn eigen huis. Bij uitbreiding: in iemands woonplaats, in iemands
land, stad of dorp; bij of onder een volk: Quel est
Ie prix du seigle chez vous? wat is de prijs der
rogge op uwe plaats, op uwe markt (ch casti)? II
alla attaquer les Russes chez cox, hij ging de
Rassen in hun eigen land aanvallen. Je retournerai
bientôt chez mol, ik' zal weldra naar mijn land,
naar mijne woonplaats tersegkeeren. La profession
de coniëdien dtait infame chez les Romains, et
honorable chez les Grecs, het tooneelspelersbero
Roeinen
in
en vereerend bij Te,
was schandelijkdebij
Grieken. Bij, in iemands dienst: Ce gentilhornine
est chez le roi, die edelman is in dienst des konings.
Elle est femme de chambre chez la cointesse, zij
is kamenier bij de gravin. - Bij, in, in iemand.s
persoon: On trouve chez les auteurs grecs des
exernples de inoduration, men vindt in (bij) de
grieksche schrijvers voorbeelden van gematigd/leid.
Le inérite chez eux devancc l'â e, de verdienste
loopt bij lien (in hun' persoon) de jaren vooruit.
Cette diureté passera chez vous pour cruauté, die
hardvochtigheid zult gij voor wreed/leid houden.—
Men zegt, als subst.: Avoir un chez-soi, een eigen
huis, eene thuiskomst hebben. II a inaintenantun
chez -lui, hij heeft nu een thuis, een eigen huis,
eigen haard. Quand j'aurai un chez mol, je vous
y recevrai, als ik een' eigen haard heb, zal ik es
daar ontvangen. - (Prov.) Ii nest pas de petit
chez sol, eigen haard is goud waard.
Chezan anee, f. [Pharm.] Uitwendig middel n.,
dat dringend tot stoelgang drijft.
Cbézé, in. [H. n.1 Poelmees t. (ook nonnette
geheeten) - [Féod.] , z. V. a. vol du chapon, z.
onder CHAPON.
-
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+Chiaoux, m. Officier aan het turksche hof,
met de aandiening belast; ook turksch gezant aan
vreemde hoven. Ch- baschi, m. Meester m. der
verzoekschriften.
Ch.iasuee, m. [Dipl.] Randteeken n. in den
vorm van eene grieksche X of latijnsche X (ten
teeken van afkeuring der woorden, waarop het
doelt). — [Anat.] Vezeldoorkruising f., inz. der zenuwen.
Chiasse, f. [Tech.] Metaalschuim n., slakken f.
pl. (ook màchel'er, ornes en scorie geheeten). —
Ch- de mouche, de ver, vliegen-, wormendrek m. —
(fig, et bas.) Cet homme est la eh- du genre humain, die man is 't uitvaagsel van 't menschdom.
Chia-stolithe, m. (pr. ch=k) [Minér.] Holspaath n., erne steensoort.
Chiasti'e, m. (pr. ch=k), z. KIASTRE.
Chiboii, m. [Bot.] Elemi-gom f., harsvanden
elemi-struik (tot wondzalven en vernis gebruikt);
-- de elemi-struik m. zelf.
Chibouc ae, f. Pijperoer n., turksche tabaks
-pij,tsboekf.
Peint.]
Chic, M. [H. n.] , z. v. a. -BIQUANT.
(fam.) Gemakkelijke, vlugge en krachtige behandeling van 't penseel, vaardigheid, vaste hand f. Cet
artiste a du chic, die schilder heeft eene vlugge hand.
—in 't algemeen: geschiktheid, handigheid f., slag m.:
Ce précepteur a le chic pour avoir des élèves, die
leermeester heeft er den slag van (verstaat de kneep)
om leerlingen te krijgen. — Somtijds ook gebézigd
voor: aardigheid f., geestig, ploertig gezegde n.
Chic a, m. Gegiste drank m. uit maïs of andere
vruchten (in Zuid-dmerika). — [Negerdans m., die
naar den fandango der Spanjaarden gelijkt. — [Bot.]
..4merikaansche verfplant f.
Chieabaut, Chicaoiband, m. [Mar.], z. V.
a. BOUTE-LOF.
Chiealy, m. [H. n.] Roode ara f., een groote
amerihaansche papegaai.
.]- Chicantiarel, e, adj. (vergrooting van chicard) (pop ) Zeer net of proper.
Chicane, f. [Prat.] Regtsverdraaijing f., pleit
i c a n e f., arglistige kunstgreep om-strekin.ch
eene zaak in regten lastig te maken of onder een
verkeerd gezin tspunt te plaatsen. — (dénigr.) Regtsgeding, procés n. — (poet.) Verpersoonljkte pleitzucht f. Aimer la ch -, van processen houden. La
eh- au teint jaune, de taankleurige pleitzucht. —
Gens de chicane, praktizijns, regtsverdraa2jers m.
pl. — Bij uitbreiding: spitsvindigheid, muggezi f tori,
haarkloverij, vitterij, dwarsdrijverij f. ; listige vond,
boze streek m., sluwe, gezochte tegenwerping, aan
berisping f.; onnoodige twist, woorden -merkingof
ces raisons sont de pures ch-s,-strijdm.:Toue
al die rédenen zijn louter spitsvindigheden, vitterijen. Vous me faites l à une eh-, daar komt ge mi
met eene kale tegenwerping (uitvtugt) voor den
dag. Ne jouez pas aver lui, it chemie des ch-s,
speel niet met hem, hi zoekt om nietigheden twist.
— [Jeu] Ch i c a n e f., zekere wijze van biljart- en
kaatsspelen. — [Mil.] Guerre de ch-, verdedigingskrijg m., schermutselingen f. pl., waarbij de str2jdende partijen elkaar het terrein door marschen en
contre-marschen voet voor voet betwisten; — kleine
verdidigingswerken n. pl., tot dat einde opgeworpen.
t hieaue, e, adj. (en part. passé van chicaner):
.Affaire ch-e, eene door pleitstreken bemoeijelijkte
zaak.
Chieaner, V. Si. [Prat.] Pleitstreken of regtsverdraaijingen gebruiken, chicanes maken, chic ané r en. — Haarkloven, vitten, muggeziften, dwars
fijne en gezochte aanmerkingen of uitvlug--drijven,
ten maken; zonder geldige reden twistzoeken: C'est
un. homme qui chicane sur tout, 't is een man, die
overal op vit, die alles bedilt, op alles wat aan te
merken heeft. I1 ne fait que eh- au jeu, hij maakt
altijd gekibbel, nietigen twist in 't spel. — CHICANER,
V. a. Zonder reden een pleidooi aandoen: Cet
homme chicane tous ses voisins, die man valt al
zijne buren met processen lastig. — Bedillen, om
kleinigheden bevitten, zonder geldige rédenen berispen: Ch- un auteur, un ouvrage. — (fig. et fam. )
Verdriet aandoen, lastig maken, onophoudelijk
plagen (sprekende van niet zeer belangrijke zaken) :
Cette bagatelle ne laisse pas de le ch-, die beuzeling doet hem toch verdriet aan. Ce rhumatisme me
chicane, die verkoudheid is mij lastig. Il chicane ses
domestiques à tout propos, hij valt zijne bedienden
— [

CHIEN.

onophoudelijk lastig. - [Prat.J Cet accusé chicane
Bien sa vie, die beschuldigde grijpt alle middelen, ook
de geringste, tot zijne verdediging aan. --- [Bil.]
Ch- Ie terrain, het terrein voet voor voet betwisten.
— [Mar.] Ch- le vent, prangen, scherp bij denwind
houden, knijpen, met killende zeilen zeilen, schavielen tegen den wind. — sE CHIC4NER, V. pr. Elkander om beuzelingen bedillen of bestraffen, om
nietigheden kibbelen.
Chieanerie, i. Regtsverdraaijerij f.; moedwil
opgeworpen zwarigheid f. ; z. v. a. CHICANE. -lig
Chicaneur, m., -ease, f. Pleitzieke m en f.,
pleit- of twistzuchtig mensch n. ; — bediller, vitter,
haarklover, muggezi fter; dwarsdrjver, twi.stzoeker m., bedilster, vitster, kibbelaarster enz. f. —
Ook als adj. gebézigd. Homme ch-, pleitziek, bedilziek mensch; Esprit ch-, spitsvondige geest m.,
bedilzucht f.
t'hieanier, nl., -ière, f. Hij of zij, die gaarne
op de geringste dingen aanmerkingen maakt, daar
harrewart, een aartsvitter m., -vitster f. —-over
Ook als adj.: Op beuzelingen of kleinigheden vit
haarklovend, gaarne bedillend.-tend,mugzif
— Vroeger zeide men ook: Cela est ch-, dat is
nételig, moeileljjk; L'affaire est ch-ière, 't is eene
nételige, verdrietige zaak.
-1- l"hieard, e, adj. (pop.) Lief, net, proper,
bevallig: Un habit ch-, een net kleed. Des manières ch-es, bevallige manieren.
-I- Chiearder, v. n. (pop.) Den pronkerspelen.
pronken, kokettéren, netjes uitgedoscht zijn.
C`hiehe, adj. Te zuinig, overzuinig, karig,
gierig, vrekkig, naauwbezet, vasthoudend, taai. —
(fig. et fam.) II est eh- de ses paroles, de ses
louanges, hij is karig in zijne woorden, in zijne
lotspraken: hr, spreekt, prilst niet gaarne, niet ligt.
— Van zaken sprekende: schraal, gering, sober,
mager: Quelle eh- récompense ! welk eerre schrale
belooning! Un repas passablement ch-, een vrij
sober of karig maal. La muisson sera ch-, de oogst
zal schraal, onbeduidend zijn. — (Prov.) Il nest
festins que de geus ch-s, als gierigaards er toe
komen om te traktéren, doen zij 't goed. I1 nest
pas riche qui est ch-, de vrek is nooit rijk. Les
plus riches sont les plus ch-s, hoe rijker, hoe
gieriger. — Ook als subst. gebézigd: Le ch-, de
overzuinire, karige. — (Prov.) Ce que eh- épargne,
large le dépense, op een spaarder volgt een verteerder. — CHIClE, adj. [Bot.] Pois ch-s, sissers
m. pl., graauwe erwten f. pl.
('hiche-face, m. (burl.) Iemand, dien de gierigheid cooper en gémelijk maakt, wien de gierig
uit de oogera kijkt.
-heid
Chieheneut, adv. Schraal, karig, sober, op
vrekkige, gierige wijze.
4. Chieheté, f. Te groote zuinigheid, karigheid
vrekkigheid f.
Chicon, m. [Bot.] Roomsche latuw f.
Chicoracé, e, adj. [Bot.] Cichorei-achtig, naar
cichorei gelijkende. — Chieoracées, f. pl. Cichorei-planten f. pl.
C'hieorée, f. [Bot.] Cichorei f. (suikerj), eene
bekende plant en de wortel daarvan, inz. als sur
of plaatsvervangend middel der ko[j ge--roga.t
brui kt.
Chicot, m. Afgeknotte of afgehakte boomtronk,
stomp n1., boven den grond uitstekend gedeelte
van een gebroken of gehaktera boom. — Splinter m.:
Son cheval s'est mis un ch- dans le pied, zijn
paard heeft een' splinter in den voet gekregen. —
(tam.) Wortelstuk n. van een' afgebroken tand. —
[Bot.], z. v. a. BEHEN. — [Hort.] Doode of bedorven tak 'Ti. — [ Vétér.] Zei/ure paardenziekte f.
— [Bias.] Knoestige stok m.
t'hieoter, v. n. (pop.) Twisten, kibbelen on
eene beuzeling. — (pop.) Eten, knabbelen: Quest
ce que to chicotes? wat knabbelt ge daar?
Chie.otiu, m. Kolokwintsap n. Amer comme
ch-, zeer bitter. — Dragées de ch-. kolokwintkoekjes, zeer bittere koekjes n. pl.
Chie-en-lit, m., Bedbevuiler m., naam van een'
zeer morsig' gemaskerde, die op carnaval rondloopt.
Chien, m., f. -ene, [Iii. n.] Hond reu m., teef fa.
Le eh- aboie, de hond blaft. Ch de basse -cour,
eh- de garde, hofhond, wachthond, waakhond,,rekel m.; Ch- de logfis, d'amusement of de manchon,
huishond, schoothondje n.; Ch- de chasse, de berper, de boucher, jagthond, herdershond, slagers.

MIEN
hond; Ch- braque, brak m.; Ch- d'arrét, eh- couchant, staande hond, patrijshond; Ch- barbet, waterhond,, poedel m.; Ch- basset, dashond; Chloup, ijslandsche hond, wolfshond. Ch- turc, egyptische hond Ch- lion, leeuwhond, leeuwtje n.;
Ch- a poll ras, à poil long, kortharige, langharige
hond; Ch- al!ant, batteur, groote drijfhond; Chcourant, loophond, windhond, parforce-hond; Chtrouvant, Ch- de guet, speurhond; Ch- menteur,
hond, die 't spoor vaan 't wild niet aangeeft; Chvicieux, hond, die 't opgejaagde wild voor een ander verlaat; Ch- de change, hond, die 't opgejaagde wild steeds op 't spoor blijft. (Zie verder
de onderscheidingswoorden.) Uric meute de ch -s,
een koppel honden. Rompre les ch -s, de honden beletten een spoor te volgen; (fig. el fain.) een gesprek
stuiten, dat eene verkeerde 'wending wil nemen. —
(/ig.et fam.) Quel ch- de poéte, de musicien, welk
een erbarmelijk poëet, muzikant ! Quel eh- de
temps ! welk een afschuwelijk weêr ! Quelle ch -ne
de vie? welk een hondeleven! Quelle ch-ne d'affaire ! wat misselijke zaak! C'est un beau ehd'ami, on bel ami de eh- que Ie v6tre, pij hebt
een' aardig stuk van een' vriend. Cela nest pas
encore tant ch-, dat is nog zoo heel slecht niet. —
(Loc. fig. etprov.) II a été mordu par un oh- enragé,
hij is van een' dollen hond gebéten : is vol kuren
en grillen. I1 est fait á cola comme on eh- à aller
a pied, nu-tète, hij is daartoe als geschapen, 't is
hem dooi gewoonte geheel eigen geworden. Cela
ne vaut pas les quatre fens d'un Chien, dat is geen
nagelschrapsel waard. C'est Saint loch et son
Chien, het zijn de siamésche broeders: men, ziet die
twee altijd bijeen. Leurs ch-s ne chassent pas ensemble, zij kunnen slecht met malkaar overweg.
Querelle, bruit de eh-, oorverdoovende twist, onverdragelijk geraas (leven). C'est un métier de eh-,
dat is een hondenberoep (veel werk en weinig voor
Il vit comme on eh-, hij leeft als een zwijn.-del).
Traitor qn. corrlme on ch-, iemand als een' hond,
onachtzaam behandelen. Etre las comme un ch-,
comme un vieux eh-, moede zijn als een hond,
doodinoede zijn. Entre oh- et loop, tusschen licht
en donker. Battre qn. comme un eh- of Etriller
qn. en eh- courtaud; Battre Ie eh- devant le loop;
Battre Ie oh- devant le lion, z. BATTRE. Il gist là
comme on oh- „l l'attache, hij ligt er als een hond
aan den band, heeft een' slaafschen arbeid. C'est le
eh- de Jean de Nivelle, it s'enfuit quand on lappolio, hij gaat altijd heen, als men hem houden wil.
Il fait on temps a ne pas mettre on eh- dehors,
't is een weir, dat men geen hond zou buiten jaten. Qui m'aime, aime mon eh-, z. AIMER. C'est
one charme a ch-s, 't is een hondenspan: een oneenig huishouden, C'est on oh- au grand collier,
hij heeft het hoogste woord, den meesten invloed in
dat huis, in dat gezelschap enz. Jeter sa langue
aux ch -s, het opgeven iets te worden. Faire Ie ehcouchant, kruipen, laagheden doen, iemand pluimstrijken, flikflooyen; C'est on bon oh- couchant,
't is een repte flik floolf er. I1 y fut recu comme on
oh- dans on jeu de quilles, hij werd'er ontvangen
als een hond in de kegelbaan, als een aap in de
porseleinkas : hij werd er slecht ontvangen, weggejaagd. Il. ne faut pas se moquer des ch -s qu'on ne
soit hors du village, men moet geen hei roepen
eer men er over is : eer men niet liet gevaar spot,
moet men liet te boven zijn. C'est on beau ehs'il voulait mondre, rt is een held op 't oog, maar
een lafaard in zijn hart. Its s'accordent (saiment) comme oh- et chat, z. s' ACCORDER , onder
Accon.DIen. I1 non donnerait (jetterait) pas sa part
aux oh-s, hij zou zijn vermeend regt voor nog zoo
veel niet opgeven. S'il faisait (disait) cela,• it ne
serait pas bun à jeter aux eh-s, als hij dat deed
(zeide), was hij geen knip voor den neus waard.
11 est comme le oh- du jardinier qui ne mange
point de choux, et n'en laisse point manger aux
autres. hij misgunt anderen, wat hij zelf niet genieten kan. Si voos n'avez d'autre sifflet, votre chest perdu, als gij geen anderen (beteren) raad weet,
zijt ge verloren. Faire bras de Ter, vestre de fourmi, ame de Chien, (uitschraapzucht) hard werken,
weinig eten en gemeen handelen. Droit comme one
jambe de eh-, rept als een hoepel, krom. (vuig.)
C'est du sacré oh- tout pur, dat is echte, onvermengde brandewijn of jenever. --- (Prov.) II n'est
Chasse que de vieux chiens, z. CHASSE , Bon Chien
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Chasse de race, kinderen aarden naar hun' vader,
de appel valt niet ver van den stam. Chien qui
aboie ne mord pas, een blaffende hond bijt niet.
Jamais à un bon oh- it ne eient on bon os, de paarden, die de haver verdienen, krijgen ze niet. Chhargn eux a toujours l'oreille déchirée, twi.stzoekers krijgen 't meest klop. Quand on veut noyer
son oh-, on dit qu'il a la rage, wie een' hond wil
slaan, vindt ligt een' knuppel. Pendant que Ie ehpisse, Ie loop s'en va, terwijl het schaap blaat, ver
een hapje, men moet het ijzer smeden, als-liesth
't heet is : de gelégenheid terstond waarnemen Autant
vaut être mordu don oh- que dune eh -ne, z. AUTANT
Tel maître, tel Chien , zoo heer, zoo knecht. Ii mourrait plutót on bon oh- de berger, onkruid vergaat
niet. Ce sont deux oh -s après on os. 't Zijn tweel^onden om één been. Un eh- regarde bigin son éveque,
de kat ziet den keizer wel aan : een gering man mag
wel een' voornaam persoon aanzien of toespreken.
Ch- en vie vaut mieux que lion mort, een levende
ezel is beter dan een dood paard. Les coups de likton sopt pour les eh-s, kleine dieven hangt men,
de grooten komen vrij. Au oh- qui word it faut
jeter des pierces, boosaardige lieden verdienen geen
inschikkelijkheid. Il ne faut pas toer son oh- pour
one mauvaise année, men moet zich door een'
kleinen tegenspoed niet laten nederslaan. Ecoreber son oh- pour en avoir la peau, zijn' ezel slagten, om de huid te verkoopen : een groot voordeel
om Bene geringe winst opofferen. Un bon oh- nabole point a faux, een knap man zoekt geen uit
gaat regt doorzee. — — CHfEN, m. [Astr.]-wegn,
Grand, Petit eh-, Groote, Kleine hond, Ch-s de
Chasse, Jagthc nden (sterrebeelden) . — (FL. n.] Chcrabe of crabier, de krabbenhond, krabbeneter m.,
eene soort van buidelrat. Ch- des boil, waschbeer m. Ch- d'eau, z. v. a. CAe1A!. Ch- doré,
z. v. a CHACAL . Ch- du 1VIexique , elco m., een
mexicaansch huisdier, naar onze huishondjes gelijkende. Ch- maron, viervoetig dier van Oost-Indie, zoo groot als een schaap, maar zonder wol. Chrat, muishond, kaapsche ichneumon m. Ch- volant, vliegende maki m., vliegende kat f., eene soort
van vlederm.uis. Ch- marin of de nier, zeehond,
kattenhaa2 m., de kleinste der haaijen. — [Tech. j
Haan m. van een geweer; — hoeptang f. der kuipers; — rem- of spanketting ln., waardoorhetwiel
van een rijtuig wordt vastgehouden; — zeer grove
borstel m. der waschvrouwen.
Chienclent, m. [Bot.] Bondsgras, kweek.

gras 11.

C'hlennee, f. (pop.) Nest n. jonge honden,
dragt f. eener teef. — [Bot.] Volksnaam der tijloos
(colchique.)
% Ch, enner, v. n. Werpen, jongen (van honden).
-j- Chieniiet, nl. (verklw. van chlen) Hondje n.,

kleine hond m.

g Chieiinine , adj. (woord van Montaigne)
Hondsch, op de wijze der honden.
Chier, v.n. (bas) Zijn gevoeg doen.- Chieur m.,
ease f. Wie zijn gevoeg doet.
Ct► iernnée, f. [Bot..] z. v. a . COLC HIQUE.

Chiffe, f. Slechte, onsterke stof f., voddegoed n.
— Balie de eh-, zeer zachte speelbal in. — (fig. et
fam.) Ii est moo comme oh-, hij heeft een zeer
zwak karakter. — [Papet.] Linnen lompen f. pl.
(nu chiffons geheeten).
t CIiiffier, v. n. Fluiten (suffer). tCHIFFLEII,
V. a. (pop.) Ch- one bouteille, een fleschje uitpooijen (nu fluter).
CCthiifnn, m. Oude lor, lomp, lap f., vod n.;
Le papier se fait ordinaireinent de eh -s, het papier wordt doorgaans van lompen gemaakt. Débarrassez-vous done de tous ces eh -s, ontdoe u toch
van al die vodden of lorren. Elle nest vétue que
de c11 -s, zij heeft niets dan lorren aan 't lijf, zij
is zeer slecht in de kleuren. — Stukje papier n.
zonder waarde, snippel m. ; niets beteekenend geschrift n.: Ramassez tons ces ch-s de papier, -raap
al die papiertjes op. Ce n _est pas la one quittance en
règle, eest on eh-, dat is geen behoorlijke quittantie, 't is een vod. — (fig. et Tam.) Vrouwenkleeding f.
als opschik, maar van geringe waarde : Cette femme dépense énormément pour ses eh -s„ dievrouw
geeft ontzettend veel voor haren opschik uit. -Slet, liiitekooi f.
Chiff®nnade, f. [Cuffs.] Soort van groente-

soep f.
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ChY oun a e, m. liet verfroet neten, verkreuken; — [Peint.] Slechte drapéring f.
(' hlilfonne, adj. f. [Hort.]: Branche ch-, z.
g

ond. BRANCHE.

Cliifónné, e, adj. (en part. passe vanchiffonner) Verkreukt, verfrommeld, verkron,keld: Sa robe

egt tout eh- e, haar kleedje is geheel verkreukt. —
(fg. et farm) Une petite mine ch-e, een lief ge-

zigtle, een wel niet regelmatig, maar toch bevallig,
innemend gelaat.
Chi onner, v a. Kreuken, verkreuken, ver
ver formelen, ver fora, fooijen, kronkelen,-fromeln,
verkronkelen (papier, linnen, een kleed enz.); in
wanorde brengen, havenen (inz. vrouwenkleed eren) .
fam.) Ch- une Femme, eene vrouw onwelvoegelijk
aantasten. — (fiq.) Verdrieten, ergeren, verontrusten :

Cela me chilfonne. dat maalt mij in 't hoofd,

dat hindert, kwelt, verontrust mij.

Chilfoniiier, m., -ière, f. Vodderaper m.,

-raapster f.; voddekooper, voddeman, lorrernan m.,
voddewijf n. — (fig. et [am.) Nieuwtjeskramer m.,
hij, die alles aanneemt en vertelt, wat hij hoort of
leest. — Kibbelaar m., -ster, f., lastig, twistziek
mensch n. -- CHIFFON IER, m., -ZERE, f. 1lootje
ldlafel of ladekast, chi f f onniére f.
Chilfre, m. Cijfer, fletal)nerk, talteeken n , c2jferrletter f. : Ch-s arabes, romains, arabische, romeinsche cijfers. (Loc. prov.) C 'est un zér o en ch-,
hij is een' vul in 't cijfer, een nietsbeduidend we-

zen, hfj heeft niets te zeggen.

— Se tromper au ch-,

zich in 't getal, in 't cijfer vergissen. l%lettre le ehau feuillet dun livre, een boek paginéren, de blad
een boek met volgcijfers teekenen'. — Ge -zijdenva
som f., bedrag, beloop, totaal, cijfer n. : Faites-hel
moi connaitre le ch-de ce que ]e voos Bois, geef mij
het bedrag op van 't geen ik u schuldig ben. Le ehdu budget est augmente, tiet cijfer, 't gezamenlijk beloop vary 't budget (de staat,sbegrooting) is vermeerderd. -- Geheimschrift, cijferschrift n.; geheim
f.: Ecrire en ch-s, in cijfers scheven; La clé-spreuk
du ch-, de sleutel van hete j ferschri ft, het afgesproken
alphabet; Changer de ch-, van cijf erschri ft veranderen, een ander cijferschrift
ft aannemen. C'est un
ch- entre eux, dat is eene geheimspraak tusschen
hen, eene afgesprokene wijze van spreken, die anderen niet verstaan. — Naamei fer n., ineenvlechting of zarnenvoeging van twee of meer naamletters ,. Graver un eh- sur an cachet, een naamcijfer op een signet snijden. Its gravèrent leurs ch-s
sur l'écorce des ari)res, Zij griffelden de aanvangsletters hunner namen in de schors der boonren. —
[Com.] Merk, cijfer n., letter f., ter aanduiding
van den inkoops- en verkoopsprijs, op een stukje
papier of karton geschreven en aan de goederen
hecht, — [H. n.] Papillon à ch-, nommervli.nr, nommervogel in.

g

C iffré, e, adj. (en part. passé van chiffrer) :
Livre mal ch-, verkeerd gepagineerd boek n. Dépêclie mal eh-e, slecht in cijferschrift of geheim-

schrift overgebragte d é p é c h e f. of ambtsbrief m.
-- [itlus.] Rasse eli -e, becijferdee bas m.
Chiffrer, v. n. Cijferen, met cijfers rékenen:
Apprendre a ch-, leeren cijferen of rékenen. ii
salt ch-, hij kan cijferen. — (fig.) Cette affaire me
donne beaucoup a ch-, die zaak geeft mij veel te
overleggen, te wikken en wegen - CHIFFRER , v. a.
Met cijfers teekenen of kenmerken, nommeren: C hles Pages dun registre, de bladzijden van een register normmeren. — In cijfers schr ijven, in cijferof geheimschrift stellen. Ch- une dépêche, een'
ambtsbrief in cijfers brengen. [Mus.] Becijferen.
door cijfers boven of onder de basnoten de daarbij
behoorende akkoorden aanduiden.
Ciiifrenr , m., ease, f. Cijferaar , rékenaar in., -ster f.
Ciiiguolie, f. [Tech.] Passeinentwerkershas
pel m. met drie vleugels.
Chignon, m. [Anat.] Nek, achterhals m. --Opgekruild of opgemaakt haar n. achter op het
hoofd van eene vrouw, nekhaarbundel m., nek
-vlechtf.
Chigoinier, m, [Bot.] , z. v. a. hois a barra
z. onder Bols.
-ques,
.

-

Chigros, m., z. CIIÉGPos.

Chilby, m. [H. n.] Nijlwentelaar, lneirval m.

in den Nijl.

CHIMIIFICATION.

-

Chileote, f. [Bot.] Eene der vier bekende
soorten van Guinésche peper f.

Chillade, f. (pr. ch =k.). Verzameling f. of
getal n. van duizend, duizendtal n.
Chlllanthe, adj. Tallooze bloemen dragende.
Chillarehie, f. (pr. ki -li-ar -chie) [U. anc.] filet
bevelhebberschap over een' troep van 1000 man,
waardigheid f., ambt n. van chiliarch. -= Grieksche
troep f. van 1000 man.
Chlliarque, Ire. (pr. ch=k.) [H. anc.] Chi-

1 iare h m., overste of bevelhebber eener bende van
1000 man bij de oude Grieken. — Titel, die nog
bij de hedendaagsche grieksche troepen in gebruik is.
Chiliasnnie, rn. (pr. ch=k.) [H. eccl.] Chiliasmus n., leer f. van een toekomstig duizendja
rijk van Chr istus op aarde ; — (volgens -ant)-rig
Geloof n. aan den vooruitr=anrq der menschen tot
et vena fliggend doel van zédeli; ke volkomenheid.
,`hiliaste, m. (pr. ch=k.) C h i l i a s t m., aan
vriend, verdediger nl. der leer van Chris--hanger,
tus' duizendjarig rijk op aarde.
Chiliogone, m- (pr. ch=k.) [Géolm.] Dui-

zendhoek nl. — CIIII,IOGONE, adj. Duizendhoekig.

Q'tailiombe, f. (pr. ch=k.) [H. anc.] Offerande f. van duizend dieren.
Chiliotri€leee, adj. [Bot.] Bloemtuildragend.
— Als subst. m. Bloemtuildragende plant f. (co-

rymliifèr e) .

('bilks, m. [Coin.] Bengaalsch katoendoek n.
Chiloglosses, Chilo natlies, ui. pl. (pr.
ch=k.) [LI. n.] Veelkakigen m. pl., insecten- fa^mi-

lie van de duizendvoeters.
Chilone, adj. (pr. ch—l:.) [H. n.] .Diktippig,
met dikke lippen.
Chfloplastigne, f. (pr. ch=k.) [Chir.] Lippenvorming, lippenvormkunst f.
Chilopode, adj. (pr. ch-= k..) [H. n.] Da zendvoeti-g, met zeer veel voeten of pooten. -- cxiLOPOIJES,In. pl. D eizendvoeters m. pl. (mille -pieds).
Clailpel` gua, m. [Bot.] Eene der vier Gui-

pepersoorten.
ChilD, m. [.14. n.] Volksnaam der salangane of

nésche

oostindische zwaluw f.: — eetbaar nest van dien vogel, tankins-nest n.
Chi aplhile, f. [Bot.] Bloemtuildrogendwintergroen n., eene noord-amerikaansche plant.
ChAimarrhise, f. of ('Isimmmarrhis,

M.

(pr.

ch=k.) [Bot.] Groote en schoone boom m. van tropisch Amerika, sloor de creolen hois de rivière,
rivier- of vloedhout, geheeten.
Chimère, f. [Myth.] Chimaera f., monster
met den kop van een' leeuw, het lijf van eene geit
en den staart van een' draak, dat vuur en vlam-

men uitwierp. -- (fig.) Ongegronde onderstelling,
herschenschirn, inbeelding, droornerij, gril f., ongerij7nd verdichtsel n. 11 se promène dans le pays
des ch-s, hij streelt zich met hersenschimmen : hij
maakt ontwerpen, die meer bekoort k dan verstandig zijn. C'est la sa ch-, dat is zijn lievelingsdenkbeeld n., zijn lievelingsdroom m. — [1l. n.] Ch-

arctique, zeedraak m., zeerat f., zeeaap m. (ook
Poisson arctique, singe cie nier en roi des harengs
geheeten) : Ch- antarctique, zeehaan m. (ook pois-

son-coq en Poisson-éléphant geheeten). Ch- monstrueuse, pijldraak, gedrochtelijke zeedraak m.

Clhirériglue, adj. 1-Iersenschiminig, ingebeeld,
denkbeeldig, ongegrond, verdicht, ijdel, grillig,
chimaerisch, cliimeriek.
C hirnéri q uennent, adv. Op hersenschirnmige
weze, ingebeeld enz.

Clhlrnériser, V. n. (woord van Fontenelle)
Hersenschimmen maken.
Chimiàtre, Chirniatrie, ('hintiiItrique,

Z. IATROCHIMISTE, IATROCIIIMIE, IATROCIIIDIIQUE.

Chi«iie, f. Scheikunde, stofscheiding, merg- en
scheikunde, chemie f. Ch- philosophique, wis
wetenschapsleer der chemie. Ch--gerisclkund,
metéorique , wetenschap der luchtver schijnselen,
meteorologie f. Ch- minerale, del, fstoffel ke
chemie, scheikundige mineralogie; Ch- animale,
dierlijke chemie, natuurleer f. der dieren; Ch- végétale, planten -chemie, natuurleer f. der planten.
Ch- médicale, geneeskundige chemie , medische
scheikunde. Ch- pharmacologique of pharmaceu-

tique, scheikundige artsenijleer. Ch- manufacturière
of technologique , bedrij f's-scheikunde, technische

scheikunde. Ch- éconoiique, huishoudelijke, (economische scheikunde.
Chimifieation, f. Het chemisch-maken eener
stof, chemnz ficatie f.

CIIMI QTTE

---

Chiinigiage, adj. Scheikundig, sclaeikunstig,
chemisch. Aliuniettes ch -s, chemische zwavel stokjes, wrijfvuurhoutjes n. pl., lucifers m. pl.
Cfhimigtienient, adv. Op scheikundige wijze,
scheikundig.
Chiniisnae, m. Zamenvatting van al wat in
de natuurverschijnselen verklaarbaar is uit de door
de scheikunde gevonden wetten van verandering in
zamnenstelling, chemismus n.
Ciainaiste, en. Scheikundige, scheikunstenaar,
chemist, chemicus m.
Chiinoine, n1. [Tech.] Indische gips- of pleisterkalk m., die 't macmei° nabootst.
Chintoniétrie, f. Berékening f. van de chemische elementen der ligch-amen.
Chinipaiizé, m. [H. n.] Sjimpansé m., afri-kaansche boschmensch of orang-oetong m., ook
p o n g o en barris geheeten.
China, f., z. SQUINE.
Chgnage, m. of Chinure, f. [Tech.] liet
chinéren der stoffen (z. unNER) .
C'ihixnea° apin, m. [Bot.] Dwerg-kastanjeboorn in.
van Amerika.
(Ihinehe, m. [H. n.] Chincha f., braziliaansch
stinkdier n.
Cliinehee, f. Snuifje n. — Chinehoire, f.
Hoornen snuifdoos f. (Beide woorden behooren in
Bretagne t' huis. )
ChYiiiehille, Chincille, m. (verklw. van
chinche) [:EI. n.] Chinchilla f., peruviaansch stinkdier n., een rat- of niolachtig dier. — Zacht, witgrits bontwerk n., van de huid daarvan bereid.
Chincou, in. [.H. n.] Soort van gier m.
Chine, in. [Bot.] Serpentijnhout, chinawortel m.
Chine, e, adj. (en part. passé van chiner)
Gevlamd, met figuren gewéven, g e c h i n e e r d:
Des bas ch -s.
Chiner, V. a. [Manuf.] man de kettingdraden
verschillende kleuren geven en ze zoodanig schikken,
dat men in de stof eene teekening bespeurt, reet
vlammen weven of bewerken, c h i n é r e n.
Chines, f. pl. Pyramidale torens m. pl., met
een, afgodsbeeld daarop (by de Chinézen).
Chinlf reneau, en. (pop.) Sabelhouw, stokslag m.
dwars over 't gezigt.
Chino dine, f. [Chian.] Nieuw alkaloide, dat
in de gele en roodt kina aanwezig is.
Cliinois, e, adj. Chineesch. mts subst.: Chinees m., chinésche vrouw f. — Ombres ch-es, chinésche schimmen f. pl., een kinder-schaduwspel.
Chinoiserie, f. [Corn.] Chineesch werk n.,
kunstvoorwerpen, in chinésclien smaak bewerkt. —
(fig. et iron.) Domme streek m., lompheid f.
Chinorrliodon, beter Cynorrieodozi, n1.
[Bot.] Ilondsroos f., eglantier 0/wilde rozeboom m.
Ciaingnnis, m. [H. n.] Thibetaansche paauw,
Juno paauw m.
•

Ciiint , Cliint-seron es , Ciaint-vuuam-

nmodns, m. [Corn.] Namen van verschillende
soorten van indisch katoendoek n., die ter bedrukking geschikt zijn.
tL hinure, f., z. CHINTAGE.
Chio, m. [Tech.] Opening f. in de spiegelovens,
om er het metaalschuim door te laten.
Chiocoque of Cioeoq ie, f. [Bot.] Boode-

verfplant van Amerika, chipcoca f.
Clhionantthe, f. [Rot.] Sneeuwboomm., sneeuwbloem f., soort van jasmijnplant (een pronkgewas) .
Ciuionis, m. [H, n.] Scheedevorel m. (bee en
fourreau) in Nieuw- .tolland; — zékere visch in de
Middellandsch:e zee.
Chionoi nel, m. [Pharm.] Mengsel n. van honig
en sneeuw.
Chions, Chions de m+artiehes , m, pl.

[Mar.] Hanepootjes. scheerljntjes n. pl.
Chiournle, Chiorme, f. Gezamenlijke galei slaven; galeiboeven m. pl. in een bagno; — galei
roeibank f. eener galei.
-bank,
Chipa.ge, m. [Tech.] Toebereiding of loo//ing f.
der vellen, op deensche wijze.
Chipeau, m. [H. n.] Snatereend f. (ook ridelle
geheeten).
Chiper, v. a. [Tech.] Op de deensche wijze
looijen of toebereiden. — (pop.) Kapen, stelen (inz.
voorwerpen van weinig waarde). — SE CAPER, v.
pr. Gelooid worden (op deensche wijze).— Gekaapt
worden.
.

CJiipeur, n1. [Tech.] Looiler M. (op cr.eensche

C }IIRIPE.
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wijze). — Cltipeur, m., -ease, f. (pop.) Koper,
gaauwdief m., kaapster, diefegge f.
Chipie, 1. (pop. et knjur.): C'est one vraie
eh-, 't is eene regte Xantippe, eeiie ware feeks f.
Ch 1polate, f. [Cuis.] Saucijsje.
C'hiPPolin, iL tiippolin, m. [Peint.] Gevernist

schilderwerk n. in waterverve. .
Choi poter, v. n. (fain.) Talmen, treuzelen, sukkelen, leuten, zijn werk langzaam doen, telkens uit
weder beginnen; — kibbelen, bedillen; —-scheidn
lastig, moeijelijk vallen. — In 't zuiden van Frankrijk ook: in kleine stukjes knippen; — door knippen
bederven (een kleed), verknippen, versnijden.
Chipotier, m., -i' re, f. Talmer, treuzelaar,
sukkelaar m., talmster, treuzelaarster, sukkelaarster f., teut m. eis f.; -- kibbelaar m., -ster f., bedilal m. en f.; — knibbelaar in., -ster f.

('luipre, m., z. CIPRE.
Chique, f. of Pon de Pharaon, [H. n.]

Zandvloo f., klein, lastig insect, rood wormpje in
Midden-Amerika, dat zijne eitjes onder de nagels
van 's menschen teersen legt, waardoor hevige ontstekingen kunnen ontstaan (ook c h i c o, c luigo,
n i g u a , t on en a t t u n geheeten). — [Bot.] Chen fleurs) of Herl,e á ch -s, plant van Martinique,
welker bladen men als pap tegen de zandvtoo gebruikt; Ch- ep fruit of Liane a ch -s, zandvlookruid n. — [Corn.] Pruimtabak. kaauwtabak m.
— Pruimpje n., balletje tabak om te kaauwen. —
[Jeu] Knikker, stuiter m. Jouer aux ch-s, knikkeren, stuiteren. -., [Soier.] Zijde f. van onvolkomene of slechte cocons of tonnetjes. — Zeer klein
kopje m. (om uit te drinken).
Chique, e, adj. (en part. passé van chiquer)
Du tabac ch-, gekaauwde tabak m. — Voilá un
tableau Bien ch-, dat is eene fiks uitgevoerde schil
Une fête Bien ch -e, een goed aangelegd feest.-derij.
('hiquenaude, f. Knip m. voor den neus. On
ne lui a pas même donné une ch-, hij heeft zelfs
geen' knip voor den neus gehad: men heeft hem
niet aangeraakt. — Slechte bejégening f.
C'hiquuenauder, v. a. Een' knip voor den
neus geven.

Chiquer, v. n. Pruimen, tabak kaauwen. Ta-

bac a eh-, pruimtabak M. — CHIQUER, v. a. (pop.)
Eten, drinken: Il chique Bien les légunles, hij
pruimt of peuzelt de groenten goed op. Ot k zonder
voorwerp: N'avoir riem ch-, niets te bikken hebben,
dood arm zijn.— [feint.] Ch- uien un portrait, een
portret fuksch schilderen. — SE CHIQUER, V. pr.:

Le tabac se chique, mais la feuille du thou ne
se chique pas, de tabak wordt gekaauwd, maar het

koolsblad niet.
Chigiiet, m. (fain.) Klein gedeelte van een geheel, beetje n. Un eh- de vin, d'eau cie vie, een
mondje-vol, een teugje wijn, een slokje brandewijn.
— (Loc. adv.) Payer eh- a ch-. met kleine paaieinenten betalen.
Chiquete, e, adj. (en part. passé van chiqueter): Laine eh -e, gekraste, gekaarde wol f.
Chiqueter, v. n. [Tech.] De wol krassen of
kaarden, hare vezels met kaarden lossnaken en in,
parallelle ligging brengen. — [Phtiss.] Sieraden op
eene pastei, een' koek enz., aanbrengen. — [Deint.]
Vlekken op een' gemarmerden grond schilderen.
C higileur, m. Pruimer, tabakskaauwer; —
smuller m.
. Cliiqui of Chignni-

igiii, m. [Bot.] Naam

van een' zuid-amerikaanschen palmboom..
Chiragre, f. (pr. ch=k) [Mid.] Handjicht f.
handeuvel n. c h i r a g r a n. — [Faut ] Soort van
jicht, die de valken soms aan de pootera krijgen.
5 Cihiragre, m. et 1. Lijder m., lijderes f. aan
de handjicht, handjichtige m. en I.
Chiragriquue, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Tot de
hangjicht behoorende.
C irartrocace, f. [Méd.] Slepende ontsteking f. van het handgewricht reet eene opvolgende
verwoesting daarvan door beenbederf.
Chirayite, f. [Bot.] Soort van gentiaan f.,
die de amerikaansche wilden als maagsterkend en
koortswérend middel gebruiken.
Chirieote, m. [H.n.].liethoen n. van Paraguay.
CC iri€lote, f. Voormalig hort vrouwenkleed n.
Chiriroya, f. [Bot.] (eig. koud zaad) Zeer
kostelijke amerikaanschevrucht [annona squamosa].
Ciairipe, m. [Bot.] Palmbooms in. aan den
Orinoco, reet doorniger stain.

332

CHIRITE

Chirite, f. (pr. ch=k) [Minér.] (Handvormige
stalaktiet of dropsíeen m.
Chirobaliste, m. (pr. ch=k) [Ant. mil.] Hand-

balista f. (z. BALISTE)

Chirocentre, in. (pr. ch=k) [H. n.] Getande
haring m., een visch der Roode zee met lange kegelvormige tanden (ook sabre en sabran geheeten).
Chirographaire, adj. (pr. ch=k) [Jur.]
Handschriftelzlk, wdt op een niet-notariëel handschrift, eene onderhandsche handteekening berust,
ehirograp harisch: bette, Créance ch-, handschriftelijke, onderhandsche schuld, schuldvordering f. Créancier eh-, schuldeischer m., wiens regt
enkel op een handschrift steunt (in tegenstelling met
créancier hylpothécaire).

Chirographe, m. (pr. ch=k) Handschrift n.;
eigenhandig geteekend stuk U. ; — door midden gesneden document n., waarvan elk der beide 9 parlijen de helft bewaart; ook eene niet uitgevaardigde
pauselijke breve f. , c h i r o g r a a p h m. — C hirographe, ni. [Phil.] Wie zijne gedachten door
de bewéging der handen uitdrukt, c Mr o gr a a p h
m. en f.
Chirographie, f. (pr. ch=k) Handschriftkunst, kunst om figuren op de hand te teekenen;
— kunst om zijne gedachten door handenbewéging
uit te drukken, c h i r o g r a p h i e f. — Chirographique, adj. (pr. eli =k) Wat tot die kunst
behoort. — (`hirographigpeieaient, adv. (pr.
cb.=.k) Op chirographische wijze.
Chirole, f. Koepeltje n. in 't midden van een
siameesch vaartuig.
Chirolo ie, 1. (pr. ch=k) Handenspraak, vingerspraak, c It ir o l o r1 i e f., kunst om met de handen
en vingers zijne gedachten uitte drukken. — Chirologiquie, adj. (pr. eh—k) Wat tot de handenof vingerspraak betrekking heeft, c h i r o l o ,g i s c h.
[Tech.] Arts ch-s, handkunsten, zulke, die op vaardigheid en geoefendheid der handen of vingers berusten, zoo als die der kleermakers, der letterzetters enz.
Chir-oonaneie, f. (pr. ch=k) Handwaarzeggerij, handkikkun.st, chiromantie f., kunst
om uit de hand en hare lijnen waar te zeggen. —
Chirontarocien, m., -ne, f. (pr. ch=k) handkijker, handwaarzegger m., -kijkster, -waarzegster
f., ehiromant m. en f.
Chiromane, m. (pr. ch=k) Zelfbevlekkerm.
— Chiron,anie, f. (pr. ch=k) Zelfbevlekking f.
(gebruikelijker zijn masturbateur en masturbation).
Chiron, m. [H. n.] Olijvenworm m. — [Chir.] ,

z. V. a. CIRON. — [As(r.1, z. v. a. SAGITTAIRE.

Chirone, Chironie, f. [Bot.] C h ir o n i a f.,
plantengeslacht n. van de familie der gentiaanplanten, meestal uitlandsche pronkgewassen.
Chiroueete, m. (pr. ch=k) [H. n.] Zwem
buidelrat f.; — zeepad f., padvisch m.-hond,water
Chironien, -ne, adj. (pr. ch=k) ' [Chir.] :
Ulcère eh-, boosaardige, invretende zweer f., c h i
-ronium.
ChironoNne, m. [H. n.] Suikervlieg f., een
dubbelvleuelig insect.
Chirononiie, f. [Ant.] (pr. ch=k) Handqebaarkunst f.; leer van de handbewégingen. aan
een behoorlijk gebruik der handen b j 't-leidngto
rédevoeren, c h i r o n o m i e f. — Chironini€lue,
adj. (pr. ch=k) twat tot die kunst, die leer behoort, e hir o n o m isc h. — Chironomiste, m.,
Leeraar in 't handgebaar. e h i r o no 'm i s t in.
Chironomontes, m. pl. (pr. ch=k) [Ant.]
Doorsnijders ni. pl. bij de Grieken en Romeinen,
die op de maat der muzijk voorsneden.
Chiroplaste, m. (pr. ch=k) [Mus.] Handvormer, ,randleider, c h i r o p la st m., een door
Logier uitgevonden werktuig tot behoorlijke hou
handen en vingers bij 't klavierspel. . -dinger
Chiropode, adj. (pr. ch=k) [ H. n.] Handvoetig, den voet in vele vingers verdeeld hebbende.
Chiropote, adj.. (pr. ch=k) [H. n.] Uit de
(holle) hand drinkende (gelijk zékere apen) .

Chiropteres, m. pl. (pr. ch=k), z. CHEIROP-

TéRES.

CHLORITÉ.

-

Chiroseèle, m. (pr. ch=k) [H. n.] Kropkever m.
Cliirotomie, f. (pr. ch=k) Handoplegging f.,
bij de bevestiging van eenen leeraar in zone eerste
genwente.
Chiroute, f. Cigaar f. (in zeemanstaal).

Chiruurgieal, e, adj. Heelkundig, heelmeesterlijk, chirurgisch. Instruments chirurgicaux ,
heelmeesters-werktuigen.
Chirurgie, f. (eiq. handwerk, handenarbeid)
Heelkunde , heelkunst , wondheelkunst , Ch i r u ri e f. A pprendre, Savoir la ch-, de heelkunde
lenen, verstaan. Exercer, Pratiquer la ch-, de
heelkunst uitoefenen.
Chirairgien, n. Wondheeler, wondarts, heelmeester, chirurgyn m. — [Mil.] Ch- major, opper- heelmeester; Second eh-, tweede heelmeester.
(Prov.) I1 faut avoir jeune eh-, vieux médecin
et riche apothicaire, men moet (om goed bediend
te worden) een' jong' chirurgijn, een' oud' doctor
en een' rijk' apotheker hebben. — [H. n.] Spoor- of
lansvogel, spoorwiek, chirurgi, >m in., een moerasvogel in West- Indië, Braziliu enz. (ook jacana armé)
geheeten; — lansvisch m.
Chirurgique,adj., gebruikel jkerCIIIRURGICAL.
Chise, f. [Bot.] Mexikaansche peper f.
Chis^nobrai,ehes, m. pl. [ii. n.] Spleetkieuseers m. pl., eene orde van weekdieren.
Chiste, m., z. KYSTE.

Chitaronne, f. [Mus ] Soort van, luit f.
(bite, f. [Corn.]

Sits, chits n., zéker gedrukt

oostindisch katoen.

Chiterne, f. [Mus.) Citerf. met 5 rijen snaren.
Chiterpin, m. [Bot.] .Ene der vier soorten

van Guinésche peper f.
Chitine, f. [Chico.] Bijzondere stof f. in het
vleugelbekleedsel der kevers.
Clhiton, m. [HI. n.] Zeeduizendbeen m., zeepissebed, keverschelp f.
Chitonisque, f. [H. anc.] Wollen lijfrok m.
der Grieken.
Chiure, f. Vliegt-, muggedrek m.
j Chivafoii, m.

- -

(Bot.]. z. VINETIER.

Chlatnycle of Chlaanys, f. [Ant.] Wijd overkleed n., mannenmantel bij de Grieken, krijgsmantel m. bij de Romeinen, c h l am y s f.
Chlanidion of Chlanis, m. [Ant.] Soort

van vrouwenmantel bij de Grieken.
Chle:tasnie, m. [Rhét.] Soort van spotternij t,
waardoor noen veinst op zich toe te passen, hetgeen
op zijne partij gezegd wordt.
Chloasine, m. [Méd.] Huidvlek, loof- of levervlek f., inz. bij zwangere vrouwen.
Chloraeétique, adj. [Chum.] Uit chloor en
azijnzuur zamengesteld : Acide ch-, chloorazijnzuur D.
Chloraeiile, m. [Chien.] Chloorzuur n.
Chloral, m. [Chum.] Product der werking van
het chloor in groote overmaat op den alkohol.
Chloranthe, m. [Bot.], z. v. a. NIGRINE.
CHLORANTHE , adj. Met groene bloemen (viridifiore).

Chlorate, m. [Chem.] Chloorzuur zout, chloraat n. : Chl- d'argent, de cuivre, de plomb, do
potasse etc., chloorzuur zilver, koper, lood, potasch enz.
Chlore, nl. [Chem.] Oververzuurd zoutzuur n.,
eene enkelvoudige, weegbare, niet metallische zelfstandigheid van geelachtig groene kleur en verstikkenden reuk, die zich met waterstof tot het bekende zoutzuur verbindt en bijna 2 1 /2 maal zwaar
dan dampkringslucht. — [Bot.] Soort van-deris
santory f.
Chloré, e, adj. [Chem.]

Chloorhoudend, chloor-

bevattend.
Chlor étique, adj., z. CHLOROTIQUE.

Cliloreux, eaase, adj. Acide chl-, chlorig-

zuur n.

Chlorietere, adj. [[-I. n.] Donker saffraan-

geel n.

Chlorides , m. pl. Chloriden , f. pl., ver

zuren zijn.

chloor niet stoffen, die geen-bindgevaht

Chlorine, f. Vroegere naam van het chloor.
Chloriorr, m. pl. [H. n.] Soort van vliesvleu-

gelige insekten n. pl.
Chlorique, adj. [Chem.] : Acide chl-, chloor

-zur.

Chloris, f. (pr. klo-rice) [Bot.] , z. v. a. CHLORE.
— [ H. n.] Groenvink m. (verflier) .
Chloristignne, adj. Wat tot het chloor betrek
heeft: Théorie chl-, chloorleer f.
-king
Chlorite, m. [Minér.] Lookgroene talksteen m.

met korrelige breuk, fluweelaarde f., c h lor- iet m.
Chlorit® , e, adj. [Chem.] Chloriethoudend,

CIILORO-ANTIMONIATE

CllOL1LOGIE.

33

bevattend. - Chhriteux, ense, adj. [Minër.]
Uit chloriet gevormd, cklorietackhiq. - Chioritique, adj. Met chloriet doormenqd.

Choenr, m. (pr. keur) Koor n., zamenzingende personen m. pl., zangrel, ook dansrei m.; —
veelstemmig gezang, vol gezang n. - Koor a.,
rel m., personen in het grieksche treurspel, die vals
Çhloro-antimoniate, Chloro-argeiitatijd tot tijd, als of zij aanschouwers waren, aan
te, Chloro-aiirate, enz. m. [Chim .] Verbin
liet
chloorzilver,
chloor-antirnonium,
de handeling door zangen deelnamen; het gezang of
van
het
ding
liet chloorgoud enz. met een positief-e1ektrsch rekitatiel slier koren. - [Arch.] Koor, gedeelte
eener kerk tusschen het kruis en den oostgevel;
chloormetaal.
Chlorocaipe, adj. [Bot.] Met gele of groen- plaats der zangers in eene roomsche kerk; - gezamenl[jke personen, die op dat koor zingen. Enfants
achtige vruchten.
Chloroeéphale, adj. [H. fl. Met groen- of de eh-, koorkinderen a. p1. (die op het koor zingen
of den snisdoenden priester antwoorden. - (Lee.
geelachtigen kop.
Cbloro-eyanique, adj. [Chim.]: Acide chi-, prov.) Ii est tondu comme un enfantrie eh-, hij is
duchtig onder de schaar geweest; ook: hij is kaalchloor-blaciu'wstofzuur a.
Chloroforme , in. [Chirn.] Chloroform m., hoofdig. - EN CHOEUR, bc. adv. Zamen, gezameneene uit het chloor getrokken olieachtige vloeistof lijk zingende.
C hogramine, m. [Serr.] Kunstslot, geheimvan etherachtigen reuk, als verdoovinqsmiddel hij
chirurgische kunstbewerkingen aangewend.
slot n.
('hoin, m. [Bot.] Knoopgras a. - [Minér.]
Chiorogastre, adj. [I] . a.] Met geel- of groenPierre de cli-, schelpmarmer n. (bij Lijon).
achtigen buik (Iutéoverilie).
Choir, v. a. (alleen in den in/sn. prés. en in 't
Chiorolophe, adj. [H. a.] Met eene geelachtige
part. passé gebruikt) Vallen: Se laisser eh-, zich
kuif op den kop.
Chloromètre , is!. [Cilim.] Chloormeter m., laten vallen. Prenez garde de eh-, val niet. - Ii
werkluiq tot waarneming van het zuivere gehalte est cliii, hij is vervallen, afgevallen, mager gewor
den, tot armoede geraakt. (in proza bëzsgt nien dit
zuiver chloor in eene vloeistof. - Chloroinétj-ique, adj. Wat den chloormeter aanjaat. Degré woord alleen in gemrenzamen, schertsenden stijl.)
Cliolsi, e, adj. Uitpezocht, uitgelézen : llecuefl
chi-, graad van den chloormeter.
eh-, uitgélezen verzameling; Soldats eh-s, keursolCluloroiilte, in. [Bot.] , z. v. a. CONFERVE.
Chloi-oiiote, adj. [1-1. a.] Met olijfgroenen rug. dalen. - Monde, Commerce eh-, fijnbeschaafde
Chlorope, adj. [H. a.] Met groenachtige poo- wereld, omgang. - Ook als subst. in .: (fam.) C'est
du choisi , dat is iets uitgelezens , iets edels. —
ten. - [Bot.] Met gelen steel.
[Corn.] Soort van half-porselein n. (naar de gelijknaChlorophane, f. [Minér.] Groen vloeispaath,
siberisch vloeispaath, chlorophaan a. - CHLORO- mige fransche plaats zoo geheeten).
Choisir, v. a. Kiezen, uitkiezen, verkiezen, uitPHANE, adj. [H. it] Geel, geelachtig.
Chloiophyile, 1. [Chim.] Bladgroen n., groene lezen, uitzoeken, uitkippen, eene keus doen. kleur t. der bladeren. - CHLOROPHYLLE, adj. [Bot.] (Prov.) Entre deux maux ii faut cli- le rnoindre,
Met groene of geelachtige bladeren.
van twee kwalen moet men 't minste kiezen. Chlorose, f. [Méd j Bleekzucht, maagdeziekte, [Mil.] Cli- son iloinnie, zijn' man op 1 vizier eisvrijsterziekte, meisjesziekte, bleeke gelaatskleur, uit men: het geweer op hem aanleggen. - Ook zonstoornis in de maandeljjksche zuiveringen geboren, der' voorwerp gebruikt: II y a ici de quoi eh-, er
witte koorts. ch lor Osis f. (ook pâles couleurs, is hier keuze te doen.; Je vous donne a choisir, ik
fièvre des fihlesen jaunisse blanche gelieeten). - laat u kiezen, ik geef de keuze aan u. (Prov.) A
force de eh-, on prend souvent le pire, of son[Bot.], z. v a. ETIOLEMENT.
Chlorostonie, adj. [H. n ] Geelmondig, met vent qui clioisit prend le pire , van keurboom
gele opening, met gelen snuit (van schelpdieren en komt men tot vuilboom: wie de keus heeft, neemt
insecten).
vaak het slechtste. -. SE CHOISIR, v. ps. Voor zich
Chloiotiqiie, adj. [Méd.] Met bleekzucht be- kiezen; - zich zetten kiezen; - elkander kiezen;
hebd, naar bleekzucht gelijkende (vql. CHLOROSE). - gekozen worden.
— Ook als subst. f. Une chi-, eene bleekzuchtige.
1 ('hoisissable, adj. Verkiesbaar, wat gekoCliloi us e, im [Chim.] Chloorverbinding f., ver- zen kan en mag worden.
binding van het chloor en eene enkelvoudige stof.
Choix, in. Keus, keuze, keur f., het kiezen van.
Chi- d'argent, ie plomb, de soufre, diode, le één persoon of zaak uit meerdere; het gekozen voorchaux etc., chloorzilver, chloorlood, chloorzwavel, werp zelf. Faire eh-, kiezen, eene keus doen. J'apvhlooriodium, chloor/mik enz.
prouve votre eh-, Ik keur uwe keuze goed. On lui
Chioruré, e, adj. [Chim.] Chiorure bevatten- a donné le eh-, men heeft hem de keus gelaten.
Au cli- de. . . , ten keuze van. . . - Renlettl'e une
d e: Eau chl-e, chloorwater.
Choc, m. Schok, stoot, aanstoot rn. , bats, bot- chose au cli- dun autre, eene zaak aan de beslissing, aanbotsing, aanstooting, bons t.: Le clioc de sing, aan het oordeel van anderen rverlalen. deux vaisseaux, het slooten, aanloopen, aanvaren Keur, bloemlezing I., het beste, uitgelézene: Un
van twee schepen tegen elkander. Le choe des corps cli- de poésies de romances, de rnarcliandises, eene
élastiques, de botsing der veirkrachtige iigchainen. uitgezochte verzameling of bloemlezing van dicht- Schok, ontmoeting van twee elkander aanvallen- stukken, romances, koopwaren.
Cholagogue, adj. (pr. ch=k) [Mid.] Galafde partijen, aanval, aaniid, aangreep m.: Les ennernis furent renveisés au (du) premier clioc, de voerend, c le o I a p 0 g i 5 C h. - Oak als subst.: Un
vijanden werden bij den eersten aanval overhoop eh-, een galafvoerend middel n.
geworpen. - (fig.) Botsing f., strijd m., tegenkan(holate , rn. (pr. cli = 1e) [Chins.] Galzuur
ting f., kruising; Le clioc des idées, des opinions, zout n.
des intéréts, de botsing der denkbeelden, meeninCholéeyste, t. (pr. ch=k) [Anal.] Galblaas 1.
Ctioléeystite, f. (pr. eh -:k) [14é .] Galblaasgen, belangen. - Tegenspoed in., verlies, ongeuk II.: Ii a recu an rude clioc dans sa fortune, ontsteking f.
zijn vermogen heeft een' zwaren stoot, eene gevoe
Cholédographe, m. (pr. ch=k) Galbeschrijliqe neep gekregen. - [Tech.] Hoedenmakers stam- ver rn. Choledographie, f. (pr. cls=k) Galper m. (ook choque en avaloire geheeten) .- [Mar.] beschrijving f. - ('holédographique, adj. (K.
Clioc du cab'e, Enkhuizer in., tweede slag van c li =k) Galbeschrjvend.
S Cliolédologie, f. (pr. cli=lc) [Didact.] Leer
het touw one de heling.
t Chocai ller, v. n. Klinken ('met de glazen); dergal, galleer f. - Cholédologiqne, adj. (pr.
ch=k) Wat tot de galleer betrekking heeft. - Cho
onmatig drinken.
Chocard, Choeas, rn., Z. CisoucAs.
lhdologue, m. (pr. cli=k) Schrijver m. eener
Choeolat, m. Chocolade t. Talsiettes de eh-, verhandeling over de gal.
(holétloque, wij. (pr. cli=lc) [Anat.] Gal
chocolade-koekjes n. p1. Une tasse de eh-, een kopje
chocolade. Cli- au lait, a l'eau, melk-, water-cho
bevattend. Conduit of Canal eh-, gemeenschappecolade. - Ook als adj.: chocolaad -kleurig, donker of lijke qalbuis f.
('holéli th e, t. (pr. ch=k) [Méd.] Galsteenrn.
roodbruin: Robe eh-.
ChoIlogie, 1. (pr. ch=k) [Didact.] Galleer,
Chocolatier, m. Chocolade-maker m.; chocolade-verkooper, chocolade-schenker rn. - Choco- geschiedei is der gal, verhandeling over de gal. —
iatière, I'. Chocolade-verkoopster of -schenkster f.; Cho!élegiqite, adj. (pr. cli=k) Die leer, ge— chocolade-kan t. 0/' -ketel in.
schiedenis of verhandeling betreffende, cli a 1 e togisch.
Choeotte, t., z. v. a. CHOUCAS.
-
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Cholépoièse , f. (pr. ko-lé- po -iê -ze) [Méd.]
Galbereithng, afscheiding f. van de q al.
Cholepyre, f. (pr. ch=k) [Méd. Galkoorts f.
Cholépyrrine, f. (pr. ch=k) ^Chini.] Gele
kleurstof I. der ral.
Cholera of ( "hofera- 2uorbus,m. (pr. ch=k)
[Méd.] Braaifloop m. , braakkolijk f., ook bort ,
boort n. genoemd, inz. de aziatische braakloop m.,
c h o l e r a f., die in de jongste tijden Europa meermalen met al zijne schrikbarende verschijnselen en

verwoestende gevolgen bezocht.

Cholere, wij. [Méd.] Galachtig.
-4- Cholérine, f. (pr. ch=k) [^Yléd.] Goedaardige soort van cholera, die zich in den regel slechts
als buikloop voordoet.
Cholérique, adj. (pr. ch=k) [Méd.] Galzuchtig (bilieux), cholérisch, choleriek; — naar
cholera gel jkend, met cholera-verschijnselen gepaard.
Cliolerrha gie, f. (pr. ch--k) [Méd.] Gal-

vloed m., galuitstorting f. — Ctiolerrhagique,

adj. (pr. eh = k) Tot den galvloed betrekking hebbende.

Cholesterate, in. (pr. ch=k) [Chim.] Gal-

vetzuur zout ii.

Cholestérine, f. [H. n.] (pr. ch=k) Galvet n.,
bjzondere vetstof in de gal.
Cholestér i ite, adj . (pr. ch=k) [Clint] Acide
eh-, galvetzuur n.
Cholet, m. [Coco.] Silésisch kane fas n.

Choliammmhe, at (pr. ch=k) [Pods. anc.] Choli-ambus , hinkende jambus m. , klipponaktische
maat f., skazontisch vers n., een zesvoetig jambisch
vers van twee sneden , welks laatste voet een

trochaeus of spondeus in plaats van een' jarnbus
heeft. --- ('lioliamm bique, wij. (pr. ch=k) Cho-

licrmbisch, in cl-ie versmaat gedicht.

Choligete, adj. (pr. eh=k) [Chico.] : Acide eh-,

galzuur 11.

Cholomue, in. [Méd.] Verrekking, ontwrichtint q , verlamming f. — [let hinken.
Chommmable, adj. Wat gevierd moet worden
(van dagen of feesten, waarop men niet mag werken) Jour eh-, vierdag m.

Ch®nnage, m. Stilstand m., everkeloosheid,
voor een' tijd. geschorste werking, vrijwillige of gedwongen arbeidsstaking f., het stilleggen, niet-werken: Le eh- des moulins, het stilstaan der molens.
Le, ch- des vouvriers, het ledigloopen (verletten) der
werklieden Toute industrie est exposée sax ch-s,
elke industrie, elk vak van nijverheid is aan arbeidsstilstand onderhevig.
Chomar, m. [Mar .] Soort van hijschtouw n.
Chóme, e, adj. (en part. passé van ch®nier) :
Jour eh-, verlette dag m.
Chón ier, V. n. Ledig loopes uit gebrek aan
werk: Un bon ouvrier ne devrait jamais ch-, een
goed werkman moest nooit zonder werk zijn. —
Ledig zijn, werkeloos zijn, verzuimen, verletten,
maanddg houden: 11 airne a ch-, hij houdt gaarne
maandag, hij loopt gaarne ledig. Ces terres chQment, die akkers liggen braak. Le moulin chóme,
de molen maalt niet, er wordt niet gemalen. Le
canal chóme, het kanaal wordt voorloopig niet bevaren. — [Coco.] Onverkoopbaar zijn, onverkocht
blijven liggen, geen' aftrek vinden, niet verzonden
kunnen worden. — (fam.) Ch- de qc., aan iets gebrek hebben: It ch€re dïe besogne, hij heeft geen
werk meer On ne voos lai ssera pas eh- de bols, men
zal 't u niet aan hout laten ontbreken. — CxóMER,
V. a. Vieren, zonder werken doorbrengen: Chune fête, een' feestdag vieren. -- (fig. et prov.) C .est
un saint qu 'on ne chéme plus, 't is een heilige,
dien men niet meer viert: hij is in ongenade gevallen,
zijn gezag, zijn rijk is uit. — Ii ne faut point eh.

.

les fêtes d'avance of avant queues soient venues,

men moet zich niet te vroeg verheugen; 't is tijds
genoeg het feest te vieren als 't gekomen is, men
moet geen paascheijeren op Goeden-vrijdag eten.
Chonear, M., z. CHUNGAR.

Chondre, m. [Bot.] Soort van zeegras n.

Chondrille, f. (pr. ch=k) [Bot.] Spaansche
cichorei, bergsalade f.
Chondrite, f. (pr. ch=k) [Méd.] Kraakbeen
-ontsekigf.
Chondrocar pe, adj. (pr. ch=k) [Bot.] Met
kraakbeenachtige vruchten.
Chondroglosse, adj. (pr. ch=k) [Anat.]
Muscle ch-, kraakbeenspier f. van het tongbeen.

C OUTJER.
Chondrographie, f. (pr. ch=k) [bidact.]

Kraakbeenbeschrjving f. — Chonndr4graphigite, adj. (pr. ch=k) Kraakbeenbeschr jvend.
C9hondrolo ;ie, f. (pr. ch=k) [Didact.] Kraakbeenleer f., leer der kraakbeenderen. — C-lhonndrologiq ie, adj. (pr. ch=k) Wat de kraakbeenleer
betreft.

Clioncl.ronietre, m. (pr. ch=k) Graanmeter
m., een werktuig om naar 't gewigt liet gehalte van
de granen en 't meel te bepalen.
Chondroptery ienns, m.pl. (pr. ch=k) [R.n.]
Kraakbeenvisschen at pl.
('houdrosynadenie, m. (pr . ch=k) [Anat .]

Gewrichtsverbinding f. door kraakbeen.

t.'hondrotommmie, f. (pr. ch=k) [Aunt .] Kraak-

— [Béd.] Kraakbee,zcloorsnijdiog f.
1 Chopatle, f., z. v. a. ACHOPPEMENT.

beenontleding C.

Chopart, at [H. n.] Volksnaam van den bloed
(lhouvreuil).
-vink
('hofai, m. [U. n.] Zwarte buidelspreeuw m.

('hhoppïnne, f. Ilal(pintje n., voormalige fransche
vochtmaat (= O,466 liter); het daarin bevatte vocht:
Boire une ch-, een half pintje wijn drinken. —
(Loc. prov.) Mettre pinto sur ch-, zich een' roes
drinken, het eerre glas voor en het andere na binnenslaan. — [1%lar.] Pompunmer in., hart n.
-t- ("hoproer, v. n. (pop.) Pimpelen, glas op
glas drinken.
Chopin nette, f. (verklw. van chopine) Halfpintje. mutsje n. — [Tech.] Pompemmertje, hartje n.
in eene pomp, in eene brandspuit.
t Choppennent, m. Het stooten en struikelen.
t Chopper, v. n. Met reen voet in het gaan
ergens tegen stooten, bijna struikelen. — (/1g.) Chlourdement, een' lompen misslag begaan, een' grooten bok schieten.
t Choppeur, m., -ease, f. Struikelaar m.,
-ster f.

Choq cant, e, adj. Stootend, aanstootelijk, aan-

stootgevend, beleedigend, onaangenaam, hinderlijk,
ergerlijk, stuitend: _Roturne ch-, een a fkeerwekkend,
aanstooteljk encased. Paroles ch-es, ergerlijke,
aanstootgevende woorden.
Choquard of ('hogiiart, in. [H. n.] Zwarte
kraai der Alpen, alpenraaf f.
('hoque of Choe, m. [Tech.] , z . onder cnoc .
Choque, e, adj. (en part. passé van choquer)
Gestooten; beleedigd. Vaisseau ch-, aangezeild schil).
Verres ch-s, aangestooten glazen. L'oreille est ch-e

par ses paroles, het oor wordt door die woorden

gekwetst, pijnlijk aangedaan.
Choquer, v. a. Stooten, aanstooten, een' stoot
geven, tegen elkander botsen, aanbotsen: Tout corps
qui en choque un autre produit un son, elk lig
dat tegen een ander botst of stoot, geeft-cham,
een geluid. Le vaisseau vint à ch- la chaloupe et
in brisa, het schip liep de sloep aan en verbrijzelde
haar. -- (fam.) 4anstooten (de drinkglazen), klinken; zamen drinken. Choquons les veeres, laat ons
klinken. — In dien zin ook zonder voorwerp
gebézigd. Choquons et buvons, laat ons klinken
en drinken; Voi.11ez-vous eh- avec moi? wilt ge
met mij klinken, drinken ? — (fig.) Mishagen,
beleedigen, kwetsen, ergeren; strijdig zijn met,
strijdig handelen met: Evitez les snots qui choquent
l'oreille de la pudeur, versnijd de woorden, die
de kuische ooren kwetsen, ergeren . Cela choque la
vue, l'oreilie, dat mishaagt het oog, het oor. Il fait
sela pour me ch-, hij doet dat m mij te beleedigen,
voor 't hoofd te stooten. Cela choque le bon sens,
dat strijdt met het gezond verstand. Iis croiraient
eh- par la la justice, zij zouden meenen, daardoor
in strijd met het ragt te handelen. — Ook zonder
voorwerp: line mauvaise plaisanterie peut ch-,
Bene verkeerde scherts kan ergernis geven. — [Mar.]
Een weinig vieren, bijvieren (een touw), schrikken.
Ch- le cable , een' Enkhuizer op het touw leggen.
Ch- une corde, een schrikje geven, doen schrikken,
een gespannen touw een weinig vieren. Ch- les
boulines, de boelijnen afschrikken. Ch- la tournevire, de kabelaring vervangen, de om het gangs p it
liggende kabelaringen opschrikken. Ook zonder
voorwerp, als bevélwoord: Choque quelques pieds,
Choque doucement, Choque rondement ! vier een
voet of wat, zachtjes vieren, vier uit! — SE CHOQUER, V. pr. Zich stooten; tegen elkander- stooterg:
I1 s'est choqué la tête contre le cour, hij heeft zijn
hoofd tegen den muur gestooten. Les deux navires
,

CHO QUET

CHOSE.

se sont choqués, de beide schepen hebben elkander
aangevaren, aangezeild. Quand les deux armées
vinrent á se ch-, toen de beide legers handgemeen
werden.
Choquet, Chonnclinet of Chugnet, m. [Mar.]
Ezelshoofd n. Goujure de eh-, goot f. van het ezelshoofd.
% C hogiieur, m. [Mar.] Aanloopend, aanzeilend
schip n.
Cliorage, m. (pr. ch =k) [H.. n.] Soort van
schildvleugelige boominsecten n. p1.
Chorages, m. pl. (pr. ch =k) [Ant. gr.] Ach-

oordbeschrijving, beschrijving of afbeelding van een
land of eene landstreek in de hoo fdtrekken, e ho r o g r a p h i e f. -- Chhorographique, adj. (pr.
ch =k) GƒTat die beschrijving of afbeelding betreft,

tergrond ni. der coulissen of beweegbare zijwanden.
op het tooneel.
Cthor agigiie, adj. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Den
tooneelbestuurder (chorège) betreffende.
Choraïgnae, adj. (pr. ch =k) [Anc. lilt.] Vers
ehh- , vers niet koren, c h o r a ï s c h vers n.
Choral, m. (pr. ch=k) Koraal, kerkgezang n.
— Les choraux., de koorkinderen n. pl., koorknapen
CHORAL , adj. m. Tot het koor behoorende.
m. p1
Chorapthnodytes, m. pl. (pr. ch =k) [[I. n.]
Ongecleugelde veldbewoners m. pl.
C ooras, gin. (pr. ch=k) Groote baviaan, waskeraap, ook mandril en maimon n1. geheete5.
Ciioraule, m. (pr. ch=k) [13.. anc.] Fiuitblazer m. ; bestuurder der /luitblazers in de koren der
. - ^

Ouden.

Chordapse, m. (pr. ch =k) [Méd.] Darmjicht,
drekbraking f., ni i s e r e r e n., door inschuiving of
omsnoering der ingewanden ontstaande (ook passion
Iliaque en miséreré geheeten).
Cihordo Netre, n1. (pr. ch =k) [Géom.] Koordemeter m., werktuig ter meting van hoeken door
bepaling hunner koorden bij geriéven straal.
Choree, (pr. eh=k) of Troeliée, in. [Poés.
anc,] Snelvoet, t r o c h w u s, c h o r e u s m., versvoet van eene lange en eene korte lettergreep.
--- CHOREE, f. [Méd.J Vitus-dans, St.-Veitsdans,
tarantula -dans m., dansziekte f., zékere zenuwziekte, die zich door algemeene stuiptrekkingen
kenmerkt en tot de vreemdste ligchaamsbewegingen
aanle sing geeft (ook danse de Saint Guy of de
St. Veith geheeten)
Chorège, m. (pr. ch =k) [Ant. gr.] Tooneelbestuurder,reivoerder,ch o r aa g, k o r y p h a e u s m.
Chorégrap he, m. (pr. ch =k) [Didact.] Dansteekena.ar, c h o r e g r a a p h m. — Cihoregrap hi e , f. (pr. ch=k) Dansbeschrijving, dansteekefling f., afbeelding der dansfiguren door teekens. —
Choregrapihigae, adj. (pr. ch =k) Wat tot de
dansbeschrijving behoort, c h o r e g r a p h i s c h.
Choreomnaxnie, f. (pr. ch =k) [Med.], z. v. a.
G.130REE.

Cimorév^ que, m. (pr. ch =k) [H. eed.] Koor
m., titel der bisschoppelijke vicarissen tot-bischop
de lade eeuw.
Ciao °i, m. [Bot.] Malabarsche kastanjeboom m.
Cliorio,nibe, in. (pr. ch =k) [Poés. anc.] Cho riambus m., eene grieksche en latijnsche voetmaat,
uit een' trochaeus en een' iambus bestaande (dus
twee korte lettergrepen tusschen twee lange) —
Clioriantbiqu.e, adj. (pr. ch =k) In zoodanige
voetmaat gedicht, c h or ja m b i s c h.
Choriorn, m. (pr. ch =k) [Anat.] Adervlies,
vaatvlies n., buitenste vlies, dat de moedervrucht
omhult, net n. der nageboorte. — Dikste gedeelte n.
der huid, lederhuid f.
Chorique, f. (pr. ch =k) [H. anc .] Dithyrambische fluit f., fluit ter begeleiding van de dithyramben.
Choriste, m. (pr. ch =k) Koorzanger, Korist,
koralist m.; — toongever m., klein instrument, dat
den toon aangeeft om de andere te stemmen.
Choro, m. [i1. n.] Soort van roode brulaap m.

(alouate).
C oroe, m., z. CHOROK.

Chhorobate, m. [Mécan.] Waterpasmeter m.
der Ouden, van de gedaante eener T.
Choroeitihariste, m. (pr. ch =k) [Mus. anc.]

Leerspeler m., die de koren begeleidde.

Choroeldaseale, m. (pr. ch=k) [Mus. anc.]

Koormeester, koorbestuurder m.
Chorodie, nl. (pr. ch =k) [Mus. anc.] Koor

-gezan.
Chorographe, m. (pr. ch =k) [Didact.] Landbeschri ver, oordbeschralver, eb or o g r a a p h m. —
Chorograpthie f. (pr. ch=k) Landbeschra,!ving,
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chorogr.apkisch.
Choroï, m. (pr. ch=k) [H. n.] Papegaai m.

van Chili.

Choroïc➢ e,

adj. (pr. ch =k) Gelijk aan een net.

[baat.] Membrane ch-, of als subst. La eh- het
-

adervlies n. van het oog. Le plexus of lacis chdu cerveau, het aderweefsel der hersenen. — CChoroïdieng, -ne, adj. (pr. ch =k) [Ant.] Tot het
adervlies behoorende, c h o r o ï d i s c P.

t'horok, rn. [Hl. n.] Sibérische marter m.
Chorologie, f. (pr. ch=k) [Didact.] Leerv+c ,
verhandeling f. over de landafbeelding of landbeschrzjving. — Chorolo;ique, adj. (pr. ch=I)
Wat die leer of verhandeling betreft, c h o r o t o
-gisch.
Chores, m. (latin) (pr. ko-ruce) Koor n. Alleen gebruikt in: Faire ch-, in koor of gezamenlijk
herhalen, wat door een of meer personen gezongen
of gezegd is; — (fig.) eenparig toestemmen, goed
toejuichen: I1 se répandit en éloges sur-keurn,
votre conduite et tout le monde fit ch-, hij zwaaide
uw gedrag allen lof toe, en iedereen stemde luid
daarmede in.
Chose, f. Ding n., zaak f., wezen, iets n.: Dieu
a eréé toutes les ch-s, God heeft . alle dingen ge
L'ame est une eh- étrange, de ziel is een-schapen.
zonderling iets. La belle ch-! een mooi ding ! Chdélicate, étonnante, incroyable, teelere, verwon
zaak. — Ding n., verrigting,-derlijk,ongfc
daad; gebeurtenis f. — Qui fit jamais de plus grandës
ch -s? wie verrigtte ooit grooter dingen of daden?
Il ne rapporte pas les ch -s comme Blies sont ar
hij verhaalt de zaken (gebeurtenissen) niet,-rivées,
zoo als zij zijn voorgevallen. — [Gram.] Zaak, in
tegenstelling met persoon: Cela se dit des personnes
et des ch-s, dat wordt van woorden en zaken ge
Zaak, feit, wezenlijkheid f., in tegenstel-zegd.—
woord, naam: Vous ne paus donnez que-lingmet
des mots et nous voulons des ch-, gij geeft ons
niets dan woorden, en wij verlangen zaken; Rie a
n'est plus common que Ie nam, riep nest plus
rare que la eh-, niets is algenmeener dan de naam,
niets zeldzamer dan de zaak, liet wezen. — Zaak f.,
denkbeeld n., gedachte: Un livre plein, vide de
choses, èèn boek vol (of rijk) , ledig (of arm) aan
denkbeelden. — [Prat.] Zaak l., goed n., bezitting f.,
in tegenstelling met personen en daden: Le prix ede
la eh- augmente par Ia difpiculté den obtenir la
possession, de waarde der zaak (bezitting) ver
aan hare ver-merdto ijlkhed
verbonden. L'esclave est la eh- du mat--krijgn
tm, de slaaf is 't eigendom des meesters. Ch -s
corporelles, incorporelles, mobiliaires, immobiliaires, fongibles, ligchamelijke, onligchamel jke,
roerende, onroerende, vergoed bare dingen of goederen. -- Ch- jugée, afgedane, onherroepelijke,
bepaalde regtszaak; Ch- accessoire, bijzaak f., aan
zaakgevolg n.; Ch- principale, hoofdzaak;-hangsel,
Ch- demandée, getischte zaak. — [Mid.] Ch-s
naturelles, natuurlijke of behoorlijke dingen of ver
Ch -s non-naturelles , niet-natuurlijke of-rigtne;
noodzakelijke dingen; Ch -s contre-nature, tegennatuurijke dingen. — [Mar.] Ch -s de Plot of ch -s de Ia
mer, zeedriften f.pl., goed dat aan het strand drijft;
Ch -s du cru de la mer,zeegewas n. —La eh- publique,
'S lands zaken of aangelegenheden, destaat.—Soigner
ses ch -s, Veiller à ses ch -s, zijne zaken (belangen)
behartigen, naar zone zaken kijken. — Peu de ch-,
weinig; geringe, onbeduidende zaak, kleinigheid f.:
Sc contenter de pea de eh-, zich met weinig ver
Si vous n'avez fait que cela, eest pen-geno;
de ch-, zoo g2, niets dan dit gedaan hebt, beteekent
het weinig. Peu de clloses, weinige, niet vele dirtgen. — Grand'chose, veel: Il an pas grand'ch- a
perdre, hij heeft niet veel te verliezen; Ce n'est
pas grand'ch-, dat wil niet veel zeggen. — Toutes
di -s, alles: Its outrent toutes ch -s, zij overdrijven,
alles. — Quelque chose (niet sloor que gevolgd), m
Iets: qc. de grand, de bon, de réel, de nouveau,
iets groots, goeds, wezenlijks, nieuws; Quand voos
avez résolu qc., exécutez-le avec vigueur, wanneer gij iets besloten hebt, voer het dan met krach t
uit. -- Queique chose (door que gevolgd en dan
den subj. regérende) f. Wat ook, welk ding ook:
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Quelque chose qu'il m'ait dite, je n'ai pu le croire, cum), mede tot de bereiding van ' karmijn gebéwat hij mij ook gezegd heeft, ik heb liet niet kunnen zigd. -- [H. mod.] Naam van zékere opstandelingelooven. — Autre chose (onbepaald, d. i. zonder gen of aanhangers van de koninklijke partij in de
lidwoord of voornaamwoord gebruikt), m. Iets Vendée, na den dood van Lodewijk XVI.
Choanauner, v. n. Oorlog voeren op de wijze
anders: Donnez moi autre eh- de bon, geef mij iets
anders dal goed is; Qc. est prornis, autre eh- est der Chouans.
Chou annerie, f. Naam der koning.5partfj f.
accordé, het eene ding is beloofd, het andere gegéven. — C'est one autre ch-, dat is eerie andere tijdens de eerste fransche revolutie.
t'houart, m. [H. n.] Een der namen van den
zaak, wat anders. Cost la mime eh-, 't is hetzelfde, dat is eenerlei., onverschillig. — De deux ch-s sluijeruil (effraie).
('hout, m., z. v. a. CHOUCAS.
1'une, een van tweeën moet waar zijn. — Chose
Choueador, m. [ El. n.] A frikaan.sche meerle f.
wordt ook in zeer gemeenzame taal gebruikt voor
Chouealeyon, m., z. v. a. i\IARTIN- CHASSEUR.
alles wat geen' naam heeft, waarvoor men geen'
Chotaealle, f. [Bot.], z. CALLE.
naam weet, wat men vergeten is of welstaanshalve
Choticari, m. [H. n.] ,4frikaansche bonteniet noemen wil, en is dan m. of f., volgens 't geslacht van 't woord, dat het vervangen moet: Porte kraai I.
f' houeas, m. [H. n.] Kauw, kerkkraai, toren
Bette lettre iz Monsieur ... ch-, breng dien brief
Ch- rouge, steenkraai I.
-krai.
aan Mijnheer ... dings, aan Mijnheer . . je weet
Chouehenient, m. Uilengekras n , geschreeuw
wel; Nous passârnes la rivière à ch-, wij staken
de rivier over te ... , hoe heet de plaats ook? van eten uil.
Chouehette, f., z. v. a. CHOUCAS.
Comment clone se norrne ce grand eh- de Ier
('liouuèoii, Chotieouahou, in. [H. n.] Soort
avec quoi etc., hoe heet toch dat groole ijzeren ding,
steenuil m. in Afrika.
van
Aller
an fond des
waarmede enz. — (Loc. prov.)
Chonerouite, f. [Cuts.] Zuurkool (ch- said).—
ch-s, de zaken grondig, niet oppervlakkig onder(iron.) ' Tito de ch-, lompe, plompe Duitse/ier,
zoeken. A ch- faite Conseil pris, als de zaak gedaan
hannekemaaiyer, mof m.
is, komt het raadplegen te laat.
(`hon€let, m. [H. n.] Een der namen van desa
Choser, v. a. (pop.) Zich met eene vrouw
hore u it (moyen-due) .
vermaken.
t ('honey, v. a. illisleiden, bedriegen.
Chosette, I. (verkiw. van chose) (fam. ou burl.)
Choiiette, I. [H. n.] Steenuil, kerkuil, poelZaakje, dingetje n.
Chosier, m, (fam.), alleen voorkomende in 't of moerasuil. — (fig. et fain.) Ii est leur ch-, hij
spreekwoord: 11 y a Bien des chases dans on ch-, is hun speelbal, het doel van hunne spotternijen.—
er is in de wereldsche zaken veel, waar men op [Jeu] Faire la ch-, alleen tegen twee of meer personen spelen (in 't biljart-, triktrak-, piketspel e. a.
letten moet.
Chotin, m. [H. n,] Zekere kegelvormige schelp I. Jeu de la ch-, uilenspel n., soort van ganzenspel.
— (Loc. pray.) Etre larron comme one ch-, 'steChotter, v. a. [Agrie.], z. v a. CHAULER .
Chore, m. Kool I. Ch-x planes, roues, verts len als de raven.
Choaaf, ('ho«fette, f z. CHAUF.
Chboeren-kool;
of non pommés, witte, roode,
Chan- ieur, in. [Bot.] , z. CHOU. — [Chir.]
cairns of pomrné,' frisé, kappertjes- of sluit -, krul
Yleeschuitwas n.
Ch-x de Milan of de Savove of pommés-frisés,-kol;
(Jhouguet of Choenquet, m. [Tech.] Blok n.,
savoye -kool; Ch- fleur, (pl. Ch-x- fleurs) bloemkool;
Ch- navel, Ch- rave, knol -, raapkool. Ch- colza, waarop liet ijzerdraad geklopt wordt. — [Mar.] ,
veldkool. — Ch-x de Bruxelles, Brusselsche spruit - z. CHOQUET.
Choultry, m. Wijnherberg m. in oostersche lanjes n. pl. Ch- sale, zuurkool; Ch- gele, uitgevrozen
kool. Des ch-x couronnés a l'impériale, zuurkool den , karacans1erai , waar wijn verkocht wordt,
met worst. — Men geeft ook den naam van chow aan tsjoeltry f.
Choupille, Chourilie , f. [Chas.] Staande
sommige planten, die geen koolgewassen zijn: Chbátard, z. v. a. ARABETTE ; Ch- caraïbe, naam van hond en., hond voor cie jagt met het geweer. —
twee soorten van kalfsvoet; Ch- de Chine ; Ch- de CHOUPILLE, z. Ond. CHOU.
(' hougiuet, m. [Tech .] , z. CHOUGUHT.— [Mar.] ,
Chien, bingelkruid n. ; Ch- marin, meerwinde,
zeewinde, zeekool, zeewrange I. ; Ch- marin sauva(re z. BLOC.
Chongiuette, f., z. v a. CHOUCAS.
d'Angleterre, krulkool; Ch- palrniste, palmkool ;
C honrineur, m. [Argot.] Paardenslagter, paar
Ch- poivré, gemeene iron m. —(Loc. fam. et prov.) II
-denor.
est allé planter des eh-x, hij heeft de zaken vaarwel
t'hoiwille, f., z. CHOUPILLE.
gezegd en is op 't land gaan wonen. Envoyer qn.
Choye, e, adj. (en part. passé van choyer):
planter des ch-x, iemand zijn' post ontnemen en
hem naar 't land verbannen. Ch- pour ch-, lood Enfant ch-, teeder verzorgd, gekoesterd kind.
Choyer, v. a. (fain.) Zorgvuldig bewaren, in
om oud ijzer, het een zoo goed als 't andere, waarde
voor waarde. Arrive qui plante, ce sont des ch-x, acht nemen. Ch- ses enfants, zijne kinderen teelaat er van komen wat er wil. 11 s'y entend comme derljk. bezorgen, koesteren, troetelen. Ch- qn., iea rarner (à planter) des ch-x, hij heeft er geen mand zeer ontzien. — SE cH(OYIdB , v. pr. Zich
aasje verstand van. Faire ses eh- gras de qc., van wachten, koesteren, hoeden, bezorgd zin voor zijne
Bene zaak zijne lekkernij, zijn grootste vermaak gezondheid, voor zijn gemak.
'hoyrrne , in. [Bot.] Braziliaansche lauriermaken. Aller tout au travers des ch-x, dom en
onbedachtzaam te werk gaan. Il en fait comme des boom nl.
-I- Chrevrmatistigiie, f. [Didact.] Rijkdomsch-x de son javelin, hij handelt er mede naar wel
11 à été trouvé sous un ch-, hij is op eene-gevaln. leer f., kunst van rijkdommen te verkrijgen en ze
stroowisch komen aandrijven. Cela ne vaat pas on wel te bewaren. — fok als adj.: Science chr —.
Chréonatologie, f [Midact.] Finantie-wetentronc de ch-, dat is geen duit waardig. Sauver, Ménager la ehèvre et les ch-x, z . CHÈVRE . II y a schaB, leer van of verhandeling t. over de rijkdommen..
—
C hremnatoiogique, adj. Wat daartoe betrek
dezelfde
soort
kunnen
twee
dingen
van
eh- et ch-,
heeft.
-king
van verschillende waarde en hoedanigheid zijn. Faites
Chréo,atonor a ie, I. [Didact.] Leer f. van
en des ch-x, doe er mee wat gij wilt. La gelee
nest bonne que pour les eh-x, de vorst is alleen de aanwending (les rjkdoms. — (+hré matologi=
voor de kool goed. Faire valoir ses ch-x, zijne que, adj. Wat die leer betreft.
Chrême of Ise Saint ehrêne, m. [Cath.]
waar, goed aan den man brengen; zijne bekwaam
zijn fortuin wel doen gelden. — [Jeu] Faire-hedn, Wijolie, zalfolie f., chrisani of chrisma n., die
eh- blanc, niets omwerpen (in 't kegelspel); geen' in de kath. kerk bij den doop, liet vormsel enz. geslag halen (in 't kaartspel); geen punt maken (int bruikt wordt. — (Loc. prov.) Etre du bon chr-,
biljartspel), eene partij verliezen zonder 't geringste zeer ligtgeloovig zijn. Cela ferait renier chr- et
voordeel te behalen; — zijn doel missen, bot vangen. bapteme, dat zou iemands geduld ten einde brengen.
Chrènieau, m. [Cath.] Doopsnsetsje n., clot
— [P tiss.] Luchtig gebakje n. — (fain.) Mon eh-,
mon petit eh- (als liefkozend woord tot kleine kin- men den doopelingen na de zalving opzet.
Chremeler, v. a. Met wijolie zalven.
deren), mijn schatje, mijn hartje. — [Chas.] Ch-!
Chrestomathie, I. [Litt.] Verzanmeling, keur,
Ch- là ! Ch- pille ! zoek op ! so!
bloemlezing
I. of uittreksel n. der beste stukken uit
en-due).
Iloornuil
m.
(mo^
Chonan, m. [Fl. n.]
—[Bot.] Levantsche karmiinzaden n.pl. (groenachtige één of meer boeken, inz. uit prozaschrijvers (vgl.
zaadkorrels van de plant trigonella feenuin grae- ANTHOLOGIE).
-

,

CIIRÉTTEN
1hrétien, ne, adj. Christelijk: Religion, Morale, Vertu chr-ne, christelijke godsdienst, deugd,
zedeleer f. Peuple, Monde chr-, christenvolk, christenwereld. Etre chr-, chr-ne, christen, christin

zijn. Cela nest pas chr-, dat . is niet christelijk,
niet naar de christelijke leer. Cot argent nest pas
chr-, dat geld is op geene eerlijke wijs verworven. —
,)ok als subst. m. en f. Un chr -, Une chi -ne, een

christen, eene christin. Un bon, mauvais chr -, een
goed, slecht _christen.—(Loc. pray.) Parler chr -, duidelijk, verstaanbaar, onbewimpeld spreken. II n'y a
corps de chr- qui m'ose reprocher telle chose, er
is geen levende ziel, die mij zoo iets verwijten kan.
- BON-CHRÉ TIEN, z. dat woord.
Chrétiennenlent, ode. Op christelijke wijze,
christelijk.
-[Chrétienner, V. a. Kerstenen, christenen, doopen. - - SE CHRETIENNER, christen worden.
Chrétiente, f. Christenheid, christenwereld f.,
al het door de christenen bewoonde land; christendom n., al de christenen. — (li g . et [am.) Marcher
sur la chr -, op zijne eigen zolen, op bloote voeten
loopen.
Chrie, 1. [Log.] Stelling, spreuk, chrie of
eh r i a, opgaaf ter schriftelijke uitwerking of uit
korte redevoering, schoolrede f.
-breidng;
Chrismnal, m. Ch r i s m a r iu w n., fieschje n.,
doos f. met gewijde zalfolie.
Chrisanation, f. Zalving f. met het chrisma
of de gewade olie bij den doop en het vormsel.
(hoor de zalving der stervenden of 't laatste oliesel en andere sacramenten der kath. kerk gebruikt
meien 't woord onction.)
Chrisnie, m. Naamcijfer n. of verkorting van
't woord Christus in griek.sehe kapitalen (XPS, XPI,
XPO, XPM , voor Christus, Christi, Christo, Christuin). — Ook van '.t- kruisteeken in 't labarum (z.

,

dat woord) gebézigd.

Christ, m. (pr. kriste, maar Jésus Christ pr.

:jdsu 'k i) (eig. gezalfde) Christus, Heiland, .lessias,

Gekruisigde, Verlosser, Zaligmaker m. Le chr- a
souffert pour nous, Christus heeft voor ons gele den. — [feint., Sculp.] Christusbeeld n., voorstel
Jezus aan 't kruis. Une belle tête de-lingva
Chr -, een schoone:christuskop. Un Chr - de Raphael,
Un Chr- de marhre, een christusbeeld van Raphael,
een marmeren Christus. — Orelre du Chr -, Chris-

tusorde, militaire ridderorde in Portugal.
Christe-inarine, f. [Bot.] , z. BACILE.
% Christi aniser, v. a. Verchristelijken ; tot
venen christen maken; voor eengin christen houden.
Christianisme, m. Christendom n., leer, godsdienst f. van Jezus Christus.
('hristiagtie, adj. (woord van Voltaire voor
ch étien) Christelijk.
Christieole, m. Christus-aanbidder m.
Christinos, in. pl. (pr. lkri-sti-note) [II. mod.]
..Aanhanger s der koningin Christina, regentds van
Spanje gedurende de 7ninderjarigheid van hare doch
-ter
Isabella.
Christodin, m., -e, f. Spotnaam m., dien men
aanvankelijk den Calvinisten in Frankrijk gaf, omdat zij vaak den naam Christus in den mond
voerden. — Eenvoudig, arm christenmensch n.
Christoniathie , f. [Didact.] Leer van den
,Christus, verhandeling f. over Christus.
Christophanie, f. Verschijning f. van Christus.
,

Christophe (Merle pie Saint-) of ilerbe
ehristophorienne, f. [Bot.] , z. ACTEE.
Chroagénésie, f. [Chiin.] Kleurenvoortbren-

si.ng f.

Chromnadote,

m., z.:INFLEXIOSCOPE.

Chromanietre, m. [Mus.] Chromameter m.,

werktuig om het stemmen van klavieren gemakkelijk te maken (door Roller in 1821 uitgevonden) .
Chroniate, m. [Minér.] Chromium-zuur of
ehroorn-zuur zout, c h r o m a a t n. Chr- de chaux,
de potasse, de fer, chromiumzure kalk m., potasch f., chromiumzuur ijzer n. — Chro^naté, e,
adj. Chronsiumzuur bevattende; in chromiumzuur
overgegaan.

-

Chromnatigee, adj. [Mus.] Met halve schreden of in verschillende op elkander volgende halve
toonen op- en afgaande, c h romatis ch, Composition chr-, chromatische toonzetting. — [Deint,]
Kleurig, gekleurd. — Ook als subst., in. of f., naar
gelang men- het m. genre of het f. musique daárbil veronderstelt : Les Italiens n'ont pas inventé

---
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la chr-, de Italianen hebben de chromatiek of
het voortloopen door halve toonen niet uitgevonden; I1 y a du, chr- dans cette pièce, in dit muzijkstuk konen loopen van halve toonen voor.— [phys.]
Kleurleer, chromatiek f., leer van 't ontstaan
en de verhoudingen der kleuren. — [Peint.] Kunst f.
van de kleurmenging, van licht en schaduw (vgl.
COLORIS) .

Chronnatignement, adj. [Mus.] Op chromatische wijze, door halve toonen op- of afloopend.
Chrornatis^ne, m. [Phys.], z. v. a. COLoaATION. - [Mus.]. z. v. a. DIESE . — [Rhét.] Schijn
m.; valsche sluitrede f.
-grond

Chroinatogéne, adj. [Anat.] Kleurstofvoort-

brengend.

Chro n atopseudopsie, f. [Med.] Ziekte f.,
die met het valsch- of verkeerrizien der kleuren
gepaard gaat.
Chrome, m. [Minér.] Chromium of chroom n.,
bros, zeer hard, bijna loodgrjs metaal, door Vauquelin in 1797 ontdekt en wegens het bij uitstek
kleurend vermogen van al zijne verbindingen zoo
geheeten. — [Rhét.] , z. v. a. CHROMATIS IE. —
[Mus.] , weleer z. v. a. DIESE.
Chror é, e, adj. [Minér.] Chrrmium bevat
Plomb chr -.
-tend:
Chronnifère, arij. [Minér.], z. v. a . CHROME .
Chrornigtie, adj. [Chim.] : Acide, Oxyde chr -,

chromium-zuur, chromium oxyde n.
Chroniite, m. [Chun.] Kleurstof f. der dieren en planten. — Caromigzuur zout n.: Chr- de
fer, chromigzuur ijzer n., sidero-chromium.
Chroniuiyonianeie,

f., z. CROMMYOMANCIE.

Chrorno-lithographie, f. Kleuren-steen-

druk n.

Chrono ile, f. [Bot.] Groene kleurstof f. der

planten.

Chromniargie, f. [bidact,] Kleursto/enleer f.,
leer der kleurstoffen en hare toepassing in de kun
— Chromnuurgigne, adj. Wat tot die leer-sten.
betrekking heeft.

Chronhyonletre, m., z. HYETOJ%IETRE.
Chronieite, f. [Méd.] Chronisch of slepend

ziektekarakter n.

Chroni iie, f. Tijdboek n., tijdgesch iedenis, kro
f., opnoeming der voornaamste gebeurtenissen-nijk
naar volgorde van tijd. Chr- scandaleuse, schandkronijk, naam van zeker gedenkschrift uit den
tijd en 't leven van Lodewijk XI. van Frankrijk;
— (fig.) de in omloop zijnde kwade geruchten, zoogenoemde kletspraatjes n. pl., kwaadsprekerijen f.
pl. — Les chroniques, de jaarboeken n. pl.; de
beide boeken der Kronijken in den bijbel, ook Paralipomena geheeten.
Chronique, asij. [Méd.] Slepend, langdurig,
c Iz r o n i s c h : Maladie chr -, slepende ziekte f.
Chroniquement, adv. Op langdurige wijze.
t Qrhronigner of Chroniser, v. a. I ron jken
sch rijven. - t CHRONIQUER , V. a., weleer z. v. a.
CRIT!QUEII.

Chroniqueur, m. Kronijkschrijver, jaarboekenschrjver, chronist, chronograaph In.

('hroniser, v. a., z. CHRONIQUER.
Chronizoïgee, adj. [Pharm.]: Médicaments

chr-s, duurzame artsenijen f. pl. (die " een' gerui-

men tijd goed blijven en steeds in de apotheken
bereid voorhanden moeten zin).
Chronogramnn'e, in. Jaartalvers, getalvers,
tijdvers n , getal- of tijdspreuk f., chronogram n.
één of meer versregels of wel eene korte spreuk,
waarin de letters M, D, C, L, X, V en I, als romeinsche talletters beschouwd, bij zamentelling een
jaargetal geven. -- C-hronograln5natigne ,
Chrouogramnnnigne, adj. Tot het tijdvers of
de tijdspreuk betrekkelijk.
Chronographe, m., z. V. a. CHRONIQUEUR en

CHRONOLOGISTE.

Chronographie , f. [Didact.] Tijdbeschrij-

ving f., wetenschap om den tijd volgens een' wisten
maatstaf te bepalen en te verdeelen. -- Chrono
➢ hique, die wetenschap betreffende.
-gra

S Chronogulnee, f., z. v. a. MENSTRUATION.

Chronologie , f. [Midact.] 2ljdrekenkunde,
tijdrékening, l dleer, ch ron otogïe f., kennisvan
den juisten t2,jd der gebeurtenissen. — Chronologi€ine, adj. Tijdrekenkundig, c hro nol ogis ch,
overeenkomstig de t)jdrdkening: Table chr -, tijd' ruetafel, chronologische tabél f. — Chronologiq
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orient, adv. Op tijdrekenkundige wijze, uit een
chronologisch oogpunt.
Chronologiste, m. Tijdrelkenkundi,ge, t dvorscher, tijdberékenaar, chronologist n^.
S C1hronno1ogane, m., z. v. a. CHRONOLOGISTE.

Chronome^iiste, m.

[Mus.] Tabél f., die alle

mogelijke oplossinrien of ontbindingen dec maal aangee ft, onaatverdeeler m. ; -- een der voornaamste
hulpmiddelen van Galin's mruzijk-leerwijze (z. niELoPLAsTE) .

Chronogvietre , CllroHoseo e , m. Tijd-

meter m., wee/tulp ter naauwkeurige bepaling van
den tijd; inz. een zee-uurwerk n., dat een' hoogst
gerégelden gang houdt (door Graham uitgevonden)
chronometer m,; — ook een slingeruurwerk n ,
om naauwkeurig de maat in de muzii k aan te re-

Chrono ef. Tijdméting f. —Chrone, t' ro ^oseopigne, adj. Wat

ven (door liavaux uitgevonden). —
ti-ie, Chronoseopie,

auornétrie

den tijdmeter of de t)j(lmetinq betreft, chrono
Chronoseope enz., z. ct1RO OMM ETRE.

-métrisch.

('9bronostiche, m. [Litt.] Jaarvers n., waarin

de eerste letters der versregels, als talletters be-

schouwd, het cijfer van een jaartal aangeven.
Cliryolite, I. [Minér.] IJssteen, leryolith m.,

eene uit vloeispaathzuur, kleiaarde en soda bestaande delfstof.
Clhrysallde, f. [H. n.] Pop, larve f., eerste

gedaantewisseling, die de rups ondergaat, vóór zij
een vlinder wordt.
ChrysAlidé, e, adj. (en part. passé van chrysalider). Insecte chr-, insect in den staat van pop.
Cthrys v11der, v. n. af liever se ehrysaiider, v. pr. [H. a.] Tot den toestand van pop

overgaan, eene pop worden.

t'hrysalithe, f. [Minér.] Chrysalith nl.,
een hard , schitterend goud- en ijzerkleurig gesteente, naar den ammonshoren gelijkende.

t^terysammmmonite , t. [H. n.] Goudgele am-

monshoren m.

('hrysanthe, adj. [Bot.] Metgoudgele bloemen.
i'hrysanthênae, m. [Bot.] Goudsbloem, gan-

zebloem f., in 't algemeen eene plant net goudgele
bloemen. — Chrysanthénmes, (hrysanthCmaoides, f. pl., Goudsbloemacht'ige planten f. pl.
Chrysantin, m. [Corn.], z. v. a. tourre de
sole, z. onder BOURRE.
Chrysidien, ne, Chrysid.il'or e, Chrysidite, add. [H. n.] Naar de goudwesp gel ikende, goudwespachtig. — Chrysidienns, Cliry-

m. pl. Goudwespachtige insecten n. pl.
Chrysis, f. [H. n ] Goudwesp, goudgele wesp f,

sic ites,

(.'hrysite, f. [Minér.] Goudsteen, toetssteen,

chr y s ie t m.; goudglit, lithargyrium n. — [H. n.]
Goudvliesje n.
Chrysobalane, z. ICAQU1LR.

Chrysobate, f. [Chum.] Kunstmatige tak-

schieting f. van 't goud.

Chrysohéril, gin. [Minér.] Goudberilsteen ?n.
C'hrysobuulle, f. [Rist.] Pauselijke bul f. met

gouden zegel.

Chrysoeal , Chrysoeale, Chrysoea1-

que, m. [Tech.] Mengsel van 90 deelen koper en
lø deelen zink, c h r y s o k a l n.
Clhrysoearpe, adj. [Bot.] Met goudgele vruchten.

Chrysnehlore, adj. [H. n.] Goudgroen. --
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m. Goudkleurige mol m.

Chrysoeolle, f. [Minér.] (eig. goudlijm, goud

Naam door de Ouden aan de borax-solder)

gegeven; — nu: kopergroen, berggroen n.

Chrysocoine, m. [Bot.] Goudhaar n., soort
van immortelle of papierbloem f.
Chrysogastre, adj. [H n.] Met goudgelen
buik, met oranje-geel onderlijf.
Chrysogène, adj. [Et. n.] Met gele wangen.
Chrysogoní, M. Financier m. (door Rousseau
gebruikt )
Chrysographe, adj. et subst. [H. anc.] Goud
-Cchrijve,flouds yraphm.,die
ouden letters schrijft of schildert. — f'hrysographie, f. Goudschrj fkunst f., kunst om met
goud te schrijven of letters te vergulden. — Chrysographiquue, adj. Wat tot die kunst betrekkinq heeft, chrysographisch.
Cihrysolanape, t. Edelgesteente n., dat bij
nacht blinkt.
-

Chrysoline, f. Een door de Franschen _lgevonden bemestingsmiddel n.
Chrysolitlhe, f. [Minér.] Goudsteen, chr y
5 o 1 i th m. Cbr- factice, kunstgoudsteen m.
Clhrysolo ie, f. [aeon. pol.] Wetenschap f.
der rijkdommen.
Chrysologiie, adj. Zeer welsprekend, hoogst
welbespraakt, e h r y s o 1 ó g i s Ch (soms van zekere
gewijde redenaars gebézigd).
Chrysoma nie, f. Goudwoede f., goudhonger,
gouddorst m., qoudzucht, geldgierigheid f.
4"lirysoinèle, f. [H. n.] Gouden for f., goud
bladkever m., goudhaantje n.
-kevr,
Chrysoi nélides , Chrysoniélines , f. pl..
[H. n.] Goudkevers, bladkevers m. pl., eene tal
familie van torren.
-rijke
Chrysopale, I. [Minér.] Goudopaal m.
Chrysopee , f. Goudmakerij , goudmakerskunst f.
Chi-ysophille, f. [Bot.] , z. v. a. CAIMITIEJI.
Chrysoprn.se, f. Ligt groene agaat, chr y5 op ra s m. Chr- d'Orient, oosterscha chrysopras,
groengele topaas m.
Chrysops, adj. [H. n.] Met goudgroene of
goudgele Dogen.
-

Chrysoptère, adj. [H, n.] Goudvleugelig. --Clhrysoptères , m. pl. Goudvleugelige .insec-

ten n. ,pl.

Chrysostome, adj. [H. n.] Goudmondig, met

goudgelen mond en snavel; — toenaam van SintJohannes, een' der kerkvaders, heng, wegens zyne wel
gegeven : guldenmond, welbespraakte.-sprekndhi
Chrysostose, m. [H. n.] Maanvisch, koningsvisah in., een schoonti, zilverglanzige zeevisch, aan
de kaap de Goede-hoop en in de IJszee (ook potsson-lone geheeten) .
Chrysostrome, m. [H. n.] Dikbek in., soort
van stompe visschee.
Chrysi lée, f. [Chum.] Oude naam van 't koningswater (eau régale).
Chrystire, adj. [H. n.] Met gelen staart.
Cliii., e, z. CHOIR.

Clmelheter, v. n. Piepen, tjilpen (van demusch).
— Ook z. v. a. CHUCHOTER.

S ('hnchillernent, m. (bij La Fontaiue) z. V. a,

CHUCHOTERIE.

Chuiehoternent, m. Iet fluisteren, z. v. a..

CHUCHOTLRIE.

Chtnehoter, Cbuxehetes, v. n. In het oor luis..

teren, fluisteren, feziken. Ook als v. a. gebruikt:
I1 lui chuchota quelques mots a 1'oreille, hij fluisterde hem eenige woorden in het oor.
Chtieboterie, f. (fain.) ministering, fluiste
ring f., ge fezik, gefluister n.
C1huuehoteur, m., -ease, I. Fluisteraar m.,
-

-ster f., feziker m., fezikster f.
1- Chuintant, e , adj. [Gram.] Slepend-sis ,

send, zoo als men de franse/te j en ch in juif, chef
uitspreekt.
C huinter, V. Si. Schreeuwen, krassen (van den
nachtuil). — [Gram.] De fransche j en ch met een'
slepersden sisklank uitspreken.
Changer of Chonear, m. [H. n.] Een der
schoonste vogels van Groot- Tartarje, een roofvogel
tusschen den rigger en roerdomp.
Clitigtnelas, in. [Coin.] Indische stof f. van
-

zijde en katoen.

Charge of Ch

harre, m. [H. n.] Bengaal

trapgans f. of knorhaan m.

Cherie, m.

[Bot.], z. ORNITHOGALE.

-sche

Chiasite, f. [Minér.] Chu s ie t m., eene gr,0 n-

achtig gele smeltbare doorschijnende delfstof.
("lapt, inter j. Stil! sus! st!
Chute, f. Val m., het vallen, invallen, omvallen,
uitvallen, instorten, omstorten: Ii est mort de sa eh-,
hij is aan zijnen val (de gevolgen van zijnen val) gestorven. II fut écrasé par la eh- dune muraille, d une
maison, hij werd door 't omvallen van een' muur,
door 't instorten of invallen van een huis verplet.
I1 mourra a la eb- des feuilles, hij zal sterven tegen 't afvallen der bladeren, in 't najaar. La ehdes cheveux, des dents, het uitvallen der haren,
der tanden. — La eh- des eaux, het vallen, zakken,
van 't water (bij de ebbe) Cette rivière forme pinsieurs chrs d'eau, die rivier vormt verscheidene weeervallen. . La eh- du Rhin près de Schaffhouse,
de .fijnval bij Schaffhausen. La eh- du rideau, het
vallen, vederlaten der gordijn, tooneelgorsdyn.. --

CUTTER

CICATRISÊ.

-

La cli - dun corps, de val eens llqcliaams, de doorloopen ruimte van een vallend ligchaani. (/1g.)
Val, ondergang m., onheil, ongeluk n.; overtreding, zonde, schuld f.; slechte a/loop ni.; einde n.
Tout faisait prëvoir la eh- de cette maison, le
cot empire, alles deed den val, den ondergang van dat
huis, van dat rijk voorzien. Ce ministre eniraîna
plusieurs personnes clans sa chute, die minister
sleepte vele personen in zijnen val (zijne ongenode)
mede. La cli - du premier horqme, de val (zondenvol) van den eersten mensch. Etre une occasion de
cli- et de scaiidale, aanleiding tot zonde en ergereis geven. Une cli - toujours attire une autre oh - ,
de eene misstap wordt altijd door een' anderen gevolgd. Persorine n'aurait prédit la eh- de cette
tragëdie, niemand zou den val, de slechte ontvangst
van dit treurspel voorzegd hebben. La eh- do jour,
[Litt.] La
het vallen. liet einde van den dag.
ieuse, liet slot
eh- de nette Ppigramme est ingin
van dit puntdicht is geestig. La eh- de ses périodes
est toujours harmonieuse, de afronding, de eindval zijner volzinnen is altijd gelukkig. [Mus.] La
oh- our une note, de toonval op eene noot, de welluidende overgang der stem of der speeltuigen bij
den overgang van eene hoogere noot op eene lagere.
lArch.] Afhangend loofwerk n. Ch - dun bit,
[Asirol.] Teehelling 1., verval n. van een dak.
ken of sterrebeeld n waarin eene planeet gerekend
Flydr.]
wordt den minsten invloed uitte oefenen.
Ch- d'eau, verval n hoogteverschil tusschen den
vergaarbak eener fontein en de plaats waar 't weter opspringt. [Mar.. Pêche] La eh- dune voile,
iion filet, de lengte of hoogte t. van een zeil, de
hoogte of diepte t. van een net. La voile na pas asses
de chute, het zeil is te ondiep. [Méd.] Ch- d'hu
incurs, uitstorting van vochten in de hersenen. Chde Ia paupière superieure, de Ia matrice, du reeturn etc. doorzakking van het bovenste ooglid, van
de baarmoeder, van den reglen darm enz. [Chas.]
Plaats f., waar de eenden en snippen gewoonlijk bij
't vallen van den avond nederstrjken.
+Chuter, v. n. [ThPât.] Vallen, uitgefloten
worden (van een tooneelstuk). Ook als v.a. gebruikt: Ch - un acteur, one pièce de thPâtre, een'
tooneelspeler; een tooneelstuk uit/buiten.
Chyaate, ('hyazlpte, (gevormd uit C.
Hy. Az., voorletters van de scoorden carbonè, hydrogene en azote), z. v. a. HYDROCYANATE, HYDRO-
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S Cliytaîre adj., beter CHYLFUX.
Chyle, m. [Anat.] Chijl f., maagsap, melksap n.,
liet vocht, dat, uit de spijzen bereid, gedurende de
spijsvertering door de melkvaten der darmen wordt
opgeslorpt. [Bot.] Ch - des plantes, zuiverste of
fijnste plantensappen n. p1.
Chyleux, euse, adj. Chfjlachtig, melksapack
tot de chijl betrekking heeft.
-tig,wa
ChyUfère of Chylidoque, adj. [Anat.]
Vaisseaux
chylvoerende
vaten,
eh-,
Chijlvoerend :
chjflvaten. melksapvaten (veines lactées).
Chyllhlcation of Chylose of Ctiylopoièse, t. [Plvysiol.] Glr(jlbereiding, chijlvorming,
ch4jlwording I., bereiding van het melksap uit de
gebruikte voedingsmiddelen.
t Chylifier, v. a. In c/sf/i veranderen of omzetten, tot melksap doen overgaitn SE CHYLIFIER,
V. pr. Tot chijl worden, tot chijl overgaan.
Chylologie, f. [Didact.] Verhandeling over
Chylologique, adj. Die
de chijl, chijileer f.
verhandeling, die leer betreffende.
Chylose, Chylopoïèse, f., Z. CHYLIFICATION.
Chyme, in. [Anat.] C/if/rn. svijjspap 1. de brij,
die in de maag uit de gebruikte spijzen bereid
wordt.
Chyineux, euse, adj. Chijmachtig, spijspapachtig.
Chyniifère, adj. Chijmbevattend : Vaisseaux
eh-s, chijmvaten.
ChymifieatioH f. [Physiol.] Chijmvorming,
spijspapbereiding f. omzetting der voedingsmiddeten in chijm of spijspap.
Chyrnilier, v. a. In chijm veranderen of omSE CHYMI
zetten, tot spij sbrij doen overgaan.
FIER, v. pr. Tot chijm worden; tot spijsbrj overgaan.
Chyrnose, f. [Physiol.] Zuivering 1. der spijs[Mbd.] Ontstepap als tweide spijsvertérang.
king 1. der oogleden (in clezen zin beter LHEMOSE),
-
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Chytre, m. Soort van ouderwetsehe ketel m.
Cliytropode, rn. [Ant.] Groote vleeschketel rn. op pooten. - Fornuis n. Op drie pooten.

Cl, adv. (verkorting van ici, maar nooit, zoo
als dit, alleen staande) Hier: Ci - gît (in grafschriften) hier ligt (begraven); Ci - gisent, hier liggen.
Entre ei et là ii 'y a encore loin, tusschen
hier en ginds is de afstand nog groot; Entre ci et
(lemabn ii peut arriver encore bien des choses,
tusschen heden en morgenkan nog veelgebeuren.
(Deze laatste zegswijzen zijn verouderd.)
Men
voegt het dikwijls achter het zelfst. naamw., dat
door ce, eet, nette, ces wordt voorafgegaan, of
achter de aanwijzende voornaamw. eeiui, cello,
eeux, celles, om nabij zijnde voorwerpen aan te
duiden, en het staat dan tegenover la Ce pays
-ei, eet homme -ei, cette femme-ei, ces enfants-ei,
dit land, deze man, deze vrouw, deze kinderen;
Celui - ci, celle - ci, ceux - ci, celles - ci, z. onder
CELUI.
Bij bijvoegeljke naamw. gevoegd, gaat
het deze vooraf: Ci-joint, ei -inclus: Vous
trouverez ei-joint, ei-inelus copie de ma Iettre
gij zult hierbij of hiernevens, hier ingesloten het
afschrift van mijnen brief vinden. Le billet ei~
joint, La lettre ci-incluse, het bijgaande briefje,
de ingesloten brief. Les térn
oins ei-présents, de
hier tegenwoordige getuigen.
Ook staat het
vóór enkele voorzetsels en vormt daarmede b//moorden: Ci - après, Ci -eontre, Ci-dessous, Ci - dessus
en Ci - devant, (z. deze in hunne alphabetische volgorde). In rekeningen staat het soms dikwijls vóór
het cijfer, dat de som van eIken post aanduidt: 4
mètres de drap P O francs, ci
..80 fr. vier
ellen laken tegen O francs, maakt
....80 fr.
Qu' est-ce ci? Qu' est-ce done quo ceci. Wat is
dit? Wat is dit toch?
PAR -Cl, PAR-LA, bc.
adv. flier en daar, op verschillende plaatsen : On
trouve dans ce dict.ionnaire quelques fautes parei par là, men vindt in dit woordenboekhier en daar
eenige fouten.
Bij herhaling, nu en dan: Ii ma
entretenu de nette affaire par-ci par - là, hij heeft
mij bij herhaling over die zaak gesproken.
Ciaeale, rn., z. V. a. CHACAL.
Ci-après, bc. adv. Hierna: Comme on le
verra ei-après, gelijk men hierna zien zal.
Cibage, rn. [Bot.] Soort van indische pijn
boom rn.
Cibaire, adj. Tot voedsel geschikt, tot sp(js
dienende. [H. a.] Appareil C-, werktuigen der voed
bij de insecten.
-sebopnmg
Cibation, t. [Pharrn.] Lijvigmaking 1. van eene
of andere stof.
Cibatidière, f. [Pêche.] Z. FOLLE.
Cibe of Cible, f. Blank of wit n. om op te
schieten, schietschijf f.
Ciboa, rn. [Bot.] Soortvan afrikaanschepalmboom rn.
Ciboire, rn. [Cath.] Hostiekastje n., vaas, hos
f., ciborie n.
-tievas
CHolas, n. [H. n.] Wiideamerikaanscheosrn.
Ciboute, t. [Bot.] Bieslook n.
(Proc. ei pop.)
Marchand cloignons so connalt en e s, wie in een'
kousenwinkel woont, weet van wanten.
Ciboulette, t. (vericiw. van cilsoule) [Bot.]
Jong bieslook n.
Cieadah-e, adj. [H. n.] Naar den krekel geCieadaires, t. p1. [H. n. ] Insecten
lijkende.
n. p1. van 't krekel- of sprinkhaangeslacbt.
Cieadelles, I. p1. Krekelachtige insecten n. p1.
Cieatriee, f. Likteeken, wondteeken, brandteeken n., schram f.
(fig.) L'affront est passé,
mais la e- reste, de beleediging is voorbij, maar haar
indruk, hare herinnering blijft. [Bot.] Teeken
n. dat elk geleed plantendeeb na het afvallen achterlaat op het orgaan, dat het droeg.
Cieatricnle, f. (verklw. van cicatrice) Likteekentje n.
[H. n. ] z. v. a. BLASTODERME.
[Bot.] z. V. a. HILE, OMBILIC.
Cicatrisant, e, Cleatrisatif, ive, adj.
[Chir.] Wondheelend, velmakend, geschikt om 't
genézen of toegroeten der wonden te bevorderen,
likteekenvormend (van geneesmiddelen gebézigd).
Iternèdes c-s, wond/wetende geneesmiddelen.
Cicatrisation, 1. [Clsir.] Likteekenvorming,
sluiting, heeling f. eener wond.
Cicati-isé, e, adj.
part. passé van eleatriser) Gelikteekend,
met Elle me mon2teekens:
tra son corps tout c-, zij liet mij haar met liktee,
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trens bedekt ligchaam zien. — 5 (fig.) Un habit c -,
een hier en daar gescheurd kleed.
Cieatriser, v. a. [Chir.] De vorming van een
likteeken bewerken, doen toegroeijen, genézen, heeten : C- une piaie, een wond genezen. — Likteekenen. likteekens veroorzaken: La petite vérole lui
a cicatrisé le visage, de kinderpokken hebben zijn
gelaat gelikteekend, geschonden. — SE CIC ATRISER,

V. pr. Zich tot een likteeken vormen, beginnen dipt

te gaan, toegroe jen, genezen : La plaie va bientót
se c-, de wond zal weldra cligtgaan.
('icens, m. [H. n.] Kleine sprinkhaan m. --

Soort van wilde gans f.

Cieenclèle, f., z. CICINDELE.

Citer, m. (lalin) [Bot.] Sisser m. (pols chiche)

— Cieéi'itpte, adj. [Chin.] : Acide c -, sisser -

zuur n. — t'icérole, I. (verklw. van citer) [Bot.]
Sisser m., sissererwt f.

Cieéro, m. [lmpr.] Cicero, mediaan n., druk-

lettersoort, die 't midden houdt tease/ten dessen
augustijn.
-diane

f., z. onder CICER.
Cieérone, ni. (ltd.) (pr. tolui- tché-ro-né) Weg
Cieérole,

aanwijzer, begeleider, vreemdelingen-gids,-wijzer,
c i c e r o n e in., iemand, die den vreemdelingen de
merkwaardigheden eener plaats aanwijst en ver
-klart.
Cieeronianisrne, m. [Litt.] Ciceroniaansche
stijl nl. ; navolging f. van Cicero's stijl; — gemaakte
stjfheiden lengte I. der volzinnen, eieerontanismus n. -- [Phil.] Cicero's wijsbegeerte f.

Cieéronien, ene, adj. Ciceroniaansch, op de
wijze van Cicero, Cicero navolgend, sierlijk, wel -

Style c -, Pbrase c-ne. — Cieéronien, ni. Slati fsch navolger van Cicero's stijl; over-

sprekend:

dreven bewonderaar van Cicero, Ciceroniaan m.
Cicéroniser, V. n. [Litt.] Den stijl en de
vormen van Cicero nabootsen, c i c e r o n i s é r e n.
Cicerr;aHerie, I. (woord van Diderot), z. v. a.
CICERONIANISME.

('iehe, ns., z. V. a. pots tithe, z. CHICHE of CICE-

ROLE.

Cic1fle, Cychie, Cicle, m. [H. n.] Soort van

lipvisch m.

t'ichorée,

Ci- dessous, loc. adv. Hierboven, hoogex (meestal
als verwijzing naar het pas gezegde of geschrévene):
Ainsi que j e l'ai dit ci-dessus, gelijk ik hierboven
gezegd heb.
Ci-devant, loc. adv. Hiervoor, vroeger, hooger (als verwijzing naar het vroeger gezegde of geschrévene) iNous avons vu ci-devant, wij hebben
vroeger gezien. — Voordezen, eertijds, weleer:
Ci-levant (jadis) on en usaittout autrement, voor-

heen ging men geheel anders te werk: Ook als adj.
in olien zin gebruikelijk: Le ci-devant gouverneur,
de voormalige gouverneur; Les ci-devant hellehar diers, de voormalige hellebardiers. — Ook als subst.
(iron.) Les c -devant, de voormalige magthebbers,
naam, dien men in de eerste fransche revolutie aan
den gevallen adel gaf.
t Cidrailler, V. a. Veel en dikwijls appeldrank
drinken.
t'idre, m. Appeldrank, appelwijn, appel- of
perenmost, ooftwijn, cider nl. C- doux, piquant,
pare, zoete, prikkelende, gegiste appeldrank. Petit
c-, met water aangelengde appelwijn. C- tuit, omer°-ilcaansche, sterk gegiste cide
r. C- de poire, peren
-drank
(poiré).
(;fe, f. [Bot.] Chinésche gom f.

Ciel, in. (pl. Ciesux) Hemel m., uitspansel n.,
de onn citelijhe ruimte, waarin de wereldbollen ziele
bewégen: Les étoiles du c -, de sterren des hemels.

Dieu a fait le c- at la terre, God heeft den hemel

en de aarde gemaakt. L'imnmensité la majesté des
cieux, de onmételjkheid, de majesteit der hémelen.
Le c- étoilé, de sterrenhemel. Le c- planétaire,
lunaire, de planetenhemel, de maanhemel, de baan
waarop of de ruimte waarin die ligchamen zich
bewegen. (fig.) La voute du eiel, het liemelgewel f,
uitspansel n. — Hemel, verblijfplaats der gelukzaligen: La pratique de l'Evangile est le cliemin du eiel,
de beoefening van 't Evangelie is de weg naar dent
hemel. Gagner Ie c -, den hemel beerven, in den
hemel komen. Notre Père qui est aux cieux, onze
Vader, die in de hemelen zijt. Etienne vit les cieux
ouverts, Step/menus zag de hemelen geopend. Le
ciel empyré, z. E?v1PyIIEE. -- Hemel m., lucht f.,
dampkraag m., de wolken f. pl.: Un c- serein, obsour, pur, doux, eene heldere, donkere, zuivere,
zachte lucht. Le feu do c -, het vuur des damplcrings,
de blikserie. Le ciel s'éclaircit, de lucht klaart op.
-

f., z. CHICOREE.

Cieindele of Cieendèle, f. [H. n.] Zand -

looper..zandkever, glimkever ni.
Cieisbé Witure, f. liet regt om een c i c i s b e o te nemen (z. SIGISBEE)
Cieisbée,

CIEL.

;

n1., z. SJC1SBEE.

C ielanien, m. (pr. —inène) [Bot.] Varkensbrood n. (pain de pourceau).

('ielamor, m. [Bias.], z. v. a. ORLE.
Ciele, ril , z. CICHLE.
('leognat of Cieoneau, m. [H. n.] Jonge

ooijevaar m.

('iconeien, ne, adj. [H. n.] Naar den ooijevaar
gelijkende. — Ciconiens, in. pl. [H. n.] Vogels m.

pl. van 't ooijevaarsgeslacht.
Ci-contre, adv. Hiernevens, hiertegenover, op
de tegenoverstaande bladzijde of kolom: Voyez cicontre, zie hiernevens: La page ci-contre, de ne
bladzijde. Ook op rekeningen: Ces ob -vens-tad

jets font 100 francs, ci-contre... 100 francs, die

Un vent frais balaya le c-, eene frissche koelte ver-

dreef de wolken. — (fig.) Hemel, God, Gods wil in.:
Grace au ciel! Dank zi' den hemel! C' est tin
j

arrèt, on coup du c -, dat is een raadsbesluit, eerie
beschikking des Hemels, dat is de vinger Gods. La
c- mest tèinoin, God is mijn getuige. Ciel ! o Ciel t

juste Ciel! justes Cieux! (loc. interj.), Hemel!

o hemel ! goede hemel ! regtvaardige God ! - (fig.
et fain.) Etre ravi (élevé) ^au trotsienle c -, in den
derden hemel opgestegen zijn: buiten zich zelven
van blijdschap zijn.

Voir les vieux ouverts, de

iiéinelen geopend zien: zich hoogst gelukkig gcvoelen. Éíever

qn. jusqu au c -, jusqurau troisièrne

c-, iemand hemelhoog, tot in den derden hemel verhe ffen of prijzen. Cette succession nous est tonibée
(venue) du c -, die erfenis is als uit den hemel komen
vallen: is geheel onverwacht gekomen. A cette nou

i1 est tombe du c- (of des noes), bij dat be--vel
voorwerpen gelden 100 francs, derhalve hier uit
100 francs.
-getrokn. rigt viel hij als uit den hemel, uit de wolken: stond
..- e,iciiration, f. Het gedwee-maken der dieren. hij verbaasd te kijken. Ces chases soot éloignd es
Cien^taire, f. [Bot.] .Scheerling m., dolle ker- comme le c- at la terre, die dingen verschillen
vel, wilde kervel f. (ciguë). C- aquatique of Ciguë hemelsbreed. Remuer c- at terre, hemel en aarde
bewegen: alle denkbare middelen in 't werk stellen.
vireuse, dolle waterkervel.
Cie«té, e, adj. [Plbarm.] Scheerling bevattend, Voulóir étayer Ie c-, den hemel willen schoren:
nuttelooze voorzorgen nemen. -- (Proc.) Si le e
met scheerling vermengd.
y aurait Plan des alouettes prises, z.-tombai,
C'icutin, in., Cieutine, f. [Chime.] CicutiALOUETTE. Les manages soot faits au cie], de
scheerling.
in
den
e
f.,
een
bijzonder
alkaloide
n
lid, nl. (pr. tide) (van 't arab. Sad) 4an- huwelijken worden in den hemel gesloten: zijn 't
voerder, moorsch heer. Le Cid, bijnaam van den werk der Voorzienigheid. -- CGEL, n3. (p1. CIELS)
beroemden spaanse/en krijgsheld der ltde eeuw, Hemel m., luchtstreek, hemelstreek, lucht, luchtsDon Rodrigo Diaz de Bivar. Le Cid de Corneille, gesteldheid, temperatuur f., klimaat, land n. Le
de Cid van Corneille, een beroemd treurspel van changement de c- a été favorable a sa santé, cle
verandering van lucht, van luchtstreek is voor zijne
Corneille.
gezondheid voordeelig geweest. On a beau changer
('idarifornie, adj. [Bot.] Mutsvormig.
Cidaris, Lidare, f. Perzische koningsmuts; de c -, on ne change point d'esprit, al verandert
men van luchtstreek, van land, men verandert niet
-- joodsche hoogepriestermuts f.
Ci- dessous, loc. tide. Hieronder, hier beneden: van gemoed. Les beaux eiels de l'ltalie, deschoone
i - dessous git, hieronder ligt (begraven) — luchtstreken of klimaten van Italië. La Suède
Lager, aan den voet der bladzijde: Comme on est sous on des eiels les plus rigoureux de l'Eisverra ci- dessous, gelijk men lager zien zal. La rope, Zweden heeft een der guurste klimraten
van Europa. (Niet alle fransche taalkundigen geven
note ci-- dessous, de noot hieronder.
4
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can eiel in deze beteekenis het regelmatig meer- paupières, hij doet niets dan met de bogen blikkevoud : in Poitevin's Dictionnaire de la langue ren, dan knipoogen. — Ook zonder voorwerp: On
Francaise, édit. 1S5, leest men. ci.el employé au ne péut regarder le soled sans c-, men kan de zon
propre tau dans le sens de température, climat, fait niet aanzien, zonder te blikoogen. — ( fain.) Personae
vieux an pluriel.") — [feint.] Hemel, lucht, de nose c- decant lui, niemand durft in zijne tegenvoorslelling van luchten wolken in eene schilderij, woordigheid eene vin verroeren. — [Fauc.] Venen
ook in decoratifn: Ce peintre fait très-tien lesciels, valk blinden, door hem de oogleden zaamn te naaijeu.
die schilder maakt zeer goede luchten. I1 y a trop — GILLER, V. n. [Man.] Ce clseval cille, dat paard
de c- dans ces tapisseries, er is te veel hemel in krijgt grijze of witte haren in de oogleden.
Cillose, t. (jar. 1 mouillé) Onophoudelijke tril
dat tapijtwerk — [`FeclL.] Ciel de lit, ledelmantsbovenste ooglid.
-lingvahet
hemel, bedhemel rei., verhemelte van een ledekant of
Cintaise, Cyruaise, t. [Arch.] Hol snijwerk n.,
bed. Tous ces ciels soot de la n^ême dimension. al
eene
deklijst.
keelljst
f.
kroon
aan
of
die hemels hebben tienerlei maat. Porter le c-, den
Cinibalaire, Cinibale, Cimbalée, f., z.
hemel of 't verhemelte boven het hoogwaardige dra pen (bij de Kat+iolijken,).— Cel de carrière, hernel m., CpMB —.
Cim bre, m. [H. n.] Visch m., van 't schel
deklaag f., verwelfsel n., zoldering eenex steengroeve.
Les eiels des galeries, de zolderingen of deklagen visc,rgeslacht. — [Bot.] Ceder-pijnboom m.
.'ime, f. Top, kruin rn., spits f.: La e- dune
der mijn gan en.
('ierie, rn. Waskaars f., inz. die, welke men. bij montagne, d'un arbre, d'un clocker, de top van
Katholijken op het altaar, bij uitvaarten en andere een berg, de kruin van een' boom, de spits van
godsdienstpief;tiflheden brandt. C- hénit, wijkaars, een' klokketoren. — (polt.) La double c-, le wont
gewijde kaars; C- pascal, paasch.kaars. — (fain.) à double c-, de Parnassus. Les nymphes de la
I1 est droit comme Un c-, hij is zoo regt als eene double c-, de muzen, zanggodinnen.
Cintéliargne, m. [Fust.] Kerkschatmeester m.
kaars. — [Bot.] C- (of Flambeau) du Pérou, tom-tadistel m., eerre soort van cactus. C- épineux, tni- (in 't grieksche keizerrijk).
Cim gent, in. [Tech.] Tras m., cement, Ghent n.
angulaire, stékelige, driekante toortsdistel. —
C- hydraulique, tras, watermortel m. C- rumai ,
[.Hydraul.] C-s d'eau, waterkaarsen.
romeinsche
tras m. C- de Portland, Portlandsche
C ieIfer, V. a. [Tech.], z. v. a. BOUGTIER.
Ciergier, ni. Waskaarsmoker, waskaarsver tras. Moulin <a c-, trasmolen ni. — Naam van verschillende mengsels, die tot verbinding van voork ooper m. (ci ier) .
Cigale, f. Krekel ni. Le chant de ia c-, het werpen dienen. — (fig.) La vertu est le c- de 1'aTezan!,of gehfirp des birekels. C- spumeuse, schuim- mitié, de deugd is het cement, de hechte band der
diertje, schuimbeestje n. — [Mar.] ilnkerring ni vriendschap. Cela est fait à chaux at á ciment,
— ,5 Cigaler, v. n. Sjirpen, als de krekel zingen. z. CHAUX.
Cinflienté, e, adj. (en part. passé van cimenLigare, m. Ciqaar f.; --Cubasche rooktabak m.
Cigarette, f. (verklw. can cigare) Cigaartje n., ter) : L'amitié in mieux c-e, de naauwste, sterkst
zelf gemaakt tabaksrolletje in papier. — Ook de bevestigde vriendschap.
Ciinenter, v. a. Met cement of tras metselen,
naam van zekere eigaarvormige bereidingen van
verbinden of bestrijken, in cement leggen. — (fig.)
Kamfer en andere zelfstandigheden.
Cigogne, f. [-R. n.] Coijevaar m. La c- claquète Bevestigen, duurzaam maken, vastmalen, bezegelen:
of cragluète, de ooievaar klappert. C- de Bresil, C- la paix, l'amitié, den vrede, de vriendschap
braziticmansche strandlooper, jariboe n. —(Loc. prov.) bevestigen, duurzaam maken. Le temps cape laContes de la e- of a la c-, praatjes voor den vaak, amour et cimente la Maine, de tijd doet de liefde
verkoelen en maakt den haat bestendig. Les martyrs
zottepraatjes n. pl.
Cigognneau, m. (verlet e. van cigogne) Jonge out cimenté la foi par leur sang, de martelaars
ooievaar m. (ook cicognat en ciconeau geheeten). hebben 't geloof met hun bloed bezégeld.
Cirnentier, ni. [Tech.] Tras- ofcementmaker;
Cigt , f. [Bot.] Scheerling rei., dolle kervel, dolle
peterselie f., winterling n1., pipkruid n. Petite c- trasverkooper m.
Cim»elpaye, f. [H. n.] Aap m. van Sumatra.
of e- persillée, tuinscheerling, kleine hondspeterselie.
CCimmmeterre, m. Turkse/me sabel, Pallas m., lang
C- aquatique, waterscheerling, watervenkel f. —
B.o1re la ciguë, den scheerlingbeker,gifbeker drinken. ruiterzwaard n.
Ciinetiere, m. Pagraa fplaats f., kerkhof n.,
Cil, m. (pr. 1 mouillé volgens de .4cadértzie,
,volgens andere vile) Ooghaartje, ooglidhaartje n. doodenakker, godsakker m. — (fig.) Plaats, waar
11 n'y a que 1'honinie et Ie singe qui aient des Gils de sterfte groot is, waar de lucht of 't klimaat
,

-

aux deux paupières, alleen de menscia en de aap

hebben haren aan de beide oogleden. — [Bot.] Naam
der fijne haartjes aan de randen van sommige plan.tendeelen. — t á'i1, pron. demonstr., z. v. a. CELUT.
Cilia ire, adj. (Bot.) Meet randhaartjes bezet.

-- [1. n.] Met oo.011 lhaart,,les bezet (van sommige

zoogdieren); roet stijve haren bezet (van 't lijf van
sommige insecten). — [ Anat.] Wat tot het oog, de

ooghaartjes behoort: Ligament c-, c i t i a i r e rand
nn., buitenste rand van het regenboogsvlies; Cou-

ronne c-, haarkrans m., geplooide kring van het

aderolies minor het regenboocgsvlies. Nerfs, Artères,
Veines c-s, zenuwen, slagaders, aders, die naar
het regenboogsvlies loopen. Glandes c-s, oogklieren.
Ciliee, in. (oorspronkel)jk eene ruwe stof van
geitehaar, in Cilicië vervaardigd). Haren kleed, ruw
haren hemd, boethem nd n., boetgordel in., ruw doek,
bij wijze van boetedoening op 't bloote lijf gedragen.
— [mil.] Matras in., als voormalige muurbeschutti.ng bij beldgerde vesten. — [Serr,] Stekelketting ni.
Cilieorne, adj. [H. n.] Met bebaarde voel-

sprieten.

ilie, e, [Bot., H. n.] Met haren bezet. —
cailles c-es, zeer fijn getande schubben.

Ciliée, f. [H. n.] Visch m. van het baarsgeslacht.
C<i1ier, m. [1l. n ] Soort van schoenen klipvis°ch,

niet groote getande schubben, in den mexicaanschen

zeeboezem.

Cilipède, adj. [H. n.j Met behaarde pooten

(van insecten) .

Cillenuent, m. (pr. I mouillé) Ki ipooging, blikking f., geblikker n. met de oogera.
Ciller, V. a. (pr. l mouillé) Blikken, blikkeren,
ttá,koogen, hnipoogen: 11 ne fait que e- les yeux, lea

doodelijk is: Cette lle est Ie c- des étrangers.

Cigarette, f. [hort,] Koolspruit f., Brusselsche
spruitjes n. pl., Brusselsche kool f. (choux de

Bruxelles).

Cimex, m. [H. n.] Wetenschappelijke naaas
voor punaise, wand- of weegluis f.
('immmedax, - tipse, adj. [Bot.] Kruinachtig, als
set#ermdragencl.
(vi uieaiae, f. [Bot.] Weegluizenkruid n.
(chasse- punaises) .
C:'ianiieide`, Cin iieiquue, ('iinicolcle, Cir^,ieualien, nne, adj. [H. n.] Weegluisachtig. — C'iuileides, in. pl. Insecten n. p1., van 't geslacht

der teeecl- of wandluizen.

Ciinier, m. ilelmtopsieraad n. — [Bias.] Flguur van een dier of ander voorwerp boven een'
wapenhelm. — [tiouclh.] .4 chterlendestuk, bilstuk n.
(ook van 't hert gebézigd).

Ci ifuge, adj. Weegluizen- verdrijvend.
Cinimérien, -ne, ('iuiulérique, adj. Cim-

merisch, tot de Cirnmeriërs of Kirnmeritrs behoorende. Ténèhres c-ices, stikdonkerheid, dikke, aan
-houden
duisternis. — (fig.) Verblinding f.
Cimnnlé e, adj. [Minér. : Terre c- (of Cimolithe), vollersaarde, volaarde, cimolische aarde f,,
e i in o l i e t m. (naar 't Cycladisch eiland Claw/is,
nu drgentira). — Matière c-e, sljjpsel, afslijpset n.,
het ijzer-oxyde, dat zich rondom het sljprad ver]

cadert (ook bone de couteliers geheeten).

Cimolithe, f., z. CIHOLË.
Citnosse, t. [Conn.] Zoom of zelfkant m. eeg
soort van oostersche taf.
Cinabarin, e, adj. Cinnaber- of vermiljoen;
-lieurg.
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Cinabre, m. [Minér.] Vermiljoen, bergrood,
cinnaber n., een uit kwik en zwavel ontstaand
rood mineraal.
Cinanehine, f. [Bot.] Kleine meekrap f. (ook

herbe a 1'esquinancie geheeten).
Cinarées, f. pl. [Bot.] Artisjokachtige planten f. pl. -- Cinaré, e of Cinaro de, adj.
Naar de artisjok gelijkende, artisjokachtig. ,
Cinarocéphales, f. pl ; , z. v. a. CINAREES.--Cinaroïde, adj.,

z. CINARE.

Cineenelle, f. [Mar.] , z. V. a. CARL EAU ; -ankertouw n. voor de pontons; jaaglijn, treklijn,
paardel inn f.
Cinciaona, m., z. QUINQUINA.
Cinehonacé, e, adj. [Bot.] Naar kina gelijkende. — Cinchon acées , Cinchonées , f. pl. Kina planten f. pl.
Cint'honine, f. [Chim.] Een der beide alkaloiden, in den kinabast vervat, c i n c h o n i n e f. —
Ciueltonique, adj. Tot de cinchonine behoorende: Sels c-s, cinchonine-zouten.
Cineinnale, f. [Bot.] Soort van varenkruid n.
(ook notalane geheeten).
Cincle, m. [i1. it.] Watermeerle, duikmeerle f.
(merle d'eau b ij Bui:fon).
S Cinclése, f of Cinclisnie, m. [Mid.] danhoudend ooggeblikker n.
Cinctipede, adj. [H. n.] Met een gekleurden
ring of band om de pooten.
eindre, m. [Tech.] Centerborr f.; — Z. CINTRE.
Cincf^ilisnie, m. Stokkenspel ni.
Cinédologique, adj. (alleen voorkomende in):
Vers c-s, ontuchtige verzen.
% Cinéfaction, Cinération, f. Verbranding f. tot asch (incinération).
—

Cinéfier, Cinériser, v. a. Tot asch ver-

branden.
Cii ei,atmgiie, f. [Di/wet.] Leer f. der bewégingen in zich ze/ren, inz. van de machines.
Cinéraire, adj. (alleen voorkomend in): Urne

c-, lijkbus, aschkruik, urne f., die de asch eens

overledenen bevat. - CINERAIRE of CENDRIETTE, f.
[Bot.] .dschkruid n., aschplant f. (welker bladeren
van onderen met asc;z bestrooid schijnen).
Cineration, f., z. CINEFACTI ®N.

Cinériifornie, wij..Aschvormig, aschachtig.
Cinetlimmque, f. Bewégingsleer f.
-f- Ci ig- lage, m. [Mar.] Scheepsdagreis f., de

weg, dien een schip in een etmaal kan afleggen,
loon ii . van zeevolk. — [Tech.] Eerste smeding f. van
den wolf (z. CINGLER).
Cinglea ;i, m. [Arch.] Meetsnoer; schietlood n.
Cingler, v. n. [Mar.] Varen, zeilen (in deze
of gene ricR Ling) , stévenen, sturen, koers leggen,
koers houden of zetten, loopera, vaart maken: Nous
cinglàmes à l'est, P 1'ouest, wij hielden oost-, westwaarts aan. — CINGLER, v. a. Met iets ligts en
buig zaams slaan: Il lui a cinglé le visage dun
coup de fouet, hij heeft hem een' zweepslag over
't geziqt gereven. In dien zin ook van den hagel,

regen, wind gebézigd:

Le vent, la pluie, la grele

nous cinglait le visage, de wind, regen, hagel sloeg,
sneed ons in 't rezigt. — [Tech.] C- le loop, den
wolf (de gloeijende klomp, die bij het frisschen of
louteren van 't riewijzer in den smeltoven ontstaat)
onder hamerslagen ineen drijven en van slakken en
schuim zuiveren. -- [Arch.] C- une voute, one
pièce de Bois, een gewelf net het meetsnoer afmeten of berékenen, een stuk hout niet de slaglijn aftee kenen.
('ingzilifére, adj. [H. n.] Gordeldragend (van
sommipe schelpen).
Civei of Cinit, m. Groen sijsje n. (tarin)

Cinips, Cinipséres, z. CYN—.

Cinnabarin, e, adj. CINABARIN.

Cinw niomne, in. Cinnamom, cinnamét, jong
of fin kaneel n.; — kaneelboom m. —Naam eerier
specer=ij f., die de oude Grieken door de Pheeniciërs
uit Arabië kregen, kaneel.
Cinnamon , m. [H. n.] Soort van boomloopertje n. (grimpereau) .
Cinnaniyle, m. [Chico.] Naam van de in 't
kaneel onderstelde grondstof f.
CinJbyris, M. [U. n.] Bloemzuiger, suikereter m., een vogeltje met zeer dunnen snavgl.
Cinq, adj. nuniér. (pr. cinque, als er een klinker
of stomme h op volgt, ook als het woord alleen af
op 't einde staat; in andere gevallen pr. cm) Vijf:

CIR,AGE.
Cinq enfants, Cinq homines, Cinq soldats, Clog
hèros, Jan ai cinq. — Ook voor: vijfde: Page cinq,
Guillaume cinq , vijfde bladzijde (bladzijde vijf)
Willem de Vijfde (Willem vijf) .Le denier cinq,

de vijfde penning , twintig ten honderd. — 141s
subst. m. (pr. cinque). Un cinq, eene vijf. Le clog
de trèfle, klaveren-aas. Avoir toes les cinq, al de
vijven hebben. Amener deux clog, twee vijven werpen of gooijen. Le clog du mois, Le cinq (de) Janvier, de vijfde der maand, de vijfde Januari. Les
cinq, de vij f percents-effecten. — (Loc. prov. et pop).
Mettre cinq et retirer six, vijf inzetten en zes uit
iemand die met de vijf vingers uit den-halen(v
schotel grijpt). Donner cinq et quatre, la moitié
de dix-huit, twee oorvijgen, een met de vlakke hand
en een met den rug der hand geven, links en refits
klappen uitdeelen.
CinslUf.in, m. [Ant. mil.] Eene uit 5 bataillons bestaande slagorde f. — [Hort.] Naam eener
druivensoort.
Cinquaine, f. [Mar.] Soort van lijk of zoomtouw 11.

Cii qun-ntaine, f. Vijftigtal n., vijftig of daar
Une c- de perronnes, een vijftigtal per--omtren:
sonen. I1 a passé la c -, hij is boven de vijftig (jaar).
— Fèter la c- de son manage, zin vijftigjarig hu
-welijk,
zijne gouden bruiloft vieren.
Cinquante, adj, numér. Vijftig. — Ook voor
vijftigste: Page c- , vijftigste bladzijde (bladzijde
vijftig). — .dls subst. m.:
vijftig.
cinquantenier,

over vijftig.

Le nombre c -, 't getal

m. (eveleer) Hoofdman m.

Cings antième, adj. ord. Vijftigste. ----- Ook

als subst. nl.: Le c -, het vijftigste deel.
Cin€ Heine, adj. ord. Vijfde.
fde. — Als subst. m.:
Le c- du mois, de vijfde der maand. Le c- des
habitants, het vijfde deel der inwoners. Il demeure au c -, hij woont op de vijfde verdieping.
J'ai un e- de ce lot, ik heb een vijfde van dat
lot (in eenti loterij) . Un c-, een leerling der
vijfde klasse. — Als subst f. La c -, de vijfde klasse
(van een collegie of latijnsche school). Un écolier do
la c-, een leerling der vijfde klasse.
Cinquiémement, adv. Ten vijfde, in de vijfde
plaats.
Cinquille, f., z. QUINTILLE.
Cintes, m. pl., Z. CEINTES.

Cilitl•age, m., z. CEINTRAGE.

boogronding, boog
kromming f. ; houtwerk n., waarop een-vormige
boog of gewelf gemetseld wordt, mal m. en n. Are
en plein c -, rondboog m. (die een halven cirkel
Cintre, m. [Arch.] Boog m.,

C- surbaissé, gedrukte boog. — [Artill.]
C- d'affut, breuk f. van de zijwang van een affuit;

vormt).

C- de mine, bovenbreuk; C- de crosse, staartbreuk.

— [Théát.] Zoldering f. boven het tooneel, tot bergplaats van vele tooneel-machines dienende. Loges
du c -, laatste rij loges, onmiddellijk onder de zoldering.
Cintre, e, adj. (en part. passé van cintrer)
Boogvormig : Porte c-e , boogpoort , booggewijze
deur f. — [Bias.] Met eenz' cirkel of cirkelboog

omgeven.

Cintrer, v. a. [Arch.] Boogsgewijs bouwen,
welven, met een' boog voorzien. — [Mar.] C- on
navire, een schip gorden, ombinden.
Ciocoque, f., z. CHIACCQUE.

Cion, ni. [Anat.] Huig t., keellelletje n.; [Mid.]
gezwollen huig; — v'leeschgezwel aan den mond der
moederscheede.
Cione, m. [El. n.] Soort van snuitkever m. --[Bot.] C.- scrophulaire, klierspeenkruid n.
Cionite, f. [Mid.] Ontsteking f. van de huig.
f.
Ciota of Cioiita, m. [Bot.] Peterseliedruif.
Cipipe, f. Zetmeel n. van den maniokwortel.

Cipolin of Ciliollin, m., of als adj.: Marbre

c-, italiaansch marmer n. met groote groene of
blaauwachtig grijze aderen, c ip o t l j n m.
Cipe, m. [Arch. ant.] Halve zuil zonder kapiteel, waarop men verschillende opschriften plaatste.
— Verheven ljksteen m. — Stok m., een straf
waarin de voeten der misdadigers geslo--werktuig,
ten werden.
Cipre, Cipure of Chipre, m. [Bot.] Wierookpijnboom m. (in Canada).
Cirage, m. [Tech.] Het overtrekken, bestrijleen met was; het schoensmeren; --- wasbedekking f.;

CIRCAtTE

--

schoensmeer, smeersel; wrijfwas, boenwas n. (encaustique). — [Deint.] 1i7askleur f., schilderij reet
Bene naar was gelijkende gele kleur (in tegenste l
iirq met grisaille).
Lireaete, m . [.EH. n.j , z.

V.

a. JEAN-LE-CLANG.

Cireassienne, f. [Corn.] Fijn gekeperde wol
stof f., halflaken n., e ireassi a f.

-len

Cireatenr, nl. Soort van opziener m. in een

klooster.

C-irceaeées of Cir eées, f. pl. .41ruinplan-

ten f. pl.

Cireée, f. [Bot.] A1ruin ni., heksen- of tooverkruid, St.-Steplianus-kruid n. — (ireées, f.
pl., z. c1RCÉACEES.
Cireeile, t., z. V. a. GERGELLE.

Cireéoïde, adj. [Bot.] b'aa'r° alruin gel ijkende.
Ci °ele, f. [ii. n.] Zomertaling in.

adj. [Bot.] Opgerold, ineenge^
sold, onege1n elit (van blader°en).
Cireiné, e, adj. IJoepelvorrrrig, cirkelvormig.
__ [Bot.], z. V. a. CIRCINAL.
Cireo tenéridien, ne, adj. [Asti.] T4 ot in de
nobjiliehi van den meridiaan is: Hauteur e-ne,
Cireinai, e,

hoogte f. dersterren in de nab jhe^€d des merïdiaans.

t'ireon) polaire, adj. Dc pool ornbdvend, oen

de pool ligtiend: Régions, Mere c-s, poolstreken,
poolzeeën. Etoiles c-s, sterren f. pl., die 't naast
bij de pool des aequators staan, e i r c u en p o l a i r e

sterren.
Cireoneire, V. a. Besnijden, de voorhuid weg
[Chin] In de rondte wegsnijden.
-semn.

Q'ireonels, e, adj. (en part. passé van circoncire) Besneden: Enfant c-. — ei.tsao^ cis, in. Be-

snedene.

C ireoncieir, in. Besnijder in. (liever o me-

RATEUR).

Cireoneisiou , t Besnijding, ; besnijdenis t.:

Fête de la c-,

tus. — (fig.)

feest n. der besni?ding van Chris

La c- du coeur, des tèvres, de beten-

geling des harten, de betoorning der lippen, de
erdr ving van kwade gedachten en woorden. —
f[Minér.] Piérre de c-, amazonen-steen ni.
Cireoneissiie, adj. [Bot.) Zich niet Bene ler°ingvorrni fe dwarsspleet openende.
.

-- ('irconde ire, V. a. (woord van d'Alembert),
C- une pèriode, eenex volzin door verlenging afron eten.

t'ireonférenee, f. [Géoln.] Omtrek, cirkelpek rn .; — omvang nl..; e ire u m fe r e n t i e f.:

Les rathhérnaticiens divisent la e- d' un cerele en
trois cent soixante dégrés, de wiskundigen verdeeLen den .cirkelomtrek in 360 graden. Lette ville
euferme lusieurs jardins dans sa e-, deze stad bevat vele tuinen in haren omvang. -- [lbléd.] Opper
Le sang est perté du centre-vlaktef.dsigchm:
a la c- par les artères, het bloed wordt door de

,slagaderen uit het middelpunt naar de uiterste deeIerr geveerd.
Cireonilexe, adj. [Gram.] Oinrlebogen, c i r.c u in f1 e x : Accent c-, omgebogen toonteeken, ver
kapje n. ( ") [To P c-, een á niet een-Jengistk,
^;ireumfgex. — [Gram. glee.] Verities c-s, zamengetrokken werkwoorden. — (host.] l tnsele c-, ach-

.terste verhemelte-spier. Nerf c-, okselzenuw f. -- (fig. et iron.) Une jambe c-, een kruin been.
Soms ook (van 't accent) als subst. gebezigd :
Un c-, een circumflex of omgebogen toonteeken.
-^- ('ireouj asent, e, adj. Omliggend, rondom

stegen. ,,

(55 ireonioeution, f. [Rllét ] Omschrijving f.
met woorden (péiiipbrase).
('ireouseritrtion, f. Omschrijving, beperking,
insluiting binnen, bepaalde grenzen; ci, r c u in .s c r i p t i e f., — o fdeeling van eengebied.— [Géom.]
Iet beschrijven eener f Muur om eenen cirkel,

Cireonse •ire, v. a. Ornschr ven, omgrenzen,
beperken, bepalen (b. v. ieenands nmagt). — [Géom.]

Bene figuur om eenen cirkel beschrijven. -- [i éd. j
C- la fièvre, de koorts beperken, haar grenzen zet
— SE CIRCONSCIURE, C. pr. Onbegrensd, be--ten.
perkt worden : Dieu ne se pent c- ni par les

lieux, ni par les temps, God kan door tad noch

plaats beperkt worden.

Cireo ,serit, e, adj. (en part. passé van cir-

eonscrire) Omschreven, beperkt, _ eng begrensd :
Espace trés c-, zeer beperkte ruimte. — [Mid.]
inflammation, Tumeur c-e, oenschrévene, van ale

eanrinjende deelera afgescheiden ontsteking, gezwel.
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Q'ireonspeet , e, adj. Ornzigtig, voorzigtig,

behoedzaam, bedachtzaam: Domme c-, omzig=tig
mensch; Conduite c-e, behoedzaam gedrag.

Cireonspeetion, f. ®rnz i tiglceïd, voorzigtigheid, behoedzaamheid, bedachtzaamheid.
-[ (vireonspeetissinie, adj. (woord van Bal

Hoogst omziigti.g.
-zac)
t'ireonnstannce, f. Omstandigheid, bijzonderlivid f. (welke een voorval, eene tijding enz. verge-

zelt); gesteldheid f., tecgenwoordic;e toestand m. der

dingen, tgdsgelégenhe d f. Avoir égard aux c-s,
op de omstandigheden, de b , zornderheden acht qe,

ven.

Se plier aux c- s, zich, naar de omstandig-

heden schikken. — [Polit.] toi de c-, voorbij
enkel op zékere tijdsornstundigheden pas--gande,

sende wet. — [Prat.] Les c-s et dilpendances dun

proces, eene regtszaak meet al den aankleve van
dien, met haar aan- en toebehoor'en,, hare op- en
dependentien — [Jur.] C-s accessoires, bijkomen
omstandigheden; C-s indirectes, zijdelingsche-de
omstandigheden; C-s locales, plaatselijke omstandigheden; C-s principeles, hoofdona.standigheden.

C-s aggravantes, exténuantes, verzwarende, verzachtende of verlirtende onestandigheden. Suivant
les c-s, naar gelang der omstandigheden, naar bevind van zaken. — [Litt..] Piêce, ouvrage de c-,
gelégenheidsgeschri ft n.

Cireonstaneie, e, adj. (en part. passé van
circonstancier) Omstandig verhaald, beschreven of
aangeduid.

Cireonstaneie1, ie, adj. Aan de omstandig-

heden ontleend; eens bijzondere omstandigheid aan-

duidende.

Cireonstancier, v. a. Omstandig beschrijven
of verhalen, in de bijzonderheden opgeven of aanwijzen, van alle bijzonderheden gewag maken.
Ch-eonnvalla,tion, f. [[lil.] insluiting, omschansi.ng, enema/hag, c i r c u m v a I l a t i e. Ligne
de c-, schanslinie, on'mschansi:ngs- of omwallingslini.e van eene legerplaats, circunevailatie-1 jn f.
C'ireonvenii•, v. a. Omwegen gebruiken om

te misleiden, door kunstgrepen bedriegen, belézen,
om den tuin leiden : t1 a circonssenu ses juges, hij
heeft zijne regters belezen, hen door zijne redenéringen om den tuin geleid.

S ('ireonvention, f. Misleiding f., bedrog n.,

belézing f.

Cireonvenn, e, adj. (en part. passé van circonvenir) : Un juge c-, een misleid, ene den tuin
geleid regter.

Ci.reonvoisin, e, aelj. Omliggend, naburig,
(doorgaans in 't meerv. gebruikt): Les peuples c-s,
de naburige volken; les communes c-es, de omliggende gemeenten.

t Circonv olant, e, adj. Rondonepvliegend.
Cireonvolutioii, f. Omwi Ending, kru.lvormige

draaijing f. orf een middelpunt. • [Anat.] C-s
cérébraies, in estinales, Persen-, da'rmkronkel-ingen f. pl. — [Chic.] Les c-s dune bande, de sla
g'en van een' zwacfrtel — [Arch.]-genofmwidc
Les c-s de la solute, de krullen der kroineut.
-1-- Cireonvoyanee, f. lIet opnemen van al de
omliggen-de voorwerpen, van al de elkander opvolgetnde gebeurtenissen als met een' enkelen oogopslag, rondornblik ni.
('ireosèie, f., z. CIRSOCELE.

-r ('ireaiire, ('ireuir, v. a. Omgaan, rond
-omria2en.
CiJ-(nlit, m. Omvang, omtrek, omgang, om kreits m.: Cevte vide b nee grande lieve de c-,
die stad is ruim een uur ,gaans in omtrek. — Omweg m.; J'ai fait nn grand c- pour arriver cliez
moi, ik heb een' grooten omweg gewraakt om t' huis

te komen. — (fig.) Omweg, omzwaai, omhaal m.
van woorden.

-1- ('irenition, f.

liet rondomgaan; omgaan;

— (bij Montaigne) omvang, omtrek ni.
Circulaire, adj. Kringvormig, cirkelvormig,
kringsgewijs, rond, rondachtig : Forme, Figure c-,
kringvormige gedaante.

[Géono., Ash'.] Arc c-, eis'-

lee/boog, Secteuur c-, cirkelsector. Mouvement c-,

kr°inrbewécli:ng , omloop langs eene cirkellijn. -[Arith.] Nombres c-, getallen, walker snapten het
wortelgetal tot eindcijfer hebben (de getallen 5 en 6 .
)

— Lettre e- of als subst. f. tine c-, een rond-

gaande brief an.; algemeene brief, hetzelfde berigt,
aan ieder der belanghebbenden toegezonden, c e r c u-

1 a i r° e. -- [Chir.] Faire des c-c, een' zwachtel
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eenvoudig omslaan of omwinden (zonder kruis

-slagenz.)
ÍCireulairernent, adv. Op cirkelvormige wijze, in 't rond.
hireulant, e, adj. In omloop ^i^nde, rondgaand, rondloopend, c i r c u 1 é r e n Les espèces c-es, de in omloop zijnde, circulérende muntsoorten of speciën. Les capitaux c-s, de omloopende
kapitalen.
tirevilateur, m. (weleer) Vagebond , kwak
m. -- (iron. bij Molière) Voorstander ni. van-zalver
den omloop (de circulatie) des bloeds.
Cireaulation, f. Kringloop, omloop m., c i r c u l a t i e f., inz. [physiol.]. omloop van liet bloed:

Harvey elécouvrit la c- du sang en,16 8. — [Bot.]

Sappenornloop m. in de planten. — [ con. pol.] Onophoudelijke verplaatsing, gedurige heen -en-wederbewég-ing f.., aanhoudende overgang in. van zekere
voorwerpen in 't maatschappelijk leven : La c- de
l'argent, des etfets, des capitaux etc., de omloop
van 't geld, de effecten, de kapitalen enz.; Mettre
des especes en c -, muntspeciën in omloop brengen Mettre hors de c -, buiten omloop stellen.

— Faire de l'argent par c -,

wisselruiter')] drij-

ven. — [Chim.] Dikwijls hervatte overhaling f. —
Bij uitbreiding: Vrije heen -en-wederbeweging op
stralen en wegen : Rien ne gene ici la c- des voitunes et des personnes, niets belemmert hier de

vrije en gemakkelijke bewéging derrijtuigen en menschen. — La c- de lair, de toe- en afstroonrinq der
lucht. — Mettre un Peril en c-, een geschrift in
omloop brengen, het in 't licht zenden. — (fig.)
Mettre en c- des idées nouvelles, nieuwe denk
-beldn
onder 't publiek verspreiden.
Cirenlatoire, adj. [Physiol.] Wat tot den
omloop van liet bloed of het plantensap behoort :
Organes c-s, bloedomvoerende organen. — [I^'iéc.]

Vitesse , Mouvement c -, oindraaiingssnelheid ,
kringvormige beweging. — [Chico.] Vaisseau c-,
of als subst. m. Un c -, een eirculeervat n. ter over-

haling.
Ciretiler, V. n. Rondgaan, omtoopen, in omloop zijn, zich in eersen kring of cirkel bewegen,
c i r c u l é r e n. Les lois de i'attraction font c- les
mondes autour du soleil, de wetten der aantrek
doen de werelden rondom de zon wen--kingsracht
telen. Le sang circule dans les veines, het bloed
loopt door de aderen rond. — In omloop zijn, van
hand tot hand, van mond tot mond gaan : L'argent circule, het geld gaat van de eene hand in
de andere, circuleert ; Cette Nouvelle circule depuis
hier dans la ville, dat nieuws loopt sedert gisteren
in de stad van mond tot mond. Faire c- une annonce, eene aankondiging doen rondgaan of circuléren. — .Meen en weder bewégen, op en neder
loopen of rijden : Les voitures circulent jour et
nuit dans Paris, de rijtuigen rollen nacht en dag
Parijs door, Un ruisseau circule dans la prairie,
Bene beek slingert zich door de weide. Faire c lair, de lucht doen heen en weer stroomen. —
[Chim.] Verscheiden keeren overhalen.
Cireum am Mant, adj., z. v. a. AMBIANT.
Cireuuf,iineession, f. (pr. cir-come—) [Théol.]
liet bestaan der drie goddelijke personen in elkander, circumincesste f. — Cireuninavigateur, m. Reiziger m. om de wereld, hij, die de
wereld rondvaart. -- Circumnavigation, f.
Reis f. rondom de wereld; — omvaring f. van een
vast land, een eiland, een' archipel enz.
(ire, f. 1Vas n. C- des abeilles, bijenwas
C- brute, jaune of vierge, blanche, ruw, geel of
waagde -, wit was. C- punique, punisch, was. C- de
doreur, vergulders-was. C- végétale, plantenwas.
C- a cacheter of d'Espagne, brievenlak, pzjplak n.
C- a sceller, zegellak, zegelwas. C- marbrée, dor,
parfumée, noire, gemarmerd, goud-, geparfumeerd, zwart lak. C- du palmier, palnzwas. C fossile, delfstoffelijk was. Modeleur en c-, boetseerder m. in was. Figure de c-, wassenbeeld n. Pain de
c-, waskoek, bodem m. van vas.— Waskaars f., waslicht n. : Ne bruler que de la cire, niets dan waskaarsen branden. Les funérailles ont conté taut
pour la c-, de uitvaart heeft zoo veel aan waslicht
gekost. — (Loc. fig. et fans.) I1 est jaune comme
la c-, hij is . zoo geel als was : hij heeft de geelzucht.
C'est une c= motte, On le manie comme de la c-,
't is de gedweeheid zelf (van een kind sprekende);
hij laat zich kneden als was; hij heeft geen zelf-
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standigheid van -.karakter. IJs sopt égaux comme
de cire, zij zijn als in één' voren gegoten, zij passen volmaakt b ij elkaar. Cela va de c-, dat gaat.
naar wensch. Cet habit lui va comme de c-, dat
kleed zit hem ails aan 't lijf geschilderd.. Vous ar
comme de c-, gij komt juist van pas. 11 fond.-rivez
comme la c- au soleil, hij smelt weg als was in de zon,.
hij wordt zoo mager als een hout. -- [Anat.] C- des
oreilles, oorsmeer, oorzeep (cérumen) ; C- desyeux r
oogdragt (chassie) [Pharm.] C- de beurre, d'huile,
wasboter, wasolie f. — [Bot.] Palmier, Plante à c -,
waspalmboom m., wasplant; Poire de c-, waspeer t. — [f1. n.]. lYasvlies n. aan den snavel van
zekere vogels, vooral van roofvogels. — Droit de c-,
zegelregt n., zeker regt, dat men weleer ter kanselarij, in 't huis (les konings enz. betaalde. Certains
officiers ont droit de c-, zekere ambtenaren heb
't waslicht vrij. — Weleer oak: het zegel der-ben
kanselarij.
Q'iré, e, adj. (en part. passé van eieer) Gewast, met was bestreken : De la toile c-e, gewast
linnen. — Des souliers c-s, gesmeerde, blinkende
schoenen. — Une table c-e, eene met was gewreven
tafel.
Cirer, V. a. Met was bestrijken, wassen (garen, linnen, taf); — met was blinkend wrijven ,
boenen (een stuk huisraad); — met schoensmeer
blinkend maken, smeren (laarzen, schoenen enz.).
Cirier , m. Waslichtmaker, waskaarsmaker,
waswerker m. — [Bot ] of Arbre c -, Arbre à cire.
IVasboom, wasstruik m., naam van verscheidene
struiken, die was opléveren; ook van verscheidene

waskleurige paddestoelen.
Ciriére, adj. et subst. I. Les abeilles c-s of
Les c-s, de wasbijen f. pl. (die de honigraten of

cellen maken),

C`iroène, m. [Pharm.] Waspleister f.
Cirographe, m. In tweeën gesneden oorkoncle f. of geschrift n., waarvan elk der beide partijen de helft onder zich houdt, c i r o g r a a p h.
(iron, m. [Ei.n.] Mijt, made, zier f., ziertje,
huidwormpje n., algemeene volksnaam der zeer
kleine, mikroskopische diertjes. — Blaartje, puist-je n., door een huidwormpje veroorzaakt (in dien
zin weinig gebruikt). — (fam.) 11 nest pas plus
gros qu'un c-, 't is buitengemeen klein.
Clique, in. (eig. kring, omtrek) Circus ni.,
cirkelvormige schouwplaats, strijd- en renbaan f.
gebouw n., 'lat tot schouwplaats voor ruiter- of
rijkunsten dient, kunstrijders -schouwplaats f.; —
bij de oude Romeinen: groote, langwerpig ronde
schouwplaats voor allerlei volksspelen (circensische spelen). —C- olympique, olympische circus m.,
paardespel n.
Cirquingon, m. [I1. n.] Geelvoetig gordel- of
pantserdier n.
Cirre, Cirrhe, m. [Bot.] HIechtrankje n., dun
rankje, waardoor sommige planten zich aan het
een of ander vasthechten, zoo als men dat vindt
aan de wijngaarden (ook vrille en main geheeten)..
Cirré, e, adj. [Bot.]. Naar een hechtrankje
gelui kende, of de werking daarvan doende.
('irreux, euse., adj. [Bot.] Van hechtrankjes
voorzien, rankig, in hechtranken uitloopende. —
[Rn.] Met twee baarden aan de bovenkaak (van
visschee) .
.

Cirrhe,

m., z. CIRRE.

Cirrhis of Cirris, m. [Ei. n.] Slijmvisch m.
(waarschijnlijkdezelfde als adonis).
(virrhhite of Cirrite, m. [H. n.] Stekelsnoek;
— sperwersteen m., steen in de maag der sperwers.
Cirrhoeéphale, adj. [H. n.] Met aschgraauwen. kop (van vogels)
Cirrhoehlore, adj. [H. n.] Met groene en
grijze véderen.
Cirrhographique, adj. Bruin-, roetbrusnkleurend: Terre d'ambre c-, bruin ijzeroker m.,
roetbruine aardverw of umbrische aarde f.
Cirrhonielas, adj. [H. n.] filet zwarten vaat
gevederte.
Cirrhopodes, m. pl. [F1. n.] Soort van weekdieren n. pl., die langs het lijf harige vezels of borstels hebben, welke als voeten of vinnen dienen,
stekelvoeters m. pl.
Cirrhose, f. [Mid.] .Korrelachtige ontaarding f. van roodachtig gele kleur, aan de lever voor
-komend,cirhsI.
Cirrifère, adj. [Bot.] Rankendragend —

,

CIRRINE

CITATION.

. n.] Met eene hooge haarkuif op den kop. —

irrif'ornie, wij. RRankvormig, rankachtig.
Ciriigère, adj., z. v. a. CIRIIIFEnE.
`irvine, Of Cirrite,

m., z. CIRRHITE.

Cirripèdes, M. pl., z. V. Ca. CIRRHOPODES.
Cirsakas, m. [Com.] Indische stof f. uit veel

katoen en weinig zijde.

Cirse, Cir•sion, m. [Bot.] Spatader-kruid,
krampader-kruid n., eerre zeer stékeiige plant.
derspattige zwelling f.
(irsoeèle, f. [1VIéd.]

van de aderen dei zaadstreng, 9trampaderbreuk f.

Cirsomphale, in. [Méd.] .^lderspattig uitge-

zette navelader f. in de navelstreng.
Cirsophthalonie, f. [Méd.] 4(lerspattiae uitzetting van den oogbol, ootjontsteking f. met ader
— Cirsophtiialinigne, adj. Wat-verwijdng.
die ontsteking of uitzetting betreft, c i r s o p hthal7nisch.
Cirsotomie, f. [Chic.] t itsnijding of af binding f. der aderspatten. -- Cirsotomiqne, adj.

IVat die kunstbewerking betreft, c i r so t o m i s c h.

Ciraure, f. [[ecu.] Wasbedekking f. was, was-

smeersel, wrijfwas II.
Cis, m. pl. [ti. n.] Soort van houtkevers m. pl.
Cisaille, f. of Cisailles f. pl. [Tech.] Ijzer-,
blik-, metaal-schaar f., groole en zeer sterke schaar
net lange bladen ter door/snipping van metaalbladen. C- circulaire , cirkelvormige metaalschaar,
muntschaar, snijtang f. — fknipsel n., afval,
muntafval m., metaalsnippers in. pl., die van de
muntplaatjes bij 't bewerken afvallen,
Cisai11é, e, adj. (en part. passé vancisailler)
Pièces de ronnaie c -es, ingesneden munten (om

ze als valsch of te licht te kenDserken) .

Gisaillement, ni. Het doorknippen of insnij
dan der munten.
Cisailler, v. a. Met de metaalschaar de te ligte
of valsche geldstukken door- of insnijden, opdat zij
niet als goede munt zouden uitgegeven worden.
Cisailles, f. pl., z. CISAILLE,
Cisalpin, e, adj. [Géogr.] Jan deze zijde der
Alpen, c i s a l p ij n s c h: La Gaule c-e, Cisalpijnsch
Gallië (met betrekking tot de Romeinen).
Ciseau, m. Beitel m. C- de sculpteur, d'orfèvre, de macon of de tailleur de pierre, beeldhouseers-, goudsmids-, steenhouwersbeitel; C- plat,
platte beitel; C- à écoleter, a canneler, ronde holle
beitel m., guds f.; C- étroit, steekbeitel; Grand c -,
breede beitel; C- a hoax biseaux, halve steekbeitel,
drielingsteelcbeitel; C- de lurnière, halve drie
C- á froid, koubeitel; C- ébau--lingstekb;
choir , groote fermoor; C- à manche de boes
avec viroles, C- a fiches, fermoortje n. C- a bride,
,kromme beitel; C- large, snik m.; C- P rumpre
les bordages, C- lsardi, breekbeitel; C- de calfat, kalfaatijzer n. — (fig.) Ce sculpteur a le c
die beeldhouwer levert-iard,élctmbe
stout, fijn, bewonderl k werk. Ouvrage du c -,
beeldhouwwerk n. L'ingénieux c -, de vernuftige
beeldhouwer. — CISEAUX, m. pl. Schaar f. Une
paire de c -, deux paires de c -, ééne schaar, twee
scharen; C- de couturière, de t ailleur, de jardinier, naaisters-, kleermakers-, tuinmansschaar; Cá tondre, droogscheerders-schaar, schapeschaar. Ca incision, wondheelersschaar; C- courbes, kromme
.schaar. — liet wordt in deze beteekenis soms ook
als enkelvoud gebruikt: On na point encore mis
le ciseau dans cet.te étoife, deze stof is nog niet
aangesneden. Le cllirurgien lui a donné trois coups
de ciseau, de heelmeester heeft hem (haar) driemaal met de schaar gesneden. (poét.) Le ciseau
(of Les ciseaux) de la Barque, d'Atropos, le ei
-

de schaar-seauftl,inxorb cseau,

der schikgoden, van -Atropos, de noodlottige, onverbiddelijke, akelige schaar (de dood). — (fig.)
Faire un livre P coups de c-x, een boek met de
schaar maken, een boek door middel van woordelijk
overgenomen stukken uit andere werken zamen flansen. Les c- de la censure, de schaar der censuur,
de besnoeijing, verminking van een geschrift door
het boekengerigt van een' staat. — [Mar.] Orienté
en c-x, schuin naar den wind gezet. Orienter les
voiles latines en c-x, de roezeilen schuin naar den
wind zetten.
Ciselé, e, adj. (ere part. passé van ciseler):
Argent c-, gedreven zilver. Velours c -, gebloemd,
getakt fluweel.
C'iseler, V. a. Met den beitel sierlijk bewerken,
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drijven, snijden, uitsteken, beitelen, ciseléren:
C- de la vaisselle d'argent, zilveren, vaatwerk drijven. — [Manuf.] C- (lu velours, fluweel met bloemwerk of andere figuren versieren. C- u«e étolte,
eene stof met heete ijzers glad strijken.
(+iselet, m. [Tech.] Drj fbeitellle, drijfijzertje n.

Ciseleur, m. Dr2,l(werkmaker, drijver, gra-

veur m..

Ciselure, f. Het ciseléren of drijven, de

drijfkunst f ; — drijfwerk, beitelwerk, gedreven,
uitgesneden werk, ciseleer -werk n.
(Viseron, m. [Bot.] Soort van sisser m.
C-isj uflran, e, adj. [Géogr.] Cisj u ran isch,
aan deze zijde van 't Jura-gebergte.
Cisinontain , e, adj. [Géogr.] Cismont a n i s c h, aan deze zijde der bergen.
Cisoire, f. [Tech.] Stempelbeitel m., graveer
n. der munters.
-ijzer
Cisoirs, m. pl., of t`isoires, f. pl. [Tech.]
Groote metaalschaar f., op een' voet bevestigd.
Cispadann, e, adj. [Géogr.] Cispadanisch,

aan deze zijde van den Po [Padus] .
Cisrhenro,ii, e, adj. [Géogr.] Cisrhenanisch,
aan deze zijde van den Rijn.
Cissa of Citta, m., z. v. a. STALACTE.

Cissarpelos, m. [Bot.] Wilde wijngaard m.
(ook. Liane en coeur, en gelde, It tête de serpent

geheeten) .

('issite of Cissitis , ni. [Míinér.] Klimopagaat m., eerie versteening. — Vissites, Cittites of Ciytes, zij. pl. [Miiiér.] Versteende klimopbladeren n. pl., cissieten in. pl.
C'issoït.al, e, adj. [Géom.] Tot de cissoïde
(z. het volg. woord) betrekking hebbende.
Cistoï(1e, f. [Géom.] Naam eener door Diokles
uitgevonden kromme lijn van den derden graad,
om haren naar een klimopblad gelijkenden vorm dus

ge/weten.

Ciste, m. [Ant.] Kist, kast f., pronkkastje n.;
— korf in., mand f. C- mystique, feestkorf, die
bij de mysteriën- van Cybele, Ceres en Bacchus_ ge
werd.. — [Bot.] Cistroos, veldroos, honds--bruikt
roos f., een talrijk plantengeslacht met schoone

roosvormige bloesems.
Cistees, f. pl., z. EISTOIDES.

Cistèle, f. [[t n.] Kegelkever m., soort van
schildvleuc-elig insect. — Cistéïénies, f . pl. Insecten van de soort der kegelkevers. — Cistelide,
adj. Naar een' kegelkever gelijkende.
Cistereien, m. [H. rel.] Cisterciënsermonnik,
witte broeder, graauwrok m., lid eener in 1098 te
Citeaux [Cistercium] ingestelde monnikenorde. —
Cisterebenne, f. Cistercienserin, Cistercienser-

non f. — Ook als adj.: Moine c -, Religieuse

c-ne.

Cistiflore, adj. [Bot.] Met bloemen als die der

cistroos.

Cistoïdes, Cistoïdees of Cistees, f. pl.
Ci,stroosach_tige planten f. pl.
('istophores, f. pl. (eig. kor fdraagsters, z.v.a.
CA EPHORES) Korfmunt f., naam eener oudtijds

wijd verspreide zilvermunt, waarop de mystische
korf (z. GISTE) was afgebeeld.
Cvistre, in., z. SISTRE.
Citaelelle, f. (eig. stadje) Stadsvesting f.,

burg m.,'burgt f., kasteel m., citadél f., eene in de
nabijheid eener stad gebouwde sterkte om de stad in
bedwang te houden of ook te beschermen.
t"itadin, m., -e, f. Stadbewoner m., -bewoonster f., stedeling n1. en f. — [1I. d'Italie] Burger m., -es f., niet-adellijk stedeling.
1- Citadinage, m. Burgerregt n.
Citatiine, 1. Openbaar rijtuig n., soort vara
omnibus met één paard te Paris.
Citateuur, in., -triee, f. H(J of zij, die gedurig
in zijn spreken of schrijven aanhalingen maakt:
C'est un éternel c -, 't is een gezworen vriend van
aanhalingen (c i t a t en). — CITATEUII. Boek n. snit
aanhalingen. — Dagvaarder ns.
Citation, f. [Jur.] Dagvaarding f., oproeping
om voor een vredegeregt, eene regtbank van eenvoudege of correctionéle policie te verschijnen, c i
t i e f. (voor andere geregtshoven gebruikt men-ta
exploit, ajournement of assignation); — het geschreven stuk zelf, waarmede enen gedagvaard wordt.
C- en conciliation, dagvaarding tot vereeniging.
Valoir c -, voor dagvaarding strekken. --- Aanhaling, aanvoering f. van Bene plaats uit een' schrij-

ver, citaat n.

CITATOIRE.

CIVILISATEUR.

Citatoire, adj. [Anc. jur.] Wat de dagvaarding betreft : Lettre c-, dagvaardingsbrie f m.
Cité, f. (in dichterlijken en de ftigen stijl) Stad,
bemuurde stad : C- riche, florissante, orgueilleuse, rijke, bloeijende, trotsche stad. — [ Bihl.
La e- céleste, La e- sainte, La sainte c-, dehemel
sche, heilige stad f., de hemel m. — La sainte c-,
Jeruzalem n. — In zékere groote steden, zoo als
Parijs, Londen, Krakau enz. beteekent cité de oude
stad, het oudste gedeelte der stad. — In de latijn
opvatting beteekent het: land--schengrik
streek f. of gebiedsdeel n. , waarvan de inwoners
door eigen wetten geregeerd werden en dezelfde
godsdienst en zeden hadden; burgerij f. — Droit
de c-. burgerregt n.
Cité, e, adj. (en part. passé van citer) Gedagvaard; aangehaald, genoemd: Personne citée, ge
persoon. Un livre souvent c-, een dik -dagvr
aangehaald boek.
-wijls

leur de c-, citroenkleur f. Ecorce de c- con#ite,
ingelegde citroenschillen f. pl. — [H. n.] Citroenvli-nder m. — CITRON, adj. invar. Citroenkleurig,
citroengeel ; Tairetas c-, UIe robe, c-.
Citronade, f. [Bot.] Citroenplant f., volks
planten, welker bladen, tusschen de vin--namder
gers gewréven, een' citroengeur afgeven.
Citrotinat, m. Ingemaakte citroenschillen f. pl.
t'itrouné, e, adj. (en part. passé van citroen er)
Citroengeurig, naar citroen riekend of snnakend;
— met limoensap gemengd of klaar gemaakt.
'itronnelle, f. Citroenwater ii., citroendrank,
c i t r o n n é t in (van brandewijn en citroensap). —
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Citeaux (Ordre de), z.

CISTERCIEN.

Citer, V. a. [Jur.] Dagvaarden, voor 't geregt
roepen, c i t é r e n. C- un prévenu, des témoins,
een' aangeklaagde. getuigen dagvaarden. C- b la
chambre du conseil, ter raadkamer dagvaarden.
C- á l'audience, ter rotte dagvaarden. — Eene
plaats uit een boek aanhalen, bijbrengen, zich op een'
schrijver beroepen, c i t é r e n: C- an passage, on
auteur, eene plaats (uit een' boek), eenen schrijver
aanhalen. — Ook zonder voorwerp gebezigd: Rien
de plus ridicule que de c- a tout propos, niets
belagchelziker, dan bij elke gelegenheid aanhalingen
te maken. — Noemen, aanwijzen, opgeven (den
persoon, aan wien men zijne aanhaling ontleent of
van wien een of ander nieuws gehoord heeft): Cson auteur, zijn' man, zegsman noemen. Ne me
citez pas, je vous prie, noem mij niet, laat er mijn'
naam buiten, als 't u belieft. C- qn. pour exemple,
iemand ten voorbeeld aanhalen, bijbrengen of noemen. C- un trait de courage, een moedigen trek,
een voorbeeld van moed bijbrengen.
Citérieur, e, adj. [Geogr.] .dan deze zijde,
aan onze zijde gelégen.
Citerne, f. [Arch.] Regenput, regenbak, watervergaurbak m. — [ Anat.] C- lombaire, chijl- of
melksapblaasje n. — [ Mar.] C- flottante, waterschuit f.
Citerneau, m. (verklw. van citerne) [Arch.]
Voorbak m., kleine vergaarbak m., waarin het water gezuiverd wordt, eer het in den regenput komt.
Citeer, m. Dagvaarder, oproeper m.
Cithare, f. [Ant..] Cither, lier f. met 7 of 9
snaren. — Citharede, m. Citherbespeler m.
Citharine, f. [H. n.] Stekelzalm m.
Cithariste, m. [Ant.] Cilherspeler m., c ith ar i. s t m. — Citharistérienne, f. Fluit f.,
waarmede men de either begeleidde. — Citharistique, f. Kunst f. om op de cithara te spelen.
— Als adj. : voor de cithér passend, ingerigt.
Citole, f. [Mus.] Speeltuig n. uit de 13de eeuw.
Citoyen, m , -ne, f. Burger, stadbewaner ;
staatsburger m., -es f., stedeling m. en f. Droit
de c-, burgerregt n. Un bon c-, een goed burger,
een ijverig voorstander van de belangen zijn lands.
C- actif, passif, stemgeregtigd, niet-stemgeregtigd
burger. — ( fig.) C- de l'univers, wereldburger. —
Ook als adj. gebézigd : Un roi c-, een burgerkoning, een koning, die tevens een goed burger is.
Citragon, m. [Bot.] Citroenkruid n., soort
van melisse.
Citramgmontain, e, z. CISTRAMONTAIN.

Citrate, ni. [Chim.] Citroenzuur zout n. Cd'ammoniaque, de chaux etc., citroenzure ammo-

niak, kalk enz.

Citre, m., Z. SISTRE.
Citré, e, adj. [Chim.] Met citroenzuur ver

-bonde.
Citrieole, adj. [H. n.] Op den citroenboom
levend.
Citrin, m. [B.. n.] Citroenvink m., sneeuwvogeltie n. (venturon).
Citrin, e, adj. Citroenkleurig, citroengeel. —
CITRIN, m. Citroengeel n.
Citrine, f. [Pbarm.] Citroenolie f. — [ Miner.]
Citroengeel bergkristal n.
Citrinelle, f. [I.1:. n.] , z. v. a. BRUANT.
Citriqu.e, adj. [Chim.]: Acide c-, citroenzuurn.
Citron, m. [Bot.] Citroen, citroenappel, liin.oen m. Jus de c-, citroensap, limoensap n. Cou-

[Bot.] z. v. a. CITRONADE.

Citronner, V. U. [Cuffs.] Met citroensap of
citroenschi..l bereiden, c i t r on é r e n.
Citronnien, adj. Citroenacht?g.
('itronnier, n1. Citroenboora ni.
Citrosines, f. pl. [Bot.] Planten f. pl. vanhet
geslacht der klokbloemen.
Citronnille, f. [Bot.] Pompoen, kauwoerde f.,
watermeloen m. — ( fig.) Cost une grosse c-, 't is
eerre dikke zog (van eerre korte, zwaarlijvige vrouw) .

Citta, m., z. MIALACIE.

('ittiles, m. pl., z. CISSITES.
Citus, m. [.H. n.], z. v. a. CHABOT.

Civade, f. [H. n.] Soort van krabbe f. —
[Bot.] Naam van de haver in Zuid-Frankrijk.
Civadière, f. [Mar.] Blinde, blindzeil, schuifzeil, boegsprietzeil. %'ergue dec-, blindera. Allonge
la vergue de c- ! haal in de blinde ra ! top uw
blinde ra onder de boegspriet ! Border la c -, de
blinde schoot aanhalen. — Borde la c- ! haal
uwe schoot in lij. Lalancines de c-, blinde top-

penants.
Cive, f. [Bot.] Bieslook n. — Ronde glasschijf f.,
vroeger tot ruiten gebezigd.
Civet, m. [Cuis.] 1lazepeper f.
Civette, f. [ H. n.] Civetkat f. — Civet n., eene
witachtige, sterk- en welriekende vetstof van de ei
Cela sent la c-, dat riekt naar civet, naar-aétk.
muskus. — [Bot.] (verklw. van rive) Klein bieslook n.
Civière, f. Berrie of burrie, draagbaar f. —
(Prov.) Cent ans bannière, cent ans c-, z, BARRIERE. — [ Mar.] of ('ivierre, f., Rektouw n.,

hanger of strop m. van de blinde ra, waarmede
het blindzeil aan den boegspriet wordt gehecht. —
[Tech.] Raam n. der papiermakers.
Civil, e, adj. Burgerlijk, wat de burgers, de
burgerij betreft, c i v i e l: La société c-e, de burgerrnaatschapp ,); La guerre c-e, de burgeroorlog;
Les troubles c-es, de burgerlijke, inwendige beroerten. État c-, burgerlijke stand; Ré vistres de l'état c-,
registers van den burr§erl ijken stand (van de geboorten, huwelyken, sterfgevallen). — Burgerlijk, in
tegenstelling met geestelijk en militair : Ernploi c-,
charge c-e, burgerlijk ambt, burgerlijke bediening.
Cette allaiire est do ressort des ju esc-s, diezaak
behoort bij den burgerlijken ret-gter t' huis. Droit c-,
burgerlijke of civiele rept n. (bij de Romeinen tegen
nu tegenover het stro fregt-overhtlkng,
staande) . Liste c-e, civiele lijst, de geldsom, die in
vele staten tot onderhoud van den vorst en zijn
huis bestemd is, ho fhoudingskosten; in de Vereenigde Staten : de gezamentl2jke bezoldiging van de
burgerlijke beambten. — [Jur.] Burgerlik, in tegenstelling met crimineel of lij fstra ffel ik : Procès c-, burgerlijke regtszaak, Tribunal c-, burgerlijke regtbank; Partie c-e, civiele partij, hij, die
voor burgerlijke belangen teren een' crimineel aan
optreedt; Mort c- e, burgerlijke dood,-geklad
berooving van alle burgerlijke regten. — Beleefd,
hoffelijk, welgemanierd, beschaafd, welopgevoed,
c i vi e 1: Homme c-, Femme c-, beleefde, welgemanierde man, vrouw; Des manures c-es, hoffelijke, beschaafde manieren. (In Nederland beteekent c i v i e 1 e p r ijs z. v. a. billijke prijs, goed
doch deze beteekenis heeft het fransche civil-kop;
niet: men zegt daarvoor : prix modique, raisonnatie). — Ook als subst. m. gebézigd: Le c- et
le criminel, Le c- et le militaire.

Civilernent, adv. (Jur.] Burgerlijk: Juger,
Poursu iv re c-, naar 't burgerlijk regt vonnissen,
vervolgen. Etre mort c-, burgerlijk dood zijn. —
Belee fdelik, hoffelijk, op beschaafde wijze.
4. C-ivilisahle, adj. Voor beschaving vatbaar.
A

4. Civilisateuur, trice, adj. Beschavend, ei-

CIVILISATION

CLAIR.

V it isé r end: Peuple c -, bescïiavend volk; Religion
c- trice, beschavende godsdienst. — Wills subst.: Be-
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sterend, blank, gepolijst, glad en blinkend gewreven:
Ce meuble est bien cl -, dat meubel is zeer blinkend,
is spiegelglad; Des armes cl -es, blinkende, blanke
Clvilii®c^, f. Beschaving, verfijning, ver wapens. — Helder, doorschijnend, zuiver, schoon,
zeden; beschaafdheid,-zacht'ingevrbéd rein, klaar: Ce verre est cl- comine du cristal,
dat glas is heldere, klaar, als kristal; Des vieres
civilisatie f.
Civilisé, e, adj. Beschaafd: Peuple c -, be- bien cl -es, zeer heldere glasruiten. — helder, licht,
,&chaa. f d volle. -- [Jur.] Brocès c -, eene voor den niet donker, bleek (van kleuren): Vert cl -, Rouge
burgerf aken regter (lebragte criminéle zaak. — cl -, Brun cl -, licht- of helder-groen, -rood, -bruin;
Civilisé, m. Beschaafde in. (in tegenstelling met Ides cheveux cl- t.sruns, lichtbruine haren. — kleiwilde) : Le e- a beaucoup d'avantage sur le der, klaar, niet troebel: De l'eau cl-e, Do vin cl -,
helder water, klare wijn; Du laic cl -, dunne, wasauvage.
Civilises, V. a. [Jur.] (weleer) Eene als lijf- terachtige melk (sómtijds ook wei of hui) . — Belder, zuiver, niet benéveld, niet bewolkt: Un ridl
burgerlijke
regtsin
eene
li
vervolgde
zaak
i
stra.lfel
zaak veranderen, van crimineel civiel maken. — cl-, Le temps est cl-, een onbewolkte zuivere hemel;
Beschaven, verfijnen, welgemanierd maken, ont- het weder is helder. — fielder, frisch, levendig:
Cette femme a le teint cl die dame heeft eene
SE CIVILISER , V. pr.
bolsteren, c iv i. l i s é r e n
Beschaafd worden, beschaafde manieren aannemen. frissche gelaatskleur. — Klaar, dun, niet lijvig of
(van vloeisto,fen); niet digt ineen, ijdel,
gebonden
hij
neemt
zachter',
beleefse
civilise,
11
— (fain.)
der, bedaarder' manieren aan. La querelle se ci- los (van weefsels, van 't haar, van gewassen). Ce
viiise, de twist bedaart, neemt eene bétere wending. sirop, ce bouillon est trop cl -, die siroop, dit
Civilité, f. !Vel<le:nanierdheid , beleefdheid , bouillon is te dun. Avoir les cheveux Bien el -s,
hoffelijkheid, mnanierljjkheid, wellevendheid f., be- zeer dun, ijdel of ijl haar hebben. Les bliss soot
schaafde manieren f. p1., c i v i l i t e i t f. Une per- fort el-s, het koren staat zeer dun. Un Bois cl-,
sonne pleine de c-, een mensch vol hoffelijklheid, een een dun beplant bosch, een bosch, welks bonnen vrij
welgemanierd persoon. -- CIVIL1TEs, I. lil. Pliqt- ver uiteen staan; Cette toile est trop cl-e, dat
plégi,ngen f. pl., verpligtende, beleefde woorden, be- doek is te ijll, te los, te dun. — Klaar, helder,
lee fdheidsbewizen, complimenten n. pl.: La visite helderklinkend, schel en zuiver: Cet enfant a la
s'est passée en c- de part et d'autre, het bezoek is voix bien cl-e, dat kind heeft eerie zeer heldere,
met wederzgd.ecke pligtplégingen gesleten. Mes e- à schelle stem; Cet instrument rend des tons Bien
Monsieur votr•e frère (in 't slot van brieven), mijne cl-s, dat speeltuig geeft zeer heldere tonnen. — (fig.)
groetenis, nsijne complimenten aan Mijnheer uw' Klaar, helder, duidelijk, verstaanbaar, bevattelijk,
broeder. — (Lor,. prov.) I1 na pas lu la c- puërile, ligt te begrijpen, niet dubbelzinnig, niet ingewikkeld;
't is of hij aan het hof van Jan Vlegel is groot ge- — klaar, zonneklaar, klaarblijkelijk, blijkbaar, kenbra gt: hij zondigt tegen de eenvoudigste regels der neljk, ontegensprekel(Jk, onloochenbaar : I1 s'est
welgemanierdheid (met zinspeling op een oud boek, expr ii^né en termes fort cl-s, hij heeft zich in zeer
duidelijke bewoordingen uitgedrukt; IJue méthode
La c- puëriie).
Civique, adj. Burgerlijk, den burger betreffende, cl-e et aisée, eene duidelijke en gemakkelijke leerof handelwijze; Une idée cl-e, een klaar, helder,
Devoirs,
iv
is
c
h.
toekomende,
c
den burger eigen of
Vertus c-s,burgerpligten, burgerdeugden f.pl. Chant duidelijk denkbeeld; Ce procédé est loin d'ètre cl -,
c-, vaderlandsch lied. Couronne c-, burgerkroon f., die handelwijze is alles behalve ondubbelzinnig; —
krans van eikenloof, door de oude .Domeinen ge- Mon droit est ci- comme Ie jour, mijn regt is zon
valt elk in 't oog, is ontegen--neklar,7idg
schonken aan hem, die Benen burger het leven gered
had. Serment c -, burgereed n. Garde c -, burger- zeggelij k; La raison, la consequence. en est cl-e,
wacht f. Droits c-s, burgerregten n. pl. Dégrada- de reden, 't gevolg daarvan is duidelijk, klaar. --(fain.) C'est un profit tout cl -, dat is een klaarLion c -, verlies van 't burgerregt.
Civisnae, m. Burgerzin m., burgerdeugd, bur- blijkelijk voordeel, eene zuivere winst. — Dun seal
gertrouw f., vereeniging van al de hoedanigheden, trait de plume, ce ministre a supprimé le revenu
le plus cl- de t'Etat, snel een' enkelen pennestreek
die den goeden burger kenmerken, c i v i s m u s n.
heeft die minister de zekerste, veiligste inkomsten
Ciytes, n1. IJl., z. CISSITES.
van den Staat opgeheven. Le plus cl- de son Bien,
Clalba«d, in. [Véner.] Brak m., met lange,
hangende ooien, die telkens blaft zonder op het de sa fortune, het gereedste, zekerste gedeelte van
spoor te zijn. — (fig . et fam .) Zwetser, keffer, aarts- zijn goed, zijn vermogen (waarover men onmiddellijk
babbelaar, lompe, domme kerel m. Chapeau en cl -, kan beschikken). — Argent cl -, gereedliggend geld
(lui fait le el-, flaphoed, hoed , waarvan de rand (dat enen ontvangen kan als men wil). — Un oeuf
cl -, een onbevrucht ei. -- (Loc. prov.) I1 n'y fern
nederhangt, slappe hoed m.
Clabauclaage, in. Geschreeuw, gehuil, geblaf n. que de l'eau cl-e, que de l'eau foute cl-e, hij zal
van eene menigte honden. — (fig.) Lastig en nut- er niets mede vorderen, al zijne pogingen zullen
teloos geschreeuw, geraas n., z. V. a. CL_ABAUJJERIE. vruchteloos zijn, hij zal er geen zijde bij spinnen.
CLAIR, adv. Op klare, duidelijke, heldere wijze.
Claliedeler, v. n. [Chas.] Gedurig blaffen,
doorgaans zonder op het spoor te zijn. — (fig. et Voir cl -, duidelijk zien. A trois heures on ne volt
fam.) Schreeuwen, razen, uitvaren, ke/fen, bla/fen, pas encore cl -, te drie ure kan men nog niet goed
zien, is het nog niet licht genoeg. Voyez-vous encore
geweld maken over kleinigheden.
Claba.aderie, f. (fam.) Lastig geschreeuw n. assez cl- pour écrire sans lumiëre? kunt gij nog
zonder reden, ijdel gekef en gekvj f, onnut getier n. genoeg zien om zonder licht te schrijven? — (fig.)
('labaueleur, nl., - eense, f. (fans.) Schreeuwer, Voir cl -, voir fort cl -, een helder verstand, een' zeer
keffer, optie fnea.ker nl., schreeuwster, kefster, op- helderen blik hebben. zeer scherpzinnig zijn. je ne
vois pas cl- dans cette affaire, ik heb geen duidelijk
he fsnaak.ster f., blafkaak m. en f.
begrip van die zaak, ik vat die zaak niet; Avant
Clalion, m . [Bot.] Knoopgras n.
Clatlo hie, f. [Bot.] Cladonia f., soort van de m'engager, je vieux y voir cl -, eer ik mij ver
wil ik er een duidelijk inzigt van hebben.-bind,
korstmos n., waartoe het rendiersnot behoort.
Claie, f. Horde f., teersen vlechtsel n. tot ver Cet l^ommme entend fort cl -, die man heeft een vlug
gebruik. — [Tech.] Vlaak f. der wolbe--sch.ilen begrip, hij verstaat snel een half woord, hij heeft
reiders; — gpaard.leharen zeef der hoedenmakers, maar een half woord noodig. — Parler cl -, met
waarop met den slagboon de viltstukken bereid Bene heldere, fijne, schelle stem spreken. — (fig.)
worden; -- plank f. met bakjes onder eene goud- Parler cl- et net, Parler faut et cl -, duidelijk en
bepaald spreken, mebewienpeld zijn gevoelen zeggen,
of zilversmidsw,verkbank.
t Clain, of Clain, m. Regtsvervolging: in be- ronduit spreken, er geen doekjes om winden. I1
gagne cl- et net dix mille francs dans cette entre M.
sla.gnemingi, aanhouding; aanklagt f. — CLAMN,
[Tech.] Schuine kant m. op de dikte van elke duig. prise, hi -wint, na aftrek van alle onkosten, tien
t Claimer, Clainer, V. a. [Jur.] Klagen,
bij die onderneming, hij heeft 10, 000-duizenfracs
francs zuivere winst. — Semer cl-, dun zaaijeu. —
esschen.
Clair, e, e rij. Klaar, helder, lichtend, licht Il lui prouva cela cl- comme le jéur, hij bewees
Le soleil est Ie plus cl- de-gevnd,klarscij: hem dat zonneklaar. — II fait cl -, 't is dag, 't its
thus les astres, de zon is cle helderste, helderschzj- licht; de maan schijnt. 11 ne fait pas cl- dans cetle
affaire, die zaak is duister, is niet duidelijk, is
nendste onder de sterren. — Helder, licht, goed ver
Cette chambre est fort cl-e, die kamer is zeer-licht: ingewikkeld, die zaak laat zich niet wel in- of doorhelder of licht. — Helder, blinkend, glanzend, glin- zien. --- A RLA.IR, AU CLAUS, toe. ad c.: T ires' à cl -,
schaver m., beschaafster f.
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au c1-, klaar, helder, zonder bezinksel of drab af
tappen; Tirer du vin au cl-, wijn aftappen, nadat
hij goed bezonken is. — (fig.) Tirer une affaire au
cl eene zaak van alle belemmerende omstandigheden
ontdoen; zich door onderzoek verzékeren wat er
waar of valsch aan is. Tirer un fait, ure cliffïculté
au cl -, een feit, eerie zwarigheid ophelderen. —
[Diplom.] Lettres en el-, niet in cijfers geschreven
brieven.
CLAIR, m. Schijn m., schijnsel, licht n. Cl- de
June, maneschijn, maanlicht. Le beau cl- de Lune!
wat schoone maneschijn ! welk een helder maanlicht.
Au cl- de la lure, bij maanlicht. — [ Peint., Tapiss j
Licht, hooge kleuren f. pl., die het licht, de ver
schilderij, vaneen tapijtwerk-lichtednva
voorstellen (in dezen zin meestal meerv.): Les cl-s
(Je ce tableau, de vette tapisserie sont bien, mal
entendus, het licht, de lichte partijen van deze
schilderij, van dat tapijt zijn goed, verkeerd aan
-gebrat.
S Cl airan, m., z. CLARINE.
Clairangiie, nl. Zeker vischnet n.
Cln,irsage, m. [Tech.] Klaring, afklaring,
zuivering f. der beetwortelsuiker.
Clairee of C1aireé, f. [Tech.] Klaarsel n.,
afgeklaarde en ontkleurde suikeroplossing f.
Claireer, v. a. [Tech.] Suikersiroop klaren.
Sucré claircé, geklaarde suiker.
Claire, f. [Tech.] Gezuiverde asch f. of gestooten beenen n. pl., om smeltkroezen van te
maken.
Clairee, f. [Tech.], z. CLAIRCE. — Vergacrkom ras. van een zoutmoeras.
Clairen:ent, adv. Duidelijk, klaar, verstaan
klaarblijkelijk, zonneklaar: openhartig, rond -bar,
Cela est cl- exprimé, dat is duidelijk, helder-uit:
uitgedrukt. On distinguait cl- tous les navires dans
le port, men onderscheidde duidelijk al de schepen
in de haven. je vois cl- qu'on vous a tronipé, ik
zie zonneklaar, dat men u bedrogen heeft. 1.1 ma
dit cl- son intention, hij heeft mij ronduit zijn gevoelen gezegd.
Claire- rondure, f. [Tech.] Mengsel van lood
en tin;
Clairet, m. Bleekert m., bleekroode, ligte wijn,
k la r é t m. (bij de Engelschen de naam voor de fijne
soorten van Bordeaux-wijn); — [ Pharni.] Zoete
kruiderwijn. — [ Pêcbe] Maas f. aan 't bovendeel
van een net. — [ Tech.] Te bleeke steen m. (bij
juweelwerkers). — eLAIRE'r, -TE, adj. Ligt- of
bleek-rood: Vin cl-, bleekert ni. Eau cl-te, klarét m.,
brandewijn-likeur f.; -- soort van schuimenden witte
wijn m.
Clairette, f. [Hort.] Soort van druif f.; —
ook z. v. a. MACHE. — [ Écon.] Geelzucht f., zékere
ziekte der zijwormen, waarbij zij half doorschijnend
worden (ook luisette geheeten) — Cistersien,ser non f.
Claire-voie, f. Opening f., open vak n., uit
een tuinmuur of heining, doorgaans-kijm.n
enkel door traliewerk of spijlen gesloten of door
een' zoocgen.oemden wolfskuil beveiligd; — dat traliewerk of die spijlen. — [ Arch.] Te groote ruimte f
tusschen de leggers van eene vloer, de sparren van
een dak enz. — [Manuf.] Opening, gaping f., die
soms tusschen de kettingdraden na volbragte weving is overgebleven. (Plur. Des Claires-voles.) —
A CLAIRE-VOLE, loc. adv. Met gapingen of openingen,
gapende: Un Panier, une claie á el-, eerie wijd
gevlochten, doorzigtige mand, horde; Un tissu a' cl-,
een los gevlochten, ijl weefsel. — [Agrie.] Semer
á cl -, zeer dun zaaijen.
C l n,i skie, adj. [H. n.] Naar een' bijenkever
(clairon) gelijkende.
Cl airier, m. [Tech.] Schuimend zuurdeeg n.
Clairiere, f. Onbeplante, open plaats f. in een
bosch. — [ Tech.] Gaal f., ijle of dunnere plaats in
een weefsel f.
Clair-obseur, m. [:Peint.] Licht-en-schaduw,
licht-en-bruin n. ; kunst om licht en schaduw wel
aan te brengen; wegsmelting, inceesmelting van
licht en schaduw. Dessin de cl -, ,getoetste teekening
(met eene enkele donkere kleur gewasschen) . Tableau
tie cl-, schilderij van slechts twee kleuren. — Eene
laai, volgens de zoogenaamde zwarte kunstgegraceerd. — (fig.) Mengsel n. vaan kennis en onwetend{eid, van licht en duisternis. — (Pins. Des clairs-,

e,ljscurs.)
(lairon, asp

CLAMYDE,
pet met schellen, doordringender toon, schel -tra

pet f.; — kornet-register n, (van een orgel). ---Klaroenblazer m. — (Prov.) A bëte sure it ne faut
pas de cl -, een bediende wiens trouw (een meisje
wier deugd) men kent, behoeft niet bewaakt te
worden. — [Mar.] Blink f. helderschijnende plek
aan den hemel bi donkeren nacht, ster f., welke
helderder schijnt dan de overigen. — [E-con.]z. C. a.
CLARINE. — [ H. n.] Cl- apivore of des ruches,
bijenkever, bijenwal f m.
Ciairones, in. pl. [H. n.] Mierenkeversoorten f. pl.
Claironade, f. (woord van Voltaire) Voor
spel n. van eenen tooneel--treiljkhasog
speler, spel á la Clairon (eene beroemde tooneer
speelster)
t Claironner, v. n. De klaroen blazen.
("lair-seas é, e, adj, Dun gezaaid; wijd uiteen
geplant; ijl staande: De 1'avoine el-, dun gezaaide
haver. Les asbres sont clair-semés dans ce verger,
de booroen staan in dien lsoomgaard ver uiteen. Les
soies de 1'éléphant sont trés eiair- sensées sur le
corps, de olifant heeft op den rug ijl haar. —
(fig.) Les beautés sont Clair-sennées (lans eet
ouvrage, de schoonheden zijn dun gezaaid, schaarsck
in dit werk. L'argent est clair-semé chez lui, het
geld is bij hem dun gezaaid.
Clairure, f. [Tech.], z.v. a GLAIRIERE.
Clair-voie, f. Glazen koekoek m., beschot n,
met traliewerk, z. CLAIRE-VOlE.
-- C1`LiI➢voir, m. Doorluchtig beeldhouwwerk n.
aan Bene orgelkas.
Clairvoyance, f. helderziendheid, scherp
doordringendheid f., doorzigt, schran--zinghed,
der inzigt n. — Het helderzien, klaarzien (bij mag
-netisur).
Clairvoyant, e, adj. Helderziend, scherpzigtig, scherpzinnig, schrander, opgeklaard van ver
doordringend van begrip en oordeel. -----stande
Als subst.: in. en f., helderziende: in de taal der
magnetiseurs iemand, die gezegd wordt met gesloten
oogen en slapend beter en meer te zien dan anderen,
die wakker zijn met geopende oogen.
Clainable, adj. [Féod.] Intrekbaar, herroep
-bar.
Clannart, m. Naam van een groot kerkhof
bij Parijs, waar de dooden van 't Hotel-Dieu en
de lijken der ter dood gebragten begraven worden
(de dichters gebruiken dit woord somtijds in plaats
van eimetiére). — [hort.] Soort van erwt; — ook
als adj. gebézigd. Pois cl-.
flame, f. Pelgrimsmantel m.
Cla roer, v. a. Afroepen, afkondigen; —
eischen, terugvorderen. (Het woord is alleen overgebleven in déclamer, proclamer, réclamer.)
Cl arnesi, in. [Coro.] Soort van staal, dat veil
Limousin komt.
('la meur, f. Woestgeschreeuw van velen, getier,
geweld, geraas, geroep n. als teeleen van misnoegen,
van afkeuring: Une cl- tumultueuse, een oproerig
geschreeuw. — La cl- publique, openbare kreet, de
opentlijke verontwaardiging, het volksmisnoegen.
(Doorgaans in 't meerv.) Cela excita les cl -s de
l'assemblée, dat deed onder de vergadering een
geroep, geschreeuw opgaan. — Braver les cl -s des
sots, 't gebas, de beleedigingen der zotten trotséren.
— [Arc. prat]. Dagvaarding; in-beslag-neming f.;
a peine de ei- de haro, op straffe van regtsvervolging. Cl- an ciel, dagvaarding voor de hemelsche
vierschaar — (poét. et fig.) Les lugubres cl-s des
cloches, het akelig gebrom der klokken. Les cl -s de
forage, het bulderen van den donder.
(.ln,nnennx, -enne, adj. Gedurig roepend of
schreeuwend (door Button van de zwaluwen en
andere vogels gebruikt). — Chasse cl -euse, jagt,
met groot geraas of getier.
Clamour, m., z. v. a. GLAMEUrR.
Clamp, ni. [Mar.] Mastwang, schaalf.. klamp m.
(ter versterking van den naast); — schijf f. van 't
hosnbergat of Isatrolgat n. Cl- de beaupré, bolster,
twit m., klamp of klos in. van den boegspriet.
t (;lalupiDD, Clanpin, e, adj_ Kreupel, hinkend. Soldat el-, ac/sterblijver, min of meer ver
soldaat In. — Oak als subst. (Loc. prov.)-minkt
C'est un cl -, 't is een leeglooper, een dagdief. (In
't zuiden van Frankrijk wordt dit woord nog vaak
gebruikt.) n
Clamn paner, V. n. (pop.) Den luiaard of
[Mus.] Elaroen, soort van boar.

CLAN

-

CLARTÉ.

349

a

ddaûdie f spelen: lie clarnpinons pas la besogne,
laat ons bij 't Werk niet lufjeren.
Clanhl)onier, Clapoii ier, m. [Man.], z.

handen, de tong, de zweep); klapperen (van de
tanden): cl- des dents, klappertanden. — CLAQUER,
v. a. (tarn.) Cl- qn., iemand een' klap of klappen
CHAMPONIER.
geven. — Iemand met handgeklap toejuichen (in den
Clannyde, adj., z. CHLAMYDE.
schouwburg). — (fig. et fans.) Faire cl- son fouet,
Clan, ni. Stain nl., geslacht n., inz. het voormalig zone zweep doén klappen: zijn gezag zijn' invloed
vrijwillig leensverband tusschen een' grondeigenaar doen gelden; veel praats hebben.
(l a i r d) en zijne onderdanen , in 1Dog- Schotland.
Clagluuet, m. [Tech.] Babbelaar, klapspaan in.,
— [Mar.J Houvast in., schildpad f. in het brord onrust f. aan den tremel van een' molen. — (Loc.
voor de groote en fokke-schoot. Trou du cl-, hom pop.) Sa langue va (La langue lui va) comme le
tuingat. Cl- de mat, schijf aan het honiber--bergat, cl- dun rnloulin,zjnetong gaat als eene lazarus-klap.
of tuingat.
— [H. n.] Cl- de St.-Lazare, lazarus-klap f.,
Clan(lestin, e, arlj, . eimelijk, geheim, volgens soort van tweeschalige schelp (ook claquette of
de wetten of zeden verboden of ongeoorloofd, c l a n- cliquette de lépreux of de ladre geheeten).
d es t i e n: Assemblée cl-e, geheime, verboden
(leghater, v. ee. Klepperen (van ooijevaars);
vergadering f. Manage cl -, geheim huwelijk. Com- — krékelen, sjirpen (van krekels). — Vroeger ook
merce cl -, sluikhandel m., smokkelarij f. — lie- als frequentatief of herhalingswoord van claquer
marches cl-s, bedekte, geheime gangen of handel- gebezigd: Cl- un enfant sur les fesses, een kind
wijzen.
wat voor de billen geven.
Clandestine, f. [Bot.] Moederkruid n. schub Claquette, f. [Mus. mil.] Klaket n., een bij
wortel m., c Ia nd es t i na f., eene plant niet ge- sommige korpsen ingevoerd instrument met stokken
slotene, eenbladerige bloemen.
en bellen om 't geklap der postzweepen en 't geklingel
Clan€lestinement, adv. Op bedekte, geheime der postpaarden na te bootsen. — Soort van klap f.,
wijze, ter sluik, heimelijk.
of ratel in. der parjsche postbeambten, om de liqting
Clannclestin ité, f. [Jar.] Verhe'i.mel king, ver- der brieven aan te kondigen. — Dames- zakboekje n.
boden geheimhouding, c ta n d e s t i n i t e it f. : La voor visite-kaartjes. — [H. n.] Cl- des lépreux of
cl- empèche la validité d' un rnariage, de verhei- de ladre, z. onder CLAQUET.
mel jking verhindert de geldigheid van een huwelijk.
Claqueur, m., -ease, f. .Klappengever m.,
5 Claagueaur, f. [H. n.] Schel/luitend geluid; -geefster f. — Toe uicher m., -7uichster f, door
gesnater, gekwaak n. van vele eenden of ganzen.
handgeklap; — inz. gehuurde toejuicher in schouw
Clanguule, rn. [!I. n.] Soort van eend f.
c l a q u eu r : L'industrie des cl-s est une-burgen,
Clan®pin, e, adj., Z. CLAMPIN.
lèpre attachee à nos théàtres, 't bedrijf der claClaret,
[Tech.] Klap, klep f., leirtje n., tot queurs is eene nselaatschheid, die onze tooneelen
de manonieringen van de bossen. C- de pompe, hil- besmet. — (fig.) Lage lofrédenaar m.
letje, pompklepje n. Cl-s de dalots, lederen klep
t Clareétaire, m. Sleutelbos m.
f. pl. (Ier spiegaten.
-pen
(larenneiei x, in. [alas.] Tweede wapenhe'lapier, ni. Konijnenhol; — konijnenhok n. raut m. in Engeland.
Lapin de cl -, hokkonijn, in een hok ge fokt konijn,
Clarequuet, m. [Confas.] Doorschijnend vruchtam konijn; slecht, onsmakelijk konijn n. -- [Chir.] ten-conser f n.
Etterzak m.
Clarette, f. [Coen.] Soort van schuimenden
Cla°apir, V. n. Piepen (van konijnen).
SE witte wijn m.
OLAPIR, v. pr. Zich in een hol verbergen (van koClarieorde, m., z. MANICHOIO DEON.
nijnen).
Clarlere, f. [lblar.] Doorvaart f. tusschen ijs('lapoiiier, m., z. CHAMPONIEII,
banken.
Clapotage, m. [Mar.] Geklots n. der golven
Clarification, f. Klaring, zuivering, heldertegen 't schil).
making f. van vloeistoffen: Cl- par repos, par
C'lapoter, v. n. [Mar.] Klotsen, de schudding filtration, par le charbon, par l'alurnine, par l'arder gol fklotsing ondergaan.
gile, par in colle forte, klaring dooi bezinking,
Clapoteuux, -seas, adj. [Mar.] La mer est door doorzaging, door kool, door aluinaarde, door
cl-e, er is golfslag in de zee. Des ;lots cl
klei, door limn.
aan
slaande baren.
Clariflé, e, adj. (en part. passé van clarifier)
C'lapolis, rn. [Mar.] Kabbeling f. van het water, Geklaard, gezuiverd: Du sucre cl -, Liqueurs cl-s.
botsing van twee tegenovergestelde stroomingen.
Clarifier, v. a. Klaren, klaar of helder maken,
Ook z. v. a. CLAPOTAGE.
zuiveren (een troebel vocht, suiker, siroop enz.) —
Clappeniesnt, m. Het smakken niet de tong SE CLARIFIER, C. pr. Klaar of helder worden. Cette
tegen 't gehemelte.
liqueur commence it se cl -.
Clapper, v. n. Smakken, aanslaan (met de tong
Clarigation, f. [H. rom.] Terugeisch rn. van 't
tegen 't verhemelte). — Schreeuwen (van roo fvogels) . geroofde, vordering van genoegdoening (welke steeds
Claquade, f. ( fain.) Herhaalde klappen n. pl. de oorlogsverklaring vooraf ging; openlijke bekend
Claquuaart, ni. [1.1. n.] Soort van duif f.
-making,
aankondiging, uitroeping f_
Claque, f. .Klap In. met de vlakke hand. —
C larine, f. of Clairan, ni. Koeschel f., hals
I`landgeklap n. als toejuiching. — ['rhéàt.] Gezan. voor vee.
-beltj
menl(Jke claqueurs (z. aid.) in de schouwburgen.
Clari n'o, e, adj. [telas:] Met een belletje aan
A bas la cl- ! weg met de claqueurs ! — [Tech.] den hals (van ander email dan het dier zelf).
Overschoen In.
Clarinet, m. Vroegere militaire naam van den
Claque, ni. Klaphoed, bal- of galahoed, vouw- klarinetblazer.
hoed; — platte officiershoed ui. — [H. n.] Soort
Clarirnette, f. [Mus.] Klarinet, schel fluit f. ;
van vijgebi ter m., zeker vogeltje.
— ook: de klarinetblazer: Ce musicien est une bonne
Claquaebois of Regale, m. [Mus.] Ruisch- cl -. — (fig. et pop.) La cl- de cinq plods, 't geweer.
pijp f., veldriet, spinet n., een voormalig klephouten
Clarinnettiste, m. Klarinetblazer, schei/luitpeeltuig.
blazer, clarinettist in.
tTlaqnnedennts, in. Tandengeklapper n. — (inClarisse, f. [gelig.] Non f. der voormalige
jur.) Schooijer, bédelaar, die van koude klapper- Clara-orde, in 1110 onder toezigt van St.-Fran,tandt. — (fans.) Zwetser, eigen-lo fbaizuine7 in.
ciscus van Assises ingesteld.
Clagiiement, m. Tandgeklapper (als gevolg
Clarissi me, adj. Zeer beroemde of doorluchvan koude of vrees) . — Handgeklap. — Zweep- tige, eeretitel in 't grieksche keizerrijk.
geklap -n.
'-larté, f. Klaarheid, helderheid f., licht, schijn
Claqueiiiurer, V. a. (fame.) Achter de traliën
n., schijn ni.: La cl- du soleil, des étoiles, de-sel
of tusschen vier muren zetten, plakken, opsluiten. la lane, het licht der zon, sterren, maan. Lire à
— SE CLAQUEMURER, v. pr. Zich binnen de muren, la cl- du feu, des réverbères, bij 't schijnsel van
binnenskurners houden.; — (lip. et pop.) zich bepalen 't vuur, van de straatlantaarns lezen. Danser a la
bij, zich geheel bezig houden met: II se claquelnure el- de la lure, in den maneschijn dansen. — Dooraux chases du ménage : hij bemoeit zich net niets schijnendheid, doorzigtigheid f. : La cl- du verre, du
dan met de huishoudelijke zaken.
cristal, de l'eau. -- (fig.) Klaarheid, helderheid,
Claque-oreille, f. (fans.) Neerhangende hoed, verstaanbaarheid, duidelijkheid, juistheid f.: Explihuilebalk m., hoed met slap neerhangende randen; quer qc. ai ec cl -, iets duidelijk verklaren. I1 a de
-- drager in. van zulk een hoed.
la cl- dans les lelies, hij heeft heldere denkbeelden.
tClagruer, V. n. Mappen (van de vingers, de -- (pcét.) Jouir de la cl- of de la cl- du jour, le-

m.
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CLA.VA.

ven; Commencer á voir la cl- du jour, geboren ^ sen betreft, voor de scholen geschikt is: tot gebruik
worden; I'erdre la cl- du jour, sterven; ook: blind der scholen of klassen dient, in de school t' huis
worden. — dl wat den geest verlicht: I1 méconnut behoort, k l a s s i s c Is Livres cl -s, boeken bij uitles sainfes cl -s du christianisme, hij miskende het nemendheid voor de school geschikt, vormingsboeken der leerende jeu spd : Exercises cl -s, schooloefeheilig licht van het christendom.
f ,Clas, m., z. GLAS m. — Geknal n. van eene ningen; Devoir cl -, schooltaak. — Bij uitbreiding :
bom van een vuurwerk. — (/1g. et fain,) Faire un Voorbeeldig, voortreffelijk, uitstekend in zijne soort,
wat tot modél kan dienen, waaraan blijvende
grand Glas, veel beweging om niets maken.
Classe, f. Klasse, orde f., volgens welke men waarde en gezag moet toegekend worden, gezagverscheiden personen of zaken rangschikt; rang, hebbend, klassiek, k l a s s i s c h, inzonderheid
stand m., door geboorte, fortuinsbedeeling, verdien gebezigd van schrijvers en geschriften, die als naaangewezen : Les citoiens sont distribués en-vte volgenswaarde voorbeelden in eerre of andere taal,
certaines c-s, de staatsburgers zijn in zekere klas of als bevoegde kianstrregters in de door hen behanstanden verdeeld. Les naturalistes ant di--senof delde vakken beschouwd worden; overeenkomstig
vise claque règne en plusieurs cl -s, de natuur met de strenge kunstregelen, echt: Homère, Cicéhebben ieder rijk in verscheiden plassen-këners ron, Racine etc. sont des auteurs cl -s (of als subst.:
verdeeld. La cl- des artisans, des pau.vres, de klasse sopt des cl-s) Ilomerus, Cicero, Racine enz. zin
der ambachtslieden, der armen. C'est un savant, klassieke schrijvers. Des ouvrages cl -s, (of als subst.:
un artiste de la première cl-, hij is een geleerde, Des cl -s), klassieke werken, modelschriften n. pl.
een kunstenaar van den eersten -rang -- (fam.) C'est La poésie cl -, de klassieke poezij f. (die op de
u.n fripon, un menteur de la première cl-, 't is leest der Ouden geschoeid is, zich aan de oude
een schelm, een leugenaar van de eerste soort. — kunstregelen bindt, in tegenstelling met de romanBD uitbreiding ook gebézigd van personen of zaken, tische). Le genre cl- (of als subst. : Le cl -), de
die met elkander overeen komen: Cet ouvrage con- klassieke schri ftrant. Les ouvrages de eet auteur
vient a toutes les cl -s de lecteurs, dit boek past sort devenus cl -s, de werken van dien schrijver
aan alle klassen, aan elke soort van lezers. Ces zijn klassiek geworden (hebben gezag gekregen in
objets Torment une cl- a part, die voorwerpen vor- de door hen behandelde stof) . — (fig.) Terre, sol cl -,
men eene klasse, eene afdeeling op zich zelven. — klassieke bodem m., land, weleer door een beroemd,
CLASSE, f. Klasse f., leervertrek n., iedere school- kunstlievend volk bewoond, inz. Griekenland en Itakamer van een collegie, latijnsche school of gymna- lië. La terre el- de la liberté, het klassieke land,
siuen-; in 't ,algemeen: school, leerschool f. Pourquoi de wieg en bakermat, liet vaderland der vrijheid.
Clastique, adj. Wat zich als gebroken vooravez-vous été mis à la Porte de in cl-? Waarom
zijt gij aan de deur van de klasse, van `t leerver- doet. [liner.] Terrain cl -, gebroken bodem m.
trek, van de school gezet ? — Klasse, afdeeling f. der ook : een grond, die beenderen beval.
Clathre, m. [Bot.] Soort van paddestoel m.
leerlingen in eerre school: En queile cl- êtes-voos?
5 ('later, v. n. [Ctias.] Dikwijls aanslaan (van
in welke klasse zijt gij ? — De gezamenlijke leertingen eener afdeeling, eener school : Cette cl- est een jagenden hond).
Clatuu!e, f. [H. n.] Zeker weekdier n.
forte, faible, die klasse telt veel, weinig leerlingen.
Claude, m. (fain.) Zot, onnoozele m. (naar
— Iedere schooltijd, in. : La cl- du matin, du soir,
de ochtend-, avondschool. — Ouvrir one cl-, eene keizer Claudius, wien men een zeer bekrompen verstand
nageeft) : C'est un cl-, 't is een zot. — Ook
beginnen
te
geven,
waar
dit
lessen
openen,
school
tot dus verre geen plaats had. La rentrée des cl -s, als adj. Í1 West pas si cl- qu'il Ie para t, hij is zoo
't hervatten der lessen, de tijd, waarop de leerlin zot niet, als hij schijnt (als zijne muts wel staat) .
5 Clatldicant, e, adj. Tinkend, kreupel.
gen na de vacantie hunne studiën hervatten (ook
Claudication, f. [Méd. vétér.] .I&eupelheidf.;
min gebruikelijk L'ooverture des cl-s geheeten). —
hinken.
het
school
gaan:
Nous
avons
fait
nos
cl
-s,
Faire ses
Cltudlen, ue, adj. (eig. wat Claudius betreft)
cl-s ensemble, wij hebben zamen school gegaan. —
[Mar.] Aanwerving f. der fransche kustbewoners, [Teel].] Papier cl -, soort van egyptisch papier n.
die voor de zeedienst geschikt zijn en in klassen (het eerst onder keizer Claudius gemaakt). Eau
verdeeld worden. Bureaux des cl-s, inschrijvings- el -ne, claudisch water (onder Claudius langs eene
waterleiding naar Rome gevoerd) .
kantoor n.
Clau j ot, m. [Bot.] Een der volksnamen van
Classé, e, adj. (en part passé van classer)
In klassen of vakken geordend of gerangschikt, den kalkvoet (goujot, pied de veau).
Clause, f. [Prat.] Bijzondere bepaling, voor
ingedeeld , afgedeeld , ge c l a s s i. f i c e e d. Les
beding, voorbehoud n. in een (burger--wardef.,
plantes cl-es en families, de planten in familiën
lijk)
verdrag, een' uitersten wil of andere acte, punt
gerangschikt.
Classement, m. Het verdeelen in klassen; van vergelijk, verdragspunt n , c 1. a u s u Ie f.: Clexpresse, conditionnelle, uitdrukkelijke, voorwaarrangschikking, ordening f.
Classer, v. a. In klassen verdeelen, rangschik delijke bepaling. Cl- additionnelle, toegevoegd ari f i c e r e n; schik -ken,idlaf cs tikel n. Cl- codicillaire, bepaling bij codicil; Clordenen, schiften, splitsen; de klasse of afdee--ken, dérogatoire, vernietigende bepaling, eene bepaling,
ling aanwijzen, waartoe een voorwerp behoort: waardoor alle de vorige vary, geen waarde zijn; ClCl- des animaux, de dieren in klassen verdeelen. comminatoire, bedreigende bepaling; Cl- irritante,
Cl- des papiers, papieren in orde brengen, schiften. krachteloos makende bepaling; Cl- pénale, strafC'est Jussieu qui a classé vette Plante, 't is Jus- bepaling; Cl- résolutoire, ontbindend beding; Clsieu, die deze plant hare klasse heeft aangewezen. privative, voorbehoud n. ; Cl- revocato€re, herroe--- [filar.] Een matroos inschrijven op 't register pende bepaling; Cl- prohibée, verbodene bepaling;
van de afdeeling, waartoe hij behoort - SE CLAS - Cl -s, charges et conditions, peilingen, lasten en vóorwaarden; l'lettre, Insérer une cl- dans un coritrat;
SEE, v. pr. Gerangschikt worden.
Classeur, m. Groote brieventasch f. met afdee- eerre bepaling, een voorbehoud in een contract zet
Cl- des six moil, bepaling van-ten,ilasch.—
lingen of vakken.
Classiaire, m. [H. rom.] Romeinsch zeesol- bevoegdheid, tot wederz jdsclre opzegging eener huur
zes maanden te voren. — Clausilies, f. pl. [H.
da a t m.
Classieisiue, m. [Litt.] .Stelsel n., beoordee- n.] Sluitschelpen f. pl.
t C!ausioll, f. [Jur.] , z. v. a. APPOINTEMENT.
li,ngswijze f. van de warme aanhangers der schrijC liusoir, m. [Arch.] Sluitsten m.
vers uit de oudheid en hunne navolgers, c l a s--

-

,

.

sicismus n.

Claustral, e, adj. Kloosterlik, tot een kloos-

ter behoorende : Discipline cl -e, kloostertucht f.
Vie cl -e, kloosterleven n. Offices claustr aux, kloos
terbedieningen f. pl.
Claustralitèles, f. pl. [1-1. n.] Soort van
Classllicateur, m. Klassenmaker, verdeeler spinnen f.pl., die hare webben met ovale cellen onder
de steenera spannen.
in klassen, ran.qschikker m.
-1- Clanstration, f. Opsluiting in eene enge,
(lassi e ation, f. Verdeeling in klassen, rangbesloten plaats.
schikking, indeeling; schifting f. in soorten.
f'taiistre, Clostre, m. [Arch.] flarden pan f.,
indeelingen
.t. Classifier, v. a. Klassen maken,
in den vorm van een' hollen half cilinder.
vaststellen, c l a s s i f i c é r e n.
Clava, f. [Pèche] Spanstok m. aan een net.
Classique, adl. Schoolsch, wat de schoolkiasC1assieo-rouuanitique, aclj. Wat zoowel
tot het klassieke als het romantische bekoort, wat
den ouden met den nieuwen snaak in letteren en
kunstvereenig,gt, klassiek - romantisch.

-
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Clavaire, f. [Anc. législ.] Bewaarder van r1e
schriften der rekenkamer. — Refjter. — Schat
Frankrijk. — Bewaarder m. der stads -2nestrva
[Bot.] Koraalzwam f., geitebaard ni.,-sleut.—
een eetbare paddestoel (ook barbe de chèvre, pied
de coil, ganteline, tripette, mainotte of manfine
j aun e geheeten) .
C'1 av,°aller, m. [Bot.] Klaverbladerige herkulesboorn m.
Ciavalelle, f. [Bot.] Soort van zoetwaterwier n.
Clavo,tule, f. [H. n.] Plaatdier n. met een
hoofd.
Clavatulé e, adj. [Bot.] .31in of meer spijkervormig.

t`iavé, e, adj. [Bot.] Knodsvormig. — [Mar.]
Etre cl-, tusschen .ijsbanken besloten zijn (van de
JVew foundlandsche vischschuiten gebézigd).
Claveau, m. of Clavelée, f. [Vétér.] Scha
f. pl. — [Arch.] Wigvormige sluit- of-peokn
bindsteen m., bindstuk n. — [Pèche] Vischangel,
vischhaak m. (haim)
Claveeln, m. [Mus.] Klavier, klavecimbel n.
Jouer, Toucher du cl-, op het klavier spelen. Pièces de cl -, muzzjkstukken n. pl. voor 't klavier.
Cl- á ravalement, klavier met meer toetsen dan
gewoonlijk. Cl- organisé, orgelklavier. Cl- brisé,
reisklavier. Cl- électrique, elektrisch klavier (welks
toetsen door de elektriciteit in beweging gebragt

worden)

. —

[ [Mar.] , z. CLAVESrnT.

CLaveeiniste, m. en f. [Mus.] Klavi:erspe-

ier rn., -slieelster f.

Cl.avel, m. Soda f. van geringe hoedanigheid.
Clavelé, e, adj. [Vétér.] Met de pokken be-

zocht (van schapen)

Clavelée, f. [Vétér .], z. CLAVEAU.
Clhvellsation , f. Inenting f. der schape-

pokken.

Cl.a.velisé, e, adj. (en part. passé van claveliser) : Brebis cl-e, ingeënt schaap n.
Claveliser,

inenten.

V. a.

[Vétér.]

De schapepokken

flaverie, f. [Bot.] Naam eener druivensoort.
Clavesin, in. [biar.] Kerk.
`lavet, m. [Mar.] Kalfaatijzer, breeuwijzer n.

Clavette, f. [Tech.] Spie, speel, luns, voorsteekpin f. — [Mar.] Spil, schaar f. — [f nips.]
Voerti q f. eener voormalige drukpers.
Clavieorde, ni. [Mus.] Soort van klavier n.,

net zeer zachten toon.

Clavieorne, adj.

voelsprieten m. pl.

[H. n.] ]let knodsvormige

lijk hebreeuwsch I Kabbel istisch tooverboek, dat ten
onre ate aan koning

Salomo wordt toegeschreven.

-- [H. n.] Eerste lid n. van de voorpooten der zes
insecten. — Spil f. eener sch.roe(schelp.
-voetig
t"laviereté, e, adj. [H. n.] Fan sleutelbeenderen voorzien.
C'Iavieyli tire, rit [Mus.] Cilinder- klavier n.,
een door Dr. Chladni uitgevonden soort van klavier
met een' zich drag enden klankcilinder onder de
Clavier, m.

Sleutelring, sleuteldrager, sleu-

telriem m. — Gouden of zilveren slotplaat f. ter za-

ineuhouding van de kettingen om den hals der
vrouwen; zilveren schacirketting in. der vrouwen
(in 't zuiden van Frank.y( k). -- [Mus.] Toetsen
n .. claviatuur f. Presenter une personae-bord
au ci-, iemand de vingerzetten. op 't klavier leerera.
Elle possèd)e déjuI son

cl -, zij kent de vingerzetten

reeds. -- [Tech.] Een in 't midden ri.nigv4ormig omgebogen ijzer- of koperdraad n.
tiavière, f. [H. n.] Naam van een' zeer ge-

zochten bonten lipvisch..

C.laviforne, adj. [U. n.] Koiodsvormig.

Clavi-laarpe, n. [Mus.) lease- klavier n., een
door Dietz in 18t 2 uitgevonden speeltuig met snaren en toetsenbord.
Clavi-lyre, ran. [Mus.] Lier-klavier n., een in
18O te Londen uitgevonden speeltuig.
Clavlpa1pe, wij. [.H. n. ] , z. v. a. CLAVIcounE. -- Clavipède, adj. Knodsvoetig.
C;iavi- sterziel, e, adj. [Anal.] Tot het sleu-
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tel- en liet borstbeen behoorende. (Plur. m. clavi_

sternaux.)
Ctavias, m. (latin) (pr. cla-vuce) [Chir.] Spijher/cop in., eene uitzakking van het regenboogs-

vlies door eene zweer van het hoornvlies.

Clayelas, m. Traliedeur f.
(layer, m. [Mil.] Groote horde f.
Clayopa, m. [Leon.] Kaas/orde f., kaaskorf m.,

waarop enen de verschgewrongen kaas laat uit
Rond matje of mandje n., waarop de-druipen.—
pasteibakkers hun gebak dragen. — Mat f., waarmei men de waschkuip overdekt.
Clayonnage, m. [Econ.] Gevlochten rijswerk,
gebreid teenwerk n., krib f. bij het maken van
damenen.
Claymore, f. [Mil.] Lange en breede schotsche
degen m. — Wapenkreet f. der oude Schotten.
Claytonne, f. [Bot.] Soort van postelein f.
Clé, Clef, f. Sleutel m. L'anneau, la barbe of
Ie panneton, la tige dune clé, de ring, de baard,
de schacht van een' sleutel. Fausse clé, valse/ir, nagemaakte sleutel, looper m. Clé fausse, verdraaide
sleutel (ook elé forcée); verkeerde sleutel. Fausser,
Forcer une clé, een' sleutel verdraaijen. tine porte,
qui ferme à clé, a la elé, eene deur, die met een'.
sleutel gesloten wordt, sluitbare deur f. tin trousseau de clés, een bos of bundel sleutels. Cela est
sous clé, sous in elé, sous les clés, dat ligt achter
lés dune villa
.un gëslot. Porter, B.emettre les c
néral, de sleutels eener stad aan een' veldheer
brengen, de stad overgeven. Presenter les clés, de
sleutels aanbieden (als teeken van onderwerping en
gehoorzaamheid bij de intrede van een' vorst of van
zijn' gouverneur, of aan een' overwinnaar, als deze
zich voor de poorten vertoont) . — [Prat. J La remise
des elés, het overgeven der sleutels. — (fig ) La elé
d'or, de gouden sleutel, het middel van omkooping:
La clé d'or ouvre toutes les portes. - Les clés de St.
Pierre, de sleutels van Petrus, het pauselijk gezag.
Les clés du paradis of du royaume des cieux, de
sleutels van het paradijs of van 't Hemelrijk, de
raagt van binden en ontbinden, van vr(jspreken en
schuldig houden. Les elés des trésors de l'Eglise,
de raagt van aflaten uit te deelen. — (Loc. prov.
et fans..) Mettre la clé sous la porte, met de noorderzon (in stilte en zonder te betalen) verhuizen.
Mettre, Deter les clés sur la fosse, den boedel
met den voet stootgin, van de nalatenschap, van
de goederen-gemeenschap afzien. Laisser sas cue
à la justice, afstand van zijne goederen aan zijne
schuldeischers doen. Avoir, Donner, Prendre
la elé des champs, z CHAMP . I1 a la clé de
ses culottes of chausses, z. CHAUSSES. — Sleutel m., inleidende, voorbereidende wetenschap f.:
L'étude des langces est la clé des sciences, de
studie der talen is de sleutel der wetenschappen.;
L'arithmétique et la géométrie sont in clé des
sciences mathématiques, de reken- en meetkunde
zijn de sleutel der wiskundige wetenschappen. —
Sleutel m., verklaring, opheldering f. La clé dun
système, dune satire, de sleutel van een stelsel,
van een hekelschrift. La clé de Rahelais, de la
Bruyère, de sleutel tot de schriften van Rabelais,
de la Bruyère, verklaring van de duistere woorden en verbloemde namen in hunne geschriften. Clé
de chultre, z. cH1FFRE. Avoir la eli d' une affaire.
den sleutel van eene zaak hebben, 't geheim van iets
weten, iets meester zijn. — Sleutel m., plaats ,
welker bezit den viand een' gemakkelijken toegang
in 't land zou banen, grensvesting f.: Calais est une
des clés de la France, Calais is een der sleutels
van Frankrijk. Les Thermopyles sont la elé de
la Grèce ; Alexandrie fut la elé du commerce de s
Indes. — [keus.] Sleutel, notensleutel m.: 11 y a
trois dies dans la musique: Ia clé de sol, la clé
d'ut et In elk de fa, er zijn drie notensleutels: de
sol-, ut- en fa-sleutel. — Metalen klep f. aan de
blaasinstrumenten. — [Chas.] Clés de meute, best
afgerigte honden van een koppel: (fig. et fain.) toon
aanvoerders, be/damels in. pl. — [Face.]-gevrs,
.zichterklaauw u7. van een' roofvogel. — [Arch. ]
Cué de voute, sluitsteen m., slotstuk n., middes:steen, die 't gewelf sluit. (fig.) C'est Ia clé de in
voi te, dat is 't hoofdpunt van de zaak. Clé saillan e of en bossage, vooruitstekende sluitsteen.
Cué dune fosse d'aisance, deksteen m. van een' sekreetput. Clé d' une pootre . Kalkband, balksleutel €n., anker n. — [Bias.] Clés en pal, en sautoir,
.

Clavieulaire, adj. [Anal.] Tot het sleutel
Muscle cl -, sleutelbeenspier f. -benhord:
Ciavienle, f. [Anal.] Sleutelbeen, kropbeen n. —
Sleuteltje
n.
(zelden
voorkomend dan in : La
(fig.)
cl- de Salomon, Salomo's-sleutel m., een oorspronke-

snaren.
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liggende, kruiswijs gelegde sleutels. — [Cord.] Clé
de forme, d'embouchoir, opsluitend middenstuk n.
van eene laarzenleest. — [Charp., Men.] Zwa-

tuwstatr.rt in. — In 't algemeen beet clé in de kun
een werktuig om verschillende voorwerpen te-sten
sp annen of te ontspannen, op te winden, aan te
klemmen of los te laten, te openen of te sluiten :
La clé d'un robinet, de sleutel van een' kraan. Clé,
d.e montre, de pendule, horlogie-, pendule-sleuteltje. Clé d'un poéle, klep van eene kaggchelp2jp. Clé
de clavecin, de piano, de harpe, stemsleutel. Clé
de pressoir, schroef f. eener uw'ijnpers. Clé de lit,
schroevendraaijer m. van een ledekant. Clé ii écrou,
a vis, moerschroef , kopschroefsleutel. Clé d'arbaIète, d'arquebuse, de carabine, de pistolet, veêr f.
of sleutel, waarmede men weleer die wapens span
de. — [Chir.] did de forceps, tangsleutel; Clé de
Garengeot of Clé anglaise, kiessleutel, engelsehe
sleutel. --- [Mar.] Clés de varangues, kalven n. pl.
tusschen de buikstukken; Clé in ton de mat, Clé
du mat de hune, slothout, slotijzer n,; Etre en clé,
op het slot rusten; Clés de mat., slothouten der
stengen; Clé des étains, broekstuk n. ; did de

pierrier, spil f. van eene basse; Clé du guindas,
schillipensdeksels op de schildbanken; Clé de pompti,
pompbout. Clés de basses, schoren m. pl., waar
schip in een droog dok onderstut wordt;-nedht

Clé de ier, Clé de construction, klik n1., waarop
men een schip laat a floopen; — L)emi-did, halfslag n.

Ciéehér, e, adj. [Bias.] Doorzigtig, open (van
een wapenstuk), zoodat men het veld er door ziet.
Clé-de-inontre, f. [Bot.] Volksnaam van 't
gemeene maankruid n. (lunaire).

Clécloinancie, f., z. CLLIIJOMANCIE.

Clédonisnianeie, f. [Ant. gr.] Voorspelling f.

uit zékere onder sommige omstandigheden gesprokene of gehoorde woorden.
C'léclonisnie, m. [Ant. gr.] Waarzeggerij f.
aait plotseling geruisch.
Cleido- Bostal, e, adj. [Anat.] Wat tot het

CLITEIRA.
Cléodore, m. [ H. n.] Soort van voetvieugelig

insect n.

Cléoine, in. [Bot.] Pillebloem, kleoma f.
tléonie, f. [Bot.] Geurig wondkruid of beerenoor n. (brunelle).

('léoitynle, m. [H. n.] Soort van vliesvleugelig
insect n.
Cléopliore, m. [Bot.] Roode lataanboom m.,

een paleisboom van 't eiland Bourbon.
("lepl^tine,. f. [Mar.] Grieksch vaartuigje n.,
ter kruisvaart gewapend.
Cleplhtes of I lephtes, m. pl. Klepten of
Klep/eten, rooverhoof dlieden, vrije bergbewoners in
Griekenland; — krijgsaanvoerders m. pl. in 't
nieuwere Griekenland. — Chant des cl- of Chant
clephtique, Klepten-zangen en. pl.
Ciepsydre, f. Wateruurwerk n. der Ouden,
k le p s y ei r a f. ; — zandlooper m., uurglas n..
(poudrier). -- Naam van verscheidene waterwerktuigen n. pl. der Ouden. — [Mus] . Waterorgel n.

— [Chim.J Zeker vat n.
Cleptes, m. pl. [H. n.] Soort van vliesvleugelige
insecten n. pl.

Cléragre, f. [Faut.] Vleugeljicht f. der valken.
Clere, m. (pr. clèr, behalve in de tiert á maitre)
Geestelijke, k l e r i k us m., die de tonsuur (hoofdschering) heeft ontvangen (in tegenstelling met
laïque, leek); bij uitbreiding: ieder geestelijke, wel
ieder geletterd of geleerd man. C1- tonsuré,-er

geschoren geestelijk student. Les diiférents degrés
parmi les cl -s component la hiérarchie ecclésiastique, de verschillende graden onder de geestellijkew
vormen de kerkelijke hierarchie. — ]- Il est habile
homme et grand cl -, hij is een bekwaam man en
groot geleerde. — (Loc. prov.) Ce n'est pas un
grand cl -, hij is geen heksenmeester, hij timmert niet
hoog. Ii n'est pas grand ci- en cette mattere, hij is
daarin niet regt thuis. Les plus grands cl -s ne sont
pas toujours les plus fins, de geleerdste menschen
zijn altijd de schranderste niet. I1 ne faut pas

wij moeten niet van
iets spreken tegen iemand, die het beter verstaat,
Waarzeggerij uit sleutels, sleutelwigchelarij f. — dan wi. — Klerk, schrijver, kantoorschrijver m. van
Cleidonnaneien, m., -ne, f. Sleutelwaarzeg- een' praktizijn. Cl- de notaire, d'avoue, notaris-,
prokureurs- klerk. Maitre cl -, Principal cl -, Premier
ger m., -zegster f.
Cleido-seapulaire, adj. [Anat.] Wat tot ei -, eerste klerk, hoofdklerk, opperklerk. Petit cl -,
het sleutelbeen en het schouderblad betrekking heeft. jongste klerk, die de boodschappen doet (ook sauteCleido-sternal, e, adj., z. v. a. ciavi-sternal. ruisseau geheeten). Vice de cl -, schrijffout f. in
Cleisagre , f. [Meld.] Hals- en sleutelbeers- eene acte. (Deze zegsw Sze is verouderd.). (Loc. prov.)
Faire an pas de cl -, een' bok schieten, een' lompen
jicht I.
Cleinateres, m. pl. [Ant.] Kleine drinkvaten reisslag begaan. Compter de cl- à maitre, rekening
n. pl. der Ouden, zonder voet en oorera en met doen van de gedane ontvangsten en uitgaven, zonder
andere verantwoordelijkheid dan de naauwkeurigwijngaord- ranken versierd.
Clematis, f. Vuurkruid n., z. v. a. PvisvvviGnv. heid. -- [Mara Cl- du gunt, strandwachtschr,jver.
Clergé, m. Geestelijkheid f..; de geestelijken m.
Clem atite,1'. [Bot.] llleelkruid n., meelbloem f.,
pl. Le cl- seculier, regulier, de wereldljke, de
dievekruid n.
Cléniatitées of Clematidées, f. pl. [Bot.] geordende geestelijken. Le haat, le bas cl -, de
hoogti, lagere geestelijkheid. — Weleer geletterden,
Meelbloemplanten f. pl.
Clénle, f. [Bot.] Soort van knoop- of varkens- geleerden .
gras n. (centinode)
Th ("lergeot, Clerg'eeon, Clerge~au, m. (vee-klei'. van clew) Kleine klerk in., klerkje n.
Clénienee, f. Goedertierenheid, lankmoedig
t Clergerelie, Clergesse, f. Non; — geleerde
genadigheid, genade, zachtmoedigheid, verge -heid,
vensgezindheid f. van een' meerdere jegens een' of waanwijze vrouw f.
t Clergicole, m. Priesterdienaar m.
La cl- de Dieu, La el- divine, de godde-r- ('iergie, Clergise, f. Geestelijkheid; ---lijke goedertierenhei{ ; Implorer in cl- dun prince,
d,un juge, d'un père, de genade van een' vorst, ku'nde, geleerdheid; letterkunde f. : (Pr°ov.) Line
poignée de bonne vie meeah vaut qu'une nude de
van een' regter, van een' vader afsmeeken.
Clement, e, adj. Goedertieren, lankmoedig, cl -, braafheid is meer waard dan kunde.
C1érieal, e, adj. Geestelijk, priesterlijk, den
genadig, zachtmoedig, vergevensgezind: Dieu est
cl- et miséricordieux, God is genadig en harm- geestelijken stand betreffende, daartoe behoorende:
Vie cl -e, geestelijk leven; Privilèges cléricaux,
hartig. (Het vrouwelijk komt zeer zelden voor.)
Clénuentin, e, adj. [I-list.] Clementijnsch, Cle- geestelijke voorregten.
CleriealenHent, adv. Op geestelijke wijze, als
sn-entinisch, wat tot een' der pausen Clemens betvekking heeft: Musée cl -, clementijnsch museum een, geestelijke.
Cléi'ieat, m. [II. eccl.] Pauselijk leamerschrijdoor Clemens XIV. gesticht). Ligue cl -e, clemeniijnsch eedgenootschap n. (naar Clemens VII.) Col- versclz.ap n.
Clérieatnre, f. Stand in., waardigheid f.vaes
lege cl -, clementijnsch collegie n., in 1090 te Rome
sleutelbeen en de eerste rib betrekking heeft.

parler laten devant les ci-s,

Clei€lonlaneie, Clédoinanele, f. [Ant. gr.]

.

,

(

door Clemens VIII. voor de Slavonen gesticht. — geestelijke. — Klerkschap n.
Clérodlendron, m. [U. n.] Kruisboom, zeeCLÉMENTINT, m. Aanhanger van Clemens VII. tijdens
wilg en.
de groote scheuring.
Cléronianeie, f. [Ant. gr.] Waarzeggerij f.,
Clén ientiite, f. [I-1. eed.] De bul f. van Clemens IV. aangaande de orde der Cisterciënsen. — uit liet lot, uit dobbelsteenen of bikkels. — Cleronianeien, m., -aie, f. Ilij of zij, die zulke waarGLÉMEtiT1NES , f, pl. Verzameling f. der decretalen

van Clemens V., op last van Johannes XXII. bij
ook: verzameling van kerkvero^rde--engbrat;—
ningen, ten onregte aan St. Clemens, bisschop van
Rayne, toegekend.
Clenel,e, f., z. CLINCHE.

zeggerj doet.

Cléronomie, f. [11. anc.] Verdeeling f. van
goederen door 't lot.
Giethm, lethre, m. [Bot.] Amerikaansche
els m. ---- CIéthrite, f. Verstand elzenhout n.;

CLIBANAIRE
versteening f. met afdrukken van elzenbladeren.
Cliban:aire, in. [Ant.] Perzisch kurassier m.

Clibane, m. [Chico.] Klein draagbaar fornuis n.
van koper of aardewerk.
Clie-elae, interj. Klik-klak (klanknabootsend
woord) .
C liehage, m. [Tech.] Het afkloppen, afstampen van gietvormen; het maken van gietafdrukken,
het clichéren.
Cliché, in. [Tech.] Gietafdruk n., de door a f
pen o f afstampen verkregen plaat of matrijs f.
kloppen

Cliehe«ieiit, m. b=iet moeijeljk en gebrekkig

uitspreken der slepend-sissende letters (lettres chain-

tantes, z. CHUINTANT) .

C-lielh.er, V. a. [Tech.] Eenera vorm of eene
matrijs loodregt, snel en met kracht in gesmolten
en afgekoeld metaal doen vallen, om er den afdruk
van te verkrijgen: afkloppen, afgieten, afstampen,
gicta fdrukken maken, c l i c h é r e n. — Met moeite
of gebrekkig de sissend-slepende letters uitspreken

(z. CHUINTEII).
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— An of Année cl-, trapjaar, klimmend jaar,

klim a k t é r i s e h jaar, ieder zevende jaar van 't
menscheljk leven, in 't welk men meende, dat er
eene merkelijke verandering in 't menschelijk lig.
chaam voorviel. — [Méd.] L'époque de la puberte
est une époque c1 -, de tijd der manbaarheid is een
klimaktérisch tijdstip. (In dien zin gebruikt men
meestal critique.) — Ook als subst. f. gebézigd: La

cl -, het zevende jaar; Les grandes el -s, de groote
kli:maktéri.sche jaren (het ó3ste en 8tste levensjaar.
C-limatologie, f. Leer f. der luchtstreken,
verhandeling f. over de iuchtsgesteldheid, over de
verschijnselen, die van de hoedanigheid des gronds
en zijne geographische breedte afhangen. — Climatologiquue, adj. Wat die leer, die beschrijving
betreft.
ClilnaatEire, f. Klimaats- invloed m., invloed
der luchtstreek.
Climax, m. [Log.] Klimming, versterking f.
der uitdrukkingen in eene rede, klim a x in., z. v.
a. GRADATION.

Vervaardiger m., -digster f. van c 1 i c h é s of gielafdrukken. — Ook als
adj.: Un ouvrier cl -, une femme ci-euse.
tijde, f. [Mil. one.] Kr2jgswerptuig n. der
middeleeuwen, waarmede men steepen op de belégeraars wierp.

Cliii, m. lVenk, blik m. (steeds met oeil ver
z. CLIN, n'oEIL) . — [Mar.] Border à clin,-enigd,
in klinkwerk, werken, de boorden met de randen op
elkander leggen. Bordage á clin, opeengeklonken
boeiplanken f. pl.
Qvlinzmathe, m. [Bot.] , z. v. a. RECEPTACLE.

Clie, f. Vischmarkt f. (te Bordeaus).
Client, n1. [I1. rorn.] Bescherrrceling, c l i e n t m.,

z. QUINC RILL—.
l'liiiear•t, m. [Mar.] Platvaartuig n. in Zweden

C1iebec r, m., -ease,

Clicloonarteie, f., z. CLEIDOMANCIE.

hij, die zich onder de bijzondere bescherming
van een' vermogend' burger stelde (in tegenstelling
met den 1)0 troon of beschermheer. — CLIENT, m.,
-E, f. [Prat.] mij of zij, die zijne of hare regtzaak
door een' pleitbezorger laat voeren, die aan een'
advokaat, prokureur enz. de verdediging en bewaring van zijne of /care regten toevertrouwt, c l ie n t
m. en f. (in tegenstelling met den pleitbezorger,

soms ook met de regters) . — Ook van een' genees-

heer gebézigd: Ce médecin a beaucoup de el -s, die
geneesheer heeft veel praktijk. (In dezen zin zegt
men echter liever clientèle.)

Clientèle, f. Bij de oude Romeinen: de geza-

menlijke clienten of beschermelingen van eenen patroon, c 1 i e n t é l e; de bescherming f. des patroons,
de verhouding van den beschermde tot den beschermer. — Al de cliënten van een' advokaat,.^rocureur, notaris, geneesheer enz.; — tegenwoordig ook
van de handelsbetrekkingen, de kalanten eens koopmans gebézigd.
5 Clienntelaire, adj. De cliënten betreffende.
Cliforte, f. [Bot.] Soort van pimpernel f.
Clifoire, f. Kinderspuitje n. van vlierhout. —
(Loc. fam.)

11 a toujours la cl- à la main, hij heeft

altijd de klisteerspuit ter hand (van iemand, die
zich gedurig een klisteer zet) .
Cligné, e, adj. (en part. passé van cligner)

Faire les yeux cl-s, de oogen half gestoten houden.
Cligneineiit, ril. Ziet blikken met de oogen, het

knipoogen, het pinkoogen.
t'ligne-niuusette, f. Blindemannetje, schuilevinkje, schuilhoekje n . (een bekend kinderspel) .
Jouer a la cl -, blindemannetje spelen.
C'ligiter, V. a.: Cl- les yeux, cl- I'oeil, pink-

oogen, pinken, pinkelen, blikken, de oogleden ten
halve sluiten. — CLIGNER, V. n.: Cl- de l'oeil, een
teeken met het oog geven, knipoogen.
Clignot, m. [EI. n.] Naam van een' amerikaan schen vliegenvanger m.
Cliig'notant, e, adj. Blikkerend, knipoogend:
Des yeux cl-s. — [ Anat.] Membrane cl-c, of als
subst. La cl-e, oogvlies n., dat bij zekere dieren,
zoo als de vogels, de katten enz. tusschen den oog
oogleden is geplaatst en dat zij naar wil -balend
-lekur
kunnen voortrekken.
Clignoteonent, m. Ooggeblikker n., het aan
blikken of knipoogen.
-houden
l'ligiioter, v. n. Blikkeren, gestadig met de
oogen blikken: Une lumière trap vivo fait cl- des
yeux. (Men zegt ook cl- les yeux.)
Cliai at, in. [Géogr. ] .4ardstreek. hemelstreek,
luchtstreek; — luchtsgesteldheid f.; gewest, land n.,
landstreek, landouw f.., met betrekking tot de luchtsgesteldheid. Cl- chaud, tempéré, froid, warm, ge-

cl -, Passer dans
un autre cl -, van luchtstreek veranderen.
Clinlatérigne, adj. Wat het klimaat betreft:

matigd, koud klimaat. Lager de

Influence cl-, klimaatsinvloed n. (weinig gebruikt).

-

('liineaïlle, Cliueaillerie, Clineaillier,

en Denemarken, klinkerd, klinkaard rn.
Clinehe, Clene he, f. [Tech.] Klinkligter m.,
klink f.
Cliii d'oeil, m. Oogevenk, blik m. van het oog.
Faire un cl- a qn., iemand een' oogwenk geven.
I1 se fait obéir par an cl -, hij doet zich door een'
oogwenk gehoorzamen. — (fam.) Oogenblik, omine-

zien n. : C'est I'alTaire dun cl -, dat is een ommeziens werk. Cela fut fait en an cl -, dat was in een

oogenblik gedaan. (Plur. Des clips d'oeil, bij som-

milten echter Des clips d'yeux.)

Clinfoe, m. [Mar.] Buitenschuiver,- vliegende
kluiver, kluiver op den jaagboom, jager m.
[ Clinieien, adj. Die zich met de kliniek bezig

houdt: Un médecin

klinisch geneesheer.

cl -, of als subst. Un cl -, een

t'linique, adj. Iaat tot het bed en bedlégerige

zieken betrekking heeft, wat aan tiet ziekbed geschiedt, k 1 i n i s c h. Medecine cl -, klinische genees
welke aan 't ziekbed wordt uitgeoefend.-kunde,i

Médecin cl -, uitoefenend, praktisch geneesheer, die

de zieken aan hunne legerstede bezoekt (in dezen zin
verouderd). Malade cl -, bedlégerige kranke. Lecon
cl -, klinische les f., die, welke in een hospitaal ° bij
't bed der zieken wordt gegeven — CLINIQUE , f.
Kliniek f., geneeskundig onderwijs n. aan 't ziek
— CLINIQUE, n1. Naam eener secce van Chris--bed.
tenen, die den doop eerst op hun sterfbed ontvingen.
Clinoides, f. pl. [Anat.] Zadelvoortzettingen f.
pl., vier inwendige uitwassen van de hersenpan.
C-linnometre, m. Hellingmeter m., een werktuig
ter bepaling van de ligging der beddingen en erts.

aderen in de bergen.

Clinopoile, In. [Bot.] Wild basilicum of ko-

ningskruid n.

Cliiioteehnnie, f. [Tech.] Kunst f. om bedden
en legersteden zamen te stellen.
ClinquLaut, ran. Klatergoud , Lyonsch goud,
verguld of verzilverd koperen plaatje door hetpletijzer gedund; gouddraad, zilverdraad n. — (fig.)
valsche glans, ijdele pronk n., schijnschoon n., opgesmukte taal f., klingklang m.
Cliriquanter, v. a. Met klatergoud bezetten,
opsieren of overladen. — (fig.) Met ijdelen tooi
voorzien, opsmukken.
Clio, n1. [11. n.] Vlerkworm m., soort van voetvleugelige week!iieren n. pl. — Clioïde, e, adj.
Naar zulk een insect gelijkende. — Clionnites, f. pl.
Versteeningen f. pl. van die weekdieren.
C'liquart, m. Vulsteen, stopsteen in., zekere
zeer gezochte bouwsteen.
Clique, f. (fam.) Zamenheuling f. van gemeene
menschen, spitsbroederschap f., verbinding f. van
velen tot een slecht oogmerk, rot, pak n., bent,
bende, k l i e k f. — [Jeu] Drie of vier eendere
figuren van verschillende kleur (in sommige kaartspelen) .
Cliquet, m. [Tech.] Pal ran., waardoor een

a4
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getand rad belet wordt terug te draaijen;— onrust f.,
klapspaan m. in een' molen (beter claquet).
Cliqueter, V. n. Kleppen, klepperen, klapperen,
klikklakken, kletteren.
Cliquetis, m. Gekletter, geklepper, gerinkel,
geklikklak (van wapens, kettingen. glazen) . — [ ^léd.]
z. V. a. CREPITATION. — ( fig.) Ce cl - d'anthitêses
fatigue 1'oreille, die gedurige klingklang van tegenstellingen vermoeit het oor.
Cliquettes, f. pl. Klaphoutjes, klapbeentjes n.pl.

Cl- de ladre, lazarusklep f. (z. ook CLAQUET) . —
[Pêche] Doorboorde steentjes n. pl. aan een steeknet, om het te doen zinken.
t ("lig tettenteiit, n7., z. v. a. CLIQUETIS.

t (liqueur, m. Guit, gaauwdief, schelm;
zwetser, voorvechter m.
Cliséoatétre, nl. [Chic.] Bekkenmeter m., een
door Stein uitgevonden werkluit,, om het vrouwe
bekken te meten. — ('liséo ietrie, f. 13ek--lijke
kenmeting f. — t'IisCO512iAlriq te, adj. 1l'at tot

den bekkenmeter of de bekken rnetirng betrekking
heeft.
(vlisse, f. Teenen of biezen matje n. ; kleine
horde f. om er de kaas op te laten uitdruipen. —
[Chir.] Spalk in. (liever éclisse).
('lisse, e, adj. (en part. passé van clisser)
B.outeille ;cl -e, matte f esch f., met matwerk om-

vlochten flesch. Bras el-, gespalkte arm m.
Clisser, v. a. [Tech .] Met teersen of matwerk
o^tnvlechten. — [Cliir.] Spalken, oorspalken.
Clissonfl, m. [Cone.] Linnen n. uit Bretagne.
Clissuus, Cllstere, z. CLYSSE, CLYSTÈI?,I:.

Clister, Clistrer, v. a, [Sal.] Met kleefdeeg
sluiten, l u t é ren (de zoutpan op haar fornuis).
Clitie, f. (pr. kli -cie) [Bot.] Vleeschkleesrige
anemoon f.
Clitore, ('litorie, f..Klitoris-bloem f.
C1itoridien, iie, adj. kVat tot den kittelaar

behoort, daartoe betrekking heeft.
Clitoris, in. (pr. kl-to-rice) [Anat.] Kittelaar
m., vrouwelijke roede, k l i t o r i s f. — C litorisuie, m. [iMMéd.] Ziekelijke opzwelling f. van dat
deel; — ontuchtig gebruik n. daarvan.
(livable, adj. Kloofbaar, splijtbaar.
t"liva,ge, m. [[llinér.] Schil ferbreuk f. van dimnanten, van steenachtige kristallen. [Tech.] Het
kloven van den diamant.

Clivé, e, adj. (en part. passé van cliver): Diamant cl -, gekloofde diamant m.
'liver, v. a. [Tech.] Cl- un diamant, eersen
diamant kloven - SE OLIVER , v. pr. Gekloofd
worden.
Clivine, f. [H. n.] Vingerkever m.
Cloaeal, e, adj. Het riool betreffende.
tC loaque, m. Riool n., onderaardsch afvoerkanaal voor het water en de onreinheden eerier stad
(inz. van de riolen der Ouden gebézigd; de nieuwere werken van dien aard heet men égout);
moddergoot f., vuilnisput, stinkkolk m., verlaat n.,
vuilniszijp f. -- (fig.) Cett.e maison, vette ville est
an vrai cl-, dat huis is een varkensbok, die stad is
hoogst morsig en ongezond. Cet homme est un eld'impuret.és, de vices, die mensch is een poel van
onreinheid, van ondeugden. — [Anat.] Stuit- of
aarsholte f. bij de vogels, slangen enz. (nu vestibule
commun geheeten).
Cloche, f. Klok, bel f., bengel m.: Cl- sourde,
sonore, fèlée, doffe, heldere, gebarsten klok. La
cloche sonne, de klok slaat. Sooner les cl-s, de
klokken luiden. Un coup de cl-, een klokslag. Bénir,
Baptiser, Hommer une cl-, eene klok inzégenen,
doopgin, haren naam geven. Convoquer, Assembler
au son de la cl-, met klokgelui bijeenroepen, ver
La cl- bannale of du bellroi, de storm--zameln.
klok. Cl- de retraite, poortklok. -- (Loc. fain. et
peon.) Fondre la cl-, een laatste besluit nemen, de
zaak ten einde brengen, afdoen. II est temps de
fondre la cl-, het is tijd om aan de zaak een einde
te maken. N'être pas sujet au coup de cl-, meester
zijn van zijnen tijd. Faire sonner la grosse cl-,
den grooten bom doen luiden: den meester doen
re penaud
spreken, handelen. Être étonné, Et
comme un fondeur de cl-, verstomd staan op het
vernemen van een groot en onverwacht ongeluk.
Entendre les deux cl-s, voor en tegen hoorei.
C'est le son des cloches auxquelles 1'on fait
dire tout ce que Ion vent, men kan dat uitleggen,
zoo als men wil. — [Cuis,] Klokvornoige stoof.

CLOIT E.

—

pan f.; klokvormig deksel n. tot warmhouct nq der
spijzen. — [Chin., Phijs.] Klok, glazen klok of
stolp f. ter opvanging der gassen enz. -- [Orf.]
Klokvormig sieraad n. aan een' kandelaar. —
[tRort.] Glazen of aarden tuinklok, ter overdekking
van fijne planten. — [Bot.] Fleurs en cl -, klok
bloemen f. pl., klokjes n. pl. — [Mar.] De-vormige
voering I. van, het spil. Cl- de plongeur, Cl- it
plonger, duikerklok. — [Méd.] Blaasje, blaartje op
de huid, brandblaartje n.
Cloche, e, adj. (en part. passé van clocker)
Met eene klok overdekt : Melons cl-s.
Cloeheniaii, m. [Econ.] Ram, die de kudde
leidt, belhamel in.
Cloehen-lent, m. Het hinken, hetkreupel gaan.
— Weleer ook : het klokluiden.
Cloche-pied, in. [Corn., Nlanuf.] Driedraad
kettingzijde f. — it CLOGEE-I'IEIJ, loc. adv. Op-sche
één' voet. Aller a cl-, hinken.
('loelher, m. Klokketoren m.; — lijf uitbreiding : kerspel n. ; — sorns ook voor : Klok f. -(/lg. et fang.) II na vu quo le cl- de son village,
11 na jamais perdu de vue le cl- de son village,
hij is altijd bij moeders pappot gebleven: hij heeft
de wereld niet gezien, heeft geenerlei ondervinding.
— (Loc. prov.) 11 faut placer Ie cl- au milieu de
la paroi.sse, men moet de kerk midden in het
dorp plaatsen : men moet eene tot gemeenschap
dienende zaak onder ieders bereik-pelijk;bru
stellen. Tirer du cl -, de laatste hulpmiddelen aan
riemen, diep men heeft.-wend,ogrjmt
Se hattre des pierres du cl-, pleiten oirr iets, dat
men reeds bezit. Course au cl-, wedren n1. dwars
door 't veld en in repte lijn, over heggen en sloten.
— [fl. n.] Cl- chinois, chinésche toren m., eene
eenschalige schelp.
('lacher, v. a. Met klokgelui bijeen roepen.
(In dien zin nu weinig meer gebruikt). — [[lort.]
Onder glazen of aarden klokken zetten. — CLOd ER, V. n. Minken, mank of kreupel gaan. Cldu pied droit, met den regter voet hinken, mank
gaan. Cl- des deux cótés,op beide zijden hinken.
(fig. et fain.) Gebrekkig zijn: I1 y a qe. qui doche dans cette alt'aire, er is iets manks, iets gebrekkigs in die zaak. Ce vers cloche, dat is een kreupel dichtstuk, dat vers is niet in de maat. Ceite
comparaison cloche, die vergelijking gaat mank.
El n'y a pas de comparaison qui ne cloche, elke
vergelijking hinkt : geene vergelijking gaat door,
als zij te ver gedreven wordt. (Prov.) I1 ne faut
pas cl- devant les boiteux, men moet geen gebrekkigen naapen, geen stotteraar napraten; men moet
niet spreken van onaangename dingen in 't bijzijn,
van hen, ween zij aangaan; ook: enen moet niet
spreken van iets, dat men niet wel verstaat, in het
bijzijn van deskundigen.

Cloelheteur, m, Hij, die weleer bij begrafenissen een dof belgeluid deed hoorgin.
(V loelhetonn, m. (verklw. van clocker) Kleine

klokketoren m.

Cloelhette, f. (verklw. van cloche) Klokje n.;
schel, bel f. aan den hals der dieren, bengel in.
— [Bot.] Klokbloem f. — [H. n.] Koeschel, zeepok f.,
zeker schelpdier (calyptrée équestre).
('loisoii, m. Beschot, schot n., scheidswand, m.,

schutting, heining f. Cl- de maconnerie, Mur
de cl -, scheidsmuur, gemetselde tusschenwand m.
Cl- de menuiserie, dais, planken afschutting, beschot. Cl- á jour, tralie-beschot. Cl- à demeure,
beschot, dat vast staat. Cl- volante, beschot, dat

men kan opslaan of wegnemen. — [Anat.] Afscheidend gedeelte van twee holten : La cl- du nez,
des narines, het neusschot, lusschensch,ot van den
neus. La cl- du coeur, het harte-schot. — [Bol.]
Julies n. tusschen de zaadkorrels ener vrucht. -[Tech. ] Afscheiding f., waardoor verschillende
voorwerpen in vakken worden verdeeld. Cl- de serrune, kas f. van een slot.
Cloisonnage, m. [Arch.] Beschotwerk, schot
-werkn.
Cloisonné, e, adj. (en part. passé van cloisonner) Inwendig in vakken gescheiden : Coquillage cl- of cllannbré, in vakken of learners gescheiden schelp f.

Cloisonner, v. a. Afschutten, afschieten, beschotten zetten.
()luitre, m. Kruisgang m., klooster-gallerij f.,
afgesloten inwendige gallerij in een klooster, die op

CLOITRÊ

eene binneplaats of een' tuin uitkomt. - Kloostern.
La vie du cl-, het kloosterleven. - [Hoit.I Vierhaute beplante ruimte f., door boogvormig besnoeide
boomen omzet. - [Arch.] Voûte en are de cl-,
kruisboog-qeweif n.
Cloitré, e, ad.!. (en part. passé van cloltrer)
Religieuses cl-es, in 't klooster opgesloten nonnen
(die liet klooster, volgens hare gelofte, nimmer mogen verlaten).
Cloutrer, V. a. In een klooster opsluiten, in
een klooster steken; tot het kloosterleven dwingen.
- SE CLOÎTREIS, V. pr. In een klooster gaan, het
kloosterleven aannemen.
Cloitrier, m., .ière, f. Kloosterling m. en t.
Cloiilque, adj. [Mid.] Stuiptrekkend, krampachtig (van bewegingen), k I o n t s c h.
Clonisme, 'Th [Mid.] Stuiptrekkende bewd
I.
-gin
Clonisse, f. [IL n.] Soort van tweeschalige
whelp 1.
gaan (clocher)
S Cloper, v. n. klinken, mank
Clopeux, ITI. [Tech.] 1-lamer or kiopper m.
der suikerraffinadeurs.
Clopin-clopaiat, bc. adv. (badin) Hinkend.
Aller cl-, hinken.
Clopiner, v. n. (ram.) Een weinig hinken or
kreupel gaan, trekbeenen.
Cloporte , 1. [I-iL n.] Pissebed, zeug, krob f.,
duizendbeen ni.; een bekend insect. Cl- ordinaire,
muurpissebed, kelderpissebed, kelderzeug. - Cl- de
mer, zeepissebed. - Cloportide, adj. Naar eene
issebed gelfikende. - CLOPO1ST1I)ES, in. p1. Pisseedac/itige insecten n p1.
Cloque, f. [Hort.j Soort van ziekte of ongesteldheid in de bladeren der boomen, inz. van den
perzikboom, zamenkrimping, oprolling f. der bladeren. - Cloqué, e, adj. Door die ziekte aangetast, verschrompeld, zaamgekrompen.
Cloquetier, in. [Tech.] Zeker stuk hout n.
aan het gereedschap, waarmede een steenvormer de
aarde doorsnijdt.
Clo,-e, v. a. (Volgens de Académie alleen gebruikt in de 3 enkele. personen van den ladle.
prés., in den fat. en condit., maar bij denieuwere
schrijvers in de andere t(jden en in alle personen,
behalve in den passé defini en den subj. impart.
voorkomende.) Sluiten, toesluiten, toedoen, cliglinaken; - omtuinen, omheinen, omringen, bemuren;
(fig.) voleindigen, volbrengen, afdoen. . Cl- les passages, de doorgangen sluiten. - Cl- les yeux dun
mort, de oogen van een' doode sluiten. (fig.) Cl- Ia
bouche a qn., iemand den mond snoeren, tot zwijgen brengen. Cl- l'oeil, slapen. 11 na pas cbs Poell
de tante Ia unit, hij heeft den geheelen nacht geen
oog toe gedaan. Cl- nu jardin, un parc, eenen
hof, tuin, plaats of perk omtuinen, omringen met
eenen muur, heining, sloot of gracht. Cl- nu héritage, een erf of grond afsluiten. Cl- une affaire,
an testament, une assemblée, un coinpte, eene
zaak afdoen, een testament voltooijen, eene vergadering, eene rikening sluiten. - Somtijds wordt
het ook als v. n. gebizigd : Cette porte ne clOt pas
Idea , die deur sluit niet wel. - SE CLORE, V. pr.
Gesloten worden.

l

Clorophane, C!orose,

Z. CHLOR—.

Cbs, e, adj. (en part. passé van clore) Gesloten, toe, digt, toegesloten; - omringd, omtuind,
omheind. A huis cbs, met gesloten deuren. Champ
cbs, Z. CHAMP. Paques closes, beloken paschen;
de eerste zondag na paschen. Bouche close
spreek er niet van, houd het geheim! Se tenir
cl- et convert, zich digt en bedekt houden, uit
vreeze van gevangen te worden; zijne oogmerken,
gedachten geheim houden. Un propriëtaire est oblige
de tenir son !ocataire cl- et convert, een huis/zeer
is verpligt zijn verhuurd huis wel te onderhouden,
deur en dakdiqt te houden. Avoir les yeux cl-,
gestorven, dood zijn. (fig. et fam.) Ce sont lettres
el-s, dat zijn geheimen; ik begrijp er niets van. A
yeux cl-, 10e. adv. Blindelings, in den blinde. A
fluit close, a la nuit close, bc. adv. Als de avond
geheel gevallen is: Nous arrivhmes a unit cl-e, wij
kwamen aan, nadat het donker was geworden.
('los, m. Bebouwde en ommuurde of omheinde
plaats t., stuk land IL, akker m., die omringd is
met een heining, muur of gracht.
C!os de Voiigeot of Clos-Vougeot, M.
[Corn.] Eene der beste soorten van Bourgogne-

CLOTJ.
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wijn rn. - Cbs Mt.-Thierry , m. Soort van
rooden Champagne -wijn in.
Closeau, rn. Afgesloten moestuintje, omtuind
akkertje n.
Closerie, t. Boerenhofje n. (meestal zonder
ploegvee) , katerplaats, katerstede t. Wijngaardenierswoszing t. in het Orleansche. - [Vann.], z.
--

CLOTURE.

Closet, m. [Pêche] Kleine vischweer t. - CLOSETS, Z. CLOZETS.
Closette, t. Kabinetje, afzonderlijk vertreleje n.

('tosier ,. m. Pachter eener kleine boerderij

(closerie) , kater m.

Closoir, m. [Tech.] Eene der planken, waaruit de voren voor 't bouwen fleet pis 0 of stampaarde bestaat. - Gereedschap der mandemakers,
steekpriem, steker m., stuiljzer n.
('!ossement, (losser, Z. GLOUSSEMENT,
GLOUSSER.

Clostéi-ocère, ad.j. [H. a.] Met spilvormige

voelsprieten. - CLOSSEROCEIIES, HI. p1. Spilhoorniqe insecten (ook fusicornes geheeten).
Clostie, m. [Arch.] Z. CLAUSTRE. - [Bot.]

Spilvorsniqe cel 1.
Clotoîi, m. [Tech.] Zeker mandemakers gereedschop, Z. CLOSOIR.
Clôtiiie, 1. iiingznuur m., omtuining, omschutting, omheining, afsluiting door muren, heggen
enz.; schutting, heining, tuin/zaag, heg, heinsloot t.:
Ce jardin na qu'une cl- de hales, de palissades,
die tuin is alleen door heggen, door paalwerk afgesloten. - (fig.) Sluiting, afsluiting t., slot, einde a.
(van eene rékening, een' inventaris ens., van eerie
vergadering, beraadslaging enz.); laatste zitting;
laatste tooneelvoorstelling t. Cl- de Ia chasse, het
sluiten der- jagt. - [Prat.] Cl- de l'ordre sluiting
van rangregeling. Cl- d'enquèle, het eind van het
getuigenverhoor, afdoening van getuigen hooren.
Cl- dun acte, hei slot van eerie acte. - Cl- des
religiezises, verplipting f. der nonnen om het klooster
niet te verlaten, kloosterdwang in., kloosteropslulting 1. Faire voeu de cl-, de kloostergelofte afleg
gen. - [Tech.] of (loserie t. liet maken van
digt gevlochten mand- of korfwerk.
Clôtøié, e, adj. (en part. passé van cldturer)
Gesloten: Compte cl-, afgesloten rikening. La séance cl-e de hunne lienre, de vroeg gesloten zitting.
Clotûi er, C. a. [Admin. , Prat.] Sluiten, af
sluiten, eindigen: Cl- un compte, un régistre, un
inventaire, eerie rekening, een register, een inventans afsluiten. Cl- les débats, de debatten of 6eraadslaginqen sluiten.
Clôturiev, rn. [Tech.] Korfmaker rn., vervaardiger van digtgevlochten of geslagen mandewerk. - [Admin.] Sluiter, afsluiter rn. -I- [Polit.] Benaming voor zoodaniqe leden der vertegenwoordigende vergadering, die steeds op s/uitin11 der debatten aandringen, daar hunne stem
toch reeds te voren bepaald is.
Clou, m. Spijker, nagel m. Cl-s sans tête,
a tête coupde, OtOtës, spijkers zonder kop; Cl-s a
couvreurs, a macons, de bouche of a tête plate,
spijkers met platten kop, platkoppen m. p1.; Cl-s
a grosse tète, taatsen t. p1.; Cl-s a petite tête,
duikers m. p1. ; Cl-s a parquet of ii planche,
vloerspijkers; Cl-s a cheval, a ferrer of de maréthaI, hoefnagels; Cl-s /t caboches, z. CABOCHE;
Cl-s a souliers, schoensp(jkers; Cl-s a pigeons, 0
crochet, haakspijkers; Cl-s de poOls et de fiches,
duimspijkers; Cl-s de tillac, schotspijkers; C!-s de
double tillac, lasijzers; Cl-de demi-tillac, duikers,
vierpondsna.qels, vierponds-schotspijkers, vier pondssluipers; Cl-s a latte, latnaqels; Cl-s è tête de
champignon, fjroote timmermansspijkers; Cl-s rivés,
Cl-s 0 vis, klinkspijkers of -nagels; Cl-s coudés,
gordingspijkers of -napels; Cl-s dépingle, draadnagels (ook pointes de Paris geheeten.); Cl-s a enclouer, vernagelpinnen; Cl-s d'assenthlage of de
rivet, ook: Cl-s a river, bandnagels of spijkers;
Cl-s a mangO re, platkoppen, maznrnieringsspij kers;
Cl-s 0 doublage, verdubbeiingsspijkers, een thuidof zoomspijkers; Cl-s de fiches, takboutjes; Cl-s de
carvelle, zestig ij Cl-s de demi -carvelle,
Cl-s a river, dertigponds-spijkers, dertigponds-bandnapels; Cl-s de double carvelle, vijfduims-spijkers:
Cl-s de liste,zeventienponds-spijkers; Cl-s de ferrure,
klarnpspijkers; Cl-s de ferrure, de gouvernail et
de pentures de sabords, bandnagels, roernagels;
'
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Cl-s d'or, d'argent, gouden, zilveren taatsjes, knopjes, puntjes tot sieraad van eene snuifdoos enz.
Ficher, Faire entrer, Chasser un cl-, eenen spijker
inslaan, indrijven, inkloppen. Attaché ad—s, na
Attacher qe. avec des el-s, iets vast--gelvast.
spijkeren. River, Rabattre un cl-, een' spijkeroma
klinken. Le fer de ce ereval ne tient qua un cl-,
het hoefijzer van dit paard hangt slechts aan één'
spijker of nagel. Son cheval a gris un cl-, an cltie rue, zijn paard heeft zich een' spijker in den
voet getrapt. Celia ne tient ni „ fer ni a el-, (lat is
niet spijker- of nagelvast; (fig.) dat heeft geen
duurzaamheid, dat steunt op geen vasten voet. II
ee marque pas un cl- a cette maison, er ontbreekt
geen nagel aan dat huis, liet is kant en klaar. (;ig.
at pop.) Porter an habit, une montre au cl-, een
kleed, een horiogie naar den lombard brengen. —
(Loc. prov.) Compter les cl-s de la porte, de spijkers van de deur tellen : lang vergeefs voor de
deur staan wachten. Etre gras comma un cent de
el-s, comme un cl-, zoo maner als een hout zijn.
River à qn. son cl-, River Ie cl- a qn, iemand den
mond snoeren. Celia ne vaut pas un cl- a souttlet,
dat is geen speldekop waard. (Proc.) Un cl- cihasse
l'autre, z. CHASSER. —

[Bot.] t olksnaam voor on-

r erscheidene soorten van paddestoelen; — bloem
koren, vooral in de-knopm.;—bradi't
rogge. Cl- de girofle, kruidnagel m. — [Corn.] Acheter de la muscade et du clou, nsuskaat en kruidnagels koopes. Cl -s d'eneens, reukkaarsjes n. pl.

--- [H. n.] Algemeene naam der langwerpige, torenvormii.ge schelpen. Cl- ii porte, volksnaam voor
eloporte, pissebed f. — [bled.] Bloedvin, bloedzweer, hertbuil f., negen.00gl n. (furoncle}, likdoorn n1., eksteroog n. Cl- hystéricrue, hoofdpijn op
een enkel punt, steking in 't hoofd, soort van schele
hoofdpijn f. (inz. bij vrouwen) . — [Vétér.] lard
gezwel n. onder de huid der schapen. — [Tech.]
IJzeren pin 1•. ter verdraaijing van den weversboom
bij tapijtwerkers; — kwast us. of harde plaats f. in
de marmerblokken; — verzameling f. van steentjes
in eene steenkoolader.
Clout tge, m. [Tech.] Ilet vastspijkeren, digtijkeren; bespi kering f.
CIo^ncoairde , f. [ Bot. ] Bleekroocle korenbloem f.
Clone, e, adj. (en part. passé van clouer) Gespijkerd, genageld, spijkervast. Une table mal cl-e,
eene slecht gespijkerde tafel. — (fig.) I1 est cl- sur
sa chaise, hi zit op zijn' stoel als genageld : hij
verlaat zijne 'zitplaats niet. I1 est cl- sur ses livres,
sur sa besogne, hij zit altijd te lezen of te studéen, hij is altijd aan den arbeid. Ce cavalier est elcur eon cheval, die ruiter zit onwrikbaar vast in
den zadel. — [Blas.] Fers á cheval cl-s d'or, hoefijzers met gouden nagels.
Cloneoient, m., z. v. a. CLOUAGE. Le cl- de
Jésus Christ, de nageling van Jezus Christus aan
't kruis.
C1louuer, v. n. Spijkeren, nagelen, vastspijkeren,
aanspijkeren, met spijkers of nagels vasthechten.
Cl - un canon, een kanon vernagelen. — Bij uit
Le trait perca son bouclier et le lui-breidng:
cloua sur In poitrine, de pijl drong door zijn schild
en nagelde dit aan zijne borst vast. I1 le saisit á la
gorge et le cloua contre la muraille, hij greep
hein bij de keel en hield hem tegen den muur geklemd. — (fig.) Une très- grande crainte nous cloue
les pieds, eene zeer groote vrees vernagelt, ver
onze voeten. La curiosité cloua son oreilie-lamt
a la porte, de nieuwsgierigheid deed haar scherp
en lang aan de (leur luisteren. Son emploi le clone
it Paris, zijn post bindt hem aan Parijs, belet hem
Parijs te verlaten. — [Mar.] Cl- son pavilion,
zijne vlag vasthechten (zoodat zij niet kan gestreken worden) : het besluit nemen om in een gevecht
te sterven of te over winnen. — SE CLOVER, V. pr.
Zich opsluiten : I1 s'est cloud dans son cabinet.
Clon ère, f., z. CLOUTIÈRE, ook CLOTTTERE.

Clonaet, m. [Tech.] Stomp kuipers-beiteltje n.,
om lekkend vaatwerk ligt te maken.
Clouii re, f ., z. CLOUTIÈRE.
flouter, v. a. Bespijkeren , inz. van eene horologiekast, snuifdoos enz., met gouden of zilveren
kopnageltjes bezetten.
(uloutère, f. [Tech.] Spijkeraanbeeld n.; ook
gi

Z. v. a. CLOT;TIERE.

Clonterie, f. Spijkerhandel m.; spijkermakerij f.

Cloutier, m., -ière f. Spijker- of nagelsmid m.
spijkerkooper m., - koopster f. — Ook als adj.:
Marchand cl-.
Cloutière, f. [Tech.] Spijkermal n. of m.,
ijzer met gaten tot het vormen der spijkerkoppen.
(ook efouère, clouièi'e en clouvière geschreven' —
Spijkerbak m., spijkerkist f., bak of kist met vakken voor de verschillende sp kersoorten. — z. ook
CLOUTIER.

Clouuve, m. [H. n.] Soort van zee- of watermaf f., die de Chinézen op de vischvangst afrigten.
Clouuvvière, f., z. CUOUTIERE.

(''low n, os. (anal.) (pr. cléne) Potsenmaker,
l,answ°orst m. van 't oud en(gelsch tooneel, inz. gebruikt van de tegenwoordige vervrolfjkers der vertoon/apen in de zoogenaasnde paardespellen.
lo'ère, f. Oesterkorf in., oestermand f.; —

kor fvol m. oesters,
Clozets of C uhaiissets, m. p1. [Pêche]:

Soort van netten n. pl. met zeer groote diazen.
Club, m. (angl.) [Polit.] Club, k 1 u b f., getelschap van lieelesi,, die op bepaalde lijden bijeen
komen, om over staatszaken te spreken; —plaatst.
dier vereeniging, club -huis n.
Clnbione, f. [H. n.] Insect n. van 't spinnengeslacht.
(Clhibi ste, m. C l u b i s t m., lid eener club.
('Iuutliforr,e, ad). Spijkervormig; -- soms ook

z. v. a. OIJM)IEORME.

Cluneau of C='lniseaua, m. [Bot.] Ilooge paddestoel us. of kampernoelje f.
Clunesie, f. [Mid.] Bloedbuil, bloedzweer f.,

aan de opening van den aarsdarm.
Cliinipèdl.es, n1. pl. [H. n.] Stuitvoeters m.pl.,
vogels, welker pooien zoodani-g achterwaarts geplaatst zijn, dat zij op den staart schijnen te l oopenc.
CInpai^odons, m. pl. [H. n.] Tandelooze haringen in. pl.
Clupe, Clanpé, m. [H. n.] Stekelvisch m. ;
soortnaam, tegenwoordig alleen aan den haring,
den sardjn of de ansjovis gegeven. — Clupéide,
Clupéoide, adj. Naar den haring gelijkende,
haringvormig.
Cluser, v. a. [Véner.] : Cl- Ies chiens, cl- la
perdrix, de honden aandrzlven om den patrijs uit
de struiken te jagen, waarin de valk hem gedreven
heeft. Cluse ! cluse ! het daarbij gebézigde aanspo-

rend woord des valkeniers.
Cinte, f. ] Minér.] Geringe soort van belgische
steenkolen f. pl.
Clutelle, f. [Bot,] Soort van wolfsmelk f.
Tlymène, f. [Bot.] Wilde sisser m., Bene plant,
die zeer veel naar het spring- of purgeerkruid
geijkt.
t'lypéace, e, aclj. [H. n.] Schildvormig (vase
schelpen).
Clypéastre, m. [H. n.] Zeeegel m.
Clypéastriforinne, adj. [Bot -] Schildvormiq.
C1ypéate, m. [H. n.] Lepeleend f. (souchet).
elypéi forme , adj. Schildvormig (van insec--

ten, van de deden eener bloem, ook van eene soort
van komeet. die naar een schild gelijkt) .
Clypéole, f. [Bot.] Schildkruid n.
Clysmieu, ne, adj. [Géol.] Terrain cl -, aan
grond m.
-gespold
C lysoir m. Klisteertrechter as. van waterdigte stof.
Clysopoimpe, f. Klysopomp f., klysteer

die een' voortdurenden straal geeft;,— pomp f.-spuit,
van hooge drukking.
Clysse, f. [Chico.] Zuur vocht n., (lat men
door overhaling uit een mengsel van spiesglans,
salpeter en zwavel verkreeg; dampwater -n.
Clystere, m. Darmbespuiting; spuitartsenij,
spuitzetting, darmspoeling f., darmbad, klist eer,
k 1 y s in a, l a v e m en t n. (Dit woord wordt tegen
zelden dan in burlesken stijl gebruikt; de-wordig
geneeshees en bedienen zich van lavement., en in den
beschaafden omgang hoort men meestal remède.)
('lysterisatiou, f. Het klysteren; darmbespuiting f.
Clysteriser, v. a. Een darmbad toedienen,
k 1 is t é r e n, een klisteer of lavement zetten. (Men
zegt liever: Administrer un remède)' -- SE CLTS,

TÉRISER , v. pr. Zich

zelven een darmbad toedienen.

Ciyte, rn. [H. n.] Ramkever m.
Clythre, Clytre, as. [H. n.] Zaagbladhe-

ver m.
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Cnesine, m. [Méd. [ Jeukte, prikkeling f.
Cnicelée, f. [Chim.] Olie f. uit de zaden van

den carthamus 0/ verwersdistel.
Cniehaut, in.,

z. CNIQUE.

Cnidée, f. [Bot.] Kellerhalsbezie f. -- Cnidélée, f. [Chim.] Olie f. uit kellerhalsbeziën.
Chique of Cnielhauut m. [Bot.] Ilrasdistel m.,
kraskruid n., gezégende distel (cllardon f,énit).

Co, m. [Bot.] Chinésche ljnwaadplant f., soort
van klimop n. , welks schil eene vezel oplevert,
waaruit men het doek vervaardigt, dat col^ou heet.
Co- (van het latijnsche cum) Mede, voorvoegsel bij vele woorden, die met eene klinkletter of ^b
beginnen, ten einde eene pelijktijdijkeid van handeling of gemeenschappelfjleheid van belangen aan te
duiden.
Coaeeusé, m., -e, L [Jur.] Mede- beschuldigde, mede-aangeklaagde, mede- beti]te m. en f.
Coaclhis, m. [Corn.] Zaalwaarnemer m., die
in de Levant met de commissitn van vreemde hui
belast is.
-zen
5 Coaequéreur, in., -euse, f. Mede-verwérver of -verkrijger m.: mede-verwerfster o f -verkrijgster f. — Coaegiiisition, f. Gemeenschappelijke
verwerving of verkr ging.
Coacteur, in. (weleer) Ontvanger der belastingen; tolgaarder m — [Ant. rom.] Ophaalderm.
van den koopprijs der op openbare verkoopingen
gekochte voorwerpen, te gelijk met de inning der

schattin en belast.
Coactif, -ire, mij. Dwingend, het zegt en de

fliagt tot dwang hebbende, coa.clie f.
Coaetion, f. Dwang m., geweld n., gewelddadige aaaaiarlinq f.: User de c -, dwang gebruiken.
Coactivité , f. Eigenschap , werking eener
dringende raagt, eenher dwangw ct, c o a c l i v i t e i, t f.
4 Coadapter, v. n. Twee zaken voor elkander
gepost, bij elkander passend, in elkander sluitend
maken.
C oadj uteur, m.Medekeper, con d j u t o r m.,
inz. de ambtshelper en vooruit bepaalde of bores-

.ligide opvolger van eenen bisschop, abt of .=eestelijbeu vorst; — ook een peestelijh;e, die eerren anderen
lot helper is toegevoepei. — (fain.) lederpersoon m.,
die een ander in zijne beroepsbezigheid helpt. —
CoatLj utor•ei ie, f. Waardigheid f. van coadjator, coadjutoraat. — Coadjutriee, f.
Medehelpster en vernioedelijke opvolgster f. eener
abdis of priorin; -- ook in 't algemeen hellaster,
medewerkster f.
Coadnné, e, adj. [Bot.] Peuilles c -es, digt bij-

een of bundelsgewijs gegroeide bladeren.
Coagis, m., z. v. a. COACHIS.
Coagulant, e, adj. Slrenrmend , stollend,
stremming verwekkend, c o a g u l é r e n d. - Ook
als subst. rn.: Le tannin est le c- de la gelatine,
de looistof is hete stremmend middel der geleistof.
Coagtilateur, -trice, adj. Stremmend.
Coagulation, f. [bidact.] Stolling, stremming,
running, c o a g u l a t i e f. van vochten: La c- du
blanc d'oeuf, du lait, du sang, de stremming van
't eiwit, van de melk, van het bloed.

Coagulé, e, adj. (en part. passé van coaguler)
Gestremd, gestold, geronnen: Le lait c- sert à faire
le fromage, de gestremde melk dient tot kaas

-maken.

Coaguler, C. a. Stremmen, doen stremmen of
stollen, runnen, verdikken, c o a q u t sir e n: La
présure coagule le lait, de leb doet de melk stremmen.— SE COAGULEIS, v.pr. Stremmen, de stremming
ondergaan. Le sang extravasé se coagule, het uit

de aderen gevloeide bloed stolt of stremt.
Coaguluimi, m. (pr. —lome) Het geronnene,
gestrenide; — ook stremsel n., leb f., ieder stremmend middel n.
Coaille, f. [Corn.] Gemeene wol, wol f. von

Glen staart.

Coailler, v. n. [Chas.] filet opgeheven, kwispelenden staart op het spoor van 't wild snuffelen.
Coaïta, Gonata, Canoata, m. [H. n.] Sli-nç.cermneerkat, viervingem ige meerkat f., Guiaansche
aap, beëlzebub, boschduivel n1., de grootste der sapaloes of rolstaartapen na den zwarten en den cooden brulaap.
( oak,

m. [Chinn.], z. COKE.

Coalescence, f. [Meid.] Pergroeijing, aan

innige vereeniging, c o a le s c e n t i e f.-engroij,

Coalisation, f. Het vormen van eene coalitie,
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vereeniging of zamenspanning f. ; — z V. aa . COALI TION.

Coalisé, e, adj. (en part.ssé van coaliser)

Verbonden. g e c o a 1 i s e e r d: ^ois c-s, Puissances

c-es . -- COALISES , in. pl. Verbondenen, bondgenoo-

ten, g e c o a l i s e e r d e n , leden eener coalitie.
Coaliser, v. a. Tot een verbond of coalitie
overhalen, doen zamenspannen, c o a 1 i s é r e n : Cles puissances de 1'Europe, de europésche mogend
een verbond of eene vereeniging vain-hednto
krachten brengen om zoo gezamenlijk zéker doel
te bereiken . - SE COALISER , v. pr. Zich verbinden

of vereenigen, zarnenspannen, eerre coalitie vormen:
Des princes qui se coalisent, vorsten, die gemeenschappelzlk zeper doel zoeken te bereiken. Les ou-

vriers se coalisent souvent pour obtenir uric
augmentation de salaire, de werklieden spannen

dikwijiszamen om vermeerdering van loon teverkrijgen. — [ Plc ys.] Zich innig verbinden., zamensmelten.
Coalition, f. Verbond o., zamenspanning, co a1 i t i e f., voorbijgaande vereeniging van twee of
meer partijen, mogendheden of gouvernementen,
wier verschillende belangen zich in een of meer
punten vereenigen, en die gezamenlijk het zelfde
doel pogen te bereiken; inz. gebézigd van de verbindtenissen, die door de meeste europésche mogend
tegen Frankrijk aangegaan werden t denw-hedn
de eerste revolutie. -- Onwettige zamenwerking van
vele personen, niet oogmerk om anderen of den
Staat te schaden. — [Phys., MIéd.] Innige vereeniging f. van zelfstandigheden; werking f. van verschillende organische deden, die dezelfde voeding
ontvangen.
.]- Coalitionner (se), v. pr. (Woord van Mirabeau) Eene zamenspanning of coalitie vormen.
Coallié, e, adj., z. v. a. COALISL.
Coaltenne, adj. [Meid.] Fiévr es c- s, naam van

twee iusschenpoozende koortsen, die te gelijkertijd
denzelfden persoon aanvallen, komende de eene op
als de andere afgaat.
Coaptation, f. [Chic.] Naauwkeurige vereeniging f. van een gebroken been; ook: het zetten
van een ontwricht lid.
Coaretant, e, adj. [Mid.]: Douleur c-e, beklemmende pijn f. ; — pouls c -, gespannen, afnemende pols.
Coaretation, f. [Meid.] Vernaauwing, ver
pishuis; — kleinte, spanning f. van-engiI.dr
den pols.
5 Coarcter, v. a. Vernaauwen, beklemmen.
Coartieulation, f. [Meid,] Zansenleding 1.,
naauw in m aalkander gesloten geleding.
Coase, in. [H. n. ] Een naar den bunsing gelijkend dier n., van 't geslacht der civet- dieren.
Coassewnent, m. [I1. n.] likwak, gekwaak,
gerikkekik n. (der kikvorschen).
Coasser, v. n. Kwakken, kwaken, rikkekikken
(van kikvorschen sprekende). (Men vindt daarvoor
ook croasser gebruikt, dat als klanknabootsing hier
gepaster schijnt.)
Coassocié, e, adj. [Cora.] Mededeelhebbend.
— Ook als subst. m. en f. : medehandelaar m.,
-ster f., vennoot m. en f.
Coati, m. [H. n.] Noordamerikaansche wasch-

beer m., met een' buitengewoon langen en bewégelijken snuit.
Cobalt, m. [Miner., Chinn.] Kobalt m., eenv
metallische bergstof; — het daaruit verkregen enkelvoudige, vrij zware, moeijelijk smeltbare metaal.
— Bleu de cobalt of de Thenard, kobaltblaauw n.,
eene schoone hemelsblaauwe verfstof.
Cobaltate, m. [Chim.] Kobaltzuur zout n.
Cohaltides, m_ pl. [Miner.] Geslacht van mineralen, dat den kobalten zijne verbindingen bevat.
Colbaltifere, p dj. [Minér.] Kobalthoudend,
wat toevallig kobal -oxyde bevat.
Cobaltique, adj. [Chim.] Acide c -, kobaltzuur n. Sels c-s, kobaltzouten n. pl.
Cobaye, m. [F1. n.] I-Jalfkonijntje, varkenko
pijntje, zeevarkentje n. in Zuid-Amerika, vooral
in Brazilië, maar ook elders, inz. in Frankrijk,
aangekweekt (ook cocllon d'Inde geheeten).
Cobée, f. [Bot.] Klokdragende klimplant f.
Colael, m. [l-I. n.] Bruine amerikaanse/me slang f
Cobes, m.pl. [Mar.] Leuvers m. pl., l ksoogen.
leeuwersoogen n. p1., eindjes touw met oor/en aan
de lijken van 't zeil (ook aacettes geheeten). Cfossile, moddersmeerling, modderkruiper n.1.
-
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Cobite of Cobitis, m. [H. n.] Smeerling m.,
soort van riviergrondel (ook belie geheeten).
Co-bourgeois, m. [Corn.] Medereeder m.
(obje, ni. [Papet.] Uitgerafelde lompen f. -pl.,
the tot nader gebruik bewaard worden. - Chinesclie lengtemaat, = O/il8 meter.
Cobie. de -Cape110 of Cobra-Capella, rn.
[H. a.] Gemeene naja, brilslang, ceytonsche adder f.,
welker beet cloodelijk is; in Zuid-Afrika bij verbasterinq koper-kapel gelieeten.
•

Cobreseée, f., Z. VITRINE.
CoLnisso, III. [Miiir.] De met koper gemengde

zilvererts m. in Peru.
Coca, rn. [Bot.] iionqer-en-dorstboom rn. een
peruviaanseh gewas, welks bessen gedroogd als
munt gebruikt en welke bladeren als tabak gekaauwd
worden.
(ocagne, f. [Tech.] iveedekoekje, pastelkoekje n. - Mat de a-, klinunast, kioutermast, ko kanjemast m., een gladde, met vet of zeep bestreken
mast, wel/es top men moet beklimmen, one de daar
opgehangen prijzen te verdienen. - Pays de c- ,
land, waar weede of pastel gebouwd wordt; - ( fig.)
Luilekkerland n., land van overvloed en lekkernij.
Coeard, m. Oude haan rn. - (fig.) Gek, zotskap ni.
Coearde, f. Iloedestrik, lintstrik rn., kok ara e t., een band, lint of roos van bepaalde kleur als
veld- of partij-teeken of als nationale leus; - lintstrik aan 't vrouwenkapsel. - ( fi g.) Preudre Ia c-,
soldaat worden, dienst nemen.
Cocardeau, III. [Bot.] Soort van violier m,
met groote bloemen.
Cocarderie, f. Zotheid, dwaasheid 1.
('ocasse, adj. (pop.) Bespottelijk, belagckeljk
- Weleer ook z. V. a. coquille, schelp 1.
('ocâtre, rn. Half-gesneden kapoen rn.
Coeatrix, rn. Fabelaclitig dier a., soort van
basiliscus m., of koningshagedis t., naar 't volks,geloof uit een lianenei geboren.
Cocauton, f. Medeborg rn .
('oeeéianisrne, rn. Coccejanismus n., de leer
der Coccejanen. - Coecéien, rn. Goccejaan rn.,
aanhanger der leer van Johannes Cox.
toccidé, e, adj. [H. n.] Naar de cochenille
of amerikaansc/le schildluis gelijkende. - COCCIIIIES,
ill. pl Cochenille-insecten a. p1.
toecigrue, t. [Bot.], z. PEZIZE. - [ H. n.]
of Coe -sîgrue, f. Watersprinkhaan m.; - z.
ook COQUECIGRUE.
Cocaine, f. Roode kleurstof 1. uit de sc/tarlakenbézie.
Coeeinelle, 1. [H. n ] Onzen-Lieven-Heershaantje a., zonnekever m., een rood kevertje in
verse/te/den soorten (ook bête P Dieu, bête P le
Vierge, vache P Dieu gelteeten). - CoeeineIIi
de, adj. [H. n.] Naar dal insect gelijkende. ('oecinellides, rn.pl. Geslacht der zonnekéver
tjes n. p1
Coeds, m. [Bot.] Plant f. van St. Domingo,
met bralcingverwekkenden wortel.

-

Coecix, rn., Z. COCCYX.

Coceo li the, rn. [Mînér.] Korrelsteen m., korrelig mineraal n. in Zweden, c a c c o I i t m.
Coccolobe, 1. [Bot.] Zeedruif t., zeedruiven-

boom, rn

('oeeothranste, rn. Kernbijter rn. (gros-bee).
('ocenle, rn. [Bot.] Cocculus rn., een tot de
lauriergewassen behoorend plantengeslacht. - C-s
indiens, kokkelkorrels 1.pl., roodachtige steenvrucht
eener soort daarvan.
Coccus, rn. (pr. kok-kuce) Wetenschappelijke
naam der cochenille, kermes- of schurlakenbezie t.
- [H. n.] Schik/luis 1.
Coecygien, ne, adj. [Anat.] Tot het stuit-of
staartbeen behoorende, het stuitbeen bet refle née.
Coccyx, rn. [Anat.] Stuitbeen, staartbeen n.
Coehe, rn. Reiskoets, postkoets t., postwaqen,
bolderwagen rn. (later door de diligences vervangen).
- (fig. el faIn.) Manquer Ie C-, eene goede pelégenReid, het juiste tijdstip voorbij laten gaan. Donner
les arrhes au c-, zich tot iets in eene zaak verbinden. Faire Ia rnouelse du c-, den bedrijvigen, invloedrijken man spelen, zich veel laten voorstaan.
11 fa ut qui! Rit void un C-, hij moet een' poslwaçíen
bestolen hebben: hij moet zeker een' Itoogen prijs uil
de loterij getrokken hebben (van iemand, wien men op
eens note verteringen ziet maken). - Coche

COCHOIR.
d'eau of enkel coehe, marktschuit, volksschuit,

trekschuit, pakschuit t.
Coehe, 1. Zeug, zag t., wijfjes varken n. (gebruikelijker is truie). - (fig. et pop.) Dikke, vette
vrouw t. - COCHE, f. Kerf, keep, inképing, inkerving, insnede, gleuf f.: Faire one c- it ann
planche , a an ljâtoii, eene kerf in eene plank, in
een' stok maken. Prencire do pain a Ia C-, broott
op den kerfstok (te borg) halen (met zinspeling op
't voormalig gebruik d
er bakkers e. a. om dooi- kerfjes op den zoogenaamden kerfstok rekening van hun
verleend crediet te houden). - [Tech.] Slag/tout n.
der hoedenmakers. - [Mar.] Porter les huniers en
c-, de marszeilen in top /iijschen. - (Anc. bc. pray.)
Ferme en c-, onveranderlijk, onbewégeljk. Choir
en c-, in den strik vallen. Retourner en c-, weder
in zijne oude gewoonten vervallen.
Coehé, e, adj. [Point.] Ornbres trop c-es, le
diepe schaduwen t. p1. - [Mid.] Pilules c-es, sterk
afvoerende pillen f. p1.
Cochelet, m. (verklw. van cog) 1laantje n.,
,jonge haan m.
Cochelite, f. [Minor.] Lepelvormige steen rn.
Coehelivier, rn., z. v. a. CUJELIEJt.
Cocheniar, M., Z. CAUCHEMAP.
Coehèfte, m., z. CORMIER.
Coelienillage, m. [Tech.] Cochenille-verf t.;
cochenille-bad n.
Cochenille, t. Amerikaanse/te schildluis, scharlakenluis f., scitarlakenworin m., cochenille f.,
waarvan eene schoone scliarlakenverw wordt gewonnen. C- du nogal, de Ia raquette, de eigentljke
cochenille van den handel; C- du chène , kermes,
scharlaken-bezie f. ; C- de Pologne, poolsche kermes.
C-s fines of rnestèques, fijne cochenilles, mesté
ken; C-s silvestres, wilde of bosch-coc/ienilles;Cnoire of zacatille, zwarte cochenille of zacatilla;
ja C- grise, jaspée, argentée, rougeâtre, grijze, s
piskleurige, zilverachtige. roodachtige cochenille. De verfstof of scharlakenkleur t. zelve, van dat
insect gewonnen.
Coeheni ller, v. a. [Tech.] In een coclienillebad verwen, met cochenille verwen. - COCSIENILLER,
v. a. De cochenilles inzamelen. - SE COCIIENILLER,
v. pr. Met cochenille geverwd worden: Cette som
so cochenille bien, die zijde neemt goed de scharlakenkleur aan.
Coeheii1Her, rn. [Bot.] Volksnaam van dc
nopal of opuntie f., eene amerikaanse/te plant, op
welker eironde bladeren de beste soort van cochenille leeft.
Coehen il line, f. Kleurstof der cochenille, z.
V. a. CARMINE.
Cocber, m. Koe/sier, voerman. - [Astr.}
Wagenman, voerman; een noordelijk sterrebeeld. (Prov.) Ii nv a si bon cocher (of charretier) qui
ne verse, Z. CHARIIETIER.
S ('ocher, v. n. Treden, betreden (van den
haan en ook van andere vogels).
Cocher, v. a. Kernen, een kerfje maken of
zetten. - Den pijl in de kerf van den boog leggen.
Coehére, adj.: Porte c-, koetspoort, stalpoort,
oprijpoort t.
Cochet, m. (verklw. van coq) Baantje n., jonge
haan, krielhaan m. - Haan m. van eene torenspits.
('oelievis, m. [Fl. n. ] Kuifleeuwerik m.
Cochicat, rn. [H. n. ] Mexicaansche pepervretet- m.
Coehléaire, cdi. Siakvormig, .cpiraalvormig.
Coehléaria,m. of l e i- be aux en il lères, 1.
Lepelblad n. - ('oelil éarié, e, adj. ]Vaar lepelblad geljkende. - Cochiéesriées, 1. p1. Lepelbiadpianten 1. p1.
Coehléarifolié, e, ac(j. [Bot.] Met lepeivormiqe bladeren. - Coehléarifoi-me, adj. Lepelvormig.
Coehhe, t. [Anat.], Z. LIMACON.
Cochléiforue, adj. [Bot.]">Slakvormig opgerold (van bladeren).
('ochilocarpe, adj. [Bot.] Met spiraaivor
miqe vruchten.
Cochflte, t. [F]. n.] Persteendslakkenhuisje ii.,
cochliet rn.
Coehloïdes, f. Pl. [H. n.] Langwerpige, torenvormige schelpen f.p1.
Coeho, M. [U. n.] Naam vqii twee amerikcumsche papegaaijen.
Cochoir, in. [Toon.] Keeprnesn., ker[beileirn.
-

-

-

C00H0N

-

Coehon, m. [H. n.] Varken, zwijn n. C- de
fait, speenvarken. C- d'engrais, mestvarken. Groin
de c -, varkenssnuit. Le c- grogne, het varken knort.
— (Loc. fam. et prov.) Etre, gras, sale comme un
c -, overmatig vet, morsig zijn. Mener une vie de
c -, als een zwijn leven, in vuile lichtmisserij en ongebondenheid leven; niets doen dan eten, drinken en
slapen. Des yeux de c -, varkensoogen, zeer kleine
oogen. Iis sent amis (camarades) comme c-s, zij
leven in de allergrootste vertrouweljkheid; z ij leven
bij elkander als de zwijnen. 11 semble que nous
ayons gardé les c-s ensemble, 't is of we zamen (le
zwijnen gehoed hebben (tot iemand, die zich ti ge meenzaam maakt). Cast un c -, un vilain c -, 't is
een zwijn, een vuil zwijn: hij is de morsigheid zelve;
hij is lui en gulzig; ook., hij is een vrek. — Manger
Ie e- ensemble, zamen iets ontwerpen, overdenken.

Rappeler Ie c -, tot zijn eerste onderwerp terug
— C- de Siam, de Chine, C- bas, C- cerf-Iern.
of chinois, z. V. a. BABJROUSSA. C- d'eau, de Guinée
of d'Inde, z. v. a. CABIAT. C- de terre, kaapsche
mierenkever m. C- marin, wild geworden zwijn.
C- de far, z. v. a. PoCC-EPIC. C- d'Amérique, CHoir of des bois, z. v. a. PdCAIII. C- de veer, z.
aiAnsoUir. C- sauvage, wild zwijn (sanglier). —
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-- Koking der spijzen in de maag, spijsvertering f.
Coen, m. (fan.) Horendrager m., hij, wiens
vrouw de huwelijkstrouw schendt ; — weleer ook:
hij , die eene vrouw ontrouw aan haren man maakte.
— haam van een voormalig kaartspel n. (ook mao.content gebed en).
Cocdaage, m. (fam.) Hoorndragerschap n., toesland des horendragers.
C'oculer, v. a. (fan.) Iemand horens opzetten, tot horendrager maken.
Cocyte, m. [Myth.] (eig. tranenstroom) Kocy-

tus m., eene van de rivieren der onderwereld; —

de hel f. — [dud ] Pijn f. door een venijnig diertje onder de huid veroorzaakt.
C oey tide, adj. Wat den cocytus betreft. --(fig.) Helsch, duivelsch.
Coda, f. [Mus.] (eig. staart) Aanhangsel, toe-

voegsel n. van een muzijkstuk, ons het tot een meer•
schitterend eind te brengen.
Code, m. Wetboek n., code x m. C- civil,
burgerlijk wetboek; C- criminel, lij fstra jfelijk wetboek; C- pénal, lijfstraffelijk wetboek, wetboek van
strafregt; C- d'instruction criminelle, wetboek van,
strafvordering; C- militaire, de krijgswtten; C- de
commerce, wetboek van koophandel; C- de prodédure civil, wetboek van burgerlijke regtspleging;
C- ]Napoléon, Napoleontisch wetboek. — Le c de Justinien, of enkel Le code, het Justiniaansch:e

'.I'ech.] Menigte metaalslakken f. pl., die soms de
fornuizen verstoppen. — Klein insect n., dat men
sores in de huizen vindt.
Coehonnné, e, adj. (en part. passé van cochon- wetboek [corpus j aria ; Le c- Tlréodosien of de
Théodose, het wetboek van Theodosius. — (fig.)
eer) Sloi-diq bewerkt: Ouvrage c-.
Verzameling f. van voorschriften, regels of voorCoe➢ionuee, 1. Worp in. biggen, al de biggen
-beelden aangaande eerre of andere sto f fe; wetten,
die eene zoq in eens werpt.
verordeningen
f. pl., voorschriften in 't algemeen:
Coehouner, v. n. Biggen, jongen werpen (van
zeuren) - COCHo SNEP , v. a. (lig. et fam.) Iets Le c- de In morale, de la politesse, de bon gout,
slecht en slordig doen: C- son ouvrage, sa besogne, de voorschriften der zedeleer, der beleefdheid, dec
goeden smaaks. — [Pharm.] 4rtseniboek, recepgoeden
zijn werk verknoeijen, of knoe en.
t'oelhonnnerie, f. (fern.) Zwinerj, grove mor- tenboek n., p harm ec open a f. (in dezen zin gesigheid, onreinheid, vuilheid f. — ƒets voddigs, bruikt men doorgaans 't lat(jnsche woord codex).
Codeate, m. [Chim.] Codeine-zuur zout n.
smeri±.s. — (fig. et fam.) Onzedige handeling f., onCodébiteur, m. [Jur.] Mede-schuldenaar m.
kiesche taal f., vuile woorden n. p1.
Codeciniateur, m. Mede-tiendheffer m.
Coehonnnet, in. [Jeu] Twaalfkantig tolletje n.,
Codéine, f. [Chim ] Zoutvatbare basis in den
twaalfzijdige dobbelsteen, die de plaats van twee
dobbelsteenen vervangt (ook toton geheeten). — Het opium, codeïne f.
Codéiqtie, adj. [Chim.]:Aeidec- ,codeïne-zuurra.
voorwerp, dat men bij 't bal- of kaatsspel voor zich
f'odentandeur, m. [Jur.] Mede-eischer, medeuitwerpt one als doel voor den slag te dienen. —
[Tech.] Touwslagerswerktuig n. om de strengen klager m.
Codepute, m. Mede-afgevaardigde m.
van elkander te houden, als men touw slaat.' —
Codeselle, f. [Mid.] Pestkool f.
COCHONNET, m. (verktw. van cochon) .Jong varken,
Codétenteur, m. [Jur.]
speenvarkentje n.
Codétennu, m. [Jur.] Mede - gedetineerde,
Coco m. of N oix de coco, f. [Bot.] Kokosboot f. Tasse, Chapelet de c-, kop, schaal van mede-gevangene m.
Codex, in. (latin) [Pharm.] , z. onder CODE.
kokosnoot. — (fig. et fare.) C'est un fameux coco,
Codicillaire, adj. (pr. —ci-laire) T t een
het is een groote opsnijder, hij laat zich niet weinig
voorstaan. — corn, m. (fans.) Dropwater n., een codicil behoorende, in een codicil of testament -bi^lage vervat, codicillair.
drank 'der lagere volksklasse te Parijs.
Codicillant, m. (pr. —ci-lant) Codicil-maker
Cocodoste, m. Nabootsing f. van 't doendem. — Ook als adj.: Wat tot een codicil betrekking
geschreeuw.
heeft.
Cocoi, ni. [H. n.] Soort van gekuifde reiger m.
Codicille, m. (pr. —cite) Aanhangsel, toe("ocoiné, e, adj. ,[Bot.] Van den vorm des
kokosbooms. — COCOINEES, f. pl. Kokosplanten f. pl. voegsel n. tot een testament, testaments- bijlage f.,
codicil n.
Cocois, m. [Bot.] Spaanse/in druif f.
('odie, f. [Bot.] Kodie f., vreemde plant met
Cocoinbre, m. [Bot.] Kokomber, Mexicaanveel bladeren.
sch.e welriekende boom m.
Codificateur, m. Wetboekmaker, opsteller,
Cocon, m. [H. n.] Tonnetje, popje n., hetzij
weefsel, dat zeer vele rupsen spinnen om-deachtig verzamelaar m. van een wetboek.
Codification, f. Wetboekvervaardiging f.;
daarin hare gedaanteverwisseling te ondergaan,
°vereeniging van verspreide wetten en verordeningen
inz. het tonnetje van Benen zjjdeworm.
Coconille, f. Zijde f., zooals zij van de ton- tot een wetboek.
Codifier, v. a. Een wetboek vervaardigen,
netjes afgesponnen wordt.
Coconner, v. n. et a. Een tonnetje vormen, verspreide wetten tot een geordend geheel brengen.
Codille, m. [Jeu] : Etre c-, de dubbele partij
zich inspinnen (van rupsen gebézigd) . ,
(in 't omber-, quadrille-spel) verliezen, dewijl men
Coconniere. f., ^z. v. a MAGNANIERE.
Co- contractant, m., -e, f. Mede-verdrag• minder slagen heeft dan een der tegenspelers, cosluiter m., -sluitster f., mede-contractant m. en I. dille zijn. Gagner c-, winnen zonder te hebben
laten spelen, c o d i l l e winnen.
Cocote, f. [Mid.], z. COCOTTE.
Codirecteur, m., -trice,f.Medebestuurderm.,
('ocotier, in. Kokosboom, kokospalm m.
Coeotrin, m. [H. n.] Kleine Mlexicaansche -bestuurster f.
Codock, m. [H. n.] Getijgerde venusschelp f.,
tortelduif f.
eene fraaije tweeschalige schelp.
Cocotte, f. Klein kom foor fornuis n., zeker
Codon, m. [Bot.] Soort van nachtschade f.
,keukengereedschap. — [dud.] Ligte oogontsteking f.
(' odonn at aire, m. en f. Mede-begiftigde m. en f
Cocquard, m. [H. n.] Vrucht der vermenging
deelgenoot in eene gift.
van den mannelijken fazant net het hoen.
Codonophore, m. [Antiq.] Beldrager m. bil
('ocquelieot, ijl., z. COQUELICOT.
eene ijkstaatsie.
Cocré aseier, m. Mede-schuldeischer m.
Codopail, m. [Bot.] Kodopal m., afrikaan
Coerète, m. [Bot.] Hanekam in. (créte de cog) .
waterplant.
-schenairk
Coction, f. [Bhys.] Koking, zieding, co c t i e f.,
Codoseèle, m. [dud.], z. v. a. BUBON.
het zieden-, koken. — [Mid.] Koking der ziektestof
tea--.
--enz.,
z.
Caecal, Cccographe,
naar de grondstellingen der humoraal-pathologen.
]

.
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Ceecom, m. (latin) (pr. ce - come) [Anat.] Blinde

darm m.

Coeffe, Coefiuure, z. COIFFE, COIFFURE.

Coeffierernt, in. Algèb.] De gegévene of standvastige factor of vei°menigvuldiqer tiener onbekende
of veranderlijke grootheid, c o e 1 f1 c ie n t m. — Ook
adj.: Quantité c-e.
Coegal, e, adj. [Théol.] Mede-gelik: Le Fils
est c- au père. (Plug. m coégaux.). — Coégalité, f. Mede-gelzjkh.eid f.
Coeleeteur, m. Medekiezer m.
Caelestine, Caelieole, z. CEL —.
Co-ennipereur, in. Medekeizer m.
Coemptione, f. Medekoop, gemeenschappeljke

koop i. ; — ook een oud-romeinsche vorm om 't
huwelijk aan te gaan, in een' schjnbaren koop bestaande, coemtie f.
Coëndon, m. [H. n.] Kondoe m., vleeschvretend stekeld ier uit Amerika, stekelzwijn n.
Cosnnoptère, z. CENOPTERE.
Coequatiou, f. Verdeeling, regeling f. van 't
geen ieder der schatpligtigen moet betalen.
Coéq iipen]ent,rn. [Mar. Corn.] Mede-reederijf.
Coerce, f. [Méd.], z.

COUENNE.

Coereer, V. a. In toom houden, temmen, betoomen, aan banden leggen, bedwingen.
Coereibilité, f. [bidact.] Bedwinrlbaarheid,
betoombaarheid f. ; — [Phys.] Geschiktheid om in
eene zé ieere ruimte te worden opgesloten en zaamgehouden.
Coercible, adj. Bedwingbaar; — [Phys.] Wat
in eene zékere ruimte kan zaamgehouden worden:
La napeur de i'eau est c-, de waterdamp laat zich
opsluiten en zamenhouden.
('oereitif, -ive , adj. [Jur.] Bedwingend,
dwangregt hebbende: Pouvoir c-, dwangmagt f.
Moyens c-s, dwangmiddelen n. pl.•
Coereitioii, f. [Jur.] Dwangregt n., dwang
i. ; dwang en.
-gertih.d

5 CCoessennee, Coessentialité, f. [Théol.]

COEUJR#

--

Geirjkwezenheirld f., gelijkheid van wezen in de drie
goddl-eliike personen. — Coessentiel, le, adj.
Gelijkwezig, van gelijk wezen.
5 Coëtat, m. Staat en., die de souvereiniteit met
een' anderen deelt.
Coete, m. [Tech.] Stelling, tafel f., waarop de
spiegelplaten gelegd worden, als zij uit den oven
komen.
Coéternel, Ie, add. [Théol.] Mede-eeuwig, gelijkeeuwig, die van alle eeuwigheid met een ander
bestaat. — Coéternité, f. Mede-eeuwigheid f.,
gelijke eeuwige duur mm.
('peur, m. [Anat.] Hart n. Le battement, la
pulsation, la palpitation du c -, het slaan, kloppen
van het hart. Maladie de c-, hartziekte f. Serre ment de c-, liartbeklemmi.ng f. La joie dilate, le
chagrin zesserre Ie c-, de vreugde verruimt, het
verdriet vernaauwt het hart. Le c- lui bat, lui
palpite, lui tressaille de joie, zijn hart slaat, springt
op, trilt van vreugde. — Dikwijls verkeerdelijk gebézigd voor: maag f.: Ce mets pose sur le c-, die
spijs ligt zwaar in de maag (is moeijelijk te vertéren).
Je me sens le c- chargé, ik voel, dat mine maag
overladen is. Donner lui qe. qui lui réveille lee-,
geef hem wat hartversterkends (eerie hart sterking).
Ce vin va au c-, die wijn verkwikt het hart, smaakt
heerlijk. 11 a mal au c-, hij is kwalijk, misselijk.
Mal de c-, misselijkheid, walging f. (pop.) 11 a bon
e- et ne "rend rien, hij heeft Bene vasthoudende
maag, hij meet nooit na; (fig.) hij geeft nooit terug,
wat men heire leent. — By uitbreiding: borst f., of
dat gedeelte der borst, waarin, men 't hart voelt
slaan: Porter qe. sur son e-, iets op zijn hart, zijne
borst dragen. Presser, Serrer qn. sur son c-, iemand
aan zijn hart drukken. Mettre la main sur son c-,
de hand op zijn hart leggen. — (fig.) Hart, als (Ie
zetel der driften, 't orgaan van de gevoeligheid,
van de vatbaarheid der ziel voor liefde, vriendschap,
haat enz. beschouwd: Les plaies, peines, plaisirs du
c-, de wonden, smarten, genoegens van 't hart. Un
e- enfiammé de colère, d'indignation, de rage, een
in toorn, verontwaardiging, woede ontstoken hart.
Un c- libre, fidèle, tendre, sensible, een vrij, getrouw, teeder, gevoelig hart. Elever son e- a Dieu,
zijn hart tot God verheffen. Faire une chose de c-,
(In meilleur de son c-, iets van harte (gaarne), van
heeler harte doen. 1®T'écouter que son c-, slechts
naar zijn hart, zijne eigen insparagk, zijne innerlijke

aandrift luisteren. Disposer (faire don) de son c-,
over zijn hart beschikken. Obtenir, Posséder, Perdre
le c- de qn., iemands hart (genégenheid, liefde)
verwerven, bezitten, verliezen. I1 est bies avant
dans mon c-, hij is diep in mijn hart geprent, ik
heb hem hartelijk lief. L'ami, l'amie du c-, de boe
boezemvriendin. — (fam.) Mon c-, mon-zemvrind,
petit c-, mon char c-, mijn hartje (als liefkozend
woordje). La pureté, la noblesse, la dépravation,
du c-, de zuiverheid, edelaardigheid, verdorvenheid
des harten (der ziel). Etre doux et humble de c-,
zacht en nederig van hart zijn. Avoir le c- bon et
charitable. een goed en liefdadig hart hebben (omdragen). Avoir le e- endurci, een verhard, ongevoelig, verstokt hart hebben. Un c- de roche, de
marbre, de diamant, de bronze, d'airain, d'aci.er,
een steenera, stalen, gevoelloos, geheel onaandoenlijk
hart. Un e- cle tigre, een wreedaardig, bloeddorstig
hart. IJn e- d'homme, een menscheljk, gevoelig
hart. Un c- dor, een voortreffelijk hart. Ouvrir
son e- a qn., zijn hart voor iemand, voor iemands
lijden openen, hem belangstelling, medelijden betornen; ook: voor iemand zijn hart openleggen: hem
zijne geheimste gedachten, innigste gevae)ens mededeelen. Ouvrïr les c-s, de harten ontsluiten: hen
gevoeligmaken, voor zich ec'innzen. Trogver le
chenlin du c-, den weg naar 't hart vinden: weten
te behagen, zich bemind weten te maken. Parler
d'a.bondance de c-, met val vertrouwen zonder ach terhoud ing spreken. Etre tout c-, edelmoedig, wel
volijverig zijn. Parler an c-, tot liet hart-daiqof
spreken; het hart door zijne woorden treffen of
roeren. Cela va an c-, dat treft, ontroert, maakt
indruk. Le langage, les secrets du c-, de taal, de
geheimen van 't hart (van 't gemoed, van het diepst
der ziel). Dieu connalt, sonde les c-s, God kent,
peilt de harten. Lire dans le c- .de qn., in iemands
hart of gemoed lezen. Former 1'esprit et le c- des
enfants, liet verstand en hart der kinderen vormen. Sa bouche ne démentait jamais son c-, zijn
mond verloochende nooit zin hart: hij sprak altijd
wat zijn hart meende. — Hart n., moed m., dapperheid, stoutheid f.: 11 a du c-, hij heeft moed;
11 na point de c-, hij is bang, hij durft niet. Manquer de c-, Etre sans c-, geen hart, geen moed
hebben. Un c- de lion, een leeuwenhart, een groote
moed; Un c- de poule, een kippen -, hazenhart, eene
groote lafhartigheid. — (Loc. fig. et fam.) Ce malade a le c- bon, die zieke heeft nog moed, kracht;
II a le c- mort, h .*) voelt zich zevak, uitgeput. Le elui crève, Le c- lui erève an ventre, hi is averkropt van verdriet. C'est one affaire de c-, 't is
een liefdehandel, een minnarijtje. Prendre one chose
a c-, iets ter harte nemen, er levendig belang in stek
le;z. Avoir c- an métier, à l'ouvrage, lust in 't
werken hebben. Si Ie c- vous en dit, als ge er lust
in hebt. Le e- vous en dit-it? wilt gif ? lust gij
Prendre son c- par autrui, zich in eens anders
plaats stellen. Le c- me le disait Bien, ik had er
een voorgevoel van. Se ranger Ie c-, Ranger son c-,
van verdriet verteren. Avoir qc. sur le c-, iets -op
't hart, op de lever hebben: gevoelig, geraakt over
iets zijn. Décharger son c-, zijn hart uitstorten,
ontlasten: ronduit zijne rédenen tot klagen, tot
treuren enz. te kennen geven. Insulter qn. de gaïté
de c-, iemand moedwillsg, zonder reden beleedi gen.
J'en aurai le c- net, ik wil weten, onderzoeken
wat er van de zaak is. Avoir le c- gros, verdriet
hebben. Tant que le c- me battra of (pop.) Tant
que le c- me battra an ventre (dans le ventre),
zoo lang er een hart in rn)j klopt, zoo lang ik leef.
Farier, S'entretenir „a c- ouv7ert, Se parler c- ii c-,
openhartig, onbewirr2-peld met elkander spreken.
Avoir le e- sur les lèvres, le c- sur la main, het
hart op de tong hebben: rond- en opregt zijn. Celpi
fait mal an c-, dat stuit iemand tegen de borst, dat
hindert, smart, verdriet. Se donner an (of 1a) ajoie dune chose, zich aan iets te goed doen, zips
hart aan iets ophalen. N'ètre qu'un c- et qu_'un.e
ame, een hart en een ziel zijn; volkomen eensg&zind zijn. 11 voudrait lui manger, lui arracher Ie
c-, hij zou hem wel 't hart uit het lijfwillen halen.
— (Pray.) Faire contre fortune (mauvaise fortune)
bon c-, een goed gelaat bij een kwaad spel zetten.
Mauvaise tète et bon c-, oploopend of dr•i ftig, maar
goedaardig zijn. Loin des yeux, loin du c-, uil liet
oog, uit het hart. Le c- mène oh it va, elk laat
zich door zijne neiging medeslepen. Souvent on le
,
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dit de bouche mais le c- ny touche, z. BOUCHE.
Ce qui est amer a Ia bouche est doux au c-, bitter
in den mond maakt bet hart gezond. De l'abondanee
thi c-, Ia bouche pane, waar 't hart vol van is,
loopt de mond van over. Hart, hartvormiq voorweep n. ; harten, een der vier speelkaart/iguren:
liiie cioixd'or surmontée dun c-, een gouden kruis
met een hart daarop; Une feuille en C-, een hartvormig blad. (Loc. ram.) Faire la bouche en C-,
een proper mandje zetten; (fig.) zich beijveren om
aanvallig te wezen. Rol, Dame, Valet de a-, harten
heer, vrouw, boer; Avoir kien du C-, veel harten
hebben; Rentrer en c-, harten inkoopen. 1-lart,
midden, binnendeel n., kern f. : Le a- de Ia viiie,
du royaume, de l'Etat, het hart van de stad, van
't rijk, van den Staat. Ii demeure au e- do la viiie,
hij woont in 't midden van de stad. Ii est noir
comme ie c- de Ia cheminëe, hij is zoo zwart als
de schoorsteenplaat. Un e- d'artichaut, cie salade,
het binnenste van ccce artisjok, van een' saladekrop. Le C- de i'arbre, du bois, het hart, de
kern van den boom, van 't hout. Du c- de noyer,
notenboomenhout van de kern.
(fig.) Au c- de
l'hiver, de l'été, in 't hartje, in 't midden van
den winter, van den zomer.
PAR COEUR, toe.
ado. Van buiten, uit het geheugen: Apprendre qc.
(fig. et fam.)
par c-, iets van buiten leeren.
Savoir un homme par c-, iemand door en door
kennen. Diner par a-, den hond in den pot
vinden, zijn middagmaal verloopen.
DE BON
-

(omdat er oudtijds in de voorzalen van 't hof geene
andere zetels dan kofl'hrs waren). Elie est belie
au c-, zij i.e niet mooi maarrjk. Etre riche comme
un c-, schatrijk zijn. Rire comme un C-, schaterend
iagchen. Ii raisonne comma un c-, hij redeneert
.,-

als een gek. Ii s'y entend comma

a faire nu

hij heeft er zoo veel verstand van als een blinde voer
de kleuren. [Mil.] Timmerwerk n., dat de aarde
in eene mijnkamer draagt; de mijnkamer zelve;
m. kazemat f.
veld m unitie -kist f. ;
in eene drooge gracht.
[Tech.] Stelling f. van
den' corrigeersteen der letterzetters; buik m. van
een klavier. [Mar.] C- de bord, scheepskist, zeekist, zeemanskist; C- Is ten, vuurkist (ter afwering van den enterenden vijand); C- a gargousses,
kardoeskist. Ce vaisseau a heaucoup de c-, dat
schip heeft veel boord, ofheeft het boord hoog boven
het dek.
[Cath.] C- d'auiel, altaartafel f., met
de east daaronder. [Aunt.] Liqchaconsholte onder
de ribben, ribbenholte, heupholte f. : 11 a recu nu
coup d'ipée dans le coffre, hij heeft een degehsteek
onder de ribben gekregen (fig. et fam.) .Avoir
un l)On c-, Avoir ie c- bon, eene goede maag, eene
ruime barst, een gezond corpus (lmpchaam) hebben.
—Buik m., lijf n. van sommige dieren: lee-dune
mie, de buik van cciie rag; Le c- du een, de buik
van 't hert. Jument qui a un grand c-, un beau
c-, merrie f. met een' ruimen, schoonen buik.
( fi g.) Ce cheval est nu c- Is avoine , dat paard is
eene haverkist, heeft veel voer noodig. Tomber sur
Ie
c- de qn. iemand op 't ljfvallen, hem eene fout
DE
GRAND
COEUR,
DE
TOUT
SON
COEUR,
COEUR,
[bi.. n.] Kofl'ervisch,
toe. adv. Gaarne, volgaarne, met veel vermaak onder den neus wrijven.
A CONTRE-COEUR, met weerzin, tegenzin, on- beenvisch m. (welks lijf met eene beenachtige bekleegaarne: Ceux qui iouent it contre -coeur ouver ding is voorzien (ook ostracion geheeten). C- tr i tement, déchirent de bon c- seci'ètement, zij, die angulaire, stekellooze of driekante beenvisch.
huns ondanks in 't openbaar prijzen, lasteren in 't Naam van velerlei schelpen.
Colfre -fout, m. Geldkist f., ijzeren of met ijzer
geheim uit eigen bewéging. [Astr.] C- du Lion,
hart van den Leeuw (ster van de eerste grootte in beslagen houten kist, ter berging van geld en andere
't sterrebeelr.l van den Leeuw) C- de i'Hydre, voorwerpen van waarde. Les voleurs ont enforcé
hart van de Waterslang (ster van de tweede grootte son c-, de dieven hebben zijne kas, zijne geldkist
in 't sterrebeeld van de Waterslang of Hydra). La opengebroken.
(fig.) C'est un c- vivant, 't is een
planète est an c- du soleli, de planeet staat zeer levende geldkist, een schatrijke en baatzuchtige man.
digt bij de zon (op zijn hoogst 19 minuten daarvan (Plur. Des coffnes-forts.)
CoWrer, v. a. In een' koffer leggen (in dicer zier
verwijderd).
[Bias.] Midden van 't schild: ook:
(fig. et fam.) Opsluiten,
de afbeelding van een menschenhart, zinnebeeld van geheel ongeliruikelijk).
gevangen
zetten, in de kast zetten: S'ii na me paie
moed en kracht. [Bot.] C- de boeuf of Petit
corossol, ossenhart, vrucht van den amerikaan- pas aujourdliui ie Ie feral c- demain, als hij me
when flesschenboom. C- de St-Thomas, vrucht eener van daag niet betaalt, zat ik- hem morgen in de
indische acacia. [Hn.] C- de boeut', ossenhart, kast achter de tralies doen zetten.
Cotfi-et, m. (verklw. van cotfre) Koffertje,
eene schelp, die de gedaante daarvan heeft. C- -coquille, hartschelp, eene tweeschaliqe, hartvormige kistje, juweelkistje n. C- d'dcaiiie, schildpadden
[Tech.] Snijplank f. der schoenmakers.
schelp; C- de Vdnus, Venushart, eene tweeschalige kistje.
[Mi].] C- d'affut, a/fuitkistje (tot aanvoer der
indische schelp; C-s marins, zeehartjes, hartvormige
kardoezen voor de batterijen 1 .
zeeschelpen.
Coifretier, m. Koffermaker, valiesmaker m.
Coévêque, m. Medebisschop, wijbisschop m.
(liever layetier).
(nu évêque suifragant geheeten).
Cofictejusseiir of Cogarant, m. [Jur.] MeCoexistant, e, adj. Mede -bestaande,geljktijdig
deborg m. voor eene schuld.
aanwezig: Causes c-es.
Cogitation, t. Overdenking, overweging f.
Coexistence, f. Het mede-aanwezig, tegelijk
aanwezig of voorhanden zijn, het mede-bestaan, het nadenken.
Cognac, m. [Com.] Soort van franschen brande mede-aanwezigheid 1.
Coexister, V. a. Mede-aanwezig of voorhanden desvijn, c a g er a c (naar de gelijkn. stad zoo geheeten).
Cognasse, f. [Bot.] Wilde kwe f.
zijn, te gelijk zijn of bestaan, cowistiren.
Cognassier, ni. [Bot.] Kwéperenboom, kweCof, in. [Mar.] Kaf 1.
Cofféa, m. [Bot.] Wetenschappelijke naam der bonier.
Cognat, m. (pr.cog-na) [Jun.] Coy naat m.,
ko j (cafi).—Cofféaeées, f.pl. Kaffjplanten t. p1.
^ Cofrin, m. Armkorf m. [Agric.] Koker m. aanverwant, mr. door afstamming van moederss.
(/1g.) zijde (spillezijdc) in tegenstelling met den aanvervoor den strekel of 't slijphout des maaijer
want van vaderszijde (zwaardzijde) of a g er a a t.
Mettre nu corps dans son c-, een' doode kisten.
Cogitation, f. (pr.cog -na -ci-on) [Jun MaagCotfine of Coffiiié, e, adj. [Tech.]:Ardoise
schap, bloedverwantschap, inz. verwantschap f. van
C-, gebogene lei t. op een rond dak.
moederszijde of door vrouwelijke afstamming.
Coffiiaer, v. n. [Eaux et for.] Krommen.
Cogtiatique, adj. (pr. cog-na-) Van de
SE COFF1NER, C. pr. [Bot.] Omkrullen (van bloc[Tech Buigen, vrouwelijke zijde verwant. Succession c, nalatenmen, bijzonder van anjelieren)
schap f. die op de naaste zijdetingsche en vancekromtrekken (van hout, duigen enz.)
Cotfrage, m [Mii.] ]-let beschieten, het met huwde vrienden komt; vrouwelijke troonsopvol Planken bekieeden eener mijnkamer; planken -be- ging f.
Conée, f. Bijl, groote hakbijimetlangen steel,
kleeding 1.
[Mar.] C- d'aboi'dage, enterbiji. —(Loc.
Coif re, ni. Koffer m. kist f. C- de Ijois, de akse f.
fer, houten, ijzeren koffer. C- couvert en cuir, pray.) Mettre in C- Is l'arbre, de bijl aan den boom,
met ieder bekleede koffer. C- de voyage, reiskof/'er. de hand aan 't werk leggen, eene zaak, een werk
Le c- au huge, de linnenkist, waschkist. Le c- Is beginnen of aanvangen. Jeter ie manche après Ia
l'avoine, de haverkist. La c- dun carosse, het kistje c-, den steel naar de bijl werpen: in een ongeluk
(fig.) Les trdsors aanstonds alles opgeven, in plaats van hulpmiddelen
in eene koets, in een rijtuig.
du roi, de 1'É fat, de schatkist van den koning, van te zoeken, om zich te redden. Allen an bols sans
den Staat (ongeveer Z. v. a. hetgeen nu liste clviie, C-, iets ondernemen, zonder de middelen daartoe te
Piquer les hebben.
(Lee. prov.)
civiele lijst, heet).
Cogne-fétii, m. (pop.) Bedrijvige doenniet,
coltres, tang in de voorzaal op gehoor wachten
-
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hooidorscher m., iemand die munnihenwerk doet,
die door veel arbeid en bewéging weinig uitrigt.(Loc. prov.) I1 ressemble it c-, it se tue et ne fait
riep, hij slacht den hooidorscher. (Plur. Des cogne-

COIFFERs

Ihaaldelijk destilléren of overhalen, door op het overblij feel weder het overgehaalde vocht te gieten.
Cohortal, e, adj. [Ant. rom.] In cohorten

verdeeld : Milice c-e.

Cohorte, f. [Ant. rom.] Krijgsbende, krijgsCogner, V. a. Inslaan, indrijven, inkloppen schaar f., bende voetvolk, het tiende deel van een
(een' spijker, eene pin). — (fain.) C- qn., iemand legioen, c o h o r t e f.; — (poét.) elke krijgsbende:
kloppen, hem roepen, door op de deur, den muur Les vaillantes c-s, de dappere scharen. — (fans.)
enz. te kloppen of te tikken: Si vous vous trouvez sloop volks, troep m.
Cobuun:ge, m. [Arc.cont.] Markttol m. (op de
plus mal, vous me cognerez (of zonder voorwerp:
vous cognerez), als r`2j u erger gevoelt, moet ge ter markt c ebragte waren) .
Cohuue, f. (weleer) Landgerecht n., plaats, waar
(snij) maar kloppen. — (fig.) J'ai tache de c- cela
dans la tête de votre Ills, ik heb getracht uwen in sommige gewesten de kleine regtszittingen r ehoiE.zoon dat in 't hoofd te kloppen, hein dat in 't ge- ien werden; de vergadering f. zelve. Oudtijds ook:
heugen te )renten. — COGNER, V. n. Kloppen, tik - nierkt, rrwrktplaats f.; — nu (fig. et fam.) onstuiken, aankloppen: C- á one portti, contre in mu- micie vergadering f., verwarde hoop m., groote orcaille, aan eene deur, tegen den muur kloppen of delooze, door elkander woelende, schreeuwende metikken. — ( pop.) Staan, afrossen, mishandelen: Te ni;lte f.
Cohhyne, m. [Bot.] Soort van laurierboom m.
feras-tu e-? zult ge u laten slaan? — SE COLTER,
t'oï, te,, ae(j. Stil, bedaard, vreedzaam (nu,
V. pr. Zich. stooten: Se c- la tête contre la muweinig
meer gebruikt dan in de zegswijzen): So
zijn
hoofd
tegen.
den muur stooten: — (fig.)
raille,
naar de maan grijpen: iets onmogelijks of waartoe tenir coi, Demeurer coi, zich stil (leuk) houden,

fétu).

.

men niet in staat is beproeven.

Cognet, m. Langwerpige, kegelvormige tabaks
rol f.
Co neiix, m. [Tech.] Kloet m., zeker geel
gereedschap, waarmede liet zand tot de vor--gietrs
we• geklopt wordt.
-

Cogniol, m. [H. ni, z. COMAS.
Cognitif, -ive, adj. (p-r. cog-ni —) [Phil.] Ken-

vermogen bezittend, bekwaam oen de dingen en
voorwerpen te kennen.
Cognition, f. (pr. cog- ni -ci-on) [Phil.] Kenvermogen n., bekwaamheid om te kennen. — [Jur.]
Kennisneming f., onderzoek n., c o g n i t i e f. : C- de
cause, onderzoek n., overweging f. vóór de geregtel ke uitspraak.
,.> Co^noir, m. [Imps.] Kooihoutje n., wig f. om
de lettervormen vast én onbewégelijk te maken.
,

-

5 Cognonier, V. a. (pr. cog-no—), z. v. a.

SURNO MMEát.

Coguenoseo, m. [Mar.] Kognosko n., zamen -

mengsel van harpuis, saneer, pIk of teer om de
scheuren van het hout ligt te smeren en voor bederf te bewaren.

Cohabitation, f. [Jur.] Zamenwoning, bij
echtelijke bijslaap m., c o h a b i t a t i e f.-wonigf.,
— Bij uitbreiding: Vleeschelijke omgang m. tusschen twee vrije personen.
Cohabiter, V. n. [Jur.] Zamenwonen, als man
en vrouw zamen leven, bijslapen. — Bij uitbreiding:
een' ongeoorloofden omgang met iemand hebben.
Colwit-bitilde, f. Wederzijdsche gewoonte f.
Cohel, m. Wenkbraauwzwartsel n., zeker meng
gebrand tin en galnoten, waarmede de turk -selvan
vrouwen hare wenkbr(- auwen zwart maken. -sche
Cohereion, f., z. v. a. COERCITION.

Co ereninient, adv. Op zamenhangende wijze,
zamenhangend.
C olhaérenee, f. Zamenhang m., c o h a e r e nti e f. — [Phyrs.] of Cohesion, f. Zamenhang ni.,
kramt van cohaesie, z . COHESION. - [Bot .]
Zamenhang van 't eene plantendeel met het andere,
bergroe ijing f.
Coherent, e, adj. Zamenhangencl, c o h a e r é-

rend, cohaerent. — (fig.) Raisonnement c-,

zamenhangende, goed aaneengeschakelde rede.
Colieriter, V. n. Mede-erven, mede-erfgenaam
zen.
Coheritier, m., -fiere, f. Mede-erfgenaam m
en f.

Cohesion, f. [Phys.] Zamenhang m., kracho

van zamenhang, c o h a e s i e f., die kracht, waar
zeer kleine gelijksoortige zamenstellendh-dore
deeltjes (molekulen) der ligcharnen aaneen gehouden
worden.
Cohesionner, v. a. Den zamenhang of dE
o h a e s i e te weeg brengen, zamenhangend maken
-- (fig.) C- la société, de maatschappij naauw doen
zamenhangen.
Cohibition, f. (pr. co-i-bi-ci-on) [Phil.] Be.
letsel n., terughouding f., bedwang •n.
Cohier, m. [Bot.] Soort van eik m.
Colaroe of Coliyite, m. en f. [Bot.] Soon
van amerikaansche kalabasboom m.
Cohobation, f. (pr. co-o-ba-ci-on) [Chim.-,
Herhaalde destillatie of overhaling f. (z. cOHOBER)
Colaober, V. n. (pr. co-o-bé) [Chim.] lier.

tstig blijven. En chambre coite, in eerre warme,

goed gesloten kamer. (Loc. prov.) En coi, in stilte.
Attendee de pied coi, bedaard afwachten, pal blij-

ven staan.
Coï, in. [Tech.] Buis f., door welkernen 'two-

ter van een' zoutpoel laat a fioopen, om hem schoon
te maken.
Co stu, Coïer, z. COYAU, COYER.

Coitfe , f. Muts, inz. vrouwenmuts, kap f.
(Men zegt doorgaans bonnet). C- de nuit, linnen
mutsje, dat men soms onder de nachtmuts opzet.
(Loc. pray.) Etre triste comme un bonnet de nuit
sans c-, droefgeestig zijn als een uil. — C- de chapeau, hap, voering f. van een' hoed. C- a perruque, pruiken -net r.. — [Anat.] Helm m., lamsvlies n. [amnion], het vlies, dat somtijds het hoofd

der kinderen bij de geboorte bedekten door 't volksgeloof voor een geluksteeken werd aangezien, darmnet n. — [Bot.] Kap, muts f.; zaadvlies, zaadiaul
sel, zaadhuisje n., zeker vlies om sommige vruchten en zaden : C- fugace, persistante, afvallende,
aanblijvende muts. — [H. n.] C- jaune. noire,
gele, zwarte kap, twee vogelsoorten. — [Pêche3
Wijdmazig net n., dat men voor de opening van
een ander net spant. — [Artill.] Kapje nn. op het
-

laadgat tiener bona; — C- de limons, beslag roer
disselboomen; C- de sellette d'avant-train, kussen-

plaat f. van 't voorstel. — [Carr.] C- du timon,
disselbeslag n. — [Mar.] Beslag, bekleedsel n. aam
't eind van sommige zware touwen. Coitfes, f. pl.
Sluithouten n. pl.
Coifé, e, adj. (en part passé van collier) Gekapt : Une femme c-e en cheveux, eene in 't haar
gekapte vrouw. Etre bien c-, een' fraaijen hoest,
eene goedstaande pruik of een ander hoofddeksel

ophebben; ook het haar met smaak, met bevalli.gheld dragen. Un enfant né c-, een met een' helm
geboren kind. (Loc. prov.) titre né c-, meteen' helm
geboren zijn, een gelukskind, zondagskind zijn. —
(Loc. pray.) C'est un diatlle c-, 't is een repte
Xantippe, eene helleveeg. I1 aiinerait une cllevre
c-e, hij is op alle vrouwen, hoe leelijk ook, verliefd.
Chien bien c-, hond met lange hangende mien.
Clieval Dien c-, paard met korte, fraai opstaande
oortin. Draf) Bien of mal c-, laken met goeden of
slechten zelfkant. Botte c-e, gekapte laars. — Pion
c-, pion m. (in 't schaakspel), die eene b(jzondere
taak heeft en ter herkenning van een of ander teeken is voorzien. Du vin c-, vermengde wijn m. ---(fam.) fIomme c-, beschonken man. Avoir Ie eer
een' roes gedronken hebben. Mari c-, hc--veauc,
rendrager. Caille c-e, schaamtelooze, geile deern.
— [Bot.] Graine c-e, Fruit c-, omvtiesd zaad, omvliesde vrucht. — [Mar.] Vaisseau c-, schip, dat
den wind van voren in de zeilen krijgt. Hunter c-,
marszeil, dat den wind van boven kr'^ jt. Voile c-e,
tegengebrast zeil. La voile est coil%e, het zeil ligt
tegen.
C of tfer, V. a. Kappen, het hoofd bedekken (met
een' hoed, eene muts enz.); — het hoofd versieren
(met bloemen, véderen enz.), het haar opmaken,
het haar kappen, vlechten, krullen. — Ook zonder
voorwerp gebézigd: Cette femme de chambre colftc
Bien, die kamenier kapt goed. Ce chapeau, ce lionnet coiffe bier, die hoed, die muts staat goed. -- (fam.) On le coila dun seau d'eau, men wierp
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COIFFETTE
hem een' emmer water over 't hoofd. C- qn., iemand
op 't hoofd slaan. (fig. et fam.) C- qn. dune
opinion, iemand iets in 't hoofd zetten, hem inqe
namen met een gevoelen ma/een. Une femme qui
coiffe son man, ccve vrouw, die haren man horens
opzet. C- qn., iemand dronken maken; Cest un
rude buveur, vous ne le coifferez pas facilernent,
't is een stevige drinker, ge zult hem niet ligt de
muts opzetten. -- C- une bouteille, Ia pommade,
een papier of stukje blaas over de kurk eener flesch,
over de pommade binden. C- des sins, des liqueurs,
wijn, likeuren met andere vermengen.— [Rel.] C- un
iivre, het besteeksel aan de beide einden van den rug
eens boe/es maken. - [Mar.] Teqenlegçjen, den wind
uit de tij krijgen : Le vaisseau coiffe, het schip
krijgt den wind uit de lij, de zeilen vallen tegen.
C- les voiles, de zeilen tegenbrassen, tegenleggen.
C- un vaisseau, de zeilen van een ander schip in
lij brengen. C- Ia elsèvre, den bole scheren. [Artill.] C- la fusie dune bombe, de buis verkappen, de kap op den Ierudloop eener bom zetten.
- [Viner.] Les chiens out coi ffe le sanglier, de
honden hebben den ever hij de ooren gepakt. (Loc. pray.) C- Sainte-Cathirine, eene oude vrijster worden, geen aanzoek krijgen. - COIFFEU,
v. n. [Mar.] Overstag gaan en den wind van
voren in de zeilen krijgen, een' nil vangen. Un
coup de vent survint et Ie navire coiffa, er viel
een slaag in, en 't schip ving een' uil. SE COIFFER,
v. pr. Zich het hoofd bedekken; zich kappen. Se c
dun chapeau, een' hoed opzetten. Se C- avec ses
clieveux, zich in 't haar kappen. - ( fig. et f(„ in.)
Se c- de qn., een gunstig vooroordeel voor iemand
opvatten, niet iemand wegvliegen. Se c- dune
opinion, zich eene meening vast in 't hoofd. zetten.
- Se c- de sin, Se c- le cerveau of enkel Se c-,
zich een' roes drinken. - Se c- dun froc, monnik
worden. .- [Mar.] Les voiles se coiffent, de zeilen
liggen tegen den mast.
Coilfette, t. (verklw. van coi ffe) Kapje, mutsje n.
Coiffeur, m., -euse, t. Kapper in., pruikmaker m., kapster t. ; ook: hoeden-, inutsenmaakster t. - Ook als adj.: Perruquier c-, kapper en
pruikinaker.
Coiffure, t. Hoofdbedekking f., hulsel; hoofdsieraad, kapsel D.; - de kapkunst f., het kappen;
- het hoofdhaar zelf, niet betrekking tot de wijze,
waarop het gedragen wordt.
Coi —nage, m. [Tech.] Hoekmuurwerk a.
van een smeltoven.
foignassier ofCoinier, m., Z. COGNASSIER.
Coignée, 1., z. COG NEE.
Coigimet, m. (verklw. van coin) Wigje n.
Collie, t. [Corn.] Gezeefde snuiftabak rn. of ,
snuif t.
h Coiment. adv. In stilte.
Coiii, ni. Hoek in. C- dune rue, dune maison,
dun mui, dun champ, dun bois, dune chambre,
hoek van eene straat, van een huis, van een' muur,
van een veld, van een bosch, van eene kamer. Les
c-s dun drap, dune serviette, dun mouchoir, de
hoeken (punten) van een laken, een servet, zakdoek. Le café da c-, het koffijhuis op den hoek (van
de straat).— (fig.) Mourir an c- dun Pols, dune
hale, dun bid, hulpeloos, op eene ellendige wijs
omkomen, 0]) eenen mesthoop, zonder bijstand sterven. Cet homme a la mine de demander IanmOno an C- dun Pols, die, man ziet er uit als
een struikroover. - Le c- du feu, de in cherninée,
het hoekje van den haard. (fog. et fam.) Ne houger du c- da feu, Aimer le C- de son ten,
stilletjes aan zijn haard, in zijn huis blijven,
zelden uitgaan. Cola an se dit, an se fait qu'au
C- in ten , dat zegt, doet men alleen in 't hoekje
van den haard, onder familie, onder gemeenzame
vrienden en kennissen. AIlez lui dire cela et vous
chauffer au C- de son ten, Z. CHAUFFER. - Les
quatre c-s de Ia terre, du monde, du ioyaurne,
de in viiie, de vier hoeken, de uiterste vinden,
verst verwijderde deelen der aarde, der wereld, des
rijks, der stad. Ii a visiti les quatre c-s da monde,
tous les c-s de la terre, hij is in alle ho:ken der
aarde, overal geweest. Chercher qn. dansles quatre
c-s et le milieu de Ia idle, iemand door de gansche stad zoeken. - Les quatre c-s, stuivertje-wisselen n., een bekend kinderspel. Les c-s de l'oeii,
de la houclie, de ooghoeken, mondhoeken. Faire
signe a qn. du C- de l'oeil, iemand een oogje, een'
-

,

-

-

-

wenk geven. Regarder qn. da c- de l'oeil, iemand
ter sluik aanzien; ook: iemand met verachting, met
nijd aanzien. - Un c- de terre, een hoekje, stukje
gronds. Ii est logé dans an c-, dans un petit c-,
hij woont in een hoek, opeen klein kamertje. itlettre
une chase dans nu c-, iets in een' hoek, op eene
afgelepen, niet in 't oog loopende plek zetten. Se
cacher dans un c-, zich in een hoekje verschuilen.
Ii se retira dans le c- de la province, hij begaf
ziele naar een hoek, een uithoek, een weinig bezocht
gedeelte der provincie. - Le c- dun tableau, de
linker- of regterzijde eener schilderij (in tegenstelhag met het midden). - ( fig.) Ne voir quo le cin tableau, qu'un des c-s du tableau, slechts een
gedeelte van de zaak, van de waarheid weten. [Jeu.] Laatste veld a., hoek van elk der beide vakken van het triktrakbord. Grand c- of enkel c-,
laatste veld van het regter vak of den grooten jan,
rusthoek. C- bourgeois, laatste veld van den kleinen
jan, burgerhoek. Pi'endre son c-, zijn hoekveld bezetten. -- Tenir son c-, het spel of zijne zijde goed
verdedigen (in 't kaartspel). - ( fig.) Tenir hien
Soil C- dans une compagnie, dans nun soc•iété, ziele
in een gezelschap doen achten en onderscheiden
door zijne goede manieren en verstandige taal, zijn
gezelschap wel waard zijn. - Wig, wi g ge, kloofwig, keg, kegge t., kiel, houtbeitel ree. C- de for ,
de bois, ijzeren, houten wig. IYlettre, Piquer of
Planter le c-, de wig inzetten; Chasser, Faire entrer le c-, de wig indrijven; Dégager Ie c-, de wip
losmaken. Serrer, Assujdtir qc. avec des c-, iets
met wiggen vastzetten, vastleggen. - (Loc. prov.)
Faire c- du mime Pais, een gedeelte van eene zaak
alsmiddel ter bewerking van 't andere gebruiken.
--- (j- de beurre, boterwigge t., stuk boter. [Arch.] Wigvormige sluitsteen m. aan een gewelf.
- [Al till.] C- de mire, de poinfage, steiwig t.,
stelhout n., keg onder 't bovensteek van een kanon
om liet te rigten. C- d'arrèt, stuitwiqf., stopper ni.,
keg achter de roopaardwielen. - [Iinpr.] Kooi t,,
Isooihout n., naam der houten wippen, waarmede
de lettervormen worden opgesloten. - [i Iort.] of
Couteau de bois, entmes n. --- [Mar.] C- d'ar
rirnage, keg voor 't vaatwerk, stouwwigge. C-s de
mht, mastkeqqen, vijstingen t. p1. C- de burin, keg,
waarop men den ram aansluit. C- a, manche, kiamaal-ijzer a. - [Vitir.] Elke der 's hoektanden van
't paa r d. - [Mil. anc.] of embolon m., driehoekige, wigvormige slagorde f. - [Fauc.] Les plumes
des deux c-s, de zijcéderen aan den staart van den
valk. - Klink m. van eene kous. Des („,-s a jour,
opengewerkte klinken. Des bas a c-s de couleur,
kousen met gekleurde klinken. - Hoekkast f., hoekbuffet a. (doorgaans encoignure geheeten) .-- COIN in.,
Stempel, muntstempel in. C- de dessus, de dessous,
boven-, onderstempel; C- d'dcusson, d'efflgie, wapenstempel, beeldstempel. C- d' Espagne, spaansche
muntslcig, munt f. Cette monnaie est h un tel c-,
eet marquëe a tel c-, die munt voert dien en dien
stempel. Faux c-, valse/ee munt. Monnaie a fleur
de c-, pas geslagen munt; Mddaille a fleur de c-,
goed bewaarde, ongeschonden gedenkpenning m. Stempel om goud- of zilverwerk te merken: De 1v
vaisselle marquée an c- de Paris, zilvergoed niet
het Parjsche merk. - (fig.) Une chose marquie
vu bon c-, eene zaak van goeden stempel, van goede
hoedanigheid. Un ouvrage marqué an c- da lion
godt, du genie, een werk, diet den stem,el, liet merk
van den goeden smaak, van 't vernuft draagt. Tout
dans Ia nature est marqué an c- de I'ouvrier, etiles
in de natuur draagt het merk (getuigt van de grootheid) des werkmeesters. - (iron.) Ii est frappé a
ce c- -là, hij isnu eenmaal zoo, hij is niet anders,
dat zijn zoo zijne
grillen, dat is zije stokpaardje.
- [Hist.] Avoir bon c-, hel regt hebben om munt
te slaan. - [Rel.] Hoekstempel in . - [Perruq.]
Valsche haarlokken aan de zijden van 't hoofd. COIN M. [Bot.], Z. COING.
Coineé, e, adj. (en part. pas'.ci van coincer)
Mat coincd , vastgekegde mast m.
Coineer, v. a. [Mar.] Keggen of wippen indrijven, vastkeggen. C- les mats, de masten vastkeggen.
Coineidenee, f. [Giom.] Het juist op elkander
passen, het zamenvallen der grenzen van twee lijnen,
van twee vlakken, wanneer zij op elkander gelegd
worden; volkomen gelijkheid f. der figuren. -(fig.)
Het zamentreffen, zamenvallen van verschillende
-

-

-

COJJLADE,

COINCIDENT
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Colachon, m. [Mus.] Soort van italiaansc/me
luit t. met zeer langen steel.
Colage, m. [Féod.] z. CORNAGE.
Colaphiser, v. a. (fam.) Oorvegen of muil
passend, mal/wâr geheel bedekkend (van lijnen,
vlakken, figuren) [PIijs., Opt.] Gelijktijdig inval- peren geven.
Colapte, m. [II n.], z. v. a. cic.
lend, zamentrefl'end (van lichtstralen, die te gelijk
Colarin, m. [Arch.] Fries t. aan het kapiteel
op een vlak vallen).
(lig.) Te gelijk gebeurend,
op één' tijd vallend, gelijktijdig; tot hetzelfde gevolg der toscaanscime en dorische zuil.
Colas, us. (fain. et vulg.) Domkop, botmuilm.
[Mdcl.] Geljktijdigplaats grjpv
nd of
leidend.
[H. n.] Volksnaam van de meerkol (geai).
zich ve'itoonend (van ziekte v erschijnselen): Des
Colastre,
tim., Z. COLOSTRE.
zansentreffende
verschijnselen.
,
symptôrnes c-s
Colature, t. [Phatin.] Doorzij ging, filtréring f.;
Colneider, v. n. [Géorn.] Op elkander vallen
of passen, el/sander juist bedekken. Les figures qui inz. de doorgezégen vloeistof t.
Colbach, Coll,aek, Kolbak, m. [Mil.]
coincident sont égales et semblaliles, de figuren,
die elkaar bedekken of wel/eer grenzen juist op eik- Beerenmuts 1.
Coleas, rn. , z. v. a. COLOCASIE.
ander vallen, zijn gelijk en gelijkvormig.
(fig.)
Colehieaeées, f. p1. [Bot.] Tijloosachtige
Gelijktijdig gebeuren, zamentre/fen. te gelijk aankomen, tot hetzelfde doel, tot dezelfde gevolgtrek- planten, tijloossoorten t. p1.
Colchieon, m., z. COLCHIQTTE.
king leiden: Ces deux circonstauces ant coïncidé,
Coichinine, f. [Chim.] Werkzaam bestanddie beide omstandigheden hebben te gelijker tijd plaats
der tijloos.
deel
de
verLes
preuves
diverses
coincident,
gehad.
Cotchique of 'r.ieehien m. [Bot.] Tijloos t.
schillende bewijzen voeren tot eens en dezelfde gevolgtrekking. Le vol coïncidait avec le depart du C- d'automne, C- commun of Satran des pres,
valet, de diefstal trof zamen, had op éénen tijd herfsttijloos, gemneene tijloos t., hondsvergift n. Cjaune, narcis lelie t. Ook als adj. gebruikt: Oxy plaats, met het vertrek van den knee/it.
Coïndieant, e, adj. [i'léd.] Mede-aanwijzend. mei c-, honig met azijn vermengd.
Coleotar of Coleothar, m. [Chim.] DoodsComntlication, f. [Méd.] Mede-aanwijzing t.,
kop m., engelse/s-rood, rood -ijzer-oxyde n., dat men
zamenloop van aanwijzende teekenen.
bij de bereiding van het zwavelzuur door over/maling
Come, t., z. v. a. COUENNE.
Coing of Coin, m. [Bot] Kwe, kwepeer f., van /iet ijzer-vitriool als overblijfsel behoudt, cotkwe-appel m. (Loc. fam.) Etre jaune comme tin cot/mar m.
t Cole, t. [Mdcl.] Z. BILE.
C-, zeer geel van gelaatskleur zijn.
Colégataire, m. et t. [Prat.] Mede-gelegaCoïnqnination, f. Verontreiniging, bezoeCoïiiqtiiner, v. a. teerde, roede-begiftigde m. en f. bij een testament.
(fig.) Laster m.
deling.
Colégislatif, ive, adj. Mede-wetgevend.
( fig.) Belasteren.
Bezoedelen, verontreinigen.
Coleiiiqui of Colenieul, m. [H. a.] Mcxi1 Coint, e, adj. Lief, vriendelijk, spraakzaam,
voorkomend.
I Coititer, v. n. Opsieren, op- caansche, Louisiaansc/ie kwartel m.
Coléoptère, in. [H. n.] Schildvleugelige inSE COIINTER, V. pr. Zich opschikken.
tooijen
secten n p1., insecten met vier vleugels, waarvan
(Alen heeft ook cointir en cointoyer gezegd.)
Coïntéressé, m., -e, I. Medebelanghebbende m. de bovenste hard, dik en kort zijn en tot scheede
dienen voor de onderste, die vliezig en dwarsgeen f. deelnemer m., -neemster t.
Coléoptéi-é, C, odj. Naar zulk
Opschik, plooid zijn.
t Cointerie, Cointie, ('ointise, f. gemaakte
Coléoptérologie, t.
een insect gelijkende.
aardigheid, liefkozerij f.;
tooi m.;
Beschrijving der schildvleugelige insecten.
Co
plqtplegingen f. p1.
Colon, m. (pop. et bas.) Lafaard, bloodaard, léoptérologue, lit Beschrijver m. der schildvleugelige
insecten.
nietswaardig mensch, deugniet, rekel, schoft, honds
Coléoptile, t. [Bot.] Vliezige of vleezige
vot, koejon m.
Colonna (1 e, t., z. v. a. colCOïonner, v. a. Smadelijk of als een' scheede t., die soms het zaadpluimpje omgeeft.
ONNERIE.
hondsvot behandelen, gemeen beje/genen, uit moedwil Coléoptilé, e, adj. Metzuikeen scheedje voorzien.
Coléorharnphes, n. p1. Vogelgeslacht n. van
COlONplagen en lastig vallen, koejonnéren.
NER, V. n. Geineene, vuile dingen zeggen of doen. de orde der steltloopers.
Coléorhize, t. [Bot.] Vliezige scheede, die tij
Coïonnerie, f. Gerneemme, smadelijke bejégening,
qrofheid, onbeschoftheid t., vlegel werk n., schelmen-, sommige planten het wortelkiempje omgeeft.— Cobeleedigende, lage spotternij, léorhizé, e, adj. Met zulk een scheedje omgeven.
boevenstreek ra.;
Coléra-inorbus, Z. CHOLERA.
vuile taal f.
Colèie, t. Toom rn, toornigheid, gramschap,
Coirau, In. Op stal gemeste os m.
Colt, m. Paring, vleesc/meljke vermenging f. oploopend/meid, opvarendheid, boos/meid, kwaadheid,
der mensciten), bijslaap m. C- anticipé, te vroeg woede t. Etre en c-, toornig, gramstorig zijn. Se
het huwelijk genoten bijslaap; C- illicite, mettre en a-, toornig of driftig worden, in toorn of
(inz^oór
Of
in gramschap ontsteken. Transport, Mouvement de
ongeoorloofde bijslaap.
c-, driftvervoering driftopwelling, slaag, opwel
Coite, 1. [Mar.] Z. COUETTE.
La c- divine, cdleste, du ciel,
ling t. van toom.
Vereeniging,
zamenkonist
t.,
van
t.
Coltion,
4
de Dieu, de toorn Gods, de gramschap des Hemels.
velen tot eene zelfde onderneming.
Fours, de grimmig/meid van
La
cdu
lion,
de
onder
LARNE.
DE
JOB,
iii.
[Bot.],
Z.
LA1IME
Coix,
(fig.) La c- de Ia mer,
Cojonissanee, f. [Jur.] Mede-gebruik, mede- den leeuw, van den beer.
de
woede, het woedend geweld
des
Hots,
des
vents,
genot n.
(fig. et fam.)
Cojiistieier, m. [Fdod.] Mede-geregtsheer m. der zee, der baren, der winden.
Décharger sa c- stir tin pâté, veel en gretig van
Coke, m. (eng. coals) Ontzwavelde, afgezwa
COLER
E, adj. Toornig, ligt
van koolzuur bevrijde steenkolen,-veld,rko eens pastei eten.
toornig wordend, oploopend, opvarend, driftig,
cokes t. p1., of coke t.
Cot, m. Hals m., ligchaamnsdeel, dat het hoofd grimmig, gram, gramstorig. Homme, Femme c-,
Colère
met de schouders verbindt (in dien zin verouderd oploopeode, drift/ge man, vrouw.
en vervangen door cou, doch nog voor de wellui- inent, adv. Met toorn.
Toornig
worden.
v.
pr.
Coléi'er
(Se),
als:
zoo
enkele
uitdrukkingen,
in
dendheid gebruikt
S
Coleret, m., Colerette, t., z. CELERET.
un col court, een korte hals, tin col de lis, een leColériqtie, adj. Tot toorn geneigd, oploopend,
Stropdas, çjespdas in. Un
heb/anke hals enz.)
col de satin, de velours, een satijnen, fluweelen haastig, driftig, opvliegend, cholerisch kaleCol de cravate, een met baleintjes risk: Ii est d'humeur c-, mais il nest pas costropdas.
voorzien stuk linnen, dat men in den das wikkelt lère, hij is oploopend van karakter, maar geraakt
Coléi-iqiiernent, adv. Op
Col de chemise, niet ligt in drift.
om dien stevig/meid te geven.
halskraag m. van een hemd. Faux col, los hals- driftige, oploopende wijze.
Col (liever eau) dune
boordje of kraapje n.
S Coléuiser, v. a. Toornig maken.
Colérite of Colétite, m. [Chim.] Voormalig
bouteille, dun matras, hals van eene flesch, de[Anat.] Cal cie Ia matrice, de Ia proefvocht n. voor goud.
stilleerfiesch.
Colettes, t. p1. [Cam.] Hollandse/meen duitse/me
vessie, hals der baarmoeder, der blaas. [Géogr.]
[Tech.] Cal de liminess n. p1.
Bergengte f. berqpas, pas ni.
Colia, m. [H. n.] Soort van makreel in.
cvgne, zwaanshals m., aan rijtuigen.
Coliade, t. [H. n.] Zekere dagvlinder m.
Cola, f., z. v a. ALOSE.

eiten of omstandigheden, die tot een zelfde gevolg
gelijktijdigheid 1. van gebeurtenissen.
leiden;
Couticident, e, adj. [Giom.] Op el/sander
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COLIART

-

Coliart, m. [H. n.] Gladde rog, z. v. a. BATIS.
Colias, m. [H. n.] Soort van makreel m., grooter dan de gewone (ook cogniol geheeten).
Colibri, m. Kolibri m., bijzonder fraai vogeltje

van Amerika , dat zich van de vliegenvogeltjes,
waarmede men het vroeger verwarde, door zijn'
krommen bek onderscheidt. — (fig. et fam.) Onbe(luidend manneke n.
Colieaille, f. (verklw. vancolique) (fam.) Genape aanval m. van kolijk.

Colicitant, e, adj. et subst. [Prat.] Medeverlcooper ni., -koopster f. (gebézigd van twee of meer
snede-erfgenamen of eigenaars, in wier naam eerie
verkooping geschiedt), c o l ic i t a n t m en f.—Collcitation, f. Verkoop m. tusschen colicitanten. —
Colleiter, v. a. Zoodanigen verkoop houden, c olicitéren.
Colifiehet, m. Beuzeling, kleinigheid, prul,
snuisterij f., vod, nest, wisjewasje n., voorwerp zon
waarde of wezenlijk nut; — allerlei kleine voor--der
toerpen tot vrouwenopschik; — allerlei kleine, kwalijk aangebragle of verkeerd geplaatste sieraden,
hetzij aan een gebouw, in een' tuin, of wel in een
letterkundig werk, in een muzijkstuk, snorrepijperij f. — [Mon.] Justeervijl, muntvijl f. — [Pkt.]
Droog en zeer luchtig koekje n., zonder boter en
zout, als voeder voor jonge koolvogeltjes. — Ook

COLLATIONNER.
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Collaboration, f. Medebewerking, medebearbeiding. — [Jur.] Gemeenschappelijke zorg f. van
den man en de vrouw.
'ollaborer, v. n. Medebewerken, gemeenschap
bearbeiden (inz. een boek, dagblad, tijdschrift).-pelijk
Collage, m. [Tech.] Het lijmen, plakken; —

het opplakken van 't behangselpapier in een vertrek,
het behangen; — het klaren of schoonmaken van
den wijn door eiwit of vischlijm; — het lijmen van
't papier (waardoor 't geschikt wordt om beschreven te worden) . — Het aanplakken van afkondi
gingen en berigten op openbare plaatsen.
Collaire, adj. [ H . n.] Plumes c-s, halsvéderen.
Collant, e, adj. Lijmend, klevend; — (fig.)
naauwsluitend; Pantalon c -, naauwsluitende broekf.
Collapses, m. (pr. —sure) [Mid.] lletzinken
of bezwijken der krachten, inz. bij dennaderenden
dood.
Collataire, m. (pr. col-la—) Begiftigde m.
met een kerkelijk ambt.
Collatéral, e, adj. (pr. col-la—) Wat van
ter zijde met iets anders in verband staat, zijde
zijwaarts, eene zijwaartsche plaatsing heb--lings,
-

bende:

[Arch.] Net c-e, zijbeuk f. eener kerk. —

Colin-tannpoii, in. Zwitserschetrommelslagm.

[F ort.] Ouvrages collatéraux, bij- of nevenwerken
eener vesting, b. v. het ravelijn ten opzigte der bas
— [Geogr.] Points collatéraux, tusschenstre--tions.
ken m. pl., wind- of hemelstreken, die tusschen
twee hoofdstreken gelégen zijn. — [Jur.] Verwant
buiten de regie linie, c o 11 a t e r a a 1: Parents coliatéraux, collaterale verwanten, z^magen, zijverwanten, dezulken, die van broeders of zusters afstanimen; Ligne c-e, collateraal-linie, zijlinie, zitverwant
Succession c-e, collaterale erfenis, zulk eene,-schap;
die aan een z(jverwant des gestorvenen overgaat;
Héritier c -, collaterale erfgenaam, ervende zijverwant. — Ook als subst. gebruikt: [Jur.] N'avoir
que des collatéraux pour héritiers, niet dan zij
erfgenamen hebben. — [Arch.] Les-verwanto
collatéraux dune église, de zijbeuken eener kerk.
— [Anat.] La collatérale du bras, de zijslagader
van den aren.
Collateraleinent, adj. (pr. col-la—) [Jur.]
In zijdelingsche linie.
('ollateiir, in. (pr. col-la—) Begever van, benoemer tot eenig ambt, inz. tot een predik- of

Coliou, ni. [H. n.] .merikaansche vogel in. van

Collatif, ive, adj. (pr. col-la—) Begeefbaar,
van den begéver of collator afhangende: Dignité

soms als adj. gebruikt:

Nous vivons dans un siècle

c-, wij leven in eene beuzelachtige eeuw.

Colflonacorm, m., z. v. a. LIMACON.
Coins, m. [H. n.] Groote soort van welting m.,
in de Noord- en Oostzee (ook merlan-noir, colingrelin geheeten) . — Mexicaansche patrijs m.
Colin-Antoine, m. [Hort.] Soort van appel m.

tot ciderwijn.

Colinette, f. [Mod.] Voormalige vrouwenmuts f.
Colin-grisart, m. [EI. n.] Boomeend f.
Colin-Jean, m. [Hort.] Soort van appel m.

tot ciderwijn (ook colin-tampon en colin-tonteine
geheeten) .

Colins- niaillard, m. Blindemannetje n., een
bekend kinderspel: Jouer à (au) c -, blindemannetje
spelen. — De geblinddoekte m. en f. bij dat spel:
Qui sera le e- ? wie zal blindemannetje zijn?
Colin -asoir, m. [H. n.] Zwart waterhoen n.
— (fam.) Je men soucie comme de c -, ik geef er
geen zier om. — z. Ook COLIN -JEAN.

`t geslacht der kegelsnavelige musschen.
Coligiie, adj. [Anat.] Tot den karteldarm behoorende.
Coligtie, f. [Mid.] Kolijk n., darm- of buik
buikpijn f. C- bilieuse, galach--kramp,djicht

tig kolijk; C- pituiteuse, sl jmkot jk; C- d'estomac,
mnaagkoljk, maagkramp; C- graveleuse of néphrétique, steenkolijk; C- de plomb of de Poitou. C-

saturnine of des peintres, loodkoljk, kolijk van Pol-

ton, schilderskolijk. — [H. n.] Zeker schelpgewas n.

Coligateeux, erase, adj. Met koljk behebd; —

olijk verwekkend.

(`oliquidateur, m. [Prat.] Medevereffenaar,

medeverrékenaar m.

Colis, in. [Corn.] Kist, baal f. koopwaren, vat,

fust, stuk n., collo m. Le voiturier avait chargé
vingt c -, de vrachtrijder had twintig colli opgeladen.
Colisee,f. [Ant. rom.] Vermaarde ronde schouw
f. (amphitheater) te dome,cotiséuni ofcol--plats
1 o s é u in n. —Later de benaming van groote pracht
openbaar vermaak in groote steden.-gebouwnt
Colisse, f. [Tech.] Elke der mazen, door welke
de kettingdraden eener stof gaan.

Colite, f. [Mid.] Ontsteking f. van den kartel

-darm.
Colitigeant, m., -e, f. Elke der in een pleidooi betrokkene partijen, hij of zij, die met een
ander pleit, partij f.

Colla, f. Soort van .Levantsche gom f. — COLLA,
in. Naam van de harde zuidwestewinden, die zich
vaak op de kusten der Philippijnen doen gevoelen.
-[- Collabeseenee, f. [ïlléd.] Krachtverzwakking, bezwijking der krachten, zwakte f. — -[ Collabeseenrt, e, adj. Zwak, door zwakte bezwijkend.
Collaborateur, m., -ti -ice, f. Medebewerleer, medebearbeider, helper m., medebewerkster,

helpster f., inz. gebézigd van schrijvers, dagbladschrijvers.

schoolambt, c o 11 a to r m.

c -ive.

Collation, f. (pr. col-la—) liet regt om eenera
post, inz. eerie predikarts- of onderwijzersplaats te
doen bezetten of te begéven, begévingsregt, begéving f.; collatie, c o l l a t u u r f. -- [Prat.] Ver
f. van geschriften, het c o 1 l a. t i o n é r e n.-gelijkn
C- dune copie avec 1'original, vergéljking, tegen
houding van een geschrift met liet oor -elkandr
stuk. — [Impr.] C- dune épreuve,-spronkelj
vergelijking eener proef met het handschrift des
schrijvers; vergelijking eener revisie of tweede proef
met de op de eerste proef gemaakte verbéteringen.
C- dun exemplaire, naziening of de bladen van een
boek compleet of voltallig zin. — COLLATION, t.
(pr. ko-la—) Ligte, geringe spijs f., die bij de ka
vastendagen het avondmaal vervangt:-tholjkenp
Faire c- dune poturne, een' appel voor zijn' avond
gebruiken. — Tusschenmaal, ligt avondeten n.,-mal
inz. een maaltijd van koud vleesch, gebak, fruit
enz. (in onderscheiding van een gewoon warm
maal), collation f. Le bal fut interrompu par
une magnibque c -, het bal werd door een' heerlijken kouden maaltijd afgebroken.
Collationnage, m. (pr. col-la—) Het vergelijken, tegenelkander houden, nazien van geschri f
ten enz.; — het nazien der boeken bij boekhandelaars en binders, c o l l a t i o n é r i n g f.
Collatioainé, adj. Vergéleken, nagezien, gecollationeerd: Copie c-e, nagezien (met het
oorspronkelijke vergéleken) afschrift n. C- a ioniginal, met liet oorspronkelijke vergéleken.
Collationner, v. a. (pr. col-la—) Nazien, ver
houden, c o l l a t i o n é r en,-gelikn,t adr
b. v. een afschrift, een' afdruk met het oorspronkelijke stuk, of eene drukproef met het handschrift
des schrijvers, of eerie tweede -proef met de verbeteringen op de eerste. — [Libr.] Een ongebonden
boek blad voor blad doorloopen of overtellen, om

te zien of het compleet is. — COLLATIONNEJ., V. n..
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COLLNUDER,

COLTJET.

(pr. ko -la—) Een c o l 1 a t i o n of kouden maaltijd
houden.
t Collauiier, V. a. Prijzen, verheffen; z. V. a.
CONGRATU R.

(dolle, f. Lijm f. C- forte, C- d' Angleterre,
schrijnwerkers-lijm; C- de Flandres , vlaamsche
lijm; C- de poisson, vischlij7n; C- de morue, kabeljaauw- lijm; C- -chair, z. SAICOCOLLE. — C- à
bouctie, mondlijm; C- dos, beénderlijm; C- au
baguet, C- de parchemin, perkamnentl^i^m; C- na vale, marine, zeelijm, scheepsljjnm. C- de pkte, de
farine , d'amiclon . stijfselp ap f. C- de gavot,
slaapsap , maankopsap n. — (fig. et pop.) Sale
comme on pot lb c-, hooc st onzindelijk, morsiq. —
COLLE. f. (pop.) Leugentje, loopje, verzinsel n.,
knapuil in.
(`olle, e; wij. (en part. passé van colter). Gelijmd, geplakt: Une carte c-e sur toile, eene op
doek teplakte kaart. — Du papier mal c-, slecht
pel jrnd,, vloeijend papier. — flu vin c-, met lijm
geklaarde, schoon gemaakte wijn. — Un habit qui
', eri►le c- sur le corps, een kleed, dat om 't lijf
rieschilderd schijnt, dat goed sluit. — (fig.) Etre ccontre un mur, dipt teben een' muur staan. Etre
e- sur son clJeval, vast in den zadel zitten. —Etre esur ses livres, onvermoeid studeren. — Avoir les
i^eux c-s sur qn., sur qc., de oogen onafgewend op
iemand, op iets gevestigd houden. Avoir la boucbe
c-e, les lèvres c-es sur one chose, den mond, de
lippen lang op iets gedrukt of geklemd houden. —
[Jeu] Etre e- sous bande, digt onder den bend lig
biljartspel). — [Chas.] Chien e- a la-gen(i't
voie, hond, die 't spoor van het wild nooit verlaat.
Collecte, f. (weleer) Inzameling f. van belas
ook de tijd m , gedurende-tingeofschar;,—
welken een ontvanger daarvan zijne bediening waar
liefdegaven-nam.—Giftezolnr,phagv
of aalmoezen, c o 11 e c t e f.; — het ingezamelde (geld.
korte
spreuk
n.,
Altaargebed
of tekst,
— [Liturg.]
dien de geestelijke aan het altaar voor den epistel
afzingt of leest.
Colleeter, v. a. Inzamelen, c o l l e c t é r e n.
Collecteur, m. (weleer) Ontvanger der belas
rijk aangestelde-tingeofups.Drhet
verkooper en splitser van loterij-loten, c o l le c t e u r.
—Tolgaarder m. -- [Phy s.] C- d'électricité, elektriciteits-verzamelaar m., een werkts.cig om de anders
onmevkbare hoeveelheden elektriciteit door ophooping en verdipting waarneembaar te maken.
t'olleetif, ive, adj. Verzamelend, vele dingen
van ééne soort zamenvattend. — [Gram.] Un noun
c-, of als subst. Un c-, een verzamelwoord, een
naamwoord, dat, hoewel in 't enkelvoud geplaatst,
een vereenigd aantal van afzonderlijk bestaande
wezens of voorwerpen uitdrukt, collectief, c o llectivumn.: Lesmots armée, peuple, forêt
soot des c-s, de woorden leger, volk, bosch zijn
verzamelwoorden. — (Opt.) Verre c-, verzamel,rlas n., e olle ctie f glas n.
Collection, f. Verzameling f. van gelijksoortige
of min of meer overeenkomstige voorwerpen, c o l1 e c t i e f.: Un e c- áe tableaux, de livres, de curioslt.és, eene verzameling van schilderijen , boeken,
zeldzaamheden. — [Méd.] C- purulence, ophooping f.
van etter.
„

,

:

Colleetionne, e, adj. (en part. passé van col-

lectionner): Livres, Tableaux c-s, verzamelde, tot

eene verzameling gebra jete boeken, schilderijen.
('olleetiornner, C. a. Verzamelingen of collectiën maken.
Colleetivenuent, adv. Gezamenlijk, op verzamelende wijze, in collectieven of verzamelenden zin:
L'homnie, pres c-, se dit pour toes les homines.
Collé at, m. Mnbtgenoot van een' legaat m.
C'ollé e, m. Gezelschap, genootschap van personen, die dezelfde waardigheid bekleeden, ambtsgezelschapn., amnbtsvereenieing, ambtsvergadering f.,
collegie n.: Le c- des cardinaux of Le sacré c-,
het collegie der kardinalen of 't heilige collegie. Le

an c-, au pension, een kind school doen, op Bene

kostschool leggen. — (Loc. fam.) Renvoyer qn. an
c-, iemand voor een' weetniet verklaren. Cela sent
Ie c-, dat riekt naar de school, dat is niet vrij van
waanwijsheid (pedanterie). Il sent encore le c-,
hij doet, spreekt nog als een scholier. — Gezamenlike leerlingen van een collectie of kostschool: Tout
le c- est P. la promenade, al de scholieren zijn aan
't wandelen.

Collégial, e, adj. Schoolech, wat tot de school,

het collerrie behoort, collegiaal : Un poète c-,
een schooldichter (pl. collégiaux). Une production
c-e, een schoolproduct, een letterwerk van een' scholier. — Eglise c-, eene collegiale kerk (die door een
kapittel van kanunniken wordt bediend en geen'
bisschopszetel heeft) . Ook in dezen zin als subst.
gebézic d: Une collégiale. — [Pol.] Système c-,
C o l l e g i a a 1-systeem n., staatsinri.gting , volgens
welke eene handeling der regering, een openbaar
bevél, besluit enz. niet van een' enkelen staatsamb-

tenaar, maar ten minste van drie stemhebbende

-medeleden moet uitq^aan (ire tegenstelling met bureaukratie). — [Droit. can.] Stelsel, dat de kerk uit
eene vereeniging van vrije mede-leden bestaat, die
hunne aangelécenheden door genootschapsbesluiten
régelen (in tegenstelling met het territoriaal erg
episkopaal systeem) .
Collégi leuiueuit , adv. Op schoolse/te wijze,
als een scholier.
Collégia,t, m. (in sommige streken) Student,
die uit eene beurs studeert.

Collégienn, m. Leerling aan een collegie, school-

ganger m.

C olléguae, m. Ambtgenoot, ambtsbroeder, mede-

leeraar, medeonderwijzer, co l l e g a m.
Collement, m. [Méd.] Zamenkleving f., inz.
der oogleden.

Collar, v. a. Lijmen, plakken, doen kleven,
vastlijmen, aaneen lijmen, zamenplakken, vastplat ken:

C- deux morceaux de bois, twee stukken hout

aaneen lijmen. C- one affiche, eene bekendmaking
aanplakken. -- L'eau await colié ses vêtements
sur son corps, het water had zijne kleederen aan.
zijn lijf vastgekleefd. — (fig.) C- ses lèvres, sa
bouche sur qc., zijne lippen, zijnen mond lang op
iets drukken. — [Tech.] C- du papier, papier lij
(om 't vloejen te beletten). — C- du vin, des-men
liqueurs, wijn, likeuren schoonmaken of klaren
(door bijvoeging van eiuwit, vischlijm enz.). — Cla ehaine, de kettingdraden slichten (ze met wevers
lijm bestrijken). — [Bill.] C- one bille, C--paen
son adversaire, eenen bal, partij's bal digt onder
den band spelen. — COLLER, v. n. Digt aansluiten,
glad staan (van kleedingstukken): Un pantalon, des
..

bas qui collent bien,

Bene broek, kousen, die glad

staan -- SE COLLER , v. pr. Kleven, zich vasthechten: La poix se colic aux doigts, het pek klee ft aan
de vingers. La fatale tunique s'était collée sur sa
peau, de noodlottige tunica (lijfrok) had zich aan
zijne huid vastgehecht. — Geplakt, gelijmd worden:
Du papier qui se colic bien, papier, dat zich goed
.

laat plakken. — (fig. et fain.) Se c- contre on

mur, it one porie, zich pal tegen eenen muur, tegen
eene deur zetten.

Collerage, m. [Anc. coot.] Tapregt n., belas
opsteken der wijnvaten f.
-tingophe
Colleret, M., z. CELEBET.

('ollerette, f. Vroueven- halsdoekje, kraagje n.
— [Bot.] , z. v_ a. INVOLUCRE.
Collet, ni. Kraag m., om den hals sluitend gedeelte van een kleed: C- d'babit, de redingote, de
gilet, rokskraaq, ,jaskraan, vestkraag. C- montant,

rabattu, staande, vallende kraag. — Mantel m. aan
een kleed, schoef f.: Redingote tu c-, a quatre c-s,
manteljas m., jas met vier kragen of mantels. —
Bef f., halskraagje n. (voormalig fijn linnen of batisten sieraad om den hals, nog overeebléien in de
ambtskleeding van geestelijken en regters, en dan
RABAT geheeten.). — (fig. et fen.) Ur) petit c-, Les
,

e- des électeurs, des princes, des villes de l'Em- Bens á petit c-, een geestelijke, de geestelijken.
pire, het collegie der keurvorsten, vorsten, steden Prendre, Quitter Ie petit c-, den geestelijken stand
van het (duuitsche) rijk. Le c- des avocats, het col- omhelzen, vaarwel zeggen. (Deze uitdrukkingen zin
le.eie, de orde der advokaten. Le c- électoral, het thans verouderd.) — C- monté , voormali e stijve
kies-collegie, de vergadering van kiezers. — Ge vrouwenkraag; — (fig.) iemand van overdeedvene,
hoogere leerschool, latijnsche school f.,-lerdscho, gemaakte deftigheid. Du temps des c-s montés, in
gymnasium , c o 11 e g i e n. : Les professeurs, les den tijd der stijve kragen: in den ouden tijd. Cela est
elèves dun c-, de leermeesters, de leerlingen van een c- monté, dat is ouderwetse/t, oudvaderljk; ook:
collegie. Ami de c-, schoolvriend Mettre on enfant dat is stijf en gedwongen, gemaakt deftig. — (La
-

.

COZIETÊ

COLLOQUER.

-"

fa .) Sauter au c- de qn., Prendre, Saisir qn. au

c-, iemand bij den kraag pakken (o m hem geweld
aan te doen); — iemand bij den kop vatten, in

hechtenis nemen; On lui a mis la main sur le c-,
men heeft hem aangehouden en in hechtenis gezet.
--(fig. et fam.) Prendre .qn. au c-, iemand dwingen om u aan te hooren. Prêter Ie c- a qn.,
iemand het hoofd bieden, hein durven staan. Arme
jusqu'au c-, van top tut teen gewapend. Un profit,
tin heritage qui saute an c-, een onverwgcht proijt or voordeel, eene onverwachte erfenis. — (Loc.
prov.) Prendre le liévre an c-, den spijker op den
imp slaan; ook: de gelégenhei.d waarnemen. —[Mil.,
Man.] C- de buflle, bu/felleêren ruitervest, rijbuis n.
of kolder m. — [A nat.] Le e- dune dent, de hals m.
van een' tand (tusschen de kroon en het worteleind).
—[Arch.] Le c- dune marclhe tournante, het srnalste gedeelte van een' wenteltrap. —[Artill.] Le c- du
canon, de halsband m. van 't kanon, kanonskraag. Cie billot, touw n. aan 't eene eind meteen oog en aan
't andere met een' knevel voorzien. — [Bot.] Le cdune plante, de la racine, de hats van eene plant,
van den wortel (dat gedeelte, waar de worldl ophoudt en de stapt of stengel begint); Le c•- des feuilles engainantes, des feuilles des grarinécs, de
sluitring m. der scheedevormige bladeren, der grasbladen; Le c- or anneau cleschampignons, des agfiris, de ring of vliezige kroon der paddestoelen, de
bladzwammen. C- blanc, wit boom- of bladzwam;
C- doré, goudgeel bladzwam f. C- de natie dame,
schildpeper f. (van St. Domingo). — [Boucle.] Cde mouton, de veau, halsstuk van een schap, een
kalf. — [Chas.] Strik rn., om hazen, komijnen, ookk
vogels te vangen,. — [Tech.] Ring of rand m. boven aan den hals eener/lesch; — rand aan eten hiel
}an eerie laars; -- hals aan de pit eener kaars; —
{

hals aan de spaoor des ruiters; -- bovenrand van
eeenen rugkorf; -- hals van een deurhengsel; — voor
gedeelte n. van eens stortkar; -- halsstuk an-ste

den boom eener draailaan/;; — hals van een' spijker;

-- rand van een' destilleerketel. — [Mar.] C- de
I'ancre, hals van 't anker. C- d'étai, kraag van
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Halsband m., metalen of leiren band om den hals
van slaven, van honden enz. — (fig.) Natuurlijke
ring of kring m. van bijzondere kleur om den
hals van sommige dieren: Pigeon a c-, ringduif f.
C- de cheval, haam, gareel, greet n. Cheval de c-,
trekpaard n. Cheval franc du c-, paard, dat gewit
uit zich zelf trekt. (fig.) Il est franc du c-,-li,gof
hij is een openhartig, rondborstig, dienstvaardig
mensch; ook (van een' soldaat) : hij gaat gewillig
en moedig in 't vuur. (fig. et fam.) Donner un coup
de c-, eene nieuwe poging doen om in eerie zaak
te slagen. — (fans.) C-. de misère, ezelsjuk n., vervélende, lastige, telkens terugkeerende arbeid m. —
[Arch.] C- de perles, d'olives, parel- of olijfvormige astragalen nn. pl., of paternoster-sieraden n.
nl. — [Tech.] Halsstuk n. van de spoor des rui
Iers, boog m., die den hiel omvat; — halsband in.,
halsijzer n. om de draaiposten der sluisdeuren. —
[Bouch.] C- du boeuf, halsstele van den os. —
[H. n.] Merle au c- , ringaneerle , ringlijiter f.
C- rouge, roodhals in. (eene soort van kolibri): -japansche visch, van 't geslacht der klipvisschhn;
— ringslang f. — [Mar.] C- d'étai, stagkraag m,
kraag aan den boegspriet. C- de défense, leguaan
ons den voorsteven eener sloep, krans m. C -du ton of
du coucpiet, kalf n., ezelshoofd-beugel m. C-s des
,

bonnettes, lijzeilsbeugels, beugels van de li^zeiisspiede balestron, sprietbeugel, sprietstrop in.

ren. C-

— [Pêche] Touw n. aan een fuiknel.
Coliière, f. Legger ni., leghout n. onder een
vlot.

C o!1!foi-ine, adj. Halsvorrnig.
t 5 Co!!i epee, f. Vereeniging f.

t S Colliger, v. a. De schoonste en merkwa -

digste plaatsen uit een boek zamenbrengen.
(voiliinationn, f. [Asir., Opt.] Gezigtslijn, kijk1 (1v f., c o lIi rn/a t i e-lijn f., regie lijn, in welke het
oog met een instrument op een te meten voorwerp
is gerigt (viseert); — bij verrekijkers de lijn, die door
't middelpunt der beide glazen gaat, de optische as
des kijkers.
Collinaire, adj. [Bot.] Op de heuvels groei ,

het stag, oog van het stag. C- de gnat, mastkraag. .oend.
Col .ete, e, adj. (en part. passé van coiieter)
Colli.ne, f. Heuvel in., zacht hellende hoogte f.
[Bias.] Met een' halsband van ander email of /sleur: -- (Loc. _prov.4. 11 a gagné la c-, hij heeft zich uit
1 porte d 'azur P trots têtes de, lévrier d'a.r gevit, de voeten gemaakt . — [Pods.] La double c-. de

c-es de gueules, hij voert drie witte windhondskop-

pen met roode halsbanden op een blaauw veld.

Colleter, v. a. Bij den kraag, bij den hals vaten. C- qn. at Ie jeter par terne, iemand aangrij-

pen en neérwe7'en. -- Bij uitbreiding van sommige

Parnassus m.

Collinsionie, f. [Bot.]

plant, collinsonie f.

.dmerikaansche lip-

Colliq satif, ive, adj. [?Paid.] Versmeltend,
vervloeijend, zich in vocht oplossend. Sueur c-ive,

dieren gebézigd: Son chien a coileté le mien, Le hevig, afmattend zweet n.
chitin colleta le loop, zijn hond pakte denm;ne in
Coliiq !ationn, f. [lléd.] Versmelting, vervloeieten kraag of in den nek, de hond greep den wolf r i-ng I. vermindering der vaste deden riet overvloesin den nek. — [Tech.] De lernmeten eener kaars dige uitscheiding en verminderden zamenhang der
tot aan den hals in de gesmolten talk dompelen, vochten.
Collii-ostres, m, . pl. [H. n.] Halssnaveligen
de pitten drenken. • — COLLETER, v. aa. Strikken
spannen, om hazen, konijnen, vogels te rangen. — m. pl., vogels, wier snavel uit den hals schijnt te
SE COLLETER, v. pr. El/sander hij den kraag vatten, komen.
worstelen, plukharen. — (fig.) Met elkander harre Collisions, f. [Phys.] Botsing f. het tegen elkwarren , malkaar in 't vaarwater zitten.
ander slooten van twee ligchamen. — (fig.) Het tegen
Colleteur, ni. Strikkenzetier iii. — (fig. et pop.) elkander strijden, of druischen van wetten, pligten,
Harrewarder m.
e f partijen, botsing f. strijd m., collisie f.
,

Colletier, m. Koldermaker, kolderverkooper mn.
Colletinn, m. [lean.] Léderen wambuis zonder

mouwen, z. v. a. GOBLET.
Colletique, adj. [Méd.], z. V. a. AGGLUT1NANT,
AGGLUTINA TIF
Collette, I. (Loc. pop.) Faire la soeur c-, de
.

zedige schoone of de preutsche spelen.

Colleur, m. Weleer z. v. a. (ARTONMER. —
Behanger, kamerbehanger (opplakker van 't behangselpapier). — Lijmer, st^tver, popper in de
fabr jken; slichter der kettingdraden bij wevers. —
Aanplakker der openbare bekendmakingen. — (fig.
et fam.) Knapuilverteller in.
Collibiste, m. Geldwisselaar m.

Collibranehes, m. pl., z. v. a. SPHAGE-

BRANCHES.

Collicuileux, ease, adj. Vol kleine bultjes of

oneffenheden.

Collier, m. Halssnoer n., halsketen f., hals/setting m.: C- de perles, parelsnoer; C- de diamams,
de corail, diamanten, koralen halssnoer. — Gou-

den halsketen, ordeketen van sommige ridders. (Prov.
et fig.) C :est un des grands c-s, un des gros c-s de la
compagnie, hij is een der hoofdpersonen, der matodays van 't gezelschap, een man van gewipt. --

Collingre, m., z. COLLYRIDE.

Colloeasie, f. [Bot.] Kalfsvoet m. (pied de

veau.)

Collocation, f. (pr. col-lo—) Toewijzing,
plaatsing f. [Prat.] Schuldrangschikking, rangschikking der schuldeisch.ers, vaststelling der orde,
waarin zij betaald zullen worden, collocatie f_
EEtat de c-, staat van schuldeischers. Montant de
c-, beloop der toewijzing. C- utile, collocatie. voor
welke eerre toereikende som voorhanden is. -- C- de
l'argent, geldplaatsing f.
Colloenteurs, ni. pl. (pr. col-lo—) Gesprek'voerders in. pl., de tot een mondgesprek zaamgekomen personen.
t 'olloetition, f. (pr. col-lo—), z. V. a. CON'VERSATION.

Colloque, in. (pr. col-lo -que) Mondgesprek,
gesprek. m., zamenspraak f. tusschen twee of meer
personen. (fam.) Its out tenu un long c-, zij hebben
een langdurig onderhoud gehad.

Colloque, e, adj. (en part. passé van colloquer)
[Prat.] Créancier utilement c-, schuldeischer, die

in de rangschikking bevoorregt is, in den eersten
rang is geplaatst.
Colloquer, V. a. (pr. col- lo — ) Plaats aanw -
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COLLUDER

zen, plaatsen, -- [Prat.] C- des créanciers, schuld
rangschikken, in klassen verdeelen, de volg -eischr
bepalen, waarin zij betaald zullen worden. —-orde

(pop.) C- un sontflet, un coup de poing, un coup

de canoe, een' klap, vuistslag, rottivgslag toedienen.
Colluder,v.a.1let eens zijn.— [Prat.] In geheime
verstandhouding zijn, zich met zijne partij ten nadeele van eenen derde verstaan, onder eene deken
steken.
Collure, f., z. v. a. COLLAGE.
Colleuriou, ni. [H. n.] Boot koppige specht. f.
Collusion, f. [Prat.] Geheime, bedriegeliike
verstandhouding f., heieneljk verstand n. tusschen
twee of meer partijen, ten nadeele van een' derde,
C o l l u s I e f. ;— (in het dagelijksch leven) doorgestoken kaart f., doorgestoken spel. n.
Collusoire, adj. [Prat.] Heimelijk afgesproken,
geknoeid, doorgestoken, c o l u s o r i s c h— (' olli,soirement, adv. Op heimelijke verstandhouding
berustende.
(Tollutoire, in. [Méd.] Mondspoeling f. (gar-

---

COLONNE.

Papier n., van groot formaat. — [liar.] Berkoen f.
of schoor f. met tanden, om schepen te doen afloopen.
Coloinbiii, in. [Minér.] Zuiver looderts m. —
[Tech.] Bekken n. voor 't verglasel des pottebakkers.
— Colonibiiis, m. pl. Duifachtige vogels m. pl.
C'olomgsbira, e, adj. Duifachtig; — duivenhalskleurig, donkerrood en blaauw, c o to m b i e n, colombienrood (liever gorge de pigeon). — (fig.) L'innocence c-, de duiven - onschuld.
C'olonnbine, f. [Hort.] Duivendrek, duiven mest m. ; — bij uitbreiding: vogelmest. — [Lot.]
.dkelei; — ook eene soort van klaproos f. — [Chim.]
Kristalliseerbare stof uit den Colombo-wortel, c o1 u m b i n e f. — [Théàt.] C o 1 o m b i n e, f., minnares
van Harlekijn, eerre staande rol of masker op 't italiaansche tooneel.
.

Coloiiibigtie, adj., z. v. a. TANTALIQUE.
Colontbite, f., z. v. a. TANTALITE.
Coloniho, m. [Bot.] Colombo- wortel m., de zeer

specerijachtig riekende bittere wortel eenei bij Colombo op Ceylon groeijende plant.
('-olo,nn► aire, adj. Zuilvormig. — Colomneua.x, ease, adj. Vol zuilen. — Colontiaifere,
adj. [Anch.] Eene zuil dragend. — [Bot.] Plante
c-, plant, welker helmstijlvezeltjes in één ligchaann
oogzalf f., oogwater n.
vereenigd zijn.
Collyride, m. [H. n.] Banghalskever m.
Colon, in. [Anal.] Karteldarm. kronkeldarm, m,
Collyridier, m. Bijgeloovig aanbidder m. van
Colon, m. Planter, aasbouwer, burger van eene
de maagd Maria.
Collyrion, m. [Minér.] Soortvan ascligraauwe, volkplanting, k o l o n is t m. — C- partiaire, pachter, die de vruchten met den eigenaar deelt.
aan de tong klevende klei f.
Coliaa, m. [H. n.] Miereneter m. van Guiana. [Gram.] Dubbel punt (:).
5 Colonage, m. Aanbouw, aanleg m. eens plan(olmatage, m. [Agric.] Kunstmatige verhooging van lage gronden door bezinking van met het ters.
Colonat, m. [Anc. cout.] Pachtgoed n., bouwater meégevoerde aarde, die men aan hoogere gronden ontnomen heeft. — tolutate, f. Een op die werij f., die den heer jaarlijks eenen cijns moet op
brengen,
kolonaat m.
wijze verhoogde grond n. — tolmater, v. a. Een'
C olonel,m. Kolonel, overste vein een regiment.
lagen grond door opspoeling verhoogen.
Lieutenant-c- ,luitenant-kolonel. C-général; kolonel Colnrycl, ra., z. V. U. GIHOUCAS.
Colobonie, n1. [Méd.] Tegennatuurlijke splij- generaal m.
Colonelle, adj. : La compagnie c-, of als subst.:
ting. f. der oogleden van boven naar beneden. —
Verkrrting f. door verminking. — Colobonaé, e, La c-, (weleer) de eerste compagnie van een regim, ent, de kolonels- of lijfcompagnie I. — La-c-,
adj. Door verminking verkort, afgestompt.
Coloeasie, f. [Bot.] Egyptische of grootblade- Madame la c-, de kolonelsvrouw f.
Colonial, e, adj. Koloniaal, wat eene korige aronskelk m., egyptische boon f., kalfsvoet m.,
eene eetbare plant in de oostersche landen (ook pied lonie 0/' volkplanting aangaat, daartoe behoort, daarvan afkomt: Marchandises, Denrées c-es, koloniale
de veau geheeten).
Coloeynthine, f. [Cbim.] Bitter beginsel n. waren. Commerce c-, koloniale handel, handel met
volkplantingen, in koloniale voortbrengselen.
van den kolokwint.
Colonie, f. Volkplanting, aanbouwing, nederColoeolla, f. of Chat sauuvage, m. [H. n.]
zetting f., plantstaat m., kolonie f. C- agricole,
Wilde kat f.
landbouwende kolonie; C- militaire, militaire koloCologne (Eau de), f. [Chin.] Keulsch reuk
-watern. nie, nederzetting van landbouwende en gehuwde solColoiubaeé, e, adj. [H. n.] Duifachtig, tot paten op verschillende punten van de russische
het duivengeslacht behoorende. Genre c-, duivenge- grenzen; c- pénale, strafkolonie. — Bijenzwerm m.
Colonisable, adj. Geschikt om tot eene koloslacht n.
n.] Provencaalsche bast- nie gemaakt te worden, koloniseerbaar.
Coloaabade, f.
('olonisateuur, -trice, adj. Kolonie- aanlegaardnachtegaal m.
Colonubage, m. [Charp.] Rij van standers of gend.
Colonisation, f. Vorming, aanlegging, vestiopstaande palen m. pl.
Colonibaire, m. [Ant rom.] Familie-gra fkel- ging f. eener kolonie, het heentrekken naar, nederzetten in, aanbouwen van een ander oord. Ko l o n ider m.
Colonnbar, m. [H. n.] Dikbekkige boschdui f f. satief.
Colonisé, e, adj. (en part. passé van coloniColombasse, f. [HI. n.], z. v. a. LITORNE.
Colonibate, m. [Cbimmm,] , z. v. a. TANTALATE. ser) Tot eene volkplanting ingerigt of gemaakt,
Colonjbe, f. [Pods.] Duif f. (pigeon). La timide, gekoloniseerd: Pays c-.
Coloniser, V. a. Eene kolonie of volkplanting
l'innocente, l'amoureuse, c -, de beschroomde, onschuldige, verliefde duif. C- messagère brievenduif, oprigten of aanleggen, k o l o n i s é r e n. — C- des
postduif. — Simple comme une c-, onnoozel als eerre étrangers, des soldats, vreemdelingen, soldaten als
duif. Le Saint-Esprit descendit sous la figure dune burgers in eene kolonie vestigen.
Colonnade, f. Zuilenreeks, zuilenra, f., zuic-, de Heilige Geest daalde neder onder de gedaante
eener duif. — (fig.) Onschuldige, schroomvallige lengang m., als sieraad van groote gebouwen, pleinen
-maagd f. — [ Tech.] Stander, regtopstaande paal m.; enz., een op zuilen rustend gebouw, n., kol o n— sclbaa f bank; — kuipersschaa f f. — [Astr.] Duif f., n a d e f. — C- d'arbres, de verdure, rij boomen, die
zuidelijk sterrebeeld beneden den Haas en den Groo- zuilvormig besnoeid zijn.
Colormnailles, f. pl. [Tech.] Staande houten
ten Bond.
1- Colombeau, m., f'olombelle, f.. (verklw. of teenen in een vlechtwerk.
Colonuaire, adj., z. SCAPIFOR311E.
van colombe) Jonge duif f., duifje n. — COLOMColonuaisoai, f. [Arch.] Zuilenplaatsing f., —
BELLE, f. [H. n.] Soort van rolvormige zeeschelp f.[Impr.] Filet of streep f. tusschen twee kolommen. de met zuilen versierde voorzijde f. van een gebouw.
Colonnation, f. [Arch.] Verdeeleng, evenredig Colonibienne, f. [Mécan.] Gegoten, drukpers f.
Coloinbier, m. Duivenhuis o., duivenslag m., heid f. der zuilen.
Colonne, f. Zuil, kolomfa, ronde pilaar, pijler m.
duivenhok, duivenkot n., duiventil, duivenvlugt f.,
duiventoren m. C- á pied, van den grond af op- C- de marbre, de pierce, de Bois, marmeren,
houten zuil. C- corinthienne, dorique,
steenen,
Attirer,
fig.
et
fam.)
gebouwd duivenhuis. (Loc
Faire venir des pigeons dans Ie c-, klanten lokken. ionienne, toscane, composite, korinthische, doniChasser les pigeons du c-, de klanten wegjagen. sche, ionische, toscaansche, zamengestelde zuil of
— [Théát.] Bovenste gallerij f., engelenbak in. — zuilenorde. Le socle, le fut, le chapiteau dune c-,
[Impr.] Te veel wit tusschen de woorden. — [Papet.] de sokkel, de schacht, het kapiteel eener zuil. La egarisme) .
Collyre, m. [.harm.] Uitwendig oogmiddel,
kol 1 y r i u m n. C- sec, mou, liquide, oogpoeder n.,

[tom.

-

COTJONNETTE
Trajane est une C- monumentale, de Trctjaansche
kolom is eene gedenkzuil. C- statuaire, zuil met een
standbeeld daarop. C- triomphale, triumf zuil. Citinëraire, wegwijzer, handpaal in. op den weg.
Un meuble a c-s, een stuk huisraad met kolommen,
met pilasters op de zijden. Les c-s dun lit, dune
fable, de stijlen van een ledekant, de pooten eener
tafel. - [Impr.] Kolom, van boven naar beneden
loopende afdeelinq eener bladzijde; Ce dictionnaire
est it deux c-s, dit woordenboek is in twee kolommen gedrukt; Un journal is trois c-s, een in drie
kolommen gedrukt dagblad. C- dobservations, kotorn van aanmerkingen. - Un tableau is hult c-s,
eene tabél met ac/it kolommen. - C- de chitrres,
onder elkander geplaatste cijfers, kolom cijfers. La
C- des unités, des dixaines, de rij of kolom der eenheden, der tienlieden. - [Ana t.] La c- vertébrale,
de wervelkolom, de ruggegraat t. La c- du nez, het
neussteunsel n. C-s charnues du coeur, hartpilaar
tjes n. p1. —[Mii.] Langwerpige strijdschaar, legerafeeling met gering front en veel diepte, strijdkolom,
colonne f. C- coupée, dubbele colonne, koppelschaar, t.; C- pleine,serrée, geslotene, ineengedrongen colonne. Marcher en a-, kolomsgewijs of in
langwerpige rijen optrekken. [Mar.] Marcher en
c-, in eene regte streek zeilen. La flotte s' avança,
marcha sur trois c-, (Ie vloot zeilde in drie strijdlinitn voorwaarts. Le aisseau le l'amiral est a Ja
tête de Ja a- du milieu, het adlniraolschip is aan de
spits van den middeltogt. - [Géogr.] Les c-s d'Her
cule, de kolommen, pilaren of zuilen van Hercules,
de straat van Gibraltar, aan welker beide zijden
Hercules twee zuilen (de bergen Calpe en Abyla)
als grenssteenen en gedenkteekens zijner togten naar
't westen plaatste. - [Phs.] Zuilvormige vloeistof f., zékere hoeveelheid vloeistof in rolvormige
gedaante: C- d'eau, d'air, waterzuil, luchtzuil; La
a- de mercure dun baromètre, de kwikkolom van
een' barometer. Des c-s d'itincelies et de fumde
montaient au ciel , zuilen van vonken en rook stegen ten hemel. - ( fig.) Zuil f., steunpilaar, bescher
mer, verdediger ni.: Les c-s de Jatat, de laglise,
de steunpilaren, beschermers van den Staat, van
de Kerk. La force et Ja justice son les deux c-s de
Etat, de krocht en de geregtigheici zijn de beide
pijlers van den Staat.
Colonnette, t. (verklw. van colonne) Zuiltje n.,
kleine zuil f.
Colophane, of Colophone, t. Vioolhars, spiegelhars, k olop h 0 n mm n. (naar de start Kol op h o a in Klein-Azit).
Colopholique, adj. [Chim.] Acide C-, kolophonium -zuur n.
Colophone, t., z. COLOPHANE.
Colophollite, f. [Minir.] Roodgele of geelbruine
steensoort f., aan den granaat verwant.
Coloqiinelle, f. [Bot.] Valsche, wilde kolokwintm.
Coloquinte, f. [Bot.] Kolokwint, kawoerd-appel m., de kogelronde, zeer bittere, buikzuiverende
vrucht van den kolokwint-komkommer.
Colorant, e, aPi. Kleurend, kleurgevend.
Coloration, t. Kleuring, verwing t.
Coloré, e, odj. (en part.passiv (incolorer) Gekleurd, geverwcl. Teint c-, roode gelaatskleur. Vin
c-, hoogroode, gedekte wijn. - ( fig.) Langage c-, opgesierde taal. Excusec-e, schijnschoon voorwendsel. Titre c-, schijnbare aanspraak, schijnbaar regt.
Colorer, v. a. Kleuren, kleur geven, verwen: Le
soleil colore les nuées, les fruits, les fleurs, de zon
geeft kleuren aan de wolken, de vruchten, de blocmen. La pudeur colorait son visage, de eerbaarheid
deed haar gelaat kleuren, blozen - ( fig.) Bewimpelen, verschoonen, verbloemen, bemantelen: C-une
faute, une injustice, nu crime, eenen misslag, eene
onregtvaarcligheid, eene misdaad bewimpelen, verschoonen. - SE. COLORER, V. pr. Kleuren, kleur
krijgen, gekleurd worden; ]Nuages qui se colorent
dune teinte pourprde, wolken, dieeenepurperkieur
krijgen.
Colorétique, adj. [Arch.] Colonne c-, zuìl,
waarvan de schacht met bloemen en gebladerte is versierd.
Coloriage, rn., z. V. a. ENLIJMINURE.
Colorié, e, adj. (en part. passé van colorier)
Gekleurd: Estampe c-c, gekleurde plaat.
Colorier, V. 0. Kleuren, kleuren of verwen opbrengen, kleuren aanwenden. C- (enluminer) des
d
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cartes, kaarten kleuren. - [ Pneit.] De kleuren in
eene schilderij aanbrengen. (In dien zin weinig gebruikt en verouderd.)
Colorifique, adj. Kleurend, kleurmakencl, kleur~
gevend.
Colorigène, adj. [Phys.] Kleurvoortbrengend.
Co 1 origia1e, ifi. [Pirys.] Kleurbepaler m.,
werktuig Ier bepaling van den graad der kleuring bij
de ligchamen.
Coloiis, m. Kleurmenging t., het kunstig mengen
en aanbrengen der verwen om voorwerpen in hunne
natuurlijke kleur voor te stellen, k o t 0 r i e t n.: Ce
peintre est estimi, pour son c-, die schilder wordt
am zijn koloriet hoog geschat. —Natuurlijke, frissche,
schoone kleur. Le c- du teint, de frissche, blozende gelaatskleur; Des pêches dun beau c-, fraai gekleurde
perziken. -- (fig.) Schijn m., voorkomen; - leven n.,
levendigheid, bloemrjicheid f. (van den stijl) : Revêtir
ses pensees dun c- gracieux, zijne gedachte in een
bevallig licht voorstellen. Son style manque de c-,
't ontbreekt zijnen stijl aan levendigheid, bloemrijkheid. —COLOF.IS, ffi. p1., Z. COLUGLIS.
Coloi-isation, t. [Phys.] Kleurverandering,
C 0 t 0 r i 5 a t i e t. (bij chemische bewerkingen).
Coloriste, m. [Peint.] Schilder, die het koloriet zeer wei verstaat, bekwaam kleurenmenger,
k o I o r i 5 t. - [Manuf.j Kleurbereider, verwbereider
voor de verwkuipea. - Kleurder van platen, kaarten enz. - [Litt.] Schrijver, die eene schoone, levendige wijze van voorstelling bezit, k lorist, m.
Colossal, e, adj. Buitengewoon groot, overgroot, reusachtig, veel meer dan levensgroo tte, k 0I o s s a a l: Statue c-c, reusachtig, kolossaal standbeeld. - (/1g.) Un empire c-. een overgroot rijk; Un
pouvoir c-, eene ontzaggelijke magt. (De Academie
weigert aan dit woord een mannelijk meervoud).
Colosse, m. Reuzenbeeld, reusachtig of zeer groot
standbeeld n., reuzenzuil, reuzengestalte, f. kolossu s, kolOs m. Lee- de Rhodes, de kolossus van
Rhodus, een ontzettend groot metalen standbeeld aan
deningang der haren van Riloclus. (fog.) Cet hornme, ce cheval est nu vrai c-, die man, dat paani
is een ware kolds, is bovenmate groot en zwaar. La
chute du c-, de val van den kolossus (van een zeer
magtig vorst of rijk sprekende). Un c- d'orgueil, een
alterhooglnoedigst man.
Colossé, e, f., z. V. a. COLISEE.
Colostration, t. [Mid.] Zogziekte t. van pas

geboren kinderen.

Colostre, Cotostrurn, (pr. - trome) m.

[Mid.] Eerste moedermelk f. na de bevalling, biest t.
.- [Pharm.] Mengsel n. van terpentijn met eidojer.

Colollglis, Coulouglis, Coloils,m.pl.Half -

turken m. p1., menschen, die uit de vermenging van
Turken met ]Végerinnen of Moorinnen zijn geteeld.

Colollvrine de Virginie, t. [Bot-1, z. V. 0.
ARISTOLOCHE.
C olpite, t. [Mid.] Ontsteking 1. der scheede.
Colpoeèle, m. [Mdcl.] .S'cheedebreuk. t.
Colpocystotomie, t. [Mid.] Verwijding van

den blaassteen door den endeldarm.
Colpoptose, t. [M e d.] Uitzakking der scheede.
('o1poirhaie, 1. [Mid.] Bloedviiet m., bloedstorting 1. uit de seheede. - Colporrhagique,
adj. Wat tat die vloeijing betrekking heeft.
Colportage, m. Marskramer ij t., het rondventen, ron.dloopen met eene marskraam. - Marskramersberoep n.
Colporté, e, adj. (en part. passé van colporter)
Line nouvelle c-c dans foute Ja viiie, een door de
gansehe stad uitgestrooid nieuws.
Colporter, V. a. Met eene marskraam rondloopen, waren langs, de deuren venten, e 0 lp 0 r t i r e a.
- (fig.) C- une nouvelle, eene tijding ronddragen,
haar aan iedereen vertellen, rondkraaijen.
Colporteur, ffi. Marskramer, straatkoopman,
warenuitventer m., hij, die koopwaren, boeken of
nieuwspapieren langs de huizen gaatverkoopen; ook:
een rondventer van loterij-briefjes. -- (fig.) Bondkraaijer, rondverteller van nieuwtjes, geruchten of
kwade tijdingen.
Colpose, t., Z. V. a. COLPITE.
Colpostégnose, t. [Mid.] Vernaauwing, zamengroejing der seheede.
Coltis of Colti, m. [Mar.] Luizeplegt t., voorpleg(je, kort plegtje n. Couple de ei-, oorspant
waaijer ni. achter liet voorkasteel van een schip. Kamertje n. op liet einde van een gebouw.
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C,ohibrin, m. [H. n.] Soort van bruin- en roodgestreepte adderslang f. — Colubrin, e, adj.. Naar
eene adderslang gelijkende.
('oluubrine, f. [Iatinér.], z. V. a. TERPENTINE. [Bot.] of Couleud rée, f., z. V. a. AI ISTOLOCHE.
Coliambalre, nl., Z. V. a. COL04TBAIRE.

C-ofuumelle, f. [-H.. n.] (ei,g. zuiltje, pilaartje)
Rolronde versteening f. — [Bot.] Zaadzuiltje, zaad
verticale as in sommige vruchten. — Co--buisjen.,
lumellé, e, aclj. [Bot.] Van zulk een zaadzuiltje
voos zien; --in den vorm van een zuiltje.
Colare, m. [Asti.] Kruiskring. m., jaargetijsnede, f., is o t u u r m., naam der beide meridianen,
waarvan de eene e- des solstices, zonnestilstands-coluur, door de twee zonnestilstandspunten, — de andere, e- des équinoxes, evennachts- koluur, door de
twee punten der nacht-éveningen loopt, en die elkander regthoekig snijden.
Colhitliéa of Colythéa, m. [Bot.], z. BAGUENAuDIER.
C-oleivrine, f., z. COLOuVRINE.
Colyclie, f. [U. n.] z. v. a. HER ESTE.

Colyiube, m. [H. n.] Duiker, kui fduikec, m.
(grève huppé), een watervogel van de grootte onzer
eend. — C- de in mar glaciale, groote duiker (grand
plongeon).
Col^:a, in. [Agric.] Koolzaad, raapzaad n.
Conic, m. [Méd.] Slaapziekte, slaapzucht f. Cvigil, wakendeslaapzucht, waarin cle zieke dikwijls
ontwaakt, verward spreekt* en terstond, weder in
slaap valt. — Coma, f. [Anat.] Hoofdhaar n. —
[Bot.] .t aarbundel m. op sommige zaden.
Coniale, f. [Tech.] IJzeren plaat f. tot het bakken vein 't mavviokbrood.

f Connaudise, f., z. DEPOT.
Consaret, m. [Bot.] Vijfblad, ganzekruid, sla.ngekruid n.-- Conaaroïde, f. vzj fb)adachtigeplantf.
Comnaste, m. Voorzitter bij gewijde maaltijden.
Coniztteuse, f. [Méd.] Soort van hersen-zénuwkoorts. f.

Coy matenx, ease, adj. Slaapzuchtig, slaap
wat tot de slaapzucht betrekking-zuchtverwknd,

heeft.

Coroatule, f. [H. n.] Haarster, f. eene zonder
gevormde soort van schelpdier.
-ling
Combat, m. Gever/it, treffen n., strijd, kamp m.,
worsteling f. Le e- d'horme a homme, le e- singutier, het gevecht van man tegen man, het tweegevecht. C- judiciaire, geregtelijke kamp. Un enaval, een zeegevecht. C- de cogs, hanengevecht.
C- de taureaux, stierengevecht. Etre hors de c-, bui
staat zijn om meer te vechten of zich te verwéren.-ten
Mettre qn. hoi s de c-, iemand weerloos maken. —
Comhat wordt ook van de volksstrijdspelen der
Ouden gebtziad. C- de t'arc, de la course, de in lutte, du ceste, kampspel in 't boogschieten, in 't hardloopen, in 't worstelen, met den str jdhandschoen.
— Pavilion de c-, bloedvlag, roode vlag. — (lig.)
C- littéraire, letterstrijd. C- de générosité, d'esprit, de politesse, wedstrijd, wedijver m. in edelmoedigheid, geest, beleefdheid. Les c-s de la foi,
de worsteling om 't geloof. La vie de l'homme est
un e- perpétuel, 's menschen leven is een voortdurende strijd (staat van onrust en lijden, van zielsfoltering) — Le e- des éléments, des vents, de
strijd, het woeden der elementen, der winden tegen
elkander.
Contbativite, f. [Phrénol.] Strjdzuchtf., aangeboren neiging tot strijd.
4. Conibattable, adj. Bestrijdbaar.
Combattant, m. Strijder, vechter, krijger,
krijgsman, soldaat ni. Une armee de vingt mille c-s,
,

een leger van 20,000 strijders of strijdbare mannen.

COMBL.A.N.
kampen, worstelen. C- de près, de loin, van nabij, uit
de verte vechten. C- a l'arrne blanche, à la baionnette, met de blanke wapensmet de bajonet vechten.
C- à coups de main, a l'épée, an pistolet, met de
vuist, den degen, de pistool vechten. C- contre qn.,
tegen of met iemand vechten, strijden. C- li outrance,
op leven en dood vechten, zoodat een van beidensneuvelen moet. C- corps à corps, man tegen man vechten.
C- de pied ferme, strijden, zonder eerren voet te
wijken, »al staan. —(fig )C- contre lesvents, la faim,
tegen de winden, den honger borstelen. C- contre
ses mauvais penchants, zijne kwadeneigingen te keer

gaan. — C- en soi-méme, het met zich zelven niet eens
zin, verlegen staan, in tweestrijd met zich zelven,

besluiteloos zijn. — SE COMBATTRE, v. pr. Elkander'
bestrijden.

Conib att.ii e, adj. (en part. passé van cornhattr e) Opinion c-e, bestrréden, wederlegd denkbeeld.
Sentiments c-s,bestrédene, wederlegde gevoelens. Hervisie c-e, bestrédene, werlerlegde ketter-(j. I1 se sentoit
en lui-mime, h ij gevoelde, dat hij het 'niet zich zelven niet eens was, hij wist tot geen besluit te konen.
Crn nbe, f. (in sommige streken) Dal, vallei, f.
door bergen omgeven diepland ni.
C,oIHbien, adv. de quantité. Hoe veel; hoe zeer,
II y avait je ne sais c- de gans, er waren, ik weet
niet hoe vele menschen, d. i. zeer vele. Si vous saviez
c- cette erreur eat pernicieuse, indien gij wist, hoe
schadl jk die dwaling is. Si vous saviez c- it voos
aime, indien gij wist, hoe zeer hij u bemint, hoe lief
hij u heeft. C- vaut cela? hoe veel kost dat? De ccela diltère-t-il? hoe veel scheelt dat? C- v a-t-il

que ... ? hoe lang is het geleden, dat ... ? sedert wan-

neer. . . ? C- de temps avez-vous été ii Paris? hoe
lang zijt (Jij te Parijs eweest? C- soot ils ? Met hun

hoe velen zijn zij?— COMEIEN, M. Waarde f., prijs m.
I1 veut use vendre son pré, nous en soninses sur

le c-, hij wil mij zijn weiland verkoopen, maar wij

zijn het nog niet eens wegens den prijs.
-1- C onibien que, conj. hoewel dat, ofschoon
dat.

Combinable, adj. Vereenigbaar, hetgeen overeen te brengen, te verbinden is.
Cooibinaisoo, f. (eig.) Vereeniging, verbinding van tune dingen; — in 't algemeen: verbinding,
zamenstelling van velerlei dingen, voorstellingen,
begrippen enz.; koppeling, paring van eenige dingen
uit vele gegévene (zoo als cijfers, letters, noten enz.) ,
en dat wel op alle mogelijke wijzen, zonder acht te
slaan op hare opeenvolging ot orde, c o m b in a tie,
c o m b i n é r i n g, f. — (fig.) (Vergelijking en berékening f. van verschillende dingen om tot een resultaat
te komen; maatrégelenm. pl., waardoormen den goeden uito,°larr eenei zaak voo7bereidt. -- [Chico.] Onderlin,ge en innerlijke vereeniging van al de molekulen
van twee ligchamen, ter vorming van een nieuw chemisch ligchaam.
Co bino.teur, -trice, adj. et subst. Hij, of
zij, die combinatiën (z boven) maakt, verbinder f.,
zamenvoeger m., verbindster, zamenvoegster f. —
[Tech.] COMBINATEUR m. Luchtverzamelplaats f.

van blaasbalgen.

Cvornbin atoir°e, adj. Verbindend, koppelend, zamenparend, combinatorisch: Science, Art c-,
wetenschap, kunst, f. der cornbinatiën, zamenstellingskeenst f.
Coco ine, e, adj. (en part. passé van combiner)
Verbonden, vereeni.gd, gecombineerd. Armée,
Flotte c-e, gecombineerde (uit troepen, schepen van
verschillende natiën zarnengestelde) armee, vloot.
Plan sagement c-, wijs beraamd plan. L'alumine
c-e aver l'acide sulfur ique forme l'alun, de aluinaarde met het .zwwavelzuur verbonden, vormt den
aluin. — coMnird. M. [Chico.] Zarnenstel, menqset n. van verschillende storen tot een gelijkaardig
,

Séparerlesc-s, devechtendenscheiden.—(Loc.prov.)
Le combat fait, faute de c-s, de strijd (het spel, de
dans) neemt een einde, uit gebrek aan strijdenden (homogeen) geheel.
Conibiuer, v. a. (eig.) Paarsgewijs of twee
(spelers, dansers). — [-H. n.] Paon de mei, kempaan twee verbinden of vereenigen; — in 't algemeen
haan, zeepaauw m.
Conibat:tre, v. a. Bestrijden, bevechten, bekam- zamenstellen, verbinden, c o m b i, n e r e n (vgl. coalpen, wederstoan: C- l'ennemi, den vijand bevechten. BINAISO T) : C- des chilfres, des lettres, des raison— (fig.) C- un mal, une maladie, eene kwaal, eene nenAent.s, des preuves, des idées. — (fig .) Vergeziekte bestrijden. C- one opinion, mm erreur, een lijken en berekenen, om tot een resultaat te komen:
gevoelen, éene dwaling bestrijden, wederleggen. C- C- on plan. -- [Chico .] Innig verbinden, zoodat
sa colère, ses passions, ses vices, zijne graanschap, verschillende zelfstandigheden een in al zijne deelera
zijne driften, zijne ondeugden bestrr^den: trachten homogeen of gelijkaardig ni-uw geheel vormen. —
die te beteugelen, ten onder te brengen. — (poet.) C- SE COMBINER, V. pr. t%ee'bonden, vereenigd, gecom1Cs vennt.s, la faim, met de winden, met den honger bineerd worden; — gepaard gaan.
Coomblan, Coinblauu, m., z. V. a. COAieLEAu.
worstelen. — COMBATTRE, V. n. Vechten, strijden,

COMBLE

°--

Womble, m. Overmaat, opmaat, toegift f., kop m
op eene gevulde maat: Le c- dun boisseau, de kop
ot opmaat van een schepel. 11 ne donne riep pour
Ie c-, hij geeft niets als toemaat, toegift. — [Arch.J
Dakwerk, dakgebint n., dakstoel rn. C- pointu, a
deux égouts of à pigeon, zadeldak n. ; C- brisé,
coupé of á mansardes, gebroken dak; C- a potence,
slechts aan eene zijde afhellend dak, hellend dak;

C- en terrasse, terras-dak, vlak dak; C- en dóme,
koepeldak. — (fig.) liet toppunt, het hoogste, waar
iets geraken kan, bijzonder van eer, vreugde,-toe
begeerte, droefheid, ellende. Mettez le e- á vos
bontés, maak de maat uwer goedheden vol. I1 est
au c- de ses voeux, hij heeft zijn' hoogsten wensch
bereikt. 0 e- de misères! o overmaat van jammer!
-- POUR COMBLE DE , toe. pup. Tot overmaat van:

COMINGE.
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schudding, gisting f. der gemoederen: Mettre tout
en c-, alles in wanorde, in rep en roer brengen,
in vuur en vlam zetten.

Come, m., z. v. a COMITE . -- [Astr.] Planéte
en c-, planeet, die in de stralen derzon verborgen is.
Cornediateur, m., -ti-ice, f. Mede- bemidde.

laar in., -ster f.

Comé'die, f. Blijspel, tooneelstuk n. Faire,
Composer tule c-, een blijspel maken; Jouer, Reprásenter une c-,

een blijspel spelen, ten tooneele voeren.

La haute c- (ie hout coinique), het hoogere blijspel

(schildering der zeden); C- de caractère, karakterblijspel (schildering van karakters); C- d'intrigue,
intrigue-stuk (welks hoofdverdienste in 't ingewi/ kelde der handeling en de oplossing van den knoop
ligt); C- épisodique, C- á tiroir, blijspel zonder
zamenhangende tooneelen, schui(ladestuk; C- iarmoyante, aandoenlijk blijspel; C- historique, historisch blijspel; C- heroïque, helden-blijspel, heroïsch
blijspel; C- pastorale, herder- blijspel; C- anecdotique, blijspel, dat op eene anekdote berust; G-

Pour e- de disgrace, de gloire, tot overmaat van
onheil, van roem. — DE FON D EN COMBLE , loc. adv.
Geheel en al, tot den grond toe: Ruiner une vitte
de fond en c-, eerie stad het onderst boven keeren,
haar geheel en al verwoesten.
COMBLE, adj. Vol, boordevol, opgehoopt vol, met ballet, blijspel met dans. — (Loc. prov.) C'est le
een' kop (van maten voor drooge waren): — (fig.) secret de in c-, 't is een geheim, dat ieder weet. —
La mesure est c-, het is op zijn hoogst gekomen, Blijspel n., kunst om bluspelen te maken: Exceller
de maat der overtredingen is, vol. Salle c-, volle, dans la c-, in 't blijspel uitmunten; La c- est plus
propvolle, eivolle zaal f. — [Man.] Sole c-, ronde difficile que la tragédie, het blijspel is moeijeljker
dan het treurspel. -- Tooneelstuk, schouwspel n..
hoef m. van een paard.
Cor bib, e, adj. (en part. passé van cor obler) van wat aard ook, k o m é di e f. ; — vroeger ook z. v.
Opgehoopt, met een kop: Mesure c-e. — Overladen: a. théàtre, tooneel n., schouwburg in. : I1 y cut
Homme e- d'honneurs, de récompenses.— Gedempt: bal et c-, er was bal en komedie. Aller it la c-,
I1 ossé nouveilelnent c-. — [Bias.] Gepunt, getopt; naar den schouwburg, de komedie gaan. Loger près
ook: vol figuren.
de in e- (beter près du théátre), bij den ichouwCoy ibieau, m. [Artill.] Kanonreep f., dik touw burg wonen. — (fig.) Lachwekkende, kluchtige daadf.;
bespottelijk, ergerlijk gedrag n. ; veinzerj, valschom het geschut voort te trekken.
S Conibleinent, m. Vulling, demping, opvul- heid f. C'est one c-, une vraie c-, 't is eene komedie,
een koddig voorval. Donner la c-, stof tot lage/ten,
hag f.
vommmbler, v. a. Ophoopen, meer dan vol maken, tot bespotten, tot erf erns geven, zich door belagcheboven den rand vullen, een' kop geven: C- une i ke, wonderlijke manieren doen opmerken. Jouer
mesure, un boisseau, eene maat, een schepel op- la c-, tine c-, veinzen, gevoelens voorgeven, die
gehoopt vol maken. — (jig.) C- la mesure de ses men niet heeft, willen schijnen wat men niet is,
forfaits, de maat zijner euveldaden vol maken. Une komedie spelen.
C'omephhore, m. [H. n.] Soort van visch n.
perte qui comble Ie désespoir, een verlies, dat de
wanhoop ten top voert. C- les voeux, les souhaits zonder buikvinnen in 't meir Baikal.
Couiesperme, m. [Bot.] Hanekamachtíge
de qn., iemands wenschen geheel vervullen, voldoen.
— Vullen, dempen, vol werpen: C- on fossé, une plant f.
-[ Coniessation, f. Eet- en drinkpart, slen^tranchée, eene gracht, eene loopgraaf dempen. —
COMBLER DE , overladen niet, in grootgin overvloed per2,l, smulpartij f.
t Cotnestenr, m. Eter, sterke eter m.
geven (in deze beteekenis alleen in goeden zin geComestible, adj. Eetbaar, wat geschikt is tot
bruikt): C- qn. de bienfaits, de présents, de gráees,
de louanges, de bénédictions, iemand met weldaden, spijze voor den mensch: Denrées c-s, eetwaren. —
geschenken, gunsten, lotspraken, zégeningen over- COMESTI.eLES, m. pl. Eetwaren, mondbehoeften f. pl.
laden - SE COMBLER , V. a. Gedempt worden: On levensmiddelen n. pl. Un impót sur les c-, eene bea vu quelquefois des vallées se e- par des éboule- lasting op (i.e eetwaren.
Comestibiiite, f. Eetbaarheid f.
ments de terre.
Cotnétalre, adj. Hetgeen tot de kometen of
Coenbiète, Coinbiette, f. [Téner.] Kloof f.
staartsterren behoort.
in den voet van een hert.
Con sète, f. Komeet , staartster f. C- chevelue,
Coiithoeurgs, m. pl. [Corn.] Soort van fransch
harbue, á queue, haarster, baardster, staartster.
hennepdoek n.
Le
no - au dune c-, de kern eener komeet. — Vin
Coinbourgeois, m., z. cOBOURGEOIS.
Conibreeelle, f. De rug m., dien men iemand de in c-, wijn van 't jaar 1811. — [Jeu] Soort
van kaartspel n. — [Artif.] Komeet f., soort van
toedlraait, om hem te helpen in 't klimmen.
Connbrière, f. [Pêche] Net n. om tonijnen en vuurpijl. — [Bias.] Staartster f., met acht gotvende stralen. — [Corn] Soort van smal gesatineerd
andere groote visschen te vo ogen.
Contbaiger, v. a. [Tech] : C- in futaille, het lint n.. — [Bot.] haam van vele indische planten,
vaatwerk doorwateren, inwateren, verwateren, het haarplanten f. pl.
Comété, e, adj. [Bias.] Stralenwerpend, met
vaatwerk in water te veeeken zetten, eer men er
zich van bedient. — Het part. passé wordt ook als golvende stralen.
Co! netites, f. pl. [Miner.] Soort van astroïeten
adj. gebézigd: Bois combugé, doorwaterd, hout.
Comhiurant, e, adj. [Ching.] Verbrandend, of sterresteenen m. pl., van lange vezels voorzien,
verbranding bewerkend: L'oxygéne est le principe versteende /iaarstvrkoralenn.pl. , k o m e t i eten m.pl.
Conietographe, m. Koineetschr ver m. -e- dans la nature, de zuurstof is de verbrandende
Cométographie, f. Komeelbeschr3vinq f.
grondstof in de natuur.
Coniëtog- rrapliiq ie, adj. Wat tot die beschrijContbustibitité, f. [Chico.] Brandbaarheid,
ving behoort. — ('onietoiogie, f. Verhandeling
eerbrandbaarheid f.
Combustible, adj. Brandbaar, wat zich laat over de kometen, kometenleer f. — Coinétoloverbranden: Matière c-, brandstof, brandbare stof f. oigue, adj. Die verhandeling, die leer betreffende
-- Comfort, m., z. v. a. CONFORT.
— COMBUSTIBLE, m. Brandstof f., brand m., al
Cornice, m. [Antiq.] Plaats der volksvergawat doorgaans tot onderhouding van het vuur dient.
— [Chim.] Ieder ligchaam, dat zich chemisch met deringen te Rome. — CO MICES, In. pl. Volksvergade ringen, c om i ti ë n f. pl. — C-s agricoles, genoot-cle zuurstof kan vereenigen.
(3onibustion, f. Verbranding f.: Lair est schappen ter bevordering van den landbouw, in
indispensable à la c-, de lucht is volstrekt noodig Frankrijk.
Cornicial, e, adj. Wat tot de volksvergadetot de verbranding — [Chim.] Verbinding f. van
twee ligchamen onder ontwikkeling van warmte- ring betrekking heeft. Jours comiciaux, vergaderstof en licht, verbranding f. — [Med.] C- spon - dagen m. pl - COMICIAL E, f. Beraadslaging f. van
tanee of hurnaine, zelfverbranding van'tmensche- den voormaligen Kegensburger rijksdag.
C-on iin e, f. [Mii.] Zeer groote bom f., naar
lijk ligchaam door een inwendig vuur, dat zich
van zelf ontwikkelt. — (fig.) Groote wanorde, op- den uitvinder dus genoemd.
„
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Comique, adj. Wat tot het blijspel behoort,
blijspelmatig, komisch ; Poète e-, blijspeldichter.
Sujet c-, onderwerp voor een blijspel. — Bij uit
Vrolijk, verlustigend, lachwekkend, geestig,-breidng:
boertig, kluchtig, grappig, snaaksch, aardig, koddig,
belagcheljk, leonsiek, komisch: Aventure c-,
koddig voorval. Personnage c-, grappig mensch;
bespottelijk personaadje. — COMIIQUE, m. Blijspeldichter; tooneelspeler voor grappige, lachwekkende
rollen, komiek, comicus in. — (fig.) Cost Ie
e- de la troupe, hij is de grappenmaker van 't gezelschap. — liet blijspel n., de boertige stijl m., het
komische, grappige, lachwekkende: Le haut c-,
le c- de caractère, le c- larmoyant, z. COMEDIE.
Cet auteur saisit bien le c-, die schrijver weet
den boertigen, komischen toon goed te vatten. Voilà
le plus e- de l'histoire, dat is juist het koddigste
van de historie. Avoir du c- dans Ia figure, een
komiek, lachwekkend voorkomen hebben.
Corniqueuient, adv. Aardig, koddig, enz.
Coaiir, in. (voormalig) Ifondr'eizend grappen
Frankrijk (ook jongleur, plaisantin,-maker.in
conteur, musard geheeten).
Coniitat, m. Comitaat n., kreits m., district n.

et fam.) Maladiede c-, gemaakte, geveinsde ziekte f.
Louanges de c-, bestelde lotspraken f. pl. — Goy-NAMDES, f. pl. [Artill.] Spanlijnen f. pl., spantouwen n. pl. — [Mar.] Foksie f., einden kabelgaren in
malkander gedraaid; seisingenf. pl.— Pakje marling
of driedraadstouw n. C- de palan, takelgaren n.

zigd); (lig. et iron.) hij heeft goed kommandéren
(van iemand die onmogelijkheden vordert, of die
zonder gezag beveelt). — Avoir qc. à son c-, iets
te zijner beschikking hebben, er zich naar willekeur
van kunnen bedienen. Avoir qc. à c-, iets bij de
hand, gereed hebben. I1 a la parole à c-, hij heeft
zijne tong goed tot zijne dienst, hi drukt zich gemakkelejk en goed uit. I1 a ]e latin, I'anglais a c-,
hil heeft het lalzjn, het engelsch geheel in zijne magt,
hij spreekt het als zijne moedertaal. — Wet f., gebod, voorschrift n.: Les dix c-s, de tien geboden.
Pécher contre le septième ,c-, tegen 't zevende gebod zondigen. Les c- de 1'Eg]ise, de voorschriften
der Kerk. — [Prat.] Dagvaarding f. door een' deur
i t. — [Fort.] Bestrijkende hoogte f.,-warde,xplo
overzieningspunt n. bij vestingen.
Commander, v. a. Bevélen, gebieden, gelasten,
voorschrijven: Nous faisons tout le contraire deco
que Dieu nous cornmande, wij doen juist het tegendeel van 't geen God ons beveelt. — Ook zonder
voorwerp Volts n aves qua c-, gij hebt slechts te
bevélen, te gelasten. — (fig.) L'honneur vouscommande ce sacrifice, de eer gebiedt u (eischt van u)
die opoffering. — Inboezemen, doen ontstaan: Sa
conduite commande l'estime, ]e respect, l'admiration, zijn gedrag boezemt achting, eerbied, bewondering in. — Het bevél voeren over, onder zijn bevel
hebben, aanvoeren, k o mm a n d é r e n: C- une arnnée,
une Plotte , un vaisseau , het bevel over een leger,
eene vloot, een schip voeren. C- les soldats pour
one attaque, de soldaten tot eenen aanval aanvoeren. — Bevél tot uitvoering van iets geven, kom
C- le feu, vuur kommandéren, bevel-mandére:
geven om te vuren. C- l'attaque, la retraite, den
aanval, den aftogt gelasten. — [I'ortif.] Bestrijken,
door zijne hoogte beheerschen, kunnen beschieten:
La citadelle commando la ville, de citadel bestrijkt,
beheerscht de stad. — Bij uitbreiding: Het uilzigt
hebben over: Cette éminence commande in plaine,
van die hoogte overziet men de vlakte. -= Bestellen,
Bene bestelling doen (bij een' fabrikant, een' werkman enz.): J'ai commandé une paire de souliers
a mon cordonnier, ik heb een paar schoenen bij mijn'
schoenmaker besteld. As-tu commandé le souper?
hebt gij 't avondeten besteld? Commandons une
voiture pour ce soir, laat ons een rijtuig voor
dezen avond bestellen. — COMMANDER , v. n. Bekleed
zijn niet het oppergezag, bevél voeren, bevelen, gebieden: Le prince commando It ses sujets, Ie père
à ses enfants, de vorst voert gezag over zijne onderdanen, de vader over zijne kinderen. Etre né
pour c-, geboren zijn om te gehoorzamen. C- en
maitre, en rol, als meester, als koning gebieden. —
(Tg.) C - a ses passions, zijne hartstogten beheerschen, hen in toom houden. C- a la baguette, z.
BAG UETTE . — [Mil.] Cette place forte commande
à tout Ie pays, die vesting houdt het gansche land
in bedwang. — [Mar.] C- à la route, streken veranderen, streken doen zetten. — SE COMMANDER, v. pr.
Zich beheerschen, zich bedwingen: Nul nest libre
qui ne se commande à lui même. — Opgelegd,
geëischt, gevorderd worden: L'amitié ne se commande pas plus que l 'estime , de vriendschap laat,
zich even min als de achting afdwingen. L'admiration ne se commande pas, de bewondering hangt
niet van den wil af.
Coinmanderie, Comnienderie, f. Kom
i e f., waardigheid-mandeurschp.,koiander
en inkomsten, gehecht aan zekere militaire ridder-

order f.: C- par écrit, verbal, schriftelijk, mondehag bevel. — [Mil.] Kort bevelwoord n. om zékere
bewégingen te doen uitvoeren, kommando n.: Attention au c- ! acht op 't kommando ! — Gezag n.,
magt f. om te bevélen; bewind, gebied, bevelhebber
Aspirer au c-. naar 't ge--schap,komnd.:
zag, het opperbevel staan. Prendre Ie c-, het bevelhebberschap, bestuur, bewind aanvaren. Avoir
Ie c- des troupes, het opperbevel, commando over
de troepen hebben. Avoir Ie c.- dune place, plaats
zijn. Biton de c-, kommando-staf m.-koma.ndt
— Wijze van bevélen, van kommandéren: Avoir le
e- rude, dur, sévère, op een' ruwen, harden, strengen toon bevélen. 11. a Ie c- beau, hij kommandeert
mooi (vroeger van een kommandérend officier gebé-

die eene kormmnanderie heeft; — ook : ridder der
hoogere ordeklassen, eeretitel in vele ridderorden. —
[Com.] Hoofd n. eener nederlandsche factorij in de
Indien; — opzigter m. eener smeikerplantaadje in de
fransche West-Indiën. — [:Mar.] Gezagvoerder m.
over een smaldeel. — [H. n.] Roodvleugeligebuidelsp^reeuw m., purperljster f. in Noord- merika.[Plsarm.] Baume du c-, komrnandeurs-zal f f.
Cornrnanditaire, m. [Cora.] Geldschieter m.,
medelid n. van een commandite-handel (z. 't volg.
woord) ,stille medehandelaar, c o m m a n d i ta ir rn.;
— grondlegger m., hoofd n. van een handelshuis,
dat door een' gevolmagtigde bestuurd wordt.
Commandite, f. [Cora.] Handelsvereeniging f.
of stil gezelschap van handelaars, waarvan de medeleden slechts hun geldelijk aandeel toebrengen,
zonder werkelijk aandeel aan de zaken te nemen,

in Hongarije.

t`onnite, m. Officier van eene strafgelei, roei
m.
-mestr
Comité

m. Vergadering van beraadslagendeper-

sonen of gecommitteerden; vereeniging f. van eenige
leden uit eerie vergadering, belast met het onderzoek
eener zaak, comité n. C- secret, geheime vergadering, geheim comité. La cbambre s'est réunie
en c-s, de kamer heeft zich in comités vereenigd. —
(fam.) Petit c-, klein gezelschap n. van vertrouwde
vrienden. — [Théat.] C- de lecture, of enkel Le
c-, vereeniging van tooneelspelers of geletterden, die
de lezing der aangeboden stukken aanhooren, en
uitspraak doen, of zij al of niet ten tooneele gevoerd

zullen worden.

(on,itial, e, adj. [Méd.] , z. v. a . EPILEP -

TIQUE.

Coniitieule, m. (vearklw. van comité) Verga

-deringf.va
weinigen, klein comité.
Comma, ni. [Mus.] Kleine interval of toonsa fstand m. in de theorétische muzijk. — [Impr.] Dubbelpunt, twee punten boven elkander [:] . — Afrikaansche vogel m. met groenen hals, roode vlerken
en zwarten staart; — ook zekere nachtvlinder m.
t onimand, m. [Jur. ] Lastgever m., hij, die
iemand belast, om iets voor hem te koopgin.
C onimandant, m. Bevelhebber, bevelvoerder,
gebieder, k o m m a n d a n t m., inz. bataillons- en
escadrons-chef; plaats- of stadsoverste, plaats -kommandant m. C- en chef, opperhoofd. C- force publiques, bevelhebber van den gewapenden arm. —
.

Ook als adj.:

Les officiers c-s, de opperof!icieren.

Cornniandante, f. Bevelhebbersvrouw f.
Coannnandasser, v. a. et n. Slecht komman-

déren..

('om mande, f. Bestelling f., last m., lastgeving f., tot het verrigten of léveren van zeker werk:
C- considérable, aanzienlijke bestelling. Ouvrage de
c-, besteld werk n. ; gedwongen arbeid m. — (fig.

Comnlande, e, adj. (en part. passé van commander) Aangevoerd: Armée c-e par un grand
général.
l om_ni andenient, w, . Bevel, gebod n., last m.,

:

orden.
Comniandeur,m.Kommand eurm.,ridder,

COMMANDITER

-

COMMENCER.

375

-I- Coninniérorer, v. p. Zich herinneren, zich
bezinnen; — vermelden, gedenken.
Colninencant, m., -e, adj. Hij of zij, die
eene kunst of wetenschap begint te leeren, beginner, aanvanger m., beginster, aanvangster f.,
CO ríMIANI MTAIIIE.
eerstbeginnende m. en f. — Ook als adj. gebezigd:
-{- Coaiimanditer, v. a. [Corn.] Fondsen in Une surdité c-e, eene beginnende, aanvankelijke
een handelshuis plaatsen, zonder zelf eeniqe han doofheid.
Commmmeneé, e, adj. (en part. passé van cornaan te gaan, c o ns 'm a n d i t é r e n.-delsvrpigtn
— tells adj.: Maison cominanditée, handelshuis, dat meneer) Begonnen, aangevangen: Ouvrage c-, aan
werk. Le spectacle est c-, het schouw--gevan
met zulke fondsen werkt, gecommanditeerd huis.
CoInine, adv. Hoe, op wat wijze; hoezeer, in spel is begonnen. — [Jur.] Etre c-, aanhangig zijn
wat mate: Voici e- l'affaire se passa, ziehier hoe Le procès est c-, de zaak, het geding is aanhangig.
Commencement, m. Begin n., aanvang m.,
(op wat wijze) de zaak zich toedroeg; C- vous me
traitez ! hoe behandelt ge mij! is mij dat behandelen! eerste gedeelte van iets: Le c- dun livre, de l'anC- it est bon, hoe goed is hal; Vous voyez e- it née, dune campagne, dune passion, het begin van
travaille, gij ziet, hoe vl(tig hij werkt. (Bij vroe- een boek, van het jaar, van een' veldtogt, van
gere dichters wordt commé soms verkeerde) jk ook Benen hartstogt. Prendre c-, Prendre son c-, bein vragen voor comment gebruikt: Comme est-ce ginnen, zijn' aanvang nemen. Je l'ai prévu dis le
que chez mol s'est intrroduit cot homine?) —Als, c-, ik heb het van den beginne af voorzien. Ii aurait
in hoedanigheid van: Je vows donne eet avis non pu le faire dans Ie c-, hij had het in den beginne,
e- frère, mais c- votre arni, ik geef u dien raad aanvankelijk kunnen doen. Ce dieton a donné eniet als broeder, maar als uw vriend. —.Als, gelijk, à in dispute, dit gezegde heeft aanleiding tot den
even als, zoo als: Un homme c- lui, een man als twist gegeven. C'est ce qui donna c- à eet usage,
lo;l (van zijn' rang, van zijn karakter enz.). Amer dat gaf aanleiding tot dit gebruik. — (Prov.) :Fleee- de )'absinthe, bitter als alsem. La chose est reux c- est la moitié de )'oeuvre, een goed begin
arrivée e- nous l'aviez dit, de zaak is gebeurd, ge- is 't halve werk. I1 y a c- à tout, alles heeft een
lijk gij 't gezegd hadt. — (Prov.) Comme on fait begin: iedere zaak is in 't begin moeijelijk, men
son lit, on se couche, gelijk men zijn bed opmaakt, kan niet terstond alles goed doen. — Begin n., oorJur.] C- de preuve,
zoo slaapt men. (Comme wordt in deze zegswijzen sprong m., eerste oorzaak f.
ook als voegwoord beschouwd.) — Als, zoo als, bi aanvang van bewijs, vermoeden n. — Dieu est Ie
voorbeeld: Les métaux précieux, c- lor, l'argent, e- et la fin de toutes choses, God is 't begin en
sopt moms utiles que le fer, de édele metalen, zoo het einde van alles. -- AU COMMENCEMENT, loc. adv.
als het goud, het zilver, zijn niet zoo nuttig als het In den beginne, aanvankelijk: Au c-, ]Dieu créa
ijzer. — Als, bijna, zoo goed als, als 't ware: Il le cie) et la terg e, in den beginne schiep God den
est c- mort, hij is als (zoo goed als) dood; La lu- hemel en de aarde. Au c- it était plein d'ardeur
mière est c- fame des couleurs, het licht is als 't pour l'étude, in den beginne, aanvankelijk was hij
ware de ziel der kleuren. — C- cela, z. CELA. — vol giver voor de studie. - COMMENCEMENTS, m.pi.
(fam.) Comme quoi, hoe; — volgens welk, ten ge- Beginselen n. pl., eerste lessen f. pl., eerste pionvolge waarvan; C- quoi (comment) a-t-il fait cela? den m. p1.: II a de bons c- dans les mathématihoe heeft hij dat gedaan? , I1 ma donné un ordre, c- ques, hij heeft goede gronden in de wiskunde gequoi je dois me renclre a Paris. hij heeft mij een legd. Ce maitre lui a donné de mauvais c-, die
bevél gegeven, volgens hetwelk ik mij naar Parijs meester heeft hem de beginselen slecht onderwezen.
moet begeven. — ( fam. et ellipt.) Tout comme, — (Proc.) Les e- soot toejours difficiles, alle begin
eenerlei, hetzelfde: Le cadeau nest pas encore fait, is moeijeljk.
Com meneer, V. a. Beginnen, aanvangen, een
mais eest tout c-, 't geschenk is nog niet gegeven,
maar 't is toch zoo goed als of 't reeds gegeven ware. begin of eenen aanvang met iets maken; in het begin
Parmi nous paysans, cela nest pas tout c -, onder of in den aanvang zijn: C- un ouvrage, un discours,
ons boeren gaat dat niet eveneens toe. — (pop.) een werk, eene rede beginnen. Commencons la
Dieu sait comme, de hemel weet hoe. — COMME, journée par prier Dieu,. laat ons den dag met het
conj. Daar, dewijl, aangezien: C- it refuse de payer, gebed beginnen. C- l'année, Ie printemps, het jaar,
notre accord est nul, daar hij weigert te betalen, de lente beginnen, in de eerste dagen des wars, de
is onze overeenkomst te niet. C- ses raisons pa- lente zijn. Le mot qui commence la période, het
raissaient bonnes, on s'y rendit, daar zijne rédenen woord, waarmede de volzin begint, dat aan 't hoofd
goed schenen, bewilligde men er in. — Toen, ter- van den volzin staat. — De eerste lessen geven, de
wijl, ten tijde als: Comme it était a Paris, la ré- eerste gronden onderwijzen: C- un élève, eenen
volution éclata, toen hij te Parijs was, barstte de leerling de eerste lessen in eene kunst of wetenschap
omwenteling uit. — Zoo , zeer als, zoo veel als: geven. Ce maitre de nlusique nest bon qua cRien n'anime les soldats c- I'exemple des chefs, les enfants, die muzijkm.eester is enkel goed om den
niets bemoedigt den soldaat zoo zeer als het voor- kinderen de beginsels te leeren. C- un cheval, een
beeld der aanvoerders. COMME si, loc. conj. tells paard beginnen af te rigten (te dresséren). Cette
of, gelijk of: Il vit et agit comme s'il ne dépendait, nourrice a comm.encé eet enfant, die min heeft dat
de personne, hij leeft en handelt, als of hij van kind de eerste borst gegeven. — COMTMMENCEB, V. n.
niemand of/sing. COMME MISS! QUE, loc. conj. Beginnen, aanvangen, eenen aanvang nemen , of
jasvier,
[Prat.] Insgelijks, mitsgaders, alsmede, en daaren- maken: Notre annéecommence an premièr,
boven: I1 est stipulé par Ie contrat que Ie preneur ons jaar begint den eersten Januar2,1. I1 continue
servira cette rente, comme aussi qu'il en paiera les comine it a commencé, hij gaat voort, gelijk hij is
arrérages, het contract bepaalt, dat de huurder die begonnen. Le spectacle a commeneé a six heures,
het schouwspel is te zes ure begonnen. C- par qe.,
rente zal betalen, mitsgaders den achterstand.
Coninidline, f. [Bot.] Commelina f., eene plant naetiets beginnen (omvervolgens wat anders te doen):
in Amerika en Japan, uit welker bloembladeren Commencons par nous preparer, ensuite nous
men eene soort van ultramarijn-verve bereidt (naar agirons, beginnen wij met ons voor te bereiden, ver
zullen wij handelen. Ii commence par oh-volgens
den nederl. kruidkenner Joannes Commelin zoo geles autres finissent, hij begint met het geen, waarlie eten) .
Corn mentorsilson, f. [Cath.] Vermelding, m a.ede de anderen eindigen. C- de faire qc., iets beherinnering f. van een' heilige bij de viering van ginnen te doen (dat zékeren duur zal hebben, dat
voortgezet en afgemaakt moet worden): J'ai comeen ander feest, c o m m e in o r a t i e f.
Con inténaoratif, i ve, adj. Herinnerend. — mencé d'écrire à six heures, pour avoir fini á midi.
[Méd.] Signes c-s, teekens, die eene voorafgegane — C- à faire qc., iets beginnen te doen (dat toenemen,
vorderen, aangroejen zal): Cet enfant commence
ziekte of kwaal herinneren.
Coilimémooration,f.Gedachtenis,herinnering, à parler, a lire, a derive, dat kind begint te (leeren)
vermelding, c o m m e m o r a t i e f. : Fête en e- dune spreken, lezen, schrijven. — f- [Prov.] A moitie
victoire, feest ter gedachtenis eener overwinning. fait qui bier commence, een goed begin is 't halve
-- [Cath.] La c- des morts, de vermelding der werk. Na pas fait qui commence, beginnen en
overlédenen (bij het memento van den keinon der afmaken is twee, beginnen is nog geen eindigen. nis); — het Allerzielenfeest (2 November). — (fam.) coMMENCE1I, V. irnp. Beginnen: II commence a
Faire c- de qn., iemand vermelden, van iemand pleuvoir, à faire nuit, het begint te régenen, donker
gewag maken.
te worden. — SE COMIIIENCEE, V. pr. Begonnen

terwijl één of meer verantwoordelijke medehandelaars (associes gérants of compiementoires) de
werkzaamheden verrr2gten, commandite f. ; —
ook: een bijhandel m. door een handelshuis zi? eene
andere plaats opgerigt. — Ass©cié en c-, z. v. a.

— [
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—
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worden: Oil en esi votre cbemin de fer? Il se
commencera bientét, hoe staat liet met uwen spoorw ? HU zal weldra begonnen worden.
^j' oinmendatair e, in. Provenier, bezittereener

prove of prebende, een abt, prior enz., die de in-

komsten van een geestelijk goed, geniet, comme nd d t o r. m. — Ook als adj. Un abbé c-.
Coniniendatrgee, f. Titel der nonnen van
Galatrava.

Cominende, f. [Droit can.] (oorspronkelijk)

Voorloopie everdragt van eene opengevallen prove
aan Benen geestet'dke tot aan har e wedervervulling;
(later) de prove zelve, prebende, ordes -prebende,

e o m m e n d e f.; — gebied n. eens orderidders, c o m-

m e n d e r i e f. — [Pèclhe] Seizing f., eind touw
om een stok of net in zékeren stand te houden.
Coinmender, V. a. [broil; core.] Eene prove in
commende geven (z. e0M1MENI)E). — Weleer ook
z. v. a. recommender, aanbevélen, opdragen: Sur
ce, je vous commende á fieu, en hiermede, Gade
bevolen.
Comnoenderie, f., z. COMMANDERIE.

Coinn,ensal, m., -e, f. Dischgenoot, tafelgezel, kostganger, cons m e as a aim. — Weleer dienst
hofofficier niet vrije tafel. (Plur. in. com--doen
mensaux.)
Conirnensatgte, f. Regt n. van vrije ta fel aan
het hof.
Commeostirabilite , f. [Math.] Meetbaarheid, onderlinge meetbaarheid f., geschiktheid om
met dezelfde maat gemeten te worden, c o mm e nsurabiiite(it f.
Coinntensurable , adj. [Math.] Onderling
meetbaar, eene gemeene maat hebbende, c omme nsura b el: Quantités, Lignes c-s, onderling meetbare hoeveelheden, lijnen.
Coniniensuratioti, f. Het vinden en gebrulken eener gemeene maat tusschen twee grootheden,
commensuratie f.
Comment, adv. Hoe, op welke wijze, op wat
wijze: C- vous portez-vous? hoe vaart ij? Cfaire h présent? hoe nu gedaan? Vous apprendrez
c- it répondit a vos calomnies, gij zult vernemen, hoe (op wat wijze) hij uwen laster beantwoordde. — Hoe, waarom, hoe komt het dat: Cosez-vous usurper ce droit ? hoe durft gij u dit
regt aanmatigen ? — Hoe ! wat ! is 't mogelijk ! C!
est it done vrai qu'il soit mort? hoe! is het dan
toch waar, dat hij dood is ? — COMMENT, m. liet
hoe, de wijze waarop: Savoir le pourquoi et Ie
e- dune chose, het waarom en het hoe eener zaak
weten. Il s'agit ice du c-, het komt hier op het
hoe (op de wijze, waarop dit of dat geschied is) aan.
Commmnentaire, m. Uitlegging, verklaring f.,
ophelderende aanmerkingen op een boek, op een'
tekst, c o m me n t a. a r m. — (fig. et fa,n.) Cela na
pas besoin de c-, dat heeft reen verklaring noodig,
dirt verklaart zich zelf, is zonneklaar. Point de c-!,
geen praatjes ! geen redenérin^en ! (tot een' mindere, die zich zoekt te verontschuldigen). — (fig.)
Ongunstige zin m., min of meer kwade bedoelinlq f.,
welke men hecht aan iemands woorden of daden;
toevoegsel, bijvoegseln. Voile comme la chose eest
passée, mais Ie c- ajoute que... , ziedaar hoe de
zaak gebeurd is, maar de booze wereld voegt er bij,
dat.... Conter une chose sans c-, iets vertellen, zonder er wat van 't zijne bij te voegen, zonder er aanmerkingen op te maken. — C013,1MENTAIBEs, m. Pl. Co m m e n t a r i e n, m. pl., titel van
zekere historische gedenkschriften : Les c- de Cdvar, de commentariën, geschiedboeken van Julius
Caesar.
('ominentateur, m. Verklaarder, uitlegger,
uitbreider van een boek enz., c o m m e n t a t o r m.
Coniiinente, e, adj. (en part. passé van connmenter) Uitgelegd, verklaard : Corneille c- par
Voltaire.
Conameinter, v. a. Verklaren, uitleggen, uit
ophelderende aanmerkingen voorzien,-breidn,va
c o m m e n td r e n: Plusieurs auteurs ont commenté
B.omére, vele schrijvers hebben homerus verklaard,
gecommenteerd. —COMMENTER (sur) v. n. Alin
of meer boosaardige aanmerkingen maken , ten
kwade uitleggen, ten kwade duiden: I1 commente
sur tout, hij duidt alles ten kwade, hij weet overal wat op te zeggen. I1 commente an peu, hij verzint, voegt er wat van 't zijne bij. --SE COMMENTER, v. pr. Uitgelegd worden.
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f Como:mer, v. n. ([am.) Vergelijken, eene ver
maken.
-gelijkn
Contraei-age, m. (fain.) Gesnap, geklets n.,
oudwijvenpraat m., oudwijvensprookjes, stads
pl.
-pratjesn.
Com uiers able , adj. Verhandelbaar, ver
omzetting in den handel geschikt:-kopbar,t

Elfets c-s. (Men zegt liever NEGOTIABLE).

QCoin mercant , e, adj. 1-andeldrijvend, den
groothandel drijvend. Peuple c-, handeldrijvend
volk. Ville c-e, koopstad, handelstad f. — Ook als
subst. m. Handelaar, koopman. m. C- en gros,
groothandelaar.
Commerce, m. Handel, koophandel m., han
i- e f. C- intérieur, exté--delsvrkn.,com
rieur, binnenlandsche , buitenlandsche handel. Cmaritime, zeehandel in., reederij f. C- interlope,
de contrebande, prohibé, illicite, frauduleux, sluikhandel, smokkelhandel, verboden, ongeoorloofde
handel, zwendelhandel. C- de transit , transito
C- de proche en proche, kusthandel. C--handel.
en gros, en détail, groothandel, kleinhandel. Cprincipal, eigen handel, handel voor eigen rékening.
C- en (par) commission, commissie-handel, handel
voor vreemde rékening. C- d'expédition, expeditie
C- d'argent, de change, geld-, wisselhan -handel.
Affaires de c-, handelszaken f. pl. Actes o -del.
faits de c-, handelszaken, handelsverrigtingen f. p1.
Ville de c-, koopstad, handelstad f. Maison de c-,
han'elshuis, huis n. Société de c-, handels-societeit f., handels -genootschap n. Chambre de c-, ka mer van koophandel. Institut de c-, handelschool f.
JLettre de c-, koopmansbrief ni. Raison de c-, handels firma f. Livre de c-, koopmansboek m. Code
de c-, handelswetboek, wetboek van koophandel.
Faire c-, handel drijven. (fig.) Faire un vilain (honteux, infàme) c-, slechte, eerlooze praktijken gebruiken. — Bij uitbreiding: handelstand m. gezamenlijke kooplieden. Le e- se plaint, de handel,
handelstand klaagt. — (fig.) Omgang m., verkeer n.,
verkeering, gemeenschap; wisseling f.: Its ont grand
c- ensemble, zij hebben drukken omgang met elkander. J'ai rornpu tout c- avec lui, ik heb alle ver-

keer met heef afgebroken. C- innocent, suspect, 1111-

cite, charnel, onschuldige, verdachte, ongeoorloofde,
vleeschelijke omgang of gemeenschap. C- de lettres,
briefwisseling f. C.- d'idées, de sentiments, wisseling
van denkbeelden, gevoelens. Le e- du monde, de la
vie, de omgang met de wereld, handelen wandel. it
est d'un agréal)le, d'un bon c-, zijn gezelschap, zijn
omgang is aangenaam. I1 est d'un c- sur, men kan
zich veilig op hein verlaten, men kan zijne geheimen aan hem toevertrouwen. I1 n'entend pas le
c- du monde, hij weet met de wereld niet om te
gaan. Avoir, Etre en c- avec une Olie, vertrouwden, verboden omgang met een flseisje hebben. —
[Jeu] Co in me r ce, gezelschapsspel n., zeker kaart
waarbij kaarten geruild worden en dat door-spel,
een onbepaald getal personen kan gespeeld worden.
Cominereer, v. n. Handelen, handel drijven,
koppen en verkoopen. — (fig.) Omgang, gemeenschap
hebben. -- [Jeu] Eene of meer kaarten ruilen (in
't commerce-spel).
Conimereial, e, adj. Wat tot den koophan
behoort of betrekking heeft: Une transaction-del
c-e, een handelsverdrap. Système c-, stelsel van
koophandel. Sta tuts commerciaux, handelswetten.
En matière c-e, in handelszaken.
Con ruereialement, ede. Op handelsmanier.
% C oxomeereieide, wij. Handeldoodend : Loi c-.
(' o nisitè re, f. Gemoeder, d oople (ster, peet, petemoei, peettante meter f. — (Prov.) Tout va par
Bompère et par c-, alles geschiedt door gunst en
voorspraak, door kruiwagens. — (fig. et fain.) Babbelaarster, babbelkous, klappei f.: C'est une franche
c-, het is een refit nieuwsgierig enpraatzuchtigwijf.
Ook van soapzieke mannen gebezigd: Volre frère
;

est one vraie c-, uw broeder is een regte babbel-

kous. — Une bonne c-, UIIe maîtresse c-, een doortrapt vrouwspersoon; een dragonder van een wijf.
Conlulérer, v. n. Met klappre jen omgaan, zich
met kletspraatjes ophouden.
Coniniestzure, m. [ Iéd.] Inenting f. door middel van spijzen.
C'omislettage, m. [Tech., Mar.] Het ineen
garen tot touw. — Gedraaid touw -draijenv
-werkn.
Conimettant,m. Lastgever, volmagtgever, aan-
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stelter, meester, principaal, hij, die aan een ander
iets opdraagt, c o ni m i t t e n t in.
Conlnietteui-, m. [Tech., Mar.] Zarrtendraaájer
van garens.
Conauniettre, V. a. Bedrijven, begaan, doen, plegen, verrigten, uitvoeren (van zonden, misdaden,
misslagen, onbeleefdheden, enz.) Quel crime, quelle
mute a-t-il commis? welke misdaad. welke fout
heeft hij begaan ? — glanstellen, benoemen, gebruiken (van personen); toe- of aanvertrouwen, opdragen, overlaten, aanbevélen (van zaken): C- qn. a
l'exercise dun empioi, iemand tot de uitoefening
van een ambt benoemen. Ii ma com huis pour payer
ses dettes, hij heeft mij opgedragen, den last gegéven, zijne schulden te betalen. Jai commis cela P vos soms, ik heb dat aan uwe zorgen toevertrouwd, aanbevolen. — In de weegschaal stel
compromitteren, blootgeven, blootstellen-len,
(aan eenige onaangenaamheid , vernédering, mis
sa réputation , zijn' goeden-handeligz.):C
naam blootgeven , in de waagschaal stellen. Cle nom et l'autorité de qn. , iemands naam en
gezag misbruiken of hem blootstellen aan eenige
schade. C- la fortune de 1'Etat, de welvaart van
den Staat in gevaar brengen. C- deux personnes
l'une aver l'autre, twee menschen in het geval
brengen van met elkander in twist te geraken. Il
a commis le père et Ie figs, hij heeft twist tusschen
vader en zoon gezaaid. -- [Tech.] C -' du cable,
touw slaan. Le cable contient neuf torons deux
fois commis, de kabel bevat negen strengen tweemaal zanzengedraaid. C- en aussière of en ralinhue, wantslag slaan. C- en grelin, kabelslag staan.
— SE e0MMETTRE , V. Pr. Begaan of bedreven
worden. 11 se commet toes les jours mille péchés , dagelijks worden duizenderlei zonden bet aan. — Zich blootgeven , zich aan eene ver
blootstellen; gevaar loopen om-antwordeljkhi,
onaangenaamheden , twist enz. te krijrgen; zijne
waardigheid te kort doen, zich inlaten: On se cornmet en excédant ses pouvoirs, men stelt zich aan
verantwoordelijkheid bloot door zijne magt te buiten te gaan. Vous ferez Bien de ne pas vous cavec lui, gij zult wel doen, u niet met hem in te
laten.
Comnniigration, f., z. TRANSMIGnATION.
Coniuiino,tion, f. Bedreiging, waarschuwing;
— [Rhét.] bedreigende spraakwending I. van eenen

rédenaar.

Gorr iinninatoire, adj. [Jug.] Bedreigend, waar

-schuwend.
Con imniner, v. a. [Jur.] Dreigen, bedreigen.
Conlniinutif, ive, adj. [Chic.] : Fracture
c-ive, breuk met vergruizing, beenvergruizing I.
C'ontaiinhation, I. [Cliir.] Beenvergruizing f.
— [Pharm.] Hei vergruizen , fjnstooten , kleinstampen.
Comnmiphore, m. [Bot.] Gomstruik m. van
Madagaskar.
Commis, m. Aangestelde zaakbezorger; — kan
klerk, schrijver; lands- of stadsamb--torbedin,
tenaar, die tegen smokkelar] moet waken, accijns
i, e s, (injur.) ver -wachter,impos kn
C- asserinenté, beeedigd bediende. C--kliern.
voyageur, reizend bediende van een handelshuis.
Commis, e, adj. (en, part. passé van commetire) Begaan, gepleegd: Une faute c-e, eene begane
fout. — Belast, aangesteld, toevertrouwd: Des gens
e- a la surveillance, lieden met het toezigt, de bewaking belast; Une chose c-e aux soms dun ami,
eene zaak, aan de zorgen van een' vriend toebetrouwd, aanbevolen, opgedragen. C- greffier, kommies-griffier. C- général, kommies-generaal. C- visiteur, koormies ter recherche; C- des bureaux de
douanes, toeziener op het zegt der convooájen en
licenten. — [ Tech.] Cordage c- en aussiêre, wantslag- touwwerk. Cordage c- en grelin, kabelslagtouwwerk. Cordage c- serré of lactic, touwwerk,
dat krap rf los geslagen is.
Com Lise, f. [Feod.] Verbeurdverklaring f.
van een leen ten voordeele van den heer, wegens
pligtscliending van den vassaal. Fief tombé en c-,
een verbeurd, vervallen leen.
Conirniserationn,f.1►iedelpden, mededoogenn.,
ontferming, deernis I.
('onmmissn,ire , m. Gemecgtigde , gelastigde,
bewindhebber; — bestuurder van Bene vereeniging , Bene societeit , een feest, een bal enz.; —
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opziener , opzigter, bezorger , aanteekenaar van
brieven, goederen enz. aan de veren, k o m m issaris m. C- du rol, komrnissaris des konings,
vertegenwoordiger des konings vóór den krjgsraad; — in -Nederland de titel van de voormalige
gouverneurs der peovinciën. C- de police, kans
politie , handhaver der burgerlijke-insarv
orde. C- friseur, schatter, waardeerder. C- de
quartier, evijk meester. C- de port, havenmeester,
pilotaris. C- inspecteur des vieres, kommissaris
over de victualie, in eerre haven. C- général, opperkommissaris. C- des montres, monster-kommissanis. C -s de canaux, waalredders. C- de guerre,
ls.r gs -kornmissaris; C- de marine, kommissaris van
't zeewezen, zee-kommissaris. C- des relations commerciales, handels-kommissaris, consul m. — Chère

de C-, z. CHERE.
Comwissariat, m. Kommissarisschap; kan

een' komrnrssaris; duur van zijn' dienst--torn.va
tijd, kom7nissariaat n.
Commission, f. Opgedragen last n1. of taak; bestelling; boodschap, lastgeving, magtiging, c o m m i ss ie f. C- honorable, diffácïle, triste, eervolle, moee1á ke, treurige last of taak: S'acquitter de sa c-, zich
van zijnen last kwijten. Llle entra dans la boutique
pour quelques c-s, zij ging in den winkel om eenige
comïnrssien (opgedragen inkoopen) te doen. Ii menvole tou]ours des c-s et point d'argent, hij zendt mij
altijd commissitn (bestellingen) en geen geld. Don-

ner une c- it un domestique, Envoy er un domestique en c-, aan eenen bediende eene boodschap

geven, eerren bediende op eene boodschap uitzenden.
-- Opdragt f., bevél, gezag n., volmagt f.; tijdelijk
ambt n., waarmede iemand bekleed wordt: C- par
écrit, C- verbale, schriftelijke, mondelinge opdragt,
volmagt. On lui a continué sa c-, men heeft hem
zijne tijdelijke bediening laten behouden. (In deze
beteekenissen wordt het woord nu weinig of niet
meer gebruikt.) — Vereeniging van personen, die
in last hebben zékere zaak gemeenschappelijk uit
te voeren, te onderzoeken, voor te bereiden enz.,
commissie f. — [Corn.] Commissie-handel rn. (commerce par c-); commissie- loon, bezorgingsloon n.,
provisie f., datgene, wat een koopman voor de bezorging eener zaak van zijnen lastgever in rekening
brengt: Faire la c-, den commissie-handel drijven,
1%Iarchandises en c-, commissie-goederen, goederen
in consignatie. — Prélever tan t pour la c-, zooveel
voor provisie nemen. Lettre de c-, bestellingsbrie f m.
-- [Mil.] Patent n., aanstellingsbrief m. ; — tijdelijk
kommandantschap n. — [Mar.] Kaperbrief m. Vaisseau en c-, kaperschip n. — [Prat.] . C- de liquidation, vere ffenings- koormissie. C- permanente, perman,ente-kommissie, voortdurende kommissie. Crogatoire, volmagt bij aanvraag. -- [Théol,] Péché
de c-, commissie-zonde f., het doen van 't verbodene (in tegenstelling met Péché d'ornission, omissie-zonde, het nalaten van 't gebodene).
Comatissionnaaire, m. Lasthebber, zaakvoemder, inz. in bepaalde gevallen en vooral van koop
hij, die voor rékening van anderen koopt of-handel,
verkoopt, die de commissiën of bestellingen voor
een handelshuis, eene fabrijk enz. opzoekt, aanneemt of bezorgt, comm i, s s i o n a i r. C- de voiturier of de roulage, vracht-commissionair, goederen
vracht-factoor. — Boodschapper bood--bestlr,
schaplooper, pakjesdrager, kruijer m.
Coniniissioniié, e, adj. (en part. passé vara
cornnsissionner) . Met eene commissie, eene taak,
eene volmagt belast; Médecin c-.
Commniissionner, v. a. Opdragen, last geven
eene commissie opdragen. — [Mar.] C- des croiseurs, kaperbrieven uitreiken, volmagt geven om ter
kaap te varen.
Coma issoire, adj. [Prat.] Clause c-, beding,
voorwaarde f., gedeelte van een verdrag of contract,
van welks nakoming de kracht van 't gansche stuk
afhangt.

Cor aniissnrai, e, adj. [Anat.] Tot de cornmnissuur of plaats van vereeniging behoorende.
Couinnissure, f. [binat.] Plaats der zaaienvoeging van sommige doelen des ligch.aams, vereenigingspunt n., band m., naad, cominissuur f.
La c- des lèvres, de zamenvoeging der lippen. —
t [Arch.] Voeg f.
Com witti mus, m. (latin) (pr. comm-mit-ti'
muce) [Jur. anc.] Lettres de c-, (in Frankrijk)
zékere koninklijke brieven m. pl., waardoor Bene

COMMITTITTJR

COMMUNAUTf,

reqtzaalc van eene lagere naar eene hoogere regtbank getrokken werd.
Coniniittittir, m. (latin) [Jur. anc.] Béveln.,
om eenen reyter tot het onderzoek van een regts -

van geloften gebézigd) : On a commud la peine de
mort en cclie des travaux forcès, men heeft de
doodstraf in dwangarbeid veranderd. C- un voeu,
eene gelofte in eene minder gestrenge veranderen.
Comnuin, e, adj. Gemeen, algemeen, datgene,
waaraan allen, of, in een' meer bepaalden zin,
velen deel hebben: La soleil et lair sent c-s, de zon
en de lucht zijn voor allen gemeen. Entreprendre
une chose a frais c-s, eene zaak op algemeene lensten ondernemen. Chemin a-, gemeene weg. - Ge-
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geding aan te stellen.
Coininodtt, riTi. [Prat ] Bruileleening f., bruikleen, c om m od a a t n., leening zonder rente, om
naverloop van zekeren tijd in natura teruggegéven

teworden.—Conimodataiie, m. Biui/sleener m.,
-leenster f., hij of zij, die van zulk eens leening

gebruik heeft.

Commode, adj. Gemakkelijk, gerjfeljk, geschikt en aangenaam voor 't gebruik; Maison, Ap
partement c-, gemakkelijk (van veel gemakken
voorzien) huis, vertrek. jardin a-, welgelégen tuin,
Voiture c-, gemakkelijk rijtuig. Ifu lieu a-, eens
geschikte, gunstigeplaats. Un moment C-, een gunstip, voordeelig tijdstip. Une vie c-, eenzacht, aangenaam en gerust leven. - Doctrine, Morale c-,
rekkelijke, losse, slappe leer, zedeleer. (Prov.) Cda
est c- comme une charnlre Passe, dat ligt vlak
voor de hand, men behoeft er maar naar te grjpen. - Van personen gebézigd: Gemakkelijk, zacht
van omgang, insc/iikkeljk, rekkelijk , toegéfeljk, verdragelijk van aard of karakter : Un homme a-;
Etre C- dans Ia sociëte; Avoir l'esprit, le earactére
C-. - Ook: te goed, te toegéfeljk: Une mère a-,
ccve moeder, die hare dochter te veel vrijheid laat;
Un man C-, een man, die voor het slecht gedrag
zijner vrouw de oogen sluit. - (fans. et iron.) C'est
l'ernpereur Commode, 't is keizer Commodus : hij
houdt van zijn gemak, hij leeft graag op zijne

meen, algemeen, datgene, wat aan onderscheidene
voorwerpen eigen is, wat aan allen of meer dan
een behoort, gemeenschappelijk, onderling : La vie

vëgutative est c-e aux animaux at aux plantes, het
groejend leven is gemeen aan de dieren en de planten. Cette affaire-la na rien de a- avec celle dont
il s'agit, die zaak heeft niets gemeen met die, waarover gehandeld wordt.—Gewoon: Usage a-, gewoon,
gemeen gebruik. Sans commun, gewoon menschenverstand, gezonde rede. Cela répugne au sens C-,
dat strijdt tegen de gezonde rede, tegen het gezond
menschenverstand. - La vie c-e, het gemeenschappelijk, gezamenlijk leven (Hz. van monniken en nonnen) . La c-e mesure de deux cjuantités, de gemeene
maat van twee hoeveelheden. Dun a- accord, met
algemeene, onderlinge toestemming. Dune c-a voix,
met algemeene stemmen, eenstemmig. La langue
c-e, de algemeene taal, landstaal. La voix c-e, het
algemeen gevoelen, de volksstem. La droit a-, het gemeene regt, volkenregt, staatsregt. Faire bourse c-e,
Z. BOURSE. Faire vie c-c, eene gemeenschappelijke
huishouding voeren. Lieux c-s, Z. LIEU. - [ Prat.]
Ces dpoux seront nos et c-s en biens, tusschen
muiltjes.
ConliHode, t. Latafel t. - [ Mar.] z. v. a. deze echtelieden zalgemeenschap van goederen plaats
hebben. - Gemeen, wat doorgaans geschiedt of gePÉGAULrhP,E.
Conimodérnent, adv. Gemakkelijk, gerjfeljk, dccan wordt, dageljksch, alledaagsch, gebruikelijk:
Une aventure ordinaire et c-e, een gewoon en allevolgzaam, met gemak, op zijn gemak.
Coniniodité, f. Gemak n., gerjfeijkheid, ge- daagschvoorval. Usage a-, algemeen, dageljksch, gednakkeijkheid t., alles, wat tot gemak en gerjf dient. meen gebruik. Les mets, les termes c-s, de gebruike11', y a bien des c-s dans cette chamlre, er zijn vele lfjke woorden, bewoordingen. (Lor. fam.) On la
gemakken in deze kamer. Chaise, Fauteuil de a-, exp édié en forme c-e, men heeft hem in zeer weinig
zorgstoel, grootvadersstoei m. Prenez vos c-s, neem tijds al zijn geld afgewonnen ; De niauvais médeuw gemak, ga zdten. Ii prend ses c-s oh ii les cins l'ont expédid en forme c-a, eenige onkundige
trouve, hij neemt zijn gemak hoe en waar hij kan, geneesmeesters hebben hens spoedig naar de andere
hij zoekt altijd zijn gemak. - (Pray.) On na pas wereld geholpen. - Gemeen, overvloedig, gemakkeyes c-s en ce monde, men kan in deze wereld niet lijk te bekomen: Les melons sont c-s cette annie,
al hebben, wat men wenscht. - Gelégenheid, ge- de meloenen zijn dit jaar gemeen, in overvloed. Du
wone of toevallige gunstige gelégenheid; gelégen of git)ier qui nest pas a-, wild, dat zelden te krjgeschikte tijd: Prendre la a- du massager, du roche, gen is, niet alledaagsch is. - Gemeen, gering, laag,
du bateau, zich van de gelégenheid, van 't gelégen dat tot het gemeene volk behoort; ook: middelmatig,
vervoer met den bode, den postwagen, de schuit be- van geringe waarde: Air a-, laag, gemeen voorkodienen. Je n'ai pas maintenant Ia a- de vous payer, men. Manures c-es, lage, gemeene houdingen, gehet komt mij nu niet gelégen, om u te betalen. woonten. Marchandises c-es, gemeene, middelmaPrenez votre C-, Faites cela a vo [re a-, doe dat op tige waren —Annie c-e, het eene jaar door het anuw gemak, op eenen voor se geschikten tijd.— CONE- dere. - [Gram.] Nom c-, gemeen naamwoord.
Syllabe c-c, lettergreep, die nu eens kort, dan eens
aIODITES, f. p1. Heimelijk gemak n., bestekamer f.
Coniinodore, m. [Mar.] Commodore m., lang is. Ce nom est do genre c-, dit naamwoord
titel, dien men in Nederland, Engeland en Âme- is van tweederlei geslacht.
COMMCN, M. Vereeniqing van twee of meer perri.ka aan ieder' scheepskapitein of ander' zeeoffider geeft, die, zonder admiraal te zijn, het bével sonen, gemeenschap t. Prendre one dipense sur Ie
a-, kosten uit de gemeene beurs betalen. Vivre sur
over één of meer schepen voert.
Ie a-, aux dépens du c-, op gemeene kosten, op
Cornmoiiitoire, m. Herinnerings- of aanmaningsschrjven n. - [H. earl.] Opreeping f. van den kosten van anderen leven. - (Pray.) II ny a point
i/sue plus mal bâté que lane de c-, Qui sert nu
benoemden
bisschop
om
metropolitaan aan een' pas
de wijding te komen ontvangen. - [Jur. anc.] Per- C-, sert a pas nu, z.v.a. Lane de Iacominunauté
soonljke dagvaarding f. door de wereldlijke of gees- enz., z. /sNE. - Le c- des honimes, cle meestenaecv
schen. - (fam.) II est du c- des martyrs, het is een
teljke geregtshoven.
Coinniotion , f. [Méd.] Sterke schudding f., gewone martelaar; 't is een alledaagsch naensch, hij
heeft geene'rlei hoedanigheid, die hem onderscheidt.
verschok m., heftige beweging n. des ligchaams,
oorzaakt door eenen stoot, slag of val: II y a a Les gens du c-, hetgeineene volk, de gemeene man,
craindre que cette chute Wait fait a- au cerveau, de smalle gemeente. Un homme du c-, een man
het is te vreezen, dat die vol eene schudding in van 't vol/c, een gering, gemeen anensch; ook: een
zijne hersens veroorzaakt heeft. - [Phys.] C- dier- mensch zonder groote verdienste. Le c-, de diensttrique, elektrische schok m. - (lig.) Aandoening, boden van een aanzienlijk huis; - de bediendenbeweging 1. des gemoeds. —Plotselinge verandering t. vertrekken. - EN COMMUN, bc. adv. In gemeenin 't bestuur of de instellingen van een volk, stoats- schap, zamen, gemeenschappelijk, gezamenlijk: Tmvailler en c-, gemeenschappelijk werken. us ont
schok m.
S Coinmollqiie, adj. L'art a-, of als subst. mis leurs idens en c-, zij hebben gemeenschap vaas
goederen aangegaan.
La a-, de verfraajingskunst t.
Communal, e, adj. Gemeentelijk, tot eene geConimnabitité, f. Veranderbaarheid 1., geschiktheid om veranderd, verminderd of verzacht meente behoorende: Prairie c-c , gemeente-wet
communaux, gemeente-goederen.
te worden (inz. van straffen).
Coinnitiable, adj. Veranderbaar n., wat veranI Coniuinnaleinent adv. Gezamenlijk, gederd, verwisseld, verzacht kan worden.

Comiiitié, e, adj.(en part. passé van commuer):
Peine c-e, veranderde, verzachte straf t.
Coniintier, v. n. Veranderen, verzachten, verminderen (zelden anders dan van straffen en

--
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meenschappelijk (en commun).
Coiiimtiiialiste,m. Medelid n , van zekere kerk-genseente n., ledemaat m. en t.
Commianatité, t. ITereeniging t. van verscheidene personen, die zamen leven naar zekere rége--
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len, gemeente f.: C- religieuse, geestelijke gemeente.
C- de religieux, de prètres, kloostergemeente, priestergetneente. — Ook: het klooster; de eetzaal of het
refectorium in een klooster. — Weleer ook gebézigd voor: corporation, gild; ook voor commune,
gemeente. -= Gemeenschap f., gemeene boedel m., gemeenschappelijk bezit n., gezamenlijke deelneming f.
C- de plaisirs, de peines, de sentiments, gemeen
vermaken, moeiten, gevoelens.— [Prat.] C--schapvn
de biens of régime en c-, gemeenschap van goederen.
C- à titre universal, gemeenschap onder een' algemensen titel. C- conjugale, huwelijhs-gemeenschap.
C- conditionnelle, gemeenschap van goederen uit
kracht van overeenkomst. C- légale, wettelijke gemeenschap. C- continue, voortgezette gemeenschap.
L'actif de la c-, de baten der gemeenschap. Le passif de la c-, de lasten der gemeenschap.
Conimunantier, m. [H. eccl.] Broeder-kleedermalker m. bij de Augustijner monniken.
Conutritwinaaux, m. p1. Gemeente-weilanden, gemeente-bosschen n. pl. -- Weleer ook landgemeenten f. pl., landvolk n.
Codiilnun-dhviseur, m. [Arith., AIgèb.] Gemeene deeler m. Plus grand c-, grootste gemeene
deeler.
Commune, f. Gemeente f., onder-afdeeling van
een kanton onder 't bestuur van een maire of burgemeester; de gezamenlijke bewoners van zulk eene
gemeente; — ook voor raison commune, gemeente
raadhuis der gemeente, stadhuis n. ; — ge--huis,
meenteraad m. — f C0.411d1UNES, f. pl. Plattelands
plattelands-militie, landweer; — bur--bevolking;—
gerij f., volk n. (in tegenstelling met den adel); —
gemeente-goederen n. pl., gemeente-weiden f. pl. —
La chambre des c-s, het lagerhuis, het huis der
gemeenten (in Engeland).
Cornmtlnément, adv. Gemeenlijk, doorgaans,
in het algemeen. A paler c- , e- parlant, naar
het gemeene gevoelen, naar de gewone wijze van
spreken.
t Conmmunial, e, adj. Wat de gemeente betreft.
Coinmuniant, m., -e, f. Deelnemer m., -neemster f. aan 't heilig avondmaal of de communie,
avondmaal- of nachtmaalganger m., -gangster f.,
nachtmaalhouder m., - houdster f., c o m m u n i c a n t,
communiant m. en f.
w Comunitttficabilité,f. Mededeelbaarheid, comunicabiliteit f.
Contuiuunieable, adj. Mededeelbaar; •— wat
voor onderlinge gemeenschap vatbaar is : Riviéres
renlues c-s au mogen dun canal, rivieren, die
door een kanaal met elkander gemeenschap kunnen
hebben.
Coininiunieant, e, adj. Gemeenschap gevende: [Anat.] Artères c-s, zich verbindende slagaderen. — [lined. ► F ièvres c-es, in verband staande,
communicérende koortsen f. pl. — CO.MIIIUNTICANTS, m. pl. [:[-I. eccl.j tVederdoopers der 16de
eeuw, die gemeenschap van vrouwen en kinderen
hadden, communicanten in. pl.
(''onirnunicatif, iv e, adj. Wat zich gemak
mededeelt, ligt op een ander overgaat: Le-kelij
rire est c-, het lagehen slaat over, het lage/men van
den eene maakt ook den andere aan 't lagchen.
Le mal est plus c- que Ie biera, het kwade wordt
eerder medegedeeld (fan het goede. Maladie c-ive,
overervende, besmettelijke ziekte. — Van personen
gebezigd: Wie zijne gedachten, zijne kunde, zijn
doorzigt gaarne aan anderen mededeelt, tot mede
geneigd, mededeelzaam.
-deling
Com niunication, f. Mededeeling f., deelach.tigmaking, communicatie f.: C- de biens, de
maux, d'idées, de sentiments, mededeeling van 't
goede, van 't kwade, van denkbeelden, van gevoelens. — Mededeeling, bekendmaking, kennisgeving;
— verstandhouding f., omgang m. verkeer n., gemeenschap , communicatief.; middel D. van ge
ver--menschap,vzogiernf
binding: Donner c- d' une affaire à qn., iemand
eene zaak mededeelen, hem berigt daarvan geven:
C- de livres, het openleggen van boeken. Avoir c-, tot
iets toegang hebben. Défendre of Interdire toute c-,
alle verkeer, allen omgang verbieden. Mettre deux
perronnes, deux choses en c-, twee personen, twee
zaken met elkander in gemeenschap brengen. Une
porte de c-, eene gemeenschaps- of verbindings -deur
:

(waardoor men uit het eene vertrek in het andere kan
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komen). La e- de deux mors, de gemeenschap van

twee zeeën; Le détroit de Gibraltar fait la c- de I'océan et de la Méditerranée, de straat van Gibraltar maakt de gemeenschap van (verbindt) den aceaan met de Middellandse/me zee. — [ liil.] Lignes
de c-, loopgraven, om van een kwartier veilig naar
een ander over te gaan. — [Corn.] C- entrenat.ionale internationaal verkeer, vrij handelsverkeer n.
tusschen twee of meer natiën. C- intérieure, binnen
verkeer. — [Poét.] Zékere spraakwending!.-landsch
van Benen rédenaar, waardoor hij zijne toehoorders
schijnt te raadplegen, mededeeling f. — [Phys., Mécan.] C- de mouvement, mededeeling van bewéging door 't eerie ligchaam aan 't andere. C- de
l'aimant, mededeeling der magnetische kracht van
den zeilsteen aan andere ligchamen.
Com ni nnicativement, adv. Op mededeelende, mededeelzame wijze, bij mededeeling.
C'om uin unie,. e, adj. (en part. passé van communier): 11 est mort bien confessé et c-, hij is gestorven, na behoorlijk gebiecht en de communie ontva n gen te hebben, na behoorlijk bediend te zijn.
Coiiimunier, v. n. Nachtmaal of avondmaal
houden, ter heilige tafel naderen, het heilig avondmaal gebruiken of vieren, c o ni m u n i c é r e n, c o mm u n i é r e n, communie doen. C- sous une espèce,
sons deux espèces, het h. avondmaal onder ééne gedaante (die van brood of van wijn), onder beide
gedaanten (die van brood en wijn) gebruiken. —
COMMU IER, v. a. Iet sakrament des avondmails
toedienen, de communie toedienen.
Coiiuinntmier, m. Gemeentenaar m., inwoner
eener gemeente.
Coniruuion, f. Gemeenschap, vereeniginq f.
van vele menschen tot een.igheid des geloofs. Ltre
dans, hors de la c- de I'Eglise. in, buiten de gemeenschap (den schoot) der Kerk zijn. Lac- des
saints, de gemeenschap der heiligen. — Nachtmaal,
avondmaal n., hoogtijd m., nachtmaal-, hoogtijdhouding, avondmaalviering, communie f. Faire
sa première c-, zijne eerste communie doen, voor
de eerste maal ter nachtmaalstafel naderen of aan
tafel gaan. C- ecclésiaslique, geestelijke communie
(onder de beide gedaanten van brood en wijn). Claique, leeken-communt.e (onder de gedaante van
brood alleen). C- pascale, paasch-communic.— [Liturg.] Vers, dat het koor zingt, terwijl de priester
het hoogwaardige gebruikt.
Conlruniquant, e, adj., z. CO,iMUNICANT.
Communiqué, e, adj. (en part. passé van communiquer) Medegedeeld: Lettre, Nouvelle c-e.
Cornet nniquei', v. a. Mededeelen, overdragen,
overbrengen, deel geven aan: Le soleil communique sa lumière it toute la terre, de zon deelt haar
licht aan de gansche aarde mere. C- une maladie,
un mal à qn., iemand eene ziekte, eene kwaal mededeelen, iemand aansteken, besmetten. — ,(fig.) Cses lumiè;'es, ses pensées à qn., zijne kunde, gedachten aan iemand mededeelen. — Mededeelen,
kennis geven, berijden, communiceren. C- les
pièces dun proces, de stukken van een regtsgeding
mnededeelen. C- ses dessins, ses intentions a qn.,
iemand van zijne plannen, oogmerken kennis geven.
— COMMUNIQUE1I, v. n. Omgang hebben, in verstandhouding zijn: C- aver les ennemis, in verstandhouding, in heimelijke betrekking met den
vijand staan. C- par lettres, briefwisseling houden.
— Mededeeling doen, kennis geven, beraadslagen
(in dezen zin liever conférer) : II a fait cela sans
en c- á (avec) personae, hij heeft dat gedaan, zonder er met iemand ruggespraak over te houden,
zonder iemand te raadplegen. — Gemeenschap heb
verbinding zijn, uitloepen op of in, voeren-ben,i
naar: Chambre qui communique avec une autre
par un escalier, kamer, die door een' trap met Bene
andere gemeenschap heeft. Ce canal communique
(avec) ce fleuve, dat kanaal loopt op of in die
rivier uit. — Ne communiquez pas aver les esprits
forts, heb geen gemeenschap (omgang) niet de vrij
— SE COMMUNIQUER, V. pr. Zich mededee--gestn.
len, medegedeeld wonde >?; overslaan, overerven (van
ziekten, kwalen): La chaleur du feu se communique aux corps environnants , de warmte van 't
vuur deelt zich aan de omringende ligchamen mede.
La peste se communique aisément, de pest is zeer
besmettelijk. — (fig.) La joie se communique, de
vreugde deelt zich mede. — Zich in vertrouwen
uitlaten, openbaren: Vous vous communiquez trop,
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j laat u te veel uit, zijt te openhartig. — Ge
hebben, in gemeenschap of verbinding-menschap
staan, ineen loopen (van twee kamers, schoorsteegen, rivieren enz.) .
.1- Conuinziuismmie, m. Leer van de gemeenschap
der goederen of van de gelijkheid van bezit, of wel
(wat op hetzelfde neérkomt) afschaffing
, f. van het
e gendomsregt, c om mu n is mes s n.
Communiste , m. [Jur.] Gemeenschappelijk
bezitter of vruchtgebruiker n1. — I- Voorstander,
aanhangervan het cominunismus (z.'tvorige woord).
-- -k Comn unistiq Ie, adj. Wat de leer van
het communismus betreft, daarin gegrond is, c o mmunistisch.
•f Conininnitaire , m., z. v. a. COMMUNISTE.
Congin«tatif, ive, adj. De ruiling, wisseling
betreffende. — [Prat.] Contrat c- , ruilverdrag.
Justice c-, verwisselend regt.
Commutation, f. [Prat.] : Verandering. Cde peine, strafverandering, verwisseling , verandaring , verzachting, commutatie f. van straf.
— [Astr.] Angie de c-, commutatie-hoek m., afstand
tusschen de ware plaats der zon, uit de aarde
gezien, en de plaats eeneg planeet, tot de ekliptika
1Wleid.
Gomoeladie, f. [Bot.], z. v. a. BRESILLET-

II est bête de c-, hij zal doen wat gij wilt, hij is
ligt over te halen, te verleiden. - DE COMPAGNIE,
loc. adv. Zamen, in gezelschap, gemeenschappelijk.
Compagnon , m. Medgezel, makker, kameraad,
speelgenoot, vriend, maat; — gezel, ambachtsgezel,
knecht, werkgast, deelgenoot, deelhebber, deel
medehelper, mede - arbeider, nevenman, eo m--nemr,
p a gn on (in den zin vdn vennoot, handelsgenoot zegt
men liever associé). C- d'école, schoolmakker, schoolvriend. C= de voyage, reisgenoot. C- de fortune, lotgenoot. C- d'armes, wapenbroeder, krijgsmakker,
wapengezel, wapengenoot. C- cordonnier, tailleur,
schoenmakers-, kleermakers gezel of knecht m.Les c-s
de l'imprimerie, de gezellen der drukkerij. — [Mar.]
C-s, manschap, bemanning f. van een schip. C- de
rivière, kaaiknecht, sjauwerman, kruijer m. —
(fana.) Un hardi c-, un gentil c-, een sterke klant,
moedige, geresolveerde kerel. Un bon c-, een
vrolijke gast, kluchtige snaak, aardige kwant, koddige vent, vrolijke ziel. Un dangereux c-, een gevaarlijke broeder. Un petit c-, een arme sukkel,
bloed; een man van larve afkomst. — (f rl.) Le bon
coeur est chez elle c- du bore sens, goedhartigheid
gaat bij haar met gezond verstand gepaard. Les remords seront ses c-s etses 1)ourreaux, de wroegingen
zullen zijne gezellen en beulen zijn. —(Prov.) Qui acBh.TARD, z. BRÉSILLET.
b maitre, die een deelgenoot (compagnon) heeft, is zijn
Coinnospe °nnne, m. [Bot.] Melkbloemplant f.
eigen meester niet. — (Loc. prov.) Trailer qn. de pair
Coinpaelté, f. [bidact.] Vastheid, digíheid, á c-, met iemand gemeenzaam, als met zijns gelijke
ineengedrongenheid f.
omgaan. Se battre a dépêche c-, woedend vechten,
Compact, in. (pr. corn-paste) Verdrag, ver en met het voornemen om elfgander geen kwartier
overeenkomst f., c o mi a c t n.
-gelijkn., te geven. Travailler á dépèebe c-, iets in haast beCognipaete, awlj. (in wetenschappelijke werken werken, zonder de beheorlike vlijt er toe te bestelvindt men voor 't mannel. enkele. compact gebruikt) den, dus: het werk bederven. 11 ne peut soiiirir
Dist, vast, ineengedrongen, compact. Les mé- ni c- ni maitre, hij kan noch niedgezel noch, meester
taux les plus pesants sopt les plus c-s, de zwaar- dulden. Faire Ie c-, den knappen man uithangen.
ste metalen zijn de dictste. Pate c-, vast deeg. —
Compagnnonnage, in. Gezellent'(d in., tijd
letters met zeer dien een amhacl tsrnan als gezel in zijn handwerk
[Impr.] Caractères c-s,,
weinig wit. — [ Libr.] Edi
tion c-e, met compacte doorbrengt. — Gezellen-club' f., vereeniging der geletters gezette uitgave.
zellen van 't zelfde ambacht.
Conflipaetat, m., z. V. a. COMPACT.
1- Cooipain, Compaing, m. z. v. a. COBiCoonpaetioo, Compacture, f. Verbinding, PAGNON, gezel m. (oudtijds: kompaan)
Bsereenigfing f. van losse deelen tot een geheel.
Coinpair, m. adj. [taus.] Ton c-, begeleidende
Coiinpagne , f. Gezellin , gezelschaphoudster, overeenstemmende, c o r r e s p o n d é re n d e toon m.
deelgenoot, lotgenoot, speelgenoot, speelnoot, vrienCosupan, m. Kompaan, kompang m., eene oostdin, inz. echtgenoot, gade, levensgezellin f.—Wijfje n. indische zilverneunt, doende ongeveer 22 cents,
van een dier, inz. van een' doffer of tortel. — ( fig.)
Cos nparat lité, f. Vergelijkbaarheid, f.
Les infirnnités sopt les c-s de la vieillesse, de
Conipsu-able, adj. Verf Blijkbaar, te vergel jzwakheden zijn de gezellinnen des ouderdoms, de ken, wat vergeleken kan worden. 11 ne lui est en
ouderdom gaat met gebréken gepaard.
Tien c-, hij is bij hem niet te vergelijken, haalt bij
Compagnie, f. Gezelschap n., twee of meer Item niet.
zamenzijnde personen : Itecevoir e- chez soi, ge
C° oniparableuient , adv. Op vergelijkbare
bij zich ontvangen; Fréquenter la bonne,-zelschap wijze.
Comparager, v. a., z. v. a. COMPARER.
la mauvaise c-, in goed, slecht gezelschap verkeeren.
Conaparaisonn,f. Vergelijking, comparatief.
Tenir c-, gezelschap houden. Dame, demoiselle de
Faire c- de (of entre) deux personnes, deux choses,
C, gezelschapsju fJ'er f. (fam.) Fau sser c-, een gezelschap teleurstellen door niet te komen of door Bene vergelijking tusschen twee personen, twee dingen
stil heen te gaan. Etre bonne of de bonne c-, aan maken, henmet elkander vergelijken. C- juste, flatgenaam, besehaa fd, geestig, onderhoudend in gezel teuse, injurieuse, juiste, vleijende, beleedigende verzijn. Etre mauvaise of de mauvaise c-, on--schap gelijking. Une chose belle sans c-, hors de c- eene
aangenaam, stug, onwellevend, knorrig in gezel onvergelzlkel;ik schoone zaak. Point de c-, Trève de
zijn. (.Pi ov.) I1 naut mieLux être soul qu'en-schap C-, s' it voor plait, geen vei°telijkingen, alle vergelijmauvaise c-, beter alleen dan in slecht gezelschap. dingen ter zijde als 't,u belie ft. — (Brov.) Tante c11 n'y a si bonnie e- qu'il ne faille quitter, ook liet clothe, elke verger king gaat mank: Beene vergeljbeste gezelschap moet men eens verlaten; de pret king is in alle deelen volkr.men juist. C- nest pas
kan niet altijd duren. — Vergadering, vereeniging f., raison, eenevergelijking bewijst nog niets. Tonics c-s
genootschap n. van geestelijken, geletterden, regen - soot odieuses, alle vergelgkingen hebben iets hatelijks.
ten enz.: II a réuni les gons de lettres en une c- [Brat.] C- d'écrltures, vergelijking, tegen.elkandercélèbre, hij heeft de geletterden in een beroemd ge- houding, confrontatie f. van geschriften (om te
nootschap vereenigd. La c- de Jésus, 't genootschap zien of zij van dezelfde hand zijn). Pièces de c- ver
echte stukken, waarbij de-G'el)jkingstu.71,
van Jezus, de Jezuieten. — Zamenwerkende koop
kapitalisten, fabrikanten enz., vennootschap,-liedn, verdachte vergeleken worden; —bij uitbreiding ook:
maatschappij, c a nep a g n i e f. C- d' assurance, as- modélstukken. --- [Rhét.] Vergelijking, gelijkenis f. I1
surantie- of verzékerings-maatschappi . Les c-s des y a de belles c-s dans le Télémaque, er zijn schoone
ubemins de fen, de maatschappijen (tot den aan gelijkenissen in den Telemachus. — [Gram.] Degrës
spoorwegen. Former, Faire une c-,-leg)vand de c-, trappen van vergelijking. Adverbes de c-,
Bene vennootschap, compagnieschap aangaan. Une bijwoorden van vergelijking. -. SANS COMPARAISON,
maison de commerce sous la raison Gauthier et loc adv. Zonder vergelijking, zonder misbruik der
Comp., een handelshuis onder de firma van Gau- vergelijking, zonder verdere of nadere toepassing of
tisier en, Comp. — [Arith.] Règle de c-, gezelschaps- rgevolgtrekking: Vous êtes, sans c-, comme l'áne de
rékeni:ng f. —A fdeeling I. soldaten onder 't bevel van mon voisin. - EN COMPARAISON, loc. prep. In vergelijking, vergeléken bij: C'est un aigle en c- de son
eengin kapitein, vroeger: hopmanschap, vaandel, ven
compagnie geheeten : C- d'infanterie,-deln.,u .rère. — PAR COMPARAISON, loc ode. et,pprép. Bij ver relijking, vergelijkenderwijs, betrekkelijk: La plucompagnie
voetvolk,
ruiterij.
Lever
je cavalerie,
(Mettre sur pied) une c-, eene compagnie oprigten part des chores ne soot bonnes ou mauvaises que
(op de been brengen). — [Chas.] C- de perdrix, par c-. Cette toile nest blanche que par c- á (of
vlagt f., zwerm, troep m. patrijzen. Bêtes de c-, z. avec) cette autre.
Cosnparaitre, v. n. Verschijnen (voor den repBêTE. (fig. et fam.) I1 fera ce que nous voudrez,
-

.

-

;
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ter, voor eene regtbank), compareren. C- en
personae, par avoue, in persoon, door een' zaakvoer
verschijnen. C- levant le tribunal de Dieu, voor-der
Gods vierschaar verschijnen.
t'oa nparaiat, e, adj. [Prat.] Voor eene regtbank, een' regter of openbaar ambtenaar verschinende. — Ook als subst. Les c-s, de ver°schijnenden,

dezelfde breedte en in alles gelijk aan eene andere
maken.
Coo:npaseuité, f. Gemeenschappelijk weide-

regt n.

(Dalpassage, m. Afmeting f. met den passer.
('onmpassé, e, adj. (en part. passé van cornpasser) Afgemeten. — (fig.) Ten uiterste naauw-

c o en p a r a n. t e n m. en I. — Les non-c-s, de niet - ^ keurig.

verschijneenden.

Comparateur, m. [Phys.] mergelijker, comp a r á t or ui., werktuig tot melirnn,g van het kleinste
onderscheid tusschen twee uitgebreidheden.
Coniparatif, ive, wij. Ilerrielijkevd, comparatief. — [Gram.] Mleilleur, pile, moindre sont
des adjectifs c-s, mieux, pis, moins lont des odverhas c-c, meipeur, Aire, moindre zijn, vergelijkende
14 voegeljke naamwoorden, mieux, pis, moms zijn

verre[iJkende báj'woorden. — Ook als subst. [Gram.]
Le c-, de vergelijkende trap m. C- cle supériorité,
d'éga1ité, 1 infériorité, vergelijkende trap van meer
gelijkheid.
-derhi,vnt a

t'omparativenieHHt, adv. Bij of door verge-

lijking, vergelijkender wijs, betrekkelijk.
Compai'é, e, adj. Vergeli ke nd: Anatomie c-e.
Commparer, V. a. Vergelijken, teen elkander
houden, eece vergelijking maker?,; pel[ik stellen. Ccïeux auteurs, plusieurs manuscripts, twee schrijvers, verschillende handschriften vei gel jken. Comparons les oeuvres de In nature aux ouvrages de

1'bornnle, vergelijken wij de gewrochten der natuur
met de werken van den -inensch. On ne peut c- le
vice aver la vertu, men kan de ondeugd niet met
de deugd vergelijken. Osez-vous dien nous e- Is ce

grand honuine? durft gij u met dien groten man
gelijk stellen? — Ook zonder voorwerp: L'irnagina-

tion point, l'esprit compare, de verbeelding schil
verstand vergelijkt. — [Prat.] C- des-dert,h

dentures, geschriften tegen elkander houden (confrontéren), om te zien of zij van dezelfde hand zijn.
— [Math.] C- des équations, verscheiden vergeljkingen tot eene enkele herleiden — SE COMPARER,
V. pr. Vergeléken worden; zich vergeleken; zich gelijk stellen.
t Coam'paroir, v. n. (alleen in den in/in. gebruikelijk) [Prat] . z. V. a. COMPAUAITRE.
Coonpai-se, f. [Anc. cheval.] Rondrid m. der

ridders in een steekspel, om zich voor den strijd in het
perk aan de toeschouwers te vertoornen. [Thédt.]
Stomme of zwijgende persoon op het tooneel, f i g urant, statist m.
Coinpai°tageant, e, adj., z. COPARTAGEANT.

Con iparti ment, m Vak, veld, n., afdeeling f.:
C-s de marqueterie, vakken van ingelegd werk; C-s
dun tapir, dun plafond, velden of vakken van een

tapijt, van eene zoldering; Bolte, Tiroir Is c-s, doos,
lade f. met vakken. Livre doré It c-s, boek, dat met
vaksgewijs aangebrarte sieraden verguld is. Le edes rues dune ville, de regelmatige verdeeling f. van
de straten eener stad. C-s dun vaisseau, afdeelingen, f. pl., kamertjes n. pl. (hutten) van een schip.
t Conipartir, v. a. Vakken maken, in vakken
of velden verdeelen.
% Comimpai-titeur, m. [Prat.] Begterm., die van
een ander gevoelen is dan de rapporteur of verslagdoener.

Comparuflit, m. (latin.) [Prat.] (eig. hij is ver

Getuigschrift van verschijning.
-schen)
('oniparution, f. [Prat.] Verschijning voor
eenera regter, voor eene regtbank enz.
t'onnii as, m. Passer m., werktuig om cirkels of
bogen te trekken en kleine afstanden te meten. — Cde proportion, proportie- o f verhoudinospasser. C- à
vis, a ressort, schroef- , veerpasser. C - á pointes
changeantes, tournantes, passer metlosse, met draai
beerven. C-courhé of'a branches cour -jendputof

of d'épaisseur, krommie, sferische-bées,cphriqu
passer. C- a verge, kruishoutpasser. C- de cordonnier, schoenmakersmaat f. — (fig. et fans.) Faire
toutes choses par règle et par c-, of par c- et par
mesure, alles met eene groote naauwkeurigheid,
omzigtigheid doen. Avoir le c- dansl'oeil, eene goede
oogmaat hebben. — [Mar.] Kompas n. (boussole).
C- mort, kompas zonder kracht. C- renversé, de
route, de variation, hang-, zeil -, peilkompas. Cazimutal, z . AZIMUT AL. Pointe de c-, windstreek.,
kompasstreek. Le vent a. fait Ie tour du c•, de
wind is 't kompas rondgeloopen. — [Nlanuf.] Faire
une - étof% sur Ie e- d'une autre, Bene stof van

f Comampassemmment, m. elfpassing f. Het wordt
zelden anders dan, /1g. gebruikt: Le e- de son discours de ses actions, de a fussing zijner redevoering
z ij ner daden.
Coinpasser, v. a. Met den passer afmeten, afpassen. — In juiste evenredigheid a fdeelen, regelma tig aanleggen (b. v. een bloemperk) . — [;dar.] Het
bestek op de kaart zetten. C- la carte, kaartpassen.
:- la nlêche, lontpassen.. — [Mil.] C- les feux, de

loopvuren eener springmijn gerér; eld verdeeles, opdat
zij allen te gelijk kunnen werking doen. — (lig.) Cdes phrases, des mots, zinnen, woorden naauwkeu-r ,9 rangschikken. C- sec actions, ses délnarches,

zijne daden, zijn gedrag r° r,el jk over vegen, naauwm
kart? ig rel g elen. Il est Rims c- en ses discours, hij weegt
zijne woorden op een toudschaaltje. — Ayant tout

compassé, alles gewikt en gewogen hebbende.

Couipas see r, in. A,fpasser, a frneter m.
CoHHLpssssioIn, f. Medelijden, meriedoogen n.;
mededoogendheid, medeli/dendheid, deernis, meewarigheid, barmhartigheid f. Avoir e- de qn., medelijden
giet iemand hebben. Donner do la c- a qn. bij iemand
medelijden verwekken. Etre touché of ému de e-

envers dn., Deer iemand met medelijden aangedaan
zijn. — ( fig.) %Toiléh un raisonnennent qui fail c-, dat

i s eene armzalige reclenéring.

Conipassionnaire, acll., z. COMPATISSANT.
Contpassioiiiter, (se), V. pr. ('woord van
Montaigne) Medelijden kragen, deernis hebben.
Conipassure, f. Omtrek au., erf n. van eery
huis (in Roman de la Rose).
Coinpaternité, f. Geesteljjke vermaagschapping f. tusschen doopgetuigen, of tusschen deze en de
ouders van den eloopeling, medevaderschap, gevaderschap n.
Compatibilité, f. Staat n1., gesteldheid, hoe-

danigheid f. van twee of meer zaken of dingen,.
waardoor dezelve voor zarrrenvoeging vatbaar zin,
vereenigbaarheid f. (b. v. van twee openbare ambtsbedieningen in één' persoon), overeenstemmigheid,.
geschiktheid f. tot zarnenvoeging.

Compatible, a.dj. Vereenbaar, vereenigbaar,

overeenstemmend, te vereent en, voor zamenvoeging
geschikt, zansenpassend: Ces deux emplois ne sent
pas c-s, Elie twee ambten zijn niet vereenbaar, kunnen
niet door een' zelfden persoon bekleed worden. Son
humeur nest pas c- aver la mienne, zijn humeur
strookt niet niet het mijne.

Connipatir, v. n. Medelijden, deernis of mededoogen hebben: C- á l'ahf.ict on de qn., met iemands
droefenis medel?jden hebben, aan zijne droefheid`
deel nemen. — Verdragen, inschikken, geduld hebben,
niet toegevendheid behandelen: I1 faut c- aux indr-

xnités de son prochain, men moet met de zwaklieden
zijns naasten geduld hebben. "— Bij elkander passen,
wel overeen komen , zich wel verdragen,, vereenbaar
zin, zamen gaan: L'ambition et Ie repos ne peuvent e- ensemble, de eerzucht en de rust kunnen
niet zamen gaan, zijn onver°eenr baar. Its sont tous-

cieux d'une humeur a c- aisémmment ensemble, zij
zijn beiden van zulken aard of inborst, dat zij gemakkelijk met elkander overweg kunnen komen.
1- CConipatiss=°dace, f. Meêwarigheid f., mede
onwillekeurige deelneming f. in eens anders-gevoln.,
smarten.
CCorpatissant, e-, adj. Medelijdend, mededoogenn, meêworig, deelnemend, gevoelig.
Commmpo,triote, m. et f. Landgenoot m. en f.
-I- C'onipatriotisnne, m. (woord van Delatouch e) Landgenootschap n., verwantschap door één

vaderland.
(yoanpèdes, m.

p1., z. v. a. PALMIPÉDES.

Compel atif, ive, adj. [Gram.] 4ansprekend,
tot de toespraak behoorende.
S Compeller, v. a. Dwingen, noodzaken; knel
-len;
nazien.
Coiiipeiidiaire, m. (iron ) Verzamelaar, schrijver m. van uittreksels.
Coflnipendie,isenient, adv. Bij verkorting, bij
wijze van uittreksel, beknopteljk.

aso
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Compendieux, -iense, f. adj. Verkort, af-

ge/cart, beknopt.

Connpenditint, m. (latin) (pr. com-pein-di -ome)

Kort begrip, handhoek, uittreksel n., leidraad m.
Con'pénétration, f. - Scherpzinnigheid f. --Gemeenschappelijk onderzoek n. eener stelling.
Coinpénétrer, V. (1. Geheel doorgronden, grondig onderzoeken.
Coinpensable, adj. Vereffenbaar, vergoedbaar.
Compensant, e, adj. Vergoedend, vereffenend,
,

opwegend.

Cona ensateur, m. [Tech.] Vereffenaar, com-

p en s á to r m., een werktuig om den invloed der
dampkringsveranderingen op den gang der uurwerken te verbéteren. — Ook als adj.: :Arc c-, vere ffeningsboog m. La vertu compensatrice du Bois, het ver
compenserend vermogen van 't hout. -fend,
Compensation, f. Vergoeding, schadeloosslelling, afrekening, vereffening, tegenrékening, schuldveretjening, wederziJdsche opheffing van de eene
schuld door de andere; kostenvergoeding, c o me n s a t i e f. Opposer la c-, iets in verevening
rengen, — [Teelt] I-Iotloge a c-, i compensatie
uurwerk met een' vereffenaar (compen--urwek,

sateur) .

Compensatoire, adj. Vergoedend, schadeloos-

stellend, vereffenend.

Coinpense, e, adj. (en part. passé van compenser) Vereffend, vergoed: Dette c-e, vereffende

schuld.

Coinpenser, V. a. Iet eene tegen het andere

doen opwegen; vereffenen, verrékenen, vergoeden.

Le gain de cette annee compense Ia perte de in

rrécédente,

de winst van ditjaar vergoedt het veres van 't vorige. — [Jur.] C- les dépens, elke
der parti,jen hare kosten laten dragen. — SE CoMPENSEu., v. pr. Elkander opheffen, te niet doen, tegen elkander opwegen: Deux dettes qui se corn-

pensent.

Comlmpérage, in. Gevaderschap, peetschap n.,
geestelijke maagschap of verwantschap f. — [Jur.]
Medepligtigheid f. — Verstandhouding tussclien twee
personen, om het publiek te bedriegen, knoeijerij f.
Co ampère, m. Gevader, doopheffer, peter, peet,
peetoom m. — (fig. et fain.) Medestander, helper in
bedriegen:
Un esca}noteur et ses c-s, een zakke't
roller en zijne kornuiten, C'est un rusé c-, 't is een
sluwe gast; Un bon, joyeux c-, een goede, vrolijke
vent; Un vigoureux c-, een stevige, vierkante, pootige
Tout se fait, Tout va par c-,
at par commère, z. coMMMÈP,E.
Compere-loriot, in. [H. n.] Volksnaam van
den gelen specht of wielewaal (loriot). — [pop.] Gekerel. — (Loc. prov.)

zwelletje n. aan't oog, gerstekorrel f., (in platte taal)
strontje n.

Comnpérenciination, f. [Droit rom.] Verschuiving tot op den derden dag; — herhaalde opvatting
eener regtszaak, comperendinatie f.
t Comperne, f. Standbeeld n. met vereenigde
voeten.

Conipersonier, m. [Ant. tout.] Gemeen

bezitter, deelgenoot m. in 'de goederen-schapelijk

-gemnschap.

5 Conipéteinnient, cede. Behoorlijk, betamelijk;
genoegzaam, toereikend.

Compétenee, f. [Jur.] Bevoegdheid, gerenti..gdheid f. om eene regtszaak te behandelen. Décliner
la c-, de bevoegdheid betwisten. — Bevoegdheid, bekwaamheid f. om over eene zaak te oordeelen; Cela
nest pas de ma c-, dat is buiten mijn vak; — ook:
dat hangt van m(j niet af. — Mede-aanzoek n., mededinging f., wedijverend streven van velen naar een
gemeenschappet)lk doel, b. v. naar een ambt, eene
waardigheid. (In dien zin verouderd en buiten gebruik.)
Conipétent, e, adj. [Jur.] Bevoegd, geregtigd,
C o rn p e til n t. Juge e-, bevoegde regeer; ook in 't algeeneen bevoegd beoordeelaar. — Behoorlijk, vereischt,
verschuldigd, wettig, regtmatig: Portion c-e, wettig,
verschuldigd, c o nip e t é r e n d deel. Age c-, vereischte
ouderdom.
Cou,péter, V. n. [Jur.] RegtmatigI-of wettig
toebehooren, regtens toekomen, en map e t é re n. —
Cette affaire ne compete point à tel tribunal, deze

zaak behoort niet voor (is niet van de bevoegdheid
van) die regtbank.
Conipetiteur, m. Mededinger, mede-wanzoeker,
concurrent, competént in. naar eene waar-

CO PL MENT.
digheid, een ambt o f post. (Men heeft ook het vrouwelijk competitrice gebruikt.)
5 Conmpetitioo, f. [Jur.] Kennisneming F. van
eene zaak.. — -[ Mededinging, Muiterij f.
Connpilateur, m. Verzamelaar, bijeenbrenger m. van stukken uit verschillende werken tot een
nieuw geheel, c o 7n p i l á t o r in.
Compilation, Verzamelwerk n., het -uit ver
schrijvers bijeengebragte en zamenge--schilend
voegde, compilatie f.

Compiler, v. a. Vereenigen, zamenbrengen,
verzamelen, aan verschillende schrijvers ontleenen en
dat tot een geheel brengen, c o mp i l é r e n: Il a

compilé ce qu'il y a de -meilleur dans les auteurs
latins. — Ook zonder voorwerp: Passer sa vie à c-.
Cornpisser, v. a. (bas) Bepissen. — Co IPISSEa, C. n. Dikwijls zijn water lozen.
Comi)itales, f. p1. [ H. anc.] .Feesten n. pl. der
Romeinen ter eere van hunne huisgoden. — Connpitaii ce, adj.: Jeux c-, spelen n. pl. bij die feesten.
Coniplaignant, m. -e, f. [Prat.] Hij of zij,

die zich in regten beklaagt, klager in., klaagster f.,
klagende partij f.
5 Coni plaind.re, v. a. Beklagen (plaindre). —
SE COMPLAIN DRE, v. pr. Zich beklagen (se plaindre).
Comnpla,inte, f. [Prat.] Beklag n., aanklagt f.
in. regten: Intenter une c- contre qn., eene aanklagt
tegen iemand inbrengen. — Volkslied n. van treurigen of ook vromen inhoud - COMPLAINTES f . p1.
(fain.) K'lagten f. p1., klaagliederen n. pl.
Con,plaire, v. n. Behagen, believen, te wille
zijn, zich inschikkelijk betoonen: 11 a voulu vous
c-e en cola, hij heeft u daarin willen believen. Ca qn., zich schikken naar de gevoelens, den smaak
en de zinnelijkheid van iemand, om hem te behageme, te believen. — SE CO MPLAII^E, V. pr. Met zich
zelven ingenomen zijn; — behagen scheppen, een
welgevallen hebben: I1 se complait en lui -meme,
welgevallen
hij
met zich zelven ingenomen. Dieu se complalt á voir an coeur vertueux, God zietenet welgevallen een deugdzaam hart.
Conmplaisaniment, ado. Met welbehagen, met
welgevallen, op welwillende, vriendelijke wijze.
Complaisance, f. Welwillendheid, wilvaardigheid, gedienstigheid, inschikkelijkheid, vriendelijkheid f. — Welwillende daad, beleefdheid f., dienst
dienstbewijs n . (in dien zin met een meervoud):-beton,
Une c- délicate, een kiesch dienstbewijs. Avoir de
grandes c-s pour qn., veel beleefdheden voor iemand
hebben. — In bijbelstijl beteekent het somtijds in 't
meerv.: liefde, genégenheid, welbehagen. C'est ici
.

man Fils Bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes c-s,
— tells beleefdheidsterm: Ayez Ia c- d'entrer, de vous
asseoir, wees zoo goed en ga binnen, gelief te gaan
zitten, ga zitten, als 't u belie ft. — Se regarder aver c-,

Jeter sur soi des regards de c-, met zelf behagen, met
ingenomenheid op zich zelven zien.
Complaisant, e, adj. Welwillend, wilvaardig,
gedienstig, beleefd, voorkomend, inschikkelijk, toegéfetgk, vriendelijk. — tells subst.: Iemand, die er zich
-bijzonder op toelegt, om eenen andere te behagen en
zijne gunst te verwerven, oogendienaar. — Ook begunstiger m., begunstigster f. van ongeoorloofde of
geheime minnarj, koppelaar m., koppelaarster f.
m. [Agric.] Plantsoen n. vanwijnColli
stokken of vruchtboomen, longe wijnberg m. Donner une terre à c-, een stuk land geven, om het tot
een' wijnberg of tot een' boomgaard aan te leggen.
Connplanter, V. a.: C- une terre, een stuk land
met wijnstokken of vruchtboomen beplanten.
Coniplanterie, f. [Find.] liegt n. op de tot
zoodanige planting afgestane gronden.
Comamplantier, m. [Péod.] Hij, die op eens
anders grond planten mogt.
Compléineiit, m., Aanvulsel n., aanvulling,
volmaking f., complemént n. [Math.] Ieder gedeelte, dat, bij een ander gevoegd, eene eenheid
vormt: C- arithmétique, arithmetisch complement,
een getal, dat ten opzigte van een ander getal ontstaat, wanneer men elk cijfer van 9 en het laatste
aan de regterhand van tien aftrekt (zoo is 1375 het
arithmn. compl. van 86`25) . C- géométrique, complements-hoek of -boog, de aanvulling van een gegeven
hoek of boog tot een' regten hoek of 90 graden. —
[Gram.] aanvulling, bepaling f., woord of woorden,
waardoor de beteekenis van andere woorden aangevuld of nader bepaald wordt. — [Astr.] C- dun
altre, afstand cents ster tot het zenith of toppunt. --¢
-
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[Mus.] C- d'un intervalle, aanvulsel van een' inter-

rouwbeklag m.; C- de remerciment, dankbetuiging f.; Ne faisons pas de c-s, Trève de c-s, Laissons-la les c-s, Sansc-s, laatons geen pligtplegingen
maken, zondercomplimenten. Je nous 1e dis sans c-s,
ik zeg het u zonder complimenten, ronduit, onbewimpeld. Il vous oiire sa bourse, mais eest par c-, hij
biedt u zijne beurs aan, maar 't is enkel welstaanshalve (hij meenthet niet). Un c- Plea tourné, een aar
geestig compliment. Un c- troussé, een kort en-dig,
bondig compliment. — (fig. et fain.) Rengainer son c-,
terughouden wat men wilde zeggen. Je lui ai fait
rengalner son c-, ik heb hem tot zwijgen gebragt.
(iron.) Vous lui avez fait là an joli c-, gij hebt hein
daar een mooi compliment gemaakt (hem iets beleedigends, iets scherps gezegd) . — In het d agelijksch gesprek: Grade, groetenis, eebiedeiiisf.: Mes c-s à
Madame votre mère, mine groetenis, mijne compliinenten aan ]Mevrouw uwe moeder. — (fain. et pop.)

[Théol.] C- de béatitude,
overmaat f. van zaligheid. — [Prat.] C- dun acte,
val tot een' octaaf. —

vólmak'i<ng tiener acte.

Connlpletnentaire, adj. Aanvullend. vólrnaIcend: Somme c-, aanvullings-som f. — Jours c-s,
aanvullincis-dagen, om het burgerlijk jaar aan 't zon
gelijk te maken (in den franschen republi--nejar
keinschen almanak).
Complet, ète, adj. Volledig, voltallig, volkomen,
geheel, vol, al zijne deelgin hebbend, compleet:
Ouvrage c-, volledig werk n. Année c-ète, voljaar n.
Victoire c•-ète, volkomen overwinning f. Défaite
c-ète, volslagen nederlaag f. — COMPLET, M. Voltalligh,eid, volledigheid f.

Le c- d'un régiment, het
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voltallige van een regiment. Les corps sopt tenus
au c-, au grand c-, de korpsen worden voltallig,
meer dan voltallig gehouden.
Complété, e, adj. (en part. passé van compléter) Vous croyez qu'il vous prétera de l'argent, Ines c-s
Voltallig, volledig gemaakt, voltooid. Ouvrage c-. chez nous ! gij meent, (lat hij u geld zal leenen, ja
Coinplèteniennt, m. Yoltalligmaking, vclma- wel, morgen! — Kleine toespraak f., zegenwensch in
king, aanvulling f. tot een geheel, het compleet of versmaat of in proza, door een kind bij verjaardavoltallig maken.
gen of op nieuwejaar opgezegd. — (Loc. prov.) C-s
Connpleteinent, adv. Op volledige wijze, vol de in place, Manliest, gemeene scheldwoorden.
geheel en al, ganschelijk.
-omen,
Coniplimnentaire, nl. [Conn.] Bestuurder, beCompléter, v. a. Volledig of voltallig maken, heerder, gevolmagtigde van een handelshuis, hij, op
aanvullen, tot een geheel brengen, voltoorten, volein- wiens naam de zaak gedreven wordt, principaal m.
den, completéren. —(fig.) Cette nouvelle corfiComnplin^ienater, v. a. Begroeten, verwelkoplête mon malheur, die tijding voert mijn ongeluk men, gelukwenschen; zijnen eerbied betuigen, beleefdten top, maakt mij geheel en al ongelukkig. — SE heid bewijzen, iets aardigs, vleijends of verpliptends
COMPLETER, v. pr. Vol gemaakt "warden, voltallig zeggen, c o m p l ins e n t Er e n, complimenten maken.
worden. La somme se complètera bientót. — [Libr.] — Ook zonder voorwerp gebé.zigd. Ne pendons pas
Zich de ontbrekende a fléveringen aanschaffen: Je me noire temps P c-.
complèterai plus tand.
Con iplimentelir, n1., -eiise, f. Hij of zij, die
Complétif, ive, adj. [Gram.] Aanvullend, vol- te veel pligtplegingenmaakt,complianenten-maker m.,
bepalend:
Phrase
c-ive,
zin.
voltooijende
-maakster f. ; overbeleefd mensch, vleijer, strktooijend,
Complexe, adj. [bidact.] Zarnengesteld, ver voet m. — Ook als adj. gebézigd: Un personnage
zaken in zich bevattend (het tegengestelde-schilend fort c-, Une dame fort c-euse.
van simple). Idée c-, zamengesteld denkbeeld, n.
Coniplique, e, adj. Zamengesteld; — ingeQuestion c-, veelledige, ingewikkelde vraag f. — wikkeld, verwikkeld, verward, gecompliceerd :
[Algèb.] Quantite c-, zamengestelde grootheid f. (door Cette machine est trop c-e, deze machine is te zeer
de teekens + en — verbonden). — [Arith.] Nombre zamengesteld. — L'alfaire ne. s'entend pas, elle est
c-, zamengesteld getal (uit één of meer eenheden en trop compliquée, men kan uit de zaak niet wijs
worden, zij is te verward. Une maladie c-e, eene
deden der eenheid bestaande) .
Complexion, f. Ligchaamsgestel, gestel n., lig ingewikkelde ziekte (welker verschijnselen met 'Elknatuur f., temperament n.: Bon--chamsgetldi, ander in geen behoorlijk verband staan).
Conipliquer, v. a. Kunstig zamenstellen, een
ne, forte, mauvaise c-, goed, sterk, slecht ligchaamsgestel n. C- bilieuse, sanguine, galachtig, bloedrisk moerlijk te begrijpen zamenstel maken. C- une
temperament. — Aard m., geaardheid, gemoedsge- machine. — Verwikkelen, verwarren, duister masteldheid, inborst f., humeur n.` C- gale, triste, ken: Cela complique la question, dat maakt het
nnélancolique, vrolijke, treurige, droefgeestige aard. vraagstuk ingewikkeld, moeijelijk op telossen. L'auConaplexionHé, e, adj. [Méd.] I1 est Plea, teur a trop compliqué faction de set pièce, de
mal c-, hij heeft een goed, slecht; ligchaamsgestel, schrijver heeft de handeling van zijn stuk te veel
eenti gezonde, niet gezonde natuur.
ineengevlochten, te ingewikkeld, te duister gemaakt.
Coutplexioner, v. a. Den aard, het tempe- — SE COMPLIQUER, v, pr. Ingewikkeld, verward,
vormen,
de
rament
gesteldheid geven,
duister worden: Cette affaire se complique de plus
Coinplexité, f. [bidact.] Zamengesteldheid f., en plus, die zaak wordt hoe langer hoe ingewikhet zamengesteld zijn.
kelder. — [MEd.] Cette maladie se complique, die
Connplexus, m. (pr. —nee) [Anat.] Door- ziekte wordt gecompliceerd (er komen eerre of meer
vlochten spier, bovenhalsspier f.
ziekten bij).
Complication , f. Ingewikkeldheid, zamengeComplot, m. Eedgespan n., geheime verbind
steldheid, ineenvlechting, verwikkeling f., zamenstrafbare onderneming, zamenspan--teniso
loop m. van verscheidene dingenvan verschillenden ving, zamenrotting f., gemeenschappelijk booze toeaard, complicatie f.: La c- d' une machine, het leg m., sluipverbond, complot n . ; — ook z. v. a.
kunstig zamenstel eenei machine; La c- d'un Brame, kabaal f. Etre de c- aver qn., met iemand zamenhet ingewikkelde van een tooneelspel. — C- de mal
spannen.
zamenloop van on--heurs,dcim ale
Connploté, e, adj. (en part. passé van camgelukken, misdaden, ziekten. C- de circonstances, plater) ileimeljk door meer dan een beraamd, g ezamenloop, verwikkeling van, omstandigheden.
c o ni p l o t e e r d: Sa perte était c-e.
Co^njdiee,adj. Medepligtig, medeschuldig, han.dComemploter, v. a. Zamenspannen, een' boozer
dadig: le ne suis point c- de ce crime-là, ik ben niet aanslag smeden, zamenrotten, in stilte brouwen,
medepligtig, heb geene schuld aan die misdaad. — een complot maken: Its out comploté sa perte,
Ook als subst. m. en f.:1t.Iedepligtige, medeschuldige, zij hebben zich onderling tot zijn verderf verbonden.
medepleger, handdadige m. en f.: 11 fut condamné — Ook zonder voorwerp: C- ensemble.
aver ses c-s, hij werd met zijne medepligtigen ver
Co^sglsloteur, m. Zarnenspanner, complot-maoordeeld.
her m.
Complieité, f. Medepligtigheid f., deelneming
Coflh1DOn, m. [Bias.] Elk der gelijke, vierkante
aan eene misdaad, aan een vergrijp.
en afwisselende stukken n. pl., die het gecompoConiplié, e, adj. [Bot.] Omgevouwen, toege- neerde wapenschild uitmaken. — C omponé, e,
slagen.
adj. Uit vierkante stukken van afwisselend email
Complies, f. pl. [Cath.] Slot n. van de dage- (kleur, metaal) zamengesteld, gecomponeerd.
lj ksche godsdienst, c o m p l é t e f.
Coneponetion, f. Verbrijzeling, vermurwing f.
Coinplimeut, m. Pligtpleging, betuiging f. van des harten, 'innig en bitter berouw n. over bedreven
achting, van eerbied, van genégenheid of van vlezjerzj; zonden; zi eled roe fheid, c o m p u n c ti e f.
beleefde verpligtende woorden n. pl., wellevendheidsConipone, e, adj., z. onder COMIPON.
betuigingen, f., iets vleijends, aangenaams, aardigs
Conipoiiende, f. Verdrag n., minnelijke schikin woorden, compliment n. C- de félicitation, king f. met het hof van Rome over de betaling van
gelukwensch, zegenwensch nl.; C- de condoléance, zekere regten, of ter verkrijging van eenige vrijheid
;
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of van geestelijke inkomsten. - Het kantoor der
gemelde reyten.
Componhirn, m. (pr. —ome) [Mus.] Cilinderorgel, dat door zijn eigen mechanismus de wijsjes,
die men 't laat spelen, onbepaald doet afwisselen of
variëren, componium ei.
Comporte, t. Groote houten bak in., waarin
men de tiende van den wijnoogst voor den heer of
de geestelijkheid leide.
± Coniportements, ilL p1. Gedrag ei. (conduite)
Coniporter, V. a. Toelaten, veroorloven, lijden,
dulden, telooqen: Si! faut de in dépense, Sn qualité, SnflCiSeaJICe Ie compacte, maakt hij verterinyen, zijn aanzien, zijne afkomst duidt, qedooyt zulks
wei; Le lieu ne comporte pas qua . . . , de plaats laat
niet toe, dat... - [Mar. ] Le vaisseau comporte
une haute mature, het schip kon /iooge masten
verdragen. [Prat.] Acheter one maison telle
queue se comporte, een huis koopen zoo als liet
is. - SE COMPORTEIS, 5. pr. Zich gedragen: Ii s'est
mal comporté dans cette affaire, hij heeft zich
slecht in die zaak gedragen. [Mar.] Le vaisseau
so comporte Pico P Ia mer, het schip zeilt goed in
zee. - [ Chirn.] Op elkander werken (van verschillende zelfstandigheden).
Coiiiposant, e, adj. Zarnenstellend : Partie
c-e, bestanddeel n. - Ook als subst. m.: Un c-,
een bestanddeel.
Coinposé, e, adj. Zame'ngesteld, uit verschillende gedeelten bestaande: Société Pion c-e, goed
zamengesteld gezelschap n. Machine c-c, zamenqe
machine t. - [Gram.] Mol c-, zamen gesteld-steld
woord n. - [Aritli.] Nombre c-, zamengesteld geMid.] Maladies c-es, zamengestelde ziektal D.
ten t. p1. (uit den zaneenloop van verschillende
oorzaken ontstaande) . - [Pharm.] Médicament c-,
zame'ngesteide artsenij. - (fig.) Un homme a-, een
stijf, gedwongen mensch. Un air, maintien c-, een
stug, koel gelaat n., eene stijv e, gemaakte deftige
houding t. Un langage c-, eene gemaakte, gekuin
stelde taal. - COMPOSE, m. Zamenstel, mengsel n.,
zamengestelde zaak, zamenstelling t. - [Gram.]
Zamengesteld woord n. - [Chim.] Zamengesteld
-

- [

iigchaam ii.

Composer, v. a. Zamenstellen, zamenvoegen,
zamenmengen, een geheel uit verschillende dingen
of deden vormen; een geheel uitmaken, vormen. Cun mob d'auti'es roots, een woord uit andere waareten zamenstellen. Le sinat et Ie peuple composaient la i'épublique romaine, de senaat en 't volk
maakten de romeinsche republiek uit. - Opstellen,
vervaardigen, maken, schrijven. C- on discours, an
vers, eene redevoering opstellen, een vers maken. [Mus.] Toondichten, c o )fl p 0 51 t r e n: C- Ia musique
dun opéi'a, dune messe,de muz(jk eener opera ,eener
mis componéren. - [Impr.] Zetten: II compose
taut de pages parjourne, hij zet zooveel bladzijden
daags. - In de laatste beteekenissen ook zonder
voorwerp gebézigd: C- avec facilité, cori'ecteinent,
met gemak, met naauwkeurigheid opstellen, c omponéren, zetten. - (fig.) C- sonvisage. sa mine,
zijn gelaat in zdkere plooi zetten, een gemaakt, gedwongen, koel, deftig gelaat aannemen. C- son
visage a Ia joie, een vrolijk gelaat zetten. - C- ses
moeurs, zijne zeden rëgelen, verbéteren. C- sa morale sur lesprit du jour, zijne zedeleer naar den
tijdgeest schikken. - (Loc. prov.) C- des almanaclis, zich met hersenschimmen bezig houden.
- COMPOSER. V. ii. Een verdrag aangaan, een
vergelijk tre/fen, het • eens worden omtrent eenig
verschil, overeenkomen, 't geschil bijleggen: C- de
sesintérêts, de ses prdtentions, de ses droits, over
Zijne belangen, aanspraken, regten in der minne
onderhandelen. C- avec ses créanciers, eene schikking niet zijne schuldeischers maken. C- P l'amiaIde,
in der minne. schikken. - (fig.) C- avec sa conscience, ses principes, zijn geweten, zijne grondbeginselen tot zwijgen brengen. - Ook: onderliande
Len, zich bij verdrag overgeven, capituléren: Demander ti c-, verlangen te c ap ituidren.— SE COM
POSER, V. pr. Zamengesteld zijn, bestaan: La malson se compose de trois étages. - Zich maken, zich
vormen: Il s'était compose an petit cercle d'amis.
- Zijn gelaat in zékere plooi zetten, eene ernstige,
deftige, zedige houding aannemen, zich schikken of
voegen: Sc c- devant le monde; Se a- scion le
temp-s.
,

-
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fomposeur, m. Slecht steller, broddelaar,
rijmelaar m.
Cornpoite, adj. [Arch.] L'ordre c-, of als
subst. ni.: Le c-, de zamnengestelde orde t., eene desvijf bouworden, die uit de korinthische en ionische
zansengesteld is; ook: gemengde orde, elke orde, die
uit twee of meer der vijf orden is zamengesteld.
Clmapiteau c-, gemengd of zamengesteld kapiteel n.
- [Arith.] Nombre c-, z. v. a. noiplire composd,
Z. COMPOSE. Raison c-, zamengestelde mede of yes'houding.
Compositeur, m. [Mus.] Toonzetter, toondichter, c 0 mp o mm is t m. - [Impr.] Letterzetter m.
- [Prat.] Amiable c-, Z. AMIABLE.
C oniposition , 1. Zamenstelbing, zamenvoeging,
ineenzetting f.; zamenstel in.; - menging, vermenging 1. inz. van artsenijemi, vanreukwaren, ook van
metalen; artsenijmengscl, metaalmengsel ei., com
positie f.: La a- des mats dune langue, de zamenstelling van de woorden eener taal. Connaissez
vous la a- du corps humain ? kent gij 't zamenstel
van 's menschien ligchaam? Un remède, un parturn dune excellente c-, een voortreffelijk gemengd
of bereid geneesmiddel, reukwerk. Ce nest pas de
lor, eest une c-, dat is geen goud, 't is een metaalmengsel, 't is compositie. - [Litt.] Het stellen,
opstellen, schrijven, vervaardigen of maken vaneen
werk des verstands; het uitgewerkt stuk, verstandsvoortbrengsel, opstel, zamenstel, maaksel; - schoolopstel n.; - [Peint.] Behandeling, uitvoering,
ordening t. eener schilderij; - [Mus.]toonzetting t.,
kunst om woorden op gepaste muzijk te brengen;
snuzijkstuk n.: Cela lui est ëchappé dans la feu
de Ia c-, dat is hem in 't vuur van 't opstellen
ontsnapt. Puluiier un ouvrage de sa c-, een werk
van zijn maaksel in 't licht geven. La c- dun air,
dun tableau, de zamnenstehling, ordening eener
lucht, eener schilderij. Ce maître de rnusi€jue excclie dans la c-, die muzijkmeester munt uit in 't
componeren, is een voortreffelijk componist. Corriger les c-s des écoliei's, de outellen der leerlingen
nazien, verhéteren. - [Impi'.] Het lette rzetten,
zetten n., de letterzetterskunst t.; het gezette werk,
zetsel n., - soms ook: de zetterij f. - [Méc.] C- des
forces, du mouvement, zamenstelling der krachten
of bewdqingen, herleiding f. van al de op een ligchaarn inwerkende krachten tot eene enkele kracht,
of wel tot twee krachten. - [Gram.] I7ereen'igingt.
van twee of sneer woorden tot dein zamengesteld
woord im. - Schikking, mninneljke overeenkomst t.,
errgeljk n.; - [Mii.] Verdrag n., onderhandeling,
capitulatie f. - Venir P a-, Entrer en c-, tot eens
schikking komen. Se rendre hi c-, zich bij verdrag
overgeven. Prendre une place par a-, eeoc vesting
met verdrag innemen. - (Lor. fam.) C'est an
homme de c-, het is een rekkelijk, inschikkelijk
man. Elle est de bonne a-, z is qansch niet spijtig,
zij is ligt te verleiden. Ii est de diffleile c-, men kan
niet goed met hem teregt komen, hij is niet inschikkelijk, 't is een ongemakkelijk mensch.
(omposoir, m. [Impr.] Zetplank f. der letterzetters.
Conipost, m. [Agric.] Mestmengsel n., mest m.
- Ook z. v. a. COMPUT.
Coinposter, V. a. [Agric.] Behoorlijk bemesten,
in goeden staat brengen.
Conipostetir, m. [Iinpr.] Zethaak rn. der
letterzetters.
S C ompotateur, m. Mededrinker, ds'inkbroeder, fleschmakker rn.
S Conipotation, t. Drinkpartij 1.
Compote, t. Met suiker ingema akte en ligt
gestoofde vruchten f,pl.,gekonfijte fruitL, ko nip o t n.
- C- de pigeons, ingemaakte druiven f. pl., druiven-komnpot. - (fig.) Viande en c-, al te gear, tot
moes gekookt vieesch, - (pop.) 11 a les yeux en
c-, zijne oogen zijn bont en blaauw geslagen.
Compotier, rn. Pot m. om vruchten in te
leggen; komnpot-glas n., fruitschaal f., waarin ingemaakt ooft op tafel wordt gezet.
Compiéhensibilité, 1. Begrijpelijkheid t.,
geschiktheid 01fl begrepen te worden.
Compréhensihle, adj. Begrijpelijk, tebegr'ijpen: Cda nest pas c-, dat is niet te begrijpen.
Compréhensif, ive, adj. Wie bevatten, begrijpen kan, - Ook: veelomvattend, zamenvattend:
-

Idée c-ive.
Cornpréhension , 1. Bevattingsvermogen, be -

COMPREHENSIVIT1
grip n., bevatting f., het vermogen van te begrijpen.
11 a la e- aisée, dure, hij is vlug, traag van begrip,
begrijpt gemakkelijk, niet cfen2akkel2^k_ — [bidact.]

Volkomene kennis f. La c- des rnystéres est au
dessus de ('intelligence liiumaine, de volkomene

kennis der verborgenheden gaat boven het menscheIjle verstand. — Log.] Ruimste zin, geheele inhoud m. van een begrip. — [Rhét.] , z. v. a. sY[
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qr., zich met iemand in een' onbetamelijken twist
inlaten.
Compromis, m. Geschrift n., acte f., waarbij
men zone geschillen ter beslissing stelt in handen
van scheids- of godmannen, c o m p r o in is n . — (fig.
Mettre en c-, blootstellen aan : II a mis son hon-neur en c-, hij heeft zijne eer in de waagschaal
gesteld.
Compromis, adj. (en part. passé van compromettre) In opspraak, in gevaar gebragt, blootgegeven: Une personne c-e, Mon honneur est c-.

Connprehensivité, f. [Phil.], z. v. a. co^riComprendre, v. a. Omvatten, bevatten, inCo iiproniss ,ire, m., z. v. a. ARBITRE.
Coinpromissionn aire,adj. Scheidsregterlijk.
houden, insluiten, behelzen: L'univers comprend
Comproteeteaur, m., -trice, f. Medebeschertout ce qui est, 't heelal omvat al wat bestaat. I1
a compris dans le compte tout ce qui lui était au, mer m., - beschermster f.
Co i^provioeia1, e, adj. Fan hetzelfde landhij heeft al het hem verschuldigde in de rekening
PRÉHE`S SION.

opgenomen. — (fig.) Begrijpen, verstaan, bevatten,
vatten, inzien, bevroeden, beseffen, verstaan: je ne
comprends pas sa conduite, Je ne comprends riep
h sa conduite, ik begrijp zijn gedrag niet, volstrekt
niet. Je comprends l'anglais sans pouvoir le parler,
ik versta het engelsch, maar kan het niet spreken.
— Ook zonder voorwerp: Cojnprenez -nous ? Tu
comprends ? Begrijpt, verstaat ge? Begrepen? —
SE COrH'RErDRE, V. pr. Zich begrijpen: Get liomme
Be SC comprend pas lui -mime. — Elkander begrijpen, verstaan: Les homines ne se comprennent pas
les uns les autres.
Conipresse, f. [Clair.] Wondkussentje, wond
gevouwen doekje op eeoc wonde, kompres n.-doekj,
Compresseur, in. [Anat.] Opperste spier f.
aan het mannelijk lid. —

[Chir.] Werktuig n. ter

zamendrukking van zenuwen, vaten, kanalen.
Compressibilite, I. [Phys.] Zamendrukbaarheid, zamenpersba.arheid f. der ligehamnen.
Compressible, adj. [Plays.] Zamenpersbaar,
zamendrukbaar.
Compressif, ive, adj. [Chic.] Zamendrukkend: Bandage c-, drukverband n.
Compression, f, Zamendrukking, persing f.

(de daad en het seitwerksel) . La e- de lair, de

zainendsukhang, persing van de lucht. — [Mid.]
Zamend ukkine, vernaauwing I. van de wanden
der vaten en holten. C- de los, indrukking des
Beens.

Coniprim able, adj. Zansendrukbaar.
Compi•iiva nt, e, adj. Zamendrukkend: La
Conipriiiié, e, adj. (en part. passé van com-

force c-e.

primer) Zamengedrul,t, ineengeperst: De lair c-,
zamengepee ste lucht f. — Un coeur c-, een beklemd
hart. — [H. n.] Platgedrukt, meer breed dan dik:

Le corps des poissons est c-.

Cooiprirner, V. a. Zamendrukken, zamenpersen, ineenpersen; — beklemmen, zamensnoeren (b. v.
het hart) . — (fig.) Beteugelen, in bedwang of in toom
houden, bedwingen - SE COITPRIMER , V. pr. Zamen
gedrukt worden; — beteugeld worden.
% Conaiprimeiir, m. Perser, zamendrukker; —
onderdrukker m.
Compris, e, adj. (en part. passé van comprendre) Bevat, begrepen: La morale est c-e dans
la philosophic, de` zedeleer is vervat, begrepen,
besloten in de wijsbegeerte. Ce mot nest pas compris, dit woord is niet begrepen, verstaan. —
Y COMPRIS, NON C0A1PRIS, loc. prép. Daaronder
begrepen of vervat, daarin niet begrepen: I1 a dix
mille francs de revenu, y compris, non compris
la maison oh it loge, hij heeft tienduizend francs
inkomen, het huis, waarin hij woont, medegerékend,
niet medegerékend.
Corpromettant, e, adj. In gevaar, in verdenking brengend, blootstellend, c o asp r o m i t t é
rend.
Comproniettre, v. n. [Prat.] Scheidsregters
kiezen, zich op scheidsregters beroepen: Its ont
compromis de toutes leurs affaires entre les mains
de Mr. P., zij hebben al hunne zaken ter beslissing
gesteld in handen van den heer P. (In dezen zin wordt
het woord niet veel gebruikt
COMPROiIETTRE,v.a.
Blootstellen, mede in 't spel, in de beslommering
trekken, aan eerie verantwoording, verlegenheid of
netelige omstandigheid blootstellen, aan benadeeling
wagen, in ,gevaar, in opspraak, in verdenking brengen, compronsittéren. - SE COMPROMETTRE.
v. pr. Zich bloot geven, zich in de waagschaal
stellen, zijn' goeden naam, zijne eer, rust enz. op
't spel zetten, zich compromittéren. Sc c- aver
.

.)-

schap.

ComptiLbiiia:ire, adj. (pr. con -ta —) Rekenpligtiq, aan rekenschap of verantwoordelijkheid

Coo,ptabiliaireInent, op raComfl,ptabilité, f. (pr. con -ta —) Rekenplig-

onderworpen. —

kenpligtige wijze.

tigheid, verantwoordelijkheid, comptabiliteitf.
—1let boekhouden.
Comptalble, adj. (pr. con -ta -Pie) Rekenpligtig,
verantwoordelijk, wie gehouden is verantwoording
of rekenschap te geven. Ii étoit c- de mille ducats,
hi moest van duizend dukaten rekenschap of verantwoording doen. — Ook als subst. Le c-, de
rékeningschuldige, rekenpligtige; verrékenaar m.
Coiiiptablie, f. (pr. con -ta -bile) [Anc. législ.]
Regt n. op de eetwaren, ten pro/ijle des konings
gehéven.
.[ Comptage, m. (pr. con-tage) Het tellen.
Comptant, adj. m. (pr. con-tan) Gereed, baar,
k o n t a n t (zelden voorkomend dan in) : Argent
c-, Deniers c-s, gereed geld n., gereede penningen
m. pl. — (fig. et fam.) C'est de l'argent c-, dat ins
zoo goed als klinkende munt. Prendre qc. pour
argent e-, iets voor goede munt aannemen. Avoir
de l'esprit argent c•, altijd een goed, geestig, gevat
antwoord klaar hebben. — (Proc.) Argent e- porte
médecine , z. ARGENT. — COMPTANT, m. Gereed
geld, kontanten.: II a du c-, hij is bij kas, h#
heeft geld; Acheter, Venire au c-, voor gereed gelet
koopen, verkoopen. — Ook bijwoordelijk gebruikt:
Payer c-, in gereed geld betalen; — (fig.) goede of
kwade diensten op staanden voet beloonen of vergelden.

'ompte, m. (pr. con -te) Rékening, berekening,
uitrékening, o rékenissg, telling, optelling, som t.,
getal n.: Faire Ie c- de qc., iets tellen, uilrékenen,
Savoir le c- de son hinge, de ses .fruits, weten hoe
veel stuks linnengoed, vruchten men heeft. Void
Ie lingo, voyez si Ie c- y est, hier is het linnengoed, zie of 't getal uitkomt. Avez-vous votre c-?
hebt gij uw getal? C- rond, ronde, effen som; G-borgne, niet-ronde, oneffen som f. De e- fait, goed
geteld, alles goed geteld. i onnaie de c-, rekenmunt.
— (fam.)

Cola nest pas de c-, dat telt niet mede,

dat mag niet medelellen. Donner it un ouvrier,
a un domestique son c-, eenen werkman, eenen bediende zijn loon betalen en hem wegzenden. — (fig.
et fam.) Bonner a qn. son c-, iemand naar ver
behandelen (steeds in ongunstigen zin) . A-dienst

bon c-, goedkoop. Avoir une chose à bon c-, is
meilleur c-, iets goedkoop, goedkopper krijgen. Faire
bon c-, goede rékening maken, goede zaken doen.
Faire son c-, Trouser son c- a qc., zijne rékening.
zijn voordeel bij iets vinden. Faire son c- sur les
promesses de qn., op iemands beloften rékenen,
staat maken. (Men zegt hiervoor nu liever compter.)
— (fig.) Avoir son c-, hebben wat men verlangt,

wel bij zijne zaken staan; ook: zijne rékening, zijne
belangen wel verstaan. Voilà qui fait bien mon c-,
qua no fait pas mon c-, dat lijkt mij juist, dat lijkt
mij niet. Etre loin de c-, het op verre na niet eens
zijn omtrent den prijs, omtrent de voorwaarden;
zich in zone verwachting, berékeninq, redenérine
enz. zeer vergissen. Ii y a trouvé son c-, hij heeft er

rékening bij gemaakt, hij heeft er goed bij gestaan.

I1 entend, 11 fait Bien son c-, hij verstaat zijne
rekening goed, hij weet zijne schaapjes te scheren.
A ce c-, a ce c--1t, à votre c-, volgens die onderstelling, noes' die meening of zienswijze, naar sews
meeninq,. — [Tech.] Getal van 100 draden (op eens

bepaalde breedte): 'folie en c- de vingt, Toile des
vingt c-s, doek van 2000 draden in den ketting.
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Bache of Bols de c-, talhout, telhout n. Roue de c-,
sluitrad, schakelram n. in een uurwerk. — C-s
faits, z. V. a. BAREMIE. A compter quatre à quatre,
it .faut vingt-einq c-s pour faire cent, er gaan vii fen twintig worpen van vier in den worp op 't honderd. (In dezen zin verouderd.) -- Rékening, opgave f. of staat m. van het verschuldigde, van het
betaalde, geléverde enz. C- fidéle, exact, détaillé,
getrouwe, naauwkeurige, uitgewerkte of omstandige
rékening.Dresser on c-,eerie rekening opmaken.Clore
an c-,eene rékening sluiten. Passer, Mettre,Coacher
qe. en c-, sur un c-, iets op rékening stellen, in
rékening brengen. Rayez, Otez cela de dessus mon
c-, schrap dat op mijne rékening uit. Tenir les
c-s chez an négociant, het boek tij een' koopman
houden. C- courant, loopende rékening, rékeningcourant; C- par colonne, rékening, die om de drie
jaren of alleen in 't laatste jaar wordt afgesloten;
C- par écilelle of par échelette, rékeni,nq, die
ieder jaar wordt afgesloten; C- de capital, kapitaal
C- de profits et pertes, winst- en verlies -rékenig;
C- de bilan, balansrékening; C- en Banque,-réken.ig;
bank-rékening, rékening in banco; C- de caisse,
kas-rékening; C- de marchandises, goederen-rékening; C- de lrais, onkosten-rékening; C- de traites
et remises, wissel-rékening; C- simulé, gefingeerde
rékening; C- séparé, afzonderlijke rékening: C- en
p articipation, gezamenl^ke, gemeenschappelijke rékening. De c- a demi, voor halve rekening. Acheter
pour le c- d'un tiers, voor rékeningvan een' derde;
voor vreemde rékening koopen. Bordereau de c-,
uittreksel U. van eene rékening. Valeur en c-.
waarde in rékening (op wissels enz.) Passer of
Porter qc. au Crédit, au débit d'un c-, eene rekening voor iets creditéren of goedschrijven, debitéren
of belasten. Mettre, Porter of Faire entrer qc. en
ligne de c-, iets op het credit of op het debet brenpen, eenera post boeken; — (fig.) iets doen gelden.
L'ayant c-, of enkel l 'ar ant, z. v. a. MANDANT; Le
rendant c-, z. v. a. MANDATAIRE. Pour le c- de
qn., voor iemands rékening, in gevolge den van
iemand ontvangen last. Donner, Pi ecevoir à c-, op
rékening, in mindering geven, ontvangen. Un Eicompte of a compte, eene op rékening^of in mindering betaalde som, iets op afkorting. Etre de cEi demi avee qn., met iemand zamen doen, de voordeden en verliezen gelijkelijk deelera. Etre de bon c-,
eerlijk zijn in de rékeningen, die men geeft. — (fig.
et fain.) Ongeveinsd spreken, rond en eerlijk te
werk gaan. — (Loc. fig.) Son compte est bon, Son
c- sera bient®t réglé, zijne rékening, is goed, zijne
rékening zal spoedig opgemaakt worden: men zal
hem wel weten te vinden, 't zal hein betaald gezet
worden; — ook gebézigd van iemand, die op sterven
ligt, of die eerie misdaad heeft begaan, waar de dood
op staat. Pour mon c-, pour son c-, voor mijne,
zijne rékening, voor mijn, zijn aandeel of part,
voor mi, voor hem, wat mij , wat hem aangaat.
On fase sur votre c-, men praat van 2e. Etre inquiet sur le c- d'un ami, ongerust over eengin vriend
zijn. Mettre une chose sur le c- de qn., iemand
iets toeschr- ven, iemand voor den dader of beaverleer van iets houden. Prendre qc. sur son c-, iets
voor zijne rékening nemen; zich verantwoordelijk
voor iets stellen. Faire, Tenir c- de qn., de qc..
iemand of iets achten, prijs op iemand of iets stellen. Je ne tiens au cun c- de ce qu'il dit, ik sla
volstrekt geen acht, maak geenerlei staat op 't geen
hij zegt. Cette femme ne tient d'elle aucun c-, die
vrouw veronachtzaamt zich zelve, stelt haren goeden
naam niet op prijs; ook: maakt van hare kleeding,
haren opschik geen werk. Je vous tiens c- de votre
bonne volonté, ik zeg u dank voor uw' goeden
wil. Au bout du c-, per slot van rékening, ten
slotte, alles wél ingezien. — (Loc. prov.) Manger,
Boire, Rire, Se divertir a bon c-, eten, drinken,
lagchen, zich vermaken, zonder zich om de gevolgen
te bekommeren; het zich goed laten snaken, regt
van harte lagchen, zich vermaken. Erreur nest
pas c-, A tout bon c- revenir, eerie fout in de
rekening geldt niet, van eerie réken fout mag geen
misbruik gemaakt worden; eene réken fout mag ver
worden. — (Proc.) Les bons c-s font les-holpen
bons amis, z. AMI . -- Békening, rékenschap, ver
verslag, berigt, verhaal n.: Ptendre-antwordigf.,
un e- fidéle de sa conduite, de ses actions, getrouw rekenschap van zijn gedrag, van zijne daden
afleggen. Rendre c- d'un evenement, verslag van

DOMPTEUR.
eene gebeurtenis doen. Je ne dais c- de mes actions
a personne, ik ben niemand verantwoording mijner

daden schuldig. Oserait-il men demander c-, zou
hij mij daarvan rekenschap durven afvragen ? C-rendu, verslag, afgelegde verantwoording of rékenschap. Je vous rendrai c- de cette affaire, ik zal u
zeggen, hoe 't met die zaak is gelégen.
Compté, e, adj. (en part. passé van compter)
Geteld; gerékend: Nos jours sont c-s, onze dagen
zijn geteld. Je vis toutes mes peines c-es pour rien,
ik zag al mijne zorgen voor niets gerékend. — (fig.
et fam.) Marcher a pas c-s, met langzame, afgeméten
schreden gaan, eene gemaakte deftigheid in zijnen
gang aannemen. Tout c-, tout rabattu of tout Bien
c- et rabattu, alles wel gewikt en gewogen. — (Prov.)
Brebis c-es le Loup en mange une, z. BREBIS.
Collupte -ills, m. (pr. conte-ill) [Tech.] Draad
een linsvormig glas om het aantal draden-telrm.,
van een weefsel te tellen.
Comnpte-pas, m. (pr. conte-pa) [Tech.] Schredenteller, pasteller m., z. v. a. uODoMETRE, soms

Ook voor COMIPTEUR.

Conipter, v. a. (pr. con-té) Tellen, optellen,
zamentellen, bijeen tellen; rékenen, oprékenen, berékenen; in rékening brengen, mederékenen: C- de
l'argent, geld tellen; C- einq a cinq, par douzaines,
bij vijven, bij dozijnen tellen. C- la dépense, de
vertéring opmaken. Je ne compte pas sela, ik réken
dat niet mede. C- qc. à qn., iemand iets toerékenen,
in rekening brengen. -- (fig. et fam.) C- les morceaux de qn., rékening houden van 't geen iemand
eet, (en bij uitbreiding) van 't geen hij verteert of
kost. C- les morceaux á qn., iemand de brokken,
in den mond toetellen: hem te naauwernood het
noodige geven; ook: hem verwijten wat men hem
geeft. C- les heures, les jours, de uren, de dagen
tellen (om ongeduld in 't wachten aan te duiden).
— Bij uitbreiding: I1 compte vingt années de service, hij telt twintig dienstjaren. Il compte toes
ses jours par des bienfaits, hij telt (kenmerkt) al
zijne dagen door weldaden. A viogt ans on ne
compte pas les années, à soixante on compte les
jours, op zin twintigste jaar telt men de jaren
niet, op zijn zestigte telt aaien de dagen. — (fig. et
fam.) C- ses pas, langzaam of met gemaakte def
tigheid loopen. C - les pas de qn., iemand van nabij
in 't oog houden, scherp bewaken. — Tellen, achten,
schasten, houden, beschouwen als: I1 compte sa vie
pour riep, hij telt ° (rékent) zijn leven voor niets. —
(fam.) 11 ne compte pour rien, hij heeft niets te
beduiden, heeft geenerlei invloed . COMPTDR , V. n.
Jéékenen: afrékenen: I1 sast lire, écrir. e et c-, hij
kan lezen, schrijven en rékenen. C- avec soi-méme,
met zich zelven afrékenen, zich zelven rékenschap
geven. Il ne vent ni c-, ni payer, hij. wil noch
afrékenen, noch betalen.. — (Prov.) Qui compte
sans son hóte, compte deux fois, die buiten den
waard rékent, moet dubbel rékenen. C- sans son
bOte, buiten den waard rékenen. — Tellen, mede
Cela ne compte pas, dat telt-teln,mdrék:
niet mede, wordt niet medegerékend. — (fig.) Dat
doet niets tot de zaak. I1 ne compte plus parmi
les vivants, hij wordt niet meer onder de levenden
gerékend. — Rékenen, eene rékening opmaken;
rékening doen: Nous comptons tous les soirs, w#
maken eiken avond de rékening op. C- de la dépense
et de la recette, rékening doen van ontvang en
uitgaaf. — (Loc. prov.) C- de clerc á maitre, z.
CLERC. — Denken, meenen, zich voorstellen, voor
zijn: 11 compte partir demain, hij denkt-nems
morgen te vertrekken. — Compter sur qn. of sur
qc., op iemand of iets staat maken, rékenen, vast
gaan. Les bommes ne penvent guère c- les uns
sur les autres, demenschen kunnen weinig of
niet op elkander r'ékenen. — C- quo, rékenen,
gelooven, denken, er voor houden: Comptez que
vous me trouverez toejours prét b vous server,
denk, dat gij snij steeds béreid zult vinden, u dienst
te doen. — SE COMPTEU, V. pr. Zich zelven tellen of
mederékenen: I1 a oublié de se c-. — Zich rékenen, zich beschouwen: Je ne a ne compte point
pour un de vos sujets. I1 peut se compter au
rang des malheureu.x. — Gerékend, geteld worden: La danse peut se c- parmi les arts. Cola ne
se compte pas.
S Conaptereau, ni. (pr. con-te-ra) (verklw. van
compte)Bekening e n., rekening f. van weinig belang.
Compteur, m., -euse, f. (pr. con-) Teller m.,
-

—
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teister 1. - [Corn.] Uitbetaler, uitteller (in een spiegel, concaaf-spiegel rn. Verre c-, hol glas n.,
bankiershuis). - COMPTEUR, in. [Tech.] Sluitklink t. holle lens t., concaaf-glas n., kringvormig glas, dat
in een slagwerk; zeker klein slagwerk, dat de dee- op dine of op beide zijden eene holle kromming
len van seconden bij astronomische waarnemingen heeft; in 't eerste geval heet het plan-concave, vlakaangeeft. - COMPTEUSE, f. Meisje n. of vrouw f., hol, effenhol, plan-concaaf, in het tweede enkel
(lie de boeken papier telt en in orde schikt (bij pa- concave of concavo-concave, dubbelhol, concaafconcaaf. C- convexe, holverheven, c a n c a a f - canpiermakers).
Coniptoir, rn. (pr. con-toir) Geld-, betaal- of vex, hol aan de eene en bol aan de andere zijde. —
rekentafel f. in 't winkel- ofsclirjfvertrek van een' Ook als subst. rn. gebézigd: Le c- dun globe, het
koopman, bankier enz.; dat vertrek zelf, schrijf- holle gedeelte, de holte van een' bol.
Concavifolié , e, adj. [Bot.] Met holle blakamer f. der kooplieden, beambten enz., kantoor n.
(doorgaans bureau geheeten). Handelshuis n. - deren.
Concavité, f. Holronding, holte, ronde holte,
Algemeen handelskantoor eener natie in een vreemd
land: Les c-s des Hollariclais dans les Incles, de c a is c a V i t e i t. - holle zijde t. (eener kromme lijn).
Concédé, e, adj. (en part. passé van concdder)
kantoren der Hollanders in de Indien.
S Comptoriste, rn. Boekhouder, kantoorbe- Ingewilligd, toegestaan, vergund, g e c a n c e d e e r d.
diende, kantoorschrijver, ka'ntorist, klerk rn.
Privilège c-.
Compulser, v. a. [Prat.] De boeken of regisConc e der, v. a. Inwilligen, bewilligen, toegeters van eenen beambte geregtelijk nazien. - in ven, toestaan, toelaten, vergunnen, veroorlov en,
verleenen, concedéren: - SE CONCEDER, V. pr.
het dageljjksch leven: papieren, boeken nazien.
Coiiipubeur, rn. [Prat.] Hij, die de boeken Toegestaan, vergund worden. C- des privilóges, des
van eenen beambte geregteljk naziet, geregteljk droits, des grâces, voorregten, reyten, gunsten bewilligen of verleenen.
onderzoeker in.
Concedill, IR. [Pêche] tweede kamer t. o
ColHpnlsion , t. Aandrijving f.; drang,
gang rn. van eene vischweer.
in
dwang rn., compulsie, compulsatie f.
Concélébrer, v. a. [Liturg.] Medevieren, geCompulsoire, rn. [Prat.] Geregteljk bevelschrift n. aan eenen beambte, om zijne boeken te zamenlijk vieren (inz. van de mis, bij de ordening
laten nazien: - dwangbrief m., aanmaningsbevel n. der priesters, gebézigd) . - SE CONCELEBRER, V. yr.
Coiiipurgateur, in. [Anc. prat.] Getuige ter Medegevierd worden.
Concentrable, adj. Wat zich laat concentré
ontlasting (térnoin a décharge); - een dergenen, die
elkander onderling verontschuldigen.
of in één middelpunt zamentrekken, c a n c e n- -ren
Comput, rn. [Chron.] Tijdrékening f. voorden treerbaar; — verdigt baar.
Concentralisation , f. [Polit.] Centr allkerkelijken almanak, kalender -berékening t.
Computation, t. U itreikening, herékening t., sa ti e t. van de zaken eens lands (vgl. CENTRALI
SATION).—Vereeniging in dezelfde plaats van al de
inz. van den kerkelijken almanak
hulpmiddelen der beschaving.
Computiste, rn. Berékenaar van den kerkelijken almanak, computist in. - Ambtenaar,
Concentratenr ,, in. [Tech.] Verdigter rn.,
die de inkomsten van het heilig collegie te Borne toestel om vloeisloffen, siropen enz. digter, sterker
te maken. - Ook als adj. gebézigd : Appareil c-,
ontvangt.
verdigtingstoestel n.
t2orntal, e, adj. Grafelijk.
Concentration , t. [Phys.] Vereeniging in
CoDltat, rn. Graafschup n. (weleer gebdzigd
één punt, zamendringing naar het middelpunt,
iv): Le c- d'Avignon en Le c- Vmnaissin.
concentratie, concentréring t. : La c- des
Conite, rn. Graaf. C- palatin, paltsgraaf rn.
Coiiité, rn. Graafschap n. (Het wordt als vrou- rayons solaires au toyer dune lentille, de zamenwelijk gebruikt in: La Franche-Comté, eene voor- trekking der zonnestralen in 't brandpunt eener
lens. C- de force, krachtverbinding, krachtverhoomalige provincie van Frankrijk.
ging, krachtversterking. - [Chirn.] Verdigtiég,
Corntesse, t. Gravin t.
Con, t. (van 't latijnsche cum) Voorvoegsel in versterking van eene vloeistof (door verdamping,
zamengestelde woorden, 't welk een begrip van za- ave- haling, bevriezing). - [MId.] C- du pouts,
inenzijn en meerheicl uitdrukt, mede, met. Vóór zwakte van den pols. - [Pout.] Vereeniging
van
rn, 1 en r verandert het in corn, col en cor, vóór al het gezag in handen van één' of van weinige
eenen klinker in co (vergl. CO). - CON (ital.) [Mus.] personen; -i beperking, bezuiniging, bekrimping t.
Concentré, e, adj. (en part. passé van conMet: Con anima, met ziel, hartstogteljk: Con brio,
met vuur, levendig; Con espressio, met uitdruk- centrer) Zarnengedrongen, in één punt vereenigd,
hing: Con moto, ievendigei', vluger dan de aan- geconcentreerd: Des rayons c-s. - [Chirn.]
gegéven bewéging. - Con amore, ' met liefde, met Acide c-, verdigt, sterk zuur. - [Mmd.] Pouts c-,
lust, met hartelijkheid. - CON, ni. (bas.) Vrouwe- zeer zwakke of flaauwe pols rn. - (fig.) Haine,
Fureur c-e, verkropte, bedwongen haat ni., woede t.
lijk schaamdeel n., vrouwelijkheid t.
Conatiam, rn. [Bot.] Pa lmboom in. van Gui- Etre c-, Etre c- en soi-rnêrne, in zich zelven geana, die den inwoneren eene soort van drank op- keerd, somber, droefgeestig zijn.
Concentrer, V. n. [Phys.] In één punt zalevert.
Coiiani-franc , rn. [Bot.] Struik rn. van mendringen, vereenigen, in één brandpunt verzaCayenne, welks blad tot bedwelming der vissc/ien melen, concentréren. - [Mi]-] C- ses forces,
zijne itrijdkrachten op één zelfde punt doen werdient.
Conarion, rn. [Anat.], z. v. a. Glande p1- ken - [Chirn.] Verdigten, digter maken, sterker
maken (vgl. CONCENTRATION) : C- nu Kquide, un
néale, Z. PINEAL.
Conassière, t. [Mar.] Vingerling ni. aan het set, une dissolution, eene vloeistof, een zout, eene
oplossing verdigten of concentréren. - [Polit.] Croer.
Conbourgeols, in., z. v. a. COBOU1IGEOS.
en ses mains toute l'autorité, al het gezag in zijne
Concarnération, t. [H. n.] Vak n., afdeeanden vereenigen. - (fig.) C- toutes ses affections
h
enheicl
(ing t. (van schelpen). - [Arch.] Boogronding, sur qn. of dans un seul objet, al zijne qenég
gewelfkromming t.
op iemand, op een enkel voorwerp . vestigen. - C('oneapitaine, In. Medekapitein rn.
sa tureur, sa baine, sa colère, zijne woede, zijn'
Coneassatioti, t. [Pharm.] Kneuzing, bre- haat, zijne gramschap bedwingen, verbergen. - SE
CONCENTRER, C. pr. In één punt vereenigd worden,
king, stamping I.
foneassé, e, adj. (en part. passé van con- zich zamentrekken; - in zich zelven gekeerd zijn,
casser) Gestooten: Du poivre c-. - Ook als subst. in.: zijne gedachten niet openbaren; - te veel aan zich
zelven denken, geheel met zich zelven bézig zijn.
Le c-, liet gekneusde, gebrokene.
Concentriqne, adj. [Géorn., Astr.] Eenmid
Coneasser, v. a. [Pharm.] Grof stukstooten,
een gemeenschappelijk middelpunt heb--delpuntig,
kneuzen, breken, stampen. - SE CONCASSER, V. pr.
bende, uit hetzelfde middelpunt getrokken, conGebroken, gekneusd worden.
centrisch, concentriek, homocentrisch.
Coneaténation , t. [Philos.] Aaneenschakeling, verbinding, zamenknooping t., verband n. - - Coiicentrh4uement, adv. Op concentrische,
eenmiddelpuntige wijze.
[Log.] , z. v. a. GRADATION.
Concept, in. (pr. con-cepte) [Anc. phil.] BeCoiicavation, t. [Mèd.] Uitwas n. van het
borstbeen.
grip n., voorstelling t., afgetrokken denkbeeld, canConcave, adj. Hotrond, hol. uitgehold, inge- cep t n.
Conceptacle, rn. [Bot.] Klein hulsel, dopje n.
bogen, concaaf.Miroir c-, holle spiegel, brand-
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der vruchtbeginsels in de bedektbloeijende planten;

— ook z. v. a. FOLLICULE, PLUICARPE. — Conn-

eeptaceulaire, adj. Naar zulk een hulsel gelijkende.
Coneepteu'r, trice, adj. Wie ontvangt, in
zich opneemt.
Coneeptibilite, f. Begrijpelijkheid f., geschikt
-heid
om be ;erepen te worden.
Coneepti61e, adj. Begrijpelijk, wat zich laat
bevatten ot bef rjpen.
('oiieeptif, ive, adj. Vatbaar, vlug van begrip, wie ligt bevatten of begrijpen kan: Esprit c-,
Vatbaar verstand. — Wat begrijpen doet: Faculté
c-ive, bevattingsvermoc„ en, begrr r n.
Conception, f. Ontvangenis, bevruchting f. Depuis la c- jusqu'a l.enfantement, van de bevruchting tot de verlossing. La c- de l'enfant dans Ie
sein de la mère, de ontvangenis van 't kind in den
moederschoot. — [Cat.h.] Fête (Ie la C- of enkel
La C -, Maria- ontvangenis, feest der (onbevlekte)
ontvangenis van Maria (8 December) . — Bevattings
vermogen, begrip, verstand n. I1 a la c- facile,
vive, dcre, lente, hij is vlug, levendig, zwaar,
traag van begrip, hij begrijpt vlug enz. — Bij uitbreiding : begrip n., gedachte f., denkbeeld n.; —
vinding f., schepping van den geest, conceptief.:
L'entendetnent se forme des c-s, 't verstand vormt
zich begrippen. Cet ouvrage est une des plus bel
dat werk is een der-lescd'prithuman,
schoonste scheppingen, vindingen van den menschestoute
gedachte. — (iron.)
lijken geest. C- hurdle,
Voila une plaisante c-, dat is een raar idee, een
vreemde inval.
Conceptionnaire, m. Voorstander m. van de
leer der onbevlekte ontvangenis van Marta.
Conneeptnnalisme, in. [Philos.] . beil ar d s
leer f. aangaande de afgetrokken denkbeelden,
conceptualismus n1. -- ('oneeptiaaIiste, ir..
Aanhanger van die leer, conceptualist in. —
Ook als adj.: Wat die leer betreft, c o n c e p t u alistisch n.
Concernart, prep. Rakende, nopens, aangaande, betreffende, betrekkelijk , betrekking hebbende tot : J'ai à vous dire qc. c- cette affaire, ik
heb u iets te zeggen aangaande deze zaak.
Coneei nee, V. n. (alleen in den derdenersoon gebruikt) Raken, betreffen, aangaan, betrekking hebben tot : Cela concerne vos intérêts, dat
raakt, betreft, uwe belanrren. Pour ce qui concerne
eet argument., wat dit bewijs of betoog aangaat.
Concert, ni. Muzijk-vereeniging f.. gezelschap n.
van vele toonkunstenaars tot een volstemmig spel,
concert n.; — dat volstemmig spel zelf, harmonie of zamensternming f. van verschillende speel
steramen; — de plaats, waar een con--tuigenof
cert gegeven wordt, concert-zaal f. — Bij uit
velerlei geluiden, die zich te gelijk doen-breidng:
hoorera: Le bruit des vents et celui des eaux fornnaient un sauvage c-, 't gedruisch der winden en
dat der wateren vormden een woest concert. Un cd'acclarnations, de louanges, eenstemmige, alge
toejuichingen, lo(spraken.—(poét.) Le c-, les-men
c-s des oiseaux, de liefelijke wildzang, het gekweel
der vogelen. — Ook in 't meervoud van de zangen
eens dichters: Prêtez 1'oreille ft mes c-s, leent het
oor aan mijne zangen. — (fig.) Overeenstemming,
eensgezindheid, zarrzenwerking f.: 11 y a c- entre
eux. — DE CONCERT, loc. adv. Eenstemmig, eens
volgens de gemaakte afspraak : Its étaient-gezind,
de c-, zij waren het eens; Its agissent de c-, zij
handelen met gemeen overleg.
Coneevtant, e, adj. et subst. [Man.] Wat
een gedeelte van een concert uitmaakt, wie Bene
partij in een concert heeft, medespeler, medezanger,
concertspeler, concertzanger ui., -speelster, -zanrr ster f., concertist, concertant m. en f. Pious
étions douze c-s, wij waren met ons twaalven concertisten. Des voix, Des parties c-es, concert ére n d e stemmen o f partijen, zulke, die soms alleen
zingen of spelen, of die boven de andere uit .qekoord worden. Duo c-, concertérend duo of dubbelspel n., waarbij een der beide instrumenten de
.passages herhaalt, die het andere heeft uitgevoerd.
Une symphonic c- of enkel Une concertante, een
veelstemmig rnuzij lestuk, waarbij twee of meer instr uurenten hoofdpartijen reet eenvoudige begeleiding uitvoeren.
C oneerté, e, adj. (en part. passé van concer-

-

ter) Overlegd, overwogen, beraamd, ontworpen: Un
dessein Plea c-, een wel beraamd plan. Des personnes c-es, eensdenkende, eensgezinde, zarnenwerkende personen. — (fig.) Gemaakt , gedwongen :
Avoir un air c-, des nmanières c-es, eene gedwongen houding, gemaakte manieren hebben.
C'oneerter, v. a. et n. Gezamenlijk een muzïjkstuk wel teem-en, ten einde het op zijnen tijd goed
te kunnen uitvoeren: On concerte souvent chez lui,
men houdt dikwijls bij hem coreecert- oefening. (In
dien zin verouderd.) — (fig.) v. a. Onderling raad
overleggen, iets voornemen en de middelen-plegn,
daartoe beramen, overwegen, afspreken: C- an dessein, une entreprise, een plan ontwerpen, eene onderneming beramen. — SE CONCERTEB, V. Jr. Met
elkander afspreken, beraadslagen, raadplegen: Concertez-vous avec lui lig-dessi s, spreek dat met hem
af Its Ont concerté longtemps, avant que de faire
telle chose, zij hebben lang zamen geraadpleegd,
alvorens dit of dat te doen.
Concerto, m. (ital.) Concert n., muzijkstuk,
waarbij aan een enkel speeltuig, of aan twee (dubbel-concert) , de hoo fdste 2 is toebedeeld, welke door
de overige instrumenten begeleid wordt. (Plur. Des
concertos.)
("oiieessif, ive, adj. Toegevend, toestemmend.
f'oncession, f. Vergunning, verleening, bewilliqi.ng f., verlof n., gunningf., afstand m., c oneen sin f. van de regéring (om eene fabrijk, eenen
spoorweg enz. aan te leefren, een beroep uit te oe fenen enz.)—Deverqundeof geconcessioneerde
zaak f. — Geschonkene landerijen f. p1. in enne volkplanting. — (fig.) Toegeving van een pint, dat men
zoude kunnen betwisten, inwilliging, inruiming f.
— Par c-, bij wijze van inwilliging, can toegéving.
.Coneessionnaire, m. en f. Concessionar i s in. en f., hij of zij, die eene gunst, een voor.
regt, ook landerijen in eene volkplanting, verkregen heeft. — Ook als adj.: Door concessie ver
-kregn.
Coneetti, m. pl. (ital.) Schijnbaar geestige invallen of zetten m. pl., `schijnvernuft, valsch vernuft n., gekunstelde, schitterende gedachten f. pl_,
waaraan juistheid faalt, valse/me, overdrevene fiquren f. pl., klatergoud n. der rede. — Soms in 't
enkele.: Cette pensée nest qu'un concetto.
Coneevable, adj. Begrijpelijk, bevattelijk, dat
begrepen kan worden: Cela nest pas c-, dat laat
zich niet begrijpen.
Coneeveibe, f. [Bot.] Wolfsmelk f.
C'oneevoir, v. a. et n. Ontvangen, bevrucht,
zwanger worden : Le sein qui vous a concu, de
schoot, die u ontvangen heeft. Les prophètes avaient
annonce qu'une vierge concevrait, de profeten hadden voorzegd, dat eerre. maagd zwanger zou worden. — Ook van dieren gebézi„d, als men van de
soort in 't algemeen spreekt: Lea< brebis, les cavaIes concoivent ordinairemen 1 en automne. — ( fig.)
Ii a coricu Ie mal cíá enfanté le crime, hij ging
zwanger ° van het booze en baarde de misdaad. —
(fig.) Bedenken, uitdenken, verzinnen, scheren,
uitvinden; — opvatten, zékeren btijvenden indruk
krijgen; — begrijpen, bevatten, vatten, bevroeden,
verstaan, inzien, beseffen: C- an projet, een plan.
uitdenken. C- de l'esperance, de ]'aversion, de la
twine, de l'amour, hoop, afkeer, haat, liefde opvatten of krijgen. Concevez-vous an pared procédé ? begrijpt gij zulk eerie handelwijs? In den
laatsten zin ook zonder voorwerp gebruikt: 11 a
l'esprit vif, it concoit facilernent. — Uitdrukken,
vervatten, in zéke7 e bewoordingen brengen: 11 fallait c- cette condition en terms plus précis, men
behoorde die voorwaarde in, bepaalder bewoordingen. uit te drukken. (In dezen zin zelden dan in
't part. passé concu [z. old.] gebruikt.) — SE CONcEvoin, V. pr. Ontvangen worden (ir, den nioederschoot). — Begrepen, verstaan worden : Cela se
concoit facilement, dat laat zich liet begrijpen. —.
Zich zelven begrijpen: II ne se conceit pas luimême.
Coneliaee, e, gele. [H. n.] Van eene twee schalige schelp voorzien. — CONCHACES , m. pl.
Tweeschalige weekdieren.
.j_ ('onoehe, f., z. v. a. coquille, conque. schelp f.
— CONCHE, f. Goede of slechte staat van iemand,
ten aanzien van zone kleeding of van zijn volk of
gevolg. Il est en hunne c-, hij ziet er goed uit, i._;
gevolg.
— CONCHE, m. Tweede kom of vier..
goed
n

-

,

CONCHI

laatbak m. in zoutvijvers, tot afleiding van het zeewater.

Conclhi, m. [Bot.] Soort van kaneel n.

Conehieole, adj. [14. n.] In of op Bene tweeschalige schelp levende.
Conebifères, m. pl. [H. n.] Schelpdieren n. pl.
Cotielhifornie, adj. [_FH. n.] Schelpvormig.
Couclaile of Concho°dde, f. (pr. ch = k)
[Géom. J Schulplijn f., schulptrek in., h,alvemaanslijn f., in de hoogere meetkunde eene kromme lijn
van den [eden graad, door lilikomedes uitgevonden.
Conchite, ('ouehyte, f. (pr. ch=k) [rl. n.]
Versteende schelpdieren n. pl. , schelpversteeningen I. pl.
ConnehhoÏdal, e, adj. (pr. ch = k) Wat de

cone/wide of den schulptrek betreft; — schelpvormig.
C^onnc'ioïde, f. (pr. ch=) [Géom.] Schulp trek in.

Coiselholépas, m. (pr. cli=k) [H. n.] Sclhelp(lier n. van 't eslaclit (les purperschelpen.
Coneltologie, Couehologigiie, ('onnelholocAste, (pr. e11=k) lice CowCHYLIOLOt IE enz.
'ornclhyle, m. [U. n.] Pur?perslak f.
(ornelhylie, f. [-i1. a,] (pr. ch=k) Schaaldier,
ecirelpd'ier n. — Conchyliean, iie, adj. (pr ch-= k)

De schelpdieren betre/fende; . — schelpen bevat
Q`onehylifère, adj. (pr. ch=k) Eene-tend.
schelp hebbende: Mallusque c-, hardschalig weekder n.
C onehylioïde, adj. (pr. ch=k) Schelpvormig.
C`onelhyliologie, f. (pr. c,h=k) [U. n.] Leer
der schelpdieren, schelpleem f. — Conehyliologiqufle, adj. (pr. ch=k) Tot die leer behoorende.
— t'onehyliologiste, m. (pr. ch=k) Schelpdierkenner, ko nclepleol ooq ni. —('Qnnehyliolographe, m. (pr. ch=k) Schelpdierbesclarijeer rn.
— t`oneliyliotypolitlhe , m. [tvlinér.] Schelpteen m.
Conelhyte, m., z. CONCI -IITE.

Couelerge, In. en f. Hij, of zij, die een kas
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bemiddelend, wat tot verzoening, tot vereffening
van geschillen dient, c o n c i l i a t o ri s c h.
Coueilié, e, adj. (en part. passé van concilier) Verzoend, bevredigd, bijgelegd: Partis c-s.
Coneilier, v. a. Vereenigen, bevredigen, bemiddelen, bijleggen, overeen brengen: C- les partis,
de partijen verzoenen; C- les esprits, de gemoederen bevredigen. -- C- les passages dun livre, de
plaatsen van een boek overeen brengen, gelijkluidend
maken. — Doen winnen of verkrijgen, verwerven,
verschaffen: Cette action lui a concilié la faveur
du prince, die daad heeft hem de gunst des vor-

sten verworven. — SE CONCILIER, v. pr. Zich be-

vredigen, zich vereeni en, het met elkander eens
worden: Ces gans -la ne pourront jamais sec-, die
menschen zullen zich nimmer met elkander verstaan,
bevredigen, versenigen. Winnen, tot zich trekken,
verwerven. Se c- les loonnes graces de qn., iemarcris gunst, genégenheid winnen.
Coneilion, m. [Bot.] Melkachtige plant f., die
men als eens soort van klokje beschouwt.
Coueis, e, adj. Bondig, kort, beknopt, zaarngetrokken, ineengedrongen, gespierd: Style c-, beknopte stijl m. — Bij uitbreiding : Un auteur c-,
een beknopt schrijver (die in weinig woorden veel
zegt) .

Concision, f. Beknoptheid, bondigheid, kort
stijl).

-heid,ngro f.(van

Coneitoyen, m., -iie, f. Medeberger m., me-

deburgeres, f.

Con elamation, f., Weleer gebruikt voor nuME CI, C.LAAIEUR. — [Ant. rail.] Geroep n. niet trom-

petgeschal van den naam eens dooden, bij de oude
.l3omeinen, om hen, ware het mor:elfijk, in het lever
terug te roepen; — ook een peg/een teelfee aan de

soldaten om op te breken.
Conclave, m. Vergaderzaal f. der kardinalen,
ter verkiezing van eense paus, c o n c l a v e n. —
Vergadering t. der kardinalen tot dat einde.

(onelaviste, m. Geestelijke, die zich met een'

kardinaal in 't conclave begeeft en laat opsluiten,
om dezen te bedienen, c o n c 1 a v i s t m:
('ouelii, e, adj. (en part. passé van conclure)
Besloten, voltrokken, gesloten: Affaire c-e, afgesloten,
ten einde gebragte zaak f. Paix c-e, gesloten vrede m.
t'ooeluant, e, adj. Bondig, afdoend, klaar
bewijzend. Preuve c-e, afdoend bewijs, n.
Coueloude, f. [Fauc:] Voeder n. van suiker,
woning f. — Ook de naam van zékere gevangeniskaneel, reigerrnerg enz., om de vogels tot de reiger
ven: La e- de Paris.
aan te vuren.
-jagt
Conncile, m. Vergadering, beraadslagende zaCoimelhire, v. a. Gezamenlijk een besluit nerven,
rn,enkomst, inz. eene wettig bijeengeroepen vergadering van bisschoppen der katte. kerk ter vaststelling besluiten; — sluiten, eindigen, vaststellen, voltrek
bepaald rdgelen: Jeconclus de tout cela que-ken,
van geloofsrégelen, ter veroordeeling en wering van
ketterij, ter handhaving der kerkelijke tucht enz., vows avez tort, ik besluit uit dit alles, dat gij ongelijk
e o ncilie n. C- ivcunmenique of général, algemeen hebt. — Ook zonder voorwerp: C'est assez délibérer.
concilie. — De in een concilie genomen besluiten n. it faut c-, er is lang genoeg geraadpleegd, men moet
l. en vastgestelde kaaions m. pl. — 1-let lokaal, waar besluiten. C-- une affaire, eene zaak ten einde brengen, afsluiten. Cost ainsi qu'il conclut son discours,
een concilie zijne zittingen houdt.
Conciliable, adj. Overeenbren baar, bestaan- aldus besloot, eindigde hij zijne rede. C- la paix,
een buis, eene gevangenis enz. bewaken moet,-tel,
huisbewaarder m., -bewaarster f., kastelein, burgvoogd m ., kasteleines, burgvoogdes f., gevangen
cipier m. ; tegenwoordig-n'ach,terk•ms
ook z. v. a. deurwachter, portier m.
Conneiergerie, f. Burgvoogdij f., burgvoogdijschap, huisbewaarderschap, cipierschap n.;— cipiers-

baar met iets: Ces qualités ne sont ras c-, die hoe-

danieheden zijn niet met elkander bestaanbaar.
Coneiliatnile, m. Onwettige vergadering f.
van scheurzieke of kettersche kerkvoogden. — (/1g.)
Pergadering van menschen, die eerie, geheime zar zenspa:n.ning maken, verdachte zarnenkomst f.
Conneiliaire, adj. (woord van Bossuet) Wat
tot een concilie behoort. — Coneiliaireroeiit,
adv. (woord van Bossuet) In concilie.
Coneiliant, e, Verzoenlijk, verzoenend, ver
bemiddelend, wie gaarne verzoent of-dragzm,
bevredigt, wat verzoening of bevrediging kan beperken: Un homrne fort c-, een zeer verzoenlijk
-man. Des mesures c-es , verzoenende maatré'gelen m. pl.
Coi eili=steur, m., ti lie, f. Bevrediger, be-

-rniddeluar, verzoener, vere/fenaar m., bevredigster,
bemiddelaarster, verzoenster, ver^e/fenaarster f. -iJur.] C- des antinomies, overeenbrenlfervan str/jdig site/fnevde wetten. — CONGILIATEt1E, 'FRIGE,
adj. Bt:vredigend, bemiddelend, verzoenend: tine
proposition c-trice, een bemiddelend, vof rstel, ven
voorstel tot bemiddeling. Des juges c-s, berniddelende regters, vrederegters.
Conciliation, f. Verzoening, bevrediging, ver
bemiddeling f.; — overeenbrengi.ng f. van-enig,
.schijnbaar strijdige wetten, of van plaatsen uit een
geschrift.
Coneiliatolre, adj. Verzoenend, vereenigend,

den vrede sluiten.

C- us manage, een huwelijk

voltrekken. — Gevolgtrekken, afleiden, opmaken, besluiten, conclud ire fl: Qu'envoulez-vousc-` ? wat
wilt gij daaruit opmaken? On peut c-, de cette
proposition que .... men kan uit dat voorstel besluiten, dat .... — Bewijzen: Cet argument conclut
que ... , dat bewijs toont, dat . ... — CoNCLUIhE, v. n.
[Prat.] Zane eisclien in hun geheel voordragen:
L'avocat-genéral concluait 1 la mort, de advokaatgeneraal eischte den dood. — Oordeelen: Les j uges
conclurent à l'arnende, de regters oordeelden, dat
de boete moest betaald worden
SE CONCLURE ,
v. pr. Besloten, vastgesteld, voltrokken worden: En
menie temps que cette paix se conclut. — Afgeleid
worden, als gevolgtrekking opgemaakt worden. Le
. -

vrai se conclut souvent du faux.
Coite hisif, five, adj. Besluitend, eieedigend, afdoend: Avis c- (in dien zin weinig gebruikt). -[Gram.] Besluitend, gevolgtrekkend: Or, g i n s i,
der
clone sort des conjonctions c-ves, dus, derhalve, bij gevolg zijn gevolgtrekkende voegwoorden,

Conclusion. l:. Slot, einde (van eene zaak, van

eene rede, verhandeling); — eindbepaling; sluiting,
voltrekking f. (van een verdrag, een huweljkenz.) gevolgtrekking. conclusie f.; besluit. gevolg, n.,
dat men trekt uit een bewijs, gezegde of reden/ring.CONCLUSIONS, f. pl. [Prat.] De eischen van partijen,
van 't openbaar ministerie, c o n s l u s i- e f. "-- (fig.
et fain.) 11 est ennemi de la c-, nier kan met kern
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niet aan een eind komen. — CONCLUSION, als bij woord gebruikt voor enfin, brei: (fam.) C-, je n'en
feral riep, kort en goed, ik zal 't in 't geheel niet

COMJRÉTATION.

hebben willen medewerken om hem te verheffen.. Cau bien public, het algemeens welzijn helpen bevorderen. — plan iets deel hebben, een gelijk doel
doen.
bejagen, mededingen, wedijveren, kampen, c o n c u r('onelusuum, m. (pr. —zome.) [Polit.] Besluit rére n: Ces deux poèmes concourent pour le prix,
van den dLeitschen rijksdag, bondsbesluit, raadsbe- deze twee gedichten strijden met elkander om den..
sluit n.
prijs, dingen naar den prijs. [Phys., Géom.] Ontt'oneoeteaur, trice, adj, [Mid.] Spijsvertéring moeten, zamenloopen: Deux lignes qui concourent
bevorderend: Boisson c- trice.
en un point, twee lijnen, die elkander ontmoeten,
Concoction, f. [Mid.] Spijsvertéring f. (Gedie zamenloopen in één punt. — [Prat.] Ces deux
bruikelijker is COCTION.)
ei éanciers concourent, die twee schuldeischers heb
gelijke regten of aanspraken, hunne pretentiën-ben
Coneolore, adj. [H. n. Van boven en onderen !,
van dezelfde kleur (zoo als de vleugels van som - zijn even oud.
enige vlinders).
Concourine, f. [Cam.] Droogerjj, die tot geelCoaneombre, m. [Bot.] Komkommerplant f.
verwen dient, kurkuma f.
Concours, m. Het zamenloopen; zamenwer[Cuis.] Domkom mer in. Salade de c-s, komkommer salade f.— (Prov.) Jamais de c-s pourrits on ne fit king, medewerking, medehulp, hulp f.: Son c- ma
bonne salade, van wormstekige wortelen kan men été fort utile, zijne medewerking, hulp is mij van
geen' lekkeren hutspot m aken. -- [H . n.] C marin, veel nut geweest. Le c- de lair avec l'eau décornzeekomkommer, een visch van de Middeliandsche pose Ie bols, de zamenwerking, de vereenigde mezee. —1 aarn eener soort van slang f. — [Bot.] C- dewerking van de lucht en het water ontbindt het
hout. — Zamenloop m., zamenvloeijing, ontmoeting,
d' ne of sauvage, wilde komkommer.
Concomlt nee, f. Begeleiding, verzelling, ver
vereeniging, zamentre f fsng f. [Géom.] Le point de emedewerking, medeaanwezigheid f.,-gezlschapi.n, de plusieurs lignes, het vereenigingspunt van vergelijktijdig bestaan n., zamengang in. (van eene of scheidene lijnen. [Gram.] Le c- des voyelles, het
sneer bizak n niet de hoofdzaak) . — [Théol.] On- zamentre f fen, de ontmoeting f., het op elkander stoogescheidenheid f. des ligch.aams en bloeds in het avond- ten der klankletters. [Phys.] Le c- des atomes, de
maal. -- Par c-, loc. adv. [Théol.] Op ona fschei- zamenvloeijing der atomen of stofdeeltjes. — (fig.) Un
delijke wijze.
e- de circonstances heureuses, een zamenloop van
Concomitant, e, adj. Vergezellend, medeu1er- gelukkige omstandigheden. C- de dates, gelijke dagkend, begeleidend, bijblijvend, con,- c o m i t é r e ad: teekeningen. -- Zamenloop, toevloed, toeloop m.
Médj Symptómes e- gepaardrfaande verschijnse- van menschen, menigte f. volks. Un immense een, onwezenlijke bij- of nevenverschijnselen n. pl. de spectateurs, een verbazende toevloed van aan— [Mus.] Sons c-s, concomitérende toonen, zulke, schouwers . Un grand c- de peuple, de monde,
die het oor behalve den hoofdtoon onderscheidt, als een groote zamenloop, toeloop van volk. — Medemen eene snaar laat trillen. [Théol.] La grace c-e, dinging f., wedijver, wedstrijd m., het streven,
wedijveren, dingen of staan van twee of meer perde medewerkende, bijblijvende genade.
('oneordnnnee, f. Overeenstemming, overeen sonen naar een ambt, eene bediening, een' prijs enz.,
concordantie f., inz. van de gewi^'e-komst, c o n c o u r s n.: Ouvrir un e- de peinture, de sculpschrijvers: La e- des écritures, des évangiles, de ture, de poésie etc. een' wedstrijd in cle schilderkunst,
overeenstemming - der heilige schriften, der evan- beeldhouwkunst, dichtkunst enz. openen. Se pré
zich ter mededinging aanbieden. Mettre-sentrauc,
gellen C- de la bible, bijbelsch woordenboek, bij
een boek, waarin al de woorden en-belrgistn., une chaire de droit, de médecine au c- eenen leeruitdrukkingen des bijbels alphabetisch voorkomen stoel in de regten, in de medicijnen beloven aan
(gelijk dat van Trommius in 't Nederduitsch). — dengene, die in het disputéren om denzelven den
[Gram.] Overeenstemming f. der woorden met elk- prijs zal behalen. La place sera mise au c-, er zal
naar den post gedongen worden. — [Jur..] Toetreander volgens de regels van iedere taal.
ding of vereeniging van verschillende schuldeischers,
Concordant, m. [Mus.] Middelstem f. —Hij,
om het vermogen eens schuldenaars, dat te hunner
zulk
Bene
stein
heeft,
die
Coneord` ut, e, adj. [Litt.] Overeenstem volkomen bevrediging niet toereikend is, naar ver
hunner vorderingen geregtelijk te deden,-houding
Vers c-s, verzen n. pl., die sommige woorden-mend:
concours n.
gemeen hebben, orereenstemmend zijn.
Conereer, v. a. Twee dingen te gelijkmaken.
Coneordantlel, le, adj. Wat de overeenSE CONCISEER , V. pr. Te gelijk gemaakt worden; -stemming, de concordantie doet blijken. Lexique c-,
zich vereenigen, aan elkander kleven.
woordenboek n. der overeenstemmingen.
('oneréfi.er, v. a. [Chim.] Verdikken, vast
Concordat, m. Overeenkomst f., verdrag, vergelijk n., inz. van wereldlijke vorsten met den paus maken, doen stollen. — Bij elkander inlijven, ver omtrent kerkelijke zaken, vooral omtrent het begé- eenigen.
Conereseible, adj. Wat zich laat vereenigen,
ven van geestelijke ambten, concordaat n. —.
[Cons.] Regterlijke schikking f. tusschen een' schul- verdikken, vast maken.
Coneret, ets, adj. [Log., Gram.] Vereenied,
denaar en zine schuldeischers.
Coneordataire, Coneordatiste, m. adj, ingelijfd, c o n c r e e t (van eigenschappen gebezigd,
[H. eccl.] Het concordaat (van 1801) goedkeurende: die men als met het onderwerp vereenigd beschouwt,
in tegenstelling met abstract, afgetrokken, a fgePrélat c-; Ëglise c-.
Concorde, f. Eensgezindheid, eendragt, een zonderd): Blanc, rond, unis It des substantifs,
eenheid, overeenstemming f. — [Myth.]-stemighd, comme dans vin blanc, chapeau rond, soot des terCon c o r d i a f. godin der eendragt in 't oude Rome. mes c-s. — Verbe c-, adjectief of bivoegelijk werk
(dat buiten het afgetrokken begrip van het-word
Coneorder, v. n. Eensgezind, eendragtig zijn,
in goede verstandhouding leven. (In dien zin min- zijn het begrip van de enne of andere hoedanigheid
der gebruikelijk.) -- Overeenstemmend, eensluidend tot inhoud heeft) : A i m e r est un verbe c-, puiszijn: Leurs témoignages ne concordant guère, qu'il équivaut It être a i m a n t. — [Arith.]
hunne getuigenissen komen weinig of niet overeen. Hombre c-, benoemd getal n., zulk een, dat de soort
Cela ne Concorde pas aver ce que nous avez dit, der eenheden uitdrukt: dix bommes, cent chevaux.
dat strookt niet friet hetgeen gij gezegd hebt. Faire — [Chim.] Verdikt, verdigt, geronnen, gestold,
vast, vastgelegd, e o n ere e t: Le camphre est une
c-, in overeen temming brengen.
Coneourant, e, adj. Zamenloopend: [Mee.] huile c-ète.
Coaneret, m. [Log., Gram.] Het werkelijk aanwePuissances, Forces c-es, zamenloopende, vereenigde
krachten f. pl. — [Géom.] Lignes c-s, zamenloo- zige, de werkelijk voorhanden zaak f., het c o n er e t e,
eigenschap f. als verbonden met een onderwerp
de
pende, tot elkander hellende lijnen.
Coneourar, V. n. Zamenloopen, zamentrefen, beschouwd, concretum n.: Homme, animal
zamenvallen; medewerken, helpen, behulpzaam zijn, sont des c-s. — [Chim.] filet uit verschillende bebijdragen, bevorderlijk zijn; Tout semblait c- It standdeelen zamengestelde: L'antimoine est un cson élévation, alles scheen zamen te loopen tot naturel, le savon un e- artificiel, het spiesglans is
zijne ver/te/lang: II n: y a concouru ni directement een zamenstel der natuur, de zeep een zamenstel
ni indirectenment, hij heeft noch middellijk noch der kunst.
Conieretation, f. Verdikking, verdigting, strenionmiddellijk iets daartoe medegewerkt, geholpen.
11 semble que le eiel et in terre aient voulu ming, stolling f. ( nu liever condensation, coaguC- pour l'élever, het schijnt, dat hemel en aarde lation).
]
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Coerétion, 1. (eig.) Het zarnengroeijen, ineen- deeling. C- contraclictaire, veroordeeling na gedane
Wassen, verwassen. - [Cliii.] Zarnengroeijing, aan- tegenspraak. Passer c-, van zijnen eisch afzien, toeeenhechting f. van deelen, die van nature gescheiden staan, dat het vonnis ten beste der tegenpartij wordt
moeten zijn: C- des doigts, des narines, zamen uitgesproken; (fig.) zijn vonnis onderteekenen, begroeijing der vingeren, der neusgaten. C-s artliriti- kentenis van schuld doen. Subir c-, genoegen nemen
ques, jichtige vergroeijingen or verhardingen, jicht met eene uitspraak, van welke men appel// ren konde.
huilen f. pl - [Phijs.] Stolling, verdikking, verdiij Subir sa C-, de straf ondergaan, waartoe men verting, verbranding, bevriezing, concrétie f.: La a- oordeeld is. - [Thëol.] Verdoemenis t. - CONIIAM
du lait, de liluile, de stremming der melk, de verdik- NATIONS t. p1. Boeten en kosten, t. p1. waartoe men
king der olie. - Vast ligc/iaam fl, verven/ging van veroordeeld is: Paver le rnontant des c-, het bedrag
verscheidene deden tot eene vaste massa; zamen- der boeten en kosten betalen.
S Condanmatoire, adj. Veroordeelend.
groeisel in mensch or dier, concrement n. Coiida,iané, e, adj. (en part. passé van con[Bot.] Steen, lamest, kwast rn
Coiierétionné, e, adj. [Min/r.] Zamengehoopt, darnner) Veroordeeld, g e c 0 n de m e e 1 d: Homme
tot eene massa zamengepakt, naar een concrement c-; Opinion c-e. - (Loc. prov. et fig.) Cet homme
a étic- auxclépens, die man heeft bot gevangen: is
gelijkende.
Coiiçui, e, adj. (en part. passevan concevoir) in zijn voornemen niet geslaagd. - CONDAMNE, m.,
Bedacht, uitgedacht; bevat, vervat, begrepen; uit- E, t. Veroordeelde, g e C 0 n d e m n e e r d e m. en t.
gedrukt, in zdkere bewoordingen vervat: Projet hien
Condarnner, v.a. (pr.con -da -né) Veroordeelen,,
a-, goed ontworpen plan. Vn article c- en termes verwijzen, een vonnis uitspreken, c o n d enen t r e n:
obscurs, een in duistere bewoordingen uitgedrukt C- qn. a Ja mart, aux travaux forcés, a Ja rëclusion,
nu bannissement, iemand ter dood, tot dwangarbeid,
artikel.
tot opsluiting, tot verbanning veroordeelen. C- qn.
I Concubin, rn, z. v. a. CONCUBINAIBE.
Coneiibivage, rn Onwettige, overspelige za- aux dipens, iemand in de kosten verwijzen - Vermenwonin als man en vrouw, zonder met elkander oordeelen, dwingen, noodzaken: C- qn. an silence,
getrouwd te zijn, zamenhuizing, f., natuurlijke iemand het stilzwijgen opleggen. — Veroordeelen,
afkeuren, laken, misprijzen, verwerpen, wraken:
echt m., concubinaat n.
Coneubinaire, rn Wie eenebijzit houdt, hij- Je condamne cette opinion , ik keur dat gevoelen
af. L'uglise a condamné ce livre de Kerk heeft
sloper, boel, keersman rn
dat boek verworpen, verboden. - (fig.) C- soi-mème,
Coneubiiaat, rn., z. v. a. CONCUBINAGE.
Concubine, f. Bijzit, bijslaap, boel, kevis 1. zich ze/ven veroordeelen; C- une porte, une fen/tre,
bijwijf n. - [Bot.] Naam eener soort van tulp t. eene deur, een venster toespijkeren. — [Méd.] G-[. Coneulquer, v. a. (woord van Rabelais) Met un malady, eevien zieke opgeven, hem voor ongeneeslijk verklaren. - [ Mar.] C- un vaisseau, een
voeten treden; vernietigen.
('oneupisceiise, f. Zinnelijke, vleescheljke schip afkeuren, voor onbruikbaar verklaren. — SE
lust rn, zondige begeerte, begeerlijkheid, gene/get- CONDAMNER, V. pr. Zich veroordeelen, zich vrijwi/hg opleggen, zich op den hals laden; zijn eigen
held t. tot het kwaad, tot verbodene dingeet
--Conenpiseent, e, adj. (woordvan d'Alem- gedrag afkeuren, zijn ongelijk erkennen. - Elkbert) Vol begeerlijkheid, or vleescheljken lust.
ander veroordeelen, beschuldigen.
1 Condate of Conde, z. v. a. CONFLUENT.
-I- Cotieiipiseible, adj. (Phil.] Appétit c-, begeerte, lust, neiging t. der ziele, waardoor zij geCoadeinnade, t. Zeker oud kaartspel n., dat
dreven wordt, tot hetgeen zij als eene wenschelijke neet drie personen gespeeld werd.
('ondemnatoire, adj., Z. CONDANNATOIRE.
zaak, als een goed beschouwt, begeerdrift f., begeertoiidensabilité, f. [P h ys.] Verdiptbaarheid t.
vermogen n. (het tegengestelde van appétit irascible,
Condensable, adj. [Phys.] Verdigtbaar.
Z. IRASCIBLE).
Condenant, e, adj. [Mtid.] Ter roe/deerCone.irreuirnent, ac/v. Gezamenlijk, gemeen~
schappelijk. in gemeenschap; te gelijker tijd; om dikking geschikt (van sommige geneesmiddelen):
strijd. - [Prat.] Van geljkeis rang, in dezelfde Remèdes c-s, of ook als subst. m. Les c-s, de vochtverdikkende artsenijen.
klasse, met gelijk regt.
Condensateiir, rn [Phys.] Vesdigter, zaCoiieurrenee, t. Mededinging, nsedestreving t.,
wedijver, wedstrijd ni., het streven, dingen of staan menperser, luchtverdigter, c o n d e n sd t or in. Cvan verscheidene personen naar dezelfde zaak, het aneumatique, perspomp f. ter verdigting of zamenwedijveren van fabrikanten, kooplieden enz. in de persing der lucht in eene gegdven ruimte. C- /1cc.hoeveelheid, hoedanigheid en prijs hunner waren, trique, elektriciteits-verzamelaar m., een werktuig
concurrentie f. Etre en c- avec go. pour une ter vereeniging van de verstrooide elektrieke stof
charge, met iemand naar een ambt dingen. Les (ook mikro-elektrometer,, mikro-elektroskoop geproduits de cette fabrique font c- aux vôtres, de he eten)
Condensation, t. [Phys., Chim.] Verdigting,
voortbrengselen dezer fabrjk dingen om den voorrang (concurréren) met de uwen n. - [Jur.] Ge- verdikking, digtermaking, condenséring, c o n denlijkheid van reqt, van toestand, van orde (in tegen- 5 a ti e I., La c- de Ia vapeur «eau, de verdìgting
stelling met prëférence) . C- an marc ie franc, ponds- van den waterdamp tot eene druiphare vloeistof
pondsgewijze concurrentie. — Jusqu'b c-, jusqub (door drukking of afkoeling). La a- de lair, de
Ja C- dune certaine sornrne, tot op eene zdkere som verdigting, zasnenpersinq der lucht. - [Mil.] C- de
toe, ten keloope van zékere som toe. Vous pourrez colonne, bewéging, waardoor de ge//deren digt op
lui avancer de 1' argent jusq u'á Ja c- de taille francs, i een gesloten worden.
Condense, e, adj. (en part. passé van congij kunt hem tot een bedrag van duizend francs
voorschieten. Jusqu'b due c-, zoo veel als behoort, densei) Verdiqt, zamengeperst: Air c-, zamenge.
Vapeur c-c, verdigte waterdalnp. -perstluch;
tot op de behoorlijke som.
Concurrent, rn., -e, t, Mededinger rn., meCondenser, v. a. Verdigten, verdikken, zamendringen, zalnenpersen, condens/ren, in eene
dedingster 1., concurrent rn. en t.
Concussion, f. (eig.) Zamenstooting, botsing. kleinere ruimte besluiten. Le chaud rar/Ile les
Knevelarij', afpersing, geldafpersing t., overschat- corps, le froid les condense, de warmte verdunt
ting, titnddieverj, c o si c us s i e f. (waardoor een de ligchamen, de koude verdikt ze. - [Mil.] C- la
ambtenaar het volk meer afdwingt of aan den staat colonne, de colonne opsluiten, zoo/at zij de kleinst
mogelijke ruimte inneemt. — SE CONDENSER, V. pr.
minder verantwoordt, dan de wet voorschrijft.
Coneussionnaiie, rn Knévelaar, geldafper- Verdigt worden, eeoc kleinere ruimte beslaan: Lair
ser, afzetter, uitzuiger, vilder, bloedzuiger rn. — se condense ais/ment, de lucht laat zich gemakkelijk zalnenpersen. - Se c-, dik, digt worden.
Ook als adj. gebézigd: Un juge cCondenseur, m. [Phys., vt/c.] Koelvat n.,
Coiidaga, rn., z. v. a. CAURIS.
Condalle, 1. [Bot.] Condalia, t. Amerikaan- ontvanger m., waarin de dampen afgekoeld en vloeibaar gemaakt worden.
sche heester.
Condeseendanee, t. Inwilliging, toegévendCondaiinab1e, adj. (pr. cQn -da-na -ble) Veroordeelenswaard, dat te veroordeelen is, berispelijk, heid, toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, rekkelijkheid:
wraakbaar, laakbaar, strafbaar, c o n d e m n a b e 1, Vous avez trap de c- pour lui, gij zijt voor hem
le töegeivend, gij hebt te veel inschikkeljkheld voor
Une action a- eene strafbare daad.
Condamnation,t. (pr. con-da-na-ei-on) [Jur.] hem.
Veroordeeling, verwijzi
ng f., vonnis n. co n d e mCondeseendant, e, ad.1 Tovgévend, toeeife lijk, inwilligend, inschikkeljk, me/gaande.
lid t ie t, C- a mart, doodvonnis n., ter dood veroor
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Condeseendre, v. n. Toegeven, inschikken,
zich schikken naar de gevoelens, naar den wil van
iemand: Il a condescendu b tout ce qu'on a voulu
de lui, hij heeft op alles ja gezegd, heeft in alles
toegegéten, dat men van hens begeerde. C- aux
faiblesses, aux bosoms de qn., iets toegeven aan
de zwakheden, aan de gebreken van iemand,. —
[Pr at.] C- dune tutelle sur qn., de opgedragene
voogdijschap op iemand, anders schuiven.
Q'onndeseente, f. [Anc prat.] Losrnaking f.
van voogdijschop; — liet verzoek hieromtrent.
Condieti'ni, f. [Droit. ronl.] Wedereisching,
terugvordering f. van verlorene of ontvreemde dingen; van te veel betaalde gelden.
Condigne, adj. Opwegend, evenredig.— [Théol.]
Satisfaction c-, voldoening, genoegdoening f., geevenredigd aan de misdaad.
Coudigimement, ode. [Théol.] Op evenredige,
,

oprt'e rade wijze.

Condignité, f. [Théol.] Evenredigheid, ocereenkognstif.t.eid van eerie daad met hare belooning
of stiet f. íelijkwaardigheid f.

(owiirnent, m. [Cuis.] Kruiderij, spécerij f.,
het sinaakgevend of smaa„lfverhoogend toevoegsel bij
spijs en drank. — f ondimenteux, -ease, adj.

Kruiderij- of speceríjachtiq.
t ontiseipte, m. Medeleerling, medescholier,
schoolmakker m.
Condit, m. [Cuis., Pharm.] Hetgekonfjte, het
doet suiker of honig ingemaakte.

Condition, f. Natuurt., staat in., hoedanigheid,
gesteldheid f., aard m. van eerie zaak of van eengin
persoon: Lac-des closes hunlaines est d'être péc issable. de natuur, aard der menschelijke zaken
is vergankelijk te zijn. Cet ouvrage na pas les c-s
reciuises, (lat werk heeft de vereischte hoedanig
eigenschappen niet. -- Geboorte. afkomst f.,-hednof
aanzien n., stand in1., waardigheid f. Un homme de
basse, d'honnète, de médiocre, de grande c-, een
mecsch von lage, fatsoenlijke, middelbare, hooge
geboorte of afkomst. Une personne de c-, iemand van
aanzien, van adel. La mort égale tomes les c-s, (Ie
dood maakt alle standen of ra een gelijk. — Huis d ic-,nst, huur, conditie f.:^ Chercher one c-, eene
dienst, eerre huur zoeken. Etre hors de c-, buiten
dienst zijn. Se mettre en c-, zich verhuren. —
Toestand m., voordeelige of nadeelige gesteldheid
in eens zaak: Votre c- est Bien meilleure que la
mienne. — Voorwaarde f., beding n., c o n d i t i e f.
C- avanlageuse, expresse, impossible, voordeelige,
uit rukkeljke, onmogelijke voorwaarde; C-s matrimoniales, huiveljjksvoorwaarden; C- accomplie,
voorwaarde, die vervuld is; C- casuelle, toevallige
voorwaarde. C- défaillie, voorwaarde, die ontbreekt;
C- essenl felle, wezenlijk vereischte; C- onereuse,
bezwarende voorwaarde; C- requise, vereischte n.
C- résolutoire, ontbindende voorwaarde; C- suspensive, opschortende voorwaarde; C-s de vente,
verkoopvoor -'vaarden, veil- conditiën. Vendre one
chose sous c-, iets verkoopen onder belofte van
terugneming, indien het de gezegde hoedanigheden
niet heeft. Remplir one c-, eerie voorwaarde ver
aan een vereischte voldoen. Baptiser sous c-,-vulen,
doopen in twijfeling of de doopeling niet reeds gedoopt is; of wanneer een kind een zoo monsterachtig
aanzien heeft, dat men twijfelt of het wel een men.sch
is. C- sine qua non (aan 't latje? ontleende zegswijze), onvermijdelijke voorwaarde, voorwaarde
vrnarvan niets kan ontslaan. — a CONDITION QUE,
bc. conj. Onder beding, onder voorwaarde dat,
mits: 3e Eerai ce voyage, a c- clue vous viendrez
avec roi. — b CONDIfiON DE, toe. prép. Op voor
de vous cède ce terrain b c- d'y batir.-wardevn:
-- CONDITION, f. Isom.] Zijdedroogerij f., plaats
voor het droogen der zijdestoffen in verschillende
fabrijlrsteden: Mettre la soie écrue it lea c-, de ruwe
zijde in de open lucht uitspreiden en te droogen
leggen.
Conditionne, e, wij. (en part. passévan conditionner) De vereischte hoedanigheden hebbende:
Narchandises mal c-es, koopwaren, die in een'
slechten staat zijn, die er slechten haveloos uitzien.
Livres kien c-s, boeken, die niet verwaarloosd zijn.
die er nog gaaf en clad uitzien. — (fig. et fam.) I1
eet biera c-, hV* heeft vrij diep in 't glaasje gekeken.
C'es.t one étourclerie Bien c-e, 't is een heel
lompe streek.
Conclitionne!, Ie, adj. Voorwaardelijk, van
,

CONDTTIRE.

CONDESCENDRE

zekere voorwaarde afhangende. — [Gram., Log.]
Temps, Mode c-, voorwaardelijke tijd m., wijs I.
Conjonction c-, voorwaardelijk voerzwoord n. Proposition c- i e, voorwaardelijk voorstel. --= [Tlléoi.]
Vértté c-le, voorwaardelijke, aan tegenspraak onderhevige, niet volstrekte waarheid. f . — CONDITION NEL, in [Gram.] 11eorwaardelijke tijd of wijs.
Conditionnellennent, ode. Vaorwaardeljlc,
onder voorwaarde, onder beding.
Conditionnelneut, m. [Tech.] Het droogen
der ruwe zijde op de droogplaatsen (conditions).
Conctitionner, v. a. [Tech.] De vereischte
hoedanigheden of deugdelijkheid geven (b. v. aan
'wijnen, boeken, lakens enz.) , condition teen.-C- la soie, de zijde in de open lucht te droogen
leggen. — C- on acte, un marché, on contrat, eene
acte, een' koop, een verdrag ,net de noodige voor
voorzien. (In dien zin weinig gebruikt.)-warden
— SE CONDITIONER, v. pr. [Tech.] In behoorl2jlce
hoedanigheid vervaardigd worden. — Gedroogd
worden (van ruwe zijde). -- (iron.) Zich voor
adellijk uitgeven.
('onditipède, adj. [H. n ] Met verborgen
pooten.
5 ('onditure, f., z. V. a. ASSAISONNE11UNT en
EMBAUMCIIIENT.
('on4.oiéauce, f. Rouwbeklag n., betuiging van

deelneming in een verlies, c o n d o l e a n t i e f.
('oudofn, m. [Chic.] .Foedraal u., behoedend
bekleedsel of scheede tegen de venérische besmetting
(meer bekend onder de namen capote anglaise en
redingote).
CondolIla, C'ondoniois, Condons, Cosetoia m. [H. n.] Soort van antilope of hertegeit f.

Condor, m. [H. n.] Kondor, grijpgier, grijp
een roofvogel der Andes, de grootste der-vogelm.,
vliegende vogels, met eene vlugtwijdte van 3 1,2 meter.
('ondfori, m. [Bot.] Kondori m., indiaansche

boorre 10.

Condorrnauts, m.pl. Condormanten, bijslapers m. pl., eene secte der 13de eeuw, zoo geheeten, omdat zij allen, mannen en vrouwen, jong
en oud, bij elkander sliepen.
Condorrnition,t. [Théol.] Echtelijke bijslaapm.
Conciortes, m. f. pl. [Pèche] Staken of stok
ni. pl., ter afzetting eener vischweer.
-ken

Condon blé, e, adj., z. v. a. CONDUPLIQUE.
('ondotiioir (se), v. pr. Deelnemen in iernand,s
smart. Se c- aver qn., iemand betuigen, dat men

door zijn leed getroffen is. (Wordt alleen in de
onbepaalde wijs gebruikt en is oud.)
("ondous, m., z . CONDOIIA.

Condrieu, ni. [Corn.] Fransche win in., uit

het kanton van dien naam.

('ondriite, f., z. v. a. CHONDIULLE.
('ondlleibiiité, f., z. v. a. CONDUCTIBILITE.

Conei:aletelIr, nI., -triee, f. Leidsman, gelei

bestuurder m., leidsvrouw, geleidster f., gids-der,
m. en f., inz. hij, die op diliences, spoortreinen,
stoombootee voor 't gemak en de veiligheid van personen en goederen zorg t, conducteur m. C- de
travailleurs, aanvoerder van werklieden. — Cde la jeunesse, gids der jeugd, opvoeder, leermees
C-trice de jeunes filles, opzigtster, be--term.—
stuurster van meisjes. — (Loc. fam.) C' est le c- de
la barque, hij heeft het roer inhanden,hij heeft het
meest te zeggen (in dat gezelschap). — [Phys.J
Geleidend ligchaam n., geleider, voortplanter van
de warmtestof of de elektrieke vloeistof; — geleider
der elektriciteit aan elektriseermachines, c o n d u ctor m. L'arc c-, de ontlader m. C- de la foudre,
bliksemafleider (paratonnerre). — [Chir.] Tentijzer,
provet n., zeker werktuig, waarvan de wondheelers
zich bedienden bij het snijden van den steen, om
de tang in te brengen.
('ond®uetibilité, f. [Phys.] G-eleidbaarheid f.,
geschiktheid om geleid te worden (b. V. van de
warmtestof, van de elektrieke vloeistof) . — Gelei
vermogen n. der lirgchamen.
-den
('on€tuetibie, adj. [Phys, ] Leidbaar, ter voortleiding geschikt.
(`OU4lI)etiou, f. [Droit. rom.] Iluring f., het
huren.
Conduire, v. a. Leiden, geleiden, brengen, den
weg wijzen; vergezellen, begeleiden; voor zich uit
doen gaan, drijven; vervoeren; de ri g ting geven,
besturen: Il prit des guides qui le conduisirent, h
,

CONDUISEUR
nam gidsen, die hein den weg wezen; C- un enfant
a l'école, een kind naar school brengen; C- un
aveugle, eenen blinde leiden of geleiden. Mes domestiques vous coiiduiront, mijne bedienden zullen
u vergezellen. C- les troupeaux aux champs, de
kudden naar 't veld drijven. C- du vin, des vivres,
wijn, levensmiddelen vervoeren. C- I'eau par des
canaux, het water door kanalen leiden; C- one
ligne, eene lijn door verschillende punten trekken;
C- la main, la plume dun écolier, de hand, de
pen van eenen leerling leiden of besturen; Cot
ecrivain conduit dien sa main, die schrijver heeft
Bene vaste, vlugge hand; Ce peintre con Tuit bien
son pinceau, die schilder voert het penseel goed,
schildert goed. — (fig.) Une aveugle fureur conduisait son bras, eene blinde woede bestuurde zijnen
arm. C- les pas de qn., iemand tot gids en steun
dienen. — (poét.) C- une femme a l'autel, eene
vrouw naar 't altaar voeren, haar trouwen. —
Cela me conduit la vous parley de Celle chose, dat
beweegt mij om van deze of die zaak met u te
spreken. — Leiden, besturen, het toezigt of opzigt
hebben; — aanvoeren, gebieden, bevél voeren, regéren: C- one construction, eenen bouw besturen;
C- une trancl ée, un ouvrage, de opening van eene
loopgraaf, het aanleggen van een werk onder zijn
toezigt hebben; C- on dessein, une eeltreprise, een
plan, eene onderneming besturen; I1 a mal conduit
vette affaire, ce procès, hij heeft die zaak, dat
regtsgeding slecht bestuurd; C- un ouvrage a sa
perfection, een werk tot zijne volkomenheid brengen. C- une armee, une flotte, een leger, eene vloot
aanvoeren; Dieu conduit I'univers, God bestuurt
de wereld. Cette femme conduit bien sa famille,
die vrouw bestuurt haar huishouden goed; Ce
euple-la est difificile a c-, dat volk is moeijelijk te
besturen, te regéren; Se laisser c- par qn., zich
door iemand laten leiden, besturen. -- C- qn. des
vieux, iemands schreden gade slaan, al zijn doen
bewaken. La raison Ie conduit, ses passions Ie
conduisent, hij laat zich door de rede, door zijne
hartstorten regéren, leiden. — (fig. et fain.) C- la
barque, eene onderneming of zaak besturen; I1 conduit Bien sa barque, hij bestuurt zijne zaken met
beleid. — [Hort.] C- un arbre, een' boom behoorlijk
(,naar zijnen aard) snoeijen. — [Faut.] C- on
oiseau, een' valk opbrengen, afrigten — CONDUIRE,
V. n. Leiden, voeren: Ce chemin, cette route conduit au village, deze weg leidt naar het dorp. —
L'anarchie conduit au despotisme, de regéringloosheid voert tot dwingelandij, tot de onbeperkte heer
La vertu conduit au bonheur, de deugd-schapij.
voert (baant den weir) tot het geluk. — SE CONDUIRE, v. pr. Zich gedragen: Il se conduit mal a,
mon égard, hij gedraagt zich, slecht jegens mij. —
Zich laten leiden, besturen: La plupart des femmes
se conduisent par ie coeur, de meeste vrouwen laten
zich door het hart besturen, volgen de inspraak van
haar hart. — Geleid, bestuurd worden: Tout nala
se conduit avec mystère, dat alles wordt met geheimzinnigheid bestuurd. — Cet homme ne volt pas
a se c-, die man kan te naauwernood zijnen weg
zien: hi is bijna blind, of hij bevindt zich op eense
donkere plaats. Donner a qn. de quoi se c-, iemand
van 't noodir e tot de reis voorzien.
,

Coudluiseur, in.

Weleer z. v. a. CONDUCTEUR.

— Opzigter, schrijver bij de houtveilingen. — Bakbestuurder m. in eene leigroeve.
Conduisoir, m. [Tech.] Geleistok m. der
touwslarers.
Conti lit, e, adj. (en part. passé van conduire)
Geleid. gevoerd: Domme c- a l'échafaud, naar 't
schavot gevoerd mensch. — [Litt., Thédt.] Une intrigue lien c-e, Bene goed aangelegde en ontknoopte
verwikkeling. — [Peint.] Une lurnière ielen c-e,
Un jour uien c-, een goed aangebragt, behoorlijk
verdeeld licht, wel geplaatste dag.
Cotadlait, m. Buis, pijp, goot f., riool, kanaal n.
-- [Anat.] C- de la pudeur, z. v. a. vAGIN. Cauditif, gehoorbuis, gehoorgat n., gehoorzenuw f.
C- alimentaire, spijskanaal; C- thoracique, borst
C- urinaire, pisbuis f., pisweg, pisleider, pus--buis;
gang n1., schacht f.; C- cystique, galbuis;C- guttural
de I'oreille, buis van Eustacheus; C- pancréatique
of C- de Versony, alvleeschbuis, rroote klierbuis;
C-s aqueux of lymphatiques, oogleden-bevochtigers;
C-s lacryymaux, traanbuizen; C-s laiteux,. melk
C-s salivaires, speekselvaten. -- [Arch.]-buizen;
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C- a vent, luchtpijp, trekbuis, windtrekking f. —
[Mus.] Weleer z. V. a MOTE T. —.[Tech.] Steun m.
van een of ander gereedschap* — [Mar.] Geleider m.:
Poulie de c-, steekblok, voetblok.
Conduite, f. Leiding, begeleiding,vergezellingf.,
geleide n. : Etre chargé de la c- dun aveugle, d'un
troupeau, met de leiding van een' blinde, van eene
kudde belast zijn. Faire la c- li son camarade qui
part, een' vertrekkenden makker uitgeleide doen,
hem een eind weegs vergezellen. Etre chargé de la
c- d'un ambassadeur, metde begeleiding, het geleide,
het inhalen of het uitgeleiden eens afgezants belast
zijn. — Leiding f., beleid, bestuur, opzigt, toezigt;
bewind, bevél, gezag n., aanvoering, regering f.:
Avoir la c- d'un bàtinment, d'un pont, dune tranciiée, dune horloge, het opzigt of bestuur hebben
over het optrekken van een gebouw, het bouwen
eener brug, het aanleggen eener loopgraaf, den gerégelden gang van een uurwerk. Prendre. la cdune entreprise, zich, met de leiding eenar onder
belasten. Charger qn. de la c- d'un proces,-nemiq
iemand met het voeren van een regtsgeclin l belasten.
Etre chargé de la e- d'un jeune prince, het opzigt
over (het zédelijk gedrag, de daden van) een' jongen
prins hebben. Avoir la e- d'un dint, dune armee,
de regering van eenen Staat, het bevél over een leger
in handen hebben. La c- des àmes, des peoples,
het bestuur, de leidi'g der zielen, der volkeren.
Sous la c- des enipereurs, onder de recgéri-rn,g der
keizers. Sous la c- de ce grand general, onder de
aanvoering van dien groeten veldheer. — Gedrag n.,
handelwis, levenswijs f., handel, wandel rn.; —
goed gedrag n.: Avoir une bonne, mauvaise c-,
een goed, slecht gedrag hebben, zich goed, slecht
gedragen. Régler sa c-, zijn gedrag; zijne levensof handelwis, zin' handel en wandel régelen. —
Plan n., orde f., gang m., inrigting f van een
werk des eerstands, een schilderstuk enz.: La cd'un poème dramatique, de uitvoering, behandeling
van een tooneeldicht. 11 y a beaucoup de c- dans
les tableaux de ce peintre, de voorwerpen in de
schilderijen van dien schilder zijn met veel smaak
geordend of verdeeld, zijn goed aangebraqt. — Cet
homme a de la c-, die man heeft een goed gedrag,
eene prijzenswaardige, voorzigtige levenswijs. I1 na
point de c-, nulle c-, eest un homme sans c-, it
manque de c-, het is een man van een slecht gedrag, een zot, een losbol, die zich in alles even onverstandig gedraagt. — [1-Iyydraul.] Verscheidene
buizen of pijpen f. p1. aan elkander gevoegd, vormende eene waterleiding. — [Hail.) IJzers n. pl. in
een groot uurwerk, waardoor een wijzer draait. —
[Mar.] Stationsgeld, reisgeld n. der zeelieden, aim
zich naar de oorlogshavens of naar hunne kwartieren te begeven. — [_Hort.] Het leiden, besnoeijen
.

van een' boon.

('onulaiplieatif, ive, Con,dupHHqué, e, adj.
[But.] 17ubbelliggend, overlangs toeevouwen (van
blad ren in den knop).
Conduiplication, f. [Rhét.] Verdubbeling f.,
het herhalen van een woord aan 't begin of einde
van eenen zin, conduplicatie f.
Condyle, in. [Anat.] Gewrichtsknokkel m. -Coudylien, ne, ad). Twat tot een' gewrichtsknokkel betrekking heeft. — Condylo;ide, Condyloid.ielY, nne, adj. .dan een' gewrichtsknokkel
gelijk, daarnaar zweernende.
('ondyiowe, m. [^léd.] Knoopgezwel, vleeschachtig, verhard uitwas n., vjjgwrat f., vooral als
gevolg der venérische ziekte.
Condylope, adj. [H. n.] Met geléde ponten.
Condyhwe, f. [EI, n.] Amerikaansch dier van
't geslacht der mollen, spitsmol m.
IC®nne, m. [Math.] Kegel in. Les pains de sucre
sont faits en c-, de suikerbrooden zijn kegelvormig
gemaakt. C- tronqué, droit, oblique of scalère,
geknotte, repte, sclzeeve kegel. — [Astr.] C- d'ombre,
schaduwkegel. -- [Opt.] C- de lumière, lichtkegel.
— [Tech.] Vorm m., waarin het suikerbrood gemaakt wordt. — Kegelvorm m., waarin men het
gesmolten metaal giet, om het van de slakken te
scheiden. —[Rot.] Kegelvormige vrucht f., zoo als die
van den pijnboom. — [H. n.] Toot, kegelschelp f.,
kinkli.oren m.
,

C®né, e, ad). [Iii. n.] Tootvormig, van de ge-

daante eener kegelschelp, kegelvorini-g.
Coneine, f. [Chico.] Alkaloide f. in de dolle
kervel.
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-

CONFESSION.

Coiiépate of Conépati, m. [H. n.] Mexicaansch stinkdier IL, tot ar wezelsoorten behoorende.
Conessi, m. Soort van schors f.
S (onfabulateur, m. (farn.) Gemeenzame
prater, snapper, keuvelaar; - redenaar m., die tot
zijne toehoorders gemeenzaam praat, in stede van
als redenaar te spreken.
S Confabulation, f. (fam.) Gemeenzaam gesprek, gekout, gekeuvel, praatje n.
S Coiifabuler, v. n. (fans.) Gemeenzaam, vertrouwelijk praten, houten, keuvelen, sprookjes vertellen.
1 Confaiteine,it, adv., z. v. a. PARFAITEMENT.

sprek houden over eenige zaak van aangelégenheid;
- lid n. eener conferentie.
Conférer, v. a. Vergelijken, tegen elkander
houden, twee dingen tegen elkander nazien, ten
einde te ontdekken, waarin zij gelijk zijn en waarin
zij. verschillen (inz. van wetten, handvesten, schrjvers enz.): C- les lois grecques avec les lois roinaines, de Gmieksche en Romeinsche wetten met
elkander vergelijken. — [Impr.] De comrectikes of
vembéteringen op een proefblad met de revisie of
tweede proef vergelijken. - Geven, verleenen, beiéven, schenken, opdragen, overdragen. C- des
Charges, ambten begeven. Dieu confère la grace,
Confalon, m., Z. GONFALON.
God schenkt de genade. - CONFERER, v. n. Zamen(oiifaioii , Di. , Z. COQUELICOT.
spreken, opzettelijk en ernstig médekavelen over eene
Confa.-iéation, t. [Ant. corn.] Zékere pleg- zaak, gemeenschappelijk overleggen, beraadslagen,
tigheid f. in de bruiloften, bij welke de bruidegom onderhandelen, confemémen: L'affaire est imen bruid van een daartoe vervaardigd gebak ge- portante, elle mérite que nous en conférions, de
lijkelijk aten.
zaak is gewigtig, zij verdient, dat wij em eens zamen
Confecteur, rn. [Ant. ram.] Jonge kampvech- over spreken. Les ambassadeurs confèrent sur Ia
ter, zwaardvechter m., die tegen de wilde beesten paix, de afgezanten beraadslagen (houden eene constreed.
ferentie) over den vrede. — SE CONFÉRER, v. pm.
Confection, f. Het uitvoeren, maken; aanleg m. Opgedragen, verleend worden.
uitvoering; voltooijing, voleindiging. voltrekking f.
4- Conféreiiv, m. [Impr.] Woord, datvocerge
La C- dun canal, dun chemin, hetaanleggen (gm is ter aanduiding van den corrector, die de-slagen
een) van een kanaal, een' weg. La c- dune maison, proeven met het handschrift of de laatste proef met
de bouw m., het optrekken van een huis. (In de cie vorige moet vergelijken.
dageljksche taal weinig gebruikelijk.) - Jusqu'h
Confertiflore, adj. [Bot.] Met digt opeenge
parfaite et entière c-, tot de geheele en volkomene sloten bloemen. — Confertifo ll é, e, adj. Met
voltooijing. - [ Prat.] La c- €I'un inventaire, het digt opeengesloten bladeren.
opmaken van een inventaris of boedellijst, het boeConfervaeé, e, ('olifervé, e, adj. [Bot.]
delbeschmjven. La c- dun acte, het opstellen eener Naar de conferven of watermossen geijkende.
acte. - [ Admin.] La c- des listes ulectorales, het
Conferve, 1. [Bot.] Soort van plant, tot de
opmaken der kiezerslijsten. - [Pilarm.] Zamenge
familie der wiemen behoorende, welke in zoet water
slikamtsenij f., likkepot m.
-steld groeit, watermos n., conferee t. — Soort van net n.
Conl'ervé, e, CoHfervolde, adj., z. CONS Coiifeetioiinaire, ni., z. v. a. CONFECTI-

ONNEUR.

S Confectionné, e, adj. (en part. passé van
confectionner) Gemaakt: Des habits, des souliers
bien c-s, mal c-s.
S Çonfeetionner, v. a. Vervaardigen, maken;
voitooijen. C- des liatdts, des souliers, une machine, kleederen, schoenen, eene machine maken. SE CONFECTIOrcNEn, V. pm.

Gemaakt worden.

S Confectionaieuv, m. Maker m., inz. van

kleedingstukken.

-I- Confédérateur, trice, adj. Een bondgenootschap tot stand brengende: Puissance c-trice,
mogendheid, die eene confeedematie maakt.
Coiifédératif, ive,adj. Bondgenootschappelijk,
wat eene confcederatie aangaat. Traité c-, bondsverdrag n.
Confédération ,LBondgenootschap,verbond n.,
bond m., eedgenootschap n. , inz. tusschen onafhankel'ijke staten, co n fee d er a tie t. La c- helvétique, het zwitsersch verbond of eedgenootschap;
La c- germanique, de duitsche bond; La c- du
Rhin, het Bjnvembond. - Verbindtenis f., verbond n. ttesschen ontevreden onderdanen in eenen
Staat.
Confédéi-é, e, adj. (en part. passé van confédérer) Verbonden, g e c 0 n fee d ere e r d: Etats c-s,
bondstaten. Puissance c-es, verbondene mogendlieden. -- CONFÉDÉIIES, D. pi. Verbondenen, bondgenooten, eedgenooten, gee onfa d er eerden m.pl.
Confédérer (se), e. pm. Zich onderling verbinden, een bondgenootschap, eedgenootschap maken,
zich c onfee d em eimen: Les nobles Polonais se conféddrèrent, de adelljke Polen sloten een verbond.
(onféré, e, adj. (en part. passi van conférer)
Vergeléken: Lois c-es, vergeliken, te;en elkander
gehouden wetten. Auteurs c-s, vergeléken schrijvers.
- Opgedragen, verleend: Dignité c-e, opgedragen
waardigheid.
Couférenee, f. Vergelijking t. van twee dingen, om te zien in hoe ver zij gelijk zijn of verschillen. - Zamenkomst en beraadslaging t. over
zaken; onderhoud, gesprek n., zamenspraak, ruggespraak, onderhandeling t. over deze of gene gewigtige zaak; inz. bijeenkomst van ministers en
gezanten om strijdige staatsbelangen te vereffenen,
c o n f e r e n tie 1. : La c- de Londres. - Kerkelijke
redevoering f. over geloofspunten, zedeleer, kerkeljke tucht enz. - Maître de c-s, titel van een'
professor aan de normaalschool hi Parijs.
-(- Conferenelaire, adj., z. v. a. TRANSLATIF.
Conféreneier, m. Voorzitter m. in eene verdering van personen, die onderling een vm ) ge.

FERVACE.
1 Coiil'ès, m., z. v. a. CONFESSEUR. — - Confès, Se, adj., z. v. a. CONFESSE.
Confesse, f. [ Cath.] Belijdenis van zonden aan
-

eenen priester, biecht 1. (Dit woord wordt nooit
gebruikt met een lidwoord en altijd door ji of do
voorafgegaan): Aller a c-, te biecht gaan. Etre a c-,
te biecht zijn. II va â c- a un tel prétre, hij gaat
te biecht bij dien priester. II vient de a-, hij komt
uit de biecht.
Coiifessé, e, adj. (en part. passé van conlesser) Beléden: Crime c-, beleden 'misdaad 1. (Loc. prov.) Une faute c-a est a demi pardonnée,
eene beleden fout is reeds ten halve vergéven. -II est mart bien C-, hij is als een goed katholojk
gestorven.
Confesser, V. a. Bekennen, belijden, erkennen
(als die verklaring van zelf met eenige schaamte of
berouw gepaard gaat): C- Ia vérité, un crime,
de waarheid, eene misdaad beljden, bekennen: II
est vrai, je le confesse, het is waar, ik erken het.
- (fig. et /'am.) C- Ja dette, bekennen, dat men
ongelijk heeft, voor iets uitkomen, dat men wilde
verzwijgen. - C- Jésus Christ, Jezus Christus belijden, verklaren, dat men een Christen is. Ook
zonder voorwerp: C- de coeur et de bouche, met
hart en mond Christus belijden. — [Cath.] Biechten, zijne zonden aan den priester bekennen: Cses péchés, zijne zonden biechten, opbiechten. Biecht hoomen, de biecht afnemen: Un prétre7 qui

confesse un grand nombre de pmnitents. — Ook
zonder voorwerp: Un prêtre qui ne confesse point,
een priester. die geen biecht hoort. - (Loc. prov.)

C'est le diable a a-, men moet hem op de pijnbank

leggen om 't er uit te krijgen; ook: dat is eene
zware taak. — SE CONFESSER, v.pr. Biechten, zijne
zonden aan den priester bel(den. Se c- is Dien, zojne
zonden aan God belijden. - (Prov.) Se c- au
renard, bij den duivel te biecht gaan. - Zich verklamen voor: Se c- vaincu, zich voor overwonnen verklaren.
Confesseiir, m. [Cath.] Biechtvader, - Standvastige belijder van den naam van Jezus, ondanks
de pijnigingen (bij de eerste Christenen); — hesliqe m., die noch apostel noch martelaar geweest is.
Confession, f. Bekentenis, belijdenis f., verklaring, dat men iets bedreven heeft: C- sincere,
extorquée, opregte, afgedwongen bekentenis. Cjudicielle, bekentenis voor den regter. C- extrajudicielle, bekentenis 'aan een' ander persoon dan
den regter gedaan. — C- (of C- de foi) , geloofsbelijdenis, confessie t.

La C- d'Augsbourg, de

CONFESSIONNAl

.gif ugsburgsch.e con fessie. -- Geloofspartij f., die
iemand is toegedaan; — opsomming f. van de geoofsartikeleneenerkerk.—Biecht,zondenbel jdenisf.,
't zij in't openbaar, aan God of aan een' priester:
C- publique, openbare biecht; C- sacramentale of
sacramentelle, sakramentéle biecht; C- auriculaire,
oorbiecht. Le tribunal de la c-, de biechtstoel m.
Ouïr, Entendre en c-, biecht hooi-en. Sous le sceau
de la c-, onder 't zegel, 't geheim der biecht; (fig.)
're het diepst vertrouwen, onder voorwaarde van
onschendbare geheimhouding. — (Loc. prov.) On
lui donnerait Ie bon Dieu sans c-, men zou hem
zijn zondags oortje te bewaren geven, stille waters
hebben diepe gronden. — [Rhét.] Redekunstige /iguur, waarmede men datgene erkent, waarvan men
beschuldigd wordt.
CONFESSIONS, f. pl. Gedenkschriften, waarin een schrijver zijne begane fouten
openlegt: Les c- de J. J. Rousseau.
Confessionnal, m. Biechtstoel. — Soort van
ziekesloel in.
Coilfessionniste, m. et f. Lutheraan, Luthersche in. van de Augsburgsche belijdenis.
Confianee, f. Vertrouwen, betrouwen n.; toeverlaat m., hoop, die men op iemand of op eene
zaak stelt, confidentie f.: Dire qc. en c-, iets
in vertrouwen zeggen. Mettre sa c- en Dieu, zijn
vertrouwen op God stellen. J'ai sa c-, ik heb zijn
vertrouwen. J'ai une grande c- en vutre frère, ik
stel groot vertrouwen in uwen broeder. Mettre sa
e- dans les richesses, zijn vertrouwen op rijkdom
stellen. Homme de c-, vertrouwd man. —-men
Betamelijke, beleefde vrijheid, die reen neemt bij
zekere gelégenheden, vrijmoedigheid f. : Aborder
quelqu'un avec c-, iemand met vertrouwen, met
vrijmoedigheid aanspreken. — Onbeschroomdheid,
stoutheid f.: Parler en public avec une grande
c-, in het openbaar spreken met eene groote stoutheid, vrijmoedigheid.;— Verwaandheid, inbeelding,
laatdunkendheid, driestheid f., zelfvertrouwen n.
II a des airs de c-, hij heeft verwaande houdingen.
C'est un garcon plein de c-, hij is een ingebeelde,
verwaande jongen.
Confiant, e, adj. Vertrouwend, niet achter
ligt vertrouwend: IJn caractère c-, een-dochtig,
karakter vol vertrouwen. — Verwaand, ingebeeld,
laatdunkend: I1 a lair c-, hij heeft een verwaand
voorkomen.
Confádenlment, adv. Vertrouwelijk, in ver
confidentieel: Je voos dis sela c-,-trouwen,
ik zeg u dit in vertrouwen.
Confidence, f. Mededeeling van een geheim,
aanvertrouwing , vertrouwelijkheid I. , vertrouwen n.: Faire c- de qc. a qn., iemand iets in vertrouwen, vertrouwelijk openbaren. I1 ma fait cde son dessein, hij heeft mij zijn voornemen in ver
ontdekt, geopenbaard. Etre bien avant-trouwen
dans la c- de qn., iemnands volkomen vertrouwen
bezitten. Faire one fausse c- a qn. , iemand eene
onwaarheid als een geheim aanvertrouwen, met
oogmerk om hem te bedriegen.— Ongeoorloofd provebezit n., heimelijk bezit van een kerkelijk ambt in
naam van een ander, die daarvan nog de inkomsten trekt. Tenir un bénéfice en (par) c-, eerie
prove of kerkelijke bediening door een heimelijk
verdrag bezitten. — EN CONFIDENCE, toe. adv. In
vertrouwen, vertrouwelijk, onder 't zegel van geheimhouding, confidentiëel.
Confident, m., -e, f. Vertrouweling, ver
boezemvriend m., boezemvrien--trouwdem.nf,
din f. — ( fig. et poét.) Les rockers et bols, c-s de
;ales peines, de rotsen en bosschen, vertrouwelingen,
getuigen van mijne smarten. — Ook als adj. gebézigd: Cat homme était c- de toutes mes peines.
Confidentiaire, m. [Droit. can.] Onwettige
bezitter van een geestelijk inkomen; — titultaire
bezitter m. van een kerkainbt of prove.
Confidentiel, Ie, [Diplom.] Vertrouwelijk,
met vertrouwen, confidentieel (het tegendeel
van officiel). Lettre confidentielle, vertrouwelijke
brief m.
Confdentiellement, adv. Vertrouwelijk, op
vertrouwelijke, c o n f i d entitle wijze: Cela ma
été écrit e- et non officiellement, dat is mij geschreven in vertrouwen en niet van ambtswege.
Confidentissirne, m. (woord van den kardinaal de Retz) Geheime vertrouweling, vertrouwde
boezemvriend m.
Confié, e, adj. (en part. passé vun confier) Be—
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trouwd, toevertrouwd: Secret c-, toevertrouwd
geheim n. Un enfant c- à vos soms, een aan uwe
zorgen toevertrouwd of opgedragen kind.
C'onfier, v. a. Toebetrouwen, toevertrouwen,
betrouwen, vertrouwen, aanvertrouwen, in ver
geven o f mededeelen: C- Ia défense d' une-trouwen
place à un general, la garde dune maison á on
domestique, l'ëducbtion d'un enfant à un maitre,
de verdediging eerier vesting aan een' veldheer, de
bewaring van een huis aan een' bediende; de opvoeding van een kind aan een' meester toeverlrouwen. C- un secret a qn., iemand een geheim toevertrouwen. — (fig.) C- des semences a la terre,
zaad aan den grond toevertrouwen, zaaijen. C- sa
destinée au hasard, zijn lot aan het toeval overSE CONFIEI, v. pr Vertrouwen stellen,
laten.
zich verlaten, staat maken, zijne hoop stellen: Je
me confie á ous, ik verlaat mij op u. Je me confe en la providence de Dieu, ik stel mijn vertrouwen op de Goddelijke voorzienigheid. II se confie
en ses forces, hij verlaat zich op zijne krachten.
Elkander vertrouwen, elkander vertrouweli ke mededeelingen doen. Its se conflaient leurs pansies.
— Toevertrouwd worden: C'est en vette saison
que les semences se conflent 'Cl la terre.
Configuration, f. Uiterlijke vorm m. der lig
bijzondere gedaante geeft. —-chamen,di r
[Phys.] Vormingf of ontstaan n van gelijkvormige
gedaanten, zoo als bij het kristalliséren der zouten,
het bevriezen des waters. — [Astron ] Weder
planeten, inz.-zijdschetanm.ofpdr
de gedaante f., die de wachters van Jupiter en Sa-.
turnins bij hunne verduisteringen aannemen.
S Confgurer, v. a. Gedaante geven, vormen.
Conilné, e, adj. (en part. passé van confiner)
Opgesloten , binnen bepaalde grenzen gebannen:
Homme c-, Femme c-e.
t'onlinenient, in. Weleer z. v. a. exil, bal
verbanning f. -- Opsluiting f.; con f i-lingschap,
-nemt.
Confiner, V. n Grenzen, aangrenzen, palen,
aanpalen, aanliggen. La France confine avec 1'Lsfágne, Frankrijk grenst aan Spanje. Les terras
continent á la foret, de landerijen palen aan het
bosch. — CONFINER, C. a. [Jur.] Binnen bepaalde
grenzen besluiten, begrenzen: C- un héritage, de
grenzen van een erfgoed vaststellen. (Men zegt liever
Portier). — Naar eerie bepaalde plaats verbannen
of verwijzen, ergens opsluiten, gevangen zetten: On
la con f né dans one ïle, dans on monastère, men
heeft hem op een eiland gebannen, in een klooster
opgesloten. — SE CONFINER, V. pr. Zich terugtrek ken, zich afzonderen, zich ergens heen begeven om
er te blijven; zich verbannen: 11 s'est confiné dans
une de ses ternes, dans one solitude, hij heeft
zich op een zijner landgoederen teruggetrokken,
zich naar eene eenzame plaats verbannen, zich daar
begraven.
i'o.nnfinité, t. Grensnabuurschap, aangrenzing,
confiniteit f.
Coufins, m. pl. Grenzen f. pl. (van een land,
gewest, kanton enz., van een regtsgebied, een bisdom enz.) . — (fig.) Aux c- de la terre, aan de
uiterste einden der aarde, in ver afgelegen oorden.
Confire, v. a. Inmaken, inleggen, konfejten. Cdes fruits, des légumes, vruchten inlegoen, groenten inmaken. C- au sal, inzouten, inzulten. C- au
vinaigre, in azijn leggen. — (fig. et fain.) z. CONFIT, adj. — [Cuffs.] C- des viandes, spijzen met
wijn of azijn laten doortrekken. — [Tech.] De
huiden in de zwelgpap of het zuur-laf leggen (bij
zeemtouwers) . — SE CONFIRE, C. pr. Ingemaakt,
gekonfijt worden.
Confirmnatif, ive, adj. Bevestigend, bekrachtigend: L'arrèt c- du jugement, de bekrachtigende
uilspraak van het vonnis.
Confirmation, f. Bevestiging, bekrachtiging,
confirmatie f. Cette nouvelle a besoin de c-,
die tijding heeft bevestiging noodig. -- [Prat.] La
c- d'un jugement, d'un arrbt, de bekrachtiging van
een vonnis, van eerie uitspraak. — [Rhét.] Bewijs
deel eenei redevoering, waarin het voor -voeringf.,
bewijzen gestaafd wordt. — [Théol.]-gestldor
Vormsel n. , een der zeven sakramenten van de
Roomsche kerk; — bevestiging des doops, inzégening,
inwijding of opneming f. als lid der kerk bij de
Protestanten.
Confiriné, e, adj. (en part. passé van confïr—
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mer) Bevestigd, bekrachtigd: Fait c-, bevestigd feit

-- Enfant c-, als lidmaat aangenomen hind.
(' oitfii nimmer, V. a. Bevestigen, verzékeren, be-

krachtiG-en, vaster en onwankelbaarder maken; nader bewijzen, bevestigen door nieuwe bewijzen. Cune chose par serment, iets met een' eed bekrachtiaen. C- une nouvelle. eerre tijding beveslipen. Cela
me confirme dans man opinion, dat versterkt, bevestigt mij in mijn gevoelen. Le jugement du tribunal a confirmé son droit, de uit cpraak der regtbank heeft zijn regt bekrachtigd. Sa santé se confirma de jour en jour. zijne cjezoredheid wordt dagelijks sterker, neemt toe. — [Théol.] Inzégenen,
als lid der kerkgemeente inwijden; bij de katte.:
vormen, liet sakrament des vormsels toedienen.-(fir. et fam.) C- qn., iemand eerie oorveeg geven. —
[Man ] C- un cheval , een paard volledig a frieten
(dresséren), liet de laatste lessen geven. — SE CONFIIIMEn, v. pr. Bevestif d, bekrachtigd worden, zeher worden: La nouvelle se confirnle, de tijding
wordt bevestigd. — Zich versterken, zich bevestigen (in een gevoelen, een besluit) .
t`onfiseable, adj. Verbeurdverklaarbaar, intrekbaar, weet aangeslagen, aangetast of verbeurd
verkloo_rd kan worden.
it onef leant, e, adj. [Food.] Homme c-, ie
wien (le verbeurdverklarin vallen kon-mand,op
of verhaald kon worden. -- Verbeurdverklarend.
C'optfileatioz , f. Verbeurd- of vervallen-verklaring, co a f i s c a ti e f., intrekking van een goed ten
voordeele der schatkist. — .4onlialinrl f. van snioklee/waren. — Ilet verbeurdverklaarde, de aangehaalde poederen.
Confiserie, f. [Tech.] Kunst f. en beroep n. van
oenen. suikerbakker; -= suikerbakkeri f.
Coaifisear, m. Suileerbakker, banketbakker;
— inmaker, inlet per in., inmaakster, inlegster f.,
hij of zij, die allerlei ingelegde voorwerpen bereidt.
(onfisquuéé, e, adj. (en part. passé van. contisquer) Verbeurd verklaard, aant'ehouden. Biensc-s.
— (Jóá. et fam.) C'est on homme c-, hij is o;i?ge(eesljk, hij wroet er van sterven; — ook: hij is een
1

bedorven man, zijn boil is op.

('onlisquer, v. a. Geregtel k intrekken, aan
de schatkist ten deel doen vallen; verbeurd ver/slaren, aanhalen, in beslag nemen, beslag leggen op,
confisqueren. — [Any. jug.] Qui confisque les
corps, confisque les biens, een doodvonnis of gevangenis voor 't leven heeft de verbeurdverklaring
der goederen ten gevolrge. — SE CONFISQUEJ°I, v.pr.
Verbeurd verklaard v orden.
('oiiift, e, adj. (en part. passel van confine) Ingelegd, ingemaakt, gekorr Jij._ Piepes c-es, ingelegde
perziken f. pl. — Bij uitbreiding: Des fruits c -s sur
l'arbre, overrijp geworden vruchten f. pl. — ( fig.
et fam.) Etre tout c- en dévotion, overgodsdienstig,
/ijnvroom zijn. Uu hymen c- en douceurs et plaisirs, een huwelijk vol genot en vermaken. C- en
malice, doorkneed, volleerd, gekonfijt in de boosheid. C'est an homme c-, 't is een bedorven (geruineerd) man.
(on fit , m. [Tech.] Zwelder m., zwelgpap,
zernelhpap f., zuur-laf n., een zuur water, meest
uit ze/meten bereid, waarin de leérbereiders de onthaarde huiden dompelen. — Bontwerkerskuip f.;—
Loog f. van hondemest. —]Econ.] Mengsel n. van
zémelen en water tot varkensvoerder.
Confiteor, m. (latin) [Cath.] (eig. ik belijd,
ik beken) Zondenbeljdeni.s, door den geestelijke vóó7
den eigenlijken i n t r o ï t u s der mis aan de treden
des altaars afgelegd. (Blur. Des conf teor) . -- (fig.)
Dire son c-, zijne ziel Gode bend/en (in een of ander groot gevaar). (pop.) On lui fern dire son c-,
men zal leem wel tot bekentenis brengen.
Confftixre, f., meest C'onafltuures, f. pl. Inge maakte vruchten, konfituren f. pl., konfijt n.; —
suikerooed, suikerwerk n.
Confit.irerie, f., z. v. a. CONFISERIE.
('onliituri€r, m., -ière, f. Konfiturier, kon fijtverkooper m., - verkoopster f. , hij of zij, die
inrlelegde vruchten, suikergoed verkoopt. — Ook
als adj. Marchand c-. (Men zegt liever CONFISEUR).
ConflageLtion, f. 41eenieene brand, groote
brand in., algenieene verwoesting i'. door 't vuur.
— (fig.) Groote staatsomwenteling, algemeene beroering f. der gemoederen.
. t Cofflan , CoIEIaaHHt of Conflialk, nn.,
z. v. a. CONFLUENT.

CONFORMtME]NT.
C'otitie, m. [Corn.] Baal peper f.
Coroflit, in. Schok, stoot in., botsing"; f., strijd,
tweespalt m. , tegenspraak, strijdigheid, werking
en terenwei'king f.: Le e- de deny arsnées, de
schok, strijd van twee legers. (In dien zin verouderd.) — (fig.) Le c- des intérêts, des passions, de
botsing der belangen, de strijd der hartstogten. Cd'opinion, strjdigheid van gevoelen. Etre en c-, in
strijd staan. — [Jur.] C- de jurisdiction, conflict n., twist f. tusschen regters of reltbanken,
over het beslissen van eene zaak. C- d'attribution,
strjdigheid van gezag.
Confluent, nl. Zarnenloop m. van twee rivieren, plaats, waar twee rivieren zich vereenigen,
zarnenvloejjing f.: Cette ville est bát.ie au c- de
deux riviêres, die stad is aan de zamenvloeijing
van twee rivieren gebouwd.
('onrluuenmt, e, adj. [Med.] Zamenloopen.d, ineenvloeijend: Petite vénole c-e, rneenvloeijende kin derlrokken. — [Bot.] reuilles c-es, bladeren, die elkander aan den steel schijnen te raken of aan malkaar gegroeid schijnen.
Con fitzer, v. n. Zamenvloeijen. — In fig. zin
vroeger gebruikt voor s'accorder, se réunir, overeenstemneen; zich vereenigen.
C'o;if'onndre, v. a. Mengen, vermengen, ondereen meiipen; verwarren: Deux fleuves qui confondent lours eaiux, twee rivieren, die hare wateren
ondereen mengen. Nous confondimes nos pleturs, wij
mengden onze tranen met elkander. Dieu confondit le langage des hornmes qui lbatissaient la tour
de Babel, God verwarde de spraak der mannen,
die den toren van Babel bouwden. — Verwarren,
niet eed onderscheiden, een' persoon of eene zaak
voor eeiie andere aanzien: Il ne faut. pas c- l'innocent et Ie coupable, 1'innocent avec ie coupable,
men moet den onschuldige en den schuldige niet
met elkander verwarren. -- Beschamend overtuigen, verlegen maken , doen verstomr,men, ontmaskeren ; doen mislukken ; verijdelen : Cette
déposition a confondu l'aceusé , die getuigenis
heeft den beschuldigde doen verstommen. Vos
louanges me confondent, uwe lofspraken maken
mij verlegen. Ce que voos diles-la, me confond,
Netpene gij daar zegt, schijnt mij ongeloofelijk, doet
inf verbaasd staan. C- un calomniateur, een' lasteraar ontmaskeren, ten toon stellen. Dieu con ►ond
les projets des honlnses, God verijdelt de plannen
der menschen. — SE CONFONDRE, v. pr. Zich ver
ineen vloeijen , zajnenloopen : Cps deux-rnes,
nnages se confondent, die beide wolken vloeien ineen. — In de war of van zijn stuk `raken, verlegen
of beschaamd staan. II panut se e- dès la presniere question, reeds bij de eerste vraagscheen hij
van zijn stuk te raken. —(fam.) Se c- en cérémonies,
te veel omstandigheden of pli fltlplegingen, maken.
(onfondu, e, adj. (en part. passé van con
fondre) Verward, vermengd : Objets c-s. — Beschaamd , verlegen, onthutst: Personnes c-es.
('onformaliste, m., beter CONFORMISTE.
(onf'ormateur, n1 ['[och.] Vormer n1., een
werktuig, waarmede men aan de hoeden den vorm
van 't hoofd geeft.
Conformation, f. Schikking, inrigting der
deelen van een bewerktuigd ligchaam, behoorlijke
zamenstelling, natuurlijke evenredigheid der deelen,
c o n f o r m a t i e f. — [Méd.] Vice, Défaut de c-,
natuurlijk gebrek n., gebrekkige lipchaarnsbouw m.
Maladie de c-, ziekte f., uit gebrekkige bewerktuiging voortkomende. — [Chin.] liet zetten van gebroken beenderen.
Conforme, adj. Gelfjkvormig, overeenkomstig,
overeenstemmend, eenstemmig , gelijkluidend , in
orde, con form : La copie est e- is l'original, het
afschrift komt met het oorspronkelijke overeen. Pour
copie c-, voor gelijkluidend afschrift. Son habit
nest pas c- b son etat, zijn kleed past niet voor
(is niet overeenkornsti.n met) zin' stand.
C'onformé, e, a(lj. (en part. passé van conformer) In overeenstemming gebragt, overeenkomstig
gemaakt. Des lois c- es aux nioeurs des peuples.
— Ingerigt, zamengevoegd (van de deelen eens ligcharms). Un corps, Un enfant Bien, mal c-, een
goed, slecht bewerktuigd (georganiseerd) ligchaurn,
een, welu.eschapen kind.
Con forrnément, adv. Overeenkomstig, in overeensterrrtning, , geljkvorrnig, volgens, luie/mis, naar
beid. C- aa la lol, overeenkomstig met, volgens de
.
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wet. — [Corn.] C- i la lettre de voiture, naar
luid van de factuur 0/ den vrachtbrief.
Conformer, v. a. Gelijkvorrnig maken, inrigten, schikken, régelen: C- sa vie, ses actions it la
doctrine de I'évangile, zijn leven, zijne daden inrigten naar de leer van 't evangelie. — Vormen,
de gedaante geven: Leseaux ont conformé la sur
de wateren hebben aan 't oppervlak-faceduglob,
der aarde zijne gedaante gegeven. —sE CONFORMEI,v.
pr. Zich schikken, zich régelen, zich rigten of gedragen: Se c- a la volonté de Dieu, zich schikken naar,
zich onderwerpen aan den wil van God. —Zich fee1 kvormiq maken: Conformons nous is eet apótre.
Conforsniste, m. en f. Belijder in., bel Beres f.
van de hee^rsch ende godsdienst of der angl ikaansche kerk in Engeland, c o n f o r m i s t m. en f. —
( Alle anderen ireeten daar non-eonformistes). —
Ook als adj. gebézigd. Secte c-.
Conforniité, f. Gelijkvormigheid, overeenkomst,
overeenkomstigheid, overeenstemming, eenstemmig
eensluidendheid, gelijkaardigheid, (lelijkheid,-heid,
con foreniteit f. — La e- it la volonte de Dieu,
de onderwerping aan den wil van God. — EN cONFOR IITE DE, loc. prép.Overeenkomstig, gelijkvormig,
volgens, in gevolge, ter voldoening aan, naar aan
11 agit en c- des ordees qu'il a reces,-leidngva.
hij handelt overeenkomstig de ontvangen bevelen.
(Men zeide weleer ook: j'ai agi en c-.)

t Confort, m. Hulp f., bijstand, troost m. —
4- (fam.) Stoffelijk welzijn, gemak, welbevinden n.,
genoegelijke toestand: Les Anglais of t un grand
amour pour le c-.
.j- ('onafortable, adj. ((am.) hd'at gemak en

genoegen aanbrengt, gemakkelijk, genoegeljk. —
Ook als adj. gebézigd: Les Anglais soccupent
keaucoup cle leur c-. — C'onfortablement, adv.
Op genoeoeljke, gemak aanbrengende weze.
Confortaiit, adj. et subst. m. , liever FORTI FIAN T.

(^onfortatlf, ive, adj. [Mid.] Versterkend.
- Ook als subst. m. Un c-, een versterkend rrri-d(l el n.
5 Confortation, f. [IVIèd.] Versterking (inz.
der maag, der zenuwen) : Un estomac affaibli a
besom de c-, eerie zwakke maag heeft versterking
noodig.
Conforte, e, adj. (en part. passé van conforter) Versterkt: Estomnac c-.
onfoi'tentitin, f. [Féod.] Volmagt f. oen de

and erl een en in te trekken.

Confoi'ter, v. n. [ M rid.] Versterken. --t- (fig.)
Aanmoedigen, moed of troost geven, opbeuren, ver
-- SE r0NF01ITER, v. pr. Versterkt wor--trosen.
den, kracht krijgen: L'estomac se conforte par de

•

bons aliments.
CConfraternel, Ie, adj. Medebroederlijk, broederl jk (doorgaans alleen van de leden eerier zelfde
broederschap gebruikt).
+ Coufraterniser, V. a. Verbroederen. -- SE
00NFRATERNISER, C. pr'. Broederschap maken, in
broederschap traden.
Coiefraternité, f. Medebroederschap, ambts-

broederschap, ambtgenootschap n., verbroedering f.
C oufrère,rn. Medebroeder, ambtsbroeder, gilde broeder, confrater m., medelid van dezelfde
broederschap, van hetzelfde gezelschap of gild; rnakher, meelgezel.
Confrérie, f. Broederschap, inz. vrome broederschap f.; — gild, genootschap n. — (Loc. prov.).
I1 s'est en m1é dans la grande c-, hij is in 't groote
gild getreden: hij is getrouwd.
Confrieation, f. [Tech.] Fijnwrijving . —
[Clhimlm.) Uitdrukking f. van het sap met de vingers.
"onfroutation, f. [Jur.] Vergelijking, ver hxoor, getuigenverhoor n., getuigen-vergelijking f.,
het tegenover elkander stellen der getuigen, c o nf'r o n t a t i e f.: La c- des témoins, des accuses.—
(jig.) Vergelijking f. (van schriften, teksten): Lacdes denatures.
Confrouté, e, adj. Vergeleken, tegenover elkander gehoord, geconfronteerd : Témoins c-s.
Ecriture c-e.
% Confrontenaelrt , m., Z. V. a. CONFRONTATION.
('onfronter, v. a. Vergelijken, tegen elkander
hooren, inz. twee personen vóór bet gerept vergeif/ken, hen in elkanders gezigi ver/waren, tegenover
ekander stellen, wederzijds verhooren., c o n f r o n-
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Uren. C- les ténioins aver 1'accusé, de getuigen
hooren of ondervragen in tegenwoordigheid van den
beschuldigde f. -- (fig.) Vergelijken., vergelijkend
nazien of onderzoeken, tegen elkander houden, wonsteven: C- la copie aver of' à 1'original, het afschrift tegen het oorspronkelijke nazien. — SE CONFRONTER, v. pr. Vergeleken worden.
Confuus, e, adj. Verward, vermengd, ondereen
gemengd, • in de war: Un auras c- de papiers, een
verwarde hoop of verzameling van papieren. ---Verward, onduidelijk, onverstaanbaar, niet te onderscheiden: Des eris, Des voix c-, verward geschreeuw n., onverstaanbare steenmen f.pl.(/ig) Bruit
c-, los, onzeker gerucht n. -- [Prat.] Telg et tels
droits soot c- et réunis en sapersonne, deze en die
regten zijn in zijnenpersoon vermengd en vereenigd.
— Verward, duister, onverstaanbaar, onbegr- pelijk: Discours c-, verwarde rede f. — Dates c-es,
verwarde, onzéker e dad;teekenin agen f. pl.— Verward,
beschaamd, verlegen, schaamrood: IJ est demneuré
c-, hij stond beschaamd, verlegen. Je suis c- de
vos bontés, ik ben verlegen over uwe goedheid. —
Ook als subst. in. Le c- est 1'opposé de 1'ordonne,
het verwarde is het tegenovergestelde van het ge-

régelde.

t"onafnaseiueennt, adv. Verwardelijk, onordelijk;
duister, niet duidelijk: Tout est nis c- dans sa
maison, in .zijn huis ligt alles onordelijk door elkander. Je men souviens c-, ik herinner het mij
niet duidelijk,
t ('onfusiMe, adj. Eene openlijke beschaming
verdienend. — t Confusibleiiient, adv. Verwardelijk; — schandelgk.
Confusion, f. Verwarring, verwardheid, ver
geregeldheid, wanorde. Il y a de la c--mengi,o
dans ses papiers, zyne papieren zijn in de war.
La c- des irides, de wanorde der denkbeelden. -Verwarring, onrust, ontsteltenis, beroering, c o
fu s i e f.: Temps de c-, tijd van wanorde, onrust.
-- Groote overvloed, toevloed m. (van zaken of
personen: IJ y a one grande c- de fruits au marché,
er is een overvloed van vruchten op de markt. Il
y a une c- épouvantable de monde sur la place,
er is eene verschrikkelijke menigte volks op de
plaats. — Schaamte, beschaming, beschaamdheid,
verlegenheid, confusie f. Je 1'avoue a ma c-, ik
beken het tot mijne schaamte. schande. Sa làcheté
Ja couvert de c-, zijne lafhartig/ie/.d heeft hem met
schande bedekt. -- [Chico.) Vermenging F. (zonde°
chemische verbinding).— [Prat.] La c- d'actions et
de droits, het zamentreffen, zamenvloeijen, de ver
-eni.g,smltvanregpi,
actieve en passieve regten in een' persoon. — EN
CONFUSION, adv. verwardelijk, in wanorde; Marcher
en c-, in wanorde voorttrekken. -- In grooten overvloed: Vous y trouverez de tout en c-, gij zult er
van alles in overvloed vinden. (Deze laatste beteePenis veroudert.)
Confutation, f. [Rbét.] Wederlegging, overtuiging f., bewijs n. van de valschlreid eener stelling.
t Confuter, v. a., z. v. a. REFUTER.

C,onge, n1. C o n g i u s m., eene oud-romeinsche
maat, het 1, 8 eener amphora, verdeeldl in 6 sextariën (ongeveer = 3,37 liter). — [Bot.] Congo m.,
zekere theesoort. —1 Pèche] Traanvat n. op Newfoundland. — [Tech.] Houten of metalen bak m. om

den erts af te meten.
Congé , m. Ontslag uit eene dienst, uit de
krijgsdienst, afscheid; verlof n., vergunning f.
oen zich voor eenigen tijd te verwijderen, vrijaf n.,
vacantie f.: Il a obtenu son c-, nu c- (le semestre,
hij heeft zijn ontslag, een verlof voor zes maanden
bekomen. Ce domestique a demandé son c-, deze
bediende heeft zijn ontslag, zijn afscheid gevraagd.
Va, coon enfant, je te donne ton c-, ga, kind, ik
geef se vrijaf. Les élèves ai./runt dennain c-, de
leerlingen zullen morgen vacantie, vrijaf, speel
een' vrijen dag hebben. — (Loc. vrov.)-dagm.,
Pour bolre de )'eau et coucher deh©rs on ne demande c- a personne, wie op straat slaapt, heeft
geen logies te betalen , wie water drinkt, hoeft
geen wijn te betalen: dat kan mij niemand belet
daartoe heb ik nieraands toestemming noodig.-ten,
—Bij uitbreiding: henen zenden, niet '/neer ontvangen, afwijzen: I1 recberchait vette Olie en manage,
mais it a eu son c-, hij zocht dat meisje ten huwelijk, misnar hij is afgewezen. — IJ a peis son c-.

sans attendre gd'on le lui donnât, hij heeft zelf
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zijn afscheid genomen (heeft zelf van zijn voorne- zaamgepakte. — [Minér.] Ophooping f. van ver
delfstoffen, zandsteenen enz., c o n g t o--schilend
men afgezien), zonder te wachten tot men hem 't
gaf. — C- de trail, opzegging van huur. Donner meraat n.
Conglornéré, e, adj. (en part. passé van conC-, de huur opzeggen. 11 part, ii a donné c- à son
hóte , hij vertrekt , hij heeft zijn' huisheer de glomérer) Zamengepakt, zamengebald: Objets c-s,
huur opgezegd. Temps, Terme de c-, tijd, termijn zaamgebalde voorwerpen. — [Anat.] Glandes c-es,
klieren, die, in een vlies besloten zijnde, Benen
van opzegging. — [Corn.] Geleibriefje, vervoer
C- d'entrée, de sortie, invoer -, uitvoer--briefjn. klomp vormen, g e c o n g l o m e r e e r d e klieren,
bewijs n. — [Mar.] Zeepas, zeebrief, scheepspas, korrelklieren, speekselklieren f. pl.
Conglonlérer, V. a. [Phys.] Tot een' bal of
scheepsbrief, afscheidsbrie f m., paspoort n. — 4fscheid n., afscheidsgroete f.: Prendre c-, afscheid een kluwen vereenigen, zamenhoopen, zamenballen,
nemen, vaarwel zeggen. Lettre, Billet de c-, af- conglomeréren . — SE CONGLOMÉRER, v. pr.
scheidsbrief m., afscheidskaartje n. Pour prendre Zich zamenballen (beter S 'AGGLOMÉREa.)
Congluatif, ive, adj. [Méd.] Lijmig of klee- (bij verkorting op afscheidskaartjes p. p. c.), om
afscheid te nemen, one vaarwel te zeggen. Audience vend makend.
C onglaltinant, e, adj. Zamenhechtend, zamenvóór
(aan
een'
afgezant
de c-, afscheidsgehoor n.
zijn vertrek). — [Arch.] Aanloop m., zeker hol lijmend, klevend. [Méd.] , z. v. a. AGGLUTINATIF.
('onglutinatif, ive, adj. [Meld.] -léverig of
cirkelvormig lijstwerk aan zuilen. — [Tech.] Ojiefschaaf, bolschaaf f. — [Prat.] C- d'adjuger, ont- lijmend makend, hechtend, verdikkend.
('onglutination , f. Lijmigmaking; lijmig slag n. van een' koop.
C-on éahle , adj. [Féod.] Domaine c- , do- heid; lijrning, zamenkleving f. La c- du sang, de
mein n., waarvan de heer altijd weder bezit koude verdikking van het bloed.
Con glutiné, e, adj. (en part. passe van connemen.
Congéeiié, e, adj. (en part. passé van congé - glutirner) Zamengelijrnd, aaneengekleefd. Du sang
dier) -41*gedankt, weggezonden. Domestique c-, c-, verdikt, taai bloed n.
Conglutiner, v. a. Lijmig, 1e/Overig maken;
weggezonden bediende. Soldat c- , gepasporteerd
lijmen, zamenkleven; verdikken, taai maken.
soldaat.
Congnette, f. [Hort.] Soort van blaauwe
t Congédienlent, m. Afdanking f. van het
druif f.
krjjgsvolk
Congo, m. Congo, Congo-thee f.
('ongedier, v. a. Afscheid geven, wegzenden,
Congratulant, e, adj. Vleijend, streelend.
afdanken, bedanken, ontslaan, vrijheid geven, om he—

nen te gaan, om te vertrekken: C- ses domestiquess

zijne bedienden afdanken, wegzenden_ C- une armee,
een leper afdanken. C- un importun, een lastig mensch
verwijderen. —Il recherchait cette fille en manage,
mais on 1'a congédié, h(j zocht dat meisje ten hu
maar men heeft hem afgewezen. — SE CON--welijk,
GEDIER, v. pr. Afgedankt, weggezonden worden:

Les durnestiques se congédient facilement.
t Congéer, v. a., z. v. a. CONGEDIER.
Congelable, adj. [Phys.] Bevriesbaar, strem -

baar.

Congelant, e, adj. [Phj's.] Bevriezend, strem
-mend.

t ('ongelateur. m. IJsmaker m., een werktuig om ijs te maken, door Villeneuve uitgevonden
(ook gladere des families geheeten).
Corr elation, f. [Phys.] Bevriezing, stolling,
stremming f.; bevrozen toestand m., verstijving f.
door koude. Terme de la c-, vriespunt n. —
[Méd.], z. v. a . CATALEPSIE . — [H. n.] C-s pierreuses, dropsteenen m. pl. — [Arch.] Bouwsieraden n. pl., die het natuurlijk ijs nabootsen. —
[Salp.] C- du salpètre, aanschieting f. van 't sal-

peter.

Congelé, e, adj. (en part. passé van congeler)
Bevroren, bevrozen; Mercure c-, bevroren kwik n.
Congeler, v. a. Doen bevriezen, doen strem men of stollen: Le freid congéle lean, de koude
doet het water bevriezen. — C- des fruits, vruchten in ijs leggen. — C- an syrop, eene siroop ver
— SE CONGELER, v. pr. Bevriezen, strem -diken.
Le mercure se congèle a trente-un-men,stol:
degrés, het kwik bevriest op 31 graden.
Congésuination, f. Dubbele en gelijktijdige
vorming f.
Cos génere, adj. [H. n.,Bot.] Eenslachtig, gelijk
gelijkslachtig, gelid ksoortig, c o n g e n é r i s c h:-ardig,
Plaates, Animaux congéneres, planten, dieren van
een en hetzelfde geslacht. — (Anat.] _Muscles c-,
spieren, die tot dezelfde beweging dienen, zamenwerkende spieren.
(,olegénial, e, Congenital, e, adj. [Méd.]

Aangeboren:

Hernia c-e,

aangeboren breuk f. —

Aptitude c-e, aangeboren aanleg in.

Co e estion, f. [Mèd.] Tegennatuurlijke ophooping f., aandrang m, c o n g é s t i e f. (b. v. van
't bloed smart hoofd).
Congi`°aire, m. [Anat.] Buitengewone uitdeeli,ng f. van geld enz. in 't oude Rome door de
keizers. — Inhoud m. van een' congius (z . CONGE) .
Conglaciation, f. IJswording, stolling I.
('ongloibation, f. [Rhét.] Opeenstapeling van
bewijzen, conglobatie f.
Conglobé, e, adj. [Aunt., Bot.] Zamen ver
opeengehoopt. — [Rhét.] Preuves c-es, op--enicgd,
eenngehooj)te bewijzen n. pl.
t'ong1ommmérat, m. Met opgehoopte, balvormig
,

Cong,ratulation, f. Gelukwensching f. (door-

gaans felicitation).

Con gratulatoire, adj. Gelukwenschend.
Congratule, e, adj. (en part. passé van congratuler) Gelukgewenscht: Personne c-e.
Congratuler, v. a. Gelukwenschen. (Gebruikelijker is féliciter) . — SE CONGRATULER, v. pr.
Elkander gelukwenschen.
Congre, m. Zeeaal m. C- -serpent, zeeslang f.
Congreag e, m. [Mar.] Touw n., waarmede
de hoofdtouwen omwonden worden. — Trensing f.
Cougréer, V. a. ]Mar.] Trensen, de hoofdtouwen enz. omwinden. — Weleer z. v. a. AGREER.
-1- C ongrégalrisn^le, m. De zucht om c o ^n g r e-

g a t i e n te maken (z. CONGREGATION).

Congréganiste, m. Medelid n. eener geestelijke broederschap van lee/sen.
Congrégation, f. Pereeniging, verbindtenss,
inz. eene geestelijke ver eeniging , ordes-verbinding,
ordes-verbroedering, c o n g r e g a ti e f.; — vereenirinr; van verscheiden kloosters ter opvolging van
dezelfde regelen; — raadsvergadering f. uit de kar
besturen van zékere werkzaamhe--dinaletoh
den. C- de la propagande, de door den paus in
16?2 verordende raadsvergadering ter uitbreiding
van het roomsch-katholijk geloof, het bekeeringsgenootschap. La c- des fiddles, de gemeenschap c er
gel000gen.
Congré ationnaire, m. Lid n. eener con-

gregatie.

Q ongregationnaliste, m. [H. eeel.] Lid n.
van een kerkelijk genootschap in Engeland en de
Vereenigde Staten, dat de hoogere bisschoppelijke
leiding verwerpt, soort van Independenten (tusschen
de Be ownisten en de Presbyterianen) , con g r e g at i on a l i s t m. -- Ook als adj.: Chrétien c-.

Con ;rés. m. Vergadering f., inz. van gevolmagtigde staatsdienaren, om over vereffening van
politieke geschillen, over oorlog, vrede enz. te raad
Eertijds ook: beproeving van, gereqte--plegn.—
lik onderzoek naar mannelijk vermogen of onver-

mogen.

Congression, f. [H. n.] Paring f, ,
Congréure, f. [Mar.] , z. v. a. CONGREAGE.

Congrève (Fusee a la), f. [Artill.] Congrévische vuurpijl of raket f.
Congrier, rn. [Peche] Eene door palen afgeschotene plaats in het water, om visschee daarin
op te sluiten.
Congrn, e, adj. [Théol.] Voldoende, genoeg-

zaam, toereikend, behoorlijk: Grace c-e, toereiken
genade f. — rt [Gram.] Diction c-e, zuiver,-de
taalkundig juist gezegde n.. Réponse c-e, juist antwoord n. — [Géom.] Figures c-es, figuren f. pl.,
die goed op elkander passen, elkander dekken.
Congreiaire, m. [H. n.] Pastoor of kapellaan,
die niet meer heeft dan eene bepaalde haarwedde.

CONGRUENCE
fongruence, f. [Math.] De volkomene gelijk

grootheden, gelijkvormigheid f.

CONJURÉ.

--heidvantw

-i- Congruent, e, adj. [Méd.] Behoorlijk: Digestion c-e, behoorlijke spijsvertéring f. — [Math.],
z. V. a. CONGRU.
Coneruismne, m. [Théol.] Leer f. aangaande
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huwde m. en f.: Le c- survivant, de langstlévende of
overlévende echtgenoot. Le c- de prédécédé, de voor overlédene ehtgenoot. — Doorgaans in 't meerv.:
Les tutors c-s, de toekomstige echtelieden of gehuwden.

Con j ointenlent, adv. Zamen, gezamenlijk,
de overeenstemming van den goddelijken en den gerneenschappelfjk, met elkander, te gader, een
-stemig.
nienscheïijken wil, waardoor de anl'i.-rnoiinisten de
C"on,>onctif, ive, adj. [Gram.] Zamenvoewerking der genade beperkten.
Congruiste, m. Aanhanger van het gevoelen gend, zamenbindend, koppelend: Particule c-ive,
aangaande de kracht en heerschappij der genade, leoppelwoordje, voegwoord. -- [Anat.] Membrane
c-ive of als subsi. La c-ive, het bindvlies van het
G o n g ru i s t m. (z. c0NGtiUITE).
Con ,•ruité, f. t'olkomene gelijkheid of overeen oog, wit van het oog. -- CONJONCTIF m. [Gram.],
Krachtdadige werking I.-stemingI.[Théol] z. v. a. SUBJONCTIF.
Conjonetioii, f. Verbinding, zamenvoeging,
der genade, overeenstemmende met de vrijheid van
vereenigtirig, inz. van den man en de vrouw door
den wil, congruïteit.
CougriInnent, adv. Op behoorlijke, gepaste 't huwelijk. — [Astron.] Stand m. van eerre planeet
wi, ze: 11 ne parle point cette langue-là élégam- en de zon in eerre repte lijn reet de aarde, schijnbare
ment, mats 11 la parle c-, hij spreekt die taal niet zamenkomst t. van twee planeten in 't zelfde punt
sierl jk, maar hij spreekt ze zuiver, naar den regel. van een hemelteeken, conjunctie f. — [Gram.]
Conicine, f. [Chico.] Loogzout n., in de dolle Voegwoord, koppelwoord, verbindingswoord n.
Conjonetionnel, le, adj. [Gram.] Tot het
kervel of den scheerling vervat.
Conicique, adj. [Chim.] Acide c-, Scheer- voegwoord behoorende, voegwoordeljk. — Conadv. Ells voegwoord, voegj
onetionnellelnent,
lingzuur n.
Conide, m. [Bot.] Rond, alleenstaand lig woordelijk.
Con j onetive, f. [Anat.] , z. onder CONJONCTIF.
zekere varenkruiden.
-champjen.o
C on j oz► ctivenient, adv. Op verbindende, zaCorrie, f. [H. n.] Soort van zeeëikel m. of
menvoegende wijze, gezamenlijk.
zeepok f.
Con j onctivité, f. [Méd.] Ontsteking f. van
eene
keConier, m. [H. n.] Weekdier n., dat
het bindvlies des oogs.
gelschelp bewoont.
Conjoncture, f. Zamenloop m. of verwikkeConifère, adj. , [Bot.] Eene kegelvormige vrucht
dragend. - CONIFERES, in. pl. Kegeldragers m. pl. ling f. van zékere omstandigheden. Gelegenheid, omstandigheid, gesteldheid, geschapenheid f. staat,
Coniflore, adj. Net kegelvormige bloesems.
toestand nl., t jdsgewricht 'n., conjunctuur f.
Coniforane, adj. [H. n.] Kegelvormig.
Coniglobe, m. [Astr.] Sterrekegel m., halve Cela est arrivé clans une fácheuse c-, dat is in
hemel- sfeer, c o n i s c la e globe f., welke de helft een' ongelukkigen tijd gebeurd.
t Cop j onir (se), v. pr. Zich over iemands
des hemels met de sterren vertoont.
geluk medeverheugen.
Conilithe, f. [[HE. n.] Kegelsteen m.
1- Con j ouissance, f., Deelneming in, betuiging
t Conille, Conin, m Konijn n. — Conille, f.
[Mar.] Overdekte ruimte f. aan de beide z'jden van vreugde over iemands geluk, gelukwensching f.
Conjouissenlent, m. z. CONGRATULATION.
vener galei.
t Coax j over (se), v. pr. Zich verheugen, ver
C on i q ue, adj. Kegelvormig, conisch: Mom
-blijden.
tiagne c-, kegelvormi(ge berg. — Wat tot den kegel
t on j ugalble, adj. [Gram.] Vervoegbaar.
behoort: Section c-, kegelsnede f.
j llgaaison, f. [Gram.] Vervoeging, tic-Conirostre, adj. [Ii. n.] Iet kegelvormigen
voeging, c o n j u g a t i e f. der werkwoorden. —
snavel. — C©NIRROSTRES, in. pl. Kegelsnavels m. pl.
Conise, Couize, Conyse, of Herbe aux [Anat.] C- des nerfs, zamenloop m. of paring f. van
Mouclherons, anx p«naises, Chasse-pii- zékere zenuw-paren. Trous de c-, zenuwgaten n. pl.
Conjugal, e, adj. Echtelijk, het huwelijk bece, f. [Bot.] Vloo jenkruid, donderkruid, r•oertreffende. Noeud, lien c-, huwel jksband m. Foi c-e,
, ruid n.
Comte, m. [Minér.] Grijsachtig of vleeschkleu- huwelijkstrouw f. Dévoirs conjugaux, huwelijkspligten M. pl.
rig mineraal n. van IJsland.
Con j uugalennent, adv. Echtelijk, als man en
t'oniva:lve, adj. [H. n.] Met kegelvormige
schelp of schaal. ^- CONIVALVES, m. pl. Kegelscha - vrouw.
Con j ugatif, ive, adj. [Gram.] Tot de vertigen m. pl.
voeging behoorende.
Con j eetsteur, m., z. v. a. CONJECTUREUR.
Con j aagisé, e, adj. (en part. passé van conjuConjectural, e, adj. Op gissingen gegrond,
guer) Vervoegd, geconjugeerd: Verbe c-, ver
waarschijnlijk, vermoedelijk, onzeker.
werkwoord. — [Anat.] Nerfs c-s, gepaarde-voegd
C on j eet uraleutent, adv. Waarschijnlijkerwijze, bij gissing, naar vermoeden, in het onzékere. zenuwen. — [Bot.] Feuilles c-es, gepaarde blaad11 ne pat le de eels que c-, hij spreekt daarvan jes. — [Géom.] Axe c-, kleinste as of kortste der
beide middellijnen eerier ellips.
slechts bij gissing.
Con j uglier, v. a. [Gram.] Vervoegen, tijdConjecture, f. Gissing f., vermoeden n., op
voeGen, een werkwoord in al zijne veranderingen
waarschíjnljk gegrond oordeel n., gis f.
Con j ecturé, e, adj. (en part. passé van con- ordelijk doorloopen, Co nj u g é r e n. — Ook zonder
voorwerp gebézigd: Cet enfant sait décliner et c-.
jecturer) Gegist, vermoed: Evenement c-.
(on j eeta.rer, v. a. Gissen, vermoeden, voor - - SE CONJUGUER, v. pr. Vervoegd worden: Ce verbe
spellen, ergens naar raden: De là je conjecture sa se conjugue ainnsi, dit werkwoord wordt aldus
perte, daaruit voorspel i k zijnen ondergang. -- Ook vervoegd.
Con j ungo, m. (pr. con- jon -go) Schrift zonder
zonder voorwerp gebézigd: Par le passe j e conjectore de 1'a.venir, uit het voorgaande gis ik naar afscheiding of tusschenruimten, doorloopend verbonschrift. Faire un c-, aaneen schrijven hetgeen
den
pr.
Gegist,
liet toekennende. - SE CONJECTURER, v.
van elkander gescheiden moest zijn. — (fam.) fluvermoed worden: Les closes Glui peuvent se c-.
Cosa j oindre, v. a. Zamenvoegen, verbinden, welijks forrnulier; — ook huwelijk n.
S Cou j urateur, m. Zamenzweerder, zaamgevereenigen, inz. door 't huwelijk: 11 ne faut pas
que l'homme sépare ce que Dieu a conjoint, liet- zwoiene, eedgenoot, inz. de ontwerper, bestuur
Bezweerder, duivelban--dernzamwig.—
niet
peen God heeft zariengevoegd, moet de mensch
ner, tooveraar m.
scheiden.
Con j oration, f. Zamenzwering, zamenspanConjoint, e, adj. (en part. passé van conjoindre) Zamengevoegd, verbonden: Per sonnes c -es, ning f., eedgespan n., aanslag m. tegen den vorst
[Arith.] Règle c-e, regel der za- of den staat, co n j u r a t ie f. — Bezwering, beléech.tgenooten.
inengestelde evenredigheden, regel van vijven. — zing f. (door gewaande toovermiddelen). — Dringend
[Gram.] Pronom c-, bijvoegeljk voornaamwoord. verzoek n., ernstige aandrang ni., vurige bede f.
— [Mus.] Degré c-, overgang van de eene noot op (In deze laatste beteekenissen doorgaans in 't meerv.
rte andere naar volgorde van de toonschaal. — gebruikt)
t Conjure, f. Dringend verzoek (conjuration).
[Méd.1 Maladies c-e, verbondene, elkander opvolCon ,j ure, e, adj. (en part. passé van conjurer)
gend e ziekten.
Conjoint, m. [Jur.] Echtgenoot, gade, ge- Zaamgezworen, zaamgespannen. Gans c-s. — CON-

—
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JURES, m. pl.
eedgenooten.

Gaamgezworen, zarnenzweerders,

(on j uier, V. a. Ernstig bidden, dringend ver
bezweren: Je vous conjure au-zbeknofsm,
nom de Dieu, ik hid u in Gods naam. I1 le conjure
ce
qu'il
avait
de plus Cher au monde,
par tout
hij bad, smeekte, bezwoer here, tij alles, wat hem
Op de wereld het dierbaarste was. — Bezweren,
belezen, bannen, verbannen, uitdrijven: C- le diable,
den duivel verbannen of bezweren. C- la fièvre, la
tempète, les serpents, de koorts, den storm, de
slangen bezweren, verdrijven, (door gewaande woorden van bezwering); (fib.) C- la tempète, een dreigend
gevaar afwenden. — Vast besluiten, zweren. 11 semide que eet ho,rmme-it alt conjurè votre perte, het
schijnt, dat die man uwen ondergang gezworen
hee ft. — CO JUREII, V. n. Zarnenzweren, zamen spannen, eerre zamen.zwer2ng maken: Catilina conjura contre la République, Cinna centre Auguste,
Catilina maakte eene zamenzwering tegen het gemeenebest, Cinna tegen Augustus. — Bij uitbreiding:
C- contre tin., teen iemand zamenzweren, herra
gezamenlijk tegenwerken. — SE CONJURER, C. Pr.
Zamenzweren , zaamgezwor en zijn: Tout Ie monde
s'est conjure emetic snol.
Con®ïinaissa bie, adj. Kenbaar, gemakkelijk te
kennen of te herkennen (van personen en, zaken).
C-onnaaissdannee, f. Kennis f., bewustzijn n.,
werking van 't vermogen, waardoor de ziel de voorwerpen kent en onderscheidt: Perdre c-, de bewustheid- verliezen, in bezwijming vallen. Reprendre
c-, weder tot bewustheid komen, weder bijkomen.
11 a eu tonic sa c-jusqu' à la mort, hij is tot aan
den (lood bi zijne volle kennis gebleven. — Etre en
age de c-, tot jaren van onderscheid gekomen zijn.
-- Kennis f., verstand n., rede f.; — wetenschap f.,
begrip, denkbeeld n ., dat men van iets of iemand
heeft: Sc c- s'est olPscurcie par les passions, zijn
verstand, zijne rede is door de hartstogten verduisteed. La c- du bien et du mal, de kennis des goeds
en des kwaads. La c- de Dieu, des bommes, du
coeur humain, de kennis van God, van de menschen, van 't -menschelijk hart. Avoir e- dune chose, kennis van iets hebben, er van gehoord hebben.
Porter a la c- du public, ter kennis van 't publiek brengen. Prendre c- d'une chose, kennis van
iets nemen, er naar onder zoeken. Parler, Agir en
(avec) c- de cause, met kennis can zake spreken,
handelen. Avoir one grande c- des affaires, eene groote
zaakkennis hebben. — [itlar.] Verkenning f. C- du
fond de la mei, grondkenning, zeekenning. C- d'une
terre, landverkenning, landvalling, landoirdoening f.

Avoir c- dun navire, de terre, een schip, land ver
Prendre e- d'une terre, een land gaan ver -ken.
[lil.] Avoir c- du plays, al de plaat -ken.—
bijzonderheden van een land kennen. — [,lor.]-selijk
Kennis, kennisnemning, f., onderzoek, oordeel n.,
uitspraak; bevoegdheid f..een.er regtbaeek: La cde ce crime' appartient /e tel tribunal, het oordeel
over die misdaad behoort bij die eeg/bank. — Kennis, bekende m. en f.: Cet honmme est-il de votre
C-? is die man van uwe kennis? 1.1 a peu d'amis
et lseaucoup de c-s, hij heeft weinig vrienden en
veel kennissen. Faire c- avec qn., Faire ia c- de qn.
met iemand kennis maken. — (face.) Je vols lá-bas
one figure de c-, ik zie ginds een bekende. Ceharnelle, vleeschelijke gemeenschap. f. -- (Loc.
prov.) Etre, se trouver en pays de c-, zich ergens
als t' huis bevinden. onder bekende personen, op
bekende plaatsen zijn: Vous êtes ici en pays de c-,
gij zijt hier onder bekenden. Dans one bibliothèque
it Se trouwe en paps de c-, in eene bibliotheek is
hij t' huis. -- C0vNA1SSAvCES, f.pl. Kennis, kunde,
bekwaamheid, wetenschap, geleerdheid f.: Avoir de
grandes c-, vele kundigheden bezitten, zeer geleerd
zijn. — [Chasse] Spoor n., voetstappen van een
hert, waaraan men ziet, hoe oud en hoe groot het is.
Couánaiss.i ut, adj. [Prat.] (Alleen voorkoenende in: ) Gens à ce c-s, der zake kundige lieden.
(In gewone taal zegt neen CONNT ISSEUI,).
Conn isserneut, in. [Mar.] Vrachtbrief, ta
verklaring eens schippers-dingsbrefm,chtlyk
van de goederen, die hij geladen heeft, c o g n o s,

seenent n.

CONNILLLUR.

CONJURER

Coni:a.isseuur, in., -ease, f. Kenner m., kenster f. C'est un grand c- en tableaux, hij is een
groot kenner (heeft veel verstand) van schilderijen.
Elle est c-ease, en dentelles, zij is eene kenste g

van kanten. -- Faire le c-, den kenner spelen, zich
voor een' kunstkenner uitgeven. — Ook als adj. gebézigd. Oei] c-, kundig nog.
Counaitre, V. a. Kennen, kennis hebben, een
denkbeeld hebben van Benen persoon of van eene zaak,
bekend zin metiets of iemand, onderscheiden: Je ne
le conr,ais que de nom, ik ken hem slechts bij naam.
II le connait a la démarche, hij kenthem aan den
gang. C- qn., met iemand kennis, eenige gemeenschap
hebben. Je le connaitrais entre mille, ik zou hem
kennen uit duizend. — Kennen, weten, verstaan,
door oefening of ondervinding geleerd hebben: I1
connait le grec et le latin, hij kent grieksch en latijn. C- le monde, les tableaux, de wereld, cle schilderjen kennen. C- son monde, wel weten te oordeelen over de lieden, met wie men te doen heeft.
— Kennen, erkennen, zich onderwerpen aan: Ce
cheval connalt la bride, les éperons, dat paard
kent den teugel, cle sporen. Ne c- personne, voor
niemand eenig ontzag of achting hebben. Ne cpoint de supérieur, niemand boven zich hebben of
dulden. — (Earn.) Ne c- ni Dieu ni diable, God
noch, duivel kennen, zonder godsdienst leven. I1 ne
connait plus Bien, bij is buiten zich zelven (van
drift). Ne plus c- cm. , iemand niet meer kennen, hem
niet meer toe preken. — Kennen, ondervinden, gevoelen. On ne connalt point 1'hiver h la Martinique,
op Martinique kent, gevoelt men den winter niet.
— CONNAiTRE, C. n. [Prat.] Bevoegdheid hebben

om over zékere zaken te oordoelen, kennis nemen,

oordeelen, uitspraak doen: Ce juke connait des
matières civiles et criminelies, die reenter doet uit -•

spraak in de burgerlijke en lj fstra f f elj ke zaken. ---

SE c0NNAITRE , v. pr. Zich kennen: Connais-toi toi-

mème, ken u zelven. I1 ne se connalt pas , hij kent
zich zelven niet: de hoogmoed of de drift vervoert
hem. — Ergens in geoefend of bedreven zijn: Se een tableaux, en poe/sic, zich op schilderijen, op de
dichtkunde wel verstaan, er goed verstand van heb
II se connait en Bens, hij weet de menschen-ben.
wel te onderschéiden, juist er van te oordeelen. Ii
ne s'y connait point do tout, hij heeft er in 't geheel geese kennis, verstand, kunde van.

Conlnaraeé, e, adj. [Bot.] Naar een' boonen-

boom gelijkende.

t'ouuLiare, in. [Bot.] Boonenbooin m., eene afrikaansche en indische plant.
('once, e, adj. [Bot.] Gepaard gegroeid (van

twee gelijkvormige plantendeelen): Feuilles c-es,

zamnen gegroeide bladeren. — [Mid.] Maladies c-es,

aangeboren ziekten.
S Co! neeter, v. n. In verband zijn. — SE
CONNECTER, v. pr. In verband staan niet, betrekking
hebben tot.
Con®neetif, m. [Bot.]

Verbindings-deel n.
Conuétable, m. (eig. stalgras f) Opperr2jksmaarsclialk en kroonveldheer in Frankr ijk (Bene
2waardigheid, door Lodewijk XIII. in 16JP opgehéven, later door Napoleon I. hersteld, maar ver^volgens weder in onbruik geraakt, c o n n e t a be 1 m.
— Ook een eeretitel in sorninige rijken. — [1_l, angL]
Geregtspersoon, belast met de handhaving der
orde bij volksverzamelingen, 't herstellen der gestoorde rust enz. , k o n s t ab el m. -- CON'N ÉTABLE , f.
Vrouw eens connetabels: Madame la c-.
Conuétablie, f. Begtsr ebied n., der voormalige connetabels en maarschalken van Frankrijk. —
Woning f. des connetabels. = Duur ni. van zijne
waardigheid.
f'onDn$exe, adj. [Pal.] Zamenhangend, verbonden:

Cette cause eet c- a one mitre, deze -regtszaakhangt
met Bene andere zamen. — [Bot.] F eu Iles c-s, neet
een' verbindings- draad zamenhangende bladeren.
Connexion, f. Verband n., zamenhang m.,
verbinding, gemeenschap, co n n e x i e f. C- de deux
iiiées, zamenhang of verband van twee denkbeelden.
C-s commerciales, handels - betrekkingen of -convex/flee. — [Anat.] Inwrichting f. der beenderen.
('ornnexité, f. Onderlinge gelijkheid, verhouding van wederzijdse/een zamenhang; geschiktheid
van twee dingen of zaken om zamengevoegd te worden, overeenkomst, betrekking f.
Conanille, f. [pi n,] Sint- Jakobs - schelp f., zékere
groote schelpvisch, goed om te eten,.

'oinn il, C'onnIIinn, M. /ion9jn D.
C onni lier, v n. Uitvlugten maken of zoeken.
m. Vlugteling. --- (fig.) Uitvlug-

t Quo aHille r,

teronaker en.

CONNILLIÈRE

-

Connilliere, f. Konijnenhol n. — (fig.) Uitvturlt f.

('onuuinaa, m. [Bot.] Stinkende ganzevoet m.
Coméivene.e, f. Aledeplirtighei-d door toelating
van een kwaad, dat men konde beletten, oollluikinq,
begunstiging f., het door de vingers zien. La e- de
la more a été cause du désordre de ses enfants,
de toegéeendheid der moeder was de oorzaak van
de buitensporigheid der hinderen. — Werkelijke
mnedenlir;tigheid f. Its étaient de c- ensemble pour
eommettre le crime, zij ii)aren liet met elkander
;

eens om (le misdaad te begaan.

C onauuiveuut, e, adj. [Flat.] Naar elkander ge-
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c-s, zij heeft haar deel in alle aanwinsten, die er
staande het huwelijk gemaakt zijn.
Contigeiète, f. Verovering f., het veroverde. -(Loc. prov.) Vivre comme dans un pays de c-, naar
goeddunken leven. -- (fig.) Innemen, voor zich winnen, aan zich boeijen; de persoon of zaak, die men
voor zich gewonnen heeft; La e- des coeurs, dun
amant, de verovering der harten, van een' winnaar.
Cette Leauté fait tous les jours de nouvelles c-s,
die schoone maakt dagelijks nieuwe overwinningen.
— (fam.) Avoir un air dec-, se doneer des airs de
c-, z. v. a. Avoir lair conquérant, z. COSQUERANT.
t Coutgqaèter, v. a., z. V. a. CONQULRIR.

Cosngaette, f. [Bot.] Naam van verscheidene
soorten van nagelbloemen f. pl.
Conquis, e, adj. (en part. passé van conquérir)
Conniver, V. n. Oogluiken, de ogen luiken,
een oog toedoen, door de vingers zien, toecgé felijkheid Veroverd: Un pays c-, uric province c-e, een vergebruiken, laten voorbijgaan, door ooc^luiving me- overd land, gewest. — (fig.) Des coeurs c-, verleplir.t•ig worden aan een kwaad, dat * men kon of overde harten.
Consae-rant, adj. nl. Inwijdend: L'évéqueC-,
moest beletten.
Con nonnionn, m. [Bot.] Japansche komkom- of als subst.: Le c-, de wijbisschop, de inwj dende,
bisschop. Le pretre c-, of als subst. Le c-, cle
mer m.

bogen, toenaderend, zich sluitend — [Aunt.] Valvules é-es, z. VALVULE.

Coiii otatif, ive, adj [Gram.] Mede-aan-

wi3zend, een bijdenkbeeld met het hoofddendboeld
te kevEeern r„évernd. — Ook als subst.: Un c-.

ComtotsLtiof, f. [Gram.] Bijbeteekenis, tweede

beteekenis f. (van een woord).
C'oiuiiii, e, adj. (en part. passé van connaitre)

Bekend, ekend: Cela est e- de tout le monde, (lat
weet iedereen, (lat is wereldkundig. — Il est ecomme le loula plane, hij is bekend als de bonte
hond. — CONNU m. liet bekende. — CONNUES, f. pl.
Bekende zaken f. pl., gegévens n. pl.
COHI UUhial, e, adj. (woord van Ilabelais)
Echtelijk, liet huwelijk betreffende.
ouobe, Conobie, f. [Bot.] Waterwilg m.
van Guiana.

Conocarpe, adj. Met kegelvormige vruch-

ten f. pl. -

Conoïdal, e, adj. [Bot., H. n.] Naar de kepelwrrnige gedaante zweemende,. (Ptur. m. conoï-

deanx) .

( onoi de, adj. Naar een' kegel gelijkende, kegelvormig. — [Anat.] Dents c-s, hondstanden. —

CONOII)E, m. [ G om.] Kegelvormige gedaante f.,
geknotte kegel ln. — [Anat.] Glande c-, z. v. a.
Glande pinéale, z. PINEALE.

Cononiiasation, f 1V7edebenoeming f.
Conope, adj. [Bot.] plet keglelvormiigen voet.
-

Conopée,.f.

Soort van vliegen- of muggennet n.

"onoIeiatihahue, adj. [H. n.] Met kegelvar

-

enig oog. — CO NOPIITHALME m. [Anat.] Oogkegelsp-ier f
C of olpléíe, I. [Bot.] Soort van paddestoel m.,
die op stervende of doode planten groeit.
C onmops, m. [11. n.j Steekvlieg f., tweevleugelig insect n., dat het bloed van menschen en dieren
uitzuil t, steekvlieg, paardevlieg f.
Conori, m. Konori, Amerikaansche heester m.
Congk assalet, e, adj. [Mèd.] De krachten brekend. Doufeurs c-es, schuddende barensweeën n. pl.
t'onquassa tionn, f. F^jnstooting, vermorzeling,
fljnwrijvi?g f.
('onque, f. [I1. n.] Groote holle schelp. C- mavine, groote zeeschelp f. C- de Triton, slakhoren m.
-- [Myth.] Tritonshoren m., trompet f. der Tri
[Anat. J Oerschelp, neusschelp t. — [_ Iétrol.]-tons.
Zout- en graanmaat f. te Bayonne, = 83U2 kilo. —
Oud-g ieksche vochtmaat f. = 0,02:x" liter.
C"onn(iazérrailt, m., -e, t. Veroveraar m. -ster f.:
Alexandre fut un grand c-, Zénobie une illusive
-e. — (fig. el iron.) Une c-e, eene vrouw, die alle
harten. aan zich weet te boe(jen. -- COSQUERANT, E,
adj. Veroverend. Peuple c-. Nation c-e. — (fig. et
fam.) Avoir Pair c-, er uitzien, als of men op veroveringen uitging, meer opgeschikt zijn dan naar

gewoonte.

Conequuii HIe, f. [Bot.], z. v. a. CASCARILLE.
C01a5VIé ii-, v. a. ver ove r en, door de wapens
nnderwerper: C- un pays, une province. een land,
een gewest veroveren. — (fig.) C- les coeurs, l'eetime,

de harten voor zich winnen, de achting afdwingen.
Tout chrétien duit cherelier ii c- Ie eiel, elk chris-

ten moet den leentel trachten, te winnen.

Conquuêt, m. [Jar.] Aangeworven, aangewon-nen huwelijksgoed n., aa 7rwi nst, f., die staande een
huwelijk gemaakt is (het wordt altijd gevoegd hij
acgtièt) : Elle a sa part dans tous les acquets et

dienstdoende priester.

Consaeré. e, adj. (en part. passé van consacrer) Gewijd, ingewijd, geheiligd. Temple c- à
Dieu, aan God gewijde tempel. Hostie c-e, gewijde
hostie of ouwel. — Les fonds c-s à cette dépennse,
de fondsen of gelden, tot die uitgaven bestemd. —
Mot c-, woord van bepaalde beteekenis, buiten welke
het niet gebruikt wordt.
Consaerer, V. a. Wijden, toewijden, inwijden,
huldigen, inhuldigen, heiligen, met zékere plergtigh.eid aan God, aan eene godheid opdragen, ianzegenen, toeh.eiligen, inz. van het wijden der hostie ge bézigd: C- une église, un autel, un calice, eene
kerk, een altaar, eenen beker wijden, inwijden. -=

(fig.) Toewijden, tot een zeker gebruik bestemmen.
C- ses jours a l'étude, zijne dagen aan de studie
wijden. C- h qn. son temps, ses soms, zijnen tijd,

zijne zorgen aan iemand besteden. — Bij uitbreiding.' heiligen, duurzaam maken, bevestigen; heilig,
eerwaardig maken: Un monument fut élevé pour
e- le souvenir de Bette victoire, er werd een gedenkteeken opgerigt om de herinnering dier overw?nning te doei, voortduren. Le sang des martyrs
a consacré ce lieu, het bloed der martelaars heeft
deze plaats geheiligd — L'usage a consacré vette
phrase, cette facon de parler, ce mot, het gebruik
heeft die zegs2vijs, dat woord gewijd, gewettigd. —
C- Ie principe, het beginsel huldigen. -- SE CONSACRER , C. air. Zich toewi Aden; — zich overgeven,
zich geheel toeleggen, toewijden.
Consane, I. [Bot.] Waterbrem f.
Coi sannguin, e, adj. Vermaagschapt van va
I'rère c-, soeur c-e, breeder, zuster van-derszij,:
vaderszijde (vgl. UTERI T en GERMIAIN).
Consang'ui„nité, f. Bloedverwantschap f. van
vaderszijde. — Verwantschap, maagschap f.
Conscience, f. Geweten, gemoed, gewisse n.,
eonscientie f., inwendige kennis f., inwendig gevoel n . waardoor de mensch aan zich zelven getuigenis geeft nopens het goede en kwade, dat hij
doet; inwendige overtuiging f., beterweten n., 'bewustheid, zelfbewustheid, f.: C- timorée, délicate,
scrupuleuse, bevreesd, teeder, beschroomd geweten
of gemoed. Agir contre sa „c-, tegen zijn geweten
handelen. Avoir de la c-, Etre ure° homnme de c-,
geweten hebben, niets doen, dat het gemoed bezwa-

ren kan. Cela se peut faire en sureté de c-, dat
kan men met een gout, geweten doen. — Sonder les
c-s, de gemoederen, de hartsgeheimen peilen of onder.zocken. Cas (ie c-, gewetenszaak. Faire un
cas de c- d'une chose, ergens eene gewetenszaak
van malien. Faire c- d'une chose, zich een geweten
uit iets maken, et' gewetensbezwaar in zien. -(fam.) I1 a la c- large, hij heeft een, ruim geweten,
hij is niet naauw gezet. I1 na pas la c- nette, hij

heeft reen zuiver geweten, hij gevoelt zich schuldig.
Dire tout ce qu'on a sur la c-, alles zeggen wat
men weet, wat men op 't hart heeft. -- I1 y a de
la c-, à faire felle chose, eest c- de faire felle chose,
het is zonde zoo iets te doen. Je mets vela sur votre
c-, faj zult het voor God verantwoorden. — (fig.)
Mettre Ia main sur la c-, de hand op 't hart

leggen, zijn geweten oprent raadplegen; rond voor
de waarheid uitkomen. Dire tout ce qu'on a sur
la c-, alles zeggen wat men op 't hart heeft. —
(trivial.) 11 se nuit une bouteille de vin sur la c-,

400 CONSCIENCIEVSEMENT hij °sloeg eene flesch wijn naar binnen. — [Philos.]
Les hommes ont la e- de leur liberté, de menschen
hebben de bewustheid, het bewustzijn hunner vrij -

heid. - (f cim.) EN C-, EN MA C-, SUR MA C-, Lee

eul-v. In waarheid, op mijn gemoed, bij mijn geweten. Vous ètes oblige en e- a cela, gj zijt er op
uw geweten toe verbonden. — [Tech.], z. V. a.
RODOm. — [Tech.] Etre, Travailler en c-, tegen
vast dag- of weekloon werken. Compositeurs en c-,
weekloonzetters.
Conseieneleuseinent, adv. In gemoede, gesiwedelijk, opregtelijk.
Conseiencieux, ieuse, adj. Teeder, naauwgezet van geweten, gemoedelijk, opregt, vroom,
eerlijk: 11 est c- jusqu'au scrupule, hij maakt zich
?htt de geringste kleinigheid eene gewetenszaak.
Conscripteur, m. [H. relig.] dpi, die de uit
adviezen ter vergadering van de theologi--gebrat
sche faculteit nazag en vergeleek; stemopnemer ni.
Conscriptable, adj. In de conscriptie of
k=r^ijgsopschrgvinzg vallende, dienstpligtig. — Ook
als subst.: Les c-s, de dienstpligtigen.
Conseriptif, ive, adj. Wat tot de c o nscr ipti e
betrekking heeft.
Conscription, f. Opschrijving en jaarlijkse/te
ligting der tot de krijgsdienst geroepene burgers,
krjgsopschrjving, loting, conscriptie f. C- militaire, krijgsopschrjving. (Men zegt tegenwoordig
REGRUTEMENT.)

Conseriptionnaire, m. Dienstpligtige m.
Conscriptionnel, le, adj. De loting voor de
kjgsdienst betreffende.
Consent, m. Dienstpligtige, voor de krijgsdienst
opgeschreven loteling, r e k r u u t (nu bij de wet
milicien, soldat de recrue ge/weten). — Jong, ongeoefend soldaat. — (fig. et fain.) On me prend
done pour on c-? houdt men mij dan voor iemand
van gisteren? C'est an vrai c-, 't is een onbeholpen,
csngeoe fend mensch.
Consents, adj. m. pl. (Alleen voorkomende in:)
Pères c-s, beschrevene vaders (statelijke benaming

van de oude Romeinsche raadsheeren).
Cousécrateur, m., z. v. a. CONSACRANT.

CONSENTEMENT.
point de c-, 't is vruchteloos raden, waar 't besluit
genomen is. — C-s évangéliques, evangelische raadgeviin, en;f. pl. (in onderscheiding van préceptes, voorschriften). -- Bij uitbreiding: besluit n. Ne men
parlez plus, Ie c- est pris, spreek er mij niet meer
van, 't besluit is genomen. Je ne sais quel c- (porti)
prendre, ik weet niet, welk besluit ik nemen nmoet,
ik ben besluiteloos. — In verheven stijl: Oogmerk,
plan, inzigt, n., raadslag m. (in dien zin meere.):
Les c-s de Dieu sont im 'nétrables, de plannen,
de raadslagen van God zijn ondoorgrondelijk. La
justice preside it tous ses c-s, al zijne inzigten,
beginselen worden door regtvaardigheid bestuurd.
— [Prat.] Raad, raadgever, raadsman, con sulent in.: Tout accuse a Ie droit de se choisir un
c-, ieder beschuldigde heeft het regt, zich een' raadsman te kiezen. J'ai pl is l'avis de mon c-, ik heb
den raad van' mijn consulent ingewonnen. Nomination d'un c-, toevoeging van tenen raadsman. Cjudiciaire, geregtelijke raadgever. Assistance de c-,
bijstand van rade. Comme de c-, zoo als hij te
rade zal worden. — Raad m., raadsvergadering f. :
C- d'état, staatsraad; C- des ministras, ministerraad, C- du prince, C- privé, C- de cabinet, vorstenraad, geheimraad, kabinetsraad; C- municipal,
gemeenteraad; C- de guerre, krijgsraad; C- de recrutement, raad van rekrutering; C- nautique, de
marine, d'amirauté, zeeraad; C- de construction,
raad tot aanbouw van oorlogschepen. C- d'un
vaisseau, scheepsraad. Pavilion of bannière de c-,
pitsjaardsvlag, witte -vlag f. C- de famille, familie
raad van nabestaanden. Président du c-,-rad,
voorzitter van den ministerraad, eerste minister.
C- d' administration. raad van bestuur of administratie. —(Prov.) Cet homme a bientót assemblé
son c-, die man is kort van beraad: hij besluit
zonder iemand te raadplegen. — Raad m., raadzitting f. Assister It un c-, eene zitting van den
raad bijwonen. Avant, pendant, après le c-, vóór,
tijdens, na de randzitting. — Vergaderzaal van
den raad, raadzaal f.: Au sortir du c-, bij ;t verlaten van de raadzaal. — [Mar.] Les vents sont
au c-, de wind weet niet in welken hoek zich te
zetten, waar hij heen wil, uit welken hoek h#
waaijen wil.
Conseillable, adj. Aanraadbaar, aan te raden.
Conseiller, m., -ere, f. Raadgever, raadsman m., raadgeefster, raadsvrouw f. ; raadsheer,
raad m., raadslid n., raadheersvrouw f. C- d'état,
staatsraad. C- intime of privé, geheimraad. — (fig.)
La passion est une c-ère dangereuse, de drift is eene
gevaarlijke raadgeefster. — (Prov.) Ici les c-s noot
point cie gages, men heeft hier Beene raadgevers
noodeg. — [I4. n.] Volksnaam van het roodborstje
(rouge-gorge) .
Conseiller, V. a. Raden, raadgdven, aanraden:
Qui vous a conseillé cola? wie heeft u dat geraden?
C- la paix, tot vrede raden. — Ook zonder voor-,
werp gebézigd: I1 est plus facile de c- que de faire,
raadgeven is gemakkelijker dan uitvoeren. — SE
CONSEILL ER, v. pr. Aangeraden worden: Voilà une
chose qui ne dolt pas se c-. — -[ Se c- a qn., b#
iemand om raad gaan vragen, iemand raadplegen.
Ook: elkander raad geven. — Het part. passé komt
ook als adj. voor: Homme c-, chose c-e.
t Conseilleur, m. Raadgéver m. — (Prov.)
Les c-s ne sont pas les payeurs, de raadgevers
-

Consécration, f. Wijding, inwijding, heili
inzegening c o n s e c r a t i e f. La c- d' un temple,-gin,
dune église, de inwijding van een' tempel, van eene
kerk. La c- d' un évêque, de inwijding van een'
bisschop (hier liever sacre) . — Bevestiging f. inzégening tot leeraar (bij de Protestanten); zégening, wijding van- het brood en den wijn bij 't heilig avondaal, bij 't misoffer der roomsch-katholijke kerk.
Coiiseetion, f. Het snijden in stukken.
Consécutif, ive, adj..4chterreenvolgend, in tijds
orde volgend. Trois Bimanches c-s, drie achtereen
zondagen. — [Méd.] Phénomènes c-s des-volgend
maladies, opvolgende verschijnselen na ziekten.
Conséeution, f. [Asir.] Mois de c-, synodische
maand f., tijdvak van 9'I2 dag tusschen twee conjunctien- of zamenstanden van zon en maan.
Conseeutivenment, adv. Achtereenvolgens,
on middellijk na elkander volgende in tijdsorde.
Conseigle, m. [Agric.] Mengsel n. van rogge
en tarw of van rogge en haver, ter uitzaaijing.
Conseil, m. Raad m., raadgeving, aanrading f.:
Ron, sage, pernicieux c-, goede, wijze, verder fe l4jke raad. C- prudent, salutaire, intéressé, voor
heilzame, baatzuchtige raad. Donner c-,-zigte,
raad geven, raden, aanraden. Prendre c-, te rade dragen de schade niet.
Consénniine, e, adj. [Agric.] Met allerlei graan
gaan, raad inwinnen, om raad vragen, raadplegen.
bezaaid.
-sorten
Its tinrent e- entre eux, zij beraadslaagden onder
Consens, m. (pr. con-sence) [Droit. can.]
elkander. Être de bon c-, goeden raad geven. II
afstand
van
eene
waarbij
de
Schriftelijk
bewijs
n.,
raad
van
geen
vriend
hij
is
nest pas homme de c-,
geven. — (fig.) Prendre c- des évènements, zich naar prove of geestelijke bediening door 't hof van Rome
de omstandigheden gedragen. Scouter les c-s de la goedgekeurd wordt.
Consenstiel, le, adj. [Prat.]: Contrat c-, een
raison, de 1'intérêt, de la vengeance, met de rede,
tiet eigenbelang, de wraak te rade gaan, daarnaar verdrag n., waarbij de verpligti igen der contracpartijen enkel op de overeenstemming van
térende
hij
doet
tête,
que
sa
de
prend
cluisteren. I1 ne
zijn' eigen' zin, volgt zijn eigen hoofd. Les c-s de hunnen wil berusten, c o n s e n s u e e t contract n.
Conseiatant, e, adj. [Prat.] Toestemmend,
l'audace, de la prudence, de ingévingen der vermetelheid, voorzigtigheid. Cette femme prend c- de inwilligend. En êtes-vous consentant ? stemt gij dit
son miroir, die vrouw raadpleegt haren spiegel: toe ? zijt gij er mede tevreden ? (In de dagel(jksche
schikt zich gaarne op. -- (Loc. prov.) Ce con- taal behoort men te zeggen: y consentez-vous?)
Consentement, m. Toestemming, inwilliging,
seil-là est bon, mais it n'en faut guere user, die
raad is goed, jammer maar, dat hij niet bruikbaar bewilliging, goedkeuring, instemming f., bijval m.,
iïs. La nuit porte c-, de nacht is een goede raad- consent n., consente'rinq f. Cela ne s'est pas
gever: men moet zich op die zaak beslapen, met zijne fait sans mon c-, dat is zonder mijne toestemming
hoo fdpeuluw, te rade gaan. A nouvelles affaires, niet geschied. Dun commun c-, met algemeene
nouveaux c-s, komt tijd, komt raad, A parti pris toestemming. C- exprès, uitdrukkelijke toestemming.

CONSENTES

-

C- mutuel, onderlinge toestemming. C- tacite, stil
toestemming.
-zwijgend
('onsentes, adj. et subst. pl. [Myth.] Leg i
of Les c-, de raadgévende godheden, de-vintése
12 oppergodheden, 6 mannelijke en 6 vrouwelijke,
die onder voorzitting van Jupiter den grooten godenraad, uitmaakten.
Consenti, e, adj. (en part. passé van consentir) [Prat , Diplomj Ingewilligd, toegestemd: Ajournement c-; Alliance c-e.
Consentir, V. n. Toestaan, inwilligen, bewilligen, toestemmen, toestemming geven: Les parents
ont consenti à ce manage, de ouders hebben dat
huwelijk toegestaan. Je consens que (inplaatsvan
a ce que) vous fassiez sela, ik stem toe, dat gij
dat doet. -- (Proc.) (dui ne dit mot consent, wie
zwijgt, stemt toe. — [Mar.] Doorbuigen, doorzetten,
zich krommen: Ce mat a fortement consenti, it
faut ménager la voilure, die mast is sterk doorgezet, men moet zeil minderen. — CONSENTIR, v. a.
[Prat., Diplom.] C- la vente d'une terre, den verkoop van een land toestaan. Le traité qu'il a consenti, 't verdrag, waaraan hij zijne toestemming
heeft gegeven.
Conséquennnment, adv. Overeenkomstig met,
getrouw aan de eenmaal gelegde grondbeginsels
of regels, volgens de vroeger uitgedrukte gevoelens,
opvattingen enz., zich zelven gelijk blijvend, cons e q u e n t: Agir, parley c-, consequent handelen,
spreken. — Gevolgelzlk, bij gevolg: C- a ce qu'on
a réglé, ingevolge, overeenkomstig hetgene men
bepaald heeft.
Couséquence, f. [Log.] Gevolg n., gevolgtrekking f., besluit n., c o 0 s e q u e n ti e f., uit een of
mee voorstellen opgemaakt : Tirer une c-, een
g evolg trekken. La c- est juste, fausse, de gevolg
juist, valsch. — Gevolg (van eerre daad-trekings
of zaak), nasleep m., uitvloeisel n.: Cela peut
avoir de dangereuses c-s, dat kan gevaarlijke gevolgen hebben. — Tirer it c-, gevolgen hebben, ver
uitwerking hebben (inz. gebézigd van zaken,-kerd
waarop men zich later tegen den regel als een voor beeld zou kunnen beroepen): Vous pouvez lui accorder vette grace, sela ne peut tirer a c-, gij kunt
hem die gunst verleenen, dat kan later geen gevolgen hebben (men kan later op grond daarvan
niet iets dergelijks vorderen of verwachten) . Gncce
sans c-, gunst, die niet tot een voorbeeld moet
strekken. — Gewigt n., belangrijkheid f., belang n.,
aangelégenheid f.: H:omme de c-, man van aanzien.
Affaire de c-, zaak van gewigt, van aangeldgenheid.
Domme sans c-, man, wiens woorden geene opmerking verdienen, of jegens Wien men geen argwaan
behoeft te hebben; ook: dien men bij de schoonti
kunne niet behoeft te wantrouwen. Parler, agir
sans c-. spreken, handelen zonder eenig opzet of
kwaad oogmerk, zonder dat men op 't gezegde of
gedane acht behoeft te slaan. — EN CONSEQUENCE,
loc. adv. Diensvolgens, gevolgelijk, overeenkomstig.
J'ai recu votre lettre, et j'agirai en c-. — EN CoNSEQUE CE DE , loc. prép. Ten gevolge van, in gevolge, volgens: En c- de vos ordres, de vos avis.
Conséquent, e, adj. Zich zelven gelijk, in
overeenstemming niet de eenmaal gelegde grondbeginselen of regels, met de vroeger geuite gevoelens,
meeningen, opvattingen enz., overeenstemmend, co ns e q u e n t: Homm e c-, man, die zich zelven gelijk
blijft, consequent 'mensch. — (De beteekenis van
important, considerable, belangrijk, gewigtig, door
't volk aan dit woord gegéven, verdient afkeuring.)
Conséquent, m. [Log.] Tweede of volgende
stelling f. eener sluitrede (in tegenstelling met antécédent). — [Math.] Tweede term m. eener rede
of betrekking. — PAR CONSEQUENT, IOC. conj . Bij
gevolg, gevolgelijk, dus, derhalve: Vous me devez,
par c- it faut me patter, gij zijt mij (geld) schuldig,
derhalve moet ge mij betalen.
Conséquente, f. [Mus.] Tweede partij f. van
eene fuge.

Conservateuur, m., -trice, f. Bewaarder,
behoeder, behouder, beschermer, onderhouder, voor
bewaarster, behoedster f. enz. Titel-standerm.,
van onderscheidene beambten, die met een of ander
oppertoezigt, met de bewaring van belangrijke voor
zijn belast: C- des forêts, opperhoutves--werpn
ter; C- des hvpothègties, hypotheek-bewaarder.
Les musées, les bibliothèques, les cabinets de
médailles, d'histoire naturelle etc. ont tour des
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CONSERVER.

pl. [Pout.] Stijfhoof
dige aanhangers van 't oude, voorstanders van
't stelsel van behoud, conservatieven m. pl.
(in Engeland de Tory-parli') . — Ook als adj. gebézigd: Sénat e-, behoedende senaat m. (onder 't
eerste fransche keizerrijk). Les lois c-trices de nos
libertés, de schutswetten f. pl. onzer vrijheden.
Conservatifs, m. pl. [Pout.], z. v. a. coNC-S. — CONSERVATEURS, m.

SERVATEURS.

Conservation, f. Bewaring, instandhouding,
onderhouding, bescherming, handhaving f., onder
behoud n., conservatie f.: Je lui Bois la-houd,
e- de ma vie, ik ben hem 't behoud van mijn leven
verschuldigd. Un tableau de belle c-, eene schilderij,
die wel onderhouden is. La c- de ces fruits est
parfaite, deze vruchten zijn volkomen goed bewaard,
in goeden staat gehouden. — La c- des hypothèques,
de hypotheek-bewaring, het kantoor der hypotheken.
C- forestiere, houtvesters-district n.
Conservatoire, adj. [Prat.] Bewarend, behoudend, behoedend, tot het behoud en cle hand/laving van vrijheden en voorregten behoorend. ^CONSE,RVATOiRE M . Openbare school f. ter on/erhouding en aankweeking van de in een of ander
vak verworven bekwaamheden , conservatorium n. C- de musique, hoogere muzijkschool te
Parijs, Brussel, Rome, Napels, Venetië enz., waarin jonge lieden van beiderlei kunne kosteloos onder
toonkunst, declamatie ontvangen. C- des-wijsnde
arts et métiers, hoogere industrie-school te Parijs,
door Vaucanson in 1794 opgerigt. — Ook: een verzorgingsgesticht n. voor vrouwen en meisjes om ze
van het losbandige leven af te houden.
Conserve, f. [Pharim.] Co n s er f , kruidersuiker f., eene konfituur uit saprijke planten en
suiker. — [Cuis.] Allerlei ingelegde, ingemaakte,
ingezulte vruchten, groenten, gevogelte visch enz.,
die luchtdigt in blikken doozen of bussen of in grootti
flesschen gesloten worden. — [Mar.] Reisgenoot,
medezeiler m. Vaisseau de c-, convooischip .n. Aller
de Plotte de c-, Faire c-, onder admiraalschap zeilen.
Aller de c-, convooi-zeilen, dezelfde bestemming
hebben. Perdre sa c-, zijn gezelschap verliezen. —
t Waterbak m., waterkom f., vergaderbak,. v j,

;

ver m.

Conservé, e, adj. (en part. passe van conserver) Bewaard, onderhouden , geconserveerd.
Fruits biera e-s, goed bewaarde vruchten. Un ta
eene goed onderhouden schilderij. Un-bleauBinc,
vieillard bien c-, een gr( sward van gezond, frisch,
krachtig voorkomen of uitzigt.
Conserver, v. a. Bewaren, in goeden staat
houden, behouden, behoeden, onderhouden, beschermen, beveiligen, handhaven, niet verloren laten
gaan, ongeschonden houden, conserveren : Cdes fruits, vruchten bewaren, inleggen. Des lunettes qui conservent la vue, een bril, die 't gezigt
bewaart, onderhoudt. Il a conservé son emploi,
hij heeft zijn' post behouden, niet verloren. II na
conservé qu'une partie de son Bien, hij heeft maar
een gedeelte zijner goederen behouden, overgehouden.
6Jn doit e- son honneur, sa réputation, men moet
zijne eer, zijn' goeden naam onbesmet houden. —
C- la mémoire dun bienfait, d'une injure, eene
weldaad, eerre beleediging onthouden. Conservez-moi
vos bonnes graces, houdt niet op mij te begunstigen.
C- ses amis, zijne vrienden behouden. C- sa tête,
toute sa tête, helder van hoofd, van oordeel blijven
(ondanks den ouderdom); goed bij zinnen blijven.
de tegenwoordigheid van geest niet verliezen (bi}
Bene hagchel jke omstandigheid). — [Mar.] C- un
vaisseau un escadre, een schip, een smaldeel int
oog houden. C- l'avantage du vent, het voordeel
van den wind behouden. C- deux marques, twee
merken of herkenningsleekens in dezelfde gezigtsljn
houden. C- un objet a tel air de vent of à telle
distance, een voorwerp op zekere streek of afstand houden
SE CONSERVER , v. pr. Ingemaakt
worden; bewaard blijven, goed blijven, niet bederven,
in stand blijven, zich handhaven, zich sparen, zich
ontzien: Les cornichons se conservent dans le vinaigre, de augurkjes worden 'met azijn ingemaakt.
. —

Les fruitsd'été ne se conservent pas, de zomervruchten blijven niet lang goed, kunnen niet lang duren. Un

général doit se c- pour ses soldats, een veldheer moet
zijn leven voor zijne soldatensparen.Conservez-vows,
zorg voor uwe gezondheid, ontzie u zelven. Cet usage
s'est toujours conservé, dit gebruik is altijd in Stand
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gebleven. — Voor zich bewaren of behouden: Ii su L se
e- l'autorité, hij wist het gezag voor zich te behouden.
t Considence, f. Inzakking f. van op elkander gestapelde dingen.
Considérahie, adj. Aanmerkelijk, belangrijk,
gewigtig, aanzienlijk, van wanbelang.
Considérablea ent, adv. Veel, zeer, aanmerkel jk, merkelijk.
Consid rant, m. Inleidende opmerkingen, beweegrédenen f. pl., welke een besluit, eene wet enz.
voorafgaan, considerans m., considerand u m n. ; — ook elke dier opmerkingen of gronden
in 't bijzonder. Le c- cle vette lol est très-bieis
fait. Le premier, Le second c-.
-j- C'onsidér•auut, e, Considératif, -ive,

acj. Orzictig, voor.zigtig, achtgevend, oplettend.
(' on'si dé rati on, f. Opmerking, aanmerking,
beschouwing; overweging, overdenking, overpeinzing f., overleg n., consideratie f. Cela est
digne de c-, Cela méi•ite c-, dat verdient opmerking, overweging. Pren lre qe. en c-, iets in aanmerking nemen, er acht op slaan. -- Omzigtigheid,
behoedzaamheid, voorzichtigheid f. : Ii agit sans c-,
hij handelt zonder omnzigtigheid, hij let niet op de
gevolgen van wat hij doet of zegt. — Toegévendheid
inschikkelikh.eid; achting, hoogachting f., eerbied m.;
aanzien n., aanzienlijkheid f., gewipt n., waarde f.:
C'est en votre c- qu'il 1'a fait, 't is uit inschikkelijkheid, uit achting voor u, om uwentwille, dat hij
het gedaan heeft. I1 na de e- pour personae, his
ontziet niemand. C'est un homme de grande (haute)
c-, 't is een man van hoon aanzien, een zeer aan zienlijk, invloedrijk man. Je suis avec c-, avec une
parfaite c-, avec une c- distinguée, avec une haute
a-, etc. (beleefdheids- formulieren aan 't slot van
brieven), ik beis met achting, met hoogachting, met
de meeste achting of met den meesten eerbied, enz.
C'est une chose de peu de c-, 't is een ding van
weinig ,belang, van weinig gewipt of waarde. —
CONSIDERATIONS, f. pl. Overwegingen, opmerkingen, grondige en uitvoerige beschouwingen over
eenig Onderwerp: I1 a dent des c- sur le commerce,
les finances etc. — EN CONS[DERATION DE, loc. prep.
it aanmerking van, ter wille van: En c- de vos
cervices.
Cousid ere, e, adj. (en part. passé van considérer) Beschouwd, overwogen; geacht: Chose c-,
beschouwde, overwogen zaak. Tout bien c-, alles
wel beschouwd zijnde. — [ Prat.] Ce c-, it vous
plaice ... ; in-it aanmerking hiervan behage het u ...,
weshalve, het is behage. — _IB.omme fort e- is la
cour, een aan het hof zeer geacht man.
Consid érément, adv. Voorzigtig, omzigtig,
bedachtzaam, bedaardelijk.
CozisidI.érev, v.a. Beschouwen, oplettend bezien,
inzien, bekijken;
bekijken; — overwegen, overdenken, overleggen: Cédifice, un tableau, een gebouw, eerre
schilderij beschouwen. Considérez un peu ce que
voos faites, bedenk, overweeg eens wat gij doet. -Aanmerken, in aanmerking nemen, acht slaan, in
't oog houden; — achten, schatten, hoogschatten,
hoogachten, in waarde houden: Considérez les longs
services qu'il vous a rendus, neem de langdurige
diensten, die hij u bewézen heeft, in aanmerking.
C'est un homme. que je considers beaucoup, 't is
een man dien ik boo! acht. -- SE CONSIDERER, v. pr.
Zich beschouwen: Il se considère comme Beul
maitre de sa conduite. — Lich zelven achten: Ells
saline at se considère. — Elkander achting toectragen: Its se considèr•ert, quoiqu'ils s'ainment peu.
— Beschoneed worden, zich laten beschouwen; La
nature de I'horume se considère de deux manières.
Consignataire, m. Bewaarder m. van een
gedeponeerd of nedergelegd goed, van betwiste gelden of goederen. — [Corn.] Hij, die goederen in
consignatie ontvangt, consign a t a r i s m. (z. CON,

SIG-NATION) .

('osign te;ir, m. [Corn.] .dij, die waren inconsignntie zendt, verzender van consignatie-waren
(z. CONSIGNATION).

Consignation, f. [Prat.] Geregtel2jke toevertrouwinrg van relden of goederen aan de derde
hand, in-bewaarderlrand-geeing, consignatie f.—
De gedeponeerde gelden of goederen n. pl. — [Corn.]
Toezending van waren voor rékening van den
afzender, met voorschrift aan den ontvanger,
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te handelen, consignatie f. (sy-
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CONSISTANOE.
noriem met commission, commissie, doch het
eerste wordt meer bepaald door den eigenaar en
verzender, het laatste door den ontvanger en met
den verkoop beluste gebruikt). Marchandises en
C- , consignatie-goederen , geconsigneerde waren,
goederen in commissie.
Consigi:e, f. [Mil.] Loswoord, wachtwoord,
parool n., wachtorder f., aan cene schildwacht gegeven en die deze woordelijk aan den a!lossenden
post mededeelt, consigne f. — ook: bevél n. aan
eerren portier ten opzigte der in- en uitgaanden. —
[Mil.] Verbod van uit te gaan, arrest, kamer-,
kazerne-, rtaats-arrest n. — Opgehangen of aangeplakte lijst f. van alles, wat op Bene wacht in acht
is te nemen. — Traliekastje n., waarin de dagorders
op militaire posten bewaard worden. — Poort
vestingen. (In deze beteekenis ook-schrijvem.n
als adj. gebézigd: Portier c-.) -- [Mar.] Plaats f.,
waar men aan boord der oorlogschepen eene brandende lamp in eerre lantaarn bewaart. — [Corn."
Boek of register n., waarin vrachtvoerders de onvangesz goederen en geleibrieven aanteekenen.
-I.. C'ousiome, ad?. [Algèb.] Met dezelfde teekens
aangedaan: Termes c-s.
Consigne, e, adj. (en part. passé van consigner). in geregtelijke bewaring gegeven, aan de
derde hand toebetrouwd (van goederen gelden); —
voor eigen rékeneng ten verkoop gezonden (van
koopmanswaren); — in kwartier-arrest gesteld (van
soldaten), geconsigneerd. — 4anreteekend:
Un fait c- dans les annales, een in de jaarboeken
opgeteekend feit.
Consigner, V. a. dan de derde hand toevertrouwen, in geregtel-jke bewaring geven, in bewaar
geven, deponéren, consignéren: Si.-derhan
vous ne voulez pas recevoir votre argent, je Ie
consignerai, zoo gij uw geld niet ontvangen wilt,
zal ifs het deponeren, bij een' derde nederleggen.
C- en papier, eenen schuldbrief, in plaats van
de verschuldigde geldsom, deponeren. — [Coin.]
Voor eigen rékening ten verkoop zenden., met
voorschrift hoe daarmede te handelen, c o ns iq n é r e n, in commissie zenden: Je vous consigne
dix pièces de drap, ik zend u tien stukken laken
voor mine r•él enr.og ten verkoop. C- un navire,
een schip ter bevrachting aan den reeder overgeven. - Goederen doen inschrijven, op 't register
der openbare vrachtvoerders, voerlieden enz., laten
aanteekenen. — (fig.) In een geschrift neêrschripven, opteekenen, opnemen, vermelden: C- un fait
dans l'histoire, een feit in de geschiedenis opteekenen (opdat het voor de nakomelingschap niet ver
ga).. — [Mii.] Verbieden uit te gaan: C- des-loren
troupes, troepen bevél geven om in de kazerne te
blijven en zich op 't eerste sein gereed te houden;
C- un officier pour rhuii jours, eenen officier acht
dagen kwartier- arrest geven. -- (fig.) je lat consigné it ma porte, ik heb bevel gegeven, dat menu
hem niet zou binnen laten; — somtijds ook: ik heb
last gec•éven hein binnen te laten. — CONSIGNER,
v. n. Bevélen, voorschriften aait eene schildwacht
geven, hem de order van zijn' post anededeelen: On
lui a con`igné de ne laisser passer personne, men
heeft hein last zegéven, nier,aand (looi, te laten.
(Vouosi; ,ilituude, f. Zainenloop m., gelijkheid,
onderlinge overeenkomst, van dingen of zaken; ge1 jkvorrnigheid, overeenstemming f.
Consirre, m. [Bot.] , z. CON SOUDE (grande).
Cousista.nee, f. Lijvigheid f. van verdikte
vloeisto/fen; — vastheid van zarnenhang, digtheid,
dikte, bij dezamenstellenzde deeltjesvan een licgchaam:
Faire év aporer un liquide jusqu')! la e- de Birop,
eene vloeislof tot oh de ljvigheid van siroop doen
ver dampen. La cire a moms de c- que la résine, het
was heeft minder vastheid dan de (het) hars. — (fig.)
Euurzaarnheid, bestendigheid f.,blijvende toestandnm.;
— tijdperk n. van stilstand, volwassen staat in.,
volwassenheid f.: Les chases du monde n'ont point
de c-, de zaken der wereld hebben geene bestendigheid. Son caractère na point de c-, 't ontbreekt
zijn karakter aan vastheid. C'est un homme sans
c-, 't is een man zonder invloed, zonder aanzien.
Le temps qu'il fait na point de c„ het weder, dat
wij hebben., slaat niet vast, kan ligt veranderen. Ce
limit fiend de la c-, dat gerucht begint bevestiging te krijgen. Age de c-, Etat de c-, ouderdom,
staat van volwassenheid, van volkomen ontwi-kkeling, van stilstand bij dieren, planten en in 't alge,
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meen bij alles, wat voor aanwas en afneming vatbaar is. Toutes les choses du monde ant leur élat
d'accroissenment, de e- el. de diminution, alle wereldsche dingen hebben hun' lijd van aanwas, van
stilstand en van afneming. — [Prat.] Toestand m.
van Bene nalatenschap, van een goed en zijn toebehoo ren.
Connsistanot, e, adj. [Phys.] Lf}vig, zekeren
graad van vastheid bezittende.
íi'onsister, v. n. _Bestaan.; zamengesteld of gecorned zijn: La perfection de 1'hommmme consiste
dans Ie on usage de sa raison, de volmaaktheid
van den niensch bestaat in 't goed gebruik zijner
rede. La tlot.te consistait en trente vaisseaux, de
vloot bestond uit 30 schepen. Le tout consiste á

savoir . - . , 't komt er maar op aan, de hoofdzaak
is te weten ... La vertu consiste dans Ie milieu,

de deugd ligt in 't midden, men moet in alles den
middelweg houden.
Consistoire, m. Kardinaalsvergadering f. consistor i um n.; — zaal f., waar die vergadering
plaats heeft. — Kerkeraad m. (bij de Protestanten),
konsistorie n. — Kerkeraadskamer f. — Clsraélite, israëlitische kerkeraad.
Consistorial, e, adj. Wat tot de kardinaalsvergaderin g, den kerkeraad behoort, kons is toriaal. (Plur. m. consistoriaux). — Cousistorialemeut, adv. In konsistorie, naar de vormen
of op de wijze van een konsistorie.
Cousistorialité, f. Hoedanigheid I. van 't
geen konsistoriaal is.
('onsistorier, V. a. In konsistorie behandelen,
overwegen, beslissen. — Het part. passé komt ook
als adj. voor: Affaire consistoriée, eene in 't kon sistorie behandelde zaak. ,

Cousoeaur, f. [1-1. eccl.] Medezuster f.

Consolable, adj. Troostbaar, (het wordt alleen
Dan personen en meest altijd met de ontkenning
gebezigd): 11 n'est pas c-, hij is ontroostbaar.
Co ^eolant, e, adj. Vertroostend, troostelijk,
troost revend:. Une vérité c-e, eene vertroostende,
troostrijke waarheid. — (fam. et iron.) Cet homrnelà n'est guère c-, die man is een slechte trooster,
ziel altijd zwarigheden. C'est une pensée uien c-e,
dans Ie malheur que de ne se l'être point attire
ar sa tante, 't is eene vertroostende gedachte,
j een ongeluk, zich niet door eigene schuld dat
toegebragt te hebben.

Coiisolateur, En., -trice, I. Trooster, ver
troosteres, troostgeefster f.-trose,gvm.
-- Ook als adj. van personen en zaken gebruikt:
Ange c-, vertroostende engel; Espoir c-, troostgevende hoop.
Consolatif, -ive, adj. (fam.) Troostelijk,
vertroostend, geschikt om te troosten (van personen
en zaken) .

CouusolalioHH, f. Troost m., vertroosting f.; —
reden f. tot vertroosting, tot opbeuring of gerust
troostrede, troostelijke toespraak, opbeu--steling;—
ring f. ; — de persoon of zaak, die troost geeft. Être
privé de c-, van troost beroofd zijn. Cost une
grande c- pour on père, de voer ses enfants se
porter au bien, 't is eerre groote vertroosting voor
een' vader, wanneer hij ziet, dat zijne kinderen
zich wel gedragen. Adresser des.c-s à qn., iemand
troostrédenen toespreken. La philosophic est sa c-,
de wijsbegeerte is zijn troost; Vous bees ma c-, gij
zijt mijn troost. -- [Jeu] Boete f., die bij sommige
kaartspelen betaald wordt door hem, die gevraagd
heeft ons te spelen, maar verliest. — (Jig. et fam.)
Fiche de c-, kleine vergoeding, schadeloosstelling,
vertroosting f. (bij verliezen, rampen enz.).
t Consolatoire, adj. Vertroostend, troostend,
troostelijk. Discours c-. troostrede f.
Conso'e, f. [Arch.] Uitspringend sieraad n.
of uitstekende steen nu om een balkon, vaas, beeld
enz. te dragen, naar zijne verschillende vormen
Draagsteen, karbeelsteen, knor - of balksteen, klos steen of klos, kortsteen of korf, knoop m. en
brakét n ., geheeten, c o n s o le f. Wand- of pilaar tafeltje. sp iegelf a feltje, penantta fel t. e n., c o n s o 1 e f.

— [Tech.] C-s d'un carosse, draarboomen m. ] l
eener koets. — [Lufh.] Hals m. der harp. — [Mar.]
Balksleutel, sleutel n. C- de bossoir, drukker ni.
onder den kraanbalk.
Consolé, e, adj. (en part. passé van consoler)
Getroost, vertroost: Homme c-, Douleur c-e.

Consoler, v. a. Vertroosten, troosten, op-
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beuren, gerust stellen, c o n s o l é r e n. Je fiche de
Ie e- sur la mort de son père, ik zoek hem over
den dood zijns vaders te troosten. Cet espoir me
console, die hoop troost mij, beurt mij op. — Ook
zonder voorwerp gebézigd: Ayons recours à celui
qui console, wenden wij ons tot hem, die troost. —
SE CONSOLER, v. pr. Zich troosten; — elkander
troosten; — getroost worden.
f Cousoleuur, n1., z. v. a. CONSOLATEUR.
--

Consolitla, C'omsolide, m., z. CONSOUDI.

Consolielabie, asij. Wat hecht en duurzaam
gemaakt kan worden; — wat zich laat genezen,
heelgin of sluiten (van wonden) .
Consolid aiit, adj. [Mid.] Heelend, genézend:
Des médicamenis c-s, heelende middelen n. pl. —
Ook als subst. m. gebézigd: Un c-, een heeling of
genezing bevorderend middel n. (bid wonden, verzweringen enz.)
Coiisolidatif, ive, adj. Bevestigend, hecht
en duurzaam makend.
Consolidation, f. Vastnnaking, vaststelling,
bevestiging, vaste vereeniging, vastwording f. -[Cliir.] 1Ieeling, sluiting f.: C- dune plaie, heeling
eener wond; C- dune fracture, heeling eener beenbreuk, vastwording der beenweer. -- [Hort.] La
e- des plaies des arlires, hei vergroeijen van de
boomwonden. — (fig.) Dekking, beveiliging, verzékering van ingelegde gelden, van de landsschuld,
consolidéri.ng f. — [Prat.] La e- de 1'usufruit
a la propriété, de vereeniging van 't vruchtgebruik
-

met den eir en.dom.

('onsolide, m., z. CONSOUDE.

f'oissolidé, e, adj., (en part. passé van consolider) t'astcj emaakt, bevestigd, geconsolideerd.Les cinct pour cent c-s, de geconsolideerde of ge(lekte vijf-percents. Le tiers c-, de geconsolideerde
drie-percents
CONSOLIDI:S , m. pl. Engelsche geconsolideerde fondsen of schulden, voor welker
rentebedrag zékere staatsinkomsten zijn aangewezen, gedekte of belegde schulden; — de schuldbrieven
dienaangaande.
. Consolidement, m. (woord van St.-Simon),
. --

{

z. v. a. CONSOLIDATION.

Consolider, v. a. Gronden, vesten, grondvesten, bevestigen, vast, hecht en duurzaam maken:
C- un édilice, een gebouw hechtheid en duurzaam
geven. — (fig.) C- un traite, sa puissance,-heid
een verdrag. zijne raagt bevestigen. — [Prat.] Ver
wat tot Benen regtstoestand behoort, inz.-enig
wanneer de vruchtgebruiker eerier zaak haren eigendom er bij krijgt. — Fondsen aanwijzen om de betaling b. V. van openbare schulden, renten enz. te
dekken, c o n s o l i d é r e n. — [Chir.] leden, genézen (van wonden, beenbreuken) .
Consomuntable, adj. Verteerbaar, verbruikbaar: Produits c-s.
Cousoni mrlteur, m. [Théol.] Voleindiger,
vollooijer nl.: Jésus-Christ est l'auteur et Ie cde la 1 oi, J. C. is de oorzaak en de voleindiger des
el eloo f s. -- Verbruiker, verteerder, c o n s u m e n t m.:
Les producteurs et les c-, de voortbrengers en de
verbruikers, de producérende en de consumérende
klasse. — Waar 't vrouwelijk kon noodig zijn
zijn is
dit CONSOMMA TRICE. — Ook als adj. r^ebézigd:
croissement des classes consumatrices.
Cousoutrua,tion, f. Voltooijing, volvoering,
volbrenging, volmaking: La c- d'un ouvrage, de
voltooiji,ng van een werk. La c- des slides, de
voleinding der eeuwen het einde der wereld. La
e- des propliéties, de vervulling der voorzeggingen. - [Jur ] La c- du manage, de voltrekking van
't huwelijk, de bijslaap na het trouwen. La c- d'un
crime, het begaan of volbrengen van eene misdaad. ----

Verbruik n., vertering, consumptie, consumtie f.: Grande c- de bois, de blé, de set. sterk
verbruik van hout, koren, zout. — [Mar.] Scheepsverbruik n.: C- journaliêre, dageljksch verbruik
(levensmiddelen, brandstof, pik, teer enz.); C- accidentelle, toevallig verbruik (verlies van eenmast,
zeil. anker, sloep enz.). — [Com.] Vertier n., atrekm.: II n'y a pas de c-, er is geen vertier, de
waren hebben geenen aftrek.
Corison*iiié, e, adj. (en part. passé van consominer) Voltooid, voltrokken: Ouvrage c-, voleindild, afgemaakt werk. Marche c-, geklonken,
gesloten koop m. — [Cuffs.] Soupe Bien c-e, lang
gekookte soep f. — Volkomen, volmaakt: Sagesse,
Vertu c-e, volkomene wijsheid, deugd. — Zeer be-
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kwaar, door en door geleerd o f ervaren: Un homme
e- en sciences, een in wetenschappen doorkneed
satan. Un général e-, een hoogst ervaren veldheer.
— CONSOMME, m. [Cuffs.] Krachtig vleeschnat n.,
sterke bouillon m.
Consomnmer, v. a. Voltooijen, volvoeren, tot
volkornenheid brengen, voleinden, voltrekken, afmaken: C- un ouvrage, urte affaire, een werk, eene
zaak voltooijen, voltrekken, afdoen. Dieu consomma
en six jours 1'ouvrage de la création, God vol
zes dagen het werk der schepping. —-toiden
[Jur.]. Ct le manage, het huwelijk voltrekken (door
den bijslaap der gehuwden). — Bij uitbreiding: Cun- crime, eene misdaad bedr2,jven. — ( fig. Votre
prospérité consommera votre orgueil, uw voorspoed
zal uwen hoogmoed ten top voeren. — [Jur.] Cson droit, zijn regt uitoefenen, van zijn regt gebruik
maken. — [ Cuis.] Faire c- de la viande, het
vleesch tot een krachtig nat laten uitkoken. —
Verbruiken, door 't gebruik verdoen: On consomme
lheaucoup de deenrées, de bols dans cette maison,
aren verbruikt veel eetwaren, veel hout in dat huis.
- Bij uitbreiding: Ces confitures consomment
beaucoup de sucre, die kon /ituren hebben veel suileer tot hunne bereiding noodig. - SE CONSOIIMER,
v-, pr. Verbruikt worden: Vos provisions se_ concomment bien rapidement.
Coitsoniptible, adj., z. v. a. GONSOMIMARLE,.
t Consoniptif, -five, adj. (pr. con-comp-tif)
[Chim.] Vertérend, wegbijtend: Remède &-, of als
subst. Un c-, een bijtmiddel n.
Consoniption, f. (pr. con-comp-ci-oh) Ver
slijting door 't gebruik, co ns u m p--bruik,veténg;
tie f.: 11 se fait une grande c- de buis dans ce
fourneau, die oven verbruikt veel hout. La victime
fut brulée j u squ' h l' entièl e c-, het slagtoffer werd
verbrand, totdat het geheel verteerd was. La cdes espèces dans l'Eucharistie, 't gebruik van brood
en wijn bij 't misoffer (roan eetwaren bézigt men
cdnsommation). — [Md.] Tering, uittering, slepende ziekte f.: I1 se meurt de la c-, hij sterft aan
dr tering.
Cousonnance, f. [Mus.] Overeenstemming
van twee of meer toonen, gelijk- of zamenklinking f.
-- [Litt.] Gel]' kluictendheid r overeenkomst f. van
klank in den uitgang der woorden, rijm n, con sonantie f.

Consonnant, e, adj. [Mus.] In toon overeen
gelijkklinkend; door klankovereenstem--stemnd,
using ontstaan, c o n s o n é r e n d. — [ Gram.] Lettre
C., medeklinker m. — Mots c-s, rjinwoorden,
woorden met gelijken of bijna geljkluidenden uit -

gang.
Cousonnante,. f. [Gram.], Medeklinker m.
(liever consonne). — [Mus.] Klavierharp, standharp, spitsharp f., een speeltuig, dat de harp en
't klavier als 't ware vereenigt.
Consonne°, f. [Gram-.] Medeklinker, con s on a n t m. — Soms ook als adj. gebruikt: Les lettres
voyelles et les lettres c-s. Le j s'appelait autrefois
i consonne et Ie v, u consonne.
S Consonner, v. n. Medeklinken, zamenkli.nken, Bene consonnantie voortbrengen, overeen stem-

OONSTELI,f.
— Waar 't vrouwelijk mogt te pas komen, gebruike men CONSPIRATRICE, zamenzweerster.
Conspiration, t. Zamenzwering, zamenspanHing, heimelijke verstandhouding f., inz. om een
aanslag op den Staat, een magtig staatsligchaam
(if den vorst te maken, c o n s p i r a t i e f. — Ook
in de zaken van het dagehjksch leven gebruikt: I1 y
a une c- contre vous, er bestaat eene zamenspanHing, een kabaal legen u.
Conspiré, e, adj. (en part. passé van conspirer
Beraamd, ontworpen: Mort c-e, Ruine c-e.
Conspirer, v. a. Zich onderling verbinden,
eenstemmig handelen, zamenstemmen ter bereiking
van zeker oogmerk, 't zij goed of kwaad: C- au
trien public, a la ► nine dun homme. — Zarmenspannen, zamenzweren, zamenwerken tot eenzelfde
einde (van zaken gebbézigd): Tout conspire à sa

ruine, alles loopt zamen om hein ongelukkig te
maken, om zijnen val te bewerken. — CO SP[RER,
V. a. Beramen, ontwerpen (tot iemands nadeel),
Bene zarnenspanning of zamenzwering maken, zamenzweren: us out conspiré ma ruine, zij hebben
mijnen ondergang beraamd, zijn tot mijnen val
zaamgezworen.
Conspirer, in een' volstrekter
en onbepaalden zin, beteekent: zamenzweren tegen
den Staat, tegen den vorst. — SE CONSPIRER, v.pr.
Beraamd, ontworpen worden: Votre ruine se conspire, men beraamt uw verderf.
Conspuué, e, adj. (en part. passé van conspuer)
Jespuwd-, diep veracht, gesmaad: Le Christ fut
faille, c-, hattu de verges etc., Christus werd bespot, bespuwd, gegeeseld enz. Un ouvrage, Un
auteur c-, een gesmaad werk, schrijver.
Conspuuer, v. a.. Bespuwen (in den eig. zin
niet gebruikelijk) — (fig.) Met verachting, met
smaad bejégenen.
Constable. in. Konstabel m., engelsch geregtspersoon, z. CONNETABLE.
t Constabulaire, m. Slotvoogd, z. v. a. CHATELAIN.
Constaninient, adv. Standvastig, bestendi,q
reet standvastigheid, met volharding, onverzettelijk;
— onveranderlijk steeds, gestadig, bestendig; —
zekerlijk, gewissel jk, ongetwi/fell.
Constaesee, f. Standiiastzgheid, vastheid, van
geest of van gemoed, zielskracht, bestendigheid;
volharding, gestadigheid, onverzettelijkheid, onwankelbaarheid t. ; — geduld n.:
Constant, e, adj. Standvastig, bestendig, onveranderlijk van geest of van gemoed: C- dans les
plus grand revers, standvastig in de grootste tegenspoeden. I1 est e- en amour, hij is in de liefde
standvastig. — Volhardend, onveranderlijk, onverzettelk, onwankelbaar, blij vend, bestendig, voort
aanhoudend: Une c-e volop é, een ors--duren,
verzetteljke wil. Ii n'y a rien de c- dans ce monde,
er is niets bestendigs in deze wereld. — [Géom.]
Quantités c-es, onveranderlijke grootheden. —
[1Mlar.] Vents c-s, bestendige winden, passaatwinden. — Zeker, ontw- Telbaar, gewis, waarachtig:
On me. 1'a donné pour c-, men heeft het mij voor
zeker, waarachtig verhaald. Cela passe pour c-,
dat geld voor uitgemaakt. — t CONSTANT, prép.
[Prat.], z. V. a. pendant, staande, gedurende.
Constante, f. [Géom., Algèb.] Standvastige,
onveranderlijke grootheid f.
Constatatlon, f. Bevestiging, bekrachtiging,
staving f., bewas n., c onstatéring f.
--

men.
Consort, m. Onbepaald grensland n.., grond m.
man twijfelachtig bezit op de grenzen.
Consorts, m. pl. [Prat.], Medebelanghebbenden
in een regtsgeding, eene civiele zaak enz., medebeklaagden, mede -aanklagers. — Medestanders, mak
Constaté, e, adj. (en part. passé van constadeelnemers , zamenwerkers, ge--kers,dlgnot Ier) Gestaafd, bekrachtigd, bewezen, g e c o n s ta
1)jkgezinden (in ongunstigen zin), c o n s o r t e n m.pl. t e e r d. Un fait bien c-, een wel gestaafd feit n.
Consoradle of Oreilled'àne ala coiipuure,
Const,ater, v. a. Overtuigend bewezen, doen
f: [Bot.] Smeerwortel, waalwortel m., smeerkruid, blijken, staven, zeker maken, bevestigen, bekrachtiezelsoor n — C- grande of officinale, gerneene smeer- pen, constatéren: C- un fait, een feit door
wortel, waalwortel m. — C- moyenne, zegegroen, bewijzen staven. Toutes les pièces de la procédure
ingroen n. Petite c-, kruipend beerenoor n. — constatent que le bon droit est de votre cóté, al de
proces-stukken getuigen, dat het regt aan uwe zijde
C- royale, ridderspoor f. (pied d'alouette)
Conspectus, m. (latin) (pr. —tuce) Tabél, is. C- des contraventions, bekeuringen doen.— Door
eene min of meer plegtig opgemaakte acte vast
lijst f., overzigt n.
-. Consplrance, f. Iet streven naar 't zelfde stellen of bekrachtigen; in een geschrift aan de ver
doel, zamenwerking f.
ontrukken, vereeuwigen. - SE CONSTATER,-gételhid
Conspirant, e, adj. [Méc.] Zamenwerkend f. V. pr. Gestaafd worden: Voila comme les faits se
vereenigd werkend. — 4- Naar 't zelfde doel strevend. constatent.
Constellation, f. [Astr.] Sterrebeeld, geConspirateur, m. Zamenzweerder, zaamgezworene, inz. wie met anderen tegen den vorst, den sternte, hemelteeken n. — (Loc. prov.) Etre ne
Staat of openbare personen aanslagen maakt, c o
sous une heureuse, malheureuse c-, onder een
spirant 1n. C'était un des c-s contre l'Etat, hij gelukkig, ongelukkig gesternte geboren zin.
was een van de zamenzweerders tegen den Staat.
Constellé, e, add. [Astrol.] Onder den gezvacr,n
-

-
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den invloed van een zeker gesternte gemaakt: Anneau c-, tooverring m. — Stervormig: Pierre c-e,
stervormige steen m.
t Conster, V. n. unipers. [Prat.] Blijken, blijk
zeker zijn: I1 _conste de cela, daaruit blij kt.-bar,
11 conste que ... , het blijkt, is zeker, dat ..
Consternation, f. Verwondering of verbazing
met neérslagtigheid, ontsteltenis, ontroering, verslagenheid, c o n s t e r n at i e f.: Tout le monde était
dans la dernière c-, iedereen was in de uiterste
neêrslagtigheid, ontsteltenis.
('onnsterr®é, c, adj. (en part. passé van con,sterner) Verslagen, diep getroffen, ontroerd, geschokt, g e c o n s t e r n e e r d: Un air, visage c, een
ontsteld gelaat n.
Consterner, v- a. Ontstellen, ontroeren, schrik
of kommer baren, doen verbaasd staan, neerslagtig
maken: Cette nouvelle consterne les esprits, deze
tijding treft de gemoederen met schrik, met verbazing, met ontroering. — SE CONSTERNER, v. pr.

Ontsteld, ontroerd worden, verbaasd staan: Cetle

personne se consterne aisément.
€'orastipaiit, e, adj. (Méd.] Verstoppend,

hardlijvig makend.

('oaistipatioii, f.Hardl vuigheid, verstopping f.,

gebrek n. aan stoelgang.

Constipe. e, adj. (en part. passé van constiper) Hardt jvig.
CorIstiper, v. a. Verstoppen, hardljvig malien: Ces soi'tes de viancies constipent ceux qui en
mangent, die soorten, van spijzen maken degenen,
(lie er van eten, hardlijvig. — Ook zonder voor
Ces aliments constipent, die spijzen maken-werp.:
hardlijvig. — SE CONSTIPER , V. pr. 1-lardif vig

worden.

C'oistitfiaot, e, adj. fChim., Phys.] Zamen stellen l: Parties, Molecules c-es, zamenstetlende
deeltjes, molekulen. — [Prat.] Volmagt gevend, een'
procureur stellend; eene lofrente vastzettend.
[ Polit. j Eene constitutie of staatsrégeling makend,
roast i t u é r e n d. Assemblée c-, constituerend e
vergadering (tot het ontwerpen eener grond- of
staatswet b ij een gekomen), inz. die der fransche
algemeene staten van 189. — ConMituant,, m.
Volmagtgever, lastgever, aansteller, c on s ti t o eat;
vaststeller in. eener rente. — Lid n. eener constituérende vergadering. — C.ONSTITUANTE, f. [H. de
France] Eerste wetgévende vergadering f. van de
fransche revolutie der vorige eeuw.
t'onstittIé, e_, adj. (en part. passé van constituer) Zamengesteld; aangesteld: Un tout c- de telles
at telles parties, een geheel uit die en die deelen
zamengesteld. — Homme c- en dignités, een met
, vaardigheden bekleed persoon. — Lentes c-es,
vastgestelde renten f. pl. — Les autorités c-es, grondwettelijke magthebbers of staatsbeambten m. pl.,
aangesteldemagten, geconstitueerde autorite i t e n f. pl. — Ii est (of II a le corps) uien c-,
hij heeft een goed ligchaamsgestel. -- Un Etat Bien
c-, een welingerigte Staat.
C.onstituer, v. a. Een geheel uitmaken, uit
verschillende dealen een geheel vormen : L'áme et
Ie corps constituent l'homrne, de ziel en 't lig
maken den mensch uit. — Uitmaken, het-cham
wezen van iets uitmaken: Cette action ne constitue
point un délit, die daad maakt geen vergrijp uit.
-- [Didact.] Stellen, doen bestaan uit; Its constituent Ie souverain Bien dans la vertu, zij
stellen het hoogste goed in de deugd. (In dien zin
liever Faire consister.) — Aanstellen, benoemen,
verordenen; - vast stellen, bepalen, beleggen, c o n st i tuéren: Je l'ai constitud mon procureur, ik
heb- hem tot mijnen pleitbezorger aangesteld. Qui
vous a constitué juge? Wie heeft is tot regter
aangesteld? C- one rente, une pension, eene rente,
:eerre jaarwedde vaststellen, bepalen, beleggen. Cone dot, eenin bruidschat bepalen. -- [Prat.] Cqn. prisonnier, iemand gevangen zetten. C- un
homme en frais, en dépenses, iemand onkosten,
--
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tallig verklaard. — Se c- en frais, onkosten. maken.
('onstitut, m. [Anc. jur.] Erkentenis f. van
den vruchtgebruiker, dat hij geen eigenaar is. Cdéprécaire, wegschenking f. van goederen, waarvan
men het vruchtgebruik aan zich behoudt.
('onnstituutif, -ive, adj. Wat wezenlijk tot de
zamenstelling van iets behoort, uitmakend: La divisibilité est une propriété c-ive de 1'étendue, de deel
wezenlijke eigenschap der uitge--barheids
breidheid. — [Jur.] legt gevend: Titre c-, regtstitel m., regtsaanspraak f. Lui c-ive, grondwet f.
('oBBstiteItiore, f. Zamenslelling van een geheel
uit zijne dealen; schikking, inrigting, bepaling, ver
aan eene zaak eerre bepaalde, vaste ge--ordenig,
daante of gesteldheid geeft, gesteldheid f. — Ligclaaamsgesteldheid, zamenstelling f. van 't menscholijk ligehaam, ligchaamsbouw m., gestel n. — .Regéringsvorm m.; staatsregeling, staatswet, grond
constitutie f. — Wet f., voorschrift, re--wet,
glement n. (inz. bij de oude wetgéving en in kerke1 jke zaken). — Naam van sommige pauselijke
.bullen; ook van de wetten en verordeningen der
romeinsche, grieksche en duitsche keizers. — Uur.]
Vaststelling, vastzetting, belegging f. (van eene rente,
Bene jaarwedde, een' bruidschat). C- d'avoué, aan
of zaakvoerder.-steling,bomva'prktizjn
C- d'un nouveau mandataire, aanstelling van een'
nieuwen emagtigde. C -s perpétuelles et viagères,
altijddurende renten en lijfrenten.
Coaistitutionnaire, nl. [H. rom.] .4 fkondiger m. der keizerlijke constitutiën of verordeningen.
— [Ei. de France] m. en f. (voormalig) Aanhanger m.,
aanhangster f. der constitutie of bolle Unigenitus in
Frankrijk, onder Lodewijk XV.— [Prat.] VaststelIer m. eener rente, jaarwedde enz. — CONSTITUTIOn?AIRE, adj. - Jan eene constitutie onderworpen.
-I- ('oustitutionnnaliser, v. a. .Eene constitutie of staatsrégeling geven.
-1- Constitutiounalisine, m. Leer f. van
voorstanders der constitutie.
.I- Constitaitionil aliste , in. Voorstander,
aanhanger in. van den grondwetteljken staatsvorm.

4. C onstitutionu alité, T. Overeenkomstigheid

mettle constitutie of grondwet.
('onstitutionnel, le, adj. Cons titutinn e e 1, grondwettig, aan eene grondwet onderworpen:
Roi c-, constitutioneel koning. — flan den grondwettelijken staatsvorm eigen: Les formes c-les, de
constitutionele vormen. — Overeenkomstig destaatsrégeling.: La conduite de ce ministre nest pas c-,
't gedrag van dien minister is niet constitutioneel.
— De constitutie aanhangende: Le parti c-, de
constitutionéle partij. — [Méd.] Maladie c-Ie, in
het ligchaamsgestel gegronde, constitutionéle ziekte.
-- CONSTITUTIONNEL, M. ,4anhanger, voorstander
van den grondwettel jken staatsvorm, constitutioneel in.
Coostitautionnellement, ,dv. Grondwette
lik, volgens de staatsrégeling.
Constrieteur, adj. m.: Le muscle c-, of als
subst. in.: Le c-, de zamentrekkende spier, sluit spier, trekspier f., constrictor m. — [H. n.] ,

z. BOA CONSTRICTEUR.
Constrietif, -ive, adj. [Méd.] Zamensnoerend,
sluitend: Vertu c-ive, zamensnoerende kracht f.
Constriction, f. [Méd.] Zamensnoering, zamentrekking f. der dealen eens ligchaams; vernaauwing f. van zekere ligchaamsholten. — [Anat.]
Werking, beweging f. der sluitspieren.
Collstrin ;east, e, adj. [Méd.] Zamentrekkend,
eonstringérend.

C.onstruetennr, m. Bouwer, bouwmeester,
bouwheer, oprigter, vervaardiger. C- de vaisseaux,
scheepsbouwmeester m.
Construction, f. Zamenstelling, schikking en
zamenvoeging f. der dealen tot een geheel, bouw,
opbouw, aanbouw m., bouwing, timmering, oprigting, optrekking, stichting, constructie I.:
La c- d'une maison, d'un vaisseau, de bouw van
uitgaven veroorzaken. — SE CONSTITUER, V. pr. een huis, van een schip. La c- d'une machine, d'un
Zich stellen of aanstellen tot: Se c- juge dans sa baromètre, de zamenstelling, het maken van eerie
propre cause, zich tot regter in zijne eigene zaak machine , van een' barometer. Chantier de e-,
opwerpen. Se c- prisonnier, zich gevangen geven. scheepstimnmerwer f f. Vaisseau en c-, schap n. in aan
— Zich eene staatsregeling geven: Un vieweuple
Bij uitbreiding: La e- du monde, de in--bouw.
se constitue difficilement, een oud volk geeft zich rigting der wereld. La c- d'un poème, de zamen zelven moeijelijk eene constitutie. — Zich de be- stelling van een dichtstuk. La c- d'une figure g&hoorlijke inrigting geven : La charnbre s'est con- ométrique, dun problêrne, d'une équation, de,
stituée, de Kamer heeft zich voor wettig en vol- constructie of vorming caner meelkunstige figuur,
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de constructie of oplossingswijze van een vraagstuk,
van Bene vergelijking. — La e- d' one carte géograpIiique, de teekenw2,/ze, het ontwerpen eener landkaart. — Gebouw, bouwwerk n. De vastes c-s
vont ètre commences, Men zal groote gebouwen
gaan optrekken. — Bouwkunst, bouwwijze, bouw
I1 entend fort bien la c-, hij verstaat-ordef.:
de bouwkunst zeer goed. La c- de ce palais est
belle et solide, de bouwtrant, bouworde van dat
paleis is schoon en hecht. — [Gram.] Schikking der
woorden volgens de régelen der taalkunde, woord
-voeginf.
Coustruetivití, f. [Phrén.] Neiging tot bouwen, bouwzucht f.
Construire, V. a. Zamenstelien, ineen voegen
(de deden tot een geheel), bouwen, opbouwen, oprigten, maken, vervaardigen, con strut r e n: Cune maison , un pont, un navire, een huis, eerie
brug, een schil) bouwen. C- une machine, un ba
eens machine, een' barometer zamenstellen,-ronlet,
vervaardigen. -- C- une figure, un polygone, eens
figuur, een' veelhoek construéren, snaken of vormen,
C- one carte géograpliique, eens landkaart tee/ce-

sten, ontwerpen. — C- un poème, un discours,
een dichtstuk, eerie redevoering ontwerpen, aanleg
— C- des phrases, (les périodes, zinnen, vol -gen.
behoorlijk zamenstellen, de woorden volgens-zine
de regels, en 't gebruik der taal plaatsen. — SE
CONSTRUI1E, C. Z.rr. Voor zich zelven bouwen: La
justice s'est construit un sanctuaire éternel, de
geregtigheid heeft zich een altijddurend heiligdom
opgerigt. -- Gebouwd worden: Tandis que vette
maison se construit.

-
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oud-consul, iemand, die consul geweest was. Province c-, consulaire wingewesten (die Beene andere
dan consulaire personen tot bestuurders kregen).
Age c-, ouderdom, waarop men naar 't consulschap
kon staan. íMédailles c-s, consulaire gedenkpenningen (zoowel uit de oudromeinsche als uit de
eerste fransche republiek) — De voormalige han
hunne regtbank betreffende: Sentence-delsrgtn
c-, uitspraak der handelsregters. — (Loc. prov. et
burl.) Avoir la fièvre c-, wegens schulden geen' voet
buiten de deur durven zetten.
Consnlairen*east, adv. Op de wijze der (voormalige) handelsregters: bemande jugée c-, door 't

handelsger[ t besliste vraag.

C'ousul arité, f. [H. torn.] /Vaardigheid f.
van eere-consul (honorair consul) onder de keizers.
C'onsnnlat, m. Ambt n. en waardigheid f. eens
consuls, consulschap, consulaat n ; — regérings-•
tad- in. eens consuls. — Consulaire rebéring in
1'i anlerijk (z. onder CONSUL) : -- duur M. dier regériog. -- Ambt n., werkkring m., — verblijf n.,
woonplaats, woning f., bureau n. van een' handelsconsul, consulaat n.— Naam der vroegere handelsregtbanken in, sommige landen; Diet ambt der
leden van die regtban /cen. — [^VIar.] Zeeberigt n.,
verklaring f., die de scheepskapiteins bij hunne
aankomst in vreemde havens (inz. in de Levant en
in Barbarije) vóór den consul'moeten afleggen.
Co nSiiita, nl., z. CONSULTE.

ad,). Raadc évend. Avocat c-, raadgévend , niet pleitend advokaat, consulent. Médecin, Théologien c-, raadgévend Geneesheer, godgeleerde. -- CONSULTANT, m. Raadt éver; — ook
C'onasti-aait, e, ad j. (en part. passé van con- 7raadvrager m., in welke laatste beteekenis het ook
struire) Gebouwd, gemaakt, zamengesteld: Maison als vrouwelijk kan voorkomen: Une c-e, eens raadBien c-e, goed gebouwd huis. Période mal c-e, slecht vraagster, raadpleegster f.
gebouwde of zamengestelde volzus,.
C'onsultat, m. Pauselijke raadsheer, commis-

4. ('oitstuupi'ateur, in. Verkrachter, schender,

onteerder° ni .

4- ('oostupration, f. Verkrachting, onteering,
schend/ng, vreuwekracht f.
-1. Connstuuprer, v. a. Verkrachten, onteer en,
schenden. — liet part. passé wordt ook als adj.
gebruikt: Une fills constupree.
Consuubstanti alité, f. 1 T héol.] Medezelfstandigheid, eenheid en eeerzelviggheid (identiteit) van
wezen in cle leer der Drieeenheid, consubstan tialitei-t f.
Consubstantiateeur, m., -trice, f. [Théol.]

hij of zij, die de leer der consubstantialiteit aankleeft, consubstantialist m en f.

Consubstantiation, f. [Théol.] Medetegen

werkelijk aanwezig-zijn van het-word'iglaef.,_ht
ligchsam en bloed van Christus in 't heilig avond
-mal,z.v
I McASSATION.
t ousubstantiel, Ie, adj. [Théol.] Medezelfstoncli-o, von Bekijk wezen of van gelijke natuur,
gelijkwezig, substantieel : Le Fils est c- au (of
avec le) Père, de Zoon is één in wezen met den
Vader, is med ezel fstandig met den Vader. — Con substantiellentent, adv. Op medezelfstandige
wijze.
-t Consus tucl.e, f. Gewoonte f., omgang m.
% Consuétudinaire, adj. [Théol.] Gewoon
,

,

iets te doen.

Consul, in. Consul m., titel der beide hoogste
regéringspersonen in (Ie oud-romeinsche republiek
(van 3O9-31 vóór Chr.) en van de drie opperregénten
in de eerste fransche republiek (van 1799-1814).
Gevolmagtigd agent of commissaris van eenen staat,
die in vreemde handelsplaatsen zijn verblijf houdt,
mn er de handelsbelangen zijner natievoor testwan,
handelsopzigter en regter m . in eene vreemde koop
Wel; er ook te Parijs en elders de titel van-stad.—
zékere uit de kooplieden gekozen regters, die over
geschillen in handelszaken uitspraak (leden. --CONsULS, m. pl. liegtsgebied n., regtbank f. der pasgenoemde handelsregters : Par sentence des c-,
volgens uitspraak der handelsregtbank. — Ook als
adj. gebezigd: Les tribunaux de commerce ont
remplacé les juges consuls.
Consulaire, adj. Tot de waardigheid, het
rnnbt eens romeinschen (en franschen) consuls behoorende, daartoe betrekkelijk, daarmede in verband
staande, consulair : Di gnité c-, consulswaardigheid. Famille c-, consulaire familie f. (die een' of
meer consuls onder hare leden telde). Homme, Personnage c-, of als subst.: din c-, consulair persoon,
,

Consultant,

saris m. — Verslag n., wékeljks aan den koning
van Spanje gegeven van 't gene er bij zijne raden

besloten is.

('onsultatif, -ive,

adj. Raadçévend, tot raad-

géving ingesteld : Chambre c- ive de commerce,
raadgévende kamer van koophandel. — Avoir une
voix c-ive, eerie raadgévende stem hebben.
Consultation , ;. lcaadpleging,beraadslaging f.,
rer,tsberigt n., bijeenkomst om over eens of andere
zaak, eene ziekte enz. zijn gevoelen uit te brengen, beraad n., consultatie f., consult n. lis furent

longtemps en c-, zij hebben net elkander lang beraad
slaagd, zij hebben lang beraad gehouden. Les médeculls n'ont riep résolu après plusieurs c-s, de geneesheeren hebben na vele consulten of onderlinge raad plegingen niets besloten. — Raadpleging, raadvragang f., gevraagde raad m.: 11 a répondu a ma c-,
hij heeft op mijne raadvraging geantwoord. —
Raadgéving f., schriftelijk uitgebra ^t gevoelen van
advokeaten of geneesheeren over de hun voorgedragen zaak. — Tij d ni. en plaats f., voor de beraadslagins-en bestemd: Aller a la c-, naar de consultatie gaan.

Consaulte of Consuita, f.

Staatsraad ni ,

staatsberaadslaging, c o n s u l t a, staats -consulta f.,.
naam van zekere raadsvergaderingen en ceregtshoven in Italic en sommige zwitsersche kantons.

Consults, e, adj. (en part. passé van consulter) Geraadpleegd, geconsulteerd; geconsu -

le e r d: Avocat, Médecin c-, geraadpleegd advohaat, geneesheer. Devoirr c-, ggeraadpleecide pligt m..
Consulter, v. a.. Raadplegen, raad vragen,
beraadslagen, te rade gaan met, consult Oren:
C- l'oracle, un medecis, de godspraak, eengin cieneesheer raadplegen. — (fig. et funs.) C- son che^ et, zijn
oorkussen raadplegen, zich op iets beslapen, tijd
nemen om over iets na te denken. — Bij aitbrerding.:

Raadplegen, oplettend beschouwen, gadeslaan om
ophelderingen, aanwijzingen te vinden: C- ses livres,
les auteurs, les astres, met zijne boeken, de schrij-•
vers, de sterren te rade gaan. C- les yeux de qn.,

in iemands oogren zijn gevoelen zoeken ie lezen. Cles intérèts de qn., Iemands belangen raadplegen,
nagaan wat . hem 't voordeeligst is. — C- sa cornsc ience, ses forces zijn gewéten, zijne krachten
raadplegen, overwegen wat deze toelaten. C- son
mirolr zich in den spiece( bekijken, zich opschikken
voo)° zijnen spiegel. — liet werd vroeger ook gebrui/ct van de zaak, over 'welke men raad inwint:
C- une maladie, one affaire, over eens ziekte, over
eens zaak raadplegen. Cette affaire a ltd consultée.
:
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aux meilleurs jurisconsultes, de beste regtsgeleerden zijn over, die zaak geraadpleegd. (Men zegt
nu liever: C- sur uné maladie, une affaire ; Les
meilleurs jurisconsultes ont été consultés sur cette
affaire.) — CONSULTER, V. n. Beraadslagen, 't zij
met- zich zelven of met anderen: I1 eonsulta longtemps avant de se déciáer. I1 en vent c- avec ses
amis. — Raad geven: Cet avocat consulte gratis
pour les pauvres . — SE CONSULTER , V. pr. Bij zich
zelven overleggen of overwegen, wat men te doen
hebbe; met zich zelven raadplegen of te rade gaan.
Vous eies-vous Bien consulté ? hebt gij u goed bedacht? — Geraadpleegd worden : La voix de la
raison souvent ne se consulte.
f ('onosaiteur, ni., -ti-lee, f. Baadgéver m.,
raadgeefster f. — CONSULTEUR, in. Pauselijk raadgévec° in zaken van geloof en heïkelijlke lucht, pauselilk c ons u Ie n t m. -- Bi de kapucijnen: Raad m.
van den ordes-generaal.
('onsuntable, adj. Verteerbaar, wat zich laat
vertéren, verbruiken.
('onsnnmnnt, e, adj. Vertérend: Feu c-, ver
vuur. — [Méd.] Des remè€les c-s, wegbij -térend
wegvretende middelen. -- (fig.) Une passion-tend,
,
c-e, een vertérende hartstogt.
Consumé, e, adj. (en part. passé van consumer) Verteerd: Un edifice c- par Ie feu, een afgebrand gebouw. — C- de veilles, de travaux, de
vieillesse, uitgeput door nachtwaken, arbeid, jaren.
Consumer, v. a. Vertéren, verbruiken, ver
vernielen, versleten; — opmaken, door--slinde,
brengen; geheel en al besteden: La rouille consume
Ie fer, de roest verteert het ijzer. C- son Bien en
débauches, zijne goederen op eene liederlijke wijze
doorbrengen. ,l'ai consumé tout mon eetrips a eet
ouvrage, ik heb al mijnen tijd aan dit werk besteed.
— SE CONSUMER, v.. pr. Zich uittrutten , zijne
krachten, zijne schoonheid enz. vernielen, vertéren,
uittëren. Se c- en regrets, van spijt, berouw, leed
vergaan. Ii se consume d'ennui, /ij verteert,-wezn
vergaat van verdriet. I1 s'est consumé en procès,
hij heeft zich door processen arm gemaakt.
Contaneseence, f. [Méd.] Téring, uittéring f.
Contabeseent, e, adj. [Méd.]Door de téring
aan(getast. — Ook als subst. m. Un c-, een téringlijder; Une c-e, eene téringlijderes.
Coutnee, m. {Liturg. gres.] Groot kerkboek,
misboek, missaal n. — Zeer korte lofzang m.
Contact, nl (pr. con-tacte) Aanraking, aanroering f. van twee ligchamen. — [Géom. j Point
de c-, aanrakingspunt n.,Angle de c-, aanrakingshoek m., z. v. a. angle de contingence. — I1 y a des
maladies qui se communiquent par Ie c-, par le
C- nnéaiat, immédiat, er zijn ziekten, die door
aanraking, door middellijke, onmiddellijke aanraking worden. medegedeeld. — (fig.) Cent ie commerce qui met en c- les peoples les plus éloignnés,
de koophandel brengt de verst van elkander ver
volkeren in aanraking, in betrekking, in-wijder
verbindten'is. — CONTACTS, in. pl. [Phys.] Twee
stukken week ijzer, waarmede iaen de uiteinden
van magnetische staven paarsgewijs verbindt, om
ze te langer hunne kracht te doen behouden.
fontadin, m. Landman, boer m.
C'ouut agie, e, adj. (en part. passé van con.agiea•) Besmet, aangestoken: Personnè c-e.
S ('oantagier, v. a. Besmetten, aansteken, de
besmetting mededeelen.
Conte ieiix, ietuse, adj. Besmettelijk, aan
overervend, wat zich door aanraking of-steknd,
besrnetting mededeelt, wat de besmetting bevordert
of outwikkeit. La peste est une maladie c-ieírse,
,de pest is eene besmettelijke ziekte. Air c-, aan
niet smetsto/fen bezwangerde lucht. — (fig.)-steknd,
Besmettelijk, verderfelijk voor den geest, de zeden,
wat zich door voorbeeld of omgang ligt mededeelt:
Line erreur c-tense, eene besmettelijke dwaling. Un
vice, un exemple c-, eene besmettelijke ondeugd.
een verder feljk voorbeeld. — Somtijds ook van
dingen gebézigd, die niets verderfelijks hebben: Le
eire est c-, het lagchen slaat over, lagchen doet ^
ïagchen.
Contagion , f. Besmetting, aassteking f., mede
ziekte door onmiddellijke ef middel--deling.r
lfjke aanraking; — de door besmetting médegedeelde
ziekte, besmettelijke ziekte, inz. de pest f., — Smet
oorzaak der besmettelijke ziekten. — (fig.)-stof.,
La e- du vice, des mauvaises coeurs, du mau- 1
- -

,

t
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vais exemple, de besmetting, de verderfelijke invloed van de ondeugd, de slechte zeden, het slechte
voorbeeld.
Contagionnaire, Conntagionniste, m.
[Méd.] Geneesheer, die, in strijd riet anderen, eene
ziekte voor besmettelijk houdt, c o n t a g i o n i s t m.
— Ook als adj. gebézigd.' iVlédecin c-.
C ontagi uni, m. (pr. —ome) [Méd.] Smetstof f.

Contailles, f. pl. [Corn.] Zeer slechte vlok
zede-afval m.
-zijdef.,
1 E'oiitaianiiiatioii, I. Bezoedeling, verontreiniging, bevlekkieg f.
t t'onntaininer, v. a. Verontreinigen, bevlek
bezoedelen.. — SE CONTA-MINER, v. pr. Zich-ken,
verontreinigen. — .Het part. passé komt ook als adj.
voor: Femme c-e, onreine vrouw.
Contant of Contaur, m. [`vlag.] Breégang m.
lijst of plank f. boven 't berkheut eerier galei. -[Tech.] Ladderb^ugei m. aan een' wagen.
Conte, I. Verhaal ; vertelsel, vertellingje;
sprookje, praatje n. : Faites nous Ie c- de ce qui
se passa, geef ons 't verhaal van 't geen er voor
verhaal, vertel ons wat er gebeurde. Ceci-viel,
nest pas une véritable histoire, eest un c-, dit
is geene ware geschiedenis, 't is eene vertelling. On
fait d'étranges c-s de eet homrne-la, men vertelt
zonderlinge dingen van dezen man. C- de bonne
femme, C- de vieille, C- de nourrice, oudwven.piraatje; C-s d'enfans, de Peau d'áne, de ma 1Mère
l'Oie, kindersprookjes, sprookjes van Moeder de
Gans; C-s de la cigogne, a la cigogne, it dormir
debout, langwijlige, vervélende sprookjes, praatjes
voor den vaak; C- jaune, bleu, borgne, belagchelijk verdichtseltje n. C- en Fair, vertelsel zonder
eenigen schijn van waarheid; knapuil, ui m. —
(pop ) C- gras, vuil, ontuchtig vertelsel. — Conte
ton c-, lieg maar toe, we luisteren er toch niet naar.
Conté, e, adj. (en part. passé van conter) Ver
verhaald: , l_istoire Dien c-e.
-teld,
-

t Contemner, v. a., z. 11IEPRISER.

Conitemplant, e, adj. Beschouwend, bespie
gelend.
Conteneplo,teur, m., -trice, f. Beschouwer,
overweger, overdenker, bepeinzer, bespiegelaar m,,
beschouwster, overweegster enz. f.
Contentptatif, -eve, wij. Beschouwend, beschouwelijk, in zich zelven gekeerd, bespiegelend,
diep nadenkend: Philosophic c-ive, bespiegelende
-

wijsbegeerte. — CONTEMPLATIF, m., -IVE, f. Hij of

zij, die het leven aan. gebed en bespiegeling wedt.
Les c-s, de bovenzinnel ken, de peinzende vromen,
de stillen in den' lande.
Contemplation , t. Bespiegeling, beschouwing,
aanschouwing, betrachting, overpeinzing, c o n. te rrtp latie f. — ['I'héol.] Het verdiept of verzonken
zijn in God, innerlijke aanschouwing van God of
goddeljke zaken. — t EN CONTEMPLATION DE, toe.

prép. Uit aanmerking van (en consideration de .
(' ontennplaativenment, adv. Op beschouwende
bespiegelende wijze.
Contei nplé, e, adj. (en part. passé van contemnpier) Beschouwd , aangestaard, overpeinsd:
Chose c-e.

t'onte :mier, V. a. Beschouwen, oplettend
bezien, aandachtig gade slaan; — overdenken; bepeinzen, overpeinzen, bespiegelen, met het verstand
beschouwen: C- Ie eiel, les astres, den hémel, de
sterren gade slaan. C- la grandeur et les perfections
de Dieu, de grootheid en volmaaktheden Gods bepeinzen. — Ook zonder voorwerp gebruikt: Passer
sa vie it c-, zijn leven in bespiegelingen, in vrome
bepeinzingen doorbrengen. — SE CONTEMPLER, via'.
Zich zelven beschouwen, zich in zelfbespiegeling
verdiepen.
Contemporain, e, adj. Gel ktijdig, van den
zelfden tijd, tot denzelfden tijd behoorende: listoriens c-s, gelijktijdige geschiedschavers. — wwTEMPORAIN, m., -E, f. Tijdgenoot in. en f.
5 Couutemporaneite, f. Gelijktijdigheid f.,
tijdgenootschap n.
Contenipteuur, m. (pr. con-tan-pteur) Ver
versmader m. (in den verheven stijl).
-achter,
% Conteo,ptible, ar/j. (pr. coil-tan-pti-ble)
Verachtelijk (van zaken gebézigd).
Contenaiiee, f. Inhoud m., grootte, inhoudsgrootte; — vlakte-uitgebreidheid, oppervlakte f.:
Vaisseau de la e- de mille tonneaux, schip van
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duizend tonnen inkouds. Dfaut de C-, mindere i
houd m., te weinige inhoud m Pare de Ja c- de cent
ai pens, park van honderd morgen oppervlakte.
Houding t., gelaat, wezen n.; stand in.: Bonne c-,
goede houding. C- ridicule, belagclieljke houding.
11 ne salt pas cjuelle c- tenir, faire, hij weet niet
hoe hij zich houden zal, moet. 11 na point de c-,
leij heeft geene houding. Perdre C-, beteuterd, bedremmeld worden, van gelaat veranderen. - Les
femmes portaient un éventail par c-, de vrouwen
droegen een' waaijer uit welvoegelijkheid, voor de
snode. 11 porte cela par c-, hij draagt dat, om eene
goede houding te hebben. Cda ]ui sert de c-, dat
dient hem tot eene goede houding. (fig.) Standvasti g heid, onverschro k kenheid f.: Faire bonne c-,
vastheid, vastberadenheid toonen, pal staan, zich
goed houden.
Conienant, e, adj. Inhoudend, bevattend,
vervattend: La partie c-, of als subst. m.: Le conTENANT, het vervattende, inhoudende deel.
Contendant, in., -e, f. Mededinger m., -dingster f. - Ook als adj. gebruikt in: Les princes
c-s, de mededingende vorsten; Les parties c-es, de
strijdende, twistende part'ijen.(Dit woord veroudert;
men gebruikt liever cornpétiteur, concurrent, pré-

-

tendant.)
± Contendre, V. fl. Mededinqen, wedijveren.
Coiitenir, v. a. Inhouden, houden, omvangen,

CONTEXTE.

de.tou op een ongesteld deel of op gezette ligchaarnedeelen in de vereischte rsgting te houden.
Contention, f. Twist m., gekijf, krakeel, geschil n.; - weleer ook : drift, hevigheid f. in het
twisten—Sterke inspanning, groote oefening f. (van
de zintuigen, van den geest). - [Chirj Zamenhoudende, vasthoudende werktuigen n. p1.
Contenti, e, adj. (en part. passé van contenir)
Bevat, vervat, besloten: La liqueur c-n dans un
vase. -- CONTENU, M. Inhoud m., hetgeen in een
voorwerp vervat is: Le c- dune bouteille, de inhoud eener flesch. —[Géom.] Inhoud m. , liqchaamsuitgebreidheid f , volumen n.: Trouver le c- dun
corps, den inhoud van een ligchaam zoeken. - Inhoud (van een' brief, een boek enz.). Le c- de sa
lettre, de eet arrêt, de inhoud van zijn' brief, van

dit vonnis.

Conter, V. a. Vertellen, verhalen, een verhaal
of vertelsel doen. C- une histoire, C- ce qu'on a
vu, eene geschiedenis, wat men gezien heeft vertellen. (Loc. fam.) C- des fagots, des sornettes, of En
C- de belles, beuzelingen, ijdele, zotte sprookjes
vertellen. En c- â qn., iemand wat wijs maken of
op den mouw spelden. En c- a une femme, C- tienrettes ft une femme, eene vrouw vleijerjen zeggen,
haar wat opwarmen. C- (of Raconter) qc. de til en
aiguille, Z. AIGUILLE. - Ook zonder voorwerp gebëzigd: Les vieillards aiment P c-, de oude lieden
vertellengaarne. Cet homme conte bien, die man
heeft goed slag van vertellen.
Conterie, f. [Cint Zeker grof Venetiaansch
laswerk 1.
Contestabilité, t. Betwistbaarheid t.

insluiten, bevatten, behelzen, begrijpen, besluiten:
Ce tonneau contient quatre-vingts litres, dit vat
houdt 80 kannen. Cette salle de spectacle peut cdeux mille personnes, die schouwburgzaal kan
2000 personen bevatten. - Tout ce qui est conteiiu
Contestable, adj. Betwistbaar, dat tegengesous les cleux, al wat onder de hemelen vervat is.
Ce livre contient foute Ja doctrine de Platon, dit sproken kan warden: Ce que je vous dis nest pas
boek behelst de gansche leer van Plato. - Tegen- C-, hetgeen ik zeg, kan niet worden tegengesproken.
ContestaWenient, adv. Op betwistbare wijze.
houden, wederhouden, terughouden, opkeeren, beContestant, e, adj. [Jur.] In regten twisdwingen, beteugelen: C- Ia mer par des digues, de
dans
le
qri.
tend,
procedérend: Les parties c-es, de twistende
dijken
tegenhouden.
Czee door
devoir, iemand bij zijnen pligt houden. C- ses pas- partijen.
Coi*testation, f. Twist m., oneenigheid f.,
sions, son indignation, zijne hartstogten, Zijne verontwaardiging bedwingen. - SE coNTEnul, V. pr. krakeel, gekijf, geschil n.: Ce point est en c-, dit
Zich inhouden, zich matigen, zich bedwingen, zich is een punt in geschil. C- en justice, regtsstrijd in.
inbinden, zich onthouden; - elkander bedwingen - [Prat.] Ii y a c- en cause, de geregteljke aanklagt is geschied. Ordonner une plus ample c-,
of in toom houden.
een nader onderzoek gelasten.
1 Coiitens, m., z. v. a. PROCES.
Conteste, t. Geschil n.: fis soot en c-, zij zijn
Content, e, adj. Tevreden, voldaan, vergenoegd,
wel in zijn schik, blijde: II a le coeur c-, hij heeft in geschil, zij zijn 't niet eens. - SANS CONTESTE,
adv. Zonder tegenspraak. (Het woord is in de
lor.
hij
leeft
vergenoegd.
een tevreden hart. 11 vit c-,
Un air, visage c-, een vergenoegd gelaat, gezigt. zamenleving sinds lang verouderd, maar nog ge]

-

- (iron.) Etre C- de sa personne, de sa petite
personne, te groote, te hooge gedachte van zich
zelven hebben, met zich zelven ingenomen zijn.
Etre c- de qc., over iets voldaan zijn; - in iets

genoegen nemen, iets inwilligen, iets toestemmen.
Contenté, e, adj. (en part. passé van contenter) Tevreden gesteld: Personne c-e.
Contenternent, ni. Tevredenheid; voldoening,
voldaanheid, vergenoeging, vergenoegdheid t., vermaak ii., vreugde 1. (Prov.) C- passe ricliesse,
tevrédenheid gaat boven rijkdom. (pop.) Ce n'est pas
v-, dat is niet genoeg, niet toereikend.— Weleer int
meerv. gebruikt voor: vermaken o. Pl., genietingen f. p1.: Les c-s de ce monde passent comme
une ombre.— [Jeu] Parfait c-, het sans-pren
dre -spelen met 5 matadors (in 't omber-spel).

('oiitenter, v. a. Voldoen, tevreden stellen,
genoegen geven, vergenoegen; - behagen, vermaken:
Ii faut pen de choses pour Je c-, er is weinig nondig om hem te vergenoegen. Sa conduite ma fort
contenté, zijn gedrag heeft mij zeer behaagd. Cetfe
musique contente fort les oretiles, die muzijk streelt
het oor. - SE CONTENTER, v. pr. Zich tevreden
stellen; zich voldaan houden, tevreden zijn, het
daarbij laten: 11 se contente de peu de choses,
hij is met wemig tevreden.
S Contentiensenient, adv. Met twist en gekijf. Cette affaire s'agita c-, er werd bij deze zaak
hevig getwist.
Contentieux, lense, adj. Betwist; betwistbaar. Droit c-, betwistbaar regt. Affaire c-ieuse,
betwiste of betwistbare zaak. - Tw istgier ig, ijfachtig: Esprit c-, twistgeest. - Ook als subs kt. 1lect:gebruikt: [Admin.] Le C-, het vak der twisl
-zaken.
Conteiitif, ive, adj. [Chir.] Zamenhoudend,
zwachverband
n.
vasthoudend: Bandage c-,
of
tel iii., dienende alleen om uitwendige geneesmid -

bruikeljk in de reglstaal).
Contesté, e, adj. Betwist, bestreden: Article
C-, Droits c-s. - [Prat.] Cause non c- e , onbe-

twiste zaak.

Contester, v. a. Betwisten, bestrijden, weigeren te erkennen; - ontkennen, loochenen (b. v. de
waarheid van een feit, de juistheid eener stelling
enz.): On me conteste ma qualite, men betwist mij
mijne hoedanigheid. C- lantiquité dun manuscrit,
de oudheid van een handschrift loochenen. - conTESTER, v. n. Twisten, strijden, geschil voeren: 11

ee vent pas c- avec vous. - SE CONTESTER, v.pr.
Betwist worden. Des droits qui se contestent. El/sander betwisten: Ces hommes se contestent in
supériorité.
Coiiteur, m., -euse, t. Verteller, verhalerm.,
vertelster, verhaalster f.: C- ennuyeux, C-eusn
agréable, vervélend verteller. aanqenamevertelster.
- Zonder eenig bepalend woord gebruikt, heeft
dit woord doorgaans een' ongunstigen zin; Ne le
(la) croyez pas, c'est un c- (une c-ease), geloof
hem (haar) niet, 't is een snapper, een sprookjesverteller, een knapuileerkooper (eene snapster, klappci enz.). - (fam.) C'est un c- de fagots, de sor
nettes, de chansons, 't is een beuzelachtig prater,
een sproolcjes-opdisscher, een windverkooper. C- de
fleurettes, iemand, die de vrouwen allerlei vleitaal
toespreekt, vrouwenvleijer m. - Ook als adj. gebézigd: La vieillesse c-euse (doorgaans causeuse),
de praatzieke ouderdom.
Coutexte,m. Tekst m., bewoording F. van eene notariéle af anderhandsche acte. - Vaartiaapende zeimenhang ni. der verschillende bepalingen in eene notaritle acte: Les actes in otariës doivent être écrits en
un seul et même c-, de notariéle acten moeten an onafgebroken zasnenhang, zonder wit af tusschenrusmten, geschreven warden. - Bij uitbreiding.' verband,
redeverband n., zamenhang ci. der ged a chten, be-

CONTEXTURE
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teekenis f. _eener uitdrukking in verband met lietgene voorafgaat of volgt: Ce passage nest oibscur
que parce qu'on 1'a isolé de son c-, die plaats is
alleen duister, omdat reen ze uit haar verband
heeft genouraen. — [Théoi.] Schriftuurplaats f.; —

ook z. v. a. GLOSS.

('orate tere, f. [Didaact.] Zamenhang m., za-

vnenrveefsel n. , aaneenschakeling f. , verband n. ,
schikking van verscheidene deelera, die zamen een
geheel uitmaken: La c- des muscles, des fibres, het
zanienwee f sel der spieren, der vezels. — (fig.) Cd'un discours, za)7renhan r eener rede.
t ("oidtieinie, f. Nachtstilte f'., stil weder n.
b j nacht.
'ofiigDaation, f. [Tech.] Gezamenlijk hout nn.
tot steun ing of schr atii a alleen m. p1., sparren f.
pl., betimmerin g 1. — [Astr.] Steel €n., draagstel
een astrono,ninch w e r ktuig,
-linfF.va
Cornti ai, P, (1€,lj. Rokend, belend, naastaanrlclegen, aangrenzend, aanpalend, aanlii Bend. Maisons, chhaathres contiguks, belende huizen, kamers,
die naast elka,ader gelegen zijn). Mon ja.rdsn est
e- au vutre, m jjn tuin ligt naast (grenst aan) den

uwe. — [Bot.] Aanklevend, elkander rakend. —
[Géorn.] Angles c-s, aanliggende hoeken (die ééne
zijde genieen hebben).
Coutignité, e, Aanraking, aangrenzing, aanpaling f., het naast of aan elkande r liggen.
Continence, I. Onthouding (inz. van den bijslaap) , matiging, ingetogenheid, kuischheid-, c o nt i n, e n t ï e f. — Inhoud inn. (biever C ONTE NCE) .

.'onderent, e, adj. Kuiseh, ingetogen, de gaaf
der onthouding hebbende. -- [MIdl.] Fièvre c-,

koorts veer ongeveer gelijke kracht, zoo lang z ij

duurt. Causes c es, oorza ken, die gedurende den
-

paver/ice ziekteloop bij/ven werken.

Continent, rn. [Géogi.j Vast land, vasteland n.;
vaste eiwal ill.
('ontinent .t, e, rrdj. IVat tot het vasteland,
inz. het eury LSChe, behoort, e o n t i n e sit a a 1: Pairs
c-e,vrede op het vasteland, vastela ids -vrede in. Leemdee c-e, de kilfqsinat 1. op het vasteland. — Systhrne c-, vastelarads- stelsel, con.tinertaal- stelsel n.
(maatregel m. van Napoleon I. orn Engeland van
alle c=e„aeenschap niet liet vasteland van Europa
uit te sluiten).
Contingeuee, f. [Phil.] Gebeurljj^kheid, toevalliglieid t'., anoriel j , Beid dat eerie zaak al of niet
gebeurt. Scion Ia c- des sdiaires, des cas, naar dat

de zaken loofsen, uitvallen, naar contingentie
van zaden. — [Dici act.] Toevalligheid f. (het te-

geiigest;lc e van noo(Izakrlikheid). — [Gloei.] An-

gin de c-, aanrakznq-s,'ioelt m., evorre)d door gene
kroiltr)re lijn, die Bene regie raakt, of wel door twee
kromme linen, die elkander in een punt raken.
('Gilt;:ngeut, c, adj. Gebcur°l k, onzeker, toevallig, wat gebeuren en ook riet gebeuren kan:
C'est, Dine chose c-e, sur iaque;4e ii ee faut pas
compter, het is gene onzékere zaak, waarop enen
niet snoet rékenen. -- [Schol.] Latin c-, onzeker
toekornende. .Propositions c-es, voorstellen van zakeer, die gebeurlijk zijn. -- [Prat.] Portion c-e,
deel, dot elk, ontvange i .. of geven snoet.
('ontiugeut, 11. Deel n., dat ierled ontvangen
of bgdrafgen, moet, pligtinotig aarsdeel n., verpligte
of verschuldigde bijdrafje f., contingent n.: 1l
lui re drielat dix m ilie traces de cette succession
poot• son c-, er koint heen 10,600 francs voor zijn
wettig aandeel in die nalatenschap. Chaque dial
de la Confédération fou=°c it son c- en lionimes, en
argent, elke staat van den Bond levert zijn co-ttincent of versclauldigde bijd r a g e in manschappen,
in geld. --- [Frail.] liet al of niet gebeurlijke.
Contin , e, adj. Zamnenhangend, aaneen, doorgaand, opvolgend, achtereenvolgend, onafgebroken,
voortdurend, onverpoosd, ,aanhoudend: Papier c-,
papier zonder einde. — Etendue c- , doorgaande
uitgebreidheid of uitgestrektheid. Parties c-es, aan
elkander hangende, aaneensluitende deden. Dix
jours c-s cie pluie, tien achtereenvolgende dagen regerr. Fiwre c-e, aanhoudende, doorgaande koorts.
T i avail c-, onafgebroken arbeid. — [Math.] Proportion c-e, gedurige evenredigheid (4 : 6 — 6 : 9).
— [Arith., .AlgOb.] Fractions c-es, zamenhangen-

de breuken. — [eilus.] Basle c-e, generate bas.

CONTINU, m. [Philos.] Het onafgebrokene, zamen- hangende, Ziet geheel: Le c- est divisible à I'infini,

het geheel is deelbaar tot in 't oneindige.
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Continnateur, m. Voortzetter , vervolger,
schrijver m., die 't werk van een ander voortzet.
(Conthivation, f. Voortzetting; voortduring,
aanhouding f.; vervolg n.: La c- de la guerre, de
voortzetting des oorlogs. La c- du rnauvais temnps,
de voortduring, het aanhouden van 't slechte_ weder.
La c- de 1'histoire de France, het vervolg van de
geschiedenis van Frankrijk.
Continue (a lit), toe. adv. Op den duur, op
de lange baan, nietten jd: Il travaille ei'ahord avec
ardeur, mais ii ia c- (a la longue) ii se ralentit.
(De uitdrukking veroudert.)
Contin ué, e, ac/f. (en part. passé van conti neer) Voortgezet, vervolgd: Travail c-, Histoire c-c.
('ontiiiuuet, le, a'lj. uanlioudend, gestadig,
gedurig, onop'ioudel'j k, langen tijd voortgezet.
ContinueHe neat, adv. Aanlroiedend, gedurig, zonder ophouden, onafgebroken, steeds, altijd.
Continuer, v. a. Voortzetten, vervolgen (het
begonnene), v er vorderen, doorzetten, voortgaan of
voortr,'aren roet, c o n t i n u é r e n. C- un travail,
tin discours, nn voyage, een' arbeid, eerre rede,
eemm,e reis voortzetten. — [Mar.] C- la route ,
den koers aervolgen. — C- une ligre, une allée,
erne lijn, gene laan voortzetten, verlengen, langer
maken. — Laten behouden (eeiw gumt, een voor regt). Continues -lui vos hienfaits, ga voort reet

wel te doen, behoud hem bij 't genot uwer weldaden. On lui a continué sa pension, meen heeft hem
zjne jaarwedde laten behouden. — Doen aanbli ven (in een ambt of bediening) : On Ie continua
dans son emploi, reen liet her mm zijn ambt behouden,
enen verkoos hem op nieuw. — Ork zonder voor
Foute «argent, it ne peut pias c-,-werp(zbéild:
uit gebrek aan geld, kan hij niet voortgaan. Continuez, je voos pile, ga voort, als 't 'u belieft. —
CONTINUEII, v. n. Voortduren, aan')oudera, niet ophouden: La ploie continue, de regen houdt aan,
duurt voort. — Voortgaan, voortvaren, volhouden:
Continues ai Bien faire, ga voort met wel te doen.
Je continuerai €Ie vous avemtir, ik zal voortgaan
meet u te waarschuwen. — Voortlotopen, zich, uit strekken: Cette forêt continue (se continue) jus -

qu' à la vilde, dat rvdud strekt zic'r tot aan de
stad uit. — Ook als v. irnpers. gebruikt: I1 coniinue de pleuvoir, het gaat voort met regenen. —
SE CONTINiuE1O, v. pr. Zich voortzetten, voortlooj)en, zich uitstrekken: Cette forêt se continue jus
— Voortgezet worden. Cet ouvrage-qu'alvie.
se continue.

ontinjaité, F. Zamenhang m., on gescheiden-

heil f., onafgebroken verband n., aaneenschakeling f.
der deelera van een geheel; — voortdureprdheid 'f.,
bestendige of gestadige duur m., het omga f gebroken,
aanhouden; — onafgebroken reeks f. — [Ploys.,
:Mid.] Solution de c-, sch,eiding van vroeger za)nenhangende deelgin. — [Phil.] Loi de c-, wet I. van
tra swijzen over aug (volgers welke er in de
maatuur geen verande 2-rzgen plaats hebben dan langs
oninerkbare trappen).

t onntinnû!H ent, adv. Gedurig, onophoudel-fjk,
zinder tusschenppoozen.
('outoudant, e, adj. [Chhir.] .neuzend, blut
Bene kneuzing, buil of bluts veroorzakernd.-send,
Instrument c-, kneuzend, stomp werktuig.
S Contrndre, v. a. Kneuzen, blutsenn.
Contorn late, f. [Nuinissn.] Contornia atm u n t f., naaira der koperen, romeinsche gedenkpenrningen, welker verhoogde rand (contour) op de
draaibank bewerkt en afgezonderd schijnt van 't
metaal, waaraan hij behoort. — Ook als adj. Une
,

midaide c-.
(' onntoi•sile , adj. [Bot.] , z. v. a. CO TOURNABLE

('otatorsionn, I. Trekking, wringing, verdraai
geweldige onwillekeurigebeweging dier leden,-jing,
der spieren, con torsie f.: La colique cause
d'thorritles c-s, het koliek brengt verschrikkelj,j1me
trekkingen te weeg. — Vertrekking f. van 't gelaat,
oe'erdreven en ormbehagelilk gebaar n_; gedwongen,
gekke houding f. -- [Mid.] Verdraaijing f., sclaeeve
stand nn., onvolkomnen ontwrichting f.

('onntorrté, e, adj. [Bot.] Sterk verdraaid.
Contouur, m. Omtrek nn., inz. van ronde of rond

tje voorwerpen.; — randtrekken i n. pl. eener-acht'i
figuur of teekeninc;. Les c-s dun beau corps, de
omtrekken van een schoon ligchaant. Le c- dune
colonne, de omtrek tiener zuil. Les c-s bardis, purs
-
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de cette fi gure, de stoute, zuivere omtrekken, buiContractemir. m. [Cuis.] Braadijzer n. voor
tenlijnen van deze figuur. Le c-dune viiie, dune het spit.
forêt, de omtrek van eene stad, een woud. Une
Contractif, ive, adj. [Playsioi.] Zamentrek
dtendue de trente lîeues de c-, eene uitgestrektheid kend. Force c-ive, zamentrekkende kracht f., kracht
van 30 mijlen in omvang.
van zamentrekking.
Contournable, adj. Osnbuigbaar, verdraaiContractile, adj. [Pliysiol.] Zamentrekbaar,
-

baar, wat zich laat ombuigen, omdraaijen - (Jig.)
Ame c-, ziel f., die tot zich zelve kan inkeeren.
Contrnirné, e, adj. Afgerond : Un bras bien
C-, een goed afgeronde arm, een goed geteekende
arm. - Scheef, verdraaid: Elle a la taille, la
bouclie c-c, zei heeft eene scheeve leest, ecu' verdraaiden mond. - [Bot.] Omgebogen, omgedraaid.
- [Hort.] Arlwe C-, een in zijn' wasdom belemmerde boom. - [Bias.] Naar de linkerzijde gekeerd: II porte de gueules an lion dor, Ia tête c-e,
hij voert een' gouden leeuw met links gerigten kop
op een rood veld. - (Jig.) Un style C-, een verwrongen stijl.
Contoisrnées, t. p1. [Bot.] Planten met gedraaide bloemkroonen.
Contoiiinement, m. Draaijing, verdraaijing,
verwringing f., verwrongen of gedraaide toestand n.
ContoLlrner V. a. Een' omtrek maken, omtrekken, den vereisc/iten omtrek geven, rondom afronden, c 0 a t 0 u r n Li r e n. Savoir Nell c- one
figure, den omtrek van eene figuur wel weten te
maken, schoone afrondingen weten te geven.
Verdraaijen, misvormen, scheef maken: Cette position holt, a Ia longue, par c- les jambes, die
houding maakt ten laatste de beenen scheef. [Anat.] Omwinden: Ce muscle contourne teile
partie, deze spier ornwindt dit of dal deel. (fig.
et fam.) C- qn., iemand uitvorschen, uithooren,
iemand geheimen ontlokken. - SE CONTOURNEII,
v. pr. Verdraaid, krom, scheef, wanstaltig worden.
Contoui-niate, t., z. v. a. CONTORNIATE.
Contra, m. [H. n. ] Bengaalsche spreeuw, conIra-spreeuw m. - [Bot.] Egyptische bijvoet m.,
wormkruid n. - [Anc. mus.] , z. v. a. HAUTE.

-

CONTRE.

Contractable, adj. Zamentrekbaar.
Conti-actait, e, adj. Verdragmakend, ver-

dragsluitend, overeenkomend, c ontrac tdr end:
Les parties c-es, of als subst.: Les contractants,
de contractérende partijen, de contractanten.
Conti-aetation , t. [Com.] IIandelsre tbank
voor de West-Inditn in Spanje, c o n tr a c t a t ie 1.
CoHtraete, adj. [Gram. grec.] Zansengetrok
ken, verkort (van verbuiqingen, van werkwoorden,
waarin zamentrekking plaats heeft).
Cotitracté, e, adj. (en part. passé van contracter) Zasnengetrokken, ingetrokken: Des muscles
c-s, ingekorte spieren. Aangegaan, gemaakt, gesloten: Dette c-e, gemaakte schuld. Amitht c-e, gesloten vriendschap. - Habitudes c-es, aangenomen gewoonten.
Contracter, v. a Een verdrag, eene overeenkomst sluiten, het eens worden, overeen komen,
contractéren: C- mai'iage, C- un manage,
trouwen, een huwelijk aangaan. C- une alliance,
een verbond sluiten. - Bij uitbreiding: C- amitii
avec qn., met iemand vriendschap maken. C- des
dettes, schulden maken. - Krijgen, aannemen,
aanwennen: C- one maiadie, eene ziekte krijgen.
C- une habitude, eene gewoonte aannemen. Ce yin
a contracté un goUt désagréaiile dans ce tonneau,
die wijn heeft in dal vat een' onaangenamen smaak
gekregen. - [ Anat.] Zamentrekken, doen inkrimpen of opkrimpen (van zenuwen en spieren): La
funeur contracte les muscles du visage, de woede
trekt de spieren van 't gelaat zamen. - [Gram.]
Zamentrekken, twee klinkers of twee lettergrepen
tot één maken: On contracte a le en au. - Ook
zonder voorwerp gebézigd: C- avec qn., met iemand
een verdrag maken. Ii est mineur, ii nest pas
capable de c-, hij is minderjarig, hij is niet bekwaam om eene verbindtenis aan te gaan. - SE
CONTRACTER, v. pr. [Anat.] Zich zamentrekken,
ineen krimpen: Les muscles so contractent pour
agir. - [Phys.] In volumen of omvang verminderen, verdigten, verdikken : Certains liquides so
g

-

-

contraètent au moment de la congélation. - Aangenomen, aangewend worden: C'est on défaut qui
se contracte aisémerit. - [Gram.] Zamengetrokken worden: Centains adverbes se contractent dans
leur formation, comma continûment pour
continu em e n t.

verkortbaar, c o n t a c I e 1 : La fibre des muscles
est c-, de spiervezel is zamentrekbaar.
(ontracti li té , f. [Pliysiol.] Zaments'ekbaarheid, krimpbaarheid f., vermogen van sommige dcilen der bewerkluigde iigchamen, inz. der spieren,
om beurtelings zich te verlengen en in te korten;
c 0 n t r a c t i I i t e i t t. C- volontaire, involontaire,
vrijwillige ofwdlekeuiige, onvrijwillige of onwilh
zamentrekhing f.
-keurig
Coiitraeti on , 1.. [Phys.] Zamentrekkin, verdigling, vermindering van volumen der ligchamen.
Force de c-, z. V. a. force contractive, Z. CONTRAC-

TIC. - [Physiol.] Zamentrekking, opkrimping,
verkorting f. (der spieren en zenuwen). - [Mid.]
C- du coeur, toesluiting f. van het hart. - [Gram.]
Zamentrekkin.q, ineensmelting f. van twee lettergrepen, als in août , paon, faon, die men leest
odt, pan, fan. - Du est une c- pour de le, we
pour a ie, des pour de les, aux pour a les.
Contractne l , Ie, adj. Bij contract, verdrag
of overeenkomst aangegaan, bepaald of gerigeid.
C ontraettiellement, adv. Volgens contract.
Contraetiive, f. [Arch.] Verdunning van het
bovendeel eener zuil. - [Mid.] Spierverstijving,
spieroptrekking f., als gevolgvan rheu?natsmus; zenuwpijnen, sluipen f.;—kromming f. der gewrichten.
C ontiadieteur, m. Tegenspreker, betwi ster m.,
tegenpartij 1.
(oiitiadiction, f. Tegenspraak f. : Cat avis
a passé sans c-, dat gevoelen is zonder tegenspraak
aangenomen. Les grands n'aiment pas la c-, de
grooten houden van geen tegenspraak. Etre en cavec soi-mème, in tegenspraak, in strijd met zich
zelven zijn. Tomlier en c-, zich zelven tegenspreken; Sans c-, zonder tegenspraak, zonder dat er
wordt tegengesproken. L'esprit de c-, de geest van,
de zucht tot tegenspraak. C'est on espnit de a-,
't is een aarlstegenspreker, een twistgeest. - Beletsel n., tegenwerking

f. Les c-s ne loot point

rehuti, de tegenwerking heeft hem niet afgeschrikt.
- [Prat.] A Ia c- d(*„... , ten overstaan van.. ..
- Tegenstrijdigheid f., onvereenbaarheict van twee
of meer dingen: Etre et n'ètre pas implique a-,
zijn en niet-zijn behelst eene tegenstrijdigheid, sluit
elkander uit. Sa conduite est pleine de c-s, zijn
gedrag is vol tegenstrijdigheden.
fontradietoire, adj. Tegenstrijdig, strijdig,
tegensprekend , c a n tea d i c to r is c h (van voorstellen, uitdrukkingen, woorden gebizigd) .- Deux
propositions c-s, twee tegenstrijdige, elkander opheffende of vernietigende voorstellen 0 u i et aan,
tout et na ij, sont des termes c-s, ja en neen,
a lies en. n ie te , zijn tegenstrjdige woorden. [Prat.] Jugement, Sentence c-, oordeei,vonnik n.,dat
geveld ware/t, nadat al de partijen gehoord zijn.
(ontradictoirenient, adv. Op tegenstrijdige
wijze, tegenstrijdig 1. - [Prat.] Na de partijen
gehoord te hebben.
Contraignable , adj. [Prat.] Betwistbaar,
aantastbaar, aan regtsdwanq onderworpen. Ceux

qui ont accepté des lettres de change sont c-s par

corps, wie wisselsgeaccepteerd hebben, kunnen door
ljfsdwang (door gevangenis) tot betaling genood-

zaakt worden.

Contraignant,e, adj. (woord van Mad. de
Sévigni), Z. v. a. GENANT.
Contraindre, v. a. Dwingen, noodzaken: La
nicessité l'y a contraint, de nood heeft hem ertoe
gedwongen. On ie contraignit de of is faire cela,

men dwong hem, om dat te doen. - [Pray.] La
nécessité contraint la bi, nood breekt wet. - [Prat.]
Door regtsdwang noodzaken: Si vous on me pave,
je vous ferai c-, indien gij mij niet betaalt, zal sic
u, in regten vervolgen. C- mime par corps, zelfs bij
aantastingj van persoon dwingen- -Hinderen, belemmeren, benaauwen: Je ne pnétends pas vous c-, sic
wil u niet hinderen, benaauwen. Cola me contraint,
ik doe dit niet gaarne, niet zonder c/wang—AnsIlen, drukken., klemmen (van kleeeleren, schoenen

enz.): Cet habit le contraint si fort, qu'il souffre

horniblement, dat kleed knelt hem zoo zeer, dat
hij er veel door lijdt. (In dien zin verouderd: men

CONTRAINT
gebruikt nu gêner.) - SE CONTRAINDRE, V. pi'.
Zich inbinden, zich bedwingen, zich zelven geweld
aandoen: 11 se contraint devant ces personnes-M,
in tegenwoordigheid van deze meneclien doet hij
zich zelven geweld aan, houdt hij zich in.
Cottraint, e, adj. (en part. passé van contraindie) Gedwongen, door regtedwang genoodzaakt. Etre c- par corps, door gijzeling genoodzaakt
worden. - Gedwongen, gemaakt (het tegenqe
van natuurlijk) : II na pas lair naturel,-steld
ii a lair c- , hij heeft geen natuurlijk , rnaai'
een gemaakt voorkomen. Posture contrainte, gedwongen, gemaakte houding.
Discours, style
C-, gedwongen, stijve rede, stijl. Versi fication c-c,
gedwongen, jezoc/ite versbouw. - Benaauwd, gekneld, geprangd, gedrukt; C- dans son habit, in
zijn kleed gekneld, qeprangd. La nier est c-c dans
ce ddtroit, de zee wordt in die straat zamenjedron
(In deze beteekenissen verouderd.) - [Mus.]-gen.
Basse c-c, gebonden bas, obligaat-bas.
Contraifite, f. Dwang ni., geweld n., noodzaak t., bedwang n. Faire qe. par c-, iets uit
dwang, noodzaak doen. Employer la c-, User de
C , dwang, dwangmiddelen gebruiken. - Ingetogenheid; inbinding van zich zelven, terughouding t.
uit eerbied, uit welvoegelijkheid enz.: La présence
de son père Ie tient en c-, de tegenwoordigheid
zijns vaders houdt hem terug. Vous le tenez en
C-, hij doet zich uwentwege geweld aan. - Knelhag, drukking f (door engte van kleederen, schoenen enz.) (In dien zin verouderd.) - ( fig.) La cde Ia mesure, de is rime, de dwang, belemmering
van de maat, van 't rijm. —[Prat.] Regtsdwang m.,
dwangschrift, dwangbevel n. 1)écerner une c-,
een dwangschrift uitvaardigen. C- par corps, lijfsdwang n., aantasting t. van persoon, geregteljk
verlof n. om eenen schuldenaar te gijzelen, vast te
zetten. - Dwangbevel n. tegen achterstallige belastingschuldigen..
.
Contraire, adj. Strijdig, tegenstrijdig, tegengesteld, tegen, kon t r d r e : Le froid et ie chaud
sont c-s, de koude en de warmte zijn strijdig met
elkander. Avoir le vent, Ia fortune c-, den wind,
de fortuin tegen hebben. En cda vous Otes c- k
vous-même, daarin handelt gij tegen u zetten, gij
staat U zelven in t licht. Cda est c- a la lol de
Dien, dat strijdt tegen Gods wet. C'est on homme
qui ma toujours été c-, 't is een man, die mij
altijd tegen geweest is. - Schadelijk. nadeelig: Le
yin vous est c-, de u. /ja is cc nadeelig. - [Mar.]
Vqnt c-, tegenwind. Courants c-s, tegenstroomingen. - [Log.] Propositions c-s teqenstriidigc, elkander bestrjdende of tegenovergestelde vomstellen.
- [Prat.] Les parties sont c-s en fait, de partijen
spreken elkander in 't vermelden der feiten tegen.
.- CONTRAIRE, m. Tegendeel, tegengestelde n.: Vous
m'avez dit le c-, gij hebt mij het tegendeel, het tegengestelde gezegd. II agit tout an c- de ses ancêtres, hij handelt geheel strijdig met zijne camouders.(tam.) Allez-vous au c- de cola? verzet gij u daartegen ? spreekt gij dat tegen ? [Phil.] Les contraires, de tegenstrijdige dingen of
eigenschappen (als het witte en zwarte).[Prat.]
Défenses an c-, voorbehoud n. om ter behoorlijker
tijden plaats aan zijne tegenpartij de tegengestelde
bewijsgronden bij te brengen. - . 0 CONTRAIRE,
TOUT AU CONTRAIRE, BIEN AU CONTRAIRE, bc. adv.
In tegendeel 'verre van daar, omgekeerd, veeleer.
Contrairernent, adv. In strijd, strijdig: Agir
c- aux dispositions de Ia bi, in strijd met de bepalingen der wet handelen.
Contralto, m. (ital.) [Mus.] Alt, altstem,
tweede stem, diepste vrouwestem f. (Bij sommigen
wordt dit woord verfranscht in contralte.)
Contranehé, e, adj. Z-vormig golvend.
Coiitrapontiste, ni. [Mus.] Gout rapuntist in., hij, die de regels van 't contrapunt verstaat.
Contrariant, e, adj. Tegensprekend, tegenstrevend, twistgierig. Un esprit c-, een tegenspreher, dwarsdrijver m. Des dvènements c-s, tegenheden t. pl., hinderpalen m. p1., beletselen n. Pl.
Contrarlé, e, adj. (en part. passi van contrarier) Tegengewerkt, gedwarsboomd. - [Mar.]
Navire c- par Ia marie, par Ie venL,schip, dat
het tij of den wind tegen heeft. (fig.) Etre c- par
Ie vent, den wind tegen hebben, in zijne plannen
tegengewerkt worden.

CONTRE.
Contrarier, V. a. Tegenspreken, tegenwerken,
weirstreven, in den weg staan, zich verzetten tegen, dwarsboomen: Ii me contrarie toujours, hij
spreekt, hij werkt 'mij altijd tegen. Ii fut contrarid
pal le vent, de wind was hem tegen. - C- Ia nalure, c'est ramer contre le courant, de natuur te
willen tegenwerken, is tegen den stroom op roejen.
- Ook zonder voorwerp: Vous ne hOles que c-.
Aimer a c-. - SE CONTRARJER, v. pr. Zich zetven
tegenspreken, in tegenspraak met zich zelven zijn:
Cda se contrarie, dat spreekt zichzelf tegen. Vous
vous contrariez vous-m enie, gij spreekt u zelven
tegen. - Tegenovergesteld, strijdig zijn: Des couleurs qui se contrarient. - Elkander tegenspreken, elkander dwarsboomen: us prennent plaisir
a se
Contrariété, F. Strijdigheid, tegenstrijdigheid.
Tegenkanting, zwarigheid, moeijeljkheid, belemmering f., hinderpaal m., contra r tteit t. (in
deze laatste beteekenissen doorgaans meervoudig.)
Conti-astaiit, e, adj. Tegen elkander afstekend, een contrast vormend, contras tire net.
Figures c-es.
Coiitraste, m. Tegenstelling, tegen-elkanderstelling t. (van strijdige, afstekende voorwerpen, die
niet volstrekt uitersten behoeven te zijn) , in 't oog
vallend verschil, afstek (?), contrast in.
Contrasté, e, adj. (en part. passé van contraster) In tegenstand geplaatst, afgezet: Des figures, des caractères kien c-es.
Contraster, v. n. (bij Montaigne gebruikt voor
contrethre, tegenspreken) Tegen ellamIer afsteken,
cene tegenstelling, een contrast vormen, c 0 n t a st é ren : Sa conduite contraste avec son éat, zijn
gedrag steekt af bij zijnen stand. - CONTRASTER,
V. a. Doen afsteken, in tegenstand, in afstek plaatsen, contrast maken, c 0 a t r a st ér e n : Co peintre
sail Men c- les tIdes, die schilder weet de hoofden
wel tij elkaar te doen afsteken. Ce poète a Iden
contrasté ses personnages, die dichter heeft zijne
karakters goed tegenover elkander gesteld.
Contiat, m. Geschreven overeenkomst, notarule verbindtenis f. tot vervulling van wederzijdsche pligten, verdrag, contract n. C- unilatdral,
bilatéral of synallagmatique, eenerzjdsch, beiderzjdsc/e of wederzijdse/s verdrag. C- aldatoire, kansof toevats-verdrag. C- a Ia grosse, contract van
bodemerij. C- antmnuptial, huwelijks-voorwaarden.
C- de dépöt, contract van bewaarneming. C- cornmutatif of d'échange, ruilverdrag. C- de hienfai
sance, weldadigheidsverdrag. C- 1 litre onuicux,
contract onder een' bezweirenden titel. C- de prèt,
leenverdrag. C- pignoratif, pandverdrag. C- de vente, d'achat ofdacquisition, de donation, d'assuran
de louage, dapprentissage, de manage, ver--ce,
koop-, koop-, schenkings-, verzékerings-, huur-, leer-,
huwelijks-verdrag. C- pur et simple, conditionnel, frauduleux, simuld, faux, valide, invalide,
défectueux, illicite, eenvoudig, voorwaardelijk, bedriegelijk, geveinsd (schijn-) , valsch, geldig, ongel
dij, gebrekkig, ongeoorloofd verdrag. Ce c- cit
nul, dit verdrag is ongeldig. Faire, Dresser un a-,
eencontract opmaken. Casser, Annuler un a-, een
contract te niet doen. Un c- passé devant notaire,
een notarietl contract. Notre c- porte telle condition, ons contract houdt deze of die voorwaarde
in. - Bij uitbreiding: elke overeenkomst tusschen
twee of 'meer personen: C- verbal, tacite, mondelinge, stilzwijgende overeenkomst. C- social, maatschappeljk verdrag. - [Jeu] Speelmerk, Ii c he,
contract n., dat doorgaans tien gewone speelmerken geldt.
Contraténore of Contratenor, m. [Mus.],
z. v. a. HAUTE-CONTRE.
I S Contraventtmir, m. Overtreder m.
Contravention, t. Overtreding, verbreking t.,
vergrijp n., schending, inbreuk, contraventie f.
C- ii l'ordonnance, aux édits, it larrêt, overtreding
von het bevel, de wetten, het besluit. C- a nun bi,
overtreding eener wet, wetscheneling, wetbreuk 1. Ca un coatrat, verbreking van eenverdrag.
Contrayerva, m. [Bot.] Tegengiftige dorstenie, contrayerva of contrayerbaf., eene
amerikaanse/te plant; - ook de wortel daarvan,
tegengiftwortel in. - CONTIIAX'ERYA-FAUX, valeche
contrayerva, soort van baarwortel van Jamaica.
Contre, prép. Tegen. Se liattre c- qn., tegen,
iemand vechten. Donner de ba tête C- uric inurailbe
-

-

-
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met het hoofd tegen eengin azuur stooten-. Qu'avezvous à dire c- sela? wat hebt t;ij daartegen te zecjgen ? --- Tegen, in spijt van, in weêrrvil vage: t1 a
fait cela e- mon sentiment, hij heeft dat gedaan
tegen 7i2i.in gevoelen. C- les défenses, tegen, ondanks
het verbod. — [Mar.] Courir a c- a^ec on autre
vaisseau , tegen een ander inleggen. Passer ure
manoeuvre a c-, een' looJ?er van achter naar ooien
ivscherenz. — Tegen, teren aan, bij, tliotbif, naast:
Sa mason est c- Ia ndenne, zin huis staat naast
het mijne. J'étais assis e- lui (beter: tout près de
lui) ik zat teren hem aan, digtbij, naast hein. Attacher qc. c- 9a muraille, iets aan den muur vast
maken. — Soms wordt het ook als bijwoord gebé.zigd: Parlor pour et c-, voor en tegen spreken. Je
n'ai zien à dire c-, ik heb er niets tegen te zeggen.
Pour mol j'y suis e-, voor mij ik ben er tegen. —
[jeu] Faire e-, Co m e e- spelen, tegenspelen, overvragen (in zékere kaartspelen): Vous u'a^7ez pas
assez beau jeu pour faire c-, siw spel is niet mooi
genoeg om over te vragen. — COiSTRE, in. Tegendeel, tegen n. II faut savoir Ie peur et le c-, inen
moet weten, wat er voor en tegen is. II y a du
pour et du c-, het heeft zijn voor en zijn tegen. —
[Jeu] Tegenspeler, Overvrager vu.: Le e- paie
(1out)Ie, de tegenspeler betaalt dubbel. --Te,(kenstoot,
klots m. (op 't biljart). — [Escr.] Parer un c-,
afweren door snel uit Glen eersen in den anderen 1
stoot tover te paan. — [Tech.] Lang en breed werk
varia- of leestjnakers hunt kont-tecig,wa7rnld
klieven, kloofmes n.
Contre-allée, f. Bilaan, zijlaan f. (Plur. Des
-

contre-aiïées.)
Contre-au eiral, in. [Mar.] Schout-bij-nacht in.;

— liet sclhp, clot den schout-tij-nacht voert. (Plug.

Des contre-euniraux.)
Contre- appel, in. [lil.] Tweede app é 1, te-

Coiutre-barré, e, adj. [Bias.] Met verschillend gekleurde balken: C- d'or et de gueules, met
tegenovergestelde balken goud en rood (keel).
Contre-bas (en), Inc. ode. [Arch.] In de rigtinrf van boven naar onderen, op en neer.
('ontre-basse, f. [Mus. -' Tegenbas, groot;

bas in., gi°oote basviool f.; c on t r e-has ni. — Diepe
basstern in. (Plur. des con tr e-gasses) .
t ontre-basshhte, in. (1s1 os.] Con Ir e-b a ss i s t m., besp elu, van den cosstre-bas. (Plur. Des
Coutre-hassistes.)
{'®etre - bassom, n1. [ Bus.] Co n tr e-fagot f.,
speeltuig, dat een octaaf lacer staat dan de fagot.
— Contr•e-fagottist reL, blazer van de contre-fagot.
(Plur. Des cont.ie -ta issonns.)
(.'oiutre-batter;te, f. [Mii.] Tegenhatterjj f.,
inz. de batterij ter dekking eever bresbattersj. —
(fig.) Middel n. vair tergen, /santiszg, van verijdeling
der tegen iemand gemaakte ontwerpen, tegenbat lee)] f. (Ping. des contre-x atïen•ies.)

outr e-battre,

les')] opwerpen.

v. a. [i^1il.] Eene tegenbat-

('ontre- biais (sit), loc. adv. Verkeerd, aves , egits, tegen, den draad, tegendraads. — CONTRE-

BIAIS, In. Verkeerde kant in. of zijde f.
Q`®nntre-hhiBiCt, us., z. CO TEE-LETTRE.
C ontre-bhie auu, us. [ 1'eeis. j Under-sluitstuk n.
eenes orb elf p. (Plur. Des con lu•e-tiiseaux.)
C onntre-hitter, I. pil. [Mar.] Bétingsteunders

m. pl., béliri rkniedis, steekknieen, steekspenen f. pl.

(ontre-bard (iI) loc. cdv. [Man.] : Ces deux
t3âtinuennts con ent a c-, die beide vaartuigen loo-

pen tegen elkaar.

' ontrre-Li®uugtuue, f., [Pècise] , z. v. a. EOUQUE.
Coutre-bouutant, rn [" retuit.] Stut, steun rn.
legen eerren muur, c o n t e s• l o it in. (Plur. Des
contre-I outants) . — Ook als adj. gebruikt: Mur
eoantne-isoutaist, steunmuur

p é l I'. (vgl. APPEL) . (Ptur. Des contt°e - appels.)
ontre-ap roehhe, f. pl. [Fort.] Tegen -loop-

m.
t ontre-Isoater, v. a. [Arch.] Steunen (een'
asuur, hetzij dooreen' houtera stut, hetzij door een'
anderen reggthoekig daartegen geplaatsten 7nseur.)
— Het part. passé korist ook als adj. voor: Un

contre-appruches.)
('®lure-are, in. [Mar.] Kattenrug m., kroesming der scheepskiel onder de masten. (Plur. Des
contre - ares.)
Couutre-arcasse, f. [Mar.]: Ilarres de c-,

schip te veetra jen of gek:.-el te stuiten.
('onntre®wréte se of C'ouutre-brétèehhe, f.

gen-app dl ii., om te zie; of het eerste naar te,ioo-

ren is geschied. — Tweede aflezing der naden in
werkplaatsen. — [Esse r.] 'Trien-uittal, tegen - ap-

graven f. dol., werken der belégerden om de ioopgraven der belégeraars tegen te gaan. (Peur. Des

achterbarden, wrangen in. pl. in den spiegel.
('ont.re- attaque, f. [kill.] T^rfenwerkk der
belégerden , tegenbolwerk D. (Plug. Des contre-

attaques:)

Couutre- wegcol, m. [Arre. prat..] Verzet r. der
beklaagden tegen de terugvordering van roerende

goederen.

Uontre- &&aiueé, e, asij. (en part. passé van
contre-: alaneer) Opgewogen: Poids c-, Puissan-

usaur conti•e-Iiou té.
t'ouutre-brassé, e, adj. (en part.. Passé van
contre-Isr•asser) [i ar. j Tecfes:gebr'cfst: Voile c-e.
ouutr,
e- rasser, v. a. [Bar.] I erienbrassen,

de zeilen bij den wir:d haha, oils Glen loop van 't

[Bias.] ÍOgenoe r sctaande linnen f. p1. van ver.se/si/lende kleur. (Plsss . Des contre-liretesses of
.prétéci^es.)
' ouutre-broeé, u3. [Corn.] Soort van witte en

zwarte stof f. — Witte es?. zwarte glaskoraaltjes nn. pl. (Flier. Des contre- tas°odés.)
( onts'e-eatquuev, v. a. [Gray.) Tegen-cal-.

iEn,), een' doortrek (calque) aars de
guéren (vgl. CA QI

keerzrjcle eeslqseésess, onz de t guren in cie rrgt ng
van 't oorspronkelijke te verk.r)J';en. — liet part.
Contre -balg neer, v. a. Opwegen, _ in desu. passé woedt ook als a(1j. gek ui kt: Cass dessin contreevenaar f., in eveoa zvit houden: Cie poi Es contre- calclué. — SE CON•TRE-c.ALQ1 ERR v. ]ir. Tegen -ge1aiance 1'autre, dit gewigt weegt op tegels (maakt caalMjueerd worden: Ce calque se coatrre-calque fagelijke schaal met) het andere. — (fig.) See Bertus eileinent, die doorteekening laat zich gemakkelijk
contre-balancent ses défauts, zijne deugden ver aan de keerz de doortrekken.
(wegen op teen) zijne gebreken. — SE CO --gedn vo r-o (ouutre-eeupioui, in. [Auic. mat'.] Buitenf actite:s°steven in., steven-dekstuk n. (Plug. Des
TRE-BALANCER, v. ge. Tegen elkander opwegen,
elkander in evenwigt houden: Ces deux poicis se cent ne-ca á ions.)
('ontre-carene, f. [Ant. mar.] Zaadhout n.,
contre-nalancent m utueilernent, die twee {;endbaten
houden elkander in evenwigt. — (fig.) Les pouvoins kolsemn u. van eerre galei. (Plug. Des couire-carénes.)
t (ouutre-earre,f. Te=genwerking (opposition).
de I'Etat dolvent se c-, cie staatsmar;ten moeten
4o
ontreeai°i°é, e, a{lj. (en part. passé van
elkander in evenwigt houden.
cor^tneca
nrei) Tegengewerkt, gedwarsbooisrd: PerConntiebaiiide , f. Sluikhandel, smokkel/sandel m.: l\larci?andises de c-, sluikgoederen n. pl., son,e C-e.
('o treea arrer, C. a. (fairs.) Tegenwverken, weérsmokkelwaren, verboden waren f. pl. Faire Ia c-,
srnokkelhanclel drijven, smokkelen , sluiken. — str'e've n , diva's sri(so'snen. — SE CONTnECAEEEIR v. pr.
Srnokkelarij, sluikerij f., ontduiking der in,- of uit- E'lkar:der clwaasvr corer.
Q' ontre-eédduute, I. [Prat.] Tegesrhandschrs ft l).
voerr gten. — (fig. et firn.) C'est no homme cte
Contre-ethauug e, u1ve-eha u é, z. CONc-, hij is in dat gezelschap te veel, h?j is ea niet op
zijne plaats; ook: hij heeft een verdacht v^oorko- TBE EC11ANGE, 000TIIE EC 1 GE.
q tr - h 3 eu meflt, n7. [Man ] liet zweneen
ongunU«e
figure,
un
visage
de
c-,
uien .
st-ig, verdacht u-itzir=t n.-- [Bias.] Banc~ ei., waar ken of oinkeeren in eer.' regten hoek by het ctraaije,t.
4
oualre-cthant, M. [Mus.], z. v. a. COME.Ehelft in metaal (goud of _ zilver), de-vande
POiNT. (Plur. Des contre-clsani,s.)
andere in é?ncil (gekleurd) is.

ce c-e.

,

,

-

Contre-bantt , e, ach. [Klas.] asei tecenge-

stelde banden (in kleur en metaal) .
Couetre-booms ier, nn., -iè e, f. Siuikhandelaar,
snrokkelhandelaar,sluiker, smokkelaar m., sluikster,
smokkelaarster I.

-

('untie-charge, nn. [lec1O.] Tegen2.virt n.,

tegenlast rte. (van 't getosuw des lilrtwevers). (Flue.
Des contre-cha}•ges.)

Cotntre-charmmme, rn. Tegen -toovermiddel n.,
1 onttoovering f. (.Plug. Des contre- charmes.)

CONTRE-CHASSIS

CONTREFAIRE.

Contre-eh slis, m. [Tech.] Voorraam, dubbel raam n. (Plur. Des contre-chassis.)
Coutr e-el,evroii, n7. [Bias.] Tegenkeper, m.

tegenoverstaande keper van verschillende kleur.
C ontre-ehevzoué e, af1j. Met tegenoverstaande, verschillend gekleurde kepers.
Contre -eiva ièi•e, f. [Aric. mar.] Schuifblinde f. (Plus. Des contre-civadihres.)
Cou,tre-elé, f. [Arch.] Tegensluitsteen m. van
een gewelf. (Plus. Des contre-elés.)
frontre-coeur, m. Staande haardplaat, vuur
schoorsteenplaat f. (Plur. Des contre- coeurs.)-plat,
-- /1 CONTRRE- COEUR, loc. adv. met tegenzin, met
wveérz-in, ongaarne.
Voetre- eoml)one, e, adj. [Bias.] , z. GOMMPONE.

Coiitre-eori lère, f. [Mar.] Tegen-rantsoenhout n. hout ter versterking der zarnencoegi,ng van

het rantsoenhout niet de windvéning. (Plur. Des
coritre-corniéres.)
Conta°e-eoup, m. lYeerstuit, terugstuit, terugsprong, weerslag, terugslag m., a fstuiti'ng, wetshan/sing f. — (fig ) Ong,cral, onheil, onaangenraam voorval n., dat als 't gevolg van een ander
plaats grijpt, terugwerking f., gevolg n.: Les peoples
voisins nesse ntir•ent le c- de cette grande révoltition,
de naburir'e volken gevoelden (leden door) de
terugwerking van die groots staatsomwenteling.
(Plur. Des contre-coops.)
Coutre-courant, m. Tegenstroom m., tegen
strooming f. (Plur. Des centre-courants.)
Contre-clone, f. [Agric.] Los strijkbord n., dat
in sommige oorden aan den ploeg wordt bevestigd.
(Plus-. Des contre- dalnes.)
(Bontre- danse,f.(verbasteringvan't eng. country-dance) Jelddans, reidans, levendige dans met
k of 8 paren, co n t re d a n s ni. (Pier. Des contre-dautses.)
-

Coiitre-hater, v. a. Een anderen datami (dag
zetten.
-teknig)
Conntre-d éetaration, f. Tegen-verklaring f.

(strjjdii met eene vorige verklaring). Plus. Des contre-décIarations.
Coiitre-dég e rent, tja. [Ener.] Zekere betvtging I. in 't schermen, waardoor men den degen
losrukt in 't oogenblik, waarin de partij dezelfde
beweging maakt.

Coutre-dé •tiger, v. a. et n. [Escr.] Den deen losrukken, terwijl ele partij hetzelfde doet. -- Ook
in dezelfde beteekenis als v. pr. gebruikt.
('ouwe -dl ,metre, in. [Geom.] Tegen-diatooter in. (Plur. Des contre-diametres.)
Contre-dlgiie, m. Tegenrijk, steundjjk in.
(Plus. Des contre-digues.)
Coiilredlre, v. a. Tegenspreken, wederspreker,
tegenpraten; in tegenspraak of in strijed (roet iemand
of iets) zijn, strijden, niet beantwoorden aan. Vous
ene contredïsez toejours, ,qi] spreekt mij altijd tenen. Une Celle toi contredit la nature, zulk eene
wet strijdt met de natuur. — Ook zonder voor
Cot hornme aime a c-. — [Prat.]-wvet°pgbézid:
Verweerschriften maken; iets weder/eggen. — SE
CONTREDIIE v. tar. Zich zelven tegenspreken: I1 se
contredit lul-méme, hij spreekt zich zelven tegen.
— Elkander tegenspreken: Les maxis et les femmes
passent sou vent leur vie a se c-. de mannen en
vrouwen brengen vaak hun leven door met elkancicr tegen te spreken.
Constredis. iit, e, adj. Tegensprekend, tegen
-stribelnd,w
gierig.
fontredlt, e, ar] . (en part. passé van contredire.) Z'el;engesproken: Opinion c-c. — CON•`SREDIT, m. Tegenspraak f. CONTREDITS, 111. Pl.
[Prat.] Verweerschriften n. p1., wederles,=gingen f.11,1.
,

- SANS CONTREDIT, Inc. adv. Zonder tegenspraak,

zonder dat er iets tegen te zeggen of in te brengen
valt (vgl. sans contradiction), zeker, gewis.
Coiitrée, f. Zékereuit ;estrekiheid lands, landstreek, landschap, f., oord, gewest n. La prêle na

été que par c-, de hagel is maar b(j streken geval
— Les confutes de 1'Asie, de landen van AziO.-len.
Cointre-éeaille, f. (Tech.] O;aderz'ijde f. der
schildpodschaal. (Pier. Des contre-écailles.)
Coittre-éeart, m. [alas.] Vierde gedeelte van
een der vier kwartieren van 't wapenschild. (Plus.
Des contre-écarts.)

Coutre-éea,i'teler, v. a. [Bias.] Een der
kwartieren van een in vieren gedeeld schild in vie-

ren verdeelen, zoodat dit sclaiiel zestien kwartieren
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heeft. — liet part. passé wordt ook als adj. gebruikt: ecu contre-écartelé.
('ontre-eeartellemennt, m. [Bias.] Verdee-

ling in vieren van een der vier kwartieren des wa-

ven.ecl^ilels. (Peur. Des contre écartellements.)
Coutre-ée ha,nnge, n1. tegenruil in., het in
ruiling teruggegévene. (Plum-. Des contre-écltanges.)
ontre- ehangé, e, adj. [alas.] Van andere
kleur (ednai,l) Stan het naastaanligge-nd stuk.
Conti°é-ée hiqueté, e, adj. [Bias.] filet af-

maisselenele kleuren geruit.

Met verschil
gekleurde tegenoverstaande knoesten.
-lend

Coutre-éeote, e, adj. [Glas.]

t'oifie e1fort, in. Tegenpoging f. (Plus. Des
-

cont re-efforts.)

Coutre-éiuua,Il, in. [Tech.] Tegen-email n.,
brandverw f. op de binnenzijde cener wijzerplaat.
(P/ar. Des conti e-émaux.) — ('ontre-émailter, v. n. [Tech.] De onder zijde (h. v. van eene
wijzerplaat) emailleren. — .feet part. passé wordt
ook als au. gebruikt.— Cadran contre-émailié.
('oiitre-eugii te, f. [Prat.] Tegen-onderzoek,
tegenverhoor n. van getuigen. (Plur. Des contre-

-

engoêtes.)
Conti°e-épaiiiette, f. [Mil.] Epaulet f.

troetels. (Plus. Des contr°e-épaulettes.)

zon

-der

C onti-e - épreave, f. [Feint. et Gray.] ',t'egen-

a fdruk, tegenoverdruk mn., prent of teelmening, overgedrukt van eerre verstb gedrukte prent of met krijt
bewerkte teekenisig, zoodat daarop alles in omgekeerde rigting staat. (Plus. Des contie-épreuves.)
Contre - é pi°euver, v. a. [Peint. et Gm- nv.] Een'
tegenafdruk maken. — SE CONTRE-EPREUVEi. v. pr.:
Cette gravure se toette -é preuve lien, die plaat
laat zich goed tegenafdrukken.

on re-. Ca ` n , f., z. CONTIIESCARPE.

('netre -cs lier, Li. [hort.] Leiboren ni. te-

gen over een' anderen. (Plus. Des contre-espaliers.)
CoHtre e , f., z. v. a. CONTRE - M[®ULE.
`omitre-ét ibot, of CConntre-étaiii or ,m.

[Mar.] echter- slean trout n., knie T. aan den achter
Des conti °e-étamldots of étami)ords.) -stevn.(Plug
'oumtz°e-étrai-e, T. [Mai.] door-slem lraut n.
knie T. aan den voorsteven, slaper, binnensteven,
boze steven u i . (Plur. Des contre-etraves.)
Tontre-expei°tlse,f. [Prat.] Tegenonderzoekn.
-

door expee'ls of zaakkandigen.

Coutre-extension, T. [Chir.] Tegenspanning f., tegentrekking, uitrekking van een gebroken of verwrikt l/d, ten einde het te zetten (Plur.
Des contre-extensions.)
C ontred'aee, f. [Mil.] Soort van bescherm
ei aseer der bolwerkzijden (Plus.-walin.vórée
Des colare- faces.)
Coiitre-fawn, m. Nabootsing, namaking f.
het bedr^iegelí,jk namaken; — namaak ni., namaaksel n., nadruk m.: L'inventeur de cette uaachine
traint le c-, de uitvinde'r' dezer machine is bevreesd
voor 't namaken. I1 y a plusieurs c-s de eet ouvrage,
er zijn verscheiden nadrukken van dat werk.
Contrefaeteur, nv. Namaker, nadrukker m.,
hjj, die zich aan nasnaak of nadruk schuldig maakt.
Corntref tienoir, f. [Jur.] Namakincl, verval
munten, stempels, geschriften enz.) -schi.ngf(va
Coiitrefaire, v. a. Nadoen, namaken, naboot
als een ander doen om te bespotten of belag--sen,
chet k te maken, naoven: C- qn., c- la voix, .les
gestes de qn., iemand nadoen, iemands stem, gebaren- nabootsen. L'hahitede de c- les autres a ses
dangers, de gewoonteoen anderen nate apen heeft hare gevaren. — Veinzen te zijn wat neen niet is, voorgeven. spelen, uithcan,gen: Ceux gul contrefont les
dévots soit fort dangereux, zij, die. voor fijnvromen
spelen, cie de vromen uithangen, die zich als vron2en voordoen, zijn zeer gevaarlijk. — ivamnaken,
nadrukken: C- un livre, une gravure, une pièce
de monnaie, la signature de qn. een boek nadrukleen, eerie plaat, een geldstuk, iemands handteekening
nasnaken. — Verbergen, bedekken, vermornrnen, ver
C- sa voix, zijne stem veranderen, eene-ander:
andere stem aannemen. C- son écriture, zijn schrift
zijne hand vermommen, eerre andere hand dan zijne
ge tvone schrijven. — Misvormen, mismaken, leef/ik
snaken: Les convulsions lui out contrefait le visage,
de stuipen hebben zijn gansch aangezigt rnisvormrl,
mismaakt. — SE CONTREFAIRE, V. pr. Veinzen, zich
geveinsd aanstellen, zich. vermommen, zijn karakter
verbergen: On ne peut pas se c- longtemps. -- Na,

CONTREFAISETJR

CONTRE'MANOH1.

qemaakt, nagedrukt worden: Les billets de banque

Contre-hachures, 1. p1. [Dess. Gray.] Tegenarcèringen f. pl., schuinsche strepen, die de eerste
arcdringen (hachures) kruisen.
Contre-harrnoniqee, adj. [Mus.] Tegenharmonisch, met de harmonie in strijd. - [ Arith.]
Proportion c-, Tegen-harmonische evenredigheid, z.

'iA/k

ne se contrefont pas facilement.
S Contiefaiseur, m. (pr. —feseur) lvaaper,

spottend nabootser m. (van rnensc/ien 0/ dieren).
(ontrefait, e, wij. (en part. passé van contrefaire) Nagemaakt, nagedrukt; nageaapt: Ouvrage
C-; Edition c-e ; Des gestes c-s. - Misvormd,
mismaakt, wanstaltig, kruin, leelijk: Cette liiie est
foute c-e, dit meisje is geheel misvormd.
CoIktie-fanon, m. [Anc. mar.] Nokgording,
dempgordinj f. (Plur. Des contre-fanons.)
(otitre-fasce, f. [Bias.] Overslaande streep f.
of balk m. (Plur. Des contre-fasces.) - Contre
fascé, e, adj. Met tegenoverstaande balken.
Coiitre-feiidis, m. [Tech.] Tegenspljting f.,
een der deden van een leiblok. (Plur. Des contre-

HAIIMOINIQUE.

Contrehâiier, m. [Cuis.] Stookijzer m., ijzeren hengst ni., waarop het spit ïust, groote spitstandaard in. (Plur. Des contre-hâtiers.)
Coiitre-haut, (en) wij. [Arch.] Van beneden
naar boven, opwaarts.
Contre-berinine, 1. [BIas.] Tegen-hermelijn n., zwart met zilver bespikkeld. - (Plur. Des
contre-hermines.) - C ontre -hei-niné , e, adj.
Met zilveren spikkels, vlekken of moesjes op een'
zwarten grond.
fenilis.)
Contre-heurtoir, in. [Tech.] Ifzerenplaat t.
Contre-fenêtre, f. Tegenvenster, dubbelvenof knop m. waartegen de klapper van eene deurslaat.
ster, togtvenster H. (Plur. Des contre-fenêtres.)
Contre-fente, f. [Cilir.] Tegenspleet, tegen- - [Artill.] Stootbalk so. om 't achteruitloopen van
kloof f.. splijting in liet deel tegenover het gekwetste. een affuit te beletten. (Plur. Des contre-heurtoirs.)
Contre-h il oire, f. [Mar.] Ingezonken schaar(Plur. Des contre-fentes.)
stok, klos rn. tegen de scheerhouten der luiken.
Contie-feu, ni., Z. V. 0. CONTRE-COEUR.
Contre-fiehe, t. [Charp.] Schaar, schuinsche (Plur. Des contre-hiloires.)
Cnriii, f. [Méd.] Tegen-aanwijstut m.; kruisband m. (Plur. Des contre-fiches.)
f., teeken in eene ziekte, strijdig niet voorgaande
S Contre-finesse, f. Tegenlist f. (Plur. Des zing
tcekenen. (Plur. Des contre- indications.) - Concontre- finesses.)
tre-indiquant, e g adj. Tegen-aanwijzend: SyinpContre-fissure, t., z. V. a. CONTRE-FENTE.
Cotitre-fl ainbant, e, adj. [Bias.] Tegen- tome c-. - Contre-indiquer, v. a. Eene tegenaanwijzing opliveren. - flit part. passi wordt ook
overstaand gevlamd.
Contre-fleuré, e, adj. [Bot.] Met bloemen, als adj. en als subst. gebézigd: U remède contraindiqué of an c-, een geneesmiddel, dat door de
die met wissel/weken tegen elkander overstaan.
C ontre-Ilenri , e, of Contrefleuroniié, e, tegen-aanwijzing gevorderd wordt.
Coutre-issaiit, e, adj. [Bias.] Uitstekend:
afwisselend
tegenoverstaande
Met
[Bias.]
adj.
Deux lions adossés et c-s des llancs dun chevron
bloemen of bloempjes.
in.
(Plur.
dor, twee ruggelings staande leeuwen, wier kop
(ontre-foc, m. [Mar.] Binnenkluiver
en voorpooten buiten de zijden van een' gouden leeDes contre- foes.)
Contre-forces, f. p1. Tegenkrachten, tegen- per steken.
Contre-j ainbage, m. [Mac.] Steunnzuurtje n.
overslaande krachten t. p1.
C ontre-forger, V. a. [Tech.] Tegensmeden, tegen ovens, schoorsteenen enz. (Plur. Des centrehet ijzer opwerken door aan weîrszijden te slaan. jambages.)
Contre-janer, V. C. [Tech.] Twee balken
- Hetpart. passi wordt ook als adj. gebruikt: Pièce
aan elkander voegen om die zoenen te losschen.
contre-forgie.
Steunmuur,
Contre-jet, ni. Tegenstraal m. (Plur. Des
Contre-fort, m. [Arch., Fort.]
schoorinuur,. steenen beer m. tegen eenen muur om contre-jets.)
Contre-joor , m. Tegenlicht, zijlicht, half
dien te ondersteunen. - [ Géogr.] Voorbergen m. p1.,
lagere zijbergen, die als 't ware het hoofdgebergte licht n., de plaats tegenover het volle licht; tot steun dienen, c o n t e r f o r t n. - [ Cord.] Hiel- Valsch licht in eene schilderij. - a CONTRE JOUR,
belegstuk 11. - [ Mar.] , z. V. a. cid des ëtains, z. bc adv. In een voisch, onvoordeelig licht.
Contre-j iirnelles, f. p1. [Tech.] Sleenen wanond. CLE. (Plur. Des centre-forts.)
Contre-fossé , so. [Fort.] Tegengracht, voor- gen f. »1. in eene goot of in een riool.
Coutre-lames, f. p1. [Tech.] Voettreden m. p1.
gracht f. (Plur. Des contre-fossés.)
Contre-fonlenient, rn. Tegendrukking. op- in een gaasweversgetouw. (Plur. Des centre-lames.)
Contre -latte, t. [Tech.] Spar of rib f., waarop
gaande bewding des waters in eene buis, opstuwingt.
('ontre-fouler, v. a. Tegendrukken, opstu- de latten gespijkerd worden. (Plur. Des centrelattes.)
wen (von water)
Contre-latter, v. a. [Tech.] Met latsparren
Contre-fraetnre, t. [Chir.] Tegenbreuk f.
bezetten.
(Plur. Des centre-fractures.)
Contre-lattoir, m. [Tech.] Zeker ijzer n.,
Colbtre-frasage, m. [Tech.] Derde kneding 1.
waarmede men de latsparren vastzet, als men de
kkers).
(b
C itre-fraser, V. a. [Tech] liet deeg voor latten er op spijkert. (Plur. Des contre-latteirs.)
Contre-lettre, t. fiur.] Tegenbrief m., tegende derde maal kneden.
Contre- fruit, m. [Arch.] Zijversterking van bewijs n., geheime acte, waardoor men erkent, dat
een' muur, zijwaarische aanmetseling f., die allengs eene eerste openbare acte in haar geheel of gedeettelijk niet ernstig gemeend was. (Plur. Des centrenaar boven smaller wordt.
C ontre-fugue, f. [Mus.] Tegenfuge 1., soort lettres.)
Contre-Ugne, f., Z. CONTRE-VALLATION.
centrevan tegenzang (Vgl. FUGUE). (Plur. Des
Contie- Ii gue, f. Tegenverbond n., tegenkafugues.)
Contre-gage, m. [Anc. jur.] Pand, tegen- baai f. (Plur. Des centre-ligues.)
Contre-Iorgner, V. a. Tegenbegluren, het lompand n. (Plur. Des contre-gages.) - Contrejet of kijkglas rigten op den persoon, door wien
gager, V. a. Tegenpand geven of nemen.
dus begluurd wordt.
men
C ontre-garde, f. [Fort.] Versterking voor een
Coiitre-lunette, f. [Artill.] Onderklapmuts f.
of ander werk, beschermwal m., bolwerkschild n.,
contre-garde f. (Plur. Des contre-gardes.) - (Plum. Des contre-lunettes.)
Contre-lustre, m. Tegenglans, weirschijn m.
Contre-gaidé, e, adj. Net eene contre-garde
Contre-inailles , f. [Tech.] Tegenmazen f.pl.;
voorzien.
warnet
n. van een schakel.
Contre-garder, V. a. Zorgvuldig bewaren.
Contre-Enai ll er, V. a. [Tech.] Tegenmazen
- SE CONTRE-GARDER V. pr. Zich wel in acht
maken, de mazen verdubbelen. - Het part. passé
nemen, 01) zijne hoede zijn.
komt ook als adj. voor: Filet contre-maillé.
Contre-goitverneinent, m. [Pout.] GeheiContre-maitie, m. [Mar.] Schieman, bootsme invloed ni. eener partij ter verlamming van de
werking der wettige reqdring, maatrégelen m. p1. man. Second c-, schiemansmaat, bootsmansmaat.
C- charpentier, onderscheepstimmerman. - [Tech.]
die der regiring vijandig zijn, tegenregéring f.
Contrehaeber, V. a. [Dess. , Gray.] Schuin- Werkbaas, opzigter over de werklieden in eene
sche kruisstrepen (op eene teekening of plaat) ma- fabrjk of groote werkplaats, bestuurder m. van
ken, de eerste arcéringen met andere doorkruisen. den arbeid. (Plum. Des contre -maîtres.)
Contre-nianehé, e, adj. [Bias.] Met tegen—lietpart. passé wordt ook als adj. gebruikt: Dessin
overgestelde punten
contre-tiacbë.
-

-

CONTREMAND
t Contremand, m. Tegenwerping, uitvluçjt f.---Uitstel n. - Verdediging I. - Opzegging f. van huur.
Contremaidé, e, adj. (en part. passe van
contreniander) Afgezegd: Di c-, bestelde, maar
afgezegde maaltijd iii. Peisonne c-a, ontboden maar
afgezegd persoon.
Coiitremandement, m. Tegenbevel n.
Coiitremander, v. a. Tegenbevel geven, afbevélen, afzeggen, herroepen, laten afweten (van
personen en zaken). - SE CONTREMANDE1S, V. pr.
Afgezegd worden: Un diner peat toujours so a-.
Contreiianoeuvre, f_ [Mi l .] Tegenbewh
ging t., plotselinge verandering van slagorde. (Plur.
-
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Contreoug1e, m. [Véner.] (Alleen gebruikt
in:) Prendre le pied de Ia bête a a-, zich int spoor
van 't wild vergissen, het klaauwspoor voor 't hidspoor houden.
Conti-e-opposition, f. [Pout.] Partij, diezich
aan de oppositie (z. OPPOSITION) houdt, maar van andare grondstelhingen uitgaat, c a n t re-app o s i t i e t.
Coiitre-oi-dre, m. Intrekking t. van een bevel,
tegenbevel n. (Plur. Des contre-ordres.)
(ontre-ouvertisre, t. [Chir.] Tegenopening,
zijopening f., gemaakt in acne wond om ze van
etter te ontlasten. (Plur. Des contre -ouvertures.)
Contre-pal, m. [Bias.] Tegenpaal m., anders
gekleurde paal dan de overstaande. (Plur. Des

Des contra-manoeuvres.)
Contre -marc, in. [Charp.] , z. v. a. CONT1iE- contra -pais.)
MARQUE. (Plur. Des contre- mares.)
Contre-palé, e, ach. [Bias.] Met tegenoverContre-marehe, f. [1i ] .] Teqenmarschi, ruu staande, verschillend gekleurde palen.
-

waartselie of z(jdelingschie togt, c a n t re-rn a r s c h ni.
Coiitre-pan, m. [Anc.
, z. v. a. COrSTRE- Zwenking t. door welke acne colonne volte-face, GAGE. - Contre-pané, e,jur.]
adj. (en part. passel
maakt. - . [Mar.] Wending f. hetzij vóór of tegen van contre-paner): Rente c-a, door een tegenpanci
den wind in het kielwater van elkander. Faire Ia gedekte rente t. - Contre-paiier, v. a. Door
C-, eenen gang doen om weder te wenden. - [C harp.]
een' tegenpand verzekeren of dekken.
Hoogte f. eenes- traptrede. - [ Tech.] Tegenti-ede t.
Contre-pani!eton, m. [Tech.] Tegenbaardrn.
van een weefgetouw. (Plur. Des contre-marches.) (van een' sleutel) , uitgewerkte plaat f. die den baard
Contra-marcher, v. n. [Mil.] Een' tegen- vaneen' sleutel of van cane vensterstang opneemt.
rnarschi maken.
(Plur. Des contre-pannetons.)
Contre-tiiarée, t. [Mar.] Tegenvloedm., wanContie-partie, t. [Mus.] Tegenstem, tegentij, legenlj D. tegenstroom m., nader- of tegen- partij f. - Tegenboek, contra-boek n. - [ Jeu)
loopende stroom onder den wal. (Plur. Des contra- Tegenpartij f., tweede spel, r a v a n c h e-spel n.
mardes.)
(fag.) Tegengesteld gevoelen of stelsel n. - [Litt.]
Conti-e-rnarqne, f. [Com.] Tegenmerk n., Letterkundig of wetenschappelijk werk, dat het
tweede of bij-merk op koopgoederen, fabrjkwaren, onderwerp van een ander werk in omgekeerden zin
pond en zilverwerk. .- Uitgangskaartje, uitgangs- behandelt. (Plur. Des contra-parties.)
lootje n., dat men bij 't verlaten van een' schouwContre-pas, m. [Mil.] Tegenpas, contreburg in de tusschienbedrijven ontvangt, om daar- p a s ni., snelle, korte schrede om weder in den maatmede op nieuw toegang te hebben, co n tee-merle n. pas te komen. - [Danse] Verkeerde danspas m.
- [Man.] Valse/s merk aan de tanden van een af- (Plur. Des contra-pas.)
tands-paard gemaakt om t niet ouder dan zes jaar
Contre-passant, m. [Bias.] Naar verschilte doen schjnen. - Charp.] Merk, dat de tim- lande kanten gaande (van dieren op een wapenmerlieden op ieder afgewerkt stuk hout zetten, om schild).
liet te herkennen. (Plur. Das contra-marques.)
Contre-passation , t. [Corn.] Wederafstandrn.
Contre-mai-quer ,, v. a. Tegenmerken, een eens wissels aan de order van hein, van wien men
tweede merk geven, c 0 fl t •r e m a r k sir en -- [Man.] dien heeft, co n tr c-p a S S a t i a f. (Plur. Des conAan de tanden van een aftands-paard vabsclie teekenen tre-passations.)
geven. SE CONT RE -MAIIQUER, v. r. Tegengemerkt,
Contre- passer, V. a. [Corn.] Een' wissel
andermaal gemerkt worden. -'Vaisch geteekenel afschrijven aan de order desgenen, van wien hij
worden.
komt, contre-passdren. - Een' contra-post of
Contre-rnai-queur, m. [Tlidât.] .dfgever m. tegenpost maken (ter herstelling van een' verkeerd
der tegenmerken.
geboekten post). - Het part. passé wordt ook als
Contre-mine, t. [Mil.] Tegenmijn t. - (lig.) adj. gebruikt: Lettre de change contra -passie,
Tegenlist f.
wisselbrief, afqeteekend aan de order van den laatCoiitre-miné, e, adj. (en part. passé van con- sten endossant, gecontrepasseerde wissel m.
tre-miner) Door acne tegenmjn ondergraven, ge]- Contre-penser, v. n. Van gedachten vercontrernineerd: Bastion c-.
anderen.
Conti ernînei-, v. a. [Mil.] Tegenmijnen maContre-pente, t. Tegenhelling f. , helling teken, contreinindren: Les assiégés avaient con- genover acne andere. - One/fenhi.eid f. van grond, die
treminë ce bastion, de belégerden hadden onder dat het water in eene waterleiding of in een kanaal
bolwerk eenetegeninijn aangelegd. (lig.) C- les belet af te vloefjen. - [Géogr.] Steilste zijde t.
mendes de qn., iemands list dooi' tegenlist te keer van een' berg. (Plur. Des contre-pentes.)
gaan eis verijdelen. - SE CONTREMINER, V. pr. Door
Contre-pereer, v. a. [Tech.j Tegenboren, in
tegenmijnen ondergraven worden; - tegengewerkt, tegenovergestelde rigting boren. — Het part. passi
gecontremineerd worden.
komt ook als adj. voor: Un objetcontre-perci, een
Contveaiineur, m. Werker aan cane tegen- tegengeboord voorwerp.
mijn, tegenmijnwerker in. - ( fig.) Bij, die op de
t Coiiti-e-pèse (a), Loc. adv. Even zwaar.
daling der staatsschuidbrieven loert en rekent, conContre-peser, v. a. Tegenwegen, opwegen,
tremineur m. (Plur. Des conti- e -mineurs.)
tot tegenwigt dienen. —(fig.): Ces raisonnemens sont
1 S Contre-mont, bc. adv. Opwaarts, tegen trap faitiles pour pouvoir c- les autres, die ridede hoogte op: Gravir c-, tegen een' berg opkloute- nan zijn te zwak om tegen de andere te kunnen
ren. Ce bateau va a c-, dat vaartuig gaat stroom- opwegen. (Dit woord, dat zelden in eigenlijken zin
opwaarts. - TomPer a Ia renverse les pieds c-, voorkomt, wordt ook in den fi g. zin nu liever veeachterover vallen met de beesten in de hoogte.
vangen door contre- balancer.)
Contre-mot, m. [Mii.] Tegenwoord, tegent Contve -petter, v. a., z. v. a. CONTREFAIRE
parool n. (Plur. Des contre-mots.)
- CONTRE -PETTER, V. n. De voorbetters der woor
Contre- motif., ni. Tegen-beweegrede t. (Plur. den verplaatsen, acne contre-petterie maken.
Des contre-motils.)
Contre-pettei-ie, t. Woordenspel n., dat in
Contre-moiile, m. [Tech.] Tegenvorm m., 't verplaatsen van de voorletters der woorden bevorm om een' anderen heen, ten einde bij gebréke van staat (b. v. La coupe têtëe, in plaats van ia tête
dezen te dienen. - Dik karton n., waaropmen in coupie). (Plur. Des contre-petteries.)
verheven of hol werk de figuren maakt, die men
Contre-pied, m. [Viner.] Verkeerdof valsch
wil voorstellen. (Plur. Des contre-moules.)
spoor n. (van de jagthonden gebizigd, als zij, op
Contre-rnui-, m. Tegenmuur m., muurtegen 't spoor van 't wild gekomen zijnde, den weg ineenen anderen, om dien te versterken. (Plur. Des slaan, dien 't reeds heeft afgelegd). (Plur. Des
contre-murs.)
contre-pieds.) - (fig.) Het tegendeel, liet omgekeerde
Coiitre-miii-er, v. a. Een' tegenmuur maken. van eene zaak: Ii yrend, Ii fait ie a- de ce quoa
-- SE CONTRE-MURER, v. pr. Door een' tegenmuur lui dit, hij doet he tegengestelde van 't gene men
versterkt worden.
hein zegt.
Contre-obligation, t., . V. a. CONT1IE- 1P ROContre-pilastre, rn. [Arch.] Tegenpilaar
,

,-

-

-

- -

-

MESSE.

tegenpilaster rn. (Plur.

Des contre-piiastres.)
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CONTRE-SCARPE.

CONTRE-PIPER

Contre-p tier, v. a. (woord van Montaigne)
Bedriegen, misleiden.
Conatre-pI nethe, f. [Tech.]

Tegenvorm: m.,

tweede plank f. (in de katoendrukker jjen). (Plur.

Des con re-planches.)
('ongtre-platine, f., Z. v. a. UORTE-VIs. (Plur.
Des contre-p?atines.)
Contre-plége of Coidre-p eige, m. [Anc.
jur.] Tweerdc borg in. (Plur. Des topre- pheges.)
-- Contre-pléger of Co etre- pteiger, v. a.
Borg van een borg blijven.

Coutre-poids, m. [Tech.] Tegenwigt n., te-

genlast rn. (b. V. van eene klok, van een broad-

spit, van een' unster). — Koordedansersstok, ba
ni. (liccer lialancier). — [Man.] Vast--lancerstok
heid f. van den ruiter in den zadel. — (/i p.) lioe,danigheid f., die teren eene ardere opweegt: La

crainte cde Dien est on puissant c- a nos r^auvrises inclinations, de vreeze Gods is een vermo-

genii tegenwiet voor onze booze neigingen (houdt
onze booze neigingen in bedwang).

t oi ti-e-poH, m. Tec,enstreek, verkeerde ^sireek,
Vous prenez Ie c-, gij
,

tegenvleug f. van liet haar:

strijkt, borstelt enz. tegen de vleug in. — h GO TaEPOlL, loc. adv. Teven de vleug, telren (le rifting van
liet haar, van de draden enz.: Striker tin clienal
b c-, een paard teaen de vleug in kammen. Ver
c-, een laken tegen de vleug in-getrundapP
borstelen. --- ( fig.) Verkeerd, verkeerdcct&/e: Prendre
une affaire à c-, eerre zaak verkeerd aan -, op-

vatten.

("or^tre- potneon, m. [Tech.] Tegenboor f.,

drilrjzer n.; tegenstempel ni., tegenstift f. --- (Plur.

Des contre-poincons.) — C6ntre-potnngom mer,

v. a. 31et de genoemde gereedschald en ieerken.
Coutre-tsotnt, 'm. Contra-punt n., kunst der
toonzetting voor tutee of meer partijen, regelmatige
verbinding f. van onderscheidene sternonen. — [Mar.]
IVaarlooze of dubbele scliootla.oren in. (Plur. Des

contre -points.)
Contre -poft te, f. [Escr.] Scherp n. van den
rug des sabels, — Behandeling f. van den sabel,

deels in lion wen, deels in steken bestaande.
Contre-poinnté, e , .plan weerszijden bestikt:

Couverture c-e. — [Bias.] Met tegenoverstaande

punten.

o.ntre -ta ter, v. a. man beide zijden bestikken. — [foil.] Eerre batterij tegen eerre andere
opwerpen. — [Bias.] Punten tegenover andere pun-

t en plaatsen. — (fig. et faro.) Tegenspreken, wederstreven. (In die beteekenis weinig gebruikt.)
(`®rotre -t intier, in , z.v.a. COURTE-PO1NTIER.
(Plur. Des c„orntrre-pointiers.)

t'om tre-poinliste, m. [Mus.], z. v. a. Goy,TRE-PONTISTE. (Plur. Des vutare- pointistes.)
('®tare-poison, nm. Tegengif, tegenvergift n.

Le lraeail est ie e- du vice, de arbeid is

ken, waarin de lijsten van ander houtwerk juist
sluiten.
Contre-projet, m. Tegenplan, tegenontwerp gin.
(Plur. Des contrre-prrojets.)

Contre-promm %esse, f. [Jur.] Tegenbelofte f.

(Plur. Des contre-proniesses.)
Contie• propos, m. Tegenantwoord, wederantwoord n. (Plug. Des contre- propos.)
("®etre- proposilion , t. Tegenvoorstel n.
(Plug. Des coat e-propositions.)
Contre-protht, nl. [Corn.] Tegenprotest n.,
tweede Protest van een' wisse/brief. (Plug. Des
contre-protéts.)

Comitre-putts, M. [Mi].]

Opgaande os (input,

teqerdput rn. (van eerre tegenmen). (Flue. Des
contre-puits.)

(`®etre- fgooeiie, of Conntre- anemie- (V.-m-oim-

de, f. [Anc. fort.] Verkeerde zwalisu'staart m.,
haisekats f., zelen° voormalig horen- of kroonwerk.
(Plur. De curs ire-queues.)
Contre-gmsitie, f., z. CARLI GUE. (Plug. Des
conlre-geiiles.)
Contire-qmm lier, V. a. [star.] Banden.
Coimtrer, V. ,?. Jur.] Het tegenspel aanzeggen,
overvragen in zekere kaas is ele n).

Cootre-rampant:, e, adj. (Bias.] Tegen el/cone/er kiuSlpend (van, dieren oh 't wapensclrilrl).
-[ ('potre -reR i° er, v. a. Yvan den anderen
kant, aan de t ee i ]jsle bekijken.

Contre- emontr mmme.e, I. [[list.] Tegenbe-

toog n. wede1'lefc.én(, c ass tra -re'rhOnst r'an-

tie f., vertoog, datde Goeroe/sten b] de 4lgemeene
Staten tcgerr- (ie Asieiiniaeen indienden. — onti-e-re noietra nt , in. p1. Contra-remonstranten, ni. pl., »as lijnaam der aanhangers van Gomarus in (le 1 de eeuw.
('oiitre-get n le, m. [Arch.] 4chttergedeelte n.
van een al/ussr, altaarrug 1m1. (Plur. Des contre-

retalnies.)
Contre-révoizmtion , f. Tegen-omwenteling,

wedecoinkeerincg van een' nieuwen staatsvorm,
c o n t r e- revolutie f. (Plur. Des con tre-révc -

lutions.)

Fotoere- revolutionn ire , adj. Wat de

tegen-omwenteling be rcaedert, teren-orniventelingsgezind, van de revo_utie of nieuwe staatsineigting
afkeerig, contre - revolutionair. — Ook als
-

subst.: Un c-, een voorstander der tegen-ornwenteling, een ter en• omwentelings- gezinde. (Plus-. Des

voetre-révoiniionnaires.)

('ontre- i -évoiutionn air°ement , ode. Op

Bene wijze, die de tegen - omwenteling bevordert,
daarmede strookt.

Contre-m°hvointionner, v. a. Eenetecjeneom--

wentelinrr bewerken of maken — sir CONT'1Iv-REVOLUrtONNER, v. C. In slaat van tegen -orrrwenteling

het tegenti f der ondeugd. (Plur. Des contre-poisons.)

zijn: t.e pays ee contre-révo iutionne.
C netre- riposte, f. [Leef , .] Beantwoording f.

vesting. (Plug. Des cootie- portes.)

plaatje n., don ijzeren plaatje tusschen 't hout en

-- (/ij.)

Gootre- porte,

f. Tegendeur, dubbeldeur, tweede sleur voor eerre eerste, tor, teleur (ook porte battante geheeten). --- Tweede of dubbele poort f. eener
t ('netre -porter, Contre- porteier, z. v. a..

van den. tegenstoot. (P/ar. Des contre-ripostes.)
Contrre- rivier, v. a. [Tech.] Tegen - omklinken,
dubbel klinken. —

+ C®titre-tote; 'omitre-r(tetur, Contre-

GOLPOI;TER, COLPORTEUR.

('ontre-posé , e , adj. (en part. passé van
contre-poser) Verkeerd geboekt: Article c-, —

[Bias.] In tegenovergestelde ripting op elkander
geplaatst. Deux dards c-s, twee tegen elkander ge-

keerde dolken.
Contre-poser, v. a. [Coro.] Verkeerd boeken.
-- [Bias.] in tegenovergestelde rigting op elkander
plaatsen.

Contre-poseur, m. [Tech.] TVerkrnan m.,
die de met de kraan opgeheschen steenes aanneemt,
en in, (= e laag legt. f Plur. Des contre-poser rs.)
Contre- postti ®n, f. [Coro.] liet verkeerd boe
een' host). --- [Bias.] Terenoverstand ni.-ken(va
(van figuren op 't wapenschild) . (Plur. Des contre-

positions.)
Cofltre-poteuee, f. [t lorl.] Spilstaaf f. (in
-

een uurwerk). (Plur. Des contre-potences.)
C ®telre- poteneó, e, adj. [Bias.] Met tegenoverstaande krukkenkruisen.
('ontre- popnee, m. [Tech.] 'Soort van hefboom
m bij wrweefcelouuwen. (Plug. Des contre-pouces.)
Contre-piéteotion , f. Tegenvordering f.
(Plug. Des voetre- prétentions.)
Cnetre - proitler, v. a. [Tech.] Hollf sten ma-

Commtre- i -ivuure, f. Klink-

de oio klinkinn'en.

rollei•, z. v. a., CONTROL E , CONTBBQLEUR, CON-

TOQLER.
Contre- ronde, f. [Mi].] Tegenronde f., tweede
of buitengewone en onverwachte ronde. (Plug. Des
contre-rorsdes.)

Contre-ruse, f. Tegenlist f. (Plug. Des contreruses.)
Contre- nabard, m. [Mar.] Poortluik n., luik
eener geschutpoort. (Plug. Des contre-saborris.)
('®etre -satll met, e, adj. [Bias.] Naar tegen
zijden opspringende (van dieren op 't wa--gestld
pensclaild).
Contre-sail®n, f. [Hort.] Loot f., of uitspruit
buiten 't saizoen. (Plug. Des cont,re-raisons.)-seln.
,

— It CONTOE-SAISON, loc. ade. Ten ontijde.

Contre-saint, m. [Mar.] Tegen-saluut n.,
te engroet, wedergroet f. met liet geschut. (Plug.
;

Des contre-saints.)

Contre- sim -ion, m. [Tech.] Zadelrime m.,
die aan den buikriem vastgemaakt wordt. (Plur.
Des contre-sanglons.)

('ontre-searpe, f. [Fort.] Tegenvoorwal,
uiterste graclrtinuar rn.; — schuine vlakte of helling f. van de gracht eener vesting naar het veld,

COINT ;E-SCEL

(Le bedekte weg en 't glacis; e o n tee s c a f. (Plur.

Des contre - scarpes). — ('ontresearper, v. a.Met
Bene contrescarp voorzien, eerze contrescair. p maken.
C'onetre -ceel, ni. Klein zegel, tegenzegel n., hetwelk bezijden het zegel aangebragt wordt. (Peur.

Des contre-scels.)

Contre-seeller, V. a. Tegenzégelen. --- Het
part. passé IS ook adj.: t.ettre contre-scellée.
Coo re-Being, m. 1 egenteekening, mede -onrlerteekerting, tweede of lagere onderteckening f. —
Avoir le c-, het regi hebben, om de brieven en paketten te jen te teekenen, ten eirede ze j ortvrij te
maken: Avoir Ie c- dun ministre, geniagtigd zijn
om in naam eens ministers te teekenen.
Contre-senipler, v. a. [Tech.] Een patroon

van eenen semiaet op een' anderen doen.
Contre- sens, ui. Verkeerde zin, strijdige zin m.
van een woord, van eenen volzin, van een voor
Vous prenez le c- de mes paroles, gij begrijpt-stel:
mijne woorden juist verkeerd of omgekeerd. — Onzin in., wartaal f.: Cet(e traduc(ion est pleine de

c-s ridicules, die vertaling is vol beiegchet ren on-

zin. — 1Vjze f. van lezen, van voordragen, die
met den waren zin der woorden strijdt. — .Keerzijde,
verkeerde zijde f., averegtsche kant rn.: Le c- d' uune
étoife, de verkeerde kant eener stofje. — (fig.) Le
e- dune atlaire, het tegengestelde eener zaak. Cette

affaire a été prJee ti c-, die zaak is verkeerd aangevat. (Plur. Des contre -sens.) — -a CO TTRESENS,
roc. adv. Perkeerdel) k, tegenstrijdig, averegts.
Contrei signal, of ('onti°e - s g e, in. [Iá1.]
Tegensein, tweede sein, dubbel herkenningsteeken n.
(Plug. Des contre-signaux, Des contre- lignes.)

Conti-e-signnattaire, arij [Pont.] Iblede-on.derteekening hebbende: Ministre c- , rnede-onrierteekenend, cont«rasignérend minister. -- Ook als
subst.: Un c-, een rnede-onderteekenaar. (Pier. Des

contre-signa,taires.)
ontre-sig é, e,

adj. lJi. ede -onderteckend, ge-

contrasigneerd: Acte c-c par le nrninistre.
QCoiitre-sJggier , v. a. Mede- onderteekenen,
arnbtslwlve eery stuk teekenen na hem, van wien het
uitgaat. — [Admin.] Den omslag van brieven en
pakelfen teekenen met den -naair des ministers of
athninmstrateurs, die ze afzendt, c o n t r asigaé ren.

Contre-slgnei r , nil. (woord

van

Voltaire)

31ede-onderteekenaar in. (Plur. Des contre-si-

gneurs.) (liever cootre-signotaire.)
(lontt-e -sol, m. [[lort.] Aarden of blikken

bloempot in. (voor teedere gewassen, die tegen zon
of wind beschut moeten worden). (Plur. Des contre-sof.)

coil re-so-iu uatioii, f. [Prat.] O roeping

door een' derden tot borg geroepen persoon van

een' vierde, om zich zelven door dezen te doen
waarborgen. (Plur. Des contre-sommations.)
("netre -so mmer, v. a. [Prat.] Den tweeden
borg trot voldoening van den borgtogt opro epen.

Coutre-sornmier, m. [Tech.] Onderhuid f.

(bij perkarnentrnaker's) , huid onder die, welke op
den schaafboom bewerkt wordt. -- Tegenhoofd II.,

steun van 't kalf aan eerie voormalige drukpers.

(Plur. Des contre-sommiers.)
Contre - sortie, 1. [Mir.] Tegenuitval m. (Plur.

Des contre-sorties.)

Contreistianalant, e, adj. [I\téd.] Tegen prikkelend, den prikkel tegenwerkend. — Ook als
subst. gebruikt: Un c-, een tegenprikkelend middel.
(Pl-ur. Des contre-stiYdiulonts.)
('entre -sti inlation, f. [t%iéd.] Tegenprik

-kelingf.
C'ontre-sfimmzulisnle, m. [,led.] Stelsel n. der
geneesure door den tegenprikkel. -- ('oitrestimuDsie, tin. 4anhanr,er m. van dat stelsel.
(Plur. Des contre - stitnulistes.)
Contre-stlunnilus, m. [1MMéd.] , z. CONTISA-STIMULUS.
( entre -sup, et, m., z. V. a. CONTRE-FUGUE.

(Plur. Des conire-sujeis.)

Cor ire-t;twe, f., z. v. a. CONTRE-RLTABLE.
(Peur. Des coiiJre-tables.)

Conts°e-tailie, f. [ttoulang.] Tegenkerf f.

op den (vaorrnali;ten) kerfstok.-- CONTRE- TAILLES, f.

131. [Gray.] Tegen - arceringen f. pl., bij houtcra

vures hetzelfde wat rte contre-hachures bij plaatsnijders in metaal zijn.
Conti°e-tattler, V. a. [Gray.] Tegen -arcéringen in eene houtsnede maken.

417

CO THE-VV1E.

--

Contre-tasseau, m. [Loth.] Mart n. of ziel f.
van een snarenspeeltuig, hout, dat den kam onder
Des contre-tasseaux.)
-steun.(Plr
("ontre-teaeps, m. Ontijdigvoorval n., weder
ongeval n., onverwachte verhinde--wardighef.,
ing f., beletsel n., hinderpaal m. Tomber dans un
C-, dans des contre- ternes, ontijdig te werk gaan,
kwalijk zijn' tijd kiezen; zich onverwacht in nételige omstandigheden gewikkeld zien. — [Man.] Plotselinge en onverwachte overgang des paards van
rust tot bewéging, co n t r a -tempo m. — [Danse]
Zékere pas ril., waarbij men, terwijl de neertezette/s voet is opgehéven, op den anderen springt,
alvorens den eersten neder te zetten. — [Mus.]
Vertraging, verbreking f. van de maat. — a CONTRETEMPS, loc. ode. Builent)lds, ten onpas, ten ontijde.
('onntr°e-tena!mt, in. Tegen - kampvechter m. in
een steekspel, tegenpart] f. (Plur. Des controteriants.)

ir, v. a. Tegenhouden, tegendruk Contre-ter,
hen, een voorwerp van achteren aandrukken, terwt l het van voren met den hamer wordt geslagen.
('®titre- terrasre, f. [Arch.] Tegen-terras n.,
een terras, tegen een ander steunende of daarboven
opgeworpen. (Pine. Des contre-terrasses).
t Contie-fete, f. Tegenstand in. Faire c-,
tegenstand bieden.

('®etre- tlrer, F. a. De tegenproef eener plaat
afdrukken. — Nateekenen, doorteekenen, natrekken
(door middel van opgelegd geolied papier, doorzigtig
doek enz.). (In dezen zin weinig in gebruik.)
'oi ti-e-lour, m. j Pèche] Tweede kamer of
orntuining f. eerier vischweer. (Flor. Des contre-

tours.)
Contre-tranehée, f. [Mi1.] Tegenloopgraaf f.,
loopgraaf tegen de belégeraars. (Pith. Des contretrancisées.)

Contre-iIHieJue, adj. [H. n.] AIel den mond
links rgedraaid (van schelp e n ). -- Ook als subst.
gebézigcl: Line contre-unique, Des contre-unigoes.
(oiilre -vair, m. [Bias.] Bontwerk n. reet
teg-en,orergesteld roeiaal en kleur. (Plug. tiescontrevairs.) — Conti;e-vaire, e, adj. Met zulk bont werk voorzien.
T j, `onntreval, m. ]Elting, afhelling f. — d
CO ITREVAL, loc. tide. Bergafwaarts, naar beneden.
(ontrevallatiorI, f. [Mï1.] Tegenoinwalling;
tebgenverschansinq f., om de uitvallen der belégerden
te beletten. — Contrev aller, V. it. Eerie tegen schans opwerpen.
('ontrevennant, m ,-e, f. [Prat.] Overtreder m.,
-treedster f., bekeurde, contravenient m. en f.
`ositreventr, v. n. Overtreden. strijdig met
wet of verdrag handelen; eeres aangegane ver bindtenis niet vervullen: C- aux coinmandements de
Itieu, Gods geboden overtreden. IJ prétendait n'avoir pas contreveiiu a Ia loi, hij beweerde, de wet
niet overtreden te hebben.
('ontrevent, m. Buitenblind, buitenzenster,
togtvenster n. — [Clsarp.] Kruisbalk, windstut in.
aan groote daken, in den vorm van een Si it- A ndtries- kruis. -- [Forg.] Tegenwand m. (Peur. Des
contrevents.)
('oiitreveRler, V. n. [Charp.] Door kruis
°stelten bevesii; en (een dak).
-balkenofwi
-

( ontre-verg e, t. [Tech.] Tegenroede f, (aan
-

den zideweverssloel) (Plur. Des contre-verges.)

Contie-vérité, f. Omgekeerde waarheid, ver

rede f., uitdrukking, waarmede men juist-kerd
het tegendeel meent van 't geen men zegt: Dire dun

poltron qu'iI est brave, eest dire une c-.
Contre-virer, v. n. [Mar.] Tegenwenden.
('otitre - visite, f. [Prat.] Tegen - bezi.tigi,ng f.,

tweede onderzoek n., herhaalde bezigtiging of opneming f. op regterl ]ken last. — Tweede onderzoek,
onverwachts door de Volicie of door de korn^rniezen
gedaan. — [Méd.] Tweede keuring t., waaraan
zieken of lotelingen onderworpen worden. (3Ien
machte zich dit woord in 't fransch te gebruiken
in den zin van tegenbezoek, beantwoording van
eer, ontvanm.en bezoek, gelijk enen in Nederland
dikwijls het woord c o n t r a - v i s i t e hoort bézigen;
7nen zegt daarvoor vist €e réciproque.)

Contie -volle d'étsl, f. [Mar.] Vlieger m.,
middelstagzeil n. (Plur. Des contre-voiles d'étai.)
("ontre- volte, f. [Mir.] Tegen-volte f. (Pion.
Des contre- voltes.)
('ontre-vine, f. [0t .] Te; enovergesteld ge1)j*
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-

ziqtspunt n. - 1 ( fig.) Verkeerde inbeelding f.
(Piur. Des contre-vues.)
Coiitiibnable, fl1. en 1. Schatpliqtige, belastingschuldige, aan lasten onderworpene, C 0 n tn budbele in. en f.
Coiitiibiser, V. a. Bijdragen, bijbrengen, toebrengen, toedoen, medewerken, helpen, bevorderlijk
zijn, C 0 n t r I b u dr e n, deel hebben aan de uitvoesing von eenig oogmerk of eenige onderneming: Cau succes dune affaire, tot den goeden uitslag
eener zaak medewerken, bijdragen. 11 peut y c- beaucoup, hij kan er veel aan toebrengen. Vous contribuâtes a le perdre, gij hielpt mede om hem te
verderven. - Zijn aandeel betalen in eene uitgave,
in de algemeene schattingen, geldlieffingen; - brandschatting betalen aan den vijand: C- pour un tiers
dans une dépense, voor een derde tot eene uitgave
bijdragen. C- aux frais de la guerre, zijn aandeel
in de oo'rlogslasten betalen. Le général a fait ctoute la province, de veldheer heeft het gansche gewest brandschatting doen betalen. - Een gedeelte
van zijne schuldvordering ten beste geven of laten
varen.
- Contributaire, adj. Bijdragende, medebe
eene schatting, belasting enz. Ook als-talend
subst.: En c-, een bijdrager in de belasting enz.
Contribute, adj. (woord van Rollin) Van denzelfden stam.
-I- Contrib2atif, ive, adj. De belasting of de
opbrengst betreffend. - ROle c-, rol f. of register n. der belastingschuldigen.
Contribution, 1. Gemeenschappelijke bijdrage,
schatting, belasting t., de som, die elk scliatpligtige
aan land en gemeente, ieder lid van een genootschap,
societeit enz. moet betalen. C-s directes, ineIiiectes,
regtstreeksche, zijdelingsche belastingen. C- foncière,
grondlasten 'Th pl. , grondbelasting, verponding f. Crnobiiaiie, belasting op de roerende goederen. C- des
poems et 1enêtres,deuren- en venstergeld n.— [Prat.]
C- au sou Ia livre, au marc Ja livre, nu marc le franc,
Distribution par c-, verdeeling van 't geen door elk
der belanghebbenden betaald of genoten moet worden
naar evenredigheid van zijn deel in eene zaak, van
't bedrag zijner schuldvordering enz. C- aux dettes
d'un défunt, aandeel n. van elk' der erfgenamen in
de schulden eens overWdenen, naar gelang van ieders
deel in de erfenis. - C- de guerre, oorlogsbelasting.
- Brandschatting f. : Les c-s ont fourni aux frais
de Ia guerre, de brandschattingen hebben de oorlogskosten goedgemaakt of bestreken. Mettre tout
Ie pays a c-, het ganeclie land brandschatten. (lig. et fam ) Mettre la curiositei publtque ui c-, van
de nieuwsgierigheid van 't publiek tot zijn voordeel partij trekken. Mettre un auteur c-, veel uit
een' schrijver overnemen.
Conti-ibutoire, adj. [Admin.] Tot de betasting beliocrend. - Contribitohenent, adv.
Bij wijze van schatting of belasting.
t Contrii-e (se), V. pr. Berouw hebben, vol
berouw zijn.
Contjisté, e, adj. (en part. passé van contrister) Bedroefd: Coeur c-, Ame c-c.
Contrister, v. a. Verdrieten, bedroeven, treurig
of bedroefd maken. - SE CONTRISTER, v.pr. Zich
bedroeven.
Contrit, e, adj. [TthoI.J Zeer bedroefd, vol
berouw, verslagen over Zijne zonden. - (lam.)
II est c- de vous avoir olfensé, 't spijt heen zeer u
beleedigd te hebben. 11 en a 1kme c-c, liet doet hem
in de ziel leed.
Coiitrition , f. [Théol.] Hartelijk berouw Ii. over
Zijne zonden, boetvaardigheid, verslagenheid, verbrijzeling f. des harten. - [Pharm.] Fijnwrjving f.
CoHtrólstge, m. [Athnin.] liet houden van
tegenrélcening of toezigt, het c ontr old? en. [Agric.] liet kringsewijs insnijden van den wijnstok.
Contrôle, m. Tegenregister, teenboek, dubbelregister, dubbel-boek, contra-boek n., tegenrdkening,
controle f.; - toezigt, tegenopzigt n. van den
eesiem ambtenaar over den anderen. - Ambt n. van
controleur, controleurs-post ni. - Stempel m.,
merk n., keur f. op goud en zilver, als bewijs
van echtheid en van betaalde repten. - Plaats t.,
waar die stenipeling geschiedt. - [Mii.] Naamlijst
van de personen, die tot één korps behooren. (fig. et fain.) Beoordeeling, bedilling, berisping,
kritiek f.: Je ce veux point Otre soumis ii son c-,
-

CO1NTTJMACIAL,

ik wil niet aan Zijne beoordeeting onderworpen
wezen.
Contrôlé, e, adj. (en part. passé van contrôier) In het dubbel-register gebragt, g e c o n t r o t e e r d. - Gemerkt, gekeurd.
('oiitrôlernent, m. Uitoefening f. van eene controle of een tegenopzigt.
(ontrôler, V. a. In liet tegenboek of tegenregister brengen, controléren. - [ Admin.] Tegenrékening, tegentoezigt houden. - Keuren, inerken, stempelen (het goud en zilverwerk). - [ Tech.]
C- Ia terre de pipe, de pijpaarde doorsnijden ter
beoordeeting van cie kleur. - ( fig.) Berispen, bedillen, scherp beoordeelen, bevitten: Quel droit avezvous de le c-, de c- ses actions ? Welk regt hebt
gij om hem, om Zijne daden te bedillen? - 001e
zonder voorwerp: 11 contrôle sur tout, hij heeft
op alles wat te zeggen. - SE CONTaÔLER, v. pr.
Gekeurd, gestempeld worden. - El/sander bedillen.
- Wederzijds toezigt over elkander houden.
Cont i-Me ur. m. Tegenboek- of tegenrékening
houder, teqentoeziener, ambtenaar, belast niet het
toezigt en het houden van het tegenboek, c a n tro
en.: ( ,- des douanes, des contributions, des-leur
ouvrages dor et dargent, controleur der tollen,
der belastingen, der goud- en zilverwerken. [Théht.] Ontvanger van de intreêkaartjes en tegenmerken aan den ingang der schuwburgen. (fig. et lam.) Bediller, berisper, vitler in. (In dezen
zin zegt uien in 't vrouwelijk contrôtetise : C'est
une contrOleuse perpétuelle, Zij is eene eeuwige
bedilal, zij heeft altijd wat aan te merken.)
Contiouvé, e, adj. (en part. passé van controuver) Verzonnen, uitgedacht: Ce sont toutes
-

choses c-es.
Contronver,

v. a. Verdichten, verzinnen, uitdenken, inz. om iemand te benadeelen: C'est un
fait qu'on a controuvé pour Je perdre, 't is een
feit, dat men verzonnen, opgeraapt heeft, om hem
te verderven. - Ook zonder voorwerp gebézigd:
Voyez le peuple, ii controuve, ii augmente. - SE
CONTROUVER, v. pr. Verzonnen worden: Les choses
se conirouvent aisérnent lorsqu'on veul nuire.

Controvej-s,

twist, bestreden.

adj.

(woord van Rabelais) Be-

Controvevsable,

adj. Poor bestrijding of betwisting vatbaar.
Controverse, f. Strijd, twist m., geschil,
verschil n., strijd- of twistrede f. over een of ander
vraagstuk, gevoelen enz., inz. over godsdienstzaken,
vooral tusschen katholjken en andere christenen,
geloofsslsijd in., controverse f. Etudier Ia c-,
de wederleggende godgeleerdheid (polerniek) , de betwiste geloofspunten beoefenen. Precher Ia c-, over
betwiste gelooftpuiiten preteen, godsdiensttwisten
op den kansel bi handelen.

Controversé, C, adj. (en part. passe' van controverser) Betwist, van wePrszijden bestreden, g e -

controverseerd: Un point c-, une inatièrec-e.
Coutroverser, v. a. et ee. Een verschil van
gevoelen, een geschilpunt van geloof behandelen,
een' jeloofstwist voeren, twistschriften wisselen,
c o n t r o v erséren. - SE CONTROVEIISEÏI, v. pr.
Gecontroverseerd worden: Ce sont des dotrinec,
qui peuvent ce c-.
Conti-oversiste, m. Bestrijder van eenvraagstuk, een gevoelen enz. , geloofsstrijder, twistréde
naar, twistschrjjver, c o site o v e r i s t m.
-

Contrsbeinales, fl1.

p1 [H. rorn.] Slavenpaar

n.

door hun' ieee n te, aan elkander gehuwd: - tientol
soldaten in dezelfde tent çjelégerd. -- CONTUBEnNA
LES, U(]j. Pl. [Myth.] In denzelfdcn tempel vereerd:

Diviimitmls c-.

Contnmaee , t. [ Jur. ] l'Veêrspannigheid
wehrbaretigheid, ongelicorzaamnlmeid f. aan genegteljke becëlen, hardnekkig wegblijven a. 0]) de dagvaarding, niet-verschijning t., verstek a., con teemacic 1. Etre condainné pal c-, bij verstek veroordeeld worden. Purger la c-, zich op veroordeeling
hij verstek persoonlijk ter beschikking stellen, om
zich te verantwoorden. - Z. ook CONTUMAX.
(oiitumaeé, e, adj. (en part. passel van conìtumacer) Wegens wehrspnnnigheid aangeklaagd of
veroordeeld: Accuse c-.
S Coatumaeer,

V. a.

[Jar.]

JYeg'ens mitch-

verechijeing of bij verstek vonniseen.
CoflttHilacieil, e, adj. [Jur.] Wat bij verstek

geschiedt: Procédure c-e

CONTTUMAX
Contuniax of Contuntace, adj. [Jur.] Weérspannig, niet-verschijnend op de dagvaarding, c o nt u m a x : Etre déclar é c-, voor weer spannig ver

worden, bij verstek gevonnisd worden. —-klard
Ook als subst.: Le c-, de weerspannige, de bij ver
veroordeelde.
-stek
f Conteinnélie, f. Beleediging, beschimping f.
hoon m. — Contaa nétieusentent, adv. Opeene
beleedigiende wjze. — Contiunélieux, ieuse,
adj. Beleedigend.
Contraas, e, adj. [Chin] Gekneusd, geblutst.
Contuusif, -ive, adj., z v. a. CONTONDANT.

Contusion, f. [Chic.] Kneuzing, bluts, c ontusie f.
Contasionner, v. a. [Méd.] Kneuzen, kneu zingen veroorzaken - SE CONTUSIONNER, V. pr.
Zich kneuzen. — Elkander kneuzen.
.

Colituteur, m., z. v. a. COTUTEUR.

Convaineant, e, adj. (van personen en zaken
gebézigd) Overtuigend, overredend. (Men verwarre
dit adj. niet met het part. passé convainquant.)
Convainere, v. a. Overtuigen , overreden,
Naar aantoonen of bewijzen, tot erkenning nopen:
G.- qn. dune vérité, iemand van eene waarheid
orertuigen. C- un accuse dun crime, een' beschuldigde van eene misdaad overtuigen. — Ook zonder
voorwerp gebézigd: On ne peut e- sans être convaincu, men kan niet overtuigen, zonder zelf overtuigd te zijn. -- SE CONVAINCRE, v. pr. Zich overtuigen, zich verzekeren. — Elkander overtuigen.
t`onvaineu, e, adj. (en part. passe van convaincre) Overtuigd. Atteint et c-, z. ATTEINT.
Convn.Ieseeuee, f. iferstelling, genézing, béterschap f. Etre en c-, aan de béterhand zijn, genézen, herstellen. Parfaite c-, volkomen herstelling
o f genezing. Pendant sa e-, terwijl hij (zij) aan
de beterhand was.
Convalescent, e, adj. Herstellend, genezend,
aan de beterhand zijnde: Il est c-, hij is aan de
héterhand, hij bétert. - CONVALESCENT, 11. -E, f.
Herstellende, genezende. beterende in. en f.
Conv.itilMre, f. [Bot ] Salomons-zegel n.
Convaitnrinne, f. [11. n.] Soort van in fuie- diertje n.
Convenable, adj. Geschikt, dienstig, passend,
gepast: Cette place ne vous est pas c-, die plaats
is voor u niet geschikt, lijkt u niet. — Overeen
gelijkaardig: La grandeur-.comstig,evnrd
du crime Bemande une punition c-, de grootheid
der misdaad eischt eene daaraan geevenredigde straf.
Faire une dépense e- a sa fortune, eene vertéring
maken overeenkomstig met zijn vermogen. — Betamel jk,welvoegel jk, behoorlj k,voegzaam, oorbaar:
I1 nest pas c- a nn juge de parler si légèrement,
't is niet betamelijk, welvoegelijk voor eersen reg^Ier, zoo ligtzinnig te spreken. — Ook als subst.
gebézigd: 11 faut un jugernent exquis pour saisir
toujours le c-, men meet een fijn oordeel hebben,
om altijd het gepaste te vatten.
Convenat,tement, adv. Op eene geschikte
wijs, betamelijk, behoorlijk, evenredig enz.: Répondre c-, gepast antwoorden. Vivre c- a son état,
overeenkomstig met zijnen stand leven.
Convenenee, f. Overeenkomst, zanmenstemming, gelijkvortnigheid, gelijkheid, evenredigheid f.
Ces choses-la n'ont point de c- lone avec l'autre,
die zaken korven niet met elkander overeen, er is
fjeene gelijkheid of evenredigheid tusschen. Un mar iage de c-, een huwelijk van conveniëntie (waarbij
meer de overeenkomst van geboorte en fortuin, dan
de wederzijdsche neiging is geraadpleegd). — Ge
welvoegelijkheid , betameljkheid , voeg -pastheid,
i e n t i e f. : Il y aurait de la-zamheid,onv
e- à en agir ainsi, 't zou gepast, welvoegelijk zijn,
duus te handelen. Des raisons de c-, redenen van
welvoegelijkheid; — ook (maar min gebruikelijk):
oaarschinlijlcheidsgrondenm .pl.— Gemak,bgzonder
n. tof gebruik n., beschikking f.: Avoir une chose
a sa c-, iets te zijner beschikking hebben. — [Peint.]

CONVENTIJEL.
t

Convenant,

e,

ƒkl9

adj. Gepast, betamel jk,

overeenkomstig: II faut faire les démarches c-es,
men moet de gepaste stappen doen, de behoorlijke
maatrégelen nemen. — t CONVENANT , m. Getroffen
overeenkomst, c o n v e n t i e f., inz. het verbond der
schotsche protestanten, ter bescherming der nieuwe
leer, in 1580 gesloten en in 1638 vernieuwd, co -

venant n.
Convénient , m. Het gepaste, aannémelijke.
(convenable).
Convenir, v. n. (met être) Toestemmen, toegéven, toestaan, bel den, bekennen; — overeenstem
eens zijn, het eens worden; -- afspreken,-men,ht
overeen komen: Je conviens de ce que vous dites,
ik stem toe, wat gij zegt; Convenez que vous avez
tort, beken, dat gijj ongelijk hebt. Les historiens ne
conviennent pas sur la date de eet évènement, de
geschiedschrijvers stemmen niet overeen omtrent den
tijd dezer gebeurtenis. C- du prix, het over den
prijs eens zin of worden; Cela convient á ce que
vous disiez, dat komt overeen met hetgene gij zeidet.
— [Gram.] I1 faut que Ie substantif et l'adjectif
conviennent en genre et en nombre, het zelfstandig
en het bijvoegelijk naamwoord moeten in geslacht
en getal overeenkomen. — CONVENIR, V. n. (met
avoir). Geschikt of gepast zijn, behooren, betamen,
voegen; aanstaan, passen, lijken: Cette place lui
aurait Bien convenu, die post zou wel geschikt voor
hem geweest zijn. I1 ne vous convient pas de parler
Si légèrement, het past u niet, zoo ligtzinnig te
spreien. Cette étoife ne me convient pas, die stof
lijkt, behaagt, bevalt mij niet. Cela ne me convient
pas, ik heb dat niet noodig, dat komt mij niet
te pas. Cela vous convient-il ? zijt gij er mede
tevreden? Cette maison ma convenu, je suis
convenu du prix, dit huis pastte mij, stond mij
aan, ik ben 't eens geworden over den prijs. —
CONVENIR, V. imp. (met avoir) Passen, betamen,
behooren, voegen: I1 convient plus souvent de se
taire que de parler, het past dikwijls beter te
zwijgen dan te spreken. — SE CONVENIR, v. pr.
Wel overeen komen, bij elkander voegen of passen:
Ce jeune homme et vette demoiselle conviennent
très-bien, die jongeling en aie ju (vrouw komen zeer

goed bij malkaar.
Convéuutieule, m. Geheime bijeenkomst, sluip vergadering f., conventikel n. (altijd in een'
kwaden zin) .
Convention, f. Overeenkomst, verbindtenis L,
verdrag, vergelijk n., c o n v e n t i e f. ;— bepaling,
voorwaarde f., beding n.: C- tacite, expresse, verbale, stilzwijgende, uitdrukkelijke, mondelingsche
overeenkomst. C-s spéciales, b ijzondere bepalingen of
voorwaarden. — (fam.) C'est un homme de dif icite
c-, 't is een ongemakkelijk en onhandelbaar man. —
[Jur.] C-s matrimoniales of enkel C-s,huwelijksvoorwaarden f. pl.; — vroeger ook: hetgeen eene vrouw
uit kracht van hare huwelijksvoorwaarde toekwa2n.
— DE CONVENTION, loc. adj. Overeengekomen, afgesproken, volgens overeenkomst, volgens afspraak,
C o n v e nt i o ne e t: Signes de c-, overeengekomen,
afgesproken teekens. — Monnaie de c-, conventiemunt f. (ten gevolge der gesloten overeenkomst sedert 1750 door verschillende rijksstanden naar den
Weener muntvoet geslagen), — [Polit.] Plegtige
vergadering f. van volksvertegenwoordigers ter vaststelling of wijziging eener grondwet. C- nationale
of enkel C-, volks- of rjksvergadering f., inz. de
naam, dien de nationale vergadering in de fransche
revolutie na 10 dug. 1792 aannam, nationale
conventie f.
Conventionnei, le, adj. Bij overeenkomst
aangenomen. verdragses Sze, afgesproken, c o n v e at toneel: Valeur c-, b2,' overeenkomst bepaalde

waarde. Bail c-, onderhandsch huurverdrag. —
[Polit.] De conventie toegedaan, daartoe behoorende: Le parti c-, de conventionéle partij. — In
dien zin ook als subst.: Un e-, een lid der con-

ventie (z. CONVENTION).

Onderlinge overeenkomst dier onderscheidene deelen
eener schilderij. — [Rhét.] Gepastheid van de taal,
den toon, den stijl eens redenaars of dichters met
betrekking tot tijd, plaats en personen.
. CConvesguuieer, v. n. Overeen komen, het eens
zijn. — t CONVE aANCER, v. a. Uithuwelijken, ten

Conventionnellement, adv. Volgens overeenkomst of verdrag, verdragsgew js.
Conventualite, f. Het in gemeenschap leven
onder een' ordesregel, toestand en vorm in. van een

Convennsneler, iii. f éod.] hij, wiep door

te7rrvergaderi-ng, kloostermis f., door de gansche

huwelijk beloven.

klooster, kloosterleven n.,
Conventuel, le, adj. Kloosterlijk, tot het
klooster behoorende: Assemblée, Messe c- ie, lelor^.s-

tien keer een er/deel was toer'ewézen.

kloostergemeente bijgewoond. Prieuré

e-, klooster-
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g^riorij. - CONVENTUEL, m. Kloosterling, klooster
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leiding f. eener vergelijking met breuken tot een'
algemeenen noemer. — [Arith.] Proposition par cde raison, evenredigheid door omzetting der rede
of in omgekeerde verhouding. — [Asti.] C- des

-personm.,lidckste?'Lmn,co-

ventuaol m.

('oni' ent uellement, adv. Kloosterlijk, vol

'rei cls E.b^ uiken van 't kloosterleven. -gensd
"onnvennau, e, a(Jj. (en cart. passé van convvenir)
Over•eenrekc;men, beiaald, vastLesteld: C'est close

clegrés, verandering der graden in tijd en des tijds

in graden. — [Mid.] C- des maladies, overgang rn.
«ener° ziekte in eerie andere. — [Mil.] F ronteeran(lering, zwenking f. op een deruiteinden. —[Théol.]
Dekeering, verbétering f. van geloof en leven: Tm,

c-e, 't is erere vastfeste'lde, geklonken zaak f. Prix

C-, bedomen ,prijs, léverincisprjs ni. Terme c-,
bepaalde, aff;esproken termijn in.
C onvergé, e, adj. (en part. passé van con-

valuer aa la c- Iles pécheurs, aan de bekeerisag der

zondaars arbeiden.

.1- Converisioiiiste, m. [Pokt.] Voorstander en.

verger) 1\'aor één Tinrit genic-t of toenaderend.
ConveigeHeee, f. [Géom., Phy s.] Toenadering,

helling, rei n, of ri.(ting I. van twee el meer lijnen
of stralen vo,cir hetzelfde punt, zamenloop in., c o nvergentie f.

ornvergent, e, adj. [Géom., Phzys.] Elkander nadercrtd of naar elkander neigend, in, één
punt zan?cnloepend (van lijnen, stralen), c o n v e r r
rev cl: Des lignes c-es, Des rayons c-s. — [l lath.]
Série c-, crnvercérende reeks f., zulk eene oneinel/re reeks, v elker achtereenvolgende termen steeds
kleiner worden.
onveiger, V. n. [Géom., PhyTs.] Tot el/seceder
neigen of ne deren, za rcenlcopen in één punt (van
,

stralen, van lijven, als zij verlengd worden), conv e r k é r e n. — (fib.) 11 fallait done faire c- sur

ce mèlrne Point 1'avent-sa1de, la réserc e et la
gauche, men moest dus de voorhoede, de reserve

en den linkcrcle rel naar prat zelfde pant r i ten.

(`onvers, e, adj.De kloosteretienst verriotend:
Frère c-, leekcbroér m. ; Soeur c-e, leekezu.ster f.
— Proposition c- [Géemm], omgekeerde ets/lief!,

zulk eene, die, na uit eerie ander°e als besluit te zijn
a fceleid, op hare beurt als voorwcarde van, deze
dient; — [Log.] ®mc;ekeerd voorstel n., zulk een
voorstel, dat van een ander gevoc nul wordt door
liet ondeewerp tot praedicoat of gezegde en dit tot
onderwerf: te maken. — In dezen zin ook als subut.
-

van de conversie der renten (z. CONVERSiO T).
('onverso, m. (ontleend aan 't Portugeesch)
[Mara Tusschendek n1., plaats op het dek, waar
de schepelingen zamenkomen om te praten; — de
last midscheeps, het waarlooze houtwerk.
(onv eiti, e, adj. (en part. passé van convertir) bekeurd: Un péeheur c-, een bekeerd zondaar.
— Veranderd, omgezet: Des aliments c-s en chyle,
en sang, en bile, voedsel in chijl, bloed, gal omge,-

zet. — CONVERTI, m., -E, f. Bekeerde, bekeerling m.
en f. — (fig. et ferm.) kroos prèchez un c-, rij wilt

iemand overtuigen, die reeds van uw gevoelen is.
- CONVELITIE, f., z. V. a. PENITENTE.

-1- t oiivei'tibilite , I. Verwisselbaarheid, geschiktheid f. om omzetting, verwisseling te onder
-gan.
ouvertibie, adj. Verwisselbaar, omzetbaar,

omkeerbaar, verancler , baar: On a cru longteuips
clue eer°iai«s me/faux étaient c-s en or, men heeft

lang geloofd, dat zékere metalen in goud veranc!eed of omgezet konden worden. Un bitiet c- en

argent, een brtie/ e, dat in Celli verwisseld kan snoreene. — (i•.) Tout ce etui est matièr e est impénétrahle," volfis roe proposition c-, al wat stof is, is
ondoordr-in baar," is een voor conversie of omzet„

„

ting vatbaar voorstel.

zellig, conversabel.
onvers1ion, f.

Convertir, v. a. Veranderen, omzetten, het
Aux voces
cie Cana, Jésus eorsvertit fear en vin, op de brui
veranderde Jezus het water in wijn.-loftvanJé
tin Lot estomac cony-erf it tornt en p-onne icowrniture,
eerie f,oedc woog verorbert alles, verwerkt alles (zet

c-, gespueksfe w (js, in 't gesprek. — C- i oiitidue,

spec/sic ornsrnelten, omstempelen.— veranderen, ver
verruilen: C- des pierreries en va/smile-wiseln,
d'argent, edelgesteenten voor zilver tafelgoed ver
one peine corporetie en-wiselnofvcr2.Cpeine pécuniaire, eerie lijfstraf in eis se geldboete
veranderen. C- see meuhles en argent, zijne inca,
beten te gelde maken. — hekeeren, van geloof en
zeden veranderen en verbéteren: C- qn. au chris-

f. c^ebézird: Celle proposition eet la c-e de Celle-ci.
% Conversable, ac j. (woord van ^Toitui^e) ['vier-

a,c1 j k, eon feeaam van omgang, spraakzaam, ge-

Gemeenzaom, gesprek, onder houd n., zonienspraak f., I o'ut m.; verkeer n.,
tengac(g m., c On v e r s a ti e f. Etre en c-, in gesprek
zijn. Etre b la c-, aan het gesprek deelnemen, of
ook: bij het cespeek tegeruwoordig zijn, er vaar
luisteren. Sa c- eet reu amusante, zijn omea°ig is
niet zeer aangenaam. Ton, Style de la c-, toon m.,
taal f. van het dageljksch verkeer, omgangstoon,
conversatie-stijl m. Par forme, Par n anière de
politisch onderhoud (in 't engelsch, parlement), enkel dienende cm van 't ministerie zekere tel/chti-nden te bekomen. C- criminelle, ongeoorloofde
minnehonclel m. — (Loc. prov.) Contre le 1 rochain,
Ia c- greed on asoez hon train, als het den naaste
geldt, worden alle tongen rad.
Converse, f., Z. onder CONVEES.

Conversea,au , m. [Tech.] 1Vaain van vier
planken in een' molen, welke geplaatst zijn boven
o_p de kap, die om de steepen staat.

eene ding in 't andere (leen overgaan:
-

alles om) tot coed voedsel. C- les esp^èees, de munt -

tianisme , iemand tot het christenclown bekeeren. —

(fig.) La vertu cor,c-eriit tout en lien, de deugd
verkeert alles ten goede. — (Paine.) C- qn., iemand
van besluit, van gevoelen doen veranderen. -- sE,
CONVERT1R, V. ppr. Veranderen, veranderd, omgezet worden, overgaan: Le ving s'est converti en
vinaigre, de wijn is in azijn veranderd, tot azijn
overgegaan. Sons amour se convertit en ha/ne,
zijne liefde veranderde in haat. — Zich bekeeren:
Ce ps/choir s'est converti. --- [Log.] Ces deux
termes se con^ertissent, die twee termen, kunnen

('onv erser, v. n. Gemeenzaam spreken, zich
onderhouden, onderhoud met elkander hebben, een omgezet worden. in elkanders plaats treden.
('oiivertissiible, oe!j. Bekeerbaar.
gesprek houden of voeren; verkeeren, omgaan, onst ornvertisseineut, en. Verandering, omzetting,
gang hebben, c o n v ersé r en. C- aver les savants,
met de geleerden omgaan. Its conversaient en`em- verwisseling I. (inz. van, verandering der schuld
rieven en van osnsniclting der muntspecie is ge--b
Me ti ès-familièrement., zij praatten, koutten met
elkander. — (fig.) C- avec les livees, aver les bézigd). —C- de marclsandises, verwerking van
nsorts, de boeken, de oude schrijvers lezen of raad stoffen.
onvertisseur, m. (fain, ) Bekeerder m. —
[Mil.] Eene verandering van front uit -plegn.—
-voern. Ook: wie zich met de conversie der schuldbrieven,
.]- €"onversible, adj. Veranderlijk, wat verarc- met de oorsmelting der snunts eeiën belast.
t'onnvexe, aclj. holrond, gewelfd, buikig, lensderd,, omgezet kan worden. — Bekeerbaar, voor bevormig, rondverr°heven,
convex : Miroir c-, bol
keering vatbaar.
spierel M. Verre c-, bol alas, vergrootglas,-ronde
Conversion , f. Verandering in 't wezen of
in den vorm van een ding, omwisseling, omzetfing, brandglas P. Le càté c- dune ligne courtje, de
omkeering f. --Gmsinelting, verwisseling f. der eisen- bolle zijde eener kromure lijn.
C'onnvexirostre, adj. [H. n.] Met bollen of
ten. — [Financ.] Verandering, verlaging van de
renten- der staatsschulden, verwisseling vein oude gewelfden snavel.
('onvexité , f. Bolrondheid, lensvormigh.eid,
schuldbrieven tegen nieuwe, c o nve r s i e f. —[3ur. ]
T'ercrdering van eene acte of eene regtszaak in bolacid, seitwenaite raiding of kronsming, boogvlc„kte, convex;iteit f
eerie ardere. — [Log.] Omkeering van een voor
E'onvexo-ec^nneave, adj. Pol ace de eense en
deden hun logisch karakter ver -stel,worbjd
i. het onderwerp in praedicaat, en om--asdern,. hol een cle andere z4jde, ron ' e a - concaa f. -ge/reed, verander t. — [Poet. et Rrnét.] , z. V. a.
(`o v e o-eoi v ems, aan beide zijde bol, bic ©nCOMMUTATION. --[Algèb.] C- dune équation, hrer- V e a (iet. CONCAVE).
-

.

,
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Connvexuule, wij. Min of meer convex of bol.
(1onvietioni, f. Overtuifiing, overreding f.;
k1aoibljketjk en ontwijfelbaar bewijs van eenti
tvaar , he-2d, van een feit; uitwerking van zulk een
bewijs op den geest, c o n v i c t i e f.
-- Connvietionnel, Ie, adj. Wat tot de overtuirvint behoort; wat haar vor;rtbrengt, overfa i end.
-I- .'ondvietion neitemen► t , adv. et overtuig-ing.
Couvié, e, adj. (en part. passé van convier)
Cenoodird, uitgenoodi(,td: Personae c-e. — conVIE, in., -E, f. Verzochte gast, rgenoodigde ni. en f.
Godlier, V. (t. 1Voodigen, uitrrood-i Jen, ver^zoei^en (ter bjiwoning van een feest, een' maaltijd
enz.); — aanzetten, uitlol h r2 ; aanporren, nopen:
Le beau te IDs v, ous couv ie a la promenade, het
snooije weder zet u. aan, lolt u uit tot de wande
— SE CO VIER, C. brr. El/sander uitnoodigen;-ling.

elkander aarssporen.
-f- E`onvis, In. pl. Gastrealen n. pl.
Connviva nt, e, Wij. Zainenlevend, in gemeenschap af gL.rneenscha pelgk levend. —Co:n'viv s T, in.
[H. ceel..] Monnik nl. , die in gemeenschap met
andererr, leeft (in zéliere kloosters van Italië).
C;oxnvive, M. of f. Gast, dlselagenoot, versche02en g„enoodigde n). en I. — (Loc. prov.) Je hals
un c- qui a de la ménioiie, ik mag een' gast niet
1)/den, die van de tafel 1sie pt.

4. ('onnvivlazWWe, adj. Wat over maaltijden of

E 4ft1
ST

C-,onvol, m. Tweede huwelijk n.
t'oHvoler, v. n. (zelden gebruikt dan in): Cen secondes, en troisièmsles voces of soms ook: Cii un second, á uil troisière manage, voor de
tweede, derde maal trouwen, hertrouwen. — Ook
zomer eenige bepaling gebéz-iggd : (fain.) Cette

ë eure ne sera Pas Iongteimps sans c-, die weduwe
zal niet laag ongetrouwd blijven.

Connvoimatè, e, adj. [hof.] Zamengerold, opgeI1'euilie c-e. — ('onvoiu tif, ive, adj.Ke-

;°ald:

gelvourrrifi opgerold: Feuille c-is e.
Convolvulaeé, e, adj. [Bot.] Naarde winde
gelijkende. — Q'onvolvulaeées, f. pl. Geslacht, n.
der winde-planten (der , i lo/ vornzicpen van Liniseus).
Connvotvuulo €fie, adj. [Bot.], z. v. a. CONVouVULACE.

onvoIvuI s, in. (pr. —lace) [Bot.] Weten-

scha]i)irel2jli^e naam der winde (liseron).

( . oHYoque, e, adj. (en part. passé van consoque i°) Bijeengeroepen: Chainlimes c-es.
('oflytrotiuuei-. v. a. Bijeen macpen, zansenroepe-n,
ter vergadering beschrijven, convocéren: C- les
Clharimbres, les colleges électomaux, de Karpers, de
kies -collegian bijeen roepen. C- unie assemblée, un
conseil de familie, eens vergadering, een' familie raad beleggen.

Conavoye, e, adj. (en part. passé van con-

voIce) 13e eleid, gekonvoosta eend : .Nmire c-.
1

C'oimvoyer, v. a. [iliac. et iVlil.] Geleiden, be-

feestrealen handelt: La Ï oesie c-.
4- Co vi^-ial, e, adj. Wat tot de maaltijden
of feestrealen bstvckl ir g heeft: Un ddoresiiggoe spé-

geleiden , beschermen , beschermend vergezellen,
konvooigéren, convoyéren: C- des navires

eialel enl attaché aux fonctioos c-es, een, bedien dle, inzona'erh.cid belast met de bediening der gasten

— Vroeger in 't algerrr,een gebruikt voor: vergezel -

can tafel.

4- Convivio:Iite, f. Smak m. of zucht f. voor
arolijke gezelschappen en Iëestr;2 -alen, gezelligheid f.
4- ('oHvi^'iat, In. lloedcnighcid f. van bast of
Pischreíroct; — tijd nn., waal in eten past is.

(;onvoeiible , adj. B eentel oepen, zamente-

roepen: L'assenil.,éée est c-, de vergadering kan
bijeen geroepen worden. - Ook als subsi.: Les c-s,

cie bgesnte? oefjen personen.
,

Convocation , f.

Zarnenroep°ing, oproeping,

injaarvee] I U), best wijvin f. tiener venae€der:iam o

ontbod n., opontbied ing, c o ne o Ca t i e f. Billet de
c-, oprocpi.ngsbriefje, convocatie-biljet n.
Coflv4ii, in. Lfil:sto tln., l jlsstaatsie, uitvaart;
begrafenis, begra/'enislplegtia„heid, be aarding f.: Assisier au c-, Etre dia c- dun ansi, eenera, vriend
helpen begraven, de lijfstaatsie von een' vriend bij wonen. — [diens. Oe fee] Trein, wagentrein Ian.,

seks van aars elkander verbonden rijtuigen: Un cde teer te waggons, r°emmiorqué par deux locomotives, een trein ven 30 waggons, door ( locorrrotieven gesleept. — [Mil.] Toevoer van kr2,igsvaorraad,
levensmiddelen enz., krijgstoevoer ni., konvooi, n.;
-.- bedehhing, bescherming P. van zeik een toevoer,
geleide, kr ijs sgelcide. n. — [Mar.] Konvooi D., koop
onder bedeinking van een of meer-vardeschpn,
oorlcegsch.epen valknie; -- ook: de geleischepen nn. pl.,
de bedekking f. zelve. Leftres de c-, geleiti Teven,
konvooibrieven in. pl. .Droit de c- , geleigeld n.
Vaisseau de c-, konvooischepen.
t ('o ivo ment, ni. [Mar.] Geleide, konvooi n.
t'onvoifab e, adj. Begeerl jk, wensc^lmel)jh. (liet

woord veroudert.)

Cornvoité, e, adz. (en part. passé van coovoiVurig ,,- ewenscht of verlangd: Olijei c-.
Con 'oiter, v. a. Met drift begeeren, sterf, ver
najaren (in ongunstigen zin): C- les ri--lange,
elbesses, Ie lien d'aulrui, 1a femme de son prochain, de rijkdommen najagen, eens anders goed,
zijns 9raasten vrouw begeeren. — (Prov.) Qui lout
con voice, toet gevel, cvie alles wil hebben, raakt
alles I w- jt. Tel coavoite qui a assez, hoe meer
mace heet, hoe meer neen wil hebben. — SE CONVO1TER, v. pr. Verlangd, begeerd worden.
-^ Convoiteur, os. Begeerder, najager in.
-I-.
Ook als adj. gebézird: Uu lmoz»rne c-.
("onvoite ,iix, egge, adf. Belust, gretig., graag
(naar rjlsdornrnen, roem, eessss anders goed enz.).
-- Ook als subst.: Un c-, een begeerder, najager m.
ter)

(heet woord veroudert.)

('onvoitise, f. Begeerlijkheid, onmatige, ongeoorloofde begeerte, belustlreid, groots graagte f. —
(Prov.) A c- riep ne suffit, de hebzucht heeft nooit

genoeg.

n arctman s, koopvaardijschepen begeleiden. C- on

train d'eartillevie, een' treinrof geschut begeleiden.

len, begeleiden.

worden.

— SE CON'VOYE*a, v. pr. Begeleid

t'onvoy e^lr, m. [Mar.] Begeleidend schip, kon
Ook als adj. gebruikt: Un MMti--voi.sc,'rpn—

neet c .
-

Convtilse, e, adj. [Mid.] Door stuiptrekking
of kram» ver trokken: Al esnlres, 1Vf useles c-s,krarne -

achtig vertrokken ledematen, spieren. — Ook als
sublet. gebruikt: Les convulsés, de met stuipen ge-

kwelden.

('osuiTu1ser (se), v. lor. [Méd.] Stuiptrekkinpen hebben, zich stuip- of krampachtig bewégen.

Convuuisibilité, f. [Méd.] Aanleg m., vatbaar-

heid voor stuipen, stuzpach.ti(;heid f.
'onvulsible, adj. ['i%lédt.] Voor stuipen vatbaar; — stuip- of kramptrekking aanduidend.
t onvuulsif, lye, arlj. [í éd.] Stuiptrekkend,
l rasre actrtig , c o n v u 1 s i v i sc h: i\'lous-enment c-,
stud rtrei, erere bewégirrg f. '.f'oux c-, k , amlrhoestin.
— ( Pharnl.] Reméde c-, stuipenverwekkende artsenrj f. — In dien zin ook als subst. gebézigd: Un

convulsif.
('olv€Melon, f. [Méd.] Stuip, stuiptrekking,

krarnptreh:Iking, spanning, onwillekeurige kramp achtig e zarnentreh /ging der spieren, con v u is ie f.
— 13) uitbreiding: heftige werking der hartstogten; — het overd révene in de gevoelens , in
de denkbeelden: Les c-s de la rage, du. désespoir , cie stuiptrekkingen , vervoeringen der ra
wanhoop. Les c-s de Feloquence n10--zernij,d
der se, het overdréven e in cie nieuwere welsprekendheid. — (fig.) C-s, omwentelingen f. pl., staats
In. pl., o oote staatsberoeringen f. p1.: De-schoken
longues c-s oat agité eet empire, langdurige be-

roeringen, onlusten hebben dit rijk geschokt. — Les
c-s de la nature, de stuiptrekkingen, heftige inspanningen der natuur (stormen, onweders, aard-

bevingen enz.).— (fig .) Driftige en geweldige poging f.

ter ver kei g ing van iets.

Cornvulsionnairre, adj. [Mid.] Met stuipen,
kramnptrekhinben behebd. — CONVULSIONNAII@tE, M
et f. Een met stsmipen behebd persoon, stuiplij-.
der m., - es f. — CO TVULSIONNAIIIES, n1. pl. [ 11.
eccl.] Faam van verschillende dweepers der 18de
eeuw, die in hunne geestvervoering somtijds convulsiën; of stuipen kregen,_ convulsionnairen ns. pl.
Convulsionzier, V. a. [Mid.] Stuipen te
weeg brengen, stuipen verwekken. — SE CONVULSIONNER, v. pr. Stuiptrekkingen, kramptrekkingen
gewaar worden.
Convu sionimiste, m. [H_. eccl ] Aanhanger,
voorstander der convulsionnairen , c o n v u l s e on ist in.

Ilk 2
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CONVTJLSIVEMENT

COPIER9

tonvu1sivenient, adv. Op stuiptrekkende,
krampachtige wijze, struiptrekkencl.
Conyze, m. [Bot.] , z. v. a. COMSE.
t Couzélateur, in. Medeijveraar in., medehoofd II. eener partij.

Coobligatîoii, t. (pr. co-a—) Medeverpligting,

onderlinge, wederzijdsche verpligting f.
Coobilgé, e, adj. (pr. co-o----) Medeverpligt,
medeverbonden, mede in eenverdrag, overeenkomst
enz. betrokken: Les personnes c-es, of als subst.:
Les coobligis, de medebetrokkenen.

Coopérateur, m., -trice, 1. (pr co-a—)
.

Medewerker, medearbeider, medehelper, ambtshelper m.; medewerkster, medehelpster f.
Coopératif, ive, adj. (pr. co-o—) [Pout.] De
ingen van al de medebetrokkenen vereenigend:
téme c-, stelsel van de gemeenschappelijke medewerking of van de gemeenschap der arbeids -producten (uitgevonden door den Engelschman Owen).
Coopéiation, f. (pr. co-o—) Medewerking,
medehulp
., zaînenwerking t., toedoen a., c a U p e-

r

ratie 1.
Coopérer, V. n. (pr. co-a—) Medewerken, medëhelpen, zamenwerken, bijdragen, bijbrengen, toedoen: C- aux succès dune entreprise, tot het welqelukken eener onderneming medewerken, het zijne

toebrengen. Je n'y a! point coopëré, Ik heb er
niets aan toegedaan, toegebragt.
Cooptation, f. (pr. co-op—) Buitengewone
aanneming of verkiezing van een of meer medeleden door de overige leden van eene gemeenschap.
S Coopter, v. a. (pr. co-op—) Op eene buitengewone wije, met voorbijgang der gewone voorwaarden van opneming, als lid van eene gemeenschap

annnesnen.

Coordination, t. (pr. co-or—) Ordening,
rangschikking van verscheiden dingen volgens eene
kun gemeene wet, bijplaatsing, vereeniging, verbinding; gelijkstelling, gelijkheid t. van rang.
Coordonnable, Wii. (pr. co-or—) Wat naar
een zelfde doel kan of moet geordend worden.

Coordonné, e, aelj. (en part. passé van coordonner) (pr. co-or—) Zainengerangschikt, geor-

dend: Système c-.

Coordoiinées, t. p1. (pr. co-or—) [Géom.]

Gemeenschappelijke benaming van eene abscis en de
daarbij behoorende ordinaten, c o rd in a t e n f. p1.

Coordoiiner,

V.

a. (pr. co-or—) Zamenrang

-

schikken, ore/enen volgens gemeenschappelijke verhoudingen, zamenvoegen, verbinden, c a ö rel i n é-

r e n. - SE COORDONNER, V. pr. Zamengeordencl

worden.

Coordonogiaphe, m. [Dess.] (pr. co-or—)
Werktuig n. tot het perspectief-teekenen, c a ö rdonograaph m.
Cooxya, M. [JEL n.] Soort van amerikaanschen makreel m.
1 Copagiiiaire, m. Medehouder, mede-erfgenaam al.
Copahiue, 1. IChim.] Liet in den copaiva -balsein aanwezige beginsel a.
Copahu, m. [Chi n .] Copaiva -balsem m., de
liars of gom van den copaiva-boom (z. 't volg. woord).
Copaler, m. [Bot.] Copaiva-, copahu- of copawa-boom iii., een boom van B'razilit, met dikken
stam en groote, langwerpige, donkergroene bladeren, witte balsemboom, m.
4- Copaiii, m. (woord der kostscholieren) Deel-

krijger

ifi.:

On ma envoyé des oranges, tu - s eras

mon c-, enen heeft mij oranje-appelen gezonden, gij
zult met mij deden.
Copaj a, ni. [Bot.] Trompetbioem 1. van Guiana.
Copal, m. of topale, t. [Bot.] Kopal-hars t.
(u« den stain van de w a th e r a i n ei i c a); kopalpow 1. (meest van den r h u s c op a 11 i nulls); beide
tepenwoordig enkel tot vernis gebruikt. - Ook als
adj. gebruikt: La résine copale, de kopalliars.
Copalehi , m. [Bot.] Bittere mexicaansche
bast in. met koortswérende eigenschap.
Copallin, e, adj. [Rot.] Wat tot den kopal
betrekking heeft; - kopal voortbrengend.
Copalline, t. [Bot.] Hors t. van den amberboeien in Amerika.

genaam. —COPARTACEANT, m., -B, 1. Deelhebber m.,
-hebster t. (b. v. van eene nalatenschap).
Copartager, V. a. Deden mnet een of meer
personen. - SE COPAPLTAGER, V. pr. Onder elkan
der deelen.
Copean, m. Spaander, spaan, scnaafspaander,
splinter ni., schaafkru l „ schaveling t. - Yin de c
of de c-x, op spaanders geklaarde wijn (ook râpé
geheeten).— [Tech.] Afval in. der leisteenen. - (Loc.
prov.) Ii fait plus de c-x qua de besogne, hij
maakt meer spaanders dein werk.
Copee, in. Kopek m., russische munt, het honderdste deel van een' roebel.

topermutant, m. [H. eec!.] Prove-verwisselaar, ruiler m. eener prove of kerkelijke bediening. - In 't algemeen: deelnemer m. aan eerie
ruiling.

Copermutation, t. [H. cccl.] Verwisseling,

ruiling 1. eener prebende of prove.

Coperniuter, V a. [H. cccl.] Verwisselen,
ruilen (eene geestelijke bediening tegen eene andere).
- Het part. passé komt ook als adj. voor: Des
bénéfices copermutés, verwisselde proven.
CoperHic, m. [Astr.] Toestel m. om de bewetging der planeten naar 't stelsel van Copernicus
voor te stellen en te berékenen. - Naam eener
maanvlek.
Copernieien, m. Aanhanger m. van 't stelsel
van Copernicus. - Ook als adj. gebruikt: Système
C-, Coperniciaanscim stelsel of stelsel van Copernicu s. Hërésie e-ne, Goperniciaansche ketterij: het
gevoelen, dat de aarde'oin de zon draait.
Cophose, t. [Méd.], Z. V. a. SEJRDITE.

Cophte, adj. et subst., z. COPTE.

Copiate, m. [H. cccl.] Doodgraver m. (in de

eerste christeneeuwen). Ook als adj. gebruikt:
Prêtres c-s priesters, die voor de beaarding zorgden.

Copidoptèiie, adj. [H. n.] Met sabelvorînige

vleugels. - COPIDOPTENES , M. p1. Vogels nwt

sabelvormige vleugels.
(opie, f. Kopij t. afschriftn.; —nateekening,
nabootsing, nattsing, navolging t. van een kunstwerk: L'original et Ia c-, het oorspronkelijke stuk
en 't afschrift. II a des c-s des meilleurs tableaux,
hij heeft kopijen Van de beste schilderstukken. Une c
de Ia Vécus de Médicis, eene kopij, navolging van
de Venus van Medicis. - [Tech., Litt.] Navolging t., namaaksel n., namaak t. (in ongunstigen

zin): Cet édihce, ce poème nest qu'une c- de tel
autre, dat gebouw, dat dichtstuk is slechts eene
kopij van dit of dat ander. - [Prat.] Pour Cconlorme, voor eensluidend afschrift. C- littérale,
letterlijk afschrift. Tirer des c-s, afschriften maken—C- figurée, afschrift, aan 't oorspronkelijke
volkomengelijk (fac-simile) . - ( fi g.) Afbeeldsel,
portret n.: Si la c- vous plaIt laat, que sera ce
de l'original, als de kopij, 't portret u reeds zoo
bevalt, wal zal dan de persoon zelf niet doen. (fig. et fain.) Voorsteller m. van iemands persoon,
manieren enz. , evenbeeld a.: Ce jeune homme est
ea tout Ia c- de son père, die jongeling is in alles
zijns vaders evenbeeld. - (fam.) C'est an original
sans C-, 't is een origineel zonder wederga, een aller-

belagc/mel)jkst mensch. - [Com.] Livre de c-s de
lettres, kopijboek a. - [11apr.] Kopij f., handschrift of gedrukt stuk, waarnaar de zetter werkt.
Copié, e, adj. (en part. passé van copier) Af
geschreven, nagevolgd, g e c op t a e i d: Lettré bien

c-a. Tableau bien c-.

Copier, v. a. Afschrijven, uitschrijven, naschrijven, overschrijven;— nateekenen, naschilderen,
namaken, nadoen, nabootsen, navolgen, c op i t r e'i,
eerie kopij maken: C- de Ia musique, muzijk afschrijven. C- an tableau, emmme statue, eene schilderij, een standbeeld navolgen. - (fig.) Cette jeur.e
fille copie en tout sa mère, dat meisje is in alles
haar moeders evenbeeld. Ii copie jusquaux thufauts
de son ami, hij volgt zijn' vriend tot zelfs in zijne
gebreken na. Ii a an grand talent pour c les gens,
liii heeft een' bijzonderen slag om de menschen na te
apen (door nabootsing bespottelijk te maken). C- Ia nature, de natuur navolgen, getrouw voorstellen. - Instruments, Machines a c-, copiter-

machines, werktuigen om niet spoed afschriften van
brieven, verproote of verkleinde afbeeldingen van
voorwerpen te verkrijgen. - SE COPIER, V. 7.
ludo Personen.
Zich zelven namaken (van een' schilder, een' schrfj
een'
of
Cupartageaiit, e, adj. [Jar.] Met

('opalme, m., Z. LIQUIDAIIBAR.
Copartage, ni. [Jur.] Deelmng 1, met een' of
.

-

sneerpersosmen deelend: Héritier C-, mededeelenci erf-

Vel', wiens werken alle eerie groote overeenkomst

COPIEUSEMENT

COQUTE,

hebben, die ,geene verscheidenheid en afwisseling
in de voorstelling weet te brengen). — Elkander navol en of nadpen.
Copieuseinaent, adv. Overvloedig, veel, rijke
-lijk,
ruim.
Copiea'x, -ieuse, adj. Overvloedig, ruim,
(doorgaans alleen gebruikt in zegswijzen als deze):
Faire un repas c-, een' ruimen maaltijd houden.
Faire une évacuation c-ieuse, een' ruimen stoel
hebben. — Soms ook als subst.: Un c-, een-gan
nadper van iemands gebaren, manieren, spraak enz.
ons hem bespottelijk te maken..
Copisque, m. [Bot.] Soort van geringen wie
-rokin.

Copiste, m. Afschrijver, naschrijver; — nateekenaar, nabootser, c o p i ï s t, k o p i s t ni. — Ook
van vrouwen gebézigd: File s'est fait le e- de ce
peintre, zij heeft zich tot het navolgen van dien

1123

uitgesneden kaarten, k op t o g r op hie f. — Cop(u4I.. plii icie, adj. Die kunst, dat schaduwspel
bet,e/feud, hop tog ia p h i- s e h. — C o pt o raphi(^ientent, acly. Op koptographische wijze.
(.'optologie, f. Leer van, verhandeling over de
koplodraph ie (1/ I n kaarten-schaduwspel, li o p t olog t e I. — Coptolo ique, adj. Die (ar ofverhandeling balre/fend, í,. op t o l o g i s c h— C optolo :lnenIeHt, adv. Op koplologische weze. —
tol?tologue, m. IVie zich met koptologie bézig
houut1, kop1o1oog m.
5 opalasie, f. (woord (li) scholen) Opstel n.

om den prz,/s.

Copulat1if, ive, adj. [C=ram.] Koppelend, ver
Conjonction 1-i 0, verbindend-binde,vrg:
voegwoord. — Ook als subst. f.: La c-ive, In
koppelwoord.

C opal/ttion, f. Koppeling, paring f. der beide
geslachten, i,zz. van menschen gebézzgd: C- eharnelie, vleeschelijlO. vermenging of gemeenschap f.,
bijslaap m.
Copanlativeuient, adv. Oio koppelende wijze.
C®pwle, I. [Log.] Koppelwoord, verbindingsoogen.
woora, n. (dat h^t onderwerp van een voorstel 7net
Copose, f. [Mid.] Matheid f., gevoel n. het praedicaot verbindt. — [Jur.], z. v. a. copuvan afmatting; — traagheid f. in de dierlijke ver
lation charneiie, Z. co0LLATlo v.
-rigtnedslcham.
ii opialei-, v. n. Koorpelen, paren.
Col)owa, n1. Fijn chineesch neteldoek n., uit den
Coil, in. (p(. kok) laan m., het mannetje stn
tweeden bast der plant k o of c o vervaardigd, de heed; big uitbreiding ook gebézigdvan'tn2annetje
van onderscheidene andere laoendersoorte,(,, ook van
ko p o e n.
t"ol ragoge, m. [Pharm.] Zeer zacht pur- naar den haan gelijkende vogels. Crète de c-, h-anegeermiddel n.
fkam m. ; Plume, ik c-. haneveêren I. pl.; Connbat
Copse, wi. ?N'aamn van de kern de) kokosnoot, de c-, hanengevecht Ii. it chant du c-, het hanen
cals zij ter uitpersing vau de olie gereed is.
Le e- chants, coqueline, de haan kraait.-gehrai.
Copresmetir, m. [Jur.] Medepachter, mede
Le e- e:.t Ie Slinbole de la vigilance, de haan is
-hurdeIn. 't zinnebeeld I'er i(((((!/ :11(1(11/1 C- de bruyére of
Copride, adj. [H. n.] Op drekstoffen azend. do lapis, lkorh.c(an; C- vai)I, Krielhaan; C- hu q.a,
C'opriémuète, adj. [i@^Iéd.] Bij 't braken drek- fiuifhaan, eaégelsche haan; C- de roche, wilde
sto en uitwerpend.
steenhaan, rotshaan; C- sans croupion, ongestaarto
^'opriue, f. [Ft. n.] Drekvlieg f.
haan, perziaansche haan; C- frisé, ruige haan;
Coprivore, wij. [H. n.] Op mest- of drek- wollige haan, gekrulde haan, friesche haan; , Csto en levend (van insecten) .
d'Incie, kalhoe;asche haan, 1,111101 .' ill. C- faisan,
adj. [H.. n.] In uitwerpselen levend. mannetjes- fazant n). C- de perdrix, mannetjes Coproerasie, I. [Méd.] Onwillekeurige ont- patrils in. -- (L( e. fam.) I1 pst rouge comme un c-,
lasting f. der drekstofen.
/( is zoo rood als een izalhoensche haan. — (fig.
Coproeritigae, adj. [Mé€.] Buikontlastend, et fam.) C'est un c- de paroi:se, C'est le e- dU
afvoerend, pureérend.
vii9age, hid is de matador: de eerste, rijpste, aan
Coproéinese, f. [Mid.] Braking f. van drek
buurt, van het dorp, het katje van-zienljkstvad
stoffen, miserére n.
de baan — (fig. et po(t.) Au chant du c-, met het
Coprolithe, m. Dreksteen m., versteende drek ha.nengen.raai. in het aanbreken van den dag. —
of a f anng van de fossile dieren.
(Loc. prov.) La poule ne, doii point (of Co n'e t pas
Copronyme, adj. [fust.] Kopronymus, ii la poule cie) chanter de(ant it c -, z. GRANTER.
bijnaam van den griekschen keizer .Konstant n VI., Etre coi/ime un e- eu pàte, rest oy zijn geanak
dew jl hij bij zijnen doop de vont bevuilde.
zin, alles naar wen=ch hebben, als een vischje in
Copropho.ge, adj. [H. n.] Op drek en mist 't water leven. — ['Treil.] Torenhaan, weêrhaan,
levend en azend. -- GOPROPII AGES, m. pl. Drek- windwijzer m. op een' toren in de gedaante Lou een'
vliegen f. pl., meslkevers m. pl.
haan; — haan, onrustdeksel n. in een horlogie; -to.proipihile, adj. [Bot.] Gaarne op mest haan van een slot. — [Bot.] C- 1/ Herbs áu e-,

schilder bepaald.

Coponawe, m., z. v. a. 117INAGE.
Coporistique, adj. Likdoren-verdrijvend: Baume, Pommade c-, likdorenzalf f. — Ook als subst.:
Un c-, een middel tegen de likdorens of ekster -

,

-

groeijend.

Coprophorie, f. [Mid.] Ontlasting f. door de

ingewanden.

Coprop..riétaire, In. en f. Mede-eigenaar m.,

-eigenares f.

Coproprieté, f. Mede-eigendom, gemeenschap
.in.

-pelijkndom

('oprorrlhée, f. [Mid.], z. v. a. COPROCRASIE.
Coproselérose, f. [Mid.] Verharding f. der

drekstc/fsna door te lang verblijf in den ens eldarm.
CoFrose, f. [Bot.] Een der wetenschappelijke
normen van de Klaproos (coquelicot).
Coprosi ie, in. [Bot.] Gentiaanwortel m.
Q'oprostasie, f. [Mid.] Hardlijvigheid, ver
-stopjingf.vahe
darmkanaal.
Copte of Cophte, in. [U. n.] Naam van de
in Egypte verstrooid wonende afstammelingen der
oude Egyptenaren; -- soort van Christen in Dc; ypte,
die zoowel den doop als de besnijdenis heeft, Kopte m.
— COPTE, a(/'j. Koptisch: La lauugue c-, of als subst.

Le c-, de koj:tische taal, het koptisch.
Copter, V. a. Kleppen. C- la cloche, de klok
kleppen. (Ili t woord veroudert.)
Coptigv^e, adj. Koptisch, de Korten of hunne
taal, zeden enz. betreffende.

Coptograplhe, m. Kaartuitsnijder voor 't

schaduwspel, ie o p t o g r a op h m.

Coptographie, f. Kunst oni kaarten zoodanig

uit te snijden, dat hare schaduw op den muur
zdkere fn;uresn vertoont, het sckccduws cl nn. niet

balkruid n. C- des jail n, i\k'nthe-coq, z. EALSAtI[TE . — [ 11. n.] , Z. a. a. A o rllE. — [[Iitt.] Cgauloi., gallische, fransche haan, als vel, toeken. --[I3ot.] C- llarbé, crèté, z. BARBÉ, CRÊTI. C-

chan ill zit, kraaijende haan, een met open snavel
voorgestelde haan in 't wapenschild. — coQ, m.
[Mar.] m. — [Tech.] Teerkoker m.
in de touwslag(ralen.
Coij -ta- 1'á;11e, nn. (fun.) Rede zonder zin, slet
o/' zanlenhong, wartaal f., verbinding van ongelijke,

str2,ldi-ge zaken.

Il fait toujours des coq-a-1' ins, hi

sprint t alt2,ld van den os op, den ezel, by brengt
niets dan, ',var taal voort. Répondre par uil c-, een
geheel ver /',( 1 , 1./I antwoord geven.
Co.tl - cl'iade, Coq-fail n, z. onder COQ.

(Flor. Des coq -d.'Inde, Ides cogs-fais(lns.)
Coil-iodari;, m. Breefok I. met eens klapmuts.
(ook lichefrtie geheeten.).
Coq;a 11111 , m. [EI. n.] lnzerikaansch eek

-horntje.
Cod :aai-d, m. [f1. n.] Bastaard-fazant m. (uit
den fozaI.t en de gcirteene hen gewonnen.; — ook
faisan-,(ton geheele;rz)...-- Oude lneisjesc;eIi, valante
grijsaard .). — Ook 10 t kinderwoord voor: ei,
gekookt ei n.
Coq 11 ii, m., Z. v. a. cocaTRE.
t'oil1te,

I. i jerdop n1., eijerschaal f. — [Cos.

Oeufs it in toque, e eren in r.ie,( dop, zacht of werk
J. (t farn.) I1 ne fait
que subs ii la c-, hij humt pas uit Glen clop, .somt

„, koe te ageren. -- (Log.

4 4CO
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pas kijken, hij is nog niet droog achte r de ooren.

zijn ge
afkomst blijkt nog uit zijn doen, zijn spreken.-men
— [Bot.] Doi, houtig onií.leedsel van sommige
vruchten: Ides c-s cie noix, d'arniaande, noten -, amandeldoppen. (Loc. prov.) Je nee donnerais pas one
C- de noix, 't is mi reen peul c,iil uwaard. — .Schil f.,
hulsel, vruclrthul.sel, zaadhuis, zaadhuisje n. —
C-s du Levant, Levantsclre bessen, vischkorrels f.
pl., vischic dwehnende bessen van een' indischen
boom; C-s cie ke mès, schor lakenbessen f. pl. —
[H. n.] Tonnetje n. der zij eworrnen en andere
insecten -j o en; e)erzak in. der sl innen; — C-s c;e
peiles, zaad j.areltjes n. pl., die als halve bolletjes
aan 't parkloer zitten; bij jurnelie s: halve paarlen,
die non m-(„estal twee aan twee eereerni t, zoociat zij
gehec1e paarlen nabootsen. — [!dar.] Kink, kreukf.,
valsche draai of slag in. in een touw; — La c- dun
na,vire, het hol, de romp m. van een sc%yip, zonder
masten of want. -- ( lig .) Une e- (!e noix, een notendop na., klein vaartuiq n. — [Teeh.j C- d'oeuf,
gebrek aan 't glazuur van 't aardewerk.
'oq eel ^•ue, S'. [U. n.] I rrtei °vogel rn., van
welken, rs en fabelt, (lat tij) then inenscl en de kunst
om zicht eene klisteer te zetten zou geleerd hebben
(bij de ou-dur dan, om cl s er, kfis leer t'orel riebeeten).
— (Loc. i ov.) A 1a Veentje rtes e-s, te Sint-Jutinis,
nooit.— - (fam.)Zottc rant, zotteklap, beuzzelpraat m.,
sprookje n., gekheid f. tta sonner comme nunc-,
in 't Ironder dlrrat a. beuzelen. — z. ook 0000LOIIUE.
Coq iefredoefille, in. (buil.) Sukkel, stumper,
Ii sent encore la vi]e c- d'o z i1 est sorti,

,

bloed; — zotskap cri.
Coquelleot, ni. [Bot.] Klaproos, kollebloem,

korenroos, roode heul, milde herel, kankerbloem f.
Couleur de c-, hoorrood, honelromi ood.

Cognellner , Co ueri ner . v n. (form.)
Kraaijen (can des?, lace). -- COQU I'LLyLR, v n.
(fig. et pop., De meisjes -naloepen. — COQU:ELI,
NLUX, 1-P. Meis/esriek, mei sjr svolooper m.
Coquelourde, f. [f01.] i Vindbloerri f., keuken ,kruid n., keukensclrelle f.
Coq áe1 eke, f. Soort van kap of regenkap f.,
(,ie de vrouwen wr^leer droee.en. — (fly. et faam.)
Ét.re la e- de la cour, de ia ilie, de la famille
etc., het troetelkind van 't hof, van de stad, van
de familie zijn. Ii est la c- de tonics les femmes,
alle vr ouwen moeien hein [raag l jjden. — [H. n.]
Sibérische ortolaan m. — [1máá.] Kinkhoest m.
Cogi.elueher, V. n. Den kinkhoest hebben (het

woord veroudert.)

Coquelnelhioles, f. pl. [Bot.] Grasplanten f. J.
Coquell^ehonn, in. (form.) Soort van monnikskap f. — [H. n.] Schelp f. van 't geslacht der
?\«achs-ark.

Cogneluebonne, e, adj. (woord van Mad. de
Sdvigné) (iron.) Wonderlijk in de kleuren gestoken.
('oquen ar, m. Wijdbuikige waterketel in.
met hengsel en tuit.

Coquenaollier, m. [Bot.] Tlr.eophrastia f.,
een struik van St.-Domingo met safraangele ver
vruchten.
-frischenl
- Coquepluinet, m.. Pluimdrager, windbuil,
opsnijder, praalhans m.

oquerea®i, m. [hear.] 1`iotendop m., scheepje n.
Cogoerelle, f. In sommige vrouwenabdijen
weleer de naam van haar, die met de bewaking
der kanunnikessen belast was van 't ooyenbti,k,
waarop zij 't laatste oliesel ontvangen hadden, tot

dat zij begraven werden.
Q'oquerelles, f. pl. [Bias.] Drie hazelnoten f.pl.
of eikels in. pl. in hunne bolsters.
Cogneret, m., z. ALICÉICENGA.

Coquerleo, m. (Dore.) Kokkeriko n., klank -

nabootsend woord van 't hanengekraai-.

Coquerie, f. [filar.] Kokerij f., groote keuken

aan eene haven of kaai.

Coqueriquer, v. n., z. C©QUELINEIr.

Coq iéroie, m. [Mar.] Kombuis f. op zékere
kustvaarders. — Naam der (kastjes f. pl. voor en
achter in eerie sloep.
Coquesi rue, f., z. COQUECIGRUE.

Coquet, m. Rivierschuit f., waarmede maten
koopwaren zift 1Vormandië naar Parijs voert.
(logpet, te, adj. Behaagziek, ko ké t. Un homme
c-, een behaagziek Maan. Une femme C -te se soucie
peu d'être aimée ; ii lui sutlilt d'èlre trouvée almaPie et de passer pour belle, er ligt eene koketle
vrouw weinig aan gelégen of men haar bemint;
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't is haar genoeg, dat men haar voor beminnelijk
en schoon houdt. Des inanières c-tes, verliefdmakende manieren. — Ook van zaken gebézigd voor:
lief, aardig, snoepig:

Un ruban c-, Un bonnet c-,

een lief lintje, een snoepig hoedje of mutsje. —
Ook als snrbst. f. gebezigd : COQUETTE, behaagzuchtige, behaagzieke, hartevangster, aanlokster, ver leidster, ko k é tt e f. — ((am.)

Faire la c-, de be-

haagzieke, kokétte sppelen; zich bevallige manieren
geven. — Somtijds ook in den laatsten zin van
mannen gebézi 'ed: Faire le coquet.
S E'oquetei', v. n. Allerlei behagelijke middelen
aanwenden en bevalligheden ten toon spreiden, onb
personen van 't andere geslacht aan te lokken en
op zich verliefd te maken, een spel met de liefde
drijven, behaagziek zijn, kokettéren. -- [Mar.]
fVrikken (gebruikel jjker is GODILLER) _
Cogiaetler, m. Kool,»nan m. in e jjeren en ge
in 't groot. — .h ijerslopje n., bakje om-vogelt,
aan tafel een ei uit den dop Ie eten.
Co f oietoii, ni. [Bot.] , z. v. a. NN ARCISSE.
oquette, 1'. [U. n.] Driekleurige klipvisch m.
(in de zeeën van tropisch ,1rnerika). — [Bot.] Soort
van blow f. -- Doos f. des kruidenzoekers. — z.

ook orret r COQUET.

Cocliietterle, f. Laakbare behaagzucht, hartverocer irzyszueht, hartevangkunst, rninnaarsjagt,

lie fdeverstr ikking, verfijnde boeleerkunst, koket -

te r i e f. -- liIanieren f. pl., woorden, middelen n.pl.,
die de be/haagzieke aanwendt. — Jagt f. oha • bevallig
voordi a ;;t van een' redenaar of schrijver.-heidn
('oquiliadle, f. [U. n.], z. v. a. cocimvIS en
PLENN E (galrite).
t , ogrrillage, i. Sshelpdier n., schelpvisch m.
— Schelp, gchulp f. ; verzameling f. van schelpen;
schelpwerk n.
`oquuiilart, m. [i inér.] Met schelpen doorCnen.gde stecnbeddirr f.
(logmille, f Schelp, schulp f., het harde, kalk aardig bekleedsel der schaaal - weekslieren. (Dat der
oesters heet echter doorgaans écaiile, welke naam
ook irrz. de schildpadschaal draagt.) Les c-s sont
univalves, bivalves on muitivalves, de schelpen zijn
een -, twee- of meerschal^i . C- de nacre, lraarle?noêrschelp. C- porie sole, lramdoublel, holsterschelp. --[H. n.] Schelp en scfiell dierzamengenon en.— Ledige
e)/ er -, roten -, anzarideldop m. -- (Loc. fain. el prow.)
I1 ne fait que sortir de la c- of de la coque, z. COQUE.
Rentree dans sa c-, in zijne scheler kruipen, van
Bene, gewaagde onderneming afzien. Faire rentree
qn. dans sa c-, iemand weer in zijne schelp doen
kruipen, hein den mond snoeren, hem op zijne plaats
zetten. A qui vendez-vous vos coquilles ? mien
meent gij wel voor te hebben? denkt ge inti te kunnen
bedriegen? Portez vos c-s à d'autres, Portez vos
c-s ailleors, maak dat anderen wijs. Cet homme
vend leien ces c-s, I1 fait trien valoir ses c-s, die
man weet zijne waar goed aan den man te brengen.

hij weet zijne waar, zijn werk duur te doen betalen.
I4 ne donne pas ses c-s, hij geeft zijne waar niet
weg, hij is er duur mede; ook: hij houdt niet van
geven. C'est vendre des c-s ii ceox qui reviennent
de St.-Michel, dat heet den vos eerre poets willen
spelen. — (Prov.) Qui a de i'argent h des c-s, z.

ARGERT. — [Aunt.] Slakkenh uis n. vaan 't oor. C- s
nez, neusscideloen. — [Arch.] Schelpwerk,
schelpsieraad n. C- d'escaiier, schulp of binnen
een' wenteltrap. [Arlin.] Pan f.-welvingf.a
van mortieren en kanonnen. C- a boulet, vor'rn m.
voor 't .gieten van kogels. — C- dun sabre, scl2el-pvormniee beugel ni. van't gevest— [Carross.] Schelp vorrnige voetplaï,k f. voor den koetsier. — [Cuis.]
Zeker draagbaan braadfornuis n. van nieuwe vinding — [Hort.] Schelpvormig sieraad n. van zoden
gnadeliefjes enz. aa7n, bloern-lrerken. — [Inmpr.] Ver
plaats van de-kerdltf., ine
vereischte gezet is. — [Chap.] Rand m. van een'
hoed. --- [ouaill.] Dopje n., koperen gereedschap
in den vorm van een' vingerhoed, om de diamanten
in te zetten. — [Serr.] Schelpvornnige klinkligten' rn.
aan eerie deur. — [Boil.] Schelpvorynig opzettend
gedeelte den- broodkorst bij 't bakken. — [Papet.]
,Soort van gelijmd papier n., dat eerre schelp tot
merk heeft. — ,Faam van vele andere schelpvormige voorwerpen in de kunsten en anrbacimten:
Vase fait en c-, schelpvormige vaas; Bassin en c-,
schelpvornnig bekken. Une voute ornée de c-s, een
met schelpen versierd gewelf. Or de c-, Or en c-s,
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seheipgoud n., met honig of gom gemengd goud poeder ter vergelding, dat in schelpen verkocht
wordt. — mO unlLEs, f. pl. [Cote.] (fawn.) Uitschot,
wrak goed in., slechte waar I.
oquiiler, V. n. [Boel., Phhtiss.] Schelpvormig

opra•zen, bol opzetten (van de korst bij 't bakken).
— SE COQUIL LEPE, V. pr. Bol opzetten: Cette pate
se coquiHHe.

o l iHer, ere, Cognillier, lère, adj.
[Minér,] Fossiele schelpen bevattend: Marne c-ère,
toet schel/yen gemengde rnerg°el in.
(1 0 iuiitiex, ease, adj. [Miiiér.] Tolschelpen.
Coq lllier, m. Verzameling f. van schelpen;
kabinet n. van schelpen. — Doos niet schelpen, die
verven bevatten., schelpdoos f. — Plaats f., waar
meen sc/zetpen inzamelt.
Coquiilier, iere, adj., z. COQUILLER, ad].

Coquilloze, mn.(verklw.van eoquitie) Schelpje n.
Monn.] Sclielpje of schilfertje n. van 1)/n zilver,
dat zich aan den roerhaak zet, als men dien uit de
kapel neemnt, — die roerhaal; m. zelf.
Coquiannbat, Coquimbut, (oq; iheiberrt,
m. [Jeu] Verkeerd duinspel n., waaeebij inca zich
het eerst van zijne schijven poogt te ontdoen (a qui
peed gagne).
Coglisiuu, m. Schelm, guit, fielt, schauk, boef,
schoft, deugniet, schavuit, schoelje m. Tour de c-,
schurkenstreek, schelmstreek ni. — (Pi°ov.) A chonfteux, glare lesace, een beschaamd bedelaar
krijgt niets. — (l'am.) Lafaard, lafhartige, laag-

hartiGe m: ; — (fang,. et iron.) Schalk, glacit, snook rn.

C'est un plaisant e-, 't is een vrolijke, koddige vent.
— Un ainnaljle petit c-, een aardtig schalleje, een
lief schelin;pje (van een, kind sprekende). — Ook in
toorn, als bedreiging gebézigd: Te taigas-tu, c-? zult
qe zwijgen, schelm, deugniet? — COQIJINE, f. Slecht
ondeugend vrouwspersoon n., liederljlee deern, ligt zinnige vrouw f., inz. die vele minnears bedriegt;
-- voorts in dezelfde bijbeteekenissen als 't mannel.
Coquiia. — i Soort van vleesch /eetel rn. — COQUE , E,
adj.: Milder c-, I -uiaards- beroep ti., gemair elíjke
broodwinning f. Vie c-e, lui, verwijfd, lie erlá k
leven nn. — t Ver c-, lintworm m. (ver solitaire).
oqiiinaille, f., Z. V.

a.

CANAILLE.

Cogiiiubat, Coquinbert, in., z. v. a. coQUIaIBA.T.

-t- ('oqu iner, v. n. Een lui

en liederlijk leven

jeiden; loopes schooijen.
Coq iinerie, f. (fans.) Schelmerij, ruiterij,

/ielter ij f., schelinstuk, guitenstuk n.. boevenstreek ni.

-- schelrnachtigheid, schurkachtigheid f.
t'oqui iet, m. (verklw. van cogrrin). diefje n.
% Coquinisnie, m. Schelnesche aard in.; z. v. a.
COQUINEISIC.

Cogiii®le, Cognioule, f. [Bot.] Windhaver,
vloghaverf. (folie avoine); — dravig, hondskruid n.,
gebaarde dvene f. (félugoe ovine).
CCorr, HI. Likdoren ni., eksteroog n. — Blaashoren,
horen, waldhoren in. C- de cllasse, jacgthorenn . jaaershoren. C- de basset, basséthoren, bashoren in.,
(asklarinet f., kromhoren, s/angioren, slangbas in.
C- oogluis, russe, engelsche, russische haren. C- a

pistons, horenm,et kleppen. Ernhouctier le c-, den horen aanzetten, aan den mond zetten. Tonner, Sooner
du c-, op den horen blazen. Coup de c-, roep net
den horen, jagtroep m. Au son du c-, bij 't hoi engeschal, op 't geluid der horens. — Chassei: a eet is eri, net horen en honden jagen, z. Ci-IASSER
V. n.; — a c- et a eri (Itg, et fain.) met groot ;eiaas;

meet geweld, heftig, onstuimig. — [H n. J C- de nier,
kinkhoren (1Juccin). — cons, in. pl. [Chas., Bias.]
:inden, uitspruitsels n. p1. aan 't gewei van een
hert. — z. v. a. CORAIGNES.
Coraees, in. pl. [ 1J:. n.] Paa f- en kraaiachtige
vogels m. p1., het ravengeslacht.
Coraeias, m. [H. n.] Mantelkraai, blaauwe
kraai f. (routier) . C- huppé, Alpenraaf, woudraaf,
steenraaf [.

Coi geien, ne, adj. [Fl. n.] Raafachtig, naar
de raaf gelijkend.

Coraeinn, in. [H. n.] Zekere nijlvisch m.
Coraeiree eiisangiantée, f [H. n.] Pacao m., zuid - amerikaanse %e vogel van (Ie grootte en
kleur eerier kraai, met bloedmode borst en hals.
t Coraeite, f. [íl1iiidr.] ,

z. v. a.

BELI,MNITE.

Coraeo-aeromia
l, e, ac/i. [ . nat.]: Liga ment c-, •avenzbeks-schoudertopsband m. - Coraco-brachial, e, adj. Muscle c-, ravenbeks-
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armspier f. (Plur. coraco-twwwachiaux) — li oraeoei4iviei laii-e, wij.: Ligament c-, ravenbekssleutelbeenssband.. — Coraeo-ennbitai, e, adj.:
Muscle c-, lan g e buigspier van den voorarm. (Plur.
couaco-cubiiaux). — of aeo®linmér 1, e, adj.:
useie c-,

ravenbeks-sc'iouderspier. (P/ur.

coraco-

lanmëraiux), -- Coraee-iiyoïdien, ne, adj.:
iuscle c-, o'avenbei^,s-tongbeensspier.
CovaeoïrJe, f. of als acs';.: Apopiivse c- [Gnat.]
Ravenbeks- uitsteeksel is van het schouderblocl. —
Covaeo dien, ne, alj. Tot dat.uitsteeksel be-

hoorend.

Coraeo -i adiaal, e, adj. [Anal.] : fnocle c-,

ravenbeth^s-spaakbeens.s /eiei° I. (Plur. coy}aco-racdiaaux.)

C ouaiioux, (ouraiioux, na. [Mar.] hoogte
of diepte f. tusschen tie'ee dekken, tusschendeks n.,
hoogte f. van een verdek.
'®r a, Cov .ira, in. [H. n.] Miereneter m.,
een vogel van Guiana.
Coraignes, f. pl. [Coin.] Kogel- pastel n., kogelvonnige balletjes van tot deeig gebragt pastel of
weede- bladeren voor schilders.

Corail, ni. Koraal n., een steen - en kalkachtig
zee- produkt, dat naar bladerlooze boonn.tokken gelijkt: -- koraal f., de daarvan, gedraaide balletjes,
als voorwerpen van opschik. La héche du c-, de
koraalvisscher jj f. [Jn bracelet cie c-, een koralen
armband iii. Rouge de c-, Rou g e coninne c-, koraalrood. - Ce naturalisle a de beaux coraux,

die natuurkenner heeft woe schoone verzameling
van koralen. — (fig. et poet.) Une iaouche de c-,
Des Hares de c-, een koralen (fuisch roodgin) mond,
koralen lippen. — [Bot.] C- des jardins, piment n.,
guirynesche peper f. — [Claim.] Sol de c-, koraalzout n.
Corai11,L, e, adj. Koraalbevattend.
('or lli iet-, v. n. Krassen (als de raven). (Men
zegt liever croasser.)

Coi a::illèiae, Coraiièie, Coralieie, CoO.
ra 11inne, [' [Pdclhe -i Vaartuig n. terkoraalvisscherij,

korunl vi c ocher in.

Coral, in. [H. n.] 4merikaansche adder f.

C ojetiicide, in.

[Bot.]

PiÈnentzaad n.

'oraaliof .e, ('rnaaiilo tkk, (UI]. [H. n.] Xe-

raolachti . -- pls subsi. na. koraalzaad n.

Corailaehate, Corallo-aeh te, na. Ko-

raalkieen ige afoot, koraal ngaat in.

oral edge, adj.: Poi^-pe c-, koraal -polyp m.

— [Bot.] Koraalvormig, koraalkleurig.
Q'orra ..lie, na . [1-1. n.] Idoraalslang, koraaladder T.
('oi alle, e, adj, [Pharm.] Met koraal gemengd.

Rernède c-, koraal-middel n.
Cor ,ilifèi e, adj. [U. n.] Koraaldragend:
Roche c-.
Coi-allifoi me,

adj. Koraalvormig; -- [Bot.]

.1ls koraal cietakt.

Corailigè ne, adj. [ ii.. n.] I oraalvoortbrengend, / oraalvormend: Polyp es c-s, koraal -polypen
in. pl.
Ceralli!I, e, ad]. Koraalrood; — j (poelt.)
--

Bourne c-, Lèsvres c-s, beter Bourne, Lévres do

C-, Z. onder CORAIL. - CORALLIN, m. [H. n.] Koran/adder T.

Corte .liiue, T. [H. n.] Koraalmos n., een steen

koraal gelijkend zeeproduct, koralijn a.-achtip,ors

-- Poudre cie C-, /oral(n- poeder n. C- vésiculaire,
teal}uleuse, celiuleuse, arlicuiée, blaasar/ríil;, buis-

vormig, celvormig, geleed koraalmos . — Aziatische
koraal -adder T. -- [Bot.] , z. v. a. CORALI~E n?. —
[Pèciae] , z. CORAILLERI;.

('oralline, e, adj. [Bot.] I;enigzins met het
koraal verwant. — CORALLiNEES, f. pl. Koraalachtig zee'vier n.

VOFaiiiraite, rni. [H. n.] Versteende getakte
polyp, koralliniet na.
('oralilogi aaphle, n1. Koraalbeschrijver mm. —
C oraïliogrs p iie , f. Koraalbeschrijving f. —
('oi:ailio-rapihique, adj. I4oraalbeschrfivend,

wat de koraalbesc /ir vaag betreft. — ('oralliographigltaeinent, adv. Op koraalbeschrijvende
wijze.
Corallite, m. [FL. n.] Koraalgeei'as n., grootgetakde koraalpolyn-versteening T. — Versteend koraal n. , koraalversteeninq f., koralliet m. , ook
in 't algemeen Cox°allopètre <rjeheeten.
'oi•a,liorhi.e, f., of Coi-allot- izon, m.
[Bot.] Koraalwortel m.
Coraii, m. Koran, alkoran m., het muhainne-
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CORDE,

daansche wet- erf godsdienstboek, Muhameds geCorlbondier, m. [Anc, mus.] Naar den jagtloofsboek n.
horen gelijkend instrument n.
Corapiee, m. [H. n.], z. V. a. PIROLLE.
Corbule, f. [H. n.] Soort van kleine tweescha
Coraya, m., z. CORAIA.
zeeschelp f. van 't geslacht der pandoren.
-lige
Corb, m., z. V. a. SCItNE.
Coreeron, m. [Pêche] Dobber m,
Corban, m. [% I. rel.] 0//er n., offerande, tem
Corehore, m. (pr. ch = : k) [Bot.] Joden-ma(bij de Joden) .— Bewaarplaats f. der tem--pelgavf. luwe f.
pelgaven in geld. — 1llisof/er n. (bi de Kopten). —
Cordace, f. [H. anc.] Wulpsche dans m. der
Jaarlijksch offer van schapen, door de Muhame- Grieken.
dienen aan den voet des 4rarats gedaan.
Cordage, m. [Mar.] Touwwerk u., scheepsCorbeau, in. [EI. n.] Raaf f. Le c- croasse touwen n. pl., want n. C- goudronné, blanc, ge(coasse), de raaf krast. Noir comme un c-, raven- teerd , ongeteerd touwwerk. C- á deux torons,
zwart, pikzwart. — (Prov.) Nourris un c-, it te knits-knitsels n. pl. C- en trois, en quatre toeons,
o) èvera 1'oeil, ondank is 's 'werelds loon, — (fig.) touw van drie, van vier strengen; z. ook onder
C-x , spotnaam der zieken- of lijkenvervoerders, COMMIS. C- refait, opgeslagen tros m ; C-s refaits,
igtz. b ij pest en cholera, ziekendragers, l jkmannen m. pluistouwen ; C- moisi of gate, verstikt touwwerk;
pl. — Zwartrokken m. pl., spotnaam der geestelij- C- en aussière, en grelin, wantslagg, kabelslag,
ken, uit hoofde hunner zwarte kleeding; ook der koord; C- de premier et second brie, touwwerk
geregtsbeambten: Les c-x sort cbez lui, de mannen van de eerste en tweede soort; C- de retenu, tornvaa 't geregt, de zwartrokken zijn bij hem in huis. touw; C- raqué, gescheurd of geschoren touw: C— In sommige streken van Frankrijk: in 't zwart étuvé, gesloofd touw; C- fill trop raide, al te
qekleede vrouwen, die zich met het begraven der krap touw. — [Tech.] Touwen ter ophijsching
lijken belasten. — [Arch.] Neut, krol f., kraag - van lasten, ter vastmaking van steigers, tenten enz.„
steen, vooruitstekende steen in. onder een' balk; ijze- — ter voorttrekking van 't geschut. — Somtijds ook
ren muuranker n. — [Astr.] Raaf, een der zuide- van een enkel touw gebézigd: Ce cordage nest pas
lyjke sterrebeelden. — [Anc. mil.] Naam van ver assez fort. — [Com.] Vademing, vaarning f., me-schilendbégr vins-werktug. ting van 't brandhout bij den vadem: Le boil est
[1ar.] Etterdreg f. , enterhaak m. (nu grappin bon, mais on vous a trompé an c- , het hout Is
d'abordage geheeten); vliegende brug m. —[Tech.] goed, maar men heeft u met de vadming, met de
Kraan m. (om zware lasten op te ligten. — [H. n.] maat bedrogen.
% Cor alter, v. n. Touwslaan, touwspinnem.
G- d'eau of Cormoran, waterraaf f., zwarte peliCordassori, m. [Com.] Soort van zeer grof
kaan m. C- de nier, zeeraaf (naam van verscheiden
doek n.
nisschen) .
Cordat, m. [Com.] Grove geképerde sergie f.
Corbeil (fransch stadje in 't departement Seineet-Oise) (Prov.): Prendre Corbeil pour Paris, zich — Grof paklinnen n.
leefijk vergissen; eene vloo voor een' olifant aanzien.
Conde, f. Touw n., koord, lijn f., reep m.:
Corbeille, f. Korf m., korfje n., mand f. C- Tordre, Filer une c-, een touw draaijen, spinnen.
a pain, broodkorf. C- a fleurs, bloemkor fje, bloe- Une échelle de c-, eerre touwladder. La c- d'un
menmandje n. C- de fleurs, de fruits, korfje met puits, dune cloche, het puttouw, klokketouw. La
bloemen, met fruit. — C- de manage, of enkel C-, e- d'un bateau, de lijn eener schuit. Tendre une
bruiloftsgeschenk n., kleinooden, opschik enz., door c-, des c-s, eerre lijn, lijnen of touwen spannen.
den bruidegom in een versierd korfje aan zijne Etendre le linge sur des c-s, de wasch op lijnen
bruid gezonden.— [Hort. ] Kor fvormig bloemenvak n. hangen. Danser sur ta c-, op de koord dansen; (fig.
in een' tuin. — [Arch., Sculp.] Korfvormig sie- et fam.) in een' hagcheljken toestand verkeeren.
raad n., bloemkorf, fruitkorf. — [Bot.] C- dor, Un danseur de c-, een koorddanser m. — [Mar.]
z. v. a. ALYSSON. — [H. n.] Kor fjesschelp f., eene C- lovée, opgeschoten, kringsgewijs gelegd touw;
tweeschalige Venus- schelp. — [Fort.] C- défensive C- de bouée, boeilijn, boeireep; C- de remorque,
of enkel C-, met aarde gevulde schanskorf. — à sleeptouw, treklijn; C- des anguillers, touw, dat
PLEINE CORBEILLE, loc. adv. Met manden vol, in door 'de zoggaten loopt; C- de retenue, keertouw n.,
ophouder, uithouder m. C-s de défense, kransen m.
oervloed, in menigte.
pl., korte einden kabeltouw langs de zijden van 't
Corheillée, f. Mandvol f., kor fool m.
vaartuig, om den aanstoot te verzwakken. Pièce de
Corbeillon, m., z. CORBILLON.
c-, trostouw. Pièce de c- tournée, wieltros. Aller ft
Corbieulé, e, adj. [H. n.] Korfvormig.
Corbieu, Corbleu, interj. (verbasterd van mijt et á c-s, voor top en takel drijven. — [Jeu] Cde jeu de paume, koord in 't midden der kaatsbaan
corps de Dieu) (pop.) Te droes, te drommel.
Corbigeau of Corbijeau, in. [H. n.] Volks gespannen en tot aan den grond met netten behanwulp of welp (courlis).
-namvde gen. La balie a frisé la c-, a passé à fleur de c-,
Corbillard, m. Groote schuit f., waarmede men de bal is rakelings langs het touw gegaan. (fig.
weleer van Parijs naar Corbeil voer. —Groote koets f. et fam.) Cette affaire a passé à fleur de c-, het
voor acht personen, reiswagen m. voor 't gevolg scheelde weinig of die zaak 'mislukte. I1 a frisé la
van 't hof. — Tegenwoordig meest gebezigd in den c-, hij is er maar ter naauwernood afgekomen, het
zin van: lijkwagen m., l2jkkoets f. -- CORBILLARD scheelde maar weinig of zijne zaak was verloren.
of CORBILLAT, m. Een der volksnamen van de jonge Mettre sous la c-, onder de koord slaan, zijn' bal
niet boven de koord brengen. Mettre argent sous
raaf.
c-, het geld (om 't welk men speelt) onder de koord
Corbillat, m., z. end. COBBILLARD.
Corbilloii, m. (verklw. van corbeille) Korfje n. leggen; — (#g. et fain.) om contant of gereed geld
C,- de pfitissier, pasteibakkerskorf m. C- d'oublies, spelen. — Koord f., strop m., galg f., de straf der
obliekorf. — [Jeu] Zeker fransch gezelschapsspel, galg: Cela mérite la c-, dat verdient den strop, de
waarbij de spelers verpligt zijn, op on te rijmen; galg. C- d'estrapade, z. ESTRAPADE. — (fig. et fam.)
—mand f. of kor f m., waarin de bij dat spel ver La c- an cou, met den strop om den hals: Se ren panden gelegd worden. — [Mar.] Brood--beurd dre la c- an cou, Venir la c- an cou, zich op gebak m., broodmand f., broodkorf m., ter dageljk- nade of ongenade, zonder eenige voorwaarde te
sche uitdeeling der beschuit. — (Prov.) Changement maken, overgeven. Se racheter de la c-, Couper
de c- fait trouver le pain bon, of. Changement la c- avec des ciseaux dor, zich van de galg vrjde c- fait appétit de pain bénit, z. CHANGEMENT. koopen, de regters weten om te ko,open. Se mettre
Jouer le c- et les oublies, alles op 't spel zetten, la c- au cou, zich een' strop om den hals binden,
zich aan een groot gevaar of verlies blootstellen.
den ganschen boll wagen.
Ii ne faut point parler de c- dans la maison d'un
Corbillot, m. [H. n.] Jonge raaf f.
pendu, men moet niet van zekere dingen sprebei
. t- Corbin, m., z. V. a. CORBEAU. —Nez en
a c-, gebogen neus, haviksneus m. — Bec de corbin, ken die onaangenaam zijn of tot verwijt kunnen
strekken aan hen, in wier tegenwoordigheid men
z. dat woord.
Corbiiiage, m. [Anc. Gout.] Naam van ver spreekt. II a de la c- de pendu dans sa poche, 't
feudale en geestelijke regten.
-schilend is een geluksvogel, hij is met een' helm geboren.
Corbine, f. [H. n.] Volksnaam der gewone Vous verrez beau jeu si la c- ne rom pt, gij zult
gansch wonderbare dingen zien, indien de middelen
kraai.
Corbiva *i, Corbiveau , m. [H. n.] .d fri- niet mislukken. Gens de sac et de c-, schurken, schel
pl,:, galgenaas n. Filer sa c-,-men,ladoprs.
kaansche raaf f.
b voor zich zelven een' strik spannen. Le fouet et la cCorhleu, interj., z. CORBIEU.
-

--
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CORDIE.

en sont deliors, het schavot is er niet mede gemoeid.
Cordelat, m. [Corn.] Zdkere zeer grove wol- Snaar f. van een speeltuig, en bij uitbreiding: len stoffe f. uit Languedoc en Spanje.
toon m., noot f.: Instrument a c-s, snarenspeel Cordele, e, adj. (en part. passé van cordeler)
tuig fl; C- de boyau, a boyau, darmsnaar; C- de Gevlochten: Cbeveux c-s.
métal, d'acier, de cuivre, metalen, koperen, stalen
Cortleler, v. a. Vlechten (het haar). - SE CORsneer; Baiisser, Baisser, Détendre une a-, eene DELER, v. pr. Gevlochten worden.
snaar hooger, lager stemmen, ontspannen. C- fausse,
Cordelette, f. (verklw. van corde) Touwtje,
sourde, valsche, doffe snaar. Flatter Ia c- , de sna- koordje, snoertje n.
ren liefelijk tokkelen. (fig. et fans.) II ne faut
Cordelier, rn. [H. eed.] Franciskanermonnik,
pas toucher cette corde-1 à , men moet die snaar minder- of minnebroeder rn. (eig. koordinonnik, naar
niet roeren, van die zaak niet ophalen. Vous avez het touw of de koord, waarmede zij zich omgordtouché Ia grosse C-, rlij hebt het voornaamste van den). - (Prov.) Avoir la conscience large comme
de zaak getroffen, gij hebt het hoofdpunt ter sprake la ceinture, cocaine la manche dun c-, een zeer
gebrapt. Toucher une a- sensible, eene gevoelige ruim geweten hebben. Parler latin devant les c-s,
snaar aanroeren. -- La quinte a cinq c-s, de kwint voor de geleerden willen preken. Etre gris comme
heeft 5 noten. La voix de ce chanteur est belle un c- (met zinspeling op de voormalige grijze kleedans les c-s élevées, de stem van dien zanger is dij der cordeliers), een' duc/itigen roes aanhebben.
schoon in de hooge bonen. - Pees of koord f. van Aller sur la haquenée, sur Ia mule des c-s, met
een' boog: Mettre une c- a son arc, eene pees op de apostelpaarden rijden. - [EI. de France] Medezijnen boog spannen. La c- est trop bandée, de lid n. cones parijsc/se club, die tijdens de eerste
koord o/' pees is te sterk gespannen. - (Loc.prov.) staatsoinwenteling in een voormalig Franciskaner
Avoir deux c-s, plusieurs c-s, plus dune c- a son klooster vergaderde. - CORDELIERS, p1. Leden n.
arc, niet voor één gat te vangen zijn, verscheiden p1. eener volksvergadering te Parijs.
pijlen op zijn' koker hebben: meer dan één middel
Cordelière, f. [H. rel.] Franciskaner non f. weten om tot zijn doel te komen.— [Géoim] Koorde Touw n. met verscheidene knoopen, gelijk een corregte
lijn,
die
de
uiteindeliers
-gordel. - Koord f. met zijden kwasten of
een'
boog,
van
of pees t.
den van een' boog vereenigt, lijn, die den cirkel in franje. - [Blas.] Soort van kabelrand rn. of knooptwee ongelijke deden, segmenten, verdeelt.— [Anat.] snoer n. om het wapenschild. - [Mode] KnoopC- cl'Hippocrate, Achilles-pees, gemeenschappelijke strik, geknoopte vrouwen-halsband m., gevlochten
pees van de tweebuikige kuit- en zoolspier (door lint n., tot sieraad aan den hals der vrouwen.
gaans tendon d'AcIuille gebeden). La c- du tym- - [Irnpr.] .4aneengeschakelde vignetten n. p1. als
pan , de snaar van het trommelvlies , trommel- lijstwerk om eene bladzijde. - [Arch.] Striksievlieskoord. - [Artif.] C- a Jeu, lonttouw ii., raad n., op staven aangebragt. - [Bot.] Soort van
bat t. - [Corn.] Vadem of vadm t. brandhout. vijg f.; - volksnaam van verscheidene soorten van
Bols de c-, eaâmlsout, brandhout n. - [ Tech.] C- /luweelbloemen. - [H. n.] Franciskaner -monnik,
de main torse , Z. GAROCHO1R. C- sans fin, naam van zékere bruine kinkhorens met witte stre
touw zonder eind (om het rad der draaibank). - pen. - [Corn.] Soort van geschoren sergie f., inz.
C- de semple, C- de came, sempeltouw, drie -einds uit Reims.
Cordeline, f. [Tech.] Zijden of floretten draad
raamkoord (aan den zijdeweefstoel) . C- de volets,
ketting-spantouw. - C-s dune étoffe, draden n. p1. rn., waarvan de zelfkant aan zijden stoffen gemaakt
eener gewéven stof. Ce drap a Ia c- bien grosse, wordt. - IJzer n., waarmede een glasblazer den
bien fine, dat laken is zeer grof, zeer fijn van rand maakt aan den hals van eene flesch; - die
draad. Son habit montre la c-, de draden schijnen rand zelf.
Coidelle, f. (verklw. vancorde) Jaaglijn, trekdoor zijn' rok, zijn rok is kaal. - (fig. et fa n)
Cet homme montre Ia c-, 't is blijkbaar slee/it ge- lijn f. , treil ni. Haler a Ia c-, treilen, in de jaagsteld met dien man. Cela montre Ia c-, dat is alles lijn loopen, in het lijntje loopen. Homme de C-,
behalve slim overlegd. Cela est usé jusqu' a Ia c-, trekker in. (die de schepen optrekt). - ( fig. et
dat is eene afgesleten (bij ieder bekende) list, grap, fans.) Atlirer qn. a sa c-, iemand aan zijn snoer
aardigheid enz. II est use jusqu' b la c-, hij heeft weten le krijgen, tot zijne partij overhalen.
(order, v. 0. Touwslaan. ljndraaijen, touwal zijn' crediet, al zijn invloed verloren. - C- de
montre, (voormalige) darmsnaar aan de horlogie- spinnen, touwdraaijen , touw strengelen. - Cveer. La montre est au bout de sa c-, a fild sa c-, du tabac , tabak spinnen. - [Corn.] Vademen,
'thorlogie is afgeloopen. Les c-s dune horloge, de vaâmen, met den vadem meten (brandhout). C- un
gewigtkoorden eener klok. -- La c- de rouleau, het ballot, eene baal pakken, ombinden. - [Tech.]
Opbossen, zamenbinden (de borstels of stijve haren
ronseltouw (aan eene drukpers) . C-s, 'ribbekoorden (waarmede boekbinders de ribben op den rug tot bundeltjes vereenigen, eer zij in de gaten van 't
der banden maken). - Du tabac en c-, gesponnen hout gezet worden). - SE CORDER, V. pr. Tot touw
tabak rn. - [Man.] Leireep, lange lijn t., waaraan geslagen worden: Le gros chanvre ne so corde pas
men 't paard laat rondloopen. C-s des deux piliers, si Men que Ie chancre déhi€t, de grove hennep laat
lijnen of reepen des neusprangers. - [Vétdr.] C- zich niet zoo goed tot touw verwerken als de fijne.
a saigne, laatkoord (om den hals des paards, - Ce tabac ne se corde pas bien, die tabak laat
als men 't aderlaat). Ce cheval a une c- de far- zich niet wel spinnen. - [Bot.] Draderig, houtecm, dat paard heeft een' strikvormigen worm. rig, stokkerig worden: Le scorsonère ne se corde
Cheval qui fait Ia c-, dampig paard. - [Pêclie] jamais. - [H .n.] Les ]arnproies se cordent, de
Pêcher aux c-s, met de lijn visschen, vissc/ien met tampreijen worden draderig, stokkerig. - [Corn.]
cone lange lijn, waaraan op gerégelde afstanden Le l:ois tortu ne se corde pas bien, het kromme
korte lijntjes met vise/shaken verbonden zijn. Mat- hout laat zich moeijeljk vaâmen, b(jdenvadem meten.
torderie, f. Touwslagerj, lijnbaan. - Touwtresse c-, dikste der vischl(jnen. - [H. n.] Volksslagerskcerst t., -handwerk n., het touwslaan. swam van de lamprei.
Cordé, e, adj. (enpart. passé van corder): Des Touwbandel m. - Touwmagazijn n. - [Mar.]
ballots c-s, ombonden balen t, p1. fin tabac c-, Kabelgot n.
Cordial, e, adj, Hartsterkend, verkwikkend:
gesponnen tabak rn. Du bols c-, afgevaamd hout n.
Du Pols b i e n, mal c-, goed, slecht gevaâmd of ge- Le vin vieux est c- , de oude wijn is hartsterkend.
lampiei
t.
met
houthout.
- Larnproie c-c,
méten
- (fig.) Hartelijk, opregt, rond, welmeenend, welachtige draden. - CORDE, E, adj. [H. n. ] Hart- gemeend. (In dezen zin zonder mannelijk meervoud). - CORDIAL M. Hartsterkend middel n.,
vormig (cordiforrne).
Cordeau, rn. (verklw. van corde) Touwtje n. hartsterking 1. (Plur. rn. cordiaux.)
Coidialement , adv. Hartelijk, opregtei(jk,
- [Tech.] Slaglijn, meellijn t., meetsnoer, rigt
snoei n. Rue. Alle tirée au c-, ljnreqte straat, van ganscher harte. - (fig. et fans.) HaIr qn. C-,
laan f. - Zelfkant rn. van gemeene wollen stoffen. iemand een' bitteren haat toedragen.
Cordialité, 1. Hartelijkheid, vertrouwelijkheid,
- [Pêche] Kort touw n. aan 't hoofdtouw eener
ongekeensteldheid, opregtheid, rondheid, trouwhargrondlijn.
Cordéc, f. Wat aan een touw hangt, touw- tig heid, ge m oedelijkheid t.
Cordleole, adj. [Thëol.] Het hart van Chrisvol n., rist t. - [Corn.] Het tot een' vadem vereischte brandhout n. - [ Méd.] Jijnl(jke oprigting f. tus aanbiddend. - CORDICOLES, rn. p1. Hartaander roede, als gevolg van ontsteking. - -- Reeks, bidders rn. p1., jezuïtische secte der 1 8de eeuw. aaneenschakeling f.: Cette longue c- de fortune (bij Cordieolisnie, in. Hartaanbidding f.
Cordie, 1. [Bot.J Cordia t. (naar den kruidMontaigne), die langdurige, onafgebroken voorspoed.
-

-

)

-
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kenner Cordus in de 16de eeuw), een plantengeslacht waartoe o. a. de pruim -cordia of sebestenboom, de cyI erhout-cordia en de oostindische sebesten-co'rdia be/woven.

Cordier , in. Touwslager , lijnd raaijer , lijn s?ages, baander m. Ook als add.: Maitre c-, oppe'r-

lijn.slacler, trostouwerslaoer. — Toun)verkoo ier m.
In dien zin ook vrouwel jk: Cordiere, f. Touw verkoopster, touwhandelaarsvrouw f. — [meeti.]
Visscher m. met Iz.aaksno ren (aan de Aliddellandsche zee palaegoiers beheeten). In dien zin ook

Pecheurs corciiers.
Cordifolé, e, adj. [Bot.] Met hartvormige

adj:

bladeren.

("ordiforme, adj. [Bot.] Hartvormig. — Gok

van har tvormi{fie tweeschalie e schelpen qebezigd.

Cordigère, adj., z. v. a. coi.uwF0113JE.
Corddiltas, m. [Corn .]

z. v. a.

zeer grove wollen stof f.,

CORDELA.T.

C`,ordille, in. [Ef. n.] Pas uitgebroeide tonijn m.
-t. Covdillon, m. (verklw. van corcle) Touwtje,

koordje n.

Cordii vane , adj. [:4. n.] Met hartvorimge

pooien -.

% Cordhièiiie, f. [Mid.] Zwaarhoofdi heil f.
Corditèles, adj. pl. [ 1-1. n.] Koordspannend,

draadspfrnnend (van spinnen-, die geene webben
maken, moar slechts enkele cicaden spannen).
t'ordolie, f. [Mid.] 1lavtep3,jar, f.
Cordon, m. (verklw. van corde) Draad, touw draad in., zoo als die uit vlas en hennvp gesponnen
wordt, (aren n. Une corde à trois c-s, (1,iedraadstouw ii. —Band m., ko^;rd f., snoer, lint n., waar mede iets versierd, gekenrner,st, omnwonden, vastgemaakt, aangetrokken of waaraan iets opgehangen
S

wordt: C- cle sonnette, de montre, schellekoord,

ttorlogie-band; C- de souliers, schoenband, schoen -

riem m. — (Loc. fig.)

I1 nest pas digne de dénouer

les c-s des souliers de eet, lnonlrne -lig, hij is niet
waardig dien man de schoenriemen los te maken:
hij staat ver beneden hem. Tenir qn. par les c-s,
iemand aan den leiband houden. —On se sert de c-s
pour suspendre des estampes, des tableaux etc.
cl iii n hnurse, si'oej'eii cc%r,eri beurs. fei ii les

(„-s de la hoarse, het bestier hebben over het geld.
iJélier les c s de la bourse, geld losmaken, eenig
g eld uitgeven C- de chapeau, hoedeband, hoede-

lint. — Deurkoord, kort touw, waarmede de por
ede deur opent: Tires Ie c-, s'il vous plait, of-tier
eikel: Le c-, s'il vous plait, trek aan de koord, doe
open, open rnjj, als 't u belieft. Demander le c-, ver
binnen te gaan. — [E -i. eccl.] Gordelkoord f.,-lange
touwgordel m., knoolptouw n., als gordel van ver
m onniken- orden. — [Cheval.] Band, orde -schilend
ordelint n. C- bleu, z. BLEU, adj. C- rouge,-bandm„
ordelint, ook: orde, en ridder van St.- Lodewijk.
C- not r, ordelint, orde, . ridder van St.-Michiel.H. turq.] Zijden koord, wurgkoord, waarvanmen

zich in Turkije bedient ter verworgqinq van, hen,

cie (Ie Sultan uit den weg geruimd wil hebben. —
Mil.] Onafgebroken linie van troepen om een land
egen vijandelijke invallen of besmettelijke ziekten
te behoeden, grensketen, verweerlinie,grensbezettinq,
grensafsluiting f.. cordon. D. — [.nat.] C- of C-

l

ombilical, gravelstreng' in. C- spermnatique, zaadstreng. — [Arch.] Muurband. muurkrans, steunen
rand m. op een' muur, een' bolwerk enz. — [Bot.]
C- omliilical, navelsnoerr n. Borgne, trajet, insertion du c-, gedaante f., overgang n., in plaatsing f.
van 't navelsnoer. C- de cardinal, vlooi enkruiid n.
— [H. 1n.] C- bleu, Braziliaansche zijdestaart m.,

blaauwe cotinga, een der schoonste vogels in Brazilie's wouden; — ossenoog n., zékere ,schelp. —
[Hort.] Grasrand m., grasstrook f., zoom m. van
zoden om een perk of bed. — ['I'ecla.] Band m. oen
den dom van een rad; — gewerkte rand m. om
een muntstuk; -- ronddraaijende fonteinbu/s f.,
waardoor enne voortdurende reeks waterstralen
wordt voor/geknapt; — rist f. staarten, bij bont
steenader f. in een leiblok. — C- de-werks;—
chanvre, hennepbundel m., ter spinning bereid. Cd'une conti, slag in. van een touw.
Cordonnné, e, adj. (en praat. passé van cor-

donner) Gevlochten, gedraaid: Sole c-e, gevlochten
zijde f. — Ducats c-s, gerande dukaten m. pl
Cordonner, v. a. Vlechten, ineen draaijen als
een touw. — C- les cheveux, een lint door 't haar
vlechten. — [Mon.] Handen.

SMtIikUfflP
Cordonnerle, f. Schoenmakers- handnverk n.,
schoenmakerij f., schoenmakerswinkel, schoenen- en
laarzenwinkel n. — Bergplaats f. der schoenen en
laarzen op scholen.

('ordon smet, mTs. (verklw. van cordon) Lintje,

koordje, snoertje n., om n iets vast te binden of aan

te rijjen, smal band, zoornlint n. -- Naaizijde f.,
rijgveter m. — Muntrand in.
C'ordounier, m. Schoenmaker, laarzenma leer in.; C- pour homume, pony feinnle, 'mansschoen ,
vrouevensch,oenmaker in. ; C- pottier, laarzenma leer ril. — Schoenen- en l aan zenverkooher m. In
dien zin ook f.

('ordonniere. — (1'rov.) Les c-s

soot les plus anal ct auosés, z. CHAUSSE. — [U. is.]
1'^o1insnaam van de b, uine meeuw (goelard beun).
"ordomm aam, m. [Corn.] Corduaan, spaanscla
leder n. (naar cle spaansche stad Cordova benoemd).
Cordonanier, m. Spaa=r sclr- legerbereider m.
Cc'cdyle, m. [li. mi.] Gordelhagedis f. — [Bot.]

Creole boorre m. van tr opiscic Afrika. — Cordylo et, m. p1. [H. n.] ilagedissen van 't geslacht
der rvr delhaoc;lis.

Ca.- yloeam-pes, in. pl. Zeker plantengeslacht.
Coréii, m. Spaanschh, tooneel n.

voort bl jjspel.

Cores, t. [Anc. poes.] z. CUUOR ' E. -- [11. n.]

Soort van waracllurs t. — [Bot.] Soort van appel m.

voor cider in Calvados.

('oré epee, f. Mederegléntschap n.
'o-=é

ii , us. .1 Mederefjent m.

('ore ovie, rn. [H. n.] Cnoevlekte forel f.
('orél gionncii-e, ui. et f. [H. eend.] Geloofs-

genoot inn. en f.

t'or+emate, m. [Plsarin.] HIuidzuiverend mid-

del n.
Cor oneion, in. [Clair.] Werktuig n. tot het

liejten der graauwe staar.

eloréope, ('oreopse of C'oi-iope, f. [Bot.]

I'andluizearkruid, mnaugdenkruid n, C- bident, gestreel-)te twee/and in., fiNreept ga/je/ kruid. C- oreille
on triplère, sterrekruid n.
Com -esse, f. Bokkinghang m. (te Calais en

Duinkerken).

('orete of C'orette, f. [Bot.], z. v. a. con-

CHORE.

yore of Coin -ge, f. [Cons .] Pak D. van Q
stukken indisch katoen.
Corgamoiale , T. Soort van (galappel m., die
somas aan den pruimboom kont.
('ori, m. [H. n.] Klein amerikaansch viervoe-

tig 'lier n. — [Bot.] Wolfsmelk f.
('oriaee, adj. Taai en hard als leder, leder
Ce lioeuf est c-, dat ossenvleesch is taai.-achtig:
Bois c-, lederachtig hout n. — (fig. et fam.) Taai,

gierig, vrekkig; hard, wreed, onhandelbaar.

Coriaeé, e, adj. [Bot.] Lederachtig: Plakte c-e.
Comiaees, m. pl. [H.. n.] Lederachtige i,nsec-

ten n. pl.

Coricrire, adj. Looistof bevattend, wat tot

looi of run gebruikt kan worden. Ecoree c-, looi -

bast m.

CC-oriasmmbbe, m., z. CHOIiHAMBE.
on ,nldre , f. [Bot.] Koriander m. , zekere

naar anijs gelijkende plaint ; -= het zaad daarvan,
korianderzaad n.

E'oriarie, f. [Bot.] Looijersstruik m., looijer.s-

7nn,yrte, smak of sumak, c o r i a i i a f., welker bladeren veel looistof bevatten.
Cori.-trine , f. [Claim.] Alkaloids n., in den
looijer•sstruik aangetroffen -.
('oridale, J. [Bot.] Ielrobloem, duivekervel f.

(funseterre).
Coridon, in. [H. n.] Argus m., zekere vlinder.
Corie, f. 1-luid f. van een gestorven elier.
Coriude, f., Corindunm, m. [Bot.] Wonderboon, wondererwt f. (z. CADD10SPUISME.)

Corindon, In. [Minér.] Difïrmantspaath n. uit
China en Koromandel , een meestal appelgroene
steen, een aluminium-oxyde, na den diamant de
hardste en incest gezochte ell is/een, c o ru n d cc m n.
C- hyalin, saffier m. — Coilndonique, adj.
Diamantspaath-achtig. — CORIlDONIQUUS , m. pl.
Geslacht van edelgesteenten, waartoe cie amaril of
srnergsl behoort.
Cormlnmn i m., z. C®DINDE.

Cosine of Corinne, f. [.H. n.] Gazelle f. van
den Senegal.
Corinthe (finish de), m. Krent f., soort

van kleine ra.zijn zonder kern (naar de griekse/me

-

CO T1THIE
stad Korinth.e benoemd). C-blanc, Zantischekrent

(ook passe, raisin¢ de passe en Passarelle geheeten).
— (Proc.) I1 West pas permis ti tout (e monde

d'aller à C-, niet ieder map naar Bonne gaan.
Coriuthhie, t'. [Bot.] Goud gele, wit en rood ge-

Vlekte t017) F.

Coi°i ntt ien, ne, adj. Korin thisch. — [Arch.]
L'ordre c-, de korirathische bouworde f. Chhapiteau
c-, korintitisch, kapiteel n. -- Ook als subst.: Korintlaiër in., Korinthi.sche F.
Corioelave, iii. [Tech.] Schoen ni., waarvan

de zool aan het bovenleder be` ^ijkercl, niet vastge-

naald raas.

COAO1De, f., z. Convopn.
Coo io ltore, adj. [ilot. J Sterk naar wand-

luizen riekend. -- Coriopddoi e of Coi iosu lte,
f. [Bot. anno.] Stinkend siandeilcruid,weegdui,skruid H.
"oils, ni., Z. V. a. C AvlUs. -- [Bot.] Veldcipres F.
leorislcruid n. — [14. n.] Soort van zeepaauwv m.,
zékere vice/s.
C of i pkëe, F. [ Iit. n.] Afrikaanse/is bastaard
Faal m.
-nachte
Cor ise, F. [1-1. n.] /f'atersppin f., roeijer m.,
zeker insect mrt roeirierne;s.
Corisie, F. [[1. n.] avdwee la.Lis F.
Coi spel m e, m. [Bot.] Weegluiszaad n.
Corize, in., z. c{Jwvzk.

t"ot , iI, C'or °lis, Coi°HHen, ni., Z. COURL.IS.

Coi°mmme of torbe, f [Bot.] Sorbe, sorbe neer,
atlasbes f., Scherpzure, peere;ormire veucht van den
Cormier,; oi'bier cto mestigiie of Coehhênne,

tamrnc i. sorbenboorr2, spreeboorn, sp;reeuwbézie-boom,
kalver -elze in., in I rankrijkk aanc;ewend tot het
maken van: (er id, m., sorbendrank ni. Cormier
sauvage, haver-essche f., kwalster -, l jsterbézie-,
kwartelbézre-, kwaalboo;n rn.
Corsisière of

o nière, F. [Mar.] ilantsoen-

hout n., hekstut in., windy/rinq 1.

Coi•naoraim, m. [I-1. n.] l^Vater- of zeeraaf f.,

zwarte pelikaan nu.

Coi iine, in. Oli fantsgeleider, oli fantsdrjver,
k o r n a k m. — (lig. - et iron.) Leermeester van
domme kinderen. — Loftronspetter u?. van een'
nLe iv '

S h

!, ve! .

'oriisieh hie, F. [Pbarm.] Buikzuiverend poe
uitsier<glarzs, scammonie en ^z insteen.

-dern.,

Cormsige, ni. [Féod.] Cins
j m. op 't ploegvee.
'

n. van kortademige paarden.
Cornaillei-, V. n. [Charp.] Scheef gaan: Le
tenon cornaille dans in mortaise, de pin gaat scheef

-- [Vétéi. Gesnuif

in 't gat.
Coy hal,

nn. [fbi. n.] Guineesch parelhoen n.
Cornallure, F. [Minér.] Kornalijn, korneool m.,

gesteente aan 't geslacht (Ier chalcedonen, waarvan
de schoonste meesterstukken der oud -grrieksche en
etrurische snijkunst genaakt zijn. C- laerborisee,
booinkornalijn. C- sanguine, bloedroode kornalijn.

toerrard, in. (bas) Hore rad, alter in. (cocu)— [.Et.
de France] Nar m., lid van een snaaksch genootschap

uit het begin der 16.}e eeuw.— [Tech.] Dubbelhaak in.
Ijzeren tang ter opening van den glasblazers-oven.
Cornard, e, adj. [Vetér.] Snuiven (uit aom borstir lseid, bij paarden): Cheval c-, snuiver in.
Cornmsi°dise, f.(bas) iIorendragerschapp, h,orendragerij F.

Coi ne, F. 1-luren, hoorn in., naam der harde
.cppitsuitloo pende uitwassen aan den kop van sommi.ge dieren. Bétes is c-s, horenvee n. C-s pie uncut,
de vache, de bélier, de gazelle, ossen-, koe-, rams-,
clazelle-horens. C- dun r=hirnncémos, dun narval,
b oren van een' rhinoceros of neushoren, van een
narval of zee - eenholen. Les c - s ne soot pas caduques, comme les boil du serf, de horens vallen
niet af, gelijk 't gewei, van 't hert. — [^Myrth.] La cd'Amaaltlsée

of d'alonflance, de horen des overvloeds.
er koeherders (doorgaans

— [blus.] Blaashoren

van een' `torengemaakt). C- 1ouquin, z. CORNET.

-

[Ecora. dom.] Sciioefhoren, schoenaantrekker m.

(de helft van een' overlangs gekloof den horen). —
(L oc. fain, et prey.) Ii a roan` €l de la cache, it
entend de c-, hij is hardhoore;ad. Donner on coup
de, c- à qn., iemand een' vinnigen zet geven. Faire
les c-s a qn., iemand bespotten, door twee vingers
als horens aan 't hoofd te brengen. Attaquer
le tam eau, la bête par les c-s, het beest bil
de horens aangrijpen, eerie zaak van de moeije-

lijieste zijde aanvatten. I1 porte, it a des c-s, h2,á

draagt horens , zijne vrouw is heng ontrouw
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Montrer les c-s, de horens opsteken, zich in
staat van verdediging stellen. Baisser les c-s, de
horens intrekken, inbinden, zijne minderheid erkennen. I1 leve les c-s. I1 commence à montrer
les c-s, hij steekt de horens weer op, hij begint weer
in aanzien, in eer, tot fortuin te geraken. On prend
les bommes par les paroles et les bètes par les
c-s, ieder moet oji zijne woorden passen. Les c-s lui
en sont venues a la tète, hij stond te kijken, alsof
hij het teKeulen hoorde donderen. I1 marugerait le
diable et ses c-s, 't is een vraat, een slokop. —
Faire nee c- à un livre, /i un feuillet, een vouwtje
in een boek, in een blad legren. Faire une c- à une
carte, een der hoeken van een kaartje omvouwen.
-- COIINE wordt ook wer:ens het rain of meer gelijkvorrnige van vele a n dere voorwerpen gebézigd:
Les limacons inontrent, resserrent lours c s, de
slakken steken hare horens opa, trekken ze in. Les
c-s du verf volant, de horens of,voelspprieten. vas?
den schalebijter. — Un chapeau a c-s, een punthoed, steek m. — Les c-s du croissant, dc horens des
wassende maan. — Les c-s de l'autel, de horens des
-

altaars.—Les c-s , d'un paté, de hoeken eenerpastci.—

[Anat.] C-s du sacrum, horens van 't heiligbeen;
C-s of Trompes de la inatrice, moederhorens,
tromnpetten van Fallopius; C-s de los hyoïde,
tong'beenshorentjes; C-s du larynx, strottenhoofdshorentjes. — [Arch.] Les c-s dun chapiteau, de
horens of 1 h oeken van 't kapiteel. C-s cïu bélier,
rarnshorens, sieraden aan de kappiteelen der ionische
en zarnengestelde orde. — [Artill.] C- d'amorce,
kruidhoren. — [Fort.] Ouvrage a c-s, horenwerk r1.

C- de bélier, ramnsh.oren. — [Géogr.] ±N'a ,m der
hoekige, prismnatische berl;toppen (ook ai guille e,

dent geheeten). C- dor of d'abondance, Gouden

horen, naam der' haven van Byzantium (Constantinopel). — [Mar.] Gaffel F. C- de vergue, mik eener
gaffel, ga /fel aan de zeilspriet; C- d'arti ion, ga/fel
van den bezaansrnast. C- a épisser, splits-horen. --

[Méd.] C-s de la peau, horen-uitwassen der hui(.—

[Tech.] Naara van verscheiden kuipers- en wagenmakersges'eedschoprpen. Les c-s dune scie, de horens of
bladhour?ors tiener zaag. -- [FE. n.] Volksnaam van
verscheiden sterkoralen of zeesterren. van oenige
mosplctnten en van vele paddestoelen, ook von eenigs
zeer verschillende schelpen, van eene groefti oestersoort enz. C- dor of d'abonndance, een der volksnamen van den ton fjn. — [Bot.] C- de verf, herte-

kruid €i., kraaijevoet m., weegbree F. ; vlooikruid,
gravinnekruid n. C- de verf d'eau, wilde kers f._;

Cerf de hoeuf, fenegriek . n., bokshoren in. --

- CQII E, F. hoorn n., naam van de slof der
dierc'nhorens: Taba t€ère, Peig. ne de c-, hoornen

snuifdoos f., kam in. C- de verf, hertshoorn, bewerkt Nertsgewei m. Le rnancbe de ce couteau
est de c-, cie c- de verf, het heft van dit mes is

van hoorn, van hertshoorn. Couteau emnianciré
de c- de verf, rees n. met hertshoornen heft. Beta
racl u re de c- de verf, schrapsel van hertshoorn,
geraspt hertshoorn. La gelde de c- de serf est
cordiale, de hertshoorn-celei is hartsterkend. — Bij
uitbreiding: hoef m., de hoornachtige stof der hoeven
van paarden, ezels enz. (in dien zin zonder meer voud): Ce cheval a in e molle, dure, usée, dat
paard heeft een' weeken, harden, af rel000en' hoef.
Ce reniède fait venir (fait croïtre), endurcit lac-,
dat middel doet den hoef aangroeijen., maakt des
hoef hard. La c- des pieds est traversée par les
clous, door den hoef slaat men de nagels heen. —
[Corr.] kVitte streep F. op de doorsnede van gelooid
leder' (een gebrek).
Corné, e, adj. 1loornachtig, glad en hard geljk
hoorn. Plante, Feuille c-e, hoornachtige plant f„
hoornachtig blad n. -- [Anal.] Tissu c-, hoornachtig
weefsel n. der nagels. — [CRim.] Lune c-e, Argent
c-, hooc'nzilcer n. (oude benaming van't chloorzilver).
— [Pe°cbe] Harerngs c-s, l.aringen m. pl., die op het
punt zin hunne kuit te schieten. — z. ook COR-

NEENNE.

(volgrisee, m. [H. n.] Baste r dhond m. (uit een'
bulhond en de teef van een' windhond).
C'ornCe, F. [gnat.] Hoornvlies n. van 't oog.
C- opaque, hard oogvlies, evil n. van ,t oog (nu

st;lerotique geheeten). C- ttansparente, doorschijnend oogvlies (nu enkel c- genoemd) . -- Laadlepel,
saslepel m. (der vuurwerkmakers); —zulk een lepra
vol brandstof voor de kardoezen.
Coy"iiéenne, adj. F. [Géol.] Roche c- of Pierre
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de come, Pierre cornée, hoornsteen IlL, schilferige

hoornblende 1., naam van onderscheidene soorten
van kwartsagaat.
Corneil lard, Corneillon, m. [H. a.] (pop.)
Jonge kraai 1.
Cornei lle, f. [H. ii.] Kraai t. C- noire of
Corbine, Corbeau-c-, zwarte kraai, ravekraai f.
C- emmante1e, mantelée,

a mantelet of cendre,

bontekraai, mantelkraai. C- sauvage, moissorineuse,
des buis, zaadkraai, roekraaf of rokraaf f. La cerie ofcroasse, de kraai schreeuwt of krast. - ( fig.
et fam.) Baer aux c-s, naar de maan (japen, onnoozel in de lucht kijken. C'est Ja c- d'Esope, de Ia
fable; hij is de kraai van Esopus, uit cie fabel:
hij pronkt met eens anders veiren (vaneen' schrijver, die stilzwijgend veel goeds aan anderen ont
leent). (Loc. triv. et Pol).) Y aller de cul et de
tête comme une C- qui aflat des iwix, met meer
drift dan beleid te werk gaan. - [Bot.] Pied de c-,
hertekrmd n., kraaijevoet m., gravinnekruid, vlooikruid II.; Z. CHASSE-BOSSES.
Cornéite, f. [I%Idd.] iloornvliesontsteking I.
-

(cératite).

Coriiélieii, ne, adj.: Style, vers c-, stijl rn.,
vers n. in den trant van Pierre Corneille. Lois
c -nes, wetten van L. Cornelius Syila, waarmede
hij den aristokratischen reqéringsvorm in 't oude
Rome herstelde.
Cornernent, m. [Méd.] Oortuiting t., oorgeruisch (tintement). - [Tech.] Gebrom n. eener
opengezette pijp.
Coinemuse, f. [Mus.] Doedelzak m., ruispijp,
zakpijp f. - (Prov. et pop.) Quand Ia c- est pleine,
on chante mieux et plus volontiers, met een' goed
gevulden buik wil het zingen (praten, vertellen)
téter lukken.
Corneniuseur, 111. Doedetzakspeler, zakpijpblazer rn - ( fig.) (bij Rabelais) Knapuilverteller in.
Cornéole of Coionéole, f. [Bot.] Vervoersbrem t.
Corner, V. n. Blazen op den horen (inz. van
koeherders) , toeten, tuilen. - (iron.) II na fait que
C-, hij doet niet dan toeteren (van iemand. die slecht
den waldhoren blaast). - Door een' spreekhoren
spreken tol eenen doove. - ( fig. et fam.) C- aux
oreilles de qn., iemand aan de ooren tellen. Les
oreilles out ctû bien vous c-, de ooren moeten U wel
getuit hebben (tot iemand, van wien men pas in zijne
afwezigheid veel en allerlei heeft gesproken). Les
oreilles me cortient, de ooren tuiten mij. Les
oreilles lui cornent, hij verstaat alles verkeerd. Viande qui come, vieesch, dat een reukje heeft of
begint te krijgen. - CORNER, V. a. Uitbazuinen,
rondkraaijen, allerwege vertellen: Il na fait que c
cola partout, hij kraait dat overal rond. - Door
een' spreekhoren zeggen of mededeelen: II a lallu le
lui C-, men heeft hem dat door een' spreekhoren
moeten zeggen. - (fig. et fam.) II faut lui C- les
choses, enen snoet hem alles tweemaal zeggen, alles
us de ooren schreeuwen, hij is oostindisch doof.—
C- Un feuillet, een vouwtje in een blad leggen. [Chas.] C- les chiens, de honden metden jagthoren
roepen of aansporen. C- le départ, 't vertrek, den
aftogt blazen. C- requite, de honden door horengeschal op het spoor van 't wild drijven. - SE CORNER, v. pr. Den vorm, den aard van een' horen of
van hoorn aannemen, verhoornen.
Cornerotte, t. [H. n. Een der volksnamen
van den uil (tiibou).
Cornet, m. (verkiw. van cor) Horentje n.,
blaashoren m. C- de cliasse, de postillon), jagthoren, posthoren. C- de vacher, koeherders-horen.
C- a IJouquin, .dlpenhoren (lange horen der zwitsersche herders); ook: kornét, kromme fluit t.,
kromhoren. C- a pistons, koperen horen met kleppen, kiephoren. - Kornetspeler, kornetblazer, karnettist m. - [Lutli.] Kornel-register n.; Grand c-,
groot kornet-register; C- diem, de récit, echo-,
recitatief-register. - C- acoustique of enkel c-,
hoorbuis t., spreekhoren (voor dooven en hardhoo
- [Mil.] C- d'ouïe, luisterhoren m. --rend).
[Artill.j C- d'amonce, kruidhoren, peervormige
kruidhoren. - C- it derive, inktkoker m. in een'
schrijfbak of schrijfkoker. - [ Jeu] Békertje n. van
hoorn of Ieder, dabbelbéker, dobbelkroes m. (waarsnede men de dobbelsteenen werpt). Jeter la C- après
les dis, den béker en de dobbelsteenen te gelijk uit
de hand werpen; (fig.) den moed opgeven. ]

Peperhuisje n., horen- of kegelvormig omgerold
papier. C- de dragées, peperhuisje met suikergoed.
- [Pâtiss.] Opgerold ouweltje of wafeltje n., oblie t.
- [Anat.] C-s de los etlirnolde, schelpjes van 't
zeefbeen. C-s of conques, coquilles inférieures da
nez, benédenste neusschelpen. - [Chic.] C- ii ventouse, laatkop, kop m. - [H. n. ] Toot t., naam
van velerlei eenschalige, kegelvormige schelpen. [Cuis.] C- a boudin, worstharentje, worsttrechtertje n. - [ Mar.] C- du mat, mastkaker m. Taquet
a c-, kruisbéting t. - [Mon., Orlevr.] Taetsplaatje a.
in den vorm van een peperhuisje.
Corneter, v. a. [Vétér.] Koppen zetten.
Comelier, m. Hoornbereider m.
Coinette, t. Kornet, kornetmuts f., kornetfe a.,
vrouwen-luitmuts t. - (Loc.prov.) II porte c-,
't is een jan-hen; ook: zijne vrouw heeft de broek
aan. 1- [Mil. aiie.j Ruitervaan t. , standaard ni.
der ruiterij; - bij uitbreiding: ruiterbende, compagnie ruiterij f., kornet a. ; - ook (m.) standdaarddrager, standaardjonker, kornet m.; kornetsplaats f. C- blanche, weleer de naam van den standaard en oak van liet regiment des kolonels-generaal
. van liet paardevalk in Frankrijk. - [Mar.] Breecle
drijvende wimpel m., witte vierkante vlag f.
van eenen schout-bij-nacht. - [Arch.] Hoekijzer a.,
ijzeren beslag op den hoek van eenen muur. [Cost. anc.] Lange strook t. zijde, die de raadsheeren en professoren van 't koninklijk coliegie
voorheen am den hals droegen, groate zijden bef t.
- [Fauc.] Pluim 1. op den kap van eenen valk. [Bot.] Ridderspoor f. (pieds d'alouette). - [Corn.]
Soort van plat staafijzer n. - (fig. et iron.) C- de
chanvre, strap m.
Cornéule, I. [H. a.] Naam van elk der kleine
facetten van 't zamengesteld insecten-aap.
Corneur, m. (fam.) !iarenblazer m. - (fig.) Hij,
die tat vervélens toe iets herhaalt af opzegt. Voltaire betitelt ergens de slechte dichters als: Rauques
c-s de laars vers incommodes, schorre bazuiners
van hunne vervélende verzen. - CORNEUR, adj. m.
[Vétér.] Cheval c-, snuivend, kugchencl paard.
S Corneux, euse, adj. [Tan.] Cuir c-, hoovesachtig Ieder.
Corniehe, t. [Arch.] Eo r is is, kroonlijst f., liet
bovenste uitstekende gedeelte aan het kraanwerk
van ccve zuil of eenen balk, lijstwerk n., lijstkrans m.
- [Mar.] Schild n., kroonlijst, de gebeeldhouwde
figuur op den spiegel, waarin men den naam van
het schip plaatst.
Corniehon, rn. (verklw. vancoine) Horentje n.,
kleine haren: Les c-s dun chevreau, de horentjes
van eene jonge geit. - [Bot.] Kleine groene komkommer m., augurkje n. Confire des c-s, augurkjes
inleggen. - [Véner.] , z. v. a. ANDOUILLER. - (lop.
et bas) Botterik, batmuil, schaapskap rn. Etre
bête comme an c-, Avoir lair dun c-, ezelachtig
dam zijn, lijken.
Cornicole, adj. [Bot.] Op den karnoeljeboom
groeijend.
Cornienlaire, 1. [Bot.] Zeegrasachtige plant t.
- CORNICULAIRE, M. [H. rom.] Officier in., die
steeds den krijgstribuun ter zijde stond; - soort
van deurwaarder af griffier, • die altijd den regiemvergezelde en het vonnis, dat hij uitsprak, opschreef.
CorHieule, t. [H. n.] Horentje n. - [Chir.
Kegelvormige laatkap M. - CORMCULES, t. p1. [u.n.
Voelsprieten ni. p1. (antennes).
Corniculé, e, adj. [Bot.] Tootvarmig, inden
vorm van een peperhui.cje.
Cornier, ière, wij. Op een' hoekstaande, aan
een' hoek voorkomende. Pilastres c-s, hoekpilasters
111. p1. Pieds c-a, graate baamnen m. pl., die men tot
teekens neemt, hoe ver een woud omgehakt moet
worden. - Jointure c-ière, dakgoot, z. CORNIERE.
- CORNIER, M. Hoekstijl m. van het verhémnelte
eener koets. —[Bot.] Volkswoord voor CORNOUILLER.
Cornière, t. [H. a.] Laaden ofpannen dakgoot 1.,
waterleiding tusschen twee dakhellingen; - ijzeren
hoekbeslag n. van een' koffer;— hoeksieraden n. pi.
van 't verhemelte eener koets; - ijzeren scheenen f.pl.
aan de hoeken der perskar (cantonnidies). - Cornières, f.pl. [Mar.] Hoekstutten m. p1., achterste
spanten, windvëringen f.pl., rantsoenhout a. AIongs
de c-, windvéringen op den hekbalk, verlengingen
van 't rantsoenhout.
Cornifle, t. [Bot.] Hoornblad n. C- d'eau,
paardestaart m.

CORNIFORME

-

Coiniforrne, adj. [H. n. ] ilorenvormig.
Cornigère, adj. [H. n.] Horens- of voelsprie-

ten dragend.

S Cornillas, m. [H. n.] Jonge kraai f.

Coriii ll e of Corni ll et, m. [Bot.] Leernkruid n.
fornitloii, rn. [tHE. n.] Volksnaam van de kerkkraai (choucas). - Been n. in den horen van 't
rund.
Cornîie, 1. [Chim.] Alkalisch bestanddeel van
den cornus florida, cornine t.
Corniole, Coinuelle, t. [Bot.] (pop.), z. v. a.
CHASsE-BOss&S.

CornioHe, t. [H. ii.] (pop.), z.v.a. CHOUCAS.
CorHion, fl1. [Pèche ] Fuik t., die achter aan
twee pijpnetten vast gehecht wordt.
Cornipète, adj., v. a. CORNUPETE.
Corniste, ITO. [Mus.] Hornist, waidhorenbiazerleermeester ni. op den koren.
tornouiIIe, t. [Bot.] Kornoelje f., de fraairoode, soms ook witte kers van den kornoeljeboom.
Cornoiifler of Cornier, rn. [Bot.] Karnoeljeboom, wielboom ni., Bols de C- kornoeljehout n. (om zijne vastheid en duurzaamheid bij
zonder tot werktuigen en raderwerk geschikt). Cmâle, gemeene koïnoeljeboom. C- sanguin of temelle, roode kornoeljeboorn.
Coiiiu, e, adj. Gehorend, met horens: Le hoeuf,
Ie bouc soot des animaux c-s. - (lig.) Hoekig,
kantig, dat vele onregelmatige hoeken en punten
heeft: Un pain c-, een hoekig en puntig brood. (Prov.) A mal enfournei, on fait les pains c-s,
een slecht begin heeft een slecht einde. - [Log.]
Argument c- , z. v. a. DILEMME. - fig. et lam.)
Raisons c-es, slechte, arm/iartige rédenen f. pl. Vi510115 c-es, zotte denkbeelden n. p1. - [ Man.] Clieval c-, paard met hooge heupen. - [Agric.] Bid
C-, brandig koren. - [Corn.] Baieine c-e, zeer
buigzaam balein n.
Corniiaî, Hi. [H. n.] Zékere vise/i, inz. in de
Loire, soort van kleine elft t.
Coriuehet, i n. [Tech.] Horentje, peperhuisje n.
Coinud, m., Corfllide, t. [Tech.] Zeepzie
ders houten olie- of waterbak, houten emmer rn.Cornudet, m. hou/en einmertje n.
Coi-nue, t. [Chirn.] Destilleerkolf t. of retort m.
met langen krommen hals in den vorm van een'
koren. Ventre, vobte, col cou) de Ia c-, buik m.,
sanding t., hals m. der destilleerkolf. - [H. n.]
C- digitale, zekere groote eensclsalige schelp t.
Cornuefle, t. (pop.), Z. CORNIOLE.
Cornuet, M. [Bot.] Z. V. a. BIDENT. - [ Pâtiss.]
Gebakje ii. met twee horentjes (in Champagne).
Coi-nulaîre, m. [H. n.] Tootkoraal, scheedevormige polyp 111.
Cornulaque, t. [Bot.] Soort van soclaplant t.,
zoutkruid fl.
Cor»upède, adj. [H. ii.] Met gehorende voeten. - Ook als subst.: Un c-, een horenvoeter m.
Corin&pète, adj. [Numism.] Met de horens
stootend.' 'rauieau C-, of als subst.: Un c-, een
stier, die als stootend met de horens is afgebeeld.
Coro, rn. [H. d'Esp.] Invoerregt n. op het uit
Peru en Chili in Spanje komende goud en zilver.
Coi-oeore, rn. [H. n.] Baarscmclmtige visch rn.
in Brazilië.
Corolitiqne, adj., z. COROLLITIQUE.
Corollacé, adj. [Bot.] Op een bloemblad gelijkend.
Coro11are, rn. [Didact.] Toevo'gsel, bijvoegsel n., opheldering t., corollariune ii., al wat
men, ter versterking der aangevoerde reden ten
overvloede er nog bijvoegt: A ce qui a été dit, on
peut ajouter pour c-, bij hetgene gezegd is, kan
men nog ten overvloede voegen. - [Math.] Gevolg n.
van een reeds bewezen voorstel, toegevoegde stelling t.
- C000LLAIRE, ad,). Toegevoegd, ten overvloede
bijgevoegd, c o r 0 Il a ir : Proposition c-, toegevoegde
stelling t.
Coroll e, t. [Bot.] tiloemkroon t. C- monopdtale, polypétale, eenbladige, veelbladige bloemkroon.
(oj-ollé, e, adj. [Bot.] Eene bloemkroon heb,

-
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bende.

Corollifère, adj. [Bot.] Bloemnkroonsteunend;
bloemkroo&iragencl.
Coioll iforme, adj. [Bot.] Bloemkroonvormig.
Corollin, e, CoroIliqie, adj. [Bot.] Tot de
bloemkroon behoorende, bloenikroonachtig.
C11iste, m. Kruidkennr in., die deplantene
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naar hare bloemkroon rangschikt, co rol 1 is t. Ook als adj. gebézigd: Botaniste c-.
Corollitique, adj. [Arch.]: Colonne c-, 1 met
loofwerk omwonden zuil f.
Coroll cile, t. (verklw. van corolle) Bloemkroontje n.
Coronaire, adj. Kransvormig. [Anat.] Artéres
c-s, krans- of kroonslagaderen t. p1. - [Bot.]
Met kranswijze geplaatste knobbeltjes of uitwassen.
Coroiial, C, adj. [Anal.] Kransachtig, kransvormig. Los C-, of als subst. m : Le c-, liet voorhoofdsbeen. Fosses c-es, groeven f. p1. van het voorhoofdsbeen. Suture c-e voorhoofdsnaad m.
t'oi'oné, m. [Anat.] Puntig uitsteeksel n. va n
sommige beenderen.
('orone lle, t. [H. n.] Kroonpniyp t. - [Tech.]
Metalen leest t. der kammenmakers.
CoroHéole, t., Z. COIiNALINE.
Coroner, in. (angi.) ( pr. cor-ro-nèr) Geregtelfjk
lijkschouwer m., hij, die in Engeland onder totvoeging van H gezworenen, de lijken schouwt..van
hen, die een' gewelddadigen dood gestorven zijn.
Coronet, m. (verklw. van couronne) Kleine
kroon t. der pairs in Engeland.
Coi-oniforme, adj. Kroonvormig.
Coi-oni lle, t. [Bot.] Kornielje t.
Coronoïde, adj. [Anal.] Krans- of kroonvormig. Apophyse c-, ravenbeks-uitsteeksel mi - Coj-onoïdien, ne, wij. Daartoe belmoorende.
Coronope, m. [Bot.] Sterrekruict, slanggras n.
Corouopifeuille, t. [Bot.] Sterrekruidashlige
plant t.
Coronzil e, t. [H. n. ] (eig. kroontje) Hoofdeloos
weekdier n.
Coronaire, t., z. V. C. EPOIS.
Corossol, m. [Bot.] Fleschappel, roomappel ren.
Corossolier, m. Flesschenboonn rn. (anone,
cadhirnentier)
Coroyère, 1., z. v. a. COBIAIRE.
Corp, in. [Fl. n.] Oinbervisch m.
Corpo . Corpou, m. [Pêche] Vijfde kam-er f.

aan 't groote tonmjnen-net.
Corporal, rn. [Cath.] ..41taardoek, misdoek,
corporale ii., een met figuren bestikte doek,
waarop de kelk en hostie-schotel gezet worden. Corporalier, m. Foedraal n. of kartonnen doos t.
voor de misdoeken (nu meestal bourse geheeten).
Corporailté , t. [Didact.] Ligchamelijkheicl,
corporaliteit t.
Corporatif, ive, adj. [Didact.] Ligchaamvormend, corporatief.
Corporation, t. Gewettigde vereeniging t.,
welker leden aan algemeene rigelen en lucht onderworpen zijn, gild, genootschap n. broederschap,
corporatie; - gemeente 1.
Coiporé, e, adj. Van een ligchaam voorzien.
Covporéité, t. Ligchamelijkheid, hoedanigheid
van 't geen een ligchoamn is, corporelteit t.
Corporel, le, adj. Ligchamel'[jk, lijfelijk, een
iigchaons hebbende, c 0 rp 0 r e e 1 : Dien nest pas a-.
- Ligchameljk, wat tot het ligchoam behoort, wat
liet ligclmaom aangaat: Les intirmités c-s, de ligchaanmszwakheden t. p1. Punition c-, lijfstraf t.
Coi-porellemeut, ode. Ligchamneljk, lijfelijk:
Punir c-, aan 't lijf straffen. - [Théoi.] Ligchamnelijk (in tegenstelling niet spiritueiiement) : Days

in communion, selon les catholiques, on mange
(recoil) le corps de JésusChrist réeiiernent et .o.
Corporifieation,Corporisatioii,t. [Chirn.]

Verandering eener vloeistof in een vast tigcliaani,
ligclmaamsvorming, c o rp 0 r is a t i e, c 0 rp a r i f icatie t.
Corporiflé, e, adj. (en part. passé van corPorillel) Tot een ligchaamn gemaakt, verligchamel')jkt.
Corporifiei-, Corporiser, v. a. [Didact.]
Een lïgchaans toeschrijven aan hetgene, dat er geen.
heeft: C- les anges, den engelen iigchamen toeschrijven. - S [Chim.] Tot een vast ligchaam
maken, vastieggen, de verstrooide deden van een
geheel in een enkel liqchaans vereenigen. - Sv
CORPORIFIE1I, C. vr. Zich tot een ligchaa'm vormen,
een ligchaam worden. Se c- avec ge., zich met iets
vereenzelvigen.
Corporisation, 1., Z. CORPORIFICATION.
Corpoi- iser, Z. CORPORIFIER.
Corpon, Z. CORPON.
Corps, rn. (Phj's.] Ligchaam n., elke bewcrli-

Csigde of onbewerktuigde, enkelvoudige of za#ien-
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gestelde zelfstandigheid of stof f., elk gedeelte der
stof, dat een op zich zelf staand en onderschei den geheel vormt: Tout c- a trois dimensions : longueur, bargeur et profondeur, elk lir}el,aarn heeft
3 a fmetingen: lengte, breedte en diepte (dikte) of
hooi; te. C- solide, liquide, gazeux, vast, vloeibaar,
lucht- of damt voa aug ligchaarn. C- simple (élémentaire) , composé, enhelvoud ,ig, samengesteld ligclzaam.

C- pondéraiile, il^lpoisctér;^ lie,

weegbare. onweeg-

bare zelfstandigheid. — Bij uitbreiding: het stoffelijk gedeelte van een bezield wezen, het dierlijk
ligehaam, inz. dat van den naenr:ch.; — in engeren
zin: het nunschenlirchac;nz tusschen hals en heupen,
lijf, bo penlij f ii., romp, tronk n)., en bij uitbreiding
ook: het gedeelte van zekere lleedinrstukken, dat
het bovenlig f bedekt, het lijf. Le c- d'en homme,

d'un animal, het ligcl^ac^rn van een' rnensch, dier;
L'homme est compose de c-_ et dame, de m,ensch
bestaat uit lid chaarra en ziel; C- Idea formé, bien
bats, Lien pioportionné, bieis constitué, Toed gevormd, goed gebouwd, Toed geëvenredigd, goed gesteld of gezond ligehaam; Les exercises du c-, de

ligchaamsoe/en?vecv; Les plaisirs du c-, de ligcharrnelijlte, zineelijke vermaken. — 11 a le c- tout de

travers, hij is hheheel scheef can lijf; Il a le c- Bien
fait. mais les jbmbes on peu trop courtes, hij is
welgemaakt can lijf, maar een weini, te kort van
beenen; Ii eat ie c- tiercé de trois balles, zijn bovenl2j f werd van drie kogels doorboord: Le mal tommeute a gagnner Ie c-, de kwaal begint het bovenlijf
aan te psijpe?'C; Comment pent-ii Dieetre tout cela
dans son c- hee kaai hij dat alles in 't lijf hrfjgen? — C- de cruir asse, borststuk nn van een harnas. C- de gibe, lijf van een kleedje. C- de haleine,
keurslijf,f, horsét n. met baleinen. — Perdre c- et
biers, Perdre ie e- et les liens, lijf en goederen
verliezen; iemand, die ors dierbaar is, verliezen,
en met hem slle voordeelen, die uien van hem trok
of hoopte te trekken. — [iviar.] Le vaisseau a péri
e- et bieis, het schip is met span en muis versaan.
— Il s'y geut obiiger c- et diens, hij wil er met
lijf en goed borg voor blijven. — [Prat.] Lesjuges
out ordonné qu'il ser a it said an c-, de Peeters hebben gelast zich van zijre' persoon te verzékeren.
Sdparaiion de e- et h.iens, scheiding van lijf en
goed. La contraante par c-, de l'jtsdu^ang am. —
[Théoi.] Le e- et le sang de Jdsmss Christ sent
représentés, contemns sous les espèces do pain et
du vin, het lÈ = !:aana en bloed van Jezus C ristus
worden voorgesteld, zijn verrot onder de gedaan
lat brood en den wijn.— [Gout.] I omme,-tenva
Femme de c-, lájfeieene in. en f. — (Loc. [arms.,
fig. et prov.) I1 faut voir cd que eet homnie a dans
Ie c-, wij moeten eens zien, wat die amass in 't
schild voert. C'est un homme etui ri'a lier, dans
le c-, die man voert rgeers, kwaad in 't schild. I1 se
tue Ie c- et lime, hij vermoordt zich, lijf arbeidt
zeer sterk, werkt zich af. Se cionn.er a qn. c- et
ai-ne, zich met lijf en ziel, geheel en onvror waardelji aan iesssand ocer ,r,Fevers, teewiden. Régondre
de qn. c- pour c-, voor iensancl instaan als vaas'
zich-zelven. 11 fait bon maam'ché de son c-, hij geeft
niet veel om zijn leven, hij heeft zijn leven veil.
Eile a fait folie de son c-, zij heeft haar' licchaam
ten beste geréven. C'est on c- sans ante, 't is een
lig zonder ziel; (lig.) een leger, een c^eneotschap, eene partij ens. zonder ot perhoo f'd of zonder bekwac;7n opperhoofd. Prendre l'o etsre pour
le c-, de schaduw voor 't licchaam, den schijn vaas 't
wezen kostden. Prendre day c-, gezet, Gevuld van lig
lijvig worden. lowlier rudement en!' le c- a-charn,
qn., iemaszd r-aauw' op 't lijf vallen: iemand scherpe
verwijtiszgen, harde waarheden zcgcpen. Faire de
son c- urge boutique d'apotliicaire, een' aprolfe%erswinkel van zijn l2 f stafzen: gedurici geneesmnirl elen gebruiken. Faire c- reef, na eene lass dnria;e
ziekte herstellen, geheel bekortten. Gagner sa vie,
Manger son pain ia la sueur de son c-, zijn broad
in 'tzweet zins aanschijns verdienen. Faire litière
de son c-, zich doos' hard -werken geheel uitpastten.
II a Ie diable aa c-, hij is zeer boos, woedend,
heeft den drononel in 't lijf; ook: hij is zeer han
bekwaams, heeft veel vernuft,, verstand. C'est-dig,
un pauvre c-, 't is een, onnoozele bloed. C'est un
,

,

is tegen alle virmoeijenissen, tegen alle spijs en
drank bestand. — a coups PERDU , toe. ede. Zon
gevaar te vreezen, onversaagd, blindelings,-der't
zonder zich te ontzien, verszetel: II se jeta à cperdu clans la mèlée, dans le dancer, hij stortte
zich blindelings, ormversac gd in 't gedrang, in 't gevaar. — a SON CORP` DEFENDANT, loc. ads. Tot
lijfsverded'ar'i,nfl, tot lijfsweer' , ont een' aanval af
te weren: S'il 1'a cue, eest is son c- défendant,
zoo hij hem gedood heeft, is 't uit li j fswee^r geschied. — (fig.) Met weerzin, tegen wil en clank, al
tegenstribbelend : J'y ai consent!, mais ii mon cdéfendant , ik heb es' in toegestemd , maar roet
weerzin. --- h BRAS LE CORPS, loc. adv. Door de
armen ors iemands lsj f'te slaan : I1 le saisit a bras
le c-, et l'euieva de terne, hij greep hers ors de
middel en tutte hem van den { rovd. — Cones b
I Gout's, loc. adv. Plana tegen gaan: Its se solt corn1 battlms e- a c-, zij hebben roan tegen man GevochI ten. Its se tenaient c- ii c-, zij hielden el/sander
omklemd. — C- mort, of enkel c-, dead l'igchaamn,
lijk n., doode rn. en f. Ensevelir, Inliumer, Enterrer nn c-, Porter, Mettre nu e- en eerre, een'
dorde begraven. Emisaumer, Disséquei' uil c-, een
lijk balseinen, ontleden. C- saint, C- sacré, lijk van
een' he//ire. -- (Loc. prov.) I1 fut enlevé comme
on e- saint, hij werd o sverwachts gevat ems, geplakt
(gevanremm, gezet). — C- glorieux, verheerlijkt ligch(c ars. Le c- giorieux est impassible, 't ver/meerlijkt lig-chaam is vijf van lijden. — (Loc. fain.) II
West pas c- glorieux, hij is bij lange na geen heilige. -- (fam. el absis.) 11 est c- gior°ieuix, eest on
c- glorieux, hi heeft geen stoelgancl, hij ljdt aan
verstopping. L/gchaamn n., vereeniging van
vele persassen onder een, zelfde hoofd, onder dezelfde wetten , genootschap , gezelschap , collect°ie,
gild ln. Grand, puissant c-, groot, nmagtig liechaarn.
La république, le royaumlme, l'empire est un epoiiiique, 't gerrreenebesl, het koni^rrgrjk, het ke'izer rijf is eeai staatsl'igchaam. Les c- poili,iclues ont
leurs maladies commne le c- bumain, de staatslir;c/swen hebben ir.'zcnne ziekten even als 's rnenschen, lachaam. C- lé islatif, wetc;évend liechaamn.
C- adrnifmist 'alit, beheerend, besturend, adn2inistra1 ie f lij cfmaam. C- di E lornia tique, oezcamenlijke gezarrten aan een hof, diplomatisch ligehaanr. Le cdu cleroé, cle la not esse, de la bourgeoisie, de,
gezaanrnl jlke geestelijkheid, adel, burgerij f. Lee- de,
'sidle, of liever Le c- municipal, de stadsreaéring f.,
stadsraad m. Les c- des nsétiers, de handwerlksp//stems. Esprit de c-, z. ESPPIT. — Marmer en c-,
gezrzrnenl optrekken. — [Mil.] Leger n., leger
heerbende , legerbende f. , korps n. -a/deling,
L'am'm ée en c-, 't r;ezarnen /ijk leger, de hoofd-armnee,
heerinag't, kracht f. des legers. L'arinee etait divisie en deox, trois c-, het legeer was in twee,
drie kos'trsen (heerbenden) verdeeld. C- de réserve,
spaarbende f. , orrdersteur'irs,( s -/meer , reserve
korpss n. C- de bamailie, stn' jdbende; z. rI AT MLLE.
C- d'infanterie, de cavalerie, bende voelvolk, infanter i e-kar'ps, berde paardevolk of ruiterij,
k a v a l l e r° i e- lC o ^r las. C- de génie, d
e gezaenm
lijheh'rrjc'sbasmsvkrrndir'en., ingenieur - karps.,

C- de garde, wacht, uitgezette wacht f., evaeht-

post nni.; es^aclrthuzs n., hoofdtvaclmt t. C- de garde
armee, voorpost ni. Les sol€lats posent leers ermes an c- de gsm role, de soldaten zetten hnPne ge
Plots, Raille--wërenidactks.—(fg)
ries, Plaisantei'ies de c- de garde, vuile taal, vuil
errreene rjrappen f. lal. — [Mar.] C- de-beklrijt.,c
garde d'un vaisseau, sclieeppswechl, hoofdwachl f. op
een se/mi/i, halfdei n. — parries du c-, l i fwacht
des vr;rsten. L'ic chaarn, geheel n., verzameling,
za neravatti,s!; i. van verschillende stukkena, van
verschillersde r'eschriften, corpus n. Le c- des
pcètes grecs, lalins, de verzamel'iag der grieksche,
latjssche dichters. C'est no beau, en grand cd'bistoire, dat is een schoon, een groot geheel der
gesctaiedenis. I1 faut rassembler toutes les pièces
et en faire nu c-, aren asact al (Ie stukken verzamelen en tot één ligschaam, tot één geheel brengen.
C- de droit, sd^etboek n., inz. de door keizer Jus
in de Ode eeuw verordende verzameling-tinaus
van wetten, corpus j u ri s n. C- de droit civil,
dr ®le de c-, nn plaisant c-, 't is een aardige 'I de droit canon, brrrgerljk, kerkelijk wetboek. Ckwant, een geestige snaak. Cel homme nest pas de doctrine, leerstelsel n. —[Prat.] C- de preoves,
traltre à son c-, die scan doet zich het lijf te goed eezamnenl yke bewijzen n. pl. , die met elkander een vol
C'est un e- de ter, 't is een ijzeren ligt/mama; hij
bewijs opleveren. C- béréditaire, de gezanrmen--ledig
:
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lijke goederen eener nalatenschap. -- [H. n.] Ces
deux branches ont fait c- ensemble, die twee tak
zijn tot één ligchaam vergroeid. — [ As±r.] Le-ken
e- du soleil, d'une planète, het ligchaam-, de schijf
der zon, eener planeet. C- célestes, hemelligchamen, hemelbollen. C- lumineux, opaques, lich.tgévende, duistere ligchamen. - Benaming van 't
voornaamste gedeelte of hoofdgedeelte van velerlei
voorwerpen, liet eigenlijk ligchaam, zonder de bij
zaken. C- d'un vaisseau, d un navire,-komend
scheepsromp m., casco n., het schip zonder dek,
masten, zeilen, want of ankers. C- d'un cariosse,
bak m. eener koets. Le c- dun violon, d'une guitare, de buik eener viool, eener guitar. Le c- d' un
clavecin, de kast van een klavier. Le c- dune presse,
het hoofdstel van eene drukpers. Le c- dune charrue, het hoofdstel eener ploeg. Le c- d'une place,
d'une forteresse, de vesting zelve, zonder hare
buitenwerken, de hoofdwal. Le c- d'un livre, het
ligchaam van een boek, het boek zonder voorrede,
aanteekeningen, bijvoegsels enz. Le c- d'une lettre,
het ligchaa 2 van een' brief, de brief zonder datum, handteekening, inleiding of slotformulier; ook:
de hoofdtrek m. eerier geschrévene letter. C- de
pompe, pompbuis t. C- d'un arbre, stam, tronk m.
van een' boom. [Prat.] C- de délit, het hoofdbewijs
eener misdaad. [Arch.] C- de logis, de b„itiment,
hoofdgebouw n., in tegenstelling met de daarmede
verbonden vleugels, zijgebouwen enz.; C- de logis
heet ook: een van 't hoo fdgebouw afgezonderd verblijf. Le c- d'un édifice, de romp van een gebouw,
het grove metselwerk, zonder bet-amnering. —Le cd'une devise, de figuur van een devies, in tegen
bijschrift (vol. ame) . C- dune mé--stelingmh
daille, figuur of beeld op een' gedenkpenning.
Corps wordt ook gebruikt voor: vastheid, dikte,
lijvigheid f., lijf n. van zékere dingen, die doorgaans min of meer dun zijn: Ce papier, ce parchemin na pas assez de c-, dit papier, dit parkement is niet stevig genoeg. Une étofte qui a du
c-, eerie digte, vaste stof. Cette lame est bien
mince, elle na pas de c-, dat lemmer is zeer dun,
't heeft geen lijf. Ce Birop, eet onguent na pas
assez de c-, die siroop. die zalf is niet lijvig, dik
genoeg. -- Couleur qui a du c-, (lik opgebragte
kleur, sterke, gevulde kleur. — Ook voor: geestr kheid, kracht f. van zékere dranken: Ce yin a
du c-, die wijn is krachtig, sterk. Cette liqueur,
vette Poisson na point, na guère de c-, die likeur,
die drank is slap, vrij slap. — [ Anat.] C- caleux, C- caverneux, z. CALLEUX, CAVEIINEUX. C- vitreux, glasachtig ligchaam, een waterizelder
oogvocht, door een fijn, doorschijnend vlies omgeven. C- réticulaire, net van 1ilalpighi, de huidlaag,
die onmiddellijk op de lederhuid ligt. C- papillaires, gevoeltepeltjes der lederhuid. — [Chlr., Mid.]
C- étran ger, vreemd, vreemdsoortig ligchaam, een
voorwerp, dat niet tot de bewerktuiging van 't
ligchaam behoort (b. v. een splinter, een kogel, een
blaassteen). — [Impr.] Lettersoort f., corpus n.:
Chaque c- a ses leitres romaines et italiques,
elke lettersoort heeft haar romein en cursy. f. C- de
lettre, kegel m., corpus, dikte der letter, waardoor de afstand der regels bepaald wordt. — [Mar.]
C- de vaisseau, hol n. van 't schip. C- de garde,
halfverdek n. C- de pompe, breedte van de pijp
eener pomp. C- de voiles of Les quatre c- de voiles, de 4 groote zeilen van een schip. Le vaisseau porte ses quatre c- de voiles, het schip ligt
voor zijne onderzeilen en digtgereefde marszeilen.
C- worts pour l'amarrage, -verschillende voorwerpen, waaraan het schip gemeerd wordt: dukdalven,
palen, ringen enz. Arriver de bout au c-, dwars
doorloopen. — [Mus.] C- de voix, sterktegraad m.
der zangstem: Sa voix a plus de c- que Ia mienne,
zijne (hare) stem is voller, vult het oor beter dan de
mijne. C- sonore, klinkend ligchaam: Chaque corde d'un violon est un c- sonore, iedere snaar van
Bene viool is een klankgevend ligchaam. — [ Perr.] Cde rang, zijvlechten of zijlokken f. pl. eener pruik.
—[Fauc.] Etre trop en c-, te vet zijn (van een' valk).
— [Man.] Avoir du c-, goed gevuld zijn, lijf heb
een paard).
-ben(va
Corpnlenace, f. Ligchaamsomvangm., gestalte,
,statuur, inz. zwaarlijvigheid, gezetheid, c o r p u1 e n t i e f. Un homme de belle, de petite c-, een
mensch van een' schoonen, kleinen ligchaamsbouw.
L'abstinence, le travail sont propres à guérir la
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c-, vasten en arbeid zijn geschikt om de zwaarlij
te verhelpen.
-vighed
Corpulent, e, adj. Zwaarlijvig, dik, vet, ge
zet, corpulent.
Corpeuseulsire, adj. [Phvs.] Wat de atomen of de als ondeelbaar gedachte stofdeeltjes aangaat. Physique of Philosophic c-, c orp use u1 a i r e natuurleer of wijsbegeerte f., leerstelsel n.,
waarin men door 't aannemen van atomen veel
meent te kunnen verklaren (ook atomistique geheeten). — COJIPUSCCTLAIISE, m. Voorstander, aan
-hangeri.v't
atomen-stelsel.
('orp eiseeule, m. [Phys.] Ligchaampje, stofje,
sío fdeeltje n.
Corpeiseealiste, m., Z. v. a. CORPUSCULAIRE.
Corradoux, Courradoux, In. [Mar.] Tusschendek n.
Corre of Corret, m. [Pêche] Soort van zaknet n.
Correct, e, adj. (pr. cor-rècte) Naauwkeurig, juist, zuiver, van fouten vrij, naar de regels,
regelmatig, inz. taalzuiver, taalkundicijuist, naauwkeurig van druk, naar de eischep der kunst, correct. Auteur c-, schrijver. die zeer naauwkeurig
is. I)essein c-, naauwkeurige teekening.
Correetem ent, adv. Naar de regels, zuiver,
zonder gebrek of fout, naauwkeurig.
Correetenr, m., -trice, f. Verbéteraar, berisper, bestraffer m., verbéteraarster, berispster,
bestrafster f. (in dien zin min gebruikelijk) . —
CORRECTEUR, m. [ Impr. ] Verbéteraar der drukproeven, c o r r e c lor m. — [Pin anc. ] weleer) Na
ziener m. der rékeningen bij de rekenkamper. — C-,
of als adj. Père c-, opperste van een Fi'ànciskanero f Minorieten-klooster m. — C-trice, klooster
bij de vrouwelijke Minorieten.
-vogdes
Correctif, ive, adj. Ferbéterend, verzachtend:
Phrase c-ive, verzachtende uitdrukking. — coRRECTIF, M. [Pharm.] Verzachtingsmiddel n.: Le
sucre est Ie c- do citron, de suiker verzacht den
citroen. — ( fig.) Verzachtende uitdrukking : Les
locutions: en quelque facon, pour ainsi
dire, si Jose m expri ner ainsi, sont
des c-s.
Correction , f. Verbétering , teregtbrenging,
cerise/ping, correctie f. van gebreken of fouten:
La c- des moeurs, des erreurs, des abus, de ver
zeden, dwalingen, misbruiken. Cet-béteringd
ouvrage, ce manuscrit a besoin de c-, dat werk, dit
handschrift heeft verbétering noodig. — [Impr _]
La c- des épreuves, het nazien, verbéteren, corrigéren der drukproeven, correctuur, cornertie f. Cette épreuve est chargée de c--s, deze
proef is vol veranderingen, verbéteringen. -[Pharm.] Bijvoeging van een verzachtend middel,
verzachting f. (vgl. CORRECTIF). — [ Rhét.] Teregt
wijzing, verbétering f., eene figuur, waarbij de rédenaar zich zelven als te rept wijst. Sa fortune,
que dis - j e, sa vertu l'élève au plus Naut degre.
— [Astr.] C- du midi, verbétering der middagshoogte, datgene wat er van de gemeten zonnehoogte moet afgetrokken worden, om den waren middag
te verkrijgen. — [Mar.] C- des routes, du point, ver
koers, om eenduist be--béteringvadk
stek te verkrijgen. - SAUF CORRECTION, SOUS CORRECTION, toe. adv. Onder verbétering, behoudens
biter inlichting: Je maintiens, sau f c-, sous c- de la
compagnie, que vela est faux, ik beweer, onder
verbétering, met verlof van 't gezelschap, dat dit
valsch is. — Zuiverheid, taal-, druk-, kunstzuiverheid, netheid, stiptheid, correctheid f. La c- du
style, de naauwkeurigheid, netheid van den stijl.
I1 parle avec une grande c-, hij spreekt eene zeer
zuivere, gekuischte taal. C- d' un dessin, naauwkeurigheid in eerie teekening. — Bestraffing, berisping,
vermaning, teregtwijzing; straf, tuchtiging, kastijding f.: C- paternelle, severe, vaderlijke, gestrenge
berisping, bestraffing, vermaning. 11 a subi la c-,
hij heeft de straf, kastijding ondergaan. Maison
de c-, tuchthuis, verbéterhuis n. — Les enfants
sont sous la c- du père, de kinderen staan onder
't gezag, de tucht des vaders. (In deze laatste beteekenis min gebruikelijk.)
-I- Correetionnaliser, v. a. [Prat.] Eene zaak
geschikt maken ter behandeling voor de correctionéle regtbank.
.4. Correetionnaiite, f. [Prat.] Aard m., hoedanigheid f. eenex correctionéle zaak.
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CORRECTIONNEL

--

Correctionnel, le, adj. Verbéterend, bestraffend, wat de bestraffing of de straf betreft, correctioneel: Lois c -les, strafwetten f. pl. Peine
c-le, verbéterings-straf, correctionéle straf f. (voor
ligtere misd^ijven). Tribunal de police c-le, correctionéle regtbank f.
Correetionnellement, ode. Op verbeterende,
coctioneel.
bestraffende wijze, in strafzaken, ere
Correetivenient, adv. Bij wijze van verbetering, verzachting, als verzachting (correctif) aan
-gewnd.
Correctoire, m. Boeteboek, penitentie-boek n.
bij de Minderbroeders.
Correetrice, f., z. CORRECTEUR.

Corrégidor, m. [H. d'Esp.] Stads- of policie-

regter m. in Spanje en Portugal.

Corregenee, Corrégeiit, z. CORFG—.

Correlatif, ive, adj. [bidact.] Wederzijdsch
betrekkelijk , eene onderlinge betrekking aan
co rrelatief. Les termes de père et-duien,
de Ells sopt des termes c-s, de woorden vader en
zoon zijn uitdrukkingen, die eene onderlinge betrekking te kennen geven. — Ook als subst. m. Ce
mot-ci est le c- de celui -lb, dit woord staat in
weérzijdsclie betrekking tot dat.
Correlation , f. [Didact.] Wederzijdsche of
onderlinge betrekking f.
Correspondanee, f. Onderlinge gelijkvormig
overeenkomstigheid, overeenkomst, overeen -heid,
C- d'opinions, d'inclinations, de senti--stemingf.:
ments, overeenstemming van meeningen, neigingen,
gewaarwovdin ,en. — [Gram.] La c- des temps
du subjonctif aver ceux de 1'indieatif, de overeenstemming of afhankelijkheid van de tijden der aan
wijs met o f van die der aantoonende wijs,---voegnd
Onderlinge gemeenschap f. of verkeer n., wederz2^dsche betrekking, verstandhouding of verbindtenis,inz.
handelsbetrekking f., handelsverkeer n.; briefwisseling f.; ook de gewisselde brieven m. pl. zelven, co rre s p o n d e n ti e f. Je ne veux point de c- aver eet
homme, ik wil geen gemeenschap, verkeer of omgang met dien man hebben. La c- entre ces deux
villes sera bientét plus prompte, de gemeenschap
(communicatie) tusschen die beide steden zal wel
meer spoed plaats hebben. Lier c- aver-dra7net
qn., briefwisseling niet iemand aanknoopen. Avezvous lu la c- de ces deux savants? hebt gij de briefwisseling, de brieven van die beide geleerden gelézen?
-- Voiture de c-, correspondérend rijtuig (dat de
met ander openbaar rijtuig aangekomen reizigers
op zeker punt des wegs opneemt om hen verder te
vervoeren). Service de c-, postdienst f., ter vervoer
van brieven naar plaatsen, waar de brievenpost
niet komt.
Correspondant , e , adj. Overeenkomend,
overeenkomstig; gemeenschap of verband hebbende,
in briefwisseling staande, correspondérend.
Angles e-s, overeenkomstige hoeken. — [Astr.]
Hauteurs c-es, overeenkomstige hoogten. -- Mem
correspondérend lid der-brecdl'Aaémi,
.dcadéinie.

COR ,ODANT.

overstrooming belettede 't verkeer dezer stad met
de hoofdstad. — SE CORRESPONDRE, V. pr. Met elk

ander in overeenstemming , in gemeenschap zijn.
Ces deux bátiments se correspondent, die beide
gebouwen komen met elkander overeen, staan in
goed verband tegenover elkander.
Corset, m., z. v. a. CORRE.

('orridor , m. [Arch.] Doorgang, tusschengang nl., smalle, gedekte gang of galerij vóór ééne
of tusschen twee rijen kamers, op welken gang elk
vertrek eene afzonderlijke deur heeft , c or r 1dor m.; — in schouwburgen: gang, waarop de
logedeuren uitkomen. — [Anc. fort.] Bedekte weg m.
Corrigé, e, adj. (en part. passé van corriger)
Verbéterd, nagezien, van fouten gezuiverd, ,g e c o rr i g e e r d : Edition c-e, verbéterde uitgave; Epreuve
c-e, nageziene drukproef. -- Enfant bien c-, een
scherp bestraft kind . — CORRIGE , m. Verbéterd
opstel m. van een' scholier. Un recueil de c-s, eene
verzameling van verbéterde gebrekkige opstellen. —
Het verbéterde, het te verbéteren voorwerp.
Corrigeant, e, adj. (woord van Montesquieu) Verbéterend, c o r r i g é r en d, wie gaarne
verbétert, corrigeert.
Corriger, v. a. Verbeteren, verhelpen, zuiveren, een gebrek of de gebreken wegnemen, van fouten of gebreken bevrijden, c o vr i g é r e n (zoowel
van personen als van zaken): I1 na qu'un défaut,
mais it sera fort difficile de Fen c-, hi heeft maar
één gebrek, maar 't zal zeer moeijelijk zijn, heen
daarvan te genézen. C- un livre, een boek nazien,
verbéteren, beschaven. C- des épreuves, de fouten
in drukproeven verbéteren, proeven nazien. — (fig.)
C- 1'injustice du sort, de onbillijkheid van 't lot
verhelpen: zijne ramp, zijn geléden verlies herstellen, er weder bovenop komen. Ce joueur sait c- la
fortune, die speler weet (door slinksche streken) de
fortuin op zijne zijde te. krijgen. — [Mar.] C- la route
d' un batiment en pleine mes, C- le point,door waarnemingen het gegist bestek verbéteren. — [Pharm.,
Méd.] Verzachten, verzwakken, matigen, temperen:
C- un reinède, eene artsenij verzwakken, matigen,
hare kracht temperen, haren smaak door een of
ander toevoegsel wazigen. C- la crudité de l'eau
avec un peu (le vin, de raauwheidvan 't water matigen, verzachten door een weinig wijn. (Loc. prov.)
C- son plaidoyer, van taal veranderen, met meer
omzigtigheid en ingetogenheid spreken. — Te rept
wijzen, bestraffen, berispen, laken, doorhalen, doornemen; straffen, kastijden, tuchtigen. Un père corrige ses enfants, een vader bestraft, straft zijne
kinderen. — SE CORRIGER, v. pr. Zich verbéteren,
béter worden, zijn leven béteren, zich van gebreken
zuiveren: Il est trop vieux pour se c-, hij is te
oud om zich te verbéteren. — Gematigd, verzacht,
getemperd worden: La crudité de l'eau se corrige
par quelques gouttes de vinaigre, de raauwheiei
van 't water laat zich door eenige druppels azijn
temperen, verhelpen.
Corrigible, adj. Verbéterlijk, verbéterbaar. Ii
nest pas c-, hij is voor geene verbétering vatbaar.
Corrigiole, f. [Bot.] Strandkruid n.
Corripiant, e, adj. [Mid.] Plotseling aan
Douleurs c-es.
-grijpend:
Corroborant , e, adj. [Méd.] Versterkend,
of
Un
aliment,
remède
c-,
sterkend, krachtgevend:
als subst. ril. Un c-, eene versterkende spijs, ver
artsenij f., een versterkingsmiddel n. -sterknd
Corroboratif, ive, adj. [Gram.] Versterkend, krachtverhoogend, z. v. a. REDONDANT. —

Correspondant,, m. Handelsvriend, briefwisselaar, iemand met wen men briefwisselingg
houdt; — inzender van artikels voor dagbladen en
tijdschriften, c o r re s p on d ern t rn. —Correspondérend, .lid n. van eene akademie of van een letterkundig genootschap. — Verzorger van een' jong'
mensch, die elders zijn verblijf houdt. (Het vrouwelijk correspondante komt zelden voor.)
Correspondre, v. n. Beantwoorden, overeen
komen, overeen stemmen. Tout correspond is ses [Méd.] , z. v. a. CORROBOR ANT.
Corroboration, f. [Mid.] Versterking, kracht
désirs, alles beantwoordt aan, komt overeen met
-gévin,krachteof.
zijne begeerten. Cet enfant ne correspond pas
Corroboré, e, add. (en part. passé van coraux bonnes intentions de ses parents, dit kind beantwoordt niet aan de goede oogmerken zijner ou- roborer) Versterkt, bekrachtigd, bevestigd, aange•ders. — In verband staan, betrekking hebben, ver drongen : Des preuves c-es, gestaafde, bekrachtigzijn, op elkander uitloopgin, gemeenschap-bonde de bewijzen n. pl.
Corroborer, v. a. [Méd.] Versterken, kracht gehebben; overeen komen, overeenkomstig zijn: Ce cabinet correspond a la chapelle par one galerie, ven, sterk maken (van geneesmiddelen en voedsel).
dit kabinet heeft met de kapél gemeenschap door Le vin corrobore l'estomac, de wijn versterkt de
eerre galerij. L'aile gauche de eet édifice corres- maag. — Ook zonder voorwerp: Le vin sert à c-,
pond aver l'aile droite, de linker vleugel van dat de wijn dient ter versterking. — (fig.) Bekrachtigebouw is in overeenstemming (symmetrie) met gen, bevestigen, staven (b. v. eene stelling door be-den regter. — Brieven wisselen, briefwisseling wijzen). — SE CORR000RER, V. pr. Versterktworhouden. c or r esp o n ddr e n; — gemeenschap, ver den, bekrachtigd of gestaafd worden.
Corrodant, e, add. Uitbijtend, wegknagencl,
hebben: J'ai cessé de c- aver lui, ik houd-ker
met hem geen briefwisseling meer. L'inondation doorknagend, doorvretend . — CORRODANT , m. [Med.]
empêchait vette ville de e- aver la capitale, de Bijt- of etsmiddel n., z. V. a. CoRROSiF.

CORRODÊ

-

Corrodé, e, adj. (en part. passé van corroder)
Weqqebëten, doorknaalld.
Corroder, v. a. Doorlcnagen, doorbijten, in-,
weg-,doorvreten, vertéren (van kwade, scherpe vochten, vergift, sterk water enz. sprekende): La poison
lui a corrodé les intestins, les eiitrailles, liet vergift
heeft zijne ingewanden verteerd. La roullie corrode le far, de roest verteert liet ijzer. - sn CORaoriEn, v. pr. Weggevreten, verteerd worden: Le
Ier se corrode aisdrnent.
Coiroi , m. [Tech.] Lederbereiding, leertouwing C., verdere bewerking van t looigare Ieder,—
hol f., waarop de stoffen ter opmaking (apprêtIring) worden uitgespreid). - Laag I. potaarde,
ter bekleedin,q van den bodem en de wanden der
water/sommen, fonteinen enz. - [Mai.] Scheepssmeer ii. voor de buitenhuid (coural).
Corroiie, 1. [Tech.] Werkplaats des leIr
touwes-s, lelrtouwerij I.; —liet iets touwen, de leIrouwei skunst 1.
Corrompie, v. a. Bederven, ten kwade veranderen: La chaleur cori onipt la viande, de hitte
bederft liet vleesc/i. - ( fi g.) Bederven, vervaisc/sen,
verminken, verdraaijen, verleiden, omkoopen: Les
mauvaises compagnies corroinpent les Ionnes
moeurs, de kwade gezelschappen bederven de goede
zeden. La crainte corrompt Ie plaisir, de vrees
bederft, stoort liet vermaak. C- une dlie une fernme, een meisje, eene vrouw verleiden. C- nfl juge,
des ténsoins, eenen regter, getuigen omkoopen. CUn texte, an passage, eenen tekst, eene plaats verdraaijen, vervaisc/sen. C- Ie go/st, Ie jugernent, Ie
style, Ja langue, den smaak, het oordeel, den stijl,
de taal vervaisclsen, bederven. - [ Tech.] C- nu
cuir, une peau, eens (looiqai'e) huid kr/spelen, ons
de nerf bIter te doen uitkomen. - C- Ja cire, het
was zijne lenigheid ontnemen; - C- le fec, liet
ijzer uitzweeten. - (pop. en in omgekeerden zin)
C- l'eau, het water verbc'teren, het zijne raauwheid
of onaanqename eigenschappen door bijvoeging van
azijn, wijn, suiker enz. ontnemen. - SE CORROMPRE, v. pr. Bederven, bedorven worden, slechter
worden: La viande se corrornpt quand on Ja garde
trop, het vleesch bederft, als men liet te lang bewaart. Les rnoeurs 5e corrompent, de zeden wonden bedorven. Lorsque Ia langue latine commenca
a se c-, toen de lat(jnsc/ie taal begon te verbasteren. Lor ne so coi'rornpt point et peut c- tout,
het goud is voor geen bederf vatbaar en kan alles
ten verderve brengen.
Corrompss, e, ac/f. (en part. passé van corrornpre) Bedorven, vervaischt, verleid, omgekocht:
Sang c-, Eau c-e, bedorven bloed, water. Moeurs
c-es, bedorven, vercalsciite zeden. Texte c-, verva/sc/ste tekst. Femme c-, verleide vrouw. Juge c-,
osngekoclite regter. L'italien, l'espagnol et le francais sont du latin corrornpu, het itaiiaansch, het
.ipaansch en het fransch zijn verbasterd, ontaard
latijn. - Ook soms als subst. m.: Un vieux c-,
een oude wellusteling. - (Pout.] Les c-s, de verdorvenen, naam door Robespierre en Saint-Just
aan de Dantonisten gegéven.
Corrosif, ive, adj. [Md/s.] Invretend, wegvretend, wegbijtend, doorknagend: Sublirné c-, bijtend sublimaat n. (tweede chloorkwik). Liqueur
c-Ye, bijtend vocht. Poudi'e c-ive , b)jtpoeder. CORROSIF, rn. Bijt- of etsmiddel n. : La pierce infernale est nu c-, de lielscise steen is een bijtmiddel.
Corrosion, I. 1-Jet invreten, dorvreten, wegbijten; inereting, doorvreting. wegb)jting I.
-1-- Corrosiveté , t. Invretend of wegbijtend
vermogen: La c- de l'arsénic.
Corroyage, in. [Tech. ] liet leirtouwen, de
elrtouwerskunst f., bereiding f. van het looigaar
ieder: On sournet an corrol ou c- tous les cuirs
tannés qui ne sont pas destinés a des sernelles,
alle gelooide huiden, die niet tot zoolleder bestemd
zijn, worden getouwd.
Cori'oyé , e, adj. (en part. passé van corroyer): Cuir c-, getouwd, bereid ieder n. - Bassin
C-, met klei- of potaarde bekleed waterbekken is. Far c-, uitgezweet ijzer n.—Bois C-, uit den ruwe
geschaafd hout n.
Corroyer, V. a. [Tech Leirtouwen, iederbereiden, de verdere bewerkingen aan 't loolgare
Ieder doen ondergaan. - C- l'argile, Ja terre glaise,
de klei, de potaarde kneden of doorwerken. C- nu
canal, un bassin de fontaine, den bodem en de
-
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wanden van een' kanaal, van een fonteinbekken met
leem bekleeden. - C- du mortier, kalk en zand
ondereen mengen, mortel roeren of beslaan. - Cdu sable, het vormzand doorwerken of toebereiden
(bij gieters). - C- da fer, de lacier, ijzer, staal
gloeijend smeden, - aaneen wel/en, zainenwellen.
- C- du bois, hout uit den ruwe schaven,. - Cles cuirs de balie, de (voormalige) drukballen met
olie zacht maken, zoodat zij den inkt goed opnemen. - SE CORROYER, v. pr. Zich laten aaneen
wellen. Cel acier se corroie facilernent.
Corroyère, 1. [Bot.] Looijersstruik rn., verwers-sinak of -smaak f.
Corroyeur, rn. Letriouwer, ledrbereider ui.
- Ook als adj.: Apprenti c-, leertouwers-leerling.
Coirude, 1. [Bot.] Wilde aspergie f.
Coirugateur , rn. [Aunt ] Fronsspier den
wenkbraauwen , wenkbraauwspies- f. - Ook als
adj. gebézigd: Muscle c-.
ij Corrugation, f. Fronsing, rimpeling f. der
huid.
Corrtiptetir, rn., -trice, f. Bederver, verleider, vervalscher, omkooper m., bederfcter, verleidsier, vervaischster, omkoopster f. - Ook als adj.:
Maximes c-trices, verderfelijke grondstellingen t.
p1. Lan gage c-, verleidelijke, zedenbedervende taal t.
Corruptibilité , t. Bederfelijkheid, vergankelijkheid, broosheid; - omkoopbaarheid, ye/lucid t.
Corruptible, ad). dan bederf onderhevig,
bederfelijk, vergankelijk, broos; - omkoopbaar, veil.
Corrsptif, ive, adj. Ten bederf voerend, verdervend, verderfelijk.
Corruption ,f. Bederf n., bederving, ontbinding,
verrotting; aanstekelijkheid, besmettelijkheid t.: La c
dela viande, 't bederf van 'tvleesch. La e- de lair,
de bessnetteljjkheid der lucht. Tout corps est sujet
a Ia a-, elk ligchaarn is aan ontbinding onderhevig.
On a cru longternps que les vers s'eugendraient
de c-, men heeft lang geloofd, dat de warmen
uit verrotting geboren werden. - (/1g.) Zedenbederf n., verdorvenheid, omkooping, verleiding; vervalsching, ontaarding, verbasteri ng f.: La c- da
siècle, de verdorvenheid, het zedenbederf der eeuw.
Le monde avec ses rnoyens de c-, de wereld met
hare middelen van verleiding, omkooping Ce juge
est accusd de c-, die regter wordt beschuldigd, dat
hij zich heeft laten omkoopen. Il y a c- dans ce
texte-lb, die tekst is vervalscht. La c- du go/st, do
angage , de vervalsching , verbastering van den
smnaak, van de taal. - [Législ, angl.] La a- do
sang, de vlek of schande f., die op al de afstamineinfen eens snajesteitschenders kleeft.
Corruptrice, t., z. onder CORRUPTEUR.
Coi's, rn. p1. [Ydner. et BIas.] Takken rn.pl.
aan de hos-ens van een hert. Cerf dix c-, hert van
tien takken.
Corsae, rn. [H. n. ] Soort van vos uit Tartar(fe,
steppenvos in.
t orsage, rn. Lijf, bovenlijf n., gestalte vat
menscheljke ligchaain tusschen de schouders en de
heupen; ook van een paard. - Bij eeitbreiding:het
((if van een vrouwenkleed. Robe a c- ouvert, kleedje
met open lijf.
Corsaire, rn. Kaper-kapitein, kapen, zeevrjluiter, zeeroover m.; - kaperschip, roofschip n.
- Bij uitbreiding: zeeroover, zeeschuimer, vrfjbuiier ni.; - roofschip n. - (fig.) C'est nu vial C-, 't
is een regte knévelaar, afzetten, woekeraar; 't is
na hard, ongenadig, onbillijk mensch. - (Prov.)
1%. c-, c- et demi, hard tegen hard. C-s contre c-s
e foist pas leurs affaires, dieven bestelen elkander
siet ligt. - [H. n.j Een der volksnamen van den
sperwer. - Ook als adj. gebruikt.' Capitaine c-, kaser-kapitein. Vaisseaux c-s, roofschepen.
Corse, e, adj. Germ/pen, een rjgl)jfje dragend.
- [Tech.] Drag c-, dik, stevig laken n. - Dieûner c-, stevig, overvloedig, krachtig ontbijt n.
Corselet,u . (verklw. van corset) Borstharnas n.
- [EE. n ] Borstschild, borststuk n., borst f. der
nsecten, het ligchaamsdeel tusschen kop en buik;
- borst f. of voorste deel u. der schelpen. Rijg~
ijfje, korsetje II.
Corseron, rn. [Pêche] Kurken drijver ni. aan
te vischljn.
Corses, rn. p1. [Hist.] Voormalige pauselijke
nilitie f.
Corset, rn. lljgljf, lijfje, keurslijf, kesvrsje n.,
seam s I., korsit a. - [ Clsir. ] Lijfverband u.
-

---

-
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zwachte m., die 't grootste gedeelte van 't lijf
orngee ft.

Corsétier, m*, Ière, f. Korsét- of rjglij frnaker m., - maakster f. — Ook als adj. gebruikt:
Ouvrier c-, Marchande c-ière.
Corsoide, f. [Minér.] 1laar-agaat m.
-

Cortége, m. Gevolg , geleide , eergeleide n.,
stoet m. : Cet ambassadeur avait un tres -beau c-,
die afgezant had een zeer schoon gevolg, een' schoonen stoet. Un grand c- de carrosses, een groot gevolg
van koetsen. — (fig.) Les infrinités sont le c- de
Ia vieillesse, de ouderdom komt met gebreken.
Corté é, e, adj. (en part. passé van cortéger)
Un personnage uien horiorablement c-, eene zeer

deftig of eervol begeleide personaadje f.
Cortéger, V. a. (iron. woord van Scarron),

z. V. a. ESCORTER.

Cortetet, m., z. COTELET.

Cortès, f. pl. (pr. cor-tèce) Staten-vernadering f., vertegenwoordigers der natie in Spanje en
Portugal, co r t e s. — Soms in 't enk. gebézigd: Un
e-, een lid der tortes, een volksvertegenwoordiger.

Cortésie, f. [Bot.] Cortesia f., soort van ber-

nagie.

Cortical, e, adj. [Bot.] Tot den bast of de

schors behoorende; naar bast gelijkende, bastaardi y,
bastig. Plantes c-es, op de schors groei3ende planten,
woekerplanten. — [Anat.] Substance c-e du eerveau, bastachtige zelfstandigheid f. der hersenen.
(Plur. m. corticaux.)
Cortieleole, adj. [H. n.] Op den boombast
levend. — Corticifornne, adj. [Bot.] Bastvormig.
Corticiue, f. [Chim.] Baststof f., eene bijzon-

Corydale, f. [Bot.] Helmbloem f. (van 't geslacht der papaverachtige planten). — [H. n.] Netvlieg f.
Corydaline, f. [Chim.] alkaloide n., dooi .
Wackenroder in den wortel van de corydalii bul
(hol- of baarwortel) gevonden, k o r y d a tin e f.-bosa
Corydon, m. Korydon ijl., een herdersnaam.
Un pauvre c-, een arme herder, beklagenswaardig

mensch.

Corymbe, m. [Bot.] Bloemtuil, korymbe f.,
waarbij de op verschillende hoogte uitgaande bloem steeltjes allen dezelfde hoogte bereiken. — [H. anc.]
Haarvlechtbundel en. ; wijze van zich het haar bij
bundels op het hoofd te vlechten.
Coryrbeux, ease, adj. [Bot.] Bloemtuilvormig.
Corymbifère, adj. [Bot.] Bloemtuildragend.
Corymm,bifères, m. pl. [Bot.] Bloemtuildragende
planten f. pl.
Corymnbiflore, adj. [Bot.] Met tuilvormige
bloemen, bloem.tuilig.
('orynabiforme, adj., z. v. a. CORYMEEUX.
Corynabiole, m. [Bot.]

Wolkruid n.

Corymnb^dieux , erase , adj. Bloemtuiltjes.
dragend.

("oryne, f. [U. n.] Knodspolyp, soort van

naakte polyp m.

Corynète, m. [H. n.] Mierenkever m.
Corynocnrpe, m. [Bot.] ]Nieuw- Zeelandsche
boom m., die eene knodsvormige, langwerpige noot
draagt.
Coryphe, m. Soort van palmboom m. der keer.
kringstanden.
Coryphée, m. [H. gres.] Hoofd der koorzangers, kooraanvoerder, reibestuurder m. bij de
schouwspelen der oude Grieken; — ook overgegaan
op de zangbestuurders onzer hedendaagsche operaas.
— (fig.) Voornaamste, hoofd, opperhoofd van eenera
aanhang; raddrijver, belhamel, vlagvoerder; — lij,
die in eene zaak, kunst, wetenschap enz. uitmunt,
k o r y p h a e u s. — [H. n.] A frikaansche bastaard-

dere in den bast ontdekte stc f.
Cortinaire, m. [list.] Kamerdienaar, deur
keizers.
-wachterm.dgiks
('ortine, f. [Antiq.] Soort van ronde vaas f.,
inz. eene aan Apollo gewijde vaas; — bij uilbreiding: koperen drievoet m., aan Apollo gewijd. —
[Bot.] La c- des champignons, soort van vézelige
franje aan den hoed des paddestoels, kampernoeljevlies n. — [Myth.] La c- de Pillion, de huid der nachtegaal m.
Coryphène, m. [H. n.] Dorade f., goudvisch m.
slang Python (z. PYTHON).
Coryse, tn., z. CORYZA.
Cortiqueux, ease, adj. [Bot.] Met leder
Corystes, m. pl. [H. n.] Soort van tienvoetige
schil (van vruchten, zooals-achtigenbs,mj
schaaldieren n. pl.
de citroen).
Corystion, m. [H. n.] Helmvisch m.
Cortese, f. [Bot.] Beerenoor n.
Corythopllytes, n. pl. [Bot.] Planten f. pl.
Cora, m. [Bot.] Indische boom, waarvan het
uit den bast vloeijend sap tegen buikloop wordt aan met helmvormige bloemkroon.
Coryza, m. [Méd.] Hersenverkoudheid f., ziin-gewnd.
Coruscant, e, adj. (woord van Rabelais) Von- kingachtige aandoening van het slijmvlies der neusgaten.
aten
kelend, schitterend, blinkend, lichtend.
Cos, m. (pr. toss') Wetsteen, slijpsteen m. —
Coruscation,f. [Phys.] Vonkeling, flikkering f.,
lichtglans m., weerlicht n. — [Chico.] Ziet blikken of cos, in. [Anc. cout.] Man, die de onechte kinblikkeren van 't zilver, op 't oogenblik, dat het uit deren zijner vrouw groot brengt. — cos, m. [:Métrol.] Wegmaat f. in Indië, = 3003, 4 meter.
den vloeibaren in den vasten toestand overgaat.
Cosaque, m. Kozak m., lid van een' volksstang,
Corveable, adj. Onderworpen aan heerendiensten. — Ook als subst.: Les c-s, zij, die hee- die inz. de zuidelijke en oostelijke streken van Rusland bewoont. — (fig. et fan.) Boos, hardvochtig
rendiensten moeten verrigten, leendienstpligtigen.
Corvée, f. [Féod.] Leenmansdienst, leendienst, mensch m. Trailer qrn. a la c-, en c-„ iemand
heerendienst f., die de vassalen om niet moesten hard, zonder verschooning behandelen. I1 me prend
doen. — [Mil.] Zékere werkzaamheden, die beur- pour un c-, hij houdt mij voor een' onhandelbaar'
telings door de manschappen eener compagnie ver mensch. — [Danse] Kozakken-dans m. — (fig. et
worden, corvee f. — (fig.) Ieder werk, dat-rigt pop.) Je veux te faire danser une c-, ik zal je op
men doorgaans met weêrzin en zonder vrucht doet, de ribben korren.
Cosaquerie, f. (woord van den prins de Ligne)
vergeefsche moeite, vruchtelooze poging f., ondankPlotselinge inval, onverhoedsche overval m., over
baar werk n., boodschap f. voor niets.
Corvei-eiar, m. Arbeider m. inde heerendiensl. rornpeling, verrassing I. — (fig. et pop.) Boosaardige streek m.
Corvette, f. [Mar.] Korvétf., snelzeilend oor
Coseliioniancie, f. Waarzeggerij door middel
brik en fregat), adviesjagt n. -logschip(tuen
van eene zeef, zeef *waarzeggerij f., het zeefloope n
Corvoye^ir, m. (woord van Mirabeau) Leen
(nog
in de vorige eeuw in Duitschland gebruikelijk).
-dienstplgm.
Coseln~ancien, m., -ne, f. ZeefwaarzegCor-ybaute, m. [Myth.] Priester van Cybele,
korybant m. — Cory[bn:ntiasme, m. Dans per m., -zegster f. — Ook als adj. gebruikt: L'art
der korybanten. — [Méd.] Koortsige ijlhoofdigheid f., c-, de zeefwaarzeggerskunst f.
Coscoma, m. [Bot.] Koskorna-boom m.
razende gemoedstoestand m.; ook: slaap m. met
('oscorobe, m. [H. n.] Groote roodvoetige
open oogen. — Coryi,nnter, v.n. Den dans der korybanten nadoen. — Corybantier, v. n. (woord gans f. van Chili.
Coseosson s of Coseotons, m. pl. [Cuffs.]
van Rabelais) Met open oogen slapen.—Corybantique, Corybai tiaq i, adj. Tot de koryban- In bouillon gebraden meelkluitjes n. pl.
(oséeante, f. [Géom.] Cosecans of coreten behoorend, Is o r y b a n t i s c h;— uitgelaten, wild,
cant us., nevensnijlijn f., snijlijn van den corn pleopgewonden, razend en tierend.
Corycée, f. [H. anc.] Kaatsbaanf.der Ouden. meats- of aanvullingshoek.
Coseignaeur, m. Medeleenheer m. — CoselCorycionS, m. pl. [Bot.] Geslacht der standelgi euzie, f. Leengoed n., door meer dan een heer
kruiden.
— Coryco %olie, Corycomachie, f. Balspel, bezélen.
Cosignataire, m. Mede-onderteekenaar iii.
kaatsspel n. der Ouden. — Corycoboiique, adj.
(`o intis, n1. (pr. —puce) [Céom.] Cos nu:
Tot dat spel behoorend.

COSINITS-VERSE

COSTTIMI R

m., nevenhoekspuntlijn f., sinus van den comple
aanvullingshoek.
-mentsof
Cosines-verse, m. [Géom.] Cosinus-versus m.,
verkeerde nevenhoekpun slijn_
Cosme, m. [FL ann.] Tienman m. op Kreta,
een der tien regéringspersonen, die daar als tegen
koninklijk gezag dienden.
-magtvn'
Cosnnélie,f. [Bot.] Nieuw- IHollandschestruik m.
met f raa.ije, roode bloemen, sedert lang in Europa
aangekweekt.
Cosmet, m. [Alch.] Spiesglans of spiesglas n.
Cosi nétique, adj. Verfraa^jend, opsierend, inz.
huidver fraa4 end, ho s m é t i s c h. — COS METIQUE, m.
.Huidverfraaflend middel , schoonheidsmiddel n.,
middel tot ver fraaijing van het vel en ook van het
haar, blanketsel, reukwater n., welriekende zeep,
pommade f. enz., k o s m e t ie k n. — COSMET1QjUE, f.
Ver fraaijingskunst, leer der schoonheidsmiddelen,
k o s m e t i e k f. — Cosinetologie, f. Leer f.
der schoonheidsbewaring.
-

Cosinimmmetrie, f., z. EOSi1IO ETRIE.

Cosmique, adj. [Didact.] De wereld of 't
heelal betreffende, kosmisch. — [Asti.] Le lever,
te toucher e- des astres, het op-, het ondergaan
der sterren gelijktijdig met den opgang der zon,
kosmische op- en ondergang m. — Cosmiquement, ode. Gelijk met de zon, op kosmische wijze.
4. Cosnioerate, in. [Pout.] Hij, die naar de
wereldheerschappij streeft, k o s m o k ra a t .ni. Napoléon I. était c-.

-1- Cosn,oeratie, f. Wereldheerschappij f.,
wereldregéring, kosmokratie, kosmarchie f.
-1- Cosnioeratiq,ie, adj. De wereldheerschappij

betreffende, kasma kratisch. — Cosmoeratiqiiennent, adv. Op kosmokratische wijze.
Cosniodésie,f. [Didact.] Volledig wereldstelsel.
Cosdnogénie,f. [bidact.] Wereldvorming, ka smogenie f. -- Cosmo e ique, adj. Wat tot

de wereldvorming betrel£king hee ft, k o s m o g en is ch.
— Cosoioáénigtue`nent, adv. Op kosmogenische

wijze.

Cosinogonie, f. Leer der wereldwording, der

deerder van 't heelal, ko sm osoop It m. — Cosinosophie, f. Kennis van 't heelal door innerlijke
aanschouwing, ho s m o s o p h i e f. — Cos mosopihiq®ue, adj. Die kennis betreffende, k o s m o s op h i s c h. — Cosnnosophiquenient, adv. Op
kosmosóph'zsche weze.
Cossae, m. [11.

of roodbruine katoenen stof f. uit Indië.
Cossas, m. [Coin.] Zeer fijne en gladde mousselienen stof f. uit Indië.
Losse, t. [Bot.] Peul f., bast of schil van peul
ook van de vruchten van sommige heesters:-vruchten,
Des pois en c-, erwten in den dop; Des pols sans cof Des pais goulus, doperwten, suikererwten f. pl.
C- de bled sarrasin, boekweitdoppen m. pl. Cde genèt, schil f. of dop nl. van brein — [t 1ar..]
Kous f., ijzeren ring in een touw om het doorsnijden voor te komen. — [Tech.] Eerste en onbruikbare laag f. in eene leigroeve. — Barehemin en c-

of en C•oute, gepeeld, maar nog niet geslicht (geschaa fd) parkement-vel n. — [Fl. n.] Naam eener
indische geit f.
Losser, v. n. Met de koppen tegen elkander
stootera of botsen (inz. van rammen gebezigd).
Cossi, in. (klanknabootsend woord) Gesjirp,
gekweel n. der zwaluwen.
Cossignie, Cossign4e, f. Bot.] C o s s i g ny f.
eene soort van indische balsemstruik.
-

Cossique, adj. [Algèb.] Tot de algebra of

stelkunst bqhoorende. Bègle c-, regel cos (oude benaming der algebra bij hare invoering in Europa,
naar 't italiaansch regola cella casa). Racine c-,
wortel eerier tweede magtsvergelijking.
Cosson of Casson, ni. [H. n.]

Lossen, e, adj. [Bot.] Dik van peul, van schil
inz. van erwten en, boongin). — (lig. et fain.) C'est
an homme c-, 't is een man, die er warmpjes in
zit, een bemiddeld, gegoed man. Maison c-e, rijk
huis. Chose c-e, nételige zoo/c. — (fig. et pop.) En
con ter de cossues, plompe onwaarheden opdisschen.
Cossuus, m. [H. n.], z. CossE. — houtspinner m.,
zékere nachtvlinder.
Costal, e, adj. [Anat.] De ribben betreffende,
tot de ribben behoorende, c o s t a a l: Nerfs costaux,
ribbe-zenuwen. Vertèbres c-es, ribbe-wervelbeen-

deren.

costalgisch.

voormalig werktuig ter wereldmeting.
Cosmologie, f. Wereldleer, leer van de we-

Korenworm,

boonworm, houtworm in. — Cossonnné, z. cusSO TNE. — [Agric.] Wijngaardscheut m., loot f.

phiquenment, adv. Cis kosmographische wijze.
Cosnnolalbe, m. [Astr., Math. j Wereldmeterm.

.

n.] , z. v. a. ISATIS.

Cossard, m. [.H.. n.] (loop.), z. v. a. BITSE f.
Cossart of Cossart-brain, m. [Corn.] Roodti

wereldschepping, theorie van 't ontstaan der wereld,
kosmogonie f. --- Cosmogonique, adj. Deze
teer betreffende, k o s m a g a n i s c h. — C osgmmogonigeuement, adv. Op kosmogónische wijze.
Cosmno rappe, in. Wereldbeschrijver, k o sm og r a a p lz m. — Cosnnograplhie, f. Wereldbeschriving, kosmag rap hie f. — CosiHographigou.e, adj. Wereldbeschrzlvend, k o s o g r a-

p h t s c h. Carte c-, wereldkaart f. — Cosniogra-
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Costalgie, f. [Mid.] Ribbepijn, ribbewee n. -Costalgique, adj. Tot de ribbepijn behoorende,
Coste, ni., z. COSTIJS.

Costiere, f., z. COTIERE.
Coston, m. [Mar.] Mastwang f., klamp om den

reld, kosmologie, kosiniek f. La c- est tine

liistoire du monde, comrne la cosmographie en est
arre description. — 4lgemeene beschrijving f. der
aarde. — Cosmnologiquue, adj. Tot de wereldleer
behoorende, kosmo1ogiseh. — CosneoloPiquenient, adv. Op kosmnológische wijze. — Cosnmolog.iste of Cosniologue, m. Schrjver over

de wereldleer, kosnsologist, ko s moloog m.
Cosnioniétrie, f. Wetenschap f., die over de
wereldmeting handelt, k o s in o m e t r i e f.
Cosnioitommiie, f. Leer derwereldwetten, k o snn o n o m i e f. — Cosrnononmique, adj. Die leer
`betreffende, kosmonamisch.— Cos mononiignennent, adv. Op kosmonómische wijze.
Cosniopolisme, m.. z. v. a. C0SMOPOLITISME.
Cosnaopolitain, e, Cosmopolite, adj. Wereldburgerl jk, kosmopolitisch. — CosnoeoLITAIN, m., -E, f., COSMOPOLITE, m. en f. Wereldburger m., -es f., kosmopolitaan, kosmopoliet m. enf.
-I- Cosnnopolitisine,m.Wereldburgerschap n.,
kosmopolitismus n. — C- littéraire, smaak
voor, kennis van de letterkunde van velerlei vol-

keren.

Cosrnoranna, m. Wereldbeeld n., wereldschilderf, vertooning van fraai geteekende gezigten en
natuurtooneelen, soort van panorama, k o s m or am a n. — Ook de zaal f., waar zulk een kosmorama
vertoond wordt.

Cosmos, Cosmose, m. [Bot.] Kosmos m.
zékere mexicaansche jaarplant. — Tataarsche drank
van paardemelk, koemiss m.
C osni sophe, m. Wereldbeschouwer, bestu;

mast vast te zetten, mastklamp m. ; — stuk hout tot
versterking van den mastboom.
Costale, f. [Anat.] Kleine rib f.
Costnre, m. Kos t u u in, tijds- en plaatsgebruik n., het naar tijd en plaats gebruikelijke in
gewoonten, zeden, kleedij, huisraad, wapens enz.,
hetwelk door geschied- en romanschrijvers, door
dichters, schilders, beeldhouwers bij hunne voor
moet in acht genomen worden. Pécher-steling
contre Ie c-, tegen 't kostuum zondigen, het kostuum niet in acht nemen. — Kleederdragt, eigen
-ardigevolkst;—ndragmbtskleding f , ambtsgewaad, plegtgewaad n.: C- ro ►nain,
gres, romeinsche, grieksche volksdragt. C- de thé
bal, tooncel-, bal- kostuum of -kleed n. Etre-htre,d
en c-, in ambtsgewaad zijn. C- de deuil, rouw,gewaad.
Costsntné, e, adj. (en part.passévan costuiner)
ge
Naar den eisch ingerigt of gekleed,gekostumeerd: Elle était parfaitement c-e.
Costumer, v. a. Naar tijd- en plaatsgebruik
kleeden of inrigten, het kostuum in acht nemen,
k o s t u m é r e n: Ce peintre costume Bien ses personnages, die schilder stelt zijne personen naar den
tijd voor, neemt het kostuum in acht. — Eene bijzondere kleeding aandoen : Elle avait costumé sa
Rile en bergère, zij had hare dochter als herderin
gekleed. — SE COSTUMER, v. pr. Zich naar 't bestaand gebruik kleeden; — een kostuum eene bij
aandoen.
-zonderklig
Costumier, m., -iére, f. Hij of zij, die tooneel-, bal-, maskerade- e, a. kleederen maakt, ver-
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koopt of verhuurt, kostuum -maker, -vericooper, ager wal komen, op de kust loopen, het schip op 't
-verhuurder rn., kostuum-maakster, -verkoopster, strand zetten. La c- court au nord, de kust strekt
-ver h uurster I. - [Théât.] Bégeloar en bezorger zich noordwaarts uit. Etre affalé a Ia C-, aan lader kleeclinçj, die bij de optevoeren stukken behoort, per wal zijn. Tomber a Ia c-, op de kust vervalkostumier m.
len. Ranger la c-, bij de kust houden, langs de
Costuniomètre, m. [Dess.] Kostuum -meter m. kust varen. - Les pirates courent, infestent nos
een nieuwelinqs udevonden werktuig om spoedig c.s, de zeeroovers kruisen op onze kusten, maken
en juist allerlei kleedingstukken af te teekenen, om onze kusten onveilig. Gardes-côtes , z. dat
ze daarnaar te snijden.
woord. -- (Loc. pray.) hire a Ia c-, eene platte
Costns (pr. cos-tuce) of Coste, m. [Bot.] beurs hebben; slecht in zijne zaken staan. Mettre
Kostwortel, balsemwortel m., een struik in mdie qn. h Ia c-, iemand in 't naauw brengen.
en Brazilië, metgeneeskrachhigen wortel.
Côté,rn. [Anat.] Zijde f., regter of linker zijde des
tosujet, m. Mede-onderdaan m.
dierljken iigchaams, van den oksel tot de heup;
Cotangetite, t. [Géom.] Cotangent of ook het gansche regter of linker deel. Le e- me
C 0 t a n g e n 5 m., nevenraaklijn t,, tangens van den fall mal, Ik heb pijn in de zijde; Un point de c-,
complements- of aanvullingsboek.
een steek in de zijde. II boite des deux c-s, hij
Cotaidie, 1. (verbasterd van côte-hardie) Soort gaat aan beide zijden mank; II a l'épée an c-, hij
van ouderwetseh wambuis n., sluitrok m.
heeft den degen op zijde. Assieds-toi it mon c-,
Cote, f. [Prat.] lvominerteeken, merkeijfer n., kom naast mij zitten. - (Loc.,fam.) Se tenir les
om de stukken van een regisgeding, boedellijst enz. c-s (ebtes) de nra, Z. COTE. - Etre sur Ie c-, ziek,
in orde te schikken. Ces pièces sont soos in c- A, bedlégerig zijn; Le voilà sur ie c- pour six mois,
die stukken liggen onder liet teeken A. C- mal daar ligt hij nu voor zes maanden te bed. (fig.) Etre
taillëe, overslag m., ruwe berikening, schikking f. sur le c-, slecht met zijne zaken staan, vertrouin den ruwe aangaande verscheidene sommen en wen, achting, aanzien verloren hebben; Ce nhgovorderingen C- de contribution, aangifte, aanslag tiant est sur le c-, die koopman ligt op zij, slaat
in de grondlasten. - Deel, aandeel n., z. v. a. QUOTE- op vallen. - Le manage de ma nfèce avec Mr. P.
Fin., Bourse] Prjsnotdring t. van den est sur le c-, 't huwelijk van mijne nicht met
PART:
Mijnheer P. ligt op zij, gaat niet door. - (fam.)
wisselkoers, de effecten enz.
Côte, f. [Anat.] Rib, ribbe f. Vraies c-s of C-s Jeter, Meltre qn. sur Ie c-, iemand ter neir, dood
sternaes, scare of lange ribben (de zeven bovenste tee aarde werpen. Mettre, Faire passer qc. lu eribbenparen, die door kraakbeenige uiteinden aan 't de l'bpbe , iets ter zijde leggen, iets achterwege
borstbeen zijn bevestigd); Fausses c-s ofC-s osterna- houden (doorgaans in ongunstigen zin): Ii abon
les, korte ribben (de v'ijfondersteparen). —(Loc. fig. donna yes biens a ses crbanciers, mais ii mit qc.
et fam.) Nous sommes ta u s de Ia c- d'Adam, wij zijn du C- de l'bpbe, hij liet zijne goederen aan Zijne
allen uit Adams ribbe, allen van 't geslacht van schuldenaren over, maar hield stil wat achter. Adam. II s'irnagine être de la c- de Saint-Louis, Zijde f., kant m., Zijdegedeelte aan een of ander
hij is trotsch op zijne gewaande hooqe afkomst. voorwerp, omtrekljn f. van eene figuur; een der
Mesurer les c-s, rompre les c-s a qn., iemand vlakken van een voorwerp: Les c-s dune armoire,
afranselen, op de ribben komen, de ribben stuk dune commode, dune clieminbe, dune maison,
slaan. Se tenir les c-s de nra, zich den buik van de zijden van eene kast, eene latafel, eenen schoor't lagchen vasthouden, schudden van 't lagchen. steen, een huis. Les c-s dun chemin, dune allbe,
Serrer les c-s a go., iemand het vuur na aan de de kanten van een' weg, eene laan. Les deux c-s
scheenen letüen, hens int naCI'UW brengen, pal zetten. dune médaille, cie beide zijden eens gedenkpenOn lui cornpterait les c-s, men kan zijne ribben wei nines. Le c- extbrieur, intbrieur, de devant, de
tellen: hij is zoo moüer als een hout, als een ge- derrière, de buiten-, binnen-, voor-, achterzijde.
raamte. - Ook weqens de meerdere of mindere Le c- de l'envers, de l'endroit (le beau C-) dune
overeenkomst met den vorm eenerrib van vele andere btofle, de ver/eerde, de regte Zijde van eene stof.
dingen gebézigd : [Mar.] C-s dun vaisseau, kniehou- - Le c- de l'Epitre, de regter zijde van 't altaar;
ten, inhouten n. p1. - [Arch.]C-s de voûte, geweifs Le C- de lavangile, de linker zijde van 't altaar.
of gedeelten van bogen, die op zuilen-riben,og - [Arch.] Les bas c-s dune bglise, de zijbeuken,
of schalken rusten en eene gewelfsrib zamenstellen; zij -transeps eener kerk. La c- droit, gauche dun
C-s de dOme, koepelribben. C-sd'une colonne, rib- I)atiment, de regter, linker zijde van eengebouw
ben tusschen de canneluren of groeven eener zult- (met betrekking tot het gebouw Zelf). - [Gbom.]
schacht. - [Bot.] C-s des feuilles, bladribben; Les c-s dune figure, de lijnen, omtrek eener figuur.
Calice it c-s, geribde kelk. Reinette it c-s, geribde Les c-s dun triangle, dun carré, dun polygone,
renet of pippeling, z. v. a. CALVILLE. - [ Corn.] de zijden van een' driehoek, van een vierkant, van
C- de soie, floretzijde. vlokzijde f. (meestal fleuret een' veelhoek. C- dune puissance, wortel eener
of capiton gebeden); C- rouge, blanche, roodkorst, niagt (doorgaans racine geheeten). - [Mar ] Cwitkorst f., twee holiandsche kaassoorten. [Cbar dun aisseau, zijde van een schip. La navire est
cut.] Varkensdarm m., tot worststoppen gebruikt; sur le c-, het schip ligt op Zijde, omver, gestrand.
- [Tech.] C- de pierre, de marbre, smalle strook Mettre un vaisseau sur le c-, een schip op zijde
steen of marmer, ter incrustéring ; C-s dun panier, halen, kielhalen (om het te kalfateren). Le c- flu
ribben of dikke teenen van eene mand; - C- de vent, sous le vent, de bef- Of windzijde, de lijzijde,
luth, rib eener luit. -- C- de melon, de citronnel, hooqer boord. C- flu dessus du vent, zijde boven den
meloen-, pompoen -sneedje of schijfje n.—COTE a CÔTE, wind. Prêter le c-, de zijde bieden (om een vijandelijk
icc. adv. Zijde aan zijde, zij aan zij, naast elk- schip of eene vesting te beschieten). Mettre c- en traander: fis allaient c- a c-, zij gingen naast elkander, vers, opbrassen, den wind de zijde bieden. Le vaisaan elkanders zijde. Ii était c- is c- de son pile, seau a un C- faible, het schip heeft eene zwakke
hij zat, stond, ging naast zijnvader. .- [Giogr.] zijde, slagzijde. [Man.] C- flu montoir, C hors du
Helling, zijde 1., afloop n. van een' heuvel of berg: montoir, linker zijde, regter zijde (van het paard).
Une C- de vignobles, eene met wijnstokken beplante - [Pout.] C- droit, C- gauche, regter, linker
heuvelhelling. Une maison biDe sur Ia c-, sur le Zijde (met betrekking tot de plaats des voorzitters
haut de la e-, au bas de Ia c-, a mi-côte, een huis, in eene politieke vergadering); - bij uitbreiding:
gebouwd op de helling, boven aan de helling, aan de leden der vergadering, die aan die zijden hunne
den voet der helling, te halverwege of op t midden plaats nemen. . Zijde f., kont m., plaats I., met
der helling. Les vms de telle c-, de wijnen van betrekking tot eene tegenover liggende, en in ruidezen of dien berg. Vin de la Côte, La-cate -wijn m. meren Zin: plaats, een of ander gedeelte van een
een voortreffelijke wijn, die bij Nyon aan 't meir voorwerp: Ce c- flu Rbin est plus agréable quo
vgn Geneve wast. Cute-rôtie, naam eener uitmun- l'autre, deze zijde van den Rijn is aangenanier dan
antende wijnsoort, die aan eene rij heuvels langs den de andere. De lautre c- des Alpes, aan de an
Rhone wast. [Gëogr., Mar.] Kust, zeekust f.; dere, aan gene zijde der Alpen. De ce c- des Py
der
wal m., strand, zeestrand n., zeeoever m.: Les c-s renbes, aan deze zijde
Pyreneen. Attaquer une
de l'Ocman, de la Méditerranée, de kusten des place fin c- le plus faible, eene plaats van de
Oceaans. der Middellandsclie zee. Les habitants des zwakste Zijde aanvallen. L'effroi se rbpandit de
c-s, de kustbewoners. C- accore, same, fâcheuse, tout c-, de tons c-s, de schrik verspreidde Zich
Passe, steile veilige, gevaarlijke, lage kust. C- de allerwege. Ijs sen sont allis chacun de leur c-,
fer, steile rotskust. Faire c-, stranden, aan de kust Zij Zijn ieder hun' eigen' weg gegaan. Courir de e:c h ipbreuk lijden. Donner, Se briser It Ia C-, aan et d'autre, heen en weir loopen. De quel c- vloot
-

[

-

—

-

COTS
Ie vent? van welke zijde komt de wind ? -- Zijde,
partij f., kant in.. Le e- des ennemis, de partij
der vijanden. 11 se prononce toejours du e- du
plus faible, du e- de In justice, hij verklaart zich
allajd voor de zwakste partij, voor de regtvaardige
wjde. Il se rnet c lu c- des plus forts, hij kiest ale
part j der sterksten. 11 nest d'aueun •-, ni d'un enl d'un autre, hi} houdt zich onzj<Iig. l\Tous aeons
Dieu de Hofre c-, wá,1 hebben God op onze zijde.
Avoir les rieurs de son c-, de lagchers op zijne zijde,
in zijn voordeel hebben. -- (qty.) De nun c-, van
7n n' kant, wat 7nij betreft, wat mij aangaat, voor
men part : Je vals, de mon c-, prendre d'autres
Jnesu•es, ik ga, van rmzijn' kant, andere maatrégelen nemen. -- Zijde, verwantschaps-linie f.- Le cpaternel, inaternel, vaders-, moederszijde. kous
Bomnies parents du e- du père, du e- It la mère,
wij zijn^ bloedverwanten vann vade •s-, moederszode.
(fi(/ .) Etre du e- gauche, een bastaard zon. —
(Loc. fig.) R(garder (Voir) de quel e- eient it
vent, zien van waar de wind komt, gedachteloos
staan kijken; ook: den loop der zaken gage slaan,
het kcztfe uit den boorra kijl^en, afloeren, hoe 't met
de zaken geschapen staat. 11 ne salt de quel etourner, hJ weet niet, waarheen lij) zich wenden
of koeren zal: hij is radeloos. I\lettre Li( bout•iile
sur Ie c-, eerre (leseb ledigen, uitdri,ii en. II se
inont•e par Ie beau (bon) c-, hi; vertoont zich, aan
de schoonste zede. I1 regarde tout par Ie rnauvais
c-, hij beschouwt alles van de ergste zijde. Chaque
chose a ion bon et son rnauvais c-, ellze zaak heeft
haai° vóór en tegen. Le c- faible d'une chose,
d'un système, dune institution, de zwakke zijde,
schaduwzijde van eerre zaak • , een stelsel, eerre instel
Le e- falblie d'une personae, iemands zwakke-li.ng
zijde, heerschendeneiging, hoofdgebrek, zwak: ook
datgene, waarvan iemand in i'erggeltki2 g minder
weet dan van andere dingen. Vous l'avez attaqué
par son c-• faible, gij hebt hem in zin zuoak gelast. Vous avez fait de bonnen études, mais, avouez-le, Ie pree ent vutre e- faible, gij hebt goed,
gestudeerd, maar, gij zult het bekennen, 't grielsch
•ix uwe zwakke zijde. — t :tTE loc. adv. TerzL/•de,
z delings, bezijden: 1Vlarcher à c-, ter zijde ga,t n.
i5 e suivez pas vette route, prenez it II pee a c-,
volg dien weg niet, sla nil zilwaar•ts a f. Le coup
henna á c-, het schot Cing er lans. I1 a hout t
c-, hij heeft voorbij, langs i/' bezoden liet wit ge
hij heeft zich vergist, heeft zijn oog -schoten;(fig.)
niet bereikt. — It ctTE DE , loc. prép. T'er-merk
zode, naast, bezijdeni, bij, di-gtbij: I1 denneure a ede mol, hij woont naast ini . Sa maison est (`t edu viilage, zijn huis lilit bij het dorp. • rhenez -voos
à e- de rooi, blijf aan mijne zijde. Etre o f l\1archer It e- de qn., iemand ter zijde gaan; ( fig.) met
iemand gelijk staan, here in rang, geboorte, ver
evenaren. 1%1tilière marche à e- de Plaute-dienst
et de Térence, Molière treedt Plautus en Teren
zode, evenaart hen als blijspeldichter. —-tiusop,
DE coTE, loc. adv. Zijwaarts,zijdelings, van, ter
zijde, schuin, schuins, scheef; scheel, loensch. 1Vlarcher, Idler de c-, z 1 !,'I ts, dwars gaan, rnarcJ
11 't. Sa perruque egt de c-, zijne pruik zit scheef,
schuins. Tournet vows un pee de c-, Ii, ''t' u een
weinigje om, draai u wat zijwaarts. Sa maison
n'a qu'une rue de c-, zen huis heeft enkel op zijde
een ii ii: Il regarde de c-, hij ziet scheel, it
kijkt loensch. (/i'.) Regarder qn. de c-, iemand
van ter zijde, schuins, met minacntzng , onvr'iendelijk aanzien. l ettre, Ranger ene close de c-,
2.ets ter zijde leggen o f zetten (urn plaatste maken);
iets wegleggen, uitzuinigen, besparen: l'ii ettez ce
fauteuil de cóté, it gène Ie passage, zet dien leuningstoel ter zijde, hij slaat in den weg II met
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l'autre c-, wij zullen naar de andere zijde, naar

' de naaste kamer, naar de overzijde (der rivier)
gaan. Je viens, Je sors de I'autre c-, ik kom van
de overzijde, uit het naaste vertrek.
Cote, e, adj. (en part. passé van cater) Gemerkt, genomm.erd, gepagineerd: Registre c-, gepag ineerd `register n. — Aan- of opgeteekend, genoteerd: A quel taux les fonds sent-us c-s ? hoe hoog
staan de fondsen genoteerd?
Coteau, m. Heuvelhelling f.; — heuvel m.,
heuveltje n. C- planté de vignes, een met wijn
beplante heuvelhelling of heuvel. Le long-stoken
du c-, langs den heuvel.
S C®telé, e, adj. Geribd, vol ribben (van bladeren, van schelpen) .
C®telette, t. (verklw. van cote) [Cuffs.] Ribbetje n. (van een kalf, schaap, varken) , c o t e le t f.
C-s grillées, geroosterde ribbetjes. C-s en papillotes, of en robe de chambre, in papier geroosterde
ribbetjes. — (iron.) [Mil.] Mouwstreep f. der ondero f/icieren (chevron) .
C®telet, m. [Bot.] Vioolboom in., amerikaansche boom met geribden stam. Bols de c- of Bois
de guitare, vioolhout n.
Cotelée of Colletée, f. [Bot.] Soort van

appel voor cider.

Coteline, f. [Com.] Halfgaren-, half-katoe-

nen stof, coteline f.

Cotepal s, m. [Com.] Ligte stof f. van zijde en

geitenhaar, c o t p a l i s n.

fotepart, in. Aandeel n. (z. QUOTE-PART.)
Voter, v. a. Merken, nommeren, met volgletters of volgcijfers voorzien: Les notaires out coté
et paraphé ces pièces, de notarissen hebben die
stukken genommerd en gewaarmerkt (met hun

naamcijfer voorzien). C- un chapitre, tin article,
on verset, het noanmer van een hoofdstuk, artikel,
vers aanteekenen. — [Com., Fin.] C- Ie prix dune
marchandise, den prijs eener koopwaar notéren.
Avez-vous coté le cours des elfets publics ? :hebt
gij den koérs der openbare fondsen aangeteekend?
COQ —,ras of Coteta ux, ire. pl. [Pèche] Ver
-bin.drsloef
pl. van netten.
Cotereaux , In. pl. [H. de Trance] Partij
gelukzoekers, oproerige soldaten m. pl.-ganers,
onder Lodewijk. VII. (ook Beignants, Brabancons,
Malandrins, Ribauds en Routiers geheeten).

Coterel , Cotterel , m. [Anc. mil,] HartsCoterel, m. of Coterelle, f. [Tech.] Roldrager in . (bij tapijtwerkers).
Coterie, f. Besloten genootschap, kransje n.,

vanger, korte sabel m.

babbelklub f. — (fig.) Vereeniging f. of gezelschap n.,
waar men zamenspant om een' persoon of eene
zaak in aanzien en naam of wel in opspraak en
blaam te brengen, bent, kliek, coterie f. — (fam.
et pop.) Kameraad, makker m. (bij werklieden).-- [Anc. cout.] Onadellijk goed n.
Coteron, m., z. v. a. COTILLON.
Cote ux, eerie, adj. Geribd, vol ribben.
Cotevet, m.

(pop.), z. v. a. CORBINE.

Cotliui nee , m. Llooge tooneelschoen (door
AEscbylus ingevoerd om den spelers bij de vertooning zijner treurspelen meer majesleit bij te zetten,
steltschoen m., broos f., k o t h u r n m. — (fig.)
Chausser le c-, in het treurspel optreden; treurspelen ten tooneele voeren of schrijven; (iron.) in
gezwollen, hoogdravenden stijl spreken of schrijven.
C oti, e, adj. (en part. passé van cotir) Gekneusd,
beschadigd. Fruits c-s.
Cotiee, f. [Islas.] Smalle band rn., ter breedte
n 213 des gewonen bands: 11 porte d'azur à cinq
va
c-s dor, hid voert v j f smalle gouden banden op een
blaauw veld.
toes les errs qc. It c- . Ii1 gadrt ieder Laar wat
Cotieé, adj. [Bias.] Met smalle banden.
over. Se mettIt, Se ranger de c-, op zilde ga(i n,
Cotier, iere, adj. [Anc. cout.] Niet adellik,
plaats maken, uitwijken. i// I.) Je mets de c- tour onadellijk: Héritage c-, onadelljk goed n.
Ies reproches que j'aurais a vues faire, ik zwijg
C®tier, m. [Mar.] Loods, kustloods m. Ce
(ik ga met stilzwijgen v (iorbij) al de verwijtingen, pilote est bon c-, die loods kent de kusten goed.—
die ik it doen kon. (fl;. et fern.) . Volt re, Laisser Boek n., dat de beschrijving eener kust bevat. —
qn. de c-, iemand Iinl^s laten liggen, zich niet van Ook als adj.: Photo c-, kustloods. Navigation
here bedzenen, hem laten varen (althans voor eeni- c-ière, kustvaart f.
(ien tijd). J'ai laissé moa proces de c-, i.k heb mijn
Cotière , f. [Mar.] Lange kuststreek f. (In
regtsgeding laten 'rusten Laissons la panesse de c-, dien zin weinig in gebruik) . — [Kort.] Hellend
laat ons de traagheid afleggen. Jul reis eet habit muurbed n. (doorgaans aflos geheeten). — [Tech.]
de c-, ik heb da t kleed ter zijde gelegd , (om 't niet C-s, banden of roepen in. pl. op dikke eiken planIll (er te gebruilken). — DE L'AUTP,E COTE, loc. adv. ken tot zwalpen enz. ; — kantsteenen m. pl. in
Ian of aan de andere z jde: iNcus passerons de een' hoogoven; -- moutborden n. pl., rnoutplanf
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ken f. pl. in eene brouwerij: — beide helften van
den gietvorm der leaden pijpen.
Cotiere dent, adv. [Arie. tout.] Op onadellijke wijze.
Cotignae, m. [Cuis., Confs.] Kwé- gelei, kon
kween- vleesch, kween -fitur.vankwépe,
marinelade f.
-conserf.,
Cotil;nelle, f. [Cuffs.] Geestrijk kind-aftrekeel n.

Cotillon, m. Vrouwen-onderrok m. — (fig. et
pop.) Ainner Ie c-, op de vrouwen verzot zijn.
Obtenir urge place par l'influence dit c-, een' post
door vrouwen-invloed verkrijgen. — [Danse] Zékere vlugge fransche gezelschapsdans m.
Cotin, m. of Cotine, f. [Bot.] Soort van

sumak of smak f., fustét, fustét of fustik, hongaarsch geelhout n. — [Litt.] Style à la Cotin,
ellendige, erbarmelijke stijl (naar den franschen
abt Cottin, bekend uit Boileau's hekelschriften).
Cotinga, m. [H. n.] Kotinga m., een prachtig
gevéderd vogeltje van 't warme Amerika , door
sommigen ook zijdestaart m. geheeten. C- ouette (bij
Butfon: C- rouge of Cardinal), roode kotinga.

Cotique-Mane, m. [H. n.] Soort van witte

porseleinschelp f.

tour, v. a. (pop.) Kneuzen, kwetsen, beschadigen (van vruchten gebezigd) . - COTIR , v. n. In
Bretagne, z. v. a. PETIL
LER.
Cotisation, f [Financ.] Overslag, hoofdelijke
aanslag m., bepaling van ieders te dragen aandeel
in eene schatting of belasting , c o tis a ti e f. —
Aandeelsbepaling, vrijwillige bijdrage f. tot een of
ander bijzonder doel, z. v. a. QUOTE-PART.
Cotiser, v. a. Een' hoof delijken overslag, omslag maken, schatten wat ieder tot zeker einde zal
bijdragen, c o t i s é r e n. — SE COTISER, V. pr. Zich
zelvenvoor zéket e algemeen.e'uitgavenschatten, z e
eigen bijdrage bepalen; eene vrijwillige bijdrage tot
een of ander einde geven.
Cotisses, f. p1. [Tech.] Kerven of kepen f.pl.
voor de kettingdraden.
Cotissnre, f. Kneuzing, beschadiging f. (van

vruchten).

Cocon, m. [Bot.] Boomwol f., katoen n. — (fig.)
Éíever• no enfant dans du c-, een kind te weekelijk,
te verwijfd groot brengen, het vertroetelen. — Bij
uitbreiding: wolligheid f., soort van dons of pluis ti.
op zekere vruchten bladeren, planten; — ook het
eerste haar aan de kin der jongelingen, vlashaar n.,
vlasbaard m. — [Com.] Cette étoffe jette du e(son c-), die stof wordt wollig, werpt hare wol op.
— (Loc. prov.) Cet homme jette on vilain c-, of
(iron.) II jette lá un beau c-, 't staat slecht met
de zaken, den goeden naam van dien man. I1 jette
un mauuvais c-, zijne ziekte krijgt een slecht aan
hij begint leelijke teekens te krijgen. — co--zien,
TON S, m. pl. Mastwangen f. pl., mastklampen m. pl.
('oton a, f. [Bot.] Kleine a frikaanschhe v ijg f.
Cotonéasti-e, m. [Bot.] Soort van mispelboomachtte plant f.

t Q'otonée, f., z. COGNASSIER.

Cotonlére, f. [Mar.] Italiaansch zeil n. van

halfkatoen.
Cotonis of Cotonnis, m. [Com.] Indisch

COTYLET.
Cotonneuux, ease, adj. [Bot.] Wollig, donzig, ruig; — voos, sponzig, stokkerig — COTONNEUX , m. [Bot.] Wolligheid f. der bladeren.
Coton n er, m. Katoenstruik, katoenboom m.
— Cotonnier, ière, aclj. Wat het katoen betreft: L'industrie c-ière, de katoenvervaardiging f.
C oton iiière, f. [Bot.] Wolgras, wrangkruid n.
Cotonnine, f. Grof doek n. van katoen en
hennep, clot tot zeildoek, inz. voor de galeijen, gebruikt wordt. — Ook als adj. [Minér.] Alb[tre
c-, zekere ac,aat m., in Italië vrij algemeen.
.

Cotonanis, m., z. COTONIS.

C®toyé, e, adj. (en part. passé van cótoyer):
Le rivage cótoyé, de langs gevaren oever m. —
[Bias.] Bande d'azur c-e de six roses de gueules, hlaauwe band omzet met zes roods rozen.
Cotoyer, v. a. Op zijde gaan, naast gaan: Je
ne soo.ti ccirai pas que nous me cot-oyiez, ik zal
niet dulden, dat ge naast mij gaat. (In dezen zin
weinig gebruikt). — Langs varen, en bij uitbreiding: langs gaan : Nous avons cótoyé l'Afrique,
wij hebben Afrika langs gevaren. C- la rivière,
langs de rivier gaan. L'armée ennemie voulait ela rotre, 't vijandelijke leger wilde het onze langs
-

trekken.

Cotre, m. [Mar.] Kotter m., snelzeilend een mast-vaartuig of jogt;—gewapend vaartuig n. voor
de kustwacht, in Engeland.
('otret, m. Bosje n. dun hout, takkebos m. —
Ieder der houten van zulk een' bos, talhout n. —
(fam.) lues jambes de c-, spillebeenen, ooijevaarsbeesen n. pl. Sec comme on c-, zoo mager als een
biout. —(fig. et pop.) De i'huile de c-, stokslagenm.
pl. rottingolie f. — (Loc. prov.) Demain on vends
des c-s à Paris, morgen is 't werkdag.
Cotte, f. Vrouwenrok , onderrok m. (tegen
alleen van dat kleedinGstuk bij de mindere-wordig
klassen, en dan nog meestal in scherts, gebézigd).
— [Ani. mil.] C- d'arrnes , wapenrok ni., oud
kleedisigstuk, dat over 't harnas getrokken werd.
C- de manilles, pantserrok rye., pantserhemd n.,
maliënkolder in., eerie soort van hemd of harnas,
uit maliën of ijzeren ringetjes gemaakt. — [Jur.]
C- Tnorte , nalatenschap f. van een klooslergeec-lelijke.

Cotte, rn. of Cottle, f. [H. '.i Knor/maan m.
zéh.ere visch. — Cottée eataphrae.te, z. CATA-

H

PHRACTE. - COTTER, f. [B.. n.]

.suikertje n., soort

van eend vogel.
C'otteret, in., z. v. a. COTERET.
('ottei-on, m. (verklw. van cotte) [Ant. mil.]

Korte en naauwe wapenrok m. — Vrouwen- onder

rokje n.
Cottiére, f. [Tech.] Staaf f. ijzer, wat breeder

dan de gewone.

Cottiueau of Cottinno, m. [Mar.] Schat-

ting 1., die de europésche koopvaardijschepen aan
untie conskls in de Levant betalen, c o tt i m o m.
('otuerne of ('otainnie, C. [Aunt.] Vocht n.
van C o t u g n o, doorschijnende vloeistof, die al de
holten van 't inwendig oor vult (naar den ontleedkundige Cotugno).
C otaxle, f. [Bot.] Stinkende kamille, koedille f.,
moederkruid, St. Jakobs-kruid n., k ó t u l a f. —
Cotnnlé, e, adj. Floor die plant gelijkende.

taf n. — Lakenstempel m., plombeernterk n. (houille).
('otoHHHade, f. [Coin.] Allerlei katoenen stof f.,
Cotunnnie, f., z. COTUGNE.
katoenlinnen n.
t'otuteur, m., -trice, f. Medevoogd m., meCotonnaut, e, adj. [Tech.] Gevlokt, als met devoogdes f. — COTUTEUR, n1 [Hort.] Tweedestutkotoenvlokjes bedekt (van koperen plaatjes spre- paaltje n. van een' boom.
kende] .
C oty le, m. [ Bétrol.] Oud -grieksche vochtmaat,
Cotonne, e, adj. Katoenachtig, naar boomwol k o t d 1 a of k o t y 1 a f.; ook eene maat voor drooge
gelijkende. Nuages c-s, katoenachtige wolken, vlok- waren. — [Anat.] Gewrichtsholte of vlakte van
wolken f. pl. — Met wol bedekt, wollig. Cheveux een been, pan f., waarin 't gewrichtshoofd of a fgec-s, kroeshaar, wollig haar, korten gekruld haar m. rond einde van een ander been draait. — [Antiq.]
Cotonner, v. a. Met katoen voeren of opvul- Drinkbeker m. met één oor.
len. — (fig. et pop.) C- le moule du pourpoint,
Cotyléal, m. [Anat.] Een der beenderen, die
zich den buik vol eten — COTONNER , V. n. [Tech.] 't schedelgeweif vormen.
Wollig worden: Cette étoiie colonne. — SE Co('otylédlon, m. Bot.] Zaadlob, zaadkwab f.,
TONNER, v. pr. Vlashaar of een' vlasbaard, melk
zaadblad n , aan beide zijden van de kiem of het
krijgen : Votre menton commence a se e--bard pluimpje der plant, 't org=aan van hare voeding. —
(in dien zin weinig gebruikt). — [Com.] Wollig, Navelkruid n. , Venus-navel m. , eene plant van
ruig, pluizicq worden: Le drap d'Esp^agne se co- de familie der crassulaceen of dikbladigen. —
tonne. — [Bot.] Voos, stokkerig worden (van ra [Anat.] Elke der beide lobben van den moederkoek.
-pen,
artisjokken enz.)
('otylédonaire, Cotylédoné, e, adj. (Bot.]
Coton aerie, f. Boomwol- of katoenteelt f. — Wat tot de zaadlobben betrekking heeft. Plante c-,
Kcitoenveld n., katoenplantaadje f.
plant met zaadlobben
Coto,unett,e, f. [Com.] vZékere ,katoenen stof,
('otylet of Cotylier onibilique, m. [Bot.]
colonne U.
.Navelleruid n., Z. COTYLEDON.
.
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COUCH1.

C-, Ik heb eene goede ligging, slaapplaats. J'ai payc
mon c- un franc, ik heb een franc voor slaapgeld
gegéven —Militair beddegoed n.—Le c- des troupes,
de inlégering der troepen. Paille pour Ie c- beddestroo n. - [Tech.] Opmaking 1. van doek met
kaardedistels.
Conchant, e, adj. Ondergaand: Soleil c-, Lone
c-e, ondergaande zon, maan t. - [Chas.] Chien
couchant; - (Prov.) Faire le chien c, C'est on
bon chien C-, z. COUCHANT. - (Prov.) On adore
piutôt le soleil levant que ie soieil c-, men aanbidt (vereert, vleit) liever de opgaande zon (de
opkomende magt of fortuin) dan de ondergaande.
- COUCHANT, M. Westen ii. Du côtd da c-, westwaarts, naar 't westen. - (fig.) Le c- de la vie,
de avond des levens, de ouderdom m. Elm, Toochar a son c-, oud worden, beginnen af te nemen.
Cou che, f. Bed n., legerstede, sponde, koets t.
(in dezen zin meest in verheven en dlcliterlgken
stijl, ook van de aanlegbedden der Ouden gebézigd) : C- nuptiale, royale, bruidsbed, echtkoets,
koninklijke spande. Dien a béni leur c-, God
heeft hun huwelijksbed gezegend. Les fruits de sa
c-, de vruchten van zijnen (Paren) echt. - (fig.)
Souiller in a- de qn., iemands bed onteeren of
bevlekken. - (fig. et poll.) Je veux oir Ie soleti
de sa c- sortir, ik wit de zon uit hare legerstede
zien verrijzen (zien opgaan). - (fam.) Bedstede,
slaapbank f.: C- de hois d'acajou, mahonijhouten
rustbank (liever couchette). - C- of C-s kraam,
verlossing, bevalling f., kraambed, kinderbed 11.;
duur, der bedlégerigheid ten gevolge der bevalling:
Femme en c- of en c-s, kraamvrouw. Ileureuse,
fâcbeuse C-, gelukkige, moeijeljke verlossing. Rile
a fait ses c-s chez sa mère, zij heeft hare kraam
bij hare moeder uitgelegen. Ella est morte en c-s.
zij is in de kraam gestorven. Fausse c- miskraam (fig. ei fern.) Faire fausse c-, niet in zijne ondernensing slagen. - Luur, luijer f., winded, kinderdoek n.: Une douzaine de c-s, een dozijn luren.
Changez eet enfant de c-, Changes de c- a cel
enfant, doe dat kind eene schoone tuur aan.
[Hort.] Mestbed, tuinbed, broeibed, zaaibed n. Cde melons, metoenbed. C- chaude, sourde of froi
de, tiède, warm, koud (laagtiggend), laauw mestbed. Laag, schicht, bedding I., oplegsel, bestrijkset n., overdekking t., grond rn. - [Cuis.] Mettee one c- de fraises sur une C- de groseilles,
puis one c- de sucre, leg eene laag aardbezidn op
eene laag aalbessen en daarop eene laag suiker.
RONNETTE.
Couaga, Conagge, m. [H. n.] Quagga m., Cette c- de lard est trop épaisse, die laag spek is
te dek. - [Tech.] Revètir on mur dune c- de
bruine afrilcaansc/ie zebra 1.
fouais, interj. [Chas.] Woord om den hen- mortier, de plktre , een' muur met eene laag martel, pleister overdekken. Le lit de ce canal est
den 't zwijgen op te leggen: koes! stil!
formé de plosleors c-s de ciment, de bedding van
Conalios, m. [Econ.] Te laatuitkoinende ejje
van zijdewormen (in 't zuiden van Frankrijk-ren dit kanaal i.e uit verscheiden lagen cement gevormd.
dus geheeten).
C- de vernis, laag vernis, etsgrond (der graveurs)
Conaine ll e, 1'., z. v. a. C0LUMELLE;-[H.fl.] Donner trois c-s de blanc It bile, P détrempe,
drie lagen witte olieverw ,, waterverw opdragdn
Z. V. a. TORTUE.
(bij schilders). C- dor, d'argent , de blanc d'oeui,
Couandoui, rn., z. v. a. CO€INDOII.
Couane, m. [Bot.] Eetbare kool 1. van een' laag of grond van goad, van zilver, van eiwit (bij
vergulders, boekbinders) . - Vierkante laag 1. of
palmboom in Guiana.
hoop in. gerst, ter kieming gezet (bij brouwers).—
Conaque, 1. (pop.), z. v. a. CASSAVE.
Conard, e, adj. (fam.) Bloode, lafhartig. - [Minér.] C- de sable, de craie, de houille, laag,
[Bias.] Lion c-, leeuw met den staart tusschen de schicht, bedding zand, krijt, steenkolen. Cbeenen. - C011ARD, m. Bloodaard, lafaard (pol- meubles , aardbeddingen 1. p1. C-s primitives,
tron). - [Tech.] Einden., waarmede de steel met oorspronkelijke schichten, grondlagen; C-s duo
viennes, opgespoelde schichten. - [Bot.] C-s lighet zeisbiad wordt verbonden.
neuses, houtschichten , houttagen (welker aantal
S Cônardeinent, adv. Lafhartig.
S Couartter, v. n. Zich een lafaarci betoonen. wordt aangeduid door de ringen op de horizontale
- (Proc.) Avec le renard on renarde , avec le doorsnede). C-s corticales, bastschichten t. p1., sapcouard on couarde, men schikt zich naar de om- ringen m. p1. - [Anal.] C-s optiqoes of C-s des
nerf s, optiques, beddingen der gezigtszenuwen (twee
standigheden.
1 Couarderie, Couardie, 1., z. v. a. cou- verhdvenheden in de hersenen). - [Mil .] C- do
fusil, kolfwang f., min of meer uitgehold gedeelte
ARDISE.
Couardise, I. (fam.) Blooheict, lafhartigheid 1. der geweerkolf', waartegen men de wang bij het
schieten
legt. - [Boul.] Doek m., waarin men 't
(poltronnerie).
brood te rijzen zet. - [Charp.] Leggerhout n.,
Couart, m. [Tech.], z. v. a. C011ARD.
Cotias, M. [H. n.] Een der volksnamen van legbalk, grondbalk m., onderlaag t. —[Jeu] Zet m.,
het geld, dat men bij sommige opeten op eene kaart
de kraai; - z. 001e COUA.
Coubais, m. [Mar.] Koebat m., japaswch roet- zet. - [Mar.] Kooi 1., plaat onder eenen slut; bekleedingskussen n., zijstukken n. p1. van het stag.
schip n. op de rivieren.
C-s des tins, onderlagen der stapelblokken.
Con-blanc, m., z. v. a. CUL-BLANC.
Couché, m. [Brod.], z. COUCHURE.
Coueal, m. [H. n.] Koekoek met langen spitCouché, e, adj. (en part. passé van coocher)
Sen achterklaauw, spoorkoekoek in., in Afrika en
Getégen, ligpend, te bed gegaan, in 't bed gelegen;
India. C- houhou, egyptische spoorkoekoek.
ondergegaan:
Toot le monde est déjà c-, ieder ligi
t.;
Ligging,
ligplaats,
slaapplaats
Couchage, in.
wat men voor eene slaapplaats betaalt; Jab on bon reeds te bed. Le berger c- sur le gazon, de op ijet
Cotylifornie , wij. [Bot.] Schaal- of komvo'rmg.
Cotylisque, rn. [Bot.] Kruisbioemplant 1.
Cotylolde, f. [Anat.] Gewrichtsholte van liet
heupbeen, waarin het darmbeen sluit. - Ook als
adj.: Kom- of schaalvormig: Cavité C-, heupbeenslioltef. - Cotyloldien, ne, adj. Tot die holte
behoorende.
Cotytées of Cotyties , f. p1. [Ant. grec.]
Feesten n. p1. ter eere der godin Kotyto, feesten
der ontucht.
Con, ni. (vijl. COL) hals in. Le chignon, La
nuque do c-, de achterhals, nek in. Le a- dun
cheval, dun chien, dun oiseau, de hals van een'
paard, hond, vogel. Mouchoir de c-, halsdoek.
Tour de c-, nachthaisdoek m. Ii a Ie a- de tra
vers, hij heeft een' scheeven nek. Se rompre, Se
casser le C-, den hals, den nek breken; (fly.) zich
door zijne dwaasheden in 't verderf storten. Rompee, Casser le a- ii qn., iemand den hals of nek
breken; (fig.) iemand alle hoop, alle uitzigt bendmen. Rompre le a- a un projet, een plan in duigen doen vallen. Voilk one affaire it se rompre
(se casser) Ie c-, dat is eene halsbrekende, hoogstgevaarlijke zaak. (Loc. fans.) Se jeter au C- de
qn.,iemand om den hals vliegen, teeder omhelzen.
(fig.) II se jette au c- de tout le monde, hij is terstond gemeenzaam, hij is een allemansvriend. Mettre P qn. Ia bride sur le a-, iemand volkomen
vrijheid 1 &
i. _ pop.) Prendre ses jambes b son
C-, Z(lfle . îen onder den arm nemen, hard loopen,
't zij om temand te dienen of om hem te ontvluqten.
Se mettre dans l'eau jusqu'au a- pour ses anijs,
voor zijne vrienden door 't vuur gaan. Avoir son
a- chargé de qc., zijne vracht aan iets hebben. Se
rendre, Yenir Ia corde an c-, z. CORDE. - ( pop.
et pldon.) Ii sera pendu par son c-, hij zal een'
strik one zijn' hals krijgen. - Couper le a- a qn.,
iemand den hals (liet hoofd) afsnijden, afhouwen,
iemand onthoofden. - Un C- de grue, een reigerhals, een lange dunne hals. [Tech.] C- de cygne;
- C- de chemise: - Le c- dune bouteille, dun
matras; - [Anat.] Le c- de Ia matrice, de la
vessie, Z. COL. - Le a- dun os, de hals of het
dunste gedeelte van een been. Le c- du pied, de
wreef van den voet.
Cona, Conas, in. [H. n.] Hoogbeenige koekoek, steltkoekoek m. in Afrika en Zuid-Amerika.
Conache, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. BERGE
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gras liggende herder. -- [Bot.] Tige c-e, liggende,
niet oprijzende stengel. — r Tech.] Sole bien c-e,
goed aan- of opgelegde zijde (tusschen de kettingdraden) . A soleil c-, een weinig na zonnenondergang;
Avant soleil c-, après soleil e-, vóór-, na zonnen ondergang. — (Prov.) On est plus c- que debout,
de mensch, ligt langer in 't graf dan hij leeft; het
tegenwoordige leven, is niets bij het toekomende.
Cotuehée, f. Plaats f., waar men op reis ver
Prijs f. van 't avondeten en nachtverblijf-nacht.
zamen, in eene herberg.
Couche -point, in. [Tech.] Schuin gesneden
hielleder, hakstuk n. (bij schoenmakers).
Coucher, m. Het naar (te) bed gaan. C'est
l'heure de son c-, 't is het uur van zijn naar bed
gaan. — Iet te bed liggen, het slapen: On distingue
trois sortes de c- : le c- en supination, le e- en
pronation et le e- sur 1'un ou l'autre cóté, men
onderscheidt drie soorten van te bed liggers: op den
rug, op den buik en op ééne der zijden. — Het gebruik
van 't bed: II ne paya rien pour son c-, hij betaalde
niets voor 't gebruik van 't bed. — 1-let beddegoed:
Elle a emporté son c-, zij heeft haar beddegoed
medecenomen. — Le c- du roi, de avond-receptie f.,
't gezelschap, dat de koning bij zich toeliet, eer hij
zich verwijderde om naar bed te gaan; Le petit edu roi, dezelfde receptie, maar vertrouwelijker,
nadat de menigte zich grootendeels verwijderd had.
-•— liet ondergaan van de zon, de maan of de sterren,
ondergang m. — [Peint.] Ce tableau représente
on e- du soleil, deze schilderij stelt een' zonnenon dergang voor.
Coacher, v. a. Leggen, doen liggen, nederleggen, nedervlijen, uitstrekken, omvérwerpen, nederwerpen, op den grond werpen; — te bed le Pogen, te
bed brengen, ont-, uitkleeden, helpen uitkleeden:
On coucha le malade sur un matelas, men leide
den zieke op eene matras. C- qn. par terre, iemand
op den grond werpen; ook: hem vedervellen, dood
of gekwetst doen nederstorten (vgl. CARRLAU) . Les
pluies, les vents couchent les bies, de regens, de
winden slaan het koren neder. C- an enfant, een
kind te bed brengen, naar bed helpen. Les plus
p rokhes parentes couchent Ia mariée, de naaste
bloedverwanten brengen de jonggetrouwde naar bed.
— [Tech.] C- Ies feuilles de papier sur les feutres,
de bladen papier op de vilten leggen (in de papier
C- une dentelle sur une étotl'e, eene kant-fabrjken).
vlak op eene stof naaijen. C- one couleur, de l'ar.gent, de lor, eene fleur, zilver, goud opleggen, opdragen. C- le poll d'une étotfe, dun chapeau, het
haar van eene stof, van eerren hoed gladstrijken,
neêrstrijken. C- d'assiette,den grond voor 't goud opdragen.— [Flort.] C- an sarment, eene wijngaardloot
afzetten. — [Mar.] C- no bàtiment pour le caréner,
een schip op zijde halen om het te hielen. — [Jeu]
Inzetten, inleggen, opzetten: Je couche dix Louis
sur cette carte, ik zet tien buizen op die kaart.
C- gros, grof, om veel geld spelen (die uitdrukking
is verouderd); — (fig.) veel wagen; ook: iets stouts,
vreemds, zonderlings, wonderbaarlijks vertellen of
beweren. Se comparer li Virgile, eest e- gros, zich
bij Virgilius te vergelijken, dat is veel gezegd, dt
is kras ! — Nederschrjven, opteekenen, couché
r e n : C- qc. par écrit, iets in geschrift brengen.
C- une clause, on article dans un acte, eene bepaling, een artikel in eene acte opnemen. C- qn.
sur 1'état des pensions, iemand op de ljst der jaar
zetten. C- an article au crédit de qn.,-wedn
een' post op iemands credit brengen. — (fig. et fam.)
C- une bouteille sur le cóte, sur le ventre, eene
/lesch ledig drinken. — (fig.) C- en joue, aanleggen
('t geweer); (fig.) o p iets of iemand het oog hebben,
plannen op iemand of iets maken. C- un enneini
en joue, op een' vijand aanleggen, mikken. .
LOUCHER, v. n. Liggen, te bed liggen, zijne rust
-nemen, rusten, slapen; vernachten: C- dans un lit,
sur un matelas, in een bed, op Bene matras liggen.
C- aver qn., bij iemand slapen. C- sur Ie dos, sur
Ie ventre, sur le cOté, op den rug, den buik, de
zijde liggen, slapen. II coucha dans une hotellerie,
hij vernachtte in een logement. 11 couchera en ville,
hij zal buitenshuis, bij -iemand in de stad overnachten. — (Loc. (am.) C- it Ia belle étoile, à 1'enseigne de la lune, op de straat, onder den blooten
of blaauwen hemel vernachten — (Loc. prov.) Cdans son fourreau, comme l'épée du roi, of enkel
C- dans son fourreau, in zijne kleederen slapen.
-

COIT-DE-ClAMEATT.
Pour , boire de l'eau et coucher de hors etc., z.
CONGÉ. (dui c- aver les chiens, se lève aver les
puces, wie niet pek omgaat, wordt er mee besmet.
—.(fam.) Cette porte, cette fenêtre a couché ouverte, deze deur, dit venster heeft den gebeden
nacht opengestaan. — Couche! koes! stil! (tot een'
hond). — [Coutur.] Ce mouchoir couche Bien, die

doek plooit zich goed, neemt eerre goede plooi aan.
— C- aver une femme, eene vrouw beslapen. —
SE coUCHEa, v. pr. Zich leggen, zich uitstrekken;
naar bed gaan, zich te bed begéven, gaan slapen,
gaan liggen. 11 s'était couché sur son lit, parterre,
sur le dos, hij was op zijn bed, op den grond, op
zijn' rug gaan liggen. Its se sont couchés been tard,
zij zijn zeer laat naar bed ge g aan. — Ondergaan:
Je soleil, la lune va se c-, de zon, de maan zal
weldra ondergaan. — (fig. et pop.) Alles vous e-!
loop! ga heen! laat mij met vrede! Couchez-vous
at faites le mort! zw ij g! houd op! — (Prov.) Comme
on fait son lit, on se couche, zoo men zaait, zoo

men maait.

('oueherie, f. Bijslaap m., het bijslapen, beslapen.
Couchette, f. (verklw. van couche) Slaapbank,
rustbank, krib f.
Coucheur, m.. -euse, f. Bijslaap, bedgenoot m.
en f. — (lig. et fam.) C'est un mauvais c-, 't is
een lastig mensch om snel om te gaan, een lastige
bror. C'est un bon c-, un excellent c-, 't is een
h,upsch, verdraagzaam mensch. — [Teoh.] Koetser,
legger, vormafnemer m., de werkman, die in de
prl pier fabrijken het geschepte vel van den papier
vilt lest.
-vormphet
Cotichille , f. [Bot.] Oude naam van den
kermes-eik nl.
Couchis, in. [Tech.] Bedding of laag zand en
aarde, zandlaag f. voor de grondslagen van eene
brug, voor een' vloer enz. — [Bot.] .lfzetselsn. pl.,
jonge boten der meekrapplant, die gepoot worden.
Coeielhoir, m. [Tech.] Vergulders-werktuig n.
om het goud op te dragen.
Con ehure, f. of t'ouiehé, m. [Tech.] Borduursteek, oplegsteek m., oen 't goud- of zilverborduursel op te legren.
Cocci-cocci, adv. (fam.) Zoo wat, zoo wat,
zoo zoo, ten naastenbij, niet al te best.
Coaeou, m. [1I. n.] Koekoek m., een bekende
vogel. C- gris d' Europe, de gemeene of graauwe
koekoek. C- driebic, q, oudgroene koekoek; C- solitaire, kluizenaar m. C- criard, schreeuwende koe
laatste drie in Afrika). — [Bot.] Sleutel--koe(d
bloem n f., hemelsleutel m., bakkruid, St. Pieterskruid
n.; aardbezieplant f., die veel bloeit en geene vrucht
draagt. Pain de c-, koekoeksbrood, z . ALLELUIA .
Fleur de c-, koekoeksbloem (lychnis). —[Jeu] Soort
van kaartspel; ook: koekoeksfluitje n., een kinderspeeltuig. — [Tech.] Koekoek, eerre doorgaans houten
hangklok, die 't geroep des koekoeks nabootst. —
Soort van kleinen omnibus in de omstreken van
Parijs. — (fig. et fam.) . z. V. a. cocU.
Coueoauet, m. [H. n.] Jonge koekoek m.
Coeacouae-r, Coucouler, V. n. koekoeken,

koekoek roepen.

Cou.couiuelle, f. [Bot.] Languedocsche paddestoel m.
Cou-eonflpé, m. [H. n.] Javaansche musch f.,
gestreepte dikbek m.
Couueoiipie, m. [H. n.] Spechtkoekoek m.
Co icourde, f. Kalebas flesch f., uitgeholde
kalebas, die tot flesch dient.
Coiieonnrelle, f. [Bot.] Soort van vpg f.
Coiieourselle, f. [Bot.] Soort van kauwoerde

of kalebas f.

Conde, f. [Anat.] Elleboog m. -- (fir. et pop.)
.Hausser le c- lustig drinken, den beker ligten,
poojen. — Bij uitbreiding: gedeelte van den mouw,
slat den elleboog bedekt; — elleboog m., bogt, kromte f., stompe hoek m. (van eene straat, een' muur,
Bene laan, een werktuig enz.) C- d'une rivière,
? ak n., kronnning f. eerier rivier. C- d'une branche
<l'arbre, dun morseau de bols, knie f. van een'
i^ omtak, stuk hout. — [H.ydraul.] Knie, kniepijp f.,
t lleboog m., korte boden pijl, die bij eene bigt de
,;zeren buizen verbindt. — [Mil.] C- de baïonnette,
schaft f., huis n., gebogen hals m. der bajonet.
Cou-(Ie-ehanteau, m. [Bot.] Volksnaam der
wilde narcis of koekoeksbloem (lychnis) (Plus. Des
sous-de-chameau).
:

,
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Con -de-cigogne, m. [Bot.] Volksnaam eener
zeer gewone soort van geranium ofooijevaarsbek rn
(Plur. Des cous-de-cigogne.)
Coudé, e, wij. (en part. passe van couder)
Elieboogvormid, knievormig, gebogen, met een elleboog of knie: Beaucoup d'outils sont c-s, vele gereedschappen lebben een' elleboog, vormen eene bojt.
.- Arlwe of Essieu c-, as t., die de groote raderen
van de locomotief draagt.
Coudée, t. Elleboogslengte f., lengtemaat, gerékend van den elleboog tot aan den top des middeisten vingers. - Voorarm in.: Avoir sos (les)
c-s franches, de elleboogen, de handen vrij hebben,
zich kunnen roeren; - ( fig.) Vrij spel hebben, kunnen doen wat men wil. Navoir qu'une c- , maar
, zeer klein zijn, een dreumes
een span lang zijn
zijn. - (Loc. prov.) Quand on a mal aux yeux,
ii ny faut toucher que du a-, aan kwade oogen
moet men volstrekt niet raken.
Condelattes, f. pl, [Mar.] Doftknie&n, riemknieen f. pl., zékere stukken van eene galei, die aan
beide einden dikker zijn dan in 't midden.
Con-de-pied, m. [Anat.] Wreef f, van den
voet. Avoir Ie a- saillant, eene hooge wreef hebben.
(Plus'. Des cous-de-pied.) - (Sommigen schrijven
coude-pied, p1. coudes-pied.)
Cotider, V. a. Buigen als een' elleboog, knievormig ombuigen. -- [Tech.] C- une manche, den
elleboog aan een kleed snijden of naaijen. C- Ie
ptâtre, den kalk dooreen werken, aanmaken. - SE
GOUDER, V. pr. Den elleboog- of knievorm aanneneen: Cette branche se coude.
Coudoiement, m. liet stooten met den elleboog.
Coudotinier, m. [Bot.] Soort van kwdboom m.
Co n don of Coudous, in. [H. fl], z. V. 0.
CONDOMA.

Coudoyer, V. a. Stooten met den elleboog. pr. Elkander met den elleboog
stooten.
Coiidraie, f. Met hazelaars beplante grond in.,
hazelaarsbosch n.
Coudran, rn. [Mar.] Scheepsteer n. voortouwwerk.
Coudranner, V. a. [Mar.] Teren, smeren (touwwerk). - Het part. passé komt ook als adj. voor:
Câblecoudiannd, geteerde kabel m.
CoLidranneur, m. [Mar.] Touwwerkteerder m.
Condre, m., Z. COUDRIER.
Coudre, V. a. Naaijen, toenaaijen, aannaaijen,
zamennaaijen. aanhechten: C- une chemise, un
habit, een hemd, een kleed naaijen. (fig.) Aaneen
voegen, zamenilansen, aan elkander lappen: C- des
phrases, des rimes, zinnen, rijmen zaînenflansen.
-- (fig. et fam.) 11 ne salt quelle pièce y C-, hij
weet er geen mouwen aan te passen: hij weet er
geen middel, geen raad voor. Quelle pièce y cou
drons-nous ? wat vangen wij nu aan? wat daaraan
gedaan? C- Ia Ijoudhe a qn., iemand den mond
snoeren. - (Prov.) C- Ia peau du renard it celle
du lion, list bij geweld voegen. - [Chui.] C- une
plaie, eene wond, de lippen of randen eener wond
fianeen hechten, zainennaaijen, toenaaijen. - [Mar.]
C- un boidage, een boord op de scheepsribben vast.spijkeren. . [Vign.] C- les sarments, de ranken
van den wijnstok zamenbinden. GOUDRE, V. n.
Naaijen. C- a grand points, driegen, met wijde
ts, is points rabatsteken naaijen. C- a petits poin
tus, met kleine of korte, met platte steken naaijen.
Coudrernent, m. [Tech.] Het omwerken der
huiden in de looikuip.
Coudrer, V. a. [Tech.] De huiden in de
looikuip omwerken.
Coitdrette, f. (verklw. van couth ier) Hazelaartje n., jonge hazelaar rn.
Coiidrier of Coudre, rn. [Bot.] Hazelaar,
hazelnotenboom rn.
Couendou, m. [H. n.], Z. v. a. COëNDOU.
Conenne, f. Zwaard n., afgeschrabde huid van
't varken, ook van den bruinvisch of 't zeevarken
en in 't algemeen van de walvischsoorten. C- de
Ja ,d, spekzwoord. - [Méd.] Spekhuid t. - Dik,
grijsachtig vlies n. op het afgetapte bloed.
Couennenx, eiise, wij. Zwoordachtig. [Méd.] Dik en taai, vliezig (van 't afgetapte bloed.)
(toilet, rn. [Mar.] Hals m., schoot, smijt 1., naam
van elk der 4 dikke touwen onder aan de zeilen.
Couette, f. Bed van véderen, vederbed n. (In
dien Zin IWQiflt het te veranderen.) Gestikte bedSE COUDOYEIS, V.

-
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dedeken f. - [H. n.] Volksnaam van de meeuw
(mouette). - [Serr ] , z. v. a. CBAPEAUDINE [Mai.] Slédebalk in., slagbedding t. C- de guindas,
schildbank. C- le queue de rat, kattestaarllials m.,
kattestaartsehoot f. - ( fans., als verklw. van 't oude
coue, nu queue) Staartje n.
Coulfe, t. Soort can biezen mand f. voor groenten in Provence. - [ Pèche] Soort van vischmand.
C- de palangre of palancie, mand, met steenen
gevuld en aim den rand met vischhaken voorzien.
(oiiffin, In. Mand f. van palmbladen.
Coiifiqiie of Cufique, adj. [Philol.]: Ecriture
C-, koefisch of kufisch schrift n., een der oudste
vormen van 't arabisch schrift (naar de stad Koefa)
Confle, f. [Corn.] Baai f. senebladeren uit de
Levant.
Coiigourde, Cougourdette, f., z. v. a. cogCOURDE.
Coiiguar, Cougard. m. [EI. n.] Puma, pagi,

leuguar, ook amerikaansche leeuw en roode tijger m.
gehe eten.
Couhage, m. of Fève puante, t. [Bot.]
Stinkboon 1.

Conhieh, Couhyéh, rn. [H. n.] Egyptische
roofvogel m.
Coal, m. [H. n.] Volksnaam van de gestreepte
schildpad . - [Bot.] Kalebctsschaal f.; - in e
fransche kolonien: kalabasboom rn.
Coiiier, m. [Mar.] Meertouw n. van eene rivierschuit.

Couillage, m., z. V. a. CONCUBINAGE. - Droit
de c- , bijslaapregt n. (een regt. dat de fransche

bisschoppen der lide, 1 5de en lOde eeuw van de
pastoors in hun bisdom hieven, voor de hun verleende vergunning van eene bijslaap te houden).
Cottillard , m. [Mar.] Noodgording 1., honepoot m. of bijgevoegde gording op een onderzeil,
schoothoorn m. - [Tech.] Voeghout n. in de kap
van een' windmolen. - [Anc. inil.] Soort van katapuit f.
(ouillaud, m. (pop.) Vrolijke kwant, lustige
broeder m.

Coiiille, f. (bas) Roede 1. (membre yin!) Koninklijke kas f. (in de 1 5de en 1 6iIe eeuw).
('011illoll, m. (bas), Z. V. a. TESTICULE. - [Mar.]

Klusje werk n., prop m., bruinwerk; schildpad ii.
voor de draaireepen. - [Bot.] C- de chien, handskullekens n. p1., kullekenskruid, standelkruid n.
volksnaam voor ORCIIIS. C- des piêtres, z. V. a.

petite chélidoine, z. CHELIDOINE.
(Otlili, m., z. V. 0. COVIN.
Coniq , m. [t!. n.] Stekelvarken n. van Paraguay.
(toii.jaune, in. [H. n.] Volksnaam van den
bastaard-nachtegaal (fauvette). (Plus. Des cousjaunes.)
Coulaeissi, rn. [H. n.] Papegaairn. derPhi-

lippijnen.

Couladonx, f. p1. [Anc.rnar.] Taliereepen rn. p1.

op de galejjen.

Coiilage, m. [Corn.] Lekkaadje f., aan vloeistoffen bij 't vervoer dooi- uillekkig. - [Pharm.]

Doorzijging, doorkleinzing f. - (fig.) Verlies n., vermindering f. - [Econ. dom.] Het uitloogen van
de wasch. -- [Artill.] Het gieten. C- massif, wassieve gietin,q t. (zonder kern of holte). - [Vign.]
Le C- de la vigne, des raisins, het ontijdig afvallen
der druiven.
Coielainmment, adv. Vloeijend, vlug, gemakkelijk, zonder moeite (doorgaans alleen van 't
spreken en schrijven gebézigd): Parler, . Ecrire C-,
vlug, vloeijend spreken, schrijven.
Co ulant, e, adj. Vloeijend, ligt vloeijend:
Ruisseau C-, vloeijende beek I. Enere c-a, vloeijend.e
inkt ni. - (fig.) Style c-, Vers c-s, vloeijende,
vlotte, gemakkelijke stijl, verzen. Musique. Mélodie
c,-e, vloe(jende, liefelijke muzijk t. - [Mar.] Manoeuvre c-e, loopend touwwerk ii. - Noeud c-,
strikknoop rn., lus f ; weversknoop rn. - Ce yin
est. C-, die wijn is vloeijend (niet taal); (fig.) die
win loopt zacht naar binnen, laat zich met smaak
drinken. - 11 faut Otre C- en affaires, men moet
in zaken handelbaar zijn. C'est un homme c-, 't is
een handelbaar, inschikkelijk mensch.
Contant, rn. [Bijout.j Verschuifbaar of beweegbaar sieraad, edelgesteente aan vrouwen-halssnoeren, halsjuweel, c a ula a t n.- Sluitring, schuifring rn. om eene parapluie, eene beurs enz.; -

schuifknoop rn. aan een' paardetoom, aan eene
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rottingkoord enz. — [Anc. mii.] ÍTaldeur, valpoort f. der oude vestingen.
onlai d, (' tilart, m. [Bot.] Soort van
kersenboom m.
Couulavan, m.: [H. n.] Volksnaam eenersoort
?)an wiekwaat m.
t €'ouhlre, V. a. Snijden, splijten, nedersabelen.
tone, f. Monnikskleed n. der Bernardijnen en
Benediktijnen.
Coulé, m. .[Mus.] Sleping, gesleepte noot, nootverbinding f. — [Danse] Slepende danspas m. —
[Tech.] Elk gegoten werk n.; — Uitloop m., door
welken het water, dat in de zoutpannen valt, weg
Gesmolten lood om metselwerk vast te-vloeit.—
verbinden. — Eerste tinten f. pl., die men op de
schetsen brengt.
Coulé, e, adj. (enpart. passé van cooler) Doorgezégen, gefiltreerd: Du laic c-, doorl;ezegen melk.
— [1VIar.] Un vaisseau c- à fond, een gezonken schip.
— (fig.) Cello question a été c-e, dat vraagstuk
is uiti,epui. Voila brie affaire c-e á fond, dat is
erne a fgeloopen zaak. Cel homme est c- a fond,
die man is in den grond geboord (geruïneerd). —
[Tech.] Ces joints soot mal c-s, die voegen zijn
slecht volgegoten — Une statue c-e en bronze, een
in brons gegoten standbeeld. — Ecriture c-e, loopend, schuinliggend schri f n.
Coulee, f. Loopend, schuinliggend schrift n.:
Vous écrivez bien la c-, rij hebt eenti goede loopende hand. — [filar.] Beloop n. van een schip,
rondi g tusschen de kniestukken en de kiel. —
[Tech.] A fvloeijingspfijp f., uitloop m. voor 't gesmelten ijzer in een' smeltoven. — [Phys.] Metaal,
glas n. of lava f. in den gesmolten of vloeijenden
staat. — [Chas.] Enge weg m., dien 't wild volgt
om zich naar zijn leger te begeven. C-d'un na wire,
het wringen, de veren(.ing van een schip.
('®uleuBelle, f. [Rot.] Volksnaam van een'
eetbaren paddestoel.
Coulenneut, rn. Vloeijing, vlieting f. van vloeist fen. (In dien zin weinig gebruikt.) — [Escr.]
uitschieting f. van den degen langs dien van dengenen, tegen wimp uien schermt.
4 oulequinn, m. [Bot.] Soort van brandnetel m.
Couulei-, V. n. Vloe jen, vlieten, wegvlieten,
stroomen, lospen (van vloeistoffen langs hare natuua lijke hellingg); uitvls-seijen, uitloopen, lekken;
rondvloeien, rondloccpen:Rivière, kuiseau, fontaine
qui coule. rivier, beek, fontein, die vloeit, loopt,
Cette encre est trop épaisse, elle ne coule pas bien,
die inkt is te (lik, hij vloeit niet. Ce tonneau coule,
die ton lelt. Les larmes lui coulent des yeux, de
tranen vlieten, vloeijen, biggelen hem uit de ooggin.
Le sang qui coule dans ses weines, het bloed, dat
in zijne aderen vloeit, door zijne aderen stroomt.
Le sang coulait à flats de sa blessure, het bloed
gurdete uit z irae wond. Le sang a coulé, er heeft
bloed gestroomd (er zijn wonden toegebragt). La
sueur lui coulait le long du visage, hel zweet droop
lanes zijn Bezigt. — Le nez lui coule, zon neus
druipt, loopt. — La chandelle coule, de kaars loopt
af. -- (fig.) Le temps, lesjours, lesannées coulent,
de tijd, dagen, jaren loopen, cyaan voorbij. Ces vers
coulent lbien, die verzen vloerlen wel. Ce rasoir
coule bier, dat scheermes scheert zacht. — ( fam.)
Ce vin coule agréablement, die wijn glijdt zacht
naar binnen. Cela coule de source, dat vloeit
li.e felijk en ongedwongen, dat vloeit of stroomt uit
het hart, uit de volheid des harten. — La persuasion
coulait de ses lè vres, de overtuiging vloeide van
zijne lippen... Uitglijden, afglijden, langs glijden:
L'échelle était mal assise, effe coula, de ladder
stond niet vast, zij gleed uit. Une tuile coula du
toit, eerie pan gleed, viel van het dak. I1 saisit la
corde et se laissa e- jusqu'b terne, hij greep het
touw en liet zich tot op den grond glijden. — Sluipen, stil en onbemerkt doortrekken of voorb27loopen:
Le lièvre a coulé le long de la luie, de haas is
langs de heg geloopen. Les troupes coulèrent le
long du fosse, het krijgsvolk sloep in stilte langs de
gracht heen. — C- légèrenient sur un fait, ligt over
c>E n Geval heen loopen. — [Danse et Mus.] Luchtig
glijden, overgaan, zachte overgangen maken. —
[Tech ] Cette statue, cette cloche a coulé, dat
beeld, die klok heeft gevloeid: het metaal is door
eene scheur in den vorm uitgeloopen. -=- [Agric.]
La vigne, les melons, les figues coulent, de druiven, meloenen, vijgen, vallen af, of sterven, eer zij
,
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rijp zijn. — [Mar.] Le navire coula bas, coula ir
fond, het schip zonk, ging naar den grond. —
[Man.] Den toom een weinig vieren. — [Bill.]
C- après, verloopen in denzel fden zak, waarin men
den bal zijner pastij heeft gemaakt. COULER,
v.a. Doorzijgen, kleinzen of klenzen, doorzeven, doorgieten, doen doorzijpelen, feltréren: C- du laic, du
bouillon, melk, bouillon door een doek o f teems laten
vloeijeu. -- [Mac.] C- le plátre au crible, au sas,
pleisterkalk (lourzér)en. — ( fig.) Inschuiven, tusschenschuiven, bedektelijk invoegen, behendig i.nlasschen : I1 coula ce billet parmi les autres papiers, hij stak dat briefje behendig onder de andere
papieren. 11 lui coula debx louis dans la main, hij
stak hem bedektelijk twee buizen in de hand. 11 lui
a coulé ce mot it l'oreille, hij heeft hem dat woord
in 't oor gestopt, ingefluisterd. I1 a glissé cette
clause subtilement dans le contrat, hij heeft die
bepaling sluw in 't contract geschoven. — [Mar.]
C- un vaisseau à fond, eerschip doen zinken, het
in den grond boren. — (fig.) C- une matiére a fond,
Bene stof uitputten, er van zeggen al wat er van te
zeggen is. C- un homme a fond, iemand in den
grond boren, arm maken, verderven (ruinéren),. —
ook iemand doen verstommen, hem tot zwijgen
brengen. — C- des jours heureux , gelukkige
dagen slijten. — [Danse] C- un pas, een' danspas slepend uitvoeren. — [Mus.] C- des notes,
noten slepen , ligt over haar heen loopera. -[Pharm.] Doorzijgen , doorkleinzen. — [ Tech.]
C- une statue, one cloche, un canon, une glace,
een standbeeld, eene klok, een kanon, een' spiegel
gieten. —" C- en plomp les joints des dalles, de
voegen der vloersteenen met lood vol gieten. -- Cle burin, vloeijend gravéren. Eau forte a c-, sterk
voor 't harde vernis. — C- la lessive, de-water
wasch te broeijen zetten, er bij herhaling heet water
op gieten. — C- de la chaux, den gebluschten kalk
met water verdunnen en in een' bak doen. — [Man.]
C- Ie bouton, den teugelknoop voorwaarts schuiven.
— SE COULER, v. pr. Sluipen: II trouva moyen de
se c- sans etre apercu, hij vond middel om in of
weg te sluipen, zonder bemerkt te worden. Coulezvous doucenient parali les autres, sluip ongemerkt
tusschen de anderen binnen.
Couleresse, f. [Tech.] Suikerpan f. (bij raf-

finadeurs).

'onle-sang, m. [II. n.] Gele lansslang f. (inz.
op Martinique) .
('oplette, f. [Tech.] Zékere lintenmakers ijzeren
spil f. — [Pèche] Werpnet n., als een kaatsnet opgemaakt.
Couleur, f. Kleur f., indruk, dien de lichtstralen door de terugkaatsing op het oog maken. C-s
primitives, compiementaires, simples, composes,
oor•spronkelijke,aanvullings- ,enkelvoudige, zamengestelde kleuren.C- rouge, blanche, noire, sombre, foncée, claire, roode, witte, zwarte, sombere, donkere,
ligte kleur. — (Loc. prov.) Juger, parler dune
chose comme un aveugle des c-, z. AVEUGLE. —
Van kleederen sprekende: elke kleur, behalve zwart
en. wit: Elle aait une robe de c-, zij droeg een
gekleurd (niet wit of zwart) kleed. Elle a renoncé
a Ia c-, zij draagt Beene gekleurde kleederen meer.
— Kleur, gelaatskleur, gezigtskleur: Etre haat en
c-, eene hooge gelaatskleur hebben, hoog van kleur
zijn. La c- lui nmonta au visage, zip kreeg eene
kleur, zij bloosde. Reprendre c_-, zijne kleur terug
krijgen, zijne bleekheid verliezen; — (fig.) weder in
gunst of aanzien komen, zijne fortuin herstellen.
Pales c-s, z. CHLOUOSE. — Les bommes de c-, de
kleurlingen. — Prendre c-, kleur krijgen, bruin
worden (van brood, gebraad, gebak): Ce roti, ce
pain a pres c-, dat gebraad, dat brood is bruin
geworden. — (fig.) L'alfaire prend c-, de zaak begint een goed aanzien te krijgen, doet een' goeden
afloop verwachten. — (fig. et fam.) I1 volt tout cde rose, Tout lui paraït c- de rose, hij ziet "alles
van de goede zijde, hij beschouwt alles in een gunstig daglicht. — Kleur, kleurstof, verw, verwstof f.:
Broer, E'Lendredesc-s, verwen wrijven. Appliquer,
Coucher, Asseoir, Poser les c-s, de verw- of kleur
opdragen, opbrengen. Ranimer, Rehausser,-stofen
Relever les c-s, de kleuren weder ophalen, opfris veteen. Ce peintre entend bien fart de mélanger
les c-s, die schilder verstaat de kleurmenging goed.
C- prupre, passende, eigenaardige kleur. Couleurs
amies, C- locale, sourde etc. z. Aim (adj.), LOCAL,
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SOUfD enz. — [Manuf.] C-s substantives, zelfstandige kleuren (die zich krachtens hare eigene
verwantschap op de stoffen hechten); C-s adjectives,
bijvoegelijke kleuren ((lie de tusschenkomst van
eene andere zelfstandigheid behoeven om zich op
het doek te hechten); C-s solides, C-s de bon teint,
de grand teint, vaste, echte kleuren (die niet verschieten of verbleeken); C-s faux teint of de petit
teint, onechte, valsche kleuren (die verschieten); C-s
rongeantes, knaagkleuren (bijtmiddelen met eene
verwstof verbonden); C-s d'application, oplegkleuren, opgelegde kleuren (zékere-min duurzame kleuren
op goedkoope katoenen stoffen); C-s vapeurs, stoom
middel van kokendenwaterdamp-kleurn(dio
op het doek zin vastgelegd); C-s de conversion,
conversie-kleuren (oplegkleuren, die dool' opdrukking van dubbel-chromiumzure potasch verschillende
wijzigingen hebben gekregen) . — (fig.) Son style a
one c- brillante, zijn stijl heeft eene schitterende
kleur (leven, gloed). Je ne trouve pas de c-s assez
,noires pour représenter son ingratitude, ik vind
geen.e kleuren zwart genoeg (geene woorden krachtig
genoeg) om zijne ondankbaarheid voor te stellen.

Aux yeux du mélancolique tout se revêt de sombres c-s, in 't oog des zwaarmoedigen krijgt alles
een donker aanzien. La c- de ce journal est encore
indécise, de kleur (strekking) van dit dagblad is
nog onbepaald. Prendre c-, zich beslissen, zich ver-

klaren (voor deze of gene partij) . — Schijn m. ;
voorwendsel n., glimp, mantel m.: Le mensonge
se revêt des c-s de la vérité, de leugen bekleedt
zich met den schijn der waarheid. II ma trom p é
sous c-, d'amitié, h2,I heeft mij onder den dekmantel
(het voorwendsel, het voorgeven) van vriendschap
bedrogen. — [Jeu de cartes] Kleur, zwart of rood,
een der vier speelkaartteekens: schoppen, klaveren,
ruiten of harten: De queue c- a-t-il tourné, welke
kleur (welke kaartsoort) heeft hij gekeerd. Je n'ai
point de nette c-, ik heb die kleur niet. La e- favorite of enkel La c-, de gekeerde kleur (in 't
omberspel), de beste kleur, de favoriet. Il renonce
h la c-, hij bekent de kleur niet, — COULEURS, m.
pl. Liverei f., kennelijke bediendendra g t: I1 a des
c-s magniliques, hij geeft zijne bedienden eene
prachtige liverei. — (fain.) Porter les c-s dune
dame, de kleuren eener dame dragen, in zijne kleeding de geliefde kleuren van deze dame doen uit
Vlag f. : Nos c- flotteront bient®t de-komen.—
ces remparts, onze vlag zal weldra van die wallen
wapperen. Les c-s rationales, de nationale kleuren,
's lands vlag. — (Couleur vertoont zich somtijds
als van 't mannelijk geslacht in uitdrukkingen gelijk
deze: Le c- de feu, de rose, de chair, de citron
etc., om voorwerpen van die kleur aan te duiden,
b. v. Ce ruban est d'un beau c- de feu; — ook in
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--

Couliavan , m. [H. n.] Soort van wielewaal rn.
Coulieoii, m. [H. ri.] , z. COUDRILLARD.

Couullère, f. [Tech.] Tot platte staven of stangen geslagen ijzer n. Plaats f., waar eene rivier
overstroomt.

Conlin, m. [fl. n.] Volksnaam van de ringduif of wilde houtduif f. (ramier) .

C'oullnage, m. [Agric.] liet afzengen van de

schors der vruchtboomen met eene brandende toorts,
om de insecten te dooden.
foulis, m. [Cuffs.] Doorgezégen afkooksel n.
van hoenders, kalfvleesch, kreeften enz., ge fi ltreerde bouillon m. C- de pols, gekleinsde erwten. [Tech.] Dunne gipsmortel n. of verdunde pleister f.
ter vulling van de voegen der sternen; gesmolten
lood om metselwerk te verbinden, soldeerlood n.—
Palankijndrager m. in Indië, chinésche lastdrager.
— COULIS , adj. m. (alleen gebruikelijk in:) Vent c-,
togt , trekwind m. , die door scheuren en gaten
dringt. — (pop.) I1 a láehé un vent c-, hij heeft
een windje gelaten.
C'oL lisle, f. Sponning, groeve, sleuf h, waar
zich een raam, eene deur enz. beweegt: -- het-in
raam, de deur zelf, schuifraam n., schuifdeur f.
plank f. , venster n. , schuif f. van eene sluis.
-- (fig. et fam.) Faire les yeux en c-, oogjes geven, vriendelijke, verliefde blikken ter zijde werpen. — [Anat.] Mouvement de c-, bewéging der
beenderen in hunne gewrichten. — [Théát.] Schuif
beweegbare zijwand op-wandm.,toelschr
het tooneel, c o u li s s e f. ; — bid uitbreiding : de
plaats van het tooneel, waar de coulisses staan;
het tooneel zelf en 't geen daar voorvalt: I1 salt
tout ce qui se passe dans les c-s, hij weet alles,
wat er achter de schermen gebeurt. — (fern.) Des
pilfers de c-s, Des coulissiers, jonge heeren, die
bestendig den schouwburg, de coulisses bezoeken.
— [Corn.] De gezamenlijke onwettige beursmakelaars te Parijs, de beunhazen in effecten; — de
plaats aan de beurs, waar deze hun werk drijven.
— [Coutur.] Schuif f. — [Bias.] Valdeur, val
(herse). -- [Impr.] Tong f. eener galei,-portf.
- [Orfèv.] Scharniert roeve f. — [ f lorl.] Hal frail tt.,
half koperen cirkeltje onder de onrust.
('oulissé, e, adj. Met coulisses voorzien (z.
COULISSE) . — [Bias.] Chateau c-, kasteel met eene
valpoort.
('ouulisseau, vii. (verklw. van coulisse) Groefje,
sleufje n., kleine sponning f. — [Menuis.» Stelling f. om laden in te plaatsen ; — houten Latje of
to ngje n., in plaats van Bene sponning of proef.--Trekker m. van Bene kamerbel.
Coulisseuxr, in. [Tech.] Sponningschaaf, proefof nloegschaa f f.
otilissier, m. [Corn.] Effecten-beunhaas, on-

den vorm van een onveranderlijkadjectie f: Un ruban
c- de feu, Des souliers c- de rose etc.; doch deze
zegswijzen, waarvan de eersten weinig meer voorkom en, kan men als elliptische uitdrukkingen beschouwen. voor : Ce ruban est d'un beau teint de

wettig beursmakelaar m. (vgl COULISSE) , -[Théàt.] , z. v. a. Bilier de coulisse , z. COULISSE.
t'onlissoire, f. [Tech.] Groefvijltje n. der
instruinentmakers.

.cmoord, opgekropt. — Mand f., waarin de r✓ariben
den maniok uitpersen. — Soort van blonde f. (kant)

Couloir, m. Melkzeef, melkteems, stramijn 1,
kleinsdoek n. — Gang in. achter de schouwburg
ook: smalle , doorgaans slecht verlichte-loges;—
gang van 't een vertrek naar 't ander. — [Mar.]
Walengang m., smalle gang of doorloop tusschesz
de hutten; wandering, waring, legwaring f. (op
een binnenvaartuig). — [Anat.]C-s de la bile,
galkanalen n. pl. (Deze beteekenis veroudert.)
C ouloire , f. Zijgkorf m. ; — vlootje n. met
gaten; — vergiettest, doorslag m. — [Tech.] Speldenmakers trekplaat f.
Coulonnhe , f. [Constr.] Schuttingpaal m.;
dikke paal in Bene heining.
Conlon, Couloti, m. [H. n.] Volksnarren van
de tamme duif f. (pigeon de coloinbier). — C- ramier , z. v. a RAMIER . — C- chaud , z. V. a.

la c- de feu ; — Un ruban de la c- de feu, Des
souliers dune c- de r ose.)
t'onaleuuvre, f. [l . n.] Adder f., soort van
slang met platten kop en ,spitsen staart: La cd'eau, de waterslang; La e- a collier, de ringslang.
— Bois de c- of Bois couleuvré, slangenhout n. —
(fZg.) Verdriet, hartzeer n. 11 a avalé bien des
couleuvres, hij heeft veel verdriet in zijn hart ge(ook prieure geheeten) .

f'ouleuvrean, m. [11. n.] Jonge adder f.
Conteaivré, e, adj. [Fl. n.] Naar eene adder
ge kende, slangvormig (z. ook onder COULEUVRE).
'oiiletivree, f., z. BRYONE . C- sauvage, wilde
^

wijnpaard m.
fouleuvrin, e, adj. [H. n.1, z. v. a. coULEUVRU.

fonlevrine, C'onlenvrine, f. [Anc. mil.]

Veldslang f., zeker lang én vérdragend kanonstuk.
Sous la c- dune place, onder 't bereik van 't
geschut eener plaats. — (fig. et fans.) Etre sous
la c- de qn., in iemands magt zijn, afhankelijk van
iemand zijn, iemand moeten ontzien, omdat hij
schaden kan.

t'oulevrinler, Couileuvrenier, Coalei-vrinier, m. [Arlo . mil.] Soldaat m., die de veld-

slang bediende..

.

Couulniotte, f., z. v. a. COULEMELLE.

.

TOURNE-PIERRE. — Coulon de mar,

z. v. a. MOUETTE.

f oulotte, f. [Tech.] Plaotligler m., naam van
twee krommetokken, waarmede de loodgieters tie
gegotene plaat uit den vorm ligten; houtzagersschraag f.
Conlouuglis, m. pl., z . COLOUGLIS.
t Coulpe , f. [Théol.] Schuld, zondenschuld,
zondesmet, zonde f. — (fam.) Dire sa c-, schuld
bekennen; J'en dis ma c-, ik belijd schuld, ik heb
er berouw over. — Couulper, v. a. Beschuldigen.
Coalt, m• [Bot.] 4merikaansch hout n. (die-
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ende in de geneeskunde en om ingelegd werk tE
ttaken).
Couture, f. [Agric.] Het afvallen of verdroogen der druiven, eer z'g tot rijpheid zijn gekomen
--- liet wegzloe'j en, uitloopes van eene vloeistof,
van zand. enz. — ['Fed.] Gedeelte van 't gesmolten metaal, dat uit den vorm loopt. — Coulures,
f. pl. [Pêehe] Paardenharen reepen m. pl. aar
cene zegen.
Coin naille, f. [Miiiér.] Verdeelde steenkool
-bedingf.
Connaarine, f. [ :him.] Soort van kamfer f,
uit de to?naboon.
Coninarou, m. [Bot.] Tonkaboom in.
Couniene, I. [Bot.] lVolfsvoet m.
fouummmia, m., (ouii ie, f. [Bot.] Wortel m.,
erl vrucht f. van den balsemboorn van Guiana.
Couumier, ni. [Bot.] Balseniboom van Guiana,
kumaboom m.
Conasioin, m. [Bot.] Soort van palmboom m.
in Guiana, welks vrucht een' wijnaclitigen drank
oplevert.
Coup, in. In 't algemeen de indruk, i-nwerkinb
van 't eene ligchaam op 't andere, door het te raken of te treffen, te doorboren, te verdeelgin, enz.:
slag, stoot, schok m., bots, bons f., houw, ..hak,
steek, klap, schop, trap, veeg, streep, word rn.,
gooi f., schot n., greep, trek, beet m. enz. C- de
baton, de massue, de fouet, de marteau, stok-,
1cnods-, zweep-, hamerslag. C- de poing, vuistslag,
stomp. C- de pied, schop, trap; C- de pied d'ane,
ezelsschop; (fig.) laaghartige beleediging door een'
lafaard aan een' magteloozen vijand toegebragt
(met zinspeling op La Fontaine's fabel van den
Stervenden Leeuw). C- de couteau, d'épée, de
poignard, de sabre, messteek, degenstoot, dolkstoot, sabelhouw. C- de canon, de fusil, de pistolet, de flèche, kanon-, geweer-, pistool-, pijlschot.
— (fam. et iron.) 11 est secret comme an c- de
canon, an c- de tonnerree, hij is zoo digt als eene
zeef: hij kan geen geheim zwiggen. C- manqué,
perdu, misschot, misslag, misstoot Tirer à c- perdu, a c-s perdus, op goed geluk schieten, op voor
vuren, die buiten schot zijn. C- en Pair,-werpn
blind schot, schot in de lucht, schot riet los kruid.
C- à plein fouet, schot met volle lading. C- de
hache, bijlslag, houw, hak. (fig. et iron.) 'Un bom me taillé à c-s de hache, een wanstaltig mensch;
een onbehouwen, plomp mensch. C- de baguette,
trommelslag. C- de pierre, steenworp. C- de vent,
windvlaag f. C- dangle, nagelneep, krab f. C- de
main , handslag , klap; [Mil.] overrompeling,
verrassing, onverhoedsche wegneming f. (van een'
post, eene vesting enz.).;–(fam.) Donner un c- de
main, un e- d'épaule a qn., iemand een handje
helpen. Donner un c- de collier, z. COLLIER. Ctie beo, snavelbeet, snavelhouw, pik m. ; C- de
dent, beet, tandenbeet. C- de langue, klik of snak
met de tong; (fig.) Des c-s de hoc, de dents, de
langue, scherpe, vinnige betten, bijlende spotternij;
smaadrédenen, lastertaal. C- de griffe, de patte,
slag met den klaauw, den poot; (fig.) Un auteur
exposé à des c-s de griffe, de patje, een schrijver,
aan bitse beoordeeling, vinnige kritiek blootgesteld.
C- d'épingle, speldeprikm.; (fig.) fijne, bitse, scherpe
zet. C- d'éperon, de fouet, spoor-, zweepslag.
Lette cicatrice eient d'un c- de rasoir, de lancette, dat likteeken komt van eene snede met het
scheermes, van een' prik met het pincet. Ii a été
tué d'un c- de tonnerre, de foudre, hij is door
ten' donderslag, een' bliksemstraal gedood. C- de
grace, genadeslag, laatste slag, dien de scherpregter eenera levend geradbraakte toebragt om zijn liVous lui avez donné le cden te eindigen;
de grace, gij hebt liens den doodsteek gegeven, hem
het grootste kwaad berokkend. Cette banqueroute
fut son c- de grace, dat bankroet was zijn dood
verderf. I1 s'est donné un grand c- contre-stek,
an arbre, hij heeft zich hard aan een' boom gestooten. Il fut abattu, terrassé du c-, hij werd
door den slag, den stoot enz. nedergeworpen. Se
I attre à c-s de baton, de poing, de pied etc.,
elkander stokslagen, vuistslagen, schoppen toedeeben; Se battre a c-s de flèche, de pistolet, de
mousquet, de canon, elkander met pijlen, pistolen,
geweren, kanonnen bevechten of beschieten. Parer,
Esquiver un c-, een' houw, stoot, slag, steek enz.
afweren, ontwijken. — (fam.) Il y aura des c-s
,
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de donnés, Les c-s en seront, er zullen slagen
vallen. Faire le c- de going, elkander klappen toededen. -= [Fscr.] C- fourre, z. FOUL E. — Porter
an faux c-, misslaan, misstooten, misschieten enz_
Détourner, Rompre le c-, den slag, houw, stoot
enz. afwenden, breken of verzwakken. I1 est tombé
sur une botte de paille qui a rompu le c-, hij is
op een' bos stroo gevallen, waardoor de val gebroken is. — ( fig.) Détourner, Rompre le c-, de
nadeelige uitwerking van iets voorkomen. Rabattre les c-s, vertoornde lieden lot bedaren brengen.
Toutes ses paroles portent c-, al zijne woorden
maken indruk, zijn raak. Les plus grands c-s
sont portés, 't voornaamste is geschied, de hoofdzaak is a fgeloopen ; ook: het grootste gevaar is
voorbij. ( Loc. prov.) C'est un c- of un c- d'épée
dans l'eau, 't is een houw in de lucht, een greep
naar de maan: Gene vergeefsche poging, vruchteboze moeite. — (Prov.) Le c- vaut la balie, vaut
]'argent, de vogel is het schot waard, de zaak beloont ruim de daaraan bestede moeite of kosten.
— Sans c- férir, zonder slag of stoot, zonder strijd;
zonder tegenstand. ...Uitwerksel, teeleen n. van
een' slag, houw, schot, val enz., wonde, kneu
steek in. enz.: I1 est tout couvert, percé-zingf.,
de c-s, hij is geheel met wonden bedekt, bezaaid. 11
a cinq c-s à la tête, sur son corps, hij heeft vijf
wonden, houwen, steken aan 't hoofd, in 't lijf.—
(pop.) Ii a été Ie plus fort, it a porté les c-s, hij
was de sterkste, want hij heeft de slagen naar
huis gebragt (van iemand, die vechtende slaag
heeft gekregen) . — C- de feu, schot, geschoten wond,
schotwond; [Cuffs.] het opstoken, aanwakkeren
van 't keukenvuur; Le cuisinier est dans son cde feu, de kok is bezig met het vuur aan te wak
aan te blazen. — C- d'air, zinking f. door-kern,
gevatten togt, roos f. C- de soleil, zonnesteek m.,
hevige indruk der brandende zonnestralen op het
hoofd. C- de sang, bloeduitstorting f. in de hersenen. -- (fig.) Cette nouvelle fut pour lui an cde foudre, un c- de massue, die tijding was een
donderslag voor hem, hij was er door verplet. ..
cotJP wordt voorts gebruikt van menige snelle,
vlugge en voorbijgaande bewéging ot verrigting,
van 't geluid, dat zékere aangeslagen voorwerpen
geven, en in eene groote menigte zegswijzen: C- de
peigne, de brosse, de linie, de pinceau, d'archet,
de balai etc., een vlugge, vlugti.ge streek met den
kam, den borstel, de vijl, 't penseel, den strijkstok,
den bezem enz. C- de siftlet, een fluittoon m. C- de
gouvernail, ruk of stoot m. met het roer. — Cd'oeil, blik, oogopslag m.; uitzigt n.: Cette maison
plait au premier c- d'oeil, dat huis bevalt bij den
eersten blik, aanblik. Donnez un c- d'oeil a eet
ouvrage, werp eens een blik in dat werk, zie 't
eens vlugti.g in. Le c- d'oeil de vette terrasse est
charmant, het uitzigt van dit terras is bekoorlijk.
Ce peintre a un excellent c- d*oeil, die schilder
heeft eene voortreffelijke oogmaat: hi neemt met
een' enkelen blik de gedaante, grootte, evenredig lieden van een voorwerp op. C- d'oeil militaire,
krijgskundige blik. — C- de chapeau, Z. CIAPEMU.
C- de filet, trek, haal, worp in. mei een vischnet;
Acheter an e- de filet, al de visch koopen, die in
?énen haal met het net zal gevangen worden. (fig.)
On a pris la la fois tons ces voleurs, eest un
[)eau c- de filet, men heeft al die dieven in eens
7evat, 't is een moo je vangst. — C- de marteau,
Ie cloche, hamerslag, klokslag ni. (fig.) Avoir un
.- de marteau , de hache, niet wel bij 't hoofd
zijn, een' slag van den molen weg hebben, half gek
*n. (fam.) Pourquoi nous presser, êtes-vous sujet a no c- de marteau, de cloche? 'waarom u
goo gehaast ? zijt ge aan een' klokslag, aan de
'plok gebonden ? (zijt ge geen meester van uw' tijd?
c- de midi, de cinq heures, op slag van twaal)en, van vijven. — [Jeu] Stoot, slag, zet m. CIe dés, worp, gooi in. niet de dobbelsteenen. ( fig
'est son c- de dés of de dé, 't gaat op goed ge'uk af, 'l hangt geheel van de kans, het toeval af.
;- de pantie, partijstoot (op 't biljart), beslissende
,toot, worp, slag of zet; (fig.) beslissende daad f.,
oeslissend gevecht n. C- du rol, koningsstoot (als
nen op 't biljart den bal maakt, door eerst op den
korten band te stooten. C- de fortune, de bonleur, de hazard, d'aventure, gelukstoot, fortuin;lag m.; (fig.) gelukkig voorval, toeval, buitenkansje n. C- de malheur, ongelukstoot; (fig.) on—
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r<elukkig voorval n., rarnspoed, slag m. Avoir un
C- sur, een' vasten sloot, eene vaste hand hebben.
Avoir le c-, een vrij, veilig, gedekt spel hebben.
t en iettre un c-, den cedanen slag, stoot, worp
enz., of de uitgespeelde kaart niet laten gelden,
ove rspeler). Ilompre on c-, een' worp stuiten, de
(lobbeisteencn in 't vullen beletten; den slag, stoot
ens. voor ongeldig verklaren; (fig.) eene o;rdernenninq verijdelen, doen mi,elukken. Porter le c-, den
,

uitshag doen, eiltslaan (bij t kaatsen, kelvel°r). C-

faux, 't viceryéven der kaarten (als een der spelers
te veel of te weinig kaarten heeft). Faire c- de
deux, de trois, twee, drie schijven slaan (bij het
damenen). Faire un c- de einel, de sext, een' vijfof zevenstoot naken (op 't biljart) . C- et dés, de
hoogste worp speelt eerst (bij het triktrakspel). —
[Eser.] C- pour c-, gelijktijdig treffen van twee
,stooten. — [Hydraul ] Le c- de niveau, het afzetten der waterpasljn (nivelléren). —' [Impr.] Cde barreau , haal , trek m. aan den persboom.
Presse a un c-, aa deux c-s, pers, waarbij de boom
eenmaal, tweemaal overgehaald moet worden. —
Mac.] Le mur a pril c-, de muur is uitgezet,
heeft een' buik gezet. — [Man.] Ce cheval a un
C- de Bache , dat paard heeft een' misvormden
hals (eene holte aan de verbinding van hals en
schoft. — [Mar.] C- de partance, schot tot sein
om te zeilen, afscheidschot , vaarwelschot (bij 't
vertrekken van een schip of van eerre vloot); ook
in ruimer' zin: afschei^isein, teeken tot vertrek
bij andere gelegenheden. C- d'assurance, z. ASSUR.ANCE. C- de talon, kielstoot (bij 't varen over
eene bank of klip). C- de canon h lean, en
bols, schot onder, boven water. C- de vent, ruk
bui. f. C- de fouet, de laatste vlaag-windm.,
van een' rukwind. C- de mer, zware golfslag m.,
stortzee, slagzee, klopzee, stampzee f., smakwater, werpwater n. — [Mus.] C- de fouet, sloteffect n., verhoogde uitdrukking der stemmen of
speeltuigen op 't einde van een stuk. — [Peint.]
oucher, Peindre b grands c-s, met groote, breeds
penseelstreken opdragen, schilderen. Peindre an
premier c-, eens en voor goed schilderen, het eens
geschilderde niet meer ver anderen of bijwerken;
ook en doorgaans: vlug, vaardig, zonder inspanring schilderen. — C- de jour, slaglicht n. —
[Tonn.] C- de going , zwikboor, drilboor f. —
l Armur.] C- de poing, zakpistooltje n.; — Fusil à
deux c-s, geweer niet dubbelen loop. — [Vétér.]
C- de fouet, afg ebroken uitademing f. (een der
kenmerken van de dampigheid) . ... . COUP wordt
ook, in 't algemeen, van menschelijke verrigtingen
gebruikt: Voile un c- important, bardi, C'est un
e- d'insportance,, de hardiesse, dat is een belang
stoute staar, koene daad. C'est un c- d'étour--rijke,
di, de malhabile hornnme, dat is een onbezonnen,
een domme streek. Cost un mauvais, méchant
c-, 't is een slechte, ondeugende streek. Ce fut on
c- de désespoir, 't was een wanhopige stap. Ce
sont lts de vos c-s, dat zijn zoo uwe streken. Faire
son C-, zijnen slag slaan, de gelegenheid waarnemen, zijn oogmerk uitvoeren. Manquer son c-, zijn'
slag missen, niet in zijn oogmerk slagen, bot vangen. Frapper les grands c-s dans une affaire,
zLkere, beslissende maatrégelen nemen. Faire un
mauvais e-, eene slechte daad, misdaad begaan. Cde tète, schrandere zet, oordeelkundige daad; ook
omgekeerd: Faire un e- de téte, een' vermételen,
onbezonnen stap doen. C'est un e- de sa tète, 't is
een van zijne onbezonnen, domme streken. I1 a fait
ce c- lá de sa fete, hij heeft dat op zijn eigen
houtje (zonder iemand te raa(iplegen) gedaan. C'est
tin e- du ciel, un c- den Naut, on c- de la. Providence, dat is eene beschikking des hemels, een
wenk der Voorzienigheid, Gods vinger. C- d'ami,
vriendschapsdienst f. C- de maitre, meesterstuk n.,
meesterlijke daad f. C- d'état, staatsstreek, stoute
handeling, die eene ggewilltige, twijfelachtige omstandigheid op eens beslist; buitengewone, doorgaans gewelddadige 'maatregel, waartoe eene re éring de toevlugt neemt, als de veiligheid van den
Staat haar toeschijnt in gevaar te verkeeren. Cd'éclat, opzienbarende daad. C- d'autorité, daad
van gezag, buitengewoon gebruik van gezag. C- de
force, daad van geweld. C- mould, voorbereide
witkomst f., afloop m. C- de théátre, theatercotup nn., tooneelkunstje n., verrassend oogenblik
of voorval in een tooneelstuk; iets dat geheel on-
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verwacht schijnt en toch voorbereid is. — C- d'essai, proefstuk n.; — proefstoot ir.., proefneming f.
(Prov.) Donner It qn. on c- de Jarnac of le c- de
Jarnac, iemand een' leeljken trek, een' boeven
spelen; iemand een' steek onder water geven.-trek
Faire dune pierre deux c-s , twee vliegen in
Benen klap slaan. Casser le nez a qn. a c-s
d'encensoir. iemand met ovverdrévene, soms belee(1i.r,ende loftuitingen aan boord komen. — Trad u ire on livre à c-s de dictionnaire, een boek vertalen door gedurig het woordenboek te raadplegen.
coup komt ook vooir in den zin van: keer,
maal: tin c-, deux, trois c-s, een-, twee-, driemaal.
Le premier, Le second c-, de eerste, tweede keer.

,le vous le donne en trois c-s, ik zet het u in
drieën. II a réussi an premier c- hij is Pij Glen
S eersten keer, de eerste proefneming geslaagd. Ce
qui ne peut se faire en un c- se fait en deux,
wat in eens niet geschieden kan, doet men in tweeën.
Je vous le donne en trois c-s, ik zet het u in
drieën, ik geef het u in drie keeren te raden. Les
lsommes valeureux Ie sopt du premier c-, moedige, dappere menschen betoonen zich als zoodanig
reeds bi de eerste gelégenheid. — Ook door eene
bijzondere toepassing: teug, dronk, slok m.: Its ont
bu on c- de vin, zij hebben een' teug, een glas wijn
gedronken. Buvez encore un c-, drink nog eens,.
neem nog een' teug, een' slok, doe nog een' dronk.
Boire à petits c-s, lepperen, met kleine teugen drinken. Boire on grand c-, een' grooten slok, een'
ruimen teug nemen. Le c- de 1'étrier, de a fscheidsdronck, een glaasje tot afscheid, een glaasje aan
de valreep. — Tout e- vaille ! er moge van komen
wat er wil; welaan, het zij gewaagd ! —® TOUT
à coup, loc. adv. Plotseling, eensklaps, onvoorziens, onverwachts: Cette maison est tombée tout

à c-, dat huis is eensklaps, onvoorziens ingestort.
Ce qui se fait tout à c- nest ni prévu ni atten-

dis. — TOUT DUN COUP , loc. ode. Op eens, op

eenmaal, gelik: 11 a fait sa fortune tout d'un c-,
hij heeft op éénen keer, in eens zijne fortuin ge
Ce qui se fait tout d'un c- nose fait ni-makt.
par degrés ni a plusieurs fois. — à COUP SiiR, loc.
adv. Zeker, gewis, onfeibaar: Nous réussirons P
C- sur, wij zullen gewis slagen. — COUP SUR COUP ,
loc. adv. Slag op (voor) slag, onmiddellijk na elkander: I1 ma adressé vingt questions c- sur c-, hij

heeft mij twintig vragen achtereen gedaan. — APRÉs
COUP, loc. ode., z. APR> S. — P TOUS COUPS , loc. adv.

Telkens, ieder' keer, ieder oogenblik, bij elke gelégenheid, zeep dikwijls: II tombait <l tons c-s. —
POUR LE COUP, 1 CE COUP , toe. adv. Voor dit maal,
voor dezen keer: Pour le c-, it ne m'échappera
pas, voor dit maal zal hij mij niet ontsnappen. Ook
om ongeduld en ontevredenheid uit te drukken:
Pour le c-, con est trop ! voorwaar, dat is te
erg! — ENCORE UN COUP, los. adv. Nog eens, nog
eenmaal: Mais, encore on c-, vous etes trop jeune.
Coigiable, adj. Schuldig, strafschuldig, strafwaardig, strafbaar, handdadig, misdadig. Se rendre e- d'une faute, zich aan eene fout schuldig
maken. Action c-, strafbare daad. — COUPABLE ,
in. en f. Schuldige, strafwaardige m. en f.
Coupableinent, adv. Op strafwaardige wijze.
Coupage, m. liet snijden, afsnijden. —[Tech.]
Le c- du vin, het versnijden van den wijn. — Le
e- du fil de laiton, het doorsnijden van den koper
(bij soeldenmokers).
-dra
Cotipssng, in. Kobang m., japansche goud- en
zilvermunt f.
Con pant, e, adj. Snijdend, scherp. Des instrunnents c-s, sn werktuinen — 4. COUPANT , m.
Scherp n., snede f.: Le c- d'un sabre, d'une serge,
liet scherpe, de snede van een' sabel, van een snoei
. — COUPANTS , m. pl. [ Véner.] Scherpe nagel -mes
-randev't
wilde zwam.
Coupaya, m. [Bot.] K'oepaja m., groote boom
.

van Cayenne.
Coupe, f. liet snijden, houwen, hakken, knippen; at, doorsnijding, kapping, afkapping, of/muwing f. La c- des bles, des foins, het afsnijden,
a frnaaien van 't koren, van 't hooigras. La c- des
cheveux, het afsnijden der haren, het haarknip pen. La c- des pierres, het behouwen der steenen,
liet steenhouwen. La c- des arbres, het besnoeijen
der booroen, het boomnsnoeijen. C- de boil, velling,
kapping f. van 't staande hout, houtslag, hak m.; uit
Jebreidheid gronds, waarop het hout geveld wordt:
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La c- de cette annee est meilleure que la précëden- de sable, in tweeën gedeeld schild n., met een road
te, de hak (het gevelde hout) van dit jaar is beter en een zwart veld. — [Mar.] Pont c-, gebroken dek n.
Coupe-â-la-seiote, f. [Tech.] Steenzaag I.
dan de voorgaande. Acheter une c-, eenen hak
koopen. Ce Bois nest pas en c-, dat hout is nog (Plur. Des coupe-b- la - sciote.)
Coin peau, ni . Top m., kruin f., bergtop, ber g niet hakbaar. — Snede, doorsnede f. : Vendre un
melon, un fromage id la c-, een meloen, eene kaas kruin. — (poet.) La montagne au double c-, de
op de snede verkoopen, dat is, op voorwaarde, dat tweekruinige berg, de Muzenberg, Parnassus. -men hem zal opsnijden, om te zien of hij goed i.s. [Tech.] Strook f. kaartpapier met 5 kaarten in
Ce drap est beau a la c-, dat laken is mooi op de de breedte (ook coupon geheeten); vroeger z. v. a.
snede. Vendre du drap /t la c-, laken bij de el, van COPEAU. — [Bot.] C-x, ni. pl., kliskoppen m. pl.
't stuk verkooperf. — (fig.) Ce drap est dur a la c-, — Weleer beteekende c- ook z. v. a. cocU; van
dat laken vindt weinig aftrek. — Ce tailleur, ce daar het oude werkwoord COUPEAUDER, tot horen
maken.
-drage
cordonnier a la c- bonne, die kleermaker, schoen
Coupe-bourgeons, m., z. LISET. (Plur. Des
heeft eene goede snede, maakt een goed fat--maker
seen. Ce graveur a une belle c- , die graveur coupe-bourgeons.)
Coupe-bourses, m. pl. Beurzensnijders m.
werkt netjes, voert de graveerstift goed. — [Anat.]
La c- dun cintre, dun dóme etc., de rigting, (naam cener bende gaauwdieven uit den tijd van
helling der voegen en sluitsteenen van een' ge- llendrik IP.) (Plur. Des coupe-bourses.) Men
welfsboog, een' koepel enz. — [Dess.] La c- d'u.n zeide ook coupons de bourses.
Coupe-eerele, m. [Tech.] Snijdend been n.
bátiment, de doorsnede van een gebouw, van een
schip, voorstelling van een' vlak, dat men onder aan een' passer; — kartonwerkers cirkelmes n.; -binnengedeelte daarvan te gaan. C--steldorh schrnwerkers cirkelboor, kraanboor f. (Plur. Des
horizontale, perpendiculaire, waterpas-, regtstan- coupe-cercles.)
Coupe-tors, m. Likdorensnijder m., krom
dige doorsnede. — [Jeu] Het afnemen (coupéren) der kaarten in het kaartspel: Il a la c- mal- mesje ow likdorens uit te snijden. (Plur. Des coupecars.)
is
heureuse, je n'aime pas is hire sous sa c-, hij
(."odupe - cup. of Coupe - evil, m. [Jeu] z. v. a.
ongelukkig in 't afnemen, ik laat here niet gaarne
afnemen. — (fig. et fain.) Cet homme est heureux COUPE-GORGE . — Jouer a c-, slechts één spel,
a la c-, die man schijnt niet eerlijk te spelen. S'il ééne party (zonder revanche) spelen. (Plur. Des
tombe jamais sous ma c-, it se souviendra de coupe-cu of Des coupe-cul.)
Coupée, f., z. v. a. ABSCISSE.
mof, als hij ooit onder mijne handen komt, zal hij
Coupe-faueitle, f. (pop.), z. v. a. niUFLIIIII.
't weten, zal 't hem heugen. ^— [Litt.] La c- dun
ouvrage, dune pièce de théatre, de schikking, in- (Plur. Des coupe-faucille.)
Coupe-foie, m. [Agric.] hooisnijder m., hooideeling, verdeeling van een werk, van een tooneelstuk. La c- de ces vers est facile , die verzen mes n. (Plur. Des coupe-fain.)
Coupe-gari, m. - [Agric.] Zodenspade f.,
vloeijen goed. — [Manuf.] La c- of, La tante des
draps, Z. TONTE. — [Natat.] Hager a la c-, Faire spade om graszoden af te steken. (Plur. Des coupela c-, het water bij 't zwemmen met de armen gazon.)
Coupe-gorge, m. Moordkuil m., moordhol,
kunstmatig klieven. — [Mar.] S'nid f. der zeilen,
het snijden der zeilen. Maitre de c- , zei/ma- roofnest, dievennest n. ; — gevaarlijke, onveilige
ker m. --._. COUPE , f. Schaal, drinkschaal, lang plaats; iedere plaats, waar men bestolen, bedrogen,
vaas f., biker, drinkbeker, kelk, kop m.,-werpig gesneden wordt. — [Jeu] J'ai fait un vilain c-,
platachtig bekken n. La c- (tasse) et la sou- ik heb een leelzjke coupe-gorge gemaakt (in 't lansde
coupe,
kop en schotel, het kopje en schoteltje. kenet, als hij die geeft geene enkele kaart maakt,
Boire dans une c-, uit eene schaal, eenen kelk maar de zijne het eerst keert). — [Mar.] Knie van
drinken. (fig.) Boire la c- (le cal/ce) jusqu'à la het galjoen, onderknie, schegge f. (Plur. Des coupeIie, z. LIE. — (Poét.) La c- des plaisirs, de kelk gorge.)
Coupe/lion, m. [Peche] Schepnetje n..
der vermaken, vreugdekelk; , La c- des douleurs,
Cor pe j arret, m. Roover, struikroover, stroodu malheur, de lijdenskelk. Epuiser la c- du mal
den lijdenskelk lèdigen. — [Théol.] Avond--heur, per, moordenaar, bandiet m. (Plur. Des coupemeals/ce/k, viering van ' t heilig avondmaal onder jarrets.)
Coupe-legumes, m. Cuffs.] Groente-snijder m.
de gedaante des wijns (bij de Kath.) Les laïques
avaient autrefois 1'usage de la c-, de leeken ge- (een pas uitgevonden werktuig). (Plur. Descoupelégumes.)
avondmaal.
—
kelk
bij
't
bruikten weleer ook den
Coaupellationn, f. [Chim.] Afdrijving, louteAstr.] Kelk, Beker, een zuidelijk sterrebeeld. —
(in de bouw ring, zuivering der metalen door middel van de
[T ech.] Schaalvormig sieraad n.een
ketelgewelf.-kunst);— kapel (coupelle), cupellatie, kapellatie f. La
hol gedeelte n. van
C- de fontaine, Jonteinbekken, fonteinschaal. — e- du plomb d'oeuvre, de afdrijving van 't werk
zilverhoudend lood, zilverafdrijving f.
-lodf
Walktobbe f. (des zeemtouwers).
Coupelle, f. (verklw. van coupe) [Chico.] Kapel,
Coupé, m. [Danse] Danspas, waarbij de knie
gebogen wordt, buigpas m. — [Escr.] Korte be- c u p é t f., schaal- of komvormige smeltkroes m. ter
weging bij 't paréren. — [Bias.] Een der 4 afdee- cupellatie of afdrijving van de metalen. Fourneau de
lingen van 't wapenschild. — [Mus.] Kort af te c-, kapeloven m. Or, Argent de c-, kapelgoud, kapelstooten (namelijk de noot, boven welke dit woord zilver n. (van de hoogste keur). — (lig. et fans.)
geschreven staat). — [The/al, Korte, half open Passer par la c-, een streng onderzoek, de vuurwagen m. zonder bok, halfkoets; -- voorste a fdee- proef ondergaan; ook: veel -purgatiën en aderlatinting in diligences (ook cabriolet geheeten); — elke gen ondergaan, bij eene ziekte. Mettre qn. à la
c-, iemand streng onderzoeken, een scherp examen
afdeeling of afgesloten ruimte f. in een' spoorweg
Ook als adj. in dien zin gebezigd: Ian-cagon.— doen ondergaan. — [Artill.] Kruidschop I. —[Mar]
Koperen kruidmaat f., kruidlepel m.
earrosse c-.
Conpellé, e, adj. (en part. passé van coupeller)
Coupé, e, adj. (en part. passé van couper)
(gesneden, af-, doorgesneden, gehakt, gehouwen, Afgedreven, gezuiverd, g e c up e 1 t e e r d: Or, Armaaid, enz. Pain c-, gesneden brood n. Doigt c-, gent c-.
Coupe/ier, v. a. [Chim.] In de kapél brengen;
c-e, afgesneden vinger m., afgehouwen hoofd n.
Les bles sopt c-s, het koren is afgesneden, a fge- afdrijven, door de kapel louteren, k a p e l l é re n,
maaid. Cáble c-, gekapt kabel m. Arbre c-, bi den cupellé ren.
Coupe-paille, m. [Agric.] Stroosnijmes n. ;
wortel afgehouwen of afgezaagde boom. Chevai c-,
geruim( paard n. Lalt c-, met water of wijn ge- snijbak in., snijbank f. om stroo te snijden. (Plur.
mengde melk. — Pays c-, met rivieren, kanalen Des coupe-pa/lie.) (Men zegt nu liever HAGHcenz. doorsneden land n. — Style c-, korte, bondige, PAILLE.)
Coupe-pate, m. [Tech.] Broodbakkersdeeglakonische stijl. Vers bien c-s, Stances mal c-es,
goed gesneden verzen (in welke de rust ter behoor- mes n (Plur. Des coupe-pate.)
Coupe-queue, m.Tech.] Staartmes n. (der
tijkerplaatse is aangebragt). - [Jeu] Carte c-e,
en) . — Kaarsenmakersafgebannen, afgetroefde, g e c o up eerde kaart f. zeemtouwers, der veearts
Les cartes c-es, de afgenomen (in twee )coo jes gereedschap n. om de getrokken kaarsen van onverdeelde) kaarten. — [Bias.] Bande, Barre, Che- deren af te platten.
Coin er, v. a. Snijden, knippen, hakken, hou vron c-, band, balk, keper m., die niet aan de
ijden, doorsneden, afknippen, doorkn pranden van 't schild raakt. Ecu e- de gueules ot wen, afsn
-
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pen enz. C- du pain, de la viande, brood, vleesch
snijden. C- la tête, un doigt, une jambe, het hoofd,
een been, een' vinger afsnijden. C- de 1'herbe, des
blés, gras, koren afsnijden, a fmaaijen. C- du bols,
hout vellen, hout hakken. C- un arbre inutile. een
nutteloozen boom omhouwen. C- one branche, een'
tak afsnijden, afzagen. C- avec un couteau, avec
des ciseaux, avec une scie, aver les dents, doorsnijden, doorknippen, doorzagen, doorbijten. — Vous
m'avez coupé, gij hebt mij gesneden. De grands
canaux, des rivièrescoupent vette province, groote
kanalen, rivieren doorsnijden dit gewest. Ce détroit
coupe file en deux portions égales, die zeeengte
verdeelt het eiland in twee gelijke deelen. Leurs
vaisseaux ne purent c- la ligne ennemie, hunne
schepen konden de vijandelijke dnieniet doorbreken.
Un plan qui en coupe un autre, een vlak, dat een
ander snijdt, doorkruist. — Door snijden, houwen
enz., een' zékeren vorm of fatsoen geven: C- les
pierces, steenhouwen. C- un habit, un manteau,
een kleed, een mantel snijden. -- Ten deele afbreken,
wegnerven: C- en talus Ie bord d'un fosse, dun
chemin, de) kant van eene gracht, van een' weg
schuins afsteken. C- une maison, een huis gedeeltelijk afbreken. -- Mengen, vermengen (van vloei
verdunnen, verslappen: C- son vin, zijnen-sto/fen),
wijn met water vermengen. C- du vin blanc avec
du vin rouge, witten wijn met rooden versnijden of
vermengen. — (Loc. fig.) C- le mal à sa ravine,
het kwaad in zijne geboorte uitroeijen, smoren. II
faut c- pied a eet abus, men moet dat misbruik
uitroeijen. Ce vent coupe Ie visage, die wind snijdt
door 't gezigt. Le froid ma coupé les lèvtes, de
koude heeft mine lippen doen splijten. Sa visite a
coupé ma journée, zijn bezoek heeft den gewonen
gang mijner dageljksche bezigheden in de war gebragt. C- Ie cours d'un fleuve, d'un ruisseau, eenen
stroom, eerre beek in haren loop belemmeren, haren
loop stuiten. C- chendn, of le chemin a qn., iemand
den weg afsnijden, c o u p é r e n, hem beletten verder
te gaan; C.- chemin a qc., den voortgang eener
zaak stuiten; 11 faut c- chemin á la fièvre, de koorts
moet gestuit worden. Abattre une maison pour cchemin a ure embrasement, pour c- un incendie,
Ie tea, een huis nederrukken om den voortgang van
pin' brand te tuiten,' G- 1,1 parole a, qn., iemand,
in di redo vallen; iemand liet stof gen opleggen;
ook: iemand het leven benémen. Les sanglots lui
cou.pèrent la voix, la parole, de snikken versmoorden hare (zijne) stem, beletteden haar (Item) te
spreken. C- jou a la fortune, de fortuin geen vrij
spel meer laten. — C- la bourse b qn., iemand de
beurs snijden of ligten, hem zijne beurs_ ontstelen;
-- (fig. et fain.) iemand in de bus doen blazen, hein
zijns ondanks tot uitgaven nopen; iemand opligten,
geld aftroggelen, veel doen betalen. — C- bras et
jambes a qn., z. BRAS. C- la gorge a qn., iemand
den hals afsnijden, hem vermoorden, ombrengen;
(fig. et fain.) iemand in den grond boren (ruïnéren);
ook: iemand den mond snoeren, tot zwijgen nood
gelijkeva, zin zegt men: C- Ie siíflet a qn.)-zaken;(i
— (r . eí pop.) Alles c- vos jones, loop heen, brui
heen, gij verveelt mij. — (Prov. et fig.) C- I'herbe
sous Ie pied a qn., iemand het gras voorde voeten
wegmaazjen; iemand den voet ligten, uit den zadel
ligten. — [Arch.] C- du trait, een model in 't klein
van hout, gips enz. maken. — [Bias ] C-l'écu, het
schild in twee gelijke deelen scheiden. — [Chas.]
C- la bête of enkel C-, het spoor verlaten om 't
wild vooruit te komen (van een'jagthond sprekende,
die deze fout begaat). — [ Danse] Een coupé of
buigpas maken. — [Escr.] C- sous le poignet, zijne
tegenpartij
los maken. Ckling onder de vuist der t
sur pointe, de tegenpartij een' wijd uitgehaalden
stoot toebrengen. — [ Hort.] C- une allée dans un
terrain, dans un bols, eene laan door een stuk land,
door een bosch voeren, aanleggen. — [Jeu] C- les
cartes of enkel C-, afnemen; J'ai mêlé les cartes,
coupez, veuillez c-, ik heb de kaarten doorgeschud,
neem af; C- d' un roi, met een' heer inbannen, den
slag met een' heer halen; I1 a coupé le valet avec
une triomphe, hij heeft den boer afgetroefd, met
een' troef gehaald. Ook zonder voorwerp: Il a
coupé, hij heeft troef ingelegd, gecoupeerd; (in
't lanskenet) hij heeft eens kaart genomen en speelt
mede; — C- les dés, den dobbelbeker onder 't uit
terugtrekken, zoodat de steengin niet rollen,-werpn
valsch werpen, knijpen; — C- le coup (bij 't haat-

-

COTTPEROSE.

449

sen), den bal zoodanig slaan, dat hij niet weder
opspringt; C- la balie, den bal met schuins gehouden
palet alslaan; — C- nul, met de winst heengaan,
zonder revanche te geven. — [Litt.] C- un poème,
un ouvrage dramatique, een dichtstuk, een tooneelstuk in verschillende a fdeelingen splitsen.— [Mar.] Cles cables, les mats, de kabels, de masten kappen;
— C- la lanes, de golf snijden, door de baren zei
dwars-zee zeilen. C- les glaces autoar d'un-len,
navire, een schip uitbijten. C- un vaisseau, een
schip van de overige schepen afsnijden. C- la route
d'un vaisseau, de koersljn van een ander schip
snijden. C- l'équateur, de linie snijden, passéren. — [Mil.] C- la ligne, de vijandelijke
linie doorbreken. C- les ennemis, de vijanden afsnijden, onderscheppen. C- la communication dune
ville, de gemeenschap (de toegangen) eener stad afsnijden. C- les eaux, les vivres a une armée, a
une ville assiégée, aan een leger, aaneene belégerde
stad het water, de levensmiddelen afsnijden.. —
[Mus.] C- les tons, une note, de toongin, eene noot
kort afstooten. -- [ Natat.] C- l'eau, het water al
zwemmende Blieven; C- le courant, dwars door de
strooming zwemmen (of varen). — [Tech.] C- les
bougies, les chandelles, het overtollige der kaarsen
van boven en onderen wegsnijden, wegnemen; —
C- le sel, les grains, de gevulde zout-, graanmaat
met den strijk- of meetstok afstrijken; C- les famines,
het meel sortéren; — C- le grain, de nerf van 't
leder kerven. — Ce graveur coupe bien le cuivre,
die graveur snijdt, werkt sierlijk in loper. —
[Vétér.] C- un cheval, een paard ruinen. C- un
chat, un chien, eene kat, ecn' hond lebben. C- la
queue á . un chcval, een paard kortstaarten, a n g l is é re n. COUPER, v. n. Snijden, meer of min
scherp zijn: Ce rasoir, ce couteau coupe bien, dat
scheermes, dat mes snijdt goed. — [Chir.] C- dans
Ie vif, in 't levende, gezonde vleesch, in 't leven
snijden; (fig.) Si vous voulez extirper les abus, it
vous faut c- dans le vif, zoo gij de misbruiken wilt
uitroeijen, moet g ij krachtige, afdoende maatrégelen
nemen, moet gij moet geenerlei verse/mooning te werk
-

gaan; En touchant vette corde, vous avez coupé

dans Ie vit, door die snaar aan te roeren, hebt gij
hem in 't hart gegrepen. — C- par le plus court,.
C- par le plus court chemin, C- á travers champ,
den kortsten weg nemen. C- par le sentier, het
voetpad inslaan. (fig.) C- court, het kort maken,
zijne reden verkorten, kort afbreken; kort antwoorden. Coupez court, je vous prie, maak het
kort, als 't u belieft. C- court à qn., iemand kort
en goed antwoorden. — [Mar.] C- a terre, rept
op't land aanhouden. SE COUPER, v. pr. Zich
snijden, afsnijden, zich kwetsen: Elle s'est coupee
a la main, zij heeft zich in de hand gesneden. Il
s'est coupé Ia gorge avec un rasoir, hij heeft zich
de keel met een scheermes afgesneden. — Elkander
snijden, kwetsen: lis voulaient se c- la gorge, z ij
wilden elkander den hals breken. — Gesneden worden, zich laten snijden, houwen, hakken enz.: Ce.
Bois se coupe aisérilent, dat hout laat zich gemakkelijk vellen. — Elkander snijden, zich kruisen: Ces
deux chemins, ces deux lignes, ces deux plans se
coupent, die beide wegen, lijnen, vlakken snijden,
kruisen elkander. — Voor zich zelven snoden of
afsnijden: Il s'est coupé un gros morceau de pain,
hij heeft zich een dik stuk brood gesneden. — Breken, op de vouwen of plooijen doorgaan of kerven
(van stoffen of kleederen); — ook gebézigd van 't
splijten der huid in de plooijen, bij vette personen.
-- (fig.) zich tegenspreken, zich logenstraffen: On
se coupe aisément quand on ne dit pas la vérité.
Se c- la gorge, zich zelven in 't verderf storten,
zijne eigen zaak geheel bederven. — - [Man.] Ce
cheval se coupe, datpaardslaat aan, slaat, kwetst
zich den eenen poot met den anderen, raakt de
voor- met de achterpooten in 't loopera.
Coupe-ravine, m. [Agrie.] Wortelmes, hakmes n. om de wortelen tot beestenvoeder te snijden;
— Ook bij droogisten en apothekers in gebruik. (Plur.

Des coupe-ravines.)
('ouperas, Couiperti, m. [Peche] Soort van

zaknet n.
Couperet, m. Breed keukenmes, vleeschmes,
hakmes n. - [Tech.] Vijl f. om de emailleerdraden
af te snijden ; scherpe straatmakershamer m.
Couperose, C. [Chico.] Koperrond n. vroegere
naam eter vitriolen. C- blanche of Vitriol blanc,
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vitriool, zinkvitriool n., nu sulfate de zinc,
zwavelzuur zink n., ge, e_eten. C- Meue of Vitriol
bleu, ook Vitriol de Vénus of de Chypr e, blaauw
Ivit

vitriool, kopervitriool, nu sulfate de cuivre, zwanelzuur koper n., cielieeten. C- verte of Vitriol vert,
ook Vitriol martial of ronlain, groene vitriool,
-jzery triool, nu sulfate de ter, zwavelzuur ijzer n.,
(!enaamd. — [Méd.] Roode puist of vlek f., vooral
in 't aangezigt.
('oauper os t, e, adj. Visage c-, puistig, opi
dlagtigaangezigt n.leiez c-, koperneus,jeneverneus in.
,

Cotiperu m., z. CO(PERAS.

Coiipet, m. [1-1. n.] Soort van eenschalige keIschelj) f.
Coupe-téte, f. haasje-over n., een bekend kinderspel. Its jouen.t i c-, zij stelen haasje-over; (fig.
ei bas) zij zoeken elkander op 't schavot, om hals
te brengen (van menschen, die bij oproer of omwentelingg hunne tegenparty uit den weg zoeken te ruimen) .

---, Weleer z. v. a.
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Coupeur, m., -eaise, f. Snijder m., snjjdster f.,
'inz. li] of zij, die in den, wijnoogst de dr^ui.ventrossen a f snjdt, clruivensnijder, -lezer in., druivenssnijdster, -leester f. — Kleèrmaker, die met het
snn2jden. der stof belast is, snijder m. — C- de puil,
haarafsnilder, hij, die het haar van de hoeden af.snijdt. — Schender vt? a de hagelkorrels in de kapelgieterijen. — C- de bourses, beurzensnijder ril.
('ouupeiir (1'eauu, n1. [H. n.], z. BEC- Eis-CiSE AUX.
('oupï, nl. [Bot.] Koepi m., groote boom van

Guiana.

Cv oaapis, m. [Corn.] Geruite c o t o n n a d e f. of
oostindiisch katoenlinnen n. -- [Mar.] C- du pont,
aftred m. van het dek (op kleine vaartuigen), alwaar het dek achter een voet hooger ligt dan voor
eten grootera mast, afscheiding f.
Co oplage, in. Elk der zestiende deden van
een houtvlot. — Naam der paarsgewijs verbonden schuiten, die de Loire afzakken.
Couple, f. Tweetal n., twee gelijksoortige voorwerpen, welker zamenvoeg ng toevallig of niet noodeoendi.q is, paar n. Une c- d'oeufs de chapons, een
paar of twee eieren, kapoenen. (Van twee nood
dingen zegt men paire:-zakelijbnhord
Une paire de souliers, de bas, de gants.) Une c-

de pigeons ne sont pas suffisants pour le diner de
etx pey° SOnfleS. COUPLE, M. Paar n., twee door
huwelijk, liefde, vriendschap of belang verbondene
personen: Un beau, heureux c- (d'annants, d'époux,
(l'amis), een schoon, gelukkig paar (minnenden,
echtgenooten, vrienden). [Ja e- de frinons, een paar
guiten. — Bij uitbreiding ook van Twee gepaarde
dieren gebézirid, paar, koppel n.: Un c- de pigeons,
de chiens, een koppel of paar duiven, honden. Un
e de pigeons est suffisant pour peupler une volière.
- [Mar.] Les c-s (111n vaisseau, de spanten f. pl.
van een schip, spanvullingen f. pl. C- de balancement, balanceerspant; C- de coltis, oorspant;
waaijer; C-s de levee, oprigtingspanten; C- de lof,
Ioefspant; C-s de remplissage, tusschenbeide-spanten. Le maître c-, de groote spant. — Koppelband,
koppel in., om twee jagthonden aaneen te binden.
-- [Péche] Koppel ni., zeker vischtuig van een
zeilend vaartuig. — EN COUPLE, Inc. adv. [Mar.]
Ge navire est en c- du notre, dat schil) ligt langs
,

,

ons boord.

Couuplé, e, adj. (en part. passé van coupler)
Gekoppeld, zaamgebonden: Chiens c-s. — [Chernin
de ier] moues c-es, gekoppelde raderen.
Coupler , v. a. [Chas.] Koppelen, de jagth.onden twee aan twee zarneiibinden. — Weleer ook:
twee personen bij elkander inkwartieren: On coupla
les officiers de la maison du "roi. — [Riv.] C- un
train, een houtvlot zainenbinden, door middel van
dikke bindteenen (rouettes h c-).
Couplet, m. [Litt.] Couplet n., een der ge1 jkrégelige a fdeelingen van een gedicht, inz. wan'neer dit gezongen kan worden, liedafdeeling f., vers
n.: Cette chanson a quatre c-s, dat lied heeft vier
verzen. -- In 't meervoud soms gebézigd voor: lied,
liedje n.: On a fait des c-s contre vous, men heeft
een liedje op u gemaakt. — C-s carrés, coupletten
Ivan 8 versregels, ieder van 8 lettergrepen.— [Théat.]
L'acteur a parfaiteinent dit ce c-, de tooneelspeler
heeft die plaats, dat gedeelte van zijne rol, die t i T a de volmaakt voorgedragen. — [Armur.] Schiet
gebroken loop. — [Irn p r.] C-s,-gewrn.mt
scharnieren n. p1., die het timpaan aan de perskar

GUUR,.

verbinden. — [Serr IJzeren krukhengsel n. (met
twee gelijke bladen.
Coupler, v. a. (fam.) In verzen bespotten of
hékelen. C- qn., een liedje, spotversje op iemand
maken. (Nu liever chansonner.) - Het part. passé
wordt ook als adj. en subst. gebruikt: Une personne
m.écharnment coupletée, iemand, op mien men een
boosaardig liedje gemaakt heeft. Quelques coupletés
perdirent pal.ience, eenige in liedjes ten tooit gestelde
personen verloren 't geduld.
Conpleteuui-, Coupletier, m. Liedjesmaker ?nn.
(Beide woorden zijn verouderd en vervangen door
chansonnier.)
Coiupli+ère, f. [Pziv.] Zamenvoeging f. van acht
teenen banden (aan houtvlotten) .
Cosy oir, m. [Tech.] Snijwerktuig n., bij ver
beroepen in gebruik, schaar, rnuntschaar,-schilend
blikschaar f.
Coupole, f. [Arch.] Koepelgewelf n.; de binnen
een koepeldak; — bij uitbreiding: koe -welvinga
-pelm.,
helmdak n.
Coispoii, m. [Corn.] Overschietende lap van
elleg,oecl, lap m. -- C- d'intéréts of enkel C-. rentebriefje. c o u p o n n., interest- bewijs van een schuldbrief, dat lij eiken vervaltermijn van den talon
wordt afgeknipt. C- d'action, actie-aandeel n. —
.]

[Thétit.] C- de loge, logekaartje n. — [this.] Cd'un train de hols, achttiende deel n. van een hout

-vlot,ref.
Couponti, m. [Bot.] Koepond in., boom uit

Guiana.

('ouupnrre 5 f. Snede, i-nsnede, inkerving, in/snipping f., knip nn ; kloof f. in de huidplooijen bij vette
kinderen. — [Chir.] Afsnijding. — [Litt.] Afkapping, weglating, doorhaling f. (van sommige
gedeelten in een geschri ft, een tooneelstuk enz.)
— [Agric.] Doorsnijding, geul f. (voor den afloop
van 't water. — [Fort.] Soort van verschansing,
gracht, sloot f., palissaadwerk n., om den vijand
voet voor voet de aangevallen werken te betwisten.
Cou que, f. [Pâtiss.] Plaamsch koekje n. van
room, eigeren en citroen.
Couur, f. Open plaats bij een huis, door muren
of gebouwen omsloten, plaats f., hof m., binnenplaats f. C- de devant (avant- cour), C- de derrière,
voor-, achterplaats. C- de collége, speelplaats bij eene
school. —Basse-cour, z. dat woord. coon, f.
Hof n., hofplaats f., verblijf van een' vorst en zijn
gevolg; het vorstelijk paleis;— hofhouding f., voor
personen, die doorgaans een' vorst omge--namste
ven, hofstoet in. (ook in de mythologie van 't gevolg der goden en godinnen gebézigd); — de vorst,
zijn raad en zijne officieren, zijne familie; — de
regering f., het kabinet, met betrekking tot het bui
bij uitbreiding ook: 't gevolg van een'-tenlad;—
hoog aanzienlijk persoon, van een' niet-regérend'
vorst: ook de gezamentljke personen, die eenera
groote, eene vrouw tun hof maken. — dolleven n.,
hoftoon m.. hofmanieren f. pl., hofgebruiken n. pl. :
hoflevenswijs f.: I1 entend, it sail. kien sa c-, hij
verstaat liet hofleven, de hofmanieren ene. naar
behooren. Igniter la c-, het hof, den hoftrant nabootsen. -- C- plénibre, groote, algenieene hofverzaineling (gelijk die oudtijds door de fr° insche korlin ren op sommige groote feestdagen of als zij een
tournooi wilden geven, gehouden werd). (fig. et
fam.) Avoir, Tenir c- plénière, meer gezelschap
plan behoorlijk ontvangen, goede sier maken, gasteréren. — (Prov.) C'eot la e- du roi Pélaud, 'tie
daar een verward huishouden, ieder voert daar 't
hoogste woord. Etre elfronté comme un page de
c- , onbeschaamd als een hofjonker, in den hoogsten
graad onbeschaamd zijn. Avoir bouche a C-, z. BOUOxE. De l'eau bénite de c-, z. BENIT. — (fig.) La
e- céleste, het hemelhof, paradijs n. — 1iomnme,
Seigneur de in c-, Dame de la c-, Gens de la c-,
hoveling, heer m. van 't hof, hofdame f., hovelingen m. pl. Homme de c -, hoofsch man , iemand met
hoofsche manieren; een gedwee, maar sluw en
valscJm. mensch; iemand, die veel belooft en nooit
zijn woord houdt. Femme de c-, sluwe, doorgaans
niet zeer eerbare vrouw. Abbé de c-, wereldsgezind
geestelijke. Ami de c-, z. AMI. Mouche de c-, hof
verklikker m. aan 't hof. -- Opwachting f.,-spion,
hof n., hoo fsche eerbied m. en oplettendheid f., die
men iemand toebrengt, eerbewijzingen, gedi:enstigheden en believingen f. pl.: Faire sa c- aux roil, aux
;rands zone opwachting, zijn hof aan de koningen,
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aait de groten maken. Faire 7a e- li une dame,
zijn hof aan eene dame maken, naar de gunst

eener dame streven, haar zoeken te bilzagen, haar
bewijzen vc. n. liefde en achting geven. ([am.) Faire un doit de c- a qn., zich ijverig betoonen ons
iemand te dienen, te behagen. Faire la c- de qn.,
iemand bij een' derde goede diensten bewijzen, hens
in de gunst zoeken te brengen. Fairy a c- d'une
chose aug,rès de qn., zich bij iemand aangenaam
of verdienstelijk mal,,en, door hem iets mede te
deden. dat hij wenscht te weten. — Faire sa eaux dépens de qn., zijn hof aan iemand naaken
door van anderen kwaad te spreken. Je n'aï fait
ma c- qu'à la vérité, ik heb alleen de waarheid
hulde gedaan.., cone., f. (vroeger van de nicest
regtbanken, nu alleen van de hoogere gehézigd)
Geregtshof n., r , cgtbank, vierschaar f. C- d'assises,
z. ASSISTS. C- de caseation, hof van cassatie,
of te-niet-doening, z. CASSATION. C- royale of d'appel, koninklijkerestbank, Trof van appél. — Cd'église, geestelijk geregtshof. C- Ia"que, wereldlijk
perertshof. 1`lettre hors de c-, Mettre hors de
e- at de procès, de partijen of ééne daarvan afwijzen, dew 1l er geen grond tot eene geregtelijke
uitspraak bestaat. — C- d'anmour, minnehof, eene
liefdevierschaar in de rniddeieeu2.verr. op het einde
der tide eeuw in Frankrijis ontstaan, ter beslissing
van zékere galante geschillen.
CVouurable, adj. [Clias.] Jaagbaar, geschikt om
gejaagd te worden.
Couracloux, m., z. C0B-RÂaoux.
Courage, n1. Moed m., zedelijke kracht in 't
gevaar; sloutmoedipheid, sloutheid, manhaftigheid,
kloekmoedigheid f., hart n. Grand, noble, borg c-,
oroote, edele, goede sneed. Eaible c-, zwakke moed.
Prendre c-, moed vatten. — (Prov.) II n'y a plus
que c-, moed gevat, 't za.l schielijk over zin. Prerdre, Tenir son c- à deur mains, al zijn' moed bijeen
zamelen, zich een hart onder den riem binden. —
(poét.) Un grand e- dédaigne de se venger, Bene
groote ziel is boven de wraak verheven. Les grands
c-s ne se laissent pas abattre par l'adversité, de
l roote zielen laten zich niet dooi' den tegenspoed
nederslaan. — Ook van !lieren gebézigd:' Le lion
est celui des animaux qui a le plus de c-, de leeuw
heeft van alle dieren den meesten moed, is de
stoutste. -- IJver m.. goedwilligheid f. : Je vous
e;ervirai de grand c-, ik zal u niet greaten ijver
dienen. I1 y va de grand c-, hij grijpt Ziet niet
ijver, vase heeler harte aan. I1 Ie fait de bon c-,
hij doet het reet ijver en goedwilligheid. — Gevoel,
hart m., drift, c fwell2,r.g f.: Si j'en croyais won
c-, als ik naar mijn hart, gevoel te werk ging, als
ik enkel naar nr.)jsne drift luisterde. — Somtijds
ook voor hardvochtigheid, laagheid f. : Auriez-vous
bien le e- d'abandonner vos enfants? zoudt gij wel
zoo hard, ongevoelig, wreed kunnen zijn om uwe
kinderen te verlaten? — COITRACE ! interj. Moed
gehouden ! moed gevat ! sa! wakker ! houd moed.
Coiarageusenient, ode. Moedig, met moed,
standvastig, stout.
Couragennx, ease, adj. Moedig, moed bezit
manhaftig, onverschrokken,-tend,souapr
standvastig; geduldig (in lijden, en ongeluk) Hornme c-, Awe c-euse, moedig weasels, standvastige
ziel. —1VMoedig, moed aanduidend: Trait c-, trek van
moed. Réponse e- ease, mnoedig, stout antwoord.
Courai, Couroi, Coureet, m. [Mar.] Pap f.,
scheepssmeer n., mengsel van talk, zwavel, hars,
dat men heet op de buitenhuid der zeeschepen plagt
te smeren, om ze tegen de wormen te beschutten.
Donner le e- á un vaisseau, een schip pappen,
insmeren.
(ourailler, v. n. (eiq.) Ged urig loopen. — (pop.)
Bondslenderen, verdachte huizen bezoeken, een liederlijk leven leiden.
Couralln, in. [Mar.] Soort van kleinepraauw f.
in de West-.Isdiën.
Coitraamnient, adv. Vaardig, vlug, met gemak, vlot. Lire, Ecrire c-, vlot, zonder te stouten,
lezen, vlug schrijven.
Courant, e, adj. Loopend, stroomend, vlietend. Eau c-e, stroomend, loopend water n. Chien
C-, Z. CHIEN. -= [Mar.] Manoeuvres c-es, loopend
touwwerk n. — (fig.) L'ar ►née c-e, Le mois c-, Le
terme c-, het loopende of tegenwoordige jaar, de
loopende maand f., termijn m. Intérêts c-s, loopende, nog niet vervallen renten. Affaires c-es,
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loopende, gewone, dagelijksche zaken. Acheter qc.
all prix c-, iets tegen den loopenden, gewonen prijs
koopes. Prix c-, prjscourant f., lijst der warenprijzen. Compte c-, rekening-courant, staat van het
,wederz2jdsc/i debet en credit tusschen twee handelaars. Main c-e, kladboek, winkelboek, memoriaal n.
(brouiliard). La moniiaie c-e, L'argent c-, liet loop ende, gangbare, cour a set e geld. Etre c-, gangbaar, verkoopbaar, ' gemakkelijk te verknopen zijn
(van koopwaren) Toise c-e, Anne c-e, Mètre c -,
strekkende roede, el f., meter m. (zonder andere
afmetingen dan die lengten in aaninerking te nemen). .Ecriture c-e, loopend schrift n. — [Irnpr.]
Titre c-, loopende titel, hoofdregel m., hoofd n.,
(doorgaans in kapitalen boven aan elke bladzijde
geplaatst, om den hoofdinhoud, daarvan aan te
geven).
Bot.] F'euille c-e, z. DE'COURANT -- TOUT
COURANT, loc. adv. Zeer spoedig, in aller ijl, in haast:
(.)n 'int in'avertir qu'iI était chez moi, je my
rendis tout c-. — Ook: vlot, vlug, gemakkelijk,
zonder aarzelen, zonder moeite: I1 lit, tout c-, hij
leest vlot, zonder stooten. II joue mieux que mei,
ii Ie g gne tout c-, hij speelt beter dan ik, hij wint
--- [

,

hei met gemak. COURANT, m. of C- de l'eau,

Stroom, vloed, loop m., rigt'ing van een vlietend
water; strooming, stroomrigting f., stroomdraad in.
Aller contre Ie c-, tegen den strowis op varen. Ook
van de zee gebezigd: 11 y a sur cette cote des c-s
très -darigereux, er zijn op die kiest zeer gevaarlijke
strooniin. pen; C-s réi lés on généraux, regelmatige
of aigemeene stroom/apen; C-s accidermtels, toeval
Les sous-c-s, de stroomingen in-ligestromn;
de diepte, beneden-stroomingen. — Un e- d'eau, een
loopend of vlietend water, kanaal n., molenbeek f.
Ce e- d'eau fait aller plusieurs moulinns, dat loopend
water brengt verscheiden molens in betoéging. —
C- d'air, luchtstroorning door erne beperkte ruimte,
togtwind, togt in. — [Phy s.] C-s électriques, ma;-

nétiques, elektrische, magnétische strooimm., stroomingen der' elektrische, magnetische vloeistof. Loopende, tegenwoordige maand f.: Le cinq, Ie six
du c-, de v-g fde, zesde dezer (maand) of der loopende
maand. — Fin c-, ( beursterm voor fin du c-) laatste,
ultimo dezer. — Dans Ie c- de l'année, du mois,
de la sernaine, in den loop des jaars, der maand,
der week. -- Loopende termijn m. (van rente, huur):
I1 me dolt tout Ie c-, hij is mij den geheelen loopenden termijn schuldig. — (fig.) Le c- du marche,
de marktprijs m., de tegenwoordige prijs der weren, de tegenwoordige markt. - Le c- des affaires,
de loopende zaken, de gewone, dagelijksche bézigheden. — C- d'affaires, hoeveelheid zaken, die men
te doen heeft: Ce nébociant a un bon c- d'affaires,
die handelaar heeft veel te doen, veel oorhanden. -1%lettre qn. an e- d'une chose, iemand iets mededeelen, uiteen zetten, hem op de hoogte van eene
zaak brengen. Je vous tiendrai au c- des nouvelles,
ik zal zorgen, dat gij van de nieuwste gebeurtenissen kennis draagt. Se mettre an c- d' une chose,
van Bene zaak behoorlijke kennis nemen. Être au
c-, met den tijd en zijne nieuwste verschijnselen
voortgaan of gelijken tred houden; ook: den zamenhang eener zaak begrijpen. — Se mettre an c- des
choses, de oude zaken afdoen en alleen de dage
te verrigten hebben. — [Charp.] C- de-lijksce
comble, het dak, in de lengte beschouwd, daklengte f.
— [bilar.] Loopende part n. van een takel.
Courante, f. Soort van statige tooneeldans,
loopdans m.; de daarbij behoorende muziek f. in 3r2 of
3/ maat. — Soort aan cursief-schrift n. — (pop.)
Avoir la c-, aan den afgang zijn, buikloop hebben.
— [Tech.] Loopsteen m., bovenste steen in een'
molen.
Coura.ntílle, f. [Péche] Drijfnet n. voor de
tonijnvangst.
('oiiro,ntln, m. [Artif.] Vuurpijl, looper m.,
die langs een gespannen touw voortschiet.
Courap of Coiarrap, m. [Méd.] Melaatschachtige huiduitslag m. op de Molukken en andere
eilanden.
Couflran, m. [Pêche] Kleine vischschuit f. —
Liater m.
f ourayer, v. a. [ijlar.] De buitenhuid van een
niet-gekoperd schip met scheepssmeer inwrijven. —
1 et part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Vaisseau couray é, gepapt, gesmeerd schip (z. coPaAI).
(''oiirbable, adj. Buigbaar.
Courbag, m, Koerbag m., werktuig, waar-
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mede de voetzoolstra f in 't Oosten wordt uitgevoerd;
— de voetzoolstra f f. zelve.
Couurbage, m. Het krommen, buigen, ombuigen.
Coiirbaut, e, adj. Buigend, krommend. [Mar.]
Bois c-, o f als subst. Un c-, een kromhout n.
Courhn,ríi, m. [Bot.] Gemeene locustboom m.,
welke de anima-gom of vloedhars oplevert.
Couribarine, f.Anima-gom, vloedhars f.(animé)
Couurbaton, m. [Mar.] Kleine knie f , krom
buikstuk n., zitter m. C-s des-hout,giln
herpes, mannetjes, knieën tusschen de régeling van
het galjoen; C -s de beaupré, knie op den boegspriet;
C -s of Taquets de hone, marsknieën; C -s de hitte,
bétingsknieën f. pl., steunders m. pl.
Cotirbatu, e, adj. Bevangen, stijf (van paar
Bij uitbreiding: Je me sens tout c-, ik-den).—
fh,eid door al mijne leden.
voel eene stijfheid
Coearbature, f. [Veter.] Bevangenheid, stijfheid f. (inz. van paarden). — Bij uitbreiding: p nf l-.ijke a f gematheid, stijfheid f. in de leden van den
mensch.
Coiirbatairer, v. a. [Méd.] :ene.pijnlike stijfheid en afgematheid veroorzaken: Cela in'a tout
courbature. — SE COURBATURER, v. pr. Zich zulk
eens stijfheid op den hals halen, stijf worden.
Couarbe, adj. [Géom.] Krom, gekromd, gebogen, min of meer boogvormig: Ligcue, Surface c
kromme lijn f., gebogen vlak n. — COUBE, f. [Gom.]
Kromme lijn, gebogen lijn f. La théorie des c-s, de
leer f. der kromme lijnen. Point multiple, Point
simple dune c-, gemeenschappelijk, eenvoudig punt
eener kromme lijn. C- poligone, kromme lijn als
een veelhoek van een oneind igetal, zijden beschouwd.
C- logarithmique, loqarithniische kromme lijn (wel
abscissen eene arithrnétische reeks vormen, ter--ker
wijl de overeenkomstige ordonaten eene geométrische reeks uitmaken). C -s algébraïques of géométriques, algebraische of geométrische kromme lijnen
(waarbij de verhouding van de abscissen tot de
oordonaten uitgedrukt is of worden kan door eene
algebraïsche vergelijking). C -s transeendantes of
mnecanigoes, transcendente of mechanische kromme
lijnen (die niet door eene algebraische vergelijking
bepaald kunnen worden). C- exponentielle, exporeéntidle kromme rijn (die door eene exponentiele
vergelijking bepaald wordt). Rectification dune c-,
herleiding f. eener kromme lijn tot eene regie van
gelijke lengte. Quadrature dune c-, quadratuur
eener kromme lijn, het bepalen der ruimte, door
gene kromme lijn besloten. C-s á double courbure,
Babbel kromme lijnen. — [Arch.] C- rampante,
kromme spil f. van een* wenteltrap. — [ Hon.] Cdune pendule d'équation, ellipsvormig stuk n. aan
eerre vergelvjkings-pendule. — [Vétér.] Spat f.,
hard, eeltachtig gezwel aan de pootes der paarden.
— [Mar.] Kromhout n., krommer n1. C-s d'arcasse,
hekknieën, tuimelaars; C -s de contre-arcasse of
de contre-lisse, worpknieën; C -s d'écubier, kluis knieën; C -s d'étambord, knieën aan den achtersteen; C-s à l'équerre, winkelknieen; C-s à fausse
équerre, knieën binnen de winden: C- de capucine,
woelingknie; C -s de liaison, sluitknieën, C -s de
bossoir, knieën aan den kraanbalk. C -s d'écusson.
banden van den hekbalk; C- de la elé des étains,
knie aan het broekstuk. — [Riv.] C- de chevaux,
tweespan n. paarden voor eene schuit.
Cowrie, e, adj. (en part. passé van courber)
Krom, gebogen, gekromd, krom gemaakt, krom geworden: Baton. c-, Branche c-e, omgebogen stok,
tak. C- de vieillesse, krom, gekromd van ouderIom. — [Bot.] C- en dedans, en dehors, binnen
buitenwaarts gebogen. — ( fig.) 11 est tou--warts,
jours c- sur ses livres, hij zit altijd te studéren, te
blokken. — Tout est c- devant lui, alles bukt voor
hein, schikt zich naar zijnen wil.
% Coeirheutent, m. Het krommen., buigen,
ombuigen; — kromming, kromheid f.
-I- Couurbéoient, adv. Op eene gebogen wijze,
boogsgew (is.
Courtier, v. a. Krommen, buigen, krom maken. C- en are, boogvormig of boogsgewijs buigen.
C- on are, pour le bander, een' boog buigen om
hem te spannen. — La vieillesse la courbé, a
courbé sa tète, son front, de ouderdom heeft hem
gekromd, heeft zijne kruin gebogen. C- Ie dos, den
ru g krommen, bukken, buigen. — ( fig.) C- la tête,
hei hoofd buigen, zich onderdanig betoonen, zijne
afhankelijkheid, onmagt erkennen. --- CoURBER, v. n.

Buigen, krom worden: L'arbre courbait sous les
fruits, de boom boog onder- de vruchten. C- sous
le faix, onder den last buigen. — SE COURBER,
v. pr. Zich buigen, zich krommen, bukken; krom
worden: Se c- pour ramasser qc., bukken om iets
op te rapen. Cette pootre se courbe, die balk
wordt krona, zet door. Il commence It se c- de
vieillesse, hij begint van ouderdom gebukt te gaan.
— (fig.) Tolt- se courbe devant eet homme, alles
bukt voor dien man, schikt zich naar zijnen wil,
is hem onderdanig, doet voor hein onder. Se csous le poids du malheur, onder den last des tegenspoeds gebukt gaan.
Courhet, m. Boog m. van een' muilezelszadel.
— Groot krom snoeimes n.
Courbette, f. [Man.] Korte boog- of krom
paard. — (fig. el fam.) Faire des-sprongm.vahet
c-s, nederige, diepe buigingen maken, strijkvoeten;
-- kruipen, eene slaa fsche onderdanigheid betoonen.
Faire aller son homme a c-s, iemand naar zijne
pijpen doen dansen.
Courbetter, v. n. [Mar.] Korte boogsprongen
maken; met korte boogsprongen rijden.
Courbine, f. [U. n.] Zekere vischsoort f.
Conrbotte, f. [Tech.] Hefboom of zwengel m.
voor de blaasbalgen in eene grofsmederij.
Courhu, m. [Bot.] Zekere druivensoort f.
Couarbaure, f. Kromming, kromte, bogt f.,
boog m., gebogenheid, gebogen gedaante f. of toestand m.
Courcailler, v. n. Slaan (van kwartels).
Coureaillet, m. Kwartelslag m. - Kwartel
-fluitjen.,
lokfluitje om kwartels te vangen.
Coureans, m. pl. [Mar.] Ribben f. pl. eener
galei.
Course, ni. [Vign.] Hout n., dat bij 't snoejjen
aan den wijnstok blijft, vruchtranken f. pl.
-j- Couurcelie, f. (verklw. van cour) plaatsje n.,
kleine binnenplaats f., hofje n.

Zuree

ourser (se), v. pr., z. v. a. SE COURROUCER.
t, m. [Tech.] Groot snoeimes n.
Courehot, m. [Magnon.] Zieke zijdeworm m.
Couareier, m., z. COURSIE.

Coareive, f. [liar.] Halfdek n.(aan weerszijden
van zékere onoverdekte -vaartuigen, gang m., wan-

dering, waring f. (z. v. a. COULOIR).
Coturcon,m. [Mil.] In 't water verborgen paal m.

— [Tech.] Kleinband en. voor de gietvormen. — Te
kort stuk hout n.— [Corn.] Ter de c-, staafijzer n.
van 4 voet lang en 2 1 /2 duim in 't vierkant.

CoureaLl, m. [leiar.] Soort van kleine ligter

op de Garonne.

Courée, f., z. v. a. COURAI.
Couresse of Couleauvre ties Antilles,
Coureresse, f. [1J. n.] Rattenslang, loopslang f.
Cooret, in., z. V. a. CQURAI.
t Courette, f. (verklw. van cour), z. v. a.
COUIICELLE.

Coureur, m. Looper, hardloopar, vlugge looper.
— Bondlooper, heen- escweîrlooper, rondzwerver,
iemand, die zelden te huis, voortduren „l- op reis is.
— C- de nuit, nachtlooper. — C- d'inventaires, de
bals, de spectacles, de sermons etc., iemand, die
alle verkoopingen, bals, tooneelvertooningen, preken
enz. naloopt. C- de plies, hoerenlooper. — Looper,
loopknecht. — [Equit.] C- de league, ringsteker. —
[Man.] Looper m., snelloopend paard n., harddraver m. - [.Miner.] C- de jour, open of aan
den dag liggende steenkoolader f. — [Mil.] C-s,
ligt gewapende ruiters, die op kondschap of ver
worden uitgezonden; stroopruiters m. pl.-kenig
— [El. n.] Looper, strandlooper m., een snelloopende stellvogel; — loopkever m. — COUREUR,
EUSE, adj.; Chevaux c-s, loopers m. pl., versche
paarden op de jagt, wisselpaarden n. pl. Araignées
c-euses, loopspinnen f. pl. Oiseaux c-s, loopvogels
m. pl. — COUREUSE, f. Straatloopster, straathoer.
— Bij uilbreiding ook van een snelloopend merriepaard gebézigd. C'est one bonne c-.
Conre-vite of Court-vice, m. [H. n.] Snellooper, renvogel m. (Plur. Des coure-vite, des

court-vite.)

Coiirge, f. [Bot.] Kauwoerde f., zeker pornpoen-gewas. C- de pèlerin of Gooide, ook Calebasse, Kalebas, pompoen m. — [Tech.] Schoorsteenanker n. — Juk n., om emmers te dragen. —
z. ook CORGE.

Courgee, f. dan latwerk gebonden wijnstok m.

COTTRICACA
Couri Baca, m. [H. n.] , z.

v. a. TANTALE.

Courir, V. n. (met avoir). Loopen, snel of ras
gaan, ijlen, snellen; C- légèrement, de toute sa
force of a toutes jambes, vlug, uit al zijne magt
loopen. C- a toute bride, a bride abattue, z. BRIDE.
C- comme un basque, z. BASQUE. C- au grand
galop, rennen, qaloppéren. Vous ne marchen pas,
vous courez, gij gaat niet, gij loopt. C- au médecin,
au remède, om den doctor, om een geneesmiddel
loopen, in aller ijl den doctor, een geneesmiddel
halen. Je cours le prévenir, ik zal hem dadelijk
gaan waarschuwen. — Het wordt niet enkel van
menschen en dieren, maar ook bij uitbreiding en
overdragtelijk van velerlei zaken: van vloeistoffen,
van schepen, van den tijd, van geruchten of tijdingen,
van wissels, renten enz. gebézigd: L'homnne, Ie
cheval, ]'eau, Ie vaisseau, Ie temps, le bruit, l'intérèt, le billet court, de mensch, het paard, het
water, het schip, de tijd, het gerucht, de rente, het
briefje loopt. Cette cite court de lest a I'ouest,
die kust loopt (strekt zich, uit) van oost naar west;
Le chemin court entre des viltnes, de weg loopt
tusschen wijngaarden heen. Ces maladies courent
ordinairement pendant l'été, die ziekten heerschen
doorgaans in den zomer. Ces nuages toureelt avec
une grande vitesse, die wolken drijven zeer snel,
Le sang court dans les weines, het bloed loopt,
vloeit door de aderen. Les fieuves courent it Ia
mer, de stroomen of rivieren loopen naar zee. —
C- aux armes, te wapen loopgin, met haast de wepenen opvatten. — Au temps of par le temps qui
court, zoo als de tijden nu loopen, de omstand2gheden nu staan. — Mar.] Loopen, zeilen, aangang
maken; strekken. La cote court au nord, de kust
strekt zich noordwaarts; C- au hord, au sud,
naar 't noorden, naar 't zuiden loopen, varen,
zeilen, sturen, stévenen, den koe°rsrigten. C- à petit.es
bordées, C- la grande, la petite bordée, z. IIORDEE.
C- en latitude, en longitude, in de breedte (van 't
noorden naar 't zuiden of omgekeerd), in de lengte
(van 't oosten naar 't westen of omgekeerd) zeilen.
C- an plus près, zeer scherp bij den wind houden.
C- sur la terre, op 't land aanhouden. C- terre a
terre, langs de kust houden, langs den wal zeilen.
Avoir de ]'eau a c-, in volle zee zijn, het ruime
sop hebben. C- an large , de ruimte kiezen , in
zee steken. C- vent arriere, vóór den wind zeiten. C- à sec, C- à mats et a cordes, voor top
en takel lenzen. C- sur un vaisseau, een schip
aanzeilen; ook: op een schip jagt maken. C- sur
un ancre, op het anker gieren, voor het anker
opkomen. — (Loc. fam.) II ne fait que c- , I1
est tou.jours á c-, hij loopt, slendert altijd op en
neêr, hij zwerft, dwaalt altijd rond. Cette affaire
ma denial bien it c-, die zaak heeft mij heel wat
voetstappen gekost. II a écrit cela en courant, hij
heeft dat in der haast geschreven. Lisez doucement,
ne courez pas, lees langzaam, overhaast u niet. (Loc.
prov.) Ce nest pas le tout que de c-, it faut partir
de bonne heure, 't is niet genoeg zich te overhaas ten, men moet met overleg te werk gaan. (fig. et fam.)
C- sur le marche de qn., iemand overbieden, meer
bieden dan een ander heeft gedaan. C- sur le marché
sur les brisées de qn., iemand in den weg, in 't
vaarwater komen, hein onderkruipen. On y court
comme au feu, 't volk stroomt er naar toe. C- an
plus pressé, datgene 't eerste doen, waar de meeste
haast bij is. C- a sa perte, à sa ruine, a son malheur, in zin verderf, in zijn onheil loopen. II court
á I'hépital, hij is op den weg naar 't gasthuis. —
Mon argent, ma provision court á sa fin, mijn
geld, mijn voorraad loopt ten einde, is bijna op,
— C- a l'évêché, au chapeau de cardinal, au baton
de maréchal, kans, uitzigt hebben om bisschop, kar
maarschalk te worden. C- an niartyre 1 la-dinal,
mort, den marteldood, den dood te gemoet snellen.
C- á la vengeance, ijverig zoeken zich te wreken.
— COURIR ACRES, naloopen, najagen, vervolgen:
C- après qn. pour s'emparer de lui, pour lui parIer, iemand naloopen om hein te vatten, te spreken.
I1 est parti, courez après lui, hij is vertrokken,
loop held na. — C- après les honneurs, les places,
les richesses, la fortune, Ie plaisir, de eerbewijzingen, ambten, rijkdommen, fortuin, 't vermaak najagen. C- après of h ]'argent, het geld
geld naloopen,
alle middelen te baat nemen om geld goed te ver
zin). C- après son argent,-krijgen(oust
zijn geld naloopen: veel moeite moeten doen om zijn
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geld te krijgen, dikwijls moeten manen; ook: met
spelen voortgaan, om 't verlorene te herwinnen. Caprès des chirnères, des fantómes, hersenschimmen,
onmogelijke dingen najagen. C- après ]'esprit, zijn
best doen om voor verstandig, geestig door te gaan.
C- après son éteuf, zich veel moeite geven om iets,
dat men kwijt geraakt is, weder te krijgen. —
[Anc. législ.] C- of Courre sus a qn., iemand te
lijf gaan, op 't lijf vallen, iemand aanvallen om
hem te dooden, te vatten, te mishandelen. I1 fut
mis hors la lof et chacun cut le droit de lui esus, hij werd buiten de wet geplaatst, en ieder kreeg
het refit hem te lijf te gaan. Tout Ie monde lui
court sus, alle man gaat hem te lijf. — Faire c-,
verbreiden, in omloop brengen: Faire c- des bruits,
geruchten uitstrooijen. Faire e- un livre, een boek
in , omloop brengen. — Faire c- une santé, eene
gezondheid (een toast) doen rondgaan, haar door
al de gasten doen uitbrengen. Faire c- la voix, de
stemming opnemen. Faire c- Ie billet, z. BILLET..
COURIR, v.n. (met être) Gezocht zijn, in zwan ,q ,
in trek, in de mode zijn, toeloop hebben. La mode
qui court, de hcerschende mode. La chanson, le
roman qui touralt aloes, het lied, dat-, de roman,
die toen aan de orde van den dag was. Ce pré
-dicateursfo ,z.Cna—OURIV
imp. (met avoir) Loopen, rondloopen, in omloop
zin: I1 court un libelle infame, er loopt een
schandelijk schotschrift -rond. I1 court des bruits
fort désavantageux, er zijn zeer nadeelige geruchten in omloop. I1 a couru beaucoup de maladies
cette année, er hebben dit jaar veel ziekten geheerscht. COURIR , V. a. lvaloopen, najagena
vervolgen: C- qn. pour Ie prendre, iemand najagen,
nazetten om heen te vatten. C- qn. l'épée dans les
reins, iemand den degen door 't lijf loopen. G(courre) le cerf, Ie lièvre, op herten, op hazen jagen.
(Loc. prow.) Its courrent Ie mime lièvre, zilt jagen
denzelEden haas: zij dingen naar denzel fden post,
zij staan naar dezelfde zaak, hetzelfde voordeel,
hetzelfde meisje. I1 ne faut pas c- deux lièvres.h
la fois men moet niet twee hazen te gelijk jagen.
niet twee zaken te gelijk op het touw zetten. Qui
court deux lièvres n'en Arend aucun, wie te veel
begeert, krijgt niets. — Ook gebézigd van personen, wier tegenwoordigheid men ijverig zoekt, die
gezocht of in trek zjn: On le court, on le chore,_
men loopt hem na, men loopt met hem weg. Les
dames Ie courent, hij is de lieveling der dames. — C(courre) la bague, ringsteken. — C- la poste, per
post, met postpaarden reizen; (fig. et fam.) iets
met overijling doen. — C- sa vingtième, sa trentième année, in zijn twintigste, dertigste aar zijn.
— C- une carrière, eene loopbaan loopen, betreden:
Its couraient la mime carrière, zij liepen dezelfde
baan, zij streefden naar hetzelfde doel. C- une
charge, un bénéfice, ijverig naar een ambt, eenti
prove staan of dingen. C- le cachet, les aan huis
geven. -- C- risque, C- hasard, C- fortune, gevaar
loopen, kans hebben. J'ai couru risque, hasard de
me toer, ik heb gevaar geloopen mij zelven te dooden; I1 court fortune de perdre son bien, hij loopt
gevaar, heeft krans zijn vermogen te verliezen. Ge
mal peut bien m'arriver, j'en courrai la chance,
Ie risque, la fortune, dat ongeluk kan mij overkennen, ik zal 't er op wagen. C- même fortune,
dezelfde kans hebben, in dezelfde omstandigheden
zi,jn, geluksbroeders zijn. C- une belle fortune,
kans hebben om tot fortuin te komen, om iets groots
te worden. C- la fortune du pot, gevaar loopen,
001 't met een' slechten maaltijd voor lief te moeten
nemen. — Doorloopen, afloopen, doorreizen: J'ai
couru toute la ville pour 1e trouver, ik heb de
gansche stad doorgeloopen om hem op te zoeken. —
(fam.) C- les rues, rondslenderen, rinkelrooijen.
Cette nouvelle court les rues, dat nieuws loopt
door de gansche stad, is in ieders mond. L'esprit en
France court les rues, 't vernuft is in Frankrijk
algemeen, ieder is er verstandig, vernuftig, geestig.
titre foe à courir les rues, les champs, te ,gekzin
om alleen te loopen, stapelgek zijn. -- C- les champs,
z. CHAMP. C- Ie pays, Ie monde, het land, de 'wereld
doorreizen; I1 a Bien couru Ie monde, of enkel 11
a bien couru, hij heeft veel gezien, veel gereisd;
Ii a couru toute la France, toutes ces mers, hij
heeft geheel Frankrijk doorgereisd, al die zeeën
doorkruist. C- Ie plat pays, het platte land a[loopen, plunderen, vrijbuiten. C- la Iner, zeeschuimen
,
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kapen.
C- la pretantaine, doelloos rondnten; court Ia pretantaine, zij
loopen,
aer Elle
zoekt avonturen op straat. C- les spectacles, les
maisons de jeu, les mauvais lieux, de schouwburgen, speelhuizen, slechte plaatsen a/loopen, druk be(fig. et lain.) C- les ruell es, onophouzoeken.
deljk van de eene dame tot de andere gaan, zijn
leven bij de dames doorbrengen.
(pop.) C- le
guilleciou, '5 nachts in kroegen en krotten loopen[Mar.] C- un bord, un bord a terre, un bord au
large, bord sur bord, le bon bord, Z. BORD. C- Ia
grande, la petite bof dée, Z. BORD1E. C of courre
la bouline, Z. BOIJLINE. C- les coutures, de scheeps
naden nazien.
Couris, rn., z. V. a. CAURIS.
Courlan of Conrliri, m. [H. fl. ] Reiger m.
van Cayenne.
Courlecet, m. [H. ii.] Soort van lanysnavelige
steltlooper in.
Coiirli-épineux, rn [H. n.] Herkules-knods,
herkules-schelp t. (inassue cl' Hercule.)
Courlii-i, m., Z. COURLAN.
Courlisofcourlieu,m.{H.n.]Wulp,'welpm.,
pluvier t., nimmerzot ifi. C- of this rouge, roode pluvier,roodeelns.C- of Ibis -vert,groene of zwarte ibis in.
('om-lui, m. Gegiste gerstencirank in., eene soort
van bier.
Couroi, m. z. v. a. COURAI.
.Renbaan,
Couroir, m. [Mar], Z. COULOIR.
loopplaats f.
m. op
van
koekoek
Conrol, m. [H. n.] Soort
Madagaskar en in 't Ka//erlanci (ook croml geheeten)
Couron, in., Z. CURON.
Couroiniade, f. [Mil.] Aanval m., waarbij
een troep het punt, dat men vermeesteren wil,
omsingelt.
Couronne, f., Kroon f. krans m. C- impériale,
royale, ducale, papale (of triple e - ), keizers , konings-,heitogskroon, pauseljke of drievoudige kroon.
C- a fleurons, C- pet ide, met bloeinwerk, met paarlen omzette kroon. C- de laurier, de lierre, dollvier, de tleui's, de roses, de nryrte, lauwer-, klimop-,
[EL rom.]
01)/f-, bloem-, rozen-, myrtenkrans.
C- triomphale, zegekrans, zegekroon. C- ovale,
kleine zeyehroon (inyrtekrans voor den veldheer, die
eene ovatie hield; z. ovation). C- civique, z. CIVIQUE.
C- murale, muurkrans, muurkroon (bij de oude
Romeinen (Ian hem toegewezen, die 't eerst den bestormden wal had beklommen). C- olisidionale, beleigeringskrans (voor denpene, die een beleg had doen
opbreken) C- navale of rostrale, scheepskroon, zeekroon, snaveikrans, voor hem, die 't eerst een vijandelijk schip had gednterd). C- vallaire, legerkroon (voor
hem, die 't eerst de verschansingen van 's vijands
leger had doorbroken). C- radiée, radiale of rayonnante, straalkroon (aan de vergode keizers gegéven).
C- tourelée, omtoi-ende kroon, muurkroon (voor de
C- d'épines, doornenbeschermgoden der steden)
kroon (van Jezus Chr.) C- d'étoiles , de rayons,
sterrenkrans, straalkrans (gelijk de schilders om 't
C- de
hoofd van Maria, van de heiligen malen).
Ier, -ijzeren ofLoinbardische kroon. (fig.) [Tlnlol.]
C- du martyre, martelaarskroon (de roem door den
dood voor 't geloof verkregen). C- de gloire, de
justice, kroon der heerlijkheid, der reqtvaardiyheid
(gelijk God gezegdd wordt den heiligen te geven)
[H- d'Ecosse] C- matrirnoniale, huwelijkskroon,
echtkroon (het reyt, volgens 't welk de man eener
koningin van Schotland den koningstitel en 't ko[H. cccl.] Geschoren
ninlcljk gezag aannam).
kruin 1., van een'roornschen geestelijke, haarkrans na.,
tonsuur f. Ii s'est fait faire Ia C-, hij heeft de
(fig.) Kroon, koninklijke
tonsuur ontvangen.
waardigheid, koninklijke mayt; monarchic f. door
een honing of keizer geregeerde staat; de vorst zelf:
Le peuple lui a mis Ia C- sur la tête, het volk heeft
Item de kroon op 't hoofd gezet, heet hem tot souverein verheven; Aspirer, Prétendre a Ia C-, naar
de kroon, de opperheerschappij staan of streven; A
son avèriernent is Ia c-, bij zijne troonsbeklimming;
Abdiquer, Perdre la C - , de kroon nederleggen, verliezen. Les c-s du oord, de noorclsche rijken of
mogendheden. La c- de France, de fransche kroon,
liet fransche rijk. Les droits de Ia c-, de re.qten
der kroon, des vorsten; Les officiers, les domaines
de la c-, de kroonbeambten, kroongoederen; Traiter
de c- a C-, als souverein met een' vnderen souvereint
onderhandelen; (iron.) met een' meerdere als met

J,^n m^a

-

-

-

-

-

-

,

-

,

-

-

-

.

. -

-

-

. -

-

-

-

,

-

COTJRONNEMENT.

-

zijns gelijke omgaan. Discours de Ia c-, troonrede t.
(fig.) C'est on des plus beaux fleurons,
Ie plus beau fleuron de sa c - , dat is een der
schoonste parels, de schoonste parel aan zijne kroon
(een der grootste voorregten, der beste provinciën
enz. van een' vorst, en in ruimer zin: iemands
kostbaarste goed, schoonste eigenschap of deugd).
[Agric.] Kroonvormige ent ofgrifJ'el t.
[Anat.]
C- dune dent, kroon van een' tand. C- du gland,
eikelkroon of -krans. C- ciliaire, Z. CILIAIRE.
[Arch.] C- dune corniche, kransljst 1. (larniier)
[Artif.] C- foudroyante, brandcirkel, stormhoepel,
pekkrans na
[Astr.] C- septentrionale, méridionale, .h7oorderkroon, Zuiderkroon (twee sterre[Bot.] Kransje of kroontje n. aan de
eelden).
kruin van sommige vruchten, zaden, bloemen. Cof Aigrette des senaences, zaadkroon. C- (liever
cime) dun arbre, boomkruin I'. C- impériale,
royale, keizerskroon, koningskroon (zékere bloemen).
C- de maine, papenkruid n. (pisseiilit.) C- de
terre, aardveil, hondsdraf n. (lierre terrestre).
[Cath.] Kleine rozekrans van een tiental koralen
(die Ier eere van de Maagd wordt afgebeden).
[Clair.] C- du trépan, trepnankroon.
[[HI. n.j
C- d'Ethiopie, C- impériale, royale, papale, ethiopische of moorenkroon, keizers-, konin.qs-. pausenkroon (zékere schelpen) Baard m. de haren van
den beft eens roofvogels. Kuif f. staande véderen
op den kop van sommige vogels. Naam der knobbels op den kop der zesmaandsche hinde; ook
der geweitoppen van 't vier- en meerjarig hert.
Kroon van den hoef eens paards. [JoallI.] Kroon
van een' dubbelen roset-diaman.t,
[Maréch.]
Zweer, ook kale plek t. aan de knie eens paards.
[Mid.] Venuspuistjes n.pl. aan 't voorhoofd en de
[Métrol.] Kroon, oude franslapen (z. CHAPELET)
sche goudmunt met eene kroon in den stempel, om[hill.] Ouvrage P c- of enkel C,
trent = 6 gl.
kroonwerk ii. [Mus.] Boogje n. boven het rust[Phys.] Lichtkring m. om de zon en
punt (T)
maan.
[Tech.] Kroonpapier n., zékere papiersoort met eene kroon tot watermerk;
Kroon,
gedeelte van eene lamp, dat het glas draagt;
IJzeren band na.
Kap f. van den glasoven;
rondom den kop van een paal, om het opsplijten
hij 't inheijen te beletten.
Couroniié, e, adj. (en part. passé van couronner) Gekroond, bekroond: Rol c - , ekroond koing n. Tête c-e, gekroond hoofd (keizer, koning)
Plaine c-c, met bergen omgévea vlakte. [Agric.j
Arbre c-, boom met verdorde kruin. Ouvrage c-,
[Mil.]
[Litt.] bekroond werk of prijsschrift n.
Kroonvormig buitenwerk, kroonwerk n. [Vétér.]
met
kale
knie.
paard
[BIas.]
Lion,
Claeval c-,
[Bot.]
casque c-, gekroonde leeuw, helm ni.
Semences c-es, Fruits c-s, Flours c-es, kroondra[ft n.] C erf c-,
qende zaden, vruchten, bloemen.
Dauphin c-, gekroonde dolfijn
gekroond hart;
(met twee gele kringen ow den kop); Circoète c-,
gekroonde Sint-Martensvogel. Outarcie c-c, trap[Poét.]
gans t. met gelen streep op den kop.
Rime c-c, rijm, waarbij de eindlettergrepen van
't voorlaatste woord in 't laatste herhaald worden.
(»La blanche colombelle belle, Souvent je voi.s
priant, criant Mais dessous la cordelle dclie Me
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jetteun oeil friant, riant.")

Cotironnenient, na. Kroomnq f. Le c - de
l'ernpereur, de krooning des keizers.
(fig.) Voleinding, voltooijing, voinsciking van eeni.q werk:
Cette noble action fut le c- de toutes les autres,
deze édele daad was de kroon, de volmaking van
al de andere, zettede al de andere de kroon op. C'est
Ie c- de l'oeuvre, dat heet zijn werk de kroon opzetten, volmaken.
[Anat.] Uiterste rand der
baarmoeder. [Arch.] Kransljst f. ieder sieraad,
ieder voorwerp op een gebouw of op een gedeelte
daarvan, kroon t., krans na., lcioonvormig sieraad o.
Les édifices out pour c- des ental)lements, de gebouwen eindigen van boven in uitstekend lijstwerk.
(taflementen). La cornictie est Ie c- des ordres
d'arclaitecture, de kornis of kroonlijst is het bovendeel der kolommen-orden. C- dun ljâtiinent,
[Agric.] Kruinkap t., dak n. van een gebouw.
verdorring f. van een boon. [Hort.] Kroonswijze
snoeijing t. van een' boom. [Mar.] Spiegelboog na.,
het bovenste hakkebord van het achterschip; Barren
d'arcasse de c - , ribbetjes onder den bovenstenspie[Mil.] Krooning van den bedekten weg,
gelboog.
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---

(le loopgraaf met hare bedekkende scliansleorven,
waarmede de beléqeñeqswerlcen voltooid en in welke
de bres- en contre-batterjen aangelegd worden.
- [Tech.] ieder sieraad n. op een meubel, eene
vaas enz.
Conroiiner, V. a. Kroonen, eene kroon op 't
hoofd zetten; kransen, bekransen: C- an rol, un
pape, een' koning, een paus kroonen. C- une vietime de fleurs, een slaqtof/'er met bloemen bekransen. On couronna iésus Christ d'éines, men
zettede J. C. eene doornenkroon 0/) 't hoofd. Den titel van koning, van souverein geven. Ce
rnonarque, avant de mourir, voulut c- son his,
deze monarch solide vOOr zijn' dood zijnen zoon
tot koning verklaren. - Bekroonen, bekransen, bebonen door het toewijzen von eerie kroon, een'
lauwerkrans, een' uitgeloofden eereprjs: C- un vainqueur, ]'auteur du meilleur ouvrage, een' overwin'naar, den schrijver van 't beste werk of prjsschrift
bekroonen. La pièce que I'Acaddrnie a couronné,
het stuk, dat de Académie bekroond heeft. - ( fig.)
C- Ia vertu, de deugd bekrooncn. beloonen. - Ook
gebézigd van de voorwerpen, waarop men cciie
kroon of een' krans plaatst, en, bijuitbreiding, van
't geen liet bovendeel van iets uitmaakt. Alexandre
couioniiait le tombeau (1'Achulle, Alexander plaatste cciie kroon op 't grafvan Achilles. De simples
ileui's couronnaient cette tête charmante, eenvoudige bloemen onileransten dat beeaili:e hoofd. Quel ques clieveux Planes couronnaieit ce front vénécable, cenige witte baren omgaven dat eerwaardig
hoofd. Des arlires courorinent Ja cime des montagoes, beamen beMoonen (staan op) de kruin des
n, voltooijen, het
bc;'qs. (fig.) Bekroonen, volinake
laatste of grootete sieraad aanbl'enhen: Cette dernidre action couronne toutes les autres, die laatste
daad bekroont al de andere. La succès a couronne
son eitreprise, de uitslag heeft zijne onderneming
bekroond. (Prov) La fin couronne Ioeuvre, liet
einde kroost liet werk, einde goed, alles goed. Couronner les voeux de qn, , ieinands wenschen
bekroonen , vervullen. - Omringen, omgdeen, insluiten: Les niontagnes qui couronnent cette vallée, de bergen, die deze vallei omgeven, omsluiten.
- [Hart.] C- on arlire, een' boom kroonsgewijs
snoeijen. - [Mi l .] C- nfl cliemin convert, het
kroonwerk in den bedekten weg aanleggen. C- lentonnoir d'uie mine, den nifjnlreehter met schanskoeien berestiqen. - SE COUIIONSER, V. pr. Zich
kroonen, zich het hoofd met cccie kroon of eenen
krans eei'sieren; - ( fig.) zich tooijen, zich versieren: Le printemps se couronne de fleurs, de lente
tooit, kroost zich met bloemen. Se couronner de
gloire, zich met roem overdekken, veel roem beha
len. - [Agric.] Cet arlire se couronne, de kruin
van ellen boom verdort. droogt uit.
CoNlvonhIure, t [Véner.] Kroon t. dec hoorven van een heet.)
CouroQ1eoI, rn [Fl. n.] Zijdekoekoek m., een
vogel uit tropisch. Amerika en Afrika.
Couroneoucon, rn [H. n.j , z. v. a. couriou
cou. - (fig.) Iemand, die vruchteloos dcie verliefde
speelt.
Coti-rouge, m. [ H. n.] Volksnaan van 't
roodborsije (rouge-gorge).
Coarournou, in. [11 . n.] Soort van gier m.
Conroupite, f. [Bot,] Koeroepita 1., groote
boom van Guiana, welks vleezige vrucht den naam
van boulet de canon, kanonskogel, of van aPricot
sauvage, wilde abrikoos, draagt.
Courrado.ix, ni., Z. cormAnoux.
Courre, V. n. et a. (alleen nog in den infin.,
als jagt- en zeeterin en in enkele uitdrukkingen
gebézigd, voor 't overige door courir vervangen):
C le cerf, Ie lièvre; - C- sus; C- la hague; CIa bouline, z. cOuRiR. Laissez c- les chiens of
enkel Laissez c-, de honden ontkoppelen en op 't
wild loslaten. Chasse P C-. jayt met windhonden.
C- un cheval, een paard laten harddraven. Donner P c- a qn., iemand veel te loopen geven,
hem vele gangen laten doen. - COURRE, m. [Véner.]
Jaatlanci n., jagtgrond m. C'est un heats c-, dat
is een zeer geschikte grond voor de.jagt. - Plaats f.,
waar men de windhonden posteert. - Le misser
courre, de plaats, waar men de honden ontkoppelt
en op liet wild loslaat. Sonner Ie laisser c-, het
sein tot het loslaten der honden blazen.
Coirrette, f. [1:1. fl.], z. a. a. couiinssv.
--

-
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Coarrier, m. Renbode, inz. in staatsaangelëgenheden, staatsbode, k oe r i er in. -. Envoyer, Epédier, lJépêcher, Faire partir an c-, een' koerier
zenden. afzenden. C- du cabinet, kabinets-koerier.
- Rijdende postbode, postrijder, brievenpost m.
Le c- d'Arnsterdani, depostbode, brievenpost, post
van Amsterdam. Jour („ce-,postdag rn Répondre
a qn. par Ie retour du c-, of c- par (pour) c-,
iemand met omgaeinden post antwoorden. -- Post'kar, brievenkar t., brievenpost, post in.: Voyager
par Ie c-, met de postkar reien . Le c- a versé,
de postkar is omgevallen. - (fig. et lam.) Gezainenljke brieven, die men in cciie met den post
verzendt of ontvangt: Faire son c-, zijne brieven
voor den post gereed maken; Lire son c-, zijne
ontvangen brieven lezen. - (fig. et f(. in.) C- do
maiheur, jobsbode, onheilsbode, oe'erbrenger in. eener
kwade tijding. - [Mar.] Gewapend postschip ri.; ook Z. V. a. COULO1C. [ii. II.] Roode watersnip 1.
(ook chevalier rouge geheeten) , - [Pche] . Een der
beide slaken van het snippenset.
Courrièi-e, t. Loopster, bodin t. (zeiden andes dan fig. en putt. gebruikt): La blanche c-,
La c- iiiégale des nuits, de blanke, veranderlijke
bodin des nachts, de maan t. La c- du jour, de
bodin des dags, de dageraad (avant-courrière). La
Benommée, cette prompte c-, de Faam, die vlugge
bodin.
Courroi, M. [Tech.] Rol 1., waarop de geverwde stoffen worden uitgespreid, rolblok n. -Toebereiding t. van het zand des vormgieters.
Courroie, t. Riem, léderen band m. Serrer,
Lacher Ia c-, den riem aanhalen, vieren. - (Loc.
fig. ei prov.) Serrer Ia c- P qn., iemand kort houden, kortwieken, Zijne middelen van vertéring beperken. Aitonger la c-, zuinig huishouden, zuinij
leven om rond te komen. Allonger of Etendre In
t'-, zijne re„
te ver uitstrekken, meer voordeelen van Zijne bediening weten te trek/en, dan billijk is; - ook: een verhaal met verdichtsels opsieren. - (Prov.) Du cuir d'autrui on a beau faire
large c-, van een antlers leer is t goed riemen
snijden. Mieux vaut ami en voie que denier en
C-, beter een' vriend op weg, dan geld in den zak:
de beniiddeling of tusschenkoinet van een' vriend
kan ons vaak sneer baten dan ons geld.
toiarroir, us., Z. cOuLoin.
Courroiieë, e, wij. (en part. passé van cour
roucer) Vertoornd, vergramd, grain, verbolgen:
Un père c-, een vergramd vader. - (fig.) La roei'
c-c, de onsttiimiüe Zee; Les Pots c-s, de verbolgen,
gramme barest.
('ourroucer, v. a. Vertoornen, vergrammen,
toornig, verbolgen ofvergramd maken. -SE coupBoucEa, v. pr. Vertoornd, vergramd worden.
(fig.) Quand ma mer se courrouce, wanneer de Zee
verbolgen, onstuimig wordt.
Courroux , m. Gramschap, verbolgenheid f.,
toorn in., inz. van een' meerdere: Craignez le c
de Dieu, du rol, dun père, vrees de gramschap
van God, van den koning, van een' vader. Etre en
c-, toornig, hoogst verstoord zijn. - Le c- du
lion, du taureau, de toom, grimmigheid des leeuws,
des stiers. - (fig.) Le c- de la roer, des hots, des
vents, de verbolgenheid, onstuisnigheict, woede deszee, der baren, der winden. - j (Prov.) C- est
vain sans forte main, de gramschap eens kindsis
weinig te vreezen.
Courioyer, v. a. [Tech.] De uit het verwbail
komende stoffen op (Ie rol leggen. - Het zand voor
de gietvormen bereiden. - Cow-royeLlr, m. Hij,
die met die verrigtingen belast is.
Cours, m. (pr. cour, ook vóór een' klinker)
Loop in., natuurlijke, gewone beweging f.: Le c
des astres, dune rivière, des humeurs, cle loop
der hemelligchamen, eener rivier, der voelden.
Loop, lengte van een stroomend water: Le c- de
ce Ileuve est long de plus de quatre cents lieues,
de loop dier rivier is sneer dan OO mijlen lang. C- de venti'e, buikloop. - (fig.) Le c- des affaires,
de Ja justice, de loop dci' zaken, de gang van het
regt. C- de Ia vie, levensloop. Durant Ie C- de son
règne, onder Zijne regéring. Dans le c- de sa maladle, in den loop zijner ziekte. Donner nu libre
c- a ses larmes, P sa fureur, aan Zijne tranen,
Zijne gramschap den vrijen loop laten. - [Mar.]
Koers, loop van een schip, streek m., scheepsrighag f.: Ces deux bâtiments out fait le même c-,
,

-
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die beide schepen hebben denzeifden koers gemaakt.
Voyage de long a-, lange zeereis. Capitaine au
long C-, scheepskapitein op de groote vaart. Prendre son c-, zeil maken. C- de bordage, gang m.,
planken opliet boorcl.—[Com.] Koers, loopende prijs,
geldprijs m., wisselwaarde, wisselhoogte f.; gangbaarheid, verkoopbaarheid f., aftrek m. eener waar:
Cette monnale a c-, na plus de c-, dat geld heeft
koers, geen koers meer, is gangbaar, niet meer
gangbaar. C- du rnarché, marktprjs , koers, prijs
der waren; (fly.) gesteldheid, toestand eener zaak.
C- de la bourse. de Ia place, beurskoers, rijzing
of daling f. der papieren. Les bi llets de ce négociant ont c-, het papier, de wissels van dezen koopman zijn goed, worden gevraagd. - Ces étoffes,
ces livres noot plus de c-, die stoffen, die boeken
worden niet meer gezocht, zijn niet meer in zwang.
(fig.) Ce mot na c- que parmi le peuple, dat
woord is enkel onder 't volk in gebruik. Donner
C- a un bruit, een gerucht helpen verspreiden. Lengte t. van iets, zonder de breedte in aanmerking te nemen: Tapisserie de six aunes de c-, ta
pijtwerk van zes ellen in de lengte. - Leergang in.,
lessenreeks, volg rij van voorlezingen of collepin
over deze of gene wetenschap, gerégelde oefening
in, ook geschrévene verhandeling t. over al de deeten eener wetenschap, cursus rn. Suixre un c-,
een' cursus volgen, gerëçeld de lessen in of voorlezingen over eene wetenschap of taal bijwonen. Openbare rij- en wandelplaats f., meestal buiten
eene groote stad, corso m. - [Arch.] C- d'assises, onafgebroken laag of rij f. steenen.
-

-

Course, t. Loop rn., verrigling of bewéqing
van iemand, die loopt, versnelde gang m., het loo
pen: II est léger, 'rite ui Ia c-, hij is ras, vlug in
't loopen. Prendre un lièvre a Ia c-, een' haas in
den loop vangen. Pas de c-, versnelde pas, sneltred m. (bij militairen.) Prendre sa c-, vertrekken.
- Wedloop, weden m. C- a pied, a cleval, en
char, wedren te voet of wedloop, wedren te paard,
in rijtuig. La c- de chevaux, de chars, de paarden-,
de wagen-wedren, harddraverij t. Les c-s des jeux
olym piques, de wedrennen der Olympische spelen. Cau clocher, Z. CLOCHER. —C- de dagues, het ringsteken. - Loop, gang, aanval, aanloop m. in een
tournooi of steekspel. En trois c-s, ii rompit trois
lances, in drie gangen brak hij drie lansen. A tourenspetes les c-s ii a reinporté Ie prix, bij alle renspeten heeft hij den prijs behaald. Sauter sans prensa c-, springen zonder een' aanloop te nemen.
- COURSE wordt ook gezegd van iemands dagetijksche gangen, boodschappen, bezoeken; ook voor
reis f., togt n., uitstap m., omwandeling f.. Je
commence mes c-s Ids le matin, ik begin reeds
des morgens mijne uitgangen; Je ne l'ai pas trouvé,
ii est en c-, ik heb hem niet aangetroffen, hij is
op 't pact. J'ai fait vingt c-s pour cette affaire,
ik heb twintig gangen voor die zaak gemaakt. Les
c-s de nos savants dans ce pays, de voetstappen,
rondwandelingen van onze geleerden in dat land.
Faire une petite c- dans les environs, een uitstapje in de omstreken maken. - Strooptoyt m.
(ter zee of te land): - kaapvaart f.: Les ennemis
firent des c-s jusque dans telle province, de vyanden deden strooptogten tot dat gewest. Les pira
tes font des c-s jusque dans Ia Manche, de zeeroovers kruisen tot in 't Kanaal. Aller en c-, Faire Ia
C-, ter kaap varen. Armer en c-, ter, kaapvaart uitrusten. - Weg, afstand m., dien men loopend of
rijdend aflegt, gang, rid m. II y a une trés longue c- d'ici a là villa, van hier naar de stad is
een lange rid, een groote afstand. Ce cocher n'
fait qu'une sauTe c- dans toute Ia journée, die
koetsier heeft den gansclien dag maar één rid gedaan. - Ook van schepen gebézigd: Ce vaisseau
a ëtd dix nsois a faire sa c-, clot schip heeft tien
maanden tot zijne reis, zijne vaart besteed. - In
cleftigen in dichterljken stijl voor cours, loop, inz.
loop der hemelligc/iamen, der wateren, der schepen, des tijds enz. Lastre du jour va commencer
fi nir sa c-, het daggesternte (de zon) gaat haren
loop (togt) beginnen, eindigen; La lune poursuivait
sa c- paisible, de maan vervolgde haren vreedzamen loop. Un ileuve grossi dans sa c- par mille
ruisseaux, een stroom, in zijnen loop door duizend
beken aangezwollen. La course de nos vaisseaux
oisifs est suspendue, de loop (vaart) onzer trage
chepen wordt gestaakt. La c- précipitée du temps,
-

-
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de snelle, haastige loop des tijds. Elan na pent
arrêter ce conquérant, ce fléau dans scs c-s, niets
vermag dien veroveraar, die plaag in zijnen, in
haren loop te stuiten. La c- des plaisirs, de loop
reeks der vermaken. - Ook voor : levensloop m.,
baan, loopbaan, levensbaan f.: Ii a heureusement
fourni, achevé sa c-, hij heeft zijne loopbaan gelukkig afgelegd. II a fourni sa c-, hij heeft zijne
levensbaan afgelegd: hij is dood. - [Tech.] Loop
van de schoot of tong in een slot, ruimte, die zij
doorloopt: Donner c- an gOne, de schoot in of uit
doen gaan. - La c- de la navette, het heen en
weder gaan van de schietspoel (bij wevers) . —Tirer
l'éinail a la c-, het email bij zeer lange draden
trekken. - [Dr. can.] C- anibitieuse, aanvrage
om eene prove reeds bij 't leven van den bezitter

daarvan.

Coursie, 1., z. onder COURSIE1I.
Coursier, m. Groot, schoon paard n., hardclro ver in. , ooriogspaard, ros, strjdrosn. (Van eeneiner ne kan men in poetischen stijl COURSIERE bézigen.)
[Anc. mar.] , ofcouaslE, f. koker, gang m. tusschen
de roeibanken op eene gaiei; bij uilbreidinq ook:
het stuk geschut onder dezen gang, kokerstuk n.
- [Hydraul.], of COURSIEIIE t. Ruimte, binnen
welke het water op de sc/iep'raden van een' molen
valt, waterloop m. - Jager m., stuk geschut op
den voorsteven der kanonneerbooten.
Coursière , t. [Mar.] Bedekte valbrug, koebrug 1. op een oorlogschip (waarvan men zich bij
gevechten bedient). - z. ook onder counslaa.
Coursion of Courson , m. [Bot.] Jonge
loot t. van een' stain of stengel. - Soort van per-

zik f.

Coursive, 1. [Mar.] Gang, doorgang, molengang in.
Coursoire, t. Hof, hoenderhof n. eener boerderij.
Courson of Crochet, m. [Hort., Vign.] Besnoeide wijnrank f., tot drie of vier oogen of knoppen
ingekort. - Loot t. ter lengte van 13 tot 15 centimeIds, die de tuinman alleen overlaat, als hij verpligt
is de andere af te snijden, vruchtloot f., vruchttak, draagtak m.: - z. ook couasior.—
ix.
Zeer weeke ijzersoort f. van Berry.
Court, e, adj. Kort, niet lang; kortdurend,
kort van daar; beknopt , niet uitgebreid : Habit.
Mariteau c-, kort kleed, korte mantel. Porter les
cheveux c-s, kort haar dragen. Le chemin le plus
c-, Le plus c- chemin of (ellipt.) Le plus c-, de
kortste weg; (fig.) het middel om 't spoediqst iets
te doen. En hiver les jours sont c-s, des winters
zijn de dagen kort; La vie est c-e, het leven is
kort; Le terme de ce paiement est trop c-, die betaal-termijn is te kort. II est gros at c-, hij is dik
, die
en kort; Cette femme est c-a et entassëe
vrouw is kort en ineen gedrongen. Ii a la vue c-,
hij is bijziende, korlzigtig. - (fig.) Sn vue est Hen
c-, hij heeft volstrekt geen doorzigt , voorzorg.
Vues -s, bekrompen inzigten, beperkt verstand.—
(fig.) Etre c-, kort zijn, niet lang spreken; Ce prédicateur, eet avocat fut c-, die predikant, die advokaat maakte 't kort. - II est c- d'argent, de
finance, hij is kaal in de beurs, zijn geld is ten
naasten bij op. Ii est c- de mémoire, il a la mdmoire c-c, hij is kort van geheugen. II a l'esprit
C-, l'intelligence c-c, hij is dom, heeft een bekrompen verstand. Avoir la c-c haleine, Avoir la respiration c-c, l'lialeine c-c , kortademig zijn.n. Monnaie c-c, le ligt geld. - C-c potance, schrale,
geringe portie (spijsaandeel). - Le bouillon est un
pen c-, mcttez y de lean, de bouillon zal niet
rondkomen, doe er water bij. - [Mar.] La mer
est c-c, de zee loopt kort. - (Lee. proc.) A vaillant homme c-c épée, moed is kracht: dapperheid vergoedt het gebrek van 't wapen. Son épce
s

est trop c-c,

Z.

ATTEIIN]JRE. Le chemin le plus

long est quclqucfois Ie plus c-, de langste weg is
soiritijds de kortste: door een' omweg te gaan, bereikt men soms het eerst zijn doet. L'hcrlie sera
Hen c-c etc., Z. JIROuTER. C-c prière pénètrc les
cieux, bij 't bidden moet men niet veel woorden
gebruiken. Faire c-c messe et long diner, een
kort gebed en een' langen maaltijd houden. Les
plus c- es folies sont les mcilleurcs , de kortste
dwaasheilen zijn de beste. U veut la faire c-c et
bonne, hij wil het Port en goed maken (van semand,
die door een weelderig leven zijne fortuin en ge-

COURT
zondheid kurkt). Faire la c-e échelle á qn., z.
ÉCHELLE.

COURT, m. Het korte. - (Loc. prov.) Savoir le
long et Ie e- dune affaire, iets in al zijne bijzon
stukje tot beetje kennen. — [Anat.]-derhn,va
Vierde armspier f.; — derde strekspier der nahand; — derde strekspier van den duim; — tweede
achteroverbuigende handspier; — zevende kuitspier.
COURT, adv. Kort, korteljk, op korte wijze: II
lui coupa les cheveux très-c-, trop c-, hij sneed
Item 't haar zeer kort, te kort. Ii a fini trop c-,
h ij heeft te kort afgebroken (zijne rede). Cela est
pendu trop c-, dat is te kort opgehangen. —([am.)
Il fut pendu haut et c-, hij werd gehangen (aan
de galg) . — (pop.) Pour vous le faire c-, Pour Ie
faire c-, Pour faire c-, om het kort te maken, om
't u in een paar woorden, in één woord te zeggen.
— (fig. et fans.) Couper c-, eene rede kort afbreken (z. COUPER). — Tourner e- (eig. kort omdraa2 en bij 't wagenwennen), 't gesprek plotseling
op iets anders brengen. Demeurer, Rester c-, in
de rede blijven steken. II se trouve c-, trop c-, hij
slaat verlegen, zijne middelen zijn niet toereikend
tot zijn oogmerk, hij schiet te kort. La mire tient
vette felle de c-, de 'moeder houdt dat meisje kort,
geeft het weinig vrijheid. Prendre qn. de c-. iemand overjagten, den tijd niet geven om te doen,
wat men van hem vergt. — TOU T COURT, loc. adv.
Zeer kort, schielk, plotseling, op eens; zonderiels
meer bij te voegen, kort en goed, kortwen.
Convtage, m. Makelarij f., makelaarschap,
makelaarsberoep n.; — tusschenkomst f., werk n.,
diensten f. pl. van een' makelaar. — Makelaars
-lon.,curtagief
'oortaille, f. [Tech.] Mislukte speld f. (bij
speldenmakers); — draadknipsel, afknipsel n. van
metaaldraad.
Courtanelle, f. [Agric.] Soort van druif f.

Courtaud, e, adj. Kort en dik (of gezet). —
Cheval c-, C [lien c-, paard, , hond met gekapten
staart en ooren. — (Prov.) Etriller, Frotter qn.
en Chien e-, iemand duchtig afrossen. — COUaTAUD, m., -E , f. ([am.) Un gros c-, une grosse c-e,
korte en dikke (of gezette) man, vrouw. — (iron.)

C- de boutique of enkel C-, winkelknecht. — II
était monté sur un c-, hij zat (reed) op een' kort
[Mus.] Baspijp bij een' doedelzak, korte-star.—

f. (ook courtaut gespeld).
^%ijpartatider, v. a. Kortstaarten, angliséren,
een paard den staart afsnijden; — een' hond de
ooren, den staart kappen. — Het part. passé komt
ook als adj. voor: Cheval, Chien courtaudé.
Courtanit, m., z. onder COURTAUD.
Court-baton , ni. [Mil.] Voormalig wapen
soort van halve piek m. — (fig.) Tirer au-tuig,
c-, stijf op zijn regl slaan, niets willen toegeven.
— [Mar.] Doft, knie f. (Plur. Des courts-batons.)
Court-bouillon, m. [Cuffs.] Korte of poolsche vischsaus f., mengsel van water, azijn, zout
en boter, waarin men visch kookt. (Plur. Des
courts-bouillons.)
Court- houtos, m. [aeon.] Disselpin f., hou
'waarmede men de ossen aan den dissel -tenpi,
maakt. (Plur. Des courts-boutons.)
-bomvast
Conrteaillé, m. [Bot.] Dorre dolik of herrik f.
(zeker onkruid)
Court-eon, m. [Bot.] Soort van peer f., die
een' voortreinlijken perendrank oplevert. (Plur.
ba

Des courts-cour.)
Court-d'aleamme, m. [Bot.] Soort van appel m., die inz. tot appeldrank wordt gebézigd.
(Plur. Des courts-d'aleaume.)
Courte- botte, m. (pop.) Ventje, mannetje n.,
dreumes m. (Plur. Des courtes-bottes.)
('ourte-botile, f. Balspel n. in beperkte ruimte.
(Plur. Des courtes-boules.)
Courte-épine, f. [H. n.] Kortvin f., zékere
visch. (Plur. Des courtes-épines.)
Cour te-haleine , f. Volkswoord voor aam
kortademigheid (asthma). (Plur. Des-borstighed,
courtes-haleines.)

Courte-lettre, f. [Tech.] plan weerszijden
besneden drukletter f. (Plur. Des courtes-lettres.)
S Courtennent, adv. In 't kort, beknopt in
weinig woorden: I1 racontait les choses c-, hij ver
zaken beknopt.
-teld
Courte- p aille , f. Het kortste strootje, het
strootjes-trekken, eene wijze van lottrekken met
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stroohalmen van verschillende lengte: Tirer is la c-,
om 't langste strootje trekken. (Plur. Des courtes-

pailles.)
Courte-paurne, f. Kaatsspel n. in Bene besloten ruimte. (Plur. Des courtes-paumes.)
Court-épineux, adj. [Anat.] Le muscle c-,
of als subst.: Le c-, Ruggegraatsspier f.
Courte-prsiute, f. Sprei, beddesprei, gestikte
deken, pronkdeken f. (Plur. Des courtes-pointes.)
Courte-pointier, m. Spreimaker, spreiverkooper m. (Plur. Des courte-pointiers.)
Courte-queue , f. [H. n.] Kortstaart m.,
kortstaartige schildpad f. (Plur. Des courtesqueues.)
5 C ourter, V. a. at n. Het makelaarschap drijven, makelen, vermakelen.
Coairti, m. [Bias.] Moorenkop m. met zilveren
halsband.
Courtibault, m. [ Liturg.] Korte kasui fel f.
of .misgewaad n., dat de dienstdoende diakens en
onder-diakens droegen.
Courtie, f., z. v. a. COURTIL.
Courtier, in. [Cow.] Makelaar. C- o f Agent
de change, wisselmakelaar. C- en blé, pondgaarder. C - de marine, de navire, de port, zeemakelaar,
scheepsmakelaar, cargadoor. C- de chevaux, roekommer. C- marron, beunhaas m. — (iron.) C-,
Courtière de mariages, koppelaar m., koppelaar
f. -- [Polit.] C- électoral, stemmen-makelaar m.,-ster
hij, die bij de kiezers rondloopt, om hunne stem
voor deze of gene partij te krijgen.

Couartière, f. [Hydraul.], z. v. a. COURSIERE,
COURSIER (z. het laatste woord). — C- de manage,
z. onder COURTIER.

Courtige, f. [Cow ] Het te-kort op de voor
lengte van een stuk stof.

1- Cotirtil, in. [Agric.] Tuintje n.; — hennep

-geschrvn
-akerm.

Courtilière, Courtilliére, f. [H. n.] Oranje

aardkrekel, veenmol m. (ook-kopm.,evrusf
taupe-grillon, molkrekel, geheeten).
t Coaurtille, f. Tuintje n. — -(-Du vin de c-,
slechte wijn m., bogt f.
Coeurtilliere, f., z. COURTILIERE.

Courtine, f. Bedgordijn f. (in dien zin verouderd). — , [Fort.] Gordijn f., tusschenwal, midden
bolwerken , waardoor de-walm.tuschen
flanken of zijden vereenigd worden. — [Pèche]
1biet netwerk afgezette vischweer f.
Coaartis, m. [Agric.] Keukentuin, moestuin m.
(in Bretagne) .
Courtisan, m. Hoveling m., heer van 't hof.
— Vleijer, oogendienaar, pluimstrjker. — Weleer
ook: minnaar, boel, galant m.
Courtisane, f. Voorname of (zoogenaamde)
fatsoenlijke boeleerster; inz. g ebézigd van zoodani,q e
vrouwen bij de volkeren der oudheid en in de
groote steden van Italië; hoer. — Weleer ook: hofdance f.

Courtisanerie, f. Kunst f. des hovelings;
hoofsche manieren f. pl. — (fig.) Pleijerj, pluimstr ij
laagheid f.
-kerij,
4. Courtisanesque, adj. Hoofsch, den hoveling eigen, tot den hoveling behoorende (in ongunstipen zin) .
Courtisé, e, adj. (en part. passé van courtiser) Gevleid, gestreeld, gevierd : Prince c-, Femme c-e.
Courtiser, V. a. Zijn hof maken uit eigenbe-

lang, vleijen, pluimstrijken, honig om den mond
smeren. C- les grands, slaafsch zijne opwachting
bij de grooten maken. — (fain.) C- les dames, veel
werk van de vrouwen maken, trachten haar te behagen. -- (fig.' C- les Muses, zijn werk maken
van de frame letteren, bijzonder van de dichtkunde.
SE COURTISER , V. pr. Gehuldigd, vereerd, gevleid worden: Voilà comme les Muses se courtisent. — Elkander 't hof maken of vleijen.
Court-jointé, e , adj. [Man.] Kort gekoot,
kort van hiel. — [Fauc.] Kort van pooten.
Court jour (a), z. COURTS -JOURS (a).
Court-nnancher, v. a. [Bouch.] Vastpinnen
(den schouder van een geslacht dier).
Court-monté, e, adj. [Man.] Laag van lenden, diep in 't kruis.
Courtois, e, adj. Hoffelijk, beleefd, minzaam,
heusch, spraakzaam, dienstvaardig, dienstwillig:
Chevalier c-, hoffelijk ridder. I1 a des facons pea
—

-
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c-es, hij heeft onhoffelijke manieren.— Armes c-es,

stompe wapenen (in de steekspelen). — (Prov.)
Doux et e- lapgage vaut mieux que riche héritage, met beleefdheid brengt men 't verder dan
met geld.
Coeurtoiseenent, adv. Op hoffelijke wijze, belee filelijk.
t'ouurtoisie, f. (fam.) Hoffelijkheid, vriendelijkheid, beleefdheid, gedienstigheid, dienstvaardigheld; goede dienst. — [Fauc.] Faire c- aux autours, den haviken vergunnen hel gevangen wild
te plukken. — [Bot.] Soort van blaauwe druif f.
in de Neder-Ppreneën.
Couurton, m. Derde soort van gehékelde hennep of gehékeld vlas (om de kortheid der vezels dus
geheeten) .
Court-perdu, m., liever CAPENDU (z. aid.). —
[H. n.] Volksnaam van den européschen wielewaal (loriot). (Plur. Des court-pendus).

-

Courts-joaurs (a) of a court-jour, loc.

adv. [Conn.] Op kort zigt: Lettre de change isc-,
wissel op kort zigt (waarvan de vervaldag nabij
gesteld is) .
Court-vêtu, e, adj. (woord van La Fontaine)
Kort gerokt, met korte rokken.
Couru, e, adj. (en part. passé van courir) Gejaagd,, vervolgd: Un cerf, on lièvre c-, een gejaagd
hert, gejaagde haas. Un voleur c- par les geudarmes, een door de policie-soldaten achtervolgde dief.
--- 4 fgeloopen, geplunderd. Un pays e- par les ennemis, een door de vijanden afgeloopen land. —
Gezocht, gewild, in trek, in zwang (in deze beteekenis met être) Ce prédicateur est fort c-, die
predikant heeft veel toeloop. Un livre fort c-, Une
marctiandise fort c-e, een zeer gezocht boek, eene
zeer gewilde waar.
Corvette, f. [Mar.] Dubbele sloep f.
Cons, m. [Tech.] Wetsteen, slijpsteen m. —
[I. n.] Soort van wentelaar m.
C'ousaanibie, m. [Tech.] Plantenvet, waarvan
men op Timor kaarsen maakt.
Conatapier, m. [Bot.] Soort van vijgeboom m,
in Guiana.
Couseou, Connelie-eoudehe, Cousse-eou-

ehe, m. [Bot.] Aarvormige durra of indiaansche
gierst f., eene nx oesplant der Antilles; gepeld maiszaad n.
Couseotis, Couseoussous, m. Soort van
meelpudding m., dien men, naar t verhaal der
reizigers, aan de Gambia en in Binnen-Afrika bereidt.
C ouseuse, f. Naaister f., inz. innaaister van
boeken.
Cousin, m., -e, f. (aanduiding der familie-betrekkeng tusschen broeders- en zusters-kinderen)
Neef m., nicht f. C-s germains, C-es germaines,
volle neven, volle nichten (in den lsten graad); C-s
issus, C-es issues de germains, achterneven, ach
graad); C -s arrieres-issus,-ternich(d2
C-es arriere-issues de germaans, achter-achterneven, achter- achternichten (in den eden graad). —
Cousin is ook de naam, dien de voormalige koningen van Frankrijk (en in navolging ook wel
andere vorsten) aan de prinsen van den bloede,
aan de vreemde vorsten en grootgin des rijks gaven. — (Loc. prov.) Si telle chose m'arrivait, le
roi se serait pas mon c-, als mij dat overkwam,
zou ik den koning niet tot neef willen hebben (zou
ik den keizer te rijk zijn). Tons gentilshommes sont c-s et tour vilains comperes, menschen
van 't zelfde slag beschouwen elkander als familie.
-- (fig. et fam.) Si vous faites cela, nous ne serons
pas cis, als ge dat doet, blijven we geene goede
vrienden. Its sont grands c-s, zij zijn witte vrienden. - Bot.] KI..iskruid n. -- [Cuis.] Familiekoek m.; groot langwerpig gebak, om bij deden
aan vrienden _en verwanten rond te zenden (chanteau). — COUSIN, m. [H. n.] plug f. — (Pop.) Il
est mangé de c-s, I1 a toujours des c-s chez lui,
hij wordt van zijne familie uitgegéten.
Cousinage, in. Neefschap n. — Verwant
gezamenlijke verwanten m. pl., familie f.-schapn.,
— Somtijds z. v. a. vriendschap, vriendschapsbetrekking f.
Co;isiner, v. a. Neef zeggen, neef spelen: Il
vous ,cousine, hij noemt u neef, speelt neef tegen
U. - Gous1NER, V. n. (fans.) Schuimloepen, tafellikken, onder voorwen.dsei van verwantschap of
-

[
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vriendschap. -- (fig. et fam.) Its ne cousinent
pas ensemble, zij kunnen zamen niet over weg,
zin gedurig oneens. (Men zegt liever: Its ne soit
pas cousins.) — SE COUSINEP, V. pr. Elkander neef
noemen, neef tegen elkander spelen.
('ousiuet, m. [Bot.] Volksnaam der myrtenbézie of boschbézie (airelle).

('ousinette, Coussiuette of Consinotte, f.

Bot.] St. Jansappel m., vroegrijpe appel zonder
kern (ook passe-pomme geheeten).
Cousiniere, f. Vliegengaas n. rondom een bed.
— ([am.) Talrijke en lastirae bloedverwantschap f.
(In die beteekenis ook COt7SINERIE )
-j- Coitsinisnge, in. Nevenbegunstiging f., n ep o t i s m u s n. (z. NEPOTISME) .
Couusoir, m. [Tech.] Boekbinders-naaibank f.
Coussapier, m. [Bot.] Soort van vijgeboom in.
in Guiana.
Cousseeaie, Couussecaille, f. Gekruidemaniok-spijs f. der Kreolen.
Cousse-eonehe, In., z. couseou.
Co'assi- Coatssi, m., z. COUCI-cocci.
Coussin, ni. Kussen n. — [Tech.] Kussen,

kussenvormig voorwerp bij boekbinders, goudsla
metaaldrijvers enz. -- [Phys.] Kussen of-gers,
wrik fmiddel n. aan de elektriseer-machine. — [Míl.]
Stelb.'ok n., stelwirp, keg f. onder 't .afuit. — [Mar.]
C-s, presenning f. om den voorsteven. C- d'armures, matten servings f pl. C- d'ancre, ankerkussen n. C- de bittes, bétingskussen n. C- de beaupré, spoor n. van den boegspriet. C- d'écubier, rij
bed n. onder de kluis. C- cie tête de mát, kussen
op de langzalings, die onder 't want liggen. C- de
vieux cordage, mat, gespekte mat. C- d'élongis,
kussen op de langzalings.
.- Coussinenient, m. Belegging, bekleeding f.
met kussens.
-1- Coussiner, v. a. Met kussens voorzien, beleggen of bekleeden. — SE COUSSINER, V. pr. Zich
met kussentjes opvullen om een welgemaakt lijf te
vertoonen.
Coussinet, m. (vcrklw,v. van coussin) Kussentje, klein kussen. — [Tech.] Kussenvormig voorwerp n, bij vele kunsten en ambachten (z. CoUSSIN);
middel van bekleeding, opvulling of ondersteuning
bij velerlei voorwerpen; bi,, glazenmakers, z. v. a.
bajoue ; — gegoten stuk ijzer, waarop de rails of
scheersen der spoorwegen dragen. — [Mon.] Naam
der stalen strooken, waarop het randschrift voor
de munten gegraveerd is. — [Bot.] C- des marais,

z. CANNEBERGE.
Coussinette, f., z. COUSINETTE.

Cousson, m. [Agric.] Warme en vochtige
wind ni.. die de jonge Wijngaardknoppen verschroeit.
— (bij Rabelais) Hemdsknoop m.
('oust, Cousteni ent, m., z. v. a. COuIT.
Coustier, m., z. V. a. AIATELASSIER.
Coustieres, f. pl., z. COUTIERES.

Coustillade, C®ustille, z. COUTIL—.
Couston, m. [Tech.] Hennepheede f., korte

hennepvezels, die overblijven nadat de hennep gebraakt is.

Coustumier, Cousturièrenient, z. couTUM—.

Cousin., e, adj. (en part. passé van COUDRE)

Genaaid: Habit bien c-. — (fig.) Des paroles, Des
pensées mal c-es ensemble, slecht verbondene, slecht
zamenhangende woorden, denkbeelden. —(Loc. fam.)

Bouche c-e, z. SOUCHE. Ce sont des finesses, des
malices c-es de fit I)lanc, 't zijn grove, plompe
listen, handtastelijke kwaadwillige streken. Etre cavec qn., iemand als zijne schaduw vergezellen.
Ce cavalier est c- a la selle, die ruiter zit ijzervast in den zadel. Etre tout c- d'argent, dor, dik
in 't geld zitten, schatrijk zijn. Etre tout c- de
coups, met wonden overdekt zijn, één wond al
wond zijn. Avoir Ie visage c-, tout c- de petite
vérole, een gezigt vol pokputten hebben, zeer pok
zijn. Ce cheval a les flancs c-s, dat paard-dalig
heeft ingevallen zijden, is dunlijvig Cette femme
a les joues c-es, die vrouw heeft ingevallen wangen, heeft een schraal Bezigt.
Coot, m. [Prat.] Prijs m., kosten, onkosten m.
pl. — Les menus c-s, de kleine witgaven f. pi. —
(Prov.) Le c- fait perdre Ie gout, de kosten doen
er van afschrikken.
Coutal, m. [Anc. mil.] Sabel m., die bij wijze
van bajonet op de karabijn werd geplaatst.

COIJTANOES

-

Coutanees, t p1. [Corn.] Soort van tulc f.
Coûtant, adj. rn. (alleenqebruikt in.) Prix c~,
inkoopsprijs rn. : Je vous le cède au prix c-, ik
geef t utegen in koopsprjs.
Coutarde, t. [Bot.] Stekelachtige waterplant f.
- [Cuis.] Gebak n. van melk, ejferen, honig en
meel.
Coutarée, t. [Bot.] Boom rn. van Cayenne
'

met koortswerenden bast.
Couteau, rn. Mes. C- tranclsant, aîguisi, af-

rile, scherp, geslepen, aangezet mes. C- ébrèché,
mes met schaarden. C- pliant, knipmes, vouwmes,
C- a ressort, flees met eene veer. C- de cuisine, de
table, de poclie, a découper, keuken-, tafel-, zak-

mes, voorsn[jines. C- k deux trancliants, tweesnijdend mes. La lame, Ja pointe, Ie tranchant,
Ie dos dun a-, liet lemmer, de punt, de snede of
het scherp, de rug van een mes. - Noons van vele
mesvormige voorwerpen: Kort zijdgeweer n. (in
dien zin verouderd). C- de chasse, kertsvangerm.
C- a couleurs, tempermes (der schilders). C- a scie
of Sale en C-, schrobzaag t. C- d'ivoire of de buis,
vouwbeen n. C- a rnèche, pit- o( k atoensnijder (der
kaarsenmakers). C- a effleui'ei, a ëcharner, schaafmes n., slichtmaan f. (der leirlooijers). C- de
feu, brandijzer n. (der hoefsmeden). C- a planer,
a rogner, dunines, ploegmes (der boekbinders). C
pendant, hangmes, dat men met een' riem of band
aan 't lijf heeft hangen (gelijk de koks); (fig.) lijftrawant, een mensch, die iemnad overal vergezel t
en altijd gereed is, om hem in alle geliqenheden te
dienen. - (Loc, fig.) Mettre c-x sur table. iets te
eten voorzetten of opdisschen . Avoir le pain et le
C-, allerlei voordeelen hebben om in eene zaak te
slagen. - Aiguiser les c-x, zich gereed maken tot
vechten, tot kijven, tot redetwisten, zich scherpen,
zich schrap zetten. IJs en sont aux épmes et aux c-x,
aux c-x tins, zij zijn het zeer oneens, zij kijven,
vechten, pleiten tegen elkander. Etre saus ie C-,
Avoir le c- sur Ia gorge, aan de slapen, aan de
wraak bloot hesteld zijn, gevaarlijk bedreigd woeden. - (Loc. peon.) Aller en Flandre sans c-,
onbeslagen ten ijs komen: onvoorbereid iets ondernemen. C'est un c- de tripière, un c- a deux
tranchants, 't is een tweesnijdend mes: 't is een
dubbelhartig mensch, hij draagt vuur in de eene
en water in de andere hand. Arnours qui commencent par anneaux, linissent par c-x, snelle liefde,
lange haat: huwelijken uit liefde zijn zelden ge
lukk?g. Se couper de son c-, zich zelven tegenspreken, vastpraten (inz. voor 't geregt). - (pop.)
Jouer des c-x, vechten, duelléren. - [H. n. ]
Manche de c-, Z. COUTELIER. - COUTEMJX, Is. p1.
[Fauc.j Eerste slagpennen t. p1. van een' valk. [Mar.] Voorste stuk van het roer, dat tegen den

achtersteven aankomt.

Cotitel, rn. [Tech.] Rietmes n. - Weleer:
mes n., hertsvanger rn. ; ook: heuveltje n.
Contelas, rn. Korte breede sabel, bouwer,
kortelas in. ; - groot keukenmes ii. - [Tech.]
Snijmes n. (der papiermakers). - [Mar.] Lijzeil n.
(ook honnette d'étai geheeten). - [H. n. ] Zwaardvisch ni. (espadon).
Couteté, e, adj. [Tech.] Door 't mes beschadigd (bij zeemtouwers).
Coutelet, rn. [Pèche] Ingang rn. eener visch-

weer.
Coutelier, rn. -ière, 1. Messenmaker; messenverkooper in. ' -verkoopster f. - Ook als adj.
gebézigd: Maît
re, Garcon c-, messenmakersbaas,
-leerling of -knecht m. COIJTEL1ER. M. [H. n.j
Messcheede f., eene tweesclialige schelp. - conTELIERE, t Messenkoker rn. (holte h couteaux).
Coiiteline,f.[Corn. ] Soort van witte ofblaauwe
grove katoenen stof f. uit India, inz. uit Surate.
Contellerie, f, Messenmakerij, messenmakerskunst f. of -ambacht; - messewerk n., messenmakers -waren t. p1.; - messenwinke rn., messenmakers -werkplaats t.
Contelui-e, f. [Tech.] Messnede t in 't perkament, plaats, waar 'tmes onder de bereiding bij
-

ongeluk geraakt heeft.
Coûter, v. n. Kosten, voor zikeren prijs gekocht
worden, te staan komen, gelden: C- peil, beaucoup,
weinig, veel kosten. C- cher, duur zijn. Cette
étoffe coûte vingt francs le mètre, die stof kost,
geldt twintig francs de el (meter). Combien cela
vous coûte -t-il, op hoe veel komt u dat te staan?
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hoe veel kost u dat? - (Loc. peon.) Cette chose
coûte poll et bourre, coûte plus cher qu'au rnarché,
dat is peperduur. - (fig.) Kosten, oorzaak zijn van
eenig verlies, van eene of andere droefheid, smart,
zorg uw.: Cette folie ma coûté cher, die dwaaslivid is mij duur te staan gekomen. Ii vous en cafetern Ja vie, 't zal u 't leven kosten. Cet ouvrage
lui coûte de grands solos, bien dutemps, bien des
veilles, dat werk kost hem veel tijd, arbeid, nachtwaken.
ran Cela ne lui coûte guère, daar is
hij 'mild of gul mede, dat ontziet hij niet; L'argent
ne lui coûte guère, hij hecht niet veel (waarde) aan
't geld, hij ontziet geen geld; Les hornrnes ne coiltent guère P ce g€inéral, 't menscfeenvleesch is bij
dien veldheer goedkoop: hij ontziet zijne soldateh
niet. - Ook gebézigd zonder bepaling van 't geen
iets kost: Les procès, les voyages coûtent, het
pleiten, reizen is duur; Cette dérnarche me coilte,
die stap valt mij zwaar; Rien ne lui coûte, hij oatziet niets, hij spaart moeiten noch kosten. Tout
lui cofite, alles is hem te veel, alles valt heen te
zwaar, valt hem zuur, hij doet aliles met weirzin.
- (fain.) Coûte que coilte, 't mag kosten wat het
wel, wat er ook van komen moge. - coû'rare, EN
COÛTE1I, V. imp. Veel kosten, zwaar vallen: Ii
lui coû t e de faire cda, 't kost hem veel, 't valt
hem hard dat te doen. Ii men coûte de vous
faire ces reproches, 't valt mij hard u die verwijten te doen, ongaarne of met wePrzin doe ik
u die verwijten.
Coûteux, eiise, adj. Kostbaar, duur, wat
kosten, uitgaven veroorzaakt: Les voyages sont c-,
reizen is kostbaar.
Cotitières, t. p1. [Mar.] Zwaar touwwerk n.
aan den mast van eene galei.
Contil, rn. (pr. cou-ti) Tijk, beddetijk 1., zeker
-

doek.

Coutillade, f. Wond f. door een' voormaligen
driekanten degen, COUTILLE f. geheeten, toegebragt.
De niet zulk een negen gewapende soldaat heette
COUTILLIER.

Contissées, f. pt. [Brad.] of als adj. Ensuljles
c-, borduurraam n., met lijk- of linnenstrooken
bezet, mu de le borduren stof daaraan vast te

naaijen.
Coiitoii, rn. [H. n. ] Clonissa t., soort van Venus-scheip.
('onIon, rn. [Bot.] Canadasche boom rn., met
een wijnachtig sap.
Cou- tors, rn., CoutoRlille, 1. [H. n.],z.v.a.
TORCOL. (Plur. Des con-tars.)
Coitti-as, m. [Cirn.] Zdkere middelmatige soort
van Bordeaux -wijn rn.
Coiitvean, ni. [Hart.] Soort van middelmatige
peer f.
Coutre, rn. [Agric.] Kouter, ploegijzee n.; (poit.) ploeg rn. - [Tech.] Klootjzer n. (van
kuipers e. a.) - COITTLIE, rn. [H. eed.] Voormalig
kerkedienaar, sleuteld r ager en klokluider rn. Coutieiie, Conti-le, f. Post rn. van zulk een'
kerkedienaar.
Coutiier of Coutry, rn. [Agric.] Soort van
diepaanden ploeg rn. in 't zuiden van Frankrijk.
Coutimat, rn. Kantoor n., waar de voormalige gewoonte -regten ontvangen werden. - Land n.,
waar die regten kracht van wet hadden.
Coutnnie, f. Gewoonte f., aanwensel n., hebbelijkheid f. : Bonne, rnauvaise, sotte, vilaine c-,
goede, kwade, zotte, leeljke gewoonle. - (Peon.)
C- est une autre nature, de gewoonte is eene
tweede natuur. Avoir c-, de gewoonte hebben, gewoon zijn, plegen: Ce pommier a c- de donner
beaucoup de fruits, die appelboom geeft gewoonlijk
of doorgaans veel vruchten, is gewoon of pleegt
veel vruchten te geven. - Gewoonte f., gebruik n.,
regel, trant rn., stads-, lands-, volksgebruik n.;
soort van regt, hetwelk zich door gewoonte gevestigd heeft, gewoonte-, gebruiksregt n., herkomst f.:
Il y a des c-s qui valent des lois, er zijn gebrul ken, die kracht van wet hebben. Cela passera en
c-, dat zal gewoonte, een vaststaand gebruik woeden. - (Loc. prov.) Une fois nest pas c-, eenmaal
maakt geen regel, eens is geens, eens is niet altijd.
- tine législation uniforme a remplacé les anciennes c-s, eene gelijkvormige wetgiving is in de
plaats der oude gebruiken of k o s t u m e a gekomen.
La c- locale, dune province, dun pays, 't gewoonteregt van eene plaats, een gewest, een land. -
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B uitbreiding: Lands- en stadsregten n. pl., zékere
belastingen en accinsen, die hier en daar gehéven
werden: Lever la c- du vin, de wijnbelasting heffen. --- DE COUTUME , loc. adv. Naar gewoonte, gewoonlijk: II en use comme de c-, hij doet als naar
gewoonte.

Cootamerie, f. Heffing, inzameling f. van imposten, van voormalige gebruiksregten.
Coiiturmmier, iére, adj. (fam.) Gewoon, de gewoonte hebbende: I1 est e- de mentir, h ij is gewoon
te liegen. I1 est c- du fait, dat is zoo zijne (slechte)
gewoonte, zoo maakt hij 't altijd. (In dien zin wei
niet meer in gebruik.) -- Droit c-, gewoon -nigof
Pays c-, land n., dat naar een gewoonteregt-tergln.
bestuurd werd. Personne c-ière, niet-adellak, burgerlijk persoon m - COUTUSIIER , m. Boek, behelzende de gewoonteregten, het herkomstig lands- of
stadsregt, kostumen -boek n. — Niet-adellijk persoon.
Co'itamièretnent, adv. Gewoonlijk, naar ge.

woonte;

—

ook z. v. a. ROTURIEREMENT.

Couture, f. Naad m. Robe sans c-, kleed n.
zonder naad. - (Pop. et fig.) 11 faut lui rabattre
la c-, wij moeten hem de nieuwe kneep geven of de

naden plat slaan (van een' in't nieuw gekleede, dien
men uit scherts op rug en schouders slaat); ook:
hij moet wat nederigheid leergin. Battre une armée
a plate c-, een leger geheel en al verslaan. — Het
naa^;jen, de naaikunst f. Apprendre la c-. — Het
naaisel, de wijs, waarop iets genaaid is; rij f. steken.
Une belle c-. — Naad, wondnaad m., likteeken n.,
schram f. ; poknaad m. : Ii a le visage tout plein
de c-s, zijn Bezigt is vol naden. — [Mar.] Naad
tusschen twee planken of boorden, voege, sluiting f.
C- de cueille de voiles, pappenaad. — [Tech.] Za
lood op de daken, zonder het-menlaschigf.v't
te solderen. — Naad m. of voeg f. van de vorm
een gegoten voorwerp. — Looze naad,-stukenop
tot sieraad aan schoenen en laarzen aangebragt,
gestikte naad. — Machine à coudre, naai-machine,
een werktuig om kleederen te naaigen.
Conture, e, adj. (en part. passé van couturer)
vol naden of likteekens: 11 est tout c- de petite
vérole, hij is vol naden van de kinderziekte.
Couu.tnrer, v. a. Met naden of likteekens bedekken: La petite vérole couture le visage.
Couturerie, f. Naaiwinkel m., naaivertrek n.
% Couturier, m. Naaijer, kleermaker m. (nu
liever tailleur). --[Anat.] Snijdersspier, windelspier f., zékere dijspier f. In dien zin ook als adj.
gebezigd: Muscle c-. COUTURIERE , f. Naaister,
naaivrouw f. C- en linge, en robes, linnen-, wol
[H. n.] C-, of als adj. Fauvette-lenaistrf.—
c-, indische snijdervogel m. (om zijn kunstig gevlochten nest dus geheeten).
—

Coiivage, m., z. V. a. COUVAIS'ON.

Couvain, m. [Econ.] Broedsel, broed n. (eijeren van bijen, wandluizen en eenige andere in gezelschap levende insecten). — Wascel f. der bijen,
enkel eijeren en eene pop bevattende.
Couuvaison, f. Broeitjd m., jaargetijde waarin
cle huisvogels broeden.
Couvé, e, adj. (en part. passé van couver)
.Uitgebroeid: Oeufs c-s.
' ouvée, f. Broedsel, broeisel n., al de eijeren,
die een' vogel in den broeitijd legt en uitbroeit; —
(Ie gezennenitke kuikens uit die eieren; gebroed,
broed n.. — Broeitijd m., tijd der uitbroeding. —
(fig. et fain.) Bas, geslacht n., familie f. (meestal
in kwaden zin), gebroed n.: Toute cette c-e ne
naut rien, slat gansche ras, die geheele familie, dat
.gansche gebroed deugt niet. — Un docteur de la derniere c-, een nieuwbakken doctor.
('ons vent, m. Klooster, koevent n. -- de
gezamentlijke bewoners en bewoneressen van een
klooster. — (iron.) Bordeel, hoerhuis n.
Conver, v. a. Broeden, broeijen, uitbroeijen:
Les oiseaux couvent leurs oeufs, de vogels broeijen hunne eijeren uit. — C- des oeufs dans un
four, dans du fumier, eijeren in een' oven, in mest
uitbroeijen. — Ook zonder voorwerp gebezigd: J'ai
six poules qui couvent, ik heb zes kippen, die
broeijen; Mettre des poules couver, kippen te broei jen zetten. — (fig. et fam.) C- qn. of qc. des yeux,
iemand of iets met innig welgevallen, met begeer1 ijkheid of met groote belangstelling aanschouwen,
met de oogen als verslinden. — (fig.) Heimelijk beramen, ontwerpen, voorbereiden: Cet bornijle couve de mauvais desseins, des desseins de
,

,
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vengeance, die man broedt, smeedt kwade plannen,
plannen van wraak. Tout cela couve une guerre
civile, dat alles loopt op een' burgeroorlog uit. —
I1 couve une grande maladie, hij heeft eene ernstige
ziekte onder de leden. — CouvER, V. a. Broeijen,
smeulen, verborgen zijn of liggen, om zich later te
openbaren: Le feu couve sous les cendres, het vuur
smeult onder de asch; Ces mauvaises humeurs
couvent dans ses entrailles, die kwade vochten
broeijen in zijne ingewanden. — (fig.) C'est un
feu qui couve sous la cendre, 't is een onder de
ascis smeulend vuur: een verkropte uwrok, een bedekt werkende hartstogt, een in stilte voorbereid
plan. Cette conspiration couve depuis longtemps,
die zamenzwering smeult sedert lang. — (fain.) Il
faut laisser c- cela, men moei dat rijp laten worden, men moet die zaak niet overhaasten. — SE
COUVER, v. 1r. Broeijen, smeulen, bedektelijk voor
worden: I1 se couve qc. de dangereux, er-berid
broeit, smeult iets gevaarli ks.
Couvereie, m. Deksel n. C- a pot, potdeksel,
kannelid n. — C- dun four, ovendeur f. — (Prov.)
11 n'y a si méchant pot qui ne trouve son c-, geen
pot zoo scheef of er past een deksel op: ook het
leelijkste meisje kan een' man vinden.
('oiaverseaui, m. [Tech.], z. v. a. ARCHURE.
Couvert, m. Disc/i- of tafelgereedschap n. (ta
servetten, lepels, vorken, messen enz.)-felakn,
Mettre Ie c-, de tafel dekken. — Meer bijzonder:
het vereischte dischgereedsckap voor een' persoon,
c o u v e r t n.: Une table de vingt c-s, eene voor
twintig personen gedekte tafel, eene tafel voor 2O
couverts. 11 a toujours son c- mis dans cette maison, hij kan zoo dikwijls hij wil in dat huis ten
eten gaan. — Koker m. of scheede f. met mes, vork
en lepel. — Huisvesting, herberging f. , verblijf,
dak n.: Le vivre et le c-, que faut -il davantage ?
Kost en huisvesting, wat behoeft men meer? I1 n'y
est pas nourri, it na que le c-, hij is er niet in
den kost, h# slaapt er maar. — Belommerde plaats,
lommer, schaduw f.: Le soleil brine, allons charchar Ie c-, de zon brandt, laat ons de schaduw,
eene beschaduwde plaats opzoeken. ---- Omslag m.
(van een' brief, pak enz.), couvert n.: Cela est
arrivé franc de port, sous le c- du ministre, dat
is portvrij onder 't couvert (adres) van den minister
gekomen. Par c-, Sous c-, onder omslag, onder
couvert, ingesloten. C- blanc, ledige omslag, ledig
couvert. -- [Mil.] Gedekt werk n., gedekte vei^schansing enz. — [Plas.] Kasteel n. of toren In.
met een' dak. — a COUVERT, loc. adv., is COUVERT
DE, loc. prep. Gedekt, veilig, beschut, in zekerheid,
beveiligd, beschermd tegen: On ne craint pas la
pluie, quand on est is c-, men is niet bang voor
den regen, als men beschut, onder dak is. Mettre
qc. a c-, iets in veiligheid brengen. Se mettre b cde la pluie, voor den regen schuilen. Rien ne met
a c- de la calomnie, niets beveiligt tegen den laster.
Être b c- de la nécessité, voor gebrek bewaard zijn.
— [Corn .] Etre á c-, gedekt zjn, zekerheid, panel,
hypotheek hebben.
Couvert, e, adj. (en part. passé van couvrtr)
Bedekt, gedekt, toegedekt: Un pot, Un plat c-, een
s

gedekte, toegedekte, overdekte pot, schotel. Allee

c-e, overdekte laan. Chaise c-e de toile, de cuir,
met linnen, met leder overtrokken stoel. Avoir la
tête c-e, gedekt zijn, den hoed, de muts op 't hoofd
hebben. Etre Bien c-, goed gedekt, warm gekleed
zijn. Clos at c-, z. CLOS. -- [Man.] Drap c-, lang
niet-kortgeschoren laken. -- [Mis.] Chemin-harig,
c-, bedekte weg. Porte c-e par one demi -lune, door
eene halve man gedekte, beveiligde poort. — (fig.
et fam.) Servir qn. a plats c-s, iemand met gede e
schotels bedienen: achterhoudend tegen hein zijn;
ook: hein onder de hand of in 't geheim nadeel
toebrengen. — Des mots c-s, bedekte woorden (onder welke een andere zin verborgen ligt). — Du
vin c-, gedekte, donkerroode wijn. Couleur trop
c-e, at te donkere, zware kleur. Un homme c-, een
achterhoudend , geveinsd, arglistig mensch. Une
haine c-e, een heimelijke haat. _ [Jur.] La péremption est c-e, 't vervallen van 't regt is gedekt,
voorgekomen. Un crime c- par l'amnistie, eene doen'
de amnestie (strafkwtschelding) gedekte (niet meer
vervolgbare) misdaad: — [Mar.] Une junient c-e
par no cheval d'Espagne, eene merrie besprongen
door een spaansch paard. Une chienne c-e par on
épagneul, eene teef gedekt door een' patrájshond.
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Vache qui na pas été c-e, guste, niet dragtire
koe. — Bedekt, overdekt, vol, beladen: Une table
c-e de mets, eene ?net spijzen bedekte of bezette
tafel. Un pays c- de Bois of enkel Un pays c-. een
boschrijk land. Un homme c- de plaies, de cicatrices, een mensch vol wonden, likteekens. Temps
c-, betrokken lucht. — ( fig.) Un homme c- de gloire,
de crimes, een met roem, met misdaden bedekt of
overladen man. — ( fig.) Soyez c-, houd u stil, wees
cip uwe hoede.
('otiverte, f. [Tech.] Verglasel, glazuur D. -Raam n. op den papiervorm. — Overtrek, bekleed
uit de Levant komende lijnwaden. —-seln.dr
[Mil.] Wollen deken f. — [ Mar.] Overdekking f.
van een onttakeld schip; — (in cle Levant) scheepsdek n. — [Fauc. j C-s, de twee groote véderen uit
het midden van den staart des valks.
Couvertenieitt, adv. Bedekteljjk, heimelijk.
ouverture, f. Deksel, dek, dek/ leed, overdeksel, bekleedsel, overtrek, overtreksel n. C- dune
maison, dakbedekking f. (pannen, leijen, riet, lood,
zink, enz.) C- dun livre, omslag, band m. van een
boek. (Van een' lederen omslag zegt men liever
reliure.) Fausse c- de livre, losse omslag om een
boek. C- de lit, beddedeken, deken. C- de lame, de
coton, de soie, wollen, katoenen, zijden deken. Cde parade, pronkdeken, sprei f. — [Mar.] C- de
hamac , kooideken , kombaars f. C- de fanal,
lantaarnkleed n. Faire la c-, het dek half opslaan (omn te gemakkelijker in 't bed te stap
-- (fig. et fain.) hirer la c- à soi, de son-pen).
coté, zich de meeste voordeelen van eene zaak toeeigenen. Mettre un homme sur la c-, iemand sollen, hem beet hebben, een loopje met hem nemen. —
% (flu.) Dekmantel, schijn m., voorwendsel n., uit
Chercher one c- à son crime, een' dek -vlugtf.:
voor zijne misdaad zoeken. Sous c- d'ami--mantel
tié, onder schijn van vriendschap. Un mari sect
de c- it une femme adultère, een man dient eener
overspelige vrouw tot potdeksel. — [Corn.] Dek
-king,
zekerheid f., pand n., hypotheek F.
Couverturier, m. Dekenmaker; dekenverkooper m. — Ook als adj. gebézigd: Marchand c-;
Ouvrier c-.
Couvet, m. Vuurpot m., waarvan geringe
vrouwen zich bedienen in plaats van eene stoof.
Couveuse, F. Broeihen f.; — broeijende vogel m.
-- (Prov.) La pasesse est bonne c-, de luiaard
slaapt gaarne. — [Tech.] Oven m. ter uitbroeijing
van de eigeren der zijdewormen of der hoenders. —
Ook als adj. coebézigd: Poule c-, broeihen.
C'oanvi, adj. m. : Oeuf c-, bedorven, vuil, aan
ei n.
-gestokn
Couvine, F. (voormalige) Sleep in. van een
dameskleed.
Couvoir, m. [Tech.] Toestel m. tot kunstma
-tigeubrojnva
eigeren.
t'onivi•ailte, F. [Agric.] (in sommige streken)
Zaad n.
C'ouvre-bassinet, m. [Mil.] Pandeksel n.
(Plur. Des couvre-bassinets.)
('ouvre-braise , m. , z. v. a. COUVRE-FEU.
Pl ur. Des couvre-braise.)
('oavre-chanko , in. [Mil.] Sjako-foedraal,
overtrek van gewast-linnen voor den sjako. (Plur.
Des couvre-chako.)
Coauvre-chef, m. Hoofddeksel n., hoed m.,
muts F. (in dien zin tegenwoordig alleen in scherts
gebézigd); — zeker boerinnen-kapsel n. — [ Chin.]
hoofdzwachtel m., hoofdwindsel n., muts F. (Plur.
Des couvre-chef.)
Couvre-coiback , m. [Mil.] Beerenmutsfoedraal n., overtrek van gewast doek voor de
beerenmuts. (Plur. Des couvre-colback.)
Louvre-enisse, in. [Mil.] Zwaar dijstuk n.
aan de voormalige wapenrusting der ruiters. (Plur.
Des couvre-euisses.)
Couvre-face, m. [Fort.] , z. v. a. CONTREGARDE, doch met aarden in plaats van steenen binnenglooijing. (Plur. Des couvre-face.)
Coiivre-feu, m. [Econ. dom.] Vuurdomperm.,
vuurstolp F. — [Cuis.] Braadscherm n. — [Mil.
z. v. a. COUVRE-BASSINET. — ( voormalig) -4von gelui n., als waarschuwing dat het licht moest uitgedaan worden, of ook dat de stadspoorten gesloten werden, dat men niet meer zonder lichtende
lantaarn mogt uitgaan, taptoe F. — Avondklok f.,
Klok, die dat sein gaf. -- (Plur. Des couvre-feu.)

COUVRIR.

464

Convre-giberne, m. [Mil.] Patroontaschfoedraal n., overtrek van gewast doek voor de patroontasch. (Plur. Des couvre-giberne.)
Couvre-luuiière, m. [Mar.] Platlood, zundgatdeksel it., koperen of boden plaatje of kopje
ter beveiliging van 't zundgat des kanons. (Plur.
Des couvre-lumière.)
('ouvre-nuque, m. [Mil.] Klep F. onderaan
't sjako-foedraal, die om den hals kan omgeslagen
worden. (Plur. Des couvre-nuque.)
Louvre-pieds, in. Poetdeken f., voetdeksel,
voetkleed n. (Plur. Des couvre-pieds.)
Couvre-plat, m. [Econ. dom.] Schoteldeksel, schaaldeksel n. (Plur. Des couvre-plats.)
Louvre-platine, m. Slotplaatleder n. aan de
vuursteengeweren. — [ Mar.] , z. v. a. COUVRE-LU1111ERE. (Plur. Des couvre-platine.)
('onvreour, m. Dekker, dakbedekker. C- en
ardoise, en tuile, en chaume, lei-, pannen-, riet
Ook als adj. gebézi-qd. Maitre, Com--dekrm.—
pagnon c-, dekkersbaas, - knecht m. — COUVREUSE, F.
Dekkersvrouw. — Weleer ook stoelen.matster f.
Convrir, v. a. Dekken, bedekken, toedekken.,
overdekken, overtrekken, bekleeden, beleggen, bezetten enz. : C- un plat, un pot, een' schotel, een
pot dekken, het deksel op een schotel, een' pot leggen. C- une maison de chaume, de tuile, d'ardoise, een huis met riet, pannen, leien dekken. Cone statue, un tableau, een standbeeld, eene schil
overdekken. — [ Tech.] C- un coffre de cuir,-derij
un livre de parchemin, une chaise de serge, een'
koffer met leder, een boek met parkement, een'
stoel met sergie overtrekken. — C- les bougies, de
kaarsen voor de laatste maal indompelen, haar etc
laatste overdekking geven. -- C- les penles, het
binnenvlak der valsche paarlen met parelolie of
oostersch reukwater (essence d'Orient) bedekken.
— C- la pate du pain of enkel C-, dekken, de
basis van de gekristalliseerde suiker in den vorm
met eene laag witte kleipap bedekken, om de nog
aan de kristallen klevende siroop op te lossen en
mede te voeren. — Une enere qui couvre bien, een
goed dekkende inkt. — [Man.] C- une couture,
un cordage, smarting (lap geteerd zeildoek) op een'
naad, om een touw leggen. --- C- un inalade, een'
ziele toedekken, digtdekken. C- les pauvres, de
armen kleeden. — C- Ie feu, het vuur inrékenen.
— [Jeu.] C- une carte, eene kaart met eene andere bedekken; ook: geld op eene kaart zetten, eerre
kaart bezetten. C- une dame, eene schijf dekken
(in 't triktrakspel) . C- un dé, een' steen dekken
(in het dommine-spel). — C- on habit dor, de broderie, une table de mets, een kleed rijk met goud.,
met borduursel beleggen, eene tafel met spijzen bezetten. C- la mer de vaisseaux, de zee met sekspen overdekken. -- (fig.) C- un tableau de ducats,
Bene schilderij met dukaten beleggen: een' verbazend
hoogen prijs er voor bieden C- qn. de bonte, de
confusion, iemand diep beschaamd, verlegen maken. .
Cette action le couvrit de gloire, die daad overdekte hem met roem. Une rougeur subite couvrit
son visage, een plotselinge blos kleurde haar (zijn)
gansche gelaat. D'épaisses ténèbres couvrirent
ses yeux , digte duisternis bedekte (verspreidde
zich over) zijne oogen. (pop.) C- la joue a qn.,
iemand eene muilpeer geven. — Bedekken, bedekt
houden , verbergen , ontveinzen , vermommen, bewimpelen; — verontsch.uldigen , verschoonen, doen
vergeven. C- ses desseins, son jeu, ses défauts,
zijne plannen verbergen, zijn spel gedekt houden,
zijne gebréken ontveinzen, bewimpelen. Rien ne
peut c- sa faute, niets kan zijne fout verontschuldigen, doen vergeven. Les beautés de eet ouvra gge
en couvrent les défauts, de schoonheden van dit
werk doen de gebréken over 't hoofd zien. La
charité couvre tout, -" de liefde bedekt alle dingen.
— [Mil.] C- sa marche, zijnen marsch of togt
voor den vijand verborgen houden; — (fig.) zijns
oogmerken geheim houden, bedektelfgk te werk gaan.
— Dekken, beschermen, beschutten, beveiligen, verdedigen: Une armée couvre nos frontières, een
leger dekt, beveiligt onze grenzen. 11 le couvrit de
son corps, hij dekte hem met zijn ligehaam. Cette
citadelle couvre la ville, die citadel dekt, beschermt
bestrijkt de stad. — (fig.) I1 couvrait l''innocence
du bouclier des lois, hij dekte de onschuld met het
schild der wetten. — [Mil ] C- on siége, een beleg
dekken, beletten dat de vijand het beleg niet doe
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opbreken. — [Mar.] Le pavilion couvre la marCoxaare, f. [Méd.] Heupjicht, c o xa q ra f.
chandise, de vlag dekt de lading, vrij schip, vrije
Coxal, e, add. [Anat.] De heup betreffend:
vracht. — Verdooven, overstemmen, versmoren, Los c-, of als subst. Le coxal, het heupbeen n.
onduidelijk , onverstaanbaar, onhoorbaar maken: (Plug. coxaux.)
L'orchestre couvre la voix des chanteurs, 't orkest
Coxalgie, f. [Méd.] heuppijn f. — Coxaroverstemt de zangers, maakt den zang onverstaan- throcace, f. heupverlamming f , ontsteking en
baar. Le fracas du tonnerre couvrait le bruit du verzwering van 't heupgewricht.
cataracte, 't geklater des donders verdoofde 't geCoxo-fénmoral, e, adj. [Anat.] Tot het dij
druisch van den waterval. — ( fig.) 11 leur faut du
heupbeen behoorend. (Plus-. m. coxo-fémoraux.)-en
tapage pour e- les reproches de leur conscience,
Coy, m. [H. n.] Haas m. van Chili.
zij hebben behoefte aan luidruchtige vermaken, aan
Coyau, in. [(harp.] Waterbord, dekstuk n.
woest getier, om de verwijten van hun gewéten te (van een dak). — Klamp m. om 't waterrad van
versmoren. — Dekken , goed maken, schadeloos een' molen. — [H. n.] Soort van brasem m.
stellen: Le produit de la recette, na pas couvert
Coyembouc, Couyennbouuc, m. Uitgeholde
les frais, de opbrengst der ontvangst heeft de kos- kalebas f., waarin de Negers hun voedsel bewaren.
ten niet gedekt, goed gemaakt. — Dekken, besprinCoyer, m. [Champ.] Nokbind n. — [Agric.]
gen, rijden (van sommige dieren gebezigd): II faut Koker m. voor den wetsteen der maaiers
Coyoleos, m. [H. n.] Soort van mexicaansche
faire c- cette jument, cette chienne, gij moet
die merrie laten bespringen, die teef laten dekken, kwartel m.
laten spelen. — [ Prat.] C- une enchère, C- 1'enCoyoii, Coyonnade enz., z. COLON, COïoNchère de qn., een hooger bod doen, iemand opbie- NADE enz.
den, iemands bod verhoor en; C- la prescription,
Coypon, Coypon, m. [H. n.] Groote amede verjaring dekken, het verjaringsregt in zijn' rikaansche rat f.
Crab, nl. Houten kastanjetten f. pl. of handloop stuiten. C- la péremption, zich tegen 't ver
zijn zegt dekken; C- une fin de non--valen klappers m. pl. in Siam.
'rate, m. [H. n.] Krabbe, krab f., een bekend
recevoir, une nullité, zich tegen nulliteit of ongeldig-verklaring dekken , eene onwaarde wegne- schaaldier; ook de naam der schaaldiertjes, die men
men. SE COUVRUR, V. pr. Zich dekken, zich op zékere tijden des jaars in de mo sselen aantreft
bedekken, zich kleedes, zich inwikkelen : Se c- en deze tot eene gevaarlijke spijs maken. C- honIa tête, le visage, zijn hoofd, zijn gelaat bedek- teux, z. GALAPPE. C- rnenade of C- enragé, z.
ken, overdekken. Se c- dun manteau, zich in CARCIN. Les serres (forces, pieces, mordants, teeen' mantel wikkelen. Il na pas de quoi se c-, nailles) des cr-s, de scharen der krabben. — Crhij heeft geese kleêren aan 't lijf. Il faut se Bien des Moluques, z. LI11%IULE. Cr- des palétuviers of
e- en hiver, men moet zich 's winters warm klee- C r- de vase, sl jkkrab of oeka (op de .Antilles tourden. Se c-, zich dekken, den hoed opzetten. C- lourou geheeten). Cr- d'Amérique, amerikaansche
vous, dek u, wees gedekt. -- (Loc. prov. et fig.) roerdomp (ook cra-cra geheeten). — [Méd.] AfSe c- dun sac mouillé, zich van eene ijdele, zotte schilfering f. van het eelt der handpalmen en voet
[Bot.] Mmerikaansch hout n.
-zolen.—
uitvlugt bedienen, die de fout eer verzwaart dan
Crabier, m. [H. n.] Krabben-eter, bruine roer
vermindert. — Se c- de diamants, de pierreries,
een vogel van 't reigergeslacht; ook de-domp.,
zich met eene menigte diamanten, edelgesteenten
optooijen. (fig.) Se c- d'opprobre, de crimes, de naam van verscheiden andere dieren, die op krab
azen, o. a. van eene rat, eene buidelrat, een'-ben
gloire, de lauriers, zich met schande, misdaden,
met roem, met lauweren overdekken. Se c- de boue, hond, een ijsvogel van den Senegal.
Crabite, m. [11. n.] Versteende krab f.
zich een klad opleggen, zijn' naam, zijne eer beCrabotage, in. [Tech.] Opening f. eener leizoedelen. Se c- du sang de qn., zich met iemands
bloed bezoedelen, iemand dooden, vermoorden. — groeve f.
Crabron, m. [H. n.] Zilverwesp f. —CrabroZich bedekken, overdekt, bekleed worden. La terre
se couvre d'herbes, de neige, de aarde bedekt zich, nides, m. pl. Geslacht n. der zilverwespen.
Crac, m. Krak, knak, knap, kraak m., gebekleedt zich (wordt overdekt) niet gras , met
sneeuw. (fig.) Mes yeux se couvrirent dun nuage, kraak n. — CRAC, interj. Krak, krik, paf, bons,
mijne oogen werden door eerre wolk overtogen, rits. — CRAC, f. [Faut.] Zékere ziekte der valken.
Craclhat, m. Spog, uitgeworpen speeksel n. —
werden verduisterd. — Betrekken, donker, bewolkt
worden : Le eiel, le temps, 1'horizon se couvre, (Loc. prov. et pop.) 11 se noierait dans son cv-, hij
de lucht, het weder, de gezigteinder betrekt. -(fig.) is regt onhandig of zeer ongelukkig. Bátir de boue
L'horizon se couvre, de uitzigten worden donker. et de cr-, z. BOUE. — vuig.) Orde-ster f., orde— (fig.) Se c- dun prétexte, achter eene uitvlugt lint n. — [H. n.] Cr- de coucou of de grenouille,
schuilen. — Zich dekken, zich beveiligen: Se c- de koekoekspeeksel, kikkerspog, lenteschuim n. (waarin
son bouclier, zich met zijn schild dekken. — [Mil.] zich de pop van den vloo-sprinkhaan wikkelt en
Se c- dun Bois, dune rivière, zich door een bosch, dat men in de lente op vele plaatsen aantreft). —
Bene rivier dekken, beveiligen. — ( fig.) Se c- dun Cr- de Lune, z. V. O. NOSTOG.
Craché, e, adj. (en part. passé van crasher)
grand nom, dun vain titre, zich met een' grooten
naam, een' ijdelen titel dekken. — [Escr.] Se c- Uitgespuwd. — (fig. et fans.) C'est son père, son
de son epée, zich dekken. — [Trictrac]] Se c-, frère tout er-, hij gelijkt sprekend op zijn' vader,
eene tweede schijf plaatsen op een veld, dat er zijn' broeder.
Craeheutent, m. Spuwing f., het spuwen.
slechts ééne had.
Coitxio, m. [H. n.] Kleine rolstaartaap m. aan Cr- de sang, bloedspuwing f. — [Mil.] Afbranciing
van 't geweer, ontbranding van pankruid, zonder
den Orinoco.
Couyonie, f. [Agric.] Volksnaam der wind- dat het schot afgaat.
Cracker, V. a. Spuwen, spouwen, uitspouwen,
of vloghaver f. (folie avoin e) .
Covellite, f. [Minér.] Covelliet n., dubbel zwa- uitwerpen: Cr- du sang, bloed spuwen. — Cr- des
velkoper (door Covelli in de lava van den Vesu- injures, scheldwoorden uitbraken. Cr- qn. au nez,
au visage, iemand in 't gezigt spuwen, grievend
vius ontdekt).
Covenant, m., z. CONVENANT. — Covenan- beleedigen, smadelijk bejégenen. Cr- du gres et du.
latin,
grieksch en latijn uitkramen, ten allen tijde
f.
van
aanhangster
m.,
taire, m. et f. Aanhanger
't covenant. — Lid n. van een genootschap van of ten onpas grieksch en latijn spreken. Cr- des
sentences, des proverbes , altijd met spreuken,
Presbyterianen. — Ook als adj.: Membre c.-.
Covendeur, m., -esse, f. Medeverkooper m., spreekwoorden voor' den dag komen. (Loc. prov.)Co
qu'il crache en Fair, lui retombe sur Ie nez, hij
-verkoopster f.
Coverse, m. of als adj. Sinus coverse graaft een' kuil voor zich zelven. Cr- du coton of
[Géom.] S u s i n u s-versus f., de middellijn eens Cr- blanc, dorstig zijn. — [Mar.] Ce bátiment
cirkels min de sinus-versus, of de straal opgeteld bij crache ses étoupes, dat vaartuig laat het werk
uit de naden los. — CRACHER, V. n. Spuwen: Gide cosinus.
Covet, m. [H. n.] Ruischhoren m., eenschalige ton crache fort loin, Giton spuwt zeer ver. I1 ne
fait que cr-, hij doet niet dan spuwen. — (fig.)
horenschelp.
Coviji, m. [Anc. mil.] Krijgswagen, zeis- of Cette plume crache, die pen spat. Le fusel a
gebruik.
craché,
't geweer is afgebrand (alleen het pankruid
Belgen
in
sikkelwagen m. bij de Bretons en
--= COVINA1RE, m. Soldaat, die op zulk een' wagen is ontbrand). — [ Tech.] Le moule a craché, de
vorm is overgeloopen, uitgeloopen. Cr- contre le
vocht.
:
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ciel, lastertaal teren den hemel uitslaan, God las
ook: op de overheid of de regéring smalen.-tern;
Cr- au (dans Ie) bassin, z. BASSIN. Cr- blanc, z.
boven. Cr- sur la besogne, den brui van 't werk
geven, het werk verdrietig ter zijde leggen. — (lig.
et fam.) C'est à er- dessus, 't is om er op te spuwen, 't is allerslechtst, allerverachteljkst enz. —
SE CRACHER, V. pr.: Ces gens se crracllent des injures à la face, die menschen spuwen elkander
scheldwoorden in 't Bezigt.
Craeleetir, n1., -eerie, f. Spuwer in., spuwster f., rogchelpot m. en f.
Crachoir, m. Kwispedoor f., spuwbakje, spuw potje n.
Craehotenient, in. Het gedurig, herhaald
spuwen.
Craehoter, V. n. Dikwijls enweinig spuwen.
Craeit.é, e, adj. [H. n.] Naar den holkko of
't boomhoen (crax) gelijkend.
track, m. [Mar. j Kraak f., driernastschip
der Oostzee.
('racgtue, f. [Bot.] Soort van wikke f.
Cra-era, m., z. v. a. ROUSSEROLLE, en CRABIER (d'Améirique). — [Bot.] 1laagappel m.
Cradeaia, m. [H. n.] Vollssnaam van de sar
-dijn
(sardine).
(Vrados, Cradot, m. [H. n.] Jonge rivierb r asem m.
Craffe, f. [Exploit.] Steenbank, aardlaag f. in
eene leigroeve.
Crahuute, m. [I-I. n.] Soort van li.pvisch m.
Crai, m. Kalkachtig gruis n. op de vlakte der

C®t.e d'Or.
Craie, f. Krijt n. Blanc comme er -, zoo wit

als krijt. --- [Eauc.] Graveel n. der vogels, krijt
Voormalig teeken n. van in--ziektf.—[Ml]
kwartiering aan de huisdeuren; van daar: Cette
maison est exenipte de In Cr-, dat huis is vrij van
inkwartiering.
Craier of Crayer, m. [Mar.] Kraaijer m.,
klein driemastschz-p der Oostzee, op de wijze der
polakers getuigd.
Craillement of Croaillemnent, m. (klanknabootsing van 't geluid der raaf en der kraai)
Gekras ii. (croassement).
Crain, m. [[ 1inér.] Spleet f., scheiding tusschen de ertslagen.
('raindre, v. a. Vreezen, bang of beducht zijn,
duchten, schromen: Cr- les douleurs, les maladies,
la pauvreté, la mort, de pijnen, de ziekten, de armoede, den dood vreezen. Je crams qu'il iie vienne,
qu'il ne vienne pas, ik vrees, dat hij komen, dat hij
niet komen zal. Ne craignez rien, vrees niet,' wees
gerust. Je ne crams pas de le dire, ik vrees niet,
aarzel niet het te zeggen. — (farn.) II ne craint
ni Dieu ni liable, hid vreest God noch duivel, hij
geeft om hernel noch hel. — Bij uitbreiding : Ce
cheval traint l'éperon, dat paard is bang voor de
sporen. Ces arbres craignent Ie froid, die boomgin
kunnen niet (zijn niet bestand) tegen de koude.
Cette couleur craint le soleil, (lie kleur kan het
zonnelicht niet velen. Ce vase de terre ne craint
point le ['eu, die aarden pot kan tegen 't vuur. Un
bon vaisseau ne traint que la terre at le feu, een
goed schip heeft alleen voor land en vuur (voor
stranden en verbranden) te vreezen. --Vreezen, ontzien, ontzag hebben voor, eerbiedigen: Cr- Dien,
God vreezen; Cr- son père, zijnen vader ontzien,
eerbiedigen; ontzag voor zijn' vader hebben. —Ook
zonder voorwerp gebézigd: On 1'a accoutumé a Cr-,
men heeft hem gewend te vreezen, ontzag te hebben. — SE CRAINDRE, v. pr. Zich zelven vreezen;
Le méchant se traint at se tuit. — Elkander
vreezen: Ces gons se craignent les ons les autres.
Craiiit, e, adj. (en part. passé van craindre)
Gevreesd: Uu homme Cr- et respecté, een gevreesd
en geëerbiedigd rnensch.
Crainte, f. Vrees, vreeze f., bevreesdheid, vrees
bangheid f., schroom m., beschroomd -achtiged,
ontzag n., eerbied m.: La Cr- de in mort,-heidf.;
de vrees voor den dood. Cr- servile, filiale, slaaf
kinderlijke vrees. La er- de Dieu, de vreeze-sche,
Gods, de godvreezendheid, godsvrucht f. — Ook in
't meervoud gebezigd: 11 s'éleve au dessus des er -s,
hij verheft zich boven alle vrees. — DE GRAINTE
DE Of CRAINTE DE, DE CRAINTE QUE, IOC. conj. Uit
vreeze van of voor, uit vreeze dat: De er- d'être
surpris, uit vreeze van overvallen, verrast te wor,

den. De er- qu'on ne vous trornpe, uit vreeze, dat
men u bedriege. Cr- d'accident, uit vreeze voor
eenig toeval. Cr- de pis, uit vreeze voor iets ergers.
Craintif, ive, adj. Vreesachtig, schroomvallig, bang, schuw, beschroomd, bloode, bevreesd.
Craintive, f. [H. n.] Zékere nachtvlinder m.
5 Craiiitiveinent, adj. Vreesachtig, met vrees
of schroom.
Craitoiiite of Criehtonite, f. [Min.] Crichtoniet n., een uit ijzer en titanium bestaand mineraal.
Cram, m. [Bot.] Rammenas I. van Bretagne.
f'rannadis, f. [Vétér.] Zékere schepenziekte
in de bergen van Auvergne.
Craze ailler, m. [Tech.] Soort van kamrad n.
in een slaand uurwerk.
Crambe, m. [Bot.] Kool; — veldkool f.; -- ook
z. V. a. thou marin, z. ond. CHOU.
Crambe, Cranihé of Crainbuis (pr. -buce),
m. [H. n.] Snuitrnot f., zekere nachtvlinder. —
C rambites, m. pl. Geslacht der snuitmotten.
1Craininer, V. a. [Tann.] De huiden op den
schaafboom uitstrekken.
Crainoisi , m. Karmozijn, karmozijnrood n.
Teindre en er -, karmozijnrood verwen.
Craimoisi, e, adj. Karmozijn, karmozijnkleurig, karmozijnrood. Velours er -, karmozijn fluweel.
Soie er- , karmozijnzijde. (fig. et fam.) Devenir
tout er-, vuurrood, zoo rood als bloed worden.
Craanoisie, f. [Bot.] Naam eerier klaproos f.
Cranioisiiire, f. [ [t ort.] Karmozijnpeer f.
Crampe, f. [Méd.] Kramp f. — Krampjicht f.
(In dien zin vroeger ook als adj. gebruikt: goutte
er -.) Cr- d'estomac, maagkramp. — [H. n.] z. v. a.
TOIIPILLE. — [ Sell.] Lederen ring m. of lus f. aan
den zadel voor de pistoolholsters. — [Mar.] Kram,
dook f.
t Crampiller (se), v. pr. Warren, in de
war raken (van zijde, garen enz.)
Crampon, ni. Kram f. ; houvast m., laschijzer n. , ijzeren zwaluwstaart m. — [Mar.] , z.
CRAMPE. — [ Maréeh.] Punt I. aan een hoefijzer,
om de paarden scherp te zetten. — [Orfèv.] Haak m.
van ijzerdraad, om twee te soldéren stukken bijeen
te houden. — [ Sell.] , z. CRAMPE. — Bot.] haakje,
weerhaakje n., waarmede sornmigeplanten zich aan
andere voorwerpen hechten. — c iAMPONS, m. pl.
[Méd.] Haakwormen m. pl. in de ingewanden. —
[ Impr.] Naam van twaalf cirkelswijze geplaatste
koperen haken ter spanning van de ronselriemen
aan de pers.
Craniponne, e, adj. (en part. passé van cramponner) Vastgekrarnd. — ( Loc. fam. et fig.) I1 a
lame cr-e dans le corps, het leven is in hem ver
Bias.] Haaks- of kramsgewijs uitloopend.-roest.—[
Cramponner, v. a. Met eene kram, • met een
laschijzer vasthechten, krammen , vastkrammen.
Cr- des fers à eheval, hoefijzers scherp maken. Cren cheval, een paard scherp zetten. — SE CRAMPONNEa, v. pr. Zich vasthaken, vastklemmen, vasthechten: Cette plante se cramponne à lamuraille,
deze plant hecht zich vast aan den muur. — (fig.)
Cet homme se cramponne a mol durant la jourmile entière, die man hangt mij den ganschen day
clan 't lij f. Il se cramponne a la vie, hij klemt ziek
vast aan t leven.
Cramponnet , m. (verklw. van crampon)
Krammetje n., kleine kram in een slot.
(gran, m. Kerf, keep, insnede f. (in hout, ijzer
of ander hard ligchaam, om in te haken, op te
houden of te merken): Hausser , Baisser un
rayon de bibliothèque de deux er -s, eene boeken
kerven honger of lager leggen. Hausser-planktwe
of Baisser Ia crémaillère d'un er -, den heugel of
haal een haakje hooger of lager haken. — (fig. at
Jam.) Sa réputation, son Crédit, sa santé a baissé
d'un er-, zijne achting, zijn crediet, zijne gezond
aan 't afnemen, aan 't dalen. Monter, Des--heids
cendre dun er-, een' graad verhoogd, verlaagd
worden (in 't ambt, dat men bekleedt). --Impr.]
Kerfje n., signatuur f. der druklette
rs. —
[Vétér.] Naam der plooien of rimpels aan 't gehémelte van 't paard. — [ Taill.] Vierkant achter
Arqueb.] Cr- de la noix, rust f. van-stuk.—[
den tuimelaar; Cr- de mire , vizierkorrel f. —
[Mar.] Legwaring, kalfatering f. van het onderschip. Maitre en Cr-, kielen, schoonmaken, ver[

.

stellen.
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Cranage, m. [Tech.] Het kerven, het inkepeei, het tanden van een horlogierad. — [Mar.] Ge scliikte plaats f. om te kielen.
Crancelin of Caneerlin, m. [Bias.] Kransje
n., gedeelte van eene kroon, dwars over een wapenschild.
Crane, m. [Anat.] Bekkeneel, heesenbekken n.,
hoofdschedel, schedel m., hersenpan f. Les coutures du er -, de naden van den hoofdschedel. — (fig.
et fam.) Faire le er -, den windbuil, opsnijder,
pronkhans, voorvechter spelen. — Ook als adj.
gebézigd: I1 est

zeeschorpioen m., een visch der indische zeeën. Crpecheur, z. V. a. BAUDROIE . — Cr- ailé, vleugel-

schelp f., eene eenschalige schelp. — [Mar/eh.] Yupgezwel n. z. v. a. FIG.; -- cok een gezwel der
schapen, z. v. a . PIÉTAIN . — [Artill.] Mortierstoel m.,
mortieraffuit n. zonder raderen. — [Mar.] Zwaanshals m. (aan 't roer) -- Haarzak m., haarbeurs f.
(gelijk men die weleer in den nek droeg).
Crapaudaille, f. [Manuf.] Soort van zeer
dun krep n.
Crapande, f. (woord van Voltaire) Wijfjes-

er-, Il a lair er -, hij is gek, ziet pad f.

er uit als een gek.
Craneinent, adv. (pop. et fam.) Als een windbuil, op laatdunkende, aanmatigende wijze.
Cranequin, m. [Anc. mil.] Boogspanner m.,
ijz(r n. om den voetboog te spannen (ook pied de
bit he g „h,eeten) . — Soort van helm m. uit de mid-

deleeuwen. - CRANEQUINIER, m . Voormalig boog schutter m.
Craner, v. a. [Tech.] De tanden van een hor
inkerven.
-logiera.d
Craner.ie, f. (fam.) Windbrekerij, opsnijderj,
grootsprekerij f. — Dolle streek m., dwaze en ver-

métele daad f.
Crangoai, m. [H. n.], z. v. a. CIVADE.

Craniche of Cranique, m. [Bot.] Helmdragend standelkruid n.
Cranie, f. [H. n.], z. v. a. ANOMIE.

Cr tuien, ne, adj. [Anat.] Wat tot de hersenpan betrekking heeft : Cavité cr-ne, schedelholte f.
Cranio-abdominal , e, adj. [Anat.] Tot
schedel en buik behoorend. (Plur. m. eranio-abdo-

minaux.) — Cra.nio-céplbaliquae , adj. Tot
schedel en hoofd behoorend.—Crá.nio-facial, e,

adj. Tot schedel en gelaat behoorend. (Plur. m.

cranio-faciaux.)
Craniographe. m. [Didact.] Schedelbeschrijver m. — Crà niographie, f. Schedelbeschrjving f. — Cra niographique, adj. Tot de sche-

delbeschrjvinq behoorend.
Cra,nioï^le, adj. [H. n.] Schedelvormig.
Crdniolaire, f. [Bot.] Soort van bignonia of
trompetbloem. -- [H. n.] Schedelschelp f.
Cràniolozie, f. [Didact.] Schedelleer, schedelkunde, k r a n s o l o g i e f. inz. de schedelleer van
Dr. Gall, g a 1 l i s m u s n., leer volgens welke de ver
neigingen van den mensch uit de-standleg
gesteldheid van zijnen schedel kunnen opgemaakt
worden. — Cràniologique, die wetenschap betreffend, kraniologisch. — Crániolo^•eie,
Cri niologiste, m. Schedelleeraar, schedelkundige, kranioloog m.
Cránionnancie, f. Waarzeggerij uit hetbekkeneel, schedelwaarzeggerij, h ra n i o m an t i e f. —.
Cra.niomancien, m. -ne, f. Schedelwaa.izeg-

ger m , -zegster f. — Ook als adj. gebézigd: Homme
er-, Femme er-ne.

Cr`nionietrie, f. [Didact.] Schedelmeting,
krani om etr ie f. — Crdniométrigae, adj.
Wat tot de schedelmeting betrekking heeft, k ra n iométri,sch.
Cránioscope, m. [Didact.] Schedelbeschouwer,
kranioskoop m. — Cranioscopie, f. Schedel
i o s kop i e f. , ook z. v. a. CRA--beschouwing,kra

MOLOGIE . — Crdnioscopique, adj. Wat de

schedelbeschouwing betreft, k r a n i o s kop i s c h.
Cranio-thora.cique, adj. [Anat.] Den schedel
en de borst betreffend.
Cránique, adj. Den schedel betreffend, kranisch.
Cranique, f., z. CRANICHE.

Cranoir, m. [Tech.] Vijltje n. tot het maken
der kerven in de tanden der horlogieraderen.
Cranographe, Cranologie, Cranoinan-

cie, elc., z. v. a.

CRANIO—.

Cranquillïer, m. [Bot.] Boschkamperfoelie f.
Cranson, m [Bot.] Lepelblad n. [cochlearia] .
Cr- rustique, wilde rammenas m.
5 Crantère, Cranter, m. [Anat.] Wijshei.ds-

tand m. ; verstandskies, achterste kies f.
Crapaud, m. [H. n.] Pad, padde f. — (fig. et

fam.) Ii est laid comme on er-, C'est un vilain er-,

't is een zeer leelijk mensch, een gedrogt. I1 saute
comme un er-, hij wil ook eens vlug zijn. I1 est
chargé d'argent, comme un er- de plumes, z. ARGJ NT. - Cr-

CRASE.

--

volant, z. a CAPIIIBUkGITE. Cr- de mer,

Crapaudière, f. Paddennest n.
Crapaudin, m. [Manuf.] IJzeren holle plaat. f.,

in welke de friseerijzers der stoffen draaijen.
Crapaudine, f. [H. n.] Paddesteen m., z.
BUFONITE. — Zeewolf m., zékere visch. — ['.Tech.]
Plaat f. met de spil, waarop cene groote poort of
deur draait; — blikken of boden nalaat met gaatjes,
of roostertje n. van ijzerdraad voor de opening van
eene waterbuis, eene goot of een verlaat; —pot m.,
kom f. aan eerre drukpers, holte op den degel, waar
op de spil der schroef werkt (ook grenouille geheeten). — [Vétér.] Zweer aan den paardenhiel,
kloof, wond f., door 't aanslaan veroorzaakt. -[Bot.] Wondkruid n. (sidéritis).—[Cuis.] Pigeons
a la er -, geopende en plat gedrukte druiven f. pl.,
op den rooster gebraden.
Crapeie, e, z. v. a. CRAQUELÉ.
Crapelet, m. [H. n.] Jonge pad f.
Crapone, f. [Tech.] Bastaardvijl f., bij hor

-logiemakrs.
Crapoussin, m., -e, f. (burl. et pop.) Klein
mismaakt mannetje, klein misvormd wijfje n., dreumes m. — [H. n.] Soort van schaaldier n.
Crappe, f. [Tech.] Molensmeer, molenvet n.
Crapiile, f. Lage uitspatting, liederlijkheid,
zwelgers,, vuile overdaad, zwijnerj, hoererij f. —
Bij uitbreiding: wie zich daaraan overgeven, zwelgers, dronkaards m. pl., gemeen volk, gepeupel,
panhagel, graauw n.
% Crapuler, v. n. In lage ongebondenheid leven,
een liederlijk leven leiden.
Craptuleiisentent, adv. Op gemeene, liederljke wijze.
Craptuleux, ease, adj. Liederlijk, dierlijk,
beestachtig, laag-uitspattend; dronken, zat. — CRAPULEUX , m., ELISE f. Zwelger ni., zwelgster f.,
zuiper m. , zuipster f. , liederlijk mensch m.,
zwijn n.
Craque, f. (triv. et pop.) Leugen f., bluf m.
Craquelé, e, adj. Vol kleine barsten of
scheurtjes (van 't porselein-glazuur sprekende).
Craquelin, m. Krakeling m., zeker gebak. —
[H. n.] Krab f., die hare schaal heeft afgeworpen
en waarvan de visschers zich als aas bedienen (ook
craquelot geheeten). — [Mar.] Zwak vaartuig n.
Craquelot, m. [H. n.] Nieuwe bokking m.;
— z. ook onder CRAQU ELIN ; — slap gezouten en
ligt gerookte haring m. (ook hareng bouffi en appetit geheeten). -- Craquelotière, f. Bereidster
van die toespijs, bokkingrookster f.
Craquement, m. Kraking, knarsing f., gekraak, geknars n.
Craquuer, v. n. Kraken, knarsen, knappen. —
(fam. et fig.) Liegen, zwetsen, pogchen, snoeven,
snorken. — [Fauc.] Klapperen, klepperen (van
kraanvogels) .
Craquerie, f. (pop.) Snorkerij, snoeverij, blufferij f., gezwets, gepoch, gesnoef n.
Cragiiet, m. [Bot.] Soort van ligt zeewier n.
Craquetant, e, adj. Krakend: Os cr-s, krakende beenderen.
Craquètenient, m. Tandgeknars, tandgeklapper. --- Geklepper n. (der oojevaars).
Craqueter, v. n. Knetteren, knapperen, gedurig zacht kraken. — Geklepper n. (van ooievaars,
kraanvogels e. a.)
-

,

Craquetis, m., z. v. a. CRAQUEMENT.

Craquette, f. [Tech.] Knoop ijzer n. der kleérmakers. — [Cuis.] Schuim n. van gesmolten boter.
Craqueur, m., -ease, f. (pop.) Leugenaar m.,
-ster f., pogcher, windmaker, grootspreker m.,
-spreekster f. C'est un grand er-, 't is een eerste
windbuil, bla(kaak.
Cruse, f. [Gram.] Ineensmelting, zamentrekking, koppeling van twee lettergrepen tot één' gemengden klank, k r a sis f. — [Méd. j Menging f. der
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Craticiilaire, adj. Netvormig, tralievormtg,
met ruitsgewijs getrokken lijnen bedekt. --- [Dessin.1
Crasiographie, f. [D dact.] Temperaments- Réseau er -, tralienet n., de op eene teekening,
beschri ving f.
schilderij of kaart getrokken vierkanten, om haar
Crasiologie, f. [Didact.] Leer f. der tempe- in kleiner afmeting over te brengen. Prototype Cr-,
ramenten.
modél van eene drogbeeldteekening; die teekening
(rasioristique, f. [1)idact.] Leer f. van de zelve (z. ANAn10RPHOSE).
kenteekens der verschillende temnperamenten.
Craticialation, f. [Dens.] Het overtrekken
('raspédon, m. [Méd.]* I1f
l(Jziekte, h,ui,gui.t- eener teekening met traliewerk or kruislijnen.
zuikking f. — [Bot.] Soort van korstmos U.
Craticule, m. [Dens.] Nateeken-net n., raam
Craspédosonie, m. [H. n.] Soort van dui- tot het trekken der kruisljnen.
Craticnler, v. a. [Doss.] Overtralien, kruis
zendpoot m.
( rassanientum, in ( p r. —men-tone) Bloed- ijnen op eene teekening, plaat, kaart enz. trekken,-l
om ze verkleind na te toekenen (Men schrijft veelal
ek m., stolbare ,gedeelte des bloeds.
6(Yrassaite, f. [Hort.] Zékere kruidige uwinter- graticuler). — liet part. passé komt ook als adj.
peer f. in vorm en kleur naar de bergamot gelijkende. voor: Portrait craticule, door middel van het tee(Yrassatelle, f. [H. n.] Dikschelp f., eerie kennet nagemaakt portret.
schoonti tweeschalige zeeschelp.
Cratirite, f. [Bot.] Wilderieksche vijg f.
Volksnaam vain
( rasse, f. Vuil n., u)ii' inheid der huid, der
Craupécherot, m. [H.
haren; vu?ligheid, morsigheid, onzindelijkheid f. der den vischarend (balbusard).
ldeedi.ngstukken. — [ Point.] Stoflaag f., die metCraus, f. Graankuil m. in 't zuiden van Franktert d zich op de schilderijen :el. — [ Tech.] Cr-s, rijk.
metaalslakken F. pl., metaalschuim n. ; -- hamer
Cravache, f. Rijzweepje n., karwats f.
Cravan, ('ravant m. [H. n.] Boomgans,
U. — ( fig.) Grofheid, lompheid, onbeschaafd--slag
heid; gierigheid, vrekkigheid f.: La cr- du collège, ringgans f. (ook oie nonnette geheeten). — Kielde l'école, het schoolstóf, 't gebrek aan beschaafde mossel f., tweeschalig schelpdier, dat zich aan de
manieren, aan mens•hen- en wereldkennis bij Iaen, kiel der niet gekoperde schepen zet.
r ie steeds binnen de schoolmuren of 't studeerverCravate, f. Das f., halsdoek, inz. manshalsdoek;
trek leven. — II est né dans la er -, hij is van m.; stropdas f. — [Corn.] Indisch neteldoek n. voor
zeer gemeenti afkomst. 11 a toejours veen dans la halsdoeken. — [Charr., Artill.] Gaffelsteun m.
er -, hij heet altijd als een vuile vrek geleerd. — (chamhrière). — [.H:. n.] Naam van verscheiden
ERASSE, al/f. f. Dik, verdikt: Humeur er- et vis
vogels, die een' natuurlijken ring or kring van bijdik en kléverig vocht. — ( fig.) Loma, plomp,-ques, zondere kleur om den hals hebben. — [ Jeu] Merk n.,
onbeschaafd. Ignorance cr-, grove, onverschoonlUke dat men aan het triktrakpennetje maakt, om de
gewonnen dubbele partij aan te duiden. — [Mil.]
onwetendheid. — Gierig, vrekkig.
('rassenvent, m. [.VIil.] liet vuilmaken; het Cr- d' un drapeau, vaandelkwast m. — [Mar.] Topvuilzijn inz. der wapens, der geweerloopen.
lijn, vangljn f. ; kaptros m., kaplouw n. Prendre
Crasser, v. a. [Artill.] Vuil maken; Quelques une ancre en er -, een anker opvangen.
dres Grassent 1'intérieur des armes, oenige
Cravate of liever Croate , m. Kroatisch
=idsoorten maken den loop van binnen vuil. — paard n. Ook als adj. gebézigd: Choral er-. —
Weleer ook de naam van zekere ligtgewapende
SE CRASSER, V. pr. Vuil worden, aanslaan (vooral
ruiters.
van vuurwapens).
Crasseuux. ease, adf. Vuil, onrein, smerig;
-t Cravater, V. a. De das omdoen: Cr- le
(fig. et fam.) vrel•kig, brandgierig. In beide betee- done, doe hem dan zijne das om. — SE CRAVATER,
kenissen ook als subst. ,gebruikt: tin er-, Une v. pr. Zijne das omdoen. — Het part. passé wordt
er -euse, een vuilik m. en f., morsebel f. ; een ge soms als adj. gebruikt: Est-il bien cravaté ! is hij
vrek m., een vrekkig wijf U.
-men wel Bedast! (van iemand die Bene zeer groote,
breede of hooge das omnhee/t) : Etre cravate, eene
Crassieaude, adj. [ H. n.] Dikstaartig.
das omhebben, gedast zijn; stijf in de das zitten.
Dikstengelig.
Crassieaule, adj. [Bot.]
Crave, m., z. CORACIAS.
Crassi•eps, adj. [H. n.] Dikhoofdig.
Cravète, f. [H. n.] Bruine piemontésche snip f.
Crassieole, adj. [H.. n.] Di.kh.alzi.g.
Craviehon, m. [Bot.] Volksnaam van den
Crassieorne, add. [H. n.] slet dikke hoornen
wilden pruimenboom m.
of voelsprieten.
Cravo, m. [Hort.] Naam van verscheiden anCrassieosté, e, adj. [H, n.] Di,kribbi,g.
jelieren m. pl.
(trassidenté, C. adj. [11. n.] Diktandiq.
( 'rax, m. [H. n.] Ilokko, curasso m., een groote,
Crassifolié, e, adl. [H:. n.] Di.kbladerig.
naar den kalkoenschen haan gelijkende vogel van
Crassilingue, adj. [H.. n.] Diktongig.
Zuid-Amerika.
(`rassilobé, e, adj. [Bot.] Diklobbiq.
Crayer, m. [Mar.], z. CRATER. --- [Tech.] PerCrassinervé, e, adj. [Bot.] Met dikke blad
-riben. glaasde kolenasch f.
Dikbeen
1g.
Crayeux, ease, adj. Krijtachtig, krijt beCrassipede, adj. [H. n,]
vattend.
Crassipenne, add.. [H. n.] Dikvleugelig.
Crayon, m. Teekensti ft, verwsti ft f. ; pijpje
Crassipétale, add. [Bot.] Met dikke bloem
-bladern. teekenkrijt, crayon n. ; Cr- de mine de plomb,
Crassirostre, adj. [H. n.] Diiksnavelig.
potlood n. Cr- gris of d'ardoise, griffel, grift f. of
Crassispiné, e, adj. [H. U. Met dikke stekels. griflje n. Cr-s blancs, noirs, rouges of sanguines,
Crassisquarnine, adj. [H. n.] Dikschalig wit, zwart, rood krijt. Cr-s-Conté, Conté-potlooden
(naar haren uitvinder den Franschman Conté dus
(van zékere schulpen)
Crassisu lie, adj. [H. n.] BI°eedgegroefd, met genoemd) . — (rig.) Teekenwijze, manier f. van een'
teekenaar: Cela est d'un er- facile, ferme, dat is
breede voren (van zékere schelpen).
vlug, fiksch geteekend. — Teekening f., portret n.
Ci•assocéphale, m. [Bot.] Indische kruis
-wo•telm. in crayon: Les cr-s de eet artiste sont renommés.
Crassulaeées, f. pl. [Bot.] Di-kbladerigepli- — Vous nous avez fait de lui an fiddle er -, gij
ten , eenti planten - familie, waartoe het huislook, het hebt ons eene naauwkeurige beschrijving van hem
daklook, het dikblad, het navelkruid enz. behooren. gegéven. — Eerste schets f., ruw ontwerp n. van
Crassule, f. [Bot.] Dikblad n., eene a frikaan- eene schilderij, van een letterwerk: Faire le erd'un tableau, d'un roman. (Al deze fig. beteekenissehe soort an huislook.
Crat, m. [:EI. n.] Een der namen van den sen zijn min of meer verouderd.
Crayonné, e, adj. (en part. passé van crayonsteur (esturgeon).
Cratère, m. [Antiq.] Mengvat n., ,groote drink- ner) Met crayon, (krijt of potlood) geteekend, g e schaal f., waarin men naar oud-grieksch gebruik era y on n e e r d;— geschetst, ontworpen. — Naar
rlen win met water mengde. — [Géol. I Krater m., crayon gelijkend. — [Bot.] Met overlangsche strepen.
trechtervormige opening van een' vulkaan. —
Crayonner, v. a. Met crayon (krijt of potlood) teekenen, c r a y o n n é r e n. — Schetsen, ruw
[Tech) Bovenopening f., mond m. van een' glas
een
m.,
sterrebeeld.
Beker
-oven.—[Astr] ontwerpen. — (fam.) Slecht schilderen, kladschil
Cratérelie, f. [Bot.] Soort van paddestoel m. deren. — (fig.) Beschrijven, door woorden malen:
Cratériforme, CratéroÏde, e, adj..Drink- Je vals vous er- le caractere de eet homme.
Crayonnenir, m., -euse, f. Teekenaar In.,
sthaalvormig; kratervormig.

vochten, vochtmenging, temperament f., li.gehaarnsgestel n., krasis f.

n.V
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-ster f. met c r a y o n. (In dezen eig. zin niet in
gebruik.) — Slecht teekenaar of schilder, kladder m.,
kladster, broddelaarster f.
Crayorineiix, ease, adj. Krijtachtig.
Créable, adj. Te scheppen, wat geschapen kan
worden: Etres cr-s.
Créac, m. [H. n.] Volksnaam van den steur
(esturgeon).
Créadier, m. [Peche] Soort van treknet n.
Créance, f. Schuldvordering, uitstaandeschuld,
verschuldigde som f. Cr- douteuse, personnelle,
priviligée, twijfelachtige, persoonlijke, bevoorregte
schuldvordering. Cr- chirographaire, hypothécaire, solidaire, handschriftelijke, pandregtelijke,
solidaire schuldvordering f. Cr- fictive of supposée, verdichte schuldvordering. Ételndre une
er-, eene schuldvordering afdoen. Faire apparoir
de sa Cr-, zijne schuldvordering toongin. — Lettre de Cr-, credietbrief, aanbevélings- of borg
waarin een derde verzocht wordt-togsbriefm.,
den daarin beteekende niet geld, voorspraak enz.
te ondersteunen. — [Dipt.] Lettre de of en Cr-,
geloofsbrief m. — Geloof, vertrouwen; godsdienstgeloof n.: Cela ne mérite aucune Cr-, dat verdient
geenerlei geloof. La sincérité de sa er-, de opregtheld van zijn geloof. Donner Cr-, geloof slaan;
geloofbaar maken. Vous avez perdu toute Cr-, gij
hebt alle vertrouwen, geloofbaarheid verloren. —
[Fauc.] Oiseau de peu de Cr-, volk, waarop men
niet veel vertrouwen kan. — [Chas.] Chien de
bonne Cr-, hond, die vast op het spoor is. —
[Mar.] Mouiller en Cr-, liet anker met de barkas of
sloep laten uitbrengen.
t Créaneer, Creanter, v. a. Toezeggen,
beloven, waarborgen, borg staan; leengin, voor
-schietn.
Créancier, m., -ière, f. Schuldeischer, schuldvorderaar, crediteur m., schuldeischeres f. Cr- ehirographaire, schuldeischer, wiens regt op een handschrift berust. Cr- colloqué, in zijnen rang geplaatste schuldeischer. Cr- hypothécaire,. grondpandhebber. Cr- saisissant, beslagleggende schuldeischer.
-t- Créantation, f. [Prat.] -let opstellen van
een notarieel contract.
-f- Créanter, v. a., z. CREANCER. — [ Prat.]
Cr- an acte, eene acte opstellen.
Créat, m. [Man.] Onder-pikeur m.
Créateur, m. Schepper. Dieu est le souverain
Cr-, God is de vrijmagtige schepper. — [Cath.]
Recevoir son er-, ter heilige communie gaan. —
1- Bij uitbreiding: uitvinder, eerste vinder, ontwerper, maker rn.: Homère est régardé comme Ie
er- du poème épique, Homerus wordt als de schepCREAper, vader van 't heldendicht beschouwd.
TEUR, -TRICE, adj. Scheppend, uit niet voortbrengend: Reconnaitre un Dieu Cr-, une puissance cr-trice, een' God als schepper, eene schep
erkennen.— Un genie cr-, een schep--pendalmgt
peed, vindingrijk vernuft.
Creative, f. [Chico.] Vleeschstof f., eene bij
kristalliserende, stikstofhoude zelfstandig--zonder,
heid, die men uit het vleesch der werveldieren ver
-krijgt.
Crèation, f. Schepping, voortbrenging f uit
niets: La Cr- du monde, de 1'homme. — Schepping f.,
heelal n., al de geschapene wezens: Les merveilles
de la er-,. de wonderen der schepping. — Bij uit
vinding, uitvinding, stichting, grondleg--breidng:
ging, oprigting; instelling, aanstelling, benoeming,
creatie t.; La Cr- dun mot, de uitvinding, vorming van een nieuw woord. La Cr- dun tribunal,
de oprigting, instelling eener regtbank. La er- d'une
rente, d'une pension, de instelling, vaststelling eener
rente, jaarwedde. La Cr- de cardinaux, de sénateurs, de benoeming, aanstelling van kardinalen,
raadsheeren. Gentilhomme de nouvelle Cr-, een
pas geadeld burger; minachtend ook: nieuwbakken
edelman.
Creature, f. Schepsel, elk geschapen wezen,
creatuur n.: Les cr-s animées, inanimées, de
bezielde, niet- bezielde schepselen.— Demensch in tegenstelling met God.' Le peclieur quitte le Créateur
pour s'attacher a la Cr-, de zondaar verlaat den
Schepper, om zich aan 't schepsel te hechten. —
Ook in 't algemeen gebézigd voor: mensch, persoon m.
soms in gunstigen, maar doorgaans, vooral als het
vrouwen geldt, in ongunstiger zin: (fam.) Voila
une fort belle cr-, dat is een zeer schoon mensch; Cet
—
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enfant est one jolie cr-, dat kind is een lief schepseltje, een lief ding; Cet homme est la meiileure
Cr- du monde, die man is de beste vent der wereld.
— Une étrange sotte Cr-, een wonderlijk, zot
schepsel, c r e at u u r; Une impudente, efrontée Cr-,
eene oneerbare,schaaiatelooze deern, een onbeschaamd
wijf. Cette Cr- le ruine, dat schepsel, wijf, creatuur
maakt hem ongelukkig. — ( fig.) Gunsteling m. en f.,
afhankelijk wezen n., iemand, die zijne fortuin of
zijne verheffing aan een ander te danken heeft, die
de bescherming van een' groote geniet, c r e a t u u r n.
Ce ministre s'est fait beaucoup de cr-s, die minister
heeft zich vele gunstelingen, afhangelingen, beschermelingen, creaturen gemaakt.
Crébèbe, m., z. CUBEBE.
Crébricoste, e, adj. [H. n.] Digt geribd,
met diet bijeenstaande ribben (van schelpen).
Cr' brisailee, adj. [H. n.] Digt gegroefd, met
digt bijeen loopende groeven.
Creeelle, f. Ratel m. ; lazarusklep f.
Crécerelle of Cresserelle, f. [H. n.] Torenvalk m.
Crèehe, f. Krib, kribbe f., voêrbak, eetbak m.
onder de ruif. — La sainte Cr- of enkel La Cr-,
de kribbe, waarin Jezus te Belhlehem werd geboren.
— Bewaarschool voor zuigelingen, kleinkinder -bewaarschool f. — [.H3rdraul.] Voorbek m., uitgemetselde punt van een' brugpijler; ijsbreker m. in
de rivieren.
Créchet, m. [H. n.] Volksnaam van den witstaart (motteux, cul-blanc).
Credence, f. K re d e n s- tafeltje n., tafeltje bezijden het altaar, waarop de wijnkelken en andere
gewijde misgereedschappen geplaatst worden. —
Weleer ook : sj) skamer , provisie-kamer f. —
t Crédencier, spijsmeester, z. v. a. SOMMELIER.
Crédibilité, f. [Phil., Théol.] Geloofwaardig
-heid,crbltf.
Crédit, m. [Com.] Krediet , handelsvertrouwen, handelsaanzien, trouw en geloof n., goede
naam, waarin iemand staat als naauwkeurig betaler, als gegoed (solide) persoon; ook het vertrouwen, het meerder of minder gewild zijn der effecten
of schuldbrieven. I1 maintient, I1 ruine son Cr-, hij
handhaaft, bederft zijn krediet. Cette affaire a
ruiné son Cr-, la ruiné de Cr-, die zaak heeft
hem al zijn krediet benomen. Les billets de cette
compagnie prenrient Cr-, de papieren van die compagnie komen in crediet, rijzen. — Avoir Cr- en
Banque, z. BANQUE. — Cr- public, staats-krediet.
— Gegéven tijdruimte f. van betaling, het borgen:
Faire Cr-, Donner à er-, Prendre a Cr-, krediet
geven, op krediet verkoopen, op krediet koopen,
borgen. Cr- à terme, afioopençl krediet. Cr- permanent, doorloopend krediet. Epuiser un Cr-, een
krediet verbruiken. (Proc.) Acheter á Cr-, eest payer
deux fois, wie te borg koopt, betaalt dubbel. Faire
Cr- de (of depuis) la main jusqu'à la bourse, in 't
geheel niet borgen, alleen voor gereed geld verkoopen. Cr- est mort, 't krediet is dood: men wil niets
meer te leen, te borg geven. — ( fig. et fam.) Vous
vous donnez de la peine à Cr-, gij geeft u vruchtelooze moeite; Accuser qn. á Cr-, iemand zonder
bewijs beschuldigen. — Donner Cr- sur soi, zich als
schuldenaar van iemand erkennen. — [Dipt.] Lettres de Cr-, kredietbrieven m. pl., z. v. a. lettres
de créance, z. CREANCE. — liet te-goed , c r e d i t
(in tegenoverstelling van d e b e t), dat gedeelte eener
rékening in koopmansboeken, waarop alles, wat
men een' ander schuldig is of van hem ontvangen
heeft, geboekt wordt: Porter un article, une somme
au Cr- dun compte, an cóté du Cr-, een artikel,
eene som op het credit, op de creditzijde eener rékening brengen.
(fig.) .4chtin.g f., aanzien n.,
invloed m., gezag n., magt f.: Son vr- peut beaucoup, zijn invloed, aanzien vermag veel. Cela I'a
mis en Cr-, dat heeft hem in achting of aanzien
gebragt, heeft hem invloed doen verwerven. Avoir
du Cr- sur l'esprit de qn., veel op iemand vermogen.
— Mettre une opinion, une nouvelle en Cr-, eene
meening, eerre tijding verspreiden en aannémeljk
maken. Mettre une mode en Cr-, eene mode in
zwang brengen.
Crédité, e, adj. (en part. passé van crediter)
Te goed geschreven, g e c r e d i t e e r d. — Je suis
crédité sur Ilambourg, ik heb crediet- brieven op
Hamburg. — Ook als subsi.: Le crédité, de gecrediteerde.
--
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Créditer, V. U. [Corn.] Te goed schrijven, op
het credit of de credit-zijde boeken, eene schuld
boeken, c r e d i, t i r e n. — SE CREDITER, v. pr. Zich
zelven achting, vertrouwen, invloed verwerven, zich
doen gelden; — door eerlijkheid en stiptheid krediet
verdienen.
Créditeur, m. [Corn.] Schuldeischer, c r é d i
tegenstelling met schuldenaar, d e b i t e u r) .-teur(in
— Ook als adj. gebézigd: Le compte er -, de op het
credit gebragte rékening
Credo, m. (latin) (eig. Ik geloof) De apostolische geloofsbelijdenis f., het credo.
Crédizle, adj. Ligtgeloovig. — Ook als subst.
gebézigd: Un er -, een ligtgeloovige.
Crédalenient, adv. Ligtgeloovig, op li-gtgeloov ige wijze.

Crédulité, F. Ligtgeloovigheid f.
Crée, f. Soort van lijnwaad uit Bretagne; ook
eene soort van spaansch dubbel-ljnwaad, lederl- nwaad n.
Créé, e, adj. Geschapen; — uitgevonden, uitgedacht, gemaakt; opgerigt, ingesteld, benoemd, ver
Un être Cr-, een geschapen wezen. Un art,-knze:
Un mot nouvellement Cr-, eene nieuwelzngs uitgedachte kunst, een pas gemaakt of gevormd woord.
Une rente, Une pension er -e, eene ingestelde, vastgestelde rente, jaarwedde. Un emploi nouvellement Cr-, eene nieuwelings gemaakte, in 't aanzjfn
geroepene bediening. Les chevaliers er -s pane rol,
de door den koning benoemde ridders. r-- Ook als
subst. m. gebruikt: Le créé doft rester dans la
dépendance de son eréateur.
Créer, v. a. Scheppen, uit niet voortbrengen:
Dieu a créé le eiel et la terre. — Bij uitbreiding:

doen ontstaan, voortbrengen, maken; uitvinden,
verzinnen, bedenken; instellen, vaststellen; aanstellen, benoemen, verkiezen, c r e é r e n: Cr- un art,
une science, eene kunst, eene wetenschap te voorschijn roepen , scheppen. Cr- des Inots , nieuwe
woorden 'maken, vormen of scheppen. Les poètes
out créé les Dieux, de dichters hebben de Goden
verzonnen, uitgedacht. Cr- des plaisirs, vermaken
uitdenken. Cr- des dettes schulden maken. Cr- une
rente, eene rente vaststellen. Cr- un tribunal, eene
regtbank instellen. Cr- des charges, des offices,
nieuwe ambten, bedieningen instellen of in 't aan
roepen. Cr- des chevaliers, des barons, ridders,-zijn
baronnen benoemen. Cr- un róle, eene rol voor 't
eerst spelen. — SE CREEK, V. pr. Zich verschaffen,
zich maken, voor zich doen ontstaan: Se er- des
ressources, zich hulpmiddelen verschaffen. Se er des chimères, zich hersenschimmen telen. Se er des besoins, des diificultés, zich zelven behoeften
scheppen, zich zelven zwarigheden verwekken.
Crénlaillère, f. [Cuffs.] Haal f. en n., beugel m., lange getande strook ijzer in den keuken
ophanging van potten en ketels. —-schorten
(fig. et fain.) Pendre la Cr-, een' maal of partijtje
geven ter inwijding van eene nieuwe huishouding.
Aller pendre la er- cbez qn., aan zulk een maal of
partijtje gaan deel nemen. — [Tech.] Naam van
velerlei getande of geke^r fde metalen of houten strooen, waarmede zekere voorwerpen, b. v. de rug
van een' ziekenstoel, van een' rustbed, het blad van
een lessenaar, het dekraam van een' broeibak, de
pit eener lamp enz., hoogei of lager gesteld wordt;
stelhout, stelzer n. ; — de houten gekeepte wig om
den molensteen te verzetten; — de veêr f. of li.gter m.,
waarmede men een uurwerk doet slaan. — [ Hort.]
Ouvrage a er -, zaadwerk n., zaagtanden m. pl.,
driehoekige, met vlechtwerk bekleede uitsnijdingen
aan de inwendige glooiji,ng van de borstwering
eener veldschans, om de verdedigers gelégenheid te
geven, hun geweervuur naar drie verschillende zijden te riglen. — [Mar.] C r-s, lasschen f. pl. van eene
ra of een rondhout. — En er -, zaagtandsgewis.
Crénlaillon, m. Haaltje n., dat aan eene groote
haal gehecht wordl.
Crenlant, adj. m. [Ciro.] Champagne er- of
als subst. Du erewant, ligt-schuimende Champagnewijn m. (op welken een ligt, naar room gelijkend
schuim komt) .
Crénnaster, Creinastère, m. [ Anat.] Schortspier f. des zaadbals. — Ook als adj. gebruikt:
Muscles er-s, schortspieren f. pl.
Cremation, f. Lijkverbranding, verbranding f.
der dooden bij de Ouden.
Crémayole, m. Zekere ouder oetsche muts f.
;

--
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Crembale, f. [Ant. gres.] Soort van kastanjetten ,f. pl. of handklappers in. pl. der Ouden.
Crème, f. Room ni. Cr- fouettee, geklutste, tot
schuim geklopte room; (fig.) mrwoije woorden D. pl.
zonder zin, schijnvernuft n., redevoering f., opgevuld met schitterende bewoordingen, maar zonder
pit of merg; een aangenaam, doch oppervlakkig
verstand n. -- [Cuis.] Schuimend geregt n. uit e jeren, melk, suiker, amandelen enz. Cr- aux amandes, amandelmelk of -pap f. Cr- d'orge, gerstenslemp m. —Naam van verschillende fijne vruchtiikeuren. --[Chim.]Cr- de tartre, room van wijnsteen,
c r e m o r t a r t, k r e m e t art m., winsteenkristallen n. pl., overwijnsteenzure potasch f. Cr- de
chaux, kalkroom, koolzure kalk m. — (fig. et fain.)
Room m., bloem, kern f., het beste, fijnste, uitnemendste van iets, het neusje van den zalm.
Crement, m. [Gram.] Vermeerdering f. van
ettergrepen door verbuiging of vervoeging (van de
oude talen gebézigd): — [Anc. legisl.] Aanwas m.,
aanlanding f. van den grond door opslibbing.
Crénier, v. n. Roomen (van melk, waarop room
komt): Le luit de Bette vache ne crème guère, de
melk van die koe geeft niet veel room - SE CRE SIER .

v. pr. Zich tot room vormen.

.

Ci' mer, m. Zékere landsziekte f. in Hongarije.
Crèmerie, f. Roomwinkel m., plaats, waar

men room , melk, kaas en eieren verkoopt.

Crenieax, ense, adj. _Roomhoudend, roombe-

vallend.

Crénmier, m., -ière, f. Roomverkooper m.,
-verkoopster f., hij of zij, die room, en in 't alge
melk, egeren enz. verkoopt. Cr- glacier, Cr--rne
fcuitier, roornijs, roomfruit-maker of -verkooper m.
Crénnillée, f. [Seri.] Wachter m., zeker stuk
aan een slot.
Creniuobate. m. [Ant. grec.] Koordedanser m.
Cremnoniètre, m. [Chinn.] Kr e m n o en eiter m., werktuig om het overschot der filters en
in 't algemeen de hoegrootheid van een' vederslag
of bezinksel te bepalen. — Cremnométrie, f.
K r e m n o m é t r i e f. kunst om de hoeveelheid van
een' nederslag te bepalen. • — Creinnonnétrigtie,
adj., wat tot die kunst of tot den kromnometer betrekking heeft, kremnométriseh.
Crenanoneose, f. [Chir.] Gezwel n. aan de groote lippen van de scheede.
Cren ioear•pe, m. [Bot.] Vrucht f. der scherm-

dragende planten.

Crénione, m. [Mus.] Cremoner-viool f., eene
voortreffelijke soort van violen uit Cremona in Italie. — t [Modes] Soort van geképerd halsdoekje n.
— [Serr.] Nieuw uitgevonden spanjolet of venster
-stangf.o
sluiting der ramen.
Créna;e, m. [Fond. de caract.] Het besnijden
van 't uitstekend gedeelte aan 't oog der drukletters.
Crénannon, m. [Bot.] Kï inam tom n., soort
van cichorei-plant.
Créaiatule, f. [H. n.] Tweeschalig schelp
-diertj,
dat men in de spons, aantreft.
,

Crénan, m.,

z. ond. CRENE4U.

Créné, e, adj. (en part. passé van créner) :
Lettres cr-es of als subst. Des erénées, gesneden

letters f. pl.

Creneaia, M. [Fort., Arch.] Schietgat n., getande opening iet de vestingmuren om er den tromp
van 't geweer door te steken en op den vijand te
vuren; — getand metselwerk n. op oude stads- en
burgtmuren, tinne f., kanteel n. — [Mar.], of andNAU ni. Sekreetpijp, galjoenp )p, murwpijp (voor den
afloop der onreinheden). — [Miff.] Tusschenruimte f.
van de in slagorde staande pelotons, waar de plaats
der onderofficieren is. — [Tech.] Opening f. in
den pottebakkersoven. ,
Crénee, f., z. onder CEENE. — [Bot.] Bloed
-kruidn.vaG
Crenel, m. [H. n.] Krenel m., zekere vogel van
't meer van Geneve.
Crénelage, m. [Mon.] Randwerk n., kabel
-randm.e
munten.
Crénelé, e, adj. (en part. passé van créneler)
Getand, ingekerfd, ingekeept; — van tinnen of
kanteelingen voorzien; met schietgaten; — gerand
(van munten) .
Crénelee, f. [H. n.] Visch m. van 't baarsgeslacht.

Creneler, v. a. [Fort., Arch.] 5Iet schietgaten,

tinnen of kanteelingen voorzien, c r e is e 1 é r e n. --
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[Mon.] Banden. — [ Tech.] Uittanden, uitkepen, tout son saint Cr-, zijn gansche boêltje bij zich
kerven: Cr- une roue, tanden aan een rad maken. dragen, al zijn armoedje verliezen. Avoir saint Cr-,
Crénelldre, f. [Tech.] Getand, gekerfd, uitge- moppen of klinkende munt hebben. Otïre de saint
keept werk n.
Cr-, eene belofte in den wind. — CRÉPINS, m. pl.
Crénequin, m. [Ans. mil.] Koevoetvormig Schoenmakers-behoeften f. pl. Marchand en er-,
werktuig n., tot het spannen van den armboog. — koopman in al wat schoenmakers voor hun vak
Crénegiuinier, m. Voetboogschutlèr m. te paard. behoeven.
Crépine, f. [Passem.] Kwastwerk n., k r eCréner, v. a. [Fond. de caract.] Het uitstekend
gedeelte van 't oog eenar letter van onderen weg- p i n e f., soort van franje, van boven breed en
snijden; letters besnijden; — ook: de signatuur of opengewerkt , met lange afhangende draden. —
het ker fje in de letters snijden.
[Bouch.] Darmnet; vetnet n.
Crépinette, f. [Chars.] Soort van platte, sterk
Crénerie, f. [Tech.] Het kerven der drukletworst f. — [Bot.] , z. v. à. CENTINODE.
gekruide
z.
v.
a.
CRENAGE.
ters; ook
Crepiniere, f. [Bot.] Volksnaam der barbarisse
Créneur, m. [Tech.] Letterbesnijder In.
Créniat, Créniot, m. [Tech.] Soort van ge- (épine-vinette).
Crépins, m. pl., z. onder CREPIN.
metselden trog m. in de plaatglas fabrijken.
Crépir, V. a. [Tech.] Volwerpen, volrapen
Crénieolle, adj. [H. n.] Met gekerfden hals.
Crénifère, adj. [H. n.] Getand, gekerfd.
(een' muur met pleisterkalk); — de pleisterkalk beCrénilabre, m. [H. n.] Soort van harder m. slaan. — Cr- le cuir, het leder kaspelen. — Cr(zékere visch).
le erin, het gevlochten haar in kokend water doen
kronkelen of krispelen.
Créniot, m., z- CRENIAT.
Crépis, in. [Bot.], z. CREPIDE.
Crénirostre, adj. [H. n. [ Met gekerfden snavel.
Crépissure, f. [Mac.] , z. v. a. CREPI.
Crénon, m. [Tech.] Eerste afdeeling f. van
Crépitaele, m. [Brit.] Klapboon f.
een leiblok in eene groeve.
(répitant, e, adj. [Méd.] Knappend, knetteCréntilé, e, adj. [H. n., Bot.] Met zeer kleine
rend.
kerven of inképingen.
Crépitation, f. Kraking, knettering f., ge
Crénnres, f. pl. [Impr.] Punktuurgroeven f.
zout en van somnzig-knetr,gap(b.vn
pl. in het timpaan der drukpers.
Créographie , f. [Didact.] Pleeschbeschrij- hout in 't vuur). — [Chir.] Het knersen van geving f., beschrijving van de weeke ligchaamsdeelen. broken beenderen; — het knappen der gewrichten.
Crepiter, v. n. Knetteren, knapperen (bj ' t
Créole, m. en f. Kreool m., Kreoolsche f.,
iemand, die in de koloniën uit europésche ouders ontbranden van zékere voorwerpen) — [ Chit.]
is geboren. — Ook als adj. gebézigd: Blanc cr-, Knersen, kraken (van gebroken beenderen sprekende) . — [ Mid.] La poitrine erépite, de borst
Femme cc-.
Créoliser, v. n. Het nietsdoend leven der Kreo- pi t (bij den eersten graad der longontsteking).
7'i-epodaille, f., z. CRAPAUDAILLE.
len leiden, inz. gebézigd van de europésche dames
Crépole, f., z. CRÉPIDE.
in de beide Indien. — Het part. passé wordt ook
Crépon, m. [Corn.] Naar floers gelijkende kroeze
soms als adj. gebruikt, in den zin van: aan 't klistof f., doorgaans van wol, soms ook van zijde;
maat, aan de levenswijze der koloniën gewend.
Créophage, adj. [H. n.] Vleeschetend. — grof krip, k r e p o n n. — [ Parfum.] Lapte n.,
CRÉOPHAGES, m. pl. Vleeschetende, verslindende in- waarmede 't blanketsel op 't gelaat wordt aangebragt.
secten.
Créponaille, f., z. V. U. CRAPAUDAILLE.
C ré oph agi e, F. Het vleescheten.
Crépu, adj. Gekroesd, kroes (van 't haar). —
Créophile, adj. [H. n.] Gaarne vleesch etend.
[Bot.] Feuilles er-es, gekronkelde bladeren.
— CRÉOPHILES, m. pl. Insecten, die van of op
Crépuuscuilaire, add. [Phys.] Tot de schémevleesch leven.
Créosote, m. [Chim.] Kreosoot, kreosot n., ri-ng behoorende: Lumière er-, schemerlicht n. —
bijzonder bederfwerend bestanddeel van den rook, [Astr.] Cerele er-, schémerings- cirkel m., kleine
den houtazijn enz., hetwelk tot bewaring van 't cirkel, die ondersteld wordt getrokken te zijn door
vleesch (van daar de naam), ook als geneesmiddel, 't punt, waar de zon zich bevindt, als de schémering ophoudt. — CRÉPUSCULAIRES, m. pl. Avond
inz. tegen tandpijn, dient.
-vlindersm.
pl.
Créosote, e, adj. [Chim.] Kreosoot bevattend.
Crépusenle, m. [Prays.] Schémering, inz.
Crépage, m. [Tech.] liet krullen of kroezen
de
l'entendement,
eravondschemering
f.
—
(
fig.)
Le
floers
of
krip.
van 'l
Crêpe, m. [Manuf.] Krip, floers n. Cr- lisse, des arts, des sciences, de eerste ontwikkeling der
effen ot glad krip. Cr- crêpé, gekroesde krip. Cr- rede bij een kind, de dageraad der kunsten, der
funehre, rouwfloers, lamfer n. Porter an cc-, een' wetenschappen.
-1- Crépuseulin, e, adj. De schémnering berouwband om den hoed of den arm dragen. —
(poét. et fig.) Le er- de la nuit, de la mort, het treffend: Lueur cr-e, schémerlicht.
Crègnne, f. [Bot.] Soort van wilde pruim of
floers, de duisternis des nachts, des doods.
kers f.
Crëpe, f. [Cuffs.] Dun pannekoekje n.
Cregiiier, m. [Bot.] Zekere wilde pruimCrêpe, in. Zeer kort en gekroesd of gekrept
boom. — [Bias.] Zoodanige boom in den vorm van
kapsel n.
Crêpé, e, adj. (en part. passé van crêper) een kandelaar met 7 armen.
Crès, f. Zeker doek n. van Morlaix, c r e a s n.
Gekrept: Etofie cr-e ; Cheveux cr-s.
Crésabous of Cressabont, in., z. v. a. CuC.rêper, v. a. Kreppen, op de wijze van krip
kroezen o f kronkelen: Cr- une étoffe, des cheveux. CUB ALE
Crésane, f., z. v. a. CRASSANE.
— SE CREPER, v. pr.: Sas cheveux commencent
a se er-, zijn haar begint te kroezen of te krullen. Crescendo, adv. (ital.) (pr. cré- clhèn-do) [Mus.]
Crépi, in. [Mac.] Pleisterkalk m., waarmede Toenemend, in kracht van toon stijgend, allengs
het muurwerk woedt volgeraapt; — het volrapen van piano tot forte en fortissimo overgaand, c r es e e n d o. — (fam.) Sa eanité va er-, zijne ijdelheid
van een' muur.
Crépi, e, adj. (en part. passé van crépir) Vol- neemt nog gedurig toe, wordt nog erger. — CRESCENDO, m. Met stijgende toonsterkte voortedragen
geworpen, volgeraapt: Muraille cr-e.
Crépide, Crépie, f., Crépis m.. Crépo- of voorgedragen gedeelte, trapswijze rijzing of zwelle, f. [Bot.] Basterd-havikskruict n. — CREPIDE, f. ling der toongin, er e s c e n d o n. Cette ouverture
[Ant.] Soort van schoeisel bij de Grieken en Ro- finit par un admirable er-. (Plur. Des crescendo.)
Creseaii, m. [Cim.] Dikke gekeperde wollen
meinen, sandaal, pantoffel m.
Crépidi le, f. [11. n.] Pantoffelschelp f., pan- stof of sergie f. met twee envers of ruwe zijden; —
toffeltje n., eene eenschalige schelp. — Crépida- z. ook CARISEL.
t Cresmeau, m. Doopmutsje n.
lier, m. liet dier, dat die schelp bewoont. —
Creson of Courson, m. [Tech.] Grof geCrépi:dulites, f. pl. Versteende pantoffelschelkloofd
hout n.
jen f. pl.
Cressal, m. [Agric.] Voor den tarwbouw onCrépie, f., z. CREPIDE.
Crépin (Saint), Sint-Krispijn (de patroon der geschikt land n. (in 't zuiden van Frankrijk).
Cresse of Cressée, f. [Bot.] Haarkruid n.
schoenmakers). — (pop.) Un saint Cr-, een zak
voor 't gereedschap der op hun ambacht reizende van 't geslacht der windeplanten).,
Cresserelle,
f. [H. n.,, z. CRECERELLE.
prov.
et
pop.)
Porter,
Perdre
schoenmakers. — (Loc.

CRESSERELLETTE

--

Cresserellette, f. (verklw. van crescerelle)
[.H. n.] Kleine soort van valk rn.
Cresson, m. [Bot.] Kers, sterrekers of sterkers,
bilterkers f. Cr- des prés, z. CARDAM!NE. Cr- a1éiois of nasitor, ook Cr- des jardins, tuinkers. Crsauvage of Corrie de cerf d'eau, wilde kers. —
Cr- d'Iode, indische kers (capucine). Cr- de roche,
rotskers, gulden-steenbreke f. (saxifrage doré).
Cressoniére, f. Plaats f., waar kers groeit,
kersbed n.
trétacé,

e, adj. [Géol.] Krijtachtig, krrthoudend, krilbevattend. — [Bot.] Plante cr-e, op
krijtbodem wassende plant f.
Créte, f. [H. n.] Kam m., hoogrood, vleezig,
doorgaans getand uitwas op den kop der hanen en
andere vojels van 't Hoendergeslacht, hanekam; —
bij uitbreiding: kuif f. van sommige vogelen; ook de
kroon f. of kam op den kop van sommige slangen;
de kam of gratenrzl bij den kop van sommige visschen. -- (Loc. fig. et fam.) Lever la cr-, de kam
opsteken: hoogmoedig worden. Baisser la cr-, den
moed laten zakken. Rahaisser la Cr- à qn., lui
Bonner sur la Cr-, iemand in zijnen hoogmoed tegen
gaan, kern vernéderen, kortwieken. — [Anat.] Ongelijk uitsteeksel van sommige beenderen: Cr- de
Pos ethmoïde, kam van 't zeefbeen. — [Arch.] Gezamenlijke nokpannen f. pl. van een dak; — muur
wandeling chaperon geheeten). — [Bot.]-kapf.(inde
Cr- marine, z. V. a. BACILE. — [Chir.] C-s , Panekammen, naam van zékere vleesch,achtige uitwassen,
die zich soms aan de schaam.deelen vertoonen. —
[Cuis.] Zeker gerept n. van hanekammen. — [Fort.]
Kam m., kruin of kroon f. (van een' bedekten
weg) . Cr- de parapet, kap f. of bovendeel der borst
—[Géogr.] Kam, rug m. van een' berq, van-wering.
eerie rots; — kruin f. of rug van eene baar of groote
golf. — [Tech.] Le Cr- d'un casque, de kam van
een' helm. La Cr- d'un fossé, d'une plate- bande,
die aardophoogin,q langs eene sloot, om een tuinbed,
Crêté, e, adj. Eenen kam of eene kuif of wel
een daarnaar gelijkend voorwerp op den kop dra gend, gekamd, gekuifd. Coq lien Cr-, haan met een'
schoonen kam. — [Bias.] Met een kam of kuif van
ander émail dan het dier: Coq d'argent Cr- et barheld de gueules, haan van zilver met kam en
baard van keel (witte haan niet rooden kam en
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Creuse, e, adj. (en part. passé van creuser)

Gegraven, uitgegraven, uitgehold.

Creuseni ent, m. liet graven, uitgraven.
t'reuser, v. a. Graven, uitgraven, uithollen,
hol rnaken, uitdelven : Cr- un fossé, une pierre,
un tronc d'arbre, eenti sloot graven, een' steen,
een' boomstam uithollen. — (fig .) Ii creuse son tombeau, hij verkort zijn leven door zijne buitensporiaheden. -- (fig.) Doorgronden, zoeken te begrilpen: Cr- une science, une affaire, eene weten
zaak navorschen . — CREUSER , V. n.:-schap,en
Cr- en terre, in de aarde graven. Cr- dans une
eerie
sto /fe diep onderzoeken. -- SE CREUmatière,
SËR, v. pr. Voor zich zelven graven: Quelques animaux se creusent des demeures souterraines,
eenige dieren graven zich onderaardsche woningen.
— Ilol worden: Ses joues se creusent, zijne wangen worden hol. La mei se ereuse, de zee gaat hol
en bol. — (fig.) II s'est creusé le cerveau, l'esprit,
hij heeft zich 't hoofd gebroken, zich veel moeite

gegeven.

('renset, m. Smeltkroes, gietkroes, kroes m. (fig.)
harde beproeving f., scherp, gestreng onderzoek n.

lil ettre au Cr-, eene harde proef laten doorstaan.

Passer par le Cr-, de vuurproef, een scherp onderzoek. eene zware beproeving ondergaan, doorstaan. L'erreur s'évapore au Cr- de la raison, de
dwaling verdampt (verdwij nt) in den smeltkroes
(b^ 't grondig onderzoek) der rede.
reusiste, rn. Smeltkroesmaker m.
Creusoir, nl. [Luth.] Holbank f. (ter uit/intling van een muzijkinstrument).
Creusiire, f. [Tech.] Vlakke holte f., holte
met vlakken bodega.
Creux, ease, adj. Hol, uitgehold: Arbre er-,
holle boom; Dent creuse, holle tand. —Ingevallen,
ingezonken : Yeux Cr-, holle, diepstaande oogera.
Jones creuses, holle, ingevallen wangen. — Diep:
La rivière est fort creuse en eet endroit, de rivier
is op die plaats zeer diep. — (fig. et fam.) Avoir
le ventre Cr-, eene ledige maag, een' hollen buik
hebben: honger hebben,. Viande creuse,niet-voedzame
spijs. La musique est viande creuse pour un homme
atl'amé, de muzijk is flaauwe kost voor een' hongerig' mensch. Se repaltre de viandes creuses, zich
met ijdele, hersenschimmige hoop vleijen, zottepiannen o f hersenschimmen maken. C'est une tête creuse,
baard). -- (fig.), z. v. a. HUPPÉ.
Crlte-de-eoq, f. of Cocrrte, [Bot.] Hane- un cerveau er -, une cervelle creuse, 't is een ledig
kam m., soort van amarant; luiskruid n. der wei hoofd, een verward brein. Un esprit creux, Une ima[H. n.] Tweeschalige schelp f. van 't ge--den.— ginatio ❑ creuse, een mensch vol grillen, vol zotte
inbeeldingen. Idées creuses, hersenschimmen, wonslacht der oesters. (Plur. Des crêtes de coq.)
Crete-pie-paon, f. [Bot.] Paauwekuif f., volks derlijke denkbeelden.— [Manuf.] Drap er-, te los geverscheiden planten, welker bloem meer of-namv wéven, Zjl laken. — [Jeu] Ce jeu est Cr-, dit spel
min naar de kuif des paauws gelikt. (Plur. Des kaarten is niet volledig. — CREUx, adv.: Ce tonneau Bonne Cr-, die ton klinkt hol. — (fig.) Cet
cretes de paon.)
('rêteler, V. n. Kakelen (van eene hen, die homme songe Cr-, ne fait que songer cr-, die man
peinst over hersenschimmen, over ijdele zaken.
gelegd heeft).
Creux, m. Nolte, holligheid, uitholling, indie('retelle, f. [Bot.] Kamgras n., Pane/earn m.
Cr°étin, m. Kropmensch, cretin, eene men- ping, diepte f., kuil m.: Le Cr- d'un arbre, d'une
schensoort, die zich door zwakheid van verstand colonne, de holte van een' boom, de ledige binnen
zuil. Faire un Cr-, eene holte of in--ruimten
en wanstaltigheid van ligchaam onderscheiden en
meest in de alpendalen van Zwitserland, Savoye, dieping maken. Tomber dans un Cr-, in eene holte,
en Pieinont, maar ook elders gevonden worden; in een kuil of gat vallen. — Kuiltje n. in de wanhet kenmerkende der eigenlijke cretins bestaat vaak gen van iemand, die lacht. Cr- de l'estomac, hartin groote kropgezwellen, gepaard met dikke hoof- kuiltje. Cr- de l'aisselle, de la nuque, oksel-, nek
Cr- de l'oreille, de schelp van het oor. Cr--kuiltje.
den, slappe spieren en lange armen. — (fig. et fain.)
de la poitrine, borstholte. — [Fond.] Holte van
C'est un Cr- 't is een onwijs gedrógt.
een' vorm, de gietvorm of 't modél zelf. Cr- de
Crétinage, m., z. CRETINISME.
Crétine, f. [Législ. anc.], z. v. a . ALLUVION . plátre, pleistervorm of -model. Mouler à er- perdu,
('rétiniser, V. a. Tot een' cretin of stompzin- een gietsel maken, waarbij de vorm verbroken moet
worden. — [Mar.] Hol n., diepte van een vaartuig.
nige maken.
Cretinisme, m. [Méd.] Cr e t i, n i s m u s n., Cr- de la voile, holte f., buik m. van 't zeil (als
kropziekte f., landskwaal, die de ligchaams- en de wind er in blaast). — (Loc. pop.) Avoir du
verstandsontwikkeling der daarmede aangetasten er -, un bon er -, eene basstem, schoone of zware
basstem hebben.
belet, stompzinnigheid f. (vgl CRETIN) .
Crevaille , f. (pop. et bas) Slempmaal n.,
Crétique, adj. et subst. m., z. v. a. AMPHIMACRE.
Crétiser, V. n. (woord van Rollin) Liegen en vreetpartij f.
Crévale, m. [H. n.] Loodsmannetje n. van
bedriegen als een Kretenzer
Cretonne, f. [Corn.] Wit normandisch lijn- Carolina (zékere visch).
Crevasse, f. Kloof, spleet, scheur f., barst of
waad n.
Crétonnier, m. Kanen - uitsmelter, kanenver- berst m. La chaleur fait des cr-s a la terre, de
warmte doet den grond opsplijten , openbarsten.
kooper m.
Avoir des cr-s aux lèvres, aux mains, kloven aan
C'retons, m. pl. Kanen f. pl., kanenbrood n.
overblijfsel der vliezen, waarin het vet, eer 't ge- de lippen, in de handen hebben. Ce cheval a des
er -, aux paturons, aux boulets, dat paard heeft
smolten werd, besloten was.
Creuasa;e, m. [Tech.] Het uitsteken van 't kloven aan de hielen, aan de kooten. -- [Gray.]
hout met de guds; — het snijden der perspectief- Dooreenloopende lijnen f. pl.
Crevasse, e, adj . (en part. passé van crev-aslijnen bij houtsnijders.
.
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ser) Gespleten., geborsten, opengesprongen, gekloofcl

of met kloven.

Crevassée, f. Geborsten voorwerp n., opgespleten plaats f.
Crevasser , V. a. Doen bersten, splijten of
openspringen , open-sclieus°en , kloven maken. Le
froid lui a crevassé les mains, de koude heeft zijne
handen doen openspringen. — SE CREVASSER, V.
pr. Kloven of bersten kr2,jgen: Cette muraille commence à se er-, die muur begint te bersten.
('revé, e, adj. (en part. 'passé van crever) Gesprongen, geborsten. — Ook als subst. m. en f.
(pop.) C'est on gros cr-, une grosse cr-e, 't is een
dikzak, een dik en vet wijf. Manger, Rire comme
un er-, zich te bersten eten, lachen. — [Cout.]
Mouwsplit f., spaansch armgat n.
Crève- classis , m. [H. n.] Volksnaam der
koolmees f. (in sommige streken van Frankrijk).
(Plur. Des crève-chassis.)
tiève-elaiens, m. [Bot.] Zwarte nachtschade,
zwarte morel f. (Plur. Des crève-cliiens.)
Crève-coeur, m. (fam.) Hartzeer, verdriet n..
spijt m. (Plur. Des creve- coeur.)
'revelle, f., z. CARAVEILLE.
Crever. V. a. Doen beesten, doen springen,
doen scheuren, breken, doorbreken, vaneen riten,
op- of openscheuren: Cr- un soulier, an bas en se
chaussant, een' schoen, eene kous bij 't aantrekken
opscheuren. Les eaux out crevé la digue, de wateren hebben den dijk doorgebroken. Un gros polsson creva les filets, een groote visch scheurde de
netten. — Cr- an clleval, een paard bek-af rijden.
-- Cr- les yeux, de oogen uitsteken. — (fig. et fam.)
Vous cherchez votre canif, et 11 vous crève les
yeux, gij zoekt naar uw pennemes en 't ligt voor
uw' neus. Cela crève les yeux, dat springt in 't
oog, dat is zonneklaar. (fig.) Ce spectacle me
creva le coeur, dat schouwspel brak mij het hart,
deed mij ijzen, ontroerde mij geweldig. — (fain. et
bas.) 11 les creva de bonne chere, h2,á liet hen tot
berstens toe eten en drinken. — CREVER, V. n.
Bersten, springen, splijten, scheuren, breken : La
bombe ereva en lair, de born sprong, borst in
de lucht. L'orage crèvera bientót., het onweder zal
welhaast losbersten. L'abscès est près de er-, het
gezwel staat op 't punt om door te breken. — (fig.
et fans.) Cr- de chaud, het zeer heet hebben. Crde snif, van dorst versmachten. Cr- de rice, zich
te bersten lagchen. Cr- dans sa peau, dans ses panneaux, Cr- d'embonpoint, de graisse, uit zijn vel
bersten, spekvet zijn. Cr- d'orgueil, de dépit, de
rage, d'envie, van hoobrnoed, spijt, woede, nijd
bersten. — (fain.) Sterven, omkomen (van dieren,
en pop. ook van menschen) Le poison fait Cr- les
rats, 't vergift doet de ratten bersten of (pop.)
kr e p é r e n. Dussé -je en er-, je ferai ce que j'ai
résolu, al zou 'k er 't hachje bij in schieten, 'k zal
doen wat ik besloten heb. — [Cuis.] Faire er- du
ris, rijst in kokend water of in stoom te zwellen
zetten. — [Jeu] De partij verliezen door te veel
punten te maken. — SE CREVER, V. pr. Springen,
bersten: Ce ballon s'est crevé, die luchtbol is gesprongen, geborsten. — Se er- les yeux, zich de
oogen uitsteken. — ( fig. et fare.) Se er- de travail,
de fatigue, zich lam, dood werken. Se er- de boire,
de manger, of enkel Se Cr-, zich tot berstens toe
vol eten, drinken.
('renet , m. [Tech.] Veter m. met beslag of
maliën aan weêrsz2jden.
('revette, f. [H. n.] Garnaal f.; elke kleine
zeekreeft m. (ook chevrette en salicoque geh-eeten).
Crevettines , Crevétines, f. pl. [H. n.]
Krabben, garnaalsoorten f. pl.
Crève-vessie , m. [P hys.] Open glas-culinder m., aan de eene zijde bekleed met eene blaas,
welke berst, als men den cilinder luchtledig maakt.
(Plug. Des crève-vessies.)
Creviche, f., z. v. a. CREVETTE.
Crex, f. [H. n.] Waterhoen (poule d'eau).
Creziou, m. Ouderwetsche lamp f. voor okkernoten-olie, nog in 't zuiden van Frankrijk in gebruik.
Cri, m. Kreet, schreeuw, roep, gil m.. gekrijt,
geschreeuw, geroep, gegil n. Jeter, Pousser, Faire
an cri, een' gil of schreeuw geven, een' kreet sla
Des Cris percants, douloureux, doordringend,-ken.
klagelijk geschreeuw, gegil. Cri de guerre, kr2jgskreet, oorlogskreet. Cri de ralliement, veldleus f.,

CRIBLER.

veldgeschreeuw n. (als herzamelsein). Cri d'alarme,
alarmkreet. Cri de détresse, noodkreet. —(fig.) Weeklapt , verzuchting, vurige bide f.: Dieu entend
les cris des veuves et des orphelins. — Inwendige
stem, luide inspraak f.: Le cri de la conscience,
de l'amour maternal, de la nature. — Verward
geluid n. van vele stemmen: luid geopenbaarde afkeuring of toejuiching: Un cri general se fit entendre, er ging een algemeen geroep, geschreeuw
op. Les ens de la cabale, het afkeurend geroep
der kabaal. Les cris de Viva la reine! retentissaient de tons cótés, 't gejuich (de kreten) Leve
de koningin! weérgalmde van alle kanten. A grands
cris, met luide kreten, luidkeels, met groot gejuich.
A cor et heri, z. COR. — Het omroepen, uitroepen: Cela a été défendu par cri public, dat is bij
openbare ornroeping of ornklinking verboden. Les•
ens des marchands ambulants, het uitroepen hun
waren door de straat-kooplieden. — Le cri-ner
public, de algemeene stem, volksstem, openbare
meening f. — (Loc. fig.) On n' a qu'un cri après
lui, ieder roept luid om hem: 't verlangen naar
hein is algemeen. I1. nv a qu'un cri sur lui, er is
omtrent hens maar dine stem: allen zijn het omtrent hem eens. — [H. n.] Algemeene bemaning voor
het aan ieder dier eigen geluid: Le cri de la corneille annonce de la pluie, 't geschreeuw, gekras
der kraai voorspelt regen. Le cri du Chien, du
chat, du lion, 't geluid, de stem van den hond,
de kat, den leeuw. -- Bij uitbreiding : krassend,
oorverscheurend geluid van zékere gereedschappen:
Le Cr! de la scie, 't gekras der zaag. — [Manuf.]
Donner du cri à la soie, de zijde zoo zwavelen,
dat zij op 't aanvoelen knettert, ruischt. — Cri de
l'étain, geknetter, geknapper n. van het tin (eigen
geluid van dat metaal bij 't buigen). —-ardig
[Chas.] Chasser a cor at à cri, z. COR.
triage, m. Geschreeuw n., openbare uitroe
-pingf.
Criailler, v. n. (fam.) Gedurig roepen of
schreeuwen, veel misbaar zonder rede maken, tell
hens kijven, keffen.
Criaillerie, f. (fans.) Gedurig geschreeuw, geroep, gekijf, geraas, ge-Per n.
Criaillenr, m., -eiise, f. (fam.) Schreeuwer,
kijver m., sehreeuwster, kijfster f.
Criant, e, adj. Schreeuwend, om wraak roepend, henzelschreijend, wat reden, aanleiding geeft
tot hevige klagten : Une injustice er-e , eene
schreeuwende onrefltvaardigheid. Cela est er-, dat
is een schreeuwend stuk, dat roept om wraak.
Criard, e, adj. Telkens schreeuwend, gedurig
kijvend: Homme er-, Femme cr-e, schreeuwer m.,
schreeuwster f. , boha-maker m. , - maakster f.,
schreeuwleelijk in. en f. — Oiseaux er-s, schreeuw vogels m. pl. (die dikwijls en eentoonig schreeuwen). — Voix cr-e, Sons er-s, schelle, scherpe
stern f., scherpe, oorverscheurende toonen m. pl. (fig.)
Dettes er-es, kleine, loopende schulden, kladschulden f. pl. -- [Peint.] Tons er-s, te scherp afstekende, schreeuwende kleuren, f. pl. - CRIARD, m., E, f.,
z. v. a. :flomine er-, Femme er-e, z. boven. —
CRIARDE, f. [Corn.] Ruischlinnen n., gegomde stof,
die op 't aanwreven ruischt of knettert.
Ci•ibation, f., z. CRIBRATION.
Cribellation, f., z. CRIBRATION.
Criblation, f., z. CRIBRATION.
Crible, m. Zeef, teems f. Cr- à main, handzeef.
Cr- à pied, korenharp f. — (fig.) Percé comme, un
cr-, vol gaten, vol wonden. — [Math.] Cr- d'Er
atosthène, zeef van Eratosthenes, handelwijze one
de eerste of ondeelbare getallen van de andere af
te scheiden en in Bene tafel te brengen.
Criblé, e, adj. (en part. passé van cruder) Vol
gaten of gaatjes, doornageld, doorschoten; van den
worm doorvreten. — (fig.) Il avait Ie corps er- de
coups, de blessures, zijn ligchaam was bedekt met
wonden, houwen, steken. I1 a Ie visage er- de petite vérole, of I1 est Cr- comme une poèle à chátaignes, zijn gezigt is vol polsputten. Etre er- de
dettes, tot over de ooren in schulden steken. Etre
er- de ridicules, hoogst belagchelijk zijn.
Criblenlent, m. Zifting, teemsing f.
Cribler, v. a. Ziften, zeven, doorzeven: Crdu blé, du sable, koren, zand ziften. — Vol gaten
of gaatjes maken, op vele plaatsen doorboren: Les
balles ont criblé les voiles de ce vaisseau, de
kogels hebben de zeilen van dat schip op tallooze

CRIBLEUR
plaatsen doorboord. Cr- qn. de coups, de blessures, iemand veel steken, houwen, schoten, wonden
toebrengen. — ( fig. et fam.) La petite véi•o1e 1'a
eriblé, hi is zwaar van de kinderpokken geschonden. Cr- qn. de questions, iemand meet vraten overstelpen. — (fig.) Uitzoeken, uitlezen, schiften: I1
faut er- ces cho`es aver soin, pour en extralire ce
qu'elles out de 1JOn. — SE CRIBLER, V. pr. Gezift
worden: Ces graines ne peuvent se er- avec ce

erible.
C'ribleiir, m., -eiise, f., Zifter m., zi ftster f.
f'ribleux , euse, adj. [H. n.] Zeefvorrnig,
vol gaatjes als eene zeef.
Anat.] Os cr-, zeefbeen n.
(vrihlier, m. Zeefmaker, -vet/cooper m.
Criblifornie, adj., z. CRIBRIFORIIE.
Criblure, f. Uitziftsel n., het uit- of weggezeefde.
('ribraire, m. [Bot.] Soort van woekerplan
pl., die bij menigte op verrot hout groeigen.-tenf.
Cribration, ('riblation of Cribellation,
f. [Pharm., Chim] Afscheiding f. der fijnere deelen van de grovere sloor middel van doorzifting.
Cribrifoi me , Cribliforme , adj. [Bot.,
H, n ] Zeefvormig, vol ,(paatjes. — [ Anat.], z. v. a,
CRIBLEUX.
Cris, m. (pr. en) [Tech.] Dommekracht, kelderwinde, winde f. — ook z. v. a. caiss. — CRiC (pr.
erique), CRIC-CRAG (pr. erique-craque) Klanknabootsende woorden: krik, rits, krik-krak. — Des
souliers au cric-crac, krakende schoenen m. pl.
(verouderd). — Cric-cros (pr. erique-croque)
— [

Klanknabootsing van 't aanstooten der glazen bij
't gezondheid drinken.
Cricelasie, f. [Ant.] IJzeren-koepelspel n. bij
de Grieken.
friest, m. [H. n ] Veldrat, veldmuis f. van de
Kaap. — Crieetin, e, adj. Naar de veldrat gelijkende. — CRICETINS, in. pl. Knaagdieren - familie i'.,
waartoe de marmotten, veldratten en veldmuizen
behooren.
Crie- fokcola, f. [Dent.] Tandmeesters-werktuig ter regtzetting van verplaatste tanden.

Crielitonite, 1., z. CIUITONITE.
Crick of t'rik, m. [H. n.] Kriek m., amerikaansch.e papegaai, die veel naar de amazone ge
Cl:- poudre, molenaar m. Cr- a face bleue, a-lijkt.
tête bleue, blaauwe, blaauwkoppige kriek.
ICrieo-arytenoiclien, tie, adj. [Anat.]: Muscle er-, of als subst. Le er- of Crico-arytenoide, ringspleetspier, de spier, die de luchtpijp opent. —Cricoït.e, adj.: Cartilage er -, ringvormig kraakbeen n.
van 't strottenhoofd. — Crieo- pharyngien, ne,
adj.: Muscle er -, gedeelte van den ondersten toesnoerder van 't keelgat. — Ciieo- thyroïcien,
ne, adj.: Muscle er -, spier, die de luchtpijp sluit.
— Crico-thyro-pharyngien, ne, adj.: Mus
er -, benedenste toesnoerder van 't keelgat. —-cle
Crieo-trachéal , e , adj. Wat het strotten
luchtpijp betreft.
-hofdskraben
Cri-cri, m. [H. n.] Volksnaam van 't heimpje
of den huiskrekel.

Crietoanite, f., z. CRAITONITE.
wri€l, m., z. v. a. CRiss.
(née, f. Uitroeping, oproeping, openbare omroeping f. van een te verkoopen goed. Mettre une
maison, an jardin en er -, een huis, een' tuin ten
verkoop laten omroepen. — Somtijds z. v. a. saisie,

beslaglegging f.
Crier, V. n. Roepen, schreeuwen, uitschreeuwen, een' schreeuw of gil geven, gillen, krijten, een
kreet of kreten slaken: Cet enfant crie sans cesse,
dat kind schreeuwt, krijt onophoudelijk; I1 cria de
toutes ses forces, hij riep, schreeuwde uit al zijne
raagt, hij schreeuwde het uit. Cr- à ('aide of an
secours, aa meurtre, au feu, hulp, moord, brand
roepen; Cr- au voleur, houdt den dief roepen. Craux asnes, te wapen roepen. — (Loc. fam.) Crcomme un lou, comme un perdu, comme on enrage, comme un aveugle qui a perdu son baton,
Cr- à pleine-tête, á tue-tète, Cr- comme un hue,
als een razende, als een bezétene schreeuwen of
gillen, luidkeels, uit alle raagt schreeuwen. — (/1g.
et fam.) Plumer la poule sans la faire er -, het
hoen plukken, het schaap scheren, zonder dat het
schreeuwt: iemand ongemerkt zijn geld afpersen;
bedektelijk zware belastingen heffen, zonder dat er
klagten over opgaan. — Luid of te luid spreken;

-

CRIME

471

luid berispen, kijven, he/Ten, razen; luid of openbaar afkeuren , uitvaren ; luide klapten aanhe ffen: Ii ne peut disputer sans er -, hij kan geen'
woordenstrijd voeren, of hij begint te schreeuwen;
C'est it qui eriera le plus haat, men schreeuwt
om 't hardst. Cette femme ne fait que er- après
son mari, après ses enfants, die vrouw doet tegen
haren man, hare kinderen niets dan kijven en schel
dan razen en tieren. 11 crie partout contre mol,-den,
hij vaart overal tegen mij uit. Les prédicateurs
crient contre Ie vice, de predikers varen uit tegen
de ondeugd. Cr- à l'injustice, á ('oppression, luide
over ongeregtigheid , onderdrukking klagen. Le
iseuple crie, het volk heft luide klaagtoonen aan.
Tout le monde en erie, ieder roept er wraak over.
I1 est allé er- à ses juges, hij is zich luide bij zijne
reppters gaan beklagen. — Cr- après qn., iemand
roepen, naroepen; Tout le monde crie après vous
depuis une heure, ieder roept om u, vraagt, ver
naar u sinds een uur. Cr- sur qn., iemand-langt
naschreeuwen, al schreeuwend vervolgen. — Crvers Dien, Gods hulp, ontferming inroepen of afsmeeken. - (pop.) Sas boyaux orient, zijne ingewanden rommelen: hij blaft van honger. — ( fig.)
Knarsen, knersen, kraken, een scherp, oorkwetsend
geluid voortbrengen: La porte crie sur ses goeds,
de deur knarst, kraakt op hare hengels; L'essieu
crie et se rompt, de as kraakt en breekt. Cette
plume crie, die pen krast, spat. — [ Chas.] Les
chiens orient, de honden slaan aan (bij 't vervolgen van 't wild).. CRIER, V. a.Luid zeggen en
herhalen, uitroepen, rondschreeuwen, uitbazuinen,
rondvertellen: I1 ira er- sela partout, hij zal dat
overal gaan rondvertellen , rondkraaien. Je le
crierai sur les toits, ik zal het van de daken uitroepen: ik zal het wereldkundig maken. — Toeroepen, dringend waarschuwen, sterk aanmanen.
II a longtemps que je lui ai crié de prendre
garde, sinds lang heb ik hem toegeroepen, aangemaand, zich in acht te nemen. — Inroepen, luide
afsmeeken: Cr- merci, miséricorde, om genade,
erbarm•ing roepen. -- Cr- famine, misère, dringend zijn' honger, zijne armoede klagen. — (Prov.)
Cr- famine sur un tas de blé, z. BLÉ. On a tart
crié Noël qu'P la fin Noël est vena, men heeft zoo
lang .hersmis geroepen, tot het eindelijk hersmis
is: het lang gewenschte is eindelijk daar. — (fig.)
Cela crie vengeance, dat schreit om wraak, dat is
eene hemeltergende ongeregtigheid. Le sang du
juste crie (demande) vengeance , het bloed des
regtvaardigen roept om wraak. — Cr- les Pants
eris, luide klagten aanheffen. — Rondroepen, te
kooproepen, luide rondventen in de straten; omroepen, omklinken: On a crié des pommel de terre,
de la salade, des prunes, men heeft aardappelen,
salade, pruimen te koop geroepen. Cr- une montre perdue, un enfant perdu, een verloren horlogi.e, verloren kind omroepen, omnbekkenen. Cr- un
reglement à son de trompette, de tambour, Bene
verordening met trompetgeschal of niet trommel
bekend maken. Cr- les heures, de uren afroe -slag
pen (des nachts). — Cr- des meubles, huisraad in
't openbaar bij opbod verkoopen. — Cr- haro, z.
HARO. — SE CRIER, V. pi'. Uit-, omgeroepen worden: Les marcllandises se orient dans les rues.
Tout ce qui peut intéresser le public se crie
dans les rues.
Crierie, f. Lastig geschreeuw, geklag, gemor n.
Crieur, m., -euse, f. Schreeuwer m., schreeuw ster f.: Faites taire ce petit er -, cette petite
cr-euse, stop dien, die kleine schreeuwleelijk den
mond. — Cr- public, of enkel Cr-, omroeper, ron.dklinkerm.—Cr- de nuit, nachtwacht f., die de uren
afroept , klepper , klepperman m. — Jurés er-s,
gezworen a froepers (van regérings-verordeningen,
van te koop geveilde goederen enz.). — Cr- de
moutante, de vieux chapeaux, rondventer van
mosterd, oude hoeden.
Crignane, f. [[ lort.] Soort van blaauwe druif f.
-

-

Crik,.m., z. CRICK.
Crime, in. Misdaad, slechte daad, waarop Bene

onteerende straf staat; euveldaad, gruweldaad,
schanddaad f. Cr- d'état, de lèse-majesté, de pe-

culat, de meurtre, d'adultére, de rapt, de faux, de
vol etc., misdaad van Staat (staatsmisdaad), van

gekwetste majesteit, van landsdieverij of kasbestéling, van moord, van echtbreuk, van vrouwenroof,
van vervalsching, van diefstal enz. Cr- capi-
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tal, misdaad, waarop de dood staat. - [bug.]

Zonde, doodzonde f. Vivre dans Je er-, in de zonde, in doodzonde leven. Jésus Christ a porto Ia
home de, nos er-s, J. C. heeft de straf onzer zonde
ti edragen. L'ingratitucle est un er-, de ondankbaarheld is eene zonde. - Berispeljke daad f., nijssfiaq m., fout 1. C'est un Cr- cIaliattre de si beaux
arbres, 't is zonde (schande, jammer), zulke schoone
boornen te vellen. - Faire un er- a qn. de qe.,
iemand iets tot eene misdaad rékenen, eene geringe
fout hoog aanrëkenen. (farn.) Ce nest pas un si
grand er-, daar steekt zoo veel kwaads niet in. Soms ook gebézigd voor misdadiger: Cbktier, Dés
-armeI.
Crimiiialisable, adj. Wat als misdaad kan
vangerékend worden
Ci-iniiri alisaiit, e, adj. Misdadig makend.
Criniinaliser, V. a. [Prat.] Tot eene strafraak maken, een bargerljk regtsqeding veranderen
14 een lijfstra/feljjk. - ( fig.) Als eene misdoad be"ouwen, hoog aanrékenen. - 1 Jet part. passe
komt ook als adj. voor: Affaire crirninalisée. SE CIIIMINALISER, V. pr. Van de burgerlijke tot de
ijfstraffeljke reqtbank overgaan.
-I- triniinalisiue , ni. Strafbaarheids -stelsel,
ooypunt n., waaronder zich eene ljfstra/feljke zaak
vrxwdoet.
Criwinaliste, m. Schrijver over het lijfstraffelijk regt; - leeraar, kenner van, ervarene m.
iii ljfstratfeljke zaken.
Criminalité, f. Het misdadige (van eenehan4/eling); de strafwaardigheid, schuld f. (van een'
-

Persoon).
C-rirninatif, ive, adj. dan de misdaad grey-

zend.
Criniination , f. [Anc. prat.] Beschuldiging,
aanklagt t. van misdaad. - triminatoire, adj.
Wat tot die beschuldiging behoort.
Criiniiiel, le, adj. Misdadig, schuldig aan eene
misdaad, lijfstraffelijk lijf en leven betreffende,
crimineel: Homme er-, Femme er-e, misdadige
man, vrouw, inisda iger m., misdadigster 1. Crde premier chef, misdadig in den eersten graad. Juge
er-, strafregter, crirnintie eegter in. Code Cr-,
strafwetboek II. Tribunal er-, lijfstraffelijke regt
bank f. Matibre, Affaire, Procédure er-Je, lijfstraf-feljke zaak f., crimineel procis n.—Strafschuldig,
strafwaardig, strafbaar, zondig, boos, goddeloos:
Des désirs er-s, strafbare, zondige begeerten. Une
passion er-la, een snoode , goddelooze hartstogt.
Des yeux er-s, zondige oogen. Action, Pensie er-a,
zondige, booze daad, gedachte t. - CRIMINEL, M.
LE, t. Misdadiger in., misdadigster f., misdadige m.
en f., boosdoener m. , boosdoenster f.: Juger, Conclamner, Puiiir, Pendre un er-, een misdadiger oordeelen, veroordeelen, straffen, ophangen —Het lijfstraffeljke (in tegenstelling van het burgerlijke):
Tourner, Prenclre uiie affaire au er-, eene zaak
als lijfstraffelijk doen voorkomen, opvatten. - ( fig.
ei prov.) Prendre une Chose an er-, over eene
zaak gebelgd, beleedigd zijn. II va d'ahord an er-,
hij legt het aanstonds ten kwaadste uit, vat het
ten ergste op.
adv. Op misdadige wijze,
Cminellement,
ri
misdadig; lijfstraffelij k. - (fig.) Expliquer er- qe.,
Juger er- dune chose, iets ten kwade opvatten, ten
ergste uitleggen.
t Criniineux, euse, adj. (bij Montaigne),
5. V. a. C1UMINEL.
Crimnon, m. [Med. ane.] Grof meel, gries
meel n.
Criii, m. Lang en hard haai' aan den hals en
s-taart van de paarden en enkele andere dieren,
paardenhaar n. ChevaI ii tous er-s, paard met
sc/ioone manen en langen staart; (fig.) een onvermoeid, wakker inensch. (fam. et pop.) Prendre qn. an er-, aux er-s, iemand bij de haren, bij
't haar vatten. Ils se sont pris au er-, aux er-s,
zij hebben elkander in 't haar gezeten, met elkander
geplukhaard. - Les er-s dun lion, de manen van
een' leeuw. - [Mus.] Cr- d'arehet strjkstok/iaar.
- [Tech.] Cr- plat, glad paardehaar (zoo als 't
van het dier komt); Cr- erépi, gevlochten en door
koking gekronkeld haar. - Afbreking t. eener
mijnader door eene steenbank. - [ Pêeh.] Cr- dam[EI. n.] Soort
pile, paardenharen vischsnoer n.
van lipvi.ech m. ; - volksnaam van den draad- of
haarworm. - [Bot.j Cr- de cheval, naam van alle
,

-
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stijve haren of vezels; - paardenhaar, soort van
korstmos.
Crinal, m. [Chir.] Voormalig werktuig n. ter
zamendrukking van de traanfistel. - Crinal, e,
adj. [El. n. ] Als een paardenhaar, haarfijn, haarbreed.
('rii.ee lle, f., z. V. a. CRÉCERELLE.
-I- (rinehoii, m., z. v. a. POlL. —[Bot.] Baard m.
der korenaren.
Cnn- erin, m. (klanknabootsend woord) (pop.)
slechte viool f.; slecht vloolspeler, kroeg-, straatmuzikant m.
t Crii,e, t., z. V. a. CHEVELURE.
t Crineux, euse, adj., Z. V. U. CHEVELU.
('ilnicorne, adj [H. n.] Met in baren uitloopende voelsprieten.
(' t inier, m. Paardenhaarbereider m.
Criiiièie, f. Manen 1. p1.: La er- dun eheval,
dun lion, dun sanglier. - Bij uitbreiding: La erdun casque, de haarbos van een' helm. - (fig.)
Grande, vilaine er-, lang, borstelig, wanordetjk,
slordig hoofdhaar n., slechte pruik f. - (podt.)
Staart m. eener komeet. - [H. n.] Kuif f. of kam rn
van lange véderen op den kop of om den hals der
vogelen. - [Equit.] Bekleeding om den kop en hals
tier paarden, kap t.
('rinifère of (riiiigère, adj. [H. n. ] Manendragend. - (riiiifloie, adj. [Bot.] Met haarearwig uitloopende bloeînkroon. - Criniforrne,
adj. f U. n.j Paardenhaarvormig. - Crinitarse,
adj. [H. in.] Met behaarde ondervoeten.
Crinodendre, rn. [Bot.] Patagua t., boom van
Chili.

Crinolde, adj. [H. n.] ilaarvormig. - [Bot.]

Lelieachtig.

Crinole, t. [Bot.] Lelie-narcis, haakbloem, haaklelie. Cr- d'Afrique, a/rikaansclie haaklelie, blaau-

we tuberoos t.

Crino li ne, f. [Corn.] Paardenharen stof f.
Criiion, in. [H. n.] JJaarwoi'm in., fijn huid-

wormpje n.

Criobole, m. [Ant.] Offer n. van een' ram.

Criocéphale, adj. [H. n.] Meteen' rainskop.

Criocère of Forte-croix, in. [U.n.] Kruis-

drager, bromkever m., schildvleugelig insect, dat
op bloemen oost, sperzie-haantje n. - Criocéri
des, m. pl. Bromkever-soorten t. p1.
Criomyxe, adj. [Mid.] Met veel neusslijm,
snotteriq.
Cripart, IR. (pop.), z. v. a. GIIIMPEREAU.
CriptoIoie, f. , Z. CRYPTOLOGIE.
Crique, t. {Géogr.] Kreek 1., kleine natuurlijke

haven, sluiphaven t. - [Fort.] Cr-s, kleine dwarsgrachten t. p1. rondom eene vesting, om 't werk der
loopgraven te bemoejeljken. —[Arqueb ]Metaal n.,
waarmede men de holten of gebreken aan een' geweerloop vult.
Criqiier, v. n. [Tech.] Splijten, scheurtjes krj
gen (van liet staal bij het temperen, wanneer het
islet gelijkmatig gegloeid is geweest).
Criquet, In. [H. n.[ Sprinkhaan m. - (fig.)
Knol in., slecht paard n. - (fans.) Zwak, mager
mannetje n.
Crise, t. [Mid.] K r i s i 5 f. , scheiding der ziekte,
poging der natuur, waardoor in de ziekte eene
verandering ten goede of ten kwade wordt bewerkt.
-

Cr- parfaite, imparfaite, sûre of assurde, volko-

mene, onvolkomene, ongevaarljke krisis. Jour de
er-, beslissingsdag rn. - (fig.) Bedenkelijke staat in.
der omstandigheden, spanning t., gevaarlijk of beslissend oogenbtik, beslissingspunt, beslissingstijdstip, keerpunt n. L'affaire est dans sa er-, de zaak
is op 't punt van beslist te worden. Cr- eomrnerciale, handels-krisis.
Crisiaqiie, adj. [Mid.]: Personne er-, of als
subst. Le of La erisiaque, de gemagnetiseerde rn.
en t., hij of zij, die gemagnetiseerd wordt; ook
[H. eed.] geestenziener m., geestenziensler t.
Crisite, t. [Bot.] Hondsgras n.
frispatif, ive, adj. ]Bot.] Onregelmatig gekronkelci.
Crispation , f., Kronkeling, zamenkrimping,
versc/irompeling, zamentrekking, krullinq t. (als
uitwerking van hitte of koude). - [Mid.] Cr- das
muscles, des nerfs, ziqzagsw
jze inkrimping t. dec
spierbundels, krampachtige toestand rn., die zich nu
en dan bij zenuwachtige personen voordoet. [Chir.] Cr- das vaisseaux, zamentrek/cing der

CRISTÉ.

CR,ISPÉ
haarvaten, als gevolg der prikkeling. veroorzaakt
door de aanraking der lucht met eerie wond. —
(J g.) Sa lenteur, sa vue seule me donne des cr-s.
zijne traagheid, zijn Bezigt alleen doet mij kippevel
krijgen, ergert mij geweldig.
Crispé, e, adj. (en part. passé van crisper)
Zaamgekronkeld, ineengekrompen, verschrompeld:
Peau cr-e, verschrompelde huid f. ; Muscles, Nerfs
cr-s, opgekrompen, zaamgetrokken spieren, zenuWen f. pl. Vaisseaux cr-s, . zaamgetrokken haar
-vaten.
pl.
Crispiflore, adj. [Bot.] Met omgekrulde bloembladranden.
Crisper, v. a. Doen krimpen, opkrimpen or
zamentrekken, rimpelen, verschrompelen: I1 fait un
froid qui crispe les nerfs, 't is een koude, die de
zenuwen doel opkrimpen. — [Chir.] Cr- des veines,
aderen c r i s p é r e n, a fgesnédene aderen met een
pincet omdraaijen om de bloeding te stillen. — (fam.)
Ongeduldig, verdrietig maken, ergeren: Ta gaucherie me crispe, me crispe les nerfs, uwe onhandigheid doet mij koken van ongeduld. — SE CRISPER , v. pr. Opkrimpen, opkrullen, zamentrekken.
Crispifolié, e, aclj. [Bot.] Met omgekrulde,
verschrompelde bladeren.
Crispin, m. [Mod.] Vrouwen-, kindermantel
— [Théat.] Naam van een' grappig' bediende-tjen.
in 't blijspel (naar den acteur Crispin). -- (Loc.
ram.) C'est un cc-, 't is een koddige vent.
Criss, Crid, Crit, m. Kris f., getande, doorgaans vergiftige dolk m., in Oost-Indië gebruikelijk.
Crissennent, m. Tandgekners n., het knarsen
der tanden.
("rissen, v. n. Knarsen, knersen met de tanden,
tandenknersen.
Crisson, m. Dreg, dregge, enterdreg f.
Cr issure, 1. [Tech.] Oneffenheden of scheuren f. pl. in ijzerdraad.
Crista, f. (latin) Helmpluim f., vederbos m. op
den helm. — Cristacites, m. pl. [[i. n.] Ver
pl.
-stendhakm.
Cristal, m. [Minér.] Kristal n., regelmatig gevormd, doorschijnend en hard l igchaam uit het rijk
der steenen, inz. berg- of rotskristal (Cr- de roche),
bergglas n., zw-itsersche straalsteen m., een heldere,
doorschijnende , kleurlooze steen ; — regelmatige
vorm, m., dien zekere zelfstandigheden vanzelf aan
als zij uit den vloeijenden of luchtvormigen-nem,
toestand tot den vasten staat overgaan (in dezen
zin doorgaans meere.): Les cristaux de sel manml
lont cubiques, de kristallen van zeezout zijn kubisch of zesvlakkig. — Bij uitbreiding: Kristalglas n.,
waterkelder, kleurloos glas n Verges de cr-, kristalglazen n. pl. — [Chim.] Zouten en andere zel f
standigheden, die men laat kristalliséren. Cr- minéral, mineraal kristal (van salpeterzure potasch) .
Anc. chim.] Cristaux de lone, maankristallen
(van salpeterzuur zilver); Cr- de Vénus, kristallen
van Venus (van azijnzuur koper). — Cr- de montre, horlogie-glas n. — Magasin de cristaux, magazijn van kristallen voorwerpen ('t zij van echt
of nagebootst kristal gemaakt). — (fig. et poét.) Le
Cr- des eaux, des fontaines, 't kristal der wateren,
der fonteinen ('t kristalhelder water).
Cristallerie, f. Kristalvervaardiging; kristal
snijden, gravéren der kristallen.-fabrjk.;—het
Cristallier, m. Graveerder m. in kristal en
edelgesteenten. —. Kristalverzameling f., kabinet n.
van kristallen.
Cristallière, f. [Exploit.] Kristalmijn f. —
Tech.] Werktuig n., waarop men de kristallen
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ontdekt. — [Anat.] Beursje of vlies n., dat de kris
tallens bevat (ook membrane Cr- geheeten), — [Chir.]
Kristalzweertje n. (aan de voorhuid of aan den
anus). — [Bot.] Plant f., waarvan sommige deelen
een kristallijn voorkomen hebben; — ijskruid, kristalkruid n. (ficoïde glaciale).
Cristallisabilité, f. [Chim.] Kristalliseer
geschiktheid om te kristalliseren.
-barheidf.,
Cristallisable, adj. [Chico.] Kristalliseerbaar.
Cristallisant, e, adj. [Chico.] Kristallisérend.
('ristallisation, f [Phys., Chim.]. Kristalvorming, kristal-wording f., overgang tot kristallen,
k r i s t a 11 i s a t i e, kristallisering; — kristalschieting f. ; -:- het gekristalliseerde, het tot kristal gevormd ligchaam.
Cristallise, e, adj, In kristal veranderd, tot
kristal geworden ;. gekristalliseerd; in is
veranderd.
Cristalliser, v. a. In kristal doen veranderen,
tot kristal doen veranderen of overgaan, doen bevriezen, kristalliséren. Cr- un suc, de l'eau.
- CRISTALLISER,

v. n. en SE

CRISTALLISER, V.

pr.

In kristal veranderen of overgaan, den kristalvorm
aannemen, tot kristallen schieten, krist a l l i s ér e n: Ce corps ne cristallise of ne se cristallise
que lentement. — L'eau, en filtraat ii travers ces
rochers, sent cristallisée, het water is, bij 't zjpelen door die rotsen heen, kristalhelder geworden.
Cristalliseiir, Cristallisoir, m. [Chim.]

Kristalliseervat n.

Cristallo-atommmi q eye, adj. [Phys.] : Système
cr-, stelsel n., dat de kristalschieling uit de vereeniging van atomen verklaat- t. — Cristailoéleetrlgaue, adj.: Phénomènes er-s, elektrische

verschijnselen n. pl., door de warmte in zékere
kristallen opgewekt.
Cristallogéiiie, f. [Didact.] Leer van 't ontstaan of de vorming der kristallen, kristalvormingsleer f.
Cristallog2•aphe, m. [Didact.] Kristalbeschrijver, kristalkenner, k r is to l 1 0 r a a p h ni.
— Cristallographie , f. Kristalbeschrjving ,
kristalkunde, kr is tal lo g r a p hie f. — Cristallographiclue, adj. ^Kristalbeschrjvend, tot
de kristalbeschrijving of den kristalbeschrijver be-

hoorende.

Cristalloïde, adj. Kristalvormig. — CRISTALLO1DE, f. ] Anat.], z. v. a. CRISTALLINE ; — spin
newebsvlies n. (om zijne doorschijnendheid dus ge-

-

noemd, z. ARACHNOIDE).
Cristallologie, f. Kristallenleer, verhande-

ling f. over de kristallen. — Cristallologigaie,
adj. Wat tot die leer, die verhandeling behoort of
betrekking heeft.
Cristallomancie, f. Kristalwigchelarij, waar
middel van spiegels, kristalglas-zegrif.,do
enz. — Cristalloniaiicien, m., ne, I. Kristalwaarzegger m., - zegster f. — Ook als adj. gebruikt: Ac tion cr -ne, verrigting f. bij de kristalwig
-gelarij.
Cristallonnétrie, f. [Didact.] Kristalmeting l.,
wetenschap, die de hoeken der kristallen leert meten
en berékenen. - Cristalloniétrigne, adj. Wat
tot die wetenschap betrekking heeft, k r i s t a 11 ométrisch.
Cristallononeie, f. Kennis der natuurwetten,
van welke de verschillende geométrische eigenschapp en der kristallen afhangen. — Cristallononilque, adj. Wat tot die kennis betrekking heeft.
Cristallophysique, f. Natuurleer f. der kristallen . - CRYSTALLOPHYSIQUE , adj. Wat de zielver physische verschijnselen bij 't klieven, de polaewerkt.
Cristallifère, adj. [Minérj Kristalhoudend, risalie enz. der kristallen betreft, k r i s t a t l ophysisch.
kristalbevaltend.
Cristallotechnie, f. [Didact.] KristalliseerCristallin, e, adj. [Phys., Chim.] Kristallijn,
kristallisch, regelmatig als kristal gevormd; — naar kunst f., kunst om zouten en andere zelfstandig
kristallen te doen schieten. — Cristal--hednto
bergkristal gel jkende, zeer klaar, helder en zuiver, {
doorzigtig als kristal, kristalhelder. — CRISTAL- lotecl► nique, adj. Wat tot die kunst betrekking
LIN m. [Anat.] Kristallens f., ooglens, een volkomen heeft.
('ristallotomie , f. Kristalsplijting, kristal
kleurloos ligchaam van de gedaante eenex lens, het
Cristallotoniigite, adj. Daartoe-scheidngI.—
welk, in een beursje besloten, vrij dipt achter de
pupil in een kuiltje van 't glasachtig ligchaam ligt b hoorend.
Cristarie, f. [Bot.] Cr is t a r i a f., soort van
ook Humeur cr-e, Corps cr-, kristalljn-vocht,
ristalljn-ligchaam, geheeten). — [Astr.] Le pre- maluwplant, welker vrucht in een kamvormig
mier, le second er -, de eerste, tweede kristalhemel vlies is besloten.
Cristatelle, f. [11. n.] Kampolyp m., een zoet
(in 't stelsel van Ptolemeus).
-waterpoly.
('ristalline, f. [Chim.] Kristalline f., olieachCristé, e, adj. [11. n.], z. v. a. CRETE.
tige zoutvatbare basis, in de brandige indigo -olie

b
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Cristel, m. [ft. n.] , z. v. a cltacEREL LE.
Cristelle, f. [Tech.] Zeker tapijtwerkers-gereedschap n.
Criste-marine, f. [Bot.] Zeevenkel f. (passe.

pierre).

Crit, m., z. CRIBS.

Critériuni, m. (latin) (pr. —ome) [Philos.]

Lenteeken, merk, onderscheidingsteeken n., toets,
maatstaf m. tot het beslissen of beoordeelen van
deze of gene zaak, k r i t é r i u m n.
Critlaagre, m. [It. n.] Soort van musch f.
Crithe, m., z. V. a. ORGELET.

Critho;iiaaneie, f. [Ant.] If/igchelarj F. uit
het gerstemeel, waarmede de o/ferdieren bestrooid
werden, krithomavtie f. — Crithoutaueien, m., -ire, f. 11ff of zij, die deze wigchelarij
uitoefende.

Crithopii age, adj. Van gerst levend. — cm-

THOPHAGE, 111. Gersteter m. — GRITHOPHAGIE, f.

.plet gersteten, voeding f. met gerst.
Critieisme, in. [Philos.] K r i t i c i s m u s n.,
wijsgeerig stelsel van Kant ('t welk ook de grenzen
en de geoorloofde oefening van ons kenvermogen
wil bepalen). — GRITICISTE, m. Aanhanger van 't
krit'icismu,c, k r i t i c i s t, Kantiaan m. — GRITICISTE, adj. Wat tot Kants stelsel of 't kriticismus

behoort.

Critiquable, adj. Berispel 3 k, niet regt aan

kritiek onderhevig.

Critique, adj. [Vat tot de kritiek behoort.

kunstregterlijk, toetsend, beoordeelend, k r i t i s c h:
Discours, Dissertation er -, beoordeelende, kritische
redevoering, verhandeling f. — (fig.) Tot scherpe
beoordeeling geneigd, vitziek, bedilziek, hekelzuchtig, mugrlezi(tend: Esprit ci•-, bedilgeest, vitter,
rnuggeziJter ni. — [Méd.] Eene krisis of een ziektekeerpunt aanduidend, kritisch; Jour er -, dag van
krisis, beslissingsdag m. in zékere ziekten en vrouwelijke ongesteldheden. Temps, Age Cr-, kritische
tijd m., beslissend levenstijdperk n. (op 't welk de
vrouw 't vermogen ore te baren verliest). — Bij
uitbreiding: hagcheljk, bedenkelijk, zorgelijk, gevaarlijk, kr i ti e k: Les temps, les circonstances
lont cr-s, de tijden, omstandigheden zijn bedenkelijk, zorgvol; Sa position est tres-er -, zijn toestand
is hagchel2,lk, hij slaat op glad ijs. CRITIQUE, f.
Kritiek , toetsing , beoordeeling , monstering
kunstbeoordeeling: beoordeelingskunst f., kunstregterschap, kunstgerigt n.; Cr- historique, historische
kritiek, het onderzoek naar de echtheid en onvervalschtheid van geschriften en gerlenkstukken; Cr-,
esthétique, littéraire, letterkundige kritiek, beoordeeli-ngskunst der voortbrengselen van smaak, letteren; Cr- plhilosophique, theologique, morale,
sacrée etc., wysgeerige, godgeleerde, zedekundige,
gewijde enz. kritiek. — Geschrift n., verhandeling f.,
waarin een werk beoordeeld wordt, beoordeeling,
recensie f. — B ij uitbreiding: al wat de gebreken
van iets of iemand in 't licht stelt: Sa conduite est
une Cr- de la v®tre, zijn gedrag is eerre kritiek,
veeroordeeling van 't uwe, doet het berispelijke van
uw gedrag uitkomen. — Vinnige of kwaadwillige
beoordeeling, hékeling, gisping f. — Somtijds ook
gebezigd voor CRITICIS%IE, z. aid. — CRITIQUE, 111.
ie^u' nstregter, onderzoeker en beoordeelaar der
voortbrengselen van kunst en smaak, inz. boek
recensent, k r i t i k u s m. (fam.) Be--b,eordla
ctillaar, hékelaar, vitter, muggeziEter m.
Critiqué, e, adj. (en part. passé van critiquer)
Beoordeeld, getoetst, gerecenseerd, g e k r i t is e e r d:

V

Ouvra e Cr-.
Critiquer, V. a. Beoordeelen, toetsen; — bedil-

ten, laken, afkeurend beoordeelen, hékelen, gispen,
k r i t i s é r e n. — Ook zonder voorwerp gebézigd:

I1 faut Cr- aver gout, Il critique sur tout. — SE
CRITIQUED , C. pr. Beoordeeld, gegispt, gehékeld
worden: Toutes les chores peuvent se Cr-, op alles

kan men wat te zeggen, wat aan te merken vinden.
Critigiteur, m. (fain.) Berisper, bediller, vitter,
h4kelaar, muggezifter m.
C roailleneeut , m., z. CRAILLEMENT.
Croard, mn. [Tech.] IJzeren stang f. der kanonen klokgieters, ter zuivering van 't metaalbad,
slakkenhaak m.
Croassant, e, adj. Krassend; schreeuwend,
s'echt zingend.
Croasseinent, m. Gekras, geschreeuw, 't natuurl k geluid der raven en kraaijen, ravengekras,

CROCHET.
kraaijengekras n.— (flg.) El k onaangenaam geluid n.,
slechte muzrjk f., slechte zang m., slechte verzen n. pl.
Croasser, v. n. Krassen, schreeuwen (van
-raven en kraa.ijen) . — (fig.) Slecht zingen afspelen,
slechte verzen maken. (vgl. COASSER.)
Croate, adj. Van Kroatië, kroatisch. — CROATE,

in. en f. Kroaat m., kroatische vrouw f. (vgl. CRAVATE. )

('roe, m. (pr. cro) [Tech.] Haak, douwhaak,
bootshaak, boom m. Cr- de ter, de bols, ijzeren,
houten haak. — (/ïg.) Mettre les armes, Pendre
son épée au cr-, de wapenen, den degen aan
den wand hangen, de krijgsdienst verlaten. —
(fam. et fig.) Son procès est au er-, zijne regtszaak
hangt aan den spijker, wordt niet doorgezet. —
[rech.] Naam van vele haakvormige of va.nhaken
voorziene voorwerpen; roerhaak, werkhaak; —
harpoen in. ; Cr- de pompe, pomphaak; C r- à feu,
vuurhaak, pook m. — Cr-s de la ville, brandha
[Arqueh.] Arquebuse a Cr-, haakbus f.,-ken.—
(een voormalig schietgeweer). — [Mar.] Palans a
cc-, haaktaliën f. pl., vierloopers m. pl.; Cr-s de
lsrécins of Cr-s de palans de canon, takelhaken
tot vasthouding der kanonnen. Cr- de candelette
portuurljjnshaak, kathaak. Cr- de capon, anker
Cr-s de palans of de palanquin,-hak,pentr.
taliehaken, takelhaken, Cr- de pompe, pomphaak.
Cr- a trois branches, viscliclreg. Passer le cr- de
In poulie dans !a cigale dune ancre, een blok in
het anker haken. Cr- de batelier, schi1pershaak,
booíshaak. — [ [ I. n.] Cr-s, haaktanden m. pl.,
puntige of kromree tanden van zékere dieren, inz.
van paarden en honden. — (fig. et fain.) valsche
speler nl., z. V. a. ESCROC. — Cr-s, groote omgebogen knevels. — CROC, in. (lor. croque) klanknabootsend woord voor 't geluid, dat zékere harde
brosse dingen bij 't eten maken, gekraak, geknapper n. Cela fait Cr- sous la dent, dat kraakt tusschen de tanden.
Croealithe, m. ]Miner.] Krokaliet m., zeker
mineraal.
('roc-tle-ehien, m. [Bot.] Handstand m.
Plus. Des crocs-de-chien).
Croeéipeniie, adj. [H. n.] filet gele of sa ffraankleurige vleugels.
Croeéiveutre, adj. Met gelen of sal'raanlfleurigen buik (van insecten).
Croe-en-j amine, m. Het beentje-zetten, kunst
worstelen, bestaande in 't zetten van-grepin't
den voet tusschen de beerven van de partij, om die
te doen vallen. — (fig.) Behendigheid f., listige
streek in. , waardoor men iemand te leur stelt, hem
zijn ambt of zijnen post doet verliezen enz. I1 lui
a donné le Cr-, hij heeft hein den voet geligt. (Peur.
Des crocs-en-jambe.)
t Croehe, adj. Gebogen, krom.
Croehe, f. [Mus.] Staartnoot met een haakje,
achtste noot; Double, Triple, Quadruple Cr-, staartnoot met twee, drie, vier haakjes, zestiende, tweeen-dertigste, vier-en-zestirlste noot.— CROCHES, f. pl.
Smidstang f., 0111 't gloejfenci ijzer bij 't spaeden
-

vast te houden.

Croeher, V. a. [Gray. et Mus.] Staarten en
haken aan de noten -maken. — ['[ach.] De tanden
der kaarden ombuigen. — [Mar.] Inhaken, inpikken., krengen.
Croeiaes, f. pl. [Tech.], z. onder CROCHE.
('rocket, m. (verklw. van croc) [Tech.] h aak
je n., haak m. — (fig.) La route fait un Cr- en eet
endroet, de weg maakt op die plaats een' elleboog,
eene kromming. Faire un cr-, uitwijken, uithalen,
een' anderen weg, een' zijweg inslaan; Il fit un Crpour m'éviter, h21 week uit, sloeg een' anderen weg
•in, om mij te ontwijken. (Prov.) Aller aux mores
sans Cr-, onbeslagen ten ijs komen: iets ondernemen
zonder daartoe de noodiqe middelen te hebben. --C•-s des porte-faix, houten draagzeel, draaghout,
rughout n. der lastdragers of krufjers. (Loc. fig.)
Etre sur les cr-s de qn., op iernands kosten teren,
tot last van iemand komen. Etre sur ses cr-s, sur
ses propres cr-s, op zijne eigen wieken moeten
drijven, op zijne eigen kosten leven. —[Tech.] Weeghaak, unster in. (romaine); — bankhaak, schroe fstok m. (aan de schaafbank); — slothaak, haak
slotenmakers en der dieven);—-sleut,oprm.(d
scheerhaak (der wevers); — klemhaak (der kuipers),
— roerhaak, trekhaak, krom ijzer, haakijzer. schep -

haak, puthaak enz. (bij velerlei bedrijven); — neus m.
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(omgebogen gedeelte aan de dakpan); — hak m., hou
tuinlieden); — weérhaak (aan een' pijl,-wertj(d
een' vischhaak enz.); — tamboureernaald f., borduurhaakje; Broden au er -, haken. — [Chir.] Haak,
naam van verschillende werktuigen bij de verlossing
en bij 't steensnijden; Cr- à curette, lepelhaak; —
engelsche haak der tandmeesters. — [Anat.] , z. v. a.

Os crochu, z. CROCHU. -- [Impr.] Cr-s, haakjes m.
pl. ( [ ] ) ; Cr - , strik ( ), z. V. a. ACCOLADE (z.

aid.). — [Bot.] Cr-s, haakjes n. pl., haakvormig
gebogen einden van vezels of twijgen.— [H.n.] Haakanden m. pl. (ook trots geheeten). Nagels m. pl.,
aan de klaauwen van arenden. — [Agric.] , z. v. a.
COVRSON. — [Modes] Haarkrulletjes n. pl. der
vrouwen aan de slapen van 't hoofd. — [Mus.] , z.
V. a. CROCHE. — [.Mil.] Cr- darmes, geweerhaak,
geweerrak n. — [Mar.] kleine haak of hoek. Cr- de
pied de mat, klamp op de hiding van de bramsteeg, om te beletten dat men die niet boven de
zaling ui thisch t.
Crocl,etable, adj. Wat met een' looper, haak
sleutel geopend kan worden:-sleutofva/n
Serrure Cr-.
Croelheta,ge, m. [Tech.] Het opensteken, op-

steken (van een slot met een' looper). — .Plet kruijers-, lastdragerswerk n. — [Agric.] Het ophakken
van den grond (z. 2). a. BINAGE).
Croehete, e, adj. (en part. passé van crocheter) Open- of opgestoken, niet een' looper geopend:

Serrure, Armoire cr-e.
Crocheter, v. a. Opensteken, opsteken, met
een' looper of haaksleutel openen. — SE CROCHETER,

V. r. Plukharen, als kruijers vechten.
Croelieteur, ni-. Kruijer, lastdrager, pakdrag er (porie -fair). — (fig.) Ruw, onbeschaafd rrmensch:
C'est un vrai er -, 't is een plompe kinkel, een ruwe
kerel. Injures de Cr-, kruijersvloeken m. pl. (fam.)
Santé de Cr-, sterke, gezonde ligchaamsgesteldheid f.,
ijzeren gestel n. C'est un métier de er -, dat is een
hondenberoep, een zwaar en moeijelijk ambacht. —
Cr- de portes, de serrures, opensteker van deuren,

van sloten.

Croehetier, m. Draaghout-, rughoutmaker
(voor de kruijers); — haak-, haakjes-maker m.
Ci-oeheton, m. (verklw. van crochet) Haakje n.
— Le crochet du porte-faix a deux cr-s, het
kruijers- rughout heeft twee armen.
-I- Croehetoral, e, adj. Op kruijers wijze,
kruierachti:g; — lomp, ruw, gemeen, onbeschaafd.
-

Crochen, Croehenx of Croqueux, m.
[Tech.] Ombuigijzer n. voor de punten der kaarden.
Croehu, e, adj. Haakvormig, krom, gebogen,
gekromd. — (fig. et prov.) Avoir les mains cr-es,

lange vingers hebben, diefachtig zijn. — [Anat.] Os
er- of unciforme, haakbeentje n. (vierde been van
de tweede rij der nahand). — [Man.] Cheval er -,
paard met kromme beenen.
Croehue, I. [Mus.] , z. v. a. CROCHE.
Croehuer, v. a. [Tech.] Ombuigen.
Croeidisme, m. [Méd.] Het muggenvangen,
c r o c i d i s en u s n., z. v. a . CARPHOLOGIE .

Crocinon of Croeinion, Crocomagme,m.

[Pharm.] Saffraanzalf, saffraanolie f., kro.komagma n.
Croeipèile, adj. [H . n.] Met saffraankleurige
pooten (van insecten).
Crocise, f. [H. n.] Honigwesp f.
Crocodile, m. [H. n.] Krokodil m. — (fig.)
Larmes de er -, krokodillen- tranen, m. pl., hui
tranen (volgens de fabel,-chelatifj,bdrgk
dat de krokodil, als hij op roof loert, de stem van
een weenend kind nabootst). — [Rhét.] Drogrede f.,
bedriegelijke, valsche sluitrede.
Croco€liléen, ne, Crocodilien, ne, adj.
[H., n.] Naar den krokodil gelijkend — CROCO DILEENS, CROCODILIENS, m. pl . Dieren n . pl . van 't
krokodillen-geslacht.
Crocodilion, m. [Bot.] Krokocdilium n., eene
artisjokachtige plant.
Crocoditoïde, adj. [H. n.] Krokodilvormig.
-- CROCODILOIDES , m. pl: Krokodilvormige dieren n. pl.
Crocoïse, m. [Miner .] Rood chromiumzuur
.

lood n.

Croconiagine, m. [Pharm.] Koekje van saffraan, myrrhe, roode rozen enz., saffraankoekje,
z. ook CROCINON.
1 roeouate, m . [Chim.] , Sa f/'raanzuur zout n.
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— Croeonique, adj.: Acide er -, saffraangeel
zuur (dat roodachtig of citroengele zouten vormt).
C rocotte, f. [H. n.] Soort van hyena. — Basterd van den wolf en hond, bastaard -wolf, wol fshond m.

Crocus, m. (pr. cro-cute) [Bot.] Krokus m.,
sa ffraanbloem f.; — saffraan m. (bloemstempels
eener verscheidenheid van den crocus s a t iv u s

of her fstsa Jfraan) .
t Croeute, f. [H. n.] Hyena f.
Croie, 1. [Faut.] Soort van graveel n. der roofvogels.
Croiler, Croler, v. n. [Faut.] Rommelend
ontlasten, drjten (van roofvogels).
('noire, V. a. Gelooven, voor waar houden of
aannemen, geloof slaan (aan iets of aan 't geen
iemand zegt), vertrouwen: Cr- une histoire, un
conte, eerie geschiedenis, eene vertelling gelooven.
Cr- qn., iemand gelooven. On ne croft pas les
menteurs, men gelooft de leugenaars niet. Croyezrooi, geloof snij. (fans.) Si vous ne le croyez pas,

allen -y voir, als ge 't niet gelooven wilt, dan laat
ge 't. J'aime mieux le er- que d'aller voir, 'k wil
't liever gelooven, dan 't gaan zien. Il croft cela
comme l'Evangile, comme un article de foi, hij
gelooft dit als 't evangelie, als een geloofsartikel:
hg twijfelt er in 't geheel niet aan. — Cr- conseil,
naar raad luisteren. — En Cr- qn., geloof slaan
aan 't reen iemand zegt. A Fen er- (s'il faut Fen
er-) tout est perdu, als men hein gelooven zal, is
alles verloren. En croirez -nous cette lettre ? zult
Gij geloof slaan aan dien brief. — Faire er- une
chose, iets doen gelooven, iets geloofeljk maken.
— Gelooven, meenee, denken, dunken, wanen,
houden voor: Je le crois capable de tout, ik geloof,
houd hem voor alles in staat. Le monde me croft
heureux, de wereld waant snij gelukkig. Je crus
que j'allais mourir, ik dacht, meende, dat ik ging
sterven. Le cro^rez -nous homme de parole? houdt
gij hem voor een man van zijn woord? -- — CROIRE ,
v. n. Gelooven, geloof schenken, vertrouwen. Crlégèreinent, sans preuve, ligtelijk, zonder bewijs
gelooven. — [Rel.] Bienheureux ceux qui croient,
welzalig zij, die geboren.— C r- is, geloof slaan aan,
niet twijfelen aan 't bestaan van iets, van iemand:
Cr- aux par oles, aux témoignages, aux serments
de qn., aan iemands woorden, getuigenissen, eeden
geloof slaan. Cr- an paradis, is l'enfer, aan 't paradijs, aan de hel gelooven. Cr- aux sorciers, aux
revenants, aan toovenaars, aan spoken gelooven. —
[Rel.] Cr- en Dieu, en Jésus Christ, au SaintEsprit, in God, in Jezus Christus, in den Heiligen
Geest gelooven. — Cr- en soi, vertrouwen op zich
zelven, in zijn eigen krachten, verstand enz. hebben.
-^^ SE CROIRE , v. pr. Zich gelooven, zich meenen
of achten, wanen, zich houden voor, zich inbeelden
te zijn: 11 se croit invincible, hij houdt zich, waant
zich onoverwinnelijk. Se er- tout permis, meenen
dat men alles doen mag, zich alles veroorlooven.
— (Loc. prov.) 11 se croit Ie premier moutardier
du Pape, hij heeft een' hooggin dunk van zijne geringheld. — Vertrouwen in zich zelven stellen,
zich aan zijne eigen meening houden. Si je me
croyais (si je men croyais) moi-même, je ne le
verrais pas — Geloofd 'worden: Cela ne peut se
er-, dat laat zich niet gelooven. -- Se faire er -,
zich doen gelooven, zich geloof verwerven; — zichzelven iets doen gelooven, zich iets in 't hoofd zetten.
Croisade, f. [Hist.] Kruistcmt m., kruisvaart f.,
naaira der oorlogen ter herovering van 't Heilige
Land; — ook wel van andere godsdienstoorlogen
gebézigd: La er- contre les Albigeois, centre les
Mores, de kruistogt tegen de Albigenzen, tegen de
MMlooren. — [Astr.] Het Kruis, Zuiderkruis, een
zuidelijk sterrebeeld (ook croisette geheeten).
Croisé, in. [fist.] Kruisvaarder in., deelnemer
aan een' kruistogt: L'armée des cr-s, het leger
der kruisvaarders. — Ook als adj. in dien zin gebruikt: Les princes, seigneurs er -s, de vorsten,
heeren, die ter kruisvaart trokken. — [Manut.]
Gekeperde stof f. — [Danse] Kruispas m., zekere
danspas. — [Bias.] De met een kruis voorziene
keizerlijke rijksappel m. en banieren f. pl.
Croisé, e, WIj. (en part. passé van croiser)
Gekruist, kruiswijze geplaatst: Bras er-s, Jambes
er -es, gekruiste, over elkander geslagen armen,
beenen. — (fam.) Se tenir, Demeurer, Avoir les
,
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werkeloos zijn. — (Jig.) On est souvent Cr- par
ses proches, men wordt dikwijls door zijne nabestaanden gedwarsboomd. — [ Manuf.] Etoffe cr-e,
geképerde stoffe f. — [Mii.] Feu er-, kruisvuur n.
-- [Pods.] Rimes cr-es, Vers er-s, verzen, die oen
den anderen regel rijmen, kruisrijmen n. pl. —
[Bot.] Feuilles cr-es, over kruis staande bladeren.
-- [Danse] Chassé er- gekruiste zijpas in., zékere
danspas.
Croiseail, ni. [H.. IL], z. V. a. BISET.
Croisée, f. [Arch.] Kruisraam, vensterraam,
qiasraam, schuifraam n.; vensteropening f., venster,
licht, kozijn, kruiskozijn n. — Plaats, waar twee
eiJegen chancier kruisen. kruispunt n., kruisweg m.
— [Econ.] Spijl f., kruiselings geplaatste stokjes ik
een' bijenkorf. — [Tech.] Raam n., haspel m.,
kruis, kruishout n. aan verschillende werktuigen;
-- radspijlen f. pl. in een uurwerk; — elkander ke uisende draden (in een weefsel) , képerinq f. — [ Mar.]
Cr- de I'ancre, ankerkruis n., breedte van een anker tusschen de punten van iedere hand. Ce vaisseau a beaucoup de er-, dat schip is breed getuigd.
Croiselie, Croisette, f. [Corn.] Zékere pa.iersoort f.
Croisentent, m. Kruising f.; het kruisen,
snijden van twee voorwerpen. — [ Manuf.] liet
twijnen der draden. — [Econ.]. Ilet kruisen der
dierenrassen, de vermenging or koppeling van twee
dieren van dezelfde soort, maar van verschillend
ras. — [Escr.] 1-let kruisen der schermdegens. —
[Chem. de fer]. Overgangspunt n. van 't eene
spoor op 't andere.
Croiser, v. a. Kruisen, kruiselings, kruiswijze
of overkruis plaatsen of leggen. Cr- les bras, les
jambes, de armen, de beenen over elkander slaan
af kruisen. Cr- les epées, de degens kruisen (bij
t schermen). — Dwars overtrekken, oversteken:
inn lièvre qui cruise le chemin, een haas, die den
weg dwars overloopt. (fig.) Cr- qn., iemand dwars
Doorkruisen, doorschrappen, doorhalen:-bomen.—
Cr- qc. dans une denture, in een geschrift de pen
ergens doorhalen, iets uitschrappen; met een kruisje
teekenen. I1 m'a croisé trois articles de mon compte,
hij heeft drie iwsten in mijne rekening doorgehaald..
(In dezen zin liever bitter.) — [Gray., Dess.] Kruis
maken. — [Eton..] Kruisen, dieren van-strepn
verschillend ras laten paren, de dierenrassen verMengen. — [ MiI.] Cr- la baïonnette, 't geweer
wellen. — [Manuf.] Cr- one étoife, eene stof képeren. — [Vann.] Kruisgewijs vlechten. — c.RoiSER, v. n. [iElar.] Kruisen, heen en weder varen:
L'escadre croi .e dans la Baltique, a l'entrée de
la Manche, het smaldeel kruist in de Oostzee aan
den ingang van 't Kanaal. Cr- la lame, door de baren
zeilen, dwarszee-zeilen. C- la roer, de zee beleruisen.
— [Taill., Coutur.] Over elkander slaan, over elkander hangen at vallen (van de panden van kleederen). — SE CROISER, v. pr. liet kruis opnetnen, ter kruisvaart trekken, deel aan een' kruis togt nemen. A l'exemple de St. Louis la plupart
des princes se croisèrent. — Elkander kruisen (van
twee lenen, twee wegen enz. , die elkander snijden; ook
van twee personen, twee brieven enz., die denzelfden
tweg, maar in tegengestelde rigting afleggen): Ces
lignes, ces chemins se croisent, die kentri, wegen,
mijden elkander. Nos lettres se sopt er-s, onze
brieven hebben elkander gekruist. Nous nous som nies croisés sans nous rencontrer, wij hebben elkander ge/waist, zonder elkaar te ontmoeten. Les
éclairs se croisaient, de bliksemstralen kruisten
elkander. — Elkander dwarsboomen: Its se sort
croisés dans cette entreprise, zij hebben elkander
in die onderneming gedwarsboomd. -- [Econ.] Zich
kruisen, zich vermengen (van dierenrassen).
Croiserie, f. [Tech.] Mandemakers werk n.,
grin de teenen kruiselings over elkander komen.
Croisette, f. (verklw.vancroix) [Blas.]Kruisje n. — [Mar.] Cr-s du mat de perroquet, bramzcalingen.; Cr-s du mât de catacoi, boven-bramzalingen f. pl.; — bout m. van den vlaggestok. —
[Bot.] Kruiswortel m., kruiskruid n. — [Minér.] ,
z. V. a. STAUROTIDE, — [ Astr.] , z. onder CROISADE.
— -[Corn.] , Z. CROISELLE. — [ Escr.] Schermmeestkrs- rappier n. — Weleer ook gebezigd voor Croix
de. par Dien, z. cnoix.
Croisetté, e, adj. [Blas.] Met kruisjes voorzien.
Croisenir, m. [Mar.] Kruiser, kruisvaarder m.,
schip, dat op zee kruist. — Kapitein, gezagvoerder m.
,
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van een' kruiser. — [H. n ] Soort van zeezwaluw f.
-t- ('rolsie, f. kruis n. (croix). — Kruistogt m.
(croisade). — t Croisie, e, adj. Kruisvormig,
kruisgewijs (croisé).
Crolsière, f. [Mar.] liet kruisen der schepen
(van den Staat) . — Kruispost in., plaats der zee,
waar gekruist wordt: Escadre en er-, het ter
kruisvaart uitgerust smaldeel. Bonne er-, geschikte
zeestreek om te kruisen.
Croisiers, m. pl. Kruisbroeders m. pl., zékere
monniken.
Croisille, f. [Tech.] Boog op een touwslagers
rad, radwervel m.
Croisillond, m. [Tech.] Dwarshout n., dwars
een vensterkruis , dwarsarm m.,-stenm.va
dwarshout n. van een kruis. Cr-s de chassis, ven
pl.
-sterodnf.
Croisoire, f., Croisoir, m. [Tech.] Soort
van ijzeren of houten kam m., waarmede de bak
scheepsbeschuit strepen.
-kersd
('roissanee, f. Wasdom, groei m.
de
Croissant, m. Wassende maan, schijnge
stalte van de nieuwe maan tot aan haar eerste
kwartier, halve maan f., wassenaar m. La lune
est à (dans) son er-, de maan is aan 't wassen,
't is wassende maai . Les comes (pointes) du er-,
de horens (punten) der wassende maan. — (fig.)
L'ernpire du er-, het turksche rijk (omdat het de
figuur der halve maan in zijn wapen voert). Faire
palir le er-, de halve maan doen verbleeken: het
turksche rijk doen sidderen. — Wat de gedaante
eener halve maan heeft: sikkelvormig snoeimes der
tuinlieden; — ijzeren haak m., in den schoorsteen,
waaraan men de tang, de asschop enz. hangt; ijzeren
of koperen beugel m., waarmede men gordijnen enz.
openhoudt; — naam der sikkelvormige openingen in
snarenspeeltuigen. — [H. n.] Kaapsche musch f.;
— volksnaam van een' lipvisch en van Benige andere
visschen. — [Bot.] Naam van verscheiden paddestoelen. Feuilles en er-, halvemaanvormige bladeren. — [Mar.] De luiwagen van het roer. Cr-de
gui, klaauw van de giek of van den boom. Cr- de
pie, klaauw van de gaffel. Flotte rangée en er-,
vloot in de gedaante van eene halve maan gerigt
of in slagorde geschaard.
Croissant, e, adj. Aanwassend, aangroeijend,
vermeerderend, toenemend, zich uilbreidend. —
Echelle de latitude ci-e, schaal van toenemende
breedte. — [Math.] Quantité cr-e, aangroeijende
hoeveelheid.
Croissanté, e, adj. [Bias.]: Croix er-e, kruis
met halve manen aan de einden.
Croisure, f. [Manuf.] Képering, keper f., keperweefsel n., inslag m. — [Bias] Midden van een
in vier kwartieren verdeeld wapenschild. — [Mar.]
Kruis n., dat de raas met de masten vormen. La
er- dun cordage, de kruising f. van een touw. —
[Poes.] Cr- des vers, kruising cl.er verzen, afwis
staande en slepende rijmen.
-selingdr
Croft, m. Aanwas m., vermeerdering f. van
het vee door aanfokking. (C r•olt beteekent som
ook wel de jongen van beesten.
-tijds
Croitre, v. n. (met èíre om den toestand, met
avoir om de daad aan te duiden). Groeijun, wassen,
uitspruiten, aangroeijen, aanwassen, zich ontwikkelen, grootex worden, opschieten, opwassen, uit
jen (van dieren en planten): Les herbes, les-groe
arb es croissent, de kruiden, de booroen groeijen.
Les animaux eroissent jusqu'b certain age , de
dieren groe jen tot op zekeren ouderdom. — (prov.)
Mauvaise herbe croft toujours, onkruid vergaat
niet. A chemin hattu it ne croft point d'herbe, z.
CHEMIN. — Toenemen, wassen, vermeerderen (op.
welke wijze 't ook zij): L'eau croft, het water
loopt op. La lune, la rivière, le bruit croit, de
maan, de rivier, het gerucht groeit, wast aan,
ne-mt toe. Les jours croissent, de dagen nemen
toe, worden langer. Ses bieras eroissent, zijne
goederen vermeerderen. La rivière est crue, de
rivier is gewassen ('t is hoog water). La rivière a crá
de trois décimètres, de rivier is 3 palmen gewassen. — Cr- en beauté, en sagesse, en vertu, in
schoonheid, wijsheid, deugd toenemen. — cnolTRE, v. a. (poet.) Vermeerderen, vergrooten, doen
aangroeijen. Cette action va Cr- sa gloire, die daad,
zal zijnen roem vergrooten.
Croix, f. Kruis, kruishout n., kruisboom m.,
soort van galg, weleer voor groote misdadigers ge-
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bruikt; inz. het kruis, waaraan .Jezus stierf; ook
Crono; raphie, f. [Asar.] Beschi-ijvieuj f. der
de voorstelling daarvan: Les souffrances de la er-, planeet Saturnus. — Cronographique , adj.
de smarten van 't kruis, van den kruisdood. La Wat die beschrijving betreft, k r o n o g r.a p hi s c h.
vraie, sainte er-, het ware, heilige kruis (dat van
Cronies of Cronieiines, f. pl. [Ant.] KroJezus). Porter une Cr- dor, een gouden kruis of niën f. pl., Saturnaliën der Grieken (z. sATUitkruisje dragen. Cr- d'évêque, Cr- pectorale, .bis NALES) .
borstkruis. Le signe de la croix, het-schopkrui,
Croquade, f. [Peint.] Vlugtige schets f., ruw
teeleen des kruises. [Liturg.] Invention, Exaltation ontwerp n. — [P.átiss.] , z. v. a. CROQUANTE.
de la sainte er -, kruisvinding, kruisverheffing f.
Crognnnt_, m. [Injur.] Slechte, gémeene kerel.,
(twee kalk. feesten).—Bi uitbreiding: christendom n.: ellendeling, schoft m. —•• C]IOQUANT.S, m. pl. Oproer
Faire triompher la Cr-, het kruis, het christendom rige boeren in Guienne, onder Hendrik IV. en
doen zegevieren; Le culte de Ia Cr-, de eeredienst Lodewijk XIII.
Croquant, e, adj. Knappend tussehen de tandes kruises, de christelijke godsdienst. — (fIg.)
Kruis, lijden, hartzeer, verdriet n. ; pijn, smart, den, krakend.
droefheid f., tegenspoed m., verdrukking, ellende f.:
Crogn_ante, f. [Pktiss.] Knaptaartje D.
Crogoucé, e, ad?'. (en part. passé van croquer)
Chacun porte sa Cr- en ce monde, ieder draagt
zijn kruis in deze wereld. Elle est la Cr- de sa Opgeknabbeld, gretig -opgegéten. -- [Peint.] Vlugfamille, zij is het kruis (de schande, ergernis) van lig geschetst.
hare familie. -- (Loc. prov.) Aller au levant de
('rogiue-abeilles, f. [f3. n.] :(pop.), z. v. a.
qn. avec la Cr- et la bannière, z BANNIERE. — MESANGE en CHARDONNERETTE. (Plur. Des eroquePrendre la er -, het kruis opnemen: een' kruistogi .abeilles.)
naar 't Heilige Land ondernemen. — Cr de par
Crogise au sel (a la), loc. adv.: Manger
Dieu, de Jésus, old-boek, eerste spelboekje n. (Loc. -qe. a in er -, iets alleen met zout eten. — (fig. et
prov.) I1 faut Ie renvoyer is la Cr- de par Dieu, fans.) I1 le mangeralt à la er -, hij :kan hem wel
hij moet weer van voren af aan beginnen. --- In '.t maken en breken.
algemeen iedere snijding van twee regte lijnen,
t Croque-lardon, m. Schuimlooper, pannezoodat zij vier repte hoeken vormen, kruisvormige likker m. (Plur. Des croque-lardons.)
plaatsing f. of stand m. van twee voorwerpen: CrCroquenibotiehe, m. [Patiss.] allerlei knap
-pend
gebak n., knapkoek m.
de Saint- André, de Bourgogne, Sint-Andries-kruis,
schuinsch kruis (><). Cr- de Saint-Antoine, SintCroquermitaine,m.Blaauwbaard, boêman m.,
sn.tonie-kiruis (in den vorm eener T). Cr- grecque, denkbeeldig wezen in sommige sprookjes, waarmede
grieksch kruis (met even lange armen: ±) Cr- men de kinderen _bang maakt. (Plur. Des croquelatine, laljnsch kruis (waarvan de beneden arm mitaines.
langer dan de andere is: t ). Cette église est
Croque-lno.rt, m. (pop.) Lijkdrager In. (Plus _.
batie en Cr- grecque, en er- latine, die kerk is als Des croque-morts.)
een grieksch, als een lat nsch kruis gebouwd. Mettre
Croqise-noisette of Crogtie-noix., In. [H.
deux objets en er-, twee voorwerpen kruisgewijs n.] volksnaam van de hazelmuis (museardin). —
plaatsen. Marquer qe. dune er -, iets met een CROQUE-NOISETTE, m. Hazelnoten-kraker m. (Plur.
kruisje teekenen. Mettre les jambes en er-, de Des croque-noisettes, Des croque-noix.)
beengin kruisgewijs plaatsen of over elkander slaan.
Croque-note , in. (eig. muz.jknoten- kraker)
Faire une cr-, een kruisje maken of zetten. (Loc. (iron.) Muzikant, die wel vaardig en gemakkelijk,
fig. et fam.) Ii faut faire la er-, of faire une er- maar zonder gevoel of smaak speelt. (Plur. Des
a la cheminee, z. CHE 1INEE. Baiser les pouces en eroque-notes )
Croquet, v. a. Opknabbelen, al knapperend
er-, den goeden uitslaq eener zaak vurig wenschen.
Quand nous serons .'1 dix, nous Eerons one er-, 't eten, knappende dingen eten: Cr- des pralines,
is reeds veel, maar er moet nog meer bijkomen. — bruidsuikers knabbelen. — (fam.) Il croque un
Kruis, ordekruis, ridderteeken n. ; — ridder m. La poulet en moms de rien, in een ommezien peuzelt
er- des chevaliers du Saint-Esprit, het kruis der hij een hoentje op. — (fig. et fam.) Vous s'en croHeilige-Geest-ridders. Ii est grand'eroix de l'ordre querez que dune dent, gil zult ei' uw' mond niet
de Malte, hij is grootkruis der Maltezer orde. — vuil aan maken: gij zult het niet hebben. Cr- Ie
nn.] Kruis n., beeldzijde f. eener munt. — [Jeu] marmot, lang moeten wachten. --- [Peint.] Vlug2er Is er- on pile, kruis of munt spelen. (fig. et tig schetsen of ontwerpen. — (fig. et fam.) II na
fam.) N'avoir ni er- ni pile, kruis noch munt fait que er- ce poème, ce roman, hij heeft dat dichthebben. Jeter á er- on pile, zich zorgeloos in eerie stuk, dien roman nog maar ontworpen. Elle est
zaak wikkelen. — [ Astr.] Kruis n., een zuidelijk j olie a er-, men zou haar opeten (stelen) , zoo lief
sterrebeeld. — [Bot.] Cr- de Calatrava of de St.- is zij. — (iron.) Etre laid h er-, foeileelijk zijn. —
Jacques, schoone soort van narcislelie f. Cr- de [Mar.] panhaken, aanhechten, touwen aanslaan.
chevalier de Jérusalem of de Malte, Jeruzalems- Cr- un palan, penteren, een takel inpikken. Cr- le
bloem, vermiljoenbloem f., een pronkgewas. Cr- de croe palan, den haak aan den ankerring vasthechten.
Lorraine, zeer doornige cactus m. — [Chir.] Cr- — CROQUER, v. n. Tusschen de.tanden kraken, knapde Malte, 11Taltezer kruis (zeker verband). — [ Mar.] pen of knapperen.
Crogne -sol, m., z. v. a. CROQUE-NOTE.
I1 y a une er- sur les cables, de kabels maken een
kruis of halven slag. Etre en er-, in 't kruis staan
Croquet, m. [Pátiss.] Knapkoek, janhagel m.,
(van de raas, als zij te lood op hare masten zijn knaptaart f.
gebrast). Cr- de Saint- André, zwigtserving op de
Croquette, T. (verklw. van croquet) [Cuffs.]
fok. Cr- sur le cable, kruis op het touw, onklaar Knappend gebakje n. van rijst, aardappelmoes enz.,
touw. Cr- géométrique, graadboog m. Les vergues k r o k é tje n. — Gebraden filets van gevogelte of
en er-, de raas vierkant. — [H. n.] Cr- de serf, wild.
hertekruis, hertebeen n. (kruisvormig beentje, dat
Croqueur, m., -ease, f. (fam.) Opsnoeper m.,
men in 't hart van 't hert vindt.
-ster f., hij of zij, die met graagte iets opknabbelt
t Crolée, f., z. v. a. FONDRIERE.
of opeet. C'est un grand er-, 't is een etersbaas;
ook: 't is een eerste schalk, guit, kaper.
Croler, v. n., z. CROILER.
-

Cronlb, m., z. COUROL.

Croniatique, adj., z. CROMATIQUE.
('romesquis, m. [Cuffs.] Soort van poolsch
ragou t.
Cromorne, m. [Mus.] Kromhoren m., een der
registers van 't orgel.
Cron, m. [Minér.] , z. v. a. FALUN ; Z. ook CRONE.
Cronage, in. [Mar.] Kraangeld n.
Crone of Cron, m. [Mar.] Kraan f., werktuig
oen zware lasten te heffen. — [ Pèche] Bank f.
onder water, bezet met gras, waarin de visch zitla
verschuilt.
Cronl,yom tre, m. [Phys.] Regenmeter m.,
werktuig om het gevallen regenwater van een geheel jaar te meten. --- Croubyoniétrique, adj.
Dat werktuig betreffend, k r o n h y o ni é t r i s c h.

Croqueiix, m., z. CROGHEU.

Croquignole, f. Knip m. voor of tegen den
neus. — [Patiss.] Knappertje, knapkoekje n.
Croquignoler, v. a. (fam.) Eenen knip voor
den neus geven.
Croquis, m. [Peint , Litt.] Vlugtige schets t.,
ruw ontwerp. n.
('rosse, f. Bisschopsstaf m., herdersstaf mimi
een' bisschop. — [Jeu.] Kolf f., kol fstok m., stok
om te kolven. Jeu de er-, kol/spel. Jouer une partic de er- een partijtje kolven. — [Tech.] La erd'un fusil, de kolf van een geweer. La er- d'un
atfut, de staart m.. het staartstuk van een affuit.
Couteau á er-, knipmes met kolfvormig gebogen
heft. La er- dune aiguière, het kromme handsvat
eener lampetkan. Les er-s d'un part, de steunhouten
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van de schaapskooihorden. — Loopijzer n., vuu r
een' smeltoven. — [ Mar.] La er- of-hakvn

CROTJPI1 RE.
Crottun, m., Crotture, f., z. v. a. HOUZURE.
Crotu, e, adj. (woord van J. J. Rousseau) Pok-

dalig, door de kinderpokken geschonden.
C. roei, m. [Géol.] Zandige kleiaarde f., enkel
voor boomgewas geschikt.
haren oorsprong uit het hart.
Cronehant, Croticiiant, m. [Mar.] RondCrosse, e, adj. Wie rept heeft om den bisschopsslaf te dragen Abbé er- et mitré, abt, die hout n., neusstuk n. van een schip.
C ronl a nt, e, adj. Instortend, bouwvallig.
staf en miter voert.
Cronlé, e, adj. (en part. passé van crouler)
Crosser, V. a. Met eene kolf voortslaan: Crune balie. — (/1g. et fain.) On la fortement crossé, Ingestort, in puin gevallen. Maison er -e, ingestort
men heeft hein duchtig d oorgehauld of bekeven; huis. — ( fig.) Cet empire est er-, dat rijk is ingeook: hij is ter dege afgerost. -- CROSSER, C. n. stort, te niet gegaan.
Croillevneiet, m. Instorting, inzakking f.
Kolven. — ( fig. et fam.) C'est an homme à er -,
Crouler, v. n. Instorten, inzakken, in puin
die man verdient eerie smakeljke bejégening. Aimer
á er-, gaarne van iemand kwaadspreken; ook: vallen: La terre eroula, de grond zakte in. Ce
gaarne met iemand den spot drijven. — SE CROSSER, bàtiment croule, dat gebouw stort in. — (fig.) Cet
empire, Cette maison de commerce va er -, dat
v. pr. (pop.) Plukharen, bakkeleijen.
('rossette, f. Loot f.. afzetsel n., afgesneden rijk, dat handelshuis zal weldra vallen, ten onder
rank of tak, waaraan men eenig hout van het gaan. — CROULEB, v. a. [Mar.] Cr- un batiment,
vorige jaar gelaten heeft: — [Mar.] Zeker loofwerk een schip laten afloopen, van stapel doen loopen. -[Chas.] Le eert ci'oule la queue, het hert trekt
boven eerie deur of een venster.
Crosseur, m. Kolver ni. —(fig. et fam.) Kwaad al vluytend den staart in. — SE CROULER, V. pr.
-sprek,otm. In zijne ondernemingen te kort schieten; — de openCrossilloru, Gebogen eind n. van de kolf, van bare achting verbeuren.
Crodulier, Hire, adj. Los, mul. mu/lip, rul.
den bisschopsstaf.
Crostela ge, m. [Téod.] Relit n. op de wijnen. (van den grond, van de aarde, die onder de voeten
Crotal afire, f. [Bot.] Klapperzaal n., ram- wegglijdt). — CROULIERE, f. Losse, mullige grond m.
Croup, m. (pr. croupe) [Mid.] Vliezige keelmelaar m., eene plant uit de familie der peuldraontsteking f. , ziekte der luchtpijp, die vooral
genden, k r o t a l a r i a f.
('rotate, in. [Ei. n.] Ratelslang f. (serpent à kinderen aantast en zeer gevaarlijk is, k r o e p,
sonnette). — [Ant.] Cr-s, dansklappers, houten of croup M.
Croupa(le, f. Boogsprong, luchtsprong m. van
blikken klappers bij den dans der priesters van
Cybele (overeenkomende met 'de kastanjetten), k r o- een gedresseerd paard (hoogei dan de courbette),
t a 1 e n m. pl. — Somtijds ook z. z. a. chapeau chi- waarbij het de achterpootui en 't kruis intrekt,
croupade f.
imiS, z. CHAPEAU.
Crotapal, adj. [Mid.] Wat tot den kroep
Crotaliclé, e, adj. [H. n.] Naar de ratetsiang
betrekking heeft: Voix er -e, Piepende, krijschenae
pl.
Familie
f.
der
m.
gelijkende. — CROTALIDES,
stern van kroep-ljders.
ratelslangen.
Croupe, f. Kruis n., dat gedoe van een paard
Crotalistre, f. [Ant.] Krotaalspeelster (bij de
oude Grieken en Romeinen, z. CROTALE); — moor- of ander lastdier, dat zich van ae lendestreek tot
den oorsprong van den staart uitstrekt, achterstel,
ache tamboei fijnspeelster f.
achterdeel n. Monter en er -, achter iemand op hetCrotalolde, adj. [H. n.] Ratelslangvormig.
Crotalophore, m. [H. n.] , z. v. a. CROTALE. zelfde paard rijden. Cr- coupée, in 't midden inCrotaplhe, m. [Méd.] Lastig kloppen n. in 't gevallen kruis; Cr- avalée, te spoedig afvallend of
hoofd, inz. in de streek der slapen, k r o t h a p h i- afdalend kruis (waardoor de staart lager staat).
Cr- de mulet, spits kruis, muilezelskruis. Ce clieU in n. — ('rotaphite, adj.: Mueele er -, slaap
f.
-spier val tortille la er-, dat paard slingert met het kruis.
Croton, m. [Bot.] Kree ftsbloem f., k r o t on n., — (fig. et fam.) I1 est cbatouilleux sur la er -,
een plantengeslacht van de familie der wol fsmelk- hij heeft cie ooren digt aan het hoofd, wordt ligt
toornig. Gagner in cc- du ereval de son ennerni,
ac/It/pen (euphorbiacées); — Z. ook CROTTON.
Crotoiiate, in. [Chico.] Krotonzuur zout n. zijnen vijand van achter inhalen.— [Géogr.] Rug in.,
Crotone, m. [Bot.] Boomzwam f. — [Chir.] ronde top eens bergs: Ce chateau est situé sur la
er- de la montagne, dat slot ligt op den top des
Zwammig gezwel n. aan 't beenvlies.
Crotoninne, f. [Chico.] Krotonine f., een loog bergs. — [Arch.] Afgerond dakwerk n. van een
dat men in de purgeerkorrels [croton Tiglii]-zout, kerkkoor, van een' vierkanten koepel. — (fig.) Aan
dat iemand in (le voordeelen van een ambt-deln.,
ontdekt heeft.
Crotoiiiqne, adj. [Chim.] Acide er -, kroton- of in eerie geldzaak heeft. (In deze beteekenis ver
— [Tech.] , z. v. a. CULËE. — [Cbas.]-ouder.)
zuur n.
Cr- du cent, z. V. a. CIDI1ER. — EN CROUPE,
Crotophage, m. [EI. n.], z. v. a. ANI.
Crotte, f. Straatslijk n., modder m., vuil n., loc. adv. Achterop, op 't kruis van 't paard gezevuiligheid f. On 1'a tralné dans la er -, men heeft ten: II avail sa femme en er-, zijne vrouw zat
hem door 't slijk gesleept. — ( fig. et pop.) etre, achter hein op. — (fig.) Les dangers qui nous
Tomber dans la er -, in de diepste ellende zijn, tot sufvent en er -, de gevaren, die ons op de hielen
de bitterste armoede vervallen. Se trainer dans la voleten. — (Loc. prov.) Demeurer en er -, te haler-, zich in 't slijk wentelen: in geineene ongebon- ver" weg blijven steken. — [Mar-.] Mouiller en er-,
denheid leven. — Bij uitbreiding: keutel m., drek z. Mouiller en croupière, onder CROUPIERE,
Croiipe, e, adj. [Mar.] : Cheval Bien er-, paard
van zékere dieren, zoo als schapen, geiten, hazen,
muizen enz.- (jig.)Les eihens ont mangé Ia er -, de met een mooi kruis, moo je heupen, een mooi ach
-tersl.
vorst heeft de straten schoon gemaakt.
CroiiIDetons (;-t), loc. adv. Gehurkt, op de
Crotte, e, adj. (en part. passé van crotter)
Slijkerig, modderig, vuil, bespat, beklad, morsig. hurken zittende, neêrgehurkt, neérgehuikt.
Croupi, e, adj. (en part. passé van croupir)
(Loc. prov.) Etre er- comme un bartiet, er- jus qu'á l'échine, jusdu. aux oreilles, tot over de ooien Bedorven (door stilstaan): De 1'eau er-e. — Men
bespat, bemodderd zijn. I1 fait Bien er- (lien de la zegt ook: gout de er -, bedorven smaak, naar bederf
crotte) dans les rues, 't is rept morsig op straat. — smakende.
Croiipiader, v. n. [Mar.] , z. v. a. Mouiller en
(fam.) I1 a Fair er -, Il est Bien er -, hi ziet er uit
als een schooijer. — ( fig. et fain.) Un poète er -, croupière, z. onder CROUPIERE.
Croupiat, m. [Mar.] Spring, sprenkel op den
een armzalig poëet.
Crotter, v. a. Leslijken, bemorsen, bemodderen, kabel, kabelknoop m.
Croupier, m. [Jeu] Helper, medestander in
bekladden, bespatten, beklonteren, vuil maken. —
't spel, inz. helper van den bankhouder bij 't faroSE CROTTER, v. pr. Zich beslijken enz.
en ander kaartspel. — [Coin.] Weleer z. v. a.
t Crotteux, ease, adj., z. V. a. CROTTÉ.
Crottiíier (se), V. V. (woord van Scarron), associé anonyme, geheime deelhebber aan eene handelszaak, stille vennoot; heimelijke helper m. in
z. v. a. SE CROTTER.
Crottin, m. Vaste drek, drooge mest m., inz. eene of andere zaak of onderneming.
Croupière, f. [Sell.] Staartriem m. van een
paardevijgen f. pl., schapekeutels m. pl.
Crotton of Croton, m. [Tech.] Grof stuk paard). — (Loc. prov. et fig.) Tailler des er-s
qn., iemand de handen vol geven, het leven zuur
suiker, dat voor de zeef blijft.
croisée de l'ancre, z. CROISEE. — [ Anat.] La erde l'aorte, de boog m. der groote slagader, boven
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malven. — [Mii.] Tailler des cr-s l'ennemi, den
vijand nazetten, achtervolgen. — [Mar.] Achtertros,
achterkabel. , zwiepingstopper , staartstopper nl.
Mouiller en Cr-, de Cr- of en croupe, met een anker achteruit liggen. — [Riv.] Teenen band m.
ter zamenhouding van een houtvlot.
Croupion, m. [H. n.] Stuit f. van een' vogel;
— (fane. et iron.) Stuit f., stuitbeen n. van den
mensch. — [Bist. d'Angl. [ Spotnaam van 't engelsch parlement, nadat Cromwell er de meeste
leden uit verdreven had, romp-parlement n.
Croupir, v. n. Bederven (door stilstaan, inz.
van vloeisto/fen): Les eaux qui croupissent deviennent puantes, de wateren, die stil staan, worden
stinkend. Mettre de la paille a Cr- dans une mare,
stroo te rotten leggen in een' poel. — Ook wordt
het gezegd van kleine kinderen in de luren en van
zieken, die men verwaarloost te reinigen: Cet enfant croupit dans son ordure, dat kind vergaat in
zijn vuil. — (fam.) Cr- dans Ie vice, dans l'oisiveté, in de ondeugd, in de ledigheid verzonken zijn.
Crouupissant, e, adj. Stilstaand en daardoor
bedervend: Eaux cr-es, stilstaande wateren. —
(fig.) Les richesses cr-es d'un avare, de zaamgehoopte, ledig liggende rijkdommen van een' vrek.
Croupissetuent, m. [Méd.] Bederf n. (van
verschillende sto/fen in 't rnenschelijke ligchaam)
('rou®pon, m. [Tech,] Dikke gelooide huid f.,
waarvan men den kop en den buik afgesneden heeft.
t'rouasille, f. Vischweer f. van netten (vooral
in Provence).
Croustade, f. [Pátiss.] Zeker korstgebak n.
Croustillant, e, adj. Knappend (van gebak
tusschen de tanden).
Cronnstille, f. (verklw van croute) (fam.)
Korstje brood, broodkorstje n. — [Modes] Voormalig sieraad n. aan 't vrouwenkapsel. — [ Pêchej
Zeker net n.
Crotistiller, v. n. (fam.) Een korstje brood
eten na den maaltijd, ten einde smakelijk te drinken en langer aan tafel te blijven.
Croustilleusenient , adv. (fain.) Op eene
koddige, kluchtige, al te vrije, ongepaste wijs.
Croustilleax, ease, adj. (fain.) Grappig,
koddig, kluchtig, al te los of snaaksch, onbetamelijk,
zedekwetsend.
Croiite, f. Korst, broodkorst f. La Cr- de dessus,
de dessous, de onder-, bovenkorst. — (fig. et pop.)
Casser la Cr- of une Cr- avee on., met i mand
vriendschappelijk en vertrouwelijk eten. ( Loc. prov.)
Ne manger que des cr-s, een sober maal doen,
zich met geringen kost behelpen. — [Cuis.] In
bouillon gebraden broodkorst; — pastei-, taart korst,
gebakken deeg ter inwikkeling van 't vleesch eerier
bien du pain,
pastei of taart. (Prov.) Cr- de p â té
uit gebrek van brood eet men korst van pasteijeu
(iron. gebézigd, als men in plaats van eenti gewone
spijs iets bijzonder lekkers eet). — Bi uitbreiding:
Korst, al wat zich aan een voorwerp hecht en
daaraan hard wordt: II s'est formé one Cr- de
tartre autour de ce tonneau, er heeft zich eene
wijnsteenkorst om dit vat gezet. La sècheresse forme
sur la terre une espèce de Cr-, de droogte vormt
op den grond eene soort van korst. II se forme une
Cr- sur certaines plaies, op zékere wonden vormt
zich eene korst of roof. Cr- de la tête des enfants
nouveau-nés, korst (zoogenaamde berg) op 't hoofd
van pasgeboren kinderen. Cr-s de Tait, melkkorst
(der zuigelingen) . — (fig. et fam.) Tout son corps
nest qu'une Cr-, zijn gansche lijf is één korst al
korst (hij is met schurft als overdekt). — [ Peint.]
Met stof en vuil bedekte schilderij; — slechte schilderij, prul f. — (pop.) Cet homme est one
vieille Cr-, die man houdt zich onverzettelijk aan
't oude. — [Corn.] Ongelijke, uitgerafelde kant t.
— [Tech.] Parchemin en cc-, z. onder COSSE.
Cro'ite-à-eharbon, f. [Bot.] Alosplant f.,
die op de plaatsen groeit, waar men kolen heeft
gebrand. (Plur. Des croutes-á-charbon).
Croiitelette, f. (verklw. can croute) Korstje n.
z. CROUSTILLE.
t ('router, v a. filet eene korst overdekken.
— SE crouTER, v. pr. Eene korst krijgen, korstig
worden.
Croetteux, ease, adj. [Bot.] Korstig.
Crouutier, na. (fam.) Kladschilder, prulschil
der m.; — koopman in oude, slechte schilderijen.
(Hen zegt ook CROUTON.)
:

..
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Croûton, m. Broodkorst f — (fig. et fam.),
z. v. a. rltouTIER. — fig.) Iemand, die zich paalvast aan 't oude houdt.
(Croyable, adj. Geloofbaar, geloofwaardig, geloofelijk (van personen en zaken gebézigd).
Croyanee, f. Geloof n., innige overtuiging;gevoelen n., verwachting f. ; — gods---menigf.,
dienstgeloo f n., geloofsleer f.
Croyant, e, adj. Geloovig: Une nation cr-e.
.—CROANT, In., -E, f. Geloovige m. en f.: Abraham, père de tous les er-s, Abraham, de vader
van alle geloovigen.
Croye, z. CRAPE.
Cril, m. Grond m., waarop iets groeit; gewas n.
Du. vin de votre crit, de son cru, de mon erf,
wijn van uwen, zijnen, mijnen akker. Ce loin est
de mon cru, dit hooi is van mijn' eigen grond.
Ce vin est dun bon erft, die wijn is van een goed
gewas. Les arbres out bien poussé, voilh le crude
vette anode, de boomen hebben wel geschoten, zie
daar het lot van dit jaar. Vin du cru, wijn, gemaakt op de plaats, waai hij gewassen is. — (Prov.)
Il faut se defier du vin du cru, niet alle eigen.
vruchten zijn goede vruchten. — ( fig. et fain.) Cela
est de votre cru, dat verzint gij, dat zuigt gij uit
uwen duim; dat komt uit uwen koker. Cet auteur
ne peut rien tirer de son cru, die schrijver kan
niets uit zijn eigen brein halen.
Crû, e, adj. (en part. passé van croitre) Gegroeid: Champignon cru en une nuit.
Cru, e, adj. (en part. passé van croire) Geloofd: Vérité crue de tout Ie monde.
Cru, e, adj. Raauw, niet gekookt: Viande crue,
raauw vleesch. — [Tech.] Cuir cru, onbereide
huid. Chanvre cru, niet gerotte hennep. Soie
crue, ruwe zijde. Soms ook als subst.: Teindre
sur le cru af Teindre a demi-bain, de zijde als
bast of in ruwen toestand verwen (zonder haar
vooraf ontschaold af ontgomd en gebleekt te hebben) .
Donner le cru, de stukken behoorlijk laten drooggin
(bij pottebakkers); Enfourner le cru, de gedroogde
stukken in den oven brengen. — [Méd.] Humeurs,
Urines crues, raauwe, onr ipe vochten, pis. Ce
fruit est bien cru sur l'estomac, die vrucht valt
raauw op de maag, is zwaar te vertéren. — [Chim•]
Eau crue, hard water (waarin de zeep niet schuimt,
noch de groen ten gaar koken); ook: water, zonder
inmenging van ander vocht. Métal cru, metaal in
zijn' natuurstaat of zoo als 't uit de mijn komt. —
(fig.) Onbeleefd, lomp, grof, ruw, barsch, norsch,
beleedigend, onbeschaafd; — vrijpostig, onbetamelijk:
11 lui a fait une réponse fort crue, hij heeft hem
een zeer onbeleefd antwoord gegeven. Its ont tenu
devant elle des discours an pea trop crus, zij
voerden in hare tegenwoordigheid eene wat te vrije,
losse taal. — Onvolkomen, onbeschaafd, onbekookt
(van verstande-voortbrengselen): J'ai mis ma pensée
toute crue sur Ie papier, ik heb mijne gedachten
ruw, onbekookt op 't papier gebragt. — Je vais
vous dire ma pensée toute crue, ik zal u mijne
gedachte onbewimpeld zeggen. — [ Peint.] Ton cru,
Couleur crue, harde, scherpe toon, kleur. — á CRU,
loc. adv. Op of over de naakte huid. Je suis botté
a cru, ik heb mijne laarzen over de bloote beengin
aan. Ecrire a cru, op een vel papier schrijven, dat
bloot op de tafel ligt, zonder dat er iets anders
onder is. Monter is cheval a cru of à puil, te paard
rijden zonder zadel of dek. — [ Arch.] Porter it
cru, onmiddellijk op den grond staan (van een gebouw).
Cruaute , f. Wreedheid, onmenschelijkheiel,
hardheid, gruwzaamheid, bloedgierigheid, bloed
daad; — bij uitbreiding:-dorstighe;—w
strengheid, onregtvaardigheid. strenge, onregtvaardige daad; — onverschilligheid, ongevoeligheid f.:
La Cr- d'un tyran, du tigre, de wreedheid van een'
dwingeland, van den tijger. Les cr-s d'Auguste, de
wreede daden van Augustus. C'est une Cr- de me
refuser mon salaire, 't is eene onregtvaardigheid,
mij mijn loon te weigeren. I1 se plaint de la Cr-,
des cr-s de sa maitresse, hij klaagt over de onverschilligheid, koelheid zijner geliefde. -- La er-, Les
cr-s du sort, de slagen van 't lot.
Cruuehade, f. [Cuffs.] Soort van maïs-pap t.
of -brij m.
('niche, f. Kruik f. Cr-s fècondes, koelkruiken
uit de Levant. Cr-s rafrachissantes, z. ALCARAZAS.
— [Bist.] Cr-s de dame Jacqueline, Vrouw-Ja(
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koba- kruikjes of kannetjes n. pl. — (f g. et fain.)
C'est une Cr-, of als adj. Que eet homme est er -!
't is een domkop, een zol; wat is die man onnoozel!
(Prov.), z. SE BRISER.
5 Crnchée, f. Kruikvol f.
t Creacher, v. n. [Mus.] Brommen, klinken,
bazuinen (van den kromhoren, cromorne): Le cromorne crone, á cruché.
5 Crticherie, f. ((am.) Botheid, groote dom

—

-heif.

Cruchette, f. (verklw. van cruche) Kruikje n.
('schon, m. (verklw. van cruche) Kruikje_IL,

CRYOMRTRE.

een ondragelgjke hoon. Un cruel reproche, een zeer
gevoelig verwijt. Un cruel temps, een boos, guur
weder. — Bij vergrooting: streng, gestreng, onverzetteljk, onverbiddelijk: Père, Tuteur er-, gestreng
vader, voogd. — Beauté er -le, hardvochtige schoone
(die alle aanzoeken afwijst). (fam.) Cettefemme
passe pour n'ètre pas er -le, die vrouw wordt niet
voor de deugdzaamste gehouden. — C'est un erhomme, 't is een hoogst vervelend, lastig mensch;
C'est une er -le femme, 't is eene onverdragelijke
vrouw. — Cruel, m., -le, f. Wreedaard n,
wreede f. ; ongevoelige m. en f.: II fait le er-, h'
speelt den ongevoelige (ten opzigte der vrouwen
C'est une cr-le, zij is (loof voor alle aanzoeken van
hare aanbidders. Ne pas trouver de er-les, altijd
bij de vrouwen slagen.
5 Crueliser, v. a. Met wreedheid tewerk gaan,
onmenschel jk behandelen.
Cruellenient, adv. Wreedelijk, op eenewreede
wijze, met wreedheid, gestrengeli k, hard, fel enz.

halve kruik f. — 5 (fig.) Domkop, botterik m.
t'ruciacte, f [H. eed.] Kruisbul f.. naamvan
zékere pauselijke bullen aan de koningen van Spanje
en Portugal.
Crucial,, e, adj. [Chir.] Kruisvormig: Incision
cr-e, kruissnede f.
('riieianelle, f. [Bot.] Kruiskruid n.
Crucifère, adj. [Bot.] Kruisdragend, kruis
kruisvormige bloemkroon. — [Arch.]-vormig,et (z GRUEL).
4- Creaentation, f. Bloedigmaking; bevlekking
Colonne er -, zuil f. met een kruis daarop. — CRU CIFERES , f. pl. [Bot.] Kruisbloemige planten f. pl. met bloed, cru entatie f.
C'rnYménifère, adj. [H. n.] Buideldra,gend.
Crtucillé, e, adj. (en part. passé van crucifier)
Crn[uénophthalme, adj. [H. n.] Het oog
Gekruisigd: La gloire de Jesus Christ er-. — (fig.)
Etre er- avee J. C., met J. C. gekruisigd, d. i. der in eene soort van beurs dragend (van zékere viswereld als afgestorven zijn. — Crueifgé, m. Ge- schen). -- CRUMENOPHTHALMES, m pl . Visschensoort van de familie der makreelen.
kruisigde: Se prosterner aux genoux du er.
Crumnent, adv. Raauwel jk, op harde, ruin,
Crucifiennent of Cruuelfiinent, m. Kruisiging, kruisstraf f. ; — ook de afbeelding, schilderij platte, onbescheidene wijze; zonder eenige verschoodaarvan. — (fig.) Le er- de la chair, de kastijding ni of inkleecli,ng.
Pritor, m. [Méd.] Geronnen bloed n.; ronde
van 't vleesch: het dooden of uitdooven der vleeschekleurstof f. van 't bloed.
l2jke lusten.
Crnaorique, adj. Wat het bloed betreft; —
Cracifier, v. a. Kruisigen, kruisen, aan een
kruis hechten of nagelen. — (fig.) Je me ferais er- [Chiin.] Actie c-, bloedzuur n. (een in 't bloed onpour cela, ik zoude er alles voor uitstaan, mij er dersteld zuur) .
Cru pellaire, m. [Rist. anc.] Gepantserd kamp
voor laten villen. II se ferait er- pour ses amis, hij
Zwaar gewapend soldaat m. bij de-vechtrin.—
zoude alles voor zijne vrienden doen. — SE CRUCIFIER, v. pr. Zijne vleeschelijke of zinnelijke lusten Galliërs, bij de Eduensen.
Crupine, f. [Bot.] Soort van artisjokachtige
dooden, zich vrijwillige smarten opleggen.
plant f.
f rucif lijnent, m., z. CRUCIFIEMiENT.
("ragpinie, f. [Bot.] Dtrurische amberbloem,
Crucifix, UI. (pr. cru -ci-fi) Kruisbeeld, crue i f i x, k r u s i f i k s n., beeld of voorstelling van vlokbloein f.
('rural,
e, adj. [Anat.] Tot de dij behoorend:
Christus aan 't kruis. — (fig.) Mettre one injure
aux pieds du er -, eene beleediging aan den voet Muscle er -, of als subst. Le er -, djjspier f.; Arvan 't kruis leggen: haar met christelijke gelatenheid tère, Veine cr-e, of als subst. La er -e, di-slagverduren. — (fig. et fam.) Un mangeur de er -, een ader, dij.-ader f. (Plur. m. eruraux.)
Cruseantisnie, m. Iet spraakkunststelsel der
fijnman, schijnheilige, pilaarbijter m. — ( pop.)
italiaanse/te akademie d e l l a C r u s c a (eene verFaire le demi -cr-, eene aalmoes vragen, bédelen.
eeniging van geleerden tot zuivering der ital. taal),
.]- Crucifixion, f. Kruisiging f.
Crueifornne, adj. Kruisvormig. — [Anat.] Li- cruscantisnsus n.
t'rustaeé , e , adj. [H. n.] Met schubben,
gaments er -s, kruisvormige banden, kruisbanden m.
pl. — [Géom.] Hyperbole er -, kruis-hyperbool f., schalen, schelpen bedekt, geschubd, geschelpt. —
eene hyperbool van den 3den graad, welker beide [Bot.] Oorkorst, met eene dunne korstvorrnige huid
armen elkandër kruisvormig snijden. — CRUCIFOR- bedekt . GRUSTACÉS , m. pl. [ H. n.] Schaaldieren n. pl., crustacean f, p 1. — Crustacéen,
NES, m. pl. [Bot ] , z. v. a. CRUCIFEBES.
Cruueigère, adj. [H. n., Bot.] Kruisdragend. ne, adj. Wat tot de schaaldieren betrekking heeft.
Cracirostre, adj. [H. n.] Met kruisvormi.gen —Craistaeéologie, f. Leer f. der schaaldieren.
—Crustaeéolognne, m. Schaaldierkenner in.snavel.
('rudeseenee, f. [Méd.1 Verergering f. (eener Crustaeite, m. Versteend schaaldier n., cru staciet m.
ziekte) .
Crustadé, e, adj. [H. n.] Met eene korst
Crudité, f. Raauwheid, raauwigheid f. (van
niet gekookte dingen). Cr- de l'eau, hardheid f. van voorzien, bedekt of omnwikkeld.
Crustoderine, adj. [H. n.] Zonder schubben,
't water. — Raauw voedsel n., moeijelijk te verUren spijs f. — [Méd.] Gebrek m. aan spysverte- met harde, korstige huid. — Crustoderines, m.
ring, zuur n. in de maag. — [Peint.] Te harde Pl Schubbelooze visschen m. pl., visschen met harde
of te scherpe bonen of kleuren in eene schilderij. — huid.
Crustolle, f. [Bot.] Soort van beerenklaauwn.
(fig.) Onwelvoegeljkheid, te vrijpostige of onbetaCrazade, f. Criisado, f. Portugésche rekenIneljke uitdrukking f. — 11 ne vous dit que des
er -s, hij zegt u niets dan grofheden. (In dezen en zilvermunt, ongeveer = 1 gl. 37 ct.; ook eene
spaansche goudmunt f.
laatsten zin weinig gebruikelijk.)
Cruzeiro, m. [Bot.] Kruisplant f., een bra('rndivore, adj. lViet dan raauwe spijzen etend.
Crue, f. Aanwas m., vermeerdering, toeneming f. ziliaansch gewas.
Cruzite, f. [Bot.] Soort van melde f.
(inz. van 't water der rivieren enz.): La er- des
Cryérose, adj. [H. n.] Koud op 't aanvoelen
eaux, de zwelling, rjzing, het wassen des waters.
— Groei, wasdom m. (van planten, ook van men- (van insecten).
Cryniodes, m. pl. [H. n.] Stofvleugelige insehen en dieren).— [A nc. prat.] Vijfde penning m.
secten n. pl. van de familie der nachtvlinders.
boven de geschatte waarde, opgeld n.
Crymodynie, f. [Méd.] Soort van rheurnaCruel, le, adj. Wreed, wreedaardig, bloed
hardvochtig, onmenscheljk,-gier,onmd tische pijn f.
Crynmophile, adj. [H. n.] Gaarne in kom
hard, barbaarsch: Homme, Maitre er- wreed mensch,
meester. Le tigre est er -, de tijger is wreed. Ac- landen levend (van vogels). --- tells subst. m.: naam
tion er -le, wreedaardige daad. Queue er -le poli van een' strandlooper.
Cryolithe, f. [Minêr.] IJssteen m., eene uit
welk eene barbaarsche staatkunde! — Bij-tique!
uitbreiding: (fig.) Hard. smartelijk, onverdragelijk, vloeispaathzuur, kleiaarde en soda bestaande del fpijnlijk, onli^deljk: Destin, Sort er-, hard, ondra- stof, kryolith in.
jelilk lot. Un mal er -, eene onlijdelijke kwaal. Une
Cryometre, m. [Phys. ] Koudemeter, k r y oer -le chute, een smartelijkeval. Un cruel affront, m e t e r m., een nieuw werktuig om den graad der
—
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CUBISTÉTAIRE.

CRYOPHORE
koude juist te bepalen. — Cryométrie, f. Kennis f. en gebruik n. van den kryometer, koudemeting,
kryometree f. — Cryoinétrique, adj. Wat
tos den koudemeter of de koudemeting betrekking
heeft, kryométrisch.
Cryophore, m. [Phys.] Koudeleider, werktuig, waardoor het water bij 't verdampen zich
verdigt, k ry op hoor in.
Cryphie, f. [Bot.] Lipvormige bloem van NieuwHolland, k r y p h ia f.
('rypsorche, m. [Méd.] Verkeerde ligging f. der
teelballen (buiten het scrotum).
Cryptaiadre of Cry ptandrique,adj.[Bot.]
Zonder zigtbare mannelijke geslachtsdeelen, k r y pt a n d r is c h. — ,lls subst. m.: naam van een'
struik uit Nieuw- Holland.
Cryptanthe, adj. [Bot.] Bedekt bloeijend,
k r J p tan t h is c h. — Als subst. m.: naam eener
braziliaansche plant.
Cryptanthère , adj. [Bot.] Met verborgen
meeldraden, kryptanthérisch.
Cryptarches, m. pl. [H. n.] Schildvleugelige
insecten n. pl. met knodsvormire voelsprieten.
Crypte, f. [H. eccl.] Bedekte onderaardsche
plaats 1 of gang m., onderaardsch gewelf n., waar
de Christenen in de eerste eeuwen des christendoms hunne martelaars eerden, hunne mysteriën
vierden en hunne dooden begroeven; — onderaard
kerk of kapel f., in sommige kerken. — CRYP--sche.
TES, M. pl. [Anat. ] Smeerkliertjes n. pl. — [Géol.]
Onderaardsche galerijen f. pl. , die meestal het
werk der menschen schijnen. — [H. n.] Soort van.
wespen f. pl.
Cryptie, f. [Ant.] Bevel n., dat de spartaansche jeugd van tijd tot tijd ontving om des nachts
de Heloten te vermoorden, k r y p ti a f.
Cry ptohiote, adj. [H. n.] Verborgen levend.
Cryptobranche, adj. [U. n.] plet bedekte
kieuwen. — Cryptobranches, m. pl. Bedektkieuwers m. pl.
Cryptoealvinis,ne , m. [_Fí. n.] Kr y p t oc a l v in is m us n., stelsel of gevoelen n. der ('ryptocalvinistes, m. pl. Geheime aanhangers van
Calvijn.
Cryptocarpe, adj. [Bot.] Met bedekte vruchten.
Cryptoeatholicisene, m. Het heimelijk aan
geloof. — Cryptoea--hangev'tromsc
tholique, m. Geheim katholijk of roomschgezinde.
Cryptoeéphale, adj. [H. n.] Met verborgen
hoofd (van insecten).
Cryptocere, adj. [H. n.] Met verborgen voel
-sprietn.
Cryptocotylédone of Cryptocotylédoné, e, adj, [Bot.] Met verborgen of weinig zi-gtbare zaadlobben.
Cryptodère, adj. [H. n.] Met verborgen hals.
Cryptodibraiiehe, adj. [H. n.] Door twee
verborgen kieuwen ademend.
Cryptogante, adj. [Bot.] Geheim of bedekt
bloeijend, van raadselachtige voortplanting, krypt o g a m is c h. — CRYPTOGAMES, m. pl. Geheim hilende of bedekt bloeijende planten f. pl. (varens,
mossen, wieren en paddestoelen). — Crypto gani ie, f. K r y p to g a m i a, de 24ste klasse in het
stelsel van Linneus, bevattende de pas genoemde
planten. -- Cryptogannique , adj. Tot de
kryptogamie behoorend. — Cryptoganiiser,v. n.
Kryptogamische planten zoeken. — Cryptogamiste, m. Kenner , beoefenaar ni. der bedekt
bloeijende planten. — Cryptogantologie, f.
Leer, wetenschap f. van de bedekt bloeijende planten. — Cryptogamologique, adj. Tot die
leer, die wetenschap behoorende, k r y p t o g am ológisch.
Cryptogastre, adj. [H. n.] Schijnbaar bui
insecten) .
-kelos(van
Cryptogène, adj. [H. n.] In een ander levend
l igchaam geboren en levend, k r yp t o g é n i s c h.
Cryptographe , m. Geheimschrift?naker,
hij, die met geheime teekens schrijft , k ry p t ograaph m. -- Cryptographie , f. Geheimschrift n., kunst van 't geheimschrift, k r y p t ographi,e of kryptographiek f. — Cryptographique, adj. Met geheimschrift geschreven,
't geheimschrift betre/fend , k r y p t o g rd p his c h.
— Cryptographiquenient , ada. Op kryptographische wijze.
Cryptoj ésuite , m. Geheime Jezuiet. —
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Cryptojésuitisine, m. In ,'t verborgen rond

tismus n.

Jezuieten, k r y p to - j e z u ï e--sluipendrf.

Cryptoneure, adj. [H. n.] Met verborgen

zenuwen.

S ('ryptométallin, e, adj. [Chico.] Metaal
bevattend, zonder daarvan 't voorkomen te hebben.
Cryptonynwe, adj. Geheimnariaig, een' bedekten
naam dragend. — CRYPTONYME, m. Geheiinnamige
schrijver (die zijn' waren naam verbergt (k r y p t cnymus m.
Cryptophages, m. pl. [H. n.] Bastknagers m.
pl. (zékere insecten) .
Cryptophthalme , m. [H. n.] Oogverberger m., schaaldier van Sicilië.
Cryptopode, adj. [h. n.] Met verborgen voeten. — Ms subst.: m.: Naam van een schaaldier.
Cryptopore, adj. [H. n.] Zonder kennelijke
poriën.
Cryptoportique, m. Verborgene onderaard
galerij f. of gewelf n. — Grotversiering f. -sche
Cryptopyique , adi. [MOO.] Met verborgen
ettering verbonden ; uit verborgen ettering ontstaande.
Cryptorhiniens , m. pl. [H. n.] Zwemvogels m. pl. met verborgen neus aten.
Cryptorhynehe of ('ryptorhinque , m.

Snuitverberger m., een schildvleugelig insect.
Cryptostonme, adj. [H. n.] Met verborgen
mond. -- Wills subst. in.: naam van een' schildvleugeligen kever.
Crystal, etc., z.

GRISTAL.

C- sol-ut, m. [Anc. mus.] Noot f. en toon m:
van ut. Le clé de C-soy-ut, de C-sleutel m.
(`teision, m. [Bot.] Wolkruid n., soort van
warenkruid (ramondie).
Ctène, f. [El. n.] Zuid-amerikaansche spin f.
Cténode, f. [Bot.] Prachtige nieuw-hollandsche plant f. — CTENODES, m. pl. [ H. n.] Langhoornige schildvleugelige insecten n. pl.
('ténodonte, m. [ H. n.] HJagedisachtig dier P.
CII, m., z. CUL.
Cubage, m., of Cuhatuire, soms ook Cubation, f. Inhoudsmeting f., , berékening van den

ruimte-inhoud der ligchamen , k u b a t u u r, k ub a t i e f. -- Hoeveelheid kubieke eenheden, in een
gegeven volumen vervat.
('-itbas of (telbas, m. [Jeu] Kaartspel n.
waarbij men zich vooral van zijne kaarten poogt
te ontdoen.
Cnbasseau, m. [Bot.] , z. v. a. CUL-D'áNE.
Ctibation, ('lihature, f., z. CUBAGE.
('cube, in. [Géom.] Kubus, teerling, dobbel

een door 6 gelijke vierkante vlakken-steni.,
begrensd regelmatig ligchaam. - [Arith.] Kubiekgetal n. dorde magt t.— CUBE, adj. Kubiek,
kubisch , teeilingvormig, van de gedaante eens
dobbelsteens: Un pied, metre c-, een' kubieken voet,
meter. Une racine c-, een kubiek- of derde-magtswortel. (In dezen zin liever cubique.)
Cubèbe of Crébèbe, in. [Bot.] Staartpeperstruik m., een oostindische heester; — staartpeper,
cubebe of cubebe peper f. (in de geneeskunde gcbruikt) .
('ubébine, f. [Chim.] Bijzonder alkaloide uit
de cubebe- of staartpeper, c u b e b i n e.
('iiber, v. a. [Géom.] Den ruimte-inhoud eens
ligchaams berékenen, dien tot eersen kubus of teer
herleiden., k u b é r e n. — Ce bloc cube dix ton--ling
neaux, dat blok bevat, weegt tien ton. — [ Arith.]
Tot de derde magt verheffen. — SE CUBER, v. pi.
Gekubeerd worden of tot een' teerling herleid
worden.
Cubieite of Cnbizite, f. [Minér.] In teer
kristalliserende soort van zeolith, koe b i--linge
c i e t m. (z. v. a. ANALCIME) .
Cubieulaire, m. [H. rom.] Kamerdienaar of
kamerheer m. des keizers. — Ook in 't dagelijksch3
leven weleer voor valet de chainbre, ka;nerdienaar,
gebruikt.
Cubique , adj. [Géom.] Teerling- of dobbel
kubiek, kubisch: Figure c-, teer -stenvormig,
figuur, kubieke gedaante. Mesure c-, kubiek--ling
maat, inhoudsmaat. Pied c-, kubiek voet.— [Arith.]
Racine c-, kubiek- of derde-magts-wortel. Extraira
la racine c-, den kubiekwortel trekken.
Cubistetaire, nn. [Ant.] Tooneeldanserm. bij
de Ouden, die op zijne handen, met de voeten om-
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182CUBITAL
hoog, danste, — Cubistique, f. [Ant.] Kunstdans m. b(J de oude Grieken.

Cubitál, m. Leunniuurtje n. (z. v. a. ACCOTJ-

DO1R) (Plur. Des cubitaux). --- CUBITAL, E,

adj.
[Anat.] Tot den, elleboog behoorende, den voorarm
betreffende, c u b i t a a 1: Muscle nerf c-, elleboogsspieT, -zenuw f. Artère c-e, elleboogs- slavader. —
Ee rit ure c-e, schrift n. met zeer langu'erp ge smalle
letters.
Ciibitière, f. [Anc. mil.] Armplaat f., bedek
eten schouder tot aan den elleboog.
-kingva
Cubitiis, m. (pr. —tuce) [Anat.] Ellepijp f.
Cubla, I. [H. n.] A/rikaansche graauwe ek-

ster in.

Ciiblane, m., z. CUL-BLANC.

Csilso-enbe, in. [Math.] Zesde marlt f. van een

getal, kubo -kubus Ill. —Ctibo-e5ibiglle, adj.

Kubo - kubisch, wat de zesde magt betreft.
Ceibo de, adj. [Math.] Naar den kubus of teerling gel kende. — [Minér.] Chaux carh,onatée.c-,
teerlinrvorniige koolzure kalk-kristallisatie — cuBOiDE, nl. jMatll.] Bhomboeder o f scheeve teerling m.,

die zeer weinig van den kubus of teerling verschilt.

— [Anat.] Teerlingvormig been n. van 't voetge-

wile/it.

Cuboin auctie, f.,

z. V. a. ASTRAGALOMAvCIE.

Cubo-oetoèdre, adj. [Minér.]: Chaux flua-

teerlingvormige achtvlakkige vloeispaathzure kalk-kristallisatie. — Als cubit. m.: teerlinrvormig achtvlak n., ku b okto ed er m. — Cnboprisn'atique, adj. Kubo-pri sin atisch, wat
den vorm van den teerling en het prisma of de
kantzuil in zich vereenigt.
C uea, in., z. v. a. COCA.
Cueerou !n. [H. n.] Erwten-, linzenworm m.
Cuei,m. [Bot.] Vrucht f. van den Ciicifère.m.,
cucipalmbooin, een ec,yptische palmboom, met zeer
hard hout.
tée c-,
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Cuetihnle, in ., Paresseiise of Coueliée, f.
[Bot.] Behd•n f., zékere kruipende plant, met zwar-

e, zachte bessen.

Cuen je , Ciieujite, CRcujo, m., z. v. a.

BUP1IESTE.
Ciacoule, f., z. CITCULLE.

Ciaeiilide, aclj. [H. n.] Naar den koekoek gelijkende. - CUCULIDES , ni. pl. Vogels m. pl. van
't koekoekgeslacht.

Ciicoullaire, adj. [Anal,] : Muscle c- (of als

subst. Le c-), nekspier f. (ook om hare gedaante
trapèze ge heeten). - CUCULLAIRIEE , f. [Bot.] Cucul1 a i r e f., amerikaansche kruiswortel m. , monnikskap f.
Citeu11an, m. [H. n.] Soort van ingewandsworm m. der visschee.
Cueulle of Cuenle, f. (voormalige) Kap, inz.

reiskap, kaproen f.; schouderkleed n. van velerlei
monniken, scapulier n. — [Bot.] Kapje n. van
soma s ige bloemen.
t'uieuliée, adj. [Bot.], z. v. a. cAPUCHf0NNE.
--- CUCULI .FTE, f. [H. n.] Kapmossel f.

Ciieullifolié, e, ads. [Bot.] Met tootvormige
bladeren. — Cueullfforuie, adj. [Bot.] Tool-

vormig, kapvorrniig.

(,liettnaés•aee, e, Cuueuniériné, e, Coueuiniéroisde , Cuenjiiiforiue, adj. [Bot.] Kom

-komervifJ.

Cuuetimueile, ni. ;[Conn.] Levantsch boomzwam f.
5 Cueiiphe , ln. [Mild.] Kruidenmutsje, n. ,

mutsje, gevuld meet welriekende kruiden of poe
legen de hoofdpijn.
-ders
Cilelir bifère , adj. [Bot.] Pompoenachtige
vruchten dragend.
Cueurbitaeé, e, adj. [Bot.] Pompoenvormig,
kalebasvormig, naar de kauwoerde gelijkende. —
CUCURBITACEES , f. pl., Geslacht der pompoenplanten, kalebasvormzge planten (pompoenen, kolokwinten, komkommers enz.).
Cueurhitaiii, Ciicnrbitaitie, m. [H. n.]

Kauwoerde- lintworm m., platte worm van gedaante
als een kauwoerde-korrel of meloenzaadje, die zich
in de ingewanden bevindt. — Ook als adj.: Ver c-.
Cuetirhite, f. [Bot.] Wetenschappeljjke naam
der kauwoerde. — [Chico.] Zijpglas n., kalebasvormige destilleerkolf met langen hals (doorgaans chaudièr e en bouilleur geheeten).
Cueuj'bité, e, adj. Kalebasachtig.
% Claetir bitule , f, (verklw. van cueurl)ite)
[him.] Kleine kalebasvormzge destilleerkolf f.

CTJILLER.
Cueuri, m. [H. n.] Soort van zeehond m.

Ciieillage, m. Pluk m., het plukken der vruchten ; — pluktijd m., pluksaizoen H. — [Tech.] liet
opnemen van de gesmolten glasstof met den kop dei'
blaaspijp, - om e'r• een' bol of cilinder uit te blazen;
— hoeveelheid glasvloed, die te gelijk riet de blaas
-pij
wordt uitgenomen.
Cueillaisou, f. liet vruchtenplukl^en.
Cueille, I. [Mar.] Baan f., breedte van een stek
zeildoek: Une voile de douze c-s, een zeil van 1?
banen. — Elke bogt I. van 't opgeschoten touw. -Soms ook gebézi.gd voor CUEII.LAG , CUEILLAISON
La cueille est faite, de pluk is a fgeloopen,
Ctieillée, f. [Tech.] Bosje Ii. bereid leoperdraad
voor spelden.

('ueilleuieiit, nl., z. V. a. CUEILLAGE, CUEIL-

LA1SO\.

Cueilleret, m. [Anc. prat.] Cijnsboek n., staat

van de pacht en renten, die de gebruiker van een
heerengoed schuldig is o / betaald lie/I.
Ciieilleroit, m., z. v. a. CUII,LERON.

Cueillette, f. Inzameling f., pluk nl. van zékere
vruchten; soms ook van den graanoogst gebézird:
La c- des olives, des puinmes, des poises, tics
amandel etc. ; La e- (les bles. — l q:! in„ .(ii 0(l? n.
van de inzameling: Nous approe lions de In c-. —
Giften- inzameling, ophaling van liefdegaven (e
l)iiii1011Jlil is COLLECTE). — [Corn.] Inzaineling
Ill I' lompen voor 't papiermaken. — [.\Iar.j Charger on navue en (à la) c-, een schip met stukgoederen laden of bevrachten, lading van velschill( n.de
bevrachters innemen.
C'ieilletir, m., -ease, f. Plukker in., plukster f. (In dezen zin niet gebruticelijh). — (Loc.
p rov.) I1 est fait en e- de dommes . Llie est faite
en c-euse d'herbes, /1i , zij zlet er° uit als een schooi
schooister. -- [Tech, Uitschepper in., werh:--jer,
inan, die zn de ,glasblazeri en ?net de blaaspijp uit
den glasvloed schept. — Jeleer ook z, V. a. Co ,,

LEC,TEQR, REGE
, Ei It.

Cueilii, e, adj. (en part passé van cueillir)
Geplukt: Fruit c-, Fleur c-e.
Cueillie, f. [Teelt.] Strook f. pleisterkalf; op
een te bepleisteren muur. — Bundel of bos ni. bereid koperdraad voor spelden.
Cuieillir, v. a. Plukken: C- des fruits, de,
fleurs, des lébumes, un bouquet, vruchten, bloemen,
groei: ten, een' ruiker plukken. — (fig.) C- des palmes, des nu iets, palmen, lauweren plukken: overwinn ingen, roem of lof behalen. C- vn bailer, een
kusje plukken of moven, een' kus reven. C- le fleur
de In virginité, het maagdelijke bloempje plukken,
ontmaagden. — [:1t1t.] C- un cordafie, een louw
opschieten of rondlegggen. — [Tech.] Scheppen, den
glasvloed met de blaaspup uilnellien. C- In dressée,
de regtgezette koperdraden voor spelden in 't scha ftmodel doorsnijden. — Anc. cout.] C- la clime, les
auniOnes, de tiende, aalsnoezen inzamelen. -SE CUEILI.IR, v. pr. Geplukt worden: Ces pomInes
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se cueillent en automie.
Ciieilloir, m. 1'lukmand f., plukkorf III. —

i'lukhaak, plukker m., werktuig om vruchten, die
buiten 't bereik der hand staan, a/ te plukken.
Cnellaire, f. [Bot.] Een der namen van den
ain erikaanschen els (clèthre).
Cuenca, f. [Com.] Cuenza-wol I. (naar Cu e nz a in Spanje) .
Culiiq®ie, adj., z. COUFIQUE.,
Ciibelier , in,. z. GOCI-IELIVlER. -

Cliliaiissets, n1. pl., z. CLOZETS.
1- Cuid.aliee, f. II 'aan m., meeniiig, inbeelding f., gevoelen n. - t CUlDER , v, n. ltleeneia, wanen, denken, zich inbeeldeni, yelooven.
Luider, m. Lange fruit- of Plu/mand f. — z.
ook onder CUIDANCE.
Cniète,f. [ Bol .] tmerikrxansehepompoenboorrè nl.
Ciiil, m. [H. n.] llalabarsche koekoek m.
4 iailler of Culllèr•e, f. (pr. cu-lière) Lepel m.
C- de buis, C- it pot, houten lepel, pollepel: C- a
potage, it loupe, soeplepel; C- ai sauce, it ingot) t,
lanslepel. C- it café, i1 tlié, it lucre, ko/f j-, thee-,
suikerlepeltje. Biscuit it la c-, lepelbeschuit f., zee)
dunne en langwerpige beschuit. — [Tecb.] 1Vaain
van vele lepelvorlinge gereedschappen : gietlepel
loodlepel, peklepel , laadlepel , enz. , schulpen tn.
po2)ipboor, steekboor f.; — druip- of leksteen m. ; -ijzeren band m. om de as van een wiel. — [Chin.]
--

,

Steenlepel; traanfistel-lepel; C-s du forceps, lc-

CUILLEREE
pl.

bladen n. pl.

verlostang.--[Bot.

der
ls m.
of
gbladeren.
uilles, Pétales en c-, lepelvormige bladeren, bloets
— [ H . n. j Handelsnaam van verscheide
lepelvormige schelpen.
Cuillerée, f. Lepelvol m.
Cuilleriste, m. Maker m. van tafelgereedscha

(couverts).

Cailleron, m. [Tech.] Blad n., holte f. dE
lepels, lepelblad n. — [Bot.] Pétale creusé en clepelvormig bloemblad n.
Chillier, m. [H. n.] Lepelbek m.
Caine, f. [Chim.] Steenen retort m., welee
ter bereidilig van 't salpeterzuur gebruikt.
Cuir, f. Huid f., dik vel van sommige dieree
C- de vache, de cheval, d'ane, d'éléphant etc. Soms ook van den rnensch gebézigd: Des vers qc
s'insinuent entre c- et chair, wormen, die zie
tusschen vel en vleesch zetten. — (Prov.) Peste
et chair, z. cuIAiF
(Durer, Enrager), Rire entre cuir,
— Leder, lettr n., bereide dierenhuid: bij looijer.^
de van het dier genomen huid, onverschillig 0/ z
al of niet bereid is. C- cru of vert, onbereide huid
C- tanné, gelooid, looigaar leder. C- corroyé, bE
reid, getouwd leder. C- fort, zwaar leder (van os
sen en koeien), zoolleder. C- foible, ligt leder (vu .
kalveren, geiten enz.) C- a oeuvre, werkleder (va
jonge ossen of koeijen). C- de [tussle, C- de roussi
,luchtleder, russisch leder. C- au sippage, deense,
leder (dat in 2 of 3 maanden gelooid wordt) . C
de poule, handschoenleder. — C- bouilli, gekools
leder (tot velerlei gebruik). C- à rasoir, aanzetle
der, strijkleder, aanzetriem m. voor 't scheeriae
C- a, tiges, schachtleder (voor laarzen). C- doré
goudleder. — (Prov.) Du c- d'autrui on a beat
faire large courroie, z. COURROIE. — (pop.) Visage
de c- bouilli, ruw, strak, terugstootend gezigt. —
[Anat.] C- chevelu, schedelhuid. — [Corn.] C- ti
lame. zeer sterk geképerde wollen stof. — [Minér.] C
de montagne, C- fossile, bergleder, bergkurk, volks
naam van 't asbest. — [Pharin.] C- de pomme, scici
van granaatappels. —(pop. etiron.) Orfèvre en view
c-, schoenlapper. — cum m. (pop.) Fout tegen cl,
fransche uitspraak, als men op 't eind der woorden verkeerdelijk eene s of t ter verbinding laa
hooren (b. v. moi-s-aussi , j'étai-t-à la cane.
pagne).
Cairasse, f. [Mil.] Harnas, borstharnas, pant.
ser, kuras n. Le défaut de la c-, de opening of
ruimte tusschen 't borstharnas en de andere deelei
der wapenrusting; (Jig. et fam.) iemands zwakk(
zijde of kwetsbare plaats, iemands zwak. — (fig.;
Prendre, Endosser la c-, 't beroep der wapenei
kiezen, zich in de krijgsdienst begeven. — C- marine of flottante, zwem- of drijfbuis n. — [H. n.]
Ieder hard, beschermend bekleedsel n. der visschee
en andere dieren.
Ceairassé, e, adj. (en part. passé van cuirasser) Geharnast, gepantserd. — [H. n.] Door digte
en 'dikke schubben, schalen, schilden enz. bedekt. —
(fig.) Op alles wel voorbereid of gewapend; — ongevoelig voor beleedigingen; verhard tegen gewetens
geheimhoudend , digt als een pot. —-wroegin;
H. n.] Gordeldieren; — schildEUIRASSES , M. pl
insecten n. pl., schilddragers; — schildvisschen in. pl.
Ciiirasser, V. a. Harnassen, met een harnas
wapenen. - SE CUIRASSER, V. pr. Zich harnassen.
— (fig.) Zich wapenen, harden, sterken (tegen gevaar, tegenspoed, pijn enz.).
Cuirassier, in. Kurassier, geharnast of gepantserd ruiter m. — [H. n.] Harnasman, kuras
gepantserde wentelaar in. (zékere visch).
-sier,
1- Cairatier, m. Lederbereider m.
Cuire, v. a. Koken, doen koken of zieden, gaar
maken, braden, bakken, door vuur of warmte de
noodige bereiding geven: Un trop grand feu brute
les viandes, an lieu cie les c-, een te sterk vuur
verbrandt de spijzen, in plaats van ze te koken of
:

[

gaar te maken. C- des oeufs, eieren koken. C- du
pain, brood bakken. — (Prov.) Faire c- son pain
pendant que Ie four est debout, het ijzer smeden,
terwijl het heel is. — C- des pommes, appelen bra-

den. — Tot rijpheid brengen, doen ripen: C'est
Ie soleil qui cuit tous les fruits, 't is de zon, die
alle vruchten rijp maakt. — ] Méd.] II y a eies
aliments que l'estomac a peine it c-, er zijn sp'gzen, die de maag moejeljk vertéren, verduwen,
verwerken kan. La guimauve est bonne pour c=

Ie rhume, de witte maluwe is goed om de verkoud-

-
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held op te lossen, rijp te maken. -- [Tech.] C- de
in brique, du plàtre, de la chaux, klinkers bakken,
pleister of gips, kalk branden. Fourneau à c- de
la brique, steenoven. C- du fil, de la soie, garen,
zijde opkoken. Uitgloeijen (bid vergulders). C- Ie
sucre en clairée of C- la clairée, de geklaarde
suiker door koken hard maken. C- le verre, de
opgebragte kleuren in 't glas branden. — Ook zon
voorwerp gebruikt: Ce boulanger tuit deux-der
fois par jour, die bakker bakt tweemaal daags. —
(Loc. prov.) Vous viendrez e- à mon four, gij
zult mij nog wel eens onder de handen komen, ik
zal u te een of ander tad nog wel krijgen. II a
cult et moulu, men wil niets meer van hem booren of zien. cuInE, v. n. Koken, zieden, gaar
worden, braden, bakken: La viande cuit, het vleeseb
kookt. 11 faut que cola cuise dans son jus, (lat
moet in zijn eigen sap braden, gaar worden. La
chaux ne saurait c- dans ce fourneau, de kalk kan
in dien oven niet naar eisch gebrand worden. —
(farn.) Cette viande est pourrie de c-, dat vleesch
is tot moes of brij (veel te paar, gekookt. Ces pols
cuisent Bien, die erwten laten zich gemakkelijk gaar
koken. Boute-tout-cuire, z. dat woord. — (fig.)
Zeer pijnlijk zijn, bijten, branden, vinnig zeer doen:
h mgeJe me suis brulè, Ia main me cult, ik eb
brand, mijne hand gloeit als vuur. Les yeux me
cuisent, me cuisent comme du feu, mijne oogen
steken mij, branden mij als vuur. — (Proc.) Toop
gratter cuit, trop parier nuit, te veel krabbelen en
praten, moet enen beide laten. — EN CUIRE, V. imp.
(fans.) Berouwen, leed doen: I1 vous en cuira, 't
zal u berouwen, opbreken. Il pourrait bien vous
en c- q uelque jour, 't zou u te Beniger tijd kunnen
vergolden of t'hu'is gebragt worden. — SE CUIRE,
v. pr. Gekookt, gebakken, gebraden worden.
Cuiré, e, adj. (en part. passé van cuirer) Net
leder overtrokken: Coltre c-, Malle c-e.
Cairer, v. a. [Tech.] Met leder overtrekken.. —
SE CUUtER , V. pr. lllet leder overtrokken worden.
C uiret, in. [Tech.] Boogleértje n. (bij hoeden
Gepeelde of onthaarde huid f.
-makers).—
Caisa;e, m. [Tech.] Verbranding van 't hout
tot houtskool; — z. v. a. CUISSOV.
Coiisaiot, e, asij. Bijtend, scherp, snerpend,
stekend, gevoelig, pijnlijk, smartel k: Douleur c-e,
gevoelige smart. Froid c-, bijtende koude f. Soucis
c-s, knagende, bittere zorgen f. pl. — [Bot.] Tiges
c-es, stekende stengels.
Cuiseur, in. [Tech.] Stoker, vuurstoker m.
(van een' steen- of pannebakkers-oven). (Ilet vrouwelijk cuiseuse komt zelden voor.)
Cuisine, f. Keuken f ; kookhuis n. Servante
de 'c-, keukenmeid f. ; Chef, Aide, Garcon de c-,
opperkok, bij- of hulpkok, koksjongen in. — Kookkunst ; kookwjjze , manier f. van spijsbereiding:
S'entendre en c-. Connaïtre la c-, de kookkunst,
de keuken verstaan. Faire la c-, eten klaar snaken,
koken. Faire rouler, Faire aller la c-, voor de keuten, voor het dagel ksch eten zorgen. Fonder, Bàtir
la c-, in de mondbehoeften voorzien. La c- angiaime, hollandaise, bourgeoise, de engelsche, fransche,
purger- keuken of kookwijze. —[Mar.] Kombuis f.,
scheepskeuken (cambuse). — [Mil.] Kookgat n.
,waarin de soldaten in 't veld hunne spijs bereiden).
— Bij uitbreiding: de gezamenlijke keukenbedienlen in. en f. pl., het keukenpersoneel: II mène avec
ui teute sa c-, hij heeft al zijn keukenvolk bij zich.
-- De gewone kost, de dagel jksche tafel van een
Suis: Ii ne harte que les maisons oft it y a bonne
-, hij alleen in huizen, waar enen eerre goede
reuken of tafel houdt. Maigre, pauvre c-, magere
reuken, schrale tafel. La c- est bien froide, nest
;uère échaut%e dans cette maison, in dat huis is
^chraa.lhans keukewneester. — (Proc.) Petite c^grandit in maison, eene kleine keuken maakt het
suis groot: zuinigheid maakt rik. — (pop. cl fig.)
►e ruiner en c-, veel en gulzig eten; ook: zijn goed
'oor de keel jagen. Il est chargé de c-, 't is een
eibuik, een dikzak. — Du latte de c-, keuken-,
-rarnerlatijn, zeer slecht latijn n. — Kruiddoos f.
net vakken, waarin men weleer verschillende krui erijen b ij zich droeg.
('uisiue-poêle, f. Kookkagchel f., keukenven m. (van nieuwe vinding). (Plur. Des cuisies-poèles.)

Coisitier, V. n. (fam.) Koken, spijzen toebeeid en.
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Cuisinerie, f, (fam.) Kookkunst f., wijze van
spijsbereidinq.
Cuisinier, m., - ière, f. Kok m., keuken
GUISI TIE.RE, f. Cilindervormig blikken-meidf
braadgereedschap op 4 pooten.
C niiissage, m. {Peod.} Rept der heergin, in de
barbaarsche tijden van 't leenstelsel, om zich met
ééne dij en één been in 't bed der pasgetrouwden
te leggen, zijnde dit regt eene symbolische voorstel
oudere, dal culage heette.
-lingva'to
Cuissard, t"uuissart, m. [Ann. mill Dijharnas, dijstuk n. eener oude wapenrusting. — GuisSAST, In. [Chic.] Kunstdij f. der geamputee7 den.
Cuisse, f. [Anat.] Dij f., het been van de heup
tot de knie, schenkel m. La c- d'un homme, d'une
femme, de dij van een' man, van eene vrouw. La
e- d'un cheval, de schenkel van een paard. C- d'un
. —

CTL.
toen, messing n. ; C- blanc of Toutenague, Tintenague, Argentan, Maillechort, Melchior, wit koper,
nieuw zilver m. ; C- gris, graauw koper, zilver
zwavelkoper; C- noir, zwart, ongezuiverd-houden
koper; C- natif, gedégen koper, zuiver kopererts;
C- rosette, rosette-koper, zuiver koper in ronde
knobbelige platen; C- pyriteux, koperkies n. ; C-

cémenlatoire, de cémentation of C- précipité, z

onder GES1ENTATOIRE; C- azur é, koperazuur, bergblaauw n. ; C- de corinthe, korinthisch koper. —
(Grav.) Ojs koper gegraveerde plaat f. — (fig.) Conper Ie c- hardiment, adroitennent, de graveerstift
stout, vlug weten te voeren. — [Mus.] Koperen
blaas-instrument n. : Les cuivres dominent, de koi^eren blaas-instrumenten worden boven alle andere
uit gehoord.
B"uivrè, e, adj. (en part. passé van cuivrer)
Gekoperd, met koper belegd of beslagen: Vaisseau
patrijzen
kol
Cde
perdrix,
boutjes
fsbout.
veau,
(vgl GUISSOT) . — C- d'une noix, d'un fruit, vierde c-, gekoperd schip n. -- Koperkleurig: Teint c-,
deel eener noot, eener vrucht. — [Arch.j C- de koperkleurig gelaat n. ; couleur c-e, koperkleur f.
('uuivrer, v. a. [Tech.] Koperen, met koper
triglyphe, rib f. tusschen twee glyphen of groefbeleggen of beslaan; -- valsch-bladenk,
strepen. — [H. n.] Zadelschelp f. (van 't oestergeslacht). — [Mlar.J Aides des c-s, djbewégin- vergulden. — SE GUIVRER, v. pr. Gekoperd worjen f. pt., door welke een ruiter zijn paard regeert. den; valsch verguld worden.
('uivrette, I. [Mus.] Koperen mondstukje n.
[Tech.] Paal m., die de kap en den boog van een'
çlasoven draagt; — verglaasde stof f., die in den aan sommige blaasspeeltuigen.
('uivreuux, ease, adj. Koperachtig, naar koeven uit de potten vloeit.
('wisse- ale-nsynnphe, f. [Hortic.] Soort van per gelijkend, koperhoudend; Couleur c-euse, koper•achtige kleur — [Mus.] Son c-, koj ecklank m., als
witte roos f. (Plur. lies cuisses-de-ny mphe.)
t''uisse-naadaine, f. [Hortic.] Soort van lang koper klinkend geluid n. — [Chico.] Oxyde e- of
Des suisses- madame.)
-werpigf.(Plu Protoxyde ale cuivre, eerste koper-oxyde, koper
Sulfure c-, eerste zwavelkoper. Sels c-,-oxydulen.
C uissette, f. (verklw. van suisse) Kleine dij f.,
koperige zouten, koper -oxydule zouten.
Glijtje n. — helft eener dragt wol.
Cuivrrieo-aluminnique, adj. [Chico.]- Sel c-,
Caissière, f. [Mil.] Knielap ti., linkerdijbeverbinding van een koperzout met een aluinzout,
kleeding der trommelslagers.
('uisson, f. Koking, zeeding, ba/eking, beading, aluinhoudend koperzout. Sel cuivrico-potassique,.
gaarmak•ing f. ; het koken, zieden enz. II manque verbinding van een koperzout met een potasehzout,
a ce pain on pen de c-, dat brood moest wat meer enz. -- Sel cuivroso-potassique, verbinding van een
doorbakken zijn. Pain de c-, huisbakken brood. Je koperig zout met een polaschzout.
C'Ilivrigtle, adj. Het koper betreffend. — [Chem.]
paie tant pour la c- de chaque pain, ik betaal zoo
veel voor 't bakken van ieder brood. — (fig.) Ste- Oxyde c- of Deutoxyde de cuivre, (tweede) kokende, brandende pijn, steking, branding f.: Je per-oxgde n. Sulfure c-, tweede zwavelkoper n.
sens une horrible c- dans ma plain. ik voel eene Sels c-s, koperzouten, koper-oxyde-zouten n. pl.
Cuivroso-potassique, adj., z. onder Cutgeweldige, smartelijke steking in mijne wonde.
Cuissot, m. [Chas., Cuis.] Dijstuk n.. bout m., VRICO-ALUMINIQUE•
Cuivrot, ni. [Hod.] Koperen schijfloop m.,
bil f. van een hert, reebok, wild zwijn; ook van
waarop men de stukken zet, die men draaigen wil.
den os gebruikt: Un e- de boeuf.
Cuja, f. [H. n.] Marter in. van Chili.
Cuistre, m. (weleer minachtend gebruikt voor:)
C' u j ava, m. Bedekte vrouwen-draagstoel m.
School- of collegie- knecht m. — (fam.) Schoolvos,
in
Indië.
waanwijze, pedant m.
C' u j elier, m. [H. n.] Boomleeuwerik, woud
('uit, e, adj. (en part. passé van cuire) Ge-leuwrikm.
kookt, gezoden, gebraden, gebakken, gaar: Viande
Cujeta, Cujète, m. [Bot.], z. v. a. CALEc-e, gekookt, gebraden vleesch; Pain c-, gebakken
brood; Pommes c-es, gebraden appelen. — [Tech) BASSIER.
Cu t, (pr. en) of Cu, m. (bas on très-fain.)
Terre c-e, gebakken aarde; Brique bigin c-e, goed
doorbakken klinker. Soie c-e, Fil c-, opgekookte Achterste, achterdeel nl. (van den mensch en van
zijde, garen. Pièce c-e, uitgegloeid stuk n. (bij sommige dieren), billen f. pl. en stuit f. of fondavergulders). — [Meid.] Humeurs bigin c-es, be- ment n., (in de volkstaal) gat n., aars m., (gemeen)
hoorlrjk bereide vochten; Son rbume nest pas kont n. Le c- dun enfant, d'un chat, d'un singe,
encore cult, zijne verkoudheid is nog niet rijp. — het achterdeel van een kind, van eene kat, van een'
(Loc. fig. et fam.) Je lui aplatirai Ie visage (la aap. Ces cailles ont Ie c- bier gras, die kwartels
tête) comme une pomme c-e, ik zal hem bont en hebben eerie vette stuit. Le c- d'un cheval, d'une
blaauw slaan. On prendrait vette place avec des vache, de aars van een paard, van eene koe. —
ommes c-es, men zou d ie plaats met eene blaas met (Loc. fam. et pop.) 11 tourba sur son c-, sur le c-,
oorsen kunnen innemen (van eene zeer zwakke, hij viel op zijn achterste. Donner à qn. des coups
slecht verdedigde vesting sprekende). Avoir son pain de pied au c-, dans Ie c-, Donner duied au c-,
c-, zijn brood voor 't eten hebben, zijne schaapjes iemand voor zijn achterste schoppen; (leg.) iemand
op het drooge hebben Ce prédicateur a du pain c-, uit zijne dienst jagen. — Toniber (Etre renversé)
die predikant heeft al zijne preken in voorraad. - c- par dessus tête, het onderst boven, met de billen
(pop.) I1 est c-, hij is naar de maan. hij is verlo- omhoog vallen. Renverser tout c- par dessus tête,
ren. 11 na pas la tête bico c-e, hij is niet regt alles overhoop, het onderst boven of in 't honderd
gaar, hij is nog niet droog achter de ooren. -- werpen. Y aller de c- et de tête etc., z. CORNEILLE.
(Prov.) Liberté et pain c-, vrijheid met brood (met Avoir Ie c- sur la selle. te paard zitten. Etreh c-,
geen raad meer weten. I1 montre le c-, On lui volt
een toereikend bestaan) gaat boven alles.
Cuite, f. Het bakken, inz. van klinkers of bak le c-, men ziet zijn bloote lijf: hij is zeer slecht
dakpannen, aardewerk enz., ook van brood,-sten, gekleed; — (fig.) Hij laat zijn achterste, zijne hielen
hij^ betoont zich een lafaard. I1 se trouve
het branden (van kalk, gips enz.); — wat in eens
gebakken of gebrand wordt, baksel, brandsel n. (est, demeure) entre deux selles le c- a terre, hij
Toute la c- est perdue, 't gansche baksel is weg, zit tusschen twee stoelen met zijn achterste in de
bedorven, verloren. -- [Chem.] Verdigting of ver asch. Jouer à coupe c-, slechts eene enkele beslisvloeistoffen, siropen; ook van salpeter,-dikngva sende partij spelen. Jouer it c- levé, bij beurten
van zout gebézigd. — In Zwitserland de naam van spelen, zoodat de niet-spelende telkens voor den
verliezer invalt. Faire une chose à écorche c-,.
de wei der Gruyère-kaas.
iets tegen wil en dank doen. Tenir qn. au c- et
Cuivrage, m. [Tech.] Verkopering f.
Cuivre, m. [Minér.] Koper n.: Chandelier de aux chausses ; Prendre son e- pour ses chausses,
bot
c-, koperen kandelaar m. Mine de c-, kopermijn f. z. CHAUSSES . Arreter qn. sur c-, iemand
TMIinérai de c-, kopererts m. C- rou ge, rood 01 staande houden. Mettre one personne it c-, iemand
eigenlijk koper; C- jaune of laiton, geel koper, la- pal, vast zetten. C- de plumb, een man, die. altijd
.
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ti(Z ,q zit te werken. Faire Ie c- de poule, een
snuitje trekken, een spits mondje, bekje, moeltje
zetten. I1 tire le e- en arrière, hj aarzen, hij kan
tot geen besluit komen. (.Loc. prov.) Ce sont deux
c-s dans une chemise, 't zijn twee handen op één'
buik. S'être levé Ie e- devant, met het verkeerde
been uit het bed gestapt zijn. Its se tiennent par
Ie c- comme des hannetons of comme des juifs,
zij hangen aan elkadr als klitten. On lui boucherait
le e- d'un grain de millet, hij is zoo bang als een
wezel. It veut peter plus haat que le c-, hij wil
hooger vliegendan zijne vlerken Item dragen kunnen.
Baisser le c-,a qn., gattikleen, voor iemand kruipen.
— [Jeu] Raiser le c- de ia vieille, kapot of beest zijn,
(leen' slag halen. — Bjj uitbreiding wordt cut gezegd
van het achterste of onderste gedeelte, den grom(.,
bodem van onderscheidene zaken, als: Le c- d' u n
verre, dune bouteille, d'une Lampe, d'un bacil, d'un
uluid, d'un tonneau, d'un pot, d'un tambour, d'un
chaudron, d'un chapeau, dune poèle, d'un panier,
d' une Botte etc. — 1%Iett r•e une cbarrrette b c-, eene

Aar achterover zetten. Mettre un inuid, un tonneau
sur son c-, een vat, eene ton op zijn eind zetten,
(lig.) ledigen. Charger à c-, van achteren zwaarder
of te zwaar opladen. — (Paar.] C- de vaisseau,
achterdeel of gat n. van 't schip. Mettre c- en
vent, voor den wind loopen, doordrijven, lenzen.
Ce bn.tirnent est sur c-, dat schip ligt in zijn qa&.
C- de varangue, ondereind van de buikstukken.
C- de pore h tête íl'alouette, taliereepskaoop. C- de
pore simple, schildknoop. C- de pore double, C- de
pore h tëte de mort, staande wantknoop. C- de
lampe, de onderste spil van de galerij, appel, spil.
Faire des c-s de pore, stroppen tot liet loopend want
splitsen. — [gort.] C-d'artielbaut, stoel m. of vleezig
gedeelte eener artisjok. — [Modes] C- of C- de Paris,
valsch of aangezet achterdeel, kort rokje of ander opvulsel om de japonnen der dames van achteren te doen
uitslaan. — (NB. Aten zoeke in beschaafden stijl dit
woord steeds te vermijden en bediene zich, om 't
ligchaamsdeet aan te duiden, van derriêre of wel
in geme.enzarnen en boertenden stijl van postérieur,
terwijl men voor 't beneden deel van zékere voor
liever 't woord fond gebruike). Zie verder-werpn
de neet vul zarnengestelde woorden op hunne alphabetisch.e volgorde .
Citlage, m. [Fled.] Voorproefregt n., onder 't
leenstelsel het regt, dat de jonggehuwde verpligtte
Dirt den eersten bruidsnac/it bij den landheer door te
brengen. — Afkoopsprijs m. van dat regt, schortegeld n.
Ci iaiguon, m. [Pêehe] Zak m. van een net.
Colaison, f. Badtijd m.
aalart, ni. [Tech.] Achterste, staartstuk, n.
van den grooten hamer der ijzersmederijen.
Culasse, f. [Artill., Arqueb.] Kulas f., stoot
ei., bodemstuk n., kamer, Geschutkamer,-bodem
broeking,broelc f.,broelestuk n. van een kanon; staartbchroef f. van een geweer of pistool.

-- [Tech.]

nriervlak n. van een' gezellen diamant. — [Bot.]
Onderste gedeelte can den stam of stengel. — [Mar.]
4catter°ste deel der an/eerschacht; -- Wieleer ook:

aci tersehip n. — (Loc. fan. eI trio.)
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over 't hoofd, tuimelval, gevaarlijke, halsbrekende
val m. Faire la c-, buitelen. Faire une horrible c-,
een' geduchten val doen. (fig et fans.) Faire la c-,
eensklaps in armoede, in ongenade vallen, van zijne
hoogte nederplojf`en. — (Proc.) Au bout du fossé
la c-, 't mag gaan zoo 't wil, wie dan leeft, die
dan zorgt, op 't einde kond toch de dood. — [Chir.]
Wenteling f. van de vrucht in de baarmoeder.
Caltbute, e, adj. (en part. passé van culbuter)
Omc etuimel^l; — gevallen: H.omnme c-, omgetuimeld,
omvergeworpen man. Cavalerie c-e, overhoop geworpen ruiter. — Fortune c-, bedorven, gezonken,
gevallen fortuin. Ministre c-, gevallen minister.

Culhuter, v. a. Doen tuimelen of buitelen,

Bene tuimeling doen maken; — doen vallen, omvérwerpen, het onderst boven werpen, overhoop werpen: 11 Ie culbuta du haut en has des dégrés, hij
deed hem hals over kop van de trappen tuimelen.

La cavalerie grit les enneris en (lane, et lescul-

buta, de ruiterij greep den vijand in de flank
en wierp hein overhoop. — (fig. et fain.) Cette perte,

vette banqueroute ra culbuté, , -dat verlies, dat

bankroet heeft hem in den grond geboord, heeft hens
bedorven. — CULBUTER, v. n. Tuiinelen, buitelen;
vallen. — (fig.) Zijn vermogen, invloed, magt of
gezag verliezen, in den grond geboord, geruineerd,
worden. — SE CULBUTER, v. pr. Elkander doen
tuimelen of vallen.
C gal b utis, in. Hoop m. omvergeworpene dingen.

Cugleas, m., Culeasie, f., Z. v. a. COLLOCASIE.
Cut-d'áne, fut -de-elieval, m. [!R. n.] Zee-

anemoon, zeeschaft f. (Plur. Des cuts-d'áne, Des

ruls- de-cheval.)
Cul-de - basse-fosse, m. Kot, hok n., kuil m.

in eerie onderaardsche gevangenis. (Plur. Des culsde-basse-fosse. )
Cal-de-bouteille, m. (eig. bodem tiener fïesch)
[Tech.] Donkergroen n. Drap c-, donkergroen
laken. (Plur. Des cups-de-bouteille.)
Coal-de-chaudron, m. [Bot.], z. v. a . AMÉ
CHIEII .

trechters.

— [Fort.] Ronde bodem m. des mijn--LAN

Culdees, m. pl. Culdecrs m. pl., naam der

eerste zendelingen in Schotland; — zékere monniken.
Cn1-de-for, M. [Arch.] Ovengewelf n. (Plur.
Des culs-de-four.)
C til -de-jatte, m. (fam.) Mensch zonder beengin,
lamme, die zich in een' bak (jatte) moet voortslepen, nappegat in. (Plur. Des cuts-tte-jatte.)
Cul-de- lompe, m. [Arch.] Afhangend sieraad
n. eener zoldering, in den vorm van het onderstuk
eener kerklamp. — [Artill.] Kulas-versterking f.,
achterste van 't bodemsmuk eens kanons, 't welk de
druif met den druifhals draagt .
[l1apr.] Vignet
of sieraad n. aan 't einde van een hoofdstuk of
boek. — [H. n.] Naam van velerlei eenschalige
schelpen. (Plur. Des culs-de-lampe.) —z. ook GUL.
—

Cut-de-amulet, m. [Bot.] Soort van v(jg f.

(Plur. Des culs-de-mulet.)

('eel-de-pore, m. [Mar.], z. onder CUL.
Cid-de- poule, m. f Vétér.] Zwerende worm m.
— [Mi!.] Afgerond gedeelte der kolfplaat van een
geweer. (Plur. Des cuts-de- poule.)
('mil-de-sae, m. Zak m., straat zonder uitgang,

doodloopende of blinde straat m. of steeg f. (Beter
gebruikt men impasse.) — [Mar.] Bogt, kreek,
de staarischr°cej; — plaatsingsw jze van 't bodem sluiphaven f. — [Pêchej Zak in. van 't net. — (fog.
-stuk. et fam.) Ambt n. , post m. of bediening f. , die geeCugla,sser, v. a. [Ai'queb.] De staartschroef nerlei uitzigt op bevordering aanbiedt. (Plur. Des
aanbrengen, 't benéden eind van den loop met de cul s-de-sac. )
staartschroef afsluiten.
Cul-de-singe, m. [H. n.] Schelpdier n. van
Ceaate, f. [Arti11.] Broek van het laadgat.
't geslacht der purperslakken. (Plur. Des ruls -de('aalave of Quilave, f. [Tech.] Aarden of singe.)
ook ijzeren vat n., waarin zeker glaswerk voorde
Coal-de- verre, m. [Vétér.] Groenachtige nevel
tweede maal gebakken wordt.
oog van sommige paarden. — Ook als-vlekf.in't
Celba.s, in., z. CUBAS.
adj gebruikt: L'oeil de ce cheval est c-. (Plur.
- iilasseenent, m. [Tech.] liet aanbrengen van

('ut - Mailti, m. [H. n.] Witstaart m. (mot-

t eux) ; ook de volksnaam van de water- of rietsnip
(tbécassirie), van een' reigerachtigen strandlooper
(chevalier), van eene haviksoort e. a. — (pop.)
Marskramer m. op het platte land.
.]- t 'uulbeatabte, adj. Omwerpbaar, aan ornvérwerping blootgesteld: Gouvernement c-, regelring,
die men hein omverwerpen. Ministre c-, minister,
dien men kan doen vallen.
Culbtataiit, m. [H:. n ] Tuimelaar m. (zekere
duif). — CULBUTANT, E, adj. Tuimelend, buitelend.
Caul ute, f,. ''uimeling , buiteling f. ; — val

Des cuts-de- verre.)
C ul-d"or, m. [.1I. n.] 4 frikaansche meerli f.
(Plur. Des culs-d'or.)
C idee, f. [Arch.] , z. V. a BUTEE . — C- d'are.

boutant, steunboogpijler m. — Paalwerk n. tot
steaming van den grond. -- [Mar.] Stoot m. van een
schip tegen den grond. -- [Tech.] Staartstuk n.
eener huid (ook croupe g eheeten).
Culeinent, ni. [Mar.] Achteruitgang m., deinzing f.
Cuter, V. n. [Mar.] Deinzen, achteruit gaan,

over stuur gaan, achteruit driven. Scier it c-, ave-
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regts roeijeu, deinzen. Cule ! (bevelwoord) achteruit!
Mettre, Brasser les voiles it e , de zeilen tegen
om het schip te doen teruggaan.
-brasen
Culeron, m. [Tech.] Lis of lus f. van den
staartriem des paards.
Culieé, e, Culieide, Culieien, iie, Culiciforiaie, Culicoïde, adj. [H. n.] Mugvormiii, naar eene mug gelijkende.
Celier, adj. [Anat.] Le boyau c-, of als

subst. Le c-, de endeldarm m. (Men zegt doorgaans

CTJLTIV1.
Cnlotté, e, adj. (en part. passé van culotter)

Gebroekt, eene broek aan hebbende: Enfant c-, in de
broek gestoken kind. — Pipe bien c-e, goed doorgerookte pijpekop. -- [H. n.] Pieds c-s, met lange
afhangende véderen bedekte vogelpooten.
Culotte-de-ehien, f. [Bot.] Volksnaam eenei
soort van oranje-appel m. (Plur. Des culottes-dechien.)

Culotte-de-Suisse, f. [Bot.] Volksnaam eener
perensoort; ook van de blaauwe passiebloem. —
[H. n.] Handelsnaam eener eenschalige schelp f.

rectum.)
(ulière, f. [Tech.] Staartriem van 't paard. (Plur. Des culottes-de-Suisse.)
-- Druip- of leksteen m. onder eene gootpijp.
Culotter, v. a. .bene broek aantrekken, in de
Cuulilaban, in [Bot.] Boom m der Molukken broek steken. broeken. — (fam.) C- tine pipe, een'
net zeer aromatiscïien bast (door Linneus onder't pijpekop regelmatig zwart of gevlamd doorrooken.
geslacht der laurieren gerangschikt); — de bast m. — CULOTTER, v. a. Broeken maken. — SE CULOTvan dien boom.
TER, V. pr. Zijne broek aantrekken. — (fam.) Ma
Culinaire, adj. Wat tot de keuken of de spijs - pipe se culotte Bien, mijne pijp rookt goed door.
bereiding betrekking heeft: L'art c-, de kookkunst.
Cualottenr, m. (fam.) Liefhebber van het doorUstensiles c-s, keukengereedschap n.
rooken der tabakspijpen.
-I- Culinophile, z. V. C. GASTRONOME.
Ciilottier, nn., -ière, f. Broekenmaker of -ver
Cuzl-jm$^une, m. [H. n.] Volksnaam van den
, ekuifden buidelspreeuw of citroenvogel (cassique).
(Plur. Des culs-jaunes.)
('u1 - luisant, m. [H. n.] Volksnaam van den
w- fjes- glimworm. (Plur. Des culs-luisanis.)
Colic iifère, adj. [Bot.] Halmdragend. — Culi nifères, f. pl. Halmplantenf.pl.—t'nlmigèi.e,
adj. Op halmen groeijend.
5 Culniinanee, f. Hoogste punt, toppunt n.

Cvil.uinant, e, adj. [Astr.] : Point c-, hoogste

punt, het punt, waar Bene ster door den meridiaan
gaat, toppunt, keerpunt, culmineer- of culminatie-punt n. — Toppunt van sommige voor
Le point c- dune montagne, dun edifice.-werpn:
--

-I- (fig.) Le point c- dune question, het hoofd-

pant, 't voornaamste ootpuvl van een vraagstuk.
Culiiiin ation, f. [Astir.] Doorgang m. eenei
ster door den meridiaan, c u t mi n a t ie f.
Culminer, V. a. [Asir.] Door den meridiaan
Gaan (van eene ster) en clevolgeljk de grootste
hoogte bereiken, c u l m i n é r e n. -- (fig.) Op het
hoogste punt, op het keerpunt staan, den hoogsten
trap bereikt hebben.

Culmite, f. [Minér.] Versteening f. van een'
plantenstengel, c u l m i e t m.
Cui1-notié, m. [.Hort.] Naam eener soort van
cider -appel m. (Plur. Des culs-noués.)
Culot, m. Laatstuilkornend ei van een broed
nestkuiken; — bij uitbreiding : laatstgeboren-sel,
jong n. van een dier; — (fam.) laatstgeboren kind;
jongst of laatst aangenomen lid n. vaneen gezelschap.
---[Arch.] Stengelvormig sieraad n. aan 't korinthisch kapiteel, waaruit zich gebladert vertoont. —
[Artif.] Dikst gedeelte eenei bom, tegenover den

kruidloop. — [Bot.] Bloemkelk f. — [Chand.] Talktrechter m. — [Chico., Monn.] Bezinksel n. in den
smeltkroes; — fijn zilver n., zilverkorrel f. op den
srimelikroesbodem; — rond schoteltje n. onder den
smeltkroes in den oven.— [Tech.] Bankje n., waarop
de spiegelmaker den kwikbak plaatst;— bodem m.van
het hoedje des kandelaars; — onderstuk n. o f voet m.
eerier kerklamp. — Onderste n. van den slinger, waar
op de steen rust. C- dune pipe, zwart aanzetsel n.
in het onderste van den langberookten pijpekop.
Cuulottage, m. Het broekaantrekken. — Het
regelmatig doorrooken, eerier tabakspijp (zoodat het
beneden gedeelte des kops zwart wordt).
Culotte, f. Broek, korte broek f., manskleeding
van de middel tot over de knieën reikt.-stuk,da
— Première c-, pas in de broek gestoken knaapje,
broekmannetje, broekventje n. ; — (iron.) ingebeeld
jong mensch, waanwijze melk suil m. -- (Loc. fig.
et fam.) Cette femme porte la c-, die vrouw heeft
de broek aan (is meer baas clan de man). -- Cd'Aristote, soort van overmanteltje n., dat weleer
de doctoren der vrije kunsten, als zij in ambtskleedij
waren, op den linker schouder droegen. — Zwart
of vlammig doorgerookt ondergedeelte van een'
pijpekop. — [Cuis.] C- de boeuf, staartstuk n. van
een' os. C- de pigeon, stuit f. eener duif. -- [Tech.]
Kol fplaat f. van eene pistool; — broekpijp f., pijp
met twee armen, om 't water in eene pijp te ver
[Bot.] Beneden helft f. der groote ane--eni,r.—
moonbladeren -- [Jeu] Verscheidene achter elkander verloren partijen in het domino- en andere
spellen: Queue c- ! wat at partijen achtereen ver -

oren! --- S ans C - , z. SANS - CULOTTE.

broekenmaakster of -verkoopster f. —-koperm.,
Ook als adj.: Marchand c-, Marchande c-ière.
Culottin, m. (weleer) Zeer naauwsluitende
broek f. — (fig.) Pas in de broek gestoken kind,
broekmanneke n.
Culpabilité, f. Schuld, strafbaarheid, straf
(alleen van personen te bézigen).-wardighef.
Non-c-. onschuld, niet-stro fbaarheid f.
Culpen, m. [H. n.] Hond m. van Chili.
Ceel-rond, m. Naam eener groote gondelvormige
vischschuit f. (Plur. Des culs- ronds.)
CiuI-ro»ge, m. [H.. n.] Volksnaam der roode
specht (épeiche) , ook van den roodstaart (rossignol
de muraille). (Plvr. Des culs-rouges.)
Cal-rousset, m. [11. n.] Volksnaam van een'
Canadaschen geelvink m., van 't blaauwborstje n.
en van den roodstaart m. (Plur. Des culs-roussets.)
Cut-roux, m. [ H. n.] Volksnaam eener soort
van bastaard-nachtegaal m. (Plur. Des culs-roux.)
Culte, I'. Eeredienst, dienst, godsdienst, godsvereering f. C- public. openbare eeredienst. C- intérieur,
extérieur, domestique, innerlijke, uiterlijke, huiselijke godsdienstoefening. — [Théol.] C- de latrie, de
^^
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de vereering der heiligen. C- d'hyperdulie, vereering
der maagd Maria. — Le c- des idoles, de afgodsdienst. — La pompe du c- catholique, het praal
gezamenlijke-vertonadkh.iest—D
godsdienstplegtigheden f. pl. -- Godsdienst f., geloof n., religie f. Changer de c-, van gods dienst
veranderen. La liberté des c-s, de geloofs- of godsdienstvrijheid f. — Bij uitbreiding: Vereering, hulde f., diepe eerbied m. of bewondering f.: Le c- des
grands hommes, de vereering der groote mannen.

Vouer un c- b sa mère, een' diepen eerbied en
Se vouer au c- des Muses, zich aan de
letteren en schoone kunsten toewijden. Le c- de la
philosophie, de la poésie, de vlijtige beoefening der
wijsbegeerte, der dichtkunst.
Ciiltellaire, adj. [H. n.] Mesvormig.
Cuiltellation, f. Stukswj ze hoogtemeting, cu tinnige liefde voor zijne moeder koesteren. — (fig.
et poét.)

tellatie f.

Cultisnne, m. Gemaaktheid f. van stijl bij ver

torismus n.

schrijvers, c u it i s m u s, c u l--scheidnpa

Cultivable, adi. Bebouwbaar: C'est un terrain
qui nest pas c-, 't is een grond, die niet bebouw baar is.
Ciiltivateur, m. Landbouwer, bebouwer, akkerman, boer m. — Het woord heeft een vrouwelijk:

CULTIVATRICE, bestuurderes eener bouwerij. — Ook
als adj. gebézigd: Les peuples cultivateurs, Les
nations cultivatrices, de landbouwende volken,
natien. — CULTIVATEUR , M. Cultivator m.,

ligt akker-werktuig n , van engelsche vinding, waar
onder groote uitsparing van tijd en kracht,-med,
de oppervlakte van bouwland omgewerkt, bestrooid,
gelijkmatig gemengd en van wortels en onkruid bevrijd wordt. — Ook in dezen zin als adj. gebézigd:

Charrue-cultivateur.
-L Cultivation, F. .Aanbouwing, bebouwing f.,
aanbouw m. (culture)
Ciiltivatriee, adj. et subst. f., z. onder CULTIVATEUR.
Cultivé, e, adj. (en part. passé van cultiver)
Bebouwd, aangebouwd, aangekweekt: Terrainbien

CULTIVER

--

c-, wel bebouwde grond m. Plante c-e, aangekweekte, tamme plant f., tuingewas n. — (fig.)

Esprit c-,
beschaafd verstand n., ontwikkeld mensch m. line
langue riche et c-e. eene rijke en beschaafde taal.
Ctiltiver, v. a. Bouwen, bebouwen, aanbouwen,

Beschaafd, gevormd, gecultiveerd :

bearbeiden, kweeken, aankweeken, cultiveren :
C- un champ, een veld, een' akker bebouwen. Cdes arbres, des plantes, booroen, planten kweeken. 1
—. (fig.) Beoefenen, zich toeleggen op: C- les sciences, les arts, les lettres, de wetenschappen, kunsten,
letteren beoefenen. — !Vormen, ontbolsteren, antwikkelen, oefenen, beschaven, verbéteren, verédclea, volmaken: C- son esprit, sa raison, zijn ver
zijne rede oefenen, vormen. — Onderhouden,-stand,
aankweeken, vermeerderen: C- l'amitié, l'all'ection
de qn., iemands vriendschap, genéclenheid, zoeken
te behouden of aan te kweeken. — C- ses amis, ses
connaissances, zijne vrienden, kennissen op prijs
stellen, hunne genegenheid trachten te behouden.
C'est un bomme qu'il faut c-, 't is een man. olien
men in eere moet houden, wiens genegenheid men
op prijs moet stellen
SE CUI .TivER, v. pr. Bebouwd, bearbeid worden: La terne se cultive Bien
dans ce _ pays.
Cultoriste, m. Cu l t o ri s t m., spaansch dichter uit de school van Gongora, die al de verdiensten
der poëzy aan de vormen van den stijl toekent.
(' iil-tout-nip, m. [Bot.] Volksnaam der her fstt(jloos (colchique d'automne). — (triv.) Schooier,
vagebond m.
C,iltraire, m. [Ant. rom.] O fferslagter, o fferdooder in.
Cultrieolle, adj. [H. n.] Met mesvormigen
hals. — ('ualtridenté, e, adj. [H. n.j Met mes
Cultrifolie, e, adj.-vormigehndsa.—
Met mesvorinige bladeren. — Cultriforme, adj.
Mesvormig. — Cultrirostre, adj. [H. n.] Met
7n.esvormigen bek of snavel — CULTRIROSTRES, n. pl.
Messnavels m. pl., vogel-familie onder de -steltloopers, met zeer langen, van snijdende randen voor
snavel. — Cultrivore, in. (pop.) Messen--zien
eter, messenslikker m., goochelaar, die messen, de. -

.

pens enz. schijnt door te zwelgen.

Cuiltruia*iis, in. [H. n.]

van steenuil m.

Naam eener soort

Cultural, e, adj. Den landbouw betreffend.
Culture, f. [Agric.] Bouw, aanbouw, veldbouw,

akkerbouw, landbouw m., bouwerij; aankweeking,
opkweeking, aantéling, tiling, teelt, kweekerf, vultuur f.: La e- des champs, de bebouwing der
akkers. Les produits de la c-, de voortbrengselen
der bouwerij, des landbouws. La c- des viltnes, de
wijnbouw. La c- des fleurs, de aankweeking der
bloemen, de bloementeelt. La c- des arbres, de
boomkweekerij. Pays de grande c-, land, waar de
akkerbouw in 't groot, dat is inz. met behulp van
ploegvee en werktuigen wordt gedreven; Pays cie
petite c-, land, waar de akkerbouw in 't klein, dat
'is hoofdzakelijk door nienschenarbeid wordt ver
C- altenle, afwisselende bebouwing f. (vgl.-riqt.

AI.TERNEIR, ALTEnNATIVE.) La c- des animaux, de
kweekmg, fokker j der dieren. La c- des abeilles,
des vers -a-soie, le la sole, de bijenteelt, zjdewor-

menteelt, zijdeteelt. — (fist.) Iankweekinro, vorming,
beschaving, verédel-ing, verfijning, ontwikkeling, oe
La c- des sciences, des arts,-fenigoschrp.:
(le aankweeking, beoefening der wetenschappen, der
kunsten; La c- de l'esprit, de la raison, de norwing, beschaving van 't verstand, van de rede.
('1115.11e, n1. [Ant.] flarden offervaas f.
Cumana, in. [Bot.] Indische moerbezieboom,

cumana m.

Cunibi pisin, m. [Pharm.] Indische harsgom f.,
naar mire/ic gelijkende.
Ctflinète, m. [Bot.] Langbladerige jamboezenboom m. van Guiana.
Cumin, m. [lint.] Komijn m. C- sauvage, de
Crète of lagocie, wilde komijn, veldkomijn. C- cornu, peperkomijn. C- des prés, witte komijn (carvi).
C- des Indes, indische komijn, arlet m.
Cuneiné, e, adj. [Bot.], Naar komijn gelijkende, komijnachtig. — CUNMI MES, f. pl. Komj^nplanpl. — Ciiwinifolié, e, adj. Met bladerenn
te
als komen. — C uminoïde, adj. Komzjnvormig.

nl V. —
a
cumin sausage.
C lli
Lagocie c-, . z.

non, m., z. V. a. CUMIN.
(i u.ntiil, m. Ophooping f. (In dien zin niet

in

CUPRESSIFOLI .
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gebruiik). --- [Admin.] Zamenparing, zamen voeging,
vereeniging f. van verscheidene ambten of bedieningen in één' persoon, c u m u l ai t i e f.
CIimalard, m. Bezitter van verscheiden ambten of bedieningen, ambtenslikker m.
Cumulatif, ive, adj. [Jeu] ,4an- of ophoopend.
Cuiniuilation, f. Ophooping, opstapeling, cum u l a t i e f. — [Admin.] Vereenibing f. van ver
posten of bedieningen in één persoon (lie--scheidn
ver cumul). — [Jur.] Ophooping der regtsvorderingen; zaínenvoeging van velerlei aanklagten in 't
zelfde stuk. — [Rhet.] Opeenstapeling f., eerre /1((U 1.1. waardoor men verscheiden denkbeelden ach
elkander voorstelt en als 't ware opeen stapelt.-ter
CunhIddtivenIent, adv. Gezainenlgk, bij wijze
van ophooping, nog daarbij, daarenboven.
('u».nlé, e, adj. (en part. passé van (umuler)
Opgehoopt, bijeen gevoegd, in één' persoon (pr(,(
nId, (/('(, u m u 1, e e d: Em plois c-s, Places c-es.
Cninuler, v. a. Ophoopen, opstapelen., zamenvoegen, c u m u Id r e n. — [Admin.] C- des places,
des emplois of enkel c-, verscheiden ambten, pos• ten of bedieningen in één' persoon (eieenigen. Cdes traitements, verschillende tractementen of bezoldigingen te gelijk trekken. — sE CUti1Ui.ER, V. pr.
Opgehoopt, in één' persoon vereenigd worden. Ces
emplois ne peuvent Sc c-.

Cananihouirk, m., z. V. a. CAL MBOUR.

Canine, m. [Bot.] Indische vrucht f., die tegen hoofdpijn wordt aangewend.
S Ciinetateur, m. Talmer, draler, schoorvoeter, sammelaar m. Fabius Ie c-, Fabius c u n c t (1t (I of de Draler.
( Ciinetat ion , f. Drali.ng, vertraging f., ver
-wgln.,euctaif
CUUndoé, m. [H. n.] Indische ekster m.
Cnnéaire, adj. Wigvormig.
Cunéen, ne, adj. [Anat.] Tot de wigvormige
beenderen behoorende, wigvormi:q.
Cunéieeps, adj. [H._ n.] Met wigvormig hoofd.
Ceanéifolié, e, add. [Bot.] Met wigvormige
bladeren.
CUnéifornie, (ldj. Wig- of keilvormig.
( Anal .J Les os c-s of sphénoïdes, de wigvormi,(Je
eendegen , drie wigvormige voetwortelbeenderen.
Os e- of Ii) ramidal, wigvormig been der hand. —
[ Bul .] Fen lies c-s, wir;vormige bladeren. — Paleoár.] Edit IS c-, wigvormigtterschrift, )teilif leeggeschrift n., weleer in Perzië en l ledig in
gebruik.
adj. [H. n.] Met wigvormiger
snavel - CUINI BOSTRES, M. pl. Wigbekken, wigsnavels m. pl.
Cuitette of Cnvette, f. [Tort.] l/lei.dingsgracht f. in 't midden van gene diooge vesting[

.

gracht.

Cuniealaïre, adj. [H. n.] Naar 't konijn gelijkend , konijnvormig - Ct NICULAIRES , m. pl.
Knaagdieren H. pl., waartoe de konijnen en ver
dieren behooren.
-wante
CIdnicaié, e, adj. plet gene diepe en lange uithollihig.
Cutalle of Canielle, f. [Bot.] K'unel f., cd
-he•tijnplaf.
.

(' aunolithe, m., z. V. a. CTCLOLITHE.
CUnonie, f. [Bot.] Cunonia f., gene soort

van steenbreke.
,

Cupaïba, m. [Bot.], z. v. a. coi'A Iclt.

'upide, adj. Begeerig, gretig, graag, belust,

hebzuchtig, geldgierig.
(' apiditl aye, adj. (woord van Marot) Verliefd.
Cupidite, f. Begeerlijkheid, belustheid, g •etig
graagte, hebzucht, geldgierigheid f., goud-heid,
Zinnelijke, vleeschef lee lust M.
-dorstin—
CUpidon, m. Cupido, -lmor, !Minnegod, Liefdegod m., Liefde f. (zoon van Mars en Venus). -(#i(j.) Voyez done Ie juli e- ! zie eens dat lief, encleiachtig kind, dat bevallig wicht ! — (ficl. et iron.)
C'est an vieux C-, 't is een oude modegek, pronker.
-I- Cupidoné, e. adj. Lief, aardig, bevallig,
joncl, schoon.
Cuprate, in. [Chico.] Koperzuur zout n.
('upressifolie, e, adj. [Bot.] 31e! cypresachtige bladeren. — Cupi•essiforune, adj. Naar een'
cyprestak gelijkend. — ('upressine, f. Cypresacht2ge sertularia f. of blaaskoraal n. —Cupressiné, e, adj. Cypresachtig, cypresvormig. -- Cu-
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pl. Cypres-gewassen n. pl. — Cu-

pressite, in. Cypresvormige versteening f.
Cuprieo-aluininique, adj., z. v. a. cuivRncoALIJMINIQUE.

Cuprifère, adj. [Minér.] Koperbevattend, koperhoudend; — door koper gekleurd.
Cuprif cation, f. [Chim.] Verandering f. in
koper.
Cupripenne, adj. [H. n.] Met koperkleurige
véderen. — Cuprirostre, adj. Met koperkleurigen snavel.
Cupro-aluniinique, adj., z. v. a. cU.iviucoALUMJNIQUE.

Cuproxyde, m. [Minér.] Koper-oxyde.
Cupulaire, adj. [Bot.] Békervormig. — CUPi1[Chir.] Békervormige fontanel f.
Cupule, f. [Bot.] Békertje, schaaltje n.; C- du
gland, eikeldopje n.
Cupulé, e, Cupuulifère, adj. [Bot.] Van

LAIRE M.

een békertje of schaalge voorzien, bé kerdragend.
C upuliforuie, adj. [Bot.] Békervormig.
Curalbilité, f. [Méd.] Geneesbaarheid, genees

-lijkhedf.
Curable, adj. Geneespk, geneesbaar, wat zich
laat genezen.
Curacao , m. (pr. cu-ra-co) Likeur f. uit
oranje-appelen , curaçao n. (naar 't oostindisch
eiland van dien naam.
Curade, f. [Agric.1 Greppel m., afwatering f.
(in 't zuiden van Frankrijk).
Carage, m. Schoonmaking, reiniging, ruiming
(van een' put), uitdieping, uitbaggering f. (van
eene gracht, haven enz.). — De uitgebaggerde of
uitgeruimde stof, bagger, drekstof f : Engraisser
avec les c-s, met bagger of drek bemesten. c:URAGE, f. [Bot.] Waterpeper f.
Curagna, m. [Bot.] Soort van mais uit Chili.
Curandier, m. L nwaodbleeker m. (in Normandië).
Curanga of Cemran ue, m. [Bot.] Bitter
sikkel- of $ch arevv /o uid n.
Curare, m. [Bot.] Curar of curare n.,
plantenvergift, waarin de volksstammen aan den
Orinoco hunne pijlen dooien. — Corarine, f.
[Chun.] Cu r a ri n e f., alkaloide, in dat plantensap vervat. — Curarique, adj. Aeide c-, curarine-zuur n.
Crtratelle, Curatèle, f. Voogdijschap, voogdij, momberschap f., curators -ambt f., c u r a t dl e f.
Curateur, m. Voogd rn., verzorger, raadsman,
toeziener, plaatsbekleeder, door de regterlijke magt
aangesteld over iemand, die niet in staat geacht
wordt, zijne eigen zaken te beheert. n, curator n.
C- au vestre, voogd over een nog niet geboren
kind. C- dune succession, boedelredder. — (fam.)
I1 faudrait lui donner un c-, men moest hein onder curatéle stellen (van iemand, die te veel vertéringen maakt). — (t, die belast is met het toezigt en bestuur van onbeheerde of verlaten zaken. —
In sommige oorden ook gebézigd voor: schoolvoogd,
toeziener eener inrigting van hooger onderwijs. —
CURATRICE, f. Voogdes f.
Curatif, ive, adj. [Méd.] De genézing betreffende, ,geneeskrachtig , genézing bevorderend,
genézend. Reniède c-, of soms ook als subst : Un
c-, geneeskrachtig middel n. Indication c-ive, aanwijzing f. of teeken n. tot de keuze van dit of dat
geneesmiddel. Méthode c-ive, geneeswijze f.
Curation, f. [Méd.] Genézing, geneeskundige
behandeling f. (gebruikeliker is cure).
Curatrice, f., z. onder CURATEUR.
Cvirbalin, m. [Anc. mus.] Oud hebreeuwsch
speeltuig, waarschijnlijk hetzelfde als 't k r e m b a1 o n der Grieken.
Cureas, m. [Bot.] Zwarte braaknoot f.
Cnrenligine, f. [Bot.] Indische narcis f.
Curculio, m. [H. n.] Wetenschappelijke naam
van den kalander of korenworm m. (charancon),
— Curenlionides , Cureulionites , ni. pl.
Geslacht n. der kalanders. — Cureulionlde,
Curcalioniformne, adj. Kalandervormig.
Cureunna, m. [Bot.] Geelwortel, indische satfraan m., k u r k u m a f., welker wortel eene gele
verfstof oplevert. — Curcuniiacé, e, adj. Naar
kurkuma gelijkende — Cureuinine, f. [Chim.]
Gele kleurstof f., uit de kurkuma verkregen,
Cureurito, m. [Pot.j Palmboom m. van den
Orinoco.
—

;

Cure, f. Zorg, bezorgdheid f. (In dien zin alleen gebézigd in:) N'avoir c-, er niet naar vragen,
zich er niet aan bekreunen; I1 n'en a c-, hij kreunt
er zich niet aan. — (Prov.) A beau parler qui n'a
c- de bien faire, wie zijn woord niet houdt, heeft
goed beloven, beloven en doen is twee. On a beau
parser á qui n'a c- de bien faire, 't is aan eens dooven mans deur geklopt, voor doove ooren is 't goed
preken. — [ Med.] Geneeskundige behandeling,
verpleging, verzorging (van eene ziekte, ec ne wond,
inz. van eene verouderde, moeijeljk te genézen
kwaal); genézing, heeling, k u u r f. — [Fauc.] Vogelpil, purgeerpil f. voor de valken. Armer les c-s,
de pillen met stukjes vleesch vermengess. (opdat de
valk ze beter verzwelge). L'oiseau rend, tient sa
C-, de pil doet hare werking. — [ Tech.] Bekleeding f. der koperen vormen met koemest. — CURE, f.
[Eecl.] Geestelijk ambt n., waaraan de verzorging
der zielen eener parochie verknocht is; pastoorschap n., pastoorsplaats; pastorij , parochie f. ,
kerspel n.; — in het dagelyksch leven ook z. v. a.
SUCCURSALE.

(' iaré,ni.Pastoor, herder,priester m. met de zielezorg voor eene parochie belast. C- de village, dorpspastoor m. — Ook gebruikt voor S-UCCURSALISTE.
— (Prov.) C'est Gros-Jean qui remontre b son cof qui veut instruire son c-, 't ei wil wijzer zijn
dan de hen. Avoir affaire an c- et aux paroissiens, met verschillende partijen te gelijk te doen
hebben. I1 va trap vite it l'ofrande, it fera choir
Mr. le c-, hij gaat veel te driftig of bezonnen te
werk. — [ Tech.] Stuk vilt n., waarmede de mes
punten van de voorwerpen op het-senmakrd
polyststaal houdt. — [ Hort.] Soort van vlasgrjze
tul f.
Curé, e, adj. (en part. passévan curer) Schoon
uitgebaggerd, geruimd: Canal c-, Puits c-.-gemakt,
Cureau, m. [Tech.] .Houten kloppertje n. der
droogscheerders.
Cure-dent of liever Cure-dents, m. Tandenstoker m. (Plur. Des cure-dents.) — [Bot.] Cd'Espagne, z. v. a. V1SNAGE.
Curée, f. [Véner.] hondenmaal n., gedeelte van
het op de jagt gedoode wild, dat men den jacthonden te eten geeft, jagerregt n. C- chaude, datgene,
wat den honden op de jagtplaats zelve gegeven
wordt; C- froide, datgene, wat zij te huis van 't
wild krijgen. Faire c-, het gevangen, wild opeten
(van de honden sprekende, die zich voór de komst
des jagers die vrijheid veroorloofd hebben). Défendre la c-, de honden van 't gevangen wild afhou
Mettre les chiens en c-, de honden hun ja--den.
gerregt geven om ze op de jagt begeerig te maken.
(fig ) Mettre qn. en c-, iemand begeerig, belust maken. Etre en c-, belust, begeerig zijn. Apre a la

c-, z. uPRE.
Cure-feu, m. [Tech.] Stookijzer n. der smcden. (Plur. Des cure-feu.)
Cure- langree of Gratte- langzee, m. [Chic.]
Tongschraper um. (Plur. Des clue-langue.)
Curema, m. [H. n.] Braziliaanse/me forel f.
Cureinent, m. Ruiming, uitbaggering f., z.v.a,
CURAGE.

Cure-mole, m. Modderanolen, baggermolens ..
(Plur. Des cure-moles.)
Cure-oreille, m. Oorlepeltje n. (ter reiniging
van 't oor). (Plur. Des cure-oreilles.) — [Bot.]
Soort van stekelzwam f.
Cure-pied, m. [Tech.] Hoefruimer m., schraap
(om 't inwendige van den paardenhoef-ijzern.
schoon te maken).
Curer, v. a. Schoonmaken, ruimen (een' put,
sekreetput); uitbaggeren, uitmodderen, uitdiepen
(eene gracht, haven enz.)— C- la charme, den ploeg
reinigen, van de aanhangende aarde ontdoen.
C- use vigne en pied. C- les arbres, een wijnstok,
de boomen van al 't onnoodioe hout bevrijden. —
[Fauc.] C- l'oiseau, den volk eene purgeerpil geven. —CURER, V. n. [Fauc.] Werken, werking doen
(van de purgeerpil): 11 ne faut point panre zen
oiseau qu'il n'ait cure, men moet een' valk niet
voéren, voor hij de pil is kwijt geraakt, eer de
pil gewerkt heeft. --SE CURER, V. pr. Schoongemaakt, geruimd enz. worden : Ce pints se cure
difiicilement, die put laat zich moe2jeljk ruimen.
— Se c- les dents, les oreilles, zijne tanden, ooren
schoonmaken of reinigen.

Curet, m. [Tec1,]

Stuk

bu//'el- of ander leér,

UR TE

CURVILIGNE.

wftarop men bij 't vergt lden den bloedsteen met
tinasch wiijft.—Vol1snttani des peurworms (laiche)

in sommige streken.
t<'eirètes, m. pl. [H. anc.] Kuréten in. pl.,
priesters op 't e21rcnd Kreta, tevens waarzeggers,
sterrekundigen, geneesherren enz.; — bij de Grie-

ken z. v. a. coRYBANTES.
Cure- troef, m., z. v. a.
Des cure-trous.)

DEGORGEOIR.

(Plur.

Curette, f. [Agr ic.] , z. v, a. GUROiR. — Bot.]

Naam van verscheiden paddestoelen m, pl. — [Chir
.]
,Steenlepel, graveellepel in. — [Mar.] Pompschraper, pompveder m. — [Mil.] Poetsvijl f., polyst'eér ni. — [Tech.] Ruimer, uitruimer; krabber,
schraper m., lepelboor f.
Caireu, m. [H, n.] Meerle t. van Chili.
Ctureur, m. Ruimer, putruimer, nachtwerker;
baggerman, modderman m.
('tareu,x , m. Wolr^phalers of lakenscheerdersteerling; — dagiooner of handlanger ni. in eene
wolledeken- fabr j k.
Curial, e, adj. De pastorij, de parochie of den
pastoor betre/,fend : Droits curlaux, parochie-regten n. pl. Eglise c-e, parochie-kerk f. Maison c-e,
pastor j, pastoorswoning f. Fonctions c-es, dienst
eens pastors. — t- {Jur.] Het geregtshof-werkn.
betreffend, c u r i a a t: Style c- , kanselar j-stil ,
stadhuissul m. Dépens curiaux, geregtskosten m. pl.
t C,irialiiste, m. Hoveling in.
- Cui ienle, ni. Wagentje n.
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derzoeken, te bezitten; — nieuwsgierigheid, onbe-

scheidene begeerte naar nieuws, naar geheimen:
Louafile c-, loffelijke zucht tot onderzoek. C- bláinable , impertinente , laakbare , onbeschaamde
nieuwsgierigheid. Satisfaire sa c-, zijne weetgierigheid, zijne nieuwsgierigheid voldoen. Sa c- nest
que pour les tableaux, zijne liefhebberij bepaalt
zich tot schilderen.

-- CURIOSITES, f. pl. Zeld-

zaamheden, merkwaardigheden, nieuwe, vreemde,
bezie nswaar dige dine;^en, kunststukken n. pl., rariteiten, curiositeiten f pl.: Un cabinet de c-,
een kabinet van merkwaardigheden. Nous ne pumes
voir toutes les c-s de la foire, wij konden niet at
de nieuwe en vreemde zaken, al de rariteiten der

kermis zien.

Il'aarle, f. [Cord.], z. v. a. MOLETTE.
Giroei, ni. Soort van gerstebier n., nog in

sommige noordsche landen in gebruik.

Curoir, Cuiron, m. of Q'urette, f. [Agric.]

Veegschop f., stoker, ploegstok m. (om den ploeg
van de aanhangende aarde te ontdoen).
Ciirriele, m. Ligt engelsch rijtuig n. met twee
wielen, kar ik o f f.
Cnrseur, m. [Math.] Looper m., verschuifbaar
voorwerp in de sponning van een liniaal, looper
op eene schroef, op een' passer. — [Astr.] Beweecbare draad m. in een' mikrometer, om den schijn
ster te meten.—[iMar ] Kruis n.-barendimt
aan den voormaligen graadboog of poolshoogtemeter
(arbalestrille).

Curie, f. [H.. rom.] Polksafdeeting, wijk, cuCursières, f. pl. [Mar.] Kruisen n. pl. van
r i e f. (waarvan Romulus er 30 instelde) ; — ver- den voormaligen graadboog.
gaderhuis n. eener curia; ook vergaderplaats f. des
i'ursif, ive, adj. [Calligr.] Loopend, vlug,
senaats; van daar in 't algemeen raadsvergadering f., cursijf: Ecriture c-ive, loopend schrift. Lettres
raad in.—C- romaine, roomsche curie f., alle pause- c-fives, caractères c-s, vlug geschreven letters; cur1(1/ce beambten en geregtshoven ter uitoefening van sijlletters, schuinliggende drukletters (bij de Fran't algemeen leer keregt; de pauselijke regéring, het schen liever italique geheeten). — Ook als subsi. f.
hof van den paus.
gebruikt: La cursive, het loopend schrift.
Cuurietesemeiat, adv. Met nieuwsgierigheid,
Cursivennent, ode. Op vlugge wijze, loopend,
met weetgierigheid, op nieuws- of weetgierige weze; z. v. a. GOULAMMENT.
— naauwkeurig, zorgvuldig; — netjes, sierlijk. —
Cnrsoi-ipècle, adj. [H. n.] Met loopvoeten (van
(Door Voltaire ook gebruikt voor: gemaakt, ge- vogels) , met voeten inz. tot loopgin geschikt (met 3
affecteerd) .
voorteenen zonder achterteen): L'autruche est un
Cnrieux, ieuse, f. Begeerig om zeldzame, be- oiseau c-, de struis is een loopvogel. — CURSOR1langr ke, nieuwe zaken te weten, te zien of te PEDES, m. pl. Loopers, loopvogels m. pl.
ontdekken, weetgierig, weetlievend, weetgraag, na5 Cuirtation, f. Verschil tusschen den wezen
vorschend , onderzoekend , onderzoeklievend : Un
afstand eener planeet van de zon en dien af--lijken
homme, esprit c-, een weetgierig mensch, een on- stand, herleid tot hei vlak van den zonneweg.
derzoekende geest. C- de nouvelles, begeerig, ver('uurtieáne, m. [Anc. géom.] Geknotte kegel in.
langend naar nieuws. C- de spectacles, gezet op (cone tronqué).
tooneelvertooningen. etre c- de vieux livres, de
Cuurtipède, adj. [Bot.] Kortvoetig. — Cur.
médailles, de tableaux, de fleurs etc., een groot tirostre, adj. [H. n.] Kortsnavelig.
liefhebber (ijverig in 't opsporen en verzamelen)
Curucau, m. [H. n.] Een der namen van den
van oude boeken , gedenkpenningen, schilderijen, wulp (coullis).
bloemen. zijn. — Nieuwsgierig, vraagachtig, onbeCurueu of Curuurti, m., z. v. a. PIPA.
scheiden. Des regards c-, nieuwsgierige blikken.
('nrucucu, m [LI. n.] Braziliaansche, zeer
ire soyez pas si c- que d'écouter aux portes, que venijnige slamg f., koeroekoekoe m.; — kwaal f.,
de fouiller dans mes papiers, wees niet zoo nieuws- door den beet dier slang veroorzaakt. — z. ook
gierig of onbescheiden ore aan de deuren te luiste- C0UR0UG0UCOU.
ren, om in mijne papieren te snuffelen. — Zorg
Curule, adj. [H. rom.]: Chaise of Chaire c-,
oplettend, naauwkeurig: Etre c- de sa per--vuldig, curulische stoel m., eerezetel der oud-romeinsche
sonne, de sa parure, veel zorg of oplettendheid koningen, later de ivoren stoel der drie opperste
voor zijn' persoon, voor zijn' opschik hebben. Etre staatswaardigheden, der consuls, praetors en aedie- de ses livres, zorgvuldig voor, zeer net op zijne len, welke deswegen magistrate c-, curulische reboeken zin. — Zeldzaam, ongewoon, merkwaar enten, heetten.
dig, bezienswaardig, nieuw, kunstig, kostelijk, wat
Curare, f. of Curures, f. pl. Modder m.,
de nieuwsgierigheid opwekt of prikkelt, curieus. bagger, vuilnis, vuiligheid f., die men haalt ut
Un livre, tableau c-, een zeldzaam, merkwaardig eersen put, vijver of goot, welke men schoon maakt.
boek, schilderij. Utje aventure c-ieuse, een vreemd,
C uururou, m., z. CURUCU.
zonderling voorval. Un bijou c-, een zeldzaam of
Curvateur, adj. Krommend, buigend. [Anat_]
kostbaar kleinood. Un des cabinets les plus e- de Le muscle c-, of als subst. Le c-, de stuitbeenspier,
l'Europe, een der bezienswaardigste kabinetten van buisspier f.
Europa. — (lam.) La remarque est c-ieuse, de
Curvatif, ive, adj. [Bot.] plan de randen
aanmerking is aardig, vreemd. Le fait est assez zacht omgebogen of om -ekruld: Feuille c-lye.
c-, 't geval is vrij zonderling, raar.— GUEIEUx, ni.,
1- Curvature, f., nu COURBATURE.
-IEUSE , f. Weetgierige, onderzoeklievende; nieuws
Curvicaude, adj. [.H. n.] Met omgebogen staart.
onbescheidene m. en f.: Ce cabinet attire-gier, — (urvieauule, adj. [Bot.] Met omgebogen ste les c-, dat kabinet lokt de weetgierigen, de liefheb- lel. — Curvieolle, adj. [H. n.] Kromhalzig. -bers. Je hais les c- , les c-lenses , ik haat de ('urvicosté, e, adj. [H. n.] Kromribbig. — Cur nieuwsgierigen, de luistervinken, de snuffelaars, vidente, e, adj. Kromtandig --- (urviflor•e,
snuffelaarsters. — Le c- de l'alTaire est que ... , sdj. [Bot.] Met omgebogen bloemkroon. — (Jut.
het mooiste, vreemdste, zonderlingste van de zaak vifolié, e, adj. Met omgebogen bladeren.
is, dat ... C'est du c-! dat is wat vreemds, wat
Curvigraphe, in. [Math.] Cu ry i gr a a p h m.,
moois, dat is curikusl
!verktuig om kromme lijnen te trekken. — Curvi•
Curimate. m. [[1. n.] Amerikaansche vischm. ;raphie, f. Kunst om dat werktuig te gebruiker.
van 't forellen-geslacht.
— ('uirvigraphique, adj. Wat dencurvigraaph
Ctiriosite, f. Weetgierigheid , zucht om iets
)f de curvigraphie betreft, curvigraphiseh.
nieuws, fraais, zeldzaams te zien, te weten, te onCurviligne, adj. [Math.] Kroml jn g.
-
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Leer, verhandetrng f. betreffende

Cuveau, m. Kuipje, vlootje, tobbetje n. (ongeveer z. v. a. baquet).
Cnvée, f. Hoeveelheid wijn, die eene enkele
Clirvinervé, e, adj. [Bot.] Met gebogen blad - perskuip oplevert, kuipvol f. Deux tonneaux de la
ribben. — 4lirvipède, adj. [H. n.] Krombeenig. meme c-, twee vaten van dezelfde perskuip. Vin
— Curvirostre, adj. Krcrosnavelig. — ('11rvi- de la première, de la seconde c-, wijn van de
sète, adj. Met kromme borstels of rugharen.
eerste, van de tweede persing. — (fans.) Un buveur
-[ t"urv ité, f., nu COUKBURE.
de première c-, een eerste drinkersbaas. — (fig.)
Cuflselis, m., z. COUSCOUS.
Ces deux conies sont de In même c-, die beide
Cuseute, f. [Bot.] Monniksbaard m., viltkruid, vertelsels zijn van een makelij of slag. En voici
wrangkruid n.
dune autre c-, hier is er een van ander slag, nu
Cnse-forme, f. [Mar.] Langwerpig, onover- wat uit een ander vaatje. — Versnijding f., onderdekt japansch roeischip n.
eenmenging van verschillende wijnen.
C uspaire, Clisparie, f. [Bot.] Bonplandia f.,
('.11velage, in. [Tech.] tiet bekleeden of beboom, die den antustur a-bast oplevert. — Cuslpa- schoeijen der mijnputten (met balken en planken);
mijnput-bekleeding, schachtbeschoeijing f.
rine, f. [Chim.] Bijzondere stof, in dien bast ver
-vat,cusprinef.
Cuvelé, e, adj. (en part. passé van euveler)
Censpide, f. [Bot.] Lange, fijne, eenigzins stijve Bekleed, beschoeid: Mine c-e.
Cnveler, v. a. [Tech.] Beschoeijen, de wanden
punt f. — t'llsllidé, e, adj. Fijnpuntig, p2^lvormig. — 'uiisifidifère, adj. Met punten, puntig. van een' mijnput met balken en planken bekleeden.
-- CHHspidiioiié, e, adj. Met puntige bladeren. — SE CUVELER, V. pr. Beschoeid worden.
— CiispidiforHne, adj. Puntvormig.
("liver, v. n. Op de kuip laten staan (van den
wijn, dien men op den uitgepersten drab laat gisten).
CCllsson, m., z. COSSON.
Cussonné, e, adj. [Bot.] Bois c-, wormstekig Plus le vin cuve, plus it est couvert, hoe langer
de wijn op de kuip blijft, hoe meer gedekt (hoe
hout n.
Cussu, m. [Bot.] Baardgras n. van Amboina. donkerder van kleur) hij is. — Versnijden, verschil
wijnsoorten ondereen mengen. — CTVER, v.a.-lend
Cuustille, f. Besloten weiland n. inde Voresen.
(fig.) C- son vin, zijnen roes uitslapen. Laisser cCustode, f. [Cam.], Z. v. a. CIBOIRE; — voor
-hangsel.drotik—41lagrdjnf.(te son vin b qn., wachten tot iemands gramschap
zijde van 't hoogaltaar) — weleer ook in 't algemeen bed aard is.
Ciiverie, f. [Eeon. dom.] Plaats f., waar de pers
voor bedgordijnen f. pl. (Prov.) Donner Ie fouet
slaan. — Kunst f. der perskuip-bewerking.-kuipen
sous In c-, (le gordijnmis lezen, achter de gordijnen,
[Sell.]
—
(^'lvette, f. (verklw. van. cuve) Kuipje, wasch.d. i. in 't geheim kastijden of afstraffen.
llolsterkap f. ; — oorkussen n. in eene koets. — vat, stoelrat n., handewaschkom, siloelkom m. —
[Tech.] Ontvangbak boven. aan de hangende dakCUSTODE, m . Titel der superforen in zekere mangootpijp; — beslag n. onder aan 't messenhecht;
nikenorden; bewaarder van den kerkschat, schat
kerkwachter, custos m.— Titel van-beward, — koperen plaat f. of deksel n. over de onrust in
sommige horlogiën; — bak fit of onderstuk n. van
den voorzitter der arkadische akademie te Rome.
Custodial, e, adj. Wat tot het ambt vonden eene snuifdoos; — bak m. onder een' bloempot; —
custos behoort, wat tot eene custodie betrekking bakje n. onder aan de barometerbuis; — pedaaldeksel n. eener harp; — bovenblad n. eerier wasch- of
heeft, custodiaal.
('eistodie, f. Onderafdeeli.ng van een kerkelijk toilet-tafel, met uithollingen voorzien, ter beveiliging
van de breekbare voorwerpen. — [Fort.] , z. v. a.
Wel
i
district van bédelrnonniken, cu s t o d e f. —
voor: koker; koffer; kerker.
-ergbézid LUN ETTE.— [Chic.] Ovaal boveneinde n. eerier zetpil.
t'li.vier, m. Waschkuip, waschtobbe; longkuip f.
('austodi-nos, m. (pr. —voce) [Droit can.]
Titulair of tijdelijk bezitter van een kerkambt of loogvat n.
Cyaene, m. (of Pou de la bale,ine) [H. n.] Walprove, naamleener iii.
Ciitambule, wij. [H_ n.] Onder de huid krui- vise/dais f. — [Bot.] , z. V. a. NELUMBO.
t'yaniée of ('yarnite, f. [Minér.] Zwarte
pend: Ver c-, huidworm In. --- [Mid.] Douleurs
parel f., boonvormige kern f. eens adelaarsteens.
c-s. vlierende, scorbutische pijnen f. pl.
Cyannoïde, adj. [H. n.] Boonvormig (van
('uiitailé, e, adj. [Anat..] De huid of 't vel betreffend, tot de huid behoorend, in of op de huid schelpen).
huidspier,
huid
Cy a`k.1lri , f. [Bot.] Herfstgentiaan, blaauwe koaanwezig: Muscle c-, Veine c-e,
f. Glandes c-es, huidklieren f. pl. Exhalation,-ader renbloem f.
Cyan-ite, m. [Chim.] Blaauwzuur zout n.
Absorption c-, huiduitwaseming, huidopslorping f.
(Cyanee, f. [Minér.] Blaauwsteen,lazuursteen m.
Maladies c-es, huidziekten f. pl.
('eutieole, adj. [H. n.] Onder de huid levend. (lazulithe). — [Bot.] Soort van zeester f.
C'yanéieolle, adj. [H. n.] Blaauwhalzig.
z.
v.
a.
EPIDERME.
('ul ieule, f. [Anat., Bot],
Cyanelle, f. [Bot.] Kaaplelie, kaap.cche aodil f.
Ctitieualeux, else, adj. [:i_-{. n.] Vliesachtig.
Cyaneux, adj. m. [Chinn. Acide c-, b aauw(iithh➢ hire, f. [Sell.] Haam n. van 't paard.
('utigérale, f. [Tech.] Schuine kant m van sto(fig zuur n., eerste graad van oxydatie der
blaauwsto f.
een' muur.
('yanieorne, adj. [H. n.] Met blaauwe horens
('uutite, f. [Méd.] Huidontsteking f.
of voelsprieten.
('titter, m. [Mar.] Kotter m.
Cyanietere, adj. [H. n.] Blaauw en geel.
( 9 luri, m., z. CA'ruiu.
l"yanide, f. [Chico.] Verbinding van de blaauw('iivei e, m. [Tech.] Plaats f., waar men de
kuipen zet. --- Het laten gisten des wijns in de stof met een enkelvoudig ligchaam.
yarlipéde, adj. [EI. n.] Blaauwvoetig. —
kuip. — Tijd m., dien de wijn in de kuip blijft.
('erve, f. Kuip, tobbe, inz. wijn- of perskuip, Cyanipenne, adj. Blaauwvleugelig.
Cyaniglle, adj. [Chico.]: Acide c-, blaauwbrouwkuip f. C. matière, guilloire, montoire, roer
moutkuip, gistkuip (der brouwers) . [Teint.]-kuip, stofzuur, cyaanzuur n., tweede graad van oxydatie
Verwkuip f. C- d'Inde of a 1'Inde, d'indigo, à In der blaauwstof. — [Bot.] Fleurs c-s, bloemen met
blaauwe grondkleur.
polasse, indische, indigo-, potaschkuip. C- au pastel,
C yanirostre, adj. [H. n.] Met blaauwen
pastel- of Tweede-kuip. C- à ]'urine, piskuip. C- 11
]a, couperose. vitrioolkuip. C- lV 1'orpiment, oper- snavel.
Cyanisnne, m. [Phys.] Graad m. van blaauwment- kuip. C- à l'oay de d'étain, tin-oxyde-kuip.
Monter la c-, cie kuip bijzetten of toebereiden. C- héid van den hemel (die met den cyanometer wordt
bepaald), cyanismus in.
garnic, bijegezelte, van al hare bestanddeelen voor
Cyanite, m. [Cim.] Blaauwzurig zout n.
kuip. Bleu (le c-, kuipblaauw. — [Fort.]-zien
Cyanithe, m. [Minér.] Blaauwe schort m.,
]Fossé b fond de c-, steil uitgegraven of afgestoken
gracht. — (Loc. fig. et pop.) Dejeuner, Diner à Bene talksteensoort.
('yanoearpe, adj. [Bot.] Met blaauwe of
fond de c-, zich het lijf te goed doen, een stevig
ontbijt, een rijkelijk middagmaal houden. — [Bot.] blaauiaachtige vrucht(n. — ('yanoeéphale, adj.
C- de Vénus, volksnaam van den weversdistel (car- Blaauwhoofdig, niet blaauwen kop. — CyanoCnrvilogie, f.

de kromme 1 ven. — t'nrvilogiglne, adj. Wat

die leer of verhandeling aangaat, c u r v i l o g i s c h.

,

+

-

dère a fotilon).
( , Hvé, e, odj. (en part. passe van cuver): Le
vin trop e- sent la ra le, de wijn, die te lang op de

kuip heeft gestaan, smaakt naar den Arab.

Colle, adj., z. v. a. CYANEICOLLE.

C+ya:noderlme, f. [Méd.] Blaauwe kleuring
der huid, z. v. a. C YNOPATHIE . — Cyanoderniigiie, adj. Wat tot die kwaal betrekking heeft.

CYANOFER.RE

-

CYDONIAT.
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Cyanoterre, m. [Chico.] Blaau-wstofhoudend der grieksche geschiedenis, vóór den trojaanschen
oorlog, bezingen, epische cyklus.
ijzer n.
Cyeléal, m. [Anat.] Ringvormig wervelbeen n.
Cyanogastre, adj. [Ei. n.] b'laauwbuilcig.
Cyauogène, in. [Chico.] Blaauwstof, blaauw- (Blur. ey cléaux.)
Cyclide, m. [H. n_] Schijfdiertje n.
zuurstof, cyaan, cy a n a g e n lam n., verbinding
Cyeligi e, adj. Tot een' cyklus of tijdkring bevan stikstof en koolstof, de basis can 't blaauwzuur
hoorend, een' cyklus betreffend, cyklisch: Asnee
('in 1815 door Gay-Lussac ontdekt) .
Cyanogyiie, adj. [Bot.] Met blaauwe stijltjes. c-, cyklisch jaar. Cadran c-, cyklische zonnewijzer.
('yanolde, adj. [Bot.] Korenbloem.achtig, naar — Poètes c-s, cyklische dichters, epische dichters
na Ilornerus, wier zangen 't voornaamste gedeelte
de korenbloem gelijkende; hemelsblaauw.
Cyanoleyque, adj. [H. n.] Blaauw en wit. der oud-grieksche goden- en heldensagen behandelden
Cya.nonnèle, adj. [H.. n.] Blaauw en zwart. en met de heldendichten van Ilornerus (Ilias en
Cyaooniètre,m. [Phys.) Cyan ameter ineen Odyssea), welke zij aanvulden en voortzetteden, in
door de Saussure in 1790 uitgevonden werktuig tot eene zamenhangende reeks gerangschikt waren. Poébepaling van den graad der blaauwe kleur des sies c-, cyklische heldenstukken, de zangen der cyhemels en daardoor tevens van de zuiverheid der klische dichters: —ook qebézigd voor: balladen f. pl.,
lucht; 't is eene in 51 velden verdeelde plaat, welker gelégenheidszangen, tijdzangen m. pl.
Cyclisn,e, m., z. v. a. TROCHISQUE. — Soort
kleuren van het lichtste tot het donkerste blaauw
van cirkelvormig snij- of ontleedmes n. der heelafwisselen.
Cyanopathle, f. [Méd.] Blaauwzucht, blaauw- meesters, ook Cyclisquie geheeten.
Cyclobranches, m. pl. [H. n.] Weekdieren
ziekte f. — Cyanopathiq«e, adj. Blaauwzuchn. pl. met cirkelvormig geplaatste kieuwen. —
tig, tot de blaauwziehte bekoorend.
Cyeloeanthe,
m., z. v. a. TURBO. — CycloCyonophlyete, adj. [H. n.] Blaauwgevlekt.
-- C y anophthalsiie, adj. Blaauwoogig. — CA- carpe, adj. [Bot.] Met bolronde vruchten.
Cycloeéphalie, f. [Anat.] Misvormdheid f.
anopode, adj. Blaauwvoetig.
Cyanopotassique, adj. [Chim.] Uit blaauw- door 't ineenloopen der beide oogen tot één.
Cyclogastres, m. pl. [H. n.] Rondbuiken m.pl.
stof en potassium bestaande.
~yanoptère, adj. [H. n. 1 Blaauwvleugelig; dubbelvleugelige insecten; — ook z. V. a. PLECOblaauwvinnrg, blaauwgevind. — CYANOPTERES, m.pl. PTERES.
Cycloïclal, e, adj. [Géom.] Radlijnig, c y kl oBlaauwvinnige visschen. — (' yanopyge , adj.
Met blaauwe stuit of aars. — Cyanopyrrhe, i d a a 1. Espace c-, ruimte tusschen de radljn en
hare basis. (Plur. in. cycltiidaux.)
adj. Blaauw en roodgeel.
Cycloïde, f. [Géom.] Radliln f., roltrek m.
Cyanorehis, in. (pr. - trice) [Bot.] Geslacht
(beschreven door een punt in den omtrek van een
van standelkruiden U. pl. uit Ile (Ie France.
Cyanose, m. [Minér.] Zwavelkoper n.— [Méd.] rad, dat op eerie repte lfgn omwentelt).
Cyclolithe, m. [H. n.] Soort van versteend
z. v. a. CYANOPATHIE.
Cyanote, adj. [EL n.] Blaauwoorig, blaauw- polypenhuisje n.
C'yclolobé, e, adj. [Bot.] Met bolronde zaadgeoord. — (%yanoure, adj. Blaauwstaartig.
Cyatiomine, f. [Chico.] Blaauwe kleurstof €., obben.
Cyclommetre, m. [Géom.] Cirkelmeter m.,
die somtijds de pis blaauw kleurt.
Cyauoventre, adj. [H. n.], z. v. a. CYANO- werktuig om cirkels te nieten. — Cycloinétrie, f.
Cirkelmeting f., gezamenlijke formulen, die tusschen
GASTRE.
Cy anurate,m. [Chico.] 13laauwstofzuurzout n. den cirkelboog en zijne sinussen, cosinussen, tanCyannre, m. [Chirp.] Blaauwstofverbindi:ng f. genten enz. bestaan. — Cyclométritlae, adj. GirC- de fer blaauwsto/ijzer n. — Cyaanpré, e, adj. kelrnetend, cyklométriseh.
Cycloanorphe, adj. [H. n.] Schijfvormig (van
Tot den staat van blaauwstofverbinding overgegaan.
schelpdieren).
-- Cyanldrine, f., z. V. a. CYANOURINE.
Cyclope,
in. [Myth.] (eig. rondoog) Cykloop,
Gehoorbuis
f.
Cyar, in. [Anat.]
Cyathe, n1. Biker ni. — [Métro1. Inhouds- reusachtige knecht van Vulcanus, net één rond
maat f. der Ouden, ruim Ck 1 u2 liter, cy a th u s m. oog in 't midden des voor'hoofds; — bij homerus
— [Bot.] z. v. a. NIDULAIPE. — Cyathéaeé, e, de naars van een' reusachtigen volksstam op Sicilië.
Cyathèoïde , Cyathoïde, Cyathiforrne, — (fig. et poét.) Smid, slotenmaker in. — (iron.)
[Bot.] Békervormig. — Cyathuule, f. [Bot.], z. Eenoog in. en f. — [H. n.] Soort van schaaldier
,riet zwemvliezen.
v. a. CADELARI.
Cyclopée, f. [[í. ane.] Romeinschedans,waar
í'ylbernétique, f. [Didact.] Regéringskunst f.,
de hoofdpersonaadje een cykloop or' polypheein-bij
leer der middelen om te regéren.
Cybiste, m. [H. alla.] Springer, luchtsprin- was, cyklopendans in., c V k 1 op e a f.
Cyclopéen,
ne, adj. [H. n.] Cyklopisch, de
germ.
Cybisti que, f. [H. anc.] Springkunst f., kunst Cykiopen betreffende. Constructions c-nes of péom gevaarliike sprongen of luchtsprongen te doen. lasgiques, cyklopisch:e of pelasgische, ebouwen, overCycaclé, e, adj. ,[Bot.] Naar den sagopalm oude grieksche bouwgewrochten, weker ruinen men
gelkende. — CYCADEES, f. pl. Geslacht n. der nog in Griekenland en Italië aantreft.
Cyclophore, adj. [H. n.] Met één of meer
sagopalmen.
Cycas, nl. [Bot.] Sagopalm, sagoboom, Indische gekleurde ringen (van insecten). — Cyclophylle,
broodboom m., die den sago of liet palmmeel op- adj. [Bot.] Met bolvormige bladeren.
Cyclopie, f. [Méd. [ Eenoogigheid f. — [Anat.],
levert.
Cyclade, F. [Ant. gr.] Rond vrouwenkleed n., z. v. a. CFCLOCEPHALIE.
waarvan
f.,
men
dat
Cyclopion,
m. [Anat.] Wit n. van 't oog.
stof
—
purper
omzet;
met
Cyclopiquue, adj. z. v. a. CYCLOPEEN; — (fig.)
kleedingstuk maakte. — [H. n.] Kammossel f. ; —
wreed, woest, onmenschelijk.
draadworm m.
Cyclopteres, nl. pl. [H. n.] Buikzuigers m.
Cyclame of Cyclanneen, m. [Bot.] Varkenspl., viscc/ten van 't gesla
cht der niet kieuwdeksels
brood n. (pain de pourceau).
voorziene kraakbeenvisschen (hranchiostèges). —
Cyclamor, m. [Bias.] , z. V. a. ORLE.
Cycle, m. Kring, omloop, omvang; tijdkring, Cyclostonie, adj. Met ronden mond (van schelp tijd-cirkel, tijdring in., een zeker aantal jaren, na dieren). — CYCLOSTOMES, m. p 1. Rondmonden;
welker verloop dezelfde verschijnselen weder in de- zuigers m. pl., cilindervormige kraakbeenvissciten.
zelfde orde plaats hebben (inz. inde mathematische
Cyclotomeae, m. [Clair.] C y k l o t o o m m..
chronologie gebruikelijk), c yk lus in. C- lunaire, z. v. a. CERATOTOME. — Cyclotomigaie, adj.
maan-cirkel, maan-cyklus, maankring (een tijdvak Dat werktuig betre/Tend, e y k l o t o in i, s c h.
Cycnoïde, adj. [H. n. ] Naar de zwaan gevan 19 jaren of 35 maansomloopen); C- solaire,
zonne-cirkel (een tijdvak van 28 ,jaren,); C- des lijkende, zwaanvormig.
Cy(lite, m. [H. n.] T''andluis, weegluis f. -inflictions of del'indication, i n d i e t ie- cirkel, schat
cirkel (een tijdvak van 15 jaren)- — [ Litt.]-tings Cy(laylale, adj. Wandluisvorm-ig.
Reeks f. van volksoverléveri.ngen, epische zangen of
Cydoniat, m. [Pharm.] Irtsenij f. met kwé
historische verdichtingen, die een gemeenschappelijk sap. — Cyclonie, f. [Bot.] Kwéboom ni. (naar
middelpunt hebben of tot hetzelfde tijdvak behooren, de stad Cy d on op Kreta). — [H. n.] Soort van
cyklus: C- épique of mythique, gezamenlijke fa- ijsvogel m. — Cydonite, f. [Minér. [ .1 wésteen nl.,
belzangen of heldendichten, die de fabelachtige tijden witte steen niet kivégeur. — [Confis.] Kwé- likeur f.
,
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Cyème, f., z. V. a. EMBRYON. — Cyésologie, f. [Méd.] Leer f. der zwan erschap. —
Cyésologique,

adj. Die leer betreffend.

Cygale, i. [Mar.] Pompzwengel; slijpsteenkruk;

ankerring ni.

Cygne, m. [H. n.] Zwaan f. — (fig.) Groet

dichter: Le c- de Mantoue, Le c- Théhain, Leede Camlbrai, de zwaan van Mantua (Virgilius),
de Thebaonsche zwaan (Pindarus), de zwaan van
Kamerijk (Fénelon). Chant du c-, zwanenzang m.,
laatste werk van een' groot dichter of réclenaar,
kort vóór zijn' dood gemaakt. Cou de c-, zwanenhals (lange, blanke, schoongevormde vrouwenhals),
ook z. v. a. col de cy'gne, z . COL . I1 est blanc
comme an c-, hij is zoo wit als eene duif (van een'
grijsaard). — (Loc. prov.) Faire an c- dun oison,
eene musch tot een' nachtegaal verheffen. — [Astr.]
Zwaan f , een noordelijk sterrebeeld.

Cygniné, e, adj. [H. n.] , z. v. a. CYCNÓiDE.
Cy tas, Cylase, m. [H. n.] Kalander, koren -

worm M.

Cylinclraeé, e, adj. Bijna cilinder- of rol

CYNOGI APHHE.
len slag-2nstrument n. ; -- orgelregister n. van
zamenstemmende klokjes. — - - [Agric.] Belletje ii.
aan den hals der muilezels, koeijen enz. — [Bot. j
Plant, die als het klimop tegen de muren opgroeit.
t !'ynnbaler, V. n. dis de cimbaal klinken.
Cynnba,lier, Cyinbaliste, m. [Mus.] Cimbaalspeler, cimbalist m.
('yrnbaloïde, adj. [.H. n.] Bekkenvormig; klok
-vormig.
('ytnhe, f. [H. n.] Moorenkroon f., zékere schelp.
Cyliibécarpe, adj. [Bot.] Met schuitvormige
vruchten. -- Cymbéforme, adj. Schuitvormig. —
Cymbifolie, e, adj. Met schuitvormige bladeren.
(yinette, f. [Bot.] Brusselsche spruitjes n. pl.
Cyminosine, f. [Bot.] Naar komijn riekende
plant f. op Ceylon.
Cytnophane, f., z. v. a. CHRYSOBÉDIL.
('ynnotheé, f. J.H. n.] Waterpissebed, zeeluis f.
(pou de mei)
tynamol ;e, m. [H. n.] Gemeene meerkat f.
(ook macaque geheeten).

Cynauehe, Cynanchie, Esquinancie, f.

schelpen).
-vcrmig(anplted [Méd.] Soort van keelontsteking I., bij welke de
lijder, even als een hijgende hond, de tong uit den
('ytindrage, m. Het geven van den cilinder
rolvorming f. ; — cilinderbewéging f.
-vorm, mond laat hangen. — Cynanchique, adj.: Re('ylindre, m. [Géom.] Rol n., rende zuil f., mède c-, of als subst. Un c-, middel tegen die keelc i l i n d er m. ; in 't algemeen ieder rolvormig, rol ontsteking.
('ynangae, m. [Bot.] Ezelsmelk f., vliegen(rond en langwerpig) ligchaam. — [Tech.]-rond
Rolblok n., rolsteen m., zware houten of steenen vanger n;.
('ynanthémis, f. [Bot.] Wetenschappelijke
rol, bij velerlei kunsten en ambachten gebézigd.
C-s efiilocheurs, affineurs, met metalen ribben of naam der stinkende kamillen f. pl.
scheeryen bezette cilinders, om de lompen vaneen
('ynanthropie, f Méd.] Soort van waante scheuren en te zuiveren. — Miroir en c-, cilin- zin m., waarbij de lij er zich verbeeldt een hond
der-spiegel m. — [Artill.] C- de réceplion, kogel= te zijn en als zoodanig zich aanstelt; — ook de
mal n. — [Géogr.] Cilindervormige bergkruin f. watervrees f. van een' door een' dollen hond eebeten mensch. — ('ynanthropigne, adj.: Dien
— [H. n.] C-s of Rouleaux, rolschelpen f. pl.
(yHndré, e, adj. (en part. passé van cilindrer): waanzin, die vrees belre/fend, eg n a. n t h r o p i s c h.
—
hier
rolsteen
geëffende
laan.
met
den
Cynégétique, adj. [Didact.] Wat de aagt beAllée c-e,
rol- of cilindervormig stuk hout.-ceaudbois, treft: Poeme c-, dichtstuk n. over de jagt. Lol c-,
('ylindrer, V. a. Den cilinder- of rolvorm jagtwet I. — Ook als subst. f. La c-, de jarlkunst f.
Cyniphien, ne, adj., z. v. a. CYNIPSIEN.
geven. — Met den rolsteen of 't rolblok effen ma('ynihs, M. [H. n.] Galwesp f.
ken. — SE CYLINDREP., V. pr . Den cilinder -vorm
t ynipsaire of ('ynipsère, adj., z. v. a.
aannemen, zich oprollen: Ces feuilles se cy iindrent.
CYNIPSIEN.
Cylindrieité, f. [Didact. [ Cilinder-vorm, rol
Cynipsien,
ne, adj. [H. n.] Naar de galwesp
-vormin.;lghedf
('yiindricorne, adj. [H. n.] Met rolvormige gelijkende. -- CYNIPSIENS , m. pl. Geslacht n. der galwespen.
horens of voelsprieten.
('ynique, adj. [H. anc.] Hondsch, cynisch
iCyBudrifore , adj. [Bot.] Met rolvormige
(toenaam eener door Antisthenes gestichte wijsgeebloemen.
—
Rolvormig.
secte der oudheid): Secte, Ecole, Philosophie
adj.
[H.
n.]
r
ge
('ylindrifornie,
c-, cynische secte, school, wijsbegeerte f. — In het
CYLINDRIFOR1IIES, m. pl., z. CYL0D1IOÏDES.
ti'ylindrimieètre, m. [Tech.] Cilinder-meter m., clagelijksch leven: schaamteloos, onbeschaamd, oneen horlo fliemakers-werktuig. — ('ylindi'inié- welvoegeljk, vuil, ontuchtig, oneerbaar, geil, zwijn
Homme c-, schaamteloos mensch m, ; con--achtig:
trie, f. Kunst f. om cilinders te maken; kunst
ons den cilinder-meter te gebruiken. — ('ylindri- duite c-, onbeschaamd, ontuchtig gedrag n.; Vers
niétrignne, adj. Wat de kunst van 't cilinder^- c-s, oneerbare, vuile verzen in. pl. -- [Méd.]
Spasme of Convulsion c-, hondskramp f. Soil c-,
maken, wat den cilinder-meter betreft.
Cylinedrique, adj. Rolvormig, cilinder-vormig, vertérende, brandende dorst m. — CYNIQUE, M.
rolrond, zeilrond, c i t i n d r i s eh. Miroir c-, z.v.a. Hondsche wijsgeer, cynicus ; — (fig.) Schaam
oneerbaar, ontuchtig mensch m. — Cyni--teos,
miroir en cilindre, z. CILISDRE.
Cylindriquenient, adv. Op cilindrische wijze. quetnent, adv. Op schaamtelooze wijze.._
('ynisnie, m. Leer der cynische wijsgeeren.
('ylindrite, m. Versteende rolslak f.
t ylindrocarpe, adj. [Bot.] Met rolvormige hondsche wijsbegeerte f. , c y n i s m u s n. — (fig.)
Schaamteloosheid f. , onwelvoegelijk of ontuchtig
vruchten.
C,ylindroiide. adj. Cilinder- of rolvormig. — gedrag n.
Cynoeéphale, adj. [H. n.] Met een' honde
CYLINDRoïDE m. [Géom.] .Rolvormig ligchaam n.
. — CYNOCEPHALE , m. Hondekop; baviaan;-kop
waarvan de omtrekken van 't grond- en bovenvlak
Beene cirkels, maar andere kromme linen zijn, woudduivel m. ; gemeene meerkat f. (apen, welker
kop meer of min naar dien van een' hond gelijkt)
C i i i n d r o ï d e f. -- CYLINDROïDES of CYLINDRI(iy noerambe, m. [Bo±.] Hands/cool f., z. V. a.
FORMES , m. pl. [H. n.] Rolkevers m. pl.
4 ylindrosome, adj. [H. n.] Met rolvormig ANSEkI\E.
('ynode, m. [Bot.], z. V. a. DIGITAI1(E,
lijf (van visschen) . — CYLINDROSOMES, m. pl. Rol(ynodeele, adj. [Méd.] Door een' dollen hond
vormige visschen.
gebéten. — Ook als subst.: Un c-, iemand, die door
('ytiste, m. [Bot.] Cylista f., indische klim
[H. n.] Schildvleugelig insect n. van-plantf.— een' dollen hond is gebéten.
Cynotline, f_ [Chum ] Kristallijne stof f., in
Noord- Amerika.
('yllopode, adj. ] Méd.] Kreupel, mank. -- het honds- of kweekgras ontdekt, c i n o d i n e I.
Cynodon, in. [Bot.] Hondsgras n. (dent de
[Myth.] De kreupele, binaam van Vulconus.
('yllose of t'yllosis, f. Het mankraan, 't zij Chien). — [H. n.] Tandvisch m.
Cynogale, m. [H. n.] .Stinkdier n. op Borneo,
door aangeboren misvorming of door verminking.
Malakka enz.
Cynnaise, f. [Arch.], z. CIDIAISE.
Cyi.oglosse
of Langree de Chien, f. [Bot.]
Cyniatode, add. [Méd.] Pouls c-, golvende en
C e, C ynoglosHondstong f. -veranderlijke pols in.
tvynihatre, f. [Bot.] Menusnavel m., spier- solde, adj. Naar hondstong gelijkende.
Cynol;raphe, m. [Didact. j Hondenbeschrijklierkruid, klierspeenkruid n, — Cynibalaire, f.
ver m., schrijver over de honden. — CynograCimbaalkruid, navelkruid n.
Cynmbale, f. [Mus.] Cimbaal, cirnbel f., klank- phie, f. Hondenbeschrijving f. — Cy no raphibekken, bekken n. ; -- triangel m., driehoekig sta- que , adj. Wat- tot die beschrijving behoort.
: (

CYNOHYt E

CYSTOPYIQUE.

-°

Cynohyene, f. [H. n.] Hyena-hond m., in
Abyssinië en Zui(1-JErika..
l ynornètre, f. [Bot.] Hondsscheede f. — Cynonroir of Cynon]orion, m. Bondsroede f.,
alUinzaad n.
('ynomol e, m. [H. n.], z. v. a. CYNAMOLGE.
(`yteornsor• on, m., z. onder CYN0`IETRE.
( ynoruorphe, adj. [H. n.] Naar een' hond

je1i,j kende.

C 'ii f. [Bot.] Hondstand m.
ynoplrallophore, adj. [Bot.] Met vruchten van den vor in der hondsroede. — CYNOPHAL
LOPHORE, m. Soort van kapperboom m.; dui velsboon f.
Cynophile, adj. Hondlievend, veel van honden
houdend.
Cynopithègne, m. [H. n.] Zwarte bondsaap
of hondekop nl., op Celebes.
Cynorexie, f. [Méd.] Bondshonger, wolfshonger, geeuwhonger m.
Cy norhorlon, Cynorho€le, m. [Bot.] Hondsroos f., soortnaam van den er laptier of wilden rozeboom en zone vrucht. — [Pharm.] Conserf n.
van hondsrozen.
('ynosien, ne, adj. [H. n.] Naar den hond
gelijkende. — CYNOSIENS, m. pl. llondensoorlen f.
pl., naar den hond gel kende dieren n. pl.
Cynosure, adj. [H.. n.] Met een' hondestaart.
[Bot.] , z. CRETELLE. — [ Astr.] Kleine Beer m.
,
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goede regéring teekent). — Cyropédique, adj.
Dat boek betreffend, e y rr o p a e d i s c h.
H'yrte, m. [H. n.] Dubbelvleugelig insect n.,
dat op bloemen leeft. - CYRTE, f. [Bot.] Boom nn.
van Cochinchina.
('yssote of ('yssotes, m. [Méd.] Ontsteking
aan 't fondament, aarsontsteking f.

('ystaaleie, f. [Méd.] Pijn in de blaas, blaas-

pijn f. — t ystalgigrae, adj. De blaaspijn betref-

/end.

('ystanastrophie, f. [Méd.] Omkeering f.
der pisblaas.
Cyste, f. [Anat.] Blaas f. ; — bij uitbreiding:
blaasvormig orgaan, beursgezwel n., beurs f.
Cystencéphale , adj. [H. n.] Met blaasvormig hoofd.
Cystéolithe, m. [Méd.] Blaassteen m.
y»thépatique, adj. [Anat.]: Conduit c-, galblaasbuis f.
Cysthéphlogie, f., z, CYSTITE.

( ysthite of t ysthitis, m. [1%léd.] Ontsteking
der vrouwelijke schaamte, scheede-ontsteking f.
Cystibrauche, adj. [H. n.] Met in blazen besloten kieuwen. - CYSTIBRANCHES, m, pl. Blaas
pl.
-kieuwrsm.
Cystieergne, m. [H. n.] Blaasbandworm m.,
ingewandsworm bij menschen en zoogdieren.
Cystidicole, adj. [[HI. n.] In de galblaas levend. Vers c-, galblaasworm m.
Cystiditome, (ystiditonrie, z. v. a. CYs-

(Petite Ourse).
('ypéracé, e, adj. [Bot.] Naar cipergras ore-

TOTOi1IE, CYSTOTOMIE.

Cyperé , e , Cypériné , e , Cyperoïde,
Cyperoiidé, e, adj., z. v. a. CYPERACE.
( yphelle, f. [Bot.] Békertje n., bolrond, om-

Cystique, adj. [Anat.] Tot de galblaas of tot de
pisblaas behoorend: Conduit, Canal c-, galbuis f. -[Méd.] Bernie c-, breuk f. der pisblaas. Remèdes
c-s of als subst. Des c-s, m. pl., middelen n. p1.
tegen de ziekten der pisblaas of der galblaas. --CYSTIQUES, m. pl. [ H . n.] Blaaswormen m. pl.

lijkende. — ('ypéracées, f. pl. Cipergras-soorten f. pl., onder welke vooral ééne soort, het eet
zoete cipergras (souchet sultan of sucré),-bareof
ook aardamandel reheeten, als het beste surrogaat
der koffij bekend is.

zoom(t kuiltje op het binnenvlak van sommige
planten.
t'yphi, m. [Pharm.] Zeker versterkend reuk
-werkn.
t'yphorrre, m., Cyphose, f. [Méd.] Vorming f.
eerier rugcegraatskro77tming; die kromming zelve,
bult, bogchel m.
C yphouisme , m. [Ant. gr.] Cy p h o n i sm u s n., straf, waarbij men den lijder het 12
chaam met honig bestreek en hem zoo, met gebon- den handen, in den zonnegloed, aan de vliegen ter
prooi gaf. — Werktuig n. tot kromsluiting.
-

('yphose, f., z. CYPHOME.
Cyprée, f. [H. n.] Porseleinslak, cypraea f.
('y près, m. [Bot.] Cipresboom, cipres m., een

Cystine, f. [Chim.] Bijzondere stof, in som mige blaasteenen van den mensch gevonden, c is
tine f.
Cystiphlogie, f., z. v. a. CYSTITE.

('ystirrhagie, Cystorrhagie, f. [Méd.]

Bloedvloeiling t. uit de pisblaas. — Cystirrhagiqare, ('ystorrhagigne, adj. Die bloeding beIre/fend, c y s t o r r h a g i s c h.
Cystirrhée, Cystorrhée, f. [Méd.] Slijm-

vloezling f. uit de pisblaas; — bij sommigen pisvloed n. ; — bij anderen z. v. a. CYSTORRHAGIE. -Cystirrhéique, Cystorrhéique, adj. Daar toe behoorend, cystorrhwisch.
'ystite, f. Pisblaas-, blaasontsteking I.
Cystitosne, m. [Chir.] Werlctuiejje n. om de
beurs der kristallens bij 't ligten van de staar te
openen, c y s t i t o o m m. ; — ook z. v. a. CYSTO-

wel bekende groenbljvende boom (zinnebeeld van den TOIIE.
t ystobabonocèle, f. [Méd.] Pisblaasbreuk f.
rouw). (poét.) Changes les myrtes en cyprès, de
(Men zegt liever CYSTOCÈLE.)
vreugde rn geween, 't gelach in tranen doen ver
Cystoeèle, f [Méd.] Blaasbreuk, pisblaasbreuk.
Petit cyprès, ciperkruid n. — [H. n.]-kern.—
C- 1)itiaire, galblaasbreuk f.
C- de mer, zee-cipres m. ; blaaskoraal n.
Cystodynie, I. [Méd.] Bheumnatische pijn f. in
adj.
('ypriaque,
Wat Cypria of Cypris (Vede pisblaas.
nus) betreft.
C'ysto-entérocèle, f. [Méd.] Blaasbreuk f.,
Cyprière, f. Cipressenbosch n.
met verplaatsing van een gedeelte des ingewands.
Cyprin, in. [H. n.] Karper m.
Cysto-épiplocèle, I. [Méd.] Blaasbreuk f.,
Cyprine, f. [H. n.] Venusschelp f. — Cyprimet verplaatsing van een gedeelte des darmnets.
nier, m. Venusslak f.
Cystoide, adj. [11. n.] Blaasvormig.
Cyprinodon, m. Karperachtig vischje n.
('ystolithique, adj. [Méd.] De blaassteener Cyprinoïde, adj. [H. n.] Karperachtig, naar
den karper gelgkend. — CVPRLNUiDES, ni. pl. Kar betreffend: Maladie of Ischurie c-, steenziekte I.
pl.
-persotnf. der blaas, cystolithiasis f.
Cystonuéroeèle, f. [Méd.] Blaasbreuk f. door
t'ypripède, m. [Bot.] Venus- schoen, vrouweden dijboog.
schoen, Maria-schoen rn. (een pronkgewas).
Cystoplégi que, adj., z. CYSTOPLEXIQUE.
Cypsèle, f. [Bot.] Cypselia f., eene soort van
Cystophlegnaatique, adj. [Méd.] .Het blaas porseleinplant. - CYPSÈLE, m. [ H. n.] Muur- of
sljm betreffend: Ischur'ke c-, onderdrukte watergierzwaluw f.
Cyrérlaïqule, adj. Wat de stad Cyrene en lozing f. door 't blaasslum veroorzaakt.
Cystophlexie, f. (Méd.] Blaasontsteking f.-hare inwoners betreft, Cyrenisch, Cyre iaïsch. [Rist.
rel.] Secte, École c-, cyrena'ische secte of school f., Cystophiexique, adj. Die ontsteking betreffend,
eene oud-grieksche wijsgeerige secte, door Aristip- cystoph lexisch.
Cystophlo ie , f. [Méd.] Heete blaasontste
pus van Cyrene gesticht, het tegendeel der cynische
king f. — ('ystophlo gigaae, adj. Die ontsteking
school.
Cyrille, f. [Bot.] Cyrille f., eene schwone betref/'end.
Cystoplrlégie of Cystophlexie, I. [Med.]
kamerplant met eironde bladeren en scharlakenVerlamming f. de.° pisblaas. — Cystophlégique,
roode bloemen.
adj. Wat die verlamming betreft.
Cyrographe, Cyrographie, z. CHIIt—.
Cystoptose, f. [Méd.] Uitzakking f. der pisCyropédie, f. [Phil.] Cy r o p ae d ie f., geschrift van Xenophon over de opvoeding en 't ge- blaas.
%
Cystopyiquie , adj, [Med.] : Affection c-,
drag van Cyrus (een wysgeerir-staatkundige roman, die het ideaal van een' goed' regent en eene pisblaasettering f.
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CYSTORRHAGI1

Cystorrhagie , Cystorrhagique , Cystorrhéique, Z. CYSTIRRH-.
Cystorrhaphie, f. [Cliir.] Naad m. ter hereeniging van de wondlippen der blaas. - Cystorrhaphique, adj. Dien naad betreffend.
('ystoscope, ni. [Méd.] Blaasspiegel, blaas

een werktuig om in de blaas te zien, c y s--kijer,
t o s k o o p in. — C ystoseopie, f. Onderzoeking
der blaas met dat werktuig, c y s t o s k o p i e f. —
C3 stoseopique, wat dat onderzoek of datwerktuigbetreft, cystoskopisch.

tystospasnie, m. [Méd.] Blaaskramp f. —
Cystospastique, adj. Uit de blaaskramp voort-

komend.

Cystosténoehorie, f. (pr. ch= k) [Méd.] Ver-

dikking f. van 't blaasvlies.

Cystothrontboïde, adj. [Méd.] Door bloed

pisblaas veroorzaakt.
-klontersid
Cystotonie, m. [Chir.] hlaassn der m., blaas snijoncs n., doorgaans lithotome, steensnijmes, geheeten. — Cystotou'ie, f. Blaassnede f., doorgaans lithotomie, steensnede, geheeten. — Cystotoeniste, ni. Blaassnijder m., doorgaans lithotomis e, steensnijder, steen -operateur, genaamd.
Cystotraehélotouiie, f. [Chir.] Insnijding f.
van den hals der pisblaas. — Cystotraehélotonnique, adj. Tot die insnijding betrekkelijk.
Cythéree, adj. et subst. f. [Myth.] Bijnaam
van Venus (naar 't eiland Cythera, nu Cerigo) :
Venus C- of enkel C-, Venus Cytheréa, de godin
(Ier liefde. — [H. n.] Venus-schelp f.; — ook zékere vlinder ni.
Cythéréique, adj. Cythérisch, Venus bet

treJfende

l'ythise, m. [Bot.]

Geitenblad, drieblad n. —

C- des Alpes, valsche vuilboom m., z. v. a. AU-

BIER of AUBOUR. - Cytisine, f. [Chico .]

Het

werkzame, bittere, braking verwekkende beginsel
in de zaden van den valschen vuilboom gevonden,
c y t is i n e f. — Cytisoïde, adj. Naar 't geiten-

blad gelijkend.

Cyziagan , in. [Tech.] Droogplaats f. der

zeepzieders.

Czar, m., Czarine, f. (pr. tchar, teha-rive)

Voormalige titels van den zet fheerscher aller Russen
en van zijne gemalin, czar, keizer m., czarin, keizerin f.— Czarat, m. Waardigheid f. van czar.Czarien, ne, adj. Den czaar of de czarin betreffende: Sa majesté cz -ne, zijne of hare keizerlijke
majesteit (van Rusland). — Czaroavitz, m. Titel
van den vermoedelijken troonsopvolger in Rusland,

DACTYLIOTH Q,UE.

D'abord, loc. adv., z. ABORD . — -t- D'abord
que, conj , z. v. a. AUSSITOT QUE.
Daboais , in. [Coin.] Indisch katoen n (zoo

geheeten naar de stad D a b o u i s op de kust van
Malabar).
Da -capo, loc. adv. (ital.) [[blus.] Van voren
af, van 't begin af, nog eens.
D' accord, loc. adv., z. ACCORD.
Dacigoue, adj. [[list. any.] Overwinnaar der

Daciprs (bijnaam van de keizers Domitianus en
Trajanus.
Daerycystalgie , f. [Méd.] Pijn f. in den
traanzak. — Llaerycystalgique, adj. Die pijn
betreffend.
Dacrynonie, m. [Méd.] Oogdruiping, oogtra
-nigf.dor't
verwassen der traanpunten.
Daeryoadénlgie , f. [Mèd. ] Pijn in (Ie
traanklier. — Daeryoadénalgique, adj. Die
pijn betreffend.
Dacryoadénite, f. [Méd.] Ontsteking f. der
traanklier.
Dacryoblennorrhée, f. [Méd.] Slijmvloed m.
der traanwegen. — Dacryoblennorrhéigtie,
adj. Dien sljrnvloed betre/fend.
Dacryociste , m. [Anat.] Traanzak m. -Da.cryocistite , in. [Méd.j Traanzak- ontsteking f.
Dacryode , adj. [Mêd.] Tranend, etterend:
Des yeux d-s, tranende gogen. Ulcère d-, etteren
-de
wond.
Dacryoïde, adj. [Bot.] Traanvormig, peervormig: Les semences du poirier sont d-s.
Daeryolithe, m. [Mid.] Traansteen m.
Dacryon, m. [H.. n.] Traan- of drupvormig
verdikt plantensap n.; — ook z. v. a. Larme de
Job, z. L ARME . — ^ [Méd.] Traan m.
Dacryopé, e, adj. [Méd.] Tranen opwekkend
(van voorwerpen, die het oog met tranen vullen,

zoo als de uigewassen). — Dacryopée, Da-

cryopie, f. Traanopwekkend middel n.
Dacryopyorrhée, f. [Méd.] Iraanettervloed
nl. — Daeryopyorrliéigne, adj. Dien vloed

betreffend.

Daeryorrlhée, f. [Méd.] Tranenvloed m. —
Daeryorrhéique, adj. Dienvloed betre/fend.—
Dacryorrliyse, f., z. v. a. DACRYORRHÉE.
Daeryosta.se, f. [Méd.] Het ophouden van de

verriglingen der traanpunten.
Da etyle, m. [Pods.] Da k t y l u s, v?ngerslag,
vingervoet m., een versvoet van 3 lettergrepen,
waarvan de eerste lang is en de twee andere kort
zijn. — [Bot.] Vingerkruid n.; ook z. v. a. DATTE;
czaréwitz m.
—D- pelotonné, hondsgras n. — [H. n.] Doddlschelp, steendadel f. — [Ii. anc.] Soort van dans m.
dien de athletes uitvoerden. — [Myth.] Les D-s,
de Daktylen m. pl., eerste priesters van Cybele.
Dactylé, e, adj. [H.. n.] Vingervorm?g. -D.ACT YLÉS , m. pl. Visschengeslacht , waartoe cie
vliegende visschen, de zeezwaluwen e. a. behooren.
Dacty lifére, adj. [11. n.] Gevingerd. — DacD, m. Vierde letter van 't alphabet en derde der
mnedeklinkers, de D f. Le D est une consonne den- tylien, e, adj. Vingervormig.
Daetylioglyphe , m. [Ant.] Steensnijder ,
tale, de D is eene tandletter. — (Op het einde der
woorden is de D stom, behalve in cud, zuid, zuiden, graveur in. op ringen, edelgesteenten enz. — Daeen in de weinige eigennomen, waarin zij door eene tyliogiyphie , 1. Steensn, jkunst , ringgraveerklinkletter wordt voorafgegaan, zoo als David, Con- kunst f. — Dactylioglypliique, adj. Die kunst
rad, Alfred. Le Cid enz. Begint het volgende woord betreffend.
met eene klinkletter, dan wordt de d, waarmede het
Daetyliographe , m. [Ant.] Ringbeschrzjvorige woord eindigt , als eene t gehoord: b. v. ver m., beschrijver van gegraveerde edelsteenen. —
grand homme, de fond en comble, entend -il, spreek Dactyliographie , f. Ringbeschrijving f. —
uit: gran-t -omme, de fon-t-en comble, enten -t-il. Dactyliographique, adj. Die beschrijving of
In de taal van het dagelijksch leven echter laat men dien beschrjver belre/fend.
veelal de sluitende d niet hooren en men spreekt
®aetyliologie, f. [Ant.] Leer, kennis van, ver
b. v. froid excessif uit, alsof er stond froi excessif.
ringen en gegraveerde steenen.-handeligf.ovr
D' , afkorting van 't voorzetsel de : D'abord, — D arty liologiii pie, adj. IVat die leer enz. bed'ailleurs, d'iei voor de abord, de ailleurs, de ici treft. — Dactyliologue, m. Kenner m. der gegraveerde ringen en steenen.
(z, DE).
Da, interj. (alleen in zeer gemeenzomen stijl
Dactylio^i®ancie, f. [Ant.] Ringwaarzeggeachter de woorden oui en nenni gebruikt:) Oui-da! rij f., voorspelling door middel van tooverringen.
ja tack! ja zeker ! ja wel! Nenni -da ! neen toch! — Daetyliomancien, ni., -ne, f. Ringwaar-

D.

toch niet! — DA, m. [Mus. mil.] Zachte slag op

(Ie trom met den stok der linker hand (in tegen
sterkeren slag met de regter hand,-stelingvad
die TA wordt geheeten).
Dablage, m., .Dablée, f. Datgene, wat in
Orléanais eenige jaren achtereen in plaats van de
uitgeroeide wijngaarden wordt gezaaid.
Daboie, Daboa of Daboue, f. ^lfgodsslang, afgodsadder f., in Oost-Indië en .Afrika.

zegger m., -zegster f.

Daetylion, m. [Mus.] Vingerzetter m., een
in 1836 uitgevonden werktuig f. — [Anat.] ;ndeldarm m. — [Méd.] Het zamenhangen of aaneenzitten der vingers.
Daetyliothèque, f. [Ant.] Juweel- of ringkistje n. -- Verzameling f. of kabinet n. van gesneden steenen, zoo als cameen, gemmen en ringsteenen, daktyliotheek f.; —ook afdrukken m.
,

DAMANTILOPE. 4 9

DACTYLIQTJE
VI. of a fgielsels n. pl. van zulke gesneden steenen
(Ier Ouden. - DACTYL1OTHEQUE, m. Bewaarder,
opzigter m. van eene daktyliotlreek.
Dactyligiie, adj. [Pods.] Daktylisch, uit
daktylen (z. DAGTYLE) bestaande: Vers d-, daktyl^scit vers n.
Dactylite, m. [H. n.] Zeedadel m., vinger
bewerktuigd fossiel ligchaam n.; soortnaam-vormig
van vele vingervormige schelpen. — [i\léd.] Vijt al
rijt, vingerontsteking I.
Daetylograplie, m. D a k t y l ogre a p h m.,
werktuig, soort van klavier ons door middel van
't gevoel de teekens der spraak Snede te deden. -

DAeTYLOGnAIAE, rn. et f. Rij of zij, die zich met
de vingerteekenspraak bezig houdt. — Dactylo-

tweede jaar), dat zijn eerste hout krijgt. — [.H. n.]
(pop.), z. v. a. A1GLEFIN.

Dahlia, D ahlie, f. Dahlia, georging f.,
eene schioone eenjarige tuinbloem.
Dahline , f. [Chun.] Werkzaam beginsel n.
uit de bollen der dahliaas afgezonderd.
Dai inée, f . [Expl.] Steenkoolader f . van 1 mmzeter 20 centimeters dikte.
Daigner, v. n. (niet avoir; altijd door een
infinitit gevolgd) Zich verwaardigen; de goedheid
hebben van, gelieven: 11 na pas daigné m'ecouter,
hij heeft zich niet verwaardigd mij aan te hoeren.
Daignez m'avertir, gelief mij te waarschuwen.
Daignez croire it ma sincère affection, geloof mij

met opregte toegenégenheid te zijn (aan 't slot van
f. Vingerteekenspraak. — Dactylo- een' brief).
Dail, M. (pop.) z. v. a. PHOLADE.
rahleique, adj. De vingerteekenspraak betrefD'ailleurs, loc. adv., z. AILLEURS.
fend, daktylographisch.
f
Daillon, m., z. DALOT.
Dactyloïde, adj. [Bot.] Vingervormig.
VingerDaillots, m. pl., .z. v. a. AND AILLOTS .
Dactylolalie, D aetylologie, 1•.
Daiiii, in. [H. n.] Damhert n., das m.
spraak f. — Dac tylolalique, DactylologiDaiiae , f. [H. n.] IVij fjes-damhert n., dasque, adj. De vincgerspraak betreffend.
Dactylonaancie, f. Ilet waarzeggen uit de hinde f.
Daintiers, m. pl. [ Véner.] Teelballen van 't
vingers, ook uit tooverringen. — Dacty lonia.Ii cieii, m., -ne, f. hij of zij, die zich daarmede hert (ook rognons geheeten).
Dais, in. hernel m., verhemelte n. (boven een
bézig houdt, vingerwaarzegger m., -zegster f.
Dactylonoine, m. et f. Vingerrékenaar m., koningstroon of boven het hoogwaardige en het
-ster f., hij of zij, die op de vingers rekent. — groote altaar bij de Katholijken). — LedekantsDaetyloiooinie, f. Vingerrekenkunst, vingerré- hemel m. (van welken de gordijnen afhangen). —
kening f. — Dactylononiique, adj. Die réken- D- portatif, draaghemel ni. — Haut-dais, verhevene plaats f., waarop bij feestelijke gelegenheden
wize betreffend
Dact3 loptère, m. [H. n.] Soort van vliegende de koning en koningin zitten (er moge een hemel
e sous le d-, in weel
visch rn., zeezwaluw f. (ook landole, aronde, aron- over zijn of niet) . —(fig.) Etr
grootheid leven. Un d- de verdure, de fleurs,-den
(Ielle, rouget volant, hirondelie de nier geheeten).
Bene
overdekking,
een
prieel
van gebladert, van bloeDaetylothèce, Dactylothèque, f. [Chic.]
Werktuig n. tot ht t uitgestrekt houden (Iervingers. men. (poét.) Le vaste d- du cie], het hemelgewelf.
— [Bot.] Kaapsche thymachtige plant , t hymneDactyologie, f., z. v. a. DACTYLOLOGIE.
Dada , w. (in de klein-kindertaal) Paard, leaf.
Daleau, m. [Tech.] Zwikgat n., aftappingspaardje, stokpaardje n. Aller 11 d- sur un Láton, stokpaardje rijden. — (fig. et fam.) C'est son d-, dat opening f. aan eerre indigo -kuip.
Daleclianape, f,. [Bot.] Soort van wolfsis zijn stokpaardje, zijn geliefd onderwerp, zijn
melk f. of euphorbium n., d a l e e h a nip i e f.
lievelings-denkbeeld.
Dalêine, f. [Tech.] Rookverdrijver m., zeker
Dalais, m. (fam.) Onnoozele bloed, sul m.,
werktuig, bestaande uit papen, die in elkander
uilskuiken n.
f.
om
sluiten.
Overdreven
zucht
f.(fam.)
% Dadamaidie,
.Dallade, m• Ilet beleggen met vloersteenen, bealtijd op zijn stokpaardje te rijden, van zijn geliefd
vloering f.
onderwerp te spreken.
Dalle, f. Vloersteen, vloertegel m., vierkante
Dadyle, f. [Chian.] Eene der oliën, die de
steenenplaat ter bevloering van kerken, gangen enz.
terpentijn-olie zamenstellen.
Dagoi'ne, f. Koe f., die een' horen verloren — [Cuis.], z. DAICNE. —[Econ .] Slijpsteen m. (voor
de zeis). — [Fond.] D- du fourneau, vloersteen des
heeft. —. (fig. et fain.) Knorrig oud wijf n.
Dagone, f. Dagge, dag f., dolk, pook m., voor- ovens. — [Mar.] D- de feu, vuurbuis, kruidpijp f.
malige korte degen. — ^ (Loc. prov.) Il est fin (weleer op branders gebruikt, oma het kruid bij de
comme une d- de plonib , hij is slim al een ezel. brandbare stoffen te voeren) . D- de pompe, z. DA— [Nlar.] Dag f., eindje dag , kwarliermeesters- LOT. — [Rail.] Koperen buis f., die het klaarsel
eY.nd n. , blinde boelijn f , een kort touw, waar uit de klaarpannen in den kooktoestel voert.
Dallé, e, adj. (en part.passé van daller) Met
vroeger de matrozen aan boord der oor--med
logschepen gestraft werden. — DAGUES , f. pl. [V é- vloertegels belegd, bevloerd: Eglise d-e, Trottoird-.
Dailey, v. a. Met steenplaten bevloeren, met
eer.] Eerste hout n., dat tegen het tweede jaar op
den kop van 't hert wast. — D-s of Limes du san- vloertegels beleggen of bestraten. — SE DALLER,
V. pr. Bevloerd worden.
glier, slagtanden m. pl. van 't wilde zwijn.
Dalni atigdue, f . D a l m a t i c a f., priesterlijk
Dagveer, v. a. Met eene dagge of. een' dolk
doorsteken. (In dien zin oud en buiten gebruik.) — overkleed, misgewaad n., een oorspronkelijk in Dal[Mar. ] De matrozen met een eindje clog a jstra/fen. matië gebruikelijk, later als ambtsdragt voor de
— DAGUER, v. a. [F auc.] Pijlsnel vliegen — [ Vé - diakenen der kalk. kerk algemeen ingevoerd lang
wit overhemd n., dat ook door de duitsche keizers
ner.] Paren, dekken (van 't heit).
D aguerréoty page , m. Het daguerrotype- en fransche koningen bij hunne krooning wordtgegrapl,ie,

-

.

ren.—Daguerreotype of Daguerrotype, m.
De door den Franschrnan Daguerre in 1838 uit

handelwijze om het beeld, dat door de-gevond
enkele inwerking van het licht op ecne chemisch
toebereide en in de camera obscura geplaatste metaalplaat wordt voortgebragt, blijvend te maken;—
het spiegelkastje of de camera obscura, die men tot
dat einde gebruikt; — ook de op die wijze voort
afbeelding f., lichtbeeld n., d a g u e r r o--gebrat
ty p e f. — Daguerreotype, e, adj. (en part.
passé van daguerréatyper) Door 't zonnelicht gemaald, g cd a. g u e rr r o typ eer d: Portrait, Paysage
d-. — Dageuerreotyper, v. n. Lichtbeelden vol
vinding van Daguerre vervaardigen, (l a -gensd
guerrotypéren. — SE DkGUEPl1I OTYPER, v. pr.
Gedaguerrotypeerd worden. — D agner reotypie, f. Kunst van lichtbeelden te maken of te daguerrotypéren , daguerrotypie f. — Werk
waar men de lichtbeelden voortbrengt. —-plats1.,
Het lichtbeeld-zelf.
Dagnet, m. [Véner.] Jong hert n. (in het

dragen.

Daloïde, adj. [Minér.] Naar een uitgebluscht
brandhout gelijkend - DALO iDE , f. Naam eener
zeer onregelmatig gevormde steenkoolsoort f.
.

•

Dalot, Dalon, Daillon, m. .der, goot,
uitwatering f. — [Mar.] Spiegat, spagat n.; pompgoot f. (dalle de pompe) .
Darn, m. (pr. dan) Schade f., nadeel n. (In

dien zin zelden meer gebruikt dan in (loc. ode.):
A son d-, à volre d-, a leur d-, tot zijne, uwe,

hunne schade. — [Théol.] La peine du d-, 't verstoken zijn van de aanschouwing Gods. — DAM, M.
Oud woord voor Seigneur, heer: D- Dieu, D- rol,

I)- chevalier.
Dalrage, m. liet aanstampen der aarde of

der steenen met den straatstamper.
Damaisine of Dainassine, f. [Hort.] Soort
van damascéner pruimra f.
Damalis, m. (H. n.] Soort van antilope f.
D au, an, m. [F!. n.] Bunsing m. van Afrika.
Damantilope, m. [[Hi. n.], z. v. a. NANGUER.
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Dawaras, Daniarat of Daniavars, m.

[Com.] Sooi t van indisch taf n.
Daiu as, in. [Com.] Damast n., gebloemde zij

stof (het eerst te Damascus vervaardigd), ge -den

wollen of linnen stof. D- cafard, z. CA--bloemd
EARD. — Acier de D-, damascéner staal, damast-

staal n., een op bepaalde wijze bereid mengsel van
innig met elkander verbondene staal- en jzerdeeten, waarvan men klingen maakt, op welke men
door zekere aangebracte zuren sierlijke teekeningen
weet voort te brengen (oorspronkelijk te Damascus
vervaardigd, maar nu ook elders kunstmatig nagebootst) Sabre of Lame de D- of Sabre d-, Lame

d-, damascener sabel m., kling f. Un vrat d-, een
echte damascener (kling). — [Hort.] Prunes de D-,
dainascener pruimen f. pl., eerre vroegrijpe prutmensoort (uit Damascus afkomstig).
Daenasonie, Danaasone, f. [Bot.] Waterweegbree f., strandkruid n., ook herdersfluit f. (flute

de berger) geheeten.

die van de vrouwen, van de schoone kunne in 't
algemeen, vrouw, huisvrouw, vrouw des huizes,
mevrouw, ja/vrouw, dame: J'aime mieux avoir
affaire au maitre qua In d=, ik heb liever met
den heer als met de vrouw te doen, Comment se
porte votre d- ? hoe vaart Mevrouw uwe echtgenoot,
uwe beminde? Aimer, Respecter les d-s, de vrouwen
beminnen, eerbiedigen. Etre civil aver les d-s, aardig
jegens de dames zin. — Betitelt men vrouwen uit
den geringsten stand met dame, dan voegt men er
haren naam bij: . D= Marguérite, D- Franeoise.
vrouw Margriet, ^u/fer J'ransje. — [Chev.] Dame,
zij, die door een' ridder tot het voorwerp zijner
zorgen en bedrijven was gekozen. en wier kleuren
hij droeg; — bij uitbreiding: geliefde, minnares f.:
Rumpre une lance pour sa d-, eene lans voor zijne
dame breken. Etre fidele a sa d-, getrouw aan Zijne
geliefde zijn. — D-s de la balie, de ,gezamentl jke
fruit-, groente-, vischvrouwen van Parijs. — Notre-D-, Onze-Lieve Vrouw z. NOTRE-DAME Dame du milieu, z. v. a. membrane de l'liNmen.
---^. [Jeu] Vrouw, dame, in 't kaartspel: D- de
coeur, de pique, de carreau et de trifle, harten-,
schoppen-, ruiten- en klaveren-vrouw. Avoir une
tierce, quatrième, quinte à la d-, een derde,
vierde, vijfde van de vrouw hebben. Avoir uit
de d-s, vier vrouwen hebben (in 't piket=
ten). Jouer une d=, eene vrouw spelen. — Koningin in 't schaakspel, Pion à d-, pion of boer, die
koningin wordt door de laatste ruit op zijne baan
te bereiken. — D- of pion, schijf, dalschijf f., in
het damspel. D- of D- damée, churn m., verdubbelde
schijf. Le ,jeu des (of de) d-s, het damspel. Jouer
aux d-s, dammen. Aimer les d-s, van biet damspel
houden. Faire une pantie de d-s, een partijtje of
spelletje dammen. D- touchée, D- joude, de aangeraapte schijf moet gespeeld worden. Aller à d-,
Faire une d-, een' dam halen, darn hebben. -Sc/mifff f., steen m., in .het triktrakspel. D-s accouplées
of couvertes, gedekte schijven, twee schijven op één
veld; _ D- découverte, ongedekte, alleenstaande
schijf. D- surnuméraire, derde schijf op een reeds
gedekt veld. Lever ses d-s, de schijven weder te
hoop zetten, om eene nieuwe partij te beginnen. --Koning m., middelste der negen kegels in 't kegelspel. — Coup pour les d-s, eerste slag, proefslag in.,
die niet méderekent, in 't kaats- en balspel. — Course
pour les d-s, proe frid . eerste rid m. bij 't ringsteken,
die niet medetelt. — [Arch., Hydraul.] Dam, aarddam, paap m. — [Tech.] Handhei f., straatstam
ni. (ook demoiselle geh.eeten). — [Mar.] D-s,-per
keerbouten f. pl., ijzeren bouten achter op eene
barkas, om, wanneer men er een anker mede ligt,
de boeireep te beletten van op zijde uit te slieren;
scheédjes of roeigaten in Bene sloep. - [H. n.]
Volksnaam van den kuifduiker (grève huppe), van
den toren- of kerkuil (eitraie), van de langstaartige
mees (mésange a longue queue) e. a.; —ook z. v. a.
sciène ombre, ombervisch ni.
Dame, inter j. on adv. ((am. et pop.) Uitdruk
versterking eener bevestiging of onikenninef:-kingva
D-, e ne savais pas cela, voorwaar, dat wist ik
niet. D-, que voulez-^ ous, ei, wat wilt ge! Mais
dame, oui ! Oh, dame, non ! Wel verdord, ja! 0
te d-omnz.el, neen!
Danié, e, adj. (en part. passé van darner)
Pion d-, Dame d-e, pion m. of schijf f., die tot
dam is gekomen, darn nl.
Dane-blanche, f. Soort van omnibus m, te
Parijs - DAMES-BLANCHES , f. pl. Naam eener
compagnie van omnibus-rjtuigen te Parijs.
Dane-dame, f. [Coin.] Soort van kaas f.
Daine-des-serpents, f. [H. n.] Slangen-koningin, zwartstaartige ratelslang f.
Dame-d "onze -heares, f. [Bot.], z. v. a. OR-

Daniasquette, f. [Corn.] Stof f. met zilveren,
gouden of zden bloemen, uit Venetië en de Levant,

damaskét.
Daniasquiin, m. [Métrol. j Gewigt van 600
drachmen in de Levant (meestal rottolo geheeten).
Daniassluinage, m. llet damascéren; — ge
werk n. (In dezen zin ook DAMASQUINE-damscer
en liever nog DAMASQUINURE).
Dannasquiné, e, adj. (en part. passé van
damasquiner) Ge da masceerd, vlammig geetst:
Epée, Lame d-e, Pistolets 1-s. — 5 (fig.) Homme

d-, hardvochtig mensch van zachtaardig voorkomen.
Daeuasgiiiner, v. a. IJzer- of staalwerk met
goud of zilver inleggen, vlammig etsen, staalreepen
van verschillende hardheid aaneen smeden en daardoor gevlamd maken (gelijk men dat te Damascus
het eerst deed) , d a rn a s c é r e n. — SE DAMASQUINE11,
V. pr. Gedamasceerd worden.
Dainasgainerie, f. Damasceer-kunst f., het
dama scéren (z. DAMASQUINER).
Daivasgainear, ni. Damasceerder m.
Dainasquinidre, f. Gedamasceerd werk n.;
damascéring f.
Dandassade, f. [Coe.] Damaststo f f. van zijde

en garen.

Darnasse, e, adj. (en part. passé van damalser) Dama.stvormig gewéven, gebloemd, met ingewerkte bloem- en looffiguren; Des nappes, des serviettes d-es, damasten (als damast bewerkte) tafellakens, servetten. — Ook als subst. m. Du d-, Un
service de d-, damastvormig gewéven linnenstof,
een stel damasten tafellinnen.
Damasser, v. a. Damastvormig weven, zékere stoffen, inz tafellinnen, als damast, met bloemen of andere figuren maken. — [Vann.] Damast
sieraden van mandewerk maken. — SE-vormige
DAMASSER , V. pr. Als damast geweven of bewerkt
worden.
Danmasserie, f. Damastfabrijk f.
Dannasseair, m., -ease, t. Damastwever m.,

-weefster f.

Daniassiu, m. [Coe.] Gering soort van da-

mast, klein damast n.

Daniassnre, f. Bewerkingswijze f. van het

damast, aangebragte figuren f. pl. op de als damast
bewerkte stof, damastwerk n. l a m a ss u u r f.
Dansas-violette, f. [Bot.] Damastbloem f.
.Dannavars, m., z.

DAGVIER:

-

DATARAS.

,

Dame, f. Vrouw, vrouwe, ambachtsvrouw,
bezitster van eene heerlkheid; echtgenoot van den
heer eener plaats. D- à carreau, zij, die het regt
had, zich in de kerk een fluweelen kussen te doen
geven en den sleep van haar kleed te laten dragen.
' D- damée, vrouw van hoogen rang. — Dame,
hofdame; — bij uitbreiding: eertitel van iedere vrouw
van rang of aanzien; ook van de geestelijke zusters NITHOGALLE.
Dame-j eanue, f. Groote wijdbuikige flesch of
in 't algemeen, maar weleer in 't bijzonder van cie
kanonikessen of domju fiers en de abdij ju ffers: D- kruik f., die doorgaans 50 of 60 liters kan bevatd'honneur, eeredame, staatdame, hofdame. D- ten. — [Mar.] Groote matte/lesch, houdende 17 tot
d'atour, z. AMOUR. Grande, :Haute d-, groote dame, 18 liters, waaruit den matrozen hun drank wordt
aanzienlijke vrouw. (fam. et iron.) Faire la grande toegemeten. (Plur. Des dames-jeannes.)
i)an,elopre, m. [Mar.] Verfransching van 't
d-, Faire la d-, de groote dame, de vrouw van
rang spelen. — L'abbesse et toutes les d-s, de abdis nederduitsch d a m l o o,p e r m., zeker binnenlandsch
en al de kloostervrouwen; Les d-s chanoinesses de piatboómd vaartuig.
Damelot, ni. [Hort.] Soort van appel m.
Poissy, de stichtsdames of domjuffers van Poissy;
Dancer, V. a. [Jeu] Dam maken, dam geven,
D- de charité, barmhartige zuster. — In algemeedie
niet
elke
gehuwde
vrouw,
eerre
schijf in het damspel tot een' dam verheffen,
tot
zin:
titel
van
neldoor er eene tweede schijf op te plaatsen, zoodra
de laagste klassen behoort, en, uit wellevendheid,
.

DAMFRET

-

zij een der ruiten of velden van de laatste tegen
rij. heeft bereikt: D- un pion, une-overlignd
pièce, eene schijf dan geven. Damez-moi, je suis
a dame, geef mij dam, ik heb dam. — (Loc. fïg.)
D- Ie pion It qn., iemand de loef afsteken, ibmand
eene vlieg a /vangen, hem te knap, te gaauw zijn,
iemand het gras voor de voeten wegmaaien. —
[.H ist.] Den titel van dame geven: Le roi a damé

mademoiselle de R., de koning heeft meju/fer R.

tot den rang van dame verheven. haar geregtigd
(>m zich als de gehuwde vrouwen aan 't hof te
vertoonen. — [Tech.] Aanstampen, de aarde of
cie steenen met een straatstamper of eene handhei
kdame) ineen persen of vastkloppen.

t Danieret, adj. Wat eene dame voegt: Cha-

riot d-, naam der eerste rijtuigen op riemen, dames-rijtuig n. -- Verwijfd, sal( ijonkerachtig. —
Ook als su/est.: Un d-, een saletjonker (^lamoiseau).
Dainerette, f. (verklw. van dame) Dametje n.
(in ongunstigen zin). — [H. n.] Volksnaam van
een' nachtvlinder.
Daniette, I. [EI. n.] Volksnaam van den ringkwikstaart (liergeronnette à collier).

Haastieorne, adj. [14. n.] Naar de horensvan

het dan hert gelijkende.
Damier, m. Dambord n., meestal rok inner/pt
tit schaakbord (échiquier).

Les cases du d-, de

ruiten f. pl. of velden n. pl. van het dam o f schaakbor d. — [N. n.] , z. CAPE-vIGEON (en wil daar lezen:
kaapsche (l ui f , niet druif) ; ' dambord, volks•aam van verscheidene dagvlinders ni. pl.; ook van
sommige schelpen f. pl. — [Bot.] Volksnaam eener
kievitseibloem f.

Danis of 'Faniis, m. [Com.] Soort van ge-

void zeefdoek of estem jn n.

Damite, Denaite, f., Daniitons, m. pl.

[Corn.]

Soort van Levantsch katoen n.

Damnar, Dani nara, m. [Chim.] Dam-

marhars m. of f., het harsige voortbrengsel der
Indische, inz. Moluksche booroen d a rn in a s' a en
xy1opia.— Damniarine,f. Dammarine f.,
dammarvernis n.; een uit het daminarhars bereid
vernis, ter overdekking van schilderijen.

DANSANT.
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x[E. -- [Bot.] D- of Belle-fille, soort van ciderappel in 't departement Orne (ook Epicé précoce
geheeten).

D apace, Dart aque, f. [Ant ] _Kleine munt
der Ouden, die zij hunnen dooden onder de tong
leiden, om daarmede aan Charon het veergeld over

den Styx te betalen, d a n a k é f.

Danaïde, f. (of .panaïs m.) [Bot.] Soort

van krapplant D- fétide, kraakbloem f., stinkwil g m.
— [Mécan.] Nieuwelings uitgevonden soort van
waterrad n., om naar willekeur de regtlijnige beweging van een' stroom in eene omdraaiende bewéging te veranderen. — [H. n.] Danaus-kapel f.
— (fig. et fain.) C'est Ie tonneau des Danaïcles
(met zinspeling op de straf der Danaiden of dochIers van Danaus, (iie, volgens de Mythologie, in de
onderwereld een doorboord val met water moesten
vallen), dat is het vat der Danaiden, een bodemloos vat: een zware en verpee fsche, nooit te vol
arbeid.
-eindg
anageie, f., z. DA ACE.

Danehi, e, adj. [Bias.] Zaagswíjze getand.
Dandin, m. ((anc.) Onnoozele bloed, hals, sul,
weetniet; — belagchelijk renter m. — belletje n.
aan den hals van sommige dieren.
Dandinenient, m. Schudding, schommeling,
simpering f. des ligchaams, zotte bewegingen en
houdingen f. pl., onbeholpen uiterlijk n.
pandiner, v. n. Slingeren, waggelen, zich
schommelend bewégen, hetzij met opzet of uit onachtzaamheid. — (jig. et fans.) Lanterfanten, leuteren, drentelen. — SE DAND1NER, v. pr. Slingerend
gaan, zich schommelend bewegen; — zich in gezel
onbeholpen voordoen.
-schaplinke
Dandy, m. (anal.) Modegek, pronker, salet
dan d y m., iemand, die 't ongewone en in-jonker,
't oog loopende in kleeding, houding, manieren enz.
uitvindt of navolgt. — Spotnaain der Engelschen
in Amerika. — Dan(lysiete, m. Mannelijke behaagzucht f., de zucht ors den dandy te spelen,
dandysmus n.
Danéaeé, e, adj. Naar wormkruid gel kende.
Danée, f., z. v. a. TA AISIE.

Damnable, adj. (pr. dá -na -Vile) VerdoemensDanger, m. Gevaar, gebeurlijkwaad of onwaardig, doemwaardig, verdoemelijk; — schande- heil n., nood m. ; — zwarigheid f., onraad m., onlijk, hotelijk, verfoeijelijk, afschuwelijk.
gemak n.—[lVlar.]D-s, blinde banken, klippen,eiroogS Dainnablernent, adv. (pr. da-na —) Per- ten f. pl., harde stroomen m. pl. in de engte van eene
doemelijk; schandelijk.
rivier enz.: II y a des d-s a I'entrée de ce port,
banination, I. (pr. dh- na -ci-on) Verdoeme- er zijn aan den ingang dier haven gevaarlijke
nis f. veroordeeling tot de hel; straf f. der ver
plaatsen (verborgen klippen, zandbanken).
alen. D- éternelle, eeuwige verdoemenis of-doe
Dangereuseni ent, adv. Gevaarlijk, op gerampzaligheid f. — Ook als vloekwoord bij wijze van va r,rlijke wijze.
tusschenwerpsel gebézigd: D-! verdoemd!
Dan ereex, ease, adj. Gevaarlijk, gevaarDaanné, e, adj. (en part. passé ran damner) dreigend; schadelijk, verderfelijk.
(pr. d/e-né) Verdoemd, verdord, tot dehel veroordeeld.
Danois, e, adj. Deensch. Chiens d-, deensche
-- (fig.) Gedurig gekweld of aangerand: Les talents honden, een bijzonder hondenras. — DANOIS, m.,
soot d-s dans ce monde. — (fig. et faro.) C'est son -E, f. Deen m., Deensche f. ; — deensehe hond m. —
áme d - e, z . AIM . C'est une ame d-e, 't is een DANOISE f. [Mil.] Soort van wapenbijl f., als die,
booswicht, (felt. — DAMNÉ, m., -E, f. Doemeling, waarvan de Denen zich bedienden.
verdoemeling, verdoemde m. en F. Les d-s, de ver
Danot, m., z. v. a. GALEOPE.
Une heure, et ce d- de F. ne-doemn.—(far)
Dans, prep. In; somtijds ook: binnen, op, over,
vient pas, een uur reeds, en die drommelsche de F. naar, te, ter of ten, uit, bij, met, naar, volgens.
komt niet. — (fig.) SoulIrir comme un d-, helsche I1 est d- la chambre, hij is in (op) de kamer. II
pijnen uitstaan,_ zwaar lijden.
est d- ene posture contraante, hij is in eene geDanner, v. a. (pr. dà-ad) Verdoemen, doemen, dwongene houding. D- cette annèe, in, binnen dit
tot de straf (Ier hel veroordeelen (van God gebézigd). jaar. 11 viendrait d- le moment, mais it estd-un
— Bij uitbreiding: Der verdoemenis waardig ach
grand embarras, hij zoude op het oogenblik komen,
als verdoemd beschouwen, veroordeelen; -- de-ten, maar h ij is in eene groote verlegenheid. II partira
verdoemenis veroorzaken. — (fig.) Faire d- qn., d- trois jours, hij zal binnen, over drie dagen veriemand razend maken., buitenmate kwellen of lastig trekken. D- peu, binnen kort. Je l'ai lu d- Cicévallen; Cola me ferait d-, daar zou ik des duivels ron, ik heb dat bij Cicero gelezen. Prenez mop
om worden. - SE DAMHER, v. pr. Zich verdoemen, canif d- flop pupitre, haal mijn pennemes uit
zich de verdoemenis op den hals halen.
mijnen lessenaar. Ne mangez pas d- le plat, et ne
Dario, m. [H. n.] Volksnaam van den toren- buvez pas d- ce verre, eet niet uit den schotel, en
drink niet uit dit glas. Cot homme vivra d- la
of kerkuil (etfraie).
Dantographie, f. Beschrijving van, verhan- postérite, die man zal bij de nakomelingschap ledeling f. over het damhert.
ven. Agir d- de lionnes vues, met goede oogmerDainoisean of Damoisel, m. (weleer) Jong ken handelen. D- les principes d'Aristote, volgens
edelman. — (fam. et iron.) Saletjonker, pronker m., de grondstellingen van Aristoteles. D- votre sens,
die zijn hof tracht te maken bij de vrouwen. — naar uw gevoelen.
% Hansable, adj. Geschikt om gedanst te wor[H. n.] of Petit bouc d-, Grimsche antilope of
dwerggems f. van Afrika.
den: Un air d-.
.Dansant, e, adj. Dansend; danslustig. On
Danioiselae, m. Ongehuwd leven, celibaat n. eener vrouw.
peignait les Graces dansantes et se tenant par la
Danioiselle, f. (verklw. van dame) Titel, dien main, men schilderde de Gratien of Bevalligheden
gnen weleer in de openbare acten aan een adellijk dansend en elkander bij de hand houdende af. Voilà
meisje gaf, jonkvrouw, freule f. ; — [Prat.] , z.v.a. ene petite file Bien d-e, ziedaar een regt dansDEMOISELLE. - [Fort., Pay.], z. v. a. DEMOISELLE, lustig meisje. — Thé d-, Soirée d-e, theegezelschap a.

498

DANSE

_.

avondpartij f., waarop gedanst wordt. — Tous ces
airs sont d-s, al die zangwjjzen laten zich dansen.
Danse, f. Dans m. ; het dansen; — muzijkstuk n.. dat gedanst wordt, danswijs f. Avoir fair
it la d-, geschiktheid, genégenheid hebben tot het
dan
sen ; (fig.) geschiktheid , aanleg hebben tot
de zaak, waarvan sprake is. — (fig.) Avoir Ie
coeur à la d-, in vrolijke, opgeruimde luim zijn.
N'avoir pas le coeur à la d-, neérslagtig, • émelijk,
vol zorgen zijn. Etre en d-, dansen, mededansen.
Entrer en d-, beginnen mede te dansen; (fig.) aan
den dans raken, zich in eene zaak wikkelen. Mener la
d-, den dans besturen; (fig.) eene zaak besturen; de
ziel eener onderneming zijn. — (fig. et fain.) Recevoir, Donner une bonne d-, een goed pak slaag
krijgen, geven. — (Loc. prov.) Apres la panse
vient la d-, na het eten de dans, na den maaltijd
denkt men aan andere vermaken. Cela vient comme
tambourin en d-, dat komt juist van pas, juist ter
snede. — D- de corde, koordedans. — D-s sacrées,
gewijde dansen (bij de Ouden). — D- des moms,
doodendans (eerie beroemde schilderij van itolbein). 1
-- D- de St. geit of de St. Guy, z. CHOREE. —
®- d'ours, beerendans; Mus.] compositie of toonzetting, waarin men en doedelzak poogt na te
bootsen, zoo als de finale van Haydns 1Gde spmphonic. (Loc. prov.) Faire danser à qn. la dd'ours, iemand duchtig afrossen.
Danse, e, adj. (en part. passé van danser) Gedanst: Une contredanse Bien d-e.
Danser, v. n. Dansen: D- sur la corde, koord
een' hagchelijken, gevaar--danse;(/ig.tfm)
lijken toestand verkeeren. (fig. et fam.) Ne savoir
sur quel pied d-, niet meer weten wat men doen
of laten moet; buiten raad, zonder hoop zijn. Le
coeur lui danse de joie, zijn hart springt op van
vreugde. — Faire d- qn., iemand leergin dansen;
(fig. et fam.) iemand in 't naauw brengen, hem de
handen vol geven; Je le feral d-, Je le feral d- sans
violon, ik zal hem naar mijne pijpen laten dansen.
-- (Loc. prov.) Toujours va qui danse, men doet
wat men kan, 't moge dan uitvallen zoo 't wil. II
pale les violons et les autres dansent, hij heeft de
kosten of moeiten, en anderen hebben 't genot, hij

J

trrrclt de krik

on

„m,» a , $IflUiiCii e7 Uun.lf rik;

hij betaalt den wijn en de vrienden pooijen he7n uit.
Du vin b faire d- les chèvres, zeer wrange, slechte
wijn, bogt. — -t- (pop.) D- sur riep, D- en
Fair, gehangen worden. — PANSER, V. a. Dansen:
D- une contre(lanse, un menuet, een' contredans,
een me:iuet dansen. — (Loc. prov.) Faire d- a qn.
un branle de sortie, iemand de deur uitwerpen.
— [Tech.] D- la pate, het beschuitsdeeg zoo rang
(toorwerken, tot het goed vast en droog is. — SE
DANSER, V. pr. Gedanst worden, geschikt zijn voor
eten dans (sprekende van eerie zangwijs, van eene
dansfiguur enz.) .
Danseur, m., -erase, f. Danser m., danseres f.
D-, d-euse de corde, koordedanser m., koordedanseres f. — (fig.) Cast un d- de corde, 't is een man
op wiens beloften men geen staat kan maken. —
[Chas.] D-, of als adj. Chien d-, hond, die niet
,spoorvast is, die van 't spoor wijkt.
Dansomane , in. et f. Aartsliefhebber m.,
-liefhebster f. van dansen. — Ook als adj. gebruikt:
line jeune personae d-, een op den dans verzot

meisje.
Dansomanie, f. Overdreven zucht 'voor het

dansen, danswoede f.

Dansontusiconsane, m. [Mus.] Danspopje n.,
zeer ligt figuurtje, dat op den klankbodem eener
forte-piano geplaatst wordt en zich bij 't bespelen
daarvan op de maat dansend beweegt. — Ook als
adj. gebézig;d: Une figure d-.
Dansotter, v. n. (fain.) Stijf dansen.
Dansoyer, v. n. (fam.) Slecht, zonder beval

dansen.

-lighed

Dante, m. [H. n.] Afrikaansche tapir m., wa-

terzwijn n.

Dantesqiie, adj. In den stijl, in den trant
van Dante (een beroemd ital. dichter), Dantisch:
Poésie, style d-. — Ook als subst. m. gebezigd:
Le d-, het in Dantes trant bewerkte.
Dantonisnie, m. [Poli..] De republikeinsche
grondstellingen van Danton en zijn' aanhang (nu
1793). — Dantoniste, soms ook Dantonien, m.
.Manhanger van Danton en zijne leer, D a n t o-

vist m.

DARDER.
Danzé, m. [Tech.] Vierkant ijzeren werktuig n.
der spiegelmakers.
Daourite, f. [Minér.] Een der namen van den
paarschen sibérischen turmalijn in. (z. TOURMALINE.)
Dapéche, m. [Minér.] Amerikaansch veêrkrachtig dodenlijm n.
DDaphnaeé, e, Daphnoïde, Daphnoïdé,
C, adj. Naar de daphne of 't peperboompje gelijkend. — Daphnaeées, f. pl. Daphne-planten f. pl.
Daphné, f. [Bot.] Daphne f., peperboompje n.
(als struik of heester in sneer dan 50 soorten voor
garou, vijfvingerkruid n., kellerhals m.-komend).D
Daplhnéléon, in. Laurierbessen-olie f. (bij de
oude Grieken in gebruik) .
Daphnéphages, Iii. pl. [Ant.] Lauriereters m.
pl., waarzeggers, die laurierbladeren kaauwden om
daaruit de toekomst te weten.
Daphnépl.oriès, f. pl. [Ant.] Feesten n. pi.
en dansen m. pl. ter eeve van Apollo, bij welke men
lauwerkransen droeg — Daphaaéplionique, adj.
Wat tot die feesten en dansen betrekking heeft,
daphnephorisCh: Hyinnes d-s of parthénies,
daphnephorische zangen.
Daphnie, f. [11. n.] Waterluis, waterschild
(pou aquatique).— [Minér.] Zekere nu on--vlof.
bekende edelsteen m ., door de Ouden tegen de val
ziekte aangewend.
-lend
Daphinine, f. [(shim.] Kristalliseerbare, bittere
en onzijdige stof, in den bast van het plantenge-

slacht daphne vervat, daphnine f.
Dapiinite, f. [Miner.] Daphniet, laurierbladsteen in. ; steen met indrukken van laurierbladen
— [Bot.] Vroegere naam van den kassla-laurier
(laurier rasse). — [Chico.] . z. v. a. DAPHreINE.

Daplinoïde, Daplinoide, e, adj., z. DAPH-

NACÉ.

Daplinoinaneie, f. [Ant.] Waarzeggers f.

door middel van een' in 't vuur geworpen laurier tak of wel door 't kaauwen van laurierbladeren,
daphnomantie f. — Daphnomancien, m.,
-ne, f. Bij of z ij , die zulke waarzeggerij doet,
laurierwaarzegger m*, - waarzegster f... Ook als
adj. gebezigd: tot de laurierwaarzegger] behoorend.
Daplcnot, m. [Bot.] Bastaard-olijfboom m.

Dapifer. m. [Hist.1 Sisopdrarer, titel van
een der voormalige grootofficieren des rijles. — Dapiférat, m. Spgsopdragers-ambt n.; — onder
^

Karel den Groote: de opperho fmaarschalk.
Daplidice, f. [FL. n.] Soort van vlinder m.
D`apres, loc. adv. et prep., z. ADRES.

Darade, f., baradel, m. [Bot.] Volksnamen

voor ALATERNE.

Daraise, f. Vijverduiker m.
Dance of Dagcine, f., z. V. a. DARSE.
Dard, m. Werpspies f., schicht, handpijl m. Da feu, vuurschicht, vuurpijl (op de schepen). —[Il.n.]
Angel in. der bijen, wespen enz. — Le d- of la
vaudoise, de pijlkarper (een zeer smakelijke en gezonde vi.sch. — [Pèche] , z v. a. FOENE. — [Arch.]
Slangentong f., zeker sieraad. — [Bot.] Stofdraad in.,
helmsteeltje n. — Le d- végétal, cie stekel eener
plant; Les d-s de Portie, de brandende stekels der
netel. — [Mil.] D d'un fourreau de sabre, schoen m.
van eerie sabelscheede. — [Arpent.] Vizierspits f.
aan een meetwerktuig. — [Ash.] Pijl, naam van
een klein noordelijk sterrebeeld (doorgaans javelot

geheeten) . — (fig.) Steek, scherpe of v innige zet, boosaardige trek, schimpschoot m.
Dardaire, Dardeecr, m. [Any. mil.] De met
Bene werpspies gewapende soldaat; — ook: voetboogschutter m.
Dard.anaire, Dardanier, m. [Ant.

rom.]

Korenopkooper, korenwoekeraar, woekeraar, d a rdanarius m.
Dardé, e, adj. (en part. passé van darder)
Afgeschoten, uitgeworpen: Javelot d-.
Dardelle, f. (verklw. van dard) Pijl m. voor

den handboog.

Darder, v. a. Met eene werpspies treffen of
kwetsen; werpen, uitwerpen, schieten: D- on javelot, een ponjaard, eene werpspies, een' dolk werpen. — D- une baleine, eenera walvisch harpoenéren
of met den harpoen treffen. (Alen zegt liever liarjollier). — D- l'aiguillon, met den angel steken
(van bijen, wespen). — (fig.) Le soleil darde ses
rayons, de zon schiet hare stralen. D- on regard,
eersen blik werpen. D- un trait malin, een' boosaardigen zet of steek geven, — [Eiart.] Cut arlre

DARDEUR
darde ses branches, die boom schiet zijne takken
zijwaarts of horizontaal uit — SE BARBER , V. pr.
Geworpen worden als eene werpspies, getroffen,
gekwetst worden door eene werpspies.
.

Dardeuu•, m., z. DARDAIRE.

Dardiere, f. Soort van valstrik m.
Dardille, f. [Hort.] Anjelierstengel nl. — Ook
z. V. a. DARDELLE.

))ardiller, V. S. [Hort.] Stengels schieten (van

anjelieren en eenige andere bloemen).— (jig.) Scherpe.
boosaardige zetten geven..

Dardillon, m. [Pêche] Wec^rhaak)e n. aan
den vischhaak.
Darée, f. Geslacht van varenkruid n., darcea f.

I)ariabadis, in. [Coen.] ' Katoenen stofl'e f.

van Surate.

Daridas of Taffetas d'herbe, m. [Corn.]

13astzl(Ie, vezelstof f., lirjte indische slof, uit de
vezels eener plant vervaardigd, d a r i d a s m.
Dane, f., z. DAIIIQUE.

Darius, in. pl., of Darin, m. [Coen.] tlen-

nepdoek n. uit Champagne.
Dariole, f. [Cuis.] Boterkoekje, roomtaartje n.,
ebakje van bloem, boter, u en room. — (fig.
et pop.) Donner des d-s ia qn., iemand den rug
srner•en, de huid vol slagen geven.
Dariolette, f. Naaam der vertrouwde in de
oude ridderromans; begunstigster van de minnarjen
tiener dame.

Darique of Darie, f. [Métrol.] Oud-perzische
goudmunt riet het beeld van een' schutter, d ar Ik e f.
Darivette of Darivotte, f. [Riv.] Sliet in.,
bindleen f. ter zamenstelling van een houtvlot.
Darnia.s, m. [Bot.] Zekere eetbare paddestoel in.

Darnagasse, f. [H. n.] Volksnaam van den
aschgraauwen steenvalk M.
D arn anus, m. [Coen.] Katoenen stof f. uit
Smyrna.
Dame of Dalle, f. Moot f. (van een' zalm,
elft, steur enz.)
Darnel, m. [Bot.] Jarig onkruid n.
I Daron, m. Sluwe grjsaard, oude vos in.;

( pop ) huisheer, baas m.

Darse, f. [Mar.] Kom, moelje, havenkom, bin-

te i1tgt'en f., dok n., met eengin ketting afgesloten
jedeeite eener haven (env, aan de kusten der Mid.
dellandsche zee.)
Darsine of Darsene, f. [Mar.] (verklw. van
darse) Kleine havenkom f.
Darsis, f. [Chin.] Ontvelling f., verlies der
opperhuid.
Dart, m. [Coen.] Soort van graauw papier n.
Dartos, m. [Anat.] Zeer vaatrijke, zamen
celwee fsellaag f aan de binnenvlakte van-trekba
de uitwendige huid der teelballen, d a r t os rn.
Dartre, f. [Méd.] Huiduitslag, haarworm,
dauwworm, ringworm m. — [Vétér.] Zweer f.
aan 't kruis, den hals of den kop der paarden.
Dartreux, ease, adj. Dauwwormachtig. —
DARTREUX, m., -EUSE, f. Dauwwormlijder m.,
-lijderes f.
Dartrier, m. [Bot.] Hlaarwormkruid n.
Dasyanthe, adj. [Bot.] Met behaarde bloesems. — I)asy carpe, adj. Met behaarde vruchten. — [H. n.] Met behaarde gewrichten. — Dasycaule, adj. [Bot.] Met behaarden stengel. —
Dasycéphale, adj. Met behaarden kop. —
Dasygastre, adj. [H. n.] Met behaarden buik
(van insecten). — Dasyni alle, adj. Met eene
langharige, wollige vacht bedekt,
Dasymue , Dasyte , in. [Méd,] Soort van
dauwworm op de oogleden.
Dasyiuètre, m. [Phis.] Luchtdigtheidsmeter
m., werktuig om de digtherd van de luchtlagen des
dampkrings te meten, dasyineter, manome ter m. (door Otto von Guericke uitgevonden,
door Touchy en Gerstner verbeterd). — Dasyivétrie, f. Luchtdigtheidsmeting f. — Dasyniétrique, adj. Wat tot die kunst of dat werktuig
betrekking heeft, das y rn é t r i s c h.
Dasyornis, m. [H. n.] Soort van bastaard -

nachtegaal in.

DATTE.

--

Dasype, adj. [H. n.] Met ruigharige pootera.
-- DASYPE , M. Wctenschappelijkp naam van 't
gordeldier (tatou) .
Dasypeltide, m. [H. n.] Soort van slang f.
Dasypides, in. pl. [H. n.] Gordeldieren n. p1.
Dasyphylle, adj. [Bot.] Met behaarde blade-
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ren. — Dasypleure, adj. [H. n.] Met beliaarde
zijden (van insecten).
Dasypogon, m. [H. n.] Wolfsvlieg f. — [Bot.]
Struik m. van Nieuw- llolland met behaarde bladeren. — .Dasypogonite, Dasypolde, adj.

[H. n.] Wol fsvliegachtig.

Dasyprocte, in. [.H.. n.] Met behaarde billen.
Wetenschappelijke naam van
't varkenkonijn (agouti).
Dasysténione, adj. [Bot.] Met behaardemeeldraden. — Dasyst y le, adj. Met behaard stijltje.
Dasyte, m. [Med.] , Z DASYME . --- Tegennatuurlijke haargroei in.
Dasyare, wij. [I l. n.] Met behaarden staart.
— [Bot.] Met aarvoi enige behaarde bloesems, naar
een' staart gel jkende
DASYUR E, in [H. n.] Buideldier n. van Nieuw- Holland. — Dasyuride,
aij. Buideldiervormig. — DASYURIDES, n. pl., Bui— DASYI'ROCTE, in .

.

-

. —

deldiersoorten f. p1.

I)ataire, in. Voorzitter der pauselijke kanselarjj, datarius M.
Date, f. Darteekening, tijd- en plaatsaanduiding f. aan 't begin of aan 't einde van een' brief
of ander opstel; juiste tijd in., waarop iets gedaan
of geschied is, het tijdstip eener gebeurtenis, d atum in. La d- dune lettre, d'un contrat, de
dagteekening van een' brief, van een verdrag. En ddu cinq juin, onder dagteekening, in dato van den
vijfden Juno. D- postérieure, latere dagteekening.
D- antérieure, v roetere dagteekeninq. Avoir une
d- certaine, eerie bepaalde dacteekenz.ng hebben. —
[Prat.] Prendre, Retenir d- chez un natalie, by
een' notaris den dag bepalen, op welken men een
contract wil aangaan. — (fig.) Prendre, Retenir
d-, een' zékeren t jd bepalen, waarop iets gedaan of
l eléverd zal worden. Je ne puffs diner aujourd'hui
chez vous, mais je prends, je retiens d- pour la
semaine prochaine, ik kan van daag niet bij u eten,
maar ik behoud het mij voor in de volgende week.
— [Corn.] Lettre de change a dix jours, à deux
mois de d-, wissel betaalbaar tien dagen, twee

maanden na dato of na de dagteekening. — (fig.)
Amitié de fraiche (nouvelle), de vieiile (ancienne)

d-, pas geslotene, lang heugende vriendschap. Cet
é gi=t t ii1etit (S[ d 'wiel lnee d-, dat voorval is reeds
oud, is lard/ geldden gebeurd.
Daté, e, adj. (en part. passé van dater) Gedagteekend, gedateerd : Ecrit d-, Lettre d-e.
Dater, v. a. Dagteekenen, tijd en plaats aanduiden, den datum zetten, dateren : D- une lettre.
un contrat . DATER , V. n. Van zeker tijdstip af
beginnen te rekenen; op zékeren tijd plaats gehad
hebben of begonnen zijn; sedert zekeren tijd bestaan:
A d- de ce jour, van heden af gerékend. Cet évènement date du dernier siècle, (lie gebeurtenis behoort
tot, dagteekent van de vorige eeuw. Cet auteur
date du dixième siècle, die schrijver behoort tot de
tiende eeuw. Cet hom me date de loin, of enkel:
Cet homme date, ook: Cet homme ne date pas
d'hier, die man is al zeer oud, is niet van gisteren;
ook: hij spreekt van lang geleden zaken. — Cette
inondation date dans l'hiotoire, die overstrooming
is hoogst merkwaardig (maakt époque) in de geschiedenis — SE DATER , V. pr. Gedagteekend wor—

.

den.

Dateríe, f Pauselijke kanselarij f.
Datif, in. [ Gram.] Derde naamval, gever, ontvanger m., doelgeval n. — DATIF, ivE, adj. [Prat.]
Tuteur d-, door 't geregt benoemdevoogd. Tutelle
d-ive, voogdijschap bij regterlijk gewijsde.
Datin, in. [H. n.] Afrikaansche wormsteen m.
Dation, f. [Prat.] D en paiement, afstand in.

overgave in plaats van betaling, in betaling geeing f.

D- d'hypothèque, pandgeving, hypotheekgeving.-D- de tuteur, regterlijke benoeming f. van een'

voogd.

Datisca, f. [Bot.] , z. v. a. CANNABINE. -Datiseacé, e, Datiscé, e, adj. Naar de ver
gelijkende. — DATISC,ACEES, f. pl. Ge--wersntl
slacht n. der verwersnetels. — Datiselne, f.
[Churn.] Bijzondere stof, uit de verwersnetel afgezonderd, da t i s c i. n e f.
Datisnne, m. [Log,] Opeenhooping van gelijk

woorden, vervélende woordophooping f.,-teknd
datismus m.
Datte, f. [Bot.] Dadel f. — [H. n.] Vroegere
volksnaam van elke dadelvormige schelp, dadelschelp, steenboorder m., steenmossel, rol f. — Ook

Soo

RATTIER

---

als adj, gebézigd: [Bot.] Prune d-, dadelpruim f.
Faséole d-, dadelboon f.
Daffier, m. Dadelboom, dadel m. — Ook als
adj. gebézigd: Palmier d-, dadelpalmboom, dadel-

palm m.

Dattille, f. [Hort. ] Soort van pruim f.
Dattolitlie, m. [1Vlinér.] Delfstof f., uit kalk

boraxzuur en kiezelaarde bestaande, dat -arde,tolith ni.
Datura, f. [Bot.] Gemeene doornappel, steek
vergiftige-apelm.[dtursoni],e
p .ant , waarvan men in de geneeskunde gebruik
asij.
Doornappelachtig.
—
maakt. — Daturé, e,
Datoirine, f. [Chico.] Bijzonder alkaloide n. uit
het zaad des doornappels, da t u r in e f. — Datuirique, adj.: Acide d-, doornappelzuur n.
Daiibe, t. [Cuffs.] Stoving, smoring f.; — het
stoofsel, gestoofd vleesch of gevogelte n.
auhé, e, adj. [Cuis._1 Gestoofd, gesmoord:
Gigot d-. — (pop.) Afgerost, met vuistslagen be-

groet: Garcon d-.

Dauber-, V. a. (pop.) Vuistslagen geven, afrossén. — (fig. et fain.) Bespotten, foppen, beet heb

kwaadspreken. — [Cuis.] Stoven,-ben;ldig,
smoren.
SE DAUBER, v. pr. Elkander vuistslagen geven. --- Elkander beet hebben; kwaad van
elkander spreken. — Gestoofd worden.
5 Dau beur, in. Spotter, fopper; kwaadspreher m.
Dannbiére, f. [dis.] Stoofpan f.
Dauciné, e, Daneoïcie, , adj. [Bot.] Wortel- of peenvorrnig. — DMJC1NEES, f. pl. Wortelofpeensoorten f. pl. — Daiieipède, adj. Met
spilvorrnigen voet als een wortel. — Daucus, m.
Wetenschappelijke naam des wortels.
Danmdent, m. Soort van appel m.
Daubrebot , Dogrebot, in. [Pèche] Ver
doggerboot f.,-franschi.gv'tedu
zeker visschersvaartuig, dogger m., dogboot f.
Damil, m. [Mus. mil.] Turkse/te trom f.
Daaiva, m. [U.. n.] Oostindische meerle f.
Dauuphin, m. [H.n.] Dolfijn, delph jn , tuimelaar
m., een walvischachtig zoogdier, waartoe de tuirneldolfijn en de bruinvisch behooren. — Naam eenei
soort van eenschalige horenslak. — [Astr.] Dolfijn,
een noordelijk sterrebeeld nabij den Trend. — [Ant.
gr. et rorn.] Dolfijn, boden valblok m., waarmede
enen in een' zeestrijd de vijandelijke schepen poogde
te doen zinken. — [ Tech.] Duikelaar m., werk
om in 't water te duiken; — waterzwerm m.,-tuig
watereend f., zeker vuurwerk; — naam van zékere
papiersoort; — steen m. niet een oogtig gat voor
den afloop van 't water. — [Artill. j Dolfijn of
ring ni. op metalen kanon. — [Bot.] Ridderspoor f.
(pied d'alouette). -- [I-I. de Franc.] D a u p h i n,
titel van glen franschen kroonprins tot op de groote
staatsomwenteling der vorige eeuw. Le grand D-,
de groote dauphin, zoon van Lodewijk XI V.; Le
petit d-, de kleine dauphin, zoon des voorgaanden,.
—DAUPHINS, m. pl. [iVlar.] Judasooien n. p1., klaaspen aan de masten.
Da`iphiue, f. [H. de Franc.] Titel van de gemalin des dauphins of franschen troonopvolgers,
kroonprinses f. — [Hort.] Soort van latuw f.; —
groote grijs en rood geprikkelde pruim f. — [Corn.]
Zékere zijden stof f.; — ook eene soort van ratan
of nopjesgoed n.
Dauplainelle, f. [Bot.] Luis- of staverzaad n.;
-- ridderspoor f. (pied d'alouette).
Dauuphiinnie, m. H. n.] Buikworm m.
DDau rade, f. [H. n.] Goudbrasem, goudvisch m.
(te onderscheiden van DORADE) .
Daalrat, m. [H:. n.] Een der namen van den
goudkarper (dorade).
D'aaitant, loc. adv., z. AUTANT.
1)avallie, f. [Bot.] Soort van varenkruid n.,
davallie 1.
Davantage , adv. Meer, nog meer, langer:
Je n'en dirai pas d-, ik zal er niet meer van zeg
La vanité est dangereuse, la paresse lest bigin-gen.
d-, de ijdelheid is gevaarlijk, de luiheid is 't nog veel
meer. Ne restez pas d-, blijf niet langer.
Dave of Davus (pr. da -vuce), m. Davus,
een gewone slaven- of bedienden-naam en karakterrol in de romeinsche blijspelen.
.Davéridion, m. Spsjkolie, adderolie f.
Davidiique, adj. [Litt.] In den trant van
David, plegtstatig, verheven, d a v i d i s c h.
—
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Davier of Davié, m. [Chir.] Pelikaan m.,
zeker tandmeesters- werktuig.— [Tech.] HIoeptang t.,
klemhaak , bandhaak , klaauw m. (bij kuipers,
schrijnwerkers enz.). —[Mar.]Penterbalk, david in.,
lijzeils- beugelrol, doove jut f.; — rad n. van eene
kettingpomp. — [Typogr.] IJzeren lip f., die van
onderen het kleine timpaan of de bom in het groote
timpaan houdt.
Davus, m., z. DAVE.
De, prép. Van, uit. (tells op de onmiddellijk het
lidwoord le of zijnn meervoud les volgt, dan
vormt het daarmede de zainentrekkinren DJ, van
den of des, van de of der, van het of (les, en DES,
van de of der, zoodat du in de plaats van de le,
en des in de plaats van de les staat.) De betrekkingen, welke dit voorzetsel aanduidt, bepalen zich
tot twee, namelijk tot die, welke in andere talen
door den genitivus of tweeden naamval en door'
den ablativus of zesden naamval worden uitgedrukt. In het eerste geval staat het tusschen twee
naamwoorden, waarvan liet tweede het eerste bepaalt of verklaart, tusschen een bijwoord van hoeveelheid en een naamwoord, en wordt in 't neder
voorzetsel van, of-duilschtergévnOfdo'
door den tweeden naamval (dikwijls zonder buihingsletter), Of door een bijvoegelijk naamwoord,
Of wel het bepalende woord wordt in vele gevallen,
met het bepaalde zaamgevat in één zamengesteld
woord, waarin het bepalende deel voorop treedt:
Le livre de Pierre, het boek van Pieter of Pieters
boek; Les moeurs du temps, de zeden des tijds.
Une goutte d'eau, een druppel waters (water);
Un gaoler de (raises, eene mand aardbeziën. Beaucoup d'argent, veel gelds (geld); Plus de monde,
meer volks (volk); Asses de pouvoir, genoeg ragt,
magts genoeg. Un pont de pierre , eene steepen
brug. Un lit de plume, een véderen bed, vederbed.
La guerre de trente ans, de dertigjarige oorlog;
Une affaire d'importance, eene belangrijke zaalr.,
eerre zaak van gewipt; Un trait de courage, een
moedige trek. Cris de joie, vreugdekreten; Coup
de fusil, geweerschot; Souliers de femme, vrouwenschoenen; Femme de chambre, kamervrouw,
kamenier; Branche d'arbre, boomtak enz. —In het
tweede geval duidt het Bene betrekking van ver°wijdering, scheiding, afzondering enz. aan, en hangt
van een werkwoord of bjvoegeljk naamwoord cif,
en wordt voorts bij eerre menigte woorden gebruikt,
die een' afstand, duur enz. te kennen geven. S'éloigner d'un lieu, de qn., zich van (uit) eene plaats,
van iemand verwijderen. I3escendre de cheval,. van
't paard stappen. Partir d'un lieu, uit eene plaats
vertrekken; Sortir de la vllle, uit de stad gaan.
Le marbre qu'on tire dune carrière, het marmer,
dat men uit eene groeve haalt. Passer de la tristesse b la joie, van de droefheid tot de vreugde
overgaan. 11 était loin de moi, hij was ver van mij
verwijderd. Une chose transmise de père en fils,
eene van vader op zoon overgegane zaak. De la
tête aux pieds, van 't hoofd tot de voeten. D'tieure
en heure, van uur tot uur. Paris est à treste
lieues d'Orléans, Parijs ligt dertig uren van Orleans enz. -- In eerre menigte elliptische uitdruk
welke let voorzr asel de de betrekking-hirlgen,
des tweeden izaarrcvals moet aanduiden en dus tusschen twee naamwoorden of wel tusschen een naam
een werkwoord in de onbepaalde wijs staat,-worden
wordt het eerste naamwoord verzwegen, waardoor
schijnt
als of liet voorzetsel nog vele andere behet
trekkingen clan de genoemde aanduidde en zich in
't nederduitsch nog door verscheidene andere voorzetsels liet vertalen, gelijk uit de volgendevoorbeelden blijkt : La mort de Jésus est d'un Dieu (est
Ia mort of est celle d'un Dieu), de dood van Jezus
is die eens Gods. Cela nest pas d'un honnête
homme (Ie propre, Ie fait, faction d'un honnète
homme), dat is niet het werk van een' eerlijk' man.
Avoir de quoi bolre (a l'aidede quoi on puisse boire),
iets te drinken hebben. Frapper du pied la terre in
1'aide du pied), met den voet op den grond stampen.
Soultrir de la goutte (a cause de la goutte), aan
de jicht lijden. Souffrir des vieux (à Ia partie des
vieux), aan de oogera lijden. Qualifier qn. de tramtm e (avec l'épithète de traitre), iemand een' verrader noemen. Taxer qc. de folie (en lui donnant le
nom de folie), iets voor dwaasheid houden. Boire
d'un seul trait (avec In rapidité d'un seul trait),
in éénen teug uitdrinken. D une voix unanime (par
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1'effet of par l'acclamation d'une voix unanime),
met eenparige stem. Miner de tout son coeur (avec
Ia force, la puissance, 1'ardeu.r de tout son coeur),
met zijn gansche hart, van heeler harte beminnen.
Traiter de la paix (sur les conditions de la paix),
over den vrede handelen. Que pensez-vous de cola
(a propos de cela)? wat denkt c ij daarvan ? Se
repentir d'une faute (à l'égard d'une faute) over
of wegens eene fout berouw hebben. Pour ce qui
est de lui (à l'égard de lui), wat hem betreft of
aangaat. Nous partirnes de nuit, de jour (en temps
de nuit, de jour), wij vertrokken bijdag, bfjnoc/it.
De rna vie je n'ai vu pareille chose (dans tout Ie
cours de ma vie etc.) In (gedurende) mijn leven
heb ik zoo iets niet gezien. Cela nest pigs de mon
gout (conforme à la nature de mora gout), dat is
niet naar, volgens, overeenkomstig mijn' smaak.
Cela nest pas du jeu (pas conforme aux règles
du jeu), dat is niet volgens liet spel, komt niet bij
't spel te pas. Je suis content de votre politesse
(à cause de votre politesse), ik ben over uwe beleeft/held voldaan. Choisissez de lui ou de mol
(entre la pe•sonne de lui ou de moi), kies tasschen bens en mij. Sans respect des aïeux (hoc.r
la nmécnoire des aaïeux), zonder eerbied voor de
voorvaderen. Le crime est d'oixéir l des ordres
injustes (est dans la fatblesse d'ol;éir etc.), de
ni sdaad li,jt in 't gehoorzamen aan onrrrellvaardige
bevélen. C'est b vous de commander (c'est á vous
qu'al)partient le droit de commander), u komt liet
toe te bevélen. 11 alma mieux pene qc e de se ren
Popte de se reutlre), hij wilde-dre(qu'ilnac
liever sneuvelen dan zich overgeven. J'irai vous
voir avant de partir (avant I'in`lant de partir),
ik zal u korren bezoeken, eer ik vertrek. NNegliger
d'écrire (Ie soi0 d'écrire), verzieiinen te schrijven.
Désespérer de réussir (dans le projet de réussir),
wanhopen te slagen. Plein d'eau (plein par la quantité d'eau), vol water. Vide cie sens (vide par
l'absence de sens) , zinledig. Jaloux des succes
d'autrui (jatoux t la vue des succès d'autrui), jaloersclr op iemands voorspoed. — Op gelijke wijze
laat zich rekenschap reven van de en des aan 't
hoofd van een' zin, waar men 't vroeger voor een
article partitif aanzag, of wel de voor een meer
voor een' ploalsvervanger-voudan,es
van quelques, plusieurs hield: De belles statues
étaient brlsées (un grand nornbre de, une quantité de belles statues). De jeunes soldats coininencèrent l'attaque (une troupe de, une foule
de jeunes soldats). Des matelots se jetèrent h la
page (une partie of quelques uns des matelots).
— Wondt een soortnaam bepaald door een' eigen
geen als zoodanig optreedt) , dan staat-nam(of't
in 't fransch véór het laatste 'l voorzetsel de, terwijl men het in 't nederduitsch, in goeden stijl,
meestal weglaat : La wille d'Amsterdam, de stad
.,Imsterdam. La fleuve du Tage, de rivier de Taag.
Le mais d'avril, de maand April. La comédie de
I Mare, het blijspel de Gierigaard. Le cri de Vive
le rol, de kreet (van) Leve de koning enz. — De
zonderlinge zegswijze : de par Ie roi, van wegen
of in naam des konings , wil men aangevuld en
verklaard hebben door: En vertu de 1'ordre donné
par le rol.
Dé, m. Dobbelsteen, teerling m. Les points, Les
six faces dun dé, de oogen, de zes zijden of vlakken van een' dobbelsteen. Jouer aux dés, a trois
dés, dobbelen, niet drie dobbelsteenen werpen of
gooijen. Dés pipes of chargés, valve/ic dobbelsleenen. — ( fig.) Jouer avec des this pipés, metvalsche
kaart spelen, zoeken te bedriegen. Coup de dés,
worp of gooi m. (fig.) C'est un coup de dés, 't is
een waagstuk, 't is een lot in de loterij. Avoir le dé
heureux, veel oogen werpen; (fig.) de fortuin meê
hebben. II a le dé, hij moet eerst spelen. Flatter
le dé, den dobbelsteen omzigtig werpen (om weinig
oogen te krijgen); (fig.) het ergste eener zaak ver
iets bemantelen, de pil vergulden. Rompre-bergn,
te dé, den worp stuiten, de dobbelsteenen niet laten uitrollen. — ( fig.) Tenir ie dé dans one compagnie , het hoogste woord voeren , het woord
alleen willen voeren. Faire quitter Ie dé a quel
iemand van eene onderneming doen af--qu'n,
zien. Le dé en est jeté , het lot is geworpen,
de zaak is beslist , het besluit is genomen, de
kogel is door de kerk. A vous le dé, het is uwe
beurt (om te spreken, te antwoorden enz.). Je jette,
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rais, je jouerais cela it trois dés, ik wil mijne hand
daarvoor niet omkeerera: 't is mij geheel onverschillig. — Steen, domino in., stuk vare, het dominospel. Avancer un dé, een' steen aanzetten. Couvrir
on dé, een' steen dekken (zoodat de tegenpartij niet
kan aanzetten). Ouvrir on dé, een' steen openen
(zoodat partij weder aanzetten kan). — [Arch.]
Vierkant middelstuk n. van den voet eener zuil,
ook der vazen, bloempotten; — steenen voet m. van
een' stijl of lost. -- [Tech.] Vierkant stuk hout,, bij
tirnrnerlieden; — handplaat, stootplaat f. der zeilmakers;— boys f. van eene schijf in een blok (bij blok
ijzeren vorm m. om 't kalibervan een'-makers);—
loop te onderzoeken. Dé de fer , vierkant stuk
ijzer n., dat op de kartetsen geladen wordt. Dé de
fopte, metalen bos f.— DL of (waar de nadere bepaling duidelijkheidshalve noodig is.) Dé it coudre, in.
Vingerhoed nl — [ Bot.] Dé à coudre, klokvormige
bladzwaai f..
lbéalbation , f. [Didact.] Witmaking, wilbranding , witkoking f. — Ook z. v. a. ÉT1OLE-

MENT.

t S' Déarubeniation, f. Wandeling f. — De"
aiiibuulatoire, adj. (woord van Charron) Onze
weifelend. — Déanthuler, v. a. Omwande--ker,
len, rondslenderen.
Déauration, f. [Didact.] Vergulding f.; ver
-guldinc'sh:tf.
Débàclher, V. U. Het wagenkleed wegnemen,
de huif afdoen. — Het part. passé komt ook als
adj. voor: Chariot d-, Voiture d-, ontbloote, ontdekte wagen.
Dé bD ela e, in. (somtijds ook débàcle) [Mar.J
1let ontruimen, opruimen (eener haven, eener rivier), het plaats maken, het verwijderen van de
ledige schepen, het clot/tout, ijs enz. om ruimte te
maken vaor de geladene vaartuigen. Faire le d-,
de haven opruimen.
Débàele, f. Het losgaan, losbreken van 't ijs,
ijsgang m. La d- a fait périr de nombreux bateaux, de ijsgang heeft vele vaartuigen doen ver gaan. — (fig. et fam.) Onverwachte ommekeer in.,
plotselinge verandering en verwarring f. ('t zij in
de zaken des lands of in die van een' bijzonder'
persoon.). Ook: groote sterfte f. (door eene heer
ziekte). — (lig. et fam.) La belle d-! een-schend
mosje opruiming! (gebezigd als een of meer personen, die in 't gezelschap tot last waren, vertrekken). - z. ook DEB CLAGE.
Débaelé, e, adj. (en part. passé van débácler) Ontruimd, opgeruimd: Port d-. — Losgebroken, losgegaan (van 't is): Rivière d-. — Ontsperd,
opengedaan: Fenètre d-. — (fig.) Affaires d-es,
verwarde zaken.
% Débàcleinent , m. Het losgaan van 't ijs
(liever débácle). — Havenopruimning f. (liever dé-

baclage) .
Débàeler, V. n. [Mar.] Ontruimen, schaveelen,

uit eene haven of rivier de ontladen schepen, het vlot
verwijderen. On commence á d- le port,-hout,ijsenz.
of zonder voorwerp : On commence á d-, men begint de haven te ontruimen. -- (pop.) De versper
wegnemen: D- une Porte, eene versperde deur-ring
openen, openbreken. - DÉBICLER, V. n. Losgaan,
opbreken (van 't ijs) : La rivière a débáclé ce
matin. — (fig. et fam.) In plotselinge verwarring
geraken (van openbare of bijzondere zaken). Opbreken, opkarren (van lastige personen, die een
gezelschap verlaten. — SE DEB/.CLER, V. pr. Ontruiimd worden; ontsperd worden.
Débàcleur, m. havenruimer, havenmeester m.
Débader, v. a. [Econ. rom.] (woord te Bordeaux en in de omstreken gebézigd) De bovenste
wortels (der wijnstokken) wegsnijden.
Débadiner, v. n. [Jeu] De gewonnen punten
uitdoen, uitwisschen (als de tegenpart j eene irnpériale in de hand heeft, z. IMPERIA
LE).
Débagoaler , V. n. Braken, overgeven, ook
z. v. a. BREDOUILLER. - DEBAGOULER, v. a. (fig. et
pop.) Mlles uitslaan wat voor den mond komt,
uitbraken (inz. gemeene taal, scheldwoorden enz.).
Débaáoitleur. m., -ease, f. Braker. Hij of
zij, die braakt; — inz. (fig.) uitbraker m., uitbraakster f. van onbedachte, zotte, vuile taal; —
door Voltaire gebézigd voor iemand , die slecht,
verward, rabbelend spreekt, rabbelaar m., -ster f.
Débaignée, f. [Méd.] Tweede graad n1. van
't bad (te Barèges).
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Débail, m. [Ane. cout.] liet ophouden van

huur 0/ pacht. — Het vrijworden der vrouw door

den dood baars mans.
Débailloniier, v. a. Den mondpranq of knevel wegnemen. — (fig.) D- la presse, de drukpersvrijheid herstellen.
Déballage, m. Het ont- of uitpakken; uit
waren, boeken enz.). -paking,ot f.(v
Héballé, e, adj. (en part. passé van déballer)
Ontpakt, uitgepakt: Des marchandises d-es.
Déballer, v. a. Uitpakken, ontpakken: D- des
YDarchandises, des meutlles, des livres. — Ook
zonder voorwerp: Ce nlarchand a déballé au Lion
dor, die koopman is in de Gouden Leeuw uitgepakt. — SE DEBALLER, V. pr. Uitgepakt worden;
uitgej akt zijn.
Debandade , f. (eig. ontbinding, losmaking,
ontspanning) Verwarring, wanorde f. (weinig gebézigd dan in:) à LA DÉBANDADE, loc. adv. Ver
zonder orde, in 't wild. Mettre tout it-rvadel(k,
la d-, alles 't onderst boven werpen, alles in de
war brengen. Laisser tout à la d-, de zorg over
alles laten varen, den boel in 't honderd laten loopen. Vivre (t Ia d-, ongerégeld leven. — [Mil.] Feu
a la d-, verstrooid vuur, tirailleurs-vuur n. Les
troupes s'en vont it la d-, de benden loopen in 't
wild, verwardelíjk door malkander heen.
Débandé, e, adj. (en part. passé van débander): Plaie d-e, ontzwachtelde wond f. — Pistolet
d-, in rust gezette pistool f. — Are d-, ontspannen
boog m. — Troupe d-e, uiteengeloopen troep rn. —
Fsprit d-, ontspannen geest m.
Débaudeinent, m. Losbinding, ontspanning f.,
inz. (fig.) het wanordelijk uit elkander loopen van
eene bende krigsvolk.
Débander, v. a De band, het windsel of ver
afdoen, ontzwachtelen : . D- une plaie, eene-band
wond ontzwachtelen. D- les yeux, den blinddoek
afdoen. — Ontspannen (een' boog) ; in rust zetten
(den haan van een geweer) . — SE DEBANDER, V. pr.,
zich van een' band, een zwachtel of den blinddoek
ontdoen; van zelf losgaan, losspringen, vanzelf ontspannen worden. Se d- la plaie, zijne wond zelf
ontzwachtelen. Cette plaie s'est débandée, 't ver
wond is losgegaan. Se d- les yeux,-bandvie
zich den blinddoek afdoen. Son fusil se débanda,
zin geweer ging los. Son are s'est débandé, zijn
boog heeft zich ontspannen, is losgegaan. Le ressort de la serrure s'est débandée, de veér van 't
slot is afgesprongen. — [Mil.] Zonder orde of
hecht uiteen loopen: Les soldats se débandèrent
pour aller piller, de soldaten liepen in wanorde
uiteen, om te gaan plunderen. — ( fig.) Se d- 1'esprit, l'imagination, den geest, de verbeelding ontspannen, rust geven. — t 5 Le temps se débande,
het weder ontlaat zich, wordt zachter.
Débanque, e, adj. (en part. passé van débanquer) [Péehe] : Vaisseau d- of als subst. m.
Un d-, van de banken van Newfoundland (TerreNeuve) terugkomend of afgezeild schip n.
Débanq aer, V. a. [Jeu] Den bankhouder alles
afwinnen, de bank doen springen. Intel le débanqua, die en die (leed zijne bank springen. —[ Mar.]
De doften of roeibanken (eener sloep) verleggen. —
DÉBANQUER , v. n. [Pêche] Van de New foundlandsche banken terugkeeren, verzeilen (na a fgeloopen vischvangst).
Débaptisé, e, adj. (en part. passé van débaptiser) (pr. dé- ba -ti-sé) Verdoopt: Homme d-.
Debaptiser, v. a. (pr. dé- ba -ti-sé) Van de
voordeelen des doops berooven (zelden gebruikt
dan in soortgelijke gemeenzame zegswijzen als deze):
Qu'on me débapti se Si jamais j e fais rien de
semblable, eer ik zoo iets doe, moge men een Jood
of Turk van mij maken. -- (fig. el fans.) Verdoopen, iemands naam veranderen: Je you s ai débaptlsé par, méprise, ik heb u bij vergissing verdoopt.
— SE DEBAPTISER, v. pr. Zijnen doop verloochenen.
— Zich verdoopen, een' anderen naam aannemen.
.4- Debarbariser, v. a. (fain-.) De barbaarschhezd ontnemen, ontbolsteren, beschaven, aan beschaafde manieren gewennen. — Het part. passé
komt ook als adj. voor: Nation débarbarisée, aan
de barbaarschheid onttrokken natie.
Débarber , V. a. [Econ. rur.] , z. ,v. a. DEBADER.

MBARRICADER,

gewasschen aangezigt. -- (fig.) Marchand d-, uit
de verlegenheid gered koopman.
Débarboniller, v. a. Reinigen, a asschen
(inz. het gelaat) . — (fig., et fans.) Uit de teslommering redden. — SE DEBARBOQILLER, V. pr. Zich
't gezigt wasschen. — ( fig. et tam.) Zich uit de
beslommering redden.
% Débarbouilleur, m., -etise, f. Reiniger,
wasscher m., reinigster, waschster f. (van 't aan
-gezit).
% Débarbouilloir, m. Doek m., om zich it gezigt te wasschen.
Débareadère , f. , weleer ook débareadonr, n1. [Mar.] Losplaats, aanlegplaats, stapelplaats f. — [Chemin. de ferj Ladings- en lossingsplaats f. voor de waggons.
Débardage,m.[Navig.] Uitladin.g,ontscheping,
lossing f. van hout; ook wel van andere waren.
Débarder , v. a. [Navilt.] Uitladen, lossen
(inz. hout, maar bij uitbreiding ook van andere
waren). —Sloopen, slechten (van schepen en schuiten). — [Forêts] 't Gevelde hout uit het boseb
brengen, om daar opgeladen te worden. -- SE DEBARDER, v. pr. Uitgeladen worden; — zich van
eerie vracht ontlasten.
Débardeuur , m. Houtdrager , sjouwer; —
losser, scheepslooper m.
Débaroniser, v. a. Van den barons- of vrij
titel berooven; — bij uitbreiding: verlagen. —-hers
SE DÉBARONMSER, v. pr. Fan zijn' baronstitel beroofd worden; — zich verlagen, zich onteeren. —
Het part. ,passé komt ook als adj. voor: Seigneur
débaronise, van zijn' baronstitel beroofd heer.
Débargaé, e, adj. (en part. passé van débarquer) Ontsclheept: Troupes, Marchandises d-es. --Ook z. v. a. aangekomen, afgestapt. —DEBARQUÉ, ni.,
-E, f.: pas aangekomen vreemdeling. 11 a lair dun
nouveau d-, hij ziet er baarsch uit , h# ziet eiuit, als of hij pas in de hoofdstad, in de groote wereld kwam kijken.
Débarqueni ent, m. [Mar.] Ontscheping, afscheping, ontscheping, lossing;— landing f. Troupes
de d-, landingstroepen in. pl.
Débarquer, v. a. [Mar.] Ontschepen, ontladen,
uitladen, ontlasten, lossen, aan wal zetten. —DEBARQUER, V. n. (met avoir als men de handeling, titel
etre als men den toastand op 't oog heeft) . Landen,
aan wal gaan, ontschepen: Its out débarqué le d-,
de ce mais. Its sopt dèbarqués depuis dix jours.
SE DE BARQUER, v. pr. Ontscheept worden. —
DEBARQUER, 111. Het oogenblik, de tijd der ontsciaeping, het landingstijdstip (zelden voorkomend dan
in): an d-, bij 't ontschepen; it fut arrèté an d-,
hij werd bij 't aan wal stappen aangehouden.
Débarras. m. Bevrijding van verlegenheid of
belemmering. — (fain.) Opruiming f.: II est enfin
parti, eest un grand d-, eindelijk is hij vertrokken,
dat ruimt heel wat op, dat is een moo je opruiming.
Débarrassé, e, adj. (en part. passé van debarrasser) Van belemmering ontheven, ontruimd; ontward, losgemaakt, vrijgemaakt, ontlast. Rue, place
d- , ontruimde straat , ontruimd plein. Question
d-e, ontward vraagstuk. Homme d-, van zijnen
last bevrijd, uit de ongeléger hei.d geholpen mensch.
% Débarrassenient, m. Het wegruimen der
hindernissen, het losmaken; bevrijding f.
Débarrasser , v. a. Ontlasten, ontwarren,
opruimen, wegruimen, uit de verlegenheid redden,
(ie belemmering wegnemen. D- les rues, les chemins,
de straten, de wegen opruimen. D- un portefaix, een'
lastdrager ontlasten. D- une affaire, une question,
eene zaak, een vraagstuk ontwarren. I1 ne sail
comment se d- de ses créanciers, hij weet niet,
hoe hij zich van zijne schuldeischers zal ontlasten.
— SE DÉBAPIIASSER, V. pr. Zich van de verlegen heid, de belemmering ontdoen, zich afmaken (van
iets of iemand) , zich van den hals werpen.
Débarré, e, adj. (en part.passé van débarrer)
Ontgrendeld: Porte d-e.
Débarrer, v a. Den sluit- of slagboom weg
ontgrendelen. ---- [Anc. prat.] Zich bij eerie-nem,
der twistende partijen voegen. -- SE D BARRER,
v. pr. Ontgrendeld worden.
Débarricader , V. a. De barricaden of versperringen, inz. de straatversperringen wegnemen
of opruimen: D- une Porte, une rue. -- Het part.
passé komt ook als adj. voor: Une rue débarri-

Débarbouillé, e, adj. (en part. passé vandébarPouiller) Gereinigd, gewasschen : Visage d-• cadée.

--
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IDébassaire , f. [H. n.] Volksnaam der bu'zdelinees (mésange penduline).
Debat, m. Twist, strijd, woordenstrijd, woordentwist m., woordenwisseling f., geschil n. Vider,
Apaiser un d-, een geschil afmaken, bijleggen. —
(Loc. fam. et prov.) Entre eux le d- 0/' A eux le
d-, dat moeten zij zelven maar niet elkander af'maken. Etre en d- dune chose (beter sur une chose),
over iets redetwisten. — DÉt3ATS, m. pl. Twistrédenen f, pl.,, twistgesprekken n. p1., beredenéringen
van het vóor en tegen eener zaak in eene beraadslagende vergadering (waarbij men minder eene theorétische waarheid dan de opwekking eener praktische overtuiging op '.t oog heeft), deb al ie n m. p1.
— [Prat..] D--s, behandeling f., onderzoek n. eenes
zaak, d e b a t t e n. Déclarer les d-s terminés, ver
dat de debatten a fgeloopen zijn. Ne pas-klaren,
entree dans ces d-s, zich met die debatten niet inlaten. Débat de compte, bestrijding van réken•i.ng,
punten van bestrijding.
Débóté, e, adj. (en part, passé van débater)
Ontzadeld: Cheval d=-. — (fig.) I1 est content cornme usa hne (lél)hté, 't is een lui en log schepsel.
Débatela ;e, m. [Mar.] , z. v. a. DECHARGEMEST.

S Déb tienent, in. Nelerwerping, afbreking,
slechting, slopping f. van een gebouw.
Débàtir, V. a. 't Gebouwde omverwerpen. afbreken. — [Coutur.] Ontr°jjgen, de r jgdraden uit
-halen.
5 Débattable, adj. Betwistbaar, onzeker.
Débattre, V. a. Betwisten, bestrijden, het voor
en tegen eener zaak bespreken, bepleiten, d e b a ttére n : D- un compte, les articles dun compte,
eene rékening, de posten van eene rekening betwisten. D- une question, vine cause, over een vraag
redetwisten, eerie refitzaalc bepleiten. — Ook-stuk
zonder voorwerp gebézigd. D- aver feu. avec élan
quence, met vuur, met welsprekendheid redetwisten. — SE DEBATTRE, v. pr. Beredeneerd, bestreden, bepleit worden. — (lig.) Zich geweldig bewég en, zich geweldig verzetten,, spartelen, tegenspar len. Se d- comme on possédé, comme un forcené,
te inerte gaan als een bezé.tene, als een zi-nneloozi',
Se d- des pieds et des ,nains, met handen en voer
ten slaan. Un cheval qui se déhat, een paard, dat
zich trappelend en steigerend verzet. Un poisson
qui se débat dans l'eau, een vise/i, die in het water spartelt. — (Prow.) Se d- de la shape à l'évèque, z. onder cHAPE.
1)ebatt uu, e, adj. (en pari. passé van débattre)
Beredeneerd, bepleit, wet onderzocht, wel uitgepluisd, gedebatteerd. Cause assez d--e, eene
genoegzaam voor en .tegen besprokene zaak. C'est
un point d- entre eux, dat punt is tusschen hen
afgedaan, uitgemaakt.
Débatuehe, f. Buitensporigheid f., overdaad m.
in eten en drinken, slemperij, brassen,) f. Faire la
d-, zwelgen, zich aan on^riatig tafelgenot overgeven, — Ook (faro.) gebézigd van de onschuldige
tafelvermaken; Faisons aujourd'hui une petite d-,
laten we ons van daag eens ƒe goed doen. — Ongebondenheid, uitspatting, losse levenswijs, ontucht,
livderh kh.eid f., wellust rte. Maison, Lieu de d-,
huis der ontucht, bordeel, hoerhuis n. I1 s'est ruiné
par lu d-, (of in 't meervoud) par des d-s, hij heeft
zich door uitspattingen In den grond geboord. -(fCg.) Dm. d'esprit, d iinagination, de dévotion, overdrévene, ongerégelde inspanning van geest, van
verbeelding, overdreven vroomheid f.
Débauehé, e, adj. (en part. passé van debaucber) Ongebonden, uitspattend, liederlk, g edeb a u eb e e r d : .Homme d-, Filled-e .—DEBAUCHE ,
ni., Zwelger, doorbrenger, losbol, lichtmis, wellusteling, d e b a u c la a n t m. — Déba uehée, f. Ontuchtige vrouw, ligtekooi f. — [Mar.] Staking f.
des dagelijkschen arbeids in erne haven, schaft,

tijd m. — (fain.) C'est
luslige tafelbroeder.

un agréable d., 't is een

AUCHE, DESt Débauchentent , ill., z.v.a. DEB
0115111E. — [Mar.] Ongerégeldheid f. van eb en

vloed.

Debaucher, V. a. Tot ongebondenheid, buitens

sporigheid, ondeugd of ontucht verleiden, vervocren; in 't algemeen: ,tot verwaarloozing van plic;t,
tot schending van zijn woord of verbindtenis verleiden, d e b a u c h é r e n: Les mauvaises compagnies 1'ont d-, de kwade gezelschappen hebben heila
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verleid, tot eenen liederlijken knaap gemaakt. On
lui débaucha ses soldats, men ontroofde hem zijne
soldaten door verleiding. D- un domestique, eenenknecht van zonen heer .aftroonen. D- un éco'ier
de son devoir, eenen scholier van zijn werk a fhouden. — Ook soms in een' goeden zin : Je wiens
vous d-, ik kom u van uw werk aftrekken, ten
einde (-jj eens Bene uitspanning zoudt nemen. —SEE
DER AUCHER , V. pr. In ontucht, losbandigheid enz.
vervallen.—Soms ook in goeden zin: Laissez là vos
alfaires un jour cm deux et cldbauchez-vows, laat
uwe zaken een' dag of ƒwee staan en neem eens
Bene uitspanning.
Débaiieheur, in , -euse, f. Verleider ni.,
verleidster f.
t Déhellatoire, adj. Zégepralend, overwin
-ned(va
zaken).
-f Débeller, V. a. Zégevierenzd strijden, bevechten.
Débet, In. (pr. au sing. dé-hèt', au plur. dé-bè)
[Corn„ Fin.] liet in rékening verschuldigde, débet n.
Débi ter, V. a. De ruwheid of woestheid doen
afleggen.
eggen.
Déhiffé, e, adj. (en part. passé van débifier)
(très-fain.) Etre tout d- , geheel verzwakt zijn.
Visage J-, ontsteld, ontdaan aangezigt n. Estomac
d-, bedorven maag f.
Débitï'er, v. a. (trés-fain.) Verzwakken, oatstellen, bederven.
Débile, adj. Zwak, slap, 7crachteloos, magteloos. Enfant d-„ Corps d-, zwak kind, li:gchaam.-

Bij uitbreiding : Voix d-, Vue d-, zwakke stem,
zwak gezigt. — (fig.) Avoir le cerveau d-, niet
veel verstand hebben.
J)élbilisaunt , e , wij. [biéd.] Verzwakkend,
krachteloos makend, ontzenuwend. — Ook als subst.
in. gebézigd: Un d-, een verzwakkend middel.
Débilisation, f. Verzwakking, ontzenuwing,
krachtafneming f.
Débilité, f. Zwakheid, zwakte, naagteloosheid,
krachteloosheid, krachtuitputting, d e b i l i t e- t f.
Débilité, e, adj. (en part. passé van débiliter)
Verzwakt, ontzenuwd: Organe d-.
Débiliter, v. a. Verzwakken, zwak maken,
ontzenuwen, krachteloos maken; Celt dé.bilite les
naris, l'esprit, la vue, l'estoinac, dat verzwakt de
zenuwen, den geest, het gezigt, de maag.
Dél►illardé, e, adj, (en part. passé van ddbillarder) Schuin behouwen en uitgedund: Bois d-.
Débillardeinent , m. [Charp.] Schuinsche
behouwing en uitdunning f.
Débillarder, v. a. [Charp.] Schuin behouwen
en uitdunnen, overdwars behakken. — kenen steen,
die iets in evenwigt houdt, wegnemen.
Débiller, v. a. [Riv.] De trekpaarden van een
schip uitspannen, de lijn afslaan, —Flet part. passe
komt ook als adj. voor : Chevaux débillés, afgespannen paarden.
Dgbbiiie, f. (trës-fain. et pop.) Ellendige toestand m., groote verlegenheid f.

Débiner, v. a. [Agric.] , z. v. a. BINER. — (fig.

et pop.) D- qn., of als v. n.: D- sur of contra qn.,
iemand zwart maken, geen goed haar aan hem laten. — DEBINER, V. n. (farm et pop.) In ,groote el-

lende of verlegenheid geraken. — SE DEBINER, V.
pr. Elkander zwart maken, — [Agric,] Voor de
tweede maal omgewerkt worden (van den wijngaard sprekende).
Rébit, m. Gedurige verkoop m., afrévering f.,
vertier n., aftrek m„ airing t., d e b i e t n. Marchandise de bon d-, koopwaar, die goeden aftrek
heeft. C'est ure article de d-, dat is een gangbaar,
courant artikel. 11 y a peu de d- en sucre, er gaat
in suiker weinig om. — (fig ) 11 a un beau d-, le
d- aisé, agréable, hij spreekt schoon, vlug, aan genaam, hij heeft eene schoonti, gemakkelijke, aangename voord ra g t.— Ook: sprekende voordragtswijze f.
van een muzijic- of zangstuk; recitatief n. [Corn.]
Het regt tot verkoop van zékere waren, waarvan
het gouvernement zich den alleenhandel heeft voor —

behouden. Ohtenir un d- de tabas, eene verkoopsconcessie voor tabak bekomen. — D- of Devoir m.:
Liet aan een ander verschuldigde, debet n. (in tegenstelling met crédit of avoir); de linker- of debetzijde in een koopmansboek. J'ai porté (passé)
cette somme à votre d- of an d- de votre compte,
ik heb u of uwe rekening voor die som gedebiteerd
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of belast. — [ Eaux et for.] Het kappen van hout
tot balken, deelen enz.; houtsortéring f.
I)ébitage, m. Het afléveren, afzetten van waren; inz. het kappen en sortéren van 't hout.
Débitaut, m. -e, f. Hij of zij, die waren in
't klein afzet of verkoopt, verkooper m., verkoopster f., vertierder m., vertierster f., slijter m., slijt,ster f., debitant m. en f. — Ook als adj. : Des
marchands d-s, warenafzetters, debitanten m. pl.
Débité, e, adj. (en part. passé van débiter)
Afgezet, verkocht, gedebiteerd : Marchandises
d-es, afgezette waren. — Compte d-, gedebiteerde,
belaste rekening. — Discours d-, uitgesproken redevoerin[j, enz., z. DEBI.TER.
Débiter, v. a. Verkoopen (inz. in 't klein), vertieren , uitgeven, afzetten , a fléveren, debit ér en. D- en détail, en gros, in 't klein, in 't groot
afzetten. Il sait bien dèbiter sa marchandise, hij
weet zijne waar te doen gelden , ze goed aan
den man te brengen ; (lig.) hij weet zijne zaak
goed voor te dragen. — [ Eaux et for.] D- les
bois, het hout op zijne lengte en dikte hakken
,en zagen , sorteren. — [Tech.] D- à la scie,
marmer of bouwsteen tot platen en plaveijen zagen. Scie a d-, raamzaag, spanzaag f., zaag, waarmede men 't hout enz. in de begeerde afmetingen
toerigt. Machine, Outil qui débite beaucoup, werk
gereedschap, dat veel werk doet of levert.—-tuig,
[Corn.] Op de schuldrékening , op de debetzijde
eener koopmansrekening zetten , als schuld aan
belasten, d eb i t é re n: D- un compte,-schrijven,
D- qn. de la somme de mille francs, eene rékening
iemand
voor de som van 1000 francs debitér en
of
of belasten. — [Hydraul.] Cette fontaine débite
mille litres par heure, die fontein treeft ieder uur
1000 liters of kannen water. — [Mus.] Den zangtoon door den spreektoon doen vervangen (bij 't
uitvoeren van zékere gedeelten, vooral van recitatieven). — ( fig.) Opzeggen, uitspreken, voordragen,
recitéren, declaméren: D- un discours, une baranqur, eene redevoering, eene aanspraak voordragen.
-- Ook zonder voorwerp gebézigd: D- froidement,
avee feu, avec simplicité, koud, vurig, eenvoudig
voordragen. — Verspreiden, uitstrooijen, in omloop
of onder de menschen brengen: D- des nouvelles,
des mensonges , nieuws , leugens verspreiden of
uitstrooijen. D- des injures, scheldwoorden uitslaan. — (fig.) D- un auteur, de werken eens
schrijvers verkoopen. — SE DÉBITER, v. pr. Gedebiteerd worden (in al de beteekenissen van 't beldrijvend werkwoord).
Débitenr,, m., -trice, L Schuldenaar m.,
-ster f., deb i t e u r m. en f.
Debiteur, m., -ease, I. (iron.) Verspreider,
uitstrooijer m. , verspreidster , uitstrooister (van
nieuws, van praatjes, leugens enz.).
Débitis, m. [Jur.] Verlof, om eenen schuldenaar te vatten.
Débitter, V. a. [Mar.] Bot geven, van de béti.ngs doen (den kabel) . — Het part. passé komt
ook als adj. voor: Cable débitté.
Débitrice, f., Z. DEB
ITEUR.
Débituntinisation, f. [Chico.] Wegneming
der in eene stof vervatte aardpek- op teerdeelen. —
Débit«niiniser, v. a. De aardpek- of teerdeelen
uitdrijven of wegnemen.
Déblai, m. Het afgraven, weggraven, wegsteken
van den grond (hetzij om dien te effenen, of om
een fondament te leggen, of om een kanaal te graven
enz.); weggraving, uitgraving f. ; — weggegraven
aarde f. of grond m. — Déblaiernent, m. Opruiming, wegruiming f. van den grond.
Déblanehi, m. [Tech.] Uitputting f. der indigo-kuip, verbruiking van al de blaauwe kleurstof,
die zij vermag op te léveren.
Déblanchir, v. a. [Tech.] De korst wegnemen, die zich op het vlak der gesmolten metalen
vormt; — de loodplaten van hare tinkorst ontdoen.
Déblatération, f. Het hevig uitvaren tegen
iemand of over iets. -- Déblatérer, v. n. Lang
en hevig tegen iemand of over iets uitvaren.
Deblaver, V. a. Koren maa jen, oogsten.
Déblayé, e, adj. (en part. passé van déblayer)
Opgeruimd, geel//end, opgeredderd: Terrain of Sol d-;
Rue, Place d-e.
Déblayer, V. a. Opruimen, opredderen, al het
belemmerende wegnemen of het onordelijke teregt
brengen: D- une maison, une salle,une cour,eenhuis,

eene zaal, eene plaats opruimen. D- un champ de ba taille, een slagveld opruimen, de dooden en gekwetsten wegnemen. D- on terrain, een' grond opruimen,
effenen. — (lig.) D- le terrain, de zwarigheden eener
onderneming uit den weg ruimen; — ook: een lastig
mensch verwijderen (doch in dezen zin zelden meer
gebézigd). D- une ancienne galerie, eene oudemijnschacht weder openen. — SE DEBLAYER, v. pr. Ontruimd, opgeruimd enz. worden.
-j- Déblée, Débleure, Déblure, f. [Anc.
cout.J Inzameling f. van 't gemaaide koren.
Deblocage, m. [Mil.] , z. DÉBLOCUS. — [ Impr.]
Het uitnemen der gekeerde letters, om die door de
vereischle te doen vervangen.
Déblocais, Débloq uement, Déblocage,
m. [Mil.] Het opheffen der blokkade of insluiting
eener plaats.
Débloqué, e, adj. (en part. passé van débloquer) Ontzet, van de blokkade of insluiting ontheven: Place d-e, Camp d-.
Débloquement, in., z. DEBLOCUS.
Déblogaer, v. a. [Mil.] Ontzetten, de blok
of insluiting doen ophe/fen, de versperde toe--kade
gangen openen, deblokkéren. — [Impr.] De tij
ingevoegde en omgekeerd gezette letters uit -deljk
Bekeerden wegnemen en door de ware-nem,d
letters doen vervangen. -- [Jeu de bill.] Weir uit
den zak springen, na door een' forschen stoot gemaakt te zin. — SE DEBLOQUER, v. pr. Gedéblokkeerd worden.
Déboire, m. Wansmaak, leelijke nasmaak m.
van een' of anderen drank. — ( fig.) Les plaisirs
ont leur d-, de vermaken hebben hun' wrangen nasmaak, hunne kwade gevolgen. — Onaangenaam
pl., welke een meerdere-hednvréigf.
eenen mindere aandoet: Il en a Bien recu des d-s,
hij heeft er vele vernéderingen, vele hardigheden
van moeten verdragen.
Déboisé, e, adj. (en part. passé van déboiser)
Van houtgewas beroofd: Pays d-, Province d-e.
Déboisenient, m. Het rooijen en kappen van
't houtgewas.
Déboiser, V. a. De bosschen of wouden, die
den grond en inz. de bergen bedekken uitrooijen. —
SE DEBOISER, v. pr. Van hout beroofd worden:
Insensibiement la France s'est déboisée.
Déboité, e, adj. (en part. passé, van déboiter)
Ontwricht, verstuikt: Os d-, ontwricht been. —
Tuyaux d-s, uiteengenomen pijpen.
Déboiteanent, m. [Chic.] Verstuiking f., z.

;o
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Déboiter, v. a. [Chir.] Verstuiken, ontwrichten: D- le bras, l'épaule, den arm, den schouder
verstuiken (het wetenschappelijke woord is luxer).
— [Tech.] Zamengevoegde of ineengestoken deelen
uiteen nemen, uit zijn verband nemen. — SE DEBOiTER, V. C. Uit het lid raken; — uiteen genomen,
uit het verband gebragt worden.
Débondé, e, adj. (en part. passé van débonder): Tonneau d-e, ontspond vat. Etang d-, afgetapte vijver. Larmes d-es, losgebroken tranen.
Déltonder, v. a. De stop wegnemen (van een
vat), de klep of het valdeurtje openzetten (van een'
vijverduiker) . — [ Meld.] (fam.) Eene verstopping
doen verdwijnen, sterke ontlasting te weeg brengen:
Cette medecine 1'a débondé, dat middel heeft hem
sterk doen afgaan. — DEBONDER, V. n. Uitstroomen,
uitbreken, wegvloeflen (van vochten): L'eau a débondé par une ouverture, het water is door eene
opening weggeloopen. — ( fig. et fam.) Les pleurs
qu'elle avait longtemps retenus, débondèrent à la
fin, de tranen die zij lang ingehouden °had, borsten
eindelijk los. J'al le coeur plein, it faut que je
débonde, mijn hart is vol, Ik moet het uitstorten.
— (fam.) Sterre buikontlasting na verstopping
krijgen. — SE DEBONDER, v. pr. Uitvloeijen, met
geweld door eene opening wegstroomen, afloopen,
ledig loopgin; zich uitstorten, uitbreken.
Débondonnement, m. Het wegnemen der
bom of spon van een vat.
Débondonuer, v. a. Ontsponnen, debom of
spon afdoen (van een vat) . — Het part. passé komt
ook als adj. voor: Tonneau debondonné, ontspond
vat.
Débonnaire, adj. Zachtmoedig en goed, wel
hoogst goedhartig: C'est un-daigentocéfljk,
prince d-, hij is een goedig, zachtmoedig, goedhartig

vorst. Louis Ie d Lodewijk de Zachtmoedige, de
-,

DÉBONNAIREMENT
Vrome. Avoir un coeur d-, zeer goedhartig zijn.
— (iron.) Un homme d-, een goedbloed, jansul. Un
mart d-, een man, die uit zwakheid de ontrouw
zijner vrouw geduldig verdraagt. — Ook als subst.
gebézigd: Bienheureux lont les d-s, zalig zijn de
zachtmoedigen.
-t- Débonnairement, adv. Op goedhartige,
zachtmoedige wijze.
-k; Débonnaireté, f. Groote zachtmoedigheid,
goedhartigheid; goedheid en toegévendheid f., die
in zwakheid ontaardt.
Débonneter, v. a. [Tech.] Ontkappen, de
verkapping of 't papieren deksel op een vuurpijl
of op 't pijpje van een kunstvuurwerk met den
nagel afscheuren.
I)éboqueter, V. a. [Tech.] De planken weg
paal- of heiwerk omgeven.
-brekn,di't
Débord, m. [Mid.] Overloop m.: D- de bile,
overloop van gal, galbraking, boorts f. (Men bézigt
nu DEBORDEMENT.) — [ Mona.] Buitenste munt
Les d-s dun chemin, de buitenranden-randm.—
van een' weg (tusschen de bestrating en de a fhellende kanten.
Débordé, e, adj. (en part. passé van dél,order) Ontrand, ontboord, ontzoomd: Chapeau d-,
Jupe d-e, ontboorde hoed, ontzoomde jurk. — Rivière d-e, buiten hare oevers getreden rivier. —
Jeune homme fort d-, zeer losbandig jongeling.
Mener une vie d-e, een uitspattend, ergerlijk leven
leiden.
Débordenient, m. Hetoverstroomen, overvloeien, buiten de oevers treden (van eene rivier enz.),
overstrooming, overlooping, overvloeijing f.: Les d-s
périodiques,de gerégeld wederkeerende overstroomingen des NZjls. -- [[bled.] Uitstorting t., overloop m.:
D- de I►ile, d'bumeurs, overloop van gal, van vochten.
— (fig.) Le d- des barbares dans (sur) l'empire
romain, de inval, overstrooming der barbaren in
't romeinsche rijk. Un d- de louanges, d'injures,
een vloed van loftuitingen, van scheldwoorden. —
(fig.) Ongebondenheid, losbandigheid, ongerégeldheid,
uitgelatenheid, teugelloosheid f.: Le d- de ses moeurs,
de ongebondenheid zijner zeden. Vivre dans le cl •,
een ongeregeld, uitspattend leven leiden.
-- Débordémnent, adv. Wanordelijk; — onze
liederlijk, uitspattend.
-delijk,
Dé border, V. a. Den rand of zoom of het
boordsel afnemen, ontranden, ontzoomen, ontboorden: D- une jupe, un chapeau. — Uitsteken, overhangen, met den rand of het uiteinde verder reiken
dan de rand van een ander voorwerp: Mon manteau
déborde dun demi-pied ma redingote, mijn mantel
hangt van onder een' halven voet over min' jas heen.
Cette Pierre déborde les autres, die steen steekt
buiten of vóór de andere 'uit. — In dien zin ook als
V. n. gebézigd: Cette fringe déborde, die franje
hangt over. — [Mil.] L'aile gauche de l'ennemi deborda noire aile droite, de linker vleugel des vijands
overvleugelde onzen refter (strekte zich verder
uit, had meer front dan enz.). — (figi.) Verder
gaan, voorbij streven; te ver of buiten de grenzen
driven (van denkbeelden, gevoelens enz.) L'ambition
déborde eet homme, de eerzucht doet dien man te
vergaan. — [Mar.] D- un vaisseau, een schip van
zone boorden of buitenhuid ontdoen. — .4 (arbeiden;
los geraken, afsteken (van wal) : D- une einbarcation, een vaartuig van 't boord eens ander
vaartuigs verwijderen. — Ook zonder voorwerp in
dienzin gebézigd: Après l'abordage, it ne put d- (of
se d-), na de entering kon hij zich niet weder los
les avirons, de riemen inleggen. D- les-maken.D
voiles, de zeilen losmaken, de schooten vieren. —
[Tech.] D- la peau, het leder aan de randen uit
gladstrijken (bij handschoenmakers). D--rekn
les tables, de loodplaten afranden, aan de randen
DEBORDER, vn.
gelijk snijden (bij loodgieters)
(Met avoir als men de daad, met ètre als men den
toestandop't oog heeft.) Buitende oevers treden, overvloeijen, overstroomen, overloopen(van rivieren enz.)
Le fleuve a débordé deux foil eet hiver, de stroom is
dezen winter tweemaal buiten zijne oevers getreden.
La rivière est débordée, de rivier staat buiten hare
oevers. — Bij uitbreiding: La bile déborde, de gal
loopt over. — (fig.) La licence, les mauvaises moeurs
debordent, de losbandigheid, de slechte zeden nemen
de overhand. — Uitsteken, overhangen, verder reiken (inz. van stoffen, kleederen enz., z. boven) . —
SE DÉBORDER, V. pr. Zijn' rand, boord of zoom
.
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verliezen (van een kleed, hoed enz. sprekende): Ce
chapeau se déborde, die hoed raakt zijn boordsel
kwijt. — Buiten de oevers treden, overvloeien,
overloopen: Le Rhin s'est débordé. — Bij uitbreiding: Sa bile s'est débordée, zijne gal is overgeloopen. — ( fig.) Se d- en imprécations, en injures,
in vervloekingen, in scheldwoorden uitvaren. — Il
se déborde en toutes sortes de vices, hij gaat
zich in allerlei ondeugden te buiten. — Les barba
dans (sur) les provinces de-resdéboènt
l'empire romain, de barbaren overstroomden (vielen
in) de provincien van 't romeinsche rijk.
Débordoir, m. [Tech.] Snijmes n., randschaaf f. (der loodgieters, kuipers); — sljpschaal f.,
slijpschotel m. (der brillenmakers).
Débosseler, v. a. [Tech.] De bulten of oneffenheden doen verdwijnen.
Débosser, V. a. [Mar.] De stoppers (van den
kabel) afnemen.
Débotter, v. a. De laarzen uittrekken, ontlaarzen: Son valet 1'a débotte, zijn knecht heeft
hein de laarzen uitgetrokken. — SE DEBOTTER, v. pr.
Zijne laarzen uittrekken, zich zelven de laarzen
uitdoen, zich ontlaarzen: Ne voulez-vous point
vous d-? wilt ge uive laarzen niet uitdoen? — DEBOTTER of DÉBOTTE, nl. Het laarzen-uittrekken;
het tijdstip van 't uittrekken der laarzen, van 't
ontkleeden; -- bij uitbreiding: het oogenblik der
tehuiskomst van de jagt, van de reis: I1 me recut
à son d-, hij ontving mij onmiddellijk na zijne aunkomst.
Déboiaclié, e, adj. (en part. passé van déboucher) Ontkurkt, ontstopt: Bouteille d-e, ontkurlcte flesch. — Passage d-, geopende, ontruimde
doortogt.
Débouché, m. (ook, maar min gebruikelijk,
Débotieher, Déboncihemerit in.) Uitgang,uitweg m., einde n., opening f. van een' bergpas, van
Bene engte, overgang m. uit eene beslotene plaats in
eene ruimere, d é b o u c h é n.: L'ennemi nous attendait au d-, de vijand wachtte ons op aan den
uitgang der engte. — (fig.) [Corn., Econ. pol.] Vertierweg m., uitweg of middel, waardoor de verkoop,
't vervoer, de verzending van koopwaren, van producten bevorderd wordt, d é b o u e h e n.: Cette province manque de d-s, 't ontbreekt die provincie
aan vertierwegen. 11 a trouve un d- pour ses !narchandises, pour ses billets, hij heeft zijne waren
weten af te zetten, zijn papier weten te plaatsen.
— Chercher un d- pour se firer d'embatrras, naar
een middel zoeken om uit de verlegenheid te geraken.
Débonehennent, ill. Het ontkurken (eener
flesch enz.); het openen, opruimen, reinigen (van
verstopte kanalen,goten, buizen enz.); — ook (fig.)
z. v. a. D3BOUCHE.

Déboueiier, v. a. Het verstoppingsmiddelwegnemen, ontkurken, ontstoppen, open maken; opruimen, reinigen, opening geven: D- une bouteille,
eene flesch ontkurken; D- un canal, een verstopt
kanaal reinigen; D- un passage, une rue, een'
doorgang, eene straat openen, v rij maken. — [Mid.]
D- les obstructions, aan de verstopte wegen opening,
doorstraling geven. Ce remède vous debouchera,
dat middel zal u open lijf maken, uwe hardlijvig
opruimen. — (fig.) L'usage du monde débou--heid
chera ce jeune homme, 't verkeer met de wereld
zal dien jongeling de verstandsoogen doen opengaan.
— DEBOUCHER, v. n. [Mil.] Uit eene engte, een'
bergpas optrekken, d e b o u c h eU' e n: L'armëe déboucha au point du jour, het leger trok bij 't aan
dag de engte uit. — Le Rhóne-breknvad
débouche dans la Méditerranée, de Rhone ontlast
zich in de 1VMiddellandsche zee. — SE DEBOUCHER,
v. pr. Zich ontkurken: La bouteille s'est débouchée, de kurk is van zelfvan de flesch gesprongen.
— DEBOUCHER, n1., z. DEBOUCHE.
Debonehoir, m. [Tech.] Ruimer in., zeker

juweliers-gereedschap.
Débonaclé, e, adj. (en part. passé van diboueler) Ontgespt, losgegespt, ontkruld : Armure d-e,
losgegespte wapenrusting. Perruque d-e, ontkrulde
pruik.

Déboneler, v. a. Ontgespen, losgespen: D- une
cuirasse, des souliers, een harnas, schoenen los
uit de krul doen: D- les-gespn.—Otkrul,
cheveux, une perruque, het hoofdhaar, eene pruik
ontkrullen, loskammen. — [Man.] D- une jument,
eene merrie ontringen (haar de beugels o/' ringen,
22

506

DÊBOUILLAGE

--

die 't bespringen moesten beletten , afnemen). -[Mar.] D- un port, eene haven openen, haren in-

gang vrij maken. — SE DE,BOUCLER, V. pr. Losjaan (van gespen, van haarkrullen): Votre soulier
s'est déhouele, uw schoengesp is losgegaan. Vos
clleveux se délsouelent, uwe haren gaan uit de
krul. — Zich zelven onloespen.

IHébonflillage, In. [Tech.] liet dompelen cie?uit cie waschkuip kooiende stukken in eerre wanne

kalkuelk.
Débouiili, e, adj. (en part. passé van débouillir) [Tech.] Aan de kook- of kleurproef getoetst
(van aeverwde stoffen): Des étoltes cl-es, opgekookte
stoffen. — DEa0UILLI, m. Kookproef, kleu? proe f f.,
kokinq van geverwde stoffen in bereid water, ter

toetsing van de deugdelijkheid der opgebrayte kleuren: Passer une étoi'te au d-, eene stof de kleur
doen ondergaan. — DéboitllIii , v. a. Op--proef
koken, in de kleurproef doen, geverwde stoffen (of
stalen daarvan) in bereid water laten koken. —
ébboLIillissaee, , ni. Kleurbeproeving f. door
opkokinC1, Z. V. a. DEBOUILLI

I)ébo^ q semmmeut, nl. [Mar.] Mond van een
kanaal n., enb-te, straat f., naauwe doorgang tasscumn vele eilanden of klippen (inz..1Usscken de Antilles): — uitzeilinrq f., het varen door en uit die
evgten. — D éouquer, V. n. Uit een eng vaar
komen , de engte uitzeilen -waterind^'
Uitlooj)en. — liet part. passé komt ook als adj.
voor: Une frégate heureusernent déijouciuée , een
fregat, gelukkig door de engte gezeild.
flébourbage, m. [Métallurg.] Zuive?'in.c f. der

metaalertsen van de aanhangende aarddeelen.

éboc ber, V. a. L'itbagcferen. w tmodderen

(Tere dracht, een' vijver enz.) ; — uit den modder
halen of trekken (een rijtuig, paard enz.). — D-

(of faire d- les poissons, de vissclien speenen, hun
den gl ondi en smaak doen verliezen. — [Tech.]
D- Ie viii, den wijn aftappen (nadat hij op de
snor heeft ui:tezvcrkt). D- le mminérai, den erts
tear? de aa^.haf ende aard- of slijkdeelen reinc°n.

— (f0.) D- -qn. , iemand uit de ellende, uit eerie

Verlec!enhei,d, vit een nételiq geval redden. — SE
^1^o[
r.REI^, V. ^r. (3ntniodc!erd worden; uituebaqIJ
f:erd worden; gespeend worden. — Het part. passé
koott in vii de o,)rcf/éc'en beteekenissen ook als adj.

voor: Un étaiig clélourlué, Une voiture dél,ourbée,

Du Poisson debourbé, enz.
-j- ID bourgeolser, v. a. Dntburgeren, de bur-

gerlij e gewoonten en levenswijze doen alegben,
eene hoofsere uitwendi 17e beschaving bi;;bren fen, uit
den buroerstarsd in de hoorere kringen der maat
DÉBOUItGEOISER, v. pr.-schapijoverbn.—S
Zieh ontburcer en, zich in toon, leve-nrs wijs en manieren bove n den gun e/stand verheffen.
. ébourrage, ui. [Tech.] Het ontharen, p eelen, of gootes (der hulde?).
ébourrer, C. U. [Tech.] Ontharen, peelen,
plooten. — D- un tusil, tin pistolet, den prop van
,

,

„

eel, geweer, eerre t istool trekken. — D- use pipe,

Gene gestopte tabakspijp uitwroeter. — (fig.) Duu jeune lionise, een' jongeling ontbolsteren, heen
de manieren der beschaafde wereld bijbrengen. —
[lVlar.] D- an cheval, een paard berinnen te dressé,ren of of te risten. — SE, DÉBOURRER, V. pr. Ont-

bolsterd uworden, zich aan de manieren der besclraa fde wereld c ewennen. — Het aart. passé komt
ook als asij. voor: Fusil débourré, Pipe d-e, Jeune
homme d-, Cheval cl -.
'&)ours, of (gebruikelijker) D éboursé, m.

t'oorselrot,vc'rschot,uitschot n., gedane uitbetalinit f.,
betaalde onk osten v oor eens anders rékening. (Het
woord wordt meest in 't meervoud, r;ebruikt) Avoir
fait de grands d-s, (;rooie uitschotten gedaan, heb

assé van-ben.—

Doiai°, e, adi. (en part.

dékourser) Voorgeschoten, verschoten : rais d-s,
^

verschote n onkosten .

ébo,ii'semeiit, m. I1et geld-uitppeven, ver schieten, voorschieten . —( koe. fans.) Ii est dur an

d-, hij grijpt niet kaarne in de beurs.

Uéboiii-sear, V. a. Geld uit zijne beurs of (bij

uitbrei.dinrg) uit zijne kas nemen cm te betalen, om
voor een order te betalen, voorschieten, verschieten,
uitschieten: Acheter sans zien d-, koopen zonder
de beurs te openen. D- de grosses somnmes, l;roote
sommen uitschieten of voorschieten, in groot voor
zijn. — (fig.) D- de ]belles paroles, schoone-schot

woorden uitkramen.

MBRIDER.

Debout , adv, Overeind, op de been, staande;
op, opgestaan (niet te bed). II dort tout d-, hij is
zoo vermoeid, dat hij slaapt, waar hij staat. (fig.)
Des contes á dormir c -, praatjes voor den vaak.
Laisser qn. d-, iemand laten staan (zonder hem
een stoel of zitplaats aan te bieden). Ce vieuxbatime-nt est encore cl-, dat oude gebouw staat nog,
is nog in 2-Mezen. Il est déjà d-, hij is reeds opgestaan, op. Mettre áu boisd-, hout overeind, op zin
eind zetten. Mettre un tonneau d-, een vat overeind, op een' zijner bodems zetten. Ces nmarchandises passent d-, die waren worden doorgevoerd
zonder ontladen te worden. I1 ne saurait tomber
que d-, hij heeft zoo vele verschillende hulpmiddelen, dat, als hem het eene mislukt, het andere hem
altijd gelukken zal. — [biar.] D- in lame, op de
zee, de zee van voren. D- au vent, op den wind,
Glen wind van voren, vlak tegen den wind in.
Vent d-, bijlegger m. Avoir Ie vent d-, vlak tegen
hebben. Donner d- á terne, refit op het land-wind
aanzeilen. Dager d-, vrikken, staande roeien. —

DEBOUT ! DEBOUT, interj. Op, Op! sta op!

Déhouté , m. [Prat.] Afwijzings- uitspraak ,
ontzegging, van de hand wijzing f. — DEnOUTE, E,
c;:a'j. (en part. passé van délnuter) Afgewezen
1'laideor d-.

S Itébouuternei t, m. [Prat.] Het afwijzen,

verwerpen, ontzeggen.

D éhonter, C. a. [Pry? t.] A fwijzen , van de ha nd
wijzen. II a été uéhouté de sa denlande, zijn eisch
is hem ontzegd.
éboutoiiné, e, adj. (en part. passé van déLoutonner) Ontknoopt, losgeknoopt: Habit d-, losrleknoopt kleed. — Fleuret d-, schermdegen, waar
stootknop heeft afgenomen. — (fig.)-v°anlieG
Parler á coeur d-, of enhartiii, rondborstig spreken. Rice á ventre d-, zijn' buig' van 't lagchen
vasthouden. Manger á vestre d-, eten als een wolf.
Déboutourcer, v. a.. Ontknoopen, losknoppen,
de knoopen losmaken: D- son habit, zijn' rok antknoopen. — [Eocr.] Den knop afdoen. D- un feuiet, den knop van een' schee?redegen afnemen. — SE
OUTO' ïaER, C. pr. De knoopen van zijne kleeDEI
(!eren losmaken;— (fig. et fan?.) ronduit, zonder
ecicterhe'ucling spreken, c;ulweg zeggen wat men
ci ca-kt.
D ebraa lllé , e , adj. Onwelvoegelijk ontbloot
(voor zoo ver hals en borst betreft): Avoir la gorge,
Ia polt.rine d-e, den hals, de borst te bloot dragen.
éhi-ailler• (se), v. pr. Zich den boezem onbetamelijk ontblooten, hals en borst te zeer bloot

draven.

I ébraisa e, Déhr ise dent, m. [Tech.]

liet uithal n van den gloed uit den oven.
Débraiser, v. a. [Tech.] Den gloed uit den
oven halen.
ebreéage, M. [Mar.] liet afschrappen van
't harpuis af 't scheepsteer.
D ébi-aer , V. a. [Mar.] Afschrappen (het
l?arJUis).

D ébredouliler , v. a. [Trictrac] D- qn., ie-

n?and het winnen der b r e d o u i l le of dubbele
partij weten te beletten;— (fig. et fang.) iemands toestand, verbéteren, hem weder op de been helpen. —

SE DEBREDOUILLER, V. pr. (fig. et fa?7s.) Zijn' toestand verbéteren, er weder bovenop komen. — Het
part. passé wordt ook als adj. gebruikt : (fig.)
.domme déljreclouillé , iemand, wien de fortuin

weder begint toe te lage/ten.

Debride, e, adj. (en part. passévan débrider)
Onttoomd, onoplaetoomd : Cheval d- , onttoomd

paard. — [Chit.] Plate d-e, losgekerfde wond.

He ridée, f. VaJrloan, voh' old n. (datgene,
stat snee voor eene enkele voeding van 't paard
t 2j kort oponthoud betaalt) .
D ébi-idement, n1.. liet onttooinen; onttooming f.
-- [Chir.] liet lossmaken van de deden, die een
ander deel beklemd houden, loskerven, lospellen.
Debi ieler , v. a. Onttoornen, a ftoomen, ontbreidelen, den toom of teugel afnemen. D- un
cheval, un mulct, an chameau. — Ook zonder
voorwerp: Il est temps de d„, 't is tijd om af te
laatsten. — (fig. et fat??.) Sans d-, onafgebroken, in
éénen adem voort, zonder tusschenpoozen. — (leg.

et fans.) Met overhaasting te werk gaan. D- une
affaire, eene zaak in der haast doen. — Ook in de-

zen zin zonder voorwerp gebézigd : V od ez voermie

ii débride ! zie eens, hoe gaauw en gulzig h ij eet!

DÊBRIDETJR
— [Chir.] Zekere deelen loskerven, die een ander
deel, eene wond beknellen: D- une plaie, Bene wond
lospellen (zoodat de etterstof vrij kan a f vloeijen) .
— [Tech.] Het hijschtouw van den steen losma
als deze aan den mond der steengroeve is ge--ken,
komen . - SE DEBIR(DER , V. pr. Onttoomd worden;
zich haasten, zich overijlen.
Debride ir, ns. [Tech.] Losmaken van het
lejschtouw, als de steen den mond des puts heeft
bereikt. — 5 (fig. et fam.) Vlug , voortvarend mensch.
Débrillarnter, V. a. [Tech.] Den glans bendmen, doffer of dof maken. — SE DEBRILLANTEC,
V. pr. .Dof worden, zijn' glans verliezen. — Het
part. passe komt ook als adj. voor : Dorure débrillantée, dof of mat gent, aak:t very uldeel.
Debris, in. (meest in 't meerv. gebruikt) Overschot, overblijfsel n. van 't geen gebroken, verbrijzeld en grootendeels vernield is, wrak n., wraPken n. pl., puinhoop m.: Les d- d'un vaisseau
naufragé, het wrak, de wrakken van een verongelukt schip. Les d- d'un édifice, de bouwval, ruïne
van een gebouw. Les d- dune statue, d'un nleubie, de stukken en brokken van een standbeeld,
van een meubel. Des d- de verre, glasscherven. —
(fam.) Les d- d'un repas, d'un paté, de overgeschoten brokken van een' maaltijd, van eene pastei.
— (fig.) Les d- dune armée, het,overschot, wrak
van een leger. Les d- de sa fortune, de wrakken,
het overschot van zin vermogen.
Débroelher , V. n. [Tech.) De pitten of de
kaarsen van de stokjes of speten afnemen; — den
band van een ingenaaid boek afdoen.
Débronnillable, adj. Wat ontward, opgehelderd Kan worden: Affaire d-.
Débroiiillé, e, adj. (en part. passé van débrouiller) Ontward, in orde gebragt, opgehelderd:
Affaire d-e; Papers d-s; Question d-e.

Débronillenient, nl. Ontwarring, ontwikkeling, uiteenzetting, in orde schikking, opheldering f.
Débrotiiller, v. a. Ontwarren , uit de war
maken, iets verwards in orde brengen. D- du ill,
de in sole, garen, zijde ontwarren. D- des papiers,
verwarde papieren in orde brengen. — (fig.) Uiteen zetten, ontwikkelen, ophelderen, oplossen : Dune affaire, une question, eene duistere zaak uiteen
zetten, een ingewikkeld vraagstuk ophelderen, oplossen. — SE DEBROUILLER, V. pr. Ontward worden, weder in orde komen, opgehelderd worden,
zich ontwikkelen, zich ophelderen.
Débrouilletar, m., -ease, f. 1-Jij of zij, die
ontwart, in orde brengt of ontwikkelt, ontwarder m.,
ont varster f.
,Débrûler,,

V. a.

[Chico.], z. v. a. D.EsOXY-

tENER.

4.5 Débrutaliser, V. C. De ruwheid, lomp

onbeschaafdheid (van iemand) wegnemen,-heidof
ontbolsteren, beschaven, tot zachter zeden brengen,
temmen.
Débrutir, V. a. [Tech.] Uit den ruwe sljpen,
f slijpen, polsten (b. v. spiegelglas, diamanten enz.) .
-- Het part. passé komt ook als adj. voor: Un dia
een uit den ruwe-mantdébrui,eglc t
geslepen diamant, spiegel.
Débrutissentent , m. [Tech.] Eerste polstinij, afslijping f. (van spiegelglas enz.).
Débaelhé (liever clébuché, daar men oudtijds
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Début, m. [Jeu] Uitslag, eerste slag, eerste
I1 a fait un beau d-, hij heeft

stoot, eerste zet m.

een' mooien uitslag gedaan; zijn eerste slag, stoot,

zet was goed. Cette Poule est en beau d-, die bal
is gemakkelijk van het wit weg te spelen.— [Chass. [
Cet oiseau est en beau d-, die vogel is goed onder

t schot. — (fig.) Aanvang nn., begin n. (van eerie
zaak); eerste optreding, verschijning f. (in ('e wereld, op het tooneel enz.); eerste werk, proefstuk in.,
openingsrede f., eerste pleidooi n. eens ad?vohaats,
deb u ut n.:

Le d- dune maladie, d'un discours, de

aanvang tiener ziekte, eerier redevoering. Le d-

(les débuts) de eet acteur a (ant) été brillant
(bi illants), het debuut of eerste optreden van dien
tooneelspeler 01ras schitterend. Faire son d- dans le
monde, voor '1 eerst in de wereld optreden. La
Thébaïtle a été Ie d- de Racine, de Thébaide was
,

't eerste werk van Racine, Racine trad hel eerst
met de Thébaide op, debuteerde met de Thébeiïde.
1)ebaatant, ni., -e, f. lid of zij, die begint,
aanvanger 1st ., aanvanrcrister f., beginner m., beginster f., inz. hij of zij, ctie voor 't eerst het tooneel
betreedt, ook iemand, die voor 't eerst een w:rk in
'dicht geeft, debutanten., debutante f.
D ébtté, e, adj. (en part. passé van débuter):
Role d-e, bal, die van 't wit wordt weggeslagen.
ébtiter, v. a. ,[Jeu] Van het wit wegslaan:
D- une boute. — DEBUTER, v. n. [Jeu] Uitslaan,
uitstooten, uitzetten , den eersten slag , stoot of
,

zet doen:

D- par un bon coup, een' goeden uitslag

enz. doen. — (fly.) Beginnen, aanvangen, voor rte
eerste maal optreden, verschijnen of zich laten
hooren, inz. zijne eerste rol op het schouwlooneel
spelen, zijne intreêrede houden, zijn eerste pleidooi doen, d é b u t é r e n: D- dans le monde. It la
cour, voor 't eerst in de wereld, aan 't hof optieden. D- av ec grand succès, met uitstekend goed
gevolg voor 't eerst optreden (op het tooneel, voor de
balie enz.), met glans debutéren.
D éea (grec deka), Voorvoegsel , dat bij de

gr_iekksch- f ransche namen der nieuwe maten en eewigten, ook in de botanie, aanduidt, dat de daar opvol -ende eenheid tienvoudig is of tienmaal raeriomen moet worden: Tien, tienmaal (z. DECAGRAOflIE,

DEC;LITRE enz., DEGAGONE, DECAGYNE enz.).

Decija of En dec a de, loc. prei». Aan deze

zijde, aan dezen kant. D- 1a nulere of En d- de
la rivièrre, aan deze zijde der rivier. — Etre en cldune chose, eenti zaak niet kunnen bereiken, te

kort schieten. — EN DECA, Inc. adv. Dezerzijds,
herwaarts, achteruit: Venez un peu en d-, kom
wat hierheen. (1->ar desa en de deca, in gelijke beteekenis, zijn verouderd.). — Dèca et delá
(doorgaans ca et là) hier en daar, heen en weder,

ginds en herwaarts: La navette du tisserand va
d- et delrh, de schietspoel des wevers gaat heen en
weêr. — (fain.) Jambe desa, jambe delb, schrjlin,es.
D éeaeanthe, adj. [Bot.] Met tien doornen of
stekels. — [H. n.] Visch met tien stekels aan de

rugvin.

Décaeere, mij. [EI. n.] Met tien horens of
1 voelers (bij weekdieren) .
j -I- 5 Déeaeher, v. a. Aan 't licht brengen, 't

débusché schreef) of dé' bueher, m. [Chass.] tiet

verborgene openbaren.
Décachetable, adj. Oztzegelbaar: Lettre, Paquet d-.

dan doen hooren.

dieter) Oratze= eld, geopend: Lettre d-e, Paquet d-.
Hécaehétetnent, ni. liLt ontzégelen (van een,'

opbreken of te voorschijn komen van 't wild uit
zijne schuilplaats; — horengeschal n., dat de jagers

.Débiie1 -her, (dèbdcher) v. n. [Chass.] Uit zijne
schuilplaats opbreken of te voorschijn komen : Le
serf a débuché, het hert heeft zijne schuilplaats
(het bosch, het kreupelhout, zijn leger) verlaten. DEBUCHER, v. a. Uitdrijven, oplagen : D- le cetf,
het hert uit zijne schuilplaats opjagen.
Débusqué, e, adj. (en part. passé van debusquer) Verdreven , opgejaagd , g e de b u s q u e er d
(uit eene voordeelige stelling): Ennemi d-, Trouper d-es.
Débusquemnent, m. Verdrijving f. uit eene

I)écachet€', e, adj. (en part. passé van Pica-

brief enz.) .

Deeaeheter, v. a. Ontzé elen, openen, het zegel losbreken: D- une lettre, un,paquet, een' brief,

een pakje ontzérielen. - SE DEC ^CHETER, v. pr.
Ontzégeld worden.

Décachorde, m. (pr. ch=') [Has.] Tiensnarig speeltuig n. der Ouden , soort van harp f.,
dekachord n.
Déeaclactyle, adj. [H. n. Tienvingerig.
Décadaire, adi. Wat tot de d e k a d e n van
den franschen republikeinschen kalender behoort;
tiendaagsch: Système d-, dekaden- stelsel. Fètes d-s.
Bekaden-feesten, feesten om de tien dagen. — Histoire d-, geschiedenis in tien boeken.
]

voordeelige stelling; — voetligting, onderkruiping f.
Débusquer, v. a. [Chars.] Uit het boschagen (z. v. a. débucher). — [klit.] D- l'ennemi, den
Décatle, f. Tiental, tien stuks (tien boeken,
vijand uit eene voordeelige stelling, uit een' sterken post drijven. — (/1g. et fam.) D- qn i , iemand dagen); inz. dagentiental n., d e k a d e f. in den
den voet ligsen, hem uit zijn ambt, zijne bediening franschen republikeinschen kalender, tiendaagsche
verdringen. i week, waarvan er 3 in eene maand en 3t; in 't
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jaar (dat met 2 Sept. aanving) begrepen waren. Les d-s de Tile-Live, de dekaden of boekentiental
len van Titus-Livius (waarvan wij slechts 31 1 2 bezitten). - [Ant. gr.] Rot n. van tien man; derde gedeelte van de maand der AtIieers.
IDéeadenassei-, v. a. Een hangsiot wegnemen
of afnemen.
Déeadenee, t. Verval n. , trapswijze afneming,
vermindering, verergering, verslimmering f.: Ce
palais va (tombe) en 1- (liever en mine), dat paleis raakt in verval. - Doorgaans fig. gebruikt:
Une familie qui tombe en d-, eene familie, die in
verval geraakt. La d- des moeurs, 't verval, de
verslimmering der zeden. La d- du commerce, 't
verval, de afnebning des handels. La cl- de I'empire
romain , de val, ondergang ni. van 'tromeinselie rijk.
Decadent , e , adj. (woord van Brantöme)
Vervallend, in verval gerakend.
Décadi, 'Ti. [Clime.] Tiende of laatste dag

-

Décanat , in. [Hist. cccl.] Dekenschap n.,
waardigheid f. van deken ; diensttijd in. van een'
deken.
Décandre, adj. [Bot.] Tienhelmnig. —Als subst.:

Tienhelmige plant t.
Décandrie, t. [Bot.] Tienhelmigen t. p1., planten met 10 vi'ije meeldraden in eene tweeslach ti ge
bloem (de lOde klasse in 't stelsel van Linneus),
dekandrie. - Décandriqiie, adj. Tienhel
mnig, tot het geslacht der deknndria behoorend.
Décaniser, v. n. [Anc. prat.] Het ambt van
-

deken waarnemen.

Déeaiioniser, v. a. Van den kdnon of de lijst
der heiligen uitschrappen. - Het part. passé komeet
ook als adj. voor: Uric salute cl -a, eene van den

kanon geschrapte heilige.

Décantage, in., Déeaiitation, t. [Chum.]

Het langzaam afgieten of klaren tenet bezonken

vloeistof.

Décaiiter, V. a. [Chum.] Langzaam afgieten,
klaren, d e c a n t ë r en. - liet part. passé komt ook
als adj. voor: Liquide décanté, afgegoten, afgeklaarde vloeistof.
Décanthère, adj. [Bot.] Met tien helmknopjes.
Déeapage, in. [Tech.] Het wegnemen van 't
oxyde of den roest, waarmede een metaal bedekt
is, reinigen, schoon maken.
Décaparti, e, DécaparHte, adj. [Bot.]
Tot aan de basis in 10 deden gescheiden.
[Tech.] Tienhoekig vestingwerk n.
Décapelage, in. [Mat'.] Het ontluigen of af
Déeagramiiie, m. [Métrol.] Gewigt van tien
grammes of wigtjes, een nederlandscli lood, dek a- takelen.
Décapeler, V. a. [Mar.] Onttuigen, aftakelen.
gram n.
Décagyne , adj. [Bot.] Met tien stampertjes.- - Het part. passé wordt ook als adj. gebézigd:
Plante €1- of als subst. Une d-, plast met 10 stam- Vaisseau décapelé, onttuigd schip.
Décaper, v. n. [Tech.] Reinigen, schoon
pert/es. - Décagynie , f. Tienstijligen f. p1.,
plantengeslacht (in 't stelsel van Linneus) met 10 maken, het oxyde of den roest, waarmede een mestampertjes. - Décagynique , adj. Tienstijlig. taal bedekt is, wegnemen, decapéren. - DECADécaisser, V. a. Uitpakken, uit de kist ne- PER, V. n. [Mar.] Eene kaap omzeilen; tussclmeem
men. - [Hart.] D- un oranger, eenen oranjeboom kapen doorzeilen; - ook: uit eene baai of golf zeilen, uitloopen; uit het gezigt geraken. (Dit is de
uit de trek/inst nemen, om hein elders te planten.
Décaler, V. a. De onderlegsels (tot vast- of gewone beteekenis; deFianschengebruiken het woord
op hunne kusten eerst dan, wanneer hel schip buiten
een
voorwerp)
wegnemen.
gelijkzettin.q van
Décalitre, m. [Métrol.] Maat van tien liters de golf van Frankrijk is). - SE DECAPER, V. pr.
[Tech.] Van oxyde gereinigd worden.
(kannen of koppen), tiende vat, schepel, de ka li-

der dekade offranscle-republikeinsche week. - Décadiser, V. n. Den decadi vieren. —Déeadiier,
m. Franscib-republikeinsche almanak.
Déeaèdre, adj. Tienzijdig, tienviakkig. —Als
subst. rn Tienzijdig ligcliaam n., dekatder m.
Décalhie, adj. [Bot.] Tiendeelig, tienspietig,
in tienen gekloofd of gespleten.
Décagone, adj. Tienhoekig. - Als subst. m.
Tienhoek, d e k a g a 0 fl m., figuur van 10 zijden.—

-

ter ii.

Décalohé, e, adj. [Bot.] Tieniobbig.
Décalogue, in. [list. salute] De tien gebo-

den n. Pl. dekaloog in.
,

Déeaotter, V. a. [Tech.] De kalot (kop,
helm) of liet bovenste afnemen.
Déealqiie, m. 1-let maken van een' teüenafdruk
of weirdruk. - Déealqaier, v. a. Een' weir-

druk, omdruk of teqenafdruk maken, eldcal qud
T e n. - Hel part. passé komt ook als adj. voor:
Dessin décalqué, gedecalqueerde teekening.
Déeaméiide, t. Verdeeling t. in tien, tiende
deel n. - [Mus.] Onderdeel van een octaaf (in
Sauveurs stelsel) , de k am e ri d e. - Décamé
rider, v. a. In tienden verdeelen.
Décaméron, m. [Lilt.] Titel van een bekend
werk van den die/ster Boccaccio, dus geheeten, omdat daarin door lø personen, die op 10 verschillende
dagen bijeen komen, telkens eene geschiedenis verteld
wordt, Dekaméron m.
Déearnètre, in. [Metro].] Ma a t van 10 metersof nederl. ellen, nederl. roede t., d e kam e te r m.
- Déeaniétriqne, adj. Wat tot den dekamneter
betrekking heeft, d e kam étrisch.
-

Déeaiuisado ofExaltado, m.[Hist.] Naam
der overdreven deenokrnten in Spanje.
Décanipé, e, adj. (en part. passé van décamper) Opgebroken: Armee d-e.
Décampeinent, in. [Mii.] Het opbreken van

Décapétale, Décapétalé, e, adj. [Bot.]
Met tien bloembladeren, d e ka pe t a 1 is t h.

Décapeur, in. [Tech.] Metaalreiniger in . (z.
DÉCAPER.)
Déeaphy1Ie, adj. [Bot.] Tienbladerig, met

tien bladeren of blaadjes, d e k a p le y 1 1 i s c h.
Déeapitallser . V. a. Eene stad haren rang
van hoofdstad (capitale) ontnemen.
Decapitation, t. Onthoofding, ontimalzing t.
Décapitev, t. a. Onthoofden, onlhalzen, met
het zwaard ter dood brengen. - Soms ook van
dieren gebézigd: B- un chien, un lioeut, een' hond,
een' os den hals afsnijden. - -[ (fig.) On décapite
aujourdhui Ia France de toutes ses gloires, men
neemt thans Frankrijk al zijne gloriekroonen af.

Décapodle, adj. [H. n.] Tienvoetig.— DÉCA
PODES, M. Tienvoetige schaaldieren n. p1.
Décapole, t. [Ant.] Landstreek f. met 10

steden; - tienstedenverbond n.; de k á ohs t. -

Décapolitain, e, Déeapolite, adj. et subst.
burger in., burqerçs t. eener dekapolis, d e k a p a 1 1 t t.
Décaptérygien, adj. in. [FL. n.] Tienvinnig,
met 10 vinnen. - DECAPTE1IYGIENS, in . p1. Tienvinnigen in. p1.
T S Décaptiver, v. a. De vrijheid geven, op

vrije voeten stellen.

Déeapuchoiiner, V. a. Ontkappen, van de
monnikskap of karpoetsmnuts berooven.
-I-s Décaractériser, v.a. Liet karakter doen
ontaarden, bederven of wegnemen: IJ- qn., iemnands
een leger.
Décamper V. a. [Mii.] De le g erplaats, het karakter veranderen. D- Ie style, den kenmerkenkamp, liet leger opbreken. - ( fig. et fain.) Zijne den aard ,van den stijl doen verloren gaan. - SE
DÉCARACTERISER, v. pr. Zijn karakter verliezen.
biezen pakken, zich wegpakken, de vlugt nemen.
Décarnéron M. [Pharm.] Verzochtend uitDécarbonater, v. a. [Chum.] Van koolzuur
berooven, ontkoolzuren. - SE DECARBONATER, v.pr.
uit
tien
welriekende
krulwendig geneesmiddel n.,
Ontkoolzuurd worden; zijn koolstofzuur verliezen.
derjen zamengesteld.
Décan, in. [Ant.rom.] Hoofdman in. overtien. - Het part. passé wordt ook als adj. gebruikt:
eta llique décarbonaté, ontkoolzuurd me- [Mist. cccl.] Hoofd fl van tien monniken inde Oxyde rn
kloosters, van tien priesters of parochiën, deken in. taal -oxyde.
gemaakt).
doyen
men
later
(Van clëcan heeft
Décarboniser, V. a. [Chum.] Ontkolen, van
[Astr. anc.] Boog in. des dierenriems, die tien gra- koolstof berooven.
den bevat, derde deel u. van één der 12 teekens.
Déea.'buration, t. [Chum] Ontkoling 1., afDécanal, e, adj. Wat tot de waardigheid van scheiding der koolstof uit een ligcliaam. - Dé
carhurer, V. a. Ontkolen, de koolstof afzonderen
eenen deken behoort. (P1mw. in. décanaux).
,
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of uitdrijven. - SE DÉCARBURER, V. pr. Ontkoold
worden, zijne koolstof verliezen: - Het part. passe
wordt ook als adj. gebruikt: Acier décathurë,
ontkoold stool.
Déeardhialiser, v. a. (burl.) Van de lijst
der kardinalen ulistrjken.
S Décare, rn. [Mëtro ] .] Maat van 10 ares of
vierkante nederl. roeden, een tiende bunder.
Déearmer (Se), V. pr. Ziele door t eten van
vleesch voor de onthouding des vastentijds schadeloos stellen.

±S Décariieler, v. a. [Chir.] Tot in 't le-

vende vleesch snijden.

Déearrelage, fl1. [Tech.] Het opbreken der
vloersteenen. .- Déearrelev, v. a. De vloersteenen of tegels opbreken, ontvioeren. - Het part.
passé komt ook als adj. voor: Cuisine décarrelée,
ontvioerde keuken.
Décarver, v. a. [Mar.] Verscherven, in verband brengen, op eene lascii een derde stuk tot ver-

sterking bovenop leggen.
.4- Décaser, V. a. Doen verhuizen; - ( fig.) doen
opbreken, eene ingenomen plaats doen ruimen, den
voet ligten. - [Jeu] Eene schijf op eene andere
ruit, op een ander veld zetten.
Décasperme, adj. [Bot.] Tien zaadkorrels
bevattend.
Décaster, v. a. Uit eene kaste sluiten.
+s
Dec astère, ill. [Métro!.] Maat van 10 s t t res,
wissen of kubieke ellen.
Décastyle, adj. [Arch.] Met tien zuilen van
voren: Le temple de Jupiter Olympien a Athènes
était d-, of als suhst. ni.: Ptait un d-, de tempel
van den Olyinpischen Jupiter te Al/tenen was een
tienzuilig gebouw, een d e k a s ty I o a.
Déeasyllabe , Décasyllabique , adj.
[Pots.] (-fit tien lettergrepen bestaande, tienletter -

grepig (vers).
Decatir, V. a. [Tech.] Ontglanzen, aan het
laken den persglans ontnemen, krimpen, d e c a t i séren, de handelwijze om het geheel bereide, en
geperste laken aan de inwerking van waterdampen
bloot te stellen, waardoor het, na nog eens geperst
te zijn, een' duurzamer' glans dan den vroegeren
persglans verkrijgt en niet meer krimpt. - De zamenhangende haren of draden loswerken. SE ECATIR, v. pr. Ontglansd worden, den persglans
verliezen. - Het part. passé wordt ook als adj.
gebruikt: Du cirap décati, ontglansd, gekrompen,
gedecatiseerd laken.
Déeatissage, m. [Tech.] Het ontglanzen,
krimpen; ontglanzing t. (z. DECATIR).
Déeatisseiir, rn., -ease, f. Oniglanzer m.,
ontglansster t.
Décatoniser, V. a. (woord van Scarron)
(hurl.) Den ernst benémen, het voorhoofd ontfron -

sen, opvrolijken.

Décatorthonie, m., z. v. a. PECAMYRON.
Décaver, V. a. [Jeu]: D- tous les joueurs,

al den spelers hun uitgelegd geld afwinnen. - Het
part. passé is ook adj.: Un joueur décavé, een
speler, die zijn' ganschen uitleg verloren heeft.
Déeédé, e, adj. (en part.passd van ilécécler)
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romeinsche jaar onder Romulus, en van daar haar

naam).

Décenidenté, e, ad]. (pr. dé-cème—) [Bot.]
Tientandig. - Décemfide, adj. z. v. a. DECAadj. [Bot.] Tienvakkig, met tien vakken of afdeelingen. - Dé.
eewmaeulé, e, adj. [LI. n. ] Met tien vlekken
geteekend.
Décetiiinent, adv. Welvoegelij k, betamel ij k,
behoorlijk, eerbaar, zedig; - welstaanshalve.
Déeerniioval, adj. m. (pr dé-cème---) [Chron.]
Cycle d-, maancirkel van 19 jaren. (Het woord
komt alleen in deze uitdrukking voor.) - Dé.
eempédal, e, adj. (woord van Rabelais) Tiennodig) . - Déeempède, m. [Metr,ol. ] Meetroede f.
van 10 voet (bij de Ouden) . - DECEMPEDE, adj.
[H. n.] Tienvoetig. - Déeemponetué, e, adj.
[IHE. n. ] Met tien stippen of punten geteekend.
Décenvir, m. (pr. de- come -vir) [H. ram.]
Tienman, een der tienmannen of overheidspersonen
in 't oude Rome, decemvir m. -- Décemvi
ral, e, adj. Wat de tienniannen betreft, decemviraat. - Décemvirat, m. Tienmanschap n.;
waardigheid van tienman, decemv i r a a t n.
Déeenee, t. Welvoegeljkheid, voegzaamheid,
betameljkh.eicl, gepastheid, inz. eerbaarheid, zedig
held, decensie f.
Décennaire, adj. (pr. dé-cèn—) Bij tienen
voortgaand of opklimmend, Z. DECIMAL. - DM
eeunal, e, adj. Tienjarig, wat tien jaren duurt;
wat om de tien jaren wederkeert: Dign ité d-e,
FlOE. - Déceiiiloeiilaire,

-

tienjarige waardigheid. Fète d-e, tienjarig feest,
feest om de tien jaar.
Déeeiat, e, Welvoegelijk, betameljk, behoorlijk,
voegzaam, gepast, inz. eerbaar, schaamachtig, zedig,
decent.

Décentoir, m. Vloerlegqersereedschap om den
vloer voor 't ontvangen der tegels geschikt te maken.
Déeeiitralisatetir, -triee, adj. [P0111.]

Wat de centralisatie tegenwerkt of bestrijdt: Parti

d-, Opinion d-trice.

-1- Décentralisation, t. Pout.] Opheffing,
vernietiging der centralisatie (z. CENTRALISATION),
d e ce is tralisat ie.
.[- Décentra li ser, v. a. [Pout.] De centralisatie opheffen, afschaffen of vernietigen (vgl. CEN[

TRALISER), decentraliséren. — SE DECENTRAUSER, V. pr. Gedecentraliseerd worden. - Het
part. passé komt ook als adj. Voor: Administration
décentralisée.
1- Déeentralisnie, m. [Pout.] Stelsel n. van
decentralisatie, d e c e n tr a li s in u s n.
Déeeiitration, 1. Ombuiging f. van de beide

einden eener buis, nadat zij in haar middengedeelte
week of buigzaam is gemaakt. Déceiitrer, v.a.
De buiseinden parallel ombuigen.
t Déeepteflr, m., - ti iee, t. Bedrieger m.,
t. .- t 5 Déceptif, -ive, adj. Be-

bedriegster
driegelijk.

Déception, f. Bedrog n., misleiding, bedrie-

gerj; - teleurstelling, dwaling 1.
S Déeeptivemeiit, adv. Bc'driegeljk.

De ce que, bc. conj. Omdat, dewijl: Ii est

Béceindre, V. a. Ontgorden, losgorden.
Déceintroir, m. [Tech.] H.mer met twee

fâché de ce Jun vous ètes sorti sans lui, hij is
boos, omdat gij zonder hem zijt uitgegaan.
Déeereler, V. a. [Tech.] De hoepels afdoen,
onthoepelen. — 1-let part. passé is ook adj.: Ban l
décerclé, onthoepeld vat.
Décerné, e, adj. (en part. passé van décerner)

béeelé, e, adj. (en part. passé van déceler)
Aan 't licht gebragt, ontdekt, openbaar gemaakt:

S Déeertiemeiit, m. liettoekennen, toewijzen
(der prijzen, belooningen enz.)

Overleden, gestorven, ontslapen: Enfant d-. - Ook
als subst.: Les d-s, de overlédenen, ontslapenen.
Décéder, V. n. Overlijden, den natuurdood
sterven, ontslapen (alleen son inenechen gebézigd).

kloppers.

Coupable 1-, Secret d-.
S Déeèleiiient, m. Openbaarmaking, ontdek-

king f. (van een geheim, eene misdaad enz.)
Déceler, v. a. Ontdekken. openbaren, openbaar
maken, aan den dag of aan 't licht brengen, verraden: D- un coupable, un secret, eenen schuldige,
een geheim ontdekken, aan 't licht brengen. Son
embarras décela son crime, zijne verwarring verried zijne misdaad. - SE DECELER, V. pr. Ontdekt,
zich
aan den dag gebragt, verraden worden;
verraden, zich bekend of openbaar maken, zich in
zijn ware licht vertoonen; - elkander bekend a
openbaar maken, elkander verraden. - [ Véner.
Le cerf se décèle, het hert verlaat Zijne schuilplaats.
Décembre, m. Deceneber, wintermaand, de
1 2de of laatste maand des jaars (de lOde van 't

Toegekend, toegewezen: Prix d-, Récompense d-e.

Décerner, V. a. Toewijzen, toekennen, verleenen, toestaan, opdragen (mv. prijzen, belooningen,
eerbewijzen) . — [ Prat.] Eischen, vorderen, uitspreken: La bi décerne contre cox in peine de Ja
mort, de wet eischt tegen hen de doodstraf. D- Ja
contrainte par corps, gijzeling bevélen of verleenen.
-I- Déeerveler, v. a. De hersenpanierbrjzelen,

een' kogel door den kop jagen. — SE DECERVELER,
V. pr. Zich voor den kop schieten.
Déeès, M. Het overlijden, afsterven, ontslapen,
sterfgeval n., natuurdood m. des menschen. Acte de d-, doodsacte f., doodsbewijs n.

S Décesser, V. n. (pop.), Z. V. CESSER.
Décevable, adj. Misleidbaar, ligt tebedrieqen.
t% Décevance, 1. Bedriegerij, sluwheid 1.
Décevant, C, adj. Bedriegetjk, misleidend,
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verleidend: Espoir d-, bedrieçjeljke hoop. Charmes
d-s, verleidende bekoorlijkheden.
t 5Déceveur, m., Déceveresse, 1. Bedrieger m., bedriegster f.
Déeevoir, V. fl. Misleiden, bedriegen, om den
tuin leiden, te leur stellen.SE DÉCEVOIR, V. Pr.
Zich bedriegen, zich ver(gissen, zich zelven misleiden.
S Déchagriner, V. a. liet verdriet verdrijven,
opvrol ijk en. opmonteren. - SE DÉCHACRucER, apr.
Zich opvrolijken, zijn verdriet verzetten.
,

Déehainé , a, adj. (en part. passé vein dc1iamner)
Ontketend, ontboeid: Captif €1-, ontboeide uevassene.
- (fig.) Vents ds, losgelaten, losgebroken, qeweldire winden. Colère de, losgebroken, onwedrhou(len qransschcip. (fig. et farn.) Cost an dialde ti't is een losgebroken duivel, een woesteling, die
niets artziet.
Dée li ajnenier.t, rn liet ontkétenen; ontkéteninq f. - Alleen, fog. gebruikt voor: driftvervoering,
hevige opstuivinq, verbittering, woede f. La 1- des
passions, het losbersten, woeden der driften. II est
dans un perpétuel d- contre vous, hij vaart çjeduriçj
tegen u nit. - Le 1- des vents, het losbreken,
woeden der winden.
Déehaîner, V. a. Ontketenen, ontboeijen. D les prisonniers, de gevangenen ontkétenen; D- un
chien, een hond van den ketting bevrijden. - ( fig.)
Ophitsen. opstoken, oproijen, vertoornen, verbitteren: I)- les peoples les uns contre les autres, de
volken tegen elkander verbitteren, opruijin, in 't
harnas jagen. SE DECHAINER, V. pr. Zich oatkeltenen, zich van de ketens ofboeijen bevrijden. (fig.) Uitvaren, woeden, razen en tieren: Quand ii

vient P so d- , ii est ilangereux, als hij begint te
woeden, is hij gevaarlijk. Je no sais pourquoi 11
so ddcliamne 51 fort contre mol, ik weet niet, waarom hij zoo tegen mij uitvaart. - Les vents, les
fiots se ddchamnent, de winden, de golven breken
los, beginnen te woeden.
Déebalander. v. a., beter DESACHALAeDER.
Déehalasser, V. a. [Agrie.] De staken der
wijnstokken na den oogst wegnemen. (Men zegt ook
dëséehalasser, dat eigenlijk beter is)
Déehnleiuent, fl1. [Mar.1 Het droogloopen
(van een strand, eene bank enz.)
Déchaler, V. Si. Per terug wijken (van dezee
sprekende), zoodat er veel droog komt: La mer
déehale beaucoup, de zee legt veel droog. - Boven
water liggen (inz. van de kiel van een gestrand
vaartuig): Cette carène ddchale, die klei ligt boven

water.

Déchant, Discant, m. [Mus.] , weleer z.v.a.
contra-point.
Déebanter, V. n. [Mus.] Partij zingen, begeleiden, accompagneren. - ( fig. et pop.) Van toon

veranderen, de snaren minder hoog spannen, han(lelbaareler worden: II faudra kien gull ddchante,
hij zal wel wat makker moeten worden, hij zal wei
cjjeren voor z(j'is geld moeten kiezen. - (fam. et
iron.) Vaisch zingen, slecht zingen.
Déchaperonner, v. a. (Fauc.] De kap af
nemen (clue volk). - [Arch. ] De kap of schuinsche
bedekking van een muur wegnemen. - Het part.
passé is ook adj.: Oiseau déchaperonné, ontkapte
volk; Mur ti- ontkapte muur.
Déchapper, a. a. [Fond.] Het model uit den
-

mantel nensen.
Décharge, f. Ontlading, uitlating, aflading,
lossing f. (van een schip, een wagen, een lastdier
enz.). - [Prat.] Vrijspraak, handligtinq, kwjjting,
ontlasting, vrijstelling t., ontslag n., kwijtbriefrn
kwitantie f. La d- dun accuse , de vrijspraak van
een' beschuldigde. D- bonne et valable, goede en
deugdelijke kwijtbrlef. D- de remise de pièce, blijk
van afgifte van stukken, recief n D- convention-

nelle, ontslag bij overeenkomst. Servanteette de d-,
strekkende dezevoor kw ij ting. - Ontlasting 1.. getuipenis ten voordeele van een' beschuldigde: Dégoser h
Ia d- des accustis, tot ontlasting, ten voordeele der
beschuldigden getuigen. Entendre les térnoins a ti-,
de getuigen vOOr (den beechuldi (,i de) liooren. Témoins
ie charge et P ti- getuigen voor en tegen. - Ise
ruimer zin: verligting, onthe ffi ng f.: Cast une dconsidérable pour l'Etat, 'i is eeneaanzienlj/ke verligting voor den Slaat. - (lig.) La d- de in conscience, de vrijspraak, ontlasting van 't geweten.
- [Corn.] Bewijs n. van ontvang, kwijtbrief Di.,
kwitantie f.: Donnez-moi one 4- cie cette somma,

geef mij een bewijs van ontvang (een a eç u) voor
deze som. Porter une somma en d-, eene som als
betaald boeken. - [Arch.] Gewelfboog (boven deuren
en vensters aangebragt om de drukking van 't
muurwerk te verminderen); - schoorbalk, stutm.;
.- hok, prullenhok n., rommelkamer f., bergplaats
voor dingen, die enen niet in 't gezigt wil hebben
of niet dagelijks noodig heeft (ook Pièce de d- geheeten) ; - vuilniskuil, vuilnishoek ni. - [Mi].]
[let lossen, losbranden, afvuren, inz. van verscheidene vuurmonden te gelijk: La sentinelle fit Ia d-,
de schildwacht gaf vuur. La d- de la mousquetarie,
du canon, teat geweervuur, kanonvuur, de gezamenlijke losbranding der gewéren, der kanonnen. Nous
assuyâmes ceile première d-, wij stonden dat eerste
vuur door. - Bij uitbreiding: Une d- de coups de
stokslagen. - [Ilydraul.] 4fbaton, cane d
loop m., afwatering, uitwatering f., verlaat n.Tuyau

da d-, ontlaetingsbuis. - [Impr.1 Verschoonblad,
verschoonvel ii .,verschoondoekm. blad papier of stuk
doek, dat neen bij den weerdruk op het timpaan
legt, opdat de schoondruk niet bev!ektmoge worden.
- [Mdcl.] La 1- des humeurs, de afvloefjing, uitvloeijing, ontlasting der vochten. - [Orf.] Stempel in. op goud- en zilverwerk, ten bljke dat de
regten daarvan voldaan zijn.
Déehargé, e, adj. (en imrt , passel van déchar-

ger) Ontladen, afgeladen, gelost: Vaisseau, Chariot

ti- gelost schip, ontladen wagen. Marchandises h-es,
afgel aden waren. - [Bias.] Armes ti-es, z. V. a.
armes diffamées, Z. IHFJcAMÉ. - [Man.] Cheval d-,

Cheval cl- dencolure, slank paard, paard met

slanken hals.

Déehargmeiit, M. Ontlading, ontscheping,
lossing f., het ontladen, uitladen, afladen, lossen
(van schepen, wagens).— [Mi l.] Le d- dune arme
a feu, het losbranden, afvuren van een vuurwapen.

Déchargeoir, m. [Hydraui.] Uit- ofafwaterings-opening f., ook z. v. a. Tuyau de décharge,
Z. DECHARGE. - [Tech.] Weversboo m , rolboom m.
- [Mus.j Windklep f., ventiel n., ter uitlating
van den wind in een orgel. - [Vign.] Ontlaslingskuip f.

Déeharger, V. a. Ontladen, aflaten, uitladen,
lossen, afschepen, last lipt e n, uitlossen; den last
afnemen, afpakken, ontlasten, ontheffen, verli f/len:
13- des marchandises, das ballots, koopwaren,
balen lossen. B- un crocheteur, den last van
eenen kruijer of pakdrager afnemen. D- un mulet, un cheval, une charrette, eenen muilezel,
een paard, eene kar ontladen. D- on pianaher,
qui est trop chargé, een' te zwaar beladen vloer
of zolder ontlasten. (Loo. fain.) Déchargez Ie
planclier ! pak a weg van hier I D- son estomac,
son ventre, zijne maag, zijnen buik ontlasten. Ook zonder voorwerp qebdzigd: Les vaisseaux
déchargant it tal endroit. - (fig.) D- son coeur,

zijn hart openen, ontlasten. B- sa conscience,
zijn geweten bevrijden. D- qn. dun som, dune
commission, de qe. de pénible, iemand van eeoc
zorg, van eene boodschap, van eenige maefjeljke
zaak ontheffen of hem daarin bijstaan. - [Prat.]
Vrijspreken, ontslaan, ontheffen; Se faire d- dune
tutella, zich van cone voogdijschap laten ontheffen.
On In déchargé de l'assignation, men heeft hem
van de persoonlijke verschijning voor 't geregt vrijgesproken. - Ontlasten, ten voordeele getuigen: 1)un accusé, eenen beschuldigde ontlasten, in zijn
voordeel getuigen. - [Mi l .] Lossen, afschieten,
vuren: D- une arme a fan, een geweer afschieten,
ook: de lading van een geweer aftrekken. - Bij
,

uitbseiding: D- un coup de poing, cie baton, de
sabre, eenen harden slag geven niet de vuist, met
eenen stak, noel eenen sabel. - ( fi g .) 1)- sa bile, sa
colèra sur qn. , zijne gal, zijnen toom op iemand
uitstorten. - [Cam.] Afschrijven, uitdoen, doordoen: D- un registra, un contrat, op een register
op een verdrag afschrijven hetgeen neen ontvangen

heeft. B- un compte dune somma rentrée, een
betaalden schuldpost op eene rékening doordoen. (Financ.) D- un compte, eene rékening voor riglig,
juist verklaren. - [Mar.] D- les voiles, de zeilen
afbrassen, weder vol brassen. Décharge le petit
hunier! bras af het voormarszeil! Décharge derrière! las achterboelijns! Décharge devant ! 1-laat
om voor ! - D- Ia chaioupa, de sloep uitzetten.
Li- Ia ponipe, de pomp lens maken. - [Hort.]
D- un arbre, een' boom zijne overtollige takken,

DÊCI ARGEUR

zijne te overvloedige vruchten afnemen. — [Pit's.]
D- un corps électrisé, een geëlektriseerd ligchaam
ontladen. — SE DECHARGEII, V. pr. Zich ontlasten,
zich van een' last ontdoen. Son estomac s'est
déchargé, zijne maag heeft zich ontlast. — Se
d- d'un secret, zich van een geheim ontlasten,
het aan een ander toevertrouwen. Se d- sur qn.
dune chose, zich in eerie zaak: op iemand ver
Se d- d'une faute, sur qn., de schuld op-laten.
iemand werpen, eene fout op een ander schuiven.
I1 s'est déchargbde cette besogne soar son frére, hij
heeft die taak aan zijn' broeder overgedragen. — Le
temps se décharge, het weder ontlaat ziele, de wolken lossen zich in regen op. — La rivière se déchar ge dans la mer, de rivier ontlast zich, stort

zich uit, werpt zich in de zee. — Cette couleur se
décharge, d-ie kleur verschiet, verrot, geeft af.

Décthargeur, na. Losser, ontlader, aflader,
uitlader. — Havenmeester, die voort lossen waakt)
— [Artill. anc.] Officier ni., niet het toezigt over
't lossen van kruidenanderen krijgsvoorraad belast.
-j- S Déeharineir, v. a. Onttooveren, de be-

toovering doen oiphouden.

Déeiharndé, e, adj. (en part. passé van décharner) Ontvleeschd; vermagerd, uitgeteerd: Corps
d-, i\Iainn d-e. — (fig.) Style d-, drooge, dorre stijl.
Sel d-, dorre, onvruchtbare grond. Arbre d-, te
veel besnoeide boom en.

e arneier, v. a., z. v. a. I)ECI1AL SSEll.
Déeiaarnenient, m. Ontcleesc/zing, vermage-

ring, uitdorring f.
D éctiarner, V. a. Ontvleeschen, het vleesch van
de beenderen doen. (In dezen eigenlijken zin zelden
gebruikt.) — Vermageren, doen uittéren: Sa ma-

ladie l'a décharné. — [Hort.] D- un arbre, een'

boom te veel hout ontnemen, hem te kort snoeijen.
— (fig.) Van sieraad, van bevalligheid berooven,
ontsieren (sprekende van den stijl, van de taal). —
SE D ; CHARNER, V. pr. Ontvleeschd worden; verma-

geren, uittéren.
t 5 Déeharpir, v. a. Vaneen scheuren, tot
pluksel (charpie) scheuren. — (Bij Molière): Vechtende lieden scheiden.
Dechassé, m. [Danse] Zijpas m., naar de
linkerzijde (het tegengestelde van GH_AssE).
Dée #lasser, v. a. [Tech.] Uitdrijven. D- an
clou, une cheville, eenen spijker, eene pin uitdrijven. r DECH ASSER, v. n. [Danse] Naar de linker
zijde dansen , nadat men zulks naar de regter zijde
-

gedaan heeft, d e c h a s s é r e n.

Deehhanma e, m. [Agric.] Het omwerken
van een stoppelveld, het onderploegen der stoppels.
Déetiatinier, v, a. [Agric.] Een' stoppelakker
omploegen, de stoppels onderwerken. ,— Bij uit
Een' akker ontginnen. — SE DECH UMER,-breidng:
V. pr. Omgeploegd worden, ontgonnen worden. —
liet part. passé komt ook als adj. voor: Champ
décbaumé, omgeploegd stoppelveld. ,

Déehalissage, m., z. v. a. DECHATJSSEME T.
éeliaussé,e, arlj. (en part. passé van déchausser) Ontschoeid, barrevoets. — [Agric.] Arbre
d-, boom niet blootgelegde boomwortels. — De gros
cailloux d-s par les pluies, groote keijen, door den
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une dent, het tandvleesch rondom eenen tand losmaken. — SE DL,CH tUSSER, V. pr. Zich ontsch-oe(jen,
zijne schoenen of laarzen, zijne kousen, of bride,
uittrekken. — (Loc. fam.) I1 ne faut po lilt se, dpour manger cela, men kan dat gaauzv en zonder
complimenten opeten. i1 ne se déchausse pas pour
faire cola, dat gaat kern vlug van de hand, hij doet
dat alsp etende. Ces arbres se déchaussent, de
'wortels dier booroen kommen bloot. Ses dents commencent is se d-,

tanden los te laten.

het tandvleesch begint van zijns

Déc1b.- issière of Décihauss ire, f. [Vines.]

Wolfsleger n.
eeiiaussoir, m. [Chir.] landnieestersgereedschaio n. 0151 het tandvleesch van de tanden los te
waleen.
» cI 3iiS s Ve, f., Z. DE, CHAUSSIEIIH.,
1)ect auax, in. pl., Z. onder DEC.H. lJSSE. - (Loc.

jr°ov.)

Coot un pied d-, hij soil den staan van aan -

zien-, van geboorte spelen.

échéanee, f. [Jus.] Verlies van een refit,
verval, verstek n. Eengorter d-, verval rnedebrencen. — [Pilt.] Verlies der 1kroon, des troops,
afschaffing, vervallen-verklaring f. der koninklijke
waardigheid.
a-noir, V. n., z. pvc íoin.
Dér,

1) /schat, in. Vermindering f. in hoeveelheid,
hoedanigheid of waarde, verlies, waardeverlies n.,
geluigtsvverrrsindering, afneming eenei waar, hetzij
door haar te lang te bewaren, hetz j rl oor afzondering van de daarbij zijnde onzuiverheden (stof,
zand enz.), hetzij door lekkaartje, door inkrimping,
uitdrooging , omsmnettzng enz. -- (fig. et (am.)
Son autorite a éprouvé un grand d-, zijn gezag
heeft Bene groote daling ondergaan. II y a in d-,
er heeft eene misrékening plaats, 't kooit verkeerd
uit. — (Loc. prov. et pop.) I1 y a du d- sur la
filasso, hij heeft er veel geld bij verspeeld; ook: dat
is eerie leelijke streep door de rékening (van iemand
sprekende, die een minder groot voordeel . Bene veel
kleinere erfenis krijgt, dan hij verwachtte).

DCehevelé, e, adj. (en part. passé van décheveler) 1liet loshangende haren. --- Ook als subst.
gebruikt: Mainte veuve fail la d-e, menige weduwe

speelt de ontroostbare.
Déchaeveler, v. a. Het hoofdhaar in wanorde,
in de way' brengen. — Bij uitbreiding: de haren
uittre kken. — SE DELI-IEV E LEII, V. jrr. Zich of elkander de harem in wanorde brengen , uittrekken.

Ces deux femmes on se battant se sont tontes
deux déclievelées, die twee vrouwen hebben bekte
onder 't vechten elkander de muts afgetrokken.
I)éeiaevètrer, V. a. [Agric.] Den halstel af(ben, onthalsteren. — liet part. passé komt ook als
adj. voor•: Cheval déchevêtIi, onthalsterd paard.
Weiieviller, V. a. ['J'ecli.] Lospinnen, los
innen, nagels enz., die twee stukken-plugen,d
hout verbinden
, wegnemen.
Déeibilfrable, adj. Ontoferbaar; verklaar

-bar,uitle:
Ec riture d-.
éeiii ré, e, aclj. (en part. passé van déchiffrer) Ontcijferd; verklaard, ontward, ontknoopt:
Ecrit d-, Aliaire d-e.
. éehlilre tenet, m. O,2tcij fering; ontknooping,

regen blootgelegd. — D éehaiissé, m. [11. eccl.]
Barrevoeter m., naam eerier secte -uit cle !rte eeuw ontwarring; verklaring, uitleggi.nng f.
Dé elti rear, v. a. Onteij f eren, het in cijfers
(ook DÉCHAUX geheeten) . Carmes d-s, ongeschoeide,
ongewoon, slecht of bijna
barrevoets g aande karweliter monnik en, barrevoe- gesclzrévene lezen; -onleesbaar schrift weten te lezen. — (firs. et fain.)
ters m. pl.
Het
Ontwarren,
ontknoopen,
ophelderen,
verklaren: Dophakken
Déch auussenennt, m. [Agric.]
der aarde rondom eenen boom, eenen wijnstok, het un secret, une aiiaire, achter een geheim komen.,
blootleggen der bovenwortels; ontblooting f. — [Chir.] Bene ingewikkelde, duistere zaak ontwarren, opLe d- d'une dent, het losmaken, het losgaan van helderen. — D- qn., iemand doorgronden in zijne
het tandvleesch rondom eenen tand. — [Constr.] geheime bedoelingen, zijn gedrag eiiz. aan 't licht
Le d- dun mur, het blootleggen der fondamenten ^ br enen (in ongunstiger zin). — [í us.] Van 't blad
weg of op 't eerste gezigt sp elen of zingen. - In
van een' muur.
Déeha usser, v. a. Ontschoeijen, de schoenen dien zin ook zonder voorwerp gebézigd: II déchiflre
IFFIIEII, V. pr. Ontcijferd,
of laarzen , de kousen uittrekken, schoenen en kou- Bien, mal. — SE DEI((IT
sen uitdoen: D- an enfant. — Ook van het schoei- verklaard worden: Celle écriture ne peut se d-,
souliers,
dat
schrift
laat
zich
nie t ontcijferen.
les
les
bas,
sel in dien zin gebézigd: Dechhilfvedir, m., -wise, f. Ontc feraar m.,
de schoenen, de kousenuittrekken. — (fig. et fam.)
Je ne suis pas digne (le Ie d-, ik ben niet waard ontcijferaarster f., verklaarder of verklaarster van
hem de schoenriemen los te naken: ik sta ver be- cijferschrift, en, b uitbreiding, van oud, slecht,
néden hem. — [dort.] D-• les arbres, la vigne, de schier onleesbaar schrift. — ) -lus.] blij of zij, die
boomgin, den wijngaard ophakken, de bovenwortels 1 vlug van 't blad weg of op 't eerste gezigt speelt
blootleggen. ,— In dien zin ook als v. n. gebruikt: of zingt.
éehirinneter, V. a. Kerven, vele insneden
La terse déchausse, de aarde zakt ineen en laat
rte wortels bloot. — [Constr.] D- an mur, de fon- maken: D- la peau, la chair, de huid, het vleesch

elaan-enten van e en' muur blootleggen. -- [Chir.] D-

kerven. D- une etoge, den rand eerier stof inkerven
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inknippen, uittanden. — (fig. et fam.) D- un ouvrage litteraire, een letterwerk tot in de minste
bijzonderheden ongenadig beoordeelen of havenen.
— [Tech.] Gaten boren in 't aardewerk, ter plaatse
waar men een oor of steel wil aanbrengen. — Het
dj voor: Viande depart. passé komt ook als a.
chiquetee, gekerfd vleesch. — [ Bot.] Feuille décbi-

vermogens beginnen af te nemen. Son Crédit commence à d-, zijn gezag, zijn aanzien begint te ver
[Mar. ane.] Afdriven, van den koers-minder.
afwijken. — [Corn.] In gewipt verliezen.
Déchouer, V. a. [Mar.] Afbrengen, vlot maken (een op het strand, eene bank enz. geworpen
schip). (Men zegt ook, en beter, déséchouer). -quetée, ingekerfd, getand blad.
Het part. passé komt ook als adj. voor: Vaisseau
Déchiquuetenr, m., -ease, f. Kerver, inknip- déchoué (of deséchoué) a fgebragt, vlot gemaakt
fster, inknipster f.
per m., ker,
schip.
t 5 Déehiquetiire, f. Kerf, insnede, uittan-I- Dechristiani ser, v. a. Ontchristenen, van
ding f. (aan eene stof).
't christendom afvallig maken. - SE DECHRISTIADéchirage, m. [Tech.] Het sloopen (van oude NISER, v. pr. De hoedanigheid van christen ver
vaartuigen), het uit elkander slaan (van een houtchristendom vaarwel zeggen.
-liezn;ht
vlot). — Bois cie d-, sloophout n.
Déchu, e, adj. (en part. passé van déchoir)
Déehirant, e, adj. Verscheurend. — alleen Vervallen, gevallen, afgevallen, verminderd, a fgefi i. rebrulkt: hartverscheurend, hartbrekend, jam- nomen, in verval geraakt: Roi, Pouvoir d-, gevallen
merljk, door merg en been dringend: Spectacle d-, koning, vervallen magt. Ange d-, gevallen, a fgehartverscheurende aanblik. Cris d-s, jammerlijke vallen engel.
kreten.
Déei , ( verkorting van 't latijn decimus,
Déchiré, e, adj. (en part. passé van déchirer) tiende) vooropgaand woord bij de namen der
Gescheurd, verscheurd, vaneen gereten: Vêtements nieuwe maten en gewigten: Tiende n., tiendedeel
d-s, gescheurde kleederen. Coeur d-, verscheurd van de maat, die het daaraan gehechte woord uit
hart. — Cet homme est tout d-, die man is met
— Déciare, m. [Metrol.] Tiendedeel van-drukt:
lompen gedekt. (fam.) Cette femme nest pas trop de are of nederl. roede, tien vierkante nederl. ellen.
Décidant, adj., z. DECIDENT.
d-e, die vrouw is niet onaardig, is zoo Teel jk niet;
ook: die vrouw is nog mooi voor hare uren. --Décidé, e, adj (en part. passé van décider)
(Prov.) Chien hargneux a toujours l'oreille d-e, Beslist, besloten, bepaald; vastberaden, onwrikbaar,
een vechtersbaas loopt altijd met blaauwe oogen.- standvastig; stellig, zeker, uitgemaakt, g e de ci[Bot.], z. v. a-. LACINIE.
d e e r d: Chose d-e, vastgestelde, bepaalde, besliste,
De.chirennent, m. Scheuring, verscheuring, beklonken zaak. Homme d-e, vastberaden, niet van
vaneenrijting f. — Bij uitbreiding: D- d'entrailles, zijne beginselen afwijkend, gedecideerd man. Casnijdende ingewandsp2,jn f. hevig kolk n. — (lig.) ractère d-, vast karakter. Préférence d-e, stellige,
D-s, scheuringen, inwendige verdeeldheden f. pl., uitgemaakte voorkeur. Le ministère prit une
burgertwisten, binnenlandsche oorlogen m. pl.
marche plus d-e, het ministerie nam eene meer
Déehirer, V. a. Scheuren, verscheuren, af- bepaalde rigting, trad met meer nadruk op. Style
scheuren, opscheuren, vaneen scheuren, doorscheu- d-, stoute, vaste stijl.
ren: rijten, oprjten, afrijten, vaneen rijten: D- de
Décid.érnent, adv. Op bepaalde, beslissende
la toile, de Ja sole, un habit, linnen, zijde, een wijze, uitdrukkelijk; met vastberadenheid, met vastkleed scheuren. — D- one plate, la main, eene heid: Prendre d- son part!, bepaaldelijk zijn besluit
wond, de hand opscheuren. Le tigre déchire sa nemen. D -, je ne sortirai pas, zeker (twijfel er niet
prole, de tijger verscheurt zijne prooi. D- la chair aan), ik zal niet uitgaan. D -, eet homme est lou,
à coups de fouet , het vleesch met zweepslagen 't is uitgemaakt, die man is gek.
Décidenee, f. [Méd.] Invalling, afplatting f.
op r jten. — D- an bateau, une futaille, eerre schuit
sloopen, een fust uiteen slaan. — (Loc. prov.) I1 ne (van den buik der zwangere vrouwen) .
-

:

s'est pas fait d- le (of son) manteau pour eela,
h ij heeft zich niet tweemaal daarom laten bidden. —

Bij uitbreiding: Des douleurs qui déchirent les entrailles, pijnen, die 't inr ;eiwand vaneen rijten. —
(fig. et poét.) D- les airs, les Hots, de lucht, de
golven klieven. — (lig.) D- la lettre, zich niet aan
de letter houden. D- les oreilles, l'oreilIe, de oorera,
het oor verscheuren: 't gehoor onaangenaam aandoen. — [Mil.] D- la cartouche, de patroon afbijten. D- la toile, ongerégeld vuren, tirailleurs vuur maken. — (fig. et poét.) D- Ie sein de la
terne, den schoot der aarde opscheuren: de aarde
beploegen. — (fig.) Les factions out longtemps
déchire la France, de partijschappen hebben Frankrijk lang verscheurd, geteisterd. Les rewords déchirent la conscience du coupable, de wroegingen
rijten het hart des schuldigen vaneen. -- D- son
prochain, zijnen naaste belasteren, bezwalken. D- la
réputation de qn., iemands goeden naam bezwalken,
belasteren, bezoedelen, schenden. D- qn. à belles
dents, iemand boosaardig havenen, geen goed haar
aan hem laten. — Ook zonder voorwerp gebézigd:
Il loue en face et déchire en secret, hij prijst in
't aangezigt, en lastert achter den rug. — SE DECHIRER, v. pr. Verscheurd, gescheurd worden; —
zich verscheuren; — elkander belasteren, beleedigen,
van elkander kwaad spreken. — [ Hydraul.] Zich
verdeeles alvorens neder te vallen (van een' watersprong gezegd).

Décident, e, adj. [Bot.], z. v. a. DECIDU.
Décider, v. a. Beslissen, bepalen, oordeelen, beoordeelen, uitspraak doen over eersen persoon of over
eene zaak, beslechten, bescheid, uitslag of uitsluitsel
geven, d e c i.d, é r en: D- qn., iemand tot iets overhalen, bewégen, tot een vast besluit brengen. D- une
question, une difficultè, een vraagstuk, eene zwarigheid oplossen. D- unequenelle, een' twist beslechten, uitmaken. - DECIDER, v. n. Beslissen,
beschikken, als meester omtrent iets bevélen: D- de
la paix et de la guerre, over vrede en oorlog beslissen. C'est á nous á d- de ma fortune, het
staat aan u over mijn geluk te beslissen. D- sur
tout á tort et á tra vers, over alles onbedachtzaams
oordeelen. C'est an homme qui aisle á d-, hij
is een man, die gaarne het hoogste woord voert. —
SE DECIDER, V. pr. Een besluit nemen, besluiten:

Je me décide a partir, ik besluit te vertrekken.
Décidez-vous done, besluit dan tot het eene of

andere. — De voorkeur aan iets of iemand geven,
party kiezen, overhellen; Se d- pour qn., zich voor

iemand verklaren. La victoire se décida pour les
Francais, de overwinning verklaarde zich voor de
Franschen. — Beslist worden: Mon sort va bientót
se d-, mijn lot zal weldra beslist worden. — (lig.)
Le temps se décide au beau, het weder klaart op,
de lucht zet zich tot mooi weder.
S Déeldeuar, m. Beslisser -m. (meestal in won.
of burl. zin), h ij , die op meesterachtigen, verwaan.Decihireur, m. , -eiise, f. Verscheurder m., den toon uitspraak doet.
Décidn, e, .Décident, e, adj. [Bot.] Afvalverscheurster f. - DEC
HIREUR, m. Slooper m. van
oude vaartuigen.
lend, niet aanblijvend (van plantendoelen, die afDéehirnre, f. Scheur, opscheuring f. (van een vallen na hunne functie volbragt te hebben): Corolle
kleed, eene wond) .
d-e, bloemkroon, die vóór de vruchtvorming afvalt.
Déchoir, V. n. (Met avoir om de daad, met Feuilles d-es, jaarlijks afvallende bladeren.
Déeigratnne, m. [Métrol.] Tiendedeel van
Etre om den toestand uit te drukken) Vervallen,
in verval geraken, afvallen, verminderen, afnemen: een gramme of wigtje, korrel m., d e c i g r a m n.
D- de son rang, de son poste, van zijnen rang,
Décil of Dextil, m. [Astrol.] Stand van twee
van zonen post vervallen Depuis ce moment it a planeten, waarbij zij een tiendedeel des dierenriems
déchu de jour en jour, sedert dat oogenblik is hij of 36 graden van elkander verwijderd zijn.
met elken dag achteruit gegaan. I1 est Bien déchu
Decilitre, m. [Métrol.] Tiendedeel van een
de sa réputation, zijn goede naam is veel vermin- liter (kop of kan), maatje n.
Déciller, v. a., z. DESSILLER.
derd. — Il commence à d-, hij wordt zwak, zijne
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1- 5 Déciinable, adj. plan tiende onderhevig, voordraagt. (In dien zin verouderd). -- Woorden

wat tiende geeft.

hoogdraver, d e c l a m d--krame,wodnpl
t or ni. — Ook als adj. gebézigd: Style d-, hoog
% I)éeigi,aire, adj., z. v. a. DEGIIMAL.
zinledige stil. Ton d-, gezwollen toon.-draven
l)éeinnal, e, adj. [Arith.] Tiendeelig, tientallig,
Déetamatioli, f. [Litt.] Kunstmatige mondewat uit tiendedeelen bestaat, tot tienden behoort,
decimaal: Fractions d-s, tiendeelige breuken. linge voordragt f. van eene 'redevoering of een
Des chiffres décimaux, decimale cijfers, cijfers der dichtstuk, de kunst om met smaak en gevoel voor
tiendeelige breuk. -- [Jul.] Wat de tiende be- te dragen, voordragtskunst, voorclragt; redekunstige
inkleeding, pronkrede f., redetooi m., de cl a ni atreft: Droit d-, tiendregt ii.
Décimmmateur, m. Tiendhejfer, tiendheer m., tie f. D- belle, noble, aisée, froide, mauvaise,
schoone, edele, gemakkelijke, koele, slechte wijze
invordering
der
tienden
geregtigde
persoon.
de tot
Déeinniation, f. Vertiendin.g f., tiendregt n.; van voordragt. — Voordragtsoefening f., staal van
inzameling of opbrengst f. der tienden. — [H. rom.] welsprekendheid , opgesteld om voorgedragen te
Loting om den tienden man, het straffen van een worden (inz. gebézigd van de stukken der oude
rhetors: Les d-s de Sénèque, de Quintilien, de deuit de tien, decioratie, deciméring f.
Deciaiue, m. [Métrol.] Tiendedeel van een franc, clansa.tiën van Seneca, van Quintilianus. — In ondecime m. (z. FRANC) . — Geestelijke tiende f., gunstigen zin: gezwollen voordragt f., zinledige
opbrengst van het tiendedeel der geestelijke inkom- woordenpraal, windbrékerij f., winderige stijl m.
sten bij buitengewone clelégenheden. — DECIMES, m. II a mêlé trop de d- dans cette pièce, hij heeft te
pl. (voorrraali(e) jaarlijkse/te opbrengst der fransche veel gemaakte en hoogdravende woorden en spreek
dat stuk gemengd. — Het hevig uitvaren,-wijzen
geestelijke ambtenaren aan den koning.
DéeAuter, v. a. [Mil.] Om den tienden man schimpen, schelden: Son plaidoyer est une d- conloten, den tienden (ook wel den derden, vierden) tinuelle contre la partie adverse, zijn pleidooi is
man uitnemen, om aan dien eene straf te voltrek een voortdurend schelden en schi;npen op de tegen
[Mus.] Muzikale voordragt, die in over--partij.—
welke, wegens het groot getal schuldigen of-ken,
omdat zij niet bekend zijn, niet aan allen kan vol eenstemming is met de uitdrukking des gevoels, in
worden, d e c i m é r e n. — Ook gebezigd-troken de woorden des dichters vervat.
Déelantatoire, adj. Wat de uiterlijke voor
van eene volksplaag, b. V. de pest, de cholera, die
declamatie betreft of daartoe behoort,-dragtof
een groot getal menschen wegrukt: Le choléra a
décimé la population parisienne, de cholera heeft sierlik voordragend, d e e t a ni a t ó r i s c h: Art d-,
voordragtskunst
f. — Doorgaans in ongunstigen
de parijsche bevolking sterk gedund, ge d e c i m e e r d.
— 1let part. passé wordt ook als adj. gebruikt: zin: hoogdravend, gezwollen., vol woordenpraal,
Population d-, sterk gedunde, g e d e c i as e e r d e be- vol bombast: Style d- of déclamateur, Z. DECLAMAvolking ;, Régimnent déci!né, gedecimeerd regiment. TEUR.
Déclarné, e, adj. (en part. passé van décla-- SE DECIMEK, v. pr. Gedecimeerd worden.
Décieuètre, m. [Métrol.] Tiendedeel van den mer) Voorgedragen, uitgesproken, kunstmatig, niet
rnf ter of de nederl. el, palm f., decimeter m. — gevoel en smaak voorgedragen, g cd cc lam eerel:
Décianétrique, adj. Den decimeter betreffend, Discours d-, Vers d-s.
éclamer, v. a.-Kunstmatig lezen of spreken,
decim ét r°isch.
naar de regels van goede uitspraak, houding en
Déeinleur, m., z. V. a. DECIMATEUR.
gebaren
voordragen, vaar 't gevoel spreken, d eDécinntrentent, m. [Mac.] liet wegnemen des
houten boorrs of der boogstelling onder een gewelf. c 1 a mé r e n : D- des vers, un discours, verzen,
Déeintrer, v. a. [Mac.] Den houten boog of eene redevoering op redenaarstoon voordragen. —
den boogtoestel onder een nieuw gemetseld gewelf Ook zonder voorwerp : S'exercer à d-, zich in 't
voordragen oefenen. Un acteur qui déclame uien,
wegnemen.
Déciiitroir, m. [Mac.] Breekhamer, bikhamer m. een redenaar, die eene goede voordragt heeft. —
Déeioetonal, e, adj. [Miner.] Achttienzijdig DECLAMER, v. n. Uitvaren, lostrekken, schreeuwen,
razen, schelden, schimpen: D- contre qn., hevig te(kristal) .
.Décirconcire, v. n. (fam.) Van 't jodendom gen iemand uitvaren. — Ook : hoogdravend zijn,
(ook van 't islami.smus) of van de besnijdenis af- op redenaarstoon van nietige dingen spreken, in
vallig maken. - SE DECIRCONCIRE, v. pr. De be- woordenpraal vervallen : Comme , ii declame ! wat
snfirleni-s verloochenen. — IDécireoneis, m., -e, f. is hij aan 't declaméren! — SE DECLAMER, v. pr.
Tot het christendom bekeerde jood m. of jodin f., Kunstmatig voorgedragen worden , gedeclameerd
ook bekeerde muharnedaan m., of muhamedaansche worden.
Déclarable, adj. Verklaarbaar, waarvan zich
vrouw f. — Decireoiteision, f. Verloochening
der besnijdenis, inz. verzaking van 't joodsche eene verklaring laat afleggen.
-[ Déclarateur, in., -trice, f. .tangever m.,
geloof.
Décirer, v. a. [Tech.] Het was (van een meu- aangee (ster f., verklaarder m., verklaarster f., hij
bel, een' ingelegden vloer enz.) afnemen, uitwrijven. of zij, die eene verklaring aflegt
éclara:tif, ive, adj. [Jur.] Verklarend, opDéeisif, ive, adj. Beslissend, beslechtend, uit
Jugement, Combat d-, beslissend oordeel,-wijzend: helderend.
Déclaration, f. Verklaring, betuiging; open gevecht. — Doorgaans in ongunstigen zin genomen
legging, aangave, aangifte, opgave, declaratie.
voor: meesterachtig, voorbarig, aanmatigend, laat
Homme d-, laatdunkend, voorbarig be--dunke: D- de guerre, oorlogsverklaring. D- d'amour of
slissend mensch. Rien nest aussi d- que l'ignoran- enkel D-, liefdesverklaring f. Faire la d- de son
revenu, zijn inkomen opgeven of openleggen. Faire
ce, niets zoo aanmatigend als de onwetendheid.
Décision, f. Beslissing, beslechting, uitspraak f., une d- de sas marchandises aux douanes, eerie opvonnis, eindoordeel, regterljk bescheid, gewijsde n. gave zijner waren bij het tolkantoor doen, zone
waren aangeven. D- d'entrée, de sortie, aangifte
D- arbitrale, scheidsregterljke uitspraak f.
% Déeisionnaire, m. (woord van Montaigne) van verklaring , van uitklaring, van in- of uit
waren. D- de faillite, falliet-verklaring,-gande
Iemand, die even stout als onoverdacht uitspraak
staat m., dien een koopman aan zijne schuldenaars
doet.
Déelsivement, adj. Beslissender wijze, stellig, geeft, ten bewijze dat hij onvermogend is om te
betalen. — D- des confins, bepaling en vaststelling
uitdrukkelijk.
Décisoire, adj. [Jur.] (zelden voorkomend dan der grenzen. — D- de dépens, de dometages at inin): Serment d-, beslissende, alles afdoende eed n. terêts, opgave, lijst f. van kosten, van te vergoeden
Déeistère, m. [Métrol.] Tiendedeel eener s Ure schaden en renten. D- d'hypothèque, verklaring,
dat neen eene hypotheek op een goed heeft. D- de
of wisse, tiendedeel der nederl. kubieke el.
--4- Déeivilista iit, e, adj. De beschaving tegen la naissance, du décès d' un enfant, aangifte van
bestrijdend of vernietigend : Principes d-s.-gand, de geboorte, van 't overlijden eens kinds. D- de pa--I- Décivilisation, f. Bestrijding, vernietiging ternité, verklaring dat men vader van een kind is.
der beschaving. — 4. Déciviliser, V. a. De be- D- de succession, aangifte des boedels. D- intemschaving tegengaan, tot de barbaarschheid terug pestive, ontijdige aangifte f.
Déelaratoire, adj. [Prat.] Verklarend, ge-voern.
IDécize, f. [Navig.] Soort van volksschuit f. tui.gend. Acte d- de la volonté dun défunt, forméle wilsverklaring eens overlédenen.
op de Loire.
Déclaré, e, adj. (en part. passé van déclarer)
Déclamateur, m. Kunstmatig spreker of lezer, geoefend redenaar, wie met smaak en gevoel Verklaard ; openbaar , wereldkundig , g e d e c l a-
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r e e r d: Guerre d-e, verklaarde oorlog. Enneini
d-, openbare, verklaarde vijand. Coquin d-, aartsscheim, uitgemaakte raauwdie f m.
éelarer, V. a. Verklaren, betuigen; openleg
bekend maken, aankondigen; aangeven, aan--gen,
gifte doen; ontdekken, aan den dag brengen: D- ses
desseins, ses sentiments, zijne oogmerken, gevoelens verklaren, openleggen. I3- son manage, zijn
huwelijk aankondigen. b- un complot, eene zamensponning ontdekken, aan den dag brengen. D-coupable, innocent, voor schuldig, onschuldig verklaren. D- la guerre, den oorlog verklaren. D- bon
et -salable, goed en van waarde verklaren, (fig.) DIa guerre aux alias, aux préjugés, den oorlog aan
de misbruiken, de vooroordeelen verklaren. — Ddes marchandises a la douane, waren aan het tol
aangeven.. - SE DECLARER, V. pr. Zich-kantor
verklaren, zijne gevoelens openbaren; zich openbaren, zich doen kennen, zich bekend maken; partij
vóór of tegen iemand kiezen: 11 s'en est declare
liautenient, hij heeft zich luid daarover verklaard
of ingelaten. 11 s'est déclaré l'auteur de ce livre,
hit heeft zich als schrijver van dat boek verklaard,
erkend of bekend gemaakt. Le public s'est déclaré
pour lui, het publiek heeft zich vóór heron verklaard,
heeft zone partij gekozen. — (/1g.) La petite vérole
se déclare, de kindes'pokken breken uit, komen
uit. L'orage se déclare, het onweder berst los.
Déclassé, e, adj. (en p art. passé van déclasser): Rente d-e, verwisselde rente: Citovens d-s,
uit hunne klasse verplaatste burgers. Maims d-s,
van de lijst Geschrapte, afgedankte zeelieden.
-I-1)ëeL-nssenient, in. liet ontbinden, te niet
doen eener klassenindeeling; het schrappen uit eerie
klasse; — veïwarring, vermenging, verwisseling f.
der klassen. D- social, maatschappelijke klassen
D- de In rente, renteverwisseling f. -versang.
Déelasser, v. a. Eene klassenverdeelirr.g te
niet doen, verwarren; het in klassen verdeelde in
de war brengen; de klassen der burgermaatschappij
ondereen mengen. — [stal.] Een' zeeman uit het
register der afdeeling, waartoe hij behoort, schrap
-pen,hm
naar huis zenden.
S Déelaver, v. a. [Mus.] Van sleutel veranderen (een niuzijkstuk).
Héelencher, v. a. De klink (eerier deur) op,,

luteri.

BDCelie of I éelieq, m. [Mécan.] Veer f. of
haart rn., die bij 't oplirten eene laadlaine in bewégár,i laat komen. — ]let afspringen der ,shrive ir
van een geweer. — Ileiblok n., hei f. voor palen.

MCOAGUATION,
king f., inz. der magneetnaald van cle middellijn.
(cl- magnétique, d- de l'aimant of de I'aiguille
aimantee). — [Astr.] Hoek nl., dien de gezigtslijn,
langs welke men een hemelligchaam ziet, met het
vlak van de evennachtslijn maakt, afstand ni. eenes
ster tot de evennachtsl jn, afwijking, d e c l i n a t i e f.
D- australe, boréale, zuidelijke, noordelijke decli-

natie.

DDéeelinagnt, e, adj. Afnemend, ten einde ncigend. — [Gnom.] Cadran d-, afwijkende zonnewijzer. Plan d-, afwijkend vlak (dat een' hoek maakt
niet den eersten vertikaal of niet den eersten meridiaan) .

elin ateur, Deelinatoire, m. [Gnoni.,
Phys.] fivijkings- of declinatie -meter m.
-[ - s Deelisiation, f. Het afnemen; — het afwijzen, niet-erkennen; — helling f.
beelisiatoii e, adj. [Jur.] Afwijzend, van de
hand wijzend,, weigerend: A7oyen d-, a fwijzi.ngsmiddel D. — DECLINATOIRE, m. [Jur.] herklaring f.,
dat men de bevoegdheid eenei regtbank niet erkent.
Proposer on d- of son exception d-, tegen de bevoegdheid des regters opkomen, de onbevoegdheid
der regtbank beweren. — [Phys.] .fwijkingsmeter m. (van de magneetnaald), z. v. a. DECLIiATEvR.
éelinné, e, adj. (en part. passé van décliner)
Verbogen. — [Bot.] Neérgebogen, afwaarts rerilrt.
— [f[. n.] Nageoire d-e, vin f. niet allengs korter
wordende stekels.
éeiiner, v. n. Afnemen, dalen, ten einde loopen, verzwakken, vervallen: Le jour commence a
d-, de dag daalt, loopt ten einde, het begint avond
te worden. II décline toes les jours, hij wordt van
dag tot dag zwakker. La fièvre décline, de koorts
accost af. Sa santé, son esprit décline, zijne ge-

zondheid, zijn verstand neemt af. Sa beanie ciécline, hare schoonheid is aan 't afnemen. — [Astr.,

Mar.] 4 fivijken, de c t i n é re is noordoosteren of

noordwesteren. Un as/re qui décline, eene ster,
die van de evennachtslijn afwijkt. La boussole
dc/cl/ne, décline de 5 dégrés , het kompas wijkt
af , wijst mis, wijkt 5 graden van 't noorden
af. — DECLISER, v. a. [Gram.] Verbuigen, woord buigen, al de vormen aangeven, die een woord in
de verschillende naamvallen aanneemt, d ecl i. is
en. -- (famn.) D - son nom, zijnen naam opgeven

daar, waar men niet bekend is. — (fig.) II ne sait

pas d- son oom, hij kan niet eens zijn' naan2 zet
hij is volslagen onwetend. — [Jur.] D . la-ten:
conmpétcnce d'un tribunal, de, bevoegdheid eerier

reg tbaiik niet erkennen . - SE DEC
LINER , V. pr. Verbogen worden: Ce mot/ peut se d-.—Afgewezen, niet
éeelihiiater, v. a. [H. n.] Van klimaat doen erkend worden: Ce tribunal dolt se d-. — (faro.)
vèrander'en, in een ander klimaat verplaatsen-, aan Notre nom peut-il se d-? snag enen ook uw' naam
't eigen klimaat ontwennen (een dier, cene plant), weten ?
decliancrtiséren. — (jig. et/dim.) D- qn., iemand
. éclingtiter, V. a. [Mar.] Losklinken, de bui
losmaken van de manieren, dens toon cler klasse,
een in klinkwerk bekleed schip a fne--tenhuidva
waarin hij tot dus verre leefde. D- une lol, eerre men (vol. UIEN).
wet van 't eerie loslid naar 't andere overbrengen
D éclitisier, V. a. [itíécan.] De vein of den
en haar, de vereischte uni, zigingen doen ondertraan. haak doen afslaan om eerie nsachine in bewéging te
— SE DECLIMATER, V. Var. In een ander klimcao brengen. — Het heiblok laten vallen (vgl. DECLIC) .
verplaatst worden. Aan 't epen klimaat ontwen - — SE DECLIQUER, V. pr. Van zelf losgaan, afnee. — Iet part. passé komt ook als adj. voor: springen.
Animal décHinaté, Plante déclimatée, in een anLlé eliqueter, V. a. [Hort.] Den pal (uit de
der klimaat ve77llacrtst dier, gewas.
tanden van 't schakelrad) losmaken.
.Eeelin, m. 4fneming, vermindering, daling f.,
eelive, adj. Hellend, gloo?jend, schuins afverval n., toestand van 't geen zijn eisn.de nadert, loopend.
zijne kracht, zijn' glans enz. verliest: Le d- du Jour,
.- eeliver, v. a. Afhellen, glas/jeu, allengs
het vallen van den avond; Le jour est sur son lager worden.
dléclin, de dag loopt tc ;i einde, de avond begint te
D é olie ite, f. Helling, glooij ing, schuinte f.
'ia/lea. Le d- de I'age, de avond des levens. Etre
eeloitres°, v. a. Het klooster doen verlaten,
en (sur) son déclin , aan 't a fnnemen zijn. Une uit het klooster doen gaan. — SE DECLOïTRER, v.
bessuté sar son déclin, eene afnemende schoonheid, Pl . Het klooster verlaten, het kloosterleven vaarwel
eerie vrouw, die hare schoonheid gaat verliezen. zeggen. — liet part. passé komt ook als adj. voor:
Le cl- de t'empi^'e coma/n, 't verval van 't romein - Religieux d-, uit liet klooster verwijderde monnik.
sche rijk. — [Méd.j Le 1- de la iévre, het nala Déelore, v. a. Eene omsluiting, omtuining,
ten, afnemen der koorts. — [Coro.] Les prix soot heiicing, schutting enz. wegnemen, wegbreken.
sur Ie d-, de prijzen zijn aan liet dalen. — [Astri]
5 Welos, e, aclj. (en part. passé van déclore)
Le d- de la tune, het afnemen der maan (nadat Openligcfend., van zijne omsluiting, omheining, omzij vol geweest is). — [Arflueb.] Slagveér f. van tuining bercofd: Ce pare est d-, dat lsark ligt open,
een schiet geweer.
heeft geene orntuininq meer.
Déellnabiliite, f. [Gran?.] Verbuir.baarheid f.,
ec,louuerr, V. a. Iets, dat gespijkerd is, los
vatbaarheid om verbogen te worden.
spijkers uitslaan, uittrekken. — SE DE--slan,de
Deep sa[Ae, adj. [Gram.] Verbuigbaar.
CLOUEtI, V. pr. Losgaan. Cotta pen/ure s'est déDéelirnaisosi, f. [Gram.] ïzerbu-ihjng, w oord ciouée, dit scharnier is losgegaan. — Het part.
i sing, declinatie f. En francais it n'y a point-bu passé komt ook als adj. voor: Planches déclouées,
cie d-s pi'Oprernen t dites, in 't ^fransch z jiz cleene los tepane planken.
eigen/ijle r eze de _verbuigingen. --- [Play-s.] fwi - 1 Décoagulation , f. [Phys.] Ontstremm,zng,
- Déeiieqioer, z. DECLIQUER.
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Ophef fing der strermning of stolling. —éeoa- guilé, e, adj. (en part. passé van clécoaguler) Ontstrernd: Liquide d-. — Déeo'age.Aer, v. a. Octstremmen, de stremming of stolling eereer vloeistof
doen ophouden, haar weder vloeijend, maken. — SE
DECOAGULER, V. pr. Uil den toestand van strernming tot dien der vloeibaarheid terugkeeren.
Décoelié, e, adj. (en part. passé van décocher)
_Afgeschoten-: Trait cl -, Fleche d-e. — (i j.) Sar
toegebrogte scherpe zet, schiorpschoot nn.-casilned,

Déeoehnegnent, m. Het afschieten (van een'
pijl); — (fig.) het uitwerpen, toebrengen (van een'
scherpen zet, een' b , tenclen spot enz.).
Décoehaer, V. a. Uitschieten, afschieten, uit
D- une flèche, un trait, eenes pijl, eengin-werpn:
schicht schieten. — Ook zonder voorwerp gebezigd
van eenes roofvogel, olie op zijnen buit toeschiet,.
— (fig.) D- les traits de sa coiei•e contre qu., de

pijlen van zijne grarrrsehctp op iemand afschieten,

hem zijnen toorsn laten ondervinden. D- un sarcasme contre qn., iemand een' selieri,en, bijtenden zet,

een' schip pschoot geven. — (fain.) D- en compliment, een' cproct, eerie begroeting toewerpen. — SE
DE000HER, V. P. zt fejeschoten worden. — El/sander (pijlen) tocsch-ieten, elkander (scherpe zetten)
toeweriwn, toedienen.

D éeoeonnage, in. Met afnemen der cocons
of tonnetjes der zijcicworrnen van de takken, waar
zij gehecht zijn. -- Décoeonner•, v. a Het-an
zijdetonnetje losmaken en wegnemen.; liet buitenste
rietwerk ((Je zoobenaam(le floretzijde) welinemen,

waardoor 1sei ei cnlijhe tonnetje omgeven is.

4- -Décoeté , m. [Pliarm.] .4j'Isooksel n., pro-

benaming; kleurverzwakking, verkleuring f. ; het
verschieten, verbleeken der kleuren. — [Mid.] Ontkleu eng, verbleeking, bleekwording; het bleek

worden.

Décoloré, e. adj. (en part. passé van décolore ^) Ontkleurd, verbleekt, bleek, verkleurd, verschoten: Visage d-, verbleekt, bleek gelaat. 'a'alileau d-,
verscholen, verkleurde schilderij. — Stle d-, stijl
zonder gloed of leven, kleurlooze stijl.
I➢ éeoiorer, V. a. Ontkleuren, de kleur benemen,
de kleur verzwakken, bleek maken, doen verbleeken.
La maladie la toute décoiorée, de ziekteheeft haar
alle kleur ontnomen. -- Ook zonder voorwerp: La
malaclie,décolore, de ziekte maakt bleek, ontkleurt.
— SE ,DECOL011ERR, V. pr. De kleur verliezen, ver schieten, van kleur veranderen, verkleuren; — ontkleurdl worden; — zone eigen kleur door kunst
veranderen (gelijk b. V. tooneelspelers vaak-rnidels
doen).

D écolorimétie, n1. [Chico.] Ontkleuringsme ter, d e c o l o r i in e t e r m., werktuig om if de ontkleurende kracht van zékere stoffen of zel fstandigheden te bepalen, Of den grand van ontkleuring, el/en
de stoffen onclergaan hebben, te nieten.
1 ➢éeokoris , m. [Diclact.] Verlies n. van holos/ei. . éerniibannt, e, adj. [Bot.] Overhellend, eedeed ggend. ,

éeoiiibre, e, aclj. (en part. passé van décombrer)1 Van puin, vuil enz. gereinigd, opgeruimd:
Passage d-, Coui á-e.
D écoenbremest, m. 1-Iet puuinopruimen; puin opruirm2inli f. — DEC0l1BREMESSTS, 111. pl., z. V. a.

duct der a f koking.

DEc.oneREs.

/zing f.; ,— dikwijls ook (maar ve,°keerdelijls) z. v. a.

slijk enz. reinigen.

. écoetionn, f. [Pharm.] Ilea afkokeo; of/so-

DEC0CTE.
éeoetu^i3,, ni. (latin)
vangen door DEC00TE

(pr. —tome), inu ver -

D écogHoir, in. [lmpr.] lui/scout, sluitijzer n.,
ors de kooihoutjes in of uit te drijven (vgl. co0E©lli) .

. écoilfé, e, adj. (en part. passé van décoiffer)

Ontkapt: Femme ct-e, ontkapte vrouw; vrouw reet
veru'clrd kapsel. — Bouteille d-, ontlakte , ontkapte f esch; (fain.) uitgedronken flessen. — Fusée
d-e, ontkapte vuurpijl m.
écoiffer, v. a. Ontkappen, het kapsel of de
kap afnemen; het hoe fdhaar in de war brengen. —
D- une houteille , liet omkleedsel van (Ie kurk
eener fieseh wegnemen, eene toegebon„,dene of toege-

lakte tlesch openen, eene flesch octkurltien; — ( fain.)
eene tlesch ledig drinken. T [Artif.] D- in fusee,
z. DLL EIJNNETER. — SE DECOIUFEIS , V. pr. Zich

ontkappen, zich cie haren losvlechten, zich liet haar
in wanorde brengen. — Elkanders haar verwarren.

Déeollatioii , f. Onthoofding, onthalzing f.,

i-nz, die van Johannes den Dooper, op den eisch
van .Salome. — Naars van 't Kati,. ke . k feest ter
eere van dien marteldood. — Schilderij f., welke
straf der ontdie ontizoo filing voorstelt. , (Voor

APITATIOE).
hoofding gebruikt 7fwSt DEC
.Décolleiuent, in. [Tech. 1-Jet losgaws, de losrnakzng van het gclijrncle of geklakte. — DECOLLE€ENT, m. [C11ir.] Ajseisciding I. van 't hoofd eener

vrucht (bij rnoejelijlee geboorten).
Décoilerr, v. a. (van col, coo, hals) Onthalzen,
onthoofden. (In dien zin sedert lang vervacappen
door décapiter) . — [Péche] Den kop van den stok
afhakken. — DECOLLER, v. a. (van colic,-visch
lijm) Iet gelijmde of geplakte losmaken. — [Jeu
de bilcard] D- in bifile, ook D- le joueur, den bal
van den band afspelen. — SE DECOLLER, v. pr.
Losgaan (na gelijmd of geplakt te zijn). — [Hort.]

Cette grette s'est décollée, die eiste is losgegaan.
Décoileter, V. a., (meestal) Se déeolleter,
V. pr. Den hals en de schouders ontblooten, te bloot
diaeen DECO.LE TER, v. n. (van kleedin,gstukken)
Laag aan den hals uitgesneden zijn (zoodat deze
te ver bloot blijft): Cette robe décollète trop, dal
kleedje is te veel aan den hals uitgesneden. —Iet
part. passé wordt ook als adj. gebézigd: Une femme décolletée, eerie te ver ontbloote vrouw. Un
habit décolleté, een laag uitgesneden kleed.
Décolleur, m. [Pèche] Kopafsnijder m., hij,
die den gevangen stokvisch den kop afsnijdt en heng
liet ingewand uithaalt.
écotoratioll, f. [Chico.] Ontkleuring, kleur.—

5!5

. Décosti +rer, V. a. Opruimen, van puin, vuil,

éeonabres, m. pl. Puin n., afbraak f., al
wat eene afbraak oplevert. Enlever les dl-, de afbraak opruimen, wegvoeren.
D écombitstion, f., z. v. a. DESOXYGENATION.
éeo m gander, v. a. Afzeggen (liet bestelde

of ontbodene), z. v. a. CONTREMANDEP.. — liet

part. passé is ook adj.. Spectacle clécornlandé,
0/gezegde tooneelvertooning f.
. éeonunettre, v. a. [Mar.] Uiteen draa-jen
(liet touw).

D c®m pléter, V. a. Onvolledig, onvoltallig,
niet - compleet maken. D- une collection, eerie ver
volledigheid schenden.
-zainel;rgh
S Dée©mplig5ier, C. a. Ophelderen, het ingewikkelde ontwarren, vereenvoudigen: D- one
affaire, eene ingewikkelde zaak eenvoudig rnakenz.
.liDéeomponable, asij. [Claim.] Ontbindbaar,
on tleedbaar, oplosbaar, de comp o n i b e 1.
.l é eo! 3pos ant, e, asij. [Chin.] Oat bindend,
ontledend , oplossend, scheidend, d e c o na p o ni -

rend:: Force, Action si-e.
D éeomposé, e, adj. (en part. passé van dicomposer) [China., Phys.] Ontbondenz, ontleed,
opgelost, ontmengd, gescheiden; — [Mee.] Uit elkander genomen of gelegd, g e d e c o sup o is e e r d

Corps d-, Substance ct-e.—sited.] Face cl-e, Visage
dl-, Traits si-s ontdaan gelaat, ontstelde trekkei,
(als gevolg va's ziekte, van dood).

DéeossBposer, v. a. [Clsin1., Pias.] Ontbinden,
ontleden, oplossen, ontinengen, de zamenstellende
deelen scheiden. — (fig.) D- une idee, un discours,
een denkbeeld, eene rede osrtleden, uiteen zetten, d ec o iii]) o n ér e n: — [Muth.] D- use éeluation, eene
vergelijking oplossen. D- un polygone en triangles,
een' veelhoek in driehoeken verdeelen. D- un produit dans ses facteurs, een product in zijne factoren ontbinden. — [Mclean.] D- one machine,
een werktuig uiteen neuzen, uit elkander leggen. Dle mouvement dun corps, de zamengestelde bewéging van een li, chasm ontbinden. — [Phys.] Octbinden, tot ontbinding, verrotting doen overgaan:
La trop grande chaleur décornpose les matieres
aninlales, la viande etc. -- [Mid.] La fièvre dicompose Ie sang, de koorts ontbindt het bloed. —
La mort avail décomposé ses traits, de dood had
hare , (zijne) gelaatstrekken ontsteld, veranderd. —
SE DEGOMPOSE.II, v. pr. Ontbonden, opgelost worden,
zich oplossen, zich ontbinden. — Van gelaat veranderen, een ontsteld gelaat vertoonen, verkleinen.
Déeoi position, I. [Chico.] Ontbinding, scheiding, verdeeling, ontmenging, oplossing f. eens lig
zijne eerste bestanddeelen.V- spontance,-chasni
,
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vrijwillige ontbinding, verrotting. — [ Méd.] La dde la bile, du sang, des humeurs, de ontbinding
der gal, des bleeds, der vochten. — La d- du visage, des traits. de verandering, ontstelling, ontdaanheid f. des ezigts, der gelaatstrekken. — [Méc.]
D- des forces, dun mouvement, ant bindingeener zamengestelde kracht, eener zamengestelde bewéging of
resultante. — ( fig.) D- d'une idee, d'une phrase,
d'un discours, ontbinding, uiteenzetting f. van een
denkbeeld, eenen zin, eene redevoering.
Déconopóter, v. a. [Agric.] Den gewonen gang
der bebouwing, der braaklegging veranderen.
Déconnpte, f. (pr. dé- Conte) Aftrek m., afkorting, afrékening, korting f.: Faire le d-, Faire
à qn. son d-, ook Payer le d-, iemand betalen met
afkorting van het voorgeschotene : het restérende uitbetalen. D- définitif, slotrekening f. — (fig.) Il
trouvera du d-, dans cette affaire, hij zal met
die zaak bedrogen uitkomen. — Tegenrékening f.:
Solder par d-, eene rékening met eene tegenrékening
betalen of vereffenen.
Décompté, e, adj. (en part. passé van décompter) A Jgekort, gekort, afgetrokken: Somme d-e.
Déconipter, V. a. Korten, afkorten, aftrekken, afrékenen, de te betalen som verminderen met
het reeds betaalde of voorgescholene: II faut d- sur
cette somme ce qu'il a déjà recu. — (fig., en dan
meestal zonder voorwerp en in den infinitif) Van
zone hoop, verwachting, meening of gevoelen iets
laten varen, zijne verwachting te leur gesteld zien,
zijne begoocheling zien verdv4jnen: I1 porte vette
succession a dix mille francs, mais it trouvera
bien à d-, hij raamt die erfenis op 10,000 francs.
maar hij zal 't met heel wat minder voor lief moeten
nemen. Jeunesse réve, vieillesse décompte, de jeugd
schept zich droombeelden, de ouderdom ziet ze ver
[Mus.] Met de stem de tusschenliggende-dwijne.—
toonera van een' interval snel doorloopen, om dat
interval gemakkelijker aan te geven. — [Jeu] Zijne
gemaakte punten verliezen, ze uitwisschen, z. v. a.
DÉMARQUER. - SE DECONPTER, v. pr. .el fgekort,
afgetrokken worden.
-1- S Déconeert, m. Misverstand n.
Déconeerté, e, adj. (en part. passé van déconcerter) Verlegen gemaakt, verbijsterd, verward,
onthutst, verblu ft; ver(jdeld. Personne d-e; Projet d-.
Déconcerteinent, m. (woord van Rollin en
Mad. de Stael) Ontsteltenis, verbijstering f., het
van zijn stuk raken.
Découeerter, v. a. Een concert verstoren of
in de war brengen, de spelers of zangers uit den
toon brengen. (In dezen eig. zin weinig ,gebézigd.)
— (fig.) Verlegen maken, in verlegenheid brengen,
verwarren, verbijsteren, onthutsen, verbluffen, beteuteren; — dwarsboomen, verijdelen. Cette reponse
inattendue le déconcerta, dit onverwacht antwoord
bragt hem van zijn stuk, maakte hem in de war
of verlegen. I1 a déconcerté son lessein, hij heeft
zin voornemen verijdeld._ SE DECONCERTER, v.pr.
Verlegen worden, van zijn stuk raken: I1 se déconcerte aisément, hij is ligt bedremmeld, raakt
schielijk van zijn stuk. — A la mort, la machine
se déconcerte, bij den dood valt de machine uiteen.
5 Déconcluure, v. a. De sluiting (van een•
koop, een verdrag enz.) verbreken. — Het part.
passé komt ook als adj. voor: Traite déconclu,
ontbonden verdrag n.
Déeonfés, adj. Niet gebiecht hebbende (zelden
gebézigd dan in:) Mourir d-, (en somtijds ook, van
eene vrouw sprekende: Mourir d-se), zonder biecht
sterven. — Ook als subst.: Un d-, Une d-se, mo een
of eene zonder biecht gestorvene. — [Jug.] Etre
reputé mort 1-, beschouwd worden als zonder
laatsten wil gestorven te zijn.
t % Décontiancer, v. a. Het vertrouwen ontnemen.
-f- S Déconiire, v. a. Tene volkomen nederlaag
toebrengen, in de pan hakken, geheel verslaan. (In
dien zin oud en weinig of niet in gebruik.) — (fig.)
D- qn., iemand geheel van zijn stuk brengen, ver
verbluft mak „ n.
-legn,
t 5 Déconfit, e, adj. (en part. passé van déconfire) Armée d-e, geheel geslagen, in de pan gehakt leger.
t Déeonftuire, f. Volkomen nederlaag
nederlaag f. (In
dien zin oud en buiten gebruik.) — (fam.) Volkomen ondergang, val m., ruïne f. (van een' koopman),
volslagen onvermogen n. (van een' schuldenaar):

DECORATION.
Cette perte a été cause de sa d-, dat verlies heeft
hein geheel ten val gebragt. — (fam. et burl.) Groote
slagting f., overvloedig verbruik n. (van gevogelte,
taarten enz. sprekende): On fit du giber, des
patés une belle d-, er werd duchtig op het wild,
op de pasteen ingehouwen. Un chat faisait de
rats telle d-, que..., eene kat rigtte onder de ratten zulk eene slagting aan, dat...
-f- 5 Déeoufort, m. 1Veêrslagtigheid, troosteloosheid f.
Déconforter, V. a. Den moed benémen of
doen verliezen, neêrslagtig of mistroostig maken,
ontmoedigen. - SE DÉCONFORTER, v. pr. Denmoed
verliezen of laten zakken, neêrslagtig worden. —
Het part. passé is ook adj.: Elle est nullement
déconfortée, zij is in geenen deele mistroostig.
5 Déconsaerer, v. a. Ontwijden, de wijding
ontnemen, wereldlijk maken. — Het part. passé
is ook adj.: Maine déconsacré, van zijne gelofte ontslagene, wereldlik gemaakte monnik.
5 Déeonseiller, v. a. 4fraden, ontraden: Dune chose à qn., of D- qn., iemand iets afraden.
Deconsidération, f. Verlies n. der openbare
achting; geringschatting, minachting, verachting f.
Decousidérer, v. a. De achting ontnemen,
van de achting of den goeden naam berooven. —
SE DECONSIDERER, v. pr. Zijnen goeden naam ver
-liezn,
zich van de achting berooven.
Déconsidéré, e, adj. (en part. passé van déconsidérer) Van alle achting beroofd, geen achting
,teer waard gekeurd, ongeacht. Homme d-, Femme d-e.
-I- Déconstitutionnaliser, v. a. De consti-

tutie of staatscégeling te niet doen, omverwerpen.
-4- Déeonstitutionualismne, m. Het stelsel,
de leer van de omverwerping der constitutie of
grondwet.
Découstruetion, f. UZteenneming f., verbreking van den zamenhang der deelen (b. v. van eene
machine, van een getimmerte enz.).
Découstruire, v. a. Uit elkander nemen, den
zamenhang van de deelen eens geheels verbreken:
On a déconstruit ce pavillon pour le transporter
ailleurs, men heeft dil zomerhuisje uit elkander
genomen om het elders te plaatsen. — (fig.) D- un
discours, une phrase, de deelen van eene rede, van
een' zin uiteen zetten, ontleden, d e c o n s t r u é r e n.
- SE DECON'STRUIRE, V. pr. Uiteen genomen worden; zijn zamenhang verliezen, zich ontbinden.
Déconstrisit, e, adj. (en part. passé van déconst: eire) Uiteen genomen. — [ Gram.] Vers d-s,
verzen, waaruit men 't rijm en de maat hee fl doen
verdwijnen, gedeconstrueerde verzen n. pl.
5 Déeontenance, f. Verlegenheid, bedremnmeldhe7d, ontsteltenis f.
Découtenancé, e, adj. (en part. passé van
décontenaiicer) Onthutsst, ontsteld, verlegen, bedremmeld, van zin stuk gebragt, verbluft, uit het
veld geslagen.
Décontellancelnent, m. (woord van Mad.
de Sévigné) Verlegenheid, onthutstheid, verbluftheid f.
Décontenaneer, v. a. Verlegen, bedremmeld,
onthutst maken, van zijn stuk brengen, verbluffen,
uil het veld slaan. - SE DECONTENANCER, v. pr.
Verlegen, bedremmeld enz. worden.
t S Déconvena°able, adj. Ongepast, onwel
t 5 Décoiivenance, f. Ongepast -voegljk.—
-heidf.
Deconveroue, f. (fam.) Wederwaardigheid f.,
ongeval, ongeluk, onheil n.
+ 5 Déconvertir, v. a. De bekeering te niet
doen, tot het dwaalgeloof, het ongeloof terugbrengen. - SE DECONVEIITIR, v. pr. Zijne bekeering
verzaken, weder in zijne vorige onregtzinnigheid
vervallen.
Décor, m. Het opschikken, opsieren, inz. van
't inwendige eener kamer; aangebragt sieraad n.,
inz. Les d-s, de gezamenlijke tooneelversieringen f. pl.
Décorable, adj. Versierbaar.
Décor steur, m. Versierder, opschikker, inz.
tooneelversierder, schilder van sieraden, decoratie schilder m. — Ook als adj. gebézigd: Peintre d-.
4- Décoratif, ive, adj. Opsierend, opschikkend, optooijend, decoratief: Draperies d-ives.
Décoration, f. Versiering f., sieraad n., opschik, tooi m., decoratie f. (door beeldhouw
bouwkunst, schilderkunst aangebragt), inz.-kunst,
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tooneelversiering f., tooneelschermen n. pl., tooneelbeschildering of -bekleeding f. — (lig. ook van
personen en verpersoonlijkte zaken gebezigd) Elle
est la principale d- de la cour, zij is't voornaamste sieraad van 't hof. Laudeur est la d- de la
i der schoonheid. —
beauté, de schaamte is de too
[Polit.] Eereteeken n., ordeband m., ordelint, ridderkruis n., ridderorde, d e c o r a t i e f.
Décordej', v. a. Losdraaijen, uit elkander
draaijeu (een touw). — [ Perr.] D- les cheveux,
het haar van de krulhoutjes afdraaijen. - SE DECORDER, v. pr. Losgedraaid worden. — Het part.
passé is ook adj.: Cable décordé, uiteengestrengeld
kabeltouw.
Decordonnage of Décordonnance, f.
Artill.] Het afslaan van de korsten, die zich aan
e stampers in kruidnnolens zetten. — Décordonner of Décordonnancer, v. a. Schoon
afslaan (de kruidstampers) .
-maken,
Décoré, e, adj. (en part. passé van décorer)
—
met
Versierd, opgetooid, opgeschikt, opgesierd;
een ordelint, een eere- of ridderteeken begiftigd,
gedecoreerd. — . Ook als subst.: Un d-, een
gedecoreerde, iemand, die een ordelint, een
eerekruis draagt.
Décorer, V. a. Versieren, opsieren, tooijen,
optooijen, opschikken, verfraaijen: D- un édifice,
un theatre, un appartement, een gebouw, een tooneel, een vertrek opsieren. — (fig.) La grace déeorait son front, de bevalligheid tooide haar gelaat.
— Its décorent du nom de sagesse leur insensibilité, zij geven aan hunne ongevoeligheid het schoone
voorkomen van wijsheid. — Alet eene orde, een
ordelint, een ridderteeken begiftigen, eene waardig
een' titel schenken, de c o r é r en. — SE DE--heid,
CORER, v. pr. Versierd, gedecoreerd worden.
Décorner, v. a. De vouw of de vouwen uituitdoen (uit de bladen van een boek, uit eene
speelkaart) .
Décorporation, f. Ontbinding van eerre corporatie of vereeniging, inz. van een krijgs-corps.
Décortieaut, e, adj. [Bot.] Den bast of de
schors losmakend, afschillend: Auriculaire d-, afschillende oorplant (soort van paddestoel).
Décortication, f. erfschilling van de schors,
van den bast, van de schil, ontschorsing f.
Décortigiié, e, adj. (en part. passé van décortiquer) Ontschorst, afgeschild: Arbre d-, Fruit d-.
Deeortiquer, v. a. [Didact.] Den bast, de
schors, de schil afdoen, ontschorsen, schillen. — SE
DÉCORTIQUER, v. a. Zijne schors, zijn omkleedsel
verliezen: Le chêne-liége se décortique naturelle ment chaque anode, de kurkeik verliest van zelf
ieder jaar zijne schors.
Décor«ni, m. (latin) (pr. —rome) Het uiterlijk
betamelijke, passende, welvoegeljke, fatsoenlijke,
gebruikelijke, het decorum. Het komt zelden dan
in deze zegswigzen voor: Garder, Observer le d-,
Etre fidèle an d-, zijn fatsoen houden, dewelvoegelijkheid in acht nemen, het decorum bewaren.
Oublier, Blesser Ie d-, liet decorum vergeten, schenden. (Het woord heeft geen meervoud.)
Decouclier, v. a. (met avoir) (fam.) Niet in
zijn bed slapen, en bij uitbreiding: buiten 's huis
slapen: Depuis puit jours it a découché quatre
foil, sedert acht dagen heeft hij viermaal buiten
's huis geslapen. Sa femme a découché d'avec lui,
zijne vrouw slaapt niet meer bij hem. Il ne découche jamais d'avec elle, hij laat haar nooit alleen
slapen.
en. - DECOUCHER, v. a.: D- qn., iemand zijn
bed doen ruimen. Je n'ai garde de vous d-, het zij
verre van mij, dat ik u uit uw bed zou verdrijven.
- (SE DECOUCHER, bij Molière voorkomende voor:
opslaan, zijn bed verlaten, wordt door 't gebruik
niet gewettigd.)
Décoiadre, v. a. Tornen, lostornen, optornen,
het zamengenaaide losmaken. — [ Mar.] Ontnagelen,
de spijkers losslaan: D- une pièce du oordage, eene
plank van de scheepsbekleeding losmaken. — [ Chas.]
Oprijten, opscheuren: Le sanglier dun coup de
défenses a décousu le ventre a un de nos chiens,
het wilde zwijn heeft met zijne houwers een' onzer
honden den buik opgereten. (Deze beteekenis is
verouderd). — EN DÉCOUD1IE, v. n. (fam.) Handgemeen worden, aan 't vechten, aan het twisten,
aan het wedijveren raken: II en vent d-, hij wil
er op los, hij wil van leêr trekken. L'ennemi s'avance, nous aurons á en d-, de vijand nadert, wij
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zullen met hem aan den dans moeten. Ii vent plaider, it en faut done d-, hij wil pleiten, 't moet dus
maar zijn' loop hebben. -- [Jeu] Het tegen iemand
opnemen, zien wie de baas is. — (pop.) Zijne
biezen pakken, de plaat poetsen. - SE DECOUDRE,
v.pr. Losgaan (van naden, van naaiwerk sprekende).
— (fig.) — Ses affaires se décousent, zijne zaken
gaan slecht. Leur amitié commence à se d-, hunne
vriendschap verflaauwt.
Découennage, m. [Charc.] Het afnemen van
't zwoord; — het loon daarvoor.
Decorrenner, v. a. [Charc.] Het zwoord van
een varken afnemen.
Découlant, e, adj. Afloopend, afvloeijend,
druipend (zelden voorkomend dan in deze uitdrukking): La terre de promission était one terre d-e
de lait et de miel, 't land der belofte was een
land, overvloeijende van melk en honig.
S Découulemaient, m..Ifdruiping, afvloeijing f.;
het a floopen.
Découler, V. a. Afdruipen, afdruppen, langzaam a fvtoeijen,a floppen, ui.lvloesjen, uitloopen:
La résine qui découle d'une plante, Le sang qui
découIe d'une plaie, het hars, dat uit eene plant,
het bloed, dat uit eene wond vloeit. — (fig.) Voort
uit ontstaan, zijn' oorsprong hebben van:-vloeijn,
Une consequence découle des principes, eene gevolgtrekking vloeit voort uit de grondstellingen.
C'est de Dien que découlent toutes les graces,
alle genade gaat van God uit, komt van God.
Découpage, m. [Tech.] Het kleinsnijden, in
stukken snijden; het uitsnijden, uitknippen; het
voorsnijden (aan tafel).
Découpé, e, adj. (en part. passé van découper) Poulet d-, ontleed, voorgesneden hoen. Robe
d-e, gesneden, naar den eisch der kunst gesneden
of geknipt kleedje. Satin, Velours d-, uitgetand,
sierlik besneden satijn, fluweel. Estampe d-e, uit
uitgeknipte prent. — [Bias.] Croix d-e,-gesnd,
uitgetand kruis. — [Bot.] Bord non d-, niet-getande, gladde rand. Feuilles diveroement d-es,
verschillend uitgesneden of getande bladeren. Parterre Bien d-, goed verdeeld, wel aangelegd bloem
Peint.] Figure d-e, figuur, die zich te-perk.—[
sterk van den grond der schilderij scheidt. — Une
main bien d-e, eene fraai geëvenrédigde, wel besneden hand.
Découpé, m. [Hort.] Bloemperk n., of tuin m.,
in verschillende figuren (vierkanten, ronden, ovalen
enz.) aangelegd.
Découper, v. a. In stukken, in reepen snijden,
kleinsnijden; voorsnijden (vleesch, gevogelte, taart);
— in den vereischten vorm sn jden;sierljk uitsnijden,
uittanden, uitknippen. Couteau à d-, voorsnijmes n.
— Ook zonder voorwerp gebézigd: I1 découpe aver
beaucoup de gout. — [Boul.] D- la pate, het deeg
met de handen goed verdeelen. — [ [fort.] D- on
parterre, een bloemperk in vakken van verschillende
gedaanten verdeelen. — [ Pèche] D- la baleine, den
walvisch het spek afsnijden; het walvischspek aan
reepen snijden. - SE DECOUPER, V. pr. In stukken
gesneden worden enz.
Déeoupecir, m., -ease, f. Voorsnijder, uit
uitknipper m., voorsnijdster, uitsnijdster,-snijder,
uitknipster f. — [Peche] Speksnijder m. (op de
walvischvaarders) .
Découplé, e, adj. (en part. passé van découpier) (fam.) Jeune homme kien d-, welgevormd,
goed uitgegroeid, slank en kloek jongeling.
Déeouplé, m. [Véner.] Het loskoppelen (der
honden) , loskoppeling f. ; het tijdstip, ook de plaats
der ontkoppeling.
Découpler, v. a. Het paarsgewijs vereenigde
losmaken,, ontkoppelen, loskoppelen (b.v. de jagthonden, soms ook de ploegossen) .— Ook zonder voorwerp
gebézigd: Découplez, maak de honden los. — (fig.
et fam.) D- les gees après qn., iemand menschen
op 't lijf zenden (om hem te plagen, te mishandelen, te vervolgen). Si! ne me paie pas, je lui découplerai les huissiers, als hij mij niet betaalt, zal
ik hem de deurwaarders op den hals zenden. — SE
DÉCOUPLER, v. pr. Ontkoppeld worden.
Découpoir, m. [Tech.] Mes n., schaar f. om
uit te snijden, uit te knippen; werktuig om uit te
steken of uit te steken of uit te hakken; hak
-beitljn.
Découpure, f. Het uitsnijden, uitknippen;
snede, insnede, uitsnede f., het uitgesnedene, uit-
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geknipte, het knipsel, knipwerk n., uitgesnédene,
uitgehakte prent; doorgeslagene, gepikeerde stof f.
-- Indeeling, a fdeeling van een letterwerk; ver
-snipergf.
Décourage, e, adj. Ontmoedigd, kleinmoedig,
neérslagtig, afgeschrikt, g e d e c o u r age e rd: Coeur

d-, Armee (í-e.

4- Décotirageable, adj. Wie zich ligt laat
ontmoedigen, moedbeneembaar.
l)éconrageaznt, e, adj. Ontmoedigend, moedbenémend.
Découragennent, m. Ontmoediging, moede
verslagenheid, mistroos -losheid,nragt
-tighed,klnmo f.
1)écourager, V. a. Ontmoedigen, moedeloos,
neêrslagtig maken; afschrikken, den lust benemen,
d e c o u r a g é r e n. — Ooh zonder voorwerp gebézigd: L'espérance trompée décourage, de bedrogen
hoop ontmoedigt. — SE DECO€IRAGER, V. pr. Moedeloos worden, den moed verliezen of laten zinken,
versagen.
Découraot, e, Décurrent e, adj. [Bot.]
Net den rand aan den stengel verbonden: Feuille
d-e, aan den stengel a f oogend blad n.
Déeounrber, v, a. Weder regt buigen, opbui-

gen. — [Riv.] Jaa rpaarden van de lijn afspannen.
—Iet part. passé is ook adj.: Bkton decou rbe, regt
gebogen stok. Chevaux décourbés, afgespannen
9aagpaarden.
Découurent, e, adj., z. v. a. DÉcouRArT.
4- Découuronniier, v. a. Ontkroonen, de kroon
afnemen. — [[iii.] Den vijand van eerre hoogte
verdrijven; de ste eten nemen, die eene hoogte ver
— SE DECOURaNvER, V. pr. De kroon-deign.
afleggen; ontkroond worden.
Découurs, m. liet afnemen (der maan, eener
ziekte): La lone, la nsaladie est en son cl-, de
maan, de ziekte is aan 't afnemen.
Décousu, e, adj. (en part. passé van décou.dre) Losgetornd, onttornd . — (fig,) Zonder verband.
Style d-, schrik fstjjt zonder verband, slecht zamenhangende rede. Ses affaires sort , décousues,
het stoat slecht niet zijne zaken. — DECOUSU, m.
[Litt.] Gebrek n. aan zamenhang, het onzamenhangende (van den stijl, van een gesprek enz.)
Décotisure, f. Losgetornde naad m., opentorning f. Ce nest pas déchiré, ce nest qu'une d-,
't is niet gescheurd, de naad is maar getornd. —
[Véner.] Wonden of scheuren, clie een wild zwijn
den honden nut zijne slagtanden toebrengt.
Decouuvert, m. [Fining.] Voorschot, uitschot n.,
waarvoor men niet gedekt is. — Doorgaans genomen
in den zin van deficit, te-kort: Combler un d-, een
te -kort dekken.
Déconvert, e, adj. (en part. passé van découvrir) Ontdekt: Neptune, planète récemment d-e,
Neptunus, eene nieuwelings ontdekte planeet.— Niet
gedekt, open, blootliggend: Pays d-, open land,
zonder bosschee of bergen. Frontières cl -s, oatbloote,
niet gedekte grenzen_ Une allée d-e, eene opene
laan, waarvan de toppen der boomen niet zamensluiten. --- [Jeu] Jeu d-, opengelegd, verraden spel.
Dame, Pièce d -, ontbloote. niet gedekte, blootgestelde schijf of stuk. -- Ontbloot, bloot, naakt:
Poitrine, Gorge d-e, ontbloote, naakte borst, hals.
A tète d -e, met ongedekten hoofde, blootshoofds.
— [Bot.] La cerise est on fruit d-, de kers is eene
naakte vrucht. — [Prat.] Payer en (of,b) deniers
d-s, met klinkende munt betalen. — it DEeoUVERT ,
loc. adv. Ongedekt, open, vrij, onbeschut, in de
vrije lucht: Se promener a d-, in de open lucht
wandelen. Its allèrent it cl- attaquer la demi-lune,
zij gingen de halve maan in 't open vuur der vijanden aantasten. Mettre an filon a d-, eene ertsader,
mijnader blootleggen. -- (fig.) Dire les closes ii
d-, de zaken ronduit, zonder omwegen, onverholen
zeggen, er geen doekjes om winden. — [Com.] Être
a d-, niet gedekt zijn, in blanco staan, geen zeker
hebben voor een gegeven krediet. Laisser qn.-heid
a d-, iemand in blanco, ongedekt laten. Crédit a
d-, open krediet, blanco -krediet (enkel op persoon
vertrouwen berustend) . — t VISAGE DE,COUVERT,-lijk
loc. adv. Ongesluijerd, ongemaskerd; — (/1g.) zonder
omwegen, ronduit, vrij: Je voos dis gala a visage
d-, ik zeg u dat in 't gezigt. Je pais me montrer
à visage cl -, ik durf de menschen vrij onder de
oogen treden.
Découverte, f. Ontdekking, vinding, opspo-
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ring f. : La d- d'un pays, d'un trésor, d'une mine
d'un remède, de ontdekking van een land, een'

schat, eene mijn, een geneesmiddel. — Bij uitbrei-

ding: La d- d'un secret, d'une trahison, d'un

malfaiteur, de ontdekking, opsporing van een geheirn, een verraad, een' boosdoener. — [Mil.] Aller
à la d-, op kondschap of verkenning uitgaan. —
[Mar.] Ligt vaartuig ter verkenning uitgezonden;
konvooischip U. „Quart de d-, uitkijk m., wachter
op den uitkijk. Etre à la d-, op den uitkijk zitten.
— [Escr.] Blootgegeven plaats f. Attirer un adversaire par des d-s, zijn' vijand door blootgeving
uitlokken.
Découvreur, m. Ontdekker (inz. van nieuwe
landen) — [Mi].] Veldontdekker, verkenner m.
DéCOUVilI', V. a. Ontdekken, ontblooten, de
bedekking wegnemen. D- un plat, un pot, une maison, les racines dun arbre, het deksel van een'
schotel, een pot afnemen, het dak van een huis
nemen, de wortels van een' boom blootleggen. D j sa tète, sa poitrine, ses épaules, zijn hoofd, zijne
borst, zijne schouders ontblooten. D- son jeu, zijn
spel open leggen; ooh: zijn spel verraden. — Ontblooten, ongedekt, onverdedigd laten: D- les fror tières, de grenzen van troepen, van vestingen ontblooten. On a trop découvert l'infanterie, men
heeft het voetvolk te veel blootgesteld, niet genoeg
door ruiterij gedekt. — [Jeu d'échecs, de dames]
D- une pièce, een stuk ongedekt laten, het bloot
ook: het on.the(fen van de belemmering, die-steln;
het verhinderde te werken. D- une dame, eerre
schijf blootgeven, ongedekt laten. D- son jeu, zijn
spel blootgeven. — (fig.) D- son coeur, zijn hart
openen, zijne gevoelens openbaren. Ontdekken, aan den dag of aan, 't licht brengen (wat verborgen of onbekend was), opsporen, vinden, uit
opsporen. D- des pays inconnus, une-vorschen,

comète, une mine dor, une source, tin secret de
la nature, onbekende landen, eeve koeneet, eene
goudmijn, eerre bron, een natuurgeheim ontdekken.

— D- un dessein, une fourberie, on secret, une
conspiration, een plan, eene schurkerij, een geheim,

eerre zamenzwering ontdekken, er achter komen. —
Ontdekken, bespeuren, zien, verkennen; beginnen
te beinerken of te zien, in 't gezigt krijgen: Du

Naut de la colline on découvre quantité d'iles,

van den top des heuvels ontdekt, ziet, overziet men
Bene menigte eilanden. I1 découvre de loin un
homme, hij bespeurt in de verte een' man. —
Ontdekken, openbaar maken, openbaren, verraden,
verklappen: Le délateur découvre plus ses propres
vices que ceux d'un autre, de aanbrenger openbaart,
verklapt meer zijne eigene ondeugden darn clie van
een ander. (Loc. prov.) 11 est allé d- le pot aux
roses, hij heeft het geheim verklapt. — [Tech.]
D- Ie bols, het hout uit den ruwe werken. D- les
clous, de spijkers eene poos in eene wijnsteenoplossing laten liggen. D- use pièce, een stuk weeks
glans geven, polijsten. D- des outils qu'on a trempés, verstaalde gereedschappen met vuiinsteen reinigen en polijsten. D- une pierce, de kas, waarin een
steen gezet is, zoover als noodig is wegnemen, om
den steen bloot te leggen. D- les formes, de lappen,
van de suikervormen wegnemen. D- une planche,
eerre plaat van haar vernis of wasbekleed ing ontdoen, nadat het ster/two/er toereikend gewerkt
heeft. — DECOUVRIR, V. n. [Mar.] Blootkom-en (bij
de ebbe): Ce rocher découvre beaucoup, die rots
komt ver bloot. — SE DEGOUVR1Rt, V. pr. Zich ontblooten, zich ontdekken, inz. zijn hoofd ontblooten,
zijn hoed, muts of pet afnemen; -- zich blootgeven
(b ij 't schermen of duelléren, of in 't gevecht). —
Ontdekt, bemerkt, bespeurd worden. — [liar.] La
terre se découvre, het land doet zich op.— Zich openbaren, zich bekend maken, zijne gevoelens, oogmerken enz. blootleggen of mededeelen. — [ Jeu] Zijn
spel blootleggen, openleggen; (fig.) zich in de kaai t
laten kijken, zijne oogmerken te veel laten bespeuren.
— Le temps, le eiel se découvre, het weder, de
lucht klaart op.

. éerainpiller, v. a. [Tech,] D- la sole, de

zijde na 't verwen vaneen scheiden, losmaken. —
Het part. passé is ook adj.: Soie décrampillée, uit eengewerkte zijde f.

Décraouponner, v. a. [Tech.] Ontkrammen,

de krammen ot houvasten wegnemen. — SE DECRAM1--

PON ER, V. pr. Ontkramd worden; — van zelf losla
-iemand, die zich aan iets vastgeklemd heeft) -ten(va .
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J)écrassé, e, wij. (en part. passé van décras ser) Gereinigd, gezuiverd, schoongemaakt, van 't

Déerétoire, adj. [Mid.]: Jour 1-, Z.v.a. jour
critique, Z. CRITIQUE.
DécreLlsage, m. [Tech.] Üntgomming, ontsehaling f., bevrijding der katoen-, hennep-, vlas-,

vuil ontdaan: Visage €1-, Linge d-.
Décrasser, V. a. Reinigen, zuiveren, liet vuil
D- du linge, linnen uit liet eerste
wegnemen.
water wasselien. (fig ) D- qn. iemand beschaven, manieren leeren. Ii a acheti cette charge
-

-

.

,

ur se €I, hij heeft (lit ambt gekocht, om aanzien
om zich door den omgang met fateverkrijgen,
^o
1
soenlijke lieden te beschaven. - [Tech.] D- une
cuir, eene huid ontvellen. B- le 1ain, 't metaalbad
afschuimen. - SE ]JÉCRASSER, v. pr. Zich reinigen; - zijne vroegere onbeschaafdheid afwennen;
Zijne lage afkoinct doen vergeten.
ssd van décréDécrédité, e, adj. (en part
Jachting
beroofd,
thter) Van krediet, vertrouwen
in zijn' garden naam gekrenkt, in kwaden reuk
gebragt, te kwader faam staande, g e d is c r e d i-

t eerd: Conimereant (1, Remède d-.
Décréditeitient iii. Het berooven van kre,

diet of vertrouwen , afneming , vermindering 1.,
verlies n. van krediet.
Déeréditer, v. a. Van krediet, vertrouwen,
aanzien of achting berooven, den goeden naam benadeelen, krenken of vrzwakken, in kwaden reuk
of naam brengen; de deugdelijkheid eener waar
of verlagen, discre (litéren. - SE
er
vkleinen
DECRED1TER, v. pr. Zijn krediet, achting, vertrouwen, invloed , goeden naam enz. verliezen, wegwerpen of verbeuren, weinig bijval weer vinden.
Décrépit, e, adj. Oud en gebrekkig, hoog bedaagd, afgeleefd, stokoud. La vielilesse d -a, de
afgelefde ouderdom.
Déerépitaiit , e, adj. [Chim.] Knetterend,

knapperend. Sels cl s.
-

-

Décrépitation , t. [Cum.] Knettering, knappering, kraking (welke zékere zouten, die weinig
kristalwater bevatten, doen hooren, als men ze op
gloeijende kolen werpt, decrepitatie t.
Décrépiter, v. a. Knetteren, knapperen, kraken, met een' knal of plof uiteen springen (gelijk
het keukenzout 0]) 't vuur), decrepitdren.
Déerépitude, t. Afeleefdhieid 1., zeer hooge
ouderdom, zwakke en gebrekkige ouderdom in. fi
( g.) La cl- des empires, des sociutés, (Ie bouwvalligheid (Ier rijken, der maatschappijen.
D e cr e scendo, adv. (ital.) (pron. clé-cié-chèn€10) [Mus.] AIiemencl, in kracht van toon dalend,
allengs van forte tot piano en pianissimo overgaande. - (fig.) Ses affaires 'rout cl-, zijne zaken gaan
achteruit, gaan den kreeftengang. - Ook als subst.
ni.: Un (1-, een neet dalende toonsterkte voortedragen gedeelte; trapsevijze elating der toonen.
Décret, fl1. Verordening, bepaling, beschikking,
beslissing f. , besluit n. der overheid; regtsbesluit,
besluit op eenzijdig aanzoek der partijen (in tegenstelling met de beslissing na regterljk verhoor dci'
beide partijen: het vonnis) , cl e k r e e t n. Rendre
un cl-, een dekreet uitvaardigen, besluiten. —Les clcle Dieu, de goddelijke raadsbesluiten. Les cl- des
conches , de besluiten der kerkvergaderingen. [Anc. jur.] Vendie nee terra par d, eenig land,
ten overstaan van het gerept , voor de schulden
verkoop-en. Cette maison est en cl--, dithuis moet
geregteljk verkocht woeden.
Décrétale, t. [II. cccl.] Pauselijk bescheid of
besluit n. (op gedane aanvrage der bisschoppen, in
kerkelijke z(iken), deere tale t. -DECRETALES, t.
Het qeesteljie regt het pauselijk wetboek.
1)éerétaliste of Déerétiste, rn. [tHE. cccl.]
Doctor of leeraar in 't kerkregt, deere t ails t,
decretist In.
Déerété, e, ach. (en part. passé van déctdter)
Vastgesteld, bepaald, bevolen, geregtelijk besloten,
gedeci;eteerd: Ajournernent cl-, Peine cl-c. D1CRETE, In., of Fartie saisie, t. [Jur.]Iiij, op
wiens goed beslag gelegd is.
Décréter, v. a. Geregteljk besluiten, vaststellen, bepalen, berdien , rice retetren : U- qn. de
corps, of zonder voorec'erp: D- contre gil.,
price
geven, om iemand gevangen te nemen. On la
ev de
bel
dëcrété d'ajournement personnel, hij is door repterljke uitspraak persoonlijk voor de regtbank gedagvaard. [Aisc. Jui.] D- une maison , une terre, een
huis, een land geregtelijk voor schulden verkoopen.
Déei- êter, v. a. [Mii.] : D- Ie parapet, de kap
of 't bovendeel der borstwering wegschieten.
Décrétiste, m., Z. DEORÉTALISTE.

wol- of zijde-draden van al wat zich tegen de werking der kleurstoffen verzet.
Déereusé, e, adj. (en part. passé van dëcreu ser) Ontschaald, ontgomd: Soie cl -c.,
I)éereuseinent, m., Z. V. a. DECREUSAGE.
Décrenser, C. a. [Tech.] Ontschalen,
ontgomO>
men (vgl. DdCREU5AGE). - SE DECREUSER, v. pr.
Ontgom d , ontschaald worden
Décil, m. Openbare bekendmaking, waarbij de
overheid den omloop, 't gebruik, den verkoop van
iets verbiedt, inz. gebdzigd voor: afzetting, verlaging, vermindering der muntwaarde, opheffing t.,
verbod a. eener inuntsoort, eener waar. - (fig.)
Verlies ii. van krediet of van goeden naam, slechte

naam, kwade reuk m. : Tomber, Etre dans le cl - ,

in een' kwaden reuk komen, in een slecht blaadje
staan.
Décrid, e, adj. (en part. passé van dëcrier)
Verboden, buiten koec's gesteld, afgezet, in waarde
verminderd : Les marchandises arglaises turent
des, de engelsche waren werden verboden. Monnaie cl-c, afgezette munt. - (fig.) Homme cl - , te
kwader faam staande man,uitgekreten enensch. Conduite d-e, luide afgekeurd, slee/it gedrag. Doctrine
cl -c, in minachting of verachting gevallen leer.

(Loc. prov.) II est cl- comme Ia tausse nionnaie,

hij staat in een slecht blaadje, hij is gezien als eene
geit bij de groentevrouw.
Décrier, v. G. Bij openbare bekendmaking den
omloop, liet debiet, het gebruik van iets verbieden
(in dien zin oud en zelden gebruikt); eene munt opheffen, cccie nluflt afzetten, in waarde verminderen.
(fig.) D- qn. , iemand een' kwaden, slechten
naam geven, hem zijn krediet benemen, zijne eer
en zijn aanzien krenken, hem in kwaden reuk, in
een slecht blaadje brengen. - SE DECRIER, V. pr.
Zich zelven in kwaden naam brengen, zijn eigen
krediet of aanzien krenken.
Décrire, V. a. Beschrijven, door woorden afbeelden of voorstellen, uitduiden, afschetsen, schilderen, afschilderen, malen, afinalen; - ccie algemeen denkbeeld geven. - [Géom.] Beschrijven,
trekken , het rapier teekeneis. D- une ligne,
eene lijn trekken. D- un percie, een' cirkel beschr(jven of trekken. - SE DECRIRE, v. pl'. Beschreven
worden: Cette scène na peut se cl-. - Zich zelven

beschrijven.

Décilvailt , e , adj. [Giom.] Beschrijvend,
door zijne bewécj'ing ccce kromme lijn beschrijvend:
Point d-. (Men zegt nu liever GI(NERATEUR.)
Décroehé, e, adj. (en part. passi van dclciocher) Afgehaakt, losgehaakt, afgenomen: Tableau l.
Déeroeheuient m. Het afhaken, loshaken.
Déeroehei-, v. a. Afhaken, loshaken, van den
,

haak nemen. - [Fond. de caract.] De letters uit
den gietvorm nemen. - (pop.) D- un enfant, de
afarijveng cease vrucht bewerken. - SE DECROCHER, V. P. zifgehacekt, losgehaakt worden.
DéeIOehOiF, 01. [Tech.] Afhaakijzer a.
Décroire, V. 0. (fain.) Niet gelooven, ophouden te pelooven (alleen in deze spreekwijze, zonder
voorwerp, gebézigd): Je ne crois al ne décrois, ik
geloof noch' ja noch neen, ik weet niet wat ik er
van yelooven moet.
Déeroiseiiient , iii. [Tech.] Uit het kruis
brenging t., verplaatsing van 't geen in kruisw(jZe
rigting was.
Décroiser, v. a. Gekruiste voorwerpen een'
anderen stand geven, uit het kruis brengen. [Chap.] Den vouw der viltstukken of vakken (enpades) veranderen.
Décroissanee, t., z. v. a. DECROISSEIIENT.
Déeroissant, e, adj. Afnemend, verminde rend: Force d-e.
Liécroissement , in. ..4fneminq , vermindering 1.: Le cl- des jours, het korten der dagen. Le
d- dune rivière, liet zakken, vallen eener rivier.
Le cl - de Ia viehunsaine, de afneming, korterwording C. van 't menscheljk leven.
Décroit, ni. [Astron] .elfneming t. (der maan):

La mae est dans (sur) son cl-.
Déeroitre, V. a. Afnemen, verminderen, kas'ter worden (in eig. en fig. Zin): Les jours ddcrois-
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sent, de dagen korten. La rivière décroit, de rivier valt. L'amour décroit, des qu'il cesse de croitre, de liefde neemt af, zoodra zij ophoudt toe te
nemen.

Déerottage, m. Het schoonmaken (van klee-

deren); het poetsen (van laarzen enz.).
Décrotté, e, adj. (en part. passé van décrotter) Van slik of vuil gereinigd, schoongemaakt,
afgeborsteld, gepoetst: Souliers d-s.
Décrotter, v. a. Van slijk of vuil zuiveren,
schoonmaken , afborstelen , a fschuij eren , afvegen,
poetsen. — (fig.) D- qn., iemand zijne grove onwetendheid, zijne plompe manieren ontnemen. —
(fig. ei fans.) Comme ils ont décrotté ce jambon!
wat hebben ze die ham tot op 't been afgekloven!
-- SE DECROTTER, v. pr. Zich schoonmaken, zijne
kleederen of schoenen reinigen.
Déerotteur , m. Schoenpoetser m. (Waar 't
vrouwelijk te pas mogt komen, gebruike men DE-

CROTTEUSE.)

Décrottoir, m.Schoen.ijzer n., voetschrapper m.
(aan den buiteningang der huizen geplaatst, om
zich daaraan de schoenen te reinigen).
Deerottoire, f. Schoenborstel m. — (Loc. lam.)
Elle a la peau rude comme des d-s, haar vel is
zoo ruw als een borstel.
Décronter, v. a. Ontkorsten, de korst afnemen. — [Vénerj] Den kop aan boomen schuren of
wrijven (van herten sprekende , wanneer zij de
horens hebben afgeworpen) — SE DECROuTER, V.
pr. Ontkorst worden. — [Véner.] Le cerf se déeroute, het hert schuurt zich den kop. ,
.

Décrivage, 111. [Tech.] , z. V. a. DECREUSAGE.
Déeru, e, adj. (en part. passé van décroïtre)
Afgenomen, verminderd, gezakt: L'eau est boen
d -e, 't water is veel gevallen.
Décrue, f. Zakking f., val m. (van water spry-

kende).

Décruer, v. a., z. v. a. DECREUSER.
Déeri eient, Deeraisenient, Décrusage

m., z. v. a. DECREUSAGE.
Décruser, v. a., z. v. a. DECREUSER. - Het
leggen der zijdewormtonnetjes in warm water om

ze te gemakkelijk af te haspelen.

Désa, e, adj. (en part. passé van décevoir)Mi.sleid, bedrogen: Espérance d-e, verjdelde, teleurgestelde hoop f.
Décubitus, m. (latin) (pr. —tuce) [Méd.] Lig
houding van een te bed liggend persoon;—-ginf.,
bij uitbreiding: het doorliggen der zieken.
Dectuire, v. a. Verdunnen, te dik gekookte siropen of confituren door bijvoeging van water vloei
maken.— [Chico.] D- ene subsistance, eene-barde

zelfstandigheid afkoken, uitkoken. — SE DECUIRE,
V. pr. Weder dun of vloeibaar worden (van siroop
of confituren sprekende, die niet genoegzaam gekookt zijn).

DÉDALE.
Décunibent, e, adj., z. v. a. DÉCO31BANT.
Décupellation, Décupeller, z. v. a. DECANTATION, DECANTER.

Décuple , m. Tienmaal zoo veel , tienvoud,
tienvoudige n.: I1 a gagné dans cette affaire le dde ce qu'il avait avancé, hij heeft tienmaal zoo
veel bij deze zaak gewonnen, als hij uitgeschoten
had. — Ook als adj.: Un nombre d- dun autre,
een getal, tienmaal grooter dan een ander.
Décupler, v. a. Vertienvoudigen, tienmaal ne
tienmaal grooter maken. - SE DECUPLER, V.-men,
pr. Vertienvoudigd worden. — Het part. passé is
ook adj.: Nombre décuplé, vertienvoudigd of tienmaal genomen getal.
Décurie, f. [Eí. rom.] Afdeeling f. van tien,
tiental, rot n. van 10 soldaten , d e c u r ie f. —
Tiende gedeelte eener centurie (z. dat woord).
Décurion, m. [11. rom.] Aanvoerder van 10
man, rotmeester, d e c u r i o. — Tienman , land-

drost of landregter in de romeinsche volkplantingen. — Opzigter m. over tien scholieren (in de

oude collegian).

Décurional, e, adj. [H. rom.] Tot de waardigheid van d e c u 1' i o (z. het vorige woord) behoorende, d e c u r i o n a a 1. (Plur. m. décurionaux.)
Déeurionat, m. [pl. rom.] Waardigheidóf.,
ambt n. van d e c u r i o (z. DECURION) .
Décurrent, adj., z. v. a. DÉCOURANT.
Décursif, ive, adj. [Bot.] Naar benéden gekeerd (van 't bloemstijltje sprekende); — ook z. v. a.
DÉCOURENT.

Déeaurtation, f. [Agric.] Kruinverdorring f.
(couronnement), boomziekte, die de boomtakken,
i.nz. de kruin der eiken, aantast.
Dé eussatif, ive, Deeusse, e, adj. [Bot.]
Overdwars, kruiswijs, in den vorm van een St.
Andrieskruis ( X ) geplaatst.
Décussation, f. Kruising, doorsnijding f. in
den vorm van een St. Andrieskruis ( y ) . [Opt.,
Géom.] Point de d-, ontmoetingspunt, snijpunt n.
van stralen en lijnen, die elkander kruisen.
Déeiissé, e, adj., z. DÉCUSSATIF.
Déciissoire, m. [Chic.] Werktuig tot neder druk/dag van het harde hersenvlies bij de trepanatie of schedelboring, d e c u s s o r i u m n
—

Décuvage, m., Décuvaisone , f. [Tech.]

Het overgieten uit de eene kuip in de andere, inz.
het aftappen van den wijn uit de perskuip in de

vaten.
Dée over, v. a. [Tech.] Overtappen, aftappen,
den wijn uit de kuip in de vaten tappen. — Het
part. passé is ook adj. Du On d-, overgetapte, afgetapte wijn n.
Dédaignnalble, adj. Verachtenswaard, versma denswaard.

Dédaigne, e, adj. (en part. passé van dédaigner) Versmaad, veracht, geringgeschat : Amour
d-, Ami d-.
Dédaigner, v. a. Versmaden, fier verachten,
of te vloeibaar geworden siroop. — Os d-, uitge- niet verwaardigen , met verachting van de hand
kookt, door koking opgelost been. Substance d-e, wijzen; beneden zijne waardigheid of zijner onwaar
uitgekookte, afgekookte zelfstandigheid.
geringschatten. — Door een in f niti -digréken, f
Decent, m., beter DECOCTS.
gevolgd, wil het altijd het voorzetsel de (vgl. DAIDeeulasseiHient, m. [Mil. et Arqueb.] Het GNER) : D- de parler, de se venger, het benéden
losschroeven der staartschroef, het afschroeven van zich rekenen om te spreken, om zich te wreken. —
5 SE DEDAIGNER, v. pr. (fain.) Versmaad enz. wor't bodemstuk van een vuurwapen.
Déculasser, v. a. [Mil. ei Arqu.eb.] De staart- den: Pareil avan i age ne doit pas se d-, zulk een
schroef losdraaijen, het bodemstuk van een vuur voordeel mag men niet versnaden, van de hand
afnemen. — Het part. passé is ook adj.:-wapen wijzen.
Fusil déculassé, geweer, waarvan de staartschroef
Dedaignieaur, Dédaigneux, m. [Anat.],
afgedraaid is.
z. v. a. ABDUCTEUR. — Ook als adj.: Muscle d-.
Décunnaire, f. [Bot.] Soortvan mirtenboom m.
Dédaigneusenient, adv. Smadelijk, op eene
Déeunsan, e, adj. [Ant. rom.] Tienvoudig, verachtende, versmadende w ijze, met verachting,
inwoners
groot
schild
n.,
de
dat
met minachting.
groot: Bouclier d-,
Dédai gneux, ease, adj. Verachtend, honend,
der stad altba droegen. Terres d-es, landerijen,
waarvan de republiek tienden hief, d e cu m a n i versmadend, geringachtend. — Ook als subst. geakkers. Porte d-e, decumani sche poort, eene-sche bézigd: Faire le d-, la d-euse, uit de hoogte neêrder vier hoofdpoorten van 't romeinsche legerkamp, zien, zich verontwaardigd houden. — DEDAIGNEUX,
tegenover de pretoriaansche poort, en b ij welke het m. [Anal.], z. DÉDAIGNEUR.
Dédain, m- Trotsche veraching of minachting,
10de legioen was gelégerd, dat den naam ,van Légion d-e, decuman isch legioen, droeg. - DECUIIAN, versmading, geringschatting; verontwaardiging f.,
trotsch gedrag of voorkomen n. ten opzigte van anm. Tiendehe/ter m.
Décuniate, adj. [Ant. rom.] Jan de tiende deren. Traiter qn. avec d-, iemand met versma onderworpen, tiendpligtig. — [ Géogr. anc.] Champs ding, verachting, verontwaardiging behandelen.
Dédale, m. (poét.) Doolhof m. (labyrinthe).d-s, d e c u ni a t i s c h e akkers, tiendpligtig land, het
land tusschen Neckar en Rijn, waar de Romeinen (fg.) Hoogst ingewikkelde, moeijelijk te ontwarren
eene kolonie gevestigd hadden, die hun tiende be- zaak , verwikkeling , verwarring; verwarde meDécuit, e, adj. (en part. passé van décuire):
Sirop d-, niet genoeg gekookte en daardoor te dun

taalde.

nigte f.

DÉDALIQUE

-

Dédalique , adj. [Archéol.] Kunstig, vindingrijk, schrander uitgedacht, d a e d a 1 is c h.
Dédaller, V. a. [Tech.] De vloersteenen of tegels opnemen, ontvloeren. — Het part. passé komt
ook als adj. voor: Vestibule dédallé, ontvloerd
portaal of voorhuis n.
Dédamer , V. a. [Jeu de dames] Eene der
schaven van de onderste randrij of den dam ver
algemeen: eene schijf, een' dam-schuiven.—I't
slaan of wegnemen. — Het part. passé is ook adj.
Dame d-e, van dam geschoven schijf f.
Dédamner, v. a. (woord van Louis Racine)
Uit de hel verlossen, van de verdoemenis bevr)den.
Dedans, adv. In, binnen: Tous les maux sont
depuis longtemps hors de la bofte de Pandore,
mais l'espérance est encore d -, al de kwalen zijn
sedert lang uit de doos van Pandora, maar de
hoop is er nog in. Il entre dedans par la fenetre,
hij komt door 't venster binnen. — ( fig. et fans.)
Ne pas savoir si 1'on est dehors on d -, niet weten
hoe men 't heeft, welk besluit men zal nemen, wat
raad men zal volgen. N'être ni d- ni dehors, goed
noch kwaad bij zijne zaken staan of met iemand
staan. Ne pas savoir si qn. est d- ou dehors, niet
weten wat iemands plannen, inzigten zijn, wat hij
in 't schild voert. — (pep.) Etre d -. achter de traliën zitten; ook: dronken zijn. Mettre qn. d -, iemand beet hebben, hem bedriegen. Donner d -, zich
laten verschalken of beet hebben. — [ Mar.] Mettre
les voiles d -, de zeilen bergen. Etre vent dessus,
vent d -, met het zeil tegen liggen. — [ Man.]
Mettre un cheval d -, een paard beginnen te dresséren of af te rigten. Cheval qui s'est bien mis
d- , goed gedresseerd paard. — [Fauc.] Mettre
1'oiseau d -, den valk voor 't eerst op roof laten
uitvliegen. — [ Trictrac] Mettre d -, eene schijf op
een open veld zetten. — Là DEDANS, toe. adv. Daar,
binnen: Il est là d-. Entrez là d-. — AU DEDANS,
EN DEDANS, loc. adv. Van binnen, inwendig: Le
mal est au d -, het kwaad zit van binnen, inwendig. Fermer une porte en d -, eene deur van binnen
sluiten. 11 y a au d- qc. qui nous avertit, er is
in ons binnenst iets, dat ons waarschuwt. — (Loc.
fig.) Avoir l'esprit en d -, schroomvailig zijn, zijne
kundigheden niet kunnen vertoonen, niet kunnen
mededeelen: somtijds ook: een' mokkenden, norschen, veinzenden aard hebben. Etre en d-, Être
tout en d -, achterhoudend, in zich zelven gekeerd,
onmededeelzaam zijn. — ATJ DEDANS DE, EN DEDANS
DE, loc. prép. Binnen, van binnen, inwendig : Sa
gloire était affermie au d- et au dehors du roy-

aume, zin roem was binnen en buiten het rijk bevestigd. Le crédit était épuisé en d- et en dehors du
royaume, het krediet was binnen en buiten het rijk
uitgeput. -- PAR DEDANS , loc. prép. (trés- f am.)
Door, midden door: I1 passa par d- la ville, hij
trok midden door de stad. ®.. DEDANS, m. Het
binnenste, inwendige n., de binnendeelen n. pl.: Le
d- dune maison, -d'un carrosse. d'un chapeau,

de la main, du royaume, de lame. — [Man.
La rêne, La jambe du d -, de binnenwaartsche
teugel, het binnenwaartsche been. — [ Equit.] Avoir
deux, trois d-s, den ring twee-, driemaal getroffen
hebben. — Le d- d'un jeu de paume, de galerij
eener kaatsbaan.
Dédéifier, v. a. Den rang van god ontnemen,
uit het getal der goden wegnemen: Jesus Christ a
dédéifié Jupiter. — Het part. passé is ook adj.:
Divinités dédéifiées , van hunnen rang ontzette
godheden.
Dédicace, f. Inwijding, wijding f. eener kerk,

eener kapel. — Jaarfeest n. ter gedachtenis dier
inwijding, kerkmis f. — Opdragt , toeëigening f.
(van een boek) .
% Dédicacer, v. a. (iron.) Opdragen, toewijden, toeëigenen (een boek) .
% Dédicatetir, m., -trice, f. (iron.) Opdragtmaker° in., -maakster f.
, Dédicatoire, adj. (zelden voorkomend dan in):
Epitre d -, opdragt f. (van een boek) .
Dédié, e, adj. Toegewijd, opgedragen: Temple

d-, Chapelle d-e; Livre d-.
Dédier, v. a. Wijden, toewijden, heiligen, toeheiligen, opdragen, toeëigenen. D- une église, un
autel au service Bivin, eene kerk, een altaar aan
de godsdienst toewijden. — D- un enfant á l'église,

een kind tot de altaardienst, de kerkdienst bestemmen. -- D- un livre, ses vers a qn., iemand een

DÉDTJIRE.
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boek, zijne verzen opdragen. — SE DEDIER, v. pr.
Zich wijden, toewijden.
Dédire, v. a. Verloochenen, niet gestand doen,
niet goedkeuren, niet laten doorgaan, omver stooten,
voor ongeldig verklaren wat iemand in onzen naam
gezegd, beloofd, gedaan heeft: Je ne nous en dédirai
pas, ik zal u daarin niet ,verloochenen, u niet tot
leugenaar maken. -- SE DEDIRE, v. pr. Zijn woord
of zijne gezegden herroepen, zijn woord of zijne
belofte niet houden, terugtreden, daarvan afgaan,
zich zelven verloochenen: Se d- de . ses principes,
van zijne grondbeginsels afwijken, ze opgeven of
verloochenen. Un honnete homme ne se dédit jamais, een eerlijk man houdt altijd zijn woord. —
(fam.) Il n'y a pas à s'en d -, de zaak is te ver
gevorderd om terug te treden.
Dédit, m. Herroeping, terugtrekking, intrek
zijn woord of belofte. — (Loc. [am.)-kingf.va
11 a son dit et son d -, nu spreekt hij zus, dan
weir zoo, wat hij van daag belooft, neemt hij morgen weir terug. — Rouwkoop m., rouwgeld n. (te
betalen door dengene, die een' gesloten koop niet kan
of wil houden).
5 Dédit, e, adj. (en part. passé van dédire) :
Parole d -, ingetrokken woord.
5 Dédition, f., z. v. a. REDDITION.
Dédolation, f. [Chir.] Afschaving f., schuin
wegsnijding van een dun gedeelte der opper-sche
— Dédoler, v. a. erfschaven, schuins-vlakte.
wegsnijden.
Dédommagé, e, adj. (en part. passé van
dédommager) Schadeloos gesteld: Personne d-e.
Dédomenagement,m. Vergoeding van schade,
schadeloosstelling, schadelooshouding, goedmaking,
ontschadiging f.
Dédommager, v. a. Schadeloos stellen, ver
schade vergoeden, schade--goedn,tschai
loos houden, vergoeding geven. — SE DEDOMMAGER,
V. pr. Zich schadeloos stellen.
Dédorer, v. a. [Tech.] Het verguldsel afdoen.
— SE DEDORER, v. pr. Het verguldsel verliezen. --Het part. passé is ook adj.: Un cadre dédoré, eene
lijst, waarvan 't verguldsel is afgegaan.
t S Dédorn'ir, v. a. De koude afnemen, min
of meer laauw maken. Faites d- cette eau, laat
dat water wat laauw worden.
Dédortoir, m., beter DETORTOIR.
Dédossement, m. [Tech.] Het meskant bezagen of behouwen. — Dédosser, v. a. Meskant
bezagen of behouwen. — [Hort.] Een' ,grootgin wortelbundel in verscheidene kleine bundels splitsen. —
Het part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Pièce
de bois dédossée, meskant bezaagd hout.
Dédoublage, m. [Mar.] Het wegnemen der
dubbeling, der tweede buitenhuid of koperhuid.
Dédoiibler, v. a. De voering (van een kleed,
mantel enz.) wegnemen, uittornen. — Het dubbele
enkel maken: [Mil.] D- les Tangs, les files, de geldderen of rijen afbreken, op één gelid de soldaten
plaatsen, die op twee geléderen stonden. — Dubbel
maken, in tweeën verdeelen: D- un bataillon, een
bataillon in tweeën verdeelen. — [ Mar.] De dubbeling, de koperhuid afnemen; — de zeilen van
eenige rabanden ontdoen. — [ Carr.] D- une pierre,
een' steen in de overlangsche rigting zijner schichten
of lagen vaneen splijten. — SE DEDOUBLER, v. pr.
Losgaan; uitgetornd worden (van de voering). —
Afgebroken, in tweeën verdeeld worden. — Ontkoperd worden. -- La lambourde se dédouble, de
witte bloksteen laat zich overlangs splijten. — Het
part. passé komt ook als adj. voor: Manteau dédouble, mantel, waaruit de voering is genomen.
Régiment d -, in tweeën gesplitst regiment. Pierre
d-e, gespleten steen.
Décluctif, ive, adj. [Phil.] Afleidend, gevolgtrekkend.
Déditetion, f. Korting, afkorting, aftrekking f.,
aftrek, afslag m., mindering f. I1 m'a. accordé une
petite d- sur ces marchandises, h ij heeft mij eene
kleine korting op die waren toegestaan. D- faite
des frais, na aftrek der onkosten. I1 m'a donné
deux cents francs en d -, hij heeft mij twee honderd
francs op afkorting gegeven. — Uiteenzetting, uit
ontwikkeling f. van de gronden eenerzaak.-voerig
(In dien zin verouderd.) -- [Phil.] Bewijsvoering,
gevoltrekking, d e d u c t i e f.
Dédtuire, v. a. Korten, afkorten, aftrekken,
afhouden, in afrekening brengen. Déduisez en eo
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que vous avez dépens. trek er af (houd er af)
wat gij verteerd hebt. Si vous gardez 1a marchanthse, ii consent 5 d- les frais de transport, zoo gij`
de waar houdt, wil hij de vervoerkosten er van
aftrekken. - Breedvoerig uiteen zetten, ontvouwen,
,openleggen, verhalen, voordragen. (In dien zin
weinig qebéziqd) . - Gevolgtrekkingen maken, af leiden. Je Ie clëduis de ce principe, ik leid liet van
dit yrondbeginsel af. - SE DEDUIIIE, V. pr. Afrjekor, afgerekend worden. Uiteengezet, breed
ontvouwd worden.
t Déduit, m. Vermaak n. , tijdkorting, uit-panninq f. (Nu geheel buiten gebruik.) - [ Véner.]

Jagtatoet fl1.

Détinit, e, adj. (en part. passé van déduire)

Avances d-es, afg ekorte, afgehouden voorschotten.
[Corn.] Frais d-s, na aftrek der kosten. - Fails
Clairernent tI-s , kelder uiteenezette feiten. -Conséquence exacternent cl -a, juist afgeleide çevolg-

trekking.

-

DÉFAVORISER.

se d-, hij antwoordde zonder te ontstellen. (In dezen
zin niet veel gebruikelijk.)
Défait, e, adj. (en part. passé van défaire)

Losgemaakt enz. (in de meeste beteekenissen van 't
werkwoord): Noeud d-, losgemaakte knoop. Visage pale et d-, bleek en ontdaan gelaat. Les
ennelnis d-s, de verslagen vijanden.— [Bias.] Onthoofd.
Héfaite, t. Nederlaag f. Entière, sangianted-,
volkomen, bloedige nederlaag. - Uilelugt, sluwe

ontschuldiging f.: Avoir toujours des d-s prêtes,
altijd uitvbugten bij de hand hebben. - [Corn.]
Goeden aftrek ui., vertier n. Marchandise tie d-, de
bon ne et prompte d-, de belle U-, gangbare, courante waar, waar, die een goed en spoedig vertier,

veel aftrek heeft. Ce cheval est de belie d-, dat
paard zal ligt een' kooper vinden. - ( fig.) Tub
dune bonne d-, Jong, schoon en vooral rijk meisje
(dat liet een' man vindt). - Elbe deplore sa d-,
zij betreurt hare onteering.

Défaix, 01., Z. DEFFAIX.
Déditreir, v. a., z. v. a. AMOLLIR.
.Déesse, t. Godin, godes. - (fain.) Sc/wane
I Défabeation, 1. Afkorting, aftrekking I.,
liever DEDUCTION.
w-ouw, schoonheid f.
Défaiquer, v. a. (eig. ?ne de sikkel afwaaijen)
Défàeher, v. a. (fam. et pap.) Weder goed
maken (iemand, die boos is). - Défâcher, v. a. Aftrekken, afkorten (liever DEDUIRE, RABATTRE).
--

en SE DEFhC[TER, V. pr. Weder goed worden: II

Re vent point d- , hij wil niet weder goed worden.
S'il est fâCilé, qui 1 se défhche, als hij boos (kwaad)
te, meet hij van zelf maar weir goed worden.
De façon que, toe. conj., Z. FAC€YN.
Défaillance, 1. Ftaauwte, bezwijrning, magteloosheid, onmagt t., hartvang rn. - ( fig.) Vermindering, verzwakking, ver/laauwing t. (van krachten, van zielsvermogens enz.) - lAne. chin!.],
V. a. DELIQUESCENCE. - [ Jur.] Het niet-vervullen
ener gestelde voorwaarde.

Défaillant, e, adj. Flaauw, magteloos; -

zwak, onmagtig; afnemend, verzwakkend. - [ Jur.]
Niet verschijne nd : La partie d-e, of als subst.: La
d- of les d-s, de niet verschijnende partij t. - Ligne
d-a, uitgestorven linie t.
Défaillir, V. fl. et défect. Ontbreken, te kort
uhieten: Tout co mm ence to leur d-, alles begint
hurt te ontbreken. - Uitgaan, te niet gwn, uitsterven: Cette race a défailli dans Ia person ne dun
tel, dat geslacht is in den persoon van dezen of then
uitgestorven. -- Afnemen, verminderen, verzwakken, zwak worden; bezwijmen, in zwijm, in onmagt
vallen: Ma vee défaille, mes forces délaillent, mijn
gezigt verzwakt, mijne krachten nemen af. Ii so
Sent d-, hij. voelt zich eene onmagt nabij.
Défaire, a. a. Losmaken, ontbinden, ontdoen,
ontknoopen, losknoopen, openmaken; verbreken,
vernietigen. Voulez-vous un peu d- ce noeud?
wilt gij dezen knoop eens losmaken? D- un ballot
eene baat openmaken, het touw daarvan bewaken.
B- un rnariage, un rnarché, een huwelijk, een'
koop verbreken. - Ook zonder voorwerp: L'un
fait, l'autre défait, de een maakt, de ander vernielt;
de een bouwt op, de ander breekt af. - ( fans. et
pop.) Cette femme a défa it son enfant, deze vrouw
heeft haar kind omqebraqt. - Verslaan, staan, op
de vlugt drijven: D- l'ennerni, den vijand geheel
verstaan. D- Ia flotte onnernie, de vijandelijke vloot
verslaan. -(fig.) D- qn. of qc., iemand of iets
verdonkeren, in verdienste, schoonheid enz. overtreffen: Le diamant défait toutes les autres pierres
precieuses, de diamant verdonkert alle andere edelgesteenten. - Uittéren, vermageren: Cette maladie
vous a bien défait, deze ziekte heeft u zeer aangegrepen, uitgeteerd. - Bevrijden, ontlasten: Défaites-rnoi de eet importun, bevrijd mij van dit lastip weaved. - SE DÉFA1RE, V. vr. Opengaan, losgaan.
Le noeud s'est défait, de knoop is )osgegaan. Se
d- soi-rnërne, ziclzzelven ombrengen. Se d- de qc.,
zich van iets ontdoen. Ce cheval s'est défait de son
llcou, dit paard heeft zijnen holster afgeworpen.
Se d- dun dornestique, eenen knecht wegzenden,
zijn ontslag geven. Se d- dune charge, een ambt
nederleggen. 11 veut so d- de sa maison, hij wil
zich van zijn huis ontdoen, hij wil zijn huis ver-

koopen. Ii a bien eu de Ia peine bi so d- de le

flèvre, het kostte hem veel moeite de koorts kwijt
te raken. Défaites-vous de ce mot-la, gewen u dat
woord af. - (fig.) Comme eet homme so défait
wat vervalt, vermagert, verzwakt die man! Le yin
so défait, de wijn verschaalt, verliest zijne kracht.

':- ['ertegen worden, ontst e ll e n. 11 répondit san

- SE DÉFALQUER, V. pr. Afgetrokken worden. Het part. passé komt ook als adj. voor: Somme difalquée, afgetrokken som t.
1- D e famer, Défaniie, Z. DIFFAMER, Dli'-

FAMIE.
-I Défsnatiser, v. a. Het [anatismus of de

dweeper)] doen ophouden. - Defanatisnie, M.
Vernietiging f. van 't fanatismus.
Défarder, V. 0. Het blanketsel wegdoen.
Défausser, v. a. Het vervalschte herstellen.
(In dien zin weinig gebruikt.) - SE DEFAUSSER
a. pr. [Jeu cle cartes] Zich Van eene of meer onbeduidende kaarten ontdoen (als men de gespeelde
kleur niet heeft) , zijne kaart zuiveren.
Défatit, rn. Gebrek, ligchaineljke of zedelijke
onvolmaaktheid, onvoikoinenheid, feit, ondeugd t.;
het gebrekkige, verkeerde, onvolmaakte in werken
van kunst of smaak of geleerdheid; mangel n. Chacun P sos dufauts, een ieder heeft zijne gebreken.
D- naturel, natuurlijk gebrek. B- corporels, lig-

chaamsgebreken n. p1. D- incorrigible, onverbéter

Les d-s dun roman, dun poèrne,-lijkgebr.
dune statue, dun bronze, de gebreken, feiten

van een' roman, van een dichtstuk, van een standbeeld, van een bronzen voorwerp. - [Anat.] Le

d- des côtes, de plaats aan 't iigchaam, waar de

ribben eindigen, het weeke teessclien de ribben en
de benden. - [Mil.] Le d- de la cuirasse, z. cmRASSE. - S Le d- de Ia lune, z. v. a. DÉCROIT. -

[Chas.] Les chiens sont en d-, de honden hebben

het spoor verloren. - (fig et fain.) Etre en d-,
feiten, zich vergissen, eene dwaling begaan. Tiouver,
Prendre qn. P de, iemand op eene fout, tekortkowing enz. betrappen. Mettre en d-, misleiden, bedriegen. - Sa rnéinoire est en d-, lui fait d-, zijn
geheugen fopt hem, schiet te kort. - Ii mit en dlérudition de l'éci'ivain, hij legde de onwetendheid van den schrijver aan den dag. - [Prat.] liet
niet-verschijnen voor 't gerept, het wegblijven op
de dagvaarding: Faire d-, niet verschijnen, den
termijn verzuimen, wegblijven. Conda rn ner par d-,
bij verstek veroordeeben. D- de forme, gebrek in
den vorm. D- de contenance, ondermaat f. D- de
payernent, wanbetaling f. Prendre d-, verstek nemen. Donner d-, verstek verteenen. Rester en d-,
in gebreke blijven. D- d'ernploi de d eniers, nalatigheid in het beleggen van geld. - AU DEFAUT DE,
It DI(FAUT DE, boe. prép. Bijgebrek, in plaats van:
Au d- de la force, lb faut employer de Ia ruse,
bij gebrek van kracht moet men list gebruiken, wie
niet sterk is, moet slim zijn. A défaut de yin, nous
hoirons de beau, bij gebrek van wijn zullen wij
water drinken. - [Prat.] A d- do. . . , bij ontstentenis van..
Défaveur, 1. Ongenode, ongunst t. [Corn.,
Financ.] Wantrouwen, diskrediet n.
Défavorable, adj. Ongunstig, onvoordeelig,
nadeetig.

Défavorablenient, adv. Ongunstig, op eene

niet voordeelige wijze.

S Défavoriser, V. a. Van de gunst berooven.
—liet part. passé is ook adj.: Courtisan défavorisé,
n onijunst g evallen hoveling.
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DÉFENSIF.

Defécation, f.Méd.] Uitdrijving, ontlasting
der drekstoffen. — [Ch
ico., Pharm.] Reiniging van
heffe, loutering, klaring, zuivering f. eener vloeidoor
nederplo/7Inq
van de deelera, die haar
stof
troebel maakten (decantation).
-1- Défeetibilité, f. Gebrekkigheid, onvolledig heid f. — + Défectibie, adj., Défectiblen' ent,
adv. Gebrekkig, onvolledig, op onvolledige wijze.
Défectif, ive, adj. [Gram.] Gebrekkig, onvolledig, defectief : Verbe d-, gebrekkig werkwoord n. (waaraan tijden of wijzen ontbreken). -Arith.] Nombre d- of deficient, onvolkomen getal n.
getal, grooter dan de som zijner factoren) — [Géom.]
Hyperbole d-ive of déficiente, onvolkomen hyperboot I. (kromme lijn van den derden graad met
slechts eerre regtlijnige asymptote).
Défectiou , f. Afvalting, afvalligheid f., afval m.,
het verlaten van ééne partij, d e fe c t i e.— t [Astral.]
Verduistering f. (éclipse).
Défectionnnire, m. .4fvallige m.
Defectionner, v. a. Afvallen, afvalligworden. — Het part. passé is ook adj.: Armée defectionnée, afvaltig geworden leger.
Défectivite, 1. [Gram.] Gebrekkigheid, onvolkomenheid (van een werkwoord in zijne vervoeging), de f ectiviteit f.
Defectuensenaent, adv. Gebrekkig, op eene
gebrekkige wijze.
Défeetuie«x, ease, adj. Gebrekkig, onvolkomen, onvolledig, beschadigd, niet gaaf, d e f e c t:
Des livres d-, onvolledige, defecte boeken. Des
marchandises d-Buses, beschadigde waren. — (fig.)
Gout d-, gebrekkige, onzuivere smaak. — [Gram.] ,
z. V. a. DEFECTIF . — [Prat.] Niet in den vereischten vorm, gebrekkig: Acte, Inventaire d-.
Défect.nosité, f. Gebrek n., gebrekkigheid,
onvolkomenheid, onvolledigheid, leemte f.
-t- % Défédation, f. Bemorsing, bezoedeling f.
Défendable, adj. Verdedigbaar, verweerbaar,

val se defend, dat paard is koppig, onwillig. —
[Mar.] Ce vaisseau se défend Bien ui In mei, dat

houdbaar.

Defendant (A son corps), loc. adv., z. ond.

CORPS , pag. 432, kolom 2.

Défendeur, m., Defenderesse, f. [Prat.]

Verweerder m., verweerster f., gedaagde, beklaagde m. en f. D- en garantie, verweerder tot vrijwaring.

Défendre, V. a. Verdédigen, verweren, beschermen, beschutten, handhaven, behoeden, beveiligen, in bescherming nemen, d e fe n d d r e n: D- sa
vie, an malheureux, sa patrie, zijn leven, een' ongelukkige, zijn vaderland verdedigen. La lionne
defend ses lionceaux, de lceuwin verdedigt hare
jongen. Cet avocat nous a très-bien défendus, die
advokaat heeft ons zeer goed verdedigd. — Dune place, no poste, eene vesting, een' post verdedigen. D- une opinion, een gevoelen verdedigen. La
montagne défend cette maison du vend clu nord,

de berg beschermt, beschut dit huis voor den noordewind. — [Mar.] D- 1'abordage, stootkeeren, vrij
Défends! (bevelwoord) Cloud vrij! houd-houden.
af! keer stoot! Défends du sud, houd af aan de

zuidzijde. — Verbieden, ontzeggen: D- le duel, het
tweegevecht verbieden. D- sa maison a qn., iemand
zijn huis (den toegang tot zijn huis) ontzeggen of
verbieden. — SE DEFENDRE, v. pr. Zich verdedigen,
zich weren of verweren, zich beveiligen, zich beschutten: Cotta place se défend d'elle mème, die
plaats verdedigt zich zelve. Se d- contre des assassins, zich tegen moordenaars verdedigen. Défendez-nous des charmes de vette femme, hoed u,
wees op uwe hoede voor de bevalligheden dezer
vrouw. Ii se mit sous un arbre pour se d- de la
pluie, hij ging onder eersen boom zitten, om zich
tegen den wind te beveiligen, te dekken. — Zich
weigeren. zich ontzeggen, zich onthouden; zich ver
zich van den hals schuiven, van de-ontschuldige,
hand wijzen; loochenen, ontkennen: Je ne saurais
men d-, ik kan er mij niet van onthouden, onttrekken. Ne pourriez-vous vous défendre de jouen?
zoudt gij u niet van 't spelen kunnen onthouden?
I1 ne peut se d- de vous accompagner, hij kan 't
niet van de hand wijzen u te vergezellen. I1 se défend d'avoir dit vela, hij loochent dat gezegd te
hebben. Je ne men défends pas, ik ontken het
niet. — Se d- du prix, niet zoo veel voor iets geven
willen, over den prijs dingen. — Ii est rare qu'on
se défende de la bonne fortune, zelden kan men
fich in een groot geluk matigen. -- [Man.] Ce cle-

schip krijgt (bij hooggaande zee) weinig water over

boord.

Défends, Défens, m. [Faux et for.] ^l fgesloten ruimte f. Bois en d-, bostb, waarin niet
gejaagd (,/ hout gekapt mag worden. Eau en d-,
water, waarin niet mag gevischt wor(ten, verboden
water n.
)d lende, e, adj. (en part. passé van défendre)
Verdedigd; verboden: Poste biera d-, wel verdedigde

post; Cause mal d-e, slecht verdedigde regtzaak.

Livres (J d-es, verboden boeken, wapenen.
— [Bias.] Sangiier d-, wild zwijn, met slagtanden
van antiere kleur dan 't lijf. Hure de sables (i-e
de gueules, zwarte zwijnskop met ronde 1ouwers.
— (Loc. ))r(iv.) Bien attaque, biera d-, z. ondtr
ATTAQUER.
Défénestratioii, f. [Hilt.] Het uit de ven

werpen (van twee raadshoeren te Praag in-ster

1618) : La d- cle Prague fut Ie prélude de in guerre

de treste ass.
I)é •eus, m., Z. DEFENDS.

Défennsahilité, f. Verdedigbaarheid, houdbaarheid f.
- f - I3éfensnble, adj., z. V. a. DEFENDABLE. --

Bois d-, bosch, waarin niet gehakt, noch vee ge
mag worden. Eau d-, water, waarin ei iet-drevn

gevischt mag worden.
1)éfense, f. Verdediging, verwering f., tegen
bescherming, beschutting. bevei.liging,hand--standm.;
having f.; — verdedigingsschri ft, verweerschrift n.,
verantwoording, regtvaardi.ging f.; — verdediger m.,
verdedigster f., voorspraak, defensie f.: La dde la patrie, de verdediging des vaderlands. D- de
soi-memo, D- légitime, zelfverdediging, noodweer f.

Faire use héroïque d-, een hi 1(111(1/ (if/F 0 tegen

stand bieden. Guerre de d-, de ensie- of verdedigings- oorlog. Ligne de d-, defensie- of verdedigings-l(nie. Se mettre en d-, en état de d-, zich
in verd•digi.ng, in staat van verdediging stellen.
Être sans d-, hors de d-, weerloos zijn. Prendre en
d- les opprimés, de bescherming der onderdrukte nn
op zich nemen. Publier sa d-, zijne verdediging,
verantwoording in 't licht geven. Soyez ma défence, wees mij ten verdediger of ter verdedigster,
tot voorspraak. — [Man.] Iet weigeren, verzet
van 't paard, het steigeren, slaan, achteruit loopen enz. — [Mar.] haakboom 1(1. om het anker uit te
houden. Vaisseau hors d'état de d-, schip, liggende
in onmagt. — [Teel j Lijn f. der leidekkers, waarmede zi,j zich tiff hunnen arbeid vastbinden; stuk
hout ii. of iets anders, dat voor een huis enz. waar
gebouwd wordt afhangt, ter waarschuwing der
voorbjgangers. — Inlas.] Hérisson en d-, zamen g•rolde egel ni. — Verbod n., ontzegging f. D- de
porter des armes, verbod van wapens te dragen.
Vous avez agi ((tipr e in d-, gij hebt tegen't verbori
gehandeld. t'ublier des d-s, verbodsbevélen afkon
--- DEFENSES, f. pl. [Mil.] Verdedigings-,-digen.
bedekkingswerk n.: borstwéringen, halve manen,
schansen enz. — [\'lar.] Ell wat een schip tegen
den schok an 't a.anstooten of tegen de wro ring
beveiligt: wrijfhouten, wrijfworsten, ()/)langers. Dde bouts de cdble. Cordes de d-, kransen m. pl. --[Prat.] Donner, loont ii' ses d-, zijne verdediging,
zijne verantwoording indienen. Obtenir des d-,
een schutsbrief, respijtbrief bekomen. Faire signifi er, lever la d-, den schetsbrief doen beleekenen,
doen ligton. — [ 11 n.] Slagtanden, stoottanden m.
pl.: Les d- de l'élephant, du langlier, du morse.
Défenseur, n1. Verdediger, beschermer, beschutter, beveiliger. — [Jug.] i)- ofpicieux, d'ollice,
de door de regtbank benoemde verdediger van aan
[IJ. eccI.j D- de la foi, beschermer-gekladn.—
des Celoo fs (titel der koningen van Groot-Brittanje.
t i, efensibie, adj. [Mie.] Verdedigbaar.
.1)éfensif, ive, adj. Verdedigend, tol verdediging dienende, verwerend, beschuttend, beschermerad, beveiligend: .raité d-, Alliance d -ivo, ver
verdrag, -verbond n. Le casque et la-deign
tuinaso Bont des armes d-ives, de helm en 'tharnas zijn beschuttende wapenen.— [Chit'.] Appareil,
Bandage d-, of als subst. Un d-, een beschermend
verband n., beveiligende zwachtel m. —DÉFENSIF, M.
Behoedmiddel n. — [IiI.] 41 wat ter verdediging
of beveiliging eeneg vesting dient, verdedigingsinie/delen n. pl., de feit ii e s f. pl.
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DÉFENSIVE

DÉFILAGE.

Défensive, f. Toestand, waarbij men zich ver

zich enkel tot verdediging bepaalt (in tegen -deigt,
offensive), tegenweer, verdediging,-stelingm
verhouding f. als verdediger: Etre of Se tenir sur
la d-, zich enkel verdedigen, alleen verdedigenderw ijs te werk gaan.
Défensiveenent, adv. Verdedigender wijze.
Déféquer, v. a. [Chim., Pharm.] Van heffe,
droesem of moer reinigen, zuiveren, klaren, a fklaren (décanter). — Het part. passé is ook adj.: Suc

déféqué, geklaard sap n.
Q Déférant, e, adj. Toegevend, inwilligend.
Déféré, e, adj. (en part. passé van déférer)
Opgedragen, toegekend, verleend: Honneurs d-s;
Récompenses d-es, toegekende eerbewijzen, belooningen. — Serment d-, opgelegde, gevorderde eed.
Déférenee, f. Toegevendheid, inschikkelijkheid,

goedwilligheid, gehoorzaamheid uit achting en ontzag, d e f e r e n t i e f.

Défeuillé, e, adj. (en ^art. passé van défeuiller) Ontbladerd: Arbre .
Défeuiller, v- a. Ontbladeren : L'automne
défeuille les arbres . - SE DEFEUILLER , v. pr. Ont-

bladerd worden, zijne bladeren verliezen.
Deffais, m. pl. [Féod.] Eigen visscherjen f. pl.
der heeren; — soms ook z. v. a. bols en défends,
z. DEFENDS.

t Defferger, v. a. Ondersteunen (secourir) ;
voor iemand betalen, iemand vrij houden (défrayer).
- ook z. v. a.

DEFERRER.

t Deifubler, v. a. De bedekking, het omhulsel
Défi, m. Uitdaging, uiteisching f.: Cartel de
d-, uitdagingsbrief, veetebrief m. -- (fam.) Je lui
ai fait un d- aux echecs, ik heb hem in 't schaken
uitgedaagd. Mettre qn. an d- de faire une chose,

wegnemen.

iemand uitdagen, tarten iets te doen.
Défiance, f. Mistrouwen , wantrouwen n.,

Déféreiit, m. [Astr.]: Cercle d- of als subst. argwaan m., achterdocht f. Entrer en d- Bontre
Le d-, deferent m., cirkel, door de oude sterre- qn., mistrouwen tegen iemand opvatten. — (Prov.)
kundigen uitgedacht om de uitmiddelpuntigheid, het D- est mère de sureté, 't wantrouwen is de moeder

perigeum en apogeum der planeten te verklaren. --[Anat.] Canaux of Vaisseaux d-s, toevoerende
zaadvaten D. pl . - DEFE
REN T, m. Moan.] Munt
plaats der counting of-tekn., vad
stempeling en des muntmeesters. — [Astr.] , z. boven.
Déferer, v. a. Verleenen, opdragen, toekennen,
(uit achting, eerbied): Les Romains oat déféré les

der zekerheid, veel vertrouwen doet vaak berouwen. -- Mistrouwen, gebrek n. aan vertrouwen,
vrees, twijfel f., dat iemand de vereischte hoedanig
iets missen zal: Etre dans la d- de ses-hednto
propres forces, zone eigene krachten mistrouwen.
Defiant, e, adj. Mistrouwend, argwanend,
wantrouwend, wantrouwig, argdenkend, achter-

de Romeinen hebben den meesten hunner keizers
goddelijke eer bewezen. On lui a déféré le gouvernement, men heeft hem de regéring opgedragen. —
[Prat.] D- le segment à qn., den eed van iemand
eischee, hem den eed opleggen. — dank/ogen, beklagen, aangeven: D- qn. en justice, iemand bij het
gerept aanklagen — DEFERER, v. n. Uit achting of
welwillendheid toegeven, toestemmen, bewilligen;
genoegen nemen in, zich schikken naar: .D- à l'age,
a la dignité, au mérite de qn., uit achting voor
iemands ouderdom, waardigheid, verdienste zich
dienstwillig, inschikkelijk betoonen. Je défère it
votre jugement, ik laat mi uw oordeel welgevallen,
onderwerp er mij aan, geef het toe. D- it l' usage,
zich schikken naar 't gebruik. D- it un ordre, aan
een bevel voldoen.
Déferler, v. a. [Mar.] D- les voiles, de zeilen
losmaken, slaken, laten vallen. Déferle les perroquets ! stoot uit uwe topzeilen! -- Het part. passé
is ook adj.: Voile déferlée, losgemaakt zeil n. —
DÉFERLER, V. n., SE DÉFERLER, v. pï. [Mar.] Zich
breken en in schuim uiteen spatten (van golven).

Defibrine, e, adj. [Méd.] Van (brine of vezelstof beroofd: Sang d-.

[

honneurs divins à Ia plupart de leurs empereurs,

dochtig. ,

Deficient, e, add. [Arch.] : Nombre d-, of als
subst. Un d-, z. V. a. DEFECTIF. — [Géom.] Hyperbole d-e, z. DEFECTIF.

Déficit, m. (latin) (pr. —cite) [Coco., Financ.]
Het te-kort, ontbrekende, deficit n.: I1 y a quel ques d-s dans eet inventaire, er ontbreken Benige
zaken in dien inventaris. Combler of Couvrir le
d-, het te kort dekken.
-j- D éfiement, m. [Féod.] Veeteverklaring f.,
Z. F. a. DÉFI.

Défier, V. a. Uitdagen, uittarten, uiteischen,
eene uitdaging doen: D- son ennemi, zijn' viand
uitdagen. — D- qn. aux dames, it boire, it qui
sautera le mieux, iemand uitdagen in het dammen,
in het drinken, in 't springen. — Je vous défie
de faire, de prouver cela, ik tart u, daag u uit
dit te doen, te bewijzen; doe dat, bewijs dat eens,
zoo gij kunt. — (Loc. prov.) I1 ne faut jamais dun fou, men moet nooit met een' gek aanleggen;
eersen gek is alles mogelijk. — Tar/en, trotséren,
La lame, la mer déferle sur la coque immobile bravéren, niet vreezen, niet ontzien, het hoofd bieden:
du vaisseau naufragé, de golf, de zee breekt zich D- la mort, le danger, den dood, het gevaar tarten,
op den onbewégel ken romp van 't verongelukte trotséren. — [Mar.] D- Panere du bord, het anker
(als 't aan den kraanbalk hangt) van 't boord vrij
schip.
houden . - DEFIER , v. n. [Mar.] Afhouden, van
Défermer, v. a. Ontsluiten.
Héferré, e, adj. (en part. passé van déferrer) land steken: Défie de l'arrière ! houd af van voren!
Forcat d-, ontboeide, losgesloten galeiboef. Chevald-, Défie du vent ! pas op den wind! Défie tout, aan
ontjzerd paard. Roue d-e, van zijn beslag ontdaan board je roer! Défie de l'arrivée ! pas op voor
vallen! Défie de l'aulotfée! pas op voor loeven!
rad.
Déferreinent, m. Het ontsluiten, ontboeijen Défie Panere du bord, houd het anker van den
(van gevangenen); — het afnemen van de hoefejzers, boeg af ! Le vent défie de la cóte, de wind waait
het ontjzeren; — wegneming f. van 't ijzeren beslag van de kust. — SE DEFIER, V. pr. Elkander uit(eener deur, eens koffers enz.)
dagen: Ces deux ennemis se défiaient l'un l'auDéferrer, v. a. Ontijzeren, 't beslag, de boeijen, tre. — Wantrouwen, niet vertrouwen , mistroude hoefijzers afnemen. — (fig.) D- qn., iemand ver wen , geen vertrouwen stellen, op zijne hoede zijn;
maken, van zin stuk afbrengen. — SE DE--legn — vermoeden, voorzien, beducht of bezorgd zijn: Je
FERRER, v. pr. Een ijzer, hoefijzer verliezen: Ce me défie de son désintéressenlent, ik wantrouw
cheval est sujet à se d-, dit paard slaat zich ligt zijne onbaatzuchtigheid. Défiez-vous, wees op uwe
de ijzers los. — Ontboeid, van beslag ontdaan wor- hoede. Il ne se dé fie de rien, hij heeft nergens erg
den. — (fig. et fam.) Verlegen worden, van zijn in, hij is over niets bezorgd. Je me défie dun
stuk raken: II se déferre aisément, hij wordt schie- malheur, ik voorzie, vermoed, ducht een ongeluk.
lijk verlegen.
Défiguré, e, adj. (en part. passé van défigu+ Défertilisant, e, adj. Onvruchtbaarma- rer) Misvormd, mismaakt: Visage d-, Statue d-e.
kend: Cause d-e. — Défertilisatiou, f. OnDéfigurément, adv. Op misvormde wijze.
vruchtbaarmaking f., verdrijving der vruchtbaar% Déllgurement,m. Mismaking, misvorming f.,
heid. — Défertiliser, v. a. Onvruchtbaar maken, wanstaltigheid f., d e f i g u r a ti e f.
de vruchtbaarheid benadeelen of te niet doen. —
Défigiirer, v. a. Het aangezigt of gelaat schenHet part. passé is ook adj.: Province défertilisée, den, mismaken, misvormen, verminken, de gedaante
onvruchtbaar gemaakte provincie.
van iets bederven: La petite vérole 1'a tout défiDéfet, m . of (doorgaans) DÉFETS , M. pl. [Libr.] guré, de kinderziekte heeft hem geheel mismaakt.
Afzonderlijke of overtollige vellen n. pl. van een — D- le langage, la vérité, de taal, de waarheid
boek, waarvan men geen volkomen exemplaar za- misvormen, bederven. — SE DEFIGURER, v. pr. Zich
menbrengen kan.
't gelaat misvormen; — misvormd, mismaakt worden.
-E- Défeuillaison, f. [Hort.] Ontbladering f.,
Défilage, m. Het uithalen van den draad of
het afvallen der bladeren. — Tijd m. van dat af de draden. — [Tech.] Het verdeelen of fijnmaken
vallen.
der lompen bij 't papiermaken.
-

DÉFILÉ
Défilé, m. (van file) Enge naauwe, smalle weg,
pas, bergpas m., engte f., holle weg m. — (fig.) Il
se trouve dans un grand d-, hij is in eene groote
verlegenheid. - z. ook DE FILER, m. - DEFILE, m.
(van fil) [Tech.] Fijn gemaakte lompen f. pl., papierpap f.
Défilenient, m. [Fort.] Beveiliging f. van een
of ander werk voor 't bestrijken van 't geschut. —
[Mil.] Het voorbijtrekken in kolonnes, defilement n.
Défiler, v. a. (van fil) Den draad o f de draden
uittrekken of uithalen, ontr jgen, afrijgen, ontsnoeren: D- des penes, un collier, un chapelet,
paarlen, een halssnoer, een' rozekrans afrijgen. —
(fig.) D- son chapelet, Enfiler at d- des chapelets,
enz., z. CHAPELET. — [ Chaud.] D- des chandelles,
kaarsen van de stokjes afnemen. — SE DEFILER,
V. pr. Uitgetrokken, uitgehaald worden (van draden) ,
a fgerjgd, ontsnoerd worden; losgaan, uit elkander
vallen (van kralen, paarlen) enz. Ce chapelet se
défile, die rozekrans gaat los, valt uiteen; (fig.)
z. CHAPELET. ® DEFILER, v.a. (van file) [Fort.]
D- un ouvrage, une tranché e, een werk, eene
loopgraaf voor 't bestrijken van 't geschut beveiligen.
- DEFILER, v. n. [Mil.] In smalle geléderen of
met klein front in parade optrekken; man voor
man, twee aan twee of in zeer smalle geléderen
door eene engte (défilé) trekken, d e f i 1 é r e n. —
[Mar.] Achter elkander voorbij zeilen (van de scheen eener vloot). — (fig. et fain.) Uitsterven, aftrekken, kort na elkander sterven: krotre académie
défile, onze akademie sterft trapswijze uit. — DzFILER of DEFILÉ, m. [Mil.] Het optrekken, voorbij
trekken, doortrekken in smalle geléderen, het dele
-léren,z.va
DEFILEMENT.
Défini, e, adj. (en part. passé van définir):
Nombre d-, bepaald getal. Article d-, bepalend lidwoord. Passé, Prétérit of Parfait d-, bepaald verleden tijd. Figure , mal d-e, slecht omschrévene of
bepaalde figuur. Etamines d-es, helmstijltjes van
bepaald fetal (niet boven, 12 gaande) . Question dpar 1 Eglise, door de Kerk beslist of uitgemaakt
vraagstuk. — DÉFINI, m. [Phil.] Bepaalde, ver
zaak f., dat, wat uitdrukkelijk bepaald,-klarde
naauwkeurig beschreven is. -- [Gram.] z. v. a.
Passé d-, z. boven.
Définir, V. a. Aanduiden, bepalen, vaststellen:
,

Dieu à défini Ie temps et le lieu auxquels sela
arrivera, God heeft den tijd en de plaats vastge-

MFONd.
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[Dogm.] Beslissing, vaststelling, uitspraak f.: D-s du
concile de Trente, uitspraken van het Trentsche
concilie.
Définitiveinent , adv. Op bepaalde, beslis
wijze bepaaldelijk, ten slotte, eindelijk. —-send

[Prat.] Juger d-, door een eindvonnis beslissen.
Définitoire, m. [H. eed.] Vergadering f. van

monniken, uit eene orde gekozen om het hoofd in
de bezorging van de aangelégenheden der orde bij te
staan, d e f i ni to r i u m n.; ook de vergaderplaats f.
zelve.
Déflagrateur , m. [Phys.] Galvanische toestel n. van buitengemeene werking ten opzigte van
de daarmede verbonden lichts- en warmte-ontwikkelinq, deflagrátor m.
Déflagration, f. [Chim.] Het verbranden eener
zelfstandigheid met vlam; vlammende verbranding,
snelle verbranding f. met levendige vlam, groote
hitte, d e f 1 a g r á t i e f. (hoofdzakelijk gebruikt als
er van zeer brandbare stoffen sprake is): D- du

phosphore, de Ia goudre à canon.
Défléchi, e, add. (en part. passé van défléchir)
[Bot., Anat.] Omgebogen, neérgebogen, van de gewone rigting geweken. Tige d-e. Muscle d-, omgebogen stengel m., spier f. — [Phys.] Rayons d-s,
gebogen lichtstralen. — (fig.) Des passions d-es,

afgeweken, van hare natuurlijke strekking verwjderde hartstogten.
Défléchir, v. a. Afwijken, afwenden, de natuurlijke rigting verlaten, ombuigen, overbuigen,
zijdelings buigen (van plantenstengels, van licht
-stralen).
Déflegmation, f. [Chim.] Zuivering of bevrijding van water- of sl jmdeelen , d e ft e g matie f.
Déflegmer, v. a. [Chim.] Van water- of
slij and eelen zuiveren, ontwateren, d e ft e g in é r en.
—liet part. passé is ook adj.: Substance déflegmée,
ontwaterde zelfstandigheid.
Défleuraison, f. of Défleurissement, m.
Het afvallen der bloesems, het uitbloeijen. —Tijd n.
des uitbloeijens.
Défleurir, v. a. Den bloesem doen afvallen,
van bloesem berooven: La gelée et le vent ont défleuri les abricots, de vorst en de wind hebben de
bloesems der abrikozen doen afvallen. — Bij uit
des prunes, des pêches, Fien qu'en-breidng:D
les touchant, pruimen, perziken van haar luweelig waas berooven, enkel door ze aan te raken. —
DÉFLEURIR, v. n , of SE DEFLEURIR, v. pr. Den
bloesemt verliezen, uitbloeijen. — Het part. passé
is ook adj.: Arbre défleuri, uitgebloeide boom; ontbloesemde boom.

steld, waarop dat gebeuren zal. — Bepalen, onder
verklaren, eene bepaling of een naauw--scheidn
keurig bepaald begrip van iets geven, kenmerkend
omschrijven, d é f i ni tee n: On dédriit le triangle,
une figure a trois cótés et trois angles, ?nen beDéfleurissement, m , z. DEFLEURAISON.
paalt den driehoek als eene figuur met 3 zijden en
Déflexion, f. [Phys.] erfwijking, afwending,
mot,
une
expression,
den
waren
hoeken.
Dun
3
verandering van rigting, d e f l e x i e f.: D- (les rayons
zin van een woord, eene uitdrukking verklaren. lumineux, buiging der lichtstralen, afwijking der
D- un homme, een mensch afschilderen, naauw- lichtstralen van hunnen regten weg.
Défloraison, f., z. v. a. DEFLEURAISON.
keurig beschrijven, kenschetsen. — Ook zonder voor
suit bien d-. -- [Dogm.] Onherroepelijk-werp:Il
+ Déflorateur, m. Ontmaagder, maagdombepalen, vaststellen, beslissen, uitmaken: Les con- roover m. — (fig.) Hij, die aan een onderwerp zijne
ciles out défini que etc., de conciliën hebben beslist nieuwheid, frischheid, behoorlijkheid ontneemt.
dat enz. - SE DEFINIR, v. pr. Zich zelven beschrijDéfloration, f. Het ontmaagden; ontmaagding,
ven; — bepaald, omschreven worden.
defloratie f.
Définissable, adj. Bepaalbaar, datgene wat
Défloré, e, adj. (en part. passé van déflorer)
bepaald of kenmerkend omschreven kan of moet Ontmaagd: Jeune felle d-e. — ( fig.) Sujet d-, onworden.
derwerp, dat door verkeerde behandeling van zijne
Définisseiar, m. (meest in ongunstigen zin) Be- bevalligheid, frischheid, nieuwheid is beroofd.
palingmaker, liefhebber van bepalen of omschrijven.
Déflorement, m. Het ontmaagden; verlies n.
Déflniteur, m. [H. eed.] Raadgever van den des maagdoms. — [ Fin!.] Le droit de d-, z. v. a.
generaal of provinciaal in sommige geestelijke or- CULAGE, CUISSAGE.
den; mede-opziener eens kloosters, d e f i n i t o r m.
Déflorer, v. a. Ontmaagden. — (fig.) D- une
Définitif, ive, adj. Afdoend, beslissend, be- matière, un sujet, eene stof, een onderwerp van
paald, onveranderl jk, onherroepelijk, d e f i n it i e f: 't waas der schoonheid, van de nieuwheid, aan
Traité d-, eindverdrag, slotverdrag, definitief lrac-treklijhdbovn.
taat n. Paix d -ive, ten volle gesloten vrede, volkoDéflner, v. a. A fvloeijen, afloopen. (In dien
men vrede, eindvrede m_ Sentence d-ive, eind- zin oud en buiten gebruik) . — [Astr.] Une plávonnis n., onherroepelijke uitspraak f. - EN DEFI- nète qui déflue, Bene planeet, die zich van 't punt
NITIVE of EN DÉFINITIF , loc. adv. Ten sotte,
der conjunctie of des zamenstands verwijdert.
ten laatste, eindelijk: En d-, it fut conclu que ...,
Défoliation, f. [Bot.] Ontbladering f., aften slotte werd besloten , dat ... En d- , que val m. van de bladeren der houtgewassen. -voulez-vous ? kort en goed , wat wilt gij eigen- lijd n. des bladerafvals.
lijk? — [ Prat.] a gagné son proces en définiDéfonS age, m. [Agric.] Het omspitten, omtive, hij heeft zijn
zijn proces bij eindvonnis gewonnen. werken (van den grond).
Définition, f. Bepaling, begripsbepaling, duiDéfoneé, e, adj. (en part. passé van défoncdeljke omschrijving , kenschetsende beschrijving, eer): Tonneau d -, ontbodemd vat n. — Terrain
definitie f. — [Log.] D- dun mot, dun terme, d-, omgewerkte, omgespitte grond m. — Chemin
woordbepaling. D- de chose , zaakbepaling. — d-, beschadigde, geschonden weg.
-
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DÉFONCEMENT

Défoncernent,, m. (Agric.] Omwerking f. des
Fronds. — [ Tech.] Uitneming f., inslaan n. des
bodems (van een vat) . — 1 let herhaalde walken
(der huiden).
Défoncer, v. a. Den bodem uitnemen, inslaan
-

of uilstooten. D- un tonneau, un baril. — [Agric.]
Oinwerken, ter diepte van 2 of .3 voet omspitten
't zij ter aanbrenging van mest of nieuwe aarde,
't zij om de bovenste aardlaag onder- en de lagere
boven te werken. -- D- les cliemins, de wegen beschadigen, onbruikbaar maken. — [Tech.] D- les
cuirs, de huiden walken. — [iblar.] Uit het lijk
waa jen, inslaan : Le vent a défo.icé les voiles,
de zeilen zijn uit de lijken gewaaid. La roer défonce la bouteille, de gaanderij is door de zee ingeslagen. - SE DEFOtiCER, v. pr. Den bodem verliezen, ` invallen, uitspringen. Ce tonneau se défoneera, de bodem zal uit dit vat springen. Un lit qui
se défonce, een bed, waarvan de onderlagen weg-

vallen.

Défornaateur , m. Misvormer, bederver m..Tel prétend être réformateur, qui nest au fond
que d-, menigeen meent hervormer fe zijn, terwijl

hij in gronde niet dan misvormer is.
Défornaation, f. 11. pisvorming, vermznderrin f.
--[Mid., Bot.] JYanstalligheid, misvormdheid, V
formiteit f. (van een l igchaamsdeet , van een
planten-orgaan) .

-

.Defornié, e, adj. (en part. passé van déformer) Mlisvoemd, wanstallig, mismaakt: Souliers
d-s, Taille d-e.

Wforiiier, V. a. Misvormen, den vorm, de
gedaante of 't fatsoen bederven, mismaken, lee/ k
maken, verminken. — ( fig.) D- le coeur, 1'_espril,
het hart, den geest enisvormen, bederven. — SE, DEFORMER, v. pr. Zijn' vorm of zijne natuurlijke ge
verliezen, misvormd worden.
-dante
éfortifier, v. a. [Mil.] Ontmantelen, de forti//cat/en of verdedigingswerken slechten. — liet
part. passé is ook adj.: Ville défortifiée, ontman telde stad.
-f- éfortune, f. Ongeluk n.
Défouetter, v. a. [Rel.] Een boek 1uskordéren, het bindtouw losmaken.
Défonir, v. a. Opgraven: D- un trésor. — liet
part. passé is ook adj.: Trésor défoui, opgegraven

schat m.

DÊFUNT.

--

Wfrichage of Défr cliement, m. Ontgin

veranderen van braakland, van heide -nigf.,het
-veld,boschanz.i
bouwland.

Défriché, e, adj. (en part. passé van défricher) Ontginnen, bouwbaar maken, in bouwland
veranderen. — (fig ) D- une affaire, eene zaak uit

elkander zetten, haar ophelderen, ontvouwen, ontwarren. — Den weg banen, de baan breken, den
eersten grond tot verbétering leggen, beginnen aan
te kweekent: Ani -ot est no des premiers qui out
défriché la langue Praneaise, Am) ot is een der
eersten geweest, die aan etc verbétei ing der Fransche taal gewerkt heeft. D- l'esprit de qn, iemands
geest de eerste kennis, beschaving bijbrengen. — SE
DEFRICHER, v. pr. Ontgonnen worden.
.Défrici,eur, ni. Ontinner, oorploeger m.
Défrise, e, adj. (en part. passé van défriser)
Oat/could, uit de krul gemaakt: Cheveux d-s, Clievelure d-e. — (fig. et pop.) Te leur gesteld, gefopt;
verbluft: Te voila bien d-, dat is eene leel jke streep
door uwe rékening.
% Défrisenient, in. Ontkrulling f. — (fig. et
pop.), Teleurstelling, misrékening f.
D é friser, v. a. Ontkrullen, uit de krul doen,
het krulsel uiteen doen: D- les cbeveux. — (fig.
et rop,) Te leur stellen, foppen, in de war brengen:
Ce a vous défrise, dat os eerre leelijke streep dcear
uwe rékening. — SE DÉFRISER, v. pr. Uit de krul
-

,

gaan: Les cleveux se défrisent par un temps

humide.
Défroneé, e, adj. (en part. passé van défron-

eer) Uit de vouwen, fronsels, kronkels of lerenken gemaakt, ontkronkeld, ontkreukeld: Manteau

d-. — (fig.) Sourcil d-, ontfronste wenkbraauw f.

Défroncerneut, m. Ontfronseling, ontkren-

king f., verdrijving der vouwen of kronkels (uit
eerre stof) . — 1 let uit de kreuk genaakte. — (fig.)
-

Le d- du sourci1, het ontfronsen der wenkbraauw,
't hernemen van een opgeruimd gelaat.
Défroncer , v. a. De vouwen , kreuken of
plooieen uitdoen, uitstrijken, ontkreuken. — (fig.)
D- les sourcils of Ie sourcil, de wenkbraauwen

ontfronsen, weder een vrolijk gelaat aannemen. -V. pr. Uit de kreuk gaan; oat-

SE DEFRONCER,

krenkt worden.

éfroque, f. Nalatenschap f., nagelaten goedje
van eencm monnik, ook van een' Maltezer ridder.
— Meubels, goederen n. pll., plunje f., die iemand,
van een ander ten deel valt: Nous lui aeons laisse,
toute vette d-, wij hebben hem dien ganschen omboél
gela-ten. — Afgelegde, afgedragen kleederen n. pl.:

% Défouler, v. a. Vertrappen.
Défourné , e, adj. (en part. passé van défourner) Uit den oven genomen. Pain d-.
éfotirneinent, u1. [Tech.] liet uithalen van
Ii a, outre ses gages, la d- de son maitre, hij
't brood uit den oven.
Defonri ier, V. a. [Tech.. Uit den oven halen kr// pt, behalve zijne huur, al zijns meesters a fge-

of nemen (het brood, gebrand enz.). — DEFOURNER, legde kleederen. — (fain.) Lvagelatene roerende
V. n., of SE DEFOURN EF,, v. pr. Zijn' bal van ach goederen n. pl. Son valet de cham'bre a eu tonic
beugel spelen (in 't beugelspel). -terndo sa d-, zijn kamerdienaar heeft al zijn huisraad
Défouurnnis, m. [Mar.] Gebrek n. in een hout. gekregen.
Def roqué, e, adj. (en part. passé van défroDéfourrer, V. a. [biar.] On/woe/en, loswoelen, de omwoeling , de bekleeding f. wegnemen. — quer): Un nioine le-, of als subst.: Un d-, een
[Tech.] De bladgoudboekjes of velijnbladen uit monnik, die zijn' stand verlaten heeft, een wegge hun omkleedsel nemen. — (fig. et fam.) Berooven, loopen monnik. — (fig.) Beroofd.
I3éfroquuer, V. a. De monnikskap doen aflopuitkleeden.
Défrai, m. (trels- fam.) liet vrijhouden; vrij gen, eerren monnik bepraten, dat hij de kap, zijne
i ng f., betaling van iemands vertéring, huis--houd orde, verlaat en eene andere levenswijs verkiest. —
(fig. etfam.) D- qn., iemand opligten, hem van
houdkosten enz.
4 Défraueiser, v. a. Ontfranschen, van het zin goedje berooven. — SE DEFROQUER, v. pr. Den
fransche karakter, van fransche taal, zeden, gevoe- monnikstand verlaten, de kap op den tuin hangen.
lens berooven: Que d'auteurs francais qui défran- 11 a Dien envie de se d-, hij heeft grooten lust,
cisent la langue, hoeveel fransche schrijvers (zijn om het kloosterleven te verlaten.
Défruetua, m. (latin) (fain.) Kleine uitgaven f.
er), die de taal hare eigenaardigheid ontnemen. Dun mot, een woord uit de fransche taal bannen of pl., die hij, bij wien een maaltijd op gezamenlij ke
schrappen. - SE DEFRANCIS'ER, v. pr. Den fran- kosten (een zoogenaamd pique-nique of botje -bijschen aard enz. verliezen: Tant qu'on a le coeur botje) gehouden wordt, daartoe te maken heeft; —
généreux, on ne se défrancise pas. — liet part. het hein ten deel vallend overschot des maaltijds.
Défruetlini, m. (latin) (pr. —tome) [Pharin.]
passé is ook adj.: Mot défrancisé, uit de fransche
Dik verkookt plantensap n.
taal geschrapt woord.
éfru iter, v. a. [Agric.] Ooftlukken: D% Défraisda1ioi, f, Bedrog n., bedriegerij; —
smokkelarii f. — Itéfiaader, v. a. Bedriegen, un poirier. — Het part. passé is ook adj.: Arbre
Zijne
v.
pr.
dwa- défruité, afgeplukte boom..
misleiden. — S SE DEFRAUDER,
Dé faubler, v. a., z. DEFFUBLER.
ling inzien, afleggen.
Défuner, V. a., [Man.] .Aftakelen, onttake len
Défray er, v. a. Vrijhouden, voor iemand betalen. — (fig. et fam.) D- une compagnie, een ge- (een' mast) . — SE DEFUNER, V. pr. .dfgetakeld worzelschap vermaken, aangenaam onderhouden; een den. — liet part. passé is ook adj.: Màt défun-é,
onttakelde mast m.
gezelschap stof lot lage/un geven.
Défaant, e, adj. Overleden: Le roc d-, La reine
Défrayeur, m., -ease, f. (fam.) Vrijhouder m., - houdster f., hij of zij, die eens anders d-e, de overleden koning, koningin, wijlen de koning, koningin. — liet komt doorgaans als subst.
vertéring betaalt.
.

Défréler,

V. U., z.

V. a. DEFERLER.

voor: Les enfants du d-, de la d-e, de kinderen
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van den of de overledene. Prier pour les d-s, voor

bewéging den eenen voet o f 't eenej been van den
anderen voet of 't andere been losmaken, den voet
of het been vlug vooruit of zijwaarts brengen, d eg a g é re n. — [Gray.] D- les traits, les contours,
de trekken, om rekken losmaken. — [ Méd.] D- Ia
poitrine, la tête, de borst, het hoofd verligting toebrengen. -- [Tech.] D- une Pierre, een steen van
al 't overtollige ontdoen. Ti- les cheveux, de haren losmaken, uiteen werken (bij pruikmakers). —
SE DEGAGET , V. pr. Zich vrijmaken, ontslaan, los
belofte enz.). —Zich-maken(v rbidts,
bevrijden, zich uit het gedrang , uit het gevaar
helpen; zich van belemmeringen ontdoen. — Vrij,
ruim, onbelemmerd worden (van doorgangen, straten enz.). — Ma tête se dégage un pea, mijn hoofd
wordt wat ruimer, Iigter, helderder. — iChin1.]

de overlédenen bidden.
Dé gagé, e, adj. (en part. passé tan dé.gager)
Gelost; vrzl, los, ongedwongen, vlug en buigzaam,
openhartig , vrijmoedig , rond , g e d e g a g e.e r d:

Riens d-s, geloste, ingeloste goederen. Parole d-e,

c•ehouden o/ ve r vuld woord; ook: teruggenomen,
ingetrokken woord. Passage cl- , vrij gemaakte,
opgeruimde doorgang. Poitrine d-, verlirgie borst;
Acide d-, vrijgemaakt zuur. Taille d-e, Air d-,
ongedwongen houding, gelaat of voorkomen, losse
zwier. Avoir des airs d-s, zich al te vrij, al te
vertrouwelijk gedragen. Chambre d-, kamer, die
behalve den hoofduitgang nog een' anderen heeft.
Escalier d-, geheime trap, bijtrap. Fer d{, losgemaakte kling (biij 't schermen).
Degagement, m. Lossing, inlossing, toemaking, vrjma.king; ongedwongenheid, losheid f.: Le
d- d'une moutre dor, liet lossen van een verpand
gouden honiocoie. Le d- de sa parole, het lossen,
volbrengen , ook het terugnemen, intrekken van
zijn woord. Le d- dure voiture, het losmaken van
een belemmerd rijtuier. Le d- d'un vaisseau, d'un
cavalier, het bevrijden van een door den vijand benaauwd schip, ruiter. Le d- des atiaires, het vr
worden, vrij zijn, de verligting, ontheffing van bézigheden. Etre dans un entier d-, van alle verbind
los zijn, met niets meer belast of bezwaard-tenis
zijn. Il fait toes ses exercises avec un grand d-,
hij doet alle ligchaamsoefeningen riet veel losheid,
ongedwongenheid. — [Arch.] Escalier, Porte de
d-, vrije, geheime trap, deur, bijtrap, achterdeur.
Chaque chambre a son ei -, elke i amerheeft haren
bijzonderen uitgangs. -- [Clïim.] D- des gas, d'un
acide, het vrijmaken, uitrlrijven van de gassen,
van een zuur.—[Danse] Le d- dun pied, of enkel
Le d-, het vr%jmaken, uitbrengen van een' voet. —
Escr.] Le d- du fer, de 1 epée, of enkel Le d-,
het vrijmaken, losmaken, afwijzen (van de kling
der tegenpartij). — [Gray.] Le d- des contours,
het losmaken der omtrekken. — [Méd.] Le d- de
la poitrine, het eerligten, ruimer maken, ruimer
worden der borst (door een, geneesmiddel).
Dégager, v. a. Lossen, inlossen (wat verpand
is); — vrij- of losmaken, de belemmering opheffen,
ontslaan, bcvr jden, ontbinden, d e g a g é r en : D-

ses pierreries, sa vaisselle d'ar;ge.nt, zijne edelgesteenten, z ij n zilvergoed lossen; D- sa maison, de
hypotheek op zijn huis aflossen. — Bij uitbreiding:
D- son segment, zijne belofte, zijn eed lossen of
gestand doen; D- sa foi, sa p.'om esse, sa parole,
z ijne toezegging of belofte, zijn woord vervullen,
volbrengen, houden of gestand (ben, o f ook, in orngekeerden. zin : zijne toezegging enz. terugnemen:
b- qn. de sa parole, lemon I van zijn woord ontslaan, de vervulling daarvan niet vorderen. —
an soldat, een' soldaat vrijmaken, zijn ontslag bewerken. — D- un passage , one porie , la vole
publique, een' doorgang, eene deur of poort, den
openbaren weg vrijmaken, van alle belemmeringen
ontdoen. D- son pied de la hone, zijnen voet uit
het slijk trekken of losmaken. On la dégagé du
péril, du milieu des ennemis, do fort de la mêlee,
de dessous son cheval, men heeft hem uit het ge-

vaar, uit het midden der vijanden, uit het diatst
vaan 't eedrang, van onder zijn paard gehaald, gered.
[Mar.] D- an vaisseau, een schip ontzetten, het van
de nazettende of omsluitende schepen bevrijden. D-

an cordage, een touw klaren, weder klaar maken.
(fig.) D- son esprit, de toute préoccupation, de tout

souci, alle vooringenomenheid, alle zorgen uit zijn'
geest verbannen. D- one affaire , one question,
eenti zaak, een vraagstuk van al 't belemmerende
of ingewikkelde of niet -bijbehoorende ontdoen. Dson coeur, zijn hart vrijmaken, van eenmeisje aftrekken. — [Algèb.] D- l'inconnue, de onbekende
(grootheid) vrijmaken, afzonderen. — [Aasli.] Don apartement„ een of meer vrije of geheime uitgangen aan een vertrek of eene woning smaken of
aanbrengen. — [Coutur., Tail!.] Cette robe, Cot
habit. lui dégage la taille, dat kleedje, die rok doet
hare, zijne taille, haren, zijnen ligchaamsbouw goed
uitkomen, geeft haar of hem een los, ongedwongen
voorkomen. —[Chin.] D- an acide, une substance
gazeuse, een zuur, een gas vrijmaken, doen verdampen of ontwijken. Cette substance dégage use
forte odeur de soufre, die stof geeft een' sterken
zwavelreuk van zich. — [ Danse] Met Gene vlugge

5.)7

Cette suimstanoe se dégage sous forme de vapeur,

die zelfstandighe.d vervliegt, ontwijkt, wordt vrij
onder de gedaante van damp.
Dégalne, f. (trés-fags. et pop.) Linksche, onbovallige,onbeholpen houding f.of manieren f.pl.: Avoir
une triste, pauvre d-, eene plompe, onbehagel'jhee
houding hebben. Quelle d- ! hoe linksch gedraagt hij
zich! hoe onhandig vat hij dat aan! (iron.) La belle
d- ! een fraaije manier, voorwaar! Voilb Glui est
d'une belle d-! een mooije manier om de zaak aan
te grijpen! (Het woord komt alleen in deze en soort
-gelijk
zegswijzen voor.)
flégainé, e, adj. ( en part. passé van dégainer)
Getrokken, uitgetrokken, uit de scheede gehaald:

Sabre d-, Ep
ée d-e. — 5 [Bot.] Etamin-us d-es,

he`lmstijltjes, die uit de scheede of het buisje steken.
Dégainer, v. a. Uit de scheede halen of trekken: D- l'épée, Ie sabre, le poignard. — Meestal
zonder voorwerp gebézigd: II fallait d-, er Knoest
van leer getrokken worden, de klingen moesten uit.
— (Loc. prov.) I1 ne frappe point comme it dégai ne, hij schreeuwt wel hard, maar doet weinig,
't is met hem, veel geschreeuw maar weinig wol.
-- ( pop.) D- son compliment, niet zijn compliment,
gelukwensch voor den dag koemen, uitrukken. Ii
n'ai►ne pas à d-, hij trekt niet gaarne de beurs,
betaalt niet gaarne. -- DEGAINER, m. liet uit de
scheede trekken, van leer trekken; — het oogenblik,
waarop er van leer getrokken wordt. — (Loc fare.)
II est brave jusqu'au d-, hij is stout in woord,
maar laf in daad, een bioode snoever; hi belooft
veel maar houdt niets; als 't op handelen aankomt
is hij niet thuis.
Dégaineur, m. Voorvecliter, van -lede- trekker,
vechtersbaas; — snoever, blafkaak m.
Dé"a!er, V. a. [Tech.] De huiden van di
smeercTeelen, het aanhechtend bloed enz. bevrijden

(bij hoedenmakers).

Dégatiter, V. C. De handschoenen uittrekken.

— SE DEGANTER, V. pr.

Zijne handschoenen uit

Het part. 1.massé is ook adj.: Main dé--trekn.—1
gantée, van de handschoen ontbloote hand.
ég oreer, v. a. (woord van Montaigne) Van
den omgang met slechte meisjes verwijderen.
egarni, e, adj. ( en part. passé van dégarnir) Van garnituur ontdaan of beroo fcl, g e d e g a rn e e r d: Clhambre d-e, on.tmeubelde kamer. Robe
d-e, ontboord kleedje. Lit d-, Chaise d-e, bed, waar
enen de gordijnen, stoel, waarvan men het-van
-

overtreksel heeft afgenomen. Arbre d-, gesnoeide,

van 't overtollig hout bevrijde boom. Tote d-e, onthaard, kaal hoofd. — [Mar.] Vaisseau, Mat d-,
afgetakeld schip, afgetakelde mast. — [Mil.] Place
d-e, ontblocte, van krijgsvolk of ammunitie gehee
of ten deelti beroofde vesting.
Dégarnir, V. a. Van garnituur, stoféning,
toebehooren, versiering, boordsel, beslag, meubelen,
gordijnen enz. ontdoen of berooven: D- une robe,
un lit, une chaise, an aÍ arcement, een kleedjevan
zijn boordsel of belegsel, een bed van zijne gordijnen,
een' stoel van zijn' overtrek, eene kamer of woning
van meubelen ontblooten. — [Mar.] .eiftuigen, onttakelen: D- an vaisseau, on reit, one vergue,.
een schip, een' mast, eene ra onttakelen. D- 1_e
cabestan, de boonren uit de spil halen. D- les
avirons, de riemen losmaken — [Mil.] D- une
place de guerre , , eene vesting ontblooten, haar
krijgsvolk of krijgsvoorraad ontnemen. D- le
centre, les ailes dune armée, het midden (cen(rum) , de vleugels van een leger ontblooten of

verzwakken. D- les frontières , les cotes , de
grenzen , de kusten van troepen ontblooten. --
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--

MGONDER,

[Hort.] D- en arbre, 't onnoodig hout uit een' organisch weefsel in eene ziektestof); -- afneming f.,
boom snijden. -- [Tech.] D- in cuve, de verwkuip verval n.
door toevoeging van zémelen of krap temperen. —
Dégénéré, e, adj. (en part. passé van dégéSE DÉGARNIR, v.pr. Zich ligter dan naar gewoonte
nérer) Ontaard, verbasterd, verwilderd, verergerd:
kleeden, de warme kleederen v itdoen. I1 est en rhumé Homme d-, ontaard mensch m. Plante d-e, ver
pour s'être dégnrni trop tót, hij is verkouden geMaladie d-e en langueur, in-basterdplnf.
raakt, dewijl hij de warme kleederen te vroeg heeft kwijning o( uittéring veranderde ziekte f.
uitgelaten. — (fig. et fam.) Zich van zijn gereed
Dégénerer, v. n. (met avoir als mende daad,
geld ontblooten. — Kaal , ontbladerd , onthaard met être als men den toestand op 't oog heeft) Ontworden: Les asbres se dégarnissent, de boomen aarden , verbasteren ; overslaan tot iets ergers,
verliezen hunne bladeren. Sa tête commence á se erger worden. 11 a bien dégénéré de ses ancètres,
d-, zijn hoofd begint kaal te worden, zijn haar hij is van zijne voorvaderen ver ontaard. I1 est
gaat uitvallen. — Ledig worden (van aanschouwers): bien d-,, hij is veel verbasterd. La fièvre tierce te
La salle se dégarnit, les banes se dégarnissent dégénéré en continue, de anderdaagsche koorts is
peu à peu, de zaal, de banken worden allengs ledig. tot eene aanhoudende koorts overgeslagen. Les enDégaseonner, v. a. : D- qn., iemand den fants des grands bommes dégenèrent quelquefois,
tongval der Gasconjers afleeren of ontnemen. — de hinderen van groote mannen ontaarden somtijds.
(fig. et fam.) Iemand de snorkerij, grootspraak D- dans l'esprit de qn., in iemands achting of
verleeren. — SE DEGASCONNEP, v.pr. Den gascon - schatting dalen.
schen tongval, de gaskonsche manieren afleggen of
Dégénérescence, f. Neiging f. tot ontaarverliezen.
ding;, ontaardheid f.
Dégát, m. Verwoesting, schade, vernieling f.:
.De généreseent, e, adj. Tót ontaarding of
Faire le d- dans un pays, een land verwoesten, verbastering geneigd, ontaardend.
plunderen. L'orage fit bien du d- dans la Focht,
Déginganclé, e, adj. Onvast van gang, van
de storm veroorzaakte veel nadeel in het woud. — houding, wankel, waggelend, slingerend, lendelam,
Overdadig gebruik, verbruik n., verspilling f.: On lamlendig. — (fig.) Onzamenhangend, zonder ver
fait un grand d- de bols, de vin dans cette maison,
Style d-, Pièce d-e, onzamenhangende stijl,-band:
er wordt in dat huis magtig veel hout, wijn ver stuk. Conduite d-e, onvast, wankelend gedrag.
-bruikt.
Dégingandenient, m. Onvastheid van gang
t % Dégater, v. a. Verwoesten, bederven; — van houding, lamlendigheid f.
verspillen. — Dégateur, m., -esse, f. VerwoesDégingander, v. pr. (trés. fain.) Wankelend,
ter m., verwoestster f.; verspiller m., verspilster f. slingerend van gang en houding zijn, lamlendigz n.
Dégauchir, v. a. [Tech.] Het scheeve, hoekige,
Déglacer, v. a. Het ijs smelten (liever déhobbelige wegnemen, een vlak effen maken, behou- geler) . -- SE DEGLACER, V. pr. Ontdooijen (liever
wen, behakken, bezagen, afschaven, afvijlen. D- un dégeler, se dégeler). — (fig.) Se d- le coeur (uit
Corneille) Zich laten vermurwen. -drukingva
morseau de bois, een stuk hout fatsoenéren en
mallen. — (fig. et trés-fam.) D- un jeune homme,
t Déglaiver, v. n., z. v. a. DÉGAiNER.
een' jong' mensch zijne linkschheid, onhandigheid,
Dégthter, v. a. De lijm, vogellijm afdoen,
onbeholpenheid afnemen of afleeren. — SE DEGAU- van de lijmstang, van de vogellijm losmaken: D- un.
Cu R , V. pr. Geeffend, toebereid worden. — Zijne bEton, les mains, eene roede of stang, de handen
linkschheid, zijne stijve manieren afleggen. — Het van lijm ontdoen of zuiveren. D- un petit oiseau,

part. passé is ook adj.:

Pierre dégauchie, behou-

wen steen; Marbres mal dégauchies, slecht gezaagde
marmerplaten.

Dégauichissage

of Dégauachissement,m.

een vogeltje van de lijmstang losmaken. -- (fig.) Se
d- les yeux, zich de dragt uit de oogen wisschen.
-- SE DEGL UER, v. pr. Zich zelven van de ljmstang
bevrijden of loswerken. — Zijne oogen van dragt

[Tech.] .tiet effenen van een vlak, het behakken, zuiveren.
bezagen, bevelen, pas maken.
5 I)églnntinateuir, m., z. v. a. DEGLUTITEUR.
Dégazer, v. a. [Chico.] Het gas of de gassen
Déglntir, v. a. [Méd.] Doorslikken, inslikken,
uitdrjven; D- un liquide, one substance. — Het nederslikken, doorzwelgen. -- Het part. passé is
part. passe wordt ook als adj. gebruikt: Liquide ook adj.: Aliments deglutis, doorgeslikte spijzen f.pl.
dégaze, Substance degazée, van gas beroofde vloeiDéglntiteur, m. [Anat.1 Blokspier f.
stof, zelfstandigheid.
Déglutition, f. [MEd.] Doorstikking, doorDégel, m.. Dooi m., dooiweder n., dooijing, zwelging f.

ontdooijing f. Etre au d-, dooiweder hebben. Avoir
Degobiller, V. a. (pop. et bas.) Braken, overun beau, un vrai d-, mooi, echt dooiweder hebben. geven. — Dégobillis, m. Braaksel, uitbraaksel n.
Dégelé, e, adj. (en part. passé van dégeler)
Dégoisenzent, m. (fam. el pop.) Gesnap, geOntdooid, gesmolten: Terre d-e, Neige d-e.
babbel n. — Weleer z. v. a. rarnage, chant, geDégelée, f. (woord van scholieren) Pak n. kweel, gezang n. (der vogelen) .

slaag, dragt f. slagen.
Dégeler, Ontdooijen, doen ontdooijen of smelten: Le vent du sud a degelé la rivière, de zuidewind heeft de rivier ontdooid. — Dégeler, v. n.
et impers. Ontdooijen, dooijen, smelten: La terre

Dégoiser, v. a. et n. Zingen, kwinkeléren,
kwelen. (In dien eig. zin oud en buiten gebruik.)
— (fig. et fam.) Babbelen, klappen, snappen. Ddes injures, scheldwoorden uitwerpen. Comme
cette femme dégoise! wat slaat die vrouw door!

sneeuw ontdooit of smelt. — (pop. et trio.) Il dègèle, hij sterft. — Ii dégèle, I1 viendra a d-, het
dooit, het zal gaan dooijen . - SE DÉGELER, v. pr.
Ontdooijen, ophouden bevroren te zijn: L'étang se
dégèle, de vijver ontdooit. — (fig. et fam.) Eindelijk
den mond tot spreken openen, na lang het zwijgen
bewaard te hebben.
Dégéner, v. a. Den dwang, de gedwongenheid
of belemmering (gene) doen verdecinen. — SE DEGENER , v. pr. Van dwang ontheven worden; zich
niet genéren, doen of men thuis was.
4- Dégénéralisation, f. Opheffing f. der generalisalie, algemeenmaking. — Dégénéraliser,
v. a. De generaliteit of algemeenheid te niet doen.
-4- Dégeilérant, e, adj. Ontaardend, verbasterend, wat ontaardt of verbastert: Civilisation d-e,
ontaardende beschaving f.
-I- Dégénérateur, -trice, adj. Ontaardend,
verbasterend, wat ontaarding of verbastering te
weeg brengt: Principe d-, verbasterend beginsel n.
Politique d-trice, eene tot verbastering leidende
staatkunde f.
Dégénération, f. Ontaarding, verbastering f.
--- [Méd.] Verandering f., overgang m. (van een

babbeld, alles geklapt, wat hi weet. — Het part.
passé is ook adj.: Des injures dégoisées, uitgebraakte scheldwoorden - SE DEGOISER , V. pr. (pop.)

dhgèle, de aarde ontdooid; La neige dégèle, de

11 a dégoisé tout ce qu'il sait, hij heeft alles uitge.

z. v. a. SE DÉGOURDIR.

Dégoinnmage, m. [Tech.] Ontgoinming, ontschaling f. (der ruwe zijde).
Dégonnner, V. a. [Tech.] Ontgommen, inz.
de ruwe zijde, ontschalen. — (fig. at pop.) Van een
ambt of bediening ontzetten: Le ministre 1'a dégomme, de minister heeft hem uitgespannen. —
Ook: doen sterven, wegrukken: Combien Ie choléra
n'en a-t-il pas dégommés ! wat heeft de cholera er
niet velen ingepakt! — SE DEGOMMER , v. pr. Ontschaald worden. — Van zijn' post ontzet worden.
— Het part. passé is ook adj.: Soie dégommée,
ontschaalde de. ll est dégommé, hij is zijn post
kwijt. II a ábien
ë^
vite dégommé, hij was spoedig
uit den tijd, was er gaauw geweest.
Dégonder, V. a. [Tech.] Uit de hengsels of
duimen li.gten (eene deur, een venster), uithangen.
- SE DEGONDER , v. pr. Uitgeligt , uitgehangen
worden. — (fig. et pop.) Buiten zich zelven zijn.
— .liet part. passé is ook adj.:

uitgeligte deur f.

Porte dégondée,

DÊGONFL1

-

Dégonflé, e, adj. (en part. passe van dégon-

fier) : Ballon 1-, van tue/it of gas geledigde hechtbol. Tumeur d-, ingezakt gezwel. - ((eq.) Coeur
d- de joie, hart, dat aan zijne vreugdeheeft lucht

gegéven.
Dégonfleinent, in. Het verdrijven, wegnemen,
ook het ophouden der zwelling.
flégonfler, V. a. De zwelhng doen ophouden,
doen verdwijnen: 0- un ballon, de lucht of 't gas
uit een luchtbol loten ontsnappen. (leg.) I)- le
coeur, het hart luchten, de gevoelens onthoezemen,
die het als doen zwellen. - SE I)ÉGONFLER, v. pr. De
zwelling verliezen: Un ballon, une tumeur qui se
dégon fl e.
Dégor, m. [Tech.] d/leidingspijp of -buis voor
't gedestilleerd vocht.
Dégorgeage, m., Z. V. a. DEGORGEMENT.
Dégorgé, e, adj. (en part. passé van dégor
ger) 'l'uyau d-, doorgestoken pijp of buis f. Lames
h-es, gezuiverde, uitgespoelde, ontzweete wol f.
Poisson d-, gespeende visch in.
Dégorgeiiient, rn. Het doorspoelen, doorsteken, ruimen (van verstopte buizen, goten enz.); uitstorting, uitbreking f.: [léd.] D- d'humeurs,
de bile, overloop m. van vochten, van gal. - [ Fort.]
Le d- des embrasures, het openen der schietgaten.
- [Tech.] Le d- des étolres, des lames, des soles,
het zuiveren, reinigen, uitspoelen der stoffen, het
ontzweeten der wol, het ontschalen der zijde.
Dégorgeoir, m. [Tech.] Vergaârplaats f.,
-

ontvangbak Hi., ruimte, waarin vloeibare stoffen
zich uitstorten.— [Mil.] Ruiinnaald f., laadpriem in.:
D- a vrille, ruimnaald met boor, boorpriemn. Dtouche, naald met eene boor. - [Tech.] Priem m.,
waarmede men iets, dat verstopt is, doorsteekt; uitspoelingstoic (der hoedenmakers); - volmolen m.
der lakenbereiders. - [ Hydr.] A/loop m. voor 't

water.
Dégorger, V. a. Openen, opruimen, reinigen,
doorsteken (eene goot, buis enz.). - [Tech.] Eene
stof reinigen, zuiveren, afspoelen, haar van al de
vreemde en overtollige deden ontdoen. Les moulins
a foulon servent a d- les étolres, de volmolens
dienen om de stoffen te zuiveren. - [1%lil.] D- les
canonnidres, les embrasures, de schietgaten openen.
- B- la lumière, het laadqat ruimen of doorsteken.
- DEGORGER, V. n. Overloopen, overvloeijen: Les
ravines d'eau ont fait cI- cetétang, de stortvloeden
hebben dien vijver doen overloopen. - Faire d- du
poisson, visch spenen. Faire d- des sangsues,
bloedzuigers het ingezogen bloed doen uitwerpen.
- SE DEGORGER, v. pr. Zich uitstorten, zich uitgieten, zich ledigen: l'Escaut se dégorge dans Ia
mer do ]Nord, de Schelde ontlast zich in de Noordzee. La bile so dégorge clans le corps, de gal ontlast zich in het ligchaam. La gouttière s'est dégorgée
tout a coup, de (verstopte) goot is op eens doorgebroken. - Zich spenen of zuiveren (van visch).
t Dégosiller, v. a. Verworgen, de keel toesnoeren, de keel afsnijden, ombrengen.
Dégoter, a. a. (trés-fans.) Uit een' post of
eene bediening verwijderen, den voet ligten, uit den
zadel lujten.
Dégourdi, e, adj. (en part. passé van dégourdir): Des membres d-s, weder buigzaam, lenig
of gevoelig geworden ligchaamsdeelen (na verkleumd
of verstijfd geweest te zijn). Eau d-e, bouw gemaakt water. - Un jeune homme d-, een ont
bolsterdjong mvnsch (wien men zijne stijfheid, gedwongenheid heeft ontleerd). Cette fe
mme a lair
Men d-, die vrouw is zeer vrij, te vrij in haar
voorkomen. —DÉGOUIirn, m., -E, f. Wakker -man m.,
wakkere vrouw t., hij of zij, die bij de hand is,
die zich niet ligt iets op den mouw, laat spelden;
iemand, die zijne linksche manieren, zijne schroomvalligheid, met losheid, levendigheid, ongedwongen.
heid heeft verwisseld. - DEGOURDI, rn. [Tech.]
Eerste bokking f. van 't porselein.
Dégourtlir, v. a. De verdooving, verkleuind
heid, verstijving van een lid verdrijven, lenig, buigzaam maken. - ( fig.) D- un jeune homme, eenen
jongeling het stijve en gedwongene in zijne manieren
en zijnen omgang afwennen n., hem ontbolsteren.
- DdGOURDIR, v. n. Faire d- de l'eau, de koude
van liet water afnemen, aan water de koude onlnemen, het laauw laten woi den. - SE DEGOURD11t,
V. pr. De stjfheid, verkleumdheid verliezen, weder
warm en lenig worden, zijn gevoel herkrijgen. Se
-

DÉQOTJTTER.

d- les mains, les pieds, de verkleumde handen,
verst ij fde voeten weder warm en lenig maken. (fig.) Ontbolsterd worden; losser en ongedwongener

manieren aannemen.

I)égotirdissernent, m. liet ophouden, verdrijven der verdooving of verstijving van eenig lid.
Dégoût, in. (van goût) Wansmaak, wanlust,
afkeer, ekel, tegenzin, walg m., walging f. (van
spijs of drank). 11 a du d- pour Ia viande, hij
heeft een afkeer van vleesch, het vleesch staat hens
tegen, walgt hem. Ce nialade a un d- de toutes
choses, die zieke heeft nergens trek in. - (lig.) II
a du d- pour l'étude, hij heeft een' tegenzin in, een
afkeer van de studie. Ii lui a pris un furieux dpour cot homme, hij heeft een' schrikkvljken afkeer,
een' geweldigen ekel aan dien man gekregen. Yen
ai un d-, het walgt mij. - [ Jeu] Betaling t. (in
't omberspel).
DdGOÛTS m. p1. Ongenoegen,
verdriet n., verdrietelijkheden, krenkingen, teleurstellingén 1. p1..' Il a essuyé Glen des d-, hij heeft
veel verdrietelijkheden gehad, veel krenkingen be-

,

leefd.
Dégout,(van goutte) m. [Cuis.] 4fdruipend
vleeschsap ii. (bij 't braden), druip-jus t.
Déoûtant, e, adj. Wansmakend, walgelijk,
onzine1jk, vuil, smerig, morsig, vies; - afkeerwekkend, walging of afkeer inboezemend; - hoogst
onbehagelijk, verdrietig, onuitstaanbaar: Mets d-,
walgelijke spijs. Maipropreté d-e, afkeerwekkende
onzindelijkheid. Assiette d-e, vuil tafelbord. Manières d-es, onuitstaanbare, walgel ij ke manieren.
11 arrive then des choses d-es clans Ja vie, er gebeuren in het menschelijke leven vele verdriete-

lijkheden, onaangename voorvallen. - DEGOGHet walgelijke, afkeerwekkende, terugstootende.
TANT, rn

Déoûté, e, adj. (en part. passé van dégoûter) Een walg hebbende, met afkeer, tegenzin vervuld, wars: Ii a tant mangé de sucre qu'il en
est d-, hij heeft zoo veel suiker gegeten, dat hij er
een' walg van heeft, dat zij hem tegenstaat. - ( fig.)
11 est d- lu monde, des plaisirs, hij is sears van de
wereld, de vermaken. - (fam. et pop.) Ii nest pas
d-, hij is niet vies (van iemand, die iets uitnemends
verlangt, dat niet ligt te bekomen is). - Ook als
saint. m. en t. (fain.) Faire le d-, Ia d-e, eene gemaakte keurigheid toonen, den of de vieze spelen.
(iron. et pop.) C'est un bon d-, 't is een liefhebber
van wat goeds, een lekkerbek.
Dégohter, v. a. Den smaak of den eetlust
benemen; - walging verwekken, doen walgen: II
sutIlt dune huître mauvaise pour d- Ieplus grand
amateur, één slechte oester is voldoende om den
grootsten liefhebber den eetlust le benemen. D- qn.
lu poisson, iemand een' walg, een' afkeer van
visch doen krijgen. - ( fig.) Tegenzin, weerzin,
afkeer inboezemen. On la dégoûté de Ia guerre,
men
hem een' tegenzin in, afkeer van den oorlog bfjgebragt, men heeft he den krijg tegengemaakt.
- Verraoeijen, vervélen, walgen: La prolixité dégoûte le lecteur, de langwijligheid verveelt, walgt
den lezer. - Ook zonder voorwerp: Cda degoûte,
Nest-ce pas fait pour d-? - SE DÉGOGTER, v. pi'.
Een' afkeer of tegenzin krijgen, den eetlust of den
smaak verliezen, tegen eten: On ne se dégomuie
jamais du pain, brood eet enen nooit tege
n. Le d
de l'étude, de Ia chasse, een' afkeer, walg van de
studie, van de jagt krijgen.
Dégoiittant, e, adj. Afdruipend, uitdruipend,
aflekkend, druipend, druppelend: Ce huge nest
pas see, il est encore d-, dit linnen is niet droog,
het water loopt er nog uit. Une plale d-e de sang,
eene van bloed druipende wonde.
Dégotittewent, m. of (minder gebruikelijk)
Dégoitttiue, t. Afdruipsng f.; het druipen, afdruipen, afdruppelen; liet afdruipsel.
Dégoutter, v. n. Druipen, afdruipen, lekken,
uitdruppelen, afdruppelen: La sueur lui dégouttait
du front, het zweet tie]) hem van t voorhoofd. Ce
tonneau dégoutte, die ton lekt. - DEGOTITTER, V.
irape.1 s. Druipen. - (Loc. pro v .) A Ia your (auprés
des grands),
sil ny pleut, ii y dégoutte, maakt
tn
men aan 't hof (bij de grooten) geen fortuin, er
valt toch altijd wat af. S'il pleut sur mol, ii dé
gouttera sur vous, ben ik gelukkig (of ongelukkig)
zoo zult gij er ook deel aan hebben. Quand 11 pleut
sur le cure, 11 dégoutte sur le vicaire, alles wat den
meerdere treft, moet de mindere ontgelden. - DE,
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GOUTTER, V. a. Pressez -les, tordez -les, ils dégouttent l'orgueil, ('arrogance, drukt, wringt hen, en

hun hoogmoed, hunne laatdunkendheid druipt uit
(komt voor den dag).
Dégouttmure, f., z. DEGOUTTEMENT.

I)é;raclaut, e, adj. Verlagend, vernéderend,
onteerend: Conduite d-e.
Dégradation, f. Ontzetting van eene waar
eengin rang of graad, verlaging, de--dighe,van
g r a d é r i n g f. D- civique, ontzetting van het burgerregt. D- militaire, rangsverlaging, rangsontzetting eens krijgsmans. — ( fig.) Vernédering, oatadding, onteering, eerloosverklaring; -- beschadioing, ^ schade, schending f.; — verval n.: La d(les ames, de 1 homme, de ontadeling, verlaging
der zielen, des menschen. On a fait de grandes
d-s dans ces bols, men heeft groote schade of
verwoestingen in die bosschen aanger?gt. La dd'un batiment, 't verval van een gebouw. -[Peint.] Trapswijze verzwakkingg, vermindering f.,
van licht en kleuren in eerie schilderij.
Dégradé, e, adj. (en part. passé van dégrader) Van rang of waardigheid ontzet, verlaagd,
afgezet ; onteerd, geschonden, gedegradeerd
Officier d-, verlaagd, ontzet, ontadeld officier. Citoyen d-, van 't burgerregt beroofde burger. domme
d-, onteerd, verlaagd niensch. Bois, Bdtiment d-,
geschonden, beschadigd bosch, gebouw. — [Mar.]
iavire d-, wrak, afgekeurd schip. Etre d-, onder
den wind vervallen zijn.
t Dégradeillent, m., z. v. a. DÉGRADATION.
— [Iii.] Verlies n. van een' rang of graad, krach tens een vonnis, doch zonder eerloosheid of onbevoegdheid tot de dienst mede te brengen..
Dégradier, v. n. Van ambt, waardigheid of
rang ontzetten, een' lager' rang of graad geven,
verlagen, afzetten, degradéren; — ( f g.) Onte eren, vernéderen, ontadelen, eerloos verklaren
schenden, bederven, beschadigen: D- un chevalier,
een' ridder van zijn' rang ontzetten; D- un militaire, een' krijgsman verlagen, degradéren; Dun ecclésiastique, een' geestelijke ontwijden, van
zijne wijding berooven. D- un eitoyen, iemand
; e.t burgerregt ontnemen. La flatterie dégrade le
flatteur, de vleierij verlaagt, onteert den vleijer;
Ne dégradez jamais l'homme, it est ('image de
Dieu, ontadel nooit den mensch, hij is Gods beeld.
Ii me dégrade partout, hij schendt, vernedert mij
overal. Les longues pluies ont degradé les chemins, les travaux, de lanr:durige regens hebben
de wegen, de werken beschadigd. — [Mar.] Onder
den wind vervallen. D- un vaisseau, een (onbruik -

baar geworden) schip onttakelen, aftuigen,

DÉGRÊ.

--

af-

takelen. — [Peint.] D- la lumière, les couleurs
(lul) tableau, het licht, de kleuren van Gene schil
verzachten , allengskens vermin--derijtapswz
deren. — SE DEGRADER, V. pr. Zich vernéderen,
zich verlagen, zich onteeren; — verminderen, slechter
worden, bederven, vervallen.
Dégrafer, V. a. Loshaken, onthaken, uitha

robe, une ceinture. — SE DEGRAFER,-ken;Du
p r. Losgehaakt worden. -- filet part passé is
Robe
dégrafée, losgehaakt kleedje.
adj.:
ook
I)égraHssage, Dégraissenient, in. Oatvetting, verdrijving van vet- of smeerdeelen, het
vlekken - uitmaken.
Dégraissaut, e, adj. Ontvettend: Substance
d-, ontr ettende, vet wegnemende stof.
Dégraissé, e, adj. (en part. passé van dégraisser): Bouillon d-, afgeschept, van 't opdrfjvend
vet beroofd vleeschnat. Habit d-, schoongemaakt,
van vetvlekken gezuiverd kleed. Laine dee, ontvette, ontzweete wol. Vin d-, geklaarde, van zijne
taaiheid bevrijde wijn. — ( fig.) Banquier d-, r.eplukte, van kwalijk verkregen rijkdom beroofde

V.

,

bankier.

Dégraissennennt, m., z. DEGRAISSAGE.

Dé/raisser, v. a. Ontvetten, het vet afscheppen of wegnemen, van vetdeelen berooven; vet- of
smneervlakken verdrijven of uitmaken: D- he bouil-

lon, he pot, het vet van den bouillon, van den
kookketel scheppen. D- la lame, de wol ontvetten,
ontzweeten. La poudre dégraisse les clleveux, het
poeder neemt de vettigheid van 't haar weg. D- un
habit, an chapeau, een kleed, een' hoed van smeer o f vetvlekken reinigen. D un morceau de Bois, een
vierkant stuk hout rond maken. — D- le vin, den taai
geworden wijn klaren. D- les terres, den grond

schraal maken. — ( fig. et pop.) Cela me dégraiss
un pen, dat besnoeit, vermindert eenigzins mijne
inkomsten of voordeelen. Ce fournissenr s'était
enrich, mais on 1'a dégraissé, die leverancier had
zich verrijkt, , maar men heeft hem duchtig geplukt. — SE DEGRAISSER, v. pr. Ontvet, ontsmeerd
worden.

Dégraisseur, m., -etise, f. Ylekkenverdrijver m., -verdrijfster f., hij of zij, die vet- of smeer
uitmaakt. — [Tech.] 1Vaschbank f., wasch--vlekn
bak, waschinolen m., werktuig ter ontvetting of
ontzweeting der wol (ook dégraissoir geheeten. —
(f g.) La France a été livrée depuis loin ,temps a
de bien habiles d-s, Frankrijk is sedert lang aan

zeer knappe vetti scheppers (plukkers, afzetters)
ten prooi geweest.
Dégraissis, m. [Tech.] Uitgedreven vetdeelen n. pl. (b. v. van de wol bij 't ontzweeten).

Degraissoir, m. [Tech.] , z. DEGRAISSEUR.Schraap2jzer n. (om de darmen voor snaren te

ontvetten).

Degrai ner, v. a. Het honds- of kweekgras

uitrukken om het te verbranden.

Dé rappiner, V. C. [Mar.] De enterhaken of

enterdreggen losmaken. — Een in 't ijs besloten
schip door dregankers vrij ?naken.
Ikrappoir, m., liever EGRAPPOIR.
Dégras, m. [Tech.] Mengsel van traan en
salpeterzuur, waarmede de zeem- en leertouwer de
huiden bereidt.
Dégrat, m. [Mar.] : Aller en d-, met een vaar
uitloepen om te visschen op andere plaatsen-tui.g
dan men gewoon is.
f Dégravanee, f. Schade f., nadeel n.
D égiaveler, V. a. Schoonmaken, van gruis of
zand reinigen (eene buis, pijp).
egravoie dent of . égravoi leent, ni.

Iet afspoelen of wegkabbelen van zand of aarde,
aan den voet van een' muur of paal, door 't water.
Dégravoyer, v a. Wegspoelen van zand of
aarde van onderen aan muren of palen, die in het
water 'staan.
®egré, m. Trede f., trap m., optrede f. (marche)
(van een trap, stoep of bordés): Monter, Descendre
les d-s, de trappen , op-, afgaan. — (Loc. fam.)
Faire sauter les d-s a qn. quatre a quatre, iemand
de trappen laten tellen, van de trappen wri jfgin.
--- Trap m., de gezamenlijke optreden (escalier):
Un d- étroit et très-raide , een smalle en zeer
steile trap. — (fig.) Trap, graad, rang, trapswijze overgang m. (van ambten, waardigheden
enz., tot welke men allengs of als bij trappen
opstijgt); , eeregraad, eerrang (aan hoogescholen):
I1 a passé par toes les d-s, hij heeft alle graden
of trappen doorgeloopen. I1 est dans un Ílaut dd'élévation, hij staat op een' hoogen trap. Le dde docteur , de doctors -graad of -waardigheid;
I1 a toes ses d-s, hij heeft al zijne (akadeinische)
graden verworven. -- II nest point de d- du
médiocre an pine, van 't middelmatige tot het
slechte is maar ééne trede of schrede , bestaat
geen trapswijze overgang. Ainsi que la vertu, he
crime is ses d-s, gelik de deugd, zoo heeft ook
de misdaad hare trappen (trapswijze toeneming).
— Graad, trap, zékere mate van natuurl'jjkeof ook
zedelijke, verstandelijke hoedanigheden: D- de elmleur, de froid, warmtegraad, koudegraad, graad
van warmte, van koude. D- de feu, hittegraad des

vuurs. D- d'abattement, de tristesse, graad van
neêrslagtigheid, treurigheid. D- d'attachement,
d'affection, graad van gehechtheid, genegenheid.
Etre insolent, ennuyeux an dernier of au supreme
dom in den hoogsten graad onbeschaamd, vervelend
zijn. Le dernier d- d'opprobre, de hoogste trap of
graad van schande. -- [Astr., Géom.] Graad, 360ste
gedeelte van den cirkelorntrek. D- de latitude, de
longitude, breedtegraad, lengtegraad. — [Phys.]
Graad, elke der gelijke a fdeelingen op de schaal
eens thermometers, barometers, vochtmeters enz.—
[Géogr. ] D- géographique of décimal, geographische of decimale graad (van 5000 meters, of een
halve myriameter) . — [Genéal.] Graad van ver wantschép, van afstamming, afstandsbetrekking van
gemeenschappel ij ke stamouders, graad van verzwagering. D- de noblesse, z. v. a. QUARTIER. — [Gram.]
D- de comparaison of de signification, trappen van
vergelijking, — [Jur.] D- de juridiction, trap of
graad van regtsdwang, meerderheid der eene regt;
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bank boven de andere; B- de parenté, graad van
verwantschap. Etre au d - de successiljie, volgens
de wet, bij versterf, kunnen erven. D - s de substitution, graden van er/stelling. En 1- supërieur,
in hooger beroep. [Math.] Equation do premier,
(lu second ti-, vergelijking van den eersten, tweeden
graad. Cette courbe est lu second, do troisième
d - , die kronune lijn is van den tweeden, den derden
-

graad. - [Mus.] Trap, plaats eener noot op den
notenbalk, verschil van stand of hoogte tusschen
twee noten. - PAR IJEGRES of somtijds ook PAR
DEGRE, bc. adv. Trapsgewijs, trapswijze, allengs;
onmerkbaar, ongevoelig. - DE DEGRE , EN DEGRÉ,
10e. adv. Van trap tot trap, van graad tot graad,
bij regelm atige opklimming of afdaling.
Dégréage, m. [Mar.] Onttakeling f., onttakelde toestand van een schip.
Dégrée, e, adj. (en part. passé van ddgrder)
Onttakeld: Vaisseau d-.
Dégréemeiit, in. [Mar.] liet onttakelen, aftakelen, oftuigen ; onttakeling, aftakeling, aftuiging f. - Toevallig verlies n. van het takelwerk.
Dégréer, Désagiéer, v. a. [Mar.] Onttake len , aftakelen , aftuigen. - SE IIEGREER of SE
DÉSAGREER, V. pr. Onttakeld worden. - DEGREER,
v. n., liever DE, SAGREER.
Dégréftage, ID. [Tech.] Het uit den molen
nemen van de gemalen pottebakkers aarde. - De .gréner, v. a. Uithalen, uitnemen (de gemalen
stoffen).
Dégiésberdés, m. [H. n.] Handelsnaam van
zekere eensciialige schelp.
Dégièvement , m. [Admin. fin.] Verinindering, verligting t. (van eene belasting, van inkwartiering) . — De verminderde som 1.
Dégréver, v. a. [Admin. fin.] Verminderen,
verliglen (eene belasting, opbrengst, inkwartieribg).
liet part. passé is ook adj.: Imposition dégrévée,
verminderde belasting.
DégriioIado , t. (fam.) liet snel afloopen,
afglijden, opvallen; aftuimeling, ofvalUng t.
Dégringolantlo, adv. (fam.) dl tusmelend.—.
(fig., /ain. et burl.) Van kwaad tot erger: Un malade qui va d - , een zieke, die van dag tot dag
achteruit gaat.
Dégiiogoler , v. a. (fain.) Sneller dun men
wil of wenscht naar beneden gaan, a ftuimelen, afglijden, afvallen. D- l'escalier, Ia colline, den trap,
den heuvel met vaart afwaarts gaan. On lui a fait
d - l'escalier, of ook enkel: On la fait d-, men
heeft hem von de trappen geworpen. Chevaux
et voiture, tout a dégi'ingolé, paarden en rijtuig, ^
alles tuimelde naar de laagte.
Dégrisé, e, adj. (en part. passé van dégriser)
Ontnuchterd, nuchter geworden : Homme tout it
fait d - .
Hégrisement , m. (trés-fain.) lvuchterwording f. ; terugkeer m. tot kalmte of bedaardheid,
tot rede.
Bégilser, v. a. (trés-fans ) Nuchter snaken,
ontnuchteren, de dronkenschap verdrijven. - Tot
rede, kalmte of bedaardheid brengen, de begooche
ing, bewondering, verbazing enz. doen verdwijnen,-l

de oogen openen. Lin fidélité de son amante la

ddgrisé, de ontrouw zijner minnares heeft hem van
zijnen hartstogt, von Zijne verblindheid genezen. In dien yin ook als v. n. gebruikt: L'expdrience

ou le malheur dégrisent tOt ou flard de l'enthou
SE DEGRISER, V. pr. Nuchter worden;
siasme.
-

tot verstand, tot rede, kalmte ene. komen.
Dégrossage, ni. [Tech.] Het dunner maken
der metaalstaven, die men door de trekplaat wil
halen; het trekken der metaalstaaf door de telkens
naauwer wordende gaten der trekplaat, hel draadtrekken. - Dégrosser, v. a. Dat werk verrigten, staven voor de trekplaat klaarmaken. - Het
part. passé is ook mij,: Lingot dgrossé, voor de
trekplaat bereide metaalstaaf.
Débtl'ossi, e, adj. (en part. passé van dégroser) Uit den ruwe gewerkt: Bloc de marine d-.—
(fig.) Jeune homme d-, ontbolsterd jong mensch.
Discours d-, , ontworpen, in schets geb.ragte redevoering. - DEGROSS!, in. [Tech.] Eerste ontwerp n.
van het te bearbeiden stuk, bewerking t. uit den
ruwe. - Pletmolen ni. ; pletwerk it. D- du trait,
Z. v. a. RAS. - Sl(fping van 't spiegelglas, voorbe reidende polysting t.
Dégrossir, v. a. [Tech.] Uit den ruwe wer-
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ken (of hakken, schaven, vijlen) ; den eersten vorm
aan de te bewerken stof geven, de ruwste deden
wegnemen: D- Un als, eene plank uit den ruwe
schaven. D- un bloc de nsarbre, une statue, een
marmerblok uit den ruwe houwen, een standbeeld
Zijn' eersten ruwen vorm geven. D - une place, een
spiegelglas afslijpen, alvorens het e polijsten. Ook z. v. a. DÉGROSSER. - Het wordt ook Zonder

voorwerp gebruikt: Le charpentier ddgrossit avec
Ia hache, le menuisier avec Ie fermoir, Ie seiru
rier avec le carreau et le ciseau it froid.
(fig.]
Schetsen, ontwerpen: D- un discours, un roman.
D - une affaire, eene zaak beginnen te begrijpen,
-

-

te ontwarren, op te helderen. - D- qn., iemand
ontlsol.cteren, hem den toon, de manieren der wereld bijbrengen. - [Impr.] B- une épreuve, een
eerste proefb l ad van de grofste fouteg zuiveren.
(In dien zin weinig gebruikt). - SE DEGR0SS5R, V.
pr. Uit den ruwe gewerkt worden enz.
Dégrossissage , Dégrossissement , in.
[Tech.j Het uit den ruwe werken, de eerste fatsoenéring f. van een stuk weeks.
Dégrossissetu-, m. [Tents.] Pletwerk n. , pletmachine t., waarvan de cilinders vlakregt/toekige of
hal/ronde groeven hebben, en uit welke het in sowedijzer veranderde ruwijzer (wolf, loep, of fuse/i
en ronde staven te-stuk)alngwerpivt
voorschijn komt. - Ook als adj. gebézigd: Ctiss

dry d..

Déguen illé, e, adj. (en part. passé van thigueniller) In lompen gekleed, gescheurd, have/ons:
Des mendiants tout d-s. - Ook als subst. rn en f.
Un d-, Usia d-, een of eene havelooze, in lompen of

vodden gekleede.

Dégiseni ll er , v. a. Tot lompen of vodden
scheuren. — Bij uitbreiding : D- qn. , iemand in
armoede, in ellende dompelen; (fig. et fans.) iemand
honen, beschimpen, uitschelden.
Déguerpii, C. a. [Prat.] Ontruimen, van eecien
boedel of eene erfenis afzien; zijn vermogen den
schuldeischers overlaten. It a /td obti g it de d - sa
maison, hij is verpligt geweest, om zijn huis den
schuldeischers over te laten. - (fig. etfaisi.) D- dun
lieu, uit vrees eene plaats verlaten, zich wegmaken.
Faire d - qn., iemand van eene plaats laten weabrengen.
Dégiierp!sseiueiit, m. [Prat.] Het overlaten,
liet laten varen van een onroerend goed. - Oatruiming t. eener plaats, met geweld of zijns on/anks.
Dégiterpisseur, m. Afstanduloener, overlater
van een onroerend goed, ontruiiner in.
Dégiteifler, v. n. (sop. et bas.) Braken, overjeven. - (fig.) Beleedigingen, scheldwoorden uitwaken.
-I-. Dégiseuleux, m. [Hvdr.] Waterspuwer us.,
onteinfiguur, die water schijnt uit te werpen. Ven zeide ook, als de figuur een vrouwelijk wezen
oorstel(le: Une dé g ueuleuse, eene waterspuwstei.
Dégiseutis, m. (pop. et bas) Braaksel, uitpuwsel is.
Déguigiionner, V. a. (fain.) Uit het ongeluk,
ten tegenspoed helpen , geluk aanbrengen (meest
an 't spel gebézigd): Ce beau coup ma dsiguinonné, die mooije stoot, slag,

worp, zet heeft mij

ut den brand, uit de klein geholpen, heeft me er

ovenop gebragt, heeft de fortuin doen keeren.

-

E DEGUIGNONNER, V. pr. Zich van den tegenspoed,

e kwade fortuin vr(jinaken, beter fortuin krijgen.
Dégitisé, e, wij. (en part. passé van déguiser)
'erkleed, vermomd: Assassins d-s. - (fig.) Forbesen, bedekt, ontveinsd, verbloemd: Vertu d - e ; Haine
-e. - Ook als subst. m. en 1. Un d-, Uric d-, een,
ene vermomde, verkleede.
Déguisewent , in. Verkleeding , vermomsing I., momtuig n. , snommerj; - (fig.) bewiinpeng, ontveinzing f., dekmantel, schijn in., bedriege'k voorkomen n.
Déguiser, v. a. Verkleeden, vermommen, onerkenbaar maken: D- gis. eis femme, en snatelot,
'mand als vrouw, als matroos verkleeden.---D- sa
oix, son denture, son style, zijn stem, hand, stijl
erbergen eene andere stem, een ander schrift, een'
nderen stijl aannemen. D- son nam, zijnen naam
vrbergen, eest' valschen naam aannemen.— [Cuts. ]
)- les mets, les viandes , de spijzen zOO toebersien, dat men niet of moeijeljk kan raden, wat zij
genlijk zijn, - (fij.) Verbergen, ver/bomen, ant
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veinzen, bewimpelen, bedekken, vervalsclien, onkenbaar maken: D- son ambition, sa lame, Zijne eerzucht, zijnen haat verbergen, vermommen. I)- sa
pense, ses sentiments, zijne gedachte, zijne qevoelens ontveinzen. D- !a vrit, de waarheid vervalsclien, onkenbaar maken. - SE DÉGUISER, v.pr.
Zich verkleeden , zich vermommen , zich oakenbaar maken; - zich anders voordoen dan men is,
veinzen.
Dégustateiir , M. Proever m., hij, die de
hoedanigheid van dranken door ze teproeven onderzoekt en bekrachtigt. - Ook als adj.: Commissaire
*i_, aangesteld proever. - [Physiol.] Appareil cl-,
smaaktoestel m., gezamenlijke werktuigen van den
smaak. Papilles ciëgustatrices, smaaktepeltjes (der

toont sich uitwendig, gelijk hij inwendig behoorde
te zijn. - AU DEHORS DE, bc. prép. Buiten: Ii pro-

tège in religion au dedans et au cl- du royaume,

hij beschermt de godsdienst binnen en buiten het
rijk. - DE DEHORS, bc. ode. Von buiten: Ii vient
de cl-, hij komt van buiten. De cl- en dedans, van
buiten naar binnen. - EN DEHODS, lor. adv. Buitenwaarts, naar huilen: La porte s'ouvre en cl-,
de deur goat naar buiten open. Marcher les pieds
cl-, niet de voeten buitenwaarts gerigt loopen. EN DEHORS DE, 10e. prép. Buiten: II denieuré en
cl- de in viiie, hij woont buiten de stad. (fig.) Cela
est en cl- de débat, de la question, dat ligt buiten
(behoort niet tot) het geschilpunt, de vraag. Etre
en cl- de Ia question, van 't onderwerp afdwalen.
PAR DEHORS, bc. ode. et prép. Van buiten, uittong).
Dégustation, f. Het proeven, smaken; beproe- wendig: Cette maison est belle par cl-, dat huis is
van buiten fraai. 11 passa par cl- la viiie. hij trok
ving 1. door den smaak.
Déguster, V. a. Proeven (om de hoedanigheid door buiten de stad om. DEHfflI.S, m. Buitenzijvan dranken te onderzoeken). - Het part. passé de f., buitenkant rn, het uitwendige, het uiterlijke:
Cette église est belle par le cl-, de buitenzijde, het
is ook adj.: Du yin dhgusté, geproefde wijn.
-t Déhait of Déhair , m. Ziekte, smart, uitwendige van die kerk is schoon. — [ Man. ]Jambe
da cl-, Rêne du cl-, buitenwaartsch been n., buidroefheid t. —[Fauc.J Ziekte der valken. - t5 Dé
tenwaartsche teugel m. - ISEHORS, m. p1. Naaste
haité, C, adj. Treurig, neêrslagtig. - [Fauc.
oni évende voorwerpen; buitenwerken n. p1. (eener
Oiseau cl-, zieke, kwijnende valk m.
Déhaler, V. a. Terughalen, achteruit trekken vesting); - (fig.) uiterlijke schijn, glimp m., utter(een vaartuig). - Ook als v. n.: Un bâtiment qui lijk voorkomen n. : Les cl- de cette maison sont
déhlale, een schip, dat terughaalt. - Het part. agrëables , de buitengedeelten (lanen, voorplein,
passéis ook adj.: Bâtiment déhalé, teruggehaald park enz.) von dit huis zijn aangenaam. Cette
place a des cl- imprenables, die vesting heeft onschip.
Déhàler, V. a. De door de zon bruin qewor- neembare buitenwerken. - (fig.) Garder, Sauver
den huid weder bleek maken: Cette eau la déhalée, les d-, den uiterigken schijn, de welvoegetf/kheid
dat watertje heeft hem weer blank gemaakt. - SE in acht nemen of bewaren, de opspraak vermijden.
DEHâLER, V. pr. Weder blank worden : Sa soeur Ii ne faut pas juger par les cl-, men moet niet
garde la chambre pour so cl-, zijne zuster blijft in naar den schijn, het uiterlijke oordeelen.
Déhortation, f. (woord van AnTiyot) .dfmade hamer, om weder eene blanke huid te krijgen.
- Het part. passé is ook adj.: Visage déhalé, ant- ozing, afrading, ontrading 1.
Déhoj-tatoire, adj. [Iiiplom.] Afinonend, afbruind, weder blank geworden gelaat.
Déhanehé, e, adj. (en part. passévan déhan- radend: Lettre d-, afmaningsbrief.
Déhouser, V. (5 D- qn. , iemand de laarzen
dier) Ontheupt: CIeva1 1-. - ( fam.) Slap, zwak
uittrekken. - (fig.) B- one liiie, z. v. a. DEPUCEin de heupen, lendelain, waggelend van gang.
Déhaneher (se), v. pr. Zich ontheupen, zich LEE. - DE HOUSER, V. n. Zijne laarzen uitdoen.—
de heup ontwrichten. - ( fans.) Zwak of slap in (fig.) Sterven. (liet woord is in al die beteekenissen
de heupen zijn, 'waggelen, slingeren; - ( fi g.) een' nu buiten gebruik).
Déieicle, adj. [TIiéoI.] Godmoordend.' Peuple,
lossen, slingerenden gong aannemen; ook: zich houd-, godmoordend volk n. (het joodsche volk).
den als of 't verrigten van iets ons veel moeite kostte. Nation
Bij uitbreiding : Lance cl-, godmoordende spice
Loskoppelen,
ont
a.
[Chas.]
V.
Débarder ,
koppelen (de jo (i thonden) . - Het part. passé is ooh (waarniede Jezus aan 't kruis werd doorstoken.van
DE ICIDE, in. Godsmoord m., de terdoodbrenging
adj.: CiTtiens déharclés, ontkoppelde honden.
Déharnaché, e, adj. (en part. passé van dcl- den 1-leiland dooi' de Joden. -- Bij uitbreiding: On tbarnacher) Onttuigd, uitgespannen: Cheval d-. - wijding, schending f.; —ook: Ontwijder, schenderrn.
(fam. et iron.) Une dlie d-e, een half ontkleed van 't sakrament des Avondmaats (naar rooinschkath. opvatting).
meisje.
Déleole, a1 dj. {Théol.) Een' eenigen God aanDéharnachernent, m. Het uitspannen, ont
biddend. - DEICOLE, m. et f. .4anbidder m., aanchevauxrn'
de
mes
lastdieren:
clLe
van
tuigen
ernpêcl'é de venir plutOl, het uitspannen van mijn bidster t. van een' eenigen God.
Déilieation. 1. Vergoding, vergodde lij king T.
paarden heeft mij belet eerder te komen.
Déifié, e, adj. (en part. passé van dcl Wier) VerDéharitacher, V. a. Onttuigen„ lastdiei
good,
in den rang der goden geplaatst: Enipereur
zijn tuig afnemen, uitspannen. - SE D1HAItNACHEIt
cl-.
- Bij uitbreiding: Vergoed, boven alles gepreEen
tas
(fig.
et
fani.)
-.
.
Onttuigd
worden;
V. pr
zen, verheerlijkt: Poète cl-. - (fig.) Les doses les
tig stuk kleeding uittrekken.,
plus ignorées sont les plus propres it être cl -es,
Déhérenee, f, Z. DESHEIIENCE.
Déhiseenee, f. [Bot.] Het openspringen, he de minst bekende zaken zijn 't nicest geschikt om
vergood
te worden.
von zelf opengaan, b. v. van zaadhulsels. - Dé
Déifier, V. 0. Vergoden, tot een' god maken, in
hiseent, e, adj. Openspringend, open berstend.
goden plaatsen, goddelijke eer bewij
Déhon te, e, adj. Schaamteloos. zonder eerbaar den rangfiderBovenmate
prijzen, ten hemel toe verzen. - ( g.)
heid of schaamte: Femme d-e. - Ook als subst. in
heffen. - SE DEIFIER, v. pr. Vergood worden. en f. Un cl-, Une d-e, een, eene schaamtelooze. doen
doorgaan.
god
(Corneille's DÉHONTER, in den zin von onteere'n Zich5voor een'
schenden, verkrachten, is geheel buiten gebruil
± Déilique, adj. Tot een' god of tot de godheld verheffend: Vertus h-s , godewaarciige, gockiezoo ook DEHONTERIE, f., onbeschaamdheid 1.)
Dehors, adv. Buiten, uit eene plaats: EtrE ljke deugden.
Déinelinant of Déinclilié , adj. [Gnom.]
Rester, Aller cl-, buiten zijn, blijven, gaan.—Met
cl-, van 't zuiden afwijkende en naar den
tre Un domestique cl-, eenen bediende wegzender Cadran
horizont
hellende zonnewijzer m.
wtSa
een
,
Corn.]
Mettie
dan
billet
wegjagen. - [
Déipnophores, T. p1. [Ant. gr.] Tafeibedien
of assignatie in omloop brengen of aan de orde
bij zekere feesten op Kreta. - Déipnosters
f.
p1.
pas
savoir
vanee n' derde afgeven. - ( fig.) Ne
sophiste, in. Tafelredenaar, tafelspreker m.
Von est declalis ou d-; Netre ni dedans, ccl ct
Déisidémoiiie, t. [Didact.] Bijgetoovige vrees n.
etc., Z. DEDA1NS. - [Mar.] Ce 1)âtiment va mettre d
en ontzag f voor de onzigtbare magten, voor dc
dat schip zal weldra uitloopen, in zee steken. L
goden, de daemons.
nier est grosse cl-, de zee gaat hol in de ruimte. Ton
Déisme, rn Godgeloof n., godleer T., stelsel of
lesvoiles 1 -alles bij,olle zeilen bijgezet —AU DEHOR
leer van hen, die het aanzijn van God enkel uit
lee. ode. Von buiten, von de buitenzijde, uitwee
verstandsgronden, niet uit de openbaring erkennen,
dig, uiterlijk. La maison se présente nu cl- cie mun
redegeloof, deusmus n.
environuée, het huis vertoont zich vanbuiten nu
Déiste, m. et T. Godbelijder m., godbelijdster f.,
muren omgeven. II n'en paratt zien au cl-, me
hij of zij, die wel 't bestaan van God erkent, maar
kan er van buiten niets aan zien. II se montre a
openbaring verwerpt, cl e ï t m., de ï t e J. de
hij
vee
iiitérieurement,
être
ii
devrait
d-, comme
g

,

-
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wel afjagen. — SE DEJUGHER, v. pr. Van den roest
of 't rek gejaagd worden; — den roest verlaten;—
uit eene hooge plaats verdreven worden.
.Déj uger, V. a. Terugkomen op 't reeds beoordeelde of besliste, eene tegenovergestelde uitspraak
doen. — SE DÉJUGER, v. pr. Zgne vroegere uit
zijne vorige beslissing door eene tegenover--sprak
gestelde te niet doen.
Deiâ, prép. ,dan gene zijde, aan de oeerzgde,
aan de andere zijde, verder dan; D- la rivière, I)
les moats. liet wordt meestal door een voorzetsel
voorafgegaan. -AU DELI DE, DE DELbb, PAR DELà,
loc. prep. Aan of naar gene zijde, van de overzijde,
nog verder dan: Au d- des nlers, aan gene zede
der zeeën. Etre originaire de delb les moats, van
de overzijde der bergen afkomstig zijn. Etre allé
an delb la Chine, verder dan China gegaan zgn.(fig.) Tout prospère au d- cle ses esperanees, de
son attente, de ses plus beaux rêves, alles gelukt boven z jne hoop, zijne verwachting, zijne
schoonste droomzen. Au d- de I'insagination, meer
dan men zich verbeelden kan, boven alle verbeelding. Il promet par d- son pouvoir, hij belooft
meer, dan hij houden kan. — AU DELb, PAR DELa,
loc. adv. Nog meer, nog daarboven: J'ai regagné
mon argent, et an d-, ik heb mijn geld teruggewonnen en nog meer, nog wat daarboven. — EN DELa,
loc. adv. Verder, verderop en wat zijwaarts: 1VIettez-vous, Rangez -nous un peu en d-, plaats u,
zet u wat verderop, wat op zijde.— DECA ET DELd,
loc. adv., z. onder DECA.
Hélabré, e, adj. '(en part. passé van délabrer)
In vervallen, gehavenden toestand, in slechten staat,
bedorven: Vêtement d-, gescheurde have/ooze diceding. Maison d-e, vervallen, gehavend huis. Valsscan d-, ontredderd, ontramponeerd schip. Santé
d-e, geschokte, bedorven gezondheid. Fortune d-e,
Affaires d-es, verachterde, achteruit gegane fortuin,
ontredderde, vervallen, slecht staande zaken.
Délabrement , m. Vervallen of slechte toestand m., verval n., gezonken, gehavende staat in.
Délabrer , v. a. Aan stukken scheuren, ver
scheuren; — bederven, onbruikbaar maken, ontredderen, in een' slechten toestand brengen, vernielen:
D- une tapisserie, een behangsel aan flarden scheuren. D- une machine, eene machine bederven, onbruikbaar maken. — Les veilles out délabré sa
santé, het nachtwaken heeft zijne gezondheid ge
bedorven. D- sa fortune, ses affaires, zin-knat,
vermogen, z ine zaken in wanorde, in slechten of
verachterden toestand brengen. D- sa réputation,
zijn' goeden naam benadeelen, schenden. Le nianque de vivres et les fatigues ont fort délabré Jaraide, het gebrek aan levensmiddelen en de vermoei
hebben 't leger in een' slechten toestand-jenis
gebragt. — SE DELABRER, V. pr. Scheuren, aan
flarden, aan stukken gaan, onbruikbaar worden,
bederven, achteruit gaan, vervallen. La tapisserie
se délabre, het behangsel scheurt, gaat aan flarden.
Une maison qui se délabre, een huis, dat vervalt.
S<n santé se délabre, zijne gezondheid neemt af,
wordt geknakt.
élacer , v. a. Losr)Fgen, ontrjgen, ontsnoeren: D- na corset, sin brodequin, une robe, een
r jjgl j f, een r jglaarsje, eene jurk losr ogen. D- une
tDéjoiie, e, adj. (en part. passé van dé)ouer):
Conspiration d-e, verijdelde zarnenzwering. Indivi- femme, cane vrouw ontrggen, haar keursje, haar
kleed lose gen. — [Mar.] D- la bonnette , den
d u d-, iemand, wiens plan veredeld is.
Déjo lei-, v. a. I7 erjdelen, doenrnislukken (een broodwindei' of de fats (verlengstuk der zeilen)
losmaken
en wegnemen. — SE DÉLAGER, V. pr. Zich
qn.,
plan, eene list, zamenzwering enz.). — D-iemands plan veedelen, eerie streep door zijne ei- ontrijgen; ontrergen: worden.
Dalai, in. Uitstel, verwijl, vertoef n., vertraleaning maken. — DEJOUER, v. n. fret op zijn spel
letten, zijn spel verwaarloozen, slecht spelen. — ging, opschorting, verschuiving f.: Demander, Ob[Mar.] Wapperen, uitwaaijen: Pavilion qui dé- tenir un d-, un d- de trois opvis, uitstel, een uit
drie maanden vragen, verkrijgen. Acquit--stelvan
joue, wapperende vlag f.
Hej oa r, nn. [Tech.] Speelruimte f. tusschern tez vette dette sans plus de d-, betaal die schuld
zonder langere vertraging. D- de paienient, beta€ e velgen van een rad.
t Déj tic, m. Tijd van 't ontwaken der vogels, lingsuitstel n., verlengde betalingstod m., [Com.]
inz. der hoenders, wanneer zij van de rekjes of respijt n., respijtdagen, uitsteldagen rn. pl., wissel
(dat na den vervaldag van een' wissel-uitseln.
stokjes springen. — Ook (fig. et fam.) van 't opnog wordt toegestaan. — [Prat.] Tijdvak n., terstaan der menschen gebézigd.
Déj uetaer , v. n. Van 't relt, van den roest m ij n nn, tijdsbepaling f., bepaalde lid Ier verrigting
springen of vliegen (van hoenders gezegd, wanneer van iets, vastgestelde regtsdag m. D- de 1'ordonzij 's morgens ontwaken): Les poules déjuchent, nance, wettelijke termijn. D- bref, korte termijn
de kippen springen van het rek, van den roest of (korter dan de gewone). D- de grkce, goedgunstig
stok. - DEJUCHER, v. n. Van den roest jagen: D- verlengde termijn. D- fatal of peremptoire, niet te
les poules. — (fig. et fain.) Van eerre hoogte ver- verzuimen termijn, ..laatste of beslissende regtsdag,
drijven, uit eene hooge plaats jagen: Je Brous déju- peremtorische termen.
Delaiement, D ;layeiiient, m. Verdunning f,
eherai Idea de là-bout, ik zal no daar van boren
Ook als adj. gebezigd: Un philosophe d -, een deistisch, wasgeer.
D ité, f. [Poés.] Godheid f.
Déiviril, e, adj. Godmenschelijk, goddelijk en
snenschelijk tevens. (Gebruikelijker is théandrique.)
Déjà, adv. Reeds, alreeds, bereids, (in de dagetjksche taal) al.
.Dej auger V. n. [Mar.] Ligten, minder diep
gaan. Le vaisseau est déjaugé, liet schip is geligt,
gaat minder diep.
Déj eetion, f. [1VIéd.] Lozing f. der dre/estoffen,
stoelgang in. — Les d-s or Les d-s alvines, de uiten f. pl. — { Géol.] D-s
werpselen n. pl., dreksto/
volcaniques, vulkanische uitwerpselen. — [Astrol.]
D e j ec t i e f. of val rn. eener planeet, teeleen des
elierenrienis tegenover (lat, waarin de planeet geac/it werd den meesten invloed te hebben.
Dé j eter (se), V. pr. Trekken. krimpen, krom
krom trekken (van hout sprekende, dat niet-men,
droog genoeg gebruikt is) . — [.lort.] Gebrekkig opschieten, krommen (van boomen). — [Anat.] Krom
worden, van de natuurlijke rigting afwijken. —
liet part. passé komt ook als adj. voor: flu bols
dléjecté, krom getrokken, gekrompen hout. Arbre
d1-, slecht uitgegroeide, kromme boom.
Dej etuné, ni., z. DEJEUNER m.
Dej euuner, a.). a. Ontbijten, oclrtendmalen, het
ontbijt gebruiken, d ej euné ren: D- avec un arni,
met een' vriend ontbijten. D- de lait et de fruits,
zijn ontbijt met ar .el/s en ,fruit doen. D- de lion appétit, met graagte, niet smaak ontbijten. D- is la
f'ourchette, een vorkontb jt (koud voormiddageten,
waarbij vleesch, visch enz. wordt opgedischt) gebrui/een. — ( fey.) Il a d- de vette nouvelle, hij
hee /t dat nieuws voor zijn ontbijt gekregen, onder
DEJEUNER or DEJEUNÉ, m.
't ontbijt vernomen.
Ontbijt, ochtendeten, ochtendmaal n. D- á la fourchette, vorkontbijt n. (z. boven). D- diner of D- dinatoire, iniddagontbijt, groot ontbijt, dat de plaats
van middagmaal moet vervangen. — (Loc. prov.)
11 n'y en a pas pour un d-, Ce ne sera qu'un d-,
(lat is eene ligte taak, een ommeziens werk, 't zal
een gemakkelijk werk wezen (van eene kracht of
een' tegenstand sprekende, die men gering schat) .
11 n'en a pas pour un d-, dat is maar een peulschilletje voor hem (van een verkwister sprekende,
die eene erfenis krijgt) . — ( fig. et fam.) N'aclletez
pas vette etoife, eest un d- de soleil, koop die
stof niet, zij verschiet spoedig. — Ontbijtservies n.,
blad met het noodige gereedschap voor 't ontbijt
van één persoon.
éjoiIndre, v. a. Uiteen doen wijkui., van elkander scheiden, uit de voegen brengen, ontzetten
(van timmer- en metselwerk sprekende): Le soleil,
la sécheresse a déjoint cues ais, de zon, de droogte
heeft die planken of deden van elkander doen wij
— SE DEJOINDRE , V. pr. Uiteen wijken, uit-ken.
ale voegen gaan , zich ontzetten: Les pierres de
nette voute cone nencent a se d-, de steepen van
<lat gewelf gaan zich ontzetten, beginnen uiteen te
so)jken.
Déjniut, e, adj. (enpart. passé van déjoindre):
Ais d-s, Pierres d-es, uit de voegen geweken planken, steenera.
,
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het verdunnen, vermengen, aanmengen (met water
of eene andere vloeistof).
t Relais, m. [Anc. prat.], z. v. a. DÉLAISSE- --

DENT.

élaissé, e, adj. (en part. passé van délais-

ser) Ve r laten, hulpeloos : Enfant d-, Veuve d-e,
verlaten kind, hulpelooze weduwe. -- Biens d-s,
afgestane, opcegéven goederen n. pl.
Délalssement, m. Verlaten, hulpelooze toestand n., verlatenheid, hulpeloosheid f. — [Jur.]
Vrijwillige afstand m., overgave, overlating, overgéving (b. v. van een pand wegens hypotheek, van
een gestrand schip of van beschadigde goederen
aan de assuradeurs) .
Délalsser, v. a. Verlaten, hulpeloos laten, begeven, laten zitten. Dieu ne délaisse jamais ceux
qui espèrent en lui, God verlaat nooit degénen, die
op hem vertrouwen. Votre soeur se trouve délaissée, uwe zuster bevindt zich verlaten. — [Prat.]
Overlaten, laten varen, afstaan. D- un Pion, un
héritage, een goed, eene erfenis laten varen, er van
afzien. — Opgeven, niet voortzetten: D- une poursuite comulencée, eeve begonnen vervolging niet
voortzetten. — SE DÉLAISSER, v. pr. Verlaten, overgelcten worden; — elkander hulpeloos laten.
é1aitage of Delaltenient, m . [Econ . mr.]

liet u'itkneeden , uitwasschen , uitmelken van de
boter (om alle ingebleven melkdeelen te verw ijderen).
-- [Cuis.] Het uitnemen der hom.

1Délaiter, v. n. Uitwasschen, uitneelken (de
boter); — onthommen (den visch). — Het part.
passé is ook adj.: Beurre délaité, uitgewasschen
boter. Poisson d-, onthomde visch.
Del ardeanent, m. [Tech.] Het afschaven, afronden van den kant eener plank, inz. van den
onderkant der treden van eenen trap , liet afkan
eersen steen, van eenen balk. — D- des-tenva
flasques dun affut, vermindering, uitsnijding f. van
de z)jwangeni eener affuit. — [C u is.] Het uitnemen
der ingelegde spekreepen. — [Char.] Het uitsnijden

van 't spek.

Délarder, v. a. [Tech.] .4fkanten, afronden,
den scherpen kant van een' steen, van eenen balk,
van eerie plank, inz. den onderkant van eene traptrede schuin afwerken. — [Mar.] Afnemen, bil
— [Cuis.] De spekreepen uit een gelar--li.oen
deerd stuk nemen. — [Cha-rc.] Het spek en vet
van 't varken snijden. — Het part. passé is ook
adj.: Marche d-e , schuins afgeronde traptrede.
Mauviette d-e, ontspekte (van zijne spekreepen
ontdane) leeuwerik.

élasse, e, adj. (en part. passé van délasser) :
Voyageur d-, verkwikt , van zijne verenoeidheid
hersteld reiziger. — Esprit d-, ontspannen geest.
lDélasselnent, m. Het uitrusten; rust, uit
verkwikking, verademing f.: Après tapt-spanig,
de travaux, ii faut du d-, na zoo veel gewerkt te
hebben, moet men uitrusten. Je l'ai fait par d-, ik

heb het uit tijdverdrijf gedaan.
Délasser, V. a. De door vermoeidheid verlorene krachten herstellen, de vermoeidheid benemen;
verkwikken, ontspannen, uitspanning, verademing
geven. Cela vous délassera, dat zal u verkwikken,
de vermoeidheid benemen. — [Mar.] D- la bonnette,
de bonnet losmaken. — Ook zonder voorwerp
gebézigd : La musique, la lecture délasse. — SE

DÉLASSER , V. pr. Uitrusten, zich van de vermoei,
jenis herstellen, zich ontspannen, zich uitspannen,
zich verkwikken. Se d- l'esprit, zijnen geest wat
rust geven, van zijne drukten uitrusten, zich ver
-pozen.
Délateur, m., -trice, f. (het vrouwelijk komt
zelden voor) Aanbrenger, aangever, verklikker, geheime aanklager m., aanbrengster , verklikster f.
(in ongunstigen zin) . — In poet. stijl ook als adj.
gebruikt: Un flambeau d-, eene verradende toorts;
Des passions d-trices, aanklagende, verradende
hartstogten.
L)élation, m. 4anbrenpi.vg, aangifte, geheime
aanklagt, verklikking, betigting f.: La d- gist ordinairement faite dans des vues d'intèrêt, het aan
geschiedt doorgaans uit baatzuchtige oog -breng
-merkn.
Délatter, V. a..Aflatten, de latten losmaken,
afnemen, afbreken: On a délatte tout ce toit, men
heeft alle latten van dit dak afgenomen. — Het
part. passé is ook adj.: Toit délatté, Maison délattée, afgelat dak, huis n.

Délavage , m. [Dens.] Het verwasschen 01
Délaver, v. a. [Dens.] Verwasschen, bleek of
te bleek van kleur maken. — [Econ. rur.] D- le
foin, het hooi in den hooitijd aan, den regen of
zwaren dauw blootstellen. — SE DELAYER, V. pr.
verzwakken der kleuren.

Verwasschen worden (van eene teekening); — in
den regen of dauw gezet worden (van hooi) . —
Hel part. passé wordt ook als adj. gebruikt: Dessin, Couleur d-e, verwasschen, g e d eb a v e e r d e
flaauw- of zwakteekening, kleur f. — Pierre
juweliers) — Foin
gekleurde, bleeke steen m. (bij
d-, van regen of dauw doortrokken hooi n.
Délaya e, m. [Tech.] Het verdunnen, z. v. a.
DELAIEM.ENT.

Délayant, e, adj. [Mid.] Verdunnend, bloedverdunnend, vochtverdunnend: P.emède d-, of als
subst. m.: Un d-, een verdunnend middel.
Délayé, e, adj. (en part. passé van délay er)
Door water of ander vocht verdund of vloeibaar
gemaakt, beslagen, aangemengd: Couleur trop d-e.
te veel verdunde, te bleek gemaakte kleur f. Jaune
d'oeuf d- dans du lait, in melk beslagen eidojer m.
Sirop d-, verdunde siroop f. — (lig.) Style d-, w jdloopige, langdradige stijl in. Pensee d-e , te breedvoeriq uitgedrukte gedachte, verwaterd denkbeeld n.
Délayeinent, m., z. DELAIEMENT.

Délayer, V. a. Verdunnen, door water. melk
enz. vloeibaar of vloeibaarder maken, inroeren,
beslaan, aanmengen : D- de la famine, des oeufs,
de la chaux, melk, eijeren, kalk beslaan. D- du
sirop, siroop verdunnen. — (fig.) Langwijlig, wzjdloopig, breedsprakig uitdrukken, verwateren : Dun sujet, une idée.
Délayure, f. [Boul.] Het beslaan van 't meel
met melk.
Deleatur, m. (latin) [Impr.] (eig. men delge
uit, neme wegj Het weglatingsteeken op drukprocven (bij verkorting uitgedrukt door dr., het d e1 e a t u r. (Plur. Des deleatur.)
eléblle , adj. [bidact.] Uitwischbaar, uit
ligt uit te delgen: Enere d-, uitdelg bare-delgbar,
inkt m.—(feg.) Impressions d , voorbijgaande, nietblijvende indrukken in. pl.
Délectable, adj. Aangenaam, liefelijk, verma.kelijk, behagelijk, streelend (inz. voor den smaak,
maar ook voor de andere zintuigen): Vin d-, smakelijke, lekkerewijn m. Fruit d-, lekkere vrucht. Un
lieu d-, eene aangename plaats f. Un chant d-, een.
liefelijk gezang in. Séjour d-, verrukkelijk verblijf n.
Sentiment d-, heerlijke gewaarwording f. (glen bedient zich, tegenwoordig liever van délicieux). —
Ook als subst. m. gebruikt : L'honnête doit être
préféré an d-, het welvoegelijke moet aan het vermakelijke worden voorgetrokken.
Deleet ation, f. Lust, geneugte, verlustiging f.,
vermaak, genot n. (met zinnelijk genoegen gesmaakt).
— [Théol.] D- victorieuse, de overwinnende lust
tot het goede, de aangename gewaarwording, welke
onwederstaanbaar tot het goede aanspoort. D- jnorose, het genoegen, dat de ziel ondervindt in eerie
kwade gedachte aan te hangen, echter zonder voornemen, om het kwaad inderdaad te begaan.
Délecter, v. a. Verheugen, verlustigen, vermaken, de zinnen streelen. (Het woord wordt gebruikt
als ascetische. term:) Quand on veut se mortifies,
11 faut éviter tout ce qui délecte les sens, wanneer
men zich wil kastijden, moet men alles mijden, wat
de zinnen versnaakt — SE DELECTER , V. pr.: Se
d- à qc., zijne vreugde, zijn vermaak, genoegen in
iets vinden, scheppen. Mon frère se délecte a l'agriculture , mijn broeder vindt genoegen , schept
vermaak in den akkerbouw. -- Het part. passé
wordt ook als adj. gebruikt: Sens délectés, gestreelde zinnen m. pl.
Delégant, m. [Prat.] Aanwijzende schuldenaar, hij. die zijnen schuldeischer eene aanwijzing
op eenen derde geeft, d el e g a n t m.
Dele ;ataire , m. Prat.] Schuldeischer, die
ter invordering van zijne schuld door zijnen schuldenaar op eengin derde wordt verwezen, d e le g ataris m.
Delégation , f. Afzending , a fwaardiging f.
van personen; de afgevaardigde personen om iets
te onderzoeken, commissie f. van onderzoek; opdragt, lastgeving, last m., d e l e g a t i e f., dw iemand
magtigt om in naam eens anderen te handelen. —
[Prat.] Aanwijzing: D- dejuridiction, opdragt van
.
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regtsgebied. D- de dette, overwijzing f. van schuld,
aanwij zing van betaling eens schuldenaars op een'
anderen schuldenaar, met inwilliging van den laatste , delegatie f.: La d- ne peut se faire sans le
triple toesentiment du dèlégant, du délégué et du
creancier.
Délégatoire, nl. Lastgévend, opdragend, mag tigend, d e Ie g a t o r i s c h: Commission d-, lastgevzng, magtig'ing f. • Resent cl-, pauselijke verordening f., waarbij aan regters de last wordt opgedinge
Bene zaak in appél te onderzoeken en,
n

te beslissen.
Délégué in. Afgevaardigde, gemagtigde, gedelegeerde.
leg ---- [ Prat.] Aangewézen schuldenaar, hij, die ter betaling eenex schuld wordt aan
ie ter onderzoeking en be--gewzn.—R(trm,
slissing eener zaak bijzonder is aangewezen.
Déléguer, V. a. Afzenden, afvaardigen,, mag tigen, last geven, met volmagt afzenden, d e l eg eren. D- qn. pour connaitre de qc. chose, iemand
magtigen om eene zaak te onderzoeken. — D- see
fonctions, son autorité, son pouvoir a qn., zijne
ambtsverrigtingen, zijn gezag , zijne raagt aan iemand
opdragen. overdragen. — [Prat.] Overwijzen, aan
ij zen, overdragen: D- une dette, eene schuld over--w
wijzen, eenen derde ter betaling eener schuld aanwijzen. I1 délégua un fermier, h ij gaf aanwijzing
op eenen pachter. — SE DELEGt,TER, V. pr. Afgevaardeigd worden , gemagtigd worden; aangewézen
worden voor de betaling eener schuld. — Het part.
passé wordt ook als adj. gebezigd: Juge délégué,

gevolmnagtigde, g e d,e l e peer d e regter. Pouvoir d-,
overgedragen magt f. Somrnes d-es, overgewezen,
aangewezen geldsommen f. pl.
Délesserie , f. [Bot.] Geslacht van schoone
wierplanten.
Délesta e, m. [Mar.] diet uitladen, uitschieten van den ballast; — ook hetgeen voor de vergun
daartoe moet betaald worden.
-nig
Délester, v. a. [M1ar.] Den ballast uit een schip
lossen, uitladen, uitschieten. — Het part. passé is
ook adj.: Bhtiment délesté, ontballast schip n.
JDélesteur, in. [Mar.] Opziener m. bij 't uit
vaar -schietnvadbl.—Bstigerm,
dat gebruikt wordt tot het uitladen van den-tuig,
ballast. — In dien zin ook als adj. gebezigd: Un
vaisseau d-.
DeUétère, adj. Verwoestend, vernietigend, vergiftig, het leven of de gezondheid aantastend, doodel'gk: Gaz d-, doodelijk gas n.; Plantes d-s, vergi f
tige planten f. pl.
t % ®eleurrer, v. a., z. V. a. DETRO IPER.
S Oéli able, adj Ontbindbaar; oplosbaar.
Déliade, f. [Ant. gr.] Naam van het schip,
dat de Atheners ieder jaar naar 't eiland Delos
zonden, delisch schip n.
Déaiaison, f. [Ma;.] Onverbondene bouwwijze
of steenlegging f. — [1VIar.] Ontzetting, loslating,
uiteenwijking f. van den scheepsromp.
Déliaque, adj. [H. anc.] Delisch, wat tot het
eiland Delos of zijne inwoners behoort. — Problème d-, delisch problerna, vraagstuk of raadsel n.,
het in de grietcsche oudheid beroemde vraagstuk
om de zijde van eenen teerling te vinden, welks
inhoud tweemaal zoo groot is als een andere teer
kubus.
-lingof
Délibatioai , f. [Prat.]: Rendre un compte
par d-, eene ré,eening in al hare bijzonderheden,
post voor post afleggen. — Verbrokkeling, wegneming, ve-rmindering f.: Les legs sont des cl -s de
l'hérédité, legaten zijn veerbrokkelingen der erfenis.
— Het proeven (van een' drank) .
Deliberant, e. adj. Beraadslagend, overwégend, overleggend, d e 11h e r é r° e n d: Assemblée d-e.
—Somtijds iie het dageliksch leven gebézigd voor
irrésolu, besluiteloos. — Ook als subst. m. Les d-s,
de beraadslagenden.,
1)élibératif, ive, adj. Tot de beraadslaging
behoorend , beraadslagend.. Avoir voix d-ive, eene
beraadslagende stem , zitting en stem hebben. —
[Rhét.] Genre d- of als subst. in. Le d-, aan- of
afradende redeneertrant m.
Délibératiou, f. Beraadslaging, overweging,
overdenking, raadpleging f., beraad , overleg n.,
raadslag mn., d e l i b e r a t i e f. JVlettre une af aire
en d-, eene zaak in overwéging geven. Après mure
d-, na rijp beraad, overleg. Les d-s de la Chambre
des députës, de beraadslagingen van de Kaaier der
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afgevaardigden. — Besluit, bescheid n. Par d- du
conseil d'État , volgens genomen besluit van den
staatsraad.
Délibératoire, adj. [Prat.] Een bescheid, besluit bevattend: Acte d-.

Délibéré, e, adj. (en part. passé van délils)rer) Overwogen , in beraad genomen , overlegd :
Affaire muremeant d-e, rijpelijk overwogen zaak. —
Besloten, bepaald, vastgesteld : C'est une chose
d-e, ' t is eerie bepaalde, vastgestelde zaak. — Vastberaden, stout, onbeschroomd, los, vrij, ongedwongen: C'est un homme d- , ' t is een vastberaden
man; 11 a Fair, Ie ton d-, hij heeft een ongedwon-

gen, los voorkomen, een' vrijen, onbeschroomden
toon. — DE PROPOS DELIBERE, loc. adv. Voorbedachtel' k, riet opzet, mkt voorbedacht, opzettelijk,
moedwillig. — D/LiBERE, m. [Prat.] Geheime be-

raadslaging der regters.
Délibérénient , adv. Met voorbedacht, met
opzet, met overleg, voorbedachtelijk: — stout, vastberaden, onverschrokken,onversaagd, onbeschroomd.
Délibérer, V. a. Beraadslagen, beraden, raad
overleggen, overwégen, in beraad, in over--plegn,
wéging nemen, te rade gaan. D- d'une chose, d'une
affaire, over eene zaak beraadslagen. D- sur ce
qu'on doft faire, in beraad nemen wat men te
doen heeft. I1 a été longtemps is d-, hij is lang
met zich zelven te rade gegaan. — Besluiten, een
besluit nemen, voststellen. D- (liever Décider) de
faire une chose, besluiten iets te doen. ( Weleer
gebruikte men dit werkwoord in de beide gegéven
beteekenissen als v. a., en zeide zoowel: I1 a longtemps délibéré ce qu'il devait faire, als: bites
moi ce que nous avez ti/lib/rd. In de tweede beteekenis gebruikt men liever decider.) - DÉLiBEREE, C. a. [Mar.] D- un cheval is cabrioler, een
paard aan 't kabrioléren gewennen, het clresséren
of afrigten om luchtsprongen le doen.
Délieat, e, adj. Aangenaam, kostelij k, heerlijk, lekker van smaak: I1 aimne les mets d-s, hij
houdt veel van lekkere spijzen. C'est du vin d(délicieux), dat is liefelijke, kostelijke wijn. — Fijn,
dun, teeder, zacht (in tegenoverstelling van gros sier) Cette felle a la peau been d-e, dit meisje
heeft eene zeer fijne, zachte huid. — Travail, onvrage d-, fijn, net werk. — Avoir Ie pinceau d-,
een fijn , keurig penseel voeren , netjes en met
smaak schilderen. Avoir la main, la touche d-e,
Bene zachte, ligte hand (van werken) hebben. —
Fijn (in 't beoordeelen van 'tgeen de zinnen of den
geest betreft) , kiesch, keurig, scherpzinnig, geestig:
Toucher, Tact d-, fijn gevoel. Ii a Ie Aalais,
l'odorat d-, l'oreille d-e, hi heeft een' lijnen snaak,
reuk, een fijn gehoor of oor. Un connaisseur d-,
een fijn kenner. Attentions, Louanges d-s, fijne,
kiesche oplettendheden, loftuigingen. Pensee, Réponse d-e, fijne, geestige gedachte, fijn, naïf antwoord. Difference d-e, fijn, scherpzinnig onderscheid. — 'Feeder, broos, zwak, zwakkelijk, week,
weekeljk, tenger, kleinzeerig, niet osnzilgtigheicl, te
behandelen (in tegenoverstelling riet robuste): Cet
enfant est extrêmement d-, dit kind is buitengemeen tenger, zwak. 11 a la vue d-e, hij heeft een
zwak gezigt. Une santé d-e, eene zwakke, broze
gezondheid. Un enfant extrêmement d-, een zeer
weekelijk, tenger, kleinzeerig kind. Une fleur trèsd-e, eene zeer tengere bloem. Je trouve vette couleur trop d-e, ik vind die kleur te tear, te ligt besmettelijk. Cela est Pion d- à manier, dat roet
zeer omzigtig of behoedzaam behandeld, aangevat
worden, dat is zeer bros, zeer breekbaar, ligt te
bederven, te bezoedelen. — Avoir le sommeil cl-,
los slapen. — Fijn, kiesch, naauwgezet, teergevoelig, angstvallig; — moeijelijk te vergenoegen, ligt
geraakt, kitteloorig: I1 est d- lh-dessus, hij is daar
wat kiesch, naauwgezet op. Etre d- sur l'amité,
sur ce qui regarde ses amis , ten aanzien der
vriendschap, wat zijne vrienden bets-eft, zeer kiesch
zijn. Sa conscience est tout a fait d-e, hij heeft
een heel teeder, naauw geweten. 11 est fort d- sur
Ie manger, hij is zeer kiesch op 't eten. Les gens
d-s (of als subst. Les délicats) sont malheureux,
de al te kiesche, gevoelige, ligt geraakte lieden zijn
ongelukkig. — (Loc. prov.) I1 est d- et blond, hij
is. een wittebroodskind, een weekeling, hij wil altijd wat bijzonders hebben, niets is hein goed genoeg. — Moeigelrlk, nételig, hagchelijk, zwaar, bedenkelijk. I1 s'est engage dans une affaire d-e, hij
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heeft zich in eene moe jel jke, nételige zaak gewikkeld. Situation the , hagchelijke 'omstandigheid.
L'opération est d-e et demande 1)eaucoup de'san ;froid, de operatie of kunstbewerking is moeijelij/,
hagchelijk, en vordert veel koelbloedigheid of bedaardheid.
D élicaté, e, adj. (en part. passé van délicater): Enfant d-, vertroeteld kind.
Délicateinent, adv. Lekker enz. (in alle beleekenissen van het bijv. naamwoord, z. dat woord).
Il a été élevé d-, hij is teeder, weekelijk opgevoed.
II juge d- de tout, hij oordeelt over alles zeer lijn.
Cela est travaillé d-, dat is zeer fijn, net, teeder
bewerkt. II faut manier cela d-, men moet daar-

mede voorzigtig omgaan.

: élieater, v. a. Fertroetelen, weekelijk opvoeden, koesteren, gemakkelijk, in weelde opbrengen: C'est gater les enfants que de les d-, men
bederft de kinderen, wanneer men ze te teeder opvoedt, door ze te veel te koesteren. — SE DELICATEIt, V. V. Zich koesteren, te veel zijn gemak hou
zich verwennen.
-den,
Délieatesse, f.Lekkerheid, keurigheid, malschheid, smakelijkheid, lekkernij f., lekkerbeetje n.: La
d- des mets, du vin, de la chère, de lekkere smaak
van de spijzen, van den win, van 't maal. — Fijnleid, teederheid, teerheid; — zwakheid, broosheid,
tengerheid, weekelijkheid; — netheid, sierljkheid,
vlugheid f. ; — fijnheid van oordeel in 't geen de
zinren of 't verstand aangaat: La d- de la peau,
des traits, du teint, de fijnheid, teërheid der huid,
der gelaatstrekken, der kleur. La d- d'une fleur,
de teederheid eener bloem. La d- du tempèrament,
de la santé, de la vue, de zwakheid, broosheid van
't gestel, van de gezondheid, van 't Bezigt; La d€Pun enfant, de tengerheid, weekelijkheid van een
kind. — La d- d'un dessin, dune statue, de fjnheid, netheid, zuivere en sierlijke bewerking van
eene teekening, van een standbeeld; I1 :manie le
pinceau avec heaucoup (le d-; h ij hanteert het penseel met vlugheid en netheid. — La d- du gout, de
Poule, de l'odorat, de fijnheid, scherpte van den
sm aak,'t gehoor, den reuk. D- du jugement, de I'espit , scherpzinnigheid , schranderheid f. — (fig.)
z/ngstvalligheid, naa.uwgezetheid; teérgevoeligheid,
kieschheid, bescheidenheid; ligtgeraaktheid, overgev^oeligheid; — weekheid, weekelijkheid, vertroeteldleid f.: D- de conscience, naauwgezetheid, teerheid
van geweten. 11 y a des choses sur lesquelles on
ne saurait avoir trop de d-, er zijn dingen, omtrent
welke men niet te naauwgezet, te angstvallig wezen kan, niet met te veel behoedzaamheid of omzigti.gheid kan te werk gaan. Il a une extrême d- sur

Je point d'honneur, hi is hoogst gevoelig, ligt ge-

raakt, zeer kitteloorig op het punt van eer. II a
gardé le silence par d-, hi heeft uit lcieschheid,
bescheidenheid , inschikkelijkheid gezwegen. 11 est
èlevé avec trop de d-, hij is met te veel weekelijkheid opgevoed. La d- des Asiatiques, de verwitdIceid der aziatische volken. — DÉLICATESSES, f. rl.:
Les d- de la table, de fijne, zorgvuldig toebereide
schotels m. pl., de lekkere spijzen, lekkernijen f.
pl., lekkerbeetjes n. pl — Les d- d'une Jangle,
liet fijne eener taal.
D éflcatîssime, adj. (trës-fain. et iron.) Zeer
lekker, hoogst gevoelig, uiterst teeder of weekelijk.
- DELICATISSIME, m. [H. n.] .1V'aakthalzige kam hagedis f., met zeer lekker vleesch.
Délice, n1. (veelal in 't meerv. ,gebézigd en dan
vrouwelijk) , DELICES f . 1. Genoegen, genot n., geneugte, vermaak, vreugde, verlustiging, weelde f.,
lust, wellust m. ; iets kostelijks, liefelijks, aangenaams, heerlilks; geneugten, genielengen enz.: uel
d- que de faire du Bien, welk eerre geneugte geeft het
weldoen. C'est on d- que de contribuer au bonheur
des autres, 't is een genot, een wellust, iets tot

liet geluk van anderen toe te brengen. — Les d-s
eies sens, de la table, de genietingen, vermaken der
zinnen, der tafel, het zingenot, tafelgenot. Les d-s
de l'étude, de la campagne, de genoegens van de
studie, van 't buitenleven. Les d-s de ce monde,
de geneugten , begeerljkheden dezer wereld. Se
plonger dans les t1-s, zich in wellust baden. Être
nourri dans les d-s, in weelde, weekeljkheid, gemak
opgevoed zijn. Ce prince fait les d-s de son people,
die vorst is de wellust zijns volks. — (Komt in
denzelfden zin het woord délice in beide getallen
en met één of meer adjectieven voor, dan moeten

DÉLINÉER.
deze laatsten in 't mannelijk geslacht staan: La musique est un de mes plus grands d-s.)
Déliciensement, adv. Kostelijk, lekker, weel
wellustig. I1 vit d-, hij leidt een weelderig,-derig,
genotrjk leven. Manger d-, lekker eten.
Délicieux, -lease, adj. Kostelijk, lekker,
smakelijk, zeer goed, zeer aangenaam, heerlijk, overheerlijk, lie feljk. C'est de la viande d-ieuse, dat
is kostelijk vleesch. Une conversation d-ieuse, een
zeer aangenaam onderhoud. Un séjour d-, een heerlijk, bekoorlijk verblijf. Des jouissances d-ieuses,
overheerlijke genietingen. — Ook van menschen gebézigd (doch in dien zin niet veel voorkomend):
C'est on homme d- dans son bore et dans son
manger, 't is een man, die in zin eten en drinken
zeer lekker is.
Délieoter, V. a. Den halster afdoen, onthalsteren. - SE DELICOTER, V. pr. Zich oat halsteren,
zich den halster afstrjken: Ce cheval est sujet li
se d-, dit paard strijkt gaarne zijn' halster af. —
Het part. passé is ook adj.: Cheval délicoté, onthalsterd paard.
Délié, e, adj. (en part. passé van délier) Ontbonden, losgemaakt, los, ontknoopt, ontstrikt: Gerbe
d-e, ontbonden, losgemaakte schoof; N oeud d-,
losgemaakte knoop of strik. — (fig.) D- d'un voeu,
d'un serment, ontbonden, ontslagen van eerie gelofte,
van een' eed. D- de ses péchés au tribunal de la
pénit.ence, ontheven, ontslagen van zijne zonden in
teeder, slank: Trait
(lea biechtstoel. — Dun, fijn, teeder,
d-e, dunne stof.
de plume d-, fijne pennetrek.
Taille d-e, slanke gestalte, slank lijf. — (fig.) Fijn,
schrander, snedig; — sluw, doortrapt, leep, ar g listig: Esprit d-, doordringend, fijn verstand. I1
est d-, I1 a ]'esprit d-, hi is snedig, schrander,
heeft een goed verstand. Discours d-, fijn uitgedachte, sluwe rede. Une femme fine et d-e, een
fijn en doortrapt wij /je. — [Litt.] Vers d-s, rij
onberijmde verzen. — [Mar.] NNavire d-,-meloz,
schip met beschadigden romp, uit elkander gewerkt
schip. — DÉLIE, m. [Call.] Ophaol m., het lIjve- en
dunne gedeelte eener letter (in tegenstelling met
plein, neêrhaal).
Délices, f. pl. [Véner.] Goed in de maag ver
hertenmest m.
-terd
Délientent, m. Het losmaken, ontbinden; ontbinding, ontknooping, losknooping, losmaking f.
DDélier, v. a. Losbinden, losmaken, ontbinden,
ontknoopen, losknoopen, ontstrikken: Déliez un peu
ce paquet, maak dit pakje eens los. D- desrubans,
fin ten losstrikken. D- on prisonnier, een' gevangene
ontbinden. -- (fig.) Le vin Jul a délié la langue,
de wijn heeft hem tot spreken gebragt. — D- qn.
d'un serment, de ses voeux, de sa parole, iemand
van zijn' eed, zijne geloften, zijn woord ontslaan
of ontheffen. -- [Tech.J Vrjspreken, vergeven (en
dan meestal zonder voorwerp gebruikt: L'église a
le pouvoir de d-, de kerk heejt de raagt om de
zonden te vergeven. — SE DELIEIR, v. pr. Zich van
de banden bevrijden, zijne banden losmaken.
Déligaliorn, f. [Chic.] Verbandkunst, kunst
van 't verband/eggen, van 't omzwachtelen; —
(voorheen ook) verbinding, omzwachteling, onder,

binding. a f binding f.

Déligatoire, adj. [Chic.] Wat tot het ver
verbinden behoort: Art d-, verband -bandof't

-kunstF.
Déliaee, F. [Bot.] Vijlstruik, poljststruik m.,
eerre klimplant van Oeylon, welker bladeren tot
volijsting gebruikt worden.
-t- Délimitateur, m. Grensbepaler, grenspaalzetter, a f bakenaar m. der grenzen.
Délimitalion, f. Grensscheiding, grensbepaling f., het trekken der scheidslinie tusschen twee
aaneengrenzende grondstukken.
Délimitea•, V. a. Afgrenzen, de grenzen of de
scheidslinie tusschen twee erven bepalen, afbakenen,
afpalen. — Het part. passé is ook adj.: Héritages
délimités, afgebakende erfdeelen.
4- Délinéateur, m. Schets- of planteekenaar,
on werpmnaker m.
Delinéation, f Flanteekeninq, schets f., ontwerp n., grondteekening, het afteekenen van de
gedaante, den omtrek eens voorwerps door lijnen,
delineatie f.
-I- Délinéer, v. a. Schetsen, ontwerpen, p lanteeken.en, den omtrek met lijnen a. fteekenen, deli -

n ieren -- Het part. passé wordt ook als adj,
;

MLINQUANT
flebruikt: Objet d-, geschetst voorwerp. Figure d=e,
ontworpen figuur.
Délinquant, m., -e, f. Schuldige, misdaditje m. en f., overtreder m., overtreedster f. der wet,
misdadiger, boosdoener m ., misdadigster, boosdoensler f., d, e l i n q u ent m. en f. — (1let woord
learnt van 't geheel verouderde délinquer, dat
somtijds nog als rec,•tsterrn wordt gebézigd : En
quoi a-t-il délinqué, waarin heeft h ij de wet
overtreden. Ook délinque f. en déliriquernent in.,
-

wetsovertreding, zijn buiten gebruik geraakt.)
Deliot, in. [1'ech.] Léderen vingerhoed m.,
olien de werksters in fransche kant aan haren
cluirn doen.
Déiiqueseenee, f. [Chico.] Vervloeibaarheid,
eigenschap van zékere lrgcharnen (b. v. van zouten)
urn den in de lucht vervallen waterdamp tot zich
te trekken en zich daarin op te lossen, deli q u e s c e n ti e f. — Déliq descent, e, adj. Vervloei
wegsmeltend, door de ve.chtigheid der lucht-jend,
vloeibaar wordend, deliquescent, deliq ue<s c é r en d: Tons les eels solobles sont d-s daub un
air humnide. — 19éliquivuii , m (latin) (pr.
—cui- orale) Toestand van vervloeiji.nr;: Tornijer en
-

d-, veecloe?^en.

D éliraikt, e, adj. [Méd.] IJlend, ijlhoofdig,
raaskallend, verward sprekend; ijlt oc, fcligheid ver
i r° é re n d: Un ma lade d-, een ijlende-wveknd,l
zieke. line fáèvre d-e, eeneijlendc (geestverwavren(le) koorts. — (fig.) Buitensporig, spoorbijster, ver
rek: Imagination d-e, verwarde, ontstelde-bpsterc,
,verbeelding. — C'est d-, La chose est d-e, C'est
(I- á -oir, dat is bespottelijk, dat is om zich dood
te lagchen, 't is gek om te zien.
D élii-e, m. [1\léd.] lilhoofdighezd, li<<thoofdiGheid, raaskalling, geestverwarring f., door ziekte
te weeg gebragte waanzin m., het ijlen, raaskallen,
d e l i r° i u in n. D- fél:brile, koorts ling f. D- trein
ijlhoofdigheid met béving, zuiperswaa.nzin in.,-l)ant,
cleliriuin tremeas n. — (fig.) Verwarring,
ei /dwaling, buitensporigheid (van gedachtera, hartstogten), dweeper f.; — (poét.) Vervoering, geest-

(trilt, opgewondenheid f.
élirer, v. n. IJlen, raaskallen, verward
spreken, d e l i r é r e n. — (fig.) In groote geestverwarring, in opgewondenheid zijn, dweepen, buiten
overdrijven. D- de colère, de vengeance,-eporig
van toorn, van wraak zieden-, builen zich zelven
zijn. D- de joie, van vreugde opgetogen, vervoerd
zijn.
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D élissage, m. [Tech.] Bet sortéren of uitzoekren der lompen (in de papierfabrjken).
Délisser, v. a. [Tech.] Sortéren of uitzoeken
(de (wapen). — D- les cheer eux, de gladgestreken
haren uiteen doen.
elisseatr, in., -eiise, f. [Tech.] Lompen
in., -sorteerster, -uit --sorted,lmpnuizkr
zoekster f.
Delit, ríá. (van délinquer, z. DELII QUAIST) Ver
wanbedrijf ii., wetsovertreding, euveldaad,-rijp,
misdaad f. , 'misdrijf n. ; in 't bijzonder zulk een
vergrijp, dat voer de correctionéle regtbank behoort. Etre pris (surpris) en flagrant d-, op heeter
daad gevat, betrapt worden. Le corps du d-, het
overtuigend, klaarblijkelijk bewijs van 't wanbeilrij f, het corpus delicti. D-s connexes, aan
elkander verbondene of aaneenhangende misdrijven.
Délit, m. (van lit) [Constr.]' Plaatsing van
een' steen op eerie andere zijde of op de tegenzijde
van die, waarop hij in de steengroeve lag ; — die
tegenzijde zelve. — Voege, schicht, ader f. van een
leiblok.
Délitage, IDelitenient, m. [Econ. rur.]
Verbedding, verschooning f., het overplaatsen der
zijwormen van de a frgevr•eten op de versche bladeren.
Déliter, V. a. [Constr.] Eensteen anders plaat
dan zijn leger in de groeve was; — een' steen-sen
volgens de schichtvoege klieven. — [Econ. rur.] De
zijwormen verbedden of verschoonen, hen van de
afgevreten bladeren en hunne uitwerpsels op versche
bladeren overplaatsen. — (fam. et iron.) Het bed
doen ruimen : Ce médecin, par ses ordonnances
admirables, est capable de d- tout un hópital, die
geneesheer is door zijne voortreffelijke recepten in
staat, een gansch hospitaal van zieken te zuiveren.
-- SE DEL1 TER, V. pr. Anders geplaatst worden,
dan de ligging in de steengroeve was. — Van zelf
in de rigting der schichten splijten. — Het part.

passé is ook adj.: Pierre délitée, buiten zijne na,
tuurl jke rigting geplaatste steen. Bloc d'ardoise din de schichlrigting gespleten leiblok.
éliteseenee, f. [Méd.] Het onverwacht en
volkomen verdwijnen van gezwellen en ontslekingsverschijnselen, zonder eenig spoor of gevolg na te
laten, d cl it e s c e n t i e f— [C hiïn. j Uiteenvalling f.,
b. v. van een gekristalliseerd ligchaam door 't ver
zijn kristalwater.
-lieznva
Delivranee, f. Bevrijding, verlossing, vrij
uitredding, redding, slaking f.: La d- dun-making,
prisonnier, de bevrijding van een gevangene. Laddune ville assiégée, de bevrijding, het ontzet eener
belécerde stad. D- dun mal, dun danger, verlossing, redding uit een onheil, uit een gevaar. —
[R.elig.] La d- du genre humain, de verlossing
van 't menschdom (door Jezus Chr.). Nous soupirons après notre d- of après notre jour de d-, wi
haken, smachten naar onze ontbindin g , naar den
dag van de slaking onzer banden (den dag des
doods) . — [Méd.] Verwijdering van den moederkoek
of de nageboorte [placenta]; — in ruimer' zin ook
z. v. a. accouchement, bevalling, verlossing f. —
[Coni., Fin., Prat.] Lévering , uitlévering, overhandiging, overgave, uitbetaling f. — [Mon.] Faire
une d-, verlof tot het in ontloop brengen van
nieuwe munt geven.
Délivre, in., z. v. a. ARRIERE-FAIX. — [Fauc.]
Cet héron est fopt ;t d-, die reiger is zeer mager,
't vleesch zit hein bij 't vliegen niet in den weg.
Délivré, e, adj. (en part. passé van délivrer)
Bevrijd, verlost, gered, uitgered: Captifs d-s, bevrijde, in vrijheid gestelde gevangenen. Ville d-e,
ontzette stad. Coeur d- de crainte, van vreeze ontlast of bevrijd hart. Femme d-e, van den moeder
vrouw; in ruimer zin: verloste, be--koebvyjd
vallen vrouw. — [F auc.] Ce héron est fort d- , z.
C. a. fort à délivre, z. DELIFRE.
é live er, v. a. Bevrijden, vrijmaken, in vrij
stellen, vastellen, verlossen, aan de slavernij-heid
of dienstbaarheid onttrekken, redden, uitredden,
ontslaken, slaken: D- les prisonniers, de gevangenen
loslaten, vrijmaken. D- sa patrie, zijn vaderland
verlossen. D- une ville assiégée. eene belégerde stad
ontzetten. -- D- qn. d' un fardeau, iemand van een'
last ontheffen. D- q n. de ta iiè^- re, iemand de koorts
afnemen. D- qn. dune inquiétude, iemand eene
oergerustheid bene den. — [Cath.] D- une áme du
purgatoire, eene ziel uit het vagevuur verlossen. —
[íMéd.] De nageboorte of den moederkoek wegnernen. afhalen; — in minder beperkten zin : verlos
geboortehulp toebrengen. — [Coco., Fin., Prat.]-sen,
Léveren, uitléveren, a fléveren, laten volgen, overhandigen, ter hand stellen, overgeven. — (fam.) Ddes coups de going, des coups de baton, vuistslagen, stokslagen toedienen. — D- un ouvrage a un
entrepreneur, een werk aan een' aannemer opdragen, gunnen. L'entrepreneur dolt d- tout eet ouvrage dans trois mois, de aannemer moet chat geheele werk binnen drie maanden afgemaakt léveren.
J- une maison an plus offrant, een huis aan den
meestbiedende overlaten, gunnen. — [Mar.] D- des
bordages, boorden afnemen (om de inhouten te
onderzoeken). — SE DÉLIVRER, V. pr. Zich bevrijden, zich ontheffen enz.
Délivreiir, m. [Man.] Uitdeelervandenhaver
aan de paarden. — [Mil.] Uitdeeler van levensmiddelen en ammunitie. — (burl.), z. V. a. LIBEIIATE rIR.

I)élogeannent, In. Verhuizing, verandering f.
van woning, het verhuizen: Quand on na pas de
maison à sol, on est sujet it l'incornmodité du d-,
wanneer men geen eigen huis heeft, is men aan 't
ongemak van 't verhuizen onderhevig. -.- [Mil.] Het
opbreken, aftrekken van ingekwarlierde troepen;
kwartierverwisseling f. ; — verdrijving f. uit een'
post. (Ire deze laatste beteekenissen verouderd.) Le
d- des gons de guerre, de aftogt van 't krijgsvolk
(décampement).
Déloger, v. n. Verhuizen: Ii déloge dans quinze
jours, hij verhuist binnen veertien dagen. — Bij
uitbreiding: Opbreken, aftrekken, eene plaats ontruimen o f verlaten: Quand on a pris la place de
qn., it faut se hater de d-, als men iemands plaats
heeft ingenomen, moet men zich haasten die te
ontruimen. — (fig.) Quand une foil Ia calomnie
est entrée dans l'esprit du méclsaot, elle n'en déloge pas, als de lasterzucht eens haren intrek in
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den geest des boozen heeft genomen, trekt ze er
niet weder uit. — (fig. et [am,) J'ai une lièvre Glui
ne neut pas d-, ik heb eerie koorts, die maar niet
wil aftrekken. — (Loc. prov.) D- sans trompette,
D- sans tambour ni trompette, D- à la sourdine,
met eene stille trom aftrekken, met de noorderzon
verhuizen, stilletjes zijne biezen pakken. — [Mil.]
Opbreken, aftrekken (inz. als men dit in der haast
doet); — van kwartier veranderen. (Deze beteekenis
veroudert.) — DELOGER, C. a. Verdrijven, opjagen,
verjagen, doen opbreken, iemand noodzaken zijne
woning, of wel de plaats, die hij bezat, te verlaten;
den vijand uit een' post drijven. - SE DÉLOCEII,
V. pr. Verdreven, opgejaagd worden.
t Dèloi, m. [Prat.] Wetschending, wwvelsovertreding f. (infraction).
Délonger of Délongir, v. a. [Faut.] Losmaken (den valk). — liet part. passé is ook adj.:
Faucon délongé, losgemaakte valk m.
Délot, m. [Mar.] , z. V. U. COSSE. — Léderen
pinkbebleeding f. der breeuwers, leêren vingerhoed m.
Délover, v. a. [Mar.] Een rondqelegd touw
weder uitleggen. — liet part. passé is ook adj.:

Cable delove.
Déloy„t1, e, adj. Niet rond en eerlijk, onrede-

lijk, onpligtmatig, onregtmatin, onopregt, ontrouw,
woordbreukig, valse/s, arglisíig, te kwader trouw,
deloyaal (van personen en zaken gebézird) . (Plur.
in. déloyaux.) — Déloyalement, adv. Op onredelijke, trouwelooze, onopregte wijze.
Déloyanté f. Kwade trouw, onopregtheid,
valschheid , ontrouw, d ei o y a 1 i t e i t f.
Delphinal, e, adj. [t-list.] Tot den dauphin
(z. DAUPIIIS), of tot Dauphiné behoorende.
Delphinaptère, m. [pl. n.] Dolfijn zonder
rugvinnen, peruviaansche tuimelaar m.
IDeiphinate, m. [Chico.] Delphinezuurzoutn.
eIphine, f. [Chico.] Detphinine of delphine f.,
een bijzonder alkaloide, in (Ie zaden van het luis
of staverzaad bevat (en waarvan 1 /4 ,grarnnne-kruicl
of wigtje den sterksten hond binnen weinige uren
doodt.)

EMAIL
of de Nod), zondvloed m. — (Loc. fain.) Remonter
an d-, an delà du d-, de zaken van heel verre op-

halen, tot in den nacht der oudheid, in de langverleden tijden dringen. Passons au d-, ter zake, laat
ons ter zake komen. Après moi Ie d-, wie dan leeft,
die dan zorgt. — (fig.) Quelle piuie ! c'est un d-,
welk een regen ! 't is een ware zondvloed; -- (poét.
en bij overdrijving) Un d- de feu, de sang, de larmes, een vloed van vuur, van bloed, van tranen.
(In d- de paroles, d'injures, de maux, een stroom
of vloed van woorden, scheldwoorden, rampen.
Délnre, e, adj., z. v. a. DEMAISÉ; ENJOUÉ.
Dèlustrer, v. a. [Tech.] Ontglanzen, den glans
benernen (b. v. het laken). -- SE D É LUSTHER, v. pr.
Ontglansd worden. — Het part. passé komt ook
als adj. voor: Drap delustré, ontgllansd laken n. —
(fig.) Un nom délustré par la calomnie, een door
den laster bevlekte naam m.
Déluutage, m. [Chim.] Het wegnemen van 't
luchtdigtmakenad kleefdeeg (lul). — Déleiter, v.a.
liet lutum of kleefdeeg wegnemen, waarmede een
vat luch-tdigt gemaakt was. — Het part. passé komt
ook als adj. voor: Ce vase est déluté, dat vat is
van zijn kleefdeeg ontdaan.
Héniâelaaage, m. [Tech.] liet omroeren van
't gesmolten plas. — De a:màeler, v. a. 't Gesmolten plas met eerie ijzeren staaf omroeren.
Déanac.onner, V. a. [Tech.] Metselwerk afbreken of neêrhalen. — Het part. passé is ook adj.:
Facade demaconnée, afgebroken gevel.
.Hein agogie, f. [Polst.] Overdrijving f., mis
volksleiding,-bruikdemoatfvl.srgéin;
volksmenning; volksverleiding f.; het streven naar
d
e
in
ago g ie f. —
in
eerie
volkspartij,
heerschappij
Dènnn. ;ogique, adj. Volksleidend,volkstnennend;
volksverleidend , d e m a g o c; i s c h. — én ago;isine, m. Leer f., gevoelen n., grondstellingen F.
pl., gedrag n., handelwijze F. der demagogen, der
col ksrnenners of volksverleiders , d e rn a g o g i sneus n.

èmago ue, m. Volksleider, volksmenner,
aanvoerder eenes volkspartij, de m a go o g m. ; —
in verachtelijken zin: volksverleider.
Déniairir, v. n. (met avoir en être) Minder
hend. - DELPHINES, DELPIIIMDES, DELPHLMENS, M. mager worden, niet meer zoo mager zijn. (In dezen
zin weinig en clan nog gemeenzaan en schertsend
pl. Vissch.en van het dol,4(ngeslacht.
DeIphineu, ne, adj. [Ii. n.], z. v. a. DEL- gebruikt.) — DEMAIGRIR, v. a. [Tech.] Uitdunnen,
PHI?SE. — [1%lyth.] Bijnaam van Apollo en Diana. verdunnen, in dikte wat afnemen (een balk, een'
steen). —, Het part. passé is ook adj. Un malade
- HeIphinieHs, w. pl., z. onder DELPHINE.
un peu démaigri, een wat lijviger geworden zieke.
elpkainifoliè, e, adj. [Bot.] Met ridder
bladeren.
-sporach.ige Une Pierre, Une pootre démaigrie, een uitgedunde
Delplainique, adj. [Chim.] Acide d-, delphine- balk, steen m.
Demaigrissenient, m. [Teelt.] Het uitdun
zuur n., een bestanddeel der dolfjntraan en der
dunner maken, afnemen van een' steen,; een-ne,
rijpe zaden van den gewonen sneeuwbal [Viburstuk hout, eerie pin enz.; — uitdunning f., het uit
fum opulus] .
gedeelte.
-gedun
. elphinauin of Delphinium al.' i j ax, m.
Dentailler, v. a. Ontmazen, de mazen, het
(pr. — nl-ome) [Bot.] Wetenschappelijke naam van
weefsel of breisel uiteen doen, uittrekken: D- un
de ridderspoor (pied d'alouette).
Deiphinorbynque, m. [H. n.] Snavel-dol- filet, un bas. — [Mar.] D- ia bonnette, z. v. a.
DÉLACER. — Het part. passé is ook adj.: Filet,
fijn m .
Bas démaillé, uitgetrokken net n., kous f.
elplilnule, in., z. DAUPHINULE.
Démaillotter, v. a. Ontbakeren, ontzwachelt , m. Naam der Cde letter van 't grieksche
alphabet, de c rieksche D (4). — [ Géogr. ] Del- telen, uit het pak nemen (een klein kind). — Het
ta n., algemeene naam van de driehoekige eilan- part. passé is ook adj.: Enfant démaillotté, ontden, die door de voornaamste uitmondingen der bakerd kind n.
Deanain, adv. Morgen: D- au matin of Dgroote rivieren gevormd worden, inz. van het drie
eiland, dat door de armen des Nijls in Ne--hoekig matin, morgen ochtend; D- an soir of D- soir,
der-E,ypte wordt gevormd,.— [gelig.] Driehoek m., morgen avond, Après-d-, overmorgen. Il ln'a renlis
binnen welken een oog of wel de naam Jehovah in à d-, hij heeft mi tot morgen uitgesteld; Adieu, a
hebreeuwsche letters is geleelcend, als zinnebeeld d- of jusqu'à d-, vaarwel tot morgen. De d- en
kuit, De d- en quinze, de d- en un mais, morgen
der Godheid.
eltocarpe, adj. [Bot.] Met driehoekige vruch- over acht, over veertien dagen, overeene maand. —
(Loc. fam.) A d- tortes les nouvelles, het verdere
ten.
Deltolde, a dj. [Didact.] Driehoekig, delta- op morgen. I1 peut nous quitter aujou.rd'hui pour
d(on d- of comme d-), hij Pan ons leder oogenvormiq, d e l t o ï d i s c h. — [Anat.] Muscle d-, of
blik, op 't onverwachtst verlaten. A d- les affaires,
als subst. ;n. Le d-, delta - spier, driehoekige arm
[Bot.] Feuiiles d-s, delta-vormi.ge bla--spierf.— morgen komt ei' wear een dag, daarvan een ander
wik willen de zaken tot morgen uitstellen. —-mal,
deren. — [I1. n.] Ailes d-s, delta-vormige vleugels
(van zekere stofrleugelige insecten). — DELTOïDES, DEMAIN, m. Dag van morgen, volgende date m.:
avez tout d- pour y songer, gij hebt den
stofvleugeVoos
van
m. pl. [H, n.j Delta-kevers, soort
lige insecten, wier vleugels met de borst min of ganschen dag van morgen om er over te denken.
Ce d- après lequel je soupire, viendra-t-il ? olie dag
meer den voren der delta hebben.
Deltoïdien, ne, adj. [Anat.] Tot de delta - van morgen, waarnaar ik haak, zal hij komen. Aujourd'thui est it moi, mais domain appart.ient tout a
spier behoorende.
el.ture, adj. [H. n.] Met driehoek•i.gen staart. Dieu, het heden behoort snij, maar de dag van
Dèlga e, m. Groote overstrooming f., groote naoren behoort geheel aan God. ( Loc. prov.) Le dwatervloed m., inz. die, welke, naar '1 bíjbelsok des i)risonniers, een vurig verlangde dag, doch the
verhaal, in Noachs tijd plaats had (Le d- universal nooit zal komen, St. Jutmis. — Men heeft het soms
eipiiine, e, Delplainide, eipliinidé, e,
adj. [f-1. n.] Naar een' dolfijn, of tuimelaar cgelij- -

-
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fam. in 't meerv. gebruikt: Vous Ie trouverez un
de ces d-s, gij zult hem een' der volgende dagen

vinden.

De manehé, e, (van manche, steel, hecht) adj.
(en part. passé van démancher) Van den steel of
't hecht beroofd of losgegaan: Couteau d-, Balai d-.
--- (fig.) Cast un homme d -, of als subst.: Un d-,
Un grand d-, 't is een plomp, linksch, onbeholpen
rnensch. Un esprit d-, een, verward verstand, een
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der) Verzocht, verlangd, gevraagd, besteld: Secours

d-, verzochte, ingeroepen hulp of bijstand. Au-

dience d-e, verzocht, aangevraagd gehoor. Diner
d-, besteld middagmaal. Fille d-e, ten huwelijk ge-

vraagd meisje.
Demander, v. a. Vragen (om iets te bekomen),
verzoeken, bidden, verlangen, begeeren; vorderen,
afvorderen, eischen, vergen; vereischen, noodig
hebben, behoeven. Ii demande du travail, un emploi,
buitensporig hoofd. - DEMANCHE, m. [Mus.] , z. du pain, un abri : hij vraagt, verzoekt om werk,
v. a. DEMANCHEMENT. - Déiaianché, e, (van om een ambt, om brood, om eene schuilplaats. Nous
Manche, kanaal, zeeengte) adj. (en part. passé van demandons an eiel ce qu'il nous faut le moins,
démancher) : Vaisseau d-, uit het kanaal (inz. uit wij vragen, bidden den hemel om 't geen wij 't
het Engelsch kanaal) gezeild schip.
minst noodig hebben. — Demander In pair, om
Déimannehemeiat, m. [Teed.] Het losmaken, vrede smeeken. D- pardon, justice, om vergif
afnemen, afdoen van den steel (eener bijl, eens ha- fenis, om regt vragen, smeeken. D- son pain, Dmers enz.) of van het hecht (van een mes); het l'aumóne, la charité, zijn brood vragen, om eene
losgaan, uitschieten, losschieten van den steel of het aalmoes vragen, bédelen. — D- à qn. la bourse nu
hecht. -- [Mus.] Hetovergrijpen, het verplaatsen la vie, iemand de beurs oft leven afeischen, iemand
der linkerhand (z. DEMIANCHEH). L'art du d- of du onder bedreiging des doods zijn geld a fvorderen.[Jur ] D- un repit, une enquête, een respijt of uit
démanché, de kunst van 't overgrijpen.
een onderzoek verlangen. — Faites toujours-stel,
Demauelher, v. a. (van manche, steel, hecht)
[Tech.] Den steel, het hecht of handsvat afdoen, ce que la vertu demande, doe altij d wat de deugd
afnemen: D- un couteau, un balai, une cognée.- vordert, eischt, beveelt, gebiedt. D- raison, compte,
(fzg. et fam.), z. v. a. DISLOQUER. — Mus.] Over- rekenschap, voldoening vragen, vorderen, vergen.
grijpen, de linkerhand aan de viool, den bas enz. La vigne ne demande que du beau temps, de
uit de natuurl ij ke plaatsing brengen, met de hand wijngaard vraagt , verlangt slechts (heeft niets
over de greep reiken, ons sclherper en honger tonnen noodig dan) schoon weder. Cela demande explivoort te brengen. — SE DEMANCHER, V. pr. Van cation, dat vereischt, vordert verklaring, dat heeft
den steel of het hecht losgaan, losschieten: Votre verklaring noodig. — (fam.) Son habit en demande
cognée se démanehe, de steel van uwe bijl schiet un autre, zijn rok vraagt om een' anderen, zijn
los, uwe bijl gaat van den steel. — ( fig. et fam.) rok heeft uitgediend, is versleten, hij kan niet
Zich ontbinden, uiteen gaan, zich oplossen: Ce panti langer meé. — (Loc. prov.) Il ne dernande que
commence it se d-, die partij begint zich te ont- plain et Bosse, z. nossE. — D- un médecin, on
binden. — Haperen, hinken, niet goed gaan: Il a confesseur, een' geneesheer, een' biechtvader vragen,
qe. qui se démanche dans vette affaire, er hapert ontbieden, doen komen. D- son déjedner, ses pants,
iets aan deze zaak, zij wil niet gaan, zoo als 't ons zijn ontbijt, zijne handschoenen vragen. D- son
behoort. — (pop.) Zich afslooven, zich veel moeite cheval, sa voeture, zin paard, z jn rijtuig doen
geven: A quoi bon se d- pour si pen de chose? gereed snaken, doen voorkomen. D- Ie voile, den
waartoe zich voor zulk eene beuzeling aldus af te slu jer vragen; verlangen als non in een klooster te
slooven ? —DEMANCHER, v. a. (van Manche, kanaal, worden opgenomen. — D- trop dune marchandise,
zeeëngte) [Mar.] Uit liet kanaal (snz. uit het En- te veel voor eene waar vragen of eischee, overgelsch kanaal) zeilen: Notre vai.sseau a démanché vragen. Ii a encore cinq cents francs á d-, hij
heeft nog 500 francs te vorderen of te goed. DSamedi et est entré dans I'Océan.
Demannde, f. Verzoek, bede, begeerte, vraag f., une jeune fille, een meisje ten huwelijk vragen,
verlangen, aanzoek; huwelijksaanzoek n. D- juste, aanzoek om een meisje doen.
Qui demandezraisonnable, billijk, redelijk verzoek, verlangen. Re- vous, naar wien vraagt gij? wien wilt gij spreken?
Personne ne vous a demandé, niemand heeft naar
fuser, Accorder une d-, een verzoek, eene bede wei
toestaan. J'ai satisfait It sa d -, ik heb zijne-gern, u gevraagd, er is niemand geweest om u te spreken.
begeerte, zijne vraag, zijn verzoek ingewilligd. La On demande on commis, on associé, vingt mille
d- dune place, dune faveur, het aanzoek om francs sur hypothèque, er wordt een kantoorbeeenen post, eene gunst. — Il a fait faire la d- par diende, een compagnon, 20,000 francs op hypotheek
son père, hij heeft het huwelijksaanzoek bij de gevraagd (in de nieuwsbladen of op eene andere
ouders door zijn' vader laten doen, hij heeft het wijze). Vragen (om iets te vernemen), eene
meisje door zijn' vader ten huwelijk laten vragen. vraag doen, ondervragen, inlichting zoeken: D- Ie
— Verzoekschrift n.: Le ministre na pas encore nom, la demeure de qn., naar iemands naam,
lu vutre d-, de minister heeft uw verzoekschrift woning vragen. D- des nouvelles, naar nieuws,
nog niet gelezen. — Vraag, ondervraging f.: La naar tijding vragen. D- le chemin it qn., iemand
réponse doet être conforme a la d-, het antwoord naar den weg vragen. — (fam.) Demandez -moe
moet in overeenstemming zijn met de vraag. Livre pourquoi, dat kan ik u niet zeggen, daarvan kan
par d-s et par réponses, boek in vragen en ant- ik u geen reden geven. — Demander wordt ook
woorden. — ( fam, et iron.) Belle d- ! Voilà une zonder voorwerp gebruikt, of door een' infinitief
belle d- ! een mooye vraag! dat is wel vragenswaard! met de voorzetsels a, de of ook door de voegwoor-- (Prov. et fam.) A Tolle (sotte) d-, point de ré- den que, si gevolgd: J1 ne fait que d-, it est conponse, op eerre dwaze vraag voegt een zot ant- tinuellement à d-, hij doet niets dan vragen, hij
woord. — [Corn.] Vraag, aanvraag, navraag; heeft altijd wat te verzoeken. I1 na qu'h d- pour
— bestelling f., last m., commissie f.: Marchandise, obtenir, hij behoeft slechts te vraen om te
Article de d-, veel gevraagde, gezochte waar f., ar- hebben. Je ne demande pas mieux, ik verlang niets
tikel, naar 't welk veel navraag is, gangbaar, cou- beters, dat is juist wat zk verlang. — (Loc. prov.
rant artikel n. Il v a peu de d- en café, naar ko[ij Qui nous doft nous demande, dikwijls beklaagt
is weinig vraag, in koffij gaat weinig om. — Mar- zich degéne, die zelf reden. tot klagen geeft. — [ Jeu
chandise non conforme is la d-, waar, die niet de cartes] Je Bemande, ik vraag (of 't vergund is
volgens 't bestelde, 't gevraagde is, niet naar den te spelen, een' heer te beroepen, kaarten te ecareisch is. — Payable sur d-, op verlangen, op aan
téren). — I1 ne demande qu'à s'aimluser, hij ver
betaalbaar. — [ Jeu] Il a perdu sa d -, hij-vrag
enkel zich te vermaken. D- à bolre, h man--langt
heeft zijne vraag (het spel, dat hij in deze of die ger, om drinken, om eten vragen. Tons dernankleur verlangd heeft te spelen) verloren. — [Jur.] dent it voir la maison, allen begeeren het huis te
Eisch m., vordering, klapt; klaagschri ft,aanspraak f. zien. On ne vous Bemande pas de vous recrier: eest
Former une d-, eene klapt, een' eisch instellen. . un chef d'oeuvre, men vordert niet, dat gij zult
Etre débouté de sa d-, met zijn' eisch afgewézen uitroepen: 't is een meesterstuk. Dieu demande quo
worden. D- de réparation d'honneur, eisch tot nous secourions nos semblables, God eischt, neat
eerherstelling. D- réciproque, tegeneisch m., tegen wij onze naaslen zullen helpen. — (Loc. prov.)
Mar.] La d- du bols, de gevorderde-rékenigf.—[ Faut-il d- P on malade s'il vent la santé, zal men
afmetingen van 't hout (bij 't bouwen van een een' zieke vragen of hij gezond wil worden: ieder
schip). Filer a la d- dun cordage of Filer Ie wenscht natuurlijk wat aangenaam is. — SE DEcordage a in d-, een te sterk gespannen touw wat
JA DER v. pr. Gevraagd, vem-zoclzt worden: Uil
vieren.
conseil se demande moins volontiers qu'il ne se
Deiiianclé, e, adj. (en part. passé van deman- domme, een raad wordt niet zoo gaarne gevraagd
[
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als geqdven. Cela ne se dernaiide pas, dat behoeft trek n., fout 1., in het niet naar eisch geschoren
niet gevraagd te worden. - Zich zetten vragen of laken.
afvragen, zich rekenschap zoeken te geven: Loreque
t S DélHal-cher, v. n. Beginnen te loopen
l'homme se clemande qui suis je? I'orgueil et la (van jonge kinderen sprekende).
vanité font Ja réponse, als de menech zich zelven
Démarger, V. a. Wegnemen wat zich op den
afvraagt: wie ben ik? dan geven hoogmoed en rand bevindt; - den rand wegsnijden; - op den
ijdelheid het antwoord. - Elkander vragen: IJs rand uittrekken of aanteekenen (in deze beide bese lernandent les ons aux autres quel est eet teekenissen synoniem met érnaiger). - [Tech.] De
étranger, zij vragen elkander, wie die vreemde- randen schoonmaken, reinigen. - Lucht geven (den
ling is.
glasoven), de gesloten openingen van den glasoven
Deiiandei'esse, f. , z. onder DEMANDEUR.
ontsluiten.
Deniatideur, ii., *euse, f. Vraqer, verzoeS Déiiiariage, m. (woord van Bayle), z.v.a.
leer rn. , vraagster, verzoekster f., hij of zij, die ge- DIVORCE. - Démaiiement, m. Het ontbinden
dung iets te verzoeken heeft, die telkens niet ver- des huwelijks; echtscheiding t.
zoeken lastig valt. DEMANDEUR, In., DEMANDEDémarier, v. a. Wettelijk scheiden (man en
ISESSE, f. [Jur.] Eischer, klager, regtsvorderaar, vrouw), van den echt ontbinden. - SE DEMAR1EII,
aanlegger m., eischeres, klaagster, regtsvorderaar- v. pr. Gescheiden worden; zich laten scheiden. ster, aanlegster t.
Het part. passé is ook adj.: Epoux ddrnariës, geI)éniaiigeaison, f. Jeukte, jeuking, Icuiewe- scheiden echt genooten.
hog. Grande perpétuelle d-, g roote, onop houdelijke
Dérnarque, t. [Jeu] Jeu a Ja d-, spel n.,
jeukte. - (In de nieuwere taal der geneesheeren waarbij een der beide spelers al zijne gemaakte
gebruikt men doorgaans prurit.) - ( fig. et [am.) punten verliest of uitdoet, zoodra de tegenpartij
Groote begeerte t., lust, trek m. tot iets. II a one eenige punten maakt.
lurieuse d- de jouer, hij heeft een' onveuzadel'jjken
DélHarquer, V. a. Het teeken of merk weq
lust tot spelen.
D- on livre, het in een boek ge--nem,uitdo:
Démaiiger, v. a. Jeuken, Icriewelen, jeukte, legde of gemaakte teeken wegnemen, uitdoen. af /ci'iewelin,q gevoelen: La tile lui cldrnange, het [Jeu] D- les points, de gemaakte punten weder
hoofd jeukt hein; - ( tip. et [am.) Grooten lust, Uitdoen. - DÉMARO
UER, V. P. [Man.] Niet meer
begeerte hebben om iets te doen. Les poings, les teekenen (van paarden, aan wier tanden men geene
mains, les doigis, Ia langue, les pieds, lui dérnan- kenteekenen van ouderdom meer zien kan): Clieval
gent, de vuisten, handen, vingers, tonp,voeten jeuken qui démarque, aftands paard, nietmeer teekenend
hem: hij heeft prooten lost om te vechten, te paard. - [Jeu] Jouei' ad-, spelen op voorwaarde,
slaan, te schrijven, Ie spreken, te loopen. Le dos Wt een der spelers al zijne Üemaakte of aangeschrelui lénsange, de rug jeukt hem: hij rust niet voor ven punten zal verliezen of uitdoen, zoodra de
hij slaag krijgt. - Ook als v. hop.. II lui duriiange, tegenpartij punten maakt. Het part. passi is ook
het jeukt hem. (Proc.) Gratter qn. ott ii lui thiadj.: Cheval dirnarqué, z. v. a. Clseval qui elimange, iemand kraauweii waar 't henejeukt: iemand inarque, z. boven.
naar den mond praten, hem aan zijne zwakke zijde
I)érnarquiser . V. 0. (fam.) Den titel van
vatten.
markies afnemen. - SE DÉM
AIIQUISER, V. pr. Den
Déinantelé, e, adj. (en part. passé van Id - niarkiestitel vaarwel zeggen, verliezen. - Bet part.
manteler) Ontmanteld: Fort d-, ontmanteld fort. passé komt ook als adj. voor: Gentilhomme diDémautèlemeiit, in. Ontmanteling I'., sleek- marquisi, van zijn' markiestitel vervallen edelman.
tiny van de muren en verdedigingswerken eeneiD e ma rr age, m. [Mar.] Ontmeering f., helt
stad of eener vesting.
losmaken der meertouwen; het breken der kabels;
Déniaiiteler, V. 0. Ontmantelen, den mantel let rijden op de ankers, het driftig-worden; afdoen, afnemen. (In die beteekeris zelden en niet hevige beweging der zee, waardoor het schip driftig
dan iron. gebruikt.) - D- one place forte, one wordt. - Jours de d-, legdagen van een vaartuig
yule, ccve vesting, eene stad ontmantelen, hare in eene haven boven den bepaalden tijd, extrawallen en verdediginkswerken afbreken of slechten. legdagen, overlegdagen iii. p1.
- SE DÉMANTELER, V. pr. Ontman t eld worden.
Liénariei-, V. a. [Mar.] Hetvastgelegde, vastDémaiitibuler, v. a. Het kakebeen breken, gesjoi de, gemeerde losmaken: D- un bâtinient, een
stuk slaan of verrekken. (In dien eig. zin niet ge- vaartuig ontmeeren., Vrij schip maken, de meerbeJzigd dan alleen als v.1w. in:) Crier, Baîller k se touwen losgooijen. D- les canons, de kanonnen los(I- Ja mâehoiie, schreeuwen, geeuwen om zich 't sjorren. D- un cordage, een eind dat belegd
kakebeen uit het lief te scheuren. -( fig. et [am.) is, los maken. Vaisseau dhrnarii, los schip. Van elkander doen, uiteen rukken, onbruikbaar DEMARRER, V. n. De reede of de haven verlaten,
maken, bederven (een stuk huisraad, eene machine liet anker listen, afzeilen; - van zijne ankers of
enz.). - liet part. passé is ook adj.: Armoire di- meertouwen raken, driftig
worden. - (fig. etfam.)
rnantthulie, uiteengewrikte, onbruikbaar gemaakte Eeoc plaats verlaten, inz. zulk eene, die men wenscht
kast.
af behoort te behouden (doorgaans met de ontkenDérnarqnation, 1. Het trekken, teekenen der ning gebézigd): Ne dhmarre pas de la, ga, wijk
grenzen; begrenzing, afperking, afbakening t.
niet van deze plaats. - SE DEMARRER, V. Pr. Oat[liJst.] Ligne de d-, demo rca tie-ljn, grens- of meerd, losqesjord worden; driftig worden. - Het
scheidslinie f., door paus Alexander VI. over de part. passé is ook adj.: Vaisseau démarri, oat ineerd
wereldkaart getrokken, ons de heerschappij der schip; - driftig geworden schip.
Portugezen en Spanjaarden hare bepaalde grenzen
.Démasqué, e, adj. (en part. passé van diaan te wijzen. - hij uitbreiding: elke scheidslinie masquer) Ontmaskerd, ontmoiiid; - ten toon getusschen twee staten of bezittinc'en; [Mii.] de door steld, bekend gemaakt: Visage d- , ontmaskerd
twee of meer strijdende partijen vastgestelde grenselaat. Imposteur d-, ontmaskerde, ten toon gestelde
lijn, die (, e durende een' bepaalden tijd, b. v. een' bedrieger. - Battei'ie d-e, gedeniasqueercte,
wapenstilstand, niet mag overschreden worden. - ontbloote batterij.
( fi g.) La ligne de d- entre l'homme et Ie brute,
Démasquer, V. 0. Ontmaskeren, ontmoinmen,
entre les niludraux et les vigulaux, entre Ia phy- de mom afnemen (in dezen eig. zin weinig gebruikt).
sique et In clsimie, de grenslijn tusschen den meosch - (fig.) B- qn., iemand ontmaskeren, iemand in
en 'I redelooze dier, tusschen de delfstoffen en de zijne ware Vedaante ten toon stellen, hem bekend
planten. tusschen de natuurkunde en de scheikunde. maken, zoo als hij is. D- le vice, de ondeugd oatDémai-che, t. Gang ia. , wijze t. van gaan, maskeren, haar den valschen schijn der deugd oattred m.: II a Ja 1- grave, hij heeft een' deftigen nemen. - [Mil.] B- one batferie, eene batterij
gang. Ii sint it mol dune ti- fière, hij kwam lot d e in a s q u ei r e n, hare bedekking wegnemen en ze
mij met een' trotschen gang of tred. - ( fig.) 1Jan- in staat stellen om te vuren. - SE DEMASQUER,
delwijze t., gedrag n., wandel m.; poging f., die V. pr. Zich ontmaskiren; - zich in zijne ware gemen aanwendt, stap rn ., d e m a re is e t. On observe daante vertoonen.
toules vos d-s, men slaat acht op al uwe gangen,
Déll)aStiqiier . V. 0. [Tech.] Pan stopverw,
men houdt het oog op uw gedrag en wandel. On steenl ij m, kleefdeeg ontdoen: D- les vitres, de stopen jugera par sa premiere d-, naar zijn eerste verw van de ruiten doen. B- des morceaux de
'edrag zal men er over oordeelen. Faire les prensarbre , zamengelipnde marmerstukken vaneen
ioières d-s, de eerute stappen doen, het eerste toe- scheiden - liet part. passé komt als adj. voor:
treden, een begin tol iets maken. -- {1\Ianuf.] Ge- Vitres dhniastiqués, van stopveuw ontbloote ruiten.
'
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MMATAGE

Déniatage, Démátenient, m. [Mar.] Ontmasting; — het uitnemen, inz. het verliezen van
een' 0/ meer masten.
Démater, V. a. [Mar.] Ontmasten, de masten uitnemen, reggen: On démata ce vaisseau aussitót qu'il
fut arrive, zoodra het schip was aangekomen, werden de masten er uitgeligt. — Van masten berooven: La tempête a démáté ce navire, de storm
heeft dat schip zijne masten doen verliezen. — (fig.
et fam.) D- qn., iemand verlegen, onthutst maken.
— DEMhTER, V. n. Masteloos raken, de masten
verliezen: Ce vaisseau est dématé, dit schip heeft
zijnen mast of zijne, masten verloren, is nwsteloos
geraakt
SE DEMhTER , v. pr. Masteloos raken,
zijne masten verliezen. — Het part. passé is ook
. -

adj.: Vaisseau démdté, ontmast, masteloos gemaakt
schip.
I)énnatérialiser, v. a. [Chico.] Tot spiritus
of' geest maken (in dien zin weinig gebruikt) . —
[Philos.] Van 't materialismus afbrengen , ver
stoffelijke, meer geestige-gestlijkn;—mder
rigíing geven; — zuiveren, beschaven, ver/delen,
verheffen (de volksbegrippen, den volkssmaak enz.) .
(Men gebruikt liever SPIRITUALISER.)
Dénzation, m. [Bot.] Soort van zwam, die
cp de drooge plantendeelen groeit, , d e m a t i u m n.
D'eRilblée, loc. adv., z. E31BLEE.

Déniêlage, in. [Tech.] Het ontwarren, uit
elkander maken, inz. het losmaken der ineengevlochten, gekroesde woldraden, om ze voor 't spinnen
geschikt te maken, het karnmen, kaarden, krassen.
— .Het dooreenwerken van 't mout en water bij
't bierbrouwen (brassage).
Deinêle, m. Twist, strijd m., geschil, krakeel n.
eneenigheid, kibbelpartij f., inz. over eene zaak, die
opheldering behoeft.
Denaélé, e, adj. (en part. passé van démêler)
Ontward, ontwikkeld; opgelost, -opgehelderd: Che'v eux d-s, ontwarde haren. Affaire d-e, ontwikkelde,

uileengezette zaak.

righeid.

Difpiculté d-e, opgeloste zwa-

DeniNée, f. [Tech.] Naam eerier soort van

gleineenen leisteen van 11 bij 6 (oude) duimen

DénlèIemnent, M. [Tech.] , z. v. a. DEMELAGE.

-- (fig.) Ontknooping, ontwarring, opheldering f.
eerier zaak.

DÉMENTIR.

-

t Déinembration, f., z.
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v. a. DEINIEMBRE-

MENT.

Déumenmbré, e, adj. (en part. passé van démembrer) Corps d-, vaneengescheurd ligchaam.-(fig.) Ro3raume d-, verbrokkeld, verdeeld koningrjk.
Une province d-e de l'empire, eene van 't rijk afgescheurde provincie.

Denientbrement, m. Het scheiden, vaneen scheuren der leden van een dier; vaneenscheuring f.
(in dien zin niet gebruikelijk). — (fig.) Verdeeling,
verbrokkeling, uiteenneming f.: Par le d- de ses terres, it espère en tirer plus d'argent, door de ver
zijne landerijen (door ze onder meer-brokelingva
bruikers te verdeelen), hoopt hij er meer geld van
te trekken. Plusieurs monarchies se formèrent du
d- de l'empire romain, verscheidene monarchiën
vormden zich uit de ontbinding van 't romeinsche
rijk. -- ,Afgescheurd gedeelte n. Ce duché est un
d- de l'empire d'Allemagne.
Détnemnbrer, v. a. De leden van een ligchaam

vaneen scheiden, van elkander scheuren, in stukken
scheuren. — (fig.) Verdeelen, vaneen scheiden, ver
een of meer gedeelten van 't geheel af--brokeln,
nemen: D- un /tat, een' staat verbrokkelen of in
verscheidene deden verdeelen. On a démembre sa
charge, men heeft zijne bediening verdeeld, in meer
bedieningen gesplitst. D- un parti, eene partij
verdeelen. — SE DEMEMBRER, v. pr. Verdeeld, ver
worden.
-brokeld
Dérnénagé, e, adj. (en part. passé van déni énager) Verhuisd : Locataire d- , verhuisde
huurder.
Dén,énagenient, m. Het verhuizen; verhuiA
zing f.: Le d- coûte, 't verhuizen kost geld. Trois
d-s valent un incendie, driemaal verhuizen is zoo
goed als eenmaal brand. — (fig. et fam.) Het ver
plaats, het opbreken, aftrekken; — (pop.)-latenri
de groote verhuizing f., de dood m.
Déinénager, V. a. Verhuizen, in een ander
huis overbrengen: D-, ses meuliles, ses livres, tons

ses ustensiles. — DEMENAGER, V. n. Verhuizen,

een ander huis betrekken. 11 a déménagé sans payer.
— (Loc. prov.) On nest jamais si riche que quand
on déménage, bij 't verhuizen is men altijd rijker
dan men dacht (vindt men doorgaans verloren
zaken weder) . — (fig. et fain.) Eene plaats verlaten, inz. als men daartoe gedwongen is, opbreken,
aftrekken: On te fit d-, men noodzaakte hem af te
trekken, zijne biezen te pakken. — Sa raison, sa
tête démenage, zin verstand, zijn hoofd begeeft
hem; (van een' grijsaard sprekende, zegt men ook:)
Il déménage, hid wordt kindsch. — (pop.) Den
aftogt blazen, sterven.
Dén'enee, f. Krankzinnigheid, waanzinnig heid f., waanzin m., zinneloosheid, krankhoofdigheid, verstandeloosheid f. — Onzinnigheid, dwaas
onverstandige daad, dwaze buitensporigheid f.:-heid,

Dentèler, v. a. Ontwarren, uit de war of uit
elkander maken: Voulez -nous me d- les cheveux,
zeilt rij mijn haar eens uit de war maken, het
uitkamrnen. Démèlez un peu ce ill, ontwar dit
raren eens_ — (fig.) Onderkennen, onderscheiden,
herkennen, bemerken, bespeuren (onder vele per.
lonen of zaken) : 11 est quelquefois Bien difficile
de d- Ie vrai d'avec Ie faux, het is dikwijls zeer
moe/jelijk, het ware van het valsche te onderscheiden. leus de la peine a le d- des autres, ik had
moeite om hem onder anderen te herkennen. D- qn.
dans la foule, ierrrand, dien men kent, onder de Les acclamations allaient jusqu'á la d-, de toemenigte in 't oog krijgen. Je ne pouvais déinêler ,luichingen gingen tot in 't buitensporige, sloegen
ce qu'il voulait dire, ik kon maar niet begrijpen tot waanzin over.
Dénlener (se), v pr. (fam.) Zich sterk heen
wat hij zeggen wilde. — [Chas.] D- in voie
les voles, het spoor van 't wild onderkennen, de en weder bewégen, zich veel moeite geven, woelen,
nude en nieuwe sporen onderscheiden. — Ontwik- zich aftobben, zich afslooven. II s'est ljien cl/mend
kelen, oplossen, ophelderen: D- one affaire, one pour cette affaire, hij heeft zich voor die zaak wel
Eiifliculté, eerie zaak, eerie zwarigheid ontwikkelen, geweerd, zich veel moeite gegeven. Se d- comme
ophelderen, de zwarigheid er van wegnemen. — un possedé, als een bezétene te werk gaan.
S Déinenter, v. n. Krankzinnig worden.
(Loc. prov.) D- la fusie, eene ingewikkelde zaak
-f- s Démnenter (se), v. pr. dis een krankzinuiteen zetten. — Cet homme nest pas aisé ' d-,
(lie 1110n is niet ligt te doorgronden. — D- un dit nige te werk gaan.
Démenti, in. Logenstraffing, ontkenning van.'t
een geschil met den degen-férendl'pbami,
in de vuist beslissen, uitmaken. — Betwisten, iets geen gezegd is, beschuldiging f. van eene leugen:
uit te maken of te vereffenen hebben: Qu'avez-vous Donner un d- a qn., iemand tot een' leugenaar
à d- ensemble? wat geschil hebt gij zamen aan de maken, hein iets heeten liegen, hem de onwaarheid
hand? wat hebt gij met elkander uitstaan? Je n'ai van zijn gezegde aantoonen, hem logenstraffen, terien ii d - avec v oos, ik heb niets met u te maken. genspreken. Se donner on d-, zich zelven tegen
zich zelven strijdig spreken of hande--sprekn,mt
Le sentiment na rien a d- avec les sciences exactes, 't gevoel, heeft met de wiskunde niets te len; zijn woord terugnemen of niet houden. —(fig.
maken. — SE DE "ELER , v. pr. Ontward worden; et feria.) Mislukking, teleurstelling f. en de daar
-- opgelost, opgehelderd worden. — Zich ergens
verbondene schaamte of schande: 11 a entre -med
je crois qu'il n'en aura pas Ie d-,-priscela,t
van ontslaan, losmaken, uitredden, uitwikkelen.
Déniêleur, ni. [Tech.] Ontwarder, uitkam- hij heeft dit ondernomen en ik geloof, dat hij zijn
mes' m. (der wol). — Kneder, doorwerker m. (der oogmerk zal bereiken, er met eer zal afkomen.
Déenentir, v. a. Logenstraffen, de onwaarheid
klei, der potaarde).
Dénméioir, m. Werktuig of gereedschap n. om aantoonen, tot leugenaar maken, wederleggen; heeliegen, tegenspreken, loochenen, voor valsch of
ten
te ontwarren; inz. wijde haarkam m. — (pop.) 11
a besoin dun d-, hij moet van den tongriem ge onecht verklaren. D- qn., iemand logenstraffen, tot
worden (van iemand, die eene belemmerde-sned een' leugenaar maken, tegenspreken. 11 a rendu de
spraak heeft, die zich niet goed weet uit te drukken). fort bons témoignages ^de lui, gardez-vous Men

DEMERGER

DEMEURER.

de le d-, hij heeft eene zeer goede getuigenis van
hem gegeven: wacht u wel hem tot een' leugenaar te maken. (west une chose que l'expérience

overige, trouwens, hoe 't ook zij, ten slotte: Je cals,
au d-, que Ie marquis vous acme, ik weet, trouwens, dat de marries u bemint.
Deiueure, f. Woning, woonplaats, woonstede;
vaste verblijfplaats f., verblijf n. Changer sa d-,
zijne woonplaats, woning veranderen. I1 na pas
fait longue d- en ce lieu, hi heeft zich op die
plaats niet lang opgehouden, zijn verblijf was daar
niet lang. On peut avoir plusieurs d-s réelles,
mais on na qu'un domicile iégal, men kan ver
wezenlijke woningen hebben, maar 'men-scheidn
heeft slechts een wettelijk domicilie of verblijf. --La d- céleste , éternelle , de hemelsche, eeuwige
woonstede, de hemel m. La d- sacrée, het heilig
verblijf, de kerk. La d- de l'hme, de woning der
ziel, het ligchaam. La sombre, profonde d-, La dsouterraine, het graf. — Hol, leger n., gewoon oponthoud van een dier. — à DEMEURE, adj. Op den
duur, blijvend, duurzaam: Cela n'est pas a d-,
Cela nest pas fait bi d-, dat zal niet duren, zal
veranderen, dat is niet op den duur gemaakt. —
[Agric.] Labourer en d- , den laatsten keer ploegen of omwerken, alvorens men zaait . Semen á d-,
het zaad daar zaaijen, waar het blijven moet, zon
dat de planten op eene andere plaats zullen-der
verplant worden. — [Mar.] Ancre à d-, hofsteeanker n. — [Prat.] 11 est en d- aver sas créanciers,
hij is bij zijne schuldeischers nog achterstallig,
achterlijk. Constituer, Mettre qn. en d-, iemand
geregtelijk aanmanen om zijne verpligting te vol
iemand niet onwetend laten. A compter-breng,
de la d- judiciaire, te rékenen van den dag der
gemaakte vordering, te rekenen van den tijd van
begonnen regispleging. — Men zegt ook: Je suis en
d- enviers mes amts, ik ben b[ mijne vrienden nog
in de schuil, ik heb hun de van hen ontvangene
beleefd/zeden nog niet kunnen vergelden. — I1 y a
pérll en la d-, 't kan geen uitstel lijden, alle ver-
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dément tous les jours, de ondervinding wederlegt
deze zaak dagelijks. D- sa naissance, zijne geboorte
verloochenen of verzaken, dingen doen, die beneden
zijne geboorte zijn. D- son caractère, tegen zijn
karakter aan handelen. D- an acte, une denture,
eene acte, een geschrift als valsch verwerpen, loochenen. D- son seing, zijne eigene handteekening ver
verklaren. D- sa promesse,-lochen,vzas
zone belofte niet nakomen. — SE DEMENTIR, v. pr.
Zich zelven logenstraffen, tegenspreken; zijn woord
intrekken; zijn karakter, zone beginselen verzaken,
zich niet gelik blijven: I1 dit aujourd'hui une
chose et dernain it se démentira, heden zegt hij
iets, en morgen zal hij het logenstra/fen, het tegenceel zeggen. C'est un homme qui ne se dément
jamais, 't is een man, die altoos standvastig is,
zich zelven gelijk blijft, zijn woord niet intrekt.
La vraie vertu ne se dément jamais, de ware
deugd blijft zich altijd gelik, wijkt niet van hare
grondstellingen of. Son std le , son discours ne se
dement point, zijn stijl, zijne rede blijft zich overal
gelijk, draagt overal denzelEden stempel. — (fig.)
Slecht worden, beginnen te vervallen. Ce bátimentlà se dément, dit gebouw vervalt, wordt bouw
-valig.
t . 5 Déinnerger, V. a., z. v. a. ABIMER. — DE-

MERGER, v. n.

en SE DEMERGER, v. pr. [i\lar.] Niet

genoeg water vinden, gebrek aan diepgang hebben.
flérnersioni, f. [liar.] Induikeling, indompeing.
Déinerite, m. Het laakbare, strafbare in eene
handteling, wangedr ag n., onverdienstelijkheid, strafwaardigheid f. Oh est Ie d- de cette action, waarin ligt het laakbare van deze daad. Quel d- ai-je

aupres de vows ? wat heb ik tegen. u misdreven?
HHémmlériter, v. n. Iets laakba.ars, berispelijks,
stra(waardigs doen of zeggen, zich onverdienstelijk,
berispelijk maken: Je n'ai point démérité aupres
de vous, ik heb niets stra fwaard'igs tegen u begaan,
ik ben mij van Beene fout tegen (omtrent) u bewust. — [Théol.] Gods genade verbeuren.
t 5 Dérnesure, f. Overmaat I. - -j- 5Ii DÉMESURE , adv. Bovenmatig.
Hémesiiré, e, adj. Bovenmatig, buitengemeen:
Ella est dune grosseur d-e, zij is bovenmatig dik.
—Il est dune ambition d-e, hij bezit eenegrenzenlooze, onverzadelijke eerzucht.
Déniesurément , adv. Bovenmatig, uittermate, op overdrévene wijze: D- grand, uittermate
groot. — Ce garcon est d- ambitieux, die jongen
is uittermate eergierig.
IlDéánétr iuul, m. (pr —ome) [Chim .], z. V. a.
CÉRIU^►I, CÉRIONT (z. het laatste woord).
.Dénmettre, v. a. Verstuiken, ontwrichten, een
been uit zijne plaats brengen. Son frère lui a démis Ie bras, zijn broeder heeft hem den aren ver stuikt. — (fig.) Ontzetten, afzetten: On 1'a démis
de son emploi, men heeft hem van zijn ambt ontzet, afgezet (in dien zin weinig gebruikt) . — [Prat.] ,

traging is gevaarlijk.

Demeure, e, adj. (en part. passé van demeurer) Gebleven: Mon fiere d- seul avec son ami.
Denieurer, v. n. Wonen, zijne woonplaats
hebben, vertoeven , zich ophouden, zin verblijf
houden in een land, stad, dorp enz. (in onderschei
loger, dat op de woning, 't gebouw, waar--dingva
in men vertoeft, betrekking, heeft): I1 a demeuré
longtemps à la Chine, en Egypte, dans telle villa,
dans telle rue, sur les boulevards, is la campagne,
hij heeft in Egypte, in China, in die stad, die
straat, op de boulevards, op het land gewoond of
zijn verblijf gehouden. — Zékeren tijd besteden om
iets te doen: 11 a demeuré longtemps a venir, hij
is lang uitgebleven. J'ai deaieuré un an it bátir
ma maison, ik heb een jaar met het bouwen van
mijn huis doorgebragt. Sa plaie a demeuré longtemps à guerir, a se fermer, ' t heeft lang geduurd
eer zijne wond genas, toeging, zijne wond is lang
open gebleven. (In deze beteekenissen wordt demeurer steeds met avoir vervoegd.) .. Blijven,
denzelfden toestand behouden, duurzaam zijn, blijven bestaan, voortgaan met iets te zijn, volharden;
— blijven, overblijven, overig zijn; — blijven, niet
z. V. a. DEBOUTER. — SE DÉMETTRE, v. pr. Zich heengaan, niet vertrekken, toeven (in deze beteekeverstuiken. Je me suis démis le pied, ik heb mijn' nissen met être, als er niet van eene voorbijgevoet verstuikt. — Afstand doen, zijn ambt, post of gane omstandigheid, maar van een' bl jjvenden, voortbediening nederleggen, aftreden, afgaan: On l'ohli- gezetten toestand sprake is). D- dans le même
sentiment , bij 't zelfde gevoelen blijven, in zijn gegera a se d- de sa charge, men zal hem noodza
zin ambt neder te leggen.
-ken, voelen volharden. D- dans Ie péche, in de zonde
Démeuble , e, Wij. (en part. passé van dé- blijven, volharden. Jusque là, toutes chases demeubler) Ontrneubeld, van huisraad ontbloot: Cham- meureront en leur antler, tot op dien tijd zal alles blijven, gelijk het is. Cela n'est pas fait à d-,
bre d-e.
Dénieubienient, m. Wegneming, ontblooting f. dat is niet gemaakt om te duren. Labourer, Sevan meubelen of huisraad : Le d- dune maison, men it d-, z. v. a. Labourer, Semen à demeure,
z. onder DEMEURE. Rien ne demeure, tout change,
de ontruiming eener woning van huisraad.
D éuiieubler, v. a. De meubelen of het huisraad Dieu seul demeure toejours le même, niets blijft
wegnemen, d e m, e u b l é re n. D- une maison, une (is bestendig), alles verandert , God alleen big ft
chambre, een huis, eene kamer van huisraad ont- altijd. D- immobile, interdit, confus, onbewegeljk,
verstond. beschaamd blijven of staan. D- sans manblooten.
4 Demeuranec, f., z. V. a. DEMEUUE, SEJOUR. ger, nuchter blijven. D- au beau milieu de sa haWoonachtig,
wonend,
rangue, of D - an filet, z. V. a. D - court, z. COURT,
Denieurant, e, adj.
gehuisvest: A Monsieur, A Madame F., d- a N.., adv. Ton nom demeurera grand , fameux , uw
aan. den Heer, aan Mevrouw F., wonende te H. naam zal groot, vermaard blijven. D- maitre du
-- In 't vrouwelijk wordt liet enkel in den stijl der champ de bataille, meester van 't slagveld blijven.
praktijk gebruikt: La dame N. demeurante rue D- sans voix, sprakeloos slaan. -- (als v. imp.): I1 ne
Richelieu. — Ook als subst.: [Prat.] Le d-, La d- lui est Tien demeuré de tast de Mens, er is herpa van
a telle rue, de in deze of die straat woonachtige zoo veel goederen niets overgebleven. li lui en est deID. en f. —1Veleer ook: overblijfsel, overschot n. — meuré une cicatrice, hij heeft er een likteeken van
t AU DEMEURANT, adv. (fam..) Overigens, voor 't overgehouden. — D- sur la place, op de plaats
.

DEMI-DEMI —CHEMISE.
blijven, sneuvelen, op t slagveld vallen. Dix mille
hommes lemeurèrent sur la place of sur le champ
de bataille, of, als a. imp., ii demeura, il est demeuié dix mille homines etc., er bleven tien duizend man op 't slagveld lippen. - La victoire lui
est derneurée, de overwinning is aan hem gebleven.
Ce meuble lui est demeuri en partage, dat stuk
huisraad is hem bij de deelinq toegevallen. - Demeurez ! blijf! ga niet keen! Demeurez ici jusqu'h
ce qu'il vous parle, blijf hier (staan, zitten), tot
hij u toespreekt. Voulez-vous d- avec nous? wilt
gij bij ons blijven, vertoeven! (fig.) 11 demeure au
dedans de lui-même, hij is in zich zelven gekeerd.
Elle ne peut pas d- dans eet dtat, zij kan in dien
toestand niet blijven. - D- en arrière, achterblijven; (fig.) of D- en reste, in betaling ten achteren
blijven. - Mar.] D- de l'arrière, achteruit leggen. - (Loc. fam.) La moitid des siens sont
demeurés pour les gages, hij heeft er de helft 'van
de zijnen gelaten, de helft zijner manschappen is
gedood af gevangen genomen. 11 y est demeuré
pour les gages, hij is als pand voor de vertering
dci' anderen, die zich weggemaakt hebben, moeten
blijven. Mon manteau y est demeuré pour les gages, ik heb er mijn' mantel bij ingeschoten, mijn
mantel is (in 't gedrang, in den volkshoop enz.) in
den steek gebleven. (Deze uitdrukkingen zijn reeds
tamelijk verouderd) . - ( fig. et fans.) D- en beau
chemin, En d- lá, niet vorderen, halverweg blijven
steken. - En d- lá, geen gevolg aan eeoc zaak geven. 11 seiait bon qu'ïl en demeurât là, 't zou goed
zijn., als hij het daarbij liet blijven, als hij 't er bij
liet zitten. L'affaire en est demeurée là, de zaak
heeft geen gevolg gehad, is blijven steken. En d- li
dun travail, dun discours, dune lecture, een arbeid., ccve rede, ccve lezing staken, niet voortzetten. On en sommes -nous demeurés de notre leelure ? waar zijn wij met ons lezen gebleven ? Oil
en êtes-vous demeurd de vein? Hoe 'ver zijt gij
daarmede gekomen? Demeurons-en lá , laat ons
het daarbij laten berusten, steken wij daar een
speldje bij, spreken we daarvan niet meer. Si vette
dtoffe vous convient, demeurez-en lá, als die stof
U bevalt, houd u dan daarbij, neem of kies ze dan.
- D- d'accord, Z. ACCORD. D- sur Ia bonne
bouche, z. 130V. - D- sur son appétit, Z. APPÉTIT.
- Cela lui est demeuré sur le coeur, sur l'estomac, (eig.) dat drukt hem op de maag, dat ligt
hem zwaar op de maag; (fig.) dat zit hem op den
krop, dat kan hij niet verkroppen of verduwen. [Anc. jur., Corn.] D- du croire, borg blijven voor
de soliditeit van hen, aan wien men vaas' vreemde
rékening waren op krediet heeft verkocht: Le commissionnaire demeure du croire moyennant une
double provision, de coïnsnissionnair blijft tegen
genot van dubbele provisie borg voor de koopers,
wien hij krediet geeft. - [Jeu] Sa boule est demeurée, zijn bal is onderweg blijven liggen, is niet
tat aan het doel gekomen. —[Man.] Ce cheval demeure, datpaard blijft achter, vordert niet genoeg.
Demi, e, adj. sing. (vóór het subst. staande, is
liet daarmede door een koppelteeken verbonden en
onveranderlijk; achter het subst. is 't veranderlijk).
Half: Une demi-heure, een half uur. Une heure
cl demie, anderhalfuur; halftwee; trois d- -lieues,
drie halve wijlen; trois lieues et d-e, drie en een
halve, vierd'halve mijl. Vingt-cinq jours et d-, vijf
en twintig en een halve dag. Midi et d-, halfeen
('s middags); 1\linuit et d-, half een ('5 nachts).
.- (Pray. pray. et fam.) Battre qn. en diable et
d-, iemand ongenadig afrossen. A fourbe, fouibe
at d-. A tronspeur, trompeur et d-, A voleur, vo
leur et d-, list tegen of boven list, slim tegen slim,
dieven moet snen niet dieven vangen; er gaat altijd
schelm boven schelm. - (In zainenstelling met 'vele
woorden, dient demi ons de beteekenis van 't voltiende woord te verzwakken: demi -jour, demi -teinte,
demi -mot, demi -savant enz. , Z. vele der onderstaande woorden). - DEMI, m. [Arith.] Un demi,
een half; Huit demi valent quatre unités, acht
halven doen vier eenheden. -DE 3 1 f. Halfuur n.:
La d- va bientôt sonner, het half uur zal spoedig
slaan. Cette pendule sonne les quarts, les h-s et
les lieures, die pendule slaat de kwartieren, de
halve en (le heele uren. - DEMI, adv. (steeds met
een adj. door een koppelteeken verbonden). Half,
bijna: D- fou, half gek; Tremblant et d- mort,
bevend en half dood; Des intentions il- - b olmes,
,

543

d- -mauvaises, half-goede, half-slechte oogmerken.
Entendre a demi -mnot, Z. DEMI-MOT. - il DEMI,
bc. adv. Ten halve, ten dccle, onvolkomen, gedeellelijk: Faire les choses a d-, de zaken ten halve,
gedeeltelijk doen; Croii'e is d-, ten dccle, ten halve
gelooven. S'expliquer ii d-, zich ten deele, onvolledig verklaren. II Était plus da d- -mort, hij was
meer dan half dood. - (fig. et fain.) Il ny en a
pas a d-, er is geen getrek aan, er is overvloed van.
Demi - accu lé, adj. [Mar.]: Varangues d -es,
buikstukken, gepiaatst tusschen de vlakke en scherpe
buikstukken. - Ook als subst.: DEMI-ACCULES, M.
p1. Piekstukken n. p1.
Demi -aigrette , t. [H. n.] Volksnaam 'van
den blaauwen reiger, half-reiger m. (Plur. Des
demi -aigi'ettes.)
De m i -ar, m. [Man.] Halve volle of zwenking t., een der zeven kunstbewégingen van het
paard. (Plur. Des demi-airs.)
Demi-amazone, f. [Ft. ii.] half-amazone f.,
papegaai met gelen kop, reve papegaai-soort 'van
Guiana. (Plur. Des deini -amazones.)
DelHi-a;n1)Iexieallle , adj. [Bot.] : Feuilles
d-s, bladeren, welker basis ongeveer ten halve den
stengel omvat. (Plur. demi -amplexicaules.)
Demi -Apolloti, m. [H. n.jPhasbus-vlinder m.,
een stofvleugelige dagvlinder. (Plur. Des demi
-Apolns.)
Demi -aponévrotiqlle, adj. [Anal.] Muscle
d-, of Muscle demi -memliraneux, of als subst. Le
d-, de half'vliezige spier (eens der dijspieren) . (Plur.
demi -aponévrotiques.)
Denii-airêt, en. [Man.] Halve halte t. of stilstand in. (Plus. Des demi -arrêts.)
Demi -antrnii, in. [H. n.] Havik m. 'van
middelbare grootte. (Plur. Des demi -autouis.)
Demi -azygos , m. [Anal.] Halve ongepaarde
bloedader ni., Z. AZYGOS.
Demi -baiii, Ims. [Mid.] half bad n. (lat aan
de middel). (Plur. Des demi -bains.)
Demi - bande, f. [Mar.] (alleen in deze zegswijze:) Donner une d-, Z. BANDE.
Demi -barotin, m. [Mar.] Itib&etje n. 'van een
luik. (Pier. Des demi -lacotins.)
Demi-bas, m. Sok ni., halve kous f. (chaussette). (Plur. Des demi -bas.)
Deini-bastion , t. [Fort.] half bolwerk n.
(Plur. Des demi -bastions.)
Denii-bâton, in. [Bus.] Halve niaatstok m.,
halve rol f. (Plur. Des
demi -bâtons.)
Demi -battoir, M. [Jeu] Kleine kaatsrakdl f.
(Plur. Des demi -liattoirs.)
Derni- bats. m. [Mar.] Halve dekbalk (z. vAls.)
(Plur. Des demi -Ijaux.)
Demi-bee, m. [[I. n.], z. 'v. a. BALCON.
Demi -bosse, t. [Sculpt.] half randwerk n.,
het midden houdende lusschen 't 'vlak-verheven en
rond-verheven beeldwerk. (Plur. Des demi - bosses.)
Demi-botte, t. [Escr.] Halve uitval m., stoot
op den arm, 0]) de handen.— [Cord.] liril've laars F.,
die tot aan de kuit reikt. (Plur. Des demi -hottes.)
Denii-eadi-atin, in., Z. CADRATIN. (Plum. Des
demi -cadratins.)
Demi -eallon d'Espagne, m. [Artill.] Vieren-twintig-ponder m., 'voormalig kanon 'van 11 'voet
lengte. - DelHi-canon de i'raiiee, Voormalige zestien-ponder m. (Plur. Des demi-canons.)
Demi -eapsule, vu. [Bot.] By sommige botanisten, z. v. a. CAPSULE. ( Plur. Des demi-capsules.)
Demi -ease, F. [Trictrac] Veld n., waarop de
speler nog slechts déne schijf heeft geplaatst. (Plur.
Des demi -cases.)
Hemi-eastor, ID., Z. CASTOR. (Plur. Des demi -castors.)
Demi -ceint, m. [Arch.], z. v. a. DEMI-COLONNE. - [Cost] Half-gordel m., voormalige zilveren
der boerinnen. (Plur. Des demi -ceints.)
lijfketting
- Demi -eeintier, in. Maker dier lijfkettingen.
(Plur. Des demi -ceintiers.)
Demi -eerele, ni. [Géom.] Halve cirkel, tsans
porteur m. - [ Arpent.] , z. 'v. a. GRAPHOMETnE.
- (fig. et fam.) Faire un d-, regtsom-keer maken (als men schielijk iemand den rug toekeert, om
hem niet toe te spreken of 'van hem herkend te
worden). (Plur. Des demi -cercles.)
Demiehemise, t. [Tech.] Glasblazers-kiel ni.,
soort 'van hemd met dIne mouw. - Hcilfhemndje,
overhemdje n. (Plur. Des demi -chemises.)
-

-
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DEMI CIRCULAIRE
-

--

Deini- circulaire, adj. Ilal f-cirkslvormig. —
[Anat.] Canaux d-s, halfcirkelvormige kanalen
(van 't inwendige oor) .
Demi -clé, Demi -clef, f. [Mar.] Halve steek,
halve slag, timmersteek m., knoop, die twee touwen aan de einden zamenbindt. (Plur. Des demi
demi -clefs.)
-elés,D
Demi - colonne, f. [Arch.] Half uitkomende
zuil f. (Plur. Des demi - colonnes.)
Denii-concamération, f. [Arch.] Halve gewel fkromming f. (Plur. Des demi -concamérations.)
Deini-coulevrine , f. [Arti11.] Halve veldslang f., voormalig kanon, dat kogels van 1, 5 of
10 pond wierp. (Plur. Des demi -coulevrines.)
Demi - coupé, m. [Danse] Halve buigpas m.
(Plur. Des demi-coupés.)
Denii-eourbette , m. [Man.] Halve boog
-sprongm.(Plu
Des demi -courbettes.)
Denii-croche, f. [Mus.], liever double croche,
z. CROCHE.
Denii-euirasse, f. [Mil.] Half harnas n.
(dat alleen uit een borststuk bestond). (Plur. Des
demi -cuirasses.)
Demi -euissard, m. [Mil.] Half dijstuk, half
beenharnas n. (Pier. Des demi -cuissards.)
Demi -cylindri(IIie , adj. Half- cirkelvormig.
De m i-déesse, m. [Myth.] Halve godin (uit
den omgang eener godheid met een' mensch geboren) .
Vergode vrouw f. (Plur. Des demi -déesses.)
Demi -devil , ill. Halve rouw m. (rouwtijd);
kleeding, stof f., die men in den halven rouw draagt.
— [H. n.] Naam van zékeren stofvleugeligen dag
Des demi -deuils.)
-vlinderm.(Pu
Demi -diable, m. [1.. n.] Halfduivel m., een
halfvleugeliq insect. (Pion. Des demi-diables.)
1)emi-dianiètre , m. [Géom.] Halve diameter in. of middellijn f., straal in.
Deini-dieii, m. [Myth.] halve god (uit den
omgang eener godheid met den mensch geboren) . —
Vergode held m. (Plur. Des demi -dieux.)
Denii-diton, m. [Mus.] Halve groote terts f.
(Plug. Des demi -ditons.]
Demi- drachmae, f. Halfvierendeel loods n.,
halve drachma f. (Plur. Des demi -drachmes.)
Dennie, f., z. onder DElií.
Dentieller, v. a. [Tech.] : D- la tire, het was
van al zijnen honig ontdoen.
Deren- entonnoir , m. [Bot.] Half-trechtervormige paddestoelen. (Plur. Des demi -entonnoirs.)
Demi -épinenx, emuse, adj. [Bot.] Ten halve
of slechts hier en daar met doornen of stekels bezet.
:Dini- épinenx, 111. Halve-ruggegraatsspier f.
Demi- espadon, m. [Mil.] Halve of korte
houwdegen in. (met platte en regte kling. (Plur.
Des demi -espadoiis.)
Deurei- exert, e of Denni-exsert, e, adj.
[Bot.] Ten halve boven den grond. (Plur. demi -

DEMI PAKTI.
-

eene niet-stomme h of door 't ineenvloeijen eener
eind -e niet den volgenden klinker, b.v : Le corbeau
honteux et colifus; L'llonneur est tonne une ile
escarpée et sans bonds. (Plur. Des demi- hiatus.)
Deini-hollande , f. [Corn.] Hal f -hollandseh
linnen n. (uit Picarclië). (Plur. Des demi -hollandes.)
Denni-honimne, m., Z. v. a. EUNUQUE. (Plur.
Des demi - hoormes.)
De &ni-jen, m. [Mus.] Hal fspei n., middeltoon m.
(tusschen piano en forte). — Helft f. van een orgelspel. (Plur. Des demi -jeux.)
Demi -jour, m. Halflicht, zwak licht n. (Plur,
Des demi-jours.)
Demi- lane, f. Beslagijzer n. voor drempels,
schutpalen enz. (Plur. Des demi -lames.)

,

Demi-lunaire, adj., z. v. a. SEMI-LUNAIRE.

(Plur. demi -lunaires.)

Denli-lone, f. [Fort.] Halve maan f., buiten
waarvan de keel naar eene halve maan ge--werk,
lijkt of korte afgestompte flanken heeft, ravelijn n.
— [Arch., bont.] halvemaanvormig amphitheater n. in tuinen, versierd met zuilen, pilasters,
fonteinkomnien of beelden. — [H. n.] Volksnaam
eener soort van brasem. (Plur. Des demi -lunes.)
Deurei -renal, m. Half ongeluk n., kleine tegen
demi -maux.)
-spoedm.(PlurD
Demi -masque , m. Half masker n. (Puur.

Des demi- masques.). — DEMI-MASQUE NOIR, M.
[H. n.] Soort van bastaard nachtegaal In. (Plur.
Des demi -masques noirs.)
Deini-mentbraneux,adj. en subst.m. [Anat.],
z. V. a. SEMI-MEMIBRANEUX.
Denni- nestre, f. Halve maat f., helft van deze
of gene maat. — ( fig.) Halve maatregel, ontoereikende, geen deel bereikende maatregel m. (Plur.
Des demi -mesures.)
Denni-métal, m. [Chico.] Half metaal n. (Plur.
Des demi -métaux.) — Demi -iiiétalliquue, adj.
Half-metallisch : Substances d-s, half-metallische
zelfstandigheden f. pl.
Demi -enétope, f., z. onder METOPE.
Demi - minrite, f. Halve minuut f. [Mar.
Zandlooper m., die in 30 sekonden ledig loop .
(Plur. Des deini-minutes.)
Demi- mnontre, f. [Mil.] Helft van 't geld, dat
men vroeger doorgaans aan de troepen na de monstering uitbetaalde. (Plur. Des demi -montres.)
Demi-piot (a), loc. adv. (alleen gebézigd in:)
Entendre, Colnprendre à d-, met den half woord
verstaan, begrepen. Dire, Parlor à. d-, met een
half woord zeggen, spreken.
Demi-nluseau, m. [H. n.] Een der volks
(espadon). (Plur. Des-namevdzwrisch
demi -museaux.)
Denii- negligé, ni. Half-negligé n., net huisof ochtendgewaad n., waarmede men zich eeniqzins
als gekleed voordoet. (Plur. Des demi-négligés.)-(fig) Le d- du style, het min of meer losse en
exserts, es.)
Demi -female, f. (fans.) Verwijfd man m. schijnbaar achtelooze van den stijl.
Demi- nerveux of Denii-tendineuix, add.
Demi -file , f. [Mil.] Half gelid, half rot n.
en subsi. m., z. SEMI-NERVEUX. (Plur. Des demi (Plur. Des demi-files.)
nerveux,
Des demi -tendineux.)
goud,
Half
-fijn
(van
Derni-fan, adj. [Tech.]
Demi -once, in. [Métrol.] half ons, lood n.
dat voor de helft met vreemd metaal is vermengd).
Deani-opale, f. [Miilér.] Half- opaal in., soort
— DEMI -FIN, in. Schrift n., wat grooter dan 't gewone loopend schrift. — [H. n.] Vogel met mid- van harsig kwarts. (Plur. Des derni-opales.)
Demi - orbiculaire, adj. m. [Anat.] : Muscle
delmatig fijnen snavel. (Plur. Des demi -fins.)
]Demi- fenron, m. [Bot.] , z. onder FLEURON. d- of als subst.: Le d-, half- kringvormige spier f.
-- [Bias.] Half-bloemnwerk. (Plur. Des demi -fleu- der lippen, (Plur. Des demi -orbiculaires.)
Demi- ordounée, f. [Géom.] halve ordinaat f.
rons.) — Den1B-iieuronné, e, Denii-iloseuleax, ease, adj. [Bot.] AIet lintvormige bloem - (Plur. Des demi -ordonnées.)
I)eniioturgos, m., z. v. a. DEMIURGE.
kroon.
Delhi-pale, f. Halve soldij f. (Plur. Des de m iDemi -flot, ni. [Mar.] Halfti n., halve vloed m.
Denni-folle, f. [Pèche] Laknet n., met naau- pales.]
Denai-p aliné, e, adj. [H. n.] Half vereenigd,
wer mazen dan gewoonlijk. (Plur. Des demi - folies.)
Denni-fortune , f. (eig. Half-fortuin) Eigen te halverwege met zwemvliezen verbonden (van de
wagentje met één paard, éénspan n. (Plur. Des teereen der zwemvogels sprekende) (Plur. demi palmés, es.)
demi- fortunes.)
I)enii-paon, m. [H. n.] Half-paauw m., een
Demi- frère, in. Halve broeder, z. FRERE. (Plur.
avondvlinder. (Plug. Des demi -paons.)
Des demi -frères.)
Demi-parahole, f. [Géom ] Halve kegelsneDenii-futaie, f. [Eau et for.] Halfgewassen
hout (tusschen 10 en 60 jaar). (Plur. Des demi - de f. (Plur. Des demi -paraboles.)
Demi -parallèle, m. [Fort.] Halve parallel f.,
futaies.)
dat gedeelte der loopgraaf, 't welk parallel loopt
Demi- gorge, f. [Fort.] Halve keel f. (voort
gordijn). (Plur. Des demi - gorges.) -zetingdr met het front van den aanval. (Plur. Des demi parallèles.)
Demi- guétre, f. [Mil.] Halve slopkous m.
Demi- parti, m. Half besluit, ongenoegzaam,
Demi -hiatus, m. [Poes.] Halve gaping, bot
klinkers in 't midden van een vers,-singf.vatwe geen doel bereikend besluit n. (Plur. Des demi partis.)
opgehéven
door
wordt
ten
deele
botsing
die
wanneer

DEMI -PASSION

---
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Déntissionnaire, m. Hij, die zijn ambt ne
Demi- passion, f. Flaauwe hartstogt m., inz.
zijn ontslag neemt, aftreedt, d e m i s s i on --derlgt,
voorbijgaande , onbestendige liefde f. voor Bene
n a i r m. — Ook als adj. gebézigd: Ministre d-,
vrouw. (Plur. Des demi- passions.)
Denii-paume, f. [Jeu] Ligt raket n. (Plur. vrijwillig afgetreden minister m.
Demi -talent, m. Halftalent n., onvolledige,
Des demi -paumes.)
Demi -pause, f. [Mus.] Halve rust f.; halve- oppervlakkige kennis f. ; middelmatige aanleg m. ;
rusíteeken n. (Plur. Des demi- pauses.)
— middelmatig begaafde, hal fkundz.ge m. en f.
Demi -pension, f. Halve jaarwedde f. — Half (Plur. Des demi -talents.)
Demi -teinte, f. [Peint., Gray.] Halve tint,
kostgeld n. — School f., waar men leerlingen in
den halve-kost neemt. (Plur. Des demi -pensions.) halftint, middelkleur (tusschen licht en schaduw),
— Demi- pensionnaire, m. en f. Halve-kost- halfschaduw f. (Plur. Des demi -teintes.)
ganger nl., halve-kostgangster f., halve-kostleerDemi -temps, m. [Mus.] Half tempo n. (z.
ling m. en f. — .Hij of zij, die in een kosthuis TEMPS). (Plur. Des demi- temps.)
Demi -tendineax, adj. m., z. DEMI- NERVEUX.
niet dan het middagmaal gebruikt.
Demi-pièce, f. [Corn.] Half stuk n., stuk
Deini- terme, m. [Méd.] Halve dragt of zwanstofje van de helft der gewone lengte. (Plur. Des gerschap f., helft van den gewonen tijd der zwandemi-pièces.)
gerheid. — Bij de vrouwen ook gebézigd van eene
Detni-pique, f. [Mii.] Halve piek m., een zesweeksche zwangerschap. (Plur. Des demi wapen uit de 17de eeuw. (Plur. Des demi- piques.) termes.)
Denni -pont, m. [Mar.] Hal /dek n. (Plea. Des
Demi- tierce, f. [Méd.], z. V. a. HEMITRITEE.
(Plur. Des demi- tierces.)
demi -ponts.)
Demi- portée, f. [Manuf.] Halve gang m.
Demi -tige, f. of Demi -vent, m. [Hort.]
(Plur. Des demi -portées.)
stammige vruchtboom m. (van 4 of 5
Halfstam, halfstammige
Denei-prégatox. , m. [Tech.] Trekijzer n., voet) . (Plur. Des demi -tiges, Des demi -vents.)
waardoor het getrokken gouddraad nogmaals geDemi -ton, m. [Mus.] Halve toon m. (Plur.
haald wordt. (Plur. Des derni-prégatons.)
Des demi -tons.) D- majeur, verschil tusschen de
Demi- quart, m. Half vierde deel n. — [ Mar.] groote terts en de quarte; D- mineur, verschil
Gouverner sur Ie d-, tusschen twee windstreken tusschen de kleine en de groote terts.
sturen.
Detni-toter, m. (Mil.] Halve wending, halve
Demi -gnelie, f. Half fust n., vat van 240 tot zwenking of omdraa2jing f. van het lijf: D- a droite!
260 pinten, eene parijsche maat. (Plur. Des demi - regtsom . (Plur. Des demi -tours.)
queues.)
Deini-transparence, f. [Phys.] Half-doorschijnendheid f. — Demi- transparent, e, adj.
Deini-reliûre, f. [Tech.] Halve band m. (van schijnendheid
(Plur.
een boek).
Half-doorschijnend. (Plur. demi -transparents, es.)
Des demi -reliures.)
Demi -renard, m. [H. n.], z. v. a. DIDELPHE.
Déinitrer, V. a. (woord van Voltaire) (iron.)
(Plur. Des demi -renards.)
Ontmijteren, van den mijter of de bisschopswaarDemi -revètement, m. [Fort.] Halve beklee- digheid berooven. — Het part. passé is ook add.:
ding f., metselwerk te halver hoogte in eene forti Evêque démitré, ontmijterd bisschop.
gracht. (Plur. Des demi -revetements.)
-ficate
Demi -triquet, m. [Jeu] Klein kaatsrakét n.
Demi -révolution, f. [Polit.] Halve, ondoelDéiiiitte, f. [Corn.] , z. v. a. DAMITE. - Dematige, onvolledige omwenteling f. (Plur. Des de- mitton, m. Dezelfde stof, maar iets smaller.
mi -révolutions.)
Démiuirte, m. [Ant. gr.] Volksregent, hoogste
Demi -rhombus, m. [ Chir. ] Oorzwachtel, overheidspersoon in verscheidene grieksche staten,
scheeve, ruitswze zwachtel m.
demiurg. — [ Philos.] God als opperbouwheer
Demi-rond, m. Halve cirkel m., halfrond n. des heelals, als wereldschepper, demiurgos m.--- [Tech.] Cirkelvormig mes der leerlooijers, stoot- Déminirgique, adj. Wat den demiurg of den
mes, schaafijzer n. (Plur. Des demi - ronds.)
demiurgos betreft, d e m i u r g is c h.
Délnis, e, adj. (en part. passé, van démettre)
Demi- varlope, m. [Tech.] Voorlooper m.,
Verstuikt, ontwricht : Bras d-, Epaule d-e. — roffelschaaf f., reeschaaf met twee handvatten.
[Prat.] Ii a été d- de son opposition, hij is met (Plur. Des demi -varlopes.)
zijn verzet afgewézen.
Demi -vent, m., z. DEMI -TIGE. — [ Mar.] Halve
Deini-saisons, f. pl. [Mod.]: Prendre lesd-, windstreek m. (Plur. Des demi- vents.)
de half-zomerkleeding aandoen, zich tusschenbeide,
Demi -verticillé, e, adj. [Bot.] : Feuilles d-es,
noch te ligt noch te warm, kleedera.
bladeren, die den stengel slechts ten halve omgeven
Demi-sappe, f. [Fort.] Halve loopgraaf, halve (als die des banaanbooms) .
mijn f. (Plur. Des demi - sappel.)
Demi -voix (a), loc. adv. Half luid, met beDenni-savant, m. Hal/geleerde, halfweter, dwongen stem.
oppervlakkig en daardoor vaak verwaand geleerde m.
Demi-vol, m. [Bias.] Halve vlugt f., vogel
(Plur. Des demi- savants.) — Deeni-savoir, m. met ééne uitgespreide vlerk.
Het half-weten, de oppervlakkige onvolledige kunde f.
Denni- volte, f. [Man.] z. v. a. DEMI-AIR. (Plur.
Demi- science, f. Halve, onvolledige, opper- Des demi - voltes.)
vlakkige wetenschap of kennis f.
Demi -voyelle, f. [Gram.] Halfklinker m.
Demi -secret, m. Half uitgelekt geheim n. (Plur. Des deini-voyelles.)
(Plur. Des demi- secrets.)
-}- Demobiliser, v, a. [Jur.] D- des biens
Denni-setier, m [Métrol.] Musje n., vierde meubles, roerende goederen voor onroerende ver gedeelte der oude fransche pint (— 26 centiliters klaren, demobiliséren.
of vingerk oeren) . Quart d'un d-, pimpeltje n. (Plur.
Déinocrate, m. [Polit.] Aanhanger, voor Des demi -setiers.)
stander der volksregéring, der volks-souvereiniteit,
Demi- sextile, adj. Aspect d-, afstand van 30 vrijheidsvriend, volksvriend , vrijburger, demo graden tusschen twee planeten. (Plur. demi -sextiles.) kraat m.
Denii-soenr, f. Halve zuster, z. SOEUR. (Plur.
Démoeratie, f. [Polit.] Volksheerschappcj ,
Des demi -soeurs.)
volks-souvereiniteit, volksregérinq, regéringsvorm,
IDeini- solde, f. [Mii.] Halve soldij f. (Plur. waarbij het volk (of de gezamenlijke burgers), zooDes demi -soldes.)
wel de welgévende als de uitvoerende magt in hanDemi -soner ie, f. [Horl.] Repetitie-uurwerk, den heeft, en de médeleden der regéring uit alle
slagwerk n , dat enkel de kwartieruren doet hoo- standen gekozen worden, d e m o k r a t s e. — In
ren. (Plur. Des demi -sonneries.)
ongunstiger zin: volkswillekeur f., volks-despoDemi -sou lsir, m. [Mus.] Achtste rust f., tismus n.
achtste rustteeken n. (Plur. Des demi -soupirs.)
Dérnoeratique, adj. [Polst.] Tot de volks Déinission, f. Vederlegging (van een ambt, regéring behoorende, vriburgerljk, d e m o k r aeener waardigheid), aftreding f., ontslag n., af- tisch.
danking , dimissie, demissie f. D- libre,
Dénmoeratiquiement, adj. Op vrijburgerlijke,
volontaire, forcée, vrije, vrijwillige, gedwongen demokratische wijze.
aftreding. Demander sa d-, zijn ontslag vragen.
]- Déneocratiser, v: a. [Polst.] Tot de demoDonner sa d -, zijn ambt nederleggen. Recevoir sa kratie of volksregéring voeren, tot demokraat mad-, zijn ontslag krijgen. D- honorable, eervol ont- ken, d e m o k r a. t i s é re n. -- DEMOCRATISER, V. n.
slag. — [Jur.] D- de ses biens, afstand m. van Demokratische of vrijburgerlijke gezindheden koesz?jne goederen (aan de vermoedelijke erfgenamen).
teren, uiten, den demokraat spelen. — Het part.
,
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passé komt ook als lt dj. voor: Nation démocratisée,
tot de demol€ratie gevoerde natie.

4— woeratisnne, ni. [Polst.] Stelsel n.. gevoelens n. pl. der demokraten, d e m o kr a t i sinus n.

DEMON OMAN .
d-, le d- Ie plus charmant du monde, 't is een
deugnietje, schalkje, 't is het aardigste guitje van
de wereld. — Avoir l'esprit comme un d-, Avoir
un esprit de d-, een vlug, doordringend verstand

I)énloeritiq *ie, adj. Demokritisch, wat den hebben.
..- Denionarkhiser, V. a. De monarchie of
wasgeer Demokritus of zijne wijsbegeerte betreft:
den éénhoofd igen regéringsvoren vernietigen; — vara
Ecole d-, demokritische school.
Demoiselle, f. Ju/vrouw, ju fl'er, jonge -doch- de monarchie afkeerig maken: D- an pays, un
ter 1. — Ook als adj. gebruikt: Elle est encore d-, peuple. — Het part. passe is ook adj.: Pays
zij is nog ongehuwd. — [Il.. n.] Schoenlapper nl., demonarchisé, land, dat geene monarchie meer is.
Démonerie, f. (woord van Montaigne) Geloof n.
spin -juffer f., juffertje n., insect met 4 netvormige vleugels; D- aquatique, water ju jfertje n., aan dcemons.
Déneonétisation, f. [Fin., Com.] Het buiten
waternimf f. ; — volksnaam van verschillende vis schen: hamervisch m. (mar teau), van 't geslacht omloop brengen van papier of geld, waardebeneming,
der hamen; regenboogvisch of zeejonker m. (don- afzetting f.
Dénlonétiser, v. a. [Fin., Coin.] Buiten omzelle, girelle), van 't geslacht der lipvisschen; slangenvisch m. of baardmannetje (donzelle), soort van loop brengen, afzetten, van de wettelijke waarde
aal;— volksnaam van onderscheiden vogels: staart- berooven (munten of papiergeld) . — (fig.) Verlagen,
fleece f. (mésange à longue queue); roodbuikige of vernéderen, in kwaad gerucht brengen. — Het part.
paauwstaartige zijdekoekoek mfl. (couroucou it ventre passé komt ook als wij. voor: Papier démonétisé,
rouge); goudkleurige buidelspreeuw m. (troupiale buiten omloop gebragt papier. Espéces démonétisées,
doré); D- de Numide, numidische ju ffer, een schoone afgezette , van hare wettelijke waarde beroofde
afrikaansche kraanvogel.— [Tech.] Straatslamperm. muntspeciën. - SE DEMONETISER, v. pr. Buiten
heiblok n.;— borstel m., waarmede men 't vermiljoen omloop gebragt worden.
Dénloniaque, adj. et subst. m. en f. Van den
of de verfstof over 't uitgesneden lettermodel wrijft,
om balen enz. te merken; — ju /fer, ijzeren staaf booze of den duivel bezéten ; bezétene m. en f.
Jésus
Christ guérissait les d-s, J. C. genas de bespeld,
kleine,
fijne
jufferof
dames—
munters;
der
eld f. — soort van fijn, dun papier n. ; — ge- zétenen. — (fig.) Razend, woedend, hoogst ver aaid hout, om de vingers der handschoenen te .toor nd mensch: II est impossible de faire entendre
openen; — venster n. of opening in het dak van de raison is ce d-, 't is onmogelijk dien razende naar
kookplaats eenersuikerraf naderj.— [Mar.] Boutm., reden te doen luisteren.
Démnonicole, adj. (woord van St. Augustinus)
aan weêrszijden van den penterbalk; scheedje n.,
roeigat in eene sloep. — [Econ. dom.] Juffer f. , [Théol.] Dernon-vereerend, booze geesten aanbid
-den,cmoiklsh.
bedwarmer m., beddepan f. (vroeger moine ge-

g

heeten).

Déunoisir, V. a. [Tech.] Fan schimmel ontdoen, de schimmel wegnemen.
Dénioli, e, adj. (en part, passé van démolir)
Afgebroken, gesloopt, geslecht: Edifice d-, Maisond-e.
.Déinolir, v. a. Afbreken, sloopen, slechten,
nederwerpen: D- une maison, een huis afbreken.
D- vine forteresse, Bene vesting slechten. D- nn
vieux vaisseau, een oud schip sloopen. - (fig.) Dl'édifice social, 't maatschappelijk gebouw (de maat
instellingen) omverwerpen, trapsgewijs-schapelijk
doen vallen. — D- in reputation de qn., iemands
goeden naam benadeelen en wegnemen. — (pop.)
D- qn., iemand op den grond werpen, nedervellen.
(Deze laatste beteekenis verdient Beene navolging).
- SE DE 310LIR , v. n. Afgebroken worden.
Déatolisseur, m. Afbreker, slechter van gebouwen (in dezen zin zelden gebruikt). — -(- Slooper m., hij, die er zijn werk van maakt, gebouwen
voor afbraak te knopen en te slechten. -- (fig.) Omverwerper der bestaande maatschappelijke inrigtrngen, Blooper m. van 't staatsgebouw. (liet woord
wordt steeds in ongunstigen zin gebézigd.)
Déiiiolition, f. Afbraak f., het afbreken,
slechten of sloopen; afbreking, slechting, stooping,
nederhaling, omverwerping f. (van een huis, een
muur , vestingwerken enz.). Bois de d-, sloophout n.
- DEMOLI TIONS, f. pl. Afbraak f., bouwstoffen en
puin van 't afgebrokene: I1 a tiré parti des d-,
bieg vendu les d-, hij heeft de afbraak voordeelig
,

weten aan te wenden, goed verkocht.
Démnon, m. [Myth.] Geest, geleigeest, bescherm
ce m o n m., bij de Ouden een-gest,chu.d
middelwezen tusschen goden en menschen, en niet
alleen als goede (agathodwr,2on) , maar ook als
kwade (kakodcernon) voorkomende, bij ons inz. een
kwelgeest, plaaggeest, booze geest, duivel m. Le dde Socrate, de goede genius of geleigeest van Socrates. Cest an bon d- qui m'a inspiré cela, dat
heeft een goede geest mij ingegeven. — Quel d- vous
agite ? wat booze geest plaagt, kwelt, drijft, beroert
U ? Le d- lui a inspiré cela, dat heeft de booze
geest, de booze, de duivel hem ingegeven. Le d- de

l'orgueil, de i'avarice, de la jalousie, de la discorde
etc., de duivel (de booze ingevingen, inblazingen)
van den hoogmoed, van de gierigheid, van den
minnenijd, van de tweedragt enz. 11 est possédé du
d- du jeu, h ij is van den speelduivel bezeten. Le dde la chair, de vleeschef ke, zinn.eljke lusten m. pl.
-- (fig. el fam.) Boosaardig mensch, deugniet m.
en f. C'est tin d-, vin vrai d-, 't is een deugniet,
een echte kwelgeest; (van eene vrouw:) 't is eene
heks, eerre duipelin, een serpent. — Ook in zachter
zin van een woelig, ondeugend kind: C'est un petit

Déilnonisiue, m. (woord van Diderot) [Theol.]
Geloof n. aan dcenmons, aan booze geesten. énloniste, adj. et subst. m. en f. (woordvan
Diderot) [Théol.] Hij of zij, die aan dcemons of
booze geesten gelooft.

Deiuonnayage, Déronnayer, z. v. a. DE-

MONETISATION, DEMONI(TISER.

Deutonoeratie, f. [Théol.] Magt f., invloed nl.
der booze geesten, d ce m o n o k r a t i, e f. —1)énioeratique, adj. Twat dien invloed betreft, d ce n2 o-

nokratisch.

Dénlonographe, mn. [Didact.] Schrijver over
de dcemonns, over de geestenwereld , d ce m o n o g ra ap h m. — Dénloneograpl^ie, f. Beschrijving van, verhandeling over de booze geesten of de
geestenwereld, dceinonographie f. -- Déinonograplhigate , adj. Wat die beschrijving of
verhandeling, of wel den schrijver zelven betreft,
dcemonographisch.
DénionaolAtre, m. [Théol.] Duivelaanbidder,

duiveldienaar, vereerder in. der booze geesten. —
Dentonolâtrie, f. Duivelsdienst, aanbidding des
duivels, vereering f. der booze geesten, d a; m o n o
l a t ri e f. -- DémonolAtrique, adj. Wat de
duivelsdienst of den duivelaanbidder betreft, d w monolalrisch.

Démonologie, f, Geestenleer , verhandeling
over de booze geesten; vermenschelijkende voorstel
hoogste wezen, d ce in o n o l o g i e f —-lingva't
Dénnonologiquae, adj. Wat de dwmonologie betreft, dcemonologisch.—Démonologtie,m.
Hij, olie zich met dcemonologie bezig houdt, d w m onoloog nn.
Démononmaneie, f. Het waarzeggen dooreen'
inwonenden dcemnon, d gem o n o m a. n t i e f. — Dénlonomancien, rn., -ne, f. H of zij, die waar

uit het voorgewende raadplegen eens dcemons,-zegt
duivelswaarzegger m., - waarzegster ' f. — Déiiionoinancien, ne, adj. Wat cie dcemons- of duivelswaarzeggerij betreft , d ce m o n o in a n t i s c h;
ook: duivelsch.
Dém ononiaue, adj. et subst. m. en f. [Méd.]
Waanzinnige, die meent van den duivel bezéten te
zijn; zieke, die door spoken of booze geesten waant
gekweld te worden, d ce m o n o m a a n m. — 1)éniononnaneigdue, m. en f. Hij of zij, die in 't
geloof verkeert, dat een dcemon in hem woont en
hem ingeeft; duivelskunstenaar, toovenaar m., tooverheks f., bezetene m. en f. — Demnonornancie, f. [Méd.] Waanzinnigheid, waarbij de lijder
zich verbeeldt door' dcemons of booze geesten ge
te worden of van den duivel bezéten te zijn,-plagd
demonomancie f.; ook: vrees f. voor spoken;
geloof n. aan spoken.
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l'esprit, dat bragt zijn hoofd, zijn verstand in de
war. Ce ministee a démonté la politique de ses ennemis, deze minister heeft de staatkunde zijner vijan.den verijdeld. - [`i'ech.] Uiteen nemen, uit elkandeei
nemen, uit zin verband rukken (de stukken of gedeelten van een zeimengesteld voorwerp), afbreken:
D- one horloge, une montre, un meuble, une machine, eene klok, een horlogie, een stuk huisraad, eene
bondig, bewijs n. ; Raisonnerent d-, betoogende, machine uit elkander nemen. D- les boutiques of les
bondige redenéring f. — [Rhét.] Le genre d- of loges, un échafaud, de kramen, een steiger of een
als subst, nl. Le d-, de demonstratieve of aantoo- schavot afbreken. — D- les rouwges, les ressorts
nende soort van welsprekendheid (welke den lof dune machine, het raderwerk, de veelren van eene
en den blaam ten voorwerp heeft): Le genre d- machine in rust zetten.— [Artill.] D- un canon, een
comprend les oraisons funèbres, les sermons, les stuk geschut van zijn affuit nemen; D- des canons,
discours académiques, etc. — [Gram.] Pronoms, une batte e, geschut , eene batterij tot zwijgen
Adjectifs d-s, aanwijzende voornaamwoorden, bij brengen, weerloos of onbruikbaar maken, d e rn o nnaamwoorden n. pl. —(fam.) Vol uiterlijke-voeglzk téren. — [Joaill.] D- des diamants, des pierr}ewelwillendheid, hartelijkheid, belangstelling, ijver eies, diamanten, edelgesteenten uit hunne kas of
enz., veel uitwendige blijken van innerlijke gevoe- omvatting nemen, lien ontkassen. — [Mar .] D- on
lens gévende, vriendschap -, liefde- betuigend, d e- capitaine, een' kapitein het kommando ontnemen.
monstratie f.
D- le gouvernail, het roer afhangen. D- Ie caDémonstration, f. Betoog, ontwikkeling, uit
bestan, de spil uitligten., D- one cloison , een bezonneklaar, overtuigend bewijs n.,-enztigf., schot wegnemen. — SE DEMONTER, V. brr. Uit elkandat de onderstelling van het tegendeel niet toe- der genomen worden of kunnen worden: Cela
laat (gelijk b. v. de mathematische bewijzen), de- se démonte. — Vaneen wijken, uiteen gaan,
9n o n s t r a tie f. -- Bij uitbreiding: bewijs, teeken, losgaan, onbruikbaar worden. La machine cornblijk n.: Le bas prix est la d- de 1'abondance, de mence à se d-, de machine begint van haar stel
lage prijs is een bewijs van den overvloed. — Be- te raken; — (fig. et fam.) het ligchaarn wil niet
tuiging, verklaring, uitdrukking f. van gezindheid, meer mew, wordt gebrekkelijk, de gezondheid begevoelens, oogmerken enz., blijk, teeken n. (in dien gint te haperen. I1 baille á se d- la máchoire, hij
zin doorgaans meervoud): I1 lui fait, it lui donne geeuwt of gaapt zich de kaak schier uit het lid.—
toes les jours de grandes d- d'ammlitié, hij geeft (fig.) In de war of van zijn stuk gebragt worden:
hem dagelijks groote blijken, veel uiterlijke teeke- A cette objection sa fete se démonta, bij die tegen
geraakte hij van zijn stuk. — Son visage-werping
een van vriendschap. Ene grande d- de joie, eene
Sc démonte (of als v. a. 11 démonte son visage)
groote vreugdebetooning. — [^ 1il.] Dreigende hou
houding van aanval, bedreiging f., het te ken--ding, scion qu'il convient a ses int lrêts, hij zet zin ^gezigt
nen geven van een zeker oogmerk door gemaakte naar z Jn belang het meebrengt.
Denmontrable (vroeger démonstrable), adj.
bewégingen, om daardoor den vijand te misleiden,
demonstratie f. — [Ecol. j zanschouwelijke les, [Didact.] Bewijsbaar, betoogbaar.
Déniontré, e, adj. (en part. passé van dévoorlezing, voordragt f. (b. v. in ontleedkunde met
behulp van praeparaten, in plantkunde onder aan montrer) Betoogd, bewézen, duidelik aangetoond,
ij zing der voorwerpen van een' kruidtuin enz.).-w g e d e in o n s t r e e r d: Probléme d-, \Térité d-e.
Déniontrer, v. a. Betoogen, bewijzen, over-- [Jur.] Aanwijzing, ontvouwing f., een minder
vormelijk bewijs (in summarische (ertszaken). line tuigend toonen of aantoonen , klaar voor ooges
d em on s t r é r e n: D- clàirement, netteleggen,
d- d'anatomie, d- de botanique, eene voorlezing
ment, invinciblement une vérité, un problême,
over de ontleedkunde, over de kruidkunde.
énionstrativem ent, adv. Op overtuigende, Bene waarheid, een vraagstuk klaar,duideljk, onomstootel(jk betoogen, oplossen. La succession du jour
beloogende, bondige wijze, klaar, bondig.
éniontaage, m. [Tech.] liet uiteennemen, at de la nuit dénrontre la rondeur de la terne, de
uit elkander nemen van de verschillende stukken opeenvolging van dag en nacht bewijst de rondheid
of deden, waaruit een voorwerp is zamengesteld der aarde. — Ses cris dérnontrent qu'il souffre,
('t zij om het schoon te maken of te herstelten, het zijn geschrei toont duidelijk, dat hij lijdt. — -iand e as on t é r e n; — het weerloos of onbruikbaar schouweljk leeren of onderwijzen : D- ]'anatomie
maken b. v. van eene batterij, een stuk geschut enz., sur un cadavre, la botanie au jardin des Plantes,
de ontleedkunde op een lijk, de plantkunde in den
demontéring f.
Déiiionte, e, adj. (en part. passé van démon- Plantentuin onderwijzen - SE DÉMOtiTRER , V. C.
ter): Cavalier d-, uit den zadel geworpen, et/geste- Bewézen worden : Cela peut se d- de ditférentes
gen ruiter; van zijn paard beroofde ruiter m. manières, dat laat zich op verschillende manieren
Machine d-e, uiteengenomen machine f. Pierrerie bewijzen.
S Démophile, m. [Polit.] Volksvriend m.
d-e, uit zijne kas of invatting genomen edelgesteen+ Déa noraiisateur, -trice, adj. Zedeverte n. Ressort d-, ontspannen, in rust gezette veer f.
ba-sterend, van zedel ij ke waarde beroovend, bederCanon d-, van 't affuit genomen kanon; onbruik
gemaakt, g e d e as oat eer d kanon n. Batterie-bar vend, d e m o r a l s é r e n d. Discours d-, Opinion
d-e, weerloos geschotene, tot zwijgen gebragte, ge- d- .rice. — Ook als subst. Un vrai d-, een waar
demonteerde batterij t. — [Chas.] Diseau d-, vo- zedebederver.
Dérnoralisation, f Zedeverbastering f., zegel ni. met een of twee gebroken vleugels. — [Mar.]
Capitaine d-, afgezet kapitein in. Gouvernail d-, debederf n., ontaarding f. der zeden, zedelijke oatuitgehangen roer n. — (fig.) Visage d-, veranderd, aarding, demoralisatie f.
Déuroraliser , V. a. Onzédelijk of zedeloos
naar de omstandigheden geplooid gelaat n. — Tète
d-e, verward, ontsteld hoofd of brein n. I1 a la maken, de zeden verbasteren, bederven, van zede lijke waarde berooven, d e in o r a 1 i s é r e n. Les maucervelle d-e, hij is niet wel bij zinnen.
IIémonter, v. a. Van het rijdier berooven; vaises lois démoralisent les peup]es,de slechte wetten
uit den zadel werpen of ligten, afwerpen; doen af- bederven de volkszeden. — Bij uitbreiding: de zielszitten of afstijgen: Des brigands ont démonté ce kracht, wilskracht te niet doen, den moed, het zelfcavalier , struikroovers hebben dien ruiter zijn vertrouwen ontnemen, ontmoedigen, ontzenuwen:
paard ontnomen. Un coup de canon, qui tug son Les rapides succès enfiammaient nos soldats et
cheval, la démonté, een kanonschot, dat zijn paard démoralisaient les armées ennemies.
4. I)éinoralisennr, m. Zedebederver ni. (leen
doodde, heeft hem afgeworpen, (fare.; heeft hem
ruiter te voet gemaakt), Le cheval s'alhattit at dé- gebruikt doorgaans DE.MORALISATEUR.)
D émonlle, v. n. Loslaten (wat met de tanden
monta son homme, het paard viel en wierp zijn
berijder uit den zadel. D- la cavalerie, de ruiterij gevat is), de prooi laten varen: Les dogues d'Andoen afzitten (om bij eene buitengewone gelégen- gleterre se font p lutót toer q ue de d-, de engelsche
heid de dienst te voet te doen). — (fig.) Verwarren, doggen laten zich liever dooden, dan dat zij 't geiemand van zijn stuk brengen, in de war brengen, grepen wild zouden loslaten. — (fig. at fam.) Duit het veld slaan, tot zwijgen brengen, Cette ob- de qc., ergens van afzien, iets laten varen, het opjection Ie dérnonta tout á fait, die tegenwerping geven, I1 na point voulu ds de vette entreprise,
bragt hem geheel van zijn stuk, sloeg hem gansch hij heeft van deze onderneming niet willen afzetten.
Déniosthénique, adj. Dam osthenisch, in
en al uit het veld. Cela lui démonta la cervelle,
Démnoastrabilité, 1. [Didact.] Bew sbaarheid, betooGbaarh.eid, demons tra bi l t e i t f.
Démoiistrateur, ni. Betooger, bew jzer, ver
leeraars der natuur -,-klardein.(zgbéva
schei -, ontleed -, kruidkunde, natuurt jjke historie).
Démonstratif, ive, adj. Bewijzend, overtui
bondig; aanwijzend, aantoonend,-gend,bto
demonstratief : Preuve d-ive , overtuigend ,

.
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den trant, in den smaak van den beroemden grieks'Uhen redenaar Demosthenes. Eloquence d-, demosthenisclie welsprekendheid, wegslepende, buiten
welsprekendheid.
-gewon
Démotique, adj. Wat het volk betreft, wat
tot gebruik van 't volk dient, d e m o t i s c h (alleen
gebézigd van 't schrift en de taal, die in 't oude
Egypte door 't volk verstaan werd, in tegenstelling
met it i e r a t i s c h, priesterlik): Langue, Écriture
d-, volkstaal f., volksschrift n.
Déinoucheter V. a. [Escr.] Den knop van
een' schermdegen afdoen.
Déinolxlage, m. [Tech.] Het uit den vorm
nemen, het wegnemen van den vorm.
.Déinouler, v. a. [Tech.] Uit den voren nemen.
Iïémourée, f. Oponthoud n ; afwezigheid fDénlourer, v. a. Zich ophouden, vertoeven,
afwezig zijn.
f s Déillollvoir, V. a. (alleen in den inIn.)
[Prat.]: D- qn. d'une prétention, iemand bewegen
om van eene vordering af te zien.
Déiiiulcent, e, adj. [Mid.] Verzachtend, z.v.a.
EMOLLIENT. — Ook als subst. m. Un d-, een ver
middel.
-zachtend
% Béinailsif, ive, adj. [Mid.], z. v. a. DËMUL,

--

GENT.
Démunir, v. a. [Mil.] Van krjgs- en mond

verdedigingsmiddelen berooven (eene-vorad,n
vesting). -- SE DEMIJNIR, v. pr. Zich ontblooten,
iets nuttigs of noodzakelijks uit de handen geven.
Se d- d'argent, zich van geld ontblooten. — Het
part. passé is ook adj.: Place de guerre démunie,
ontbloote vesting.
Démurer, v. a. Het afsluitend metselwerk weg
une poste, une fenêtre, eene toegemet--brekn:D
selde deur, een toegemetseld venster weder open
maken. -- Het part. passé komt ook als adj. voor:
Passage démure, opengebroken doorgang m.
Déinuseler , v. a. Den muilband afdoen, ontmuilbanden. — 1let part. passé is ook adj.: Chien
démuselé, ontinuilbande hond.
' Denaire, adj. Wat betrekking heeft tot het
getal tien (gebruikelijker is DECIMAL).
.Dénantir, v. a. [Prat.] : D- qn., iemand een
onderpand, eene zekerheid uit de handen nemen.
--- SE DENANTIR, V. pr. Zijn onderpand, deze of gene
ontvangen verzékering uit de handen geven, zich
van tine bewijzen ontdoen. — Bij uitbreiding, z.v.a.
SE DENANTIR. — Het part. passé is ook adj.: Créancler dénanti, schuldeischer, die het bewijs zijner
schuldvordering kwijt is.
Dénasaler of Déiiasaliser, v. a. [Gram.]
Den neusklank ontnemen (aan een woord, eene
lettergreep) , den neusklank niet doen hoorera.
Dénationaliser, v. a. Het nationaal karakter ontnemen, van de nationaliteit of den volksaard
berooven; — niet meer erkennen als tot eene zékere natie behoorende, d e n a t i o n a l i s é r e n. -SE DENATIONALISER, v. pr. Het nationaal karakter
verliezen; van den volksaard vervreemd worden. —
Het part. passé wordt ook als adj. gebézigd: Peuple
dénationalisé, ontaard, van 't nationaal karakter
vervreemd volk. Moeurs dénationalisées, verbasterde, niet meer tot den volksaard behoorende zeden.
Dénatter, v. a. Losvlechten, ontvlechten, ontstrengelen: D- des cheveux, des pailles, ineengevlochten haar, stroowerk losmaken, uiteen doen.—
SE DÉNATTER, v. pr. Ontvlochten worden, van zelf
losgaan. — liet part. passé is ook adj.: Cheveux
dénattés, ontvlochten haren.
Dénatliralisation, f. Het ontnemen van 't
inboorlings- of burgerregt, verlies n. van 't burgerregt, denaturalisatie f.
IDénaturaliser, v. a. Het inboorlings- of burgerregt ontnemen, ontburgeren, de toegestane landsregten weder intrekken, d e n a t u r a l i s é r e n. —
Het part passé komt ook als adj. voor: Individu
dénaturalisé, ontburgerd persoon.
Dénaturation, F. Vervalsching: La d- du sel
pour le bétail, de vervalsching van 't zout voor 't vee.
Dénatilré, e, adj. (en part. passé van dénaturer) Van natuur of aard veranderd; ontaard,
verbasterd; onnatuurlijk, strijdig met de natuur,
tegennatuurlijk: Biens d-s, omgezette, van aard
veranderde goederen, tot geld gemaakte goederen.
Père, Enfant d-, ontaard vader, kind. Conduite d-e,
Usage d-, onnatuurlijk gedrag, gebruik. — Ook als
subst. gebézigd: Un d-, Une d-e, een, eeneontaarde.
-

:

DÊNÊGATOIRE.
IDénatnrer, v. a. De natuur of den aard van
iets veranderen, verbasteren, vervalschen, doen ontaarden; vervormen (en onkenbaar te maken), den a t u r é r e n: D- du vin, wijn in azijn veranderen.
--- D- un mot, le sens d'une phrase , aan een
woord, aan een' zin eene andere dan de natuur
geven, een woord, een' zin verwrin--lijkebtns
gen. D- une question, eene vraag, een vraagstuk
verdraaien, misvormen. D- un fait, een feit anders voordragen , dan 't gebeurd is, het in een
verkeerd daglicht brengen. D- des objets volés,
gestolen goederen onkenbaar maken. — D- le coeur,
fame, het hart, de ziel verbasteren, van natuur
gevoelens vervreemden. Les préj ugés ont dé--lke
nature la raison humaine, de vooroordeelen hebben de menscheljke rede verbasterd. — [Jur.] Dune créance, den aard eeneg schuldvordering veranderen. D- des biens, zijne vaste goederen tot
geld maken, oen daarvoor andere te koopen. -- SE
DENATURER, v. pr. Ontaarden, zijn' aard, zijne hoedanigheden, zone eigenschappen verliezen, bederven.
Deuehe, e, adj., z. v. a. DANCHÉ.
Dendragate of Dendrachate, m. [Minér.]
Boomagaat, mokasteen, d e n d r a g a a t m., varieteit van den gemeenzen chalcedoon, met dendrietische of boomvorrnige indrukken.
Dendriforiile, adj., z. v. a. DENDROIDE.
Dendrite , f. [Itlinér.] Boomsteen, mossteen,
d e n d r ie t ni., steen, die indrukken van boomnpjes
of heester- en struikgewas vertoont; — ook: fossiele boren m.
Dendritique, adj. [Minér.] Boomvormig, d e rnd r i e t is c h, den vorm of den indruk van boompjes,
struiken of heesters hebbende.
Dendrobate , adj. [H. n.] Op booroen klim
booroen levend. - Deitdrocalepte, ni.-mend,op
Boomkruipertje n. (grimpereau). — Dendrodrome, adj. Op boomes loopend.
Ilendro;raphe, m. [Didact.] Boombeschrijver, d en d ro g r aap h m. — Deiidrographie,1.
Boombeschrijving, dendrographie I. — Dendrograpihigaae, adj. Tot de boombeschrj ving of
den booenbeschrj ver behoorend , d e n d r° o g r aph isch.
Dendroïde, adj. Boomvormig, boom- of hees
stengel , d e n d r' o 1--terachig,mbo en
d isch, dendrietisch.
Deiidroite, f., z.

V.

a. DENDRITE.

Dendrolitlle, m. [H, n.] Boomversteening,
versteening van een' boom en van zijne deelen, plantversteening f., d e n d r o l i t h m. (allerwege in de
secondaire vormingen voorkomende) .
Dendrologie, I. [Didact.] Boomkunde, ver
booroen en heesters, boomleer,-handeligovr
dendrologie f. — Dendrologique, adj. Wat
de boomkunde betreft, d e n d r o l o g isch.
Dendrométre, m. Boommeter m., een door
Duncombe en Whittels uitgevonden werktuig om
de hoogte van eenen boom, de doorsnede van zenen
stam en zijne houtmassa te meten, d e n d r o eneter m. — Dendronfétrie , f. Boommeet kunst,
de n d r o me trie f. — Dendroniétrique, adj.
De boommeetkunst of den boommeter betreffende.
Dendropliage, adj. [H. n.] Houtvretend; —
als subst. In.: houtvretend insect n.
Dendroplhide, adj. [H. n.] Naar de boomslang gelijkende. - DENDROPHIDES, m. pl. Geslacht
der boomslangen. — Dendrophis , m. Boomslang f.
Dendrophore , m. [H. anc.] Boomdrager,
d e n d r op h o o r m., inz. de naare der priesters
van Bacchus en Sylvanus. — Ook z. v. a. DENDRITE. — Dendrophorie, f. [UI. area.] Boomfeest n., naam der feesten ter eere van Cybele,
Bacchus en Sylvanus, bij 't welk men booroen
droeg. — [111sí.. moffen.] Naam van 't sappeurs of
tirnmerlierlen-corps in de byzantijnsche legers.
Dénéantise, f. (woord van Montaigne) Nietigheid, onwaarde f. des menschen.
Denégs°ateur, m. Ontkenner, loochenaar m.
Dénégation, f. [Jur.] Loochening, ontkentenis,
ontkenning , verklaring , waarbij men weigert te
erkennen, dat een aangehaald feit, eene te berde gebragte belofte waar is, d e n e g a t ie f. — Ook in 't
gewone leven gebruikt voor: ontkenning.
4enégatoire , adj. [Jur.] Loochenend, ontkennend (alleen voorkomend in :) Exception d-,
Z. V. a. DENEGATION.

DENIER. 5^^9

DÉN1 RAL

Denier, m. [H. anc.] Romeinsche zilvermunt,
tie eerst 10, later 16 asses gold, zilverling m. :

l Dénéral, M. [Mon.] Proefplaat, ronde modelp aal f. of stander m., om de muntstukken de vereischte afmetingen en zwaarte te geven. (Plar. Des
dénéraux.)
Déni, m. Weigering, ontzegging f., van 't geen
iemand wettig toekomt (zelden gebézigd dan in):
[Jur.] D- d'aliments, weigering van onderstand
(als b. V. een zoon weigert zijnen vader te onder
D- de justice, regtsweigering (aan den-houden).
kant des regters). D- de renvol, weigering van ver
naar eene andere regtbank.
-wijzng
Deniaaise, e, adj. (en part. passé van déniaiser) Minder onnoozel gemaakt, ontbolsterd, ontgroend, baanwijs, slim, bij de hand: Cette jeune
fllle est Bien d-e, dat meisje is alles behalve onnoozel, is by de hand. — Ook als subst. Un d-,
Une d-e, een, eene ontbolsterde m. en f. (In dezen
zin weinig gebézigd).
Deulaisenlent, m. Het ontbolsteren der onnoozelen; liet verschalken der eenvoudigen.
Déniaiser, V. a. De onnoozelheid, linkschheid
ontnemen, ontbolsteren, ontgroenen, gaar of baanwijs maken. — (fam.) Beet hebben, bij den neus
hebben , bedriegen , verschalken door misbruik te
maken van iemands eenvoudigheid of onkunde. —
SE ]DE NVIAISER , V. pr. Zijne onnoozelheid, eenvoudigheid afleggen, wijzer, slimmer worden.
D éiiiaisenr, m. lij, die onnoozelen, eenvoudigen tot hunne schade wijzer maakt, verschalker m.
I énicales, f. pl. [Ant. rom.] Reinigingsfeest n.,
zuivering van een sterfhuis op den 10den dag na
't overlijden.
éniché, e, adj. (en part. passé van dénicher):

f udas vendit Notre-Seigneur pour la somme de
.rente d-s. — Voormalige kleine kopermunt (het
112 van den franschen sou),penaing m. Le d- fait
^2 centiémes du franc, qu'on évalue dans Ie comnerce á 4 millièmes, de denier doet 42 honderdte doelen van den franc, die men in den handel op
i duizendste stelt. — (Loc. fam.) Payer jusqu'au
lernier d-, tot op den laatsten penning betalen.
ftendre compte de qc. par (of la) livres, sous et
leniers, naauwkeurige verantwoording of rekentense/sap van iets geven. Il na pas un d- vaillant,

,

dij is geen penning, geen cent rik, hij is doodarm.
Lela ne naut pas un d-, dat is geen penning, geen
;ent waard. — (Prov.) Bruler une chandelle d'un

[lard, te chercher une épingle doet le quarteron
ne vaut pas un d-, een dubbeltje uitgeven om een'
stuiver te verdienen. Cette chose naut mieux dlu'elle ne valait maille, dat ding is in waarde

verdubbeld, ziet er heel wat beter uit dan te voren.
Lyle pas donner une chose pour d- dor, iets voor
,geen goud willen afstaan, iets op zeer hoogen prijs
stellen. — (fig.) Grootere of kleinere som gelds,
geld n., gelden n. pl., penningen m. pl. C'est un
beau d-, 't is een mooi sommetje, een aardige stuivee' geld . — (fam .) I1 a tiré an grand, tin bon dde cette affaire, hij heeft een mooi sommetje bij
die zaak verdiend. --- Les d-s publics, 's lands
penningen, de staatskas, schatkist f. Une grande

somme de d-s, eene groote of mooije som geld.
Payer en d-s nu en quittances, met gereed geld of
snel kwitantien betalen. Acheter de ses d-s, de ses
propres d-s, voor zijn geld, zijn eigen geld koopgin.
Payer en beaux d-s comptants, met gereed geld,
met klinkende munt betalen. Vendre qc. à beaux
d-s comptant.s, iets voor gereed geld verkoopen. —
(Loc. prov.) I1 le vendrait is beaux d-s comptants,
hij is in staat om hem uit eigenbaat te verraden;

Oiseau d-, gestoorde, uitgehaalde, uit het nest ge-

rnorzien vogel. Déhiteur d-, opgespoorde schuldenaar.
Brigands d-s, opgejaagde, uit hun' schuilhoek ge
Statue d-e, uit zijne nis geno--drevnos.—
men standbeeld.
-}- Dénieheinent, m. Hetstoren der vogelnesten.
Dénictler, v. a. (van niche, nis) Uit de nis ook in minder leelijken zin: hij is hers veel te slim,
nemen: D- une statue, un saint, een standbeeld, hi kan hein wel verkoopen daar hij bij staat. —
een' heilige uit zijne nis nemen. — (fig. et fam.) ( am.) J'y inettrais bigin mon d-, daar zou 'k wel
D- an saint, een heilige in zijne menscheljke zwak wat voor willen geven, daar zou 'k wel wat voor
naaktheid ten toon stellen, hem van zijn'-heidof over hebben (als het te koop of te verkrijgen was).
heiligenkrans berooven. — (pop.) D- les saints, de — [Anc. jur.] D- ameublés, geld, dat Bene vrouw
eeredienst der heiligen afschaffen, of bewijzen dat van haar vermogen in de goederengemeenschap aan
D- propres of stipules, eigen of voorbehou--brengt.
die eeredienst een misbruik, eene ongerijmdheid is.
— DÉNICHER, v. a. (van nid, nest) Uit het nest den vermogen, geld, dat eene vrouw niet in de
brengt. D-s dotaux, tot het
goederen-gemeenschap
nemen, uithalen, storen (vogels). — (fig. et fam.)
Uit een' post, uit een' schuilhoek drijven, opjagen: huwelijksgoed behoorende gelden. D-s commons,
D- l'ennemi d'un poste, des voleurs d'un boil. — gemeene, aan verschillende personen behoorende
Opsporen, met veel moeite iemands verblijf op 't gelden. D-s pupillaires, pupillen-geld (dat den
spoor komen en ontdekken: Fut-il caché au bout pupillen of minderjarigen toekomt) . D-s francs of
du monde, nous saurons Bien le d-. — Iets vreemds, francs d-s, gelden vrij van korting of aftrek. Faire
zeldzaams voor den dag brengen: Oh avez-vous pu bon les d-s, Faire les d-s bons, voor de betaling
d- cela? waar hebt ge dat toch van daan gehaald? borg blijven. — D- réalisés, gelden, waarvoor men
— DENICHER, v. n. Het nest verlaten: Le moineau onroerende goederen heeft gekocht, gerealiseerd geld.
est deniché. — (fig. et fam.) Het ouderlijke huis — D-s a découvert, in klinkende munt of kontant
stil verlaten; — zich uit de voeten maken, zijn( aangeboden geld. D-s revenant bons, geld, dat
biezen pakken: Il a déniché In nuit, hij is des men nog te goed heeft. D- oisifs, ledigliggend, rennachts in stilte afgetrokken. Allons, it faut d-; dé- teloos geld, dood kapitaal n. — D- a Dieu, godsnichons, komaan, wi moeten weg; laat ons aftrek penning, handgeld, huurpenning (gebruikelijke gift
(Loc. fam. el prov.) Les oiseaux ont de--ken. tot zekerheid bi 't aangaan eener huur van dienstniché of sont dénichés, de vogels zijn gevlogen (vary boden, bakers enz.) — D- de confession, du pintuitgebroken , ontsnapte gevangenen sprekende, o) tent, biechtpenning, biechtgeld. — Led- de la veuve,
ook van dingen, die men vergeefs op hunne plaats het penningske der weduwe (wat iemand van 't
weinige, dat hij bezit en zelf noodeg heeft, tot een
zoekt) .
Deuicheur, m. Nestverstoorder, nestuithaler , liefdadig doel aanwendt) . D- de Saint-Pierre, Sintontnestelaar m. — (fig. et fam.) D. de merles, th Pieters-penning, schatting, die Engeland weleer
fauvettes , een bedreven vrouwenjager, a fgerigtf aan den paus betaalde. Penning m., rente r.,
snoeper; — ook: gelukzoeker, bespieder van buiten interest n. van een kapitaal. Mettre son argent au
kansjes. — D- de manuscrits, opspoorder van hies d- vingt (beter: à 5 pour cent, á 5 °1°) zijn geld
en daar verscholen handschriften. — D- de saints tegen den twintigsten ^ning, dat is tegen vijf
ten honderd uitzetten. êter au d- vingt, vingt(eig. iemand, die de heiligen uit hunne nissen haalt)
naauwkeurig onderzoeker en uitpluizer van 't levee cinq, tegen vijf, vier ten honderd uitleenen. Dder heiligen , zoodat velen daardoor van de hui fort, interest boven 't gewone gebruik, veel te hoogt:
toegeschreven mirakelen en gevolgelijk van hunns interest, woeker m. D- d'ordonnance, wettige interest, gebruikelijke rente (nu taux légal). Il a
zaligspreking beroofd worden.
Demo, e, adj. (en part. passé van dénier) Ge. vendu sa terre au d- trente, hij heeft zijn land
loochend, ontkend; geweigerd: Dette d-e, geloochen. tegen den dertigsten penning verkocht (dat is tegen
de schuld f. Secours d-, geweigerde onderstand m 3 113 ten honderd, de gemiddelde opbrengst naar
Dénier, v. a. Loochenen, ontkennen (in deze dien voet als kapitaal aangeslagen). On a réduit
les rentes au d- seize, men heeft de renten tot den
beteekenis zelden dan in regten gebézigd; in
gewone leven gebruikt men nier); ontzeggen, wei. zestienden penning (tot 6 1 4 ten honderd) geredugeren, afslaan: I1 a dénie la Bette, h2,á heeft d^ ceerd of afgezet. — Penning, gedeelte van eene
schuld ontkend. — D- des aliments á un pore, on. som, een kapitaal, een inkomen enz., dat ten proderstand aan een' vader weigeren. D- de rendr( lijte van iemand geheven wordt; — ook zeker aandeel in eene zaak, eene onderneming (gewoonlijk
la justice, weigeren refit te spreken.
,
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het 1112 van 1/2o deel, dus 1 1240), naar verhouding van
't welk men in de baten 0/ schaden deelt. — Payer à
1'État le quinzième d- de son revenu, of enkel
le quinzième d-, aan den Staat den vijftienden
penning, het vijftiende gedeelte van zijn inkomen
betalen. (Men zegt nu Payer Ie quinzième). I1 a
deux d-s dans eet armensent, six d-s dans cette
ferme, hij heeft 1 /120 in die uitrusting. 1/4o in die
pach.t.) (Deze beteekenis is verouderd.) — Penning,
ieder der deelen fijn of zuiver zilver, vervat ifz
Gene of andere hoeveelheid zilver, die enen zich
voorstelt als in 12 gelijke deelen verdeeld: L'argent
pur s'appelle de 1'argent à douse d-s, het zuivere
zilver heet twaalf- pennings- zilver. Argent à onze
d-s, zilver van elf penningen of met 1 deel allooi.
Un d- répond à 83 1 13 millièmes, een penning komt
overeén met 33 1 13 duizendste deelen. D- de tin of
de lol, wettelijke fijnte, graad van zuiverheid of
gehalte, die 't zilver hebben moet. — [ Mon.] D- de
monnayage, gemunt, gestempeld geld, klinkende
munt. D- de bofte, proefmunt f., om daarmede de
geslagen specie te vergelijken. — D- de poids of
D- de poids de marc, het '/24 van het ons of 1 van
het mark troys- gewint (.= 1 3 'áo gramme of wigtje),
schrupel n. — D- de gros, groot n., voormalige
nederl. rekenmunt (= 2 1 /2 cent). — D- sterling,
penning-sterling, 1 /12 van den engelschen shilling,
penny m. (ongeveer = 5 cent).
Dénigrant, e, adj. Zwartmakend, bekladdend,
in minachting brengend, geringschattend.
DDénigré, e, adj. (en part. passé van dénigrer)
.Zwartgern.aakt , belasterd , beklad , verkleind , in
minachting qebragt. Homme d- ; Réputation d-e.
Dénigrenieut, m. Iet zwarímaken, minachten, bezwalken, bezoedelen, liet verminderen van
iemands goeden naam, ac/ding, aanzien, talent enz.;
zwartmaking, minachting, bekladding, verkleining,
geringschatting, aantijging, belastering f.
Dénig.rer, v. a. Zwartmaken, in minachting
brengen , geringschatten , verkleinen , aantijgen,
schenden, aanranden: D- la réputation, les ouvrages de qn., iemands goeden naam aantasten,
/192

bezwalken, iemands werken gering schatten, sma-

den. — Ook zonder voorwerp gebézigd: Un homnie
labile a d-. — SE DE IGIIEI(, v. pr. Elkanders

verdienste te kort doen, elkander zwartmaken.
Dénigreur, m. Zwartmaker, minachter, bekladder, bezwalker, aanrander van iemands ver
eer, goeden naam enz., boosaardig gering --dienst,
schatter, verkleiner m. der waarde van eeneg voor werp.
of .Dénisiales, f. pl., z. v. a.
DÉNICALES.

Dénivellation, f. Ongelijkheid f. van grond.
1Dénoi, m., z. V. a. DEN!.
énoircir, v. a. De zwarte kleur wegnemen;
schoonmalen. — Het part. passé is ook adj.: Peau
d-e; Visage d-e.
Dénonmbré, e, adj. (en part. passé van dénomlirer) Geteld: Population d-e.
Hénonibrem ent, nil. Telling, optelling, opsomming: Ii me fit le d- de toutes les bonnes qualités de sa femme, hij somde mij al de goede hoedanigheden zijnel' vrouw op. — [ Admin.) D- de la
population, volkstelling. Ti- des propriétés foncieres,
opnenning der grondeigendommen, kadastréring f.
Faire Ie d- de ses possessions, de ses fonds, eene
opgave, lijst van zijne bezittingen, fondsen maken.
henombrer, v. a. Tellen, optellen, opsommen:
D- une population, un royaume, une ville. D- les
malheurs de qn.
»ei,orninateur, m. [Arith.] Noemer m. (eener
breuk). Itéduire des fractions an mème d- of b la
méme dénomination, breuken tot denzelfden noemer,
tot dezelfde benaming herleiden.
Dénoininatif, ive, adj. [(gram.] Benoemend,
noemend, den eigen naam aanduidend.
Dénon,ination, f. Noeming, benoeming f. aan
een' persoon, of van eene zaak, door-duingva
een' gepaster naam; benaming f., naam m.— [Arith.] ,
z. v. a. DÉNOMINATEUR.
Dénoninier, v. a. [Prat.] Noemen, bij name

noemen (inz. in eene acte, een vonnis enz.) -- SE
DÉNOMMEJI, v. pr. Met name genoemd worden. —
liet part. passé is ook adj.: En persence des témoiiis ci-dessous dénomme , in tegenwoordigheid
der hieronder genoemde getuigen.
Dénoncé, e, adj. (en part. passé van dénoncer)

I Ê OVER.

Guerre d-e, aangekondigde, verklaarde oorlog. Coupable d-, aangeklaagde, aangegéven schuldige.
t Dénoncemnent, m., z. v. a. DÉNONCIATION.
Dénoneer, v. a. Aankondigen, bekend maken,
kennis geven, aanzeggen, verklaren: D- la guerre,
la fin de l'armistice, (of enkel, bij misbruik der
ellips) D- 1'armistice, den oorlog, het einde van den
wapenstilstand aanzeggen. D- qn. pour hérétiqu e, iemand als ketter bekend maken .—Les sa geslui dénoncèrent qu'il mettait tout l'Etat en peril, de wijzen
verklaarden hem, gaven hein te kennen, dat hij
den ganschen Staat in gevaar bract. — Voor 't geregt of bij de overheid aangeven, aanbrengen, aan
un voleur, ses cor--klagen,docér:D
plices, eenen dief aangeven, zijne medepligtigen beklappen. D- un livre comme hérétique, een boek
als kettersch aangeven. D- une saisie, une contrainte par corps etc. à qn., iemand buiten -geregtelijk
kennis geven van eel?, voorgenomen beslaglegging,
lij fsdwang enz. (opdat hij gepaste maalrérelen kunne
/- emen) . — Ook zonde voorwerp gebézigd: Iei l'écbo
dénonce et les cours out des yeux, hier verklapt
de echo en hebben de muren oogen (ooien).
SE
DENONCER, v. pr. Verklaard, aangekondigd, aan
worden.
-geévn
énonciateur, m., -trice, f. Aangever, aan
aanklager, ('t zij in 't openbaar of in 't-breng,
geheim, maar zonder laakbare dij fvéderen, vgl.
délateur) aangeefster, aanbrengster, aanklaagster f.
— (fig.) Les yeux soot de redoutables d-s, deoogen
-,

—

zijn gevaarlijke aanbrengers, klappers.

5 Dénonciatif, -ive, adj. 4angevend, eene

aangifte of aanklagt bevattend: Lettre d-ive.
enonciation, f. Aankondiging, bekendmaking, openbare verklaring of aanzegging f. : D- de
guerre, oorlogsverklaring. — 4angi fte eener overtreding bij de overheid of den regter, aanwijzing,
aanbrenging, aanklagte, d e no n c i a tie f.; — bui
kennisgeving of aanzegging (vgl.-tengrljk
DENONCER).D- calomnieuse,valsche aanklagt, laster lijke aantijging f. D- de nouvel oeuvre, klapt, die iemand aan 't gerept doet, wanneer hij b. v. denkt, dat
hein, door 't al te hoog optrekken eens gebouws
van zijnen buur man te veel licht benomen wordt. —
[-[list.] Bouche de d- of Bouche de lion, leeuwen
soort van kistje of bus, te Venetie wel-muil.,
muil van een leeuwenbeeld geplaatst,-erind
en door middel waarvan men der regéring geheime
aangiften, aanklagten enz. deed toekomen.

t S Dénotalion, f. Beteeekening, aanwijzing
door teekenen, denotatie f.
DC11noter, v. a. Beteekenen, aanwijzen, te kennen geven, door kenteekens duidelijk maken. 11 nest
pas nommé, mais on la tellenlent dénoté qu'on Ie
connalt aisément hij wordt niet genoemd, maar men
heeft hein zóó beschreven, dat men hen gemakkelijk
kent.—Sa conversation ne dénote pas un grand sens,
zone gesprekken duiden geen groot verstand aan.
— Ook zonder voorwerp gebézird: La malice ne
nomme pas, elle dénote, de kwaadwilligheid noemt
geen namen, zij geeft enkel aanwijzingen. — SE
DENOTER, v. pr. Aangeduid worden.
5 Hénonable, adj. Ontknoopbaar; oplosbaar,
op te, lossen: Difficulté d-.
enoné, e, adj. (en part. passé van dénouer)
Ruban d-, ontknoopt lint n. — Meetbres d-s, los en
lenig geworden leden n. pl. — Hymen d-, ontbonden
huwelijk; ook: verijdeld huwelijk n. — Intrigue Fien
d-e, goed in 't licht gestelde intrigue of kuiper] f.;
ook: goed ontwikkelde knoop m. (in een tooneelstuk).
Dénouement, m., Z. DEN0u/1E TT.
Dénoner, V. a. Ontknoopen, losknoopen, den
knoop losmaken, uit den knoop doen, ontbinden,
losstrikken, losmaken: D- une corde, eenen knoop
uit een touw doen. Cela est noué si fort qu'on ne
Ie saurait d-, dat is zoo vast geknoopt, dat men
het niet kan losmaken. — (Loc. prov.) Il West pas
digne de dénouer la courroie des souliers dun tel,
hij is niet waard hem den schoenriem te ontbinden:
hid staat ver beneden hem. — (fig.) D- un hymen,

een huwelijk ontbinden; ook: een voorgenomen hu
Vlugger, leniger, radder-welijkvrdn.—(fg)
maken: L'escrime, la danse, dénoue le corps, les
membres, de schermkunst, het dansen smaakt het
ligchaam, de leden buigzamer, losser. D- la langue
ia un enfant, een kind leeren spreken. D- la langue
a qn., iemands tong los maken, iemand aan 't
spreken, klappen brengen (die voorgenomen had te

DNOTJME]NT

-

D1NTELÊ.

55'

zwijgen, die lang gezwegen had). - Ontwikkelen, een' gierigaard sprekende) . Donner des noisettes
eene zwarigheid oplossen, ontvouwen,ontwarren: a ceux qui Wont plus de d-s, iemand iets geven,
IJ- une affaire, une intrigue, eene ingewikkelde dat hij niet meer gebruiken kan. C'est vouloir
zaak ophelderen, ontwarren, eene intrigue in 't prendre la lone avec les d-s, dat is naar de maan
tic/it stellen. Ii a bien dmnoué I'intrîgue le sa gegrepen: dat is 't onmogelijke beproefd. Mentir
comédie, hij heef,t den knoop van zijn blijspel goed comme on arracheur de 1-s, liegen als een tandenopgelost. .- SE DENOUEJ3, V. pr. Losgaan: Ce noeud, trekker, als een kwakzalver, onbeschaamd liegen.
ce ruban se thmnoue. Zich ontwikkelen, zich oat- II n'y en a pas poor sa d- creuse, hij kan het gewarren, zich Qntknoopen, zich oplossen; ontwikkeld makkelijk in zijne holle kies steken. Je Wen perenz. worden: Ce flame se dmnoue heureusement, drai pas un coup de d-, ik zal er mij niet aan
dat tooneelstuk ontwikkelt zich goed. - Ce jeune kreunen. Etre armé jusqu'aox h-s , van top tot
pa'san commence ui ce d-, die jonge landman be- teen gewapend zijn. Ii est savant josqu'aux dents,
gint zich te ontwikkelen, raakt allengs zijne boersch- hij barst van geleerdheid. Ne pas desserier les
held kwijt. - Avec un tel secret leur langue se d-s, geen mond open doen, hardnekkig zwijgen.
dénoue, bij zulk een geheim raakt hare (hunne) Faire desserrer les d-s b qn., iemand de tanden
openbreken: hein tot spreken brengen. II n'en tâtera,
tong los, gaan zij aan 't spreken, aan 't klappen.
Dénoûuient , Dénoueme n t, m. (zeiden dan 11 Wen cassera, Ii Wen croquera que dune d-,
hij zal er zijne maag niet aan overladen: hij zal
fig. gebruikt) Ontknooping, oplossing, ontwikkeling,
ontwarring, opheldering, ontvouwing, uiteenzet- er weinig of niets van krijgen. Malgré lui, malgrd
ting 1. (van eene moeijelfjke, verwarde, ingewik ses d-s, in spijt van al zijn' tegenstand. Prendre
kelde zaak); - ontknooping, ontwikkeling van den Ie mors aux d-s, het bit op de tanden nemen, hollen,
knoop eens tooneelspels, uitkomst t., a/loop m., doorgaan (in eig. zin van paarden gebézigd); (fig.
el fam.) toomeioos worden, het juk afschudden,
einde n.
Denrée, f. doorgaans rneervoud:Deiirées,f.pl. naar raad noch vermaning meer luisteren; ook: one
eene beuzeling opvliegen, driftig worden; ook in
alle
n.pl.
,
levensmiddelen
eetwaren
f.
pi.,
Eetwaar t.,
voortbrengsel der aarde, dat tot voedsel voor men- goeden zin: snet ernst en nut iets aanvatten, dat
eerst verzuimd had. II y a Iongtemps qu'il
men
schen en dieren wordt verkocht; - in ruimeren zin:
waar, koopwaar t., elke waar, voor zoo verre zij na plus mal aux d-s, quil est gueri du mal de
tot verbruik verkocht wordt: Grosses d-s, groote d-s, hij heeft al sinds lang geen kiespijn sneer: hij
01 grovere waren (graan, wijn, hout, hooi enz.); is al lang dood. Oeil poor oeil, d- pour d-, oog
Menues it-s, kleine, geringe waren (kaas, fruit enz) om oog, tand om tand, lede om leer. - [ Bot.] D-s,
- Denrées coloniales, koloniale waren, alle grond- tanden, kleine inkervingen aan den rand van bladestoffen uit de koloniën, 't zij al of niet tot voedsel ren ene. D- de chien, honclstand in., hondsgras n.,
dienende. - (fam.) II vend Men sa d-, hij weet graswortel m. II- de lion, Z. PISSENLIT. - [ H. n.]
zijne waar wel aan den man te brengen; (fig.) hij D-sdeiiarval, narwaltanelen, twee lange snijtanden
weet zich wel le doen gelden. - (fam.) C'est chére in de bovenkaak van den narwal of zee-eenhoorn. D-s
d'éldphant, olifantstanden (in de kunsten ivoor gedenrée of épice, Z. CHER.
Dense, adj. [Phys.] Digt, vast, ineengedrongen, heeten). P-s fossiles ol' putrifiies, versteende tanden.
met weinig of zeer kleine poriën: De deux corps Deux d-s, D- double, zeeegel m. (zekere visch).
ayant on niême volume, le plus d- est celui qui a .- [Géogr.] Naam des' prismatische, hoekige bergIe plus grand poids, vein levee ligchamen, die het- kruinen (ook aiguille en come geheeten). COte des
zelfde volumen (even veel ligchameijken omvang) d-s of Côte d'ivoire, Tand- of Ivoor-kust (gedeelte
der kust van Opper-Guinea). - [ Tech.] Les d-s
hebben is het digtste dat, wat het zwaarst is.
Densiflore, adj. [Bot I Met (ligt opeenstaande dune roue, dune scie, dune lime, dun rateau,
dune
berse, don peigne etc., de tanden van een
bloemen, digtbebloemd. - Densifolié, e, adj.
Met digt opeenstaande bladeren, digtbebladerd. -- rad, van eene zaag, van eene vijl, van eene hark,
Densirostie, adj. [H. n.] Met harden en vas- van eene egge, van een' kant enz. P-s dune clef,
du pêne dune serrure, tanden van een' sleutel,
ten snavel.
Densité , f. Digtheid, ineengedrongenheid, vast- van de schoot of tong in een slot. Les d-s dun
heid, densiteit t. Lor a plus de d- que l'argent, cooteau, de schaarden in een flees. D- do loop, tong
in den riem van een rijtuig; wig- of spievorenige
het goud heeft sneer digtheid dan het zilver.
Dent s 1. Tand m. van snenschen en beesten: D-s spijker m. van it lol 15 centimeters lengte; - woifs
poljsttand der boekbinders e. a.; zeker bloemtand,
kinderen.
der
melktanden,
eerste
tanden
de lait,
B-s de sagesse, wijsheidstanden, de vier achterste perksieraad n.; - ook [Man.] naam van zekere
des paards, die somtijds dubbel zijn. tanden
kiezen. D-s incisives of de devant, snijlanden, botertanden, lachlanden. D-s canines, oeillères, bonds-, D-s de rat, neuizetanden, getande rand vaneen lint.
ooglanden. Les grosses d-s, D-s molaires, of má - [Mar.] Dent, tong, inlating van eene las.
IJeiitaire, adj. [Anat. , Mid.] Wat de tanden
clielières, de baktanden, maaltanden of kiezen.
- (Loc. fain.) Beaucoup d'enfants meurent aux betreft, tot de tanden behoort: Artères, Nerfs d-s,
d-s, vele kinderen sterven aan de tanden, door het landaderen, tandzenuwen f. p1. Cavits d-s, tandtandenkrijgen. N'avoir pas de quoi mettle sous la hollen. Pulp d-, tandmerg n. - Médecin d-, tandd-, niets te bijten noch te breken hebben. Manger meester m. - JJENTA1RE, f. [Bot.] Hanevoet m.,
de toutes ses eI-s, Ne pas perdre un coup le ti-, tandkruid n.
Dental, e, adj, [Gram.] : Lettres, Consonnes
veel en schielijk eten. Mordre is belles 1-s, uit al
zijne magl bijten. - (fig.) Déchirer qn. Es belles d-s . d-s, tandmedeklinkers (d en t). - [El. n. ] Poisson
d- of Derité, ook marmot d-, tandbrasem m.
RER. Parler entre ses 1-s, mompelen. Parz. DÉCH1
Dentale, t. [H. n.] Tandschelp f., tandhoorn m.
Ier de grosses d-s a qn., iemand scherp doorhalen,
trolsch bejégenen. Avoir one 1- contre qn., vijand- - [Gram.] , z. v. a. Lettre dentale, Z. DENTAL.
Deutalithe, t. [EI. n. ] Zeeland m., eene verschap, haat tegen iemand koesteren. Avoir une dde lait contre qn. , een' ouden wrok of haat tegen steening.
Deiit-dechien, D-de-lion , D-de-loup,
iemand hebben. Coup le d-, beet; (fig.) schimpscheut m., bits, vinnig gezegde n., lastering f. z. onder DENT.
Dente , e, adj. Geland, van tanden voorzien;
Donner un coup de ti- a qn., iemand een' vinni gen
zet geven, toegraauwen. Avoir les h-s bien longues, uitgetand, ingekerfd. Roue d- of dentelie, getand
zeer hongerig zijn. Etre sur les d-s, zoo moede zijn, rad n. Feuille d-e of dentelée, getand blad n. dat men er bij zoude nedrvallen.Ce uur et long travail DENTE, M. [FL n.] , z. onder DENTAL; - tandRoos a mis sur les d-s, die zware en lange arbeid vogel m., een vogel van Paraguay.
Dentée, f. [Viner.] Beet (van den agthond);
heeft ons geheelafgemat. - (Loc. proc.) II a Ia
mort entre les d_ s, cle dood kijkt hein uit de oogen; houw of beet m. van 't wilde zwijn (ook dentelee
hij mag zijne doodkist wel bestellen. II fait de l'al- geheeten). - Het likteekcn van zulk een' beet of
-

-

chimíe avec les d-s,

Z. ALCHIMIE.

Un yin trouble

ne casse point les d-s, een troebele wijn laat zich
soms nog vrij goed drinken. Rire do bout des d-s,
gemaakt of gedwongen iagchen. Manger do bout
des d-s, kieskaauwen, met lange tanden eten: zonder graagte, als met tegenzin eten. Quand on lui
demande qc., ii senhul)Iequ'on lui arrache one d-,

wie aan zijne beurs komt, komt aan zijn leven (van

bouw.

Dentelaire of Herbe aux cancers of

P1OJUJ)agifle, t. [Bot.] Loodkruid n. (dikwejle
tegen tandpijn aangewend).
Dentelé, e, adj, (en part. passivan denteler)
Uitgetand, ingekerfd of ingekorven, geland, z. v. a.
DENTE. - [Anal.] Gekorven: Muscle petit d- ,
schouderspier, kleine gekorven spier; Muscle grand
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DENTELÉE

d-, groote of voorste gekorven spier f. — Ook als
subst. gebruikt: Le d-, de gekorven spier.

Dentelée, f. [Véner.] , z. DENTEE. — [ H. n.]

DÉPARIER,
d é r e n. -- Bij uitbreiding: D- un arbre, un animal,
een boom ontschorsen, een dier villen. — D- un

homme, een' mensch van kleederen ontdoen.

—

SE

Schildpad f. met getande schaal. — [Bot.] Bleek DENUDER, v. pr. Blootgelegd enz. worden. -- Zijn
-rode, natuurlijk bekleedsel van zelf verliezen. — Het part.
getande tulp f.
Denteler, V. a. [Tech.] Inkervingen, insnijdin- passé is ook adj.: Os dénudé, blootgelegd been n. —
gen maken, uittanden, tanden, getand maken. D- DENUDÉES, f. pl. [Bot.] Bloemen - familie zonder
une scie, eene zaag tanden, uitvijlen. — SE DEN- bloemkelk (volgens Linneus).
TELER, v. pr. Uitgetand worden.
Dénué, e, adj. (en part. passé van de'nuer)
Dentelet, m. [Tech.] Vierkant, op 't welk men Ontbloot, _ niet voorzien, zonder: D- d'argent, de
het bouwkunstig sieraad, dat men kalfstand (den- conseil, de secours, ontbloot van geld, bescherming,
ticule) noemt, uitsn jdt.
raad, hulp; zonder geld, raad, hulp; geldeloos, raDentelle, f. Kant f., lijn, ligt weefsel met open- deloos, hulpeloos. Ii est d- d'esprit, de bon sens,
gewerkte bloemen of teekeningen; — kantwerk n., hij heeft geen verstand.
van kant genaakt of kantvormig tooisel. D- de
Déiiuemeut, m., z. DENi111ENT.
}'landre, brabantsche, vlaamsche kant. D- au méDén uer, v. a. Geheel ontblooten, berooven, onttier, gewerkte kant. D- à I'aiguille, genaaide kant. trekken: La fortune la denué de tout. de fortuin
D- au fuseau, gekloste, geklopte kant. Faire de la heeft hem van alles ontbloot. - SE DENUER, v. pr.
d-, kantkloppen, kantmaken, speldewerken. Faiseuse Zich ontblooten, zich berooven: I1 s'est dénué de
de d-, kantklopster f. Pied de la d-, bovenste ge- tout pour ses enfants, hij heeft zich uit liefde tot
deelte of zoom der kant. — [H. n.] D- de mer, zijne kinderen van alles ontbloot.
naam der milleporen of puntkoralen, der straalDénûnient of Dénuement, m. Ontblooting,
koralen e. a. polypaardige voorwerpen.
hulpeloosheid f., gebrek. I1 est dans un grand dDentellièr, in., -ière, f. Kantmaker m., de toutes choses, hij is van alles geheel ontbloot,
- maakster f. ; kantverkooper m., - verkoopster f.
hij heeft aan alles gebrek.
Dentelure, f. [Sculpt.] Uittanding , tandDéodactyle, adj. [H. n.] Met verdeelde of gesnede f. — Tandvormige insnede f., getand werk n. scheiden teenen (van vogels).
Faire des d-s it un mantelet, a un morceau de
Déodalite, m. [Minér.] Deodaliet m., eene
cuir, een manteltje, een stuk leder uittanden.
soort van veldspaath.
hals
of
Dentieolle, adj. [H. n.] Met getanden
Déontologie, f. [Didact.] Pligtenleer, zedeborst (van insecten). — Deuticorne, adj. Met leer, deontologie f. — Déontologique, adj.
getande voelsprieten.
De pligtenleer betreffend , d eo n t o l o g i s c h. —
Dentienle, f. Tandje n., zeer kleine tand m., Déontolog'ue, m. Pligtenleeraar, zedeleeraar,
kleine intanding, ligte inkerving. — [Arch.] Sie- deontoloog m.
raad n., uit kleine vierkant bewerkte stukjes beDépalissage, m. [Hort.] ]let wegnemen van
staande, tandsnede f., kalfstand in. aan eene kornis. 't latwerk eens leibooms. — Dépalisser, v. a.
- Ook z. V. a. DENTELET.
Eenen lei- of waaijerboom zijne vrijheid hergeven,
Denticulé, e, adj. Fijn getand, uitgetand, hers van zijn latwerk of staketsel losmaken.
zaagsgewijs.
5 Depanser, V. a. [Chir.] Iet verband los
Dentidolorifu ge, adj. [Méd.] Tandpijnstil-maken.
lend: Remède d-, of als subst.: Un d-, een tandDépaqueter, v. a. Ontpakken, uitpakken. —
pijnstillend middel.
Het part. passé is ook adj. Livres dépaquetés, uit
Dentier, m. (vroeger rátelier) Rijf. kunsttanden,
boeken.
-gepakt
kunstgebit n., stel kunsttanden. D- simple, enkele
De par, prép. Van wege (z. DE, op 't einde
rij kunsttanden, half gebit; D- double, dubbele rij van 't art.)
kunsttanden, heel gebit. — Kas f., invatting der
Déparagé, e, adj. (en part. passé van dépavalse/te tanden.
rager) Epoux d-, in ongelijken echt verbonden echt
Dentiforine, adj. [H. n.] Tandvormig.
-genot.
Dentifrice, adj. Dienstig om de tanden mede
Déparagement, m. [Anc. jur.] Ongelijk hu
te wrijven: Poudre d-, tandpoeder n. — Ook als
-welijk
(mésalliance)
subst.: Un d -, een tandrniddel, tandpoeder, tandDéparager, V. a. Een meisje beneden haren
water n.
staat uithuwelijken.
I)eiltlgène, adj., z. V. a. DENTIROSTRE.
Déparalyser, V. a. [Méd., Magn.] De ver
Dentillac, m. [EI. n.], z. v. a. Poisson dental,
ontnemen, verdrijven. — Het part. passé-laming
komt ook als adj. voor: Membres déparalisés, van
z. DENTAL.
Dentillon of Claicot de dent, m. Wortel- verlamming genézen ligchaamsdeelen.
stuk n., van een' afgebroken tand.
Déparé, e, adj. (en part. passé van déparer)
Dentipède, adj. [H. n.] Met getande pooten Ontsierd, onttooid: Autel d -, onttooid altaar. Ca(van insecten).
ractère d- par des défauts, door gebreken ontsierd
Dentirostre, adj. Met getanden snavel. — karakter.
DENTIROSTRES, m. pl. Vogels met getande snavels.
Dép areiller, v. a. Twee of meer zamen beDentiste, m. Tandmeester, dentist, den - hoorende voorwerpen scheiden, van elkander doen,
ti s t e. — Ook als adj. gebruikt: Mécanicien d-, ongelijksoortig, maken, schenden: D- un service de
kunsttand-, kunstgebitmaker. Chirurgien d-, Méde- poicelaine, een porseleinen servies ongelijksoorti.q
maken, door er stukken van een ander servies bij
cin d-, tandarts m.
Dentition, f. Het tandenkrijgen, het doorbre- te doen. I1 ne faut pas d- ces deux vases, men
ken, uitkomen der tanden; — tijd m., waarop dit moet die twee vazen bij elkander laten. — Het part.
plaats heeft; — gezamenlijke verschijnselen n. pl., die passé is ook adj.: Ouvrage, Exemplaire dépareillé,
het tandenkrjgen vergezellen. D- de lait, liet door- geschonden, verminkt werk of exemplaar, 't zij
breken der eerste of melktanden; D- permanente, omdat al de deelen niet van 't zelfde formaat ot
adulte of de reniplacement, het doorbreken der dezelfde uitgave zijn, of omdat er een of meer deelen
blijvende tanden.
aan ontbreken.
Dento- labiale, f. [Grain.] Tand-lipletter f.
Déparer, V. a. Het sieraad, den tooi wegne(v en f).
men, onttooi/en (in dien zin zelden gebézigd dan in):
Denture, f. Orde f., waarin de tanden staan, D- un autel, une église, après le service divin, de
gebit n., tandenrijen f. pl., tanden in. pl. Avoir altaar-, kerlrsieraden na de dienst afnemen. — Ontune belle d-, een schoon gebit, een' schoonen mond sieren, mismaken, het bevallige wegnemen : Cet
met tanden hebben. — [ Mécan.] Aantal en soort habit vous dépare, dat kleed, die rok misstaat, ontder tanden aan een rad: La d- dune roue, het siert 2c. — ( fig.) Ce défaut vous dépare, dat gebrek
tandwerk van een rad.
ontsiert u. Les ornements superflus qui déparent
Uénnadation, f. [Chir.] Blootlegging, bloot- son style, de overtollige sieraden, die zijnen stijl
making, ontblooting, het wegnemen van 't natuurlijk ontsieren. — D- la marchandise, het beste van eene
bekleedsel , d e n u d a t i e f. ;— blootgelegde toe- waar (b. V. de beste vruchten van eene mand) uit
stand m. van een ligchaamsdeel. -- Bij uitbreiding:
daardoor het overige als 't ware ont--zoekn
La d- dun arbre, de toestand van een' boom, die sieren. — SE DEPARER, v pr. Ontsierd worden.
van zijne schors, zijne bladeren, vruchten beroo fd is.
Déparier, V. n. Ontparen, het paar scheiden,
Dénuuder, v. a. [Chir.] Blootleggen, blootma- schenden: D- des gants, des bas, paren handschoeken, ontblooten (b. v. een been bij breuken) , d en u nen, kousen schenden. — D- des pigeons, duiven,
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die gepaard zijn, scheiden. -- SE DÉPARIER, V. pr'.

Ontpaard worden. — Het part. passé is ook adj.:

Des souliers dépariés, Desanimaux depariés, ont-

heeft twee duizend gulden nagelaten, om ze onder
de armen te verdeelen: Toebedeelen, verleenen: D-

des bienfaits, des faveurs, weldaden, gunsten uit
[Prat.] Ce procès sera l,ientót jugé -reik:n.—
on la déja départi, dit proces zal weldra uitgewe-

paarde schoenen, dieren.
Déparler, V. n. (trés- fam.) (meestal ontken
gebruikt) Ophouden te spreken: Il ne déparle-ned zen worden: de acten of stukken zijn reeds onder
point, hij houdt niet op met spreken, zijn mond de regters verdeeld - SE D PAR TII'i, v. pr. Van
staat geen oogenblik stil. I1 ma tenu pendant deux iets afstaan, iets laten varen (se désister). II ne se
heures sans d-, hij heeftmij twee uren aan den départira jamais de sa prétention, hij zal nooit
zijne aanspraak laten varen, er van afzien. —Afpraat gehouden, zonder zijn' mond toe te doen.
Déparquer, V. a. [Econ. rur.] Uit de kooi wijken, afgaan: Je ne me départirai jamais de cette
maxime,
ik zal nimmer van dien stelregel afw'jj ken.
drijven (de schapen). — Het part. passé is ook adj.:
Dépasser, V. a. Het in- of doorgestokene teTroupeau déparqué, uit de schaapskooi verwijderde
kudde f. — DÉPARQUEP^, V. n. Eene schaapskooiweg- rugtrekken, uithalen: Dépassez Ie lacet , nous aver
sauté un oeillet, trek het rjjgsnoer weder uit , gij
breken, onbruikbaar maken.
Départ, in. Vertrek n., afreis f., het vertrek hebt een vetergat overgeslagen. Je ne saurais dafreizen, opbreken; het afrijden, afvaren, af--ken, bras de dedans la manche, ik kan mijnen armen
zeilen, het heen- of weggaan: Le d- dun voyageur, niet weder uit de mouw halen. — [Mar.] Dood het vertrek, de afreize van een' reiziger. Le d- zeilen, een schip inhalen en voorbijzeilen: D- un
d'une diligence, dun convoi par le chemin de Ier, cable, one manoeuvre, een kabel, een touw uit
D- la tournevire, de kabelaring verleggen.-schern.
dun bateau à vapeu r, d' u ne Hotte, het afrijden
eener diligence, het vertrek van een' spoortrein, D- Ie lit Cu vent, door Glen wind geraken. D- un
het afvaren eener stoomboot, het af- of uitzeilen ms t de hune, een steng met de hiding op het dek
eener vloot. Etre sur son d-, op zijn vertrek staan, nederstrijken.— Verder gaan dan..., voorbij gaan; —
gereed zijn om af te reizen. — [Mar.] Point de d-, door sneller bewéging vooruit komen, voorb ij loopen,
plaats f., waar men a ff;evaren, afgereden enz. is. — rijden of varen, achter zich laten: D- l'endroit oft
[Mil.] Sooner, Battre le d-, het sein tot opbreken ion voulait s'arréter, de plaats, waar men wilde
blazen, slaan, den afmarscfi blazen of trommelen. stilhouden, voorbij gaan. Ce clleval dépasse tous
.

- DEPART ,

m. [Chin.]

Scheiding, afscheiding f.

les autres, dat paard loopt al de andere voorbij,

Départenteiat, in. [Admin.] Verdeeling I. (b.v.

autres en hauteur, clie boom is hooger dan de andere. La facade de cette maison dépasse les autres
maisons de" la rue, de gevel van (lat huis steekt
voor de andere huizen der straat uit. — SE DEPASSER, v. pr. Elkander voorbij loopen, rijden enz.;

(der gemengde metalen inz. de scheiding van 't loopt harder dan al de andere. D- un vaisseau,
goud en zilver van hunne bijmengselen). — Eau de een schip voorbij varen of zeilen, het achter zich
d-, sterkwater n., oplossing van salpeterzuur en laten. — (fig.) Te buiten gaan, overschrijden; overwater. — [Cristal.] Lignes, Point de d-, lijnen f. pl., treffen, te boven gaan: D- ses ordres, son pouvoir,
punten n.pl. van aanschieting (in welke de vlakken der zijne bevélen, zijne magt te buiten gaan of overkristallen elkander raken).— [Astr.] Point de d-, schrijden. D- les bornes, les limites, de grenzen of
onderscheid n. in astronomische lengte, verschil n. palen (der welvoegelijkheid, des eerbieds enz.) te
van twee plaatsen onder denzelfden meridiaan. buiten gaan. — Le succès dépassa nos espérances,
Départager, v. a. [Jur.] : D- les voix, les de uitslag overtrof onze verwachting of hoop. Bosuffrages, les juges, het verdeeld zijn of de staking naparte dépassa tous les généraux de la république,
der stemmen opheffen (door toevoeging van nieuwe Bonaparte streefde al cle veldheeren der republiek
regters of scheidslieden). D- les avis, eene beslis- voorbij. — Langer, hooger zijn, uitsteken, verder,
sende stem uitbrengen (bij het staken der stemmen). hooger of lager reiken: Cet arbre dépasse les
van de troepen in hunne kwartieren, van zékere
bezigheden onder vele personen in een collegie ((toch
in dien zin verouderd) . -- rlmbts- of werkkring m.,
vak, bedrijf, beheer n., al wat tot iemands bevoegd
behoort, dep a r t e m en t n. : Cette affaire est-heid
de mon d-, die zaak valt in mijnen werkkring,
behoort tot .mijn beheer, tot mijn vak enz. — (fig. et
fatum) Cela nest pas dans (of de) son d-, daar
heeft hij niets mede te maken, dat gaat hein niet
aan, dat is niet van zijn departement. — Naam
van de verschillende afdeelingen der onder de ministers verdeelde staatszaken, afdeeling f., tak m.
van staatsbeheer, departement n. D- de la
g uerre, de la marine, des finances, des tailles etc.,
departement van oorlog, van marine, van /ïnantien,
van belastingen enz. -- [Géogr.] Naam van elk der
86 groote deden, waarin Frankrijk voor de administratie verdeeld. is en die ieder een préfet aan
't hoofd hebben, landsafdeeling, landvoogdij f., dep a r t e m e n t n. ;— ook gebézigd voor ieder der
afdeelingen van een groot, over 't land verspreid
genootschap, zoo als in Nederland de departementen
der maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die van
Landbouw enz. — Ook: hoofdplaats van een fransch
departement: Aller au d-. — Soms ook het departementsgebouw of de prefectuur: Diner au d-. —
In de krijgs-marine : naam van de groote havens
Lorient, Prest, Toulon, Cherbourg en Rochefort,
als hoofdplaatsen, van welke de omliggende havens
afhangen. — Ook in tegenstelling met de fransche
hoofdstad gebézigd: Paris et les d-s (of la province)
Parijs en 't gebied daarbuiten of de provincie.
Départemen► tal, e, adj. Wat het departement betreft, tot een departement behoort, de part e in e n t a a 1: Conseils départementaux, departementale raden.
Départeuir, m. [Chico.] Scheider m. inz. van
goud, van zilver (vgl. DEPART).
Départi,e,aclj. (enpart. passé van départir) Uit
verdeeld, toebedeeld, verleend: Argent d-,uit--gedl,
gedeeld geld n. Faveurs d-es, verleende gunsten I. pl.
t S Départie, f. Vertrek n., scheiding f. (de-

part).
Départir, V. a. Uitdeelen, verdeelen: Il a laissé
deux mille florins, puur les d- aux pauvres, hij

elkander voorbij streven of overtreffen. — Het part.
passé is ook adj.: Ganse dépassée, uitgehaald, los
snoer n. — Vaisseau dépassé, voorbgge--gemakt
zeild schip. Ordres dépassés, overschreden bevélen.
Rivaux dépassés, overtro/fen mededingers.
t Dépassionner, v. a. Van hartstogtel kheid
ontdoen: D- une discussion, eene woordenwisseling
bedaard en zonder hartstogt voeren.

Dépateruiser, V. a. Van 't vaderschap be-

rooven.

Dépatisser, v. a. [Impr.] De in pastei ge-

vallen letters te regt brengen.
Dépavage, m. Het opnemen der bestrating.
Dépaver, v. a. De bestrating, de straatsteenen,
de bevloering opnemen, opbreken. — Het part. passé
is ook adj.: Rue d-e, opgebroken straat I.
Dépaysé, e, adj. (en p art. passé van dépayser)
Personne d-, naar een ander land verplaatst mensch;
— tot béter manieren gebragt persoon; — van 't
spoor gebragt mensch. — I1 se trouve d-, hij gevoelt zich niet thuis, hij is niet in zijne sfeer.
-1- Dépaysenient, nl. Het overplaatsen naar
een ander land; — het van 't spoor brengen, in de
war maken.
Dépayser, V. a. Van land doen veranderen,
iemand naar een vreemd land zenden. — (fig.) D(1n., iemand bétere manieren leeren, hem zijne ver
manieren afleeren. — Ook: iemand van eerie-kerd
voordeelige plaats, waar hij Benig voordeel hebben
konde, aftrekken. — Iemand valsche begrippen van
iets inboezemen, van het spoor afhelpen, bedotten,
om den tuin leiden. I1 faudrait envoyer ce Jeune
homme à Paris pour le d-, men moest dien 3ongeling naar Parijs zenden, om hem gemanierder te
doen worden. — I1 connait trop Bien son billard,
il y gagnera toujours; il faut un peu le d-, et
le faire jouer ailleurs, hij kent die biljarttafel te

goed, hij zal er altoos op winnen; men moet hein
naar eene andere plaats voeren, om hem daar te
laten spelen. Je croyais connaitre cette affaire,
mals je vois bien qu'on ma dépaysé, ik meende
24
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kennis van die zaak te hebben, maar ik zie wel,
dat men mij daarvan valse/ze begrippen heeft infjeboeze?nd, dat men mij om den tuin geleid heeft.
- SE DEPAYSER, C. pr. aar
Naar een vreemd land,
eene andere plaats trekken. - Zijne gewoonten,
manieren afleggen.
Dépeçage of Dépèceiiient, m. [Tech.] Het
kleinnwken, in stukken verdeelen, in stukken hakken of snijden: Le d- dun lioeuf, het afhakken
van een os. Le d- dune volaille, het ontleden van
een' opqedischten vogel. Le d- dun bateau, het
afbreken, sloopen van eene schuit.
Dépecer, V. 0. In stukken hakken, houwen,
slaan of snijden: D- de Ja viande, vleesch in stukken
hakken. B- Un 'sioux 'vaisseau, een oud schip in
stukken slaan, sloopen. B- de vieux habits, de
vieux hoge, oude kleederen, oud linnen aan stukken
scheuren. (fig.) D- on Etat, een' Staat uiteen
rukken, verbrokkelen. - SE DEPECEEt, v. pr. Aan
stukken gesneden worden, enz. - liet part. passe
is ook adj.: Volaille dépecée, klein gesneden, ontIdde vogel. Bateaux dépecés, gesloopte schuiten,
wrakken.
I)épeceur, m. Hij, die aan stukken snijdt,
hakt of scheurt. - [ Tech.] D- de bateaux, slooper ni. van vaartuigen.
Dépèelie, 1. Brief over lands- of staatszaken,
brief tussciten 't ministerie van buitenlandsche
zaken en de daarvan afhankelijke diplomatische
aGenten, staatsbrief in., anibtsberigt n., aanschrijving, depiclie f. - Bij uitbreiding: brief over
handelszaken, handelsbrief; (farn. et iro)2,.) iedere
brief. - (pop.) C'esl une be lle d- (une belle défaite), 't is goed, dat hij uit de wereld is; wij
wenschen hem eene gelukkige reis.
Dépêché, e, adj. (en part. passé van dépêdher)
Courier d-, afgezonden koerier m. - Ouvrage d-,
bespoedigd, haastig gedaan werk n.
Dépcher, v. U. Snel afzenden, met spoed afvaardigen (cm bevelen, berigten, brieven over te
brengen): I)- no courier, one estafette, een' koerier,
een' bfjzonderen renbode afzenden. Cet homme
-

attend one réponse, ii faut le d- promptement,

die man wacht op een antwoord, men moet hem
spoedig voorthelpen, afzenden. - (fig. et fans.) Van
kant helpen, naar de andere wereld zenden: On le
dépêcha en secret, hij werd heimelijk van kant
gemaakt. Ce médecin en a beaucoup ddpêché, die
geneesheer heeft er velen naar de andere wereld
geholpen. - Verhaasten, bespoedigen, met spoed
maken of afmaken. Ii faut d- eet ouvrage, cette
besogne, gij moet dat werk bespoedigen. - (fain.)
.1)- besogne, haast of spoed maken. - Ook zonder
voorwerp: Dépêchons, Ddpèchez, laat ons spoed
maken, maakt spoed. (Lc. fain. et prov.) 'Iravailler a dépêche compagnon, iets in haast en onachtzaam afwerken. Se battre it dépêch compagnon, op leven en dood vechten. —SE DEPECHER, C.
pr Zich haasten, zich spoeden, zich reppen, voortmaksn: Ddpêchez-vous, haast u, rep u wat.
Dépeheur, m. Verzender, afvaardiger m.
- D- d'heures (woord van Rabelais), afrabbelaar
van gebeden.
Dépeçoir, m. [Tech.] Werktuig n. om in
stukken te verdeelen, hakmes n., hakbijl f., snijmes D.
+s flépédantiser, v. a. De pedanterie of
schooivosserj (ifleeren, ontnemen.
Dépeindre, v. a. Afmalen, afschilderen, met
woorden voorstellen, naauwkeurig beschrijven: Dqn. an naturel, iemand met levendige kleuren af
malen: cciie zeer naauwkeurige beschrijving van
iemand geven.
Dépeint, e, adj. (enpart. passé van dépeindre)
Afgeschilderd, afgemaald (met woorden).
Dépei,aillé, e, adj. Met lompen of vodden
gekleed. (trés-fain.) Zeer onachtzaam, slordig, haveloos gekleed. - ( fig. et fone) La figure de cette
femme eet Men d-e, deze vrouw ziet er zeer verwelkt, vervallen uit. Fortune d-e, gezonken fortuin,
vervallen vermogen n.
Dépeiiailienient, m. (trés-/am.) Toestand
van een met lompen gekleed mensch, haveloosheid,
..
verflenstheid f. van gelaat.
S Dépendarnrneiit, adv Afhankelijker wijze,
afh an kelijk.
Dépendaiiee, t. Afhankelgkhesd, onderdanig
hek!, onelergesehiklheid,undeïhOoriheidf.; onderiinj
-

..

.

-

verband n.: Les enfants doivent demeurer dans Ia dde leurs parents, de kinderen moeten van hunne
ouders afhankelijk blijven. Vivre dans Ja cl- de

qn., onder iemand staan, van hem afhankelijk zijn.

II y a une étroite d- entre toutes les facultds de
1'Isomme, er is een naauw verband (eene weder-

zejelsche inwerking) tusschen at de vermogens des
menschen. - [ Féod.] Cette terre est de Ia d- de
Ia inienne, dit land is een afhankelijk leengoed van
het mijne. - [ Jur.] D-s, Aanhang m., aanhangsd n., aankleve f., toebehooren n., aanhoorigheden f. p1. : II a acheté Ia maison avec toutes ses
d-s, hij heeft het huis gekocht met al zijn toebe
hooren, met al den aankleve daarvan. Je sais cette
aLlaire eb toutes ses d-s, ik ken die zaak in al hare
geuren en kleuren, in haar' geheelen toestand.
Hépendant, e, adj. Afhangend, afhankelijk
(van) , onderworpen, ondergeschikt (aan): Ii est
entièrement d- de son oncle, hij is geheel af/san
kelejk van, ondergeschikt aan zijnen oom. Deux
chases d-s June de l'autre, twee van elkanderaf/iankelijke zaken.
DépeHdeur, m. [Manuf.] Afhanger, afnemer m.
- (oudtijds) Verkwister m.
Dépendre, v. a. Afhangen, liet opgehangene
afnemen, van den haak of spijker nemen; D- un
tableau, une enseigne, eene schilderij afnemen, een
uithanbord afhangen. - (oudtijds) Vertéren, verkwisten. (In dien zin komt het soms nog, zonder
voorwerp, voor in de zegswijzen): Je suis a vous
a vendre et a d-, of liever: a pendre at a d-, ik
ben geheel en in alles tot uwe dienst, beschik geheel
over mij. Ami a pendre et is d-, Z. AMI. - Pray.)
-

(

Qui uien gagne et bien dépend, na qua faire de
iioiirse pour serrer son argent, wie zijne goede ver-

diensten terstond weir uitgeeft, heeft geen beurs
voodig. - IIEPEMJRE, v. a. Afhankelijk zijn, afhangen, ondergeschikt zijn; ter beschikking zijn;
het gevolg zijn; voortkomen, uit voortvloeijen, berusten op: Je ne dépends pas de lui, ik ben niet
van hem afhankelijk. Cda dépend de moi, dat
hangt van mij af, is in mijne magt. La fortune des
gens dépend souvent de leur conduite, het geluk
der snenschen hangt dikwijls van hun gedrag af.
L'effet dépend de Ja cause, de uitwerking hangt
af van, vloeit voort uit, berust op de oorzaak. Le
succès dépend souvent du hasard, de uitslag hangt
dikwijls van het toeval af. - Bihaoren, een gedeelte van iets uitmaken; tot een grond- of regisgebied behooren; leenroerig, leenpligtig zijn: Un Pols
qui dépend dun château, een bosch, dat bij een
kasteel behoort. - [ Fdod.j Ce Pet dépendait de
cette baronnie, dat teen stond onder (was afhan
kelijk van, leenpligtip aan) die baronnij. - [ Mar.]
Arriver, Tomber, Venir en dépendant, allengs
afvallende naderen. bij den wind allengs op een
vaoiwerp aanhouden. Le vent dépend du norçl,
de wind heeft een' streek van 't noorden. - DEPENDRE, v. imp. Afhangen: Il dépend de nous
d'êlre heureux , het hangt van ons zelven af
elukkig te zijn.
IJépendu, e, aij. (en part. passé van dëpendre): Enseigne d-e, afgehangen, weggenomen uithangbord n.
Dépetis, m. p1. Uitgaven f. p1., kosten, onkasten m. pi. [ Prat.] G•eregtskasten, proceskosten:
Gagner son procès avec, sans les d-, zijn proces
met, zonder etc kosten winnen. II a été condamné
aux d-, hij is in de kosten verwezen; (fig. et fam.)
hij heeft er al zijne onkosten bij ingeschoten, hij
heeft voor zijne moeiten niets dan onkosten gehad.
D- et frais, verschotten en kosten. D- de Ia contumace of du défaut, kosten van het verzuim,
of verstek. D- réservés, onder voorbehoud der kasten.
- (Loc. fig. et fain.) Plus de Ja moitié de ses d
cant paés, hij heeft zijn' besten tijd gehad, zijn
meeste brood at gegéten, zijn' tungsten tijd geleefd.
Cet homme gagne ses d-, die man is zijn' kost
waard, zijne diensten wegen op tegen 't geen hij
kost. Devenir sage a ses d-, niet schade wijs warden. Faire Ia guerre a ses d-, voorschotten doen,
zonder daartoe verpligt te zijn, zonder er voordeel
of dank van te hebben. On s'est diverti is vos d-,
men heeft zich ten uwen koste vermaakt, men heeft
suet u den draak gestoken. AUX DEPENS DE, Icc.
prép. Ten koste van, op kosten van, met opoffering
of verlies van: Vivre aux dépens d'aufrui, op eens
anders kosten leven. Pire aux dclpens d'autrui,
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met iemand den spot drijven. Racheter sa vie aux
d- de sa vertu, zijn leven ten koste van zijne deugd
redden. I1 vous obeira aux d- de sa vie, hij zatte
gehoorzamen tea koste van zijn leven.
Dépeuse, f. Uitgave, vertéring f., kosten m. pl.
Grande, Tolle d-, groote, dwaze uitgave. II aime la
d-, hij houdt veel van vertering maken. La d- de
bouche, de uitgaaf voor eten en drinken. La d- du
ménage, de huishoudkosten. Se mettre en d-s, zich
op onkosten jagen. 1I faut régler sa d- sur ses
revenus, men moet zijne tering naar zijne nering
zetten. ]Faire la d-, boekhouden van hetgeen uit
wordt. Faire de la d-. veel uitgeven. —-geévn
(fig. et (am.) Faire une grande d- d'esprit, d'érudition, veel geest of geleerdheid cm niet of ten on-

pas uitkramen, al zijne geleerdheid te luchten han-
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slechter worden. Le d- de sa santé, het afnemen
zijner gezondheid. Sa maison est dans un grand d-,
zijn huis is in een' slechten toestand, zeer bouwvallig. — (fig.) Le d- des moeurs, 't ver val der zr.den. — [Méd.] Le d- est un symptóme dan ;creux, de vermagering des ligchaams, de uitputting
der levenskrachten is een gevaarlijk verschijnsel.
Dépersecuuter, V. a. (woord van Voltaire)
Ophouden te vervolgen.
Dépersuader, V. a. De overtuiging ontnemen; z. v. a. DETROIIPER . — Het part. passé is
ook adj. : Un esprit dépersuadé (détrompé).
Dépétrer, V. a. De belemmerde voeten los of vrijmaken: D- qn. d'un bourbier, iemand uit
een' sl2^khoop helpen. D- un cheval qui s'est embarrassé dans ses traits, een in zijne strengen verward paard losmaken. — (fig. et fum.) Bevrijden,
verlossen, vrijmaken, uit de verlegenheid helpen:

gen. — Un li%%re de d-, een uitgaa fboek n., een boek,
waarin men schrijft wat men uitgeeft. Porter,
Coucher en d-, op de rékening van de uitgaven D- gp.,d'un importun, d'un fol engagement. —
brengen. Forcer la d- of les d-s, de rekening van SE DEPETRER , v, pr. Zich de voeten vrij of los
uitgaaf hooger opvoeren dan zij is. Ce sont des
Se d- d'un importun, zich vaneen-maken.—(fig)
d-s sourdes, dat zijn heimelijke uitgaven. D-s, uit lastig mensch ontslaan. — Het part. passé komt
pl. D-s communes, gemeene kosten.-schoten. ook als adj. voor: Cheval dépètré, vrij-, losgemaakt
Menues d-s kleine onkosten. — [Polit., Admin.] paard (uit zijne strengen, uit een' modderpoel).
D-s publiques, ordinairen, extraordinaires, pré-I- s Dépétrif er, V. a, (fans.) Iemands ver
vues , imprévues, secrètes, openbare of landsuitverbazing, verbluftheid doen ophouden.-stoming,
gaven, gewone, buitengewone, voorziene, onvoorziene, — SE DEPETRIFIER, v. pr. Zich van de verbluftheid
geheime uitgaven. — [Écon.] Spijskamer, provisie- herstellen.
kamer, etenskas f. — [Mar.] Bottelarij f. — [Hy.Dépeuplé, e, adj. (en part. passé van dépeudraul.] Hoeveelheid water, die eene fontein, eene pler) Ontvolkt: Pays d-, ontvolkt land n. Stang d-,
buis enz. in gegéven tijd levert.
van visch ontbloote vijver m.
Dépeusé, e, adj. (en part. passé van dépenser)
Dépeuplenlent, m. liet ontvolken; ontvolBesteed, uitgegéven: Argent Bien d-, wel besteed king f.
geld. — (Loc. prov.) Journée gagnée, journée d-e,
1)épeuupler, v. a. Ontvolken, van bewoners
uit de hand, in den tand; zoo gewonnen, zoo ge- ontblooten: La guerre et la peste ont Bien déronnen.
p eu p lé ce pays, de oorlog en de pest hebben dit
Dépeuser, V. a. Geld uitgeven, vertéren; — land zeer ontvolkt. D- un colombier, een duiven(zonder voorwerp gebézigd) verspillen, verkwisten, hok van duiven ontblooten. D- une contrée de gidoorbrengen: I1 a dépensé tout son argent comp- bier, un étang de poissons, eene landstreek van
tant, hij heeft al zijn gereed geld uitgegéven. Votre wild, een' vijver van visch ontblooten. — D- une
frère dépense Bien de l'argent en habits, uw broe- forêt, une pépinière, veel boomen uit een woud,
der geeft veel geld voor kleederen uit. I1 aime à d-, uit eene kweekerij halen. — (fig.) Tons lisent ses
hij houdt veel van doorbrengen. I1 dépense en ha- ouvrages, fis en dépeuplent les boutiques, allen
bits, en chevaux, hij verdoet veel in kleederen in lezen zijne werken, zij berooven er al de winkels
paarden. — (fig.) D- son tenips, sa santé, zijn' van. — SE DEPEUPLER, V. pr. Ontvolkt worden.
tijd, zijne gezondheid verspillen. D- en pure perte
Déphlegniation , Déphie goner , z. DEson esprit , son éloquence, zin verstand, zijne wel FLEGIi—.
om niet uitkramen. — (Loc. prov.)-sprekndhi
Déphlogistiquer, V. a. [Chim. anc.] Van
Autant dépense cliche que large, ontijdig sparen ontbrandingssto% berooven, onverbrandbaar maken,
doet niet vergaren (brengt geen gewin); —ook: een dephlogistiséren. — Het part. passé is ook
gierigaard kan soms mild zijn. — SE DEPENSER, adj.: Air déphlogistiqué , van alle ontbrandbaar
V. pr. verteerd, uitgegeven, verspild enz. worden. beginsel beroofde, g e d e p h, l o g i s t i s e e r d e lucht,
Dépensier, -iere, adj. Wie veel uitgeeft, levens/acht, zuivere lucht f., zuurstofgas n. (gas
veel van vertéren houdt, verspillend, verkwistend. oxvgène).
— Ook als subst.: Un grand d-, Une grande d-ière,
Déphlogistication, F. [Chim. anc.] Afscheieen groot geldverspiller of doorbrenger , eene ding van het brandbare beginsel (phlogiston) uit
groote doorbrengster. — Ook als adj. en subst. m. een ligchaam; het d e p h l o g is t i s é r e n.
en f. voor: spijsmeester, keldermeester m., -meesDépicage, m., z. DEPNQUAGE.
teres f. in sommige kloosters: Le frère d- of Le
Dépicatoire, adj. [Agric.] Wat tot het dord-, La coeur d-ière of La d-ière. — [Mar.] D- d'un schen van 't graan dient: Fit/au `'d-, dorschvlegel m.
vaisseau, bottelier. (Men zegt nu cambusier.)
Aire d-, dorschvloer m.
Déperditioii, f. [Didact.] Verlies n., afneDépié, m. [Féod.] Verdeeling, verbrokkeling f.
ming, vermindering f. D- de forces, afneming f., van een leengoed.
verval n. van krachten. — [Chim.] D- de subS Dépiiècenment, m., z. v. a. DEMEAIBREMENT.
stance, verlies n. aan zelfstandigheid.
Déplécer, V. a., z. V. a. DEPECER, DEMEMBREB.
Dépéri, e, adj. (en part. passé van dépérir)
Dépilat e, m. [T ech .] z. v. a. DEPILATION.
Vervallen, afgenomen, verzwakt, bouwvallig, in
Dépilant, e, Dépilatif, -ive, adj. Ontwaarde verminderd, verslecht, versleten, bedorven. harend, wat het haar doet uitvallen: Pommade d-e.
Dépérir, V. n. (met avoir en étre) Slechter,
Dépilation, f. Ontharing f., het kaalmaken,
zwakker worden, verminderen, te gronde gaan, het uitvallen of uittrekken der haren; kaalheid f.
omkomen, in verval geraken, bouwvallig worden,
Dépil atoire, adj. Ontharend, z. v. a. DE
vervallen, in kracht of waarde verliezen: L'armée LATIF, DÉPILANT. — Ook als subst. m.: Un d-, een
est dépérie, a dépéri, het leger is zwakker gewor- ontharend middel.
den, versmolten. Cette église commence a d-, die
Dépiler, v. a. Ontharen, het haar doen uit
kerk begint bouwvallig te worden. Votre maison
pommades enz.) — [Tech.]-valen(dorhz,
dépérit, faute d'être entretenue, uw huis vervalt, Pelen, de huid onthar en. — SE DÉPILER, v. pr. Zijns
omdat het niet onderhouden wordt. Sa santé dé- haar verliezen (inz. van dieren sprekende) . — Het
périt b vue d'oeil, zijne gezondheid neemt oogen- part. passé is ook adj.: Tète d-e, onthaard hoofd.
schinlijk af. — Ces papiers dépérissent , deze
Dépiuglal;e, m. [Tech.] Het wegnemen der
schuldbekentenissen verliezen hare kracht of waarde. spelden, waarmede iets vastgestoken is.
Les preuves dépérissent par la longueur du temps,
Dépingler, V. a. [Tech.] De spelden wegnede bewijzen verliezen hunne waarde door de lengte men, losspelden. — Het part. passé komt ook als
des tijds. Le commerce dépérit, de handel kwijnt, adj. voor: Toile d-e, losgespeld doek n.
vervalt. Les sciences dépérissent, de wetenschappen
Dépiginagge, m. , Dépigtiaison, f.. T)égeraken in verval.
pleage, m. [Agritc.] Het graandorschen (inz. door
Dépérissennent, m. Verval n., afneming, betreding van dieren, door cilinders, wagens enz.)
vermindering, verzwakking, wegkwining; — inDépiquer , v. a. (van épi, korenaar) [Agric. j
nerlijke vermindering f. in kracht of waarde, het Dor schen (z. DEPIQUAGE). — SE DEPIQUER, V. pr
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Gedorscht worden. -- Dépiquer, v. a. (van pique,
verdriet, ergernis) (fain.) tiet verdriet, hartzeer
ontnemen, iemand weder in goede luien brengen:
Ce gain l'a dépiqué de toutes ses pertes, deze winst
heeft hem al zijne verliezen doen vergeten, verzoet.
- SE DEPIQUER , v. pr. ,Z ij ne ergernis, zijne kwade
luim laten varen - DEPIQUER , v. a. (van piqure,
steek) De steken uithalen (uit eene gestikte, genaaide, geregen stof). — SE DEPIQUER, V. pr. Uit
worden. — Het part. passé dezer werk-gehald
komt ook als adj. voor: Blé dépique,-worden
gedorscht koren n. Humeur dépiquée, herstelde
goede luim f. Courtepointe dépiquée, uitgehaalde,
van steken ontdane sprei I.
.

.Dépigiieuur , m., -ease, f. [Agric.] Hij of zij,

die het dorschen bestuurt, opzigter m., opzigtster f.
over het graandorschen - DEPIQUEUR , m. .Dorsch.

machine f.

Dépistei•, V. a. [Chas.] Opsporen, ontdekken,
jagen, vangen (door het spoor van 't wild te vol
D- un débiteur, een' schul--gen).—(fito
denaar op 't spoor komen, zijn verblijf ontdekken.
D- un secret, achter een g eheim komen. — Het
part. passé komt ook als adj. voor: Gibier dépisté,
opgespoord wild n. Débiteur d-, opgespoorde schuldenaar m. Secret d-, uitgevorscht geheim n.
Dépit, m. Spijt, ergernis, spijtigheid, gramstorigheid f., verdriet n. (met opwelling van ongeduld of gramschap), hartzeer n., toorn m. der
onmagt. Vous l'avez fait pour me faire d-, gij hebt
het g edaan, om mij verdriet te veroorzaken, om
mij te ergeren.,Faire qc. par (of de) d-, iets uil spijt
doen. -- EN DEPIT DE, loc. prép. In spijt van, in
weêrwi.l van, ondanks: En d- de lui, ten spijt, in
weerwil van he7n`. Cela est éerit en d- du bon
sens, du sens common, dat is zeer slecht geschreven. Nous partirons en d- qu'il en ait, wij zullen
vertrekken, 't Traag hem :/:ijlen o/ niet.
Dépiter, v. a. Kwaad, verdrietig of toornig
maken, ergeren, vergrammen, vertoornen. (ti Li
perte l'a dc/pile, ii n'a plus joue depuis, dit verlies
heeft hein kwaad gemaakt, verdroten, h2,á heeft
sedert niet meer gespeeld : N e dépitez pas eet en[ant,
maak dit kind niet moezijelijk, toornig
SE DEPI TEa, v. pr. Zich, ergeren; kwaad, toornig, ver
worden: I1 s'est dépité de ce que voos lui-d•ietg
avez dit, iip heeft zich geërgerd over 't gene gij
head gezegd hebt. — (Pion.) Se d- contre son ventre,
uit kwaadheid niet willen eten, pruilen in plaats
van eten; uit spijt iets doen, iets weigeren, dat
met ons belang str2,Idt. —liet part. passé is ook
adj.: Joueur dépité, boas geworden speler m.
-j- Dépiteusenieot, ado. Met spijt, verdrietig,
. -

gamel%k.
.

,

-j- Dép ^teux, -euse, adj. .Spijtig, knorrig, ge mel2lk, verdrietig, geërgerd. — [ auc.] LOiseau d-,
valk, ill', na zijne prooi gemist te hebben, wegblrj ft.
Déplacé, e, adj. (en part. passé van déplaeci )
,Verplaatst, verzet, verlegd; misplaatst; — ongepast,
onwelvoegelíjk. Des livres d-s, verplaatste, niet op
hunne plaats gezette o/ gelegde boeken. I1 paean ddans son nouvel emploi, hi* sehilut in zijn' nieuwen
post niet op zijne plaats te zijn: Propos, Discours
d-s, ongepaste, verkeerd aangebragte redenéringen,
onbehoorlijke, onvoegzame uitdrukkingen f. pl.
j

Déplaceinent, m. Verplaatsing, verzetting;
overplaatsing f. Le d- des bomes dun champ, de
verzetting van de grenspalen eens akkers.
Déplacer, V. a. Verplaatsen, verschuiven, ver
verleggen, van plaats doen veranderen: Ne-zetn,
déplacez Tien, laat alles leggen, verzet, verleg of
verschut f niets. Je ne veux d- personae, ik wil
niemand uit zone plaats, uit zi,jnen post verdrijven.
Ce ministee Ii'a pas voulu d- les creatures de son
pcédécesseur, deze minister heeft de gunstelingen
zijns voorgangers niet uit hunne bedieningen willen
zetten. — [Jur.] D- des Ineubles, huisraad uit
wegdragen, naar eerre andere plaats over--dragen,
brengen. -- SE DÉPLACER , v. pr. Zich verplaatsen,
van plaats, woonplaats til' verblijf veranderen. —
Elkan(/er uit posten of bedieningen verdringen.
1)éplaire, v. n. iIishagen, misvallen, niet bevallen, niet aanstaan, verdrietig maken, endriet
verwekken: Un visage, Une couleur qu i déplait,
een gelaat, eerre kleur, die mishaagt. Une voix,
Une odeur qui déplait, eerre stem, een geur,
die mishaagt. D- it Dieu, God mishagen. I1 a qe.
qui deiAait, hij heeft iets aan zi.eli, dat mnishaagt.

DÉPLOMBER.
--- DEPLAIRE , V. irnp. Mishagen, verdrieten: I1
me déplait fort d'être obligé a cela, het maakt mij
zeer verdrietig, het verdriet mij zeer, daartoe genoodzaakt te zijn. — (Loc. iron. et fain.) Ne vows.
(en) déplaise, met uw verlof, neem het mij niet
kwalijk - SE DÉPLAIRE, V. P . Misnoegd ontevreden zin, ongaarne op eene plaats zijn. Je ne me
déplairais pas ici, het zoude mij hier niet mishagen.
Se d- à la ville, a la campagne, zich in de stad,
op 't land verti'élen. Les plantes se déplaisent en
eet endroit-ci, de planten komen hier niet goed
voort. Les chevreuils se déplaisent en ce lieu-là,
de reebokken willen daar niet aarden. L'homme
vicieux se déplait à lui -même, de verdorven mensch
is zich zelven tot last.
Déplaisaniinent, adv. Op onbehagelijke, onbevallige, onaangename wijze.
Déplaisauce, f. Wcêrzin, afkeer, tegenzin m.,
mishagen, ongenoegen, verdriet n. (zelden voorha
mend dan in:) Prendre qn. en d-, een' weerzin in
iemand hebben, iemand niet mogen lijden.
Déplais ant, e, adj. Onbehagel jk, onbevallig,
onaangenaam, verdrietig, een' tegenzin verwekkend:
Il est d- de perdre toujours, 't is onaangenaam,
verdrietig altijd te verliezen. C'est on homme d-,
't is een vervélend mensch.
Déplaisir, m. Leedwezen, misnoegen, ongenoegen, verdriet n. : Cela me donne un grand d-,
dat is mij zeer leed, verwekt mij veel leedwezen.
C'est avec d- que je me vois contraint de vous en
parler, het doet mij leed, dat ik mij genoodzaakt
zie, om met u daarover te spreken. Son fill ne lui
a jamais donné aucun sujet de d-, zijn zoon heeft
hem nooit gelegenheid tot misnoegen gegeven. Jeu
mourrais de d-, ik zoude het van verdriet besterven.
Déplancher, v. a. De planken wegnemen,
wegbreken (van eene zoldering, een' vloer, een be.

,

schot enz.)

Déplantage, m., Déplantation, f. [Agric.,

Hort.] Het verplanten.
Déplauter, V. a. Verplanten, elders planten:
D- un arbre, een' boom verplanten. D- un parterre,
un jardin, een bloemperk, een' tuin van alle bloemen of planten berooven.- [Mar.], D- une ancre,
een anker ligten, opwinden - SE DEPLANTER , v. per.
Verplant worden. — Het part. passé is ook adj.:
Arbre déplanté, verplante boom m.
S Déplaiiteur, m. Veeplanter m.
Déplanntoir, m. [Hort.] Tuinmansboor (tot
verplanten gebruikt), holle schop f.
Déplàtrage, m. [Tech.] Ontpleistering f.
Déplatrer, v. a. [Tech.] Ontplei.steren, van
pleister of gips ontblooten. — (fig.) Openbaar rnaken, ontmaskeren: D- 1'hypocrite, den huichelaar
in zijne naaktheid ten toon stellen. — SE DEPLàTRER , V. pr. Ontpleisterd worden; ontmaskerd
.

worden.
t Déplayer, v. a. Met wonden bedekken.
Déplétif, ive, adj. [Méd.] Ontlédigend, lendgend,. dep 1 e t i e f: Saignée d-ive, Moy ens d-s.
Depletion, f. [Méd.j Ontlédiging, vermindering van vochten, lating, dep 1 é t i e f.
épleaurer, v. n. ( faut.) Niet neer weenen,
ophouden te weerren (altijd met eerre ontkenning
gebézigd): Depuis quatre mais else ne dépleure pas,
sedert vier maanden doet zij niet dan weenen.
Déplier, v. a. Ontvouwen, uit de vouwen doen,
openleggen: D- une serviette, een servet ontvouwen, uit elkander doen. — Il a déplié foute sa
marchandise, hij heeft al zijne waren losgemaakt
en opengelegd; — (fig.) hij heeft zich van de beste
zijde vertoond. — D- ses richesses, zone rijkdom
toon spreiden. D- son coeur, zijn hart-ment
openleggen. (Men bézigt liever déployer) . — SE DEPLIER , v. pr. Zich ontvouwen, ,
ontrollen. —
Het part. passé is ook adj.: fe
totdépliée, ontvouwde, opengeslagen stof. Marchandises déploy ées,
uitgepakte waren.
Deplissage, m. Het ontvouwen, openslaan,
uitspreiden (van opgevouwen voorwerpen). — (fig.)
Le d- des bras, het uit elkander slaan, uitbreiden
der armen. Le d- dune armée, de ontwikkeling
van een leger, de overgang van de orde in gesloten
kolonne tot de slagorde, d ep l o y é r i n g f. D- de
forces, krachtsontwikkeling f.
Déplombage, m. [Corn.] Het afnemen van
de plombéring of het zegellood; ontzegeling f.
Déploniber, V. a. [Corn.] De plombéring of 't

DÊPLORABLE
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Déportation, f. Verbanning, uitbanning, ver
boden zegel (door de tolbeambten aan goederen
naar eene strafkolonie of naar een ander-voering
gehecht) afnemen, ontboden, ontzégelen. — Hei
levenslange verbanning naar een aangewezen
land;
adj.:
Ballot
déplombé,
ontloode
part. passé is ook
afgelegen oord, verbonden met de vervoering daarbaal f.
Déplorable, adj. Beklagenswaardig, betreu- heen, deportatie I.
Déporté, m. Banneling, verbannene, g e d e renswaardig, medelijdenswaardig, beklagelijk, erbarmeljjk, jammerlijk : Il est dans un état d-, hij porteerde m.
Déportement, m. (doorgaans int meervoud
(In
de
toestand.
beklagenswaardigen,
een'
is in
poëzij en den deftigen stil vindt men het somtijds en in kwaden zin gebézigd) Gedrag, slecht gedrag n.
slechte handelwijze f., ongerégelde levenswandelm.:
ook van personen gebézigd.)
Déplorablesnent, adv. Op eene beklagel jke, Il a é1é chassé pour ses mauvais d-s, kij is om
jammerlijke wijze: I1 a chanté d-, hij heeft jam- zij lecht gedrag weggejaagd.
Wporiér, v. a. Verbannen, uitbannen, levens
merlijk, zeer slecht gezongen. I1 s'est d- conduit
naar eene zekere plaats, naar eene kolonie-lang
dans cette affaire, hij heeft zich zeer slecht in die
verwijzen, d e p o r t é r e n.. — SE DEPORTER, V. pr.
zaak gedragen.
% Déploration, f. Beklag n., beschreijing, be- Afzien, afstand doen, opgeven, vaarwel zeggen:
weening, treurigheid f. La d- est plus vive et Ii s'est déporté de sa pretention, lijf heeft van tine
aanspraak afstand gedaan, afgezien. Je me suis
plus pathétique que la lamentation.
Deplorer, V. a. Beklagen, bejammeren, be- déporté de cette affaire, ik heb mij aan die zaak
schreijen, beweenen: Je déplore votre perte, ik be- onttrokken.
Déposant, e, adj. [Prat.] Getuigenis aflegtreur, beween uw verlies. (Het wordt doorgaans
alleen van zaken gebezigd.) - SE DEPLORER, v. pr. gend. — Ook als subst. : ondervraagde, getuige:
les déposants disent la même chose, alle
Tons
saurait
trop
se
d-.
Ce
malheur
ne
worden:
Betreurd
Déployé, e, adj. (en part. passévan. déployer) ondervraagden getuigen hetzelfde. Et plus n'en sait
Ontvouwd, ontplooid: Voiles d-es, ontrolde zeilen. le dit d-, en meer weet de gezegde getuige niet
On marcha aux ennemis enseignes d-es, men trok aan te geven. — Ook hij of zij, die iets in bewaring
met vliegende vaandels op den vijand los. — Rire geeft.
Dépose, f. [Constr.] De opheffing of wegneà gorge d-e, luidkeels lagchen.
Déployer, v. a. Ontvouwen, uitbreiden, uit ming t. van een verzegeld of gemetseld voorwerp.
Déposé Á e, adj. (en part. passé van déposer)
ontrollen: Quand les aigles déploient leurs-spreidn,
gezet; neergelegd; in bewaring gegéven, toeverailes, wanneer de arenden hunne vleugelen (vler- Afgezet;
ken) uitbreiden. D- les voiles, de zeilen losmaken. trouwd; geregtelijk getuigd, g e d e p o n e e r d enz.
(in
alle beteekenissen van het werkwoord).
vlag
opsteken
de
vlag
ontrollen,
D- le pavilion, de
Déposer, v. a. Afleggen, nederleggen: D- une
en ze laten waaijen. — (fig.) Uitkramen, uitstallen,
vertoonen: D- tout son savoir, al zijne geleerd charge, un fardeau, een' last, eene vracht afleggen.
uitkramen. Cette dame déploie tons ses char--heid — (fig.) D- one dignité, eene waardigheid nedermes, deze dame spreidt al hare bekoorljkheden ten leggen. D- sa fierté, son ressentiment, zijne fier
zin misnoegen afleggen. — D- Ie masque, het-heid,
toon. — Ook als v. n. [Mar.] La vague déploie,
de golf verspreidt zich. — SE DEPLOYER, v. pr. Zich masker afleggen, zich vertoonen, zoo als men is.—
ontwikkelen, zich ontrollen; — zich openbaren, zich Afzetten, ontzetten: Il fut déposé de son emploi,
hij werd van zijn ambt ontzet, hij werd afgezet.
vertoonen.
Déplunier, v. a. De vederen uittrekken, ont- — Iets ergens nederzetten, nederleggen, afleggen
('t zij voor een' korten tijd of om er te blijven);—
gebruikt
liever
véderen, ontpluirnen, plukken. (Men
plumer). - SE DEPLUMER, v. pr. De vederen ver in bewaring leggen of geven, aanvertrouwen, toeLes oiseaux se déplument pendant la mue,-liezn. vertrouwen, dep o n é r e n: D- sa canne, sa para
a l'entrée du théatre, zijnen rotting, zijne-pluie
de vogels verliezen hunne vederen gedurende het
ruien — Het part. passé komt als adj. voor: Il a parapluie aan den ingang des schouwburgs a flegafgeven.
D- un corps dans une église, een'
gen,
hij
Fair been déplumé, hij ziet er uit als of 't wel
doode in eene kerk bijzetten (om hem later elders
eens goed gehad heeft.
Dépoclher, v. a. (fain.) Uit den zak of uit de een blijvend graf te geven). D- un cadavre dans un
beurs halen. — Het part. passé komt ook als adj. cercueil, een lijk in eene doodkist leggen. D- une
gehaald geld. somme entre les mains d'un ami, eene geldsom
voor: Argent dépoché, uil den zak gehaald
der aan eenen vriend in bewaring geven. D- un secret
Dépointage, m. [Corn.] Het
steken of rjgdraden, die de vouwen of plooijen in dans le sein d'un ami, een geheim aan een' vriend
toevertrouwen. — [ Prat.] D- an greffe, ter griffie
een stuk stof houden.
Dépointer, v. a. Een stuk lijnwaad, enz. op- nederleggen, in bewaring leggen. — [ Prat.] Geregsnijden, de steken lossnijden, die de vouwen vast- telijk getuigen: Ses propres gens ant déposé contre
lui, zijne eigen lieden hebben tegen hem getuigd. Dhouden.
D ép olarisation, f. [Phys.] Opheffing f. der d'un fait, getuigenis van eerie zaak afleggen. Dvérité, getuigenis der waarheid afleggen.— [Econ.]
polariteit.
Dépolariser, v. a. [Phys.] Van de polariteit Nederslaan, afzetten, doen bezinken (van troebele
vloeistofen): Cette eau depose du sable. dat water
berooven (z. POLARITE. )
Dépolir, v. a. Den glans benemen: Le vinaigre zet zand af, uit dat water slaat zand neder. — Ook
dépolit Ie marbre, de azijn beneemt den glans aan zonder voorwerp: Cette liqueur a beaucoup déposé,
dit vocht heeft veel bezinksel gemaakt. - SE DEPOhet marmer.
Dépolissage of Dépolissernent, m. Het SER , v. pr. Neergelegd, afgelegd worden, enz.
Dépositaire, m. en f. Bewaarder m., bemat maken, het glans benemen.
Deponent, adj. [Gram.] Verbe d-, dep ó- waarster f., hij of zij, aan wien iets ter bewaring
n e n s n., in de latinsche taal een werkuwoord, dat wordt toevertrouwd: Le d- de ces meubles, de
eene bedrijvende beteekenis bij eenen lijdenden uit bewaarder van dat huisraad. — ( fig.) Il est le dheeft.
-gan de tous mes secrets, hij is de vertrouwde van al
Déponible, adj. Dat kan nedergelegd worden. mijne geheimen. — [ Prat.] Bewaringhouder, geregtelijke bewaarder: D- de la force publique ,
nederlegbaar. (Dit woord wordt afgekeurd).
1- Dépopialarisation, f. [Polit.] Verlies n. agent m. van de gewapende magt.
S Dépositer, v. n. Een pand geven, iets in
der volksgunst.
Dépopuilariser, v. a. Bij het volk in ongunst bewaring geven.
Dépositeur, m. [Corn.] Depóthouder m.
brengen, zwart maken. -- SE DEPOPULARISER, vair.
Déposition, f. Afzetting, ontzetting (van een
De gunst des volks verliezen.
-I- Dép opulateur, -trice, adj. Ontvolkend, ambt, eene waardigheid). — [ Prat.] Getuiigenis,
verklaring f. (voor den regter afgelegd): Les d-s
verwoestend.
lues et ouïes, na gedane voorlezing en aanhooring
Dépop'ilation, f. Ontvolking f.
der getuigenissen. Recevoir one d-, eene getuigenis
-f- Dépopvmler, v. a. Ontvolken.
Deport, m. Droit de d-, het regt van eenen afnemen. — La déposition d'un corps mort, de bij leenheer, om de inkomsten van een goed het eerste zetting van een lijk. (z. DÉPOSEIL)
Dépositoire, m. Lijkhuis n. (waar de lijken
jaar na den dood des bezitters te trekken; ook van
eenen bisschop enz. , om de inkomsten eener open- voorloopig worden nedergezet, tot zich de onbestaande kerk een jaar lang te genieten. — [Prat.] dri.egelijke kenteekenen des doods vertoonen).
Déposséder, v. a. Het bezit ontnemen, uit
Payable sans d-, betaalbaar zonder uitstel.
.
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het bezit stooten of verdrijven: On I'a dépossédé
aIe sa maison, de son héritage , men heeft hem uit
liet bezit van zijn huis, van zijn erfdeel gezet. —
Le roi se volt déposséde de son pouvoir, de koning
ziet zich van al zijne ma.gt ontzet of beroofd. —
I3et part. passé is ook adj.: Un héritier dépossédé,
een van zijn erfdeel verstoken erfgenaam.
Dépossession, f. [Prat.] Ontzetting, stooting f.
uit het bezit.
Déposter, V. a. [Mil.] Van een' post verdrijven, verdringen. — 1-let part. passé komt ook als
adj. voor: Ennemi déposté, uit zijn' post of zijne
stelling gedreven vijand m.
% Dépostériser, V. a. Van nakomelingschap
berooven.
Dépót, m. Het in bewaring geven, het nederleggen; bewaargeving f. ; — het in bewaring gegévene of gelelde, vertrouwd goed, pand n. ; —
liet verdrag, dat tusschen hem, die in bewaring (leeft,
en hem, die in bewaring ontvangt, gemaakt wordt;
ook: de plaats, waar het vertrouwde goed bewaard
wordt, bewaarplaats f., dep ó t n. Mettre de latgent en d-, geld in bewaring geven. Nier on d-,
een aanvertrouwd goed ontkennen. Violer on d-,
la foi du d-, een aanvertrouwd goed aantasten of
schenden , het vertrouwen van den nederlegger
bedriegen. — Mettre un corps en d- dans une
Pglise, een lijk voorloopig in eene kerk bijzetten
(z. DEPOSER). -- Le d- dune communaute, de
gemeentekas, kloosterkas, archiven-kas f. D- de
nlendicité, bédelaarsgesticht, bedelaars-werkhuis n.
-- [Corn.] Banque de d-, bewaarbank, deposit obank f., eene inrigting, die kapitalen tegen een'
matigen interest aanneemt, om ze tot hoogere interesten weder uit te geven. D- en Banque, Fonds
ie d-, de aan de bank toevertrouwde gelden, d e v o s i t o-gellen n. pl. — Bewaarplaats van koop
stapelplaats f., magazijn, depot n. 11 a-'nasgoed,
zin grand d- de marchandises, hij heeft een groot
goederen-depot. — [avon., Chim.] Bezinksel of zet
dat zich in velerlei vochten, hetzij door rust,-seln.,
door koudwording of door verdamping vormt,
.droesem, nederslag m., drab f., grondsop n. —
[Med.] Ophooping f. van kwade vochten in een of
ander ligchaainsdeel. D- laiteux, melkverplaatsing f.
in de borsten eener zoogende vrouw. — [Mil.] Aan
magazijn, bewaar -vulingsmachpf.;vulinsallerlei krilgsbehoe ften, wapens, kleeding-platsvn
enz., dep 6 t. — [Prat.] D- au greffe, vederlegging f.
ter griffie; D- nécessaire, noodzakelijke bewaargeving, bewaargeving uit nood. Tenir en d-, onder
zich. in berusting houden. D- publique, openbare
bewaarplaats. D- volontaire, vrijwillige bewaargeving.
Dépotage, D potenient, m. [Hort.] Het
uit de potten nemen der planten. — Ook het overgieten van wijn en andere dranken.
Dépoter, V. a. [Ulort.] Uit den pot of de
potten nemen. — [Ec
on. dom.] Overgieten, z. V. a.
TRANSVASER. — Het part. passé is ook adj.: Une
Plante dc potée, eene uit den pot genomen plant f.
Du vin dépoté, overgegoten wijn m.
Dépouezli•er, V. a. Ontpoederen, het poeder uit
cie haren doen: Le vent lui a dépoudré sa perruque,
de evind heeft liet porder uit zijne pruik gewaaid.
— D- les souliers, het stof van de schoenen borstelen. — SE DEPOUDRER, V. pr. Zich. ontpoederen;
-- het poeder verliezen. — Het part. passé is ook
adj.: II est tout dépoudré, hij heeft in 't geheel
geen poeder meer in de haren, in de pruik.
ID/eponhlle, f. flfr;elegd, afgestroopt, uitgeschnd
vel n. van sommige dieren, balg m.: La d- d'un serpent, dun ver b soie. — In deftigen stijl en poëzij ook
de aan een wild dier ontnomen huid: La d- d'un tigre,
d'un léopard, du lion de Némée, de afgestroopte
huid f. van een.' tijger, van een luipaard, van den
]Vemeischen leeuw. — ( fig. et poét.) Het stoffelijk
deel van den mensch na zijnen dood, het afgelegde
stoffelijk omhulsel, omkleedsel, overschot, het lijk:
Ce tombeau renferme la précieuse d- (of les precieuses d-s) de ma mère, dit graf bevat het dierbaar
overschot mijner moeder. Quitter sa d- mortelle,
sterven. —La d- des champs, des arbres, des vergers,
rte oogst m., de bladeren n. pl., de vruchten f. pl. —
Buit, roof m ., door den overwinnaar op den vijand
behaald (in dezen zin doorgaans meervoud) : II
remporta de riches d-s sur les ennemis, hij bekaalde rijken buit op de vijanden. — (fig.) I1 s'en.

MPOTJILLER.

richit, se pare, se revët des d-s d'autrui, hij verr jkt, tooit zich met eens anders goed, hij pronkt
met vreemde véderen (inz. gebézigd van schrijvers,
die de werken van anderen plunderen). — ( fig.)
Nalatenschap f. ; ambten, waardigheden, die door
iemands dood openvallen. Le Ills se revet des d-s
de père, den zoon valt de nalatenschap des vaders
ten deel. — Dans vette maison les domestiques ont
In d- du maitre, in dat huis kragen de knechts
de kleederen, die de heer aflegt. — [ Fond.] Mettre
on canon en d-, den vorm van een gegoten kanon
afdoen.
Depoeiille, e, adj. (en part. passé van dépouilIer). Un lion d-, een afgestroopte, gevilde leeuw m.
Un arbre d-, een ontbladerde, ontschorste boom m.
Une tête d-e de cheveux, een kaal hoofd n., enz.,
Z. DÉP
OUILLER. — Jouer au roi d-, het uitkleedspel
spelen (een spel, waarb ij men hem, die tot koning
van 't spel is gemaakt, stuk voor stuk de kleederen
uittrekt) ; — in 't schaakspel: de partij ten einde
brengen, door den koning van al zijne stukken, ook
van zijn' laatsten pion, te berooven; — (fig. et fam.)
iemand geheel uitkleeden, hem van zijn gansche
vermogen berooven.
Dépouilleoient, m. Ontbloote of beroofde
toestand m.; berooving, vervreemnding, ontblooting,
vrijwillige berooving, onthouding of ontzegging f. van
't genot eener zaak: Il vit dans on grand d- de
toutes chosen, hij leeft in een' toestand van groote
ontbering; of ook: hij ontzegt, onthoudt zich alles.
La tendresse de ce père pour ses enfans la réduit
a on d- absohi, de teederheid dezes vaders voor
zijne kinderen heeft iem zoo ver gebragt, dat hij
niets meer heeft. Le d- de ca volome, de son
orgueil, de verloochening van zijnen wil, de a fleqging van zijn' hoogmoed. — Le d- du scrutin, de
opname van 't getal der stembriefjes of stemballetjes, het opnemen en ledigen der stembus. -- Le
d- d'un compte d'un inventaire. d'un régistre, het
uittreksel, beknopt overzigt van eene rékening, een
inventaris, een register (soms ook dépouille gehe eten) .
Dépouiller, v. a. Het vel of de huid afstroopen, afhalen: D- un lièvre, un lapin, one anguille,
een' haas, een konijn, een' paling afhalen. — Berooven, uitplunderen, kleederen, sieraden, geld enz.
afnemen: Les voleurs 1'ont dépouillé de son argent, de ses habits, font dépouille tout nu, de
roovers hebben hem van zijn geld, zijne kleederen
beroofd, naakt uitgeschud. — ( fig.) D- qn. de ses
biens, d'tin royaume, iemand van zijn vermogen,
van een koningrijk berooven. On la dépouillé de
son emploi, men heeft hem van zijn ambt beroofd.
— L'hiver dépouille les arbres de leurs feuilles,
après que 1'homme les a dépouillés de leurs fruits,
de winter berooft de boomen van hunne bladeren
(ontbladert de boomen) nadat de mensch ze van
hunne vruchten heeft beroofd (hunne vruchten heeft
afgeplukt) . — Afleggen, uittrekken: D- ses vêtewants, ses parures, zijne kleederen, zijn' opschik
uittrekken, afleggen. — ( fig.) D- toute pudeur,
toute humanité, alle eerbaarheid of schaamte, alle
inenschlievendheid afleggen of verliezen. — D- le
vieil homme (of se d- du vieil homme), den ouden
mensch, den ouden Adam uittrekken, de zonde
vaarwel zeggen, zich verbéteren. — Inzamelen, inoogsten: II a dépouillé pour mille écus de blé, hij
heeft voor duizend kroonen koren ingezameld. —
[Com.] D- un compte of Faire Ie dépouillenlent
d'un compte, z. DEPOUILLEMENT. — D- le scrutin,
z. DEPOUILLEMENT. - [ Fond.] D- les pièces de
cuivre, de koperen stukken uit het vormzand ne
un canon, den vorm of mantel van 't-men.D
gegoten kanon afdoen. — [Hort.] D- un arbre, een'
boom ledig plukken; ook: al zijne takken afsnoeijen
of afbouwen. — [Mid.] Ontblooten, bloot leggen,
ontvellen, ontvleeschen: L'eau bouillante lui dépouilia le pied, het kokende water ontvelde, centvleeschde zijnen voet. — SE DEPOUILLER, v. pr.
Vervellen, zich de huid a fstroopen, van huid ver
personen: zich uitkleeden; (fig.)-ander;—v
nederleggen (het gezag, eene waardigheid); — van
boomen en planten: zich ontbladeren, het loof laten
vallen, kaal worden, in 't algemeen: de bedekking,
be/deeding, versiering enz. verliezen. — ( fig.) Zich
berooven, zich ontblooten, zich ontdoen (van geld
of goed). — Se d- de ses préjuges, zijne vooroordeelen afleggen. (Proc.) II ne faut pas se d- avant cie,
e

MPOUVOIR

se coucher, men moet zich niet uitkleeden, voor
men naar bed gaat.
Dépotirvoir, V. a. (zelden gebézigd dan in den
infiiniti. f, in den passé défini en in 't part. passé)
Ontblooten, berooven, het noodige ontnemen: Ii le
dépourvut de tout, hij ontblootte hem van alles,
nam hem alles af. D- une citadelle de munitions,
eene citadel van krijgsvoorraad ontblooten. — SE
DEPOURVOIR, V. pr. Zich ontblooten, zich berooven:
I1 s'est dépourvu de tout, pour avancer ses enfans,
hij heeft zich van alles ontbloot, om zijne kinderen

voor te helpen.

.Dépourvu., e, adj. (en part. passé van dépourvoir) Ontbloot, beroofd: Nous naissons d-s de
tout, wij komen van alles ontbloot, naakt ter wereld. C'est un garcon d- d'esprit, 't is een jongen,
olie geen verstand heeft. — AU DÉPOURVU, loc. adv.
Onverhoeds, onvoorziens, onvoorbereid: I1 1'a pris
au d-, hij heeft hein onverhoeds overvallen.
4 % Dépravatear, m., -trice, f. Bederver m.,
be erfster f.
Dépravation, F. [Méd.] Bederf n., bedorven
toestand m., storing f. in de functiën des ligchaams:
La d- du sang, des humeurs, du gout, de l'appétit,
het bederf van 't bloed, van de vochten, bedorven
smaak, bedorven eetlust m. — (fig.) Bederf n., ver
La d- du siècle, des-dorvenhi,slmgf.:
moeurs, de verdorvenheid der eeuw, der zeden.
Dépravé, e, adj. (en part. passé van dépraver)
Bedorven: Sang d-, bedorven bloed n. Homme d-,
bedorven mensch m. Moeurs d-s, bedorven zeden f.pl.
Dépraver, V. a. [Méd.] Bederven, verslechten,
de functz.en of verrigtingen des ligchaams verstoren:
D- le sang, les humeurs, la digestion, het bloed,
de vochten, de vertéring bederven. — (fig.) Les
mauvaises compagnies, les mauvais exemples, les
mauvais livres dépravent les moeurs, de kwade
gezelschappen , de slechte voorbeelden, de slechte
boeken bederven de zeden.
Déprécatif, ive, adj. Wenschend, afbiddend,
verbiddend: La formule of forme d-ive, de wenschende absolutie, het formulier, waarb ij de bieclitvader (in de grieksche kerk) tot zijn biechtkind
zegt: Que Dieu vous absolve ! God vergeve u uwe
zonden. (in plaats van het: Je vous absous! der
latijnsche kerk, dat men formule of forme impérativ e noemt) .
Déprécation, f. Afbidding, verbidding, afsmeeking f. — [Rhét.] De oratorische zegenwensch
of vloek m., deprecatie f.
Dépréciateiar, -trice, adj. Geringschattend,
verlagend, vernéderend — Het wordt doorgaans
als subst. gebruikt (doch zelden in 't vrouwelij k):
Faire le d-, den geringsch.atter spelen of uithangen.
Déprécation, f. Waardevermindering, ver
geringschatting, kleinachting, d e p r e c a ti e f.-lagin,
La d- du papier-monnaie, de waardevermindering
van 't papiergeld. — (fig.) La d- d' une bonne action,
de geringschatting eener goede daad.
Déprétier, V. a. De verdienste of de waarde
van iemand, of iets te gering schatten, verlagen,
vernéderen, depretiéren: D- un auteur, un
ouvrage, une marchandise. - SE DEPRECIER, v.pr.
Zich te gering schatten, zich niet doen gelden. —
Het part. passé is ook adj.: Auteur déprécié, mis
niet in zijnewaarde erkend schrijver m. Mar--kend,
chandises déprécies, te laag aangeslagen, niet op
haren pros gestelde waren f. pl.
Déprédateur, m , -trice, f. Plunderaar,
beroover, ontroover m., beroofster, plunderaarster f.
(-.lit woord wordt bijzonder van vervreemding van
staats- en weezengelden gebruikt en komt gevolgel)jk
z„élden in 't vrouwelijk voor). — Het wordt ook als
adj. gebezigd: Un ministre d-, een minister, die de
staatskas plundert, een oneerlijk staatsdienaar m. —
DÉPRÉDATEURS, m. pl. [H. n.] Plunderaars m. pl.,
soort van vliesvleugelige insecten.
-I- Déprédatif, ive, adj. Plunderend, beroovend, tot berooving geneigd.
Déprédation, f. Roof m., rooverij, plundering
met verwoesting gepaard ; berooving, inz. van toevertrouwde gelden, verduistering f.
% Dépréder, v. a. Rooven, plunderen, door
rooven en plunderen verwoesten.
% Déprendre, v. a. Scheiden, inz. vechtende
honden. - SE DÉPRENDRE, v. pr. Zich losmaken
(gelijk b. v. een vogel zich van de lijmstang los
Ii est tellement attaché it cette-makt).—(fig
.
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fílle qu'il ne peut plus s'en d-, hij is zoo aan dat
meisje gehecht, dat hij zich niet meer van haar kan
losmaken. — (Men bediene zich liever van DETACHER.)

Dépréoceuupé, e, adj. (en part. passé van dépréoccuper) Van vooroordeel bevrijd, niet voorin
onbevooroordeeld.
-genom,
Dépréoecuper, v. a. De vooringenomenheid,
het vooroordeel wegnemen.
Déprépucé, add. m. (woord van Voltaire, die
er ook een subst. van gemaakt heeft) Besneden
(circoncis).
De près, z. PRES.
Depresser, v. a. [Tech.] Uit de pers nemen
(inz. boeken); — van den persglans berooven (het
laken). — Het part, passé komt ook als adj. voor:
Livres dépressés, uit de pers genomen boeken. Draps
dépressés, ontglansde, van den persglans beroofde

lakens.

Dépressicaude, adj. [H. n.] Platstaartig,
met platten staart. — Dépressieolle, adj. Met
afgeplalten hals of borst. — Depressicorne, adj.
Met ingedrukte afgeplatte horens.
Dépression, f. Het nederdrukken, het indrukken; — nederdrukking, indrukking, deuk,
indieping, depressie f. — [Méd.] Afmatting,
verslapping, ontspanning van ligchaam of geest. —
[Chir.] Nederdrukking, indrukking, inz. van de
beenderen des hoofds; — nederdrukking van de
staar (waarbij men de lens in den bodem van 't
glasachtig ligchaam drukt. — [ Math.] Kimduiking f.
— [Com.] La d- des prix, de drukking, gedwongen
daling der prijzen. — (fig.) Verdrukking, onder
druk M. (in deze beteekenis verouderd);-drukingf.,
— geringschatting, minachting f., blaam in.
1Dépressoir, m. [Chir.] Nederdrukker m., een
werktuig, waarvan men zich na de panboring bedient, om het harde hersenvlies neder te drukken,
depressorium n.
Déprétriser, v. a. Ontpriesteren, van de priesterljke waardigheid berooven, van 't priesterschap
ontzetten. - SE DEPRETRISER, V. pr. Het priester ambt nederleggen.
5 Déprévenir, v. a. Het vooroordeel of de

vooringenomenheid wegnemen, onbevooroordeeld
maken. - SE D1PREVENIR, v. pr. Zijn vooroordeel
afleggen of laten varen, zich van zijne vooroordeelen ontstaan of losmaken. — Het part. passé komt
als adj. voor: Il est déprévenu, hij is van zijn
vooroordeel teruggekomen of genezen.
Dépri, m. [Féod.] Bepaling f., die de vassaal
met zijnen heer maakte omtrent eene vermindering
in de te betalen heerenregten. — [Com.] Schriftelijke op;ave aan het belastingskantoor van de waren, die men doorvaart of buitenslands verkoopt,
met belofte daarvan de gevorderde repten te betalen, depri n.
Déprier, V. a. A fzeggen, verzoeken niet te komen, doen afweten: Après les avoir priés à diner,
it les a envoyé d-, na ze tot het middagmaal gevraagd te hebben, heeft hij ze weder laten afzeggen. — [Féod., Com.] Een depri doen (z. DÉPRi).
— Het part. passé is ook adj.: Convives dépriés,
afgezegde gasten.
Déprionage, m. [Agric.] Het afvreten van de
bevroren grastoppen door het vee.

Déprim i, e, adj. (en part. passé van déprimer) Ingedrukt, ingedeukt, verdiept, nedergedrukt,
min of meer afgeplat. — [Méd.] Pouls d-, zwakke,
gedeprimeerde pols m. (die bij de minste vingerdrukking verdwijnt) . — [Chic.] Turneur d-e,
ingedeukt gezwel n. — [Agric.] Prairie d-e, weide,
waarvan de bevroren grastappen door 't vee zijn

afgevreten.

Dépriuner , v. a. Nederdrukken , indrukken
(in dezen eig. zin doorgaans alleen in de chirurgie
en dan nog meestal in 't part. passé en als v. pr.
gebézigd); bij de graauwe staar de lens nederdrukken, d e p r i m é r e n. Les os du crane out été fortement déprimes, de beenderen der hersenpan zijn
sterk ingedrukt, beschadigd. — (fig.) Verlagen, ver
beneden zijne waarde of verdienste be--néder,
handelen D- ses rivaux, zijne 'mededingers verkleinen, verlagen. Quel poète oserait d- Corneille?
welk dichter zou Corneille durven verkleinen, hem
den eersten rang durven betwisten? — DÉPRIMER,
V. a. [Agric.] D- les prairies, de bevroren grastoppen door 't vee laten afvreten. --- SE DÉPRI.MER, V.
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Dépuratif, ive, adj. [Méd.] Zuiverend, bloed
pr. Ingedrukt, plat of vlak worden. — Elkander
Ook als subst. m. gebézigd: Un d-,-zuivernd.—
verkleinen, verlagen.
Déprineipiser, V. a. (burl.) Ontprinsen, de een bloedverzuiverend middel n.
Dépurateur, m. [Pharm.] Reiniger m. -waardigheid van prins ontnemen.
% Dél)ris, m. Geringschatting f.; neiging om [H . n.j of als adj.: Portune d -, z. FORTUNE.
Dépuratiou, f. [Méd., Pharm.] Zuivering,
iets beneden zijne waarde te schatten: L'experience
reiniging, loutering, afklaring, d e p u r a tie f.
nous mène lentement du d- au mépris.
Dépuratoire, adj. Reinigend, zuiverend.
i)éprisal ► le, adj. Minachtenswaard; wat beDépurer, v. a. [Méd., Pharm.] Zuiveren, reineden zijne waarde moet geschat worden: Personne
afklaren, louteren: D- le sang, les humeurs,-nige;
d-, Marcliandises d-s.
Déprisant , e, adj. Minachtend, tot gering- het bloed, de vochten zuiveren. D- une liqueur, een
vocht afklaren; D- un métal, een metaal louteren.
schattang geneigd.
Dé1wisé, e, adj. (en part. passé van dépriser) - SE DEPURER , V. pr. Gezuiverd enz. worden;
Beneden zijne waarde geschat : Personne, Mar- zuiverder, helderder worden. — Het part. passé
is ook adj.: Sang dépuré, gezuiverd bloed. Metal
chanclise d.-e.
-I- Dépriserneiit, m. Het ,geringschatten; ge- d-, afgeklaard metaal n.
Hépiirgatoire, adj. Reinigend, afvoerend.
ringschatting f.
épiutation, f. Afvaardiging, afzending van
Dépriser, v. a. Beneden de waarde schatten:
D- une marchmndise. — Geringschatten, minach- eenige uit een collegie of uit eene gemeente verkoten, laken., verkleinen: Nous déprisons rarement zen personen met een zékeren last of opdragt, b.v.
aardigde
ceux qui nous ont louis. — SE DEPRJSER, V. pr. aan eenen vorst; — de gezamenlijke afgev
Zich zelven geringschatten, zijne eigen waarde mis - personen m. pl„ bezending, d e p u t a t i e f.
Dé p nté, m. Afgevaardigde, i.nz. de voor een'
kennen.
-I- Déprisonner, V. a. Uit, de gevangenis be- bepaalden tijd verkozen volksvertegenwoordiger,
snijden, ontkerkeren. .— SE DEPRISONNER, V. pr. g e d ep u teerde m. Chambre des d-s, kamer der
Ontkerkerd worden; uit de gevan.renis ontsnappen. afgevaardigden, (in Nederland) tweede kamer f. —
DéPtite, e, adj. (en part. passé van députer)
-- liet part. passé komt ook als adj. voor: Domme
déprisonné, ontkerkerd, uit de gevaugenis bevrijd Afgevaardigd, afgezonden, g e d e p u tee rd. — Etats
d-s, gedeputeerde Staten m. pl., in Nederland een
man.
D e proftindis, m. (pr. dé-pro-fon-dice) (latin) collegie, door de provinciale Staten uit hun midden
Eigenlijk: uit de diepten, zijnde dit de eerste woor- verkozen.
Députer, V. a. Afvaardigen, afzenden, dep uden en van daar ook de naam van een' kalk. boet psalm , die als een gebed voor de dooden dient: téren.
4- .Députomanie, f. Overdreven zucht om geChanter, Réciter le De profundis, het De prof u n d i s zingen, het gebed voor de dooden opzeggen. deputeerde of volksvertegenwoordiger te worden.
.) Déqualification, f. Verlies der bevoegd— (Loc. fam.) 11 ne lui faut rien, it na besoin
que d'un De profundis, 't is met hem uit, hij heeft held; het ontnemen der bevoegdheid. — 4- Degnialiler, v. n. De bevoegdheid tot iets ontnemen, een'
niets meer dan een D e profundis noodig.
titel of eene hoedanigheid doen verliezen, d e q u a1 éprolgiber, v. a. Een verbod opheffen.
lificéren.
4- Déprohibition, v. a. Verbodsopheffing f.
Déracinable, adj. Citroeibaar, uit te roeijen.
éproinettre, v.a. of SE DEPROMETTRE, v.pr.
I)éraciné, e, adj. (en part. passé van déraZijne belofte intrekken, zijn woord terugnemen. —
Men heeft het v. pr. ook gebruikt in den zin van: ciner) Ontworteld, uitgeroeid, gerooid: Arl:hre d-,
désespérer d'un succès, aan een' goeden uitslag ontwortelde boom m. — (fig.) Mal, Vice d-, uitgeroeide kwaal, ondeugd f.
wanhopen.
Déraeinenment, m. Het ontwortelen; ontworD épropriernent of Déproprinwent, m.
[t1. eccl.] Testament n. of laatste wil m. van een' teling, uitroeijing f.: Le d- d'un arbre. — Bij uit
Le d- d'une dent, d'un cor (doch hier -breidng:
Maltezer ridder.
zegge men liever l'extraction dune dent, l'ex--vor
D éproprier, v. a. [Jur.] Onteigenen (liever
tirpation d'un cor). — (fig.) Le d- d'un préjugé,
exproprier) .
éprouv-er, v. a. Een bewijs te niet doen. d'un atius, d'une erreur, de uitroeijing van een
Déprovincialiser, v. a. De boersche ma- vooroordeel, van een misbruik, van eene dwaling.
Déraciner, v. a. Ontwortelen, met wortel en
nieren ontnemen, ontbolsteren. — SE DEPROVINCIA.lASER, v. pr. .Be landelijke of boersche manieren al uittrekken, uitroeijen , rooijen, uitrooijen. —
(fig.) D- un mal, eene kwaal uitroeijen, volkomen
afwennen.
Dép eel age, m. (fam. et triv.) Het ontmaag- genezen. D- les vices, les erreurs, de ondeugden,
de dwalingen uitroeijen, haar geheel wegnemen. —
den (détloration).
Dépneeler, v. a. (fain. el triv.) Ontmaagden SE DÉRACINER, v. pr. Ontworteld worden, zich
(déflorer). — Het part. passé komt ook als adj. laten ontwortelen.
Déradé, e, adj. (en part. passé van dérader):
voor: Dille dépucelee, ontmaagd meisje n. — (fig.)
Avocat d-, advokaat, die voor 't eerst gepleit heeft, Vaisseau d-, schip, dat de reede heeft verlaten,
dat van de reede afgeslagen, afgegierd is.
ontmaagd advokaat in.
Déradelphie, f. 1-let zamengegroeid zijn van
Dépuuceleur, m. (triv. et burl.) Ontmaagder
(défiorateur) . D- de nourrices, pogcher op liefdes- twee ligchamen met hals en hoofd. — Déradellalhien,
ne, Déradelplhigne, adj. Wat zooavonturen, die hij niet gehad heeft.
Dépueellement, m., z. v. a. DEPUCELAGE. danige misgeboorte vertoont, wat daaraan eigen is.
Dérader, v. a. [Mar.] Eene reede, eene anker
Depuis, prép. (ter aanduiding eener betrekking
verlaten, inz. als dit onvrijwillig, door stor--plats
van tijd, van plaats of van orde) Sedert, sinds, van,
na: D- mille ans, sedert duizend jaren; D- votre men of stroomingen geschiedt, van eerre reede afdrijven,
van de reede afgieren, driftig raken. —
départ, sinds uw vertrek; D- lvloïse, sedert Mozes:
D- sa naissance jusqu'à sa mort, van zijne ge - [Pêche] D- un vaisseau, een schip onttakelen, na
boorte tot aan zijnen dood. D- le midi jusqu'au afloop van het vischsaizoen.
Dérage, m. Fier minuten wogs (bij de ^lranord, van het noorden tot het zuiden; D- le dixième jusqu'au trentième chapitre, van het tiende bieren) .
Déralh, n. [Métr.] Egyptische lengtemaat f., te
tot aan het dertigste hoofdstuk; I1 est arrivé d- peu
Cairo = 0,6471 meter.
de temps of enkel d- peu, hij is sedert kort (korte
Déraidir, v. a. (in de taal van het dagelijksch
onlangs) aangekomen. Tons les-lings,odera
,
auteurs d- lui, al de schrijvers na hem. Quest-il leven gebézigd voor: DEROIDER , z. afd.
A-Deraillé,e, adj. (en part. passé van derailler):
arrivé d- cela ? wat is er daarna voorgevallen ?
of
g
e
d
eraii
D- quand (D- quel temps) est-il arrivé? Sedert Convoi d-, uit het spoor geraakte
wanneer is hij aangekomen? — DEPUIS QUE, loc. leerde trein m.
-j-Déraillem ent, m. [Chain. de fer.] Het uit
conj. Sedert, sinds: D- que je ne suis plus son
ami, sedert ik zijn vriend niet meer ben. D- que de rails of spoorscheenen raken, het d eras l l é r en.
-(-Dérailler, v. n. [Chem. de ter.] Uit de rails
je n'ai vu Paris, sinds ik Parijs niet gezien heb.
— DEPUIS, adv. (eig. de prép. depuis, met uitla- of spoorscheenen raken, d e r a i 1 l é r e n: La rupting van 't complement) Sedert dien lijd, daarna, ture d'un essieu sufut pour faire d- un convol,
vervolgens : On ne la pas vu d-, men heeft hem het breken van eene as kan een' trein uit de rails
of het spoor werpen, kan hem doen derailléren.
élaarna niet meer gezien.

-

DÉRAISON
Déraison, 1. Onverstand n., denk- of handel
wijze, die met de rede, met het gezond verstand ii
strijd is.
I)éraisoflnable, ad,j. Onverstandig (van per.
sonen); onredelijk, onbilljic (van Zaken).
J)éraisonuableinent , adv. Op onverstan
dige, onredelijke wijze.
-1- Déraisonnernent, rn Wartaal f., onzin m,
Déraisoni.ei, V. a. Onverstandig spreken
onqerjrnd redenéren of oordeelen, onbezonnen snap
pen, onzin of wartaal uitslaan, raaskallen, d e raisonn di-en.

Déralingiier, v. a. [Mar.] De lijken of zoomtouwen (van een zeil) afnemen; inz. van den wind
gebézigd, die het zeil uit de lijken rukt: Le 'vent a
déralingud Ja voile, het zeil is uit de lijken gewaaid. - SE DERALINGTIER, V. pr . Uit de lijken
waaijen. - liet part. passé komt ook als adj. voor:
Vo il e déralingude, uit de lijken gewaaid zeil.

Dérarnage, rn [Tech.] Het afnemen dei cocons ofzfjdetonnetjes van de takken, waaraan zij
gehecht zijn.
Héranier, v. a. [Tech.] De cocons of tonnetjes der zijdewormen van de takken der inoerbézieboomen nemen.
Dérangé, e, adj, (en part. passé van déran

gei ) In wanorde qebrayt, verward, gestoord, ont
steld enz. (z. BEhANGER), ye d era n ye e r d : Affalres d-es, verwarde, slecht staande zaken t. p1. Montre
the, ontsteld, niet goed loopend horloqie n. Santé
d-e, gestoorde gezondheid 1. Cerveau d-, Tête d-e,
ontstelde hersenen f. pi., verbijsterd hoofd n. Homme
d-, ongeréqeld levend, liederljk mensch m. Conduite
d-e, onqerdyeld, slecht gedrag n. Etre d-, ontsteld van
hersenen, gederangeerd zijn; in bedenkelijke fortuinsomnstandigheden verkeeren, slecht bij zije n zaken staan.
Dé ran genaent, m. Het verwarren of in wanorde brengen; wanorde, verwarring; verontrusting,
stoornis, ongeregeld/meid 1., d e r a n g em e n t in.
Déranger, v. a. In wanorde brengen, verwar
ren, van Zijne plaats nemen, verplaatsen, verleggen,
verzetten, verschuiven, door elkander werpen, den
gerdgeiden gang, de orde verstoren, ontstellen, d erangdren- Vous avez dérangé mes Jivres, gij
hebt mijne boeken in wanorde gebragt, van hunne
plaats genomen. D- une machine, une horloge,
eene machine, een uurwerk ontstellen, den gere
gang daarvan storen. Pour ne pas d- Ja-geldn
Sociëté, les dames, om het gezelschap, de dames
niet te storen, te deranqdren. - ( fig.) If a dérangé
mes desseins, hij heeft mijne plannen in de war
geholpen, in wanorde gebrayt. Ces revers out
dérangé sa santé, dietegenspoeden hebben zijne gezond/meid gestoord-, benadeeld, geknakt. Cet orage
va d- le temps, dat onweder zal de lucht van haar
stel brengen. Les mauvaises compagnies l'ont dérangé, de slechte gezelschappen hebben hein van
zijne geregelde levenswijs afgebraqi, tot een' losbol
gemaakt. - [ Mar.] D- Ja Ijonnette, de bonnet of
fats losmaken.—SE DEIIANGER, v. pr. In wanorde gebrayt, verward worden (in al de beteekenissen
van 't V. a.), inz. een wanordelijk leven leiden,
liederlijk, ongeregeld worden: Cejeune homme so
dérangé, die jongeling spat uit, wordt liederljk.Ne vous dérangez pas, laat u niet storen, blijf aan
mew werk, blijf zitten, derangeer a niet.
Déraper, V. n. [Mar.] Slippen, doordreggen
(van 't anker gezegd, als liet van den grond losgaat en het schip doet afdrjven): Toutes les ancres ont dérapé, al de ankers zijn geslipt. - Het
part. passé is ook adj. : Ancre dérapée, geslipt
anker. - DRAPER. V. a. Het anker ligten. (Deze
beteekenis komt zelden voor.)
-

-

-

Dératé, e, adj. (en part. passé van dérater)

Zonder milt: Un chien d-, een hond, dien men de
milt heeft ontnomen. - ( fig. et fain.) Couiir comme
un al i en d-, of als subet.: Courir comme un d-,
als een windhond, zeer snel loopen. - ( fig. et fain)
Vlug, wakker, bij de hand; onbezonnen (doorgaans
(115 subst.): C'est on d-, mine d-e, 't is een gladde
vogel, een wakkere klant, een spring-in-"t-veld; 't
is een loos ding, zij weet van wanten.
Dératei, v. a. De mniltuitsnijdenof wegnemen.
On a quelquefois déiaté deschiens, men heeft soms
honden de milt uitgesneden (om te zien, of zij dan
harder zouden loopen).

Dératoptère, z. V. a. OTITHOPTEI&E.

DÊRIVAM1TRE.
Dérayer,

V.
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a. [Agric.] De scimeidingsvore

trekken; - ook: a/leidmngsgreppels maken.

Dérayiire, 1'. [Agric.j Scheidingsvore S. , laatste

yore, die men bij 't omploegen van een land maakt,
en die twee naast elkander liggende stukken lands
vaneen scheidt.
Dereehef, adv. Op nieuw, andermaal, nog
eens, nogmaals, wederom, ten tweeden male. ('t Is
in de daqeljksche taal verouderd, maar wordt nog
als regtsterm gebézi,qd.)
Déréglé , e, adj. Ongerégeld, onregelmatig.
niet volgens de gewone regels van natuur of kunst
of (waar 't personen geldt) van zedelijkheid, eerbaar/meid, welvoegelijkheid enz. , onordelijk, wanordelijk; losbandig, ongebonden, liederljk,buitensporig,
onmatig: Pouls d-, onregelmatige pols m. Temps d-,
ongestadig weder. Montre d-e, ontsteld horlogie.
Esprit d-, verward verstand n. Moeurs d-es, ongebonden, slechte zeden f. pl. Conduite d-e, wanordelijk, losbandig gedrag n. II thène one vie fort d-e,
hij leidt een zeer ongeregeld leven. Cost une ambition d-e, dat is eene onmatige eerzucht.
Dérèglenient, m. Ongeréqeldheid, onregelmatigheid, wanorde; stoornis t. (in den gewonen loop
der natuur); onregelmatige gang m., ontsteld/meid f.
(bij voorwerpen van kunst): Le d- du pools , dune
machine. - (fig.) Verwarring, stoornis, ontsteldheid, verbijstering t. der geestvermogens.- Le d- de

Ja tête, do cerveau, de l'esprit, de J'irnagination,

etc. (In degegéven beteekenissen heeft/metwoord geen
.meervoud). - Strijdigheid met de regels van deugd,
eerbaarheid, zedelijkheid enz., ongebondenheid, losbandigheid, liederlijkheid, lichtmnisserj, onmatig
heid t. : Le d- des moeurs, de ongebonden/meid , verdorvenheid der zeden. Tomber dans tous les d-s,
tot allerlei uitspattingen vervallen.
-

Déréglénient, adv. Op ongerégelde, onordeljke wijze, enz., Z. DE1IEGLÉ.
Déi'égler, v. a. In wanorde brengen, storen,
ontstellen (b. v. den gerégelden gang van mac/mines
en uurwerken, de regelmatige werking der maag,
der hersenen enz.). - ( fig.) De regels van pligt,
van zedeljkheid enz. doen vergeten of verzuimen,

ongebonden, liederlijk maken, bederven, verleiden.

t (Loc. pray.) Ii ne faut qu'un mauvais moine
pour d- tout le couvent, den sc,hurft
- schaap steekt
-

de gansche kudde aan. - SE DEIIËGLER, v. pr. In
wanorde geraken, ontsteld worden, van zijn stel
raken; - uitspatten, ongeregeld, ongebonden van
leven worden.
Ijéreneéphale, m. [Anat.] Misgeboorte f. met
zeer kleine, door de ha/swerve/en omgeven hersenen,

derencephalus m. - Déreneéphalie, f.
Toestand van zulk eene misgeboorte, d e r e a c e phalie f. - Déi-eneéphalieii, ne, Déreneéphalique, adj. Wat zoodanige mnis,qeboorte
betreft, daarnaar gelijkt;, zonder ruggemerg in den
hals, derencephdlisch.
S Dérester, v. a. [Corn.]: I)- sa caisse, een
deficit of te-kort in zijne kas hebben.
Déribands, m. pt. [Corn.] Soort van wit 1w/oendoek n. uit Oost -Indit.
Deride, e, adj. (en part. passé van dérider)
Ontrimpeld, ontfronst; - opgehelderd, opgevrolijkt:
Front, Visage d-.
Dérider, v. a. Ontrimpelen, ontfronsen: Une
pommade pour d-, eene pommade, om de rimpels
sit de huid weg te maken. - ( fi g.) Vervrolijken,
9pvroljken, bljgeestiger maken: La bie deride Je
[root, de vreugde maakt het gelaat vrolijk, doel
wis vriendelijk gelaat aannemen. - SE DECIDER,
D. pr. De rimpels verliezen;. - opgeruimder, vro
worden: Sa peau 5e déride, haar vel raakt-ijker
le rimpels kwijt. ii no so déride jamais le front,

ij wordt nooit vrolijk.

t S Déiisenr, in. Bespotte r , spotter m.
Drisiou , f. Smnadel)jke, minachtende spotternij,
iespotting, beschimping, uitlagching f.: Dire qc. par
1-, iets uit spot zeggen. Ii tourne tout en d-, hij
Lrjft met alles den spot.
Hérisoire, adj. Spa/tend, bespottend, wat uit
potternij gezegd af gedaan wordt. Ii en pam -la don
on d-. hij sprak er over op een' sp o ttenden toon.
Déritoir, rn, of Déritoire, t., Z. DETRITOIIIE
dat de repte spelling schijnt te zijn).
Dérivauaiètre, m. [Mar.] Afdryvingsmeter,
nerktuig am de hoegrootheid i)Ofl de afdr ij ving der
e/iepen te bepalen, d e r i v am e t e i' m. - Déri'a-
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niétrique, adj. Wat tot dat werktuig behoort,

deriva?ntr iscil.

Dérivatif, ive, adj. [Méd. ] Afleidend, wat

cciie afleiding, eene verplaatsing der vochten bewerkt.
- Ook als subst. ebézigd: Les sinapismes, les
vësicatoires, les saignies etc. sont des d-s, de mosterdpoppen, de trekpleisters, de aderlatingen zijn
afleidende middelen, - [Gram.] Afgeleid (béter

déi'ivé).
Dérivation, f. [Hydraul.] Het afleiden, elders
heen leiden; afleiding, omleiding f. (van een' stroom,
van eene rivier enz.). Canal le d-, a/leidinqs -kavaal n. - [ Méd.] Afleiding van liet bloed o/ andere
vochten uit het eene gedeelte des lqchaasns naar
het andere. - [Gram.] Woordafleiding, a/leidi'irq,
oorsprong of afkomst van het eene woord uit het
andere, d er i v a I i e f. Les lots, les régles de Ia d-,
de wetten, régelen der woordafleiding.
Déri'e, f. [iViar.] Afdr ij ving, afvaltinq, drift,
wraak f., afwijking Con den koers door de inwerking van winden of stroominqen. Aller en ii- of a
In d-, afvallen, afdrijven. Aoir one belle d-, eene
goede drift, veel ruimte onder hij hebben. Avoir an
quart de d-, een vierde streek afgedreven zijn. La
11- vaut Ia route, door afdrijven komt men op den
renten weg. Angle de Ia d-, afdrjvingshoek m.. hoek
dien de kiel van 't schip met den eigenlijken koersstreek maakt. - Les 1-s of les semelles de, d-, de
rwaarden
(van
I)érivé,
e,een vaartuig).
adj. (en part. passé van dériver)

Bateau d-, van den oever, of van wal gestoken
vaartuig n. - Vaisseau d- de 30 kilomètres par les
courants, schip n., dot door de stroomingen 30 kilometers (30 ned.rnfflen) van zijn' koers is afgedreven.—
Les eaux d-es dune rivière, de afgeleide wateren
eener rivier. - ( fig.) Tous ces maux d-s de Ia
mime source, al die kwalen, uit dezelfde bron
voortgevloid. - Un mot d-, een afgeleid woord n.
- Goupille d-e, van hare omklinking beroofde
Stift f. - DERIVE, m. [Grain.] Afgeleid woord n.
Dériver, v. n. Van wal steken, zich van den
oever verwijderen: II est temps de partir, dérive!
't is lj(i 005 te vertrekken, steek van wal. - Somtijds ook: voor den stroom afdrijven, den stroomdraad volgen: Nous n'eûmes qua nous laisser dau gré de I'eau et des brises, wij behoefden ons
slechts voor wind en stroom ie loten afdrijven. Afvloeijen: Faire d- les eaux dun fl euve dans an
canal, liet water eens strooms in een kanaal doen
afvloejfen. - [ Mar.] Afdrjven, wraken, neirdrjven door winden, tijen of stroomen van den koers
verwijderd worden: Les courants nous firent d-,
de strooinIngen deden onsafdrjven, afvallen, bragten
/et schip van zijnen koers. Se laisser d-, zich laten
drijven. - ( fig.) Voortvloeijen, voortspruiten, voortkomen, ontstaan, ontspruiten: C'est de là que dérivent tous nos malheurs, daaruit ontstaan al onze
ongelukken. - [Gram-] Afgeleid zijn, afkomstig

z)jn,afkosnen, afstanunen:Ce mat dérive de l'hêlreu,
dat woord is kit het hebreeuwsch afgeleid, komt
van 't hebreeuwsch. - DERIVER, V. a. Afleiden.
[i-lyclraul.] D- les eaux dune source, de wateren
van eene bron afleiden, aftappen. - [Gram.]. D~
an mot du giec, een woord van 't grieksch afleî(Ice. - [Mud.] D- des humeurs, vochten afleiden
(naar een ander ligchaamsdeet). - DERIVER, V. a.
[Tech.] De omkiiiking afvijlen, afhakken: D- un
don, een' omgeklonken spijker afvijlen, losmaken.
- [Hail.] B- une roue, een rad van zijne spil
drijven. - SE PijIIIVEB. V. pr. Afgeleid worden:
Ces eaux se dérivent des dunes, dat water wordt
uit de duinen afgeleid. - Ce mot 5e dérive de
l'aiabe, dat woord wordt uit het arabisch afgeleid.
J)érh'elte, f. [Pêcbe] Soort van v'tschvangst 1.

niet drijfnetten.

éri'oir, m. [Tech.] Drij fpriem m. dér uuri'erkn,akers, om rid raadsels van de rade-ren te ligzonder
deze te beschadigen.
ten,
I)éri'ote, 1. Lange stok, om een vlot vonden
oever af te stooten.
Dciie, f. [Tech.] Een der namen van de porselein-aarde. - Graauwe kleiaarde t. uit den Elzas,

waarvan zeer fraai aardewerk gemaakt wordt.

Deriiiag- aflque, adj. lizeidverzachtend (van

zeker uit planten getrokken water).

Heriiialtile, 1. [Méd.] iiuidontsteking f.

1)ermatoeape, m. Soort van kampernoelje f.,

met stof bedekt.

Dermatode, Z. DERMATOÏIIE.
Derinatogiaphe, Z. DEBMOGRAPHE.
Derniatoïde , Derniatode , adj. [Anat.]
Iluidvormig, lederachtig. Membrane d-, z. v. a.

Naar ieder gelijkend, ledervorinig.
Dermatologie, Derrnatologiqiie, Der

NENINGE of DURE -MÈ1SE. - [ Bot.]

inatologiste, z. v. a. DEaMOLOGIE, DERMOLOO E, DERMOLOGISTE.
l

Dermatopathologie, t. Leer van, verhan-

deling t. over de huidziekten.

Dermatophide, adj. [H. n.] Met naakte huid

(van Slangen).

Derrnatopnonte, adj. [H. n,] Door de huid

ademend (van infusie-diertjes).

Derniatopodes, m. p1. [H. n.] Vliespootigen
m. p1., vogels, wier teenen met vliezen verbonden

zijn.

Derinatose, I. [Mid.] Huidziekte f. in 't al-

gemeen.

Deriiie, m. [Anat.] Lederhuid 1. (de eigenlijke
huid, die van binnen door het onderhuidsche bindweefsel, en van buiten door de opperhuid (épicler
me) bekleed wordt.
Dernieste, ill. [H. n.] Spekkéver, pelskever,
velkever, leerkever m., een vraatzuchtig schild-

vleugelig insect. - Dermestides, Derinestites, m. p1. Geslacht der spek- of pelskevers.
Dernaipèdes, m.pi., z. v. a. DERMATOPODES.
Derniique, adj. Wat de huid betreft, dermisch.
Dernite, f. [Mid.] Huidontsteking f.
Dermodontes, m p1. [H. n.] !-luidtandigen m.
pl. , eene soort van kraakbeenvisschen.
Dermog-ra-phe, m. [Anat.] Iluidbeschrjver m.
Devrnographie , f. Huidbeschr ijving f. Dermographique, adj. Huidbeschrijvend.
Dermolde, aoj.. z. V. a. DERMATOIDE. - SystOme d-, het huidstelsel n., de huid f.
Dertuologie, 1. [Anat..] Huidleer f., leer van
de afqemeene bekleedselen des ligchaams. - Der.
inologique, adj. Wat de huidleer betreft, dermoiogisch, dermatologisch. - Der mobgiste of Derniologue, m. Schrijver m. over
de huidleer.
Demrnolysie,f. [Mid.] Ongevoeligheid f.der huid.
Derrnoptère, adj. [H. n.] Met vliezige v/eugels of vinnen. - PERuIOPTÈRES, ni. Pl. Vliesvinni
- vliesvleugeligen; - vliegende makis m. p1.-gen;
(eene apensoort).
Derniorhynque, adj. [H. n.] Met eenen door
huid overtrokken snavel. - DERMORHYNQUES, 111. p1.
Vogels m. pi., wier bek niet huid overtrokken is
(zoo als de eenden, ganzen, zwanen, enz.)
Dermotomnie, t. [Auat.] Hu idontleding f. Dermotorniqne, adj. Wat de huidontleding betreft, dermotomisch.
Dernier, -ière, adj. Laatste (wat na al het
andere is of komt, wat door niets gevolgd wordt):
Le d- soldat de Ia file, de laatste soldaat van 't
gelid. La d-ière année de son règne, het laatste
jaar van zijne regéring. La d-ière postërité, het
laatste, verstverwijderde nageslacht. Itendre Ie dsoupir, den laatsten, jongsten snik geven, sterven.
Ilendre les d-sdevoirs a qn., iemand den laatsten
pligt bewijzen, hem mede ter aarde bestellen. (fig.) Mettre Ia d-ière main a un ouvrage, de laatste
hand aan een werk leggen, het afmaken. - Soms
wordt het door het voorzetsel en voorafgegaan: en
d- lieu, en d-ière analyse, en d- ressort, end-ière
instance enz. , Z. LIEU, ANALYSE, BESSORT, INSTANCE. - [Chron.] Laatste, verleden, laatstleden,
vorige, jongslverloopen, onmiddellijk voorafgaand
(in dezen zin staat het achter het subst.): L'année,
Ia semaine d-ière, het verlédene jaar, de verledene
week. Le siècle, le mais d-, de vorige, jongstverloopen eeuw, maand. Dimanche, Lundi d-, verleden
zondag, maandag. - Laatste, hoogste, grootste,
uiterste (zoo ten goede als ten kwade): Je lui ai
les d-ières obligations, ik ben hem ten uiterstever
])ligt. C'est le d- des bommes, hij is de minste,
geringste der menschen. C'est une action de Ia
d-ière ci'uautë, 't is eene daad van de grootste wreedheid. Faire les d-s efforts, de uiterste pogingen
aanwenden. Cda est du d- ridicule, dot is in den
hoogsten graad belagcheljk. Un homme du d- rdre,
een man uit den qeringsten stand. - Au d- mat,
met één woord, niets minder (bij 't veriwopen). -

DERNIP,R,EMENT
DERNIER, M., -IERE, f. Laatste: Être Ie d- de la

classe, de laatste van de klasse zijn. Les premiers
et les d-s, de eersten en de laatsten. I1 paria le d-,
hij sprak het laatst. I1 est Ie d- de sa familie, hij
is de laatste, de alleen overgeblévene van zijne familie. Brutus et Cassius furent les d-s des Romains,
Brutus en Cassius waren de laatsten der Romeinen
(d. i. die den naam van Romeinen verdienden) . —
(fig.) Geringste, slechtste, onwaardigste: Le d- de
ses sujets, de minste, geringste van zine onder
Je Ie tiens pour le d- des hommes, ik houd-dane.
hem voor den verachteljksten mensch. C'est la
d-ière des créatures, (van eene vrouw sprekende),
't is een uitvaagsel van 't menschdom. — (Loc. prov.)
Aux d-s les bons, lest is best: wie krijgt wat er
overschiet, na dat allen gekozen hebben, heeft dikw is het beste. — Ne vouloir jamais avoir le d-,
nooit den laatsten klap willen hebben (bij zékere
kinderspelen); (fig. et fam.) altijd het laatste woord
willen voeren, niet willen toegeven, geen ongelijk
willen hebben. — [Jeu] Iedere der beide verst van
de koord verwijderde openingen van de gallerij
eener kaatsbaan — Le d- en cartes, de achterhand f.,
hij, die 't laatst moet spelen.
Dernièreinent, adv. Onlangs, dezer dagen,
kortelings, laatst.
Dérobé, e, adj. (en part. passé van dérober,
stelen): Argent d-, gestolen, stil weggenomen geld.
— (lig.) Escalier d-, Porte d-e, Corridor d-, ge
of verborgen trap m., deur f., gang n1. Heu--heim
res d-es, snipperuren n. pl. -- à LA DEROBEE, loc.
adv. Heimelijk, steelswijze, ter sluips of gluips. —
Dérobé, e, adj. (en part. passé van dérober,
uitdoppen): Fèves d-es, uilgedopte boonen f. pl. —
[Maréch.] Pied d-, afgesleten hoef nl. van 't paard.
Déroberuent, m. [Arch.] Voute faite par d-,
of avec panneaux, gewelf uit steenen, die op de
zijden of vlakken uitgewel fd zijn, vakwerkgewelf n.
Derober, v. a. Heimel'gk wegnemen, ontvreemden, wegkapen, afhandig maken, ontfutselen, steben: On lui déroba sa montre á l'église, men ligtte
hem in de kerk zijn horlogie uit den zak. — Ook
met een' persoon tot voorwerp: D- ses maitres, zijne
meesters bestelen. — (Prov.) Est bien larron, qui
larron dérobe, een knappe dief, die een dief besteelt. — (fain.) Si! a du bien, it ne la pas dérobé, wat hij bezit, heeft hij zuur genoeg verdiend.
— (fig.) D- a qn. la gloire qui lui est due, iemand
de hem toekomende eer ontstelen. D- une heure it
son travail, een uurtje van zijnen arbeid afnemen
(om iets anders te doen). D- un secret, een geheim
ontfutselen, er slim achter komen. D- un baiser,
een kusje rooven. Cet auteur a dérobé des chapitres entiers, die schrijver heeft geheele hoofd
anderen overgenomen (en laat die voor-stukenva
zijn eigen werk doorgaan). — Ook zonder voorwerp
gebézigd: I1 est enclin, Ii aime it d-, hij is een liefhebbervan stelen, van wegkapen. -- Onttrekken,
ontrukken, beveiligen, beschutten: D- qn. an dan
populaire, iemand aan 't gevaar-ger,itlafu
aan de volkswoede onttrekken. Je prie le ciel de
te d- it tous les dangers, ik bid den hemel u voor
alle gevaren te beveiligen. — Verborgen, verhogen,
geheim houden, aan de blikken of de kennisneming
onttrekken: Un mur lui dérobait la vue de la
campagne. een muur belettede hein het uitzigt in
't veld. II veut d- cela it la connaissance de sa
femme, hij wil dat voor zone vrouw verborgen
houden. Ce général sut habilement d- sa marche
it l'ennemi, die veldheer wist zijnen marsch meesterlijk voor den vijand verborgen te houden. —
(fig. et fam.) Etre habile it d- sa inarche, sluw zijn
in 't geheim houden der middelen, waardoor men
zijn doel wil bereiken. — [Véner.] Ce chien dérobe la voie, die hond volgt het spoor van 't wild
zonder aan te slaan. — [ I'auc.] L'oiseau a dérobé
les sonnettes, de valk is doorgegaan (opgevlogen
zonder verlof). — [Mar.] D- Ie vent it un vaisseau,
een schip den wind benemen, den wind onderschep
(wanneer men dat schip in, lij heeft. Les voiles-pen,
de l'arrière dérobent le vent a Belles de l'avant,
de achterzeilen beletten den wind in de voorste te
vallen. — Dé roger, v.a. (van robe) 1-Jet bekleedsel
wegnemen (zelden gebézigd dan van peulvruchten):
D- des fèves, boonen doppen, uitdoppen. — SE
DEROBER, v. pr. Zich aan 't gezigt onttrekken,
heimelijk heengaan, wegsluipen, .zich stil weg pak
ontwijken: 11 se déroba it la poursuite des-ken,
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ennemis, hij ontweek de vervolging der vijanden.
Il s'est dérobé it la vue , hij heeft zich aan 't
Bezigt onttrokken, is uit het oog verdwenen. Le
vaisseau, Le ballon se déroba bientht à la vue,
het schip, de luchtbot verdween weldra uit het
oog. Se d- dune compagnie, uit een gezelschap
heimelijk, ongemerkt wegslu-lpen. -- (fig.) Les eauses de ce phénomène se dérobent it 1'intelligence humaine, de oorzaken van dit luchtverschijnsel gaan het menschelijk verstand te boven. Ces
genoux se dérohent sous lui, zijne knieën knikken
onder hem weg: hij kan te naauwernood op de been
blijven. — [ Man.] Le cheval se déroba de dessous
l'homme, het paard ging onder den man door (daar
het eenen sprong deed en hein afwierp). — ( fain.)
Se d- un repas, zich eenen maaltijd onttrekken,
dien men anders gewoon is te houden.
Déroeliade, m. [Tech.] Het reinigen van 't
metaal door sterkwater.
Déroeher , v. a. [Tech.] Met sterkwater
schoonmaken of reinigen (het te vergulden metaal).
— [Fauc.] of Déroquer, van eene rots of hoogte
doen nederstorten (wanneer roofvogels bij de ver
viervoetige dieren deze zoodanig in de-volgina
engte drijven, dat zij zich in de diepte nederwerpen) .
-- Het part. passé komt in die beide beteekenissen
ook als adj. voor: Métaux dérochés, gereinigde metalen n. pl. Biche dérochée, afgestorte hinde f.
Dérodyme, f. [Anat.] Misgeboorte f. met twee
halzen en twee hoofden. — Dérodynile, f. Tweevoudiqheid f. van hals en hoofd.
Derogation, f. [Polit.] Inbreuk, afbreuk op
eene wet, eene ordonnantie enz., krenking, ver
kracht daarvan, d e r o g a ti e f.,-mindergva
soort van stilzwijgende of werkelijke opheffing of
afschaffing (abrogation), waardoor men in de wet
eene verandering maakt, zonder uitdrukkelijk de
te-niet-doening der vorige aan te duiden: Cette lol
n'emporte point de d- it la précédente, deze wet
maakt de vorige niet krachteloos, is aan de vorige
niet nadeelig, vernietigt ze niet.. Il n'y a point en
de d- it eet edit, deze verordening bestaat nog in
hare volle kracht. D- expresse, uitdrukkelijke afschaffing, afwijzing f. D- tacite, stilzwijgende afschaffing, afwijzing. — Une d- it un testament,
eene inbreuk op een testament. — D- à no droit,
verkorting f. van een regt.
Déroatoire, adj. [Jur.] Inbreukmakend,
krenkend , benadeelend , de r o ga ti e f. Acte d-,
Clause d-, nadeelig contract n., nadeelige voorwaarde f.
Dérogeariee, f. Benadeeling, krenking f. (van
stand, voorregt, waardigheid enz.) — Bij uitbreiding: L'infdélité est une d- it nos engagements,
de ontrouw is eene inbreuk op onze verbindtenissen.
Dérogeant, e, adj. Benadeelend, krenkend,
nadeelig: Des actions d-es it In of it noblesse, daden
waardoor men zijnen adeldoïn benadeelt, onteert.
Lol d-e, wet, die inbreuk op eerie vroegere maakt.
Déro er, V. n. Afbreuk doen, benadeelen,
krenken, te kort doen, verkorten; vernietigen, eerie
voorafgegevene wet, enz. door eene daarmede strijdige bepaling wijzigen, veranderen of van kracht
berooven. Le roi a dérogé it son édit, de koning
heeft zijn gegéven edict vernietigd, weder opgehéven.. — [Prat.] D- un article, een artikel krach
maken, van een artikel afwijken. Les deur-telos
partis out dérogé it leur contrat, de twee partijen
hebben tegen hun, contract of verdrag gehandeld.
Cela dérogerait a nos privilèges, dat zou onze
voorregten verkorten, afbreuk doen, benadeelen. —
D- it la noblesse, of D- it noblesse, iets doen,
waardoor men naar de, wet des lands zijnen adel
verliest. II était de noble race, mais son pore a
dérogé, hij was van een adellijk geslacht, snaar
zin vader heeft den adeldom verbeurd. — Cola
déroge it votre caractère, dat benadeelt, (is beneden)
uw karakter.
t Aéroi, m. Betaling f. voorde huisvesting van
de officieren van 's konings keuken.
Déroidir, v. a. (vgl. DELI AIDIR) De stijfheid
ontnemen, lenig: buigzaam, slap maken: D- les
membres engourdis par Ie froid, de door' de koude
verkleumde leden weder lenig maken. — (fig.) Son
caractère commence it se d-, zijn karakter begint
handelbaarder, zachter te worden. -- SE DEROIDER
v pr. De stijfheid verliezen: Les membres engourdis Sc déroidissent an feu. — Le caractère Sc dé-
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roidit au contact de Ja soeité.— Iletpavt. passé is ook
adj.: Membres dioidis,weder lenig gewordenleden D.
p1. H umeiir déroidi, handelbaar oeworden !iurneurn.
Dérompage M. [Papetj liet kleinsnijden
der lompen.
Dérompoir, m. [Papet.] Ta/elf, met een sikkelvormig mes, tegen welke snede men de lompen
in kleine bundels houdt en doorsnijdt (teçjenwoordig meestal vervangen door den zoogenaamden
,

lompensnijder).

Déroinpie, V . a. [PapeL] De lompen aan stukken snijden (z. DEROMPO1R). - [ Fauc.] Le faucon
vient de d- en pi'oie, de volk heeft zijne prooi uit
de lucht doen nederploffen. - [Anc. agric.] Een
braakliggend land omploegen. - Oudtijds ook: radbraken. liet part. passé is ook adj.: Chiffons
els, klein gesneden tompenf. p1. Oiseau d-, neêrgewrpen vogel m.
)éroquer, v. a., Z. DEROCHER.
Dérougir, v. a, De roodheid, de roode kleur
benemen. Ma soeur avait Ie visage tout rouge de
Ja petite vro1e, mais un mois de temps l'a entièrernent Hrougie, mijne zuster had van de kinderziekte een rood aangezigt behouden, maar eene
maand tijds heeft haar de roode kleur benomen,
binnen ccve maand was de roode kleur weg.
PÉROUG111 , V. fl., en SE DEROIJGIR, V. pr. De roode
kleur verliezen, bleeker worden: Le nez ne lui a
pas dérougi, zijn neus is nog altijd rood. Ce yin
rouge commence a se d-, deze roode wijn wordt
bleeker. - liet part. passé is ook adj.: Visage dérougi.
DéroniHé, e, adj. (en part. passévan dérouilIer) Ontroest, van roest bevrijd: Ai-mes d-es, ont
roeste, blank g eschuurde wapens n.pl. —(fig.) Manièies d-es, beschaafder geworden manieren f. p1.
DérouilIement, fl1. 1-let ontroesten, het wegnemen, afvijlen, afschuren van den roest.
Dérouliler, v. a. Ontroesten, van roest oatdoen, den roest wegnemen, afschuren, ofvjlen, afs/ /pen: D- des armes, Un pistolet, on couteau. Beschaven, wellevend, gemanierd maken, de
1oerschheid ontnemen: D- un jeune homme, een'
jong' weasels beschaven, ontbolsteren. D- l'esprit,
Ia mémoire, het,verstand, het çeheugen vormen,
oefenen. - SE }JER0U1LLER, C. pr. Den roest verliezen; - ( fi g.) beschaafd, wellevender worden. Le
ter se déroullie peu P peu it force d'être manid,
het ijzer verliest allengs den roest, wanneer men
het dikwijls in de hand neemt. L'esprit se dé
rouille dans le grand monde, het verstand wordt
beschaafd door den omgang snel de groote wereld.
Uéi-oulé, e, adj. (en part. passe van dérouler)
Ontrold, ontwikkeld, opengeslaqen.
I)éroulemeiit, m. liet ontrollen, afrollen, [Géorn.] Het voortbrengen of beschrijven cener
kromme lijn door verlenging van de stralen eener
andere. - S (fig.) Le d- des félicités humaines,
de ontwikkeling , het einde van het nienschelijk
peluk.
Déronler, V. a. Ontrollen, afrollen-, uitrollen,
ontwikkelen, het opgerolde uiteen slaan: fl- une
puce détoffe, un nianuscrit, uise carte géogra
phique, een stuk stof, een handschrift, eene landkaart ontrollen, openleggen. - Le serpent déroule
yes anneaux, ses replis, de slang ontrolt, ontplooit
hare ringen, hare kronkels. - [Géom.] D- one
courhe, eene kromme lijn door verlenging van de
stralen eener andere voortbrengen. - [Impr.] Dune presse , de vershar terug doen varen.
(fig.) [.1- les grands spectacles de Ja nature, de
groote natuurtooneelen ontrollen, ten toon spreiden,
ordelijk beschrijven. - SE DEBOULER, V. pr . Zich
ontroUen. - ( fig.) Le tahleau le plus imposant
se déroula devant nous, het indruknakendst ta/creel breidde zich uit, ontvouwde zich voor onze
.
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I)éi-oute , f. Wanordelij k e vlugt, nederlaag,
uiteendrjving , overhoopwerping , verstroofjing f.
van een leger na 't verlies van eenen slag: Mettre les
cnnemis en d-, de vijanden op de vlugt slaan. Ii a
I é1 i clans Ia d-, hij is in de verwarring der vlugt omgekowen.—( fi g. et fans.) Volslagen wanorde f., verval
fl, enderqangm. van iemands zaken of fortuin-: Cet
accident a mis Ja d- dans ses affaires, ditgeval
Ieeft lcm in zijne zaken geheel achteruit qezet, heeft
lens geruïneerd. Depuis sa d-, sedert hij in 't on(lerspit is geraakt. - ( fig.) Mettre qn. en d-, iemand
-.

,

DES.
in verwarring brengen, hens geheel buiten staat

stellen om te antwoorden.

Déroiiter, v. a. Van den regten weg afbrengen: L'obscurité de Ia nuit nous dérouta, de donkerheid des nachts brapt ons van den regten weg.
- (fig. et fans.) Iemands oogmerk, ontwerp, voornemen ver//delen; iemand verlegen maken, in de
war brengen: Cet évènement la totalement dé
routé, dat voorval heeft al z(jneplannen in duigen
geworpen, hein geheel uit het veld geslagen. - Vos
reproches lout dérouté, uwe verwijten hebben hem
geheel verlegen gemaakt. - Ook zonder voorwerp:
Vous êtes facile a d-, gij laat u ligt in de war
brengen, uit het veld slaan. - SE DEROUTER, V.
pr . Van den •regten weg afraken, verdwalen. Verlegen, onthutst, verward worden. - Het part.
passé is ook adj.: Voyageur dérouté, verdwaald
reiziger m. - Mesures déroutées, verijdelde maat-

régelen m. pi.
Bern, rn Derrie m., veenlaagf., ongeveer 18
centimeters onder de oppervlakte van den grond.
Derrière, prép. Achter (in tegenstelling - met
devant, voor): Marcher d- qn., achter ieinandloopen. D- Ia maison, Ja tapisserie, achter het huis, het
behangsel. Fuir sans regarder d- soi, vlugten zonder
om te zien.—(Loc. prov.) 11 ne faut pas regarder dsoi, als men op den goeden weg is, moet men niet
achter zich zien, moet ,men steeds moedig voortgaan.
(fig,) Ils élaient égaux, mais il la laissé bien loin d
lui, zij waren gelijk, maar hij heeft hem verre
achter (beneden) zich gelaten. Le désappointement
marche d- l'enthousiasrne, de teieurste1lingolgt op
de geestdrift. - DERRIERE, adv. Achter: Etre d-,
Rester d-, achter zijn, blijven. Je l'ai laissé lien
loin derrière, ik heb hem verre achter gelaten. PAR DERRIERE, bc. adv. Ian achteren: Ce traître
ma attaqué par d-, die verrader heeft mij ,van
achteren aangevallen. - SENS DEVANT DERRIERE,
bc. adv. liet achterste voor, verkeerd, averegts.
Mettre sa perruque, sa casquette eens devant d-,
zijne pruik, zijne pet het achterst voor zetten.
DERRIERE, m. Achterste, achterdeel n.: Le ddune maison, de Ia tête, dun habit, het achterste (gedeelte) van een huis, van het hoofd, van
een kleed. 11 est logé sur le d-, hij woont in 't achter gedeelte van 't huis. —Le d- dun homme, dun
chien, dun singe, het achterste van een' mensch,
hond, aap (dat ligchaamsdeel, waarop zij zitten).
Tomber sur le ii-, op zijn achterste vallen. S'écorclier le ii-, zich een' blikaars rijden. On lui
voit Ja d-, men ziet zijne bloote billen. Ii lui donna
un coup de pied au d-, hij gaf hem een' schop onder zijn achterste (pop.: voor zijn gat) . - (fig. ei
fans.) Porte de d- (eig. achterdeur, achterpoort f.)
uitviugt f., valsch voorwendsel, achterdeurtje n. Faire rage des pieds de d-, al het mogelijke in 't
werk stellen, zich met handen en voeten weren. (pop.) Montrer Ie d-, zijn achterste laten zien:zijn'
vijand den rug keeren, laf de vliegt nemen; (fig.)
zijn woord niet houden, terugtreden voor 't geen
men gepacht had ie zullen doen. - Les d-s dune
ville, de achterbuurten f. pl., deminst bezochte, a/gelégenste deden eener stad. Les d-s dune armee, de
achterste geléderen n. p1.: Couvrir, Assurer ses d-s,
zich den rug dekken, beveiligen. Fondre, tomber
sur les 11-s, den vijand in den rug vallen.
JI?erris, m.pl. [H. n. ] Soort van buiswormen.
Deiviche, Del-vis, m. [H. n.] Derwisch,
dervisch, arme muhansedaansche monnik m.
Des, art. pier. m. et f. (zamengetrokken uit
de les) Z. DE en LES.
Dès, prép. Sedert, sinds, van . . . af, van ...
aan. Dès les premiers siècles du christianisme,
sedert de eerste eeuwen des christendoms. Malheureux dès sa naissance, ongelukkig sedert zijne geboone, van zijne geboorte af Dès l'enfance, van
gs af. Dès dernain, van morgen (den dag van
jon
morgen) af aan. Dès I présent, van nu af aan,
van heden aan. - liet duidt ook eene betrekking
van plaats aan: Dès Paris, van Parijs af. Dês sa
source, van hare bron af. Qui tremhle dès le port
ne doit point s'emharquer, wie reeds aan de haven teelt, moet niet scheep gaan. Ii est un bonheur réservé dès ce monde aux amis de Ia vertu,
er is reeds in deze wereld- een geluk weggelegd
voor de vrienden der deugd. - DES LOBS, bc. adv.
Van toen af, van dien tijd af te rékenen; - alsdan,
dus, derhalve. 11 annon ait dès lors ce qui! serait
ç
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un jour, van toen of toonde hij wat hij eenmaal
zou worden. 11 ne peut user de ce moyen, quavans nous dès fors b craindreour lui? hij kan
en, wat hebben
kan zich van dat middel niet bedien
wij derhalve voor hem te vreezen? (Voor dès [ors
vindt men ook in beide beteekenissen dès la, doch
dit is verouderd). — DES QUE , loc. conj. Zoodra,
zoodra als, zoo haast: Dès que je le vis, zoodra (als)
ik hem zag. Dès que le soleil fut levé, it partit, zoodra als de zon op was, vertrok hij. — Ook z. v. a.
puisque, daar, dewijl: Des que vous en êtes tom1)é d'accord, je n'ai reen b dire, daar gij het hier
eens zijt geworden , heb ik niets meer te-over

zeggen.

Dés- , voorvoegsel bij eene menigte fransch-e
woorden, (dat in beteekenis veelal met het nederduitsche ant overeen komt en opheffing o/' ontken
uitdrupt.
-nigvahetofdbrp
.j- Désabonner (se) , v. pr. Zijn a b o n n em e n t (z. dat woord) opzeggen, ophouden geabonneerd te zijn.
-^- Désabriter, V. a. Van schuilplaats berooven;
de bedekking of bescherming wegnemen.
Désabsusable, adj. Voor beter inlichting vatbaar.
J)ésabusé, e, adj. (en part. passé van désabuser) Uit den droom geholpen, béter onderrigt,
van de dwaling teruggekomen: Si mon père, un
jour d-, plaint le malheur de son fill, indien mijn
vader, eenmaal beter ingelicht, het jammerlot zijns
zoons beklaagt. — Ook, als subst. m. en f., in kwaden zin, gebezigd voor: Iemand, die niet meer aan
(Ie deugd, aan de godsdienst gelooft. — S Le d-

(woord van Mad. de Sévigné), het ophouden der
begoocheling, der liefelijke droombeelden, z. v. a.

DI SABUSEMENT.

5 Désabusennent, m. Het te regt wijzen of
?tit. den droom helpen, het verdrijven der begoocheling, der dwaling, teregtwijzing, inlichting, wegneming eener dwaling; aaegging van eene begoocheling, van een droombeeld.
Desahuuser, V. a. De dwaling of begoocheling
benemen, béter onderrigten, te regt wijzen, uit den
droom helpen, inz. iemand beter inlichten omtrent
het gunstig of ongunstig denkbeeld, dat hij van een
persoon of zaak had opgevat. Je l'ai désabusè sur
votre compte, ik heb hem omtrent u de oogen geopend, hein zijne verkeerde meening te uwen opzigte benomen. — SE DESABUSER, V. pr. Zijne dwaling laten varen, zijne verkeerde meening ontdek
begrippen vormen : Désabusez-vous-ken;bétr
dune opinion si dangereuse, laat af van eene zoo
gevaarlijke meening, vorm bétere begrippen.
% Désaccointance, f. Het ophouden van den
vertrouwelijken omgang. — % Désaccointer,
V. n. Ophouden, iemands vriend te zijn, de kennis
afbreken. — SE DESACCOINTER, V. pr. De vriend
betrekking met elkander afbreken, elk--schapelijk
ander niet meer bezoeken.
I➢ ésaccor€1, in. []%las.] Gebrek n. aan ineensmelting, aan harmonie of zamnenklank der speeltuigen
of stemmen. — (fig.) Verschil n. van meeningen of
gevoelens, oneenigheid f.
Désaccorder, v. a. [Blus.] Ontstemmen: Le
froid, la chaleur désaccorde les pianos, de koude,
de warmte ontstemt de pianoos. — (fig.) De eens
verstoren, oneenig maken. — SE DESAU--gezindh
C ORDER , V. pr. Ontstemd worden; — niet overeen
stemmen, van strijdige gevoelens zin: Des instruments, Des esprits que se, désaccordent. --Het
part. passé is ook adj.: Violon désaccordé, ontstemde viool f.

Couleurs d-es, niet-bijeenpassende

kleuren f. pl.— Sentiments d-s, strijdige, niet meer
overeenstemmende gevoelens n. pl.
Désaccouplement, m. [H. n.] Het ophou
dieren, die zich ter voortte--denrpaig(v
(ing vereenigd hadden).
Désaecoupler, V. a. Het gepaarde scheiden.
D- des chiens, gepaarde honden van elkander nemen. D- des serviettes, zaamgebonden servetten

uiteen doen (vgl. ACCOUPLER). — SE DÉSACCOU-

PI,ER, v. pr. Vaneen gaan na de paring: Ces chiens
se sopt clesaccouplés.
Désa ecoutrer (se), v. pr. (fam.) Zich ont-

kleeden of uitkleeden.
-f- Désaccontunmanee, f. Ontwenning, afwenfling, afwering, veneering f. (eerier ge w oonte).
Desaccontnrner, v. a. 4fleeren, afwennen,
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ontwennen, verleeren : 11 faut d- les enfants de
bonne heure d'être opiniàtres, men moet den kin-

deren vroeg afwennen hoofdig, halsstarrig te zijn.
-- SE DESACCOUTUIER, V. pr. Zich zelven a (wen nen, ontwennen, eene gewoonte allengs afleggen.
Se d- de j uren, de boire, zich het vloeken, het
drinken afwennen. — Se d- de qn., iemands bijzijn
ontwennen, geen behagen meer in zijn gezelschap
vinden. — Het part. passé is ook adj : Un homme
désaccout.umé du jeu, een man, die 't spel afgewend heeft.
+ Désaccuniuuler. v. a. Een' hoop of stapel
omverwerpen, te niet doen, eene opeenhooping ontbinden.
.Désaclhalandage, m. Het verlies van klanten; de onbeklantheid f. — Desaehalander, v. a.
De klanten doen verliezen, de klandisie verdreven,
van klanten berooven: Ce mauvais bruit a fort
désachalandé ce marchand, dit kwaad gerucht heeft
dezen koopman de klanten doen verliezen. — Het
part. passé wordt ook als adj. gebézigd : Boutique
désachalandee, verloopen, onbeklante winkel m..
D ésacidifleation, f. [Chico.] Ontzuring f.
— Désacidilier, V. a. Ontzuren. — Désaeidifïé, e, adj. en part. passé. Ontzuurd.
Desaciération, f. [Tech.] On:tstaling f. van
het ijzer. — D ésaeiérer , v a. Ontstalen, het
staal weder in ijzer veranderen. — SE DÉSACIERER,
v. pr. Zijne hoedanigheid van staal verliezen. —
liet part. passé is ook adj.: Fer désaciéré, ontstaald ijzer n.
:

Des acointer, z. DESACCOINTER.

.(- Désa(lorer, V. a. Niet meer aanbidden of

vurig bein inn en.

-(- fésatl'airé, e, adj. Zonder bezigheid, niets

te doen hebbende.

Desaffanié, e, adj.

(en part. passé van dés-

affamer) (woord van Scarron) Verzadigd , geen
honger, meer hebbende.
-[ Desafamer, v. a. Den honger stillen, ver zadigen. — SE DESAFFAMER, V. pr. Verzadigd worden, zich verzadigen, zijnen honger stillen.
4 Desaffection, f. Ongenegenheid f., afkeer m.
— -I- Désatf'ectionné, e, adj. (en part. passé
van désaifectionner) Ongenegen, ongunstig gezind,
in genegenheid verkoeld: Peuple d-, volk, dat, de
liefde voor zijnen vorst verloren heeft. — -(- Desaf ectionnenient, in. Verlies n. der genégenheid, verkoeling f. der genegenheid, der liefde. Le
d- du peuple, de verkoeling des volks voor zijnen
vorst. -- -(- Désa!ifectionner, v. a. De genegenheid doen verliezen : D- gun peuple . — + SE DES -

V. pr. Ongenegen, afkeerig worden,
de genegenheid voor iemand verliezen : Le peuple
se désaffectionne promptement, het volk verliest
ligt de genegenheid voor zijnen. vorst. — Se d- qn.,
zich iemands ongenegenheid berokkenen, iemand a fAFFECTIONNER ,

keerig van zich maken.

Désaffleurennent, m. [Constr.] Het ongelijk
liggen of staan, het uitsteken; oneffenheid, ongelijkheid. f. van voorsprong. — Désaffleiirer, v. a.
Niet in 't zelfde vlak brengen, niet waterpas maken, het eene deel vóór of boven het andere doen
uitsteken.

Désa odurelier, v. n. en v. a. [Mar.] Doen
overloopen , onttuijen. D- l'ancre, het tuianker
ligten.
.(- Desa ranchir, v. a. Eene vrijlating of oatheffing intrekken. — -I- Dés affranchIssenaent,
m. Het intrekken van een bevel tot vrijlating.
.Désageneeanent, m. liet verbreken van 't
behoorlijk verband tusschen de verschillende deelen
van een geheel. — Désagencer, v. a. De behoor
schikking, het vereischt verband verbreken, in-lijke
wanorde brengen, verstoren.
Désagrafer , v. a., , regelmatiger, maar min
gebruikelijke vorm van DEGRAFER.
Désssgréatble, adj. Onaangenaam, ongevallig,
verdrietig (van personen en zaken).
Désagréablennent , adv. Onaangenaam, op
eene onaangename wijze.
Désagréer, v. n. (van gré) Mishagen, onaangenaans zijn. Cela ne me disagree pas, dat
mishaagt niij niet, is mij niet onaangenaam. — Het
part. passé is ook adj.: Demande desagréée, niet
goed opgenomen vraag f. of verzoek n.—DESAGREER,
V. a. (van agrès) [Mar.] Onttakelen (gebruikelijker is
DEGaEER) .
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Désagré;ation , f. [Phys.3 Scheiding, opheffing f. van de agregatie of den zarnenhanq der
molekulen (vgl. AGREGATION). — Désagréger,
V. a. [Phys.] Den zamenhang der deelen van een
geheel, inz. der molekulen van een mineraal opheffen. — Het part. passé is ook adj.: Molécules
désagregées, gescheiden, uit hunnen zamenhang gebragte malekulen.
Désagrémnent, in. Onaangenaamheid, onbehageljkheid, onbevalligheid f., verdriet n.: C'est un
grand d- que d'avoir des procès, het is zeer onaangenaam regtsgedingen te hebben. — (lam.) Uiterlijkligchaamsgebrek n., misvormdheid, mismnaakthei.d f., misstand m. Une tache au visage est un d-.
S Désaguerrir, V. a. Onkrijgshaftig maken. —
SE DESAGUERRIR, V. pr. Onkrijgshaftig worden.
Désaigri, e, adj. (en part. passé van désai-

grir) Ontzuurd, wat zijne zuurheid verloren heeft.

Vin d-, niet meer zure wijn m. — (fig.) Caractère
d-. verzacht, handelbaar geworden karakter n.
Désaigrir, v. a. [Chico.] Ontzuren, de zure
eigenschap ontnemen. —5 (lig.) D- l'esprit, le coeur,
dien geest, het hart verzachten. - SE DESAIGItIR,
V. pr. Ontzuurd worden; — zijne zuurheid ver
-liezn.
t Desaimer, V. a. Ophouden te beminnen. —
+SE DESADIER, v. pr. Ophouden elkander te beminnen.
Désairer, V. a. [Fauc.] Roofvogels, valken
uit het nest nemen. — Het part. passé is ook adj.:
Oiseaux désairés, uit het nest gehaalde roofvogels.
5 Désaise, f., z. v. a. ?MALAISE.
Désaisonner, v. a., z. DESSAISONNER.
Désaj uste, e, adj. (en part. passé van désaj uster) Uit zijne rigting, van zijne plaats gebragt,
verzet, verplaatst, verschoven, in wanorde gebragt.
Canon, Télescope d-, verzet, uit zijne rigting ge bragt kanon, teleskoop n. Coiffure d-e, in de war
qebragt, ontsierd kapsel n.-- [Man.] Cheval d-, ontleerd paard n.
Désaj usteiiient, m. Het verbreken der behoorlijke plaatsing, stelling, rigting enz.
Désajuster, v. a. Uit de rigting, stelling of
plaatsing brengen, verzetten, verplaatsen, verschuiven, in wanorde brengen: D- un canon, un télescope, een gerigt kanon, een gerigt teleskoop ver-

DÊSAPPR,IS.
len, drenken: Le vin mêlé aver de l'eau désaltère
mieux que l'eau seule, wijn met water stilt, ver
dorst dan water alleen. — B ij uit -slatbéerdn
La rosée désaltère la terre, de dauw ver -breidng:
verkwikt het aardrijk. — ( fig.) La joie-frischt,
désaltère le coeur, de vreugd verkwikt, verjongt
het hart. - SE, DESALTËRER, v. pr. Zijnen dorst
lesschen.
Désaniarrer, v. a., z. DEMARRER.
+ Désamasser, v. a. Ophouden te verzamelen (inz. geld) , het verzamelde verkwisten. — SE
DESAMASSER, v. pr. (Loc. prov.) Or péniblement
s'amasse , se desamasse promptement , het met
moeite b(jeengebragte geld wordt zoo ligt verspild.
Désamour, m. Liefdeverkoeling f. — 5 Désa9nouraeher, v. a. Van eerre dwaze liefde genezen of afbrengen.
Désaneher, v. a. [Mus.] Het mondstuk van
een blaasinstrument afnemen. — liet part. passé
is ook adj.: Clarinette désanchée, klarinet f. zonder

mondstuk.

% Désanerer,

anker ligten.

v. n. (niet avoir) [Mar.] Het

% Désandainer of Désanttiner,v.a. [Agric.]

Op hoopen zetten (het afgemaaide hooi).
Désanimé, e, adj. (en part. passé van désanimer) (noord van Corneille) Van leven beroofd,

niet meer levend, ontzield, dood: Deux corps d-s.
-I- Désaninter, v. a. Van adem of leven berooven., niet meer bezielen.
Désappareillage, m. [Mar.] Het aftakelen
van een zeilklaar schip.
Désappareiller, v. a. [Mar.] Een zeilklaar
schip aftakelen, oiittuigen. D- une voile, een bjgezet zeil weder vastmaken of strijken. — Het part.
passé is ook adj.: Bdtiment désappareillé, afgetakeld vaartuig n. (De overige omgekeerde beteekenissen van appareiller worden door DÉPAREILLER uit

-gedrukt.)
Désapparier, v. a. Ontparen, gepaarde vogels (inz. duiven, tortels, patrijzen, enz.) scheiden.
— Het part. pa,sé is ook adj.: Couple désapparié,
gescheiden vogelpaar n.
-. Désappauvrir, v. a. De armoede doen ophouden, uit den staat der armoede trekken: La

charité chrétienne désappauvrit Bien des families,

zetten. Le vent a désajusté la coiffure de cette de christelijke liefdadigheid onttrekt vele huisgedemoiselle, de wind heeft het kapsel van die juf- zinnen aan de armoede. — Het part. passé wordt
vrouw ontlooid, in wanorde gebragt. — ( fig.) Un ook als adj. gebézigd: Une famille désappauvrie,
accident a désajusté nos mesures, een toeval heeft een aait de armoede ontrukt gezin n. — (fig.) Un
esprit désappauvri, een aan onkunde ontrokken
al onze wel berékende maatrégelen verijdeld.
Désalignennent, m. Het. uit de lijn, uit de verstand n.
rigtingslinie brengen, de rigtingsljn verstoren. —
-I- Désappauvrissenient, m. Het verdrijven
[Min.] Wanorde in de rigtingsl jn van een' troep. der armoede; verbéterde fortuinsomstandigheid f.
Désali finer, v. a. Buiten de rigtingslijn plaat
5 Désappétiser, V. a. Den eetlust benemen.
V. een huis). — [Mil.] De rigtingslinie-sen(b.
(fig.) Den lust tot iets benemen. — SE DÉSAPverbreken, wanorde in de linitn, in de geléderen PETISER, v. pr. Den eetlust verliezen. — Het part.
brengen. - SE DESALIGNER, V. pr. De linie breken; passé is ook adj.: Estoinac désappétisé, van eet— uit de rigtingslinie wijken of gedreven worden. lust beroofde maag f.
— Het part. passé is ook adj.: Facade désalignée,
Désapplication, f. [Tech.] Scheiding f. van
uit de lijn staande gevel m. Troupe d-e, uit de 't op elkander gelegde. — (fig.) Gebrek, of liever
rigtingslinie staande troep m.
verlies n. van vlijt en oprnerkzaamheid. — DésapDésaliter, v. a. Het bed doen verlaten (in dien pligater, v. n. [Tech.] Het opeengelegde scheiden.
zin oud en buiten gebruik). — SE DESALITER, v. pr. — (jig.) Van 't werk aftrekken, verstrooien. —
Niet meer bedlégerig zijn, het bed niet meer houden SE DESAPPLIQUER, V. pr. Zijne vlijt, zijn' lust tot
(na eene ziekte). — Het part. passé is ook adj.: den arbeid verliezen.
Malade désalité, zieke, die het bed niet meer houdt.
Désappointé, e, adj. (en part. passé van
S Désallaitement, m. Spening (sevrage). — désappointer): Etoffe d-e, losgesneden, van hare
Désallaiter, v. a. Spenen (sevrer). - Dés- rijgdraden ontdane stof f. — (fig.) Homme d-,
adllaité, adj. en part. passé. Gespeend (sevré).
Femme d-e, teleurgestelde man, vrouw.
Désallier, v. a. Van een verbond losmaken,
Désappointei rent, m. Teleurstelling, weder oneenig maken. La politique ,désallie les peuples waardigheid, bedrogen hoop of verwachting I.
au lieu de les unir. --USE DESALLIER, v. a. Een
Désappointer, v. a. [Mii.] Van de rol, de
ongepast huwelijk aangaan (met betrekking tot on- dienstlijst schrappen (in dien zin verouderd). —
gelijkheid van stand, opvoeding, zeden, fortuin enz.; [Com.] Lossnijden (de rjjgdraden van een gevouin onderscheiding van se mésallier, dat bepaalde- wen stuk stof). (.fn dezen zin liever dépointer).lijk op groot verschil van stand ziet).
(fiig.) Te leur stellen. misleiden, de verwachting be-I- Désaltérant, e, add. Den dorst lesschend driegen: Cela dut Bien Ie d -, dat moest hem zeer
of stillend : Boisson d-e, Fruit d-, dorststillende te leur stellen.
drank m., vrucht f.
Désapprendre, v. a. 't Geleerde vergeten:
-]- Désaltération, f. Het lesschen of stillen van I1 a désappris tout ce qu'il savait, hij heeft alles
den dorst.
verleerd, wat hij wist. — Ook zonder voorwerp:
Désaltéré, e, adj. (en part. passé van désaltdrer) Gedrenkt, gelescht, geen dorst hebbende, van
drinken verzadigd, door drinken verfrischt. Ma soif
eist d-e, mijn dorst is gelescht, ik heb geen dorst

mepr.
Désaltérer,

V.

a. Den dorst lesschen of stil-

Cet enfant, bien loin d'apprendre, désapprend tous

les jours. - SE DESAPPRENDRE, v. pr. Verleerd,
vergéten worden: L'arithmétique se désapprend
aussi vite, qu'elle s'apprend, men verleert het rékenen even spoedig, als men 't leert.
Désappris, e, adj. (en part. passé van dis-

MSAPPROBATEUR
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apprendre): Enfant d-, kind, dat het geleerdeheeft
vergeten. Lecon d-e, verleerde, vergeten les. — (fig.)
C'est un homme d-, 't ïs iemand, die zijne wereld
(den goeden toon, de manieren der wereld) niet
meer weet.
Désapprobatenr, -trice, adj. Afkeurend,
mispr zend, uit gewoonte o f karakter tot afkeuren,
tot bedillen geneigd: Un esprit d-, een afkeurende
geest m. Langage d-, afkeurende taal f. — Ook als
subst.: C'est an éternel d-, 't is een eeuwige bedilIer, een aarts-afkeurder.
Désapprobation, f. Afkeuring, misprijzing,
tisbillijking, verwerping, veroordeeling f.
% Ilésappropriation, f. [Prat.]. Overgave f.
van eigendom, vrjwillige afstand m.,vervreernding f.
— [Théol.] Zelfverloochening f. -- Désapproprier, V. a. Van het eigendomsregt berooven. —
SE D1S4PPROPRIER, V. pr. Zijn' eigendom afstaan,
overgeven, laten varen: Se d- de tout son bien
puur payer ses créanciers.
Désapprouvé, e, adj. (en part. passé van
désapprouver) Afgekeurd , gelaakt, misprezen :
,

Personne, action d-e.

Désapproiiver, V. a. Afkeuren, misprijzen,
laken, wraken, veroordeelen: Tout le monde vous
désapprouve, iedereen laakt, veroordeelt u. Tout
Je monde désapprouve sa conduite, iedereen laakt,
misprijst zijn gedrag. — SE DESAPPROUV.ER, v. pr.
Afgekeurd worden; — zich zelven laken: Le sage
se désapprouve souvent lui -mime.
Désapprovisionner, V. a. Van levensmiddelen ontblooten, de levensmiddelen wegnemen.
Désarborer, v. a. [Mar.]: D- un mdt, eenen
mast kappen; den mast nederlaten. D- un pavilion,
Bene vlag strijken.
DésarSonner, v. a. Uit den zadel ligien,
werpen. Son cheval 1'a désarconné, zijn paard
heeft hens uit den zadel geworpen. — ( fig. et fam.)
D- qn., iemand uit den zadel ligten, hem verlegen
maken, den mond snoeren, tot zwijgen brengen. —
Ook: ,iemand uit een' post, eene bediening verdrijven..
SE DESAIICONN'ER, v. pr. Uit den zadel vallen. —
(fig. et fanm.) De kluts kwijt raken, verward geraken (bij een' woordenstrijd). — Het part. passé is
ook adj.: Cavalier désarconné, uit den zadel geworpen of gevallen ruiter. — Adversaire d-, uit
het veld geslagen, beschaamd gemaakte tegenpartij f.
Désargenter, v. a. Ontzilveren, het zilver afdoen van iets, dat verzilverd is. — ( fig. et faas.)
D- qn., iemand zijn geld ontnemen, het geld uit
den zak kloppen. -- SE DÉSARGENTER, v. pr. Ontzilverd worden; de verzilvering verliezen. — Het
part. passé is ook adj.: Fourchette désargentée,
ontzilverde vork f.
Désarwé, e, adj. (en part. passé van disar
mer) Ontwapend, weerloos: Soldat d-, ontwapend
soldaat m. Vaisseau d-, ontwapend schip n.— Colère
the, ontwapende, gestilde toorn m.— [H. n.] Ongewapend, zonder verdédigingsmiddelen. •- (Bias.]
Aigle d-, arend m. zonder klaauwen. — DESAR31E m.
[H. n.] Soort van meirval m.
Désarnlenient, m. Het ontwapenen; ontwapening f., inz. van overwonnen krijgslieden. — Jf
dunking f. (van troepen). — [Escr.] Het ontwapenen, weerloos maken der tegenpartij. — [ Mar.]
Het opleggen; oplegging, onttakeling, aftakeling f.
(van een oorlogschip).
Désarmer, v. a. Ontwapenen, de wapens, de
-wapenrusting afnemen; de wapens doen nederleg+,en, doen afgeven, weerloos maken: Après la ba taille, son écuyer Ie désarma, na den slag nano
zijn schildknaap hem de wapens af. D- un malfaiteur
een' boosdoener ontwapenen. D- son ennemi sur le
champ de bataille, zijnen vijand op het slagveld
ontwapenen. D- la garnison, de bezetting de wapens
doen nederleegen. D- la garde nationale, de burgerwacht ontwapenen, haar de wapens doen afgeven. — [ Artill.] D- un canon, een kanon aftrek
er den kogel uithalen. D- un fusil, den haan-ken,
van een geweer in rust zetten. -- [Escr.] D- son
adversaire, den degen uit de hand .zijner partij
doen vliegen, hem weerloos maken. — [ Mar.] Dun vaisseau, een schip opleggen, onttakelen. — ( fig.)
Den toorn doen bedaren, stillen, bevredigen, tot
bedaren brengen, vermurwen: II réussit 1i d- la
multitude irriiée, hij slaagde er in, de verbitterde
menigte te bevredigen, tot bedaren te brengen. D- la
colère celeste, In haine, la vengeance, des hemels 1
-
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gramschap, den haat, de wraak ontwapenen, stillen, verzoenen. Dieu se laisse d- par larière,
God laat zich ontwapenen, vermurwen door 't
gebed. Le temps désarme la beauté, de tijd ontwapent de schoonheid, berooft haai- van al hare
magt, haren invloed. — DESARMER (zonder voor
als v. n. gebézigd). Ontwapenen, krjgs--werpof
volk, troepen afdanken, de wapens neêrleggen, ophouden oorlog te voeren. Les puissances belligèrantes vent biers tot. d-, de oorlogvoerende mogend
zullen welhaast de wapens nederleggen. Tous-hedn
les princes ant désarmé , al de vorsten hebben
hunne troepen afgedankt, op voet van vrede gebragt. — [Mar.] Opleggen: On désarme dans tous
les ports de guerre, in alle oorlogshavens worden
de schepen opgelegd, afgetakeld. D- les avirons,
de riemen binnen boord leggen. D- les matelots,
de matrozen afdanken. — SE JiESAIIME.R, v. pr. Zich
ontwapenen, zine wapens, zijne wapenrusting afleggen. — (fig.) Bedaren, zijne gramschap laten
varen.
Désarranger, v. a. De rangschikking verstoren, in wanorde brengen. (z. DERANGER.)
Désarrinaage , m. [Mar.] Verstouwing f.,
verplaatsing van de geladen goederen, verandering
der stouwing. — Désarriiiier, v. a. Verstouwen,
het ruim opbreken, de lading anders plaatsen.
S Désarroger, v. a. (fam.) In wanorde, ver
-waring
brengen.
Des arroi, m. (fain.) Wanorde, verwarring f.
in de zaken. Etre en d -, slecht bij zijne zaken
staan. Allaires en d-, verwarde zaken f. pl. Tout
est dans le d-, alles ligt onder elkander.
Désarrondir, V. a. [Tech.] Den ronden vorm

wegnemen. — SE DESARRONDiRi, v. pr. De ronde

gedaante verliezen, niet neer rond zijn.
Désartieulationn, ï. [Anat.] Het uit elkander
nemen van de beenderen van een geraamte. — [Chir.]
Afzetting van een lid aan 't gewricht; doorsnijding f.
der wervelspieren, der gewrichtsvlakten. - Des®
artieuler, v. a. Uiteen nemen (een geraamte,
inz. het hoofd). — [Chir.] Een lid aan 't gewricht
afzetten. — Het part. passé is ook adj.: Squelette
d-e, uiteengenomen geraamten. Os désarticulé, aan
't gewricht afgezet been n.
5 Désassaisonnernent, ni. [(áuis.] Het onsmakelijk maken; wegneming f. der toe-kruiden, der
specerijen. —.-I- S Désa assaisonamer, v. a [Cuffs.)
Laf, smakeloos maken (de spijzen), de kruiderij,
de smaakgevende toevoegsels wegnemen.
Désassenmbla e, in. [Tech.] I-let uit elk ander nerven. — Uesassembler, v. a. Uiteen
nemen, het zamengevoegde, ineengeslotene uit elkander doen: D- un éehafaud, eenen steiger, een
schavot afbreken. D- un meuble pour Ie transporter,
een stuk huisraad uiteen nemen, oen het te vervoeren. — SE DÉSASSE:IIBLER, v. pr. Uit elkander gaan
of wijken; — scheiden. — liet part. passé is ook
-

adj.: Charpente désassemblée, uit elkander geno-

men getimmerte n.

Désassiégentent, m. Opbreking f. van een
beleg. — S Désassiéger, v. a. Het beleg opbreken. — (fig. et fam.) Ophouden met iemand lastig
te vallen.
Désassiniilateur, trice, adj. [Ph)-s.] On-

gelijk-, ongeljkvormig-makend. — Désassimilation , f. Ongelijk- , ongelijkvormig-making f. -Désassiueiler, v. a. Ongelijk, ongelijksoortig,
ongelijkvormig maken, het verband der verschillende
deelen, die een levend hgchaam vormen, te niet
doen.
Désassoeiation ,f.Ontbinding,opheffing f. van
eene gemeenschap, van een gezelschap, van eene vennootschap. — Désassocier, v. a. Eene associatie, compagnieschap of vennootschap ontbinden, een
gezelschap, genootschap opheffen. — SE DESASSOCIER,
v. pr. Eene associatie onderling ontbinden; zich van
Bene compagnieschap afscheiden. — Het part. passé
is ook adj.: Mernbres d-s, uitgetreden leden.
Désassorti, e, adj. (en part. passé van désassortir) : Livres d-s, ondereengemengde boeken

(zoodat de bijeen behoorende boekdeelen gescheiden
zijn); ook : onvolledige, niet -coinplite boeken. Ce
lil)raire est d-, die boekverkooper heeft geen volledig assortiment.
Désassortieuent, in. Het scheiden, ondereen

mengen van bij elkander geplaatste of behoorende
dingen: Le d- des étoii'es, des livres. --- (fig. ge-
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bruikt door Mad. de Sëvign) : La bathe faite,
avec des grosses bottes crottées, est un d- tout a
fait ridicule, een opgemaakte baard en qroote beslijkte laarzen maken een allerbelagchelfjkst contrast, staan heel gek bij elkander.
Désassortir, V. 0. Zaambehoorende dingen
vaneen scheiden, ondereen mengen, d e s a s s o r t t se n. - D- des livres , des bronzes , des porcelames.
Désassourdr, v. a. Ophouden met verdoo
- de doofheid genezen.
-ven;
Désassurer, V a. De zekerheid, de overtulçflng ontnemen, in onzekerheid brengen. - [Corn.]
Niet langer doen assurdren of verzékeren. - SE
DESASSURER, V.pr. Zijne assurantie of verzékering
weder opzeggen, Verbreken. - liet part. passé is
ook adj.: Maison d-e, huis n., dat niet meer geassureerd is.
Désastre, m. Groot ongeluk, onheil, bedroevend
ongeval n., rampspoed, slag, ramp rn, d es as t e r n.
- [Corn.] (lam.), V. V. a. DÉCONFITURE.
S Désastiensernent, adv. Op verderfelijke
wijze, J ammerlijk, ongelukkig, rampspoediq.
, verDésastreiix, ease, wij. J7erderfeljk
nielend, ongelukkig, rampspoedig, jammerlijk, noodlollig, droevig, des as t r e u s. Evènerneflt d-, noodlottig voorval II. Grêle d-euse, vernielende hagelslag rn
S Hésattester, V. a. Ophouden met getuigen;
acne getuigenis herroepen. - SE DESATTESTER, V.
pr. Zijne eigen getuigenis te niet doen.
Désattrister, v. a. De droefheid beneinen,
verblijden, weder vrolijk maken. - SE DESATTRIS
'IER, V. pr . Weder opgeruimd worden; zijne treurige, luim verdrijven. - liet part. passé is ook adj.:
Un enfant est bientôt désattiisté, een kind is ligt
weder vrolijk te maken.
Désaumussé, e, adj. [Ca th .] Wie den pelskraag of koorpels (aurnusse) heeft afgelegd. (Men
heeft dien toenaam aan Calvijn gegeven.)
Désautoriser, v. a. Niet meer autoriséren
of volmagt geven, de gegévene autorisatie of volmagt intrekken; niet langer wettigen. La couturne
autorise et désautorise tout ce qui lui plait, de
gewoonte wettigt en OntWettifJt al wat haar behoopt.
t Désavancer, V. n. Teruggaan, terugwijken,
vertragen.
Désavantage, rn Minderheid f. (van welken
aard ook), minder voordeel, nadeel, verlies n.,
schade f. L'infanterie a amen du cl- en rase campagne contre Ia cavalerie, op het vlakke veld
heeft de ruiterij veel vooruit op het voetvolk. fis
fui'ent vaincuS pm' le d- lu temps et du lieu, zij
werden overwonnen door de onvoordeeligheid des
weders en der plaats. Nous eûmes le d- do vent,
wij hadden geenen gunstigen wind, de wind was
ons tegen. Ii ne se passera rien it votre d-, er zal
niets tot uw nadeel geschieden, gij zult er geen
schade door hebben.
Désavantagé, e, a(1j. (en part. passé van
ddsavantager) Niet bevoordeeld, benadeeld: Héritier
d-, verkort, ochtergezet, te min; bedeeld erfgenaam.
Désavalitager, v. a. Verkorten, benodeelen,
ii a dieachterzetten: Pour avantager son amP,
avantagi, ses autres enfants, om zijn' oudsten
zoon te bevoordeelen, heeft hij zijne andere kinderen
verkort. D- des marchandises, waren een ongunclip voorkomen geven.
DésavafltageUSeHeflt, adv. Op eene nadeelige, schadelijke wijze, ongunstig.
DésavaBtageuX, ense, adj. Nadeelig, onvoordeelig, schadelijk, ongunstig: Ses affaires sont
dans une situation d-euse, zijne zaken staan slecht,
zijn in een' onqunsdgen toestand. Poste d- a difeadre, moeijelijk te verdedigen post.
-I-s Désavenant, e, wij. Onbevallig, onbehagelijk, onaangenaam.
1)ésaveu, m. Loochening, ontkenning, herroeping, intrekking (van 't geen men zelf of van
't geen een ander in onzen naam gezegd of gedaan
heeft); - misprjzing, afkeuring, wraking, veroordeeling f. II fit un d- de tout ce qu'il avait dit,
hij loochende of herriep alles, wat hij gezegd had.
Mon d- est fondi sur de bonnes raissons, ik heb
goede gronden om datgéne, wat in mijn naam gezegd is, niet te erkennen of af te keuren. Cda est
sujet a d-, 't Icon ligt gebeuren, dat dit niet erkend

of misprezen wordt. Sa vie entière est un d- de
ses principes, zijn gansche leven is eene verlooche
ning, eene veroordeeling van zijne beginselen. - Le
d- dun enfant, de verklaring, dat men een kind
niet voor het zijne erkent. - [Fiod.] D- du seigneur,
verloochening van den leenheer, weigering 1. van
leenpligt door een' vassaal aan zijnen heer.
Désaveiiglenient, m. liet ophouden der verblinding, het afleggen der dwaling. - Désaveugier, V. a. De blindheid doen ophouden, de oogen
openen, ziende maken (alleen in lig. zin gebruikelijk),
de verblinding of verblindheid verdrijven, de dwaling doen afleggen, biter onderripten: Cette aventure la enfin disaveuglé, dit voorval heeft hem
eindelijk de oogen geopend, heeft hem doen zien,
dat hij gedwaald heeft. - SE DESAVEUGLER, V. pr.
Zich zelven de oogen openen, zijne dwaling inzien
en afleggen. - liet part. passi is ook adj.: Homme
disaveugli, van zijne dwaling of verblinding teruggebragt mensch, beter ingelicht man.
Désavonable, adj. Loochenbaar, oat kenbaar,
wat men kan of moet loochenen of ontkennen.
Désavonatit, m. [Jur.] Loochenaar, ontkenner m., de ontkennende, verwerpende partij f.
Désavoné, e, adj. (en part. passi van disavouer) Geloochend, verloochend, ontkend, afgekeurd: Signature d-e, verloochende handteekening f.
Doctrine d-e herroepen, ingetrokken leer t. Enfant
d- , niet erkend kind n. Ambassadeur d-, onbevoegd
verklaard afgezant ni.
Désavouer, v. a. Loochenen, ontkennen (iets
gezegd of gedaan te hebben): Vous l'avez dit, vous
n'oseriez le d-, pij hebt het gezegd, gij kunt het
niet ontkennen. Je ne ddsavoue pas que fen al
dtd sui'pris, ik loochen niet. ik erken, dat ik daarover verwonderd ben geweest. - Verloochenen, niet
voor 't zijne erkennen: D- son seing, zijne handteekening verloochenen. D- un livi'e, loochenen de
schrijver van een boek te zijn. D- nfl parent, een'
bloedverwant verloochenen, iemand niet voor zijn'
bloedverwant willen erkennen. D- un enfant, een
kind verloochenen, niet voor het zijne erkennen. Voor onbevoegd, voor ongeldig, eigenînagtig verklaren, niet erkennen, niet goedkeuren: Ce prince
a ddsavoui son ambassadeur, die vorst heeft zijnen
gezant voor onbevoegd (tot deze ofgene handelwijs)
verklaard, heeft de stappen van zijnen gezant voor
eigenmagtig, ongeldig verklaard. - Afkeuren, verwerpen, veroordeelen: La morale ddsavoue ces
principes, de zedeleer verwerpt die grondbeginselen.
- Herroepen, intrekken, terugnemen: Ii désavoua
tout ce quil avait dit con tre Ia rdputation decette
femme, hij herriep alles, trok alles in, wat hij tegen
dcn goeden naam van deze vrouw gezegd had. SE DFS.&VOUER, V. pr. Geloochend worden; - zijn
woord intrekken; - zich zelven afkeuren of wraken.
t Desbléer . V. a. [Agric.] Koren maaijen.
Desealorinèse, 1. [Mid.] Ziekte f. door vermindering van warmte gekenmerkt.
I)eseeindre , v. a. Ontgorden, ontgordelen,
den gordel afleggen.
Deseeller, v. a. Ontzegelen, het qeregteljk
zegel afnemen; losmaken hetgeen met lood of cement in een gat vastgemaakt is. Ii faut d- ces
goods, men moet deze ijzeren duimen losmaken. [ T ech.] D- une glace. een spiegelglas effen slijpen.
- SE DESCELLER, v.pr. Ontzegeld enzz . worden.—
Het part. passé komt ook als adj. voor: IJipidme
descelli, ontzegeld diploma n.
Descendanee, t. Afkomst, afstamming 1. in
afdalende lijn. - [Jur.] Afstammelingen, nakomelingen m. en f. pi., d e s e a de n t i e f. (in dezen
zin doorgaans descendants).
Deseentlant, e, adj. ..dfdalend, afkliinmend,
afgaand: [Gmnial.] Ligne d-e, afdalende lijn of
linie f. - [Anat.] Aorte d-e , afdalende slagader f. [Arith.] Progression d-e, afdalende reeks. - [MII.]
Garde d-e , afqaande, aftrekkende wacht t. [Astr.] Noeud d-, a fdalende knoop m., het punt,
waarin eene planeet den dierenriem snijdt, van 't
noOrden naar 't zuiden gaande. Signes d-s, dalende
teekens n. Pl. van den dierenriem (kreeft, leeuw,
maagd, weegschaal, schorpioen en schutter) . [Mus.] Gamme d-e, afdalende toonladder f.— [Mar.]
Marie d-e, ebbe t. (Kg!. ASCENDANT en MONTANT.)
-- DESCENDANT, m., -E, t. Afstammeling, nakomeling, spruit, telg in. en f. - DESCENDANTS, M. p1.
Afstammelingen , nakomelingen, descendenten
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m. pl., kinderen, kindskinderen, ach.terki.ndskinderen enz. in de dalende linie (in tegenstelling met
de ascendenten), nazaten m. pl., nakomelingschap f., nakroost, nageslacht, zaad n.
Deseendement, m. [Cout.] Erfopvolging f.
in de nedergaande linie.
Deseenderie, f. [Exploit.] Schacht f., mijn
-ganm.
Deseendre, V. n. (met avoir als mende daad,
met Etre als men 't gevolg of den toestand op 't
oog heeft) Dalen, afdalen, nederdalen, afgaan, afklimmen, afkomen, van boven naar beneden gaan,
afstijgen, afstappen, afloopen: D- d'un arbre, van
Benen boom afklimmen. D- de cheval, van het
paard stijgen. D- d'un bateau, uit een schip gaan,
klimmen. D- dune montagne dans la plaine, van
eenen berg in de vlakte dalen. — [ Mar.] D- à terre,
aan wal gaan, ontschepen. — (poet.) D- au eer
in 't graf dalen, sterven. —-cueil,atomb
(g.) D- du tróne, van den troon stijgen, ophouden
te regéren. Descends de cette place que to occupes,
verlaat die eereplaats, welke gij bekleedt. — D- en

Deseension, f. [Astr.] Daling, descensie f.,
die boog van den aequator, met welken een teeken
van den dierenriem of eene ster te gelijker tijd
onder den horizont gaat. D- droite, oblique d'un
astre, regte, schuinsche descensie eener ster. —
[Artill.] Kromme lijn f., die eene bom, van 't hoogste
punt harer rijzing, bij het nederdalen beschrijft.
Descensionnel, Ie, adj. [Didact.] Afgaand,
naar beneden gerigt.: Marche d-le. — [Astr.]: Différence d-le, verschil n. tusschen de regte en schuin
daling eener ster, graad m. der-schedniof
afwijking van de regte descensie.
Deseente, f. Het af- of nederdalen, het aflaten,
afnemen; het afklimmen, afstijgen, uitstijgen enz.;
af-, nederdaling, nederlating, a(zakking, a fklimming enz.; afhelling f., afloop m.: Je J'ai vu à la d-,
ik heb hem bij het uitstijgen, afklimmen, afkomen
gezien. La d- de cette montagne est pénible, de
helling, het afklimmen van dezen berg is moeijelijk.

soi-même, dans sa conscience, dans son coeur,

in zich zelven keeren , zijn geweten , zijn hart
raadplegen. D- dans le détail (of les détails) d'une
chose, tot de minste bijzonderheden eener zaak afdalen. — Een' gewapenden inval, eene landing doen:
Les Goths, Les Lombards descendirent en Italic,
de Gothen, de Lombarden vielen in Italië. Les
Anglais descendirent en Zélande, de Engelseh.en

deden eene landing in Zeeland. — Bij uitbreiding:
La justice a descendu dans ce lieu, hel geregt heeft
zich naar die plaats begeven (om daar iets te onderzoeken). — 4('stappen , op reis zijn' intrek
nemen: II descend toujours au même botel, hij
etapt altijd af aan (logeert altijd in) 't zelfde hotel.
D- clhez on ami, bij een' vriend zijn' intrek nemen.
— .Afdalen, afhangen, reiken: Les cheveux lui
descendaient jusqu'b la ceinture, zijne (hare) haren
hingen af of reikten tot aan de middel. Sa redingote
lui descend jusqu'aux talons, zijn overrok of jas
hangt hem tot op de hielen. — Vallen, zakken,
dalen, zinken: La mer, La marée descend, er
loopt eb, het water valt, de ebbe treedt in. Le
baromètre a descendu de trois degrés, het weirglas is drie graden gezakt. Le ballon descendait
rapidement , de luchtbol daalde snel. — [Mus.]
Sa voix ne peut d- plus bas, zijne stem kan niet
lager dalen. D- d'un ton, eenen toon dalen, zak
sentier qui descend vers Ie village,-ken.—U
een pad, dat naar het dorp afloopt, naar het dorp
voert. — (fig.) Dalen, zich vernéderen, zich ver
goeden als kwaden zin); van een'-lagen(zoi
hoogen tot een' lagen staat komen: II descendit
,jusqu'h la prière, hij vernederde zich tot smeeken.
II na pas voulu d- a se justifier, hij heeft zich tot
geene regtvaardiging willen verlagen. Quand on est
parvenu a une charge si éminente, it faut craindre
de d-, wanneer men tot eenen zoo verhévenen post
gekomen is, moet men vreezen te dalen. L'empereur daigna d- dans une conversation avec lui,

de keizer verwaardigde zich, om zich niet hem in
een gesprek in te laden. — 4fstamrnen, afkomen,
voortspruiten, afkomstig zijn: II descend de Henri
quatre, hij stamt van .Hendrik den vierde of. —
Le père des lumières d'oiu descend tout don parfait

de vader der lichten, van Wien elke goede gave afkomstig is, uitgaat. -- DESCENDRE, V. a. A/laten, nederlaten, afzetten, lager stellen, lager han
laten zakken, laten vallen: D- du vin à la-gen,
cave, wijn in den kelder neder- of aflaten. Descendez ce tableau, neem deze schilderij a/ II faut
Ie d- plus bas, men moet het lager hangen. D- la
glace, het glas (in de koets) laten zakken, vallen.
IJ faut d- Ie chaudron d'un crap, men moet den
ketel eenen schalm lager hangen. D- un homme de
cheval, iemand van het paard helpen. — Somtijds
ook in de eerste beteekenis van 't v. n.: D- une
montagne, une colline, l'escalier, een' berg, een'
heuvel, den trap afklimmen, afgaan. D- Ie fleuve,
la rivière, Ie canal, den stroom, de rivier, 't kanaal
afvaren, afdrijven. — [Mil.] D- la garde, van de
wacht aftrekken (als een andere troep tot aflossing
komt). — SE DESCENDRE, v. pr. 1Veérgelaten worden. — Zich zelven nederlaten.
Deseendu, e, adj. (en part. passé van descendre) Gedaald, neergedaald; verlaagd, vernederd,
afgestamd.
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La d- de notre Seigneur Jésus Christ aux enters,

de nederdaling van onzen Heer Jezus Christus in
de hel. — [Fort.] Bedekte gang, sluipgang m. bij
eene vesting, die naar de gracht of naar de mijnen
voert. — [ Méc.] Daling f., val m.: La d- d'un
aérostat, de daling van een' luchtbol. Ligne de la
plus courte d-, lijn f. van den kortsten val. - La dd'une tapisserie, het afnemen van een behangsel.
— [Peint.] D- de la croix, de afneming van het
kruis. — [ Jur.] Geregtelijke bezigtiging, huiszoeking f. : I1 y sera fait une d -, daar zal eene geregteljke huiszoeking plaats hebben. D- sur les lieux,
regterljke plaatsopneming f. — [Mil., Mar.] Landing f., inval m.: Tenter une d -, eene landing
beproeven. La d- des Gaulois en Italie, de inval
der Galliërs in Italië. — [Chir.] Breuk f. (hernie)
D- de boyaux, darmbreuk. D- de matrice, doorzak
baarmoeder. II a one d- qui l'empêche-kingf.der
de monter a cheval, hij heeft eene breuk, die hem
belet te paard te rijden. — Pijp of goot f. langs de
muren der huizen, waardoor het water uit de dak
naar beneden loopt. — [ Arch.] Schuin gewelf n.-got
(waaronder een trap wordt aangebragt).— [Faut.]
Het neêrschieten des roofvogels op zijne prooi. —
(Loc. prov.) A grande montée, grande d-, wie
hoog klimt, kan laag vallen.
Dé seeptrer, v. a. Den schepter ontnemen,
ontrooven. — liet part. passé is ook adj.: Itoi d-,
Reine d-e, onttroonde koning, koningin.
Descripteur, m. Beschrjver m.
Deseriptif, lye, adj. Beschrivend, schriftelijk
voorstellend of schilderend: La poésie d-ive, de
beschrijvende poëzj; La géométrie, ]'anatomie d-ive,
de beschavende meetkunde, ontleedkunde f:
Description, f. Beschrijving, schildering door
woorden, omschrijving, descriptie f. La d- d'un
palais, d'un paysage, de beschrijving van een paleis, van een landschap. — J'ai lu la d- de Ia Hollande, ik heb de beschrijving van Holland gelezen.
— [Géom.] La d- dune figure, d'un cercle, d'une
courbe, het beschrijven of trekken van eene figuur,
een' cirkel, eene kromme lijn. — [ Prat.] Le notaire
a fait une d- des meubles, de notaris heeft een'
inventaris , eene opschrijving van het huisraad
gemaakt. D- d'un testament, het opstellen van een
testament.
Déséborguer, v. a. Eenen eenoogige genezen.
— (fig.) De pogen voor de waarheid openen.
Déséchalasser, V. a., z. DICHALASSER.
Deséchouer, v. a. [Mar.] Weder vlot maken

(een gestrand schip).
Weder vlot geraken.

— SE DESECHOUER,

v.pr.

Deseniballage , Désennbailer , z. V. a.

DEBALLAGE, DEBALLER.

Desembargo, m. [Corn.] Ontheffing van 't

embargo (z. dat woord).

Déseanbarqueinent, m. Wederontscheping f.,
lossing der reeds ingescheepte waren. On a ordonné
Je d- des troupes, men heeft de ontscheping der
troepen bevolen.
Désenibarquer , V. a. Weder ontschepen,
weder ontladen, lossen. IJ faut d- les marchandises
qui étaient déjà embarquées, men moet de waren,
die reeds ingescheept waren, weder ontschepen,
lossen. — Het part. passé is ook adj.: Troupes
désembarquées, weder ontscheepte troepen -n. pl.
Désenibarr asser , V. a. , gebruikelijker is
DEBARRASSER.

5 Deseinbellir, V. a. In schoonheid doen ver-
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hinderen, de schoonheid benadeelen, ontsieren. —

DESEMBELLIR, V. n., en SE DESEIIBELLIR, V. pr.

Minder schoon worden, in schoonheid verminderen.
Déseanboiter, V. a., z. het meer gebruikelijke

--

MSENIVREMENT,

-I- Déseneaptichonner, V. a., z. v. a. DÉCAPUCHONNER.
4- Désenchainer, V. a., z. DÉCIíAïNER.

Désenehanté, e, adj. (en part. passé van
désenchanter) Onttooverd. — (fig.) Jeune homme
Désembourber, v. a. Uit den modder trekken. d-, van zin' blinden hartstogt genezen jongeling.
Des yeux d-s, weder helderziende, niet langer be(Men gebruikt daarvoor ook DÉBOURBER.
Desembrayer, v. a. [Tech.] De gemeenschap névelde of verblinde oogen n. pl.
Désenchantement, m. Onttoovering F. ; —
opheffen tusschen twee machine- doelen, waarvan het
het ophouden der begoocheling, der misleiding. La
Bene aan 't andere de beweegkracht mededeelt.
ossession amène le d-, het bezit (van 't vurig verDéseinniancher, v. a., z. DEM&NCISER.
Désenmmnseler, v. a. Den muilband afdoen. angde voorwerp) doet allengs de bekoorlijkheid
% Désen^ parement, m. Weggang, wegtrek- (daarvan) verdwijnen.
Désenehanter, v. a. Onttooveren, van tooveking, ontruiming f.
Désennparer, V. a. Weggaan, wegtrekken, rij verlossen, de betoovering doen ophouden. —
gene plaats verlaten, ruimen: Je n'al pas désem- (fg.) D- qn., iemand van een' hevigen hartstogt
aré de la ville, ik ben niet uit de stad getrokken. genezen, zone overdrévene voorliefde, zijne begoocheII a désemparé de la ville, hij heeft de stad ont- ling doen ophouden. — SE DESENCHANTEP., V. pr.
ruimd, verlaten. Décider une question sans d-, een Zich zelven van een' hevigen hartstogt, van eene
geschil op staanden voet beslissen, zonder van de verkeerde vooringenomenheid genezen , zine beplaats weg te gaan. Tenez vous Ib et n'en désem- goocheling verliezen.
Désenehanteur, adj. Onttooverend ; de beparez pas, blijf daar en ga niet van de plaats. Les
habitants désemparèrent is l'arrivé de l'ennemi, goocheling wegnemend : Les yeux d-s de la réaale inwoners, i.ngezétenen verlieten hunne woonste- lité. — Ook als subst. ni. Onttooveraar, wegneden bij de aankomst van den vijand. ,— [Prat.] mer m. der begoocheling.
Désenehásser, v. a. Uit de kas nemen: DSans d-, zonder uiteen te gaan. — DESEMPARER,
V. a. [Mar.] Onlredderen, reddeloos schieten (een une pierre préc.ieuse, een' gezetten edelsteen uit zijne
schip). — Somtijds ook gebézigd in den zin van kas of invatting nemen. D- one relique, eene reverlaten. ontruimen: D- la ville, le camp, de stad, liqui-e uit haar kistje of koffertje nemen. —Het part.
de legerplaats ontruimen. — (fig.) (b ij Montaigne) passé is ook adj.: Diamant désenchássé, uit de
Vergeten, loslaten, laten varen: Ma mémoire dés- kas genomen diamant m.
-I-Désenchérir, v. a. Minder bieden dan reeds
empare ce que j'écris comme ce que je lis, mijn
geheugen verliest zoowel wat ik lees, als wat ik eboden is.
Désencloaiage, m. Ontnageling f.; het uit
schrijf. — Het part. passé is ook adj.: Vaisseau
een' spijker. — Désencloner, v. a.-treknva
désemparé, reddeloos geschoten schip. ,
t Désernpëcker, v. a., z. V. a. DEBARRASSER. Ontnagelen, een vernageld kanon weder bruikbaar
een
vernageld paard den spijker of de
maken;
—
Désentpeloter, v. a. [Faut.] De onverteerbare spijs uit den krop (van den valk) halen. -- spijkers uit den hoef halen. -- Het part. passé is
Déseinpelotoir of Désenmplotoir, m. IJzeren ook adj. : Canon désencloué, ontnageld kanon n.
Cheval d-, ontnageld paard n.
werktuig n., waarmede men dat verrigt.
Déseneomnbrecnent , n1. Wegrunning van
t Désenipener, v. a Van véderen ontdoen
(tienen pijl) . — Het part. passé is ook adj.: Fleche puin; opening f. van een' belemmerden doorgang.
Déseneomnbrer, v. a. Puin wegruimen, een'
flésempennee, ontvederde pijl m. — (Loc. prov.)
11 va comme un trait of comme un matras d-, hij belemmerden doorgang vrij maken. — (fig. et fam.)
gaat er blindelings, onberaden op los, hij waagt het Eene zwarigheid uit den weg ruimen. — Het part.
passé komt ook als adj. voor: Rue désencombrée,
op goed geluk af.
Désenipeser, v. a. Van stijfsel ontdoen (het opgeruimde, weder gangbaar gemaakte straat F.
S Désenerouter, v. a. Ontkorsten, de oat korlinnen): D- des jabots, des cols, des chemisettes,
de stijfsel uit hemdstrooken, halsboordjes, over- sting wegruimen, doen verdwijnen. — (fig. et fam.),
z.
V. a. DENIAISER.
V.
pr.
De
.
—
SE
DESEMPESER,
hensden wasschen
5 Déserndorinir, V. a. Wekken, wakker worstijfsel verliezen, slap worden. — Het part. passé
komt ook als adj. voor: Col désempesé, ontstij fseld den.
Désenfiler, v. a., z. v. a. DEFILER (van ill).
kraagje n.
5 Désenálannnier, v. a. De vlam blusschen; —
Désentplir, v. a. Gedeeltelijk ledigen, wat uit
liefdegloed dooven.
den
coffre,
it
était
11
a
désenmpli
ce
doen, -uitgieten:
Désenfié, e, adj. (en part. passé van désentrop plein, hij heeft wat uit dien koffer gedaan,
hij was te vol. D- on tonneau, une bouteille, uit fier) Geslonken, dunner geworden (van een gezwel).
een vol vat, eene volle fiesch wat uitgieten, een -- Ballon d-, geledigde luchtbol m.
Désenflenneut, m., z. v. a. DESENFLURE.
weinig laten uitloopgin. — Inz. gebezigd als v. n.
Désenfler, v. a. Minder gezwollen of opgezet
;met de ontkenning: Sa maison ne désemplit point
de monde, de joueurs, zin huis is altijd bezet met maken. D- un ballon, een' luchtbol geheel of gevolk, met spelers. Ge fossé ne désemplit jamais, deelteljk van lucht of gas ontdoen. — Ook zonder
deze sloot wordt nooit ledig . — SE DESEMPL1R, v. pr. voorwerp: Un onguent pour, d-, eene zalf om een
Minder vol worden, ledig raken, minderen: Ma gezwel te doen slinken. — DESENFLER, v. a., of SE
bourse se désemplit, mijne beurs wordt ledig. — DESENFLER, V. pr. Minder gezwollen worden, slin1 et part. passé is ook adj.: Eglise désemplie, ledig ken: Son bras commence 'a d- of à se d-, zijn (gezwollen) arm begint dunner te worden, weg te
geworden kerk f.
slinken.
Désemnplotoir, m., DESEMPELOTOIR.
Désenflatre, f. Slinking f., dunnerwording van
Déseinpointer, v. a., z. v. a . DÉPOINTER.
Déseuipoisonner, v. a. De werking van een gezwel.
Désenforester, v. a. [Anc. Admin.] Van de
vergif te niet doen, het vergif onzijdig maken. —
SE DÉSEMIPOISONNER, V. pr. Tegengif innemen. — koninklijke bosschee een daartoe behoorend land
Het part. passé kan als aclj. voorkomen: Une per- scheiden.
Désenfomner, V. a. Den rook verdrijven. —
sonne désempoisonnée, iemand, die tegengif heeft
(fig.) De door den rook bezoedelde kleuren weder
ingenomen.
Déseanpoissonner, V. a. Van visch ledigen ophalen. — Het part. passé is ook adj.: Chambre
(eenen vijver, eene rivier). -- SE DÉSEMPOISONNER, disenfumée, van rook bevrijde kamer F. Tableau
dèsenfumé, opgehaald schilderij F. ,
V. pr. Van visch ledig worden.
Désenga;er,, v. a., z. v. a. DESENRÓLER. —
Déseniprisonnenient, m. Bevrijding f.,
ontslag n. uit den kerker. -- -(- Désennprison- Weleer z. v. a. DEGAGER.
5 Désenger, v. a. Van ongedierte zuiveren; de
ner, V. a. Ontkerkeren, op vrije voeten stellen. —
Het part. passé is ook adj.: Un homme désempri- boomen van rupsenesten ontdoen.
5 Désenerener, V. a. Het in elkander grijpen
sonne, een op vrije voeten gesteld mensch.
Désenaniouurer, v. a. Van de liefde genezen. van raderwerk beletten.
t Désentieurer, V. a. 't Geluk verstoren, het
— SE, DESENAMOURER, v. pr. Ophouden verliefd te
zijn. — Het part. passé is ook adj.: I1 est désen- fortuin wegnemen.
Désenivpeateitt, m. Ontnuchtering, nuchteramouré , hij is van de liefde genezen, h ij is niet
wording F. (in eig. en fii. zin), -- Désenivrer,
verliefd meer.
DÉBOITER.

P

--

MSENLACERENT
V. a. Ontnuchteren, nuchter maken. Le sommeil
i'a désenivré , de slaap heeft hem ontnuchterd,
nuchter gemaakt. Ook zonder voorwerp: Le café
désenivre. — (fig.) Son enthousiasme dura peu,
la réflexion feut bientót désenivré, zone geestvervoering duurde niet lang, het nadenken verdreef
alras zijne verbijstering, zijne zinsbedwelminq. —
DESENIVRER, v. a. Of SE DESENIVRER, V. pr. Nuch
ter worden: I1 ne désenivre janlais, h ij wordt nooit
nuchter, is alt ij d dronken. Dormir pour se d-,
slapen om te ontnuchteren. — (fig.) Se d- dune
vanité, de ijdelheid van iets inzien. — Het part.
passé is ook adj.: Homme désenivré, ontnuchterd man. Esprit d-, ontnuchterd, tot bezinning
gekomen verstand n.
Deseniaeernent, m. Losmaking f. uit eenen
strik. — Desenlacer, v. a. Ontstrikken, uit
een' strik losmaken; — (fig.) uit een' lie fdestrik bevrijden. — SE DÉSENLACER, v. pr. Van den strik
ontdaan worden, uit de strikken verlost worden.
Zich zelven van den strik bevrijden (zoo rig. als
fig.) — Het part. passé is ook adj.: Oiseau désenlacé, ontstrikte, uit den strik genomen vogel m. —
Coeur d-, niet meer gevangen of door liefde bedwelind hart n. L'oiseau s'est désenlacé, de vogel
heeft zich uit den strik losgemaakt, hij is ontsnapt.
Désenlaidir, V. a. De leel jkheid verminderen, minder leelijk maken . — IiÉSENLA1DIIS , V. n.
en SE DESENLAIDIR, V. pr. Minder leelijk worden;
zijne leelijkheid verbéteren. — Het part. passé komt
als adj. voor: Visage désenlaidi, minder leeljkgeworden gelaat n.
Désenaiui, m. Het ophouden, het verdrijven
der vervéling.
Desennuyer, v. a. De verveling doen opriouden, den tijd verdrijven, opvrolijken: D- qn. —Ook
zonder voorwerp: La lecture désennuie, het lezen
verdrijft de verveling, kort den t%jd. — SE DÉSEN
V. pr. Zijne verveling verdrijven, zich tijd--NUVER,
verdrijf of tijd korting geven , zich opvrolijken:
Jouons pour nous d-, laat ons spelen om den tijd
e korten, om ons niet te vervelen. — Het part.
passé is ook adj.: Coeur désennuyé, van vervéling
bevrijd, opgevrohlkt hart n.
-I- bésen:;; gueillir, v. a. Den hoogmoed benemen, vernéderen. — Het part. passé wordt ook
als adj. gebruikt: Homme désenorgueilli, in zijn'
-

hoogmoed gefnuikte man.

Desenrayement, ni. [Tech.] Ontremming f.,
riet losmaken van den spankeiting, het vrijmaken
van een vastgezet rad. — Désenrayer, V. a.
Ontremmen, den rem- of spanketling wegnemen,
het vastgezette rad weder laten draaijen: Ii faut
d- Ia roue, of zonder voorwerp : Ii faut d-, de
remketting 'moet losgemaakt worden. — SE DESE^uRA YER , v. pr. Van den remketting losrlaan, — Het
part. passé is ook adj.:

remd rad n .

Roue desenrayee, ont-

Dísenrhuiner, v. a. De verkoudheid genezen,

doen ophouden. —

DESENRHUMER, V.

n. of SE DE-

DÉSERTIER.
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doen (een lijk); opgraven. — Het part. passé is
ook adj.: Cadavre désenseveli, opgegraven lijk. —
Désensevelissement, m. Loswikkeling uit de
lijkdoeken; opgraving I.

Desensorceler, V. a. Onnttooveren, de betoovering ophe/fen. — (fig.) On ne peut Ie d- de vette
passion funeste, men kan hem van dien noodlottigen hartstogt niet genezen. — Het part. passé komt
als adj. voor: Un jeune homme désensorcelé, een
onttooverd jongeling. — Desensoreellenuent,
m. Onttoovering I.
Désenterr er, v. a., z. DETERRER.

®ésentêtennent, in. Het verdrijven der hoof
digheid, der eigenzinnigheid of vooringenomenheid.
— Désentêter, v. a. De hoofdigheid enz. ver
D- qn. de qc., iemand iets uit het hoofd-drijven.
praten, uit de gedachten brengen. On ne- saurait
Ie d- do vette opinion, men kan hem van dit gevoelen niet afbrengen. On 1'a désentêté de ce mariage, men heeft hem dit huwel ij k uit het hoofd
gepraat . — SE DESE NTèTER, v. pr. Eene eigenzinnigheid, een vooroordeel laten varen; zich iets uit
het hoofd zetten.
Desentortiller, v. a. Losdraaijen, loswikkelen. — (fig. et fans.) D- une affaire, une intrigue,
eerie zaak, eene kuiper] ontwarren, uit elkander
zetten. — Het part. passé is ook adj.: Corde désentortilIée, losgedraaid touw n. Affaire d-, ontwarde zaak f.

Désen traver, v. a. rTerfi.] De voetkluisterr
afdoen (van een dier); inz. den spanketting of het
spantouw van den smids-noodstal losmaken. — (fig.
et fain.) De hinderpalen opruimen, de baan schoon ,

maken .

—

SE. DESENTR.AVIEK, V. a. Zich van de

voetkluisters ontdoen, uit den noodstal ontsnappen.
—Het part. passé komt als adj. voor: Cheval désen trave, ontkluisterd paard n. Affaire d-e, antwarde zaak f.
1Désenvenimer, v. a. Het venijn, het gif ontnemen: D- une plate, eene wond van venijn zuiveren. — (fig.) D- le caeur, la critique, de verhittering der harten, de, scherpte der kritiek verzachten,
wegnemen. — SE DMl NVENDrER , r. pr. Fan venijn
bevrijd worden; — minder bijtend of hatelijk warden (van een' schryver , een' recensent) . — Het
part. passé komt als adj. voor: Plain désenvenimée, van vergif gezuiverde wonr L— (fig.) Plume
d-, niet meer in venijn gedoopte pen f.
Désenvergaier , V. a De zeilen afslaan, z-

D VERf7UER.

Déseperonner, v. a. De sporen afdoen: Dun cavalier, een' ruiter de .sporen afdoen.— [Rist.]
D- an chevalier, een' ridder de sporen ontnemen,
hem van zijn' ridderrang ontzetten. — SE DÉSEPERQNNER, V. pr. Ontspoord worden; de sporen
verliezen. — Het part. passé is oak adj.: Cavalier
d-, ontspoord ruiter.
Déséquiper, V. a. [Mar.]: D- an vaissean of
enkel D-, een schip onttakelen, ontwapenen, opleg
bemanning ontblooten. — Het part. passé-gen;va
is ook wij.: Vaisseau déséquipé, onttakeld schip n.
Désereooter , V. a. [ Vétér.] : D- un chevall,
een paard,de voetgallen klieven, afnemen, uregsnij^den. — [Econ. cur.] D- no coq, eenen haan the
sporen afsnijden. — Het part. passé komt als adj.
voor: Cheval désergoté, van de voetgallen gesneden ofgenezen paard n. Coq d-, ontspoorde haan m.

SENRIIIJMER, V. pr. Minder verkouden worden. —
Het part. passé komt als adj. voor: Homme d-,
van verkoudheid genezen mensch.
IDésenrólennent, m. [Mil.] Het uitschrappen
van den naam eens soldaats van de lijst of rol,
wanneer hij zijn afscheid ontvangt. — DesenroIer, v. a.: D- un soldat, den naam van eenen
Desert, e, adj. Onbewoond en weinig bezocht,
soldaat, die zijn afscheid heeft ontvangen, op de
rol uitdoen, hein van de dienst ontslaan. — SE woest; onbebouwd; ledig, verlaten, eenzaam.
.Desert, m. Woestijn, woestenij, wildernis f.
DESENROLER, v. pr. Van de rol geschrapt worden,
zijn afscheid krijgen. — Iet part. passé is ook adj.: — Bij uitbreiding: eenzame, doodsche plaats L. —
(Loc. prov.) Precher dans Ie d-, in de woestijn
Soldats désenroles, ontslagen soldaten.
Desenrouenlent, Het verdrijven der heesch- prediken, voor doove ooren spreken, met zijne verheid. — .Désenroeier, v. a. De heeschheid, schor maningen geen' ingang bij zijne toehoorders worden.
-I.. Désertable, adj. Verlatenswa.ard, wat snee
verdrijven . — SE DESEN ROUER, minder heesch-lied
worden, ophouden heesch of schor te zijn. — Het verlaten, ontvlieden moet: Lieu d-.
part. passé komt als adj. voor: Gorge, Voix désenrouée, van heeschheid bevrijde keel, stem f.
Desensahler, v. a. [Mar 1 Uit het zand of
van den grond losbrenoen, vlot krijgen.
D senseignetnent, n1. Het verleeren, a/leeren. — Désenseigner, v. a. Afleeren, het tegendeel leeren. — (Beide woorden zijn ongebruikeljk, maar worden soms in goeden zin gebézigd) : Le désenseignement de Terreur, de overiuiging van de dwaling. Désenseigner qn., iemands
verkeerde denkbeelden verdrijven.
Désensevelir, v. a. Van het doodkleed ont-

Déserté, e, adj. (en part. passé van déserter)

Verlaten, eenzaam, van bewoners ontbloot: Paste,
Drapeau d-, verlaten post, vaandel m. Ville d-e,
eenzaam gelaten stad F.
Deserter, V. a. Verlaten, ontvlugten. D- une
ville it cause du choléra, eene stad om de cholera
verlaten. -- D- la maison paternelle, het ouderlijke huis verlaten, ontvlugten. — [Míl.] D- Ie service of enkel D-, zijn vaandel of de krijgsdienst
zonder verlof verlaten , wegloopen , voortvlu tig
worden, d e s e r t é r e n. — In deze beteekenis 2nz.
wordt het als v. n. gebruikt: Bi a déserté de ,sen
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régiment, hij is van zijn regiment weggeloopen, gedeserteerd: D- avee armes et bagages, met wapens en bagaadje desertéren. D- à l'ennemi, overloopen, naar den vijand desertéren. — (fig.) D- la
bonne cause, son parti, de goede zaak, zijne partij
verlaten. — D- ses amts, zijne vrienden verlaten.
—Ce discours insensé me ferait d-, dat dwaze gesprek zou mij van hier verdrijven. — [Mar.] D qn., iemand aan eene onbewoonde kust of op een'

woest eiland uitzetten.
Désertes, f. pl. [Tech.] Botte schaar f. der
droogscheerders.

Deserteuir, m. [MiI.] Weglooper, overlooper,
voortvlugtig soldaat, d es e r t e u r m.-- B ij uitbreiding: Un d- de la foi, een afvallige van 't geloof,
renegaat m. Un d- du bon parti , de la bonne
cause, een afvallige, een verlater van de goede partij, van de goede zaak. — (fam.) Je vous ramène
notre d-, ik breng u onzen deserteur (den vriend,
die ons gezelschap verlaten had) terug.
Déserticole, adj. [Bot.] Gaarne in woeste
plaatsen groeijend.
Désertion , f. [Mil.] Het wegloopen uit de
krijgsdienst; weglooping, overlooping, d e s e r t i e f.
-- Big uitbreiding: Verandering van partij, afvalligheid f.; —(fam.) wegsluiping f. uit een gezelschap.
—[Anc. prat.] D- d'appel, verzuim n. van appél of

hooger beroep.

j- Désespérade (a la), loc. adv. (fam.) Op
wanhopige wijs: Il se bat, ii joue a la d-, hij vecht,
hij speelt als een razend, wanhopig mensch. Il s'en
va à la d-, hij gaat wanhopend henen.
Désespérant, e, adj. Tot wanhoop brengend,
hoogst bedroevend, allertreurigst: Cette pensee est
d-e, die gedachte zou wanhopig maken. Nouvelle
d-e, zeer treurige of bedroevende tijding f.
Désespéré, e, adj. (en part. passé van déses-

pérer) Wanhopig, hopeloos, vertw ij feld, radeloos,
desperaat : Une mere, Une famille d-e, eene
wanhopige, radelooze moeder, familie. — Diep bedroefd, ontroostbaar: Ella est d-e de la mort de
son fels, zij is ontroostbaar over den dood paars

zoons. — (fain.) Je suis d- de vous avoir fait at-
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wanhopig zijn of worden, alle hoop verliezen, diep
bedroefd zijn. Ii vient d'apprendre la mort de son

fels, it se désespère, %^eeft zoo straks den dood

zijns zoons vernomen, is wanhopig, hij is van
droefheid geheel buiten zich zelven.
Désespoir, m. Wanhoop, vertwijfeling, hopeloosheid; overmaat van- smart, troosteloosheid f.,
bitter zielsverdriet n. Le d- est la vertu du tache,
de wanhoop is de deugd des lafhartigen. — Tomber
dans Ie d-, tot wanhoop, hopeloosheid vervallen;
in diepe droefheid verzonken zin. Cette nouvelle
la plongé dans le d-, la mis an d-, deze tijding
heeft hem diep getroffen, troosteloos gemaakt. —
Bij uitbreiding: Etre au d-, spijt hebben, leedwezen
gevoelen. Je suis an d- de ne pouvoir faire ce que
vous désirez, het spijt mij, niet te kunnen doen
wat gij begeert. Il est an d- de eet accident, dat
geval doet hem zeer leed, spijt hem geweldig. —
Wat wanhoop, spijt, ergernis enz. veroorzaakt:
Le triomphe du méchant serait Ie d- de 1'homme
de bien, s'il n'existait an Dieu, de zegepraal des

goddeloozen zou eene ergernis , een onoplosbaar
raadsel voor den brave zin, indien er geen God
bestond. C'est Iá mon d-, dat is juist , wat mij 't
meeste spijt, ergert. Ce jeune homme est le d- de
sa famille, die jongeling is de schandvlek van zijne
familie . L'Iliade d'Homère est le d- de toes les
poètes, de Ilias van Homerus brengt alle dichters
tot wanhoop, is voor alle dichters een onbereikbaar,
onnavolgbaar model. — Faire qc. en d- de cause,
iets als laatste redmiddel beproeven (niet weinig of
geen hoop op goed gevolg).
5 Désestiener, v. a. Ophouden te achten, minachten. — SE DESESTIMER, v. pr . Elkander geene
achting toedragen. — Het part. passé kan ook adj.
zijn: Lin homme d-, een niet meer geacht man.
5 Désétourdir, V. a. Uit de bedwelming terug
-breng.

% Désétrier, V. n. De voeten uit de stijgbeugels halen; — de stijgbeugels verliezen.
Désevrer, v. a. (woord van Perceval) Niet
voortzetten; ophouden.
S Désexcornniiinier, C. a. Uit den kerkban
doen, den ban opheffen. — Het part. passé wordt
als adj. en subst. gebruikt: Un homme desexcomnlunié of Un d-, een van den kerkban onthévene.
Désexer, V. a. Van sekse, kunne of geslacht
doen veranderen. — Een' man als vrouw of eene
vrouw als man verkleeden. — SE DESEXER, V. pr.
Van sekse veranderen. — Zich in de kleederen van
't andere geslacht steken.
Déshabiliter, v. a. Onbekwaam maken. —Dan organe, 't gebruik van een orgaan opheffen
(zonder 't orgaan zelf te deren). — SE DESHABI LiTER , v. pr. Onbekwaam worden.
Déshabillé , m. Huiskleed n., inz. dat der
vrouwen. D- de nuit, nachtgewaad n. D- du matin, ochtendkleed. — Ook wel van mannen gebézigd: Je n'ai pu voi.r monsieur N., it était encore
en d-, ik heb den heer N. niet kunnen spreken, hij
was nog niet gekleed. — (#g.) Se montrer dans
son d-, Paraitre en d-, zich vertoonen, zoo als men
is, zich in zijne ware gedaante vertoonen — DESHABILLE , E, adj. (en part. passé van déshabiller)
Ontkleed; ongekleed.
Déshabiller, v. a Ontkleeden, uit kleeden: Dun malade, at Ie mettre au lit, Benen zieke ontkleeden en hem te bed leggen. D- an prêtre, eengin
priester ontkleeden, hem het priesterlik plegtgewaad afdoen. — (Prov.) D- saint Pierre pour
habiller saint Paul, den eene ontnemen om den
andere te geven, , het eene kwaad door het andere
verhelpen - TDESHABILLER , v. n. (fam.) 11 a été
trois semaines sans d-, hij heeft in drie weken de
kleederen niet van 't lijf gehad - SE DESI3ABIL LER, V. pr. Zich uit- of ontkleeden; — van kleeding veranderen; — zijn huisgewaad aantrekken,
om 't zich gemakkelijk te maken; — zijn plegt- of
ambtsgewaad afleggen. — (Proc.) Ii ne faut pas
se d- (se dépouiller) avant de se coacher, z. onder

tendre, het doet mij zeer leed, u te hebben laten
wachten. — Geen hoop op genezing meer gevend,
hopeloos, opgegéven: Un malade d-, een opgegéven
zieke. — Onverbéterltjk , geen hoop op zedeljke
bélerschap gevend: C'est an jeune homme tout a
fait d-, 't is een volstrekt onverbéterljk jongeling.
— Van zaken sprekende : Hopeloos , onherstelbaar; wanhopig, door wanhoop ingegéven: Affaire,
Situation d-e, hopelooze, wanhopige zaak f., toestand m. Résolution d-e, wanhopig besluit n.—Ongeneeslijk: Maladie d-e, ongeneeslijk ziekte f. — Etre
dans an état d-, op 't uiterste liggen, opgegéven
zijn (van een' zieke); — onherroepelijk verloren,
reddeloos zijn (van zaken). -- DESESPÉRÉ , m.,
-E, f. Wanhopige, woedende, razende, zinnelooze m.
en f.: C'est an d- qui peut tout attenter, 't is een
wanhopige, die tot alles in staat is. Se battre en
d-s, als woedenden, razenden vechten. Jouer en d-,
als een wanhopige spelen, alles op 't spel zetten.
Courir, Crier comme an d-, als een bezetene loopen, schreeuwen.
Désespérénient, adv. Overmatig, in den
hoogsten graad: D- amoureux, smartelijk verliefd.
Désespérer, V. a. Wanhopig, hopeloos maken,
tot wanhoop, tot vertwijfeling brengen; diep bedroeven, uittermate kwellen: D- qn., iemand tot wanhoop brengen; iemand het grootste hartzeer veroorzaken.. Cet enfant me désespère, dat kind bedroeft
mij diep. — Soms ook van zaken: D- la patience
de qn., iemands geduld tot het uiterste driven. —
DESESPERER , V. n. Wanhopen, hopeloos zijn, alle
hoop opgeven: D- d'un malade, aan de genezing
van een' zieke wanhopen, hem opgeven. D- d'un
jeune homme, aan de béterschap van een' jongeling
wanhopen, zich niets goeds meer van hem beloven.
Ii faut espérer pea et ne d- jamais, men moet wei
hopen en nooit wanhopen. D- d'une affaire, du-nig
succès d'une entreprise, aan eerie zaak, aan den DEPOUILLER.
t Deshabiter, v. a. Niet meer bewonen. —
uitslag eener onderneming wanhopen. D- de la
république, de l'avenir d'un pays, aan 't behoud SE DESHABITER, v. pr. Zijne bewoners verliezen. —
of de welvaart der republiek, aan de toekomst van Het part. passé is ook adj.: Pays déshabité, Maieen land wanhopen. Je ne désespère pas que vous son d-e, onbewoond, door de inwoners verlaten
ne triomphiez de tous vos ennemis. ik heb nog land, huis n.
-[ Deshabitiide, f. Ontwenning, afwenning f.
hoop, dat gij over al uwe vijanden zult zegevieren.
Désliabltuer, v. a. Ontwennen, afwennen,
— SE DÉSESPERER, V. pr. In wanhoop geraken,
.
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van eene gewoonte of hebbelijkheid afbrengen. D- D- des arbres, boonien van hunne kruin berooven,
qn. du tabac, de boire des liqueurs fortes, iemand hen toppen. — [ Arch.] D- un batiment, een gebouw
het gebruik van tabak, van sterken drank a fwen- ontsieren. — D- une statue, een standbeeld schennen. - SE DESHABITUER , V. pr. Zich afwennen, den of verminken. -- Ook zonder voorwerp gebézigd:
eene hebbelijkheid laten: Tachez de vous en d- de La pauvreté ne déshonore pas, mais le vice des
bonne heure, tracht u dit vroeg af te wennen. — honore. - SE DÉSHONORER, V. pr. Zich onteeren.
Déshuller, V. a. [Econ. dom.] Ontoliën, van
Het part. passé komt als adj. voor: Nez déshabitué du tabac, neus, die 't snuiven heeft afgewend, olie bevrijden. — filet part. passé is ook adj.: Étoffe
déshuilée. ontoliede stof f.
verbéterde snuifneus m.
DéshILler, v. a., z. DEHaLER.
5 Déshumaniser, v. a. Van menschelijk ge% Déshanter, v. a. Niet meer bezoeken, geen' voel berooven, onmenschel jk maken. - SE DESHUomgang meer hebben.
MANISER, V. pr. Het menscliel jk gevoel verloochenen
Désharnionie , f. (woord van Bonaparte), of verstikken, onmenschelijk worden. — Het part.
passé doet zich ook als adj. voor: Pères d-s, onz. V. a. DÉSCORDANCE.
IDésharmonier of Désharnnoniser, v. a. menscheljke, onnatuurl ike vaders.
Déshtiniilier, v. a. Uit de vernédering opDe, harmonie of de overeenstemming, de eensgezindheid verstoren, oneens maken. — SE DÉSHARMO- beuren of opheffen, weder verhe fjen: Tót ou tard,
Dieu humilie les superbes et deshumilie les humNIER of SE DESHARDIONISER, V. pr. Oneens worden,
niet langer harmoniéren of eenstemmig zijn. --- bles, vroeg of laat vernedert God de hoovaardigen
Het part. passé is ook adj.: Société désharmoniée en verheft hij de néderigen.
Déshydrogénation of Déshydrogénisaof desharmonisée, oneens geworden gezelschap n.
Désharnlonieux, ieiise, adj. De harmonie tion, f. [Chim.] Bevrijding, berooving van waterstof, deshydrogenatie f.
of overeenstemming verbrekend.
Déshydrogéner, v. a. [Chim.] Fan water,Désharnacheinent, I)ésharnacher, z.
stof berooven, deshydrageaéren. — SE DESDEHARN—.
Déshérenee, f. [Jur.J Erfregt n. van den HYDROGENER, v. pr. Van waterstof beroofd worstaat, van den landheer, bij ontstentenis van erf- den; zijne waterstof verliezen. — Het part. passé
genomen. Patrimoine tombe en d-, aan den staat is ook adj.: Substance déshydrogénée, van water'f.
vervallen erfgoed n. Droit de d-, ontervingsregt n. stof beroofde zelfstandigheid
Deshypothéquer, v. a. [Admin.] Eene of
t Déshéritance, f., z. v. a. EXHÉRÉDATION.
Déshérité, e, adj. (en part. passé van dés- meer hypotheken ligten of aflossen. — Het part.
passé is ook adj.: Maison déshypothéquée, van
hériter) Onterfd: Fils d-.
Déshériter, v. a. Onterven, bastaard maken: hypotheek bevrijd huis n.
Désignateur, m. [H. rom.] Plaatsaanwijzer
Un père peut en certains cas d- ses enfants, een
vader kan in zékere gevallen zijne kinderen onter- (in schouwburgen, bij lijkstatiën), ceremoniemeester.
Désignatif, ive, adj. Aanduidend, aanwijven. - SE DÉSHÉRITER, V. pr. Zich onterven, zich
van zijn erfdeel berooven.
zend, kenmerkend: Les raisins sant un attribut dDésheurer, v. a. De uren van zékere gewone de Bacchus, de druiven zijn een kenmerkend onbézigheden verstoren: Cette visite ma désheuré, derscheidingsteeken van Bacchus.
Designation, f. Aanwijzing, beteekening, omdat bezoek heeft den gewonen loop van mijne zaken verhinderd, kwam mi ongelégen. — SE DES- schrijving, aanduiding, aantooning, kenbaarmak-ing; voorloopige benoeming, des -i g n a t i e f.: Cette
HEURER, V. pr. De orde in zijne werkuren verbreken. — Het, part. passé kan als adj. voorkomen: d- est Si précise qu'on ne saurait s'y tromper,
Personne desheurée, in zijne gewone bézigheden deze aanwijzing, beschrijving is zoo juist, dat men
daarin niet kan dwalen. — I1 mourut apres avoir
gestoord persoon m.
Déshiverner, v. a. [Anc. mil.] De winter- fait la d- de son successeur, hij stierf, nadat hij
kwartieren doen verlaten: D- un corps de troupes. zijnen opvolger aangewezen, benoemd had. — [ Prat.
- DESHIVERNER, v. n. en SE DÉSHIVERNER, v. pr. D- dun huissier, benoeming van een' deurwaarder.
Dési né, e, adj. Aangeduid, aangewézen, kenDe winterkwartieren verlaten: L'armée a déshiverné, s'est déshivernée. —Het part. passé is ook adj.: nelijk gemaakt; bepaald, bestemd, benoemd, g e d e Troupes déshivernées, uit de winterkwartieren s i g n e er d: Individu parfaitement d -, volkomen
opgebroken troepen m. pl.
aangeduid of kennelijk gemaakt persoon m. Le
Déshonnmé. m. adj. Ontmand, van de waar successeur est d-, de opvolger is voorloopig be-dighevanm noemd. L'heure est d-e pour le rendez -vous, het
beroofd.
Déshonncte, adj. (alleen van zaken gebézigd) uur is bepaald voor de bijeenkomst.
Désigner, V. a. Aanwijzen, te kennen . geven,
Oneerbaar, onbetamelijk, onfatsoenlijk, schandeljk,
vuil, onkuisch: Une conduite d-, een schandeljk, kennelijk maken, aanduiden, aantoonen, bij voor
oneerbaar gedrag n. Des livres d-s, onbetamelijke,
bepalen, bestemmen, benoemen, design eren:-rad
onzédelijke boeken n. pl. Banter, Fréquenter des D- exactement le lieu, naauwkeurig de plaats
compagnies d-s, slechte gezelschappen bezoeken.
aanduiden. Ce vent désigne de in pluie, deze wind
Déshonnétement, adv. Op oneerbare wijze, duidt regen aan. Le pouls désigne un accès, de
onbetamelijk enz. (z. DÉSHONNéTE).
pols wijst een' koorts- of ziekte-aanval aan.Désignez% Déshonnèteté, f. Oneerbaarheid, onbetame- moi le temps et le lieu, bepaal mij den tijd en de
lij beid, onkuischheid, schandelijkheid f.
plaats. L'empereur a désigné son frere pour son
Déshonneur, m. Oneer, schande f.: Tenir qe. successeur, de keizer heeft voorloopig zijnen broeder
a d-, iets tot schande, oneer rékenen. C'est me tot zijnen opvolger benoemd. - SE DESIGNER, V.pr.
prier de mon d-, gij vergt iets van mij, dat ik niet Aangeduid enz. worden. — Zich zelven aanwijzen:
mag doen, dat tegen mijne eer, mijnenpligt strijdt. Il se désigna is ceux qui le cherchaient, hij maakte
(Deze uitdrukking is verouderd.)
zich kennelijk aan degénen, die hem zochten.
Déshoiiorable, adj., liever DESHONORANT.
Désillusionner, v. a. De illusie of begooDéshonorablenient, adv. Op onteerende, cheling doen ophouden, de verblindheid wegnemen.
smadelijke wijze.
- SE DESILLUSIONNER, v. pr. De begoocheling verliezen, laten varen. — Het part. passé is ook adj.:
± Déshonorance, f., z. V. a. DESHONNEUR.
Deshonorant, e, adj. (alleen van zaken ge- Coeur désillusionné, van begoocheling bevrijd hart n.
bezigd) Onteerend, beschimpend, smadelijk.
Désillusioniierneitt, m. Verlies n. der beDéshonoré, e, adj. (en part. passé van des- goocheling.
honorer) Onteerd, geschonden, beschimpt, geschandDésinibringuer, V. a. [Anc. jur.] Een erf
vlekt: Fille d-e, onteerd meisje n. Nom d-, geschand- goed van een' daarop drukkenden last bevrijden.
vlekte naam m. — Arbre d-, ontkruinde boom m. —
Desidiihriquer, v. a. [Prat.] : D- un bien, een
Statue d-e, geschonden, verminkt standbeeld n.
goed van de daarop lastende hypotheek bevrijden.
Deshonorer, v. a. Onteeren, schenden, beDésimunortaliser, V. a. De onsterfelijkheid
schimpen, schande of oneer aandoen, schandvlek- ontnemen. — Het part. passé is ook adj.: Que de
ken, brandmerken: Vous Ie déshonorez par vos grands hommes immortalisés ! hoeveel groote mandiscours, gij doet hem oneer aan door uwe gesprek- nen van hunne onsterfelijkheid (hun' gedroomden
ken. I1 déshonore son nom et son rang, hij ont- onsterfelijken roem) beroofd!
eert, schandvlekt zijn' naam en rang. I1 déshonore
Désincamération, f. [Droit. can.] 4fzcen$a familie, hij is een schandvlek zijner familie. D- dering, afscheiding f. van een leen van de pauseune felle, een meisje onteeren, schenden. — [ Agric.] lijke kamer. — Désineanmérer, V. a. Een leen
-
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van de pauselijke kamer afscheiden. — Het part.

passé is ook adj.: Ternes désincamérées, a fgezon-

derde landerijen f. pl.

Désiinconvenienter, v. a. De zwarigheden,
belemmeringen opheffen, wegnemen.
I?ésineorporation, f. Opheffing der inlijving.
-- [Mil.] Scheiding (van troepen). — Wegzending f.
van manschappen, die bij eene compagnie waren ingelij fd.
Hésincorporer, v. a. De inlijving opheffen
of te niet doen, het ingelijfde weder afscheiden. On
avait incorporé cette compagnie dans ce régiment,
mais on la désincorporée, men had deze compagnie
in dat regiment ingelijfd, maar men heeft ze weder
daarvan afgescheiden. — SE DÉSINCORPORER, v. pr.
Weder afgescheiden worden: Les terres unies an
domaine ne peu` ent se d- que par échange, de
tot het nationaal domein behoorende goederen kunnen niet anders dan door ruiling vaneen gescheiden worden, daarvan worden afgezonderd. — Het
part. passé is ook adj.: Compagnie désincorporée
dun régiment, van een regiment afgescheidene
compagnie.
Dési neulpation , Désinc'ulper , z. v. a.
DISCULPATIOS, DISCULPER.

Dé.sineuee, f. [Gram.] Uitgang m., eindiging f.
van een woord.
Dé.sinfatuati.on, f. ((am.) Wegneming, genezing f. van belagchel2jke inbeelding, van overdreven voorliefde.
Désiufatuer, V. a. (ram.) Van eene dwaze
meeping, zotte inbeelding, overdrévene voorliefde
afbrengen, de oogen openen: On na pu le d- de
vette opinion, men heeft hem die meening, maar
niet uit het hoofd kunnen praten. — SE DESISFATUER, v. pr. De oogen voor zijne dwaling, zijne
blinde vooringenomenheid openen: II ne ooit plus
cette fille là, ii s'en est désinfatué, hij bezoekt dit
meisje niet meer, hij is van zijne dwaze liefde tot
haar genezen.
Dé.sinfeetant, e, adj. Ontsmettend, de besmetteljkheid wegnemend, onbesmettel k makend,
zuiverend, d esin fect.érend: Fumigation d-e,
ontsmettende berooking f. Vinaigre d-, besmettingwerende azijn m. — Ook als subst. m.: Un d-, een
besmettingwérend middel n.
Désinfeeter, v. a. Ontsmetten, de smetstof of
het aanstekend vermogen wegnemen, onbesmetteljk
snaken, zuiveren, d e s i n f e.c t o r e n of d e s i n f iC i é r e n. -- Het part. passé is ook adj.: B ápital
désinfecté, van smetstof gezuiverd hospitaal of
gasthuis n. Hardes d-s ontsmette kleederen n. pl.
Désiufeeteur, adj. m. Ontsmettend: A ppareil
cl-, ontsmettingstoestel m. — Ook als subst. ni. Un
d-, een zuiveraar, wegnemer m. der smetstof.
Désinfecí ion , f. [(',him.] Ontsmetting, weg
smetstof, zuivering (der besmette lucht-iremngva
enz.), desinfectie f.
Désintluencer, v. a. Den invloed ontnemen,
ontzenuwen, krachteloos maken.
Désinquiéter, v. a. De onrust ontnemen,
gerust stellen. — SE DESINQUÉTER, V. pr. Zich gerust stellen, weder moed vatten. — Het part. passé
is ook adj.: Coeur d-, gerustgesteld hart n.
Désiusniflation, f. [Tech.] Het doorprikken
der darmen, om er de lucht uit te drijven.
Désintéressé, e, adj. (en part. passé van
désintéresser) Onbaatzuchtig, belangeloos, zonder
eigenbelang, g e d e s i n tere s s e e r d; — onpartidig,
onzijdig. C'est un homme d-, s'il en fut jamais,
zoo er ooit een onbaatzuchtig mensch was, is hij
liet; hij is het belangeloosste mensch van de wereld.
Une conduite d-e, een onbaatzuchtig gedrag n. —
Un juge d-, een onpartijdige regter m. — Ook als
subst. gebézigd: Un d-, een onbaatzuchtig, onzijdig
mensch m.
Désintéressentent, m. Belangeloosheid, onbaatzuchtigheid, onpartjjdigheid f. Faire preuve de
d-, een bewijs van onbaatzuchtigheid geven.
Désintéressénient, adv. Belangeloos, onbaatzuchtig.
Désintéresser, v. a.: D- qn., iemand voor zijn
aandeel tevreden stellen, hem schadeloos houden.
11 a désintéressé tons ceux qui avaient part a
vette affaire, hij heeft at dienenen tevreden gesteld,
welke aandeel in deze zaak hadden. — SE DESINTEr-,ESSER, v. jr. Schadeloos gehouden worden. —
Ophouden belang te stellen.
,
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Désinvertir, v. a. [Mil.] Eene linie of een'
weder in de gewone rigting brengen.
Véslitvesfir, v. a. [Mil.] De blokkade of insluiting opheffen. — (fig.) Het regt tot onderzoek
eener zaak terugnemen, de bevoegdheid der kennis
onttrekken. — Het part. passé komt als-nemig
adj. voor: Ville desinvestie, niet meer ingesloten
stad f.— Assemblée désinvestie dun droit, von een
regt beroofde vergadering f. — Désinvestisseinent, m. Opheffing f. der blokkade. — Berooving f.
van 't regt des onderzoeks of der kennisneming.
Désinviter, v. a. Eene uitnoodiging herroepen,.
genoodigden laten afzeggen. — SE DESINVITER, V. pr:
De ontvangen uitnoodiging afwijzen. — Het part.
passé is ook adj.: Connives d-éslnvités, afgezegde
gasten m. pl.
Désinvolte, adj. Los, ongedwongen, onbelemmerd: Tournure d-, ongedwongen, losse houding f.
— (fig.) Zonder omwegen, rund : Politique d-,
ronde, openhartige staatkunde f.
-1- Désinvolture, f. Bevallige losheid, ongedwongenheid, vrijheid f. van houding, van manieren.
.Desir, m. Verlang(n n. , begeerte f. , lust,
wensch m.: Je brule da d- de la voir, ik brand
van verlangen om haar te zien. Voilà le principal
objet de mes d-s, dit is het voornaamste doel
mijner wenschen. Taut allait au gré de ses d-s,
't ging hem alles naar wensch. — Prat.] Au dde la coutunle, de l'ordonn.ance, volg
ens gebruik,
bevel, last, naar verei.sch von 't gebruik van 't
voorschrift.
Désirable, adj. Begeerlijk, verkieslijk, wenschelik: De toes les biens, la santé est le plus d-,
de gezondheid is het verkiesljkste van alle goederen.
Désiré, e, adj. (en part. passé van desirer)
Begeerd, verlangd, gewenscht: Cette gloire tant
d-e, die zoo zeer verlangde roem m. — Ook als subst.:
Louis le désiré, Lodewijk de gewcnschte (de 18de).
Désirer, v. a. Begeeren, lust hebben, verlangen,
wenschen, haken: D- des ricliesses, rijkdommen
begeeren, naar rijkdommen haken of verlangen. Je
ne désire que de le voir, ik verlang niets dan hem
te zien. Ella désirait de connaitre la vérité, zij
verlangde de waarheid te kennen. (Men laat de
vóór den infinitif dikwijls weg.) Il serait h d-,
het ware te wenschen. — Ook zonder voorwerp gebézigd: I1 faut s'attrister sans abattement at dsans inquiétude. — Wenschen, toewenschen: Je
nous désire toute sorte de prospérités, ik wensch
u allerlei geluk, voorspoed. — Ontbreken, te wenschen overlaten, te berispen, te bedillen zijn: I1 y
a qc. a d- dans eet ouvrage, er ontbreekt nor
iets aan dit werk. Cet ouvrage ne laisse rien h
d-, dat werk laat niets te wenschen over. II est
honnête homme, mais it y a encore qc. à d- en lui,
hij is een braaf man, maar er is nog iets in hem
te berispen, nog een steekje aan hem los. — SE DÉSIRER, v. pr. Verlangd, begeerd worden. — Naar
elkander verlangen: Deux coeurs qui se désirent.
Désireux, -ease, adj. Begeerig, verlangend:
I1 est d- d'honneur et de gloire, h ij is begeerig naar
eer en roem.
Désisten, ent, m. [Prat.] .elfstand In., het
afzien, laten varen (van een refit, een' eisch enz.)
Désister, v. n. Laten varen, afstand doen,
afzien, aflaten, desistéren. D- dune cause, afzien van een proces. — Het wordt liefst als V. pr.
gebézigd: Il se désiste de sa prétention, hij ziet
van zijne aanspraak af.
Des locs, lee. adv. Van toen, van dien tijd af,
sedert, z. onder DES.
Desnian, m. [H. n.] Muskusrat f. (rat mus qué), lesman m.; beverrat f.; groote spitsmuis f. met
muskusachtige klieren in eene beurs nabij den aars,
Desnieux, eusc, adj., z. v. a. LIGAMENTEITX.
Desn,oe raphe, in- [Anat.] Schrijver over de
banden en pezen, desmograaph ni. — Desnmo;raphie, f. Beschrijving der banden en pezen,
desmographie f. — Desinographique,ad'.
Wat die beschrijving betreft, desmographisch.
Desmologie, f. [Anat.] Leer der banden en
pezen, d esm olo gi e f. — Desn'ologiq pie, adj.
Wat tot die leer betrekking heeft, d e s m o l o g i s c h.
Desmophlo "•ie , f. [Méd.] Ontsteking der
banden en pezen, ciesmophlogie of desmophlog ei si s f. — .Desnoophiogique, adj. Die ontsteking betreffend, desmophlogisch.
Desinotoniie, f. [Anat.] Banddoorsnijding,
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ontleding der banden en dezen, d es m o to mie f.-Désolation, f. Verstoring, verwoesting, ver
Desittotomiclae , adj. Wat daartoe behoort,
verslagenheid, verbijstering, troosteloos--nielg;
de,smotomisch.
heid, groote droefheid, d e s o a t i e f. : La peste y
Désobéir, V. n. Onbehoorzaam zijn, niet ge- a cause une grande d-, de pest heeft daar eene
hoorzamen, weêrspannig zijn: 11 a désobéi b son groote verwoesting veroorzaakt. Cette nouvelle la
maitre, à la loi, Iafj is zijnen meester, de wet on- mis dans la plus grande d-, deze tijding heeft hemp
gehoorzaam geweest. — Ofschoon onzijdig zijnde, in de grootste droefheid gestort, gedompeld.
vertoont zich dit werkwoord in den lijdenden vorm:
Désolé, e, adj. (en part. passé van désoler)
Je ne veux pas être désobéi, ik wil, dat men mij Verwoest, vernield; — troosteloos, diep bedroefd.
gehoorzame, ik duld geene ongehoorzaamheid.
g ed e s o le e rd : Pays d-, Provinces d-es, verwoest
Desobéissanee, f. Ongehoorzaamheid, weer- land n., verwoeste gewesten n.pl. Mère d-e, troosspannigheid, wederh,00righeid f. Cet enfant persiste telooze moeder.
Désolei-, v. a. Vernielen, verwoesten; — In
dans sa d-, dit kind volhardt in zijne ongehoorzaamheid. — Het wordt ook in 't meervoud ge- diepe droefheid storten; gevoelig aandoen. D- an
bruikt voor: daden van ongehoorzaamheid: Les pays, een land verwoesten. Vous l'avez bien désolé
moindres d-s dun enfant sont toujours punissables. par votre discours, gij hebt hem zeer bedroefd door
Désobéissant, e, adj. Ongehoorzaam: Tu es uw gesprek. — Kwetsen; tot kwetsing, tot ergernis
an garcon d-, gij zijt een ongehoorzame jongen. — zijn : Les mooches, les cousins nous désolent, de
Ook als subst.: Dieu punit les d-s, God straft de vliegen, de muggen kwellen ons zeer, zijn ons tot
grooten last. Elle désole ses rivales par sa beauté,
ongehoorzamen.
Désobligé, e, adj. (en part. passé van obli- zij is door hare schoonheid eene ergernis voor hare
ger): Ami d-, voor 't hoofd gestooten, onvriendelijk mededingsters.
bejégend vriend.
Désopilant , e, Désopilatif, ive, adj.
Désobligeainn, ent, adv. Onheuscheljk, op [Méd.] Openend , de verstopping opheffend: Un
remède d-, of als subst.: Un d-, een laxérend,
onvriendelijke, onheusche wyze.
Désobligeanee , f. Onvriendelijkheid, on- openend geneesmiddel. (z. v. a. désobstruant.)
heuschheid, norschheid f.: I1 est dune d- insupDésopilation, f. [Méd.] Opheffing f. der ver
-stoping(z.va)
désobstruction.)
portable, zijne onvriendelijkheid is onverdragelijk.
Désopiler, V. a. [Méd.] De verstopping wegDésobligeante, f. .lVaauw rijtuig n., slechts
nemen (uésobstruer). -- (fig. et fam.) D- la rate,
voor twee personen.
Désobliger , v. a. Onvriendelijk bejégenen, de lever doen schudden, hartelijk doen lagchen. -ondienst doen, voor 't hoofd stooten; eenen trek SE DESOPILER, v. pr. Van verstopping bevrijd, ge
(lig. et fam.) Se d- la rate, har -opendwr.—
spelen; beleedigen, d e s o b 1 i g é r e n: I1 ne faut dook adj.: En--telijkagchn.—1prtséi
personne, men moet niemand onvriendelijk bejégenen. Vous m'avez fort désobligé, gij hebt mij zeer trailles désopilées, van verstopping bevrijde inge
-wande.pl
voor 't hoofd gestooten, eene groote ondienst geDésordonné, e, adj. (en part. passé van désdaan - SE DESOBLIGER, v. pr. Elkander ondienst
ordonner) Ongeregeld, on.ordeljk, ongeschikt; buidoen, onvriendelijk bejegenen.
Desobstrnant, e, Désobstructif, ive, tensporig, onmatig: Mener une vie d-e, een los
leven leiden. Une faim d-e (excessive), een-bandig
adj. [Méd.] De verstopping wegnemend of tegen
openend, open lijf makend: Un medicament-gand, onmatige honger m. Passion d-e pour la chasse,
d -, of als subst.: Un d-, een middel tegen de ver overdreven zucht f. voor de jagt.
Désorclonnénieut, adv. Onordelijk, op bui
-stoping.
onmatige wijze: I] aime Ie jeu d-, hij-tensporig,
Désobstriietion, f. [Méd.] Wegneming der
is een onmatig liefhebber van het spel.
verstopping, d e s o b s t r u c t i. e f.
% Desordonner,, v. a. In verwarring, wanDésobstruer, V. a. Ruimen, opruimen, de belemmering wegnemen: D- une rue, une place pu- orde brengen. — SE DESORDOSN'ER, V. pr. In wanblique, un canal. — [Méd.] De verstopping weg- orde geraken.
Désordre, m. Verwarring, wanorde, wanorwegnemen, d e s o b st r u é r e n. — Het part. passé
is ook adj.: Rue d-e, opgeruimde straat f. Entrailles delijkheid, stoornis in den behoorl jken toestand,
in den geregelden gang der dingen, d es o r d e r f.
cl -es, van verstopping bevrjde ingewanden n. pl.
% Désocceupation, f. Ledigheid f., gebrek n. Le d- dun appartement, de wanorde van een ver
mes papiers sont en d-, al mijne cru --trek.Tous
aan bézigheid.
Désoceupé, e, adj. (en part. passé van dés- pieren liggen door elkander, zijn in wanorde. L'aroccuper) Ledeg, zonder bézigheid , onbezet: Des mee ennemie s'est rétirée en d-, het vijandelijke
gens d-s, menschen zonder bézigheid. Un esprit d-, leger is in wanorde teruggetrokken. Ses affaires
een werkelooze geest m. — Une passion d-e, een sopt en d-, zijne zaken zijn in de war. Le d- des
fonctions animales, de stoornis in de elierlijke ver
hartstogt m., die geen bepaald voorwerp heeft.
Désoceuper, v. a. Van bézigheden aftrekken;
Le d- des passions, des idées, de onge--rigtne.
ledigen tijd verschaffen. (Dit v. a. komt zeldenvoor.) régeldheid der driften, der denkbeelden. Cacher
- SE DÉSOCCUPER, v. pr. Zich van bézigheid ont- son d-, zijne verwarring verbergen. — Zedeloosslaan: II se désoccupe de tout autre soin que de heid, buitensporigheid f.: Il a toujours vécu dans
Gelui de sa charge, hij ontslaat zich van alle andere le d-, h ij heeft altijd in buitensporigheid geleefd.
verdeeldheid, oneensgezindheid;
-Oneighd,tws
zorg dan die van zijn' post.
— woeling, gisting f., opstand m.: II y a toujours
Désoctroyer, v. a. Een octrooi intrekken.
Désoeuvré, e, adj. Ledig, zonder bezigheid, du d- dans cette maison, er heerscht altijd onwerkeloos (omdat men niet wil of kan werken): Le eenigheid in dat huis. Ce fut un temps de confusion
temps pèse aux gens d-s, werkeloozen menschen et de d-, 't was een tijd van verwarring en woevalt de tijd lang. — Ook als subst.: Que de d-s lingen. — Ook in 't meervoud: Réprimer les d-s,
dans le monde, hoeveel werkeloozen, ledigloopers de wanordelijkheden , de volkswoelingen te keer
gaan. — Les troupes ont passé sans faire aucun
(zijn er) in de wereld!
Desoee'vrenieut, m. Ledigheid, werkeloos U-, de troepen zijn doorgetrokken, zonder de minste
Il passa sa vie dans le d-, hij bragt zijn-heidf.: schade, verwoesting aan te rig/en, zonder de minste
leven in werkeloosheid door. — [ Tech.] .rl fzonde- wanordelijkheid te begaan.
Désorganisateur, trice, adj. In wanorde
ring, scheiding f, der vellen papier.
Desoeuvrer, v. a. Tot werkeloosheid brengen. brengend, verstorend, ontstemmend, ontbindend,
(In dien zin niet gebruikelijk.) --. [Tech.] De bla- oplossend, verwoestend, d e s o r g a n i s é r e n d:
den papier van elkander losmaken. — SE DESOEU- Pouvoir d-, Force d-trice, verstorende, oplossende,
ontbindende raagt, kracht f. — Ook als subst. m.:
VOER, v. pr. Zich aan werkeloosheid overgeven.
Désolant, e, adj. Bedroevend, treurig, ver Les tentalives des Ins, de pogingen der ordeverlastig, ondrageljk: Une nouvelle the, eene-drietg; stoorders, der onrustzaaijers, der wanordestichters,
treurige tiding. — Un homme d-, een vervelend, der omverwerpers van de maatschappelijke orde.
Désorganisation, f. Verstoring, ontbinding,
lastig mensch.
Désolateur, m. Verwoester, vernieler m.: Ii verwoesting, ontaarding van het zamenstel o f wee f
sel
van een orgaan of ligchaamsdeel. — ( fig.) OI-fut le d- de l'Asie, hij was de verwoester van lzië.
- S AÉSGLATEUR, -TRICE, adj. Verwoestend, ver- heffing, verbreking der vastgestelde orde (in een'
nielend, verderfelijk: Le cholera d-, La peste d- staat, een leger enz.), wanorde, beroerte, omverwerping, uiteenrukking, d e s o r g a n i s a t i e
trice.
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Désorganiser, V. a. De organisatie (den kun
zamen--sti:qenzamhgdrlcsen,ht
stel of weefsel van een bijzonder deel) ontbinden,
opheffen, verwoesten, ontstellen, ontstemmen, in
wanorde brengen, d e s o r g a n i s é r e n. — D- le
gouvernement, l'administration publique, l'armée,
de regérinq, het openbaar beheer, het leger geheel
in wanorde brengen, uiteen rukken, den geregelden
gang daarvan verstoren. — SE DÉSORGANISER, v.pr.
Zin' organischen zamenhang verliezen, ontbonden,
opgelost worden; in volslagen wanorde geraken. —
Ilet part. passé is ook adj : Corps désorganisé, in
zijne organische verriglingen gestoord ligchaam,
ontbonden ligchaam n. — Societe d-e, in wanorde
gebra gte maatschappij f., uiteengerukt gezelschap ,n.
Desorienté, e, adj. (en part. passé van desorienter) Van den weg geraakt, verdwaald; in de
war of van zijn stuk gebragt, verlegen, onzeker.
Un voyageur d-, een verdwaald, den weg niet meer
wetend reiziger. — Quand it parle a des geus de
qualité, it est tout désoriente, wanneer hij met
menschen van aanzien spreekt, geraakt hij in de
war, van zijn stuk, is hij zeer verlegen.
Désorieuter, v. a. (eig. de streek van 't oosten
doen verliezen) De kennis der hemelstreken benemen,
zoodat men niet meer weet, waar men is, doen
verdwalen, d e s o r i ë n t é r e n: Nous étions sans
boussole, la brume acheva de nous d-, wij waren
zonder kompas, de dikke mist bragt ons geheel van
den weg, zoodat wij niet meer wisten waar wij
waren. — (fig.) In verwarring, van zijn stuk brengen, verlegen maken: Cette question 1'a désorienté,
die vraag heeft hem van zijn stuk gebragt, hem 't
spoor bijster gemaakt, hem op een vreemd veld ge
— SE DESORIENTER, v. pr. Verdwalen; in-voerd.
de war raken.
Désormnais, adv. Voortaan, in het toekomende,
in 't vervolg, van nu af: Je ne sortirai plus dSi tard, ik wil voortaan niet meer zoo laat uitgaan.
Je suis d- trop vieux, ik ben van nu af te oud.
5 Désorner, v. a., (van orner) Ontsieren, van
ORNER, V. a. (van some)
sieraden ontdoen. — DES
[Tech.] Van ijzerslakken zuiveren.
Désossé, e, adj. (en part. passé van désosser)
Van beenderen, van graten ontdaan, ontbeend, ontgraat: Volaille d-e, van beenderen ontdane vogel m.
— (fig.) Weekelijk, ver'wij fd: Jeune homme d-,
verwijfd jongeling.
Desosseinent, m. Ontbeening, ontgrating f.,
het nemen der beenderen uit een geslagt dier, der
graten uit vise/i.
Desosser, v. a. De beenen uit vleesch, de graten uit sommige visschen doen, ontbeenen, ontgraten: D- un lievre, on brochet, de beenen uit eenen
haas, de graten uit eenen snoek doen.
j

Déso®nci, DeS011eier (Se), z. DESSOUCI,

DESSOUCIER (SE).
% Désouartlir, V. a.

Den geschoren ketting van

een weefsel weder afnemen; — een vlechtwerk los

one trame, on complot, eene-vlechtn.(fig)D

zamenzwering, een komplot ontbinden, verjjdelen.
-Hetpar.séi
ook adj.: Toile désourdi, losgeschoren 1jnwaad n. — Trame désourdie, ontbonden, verijdelde zamenzwering f. ,
Désoxydant, e, adj., Z. DESOXYGENANT.

Désoxydation, f., z. DESOXYGENATION.
Désoxyder, v. a. [Chien.] Van zuurstof be-

rooven, d e s ox y d é re n. (Gebruikelijker is DESOXYGENER, tenzij men van metalen spreke.)
Désoxygénant, e, adj. Van zuurstof beroovend.
Désoxygénation, f. [Chim.] Geheele of gedeeltelijke wegneming der zuurstof uit een ligchaam,
ontzuring, d e s o x y g e n a t i e f.
Désoxygéner, v. a. De zuurstof wegnemen,
een ligchaam geheel of gedeeltelijk van zuurstof
berooven, ontzuren, d e s o x y g en eren : D- 1' air,
les métaux, de lucht, de metalen van zuurstof berooven. — SE DESOXYGENER, V. pr. Van zuurstof
beroofd worden; de zuurstof verliezen. — Het part.
passé is ook adj.: Corps désoxygéné, ontzuurd,
van zuurstof beroofd ligchaam n.
Désoxygénèse, f. [Mid.] Ziekte f., uit gebrek aan zuurstof ontstaan.
I. Déspect, m. Oneerbiedigheid f., gebrek n.
aan eerbied. — -I- Déspectueeix, ease, adj.
Oneerbiedig.
Déspermatiser, v. a. Het zaadvocht weg-

DESSAISIR.

nemen, vernielen. — SE DÉSPERMATISER, V. pr.
Het zaadvocht verliezen.
i- Despoiisation , f. [H. relig.] Ondertrouw rn.
der heilige Maagd.
Despotat, m. Waardigheid f. van een' despoot;
hospodarschap n. — Het door een' despoot of hos
geregeerde land (gelijk de Donau-vorsten--podar
dommen Servië en Wallachije). — DESPOTATS, M.
pl. D e sp o t a t e n m. pl., naam, eertijds aan de
soldaten gegeven, wier werk het was de gewonde
soldaten van 't slagveld te brengen.
Despote, m. Onbepaald gebieder, willekeurig,
eigendunkelijk, oppermagtig vorst, zel fheerscher
(doorgaans met het bijbegrip van onderdrukking,
dwingelandij), dwingeland, tiran, d e s p o o t m. —
Hospodar m., titel der vorsten van Servië en Wal
Bij uitbreiding: Ieder, die zijne onder--lachije.—
hoorigen op eigendunkelijke, tirannische wijze behandelt: Cet homme, si doux dans le monde, est
un d- dans sa famille, die man, zoo zachtzinnig in
de wereld, is een tiran, een dwingeland in zijn
huis. Cette femme est un d-, die vrouw is eene
dwingelandes. — DESPOTE, adj. Willekeurig, eigen
onbeperkt, onbepaald, tirannisch, d e s p o--magti,
t i s c h : Un roi, Une reine d-. — Bij uitbreiding:
Un maitre, Une maîtresse, Un enfant d-, een eigendunkelijk, tirannisch meester, eerie willekeurige,
tirannische meesteres, een eigendunkelijk, heerschzuchtig kind n.
t Despoticité, f., nu DESPOTISME.
% Despotie, f., beter DESPOTISME.
Despotiglue, adj. (van zaken gebézigd, met het
bijbegrip van dwingelandij en onderdrukking): Onbeperkt, onbepaald, willekeurig, eigendunkelijk, tirannisch, oppermagtig, de sp ot a s c h: Gouvernement d-, willekeurige regering f. Volonté d-, ei
wil m.
-genduklij
Despotiquement, adv. Willekeurig, op wilwillekeurige wigs, oppermagtig.
-I- S Despotiser , v. a. et n. Despotisch of
lekeurig regéren of handelen, den despoot of dwingeland spelen.
Despotisme, m. [Pout.] Onbeperkte magt,
onbepaalde regering,, eigendunkelijke heerschappij;
dwingelandij, tirannij f., d e s p o t i s'm u s n. — Bij
uitbreiding: Misbruik n. van raagt, willekeur, eigen
dwang m.
-dunkelijhf.,
Déspainiation, f. [Chim.] Het afschuimen;
afschuining, despumatie f. — Déspunmer,
v. a. Afschuimen, het schuim afnemen, d e s p u m é r en. — Het part. passé is ook adj.: Sirops
déspumés, afgeschuimde siropen f. pl.
Desquaniation, f. (pr. —coua—) [Mid.]
Afschilfering f. der opperhuid na ziekten; afschil fering der beenderen. — [Pharm.] Het aftrekken der
schubbetjes of bekleedsels van sommige bolwortels.
-- Ontschubbing f., het afschrappen der schubben.
Desgnainmer , v. a, (pr. —coua—) Afschil feren, afschubben. (In dien zin niet gebruikelijk.) — SE DESQUAMIIER, v. pr. Afschilferen, het
losgaan der schilfers of schubben.
Dès que, conj., z. onder DES.
Desquels, Destluielles, z. LEQUEL en QUEL.
Desrocher, z. DEROCHER. — t .Desroi of
Desroy, z. DÉSARROI.
Dessabler, V. a. Van zand ontblooten. --- Het

part. passé is ook adj.: Allée dessablée, ontzanule,
van zand ontbloote laan f.
% Dessacrer, v. a., beter DECONSACRER.
Dessaiguer, v. a. [Tech.] D- les cuirs, de
verse/ic huiden van bloed en vuil reinigen, door ze
in water te spoelen. — Het part. passé is ook adj.:
Peaux dessaignés, van bloed gezuiverde huiden f. pl.
Déssai i, e, adj. (en part. passé van dessalsir) Ontblzot, beroofd: Créancier d- d'un`nantissement , schuldeeischer, die 't onderpand zijner
schuldvordering kwijt is.
Dessaisine, Dessaisie, f. [Anc. Jur.] Ver-

driving f. uit het bezit.
Dessaisir, v. a. Uit het bezit stellen, van 't
bezit berooven: D- qn. d'un gage, d'un dépót, iemand een pand, een toevertrouwd goed afhandig
maken. — SE DESSAISIR, v. pr. Afstaan, afgeven,
uit zijne handen geven. Quand on a de bons gages,
it ne faut pas s'en d-, wanneer men goede onder panden heeft, moet men ze niet uit zijne handen ge
(fig.) Se d- du pouvoir, de l'autorité, zgne-ven.—
magt, zijn gezag laten varen, opgeven.
.
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Dessaisissenient, m. [Jul.] Het overgeven,
Dessenieler, v. a. [Tech.] Oetzolen, den zool
wederafstaan (van een pand, een' waarborg, enz.); of de zolen afnemen --Het part. passé komt als adj.
7n., loslating f.
voor: Bathes dessemelées , ontzoolde laarzen f. pl.
Dessaisonnew ent, in. [Agric.] Afwisseling,
Desserre, f. (alleen voorkomend in): (Loc.
verandering f. in de gebruikelijke volgorde bij de fam.) I1 est dur à la d-, hij maakt niet gaarne de
bebouwing van een land. -- Dessaisonner, v.a. beurs los, hij geeft niet gaarne.
De orde in de opeenvolging van bebouwing veranDesserrer, v. a. Losmaken, loslaten, ontsluideren. — D- un champ, une prairie, een akker in ten. D- un corset, une jupe, un noeud, een keursweiland, een weiland in bouwland veranderen. — lijf, een' rok, eenen knoop losmaken. D- une vis,
[Hort.] Van bloeitijd veranderen, eene plant buiten eene schroef losdraaien. D- une femme, eene vrouw
't gewone saizoen doen bloeien en vrucht geven. ---- losrijgen. — D- les dents a qn., iemand den mond
tlet part. passé komt als adj. voor: Terre dessai- openbreken; — (fig. et fam.) 11 na pas desserré
sonnée, in andere volgorde bebouwd land nn. Plante les dents de tout le jour, hij heeft den reheelen dag
geen enkel woord gesproken. On na pu lui faire
d- buiten 't saizoen bloe2;}ende plant f.
Dessaiaison, f., Dessaleinent, in. [Chills.] d- les dents, men heeft geen woord uit hem kunnen
Ontzoitting f., wegnerning der zoutdeelen uit eeve halen. D- un coup de fouet à qn., iemand een'
vloeistof. La d- de l'eau de mei-, de ontzouting harden slag met de zweep geven
SE DESSERRER,
van 't zeewater.
v. pr. Losgemaal^t worden; losgaan. — Het part.
Dessaler, v. a. Ontzoutev, de zoutigh.eid bene- passé is ook adj.: Habit, Corset d-, losgemaakt
men, hel zout doen uittrekken sloor wee/sing in kleed, keursje n.
water. D- l'eau de in mei-, het zeewater ovtzouDesserroir, in. [Tech.] Werktuig n. civ los
ten, zoet maken. D- du hareng, haring in 't sea- te maken, te or;tsluitera. — [Impr.], z. v. a. DECOter leggen, om er het zout te doen uittrekken. --- GNOIR
Het part. passé komt als adj. voor: Eau de mei'
Dessert, nl. 1Vageregt, d esse rt n.
dessalée, ontzout zeewater n. ilarengs d-s, in 't
Desserte, f. (van desservir, de tafel afnepen)
water uitgetrokken haringen m. pl.
Het overschot, dat van de tafel komt, afgenomene
Dessangler, V. a. Ontgorden, den buikriem spijzen f. pl., overgeschoten brokken m. pl. — DESvan een paard losmaken. — Met part. passé is ook SERTE f. (van desservir, de kerkdienst waarnemen)
adj.: Cheval d-, losgegord, van den buikriem bevrijd D2enstwaarneming f., waarneming van eene kerk
paard.
plaats van den geestelijke, die ze doen-dienst,
overgave f., afstand

. -

Dessaouuler, Z. DESSOULER.

Desséchant, e, adj. Op-, uitdrooggend: Un
vent d-, een uitdroogende wind m. — [Méd.] Ptemèdes d-s, opdroogende middelen ii. . pl.
Desseehé, e, adj. (en part. passé van dessé-

cher) Opgedroogd, uitgedroogd; verdord; vermagerd, uitl;eteerd : Marais d-, drooggemaakt moe
Corps d-, uitgedroogd ligchaam n. Arlire-rasn.
d-, Fleur d-e, verdorde boom m., bloem f. Homme
d , vermagerd, uitgeteerd mensch m. Coeur d-, ver

ongevoelig geworden hart n.

-stomp,

Dessècilenuent, m Uitdrooging , droogma-

king (inz. van moerassen). — [Méd.] Verdorring;
vermagering, uitdrooging f. van de sappen. 11 a

entre p ris Ie d- des marais, . hij heft het droogmaken der moerassen op zich genomen. D- du sin,
verdorring von het vlas. --- Je hal trouvé dans un
d- qui me fait craindre pour sa vie, ik heb hem

zoo verdord, uitgemergeld gevonden, slat ik voor
zijn leven vrees.
Ilessécher, v.a. Opdroogen, uitdroogen, droog
verdorren; vermageren, uitteren : Le-maken;—

moet. — [Ponts et claus.] Chemin de d-, gemeen -

schapsweg m. tusschen een landgoed, een bosch, enz.
en den groeten weg -

Dessertir, v. a. [Tech.] D- an diamant, eert"

diamant uit de kas nemen, waarin hij gezet was.
--Het part. passé is ook mij.: Pierreries desserties, onlkaste, uit hunne kas genomen edelsteenen.
Desservant, m. Waarnemend, plaatsvervangend geestelijke, geestelijk plaatsvervanger, kapellaan, desservant m.
Desservi, e, adj. (en part. passé van desservir): Table d-e, afgenomen tafel f. — Chapelle d-e,
waargenomene, door een' plaatsvervanger bediende
kapel.
t C Desservice, f. Ondienst, slechte dienst ft
Desservir, v. a. De spijzen van de tafel afnemen (na geëindigden maaltijd), de tafelafneinen.
On a déjà desservi, men heeft de tafel reeds a fge-

nomen. — Ook zonder voorwerp gebézigd. DesserveZ ! neem de tafel af! — Ondienst doen, scha
een' kwaden trek spelen: I1 a fait-den,bal
tout ce qu'il a pu pour me d-, hij heeft alles gegrand bale desséche la terre, de groote zonnehitte daan, wat his kon, om mij te benadeelen. — Eene
droogt de aarde uit. D- un marais, les champs kerkdienst in iemands plaats waarnemen : Faire
inondes, een moeras, de overstroomde velden droog- d- une Chapelle, de dienst in eene kapel door
maken. Une expectoration trop abondante des- een' plaatsvervanger, een' kapellaan laten waarne®sèche les poumons, la poitrine, eene te overvloe- men. — SE DESSERT- IR, v.. pr. Elkander ondienst
digs slijmuitwerping (het overmatig spuwen) droogt doen, benadeelen.
de longen, de borst uit. Les veilles. les chagrins,
Desservitorerie, f. Prove of prebende t., met
la misère desséchent les corps les plus robustes, eene kerkdienst verbonden.
het nachtwaken, 't verdriet, de ellende mergelen
Dessiccant, e, adj. Opdroogend.
het sterkste ligchaam guit. — Ook zonder voorwerp
Dessiccateur, in. [Tech.] Drooghuis n., drooggebézigd: Le travail dessècbe et fortifie, he repos plaats f. voor lakens. (Gebruikelijker is SÉClíotit.
humecte et affaiblit. — (fig.) L'étude des sciences
Dessiecatif, ive, adj. [iMéd,] Droogend, opabstraites dessèclie 1'esprit, 1'imagination, de stu- droogend: Onguent d-, Poudre d-ive, opdroogendee
die der afgetrokken wetenschappen vermindert de zalf f.,opdroogend poedern.— [Peint.] Huiles d-fives,
levendigheid van den geest, van de verbeelding. D- standoliën f. pl. (die de vereven ras doen drooclen)
Ie coeur, het hart, het godsdienstgevoel verstom- — Ook als subst. m. Des d-s, opdroogende middelen.
pen. — [Tech.) D- le cuivr e , het tin en lood van
Dessiecation, f Drooging, op-, uitdrooging f.
't koper scheiden (dat tot a f finéring gediend heeft).
Dessiller, v. a. Openen (de oegen, de oogleden):
--- SE DESSEGHER, v. pr. Droog wonden, uit-, in-, D- les yeux, de ooc,en openen. I1 Plait si endormi,
opdroogen; verdorren,, vermageren, dor, uitgemer- q u'il i-ie pouvait d- les yeux, hi was zoo slaperig,
geld werden.
dat hij de oogen niet kende openen. --- (/gig.) D- les
Dessein, m. Oogmerk, oo g wit, ontwerp, plan, yeux a qn., iemand de oogen openen, hem den blindvoornemen n., toeleg nn., inzigt n., aanslag m. For- doek afnemen: hem zone dwaling doen zien. — SE
mer un d-, een ontwerp smeden, een voornemen DESSIL LER, v. brr. Opengaan, zich openen: Ses pauvatten. Cacher son d-, zin oogmerk verbergen. pières se dessillèrent, zijne oogleden gingen open;
a fait sela de d- préniédité, hij heeft dit sect voor - (fig.) hij zag zijne dwaling in. — _tiet part. passe
bedachten rade, met oogmerk gedaan. A quel d-, tol is ook adj.: Yeux dessillés, Paupières dessillées,
welk einde, met welk oogmerk. I1 y va aver d-, h ij geopende oogen, oogleden n. lil.
gaat planmatig te werk. Cela s'est fait sans d-, dit
Dessin, m. Teekening, schets f., plan n., gromt
is zonder opzet geschied. --- Le d- dun tableau,
patroon n. D- au crayon, à la plume-teknigf.;
dun poème, het ontwerp, plan van eene schilderij, of a l' encre, teekening met krijt of potlood, met de
van een dichtstuk. -- à DESSEIN, loc. adv. Met op- pen of met inkt. D- lithographié, gelithographiëerzet, voorbedachtel jk.
de of gesteendrukte teekening. D- arrété, z. ARRêDesseller, v. a. Ontzadelen, den zadel afneTE, adj. D- colorié, haché, estompe, grainé, lavé

T

men. — hel part- passé is ook adj.: Cuevas des-

sellé,

ontzadeld paard n.

(of an lavis), an trait, gekleurde, gearceerde, ge -

doezelde, gekorrelde, sneu_?assche-n, ongeschadu2wde
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teekentng. Le d- dune maison, het plan of ontwerp, de grondteekeninq van een huis; Le d- d'un
vilie, dune contrée,de platte grond m. van eenestad,
van een landschap. Étoí% dun beau d-, stof f. van
fr aai patroon of teekening. Papier de tenture d'un
d- élégant, behangselpapier n. vansierlgk patroon.—
Le d- de ce tableau est beau, de ordonnantie of

aanlen, van die schilderij is schoon. — Tee/tenkunst f., het teekenen: Montrer, Enseigner le d-, onderwijs of les in het teekenen reven. Apprendre le
d- , de teekenkunst leeren of beoefenen. Maitre,
Ecole de d-, teekenmeesler m., teekenschool f. Ce
peintre possed
e Bien Ie d-, die schilder is een bekwaam tee/eenaar, een meester in 't schetsen of
ontwerpen. -- Les arts du d-, de teekenende kun
waarvan het teekene=: de grondslag uit -sten(di,
als de schilder-, graveer-, beeldhouw-,-makt,zo
bou.ut'kunst).
Dessinate.tar, in. Teekenaar, teekenmeesler m
Beaucoup de peintres ne sont pas d-s, vele schilders
zijn geen teekenaars. — Ook als adj. gebézied: Le
voyageur d-, de teekenende reiziger. (Waar het
vrouwelijk van dit woord te pas mogt korven, gebruike men dessinatrice).
Dessiné, e, adj. (en part. passé van dessiner)

Oeteekend, geschetst, ontworpen: Figure Bien d-e.
.Dessiner, V. a. 'Tekenen, uitteekenen, afteekenen; schetsen, ontwerpen. D- un paysage, un
éditice, een landschap, een gebouw teekenen. Ce

peintre est bon coloriste, mals ii ne dessine pas
correctement, die schilder is een goed kolorist of

kleurmenger. maar hij schelst of teekent niet naauwkeurig. — Bij uitbreiding: Un habit qui dessine

bigin les farnres, een kleed, dat de lit

men goed afteekent, behoorlijk doet uitkomen. —

I)ESSITS.
Dessouler, v. a. (pop. et bas) Nuchter ma/een,
ontnuchteren. — DESSOtLER, v.1.. Nuchter worden.
Dessotis, adv. Onder, beneden: On le cherchait sur le lit, et it était dessous, men zocht hem
op het bed. en hij was er onder. — Weleer ook
als prép. gebruikt: Rome est dessous vos Lois.
Rome staat onder uwe wetten. — AU-DESSOOS, loc.
adv. Beneden, onder, laver, daar beneden. Les enfants de cinq ans et an d-, de kinderen van vijf
jaren en jonger of daar beneden. Loger an d-,
beneden wonen. — AU- DESSOUS DE, loc. prép. Onder, beneden. lager: II loge au-d- de lui, hij woont
onder of beneden hem, eene verdieping lager; Aud- du genou, de la poitrine, onder de knie, de
borst. Le thermomètr e est au -d- de zéro, de thermomPter staat onder of beneden nul. — Au-d- de
cinquante ans, de mille francs, beneden de vijftig
jaren, de duizend francs. Au-d- du cours, beneden
den koers. — (fig.) Elle est au-d- de lui en r•icilesses, zij is niet zoo rijk als hij. Cela est au-d- du
médiocre, au-d- de la critique, dat is beneden 't
middelmatige, benede' de kritiek. it est au-d- de
sa place, hij is niet voor zijn' lost opgewassen, is
niet in staat zijn' post wel te vervullen. I1 croit
que sela est au-d- de lui, hij meent, dat zulks beneden zone waardigheid is. — [Mars .Etre au-ddu vent, (of als subst.) Avoir le d- du vent, be-

neden den wind zijn (ten opzicte van een ander
schip, den wind in zijn nadeel hebben. — (fln. et
fam.) bij iemand ten achteren, in 't nadeel staan.
— CI- DESSOUS,

loc. adv., z. dat woord. — EN DES-

soUS, loc. adv. Van onderen, aan de onderzijde:
1-labit usé au d-, van onderen versleten kleed n Regaoler en d-, van onderen, er onder zien; (fam.)

van ter zijde, schuins, met verdenking, minachting
aanzien. Avoir le regard en d-, la mine en , d-,
een' verdachten, valschen blik hebben. — (fig.) Etr
e
redevoering, de ouverture of 't inleidinrsstuk eener en d-, achterhoudend, geveinsd zijn. --- DE DESopera ontwerpen, het plan daarvan schetsen.— DES- SOUS, loc. adv. Van onderen, onder, onderst: PrenSINER, v. n. Teekenen: D- d'aprè` nature, naar de dre. Choisir le pain de d-, het onderste brood ne
natuur teekenen. D- de fantaisie, uit het hoofd
kiezen. Vetement de d-, onderkleed n. — DE-men.
teekenen. D- d'après la liosse, z. BOSSE. D- d'après DESSOUS, loc. prép.: Otez sela de d- la table,
(fig.) D- un poeme, une histoire, un discours,
('ouverture d'un opéra, een dichtstuk, geschiedenis,

1'antlque, z. ANTIQUE — D- aus trois crayons,
,net drie stiften (zwart, rood er wit krijt) teekenen. D- it la plume, met de pen teekenen. — SE
DESSINER, V. pr. Oetcekend worden: Ce cie] peut
se d-, die hemel laat zich teekenen. -- Zich afteekenen, geteekend staan, in zijne omtrekken te voorschijn tre en., zigtbaar worden; uitkorven, meer afgeronde omtrekken krijgen: Votre ombre se dessine sur la muraille, uwe schaduw teekenl zich op
den muur af, valt op den muur Une terre qui se
dessine dans la brume, een land, welks omtrekken
door den nevel heen zigtbaar worden. --- Une jeune
tale qua se {lessine. een ii eisje, wier gestalte be(tint uit te komen of zich te ontwikkelen . wier
ligchaamsvormen eene bevallige afronding krj en.
--_ Celte danseuse se dessine aver grdce. die danseres neemt bevalliee standen aan, voert hare dan
bevalligheid uit.
-senmt

neem (tot van onder de tafel weg. Regardez done
dessus et d- Ie lit. kijk toch eens boven en onder
het bed. — Lb-DESSOUS, loc. adv. Daaronder: Mettez ce paquet Jh-d-, leg dat pakje daaronder. -(fig.) íl NT a quelque pidge la-d-. daar steekt of
schuilt wat achter. dat is nit pluis. -- PAR-DES-

loc. adv. Onder, onderheer, onderdo r, van
onderen: Prenez sela par-d-, grijp dr: t van ondesoUS,

ren. Passes par-d-, ga onderdoor. -- PAR- DESSOUS,

lor,. prép. Passes par-d- la table, kruip onder de
tafel door. Tenez le par-d- Ie bras, houd hem onder den arm. 11 s'écha ppa par-d- mon bras, hl
sloop onder mijn' arm door. II avait un poignant
par-d- ses habits. hij had een' dolk onder zijne kleederen.. — (Loc. fain.) Jouer qn. par-d- jambe, iemand den voet li( ten, onderkruipen; ook: iemand
.

beet hebben, bij den neus hebben.
DESSOU S. m. Onderste n., onderkant m., onder-

Dessolennent, m., z. v. a. DESSAISONNEMENT. ziSde f., onderst gedeelte, beneden deel n.: Le d— De^soter, V. a., z. V. a. DESSAISONNER. -- d'une table, het onderste eener tafel. Le d- dune
[Vétér.J Den hoef ontnemen (aan een paard, een' étotie, de onderzijde, verkeerde zijde eener stof. Le
ezel). — .Dessolsire, f., z. V. a. DESSAISONNE d- du pied. het onderste, de zool m. van den voet.
Het wegnemen van den hoef. -ENT.[Vétr] — (jig.) Avoir Ie d-, Avoir du d-, het onderspit
Dessoneher, V. a. [Agric.] De struiken of delven, te kort scheten. in 't nadeel zin (b# een
worteleinden uitpof ijen. _ __ liet part. passé is ook gevecht, een' woordenstrijd, enz.). Avoir on d-. EsF7d,j._ Foret dessouchée, neet wortels en, al uitge- suyer on d-, eene onverwachte weigering kr jren
^ ceo? bosch n.
of ondergaan, a ff ewezen worden. — Le d- de carDessoitel, ni. Onbezorgdheid, gerustheid f.
tes, z. onder CARTE. 11 v a , it peut y avoir on
essoueier (se), v. pr. Zich niet meer be- d-. daar steekt wat achteer, daar kan wat achter
kommeren, onbezortd zijn.
steken of ,schuilen. Les d- d'un théulre, de onDessougder, V. a. Het soldeersel losmaken, derverdieping of machinerie I. van een tooneel. —
doen smelten. -- Losgaan (van soldeersel): Le Ier [ Eaux et for.] Les d-, het onderhrut, de beneden
dans se dessoude facilement an feu, het soldeersel lokken, de struiken van een bosch. — [Mar.] Avoir
tan blik taal in 't vuur gemakkelijk los.
le d- du vent, z. onder DESSOUS, adv. -- Sans desDessouffler, v. a. [Tecl1.] De lucht (uit de sus dessous, z. onder SENS.
darmen) verdrijven, door er in te prikken.
Dessuintage, m. (Tech.) Het ontzweeten,
Uessoeufra i e, in. [Tech.] Ontzwaveling I. ontvetten der wol. --- Dessuinter, v. a. Ont,

t

inz. van steenkolen).
Dessonfrer, V. a. [Tech.] Ontzwavelen, a f-

wavelen, van zwaveldelen beroven. D- le charbOn de terre, de steenkolen ontzwavelen. -- SE
DESS0uFfEa, V. pr. Ontzwaveld worden. — Het
part. pasr é is ook adj.: Charhon dessoufré, ont-

zwE relde steenkool f.
5 Oessoutller, V. a. Van vuil reinigen, de

4metten wegnemen. — (fig.) Van blaam zuiveren.

zweeten. ontvetten (de wol). — Het part. passé is
ook ad .j : Lames d-es, ontzweete wol I.
S Dessiajétir (se), v. pr. Zich vrij, onafhan
-lijkmaen.
essus, adv. Boven, er op, bovenop, over: Ce
oui est sous la table. mettez le ii-, wat onder de

te fel ligt, zet of leg dat daarop. Ce fondement est
real afiermi. nous craignens de batir d-, dat font

dement lir.t niet vast, wij vreezen er op te bouwen.

IDRSSUs

1)ESTRII;Rt.

--

boven, overheen schrijven. ---- Weleer
ook als prép. gebruikt: Le toucher d- la dure, het
slopen op den blo( ten gnoe d . -- DE DESSUS , loc.
adv. Beven, hool,ste: Le rang d-, de hool,ste rang m.,
rij f. L'habit de d-, het bovenkleed . — DE DESSUS,
It c. prép. Van: Tous ont disparu de d- la scene,
de d- la terre, allen zijn r.an het loaner!, van de
aarde verdwenen. — AU -DESSUS , lcc. adv. 11 loge
au-d-, hij woont boven, op de boven verdieping. —

Ecrire d-,

Tous les hommes de cinquante ans et au-d-, al

de mannen van vjfti.q jaar en daarboven. — (fig.)

Je ne connais Tien qui soit au-d-. ik ken niets dat
daarboven Baat, dat dit overtreft. -- AU-DESSUS DE,
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Le d- durf gateau, de bovenzijde von een' koek.
Le d- d'une étoffe, de boven of regler zijde van

eene stof. Le d- d'une table, het blad van sane

tafel. Gagner le d- dune montagne, de kruin eens

bergs bereiken. — [Arch.] D- de porte, deurstuk n.,
omlijst sieraad boven eene deur. — Les d- dun

théatre, de boven verdieping of machinerie f. van een.

tooneel. -- Opschrift n. (van een brief, een pakje,
liever adresse of suscription); ook: omslag m.
(fig.) Bovenh; nd, overhand, meerderheid f., overwit, voordeel, voorrer t n. Avoir Ie d-, de overhand

hebben, meester zijn, de baas zijn. -- (Mar., Mole
le d- du vent, z. boven onder DESSUS, adv. Preridre, Gagner Ie d-, de over hand, het overwigt kr j-

loc. prép. Boven, over: Au-d- des noes, boven de
gen; — ook: er weder bovenop komen, weder hei'boven de oogen, den schouder, de heupen. Cela pend stellen. — [Mus.] Bovenstern t., discant, su nano m.;
au d- de la porte, dat handt boven of over de deur. — hij of zij, die deze stem of partij zingt of speelt.
— (Mar.j Etre au-d- du vent, boven den wind zijn Cast un bon d-, 't is een goed sopraan-zanger.
(ten opzigte van een ander schip), de los hebben, Avoir un beau d-, eene sehoone sopraan-stem hebden wind in zijn voordeel hebben. — (fig.) Niets ben. D- de violon, de flute , discant - viool, discant meer te duchten hebben, alle vrees of gevaar te fluit f.; — hoogste partij f. voor' de viool, de fluit
boven zijn, (pop.) boven jan zijn. — (fig.) Au-d- (in eene symphonic). --- D- de nez, de :tète, neus
des fortes burnaines, de la nature, boven de men- riem, neusband m., hoofdstel n. (van een paarr'd).-^schelijke krachten, boven de natuur. Elle montre Sens d- dessous, z. onder SENS.
an courage, one prudence au-d- de sore sexe, zij
Destii,, m. Noodlot n , onveranderl jke loop ni.
legt een' moed, een beleid boven hare sekse of kun I der zaken, noodzakelijke aaneenschakeling van de
aan den dag. -- Etre au-d- des faiblesses hu -ne gebeurtenissen met hare oorzaken , goddelijke beboven de menscheljke zwakheden verheven-maines, schikki:no, voorbeschikking f.; - lot, fortuin f. -a-zijn (ze niet begaan). Etre, Se inettre au-d- des (poét.) Leven, bestaan n.: Tranchee son d- of ses
louanges, den lof versmaden, zich niet bekomme d-s, zijn' levensdraad afsnijden (vgl. DESTINEE).
re over den lof
boven de lo ftu-itinc en verheven
Destiissataire, ni. et f. 1Jij of zij, aan wien.
wolken . Au-d- des yeux, de l'épaule, des ranches,

,

-

zin. II est au-d- de la calomnie, de la médisance, hij is ver heven boven, ook: hí, j is buiten 't be-

reik van den laster, van de kwaadsprekendheid. It

pst au-d- de sa place, hij verdient een' beteren post.
Etre au-d- de sa condition, boven zijn' stand ver

zijn, hoedanigheden, talenten, gevoelens heb --hevn
ben, die men door( cans bi personen van denzelfden stand niet aantreft. Il est, 11 se met au-d- de
tout, hij verheft zich boven alles, hij bekreunt zich
nergens oen. -- (Loc. prov. et fain.) Avoir la tète
au-d- de l'eau, het hoofd boven water hebben: het
nor kunnen houden. — cl- DESSUS . loc. adv., z, dat
„

iets geadresseerd of geriqt is.

Destinateur, ni., -trice, f. Afzender en., af-

zendster f.

Destination, f. Bestemming, beschikking f.;__._.

plaats van bestemming. plaats, waar een mensch,
een vaar- tucig, koolfmansgoed snoet aank omen, destin atie f. — [Jur.] D- dun père de familie,
bijzondere bepalinc en eens eigenaars niet betrekking
tot zékere lasten van zin' eigendom. Immeubles
par d-, roerende goederen 11. p1., drie wegens hunne
bestem ming als onroerend goe d beschouwd worden.

woord. --- EN DESSUS, loc. adv. Van boven , boven-

Destinatoire, adj. Besteniniend, bepalend, bestemming aonw jzend.

deren, die neen t meest noodig heeft, bovenop gelegd. Mettre en d-, bovenop„ overheen leggen. —LuDESSUS, loe adv. Daarop, daar bovenop: Mettez
ce livre lui -d-. -- (fig.) Comptez lh-d-, reken daar
op, maak daar staat op. (lessons, Passons lh-d-,
laat ons daarover heen stappen, daarvan niet spreken. Britons 1è-d-, laat ons daar een speldje bij
stekFn. Je reviendrai lui -d-, ik zal daarop terugkomen. J'ai fait mes remarques l(-d-, ik heb daarop mijne aanmerkingen gemaakt. --- Je sorbs là-d-,
d .arop, toen, daarna, op dat oogenblik ging ik

Bestemd, voorbeschikt: Les fonds d-s au commerce,
de voor den handel bestemde fondsen n. pl. 'Un
homme d- a tine grande fortune, een man, tot
een. groot fortuin bestemd of voorbeschikt.
Deslinee, f. Noodlot n. (dentin),; uitwerking f.
van 't noodlot. --- Lot n. (van een persoon of zaak).
(In deze beteekenissen gebruikt men in, proza meer
destinée dan zin synoniem dest,in).--(poét.)-malen
Levjen, bestaan n.: At► réger, Prolonger In d- de
qn,, iemands leven verkorten, verlengen. Finir sa
d-, zijn leven eindicen, sterven.
De'tiner, v. a. Bestemmen, bepalen, cie bestemming vaststellen. 11 a destiné eet argent aux (pour

op, over, overheen: Vert. en d-, noir en dessous,
groen van boven, zwart van onder. J'ai ruis en dles effets dont on a Ie plus besoin, ik heb de goe-

henen. --- PAR -DESSUS , loe. adv. Over, overheen,
boven, van boven. Mettre un habit et un moolean par-d-, een' rok en een' mantel daar overheen
aandoen. Sauter par-d-, overheen springen. — P AR
DESSUS, loc. prép. 11 porie on manteau par-d- son
habit, hij draagt een' martel over z n' rok. II
sauta par-d- la bar rière, hij sprong over den slagboom heen. Il avalt de l'eau p ar-d- les épaules,
het water stond hem tot boven de schouders. — Je
lui ai donné dix francs par-d- ce que je lui devals, ik heb heng, tien francs boven (meer dan) 't
geen ik hem schuldig was gegeven. I1 exige un cadeau par-d- le nmarché, hij vordert een Geschenk
op den koop toe. — (Loc. prov. et fain.) F air e qc.
par-d- 1'épaule, iets over schouder doen: iets in 't
geheel niet doen. Loner par-d- les maisons, boven
;

Destiné, e, a((j. (en, part. passé van destiner)

les) paus ges, hij heeft dit veld voor de armen beslernd. I1 destine son Ills a l'église, hij bestemt

zijnen zoon tot de kerkedienst, hij wijdt zijn' zoon
aan de kerk toe. Je sais l'accueil quit me destine,
ik weet, welke ontvangst hi mij bereidt. D- one
flotte pour Ie Nouveau monde, een schip naar de
Nieuwe wereld bestemmen. --- S DESTINER, V. n.
Besluiten, voornemen : J'ai destiné de faire un
grand voyage, ik heb besloten eene groote reis te
doen. -- SE DESTINER, C. pr'. Zich eerie bestemming
geven, zich wijden of toeti„j den. 11 se destine b la
guerre, au commerce, a la littérature, hij wijdt

zich aan den o rlog. den handel, de letteren, h'
kiest den oorlog, enz. voor zijn toekomstig vak.

- - Destituaabilité, f. afzetbaarheid f. (liever

Ai%10V161LITE).

de huizen uit, bovenmalig.uittermote,op overdreven,
Deeiitnable,adj. Afzetbaar' (liever AMOVIIILE).
buitensporige w(ze prijzen. J'en ai par-d- les yeux,
Heslitiaé, e, odj. (en part. passé van destipar-d- In tete, ik heb er den buik vol van: het tuer) Afgezet: Fonctionnaired-, afc;ezel ambtenaar.
walt t, verveelt mij; ook: ik heb er de handen vol -- Ontbloot, zonder: Lin bomme d- de bon sens,
aan, ik weet niet, waar mij 't hoofd .<taat. II a een mensch zonder gezond verstand. Line conjecdes dettes par-d- In iele, hij steekt tot over de ture d-e de vraisemblance, eens gissing van waaroeren in. schulden. — PAR-DESSUS TOUT, loc. adv. schijnlijkheid ontbloot.
doven alles, meer dan al 't andere, voornamelijk:
Destittler, V. a. Ontzetten. afzetten (vare een
vA ) me-r qn. par-cl- tout, iemand boven alles beminnen. post, ambt) destiteeéren: On 1'a destitué de
DESSUS, nl. Bovenste n., bovenkant m., boven
son emploi, men heeft hem van zijn ambt ontzet.
bovenst gedeelle, boven deel n. Le d- de la-zijde1.,
Destittetiote, f. Afzetting, ontzetting f., oatmain, hei bovenste ef de rug (ier hand. Le d- du slag n., de.stitutie f.
pied, het bovenste of de wreef van den voet. Le
-f- Descrier, ni. Handstrijdpaard n. (in tegenrl.- de la tete, het bovenste of de kruin van 't hoofd. stelling niet patefroi, pronkpaard).
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Destriieteur, fl1., -trice, f. Vernieler, verwoester, ve?de!(er m., ve,'nielter, verwoestster f.:
Les Grecs furent les d- de Trole, de Grieken zijn
de verwoesters van Troje geweest. Un enfant est
souvent illh terrible d-, een kind is dikwijls een je
fig.) Le cl- des abus, de l'Iié--duc/itevrnl(1.
rësie, de uitroeijer der misbruiken, der ketterij.—
Ook als adj.: Vernielei d, verwoestend, te gronde
helpend. Un luau ei-, eene vernielende plaa. Un
animal ei-, een verwoestend dier n. C'est un esprit
d- hij vindt jenoejen in alles te vernielen. Morale d-trice (beter destructive), verwoestende, verderfelijke zedeleer t.
Desti-uctibilité, f. Vernieibaar/ieid; verder felf)kheid, veravkelijk/ieid t.
I)etruietible, adj. Ver'nielbaar, verwoest baar.
De1iiae1i1, ive, adj. Vernielend, verwoestend,
verderfe ijk, omverwerpend: Morale,Politique d-ive.
Destruction, t. Vernieling, verwoesting 1. La
d- du temple de Jérusalem. - (fig.) Geheel verval n., ordergan g m., uitroeijina, destructie t.
Cet empire tend ui sa d-, dit rijk helt naar zijnen
onder ang. La d- des alms, de uitroeijing der misbruiken.
Destruetivité , t. Vernielzucht (in Galls stelsel),
destructiviteit f.
t Hestui'bt tion , f. Beschadiging, vernieling f.
Désndatioii , t. [Méd.] Het uitbreken van
kleine. op qierstkorrels celükende puistjes bij kinderen (gevolg van onzindelijkheid). d es,u d a t i e t.
Désuétude, t. Onbruik; verval ii. Étre, Tomher en tI-, in onbruik zijn, teraken. Loi, Expression Iomliée en 1, in onbruik geraakte wet, uitdrukking t.
,

-

Désuintage, Désuintel-, Z. DESSUINT-.
Désulfratioii , t Ontzwaveling t. (doorpaans

DESSOUFRAGE). - Désilfurer, V. a.
len, Z. DESSOUFRE1I.

Ontzwave-

S flésultateur , let. Springer, lucht-, kunst-

sprinper in.

Désultein-, m. [Ant.] Fiardsprittger so., hij,
die bij den wedren van 't ccve paard op t andere
sprong.
Dsnni, e, adj. (en part. passe van désunir)
Gescheiden, verdeeld; oneens geworden, oneenig.
Ais d-s, Planches d-es, gescheiden, niteengeweken,
uiteengenomen planken. Charges d-es, gescheiden
bedienisujen t. Vi. - Frères d-s. oneeniqe broeders.
- [Man.j Clieval tI-, paard, dat uit den dro (valt,
dat valsch draaft.
DésuHioll, t. Scheiding t. - ( fig.) Oneenigheid,
verdeeldheid, onmin, tweedragt, tweespalt f., twist,
misverstand m.
Désunir, v. a. Scheulen, vaneen scheiden, verdeden. (fig.) Oneenig maken, verwijderen;, twist,
tweedragt , verdeeldheid stichten. - SE DESUNIR,
[ Man.]
V. pr. Zich scheiden. - Oneenig worden.
Ce etieval se ddsunit, dat paard valt uit den draf,
heeft een' ongelijken gang.
1 Désusiter, v. a. In onbruik doen vallen. SE D5SUS1TEI1, V. pr. In onbruik raken. - Het
part. pasni is ook a(!j.: Mot ddsuslté, in onbruik
geraakt woord n.
Désrnphyser, v. a. [Chic.] De schaambeenverbinding doorsnijden.
Dctacbé, C, adj. (en part. passé van détaotter, losmaken) Losgemaakt, los: Chien cl-, losgemaakte hond ni. Agrale d-e, losgemaakte haak m.
Figures mal d-es, slecht vooruitkomende figuren t.
pi. (nt. van den grond eener schilderij). Ferme d-e
dune propriéfé, van een' eigendom afgescheiden
of a fç ezonderde hoeve t. Notes el-es, afgestooten
noten f. pl. Coeur d- de l'amour du monde, van de
wereldliefde losgemaakte ziel t. - Pensées d-es,
losse, onzamenhangende gedachten f. pt. - Chapitre
d- dun ouvrage,los hoofdstuk n. van een boek. Feuil
les d-es, losse bladeren n. p1. - Pièces d-es, afgezonderde, vooruitgebrafte vestingwerken, buitenwerken n. p1. - Afgezonderd en uitgezonden, p ed e to c h e e r d : Régiment ei-, afgezonderd regiment;
Frigate d- dun escadre, van een smaldeel afgezon(lerd fregat n. -- DE TACHE, E, adj. (en part.
passe! van ddlaclser, vlekken uitdoen) : Manteau d
(degraissé), van vlekken gezuiverde mantel iii. DÉTACHI[, m. [Mus.] Spel P. met afgestooten toonen,
--

-

-

-

staccato m.

.

Détachemeut, m., Losmaking t. (in den eig.
zin weinig of niet gebruikelijk). - (fig.) Losheid,

DÊTAIL.

vrijheid, onbevangenheid f.: Etre dans un entier d
de foute sorte d'intérêt, geheel vrij of los van elke
soort van eigenbaat zijn. Ii est dans un parfait d
des choses du monde, hij heeft zich van alle wereldrche zaken, van alle aardeche dingen geheel
losgemaakt, afgetrokken. - [Mil.] Van het hoofdkorps afgescheiden en afgezonden troep m. of cornmando n. soldaten, detachement n.
Détaeher, v. a. (het teendeel van attacher)
Losmaken, losbreken, losrukken, losbinden, afnemen, aftrekken, afrukken, afzonderen, afscheiden.
0- on prisionnier, un chien , een' gevangene, een
hond losmaken. 1)- no tableau, une tapisserie,
eene schilderij, een behangsel afnemen. 1)- le fruit
dun arljre, eene vruciu( van den boom treklten
afplukken. D- on manteau, une agrafe, one ëpirtle, een' mantel, een' haak, eene speld losmaken.
D- les bras du corps, de armen van 't lijf houden.

g

- B- one ferme dune grande propriité, one proxince dun royaume, eene boerderij van een groot

goed, eene provincie van een koningrjk afzonderen
of afscheiden. D- le ministère de justice do
ministère des eultes, het ministerie van justitie
van dat der eerediensten afzonderen. D- quelques
chapitres dune histoire, eenige hoofdstukken uit
eene geschiedenis ligten. D- des annotations du
texte, aanteekeningen van den tekst scheiden (door
ze op den rond, aan den voet der bladzijden, enz. te
zetten) - [ Peint.] Un peintre doit savoir d- ses
figures, een schilder atarI zijne figuren van den
grond weten los te maken, te doen vooruit komen. - [Mus.] B- des notes, noten afstooten. In
dien zin ook zonder voorwerp: II détache mal, ii
tie salt pas d-, hij stoot de noten slecht af, hij
verstaat het staccato niet. - (fam.) D- un soufflet,
on coup de poing, on coup de pied, een' forschen
klap, vuistslag, schap geven. - (fig.) D- qn. dune
alliance, dune femme, iemand van een verbond,
von eene vrouw losmaken. On ne saurait le d- de
cette opinion, enen kan hem dat evoelen niet uit
het hoofd praten, er hem niet van afbrengen. [Mil.] Afzonderen en afzenden, detachdren:
D- deux mille hommes pour investir one place,

twee duizend man afzenden, om eene plaats in te
sluiten. 13- one escadre dune fiotte, een smaldeel
van eene vloot uitzenden D- des agents de police
contre on malfaiteor, policie-dienaars tegen een'
boosdoener uitzenden. - SE DÉTACHER, 5'. pr. Losgemaakt worden, losgaan (in al de beteekenissen
van het v. a.). - Afgezonden, gedctacheerd worden.
- DÉTACHER , V. a. (van facile, vlek) Vlekken uitdoen, vit Itken verdrijven (clégraisser)
Détacheur,m. , -euise,1. Vtekkenvertlrjverm..
-verdrjfster f. ( ddgraisseor).
Détail, m. [Corn.] Verkoop in 't klein, bf.j 't
stuk, kleinhandel m.: Elle a on commerce de d-,
zij drijft een' kleinhandel, heeft eene kramerij, een'
komenijswinkel. - Inz. met en gebézigd : Un marchand en d-, een koopman, die in 't klein, by
't stuk, bij de kleine moat verkoopt. Vendre, dObiter en d-, bij 't stuk, in 't klein verkoopen. .Naouwkeurige, stuksqe'wijze opgave of lijst, opnoeming of optelling van ieder deel eens geheels in
't bijzonder, opgave t. van stuk tot stuk: Le 0- of
Les 0-s dun compte, dune fac ture, des dépenses,

de uiteengezette (gedetailleerde, specifieke) opgave
van eene rëkening, van eene factuur, van uitgaven.
- Omstandig ver/taal n., uitvoerige beschrijving,
uiteenzetting, opgave 1. der minste bijzonderheden;
- die bijzonderheden zelven, bijomstandi.qheden,
kleinigheden t. pl., het bijzondere, het omstandige,
uitvoerige: 11 nous a fait on long d-, on grand 0€10 siëge de cette yule, hij heeft ons eene zeer omstandige, hoogst naauwkeurige beschrijving van dat
beleg gegeven. Sans entrer, Sans descendre dans le
a-, zonder in bijzonderheden te treden, zonder tot
kleinifheden, tot bijzaken af te dalen. II veut connaître le 0-, hij wit de zaak in al hare bijzonderheden kennen. Ii entend le 0-, 11 a l'esprit de 0-,
C'est un homme de d-, II est homme de 0-, hy

doorziet cciie zaak in al have bijzonderheden, by
let op alle bijomstandigheden, hem ontgaat niet de
geringste omstandigheid; ook: hij is zeer omstandig,
uitvoerig in zijne beschrijvingen of vertellingen. Exceller dans les d-s, in de beschrijving, schildering, voorstelling der bijzonderheden, der verschillende deden van een geheel, inz. der kleinste deelen, uitmunten. - EN DETAIL, loc adv. In 't klein,

DÊTÉRIORER.

DÉTAIJJJJANT
bij 't stuk, bü de ei, bij de maat: Vendre, Débiter en d-, z. boven. - In bijzonderheden, omstandiq: II flOUS a raconté cette histoire fort en
d-, hij heeft ons deze geschiedenis zeer omstandig
verhaald. - Stuksgewijs, het eene deel na 't andere:
Examiner une montre, une machine en 1-, een
horlogie, eene machine deel voor deel beschouwen
of onderzoeken. II moirait, pour ainsi dire, en d-,
hij stierf one zoo te zeggen, stu k sgewijs, allengs of
ongemerkt.

Détaillant, C, adj. [Corn.] In 't klein veekoopend: Un maidhand d-, Une marchande d-e,
of als subet.: un a-, Une d-e. een kleinhandelacer,
slijter, kramer, uitsnijder, uitmeter rn., eene kleinhandelcicirsler ,, sljister ,, kraamster ,, uitsnijdster,
nitmeeteter f.
Détai ll é, e, adj. (en part. passé van détailler)
Boeuf d-, aan stukken gesneden, afgehakte os in.
-. Marchandises d-es, in 't klein verkochte, uitgemeten, uit(esneden waren f. pl. Récit d-, omstandig, vitcoerig, ge de Ia illeerd verhaal n.
Détaijter, v. (C. In stukken snijden of hakken:
B- Un boeuf, Un veau, een' os, een kalf afhakken,
in stukken verdeelen. - in 't klein, bij 't stuk, bij
de maat, bij de cl, enz. ver/wapen, uitmeten, uitsnijden. II- do sucre, du café, suiker, koffij in 't
klein verkoopen. - ( fig.) Omstandig, uitvoerig verhalen, beschrijven ofvoorstellen, d e t a i lId r e n : 0une affaire, 'eene zaak omstandig verhalen.
I Détailleiir, m., -euse, f., nu liever DE-

581

ontspannen. 0- un ressort, cccie veêr in rust zetten.
Cette corde est trap tendue, il faut la d-, dat
touw is te strak gespannen, 't moet wat gevierd
worden. - D- une tapisserie, een behangsel afnemen. - 0- une tente, Un lit, eene tent, een bed uit
elkander nemen, afbreken. - Ook zonder voorwerp: On a détendu dans toute Ia maison, men
heelt in 't geheele huts de behangsels afgenomen.—
D- son esprit, zijnen geest ontspannen, rust
geven, wat uitrusten. - SE DETENDRE, v. pr. Los
gaan, slap worden: La corde se détend, het touw
gaat los, wordt slap. - (fig.) tin esprit qui se
détend, een geest, die zich rust geeft.
Détendii, e, adj. (en pact. passévan détendre)
Are d-, ontspannen boog ía. Corde d-e, ontspannen,
gevierd touw a. Tapissei'ies cl -es, afgenomen voorhansels a. p1. PavilIons d-s, afgebroken, uiteengenomen tenten f. p1. - Esprit d-, ontspannen
geest in.
Détenir, v. a. Terughouden, onregimatig houden, onthouden: 0- Ie Lien d'autrui., eens anders
goed onder zich houden. - Gevangen houden, opsluiten, detinéren : 0- qn. en prison, of enkel:
0- qn., iemand in de gevangenis houden, gevangen

houden.

Détente, f. Tick/n?, , drukker In. aan de veir
van het slot eens schietr,eweers. - liet iosdrukken,
afdrukken, lostrekken.' Ce fusil est dur it Ia d-,
dit geweer gaat niet geoiaftkeljk over, is moeijetjk
in 't aftrekken. - (fly.) II est dor a Ia d- of a la
desserre, Z. DESSERRE. - [Elorl.] Drukker, ligTAILLANT, -E.
I)étailliste, in. Bekwaam voorsteller der bij- ter in. in een sla,quurwerk.
S Détenter, v. a. [Prat.] Onretmatig bezitzonderheden, dci' bijzaken, der kleinigheden. Liefhebber der bijzondere beschrijvingen. - [Corn.] ten, teru houden; ook: het onregtinatig bezit opheffen. - " + DETENTEII, v. a. De bekoorlijkheid,
z. V. a. DETAILLANT.
Détalage, rn. Opke'aming, inpakking f., liet verlokking wegnemen : Le portrait tante, l'objet
détente, het Portret verlokt, de persoon valt tegen.
innemen van uitgestalde goederen.
Détentear., m., -trice, f. [Prat.] OnregtDétalei , V. a. Inkrainen, opkramen, inpakken,
goederen innemen, die ter verkooping waren uit- matiGe bezitter in., bezitster f., terteghouder m.,
gelegd, uitgestald: La faire est finie. les rnarchands teruchou.d.cter f. van iemands goed.
Defeiit il lon , ns. (verkiw. van détente) [I-torI.]
cornrnenceiit a d- leurs marchandises, of zonder
voorwerp: cornrnencent a d, de kermis is gedaan, Drukkertje, ligtertje ij., dat done' 't minuutrad
de kooplieden beginnen hunne waren in te pakken, wordt opeeheven.
Détention, f. Gevangenhouding, gevangenis,
in te kramen. - DÉTALER, V. n. ( fi q.etpop.) Zich
wegpakicen, zijne biezen pakken, zich uit de voeten opsluiting, vasthoudiii, gijzeling d e te n t i e f.:
maken, opkramen: Me voyait de loin, II détala Maison de d-, huis you opsluiting, huis van detentie.
bien cite, toen hij mij van eerie zag, pakte hij II n'obtint sa liberté quaprés une longue d-, hij
zich schielijk weg. - [ Mai'.I Ce navire dëtale bien, kreeg eerst na eene lange gevangenhouding zijne
dat schip zeilt goed, is een goed zeiler. SE DÉTA vrijheid weder. - Terurihouding, wederregteljke
LER, v. in'. In ekraamd, ingepakt worden. - Het onthouding f., onreqtmatig bezit n. (van eens anpart. passé is ook adj.: Marchanclises détaldes, ders r o ed).
Détenu, e, adj. (en part. passé van détenir)
weder ingekraamde goederen.
Détalingiter, v. a. ei ei. Den kabel losmaken Opgesloten, gevangen gezet,qeijzeld,o cd et i ii ee rd:
(van 't anker). - Hel part. passé is ook adj.: D- pour dettes, voor schulden gegijzeld; Débiteur
d-, geijzelde schuldenaar. II est d- prisoiinier deAncre délalinguée, losgemaakt anker n.
Détaper, v. a. Ontstoppen, de stop afdoen: puts on an, hij zit sedert eenjaar in de gevangenis.
B- les canons, les formes, de stop von de kanon- - Une personne d-e chez elle pour cause de maown , van de vormen (tij suikerraffinadeurs) af- Iadie , een door ziekte aan 't huis gebonden persoon,
nemen. - Het part passé is ook adj.: Canons de- een hedléqerige zieke, - DETENU, rn., -E, f. Gees , Formes détapées,ontstopte kanonnen,vormen. vaneene, gegijze l de, gedetineerde ns en f. Détasser, v. ci. [Agric. ] De schovenhoopcn DETENUE. f. [Prat] Onregtmatieje, wederregteljke
terughouding f van eens anders goed.
uiteen nemen.
D e te rgent, e, adj., Z. V. a. DETERSIF.
't Détèee, t. Gebrekkige leendienst f.
Déterger, V. 0. [Chir.] Afwisschen, reinigen,
Déteindre, V. (C. Ontkleuren, onteerwen, de
kleur benemen of uittrekken, doen verschieten: Le zuiveren (b. v. acne wond., zweer). - Het part.
soleil, les acicles déteignent les étoffes, de zon, de passé is ook adj.: Plaie, Ulcère détergée, gezuiverde
zuren doen de stoffen verbleeken, verkleuren, ver- wond, zweer t.
Détériorant, e, adj. Bedervend, verderfelijk,
schieten. - DETEIND1IE, v. a., en SE DÉTEINDIIE,
verergerend: Influence d-e, verderfel ij ke invloed rn
V. pr. De kleur verliezen, verkleuren, verschieten:
Détéi-ioiation , t Verergering, verslimineDes étolïes qui déteignent, qui se déteignent, verschietende, niet vastkleuriqe stof/en. - (fig.) Un ring, bederving, verslechting t., verslimmerde toecaraclére qui déteint, qui se dëteint, een karakter, stand rn, verval n., nfsljtinq t.: II y a de grandes
d-s dans cet.te maison, (lit huis is zeer versliininerd,
dat zich niet gelijk blijft.
Dételage, m. Het uitspannen, inz. de oogen- in een' veel slechteren toestand dan het te voren
blikkeljke scheiding van rijtuig en vaarden door was. La cl- de Ja roudre, het verminderen der
deugdzaa m heid., kracht van het buskruid.
middel van een bijzonder mechanisinus.
ói téi-io.-er, v. a. Verergeren, verminderen,
Dételci-, V. a. Uitspannen: II faut d- les elsevaux, of zonder voorwerp: II faut d-, men moet verslimineren, bederven, doen vervallen; inz. af(door wrjviníj of physisclie werkingen): Dworslijten.
de paarden uitspannen, er moet uitgespannen
den. - (fir. et fans., Niet verder gaan in eene lul édilke. un héritage, on meuble, een gebouw,
onderneming; - sterven; - van levenswijs veran- een erfgoed, een meubel be.schadiqen, talen vervalderen. -- Het part. passé is ook adj.: Chevaux dé- len.— II a duléi'ioré sa condition, hij heeft zijnen
toestand verergerd. - (fig.) D- ]'esprit, Ie coeur,
telés, uitespannen paarden n. p1.
Détendage, rn. [Tech.] Het afspannen, af- Ia morale, den. geest, het hart, de zeden bederven.
scheren (van den geschoren weefketting); - het - SE DETERIORER, v. pc. Bederven, in waarde
afnemen, vervallen: Cette inarchandise se détéi'iore,
afnemen, losmaken, ontspannen.
Détendre, v. a. Ontspannen, tosspannen, vie- die waar neemt in waarde af. - Het part. passé is
ren; losmaken, afnemen. 0.- un arc, eenen boog ook adj.: Terre détéi'iorée, vee'achtei d, in waarde
--
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verrninderd land n. Societé détériorée, versli,nmerde
maatschappij f.
Déterininable, adj. Bepaaibaar, voor bepaling,
omschrijving
ving va tbaarr, de t e r m i n a bel.
.Déternninaut, e, adj. Bepalend, beslissend,
^i el e r rn in é re n d: Motif d-, beslissende beweeg
Cause d-e, beslissende oorzaak f.
-rednf.
Détermninatif, ive, adj. [Cram.] Bepalend,
nader bepalend. Le mot d- of als subst. m.: Le d-,
het bepalend woord. Dans 1'expression : la lu
Ie d- de lumière.-mièredusal,o1t
Déterrnination, f. Besluit n., beslissing f.
(na tusselien twee of meer païtien geaarzeld te
hebben): Trendre une d-, een besluit nerven. I1 nest
question que dune prompte d-, het komt slechts
op een schielijk besluit aan. --- [Gram.] Bepaling f.
La d- d'un root a felle signification, de bepaling
van een woord voor deze of die beteehenis, de vaststelling van deze of die beteekenis voor een woord.
[Phys.] Rigting, neiging f., hel streven van
een ligchaain om zich liever naar de eene dan naar
de andere zijde te bewegen. Les corps graves out
un mouvement de d-, out vile d- an centre de la
Terre, de zware ligcha?nen hebben eene bepaalde
rigting der beweging, streven naar hel middelpunt
der aarde. _ La d- des Inauteurs par Ie moven du
baromètre, de bepaling der hoogten door den baro-

meter. -- [Bot.] Chaque partie dune Plante est
susceptible do d-, elk plantendeel laat zich bepaald
beschrijven.
Détern,iné, e, adj. (en part. passé van déterrninei°) Bepaald, beslist, besloten, vastgesteld
(van zaken,); ---- bepaald. welberaden, vastberaden,

stouten oedig ó onverschrokken, onversaagd, dapper,
g e d t e r m e tf e e r d;— l;eheel aan iets overgegeven,
hartstogtelijle,uitgemaakt, aarts-. Sens d-,Idées d-es,
bepaalde zin m., denkbeelden n. pl. Heure, Epoque

d-e, vastgesteld uur, t ij dstip n. I1 n'y a zien de dh ce sujet. er /is dienaangaande niets beslist, besloten. — C'est un garcon d-, hij is een stoutmocdige jongen. Une action d-e. Bene dappere, on-

versaagde daad. C'est un buveur d-, 't is een uitgemaakte drinleebroer. Votre frère est on joueur d-,
uw broeder is een hartstof=telijk speler, een aartss-reler. ---- [Math. Un prohlème d-, eene opgaaf,
die slechts ééne of een, bepaald, getal mogelijke oplossingen heeft. -- DETERMINE , M. Waaghals,
dolkop, vermetel mensch m.
Déterminéinent, ade . Bepaaldelijk, gewis,
onfeilbaar; -- volstrekt, onherroepelijk, uitdrukIcelájl ; op eene stoute, vermn.étele wijze, stoutmoedig, met onverschroklcenheirl.

Déternmii er, v. a. Bepalen, afgrenzen, vaststellen, régelen; eene bepaalde hoedanigheid, rigting,
neiging geven; — beslissen, besluiten; een besluit
doen nemen; --- bestemmen, bepalen, aanwijzen; --

te weeg brengen, veroorzaken. D- 1'etendue d'une
forèt, de uitgestrektheid vein een bosch afgrenzen,
bepalen, vaststellen. D- l'heere d'une éclipse, het
uur eerier ellips bepalen, berékenen. --- Quest-ce
qui détermine un corps It se mouvoir en li gne
courbe et ron en ligne droite? wat Epee ft aan een
lid chaam de neiging. het streven oen zich in eerie
kromme lijn- en niet in eerie rente te bewegen? —
11 vors faut Ie d-, gij moet het beslissen. I1 a déterminé de rebatir sa maison, hij heeft besloten
zijn huis te herbouwen. ---- D- qn. a réformer sa
conduite, icinoiul tot het besluit brengen oen zijn
gedrag te ve béteren. — I1 détermina (februikeljker destina) dine forte somlmnne b eet usage, hij
bestemde eerre aanzienlijke som tot dat gebruik. —
La valeut' do génbral determina le gain de la
bataille, de dapperheid des generaals besliste, ver
winnen van elan veldslag. Line étin--orzakteh
celle détermine quelquefois une explosion terrible,
eerre vonk brengt soms eeoc geduchte ontploffing te
weeg. -- [Gram.] D- on mot,, D- le sens d'un mot,
D- on mot a un sens, Ii une signification, een
woord, den zin van een woord bepalen, aan een
„

woord eerie bepaalde beteekeni.e geven, zijne betee-

kenis bepaald vaststellen. -- Bot. j D- les parties
des plantes, de dealen Ilea' planten naauwkeurig
bepalen, of beschrijven. — [Man.] D- un coeval,
een paard tot vooruitgaan nopen (als het weigert
of steigert). — SE DETERMINER, v. pr. Besluiten,
een besluit nemen, overgaan tot iets. Vous avez
i'esprit bien irrésolu, déterminez -nous Ii qc.,^ ,gij
zijt zeer besluiteloos, bepaal uc tot iets. I1 était indecis,
[

mais is présent ii s'est déterminé, hij was besluiteloos. maar nu heeft hij een besluit genomen.
ilétermninisane, m. [Phil.] Leer f. der noodwendigheid of voorbeschikking , d e te r m i n i smus n. — Détern.iniste, ía. planhanger of
verdediger dier leer, determinist m.
Déterration, f., Deterreniient, m. Het opdelven ; opdelving, opgraving' f.
Déterré, e, adj. (en part. passé van déterrer)
Opgegraven, uitgegraven, opgedolven: Une statue
d-e, een opgegraven standbeeld n. — DETEIIRÉ, m.
Opgegraven lijk n. (In den eig. zin niet gehruikelájk).
— (tiff.) Avoir Fair d'un d-, er uit zien als een lijk,

doodsbleek zij ?.
Déterreaiaent, m., Z. DLTERRA.TEON.

Déterrer, V. a. Uitgraven, opgraven, opdelven:
Sur le bruit que eet homme étaitort de poison,
on 1'a ihterré, op het gerucht, dat die man vergéven was, heeft men hem weder opgegraven. D- un
trésor, eenera schat opdelven, opgraven. — (lig.) Ontdekken , opsporen : Je ne sais ou it a déterré ce
secret, ik weet niet, waar hij dit geheim heeft ontdekt. D- qn., iemand, die zich schuil houdt, op 't
spoor korven, ontdekken. - SE DETERRER, V. pr.
Opgegraven worden. --- Ontdekt, opgespoord worden.
5 Déterretir, nl Opgraver, z. RESURRECTION
.,

'ISTE.

Détersif, ive, adj. [Chic.] Reinigend, zuiverend (inz. wonden en zweren) ; ook : afvoerend,
buikzuiverend. -- DETERSIF In. Zuiverend middel,
reinigingsmiddel n.
Détersion, f. [Chir.] Reiniging, zuivering f.
(van zweren, wonden), d e l e rs i e f.
Détestable , adj. l fsc'wuweljk , a fgrijselik,
ver foeijeljk, gruwelijk, doemwaardig ; zeer slecht:
Crime d-, verfoeijelgke, gruwelijke misdaad f. La
seule pensée en est d-, de gedachte hieraan alleen
is afschuwelijk. 11 fait des vers d-s, hij maakt zeer
sleepte verzen. C'est un homme d-, 't is een ver-

foe eljk weaned.
.Detestableinnent, adv. --- (fans.) Zeer slecht:
Chanter, Ecrire d-, erbarmelijk zingen, schrijven.
Détestaition, f. (zelden gebézigd dan inde chr.
zedeleer) Afschuw, gruwel m.. afgrjzen n., verfoe eng, d e t e s t a t i e f. Avoir le péché end-, van
de zonde eenen afschuin hebben.
Détesté, e, adj. (en part. passé van détester)
Verfoeid, verwenscht, gevloekt: Homme d-, ver
mensch m. Crime d-, verfoeide misdaad f.-foeid
Jour d-, gevloekte, verwenschte dag m.
Detester, v a. Verfoeijen, een afschuw, a fgrjzen van iets of iemand hebben, verwenschen: D- les
désordres de sa vie passée,. de buitensporigheden van
zijn vroeger leven verfoeijen , ze ten sterkste afkeuren. D- le péché, le vice, de zonde, de ondeugd
verfoeijen, een afgrijzen van de zonde, van de ondeugd hebben. II déteste la vie, hij, verwenscht het
leven. -- Ook zon er voorwerp gebezigd : I1 ne fait
que jurer et d-, hij doet niets dan vloeken en ver
bij ver°grooting) : Niet kun--wensch.(fai
ven verdragen, niet mogenlíjden. haten: Je,déteste
]'hi€Ter, 'ik mag den winter niet lijden, ik houd niet
van den winter . Je déteste les faiseurs de com lirnents, ik kan de complimenten- makers niet verdragen of dulden. -- SE DÉTESTER. V . pr. Zich zelven
verfoeijen , een' afschu ^v van zijne eigene gebr. ken

en afdwalingen hebben. --- Elkander verfoeijen,
verwenschen.
É Détèter, v. a. [Coif.] In kleine lokken verdeden (het haar).
Détignonner, v. a. (pop.) De haren uittrekken,
het kapsel of de muts van. 't hoofd scheuren, bij de
haren vatten.
Détirer, V. a. Rekken, uittrekken: D- du tinge,
linnen rekken. — Het part. passé is gok adj. : Linbe
d-, gerekt linnen n.
Détiser, v. a. (alleen gebruikelijk in) : D- le
feu, het hout, de turven van den haard doen, opdat
het vuur ophoude te branden. — (fill.) D- les factions, de hartstogten uitdooven. Het part. passé is ook
adj. : Feu détisb, uiteeniienomen haardvuur n. Passions détisées, uitgedoofde hartstoeten m. pl.
Détisser, V. C. Ontweven, een weefsel losmi ken,
uiteen doen. — Het part. passé is ook adj: Etoíie
détissée, ontweven stof f.
t Détitrer, V. C. Van een' titel, van eene hoedanigheid berooven. -- Het part passé is ook adj.:
Baron détitré, van, zijn' titel beroofde baron.
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DÉTONNANT

Détonnant, e, adj. Ontploffend: Matières par l'arnbition, door de eerzucht van de studie af.qebraet, afgetrokken. - Repi'oclie d-, zijdeiingscis.
d-es ontploffende stoffen f. p1.
Detoiiation, 1. [Chim.] Ontploffinqf.; knal in. bedekt verwijt n. Lou ange d-e, bedekte, fijne, kiesche
D•étonev, v. n. [Chiim ] Ontplo/fen, plotseling !ofspraak f. - Sens d- d' un lexte, vee'wron,qen,
,

met een' knol ontvlammen.

Détoiinatiou, f. {Mus.} Hetvalschzingen,

uit den toon geraken.

liet

Détoisner, v. n. [Mus.] Afwijken van de juiste
too slioogte, den loon te hoog of te diep nemen, valsch
zingen. detonerén. - (fain.) Vousdtonnez. gij
weet niet wat gij zegt, gij spreekt onzin. - ( fig.)
11 y a clans eet ouvrage desehoses qui tlétonnent,

er zijn plaatsen in dat werk, die niet in den toon
van 't peeei geschreven zijn. (In dien zin weinig
gebruikelijk.)
Détoaneler, v. a. Uiteenval tappen, aftappen.
- Het part. passe is ook wij. : Yin détonnele, afgelapte 'wijn in.
Détordre, v. e. Losdraaijen , uiteen draaijen,
uiteen wringen, loswringen: D- une coi'de, du linge,
een touw, linnen losdraaijen, uiteen wringen, [Mar.] D- un, palan, een lake l klaar scheren of klctren. . SE DTO
RDIIE V. pr. Van zelf uiteen draaijen: Ce fl1 se clétord, dat garen draait los. - Se
d- le pied, Ie bi as, zich den voet, den arm verrekken, verstuiken. (In dien zin verouderd: liever
-

fouler.)

Détordu, e, adj. (enpart. passé van détordre.)
Losgedraaid, losgewronqen : Coicle d-e ; Linge d-.
Détorqtei', v. a. Verdraaijen (slechts in dezen
zin gezegd) D- nfl passage , eene plaats verdraaijen,
er eenen valschen,ewcongen zin aan geven. Het part. passe! is ook adj. : Passage. Texte d-, verwrongen, verdraaide plaats f., tekst in.
Détors, e, adj. Losgedraaid: De In soie d-e,
lospeiroalde zijde f.
Détorse, Détorsion. [Chii'.J 1. Verdraai
verrekking, verwrikking f: II sest donni une-jin,q
d- au pied, hij heeft zijn' voet verrekt. ( Veel je

brui/t'eljker is ENTORSE.)
Détortillev, v. a. Ontvlechten, losviechten, 'uit
el/sander dracijen, ontwarren : D- les cheveux, (le
haren losvlechten., - liet port. passé is ook adj.:
Rutian d-, onivioc/ilen. uiteengedraaid lint n.
Détortoir, in. [Véner.] Afweerder in., slok
van 2 voet lang, die de jagers gebruikten om in 't
hoot hun aangezigt tegen de takken te beveiligen.
Détoueher, V. n. [Mar.] Weder vlot worden,
na gestooten te hebben. Le vaisseau a détoucln),
het schip is weder vlot geraakt. Nous avons détou
chë, wil zijn weder vlot gekomen. - [let part. passé
komt als adj. voor: Vaisseau détouclsé, weder vlot
geraakt schip n.
Détoupei-, V. (t. Een gat, dat niet werk toeqestopt is, open maken, den stop uittrekken,— (fig.)
D- ses oreilles, zijne ooren wijd open zetten : opwerkzaam luisteren. -- [Agile.] D- une terre, de
stoppels, stekels uit een, veld trekken. - Het part.
passé is ook adj.: Trou détoupé, onislopl gat n. Oreilles d-es, oplettende noren n p1. - Terre
Champ €1-, ontstoppelde akker in.
Détoupillonner, v. a. [Hort.] : D- un oranger, van een' oranjeboom de onnutte takken afsnoeijen. --- Het part. passé is ook wij. : Orauger
détoupi11onn, uitgesnoeide oraijeboom n.
Di-tour, n. K7o?nming, kromte, bogt. wending f.
(in den loop van eene rivier, van eene straat of van
een' weg, hoek; - omweg m.: La rivière, Ja rue,
fait là nu ii-, de rivier, de straat maakt daar eene
kromte, eene bo.qt. - Naties pas par-lá. vous prenez
tin trop grand d- , ga dien weg niet, gij maakt een'
te grooten omweg. -- (/j(,) Omweg in , uitvluqt f.,
voorwendsel n. , draaijerj f. ; - list, sluwheid f.:
slinksche streek in ii prit de grands d-s pour mapprendre cette nouvelle, hij nam veel omwegen, om
mij deze tijdin,q mede te deden. Panes sans d-,
spreek zonder omwegen, spreek onbewimpeld, rond-

uit. II dherche des d-s, hij zoekt uitvlurten. E tre
sans d-, opregt, zonder omwegen zijn. - Je connais
ses tours et ses d-s, ik ken al zijne listen en streken. Gagner un procès par des d-s, een proces door
sluice middelen winnen.
Détoii,-iié. e, adj. (enpart. passi vanthtourner):
Chernin d-, afgeléqen, weinig bezochte wen in. Voie 1-a, omweg m. - (fig.) Prendre une voie d-e,
des chemins 1-s, des rnoyens It-s, een' omweg, omwegen maken, slinksche wegen gebruiken, geheime
middelen en listen in 't werk stellen. - D- de I'étude

verdraaide, onnatuurljke zin in. of beteekenis t.

van een woord, een' tekst.
Déto*irnement, m. Omwending, oîndraaijing t.
(b. v. van 't hoofd.) - (fig.) Het verduisteren, onderslaan (van gelden, papieren).
Détouruer, v. a. .4/we 2i den, afbrengen, verwijderen, doen afdwalen ; van rigting, van loop
veranderen, afleiden: Cela vous dëtourneiait de
plus dune demi-Iieue, dat zoude u meer dan een
half uur van den regten 'weg afbrenqen. - Sonner
les cloches pour d- Forage, de klokken luiden, om
het onweder af te leiden. - On a deitourné le cours
de lean, men heeft liet water een one/eren loop
gegëven. .- {1éd.] D- les hunieurs, de vochten afleiden. - 0- les ycux, de oogen afwenden. 0' les
oreilles, (Ie ooien afwenden. weigeren te luisteren.
D- son esprit, sa pensde, zijnen geest, zijne gedachte
afwenden. D- 1' attention, zijne aantocht aftrekken,
verstrooid înaken. - D- un COUP , een' slag, stoot,
( iiz. afwenden. - D- les soupeons, de verdenking
ofleiden , op een ander doen vallen. - ( fi g.) D- le
sells d'uii mot, dune lol, den zin van een woord,
van eene wet verdraaijen, anders uitleggen. IJ- qn.
de qe., iemand van iets afbrengen, aftrekken. afhouden, hem verhinderen iets le doen. 11 la détourné du droit cliemin, hij heeft liens van den
re,ten weg, van zijn' pli,qt afgebragt. Cda ma
dëtournd de mes occupations, dat heeft 'mij van
mijne bëzigheden afgehouden, afgetrokken. - Bed leqeljk wegnemen, verduisteren, onderslaan :
les deniers publics. des papiers, des fonds, 's lands
penninqen, papieren, fondsen verduisteren, ontvreemden of onderslaan. - [Chas.] D- Ie cert, z.
CERS'. - Tech.j D- les aiguilles, de »untpn dei
naalden om/weren, om ze te poli;jsten. DETOURNEll, V. n. Omslaan, zich zijwaarts wenden, van
rigliui( 'V ecaneleren, ter zgde inslaan, : Quand vous
serez arrivé a un pont, clitoui'nez ii droite, wanneer gij aan eene brug zult gekomen zijn, sla dan
re,qtsom. - SE DÉTOURNER, v. pr. Zich afwenden,
eden omweg maken : II se détourie de rnoi, hij
keert zich van mij af. 11 ne voulait sen d- dun
pas, hij wilde 0eenen voetstap daarvan afraan.
Vous vous détouriiez de votre chemin , gij maakt
eenen omweg. - (fig.) Se d- de ses vices. zich be'teren, zijne ondeugden, nalaten. Sc d- de son devoir,
van zijn' pligt afwiji en. - II se détourne des voles
de l'iniquitd, hij verlaat de paden der on geregtigheid. - 11 se détourne sur de petites clioses, hij
rigt zijne aandacht op, bepaalt zijne 'werkzaamheid
tot kleine zaken.
Détraetalion, t., Z. V. a. DETRACTION.
Déti-ïtcter, V. a. De verdienste ,waarde (van
iemand of iets) te kort doen, kwaadspreken, eenen
blaam werpen, schenden, lasteren, eeî'rooven :
Ia réputation d' une femme, een' blaam op den
goeden flOWn cdle r vrouw werpen, haren qoeden
naam aanlasten. - DÉTRACTER, 5. a. : D-de son
prochain, van zijn' naaste !cwaadspî'eken. Etre encliii d-, tot kwaaelspreken geneigd zijn.
Détrae1eu-, in., -triee , t. lijf of zij . die
de verdienste of waarde van personen of zaken
verkleint of verlaat, kwaadsprelcer, eerroover, och
terkiapper, lasteraar, in,, kwaael.cpreekster, eerroofster, achterklapster, lasteraarster f. , lastertong,
schendtong in en t. -- Ook als wij. gebézigd : ITo
esprit d-, een kwaadsprekend nensch. in.
Détraetion, t. Aftrekkiog 1., aftrek in. (fig.) Kwaadsprekendheid, eerrooving, eerschending f., achterklap, eerroof. laster in. La d- contre
Ie procliain est contraire ii Ja charilé.
Détrauetié, e, adj. (en part. iias.cd van DETRANCHER) In s'eepen, instakkengesneden. .- [BIas.]
Ecu d- , wapenschild, dat door een' van de reyter
zijde uitgaanden balk in twee ongelijke deden wordt
,

gescheiden.

Détraiiehement, ii. Het in stukken, in reepen

snijden ; - z. v. a. DISSECTION.

Détraneker, V. a in reepen, in stukken snijden.
Détrauger, v. a. [Hort.] De voorde planten
schadelijke dieren verdrijven: I)- les taupes, les
mulots. de molten, de veldmuizen verdrijven.
Détransposer, v. a. flmpr.] : D- des pages,

verkeerd in eten voren geplaatste bladzijden op hare

j^j
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plaats brengen. -- Détransposition, f. Tevegt-

schilfering, afbrokkeling van onbewerktuigde, of uit
ontbinding van bewerktuigde ligchamen ontstaan,
d e t r i t i s c h. Dépóts, Terrains d-s.
Détritoir, m., z. one!. DETRITAGE.
Détritus, m. (verfranscht laten) (pr.—tuce)
Overschot n. van eerie ontbonden georganiseerde
zelfstandigheid; inz. gebézigd van !te schilfers f. pl.,
brokken m. pl., stukken n . pl., uit de verweêrinq
der rotsen, kalksteenen ontstaan, en van de overbl j f
sels der vergane gewassen,
Détroit, m. [Géogr.] Zeeangte, straat, doorvaart f. — BZ uitbreiding ook genomen voor DEFILE , bergengte f., bergpas in. — (Jig.) Le d- des
afflictions, de benaauwdheid, bektensdheid der droe-

renging f. der verkeerd geplaatste bladzijden.
t Detrape, Detraper, z. V. a. DÉBARRAS, DÉ-

R ARRASSER.

Détr a€iué, e, adj. (en part. passé van DETRAQUER) : Cheval d-, bedorven, van den goeden gang
l;ebragt paord n. — Montre d-e, ontsteld van den
rang geraakt horlogie n. Estomac d-, bedorven maag f.
Cerveau d-, ontsteld hoofd n., ontstelde hersenen f.
pil. Administration d-e, verward beheer n.
Détra quer, v. a. Den goeden, geregelder gang
,

doen verliezen, bedei°ven, ontstellen, storen, verwarren, in wanorde brengen : D- un cheval, een paard
bederven, van zin' goeden gang afbrengen. D- une
inontre, une machine It vapeur, een borlogie, eene
stoom-machine ontsteld risken, van den gang brengen.
--- (Jig et fare?. ) Ces ailments thtraquent I'estomac,
olie spijzen bederven de mol. La mort du prince
a détraqué tout le gouvei rement, cle (lood van
:

den vorst heeft de or ile der geheele regéring ver
D- (f0., iemand verleiden, oh then dool -stord.—
brengen. -- Se détraquer, v. vr. Yan den gang-weg
rocken, ontsteld, bedorven worden, enz. (in al de beteekenissen van het V. a.) .
S Détrectation, f., liever PE RACTION.
,

Détretnpe, f. [Feint.] ti aterverw f.; --- het

niet waterverw geschirrderclee: Peindre en d-, met
waterverw schilderen. Ce 11 eet. qu' un tableau en
cl-, of ce n' est qu' one d-, 't is slechts cene sch.ilder j in water verwen. —. [Tech.] Dorer en d-, op
een' ljmgrond vergulden. -- S Donner la C'- á l'aucier, de harding van 't staal wegnemen, h _°t staal
week of zacht maken. — (fig et poli.) Un manage
enn d-, een huwelijk n. in schijn. [Lilt.] Ouvrage en
d-, zwakke navolging f.
Détrempé, e, adj. (en part. passé van DETRE P^ER) : Péte, Farine, Chaux d-e, beslagen dee;a,
meel 2n., kalk m. Couleurs d.-es, verdunde, vloei
genaakte verwen f. pl. Acier d-, weefi gemaakt,-bar
;

,

onthard staal n. — (fig.) Le plaisir est toejours davee cluelque aigreur, 't vermaak wordt altijd door

iets wrangs of bitters getemperd.
Détremper, v. a.- Met een of ander voelt ver
omroeren, mengen, beslaan: D- de la farine-eun,
aver du lalt, meel met melk beslaan. D- des con1e ers, verwen met water verdurro n, of aanmaken.
[Tech.] D- de la chaux, kalk bcJiaan. D- lacier,
het staal zacht of week ma&en, ontharder. — (fig )
-

I)- 1'esprit, lame, le courage, dcni gerat, de ziel,
den awed vertrokken, va n v.Mrkracht berooven. ----

SE DETREMPER, V. pr. Ierdunrl, verengd, beslagen,

jarige .maakt worden ; -- onthard worden. — (fig.)
l'erslapt, van veérkraclit beroofd ivorden.
Détresse, f. Nood, angst nn., benaauwdbeid,
beklenniheid f.: I1 est dans une grande d-, hij is
in groote benaauu^dheid, in duizend angsten. —
Vlar.] Le signal de d-, het noodset; ot, noodteeken f.

_ ( ;,i ) La veste de sa terra est un signal de d-,

liet verkoopel2 van zijn land is ee ?. teeleen, (lat hij
in nood is, dat het slecht met zijne zaken staat.
Détresser, V. a. Losvlechten, Bene vlecht los naken. — Het part. passé komt ook als adj. voor:
Cheveux. detréssés, Cordes détress€ es, los revlocht . sa
haren n. pl., kooreden f. pl.
'tret, m. [Tech.] Handschroef f. -' s1 #

I

haaktang f.

Détriehage, m. [Tech.] Het scheid nn c.[ uit

wol vóor het kammen. — Détrl eher,-zoekndr
V. a. De wol in cl rie of vier soorten uitzoeken en te
hoop legren, eer men tot het kammen overgaat. -Détrielheur, Ju. I!'oluitzoeker m.
Detrirntent, ni.Nedeel, verlies n., schat f.: Cette
chose tournera a mon d-, die zaak daal tot mijn
nadeel uitloopen. -- ,[Géol.] Overbljfser n , brok m.,
schilfer f. (liever DETRI TUS). — [Astrol.] Une planéte en son d-, eene planeet, die tegenover haar
huis staat.
Détripier v. a . Het drievoudige ontbinden. -[Mil.] Drie qeléderen tot twee brengen, het derde
flelid in de beide eersten doen treden, d e t r i p 1 ér e n. — Het part. passé

is ooh adj.: Rangs détriplés,

dubbel gemaakte drievoudige geléderen n. pl.
Détrita e, m. [Icon. rur.] Het kneuzen der olijven. -- Détriter, V. a. Zaden, inz. olijven kneuz en, alvorens er de olie wordt uitgeperst. — Détritoir, m. Kneusmolen m.
Détrition, f. 4fsluting f. door wrfjving.

Détritique , adj. [Géol.] Uii verweering, af-

[Arc. admin.] z. v. a. DIST RICT . -[Anat.] D- superieur of abdominal, bovenste bek
rei., die 't groote bekken van 't kleine-kenbad
scheidt. D- inférieur of périnéal, onderste bekken
fenissen .

--

beneden opening van 't kleine bekken-band,(i/Ce
vormt. -- [H.. n. j D- de Magellan, Magelhaensche
kegelschelp f. of kinkhoren m.
-

Détro:npé, e, adj. (en part. passé van detronnper) Beter ingelicht, uit de dwaling of uit den
droom geholpen: Homme d-; Coeur d-.
5 Détronipement, m. Het terugbrengen uit

eene dwaling; — bétere inlichting teregtwljzing;
afgelegde dwaling f.
Détromper, v. a. De dwaling doen inzien, van
de dwaling of doling terug pbrenren , beter onder rigten, te "refit brengen, uit den dut helpen ; aan
't verstand brengen, beduiden. I1 faut le d- lh-dessus,
meta moet hem zijne dwaling dienaangaande doen inzien. Je veux voos d- de eet homme-la. ik wil u
dezen man beter leeren. kennen. -- Ook zonder
voorwerp : Avant d'instruire, ii faut d-, eer men
onderrigit geeft, moet men de dwaalbegrippen weg
DETROMPER , V. pr. Zijne dwaling-nem.—SE
erkennen, inzien, béter inzigt krijgen. A la fin it
s'en détronmpera, eindelijk zat hij zijne dwaling wel
,

i zien.

,

Détroneation, f. [Chit.] Scheiding des hoofds
von den romp (eene kunstbewerking aan de lig
-chamsvrut),denif.
Détréné, e, adj. (en part. passé van detróner)
Onttroond : Roi d- ; Majesté d-e.
Détróneinent, m. Onttrooning f., verdrijving
van den troon.
Détróner, V. a. Onttroonen, van den troon

stooten. — (fig.) D- ene idée , une opinion , den
overheerschenden invloed van een denkbeeld, van
eene meening wegnemen. Cette tragédie devait dVoltaft•e, dat treurspel moest Voltaire van zijn'
troon stooten, hem den eersten rang als treurspel
(lichter doen verliezen.
Détréneur, m. (woord van VOLT AIRE) Onttrooner m.
Détrouussé, e, adj. (en part. passé van détrousser) Robe d-e, vrij hangende, niet meer opgeschorte of opgespelde japon m. — Voyageur d-,
bestolen, afgezet reizfeer m. — (fig. et plais.) Rendre
-

visite en robe d-e, een staatsiebezoek, een bezoek

in 't zondagspak afleggen.
DetronsseEnent, m. Het laten vallen (van
een opgeschort of opgeslagen kleedingstuk). — (fam.)
Afzetting, uitplundering f. op den openbaren weg.
t Détroeissément, adv. Onbewimpeld, rond
zonder omwegen, zonder omstandigheden.
-uit,
Détrousser, V. a. Laten vallen, vrij laten afhangen (een opgeschort, opgenomen, opgeslagen of
opgespeld kleedingstuk) -- (fig. et fam.) Bestelen,
beroove n, uitplunderen, afzetten op den openbaren
weg. — (fig.) D- les savants, de geleerden plunderen : veel uit hunne geschriften overnemen. —
[Fauc.] De prooi wegkaren : Un oiseau qui en
détrousse un autre, een valk, die een' anderen zijne
prooi afneemt. — SE DETROUSSER, v. pr. Zijn kleed
laten vallen: Détroussez-vous avant d' entrer dans
la Ville, laat uw kleed neér, eer gij de stad ingaat.
Détrolisseuur , en. , erase , f. Straatroover,
struikroover, afzetter m. ; afzetster, di.e fegge f.
Détruire, v. a. Afbreken, sloopen, omver wer
, neder rukken, verdelgen, vernielen, verderven,-pen
verwoesten : D- on palais , une église , une forteresse, een paleis, eene kerk, eene vesting wepbreken, nederwerpen. Le temps détruit les p lus solides
bátiments , de tijd sloopt, vernielt de sterkste gebouwen. — (fig.) L'áge di/brult la beauté, de ouderdom doet de schoonheid vergaan. D- qn. dans

--
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1'esprit dun autre, iemand bij een ander zwart
maken, hem valsch beschuldigen. Le mauvais ordre
détrrait cette familie, de slechte orde helpt dit huis
grond. - Ook zonder voorwerp : 11-gezind
est plus aisé de cl- que d'établir, 't is lif„ler omver
te werpen dan op te bouwen - SE DETRUIRE, V. pr.
Bouwvallig worden, invallen, vergaan: Ce bàtiment
commence se d-, dit rtebouw ber int in te vallen.
- (flit) Cette opinion se détruit d'`elle- merrie, deze
werving valt van zelf weg, wederlegt zich zelve.
- Elkander bederven of in den grond boren, elk-andervernielen; - elkanderomverstooten, onbestaanbaar met elkander zijn : Ces Bens se détruisent, mutuellelnent, deze :.lieden helpen elkander in den
grond. Ces opinions se détruisent les unes les autres, deze gevoelens stooten elkander omver, zijn
onbestaanbaar met elkander. - Zich dooden: Malheur b 1' homme qui se détruit. wee den men:ech
die de hand aan zich zelven slaat.
Détruit, e, a j. (en part. passé var détr uire)
Verwoest, vernield, afgebroken, omvergeworpen, bedorven, enz. (z DÉTRU IRE). Ville d-e, verwoeste
stad f. Santé d-e, geknakte, gekrenkte gezondheid f.
Fortune d-e, bedorven fortuin n.
.bette, f..S'chuld f , som, die men iemand sc' uldig
is. Ii- actives, uitstaande schulden f. pl., gellen,
die men van anderen te vorderen heeft, het tegavel. D- passives, schulden, die anderen van ons
ie vorderen hebben. D- criardes, z. CRIARD. D- privilégiées, bevoorregte schulden (die vóór alle anderen moeten worden betaald). D-exigible, vervallene
schuld, die men kan inrnanen D- -yéreuse, onzékere schuld. D- douteuse, twifelachtiyyc; schuld. D- publique, D- de I'Etat, openbare schuld, stoatsschuld. landsschuld. D- consolidée, in 't urootboek
ingeschrevene, geconsolideerde schuld. D- flottante,
vlottende schuld. D- hypothécaire, met pandregt
voorziene, hgpoth.ekair•e schuld. D- hypotlléquée ,
door hypotheek gedekte schuld, pandschuld. Dexigible, invorderbare schuld. D- eivile, burgerlijke
of gewone schuld. D- commercials of consulaire,
handelsschuld. D- caduque, niet meer verpligtende,
vervallen schuld. D- lé ale, wettelijke, door de wet
01 gelegde schuld. D- légitime, wettite, eerlilkeschuld.
D- de communauté, schuld der Egoedei engerneenschap. Etre chargé, criblé, accahlé, perdu, aljirné
de d-s, vol schulden steken. 11 a des d-s par-dessus
la tete, hij zit tot over de ooren in de schulden.
Contracter, Créer, Faire des d-s ,cchulde2i m: ken. (Loc. prov.) Qui épouse In veuve, épouse les d-s,
wie de wed uw trouwt, trouwt ook de schulden
(moet ook hare schulden betalen). -- Cent Heures,
Cent sous de chagrin ne paient pas on sou de
d-s. z. CHAGBIN. Qui paie es d-s, s' enrichit-, wie
zijne schulden betaalt, verarmt niet. -- Faire en dde qc., borg voor iemand blijven. - (fig.) .&.vozer,
Confesses sa d-, zijns schuld, zijn ongelijk beken
La d- de la reconnaissance, de l'amitidd,-ne.
de la piété fifiliale, de schuld, de heilige hligt (Ier
dankbaarheid, der vriendschap, der kinderizefde.
-- Payer la d- de la nature, Payer sa d- h la nato e, zijne schuld aan de natuur betalen, sterven.
% fetteur, m., -ease f. Schuldenmaker rte.,
-maakster f.
Detumeseenee, f. [Mid.] Slinking f. van gezwellen (désenílure). - Détirneseent, e, adj.
Slinkend.
DNturli:atriee, adj f. (alleen voorkomend in:)
Force d-, verstorende kracht 1. (die loodregt op het
vlak van de loopbaan eener planeet werkt).
Deuïl, m. Rouw m., groote droe[heid, diepe
smart f., inz. over iemands dood: Ëlre plongé dans
le d-, in rouuw, in diepe droefheid gedoml eid zin.
Jour de d-, treurdag m. La mort du général pon gen I' armée dans le d-, de dood des veld ` eers wel d
door het leger diep betreurd. -- Rouw in., rou^wrkleed, rouwrewaad, treurkleed n . , l(jkkleederen n. pl.
S'halriller de d-, Prendre le d-, den rouw aannemen. Quitter Ie d-, den rouw afleggen. Un habit
de d-, een rouwkleed. Porter le d- de qn, over
iemand rouwen. II est en d- de sa femme, hij is
over zijne vrouw in reen rouw. II est vètu de d-.
hij is in den rouw. Un carrossede d-, eene rouwkoets. Tendre une chambre de d-, eene kamer
met zwart behangen. - Bij uitbreiding: I7itgaven f. pl. voor 't aannemen van den rouw ; - tijd,
dien 't rouwdraren duurt, rouwlijd m. ; - lijkstaatsie f. Les domestiques out recu chhacun cent
.

.

-

,

58

D EUX.

francs pour 1e d-, de bedienden hebben elk 100 francs
voor rouwgoed gekresen. -- Le d- d u ne veuve dure
un an, de rouwtijd ('ener weduwe duurt ren jaar.
- Allons voirr passer Ie d-, laat ons de lijkstacatsie
gaan zien voorbij trekken. - (Loc. f .m.) Faire son dd' une chose, eene zaak op. éven, haar als verloren
beschouwen. (I,oc. prov). Faire le d- sur la fosse,
dadelijk eene niet zeer fatsoenlijke schuld afdoen.
I1 porte le d- de sa blanchisseuse, z. onder BLANCHISSEUR . - (, . et Voet.) Le d- de la nature,
La na ure en d-, het rouwi,ewaad der natuur,
de natuur in rouw. de winter in.
Deus ex uiaeláiuà, loc. subst. (latin), (pr.
dé-uce-ex-ma-ki -na) Eige lijk : de god uit de machine , nl., uit het machine-werk op het tooneel;
het onverwacht, plotseling ol: t„ eden van een' persoon,
die aan eene ingewikkelde o f nételj e zaak op eens
eene gelukkige wending geeft, hulp aanbrengend toeval n., onverwachte gebeurtenis f., die uitredding
geeft (tegenwoordig meestal enkel iron. gebezigd)
Deaatririe, t. [^Vléd.j Ti:evallen n. pl., door het
terutbljven van de nac ebonite veroorzaakt.
óeiitero-eanonig lie, rcd j. [Théol. J Lin res
d-s, boeken der H. S'ch., i ft, die later dan de andere
voor echte boeken verklaard zijn (in teeenoverstelling van proto-canoniques), kanonieke boeken n. pl.
van den tweeden graad.
De*itérogame, ni. et f. Voor de tweede maal
gehuwde ratan , v, ouw. - Deutérogantie , f.
Tweede echt in of huwelijk n.
De`atérologie, 1. [11éd.] Leer van, verhundeling over de nageboorte , d e u t e r o logic f. Deutérologislaie, adj. Die leerbetrejfend, deu terológisch.

Deuutnrotsonte, m. (eig. tweede wet, tweede
wetgeving , wetsherhaling.) Het vijfde boek van
Mozes, denteronómi in n.
Deutéi'opathie, f. [ oléd.] Naziekte, ziekte
als r'evol i van eene andere, den t e ro p a, t h i.e f.
-- Deutéropathiquue, adj. De naziekte betref
fend, als 't gevolg eener vroegere ziekte optredend,
opvolgend, d e u t e r o p a t i s c h.
Dent rose, f. [Théol. jud.] Wetsherhaling,
tweede wet, d e u t e r o s i s. - Deiitéroses, f. pl.
Overleveringen t. pll. en daarnaar bepaalde gebruiken n . p1., verklaren+ren en aanvullingen der geschrévege wet, mischnah f., deuterosen f. pl. der
Joden.
Dentiodure, f., z. v. a BILODURE.
euutoelilorr. ie, in. Chien.) Tweede chloorverbinding f. -- 1)eiitosialfette, m. Tweede zwavelzuu zout n. - .De.tosi lfure, m. Tweede
zwavelverbinding f. i)eutoxyde, in. Tweede
oxg^'e n., tweede benaming van een brandbaar lig
staat van oxyde, vatbaar om zich in-chaminde
verschillende evenredigheden met de zuurstof te
verbinden.
Dedrtzie, f. [Bot.] Japansche heester m. niet
sierlijke bloemen. welks bladeren tot poljjstinq var
houtwerk dienen.
Deuve, f. [Com.1 Naar satijn gel kende stof f.,
half-satijn n., catinade f.
Deiax, adj. numéral. Twee: Deux hommes,
femme, twee mannen, vrouwen. D- foil autanf ,
tweemaal zooveel. De d- jours en d- jours, alle
twee dagen. De d- jours I'un, om den anderen
dag. De d- fois I'one, om den anderen keer. Se
servir de d- mains. beide handen gebruiken. En drnanièI'es, o t'^'eederlei wijzen. Avoir des enfans de
d- l its, tweederlei kinderen hebben. - Ook gebezigd,
om een klein onbepaald getal aan te (.tuiden: Ecrire
d- lines, Dire d- mots, een paar regels schrijven,
een paar woor den zeggen. II nest qua d- pas did,
hij is maar een paar stappen van hier, hij isdietbfj.
Un enfant de d- jours, een zeer_jong kind. Ce nest
pas un eecrel, de d- jours, 't is geen geheim van
gisteren. - Men gebruikt deux voor deuxième.
.

tweede. in: Henri d-, Calherine d-, etc., Hendrik,
Catharina de tweede. enz. Page d-, Chapitre d-,
etc., tweede bladzijde f., tweede hoo fdstuk n.,o f bladz,

twee. hoofdst. twee. - [I tpr.] Lettres de d- points,
groote versierde kapitalen, op het dubbel van 't
corpus der (gewone letter gegoten. D- points de
gros-romain. kleine kanton m. D- points de Cieéro,
dubbele mediaan (zékere soort van drukletters).
[Jeu) Faire les d- mains, beide starten haler;
(sq.) het voordeel van twee verschillende verrira
tingen trekken. - [Mar., Riv.] Vaisseau It d-
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mats, tweemast.whip n., tweemaster m. Vaisseau
ád- pouts, schip met dubbel verdek, tweedekker in.
.- Het komt Ook zonder bepaling en als subst. m.
voor: B- et cl- font quatre, twee epi twee is vier.
(Loc. farn.) Cela est clair comme d- et d- font
uatre, dat is zoo klaar als tweemaal twee vier is,
at is zonneklaar. N'en faire ni un ni 4- (of Wen
pas faire a d- fois), zich geen oogenblik bezinnen,
op staanden voet besluiten. - (Loc. prov.) Dire et
faire sont (I-, zeqpen en doen is tweederlel, tusschen
zeggen en doen is een groot onderscheid. - Jouer,
Travailler, Voyager a d-, met zijn tweeën spelen,
werken, reizen. - Its étaient a 1-, vij waren met
hun tweeen. Ifs sont a d- de jeu, z4 spelen even
sterk; (lig, et (am.) z( zijn er beide even slechts
afgekomen; zij hebben elkaar niets te verwijten. D- a d-, twee aan twee, bij paren, paars g ewijs. (Loc. prov.) Marcher d- a 1- comme des frères
mineurs, twee aan twee en in goede orde gaan.
Lun das d, een van beide. - [Ian. ] Donner,
Piquer des 1 (ni. éperons), een paard de beide
sporen geven; (lig. et (am.) veel spoed maken, zich
haasten. Tous les th, Tous cl-, beide, alle beide.Eftacez ce €I., veeg die twee uit. - [Jeu] Le d- de
coeur, de trèile, de pique, de carreau. harten,
klaveren-, schoppen-, ruiten -twee. Amener double
d-, dubbel-twee, twee tweeën gooijen; ook: dubbeltwee aanzetten (in h t domino-spel). Amener rafle
de d-, drie tweeën gooijen. Etre a 1-, En être a d-,
twee punten tellen, op twee staan. - Ook als subst,
in plaats van deuxième gebézigd voor den tweeden
dag der maand: Le d- de Mai, of gebruikelijker: Le
d- Ma!, de tweede Mei. Jal recu votre lettre le 1-do
courant, Ik heb uwen brief den tweede der loopende
maand ontvangen. - [Bias.] H portait dazur a
trois fleurs de ifs, d- et une, hij voerde drie leliën
in een bloauw veld, twee boven en eene onder. [H. fl] Le d- pour un, de dubbele snip f.
Deiix-dents, m. [U.n.] Zeegel,tweetand in.
Deuxième, adj. Tweede: 11 loge nu d- étage,
hij woont op de tweede verdieping. - Ook als subst.
ilL en f. Le d, La d-, de tweede m. en f. Ii loge

l

au d- (étage).
Deuxièrnement, ode. Ten tweede, in de

tweede plaats.

Deux- points, ff1. [Gram.] Dubbelpunt (:).
Mettre on d-, een dubbelpunt zetten. - )lmpr.],
Z. onder DEUX. -- Deux-quati-e, m. JMusj

Twee-vierde maat f. - Deitx-tètes, f. Zékere
perensoort met dubbele kruin.
± Dévaler of Dévaller . V. a. (pop.) Ajiaten, nederlaten; .-- afgaan; afzakken. D- du yin
a Ia cave, wijn in den kelder neerlaten. D- les
degrés, Ia pente, de trappen, de helling afgaan.
11 fit d- les navires jusqu'a Ia bouche de la Seine,
hij liet dc schepen tot aan den mond der Seine ofzakken. - DEVALER, V. n.: D- de Ia monlagne,
den berg afiaon. D- de sa chambre, van zijne
kamer naar beneden gaan. - (fig.) On ne montera
point nu rang dont je dévale, men zal niet opklimmen tot den rang, van wel/een ik afdaal.
DévaHser, V. a. Van 't valies, van kleederen.
van geld berooven, uitschudden, uitplunderen, af
zetten. -. Het part. passé komt ook als adj. voor:
-

Marchand clévalisé, uitgeschud. uitgeplunderd koop-

man. Joueur d-, speler, wien men al zijn geld afgewonnen heeft.
Dévaliseui-,m. ,-ense,f.Afzetterm. ,-zetster f.
Devaneé, C, adj. (en part. passé van devan
eer) Voorbijreloopen, vooruitgehaald, voorbij gestreefd; overtroffen: Un cheval cl- è la course. een
in den wedren voorbijgeloopen of overtroffen paard n.
- Un écolier d- par un autre, een voorbijgeleerde,
vooruitgehaalde scholier. Un homme d- dans ses
clesseins, een man, wien men in zijne plannen voorgekomen is.

Devancenieut, m. [Prat.] , z. v. a. PRIORITE.
Devaneer, v, a. Vooruit gaan, voorop gaan:
L'avant-garde devance le corps d'arniée, de voor-

hoede gaat het hoofdleger vooruit. (In dien zin
weinig gebruikt.) - Vooruit of voorbij loopen;
vroege?' aankomen, vroeger verschijnen; den voortred of voorrang hebben; -- vóór zijn, iets eerder
dan een onder doen; -- (fig.) overtre/fen, voorbijstreven: D- qn. è Ia course , iemand in 't loopen
vooruitkomen, harder loopen, dan een ander. L'aurore
devanee ie lever do soleul, het morgenrood gaat
vóór den opgang der zon. J'ai devancé laurore, ik

DEVANTURE,

ben vóór den dageraad opgestaan. - Ceux qui
qui nous ont devancés, deqéaen, die vóór ons geweest zijn, vóór ons geleefd hebben. Déjè son esprit a devancé son age, zijn verstand gaat reeds
boven zijnejaren. 11 devanca tous ses rivaux, hij
overtrof al zijne mededinoer.s, streefde al zjoe mededingers vooruit. -SE DEVANCER, V. pr. Voorbijgeloopen , voorbij gestreefd w)rden. - Elkander
overt re/fen.

Devatieier, m., -ière, f. Voorganger in.,

voorgangrter f.: Ce peintre n'imite point ses d-,
die schilder volgt zijne voorgagers niet na. DEVANCIERS, M. p1. Voorzaten, voorouders m. p1.:
linitons I'exeinpie de nos d-, laat ons het voor-

beeld onzer voorouders navolgen.
Devant, prép. Kom', teqenover: Votre frère
est clevant Ia porte, uw broeder is voor de deur.
Marctiez d- mol, ga vóór mij. Otez-vous de d
mon jour, de d- rnoi, ga mij uit het licht, uit
mijne oogen. Je deineure d- (vis-a-vis) 'église,
ik woon tegenover de kerk. Nous éiiuns assis d- le
feu, wij zaten voor het vuur. Passer d- qn. , vóór
iemand heen gaan. Mettre le siége d- une viiie,
het beleg voor eene stad slaan. Porter qc. d- soi,
r zich dragen. - (/1g.) Avoir do temps d
iets vóó
soi, tijd vóór zich hebben, nog genoeg tijds hebben
om iets te doen. - Voor, in tegenwoordigheid: II
ii a prèché d- Ie prince, hij heeft voor den prins
gepredikt. II la dit d- plus de dix témoins, hij
heeft het voor meer dan tien getuigen gezegd. Je
vous jure d- Dieu, ik zweer u bij God. - Porter
one affaire 1 les juges, eene zaak voor de regters
brengen. Cette affaire est d- tel tribunal, deze zaak
is voor die en die re.qtbank hanoende. - Etre dDieu, dood, overleden zijn. - Elle est sans reproche d- Dieu et d- les bommes, zij is onberispeljk voor (in de oo,qen van, in 't oordeel van)

God en menschen. - AU-DEVANT DE, 10e. prép.

Te gemoet: ,1irai au -cl- de oti'e soeur, ik zal
uwe zuster te emoet goon. - (fig.) Aller au-d- da
mal, het kwaad voorkomen, stuiten. Ii va toujours
au-th de fout ce quon peut soubaiter de lui, hij
komt iemand altijd in alles voor, hij doet al. wat
men maar van hem kan verlangen. - PAR-DEVANT, bc. prép. [Prat]: Par-d- moi notaire irlipérial, voor mij, in tegenwoordigheid van mij, keizei-lijk notaris, - - DEVANT QUE, bc. conj., nu

AVANT QUE, AVANT DE
DEVANT, ode. Voor, vooruit: Etre d-, voor zijn,
vooruit zijn. Aller, Marcher d-, vooruit gaan,
loopen. - (Loc. prov.) Les premiers vont d- de

eersten gaan voor, wie eerst komt, d e eerst maalt.
La chandelle qui va d- etc., Z. CHANDELLE. - Sens
d- derrière, Z. DERRIER
E. - tCornnie ç-, als weleer,
als voorheen, als eertijds. - [Mar.] Etre vent d-,
teçjen den wind liggen. Donner vert d-, het schip
in den wind brengen. Prendre vent d-, z. v. a.
faire chapelle, Z. CHAPELLE. - AU-DEVANT, 10e,
adv. Vooruit, voorop: Aller au-d-, vooruit gaan.

- (fig.) Que soubaitez vous de moi? jirai au-d-,

wat verlant ge van mij ? ik zal uw verlangen
voorkomen.— ( Loc. prov.) Aller au-d- par-derrière,
langs bedekte wegen, langs omwegen tot zijn doel
geraken. - CI-DEVANT, toe. adv., z. dat woord. PAR-DEVANT, bc. adv. Van voren, voor heen. H
Ie safsit par-d-, hij greep hem van voren aan. H
passa par-d-, hij ping voor heen. Restez par-d-,
blijf van voren, vooruit.
DEVANT, M. Voors te, voorste deel of gedeelte,
voorstuk ii., voorzijde f., vomkant m. Le d- dela
tète, do corps, de voorzijde van t hoofd, het voorlijf. Le d dun carrosse, het voorste deel eener
koets. Le d- dun habit, het voorpand van een
kleed. Un d- de cheminée, een voorstuk n., man tel in. van een' schoorsteen. II loge sur ie d-, hij
woort in 't voorste gedeelte (van 't buis), aan de
straat. - Prendre, Gagner ie d- of les d-s. vooruit vertrekken en een ander achterlaten, iemand
vooruit halen. - ( fi g.) Si vous ne prenez pas les
d-s dans cette affaire, vous ètes perdu, indien gij
uwe partij in deze zaak niet voorkomt, zijt gij ver-

loren. - B'dtir sur le d-, z. RÈITIR. - Mettre d
derrière, juist het tegendeel doen van 't geen men
moet doen. - [Paint.) Les d-s dun tableau, de
voorgrond eener schilderij.
t I)evantier, in. Voorschoot n., boezelaar in.
Devaiitière, f. Dames-rijkleed n.
Devantiire, f. [Arch.] Voorzijde f. D- dune
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maison, dune mangeolre d'tcurie, voorzijde van
eene paardenkrib, van een huis. D- dune boutique,
d'un alcove, dun appui de croisée, houten bekiec
ding f. van 't voorste gedeelte eens winkels, eener
alkoof, eener vensterbank. -- Uitgestalde, buitenezette of buitenqekangen voorwerpen van een
winkel of magazijn.
Dévas41iser, V. a. [Féod.J Van 't vassaal
bevrijden, uit den stand van vassaal ontslaan.-schap
Dévtsttteur , -trice , adj. Verwoestend,
vernielend: Fléau d-. Pe$te cl -time verwoestende
plaag, pest f. - Ook als subst.: Verwoester, vernieler rn, vernielster 1.
Dévastation, 1. Verwoesting, vernieling, omkeesing f.
Dévsté, e, adj. (en part. passé van dëvaster)
Verwoeld, vernield: Pays d-par Ia guerre, door
den oorlog verwoest, zwaar geteisterd land n.
Dévastei- . V. a. Verwoesten, vernielen. verderven, orrtkeeren, ontheisteren; teisteren, afstroopen, plunderen. - SE DEVASTER, v. pr. Verwoest
enz. worden.
Developpable, adj. Verklaarbaar. - {Gorn.]
Ontwikkelbuur, ontvouwbaar, b. v. van gebogene
vlakken, die zich zonder breuk of plooi in een vlak
laten uitbreiden of ontvouwen, zoo als cilinder- en
keelviakken).
éveloppantc, t. [ Géorn. J Evolvente,
afwikkelende Ion f. , kromme lijn, uit de ontwikkeling eener andere, die men dévetoppée, evoI U t e of afgewikkelde lijn, noemt, ontslaan
Développé, e, wij. (en pail. passé van thvelopper): Paquet d-, opengemaakt pakje n. Ta-
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les talents dun grand géniral, hij spreidde al de
lat enten van een' groot' veldheer ten Loon. - [Arch.]
D- on udi fi ce, een gebouw in al zijne deden op
het papier voorstellen. - [Mil.] D- one annie, een
leger ontwikkelen, uitbreiden, het in slagorde stellen of laten optrekken. - z. verder DEVELOPPEMENT. - SE DÉVELOPPER, V. pi'. Ontwikkeld wor
den. - Losgoan. - Zich ontwikkelen, groeijen,
uitgroejjen; - klaar en duidelijk worden, zich ophelderen, aan den dag komen. Ce paquet, ce huge
s'est développé en le tnanspontant, dat pak, dat
linnengoed is bij 't vervoeren losgegaan. La taille
de cette jeune fi hie s'est bien développme , de geslotte van dit meisje heeft zich schoon ontwikkeld,
l'intnigue commence ii se d-, de intrigue, de knoop
begint zich te ontwikkelen. - [Mil.] L'armèe so
développa dans ha plume. het leger ontwikkelde
zich, breidde zich uit in de vlakte.
Devenir, v. a. IVorden, in een anderen toe-

stand overqaan: Vous des deven u grand (vous

avez grandi) , gij zijt groot geworden. De niche
qoil unit, II deint goeux, van een' rijk' man,
werd hij een bedelaar. - On ne sait cc quil est
devenu, men weet niet, wat er van hein geworden
is, waar hij gebleven is, wat hem wedervaren is.
Que deviendi'ai -je? wat zal er van rnjj worden?

.-- Ce sirop eet devenu a non par Ja cuisson, die
siroop is geheel verkookt. - (/1g.) Cela deviendna
a nien, dat zal op niets uilieomncn. Cot enfant est
devenu (i nien par sa nialaslie, dat kind is door
zijne ziekte geheel telt eteerd. - Que soot devenues
Vos promesses? wat is er van uwe beloften geworden? Je no sais ce quo toot ccci deviendra,

ik weet niet, wat er van dit alles nog moorden zal,
welk einde hel zal nemen - Que voolez-vous d-?
welk besluit wilt ij nemen? Que d-? wat nu gedaan ? Je ne sails que d-, ik weet niet, wat ik zal
beginnen. Quest devenue votre patience? waar is
uw geduld gebleven ? Quo clevenez-vous? waar
wilt qe heen ? wat wilt ge nu beginnen? - (Proc.)
Développée, t. [Géorm], Z. DÉVELOPPANTE. D- d'évèque meunier, van een' hoogen tot een
Développement , m. I-let openinaken, open- lagen stand komen.
Déventer, 0 a. [Mar.] Killen, te loevertaan
slaan, openeollen, OfltL OUWën, ontwikkelen van 't
de zeilen uit den wind bren;en, ze zoo-brasen,
geen ingewikkeld, opgerold, opge vouwen, in een' omslag gehuld is; Le (1 dune pièce d'éfotfe , dune intrekken en keeren, dat de winri er geen vat op
iLl part. passé is ook wij.: Bailment
heeft.
f.,
naOntwikkeling
tapisserie roulée. - [H. n. ]
tuurlijke aanwas m., aangroeijinq. toenemi1w 1,: dé'enté, uit den wind gebragt vaartuig vi. Voile
Le d- do corps hwiiain , dune fleur, dun arbre, déveuhde. ekild zeil n.
Devenu, e, adj. (en part. posed van devenin)
etc. -- (fig.) Ontwikkeling, vorming t. (van de vedelfjlce en zedeljkeverinoqens): Le d- du caractère, Geworden: (Jo vieihhard d- aveugie, een blind gegrijsaard. Une hide i-c comniune, een
worden
Ont'iikkelinq,
oatde lintelligence. du coeur.
vouwing, uiteenzetting, utnoeriqe verklaiin, op- a emeen I eworden denkbeeld. (z. DEVENIR.)
Déverdli, v. n. [Tech.j De groene kleur vertossing f.: Le cl- dun système, dune proposition,
dune question. - [Litt.] Le d- dun pnème, dun liezen (van stoffen, die uit de weedekuip in aanroman de moeurs, de lintrigue dans une pièce rakng met de lacht komen). - Het part. passé is
de théètre, de ontwikkeling van een dichtstuk, van ook adj.: Etoffes dévendics to lain, in de lucht
een' zedelijken roman van den knoop van een too- onloroende .cto/fen t. p1.
Dévergogtivr, v. a., waarschijnlijk hetzelfde
neelstuk. - [Arch.] Faire Ie d- dun édifice of
Déelopper on édiflce, een gebouw in al zijne bij- als DÉVERUONDER.
Dévergondiige, in. Schaamteloosheid, aflegzondere deden door teekeninqen voorstellen.
[Math.] Faire Ie d- dune courl)e, dune sine. ging van alle schaamte en eerbaarheid, schaamteof Diveloppen one counbe, une smnie, eene kromme boze losbandigheid f., ontuchtige levenswandel in.
Dévergondé, e, adj. (en part passé van dilijn eene reeks ontwikkelen. - [ EscnJ Avoin on
beau d-, met bevallige houding schermen , een' vergonder) Onbeschaamd, schaamteloos , zonder
eerbaarheid. - dlv subst. in. en 1. Onbeschaamde,
sclioonen stand hebben.
pisserie d-e, ontrold, opengeslaqen behangsel n -Taille the , ontwikkelde, goed uitgegroeide gestalte t.
- Esprit,Goût cl-, ontwikkeld, evormd verstand n.,
gevormde smaak m. Dilllculté d-e, ontwikkelde,
opgelielderde , opgeloste zwarigheid t. - Système
bien d-, wel ontwikkeld, klaar voorgesteld of opengelegd stelsel n.
,

0

ir

,

,

Développei-, v. a. Ontzwachtelen, ontwinden,

ontrollen, openslaan. uiteen slaan, ontwikkelen:
D- on paquet , een pak losmaken, uit elkander doen.
U- one pièce de drap, one tapisserie, een stuk
laken openslaan, een behanasel openrollen. - [ H. n. ]
Ontwikkelen, tot groei, tol aanwas doen komen:

U- le corps par lexencice , liet liqcha no door
oefening ontwikkelen. D- les germes des planles,
les onganes des animaux, de Icleinen der planten,
de organen der dieren ontwikkelen. - (lig.) Oatwikkelen, uitbreiden, vormen, tot meer volkomenheid brengen: L'instruction , l'uducation déveiop
pent ]'esprit, le caractère, le coeur, het onderwijs,
de opvoeding ontwikkelen, canoe den gee t, liet
karakter, liet hart. - Ontwikkelen, ontvouwen,
uiteen zetten, min of meer uitvoerio verklaren, oplossen; ontwarren; doen blijken, ten toon
spreiden. D- un système, le plan dun ouvrage,
een stelsel, liet plan van een werk ontwikkelen,
uiteen zetten. On a développi le myslère, Ia ditllcultë. men heeft het geheim, de zwarigheid ontwikkeld, opgelost. D- one affaire ernbrouillëe, eene
ingewikkelde zaak ontwarren. 11 diveloppa tau s

schaamtelooze, zedelooze in. en 1. C'est une femme
d-e of Cest une d-, 't is een liederljjk, schaamteloos wijf of vrouwspersoon n.
Dévergoiidenient, in. Het afleggen van alle
schaam t e en eebaarheid, Z. DEVERGONDAGE.
Dévergoiider, v. a. De schaamte, de eerbaarheld ontnemen . - Weleer z. V. 0. VIOLER, FORCER.
- SE DEVERGONDEII. V. pr. Alle schaamte en welvoeeeljkheid met voeten treden, olie eerbaarheid
a[tegten of uittrekken, een ontuclitig leven leiden.
Dévergiser . V. a. [Mar.] Zeilen afslaan, dc
raas van zeilen ontlilooten. - liet part. passé is
ook a dj.: Voile the, af,qeslaoen zeil n.
Déverroulller, v. a. Ontgrendelen, den grendel afschuiven. -- liet part. Passé is ook adj.: Porte

dévenrooilhie, ontgrendelde deur f.
t Devers, prip. Naar, naar den kant van, in
de omstreken van, bij: II demeune d- Toulouse,
ii est de d- Toulouse, hij woont bij, naar den kant
van Toulouse , hij is

uit de omstreken van Toulouse,

(Men zegt nu vers, pres de, du cOti, des environs
de). - PAR DEVERS, bc. prép (alleen voorkomend
in:) Retenir des papiers, on gage etc. par d- sal,
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ppapieren, een onderpand enz. onder zich, onder
Nigne berusting of bewaring houden. Tenir le bon
bout par d- sol, den goeden kant vóór zich hou
[Prat.] Se pourvoir par d- le juge, zijne-den.—
ijlacte voor den reqter brengen
Déverrs, e, wij. [Constr.] Scheef, overhellend,
niet loodregt of te lood, uit het lood, buiten/raaks:
Ce mur esl, d-, die muur staat scheef, helt over,
hangt over, staat uit het lood. Cette pièce +Ie bois
est d-e , dat stuk hout is loom, wankantig. --DEVERS , [n. Wankan!, scheeve of kromme kant m.
van hout. — [Tech. j OEVERS, m. pl. IJzeren werk
haken, tanggein. hefboomen, enz., om 't ijzer-tuigen,
in de smeltovens te be'slandelen.
4- Deverset cent, m. [Constr.] Het overhan -

gen, scheef of niet lo.dregt staan. —

[Flydraul.]

Het ontlasten, overbrol -„n van 't overtollig water.
Déverser, V. n. (con dévers) [Constr.] Overhellen, overhangen, sc! eef, schuin, buiten 't lood,
niet loodregt staan: Uit mur qui diverse. — Krom
trekken: Une pièce de bois qui a déversé, een
krom getrokken stuk hout. — DEVERSER , V. a.

.Krommen, krom zetten; scheef inzetten (een stuk
hout). — Het part. passé is ook adj.: Mur d-,
.scheefstaande, overhangende, buiten 't lood staande
muur m. Pièce de bols cl -e, ,kroin.(etro/ken hout,
wankantig hrut n. DEVERSER, V. n. (van
verser) Overloopen, zich uitstorten (van een te
vullen v ij ver, een te vol kanaal sprekende): L'eau
déversait par dessus la chaussee, het water liep
over den dam of de kade. — (fig. als v. a.)D- le
Dzépris sur qn. of sur qc., iemand of iets in ver

-achtingbre.
Déversoir, in. [llydrraaul.] Verlaat , clortebed n., stortplaats f. van eersen molen; opening f. in
de kruin van een' dijk of in een kanaalwand om
't overtollig water te ontlasten, of om waterkracht
voor machines aan te voeren.
Dévestiture, f. Berooving, intrekking f. van,
de priesterlijke bekleeding of de bisschoppelijke

beleenieeg

Dévétement, in. Het ontkleeden, ontkleeding f.
Dév tig, v. a. Ontkleeden, uitkleeden. — SE
DEVETIR , v. pr. Zich ontkleeden, zich uitkleeden,
zijne kleedgin en c f een gedeelte daarvan afleggen. —
[Jur.] Se d- de la propriété de ses l ►lens, zich van
den eigendorp zijner goederen ontdoen, 't zij door

afstand of door verkoop.
Dévêtissentent, in.

Het ontkleeden. (In dien
zin niet rrebruikelijk.) — (mur.) .lfctan.d n.1., ver Le d- de ses biens en faveur de ses
enfants, de afstand zijner goederen aan zijne kinderen.
Dévêtn, e, adj. (en part. passé van, dévêtir)
Ontkleed. — (firs.) Ontbloot.
- .Déviabiiité, f. Afwijkbaarheid f.
.1- .Déviable, adj. 4fu'ijkbaar, wat zich van
zijne baan, zijne rigting laat afbrengen.
Déviatif, ive, adj. Afwijkend, deviatie f.
Déviation, f. [Pbys., Astr.] Afwijking, ver
eens lij ch.aams van den renten weg of-wijderng
van zijne baan, verandering of verplaatsing van
elating, deviatie f. — [Anal.) D- de la colonne
vertébrale, afwijking, kromming van de wervelkolom of ruggegraat. D- des dents, de in matrice,
afwijking, tegennatuurtfjke plaatsing f. der tanden,
der baarmoeder -- [ Med.] D- de la salive, de la
transpiration cutaneé, de la sueur, du Tait, ver
speeksel, van de huiduitwase--platsingf.v'
uing, van 't z w eet, van de melk. — [Mar.] Verzeiling f. (waardoor de polis van assurantie krach
wordt). — (fig.) La d- de la morale, des-telos
saines doctrines, de I'bonneur, de afwijking van
cie zedeleer, van de gezonde leerstellingen, van de
eer. La d- du jugement, de ]'esprit, de verkeerde
riglin.,q van 't oordeel, van den. geest. Il a suivi
sans d-, dans toute sa conduite, les principes qu'il
s'est faits, hij heeft in zijn geheele gedrag de door
hem aangenomen grondstellingen opgevolgd, zonder
daarvan af te wijken.
Dévi€ age, m. [Tech.] Naspeling, afhaspeling f.
Dévieler, v. a. 1Tech.1 Haspelen, afhaspelen,
afwinden, tot strengen winden (het garen van de
spoel of den klos); — tot een kluwen winden (de
strengen garen, katoen, wol of zijde. -- (fig. et fam.)
D- des chapitres, over allerlei onderwerpen, over
koetjes en kalfjes spreken. - D- qn. of qc., iemand
of iets van stukje tot beetje, van alle kanten bevreerrtdin r f.
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schouwen. — Het part. passé is ook adj.: Fil, Coton
dévidé, Laine, Soie d-e gehaspeld garen, katoen n,,
gehaspelde wol, zijde f. Echeveau d- , tot een
kluwen gewonden streng f.
Dévicienr, m.., -ease, f. Haspelaar in., -ster f.,
gatenwinder ni., - windster f.
Dévidoir, m. [Tech.] Haspel, garenwinder m.
(fig. et fain.) Le d- du destin, de la vie, liet
spinrokken der Parcen of Schikgodinnen.
IDévié, e, adj. (en part. passé van dévier) f4f
geweken, afrfedwaald: Voyageur d- de son chemin,
van zijn' weg afgedwaalde reizioer. — Colonne
vertébrale d-e, uit zijne rigtinq gewékene, gekromde
ruggegraat f. — H_umeurs d-s, verdwaalde vochten n. pl.
Déviei•, v. n., of SE DEVICE , C. pr. Afwijken,

de behoorlijke rigting niet volgen: Des voyageurs
qui dévient, qui se dévient de in bonne route,
reizigers, die van den roeden weg afwijken, afdwalen.— Quelquefois la colonne vertébrale dévie
of se dévie, vient h3 d-, somtijds neemt de wervelkolom eerre kromming aan. — (/i '.) D- de la religion, de 1'llonneur, van de godsdienst, de eer
afwijken, afgaan.
^, Dévi;ogner, v. n. Scheef zetten, verkeerd
toeritten.

Devin, m., Devineresse, f. Wigchelaar m.,
-ster f., waarzegger r n., - zegster f. — (Loc. prov.)
Il ne faut pas aller au d- pour en être instruit,
't its gemakkelijk genoeg om, daarachter te komen,
dat te weten is geen hekserij. — Je ne suis pas d-,
dat kon ik vooraf niet weten; ( pol) .) kon ik dat
ruiken ? -- Ook als adj. voorkomend: L'oiseau d-,
de voorspellende, onheilspellende vogel. — [H. n.]
D- of Serpent d-, koningstang f.
-j- Devinable, adj. Baadhaar, ligt te raden.
Devi aateur, Devination, z. DIVINATE[JR,
-

DIVINATION.

Deviné, e, adj. (en part passé van deviner)

Geraden, revonden: Secret d-, Enigme d-.

Devieer, V. a. Waarzeggen, voorzeggen, voor
L'art de d- i'avenir, de kunst van toe--speln:

komende dingen te voorzegd°en. — Baden, rissen,

bij gi.csinej oordeelen, een voorgevoel hebben: D- les
intentions de qn., iemands oogmerken raden. Devinez on reu ce que j'ai fait, raad eens, wat ik
gedaan heb. D- une énignie, een raadsel oplossen,
vinden, raden. — (fig. et fam.) C'est une énigme
a d-, dat is eerre zeer duistere, verwarde zaak. II
n'y a lb rien b d-, dat is zoo klaar als de zon,
zonneklaar. Il faut tou jours le d-, men moet er
altijd naar raden, wat hij meent Je vous ledonne
á d- en cent, ik geef het u in honderd keeren te
raden, dat raadt ge nooit. Devinez Ie reste, wat
er volgt, kunt ge wel denken, de rest kunt ge er
zelf wel bij denken. II devine les fètes quand elles
soot venues, 't is een profeet, die brood eet: hip

komt met oud nieuws voor den dag. 11 devine que
eest fète, quand les boutiques sont fermées, als
de zon schijnt, merkt hij, dat het dag is: 't is een
onnoozele ziel. — Herkennen: Qui peut me d- caché sous ce costume? wie kan mij onder deze
kleeding herkennen — SE DEVIE ER, V. pr. Geraden
worden, zich, liet laten raden: Cela se devine, dat
laat zich, lipt raden, gemakkelijk begrjnen. — Elkander begrijpen, verstaan, gelijke gevoelens en neigingen hebben, overeen stemmen, sympat iséren:
?

Deux coeurs qui se devinent ; Les coquins se
devinent.
Devineresse, f., z. DEVIrT.
Devinerie, f . (burl.), z. v. a. DIVINATION.
Devineur, m., -eu se. F. ("am. el plats.)

Waas zegger m., -zegster f. --- Liefhebber m., liefhebster f. van gissen, raden. Le beau, L'habile d-t
of hij ook goed raden kan ! II fait le d-, hij geeft
zich. 't aanzien, als of hij alles kan raden.
Dévirn.ge, m. [Mar.] liet vieren der kinken
om de spil; — opstaande planken f. pl. Avoir du
d-, schot hebben, scheluw zijn..
Dévirer, v. a. [Mar.] Opgaan. om 't spil (om
de kinken of valsche slagen uit den kabel te ver
loopei (takeltouw) omslaan. -wfjdern);—
Devirginer of Dévirginiser, V. a. Ontmaagden. — Het part. passé is ook adj.: Fille dévirginée of dévir ^,inisée , ontmaagd meisje n. —
Dévirgineur of Devirginisateur, m. Ontmaacpder, maagdomroover m.
5, Déviriliser, v. a. Ontmannen; — .verwijfd
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maken.- SE DÉVIRILISER, V. pr. Zich ontmannen;

dig, men is tot gehoorzaam!eeid aan de wet verpligt.
D- respect a son père, amour a sa femme et a
v. a. [Tech.] De gestempelde munt- ses enfants, des égaids a sas setnb!ables, eerbied
plaatjes (Lit (Ie .ccbrüe/pers nemen.
aan zijn vader, liefde aan vrouw en kinderen, inDevis, m. Bestek, ontwerp n. Faire Ie d- dune schikkeljjkheid jegens Zijne naastenversc/tuld?gd
maisoti a bâEir,het bestek van een huts maken, zijn. Je dois encore une visite a moo atni,Ik ben
en vriend nog een bezoek schutdig. - (Lay.
om liet te bouwen. - t (fam.)Gekout, gemeen- mijn
prov.) Va oá to peux, meurs oii tu dois; Fais ee
zaam esprek , qetellig onderhoud n.
Dévisager, V. a. Het gelaat scltenden, bet que dais, advienne que pourra, doe uw' pligt en
aanqezit iniseormen, in 't qezigt krabben, t gelaat laat voor de rest den hemel zorgen; doe wei en zie
Door een' in/Initiefgevoigd, beteeopenkrabben. - SE DEVISAGER, V. pr. Elkander 't niet om.
qezit ojienkrabh n. - 11 1 part. passé is ook adj.: kent devoir: Beliooren, moeten, zullen (om aan te
Ïemme ddvisage, VrOUU' met opengekrabd gezigt. duiden, dat iets billjk of noodzalieljk, waarschijnDevise, f. Zinnebeeld n. met hijgevoegdespreuk, lijk,zeker is, of om een oogmerk of wel iets toedevies n. (liet eerste tiert le corps, het ligchaam , de komends te kennen te geven): Un homme d'honneur
laatstehoe, la Idgenie, het motto, de woorden, doit tenir parole, een braaf man moet zijn woord
het bijschrift) : Chaque chevalier portait sa d-, houden, behoort oils verpiiçjt zijn woord te houden
ieder ridder voerde of had zijn eigen devies ofzin- Dussé-je sous voir malheureux, al zou Ik u ook
nebeeld. -Zinspreuk,tij/spreuk, jedenkspreuk, ongelukkig zien. Dill-il me trahir, al zou hij mij
beelrispreuk 1., devies n.:Sn d- était: Toujours ook verraden. - Het wordt ook als v. imp. gebd
fidèle. - [Bi a s-1Une fasen en 1-, een smatlebalk, zigd: 11 dolt etre, II doit y avoir du charme dans
die slechts liet derde gedeelte van de gewone breedte la solitude,ei' moet iets genoegeljks in de eeneens balks heeft.- ) Com.j Wissel to. op eene zoom/seW zijn.De 3de persoon van den tegenw.
buitenland.rche han(lel/ilaats. - Weleer z. a. a. vo- tiji des indicat.komt ook alssubst.voor,z.
lonté , wil 111. Etre h In d- de qn.,ter iemands 101T. - SE DEVOuR, V. pr. Behooren te zijn, moebeschikking zijn. - Vroeger ook gebdzigdvoor ten zijn: Cela se doit, dat moet zoo zijn, dat moet
uiterste wil m., testament ii.
geschieden. - Jan zich zelven verschuldigd zijn:
t Devisée, t. Gekout, gekeuvel, gemeenzaam On se doit it soi-mèrne de respecter les bienséangesprek n.
ces, men is 't aan zich zelven verschuldigd de welt Deviser, v. n. (fans. et badin) Kouten, ken- voegelijkheid in acht te nemen. - Un bon roi so
velen, vertrouwelijk met elkander praten. -Een doit a son peuple,een goed koning behoort voor
zijn volk te leven. - (Lw. prov.) us ne sen doi
bestek maken.
Dévisser, v. a. De schroef of de schroeven uit- vent guère, zij geven elkadr niets toe, de een heeft
nemen; -afschroeven, losschroeven, oenschroe- zoo veel schuld als deander, 't is lood om oud
ven. - Het van. passé is ook wIj.: Bouclion dé- ijzer. Tons les hommes doivent mourir, alle menschen moeten sterven. On dolt faire le siege de
visse, afeeschroefde stop f.
Dévitrifleation, f. [Chim.]Ontkalking f. : cette viiie, men zal die stad gaan betqeren.
van glas, weenenting van den in 't glas bevatten
Devoir, m. Pligt m., verpligting f.: D-s posikalk. - Dévitrifier, v. a. Ontlealken , den kalk tils, positieve of slelliqe pligten, datgene wat men
van 't glas ontnemen; de vergiazina wegnemen, den doen moet; D-s négatifs, negatieve of ontkennende
glazigen vorm doen verliezen - Het part. passé is pl,qten, datgene wat men moet nalaten. Le cl- avant
ook adj.:Verre dévitrifié, ontkalkt, van kalk be- tout et le plasir après, eerst de pligt, dan 't vermaak, de pligt gaat boven de ,eitspanning, eerst
roofd glas n.
verwgfd worden.
Dtviroler,

-

:

Dévoienieiit, in. [Mdd.] Baikloop m., overvloedige ontlasting f. (Gcbruikeljker is diarrhée.)
- [Arch.] Sieping f, schuine rigting, die men aan
eene afhangende dakgoot geeft.
Dévoilé, e ad. (en part. passé van dévoiler)
Ontsluijerd: Femriie d-e, ontsluijerde vrouw. Secretd- ,ontsluijerd, geopeñbaard geheim n.
Dévoilernent, m. Ontsluijering f. (in den eig.
zin niet gebruikelijk). - (fig.) La d- des secrets
du coeur, de ontsluijering, openbaring, ontdekking f.

van de hartsgeheimen.
Dévoiler, V 0. Ontsluijeren; onthullen. - Dnun religieuse, eene non ontsluijeren ; ook: eene
5100 COfl hare kloostergelofte onthe/fen. - (leg.)

Ontdekken, openbaren, aan den dag brengen, doen
kennen (wat geheim of verborgen Was). D- une tmbison, een verraad aan den dag brenpen. - SE DE-

VOILEII, V. pr. Zich ontsluijeren. - (fig ) Un autre
monde moral se dévoilait a mes regards,eene
andere zedelfjke wereld ontsluijerde zich (vertoonde
zich, verscheen) voor mijne blikken. - Le secret
se dévoile, 't geheim wordt openbaar, wordt oat-

dekt.
Devoir, v. a.Schuldig zijn, eene schuld of
schulden hebben. Vous me devcz encore trois ducats,gij zijt mij nog drie dukaten schuldig. Dplus qu'onna vaillant, meer schuldig zijn, dan
men vermogen heeft. --(Loc. pray.) II dolt plus
qu'il est gros, hij is meer schuldig, dan hij zwaar

werken, dan spelen. - (Loc.) atre dans son d-,

Se inettre dans son d- of dans la ligne de son d-,
de behoorlijke houding aannemen , de vereisclite
achting, den gevorderden eerbied bewijzen aan de
personep, in wier tegenwoordigheid men zich bevindt. Etre a son d-, op zijn' post zijn. Rentrer
dans son (le) d-, tot zijn' pligt, binnen de perken

der gehoorzaamheid tevugkeeren. Raniener qn- a
son d-, iemand weder tot zijn pligtbrengen. Ranger qn. a son d-. Apprendre a qn. son d-, iemand
noodzaken le doen, wat hij verpliqt is. Se mettre
en d- de faire qc., zich gereed maken om iets te
doen, ergens aan beginnen. - [Cath.] Les derniers d-s, delaatstepligt, de eer der begraf'enis, Z. DEnMER. Aller rendre yes d-s b qo., iemand
een bezoek van beieefdlieid, van wellevendlieid gaan
brengen. - [Féod.] D-s seigneurîaux, leenpligten
(die de vassaal zijnen heer verschuldigd was). 1 [Ecol.]Taak, opgaaf f., opstel, schoolwerk n. [Fauc.] D- de l'oiseau, vogelregt n.,datgene wat
den volk naar jagtgebruik van den buit toekomt.
Dévois, m. (pop.) Het van den weg raken, het
uit het wagenspoor raken.
Dévole, f. [Jeu] Verlies D. der aangekondigde
vole (in sommige kaartspelen). Ere en d-, Faire
la d-, de vole verliezen. - (fig.) Etre en d-, verï liezen bij eene zaak, die men zich als winstgevend

had voorgesteld.
Dévoler, a. n.[Jeu] De vole verliezen. is: 11 dolt b Dieu et au monde, Il doit nu tiers et (/1g.) Verliewn in plaats van te u,innen bij eene
au quart. Il doit de tous eôtés,hij is Jan en alle zaak. - Het part. passé is ook adj : Joueur dOman (iedereen) eeld schuldig. Qui doit h tort, wie 1 void, speler, die zijne vole verloren heeft.
Dévolu, e, adj. [Jeu] Vervallen, teiegevallen,
niet betaalt, heeft ongelijk: de wet is altijd tegen
den nalatigen schuldenaar. Qui a terme, ne dolt aanbevallen, door 't regt van devolutie verkregen,
rien, vóór dentermijnis niemand verpligtte ,qedevolveerd: Terre d-e, Droit d- a qn., aan
betalen.II mendoit , hij heeft het bij my ver- iemand vervallen land, regt n. - DÉVOLU, M.
komen, hij heeft mij een' trek gespeeld. Je lui en Verqevinq f. door den paus van eene prove of geesbetaald lelijke bmI'iening, wegens ongeschiktlieid of 't gemis
dois, hij heeft wat te goeds, Ik zalhem
't

zetten. .- Fe
zijn, te danken hebben: Ii
vous doit beaucoup, hij is U veel verschuldigd. Je

heb u mijne vrijheid te
danken.Verpligt, verschuldigd of schuldia zijn
vous dois la ithertd,ik

(ten gevoi e van de wet, van de welvoegeljkheid,
q

de zedeleer, zijn' stand enz.).On doit obdissance
aux lois, men is gehoorzaamheid aan de wet schul-

der vereischte hoedanigheden des werkeljken bezitters dier prove, devoluutn. Jeter son d- sur un
bdné fice, eianzoek om eene prove doen op grond
van de onbekwaamheid des bezitters. -- (leg. et fam.)
Jeter son d- sur qn., sur qc., zijne keus tot iemand
of iets bepalen, naar 't bezit dingen.
Dévokstaii-e, M. [Jur.] Hij, die eene prove
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bij devoluut (z. 't vorige woord) heeft gekregen,
devolutarius m.

Dévoluté, e, adj. [Jur.] : Bénéfice d-, prove f.,

door den paus wegens ongeschiktheid des bezitters
vergeven.
Dévoliitif, ive, adj. [Jur.] Aan eene hoogere
regtbank onderworpen, d e v o iv t i e f: L'appel est
touj.ours d-, door 't appél of beroep wordt eene

zaak altijd voor eene hoogere regtbank gebragt.
Sentence d-e, Arrêt d-, vonnis n., uitspraak f.,
waardoor eene zaak aan een ander hof vervalt
Dévolation, f. [Jur.] 4anbevalling f., overgang m., overerving 1. van een refit, van een goed;
n-- de door een gebezigd regtsmiddel bewerkte overbreengi.nq eener regtszaak van een lager geregtshof
voor een hooger, devolutie f. --- [ Hist.] Guerre
de d-, d e v o 1 u t i e-oorlog m. (door Lodewijk XI V.
in 1667 aan Spanje verklaard, op grond van de
i naam zijner vrouw , eene
aanspraak, die hij in
dochter van Philips IV. , op de Nederlanden maakte).
Dévorant, e, adj. Verslindend, verscheurend.
Le lion est une bête the, de leeuw is een verslindend dier. — Bij uitbreiding: Verterend, vernielend: Un feu d-, een verterend vuur. La marche
d-e du temps, de vernielende gang des tijds. — (fig.)

Une faim d-e. Un appétit d-, een onverzadeljke
honger, eetlust m. — Sentir le ver d- du remords,
den knagenden, verterenden worm der wroeging
voelen. — Une chaleur d-e, eene verterende, overmatige, ondragelfke hitte f. Une soit d-, een brandende dorst m. — Un air d-, eene zeer fijne, scherpe
lucht, nadeelig voor adrnborstigen. Climat d-, Ie
klimaat n.
-venrwostd
Dévorateur, m. Verwoester, vernieler m.: Le
temps est un inipitoyable d-. (z. ook DEVOIEUR).
Dévoré, e, adj. (en part. passé van dévorer)

Verslonden, verscheurd, verteerd, enz. (in al de
beteekenissen van 't werkwoord) .
lévorer, V. a. Verslinden, verscheuren, opp
slokken, verzwelgen; gulzig eten, vreten Les erocodiles dévorent quelquefois des homines, de kro
verslinden somtijds menschen. Les brochets-kodilen
dévorent les autres poissons, de snoeken verslinden
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godsdienstige eerbied voor de Maagd zijn. -- Ook
in ongunstigen zin: fijnvroorn, fijn, schijnvroo-m,
fut on rol cruel
et d-. — DEVOT, m., -E, f. Vrome, godvruchtige,
dvreezende in. en f., godsdienstig mensch m. —
ux d-, schijnheilige. huichelaar, fijnman, fijnwlaar, pilaarbijter. In dezen zin wordt dévot ook op
zich zelf gebruikt: Faire le d-, la d-e, -den rjnman,
de vrome zus uithangen.
Dévotenment of (min gebruikelijk) Dévotienseuient, adv. Op vrom-e, godvruchtige wijze, met
godsdienstige aandacht, d c v ot e l j k.
Dévotieux, reuse, adj. Strengvroom, overdreven vroom, stijf regtzinnig. — Ook als subsi.
schijnheilig,, kwézelig. Louis XI.

r

Un d-, Une d-ieuse, een, eerre strengvrome, stijf

regtzinnige.

Dévotion, f. Vroomheid, godvruchtigheid, godvreezendheid, vrome aandacht , innige verklee fdheid aan de godsdienstpligten, d en o tie f.: D- sincère, éclairée, oprecgte, verlichte vroomheid. Dfausse, hypocrite , valsche, gehuichelde vroomheid,
schijnheiligheid. — Etre en d- , in godsdienstige
aandacht zin, bidden. -- D-s, godcdienstoefenin-

gen f. pl., gebeden n. pl., inz. het' heilig avondmaal,
de communie: I1 doit faire dimanche ses d-s, hij
moet aanstaanden zondag ter communie gaan. Livres de d-, gebedenboeken, ke - kboeken n. pl. --^
(Proc.) 11 n'est de d- que de jeune prètre, nieuwe
bezems vegen schoon. -- Verkleefdheid, volkomen
overgave, onderwerping f.: Avoir pour q n. one entière d-, one d- sans bomes, iemand volkomen
toegedaan zijn. Tout ce que j'ai est b votre d-, al
wat ik heb, is tot uwe beschikking, tot uwe dienst.
Dévotisine, m. Overdreven vroomheid, overregtzinni•(heid, bijgeloovige, bekrompen vroomheid f.,
devotismus n.
,

Dévoué, e, adj. (en part. passé van dévouer)

Verkleefd, gehecht, verknocht, toegedaan, toegenégen, geheel overgegeven, toegewijd: Un am! d-, een
trouw, beproefd vriend. D- a son prince et á sa
patrie, verknocht aan zijn vorst en land. Etre da qn., iemand geheel toegedaan zijn , alles voor
hem ten beste hebben. — Je suis votre d-, bien d-,
de andere vissclzen. Les chenilles dévorent lesfeuil- tout d- serviteur, of zonder subst.: Votre d-, Vo
(als slot-formule in gemeenzame brie--treèsd
les des plantes, de rupsen verslinden de bladeren
der planten. -- (farm. en zonder voorwerp) I1 ne ven), ik ben uw toegenegen dienaar, geheelde uwe.
mange pas, ii dévore, hij eet niet, hij vreet. — (fig.) — Toutes mes heures soot d-es it l'étude, al mijne
D- un livre, een boek verslinden. het met gretig uren zin aan de studie gewijd.
Devoueinent of Dévo`in' ent, m. Volkospoed lezen. D- des livres, zeer veel lezen.-heidn
— D- un riche héritage, toes ses biens, een rijk anene overgave, toewijding, iel fo o/f'ering; — vererfdeel, al zijne goederen verkwisten, doorbregt-n. knochtheid, gehechtheid, verkleefdheid , hartelijke
-•— Vertéren, verslinden, vernielen, verzwelgen, ver toegenéeenheid, blinde trouw f.
Dévouer, v. a. Wijden, toewájden, toeheilikwellen, geen ritst laten.. Le temps-nietg;
dévore tout, de tijd verteert, slijt alles. Le feu, gen, bestemmen, geheel overteven: I1 a dévoué ses
La mort d-, het vuur, de dood verslindt, vernielt. enfants au service de la patrie, hij heeft zijne
--- (fig.) Une terre qui dévore ses habitants. een kinderen aan de dienst des vaderlands toegewijd.
land, waar 't leven der inwoners doorgaans kort -- SE DÉVOUER, v. pi'. Zich geheel overgeven., zich
van duur is. Une faim, Une coif qui dévore, een opofferen, zich toewaden; zich aan een grot gevertérende, ondragelijke, kwellende honger, dorst in. vaar, aan den dood blootstellen (uit godsdienst,
— Le chagrin, le remords le dévore, 't verdriet, vaderlandsliefde, menschlievendheid, enz.). Ilse déde wroeging verteert hem, knaagt aan zijn leven. voua pour sa patrie, hij offerde zijn leven voor zin
L'orgueil, l'ainbition dévore ceux qui s'y livrent, vaderland op.
t Dévoeiloir, V. a. Ophouden te willen, niet
de hoomoed, de eerzucht verteert hen, gunt geen
rust aan hen, die zich er aan overgeven. — Ook in meer willen. ---- DÉVOULOIR, m. tiet ophouden van
goeden zin: Un saint zèle te dévore, een heilig den wil.
Dévoyé, e, adj. (en part. passé van dévoyer):
ijvervuur verteert U. — Hartslogtelfjk begeeren, met
gretzgheid, verlangen: D- qn. of qc. des yeux, ie- Voyageur d-, van den weg geraakt, afgedwaald
reiziger
m. -- Humeurs d-s, afgeleide vochten n.
begeermand of iets met de oorden verslinden, met
lájkheid, met jaloezij aanschouwen. -- Weérhouden, pl. -- Tuyau d-e, gesleepte, scheef gerfgte pijp f.
ontveinzen, verkroppen, opkroppen: D- ses larmes, Esprit d-, afgedwaald verstand n. —. DEVOVE, m.,
zijne tranen verbergen, weerhouden. D- sa colère, -E, f. [Théol.j Jfgedwaalde m. en f.: Ramener les
sa vengeance, zijnen toorn, zijne wraak ontvein- d-s, de afgedwaalden, de verdoolde schapen wezen. D- on affront. eene beleediging verkroppen.-- der op den regten weg brengen
Devo)er, v. a. Van den weg brengen, doen
Moedig te boven komen, overwinnen. D- les ob stacles, les difficultés, de hinderpalen, de zwarig- verdwalen: Un mauvais guide qui dévoie les voyaeen slechte gids, die de reizigers van den
geurs,
--SE
en
overwinnen.
moed
bestrijden
heden met
DÉVORELI, v. pr. Elkander verscheuren, elkander weg brengt. -- [Arch.) Slepen, scheef rieten, van
verslinden; — elkander bederven of ongelukkig ma- de loodlijn afwijken. D- un tuyau de cheminée, un
ken. Les brothels se dévorent, de snoeken verslin- tuyau de descente, eene schoorsteenpijp, eene hangden elkander. -- Tous leurs efforts (endent ii se d-, goot of afvoerbuisscheef rigten of slepen. --[IVled.]
al hunne pogingenstrekken om elkaar te verderven. Afleiden: D- les humeurs, de vochten afleiden, etDévoreuir, m. Verslinder m. (alleen fig. ge- ders heen voeren. — Buiklog veroorzaken: Ces
en hebben mij aan
hruikt in): C'est on d- de livres, 't Is een boeken fruits m'ont dévoye, die vrucht
een onverzadelijk lezer.
-verslind, den afgang gebragt. --- In dien zin ook als v. n.:
Dévot, e, adj. Vroom, godvruch.tiq, goderee- Je dévoie depuis deux jours, ik ben sedert twee
zend; eerbiedig, vol godsdienstige aandacht, oot- dagen aan den afgang. -- SE DEVOYER, v. pr. Van
moedig, devoot : Homme d-, Ame d-e, vroom den weg afraken, verdwalen (in den eig. zin veroumensch m., vrorne ziel f. Etre d- à in Vierge, vol derd). ( fig.) Se d- du chemin de la vérité, du

chemin du saint, den weg dei waarheid, der a-

ligheid verlaten. - Afgeleid worden (van vochten).
- Gesleept worden (van buizen of pijpen).
Dexîocardie, f. [i1éd. ] Verplaatsing f. van
't hart in de rcqterzijde der borst.
Dextérité, f. (eq. vaardigheid in 't gebruik
der renter hand) Behendigheid, gaawheid, handigheid, vaardigheid, vlugheid f. : Ii joue des gobelets
avec une grande d-, hij speelt zeer behendig met
de bekers, hij ie een behendige goochelaar. - (lig
11 a conduit cette affaire avec beaucoup de d- ,

hij beeft die zaak met veel overleg, bekwaamheid,
bedrevenheid verriqt, uitgevoerd.
t Dextre, adj. Reqtscli, seqter: La main d-,
of als subst. f. La d-, de regter hand f. Etre assis
a Ia d de Dien, (jezeten zijn ter regter hand Gods.
- [Bias.,' Le cote d-, de regter zijde. A d-, regts
t Dextreiiaent, adv. Handig, behendig, gees
lig, kuesthi of met vaardigheid.
t Dextribord, in. [Mar. ] Z. V. a. STIUBORD.
Dextrine, t. [Claim.] Gomachtige stof, vervat
in 't einicieedsel van ieder bolletje zetmeel, dexIrma t. - Ook: eene siroop f. uit aardappelen.
Dextrochère, m. [Ant.] Gouden regter armband rn - tIas.J Gewipende regter hand f. of
regter arm m. in een schild.
Hey, ni. Titel van den voormaligen beheersclier
van .4 1giers (in Tunis en Tripoli bey geheeten),
dey m.
Di- of Dis, voorvoegsel, dat aan vele woorden een denkbeeld van afzondering, afscheiding, of
ook eene ontkenning en soms ook eene versterkende
knacht toevoegt, en met het nederduitsche out, on,
ver, enz. overeenkomt, b. v. dis paraitre, verdwijnen; d I S parité, ongelijkheid; d i s grace, ongenade;
dis simuler, ontveinzen. - Bij woorden aan het
grieksch ontleend beleekent het vaak: twee, dubbel, in tweeën, b. v. cl i a cantlae, d i a logue etc
- Dia, voorvoeisel in vele zainenstellingen, be
teekenende door, doorheen, door elkander, uit, uit
elkander. zarnenqestell uit, b. v. cl i a base, ti j a bè
diacarthame, cliacarcinon enz.
-te,
Dia, inteej. Haar! woord, dat de voirlieden
roepen, o:is hunne paarden links te doen gaan, gelijk
zij hue, buhau of hurliau, hol, gebruiken, om, ze
retts te doen wenden. -- (Loc. prov. et pop.) II
n'eutend ni a d- ni a huthau, hij verstaat noch
hot noch hoar: hij is een regie domoor. L'un tire
a d-, l'autreh tiurhau, de ee n wil zus, de ander zoo.
EHabase, f. (eig. doorgang, overgan) [H. n.]
Groensteen in., een uil hoorablende en veidspaath
bestaande rntssfeen, d i a b a s i s f.
Diabète, m. [Phys. ] Plaajheker, Tantalusbeker in., een beker, die ledig loopt, zoodra men
hem geheel vol (Jet. - [Mid.] Pisvioed, diabdIe s 01 D- sucré, suikerhoudende pisvloed ni., honiopis f. D- insipide of faux, pisvloed zonder salkers/of, valeche pisvloed. - Dlabétliiiie, adj.
[Méd j Pisvloedachtig, wat den pisvloed betreft.
DIABÉTIQIJE, ni. et f. Pisvioedljder in , -lijderes f.
Diable, rn. [ThêoI. chrét.] Duivel, booze geest,
booze m. Elm possé Id do d-, van den duivel bezeten zijn. Une tentation du d- , acne verzoeking des
duivels. -. Bij uitbreiding (en dan ook als subst. f.
voorkomend) : slecht, boosaardig rnen.cch m. . ondeugend. woelig kind n.; - iemand, die. 't zij ten
goede of ten kwade, eene hoedanigheid in hooge
mate bezit. Cest on d- en procès, in 't pleiten is
hij den duivel te knap. C'est un vrai d-, mi d- incarné, 't is een ware, een vleescheljke duivel, een
allerslechtst, allerboosaardigst mensch. Ce petit dse taira-t-il enfin ? zal die kleine deugniet , dat
drommelsch kind haast zu'ijgen? Cet homme est
an d- pour Ja force, pour I'adresse, die man heeft
zijne Weêrgâ niet in kracht, in behendigheid, hij is
verduiveld sterk, handig. Cette d- de femme obtient de mol tout ce queue veut, dat drommeisch
wijf weet al van mij le krijgen, wat zij wil. Cest un bon d-, 't is een goede, toegeeflijke kerel,
een sul; ook: 't is een vrolijke broeder. C'est un
auvre d-, 't is een arme drommel, arme slokker.
n grand d- d'Iiornme, een i/roUte vent van ongunstig
stigg voorkomen; een reusachtige kerel. - Ook van
-

,

-
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koude, hitte

t. (In een' gelijken zin, maar die no

meer kracht heeü zegt men: Une affaire du of de
d-, Une pluie, ïvent de d-, etc.). - (Lrc. prov.
ei pop.) Faire te d- a quatre. verschrikkelijk tie-

i

ren en razen, een helsch leven maken; zich alle mogelijke moeite geven. Faire Ie d- contrepi., tegen
iemand uitvaren; iemand alle mogelijke leed aandoen. Di re le d- contre (ofde) qn., geen goed haar
aan iemand laten. Avoir le d- au corps, den duivel in 't lijf hebben, zeer slecht, razend of onhandelbaar zijn; ook: zich geen rust geven, onvermoeiden ijver, weirgaloozen moed. veel geest of talent
hebben. C'est Je d-, Cest lá le d-, dat is de duivel, daar zit de zwarigheid, de knoop. C'est Ie da confesser, Z. CONFESSER. Le d- Je berce of Quand
ii dort Je d- Je barce, Z. BERGER. Le d- utaitlieau,
quand ii était jeune, de jeugd heeft altijd iets bevailigs; ook een leelijk meisje bevalt, als zij jong is.
Cette femme a Ja beauté du d-, die vrouw is wet
niet schoon, maar hseft het frissche der jeugd.
Quand Je d- tot vieux ii se fit ermite, een lichtmis wordt op zijn' ouden dag een fljnman; (pop.)
oude ligtekoofjen zitten onder den preikstoel. Le iichante Ja grand' messe, de duivel preekt de passie;
de deugniet spreekt als een braaf man. Quand Ie
d- dit Ses patenotres ii veut te troinper, als de
duivel de passie preekt, boer, pas op je kippen! II

fait Je valet du d- of 11 est comme Je valet du d-,
et fait plus qu'on ne commande, hij det meer dan
hem bevolen wordt. Le th est aux vaches, de bodt
is in 't honderd, alles is in rep en roer, 't is daar
oréinus. Les h-s sont dechainis, alle duivels zijn

los (bij

't gebeuren van oproer, ongelukken, enz.)

Le d- bat sa femme, het rigent en de zon schijnt,
't is kermis in de hel. 11 mangerait Ie d- et ses
comes, 't is een vraat; er staat niets voor hem
(van een' verku,ister). Crèver I'oeil du d-, iets in

weirwil van alle hinderpalen doorzetten; ook:
kwaad met goed vergelden. Ne craindre ni Dieu
ni €I, voor God noch dwvei vreezen. Ii vaut mieux
tuer Ie d- que Je d- nous, bg noodweer is 't beter
zijn' aanrander te clooden, dan zich door hem te

laten ombrengen. Ce qui vient du d- retourne an
cl-, zoo gewonnen . zoo geronnen , onregtvaardi,q
goed gedfjt niet. Tirer le cl- par Ia queue, met
veel woeste aan den kost komen, een kommerlijk
leven leiden. Loger ie d- dans sa bourse, Z. BOURSE.

- Le d- nest pas tou)ours ii Ja porte dun pau
vre homme, geen ongeluk duurt eeuwig; wie nu
ongelukkig

of arm is, is het daarom niet altijd.

Brhler une chande1e an d- , den duivel te vriend
houden. Dunner one chandelle a Dieu et I'autre
nu cl-, Z. CHANDELLE. Moucher Ja chandelle, cornme Je d- mouche sa mOre, de kaars uitsnuiten.
CeJa se fern, a moms que Ie d- na sen mèle, of
Si Ie d- ne sen mOle, 11 faudra que Ie d- sen
male, dat moet gebeuren, cr1 zou de duivel op stelten gaan. Cela se fera, si Ie d- sen mdle, of CeJa ne se fern pas, it moms qua Je d- na sen niele,

als dat gebeurt, moet de duivel in 't spel zijn: 't is
menscheljker wijs gesproken onmogelijk, dat dit

gebeurt. Veuille Dien, veuille 1, je Wen aurai
pas Je dementi, ik zal het doorzetten, al kwam er
hemel en hel tegen op. Quand Je d- y serait, at
was de duivel in 't spel, al speelde er de duivel med.

Le diable n'y verrait goutte, Le d- ny entend
r en , Le d- y perd son latin, daar mag de duivel
wijs uit worden. Le d- pourrait mourn , je n'hëriterais pas de sas conies, al stierven al de koeijen in
-

Brabant, zou ik nog geen horen krijgen: ik heb
nooit eenige erfenis le wachten. Jurer de par tous
les d-s, hij kris en kras zweren. Donner, Envoyer
qn.an d-, a tous les d-s, it tous les cinq cents
cl -s. a tons les mille h-s , iemand naar den duivel,
naar alle duivels, naar de Mokerheî wenschen. Al

lez au d- Va-ten an d-! Qua le d- vous empor
te, Je voudrais te savoir a tous les d-s, Qua Je 1soit de vous, loop naar den duivel I de duivel haal
je! Au d-! ceJa me fatigue trap, voor den duivel
daarmel! clot vermoeit mij te zeer. Sen aller an
cl-, is tous les ds, Etre an d-, verdwijnen, geheel
-

verloren raken; mislukken,

verloopen, te niet gaan.

Mon oncle est an d-, en Chine , je crois, mijn
oom

d- de métier, dat is eene verduivelde, misselijke
zaak f. , een verduiveld beroep, liondenberoep m.

is ontzaggeljk ver weg, in China, geloof ik. Se
donner au d-, zich aan den duivel overgeven, een
verbond met den duivel maken; wanhopig worden:

een verduivelde (zeer lastige) regen ,

ne faut pas se donner an d- pour faire cela, clot

zdkere zaken gebëzigd: Cest une d- d'affaire, Un

Une d- de pluie, de vent, de froid, de chaleur,
wind n.,

ook: zich alle mogelijke moeite voor iets geven. 11
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is geen hekserij, geen groote kunst. C'est pour se

donner a tous les d-s, Cela ferait donner c n. au
d-, Le d- s'en pende ! daar zou men des duivels
om worden, dat is om dol te worden, om alle geduld te verliezen. Je me donne au d-, Je veux
que Ie d- m'emporte, Le d- m'emporte, Au d-,
Du d -, Si cela nest pas comme je le dis, de duivel ha 1' me, als 't niet zoo is, als ik zeg. Cela ne
naut pas Ie el-, dat deugt geen duivel, dat is slecht,
zeer slecht. — Het wordt soms als adj. gebruikt:
Cet enfant est bien d-, dat kind is al heel lastig.
-- (Prov.) Il West pas si d- qu'il est noir, hij is
zoo boos, zoo slecht niet, als hij wel lijkt. — DIABLE, interj. Duivelsch ! voor den duivel, verdord!
te droriunel! droinmelsch! te droes! D- ! cela nest
pas aisé a faire, verdord! dat is niet gemakkelijk te
doen. D-! cela devient sérieux, te duivel! dat wordt
ernstig. — In soortgelijken zin komt het voor in:
Ou d- as to pris cela ? waar duivel haalt ge dat
van daan? Comment d- veux-tu que je remédie
an mal ? hoe duivel wilt ge, dat ik 't kwaad ver
zal? Qui d- vous a conté de pareilles sor--helpn
nettes ? wie duivel heeft u zulke sprookjes ver
a LA DIABLE, loc. adv. Zeer slecht, ver -teld?
slecht, erbarmelijk: Cela est fait, cuit,-duivel
compusé a la d-, dat is ellendig gemaakt, gekookt,
opgestt ld. L'affaire va h la d-, 't gaat met de zaak
erbarmelijk. Elle est fait a' la d-, zij is tegen allen
smaak gekleed; ook: zij ziet er haveloos uit. — EN
DIABLE, loc. adv. Als een duivel, duivelsch, ver
bovenmatig, uittermate, sterk, hevig: Crier,-duivel,
Mentir en d-, verduiveld schreeuwen, liegen. Frapper, Battre qn. en d-, of ook en d- at demi, iemand
ongenadig afrossen. (In plaats van en d-, kan men
ook comme le d- gebruiken.) [Phys. ] Dcartésiens, cartesiaansche duiveltjes of duikertjes n.
pl. -- {Tech.] D-, rolwagen; mallejan; blokwagen m.
(binard).— Sterke ijzeren hefboom m. (in de spiegelgieterijen) . — Soort van koets-coupé of berline f.,
welker impériale of bovendeel staanplaatsen heeft.
— Knijper, duivel m. (voor 't omleggen van 't radbeslag, bij smeden) . — Naam van eene kras- of
kaard-machine f. der matrasmakers. — [Artill.]
Visiteer- of viseer-ijzer n., ook étoile, chat hampé
geheeten, z. onder CHAT. — [ Jeu] Bromtol ni. —
[Chanc. rom ] Avocat du d-, z. AVOCAT.— [H. n.]
Domme zeezwaluw f. (ook fou geheeten); — n )ordache zeeëend f.; — javaansche geschubde harfedis f.
— D- de mer, z. v. a. BAUDROIE. D- de mer des
cotes d' A frique, a f rikaansche zeeduivel; stekelrog m.
Di able? rent , adv. (fam.) Verduiveld duivelsch, drommelsch, bovenmate, uittermate, zeer:
Elle est d- laide, zij is duivelsch, verduiveld leelijk.
Diablerie, f. Duivelarij, duivelskunst f., duivelsstreek m., tooverij, hekserfj f.; — geheime aan
bedekte kwaadwilligheid, geheime teren- --slagm.,
werking, kuiper] f.: II y a la de la d-, dat gaat
niet reit in zijn werk, daar steekt iets achter, daar
speelt de duivel zijn spelmede.—Duivels-komedie f.,
oud volkstooneelstuk, waarin de duivel de eerste
rol speelde. — Chinésche figuur f., teekening, die
den duivel voorstelt.
Diahlesse, f. (fam. et injur.) Duivelin, helle
kwaadaardig wijf n. — Soms ook in-vegf.,bos
goeden zin: (fam.) C'est une bonne d-, 't is een
goed wijf, eene goede ziel. — Ook als adj. gebezigd:
Cette femme est bien d -, dat is een regie helleveeg.
t Dialbleteaii, m. (verklw. van diable), liever
DIABLOTIN.

t Diablezot, inter j. (fam.) Zoon domme duivel ben ik niet ('k zal er wel op passen).
t Diabliculer, v. a., z. v. a. CALOMNIER.
t Diabliiier, V. a. (burl.) (woord van Scar-

roe) In een' duivel veranderen. -- SE DIABLIFIER,
V. pr. Zich in een' duivel veranderen, de natuur
van eenes duivel aannemen.
Diablon, m. (oud synoniem van diable, petit
diable) [Mar.] Boven - kruisstenge-stagzeil n.
t Diabloteau, in. (verklw. van diable) z. v. a.
DIABLOTIN. — [H.. n.] Soort van roofsneeuw f.
Diablotin, in. (verklw. van diable) Duiveltje,
duivelsfiquurtie n. — Ondeugende kleine jongen,
kleine guit, schalk m. — Van een meisje sprekende
gebruikt men DIABLOTINE. — [Conus.] Oversuikerd chocolade-koekje n. — [Tech.] Derde indigokuip, rustkuip f. (ook reposoir geheeten).— [Mar.]
Boven -kruisstenge-stagzeil n.; — stormwolkje, duivelswolkje n., klein onregelmatig volkje, als voor-

—

DIACODE.

bode van storm beschouwd. -- [H. n.] Volksnaans
eener soort van stormvogel (pétrel).
Diabolique, adj. Duivelsch, van den duivel,
helsch, dia b ohs c h ; — zeer slecht, verder feltijk,
afschuwelijk. Ce garcon a un caractère d-, die
jongen heeft eene duivelsche inborst. — La poudre
a canon est une invention d-, het buskruid is eenti
uitvinding van den duivel I1 fait on temps d-,
't is verduiveld slecht, afschuwelijk weder. Un chemin d-, een ellendige, onbegaanbare weg m. Une
sauce d-, eene afschuwelijke saus f. Un travail
d-, een zeer zware arbeid m.
Diaboliquerent, adv. Op duivelsche, zeer
boosaardir_e wijze, duivelsch.
Diabotan:tin , m. (pr. —nome) [Pharm.]

Kruidenpleister f., zeer zamengestelde pleister, die
tot oplossing, rijpmakinq en smelting dier t.
Diabrose, f. [Méd.] Doorvretinq, wegvreting,
weebijtino door scherpe vochten, d i a b r ó s i s f. —
Diabrotique, adj. [Pharm.] Wegvretend: Un
médicament d-, of als subst. in. Un d-, een wegvretend, wecrb fiend middel m.
Diacadonie , f. [Pliarm.] Galmeipleister f.
('waarvan galinei het hoofdbestanddeel was.)
Diacatholleon, m. [Pharm.] Zoogenaamd
algemeen geneesmiddel, als slikartseni toegediend.
Diacanthe, adj. [Bot.] Met twee stekels of
doornen, dia kanth,isch. — [H. n.] La perche
d-, of als subst. m. Le d-, de tweestékelige baars m.
— [Bot.] Le d-, eene plantensoort met zamengestelde bloemen.
Diacareinon, m. [Pharm. anc.] Tegengif n.
tegen den dollehondsbeet (met zeekreeften lot hoofdbestanddeel).
Diacarthanie, m. [Pharm.] Saffloerspleister f.; buikzuiverende slikartse - ?ij f. uit saffloers.
Diacasse, m. [Pliarm.] Buikzuiverende slikartsenij f. met kassia tot basis.
Diaeaoisie, f. [Méd.] Hevige hitte; verhitting,
di a ka usis f.
Diacaustique, adj. [Opt.] Courbe d-, of als
subst. f. La d-, de brandlijn of opvoltinr der snppunten, ontstaande wanneer van een lichtend punt
lichtstralen op eene doorzigtiee kromme lijn vallen
en door deze gebroken, zich twee aan twee in een
of ander punt snijden, diakaustischelijn, diak a u s t i e k f. (Breekt de kromme lijn de stralen
niet, dan ontstaat door de snijpunten der teruggekaatste stralen de katakauslische lijn of katakaustiek.) -- [Méd.] Toenaam der kristallen lenzen,
waarvan men zich tevens als brandglazen bedient,
om zékere zweren te branden.
Diaceniros, m (pr.—cèn—) [Ast.r.] Kortste
diameter in. van den loopbaan eener planeet.
Diaehalase of Diachalasis, f. (pr. ch.=k)

[Anat.] Scheiding van den zamenhang , uiieenwpking, der naden van de bekkeneelbeenderen, d ia
-chalsif.
Diaehaleitéos, m. (pr.ch=k) [Pharm.] Zulverende, zamentrekkende pleister f., metgelcrtstalliseer°d zwavelzuur ijzer tot basis, ter likteekenvort-

ming.
Diachéirisnme, m. (pr. ch=k) [Méd.] Handbe-

werking. elke niet de handen uitgevoerde bewerking:
— [Pharm.] Artseni,jbereiding f.
Diaehisme, m. (pr. ch=k)

[Mus.] Interval

of afstand m. van een' halven toon.

Diaehorèn'e, m. of Diaeborese, f. (pr.
ch=k) [Méd.] Uitwerping , inz. ontlasting f. der
drekstoffen, stoelrang m. — Diaehorétlque,

adj. (pr. ch=k) Den stoelgang bevorderend, d i a-

c: h o r é t i sc, h.: un medicament d-, of alssubt. m.
Un d-, een buikzuivererd middel n.
Diachorise, f. [Méd.] (pr.ch=k.) Scheidingf.

der vaste of weeke deden.

Diachriste, m. (pr. c h=k) [Pharm. anc j

Slijmverdrijvend, ontslijmend middel n.

.Dyachylon of IDiachylu,am, m. (pr.

—lome)

[Pliarm. ; Weekmakende, oplossende pleister f. of
omslag m.
Diaehylose, f., z. V. a. DIACHALASE.
Diachynme, m. [Bit.] z, v. a. PABENCHYME.

Diaets se, f. [Méd.] Smelting, weekmaking,
verdeeling, oplossing f. — Diachytique, adj.
Verdeelend, oplossend.
Diacin,inon, m. [Pharm.] Windverdrjjvend
middel n.
Diacode, m. [Pharm.] Slaapbollensiroop f.,

DIACOLOOYNTIIJE

-

brnstverzachtend middel uit wil mankop, d ia k odium ii.
Diacolocynthide of Diacolocynthidos,
ilL [Phairn.] I3uikzuiverende slikartsenij f., waarvan kolokwint de basis is.
Diacoitimatique, adj. [Mus.] Transition d-,
of als subst. La d-, harmonische overgang in., waardoor dezelfde noot, bij 't overgaan van t eene akkoord in 't andere, een komma (z. CoMMA) rijst of
daalt). diakoinnzatiscls.
Diaconal, e, adj. KTat tot het ambt van een
diaken behoort: Devoirs cliaconaux , diaken-pligten al. 1)1., pligten van een' diaken.
Diaconat, m. diakenschap. ambt eens diakens,
d 1 a k a n a a t n. : in de kat/s. kerk de 9,de der gewijde orden.
Hiaeone, f. [Pharni.anc.] Zalf f., uit de dikke
vloeistof van den gebruikten slijpsteen bereid.
Diaeonesse, t. [II. eec!.] Diakones, diakonesse,
kerke-dienares f., in de oudste chr. kerk de titel
van bejaarde vrouwen, die den diakens ter zijie
stonden in de armen- en krankenverpleging ; - in
de duitse/te evangelische kerk: kinder- en ziekenoppasster f.
Diaconie, f. [H. eed.] Diakonie f., het ambt
van een' diaken of eene diakonesse, in de qrieksche
kerk z. V. a. AUiÔNEiiIE. -- Naam der kapellen en
bedehuizen in Rome, die onder liet toezigt van
diakens stonden.
Diaeoiiique, in. [EL eed.] , nu SACRISTIE. -

Pligtenboek H. der diakens in de griekscke kerk. Kort gebed n., dat de aartsdiaken der qrieksche
kerk bij de bevestiging van een' diaken ofzingt,
cl i a k o n i k 0 Si 10. - DIACOvIQUE, adj. De diakonie
betreffend. diakôni.sch.
Diaeoniser, V. '0. Tot diaken maken, liet diakensclsap opdragen. - liet part. passé is ook wij.:
Jeune abbé diacoiiisé, toldiaken benoemdejongeabbd.

Diaconisse, f., z. v. a. DIACONESSE.
Dlaeope of Diaeopée, f. [Clnr.] Overlangsclie insnede, splijting of breuk t. van een been,

inz. overlangsclie breuk, scbuinsche gebouwen wond 1.
der hersenpan. - DIACOPE, f. [Gram.] , z. v. a.
HYPERBATE. - [ H. n.] Soort van stekelvinnige
visscken in de indische zeeën , merkwaardig door
kun schoonheid, grootte en lekkeren smaak.
Di aeoprégie, 1. [Pharm. ann.] Geneesm.iddeln.,
met geitenkeutels zamenqesteld..
Diacoustique, t [Phys , Mus.] Weêrklank
kunde f., leer van den wekrklank , van de terugkaatsing des gelnids, di a k u s t i e k f.
Diaea'ànien, ne, adj. (alleen voorkomend in:)
[Anat.] Mâehoire cl-ne , onderkaak f. (in onderscheiding van. Mâchoire syncrknienne, bovenkaak).
Diaere, m. [U. eed.] Diaken, diaconus, altaarkelper ; - in den opostolischen tijd ook de
titel der kerkleeraars ; inde evangelische kerk: een
geestelijke, die enkel met de inzameling en uitdeeling
der aalmoezen en de verplegin.g der armen en ki'anken belast was; -- bij de protestantsche kerkgenootschappen: een armverzorqer ; - elders ook: een
/iulpprediker ,, kapellaan. tweede predikant m. Ook als adj. gebruikt : Etre d-.
Diaerinoniènes, in. p1. [H. relig.] Cli ri stenen
in 't Oosten, die voor niet déne sekte partij trekken,
diakrinoménen in. p1.
S Diacriser, v. a., beter IJIACONISER.
Diacritique, 1. [Méd ] Beoordeelinn en onderscheiding, inz. van zie!tetoestanden, did kri s i s f.
- Ook als adj. : Symptômes d-, diakritische teekenen m. p1.
-

Diaerocie, f., ofDiaeroeion, m. [Pharm.]

Oonzalf 1. , nit saffraan bereid.
Diaenieurna , m. [Pharm.] Kurkuino -middel D.
Dlaeydonion , m. [Pharm.] Kwe-conserf f.
(weleer onder de slikartsenijen, nu onder de konfe turen gerangschikt).
Diaeyniinon, Diaeysrninon, m. [Pharm.]

Komfjnpleister f., blaai trekkend middel n.
Diadaetylobatraeien, ne, wij. [LI. n . ] Net
van elkander gescheiden teenen als de kikvorsclien.
Diadaphnidon, m. [Pharm.] Laurierbessenpleicter f.
Diadeiphe , adj. [Bot.] Tweebroederig, diadelphisch : Etarni nes d-s, tweebundelige, in twee
bundels zamennegroeide hei'mstjltjes n. p1.
Diadeiphie, f. [Bot.] Tweebroederige plan-
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ten f. p1. met tweeslachtige bloemen, welker meeldraden in twee bundels zijn zansengegroeid., d i a d e tphi a n p.1. , de 1 7de klasse in 't stelsel van Linneus.
- Diadeiphique, adj. Tot die klasse behoorende
diadeip hisch.
Dadèine , m. Koninklijke wrong f. of voorhoofdband in., .d i a d e e m n , hoofdsiersel der pvrzi
sche en egyptische koningen en der latere romeinsche keizers, bestaande uit een' zaamgevouwen en
om 't hoofd gewonden sluijer ; thans het zinnebeeld.
voor: koninklijke magt L, het dichterlijk woord
voer: kroon, heerschappij', regéring f. - Vrouwelijk
haartooisel van edelgcsteenten, diadeem ii. - [ [l. n.]
Soortnaam van de tangara of prachtinees f.; diadeem-spin, kruisspin t. - [Bias.] Gouden band
of kring m., die de kroon der souvereinen voorstelt;
ook de band om de moorenkoppen op de schilden.
Diadémé, e, adj. (en part. passé van diadémer)
Met een diadeem getooid. [Bias.] Aigle the, arend m.
suet een diadeem.
S Diadémer, V. a. Met een diadeem omwinden.
Diadexie, f. [Méd.] Overgang m. der eene
ziekte in de andere, met verandering van 't algemeen
ziekte-kara kter, di a d e x i s. f. - Diadoehe , 1.
[MPh.] Verdecling f. van 't voedsel in 't ligchaanm;
- ook: het nalaten of ophouden der ziekte.
Diagnose, t. (pr. di-ag-nose] [Mëd.] Behoorlijke onderscheiding en daarop berustende onderkenning der ziekten, d i a g a. d s is t - Diagnostie m. (ge. di-ag-nos-tic) Leer van de onderkenning
der ziekten, inz. de kunst om twee moet elkander
overeenkomnnnde ziekten behoorlijk van elkaar te
onderscheiden, diagnostiek I. - Diagnostique, adj. (pr. di-ag-nos-tique) De onderkenning
aanwijzen of stavend, tot kenteeken eener ziekte
dienend, diagnostisch. - Diagnostiqiier,
V. a. (pr. di-ag-nos----) De kenteekenen eener ziekte
aangeven; eene ziekte onderkennen, d I a g n o s Pr en.
Het part. passé wordt ook als wij. g ebruikt:
Maladie diagnostiquie, in hare kenteekens bepaalde
ziekte, onderkende ziekte 1.
Diagoniètre , m. [Phys.] Soort van elektroskoop , een door Rousseur uitgevonden werktuig
om 't geleidend vermogen der line/maaien voor de
elektriciteit te via/en, d t a g 0 m e t e r m. - Diagornétrie, f. Kunst oma dat werktuig in toepassing te brengen, d i a g 0 l e t ei e 1. - Di agoniétrique, adj. Den diagometer of de diagomnetrie
belie/fend, d i a g 0 in é t r i s c Is.
-

Diagonal e, adj. [Gdom.] Schuin, dwars-

loopend, overdwars, uit een der hoe/spanten eener
regtljnige figuur naar een ander hoekpunt qetrokken, d iaq 0 15 a a 1: Ligne d-e, dwarsljn, h.oekpuntslijn diagonaal-lijn, diagonaal t

DIaona!e, t. [Gdom.] Hoekpuntslfjn., elke
regte lijn, die twee hoekpunten eener reqtijnige
figuur vereenigt zonder zelve eene zijde dier figuur
te wezen, d i a j o in a a t t.
Diagonalernent, ode. Dwars, overhoeks,
volgens de hoekpunt.cljn.
Diagraoime, t. [Géom.] Figuur, zoo als zij
tot liet bewijzen eener stelling of lot de oplossing
van. een werIstuk geteekend wordt, constructie f.,
diagram ofdiagrammna ii. - [Mus.] Vijf.
ljniqe toonladder of -schaal f, ; ook p a r t i t n u r f.
(z. PARTITION) - Bij de gnostisclme wijsgeeren: twee
in elkander g eplaatste driehoeken meteen' mystischen
naam van God daarin, als amulet dienende. [H. n. ] Geslacht van stekelvinnige , verslindende
vis.s'clien in den Atlasmtischen Oceaan.
Diagranirnisme, m. [Ant. gr.) Zeker spel
der Ouden, waarvan liet tegenwoordige triktrak-spel
eene navolgino is, di.agrammicmus ii.
Diagraphe, am. [Des.] Voorteekenaar, soort
van teekcnaar , een door Gavard uitgevonden.
werktuig, om, zonder kennis van de teekenkunst,
de omtrekken von een voorwerp verkleind op het
papier over le brengen, d I a g r a a p h m. - Dia.giaphie, t. Kennis f., gebruik n. van den diagraaph, diagrap hief. —Diagraphique, adj.
Wat den diagraaph en zijn gebruik aangaat,

diagrdphisclm. - Dla.graphite, t. [Mindr.]

Diaqrahiet H., z. v. a. AMPÉLITE.
Diagrede , t. [Pharm.] Met kween en zwavel
toeb reid scamnionium-sap n., als purgeerdrank.
Diahexaple, IR. [Vdtr.] Uit zes bestanddeelen zamengestelde geneesdrank m. voor paarden, diahexapion n.
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Diaire, adj. [[Méd. Slechts éénen dag durend,
ééndaagsch. Fiévre d- of éphémère , ééndaarssche
koorts f. (die niet langer dan 2't uren duurt en
meestal na een' enkelen aanval ophoudt). d z a r ia f.
— Ook z. v. a. JOURNAL, dagboek, kladboek n.
Diaireos, ir,. [Pharm. anc.] Tegengif n.,
waarin de iris of zwaardlelie gebruikt werd. —
Dialacea, m. Middel n., waarvan lak de basis
was. — Dialagoon, in. Middel n. met hazen
-drek
bereid, om verstoppingen te openen.
Diale, adj. [Ant. rom.] Tot Jupiter behoorende:
Flamine d-, priester van Jupiter. [slamen Dialis.]
Dialeete, m. [Philol.] Tongval m., het onder
gesproken hoofdtaal in de verschillende-scheidnr
deelen van land er volk, wijziging f. in de uitspraak
dernationale taal, d ia lekt n.—' Dialeetieien, in.
[Philos.] Kenner, beoefenaar der dialektiek. twistredekindige. geleerd kam p vechter, dialekticus. -Dialectiglue, f. Geleerde strijdkunst, dwsputeerkunst ; p ewoonljk: de wetenschap der denkvorrnen,

verstandsleer, denkkunst, d ia lek t le k f. — Dia
lectigdie, adj. Tot een' bijzonderen tongval be-

hoorende, aan een bijzonder dialekt eigen ; -- tot
de dialektiek behoorende, haar betreffende, d i a l e kt i s c h. --- Dialeetiquen' ent, adv. Volgens de
vormen, naar de regels der dialektiek.
Dialegniatique, adj. [Didact.] Sciences d-s,

wetenschappen, die de kennis der teekenen, waarmede
asten denkbeelden, gevoelens, hartstogten uitdrukt,
ten doel hebben, d ia l e g as d t i s c h e wetenschap
pl. (volgens de rangschikking van Ampère). -penf.
Dialeininia, Dialeninme, in. (Méd.) Ziektetoestand, inz. koortsvrije toestand, koortsvrije tijd
tusschen twee aanvallen, di a tern 7na n. (apyrexie).
Dialiipyre,f. [Méd.] Tusschenpoozendekoortsf.
Dialepse, f. [Chic.] Tusschenruimte f., af-

stand m. tusschen de sladen of oinulindinpen bij
sommige zwachtels, dia l e i p s i s of d i a l e p si s f.
Dialibanon, rn. [Bliarm. anc.] Naara van
verschillende artsenijen reet wierook tot basis, wie rookmiddel n.

Diallage, f. [Mimic.] Sti aalsteen nn., schilfer-

achtige steensoort van het talkgeslacht, weleer

smaragdien of sm.arardiet, groene veldspaath geheeten. -- D- mélalloïde, pauliet ni., een mineraal

van 't eiland Sint-Paulus. ----- Diallagique, adj.

Straalsteen bevattend.

-

DIANELLE.

Dialthée, f., of Dialtheon, in. [Pharm.
anc.] -llthea-zalf f.
Dialypétalé, e, adj. [Bot. ] Met onde7schei-

den bloeinbladeren in de veelbladerige bloemkroon.
Dialyse, f. [Chir.] Oplossing, scheiding van
zamenhang, inz. van bloedvaten (z. v. a. DIERESE).
— [Mid.] Verval n., uitputting der krachten,
dialysis f. --- [Gram.] Afscheiding f. van op
elkander volgende klinkletters om ze tot twee lettergrepen te brengen; het daartoe gebatikte teeleen,
deelleeken, trema H. (.. ).

Diamant, nl [Minér.] Diamant m., hardste,
doorzirgtigste , schitterendste en kostbaarste edel -

steen. Le d- est du carbone par cristallisé. de dia-

want is zuivere gekristalliseerde koolstof. D- brut,

taillé, ruwe, geslepen diamant. D- d'une belle eau,
diamant van zeer zuiver of helder water. L'éclair,
le feu du d-, het vuur, de vonkeling van den dia mant. (lig ) Cette personae est le d- de notre
société, die persoon is 't sieraad, 't juweel van ons
gezelschap. — Ce petit ouvrage est un d-, dat
werkje is een juweeltje, een meesterstuk. Ce poème
est plein de d-s brillants, dat dichtstuk is vol
schitterende gedachten. -- [Tech.] Diamant (der
glazen- en spiegelmakers) -- [Mar.] Ankerhals m.,

vereeniginaspunt van de schacht en de armen.
Dian'aiitaire, m. adj. Den diamant in glans

nabijkomend, diarnantachtig. — 1)iamantaire,m.

.Diamantslijper m. (liever Lapidaire). Diamant -handelaar m. (liever courtier en d-s)
Dia;nauter, v. a. Met diamanten bezetten,
bedekken. -- Den diamantglans geven. -- 1-jetport.

passé is ook adj..' D adème d-, met diamanten

bezet diadeern of haartooisel n. Couleurs d-es,
kleuren f. pl. met diansantc;loed,.
Diantantine, f. [Corn.] Geképerde wollen stof
met figurer,., d i a ma n t i n e f.
Diaonargariton, m. [Pharm. anc.] Tegen
paarlen tot basis, parelinelk f., parel-gifn.met
-watern.

Diainasélne, m., of Dian'asèze, f. [Méd.]

HHet kaauwen; kaauwing f. ; — het gekaauwde.
Diamasti nose, f. [Ant. gr.] liet feest van
de geeselin,q der spartaansche jonge lieden (om hen
daardoor tegen li.gchaamssma^rt te harden), roeden -^
,feest n., d i a in a s t ig ó s i s f.

Diantétral, e, adj. [Géom.] Tot den diaof de doorsnede behoorende, middellijnig,
Cirkel m., verkeerde re- meter of
deneer- of betoogtrant, waarbij men uit eene nog diametraal : Ligne d-, middellijn. f.
Dïansétralernent , adv. Lijnregt, regelregt
te bewijzen stelling eerie andere wil bewijzen, of
waarbij enen het te oinschrijv'en voorwerp iniddelljk tegen, malkander : Les deux péles sont d- opposes
of onmiddellijk noemt, d i a ll é 1 e f., dia 11 e 1 o s ni. Inn a l'autre, de beide polen staan ljnregt tegen
Diallele, m. [Log ]

Dialoès, m. [Pharm. anc.] Geneesmiddel met
aloe tot basis, aloe- middel n.
Dialogigne, adj. Gesprekswijze, bij wfjze of

in den vorm van zamenspraak, d i a i ó g is c h.

Dialogigoiemet®t , ade. In gesprekvorm , bij

wijze can zamenspraak.

-- Dialogiser, v. n., nu PIAT.OGITER.
Dialogissne, m. Litt.] Kunst f. der zamen-

sp raak, inz der schrift
elijke; gebruik n. van den
dialogischen vorm. dialogisinus in.
5 Dialogiste, m. et. f. Hij of zij, die za
opstelt, in den gesprekvorm schrijft,-mensprak
dialogist in. en f.
Dialogue, m. Zamenspraak f., gesprek, onderhoud -n., gesprekvorm m., letterkundig werk n.
in den gesprekeorm, d ja lo o q ru. ---- [Mus.] Muzikaal gesprek, concertérend duet n., toonzetting
voor 2 stemenen. of 2 speeltuigen, die malkaar beantwoorden. --- (Loc. prov. et rans.) Cet homme
n'aime point le d-, die man wil den praat alleen.
Diatoguuer, v. n. Zainenspr-eken, eene zamenspraak houden; — in gesprekken kleedera, gespreksw jze voorstellen:, personen zamensprekend opvoeren,
dialogéren, dialogiséren. Cet auteur dia

entend parlaitement fart de d-, die-loguebn,

malkander over. --- (fig.) L'avarice et la prodigalité

sont d- opposées, de gierigheid en de verkwisting

staan reeft tegen malkander over. Sas sentiments
sont d- opposes, die gevoelens loopen ref tstreeks
tegen malkander in, zijn geheel tegenstrijdig.

Dian'ètre, m. [Géom.] Doorsnede, middellijn f.;
regie l(jn, die in een' cirkel door 't middelpunt gaat
en den omtrek weêrzijds raakt, diameter m.
1)-s conjugués, diameters, welke, bij de kegelsneden, weêrz-gds parallel zijn met hunne tangenten
aan den top. — Bij uitbreiding: grootste breedte of
dikte f. van een rond of rondachtig ligchaam: Le dde la terre, d'une colonne.
Dian'oron, in. [Pharm. anc.] Moerbeziesiroopf.

niet honig bereid (als gorgel middel) , d Id in o r u m n.
Dianiotose, f. [Chir.] Iet leggen van pluksel

in de holte eener zweer, d i a m ó to s i s f.
Dianacardiou, m. [Pharm. anc.] Tegengif n.

van acajou-noot.
Diandre, adj. [Bot.] Tweemannig, tweehelmig,
met twee meeldraden in eene dubbelslachtige bloem.
— Diandrie, f. Tweehelmige planten f. pl., de
2de klasse in 't stelsel van Liuneus, (ti a n d r i a.--- .
Diandrigne, adj. Tweehelrnig, diandrisch,
Z.V. a. DIANDRE.
Diane, f. [Myth. 1 Diana, jirtemis, de
jagtgodin, de maangodin (L te n a, S e l é na , He kate,Phoebe, Cynthia, Delia enz.)—[China.
Arbre de D-, z. ARBRE . — [H. n.] Aardige aap m.
van 't geslacht der meerkatten in Afrika, liana,
--- zekere vlinder in., ook hypsipyle geheeten. —
DIANE , f. [Mij., Mar.] Wektrommel n., ochtendwaak, r e v e i 11 e f. : Battre la d-, de wektrommei roeren, de reveille slaan. Coup de canon de

schrijver laat zijne personen goed met elkander
spreken, verstaat den dialoog volkomen. -- Ook
als v. a. gebézigd: D- une scene de theatre. —
[Mus ] Faire d- deux voix, deux instruments, een
muzikaal gesprek tusschen twee steenmen ,twee
speeltuigen laten voeren. — Het part. passé is ook
adj. : Scène bies dialoguée, tooneel, waarin de
dialoog of de zamenspraak van 't begin tot het einde
goed volgehouden is.
Diago gueiir, m. Spreker in een' dialoog of d-, ochtendschot n in zeehavens, als sein om de
havenketens te openen.
in eene zamenspraak. --- Steller van een' dialoog.

DIANTHE

DIASTOLE.

-°

Dianelle, f. [Bot. j Indische plant f., va z 't
geslacht der aspergies, met zwaardvormige bladeren.

Dianthe, add. [Bot. j , Z. V. a. RIFLORE. —
DIANTHE, M. We1(1 . ehappeljjke naam van de nagetbloem of den anjelier oeille(). -- e,

adj. Naar de vagelbloem gelijkend. --- Dianthées, f. pl. flnjeliersoorten f. pl.
Dianthére, adj. [Bot.] 14tet twee helm wl)jes

op eiken rneeldraad .

Dianthiné, e, adj., z. V. (1. DIA Ts111 .
Dianthon, ni. [Pharm. ant.] T€, ° gi f als

,poeder, zamengesteld ui,t vele arorrr,atinc,,e en prik
zelfstandigheden, d i a n t h u .'r H.
-kelnd
Diantre, m. (verzachtende vel orrnjng van
diable) Duivel, drommel, droes. Au d- sot le fou,
de drommel haal' den gek. Allez a n d- ! loop naar
den drommel !
Dianuucan', m. ( /ir. ®--((Hl c,) [Pharm.] Ingekookt, (lik sal( H. van groene noten en h.oni-g.
Diapalnue, in [Pharm.] Zalf I. uit het hal fglazige eerste load-oxyde, (I' t olijf-olie en water
door koking bereid, di.arailrn m. ; di.aprzlmpleister f.
,

D•apasnie, Iii. [Pharm.1 /f !I strooi-

p0eder n.

Diapasof, m. {\J(.] 0,, 1' ng m., uitc estrekt-

heid F. eener stem of eens speeltuigs. Get air ort
du d- de la voix, deze aria is voor de natuurlijke
stem te hoog of te !aag gesteld. -- Stemvork

—

Bij de Grieken de naam van 't octaaf. -- [Tech.]

Klokke;(,ietersm,naattok n1.
Diapéclése, f. [,Méd. j Iletdoorzweeten des bloeds

door de vaatrokkeêz, bloedzweet n.; inz. bloeding f.
(lit de huid (hémorrhagie cutanée).
Diapente, f. [Mus. an(, :j O- ui:nt f. (quin(s).
IDiapere, in. [H. n.] Hartkever m. -- Diapéral, e, Diapéride, a!ij. 11artkeverachtig.
Diaphane, adj. 1 Ph`-s.] Doorsch nend, het

licht z'ii.ver doorlatenc1, d i, a p h a a n; -- (poét. )

doorzi!jli(1 (transparent), helder. Diaplianéité, f.
Doo sch nendheza f. --_ Diaplhaner, v. n. Doorsch nend maken. --- Diaphdné, e, adj: (en part.
passé) : Substance It-e , doorschijnend gemaakte

zelfstandigh.eidf.-- Diaphanipenne, aclj. [H. n.]
Met door:,chijnende vleugels. — I^iaphanogéne,
adj. [Phys..j Doorschijnend-, doorzicjtir-rnakend. —
Diaphanontètre, Di. l)oorschjjnendheidsmeter
(der lucht) , d I a p it a n o 'fl e t e r m. (door de Saussure uit1('vonden).-- Diaphanon'étrie, f. Kunst
om de doorschijnendheid der lucht te bepalen, d i ap h a n o yn e t r i, e f.-- Diaphanoniétrique, adj.
die kunst betre/'t, d i a p h a n oWat dat '('(('I, hi
m é t r i s c h. -- Diapha-noranIa , ni. Doors'hijnende 'ch.ilderil f., d i a p h a n o r a area n.
Diaphénie, Diaphériix, m. [Piharm.] Slikartsenij f.. met dadels tot basis (soms nog tegen 't
schilderskol(lk gebruikt), d i a p h Denis u m.
Diaphonie. f. [Mus. anc.] ITVanklank, valsch.e
toon in.— (fig.) Tweedragt, ku,-adeverstandh(u'ling f.
I)iaphore, f. [Litt.] Herhaling van 't zelfde
koord in éénen zin, maar in verschillende beteekenis, d i a p h o r a f. -- [Bot..] Soort van 'i/)'('gr s n.
Diaphorése, Diaphose, f. {\léd.] Huiduitwaseming, sterker dan de natuurl2;jke en minder
sterk dan 't zweet, diaphorésis f.—Diaphorétigaie, adj. Uitwasen(ing bevorderend, z2'eetdrijvend (sudoriliique): Un I'emède d-, of als subst.

Un d-, een zweetdrijvend middel n.
Diaphrainiatigne, adj. [Anat.] Tot het

'aiiddelrif behoorend, d ia phra 'j mát iseh,.— Diaphraglne, m. [Anat.] 3fiddelri/' n. van 't lig
neus, van de hersens.-cham;idelsotn.v
-- [Bot.] 1lliddelsch.ot n. in eens zaaddoos. — [Tech.]
.Ligte, bezvee0bore scheidswand m., klep f. of schot n.,
waardoor pie gemeenschap tussclren de beide h.00fddeelen van verschillende werktuigen (zooals blaas
recipiënten of orctvanrlers enz.)-balger,ocmtivn
wordt afgesloten. -- [Opt.] Blikken of bord papieren
tusschenschot in groots verrekijkers, am 't overtollig
licht af te weren.
Dia p hragrnite , f. [Méd.] ,lIiddelrifs-ontstekincrf.di. af.hrar,lnatitisofdiaphraan-itis f.
Diaphtore, f. [Méd,] Bederf n., ontbinding f.
der vracht in, de baarmoeder'. -- ook: bederf van

de spijs in de maag, d i á p h t o r a I.

Diaphylactiglie, 'di., z. PH®PHYLACTIQUE.

Het tusschenligoende,
Diapïiyse, f. FAnat
tusschen twee deelen ,geléferre, inz. het midden- of

hoofdstuk n. 1"'i pzjpbeen,dererr, d i a p h y s i s f.
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Diaphysisté, e, adj. [Bot.] Met één of ewer

naiddelschotten.

Diapnoique of Diapnotique, adj. [Méd.]

Zacht zwoeetdr-gvend.
Diapré, e, adj. (en part. passé van diaprer)
Bont, veelkleurig, veelverwig. --- Dïaprée , f.
[Hort.] Violetkleuri e pruim f.
Diaprer, v. a. Veelkleurig maken.
Diaprnn, m. [Pharm.] Slikartsenij f. van
pruimen.
Diaprare, f. Bontheid, veelkleurigheid f.
Diapterne, m. [Pharm.] Middel n, ut kaas
en dierenhoeven bereid (voor gewrich.tskwalen)
Diaptose, f. [Ane. mus.] Tusschenval in., kleine
val op eene eindnoot, het herhalen der slotnoot,
diaptóse f.

Diapyèine of Diapyese, f. [Méd.] Verettering (inz. der longen). ttterborst f., d i a p y é rn a n,
diapyés is f..-Diapyétigtae, adj.: Unremède
d-, een etterrbevorderend middel n.

Diarchie, f. [Pout.] Regéring van twee personen, dubbel r?eerschappj, d i a r c h i e f.
Diaronmaticon, m. [Pharm.] Middel n. van
aromatische of geuuri,e kruiden. ---- Diaroti'alou , m Zeer sterke kruiderij f.
Diarrhée, f. [Méd.] Buikloop in., menigvuldige en vloeibare baikontlasting, d to r r h é e f. -Diarrhéiqiie, adj. Den buikloop veroorzakend,
daartoe behoorend..

Diarrhodon, m. [Pharm,] ..Bozenkoekje n.,

(gemaakt van roode rozen).

Diarthroclial, e, Diarthrosiial, e. adj.
[Anat.] Een gewricht vormend; tot een gewricht
behoorend, di arthrotiscii, -- Diarthrose, f.

Volkomen beweecsbaar gewricht n., dia r t h r ó s is f.

Diasaponion, in. [Pharrn.] Zeepzalf f. -Diasatyrioii , Diaseordiurn , (pr. --ome)

Diasebe,ste, Diaséné, Diaséricos, Dia -

sniyroe, m. Naam van slikartsenijen f. pl., respectieveljk uit standelkruid, uit moeras -manderkruid, uit borstbeziPn, uit senebladeren, uit zijde,
uit myrrhe bereid.
Diasostigaie, f. [!Vléd.] Gezondheidsbewarinq,
leer of kunst om de gezondheid te bewaren (hygiéne),

d i a s o s t i. e k f. -- DIAsOSTIQUE, adj. Behoedend,
voorkomend (préservatif), d i a so s t isch.

Diasperaaaton, m. [Pharm.] Pleister f. of
omslag inn. uit zaden, inz, uit venkelzaad.
Diasphage, m. Spleet, splijting f. [Anat.]
Ruimte t. ta schen twee adertakjes.
Oiasphendonèse, f. [Ant. gr.] Vaneenscheuring t. eens misdadigers door twee met geweld bijeengebogen en vervolgens losgelaten boomen.
Diasphyxie, f. [Méd.] t lopping f. van de
slagaderen, van. 't hart.
Diaspore, in. [Minér.] Zeldzaam mineraal n.,

met aluinaarde tot basis, di asp oor n.
Diasporoniétre, m. [Phys.] Lichtverstrooijingsmeter (om de verstroo(jrng der lichtstralen te
bepalen, d i a s p o r o m e t e r m. — Di asporoniétrie, f. Gebruik n. van dat werktuig. — Diasporométrigiie, adj. Daartoe behoorend.
Dlaspre of Diaspro, m., z. v. a. JASPE.
Diastase, f. [Chic.] Uiteen'wijking van onbe-

wégeljk met elkander verbonden beenderen, dia st as is f. — [Chim.] Nieuwelings ontdekt bestand
dat zich bij de kieming der granen ontwikkelt-del,
en den overgang van 't zetmeel in gom en suiker
bewerkt, diastase f.

Diastén'atélytrie, f. [Méd.] Tegennatuurlijke splitsing f. der moederscheede in twee deelen.
----- Diasténmatencéphalie, f. Tegennatuurlijke
splijting der hersenen... — Diasténiatie, f.
[Med.] Tegennatuurl ij ke splijting, gespletenheid f.
Diastémnato-cheilie, -eranie, -cystie,
-gastrie, - glossie,-guathie,-nnétrie, -myélie, -pyelie, -rhaeliie, -rhinie, -staphy-

lie, -sternie, f. [iVIéd.) Tegennatuurl jke splalti.nrl f. van de lippen, den schedel, de blus, de
buikwanden, de tong, de koken, de baarmoeder,
het ruggemerg, het bekken, de ruggegraat, den
neus, de huig, het borstbeen.
Diastéine, m. Tusschenruimte f., afstand m.
--- [Mus. anc.] Enkelvoudi g e interval m.
Diastémenterie, f. [Méd.] Tegennatuunlgke
splijting van 't spijsverteringskanaal.
Diastole, f. Uitrekking, verlenging, inz. [Poes.]

verlenging van eene korte lettergreep tot eene lange
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(het omgekeerde der s y stole) . - [Gram. gr.] Deelteeken ( ) dat tot scheiding van enklitisch zamen •
hangende woorden dient, opdat zij niet met andere
gelijkluidende verwisseld kunnen worden - [Anat.]
Uitzetting van 't hart en de bloedvaten, om 't instroomende bloed te ontvangen, di a sla le t.
Diastoflque, adj. Tot die uituiting belioorend,
diastolisch.
Diastreuinie,m. [tIëd.] Verrekking (luxation).
Diastrophie, f. [Cliii.] Verilraaijing , verplaatsing, inz. de vertrek/dop der verlamde aangeziijtsspieren naar de gezonde zijde, d i a s t r op h i e f.
Diastyte, m. [Arch.] Geboush ti., zuilenrijf.,
waarvan de zuilen drie middellijnen harer dikte
van elkander staan, cl i a s t y lo n n.
Diasyrine, m. [Rhét.] Overmatige verkleining
van een voorwerp (het tegendeel der hyperbole),
bespottende minachting, smalende bespottinj f.
I)iatartaron, rn. [Pharin.] Purgeerpoeder n.,
met wijnsteen tot basis.
Diatessarou, In. [Pharm.] Geneesmiddel (oorspr. uit 4 bestanddeelen) tegen de koude in de hersenen, in de maag enz.— 1 Mus. anc.] , z. V. a. QUARTE.
Diatherma n e, adj. [Phys.] De warmtestof
doorlatend.
Diathèse, f. [Méd.] Liqchaamsgesteldheid 1.,

ziekte-aanleg in., d i d t h e S I s f.

Diatomiqiie, adj. [Chim.] Twee otoom -ge

-wigtenbva,;d.

Diatonique, adj. [Mus.] De toonladder doorloopend, volgens de toonschaal; geheele toonen betreffend, di a t 0 ni Sc h.— Diatoniquenieiit,adv.
Naar de diatonische toonschaal.
Diatiagacanthe, fl1. [Pharm.] Verzachtend
poeder D. met trarantyom tot basis.
Diat ri be, t. T'Vijdloopige geleerde uiteenzetting
of verhandeling. - Bittere, hevige kritiek f.; ieder scherp, beleedigend geschrift n., dia tribbe f.

Diataitaire, adj. et subst. im [Méd.]: Un rnédecin cl-, of Un d-, een arts, die alle ziekte door
driedoaisch dicet wil genezen - Diatrite, I.,
Diat ri to n , m. Driedaagsch diëet II.
Diatypose, f. [Litt.], Z. V. a. HYPOTYPOSE.
Diatil e, ni. [Ant. gr.] Afstand m. van stadien. - Dubbel/luit f. -- Diaulie, f., DIaLIJélon, Ti. Muzijkstuk n. voor de dubbel/luit.
Diazeuxie, 1. [Bot ] P l antensoort f. met zameneestelde bloemen.

Diazome, in. [Ant. gr.] Trapportaal n. [Anat.], Z. V. a. IMAPHRAGnE
Di azoster, in. [Aunt.] Twaalfde ruggewervetrn.
Dibaptistes, in- ril. [H. rel.] Dubbeldoopers m.

Dlehroue , adj. [Bot.] Van twee saizoenen,

slechts een gedeelte des jaars door groeijend.
Dieliiie, adj. [Bot.] Met gescheiden geslachten.
Dielinie, f. Plantenklasse 1. met gescheiden
geslachten (de Hide van Jussieu). - Dietinoétirique, ad./. [Minéi.] Met twee stompe hoeken
en din' scherpen hoek (van kristallen).
Dicolore, adj., Z. BICOLORE.— Diconque,
adj. [H. n. ] Met twee schelpen of schalen. - Dlcoqiie, adj. [Bot.] Met dubbele schaal of dop.
Dîeotyle, in. [H. n.] Muskus-zwijn n.
--

Dicotylédone , Dicotylédoné , e, adj

[Bot.] Tweelobbig, met twee zaadtobben. - nico-

TYLÉDONES of fflcOTYL1D 0 NÉES, 1. pi. Dubbel- of

tweelobbige planten 1. p1.
Dieranoeère, adj. [H.n.]Metgevorktehoren.s
of voetsprieten.
Dici-ote, adj. [Mdd.] Dubbelslaand (van den
pols). dikrotisch.
Dietaine of Dictanine, ni. [Bot.] Esschen
n., woudlelie 1. D- blanc, wilde polei t. --kruid
(liii) Troost m.. verzachting f., balsem ni.
Dietainen, ni. (pi'. —rnèn) [Phil.] Ingeving,
inspraak T. (des gewetens) .
.

Dictamite, Dietamnite, t. [Pharm.] Op

esschenkruzd getrokken most in.

Dictateut-, m. [F!. rorn.] Onbepaald gezaghebber in tijden van gevaar, d i et elt or. - (fig.) 11
pane dun ton de (I, hij spreekt op een' beslissenden toon. -- Dictatorial, e, adj. Het dictatorschap betreffend; - onbeperkt. - (fig.) Gebiedend,
als magihebben", op bevelenden toon, di e t a t 6r isch. - Dictatuie, t. Magt en waardigheid f.
des dictators, dictators ch ap n., d ie to tuur f. Onbepaald gezag n., heerschappij t.
Dieté, e,adj. (en part. passévon dieter) Voorgezegd, in de pen gegéven; ingegéven , inpeblazen;
voorgeschreven.
Dict e e, t. Het tot nederschrjving voorgezegde;
het dus geschreven stuk, d i c t ë , dictaat n. Ecrire sous la d- de qn. , opschrijven, wat iemand
voorzegt.
Dieter , V. 0. Voorzeggen om na te schrijven,
in de pen geven, die t dre ii : Ii u n e lettre, Un
thèrne. - ingeven, inblazen, in den mond geven.

On lui a dicté toutes les réponses pill a faites,
men heeft hein al zijne antwoorden in den mond
gegeven. - (fig.) Voorschrijven, leeren, opleggen:
La maison, La conscience nuns hide cela, de rede,
't ewete n leert ons dit, schrijft ons dat voor.
Diction, f. Bijzondere wijze van voordragt of
voorstelling, eigen wijze van uitdrukking eens schrfj
vers of redenaars, keus en schikking der woorden,
kunst van wél zeggen, d ie ti e f.
-

p1. , tweemaal doopende secte der Ode eeuw.
Di bran ehe, adj. [FL. n. Met dubbele kieuwen.
Dietionnaire, in. Woordenboek n. Un 6- sans
Dicarpe, adj. [Bot.] Met dubbele vruchten.
Dieaeité, t. Bijtend vernuft n., scherpe zet ni. . exeniples est une squelette, een' woordenboek zonDieélupl.e, adj. [H. n.] Met dubbel huisel of der voorbeelden is een geraamte. - (Loe. fam.)
a coups de 6-, z. COUP (blz. 411, kol. ij.
dubbele schaal. - Dicéphale, adj. [Bot.] Met Traduire
twee toppen of kruinen. - Dieérate, D i ere, - (fig. et fain.) Un 6- vi v ant, een levend of wandelend
woordenboek;
een menseh van veelzijdige,
adj. [Ei. n.] Met twee horens, twee voelsprieten.
Diehapét&e, adj. ( pr. ch=k) [Bot.] Met uitgebreide kundigheden.
Dictionnaiiser, v. a. Den vorm van woordenin tweeën gespleten bloembladeren. - Als suhst. in.
boek geven, in aiphabétisehe orde schikken.
Afrikaansche terpentijnhoom in. - Diehé li pso
Dictiono ariste, in. Woordenboekschrlgver.
potle, adj. [H. ii.] Met lange, sterke voeten en
Dicton, in. Aardige uitdrukking f., scherpe
gescheiden teenen. - DichHe, adj. ,z.v.a. BISULQUE.
Diehogame of Diehogamique, adj. (pr. zet, steek in. - Spreuk f., zegpen n., tol spreekch=k) [Bot.] Met gescheiden geslachtsdeelen. - woord geworden uitdrukking. Un vieux 6-, Un dI)iehoganiie, f. Bevruchting f. der planten met populaire, een oud spreekwoord, een volksspreukje
Dictum, in. (pi'. —tome) (latin) [Jur.] Gereq
gescheiden geslachtsdeelen.
Dichoptère , adj. (pr. ch=k) [H. n.] Met telijke uitspraak t., regterljk bevel n. of verordenin 1.
gespleten vleugels.
Dietyolde, adj. [H. n.] Netvormig.
Diehoide, in. (pr. ch=k) [Mus. anc.] TweeDietyoptères, in. p1. [H. ii.] Netvleugelige
snarig speeltuig, diCiì ordiuni n.
Diehoréc, f., (pr.ch=k) z.v.a. PITROGHEE. insecten, dik tydptera n. p1.
Dictyorhize, adj. [Bot..] Met netvormig overDiehotomal, C, adj. (pr. ch=k) [Bot.] Vorksf g affelstandip. uit den hock van twee takken dekten wortel.
Didaetieien, UI. Beoefenaar m. der didaktiek.
jrocijende. - Diehotome , adj. [Astr.] Half
verlicht, half zigtbaar (van de maan). - [H. n.] -. DithLctiqne, adj. Leerend, onderrigtend, onMet gevorkt lijf. - [Bot.] , z. v. a. BIFIJRQUE. - derwijzend, d id a k t i sc h: Poème il, ieerdicbt n.
Diehotornie, f. Verdeeling in tweeën, vork- of Genre 6-, of als suhst. DIDACTIQUE, t. Leervoor ga/fetvorînigheid f. - [Astr.] Half verlichte maan- dragt , onderwijzende v ordragt , teerkunst, onschijf t. - Dichotonaiqiie, adj. Vork- of gaf- derwijskunst, didaktiek f. - Didactique
felvormig; tweedeelig, in tweeën verdeelden onder- iiient, adv. Op ondesi'i.gtende, didaktische wijze.
flidaetyle, adj. [H. n.] Met twee teenen, tweeverdeeld, dicliotOnsisch.
teeni,q.
Dichroé, e, Dietirofte, adj. [Phys ] Twee
Dldascalie, t. [Phil.] Kunst om de leerstelkleurig, tusschen twee kleuren zwevende. - Dim
linren te onderwijzen. - Didasealies, f. p1.
chroisrne, ni. Tweekleurigheid, tweevoudige kleurringen, on d erwijzingen 1. p1.; -- kenmerken,
Le
wisseling t., d i Ch r 0 Ism u s n.
]
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teekens, beiii n. pl., d i d a s k( 1 i ë n f. pl. —
% Didaseatique, adj. De leering /11 11 e/Jenil: leerend, onderrit tend; — soms z. V. a. APODICTIQUE.
Dideas., Diédeaa of Digulal (plur. Diguiaux) in [Peclle] _I fzet71et, • Bernet D.
I)idelplie, m. [B. n.] Buideldier D. — Ook als
adj.: An«naux d-s, didelphides, didelphiens, of It
bourse, of marsupiaux, buideldieren H. pl. — I idelphoïde, adj. Naar 't buideldier geltkend.
Didoron, m. [Métrol.] Lend It 111(101 f. der oude
Grieken, = 2 handbreedten.
Didrachnle, in. [Métrol.j Malve koperen sik
it (bij de oude Joden). -- Twee-drachmen -stuk n.-kel
(bij de oude Griek ( n).
Didueteur, Didactif, adj. m. [Anal.] Mus
-, of als subMt. Le d-, de tweedeelrge spier I.-cled
-- DidUUeti®n, f. Scheiding, afzondering der deelen, beurtelincsche beweging I. heen en weder.
Didynnalgie, f. [Med.] Pijn f. aan de teel
Didynnalgique, adj. Die »(»t betreffend.-balen
Didyn.e, adj. [loot.] Dubbel, gepaard. — Didydno(arI)é, e, adj. Met gepaarde vruchten.
Didynaaa'e, adj. [Bot.] Dubbel- of tweemaglig. -- Didynantie. f. Klasse der tweemacfly
planten, , welker bloemen 1 meeldraden hebben,
waarvan 2 langer dan de andere zijn (de Rile
klasse in 't stelsel van Linneus), d i d y n a in i. a n.
pl. —Didynaniiquae, .Didynauiiste, adj. 'Tot
die klasse behoorend , twee mac, tig, d i d y n u m i s e h.
Dléctile, m. (woor (1 van Rabelais) Ochtend
-schëmeri,ngI.
TDièdre, adj. [Géom.] : Angle d-, tweevlakkige
hoek m.
I)iérèse, f. [Gram. lat.] Oplossing van een'
tweeklank in twee enkele klinkers, of verandering
der j en v in de verwante vocalen (b. v. Orpheus
in Orpheus. Troia in Tro(a), d 1(1(11 s i s f.• -- ook
z. V. a. TRi.IIA. — [ Chir.,1 Scheiding f. van tegen
-naturlijkvegdn;sijfr,ed.
-- Diéi esigmie, .aclj. De di-aereszs betre/fend. —
Diérétique, adj. (Chir.] 1 l klieving, scheiding,
wec bijting van een weefsel c 'schikt, d i ae r e t i s c h.
Diè e, m. %f us. ] kruisje n. voor Bene noot,
om ze een' halven toon te verhoogen. — Ook als
adj.: Cette note est d-, er staat een kruisje voor
die it ot. Fa d-, fa-kruis.
Diéser, v. a. [Mus.] Den sleutel van een' I)/
meer kruisen voorzien. — Eene noot met een kruisje
teekenen. — Diésé, e, adj. (en part. p(1ssé) Note
d-e, een' halven toon verhoogde noot f.
•iète, f. Levensrégeling, gezondheidsverzor{jing,
maath.oudingg in beweging en rust, inz. in spys en
drank, leefrergel, eetregel; z?ekenkost m., magere
spijs, d i ë e t n. Faire d-, Etre it in d-, niet dan
DIETE, f.
mageren kost gebruiken, dieet houden.
[Bist.) Landdag, rijksdag •., vergadering f., zittingst 'd m. der r jksstenden of de i ° stalen in somuhige tanden. - [ Chanc. rom.] Dagreis f. van 10
italiaansche mylen.
Diététi'eie, adj. [Méd.] Tot het dieet of den
leefregel behoorend; matig, met de gezandheidsleer
overeenkomend , d i e t é t i s c h. — DIÉTLTI'!UE, f.
Gezondheidsleer f. (nu meestal HYGIENE geheelen).
Diététiyioternent, adv. Volgens dieet , naar
(le regels der gezondheidsleer.
Diététiste, m. Geneesheer, die,alles van den
lee/regel verwacht, die enkel door het dieet wil ge
-rbezn.
1Diétone, f. [Hisl.] Kleine landdag m., bijzondere vergadering f. van den poolschen adel.
Dien, in. God m. Le bon D-. de goede God,
onze lieve heer;— [Cath.] de gewijde hostie f. Etre
devan t D -, overleden zij n. — ( Loc. pr(lv. et fam. )
L'homme propose, et Dieu dispose, de mensch
wikt, God beschikt. Ce que femme vent, Dieu le
vent, vrouwenwil, Git 'mu. I1 n'y a pas de bon
D- qui fosse, dat is door niets tel° wereld meer te
veranderen, daal° is geen genade voor. Dieu donne
le fiord scion Ie drop, Go%1 ,leeft kruis naar kracht.
Cela va comme ii plait I, D-, Cela va D- soit
comme, dat gaat zoo goed en kwaad als 't kan.
S'i1 plait à D -. A•ec l'aide de D -, Dieu aidant, als
't God behaagt, met Gods wi.l. D- soit, D- Ie soit,
God weet, God moge weten. D- veuille ! Pidt It
D-. God geve, gave God ! D- merci ! Gráce à DGod dank!--Faire dune chose son d-, een' afgod
van iets maken, geheel zijn hart aan iets hangen.
fI fait son d- de son venire, de son argent, hij
;
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maakt van zijn' buik, van zijn geld een' god, een'
afgod. Promettre, Jurer ses grands d-x, bij kris
en kras zweren, verzekeren.— 11 parle, chante comme on D-, hij spreekt, zint onverbéterltjk. — Het
helpt verscheiden tusscheniverpsels vormen : DMor, .D- ! Bon D-! Grand D-! Juste D-! etc. —
Het wordt ook van de godheden der heidenen gebruikt: Le culte des faux d-x, de afgodendienst.
Un demi -d-, een halve god, z. DEMI-DIEF.
Diève, f. [Miiiér.] Kleiachtige laag f. in de
kolenrnijnen (in 't noorden van Frankr7 h ).
Diexode,f. [Méd.] Stoelgang m.,buikontlusting f.
Dil'-, hetzelfde voorvoegsel als dis, waarbij de s,
om de volgende f, mede in eene f veranderd is.
Ditfannant, e, adj. (alleen van zaken) Eerroovend, onteeref d, schendend, schande aanbrengend, lasterlijk: Discours d- s,lastergesprekken n. pl.
Diffaniateur, m., -trice, f. Eerroover, eerdief, lasteraar, schender m., eerroofster, lasteraar
schend tong f.
-ster,
Diffanaatiou, f. Eerrooving f., eerroof m.,
f.,
lastering
lasteraar m., schending, smaadrede f.
.Difanniatoire , adj. Eerrocvend , lasterend,
onteer end,: Un libelle d-, een eerroovend, lasterend
geschrift, smaadschrift, paskwil n.
Diffamné, e, adj. (en part. passé van diffamer)
Onteerd, te kwader faam staande, geschandvlekt. —
[Bias.] Lion d-, leeuw m. zonder staart. Armes d-es,
of déchargées, geschonden wapens D. pl. (waarvan
een of ander stuk, tot straf tiener onteerende daad,
is afgenomen).
Difian,er, v. a. In opspraak brengen, belas teren, schond vlekken, schenden, eerrooven, zwart
of verdacht maken. — SE DIFFAMER, V. pr. Zich
zelven in opspraak, in kwaden naam brengen.
5 Ditlfa[neur, m., Z. V. a. DMFFAMVIATEUR.
Ditiarréation, f. [Ant. rom.] Echtscheiding f.,
ontbinaing van het bij confarreatie (z. CONFARREATIoN) gesloten huwelijk.
Différé, e, adj. (en part. passé van différer)
Uitgesteld, verschoven. — (Loc. prov.) Ce qui est
d- nest pas perdu, uitstel is geen afstel, borgen is
geen kwi tschelden, wat in 't vat is, zuurt niet.
Ditférentinent, adv. Anders, op eene andere,
verschillende wijze.
Différenee, f. Verschil, onderscheid n., ongelijkhei.d, afwijking f., afstand m., verschillendheid,
verscheidenheid, differentie f. Ilya one grande
d- entre (of de) l'un (of bb) l'autre, er is een groot
onderscheid tusschen beiden. — (Log.) Bepalende eigenschap f., kenmerk n. van onderscheiding. (In
L'áme est une substance incorporelle, is substan-

ce het geslachtsberrip (le genre), en incorporelle
de bepalende eigenschap (la différence). — [Arith.]
Verschil, overschot: La d- de 6 à 4 est 2. — [Corn.]
Verschil tusschen den koop- en verkoopprijs van
effecten bij de verhandeling op tijd. — [Math.] Calcul des d-s, differentiaal- rekening f. (z. DIFFEkENTIEL). — [Astr.] , Z. ASCENSIONNEL. — [Mar.] Dde tirant d'eau, verschil in diepgano, in stuurlast.
Dil%reneiatiou of Différetitiation, f. Be-

paling, aanwijzing f. van 't onderscheid tusschen
verschillende dingen.
Ditférencier of Dif%rentier, v. a. Onder scheiden, het onderscheid aangeven of bepalen, een
onderscheidend kenteeken geven, verschillend maken. — [Math.] D- one quantité, het oneindig
kleine deel (de di/ferentiaal) eener oneindige veranderlijke .qrootheid vinden of berékenen. di f f e r e nti dr e n. — Dit%rencie, e, of Dif érentié, e,
adj. (en part. passé): Quantité d-e, g e d if f e r e nt i ë e r d e grootheid f.
Différenciomètre, m. [filar.] Stuurlastmeter, diepgangmeter, werktuig om den diepgang van
een schip te meten, di f ferentiometer m. —
Différencioniétrique, adj. Wat tot dat werk tuig behoort.
Différend, m. Verschil n. tusschen den gevraagden en geboden prijs: Partageons le d-, laat
ons 't verschil deelen. — Geschil, verschil n., oneenigheid f., misverstand, twist, strijd m. Porter
on d- devant qn., iemand tot scheidsman in een
geschil kiezen.
Différent, e, adj. Onderscheiden, verschillend,
ongelijk, uiteenloopend, verscheiden, veel. Des opinions d-es , verschillende , uiteenloopende meeni-ngen f. pl. — (fam.) Cela est d-, Men d-, dat is wat
anders, heel wat anders. -- (Loc. prov.) Ces deux
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Dif ornier, ro. a. lismaken, leeljjk maken (in
dezen zin liever DEt"Rnl
ER). -- D- des monnaies,
des médailles, munten, gedenkpenningen ohisvormen, onkenbaar mak ( n. -- J)iflornné, e, adj. (en,
))ary t. assé): .\Ionnaies d-es, misvol mde muntla f. pl.
dat bevestigd.
IJiffornaité, f. hlisrrtaaktheid, misvormdheid,
Dilférentiel, Ie; adj. [Math.] Calcul d-, d iffe r e n t i a a 1- rékuning f., tak derwiskundi g e ana- ft beekkol kheid, wanstaltigheid, wanschapenheid;
lysis, door Leibnitz uitgevonden, bestaande in 't — leeijkheid f.: La d- du corps, d'un édifice, d'un
nagaan van de betrekking der aanproeilingen van meuhle, et( . --. (fig.) La d- du vice, de hoteljjkheid
twee veranderlj ke en van elkander afhangende van de ondeucd. — (Pro('.) D- n'est pas vice, leegrootheden, op 't oogeoblik, dat de aangroeVing ljjkhf id, misnI.wakth(id is geen ondeugd.
Diíir ;eter, V. (I. (Phi-s.] Ike lie atstralen breverdii'int of gel- h nul woi dt. QuanWé d -Ie of
ken ot buigen. ---- Iiifti•acté, e, adj. (en part.
DIFFLREnTIELLE, f. liet oreindiq kleine deel n., de
oneindig kleine aanc;roe^jinrl tiener eindige, veran- passé): Kaglons lumyneux d-s, gebroken, cebo(en
lichtstralen. s-- J) fi actif. he, iii firiligent, e,
derl j ke grootl,eiid , d i f f e ren t i a a 1 f.
adj. Si! aalb,°tiken (l . — I)itfracti®n, 1. Straal
Ditféreutiation, Ijifféien(ier, z. DIFFElichtstralen van hare repte-breki„g,fwjnd
RE 1CIATH)N, DIEFÉRENCIER.
Différer, V. a. Uitstellen, verschuiven, vertra- lijn, ri, i 1.1 r a e t i e I.
.; Dilfnge, m. Vitterjj, haarkloover(j f. (chigen, opschorten: D- qc, a on mitre temps, iets tot
op een' anderen tijd uitstellen. -- DIFFERER, v. n. cane, subterfuge).
V iffus, e, ad/. [Phys.] Verstrooid, verspreid,
Uitstellen, dralen, toeven, wachten: 11 faut faire
cela sans d-, pi moet dat zonder dralen, zonder onzamenhangend, d i f f ,c u s. -- /1 dloopig, br eed jld doen. -- Dithhrer, V. a. Ver sO(rl khill, langdradig: I1 écrit leien, mais it est d-,
uitstel, onverwi
verschillend, on jel ,j k o f uiteenloot end zijn,-schilen, Ii^p schr• ft goed, i ij -is te wtdloopig. St`-1e d-,
uiteen loopen, niet overeen komen, schelen : Un urgdlQO / .i(e stijl m. — Idees d-es, verwarde, duishomme ivre ne diftère en rien de la l wte, een ter e, 6e1^aulde denkbeelden n. 1)l. — (I3ot F^abeschonken mensch is een dier feljk. Its ne dilfèrent nueaux d-, wijd uitfesureide, zonder bepaal e rigqu'en un point, zij verschillen slechts over één leunt. ti,g loopende takke;i m. »l.
IDitaséinent, adv. Op 2vïjdloolir;e, verwarde,
-m- (Loc. prov.) D- du noir au Blanc, hemelsbreed,
geheel en al verschillen.
.iiiff`isible, I iff
i2sif, íáe, adj. [Méd.] In
DitIicile, adj. Moe elfijk, zwaar, ongemakkelijk, bezwaarlijk (van zaken); -- eik enzinni.g, won- médieanient d-, of als .ecibst.: Un d-, een vl»gtia,
derlalk, lastig;, niet toegevend, streng, stun, onhan- snel werkend middel.
i ifuu' ion, f. [Phys.] Ui ieting, uitbreiding,
delbaar; kieseb, zeer keurig, d i f f i c i e 1. Une entreprise d-, eene moeijelijke onderneming f. Avoir vei deeling, d i f f ac s i e f. (inz. van vloeisloffen in
Ia respiration d-, moeijeljk_ zwaar ademhalen. Un van 't licht). --- (fig.) Verspreiding, voortplanting f,
bomfee d-, een wondei lijk , lastig , eigenzinnig (van kundigheden). -- [Litt.] D- du style, w2jdloomensch. II est d- en son manger, hij is zeer kiesch pigheid, te grootti uitvoerigh.eid, omslagligheid f.
of keurig op zijn eten. --- Temps d-s, benaau-wde, van den st.{jl. --- (Phil.] I)- des idée.., onbepaald
gebrek (m an z,rnenhang, aan juistheid d:r-hcidf.,
dure, slechte tijden m. pl. Jeunesse est d- (forte)
a passer, jeugd heeft peen deugd, ,jonge lieden we- denikbeelden.
I)igaute, adj., Z. BIGAME.
ten zelden hunne hartstogten te bedwingen. — Ook
iga trique, adj. Ï \.nat.] Muscle d-, tweíeals subsi.: Faire le d-, la d-, moe elfijk te verenoegen zijn. — (Prov.) 11 est d- íi ferrer, b chaos- b'i I i' e defer I.
adj [I-I. n.] Tweeslachtig. --- Iii;é*
hein
te
verkrijgen.
Digène,
ser, 't is moeij(lik iets van
Difliellement, adv. Met moeite, op eenemoei- nie, I. Voortler•enging f. door paringg. ,
Ili érant, e, adj. Vertérend: L'ac'tivite d-e de
jelijke wijze,. bezwaarlijk. 11 ne pourra se tirer de
I'estoit(fmc, I e verterende werkzaamheid del' maag.
fib que d-, hij zal zich hieruit moe,eltjk, bezwaar
.Digéré, e, adj. (en part. passé van digérer)
-lijktsenrd.
Diffieealté, f. Moeijeljkheid, zwarigheid f., hin- Verteerd: Aliment d-, verteerd voedsel U. -- Af
verkropte beleediging f. — Discours mal-frontd,
dert aal m., beletsel n., verhindering f., onreniak n.;
U-. niet doordachte, slecht geordende, onbekookte
-- bedenkeltpkheid, twijfeling, duisterheid f.; — Ie
klein geschil n., kleine twist m.,-genw'rpif.; redevoering f. --- I un eurs mal d-es, onvolkomen
d i f f i c u 1 te i t f. I1 y a bien des d-s dans vette toeberei (1 e, onrijpe l2gehaanasvechten n. pl.
J)igérer, v. a. Vertéren, verduwen (de ge
affaire, er zijn vele zwarigheden in die zaak. Ep' ouspijzen)..- (fit'. et fain.) Ceta est dur a-bruikte
ver de la d- It marcher, niet dan met moeite kun
11 fait d- de se charger de vette alfai--nelop. d-, dat i', rnoe^eljk te gelooven.—(Prov.) z. AUTRUCtIE.
---(fig.) (grondig onderzoeken. , overdenken
hij
'naakt
zwarigheid
(bedenkelijkheid)
zich
niet
re,
die zaak te belasten. - Faire des d-s sur qc., te- overwegers, doordenken, (:1 (lel, k v orbereiden; ranggenwerpingen op iets maken. — I1 y a bien des schikken: .\.p-é: a \ oir bien digéré vette affaire, na
d-s dans ces passages, die plaatsen zijn moezjelpk die zaak ,gloed doordacht, gewikt en gewogen te
te verstaan, er ligt veel duisterheid in. - Le frère et hebben. -- Verkroppen , verduwen , in ljdzaamla coeur eurent ensemble one d- P 'e sujet, broe- heid verdragen (eerie beleediging enz.). — DIGEIkER,
der en zuster hadden hieromtrent een klein geschil. v. n. (Chi m. j Leve zel fstandighefrI onder den in— (Loc. prov.) I1 est le père des d-s. hij heeft vloed der warmte, die 't kookpunt niet bereikt,
overal een zwaar hoofd over. -- SANS thFFICULTE, verdunnen, verdeeles, om er de oplosbare zelfstanloc. adv. Zonder tegenspraak, zonder twi; fel, bui - digheden uit (1/ te scheiden, d i g e r e r e,n. Machine
í3 d-, ,apíniaansche pot in - SE DIGEISER , V. pr.
ten kijf: - c;emakkeljk; — gaarne, volgaarne.
Difiiewltieste, m. Zwarif heidtnaker, liefheb- Verteerd enz. worden.
bigeste, mm. jJur.] .Te g rootti verzameling der
ber van zwarigheden op Ie werpen zwaarhoofd m.
Di(l'ieuitaeusennent , adv. Met zwarighe- rorrceinsche ree tiproken, o1) last van Justi i anus
in orde r ebratt. d if' esten, Jrandecten E. pl.
den, bezwarend.
1)igeste, in t PharCll.] , z. V. a. DECOCT(.
Hiffiet®Utt,eex, ease, adj. (van personen of
llige.teuer , m. Hermetisch of luchtdigt sluiverprersoonl jke zaken) Zwar-lc heden of bedenkingen makend: C'est on Domme d-, 'I is een man, tende ketel ni., om de spijzsn snel paar te maken
maakt.
en
€ lit bijenderrelei te bereiden, d i € es to r, papikleinigheid
zwarigheden
de
'erincfste
die bij
.Ditfidation, f. (.Hist.d'AIlem.] Veete f., soort niaonsche piot m .-- DIGESTELR, -TRICE , adj., z.v.a.
van krijg m. tusschen de leenheeren; aankondiging DIGESTIF.
-t- Iligcstibilité, F. Verteerbaarheid f.
der veere, uitdaging. d i f f i d a t i e f.
uwbaar.
nigemtible, a(1). Verteerbaar, tm (
Diffinenee, f. ) Didóact.] Vervloeibaarheid; het
bevorr
e,
adj.
Ve
bigelid', ive, adf. De sl. (J.(('1'1 (i1
leent,
f.
—
Di
vervloejen; oplossing
naar alle zijden afvloe.-jend. — [Astr.]-vloe,ijnd; derend, d ii ('S t i ''I. — Apl awil d- of dieesteur,
„ stoe„
,
ver°térinb
uier ktuigen. n. pl. der i?lsvertérinc
É' odes d-es, sterren, welker licht ineen vloeit. -Difflruer, V. n. Vervloeijen; zich naar alle zijden stel n7. — (I'llarm.) Un onguent d-, of ads sv,bst.
Un d-. eerie c Ij( 7 ,tr,ak(nde zalf.
uitstorten .
i)i eitien, f. (Ph siol.] S, ijsver te! ing. verdut Biar °nlation4 f., z. v. a. DIFFORMIT: .
(I inc, dir estie f.: Cela aide a ia d-, dat helpt
Ilit orEne, dj. ]liisvormd, misniookl, wanscha
leef jk.
-pen,wastrligc!; de sJ. sv.rt . ir'g. :es viandes cant de di felle, de

choses sopt d- es comme le jour et ia nuit, die
beide dingen verschillen als dag en nacht, loopen
hemelsbreed uit elkander. — D-es personnes m'ont
aftirmé cola. v erscheidene, vele personen hebben mij
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DIGITAIRE
dure d-, die spijzen zijn moeijelijk te verteren. -

(/Ic.) Un mauvais traitenient est de dure cl-, eene

slechte behandeling is moeijelfjk te verdragen , te
verduwen, te verkroppen. Cette entreprise est de
dure d-, deze onderneming is met veel zwarialield
verknocht. Cda est de dure cl-, dat is moeijeljk te
eloûven. - [Cur.] La cl- dun ulcére, de rijpwording eener zweer, de bevorderingf. der etterinq.
- [Chim.] Veru'eekinq. uitzetting eener met vocht
overpoten .ctofonder inwerlcinq eener zachte warmte.
Digitaire, m. [Bot.] Vinqerkruid n.
Digital, e, adj. De vinjers en teenen betreffend.Veine d-,vingeracler f.
Impression t1,
vinqerindruk lii .
Digitale,f.[Bot.]Vingerhoedkruid n., dii I a i is f. - Petite d-, nieskruid. D- fause, droen/sep m. (draco („ dphale). IJ- blanche, Z. CLAVAIJIE.
- Di"italifle, f. [Clilm ] K'erkzaam bginsel n.
van 7 vingerhoedkruid. . DigitaHque, adj.:
Sels d-s, zouten n. p1. met digital/ne tot basis.
Digitatiots, f. [Anat.]Vingers- of tandsgewijze aanhec/iling, ineengrijping f.
DigUé, e, adj. [Bot.] Feuilles d-s, vingervorsnig bctande bladeren ri. p1. - D1GITEES, fl1. p1.
[H. n.]Zoogdieren met fesplelen klaauwen, met
vrije teenen aan de 4 voeten.
J)igitelle, f., Z. V. a. JOUBARBE.
IJigitie, f. (pl. -cie) [Mëd ] Uittéring f. eens
vingers.
Digitifollé , C , adj.[BoL] Met gevingerde
bladeren. - Digitiforme, adj. Vingervormig.—
Digitigrade, adj. [H. a.] Op de toppen der
Leenen loopend. - PIGITIGHADES , flit. p1. Teentreders rn p1. , dieren, die op de toppen der teenen
loopen. - Digitiile, f. [Anat.] De pink ofkleine
viner; de kleine teen in.
Illglyphe, m. [Arch. ]Dubbeikloof 1.,krolsteen in. , sieraad in de gedaante van steunsel der
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Dig*ier, v. a. Bedjjken. -- [Man.] D- un clie-

val. een paard de sporen (even,

Diguiai, m., Z. DwEAU.
Diguox, M., Z. DIGON
Uiyne, adj. [Bot.j Tweewijviq, met twee stampertjes voorzien.Digjiîe, f. Orde f. der tweestijlige planten of diqin ja.

Dihalou, m. [Pharm.] Pleister t. van zout en

salpeter.

5 Dihélie, f. [Astr.]Naam van de ordinaat

der ellip.c onzer aarde, als die ordinaat door 't
brandpunt der zon goat.
D1J.exaèdre, adj. [Minér.] Twaalfvlakkiq (van

kristatlen).
Dffaknbe, Ia. [Lilt. anc.] Dubbelejambus, dij a m b u s m., voetmaut van 4 lettergrepen, uit
jamben bestaande.- Dhianflilque, adj. Tot die
voetmcwt belionrend, d ijontbisc/z.
Ditacération , f.Chir.] Vaneenscheuring,
geweldige scheiding. - Dilacérer, v. a.Verscheuren, met geweld scheiden,
D il aniateur, •trice, odj. [Phys.] Met geweld
vaneenscheurencl (alleen gebézigd van 't ontviammend buskruid): La force d-trice, de uitzettende,
alverdelgende kracht.
Dilapidateur, rn., - trice , f. Verkwjster,
doorbrener iii. , doorbrengster f. -Ook als adj.:

Ministre d- , spilziek minister in.
Dilapidation , I. Dwaze verkwisling, verspilling f.
Dilapider, V. 0. Doorbrenpen, verdoen, verkwisten, verspillen. - D il apidé, e, adj. (en
part. passé):Fortune d-e,verspild vermogen n.
Deniers publics el-s, onderslagen laotsgelden n.pl.
Dilatabilifé, f. [Pliys.] Uitzetbaarheid, rekbaarheid I., uilzettinisvermogen ii. -- Dilatable,
a dj. IJitzetbaar, rekbaar.Dilatant, e, adj.
[Phys.]Uitzettend. - [Cliii. ] Verwijderd, openhoudend; als subst. m.:Un cl- of Dilatateur,
een verwfjdiismiddel ii. (wie/een, katlieters, tangen enz.) - JMLATATEUn, TRICE, adj. (Jitzettend,
verwjjdend. --- [Anat.j Muscles d-s, verwfjdende
spieren f.pl. — Dilatation, f. Uitzetting, uitrek1 king, uitbreiding 1.: Lair est susceptible de la plus
grande d-, de lucht is voor de grootste uitzetting
• vatbaar. - [Chir.] La d- dune plale, de verwijding f. eener wond. - [MécI.] . z. v. a. DIASTOLE.
. [Astr.] Schijnbare vergrooting t. van den diameter der liemelligehomen. - DiIatatoiie, adj,
el subst. , z. v. a. DILATAN'r, DILATATEUR.
Dilater, v. a. Veru'ijden, uitzetten, uitbreiden.
[Phys.] Le calorique dilate tous les corps, de
warmtestof zet al dc tPichamen uit. - [Chir.] Done plaie, eene wond vermijden, wijd openen. (fig.) D- le coeur, het hart voor de vreugde openen.
- SE DILATER, V. pr. Zich uitzetten, wijder worden. Lair se dilate par la clialeur, de lucht zet
zich door de hitte uit. Mon coeur se dilate, mijn
hart opent zich voor de vreugd, 't wordt mij ruimer,
liter om 't hart. - DILATE, E, adj. (en part. passé):
Air d-, uitgezette lucht t. Coeur d-, vei ruimd, verligt hart n.
Dilatoire, adj. [Prat.]Uitstellend, verscliuivend, ve?traend, wat uitstel ten doel heeft, d ilatôrisch. Exception d-, vetraginq.cuitvlugt f.
Dilatoirewent, adv. [Prat.] Met het gewone

Digne, adj. Waardig, waard, verdie'nend;
braaf, eerlijk, cichtenswaardig, 10/waardig; - overeenkomstq (met), geevenredigd (aan). - Vous ètes
d- de Iouange, gij zift to/waardig. Ilestcl- demort,
hij heeft den dood verdiend. Une personne d- de
f01 , een geloofwaardig persoon. Un d- choix, eene
prjseljke, waardiqe keus. Cest un d- homme,
t is een braaf, eerlijk man , die alle ochting verdient.Un fits d- de son père, een zoon, z'/nen
vader waardig.Une récompense d- tie ses tinvaux, eene belooning overeenkomstig met, passend
of redvenredid aan zijne werken.
Dignement, adv. Waardigljk, naar verdiensic; - behoorlijk; - op gepaste. deftige, edele wijze.
S Diguifler, V. o. (iron.) Met eene waardigheid
bekleeden. - Diguiflé, e, adj. (en part. passé):
Les personnes nouveUement d-es, of als subst.:
Les nouvea t xd-s, depas in waardigheid verhevenen.
Dignitaii'e, n:i. et f. Waardirheidbekl&derm.,
-bekleedster 1., dig ei i t a i' is in. en f.
Digiiité, f. Waardigheid f., eerambt ii. , hooie,
eervolle bediening f.;
deftigheid, verhevenheid,
groot/ieid (van gevoelens, van manieren), d i gn i 1e/t f.;- gewipt, aanzien n. La euprème d-,
de hoogste trap van eer. von aanzien in eene maatschapj;ij. -. II pane avec d-, hij spreekt met deftisheid. La d- de la matière requiert, het ,ejewigt
der zaak vordert. - OoIc iron. .qebdzigd voor: ge- uitstet.
Uitstellen,
voorkomen n.:
maakte deftigheid f., trotschPrendre
1 'f' DiIa'er, v. a.verschuiven.
des airs de d-, eene deftige, fiere houding aannemen. DILAYEJI. V. n. Op de lange baan schuiven talmen.
Dileelion, f. Liefde f.(zelden gebézigd dan
Digon of Diguon, in. [Pèclie] Elger in.,
vischsl:eer f.
[Mar.j Wimpelstok n1.,scheg f., als thévi. term.): La d- de Dien pour Ihoninw,
La d- du procliain. -- Ook: de titel, door den paus
waar de leeuw op rust.
en den voormciligen duitschen keizer bij 't schrijven
Dione, adj. [H. ii.]Tweehoekig.
aan vorsten gebruikt. J'ai dent it votre d-, ik liet
ina/een.
Digresser,v.n.
.dfwijken,u'itweidin,q
S
Digi'esseuv, fl1. Vriend m. van uitweidingen. aan u, mijn lieve ;etrouwe, geschreven.
Dilenimaliquc, adj.[Log.]Een dilemma,
adj.
Uitweidend.
Dijresiif, ive,
Diga eisioii t (]iteveidenq afwijking t tan dubbel of wisselbewps voirnend moesjelgk neteliq
Dilemme, in. (pr. di-Jè-me) [Log.] Tweeledige
de hoofdzaak, uitstap, omweg in. in eene rede of
in een geschrift. di p r e s s i e F. - [Astr. ) Gronde sluitrede von disjanctieven vorm, dubb lbewfjs n.,
afwijking f. , of koek ni. , waaronder de beneden wisselstuitrede f., een uit t w ee stellingen getrokken.
pianeten Mercurius en Venus ten opzigte van de besluit, waarvan elk in 't bijzonder de tegenpartij
zon gezien worden, elonqa tie, digressie I.
vangt en wederiegt. ,qehorend besluit, dilemma n.
(fir.) Onaangename keus f., ndtelige toestand m.
Digressivewent, adv. Bij uitweiding.
Dilipide. adj. [H. in.] Met twee scliubben.
Digue, f. Dijk, dam m. -(/ij )Beletsel n.,
Dilettante, in. en f.(ital.)Kunstliefhebber,
hinderpaal. .s1aiboam m.
Iliguernent, m. Bedjjking f., opwerping van I kunstvriend m., -lie/'hebster,-vriendin f., diteteen' dijk of dam: gezamenlijke dijken en. p1. langs i taut m., dilettante I. (In 't nieerv. gebruikt
eene civics' of langs desi zeekant.
men doorgaans den ltd. vorm: Les dilettanti).
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Dilettantisn 'e,m.Kunstliefhebberfj f., inz. smaak
voor de muzijk, d i 1 e t t a n 1 i s m u s n.
Diligenwnient, adv. Zorc vuldig, naauwlettend.

(In dien eig. zin weinig gebruikt). — Naarstig,
vljticr, schieljk, gezwind, haastig, vaardig.
Diligence, f. Zorjvuldigheid., naauwlettendheid 1. (1n dien eig. zin weinig i ebézird). — Naarstigheid, vlijt; vaardigheid, gezwindheid f., spoed in.
Faire d -, zich haasten. — [Prat.] Faire ses d-s
conire qn., iemand in renten vervolgen. A la dd'un tel, op aanzoek en verlancen van dezen of
dien. — Postwagen, snelwacen m., d i l i g e n. c e 1.
-- (fig. et fam.) C'est la d- embourbée, 't is een
sukkelaar, talmer, 't gaat alles bij hem op een
sukkeldraf.
Diligent, e, adj. Zorgvuldig, naauwkeurig,
oplettend (vi. DILIGENCE). — Naarstig, vlijtig; —
gezwind, vaardig, spoedig, voortvarend. Un ecolief
d-, een vlijtig scholier. Un messages d-, een gezwinde, vaardis; e bode m. -- DILIGENT. m., of DILIGENTE, f. [Tech.] Werktuig n. tot o fhaspeling
van gouddraad.
Diligente, f. [Hort.] Zékere vroege lentetulp f.
— Soow t van omnibus m.; Z. ook DILIGENT
Diligenter, V. U. (fam.) Spoeden, voortzetten,
bespoedigen, aandrijven: D- ene affaire, eene zaak
bespoedigen. -- Ook zonder voorwerp: Hllez-vous,
diligentez. — SE DILIGENTER, V. pr. Zich benaarstir en, zich haasten, zich repl,en: I1 faut vous d-,
si vous voulez finir aujourd'hui, zoo gij heden nog
wilt klaar worden, moet gij u haasten.

Dille, m. [Toon.] ,

z. FAUSSET.

Dilogie, f. [Log.] Dubbelzinnigheid f.— [Litt.]
Toonesis et n. in twee bedrijven, of twee stukken
in één, di logie f.
Dilopfhe, adj. [H. n.] Dubbel gekamd of gekuifd.
t Duimcider, v. a. Ophelderen, verklaren.
Diluter, v. a. [Chin.] Met water verdunnen. —
I)iiué, e, adj. (en part. passé): Dissolution d-e,
verdunde oplossing f. — Dilution, f. Verdunning f.
Diluuvial, e, adj., z. v. a. DILUVIEN. (Plur. m.
diluvïaux).
Dit uvié, e, adj. [Géol.] Door den zondvloed

verzwolgen.

Diluvien, ne, adj. Tot den zondvloed be/zoorend; aancgeslihd, di lu v ia a ns c h.
Dienae père, m. [Ant. gr.] Zwaardvechter m.
met twee degens
Dinaanehe, m. Zondag. D- des rameaux,
palmzondag. D- de páques, eerste paaschdag. Dde quasimudo, eerste zondag na paschen. D- gras,
laatste zondag voor de vasten, slemp-zondag m. —
(fam.) Un air de d- gras, een opgeruimd gelaat n.
eene vrolijke luim f. 'I'd l qui rit vendredi, d- pleurera, wie heden lacht, zal ligt mort en weenen.
Dinnanchier, m., -iere, f. Zondaghouder m.,
-houdster f.
Dinnaque, m. [Ant.] Te paard en te voet
strijdende kampvechter m.
1)inie, (voorheen disroe, dixme) f. Tiende f.,
tiende gedeelte (soms ook twaalfde, dei tiende gedeelte) van veld- of andere vruchten of van vee,
dat ten pro/ijle der geestelijkheid en der heeren of
landeigenaars wordt geheven (nu meestal afgeschaft).
Les grosses d-s, de groote tienden (van rogge, tarwe,
wijn, enz.). Les menues d-s, de kleine tienden (van
zomervruchten, gevogelte, enz.). Les vertes d -s, de
tienden van peulvruchten, van hennep, vlas, enz.
La d- du haut et du bas, de tiende van veld- en
boomvruchten.
Dineé, e, adj. (en part. passé van dieter): Terre
d-e, t iendland n.,/and waarvan tiende geheven wordt.
Dirnée, f. Tiendregt n.
Dimension, f. Afmeting f., rigti.nq, uitgebreidheld, die een ligchaam volgens lengte, dikte, breedte
(de drie d iet en s i ë n) beslaat: Prendre les d-s dun
corps, een ligchaarn naar zjne lengte, breedte en
dikte meten. — (lig.) Prendre ses d-s dans une
affaire, zijne maatregelen in eene zaak nemen. —
[Aigèb.] Naam der factoren van een product.
Diner, F. a. Tiende heffen; regt op de tiende
hebben. -- DIDIER, V. n. plan de tiende onderwerpen.
Divnère, adj. [H. n.] Uit twee deelen of leden
béstaande, dimérisch. — Dimérèdes, m. pl.
Beenige buikvinvisschen m. pl. met volmaakte
kieuwen, en wier borstvinnen eenzame, niet ver
stralen hebben, d i m e r i d e n f. pl.
-enigd
Dinterie , f. liendgebied n., uitgestrektheid

's.

lands, over welke men het regt had de tienden te
heffen.
Dituérosotnate, adj. [H. n.] filet een in twee
deelera gedeeld lig
Dirnètre, m., of als adj.: Versd-, dubbelmeter,
viervoeter m., vers, dat uit twee voet- of versmaten
bestaat, d i m e t e r m.
Dirneur , Dianier , m. Tiendheffer, tiendgaarder m., inzamelaar der tiende.
Diniidié, e, adj. [H. n.] Op de helft verminderd, Gehalveerd, half.
Dienier, m., z. DIMEUR.

Dïonintie, e, adj. Verminderd, verkleind, afgenomen., ingekort.
Diminnenclo,adv. (ital.) (pr. — nu-èn—) [Mus.]
Allengs afnemend, in kracht van toon verminderend.
Lliniiuuer, V. a. Verminderen, verkleinen, afkosten, inkorten, afnemen; — verzwakken: D- la
hauteur, la largeur dun corps, de hoogte, de breedte
van een ligchaam verminderen, ir korten. D- sa
dépense, zijne vertéring of uitgaven verminderen. —
(fir.) Sa niauvaise conduite a diminué son auJorité,
zin slecht gedrag heeft zjn aanzien verminderd,
benadeeld, geschokt. — DIMINUER, V n. (met ètre
om den toestand, met avoir om de handeling aan
te duiden) Verminderen, minder worden, kleiner,
korter worden, afnemen, verzwakken: Ma vue
diminué, mijn gezigt wordt zwakker, verzwakt.
Les jours diminuent , de dagen korten of worden
korter. La fièvre dinijnue, de koorts neemt af.
Les decries commencent b d- de prix, de prijs der
levensmiddelen begint te dalen, begint af te slaan.
— SE D1311NUER, v. pr. Minder worden, verminderen.
Dirninutif, ive, adj. [Gram.] Verkleinend,
verminderend. — DIMINUTIF, m. Verkleinwoord n.
--- Navolt inq, nabootsing f. in 't klein: Ce jardin
est un d- du vótre, deze tuin is int klein als de uwe.
Diminution, f. Vermindering, mindering, ver klein/ng, eerkor tinq, afneming, inkorting, verdunning, verzwakking; dalmg f., afslag m. La d- des
dépenses, des impóts, de vermindering der uitga 1 ven, der belastingen. La d- du prix des denrées,
de daling, afslag van, den prijs der eetwaren. La
f d- des forces vitaler, de afneming, verzwakking der
levenskrachten. — (fig.) La cí- de l'autor'it:é, du
Crédit, de afneming, daling van 't gezag, van 't krediet.— [Arch.] D- des colonnes, verdunning van de
schacht der zuilen van beneden naar boven. — [Anc.
mus.] , z. e. a. ROULADE.
Dimissoire, m. [H. eccl.] Verlofbrsef ni.,
volmat f. aan een' geestelijke om zich door een'
anderen bisschop dan den zijne te laten ordenen,
d i miss o r i u m n. — Dinlissorial, e, adj. (alleen voorkomend in): Lettre d-e of Rescrit d-,
ontslagbrief m., schriftelijk verlof, vergunningsbewijs n , b. v. aan een bruidspaar, om in eene andere gemeente te trouwen, d smis s o r ia l e, d smissorium n.
Dimorphe, adj. [U. n.] Dubbelvormig, van
twee gedaanten. — Dirnorplhisme, m. Dubbel! vormigheid f., de nog bestreden eigenschap van vele
onbewerktuigde ligchamen om, bij volkomen gelijke
gesteldheid der menging, toch wezenlijk verschil lende gedaanten aan te nemen.
Dinnyaire, adj. [11. n.] Met 2 spieren voorzien.
Dinanderie, 1. Allerlei messing -. geelkoper- of
geelgieters-waren f. pl. (naar de stad D i n a n t zoo
geheeten). — Diendier, m. Geelgieter, koperslager; koopman m. in geelgieterswaren.
Dinatoire, adj. Het middagmaal betreffend,
vervangend: L'heure d-, het etensuur. Déjeuner
d-, z. DÉJE/sNER. (Men zegt liever: L'heure du diner,
Déjeuner diner.)
Dinde, f. [H. n.] Poule d'Inde f. _kalkoensciae
hen f., kalkoen m. - Ook bij misbruik van den
kallcoenschen haan gebézigd, en dan m.: Un grosd-.
— (fïg.) C'est une d-, une grande d-, 't is eene
gans, eene domme, onnoozele vrouw.
Dindon, Coq d'$nde, m. Kalkoensche haan,
kalkoen, turkse/ze haan m. (bij Vondel k als k o e t,
naar de stad Calicoet in Ind'ié). — (fig. et fam.)
Garder les d-s, op 't land leven, kool planten. Bête,
Colère, Gourmand comme un d-, bij uitstek dom,
opvliegend, gulzig. C'est la danse des d-s, 't is eerie
gedwongen fraaijigheid , 't is 't liedje van booze
re le d- de la farce,
Griet: wil je niet, je moet. Et
En être le d-, 't kind van de rékening zijn, bedrogen uitkomen.

DL DO1\ 1\ ADE
Dindonnade, f. [Vétér.] Kalkoenpokken f. pl.,
zékere ziekte der kalkoenen. -- [Cuis.] Ragout van
kalkoenen, gekruid kalkoenenvleesch n.
Dindonneata, m. (verklw. van dindon) Jonge
kalkoen in., kalkoentje n.
Dindonnier, -sere, adj. (bij La Fontaine) :
La d-ièi e gent, het kalkoenenvolkje.
1)indoeulette, f ( cop.), z. v. a. I3IRONDELLE.
-

Diné, m., z. DINER, m.

Dinée, f. Middagmaal n. op reis in eene herberg;
-- prijs nl. van dat maal; — plaats f., waar men
't houdt: It nous a conté tant pour la d-, wij
hebben zoo veel voor 't middagmaal moeten geven.
II n'y a qu'une lieue d'ici b la d-, de plaats, waar
wij 't middagmaal willen houden, is maar één uur
van hier.
Diner s V. n. Het middagmaal houden, middag
eten, d i n é r e n : D- d' un poulet, zijn mid--malen,
dagmaal met een hoentje doen. — (Prov.) S'll est
riche, qu'il dine deux foil, wie 't breed heeft, laat
het breed hangen: een rijke kan doen wat een
ander laten moet. (dui dort dine, de slaap voedt,
slapen is zoo goed als eten. — z. ook ASSIETTE,
PAR COEUR

(op COEUR, blz. 361) , ATTENDRE. —

(Loe. pop.) I1 me semble que j'ai diné quand je
Ie vois, ik ben hem zat, hij is me een walg.

Diner of Diné, m. Middagmaal, middageten n.,
middarimaaltijd m., d i n d n. A 1'heure Stu d-, des
middags, op etenstijd. Après d-, namiddag. Après
Ie d-, na 't middageten. A I' issue du d-, op 't einde

van den middaamaalljd, bij 't opstaan van tafel.

-- Le d- et prèt, 't middageten is gereed.
Dinette, f. Middagmaaltje n., zoo als de kinderen

het in schijn al spelende houden.
Dineer, m., -ease, f. (fam.) Middag-kostganger m., - kostgangster f., medeëter m., -eelster f.,
gast !n. en f. — Iemand, die enkel of hoofdzakelijk
'S middags eet. — Liefhebber m., liefhebster f. van

een goed middagmaal. -- Un franc d-, beau d-, een
sterke eter m.
Dinique, adj. [Mèd.] Médicament d-, of als

subst.:

Un d-,

een middel n. teijen duizeling.

m. pl., z. DAINTIERS.
Dintrir, v. n. Piepen (als de muizen).
Dintiers,

Diocésain, e, adj. Tot een diocees, een bisdom
of kerspel behoorende, d i o c e s a a n. — DIOCÉSAIN ,
m., -E, f. Wie tot een diocees behoort; ook: de
prelaat of bisschop daarvan, d i o c e s a a n in.
Diocese, f. Bisschoppelijk gebied, kerspel n.,

(kristallen) .

diocees f.

Dioetaèdre, adj. [Minér.] Zestienvlakkig (van
Dioctoplhyn,es, m. pl., z. v. a. ASCARIDES .

-Diodon, m. [H. H.],

z. v. a. DEUX-DENTS. D-

réseau, zeeduif f.
Dicreie, f. [Bot.] Tweehuizige planten f pl.

(die de mannelijke en vrouwelijke bloesems op ver
stammen of stengels dragen) , 22ste klasse-schilend
in 't stelsel van Linneus, ai oe c i a n. pl.
Diogénigne, a^fj. Wat Diógenes (een oud
grieksch wijsgeer) betreft. — (fig.). z. v. a. CYNIQUE.
-t- Diogéniser, V. a. Van alle schaamte berooven. — DIOGENISER, v. n. , of SE DIOGENISER,

V. pr. Zich onbeschaamd gedragen.
Uioïque, adj. [H. n ] Tweehuizig, dioecisch
(vgl. DIOECIE).
Dioni éclée, f. [H. n.] , z. v. a. ALBATROS. —
[Bot.] Plantensoort met zamengestelde bloemen,

diomedéa f.

Dioneose, f. [Méd.] Opzwelling, zwelling f.
Diouée, f. [Bot.],

z. v. a.

ATTRAPE -MOUCHE.

Dionysiaque, adj. [Ant.] Bacchus of Dionysius betre/fend. Artistes d-s, tooneelkunstenaars

m. pl. — DIONYSIAQUES of Dionysies , f. pl.

Bacchusfeesten H. pl.; drinkgelagen n. pl., zuippartijen f. pl. -- Dionysisque, adj. [Med. j :
Prétuberances d-s, beenachtige dikten f. pl., horen
uitwassen n. pl. aan de slapen.
-achti.ne
Diopète, adj. [Ant. gr.] Lan statue d-, of als
subst.: Un d-, een uit den hemel gevallen standbeeld n.

Diophthaln'e, m. [Clair.], z. v. a. BINOCLE.
Diopside, m. [Minér.] Groengrijs mineraal n.
(pyroxène) uit .Piemont. -- Diopsis, f. [H. n.j
Perspectief-vlieg f. (van den Senegal). — Dioptase, f. [[Vlinér.] Kiezelzuur koper n., met hal/door-

schijnende kristallen.

Dioptre, m. [Chir.], z. v. a. DILATATEUR. —
[Géom.] Kijkspleet f., vizier n., inz. aan mathe-

matische werktuigen, d i op t e r f.
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Dioptriquue, f. [Phys.] Leer van de licht- of
straalbreking, inz. door glazen, doorzi-r,tkunde,

dioptriek, anaklastiek f. --- D1OPTRIQUE,
adj. Daartoe behoorend, d i o p t r i s c/: Couleurs
d-s, door lichtbreking ontstaande kleuren f. pl.
Dioptrisme, m. [Chir.] Het aanwenden van

een diopter f verwijdend werktuig.
Diorama, m. Rond, doorschijnend kunsttafereel n., dat de veranderingen, die het toe- of afnemend daclicht op de voorwerpen, landstreken enz.
te weeg brenr t, kunstig nabootst, d i or a at a n. (uitgevonden door Bouton en Daguerre).
Diorite, m. [ Minér.] Groensteen (uit hoorn blende en digt veldspaath), d i o r i e t m.
„

Diorrhèse, Diorrrhose, f., z. V. a . DIURESE .
Diorthose, f. [Chir.] Het zetten van ont-

wrichte of gebroken beenderen, regtmakina, van
verkrornminçen , di o r t h Os is f. -- Diorthotique, adj. Tot het .zetten o f regtmaken behoorend,
diorthótisch.
Dioscures, m. pl. [Myth., Astr.] De tweelingen
Castor en Pollux. — Dioseiiries, f. pl. [Ant.
gr.] Feesten n. pl. te hunner eer.
Diosn'e, m. [Bot.] Soort van wijnruit f.
Diospyre,

m., z. v. a. PLAQUEMJNIER.

Diobtotineètre, m. [Phys.j

Werktuig om de

verhouding tusschen de uitzetting der lucht en den
gang des thermometers te bepalen, d i o s t o t i m e ter.
Diperianthé, e, adj. [Bot.] Met twee bloem deksels.
Dipétale, adj. [Bot.] Met twee bloembladeren.
Diphthère, f. Toebereide dierenhuid, parkement ii. (waarop de Ouden schreven), d i p h lie e r a f.
Diphthont;ue, f. (Gram.] Tweeklank m.
Diphyie, Diphyite, adj. [Ant. gr.] Van
twee naturen.
Diphylle, adj. [Bot.] Tweebladerig.
Diplantidienne, f. [Phys.] Verdubbelingsbril,
dubbet.kijker in., waardoor men van 't zelfde voor
beelden, één refit, 't ander verkeerd, ziet.-werpt
Diplasiasnme, m. [Méd.] , z. v. a. DIPLOSE.
Diple, 1. [Paléogr.] De liggende V, als aan
-duinevaghr.,lbzjpiatsendf.
Diple`arobranehe, adj. [H. n.] Met kieuwen
beide
zijden.
op
Diplocope, m. [Chir.] Mes n. voor het doorsnijden van het doorschijnende hoornvlies.
Diploe, m. [Anat.] Dunne laag mergstof f.
tussch.en de laten der platte beenderen, inz tusschen
de beide tafels van 't bekkeneel, tafelscheidsel, di p 1 o ë n. — [Bot.] Binnenste celmassa f. der bladeren en vruchthulsels. (twee rompen op een bekken.
Diplagastrie, f [Anat.] Misgeboorte f. met
Diplagénèse, f. [Anat.] Uit twee kiemen ontstaande misgeboorte f
Diploïquue, adj. Wat hetdiploi (z.ald.)betreft.
Diplolepe, m. [FE. n.] Galwesp f.
Diplonniate, m. Kenner der diplomatie, staats man, die de onderlinge betrekkingen en wederzijdsche belangen der staten en vorsten kent, inz. die
zich ter bereiking van zékere oogmerken, tot vol
aan een vreemd hof op--voeringazéklst
houdt, diplomaat m.
Diplo m atie, f. Kunst der staatsonderh,andelingen, der staatszaken, gezant-cha,; skunst, weten
uitwendige verhoudingen van den Staat-schapder'
of der openbare en geheime handelingen der hoven
en hnrrner gevnlmartrgden, d i. p l o m a t i e f. — (fig.
et fum.) Faire de la d-, als bijlegrger van nételige
verdeeldheden, als beerediger van twee of meer ver
personen handelen; in kwaden zin: slinksche-del
streken gebruiken, zoeken te bedriegen.
Diplomatique, f. Oorkondenleer, handvesten kennis, de wetenschap om oude oorkonden te lezen, te
onderscheiden, te gebruiken, d i p lo ns a t i e k f.
Diplonmatique, adj. Tot de diplomatie behoorend. d i p l o m a t i s c h. Corps d-, z. GOLFS (blz. 43?,
kol. 2). Science d- z. v a. DIPLOMATIE. — (fill.)
Air d-, geheimzinnig gelaat n. Langage d-, dubbel
taal f. — Ook: Uit oorkonden, bewijsbaar of-zinge
bewezen , volgens oorkonden , tot de diplomatiek
behoorende, diplomatisch.
Diploenatiquement, adv. Op diplomatische
wijze. — (fig.) Met behendigheid, niet sluwheid.
.Diplomatiste, m. Oorkondenkenner, d i p l omdticus m.
Diplónme, m. Onderteekende en gezegelde oor
waarbij eene waardigheid, een voorregt-kondef.,
,
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-

enz. verleend wordt, benoemings-, aanstellinqs-brief;
vrjheids- of genade -brief m.; bewijs van lidmaatschap, diploma n. - [Chim.] Vat n. met dubbele wanden, dat als bain - marie (. aid.) dient.
DiploiLolne, adj. [H. n. Twee wetten gehoorzamend. - ( fig.) Misvatting T.
Diplopie. f. [ rvlétt] Dubbelzien,dubbelzigtigheid.
Diploptère, adj. [H. a.] Met dubbele of gevouwen vleugels. - JHPLOPTERES, m. pl Dubbelvleugeliqe insecten n. p1.
Diplosanthéré, C, adj. [Bot.] Met tweemaal
meer helm k nopjes dan indeelingen der bloemkroonen.
Biplose, f. [Méd.] Verdubbeling f. van ziekte
aanvallen, diplOsis f.
]

Diplosténione , Diplostemonopétale,

adj. [Bot.] Met tweemaal zooveel meeldraden als
bloembladeren. (Met dubbele long.
Dipueurnone, Dipneunioné, e, adj. [H. II.]
Dipnoé, C, adj. [H. ii.] Met twee longen. D1PNO1S, fl1. Pl. Zulke amphibien, die zoowel door
kieuwen als door longen ademen.
Dipode , adj. [H. fl. Tweevoetig. - pipoDES, m. p1. Tweevoetige kruipende dieren n p1.
Diprosope, adj. [H. ii.] Met de beide oogen
aan eene zijde (van sommige visschen).
Dipsaeées, t. p1. [Bot.] Kaardenbollen m. pl.,
geslacht der kaardedistels.
Dipsade of Dipsas, Dipsern. [H. n.] Zeer
venijnige Libysche slang f.
Dipsétiqiie , adj. [Méd.] Dorstverwekkend,
dipsitisch, dipsôdisch.
Dipsoma n ie, f. [Méd.] Drinkwoedef., waanzin m. met dorst; bij 1-lufeland: zuiperswaanzin rn.,
delirium tremens Ii.
Diptère, adj. Tweevleuqelsg(vanznsecten) —DIPTEBE. m. [Arch.] Dubbel-vleugelgebouw n., gebouw
met twee zuilenrjen omgeven. - DIPTERES, M. p1.
[II. n. ] Dubbelvleuqeiiien m. p1., insecten met twee
]

onbedekte vleugels, DIPTERA H. p1. - Diptéro
logie, f. Leer van, verhandeling f. over de dubbelvieugeliqe insecten. - Diptérygiens, ni. p1.
[H n. ] Tweevinniqe visschen m. p1.
Diptote, m. [Gram.] Woord met slechts twee

naamv(llen, diptóton ii.
Diptyq*ies III. p1. [Ant.] Looden, ivoren of
houten schrijftafeltjes der Grieken en Bomeinen,
welker beide bladen met oogjes aan elkander gehecht
waren; - soort van openbare registers, waarop
bij de Ouden de nomen der consuls, proctors, enz.,
bij de eerste christenen die der bisschoppen en
der dooden geschreven werden, doodenregisters,
diptycha II. Pl.
Dipyre, m., Z. V. a. PYCITE.
Dipyréné, e, adj. [Bot.] Met dubbele kern.
Dire, v. a. (in vele gevallen zonder voorwerp
gebruikt) Zeggen, spreken; opzeggen, voordrapen,
uitspreken; - vermelden, bezingen; - beduiden,
beteekenen; - denken, geboren, oordeelen; - bevelen. D- du mal de qn, kwaad van iemand zeggen,
spreken. Laissez le 1-, laat hem zeggen, wat hij
wil, laat hem maar praten. 11 dit que lion, hef
zegt van neen. - D- sa lecon, zijne les opzeggen.
La messe eet diie, de mis is gelezen, is uit. Bles injures, schelden. - Cet orateur dit bien, die
redenaar d oo g t geed voor. - Quel poète thra Vos
exploits ? welk dichter zal uwe heldendaden bezingen, vermelden, verheerlijken ? Que veut dira cda?
wat beduidt, beteekent dit ? wat wil dit Zeggen ? On ne sait que d- tie vette allaire, enen weet niet
wat men van die zaak zal denken, gelooven. Vous n'avez qu' a d- et je partirai , gij hebt slechts
te bevelen, en ik zal vertrekken. - (Loc.) A son
d-, a ce qu'il dit, naar zijn zbggen , volgens zijn
gezegde. C'est-ui -dire, dat is te zeggen, te weten,
namelijk. Trouver a dire a qeh, op iets te zeggen
vinden, iets te berispen hebben ; vinden, dat aan
eene zaak iets ontbreekt, mist. Cela va sans d-, dat
spreekt van zelf. C' est tout d-, dat is alles gezegd,
meer heb ik niet zeggen. Soit dit en passant, in 't
voorbijgaan gezegd. 11 ny a pas a d-, ii faut obdir,
daar is niets aan te doen, men moet gehoorzamen.
C'est tout d-, pour tout d-, pour d- en on mot,
dat is genoeg gezegd, om kort te gaan, om met één
woord te zeggen. A vrai d-, a d- Vrai, om de waarheid te zeg;en. - Bites done ! eiq zeg toch, doorgaans gebruikt in den zin van 't nederduitsche:
hoor eens! - On dit, men zegt, het gerucht,
het praatje gaat; - ook als nubst. : 11 accuse sur
.

DIRECTION*
un on dit, sur des on dit, h beschuldigt op een
men zegt, op losse geruchten. ïl y a bien a d- que
je n'aie mon compte, er ontbreekt nog veel aan.
Depuis qu'il a rompu avec elle, ii en dit pis que
pendre, sedert hij geen' omgang met haar heeft,
spreekt hij overal kwaad van haar. S'il ne dit mot,
ii n' en pense pas moms, al zegt hij niets, hij
denkt er niet te minder om. Le coeur me Ie disait
bien, ik had er een voorgevoel van. Avoirbeau t!-,
Z. BEAU, adv. Le coeur men dit, ik heb er trek,
lust toe. Je me moque du qu'en dira-t-on, ik lach
wat met de praatjes van de wereld. Si cda arrive
je l'irai d- P Rome, zoo dat geschiedt, verbeur ik
mijn hoofd. Mon petit doigt me la dit, 't is mij
in stilte aangewaaid. Cet homme dit dor, deze
man spreekt van gouden bergen. - SE DIRE, V. pr.
Gezegd worden; tot zich zelven zeggen; - zich
noemen, zich uitgeven voor. 11 se dit bien des mensonges, er wordt veel gelogen. Ce mot ne se dit
que des personnes, dit woord wordt slechts van
personen gezegd. Ii se dit gentithomme, hij geeft
zich voor eenen edelman uit. Je me dis P moimême, ik zeide tot mij zelven. J'ai l'honneur de
me d-, ik heb de eer mij te noemen (z. verder PIT).
- DIRE, 111. Het zeggen, het gezegde. [Prat.] Prouver
son t!-, zijn gezegde met gronden bewijzen. Exposer
son d-, zijne verklaringen, antwoorden, verdediging,
enz. openleggen. - Le bien-dire, de sierlijke voordragt, Z. BIEN-DIRE. - AU DIRE DE, 10e. adv. : Au
t!- de tout le monde, volgens 't zeggen van iedereen.
Au d- des experts, naar 't gevoelen der zoakkundiqen. A d- d'experts, volgens beslissing van zaak-

kundigen, gezworenen.

Direct, e, adj. Regeiregt, lifnregt;– regtstreeks,

zonder tusschenkomst, onmiddellijk, direct.Un
mouvement t!-, eene ljnregte beweging. Etre en
contradiction d-e , in ljnregte tegenspraak zijn.
Harangue directe , regtstreeksche aanspraak of
rede t. , (waarin de schrijver den persoon zelven
sprekend invoert). - [Jur.] L'avantage d-, hetgeen een vader aan zijne kinderen vooruit maakt.
- [Généal.] Ligne d-e, regie linie 1. Héritier t!-,
erfgenaam m. in regte linie. - [Géom. Ari th .]
Raison, Proportion d-e, regie rede, verhouding f.
La règle h-a detrois, de regteregel m. van drieën. — [Gram.] Ordre d-, Construction h-a, regelmatige, natuurlijke woordschikking f.
Directe, [Fëod.] Onmiddellijk leengoed n.

Directernent, adv. Regelregt, in eene regte
lijn, regtstreeks. Les deux pOles sont t!- opposes,
de beide polen staan regelregt tegen elkander over.
- (fig.) S'adresser t!- P qn., zich regtstreeks tot
iemand wenden, vervoegen. Ces deux tiommes sont
d- opposes dans leurs sentiments, deze twee menschen zijn van juist tegenovergestelde gevoelens.
Directeur, m.,-trice, t. Bestuurder, eerste opziener, opzigter, bewindsman, bewindhebber, bewindvoerder, d i r ee t e u r III. , bestuurster, oppertoezien
opzigtster, d i r e c t r i c e t. - B- général des-ster,
postes, opperpostmeester , -directeur. D-, h-inca
dune maison t!' onphelins, weesvader, weesmoeder.
-.- B- de Ja Compagnie deslndes, bewindhebber der
0. I. Maatschappij. B- deconscience, of enkel B-,
gewone biechtvader. - [Gèom.] B-trice, of als adj.
, langs welke de beweging
Ligne d-trice, regte lijn
van eene andere rerte lijn of van een vlak plaats
heeft, directie-linie t.
S Directité, f. [Jun.] Hoedanigheid van een
dadelijk recjt. direcliteit t.
Direction, t. Riting , lijn van, beweging; houding f., stand m. van een voorwerp met betrekking
tot een onder, strekking, d i r e c t i e f. La d- t!' un
oiseau qui vole, t!' one rivière, de rigting van
een' vliegenden vogel, van eene rivier. Queue da -t-il prise? waarheen heeft hij zijn gang, weg,
loop, marsch, reis geriqt? Etre dans Ja d- dun objet,
een voorwerp tegenover zich hebben. - [Plrys.]
La d- de I' aimant, de ripting van de vrjbewéoende magneetnaald. - [Mar.] Rigting f., streek,
koers. - [Jun.] B- des affaires, beleid n. der
zaken. - (fig.) Prendre one bonne, mauvaise d-,
den goeden, den slechten weg opgaan. Mes iddes
prirent one autre t!-, mijne gedachten naaien eene
andere rigting. - Bestuur, opzigt, beheer, bewind,
oppertoezigt II., leiding, aanvoering, uitvoerende
magt, reqéring, dire c tief. On la chargé de Ja
d- de cette affaire , men heeft hem het bestuur

over deze zaak opgedragen. Je suis soos sa d-,

DIRECTOIRE

-

ik sta onder zijn opzigt. Ce prétre a la d- de
plusieurs consciences, die priester is de biechtva-

der van vele personen.
Directoire , n. Raad n. of commissie van
openbaar bewind, directorium, directoire n.
D- exécutif, uitvoerend bewind, inz. dat van Frank-

rijk in 1795.

Directorat, n1 . Bestuurdersambt, opzienerschap, directeurschap, d i r e c t o r a a t n; — dienst
-tijdm.
eens directeurs.
Directorial, e, adj. Wat tot den directeur
directoire
betrekking
heeft,
daarvan
uitgaat,
of het
d i r e c t o r i a a 1. Les deputes directoriaux , o/
als subst. Les directoriaux, de afgevaardigden in
den geest van het directoire.
Directrice, adj. et subst. f., z. DIRECTEUR.
Dirihyngsae, adj. [H. n.] Met twee snavels of
zuígsprieten.
Dirigeant, e, adj. Ministre d-, besturend minister nl. bij afwezigheid van het staatshoofd f.
Dirigé, e. adj. Bestuurd, beheerd ; geregeld;
gerigt. 'i.'héatre bien d-, goed bestuurd tooneel n.
Diriger, v. a. Rigten, eene rigtin,g doen nemen;
wenden, sturen ; besturen , bestzeren, leiden, het
opzigt hebben, beschikken, regéren, aanvoeren. Dses pas, ses regards, vers qc., zijne schreden, zijne
blikken naar iets rigtens — (fig.) D- son attention
sur qc. , zijne aandacht op iets vestigen. — C'est
lui qui dirige toute l'affaire, hi beschikt, bestuurt
de geheele zaak. — D- la conscience de qn., iemands
biechtvader zijn. - SE DIRIGER , v, pr. Zich rigten,
zich wenden. — [Mar.] Koers zetten.
Dirinnant, e, adj. [Droit can.] (alleen voor
èmpêchementd-, verhindering f., welke-komendi):
een huwelijk onwettig maakt en te niet doet.
Dis,

z. DI-

Diradiation , f. ] Phys.] Uiteenstraling f.,

straling in uiteenloopende Acting.

Disable, adj. Wat zich laat zeggen, te zeggers.
Disant (Dien-) , adj. , z. BIEN-DISANT. --

Soi-disant, adj., z. SOI -DISANT . (afwasschen.
Disbrocler, v. a. [Tech.] De geverwde zijde
Disbrothire, f. [Tech.] Water n., waarin

geverwde zijde gewasschen is.

Discale, f. [Corn.] Verlies n. in gewigt, inz.
door 't uitwasemen of verdroogen, discaléring f.
Discaler, v. a. [Chico.] Aan gewigt verliezen,
ligter worden, indroogen, d i s c a l é r e n : Cette
soie a discalé de deux onces. — Het part. passé
is ook ac/j.: Marchandise discalée, ligter geworden
waar f.

Discant, m. [Mus. anc.] , z. v. a. CONTRE - POINT.

5 Discéder, v. n. Zich verwijderen. (In den
eig. zin buiten gebruik). — (fig.) Met iemand in

gevoelen verschillen.

Disceptatenr, m. [Didact.] Twistredenaarm.
— Diseeptation, f. Twistrede f., redetwist m.

over eene in onderzoek staande vraag, d is c e pt a ti e f. — ^ Discepter, v. n. Redetwisten.
Discerns, e, adj. (en part. passé van discerner) Onderscheiden, onderkend, duidelijk gezien of
waargenomen : Innocent d- du coupable.
Discernelnent, m. Onderscheiding, onderken
-nigf;—odersch-b lingsverm
gen, welwikkend oordeel, oordeel des onderscheids n.,
scherpzinnigheid f., doorzigt n. On ne saurait faire
de si loin le d- des couleurs, op een' zoo verren
afstand kan men de kleuren niet onderscheiden.
Ce travail demande un juste d-, die arbeid vordert een juist oordeel, een helder doorzigt. — Agir
sans d-, zonder oordeel des onderscheids, zonder
bewustheid of men goed of kwaad doet handelen.
Discerner, v. a. Onderscheiden, onderkennen,
niet verwarren , duidelijk zien of waarnemen :
L'obscurité empéche de d- les objets. — (fig.) Met

de oogen des verstands onderscheiden, inzien, ontdekken, erkennen: D- l' ami du (d'avec le) flatteur, den vriend van den vleijer onderscheiden.
D- le mérite dans une personne, iemands verdiensten inzien, ontdekken. — sv DISCERNELI, V. pr.
Onderscheiden, erkend worden.
Discession, f. [H. rom.] Stemming f. door
groepvorming rondom hem , wiens gevoelen men
deelde, diseessie f.
Discifère, adj. z. v. a. DISCOPHORE. -- Dis -

ciforme, adj. [Didact.] Schijfvormig.
Disciple, m. Leerling, scholier, schoolganger;
volgeling, d i s c i p e l m. Les d-s de Jésus, de leer-
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liegen, volgelingen van Jezus, inz. de jongeren, de
12 apostelen. (Bet wordt ook van vrouwen gebézigd).
Disciplinable, adj. Voor afrigting of voor
tucht vatbaar, leerzaam, buigzaam, regeerbaar.
Disci p linaire, adj. De tucht betreffend of bevorderend, disciplinair: Peine d-.
Disciplinairenaent, adv. Volgens de tucht.
Discipline, f. Tucht, orde, zedelijke onder
leiding, opleiding, zedenvorening; gedrags--wijzng;
regel m. van zékerevereenigingen, discipline t.;
— afrigting (van dieren). I1 est sous la d- dun
bon maitre, hij is onder de tucht, de leiding van
een' goed meester. La d- militaire, de krijgstucht.
La d- de collège, d' école, de schooltucht. — Ba
compagnie de d-, straf bataillon n., straf--tailon,
compagnie f. — Il y a des animaux capables de
d-, er zijn dieren, die zich goed laten a fristen. -Geesel m., roede, zweep ; geeseling f. (inz. bij kloosterlingen) : Des coups de d-, geesselslagen m. pl.
Se doener une rude d-, zich streng geeselen.
Diseipliné , e , adj. (en part. passé van
discipliner) plan tucht gewend, welopgeleid, geoefend, afgeript, p edisciplinee'r Troupes
Bien d-es, wel a gerigte en ordelijke troepen. —
Moines d-s, getuchtigde, gegeeselde monniken m. pl.
Discipliner, v. a. In tucht en orde houden,
tot orde en goede zeden opleiden, aan tucht gewen nen, d is c i p l i n é r e n; — tuchtigen, kastijden,
geeselen. D- les g ens de guerre, goede lucht en
orde bij de krijgslieden invoeren. D- un religleux
coupable, een' strafbaren monnik geeselen, de discipline geven of toedienen. — SE DISCIPLINER, v. pr.
Zich aan de tucht onderwerpen, zich aan orde en
goede zeden gewennen ; — zich zelven tuchtigen of
geeselen ; — elkander de discipline toedienen.
Discobole, m. [Art.] Schijfwerper m. — DIS COBOLES , m. pl. [H. n. j Visschen m. pl. met schij fvormige buikvinnen.

Discoidal, e, Discoiide,

Schijf- of tafelbordvormig.

adj.

[H. n., Bot.]

Discolore, adj. [Didact.] Tweekleurig; onge-

lijk gekleurd ; bontkleurig, bont.
Discontinue, e, adj. Onzamenhangend.
Discontinuation , f. Ophouding , staking,
stremming f. (voor zékeren, tijd) Travailler á qc.
sans d-, onophoudelijk aan iets werken. — [Mid.]
D- de la fièvre., vrije tijd m. tusschen de koortsen.
Diseontinner, v. a. Ophouden, uitscheiden,
opschorten, aflaten, niet voortzetten, staken. D- de
parler, ophouden te spreken. D- an travail, een
werk laten liggen, niet voortzetten. La pluie a
discontinué, de regen heeft opgehouden . SE DISCONTINUER , C. pr. Gestaakt worden, ophouden.
-

Disconvenable, adj.

Onvoegzaam, ongepast.

Disconvenablernent,adv.Opongepastewize.
f. Gebrek n. aan overeen
overeenkomst, ongelijkheid, ongelijk -stemingof
verschil n., wanverhouding, onge--vormighedf.,
pastheid, di s c o n v e a i ë n t i e f. La d- d'áge, de
Disconvenance,

ongelijkheid des ouderdoms.
Disconvenir, V. a. Niet overeen stemmen of

overeen komen, verschillen (in gevoelen); loochenen,

ontkennen, tegenspreken. Je ne disconviens pas
q'on ne puisse faire des objections, ik stern toe, ik

ontken niet, dat men eenige tegenwerpingen kan
maken. Vous ne sauriez d- de m'avoir dit cela,
gij kunt niet tegenspreken, mij deel gezegd te hebben.
Discopbore, m. [Didact.] Sc/iij(dragend.
Discord, m. Oneenigheid f., misverstand m.,
wat aanleidi„ g tot to eespalt (discorde) geeft. —
Discord, adj. m. [Mus ] , liever DISCORDANT.
Diseordaninient, adv. Wanluidend.
Discordance, f. Wanklank m., wanluidend
ontstemdheid. — (lig.) Oneenigheid , oneens--heid,
gezindheid f., verschil n., d i s c o r d a n t i e f.
Discordant, e, adj. [flus.] Niet stemmend,
ontstemd, ontsteld, valsch , wanluidend: Clavecin
d-, Voix d-e , ontstemd klavier n., valsche stem f.
— Vers d-s, wanluidende verzen n pl. — (fig.) Niet
overeenstemmend, kwalijk bijeenpassend, niet strookend : Des caractères, des humeurs d-s.
Discorde, f. Verdeeldheid der harten, der gevoelens, oneenigheid, tweedragt, tweespalt f., twist m.
— [Myth.] De godin der tweedragt, Discord ia t.
La d- se mit parmi eux, er ocetstond oneenigheid
tusschen hen. — (fig.) Pomme de d-, oorzaak f.
van twist, twistappel m. — [Jeu] De vier heeren
in ééne hand (in 't onmberspel).
,
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Discorder, V. n. [Mus.] Niet stemmen, ontstemd zijn. — (fig.) Oneens zin, niet met elkaar
overweg kunnen.
Discosome, adj. [H. n.] Met schijfvormig lijf.
Discoureur, m., -euse, f Babbelaar, prater,
snapper m., babbelaarster, praatster , snapster f.
— Ook als adj. : Assemblée d-euse, vergadering ,
waar veel Gesproken en weinig afgehandeld wordt,
praatpartij, babbetklub f.
Discourir, v. n. Breedvoerig spreken, redendren, redekavelen, een gesprek voeren, discour ér e n : Its discouraient sur (de) la guerre, z ij rede
spraken zamen over den oorlog. — Ook-nerd,
zonder voorwerp : Il ne fait que d-, hij doet niets dan
snappen. -- Donner à d-, slof tot gesprek geven.
Hiseours , m. Gesprek , onderhoud , d i sc o u r s n. ; rede, redenéring, redevoering , aan
verhandeling f. Un d- familier, een ver -sprak,
Entrer en d-, in gesprek treden-trouweljkfsp.
(Loc. fam.) 11 a p rononcé un beau d-, hij heeft
eene schoone redevoering gehouden. I1 a fait an
beau d- sur cette matière, hij heeft over die stofte
Bene schoone verhandeling gedaan. C'est an d- a
perte de vue , dat is een gesprek zonder einde.
C'est an autre d-, dat is iets anders, daar spreken
wij niet van. Pour reprendre Ie fil de notre d-,
om den draad van ons gesprek weder op te vatten,
om tot ons vorige gesprek terug te keeren. -- Vous
faites des discours en Fair, gij spreekt woorden in
den wind. Vous me promettez moats et mer-

zoo veel men wil: Le pain y est b d-, On y a Ie
pain a d-, het brood is er voor 't nemen of naar
believen. men kan er zoo veel brood nemen, als men
verkiest. Les soldats y vivaient à d-, de soldaten
hielden er naar hun goeddunken huis. -- Se rendre
b d-, zich op genade en ongenade, zonder voorwaar-

den overgeven.

Diserétionnaire, adj. [Jur.] plan 't goed
overgelaten, d i s e r e ti o nn a i r (zelden-dunke
gebruikt dan in) : Pouvoir d-, regterljke magt f.,
om naar goedvinden ligtere of zwaardere straffen
op te leggen.
Diseretoire, m. Vergaderzaal, raadkamer f,
in sommige kloosters, kloosterraad m.
Discrienen, m. [Chic.] Voorhoofdverband n.
bij eene lating op de voorhoofdader. D- du nez,
X-vormig neusverband n.
(ging f.
Di seal patios, f. Ontschuldiging, regtvaardi-

Diseulper, v. a, Regtvaardigen, zich van schuld
vrij pleiten; ontschuldigen: Ses amis font disculpé

de ce qu'on lui imputait , zijne vrienden hebben

hem geregtvaardigd van 't geen men hem ten laste
leide. — SE DISCULPER v. pr. Zich regtvaardigen.
zich verontschuldigen. zich verschoonen. — Het part.
passé is ook adj. : Personne disculpée, geregtvaardigd persoon m.
Disci,rsif, ivc, adj. [Log.] Gevolgtrekkend,
redenérend : Faculté d-ive , vermogen om gevolg
te maken. — Geneigd om van 't onder -treking
af te dwalen.
-werp
S Disearsion, f. Afdwaling f. van 't onderwerp.
veilles, ce n'est que d- ! gij belooft mij gouden
Diseussif, isle, adj. [Méd.] Verdrijvend, verbergen, 't zijn slechts ijdele woorden, louter praates. Cela est bon pour le d-, dat is ligter gezegd deelend, verdunnend. --- Ook als subst. m. Des d-s,
dan gedaan. (inz. jegens vrouwen. Verdrijvende middelen n. p1.
Discussion , f. Naauwkeurig onderzoek n.,
Diseonrtois, e, adj. Onbeleefd, onhol eljk,
I)iseoaurtoisie, f. Onbeleefdheid, onho elsjk- uiteenzetting, overweging; geleerde, wetenschappel ike geschilvoering, beraadslaging f. ; — woorden
hei.d, f., inz. jegens vrouwen.
woordentwist m., woordenwisseling, d i s u s--strijd,
Diserédit, m. Vermindering f., verlies n. van
krediet (vel CREDIT) , van achting of vertrouwen; s i e f. [Prat.] Uitwinning f., geregteljk onderzoek
kleinachting f., mistrouwen, d i s k r e d i e t, m i s- en waardéring van 't goed eens schuldenaars. Sans
division ni discussion , allen voor éénen en één
kred iet n
Diseréditer, v. a. Van krediet of vertrouwen voor alien ,.9o1idair.
Diseutable, adj. Voor uiteenzetting, beredeberooven, in diskrediet of wantrouwen brengen
(inz. van koopwaren en handelspapier gebézigd), neerd onderzoek geschikt.
adj.:
Diseuté,
e, adj. (en part. passé van discuier)
i
t
é
r
e
n.
Het
part.
passé
is
ook
d is c r e d
Marchandise , discréditée , papier discérdité , in Onderzocht, nagevorscht, gewikt en gewogen, b ekwaden reuk gebragte koopwaar f., mistrouwd, d i s c u s s i e ë r d: Opinion, Affaire d-e.
Disester, v. a. Naauwkeurig onderzoeken, navan krediet beroofd papier n. (van andere zaken
en van personen gebruikt men liever DECRÉDITER.) vorschen, nasporen, doorgronden, uitpluizen. aan
Ongelijkheid,
g overwegen, wikken en wegen, het voor en-dachti
S Diserépanee, f.
onevenrédigtegen bespreken, bediscussiéren, bediscuheid f., verschil. misverstand n.
t é r e n : D- une affaire, une loi. — Ook zonder
Diseret, ète, adj. Omzig,dig , bedachtzaam,
voorzigtig, wijs behoedzaam ; bescheiden, stilzwij- voorwerp: Nous avons longtemps disculé sur ce
gend , gesloten, geheimhoudend, d i s k r e e t. Il en a point, wij hebben lang over dat punt geredekaveld.
usé dune mansere tout-b-fait d-ète , hij is zeer — [Jar.] D- les biers d'un débiteur, of enkel: Dvoorziglig , verstandig , bedachtzaam , daarbij te qn., de goederen eens schuldenaars na voorafgegaan
werk gegaan. Cette femme n' est guère d-ète, die onderzoek geregtelijk verkoopgin, eenera schuldenaar
vrouw is alles behalve stilzwijgend, kan niet te best aantasten.
Diseuteur, ease, adj. Gaarne het voor en
zwijgen. — Une conduite d-ète, een bescheiden, bedachtzaamgedragn. — [Math.] Quantitéd-ète, ver tegen eener zaak besprekend. Ook als subst. (iron.)
getallen-grootheid, die uit afr..ezonderde,-anderlijk Un d-, een vriend van woordenstrijd, van geschilniet zamenhangende deden is zarnengesteld, diskrete voering.
Disdiapason , m. [Mus.] Dubbel octaaf n.
gror'theid f. — [Méd.] Petite vérole d-ète, diskrete
Disepale, asij. [Bot.] Met dubbel gespleten
pokken f. pl., zulke, waarvan de puistjes niet zakelk,
met tweemaal ingesneden bloemkroonen.
menvloezlen, maar op zich zelven staan. — [Liturg.]
Disert, e, adj. Welbespraahht, woordenrijk;
Père d-, Mère d-ète, vertrouwde monnik of non,
die den kloostervoogd of de abdis als raadgever of met sierlijkheid en gemak voorgedragen. I1 est plus
raadgeefster ter zijde staat. raadgever m., -geefster f. d- qu' ii n'est léoquent, hij is meer welbespraakt
Diserèternent , adv. Bescheiden , omzigtig , dan welsprekend.
IDiserteinent, adv. Op sierlijke, nette, wijze
wijselijk, op voorzigtige wijze.
Diserétion , f. Bescheidenheid, omzigtigheid, voorgedragen. -- Weleer: klaar, duidelijk.
Disette, f. Gebrek n. aan de noodzakelijkste
bedachtzaamheid, voorzigtigheid (in spreken en handelen), wij ze terughouding, stilzwijgendheid, inge- levensbehoeften , schaarschheid , schaarschte ; betogenheid, discretie f. II lui parla avec beau- hoefte, nooddruft, ellende f. On craint une d- et
coup de d-, hij sprak hem zeer bescheiden aan. une famine, me!j vreest voor gebrek en hongersnood.
On peut, se confier b eet homme, it a de la d-, 11 est clans une extrème d-, hij is zeer nooddr^ufmen kan dien man vertrouwen, hij weet te zwijgen. ti1i, lijdt groot gebrek. — Bij uitbreiding : D- de
— Goeddunken, believen, goedvinden n., wil m., livres, de talents, gebrek aan boeken, aan bekwaam
'La d- de la langue, de armoede der taal.-hedn.
willekeur f. Se mettre b la d- de qn, zich geheel
naar iemands wil gedragen. Je remets tout cela — [Bot.] Soort van beetwortel m.
-f- Disetteux, euse, adj. Behoeftig, noodlijdend.
à votre d-, ik laat dit alles aan uw inzigt, aan
Disetar, jn., -ease, f. (doorgaans van eene
uwe wijsheid, aan uw goeddunken, uw oordeel
over. — Age de d-, jaren van onderscheid. — On- bepaling gevolgd) Hij of zij, die zegt afspreekt : Dbepaalde prijs m., waarom men speelt of wedt: de nouvelles, nieuwtiesverteller ; D- de contes,
Jouer une d-, spelen, onder beding, dat hij, die sprookjesverteller ; D- de bons mots , held in
verliest, iets naar zijne bescheidenheid, naar zijn kwinkslagen, iemand, die voor geestig en gevat wil
goeddunken, geven moet
A DISCRETION , loc. adv. doorgaan; D- de riens, de bagatelles, onbeduidend
Naar believen, naar goedvinden, naar willekeur, snapper. D-, D-euse de bonne aventure, waarzeg.

. —

DISEXIJEL

r waarzegster; D- de grands mots, grootspre, pogcher. - Un beau 1-, een mooije prater,
iemand, die zich sierlijk wil uitdrukken. - (Pray.)
L'entente est au 1- , ieder is de beste , bevoegdste
uillegger van zijne eigen woorden. Les grands d-s
ne sont pas les grands faiseurs, veel zeqgen en
veel doen zijn twee.
Disexuel, le, adj. [Bot.] Tweeslachtig.

g

ive, adj. [Phys.] Den elektri
S Disfi'aetif, lichtstralen
brekend - Dis--schentrom
of de
fraction , f. Breking des elektriscisen strooms of
der lichtstralen.
Disgrace, t. Onbevalligheid f. van voorkomen,
doen of spreken. ( In dien zin zelden gebruikt.) Ongenade, ongunst f , verlies n. der gunst; - on geluk, ongevcl, onheil II . , tegenheid, wederwaardiijheld f. Tomlier en 1-, in ongenade vervallen. 11
lui est arrivé mm d-, hem is een ongeluk wedervaren.
Disgi-aeié, e, adj. (en part. passé van disgraciei) Mis m aakt, misvormd, wanstaltig, gebrekkig: Homme d- de nature, van nature mismaakt
mensch, door de natuur stiefmoederlijk behandeld
nsensch. - ( fig.) adj. In ongenade gevallen, van de
unst beïoofd: Ministre d-, in ongenode gevaln minister. Ook als subst. : Un d-, een in ongenode gevallen persoon m.
Disgraeier ,, v. a. Zijne gunst of genade onttrekken, (inz. van een' vorst gebezigd) : Le roi la
disgracid, de koning heeft hem zijne gunst, genade

Y
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Dispacheur„ in. [Mar.] Strandregter m.,

averij -beoordeelaar m.

Disparaltre , v. a. (met avoir als men de
daad, met etre als men den toestand op 't oog heeft)
Perdw(jnen, onziglbaar worden; henengaan; zich
verwijderen; verloren raken. Lange disparut, de
engel verdween. Le jour est disparu, de avond is
gevallen, 't is avond. II a disparu de son domicile,
hij is uit zijne woning verdwenen. J'avois des gants
dans ma poche, us oat disparu, ikhadhandschoe-

neis in mijn' zak, zij zijn weg, verdwenen. - D-

du monde, de Ia scène da monde, geene rol meer

in de wereld spelen; - sterven.
gelijkslachtig
Disparate, adj. Niet bij elkander passend, on, weirstrevend , strijdig, onvereenig
-

baar, ongerijmd, disparaat. - DISPARATE, t.
O n gerjindheid. strijdigheid, onvereenbaarheid, ongelijkvormigheid, ongelfjkslachtigheid 1.
Dispareil, le, adj.

,

Z. V.

a.

DIFFERENT.

Disptrité, t. Ongelijkheid, oneenparigheid;
verscheidenheid t., verschil ii. in hoedanigheid der
voorwerpen, die men vergelijkt, dispariteit t.
Disparition, 1. Verdwijning, vermissing, on-

zigtbaarwording t.
Dispain, e, acij. (en part. passé van disparai-

tre) Verdwenen: Des jours trop tot h-s.
Dispaste of Dispate , 1. [Tech.] Dubbel

blok n., dubbele k atrol 1.

Dispendioux, euse, adj. Kostbaar, inetgroote
onttrokken. (aangename wijze. kosten verbonden, duur.
Dispendiensement, adv. Op kostbare wijze.
Disracieusenient, tidy. Op onbevallige, onDispensaire, m., z. v. a. PHARMACOPEE. Disgraeieux, ease, adj. Onbevallig, onaangenan
w ; ongunstig, wederwaardig , verdrietig. Stads- of armen-apotheek t. -- Plaats, aan de prefectuur van policie te Parijs, waar de gezondheid
Femme d-euse, onbevalliqe, leeljke vrouw. - EvO
nernent d- of 0- dvèiiement, verdrietig vow cal a. der publieke vrouwen onderzocht wordt.
Dispeusateur, al., -trice, t. l]itdeeler m.,
Disgrégation , f Scheiding, verdeeling. [Phys., Opt.] Verstrooijing (der lichtstralen) , di s- uitdeelster f., bedeelaar ,, uitreiker , beheerder m.
U r e g a t i e; --verblinding, afmatting f. van 't oog (inz. van God, van vorsten, van priesters gebézigd).
- Weleer Ook: apotheker m.
door te veel lie/it.
Dispensation, 1. Uitdeeling, uitreiking t. La
Disgréger, V. a. Verdeelen, scheiden. - [Phys.,
Opt.] Verstrooijen (de lichtstralen) ; 't gezigt ver: d- des graces, des aumhnes, des sacraments. Voorbereidend werk a. der artsenij bereiding.
blinden, vermoeijen. -- Het part. passé is ook adj.I)ispensatoire, m. Apothekers -winkelboek n.
Rayons disgriigés, verstrooide lichtstralen m. p1.
Dispense, t. Ontheffing, vrijlating, vrijstelling t.
4 Disharnionle, f. Wan/tank m., wange (van
een' anders algemeenen regel); vergunning t.,
luid a., ontstemdheid f. ( fig.) Oneenig/ieid, tweespalt, disharmonie f. (brengend. verlof n , dispensatie f. D- de résider of de
Disidolique, adj. [Phys.] Twee beelden voort- risidence, vrijstelling van de verpligting om in de
Disjoindre, v. a. Van elkanderscheiden, ver- plaats zelve, waar men een ambt bekleedt, te wo deelen, afscheiden, splitsen. - [Prat.] Le juge a neïi. D- de manage, verlof tot een anders verboordonnd Ia jonction, saul a d-, s'il y éehet, de den huwelijk.– La d- de manger de Ia viande, de
om gedurende de vasten vleesch te eten.
regler heeft de zamenvoeging (der regtszaken) be- vrijstelling
volen, onder voorbehoud om ze des noodig weder - (Proc.) A point marier ne faut pas de d-, wie
niet trouwt, heeft geen dispensatie noodig.
te scheiden.
Dispenser, v. a. Vr ij stellen van den gewonen
Disjoint, e, adj. (en part. passé van disjoindre) Gescheiden, uiteengegaan: Porte d-e, Ais d-s, regel,ontheffen, ontslaan, verschoonen, dispensatie
uiteengeweken deur f., planken f. p1. - [Mus.] geven, d i s en s d r en; - vergunning of vrijheid geven, vei'schoonen, goed v inden of verlangen (dat ieDegré d-, overgang in. van eene noot op eene an
dere, die er in de orde der toonschaal niet onmid- mand iets niet zal doen) . D- de Ia lol, da jeûne, de
l'examen, vrijstellen van de wet, van de vasten, van
dellijk op volgt.
Disjonetif, ive, adj. [Gram.] Scheidend, af- 'tezamen. - Son âge le dispense de cette charge,
zonderend, elkander weclerkeerig uitsluitend, d is zijne hooge jaren ontslaan hem van de verpligting
ju ncti ef: Conjonctions d-ives, scheidende voeg- om dit ambt te bekleeden. - Je vous dispense den
woorden D. p1. (b.v.ou, ni, soil).– [Log.]Proposi dire davanta e, ik ontsla u van de moeite mg er
tion d-ive, voorstel ti. waarin tegengestelde begrip- weer van te zeggen, ik verzoek, dat gij er verder
pen door een voegwoord verbonden zijn. - Ook van zwijgt, ik schenk u de rest. - Uitdeelen, uitals subst.: Des d-s, scheidende, elkander wedericee- reiken: Dien dispense ses dons comme ii lui plait,
rig uitsluitende woorden a. pl. La d-ive, hel schei- God deelt zijne gaven uit, gelijk 't Hem be/inapt.dead voegwoord a. (de bloesems. D- les niystères de Dien, de sakramenten uitreeDisjotietiflore, adj. [Bot.] Mel vaneenstaan- ken; de geheimenissen Gods verkondigen. [Pharm.]
Disjonetion, 1. Scheiding, uiteenwijking (van Artsenijen naar 't wettelijk voorschrift bereiden
planken enz.); --- [Prat.] splitsing 1. (van regts- en uitdeelen. - SE DISPENSER, v. pr. Zich antslaan, zich ontheffen, zich vrijstellen van den repel,
zaken).
zich de vergunning geven; - uit edeeld worden.
Dislocation, f. [Méd.] Verzwikking, verstui-

—

-

g

,

—

lcing,ontwrichting 1. D- de Ia lianche, heupontwrich-

t ng. - Uiteenneming (van de deden eener machine). [[till.] La d- dune armee, de verdeeling van
een leger op verscheidene standplaatsen. - ( fig.)
La d- dun empire, de verbrokkeling, ontwrichting f. van een rijk.
Disloquer, v. a. [Méd.] Verstuiken, verzwikken. - D- une machine, eene machine uiteen ne
men. - ( fig.) Cela lui a disloqud Ia cervelle , dat
heeft zijn hoofd op hol gebragt. - SE DISLOQUER,
V. pr.: 11 s'est disloqud Ie pied, hij heeft zijn' voet
verstuikt. -- Cette machine se disloque, die machine laat zich uitee& nemen. - Het part. passel is
Ook adj.: Pied disloqué ; Machine d-e.
i

-

-

Dispache, f. [Mar.] Averj-berékening f.

Dispermatique , LMsperrne , adj. [Bot.]
Tweezadig, met slechts twee zaad/correis, d i sp e i'mat isch.
Dispersé, e, adj. (en part. passé van disperser) Verstrooid, verspreid; uitgestrooid; verdeeld,

uiteengedreven.

Disperser, V. a.. Uitstrooijen, strooijen; - verstrooijen, verspreiden, uiteen jagen, op de viugt
slaan; -- verdeelen, naar verschillende plaatsen
zenden. D- de l'argent, geld uitstrooijen. La cavalerie a disperse l'ennemi , de ruiter heeft den

* » soldats,
vijand verstrooid, uiteen gejaagd. D- des
soldaten in verschillende kantonnementen vercleelen.

- SE DISPERSER, V. pr. Zich verstrooijen, ver-

strooid worden.
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Dispersion, f. Verstrooijinq, verspreiding 1.
La 1- des juifs, de verstroojjinq (lerjoden. D- dune
armée, dune flotte, verstrooijinq, uiteenja
ying van
eene vloot. D- des troupes, uiteenlegginq t. der
troepen. D- des forces, verdeeling en verzwakking der krachten. - IPhys.] D- de Ja Iurnière,
des rayons Jumineux, versp r eiding der lichtstralen.
Dispoiidée , f. [Pods.] Dubbele sponddus m.
voet van vier lange lettergrepen.
Disponihilité, f. Beschikbaarheid, disponib ili t ei t f. - [ Mil., Admin.] Toestand in. tusschen
actieve dienst en ontslag, met genot van wachtgeld,
no n - actin i te i t t. Traiternent de d-, wachtgeld n.
Disponible, adj. Beschikbaar, dispo n ibel.
Dispos, adj. m. Behendig, vlug, vaardig, qaauw;

DISSEMBLABLEMENT.
moederen, der zaken. Ii était en bonne d-, hij was
in een' goeden welstand.

Disproportion, t. Onevenredigheid, ongelijkheid, onevenredigheid f., gebrek n. aan behoorlijke
verhouding, wanverhouding 1. Les d-s dun bâtiment, de wanverhoudingen van een gebouw. Dd'âge, ongelijkheid van ouderdom.
DispioportioHilé , e, adj. (en part. passé van
disproportionner) Ongelijk, onevenridig, in slechte
verhouding staande, ongeljkmnatig , g e d is p r 0p 0 C t iO fl e e rd: Un manage d-, een ongelijk huwelijk. Un partage d-,eene ongelijkmatige verdeeling.
Disproportionnei-, V. a. Ongelijk maken, de
evenredigheid wegnemen.(rédige wijze.
+ Dispropol-tionnérnent, adv. Op onevenopgeruimd; welvarend.
adj. Betwistbaar, bestrjdbaar.
Disputable,
Dispittailler, v. n. (faiis.) Over
Disposant, m., -e, t. [Jur.] Beschikker rn.,
beuzelingen
besc1ii/e.ter f. bij testament.
dikwijls twisten, harrewarren.
Disposé, e, adj. (en past. passi van disposer)
Disputaillerie , t. (fans.) Nietig geschil n.,
Geplaatst, gerangschikt: Choses bien d-es, goed ijdele twist m.
gerangschikte za1cn f. p1. Salle d-e pour Ie bal,
DispiitaiHenr, ni., -tlS, 1. (fans.) Twistmavoor het bal g e reedgemaakte zaal t. - Geneigd, ge- ker m., -maakster t., harrewarder m., -warster f.
zind, bereid: Etre lien ou mal d- pour qn., goed of
-I- Disp u tant, e, adj. Twistend, twistziek. kwaad jegens iemand gezind zijn. Ii est d- a faire Ook als subst.: Les d-s, de twistenden, disputout ce qui l vous plaira, hij is geneigd om alles te tiren den.
doen, wat u zal believen. Je ne suis pas disposé
t 01 sputetioI1, t. Geleerde twistrede f., redea sortii, ik liet geenen lust, trek om uit te gaan. strijd m.; vinnige woordenstrijd voor de balie,
Le rol était Pico d-, de koning was in goede luim, disputatie 1.
goed gedisponeerd.
Dispilte, t. Geschil n., twist in.., krakeel, twistDisposer . V. a. In orde brengen, stellen, schik- gesprek n., 'redestrijd, woordenstrijd in., gekijf n.,
ken. L'eiïnemi avait Plea disposé ses troupes, de kibbelpartij, woordenwisseling f., dispuut n. Avijand had zijne troepengoed in orde geschikt, ge- voir une d- avec qn., een geschil Met iemand hebsteld. -- Voorbereiden, geneigd maken, bewegen, beu. On s'instruit par Ja d-, men wordt door reoverhalen, overreden, aansporen: D- qn. a Ia mart, destrijd, door twistgesprekken, door woordenwistot den aood voorbereiden. Je l'ai disposé selingen wijzer. D- de mots, woordenstrijd. a vous demander pardon, ik heb hem bewogen om [Ecole] Strijdoefening f., oefening in geleerde
U vergifl'enis te vragen. ---- In gereedheid brengen,
twistreldenen, waarbij zékere stellingen bestreden en
inriglen, bezorgen: On a disposé Ja salle pour le verdedigd worden, disputatie t.
bal, men heeft de zaal voor het bal in gereedheid
Disputé, e, adj. (en part. passé van disputer)
gebragt. On a tout disposé, alles is bezorgd. —DIS- Betwist, bestreden: Empire d-, Victoire d-e.
POSER, V. n. Beschikken, naar goeddunken met iets
Disputer, a. n. Twisten, wetenschappelijk rete werk gaan; - voorschrijven, beslissen, als snees- detwisten of zintwisten, twistrédenen houden, een
tee bevélen. U ne peat d- de son bien, hij kan over openlijk twistgesprek voeren; - strijden, krakeezijn goed niet beschikken. II dispose de tout dans len, kijven, disputéren. - B- avec fureur, is
cette maison, alles staat in dit huis onder zijn be- grand cris, heftig, luidruchtig redetwisten of kijvel, hij kan in dit huis doen, wat hij wil. Dieu a ven. 11 ne faut pas d- des couleurs, Di des goûts, ni
disposé de lui, God hieft hem tot zich genomen.
de l'usage, men moet niet over de kleuren, den
(Loc. prov.) D- dune personae comme des cisoux smaak of 't gebruik redetwisten. - (Pray.) D- de
de son jardin, met iemand leven als Jan-potagie met Ia cliape a l'évêque, D- sur Ia pointe dune aizijne muts. - (Proc.) L'bomme propose, et Dien guille, Z. CHAPE, AIGUILLE, - (lig.) Ces femmes
dispose,. z. DIEU. - SE DISPOSER, V. pr. Zich rang- disputant de beauté, die vrouwen wedijveren in
schikken; gerangschikt worden. - Toestel, gereed- schoonheid. - DISPUTER, V. a. Betwisten, beslrijheid tot iets maken; zich tot iets voorbereiden, den, om iets twisten, harrewaren: D- un prix, ons
voorbereid worden.
eenen prijs twisten. - II lui disputa Ie pas, hij
Dispositif, adj. [Mid.] Remède d-, voorberei- betwistte hem den voorrang. D- Ie terrain ii lendend geneesmiddel n. Dune manibre d-ive, bepa- nemi, den vijand den grond betwisten; ( fi g.) zich
lenderwijze. - DISPOSITIF, M. [Jur.J Het beschik- dapper in een' woordenstrijd weren. - (lig.) Le
kend, verordenend gedeelte der regterljke uitspraak. d- a qn., iemand op zijde willen streven of evenaDisposition, f. Dispositie, inrigting, orde, ren, het met iemand opnemen. - SE DISPUTER, V.
schikking t., aanleg m, La d- dun hâtiment, de pr. Elkander betwisten; ---- betwist worden; met
inrigting van een gebouw. - La d- dun discours, elkander twisten.
de schets, het ontwerp, de verdeeling van eene redeDisputeur, euse, adj. Twistgierig, twistziek.
voering. --La d- dune bataille, het plan, de schik- - Ook als subst.: twistzoeker m., twistzoekster t.
icing van een' veldslag. - Beschikking, bepaling f., (querelleur, -euse).
beheer, bestuur n., het regt ons vrij over iets te beDisque, f. [Ant.] Werpschijf f. (bij de wedschikken: Tout est a votie d-, alles is (staat) te spelen der Ouden), discus m. - Rond schild n.,
uwer beschikking. D- testamentaire, uiterste-wils- ter gedachtenis van een' held in een' tempel opgebeschikking. Les d-s de Ia bi, de wetsbepalingen t. hangen. - {Astr.] La d- du soleil, de Ia June, de
pi. D- royale, koninklijke verordening t. D- finale, (schijnbare) schijf der zon, der maan. - [Opt.
slotbepaling. B- prohibitive, verbodsbepalisq. D- Id- Grootte van een glas, van een gezigtsveld.— [BoL
gale, wetsbepaling. D- mutuelle, onderlinge beschik
Schijf der straalbloemen. - [Liturg.] Schotel m.
king. —Aanleg m., vatbaarheid; —neiging, genegen- voor 't nacht'maalsbrood, in de grieksche kerk.
heid; gestemdheiii, stemming, gemoedsstemming, geDisquisition, t. [Didact.] Onderzoek, navorzindheid f., zin, lust, trek m. Cet enfant a beaucoup sching, nasporing, doorgronding, di,s q u isi t i a 1.
de d- a (pour) Ja musique, dit kind heeft veel aanS Disrnptiou, f. Verbreking, breuk t.
leg, geschiktheid, natuurlijke bekwaamheid voor
Dissecteur, m., Z. V. a. DISSÉQUEUR.— [Anat.]
de muzijk. Ii a de trés hannes d-s pour vous, hij is Ontleedmes n.
zeer goed omtrent u gezind, is u zeer genegen. Je
Dissection, t. Ontleding, opening, opensnij
n'ai aucune d- dy aller, ik heb geen lust, trek om ding van een lijk, ljkopening, d is s e c t i e f. daarheen
te gaan. II paralt dans
an lair de Ja d- [Econ. dom.] Het ontleden, voorsnijden (van gevoa Ja plule, de lucht ziet er uit, als of 't wilde ré gelte, wild, enz.)
genen. - Beschikking, voorbereiding f.: Faire ses
Disseniblable, adj. Ongelijk, ongelijkvormig,
d-s pour partir, zijne beschikkingen maken om te niet overeenkomend, verschillend, geheel anders:
vertrekken. - Voornemen, oogmerk n.: Je l'ai lais Ces frères sont Pion d-s, die beide broeders zijn
sO dans Ja d- de sortir, toen ik hem verliet, was elkander zeer ongelijk. Ii est bien d- de ce qui l
hij van voornemen, om uit Ie gaan. Gesteldheid t., était, hij is niet meer dezelfde, die hij te voren was.
toestand, staat m.: La d- du corps, des esprits,
Dissexnblablement, adv. Onçeljk, op ongedes affaires, de gesteldheid des ligchaams, der ge- ljkvormige, verschillende wijze.
-

-

-

-

-

DISSEMBLANCE

DISSUADER.

Dissemblance, f. Ongelijkheid, verscheidenheid, ongelijkvormigheid f.
-- Dissembler, V. n. Verschillen, niet geljken.
Disséniivation , t. Natuurlijke uilzaaijing,
verspreiding, verstrooijinq f. van het zaad.— ( fi g.)
Verspreiding (van menschen, van denkbeelden enz.).
Disséniiuer , v. n. Uitzaaijen , uitstrooijen,
verspreiden (als werk der natuur): Le vent hissémine les giaines de certains végétaux, de wind
strooit de zaden van zikere gewassen uit. - Bij
uitbreiding: B- les troupes, cie troepen verspreiden,
uit elkander leggen. - D- des erreurs, dwalingen
door geschriften uitstrooien, verspreiden. - Het
part. passe' is ook adj. : La lumière dissêminde
dans l'espace, het in de ruimte verspreid licht.
Dissension, f. Verscheidenheid, tegenstrijdigheid (der meeningen, der gevoelens), oneenigheid,
verdeeldheid, tweespalt 1., twist m. D-s domesti
ques, huiselijke twisten.
Dissentérisme, m. [H. rel.] Leer f., gevoelens n. pt. der dissenters of niet-episkopalen
(non-conformisten, presbyterianen, independenten)
in Engeland.
Dissentieux, euse, adj., z.v. a. DISCORDANT.
Dissentimeut, m. Tegenovergesteld gevoelen,
verschil n., strijdende meening, aankanting 1.
Dissentir, v. n. In meening of gevoelen verschillen, van andere meening zijn, anders denken.

(van vochten, geestrjke stoffen). - Verkwisting,
verspilling, verbrassing t. Se miner par la d-, par
des h-s, zich door verkwisting in den grond boren,
ruineiren. - Verstrooijing, aftrekking van gedachten, gematigde uitspanning f. : 11 vous faut de Ia
a-, gij hebt verstrooijing noodig.
Dissipé, e, adj. (en part. passé van dissiper):
Troupeau €l, Troupes h-es, verstrooide kudde f.,
verstrooide troepen m. p1. Esprit d-, afgetrokken
geest m. Vie d-e, verkwistend, in vermaken doorgebragt leven m.
Dissiper, v. a. Verstrooijen, verspreiden, uiteen drijven, verslaan, verdrijven, verjagen, doen
ophouden. Le soleil dissipe les hrouillards, de zon
verdrijft, verstrooit de nevelen. - ( fig.) D- les illusions, de begoochelingen doen verdwijnen, doen ophouden. D- une armtle, een leger verstrooijen, op
de vlugt drijven , verslaan. - Verstrooijen , de
aandacht aftrekken, verdrijven: D- lesprit, bennul, Ia douleur, den geest verstrooijen, de vervdling, de droefheid verdrijven. -- Doorbrengen, verkwisten, verdoen, verspillen: B- son Pico, zijn
goed, zijn vermogen doorbrengen. - SE DISSIPER,
V. pr. Zich verstroojen, zich verdeelen; verstrooid
worden; uiteen gaan ; verdwijnen; - zich verstrooijinj of ontspanning verschaffen.
S Dissociable, adj. Ongezellig, stug.
S Dissociation, t. Ontbinding f. eener associatie of vereeniging.
.1- Dissoeber, v. a. Eene verbindteoiis opheffen.
Dissolu, e, adj. Los, losbandig, ongebonden,
uitspattend, teugelloos: Mener une vie d-, een los,
ongebonden leven leiden. Une femme d-, een liederljk wijf n.—Mots d-s, Chansons h-es, schandedike woorden, dnrtele liederen n. p1.
Dissohible,adj. Oplosbaar, ontbindbaar, smeltbaar. Mëtal d-, ontbindbaar metaal. - [Jur.] Le
manage est cl-, het huwelijk kan ontbonden worden.
Dissobubi li té,f. Oplosbaarheid f.
Dissolunient , adv. Op losbandige, ongebondene wijze. Vivre d-, losbandig leven.

Dissépale, adj., Z. DISEPALE.

Disséquer, v. a. [Anat., Bot.] Ontleden, openen, opensnijden : D- Un corps humain, nfl animal, une plante. - [aeon. dom.] Ontleden, voorsnijden. - (fig.) D- UH dcrit, des pensees, een
geschrift, denkbeelden ontleden, naauwkeuriq onderzoeken, uiteen zetten. - Het part. passé is ook
adj.: Caclavre disséqué, Fleur d-e, ontleed lijk n.,
ontlede bloem f.
DisséqteIla', m. Ontleder; - voorsnijder M.
- DISSÉQUEUR, m., z. v. a. DERMESTE.
Dissertateur, m. Verhandelaar, opsteller eener
verhandelinq. —Langwijlig, vervelend spreker m. (in
dezen zin heeft het een vrouwelijk: DISSERTATISICE).
-1- Dissertatif, ive, adj. Verhandelend, inden
stijl der verhandeling.
Dissertation, f. Geleerde verhandeling f. of
twistgeschrift n., dissertatie t.
Disserter, V. n. Eene geleerde stoffe behandelen, breedvoerig, grondig en geleerd over eene
zaak spreken. - (farn.) D- longuement et ennuyeu
sement, lang en vervélend redenéren. (TEER.
Dissel-teur, Ill., ease, t., z v. a. DISSERTA
Dissidence, t. Splitsing, scheuring, klove 1.,
ernstig verschil n. in gevoelens, dissidentie t.
Dissident, e, adj. Scheuringmakend. - DISSIDENTS, M. p1. Andersdenkenden, afwijkenden van
de in een land heerschende kerk, in Engeland di
sen ters geheeten (vgl. DISSENTERISME); in Polen
weleer: de niet-katholjken (met uitzondering van
de wederdoopers, socinianen en kwakers), d. i s s iclenten fl1. p1.
Dissigue, 151. [Algèb.] Verandering 1. van teekens. - DISSIGNE, adj. Met verschillende teekens
aangedaan. (geljksoortiq, ongeljksiachtig.
Dissiwilaire, adj. [Mid.] Ongeljkaardig, onDissimilitude , f. Ongelijkheid, verscheidenheid t. , verschil n. - [Rhét.] Tegenoverstelling 1.
Dissiniulateiar, m., -trice, t. Veinzer, veinsaard m., veinsster t.
Dissimulation, t. Geveinsdheid, ontveinzing,
beu'impeling, vermomming, veinzerij t.
Dissiniiilé, e, adj. (en part. passé van clissimuler): Homme d-, geveinsd man. Haine d-e, ont
veinsde, verborgen haat m. - Ook als subst.: Un
d-, Une d-e, een, eene geveinsde.
Dissimuler, v a. Zijne gedachten, gevoelens,
enz. verbergen, verhelen, bewimpelen, ontveinzen;
veinzen. D- sa douleur, zijne smart verheelen, verbergen. - 11 dissimula vette injure, hij deed als
of hij die beleediging niet merkte. - Ook zonder
voorwerp: II sait 1-, hij weet te veinzen. SE DISSIMULER, V. pr. Zich ontveinzen, zich zelven niet
bekennen; - zich laten verbergen.
Dissipatetir, m., -ti-lee, t. Doorbrenger, verkwister, verteerder , opmaker m., doorbrengster,
verkwistster, verteerster, opmaakster t. - Ook als
adj. gebézigd : Un vieux iou d-, een oude gek van
een' doorbrenger.
Dissipation , f. Het verdampen, vevvliegen
-
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Dissoluteur, trice, Dissohitif, ive, adj.

[Méd.. Chilm] Oplossend, ontbindend: Remèdes
el-s, oplossende middelen n. p1. - La vertu h-iv e,
de ontbindende krocht t.
Dissolutio n , t. Ontbinding, oplossing, scheiding; de opgeloste stof, d i s s o I ze t i e f.; Tomlier
en d-, tot ontbinding overgaan. La d- do sd dans
beau, de oplossing van 't zout in 't water. - (fig.)
La d- dun manage, de ontbinding, scheiding van
een huwelijk. La d- de l'ordre social, de verbreking
der maatschappelijke orde. La d- du corps et de
l'âme, de scheiding van 't ligchaam en de ziel. Losbandigheid, ongebondenheid , ongerégelde leefwijze C: II s'est pbongé dans toutes sortes de d-, hij
heeft zich aan allerlei ongebondenheid overgegeven.
Dissolvant, e, adj. [Clsim.] Oplossend, ont
bindend: Acide d-, oplossend zuur n. - DISSOLvANT, M. [Chim., MPh.] Oplossend, ontbindend,
weekinakend, verdeelend middel, scheivocht n.
-

Dissonnauce, Dissonance, t. [Mus.] Wan-

klank, valsche toon m., valsch akkoord, wange
luid n., dissonantie t., dissonant m.: Sanver tine d-, een valsch akkoord oplossen. - Wanklank door opeenvolging van harde lettergrepen.-B- du style , des iddes, ongelijkvormigheid t. in stijl,
in denkbeelden.
-

Dissoiiiiant, e, Dissonant, e, adj. Kwa-

ljkluidend, wanluidend: Une voix d-e, eene valsche,
wanluidende stem. Cel instrument est tort d- , dit
speeltuig is zeer ontsteld. (maken.
Dissoiiner , Dissoiser , v. a. Wanklank
Dissoudre , v. a. Ontbinden, oplossen, smelten: L'eau dissout le sucre, het water ontbindt,
smelt de suiker. - (fig.) B- une assemblee, eene
vergadering ontbinden. D- on manage. een huwelijk breken, scheiden, ontbinden. - SE DISSOIJIIRE,
v. pr. Zich oplossen, ontbinden, uiteen gaan; antbonden worden; scheiden. Le Se l se dissout aisemeat, het zout lost zich gemakkelijk op. laat zich
ligt smelten. La sociétd se dissout, het gezelschap
gaat uiteen.
Dissotis, Dissotlte, adj. (en part. passe van
dissoudre) Sucre d-, opgeloste, gesmolten suiker t.
L'eau dissoute en vapeur, het in damp opgeloste,
ontbonden water.
Dissuader, v. a. Ontraden, afraden, uit het
hoofd praten, afbrengen: D- p. dun clessein, ie-
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nand van een voornemen afbrengen, het hem afraden. -- Het part. passé kan adj. zijn: .Homme
d-, van zijn voornemen a fgebragt mensch.
-I- Dissniasif, ive, adj. Afradend, ontradend.
Disstiasion, f. Het afraden; afrading f La
persuasion et la d-, het aanraden en afraden.
Dissyllabe, adj. [Gram.] Tweelettergrepig.
Un mot d- of als subst. Un d-, een woord n. van
twee lettergrepen.
Dissyllabique, adj. Tweelettergrepig.
Distance, f. Afstand m., verwijdering, afgelegenheid, verte; ruimte, tusschenruimte, d i s t antie f. La d- dune vilie b one autre, de afstand

DISTRAIT.
deeling f.; — onderscheidingsteeken n.; -- onder
verschil n.; — onderscheiding door eer en-scheid,
aanzien, voortre/fel jkheid, verdienste f.; voorregt n.,
voorkeur f. , rang, stand m., d i s ti n c t i e f. C'est
une bible impriinee sans d- de vers, 't is een b#bel, die zonder afdeeling van verzen gedrukt is.
On a tout passé au di de l'épee, sans d- dage ni
de sexe, men heeft alles over de kling gejaagel,
zonder onderscheid van ouderdom of kunne. Fais
du bien h tous sans d-, doe allen zonder onder
voorkeur wel. Traiter qn. avec d-, iemand-scheidof
met achting, onderscheiding behandelen, Per sonnes
de d-, aanzienlijke lieden, menschen van rang, van
hooge geboorte. Une charge de d-, een aanzienlijk
ambt n. — [Log.] Verklaring f. van de verschillende
beteekenissen, die een voorstel kan hebben.
Distin" ué, e, adj. (en part. passé van distin
OnrTersch.eiden; aanzienlijk, voornaam, uit-guer)
fatsoenlijk, g e d i s t i n ge e rd.-steknd,vor/flj;
Disting®uer,v. a. Onderscheiden,een onderscheid
maken; — duidelijk zien, hopren, enz., onderken
, niet verwarren, duidelijk gewaarworden, d is-ne
ti n gé r e n. D- 1'ami d'avec le flatteur, den vriend
van den vleijer onderscheiden. D- les temps, les
lieux, de tijden, de plaatsen onderscheiden. — II

van de eene stad tot de andere. De d- en d-, van
w and tot afstand, hier en daar. — (figq.) Af
verschil, onderscheid n., ongelijkheid f.:-standm.,
I1 y a one grande d- entre le Créateur et la créatore, er is een groote afstand tusschen den Schepper en 't schepsel. — Tenir qn. à d-, iemand op
een' afstand, op eerie distantie houden, hem beletten gemeenzaam te worden. L'Evangile ra pproche
les d-s, 't Evangelie neemt de ongelijkheid der standen weg. [.Jur.] Wettelijk uitstel n.
-- Distance, e, adj. [Man.]: Cheval d-, in den
wedloop achtergebleven paard n.
Distant, e, adj. Vaneengelegen, verwijderd, était déj^s si Lard qu'on ne pouvait plus d- les
ver uiteen staande: Ces deux villes, Ces deux objets, 't was reeds zoo laat, dat men de voorwerépoques ne sont pas fort d-es l'une de l'autre, pen niet meer kon onderscheiden. Je voos ai dis
deze beide steden, die twee tijdstippen liggen niet
otre demarche, ik heb u aan uwen gang-tinguéà
zeer ver van elkander.
herkend. — Het achting, onderscheiding behandeDistémone, adj. [Bot.] filet twee meeldraden. len; den voorrang, de voorkeur geven : II aime
Distendre , v. a. [Chir.] Sterk uitrekken, qu'on Ie distingue, hij ziet zich gaarne met onder
spannen.
behandeld. — [Log.] D- une proposition,-scheidng
Distendu, e. adj. (ez part. passé van disten - de verschillende beteekenissen aangeven, die een
th e) Muscles d-s, sterk gespannen spieren f. pl.
voorstel hebben kan. — SE DISTINGUER, v. pr. Zich
DistensioD, Distention, f. [Chip.] Sterke onderscheiden , zich kenbaar maken; gezien, be.spanning, uitrekking f.: La d- des serfs, de span- speurd worden; -- u-itmunten. L 'homme se distin
ning der zenuwen.
sa raison, de mensch-guedsatrnimxp
Disth ène, in. [Minér.] Sapphyrspaath n., cya- onderscheidt zich van de andere dieren door zijne
niet m., een Blaauw mineraal.
rede. Il s'est distingué par sa valeur, hij heeft
Distielbiase, f. [ Méd.] Ziekelijke vorming f. uitgemunt door zijne dapperheid.
eerier dubbele rij oogharen.
Distigiie, m. [Pods] Tweerégelig vers, kop
Distieftoplhylle, adj. (pr. ch=k) [Bot.] Met
distichon, inz. het elégische distichon,-pelvrs,
twee bladerenrijen. — Distig'mate, adj. Met dub- uit een' hexameter en een' pentameter bestaande.- DISTIQUE , adj. [Bot.] In twee rijen staande (van
bel likteeken of bloemmerk.
Distillable, adj. (pr. —ti-la--) [Chim .] Over- bladeren, bloemen, enz.).
Distome, adj. [1 I. n.] Tweemondig . — DISTO haalbaar, voor overhaling geschikt, d e st ill eer1VIES , in. pl. E(;elwormen m. pl., dubbelmondige inbaar.
Distillateur, in. (pr. —ti-la—) Overhaler, gewand swormen (in de lever en gallaas).
bereider van gebrande wateren, brander, stoker,
.Distors, e, Distort, e, adj. [bidact.] Ver-

destillateur, destilleerder in
Distillation, f. (pr. —ti-la—) Overhaling, stoking, destillatie V. — Overgehaald vocht n. —
Stookkunst, destilleerkunst f. — Doorz jpeling f.

draaid, scheef.

Distillatoire, adj. (pr. —ti-Ia—) Tot het des-

.Distorsion, f. [Med.] Verdraaijing, verwringing, d is tor s ie f. La d- de l'oeil, de verdraaiing
van 't oog. La d- des deux cotés de la bouche, de
hondskramp f.

losgelaten woede f.
-gestor,
Distiller , v. a. (pr.— li -lé) Overhalen, stoken, aftrekken, branden, d e s t i 11 é r e n. — (fig.) D- sa rage
sur qn., zijne woede , gramschap over iemand uitstorten. — DISTILLER, v. n. Doorn jjpelen, doorzijgen,
afdruppelen: Des gouttes d'eau distillaient de la
voute, het water viel bij druppels van 't gewelf. —

sing. D- des depens, afscheiding der geregtskosten.
--- Verstrooiing , verstrooidheid van gedachten, afgetrokkenheid , onachtzaamheid , distractie t.:
II a de fréquentes d-s, hij is dikwijls verstrooid,
afgetrokken met zijne gedachten niet thuis. —
Verstroo2,lwg, afleiding, uitspanning f.: Chercher
quelque d-, eenige verstroo jing zoeken .

Distort, e, adj., z. DISTORS.
till/sen of overhalen dienende: Appareil , Vase,
Distraetile, adj. [Fl n., Bot.] Afstaand.
Etoffe d-, of als subst. Un d-, een toestel, vat, stof
Distraction, f. Scheiding, afscheiding- f. (déeon over te halen, destillatie-apparaat n.
istillé, e. adj. (en part. passé van distiller) membrement). -- [Prat.] Demande en d-, eisch tot
Overgehaald, gestookt, gedestilleerd: Liqueurs afscheiding van een voorwerp, dat verkeerdeljk in
d-es, gebrande wateren n. pl. —(fg.) Rage d-e, uit een' aangeslagen boedel is begrepen, eisch tot split-

SE DISTILLER, v. pr. Gedestilleerd worden. — (fig.)
D- goutte a goutte, bij droppels afdruipen. Se den larmes, in tranen wegsnellen.
Distillerie,f.(pr.—ti -Ie —) Stokerij ,branderp f.,

Distraire, v. a. Scheiden, afscheiden, aftrek-

ken, afzonderen (een deel van 't geheel) : Sur vette
somma it faut d- tant, van die som moet gij zoo

veel aftrekken. —

[Jur. anc.] D- la juridiction,

stookhuis n. — Beroep n., kunst f. des branders. eene zaak voor een' onbevoegden regter brengen.--, verduisteren (gelden, papieren). —Af -On,dersla.
Distinct, e , adj. 4fgezonderd, afzonderlijk
afhouden, de aandacht aftrekken. verstrooi --leidn,
onderscheiden, verschilllend; — duidelijk, klaar,
verstaanbaar; niet verward. Article d-, afzender- j en , storen; afbrengen (van een voornemnen, een gelijk artikel n. Deux chases Bien d-s, twee zeer voelen, treurige gedachte). 11 cherche la solitude,
onderscheiden zaken f. pl. Fruits d-s, afgezonderde, afin qu'on ne puisse Ie d- de son travail, hij zoekt
niet zamenhangende vruchten f. Ijl. — Son d-, Voix de eenzaamheid, opdat eren hem van zijn werk
kken. Rien ne peut le d- de
d-e, duidelijk, helder geluid n . , verstaanbare stem f. niet zou kunnen a ftre
Vue d-e, goed, scherp gezigt. Idée, Notion d-e, klaar, faire de ce voyage, niets kan hem van het doe;
dier reis afbrengen (in dezen zin liever détourner).
duidelijk denkbeeld, begrip n.
Distineten,erst, adv. Klaar, duidelijk, op dui- 11 faut tacher de d- les afiligés, men moet de bedroefden afleiding zoeken te geven — SE DISTRAIRE,
ctelijke wijze; onderscheidenlijk.
v. pr. Zich verstrooien, zich ontspanning verschafDistinctible, adj. Onderscheidbaar.
Distinctif, ive, adj. Onderscheidend, kenmer- fen, zich. onttrekken (aan zijn werk).
Distrait, e, adj. (en part. passé van distraire)
Icend, kenbaarmakend, distinctief.
Distinction, Onderscheiding, afzondering, af- Afgescheiden, afgetrokken: Fief d-, afgescheiden
.

DISTRAYANT

DIVERS.

leen; Somme d-e, afgetrokken som f. — Afgetrok
ken, verstrooid, onopmerkzaam, verward: I1 est
toujours d-, hij is altijd verstrooid, nooit met zijne
gedachten thuis. Un air d-, een verstrooid, verward voorkomen n. — Ook als subst.: Les d-s oublient tout, de verstrooiden vergeten alles.
Distrayant, e, adj. Perstrooilend, verstrooijing
aanbrenr-end: Lecture d-e, verstrooiende lekluur f.
Distribuè, e, adj. (en part. passé van distribuer) Uitgedeeld, verdeeld: Aumónes d-es, uitgedeelde aalmoezen f. pl. Ouvrage d- par chapitres,
in hoofdstukken verdeeld of afgedeeld werk n.
Distribnaer, V. a. Verdeelen; uitdeelen, uitreiken, toebedeelen; schikken, rangschikken, in orde
stellen, afdeelen, d i s t r i b u é re n: D- des prix, des
aumènes, prijzen, aalmoezen uitreiken of uitdeelen.
D- des graces, des honneurs, des emplois, gunsten,
eerbewijzen-, ambten uitdeelen. L'auteur a distribué son ouvrage par chapitres, de schrijver heeft
zijn werk in hoofdstukken afgedeeld. On a distrihue
l'eau dans tons les quartiers de Ia visie, men heeft
het water door al de stadswijken geleid. — [ Beaux
arts] Bien d- les lumières et les ombres, les parties dun batirnent, dun javelin, licht en schaduw,
de deelen van een gebouw, van een tuin goed plaat
aanbrengen. — [Prat.] D- un-sen,vrdlof
procès, de asten van een regtsgeding aan een' der
regters overgeven, om daarover berigt te doen. —
[Impr.] D- la lettre, D- de la lettre, of enkel D-,
de gebruikte letters weder in hare vakjes leggen,
wegmaken, d i s t'r i b u é r e n. D- l'encre, den inkt
met de rol op den vorm brengen. - SE DISTriIBUER,
v. pr. Zich verdeelen, zich verspreiden; onder elkander verdeelen.
Distrihnitenr, m., -triee, F. Uitdeeler m.,
uitdeelster f., uitreiker m., uitreikster f., verspreider m., vei spreidster f. Le d- des prix, de uitdeeler der prijzen.
Distribmatif, ive, adj. Uit-, verdeelend, d i str i b u ti e f. Justice d-, uitdeelende geregtigheid f.
(die straffen of belooningen toekent). — [ Gram.]
Adverbs d-, verdeelend bijwoord n. -- [Log.] Sens
d-, verdeelende zin m.
Distribution, f. Verdeeling, uitdeeling, uitreiking, verspreidingg, indeeling, schikking, rangschikking, di s t r i b u t i e f. D- du bui in, verdeeling van
den buit. La d- des prix, d1 uitdeeling der prijzen.
La d- des troupes dans leurs quartiers, de verdeeling der troepen in hunne kwartieren. — [Arch.] La
d- d'ornements, de schikking, het gepast aanbrengen can sieraden. -- [Peint.] D- des jours et des
ombres, verdeeling van licht en schaduw.— [Iinpr.]
Faire la d- dune forme, de letters van een' afgedrukten vorm in hare eigen vakjes leggen. -- [Jur.]
D- par contribution, verdeelinq bij aandeelen.
Distriboutivemeni, adv. [Log ] In verdeelenden zin, met betrekking tol afzonderlijke personen
of zaken. — Afzonderlijk, een voor een.
District, in. Gebied, reritsccebied n., onderverdeeling f. eens lands, a fdeeling f. van een departement (in sommige landen), dis t r ik t n. — ( fig.)
Cela nest pas de mon d-, daarover kan ik niet
oordeelen, dat is niet in mijn vak.
Distrix, m. [Méd.] Groote dunaiarigheid f.
Distyle, adj. [Bot.] Met twee bloemstijltjes.
Dit, e, adj. (en part. passé van dire) Gezegd,
gesproken, genoemd, gemeld: Paroles d-es en Fair,
woorden in den wind, vergeefcche woorden n. pl.
La rnesse d-e, chacun se retina, de mis gelezen
zijnde, ging ieder henen. Proprement d-, eigenlijk
gezegd. Cela d-, dat gezegd hebbende. Soit d- en
passant, in 't voorbijgaan gezegd. Voilh qui est d t,
dat is gezegd, besloten, vaste€esteld. Le d- sleur, de
gemelde heer. La d-e maison, het genoemde huis.
Ci-dessus d-, Susdit, hierboven genoemd. Le ei
d-, de onder, hierna genoemde. Charles V.,-après
d- le sage, Karel V., bijclenoemd de wijze.
t Dit, m. Gedenk-, zinspreuk f. (faun.) Gesprek,
gezegde n. Un d- notable , eerie merkwaardige
spreuk f. Les d-s et gestes des anciens, de gedenkwaardiee gezegden en daden der Ouden. (z. DEBIT)
.Ditètraèdre, adj. [Minér.) Dubbel- viervlakkig.
Dithèissne , m. [Rel.] Tweegoderi', tweegndenleer f., ditheismus, dualismus, manichaeismus n. — Ditliéiste, adj. Tot die leer
behoorende. --- Ook als subst. Un d-, een aankanper van de tweegoderj, d i th e Is t, d u a l i s t m.
Dithyrambe, m. [Ant.] Bacchus-zang m.,

-

-
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stout, gezwollen lierdicht n. op Bacchus (later ook
op andere goden en uitstekende menschen). — Te

Vurig lied vol dichterlijke verrukking,-genwordi:
doorgaans ongerégeld in maat en stanzen, d i t h yram b e f. — .Dithyrarubique , adj. Bezield,
vurig, overdreven, dithyrambisch. Poète d-,
dithyramben-dichter m.
Dito of Ditto, adv. (van 'tital. detto) [Corn.]
,lls voren, als boven, eveneens, desgel a ks, d i t o.
Diton, m. [Mus.] Interval m, van twee geheele
tonnen, groole terts f.
Ditrachyeère, m. (pr. ch=k) [H. n.] Bijzondere soort van ingewandsworm (volgens Laennee) een blaaswormn m.
Ditridaetyle, adj. [H. n.] filet twee of drie
voorteenen zonder achterteenen. DITRIDACTILES,
m. pl. Soort van steltloopers of moerasvogels m. pl.
Ditriglyphe, in. [Arch.] Ruimte tusschentwee
triglyl)hen (z. TRIGLYPHE) aan de dorische zuilen.
Ditroehée, in. [Pods. anc.] Dubbele trochéus,
versvoet van lettergrepen, waarvan de isle en
3de lang, de 2de en Ode kort zijn; d i t r o c h é u s m.
Diarèse, f. [Yléd.] Ruime pisafscheidirg, diurés i s f. — Diairètique, adj. Pisafde jvend, d iurétisch: Un médicament d-, of als subst. Un d-,
een afzettend, pisdrjvend middel n.
Dit'rnaire, m. [H. anc.] Dagboekhouder m.
der grieksehe keizers; — het dagboek zelf.
.Diurnal, m. Dagelijksch gebedeboek n. der
geestelijken in de katte. kerk. (Plur. diurnaux.)
Diurne, adj. Dagelijksch, wat in één' dag ge—

schiedt: — [Astr.]

Mouvement cl- de Ia terre, da-

geli ksche beweging der aarde; — z. ARC, CERCLE.
—. [Bot.] Fleur d-, dagbloem f. (die zich 's mor gens opent en 's avonds sluit. --- [H. n.] Papil]ons d-s, of als subst.: Des d-s, dagvlinders m. pl.
(die enkel bij dag vliegen); — Animal d-, dagdier n.
(dat slechts één' dag leeft); -- Oiseaux d-s, of als
subst. Des d-s, da troofvogels m. pl., talrijke klasse
van roofvogels, waartoe de arenden, gieren, haviken, valken behooren. — [fl. rom.] Actes d-s,
dagboeken n. pl., onder de keizers.
Divagation, f. Heen en weder doling --- Dd'animaux, het los laten loopen van dieren.— (fig.)

=

Afwijking, afdwal

den of geschrift) ,

an de hoofdzaak (in woor-

d
i v a ga tie f.
Iv'eiding,

r .Divagateur, trice, adj. Afdwalend: Eloquence d-ice — On?k als subst. Un d-, iemand, die

gaarne of dikwijls van 't onderwerp afwijkt.

Divaguuer, V. n. Ronddolen. — (fig.) Van de

hoofdzaak afwijken, van den tekst raken.
Divan, ni. [EI. ott.] Turksche staatsraad, geheime raad m des sultans, hoogste staatscollegie n.
bij de nttomansche porie, d i v a n m. -- Soort van
kussenbank, sofa of kanapé f., divan ni. — Café
d-, of enkel D-. naam van zekere met divans voorziene ko f jh ui zen te Parijs en elders. --- [Litt ] Ver
arabische gedichten of opstellen. -zamelingf.v
Divarieation, f. [bd.] Verwijding, opening t.
(eerier woes]); -- takswi,j ze verdeeling f. eerier ader.
— Divarignè, e, adj. [Bot] Plante d-e, plant,
waarvan de takken zich in vele rigti ° gen uiteen
verspreiden. --- Divarigiier, v. a. [Méd.] Verwden, wijder maken (eerie wond).
„

t Dive, adj. Goddelijk. (scheurend.
Divellent, e, adj. [Didact.] afscheidend, afDivergence, f. [Géom., Phys.] liet uiteen -

lonpen, de gedurig aangroeijende verwijdering van
linen, van lichtstralen, d i v e r g e n t i e f. — (fig.)
D- d'opinions, uiteenloopendheid, strijdigheid f.
van eevoelens.
Divero,ent, e, adj. [Géoln., Phys.] Uiteenloopend, zich, meer en meer uitspreidend , d i v e rg érend, divergent : Lignes d-es, Rayons d-s. -[Bot.] Rameaux d-, uiteenloopende takken m. pl.
..–[Algèb.] Série d-e, divergérende reeks f., ovei.ndige reeks, welker achtereenvolgende termen steeds
grooter worden. — (fig.) Opinions d-es, uiteenloo
mneeningen f. pl.
-pend
Diverger, v. n. Uiteen loopen, afwijken, afdwalen, zic'i meer en meer van elkander
ren (inz. van lijnen, lichtstralen, bo;oratakkel?), div e r o é r e n. — ((z ij .) Van andere meening zin.
Diverginervè, e, Diver iveinè, e, adj.

[Bot. ( Met uiteenloopende bladribben. aderen.
Divers, e, adj. Verschillend; afwisselend; in
tegenstelling, in tegenspraak; — vele, velerlei, menzgerlei, velerhande , verscheiden, onderscheiden.
26*
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Les d- sens dun mot, de verschillende beteekenis
sen van een woord. La campagne eut des succès
d-, de veldtoqt had afwisselenden voor- en tegenspoed. Que l'hornme est inconstant, d-! wat isde
mensch onbestendig, zich zelven ongelijk! - II a
parlé a diverses personnes, hij heeft met vele (veleriei enz.) personen gesproken.
Diversement , adv. Op onderscheidene wijze.
Divei-sieolore, adj. [Bot.] Verschillend ge-

kleurd.

-I- Diversif, ive, adj. Eene afleiding bewerkend.
Diversifiable, adj. Voor verandering, afwisseling vatbaar, veranderbaar, afwisselbaar.
Diversifié, e, adj. (en part. passé van diversifier) Afgewisseld: Entretien d-, Plaisirs d-s.
Diversifier, v. a. Afwisselen, veranderen, verscheidenheid in iets brengen, op verschillende wijzen
voorstellen, maken of toebereiden: B- les viandes,
de spijzen op verscheidene wijzen toebereiden. Dl'entretien, het gesprek afwisselen, liet over onderscheidene stoffen of onderwerpen doen loopen.
Divei'siflore, adj. [Bot.] Verschillende bloemen
dragend. - Diversifollé, e, adj. Met verschillende bladeren. - Diversiforine, adj. Van afwisselende ged a ante.
Diversion , f. Afleiding, afwending, andere
wending f.; [Mi].] Zijdelingsche of rugwaartsche
aanval, dwarsaanval m., onverwachte wending,
veranderde rigting,verjdeling van zdkere oogmerken,
diversie f. (lig.) II alla an spectacle pour faire
d- a son chagrin, hij ging naar den schouwburg, om
zijn verdriet te verzetten. On parla de nouvelles
pour faire d-, men sprak van nieuwstijdingen, om
't gesprek eene andere wending te qeven. Combattez
cette passion par Ia d-, bestrijd dien liartstogt door
uwe gedachten op een ander voorwerp te riglen.
Diversispore, adj. [Bot.] Zaden van verschillenden vorm bevattend.
Diversité , t. Verscheidenheid, afwisseling,
menigeuldigheid, ongelijkheid, cl i v e r s i t e t t t.
-

Diverti, e, adj. (en part. passe van divertir,
afwenden, weg maken, ontvreemden) Somma d-e,
Deniers d-s, zoekgemaakte som, onderslagen gelden.
Divertir, v. a. Afwenden, afleiden, aftrekken,
afbrengen: D- qn. de ses occupations, iemand van
Zijne bdzigkeden aftrekken. (In dezen zin liever
détourner, distraire.) - Zich onwettig toeëigenen,

ontvreemden, wegmaken, verduisteren, onderslaan:
B- les deniers publics, 's lands penningen onbehoorlijk gebruiken, onderslaan. - Afleid ing geven, verlustigen, vermaak aandoen, verstrooijen: Sa conver
sation nous a fort divertis. - SE niVEPTIR, V. pr.
Zich verlustigen, zich vermaken: A quoi vous divertissez-voue? evctarmede eermoakt gij u? 11 sest diverti P mes dépens, hij heeft zich te mijnen koste
vermaakt, hij heeft mij voor den gek gehouden. Se d- de qc. , zich over iets vrolijk maken.
Divertissant, e, adj. Vermakelijk, genoegelijk,
verlustigend, t'(jdlcortend, vrolijk, aangenaam, oardig, kluchtig, koddig, d i e e r t i a s a a t: Les spectacles sont d-s, de schouwspelen zijn verneakeijk.
Une humeur d-e, een vrolijke aard m., inborst t.
Une histoire cl -c, eene kluc/itige, koddige geschiedenis t. Un jeu d-, een vermakelijk spel n.
Divertissemeiit, m. Verlustiging , uitspanning t., vermaak, tijdverdrijf n., vermakelijkheid,
geneugte f. , d i v e r t is s e m e a t n. Prendre d-, zijn
vermaak nemen, zich verlustigen, ontspannen. [Théât.] D-, dans, muzijic en wat verder de aandacht trekt tusschen de afzonderlijke bedrijven. [Mus.] Tjdkortend , aangenaam en gemakkelijk
muzjkstuk, soort van liptgezette p 0 tp on r r i n.
— [Jur.] Vervreemdinq, verduistering t. van goederen, gelden enz. ; het kwalijk besteden van aanvertrouwde venningen.
(verlustigster f.
S Divertisseur, ni., euse, t. Verlustiger m.,
Dividende, m. [Arith. ] Deeltal n., getal, dat
gedeeld moet worden. - [Corn.] Evenredig deel
der winst voor elk der aandeelhouders in eene onderneming, winstaandeel, d i v i d e n d n. - [ Prat.]
Evenredig deel van eiken schuldenaar in een' fallieten boedel.
Dlvi», e, adj. Goddelijk: L'essence d-e, het
goddelijke wezen. La providence d-e, de goddelijke
voorzienigheid. La grace d-e, de goddeijke genade.
Les attributs d-s, de goddeljke eigenschappen. Les
-

Romains rendaient des honneurs ti-s a leurs empereurs, de Romeinen bewezen hunnen keizers god-
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delijke eer. — (fig.) Heerlijk, hemelsch, uitmuntend,
voortreffelijk, schoon: Un ouvrage d-, een goddelijk,
uitmuntend, heerlijk werk n. Une pensde the, eene
voortreffelijke gedachte 1. Un temps d-, overheerlijk,
verrukkeljk, schoon weder n. - Weleer ook als
subst.: Les d-s, de godgeleerden.
Divinateur, -trice, adj. Waarzeggend, voorspellend; de wiqchelaars of de wigchelarj betreffend.
- Ook als subst. gebézigd: Un d-, een wigchelaar.
Divination, f. Waarzegkunde, waarzeggerij,
wigchelarj J. La d- par le vol des oiseaux, de
waarzeggerij, wigchelarj uit de vlugt der vogels.
Divinatoire, adj. Tot de wigchelarj behoorende. Baguette d-, wigchelroede f., wigchelstokje n.
Divinernent, adv. Goddelijk, op eene goddelijke
wijze; door goddeljke kracht: Les proplètes dtaient
d- inspirés, de profeten hadden goddelijke ingdvin
- ( fig.) Uitmuntend, verrukkelijk, hemetsch,-gen.
voortreffelijk: Ce sdulpteur travaille cl-, die beeldhouwer werkt overheerlijk, maakt uitmuntend werk.

Divinisé, e, adj. (enpart.passé van diviniser)
Diviiiiser, v. a. Vergoden, onder 't getal der

Vergood: Fléros d-.

goden stellen, goddelijk vereeren. - ( fi g.) Bovenmate verheffen.
IJivinité, I. Godheid, goddelijkheid t.; goddelijk
wezen n. La d- de Jésus Christ, de godheid van
Jezus Christus. Nier la d-, de godheid loochenen,
ontkennen. - Godheid, naam der heidensche goden
en godinnen. Les cl -s des cieux, des forèts, des eaux,
des champs, de hemel-, woud-, water-, veldgoden,
La d- des fleurs, de bloemengodin. - ( fig.) Vergood
voorwerp n.; zeer schoone vrouw, beminde f.: Lor
est leur seule d-, liet goud is hun eenige godheid.
- Weleer ook: godgeleerdheid f. (théologie)
Divis, m. : Par d-, bc. adv. [Prat.] Gedeeld,
deels.qewjs: Posséder une maison par d-, een huis
deelsgeijs, niet gemeenschappelijk bezitten.
Divise, f. [Bias.]: Fasce en d-, balk m., die
slechts half zoo breed is als gewoonlijk.
Divisé, e, adj. (en part. passé van diviser)
Verdeeld, gedeeld, gescheiden; oneenig. - [ Gram.]
Sens d-, gedeelde, oneigenlijke zin (als een subst.
of adj. gebruikt wordt van wezens, die opgehouden

hebben te zijn wat dat woord uitdrukt): 'Les

aveugles voient, les sourds entendent, les muets
parlent', sont des mots pris dans on sens d-.
4. Divisémeiit, adv. Afzonderlijk, gedeeltelijk.
Diviser, v. a. Deden, indeelen, in afdeelinqen

splitsen, verdeelen, afdeelen, scheiden: D- le tout
en quatre parties, het geheel in vier deelen verdeelen. D- un discours, eene redevoering indeelen.

- [Arith.] D- on nomlre par un autre, een
getal door een ander deelen, d i v i d ë r e n. (fig.) Oneenig, verdeeld maken: L'intérèt a divisé
vette famille, het eigenbelang heeft deze familie in
oneenigheid gebragt. - SE IMVISER, V. pr. Zich
verdeelen, zich in partijen, secten enz. scheiden; verdeeld worden , zich laten deden ; - oneenig
worden. La rivière se divise en deux branches,
de rivier verdeelt zich in twee armen of takken.
Souvent les familIes se divisent, dikwijls worden
de huisgezinnen oneenig.
Diviseur, m. Verdeeler. - [Arith.] Deeler,
d i v is o r m., getal, waarmede men deelt: Commun
d-, Plus grand conimun d-, genieene device, grootste
gemeene deeler. --- [ Tech.] Deelschijf, verdeelings-

schijf t.

Divisibilité, t. Deelbaarheid.
Divisible, adj. Deelbaar, verdeelbaar.
-I- Divisiblesnent, adv. Op deelbare wijze.
Divisif, lve, adj. Verdeelend. - [Chir.] Bandage d-, scheidend verband ii. (om zékere deelen
vaneen te houden).
Division, t. Deeling, verdeeling, afdeeling, scheiding, splitsing, divisie t.; deel n. van een verdeeld
geheel, indeeling, afdeeling f.: La d- dun héritage,
de deeling eener erfenis. Ill- dune somme, verdeeling eener som. - [Arith.] Faire Ia d- dun
nombre. een getal deden. - [Mil., Mar.] Les d-s
dune armle, dune escadre, de divisiën of afdeelinqen van een leger, van een smaldeel. [lmpr.]
Deelingeteeken n., divisie t.( - ). - (fig.) Verdeeldheid, oneenigheid, tweedragt, tweespalt, scheuring t.:
Mettre Ia d- dans une familie, oneenigheid in eene
familie stichten.
Divisionnaire, m. [Mil.] Wat eene krjgs
Le d-, de divisié- generaal.-divsebtrf.—,41u:
-

DIVORCE

-

Divorce, f. Echtscheiding. Lettre de d-, scheid-brie m. — (lig.) Oneenigheid f., krakeel n., twist m.,
verdeeldheid f. (tusschen personen, die door een'
zedelijken band verbonden zijn). II est en d- avec
tous ses amis, hij is met alle zone vrienden in
onmin. Faire d- avec les plaisirs, avec Ie monde,
van de vermaken, van de wereld scheiden, afstand
doen, zich daarvan aftrekken, ze vaarwel zeggen.
Divorcer, v. n. of se divorcer, v. pr. Schei
zich laten scheiden, door echtscheiding ont--den,
binden: Deux époux qui divorcent of qui se divorcent, twee echtgenooten, die wettelijk scheiden.
— Soms ook als v. a. gebézigd: I1 a divorcé sa
femme, hij heeft zich van zijne vrouw laten scheiden. D- on manage, een huwelijk ontbinden. —
Het part. passé is ook adj.: Epoux d-s, gescheiden
echtgenooten.
DivaiIgateur, m., -trice, f. Verbreider m.,
verbreidster f. (van nieuws, van geheimen).
Diviilgation, f. Ruchtbaarmaking, verspreiding, uitstroo2jing (van nieuws, van geheimen).
Divuig„er, v. a. Ruchtbaar maken, verspreiden, verbreiden, uitstrooien: D- un secret, een
geheim ruchtbaar maken. — Het part. passé is ook
adj.: Nouvelle -e, verspreid nieuws n.
Divulsion , f. Afscheuring, d i v u 1 s i e f.
Dix, adj. num. (pr. di vóór een medeklinkeren
aangeademde h, dine vóór een' klinker, en dice als
't woord op 't eind slaat, alsook in dix -sept, dixneuf) Tien. Les d- cornmandements, de tien geboden m. pl. Dix-sept chevauax, zeventien paarden
n. pl. — Ook voor dixiéme, tiende, gebruikt: Page
dix, tiende bladzijde (bladzijde tien). Charles dix,
Karel de tiende. Dix, M. Tien f. Un dix romain,
acne romeinsche tien. Le dix de coeur, harten tien.
— Ook van den tienden dag der maand gebézigd:
Le dix (de) juin, de tiende Junij. — (Prov.) I1 ne
fait oeuvre de ses dix doiáts, hij blijft altijd ledig
zitten, hij doet niets.
.Dix-huuit, ' adj. num. Achttien: D- hommes.
— Ook voor dix- huitidme, achttiende: Page d-,
Louis d-. - DIx-H[JIT, m.: Le d- (du mois), de
achttiende. Un d-, eene achttien ('t cijfer 18). —
[Ltbr.] Un in-18, Ouvrage in-18, een boek in octodecimo, waarvan het blad 36 bladzijden heeft. —
[H.. n.] Volksnaam van den kievit (vanneau).
Dix-huitain, m. [Coco.] Voormalig fransch
laken n., waarvan de ketting 1800 draden had.
Dix-huitième, adj. nam. Achttiende. — Ook
als subst.: I1 est le d-, Elle est la d- de la classe,
hij is, zij is de achttiende der klasse. Un d-, een
achttiende deel. — [lpllus.] Une d-, interval m. van
17 trappen der toonschaal of klankladder. — [ Jeu]
Achttiende, volgreeks van 8 kaarten derzelfde kleur
(bij 't piketten). -- Dix-hmiitiè'nenaent, adv.
Ten achttiende, in de achttiende plaats.
Dixienie, adj. num. Tiende.— Ook als subst.:
Ii (Ella) est le (la) d- de la classe, hij (zij) is de
tiende der klasse. Un d-, een tiende deel. — [Mus.]
Une d-, interval van 9 trappen der toonschaal,
d e c i m e f. — Dixièmneinent, adv. Ten tiende.
—

Dixmnne, f., z. DIME.
Dix-neuuf, adj. num. (z. Dfx) Negentien: Darbres. — Ook voor dix- neuvième, negentiende,
gebézigd: Page d-; Jean d-. — DIx- IEUF, ni. Le

d- (du mois), de negentiende. Un d-, eene negentien

('t cijfer 19). -- Dix-nemivièmne, adj. na-m. Negentiende. — Ook als subst. gebruikt: I1 (alle) est
le (Ia) d- de la classe, hij (zij) is de negentiende
der klasse. Un d-, een negentiende deel. — [lus.]
Une d-, interval rei. van 18 trappen der toonschaal.
--- Dix-neuvlencement, adv. Ten negentiende.
Dix -sept, adj. nuns. (z. DIX) Zeventien: Dfrancs. — Ook voor dix- septiéme, zeventiende, gebézigd: Page d-; Louis d-. — DIX-SEPT, m. Le d(du mois), de zeventiende. Un d-, eene zeventien
('t cijfer 17). — Dix-septièmiie, adj. num. Zeven
Ook als subst. gebruikt: II (alle) est Ie-tiend.—
(la) d- de la classe, hij (zij) its de zeventiende der
klasse. Un d-, een zeventiende deel. — [Mus.] Une
d-, interval m. van 16 trappen der toonschaal. —
[Jeu] Zeventiende, volgreeks van 7 kaarten der
zelfde kleur (bij 't piketten). -- .Dix-septiènneinent, adj. Ten zeventiende.
Dizain, m. [Pods.] Gedicht n. van tien vers
-regls.—[Cath]Kinperos,zkam.
van tien koralen.
Dizaine, f. Tiental n., tien stuks. Compter
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par d-s, bij tienen of tien aan tien tellen. — [ Arith.]
Tienheid f. — Weleer ook z. v. a. DÉCURIE.
' Dizainier, Dizenier, m. Weleer z. v. a.

DECURION.

Dizeatu, in. [Agric.] Hoop m. van 10 schoven.
-t D-la-ré, [Mus.] Rel, de toon ré of D. Un

air en fl -Ia-re, een zangstuk'e uit D.
Dobnle, m. [H. n.] Soort van blei, in Straats-

burg snotvisch, in Zwitserland gunger m. geheeten.
Doc, m., z. DOUC.

.Docile, adj. Leerzaam, vatbaar, begrijpelijk;
buigzaam, gehoorzaam, gezeggelijk, gedwee, mak.
Enfant d-, leerzaam kind. Un chien d-, een leerzame, gewillige hond. Etre d- aux lois, gehoorzaam
aan de wetten zijn. (volgzame wijze, gewillig.
Doeilenaent , adv. Op leerzame, buigzame,
5 Dociliser, v. a. Gedwee maken.
Docilitë, f. Leerzaamheid, vatbaarkeid, buig
gehoorzaamheid, gezeggelijkheid, gedwee--zamheid,
heid, dociliteit f.
Doeionasie , Dociniastique , f. [Chico.]

Probeerkunst, toetsing, of beproeving der ertsen,
d o c i m a s i e f. — [Méd.] D- pulmonaire, de longenproe f f., onderzoek der longen om te zien of
een kind al of niet geleefd heeft. — Dociniasiologic, f. [Chir.] Leer van, verhandeling f. over
het betasten of onderslaan in de verloskunde. —
Docin'asiologique, adj. Die leer of verhandeling betreffende. — Docimasiste, m. [Chirp.]
.Probeerder, toetser of beproever der ertsen, doe emasist m. — Docinlastiqne, ad'. [Chico.]
De docimasie of probeerkunst betreffend.
Doek, m. Dok n.
Doete, adj Geleerd. Les hommes d-s, of als
subst.: Les d-s, de geleerden. (Men gebruikt tegen
-wordig
liever savant.)
Doetennent, adv. Geleerd, op geleerde wijze.
Doeteur, m. (eig.) Leeraar, onderwijzer. —
Doctor m., titel van den hoogsten akadémischen
graad in elke faculteit: D- en théologie, en droit,
etc., doctor in de godgeleerdheid, in de regtsgeleerdheid, enz. Prendre le bonnet de d-, Passer d-, den
doctorshoed, de waardigheid van doctor krijgen.
Il est recu d-, hij is doctor geworden. — Zonder
bepaling gebruikt, verstaat men er inz. door: doctor
in de geneeskunde, geneesheer, arts m. — z. ook
DOCTORESSE. — (fans.) I1 est d- en cette science,
en eet art, hij is zeer bedreven in die wetenschap,
die kunst. Je ne suis pas d-, ik ben geen geleerde.
— (iron.) Ce nest pas an grand d-, hij heeft het
kruid niet uitgevonden: hij is een -weetniet. — (triv.)
C'est an d- en coupe snide, 't is een quasi-doctor,
een schijngeleerde, ook: een weetniet, die enkel van
lekker eten weet ineé te praten. Un d- en toute
lourdise, een botterik. — [Fl. anc.] D-s de la lol,
wet-, schriftgeleerden (bi de Joden). — [H. eed.]
D-s de I'Eglise, kerkvaders. — [Tech.] Strijker in.,
a fstrijkmes n., doctor m., werktuig tot reiniging
der cilinders of platen bij 't katoendrukken.
Doctifique, adj. (burl.) Geleerd, hooggeleerd.
-I-- .Doetiloglue, adj. Welsprekend.
Doctissi me, adj. (plans.) Zeer geleerd.
.Doctoi'ai, e, adj. Den doctor of de doctorswaardig/meid betreffende, d o c t o r a a 1: Le bonnet
d-. de doctorshoed. — (iron.) Un ton d-, een meesterachtige, waanwijze toon m. (Plur. n1. doetoraux.)
Doetoralesuent, adv. Op doctorale, meester
ingebeelde w')ze.
(raat n.-achtige,
Doctorat, m. .Doctors- waardigheid f., d o c to Doetoremie, f. Het doctoréren, inz. al wat
een kandidaat in de godgeleerdheid te verrigten
heeft om tot doctor te worden verheven. — (fam.
et iron..) Gezelschap n. van doctoren.
5 Doctoresse, f. (iron.) Eene vrouw, die op
geleerdheid aanspraak maakt. — Van eene waarlijk
geleerde vrouw en in ernst sprekende, zegt men:
Une femme docteur. (verleenen.
Doetoriser, v. a. (iron.) Den doctors- titel
Doctrinaire, adj. [Polit.] Ds leer der doetrinairen toegedaan. d o c t r i n a l r; — (in het dagelijksch leven): spitsvindig, waanwijs, pedant. —
Doetrinaires, m. pl. [Polit.] Politieke partij f.
in 't jongere Frankrijk, die den Staat naar wetenschappelijke theoriën ingerigt, en monarchie en demokratie ineengesmolten wil hebben; — ook: stijfregtzinnige staatkundigen. — Weleer ook de bijnaam der Calvinisten. -- Naam van de leden eener
geestelijke broederschap, ook Pères de la doctrine
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chrétienne geheeten, die zich de opleiding van de
kinderen der landbouwers ten doel stelde. — -^- Doetrinairement, adv. Volgens het stelsel der doctrinairen.
Doctrinal, e, adj. Leerstellig, tot de leer be-

hoorende, geleerd, wetenschappelijk, d o c t r in a a 1.
4- Doetrinarisnme, m. [Polst.] Het stelsel, de
leer f. der doctrinairen.
Doctrine, f. Geleerdheid, kunde, wetenschap;
— leer. inz. geloofsleer, zedeleer f. ; leerstelsel ii.;
leerstellingen f. pl.; — in beperkter' zin: leerstuk,
geloofspunt n. Cet homme a beaucoup de d-, deze
man bezit veel geleerdheid, is zeer geleerd. Cela
est conforme h la d- de l'évangile, dit stemt met
de leer van het evangelie overeen. La d- de Platon,
het leerstelsel van Plato.La d- de la métempsychose,
het leerstuk der zielsverhuizing. — [H. de France j
Leer, partij f. der doctrinairen. — [H. eccl.] Dchrétienne, geestelijke broederschap, die zich met
het onderwijzen van de kinderen uit het volk bézig
houdt, en wier leden ook freres ignorantins of
enkel frères genoemd worden.
Document, m.- Beu' ijsstuk n., oorkonde f.,
document n. D-s, stukken, bescheiden n. pl.
Vieux d-s, oude oorkonden, handvesten f. pl., bewijsstukken n. pl. Les titres et d-s dune succesS ion , de gezamenlijke papieren en bewijzen eener
erfenis.
Dodeeacorde , in. [Mus.] Muzijkstelsel n.,
dat vier nieuwe toongin bij de acht bestaande van
't gregoriaansche kerkgezang voegt. ,
Dodécadactylon, in., z. DUODENUM. — Do-

décadactylite, f. [Mid.] Ontsteking f. van den

twaallvingerigen darm.

Dodecaedre, m [Géom.] Twaalfvlak n., een
door 12 re jelmatige vijfhoeken ingesloten ligchaam,
d q dekadder nl., dodekaëdron n. — Ook als
adj.: Cristal d-, dodekaédrisch kristal n. -- Dodécaédri quue, adj. Twaal felakkig.
Dodéeafide, adj. [Bot.] 12voudig gespleten.
Dodéeagone, m. [Géom.] Twaalfhoek m.
Dodécagyne, adj. [Bot.] Met twaalf stiftjes
of stampertjes, twaalfstijlig. -- Dodécagynie, f.

Twaalfstjlige planten f. pl., eene orde der llde

Dodona, waar men 1'oracle d-, het dodonisch orakel,
het oudste van Griekenland vond.
Dodrans, m. [Ant. rom.] Gewigt van 9 unciae
of onsen; — als vochtmaat: 3,4 sextarius; in 't algemeen drie vierdedeelen. — Dodantral, e, adj.
Tot die munt of dat gewigt behoorende.
Dod«, e, adj. (faam.) Dik en vet, poezelig, vleeziq, mollig. — (fig.) Paroles d-es, vuile, smerige
woorden n. pl. — D- comme one latte, mager

als een staak.
Dogaresse, Dogesse, f. Vrouw van den
doge. — Dogat, m. Ambt n. of waardigheid f.
van een' doge. -- Doge, m. Heervoerder, hertog,
doge . titel van 't voormalig regéringshoo fd te
Venetië en te Genua.
Dogling, m. [H. n.] Soort van walvisch der
Fdr er-eilanden, noordkaper m.
Dogmatigiie, adj. Leerstellig, inz. de christel ij ke geloofsleer betreffend; leermatig, in den onderwijzenden toon, d o g m a t is c h. Ton d-, leertoon; — beslissende, meesterachtige toon in. — Mideems d-s, of als subsi. Les d-s, geneesheeren. die
door redenéring het wezen zelf der ziekten en hare
verborgen oorzaken trachtten op te sporen, d o g m á t i c i M. pl. — DOGMATIQUE, m. Leeraar der
geloofsleer, aanhanger van een' bepaalden leervorm
in deze of gene wetenschap, dogmaticus m. --DOGMATIQUE , f. Leerkunst f., leerstelsel n. eener
wijsgeerige of godsdienst- sclwol of partij, inz. de
stelselmatige of wetenschappper eljke kennis der christelij ke geloofsleer (met uitsluiting van de moraal
of de pligtenleer), d og m a t i e k f. — Dogmatigtiemeut, adv. Op leerstellige, dogmatische wijze;
— (fig. et iron.) op beslissenden, meesterachtigenloon,
Dognmatiser, v. a.. Leerstellingen, geloofsar tikels voordragen, inz. valsche' of gevaarlijke leerstukken opwerpen of onderwijzen, — (fam. et iron.)
Op een' beslissenden toon, stellig spreken, meesterachtig beslissen, d o g m a t i s e r e n: Ii dogmatise
sur tout, hij spreekt over alles op beslissenden toon.
®gnlatiseui - , m. Valsche leeraar, dwaal leeraar ni. ; -- iemand, die alles wil beter weten,
die gewoon is eenen leertoon aan te nemen, over

alles een beslissend vonnis velt.
Dogrnatisnie, m. [Phil.] Streng wetenschap
leerwijze of voordragt, inz. eene iets als-pelijk
waar en zeker stellende leerwijze f. (in tegenstelling
met het skepticismus) ,d o g in a t i s m u s n.— Dogmatiste, m. Aanhanger van het dogmatismus;
stelsel van Linneus, d o d e k a n d r i a n. pl. — Do- in 't algemeen: een stout beweerrier, d o fl m a t i s t M.
décandriquge, adj. Tot die klasse behoorend,
Dognie, in. Leermeening, leer; — leerstelling f.;
dodekandrisch.
leerlrunt. leerstuk. d o gm a n., inz. theologisch dogDodées paste, Dodécapartite, z. v. a.
of geloofsstelling f., geloofsleerstuk, geloofsar DODECAFIDE. (bloembladeren. tikel n. - H-s de Ia p hilosophie, cle la politique,
Dodécapetalé, e, adj. [Bot.] Met twaalf wijsgeerige, staatkundige gr000dstellingen f. pl.
Dodéearelaie, f. [H.. anc Heersch der
Dogre, Dogrebot , m. (verfransch ng van

klasse van Linneus, d o d e ka gd n i a. -- Dodeeagyni use, adj. Van die orde, dodeka(iyniseh.
Do ecandre,adj. [Bot.] Twa.alfhelmig,twaalfmannig. — Dodécandrie, f. Twaalfhelmige planten met 12 tot 20 meeldraden.), de llde klasse in 't

twaalf (enyptische) koningen, Jodekar a'é72e.—
Dodécarchique, adj. Daartoe behoorend, do dekarc,h. i, sch..—Dodéeargse,rn. Twaalfman,
een der twaalf heerschapp jvoes fiers, d o d e k a r c h.
Dodécateneorie, f. [Géom.] Twaalfde deel
eens cirkels. — [Astr.] Elk der 12 teekens van den
dierenriem.
Dodecathéon, m. [Bot.] Afgodskruid n., een
der lor°irrrulaceën, [Pharm. anc.] Middel n. uit 12
plantenaftreksels.
Dodé uple, adj. Twaalfvoud, twaalfmaal.
Dodeiiner, V. a. (fam.) Zachtjes in slaap wiegen; — (fig.) vertroetelen.
Dodinage, ni. [Tech.] Pol jstinq der behangersspijkertjes , doop schudding met amaril. —
Tweede boiling f.

't - ede? -duitsch.) .Dogger m., doggerboot f.; — ha-

ringbuis f., visclahwwwel er, kabeljaauae visscher in.
Doge, m. [H. n.] Dog, bulhond, soort van groote
engelsche hond. — (fig. el fans.) I1 est dune humeur
de d-, ii a ale l'humeur comme on d-, hij is zoo
vriendelijk als de deur van 't rasphuis. — [Mar.]
H- d'a mu re, halsklamp m.
Dogger (se), V. pr. Elkander met de koppeen
stooten (gelijk de rammen doen).
Dogau.et, in. [Pèche] Kleine stokvisch ni.
Dogitin, m., -e, f. [H. n.] Sleendog , kleine
dog, props, mopshond m., mopsteef f.
Doigt, m. (pr. doua) Vinger, teen, klaauw
(van eenden, snippen enz.; ook van een' aap, kro
-- Les ongles, les ]oiniures, les phalanges-kodil).
des d-s, de nagels t n. pl., gewrichten, leden n. pl.
der vingers. Le petit d-, of le d- auriculaire, de
pink m. Le d- annulaire, de ringvinger. Le d- du
milieu, de middelste vinger. — (fig.) Le d- de Dieu,
,

-

Dodine, f. [Cuffs.] Eendensaus f.
Dodiner, V. n. [Hort.] (fam.) Geregeld heen
en weer bewegen, slingeren, schommelen: Le halancier Bodine, de slinger beweegt zich heen en

DODINER , v. a. Wiegen; — (fog. et fam.)
weir
streelen, koesteren. SE DODINER , v. pr. Slingerend
gaan; — zich koesteren, zich te goed doen, veel
met zich zelven ophebben.
Dodo, ni. (uit de klein-kindertaal) Bed n.,
slaap in. Faire d-, slapen. Aller a d-, gaan slapen.
--- [H. n.] Gekuifde zw an f. (balsemjeep.
Dodonée, f. [Bot.] Plant van het geslacht dei
Dodonéen, ne, adj. Dodónisch, tot DodOna
(in Epirus) behoorende. — [Ant. gr.] Jupiter d-,
dodonische of dodonaeische Jupiter (Zeus), zoo
geheeten naar den aan Zeus gewijden tempel te
. —

---

,

f., Gods wil m., Gods
bijzondere besturing of beschikking f. (poét.) L'Aurore aux d-s de rose, de rozenvingerige Aurora f.
de dageraad m. -- (Loc. fig. et fans.) Etre servi an
d- et 6 1'oeil, op den wenk bediend worden. Une
monIre qui va au d- et b l'oeil, een duimwerk, een
horlogie, dat met het aschhok gelijk gaat (dat men
gedurig moet gelijk zetten). i lontrer qn. an d-,
iemand niet vingers nawijzen, openlijk minachten
en bespotten. Faire toucher an d-, duidelijk aan
als niet de handen doen vatten. Mettre le-tone,
d- dessus, den spijker op den kop slaan: juist
raden. Se mordre les doigts de qc., ergens spijt,
de vinder Gods, Gods alinogt
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berouw van hebben. Avoir de l'esprit, des yeux au
bout des d-s, zeer bekwaam in fijne handwerken
zijn. Avoir de l'esprit jusqu'au bout des d-s, veel
erstand hebben. Ii ne fait oeuvre de ses dix d-,
hij is een luijaard, voert niets uit. Donner sur les
d-s a qn., iemand op de vingers kloppen, bestraffen.
Ils sont comme les deux d-s de la main, Its sont
ensemble comme les d-s de la main , 't zijn
de siamesche broeders , zij zijn boezemvrienden.
J'en mettrais les d-s (of la main) au feu, ik
zou er de hand wel voor in 't vuur steken, ik
zou er wel op zweren. Mon petit d- me 1'a dit,
't is mij in stilte aangewaaid. On n'en donne qua
lèche d-, men geeft er slechts spaarzaam van. —
(Prov.) Les cinq d-s de la main ne se ressemblent
pas, er zijn g?en twee volkomen gelijke dingen in

de wereld . — z. ook ANNEAU, BAGUE, BOUT, DE-

MANGER, DEUX, ECORCE. (fig . en bij uitbrei
ding) ,Vingerbreed, duim m.: La rivière a aug
de rivier is vier duim ge--mentédquars,
wassen. — (Loc. /1g Etre ui deux d-s de sa ruine,
op den rand van 't verderf, va den ondergang
zijn. -- Scheutje, teugje, slokje, weinigje, beetje n.,
vingerhoedvol m.: Je n'ai hu qu'un d- de vin, ik
heb maar een teugje w n gebruikt .-- [Astr.] Duim m.,
twaalfde gedeelte van aie middellijn der zon en der

-

.)

[i-I. fl.], z. v. a. COUTELIER. — [Eser.]
Avoir des d-s, vlugheid in de vingers hebben. —
Pècher au d-, met het snoer zonder hengelstok
visschen . --- [Chas.], z. V. a. ANDOUILLERS. —
[Jeu] Le d- mouillé, de natte vinger, een kinderspel. — [Tech.] Les d-s dun Bant, de vingers van

maan -.

een' handschoen.

Doigté, Doigter, m. [Mus.] Vingerzetting,
applicatuur f.
Doigter, V. n. [Mus.] De vingers behoorlijk

DOIGTER , V. a. De vingerzetting door
gebruiken
cijfers op een muzijkstuk aanwijzen.
Doigtier, m. Vin„ erling, duimeling ni., vinger-overtrek n.;-- wederzijds geopende vingerhoed m.
der passementwerkers. — [Bot.] Roode vingerhoed.
Doit, m. [Corn.] Debet- of linkerzijde f. eener
rekening in een koopmansboek. Doit et Avoir, z.
(bij wevers).
AVOIR Ui.
Doite, f. [Tech.] Dikte, sterkte f. (der strengen
Doitée, f. [Tech.] Proefgaren, draadmodel n.
(voor de spinsters).
Dol, X11. [Prat.] Arglistigheid f., bedrog n. Pratiquer un dol, een bedrog plegen. — Groote turksche
trom f. (bij krjgsmuzijk).
Dolalbelle, f. [H. n.] Dolabella f., een slak
weekdier n. — [Agric.] Trekmes n.
-vormig
Dolabrifornne, adj. [H. n. j Schaaf-, dissel
-vormitq.
Dolage, m. [Tech.] liet afschaven, afkanten.
. —

Dolce, adv. (ital.) (pr. dolt-ché) [Mus.] Zacht,

liefelijk, zoetvloezjend.
Dolé, e, adj. (en part. passé van doler) [Tech.] :
Planche d-e, geschaafde plank. Douves mal d-es,
slecht bedisselde duigen f. pl.
Doléances, f. pl. (fain.) Klapten f. pl., bezwaren n. lil. Comer ses d-, zin leed klagen,
klaagliederen zingen. (leimakers).
Doleau, ni. [Tech.] Fatsoeneerjzer n. (der
Dolevuiuent, adv. Op klagende, treurige wijze.
Dolent, e, adj. (drorjjaans enkel in scherts of
uit spot gebézigd) Klagend, jammerend. -- Ook als
subst.: Faire le d-, la d-e, zich, als lijdend aanstellen.
Doler, V. a. [Tech.] Schaven, afschaven, a!
kanten; besnijden; beds ts.Llen-; UIldunnen.
Dolere, m. [H. n.] t t'f:d;aagwesp f.
Dolerite, f. [Hinér.] Vlotgroensteen , doleriet m. -- Doleritiquue, adz. Doleriet bevattend.
Dolle, Dolitlue of Dolielhos, (pr. —Noce)
ni. Slin.gerboom. m., (van de fa^uilie der peuldrarers).
Doliehocere, adj. (pr. ch=k) [11. n.] Mel
lange voelsprieten. — .Doliehodere, adj. Met
langen hals, langhalzig. — Doliehope, m. Langbeenig insect n. — Doliehopode, adj. Langvoetig
DOLICHOPODES , m. pl. Langbeenige insecten.
Dolitnan, m. Dolman, turksch over/deed n.
Dolique, m., z . DOU G. (zwaard n.
Doll^-quin, m. [Mil. anc.] Kort tweesnijdend
Dolman, m. Wambuis, vest, kort onderkleed
met afhangende mouwen, onder den pels der hu -

. —

zaren, dot m a n ;

ook z. V. a. DOLIDIAN.

Dorien , m. [Ant. eelt.] Rotsblok m., in horizontale ligging op een voetstuk van dezelfde stof,
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tot de eeredienst der Druiden behoord hebbende,
dolmen, ( o l m e n m.
(landauer m.
Dolmon, m. Reiswagen met opslaande kap,
Doloire, m. [Tech.] Dissel, baars m. (der
kuipers) ; schaaf f. — [Bias.] Bijl f. zonder steel.
— [Bot.] Feuilles en d-, disselvormige bladeren n. pl.
— [Chir.] Bandage en d-, krulswijs windsel of ver
-band.,olárf
Dololn ède, f. [H. n.] Loopspin f.
Dolomie, f. [Minér.] Kalksteensoort, uit koolzuur , kalkaarde en ta kaarde bestaande, dolomiet m. — Dolomisation, f. Leer f. van de
vorming dier kalksteenen. — Doloniitiquie, adj.
Die kalksteensoort bevattend, d o l o Tra i e t i s c h.
Dolon, m, Degenstok ; pelgrimsstaf m.
+ Doloser, v. n. Klagen; kwellen.
Donn, (port ), Don (esp.) Heer, dom, don m.,
eeretitel in Portugal en Spanje, dien men vóór den
doop- 0! voornaam zet ; — van vrouwen bézigt men
DONNA (port.), en DONNA (pr. do-gna) (esp.).
,

Dornaine, m. Goed, erfgoed n., grondbezit
landeigendom m., vast goed, domein n. D--ti.ngf,
national, D- public, D- d' Etat, of enkel D- , na

goed of domein, staatsgoed at staats-domein.-tional
D- privé, du rol, de la couronne, eigen domein
van den vorst, kroongoed, kroondomein. — (fig.)
Gebied, rijk n., omvang m. (eener wetenschap, kunst

enz.) : 11 a beaucoup agrandi le d- des sciences,

hij heeft het gebied der wetenschappen zeer veel

uitgebreid. — (fig. et fam.) Cela nest pas de mon

U-. (lat ligt buiten, behoort niet tot mijn vak, tot
mijne bevoegdheid.
Donianial, e, adj. Tot een domein of de do-

meinen behoorende : Revenus domaniaux, domeininkomsten f. pl.
Doi anialiser, v. a. Bij het domein voegen
of trekken. — Domanialité, f. Hoedanigheid f.
van domein, domanialit ei-t 1.
Domanier, m. Domein-beambte m.
Dome, m. [Arch.] Koepel m., koepeldak, helmdak, half-sferisch dak n. D- à pans, veelzijdige
koepel ; D- surmonté, langwerpig sferoïdische koe
D- surbaissé, gedrukte, afgeplatte koepel. —-pel;
Domkerk, kathedraal f. — [Chim.] Helm m., kapt..
deksel n., kolfmuts f. — [Mar.] Kap f. overeen' trap.
-- (fig.) D- de verdure, loofdak, bladerdak n.
Donnerie, f. [EI. rel.] Naam van sommige ab

soort van hospitalen waren.
-dijen,
t Domestication, f. [Physiol.] Verandering
van wilde dieren in tamme of in huisdieren, tammaking, temming f. -- -j- Domestieisrne, m.
Knechtschap n., slaafschhe?d f. — Domestieité, f.
Huisgenootschap n.; dienstbaarheid f. , dienstbare
staat m. ; — gezamenlijke bedienden m. pl. [H. n.1
Tamheid f., tamme staat m. der dieren, hoedanig
huisdier.
-heidf.van
Doanestiqure, adj. Huiselijk, tot het huis of de
familie behoorende, — tam, mak; -- dienstdoend,

tot de dienstboden behoorend; — inlandsch, binnen
Affaires, Chagrins d-s, huiselijke zaken,-landsch.
verdrietelijkheden f. pl. — Fonctions d-s, bézigheheden f. pl. van een' bediende ; Etat d-, bediendenstaat of -stand m. — Guerre d-, inlandsche oor-

log m — DOMESTIQUE , m. en f. Bediende, huisbediende, m. en f., knecht m., dienstmaagd, meid f.
— DOMESTIQUE , rei. Gezan rnl jke bedienden van een
huis, huisbedienden, d o in e s t i e k e n m. pl. Il a
an nombreux d-. -- Iluiswezen n., het inwendige van
Bene familie, gezamenlijke huisgenooten, an. pl. Je
ne veux pas qu' on se méle de mon d-, ik wil niet,
dat men zich niet mijn huiswezen, met hetgeen er
in mijn huis geschiedt, bemoeije.
.

Doenestigtte , e , adj. (en part. passé van
dornestiquer) Tam gemaakt, getemd. Lion d-.
5 Doenestiquie ment, adv. (fam.) Huiselijk.
I1 vit d- aver nous, hij leeft huiselijk, vertrouwelijk
met (ns. — Als bediende : Servir qn. d-, iemand
als knecht of meid dienen.
Doanestiquer, v. a. Tam maken , temmen,

tot huisdier maken; verhuiselijken. — (bij Mon-

taigrie) I1 faut d- la mort, men moet zich aan de
gedachte van den dood gewennen.
Do:nicellaire, m. Titel van een' der groot officieren der duitsche hoven.
Domicile, in. Woonplaats, woning, woonstede f., verblijf n., inz. iemands gewoon verblijf,
zijne wettige, door de wet erkende woning f., U
m i c is l ie, d o m i c i l i u ni n. Sans d-, zonder vaste
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woonplaats. D- de fait, werkelijke, wezenlijke woonplaats; D- élu, gekozen verblijf. D- politique, plaats,
waar men Zijne burgerreijten uitoefent. - a DOMI
CILE, bc. adv. Aan iemands eigen woning: Exploit

Domluical, e, adj. Den Heer betre/J'end, ook
den dag des Heeren, den zondag betreffend: L'oraison cl -c, het Onze-Vader, gebed des Heeren. Lettre
cl -c, zondausielter t. - Doniinieal, m. ( weleer)
Avondrnaal'ssluijer m. der vrouwen; witte avondmaalsdoek m., die den communicanten wordt ondergehouden. - Dorninicale, f. Zondagspredikatie t.
Prêclier Ja cl-, het zondags-evangelie preken.

signifn a ci-.

Domiciliaire, adj. Het huis, de woning betreffend (Zelden gebruikt dan in): Visite €1-, huiszoeking f., huisbezoek n.
Doniieilié , e, adj. (en part. passé van se
Domino, rn. [Cath.] (weleer) Winterkleed a.
dornicilier) Gehuisvest, eene bepaalde woonplaats der priesters, dat hoofd en gezigt bedekte; - van
hebbende, gedomicilieerd: Un liommed-, een daar maskerade-kleed n., maskerinantel m., vergezeten man.
[ Pèche] Poissons cl-, visschen, mommingskleed n.; - bij uitbreiding: een daarmede
die 't geheele jaar aan de zelfde kust te vinden zijn. gekleede, een gemaskerde, d om in o m. - [Jeu] Do- [Corn.] Lottie de change €I-, gedomicilicerde mino -spel D. ; al de stukken of steenen, ook iedere
wissel in. (z. 't volgend art.)
steen op zich zelf van dat spel. - [H. n.] Naam
Donild il ier (se), v. pr. Zich met der woon van onderscheidene vogeltjes van 't geslacht der
nederzetten, zich d a m i c i 1 i é r e n, zijn domicilie dikbekken op Java, de Molukken, enz. - [Tech.]
'nemen. - Ook als v. a. gebruikt: [Corn.] D- one Soort van gemarmerd, zoogenaamd turksch papier.
Iettre de change , eenen wissel, die betaalbaar
Domiiioterle, t. [Chim.] Allerlei soort van
is op eene plaats, waar geen wisselhandel plaats gemarmerd en bontkleurig papier a. - Fabrjk f.
heeft of waar de acceptant geene fondsen heeft, ter van zulk papier; ook van domino -spellen.
betaling op eene wisselpaats aanwijzen, een' wissel
Dorninotier, m. Koopman in, maker van gedomicilidren.
marmerd bonteleurig papier. - Maker van dominoDornification, f. [Astrol.] De verdeeling des spelkn ; prentenkramer, prentenverkooper m.
hemels in twaalf huizen, d om i fi c a t i e 1.
Oomite , t. [Minér.] D o fl5 ie t n , , eene soort
Doaiifier, v. a. [Astrol.] Den hemel in twaalf van lr(chyt.
huizen verdeelen, d 0 in i fi d ren.
Dommage , m. Beschadiging, benadeelin.q f.,
Dominant, e, Heerscliend, regeirend, de over- hinder m., letsel a., schade, afbreuk t., verlies,
hand hebbend, beheerschend, d a m i a é e n d : Pas- nadeel n. Recevoii do cl-, schade lijden. - (fig.)
51011 d-e, heerschende drift t. Goût ci-, heerschende
Onaangenaamheid f., jammer m. en o., spijt m. Quel
smaak m. [Féod. ] Fief ci-, hoofd- grondleen n. d-! hoe jammer I - Mettre en commun le gain et
Seigneur ci-, grondheer m. - [Litt.] Icicie cl-, Ie cl-, winst en verlies gelijk deden. - [Prat.]
hoofddenkbeeld n., hoofdgedachte f. (waaraan al D-s et intérèts, schaden en interesten. - (Prov.)
de andere ondergeschikt zijn). - [Astral.] L'astre D- rend sage, door schade wordt men wijs. - Ook
cl-, de regerende planeet f.
als adj. in: C'est cl-, C'est grand d-, 't is jammer,
Dominante, f. De groote kwint, de vijfde zeer jammer. C'est cl- qu'il ne fasse cda, 't is
toon boven den grondtoon (waaruit hel stuk .ezel jammer, dat hij dat niet doet.
is). La soos ci-, de vierde toon boven den grondtoon.
Drnimnageable , adj. ivadeelig , schadelijk;
Domhiateur, m., trice, f. Beheerscher, over- Donunageablement, Op nadeelie, schadelijke
heerscher m., belieerscheres, overheerscheresf. - Ook wijze, met nadeel.
als adj.: People cl-, overheerschend volk ii. Force
t Dommager, v. o., nu ENDOMMAGEP.
d-trice, heerschende kracht f., heerschend geweld a.
DomptabJe, adj. (pr. don -ta -die) Tembaar, beDomin ation, f. Heerschappij t., bewind, gezag, dwingbaar : Animaux ct-s, tembaie dieren n. p1.
oppergezag, oppergebied a., overmagt, oppermagt, Ce jeune homme, cette passion West piUS ci-, die
regdring f. - ( fig.) D- sur les esprits, heerschappij t. jongeling, die hartstogt is niet meer te bedwingen,
over, beslissende invloed in. op de gemoederen. - te beteu g elen.
[Thdol.] D-s, heerschappijen t. p1., engelen van de
DoaHpté, e, adj. (pr. don-té) (en part. passé
eerste orde der tweede hemelsclie hierarchic.
van don ). pler) : Nation cl-c, overwonnen, onderDoinîiié, e, adj. (en part. passé van clorniner). worpen natie t. Lion cl-, getemde leeuw in. PasB- par lambition, door de eerzucht beheerscl,t. - Sion cl -c, beteugelde hartstogt in.
Ville the par one citadelle, door eene citadel beDompter, v. a (pr. don-té) Bedwingen, overstreken stad f. - DOMINE, in. [Hoyt.] Erwtsoort. winnen, ten onder brengen, tot gehoorzaamheid
Ibominer, v. n. Heersclien, heerschappij voeren, noodzaken; beteugelen, betoomen, vermeesteren; gebieden, de oppermagt hebben; bevelen, een' grooten temmen, tam of gedwee maken. B- les peuples, les
invloed uitoefenen, d 0 m i ndr e a : Ii domme sur eunemis, de volkeren, de vijanden onderwerpen, in
toute lAste, hij heerscht over geheel Azië. Dans bedwang houden. D- un taureau, eenen stier ternquelque compagnie qu'il se trouve, 11 veut tou- neen. - ( fi g.) D- sa coldie , zijnen toorn bedwinjours ci-, in welk gezelschap hij ook is, hij evil al- gen. - rI- Ja nature, aan de natuur de wet stellen,
toos gebieden. - ( fig.) II faut que Ja raison domme de natuur dwingen.
sur les passions, de rede moet heerschappij voeren
Dompteur, m. (pr. don-teur) (alleen inpoëzij
over de driften. - Ook gebdzigd van hooge plaatsen, en deftigen stijl gebruikt) Temmer ; bedwinger en.:
van welke men eene zékere uitgestrektheid lands Hercule eet surnommé Ie ci- des monstres, Heroverziet, of die de lager liggende landen in bedwang cules draagt den bijnaam van gediogten, temmer.
houden : bovenuit steken, overzien; beheerschen,
Dompte -veiiiii, en., z. e. a. ASCLÉPIADE.
bestrijken, kunnen beschieten, in bedwang houden:
Don, n. (eeretitel), Z. non.
Ce château domme sur toute Ja viiie, dit kasteel
Don, en. Gift, vereering t., geschenk a.
bestrijkt de gansche stad; men kan van dit kasteel ave, begaafdheid, bekwaamheid ; gunst, genade t.
de peheele stad overzien. - In deze laatste beteen ci- gratuit, eene vrijwillige gift. D- de noces,
kenissen ook als v. a. gebruikt: Cette colline do- bruilofisgifi. D- mutuel, réciproque, gift over en
mine Ja plaine, van dien heuvel overziet men de weêr of van beide zijden. D-s de Ja grace, genadevlakte. Une forteressequi domme Ja ville, een fort, giften. D-s de Ja nature , natuurlijke gaven, bedat de stad bestrijkt. -- Ook als v. a. in: (/1g.) Lam- gaafdheden. D- de prophétie, gave der voorze ging.
bition domme les grands, de eerzucht beheerscht - Ii a Ie cl- de Pica parler, hij heeft de gave of
de grooten. D- les evénements, de gebeurtenissen bekwaamheid van wel te spreken. (iron.) Elle a
beheerschen. - Het kennelijkst of meest in 't oog Ie cl- des larmes, zij kan tranen storten, zoo dikloopend zijn, het nicest of sterkst uitkomen, de wijls als zij wil. II a le d- de déplaire, hij weet
overhand hebben: La Pile domme dans son tempé- zich gehaat te maken. - [Corn.] 4/trek en. van
rament, de gal heeft de overhand in zijn gestel. 't netto -gewigt, extra -tarra t. - (Prov.) Petit dLe rouge domme dans cette étotfe, de roode kleur est Ie hairn du plus grand ci-, men werpt een'
komt het meest uit, is het meest zigtbaar in die spiering uit om een' kabbeljaauw te vangen. - Il
stof: .Faime que Ie poivre domirie, ik mag gaarne ny a si hel acquêt que Ie don, Z. ACQUET.
de peper bovenuit proeven. - SE DOMJNER, V. pr ,
Donace, t. [11. n.] Driehoeks-doublet a., drieZich zelven beheerschen.
hoeksschelpf., eetbaar schelpdier, een volksvoedsel aan
Domiiiieain, in,, e, t. Dominikanermonnik, 't Kanaal en de Middellandsche Zee.
predikheer m. , dominikaner non t. -- DOMINI
Donacie, f. [H. ii.] Rietkever en.
CAIN, M. [H. n.] Dominikaner in., een fraaije
Doiiataire, adj. Begiftigd. - DONATAIRE, M.
braziliaansehe vink (Ook capita en bij Buffon pa- et t. Begiftigde, hij of zij, die eene donatie of
roare geheeten).
schenking ontvangt.
-
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Donateur, m., -trice f. Schenker, begifti- verwekken, verschaffen, doen krijgen (zoo in goeden
ger m., schenkster, begiftigster 1.
als kwaden zin) Cela donne Ia mort, dat veroorDonaterie, f. [H. rel.] Johannieter orde f.
zaakt den dood. D- do chagrin du dépit de Ja
Donatif,
m.,
z.
V. a. GRATIFICATION.
joie, de Ja satisfaction verdriet, spijt aandoen,
t
Donation, 1. Gift, schenking, inz. eene gereg- vreugde, voldoening geven. D- de l'appetit, eetlust,
teljlee of bij openbare acte gedane schenking, ver- trek doen krijgen. B- is qn. Je goOt de l'étude,
making, erfïnalcing, d onatie f. Ook. schen- iemand smaak voor de studie inboezemen of doen
kings-acte f. D- entre vifs, a cause de mort, schen- krijgen. D- do courage, du zèle, moed, ijver inking hij levenden lijve bij sterfgeval. D- pure, boezemen. D- une bonne opinion de soi, een goed geonvoorwaardelijke schenking. D- rdmunératoire, voelen van zich doen opvatten.
Sa femme lui
uit verpligting of uit dankbaarheid voortvloeijende a donné un dis, zijne vrouw heeft hein een' zoon
schenking.
gegéven, gebaard. Ella donna le jour, la vie a trois
Donax, m. [Bot.] Tuinriet, cyprisch riet n.
limos, zij schonk het leven aan drie helden.
Done, conj. (weleer doncques) Dus derhalve, (fig.) D- Ja vie a qn, iemand het leven schenken,
alzoo, bij gevolg, gevolgeljic, diensvoiqens ; dan, hem niet dooden ; iemand de gezondheid wedertoch. 11 respire, d- ii vit, ht haalt adem, bij gevolg geven ; Ook: iemands hart niet vreugde en hoop verleeft hij.
Ook gebruikt om verwondering uit te vullen.
II- naissance a un bruit, een gerucht,
druk/een, om meer kracht bij te zetten : Que you- een praatje in de wereld brengen. D- Ja mort, le
lez-vous d-? wat wilt ge toch? Répondez donc! tnépas, dooden, ombrengen.
(fig.) Ne lui dites
antwoord dan ! Quoi d-! vous me résistez ! hoe! pas cela, vous lui donneniez la mort, zeg hem dat
gij biedt mij weirstand!
niet, gij zoudt hem den dood aandoen, den dood
Dondaine 1. [Mil. anc.] Krjgsluig n. der op 't lijf jagen.
Geven, aanbieden. D- ie bras
Ouden, om steenen te werpen.
DONDAINES, I. a one dame, eene dame den arm geven. D- on
pl. Z. V. a. FREDAINES. (fuissche meid t. diner, on bal een middagmaal, eene danspartij
Dondon, f. (pop.) Lijvige, molligevrouw, dikke, geven. D- qn. poon guide, pour compagnon, iemand
Dondos, m. Soort van albinos in Afrika.
tot gids, tot medgezel geven. D- on précepteur a
Dongiis, m. [Corn.] Soort van indisch ka- son f115, zijnen zoon een' leermeester geven.
toen D.(DouiLLEux. uitbreiding : D- one tragédie, een treurspel opDon il lage, Donilleux, z. V. a. DOUILLAGE, voeren ten tooneele voeren spelen. Qua donne
Donjon m. Slottoren, vestingtoren, toevlugts- ra-t-on ce som? wat wordt er dezen avond gegétoren m.; wachttoren m. Pavi ljoentje n. op het ven, gespeeld ? Ce savant ne donnera jamais rien
dak van een huis.
(teel n. met torentjes. all public, deze geleerde zal nooit iets in 't licht
Doujonné, e, adj. [Bias.] : Château d-, kas- geven. Donnez-moi mon chapeau, geef snij, breng
Doni,ant, e, adj. (doorgaans met ontkenning) snij mijn' hoed. Donnez on siege a Monsieur geef
Mild, gaarne gevend: II nest gubre d- hij geeft Mijnheer een' stoel. Geven, opofferen, toewijden,
niet gaarne, is niet goedgeefsch.
besteden: D- sa vie pour Ia patnie zijn leven
Donne, t. [Jeu] Het geven, rondgeven van de voor 't vaderland opofferen. D- son temps a l'étude,
kaarten, de gift 1. A qui est Ia ti- ? wie moet de zijn' tijd aan de studie besteden, toewijden. D- son
kaart geven ? La d- est fausse, de kaarten zijn ver- attention a qc. zijne aandacht op iets vestigen.
geven. A mol Ia d-, ik moet geven, aan mij de gift. D- sa joornén, sa soirée Ei qn, zijn' dag, zijn'
Doniié, e, adj. (en part. passé van donner) avond met iemand doorbrengen. Donner cda a
Gegéven, toegestaan, enz. Oi'clre d-, gegdven bevel n. notre amitid, doe dat om onzer vriendschaps wil.
C'est (un) marclié (ii-, 't is Ie geef, zeer goedD- des lanmes h qn. om iemand weenen.
koop, een spotprijs. A clievai donné II ne faut point Geven, ter hand stellen, toevertrouwen : B- Ja garde
regarderiaPouche, Z. CHEVAL.
Math.] Quantité d' one chose a qn., aan iemand de bewaring eener
d-e, gegëven, bekende grootheid t. ^ewled- de gran zaak toevertrouwen, hem iets le bewaren geven.
deur, cirkel im, waarvan cie middelljn of straal Geven, zékere rigling of gedaante doen aannemen;
is gegëven. Ceicle d- de position, cirkel, welks mededeelen: D- de Ja panic a on terrain, helling
middelpunt op een vlak is gegéven.
aan een' grond geven. Ii- da lustre a one étolfe,
Donnée, t. Het geven; de gift t., inz. (fam). glans aan eene stof geven. D- ie mouvement a one
uitdeeling, uitreiking t. : 11 y aura d- de pain pour machine, de beweging aan acne machine mededeetous les pauvres, er zal aan al de armen brood len. Bij uitbreiding : D- Ja paste Ia petite
uitgedeeld worden : [Math.] Gegéven grootheid, vérole, de pest, de kinderpokken mededeelen, daarbekende grootheid, die tot liet vinden der onbekende mede besmetten. D- sa passion poor l'étude, zijne
dient. Les d-s et les cherchées, de gegévens en de zucht voor de studie mededeelen, aan anderen ingezochten of gevraagden.
Avoir des d-s sûres, storten. Z. ook BRANLE. Geven een' prijs biecei'iaines sur tine affaire, zékee, gewisse opgaven, den; betalen. Que donnez- vous de ces manchanberigten inlichtingen omtrent eene zaak hebben. discs, wat geeft, biedt gij voor die waren ? CamSur aas d-s on peut jugei' qua
'uit deze gegévens hen faut-il qua je vous en donne ? hoeveel moet
daar/zaken, feiten kan men opmaken dat
ik ce er voor betalen ? Geven, toebrengen, toeDonner, v. a. Geven, afgeven, overgeven; weg- dienen. D- on soofflet, on coup de poing, on coup
geven, schenken, vereeren : Je ie lui al donné en de fouet, een' klap een' vuistslag, een' zweepslag
main propre, ik heb het hem eigenhandig gegéven, geven.
(fig.) En 0- do long et do large a qn.,
overgegéven. Ii lui a doné une hague hij heeft iemand geducht ofrossen, ook: iemand ter deeg
haar een' ring vereerd. D- des étrennes des au- beet hebben. Donnez on coop de pied jusque-lb,
mönes nieuwejacirsgeschenken aalmoezen geven. loop daar eens even heen.
[Tech.] D- on coop
Ook zonder voorwerp : Donnons, laat ons (aal- de rabot, de lime, de balai etc. ergens meer of
moezen) geven. La facon de d- vaut mieux qua ce min vlugtig de schaaf, de vijl, den bézem enz. over
qu' on donne.
(Nov.) On na dunne rien pour halen. D- des rernèdes, on bain a on malade,
rien men geeft enkel in 't uitzigt van te ontvan- eenen zieke geneesmiddelen, een bad toedienen.
gen. D- un oeuf pour avoir un boeuf, Z. BOEUF. D- le liaptême, I' extnême onction, den doop, het
A d- d-, i vendre vendre, geven moet geen ver- laatste oliesel toedienen.
D- Ia bastonnade, Ja
koopen, verkoopen geen geven zijn. Qui donna tOt, question stokslagen geven, op de pijnbank leggen.
donne deux lois, wie tijdig geeft, geeft dubbel. D- Geven, toekennen, toeschrijven, onderstellen, schatet retenir ne vaut pas, eens gegeven, blijft gegeven. ten, meenen. D- raison, tort, gelijk, ongelijk geven.
(Loc. prov.) Donnant donnant, niet geven dan D- h qn. toot l'honneur de qc. iemand al de eer
te gelijk ontvangende, gelijk overgeven ; leer om vein iets toekennen. Quel âge donnez -voos a cette
leer. D- a qn. ie sac et les quilles iemand den femme, hoe oud schat, rekent gij die vrouw? hoe
zak geven, hem wegjagen. Donner jusqu' ii sa ch e- oud meent ge, dat zij is?
Donne r de laltesse,
mise , Z. CHEMISE. Geven, toestaan, vergunnen, de lexcellence a qn., iemand met den titel van
verleenen: D- on congé, one audience, iine grâce, hoogheid, excellentie aanspreken. Geven, léveren,
een verlof een gehoor eene gunst verleenen.
verschaffen, bezorgen, stellen: D- des pneoves, des
D- beaucoup ii ses plaisirs, veel voor zijne vermaken Otages, on cautionnement , bewijzen geven, gijzeover hebben. D- trop aux sollicitations, de aanzoe- laars léveren, borgtogt stellen.
D- des homes a
ken een te gunstig oor verleenen. Ii ne faut rien son ambition, zijne eerzucht grenspalen zetten.
laisser an hazard men moet niets aan het toeval Geven, toonen, doen zien, doen blijken, aan den
overlaten. D- sa liiie, of D- sa dlie en manage, dag leggen. D- des marques don bon coeur, blijken
zijne dochter uithuwelijken. Geven, veroorzaken, van goedhartigheid geven. D- ii entendre, a con.)
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naltre, te verstaan, te kennen geven. -- Geven, opbrengen, voortbrengen: Cet arbre donne beaucoup
de fruits, of enkel : donne beaucoup, die b om heeft
veel vruchten. — Cette porte donne du froid, er
komt veel koude door die deur, die deur togt. La
vente a mal donné, de verkoop is onbeduidend geweest, het debiet was gering. Cette source donne de
l'eau á toute la viile, die bron voorziet de gansche
stad van water. Son petit commerce lui donne de
quoi vivre , zijn kleine handel helpt hem aan den
kost. — Geven, voorschrijven, opleggen : D- des
lois á une nation, eener natie wetten geven of voor
pensum, eene straftaak opleggen.-schrijven.Du
-- Geven, stof geven, aanleiding geven: Donner à
travailler à qn., iemand werk verschaffen. Cela
donne à croire, is peraser, sire, à discourir, dat
geeft stof om te gelooven, te denken, te lagchen, te
praten (en ongunstigen zin). — ( fig.) Geven, door•
houden of doorgaan voor, waarborgen: Aclietez
cette montre, je vous la donne pour bonne, hoop
dit horlogie, ik sta er voor in, dat het goed is, ik
verkoop 't u voor goed. -- (Loc. fam.) Je vous Ie
i geef 't u
donne en dix, en vangt, ik zet het u, ik
in tienen, in twintigen (te raden, te doen). — Dla main, de hand reiken of beiden. J'y donne les
mains, ik stem er in toe, berust ei in. EIle donnera
sa main, zij zal een' man nemen. — D- parole, sa
parole, zin woord geven of verpanden. D- des paroles, met woorden o f praat es om den tuin leiden. —
II en donne à tout Ie monde, hij steekt met ieder den
gek. En d- à gander à qn., iemand wat op den mouw
spelden. — (Loc. prov.) Il a donné des verges pour
se faire fouetter, hij heeft zelf de middelen tot zijn
verderf geleverd. — [Mil.] D- un combat , une
bataille, on assaut, een gevecht. een' slag, een' storm
léveren. D- la chasse aux ennemis, den viand
vervolgen. — [Mar.] D- Chasse of la Chasse a un
vaisseau, jagt op een schip maken. D- fond, het
anker laten vallen, voor anker komen. D- les voiles
au vent, de zeilen bijzetten. Donne vent devant!
leg uw roer aan lij ! los uw magermannetje ! Geel'
de fokkeboelijn een schootje. Donne bonne rame,
roei gelijk. D- la tale, z. CALE. D- la voix, opzingen (bij 't hijschen ot' trekken). — [Jur.] D- assi gnation, dagvaarden; -- ook eene plaats van bij
bepalen. -- [Chir.] La plaie ne donne-enkomst
plus, de wond draagt , ettert niet meer. — [C uis.]
D- Ie feu trop chaud h la viande, het vleesch over
te heet vuur braden. -- [Jeu] D- les cartes, of
enkel D-, geven, kaart geven. D- beau, La d- belle,
D- beau jeu à qn., z. BEAU (blz. 158, kol. 1.) —
[Véner.] D- les chiens, D- le cerf aux chiens,
de honden op 't wild, op 't hert loslaten. -- [Mus.]
D- du cor, z. Con. DONNEn, V. n. (à) Raken,
treffen : D- au but , het wit treffen , in 't wit
schieten. D- (contra) Stooten. Le vaisseau donna
contra un écueil, het schip stiet op eerre klip. -D- (dans) Vallen, vervallen : D- dans un piege,
une embuscade , in een' strik , eerre hinderlaag
vallen. — (fig.) Zich laten misleiden ; z. ook DEDANS.
— [Mar.] D- dans one flotte, onder eerie vloot ver
la cote, het op den wal zetten, aan lager-valen.D
wal geraken. D- dans une passe, in eerre naauwte
vervallen. D- dedans, inboeijen. — D- dans on port,
in eene haven binnenloopen, z, ook COTE, DEVANT.
(/1.) D- dans la prodigalite, zich aan verkwisting ovenreven. D- dans la philosophise, zich geheel
aan de wijsbegeerte wijden. D- dans Ie sens de qn.,
iemands meening bijvallen. D- dans le galimatias,
wartaal uitslaan,. — D-, .aanvallen : On fit d- la
cavalerie, men liet de ruiterij aanvallen. — Bij
uitbreiding : Le soleil donne h plumb, de zon schiet
hare stralen loodregt neder. Le vent donne dans
les voiles, de wind blaast valt in de zeilen. --(fam.) D- du nez en terra, met den neus op den
grond vallen : — ( fig.) Zijn oogmerk niet bereiken.
— (fig. et firn.) Ne savoir
d- de la tête, geen
uitkomst of raad weten. Ce vin donne á la tête,
die wijn vliegt naar 't hoofd, maakt dronken. z.
ook CUL. — ( Jig.) Les Francais donnent beaucoup
á l'harmonie des vers, de Franschen hechten veel
waarde aan de zoetvloeijendheid der verzen. — D(sur). Uitzien, uitkomen, hetuitzigt hebben : Cette
cllambre donne sur In rue, die kamer komt, ziet
op de straat uit. -- maanvallen : Les troupes donnèrent sur l'ennemi, de troepen vielen op den vij
and aan. D- sur un plat, sur un mets, op een' schotel,
op eene spijs aanvallen. — D- sur les oreilles

a

,

a
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qn., iemand oorvegen geven, z. ook DOIGT. SE
pr. Zich geven, zich overgeven, zich
hechten, zich toewijden : Ces peuples se donnérent
aux Romains, die volkeren onderwierpen zich aan
de Romeinen. Se d- á Dieu, zich aan God toewijden, overgeven. — Ella s'est donnée á lui , za
heeft hein hare laatste gunsten toegestaan. — Zich
geven, zich aanschaffen, koppen : Je vais me d- Ie
plaisir de répondre, ik zal mij 't vermaak geven
te antwoorden. 11 faut que je me donne un habit
neuf, ik moet mij een' nieuwen rok aanschaffen of
laten maken. — Zich geven, zich toeschrijven, nemen, aannemen: 11 se donne l'honneur of (fig. et
fam.) I1 se dunne les gants du succès, hij schrift
zich zelven de eer van 't weljelukken toe. — Se
DONNER, v.

d- de Fair, des airs, de grands airs, z. AIR. — S'en
d- , Sen Bonner tout son soul , Se donne' au
(b) coeur joie, Z. COEUR. — (Loc. prov. et pop.) Se
d- des talons dans le derrière, over 't hoofd bui
vreugde; ook: een los leven leiden. S'en-telnva
d- tout Ie lung de l'aune, z. AUNE. Se d-garde
of de garde, zich wachten, op zijne hoede zijn. Se
d- du loon temps, mooi weêr spelen, zich goede
dagen geven. -- Elkander geven : Se d- la main,
elkander de hand (;even ; — (fig.) de handen ineen
slaan, eenstemmig handelen. Se d- rendez-vous,
elkander eerre plaats van bijeenkomst bepalen. —
Se d- pour on honnête homme , zich uitgeven voor , zich doen doorgaan voor een eerpk,
regtschapen man. --- Geleverd worden: La bataille

de Waterloo se donna Ie 18 juin 1815. — Ook

als v. imp. gebézigd : Si! m était donné de vous
convaincre, zoo 't mij gegeven, vergund, mogelijk
ware, u te overtuigen.
onneur, m., -ease, f. Gever m., geefster f.
-- (Loc. fam. et prov.), z. BEN1T. — [Corn.] Dd'une lettre de change, z. TIREUR; D- d'ordre,
z. ENDOSSEUR ; D- à In

grosse, bodemerij- gever m.

Dono!e, f [ I -á..n.] , z.v.a. BELETTE, somsFURET.
Don-quiehottisme , m. Gekkel jke zucht f.

naar avonturen; het overdreven err dweepend aan
partij , donquichottisenus n.-hanger
(naar den held van Cervantes' satyriscicen roman
D o n Q u i x o t t e , wiens naam in iron. zin beteekent: warm verdediger der dames; volijverig en
blind voorvechter van deze of gene zaak) .
Dent, pron. rel., in plaats van de qui, de quoi,
duquel, de laquelle, desquels, desquelles, waarvan,

van wien, van wie, wier, van welke, wiens enz.:
Dieu, d- nous admirons les oeuvres, God, wiens

werken wij bewonderen La personae d- je vous
ai parlé est ici, de persoon, van wien (wie) ik met
u gesproken heb, is hier. Ce Bont des gans d- je me
défie, 't zijn lieden, die ik niet veel vertrouw.
L'affaire d- it s'agit, de zaak, waarop het aankomt,

waarover gesproken wordt. Les dignités d- it fut
revêt.u, de waardigheden, waarmede hij bekleed
werd. Un honiaie d- le nlérite égale sa naissance,
een man, wiens verdienste zijne geboorte evenaart.
Les aïeux d- it est descendu., de voorvaderen, uit
welke hij gesproten is.
Dunte, f. [Mus.] Buik m. van eene luit.
Donville, f. [Hort.] Soort van peer f.
ouzelii, f. (burl.) Ju fj`'ertje n. van twij felaebtiGe zeden, deern f. — [H. n.] Zeejonker, z.
DEMOISELLE. (sem m. — [Astr.] z. XLPHIAS.
Dorade, f. Goudvisch, goudl arper, goudbraDoratlille, f. [Bot.], z. CETESIAC. D- scolopendre, hertstong f.

Dorad.onn, m. [1 I. n.] Gespikkeldegoudvisch n.
-

Dorade, m. Iet vergulden (dorure). — [Chap.]

Het overtrekken met fijne haren. — [Cuis.] Het
bestrijken van 't gebak niet eidojer.
Doras,m. [H.n. ] Spijkerwentelaar of -meirval in.
Dorcas, m. [1-I. n.] De gewone gazelle f.
Doz-eatome, m. [U. n.] Getnzenkever m.
Dorethe, f. [1-1. n.] Kleine kabeljaauw, dorsch in.

(ook petite morue en faux merlan geheeten).

Doré, e, adj. (en part. passé van darer) Ver guld, gulden, goudkleurig : Clous d-s, vergulde
spijkers m. pl. Fruits d-s, goudkleurige, goudgele
vruchten f. pl. Cheveux d-s, blond haar n. — [Cuffs.]
Soupe d-e, saffraankleurige soep f. — (fig. et poét.)
Fers d-s, vergulde boeijen. -- (Loc. prov.) Avoir la
langue d-e, eene gladde, fluweelen tong hebben. —
(Prov.) z. CEINTURE. — DDRE, m. [Tech.] Verguld-

sel n. (dorure) .

Doréas, m. [Coin.] .Indisch neteldoek n.

-

•1I'
Dorée,f. [fin j Sint-Pieters-visch; zonnevisch m.
- Sneedje brood ii. met boter of honig. (neteldoek n.
Dor -énitil, in. [Corn.] Oostindisch gebloemd
Dorénavant, ode. Voortaan, van nu af aan,
in 't vervolg, in liet toekomende.
Dorer, v. a. Vergulden: D- on livre sur tranche,
een boek op snee vergulden. D- nu feu, in 't vuur
vergulden. - (podt.) Le soleil dare la cirne ties
montagnes, de zon verguldt de kruin der bergen.
- [Pat.] D- Ia pâte, het deeg met eidojer bestrijken.
. [Mat'.] B- un vaisseau, een schip fiarpuizen. (Prov.) D- Ia pilule it qn., iemand de gil vergulden,
item ietsonaangenaams mooi voorstellen.---- SE DORER,
v. pr. Vergu!d worden; -- goudkieurig, geel worden.
Horeur, rn., -ense, f. Vergulder rn., verguld-

ster t.
Doria, f., z. v. a. DORADILLE.
Dorien, ne, Doriqe, adj. Dorisch, tot Dodd
of de Doelde's beftoorend, - [Mus.] Le motie doiien,

de dorische loon in., zeer diep en ernstig. La
dialecte dorique, de dorische tongval m. L'orclie
doiique, 0/' als subst.: Le d-, de dorische orde t.,
de oudste en eenvoudigste grieksche bouworde.
Als subst.: Un Dorien, Une D -ne, eenDorier, eene
Dorische.
Dorine, f. [Bot.] Goudgele steenbeeke t.
Dorippe, t. [[1. n.] Soort van krabbe 1.
Dorique, adj., Z. DORIEN.
Doris, t. [Bot.], z. v. a. DORINE. -- [H. n.]
Zeeslak zonder huisje, doris 1.
Doiloter, V. a. Koesteren, liefkozen, streelen,
troetelen, vleijen. - SE DORLOTER, V. ps. Zich zeiven zeer ontzien, zijn gemak nemen of zoeken. Het part. passé is ook adj.: Enfant lorlotti, vertroeteld kind ii.
Dorlottine, f. Lange slaapstoei in.
Dormant, e, adj. Slapend; -- stil, onbewegelijk.
Enfant €1-, slepend hi d n. Eau dormante, stilstaand water t. Chassis ti-, raam, dat niet open
gaat. Sei'rure ti pène th, slot, dat men zonder
sleutel niet kan toemaken . Pont d-, vaste brug t. (die
niet kan worden opgehaald). -- [Mar.] Manoeuvres
ti-es et coulanles, staand en loopend want n. DORMANT, M. [Tech.] Ieder onbewëgeljk vensterof deurwerk en slotwerk. -- [Econ. dom.] Groote
bloeinschotel in. als dischsieraad. -- [Mar.] Staander m., vast eind van een loopend touwwerk. [H. cccl.] Les sept d-s, de zevenslapers in. p1.
Dornieur, m., -euse, t. Slaper, langslaper m.,
-slaapster f. - DORMEUR, m. [H n.] Slaper m.
(zdkere visch). - DORMELJSE, t. Gemakkelijk reisrijtuig n.,. waarin men kan slapen. - Gemakkelijke
leuningstoel in. om in te slapen, s!aapstoel m. Nachtmuts t der vrouwen.
Dormilleuse, t. [tHE. fl], z. v. a. TORPILLE.
Dorinilon of Monotigre, M. [ [i. n.] Hansboidts naclitaap in Mexico.
Dormir, v. a. Slapen: D- d'un profond sommei!, vast slapen. Je na pols d- ni (le, tie) jour,
III (Ia, de) unit, ik kan noch des daags noch des
nachts slapen. Je tars toujours Ia (de) unit, ik
slaap altijd des nachts. Ella dort dun (de) bon
somma, zij slaapt rustig. - Bij uitbreiding: D- du
sommeil Kernel, den eeuwigen slaap slapen, in
't graf rusten. - (poet.) Le feu dort sous Ia cendre,
liet vuur smeult onder de ascii. - (Loc. fig. et fam.)
Contes ti d- debout, Z. DEBOUT. D- sur les deux
oreilles, zorgeloos voortleven. La fortune lui vient

en dormant, hij wordt slapende, zonder moeite rijk.
11 faut d- dessus, lá -dessus, men moet zich daarop
eerst beslapen. D- comma un sabot, comma one
inarmotte, one souche, vast slapen. D- ti batons
rompus, onrustig slapen. D- en lièvre, met opene
oogen slapen. - (Proc.) Qui dort dine, Z. DINER.
(fig.) WerEveiller le chat qui dort, Z. CHAT.
keloos zijn (als men moest handelen); - niet vloeijen, stil staan (van water). Voijz dormez, at la
-

patrie vous appalle. L'eau dort. -- Laissez d- une

affaire, eeoc zaak laten rusten, niet voortzetten. -

Laisser d- sas fonds, sas capitaux, zijne fondsen,
kapitalen renteloos laten liggen. - [ Mar.] Laisser
U- le sablier, vergeten het glas te keeren. Le sabliar
dort, de zandlooper staat stil. Catla toupie dort.

die tol slaat stil (schijnt door zijne snelle omdraaijing
stil te staan). - (Prov.) II ny a point de pira eau
que cclie qui dort, stille waters hebben diepe groeiden. - DORMIR, a. a. (fam.): D- un bon somma,
lang achter een slapen, zonder wakker te worden.
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Ii- Ia grasse matinée, een gat in den dag slapen.
- DORMIR.

m. Het slapen, de slaap m.

Dormitif, -ive, adj. [Méd.] Slaapverwekkend:
Un ramèda d., of als subst.: Un d-, een slaapmid-

del n. (liever soporatif).
Dormition, f. [Cath.] De slaap of schijndood m.
der maand Maria vóór hare hemelvaart.
Doroir, n. Strjkkwastje n. (voor 't eiwit bij
bakkers enz.); verquldkwastje ii.
Doronic, in. [Bot.] Gemzenwortel m., reebokkruid n. D- b feuillas opposties, z. v. a. ARNICA.
S Dorophage, m. (woord van Rabelais) Geschenkenvretee' m., hij, die van geschenken leeft.
Dorque, m., Z. ÉPAULARD.
Dorsal, e, adj. [Anat.] Tot den rug behoorend:
Etigion ti-a , ruggestreek t. - [Méd.] Consomption
Phthisia d-e, ruptéring, rugqemergstiring f. ok als subst.: [Anat.] La grand d-, de breede
ruqspier f. (Pius'. in. dorsaux.)
Dorsibranehe, adj. [U. n. ] Met kieuwen
op den rug. - Dorsifère of Dorsigère, adj.
Jets op den rug dragend. - [Bot.] Faullies d-s,
bladeren met op den rug staande bevruchtingsdeelen.
- Dorsipare, adj. [H. n.] Dejongen op den rug
barend.

g

Dorso-costal, Dorso-huiiiéral, Dorso-

occipital, adj. ei subst. m. [Anat.] Naam van
spieren, die respectievelijk tot rug en zijde (gekorven
spier) , tot rug en schouder (rugschouderspier), tot
rug en achterhoofd be/iooren. -- Dorso-scapu
laire, vierhoekige schouderspier. Dorso-susaci-omien, monnikkapsspier 1. Dorso -trachélien, achterste zitspier t.
Dorstèiie of Dorsténie, f. [Bot.] Dorsten ia f., netelpiant van zweetdrijvende kracht.
Dortuianne, t. [Bot.] D o rtm a n nia t., soort
van klokbioem.
Dortoir, m. Slaapvertrek n., slaapzaal t. (in
een klooster, gasthuis, ziekenhuis of kostschool).
Doritre, t. [Tech.] liet vergulden; vergulding f.;
verguldsel n. - Beslagen eidojer m. ter bestrijking
van deeg en gebak; bestrijking f daarmede ; gele
kleur f., daardoor voortgebragt. - Hoeden-overtrek m. van fijn beverhaar.

Dos, m. Bag m. Le d- dun homme, dun

animal. - Rug m. of achterzijde t. van eene menigte
voorwerpen: Le d- dun habit, dune chaise, dun

coutaau, dun peigna, dun livra. etc. - Le d- de

in main, du pied, de bovenzijde of rug van de hand,
van den voet (wreef). Le d- dun papier, dune
lattre de change, de keerzijde van een papier, wissel. - (fam.) Tourner le d-, den rug keeren, toekeeren, toedraaijen; henengaan; de vliegt nemen, de
hielen laten kijken. - (fig. et fam.) La fortune lui
a tourné le d-, de fortuin heeft hem den rug gekeerd, verlaten; - ook wel spottend van een' bultenaar gezegd. 11 veut avoi r Ie d- au ten at le ventre
a table, hij eet en drinkt gaarne lekker en op zijn
remak. Faire Ie gros d-, zich hoogmoedig aanstellen.
itlettra tout sur Ie d- da qn., iemand alles te last
leggen. Avoir qn. sur le d-, iemand op den hals
hebben, van hem 'niet kunnen ontslagen worden.
Avoir qn. a d-; Se niettre qn. Ii d-, iemand tot
vijand hebben; zich iemand tot vijand maken. Ii
porta cette femme sur son d-, deze vrouw is hem
tot last. Cda est sur son d-, dat komt te zijnen
laste, dat nadeel moet hij dragen, dat heeft hij voor
zijne rikening. Battra qn. d- at vantrg , iemand braaf
afrossen. La d- lui démanga, Z. DEMANGER. 11 a
bon d-, hij heeft een' breeden rug; hij kan veel
verdragen; hij zet er warm in. II se laisse manger
la lame sur Ie d-, hij laat zich vrijwillig het vel
over de ooren halen. - (pop.) Vous ma sciaz le
d-, gij verveelt me geweldig. - DOS a DOS, DOS
CONTRE DOS, 10e. adv. Bug aan rug, met de ruggen
naar elkander gekeerd. - ( fi g.) Ils sont d- a d-, zij
leven in oneenigheid. Ils sont of On les a mis d- a
d-, zij zijn' er eveneens afgekomen, de een heeft geen
voordeel boven den andere gekregen.— Ook als subst.
[Danse] : Un dos Ii dos, dansflguur f., waarbij de
dansers elkander den reeg keeren.
Dos-brille, m. [H. n.] Gevlekte al of luiaard m.
Dos-d'âne, m. [Arch.] Ezelsrug m., gewelfs
boog in den voren van een ezelsrug. - [EI. n.] Zékere
schildpad t. - [Mar.] Boog m. boven de stuurplecht, bogt t. boven den koiderstok. - EN DOSD'hNE, bc. adv., Z. ANE (op 't einde).
-

Dose, 1. [Mdd., Pharen.] Gift, artsengmaat f.
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of gewigt n., hoeveelheid, die men op eens inneemt buitenhuid f. D- en cuivre, koperhuid, spijkerhuid,
of die van elk bestanddeel in een zamengesteld mid- kopering f. — D- des voiles, stootlappen m. pl. op
del gebruikt wordt, dosis f. — Bij uitbreiding: de zeilen. — [Impr.] Het (bij vergissing) dubbel
woorden of regels. — [ Manut.]-zetnvalrs,
D- de poivre, de sucre, etc., dosis of bepaalde
hoeveelheid peper. suiker, enz. die men ergens bij- Tweerni2?g of twijning f. van twee draden.
Double, adj. Dubbel, tweevoudig, tweemaal
voegt. — (fig. et fa-m.) Cette filie a une bonne dde jalousie, dit meisje is zeer jaloersch, heeft eene zoo veel, nog eens: D- portion of portion d-, dubbel
aandeel n. D- porte, dubbele deur f. — Fermer
goede dosis jaloerschheid.
Doser, V. a. [Pharm., Méd.] De behoorlijke une Porte à d- tour, eene deur op 't nachtslot
maat of het gewigt der geneesmiddelen nemen, voor doen. — Parier d- contre simple, twee tegen één
geven, afdcelen. — Het part. passé is-schrijven, wedden. — [Phil.] Sens d-, dubbele beteekenis f.
ook adj.: Médeclne Bien dosée, goed afgedeeld (vara een' zin) Mot It d- entente, woord n. van
geneesmiddel n. (strijken, streelen, liefkozen. twee beteekenissen. -- [Astr.] Etoile d-, dubbele
1- Dosnoyer, V. a. De hand over den rug ster f. — [Coin., Prat.] D- emploi, dubbel in ontDosse, f. [Tech.] Schoei-, schut- of schoor - vang of uitgaaf gebragte post m. — [Jur.] Acte d-.
plank f. (in de mijnen of andere graafwerken, om dubbel uitgevaardigde oorkonde f. Fait d-, dubbel
de aarde tegen te houden). Schaal f., eerste of opgemaakt, in dubbel afschrift uitgevaardigd. —
laatste plank, die van een' balk gezaagd wordt. [Poés.] D- colline, D- moat, de Parnassus. — SomD- flache, schrale kant van een hout, wankant m. tijds heeft double eene versterkende beteekenis: DDosseret, m. [Arch.] Kleine vooruitspringende biere, dubbel, zwaar bier n. Enere d-, dubbele inkt m.
steunpilaster of -muur in. — Zaaglade f. (tot D- bidet, dubbele hit m. (fam.) D- coguin, fristevigheid aan den rug der zaag); — boog m., in- pon, aartsschelm, aartsgaauwdief m. — ( fig.) Dubvatting f. der dunne snijvijlen. (Men noemt de beide belhartig, bedriegelijk, valsela, geveinsd: Coeur d-,
valsch hart. Personnage d-, dubbelhartig persoon m.
laatste ook dossier.)
Dossier, m. Ruggestuk n., achterleuning m. -- diet wordt ook als adv. gebruikt: Voir d-, dubbel
van eenen stoel, bank, enz.; hoofdeneinde n. van zien. Payer d-, dubbel betalen.
Double, m. Dubbel, tweevoud n. Sa fortune
een ledekant; bekleeding van dat hoo fdeneind; —
achterwand m. van een rijtuig. — [Mar. ] Spiegel m. est augmentée du d-, zijn vermogen is verdubbeld.
Avoir des d-s dans sa bibliothèque, twee of meer
of hek n. van eene sloep. - [Prat.] Omslag, pleit
om een bundel of lias acten, processtukken;-zakm. exemplaren van 't zelfde werk in zijne boekerij
die lias zelve f., lijst der processtukken. — z. ook hebben. D- de compte, duplicaat of dubbel afschrift n.
eener rékening. — [Mar.] Le d- dun cordage, de
DOsSERET. Donnez-moi le d- de cette production,
dubbele oogt f. van een touw. — [Thédt.] Plaatsvere té A, geef mij de tot dit bewijs behoorende bij
gemerkt A.
-lage, vanger m. eens tooneelspelers. -- Jouer à quitte ou
D ossière, f. [Tech.] Daagriem aan het tuig ((z) d-, kamp-op of dubbel spelen. EN DOUBLE, loc.
der karpaarden (waardoor de disselboomen der adv. In tweeën, dubbel: Mettre un linge en d-, linnen
kar gestoken worden), karreligter,disselboomriem m. in tweeën toevouwen. — ( fig.) Mettre les morceaux
Dossoyer, v. a. [Parch.], z. ÈDOSSER.
en d -, haastig, gulzig eten. AU DOUBLE, loc. adv.
Dot, f. (pr. Botte) Huwelijksgoed, uitzet n. , Dubbel; ruim: Rendre an d-, dubbel vergelden. —
huwel jksgi ft f., bruidschat in. — Donner en d-, ten DOUBLE, m. Oude franse/ze munt = 2 deniers,
huwelijk medegeven. La d- (of dotation) dune dubbelpenning m. — (Loc. prov.) Cela ne vaut pas
religieuse, het uitzet eener non, datgene wat een un d-, dat is geen cent waard.
meisje, als zij non wordt, het klooster aanbrengt.
Doublé, e, adj. (en part. passé van doubler)
Dotal, e, adj. Tot het huwelijksgoed behoo- Verdubbeld; gevoerd (van kleederen). Dépensed-e,
rende. Deniers dotaux , bruidspenningen m. pl. verdubbelde uitgave f. Pas d-, versnelde pas m.
Immeuble d-, onroerend huwelijksgoed n. — Ré- Manteau d-, gevoerde mantel m. Vaisseau d- en
gime d- , dotaal-stelsel n. (waarbij de echtge- cuivre, gekoperd schip n. — DOUBLE, m. [Bill.]
nooten in 't bezit van de door ieder medegebragte Stoot m. waarbij men den bal maakt na hem eerst
goederen blijven, terwijl de man van alles 't beheer den overstaanden band te hebben doen raken,
en vruchtgebruik heeft.
overhaalstoot, doublé m. — [Tech.] , z. v. a.
Dotation, f. Begiftiging, schenking f. (aan eene PLAQUER
kerk, een klooster, een hospitaal, ene.), dotatie f.;
Donble-aiguillon, m., Double-épine, f.
de geschonken gift f., de inkomsten van eene of [H. n.] Dubbelstekel m., een hoornvisch (baliste).
andere instelling. — [Polit.] Lij ftogt ni. eener
Doubleau, m. [Charp.] Zware vloerbalk,
koningin-weduwe; jaargeld der prinsen. D- de la dwarsbalk; steekbalkdrager m. Are d-, z. ARC.
couronne, de gezamenlijke goederen der civiele lijst.
Double-bee, in. [Tech.] Lepel m. der wasD- de la chambre des pairs, des députés, geld- kaarsmakers. — D- bécassine, z. BECASSINE. --som f., die jaarlijks op het staatsbudget voor de D- -bouehe, f. [H. n.] Dubbelmond ni. (een schelp kamer der pairs (eerste kamer) en voor die der dier). — D. -canon, m. [Impr.] Dubbele kanon m.
afgevaardigden (tweede kamer) wordt uitgetrokken. (eene drukletter). — D- -chalouipe of Cha— Ook z. V. a. MAJORAT. — z. ook onder DOT.
loupe d-, z. ald. — D- -cloche, f. [Bot.]
Doter, v. a. Mede ten huwelijk geven, een uit- Sleutelbloem f.; ook z. v. a. DATURA. — D- -eorde,
zet geven; — met zékere inkomsten voorzien, be- f. [Mus.] Dubbelgreep f. - D- -croche, f. [Mus.]
giftigen, dotéren. D- une fille, een meisje haar z. CISOCHE. — D- -feuuille, f. [Bot.] Tweeblad n.
uitzet geven (bij het trouwen of bij 't non-worden). — D- -fleur, f. [Hort.] Soort van winterperen— D- une église, eene kerk begiftigen, haar een boom m. ; vrucht f. daarvan. — D- -li gneufll,
vast inkomen aanwijzen. — (fig.) Les graces dont m. [Cord.] Dubbeldraad n. — D- -flnacreu'se,
la nature 1'a dotée, de bevalligheden, waarmede de f. [H. n.] Dubbele zeeeend f.— D- -warchenr, m.
natuur haar begiftigd, toegerust heeft. — Het part. z. V. a. AMPHISBENE. (om twee rédenen.
passé is ook adj.: Fille, Eglise d-e.
Doublement, adv. Dubbel, op tweederlei wijze,
•Dothine, f., z. v. a. FURONCLE. (koorts f.
Doublenaent, m. Verdubbeling F. [Prat.] EnDothinenterie, f. [Méd.] Onderbuiks-zenuw- chérir par d- et par tiencement, het dubbel en drieD'ou, adv., z. on. (airie f., dotalium n. voud bieden. — [Mil.] D- des rangs, des files, ver
Douaire, m. Weduwegift f., lij ftogt m., d o u-dubelingré.
Douairier, m. Lij ftogtenaar m., kind, dat
Double- uienton, z. MENTON. — D- -mouazich met den lijftogt zijner moeder tevreden stelt che, f. [H. n.] Soort van zalm in. — D- -octave,
en zijne vaderlijke nalatenschap laat varen.
f. [Mus.] Interval m. van twee octaven (ook quinDouairière, f. Aanzienlijke bezitster van eene zième geheeten). -- D- -panse, f. [fin.] Eerste
douarie of lij ftogt ; in 't algemeen: aanzienlijke maag der herkaauwende dieren (HERBIER, RUMEN).
weduwe. — (iron.) Oude weduwe vol inbeelding. — — D- -quarte, adj. [Méd.]: Fièvre d-. dubbele
Ook als adj.: La reine d-, de koningin-weduwe f. derdendaagsche koorts f. — D- -quotidienne,
Douane, f. Tolhuis, tolkantoor n.; — tol in., adj. [Méd.] : Fièvre d-, dubbele alledaagsche koorts f.
in- en uitgaande reglen n. pl. — Gezamenlijke tol
Doubler, V. a. Verdubbelen, dubbel maken; —
-wachtersn (fig.) versterken, vermeerderen. D- le nombre, het
tolbeambten m. pl.
Donaner, v. a. Looden, plombéren, z. PLOMBER. getal verdubbelen. D- Ie pas, zich haasten, zijne
Douanier, m. Tolbeambte, tollenaar m.
schreden verdubbelen. -- [Tech.] Dubbelen, voeren:
Douar, Dopare, m. Arabisch tentendorp n. D- un habit de soie, eenen rok met zijde voeren.
Doublage, m. Voering. [Mar.] Verdubbeling f., — Plattéren, een onedel me taal met eene dunne
-

—

—

DOUBLE-RAIE
bliklaag van een edel metaal beleggen.— [Mar.] Dun batiment, een vaartuig verdubbelen, het eene
tweede buitenhuid geven. D- un vaisseau en cuivre,
een schip koperen. D- les voiles, stootlappen op de
zeilen zetten. D- un écart, eene lasch versterken.
D- une feuille de papier, une serviette, een blad
papier, een servet dubbel toevouwen. — (fig.) Cela
double mes jouissances, dat verdubbelt, verhoogt
mijn genot. — [Théht.] D- un role, un auteur,
als plaatsvervanger eene rol vervullen; ook: eene
rol dubbel bezetten, aan eenen toory?eelpeler een'
plaatsvervanger geven. — [ Jeu de Pill.] D- une
bille, eenen bal overhalen. D- une bille au mi
een' bal in den middelzak, in den-lieu,acon
hoekzak d o u b l é r e n of overhalen. — []Mil.] Dles rangs, les files, de geléderen verdubbelen. —
[Man.] D- les reins, met gewelfden rug springen. — [Mar.] Omvaren, voorbij varen, achter aten: D- tin cap, un rocker, eene kaap, eene
rots omvaren. D- un vaisseau, een schip voorbij
varen, harder loopen dan een ander schip. — Dl'ennemi, des vijands vloot tusschen t-wee vuren
brengen. D- Ie sillage, z. SILLAGE. - DOUBLER,
V. n. Dubbel worden, verdubbeld worden: La po
a presque doublé. — [Paume]-pulationdecv
La balie a doublé, de bal heeft tweemaal den grond
geraakt. — [Mil.] De geléderen verdubbelen. —
[Iïnpr.] Letters, woorden of regels dubbel zetten.
-- SE DOUBLER, V. pr. Verdubbeld worden.
Double-raie, f. [H. n.] Hagedis f. met twee
gele strepen.
Doublerie, f. [Manuf.] Gebloemd, gewerkt
linnen n. — Dubbelhartigheid, valschheid f.
Doable-soureil, m. [ H. n. ] 4frikaansche
bastaard-nachtegaal m.
Doublet, m. [Trictrac] Dubbelet, doub le t m., worp, waarbij men 2 azen, 2 tweeën enz.
werpt. — [ Tech.] Tweernplank f. ter dubbeling
der draden bij 't z jdeweven (ook doubloir geheeten).
— Werktuig n . ter meting en kromming van 't
ijzerdraad voor de kaarden (ook doubleur geheeten).
— Valsch edelgesteente n. van kristal, tusschen
welks beide helften een gekleurd blaadje, foelie, enz.
ligt, doublette f.
Double- tache, f. [H . n.] Soort van lipvisch m.
Doubleté, e, adj. [Corn.] Taf n. met tweekleurige bloemen. (anderdaagsche koorts f.
Double-tierce, adj. [Méd.] : Fièvre d-, dubbele
Doublette, f. [Mus. j Zeker orgelregister n. van
een octaaf hooger dan de prestant.
Dodibleur, m. [Phys.] Verdubbelaar, werktuig
one een gegéven volumen lucht te bepalen, ook: om
de electriciteit te verdigten, d u p l i c a t o r m. —
[Tech.] , z. onder DOUBLET. — Piatteerder m. (z.
onder DOUBLER). - DOUBLEUR, m., -EUSE, f. Dubbelaar, twijnder m., twijnster f. - DOUBLEUSE, f.
Werktuig, dat het suikerriet ten tweeden male
tusschen de cilinders van den molen brengt.
Doublis, m. [Tech.] Rij f. dakpannen op de
waterborden.
Doiibloir, m. [Tech.] , z. onder DOUBLET.
Doublon, m. Dubbele piaster m., dubben m.,
eene spaansche goudmunt. — [Impr.] Dubbel gezet
woord. — [ Tech.] Dubbel ijzerblik n.
Doublot, m. [Manuf.] Dubbele woldraad m.
voor drogét.
Donblure, f. Voering f. — (Prov.) Fin contre
fin, nest pas bon pour faire doublure, twee vossen
kunnen elkander niet ligt bedriegen. -- [Théát.] ,
z. V. a. DOUBLE. = [ Tech.] Gebrek n. in soldeerwerk, ook in gegoten of gesmeed metaal. — Paneelwerk n. in de rijtuigen.
Done of Doe, m. [H. n.] slap van '1 geslacht
der meerkatten, door Oken kleederaap m. geheeten.

Doug aln, m., z. DOUCIN.
Douce, adj. f., z. DOUX.
Donee-ainère, f. [Bot.] Bitterzoet n. wilde
wijngaard m., nachtschaduw f. (zékere plant).
DouceAtre, adj. (pr. clou -cátre) Zoetachtig;
laf zoet.

Douce-ente, f. [Hort.] Soort van ciderappel m.
Doueennent, adv. Zacht, stil, bedaard. vreedzaam; met zachtheid, zachtzinnig; op liefeli ke, aan
wijze; langzaam; zoetjes, zachtjes, stilletjes.-genam
Mourir d-, bedaard, stil, zacht sterven. Reprendre
qn. d-, iemand met zachtheid berispen. Marcher
Bien d-, zeer langzaam loopen. Passer d- Ie temps,
den tijd aangenaam doorbrengen. Un malade qui

DOUELLE.

--
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va tout d-, een zieke, die zoo zachtjes aan betert.
— DOUCEMENT ! interj.

Stil ! zacht wat! bedaar!

Douce-morelle, f. [Hort.] Soort van ciderappel m. (ook dure -veau geheeten).
Doucerette, f. (fam.) Nufje n., meisje, dat

zich lief en wijs voordoet.
Doueeretix, ease, adj. Zoetachtig (maarniet
smakelijk) , flaauwzoet, lafzoet. — (fig.) Homme dof als subst.: Un d-, een zoetsappig, overvriendel jk,
overbeleefd man. Mine d-euse, gemaakt vriendelijk
gelaat n. — Lettre d-euse, verliefde brief m., vol
laffe vle2,ler jen, — Doucereusement, adv. Op
zoetsappige wijze.
Doueet, te, adj. en subst. (verklw. van doux)
(enkel van personen gebézigd), z. v. a. DOUCEREUX,
maar in minder ongunstigen zin. — DOUCETTE, f.
[Hort.] Veldsalade, veldlatuw (bianchette, máche)
- z. V. C. CAMPANELLE. - [ Chim.] Geringe soda f.
uit Languedoc. — [Corn.] Ligte zaden stof f. —
[H. n.] Soort van zeehond m. (roussette).
Doueettement, adv. (verklw. van doucement)
(fam.) Heel zachtjes, zoetjes.
Douceur , f. Zoetheid , zoetigheid f., zoete
smaak m. ; zachtheid (op 't aanvoelen) , effenheid
en gladheid, molligheid f.; liefelijkheid, aangenaam
bevalligheid, streeling f. (voor gehoor en reuk,-heid,
voor geest en hart). La d- du sucre, de zoetheid
van de suiker. La d- de la peau, de zachtheid der
huid. La d- de la voix, de zachtheid, liefelijkheid
der stem. La d- du parfum, de aangenaamheid van
den reuk. La d- de la saison du printemps, de
lair, de zachtheid, aangenaamheid van 't saizoen,
van de lente, van de lucht — (fig.) Gouter les d-s
de la vie, du repos, du sommeil, de genoegens,
de aangenaaiecleeden, het zoet des levens, der rust,
des slaaps smaken. — (fig., bij uitbreiding) Zacht
zachtmoedigheid, goedaardigheid, goed -zinghed,
vriendelijkheid, minnel jkheid f. D- d'esprit,-heid,
de caractère, zachtheid van geest, van karakter.
— (Prov.) Plus fait d- que violence, men vangt
meer vliegen met een' lepel honig, dan met een
vat azijn; met zachtheid slaagt men vaak béter,
komt men verder dan met geweld. La d- des yeux,
de zachte opslag der oogen. Elle a one grande dde visage, zo ziet er zeer goedaard g uit, heeft veel
zachts in haar gelaat. II parle le tout Ie monde aver
d-, hij spreekt vriendelij k met iedereen. Il faut le
gagner par d-, men moet hem met zachtheid winnen. -- [Litt.] D- du style, de liefelijkheid, bevalligheid, zoetvloejendheid van den stijl. — Iets
aangenaams, vlejends, dat men iemand zegt of
schrijft; gunst f., gunstbewijs n., inschikkelijkheid f.
Un petit mot de d-, een vleijend woord. Accorder
une d- à qn., iemand eene gunst toestaan. — DOUCEURS, f. pl. Voordeelen, voordeeltjes n. pl., verval n.,
steekpenning m., fooi f. Les domestiques ant
beaucoup de d-s, chez moi, de dienstboden hebben
veel verval bij mij. — (fig. et fam.) Fleijende woorden n. pl., vleijerijen, liefkozingen, aardigheden f.pl.:
Ii dit des d- a toutes les dames, hij zegt alle dames
wat vleijends. — [ Gray.] De helderste, zachtste
gedeelten eener plaat. - EN DOUCEUR, loc. adv. Allengs, trapsgewijs: Amincir une planche en d-,
eene plank allengs afdunnen. — (fig.) Prendre
les chases en d-, de zaken behoedzaam aanvatten.
— [Mar.] Filer, Amener en d-, zachtjes vieren.
Douche, f. [Méd.] Stortbad, gietbad, druipbad n.
Doucher, v. a. [Méd.] Een stortbad toedienen,
begieten, bedruipen. — Het part passé is ook adj.
Un malade douché, een zieke, die stortbaden heeft
gebruikt. (baden, badknecht m.
Doucheur, m. Bereider, toediener, der stortDouci of Donchi, m. [Tech.] Slijping der
afgesneden glaslafels (als voorbereiding van 't palijsten), het spiegelsljpen. — Douci, e, adj. (en
part. passé van doucir) : Glace d-e, afgeslepen spiegelglas n.
Doucin, Dousain, m. [Hort.] Soort van
zoete-appelboom m. — [Phys.] Zoet water met
zeewater gemengd, brak water n.
,

:

Doucine, f. [Arch.] , z. v. a. CIMAISE. — [Tech.]

Ojief schaaf, lijstschaa f f. — [ Ant.] Snavel fluit f.
Doaucinelle, f. [Agric.] Soort van druif f.
Doucir, V. a. [Tech.] Slijpen (vgl. DOUCI).
Doité, e, adj. (en part. passé van douer): Un
bomme d- de grands talents, een met groote talenten begaafd man.
Douelle, f. [Arch.] Welving, boogronding f.
-

620POTTER
D- intérieure of intrados, binnen welving; D- extérieure of extrados, buiten welving. — [Tech.] ,
z. V. a. DOUVE, DOUVELLE.
Dover, V. n. [Jur.] Een lijftogt of

weduwgoed (douaire) schenken. (In dien zin weinig gebruikt). — Schenken, begiftigen, begunstigen, toerusten (alleen gebézigd van de voorregten, die de
hemel, de natuur verleent): Dieu la doué d'heureuses facultés, God heeft hem met groote gaven

toegerust.
Douillage, m. [Manuf.] Ongelijkheid f. van
weefsel, als gevolg van de ongelgksoortigheid der
inslagdraden.

Douflille, f. Buisvormige holte I. aan een of ander
werktuig, om daarin een' steel enz. te bevestigen.
D- dune beche, d'une pique, schaft f. of koker m.
eener spade, eener piek. D- de la baïonnette,
schaft of huis der bajonnet. D- d'un tirebourre, holte aan den kratser (om hem op den
laadstok vast te schroeven). D- d'un chandelier,
z. V. a. BOBECHE. — Koker m., waarin de stok van
't vaandel, van 't kruis (bij processim), enz. van

onderen gedragen wordt.

--

DOUX.

-{- Douteuur, m. , -euse , f. Twijfelaar m.,
-ster f. — Ook als adj.: Je suis un peu d-, ik ben
wat twijfelziek, twijfelzuchtig.
Douteensem ent, adv. Op twijfelachtige wijze.
Douteux, ease, adj. Twijfelachtig, onzeker;
dubbelzinnig (alleen van zaken). Son droit est fort
d-, zijn regt is zeer twijfelachtig. Une réponse
d-euse, een twijfelachtig, dubbelzinnig antwoord n.
— Cette pièce d'argent est d-euse, dit stuk geld
schijnt valsch te zijn. Jour d-, Lumière d-euse,
zwak licht, schemerlicht n. — [Gram.] Noms d-,
naamwoorden van twijfelachtig geslacht. Vovelle,
Syllabe d-euse, twijfelachtigee ƒflinker m., lettergreep f. (nu eens kort, dan lang, naar de dichter
verkiest). — DOUTEUX, m.: Risquer le certain pour
le d-, het zékere voor 't onzékere wagen.
Douutis, m. [Com.] Grof katoen n. van Surate.
Douvain, m. [Tech.] Duighout, vathout, wagenschot n. — Ook z. v. a. DOUVE.
Douve, f. [Tech.] Duig f. — [Bot.] Moeras
een vergiftige ranonkel. — [H. n.]-hanevotm.,
Leverworm m. (in de lever en galblaas van menschen en huisdieren). — [Fort.] , z. V. a. CUNETTE.
Mur de d-, met leent bekleede prachtmuur of watermuur m. — [Tech.] Schaafplank f. voor 't leder.

Doniillet, te, adj. Teêr, week, zacht : Un
oreiller Bien d-, een zeer zacht hoofdkussen n. Elle
a la peau Bien d-te, zij heeft zeer zacht, fijn vel n.
Doaavelle, Douelle, f. (verklw. van douve)
C'est on homme Bien d -, of als subst.: C'est un Duigje a.
Doeiville, f. [Hort.] Soort van winterpeer f.
d-, 't is een teér, kleinzeerig mannetje, een weekeling. — DOUILLETTE, f. Gewatteerde vrouwen Douax, Donee, adj. Zoet (van smaak): Le
over j as, gevulde wintermantel m. --- Douuillet- sucre, le miel est d-, de suiker, de honig is zoet.
tei'nent, adv. Zacht, week. — 5 Douilletter, Amandes douces, zoete amandelen. — Eau douce,
zoetwater, rivier -, bronwater. — (fam. et iron.)
V. a. Vertroetelen. — Douilletté, e, adj. (en
part. passé) Vertroeteld: Enfant d-.
Marin d'eau douce, zoetwater-zeeman, binnenschip Douilleiix, ease, adj. [Manuf.] Ongelijk ge- per; ook: die niet dan de Middellandrche zee heeft
wevLu (vgl. DOUILLAGE).
bevaren. — Al wat een' aangenamen indruk op de
zinnen, ook op het hart en den geest maakt: liefelijk,
Douillon, m. [Com.] Geringe wol f.
Dotnlebsais, m. [Com.] Soort van oostin- aangenaam, zacht, glad, mollig; — minzaam, vriendeli3k beleefd, aardig, lieftallig, goedaardig, zacht
disch neteldoek n.
Doug leur, f. Smart, pijn f., ligchaamswee n.;
zachtzinnig; stil, gerust, enz. Une senteur,-moedig,
-- smart, droefheid f., verdriet, leedwezen n., wee- odeur douce, een liefeljke, aangename reuk m. Une
dom m., zielewee n. — D-s de I'enlantement, ba voix douce, eene liefeljke, zachte stem f. Un som Je partage sa d-, ik deel in zijne smart.-renswë. meil d-, een zachte, geruste slaap m. 11 mène une vie
— (Prov.) Pour un plaisir mille d-s, het leven douce, hij leidt een stil gerust leven. Due mort
heeft meer leed dan lief. (dan de palank(jn. douse, een zachte, kalme dood ne. Le d- murmure
Dopli, m. Indisch voertuig n., minder deftig des eaux, het zachte gedruisch der wateren. Le
Douuloir, m., z. v. a. DOLOIRE. — -)- Dotiloir, temps est bigin d-, het 'weir is zeer zacht. Un jour
Doloir, 1lotilouuser (se), C. pr. Klagen van d-, Une lumière douse, een zacht, het oog niet ver smart. — t (Prov.) Femme se plaint, femme se moeijend licht n. Une douse chaleur, eene koeste
warmte f. Une voiture douce, een zacht,-rend
Beult, eene vrouw kan weenen en lage/ten, als zij wil.
Doaloureuserent, adv. Smartelijk, verdrie- niet schokkend rijtuig n. Un escalier d-, een gemakkel ke trap m. — Une humeur douce, een zachte,
telk, treurig, droevig.
Doeilouu.renx, ease, adj. Smarteljk, pijnlijk; zachtzinnige, zachtmoedige aard, inborst m. Une
treurig, verdrietig. droevig. J'ai le pied d-, mijn douce espérance, eene zoete, streelende hoop f. De
voet doet zeer, ik heb pin aan mijn' voet. Des douses paroles, de d- propos, verpligtende, vleijende woorden, teedere, verliefde gesprekken n. pl.
cris d-, jammerlijk, droevig geschreeuw n.
-- Un billet d-, een minnebriefje n. Cette fille a
f Dotilouser, z. DOULOIR.
Doatn, Douwe, m., z. v. a. CUCIEËRE, z. CUCI. les yeux d-, dit meisje heeft iets zachtzinnigs,
Do®ipion, ni . [Com.] Geringe zijde f.
vriendelijks in hare oogen. — (Loc. fang.) Faire
t Dour(ler, v. a. Slaan, afrossen.
les yeux d- à qn., iemand verliefd aanzien. Il est
Dourrha, Doearha, m. [Bot.] Gierst f. in d- comme un agneau, hij is zoo gedwee als een
Arabië en LV. Afrika, waarvan brood wordt ge- lam. -- Ce vin est d- et traitre, die wijn is zeer
liefelijk, zoet, maar hij stijgt naar het hoofd. Cet
bakken, doerra, durra f.
Dourouconnli, m. [H. n.] Rolstaartaap ni. homrne est d- et traitre, deze man verbergt een
van den Orinoco.
kwaad hart, onder een' vriendelijken schijn. Moitié
-(- Doutance, f. Twijfel m., mistrouwen n.
d- et moitié rude, half zacht, half ruw; half goed,
Doste, m. Twijfel m., twijfeling, onzekerheid; half kwaad. Comment 1'a-t-il recu? entre d- et
-- bekommering f., schroom ni.; — vermoeden n., Nagard, hoe heeft hij heng ontvangen? zoo, zoo,
gissing f. Mettre, révoquer qe. en d-, iets in twijfel niet geheel vriendelijk, maar ook niet onvriendelijk.
trekken. Lever, resoudre un d-, eene twijfeling, — (Prov.) Ce qui est amer h la bouche est d- un
onzekerheid uit den weg ruimen. Le d- oh je suis, coeur, z. AMER. — [Litt.] Style d-, zoetvloeijende
de bekommering, vrees, die ik gevoel. Délivre mol stijl m. -- [Cuffs.] Potage d-, Sauce d-, laffe, niet
gekruide soep, saus I. -- [ Point.] Pinceau d-,
de ce funeste d-, verlos mij van dal heilloos ver
— SANS DOUTE, loc. adv. Zonder twijfel,-moedn.
Touche douce, zachte, liefeljke behandeling f. van
zekerlijk, gewisseljk, buiten kijf: Je le feral sans 't penseel. — [Gray.] Taille douce, z. TAILLE. —
[Métall.] Hamerbaar, rekbaar, taai, niet bros. -d-, ik zal het zeker, zonder twijfel doen.
[Tech.] Lime douce, zoetvijl f.
Doeuter, V. n. Tw ij felen, in twijfel, onzeker
zijn; (in godsdienstzaken) niet gelooven; (van-heid
DOUX, als adv. gebruikt: Aller tout d-, zeer lang personen) wantrouwen, geen staat maken: D- dune zaam, bedaard gaan. On en va mieux quand on
vérité, aan eene waarheid twijfelen. Je Boute qu'iI va d-, langzaam gaat zeker. Filer d-, z. FILER.
vienne, ik twijfel, of hij komen zal. Je doute si je II a avalé cola d- comme Tait, hij heeft dat voor
partirai demain, ik ben nog niet bepaald, of ik zoeten koek opgenomen, geduldig verdragen. --morgen zal vertrekken. D- de Dieu, niet aan God TOUT D- ! loc. interj. et fam. Zacht wat ! zacht
gelooven. D- d'un ami, een' vriend niet vertrouwen. aan ! bedaar wat! — a LA DOUCE, loc. adv. et pop.
— SE DOUTER, C. pr. Gissen, denken, vermoeden: Comment vous portez-vous? A la douce, hoe vaart
Je men doutais been, ik had dat wel verwacht, gij ? Zoo tamelijk, zoo zachtjes aan, 't schikt nog al.
DOUx, m. Het zoete, zachte, liefeljke, enz.: Le dik vreesde er wel voor, ik dacht het wel, ver
wel. Ne pas se d- d' une chose, iets niet-moedht et lamer sont deux qualités contraires, het zoete
weten, niet vermoeden, er geen denkbeeld van hebben. en 't bittere zijn twee tegenovergestelde hoedanig-

DOITX-AGNEL

--

DRAGONNIER.

6.1

Dracontignne, adj. [Astr.]: Mois dr -, drakon-

heden. Je ne bols que du d-, ik drink niets, wat
bitter of scherp is. -- ( fig.) Passer du grave au d-,
van 't ernstige, tot het lie feljke, aanvallige overgaan. — [ Meld.] Les d-, de zoete spijzen of zelfstandigheden f. pl. — [ Teint.] La cue vient à d-,
de kuip komt aan (als zich op 't verwbad een
blaauw schuim vormt, dat men bloem heet). —
(fam.) Faire Ie d-, in douse, den of de goedaardige,
gevoelige spelen.

tische maand f., tijd, dien de maan besteedt om van
haar klimmenden knoop (drakenkop) wear tot hetzelfde punt te komen.
Draeiincuule, m., z. DRACONCULE. (anker.
Dragage, m. [Mar.] Het opvisschen van het
Dragan, m. [Mar.1 Galeispiegel, hekbalk m.
Drage, f. [Brass.] Wort n., hoppert m., het
tot grof meel gebroken of geplette mout.
DDouux-agnel , ( oof Do®ux-à•-l.'a gneaoi) ,
Dragée, f. [Chas.] Schiethagel m. Dr- menue,
Doarx- talloze , Donx- bel-heure , Doux- musschensto f n. Ce fusil écarte la dr -, dat geweer
d' Agonie, Doux -vert, m. [Hort.] Namen van spreidt. — (fig. et pop.) Ecarter la dr- , onder
verschillcr de soorten van fransche ciderappels m. pl. t spreken speeksel uit den mond werpen.— [Cant.]
Douzain, m. [Poés. j Twaalfregelig vers n. — Suikererwten f. pl. (ook muisjes gebeden), suiker[Métrol. j Oude fransch.e munt f. van 12 deniers.
amandelen m pl. of bruidsuikers f. pl., allerlei
Douzaine, f. Doz n, twaalftal n. Vendre des klein suikergoed n. Dr-s d'attrape, oversuikerde
oeufs à (par) in d-, eijeren bij het dozijn verkoopen. pillen J. pl. — (fig. et fam.) Donner une dr- d'at-- à LA DOUZAINE, loc. adv. Van weinig waarde: trape a p., iemand beet hebben, foppen. La dr- est
Un poète a la d-, een alledaagsch, slecht dichter. amère, 't is eene bittere pil om te slikken, 't valt
-- (fig. et fam.) Il ne s'en trouve pas a In d-, it hard. Avaler la dr-, de bittere pil slikken, in een'
n'y en a pas treize à la d-, dut vind t men schaars, zuren appel bijten. Tenir la dr- haute h qn., iedat is nog al zoo gemeen niet.
mand eene dienst duur verkoopen; ook: iemand
Douze, adj. numér. Twaalf. — Ook voor dou- lang in hoop of verwachting houden. — [Pharm]
twaalfde:
ziènle,
Chapitre d-, Louis d-, twaalfde Soort van pastielje f. of balletje n. tegen de ven éhoofdstuk, Lodewijk de twaalfde.
rische kwaal. — [Agric.] Alankzaad, gemengd zaaiDOUZE, m.
Un d-, eene twaalf, 't cijfer 12. Les d-, de twaalf zaad, voederzaad n. Dr- de cheval, Dr- aux pourapostelen, de twualve. Nous avons aujourd'hui ie ceaux, volksnamen der boekweit.— [Econ.rur.] Pop f.
d- (voor Ie douzièrne du mois), wij hebben heden van een' mislukten zijdeworm. — (fig.) Klinken
den twaalfde. -- [Libr.] Un in d-, een boek in
-despcif.,
goud- of zilverstukken n. pl.
d u o d e c i m o, in 12o (van 24 blz. in 't vel).
Drageoir, m. Suikerdoos, -schaal f., breede
Douzièene, adj. numér. Twaalfde: Led- mois, en platte schaal, waarin men eertijds op 't einde
de 1 ede maand f. — Ook als subst.: I1 (Elle) est van den maaltijd klein suikergoed opzette.- -- [Tech.]
le (la) d- de la classe, hij (zij) is de 12r1e van de ook Drageoire, f. Keep, sponning, groef, gleuf f.
klasse. — Un d-, een twaal fde deel n. — [Mus.] Une aan de binnenzijde van een cirkelvormig stuk (zoo
d-, interval nl. van 12 trappen der toonschaal. — als die voor 't horlogie-glas); trommeldeksel n. van
Douzièuienient, adv. Ten twaalfde, in de 't horloc ie.
12áe Maats.
Dra eon, m. [Bot., Agric.] Uitlooper, afleg Douzil, rn., z. FAUSSET.
rer, won telscheut, opslag m. — Drageonner,,
Doxologie, f. [Liturg.] Lofprijzing f. Gods V. a. Uitloopers schieten, opslaan.
(een gebed); verheerljkings- f ormulier n. aan 't einde
Dragier, m. Bonbondoos, suikerdoos f.
van 't Onze- Vader, laatste strophe f. van een lof
Drag me, f., z. DRACHME.
zang; — weleer ook: de engelL n-zang m. (G l o r i a in
Dragon, m. [Myth .] Draak m. Saint George
e x c e l s i s D e o, eere zij God in de hoogte); — et le dr -, Sint-Joris en de draak of de lintworm m.
ook: het Gloria p a t r i etc.
Dr- volant, vliegende hagedis f. Dr- infernal, helsche
Doyen, m. Deken m., oudste van een collegie, draak, de duivel. — [Mil.] Dragonder m., lipte
van een gild ; — in sommige kollegiOn: oudste als ruiter, die des noods ook te voet strijdt. — (lig. et
lid. D- dage, oudste lid n. in levensjaren Le cl- fam.) C'est un vrai dr -, 't is een regte draak, een
dun chapitre, de donsdeken.
DOYEN, m., -NE, f. kleine draak (van een ondeugend kind); 't is een
Oudste, oudere m. en f. Vous étes noire d-, notre regte dragonder (van eene manhaftige of zeer ruwe,
d-ne, gij zyt de oudste van ons, gij zift ouder dan onbeschaamde vrouw). Un dragon de vertu, d'honwij . - DOYENNE, f. Vrouw van Benen deken; op- neur, eene streng zedelijke en bitse vrouw. (In dien
perste in zékere vrouwen - c;; est'ichten
zin ook vrouwel.: Une dragonne). — Lastige beDoyenné, m. Dekenschap n., waardigheid van waker of bewaakster van 't gedrag eener vrouw.—
deken, d e k a n a a t n.; —woning f. vaneen' deken; (fig.) Se faire des dr -s, overal spoken zien, al te
-- afdeeling van een' diocees onder 't opzigt van angstvallig zijn. — [Astr.] Draak, zeker noordeeen' deken, de k a ni e f. — [Hort.] Dojenné, bo- lijk gesternte tusschen de Lier en den Kleinen
terpeer f. ; — boterperenboom m.
Beer. — [Maréch., Ocul.] Witte vlek f. aan den
Drake, f., z. BRAVE.
oogappel. — [Joail.] Vlek in een' diamant, waarDrrtcénacé, e, adj. [Bot.] Drakenboomachtig. door hij van minder waarde is. — [Bot.] Le drDracène , f. [Myth.] Wijfjes-draak m. — végétal, de draken -bloedboom m. — [[ i. n.] D- ailé,
[Bol..] , z. v. a. DRAGONNIER.
gevleugelde hagedis. Dr- de muraille, muurhageDraclle, f. Ongezuiverde kabeljaauwtraan f. dis f. Dr- de finer, zeedraak (vive); — z. ook DRADrachme, Dragnie, in. Eenheid der oud
GONNEAU. — [Mar.] .loos, waterhoos f. — Steng zilvermunt f ; --apothekersgewigt n., = -gr'ieksch brarnzeil n. van een' logger. — Wolkje n. , dat
troysch gewit,t, drachma 1.
sterke windvlagen voorspelt.
Dracine, Draeonine, f. [Chim.] Alkalo'iDraeonier, m., z. DRAGONNIER.
n.,
door
Melandri
in
het
drakenbloed
(welriede
Dragonnades (of Conversions dragonnes), f.
kende hars) gevonden — Draeiquue, adj.: Sel pl. [H. de France] Dwanc.bekeeringen der Protesdracique, drakonine-zout n.
tanten onder Lodewijk XI V., d ra gl o n a d e f., solDracocéphale, m. [Bot.] Drakenkopsk'ruid n., datengeweld n., soldaten-willekeur f.
drakenkop m. , turksche melisse f., eene welrieDragonne, f. [ [M il.] Degenkeoast m., drakende plant.
gon f. ; — (voormalige) dragondermarsch m. —
Draconeuule, Dracsuneuale, m. Hui-ddraad- Ook als adj., z. DRAGONNADES. — [H. n.] Draworm m. , z. DRAGONNEAU.
kenstaart m., eene hagedis van Cayenne. — b LA
Draconien, ne, adj. [H gr.] Drakónisch, DRAGONNE, loc. adv. Op zijn dragondersch, ruw,
den Atheenscien wetgever Drako betreffend: Lois zonder complimenten. (met en' drakenstaart.
Dragouné, e, adj. [Bias.] Lion dr -, leeuw m.
dr-nes, drakonische wetten f. pl. — ( fig.) Ui-tterDragonneauu, m. [H. n.] Guinésche draak,
mate streng, wreed, bloedig. — [ FL n.] Naar een'
draak gelijkend.
huiddraadworm, haarworm m.; — perzische huidworm (ook dragon en ver de Médine geheeten).Draconiue, f., z. DRACINE.
[H. n.] Zeedraak m. —[Joail., Maréch.]z. DRAGON.
Draconite, m. [Minér.] Drakensteen m.
(kenkap.
Dragonner, v. a. Als dragonder of als bij de
Draconitidluue, adj.,z.DRACONTIQUE.
I)racornoeéphale, adj. [1-i. n.] Met een' dra- d ra g o n n a d e s handelen. — (/fig.) Kwellen, lastig
Draeiouotde adj. [H. n.], z.v.a. DRACONIEN. vallen. -- SE DRAGONNER, v. pr. Kwellen, zich
Dracoute, m., .Dracontie, f. [Bot.]Draken- verontrusten.
Dragonnier, m., Dracène, f., ook Sangwortel its.
Dradcontide, adj. [Anat.] : Veines d-s, uit het dragon, m. [Bot.] Drakenboom, drakenbloedboom m.
hart ontspringende aderen f. pl.
.
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Dragtiage, n1., Z. DRAGAGE.

Dragee, f. Baggernet n., kor, baggerbeugel m.:
baggerspade f.; sloolhaak m.; dregge f.; putboor f,[Péche j Groot sleepnet om gezonken voorwerper
of ook schelpen van den bodem des waters te halen, kórnet n. — [Mar.] Kimkiel f., bodemversterking f. — z . ook BRAGUE . Dr- d'avirons, stel n. van
3 even lan g e riemen. — [Mil.] Dr- de canon, broeking, broek f. van 't geschut. — [Tech.] Glazen-

makers-penseel n. om 't glas te teehenen.—[Brass.]

Draf m.
Draguer, v. a. Korren, uitbaggeren, uitmodderen. -- [1VIar.] Eene dregge over den zeebodem
laten slepen. Dr- une ancre, un cable, een anker,
een' kabel opvisschen. Dr- Ie fond , slepen (van
't anker) . — [Peche] Met het sleepnet visschen.
Dra gezette , f. (verklw. van drague) Sleepnetje, dreggetje; baggerbeugeltje n.

Dragueur, m. Baggerman. — Moddermolen m.

(ook als adj. Bateau dr-). —Normandische haring-

buis f.

Draille, f. [Mar.] Uithaler, leijer van den klui,ver of de stagzeilen. D- du palan d'étai, hanger m.
van het spiltakel.
-j- Drainage, m. [Agric.] Ondergronds-greppeling, ontwatering of drooglegging van den grond
door onderaardsche buizen, drainering f.
Draine. Drenne, f. [11. n.] Groote lijster f.
-I- Drainer, V. a. [Agric.] De landerijen door
onderaardsche buizen (. rooeilec gen, d r al n é r en.
Drainette, Drivonette, Drotuillette, f.
[Peche] Klein sleepnet, waar mede men al voort

-drijvenscht.

Draisienne, Draisine, f., of / élocipède, m. Snellooper n., loopwielen n. pl., een werktuig, door von Drais te Munchen uitgevonden.
Drarnatique, adj. liet tooneelspel of de too-

neelkunst betreffend, tooneelmatig, dramatisch.
L'art dr-, de tooneelkunst f. Auteur dr-, tooneelspelschrijver. — (fig.) Aandoenlijk, roerend, belantwekkend (van een tooneel , een verhaal); —
levendig beschrijvend, schilderend. — DRAMATIQUE,
m. Tooneelkunst f., tooneelvorm m.; het dr amotische, roerende, treffende, belangwekkende. — Dra niatiquement, adv. Op dramatische of tooneelmatige wijze.
4- Dramatiser, v. a. [Litt.] Foor het tooneel

gaan. — (Loc. fam. et prov.) Mettre qn. en de
beaux dr-s blanes ieman d geducht over den hekel
halen; ook: iemand in eene nételige omstandigheid
brengen. Combattre contre ses dr-s, moeite hebben
om uit het bed te komen, om den slaap te overwinnen. Ce malade ne se soutient non plus qu'un
dr- mouillé, die zieke zakt van zwakheid ineen. —
Lijkkleed n., lijkwade f. — (Prov.) Le plus riche
nemporte qu'un dr- (línceul) en mourant, non
plus que le plus pauvre, ook de rijkste moet alles
achterlaten, de dood maakt allen gelijk. — [Com.]
Dr- d'or, speldewerkers-t ot f., zékere schelt. Drd' argent , de sole, Petit dr-, etc., handelsnamen van
verschillende schelpen. — [Hort.] Dr- d'or, goud
-lakenm.,zér
appelsoort.
Drapadte, f. [Com.] Soort van sergie f.
Drapant, adj. m.: Drapier dr-, laken-fabrikant in . (doorgaans fabr icant de drap) . — DRAPANT,
m. [Tech.] Plank f., waarop de uit de vilten genomen vellen papier worden gelegd. Dr- de la chaudière, schietplank f.
Drape, e, adj. (en part. passé van draper)
Met laken, inz. zwart laken of doek behangen; —
als d r ap e r i e toegerigt, met draperie versierd. —
Drap bien dr-, goed gevold laken n. — (fig.) Une
personne Bien dr-e, over den hekel gehaald persoon m. Vin bien dr- et de bonne lame, voortref
wijn m. — Bas dr-s, ligt gevolde wollen-felijk
kousen f. pl.
Drapeau, m. Lomp, vod f. (liever chif on).Dr-x , iiinderluren f. pl. (liever tanges). — Vaandel,
inz. krijgsvaandel, vendel n., oorlogsvaan f., oor
weleer: vaandrig m. — Etre-logstanderi.;—
sous les dr-x, in krijgsdienst staan. — (fig.) Se ranger sous les dr-x de qn., iemands part# kiezen.
Dé eríer. le dr- de qn., iemands partij verlaten.
,

— [Chir.] , z. v. a. EPERVIER. — [Tech.] Verg uld-

lap m. der boekbinders. (deltje n.
5 Drapelet, m. (verklw. van drapeau) Vaant Drapelier, rei., -ière, f., z. v. a. CHIFFON-

NIER, -IEEE.

Draper, v. a Met laken bedekken; — laken
maken. (in dien zin zelden gebruikt). — Met zwart
laken of rouwdoek behangen (b. V. eene koets, een'
draagstoel) , d r op é r e n. Met drop e r ie toerigten
of versieren. — [Peint., Sculp.] De kleeding door
penseel of beitel kunstig nabootsen. — (fig. et fam.)
bewerken of omwerken (eene gebeurtenis), drama- Dr- qn., iem,and over den hekel halen, veel kwaad
tisch maken, d r a m a t i, s ér e n. Op theatrale of van hem spreken; iemand beet hebben. — [Tech.]
vertoonmakende wijze handelen. — 4- DRAMAT1SER, De hamertjes van een klavier met laken voorzien.
V. n. (iron.) Een tooneelstuk schrijven. — Ook als — SE DRAPER, v. pr. Zich kleedgin, zich inwikke adj.: Sujet mal dramatisé, slecht voor het tooneel len. — Zijn gewaad naar antieke (grieksche of romeinsche) wijs omhangen (van een tooneelspeler
bewerkt onderwerp n.
sprekende). Cette étolie se di ape bien, die stof valt
% Drantatiste, in. Tooneelschrijver, - dichter.
m.,
Schrijver
schrijfgoed in plooijen. — (fig.-) Pronken, grootsch zijn.
m.
et
f.
Dra^nturge,
Draperie , f. Laken fabr jk, lakenweverj f.;
ster f. van drontaas (z . DRAKE.) (meestal bij minachting gebézigd). — Dramaturgie, f. Tooneel- lakenhancdel m.; allerlei wollen weefsels n. pl. —
kunde f., theorie der tooneeldichtkunst. — Geschie- [Tech.] In ruime plooi,Jen afhangende stoffen, waar
glasramen, alkoven, enz. versierd,-medlkant,
denis f. van het tooneel.— Beredeneerde kotálogus m.
van tooneelstukken. -- i)ramaturgique, adj. omhangen of bekleed zijn, drap e r i e f. — [Peint.,
Wat de tooneel kunde betreft, d r a m a t u r g i s c h. Sculp.] Voorstelling van de kleeding der geschil
gebeitelde figuren, draperie. — [Mil.] Dr--derof
Draine, m. [Théát.] (eig. handeling) Tooneelspel, tooneelstuk n., dat het midden houdt tusschen d'enseigne, stof f. voor een vaandel.
Drapier, m., -ière, f. Lakenfabrikant, laken
het treur- en het blijspel, d r a in a n. — (fig.) Reeks
weefster f.; — lakenkooper m., -koop -wevrm.,
of verwikkeling f. van groote, jummerljke gebeurtef., lakenhandelaar m., -ster f. — Ook als adj.-ster
nissen: La révolution francaise fut un dr- sanglant.
.j- Drarnoniane, m. Overdreven liefhebber m. F abricant dr-, Marchande dr-ière . — DRAPIER , m.
van het tooneeldichten. -- 4. Dranioranie, f. [H. n.] Volksnaom van den ijsvogel (martin-pêTooneelwoede f., overdreven zucht voor het tooneel. cheur) . — DIIAPIERE , f. [Tech.] Lakenspeld, dikke
Dranet, in., z. v. a. cELERET. (net n. korte speld f.
Drastique, adj. [Méd.] Sterk en snel werDrangauel, m. [Pèche] Naauwmazig sleepDrap, m. Laken n., bekend wollen weefsel. Dr- kend, hevig ingrijpend, aantastend, drastisch.
d'or, d'argent, de sole, goudlaken. zilverlaken, zij - Purgalif dr-, sterk afvoerend middel n. — Ook als
destof f. Dr- de dames, dameslaken. — Dr- mor- subst.: Les dr-s, de hevig werkende, afvoerende
tuaire, docdlaken, lijklaken. — (Loc. fam. et prov.) middelen n. pl.
Draailée, f. (loop.), z . POT - DE -VIN.
Tailler en plein dr- , Avoir de quoi tailler en
Drave, Drabe, f. [Bot.] Peperkruid n., gele
plein dr-, het er ruim van kunnen nemen, ruim
van alles voorzien zijn. La lisière est give que le woeker bloem f., lente-, herfstbloempje n.
Drayage, m. [Tech.] liet afschaven der te
dr-, de zelfkant is slechter dan 't laken: de bewovers der grenzen
grenzen zijn slechter dan die van 't bin- looijen huiden. — Drayer, v. a. De te looijen
nenland.
aavoir Ie dr- et 1'argent, iets koo- widen op den schaafboom afschaven , afstoolen. —
pen en 't niet betalen, iets verkoopen en 't niet Drayé, e, adj. (en part. passé) Afgeschaafd :
leveren. Défiez-vous des Bens qui ne voient le Peau dr-e. — Drayoire, f. Stootmes, schaaf
jour que par une fenêtre de dr-, vertrouw geen
een stomp mes, naar de ronding van den-zern.,
monniken. Selon le dr- la robe, wie 't breed heeft, ichaa 'boom gekromd. — .Drayuure, f. Leder-ar
laat het breed hangen — z. oak AUNE, DRAP . — ;ch.aa fsel n.
Laken, beddelaken n. — (fam.) Se mettre entre
Drèche, f. [Bras.] Mout n.; — draf, borstel m.
deux dr-s, tusschen de lakens kruipen, naar bed
Drège, f. [Pèche] Groot trek- of sleepnet, dreg.

DREGER

net n.; vissch.erij f. daarmede. — [Tech.] Repel,
repel/earn m., braak ; vlasbraak f., beuker in. —
[Bras. j , z. V. a. DRECHE.
Dréer, V. a. [Tech.] Répelen, braken, het
zaad van de vlasstengels scheiden.
Drége`ar, Dreigeiir, m. [Pêche] Tarbotschuit f. — Ook als adj.: Bateau dr-.
Dreligne, f. [H. n.] Wolfsbaars m. (zeebaars).
Dreun , m. (klanknabootsend woord) (fa7n.)
Klingeling f., geklinkel (van bellen), gerinkink n.
(van glazen). (van zwanen).
Drenser of Drensiter V. n. Schreeuwen
Drépanis, m. [H. n. j Oeverzwaluw f.
Dressage, in. ]Tech.] Het opmaken, toerigten, toebereiden.
Dresse, f. [Tech.] Mli.ddenzool f., inzetleértje,
tusschensteeksel n. (bij schoenmakers) . — Aantal
klossen m. pl., die men te gelijk laat werken (bij
't kantkloppen).
Dressé, e, adj. (en part. passé van dresser)
Opgerigt; opgesteld; a fl erigt, enz.: Mat dr-, staan
mast m. Table dr-e, aangeriste tafel f. Monu--de
ment dr-, opgerir:t gedenkteeken n. Piége dr-, gelegde, gezette strik in. Acte dr- , opgemaakte acte f. —
Enfant dr- de bonne main, goed opgevoed en onderwezen kind n. Soldats Bien dr-s, ,goed gedrilde
soldaten m. pl. Cheval. mal dr-, slecht gedresseerd of afgerist paard D. - DRESSE, m. [Man.]
Afrigting, drilling, dressuur f.: Avoir le dr-, goed
gedresseerd zijn (van een paard; ook van een hond) .
Dressée, f. [Tech,] Bundel m. regtgezette
koperdraden voor spelden (vgl. CUEILLIR). — Regtopstaan(ie steepen aan zekere haardsteden of ovens.
Dressennent, m. Het reqtzetten (van het tot
spelden bestemde koperdraad).
Dresser V. a. Opheffen, opzetten, opsteken,
ophouden; -- regtbuigen, zegt maken; oprigten, opslaan; — maken, opmaken, opstellen; — klaarmaken, toerigten, aanrigten, toebereiden; — leeren,
oefenen, onderrigten, a frigten, dresseren. Le
cheval dresse les oreilles , het paard steekt de
ooren op. — ( fig.) Cela me fait dr- les cheveux
(a la tete), dat doet mi de haren te berge rijzen.
Dr- les quilles, de kegels opzetten. Dr- un báton,
een' stok regt buigen. Dr- un mat, een' mast opzetten. Dr- une statue, een standbeeld oprigten.
Dr- les tenles. de tenten opslaan. Dr- les boutiques, z. BOUTIQUE. — Dr- un contrat, an compte, z. CONTRAT, COIZPTE. - Dr- un écolier, een'
scholier onderwijzen. — Dr- un cheval, een paard
dresséren of afrigten. — Dr- des piéges, des embï ches, strikken spannen, hinderlagen leggen (in
eig. en fig. zin). — [Cuis.] Dr- le potage, le dessert, de soep, het nageregt - Jaarmaken, toebereiden, opdoen., Dr- an paté, `' en rand eener pastei
maken. — [Econ. dom.] Dr- du liege, linnengoed
opvouwen, opmaken. Dr- an lit, een bed opmaken.
— [Hort..] Dr- une allee , une hale, eerie .laan
effenen of gelijk maken, eerie heg gelijk snoeijen.-[Mil.] Dr- une batterie, z. BATTERIE (ook in fig.
zin) . — [ Mar.] Dr- Ie vaisseau, het schip regt
leggen. Dr- les voiles, de zeilen kant zetten. Drles vergues, de raas regt brassen, in 't kruis zetten. Dr- la barre du gou' ernail, het roer regt of
midscheeps brengen. 11 dressa la prone du navire
vers Ie sud, hij stuurde zuidwaarts. — (fig.) Dr(diriger) son intention vers qc., zijne zinnen op
iets zetten of stellen. — [Tech.] In 't algemeen:
toebereiden, klaarmaken, hetzij tot gebruik of tot
verdere bearbeiding. Dr- une planche, uni pierre,
eene plank, een steen vlak, regt maken, toerigten.
— Dr- un livre, een boek kloppen (bij binders). —
Dr- an pavé, een' vloer gelijk stampen. — Dr- les
aiguilles, de naalden glad vijlen, afronden. — Drun chapeau, een' hoed opmaken, den vorm geven,
enz. — DRESSER, V. n.: Les cheveux lui dressèrent
à (sur) la tete, het haar steeg, rees hein te berge.
-- Dr- d'alignement, in de rigtingslinie brengen. —
Dr- de lime, z. V. a. Dr- les aiguilles, z. boven.(Prov.) Un bon oiseau dresse de lui-mime, wie
innerlijke aandrift heeft, behoeft geen andere spoorslag. --- SE DRESSER, V. pr Zich regtop houden,
regtop zitten, het lijf rept houden. Se dr- sur Ie
bout des pieds, op de teenen staan.— (f g.) Les cheveux se dressérent sur sa tète, de haren rezen hem
te berge. — [Man.] Steigeren.
Dresseur, m. (Tech.] Toerigter, opmaker,
klaarmaker, rigter, steller, enz.; geljksiamper m.
,

,
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der straat- of vloersteenen ; — werktuig n. ter
regtzettinq of regtbuiging (b. v. der kaardpinnen).
Dressoir, m. (Econ. dom.] Aanregtbank, aan
fel; schenktatel f;, buffet n. — [ Tech.] Naam-regita
van verschillende werktuigen om regt te zetten, of
te rigten, te effenen, op te maken, enz.: rigthout,
rigt jzer n., strijker m.
Dreduilles,

f.

pl., Z. DROUILLES.

Dries, f. Buttlersteen m., zeker zamengesteld
alchimistisch gevee.emiddel n.
Drill, m. [H. n.] Groote afrikaansche aap m.
— [Agric.] Engelse/te naam van eenen zaaiploeg.
Drille, m. (weleer) Soldaat m. -- (fam.) C'est
an vieux dr -, 't is een oude gediende; soms ook:
een oude lichtmis. C'est un pauvre dr -, 't is een
arme drommel. C'est un bon dr-, 't is een vrolijke
kwant, lustige broeder. Faire le dr-, le bon dr-,
den aardigen man spelen.
Drille, f. [Tech.] Drilboor f. — Lomp, vod f.
t Driller, v. n Vlug en snel loopen; — rond
ook z. v. a. faire Ie drille, z. PRILLE m.-zwiern;
— Lompen zoeken, vodden rapen.
Drilleiex,euise,adj.AIet vodden bedekt. (ster f.
Drillier, m., -ière, f. Vodderaper m., -raap Drini phage, m. adj. et subst. m. et f. Wie
veel specerijen, sterk gekruide spijzen eet. — Drianyphagie, f. Het gedurig eten van sterk gekruide spijzen. — Drinaytigtte, adj. [Didact.]
Scherp, uil scherpten ontstaan.
Dringue, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. FAUVETTE.
Drisse, f. (Mar.] Val f., kardeel, hjschtouw n.
draaireep m. Dr- de la vergue d'artimon, bezaans val, bezaanskardeel.

Dr- de la vergue de beaupré,

blinde val. Dr- de perroquet de beaupré, boven
blinde val. Dr- de voile d'étai, honden fok, stag zeilsval. Dr- de perroquet de foule of fouge, kruis-•
zeilsval. Dr- de la grande vergue, grootkardeel.
Dr- de la vergue de misaine, fokkeval, fokkekardeel. Dr- de pavilion, vlaggeval. Dr- du perroquet
d'avant, voorbramstengsval. Dr- de la vergue d a.
petit hunier, voormarszeilsval. Veille la dr -! sta
bij den draaireep!

Drivette, Drivoi'ette, f., z. DRAINETTE.

Droe, m. [Bot.] Volksnaam van 't onkruid.
Drogman, m. Levantsche tolk, dragoman.
— Drogwwwanat, m. Ambt n. van zulk een' tolk.
Drog.ae, f. Droogerij f., algemeene naam der
ruwe artsenij- en verfstoffen, gedroogde wortels,
kruiden, zaden, gommen, specerijen, balsems, enz.
— (fam.) C'est de la dr• , 't is slechte waar f., vod degoed n., bogt f. —II salt Bien faire valoir sa dr -,
Il débite Bien sa dr- of sa marchandise, z. DEBITER. — Jeu de la dr -, kaartsp el n., waarbij de
verliezer een' houten nijper op den neus krijgt.
Droguer, V. a. Vervalschen: Dr- du vin, les
liqueurs etc. — (iron.) Dr- qn., iemand veel, te
veel medicijnen laten slikken. — DROGUER, V. n.
Het neusnijperspel (z. DROGUE) spelen;- (fig.) lang
en vergeefs wachten. — SE DROGUER, v. pr. Veel
artsenijen slikken, (fame.) een' apothekerswinkel van
zijn lijf maken.
Drognerie, f. Droogerijen, artsenijwaren, verfwaren 1. pl.; — droogerjhandel m.; — beroep n.
van droogist; — droogistwinkel m. — (fig. et fame.)
Prulleboel, voddeboêl m. — [Peche] Het vangen
en kaken van den haring.
Droguet, m. [Corn.] Drogét n., wollen stof
met inslag van 9, aren of katoen; ook zdkere zijden
stof. — Droguetier, m. Droget-fabrikant m.

S Drog ueur,

in , z. v. a.

DROGUISTE. - (fame.)

C'est un dr-, 't is een kwakzalver.
Droguier, m. Ladekast voor droogerijen, droogerijenkus f. Dr- portatif, artsenijkistje n., reisapotheek f.

Drogiiiste, m. Droogist m ; inz. de houder
van een' droogistwinkel, in onderscheiding van den
négociant-drogt.iste, den groothandelaar in droogerjen. — DROGUISTE , f. Vrouw van den droogist.
Droit, e, adj. liegt , niet krrm of gebogen;
regtop, te lood; — regttsch, regter. Line ligne dr -e,
Bene regie lijn f. Un chemie dr-, een re„ te weg m.
— (fig.) Le dr- chemin, La dr -e vole, La vole dr -e,
de repte weg, de weg der eer, des Neils, der zaligheid. — (Lee. prov. et iron.) Dr- comme la jambe
dun Chien, comme mon bras quand je me mouche,
regt als een hoepel, krom. Un arbre dr-, een repte
boom m. Tenez-vous dr -, sta, zit regtop. — [Mar.]
Dr- la barre ! midscheeps uw roer! — Le bras
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dr-, La 'main dr -e, de regter arm gym., regter hand f.
L'aile dr-e, La rive dr -, de regter vleugel, regter
oever m. — ( fig•) Être le bras dr- de qn., iemands
regter hand, zijn voornaamste steun, helper zijn. —
(fi g.) Opregt , , eerlijk , regtschapen , regtvaardig,
regtmatig, billik; — schrander, scherpzinnig. II a
Ie coeur dr -, hij heeft een opregt hart. I1 a le sens,
]'esprit dr -, hij heeft een gezond verstand, hij oordeelt zeer verstandig. — Als subst. van verscheidene regte spieren gfebézigd: Les dr -s de ]'oei], de
regie oogspieren. — [ Véner.] Ce chien Arend, tient
le dr-, die hond neemt, volgt het repte spoor.
DROIT, adv. Regt, regttoe, regtaan, regtuit; —
(fig.) regtschapen, eerlijk, oprefit. A tier, Marcher
dr -,, regtuit gaan, loopera. Ce chemie rnène tout
dr- a Amsterdam, die weg leidt, loopt regttoe op
Amsterdam. 11 ma donné dr- dans 1'oeil, hij heeft
mij rept in 't oog getroffen. — ( fig.) Aller dr- au
but, zonder omwegen, zonder aarzeling op het doel
los gaan. Agir dr -, regtschapen, eerlijk handelen
Vous avez j u gé dr -, gij hebt juist, gezond geoordeeld. — (Loc. fam.) Je vous feral bieo marcher,
charrier dr-, ik zal u wel leergin uw' pligt te doen.
DROIT, m. Reqt n., erkende bevoegdheid om iets
te doen, te genieten, van anderen te eischen, magt f.;
vermogen n.; aanspraak f. Faire z7aloir son dr -, zijn
rept doen gelden. I1 a dr-, Il est en dr- de faire
cela, hij heeft het refit , de bevoegdheid, dat te
doen. Les dr -s du sang, de l'amitié, de regten des
bloeds, der vriendschap. Avoir des dr -s à l'estime
publique, regt, aanspraak op de openbare achting
hebben. — Le dr- du plus fort, de la conquète,
het rept van den sterkste, het regt der verovering.
(Prov.) Bon dr- a besoin d'aide, al heeft men regt,
toch moet men een' kruiwagen hebben. Abondance,
Surabondance de dr- ne nuit pas, te veel regt
schaadt niet. Ou ii n'y a rien ie rol perd ses
dr-s, waar niets is. verliest de keizer zijn regt. —
(Loc. prov.) C'est le dr- du jeu, dat is 't gebruik,
dat behoort zoo. Cela est de dr- étroit, dat moet
volstrekt zoo zijn, daar kan men niet buiten. —
[Prat.] Chacun en dr- soi, elk voor zin deel en
zoo veel hem toekomt. Une fille usante et jouissante de ses dr-s, een mondig meisje, dat over haar
vermogen beschikken kan. Force passe dr-, geweld
gaat boven regt. Force nest pas dr-, geweld is
geen rept. — [Chas. Dr- de l'oiseau , jagerregt
van den valk (deel, dat hij van den buit krijgt) . —
[Cout.] liegt, voorregt n., z. AiNESSE, BOURGEOISIE. — [ Admin.] Regt n., tol, impost m., belas
Dr-s d'entrée, de sortie, de transit, inko--tingf.
mende , uitgaande, doorvoer-regten. Dr- sur les
denrées, sur le vin, impost, belasting op den wijn.
Dr- d'ancrage, de balise, de gunt et de garde, de
port, de quaff, de quillage, de tonnage, anker- of
havengeld, baken- of tonnegeld, waakgeld, havengeld, kaaiveld, kielreflt, tonnegeld. — Bij uitbreiding: billjkheid, zedelijkheid, regtmatigheid, geregtigheid f.: Cela est contre dr- et raison, dat is
tegen alle billijkheid, dat is onredelij k. — Faire
dr- à chacun, aan ieder regt, geregtigheid doen. 11
s'est fait dr- lui -même, hij heeft zich zelven rept
gedaan. Avant faire dr -, alvorens een eindvonnis
te spreken --- Donner dr- a qn., iemand gelijk geven. Refit n., wet F. (het zij al of niet geschreven), wetgéving f. Le dr- divin, canon, civil,
coutumier, humain, naturel, des gens (international), de la guerre, goddelijk, geestelijk of kerkelijk, burgerlijk, lands- of c:ebruikelijk, menschelijk, natuurlijk, volkeren-oorlogs-regt. Dr-s rigoureux. parfaits, imprescriptibles, strenge, volkomene,
onverjaarbare regten. —Regtsgeleerdiaeid, regtswetenschap f.: tin docteur en dr -, een doctor in de
regtsgeleerdheid Etudier en dr-, in de regten studéren. — DE DROIT, loc. adv. Van regtswege, uit
kracht der wet, regtens. De plein dr-, met volle
regt, krachtens de wet alleen. A qui de dr-, door
de wet aangewezen persoon, tot wien men zich ver
moet. —A BON DROIT, loc. adv. Met alle rept-voegn
en billijkheid. — A TORT OU A DROIT, toe. adv.
't Moge al of niet billijk zijn, met regt of onregt.
Droite, f. Regter zijde, regter hand f., regter
vleugel m. Donner la dr- b qn., iemand de rester
hand geven; — hem op de regter hand laten gaan,
hem de eereplaats geven, z. ook GAUCHE f.— [Gram.]
Une dr -, eene regie lijn. — [ Puit.] La dr- dune
assemblée, de rester zijde van eene vergadering. —
a DROITE, loc. adv. Regis : Tournez-vous à dr-,
f

DROTJILLE.

keer u regts om, ter regter hand. Frapper a dret b gauche, regts en links, naar alle kanten om
zich slaan. Prendre à dr- et it gauche, alles aan
wat men grijpen en vangen kan ; overal-nem
leenen en bol gen.
Droitemecnt , adv. Zonder omwegen, opregt,
billijk: Marcher dr- en toutes choses, in alles den
regten weg houden, naar reept en billijkheid tewerk
gaan. Agir dr -, Aller dr- en besogne, opregt te
werk gaan, voor de vuist handelen.
Droitier, -ière, adj. et subst. Hij, zij, the
regtsch is, die zich meest van de regter hand bedient (in tegenoverstelling van gaucher, linksch,
die alles meest met de linker hand doet).
Droiture, f. Billijkheid, opregtheid, rondheid,
redelijkheid, regtschapenheid: La dr- de son caractère le rend incapable de biaiser, de opregtheid
van zijn karakter maakt hem onbekwaam , om
slinksche wegen in te slaan. Dr- d'esprit, schranderheid van geest, gezond oordeel. EN DROITURE,
loc. adv. Regtstreeks, regelregt, langs den naasten
weg, regttoe, regtuit, regtaan: Votre paquet mest
venu en dr -, uw pakje is mi regtstreeks geworden.
Il se rend en dr- a Berlin, hij gaat regttoe naar
Berlijn. -- [Mar.] Route en d-r, regte koers. AlIer en dr -, regtuit varen.
5 Dr®latiyue, adj. Koddig, grappig, drollig.
Drolatiq eenneet, adv. Op koddige wijze.
Dr®le, adj. Aardig, geestig, koddig, snaaksch,
kortswijlig, kluchtig: Ce garcon-lb gist bien dr-,
die jongen is zeer aardig, snaaksch. — DROLE, m.
Doorslepen vent, schurk, guit ni.; — in min ongunstigen zin: C'est un dr- de corps, 't is een aar
snaak, een geestige vent m. Un petit dr-, een-dige
guitje, schalkje n.
Dró1e«aent, adv. (fans.) Koddig, op eene aar
koddige, grappige wijze.
-dige,
Drólerie, f. (fam.) Aardigheid, geestigheid,
koddhgheid, klucht, snakerij, grap; — beuzeling,
nietigheid f. (teloos vrouwspersoon n.
Drálesse, f. (fam.) Slecht, onbeschaamd, schaam Dromaclaire, m. [H. n.] Dromedaris, eenbultige kameel m. -- Kemelvlieg f., zékere vlinder.
— Tisch van 't eiland Amboïna.
Dror aie, m. [H. n.] Kasuaris m.
Drout alectores, m. pl. [[1. n.] Loophoen
pl.
-dersn.
Droute, f. [Mar.] Barring f., waarloos rond
Pêche] Boeireep f. (liever orin). —-houtn.—[
[Tech.] Zwaar hout of blok m. onder den hamer
derijzerhutten. — [Anc. mil.] of Dromine, stuk
geschut n.
Dronnon, m. [Mar. [ Lange gewapende boot f.
Drongo, m. [H. n.] Drongo m. , eene mus
aan de Kaap (ook oiseaux diables) ge--schenort
he eten
Dropte, m. [H. n.] Dronte, doedoe, dodaars,
walgvogel , struiskasuaris , basterdstruis m., zeer
zwaarljvige volrel van de grootte eener zwaan, op
Mauritius en Bourbon.
Dropaeisme, m. [Méd.] Het uittrekken van
't haar door eene pikpleister.
Dropax, m. [Art.] Pikpleister f.
Droserace, e, adj. [Bot.] Zonnedauwachtig.
— Drosère , f. [Bot.] Zonnedauw [rossolis] .
—

— D'•osornètre, Drososeope, m. [Phys.]

Dauwmeter, drosometer, drososkoop m.
— Drosoiiiétrie , f. Dauwmeting f. , bepaling
der hoeveelheid gevallen dauw. — Drosoenétrique , adj. Den dauwmeter of de dauwmeting
bet re jfend.
Drossart, Drost, m. (voormalig) Officier van
justitie in Nederland, drossaard, drost ; in som
steden van Noord-Duitschland : landdrost ,-ntige
schout m.
Drosse, f. [Mar.] Rakketalie, stuurreep f. ; —
(weleer) stulctalze f. Dr-s de beaupré, treinsen f. pl.
D r-s de gouvernail, stuurreepen m. pl. Dr-s de racage, rakketrossen m. pl. van de onderraas.
»rosser, V. a. [Mar.] Doen afdrijven (van
stroomingen gebézigd). — DROSSER, v. n..4 /drijven.
-- Drossé, e, adj (en part. passé) Vaisseau dr-,
van zijn' koers afgedreven schip n.
Drossette, f., Drosseur, m, z. DRGUSS—.
Drone, f. [Bot.], z. BRODE.
Droctille, f., z. v. a. POT-DE-VIN. — DROUILLES
of DREUILLES, f. pl. Rept n., dat men betaalt om in

't bezit van iets gesteld te worden.

65

D U LCIINEE.

DROI ULLER
Droauiller, m. (Pop.), z. v. a. ALISIER.
DrouiHet, m. [P'éche] Net n. , dat tegen den

— Diialiste , in. Aanhanger dier leer , d u a1 i s t m. — Daialité, f. [Phil.] Tweeheid , vereeni.-

Drodniltette, f., Z. DRAINETTE.
Dronine, f. [Tech.] Ketelloppers knapzak m.
I)roe meur, m. Rondreizend ketellapper m.
Droussage, m. [Tech]. Het losmaken der

— [Gram.] Tweevoudicheid f., eigenschap en gebruik van het tweevoud (z. DUEL.)

stroom gezet wordt.

ingesmeerde kamwol met groote, warm gemaakte
wolkammen. — Drousse, Droussette, f. Grove
wolkaarde f., groote wolkam f. — Drousser, v. a.
De ingesmeerde kamwol met de grove kaarde los
— Drouusseur, m. Kaarder der kamwol,-maken.
wolkaarder ; — lakenglanzer m.
Din, e, Vlug (van jonrie vogels) , in staat om
uit te vliegen. Ces moineaux soot dejà dros, die
musschen kunnen al uitvliegen, zijn reeds vlug. —
(fig.) Vrolijk, opgeruimd, lustig : Vous voilà Bien
dru aujourd'hui, wat zijt gij lieden opgeruimd. —
Diqt, dik, nabij elkander: Ces bles sort fort drus,
dit koren staat heel (ligt, dik. Une pluie drue et

menue, een digte en fijne regen. — DRU, adv. Digt

opens, dipt: Server, planter dru, digt opeen zaajen,

planten. I1 pleut dru at menu , 't regent d'igt en
fijn. — Jaser dru , druk den mond roeren. —
(Loc. prov.) Dru comme grèle, comme mouches,
zwermsgewi s, digt als hagel, als motregen : Les
coups, Les balles pleuvaient dru comme mooches,

de kogels, de slagen vielen zoo digt als hagel. —
(fam

)

Les soldats tombaient d- comme mouches,

de soldaten vielen in rnp,^zigte, als muizen.
Drei e, f. [Bot.] Welige groei m. (van erwten)
1ruide, m., Droïdesse, f. Priester in., pr esteres f. der oude Cellen in Gallië, .Brittannie, enz.,
druïde m. druïdesse f. — (jam.) C'est on
vieux dr-, 't is een ervaren grijsaard. -- Draudique, adj. Druïdisch, de druïden betreffend. —
Druldist ue, m. Leer f., geloof n. der druïden,

druidendienst f. druïdismus n.

rupaeé, e, adj. (Bot.] Naar eerie steenvrucht

gelijkend, steenvruchtachtig. DRUPACEES, f. pl.
Steenvruchtsoorten f. pl.
Drape, n1. [Bot.] Steenvrucht f., vleezige vrucht
met een enkele steenige kern of kraaksteen.
D rupéole , m. (verklw. van drltpe) Steenvruchtje n.
Dreapifère, adj. [Bot.] Steenvruchtdragend.
Druuse, f. [Minér.] Zamenzetsel n. van kristaltakken in rotsspleten. -- [Véiér.] Droes m.
—

(gourme). — Drusiformue, Drusillaire, Driisigvie, adj. Naar zulk eene kristallische omkor-

sting gelijkend.

S Druusion, f., z. v. a. SPECTRE.
Drusel le, f. [Hort.] Soort van perzik f.
Dryade, f. [Myth.] Bosch-, woudnimf f. —
[Bot.] Woudkrwid , zilverkruid n. , soort van benedicten- kruid, d r y a s f. — Dryadé, e, adj.
(wolfsmelk f.
[Bot.] Naar dryas gelijkend.
Dryaodre, m. [Bot.] Dryandra f., soort van
Dryin, ni. [H. n.] z. v. a. AMMM1ODYTE; —
boomadder f. (ook dryine). — DRYINE, f. [H. n.]

Knoopwesp f.
Dryite, f. [Minér.[ Versteend eikenhout n.
eikenbladsteen n., d r y ie t m.
Drylle, m. [Bot.] Vrouwelijke eik; eikel m.
Dry mirrhisee, F. [Bot.] Reukwortelboom m.
Dryops, DDryopse, in. [H. n.] Steenkever m.
Drypis epineIlse, F. [Bot.] Soort van anjelier, haverdistel m.
Lu, art. coiip. (zamentrekking van de en le)
Van den of des, enz., z. DE en L E.
Dik, e, adj. (en part. passé van devoir) Ver-

schuldigd. — (Proc.)

Chose promise est chose due,

belofte maakt schuld.
Dû, m. Vordering, uitstaande schuld f. ; het
verschuldigde : Je vows demande mon dit, ik vraag
u, oen 't geen gij mij schuldig zijt. II vaas a donne
son du, hij heeft ons het geld glee even, dat hij schuldig is. — Bij uitbreiding : Pligt, verpligting f.:
C'est Ie du de ma charge, dat is de pligt, dien mijn
ambt mij oplegt. (Deze beteekenis veroudert.)
Dnnalisnie, m. [Phil.] Tweeleer f., leer van
twee ongelijksoortige, oorspronkelijke, niet van elkander afteleiden beginselen. — [H. eccl.] Leer
van -twee eerste of grond-wezens, een goed en een
kwaad ; ook: de leer, naar welke eenige uitverkorenen zalig, el de overigen verdoemd worden, d u a1 i s m u s n. — Dualiste, Du.alistiq ue , adj.
Die leer betreffend, daarop gegrond, d u a l i s t i s Ch.

ging van twee verschillende wezens, d u a l. t e i t f.

Dub, m. [H. n.] Libysche hagedis f. (twijfelend.
Dubitateiir , m. Twijfelaar (ook als adj.)
Dubitatif, ive, adj. [Gram.] Twijfelend, twijfeling te kennen gevend: Conjonction, dub- ive, voeg-

woord n., dot Bene twijfeling te kennen geeft.
.Dubitation, f. [lfliét.] Opgeworpen twijfeling f.
Dttbitativement, adv. Met twijfeling, op
twijfelende wijs.
IDiie, rn J lertog m. — (Loc. prow.) Cast on

d- it corneilIes , 't is een hertog op schillen , een

kale jonker. — 11:1. n.] Oehoe , hoornuil m., in
Frankrijk ook chat-huant , komt!, gebeden, de
grootste van 't uilengeslacht. Grand due, schuifuit m.
Drieal, e,adj. Hertogeljk. (Plug. m. ducaux.)
Dneales, f. pl. Open brieven in. pl. van den

voormaliger senaat van Venetie.
Deueat, m. Dukaat in. — Ook als adj. : Or
d-, dukaten- goud it.
Dueaton, m. Dukaton m., geldstuk van den
ouden muntslag, in Nederland — 3,15 gl.
Due-de- 'hol, m. [Bot.] Dukje n. van Thol,
eene riekende voorjaarsteelp.
Dna -due, m. [Bot.] Indische broodboom m.
Duue+énaire, Dueeutaire , m. [Arc. mil.]

Opperhoofd n. van tweehonderd man.
Duché, m. Hertogdom n. D- -marquisat, met
een markgraafschap verbonden hertogdom. D- -pairie, met het pairschap verbonden hertogdom.
Dumehesse, f. Hertogin f. — [Hiplom] Lettres à
la d-, letters f. pl. met dunne neer- en dikke ophalen. — Soort van leuningstoel ni., bij wijze van

rustbed.

Duequet, m. [H. n.] Volksnaam van den uil.
IDueroire, m. [Coin.] Premie f. voorden commissionair, die borg blijft voor de personen, aan
wie hij zijn commissie-goed verkoopt, de 1 e r e d ere n.
— Ook van den borgblijvenden commissionair en
van den principaal rebézigd. (vgl DEMEURER DU
.

onder DEMEURER.)
Ductile , adj. [Didact.] Rekbaar, trekbaar,
taai, buigzaam, lenig, smedig. Lor est le plus dde tous les métaux, het goud is 't rekbaarste van

CROIRE,

al de metalen. — (fig.) Volgzaam , gedwee, gehoorzaam.

Duetilin,ètre, m. [Phys.] Rekbaarheidsmeter m., een hamer om den graad van rekbaarheid
der metalen te bepalen, d u c t ii i os e ter m.
Duetilite, f. [Didact.] Rekbaarheid, taaiheid,
buigzaamheid, lenigheid, smedipheid, d u c t i 1 i t e i t f.
Duègue, f. Bedaagde opz^ic;tster over jonge da-

mes, eerehoedster; — huishoudster; — koppelaar
-sterf.;
oud wijf n.
Driel, m. Tweegevecht n,, tweestrjd in , d u e l n.
--[Grain.] Tweevoud, tweevoudig getal n., bijzondere voren in 't grieksch, hebreeuwsch, sanskrit en
andere talen voor twee vereenigde dingy; en, du a lis m.
— Ook als adj. Tweevoudig.
Duelliste, m. Tweegevechtvoerder, d u e 11 i s t;
inz. liefhebber, uitlokken van het tweegevecht, vechter van beroep, vechtersbaas in.
Dugoo, Dtigoog, ni. [H. n.] Oostindische
zeekoe f., dugong m.
I Ditire, v. n. Behagen, lijken, passen (zelden
gebruikt dan in den 3den persoon van den tegenw.
--

tijd) : Cela vous duit-il ? staat u dat aan ? —

t Dllire, v. a. Afrieten, dresseren. — ]- D rul sant, e, adj. Passend, voegzaam. t Druil, e,
adj. (en part. passé) : Faucon duit, afgeriste valk to.
Duit , m. [Pèche] Rivierdam X11. voor de

vischvangst.

Duite, f. [Tech.] Inslagdraad n1. (bij 't weven) ;
— op- en nedraaand deel der schering (bij 't lintmaken) . — [Mar.] Streng f. van vier kabelgarens.

Duleamara, f. [Bot.], z. DOUCE-AMERE.
.1- Duleifere , adj. Zoetirgheid bevattend. —
Da leiiiant, e, Duleifiieatif, ive, adj. Zoetmakend. verzoetend. — Dauleifieation, f. [Chico.]
Zoetmaking, aanzoeting f. — Duleitier, V. a.
Zoeten, zoet maken, aanzoeten. -- Duteif ié, e,

adj. (en part. passé) Zoet gemaakt ; (fig) bedaard,
,
gestild.
Dtilei^nee, f. (fam. et iron.) Liefje n. , beminde, minnares, d u le i n e a f. (eigenlijk de naam
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DULCOI{„É

--

van Don Quixote's uitverkorene, eene plompe boe

-renmid).

5 Dulcoré, e, adj., z. EDULCORE.

Duulech, nl. [Méd.] Niersteen, blaassteen m.
Duulie , f. [Cath.] (zelden gebruikt dan 'in):
Culte de d-, vereerin.g, aanbidding der engelen en

heiligen, heiligen^lienst f.
Duinent, adv. Behoorlijk, betamelijk, pligtmatig, op eene behoorlijke, verschuldigde wijs.
t Duniéteux, ease, adj. Vol struiken, met
doorngewas bedekt, met kreupelhout bewassen.
Dumicole, adj. [H. n.] In struiken levend.
Dune, f. Duin, n., zandheuvel aan de zeekust.
-- DUNES , f. pl. Deins n., naam der engelsche
kust tusschen N. en Z. Foreland, in 't graafschap
Kent; ook de fvansche kust bij Duinkerken.
Dunette, f. [Man.] Kampanje, bovenst achter
schip, boven de kajuit; bovenflut f. -delvan't
pl. [Coin.]
Wit n van DSura^e^l^res , 1'.
Duo, m. Twee- of dubbelzang m., dubbelspel,
inuzijkstuk voor 2 personen, d u o, d u e t. n. (Plur.

duos). — (fig. et fam.) Un d- de compliments,
d'injures, een vloed m. van wederzijdse/te pligtplegingen, scheldwoorden.

Duodécimal, e, adj. [A.rit11.] Twaalfdeelig,

twaalftallig. Système d- , twaalftallig stelsel n.
(Plur. m duodécimaux).
Duodécinmfide, adj. [Bot.] Twaalfspletig. —
Dtiodéeimlobé , e , adj. Twaalflobbig. —
Duodéei nponetué, e, adj. [H. n.] Met 12
gekleurde stippen geteekend (van insecten.
Duodénal, e, adj. [Anat.] Tot den twaalfvingerigen darm behoorende, du o d e n a a 1.-1➢ uodémite, f. [Méd.] Ontsteking f. van den 12vi.nGerigen darm. — Duodéniim, m. (pr. —nome)
[Arat.] Twaalfvingerige darm m.
Duodi, m. Tweede dag m. eener decade.
Duodrame, m. Tooneelstuk n., waarbij slechts
twee personen optreden, duodrama n.
Drape, f. Bedrogene, gefopte, d up e m. en f.,
hij of zij, die bedrogen is. of ook zich li g t laat bedriegen, eenvoudige, onnoozele bloed, hals m. Etre
in d- de qn., door iemand misleid, bedrogen worden. Je ne men feral pas la d-, ik zal mij niet
laten bedotten, voor den gek houden. Je serai la
41- de l'aifaire , ik zal daarbij het slat to ffer zijn,
't zal op mijn' kop nederkomen. — [Jeu] Soort van
lar skenet, d u p e f. -- Dupe wordt ook als adj. gebrui-kt : I1 nest pas si d- que vous pensez , hij
is zoo mal of onnoozel niet, als gij wel denkt. Mieux
vaut être d- que fripon, liever bedrogen worden
dan zelf bedriegen.
Duper , v. a. Bedriegen , foppen , misleiden,
verschalken, d u p dress: II se laisse d-, hij laat
zich foppen, voor den gek houden, om den tuin
leiden. — Het part. passé is ook adj.: Hommé dupé,
bedrogen, gefopt, teleurgesteld man.
Duperie, f. Bedriegerij, misleiding,fopperij f.
' Dupeur, m., euse, f. Bedrieger, opper m.,
bedriegster. fopster f.

Dauplaire of Du licaire , m. [H. rom.]
Dubbele soldij trekkend soldaat m.
Duplieata,m. Iets dubbels, dubbel afschrift van
Bene oorkonde, een' kwijtbrief, enz. d u p1 i ka a t n.
(Plur. duplicatas). — (fig. et fam.) Se marier par
d- , een tweede huwelijk aangaan bij 't levenvan
de eerste vrouw of den eersten man.
Duplieatenr, m. [Phys.] Verdubbelaar, werk
om geringe hoeveelheden elektrische vloeistof-tuig
te verdicten, d u p li c a t o r m.
Duplieatif. ive, adj. Verdubbelend. (vouwen.
Duplicatile, adj. Wat zich dwars laat toeDuplication, F. Verdubbeling, duplicatie f.
-- [Géom ] La d- du cube, de verdubbeling des
teerlings, het vinden van de zijde eens teerlings, die
tweemaal zoo groot is als een andere gegeven teerling, het delisch problema.
Duplicature, f. ] Arat.] Verdubbeling f.: Ddu péritoine, verdubbeling van 't buikvlies.
Duplicidenté, e. adj. [H. n ] Met dubbele
tanden. — Du p licipenne, adj. Met overlangs
gevouwen vleugels.
Duplicité, f. [Didact.] Dubbelheid, tweevoudigheid : Ce verre est taillé de facon qu'il cause
une d- d'objets, dit glas is zoo geslepen, dat de
voorwerp en daardoor dubbel schijnen. — (fig.) D- de
coeur, dubbelhartigheid, valschheid, onopregiheid f.

DUR EMENT.
Duplique, f. [Prat.] Wederantwoord n., dup 1 i e k f. , tegenantwoord des gedaagden op de repliek des eischers.
Dupliquer, v. n. [Prat.] Op de repliek antwoorden, een wederantwoord indienen, d u p 1 i c é ren.
Duplocóne , adj. [Didact.] Uit twee kegels
over malkander bestaande.
Duquel, voor de le quel z. LEQUEL.
Dier, e, adj. (van zaken) Hard , vast, weêrstandbiedend, niet week ; (van personen) ruw, gestreng, straf, ongevoelig, liefdeloos, wreed, onbewegeljk. D- comme fer, hard als ijzer. — Du
pain d-, hard, oudbakken brood n. Des oeufs d-s,
harde eijeren ri pl. Un lit d-, een hard bed n . Un coeur
d-, een ongevoelig, wreed hart n. Un maitre très -dur,
een zeer gestrenge meester. — Bij uitbreiding en
fig. Des paroles d-es, harde woorden n.pl. Desmanièd-es, ruwe, terugstootende manieren f. p 1. — Il a
l'oreille dure, Ii est d- d'oreille, hij is hardhoorig. Ce
,

garcon a la tête d-e, l'intelligence d-e, l'entende-

merit d-, die jongen is zwaar van begrip, hardleerend. Une voix d-e, eene ruwe, schorre, onaangename stem. Un style d-, een gedwongen, niet
vloeiende stijl. Il mène une vie dure , hij houdt
eene strenge levenswijs. Cela est d- a digérer, dat
is hard, zwaar, moeieljk te verduwen. Le temps
est d-, 't zijn harde, droevige, slechte tiden. — 11
a le coeur d-, hij heeft een ongevoelig hart. Cela
est bien d-, dat is zeer hard, smartelijk, treffend.
Ce vin est bien d-, die wij4 is zeer wrang, scherp.
Cette marchandise est dure a Ia vente, deze waar
wil niet goed aan dei man, heeft geen' aftrek. 11
a le ventre d-, hij is hardlijvig. Ce cheval est dá l'éperon, of ook (triv.) est d- a cuire, dit paard
luistert niet naar de sporen. -- (pop. et subst.)
C'est ur, d- á cuire, hij is door en door gaar, van
alle markten t'huis; — inz. van een' oud', ervaren
soldaat gebézigd : h.ij is in 't vuur gestaald. Ce
peintre a Ie pinceau d- , die schilder heeft eene
harde, onbevallige manier. — (Loc. fam.) I1 croit
d- comme fer tout ce qu'on lui dit, hij gelooft al
wat men hem zegt als een evangelie. II est d- it
la lesserre, à la détente, z . DESSERRE . — Ook
als adv. Entendre d-, hardhoorend zijn. — Dun, m.
Het harde, vaste. — (Loc. prov.) Quand inn vent
du moe, l'autre veut du d-, die twee menschen zijn
't nooit eens
DURE , f., Bloote grond, vloer m.:
Coucher sur la d-, op den blooten grond slapen.
Durable, adj. Duurzaam, langdurig, van duur,
. -

blijvend, bestendig, sterk.
Durabilité, f. Duurzaamheid, bestendigheid f.
Durablement, adv. Op duurzame wijze.
Duracine, f. [Hort.] Soort van perzik f.

Duramen , m. (pr.—mène) [Bot.] Hart van
't hout ; — volkomen hout n.
Durandal of Durandart, ni. [Rist.] De
degen van den razenden Roeland (een f abelachtig held,
paladijn van Karel den Groote). — (Loc. triv.)
G'est D-, l'épée de Roland (naar gissing verbasterd

van eest dur en diable) 't is zoo taai als leêr (van
vleesch sprekende) .
Durant. adv. Gedurende, tijdens, staande: Dson absence. — Somt jds ook achter 't beheerschte
naamwoord geplaatst : Sa vie d-, zijn leven lang.
Durante, f. [Bot.] Soort van kruisboom, zeewilg m.
(kernbijter, bloedvink m.

Dar-bec, m. [H. n.] Diksnavel, grootsnavel,
Dureir, v. a. Harden, hard of harder maken:
La grande chaleur durcit la terre, de groote hitte
maakt de aarde hard. — Dureir, v. n. en SE
DURCIR ,

C. pr. Hard of harder worden : Le chène
durcit of se durcit dans l'eau, het eikenhout wordt
hard in het water. — Het part. passé is ook adj.:
Oeufs durcis, hard gekookte eijeren n. pl.
Dureissement, m. Toestand van 't gene hard
geworden is, hardwording, hardheid f.
Dure, f., z. DUR (op 't einde).
Durée, f. Duur m ., ' duurzaam/leid, during,

voortduring, aanhouding, aanhoudendheid, standhouding f. Cela ne sera pas de longue d-, dat
zal niet duren, aanhouden, niet lang van duur zijn.
Dureliu, m. [Bot.]:". oodbladerige eik m.
Durement , adv. Hard: Coucher d-, hard
leggen of slapen. — (fsg.) Met hardheid, of streng
hardvochtig, onmeddoogend . , Traiter qn. d-,-heid,
iemand ruw, hard bejégenen. — Ecrire, Peindre
d-, een' stroeven stijlschrijven, eene harde p enseelbehandeling hebben. Parler d-, onbeschaafd spreken.
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D'nainètre, iii. [Tech.] , Z. DYNAM 0111 ÈT1IE. Dure -inère, f. lArat.] liet dikke liersenvlies.
Durer , V. fl. Duren, voortduren, in wezen [Opt.] Vergrootingsmeter in. (ter bepaling van de
blijven: Leur arnitié na guère duré, hunne vriend- vergrootingskracht der verrekijkers) , d p n a m eschop heeft niet lang geduurd. - (Loc. prov.) II ter rn. - Dynarnétrique, adj. Dat werktuig
faut faire vie (or faire feu) qui dure, men moet betreffend, dyne nsëtrisch.
Dynamie, t. [Phys.] Krachts -eenheid, bestenzoo leven, dat men 't lang kan uithouden. - II no
pout d- de cilaud, hij kon de hitte niet verduren, dige werking eener zelfde kracht, als eenheid of
doorstaan. le ne saurais d- lu mal de dents, ik vereljkingsterinen aangenomen, d y n a m i e f.
Dynawique, f. [Plrs.] Krachtenleer, wetenkan 't niet uithouden (niet harden) van de kiespijn. On no saurait d- avec lui, men kan met hein schap der bewegende krachten, d y n a m i e k f. niet omgaan. - (torn) INc pouvoir d- en place, DYNAMIQUE, adj. De krachtenleer betreffend ; zelfniet lang op ëe'ne plaats kunnen blijven. Ii ne pou- krachtig, zelfwerkzaam, door inwendice, levendige
vait cl- clans sa peau, 't was or hij op heete kolen kracht werkend, vrjwerkend, dynamisch.
Dy n amisme, rn. [Phil.] Tweekrachtenleer,
stond - Le temps dure a qui attend, als men machstelsel , volgens t welk de stof haar bestaan heeft
ten moet, valt de tijd lang.
Duret, m. fHoi't.] Soort van appel m. ; ahorn- aan de werking van twee strijdige krachten, d ynamismus n., dynaînistiek f., dynamisch
booin m. der Alpen.
Duret, te, a dj. (verklw. van Dun) Eeniqzins stelsel n. - Dynainiste, rn. Aanhanger dier leer,
dynamist, dyndmicus rn.
hard, aast of tvoi.
Dynamologie, f. [Didact.] Krachtenleer, leer
Diireté , f. Hardheid, hardiglieid , vastheid;
taaiheid, verharding f. La 1 du Ier, de hardheid der natuurkrachten op zich zelven beschouwd, dy
van het ijzer. La c1 de la viande, de taaiheid van namoloflie f. - Dyiiarnologique, adj. Die
't vleesch. - Bij uitbreiding : D- d'oreille, hard- leer betreffend, dynamolôgisch.
Dnaniomètie, rn. [Tech.] Krachtmeter, een
hoorigheid t. B- de style, stroefheid 1. van stijl.
D- de crayon, de pinceau, hardheid, raauwheid, door Regnier uitgevonden werktuig om de betrekonbevalligheid van teekenstift, vanpenseel. - (lig.) keljke krachten van meneclien en dieren, ook de
Ongevoeligheid, onmecdoogendheid; ruwheid, borsch- kracht der wederstandbieding of wrijving van werkheid, groote gestrengheid 1.: Il a beaucoup de d- pour tuigen te meten, d y n a in o in e t e r m. - Dyna
les pauvres, hij is hard, onmedoogeni jegens de mométiie, f. Krachtmeting, d p n a m ons e trie f.
Dynarnométriquie, adj. Wat tot den krachtarmen. Traiter un enfant avec trop de d-, een kind
met te veel strengheid behandelen. La d- de sa meter of de krachtmeting behoort, d y se a m a m dréponse , de

sa physionomie ma consterné , de

barschheid van v(jn antwoord, de stuurschheicl van
zijn gelaat heeft mij van mijn stuk gebragt. B- s , pl.: Ii lui a dit Pion dec d-s, hij heeft hem
veel grofheden, harde, bitse woorden gezegd. [Chir.] Verharding f., verhard gezwel n. - [ Méd.]
D- de ventre, hardlijvigheid f.

Dure -veau, m., Z. DOUCE-MORELLE.
Durgait, m. [H. n.] (pop.) Barbeel m.
Durillon, m. Eelt n., vereelting, wrat f. [Tech.] Steenige plaats f., kwast m. in 't marmer.

- Oneffenheid f. in den karabijnloop ten gevolge
der ongeljkaardigheid van 't gietmetaal.
Dnrilloniier, vn. , en Se dnrilloni,er,v. pr.
Hard worden, vereelten. Het part. passé is ook
adj. Chair durillonnée, vereelt vleesch n.
:

Durion, m.

[Bot.] Soort van indische kapper-

boom. - Durioiie, f. Vrucht van dien boom.
IPiirissime, adj. (plais.) Zeer hard, steenhard,
Durinscule, adj. (ptais.) Min of meer hard.
Date, 1. Duit m, , voorm. ned. kopermunt.
Diriventre, adj. [H. n. ] Hardbuikig..
D*itioa, m. [Bot.] z. V. a. DUTURA.
Dusil, Dusi, m., z. V. a. FAUSSET.
Ditry, m. [Corn.] Ongebleekt oostind. katoen.
-- Dui y-agra, rn. Blaauw en wit gestreept
katoen n.
Duumvir, in. (latin;pr. du- ome -vir) [H. rom.]
Tweeman rn., één der beide personen, die gemeenschappeljjk een overheidsarnbt waarnemen. - Diiuniviral , e , adj. Tot het tweemanschap behoorende, d u ii m v i r a a i. - Duumvirat, rn.
Tweemanschap n., waardigheid f. van tweemnan
duibmviraat n.;— lijd rn., welken die waardigdigheid duurde.
Duvet, in. Dons n., naam der fijne vogelvéde
van het wollige of fluweelachtige bekleedsel-ren,ok
van sommige planten en vruchten. - Vlasbaard rn.,
eerste haren aan kin en wangen van aankomende
jongelingen. - (Podt.) Vedcrbed n.
Iluveté, e, adj. [H. n. Bot.] Van dons voorzien, d nzig. mollig.
Duveteux, euse, adj. Ruim van dons voorzien.
J)uzan.é, rn. [AIch.] Steen rn. der wijzen.
Dyade, f. [Phil.] Onvolkomenstaatrn.. waarin,
volgens de Pythagoristen een wezen vervalt, dat
zich van God of de monade heeft losgemaakt. Tweetal, paar n. vrienden, echtgenooten, zamen-

werkende schrijvers, enz.

Dyarchic, f. Tweelceerschappij, regéring van
twee koningen over 't zelfde rijk, d y a r c h i e f. Dyarchique, adj. Daartoe behoorend, di arC his eb.— Dyarque, rn Tweevorst,clyarchrn.
Dyname ofDynamode, rn. [Mécan.] Werkkracht f., werkvermogen n., krachteenheid f., vereischte kracht om 1000 kilogrammen één' meter hoog
le ligten.

trisch.
Dyiiaste, ui. [H. ant ] Magthebber, beheerscher
van een' kleinen of ook ofhankeljken staat, dynest rn. -- [H. n.], Z. V. a. SCARABEE. - Dynastides, rn. p1., Z. SCARABE1DES.
Dynastie, f. Vorstengeslacht n., volgreeks van
regerende vorsten uit hetzelfde geslacht, d p n a st i e f. - Dynastique, adj. Tot eene vorstenfamilie behoorende, of die aanhangende; in Frankrijk
thans inz. : de Orleansche familie aanhangend,
dy n a s t is c h. - Ook als subst : Les d-s, de aanhangers der nieuw -bourbonsche of orleansche dynastie, der Julj -monarchie.
Dys-, grieksch voorvoegsel, dat het begrip van
moeijelijkheid, verkeerdheid, gebrekkigheid, ook van
ontkenning en berooving uitdrukt, en met het ciederduitsche mis, wan, on, overeen komt (z. de

volg. woorden).

Dysanagoge, f [Méd ] Moeijeljke braking t
- Dysanagogue, adj. Moeijeljk uit te werpen.
Dysarthrite, t. [Meld.] Onregelmatigejicht f.,

elysa n th ri ti 5 t. - Dysarthrose, f.[Mëd.] Tegennatuurlijk gewricht n.
Dyscatabrose, f. [M é d.] z. V. 0. DYSPHAGIE.
Dyseho li e, f. (pr. ch=k) [Meld.] Slechte hoedanigheid t. dec' gal. - Dysebrole, t. [Méd.]
Afwijking van de huidkleur. - Dyschromati
adj. [Didact.] Slechikleurig; kleurbedervend,-que,
dyschromdtis eh. —Dyschylie,f.(pr.dice
clidlie) [Mid.] Ziekelijke hoedanigheid f. der chijl.
- Dysehyrnie, f. (pr. dice-chi-mie) Ziekelijke
toestand rn. der spijspap in de snoop, en de vochten in 't algemeen.
Dyscinésie , t. [Meld.] Stijfheid, moeijeljke

beweegbaarheid t. - Dyscollie, f. [Meld.] Hebbeljke buikverstopping f. - Dyscole, adj. Grillig,
zonderling, moeijelijk one mede om te gaan; afwijkend (in algemeen erkende beginselen), d p 5 k 6lis ch. - Dyseolobathriste, adj. Met steltbeenen. - Dyserasie, f. [Méd.] Slechte vochtmen ging, scherpte, d p 5 k r a s i e t. - Dyserasique,
adj. Kwaadsappig, dyskratisch.

Dysdacrye, f. [Méd.] Ziekelijke hoedanigheid t.

der tranen.

Dyseecryse, t. [Meld.] Moejeljke stoelgan.q rn.

Dyséeie of Dyséeée, t. [iBid.] Ha rdhoori gheid t. - Dysei.térie , Z. DYSSENTERIE. Dysépulotique , adj. [Meld.] Moejeljk digtaand ( van wonden, zweren). - Dysesthésie, t.
I[Mid.] Verdaoving der gewaarwording, gevoels
verdooving t.
-

Dysgalie, Dysgalaetie, t.[Meld.] Zag-,

melkbederf n., slechte zoghoedanigheid t. - Dys
énésie, t. [Méd.] Zwakke,

gebrekkige, ziekelijke

verrigting der teeldeeten. - Dyseusie, t. Smaakbederf ii., ontaarde smaak rn.
Dyshaphie, f. [Méd.] Ziekelijk gevoel n. -
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.Dyshémie, f. [Méd.] Ziekelijke bloedsgesteldheid f. -- Dyshérnorrhée, f. Onderdrukte of
moeijelijk vloeiende aanbeijen. — Dysherpile ,
adj. [H. n.] Moeijeljk kruipend.
D yslalie, f, [Méd.] Belemmerde spraak, stemverzwakkinq f. — IDyslochie, f. [Méd.] Moeijelijke, onderdrukte kraamzuivering f.
Dysménie, f. [Méd.] Moeijelijke of onderdrukte
maal delijksche zuivering f. — D ysméiiorrhée., f.
[Méd.] Pijnlijke maandzuivering f. — Dysmnésie, f. [Méd.] Zwakte f., verlies n. van 't geheugen.
Dysmolge, adj. [H. n.] Salamanderachtig.
Dysode, adj. Stinkend, kwalijk riekend. —
DYSODE, m. [Bot.] Bloeintuildragendearneeikaansche
plant, d y s o d a f. — Dysodie, f. [Méd.] Onaangenaine reuk m. van zékere ligchaamsdeelen. —
Dysoclonti&use, f. [Méd.] Moeijelijke tanden-

doorbreking, het moeijelijk tandenkrijeen. --ysopie , l'. [Méd.] Zwakzigtigheid f. — Dysorexie , f. [Mid.] Verminderde eetlust m. —
D,ysosmamie, f. [Méd.] Reukverzwakking f. —
Dysostose, f. [Chic.] Ziekelijke beendervorming,
beenderziekte f.
Dyspathie, f. [Méd.] Ongeduld t1. der zieken,
-met klagen verbonden. — Dyspepsie, f. [Méd.]
Slechte spijsvertering f. — D yspeptiqoe, adj.
Zwaarverlerend , d y s p e p t is c h. — Dyspernaasie, f., of Dysperniatisme, m. [Méd.]

Moeijelijke of gebrekkige zaadontlasting f. — Dyspermatique, adj. Onmagtig. — yspermie, f.
[hied.] Zaadvochtbederf n. — D ysphagie, f.
[^Méd.j Moeijelijke doorzwelging, slokdarmontsteking f. — Dysphonie, f. z. V. a. DYSLALIE. —
Dysphorie, f. [Méd.] l iet kwalijk bevinden ,
onrust f. , angst m. — Dyspionie, f. [Méd.]
Ziekelijke hoedanigheid van 't vet. --- Dyspnée, f.
[Méd.] Moeijelijke ademhaling , aamborstigheid,
kortademigheid f. — Dyspnéiquie, adj. damborstig, kortademig.
Dy ssenterie, f. [Méd.] Persloop, ronde loop m.
— : yssentérique, adj. Door persloop ontstaan;
daaraan lijdende ; daarnaar zweemende, d y s s e nt e r is c h. — Dyssialie, f. [Méd.] Gebrekkige
speekselbereiding f. — Dyssymétrie, f. [Didact.]
Gebrek van sy me t ri e (z. dat woord). — yssynusie , f. [Méd.] Onvermogen n. der vrouw
t: :t den bislaap.
Dysthaiiasie, f. [Méd.] Langzame en smartel jke dood ril. — Dysthélasie, f. [Méd.] On.geschiktheid om te zogen. — Dysthésie, f. [Méd.]

Rusteloosheid f., ongeduld n. derzieken. --Dys-

thymmeie , f. [Méd.] Zwaarmoedigheid, droeftteesthgheid f. derzieken. — Dystichiase, f. [Méd.]
Gebrekkige gesteldheid f. der oorleden. — Dystocie, ystoehie, f. [Méd.] Moeijelijke, tegennatuurlijke verlossing f. — Dystoeologie , f.
Leer f. van de moeijelijke geboorten. — Dystoeologique, adj. Die leer of de moeijeli ke geboorten betreffend. -- Dystonie, f. [Méd.] Afwij-

king f. in de spankracht tiener spier.
Dysurie , f. [Méd ] .Eenigzins moeijelijke waterlozing f. — Dysairique, adj. Daarmede behebd,
daaraan lijdend, ook als subst. Un d-.
D ytiques, m. pl. [H. n.] Duikelaars m. pl.,
eerie familie van watervogels. — Water- of vischkevers m. pl.

Dziggetai of Dzi gitai, m. [H. n.] Tarta-

r jsch paard n., wilde ezel.

DYSIfl
[IE.
pluie of Eau pluviale, Eau de neige, regenwater,
sneeuwwater. Eau de puits, de pompe ou de tontame, de source, put-, pomp- of fontein-, bron- of
welwater. Eau vive , fralche , courante, levend,
verse/i, stroomend of vlietend water. Eau morte,
dormante, croupissante, stilstaand, water. Eau jaillissante, springwater, springend water. Eau Claire,
trouble, bourbeuse, helder, tro, bel, modderig water.
— Eau froide, tilde, chaude, bouillanle, koud,
laauw, warm of heet, kokend water. Eau battue,
water , dat verscheidene malen van 't eerie in 't

andere vat is overgegoten ; z. BAPTISMAL, BI[NIT,
BLANC, EERI'S, LUSTRAL, PANE. - Au bord de

en oever, den kant, m
l'eau, aan den
den zoo van 't water (van de zee, de rivier, het meer, den vijver).
Aller par eau, te water reizen. Passer l'eau, over
't water trekken , overvaren , oversteken. L'eau
monte, l,aisse , het water wast, valt. Les eaux
sopt fermées, de wateren zijn toegevroren. — Eaux
et forets, departement der jagt en visscherij, jagtwezen, houtvesterschap n. — Water n., regen m.:
II est tombé beaucoup d'eau, er is veel regen gevallen. Le temps est a 1'eau , 't is regenachtig
weder, de lucht staat naar regen. -- [Prat.] I1
est obligé de recevoir les eaux de son voisin, hij
is verpligt om zijns buurmans regenwater over zijn
er f te leiden. — Water, geneeskrachtig water; ook:
allerlei kunstwater (eau factice), overgehaald of
op verschillende zelfstandigheden afgetrokken en dik
roet andere beslanddeelen vermengd vocht. Eau-wijls
mirérale, mineraal- of bron-water (zuur-, bitter-,
zwavel-, staalwater); Les eaux de Pyrrnont , de
Spa, de wateren, gezondheidsbronnen , baden van
Pyimont, Spa; Prendre les eaux, de baden, de
bron- of badkuur gebruiken; Aller aux eaux, naar
de baden, het bad reizen. Eaux minérales artificielles , nagemaakt mineraal water; Eau de la
reine, de lavende, decanelle, de c;érises, de muscat, etc., koninginne-, lavendel-, kaneel-, kersen-,
muskaat-water, enz.; Eau de senteur, reukwater;
Eau de Luce, loodzoutwater, vloeijende, brandig
dierlijke barnsteenzure ammonia. Eau régale, Eau
de départ, koningswater (z. verder de woorden van
onderscheiding). — Water, waterachtig vocht, dat
zich in het dierlijk ligchaam vormt, zich uit bij
deden daarvan afscheidt; zweet n., pis f.,-zonder
Ce cheval a des eaux aux jambes , dat paard
heeft water in, de beenen. Les vésicatoires font des
ampoules pleines d'eau Claire, de trekpleisters ver
blaren vol helder water. L'eau lui dégout--wekn
tait du visage, het zweet droop van zijn gezigt.
[Man.] Abattre l'eau, een nat of zweetend paard
afdroogen. Faire de l'eau, wateren, zijn water lozen. — (fig.) Fondre en eau, een' vloed van tra
storten, in tranen wegsmelten. L'eau men-ne
viest à la bouche, z . BOUCHE . — Water, sap n.
van vruchten: perziken, peren, enz.: Cette pèche,
cette poire à une bonne eau, a Bien de l'eau, die
perzik, die peer heeft een lekker sap, heeft veel
sap of is zeer sappig. — Water n., glans m. van
diamanten, van paarlen, enz., ook van laken en andere stoffen : Des diamaats de la première eau,
Des perles dune belle eau, diamanten van 't eerste
water, paarlen van schoon water. Donner l'eau a
un drap, ii un chapeau, een laken, een' hoed glanzen. Camelot en eau, kamelot, dat de water-apprêtuur gekregen heeft. — (Loc. fig. et prov.) Porter
de l'eau à la mer, a la rivière, water in de zee
dragen, aan den overvloed nog toevoegen. Battre
l'eau, z. BATTRE. De ]'eau bénite de cour, z. BENIT.

Cela me fait venir l'eau an moulin, dat is water
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op mijn' molen, brengt mij voordeel aan. 11 ne fora
que de l'eau toute claire , hij zal er niets bij
winnen. I1 y a Bien passé de l'eau sons les ponts
E, m. Vijfde letter van 't alphabet en tweede der depuis ce temps-lb, er is sedert dien tijd veel ver
klinkers, de E f. Ue grand E, on petit e, cove
Laisser couler of courir l'eau, zonder-ander.
groote E , eerie kleine e. L'Académie distingue zorg leven, Gods water over Gods akker laten lootrois sortes de: 1e moet (e) , 1'e fermi (é) , et pen. Mettre de l'eau dans son vin, handelbaarder
Fe ouvert (è, ê), de .dcadé2nie onderscheidt drie worden, een' zachter', gematigder' toon aanslaan,
soorten van e's: de stomme e, de geslotene e en de eijeren voor zijn geld kiezen. 11 est connne Ie poisopene e.
son dans l'eass, hij leeft als een vischje in 't water.
É-, aan 't latijn ontleend voorvoegsel bij vele C'est le feu et lean. dat is water en vuur: zij
fransche woorden, dat met het nederduitsche uit, mogen elkander luchten noch zien. bompre l'eau
b qn., iemand dwarsboomen. Il n'y fera que de l'eau
o n t, v e r, a f overeen komt, z. EX.
Esau, f. Water n. Eau naturelle, natuurlijk wa- Claire, z. C;AIR. Les eaux soot basses, z. BAs NaIer. Eau de mer, Eau salée,Eaau saumatre, somaclle, ger en grande eau, en pleine eau, alles volop hebben.
zeewater, zout water, brak water; Eau de riviére. Nager entre deux eaux, niet weten, welke zijde te
Eau douse , rivierwater , zoet water. Eau de kiezen, besluiteloos zijn. Tenir qn. le bee dans

l'eau, iemand met ijdele hoop of schoone praatjes
ophouden. Tout sen est allé h vau 'eau, alles is
als damp verdwenen. C'est tin inéclecin l'eau louce,
il is een slecht geneesheer,, een water-doctor. Un
mann cl'eau douce, een onbevaren matroos. Ii ny
a pas de l'eau h bole, er is niets te verdienen.
Cest tin coup d'épée dans lean, 't is eene vergee/sche poging. Cda sen ira, tournera en eau
de iioudin, i/at zal op niets uitloopen. II est revenu
sur l ' eau
fleur dean, hij is er weder boven op.
- (Proc.) Ii nest pire eau que celle qui dort,
Z. aoieiin. - Lean va toujours a la rivière,
waar veel is, wil altijd nog meer wezen. Tant va
la cruche t l'eau dc , Z. BiISEIt. - [ Mar.] Avoir
de l'eau a coui'ir, Etre en grande eau, in de ruimte,
in volle zee zfjn, ver van kusten, klippen en ondiepten zijn. Faire de l'eau, Faire son eau, zoetwaler innemen. Faire, Prendre eau, lek zijn, lek
worden, een lek hebben of krijgen. Les eaux dun
navire, het kielwater, dood water, zoq n. van een
schip. Etre dans les eaux dun navire, een ander
schip in zijn water, in den weg zeilen. Prendre les
eaux dun navire, in 't kielwater van een schip
varen, er digt achter zijn. Lancer, Metti'e un navire
a l'eau, een schip van stapel laten loopen, te water
laten. Ligne d'eau, waterlijn, waterlinie f. Coup
de canon a l'eau, schot onder water; Navire percé
lean, schip, dat een schot of schoten onder weter heeft gekregen. Cale a l'eau, waterruim, wijnruim D. Tirant dean , scleepsdiepganq m. Eau
plate et courtoise , slille zee. Eau nontante, vloed m.
Eau niaigre, ondiep water. Eau vive of vifde l'eau
springeloed m. Morte-eau, dood tij n. (bij kwartiermaan). Etre en eau rnorte, oplaag water zijn. Les
eaux mortes du vaisseau. De opborrelinçj ui I het
roer van een schip Eau tombante, eb t., afloopend water. Le navire it des eaux vives, het schip
is scherp, is van achteren qoed weqgeveepd.
Lan-de-vie, f. Brandewijnrn. - [ Chin.] 4fgetrokken en verzoete brandewijn, kruidenbrandewijnrn., aquavitaf.
Eau-forte , f. [Chiin.] Sterkwater, salpeterzuur n.; - bijtende loop t. (der zeepzieders, der
darmsnarenmakers). - [Gray.] Geetsteplaat f. La
gravure ]'eau-forte, het etsen of radéren, de
geitete manic' f.
Lau-seeonde, f. [Chim.] Slap of tweede
sterkwater n., sterkwater van den handel , dat
slechts en minder op den vochtineter teekent.
(*) 'Ebahi , adj. (en part. passé van s'éhahir) Verbaasd, verwonderd, verbluft: 11 resta tout é-, hij
stond verbaasd, onthutst te kijken.
'Ebahir (s'), V. pr. Verbaasd staan, vreemd,
onthutst opkijken. (onnoozele bevreemding f.
Ebahisseinent , m. Verbaasdheid, ziqtbare,
'Ebalacon ,m. Man.] Soort van ac/teruitslagm.
'Ebarbage , Di. [Tech.] Het wegnemen der
onef/'en kanten of baarden, het geljksnijden.
'Ebarber , V. a. .4fbaarden, den baard, het
ruwe, het ongelijke besnijden, afschaven, afvijien
(b. v. muntstukken, gegoten voorwerpen) , de vormnaden of moeten wegnemen, de overtollige, uitge
rafelde kanten wegnemen. éb- des plumes, pennen
afhalen, de véderen aftrekken. Eb- du papier, papier ten ruwste gelijk snijden (eer 't bij riemen
wordt ingepakt. Éb on livre, een boek aan de
kanten afkoippen. - Eb- une haie , eene keg gelijk
knippen, efl'en snoeijen. - Het part. passé is ook
adj : Papièr ébarbé, afgesneden papier n.
'Ebarboir, fl. [Tech.] Schaafnes, schraapmes,
snijrnes, snoeimes n., heggeschaar t., werktuig one
den baard, de ruwe kanten der voorwerpen, de
vormnaden der gegoten stukken, enz. weg te nemen.
ilbarhu1é, e, adj. [W n.] Zonder board.
'Lbarbui'e , f. Het afknipsel, afsnijdsel, afschaafsel, enz. - Rand m., dien de graveerstift bij
(schraapmes n.
eiken trek maakt.
'Ebavdoiu' , m. [Tech.] Drie- of vierkant
'Ebarouir, V. a. [Mar.] Uitdroogen door de
zon. - 'Ebaroul, e, adj. (en part. passé) f]t
gedroogd: Bordage éb-, uitgedroogde, opgebarsten
buitenluid f. - 'Ebarouissage, m. Uitdrooging t.; het opengaan der naden van schepen; let
uitwijken der duigen van vaatwerk door de droogte.
'Ebat, m (meestal in 't meerv.) (fam.) Tijdverdrjf, vermaak n., verlustiging f. Prendre ses
(*) 'jj zien ons genoodzaakt, de É aan 't hoofd der
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ébats (i danser, zich met dansen verlustigen. Speling f. van een rijtuig tusschen de riemen. [Chas.] Mener les chiens it I'éb-, de honden een'
wandelrid laten doen.
t 'Ebattenient if., Z. V. a. EBAT.
'Ebattre (s'), v. jr. Zich verlustigen, zich
(verstomd.
vermaken, zich vervrolijken.
'Ebanbi, e , adj. (fern.) Verbluft, onthutst,
'Ebanehage, m. [Tech.] liet vlugtig ontwerpen, schetsen, aanleggen; - let uit den ruwe werken; het afsljpeu der naaldpunten; - het afvijlen
de" enessenleinmers; - eerste hékeling t.
'Ebauche, f. [Peint., Sculp.] Schets t., ruw
ontwerp n., eerste aanleg m. - (fig.) L'éb- dune
pièce de théâtre, dun poème, let plan van een
tooneelstuk, een dichtstuk. -- Voorbereidende verrigtingen t. p1. tot sommig werk.
Ebauehé, e. adj. (en part. passé van ébaucher) : Gravure lb-c, geschetste plaat 1. Plan éb-,
ontworpen plan n.
Ebaueher, v. a. [Peint., Sculp.] Vlugtig antwerpen, schetsen, aanleggen. Eb- uw statue, un
tableau, een standbeeld, eene schilderij aanleggen.
- (fig.) Eb- un discours, une tragédie, cane redevoering, een treurspel ontwerpen. - [Tech.] Uit
den ruwe werken, het voorbereidend werk doen.
Eb- l'aiguille, de punt der naald afsljpen. - EbIa filasse, den hennep of 't alas door den grofsten
hekel balen.
'Ebanehoir, m. [Tech.] Steekbeitel, fermoor
(der timmerlieden, graveurs, enz.) ; -- schrobber,
holle beitel (le' draaijers); - grove hekel m.; in
't algemeen een werktuig om iets uit den ruwe te
werken.
t 'Ebaudii-, v. a. (fam.) Opvroljkn: Eb- ses
esprits. - S'EBAUDIR, V. pr. Zich verlustigen, dansen, springen van blijdschap.
t 'F5fli(1ise t. Vrolijke aard m., vrolijke him f.
t 'Ebaudissernent, m. Het uitgelaten vrolijk
.
zijn
S Ebbe of Ebe, t. Ebbe, eb t., vallend water n.
(reflux). - (Proc. norman) Ce qui vient de lot
sen retourne d'ebbe, zoo gewonnen, zoo geronnen,
onregtvaardig verkregen goed gedijt niet. (lijkend.
'Ebénaeé, e, adj. [Bot.] Naar ebbenhout ge'Ebène, t. [Bot.] Ebbenhout n. - 'Eb- de
Ci-te, z. v. a. Barbe de Jupiter, Z. BARBE. (fig. at poét.) Schoone zwarte kleur f.: Cheveux
d'éb-, gitzwart haar n. LAfricain, au teint d'éb-,
de zwarte Afrikaan m. - [Minér.] Ebèfle fossile,
Z. V. a. JAIS, LIGNITE.
'Ebénei-, v. a. De kleur van ebbenhout geven.
- 'Ebéné, e, adj. (en part. passé).' Du bois éb-,
gitzwart gemaakt hout n.
'Ebénier , m. [Bot.] Ebbenboom, ebbenhoutboom. Eb- des Alpes, Faux éb-, Aubours of Auhour, valsche vuilbootn m. , z. onder AIJB1ER.
'Ebénin, e, adj. Ebbenhouten, van ebbenhout;
ebbenhoutkleurig, gitzwart.
'Ebéiiiste, m. Ebbenhoutwerker ,, maker van
in- en opgelegd werk, schrijnwerker, a be nis t m.
'Ebénisterie, t. [Tech.] Het schrijnwerkersvak of beroep n.; schrjnwerkerskunst t. ; allerlei
in- en opgelegd werk n. (c/inc/dna.
'Ebénoxyle, m. [Bot.] Ebbenhout ii. van Go` Lbergémuire, m. [Tech.] Het laten vloejen
in de zoutpannen.
S 'Eberluer , V. a. Doen verbaasd staan. 'Eberlisé, e, adj. (en part. passé) Verbaasd.
- .

- -.

Eberner, 'Eberneur,z. EBRENER, EBRENEIJR.
'Ebertaiider, a. a. [Tech.] De eerste schering

aan 'I laken verrigten. - 'Ebertaudé, e, adj.
(en part. passé): Drap éb-, uit den ruwe geschoren
laken n.(den.
'Ebet , m. [Méd.J Groote gevoeligheid der tan'Ebétement, 'Ehétir, Z. HEBET—.
'Ehiber, v. a. Uitdrinken, uitslorpen.
'Ebisèlenaent , m. [Tact.] Het kegelvormig
uitboren; het schuin van onderen afkanten.
'Ebiseler, 'Ebizeler, v. a. [Tech.] Soevereinen, een kegel- of trechtervormig got maken; ook Z. V. a. CHANFREINER en CHANFREINDRE.
'Ebselure, t. [Tech.] Het kegelvormig uitgedraaide; - schuin afgestooten onderkant m.
'Eblis . Iblis, m. De booze geest, de vorst der
daemons bij de Arabieren.,
'Ebloiii, e, adj (en part. passé van eblouir)
Verblind: Yeux éN-s, verblinde oogen n. p1.
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'Eblouair, V. a. Verblinden, voor de oogen doen
schémeren: Le soleil, la neige éblouit les yeux,
de zon, de sneeuw verblindt de oogen. — (fig.) Bedriegen, verschalken, verleiden; verbazen, verblu ffen: 11 a alïégué tant de r aisons qu 'il ma éhloui,
hij heeft zoo veel gronden bijgebragt, dat hi mij
verschalkt heeft. I1 s'est laissé ébl- par (of b) l'argept, hij heeft zich door 't geld laten verleiden. —
S' EBLOUIR , v. pr. Ligt in vervoering geraken, zich

-

ÉBTTRNATION.

ébr-e, geschokt, verminderd vertrouwen n. Courage ébr-, aan 't wankelen gebragte moed m.

'Ebranlennent, m. Schudding, schokking f.,

schok, stoot m., trilling f. -- L'ébr- des dents,
het waggelen, losraken der tanden. — (fig.) L'ébr-

de sa fortune, de sa santé, de schok (schade, ver

dien zijn vermogen, zijne gezondheid-minderg),
heeft ondergaan. L'ébr- des, passions, de gisting of
bruising der hartstogten. --Eprouver un ébr-, ge
laten verblinden. (verleidend.
-schokt,
geroerd, getroffen. worden.
'Eblouissant, e, adj. Verblindend, schitterend,
'Ebranler, v. a. Schudden, schokken, doen
'Eblouissemnent, m. Verbii ding, schémering waggelen. Les vents ont ébranlé la tour, de winvoor de oogen (door de zon, het licht of ook door den hebben den toren doen waggelen. Ebr- une
inwendige oorzaken te weeg gebragt). — (fig.) Per- cloche, eene klok in beweging brengen. — (fig.)
blinding van 't verstand, verrassing, verleiding f. Schokken, aan 't wankelen of weifelen brengen,
'Eboiteiiient, m. (woord van Montaigne) Kreu- doen verminderen, benadeelen, verzwakken (b. v.
pelmaking f. (knop, na 't afvallen der bladeren. de hoop, 't vertrouwen, den moed, het krediet, enz.);
'Eborgnage, n7. [Hort.] Het wegnemen van den --- aandoen, treffen, ontroeren. --- S'EBRANLER, v. pr.
'Eborgiier, v. a. Van een oog berooven, een- Geschud, geschokt worden, waggelen, dreunen. —
oogig maken. — (fig.) Cet arbre éborgne ma cham[Mil ] Zich in beweging stellen , opbreken. Les
bre, deze boen neemt een gedeelte van 't licht armies s'ébranlent pour marcher, de legers stellen
miner kamer weg. — [Hort.] De houtige knoppen zich in beweging, maken zich gereed om op te trekken.
afbreken of wegsn2,lden. — S'EBORG.NER,v. pr Zich
'Ebrasenient, m. [Arch.] Schuinsche verwijeenoogig maken ; -- b ij vergrooting : zich zwaar ding f. der deur- of vensteropening f. ---- 'Ebraaan 't oog bezeeren.
ser, V. a. Van binnen wijder maken (eerre deur'Ebotter, v. a. [Hort.] De dikke takken bij den of vensteropening) . -- Het part. passé is ook adj.:
stam afsnijden, o m den boom nieuwe takken te Porte ébrasée, verwijde deuropening f.
doen schieten. — [Tech.] Den kop van een' spijker
'Ebreeher, v. a. Schaarden maken (in een mes,
of nagel of ook van eene speld afnemen.
beitel, schaar, enz.). — (fig.) Ses tolles dépenses
'Eboufl'er, v. n., en s' 'Ebouu.WWer, v. pr. (pop.) ébrèchent sa fortune, zijnee dwaze vertéringen ma(alleen voorkomend in:) Eb- of S'éb- de rire, van ken eene bres in of verminderen zijn vermogen. —
lagchen bersten, in schaterend gelach uitbersten.
S' EBRECHER , v. pr. Eene schaarde of schaarden
'Ebou geur, -ease, z. EROUQUEUR.
krijgen.. Ce rasoir s'est ébréché, er is eene schaarde
'Ebo^ illaitter, v. a. [Teek.] De zijdeworm- in dat scheermes gekomen. S'dhrécher one dent,
tonnetjes in kok eed water dompelen, om de poppen zich een stuk van een' tand breken. — Het part.
te dooden.
passé is ook adj.. Couteau ébréché , schaardig
'Ebordillir, v. n. Verkoken, inkoken.
mes n.; Dent ébr-e, afgebrokkelde tand m.
'Eboailenient, ni. Instorting, inzakking f. van
'Ebrener, V. a. (bas.) Een kind, dat zich bemuren, lipte gebouwen, gronden, enz.
vuild heeft, reinigen.
'Eboiiler, v. n., S'ébouler, v. pr. Invallen,
'Ebrieté, f. [Méd.] Soort van dronkenschap of
instorten, inzakken: Cette pile de bols éboulera, zinsbedwelming f., niet door sterken drank te weeg
deze stapel hout zal instorten. Cette muraille s'est gebragt. (den teugel.
éboulée, deze muur is ingestort. — Het part. passé
'Ebrillade , f. [Man.] Forsche ruk m. aan
is ook adj.: Terrains éb-s, ingezakte gronden m. pl.
^'Ebriosité, f. Verslaafdheid f. aan den drank.
'Eboaileux, ease, adj. 'Liet invallend.
Ebrosser, V. a., z. 1(BROUSSER.
' :boaulis, m. Door instorting veroorzaakte aard -,
'Ebrouage , m. [Tech.] Uitspoeling f. der
steen-, zandhoop, puinhoop m.
(noester f. stoffen in 't zemelbad.
'Ebouquueuur, n1., -ease, I. [Tech.] Nopper m.,
'f brondage , n1. [Tech.] Het trekken van
'Lbozirgeonnage,'Ebourgeonnerent,m. 't ijzerdraad door de kleinere trekplaat - openingen.
[Hort.] Het wegnemen of afsnijden van overvloe'Ebroudeur, m. IJzerdraadtrekker in.
dige knoppen en twigen.
'Ebroudir, v. a. [Tech.] Fijn-ijzerdraadtrek'Lbourgeonner, v. a. De onnutte knoppen of ken. — 'Ebrouudi, e, adj. (en part. passé) Fil de
twijgen wegnemen of afsnijden.
ferébr-, of'Ebro«din, door de kleinste trekgaten
'Ebourgeonneur , m. [.I-1. n.] Knoppenvre- getrokken draad n.
ter m., volksnaam van den bloedvink, den dikbek
'Ebrouement, m. [Veter.] Snelle en kramp
e. a. vogels (ook ébourgeonneux en ébourgeonneau
ademhaling f.; — gesnuif n. van 't paard-achtige
peheeten). -- [Hort.] Wegnemer, wegsnijder der (als 't zich bang maakt) — Het niezen, proesten
Knoppen, der twijgen.
(groot snoeimes n. van sommige huisdieren.
'Ebourgeonnoir, m. [Hort.] Halve maan f.,
'Ebrouer, v. a. [Tech ] In 't zemelbad uit
. 'Ebonrifant, e, adj. (burl.) Buitengemeen,
spoelen (stoffen of weefsels) . — Het-waschenof
onvoorzien, onverwacht: Un succès éb-, een onge- part. passé is ook adj. : Toile ébrouée, uitgespoeld
meen gelukkig, e uitslag m. Expression éb-e, zon doek n. — ÉBROUER, V. n. [Vétér.] Niezen, proesuitdrukking f. — -(-'Ebouritfer, v. a.-derling ten (van sommige huisdieren). — s 'ÉBROUER , v. pr.
Buitengemeen verrassen en ontstellen. — 'Ebou- [Man.] Snuiven, sterk door de neusgaten blazen
riil'é, e, adj. (fam.) Verward, verwilderd (van (gelijk het paard doet, wanneer 't zich bang maakt).
't hoofdhaar of 't kapsel). — (fig.) Avoir Fair tout
'Ebronsser, v a. [Hort.] De jonge spruiten
éb-, er geheel ontdaan, onthutst uitzien.
of knoppen (uit een' wijngaard) snijden.
'Ebourrer, v. a. [Tana.] Pelen, ontharen.
4 'Ebruitation, f. Ruchtbaarmaking f.
'Eboausiner, 'Ebouziner, V. a. [Tech.] Af'Ebruiter, v. a Ruchtbaar maken, uitbazuischalen, de steenbast of steenkorst wegnemen, eer nen, verbreiden, onder de menschen brengen. ---men aan 't behouwen gaat. — Het part. passé is S' EBRUITER, v. pr. Ruchtbaar wor den.
ook adj.: Pierr es él3ousinées, afgeschaalde steenera.
'Ebrnn, ni. [Agric.] Brandig koren n. (ergot).
'.Ebouter, v. a. [Charp.] Een stuk hout aan
'Ebaard, m. [Tech.] Kloofwig f.
't einde behakken, afstuiken, of er in boren om
'Ebiides, m. pl. [Agric.] Braakland n., stophet hart te onderzoeken.
pelakker m., onbebouwde landerijen f. pl., a fgemaai'Ebouturer, v. a. [Agric.] De wortelspruiten de korenvelden n. pl.
of uitloopers afsnijden.
(bladeren.
'Ebiillition, f. Koking, opwelling, opborreling f.
'Ebracte, e, adj. [Bot.] Zonder dek- of bij- eener vloeistof. — [Méd.] Uitslag m. van kleine
'Ebraisoir , m. [Tech.] Groote vuurschop, puistjes of blaartjes over 't ligchaam., door verhit
raketschop f. --- Stookverwul f n. in kalkovens.
behandeling of sterke gemoedsaandoening ont--tend
'Ebranehement, m. [Hort.] Het af kappen, staan. — [Chun.] Opbruising, veywording f. van
snoeijen der takken; snoeijing f. - 'Ebrancher, luchtblaasjes uit een of ander mengsel.
V. a. Van takken berooven, snoeijen, uitsnoeijen,
,'Ebuurnation, f., z. V. a. EBURINIFICATION. —
uitdunnen. -- Het part. passé is ook adj.: Arbre Eburne, f. [Ui. n.] Ivoorslak f. -- 'Ebuirné, e,
é br-, van takken beroofde, uitgesnoeide boom m.- adj. [LI. n ] Ivoorhard; naar ivoor gelijkend, ivoor'Ebranehoir, m., z. v. a. SÉCATEUR.
achtig; in ivoor of elpenbeen overgegaan. — 'Ebur'Ebranlé, e, adj. (en part. passé van ébran
nification, f. [Med.] Overgang m. van 't kraakgeschudde toren m. — Confianee-Ier):Touélh, been tot eene ivoorachtige zelfstandigheid. —'Ebur-
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nifier, v. a. [Chirn.] In eene ivoorachtige zelfstandlykeid veranderen. - ' Eburniflé, e, a dj.
[ Méd. . Cliim.] (enpart. passé) In ivoor veranderd.
- 'Ebui'uin, e, adj.[ll. n.] Ivoren, van ivoor;—
ivoorachtig.

'Leache, f.,

Z. ESCACHE.

'Eeaehement , m. Verpletting, jdattredng,
platdrulcicing, kneuzing f. ----- Ecacher , v. a.
Plattreden , platdru/cken , platslaan, verpletten,
kneuzen: Ec- un fruit, un Iinacoii, en marchant
dessus, eene vrucht, eene slak 3erpletten door er
op te trappen. - [ Tech.] Draad pletten tusscken
twee cilinders. Moulin a éc-, pletmolen m. -- Het
vocht eelt de geschepte paPiervellen persen. Eg- Ja
cire, het was kneden, doorkneden. - Ee- les fandues, les croissants, de sikkels, de snoeimessen op
het slfjprad blank slijpen. - ' Leaché, e, adj. (en
part. passé) Noix dc-es, gekneusde, platgedrukte
noten. -- (farn.) Un nez éc-, een platte neu, platneus m. - ' Ecactietir, in. [Tech.] Pletter; lineder (van was); blanksljper in.
'Ecafer, v. a. [Tech.] Splijten, spouwen (de
wilgen teenen, tot vlechtwerk).
'teafignon,rn. (pop.) Wa l gel ij ke reuk, stank m.
'Ecaflote, f. Erwtmnschillen f. p1., die na liet
doorwrijven der gekookte erwten in den doorslag

achterblijven.

'Eeagne, t. Gedeelte a. van eene streng zijde.
'Eeaillctge, In. 4fschulfering, ontscliubbing;-

ontschaling, opennia/cing (der oesters); - ant korsting f. (der zoutpan). - Gebrek n. aan 'tplatteel
door afschulfering.
-goed
'Eeaille, t. [FL. n.] Schub of schubbe, schaal,
schelp I.: Les dc-s des poissons, de schubben der
visschen. Des dc-s d huitre, oesterscholen. Lécdune tortue, de schaal, het schild eener schildpad.
(fig. et fam.) Les dc-s lui sont tornflées des
yeux, de schillen zijn van zijne oogen gevallen, zijne
oogen zijn opengegaan: hij ziet zijne dwaling in.—
Zonder bepaling gebruikt beteekent het: schildpadschaal f., schildpad a. (de stof tot menig voorwerp
van kunst): Taljatièie, Peigne dde-, schildpadden
snuifdoos f., kam nL -- Naam der schubvormige
bedekking van de vogel- en schildpadpooten, van
den staart der rotten, der bevies; ook van de
schab- of schilferac h tige bedekking van zékt re plantendeelen en van het stof, dat de vleugels der stof
vleugelige insecten versiert; - in 't algemeen van
ieder schubvormig sieraad in bouw- of beeldwerk,
en ook van alles wat bij dunne, ligte deeltjes zich
van de ligchamen afscheidt: schilfering, afschilfe-
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of bron de noix, 'notenbolster in. Ee- d'oeuf, eijer
eijerschaal. te- de th ras, de pols, boonen-,-dop,
erwienbast. - [ Moan.] Kuil rn., uitholling in den
vloer voor den werkman, die de muntplaatjes onder den stempel legt. - [ Mar.] Toevallige ankerplaats f. Faire de-, ergens ankeren, aanzeilen.
'Leater, v. a. Ontbolsteren, bolsteren, ontdoppen, doppen. - S'ECALEJS, v. pr. Zich ontbolsteren,
uit den bast of de schil gaan.
'Eealot, in. Soort van noot f. ; ontbolslerde
noot f. - [1:1. a.] f7olksnaam van den meikever.
-

'Leang, ni. [Econ. mr.] Zwingel in. - 'Ecaiigage, rn. Het zwingelen. - ' Ieanguer, v. a.

Zwingelen , met het zwingeihout de gebeukte of
gebraakte vlas- en hennepstengels slaan, om de vezels van de houtdeelen te scheiden. - ' Leanguié, e, adj.: Lin de-, gezwingeld nos. - ' Leanuenr, ni., -ense, f. Zwingelaar rit, -ster f.

'Learbouiller, v. a. (pop.), Z. V. a. ECACHER.

te- Ja téte b qn., iemand de hersens inslaan; (/1g.)
iemands hoofd op hol brengen

'Leardonneur , in. [H. ii.] Volksnaoin van
den clistelvink (ehardonneret).
'Learlate, t. Scharlakenlileur f., scharlaken n.,
de helder ronde kleur, die de met wijnsteen in tinchlorure behandelde cochenille oplevert; de daarmede geverwde stof, scharlaken ii. Rouge eornrne
de-, scharlakenrood.— (fig. et fain.) Roode oogen. II
a les yeux bordés dde-, hij heeft hoogroode kringen
om de oogen. -- 1 (fig.) L'ée- de Ja noblesse, de
bloem, de keur van den adel. (Na liever Ja fleur.)
.-- Ook als adj.: Couleur de-, Di'ap de-.
-

-

'Learlatin, in. [Corn.] Soort van roode wol-

len stof t. - Roodachtige cider of appelwijn rn.
(uit Cotentin in Norinandit). --- Goic als adj.:

Cidre de-.

'Learlatine, adj., gebruikelijker SCARLATINE.
S'Eearnei-, V. 0., z. v. a. ECHANCRER.
'Learliugue, f., z. v. a. CARLINGUE.
'Learquillement, rn . (fain.) Het wijd van-

een spreiden der beenen; het wijd openen der oogen.
'Learqniller, v. a. Wijd en onbehoorlijk uit-

een spreiden, wijd openen (zelden gebézigd dan van
de beenen en de oogen). - Het part. passé is on/c
adj.: Regardei' qn. les yeux écai'quillés, iemand
met groote, wijdopgeopende oogen aankijken.
'Learrir, 'Lcarrissage, etc., Z. EQUARR—.
'Leart, rn Afwijking, uitwijking t., zijsprong M.
Son eheval fit an ee-, zijn paard deed eenen zijsprong. --- (fig.) Uitweiding, afdwaling f. van het
ondereverp, uitstap rn.; - verkeerde stap rn.; ongering t. Des dc-s de pierre, de fey, de cuivre, steen- bondenheid, afdwaling, uitspatting f. - Faire un
schilfers, ijzer-, koperschilfers of hamerslag n. - dc- dans an discours, eenen uitstap in cccie rede[Méd.] Huidschilfee-. - [Savonn.] Verglaasde pot- voering doen. Ce jeune homme fait des de-s, deze
scherf f. ter beproeving van 't zeepziedsel. - [ Sal.] jongeling doet buitensporig h eden. - [ Anat. , Méd.]
Pansteen I;i i. der ziedpannen in de zoutkeeten. - Ee- dos, beenuitwijicing t. - [ Bias.] Elk kwar[Minér.1 Ee- de mer, wrijfsteen in. - [ Peint.] Torn- tier ofvierdedeel n. van een in vie-ren gedeeld schild.
her en ee-s, afschilferen (van schilderijen) .- [fin.] - [Danse] Faire an de-, een' zijpas maken. te-, of Grande de-, grootschubbige kuipvisch, in [Jeu] Geëcarteerde of weggeworpen kaarten t. p1.
0.-India tafelvisch, viaggeman, vaandrig rn. gehee- bij sommige kaartspellen. - uur. ane.] Aftogtsten. - EC- rnai'te, nachtviinderrn. der marterrups. s'eqt n. (dat, bij overgang van eigendom aan vreem'Ecaillé, e, adj. (en part. passé van écailler) delingen betaald moest worden). ----[Vétér.] Sc/iouGeschubd; ontschubd, ontschaald; afgeschulferd: Ant- der- v errekking f. (van 't paard).— [Mar.] Stuik m.,
maux de-s, geschubde dieren D. til. Carpe ée-e, ant- scherf, zainenvoeging van twee houten tegen elkschubde, geschrabde karper in. Hultre ée-e, ont ander. EC- sirnJ)le, za -menvoeging in 't vierkant.
schaalde, opengemaakte oyster m. Penn ée-e, afge Ee- long, lose/i t. Ee- Jongzn double et enclenté,
schilferde 1w-id 1.
burghaak m., lair/i met een' haak aaneengevoegd
'Eeailleiiient, rn. Ontschubbing, ontschaling 1. (aclent). - h L'ECART, Inc. adv. Op cviie afgelegen
plaats, achteraf, tee zijde, afzonderlijk: Menerqn.
.- Tech.] Koper-hamersla g n.
'Ecai ll er, v. a. Schubben, de schubben afschrab- a l'écai't, iemand naar eene afgelegen plaats voeren;
ben, ontschubben (visch) ; ontschalen , openmaken iemand ter zijde nemen (om hem te spreken). Te(oesters). - [ Tech.] Schubvormige sieraden aan- nir qn. ii Ide-. iemand achteraf houden: hem bebrengen; - sclsildpadkleurig maken; schildpad in- letten deel aan een of ander voordeel te hebben.
leggen; - het lood afschaven, afkrabben (voor het Mettre á Ide-, ter zijde leggen, wecleggen, bespasoldeerser er op komt). - Ee- Ja poêie, den pan- ren. --- (fig.) Metti'e ses intdrêts a Ide-, zijn eigen
steen van de zoutpan afkloppen. - S'ECAILLER, V. belang ter zijde stellen of uit het spel laten.
pr. Afschilferen: La peau, le tableau s'éeaille, de
'Ecaitable, adj. [Jeu] Tot eveg-werping of afhuid, de schilderij schilfert af.
zondering van kaarten geschikt: Mon jeu est beau,
` Ecailler, rn , ère, t. Oesterman in., oester- il nest pas ée-, ik heb een mooi spel, Ik kan er
vrouw t., hij of zij, die oesters verkoopt en open- niets van ecartéren. - [Faue.] Oiseau de-, vogel,
maakt.(betje n. die geneigd is zijne vlugt te hoog te nemen.
'Ecaillette , f. (verkiw. van éeaille) Schub
'Learté, e, adj. (en part. passé van écarter)
'Ecai ll eux , euse , adj. Schilferig, schilfer Afgelegen, weinig bezocht; afgezonderd; verstrooid:
aclitig, schubbig; geschubd; afschilferend.
Rue éc-e, afgelegen straat, achterstraat f. Vaisseaux
'Ecai ll on, rn. [Vétér.] Haaktand rn. (nu cme). dc-s par le vent, door den wind verstrooide sche- [Tech.] Voornaamste werkman in de leigroeven. pen mi. p1. Rameaux de-s, wijd uiteengespreide takken. - Carte dc-e, p e te a cle e ede, weggeworpen
'Ecaillure, f. [Tech.] Loodvlies n.
'Eeale, f. Schaal f., dop, bast rn., schil f.: éc- kaart f. - Malheur dc-, afgewend ongeluk a. -

-

-

-

-
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Zeker kaartspel met 12 personen
en 3 kaarten, ecart II. (weleer cul levé qeheeten) . Table d'éc- ecarté-ta/ëitje n.
'Eeaitelé, e,' adj. (enpart. passé van écarteler)
Gevierendeeld: Condamn a Otre éc-. - [Bias.]
ECU éC-, regt gevierendeeld schild ii. (dat door eene
loodljn en eene horizontale lijn in 4 velden verdeeld is). ECU éC- en sautoir, schuins gevierendeeld
schild (dat door 2 diagonalen wordt doorsneden).
'Ecartèlemeflt, 11,' earte1tenient, rn. Het
vierendeelen; vierendeeling t. (van misdadigers; van
een wapenschild).
'Eearteler, v. a. Vierendeelen, eenen misdadiger met vierpaarden of met zaaingebogen takken
of stammen van el/sander trekken. - [Bias.] In
vier velden verdeelen. Ook als v. n. gebtzigcl: Ii
êCartèle d'argent et de sable, hij voert een wit en
zwart gevierendeeld schild, Z. CONTRE-hCARTELER.
EearteIure, f. [Bias.] Verdeeling t. van een
wapenschild in k kwartieren of velden.
'Leartenient, ni 'Verwijdering afzondering,
afwijking, afscheiding t. - EC- enten les rails,
rails-afstand m., spoorwijdte der spoorwegen.
[Arch.] EC- dun mui', uiteenwijking, uitzetting f.
van een' muur. - (lig ) Son éc- hit volontaire,
hij heeft zijne bediening vrijwillig netrgelegd.
Eearter, v. a. Van den regten weg brengen,
doen afwijken, afwenden, aftrekken. EC- qo. de Ia
ECARTÉ, M. [Jeu]

bonne route, du droit clsernin. EC- Un enfant
du bord de l'eau. --- (lig.) EC- tin malheur, een
ongeluk afwenden; EC- en soupcon, eene verdenking
doen verdwijnen of van zich sheren. EC- on coup
de b a ton, een' stokslag afkeeren. - Wegnemen,
verwijderen, verwijderen(wat
bedekt of belemmert):
.
EG- Un voile, slu(jr, voorhang wegnemen,
wegslaan; EC- Un meuijle, een meubel ter zijde

ÉOIIAMPEL1.
Ecelésiastique, adj. Geestelijk, kerkelijk:
L'état, L'ordre eccI-, de geestelijke stand in., orde f.

Les revenus eccl-s, de geestelijke goederen, inkomsten 1. pl. L'Iiistoire eed-, de kerkelijke geschiedenis 1. -- ECCLÉSIASTIQUE, M. Geestelijk of kerkelijk persoon in. -- Eed- séculier, régulier, wereldsch, geordend geestelijke in. Het boek van
Jezus Sirach.
Leclésiastiquenient, adv. Geestelijk, kerkelijk, als een geestelijke: Vivre cccl—.
Ecclésies, in . p1. [1-1. cccl.] Aanhangers der
pausen (tijdens hunne twisten met de gr. keizers).
Eccope of Eceopée, t. [Chir.] Insnede in
een vlak been der hersenpan; - uitsnijding 1. van
een vleezig deel.
£eeopen-, in. [Churn.] Gewijzigd werktuiqn.
tot verbrijzeling van stukken blaassteen. - EeeOpéUS, in. (pr. —pé-uce) Werktuig tot afsnijding van onnutte beenstukken.
Eccopretique, adj. [Mid.] Zacht afvoerend.
Eecoithatiqne, adj. , Z. V. a. ECCATHARTIQUE.
Eecrémoearpe, t, [Bot.] Bignonia of trompetbloem f. met hangende vrucht.
Eeerhologie, f. [Mid.] Leer f. der uitscheidingen, verhandeling f. over de uitwerpselen van
't menschelijk ligchaam. - Eeeri u ologique, adj.
Die leer, die verhandeling betreffend, e k k r i n a logisch.

Eedémiqiie, adj. [Méd.] : Maladies eed-s,

uit vreemde oorzaken ontstaande ziekten, die niet de
volksmassa aantasten, maar zich tot zékere plaatsen
bepalen, ekdimische ziekten t. pi.
Eedore, 1. [Mid.], Z. V. a. EXCORIATION.
Ledusies, Eedysies, 1. p1. [Ant. gr.] Feesten n. p1. van Latona op Kreta.
'Eeei-ner, v. a.: EC- des noix, Z. CERNER. zetten. - ,Scheiden,
h
wijd vaneen ouden, uiteen EC- une verrue, eene wrat rondom afsnijden.
spreiden: EC- les jambes, les branches dun arljre.
'Eeeppei-, v. a. Den wijnstok uittrekken.
Perstrooijen, verspreiden, uiteen drijven, ver'Eeerveé, e, adj. (en part. passé van icer
jagen. - EC- Ia foule , les ennemîs, de menigte, de veler) Hersenloos, gedachteloos, onbezonnen, onbevijanden uiteen drijven. Le vent a écarté les raden, onbesuisd, liglzinnig, onverstandig: Agir en
nuages, de wind heeft de wolken verstrooid. EC- ec-, onbezonnen handelen. Une tête ic-, of als
utle dernancle en jus t ice, eene regtsvordering of- subst,: Un ic-, Une ic-c, een hersenlooze, uitzinwijzen. - [Jeu] Kaarten afzonderen of wegwer- nige, liqtzinniqe in. en t.
pen, ëcartdren: ic e- Un rai, un as. - Ook
± 'IE( el-veler, V. a. Voor den kop schieten.
zonder voorwerp: Refuser d'éc-, niet willen ecar'Eehafaud, in. Stelling, stellaadje f., steiger in.,
téren. - Ce fusil écarte (éparpille) le plomP, Ia bouw-, metselsteiger; schavot, bloed- ofstraftooneel n.
dragie, of zonder voorwerp: Ce fusil Ocarte, dat
Eehafaidage, in. liet opslaan van eene stelgeweer spreidt. -- sÉUAwrER, V. pr. Zich verwij- laadje of eenen steiger; . bouwsteiger in. - (fig.)
deren, afdwalen, afwijken (in eig. en fig. zin).
Groote, onnoodige toestel n.; - breedvoerige rede'Eearti1lement,ieai-tiHer, Z. ECAIIQUILL-. néringen f. p1., hoogdravende inleiding 1. (om ten
'Ecartoir, in., Z. J(CATOIR.
slotte weinig of niets te zeggen), uitkraming 1. van
'Eearvei, v. a. [Mar.j Lasschen, scherven, ver- veel geest en geleerd/seid over nietige zaken.
binden. - liet part. passéis ook adj.: Pièces de
'Lehafautler, v. n. Eenen steiger, eene stelBols écarvées, gelosc/ite stukken hout. (TISSAGE. laadje of stelling oprigten, opslaan, maken. 'Eeatir, 'Ecatissage, z. v. a. CATIR, CA- S'ÉCHAIi'AUDER, v. pr., of ECHAFAUDER, C. a. (lig.
'Ecatoir, m. 1 Foui b.j Sluit- of klemhaak in. et fain.) Groote toebereidselen maken tot eene niets
'Eeai4e, f. [Litt anc.] Versreqel in., waaraan beteekenende zaak. - ECHAFAUDER, v. a. Een groot
op 't einde iets ontbreekt. 'Leaudé, e, adj. en noodeloos vertoon van geleerdheid maken. - Het
part. passé is ook adj.: Un système péniblement
[H. n.] Zonder staart; van staart beroofd.
'Eeaveçade, t. [Man.] Ruk in. met den neus- échafaudé, een met veel moeite en inspanning oppranger, aan den kop des poards.
gebouwd, maar onhoudbaar stelsel n.
Lebase, f. [Rhét.], z. v. a. DIGRESSION.
'Eehaladei-, v. a., Z. ECHALASSER.
Lebolique, adj. [Mid.] De verlossing bevor'Eelialas, in. [Agric.] Staak, steunpaal voor
derend, vrucftafdrjvend , e k b ô I i s e h. - Ook Jong boomgewas, inz. wijngaardstaak in . - (fig. et
als subst.: Des ee-s, vruchtafdrijvende middelen fain.) Lang en mager inensch., ( pop.) mijlpaal, staak.
(inz. bij moe(jeljke geboorten) , e k b 6 1 i k a n. p1.
'Eehalassage of 'Eehalassement , rn
Eebyrsonie, in. [Chir.] Uitzetting f. vaneen [Agric.] Het inzetten der staken; onderstutting f.
beengewricht onder de huid.
der wijnstokken enz.
'Eehalassei-, v. a. Wijngaarden, jong boomEeeanthis m. [Clsir.] Gezwel, vleeschuitwas n.
inden ooghoek, door ontsteking van den traanheuvel. gewas met staken stutten. -'Het part. passe is
Eceathartiqe, wij. [Mid.] Afvoerend, op- ook adj.: Vigne ichalassie, met staken gestutte
lossend en zuiverend. - Ook als subst.: Des ecc-s, wijngaard in .
zuiverende, afvoerende, borstzuiverende middelen,
'Eehalier, 'Echallier, in. [Econ. rur.] Heg
ekkathortikan.pl.
of heining van palen of staken, paalheg f. Lece -horno, Iii. (latin) (pr. ek-cé-o-mo) (eig. Overgang over zulk eene heg, ook 'Echalis in.
zie den snenscis: woorden van Pilatus) Beeld van qehe eten.
den lijdenden Jezus, Christus-beeld niet de doornen'Echalotte , t. [Bot.] Sjalotte f. , eschlook,
kroon, ecce - homo n. - (fig. et fain.) Bleek en sauslook n. , schalonge f., eene in reuk en smaak
mager menscis.
naar knoflook geljkende bolplant. Ech- d'Espagne,
Ecehyniose, f. (vr. é-ki—) [Mid.] Uitstorspaansche .cjalotte, slangenlook, slangenknoflook
ting van bloed in 't celweefsel; hlaauwe plek, daar- (rocainbole). - [Org.] Trillend koperen plaatje fl
zeil ontstaan, e kchymdsis, ekchysis 1.
aan orgelpijpen.
'Ecu ampeau, in. [Pêchei Snoereind n., pees t.
Ecclésiarque, rn Kerkopzigter, kerkmeester,
soort van koster in de oude grieksche kerk, waaraan de kabeljaauwhaak is bevestigd.
'Eeharnpeki, e, {Agric.] Vigne ccli-, wijnEcelésiaste, in. Salomo's boek, de Prediker;
e C c i e s i as t i c U 5 in. - Titel, dien Luther aan- gaard in., die voor het warme weder nog geene
knoppen heeft geschoten.
nam, toen hij den pausel(jken stoel aanviel.
-

,

RCHAPPER.

ICllAMPIR
'Echampir of 'Lchamper, v. a. [Peint.],
'Eehaiieré, e, adj. (en part. passé van chancrer) Boogvormig uitgesneden.— [Bot., R. n.] Uitqe
Z. V. a. RÉCHAMP1R.

tand.ingekerfd (van bladerranden, van vogeisnavels).
'Eehanerer, v. a. Boogvormig of halvemoans
gewijs uitsnijden, uithollen: Ech- le collet dun
manteau, den kraag van eenen mantel rond uitsnijden. - ECu- les faux plis, de valsehe vouwen
(uit doek) verdrijven. - [Mar.] Ech- les voiles,
de zeilen uitqillen.
'Lehanerure, t. Boors- of halvemaansqew(ize
uitsnede, uitholling f. L'éch- of La gorge dun
bassin de barbier, de hals m. van een scheerbekken.
'Lehandole, f. [Constr.] Dakbord, Z. BARDEAU.
'Lehange, lTD. Bulling, wisseling, verruiling,
verwisseling; uitwisseling 1. II a fait on deli- avan
tageux, hij heeft eene voordeelige ruding gedaan.
Commerce d'éch- of par éch-, ruilhandel rn L'éch
des prisonniers, des ratifications dun traitd, de
uitwisseling der g evangenen, der bekrachtigingen
van een verdraa. ECh- de services. de bans offices,
wederzijdsch dienstbetoon n. - [Tech.] Het pianéren of pletten van t papier. - EN ECHANGE,
joe. adv. In railing, daartegen, daarvoor: Recevoir
ejc. en éch-. - Ech- de monnaes, qeidwisseling.
- EN ÉCHANGE DE, loc. prép. In ruiling van, in
plaats van: Le commerce se fait en éch- d'argent
-

-

oil de marchandises.
'Eeliaiié, e, adj. (en part. passé van ëchangei): Denrees éch-es, geruilde eetwaren t. p1. Pris nniers éch-s, uitgewisselde krsjgsgevangenen nì. pi.
Boos offices é.ch -s. weêrzijds bewezen diensten f. pl.
'Echangeah il ité , f. Verruilbaarheid t.
'EehaneaWe, adj. Ruilbaar, verruilbaar..
'EehaRkgeage, m. [Tech.] Het uitwasschen

o

in water, vóór het wasschen in laag.
'Lehanger, v. a. Ruilen, verruilen, omruilen,
inruilen., wisselen, verwisselen, uitwisselen. Ech
but a hut, gelijk op ruilen; Ech- avec retour, op
de ruiling iets t()ec:even. Eels- des prisonniers, des
rati fications de l)BIX, , gevangenen, vredesbekrachtiginGen uitwisselen. Ech- des compliments , des
injures, wederzijdsche pligtleginqen maken, beleedigingen toevoegen. - [ Tech.' Éch- le hoge,
het linnengoed stuk voor stuk in water wassch.en,
eer men in de bog wa.ccht. Ech- le papier, de
nerf van 't papier verdrijven, het planéren of pletten.
'Eehaiigiste, Th et 1. Ruiler ni., ruilster t.,
geldwisselaar iii.
'Lehanson, m. Schenker in. (voormalige hofbediening). Grand éch-, oppersch.enker. - (plais.)
Je seral votre échi- , ik zal voor u inschenken.
Echauson nerie, f. Gezamenlijke schenkers
m. p1. - Schenkkainer t.
'EelIaLt, DI. [Agric.] Bebouwd stuk land n.,
tusschen twee rijen wijnbergen.
'Echantiguolle, t. [Tech.] Stuk hout n.,
dat de as ran eenen wagen vasthoudt.
'LehantiHer, v. a., Z. ÉCHANTILLONNER.
'Lehantiflon, M. Staaltje, staal, monster a.,
mal, proef I.; modem., vastre,ctelde vorm ni. en afmetingen t. Pl. van sommige materialen. Livre. Carte
d'éch s, staalboek ti., staalkaart t. - (Prov.) Jager
de ha pièce par l'ècJ-. over 't geheel naar een gedcclie oordeelen. - Éch- dun poème, los stuk uit
een gedicht (07fl daarnaar over 't geheel te oordeelen). - (lig. et fain.) Donner of tlontrer un échde son savoir-faire, een proefje van zijne bekwaamheid geven of toonen. - Voihh on éch- de sa manière de periser , ziedaar een staaltje, eene proef
van zijne denkwijze. - [Métrol. ( Legger, sloper,
standaard in., snodëlmaat t., modél g ewigt n., ijlegewigt n. - [BouI. ] Tegen-kerfstok m. - [Florl.]
Werktuig tot ueljkmaking der tanden. - [ Tech. ]
Patroon, model n., vorm m. (hij vele ambachten).
iehantîHonner, v. a [Co rn . , J'eint.] Stalen
of monsters afsnijden, voorleggen. - [létrol.]
IJken, maten en gewi ten met de standaards vergeljken. - [Tech.] Naar 't model of mal maken.
- Den afval van de huiden afsnijden.
'Eehauvrer, v. a. [Econ. mr.] Braken, zwingelen (hennep, vlas). - ' Eehanvroir, m. Plas-,
hennepbraak t.
'Echappade! t. [Gray.] Missnede f., valsche
haat m. door 't uitglippen dergraveerstift. - [Pot.]
Enfourner en éch-, z. v. a. enfourner en chapehie,
Z. CHAPELLE.

'Echappatoire, t. (fam.) Uitvlugt, ijdele verschooning t., voorwendsel n.
'Eehappe, m. [Fauc.] Het loslaten der prooi
voor de valken. Oiseau d'éch-, volk, die uit zich
zelven tot de jagt is afgerigt.
'Echappé , e, adj. (enpart. passé van échapper)
Ontsnapt, ontkomen, enz. (in al de beteekenissen
van 't werkwoord).Cheval éch-, losgebroken paard n.
- (leg.) Ongezeggeljic, woest Jong mensch, wildzang, losbol m. Soldat éch- au carnage, aan,
't bloedbad ontkomen soldaat. Garcon éch- de h'écohe,
uit de school geloopen jongen. .—.(Prov.) N'est pas
éch- (of sauvé) qui tramne son lien, wie zijne keten
nog nasleept, is niet vrij; wie nog aan eene vroegere
liefde denkt, is er nog niet van genezen. - ECHAPPE,
m. (fig. et fam.) Un éch- des petites maisons, een
gek. Un jeune éch-, een jonge losbol, wildzang.
C'est on éch- d'Esope, 't is de weîrgâ van Esopus
(van een klein, mismaakt mensch sprekende). C'est
on éch- de juif, hij lijkt wel een jood. Un éch-de
galère, de ha corde , een galgebrole. - [ Man.] Un
éch- d'anglais, despagnol, de barbe, een paard,
dat uit een' en g elschen, spaanschen, barbarjschen
hengst en eene inlandsche merrie is geteeld.
`Echappée, t. Onbezonnenheid, onbedach.tzaamheid, overijling f., domme streek m. - [Arch.] Genoegzame ruimte t. onder een' wenteltrap. - Keerplaats t. voor rijtuigen in eene laan, een koetshuis,
enz. - [Mar.] Besnijding van het schip onder water.
La vaisseau a une belle éch- , het schip is mooi
besneden, goed weggeveegd. - [Paint.] Ech- de lumière, tusschendoorvallend licht n. - tine échde vim, een lang, smal uitzigt in de verte, tussclien
bergen, gebouwen, enz. , die het uitzigt aan beide
zijden bepalen. Une éch- de beau temps, een poosje
mooi weder. - PAR (of a) LECHAPPEE, bc. adv.
Ter loops, ter smiles, steeiswijze.
'Ech appelfient, M. [Tech.] Schakelcad, ciUnder-raa n . (in uurwerken; - ligter der hamertjes
in siaguurwerken. - L'éch- de ha vapeur, het ont
snappen, vrijworden van den stoom. 1'uyu d'éch-,
j, z. v. a. ECHAPPÉ
ontenappingsbuis t. - [Arch .]E.
`Eehapper, V. n. (met avoir om de handeling,
met etre om den toestand uit te drukken) Oatsnappen, ontkomen, ontvlieden, o n tvimten, zich
uit gevangenschap, uit een gevaardreigenden toestand of omstandigheid redden (in dezen zin door
de gevolgd als 't régime een zaaknaam, door a als
't een persoonsnaamis):Ech- de prison, uit de gevangenis ontsnappen. Éch- do danger, du naufrage,
het gevaar. de schipbreuk ontkomen. La hièvre est
échappé mix chasseurs, de haas is den jagers antkomen. - Ontsnappen, zich onttrekken, zich beveiligen, ontwijken; '- ontvallen, ontnomen worden;
verloren gaan, verdwijnen; niet bemerkt, niet gezien, niet gekend worden (in deze beteekenissen met
ui) Ech- a ha poursuite de l'ennemi, zich aan dc
vervolging des vijands onttrekken. Ech- è Ia mddisance, a ha honte, de kwaadsprekendheid, de
schande ontgaan, zich daarvoor beveiligen of machten. Cet homme a échappé au danger, die man is
't gevaar ontsnapt (is er niet aan blootgesteld geweest). Cat homme est échappé au danger, die
man is aan 't gevaar ontsnapt (is er niet onder
bezweken) . - La vie, le temps, Ia santé, tout nous
échappe, het leven, de tijd, de gezondheid, alles antvalt ons, gaat voor ons verloren. Des myrhades
d'étoiles échappent a l'astronome, myriaden sterren
ontsnappen aan, worden niet bemerkt of waargenamen door den sterrekundige. Rien n'échappait
á son attention, niets ontging zijne aandacht. La
patience lui échappe , lui a échappé. 't geduld vergaat hem, is hein vergaan. La couteau est échappé
de ma main, het mes is uit mijne band gevallen.
Laisser éch- occasion, de gelegenheid laten voorbij
gaan. Ce mot ma échappé , dat woord is mij ant„ aan (ik heb het niet gehoord, niet opgemerkt, niet
onthouden). Ce mot mest échappé, dat woord is
mij ontvallen (ik heb het gedachteloos, bij ongeluk
gezegd). In denzeifden zin ook als v. imp.: Il
lui est échappé on mot imprudent, er is hem een
onvoorzigtig woord ontvallen. ECHAPPER, V.
a. (alleen in enkele gallicismen) Ontgaan, vermij
den: 11 ne héchiappera pas, hij zal den dans niet
ontspringen. Ech- ha potence, Ia corde, de galg,
den strop ontloopen. L'éch- belle, gelukkig aaneen
groot gevaar ontkomen, er goed of goedkoop afkomen. - [Man.] Ech un cheval, het paard in
-
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vollen ren brengen. — [Fauc.] Éch- l'oiseau, den
valk op de prooi loslaten. — S'ECHAPPER, V. pr.
Ontvlugten, ontsnappen; -- verdwenen: S'éch- de

prison. — I1 vit s'éch- le dernier espoir. — Des
pleurs s'échappèrent de ses yeux. -- Zich ver

--

ÉCIATJFFOURÉE.

d'échafaud, juffers f. p l., steigerpalen ni. pl. —
[H. n.] Roodvoetige strandruiter m. (van 't geslacht der steitloopers).
'Echasseri, m. [Hort.] Soort van peer f.
'Eehassiers, m. pl. (H. n.] Steltloopers, strand-

loopers m. pl., langbeenige vogels. — Ook als adj.
Oiseaux éch-, steltloopers m. pl.
'Eehauubonlé, e, adj. [Mid.] Vol hittepuistjes
of vurigen uitslag. — 'Echauboulure, f. Hittepuistjes n. pl., vurige uitslag in.
'Echaudae, m. [Tech.] Kalkwater n., kalk
witten daarmede. — Het weeken der-melkf.—1t
beslanddeelen voor lijm in kalkmelk. Het wegruimen
van den afval in de slagthuizen.
'Echaudé, e, adj. (en part. passé van échauder)
Marmite éch-e, gebroeide kookketel m. Jambe ech-e,
gebrand been n. (aan kokend vocht). — z. CHAT. —
[Agric. Blé éch-, mager, schraal koren n. — [Hort.]
Fruit ach-, aan den boom verdorde, verschroeide
vrucht f — ECHAUDE , m. Zeker klein Par(jsch ge'Echardonnet, m., 'Echardonnette, f. Ste- bak n. — Vouwstoeltje n., veld- of tuinstoel m. —
kelplukker, distelhaak m.
[Hort.] Driehoekig tuin- of bloembed n.
'Echauder, V. a. Broeijen, uitbroeijen, het
'Echarnetnent, m. [Tech.] Het ontvleeschen,
afschaven der huid niet het schaaf- of stootmes. — vaatwerk met kokend water wasschen; in kokend
Afschaven,
op
den
water
dompelen, met kokend water begieten (b. v,
schaafboom
'Echarner, v. a.
van 't aanhangend vleesch ontdoen. — Het part. geslagte varkens, vogels). —, Branden (roet eene kopassé is ook adj.: Peau écharnée, afgeschaafde kend heete vloeistof) . --- S'ECHAUDER, V. pr. Zich
huid t. — 'Echarnoir , m. Stootmes, schaaf- branden (aan kokend water, kokende olie, enz.) -ijzer n. -- 'Echarnure, f. ^4fschaa fsel n.; — (fig. et fam.) Il s'ir est échaudé, hij heeft er zijne
vorm m., dien de huiden door 't afschaven en uit vingers aan gebrand, hij heeft er schade bij geleden,
krijgen.
-strijken is bedrogen uitgekomen.
'Echaudi of'Echaixdis, m. [Mar.] Sjoroog n.,
'Eeharpe, f. Sjerp f., schouderband, lijfgordel,
ambts- of eeregordel, ofilciers dienstgordel in. — driekante ringbout om het waarl of rond hout mede
(fig.) Changer d'éch- of de cocarde, van partij te sjorren.
'Echaudillon, m. [Tech.] Stuk ijzer n., dat
veranderen. Prendre l'éch- de qn., iemands partij
kiezen. — [Pods.] L'éch- d'Iris, de regenboog m. men gloeijend maakt om 't aan beide einden te wellen.
'Eehaudis, m., z. ECHAUDI.
— Groote shawl m., smalle en zeer lange doek van
floers, fluweel of andere stof. — [Chico.] Draag
'Echaudoir, m. Broeiketel m., broeikuip f. --ni. Porter Ie bras blessé en éch-, den ge--band Wasch-, broeiplaats, bij lakenwevers, verwers. enz.,
kwetsten arm in eenen band of do ek dragen. — (Loc. ook bij de groote slagthuizen. (vocht).
'Echaudure, f. Brandwond f. (door kokend
fig. et prov.) Le lit est l'éch- de la jambe, wie
'Echau.fl'aison, f. [Méd.] Hitte-uitslag in.
een kwaad been heeft, moet het bed houden. -'EehaiLffant, e, adj. Verhittend, verwarmend,
Spantouw:
keertouw;
leegtouw;
hijschblokn.
[Tech. ]
— [11 drauL] Ilalvemaanvormige vergadergroeve f. de natuurlijke hitte van het dierlijke ligchaam ver
Les épiceries sont éch-s, de specerijen-merdn.
(voor 't van een' berg a fvloe 'end water).— [Mar.]
Ech-s, régelinq f. van heg galjoen. Ech-s de zijn verhittend. (De geneesheeren gebruiken liever
l'épéron,, uitleggers m. pl. aan den voorsteven. excitant) . — Ook als subst.: Un éch-, een verhit
spijs f., drank m., artsenij f.
-tend
— EN ECHARPE, loc. adv. Overdwars, schuins.
'Eeliaaffe, f. [Tarn.] Zweetkist f., zweetkuit m.
Un coup en éch-, een schuinsche slag of houw m.
La canon tire en éch-, het kanon schiet schuins. (om de huiden te smarten of te ontharen).
Porter un cordon en éch- of en sautoir, z. SAUTOLR.
'EchauNFé, e, adj. (en part. passé van échauf— ECHARPE, m. [H. n.] Naam van een' klipvisch, fer) Verhit, verwarmd: Chambre ech-e, verwarmde
een'
van
hoornvisch. (chéren. kamer f. -- Tête, Imagination éch-e, verhit hoofd n.,
'Echarpewent, m. [Mil.] Het schuins mar- verhitte verbeelding f. Voyez comme it est éch-,
'Echarper, v. a. Dwars houwen, een schuin- zie eens, hoe driftig, toornig hij is. Dispute eeb-e,
schen houw of slag toebrengen; eene wijde wond levendig, hevig geschil n. Combat éch-, hardnekkig
toebrengen. — [Mil.] Zijwaarts aangrijpen; (fig.) gevecht n. — [Agric.] Terrain éch-, goed gemeste
overhoop werpen, in de pan hakken. Fch- un ou- grond m. — Bois éch-, aangestoken, brandig hout n.
vrage, een werk in de schuinte beschieten. — [Mar. — [Tech.] Peaux éch-es, gesmarte huiden f. pl.
Maconn.] Een' last omwinden, om dien op be hij- (z . ECHAUFFE) . — [Mar.] Bois, Cordage éch-,
schijn (chabler). — [Tech.] Door slaan of kaarden touwwerk n., dat aan 't broeijen is geraakt. —
zékerc stoffen verdeelen. — ECHARPER, v. n. [ Mil . ] 'Echaaf é, m. Brandige reuk m. (als gevolg van
Dwars of schuins marchéren. — Het part. passé is te rroote warmte of van gisting. Cela sent l'éch-,
ook adj.: Visage écharpé, zwaar gekwetst gezigt n. dat riekt brandig, aangebrand.
'Echa,iffée, f. [Tech.] Eerste behandeling f.
(door een' houw). Régiment éch-, zwaar gehavend,
in de pan gehakt regiment n. Ouvrage éch-, in de van 't zoutwater in de warmpannen.
'Echaafement, m. Verwarming, verhitting f.
schuinte besch.ietbaar werk n.
t 'Echarpiller, 'Echerpiller, v. a. Straat
'Echauf er, V. a. Warmen, warm maken,
drijven. — 'Echarpillerie, f. Straat-rovej verwarmen, verhitten: Le soleil échauffe la terre,
-rovejf. de zon verwarmt de aarde. — Les liqueurs èchauft '}chars, e, adj. Gierig, inhalig, vrekkig. tent le sang, de likeuren verhitten het bloed. — (fig.)
— [Mar.] Vents éch-, schrale, ongestadige winden Éch- le sang, la bile à qn., iemand toornig maken,
m. pl., slagwind m. Monnaie éch-e, munt f. van te het bloed aan 't gisten- maken. Ne m'échauffez,pas
gering allooi — ECHARS , m. Het te geringe allooi. les oreilles, maak mij den kop niet warm. — -Ech
t 'Echarsemeiit, adv. Op vrekkige, karige une maison, een nieuw gebouwd huis voor 't eerst
gaan bewonen - S'ÉCHAUFFER, v. pr. Warmer,
wijze.
t 'Echarser, v. a. Het gehalte of allooi van heet worden, zich verhitten; — (fig.) toornig, drifeen geldstuk verminderen. — [Mar.] Schralen (van tig, oploopend, opvliegend worden. On s'échauffe
den wind sprekende). (ten. — Vrekkigheid f. en travaillant, men maakt zich warm door te wert'Echarseté, f. Te gering gehalte f. der mun- ken. — La conversation, in querelle s'échauffe,
'Echarseter, v. a. Een te gering gehalte geven. 't gesprek wordt levendig, de twist loopt hooger.
'Echasse, f. Stelt f. Etre montd sur des éch-s, Le jeu s'échauffe, men begint hoog, hooger te speop stelten loopen; (fam.) te lange beenen hebben; len. Ne vous échauffez pas tant, maak u zoo boos,
(fig.) hoogdravend, winderig, gezwollen zijn (in zoo driftig -niet. — (fare.) Il s'échauffe dans son
't schrijven of in't spreken); eene hooge borst zetten. karnais, hij vliegt in 't harnas, hij wordt driftig.
-- (Prov.) Mieux vaut un pied que deux éch-s, -- [Véner.] Les chiens s'échauffent sur la vole,
beter een been dan twee stelten. — [Tech.] Maat de honden volgen 't spoor met drift.
Eehauifonrée, f. (fam.) Onbezonnen ondersteenhouwers, metselaars). Eeh-s-stokm.(der

zich onbedachtzaam uitlaten, uitvaren, zijner-getn,
drift bot vieren: I1 s'échappa jusqu'à injurier une
femme. — Ne t' échappe point, blijf meester van u
zelven, houd u in. — [Hort. Cet arbre s'échappe,
die boom schiet te sterk in '1 hout. — [Tech.] La
doublure s'échappe, de voering gaat los.
'Echaquette, f ., beter ECHAGTETTE. (tanje f.
'Eeharbot, m. [Bot.] Waternl^ot, waterkas'Eellarde, f. Splinter, houtsplinter m., dorentje,
dat toevallig in de huid dringt.
'Echardonnage, m. [Agree.] Het uittrekken
der distels. — 'Echardonner, v. a. Distels
uittrekken, van distels zuiveren. — Het part.
passé is ook adj.: Avoine échardonnée, van distels
gezuiverde haver f. — 'Echardonnoir of

.
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ÉCHAUFFIJRE
nemin o f., domme streek m. — Gevecht n. bij erne
toevallige ontmoeting, schermutseling f. — Stoute,
maar ongelukkige zet m. (b ij 't schaken, dammen).

tinges maken; zich met groote plannen bézig houden. — Schaal, maat f., maatstaf tot berékenen en
meten, mijlschaal f., duimstok m. — [Phys.] Ech'Echaufiare, f. Hittepuistje H. (échauboulure). dun baromètre, dun thermomètre, barometer-,
'Echauguette, f. [Fort.] Wachthuisje pp eene thermometer-schaal. Ech- de proportion, proportiehoogte, wachttorentje n. — (fig. et (am.) Etre en of verhourlings-schaal. Ech- campanaire, z. CANPANAIRE . — [Mus.] Toonladder, toonschaal Éch- naech-, op de loer liggen.
turelle of diatonique, natuurlijke of diatonische
'Echauler, v. a., z. v. a. CHAULER.
(pels f. pl. schaal; Ech- chromatique, chromatische o met halve
'Echaumes, f. pl., z. ÉCHONES .
'Echaux of 'Echeaux, m. [Econ. rur.] Grep- bonen loopende schaal. — [Géogr., Corn.] Éeh-s du
Levant, zeehavens, handels- of stapelplaatsen f. pl.
Eche, f. [Pèche], z. v. a. AMORCE.
'Echéable, adj. (Com.] Vervalbaar. (sels) in de Levant. Ech-s barbaresques, barbarijsche
'Echéanee, f. [Corn.] Vervaltijd m. (eens wis- zeehavens. Faire éch- of escale, een der Levantsche
-{- 'Echéaneier, m. [Corn.] Staalboek n., staal- zeehavens binnenloopen.
'Echelon, m. Laddersport, sport f. -- (fig.)
kaart f.
'Echec, m. (pr é-chèk) [Jeu] Schaak n., woord Trap m., middel om een' rang, een' graad hooger
te
stijgen; trapsw yze opklimming f. Descendre un
in 't schaakspel, te kennen gevende, dat men den
koning aanvalt. Faire, Donner éch-, schaak geven. (of d' un) éch-, een' graad of rang verlaagd warEch- au roi, schaak aan den koning. L'éch- du den. — [Mil. Laddervormige, sportsgewize stelberger, de herderszet, het schaak geven bij den 3den ling f. van troepen, e c h e 1 o n. Marcher en ech-s,
of Oden zet. Etre en éch-, Être éch-, schaak staan. sportsgewi s, in kleine op elkander volgende a fdeeEch- et mat, schaak en mat, schaak-mat; -- (fig.) lingen marchéren of oprukken. — D'ECHELON EN
reddeloos verloren. — (fig.) Donner écb- et mat à ECHELON, PAR ECHELONS, 10e . adv. Van trap tot
tout les plats alle schotels ledig eten, alles opeten. trap, trapsgew ijs.
'Echelonner, v. a. [Mil.] Laddervormig of
Donner ech- a une femme, de deugd eener vrouw
aanranden. — Tenir en éch-, in bedwang, in de sportsgewijs plaatsen, e c h e l o n n é r e n. — Het
klem houden. Tenir une armée en éch-, een leger part. passé is ook adj.: Troupes échelonnées, trapsingesloten en werkeloos houden. Tenir une vitte en of sportsgewSze geplaatste, geecheloneerde
éch-, eene stad met belégering dreigen. Tenir un troepen nl. pl.
'Echenal, 'Echeneaa,'Echenet, 'Echehomme en éch-, iemand in teut el of bedwang hou
L'ennemi recut un grand éch-, de vijand-den.— no, Houten goot tusschen twee huizen. — [Fonda
leed een groot verlies, eene groote neêrlaag.— ECHECS, Hellende goot f., door welke 't gesmolten metaal in
m. pl. Schaakspel n.; — schaakstukken n. pl., schaak- den klok- of kanonvorm vloeit.
'Echène,'Echénéis,'Echenéide,m. [H.n.]
figuren f. pl. ECh- figurés, beek/figuren. — (PrIv.)
Au jeu des éch- les fous sont les plus peaches du Schildvisch, zuiger, zuigervisch ni. Ech- naucrate
roi, wie den koning het naast staan, zijn daarom of rémora, de groote zuigervisch m., remora f.
(waarvan men fabelde, dat hij een schip in volle
de wijssten niet. Jouer aux éch-, schaken.
zeilen kon tegenhouden).
'Echée, f. [Tech.] Haspelvol m., streng f.
'Echenillage, m. [Agric.] Het uithalen. ver'Eehées, f. pl. [Ant.] Klankverspreiders m. pl.,
nielen der rupsennesten. — 'Echeniller, v. a.
metalen vazen in de schouwburgzalen der Ouden.
'Eehelage, m. [Cout.] Ladderre g t n., rept, Van rupsennesten, van rupsen zuiveren. —'Echenillé, e, adj. (en part. passé): Arbre éch-, van
om eene ladder op eens anders grond te zetten.
'Scheler, V. a. De ladder stellen; beladderen; rupsen gezuiverde boom m. — 'Echenilleiir, m.
laddervormig of sportsgewijs plaatsen (échelonner). Rupsenuithaler. -- [[TI. n.] Rupsenvreter m., zékere
— [Anc. Jur.] Op eene ladder ten toon stellen. — vogel. — 'Eehenilloir, m. Rupsenhaak m., rupt SCHELER, v. n. Trapsgewijs, sportsgewijs rijzen. sentang f.
'Echeno, m., z. ECHENAL.
'Eehelet,m. [ H.n.] Nieuw-Hollandsche mulch f.
'Echeoir, v. n., z. ECHOIR.
'Echelétte, f. Laddertje; -- pakzaál-ladder'Eeherpiller, 'Echec p illerie,z .ECHARP .
tje n.; — soort van wagenladder f. — [Tech.]
'Eehète, 'Echette, 'Echeute, f. [Prat.]
Zeker passementmakers werktuig n. — [H. n.]
Erfdeel n., erfenis f.
Muurspecht m., muurkruipertje n.
'Echeveaa, m. Streng, streen f. (garen, katoen,
'Echel emirs, m. pl. [Anc : mil.] Beladderaars m
p l., troepen, die de vijandelijke wallen met storm- wol, zijde, touw, enz.). — (fig.) Démèler un éch-,
ladders moesten beklimmen. (der f. eene verwarde zaak in orde brengen.
'Eeheveler, V. a. De haren in wanorde bren'Eehelier, m [Constr.] Kraanladder, mijnlad'Echelle, f. Ladder, leer f. Ech- bristle, vouw- gen. — `Echevelé, e, adj. (en part. voor): Femme
ladder. Ech- double, dubbele ladder; Ech- de corde, éch-, vrouw met loshangende, verwarde haren.
t 'Echever, v. a. Vlugten. (getje n.
touw, -strikladder. Ech • à incendie, brandladder.
'Echevette, f. (verklw. van echeveau) Stren— Faire la courte ch-, op elkanders schouders
'Eehevin, m. Schepen m., vroedschapslid n. —
klimmen; (fig.) elkander wederzijds voorthelpen. —
(Prov.) On punit comme voleur q ui tient le,pied 'Eehevinage , m. Schepenschap n. , schepensde l'éch-, de - heler is zoo goed als de steler. — Ech - waardigheid f. ; — duur m. daarvan. — 'Echesociale, maatschappelijke ladder, zamenhang der viiial, e, adj. De schepenen of 't schepenschap
opvolgende standen in de maatschappij. Ech- des betreffende.
'Eehidne, m. [H. n.] Miereneter m. (fourmilier)
ètres, trapsgewtjze opeenvolging en verbinding f. der
'Echidnite, f. [Miner.] Addervormig gevlekte
wezens. — [Anc. Jur.] Galgladder; galg; f. — Cela
sent l'écb-, dat riekt naar de galg. — (Loc. prov.) agaat, e c h i d n i e t m. gen f. pl.
'Eehie,
m. [U. n.] Soort van vergiftige slaneen
Après lui it faut tiger l'écb-, (weleer) 't is
'Echif, ive, adj. [Véner. I Hongerig, gulzig.
g roote spitsboef, een eerste galcebrok; (nu) niemand
'Echiifre, m. [Arch.] Trapmuur; trapboom m.
kan 't hem verbeteren. I1 a tiré l'éch- après lui,
'Echignole, f. [Tech.] Klos nl. der passehij heeft voor anderen niets te doen overgelaten,
heeft zijne taak volledig, uitstekend volbragt. — mentwerkers.
'Echillon, m. Hoos f. (in de Levant).
[Kist. bibl. [ Ech- de Jacob, ladder Jakobs; —
'Echimis, 'Eehyn'is, m. [[HI. n.] Stekelrat f.
Bot.] het blaauwe speerkruid n. — [Anat.] , z.
'Eehicnose, f., z. ECCHYMOSE.
RAMPE. — [Mar.] Scheepstrap in Ech- d'entre deux
'Echinanthe, m. [H. n.] Rozen-egel m. -punts, tusschendekstrop naar de kampanje. Echrd; Ecb-s 'Eehinanthite, m. Versteende, fossiele rozenegel.
de commandement, groote trap buiten boo
`Echi n e, f. [Anat.] Ruggegraat f. — (pop.)
de poupe, stormladders aan den achtersteven; Echhors de bord, valreep f. ; Mettre la grande voile Longue, maigre éch-, scharminkel m., lang, mager
à l'éch- met het schooverzeil aan de valree p bijleg- meusch. — [Arch .] , z. OVE. — ECHINE Of ÉCHLNUS, m
gen. Taquets d'éch-, klampen van den tra p . — [Bot.] Grs•ote boom m. van Cochinchina.
'Lchiné, e, adj. (en part. passé van échiner)
[ Mil. ] Ecb- d'escalade, stormladder. — [Perr.]
Faire des éch-s, het haar ongelijk, als met trappen Met gebroken ruggegraat: Homme éch-, lam geslasnijden. — Schaal f., verkleinde maatstaf, waar- gen, man: ook van vermoeijenis uitr^eput mensch.
naar eene teekening, eene kaart, enz. ontworpen is. — ECHINE , E. adj. [Bot.] Met stekels bezet, stekelig.
'Echinée, f. Ruggestuk, varkens-lendestuk ❑ .
Ech- des dixmes of décimale, tiendeelige schaal.
'Echineens, m. pl. [H. n.] Stekeldieren n. p^al.
— (fig.) Travailler sur une grande éch-, op eene
'Echinelle, f. [Bot.] Zoetwater-wierplant T.
groote schaal werken, een werk van groote afine;

—
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'Echiner, V. a. De ruggegraat breken. — (fig. om den maatduur in de muzijk naauwkeurig te beeí fam.) Doodslaan, afranselen, lam slaan. — palen (later verbeterd en m e t r o m e t e r geheeten).
S'ÉCHINER, V. pr. Zich lam, doodmoede werken.
'Echinides, 'Lchinoïdes, m. pl. Zeeegel-

soorten f pl., meest appelvormige zeedieren, met
stekels bezet en door eene kalkachtige schaal omgeven.
'Eekinite, f. [H. n.] Versteende zeeegel m.
'Echinoeogeie, m. [H. n.] Stekelworm m.,
veelhoofd n., een ini ewandsworm, e c h i n o c o ccu s m. — 'Eehirnocyamne, m. Kogelegel m.,
zeeboon f. — 'Echinod.aetyles, m. p l . Zeeëgelstekels m. pl. — ' Echinodermimes, m. pl. Stekelhuiden f. pl., zeedieren met stekelachtige huid. —
'Lehinoïde, adj. Zeeegelachtig. — z. ÉCHINIDES.
— 'Echinolytre, rn. [Bot.] Stekellins f. —
'Echinoenèloeacte , m. Stekel-cactus m. —
'Echinoniètre, m. [H. n.] Sort van zeeegel m.
—'Eehidnornie,'Echineonnyie, f. Stekelvlieg f.
— 'Echinornys, ,m. Soort van knaagdier m.
'Echinon, in. [Eton. rur.] Cilindervormig vat n.
voor het kaasstremsel.
'Echinope, m. [Bot.] Stekelbrem f., ronde stekeldistel m. — ' Eehinophore, adj. [H. n.] Stekeldragend; — als subst. 1. [Bot.] Stekelkroon f.
'Echirnophthalutie, f. [Méd. j Egeloogigheid f.,
verouderde naam eener oogliaarontsteking.—'Echinophthalutique, adj. Daartoe behoorend.
'Eehinopode, m. [Bot.] , z. v. a. ECHINOPE.
'Echinorhynq ue , m, [H. n.] Slekelsnuitworm m., een ronde ingewandsworin. — ' Eehinorhin,
m. Stekelhaai ni. — ' Echinosperr
me, odj. [Bot.] Met stekelige zaden. — ' Echiuospherites, f. pl [U. n.] Kogelvormic;e zeeegels in. pl. — ' Echinostonie, adj. Met tanden
ot haken in den mond voorzien. — tells subst,
In ewandsworm m. met 6,ewapenden bek.
'Lchinulé, e, adj. [Bot. j Met kleine stekeltjes
of knobbeltjes bezet. — ' Eehinure, adj. [H. n.]
Met stekeligen staart. — ' Echinns, m., z. onder
ÉCHINE.

'Eehioïdès, f [Bot.] Wilde ossentong f. —
'Echion , 'Echiuunt, m. (pr. —ome) Slangen

adderkruid n., van-kopm.,blauwestngf
de familie der bernagie-aclrtigen of ruwbladerigen.
'Echiqueté, e, adj. [bidact., Bias.] Geruit
als een dam- of schaakbord, ruitsgewijs geschakeerd.
'Echiquuier, m. Schaakbord n. -- [Bias.] Geruit schild n. — [Bil , Mar.] Schaakbordvormige
of ruitsgewijze stelling f. der troepen, der schepen.
— [Péclie] Schaaknet, kruisnet n. — [ H. d'Angi.]
Koninklijke thesaurie of schatkamer, reken- of Tnantiekamer f. in Engeland (eng. e x c h e q u er).
Billet de 1'ách-, schatkistbillel a. — EN ÉCHIQUIER,
loc. ad v. Schaakbordsgewijs, kruisgewijs, overkruis.
`Eehis, m. [H. n.] Venijnige indische slang f.
'Eehite, f. [Bot.] Klisstruik m. — [H. n.]
Soort van versteende zeeegel in.
'Echiamre,'Echitiride, adj., z. v. a. ECHINURE.
e

'Eehiuumil, m., z. ECEHON.

'Echo, f. (pr. é-co) [Myth.] Echo f., nimf uit
Juno's gevolg, die door versmade lief 'e zoodanig
uitteerde, dat van haar niets dan de stem overbleef. — ECHO, M. [Phys.] Weerklank m., terug
geluid, weer- of nagalm m.; —-katsingf.v'
plaats, waar die nagalm- wordt geboren, echo m.
— [Mus.] Zachte herhaling van een of meer noten.
—Versof Rïme en écho of échoïque, vers n., waarbij
een of meer der laatste lettergrepen buiten de maat
herhaald worden. --- (/1g.) Naprater m.: La calomnie
trouve des échos. — (Loc. prov.) Dans la tempète
adore l'écbo, ga bij staatsstormen op 't land schuil.
'Eehoir, v. n. Toevallen, bij toeval gebeuren,
plaats grijpen: — vervallen, verloopen, verschijnen.
Cela m'éclioit (of m'échet), mest échu, m'écherra
en partage, dat valt mij ten deel, is mij ten deel
gevallen, zal mij ten deel vallen. Ech- par succes
aanbesterven, aanversterven. — [ Prat.] Si le-sion,
cas y échoit of Le cas écliéant, als de gelegenheid
zich opdoet. I1 y échoit amende, er staat boete op.

— [Come.] La lettre de change écherra demain,
de wissel zal morgen vervallen. — ( fam.) Vous ne
sauriez mal éch-, gij kunt er niet anders dan wel

bij varen. (In dien zin weinig in gebruik. )
'Eehoiseler, v. a. [Agíic.] De wijngaarden
des winters bearbeiden.
'Echonaes, m. pl. [Mar.] Dollen, roeipinnen f p1.
'Echonlètre, m. (pr. ch=k) Echometer, klankmeter m., een door Sauveur uitgevonden werktuig

— 'Lcho,nétrie, f. Kunst om den echometer te
gebruiken. — [ Arch.] Klank- of weërgalmmeting;
het voortbrengen van kunstmatige echoos, van klankgewelven, echometrie f. — 'Echométriq .ie,
adj. Den echometer of de echometrie betreffend.
'Echoneler, v. a. Den afgesneden haver bijeen
harken.
'Eehoppa ge, m. [Tech.] Het wegnemen der
randen aan de letters eener gestereotypeerde bladzijde.
'Echoppe, f. Winkeltje n. onder een afdak
tegen een' muur; kraam f. ; pothuis n. — Graveer
ft met platten en afgeronden voorkant, radeer--sti
naald, etsnaald f. — Steekbeitel, waarmede de goudof zilvertoetsers(essayeurs)den proefkorreluitsteken.
'Echopper, v- a. Tech.] Met het graveerijzer,
met de etsnaald werken.—Den proefkorrel uitsteken.
'Eehocnage, m. Strandplaats f., geschikte plaats
om een schip op strand te zetten; zachte kust f.
om op geboeid te zitten.
'Echoué, e, adj. (en part. passé van échouer):
Navii'e éch-, gestrand schip n. Baleine éch-e, aan
strand geworpen walvisch m. — Projet éch-, mis(stranden of aan den grond zitten.
lukt plan n.
'Echoueinent, m. [Mar.] Stranding f. ; het
'Echoner, V. n. [Mar.] Stranden, aan den
grond vallen, schipbreuk lijden, verongelukken, ver
Mislukken, slecht of verkeerd uit--gan.—(le)
vallen, _niet slagen; benepen zin, vastzitten. —
ECHOUER, V. a. Doen stranden, op het strand zetten, op het strand laten loopen. — s'ECHOUER,
v. pr. Zijn eigen schip op 't r strand zetten.
'Eehroïdès, f., z. v. a. ECHIOÏDES.
'Echo$, e, adj. (en part. passé van échoir):
Lettre de change echue, vervallen wisselbrief m.
'.chute, f. [Féod.] Toevalling f. van een goed
aan den leenheer.
'Eciwnable, adj. [[Tort.] Geschikt om afgetopt
te worden. — 'Ecionage, m. Het aftoppen der
boomen —. [Agric.] Gedeeltelijke omwerking f. van
een' akker, waarbij men de vakken, die men braak
laat liggen, met de aarde uit de voren der omgewerkte gedeelten bedekt. — Het part. passel is ook
adj.: Arbre écimé, afgetopte boom m. — [Bias.]
Chevron dc-, afgetopte keper in.
t'Eelalboter, v. a., z. ECLABOUSSER.

'Eelabo;issé, e, aáj. (en part. passé van éciabousser) Met slijk bespat, beklad, bemodderd.
'Eclai,oussencnt, m. Het bespatten, besla ken.
' elabousser, v. a. Met slijk bespatten, bemodderen, beslijken. — (fig.) C'est on homme qui
éclabousse tout Ie monde, 't is iemand, die min achtend uit de hoogte op ieder neêrziet, die een'
aanstootelijken staat voert. — S'ÉCLABOUSSER, V. pr.
Zich beslijken; elkander beslijken.
'Eelahouzssu,re , f. Spat, slik- of modderspat f. — (fig. et fam.) .Klein nadeel n., dat men
door eens anders ongeluk lijdt, spat.
'Eelactisnie, m. [Ant. gr.] Zékere springers kunstverlooning f., waarb ij de eene voet achter
zeer hoog werd opgeheven.
-warts
'Eeladouaère, f. [Chas.] Zeker vogelnet n.
t 'Eelatfer, v. n., z. ECLATER.
'Eclair, m. Bliksem, bliksemstraal m.; weerlicht n. 11 fait des eel-s, het bliksemt; het weérlicht.
— Bij uitbreiding en fig.: iedere oogenblikkeljke,
voorbijgaande lichtglans m., elk vlugtig, snelverdwijvend verschijnsel n. Un eel- de soleil à travers la
pluie, een vlugtige zonnestraal door den regen heen.
Sa prospérité ne fut qu'un eel-, zijn voorspoed
duurde maar een oogenblik. Passer comme un écl-,
als een bliksemstraal voorbhgaan, vel dwijeen, ver
Des écl-s de génie, flikkeringen, vonken f.-gan.
pl. van vernuft. L'oeil était ébloui de l'éclair de
ses yeux, hare oogen schoten verblindende stralen.
Les écl-s des épées, des bayonnettes, het geflikker
der degens, der bajonnetten. — L'écl- du diamant,
de fonkeling f., gloed m. van den diamant. —
[Chir.] Het blikken van den proefkorrel bij de cupellatie van goud en zilver. — [Pêche] L'écl- des
barengs, het lichten der haringen, de flikkering hunner trekkende zwermen op 't oppervlak van 't water.
'Eelairage, m. Verlichting, straat -, stad-, tokaalverlichtinq f. — Straatlantaarn-geld n. — Het
aansteken der lantarens.
'Eclairci, e, adj. (en part. passé van éclaircir) : Temps écl-, opgeklaard weder n. Armes
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écl-es, blinkend gemaakte, gepolijste wapens n. p1.
Aithres écl-s, uitgedunde boomen m. p1. Sirop c1-,
verdunde siroop 1. Voix écl-e, verhelderde stern 1.
Affaire écl-e, opgehelderde zaak f. Personne mieux
écl-e, beter ingelicht persoon m.
'Eclairele, f , ook 'Eclairci , m. [Mar.]
Blink m. lichte plek aan den kernel bij digibetrokken lucht (clairoiij. - z. v. a. CLAJIIERE. Uitdunning f. van een bosch.
'Lelaireir, V. U. Ophelderen, opklaren, licht
of lichter maken: Le vent a dclairci le Lamps, de
wind heeft het weder opgeklaard. - Glanzen,
blinkend maken, polijsten, poetsen; klaarder, helderder, zuiverder maken; verdunnen, uitdunnen,
dunaen. Eel- an metal, een metaal poljsten. Edles armes, de wapens blinkend maken, poetsen.
Ed- la voix, de stein klaarder, helderder maken.
Ed- le duir-, eenen glans aan 't ieder geven. Ed
Un sirop, eene siroop helder, dun, klaar maken.
Ed!- une couleur, eene kleur ligter ma/een. Ed!- des
bas, kousen zachtjes opkaarden of opkratsen (bij
kousenwevers). ddl- une a!!ée, eene laan lichter,
luchtiger maken. Ed!- Une forèt, een woud dunnen,
eenige boomen weghakken. - Le canon Edlairdit
les rangs, het kanon deint de gelideren. - ( fig. et
fans.) 11 a bien édlairdi son uien, hij heeft een qrot
gedeelte van zijn goed verleerd. - ( fig.) Ophelde
ren, in 't licht stellen, verklaren, toelichten, verduidelijken, ontwarren. Ed!- Ufl doute, une diffidulté, een' twijfel, eene zwarigheid ophelderen, opruimen. Ed!- une expression, eene uitdrukking
verklaren, verduidelijken. Ed!- une affaire, une
question, eene zaak, een vraagstuk toelichten, Ee!qn. de qe. iemand aangande iets inlichten. S'ECLAHICIR, V. pr. Ophelderen, helder worden,
opklaren: La die!, le temps s'édlairdit, het weir
wordt helder, de lice/it klaart op. - ( fig.) 11 faut
slid!- sur dette affaire, men moet opheldering in
deze zaak zoeken te verkrijgen. Vos doutes s'éd!airciront, uwe tu'ijfelingen zullen opgelost worden.
'Ee!aheissement, m. Opheldering, oplossing,
inlichting, verduidelijking; verklaring, genoegdoeving f. - L'éd!- dune forêt, het uitdunnen van
een bosch. - Faire des ventes par éd!-, het te digt
staande hout in een woud laten hakken en verkoopen
'Eclaireisseiir, m. [Te ch .] Glanzer, poljs
ter, poetser, droogschuurder m.
'Eclaire, f. [Bot.] , Z. CHELIDOINE.
'Eclairé, e, adj (en part. passé van ddlairer):
Chambre del-a, verlichte kamer t. - Homme éd!-,
verlicht mensch m. Temps éd!-s, verlichte tijden n.
p1. Raison éd!-e, opgeklaarde rede f.
'Eclali-er, v. a. Verlichten, belichten, beschijnen; lichten, bi]lichten, uitlichten. Le soleil tid!aire
Ill terre, de zon verlicht, beschijnt de aarde. Ed!aire-mOi, licht mij, licht mij hij. - ( fig.) Verlichten, onderrigten, de onwetendheid verdrijven, de
oogen des verstands openen: Ce!ui (lui éd!aire sas
semblables est Un bon ditOyen, wie zijn' eveninensch
verlicht, is een goed burger. Ed!airofls les hommes,
r maken. Le
laat ons de menschen onderrigten, wijze
passé dolt nous de!- sur lavenir, 't verlédene moet
ons aangaande de toekomst leeren. - Waarnemen,
gadeslaan, bespieden: On vous cld!airera de pres, men
zal u van nabij gadeslaan. - [Mil .] Verkennen: Ed!sa marche, met alle omzigtigheid marchéren, het
doortetrekken terrein goed doen onderzoeken. [Peint.] Ed!- Un tableau, les objets, het licht van
eene schilderij met oordeel verdeelen. - [Jeu] Ed!Ie tapis, spec/geld uitleggen, voor zich leggen. ECLAIRE1I, v. n. Lichten, licht geven; blinken, vonkelen, glinsteren: Cette dlTlande!!e n'édlaire pas
assez. Les yeux des chats tdlairent dans l'oiisduritE. - [Chim. , A ffi n.] Le Pouton dd!aire, de proefkorrel blikt. - EcLAIREn, v. imp. Bliksemen, weerlichten: I! éc!aire. - SÉCLAIRER, V. pr. Verlicht,
opgeklaard, onderrigt worden, kennis verkrijgen:
Les esprits commencent /t s'éd!-.
'Lelairette, f., Z. V. a. CHELIDOINE (petite).
` Lelaireur, m. [Mi].] (doorraans meervoud):
Ed-s, vooruittreklcende veldontdekkers, scherpschutters n. pl., die het terrein verkennen, dat liet leger
moet doortrekken. - [Mar.] Verkenner m., ter
verkenning vooruitzeil ad schip n. - Verlichter,
verklaarder (doorgaans in iron. zin), philosophist,
schijnwijze, waanwijze m.
'Eelan.é, ad j. m. Aan vlerk of poot verminkt
(van een sijsje gebEzigd).
-
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'Eclanipsie, t. [MEd.] Stuiptrekkingen, inz.
van kinderen, kinderkrampen f. p1.
'Lelanehe, f. IBoudh., Cuis.] Scliapenboutm.
'Eclaneher, 'Ee!ancheur, z. ECRANCH—.
` Lelat, in. Splinter, spaander, spaan m.; schilfer, scherf f., aispringend stuk n. Ed!- de liois,
houtspaander, -splinter; Ed!- de pierre, steenschilfer. Eel- de Iiomlie, stuk van cccie bom. - Knal,
slag m., losbarsting 1., geklater; plotseling geraas;
geschater n.: Ed!- de tonnerre, donderslag m.
Grand Ed!- de rire, schaterend gelach n. Rire
aux Ed!-, schaterend lagchen, het uitschateren. (fig.) Opzien, gerucht n., ruchtbaarheid. ergernis I.
schandaal n.: Cette affaire a fait de lEe!-, die zaak
heeft opzien gebaard. Assoupir une affaire pour
prEvenir lEd!-, eene zaak smoren om alle ruchtbaarheid, aanstoot voor te komen. - Glans m.,
schitterend licht n.; pracht f., luister, praal; roem m.
LEd!- du sole!!, de glans der zon. LEd!- des fleurs,
de !a beauté, de Ia jeunesse, de glans, luister der
bloemen, der schoonheid, der jeugd. LEd!- des be!les actions, de roem der schoone daden. I 1 a pam
avec beaudoup dAd!- /t la dour, hij is met veel luister
aan 't hof verschenen. - ( fig. el poEt.): Cette pensEe, ce discours a de lEd!-, deze gedachte, die redevoering is schitterend. - [ 1-lort.] Soort van appel m.
'Eelataiit, e, adj. Schitterend, blinkend, glansrijk, luisterrijk, helder: Lumière écl-e, schitterend
licht n. - ( fig.) Uitstekend, voortreffelijk, roemruchtig, doorluchtig: Une action écl-e, eene ui/sIckende daad. Mi/rite éd!-, in 't oog vallende verdienste f. - Schel, schelklinkend, klaterend, schaterend, schetlerend: Une voix écl-e, eene schetle,
doordringende stem f. Un rire Ed!-, een schaterend
gelach. - ECLATANT, 111. [Joail!.] Glanssteen, nagemaakte diamant m. - [Fl. n. j Paarsch boom kruipertje n. -- Vogel m. met weirschijnende véderen.
'Eelatante, f. [Artif.] Schitterende vuurpijl m.
'Lelaté, e, adj. (en part. passé van Edlater):
Bois Ed!-, afqesplinterd, opqesplelen hout n. Pierre
éd!-e, afgeschilferde, gebarsten steen m. - [BIas.]
Chevron Ed!-, gebroken keper m. Lande écl-e, gebroken lans f.
'Ee!ater, v. n. (met avoir) Afeplinteren, afschilferen , splijten, opbersten, in stukken springen;
uitbersten, losbersten, knallen, kraken, klateren,
kletteren, bulderen, schateren: Ce bois a éd!até,
dat hout is afqesplinterd, opgespleten. La dhaudière
du bateau a vapeur a ée!até, de ketel van de
stoomboot is gesprongen. - Le tonnerre Edlate, de
done/er barst uit, klatert. Ed!- de rire, van lagchen
schateren. - (fig.) Ed!- en injures, in scheldwoorden uitbarsten, uitvaren. - (fig.) Ruchtbaar, openbaar worden, zich duidelijk vertoonen; uitkomen,
opzien baren, opspraak of ergernis geven. I1 faut
eiTflpèdher qua dette affaire n'éd!ate, men moet
zorgen, dal die zaak niet ruchtbaar wore/c, geen
opzien bare. Enfin I! fit Ed!- 5R doibre, eindelijk
liet hij zijnen toorn losbersten, gaf hij zijne grainschap lucht. - Glinsteren, lilinken, flonkeren, schilleren, pralen: Lor Edlata partout sur ses habits,
het goud schitterde, prijkte overal op zijne k/cederen. - (fi g.) Sa g!oire Edlate dans tout le monde,
zijn roem schittert door de geheele wereld. - ECLATER, v. a. [Orf.] Het emailleersel wegnemen. [Hort.] Eel- une branche, een' tak met geweld
knokken en ombuigen. - S'EGLATER, C. pr. Splinteren, afschilferen, splijten, bersten , springen:
Cette poutre, cette pierre s'est éd!ateE, die balk
is opgespleten, die steen is afgeschilferd. La dbaudière s'est éd!atée, de ketel is gesprongen. (leen.
'Eeèehe, m. [FEod.] Verbrokkeling f. van een
'Ecleetielen, ne, adj., z. v. a. ECLECTIQUE.
'Lelectique , in. [Pb!!.] Onderzoekend en
schiftend wijs I eer, die, zonder zich aan een bepaald
stelsel te houden, uit alle philosophische scholen
overneemt wat hem 't beste voorkomt, uitkiezer,
e k le k t i c u 5 m. - ECLECTIQUE, adj. Uitkiezend,
schiftend, onderzoekend, e k I e k t is c Ii. - 'Ecleetiquernent, adv. Op onderzoekende en schiftende,
op eklektisclie wijze.
'Eclectisme, m. Het streven om uit vele zaken
het beste te kiezen, inz. uit een wijsgeerig oogpunt,
schiftende wijsbegeerte f., e k 1 e k t i s ni u s n.
'Eetefin, m. [H. n.] beter A1GLEFIN, AIGREFIN.
t 'Eclegme, m., z. v. a. LOOd, ELECTUAIRE.

'Eel , m. Splinter m., houtspaantje n.
'Ec!!é, e, adj. [Mar.] Verbogen, kroes geworden
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'Eclier, V. n. [Mar.] Afsplinteren, scheuren,
zonder te breken (van hout) .
'Eelingure, f., z. v. a. RABLURE.
'Eclipse, f. Verduistering van een hemelligchaam door de tusschenkomst van een ander,
eklips f. Eel- de soleil, zons- (eigenlijk aard-) ver
Eel- de lune, maansverduistering. Eel--duisterng.
totale, partielle, geheele, gedeeltelijke verduistering.
Écl- ,appulse, annulaire, z. APPULSE, ANNULAIRE.
-- Eel- de soleil centrale, centrale zon-eklips (als

te onzen opzigte het middelpunt der maan en dat
der zon in dezelfde lijn ligt). Eel- centrale de lune,
centrale maan-eklips (als de as van den schaduwkegel der aarde door 't middelpunt der maan gaat).
— (fig.) I1 a fait one écl-, hij is op eens verdwenen Vous avez fait une longue del-, gij zijt lang
uitgebleven. C'est one del- á sa gloire, dat verdonkert, vermindert zijnen roem.
'Eclipsé, e, adj. (en part. passé van éclipser):
Soleil écl-, Lune écl-e, verduisterde zon, maan f.
— Grandeur, Gloire écl-e, verdwenen grootheid f.,
verdonkerde, overschenen, getaande roem m. (nen.
t'Eelipsement, m. Het verduisteren, verdwij'Eelipser, v. a. Verduisteren, het licht geheel
of ten deele onderscheppen: La terre éclipse quelquefois la lune. — Bij uitbreiding: La lumière du
soleil éclipse les étoiles, het zonnelicht doet de
sterren verbleeken, verdw ijnen. — (cg.) Overtreffen,
oversch jnen, verdonkeren, in de schaduw stellen,
doen tanen: Vos talents éclipsent les miens. —
S'ECLIPSER, v. pr. Verduisterd worden: Le soleil
s'éclipse. - - Bij uitbreiding: A 1'approche du soled
les étoiles s'éclipsent, bij de nadering der zon ver
verdwijnen de sterren. — (fig.) Verdwijnen,-blekn,
te niet gaan, tanen; overtroffen worden, zijn' naam,
zijn' roem verliezen; — henengaan, zich verw jderen, uit het gezigt raken. Tant de gloire s'est
éclipsee, zoo veel roem, heerljkheid is getaand,
uitgedoofd. Tel brille au second rang etc. , z. BRIL
Le vaisseau s'éclipsa dans les brumes, het-LER.
schip verdween in den nevel. I1 s'éclipsa tout it
coup de la ville, hij verdween eensklaps uit de stad.
'Eeliptique, f, [Astr.] Zonneweg m., e k lipt i If a f.
ECLIPTIQUE , adj. De eklipsen of verduisteringen betreffend, e k l i p t i s c h. Doigts écl-s,
de twaalf gelijke deelen, waarin men de schijnbare
middellijn van een verduisterd hemelligchaam ver
Limites hel-s, verduisteringsgrenzen f. p1.,-delt.
uitersten , binnen welke alleen Bene eklips kan
plaats hebben.
'Eclisse, f. [Chic.] Spalk f. (astelle). — [Tech.]
Gekloofde teen f. (tot vlechtwerk); spaarhout n.
(voor korenmaten, dozen, enz.); dun plankje (voor
de muzijkinstrumenten). — Tweede laag f. hout in
eene houtmijt. — Druipkor f m., druipmand f. (voor
't kaas maken).
'Eelisser, v. a. [Chir.] Spalken; — verdeelen,
spl jten. — Weleer ook : besprenkelen. — Het part.
passé is ook adj. : Jambe écl-e, gespalkt been n.
-- Osier dc!-, gespleten teen f.
'Eellssette, f.(verklw. vanECLISSE) Spalkje enz.
—

'Eclogue, f., z. ÉGLOGUE.
'Eclojpé , e, adj. (en part. passé van éclopeer). — (fam.) Verminkt, kreupel, hinkend. Cheval
eel-. — (#g.) II est toujours écl-, hij is altijd suk-

kelend. — [Bias.] Gebroken , gedeeld. — Ook als
subst. : Un pauvre eel -, een arme kreupele. Les
ecl-s, de zieke soldaten, die 't leger volgen.
'Eelopper, v. a. Kreupel maken.
Eclore, v. n. et défect. (met ètre) Uitkomen
(van vogels en insecten) ; uit den dop komen (van
kiekens sprekende). — [Hort.] Opengaan, zich ontsluiten, ontluiken (van bloemen, knoppen). — (fig.)
Le jour commence d'écl-, 't begint dag te worden,
de dag breekt aan. Ses desseins écloront quelque
jour , zijne voornemens zullen eens bekend worden, aan den dag komen. — [ Meun.] Ophouden
met malen.
'Eetos, e, adj. (en part. passé van éclore) Uit
uit den dop gekomen, uitgebroeid, gekipt;-gekomn,
— ontloken, opengegaan.
'Eclosion , f. Het uitkomen (van vogels en
insecten); — het ontluiken (van bloemen) .
'Eciitse, f. [Hydraul.] Sluis; -- sluisdeur f.
overlaat n. — [ Pêcbe] Oesterput m., soort van gemetselde fuik. — Ee!- it sas, schutsluis. E - it vannes, sluis met schuifdeuren of springen. Eel- it tambour, sluis met verlaatsgaten. Eel- de chasse, z.
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CHASSE. — Seuil d'écl-, slagdrempel m. Chambre
d'écl- , sluiskolk m. of kom f. — Droit d'écl- ,
sluisgeld, schutgeld n.
'Eeluseau m., 'Eclusion f., z. v. a. COULE1%IELLE.

'Ee!usée, f. Sluisvol f., hoeveelheid water n.,
welke eene sluis bij 't schutten doorlaat. — Sluisvlot n., half vlot, dat door eene sluis kan schutten.
'Eeluser, v. a. Door eene st/is afsluiten. —
Van sluizen voorzien. Schutten, door eene sluis
varen.
'Eeliisier, m. Sluiswachter m. — ECLUSIER,
IER E, adj. De sluis betreffend.
'Eelyse, f. [Mus. anc. j Daling, vermindering f.
---a

Eenéphis, Ecnéphias, [Mara z.

'Ecoban, m., z. v. a.

TRAVADE.

ÉCUBIER.

'Ecobuage , m. [Agric.] Het ophakken van

een' grond en 't afbranden der stoppels. — 'Eeobite, f. Kromme hak f., krom houweel n. — Stoppels-, wortels m. pl. van opgehakte akkers. -'Ecobuer, v. a. Een onbebouwd veld ophakken
en afbranden.
'Ecochelage, m. [Agric.] Het opperen, het
aan oppers of hoopen zetten van 't afgemaaide.
'Ecocheler, v. a. [Agric.] Opperen.
'Ecofrai of 'Ecofroi, ook 'Ecofret, m.
[Tech.] Groote werktafel van velerlei ambachtslieden, werkbank, snijbank f.
'Ecoinson of 'Ecoinson, m. [Arch.] Hoeksteen m. aan deuren en vensters. — Hoekbekleeding;
hoekkast f.
'Eeolage, m. Schoolgeld n.
'Ecolàtre, m. Voormalig geestelijk schoolopziener m. — De aan eene kathedraal verbonden
leeraar, die aan arme studenten de wijsbegeerte en
fraaije letteren om niet onderwijst. — 'Ecolátrie, f. Ambt n., waardigheid f. dier, personen.
'Ecole, f. School, leerschool f. Ee- primaire
of élémentaire, lagere school. Ee- secondaire, middelbare school. itc- privée, spéciale, bijzondere school.
Ee- publique , communale , openbare , gemeenteschool. Éc- normale, normaal- of model-school. Eccentrale, centraal-school, dep artements-school (in
1793 in elk fransch departement opgerigt voor
't onderwijs in de wetenschappen, letteren en kunsten, maar in 1808 door de lycéen vervangen) . Écmilitaire, militaire of krijgs-school. Ee. d'équitation,
de cavalerie, rijschool.' EC- d'artilierie, artillerie school. Éc- de natation, zwemschool. Ee- régimen taire,
regimentsschool. Ee- de marine, zeevaartschool voor
de oorlogsvloot. Ee- de navigation,zeevaartschool voor
de knvaardijvloot. Ee -de commerce, handelsschool.
Ee- griculture, school voor den landbouw. Eevétérinaire, vee-artsenfjschool. Ee- de dessin, de
musique, etc., teeken-, muzijkschool, enz. Fe- po lytechnique, z. POLYTECHNIQUE. — School, gezamenlijke leerlingen eener school : Mettre en rumeur
toute l'éc-. — School, leer f. of aanhang m. van
dezen of genen beroemden wijsgeer, kerkvader of
leeraar; — eigenaardige wijze van behandeling,
algemeen karakter in letteren en schoone kunsten,
inz. in de schilderkunst. L'éc- de Platon, d'Aristote,
de Kant; — L'éc- de Racine, de Voltaire; — L'écde Mozart, de Beethoven ; — L'éc- de Raphaël,
de Michel- Ange; — L'éc- hollandaise, flamande,
etc. — Faire éc-, eene school stichten, eene eigen
wijze van behandeling scheppen, die navolgers vindt.
— Zonder bepaling verstaat men door école z. v. a.
SCOLASTIQUE, schoolscha godgeleerdheid en wijsbegeerte, de leerstellingen en begrippen der middel
S'en tenir aux termes-euwschritnge.
de l'éc-, zich aan de termen of bewoordingen der
school, der scholastiek houden. — School, al wat
ten goede of ten kwade het verstand of hart vormt
of ondervinding geeft: L'éc- du malheur, de la

pauvreté, du bon gout, de la sagesse, etc. — (Loc.
fam. et. fig.) Renvoyer qn. it 1'école, iemand zijne

onwetendheid doen gevoelen, hem naar de abé-bank
zenden. Cela sent l'éc-, dat riekt naar de school. Etre
it of en bonne de-, met knappe menschen omgaan.
Faire une dc-, een' lompen streek, eene onbezonnen
begaan, een' bok schieten; [Trictrac] z jne ge--heid
maakte punten vergeten te zetten: Mettre a l'éc-,
Marquer l'éc-, voor zich de door een ander vergeten punten zetten. — Dire, Révéler les secrets de
l'ee-, uit de school klappen. Prendre le chemin de

l'école of des écoliers, z. CHEMIN. Faire l'éc- buis
Ce cheval a-sonière,z.BUISONER—[Man.]

ECOLIER
de léc-, dat paard is in de rijschool gedresseerd of
afgerigt. La haute éc-, de hooge school, hoogere
dressuur f. Cheval d'éc, schoolpaard n. — [ Mar.]
Schip n., waarop de leerlingen aan eene zeevaartschool praktisch onderrigt kregen.
'Ecolier, m , -ière, f. Scholier m., -.ter f.,
schoolkind n., leerling m. en f., leerknaap m., leermeisje n., ieder, die van een' meester leert; —
nieuweling, onervarene m. en f. — Ce nest qu'un
éc- , 't is maar een brekebeen. — ( fam.) Faire
une faute d'éc-, een' dommen streek begaan. Se divertir comme un éc- en vacances, zijn hartje ophalen, refit pret hebben. Il est menteur comme un
éc-, hij liegt oft gedrukt is. Avoir un appétit déc-,
hongerig zijn als een wolf. -- z. ook ECOLE. —
Avoir la contenance d'un de-, eene linksche hou
onbeholpen manieren hebben. -- Style d'éc-,-ding,
schoolsche stijl m. — Papier -éc-, gering papier n.
'Ecollage, m. [Tann ] z. v. a. ECHARNEMENT.
'Ecollette, f. [Orf.] Hals in., naauwer (Jedeelte
(b. V. van eene vaas). 'Ecolletter, 'Ecolleter, v. a. Met den hamer op den speerhaak uitslaan, van den hals af uitdrjven.
'Econduire, V. a. Verwijderen, op eene meer
of min zachte manier doen henengaan (b. v. een las
uit een gezelschap). — Afwijzen, afslaan,-tigmensch
beleefd weigeren. — t 'Econdaiseanent, in.,
t'Econduuite, f. Het verwijderen; het beleefd afslaan. — ' Econde iseur, m. (woord van St.
Simon) Hij, die de kunst verstaat om de aanzoekers beleefd af te wijzen. — ' Econddiit, e, adj.
(en part. passé van econduire) Personne éc-e, ver
afgewezen persoon. — (Prov.) On nest-wijder,
pas battu et de- tout la la fois, men kan niet meer
doen dan 't u afslaan (tot iemand, dien men tot het
doen eener vraag wil aanzetten).
'Economat, in. Huisbe'ieerdersambt n. — Bureau of kantoor n. des, huisbeheerders. — Beheer n.
eener openstaande prove.
'Econoane, m. en f. Haisbeheerder, huishouder,
huisbezorger m., huishoudster f. ; — beheerder van
een domein, van eene openbare instelling, van een
leollegie, enz. — Beheerder m. van een openstaand
kerkambt , ee k o n o o in m. — [H. n.] Soort van
veldmuis, wortelmuis f. — ECONOME, adj. Huishoudelij k, spaarzaam, zuinig, ce k o n ó m is c h.
'Economie, f. Huishouding, huisbezorging f.,
huisbestuur, huzsbeleid n., orde in 't beheer van
een huishouden , goed , verstandig beheer n. van
zijne bezittingen , en k on o m i e t. EC- domestique , huishoudkunst, f. Ée- rurale of champêtre,
landhuishoudkunst. Ee- politique, générale of nationale, staatshuishoudkunst. — Overeenstemming
tusschen de deelen van een geheel, inrigting, schik
f.: L'éc- de I'univers, de inrigting des heelals.-king
L'éc- du corps humain, de geregelde gang, de verrigtingen van 's menschen li,gchaam. L'éc- animale,
de dierljke huishouding, de gezamenlijke levens
--- [Arch.] L'éc- d'un bátiment, de-verigtn.
indeeling, inwendige schikking en verdeeding van
[Point., Litt.] L'éc- d'un tableau,
-een gebouw.
d'un discours, de ordeljke schikking van de deelen
eener schilderij, eener redevoering. -- Spaarzaam
zuinigheid, huishoudel jkheid, ce k o n o in i e f.-heid,
I1 vit avec trop d'éc, hij leeft te zuinig. — Ec- de
bouts de chandelles, Z. BOUT. — Ee-s, spaarpenningen m. pl., overgelegd geld n.
Econosnigae, adj. Bezuinigend, huishoudelijk,
spaarzaam; — huishoudkundig, eekonomisch. —
ECONOIIIQUE, f. Huishoudkunst f.
'Econonuigsiement, adv. Huishoudeljk, zuiniq. op spaarzame weze.
'Econorni ser, v. a. Huishoudelijk besturen,
met spaarzaamheid huishouden, sparen, bezuinigen,
cekonomiséren. — Het part. passé is ook adj.: Revenus bien économisés, wel beheerde inkomsten f. pl.
'Econoniiste, m. Huishoudkundige, staathuishoudkundige, inz. voorstander van 't physiokratisch
of agricultuur-stelsel, d. i. de leer, dat de hoogste
bloei van den landbouw de eenige bron van den
waren volksrijkdom is, ce k o n o m i s t m.
'Ecope, f. [Tech.] Gieter . waterschepper m.
der bleekers. — [Mar.] Hoosvat n.
'Ecoperche, f. [Tech.] Kraanbalk; uithou
schalk m.
-der;
'Ecorse, f. Schors f., bast m. (van boomen en
houtachtige gewassen); schil f. (van zékere vruchten,
ook van hennep en vlas, van rijst, rogge, enz.) Éc- de
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muscade, foelie f. — ( fig.) Uiterlijke schijn m., het
uitwendige van eene zaak. Sous lee- de la politesse,
onder den schijn, 't voorkomen van beleefdheid. ---(poét.) L'éc- des eaux, het ijs. — (Prov.) Juger du
bols par l'éc-, naar den uit'wendigen schijn oordeelen.

II ne faut point mettre Ie doigt entre le bols et
1'éc-, z. BOLS (blz. 189, kol. 2). Quand on a pressé
l'orange, on jette 1éc-, is de citroen uitgedrukt,
dan werpt men de schil weg, ondank is 's werelds
loon. --- [Tann.] La première éc-, de eerste run f.
'Ecoreetnent, 'Ecorcer, z. v. a. DEC
ORTI-

CATION, DÉCORTIQUER.

'Eeorehant, e, adj. [Mus.] Oorverscheurend.
'Ecorché, e, adj. (en part. passé van écorchar): Bête dc-a, gevild dier n. Anguille éc-e, afgestroopte paling m. Arbre dc-e, Racine de-, beschadigde boom, wortel m. — Mot de-, Langue
éc-e, geradbraakt woord n., geradbraakte taal f.
— [Bias.] Animal éc-, geheel rood dier n. — (Loc.
p rov.) I1 est brave comme on lapin éc-, hij is de
lafheid zelf. — ECORCHÉ, m. [Peint., Scuip.] Fi-

guur f. of beeld n. zonder huid, spierfiguur.
Ecorche-cal (à),. Loc. adv. (fans.) Op het
achterdeel, op de billen glijdend. Jouer a de-, postwagen-rijden (een kinderspel). — ( fig.) Met weirzin, met spijt.
'Ecorchee, f. [tí. n.] Rolslak f., eene zeeslak.
Ecorcheler, v. a., z. v. a. ECOCHELER.
'Ecorcher, v. a. De huid of 't vel afstroopen,
villen --den bast of een gedeelte daarvan afscheuren , beschadigen. Ee- un boeuf, une anguilie ,
een' os onthuiden, een' paling afstroopen. — teune muraille, een' muur beschadigen, de hoeken
daarvan afstooten. La selle a tout ecorché le cheval, de zadel heeft het paard de huid afgeschuurd.
— [Fort.] Éc- une fortification, een vestingwerk
uitwendig beschadigen. — (fig.) Ce vin écorche la
langue, die wijn heeft een' wrangen smaak, bijt op
de tong. Cela écorche l'oreille of les oreilles, dat
kwetst het gehoor. de- one langue, eene taal slecht
spreken, radbraken. I1 crie comme si on l'écorchait,
hij schreeuwt , als of men hem de keel afsneed. —
(Prov.) Jamais beau parler n'écorcha la langue,
een goed woord vindt eene goede plaats. , Autaut

vaut (of fait) Gelui qui tient que Gelui qui ecorche,
de heler is zoo goed als de steler. z. ook ANGUILLE,
QUEUE. — Il taut tondre les brebis at non pas
les éc-, men moet de schapen scheren, maar niet
villen: men moet het volk niet te zeer met belastingen drukken. — (bas) Ee- le renard , overgeven,

braken, nadat men te veel gedronken heeft. — ECqn., zich veel te duur laten betalen , iemand snijden. Votre hóte vous a écorché, uw waard heeft
u gesneden, het vel over de ooren getrokken. —
[Sculpt.] Zoo veel van een vormmodel afnemen,
als men 't afgietsel dik wil gegoten hebben. —
s'ECORGHER, v. pr. Zich schaven, de huid a fstooten, zich het vel openhalen. Je me suis écorché la
jambe, ik heb het vel van mijn been afgeschaafd.
Sic- pour être trop longtemps couché, zich doorleggen.. S'éc- en montant à cheval, zich een' blikaars rijden.
'Eeorcherie, f. Vilplaats f. — (fig.) Herberg,
waar men de menschen te veel afneemt, waar de
schaar uithangt; — afzetterij f.
'Ecoreheur , m. Miller m. — (fig. en fam.)
iemand, die te veel in rékening brengt, knévelaar;
( pop.) gepermitteerd afzetter m. Un de- de langue, de
mots, een taal-, woordbederver. — [ H. n.] Wurger , vinkenbijter m., kleinste der graauwe eksters.
'Eeorehu.re, f. Schram, ontvelling, ophaling f.
van het vel; — blikaars m. door 't rijden; het doorleggen van een' zieke. — [ Tech.] Opstrooping f. in
(pakhuis n.
't weven.
'Ecoreier, m. [Tan.] Runschuur f., schors-

'Ecore, 'Ecorer, z. ACCORE, ACCORER.
'Ecorner, v. a. De horens van dieren afstooten,
afzagen. — (fig.) De hoeken ,van iets afnemen, afhouwen. — Bij uitbreiding: Ec- on livre, vouwen,
ezelsooren iin een boek maken. — ( fig. et fam.) Af
-

breuk doen, nadeel toebrengen, verminderen, besnoei jen. — s' ÉCORNER, v. pr. Zich een' horen of de
horens afstooten. — Het part. passé is ook adj.:
Boeuf écorné, onthoornde os m. Dés dc-s, dobbelste nen m. pl. met afgesleten hoeken.
'Eeornifler, V. a. (fam.) Tafelschuimen, pan likken, schuimloo en, op de klap loopen. — ' Ecorniflerie, f. Het fafelschuimen; panlikkerij, schuim-
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looperf f. — 'Ecornifleuir, m., -ease, f. Panlikker, schuimlooper, tal'elschuirner m., -ster f.
'Ecornare, f. el fgestooten stuk n. , splinter,
schilfer m. van den hoek eens steens, enz.
'Ecossais, e, adj. Schotsch, wat Schotland o f
zijne inwoners betreft. — 'Eeossais, m., -e, f.
Schot m., Schotsche f. -- (Loc. prov.) Fier comme
un Lc-, trotscli als een paauw. — ECOSSAISE , f.
[Com.] Bont geruite stof f. — [Danse] Schotsche
dans; schotsche wals rn. in sI 4 maat.
'ECosser, V. a. Doppen, ontdoppen, pellen:
EC- des fèv es, des pols, des haricots. — Bet part.
passé is ook adj.: Pois écossés, doperwten f. pl.
'Ecosseur, m., -ease, f. Dopper m., dopster f.
'Ecossoiineux, m . [H. n.] z. v. a. BOUVREUIL.
'Ecot, m. Gelag n., elks aandeel in eene ge
vertering, in een' maaltod. — (fig.) 11 a-makte
bien payé (of fourni) on de-, hij heeft riikelsjk het
zijne bijgedragen om 't gezelschap te vermaken. —
(Prov.) A beau ee taire de l'éc- qui rien ne paie,
over 't leed van anderen niet te klagen is geen
kunst. — Disch- of tafelgezelschap a. (op gezamenlijke rékening); — menschen van 't zelfde slag.
Panei à votre ec-, spreek tot uwe soort, bemoei u
met eens anders zaken niet. -- [Faux et for., Bias.]
Boomtronk m. met knoesten of aanzittende takeinden. — [Tech.] Leibrok n., dat aan den wand der
groeve blijft zitten. -- [Mar.] Hals m. van't zeil.
'Eeótage, m. [Tech.] Het doorhalen van't ijzerdraad door de tweede trekplaat; het dus bewerkte
ijzerdraad; — het insmeren van het draad, dat
door de trekplaat moet gaan. — Het zuiveren der
tabaksbladeren van de stengels.
' .cot ard, ni. [Anc. mar.] , z. PORTE-HAUBAN.

'Ec®ter, v. a. [Tech.] filet ijzerdraad door de
tae trekplaat halen; het tot dat einde insmeren. —

— De tabaksblades en van stelen of stengels zuiveren. — Het part. passé is ook adj. Tabas écóté, van
stelen gezuiverde tabak m. — [Bias.] Tronc écóté,
-

z. v. a. ECOT.
'Ecóteenr, rn. Werkman m., die 't ijzerdraad

door de tweede trekplaat trekt; — die de tabaks
stelen zuivert.
-bladenv
'Ecopage, m. [Coot.] Beiterljke lijkschouSchouwing
winll I. (bij onnatuurljken dood). —
der wegen, kaden, enz.

'Eeouuaille, f. [Econ. cur.] Wol f. van onder
de schenkels en den staart der schapen.
'Eeouane,'Ecoeiène,'Ecoiten ne, 'Econaine, 'Eeottine, t. [Mon.] Munt- of justeer-vijl,

zoetvijl f.

'Eeoitaner , v. a. [Mon.] De muntplaatjes
justéren of afvijlen.
'Eeoiianette, f. (verkl. van ECOUANE) Getande
plaat f. voor 't bewerken van 't hoorn.
'Ecou et► e, 'Econcher, z. ESPADE, ESPADER.
'Ecoeiene, 'Ecouenue, f., z. ECOLIANE.

'Ecooer, V. a. (provin.c.) Kortstaarten.
'Ecouuet, us. [Mar.] z. v. a. COVET en AMURE.

— EC- a bressin, dubbele hals m. ac- is queue de
rat, kattestaar thals.

'Ecoaafle, f. [I$. fl], z. v. a. MILAN; -- ook
eens soort van vlieger Iii. (serf-volant).

'L eo«1é, e, adj. (en part. passé van écouler) :
Eau éc-e , afgevloeid, uitheloopen water ►_n. —
Siècles éc-s, verloopen eeuwen f. pl.

'Leouleni ent, as Het afvloeijen, wegvloe ?jen;
afwatering, waterlozing, uitwatering f. — [ Hy-

draul.] z. V. a. DEPENSE . — [Plays.] EC- électrique,
z. COURANT ELECTRIQUE. ---- [Méd.] (pop.), z. V. a.
BLENNORRHAGIE en BLENNORRUEE. — [Com.] EC-

des marchandises. debiet, vertier n., aftrek rn. der
waren. — (fig.) L'éc- de fa foute, het uiteenslaan
der volksmenigte. — Ec- de la lumière, de la grace,
uitstrooming van 't licht, van de genade. -- (fig.)
uitvloeijing der licht-, der warmtestof, enz.
'Eco *ader, V. a. 4floopen, afvloeijen, afwateren,
wegvloeijen, urtvloeijen, uitloopen. --- Faire éc- le
Bot, het vlothout tot aan de inschepingshaven laten
afdrijven. — ECOULER, v. a. [Com.] ,^c- les peaux,
het water uit de natte huiden strijken. -- [Com.]
Perkoopen, slijten, debitéren. -- S 'ECOULER , V. pr
A floopen enz. (z. boven) — (fig.) Le temps s'écoule,
de tijd verloopt, gaat voorbij. L'argent s'écoule,
het geld verdwijnt ongemerkt. La foute s'écouie,
het volk verdwijnt, de menigte gaat uiteen.
'Econpe of 'Ecouupée, f. [Mar.] Zwabberen.
— [Agric.] Lange #zeren schop f.

'Ecouirgee, 'Ecoilrgeon, z. ESCOURGI[E.
'Ecouirter , V. a. Korten , afsnijden, korter
maken: EC- les cheveux, un manteau. — Ook van
dieren: EC- Un Chien, on cheval, eenen hond, een
paard den staart en de ooren afsnijden. — (fig.)
EC- un chapitre, een hoofdstuk te veel bekorten,
besnoeijen. — Het part. passé is ook adj.: Robe écourtée, ingekorte japon m. Vous voilè bien écourté,
gij zijt duchtig onder de scha ar geweest (tot iemand
wiens haar te kort is afgeknipt). (op aardewerk.
'Eeouss age, n. [Tech.] Zwarte vlek f., vuil n.

'Eeousse, f., z. v. a. ESPADE . — 'Ecosisser,

V. a., z. ECI-IANVRER.

'Ecoamant, e, adj. Toehoorend, toeluisterend;
(pluis.) Avocat éc-, advokaat m., die niet pleit. -Ook als subst. (fain. et badin) Les éc-s, de toehoorders (auditeurs).
'Ecoute , f. Luisterplaats f. , luisterhoek m.
(waar men hooren kan, zonder gezien te worden),
gesloten gestoelte n., sp- eektralie f., traliestoel m.
(in kloosters) . -- [Mil.] Luistergang m., galerij
om de werken des vuands te ontdekken; luchtgat n.
in de kazematten. — (fig. et fans.) Etre aux éc-s,
staan luisteren, luistervinken, op den loer staan.
Als adj. alleen in: Soeur écoule, non, die in kloosters eerre andere naar de spreektralie verzellen moet,
om te hoorera wat zij daar met iemand spreekt.
ECOUTE, f. [Mar.] Schoot m., spantouw der zeilen.
— EC- d'artirnon, de niisaine, du grand banier, etc.,
bezaansschoot, fokkeschoot, groots marszeil.4schoot.
ES-s de revers, Fausses de-s, ES-s de bonnettesen
etui, lijzeilsschooten. Naviguer l'éc- b Ia. main. Op de
schooten passen.. Aller entre deux éc-s, met een' gesp r ongen schoot varen. Avoir les éc-s larges, met
losse schooien loopgin.
'Ecouaté, e, adj. (en part. passé van écouter):
Amant dc- , verhoord minnaar m. Prière éc-e,
verhoord gebed n. — Un père dc-, een gehoorzaamd
vader m. — [Man.] Mouvements de-s, afgemeten,
met juistheid gemaakte bewegingen f. pl.
'Ecouter, v. a. boren, luisteren, toe-, ,aan
toeluisteren; afluisteren, beluisteren. Ecou--horen,
tez ce que ]e vals vous dire, hoor, luister naar
't geen ik u zeggen zal Parlez bas, on nous écoute,
spreek zacht , men beluistert ons. — Ook zonder
voorwerp: Qui pane shine, qui doopte recueille,
wie spreek zaait, wie luistert maait. Ecoutez ! hoor
eens! — Née- que dune oreille, weinig acht slaan
op 't geen men zegt. — .Hoorera, gehoor geven, ver
raad volgen, inwilligen. On les ren--horen;d
voya sans Ies dc-, men zond hen weg, zonder Finn
gehoor te geven. ES- un arni, den raad eens vriends
volf en. Dieu a ecouté (exaucé) ses voeux , God
heeft zijne wenschen verhoord. — EC- trop son real,
zich te veel ontzien, te ongerust over zijne kwa}l
zijn. — [Mats.] Es- son cheval, zijn paard naar de
regels der kunst berijden. — S'ECOUTER, v pr.
( fain.) Met zich zelven ingenomen. zijn. II s'écoute
(parler), hij spreekt langzaam (gemaakt) . Ii s'écoute
,

trop, hij is al te bang voor zijne gezondheid.
'Ecoacte -s'il-pleat, n1. Slsei.s }polen m. -- (#iq.
et fares.) Zeer losse hoop; ijdele belofte f. -- (Loc.

fora.) C'est on dc- ,
munt aan.

hij

neemt alles voor goede

'Ecouteur, m., -ease, f. Luisteraarm., -sterf.,
luistervink m. en f. — (Prov.) A tol contour, sage
tic-. een wijs man laat gekken praten.
'Leouuteuux, ni. adj. [Maan.] Schichtig.
'Lconatiile, f. [Mar.] Luikgat, (en overdraqtelijk) luik n. ES- 11 hult pans, ES- du mat, speelluik,
luikje om den mast. ES- qui s'emboite, stulpluik.
Anneaux, lsoucles d'éc, luikringen. — 'Econitilion, m. (verklw . van ECOUTILLE) Luikje, stormluik, loos luik n.
S 'Leouutoir, m.,

z. v. a. CORNET ACOUSTIQUE.

'Eeouvette, f. Lange stoffer, kamerbezem, bezem m. — z. CHEVAUCHEUR.
'Ecouuvillon, n1. [Tech.] Ovendweil f. (der
bakkers). — [A rtil1.] Wisscher, kanonwisscher m.
— [ Mar.] Brandzwabber, louwaanzetter, wisscher m.
Eeosuvillonner, V. a. [Tech.] Den oven met
de dweil schoonmaken. — [Artill.] 't Geschut met
den wisscher zuiveren.
Eephraetique, adj. [Méd.] Openend, oplossend . — Ook als subst. ni.: oplossend middel n.
Eepiaraste, rn. [Anc.] Vertaler, vertolker m.
Eephise, f. [Mid.] Hoorbare uitdrijving van
lucht uit pisbuis en scheede, e k p h y sis f.

ECPIIYSISE
Eepliysèse t [1éd.] Snelle en belemmerde
uitdrijving van lucht uit de longen, e k h y s d s i s f.
Eepiesnie m. [Chir.] Schedelbreuk f. met
druk/cing der hersenvlie z en e le p i e s nt a n.
Uitdrijving f. van den ooqbol, ekpiesmus m.
Eepeetique, adj. [MtLJ Wat de ekplexie of
plotselinge zinsverbijsterinq betreft, e k p 1 e x i s c h.
EepIéróiie, m. [Cnir.] Breuleverband kussen n.
Leptexie t. [Méd.] Zinsverb)steriny verdooviny, verstjving van schrik, e k p 1 e w i e f.
Lepto n i e, iii. [Cliii.] Beenverplaatsinq f. door
ontwrichting, eleptôsis f., elcptôma n.
Eepyènie, ffi. [ MéII ] Veretterd deel n., etterborst 1. Eepyétique, adj. Veretterend.
'Eerai, m. [Agric.j Midden n. der ploegvore.
'Eeraigne, t. (meestal meere.) Dorp.skransje n.,
vieravond in. op 't land; plaats t. der bijeenkomst.
'Eeaan in. Scherm, vuurscherm, lichtscherm n.;
oogkap f. der glasblazers.
(fig.) Servir d'écr
a qn., iema d beschutten, beveiligen.
'Eeraneher v. a. [Tech.] he valsche plooijen
'Eeran
uit laken verdrijven uitstrijken.
cheur, M. Uitstrjker in.
'Lerasé, e, adj. (en part. passé van écraser):
Fruits écr-s, geplette, plat gekneusde vruchten f. p1.
Taille Per-a, korte, ineengedrongen gestalte f. Nez
der-, platneses in. Eer- d'affaires, overstelpt van
bdzigkeden. Le faihie éci- par le fort, de zwakke
verdrukt door den sterke.
'Eerasement, in . Verplettering, verbrijzeling f.
'Leraser, v. a. Pletten, verpletteren, vermorzelen, verbrijzelen; plattreden, vertreden. Eer - le
grain, des raisins, het graan, druiven verplette
ren. Eer - une araignée, eene spin doodtrappen.
(lig.) Eer qn., iecnd in den grond boren, rumnéren. Éc
r qn. ie travail, iemand met arbeid overladen.
ter qn. dans unecliscussion, iemand ineen' woordenstrjd geheel uit het veld slaan, vast zetten. L'empire romain écrasa tons les autres, 't romeinsehe
rijk vernietigde al de andere.
SÉCRASER, V. pr.
verplet worden. Je me suis dcrasé le pouce, ik
heb mijn' duim plat geklemd, plat geslagen.
'Lerelet, in. Zekere zwitsersche snelkspijs t.
'Ecrérner,
'Lerémage, in. ..4frooming t.
v. a. Afroomen , den room van de melk scheppen;
(fig.) Van iets het bovenste gedeelte wegnemen;
het beste uit iets nemen: II a écrémé vette hibliothèque, hij heeft de beste boeken uit deze boekerij
genomen.
[Verr.] De glasgal van den glasvloed
afscheppen.
(Het part. passé is ook adj.: Lait
écrémé, afgeroomde melk t.
'Eerémière, t. [1-1. n.] Roomschelp t.
'Eeiénioire, t. [Tech.] IJzeren schuimlepel in.
(der glasblazers). Blikken of hoornen schraper m.
om fijn gestooten stoffen bijeen te zamelen.
'Ecrénage,'Eeré er, 'Eeréneur,z.cREN .
'Eerénoir, in . Lettergieters besnijmes n.
'Eerétenient, in. [Agric.] Het ophalen der
slootkanten in 't voorjaar.
'Eerter, v. fl. [Mil .] De kap of 't bovendeel
van een bolwerk of wal, de toppen der schanspalen
Eer - un cog, een' haan den kam
enz. afschieten.
afsnijden.
[Agric.] De toppen van 't mats wegsnijden. Het part. passé is ook adj.: Bastion écrêté,
ontkapt bolwerk n. Co g der-, ontkamnde haan in.
'Ecrevisse, t. [U. ii.] Kreeft m. (Loc. ram.)
Aller P reculons comme les écrs, den kreeftengang
gaan, achteruit gaan in zijne zaken. Ëtre rouge
comme un Pei-, zoo rood als een kreeft zijn. Eplu
[Astr.] Signe de
aller des Oer-s, haarkloven.
[Tech.]
l'Écr-, teeken VO(( den Kreeft (cancer).
Roodgebrande kalksteen in.
Groote smidstang t.
'Ecrexis, t. [Chir.] Baarm'ederbreuk t.
'Ecrhythrne of'Eerhythrnique, adj. [Mcld.]
Onregelmatig: Pouls écrh .
'Eerier, v. a. [Tech.] Het ijzerdraad met tiksteen afschuren. S'ÉCRlEII, v. pr. Uitroepen, uitschreeuwen: S'écr d'acliniration, de joie, een' kreet
van verwondering, van vreugde geven of slaken.
'Eerieur, in. [Teelij IJzerdraad schuurder in.
'Ecrille, t. Teenen vischweer t. in een' vijver.
'Ecrin, in . Juweelkistje n.
` Ecrire
v. a. (dikwijls zonder uitgedrukt
voorwerp) Schrijven, letters of figuren zetten (in
dien zin altijd zonder voorwerp);
door schrift
beuitdrukken, in geschrift stellen, beschrijven;
zich schriftelijk verbinden;
rigten, melden;
spellen. Eer - bien, mal, goed, slecht schrijven. Ap,
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prendre t cicr-, leeren schrijven. Écr- avec one
plume, avec de l'encre, en petits caractères, met
ccce pen, met inkt, in (met) kleine letters schrijven.
Eer- son nom, son aclresse, wie letlre, zijn' naam,
zijn adres, eenert brief schrijven. Eer - a qn., iemand
(fig.) Les rides out cicrit son âge sur
schrijven.
son front, de rimpels hebben zijnen ouderdom op
zijn voorhoofd geschreven.
(Loc.) Eer an courant de Ia plume, in haast schrijven. Eer- de (of de
la) bonne enere, Eer- qn. one lettre t cheval, op
krachtigen,hoogen, gebiedenden,sclierp verwijtenden,
Eer un livre, un
bedreigenden toon schrijven
opclra, one romance, een boek, eene opera, eene
'romance schrijven, stellen. Eer - clairement, een'
duidelijken, helderen stijl schrijven.
Eei- qc. it
II
qn., iemand iets schrijven, berigten, melden.
ne suffit pas de conner des paroles, il taut der-,
beloven is niet genoeg, gij moet te schriftelijk verComment écrivez-vous ce root? hoe
binden.
[Prat.] Zijne regtsschrijft, spelt ge dat woord?
Z. EXPLOITER.
gronden schriftelijk opgeven.
Geschreven
worden:
Tout ce qui
S'ECRinE,
se dit ne s'_é Pr^iipas, al wat zich laat zeggen, laat
zich niet schrijven.
Comment ce mot s'écrit-iI?
Elkhoe wordt dit woord geschreven, qespeld ?
ander schrijven, briefwisseling houden.' 1 I s'écrivent
se
faire
derchez
qn.,
i'égulièrement. Ster of
zijnen naam zetten of laten zetten op iemands por
tierljst (ten bljke dat men aan zijn huis geweest is).
'Ecrisie, 1. [Tech.], Z. EGRISÉ.
'Ecrit, e, adj. (en part. passé van clerire): Langue dc-c, geschreven taal t. Lettre bien dec c, goed
geschreven, opgestelde brief in. Parchemin eer ,
beschreven perkament ii.
(fig.) II porto son crime
der- sur son front, zijne misdaad stoat hem op
(Loc.prov.) Co qui est
't voorhoofd geschreven.
der- est der-, wat geschreven staat, staat (blijft)
(fig.) Cda est der au ciel, dat
geschreven.
staat in den hemel geschreven, dat heeft God besloten, bepaald. II est der- que .. er staat geschreECRIT, in. Geschrift,
ven, 't staat vast, dat.
schrift, opstel, het geschrévene, handschrift n. Leeture dun der , lezing van een geschrift. Eer - sdditieux, oproerig geschrift, opstel. Nier son der-, zijn
ECR1TS,
schrift, zijne handteekening loochenen.
in . p1. Schriften, geschreven of gedrukte stukken,
pl.
enz.:
werken, opstellen n. pl. verhandelingen t.
Les der- de Voltaire Eer-s pdriodiques, tijdschriften n. p1. PAR EChT, bc. ode. Schriftelijk, in geschrift: Exposer ses raisons par der-,
zijne rddenen schriftelijk ontvouwen. Mettre ge.
of (fam.) Coucher qe. par der, iets oppar der
schrijven, op- of aanteekenen. [Jur.] Proeès par
der-, schriftelijk gevoerde (niet bepleite) regtszaak t.
'Eeriteau, in. Berigtgevend papier of bord n.
(aan huizen, winkels, enz.). Eer- dune maison it
louer, it vendre, huurbrief, koopbrief; huisbriefm.
Schandbord U. (Voor Eer- cI'une holte, dun
flacon, etc. Z. ETIQUETTE.) [Tech.] Ecr-x, strepen t. p1., die onafgeschoren op het laken blijven.
'Ecritoire, t. lnktkoker, schrj/'koker m.,schrjf tuig n. schr(jfbak in. (met pennen, inkt, ouwels,
lak, enz.). Eer - portative, zakschrjftuig.
(fig. et
fam.) Ecrire contre qn. en pleine der-, tegen iemand
zonder de minste verschooning schrijven.
'Ecriture, f. Schrijfkunst f.; schrift n., geschreven letters t. p1.; schrijfwijze, hand t.; handschrift II.; het geschrévene. L'invent!on de ]'dcr-,
de uitvinding derschrjfkunst. Savez-vous lire ldcr
allemande? kuntV hoogduitsch schrift lezen? Ii
a une belle eer-, ü schrijft eene fraaije hand.
La parole vole, l'dcr- demeure, 't gesprokene verL'der- sainle of enkel
vliegt, 't geschrévene blijft.
L'dcr-, de heilige schrift, de schrift f. Gods woord n.
handels kantoorle
commerce,
[Coin.] Eer-s
boeken. [Mar.] Eer-s, dagregisters it. pi. [Prat.]
Eer-s, processtukken n. pk. schrifturen t. p1.
Eer- privde, onderhandsch geschrift. (Loc. fib. et
prov.) Concilier les der-s, de schijnbaar strijdige
[H. n.] Eer
zaken tot overeenstemming brengen.
arabique of ehinoise, letterschelp; Eer grecque,
perspectief schelp t. ; arabische baars in.
S 'Ecriturer, V. a. Afschriften maken, schrij
'Eeriturier, in. Afverij drijven, pennen.
schrijver, penner in.
'Ecrivai ll er, v. n. Veel en slecht schrijven,
'Eerivailleiie, f. Slecht
kladden, krabbelen.
geschrijf n.; veeischr(jverj t. (in, ongunstigen zin).
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ÉORIVAILLEUR

-

'Eerivailleiir, rn., -euse, f. Papierbekladder m., -bekladster f., veelschrijver m., -schrijfster f.
'Lerivaiii , In. Schrijfmeester; - schrijver,
boekenschrijver m. (inz. met betrekking tot den vorm,
de meerdere of mindere schoonheid der denkbeelden,
bevalligheid en ffloed van den stijl, enz.) in dezen
zin ook van eene vrouw gezegd: Mac!. le Sdvigné
est un der- distingué. - Openbaar schrijver, brief-,
acte -ochrjver. - [Mar.] Scheepsschrijver m.
'Ecrivassier, m., z.va.ÉCIllVAILLEUR. (pers.
'Eerive, f. [Tech.] Sc h roefboom in. der glans` Feriveur of 'Leriveux, ease, adj. (woord

ÉCUMER.

trotique, adj. Vruchtafdr ij vend. - Ook als subst.
ei. Des ectr-s, vruchtafdrijvende middelen, e k -

trdtika n. p1.

Letylotique., adj. [Chic.] Eeltverdrjvend.—.

Als subst. m. Des eet -s, middelen tegen vereelting,
tegen ekster000gen, ektylôtika n. p1.
Letype, ei. [Ant.] Afdru k in. van gesneden
steenen, gedenkpenningen, enz. - .4- Eetypiquc,
adj. Volkomen naar zulk eels' afdruk gelijkend,
e k t y p i 5 c h. - Eetyporaphie, f. Verheven
metaalsnijwerk a.; verheven letterdruk voor blinden,
relief-druk in.
'Ecu, m. Schild n. des' oude ridders; [Bias.]
van Mad. de Sévigné) Scisrjfiustig, schrijfziek.
Wapenschild. - [ Mar. ] son dames, z. v. a.
S 'Ecrîveiir, m., -euse, t. Schrijver, penneheld m., schrijfster f.
ECUSSON. - Voormalig fransch muntstuk n., fran'Ecrotage , m. [Sal.] Het opnemen van de sche daalder ni., kroon 1.; - ECU de cinq francs,
bovenste aardvlakte in de zoutkeeten; de opgenomen tegenwoordig vijffrancs-stuk in Frankrijk en Belgid.
aarde zelve f. - ÉCROTEII, v. a. De bovenste aard- - Zonder bepaling wordt teu nog gebruikt voor
vlakte opnemen.
3 francs: cinquante écus, 150 francs. - ( fig. at
fain.) Geld, gereed geld n., rijkdom m.: II a des
'Ecron, in. [Tech.] Moir eener schroef, schroef
-- [Jur.] of Acte d'écr-, hechtenis-acte f.,-moêrt.
ices, hij is rijk. LI a des ices h rernuer la pelle,
proces-verbaal n., aangevende- den daij waarop en Cast Ie père aux ions, hij heeft geld bij schepels,
de oorzaak waarom en op wiens last iemand ge- hij is schatrijk. N'avoir pas un ice vaillant, doodvangen zit; gevangenis-rol f. (flings tafel. arm zijn. Mettre ice sur ice, potten. - (Prov.)
'Ecroue, f. Rol 1. der uitgaven van 's ko- Vieux arnis, vieux ices, er gaat niets boven oude
'Eeroitelle, t. [EI. n.] Beek -garnaal t. - [Mid.] vrienden en oude dukaten. Voilh Ie reste de notre
ice of de nos ícus daar komt de regte man! die
Z. ÉCROUELLES.
'Leronellé, e, adj. [Mid.] Met klieren, klier- ontbrak ons nog! nu is 't gezelschap volmaakt!
'Ecuage, in. [Fiod.] Zadelpligt ei., verpligting
gezwellen behebd. - Ook als subst.: Un i e r-, een
klierljder. -- 'Ecroue ll es, t. p1. Kliergezwel- tot de dienst te paard; - schildregt ii., regt tot het
len a. p1. . gezwollen klieren, inz. halsklieren f. p1. voeren van een schild.
'Eeuanteur, ei. [Tech.] Uitwendige holte f.
(scropbules). - 'Leronelleux, euse, adj. De
van 't wagenrad, helling F. der speken op de naaf
kliergezwellen betreffend; klierachtiq.
'Eerotter , v. a. [Jul.] Op 1e gevangenrol, van 't rad.
'Ecubier, ei. [Mar.] Kluis f., kluisgat II., bot't register der gevangenen inschrijven (vgl. EdRou).
'Leronir, v. a. [Tech.] Hameren, koud smeden, loeftouwgat. - Eo -s, Allonges die-, kluishouten,
boegstukken
n. p1.
metaal harden door het koud met hamers te slaan,
'Leneil, m. [Mar.] Klip F. - ( fi g.) Elke hinhet tusschen cilinders heen of door de trekplaat te
trekken of onder de muntpers te brengen. - Het derpaal in 't leven, ails gevaar voor de deugd, de
part. passé is ook adj.: Metal icioui, gehard, ge- eer, 't geluk, den goeden naam, enz.: Le monde
est plein die-s, de wereld is vol klippen.
hamerd metaal n. - -- 'Ecronissage, 'Leronis
'Lenelle, f. Nap m., koos, diepe schaal F., komsernent, m. Het hameren; hamering, harding 1.
metje n. Les ic -s , het vaatwerk. -- ( fi g. et pop.)
'Ecroulé, e, adj. (en part. passé van s'écrou
Rogner lie- a qn., iemands inkomsten besnoeijen.
Ier): Maison écre, ingestort huts n.
'Leroulement, ns. Instorting, invalling f. - Mettre tout par éc-s, niets sparen om iemand goed
(fig.) er- de fortune, ondergang m. van fortuin. te onthalen. Propre comme one ie- a chat, zeer
'Lerouler (s'), v. pr. Instorten, invallen van vuil of morsig. II a Men plu dans son ie-, hem is
muren en gebouwen). - (fig.) L'empii e s'écroula, veel goed aangewaaid. Ii na ni pot au feu, fl1 ic
iavie, hij heeft geene eigen huishouding. z. ook
het rijk bezweek, ging te niet.
'.EerotItage, rn. Ontkorsting f. - 'Leroûter, ATTENIMOE. - Archer de lie-, (weleer) bedelaarsdiender (die bedelar ij moest weren) .- [Mar.] Pot ei.,
V. a. Ontkorsten, de korst afsnijden:t er- in pain.
- [Agric.] De bovenvlakte van een' onbebouwden schijf F., metalen bos, waarin de gangspil draait. grond afsteken - Het part. passi is ook adj.: Pain [Bot.] te- d eau, Venusnavel ei., navelkruid n.
'Eeuellée, f. Kom-, schaalvol t., napvol m.
écroûté, ontkorst brood n.
'Ecuèue, f., Z. ECOUANE.
' Eerti, e, adj. [Manuf.] Ruw, niet gewasschen,
'Leniage, m., Z. ECUAGE.
niet gebroeid: Soie éciue, niet ontschaalde of ont
'Ecuisser, v. a. [Eaux et for.] Eenen boom bij
gomde zijde f. Toile icrue, ongebleekt linnen. Fil
't vellen splinteren; eeiien boom van anderen aficI . u, ongewasschen garen n. - Fer icru, slecht
uitgezweet ijzer n. - 'Ecrues de bols, f. p1. splinteren om hem te vellen.
'Eculer, V. a. Neêrhakken (schoenen of laarzen).
[Agric.] Nieuw uitwas D. van hout op 't land.
- Ec- de la cire, was tot koe/een of schijven gieLesareorne, m. of Lesarcose, f. Vleesch
wild vleesch in wonden, e k s a r k ó os a n.-uitwas, ten. - Het part. passé is ook adj.: Souliers éculís,
Letase, f. [Mid.] Spanning, uitzetting t. der neîrgehakte schoenen ei p1.
'Eeulou, in. [Tech.] Tweetuitige schep- of giethuid. - [Pods. anc.j Het lang maken eener korte
kom f., der waschwerkers.
lettergreep.
'Eeuinage, in . Het schuimen, afschuimen.
Lcthlimme, in. [Chir.] Oppervlakkige bescha'Ecuniant, e, adj. Schuimend: Vagues ic -es,
diging t. der huid (lOOP drukking.
Lethlipse, f. [Prosod. anc.] Uitdrijving van schuimende baren F. p1. Cheval de-, schuimbekkend
dine of meer letters, inz. in 't latijn het uitlaten paard n. - Homme ie- de colère, van toom
ziedend inensch.
der letter m op 't einde.
'Eenme, F. Schuim n. op geschudde, kokende
Lethyrne, m. [Mid.] Huiduitslag in den vorm
van puistjes; etterende haarworm in. , e k t h p ma n. of gistende vloeistoffen, ook op gesmolten metalen;
bruis n., ver -„l ikt speeksel op den mond van somLethyniose, f. [Mid.] Bloedopwelling f.
Ecti ll otique, adj. [Mid.] Haarwegnemend, mige woedende of verhitte dieren, ook bij menschen;
ontharend: Ilemèdes act-s, of als subst. Des act-s, schuimend zweet n. van 't paard. - (lig.) Schuim,
uitvaagsel, slecht volk n. - [ Miner.] EO- de mer,
ontharende middelen.
E etome, f., z. v. a. EXCIS I ON, AMPUTATION. meerschuim; - een daarvan gemaakte pijpekop ei.
Ectopie, Letopisie, t. [Chir.] Ziekelijke ver- - [Bot.] dc-s printanières, lenteschuim, Z. CRACHAT
anderde plaatsing 1. van een inwendig ligchaamsdeel. de coucou. - EC- de fer, z. MhCHEFER. - [Jeu]
.- Letopocyste, f. Verplaatsing der blaas. -- Valsche dobbelsteen m.
'Ecumer, v. n. Schuimen, schuim opwerpen:
Letoposystique, adj. Uit die verplaatsing antLa mer icume, de zee schuimt II icume de rage,
staande.
hij schuimbekt van woede. - iCUaIER, V. a. SchuiLetrimuce, f. [Chir.] Doorgelegen huid F.
Ectrodactyle, F. [Anat.] Het gemis van één' men, a/schuirnen. Eo- du sucre, suiker afschuimen.
(fig.) Ec- les iners, zeeschuimen, op zee rooyen.
of meer vingers of teenen. - Letromèle, ei. Onvolledige liqchaamsvrucht F. - Ectropion, m. - (fig. at fam.) Eo- un híritage, van een erfgoed
[Mid.] Buitenwaartsche omkeering f., ins. der oog- het beste naar zich nemen. - EC- les marmites,
leden. - Ectrose, f. Ontijdige geboorte f. - Ee- tafelschuimen, klaploopen. Ec- an livre, uit een
-

-

-

-
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boek het beste nemen. Ee- les nouvelles, hier en
daar nieuws oploopen. — [Jeu] Ee- les dés, de
dobbelsteenen vervalschen. -- (poét.) te- sa rage,
sa fureur, gif en gal spuwen. — Het part. passé
is ook adj.: Pot écumé, afgeschuimde pot m.
'Eeumeresse, f. [Raft.] Groote schuimlepel m.
'Ecuniette, f. [Tech.] Schuimspaantje n.
'EeQinneur, m. Schuimer (alleen fig.): Ee- de
marmites, ta/else/mimer, panlikker m. Ee- de mer,
zeeschuimer, zeeroover. — Ee- de livres, boekenschuimer, boekenplunderaar m.
'Ecunnenx, euise, adj. Schuimend, volschuim.
'Ee a[noire, f. Schuimspaan, schuimlepel m.
'Eeurage, m. Het afschuren; a fschuring f.
'Ecuré, adj. (en part. passé van écurer): Chaudron Ee-, f: eschuurde ketel m. Puits dc-, schoon
-gemaktpu.(disl
'Eeureaii, m. [Manuf.] Schoonmaker der kaar'Ecutrée,f. [Corn.] Zuivere gedroogde w(jnmoér f.
'Eeurem ent, m. [Agric.] 4 ftvateringsgreppel f.
door een bezaaid land.
'Ecnrer, v. a. Schuren, met zand, met biksteen
afwrijven; , schoonmaken, reinigen, poetsen. Fe- in

vaisselle, Ee- un puffs, z. CUREIR. --- [ Manuf.] Feles Gardes, les chardons, de kaardedistels schoon
(Loc. prov.) A Paques it faut de- son-maken.
ehaudron, met Paschen moet men schoon schip

maken (te biecht gaan). (luitmaker.
'Ecurette, f. [Tech.] Schrapijzer n. van een'
'Leurennil, ni. [H. n.] Eekhorentje n. Ee- de
Canada, de Virginie of Petit gris, amerikaansch
graauw of zwart eekhorentje. Ee-, barbaresque of
Rat-palnifste, palm-eekhorentje. EL- volant of Polatouche, vliegend, eekhorentje. Ee- épileptique,
z. LOIR. — Loc.) Vif comme un de-, vlug als een
eekhorentje. -- Naam van verscheidene visschen,
ook van een' nachtvlinder. (ster f.
'Eeureur, m., -ease, f. Schuurder m., schuur'Eeurie, f. Stal, paardestal m.; — de tot een'
stal behoorende personen, paarden, rijtuigen, enz.
— (Prov.) Termer l'éc- quand les chevaux sopt
échappés, den ,put dempen, als 't kalf verdronken
is. — [Mar.] Ee-s flottantes, schepen n. pi. tot ver
ruiterij.
-voerd
'Eeusson, m. [Bias.] Wapenschild n. (meestal
in een grooter schild) . — [ Serr.] Plaatje n. op het
sleutelgat. — [ Hort.] Schildje, oog n. om te enten;
— naamplankje blokje n.,aan een' bloempot. -- [Méd.]
Kruidenzakje n. op de maag. — [Mar.] Schild,
hakkebord n. aan den spiegel, wapenvlak, vierkant
wulf n., waarop men den naam van het schip uit
of schildert. Barre d'éc- , z. BARRE. —-houwt
[Agrie.] Groot, wijd uitgediept ploegstrijkbord n.
'Eeussonnable, adj. [Hort.] Entbaar.
'Ecussonner, v. a. [Hort.] Enten, inenten. —
Het part. passé is ook adj.: Arbre éeussonné, ingeënte boom m.
Eeussonnoir, m. [Hort.] Entmes n.
'Eenyer, m. [Chen.] Wapendrager, schild
edelman (in de vorige eeuw); — vorstelijk-knap;
stalmeester. Le grand de-, de opperstalmeester. —
Pikeur of paardberijder. Vous êtes un bon de-,
gij zit goed te paard. — Lei. jonker eener dame. —
EC- tranchant, voorsnijder van 't vleesch, aan de
tafel van Benen vorst. Ee- de bouche, spjsmeester
des konings. Ee- de cuisine, opperkok. — [Hort.]
Steunpaal m. voor een' jongen boom. — Valsche
w ngaardloot f. — [ Véner.] Jong meiloopend hert n.
Eezème, m. [Méd.] Hittepuistjes, brandende
puistjes als gierstekoi rels n. pl., e k z e m a n.
.]-. 'Edacité, f. (eig. vraatzucht) (poét.) Het
knagen, de tand m. des tijds.
Edda, f. Edda f., oudste scandinavische oorkonde,
die de noordsche goden- en heldengeschiedenis bevat.
'Edémateux, adj., z. (EDEMATEUX.
'Eden, m. (p°. é-dèn) [Boeit.] Eden, het paradijs. — ( fig.) Bekoorlijk verblijf n., lusthof m.
'Edénien, ne, adj. [Phil.] Edensch, tot de
gouden eeuw behoorend.— Periode éd -ne, lste van de
8 tijdvakken der verlédene, tegenwoordige en toekomstige wereldgeschiedenis, volgens het stelsel der
Fourieristen.
'Edenté, e, adj. (en part. passé van édenter)
Tandeloos, zonder tanden: Vieille femme éd-e, of
als subst. Une éd-e, een besje, eene tandelooze oude
vrouw. Peigne éd-, kam m. met gebroken tanden.
- ÉDENTES , M. pl. [H. n.] Zoogdieren zonder
hoek- of snijtanden, e d e at 4 t a n. pl.
;

(

'Edenter, v. a. De tanden uittrekken. uitbreken of afbreken, onttanden: Ed
- qn., iemand de
tanden uitbreken. Ed- un peigne, une scie, de
tanden van een' kam, van eene zaag breken.
S 'Edictal, e, adj. Op regterlijk bevel; het
edict betre f fenrl.
'Edifiant, e, adj. Opbouwend in 't geloof,
stichtelijk: Sermon éd-, stichtelijke preek f.
5 'Edificateur, m. Bouwer, stichter m.
'Edification , f. [ Arch. ] Stichting , opbou(tegenwoordig meestal fig.): Vie pleine
winq f. (tegenwoordig
d'éd-, zeer stichtelijk
Dire un mot d'éd-,
een woord ter stichting zeggen.
'Edifice, m. [Arch.] Gebouw n. (meest gebézigd van groote, prachtige gebouwen, van tempels
of kerken, paleizen en dgl.). — (fig.) Kunstig zamengesteld voorwerp n., 't geheel van een stelsel,
eene onderneming, enz.: Le galant éd- de ses cheveux, de sierlijke zamenvlechting harer lokken.
L'éd- de la philosopbie, 't gebouw der wijsbegeerte.
'Edifie, e, adj. (en part. passé van Edifier):
Temple éd-, gestichte tempel m. — (fig.) Je suis
éd- du sermon, ik ben door de preek gesticht. Je
suis éd-, ik ben voldaan, ik weet wat ik verlangde
te weten. Je sors de chez vous fort mal éd-, ik
kom daar zeer geërgerd uit uw huis.
'Edifier, v. a. [ Arch. ] Stichten , oprigten,
bouwen: sd- un temple, tin palais. -- (fig.) Sti,chten, opbouwen in 't geloof, tot godsvrucht, tot deugd
opwekken: Ed- tout Ie monde par son exemple. -Sa conduite m'édifie beaucoup, zijn gedrag voldoet,
verheugt mij zeer. -- Cet homme détruit, au lieu
d'éd-, die man breekt af (verstoort, stookt onrust),
in plaats van op te bouwen (rust en orde aan te
brengen). --- s EDIFIER, v. pr. Gebouwd, gesticht
worden; elkander stichten. — (pop.) Je voudrais
m'éd- sur ce point, ik wenschte omtrent dat punt
inlichting te bekomen.
'Edile, m. [H rom.] Opziener der openbare
gebouwen en schouwspelen te Rome, ee d i ii s m. —
'Edilicien, ne, adl..Edilisch. edit éd -, cedilische
verordening. Personnage éd-, gewézen cedilis. Questeur éd-, qucestor, die de jaren bereikt had om te
dingen naar de 'Edilité, f., het ambt, de waar
(Loc. prov.)-dighevancls, itef.—
Pureté éd -ne, volkomen zuiverheid f.
'Edinite, f. [Minér.] Ediniet m., een bij Edinburg (poét. Edin) gevonden mineraal.
'Edit, m. Landsverordening of wet f., openbaar
bevel, vorstelijk bevelschrift, e di c t n. Ed- perpétuel,
eeuwig edict.
,

5 'Edital, e, adj., z. EDICTAL.

'Editer, v. a. Een edict afkondigen (in dien zin
verouderd). — Uitgeven, in 't licht geven (een boek).
-- Het part. passé is ook adj.: Livre nouveliement
édité, nieuwelings verschenen boek n.
'Editeur, m. Uitgever, geleerde, die eens anders
werken herziet en laat drukken; — boekverkooper.
die voor eigen rékening boeken in 't licht zendt.
Libraire-Pd-, boekhandelaar en uitgever. Ed- responsable, verantwoordelijk uitgever m.
'Edition, f. Uitgave, oplage (van een boek),
druk m., editie f. Ed- contrefafte, nadruk. —
Ed- princeps, eerste uitgave of druk van oude
schrijvers, sedert de uitvinding der boekdrukkunst.
- z. ook COMPACT, INCUNABLE.

'Edocéphale, m. [Anat.] Wanschepsel n.,
wiens neus den vorm der roede [penis] heeft. —
'Edoeéphalie, f. Zoodanige misgeboorte f. —
'Edocéphalique, adj. Daartoe behoorend.
'Edolie, f. [H. n.] Wetenschappelijke naam van
den dr o n g o , (z. dat woord); koekoek m. van de
kaap de Goede hoop.
'Edosser, V. a. [Agric.] De bovenste aardlaag
wegnemen. -- [ Tech.] Het wateren en afschaven
der perkament-vellen.
'Edredon, m. Eiderdons n., zachte borstvéderen, inz. der eidergans, een zwemvogel van IJsland
en Groenland. — Donzen voetkussen n. (baar.
'Educable, adj. (woord van G. Sand) Opvoed 'Edneateur, trice, adj. De opvoeding betre f
fend, opvoedend.
'Education, f. Opvoeding, educatie f. Edpublique, privee of domestique, openbare, huiselijke
opvoeding. Maison d'éd-, huis n. van opvoeding,
kostschool f., instituut n. — Un homme sans Ed-,
een mensch, die de gebruiken der wereld, de regels
der welvoegeljkheid niet kent, mensch zonder educa-
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tie. - Bij uitbreiding: opkweeliing f. van zékere stige zamenstelling t. der vraagstukken en verge(zenljk, inderdaad.
ljkingen.
dieren, aankweeking van planten.
Eft'eetivemeiit, adv. Waarlijk, werkelijk, we'Ethilcoration, f. [Chim., Pharm.] VerzoeEft'ectriee, adj. [Diclact.] : Cause elf-, uitwerting, ontzuring, ootzouling f. - ' Edulcorer, v.a.
Verzoeten. - Het part. passé is ook adj.: Breuvage kende oorzaak t. (gebruikelijker is efficiente).
EWeetuati on , t. Verwezenlijking, volvoering.
éclulcoré, verzoete drank in. (fig. et iron.) Colère
éd-e, gestilde gramschap t.
Effecteier, v. a. Uitvoeren, ten uitvoer bren'Edule, adj. [H. n., Bot.] Eetbaar.
gen, bewerkstelligen, tot stand of ten uitvoer bryn'Eduquer, v. a. (pop.) Opvoeden (élever).
gen, effectuéren. Elf- sa promesse, zijne be'Efaufiler, V. a. Uitrafelen ('t zij om den aard lofle volbrengen. Elf- une commission, un paye
van 't weefsel te onderzoeken of om pluksel te ment, eene bestelling uitvoeren, eene betaling doen.
maken). - Het part. passé is ook adj.: Ruban —S'EFFECTUER, v. pi . Volbragt, uitgevoerd, verwe
éfaufllé, uitqerafeld lint n.
zenlijkt worden. - Het part. passé is ook adj.:
Etfaçable, adj. Uitwisclibaar.
Promesse e ffectueie, voibragte belofte t.
Elfélures, t p1. Lederafval m. voor lijm.
Effacé, e, adj. (en part. passé van effacer)
Mot elf-, uitgewisclit, doorgehaald woord D.
Etférnin atøii , t. P'erwevkeljking; verwijfdBeauté elf-e, verdwenen, verminderde, ook: ver- heid, onmonneljk/ieid t.
donkerde, overschenen schoonheid t. Gloire elf-e,
Efféminé, e, adj. (en part. passé van effémiverdonkerde, verloren roem ni. - Epaules elf-es, ner) Weekelijk, verweekeljkt, ontzenuwd, verwijfd:
ingetrokken, a/aeronde schouders m. p1.
Homme elf-, verwijfd man. Moeurs off-es, weekeEffacement, m. Uitdelging t. der zonden.
ljke zeden. -. EFFEMINE, 01. Weekeling, verwijfde.
Effacer, v. a. Uitwisschen, uitvegen, uitschrapEfféminer, v. a. Verwijfd, weekeljk maken,
pen, uitdelgen, doorhalen: Eft- une ligne , eenen ontzenuwen, verzwakken. - S'EFFEMINER, V. pr.
regel doorhalen. - ( fill.) Doen verdwijnen; ver- P'erwijfd worden.
minderen, vernietigen, te niet doen; - doen vergeten,
Elfendi, rn. (turc) [Ii. ott.] E fe n di , titel
doen vergeven: Le temps a e ffacé sa beauté, de van een turkschen staatsdienaar en geleerde, inz.
tijd heeft hare schoonheid zeer verminderd. - Eff- reqtsgeleerde of welverklaarder. Reis-eff-, turksche
qc. de Ia mémoire, iets uit het geheugen doen gaan, rijkskanselier en minister van buitenlandsche zadoen vergeten. Elf- ses fautes, zijne misslagen uit- ken. reis -efendi.
wzsschen, doen vergeven en vergeten. - Overtreffen,
Elférent, e, adj. [Anat.] Vaisseaux eff-s, vaverdonkeren, verduisteren: Ii a effacé Ia gloire de ten, die van de uiterste deden naar 't midden voeren.
Eft'erveseenee, t. [Chim.] Opbruisingf. (dror
ses ancêtres, hij heeft den roem zijner voorouders
verdonkerd, hen in roem overtroffen. - [Escr., ontwikkeling van een of onder gas uit eene vloeiGynin., MII.] Elf- ie corps, les épaules, het lig- stof), effervescentie t. —[Méd.] L'eff-du sang,
cham, de schouders intrekken, in de juiste houding de opbruising, gisting, verhitting t. van 't bloed.
brengen, niet bloot geven. - S'EFFACER, V. pr. Uit( fi g.) Onstuimigheid, drift, groote levendigheid:
gewischt worden; uitgaan, verbleeken; verdwijnen: Loll- des passions, het vuur der hortsloglen. L'effCette couleur s'efface. Sa gloire sect e ffacée. - des esprits. ( 1 e gisting der gemoederen.
Effervescent, e, adj. [Chim.] Opbruisend.—
[Escr.] Zich zijlings plaatsen en aan 't ligchaam
zoo weinig voorvlakte als mogelijk geven. - [Mar.] (fig.) Zeer levendig, vurig, opvliegend. Tête elf-e,
Den voorsteven toekeeren.
heethoofd m. La tonic elf-e, de gistende volkshoop m.
Efet, m. Werking, uitwerking f., gevolg, uitEffaçue, t. Uitwissching, doorhaling 1.: Lettre
werksel, gewrocht, effect n. Point dell- sans
pleine d'eff-s, brief vol doorhalingen.
Etfetnage, im Het aftopp e n der graanhalmen. cause, geen uitwerking of gevolg zonder oorzaak. Re- Efl'aner, v. a. .4ftoppen, ontbladeren. - Het monter de inlet ii Ia cause, van 't gewrocht, uitpart. passé is ook adj.: Biës affanés , afgetopt werksel tot de oorzaak opklimmen. - L'eff- dune
graan II. - Lfftneur, ni., -euse, t. Aftopperm., machine, de werking, kracht, hel uitoefenend veraftopster t. - Etfaiiiires, 1. p1. Afgesneden top- mogen eener machine. - Werking f., indruk m.,
gewaarwording t.: Co tableau, Cette scène, Ce dispen rn. pl
Effaré, e, adj. (en part. passé van e ffacer): Air cours produit un bel, un grand off-, die schilderij,
eb-, ontsteld, ontdaan gelaat n. - [ Bias.] Cheval dat tooneel, die redevoering doet eene schooise werking, maakt veel indruk, effect. Cette lumière est
elf-, steigerend paard n.
1t1arer, v. a. Verschrikt walsen, doen ontstel- dun off- trop dor, dat licht doet eene te harde
ten, ontzetten, buiten zich zelven brengen, verbluft werking. Elf- de l'ensembie, indruk van 'I geheel,
maken. - s'EFFAaER, C. pr. Verschrikt worden, totaal-indruk. - (Loc. fam.) Ii me fait i'eff- d'être
lou, hij schijnt mij toe gek te zijn. - Daad, uitontstellen.
Etfaroucliant, e, adj. (woord van J. J. Rous- voering t. En venir des paroles aux elf-s, van
scoorden tot daden of dadelijkheden komen. Mettre
seau) Schrikaanjagend: Assemblée elf-e.
Elfarouché, e, adj. (en part. passé van ella- a elfet, ten uitvoer brengen. - (Proc.) Les eff-s
roucher): Pigeon elf-, schuw gemaakte duif t. - sont les mhles, of les promesses sont les tome!
[Man.] Cheval elf-, schuw, schichtig paard n. - les, zonder daden beteeftenen de beloften niets.
Plus de paroles que doff-s , meer woorden dan da[Bias.] Chat elf-, kat f. op de achterpooten.
Elfaroticher ,, v. a. Schuw of bang maken, den, veel geschreeuw en weinig wol. - [Jur.j Werdoen vlieden, verwilderen: Eli- les pigeons, ie gi- king, krocht, gevolgtrekking, toepassing t.. La lol
bier. - ( fog.) Afschrikken, minder handelbaar ma- no saurait avoir dell- rétroactit, de wet kan peeve
ken, vrees of wantrouwen inboezemen: Vous l'effa- terugwerkende kracht hebben. - Elf-s chills, burroucherez par cette proposition, gij zult hem door gerljke regten of voorregten n. p1. - Ieder stuk
dat voorstel afschrikken. - (Loc. proc ) ELI'- les of gedeelte van iemands bezitting; (doorgaans meerv.)
pigeons, de kalanten wegjagen. - S'EFFAROUCHER, eff-s, bezitting f., vermogen n., goederen n. p1., inz.
roerende goederen. Emporter ses elf-s, al zijne goe
V. pr. Schuw, afgeschrikt worden.
Etl'arvatte, t. [H. n.] Bietvogeltje, grassojsje n. deren medenemen. Abandonner ses eff-s a ses cré(ook petite rousserolle en Bec- fi n des roseaux anders, zijne goederen aan zijne schuideìschers overlaten. - [Corn.] Elf-s de commerce of enkel Elf-,
geheeten).
}tfaucheter, v. a. [Agric.] De afgesneden handelspapier n., wissels m. p1., bankhi(jetten, orderbriefjes enz. , effecten n. p1. Elf-s négotiahaver niet de hooihark zamenhoopen.
bles, verhandelbare effecten. - Elf- publics, landsEtfautage, 01. [Tech.] Wrak duighout n.
Effeetif, ive, adj. Wezenlijk, waarlijk, wer- schuldbrieven, openbare effecten, allerlei obligakelijk, voorhanden, effektief: Ii a dixinilie fib- tién, die op de beurs genoteerd worden. - [Man.]
rins eff-s, hij heeft tienduizend gulden baar geld. Elf-s de Ia main, des jambes, leiding, besturing
Arrucle le trente mille hornmes elf-s, leger van van een paard door bewegingen van de hand, van
volle 30,000 man onder de wapens. Assistance elf-, de beenen. - EN EFFET, toe. adv. et conj. Inderwerkelijke„ dadelijke bijstand m. - Homme elf-, daad, waarlijk, wezenlijk, werkelijk. -a L'EFFET
man van zijn woord. - [ Théol.] Amour elf-, kracht- DE, 10e. prép. Met oogmerk, om, ten einde. - in
dadige, daadwerkelijke liefde f. - EFFECTIF, M. CET EFFET, POUR CET EFFET, toe. conj. Tot dat
Het werkelijk aanwézige, voorhanden hoeveelheid, einde, te fien einde. - a QUEL EFFET? bc. adv.
voorraad, enz. L'eff- de I'armée, het getal werkelijk Met wat oogmerk, waarom?
Etfeuillage, m. [fort.] Het ontbladeren,
dienstdoende manschappen, het e/fektieve leger.
Effeetion, f. ] Géom.] Constructie of meetkun- uitbladeren, het wegnemen van bladeren.
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E11'eiiiflaisou, f. [Hort.] Tijd rn. van 't afval- len zijn been geschaafd. Ne faire qu'efil- Ia
terre en labourant, den grond slechts zeer opperlen der bladeren; ook voor EFFEUILLAGE en DÉFEUTL
gebruikt. ( Ontbladerd, biederloos. vlakkig omploegen, omwerken. La barque effleura
Egfeuiflé, e, adj. (en part.passé van effeullier) Ie i'ivage, de boot gleed digt langs den oever. S LWeuillement , m. [Hart.] Bladerlooze toe- Effi- un sujet, een onderwerp oppervlakkig behandelen, slechts even, als ter loops aanroeren. stand in. , onibladering f.
}tfeui11er, V. a. [ Hart.] Ontbladeren; ook z.v.a. [Tech.] Aan de haarzijde afschaven, de nerf wegnemen (bij zeemtouwers).
EJAMBER. - S'EFFEUlLLER, V. pr. Zich oat bladeEffleuiir (s'), v. pr., of E1'fleurir, V. n.
ren, de bladeren, het fool laten vallen. - Lo,cjaan,
splijten, vaneen wijken (van karton of kaartebiad). [Chim.] Uitbloejen, verwekren, bloemen aanzetten,
Etfeuillure,f. L Hart.] A/iepiukt,afgevallen loof. uitslaan, door aanraking met de lucht in eene poeEf li eaee , adj. Krachtig, werkzaam: Remède derachtige stof veranderen: Ce ininiral s'effleurira
eff-, krachtig middel a. Discours eff-, krachtiqe, of effleurira au contact de lair.
Lffl€mii'oii-, m. [Tech.] Afwissciter m., lamsindruk-makende rede t. - [Théol.] La grace eff-,
de krachtdadige genade t. - EFFIGACE, t., z. v. a. vel, waarmede de perkamentmaker het opgebragte
wit van de huiden wrijft.
EFF1CAC1TË. (lijk, met vrucht, kracht of nadruk.
Efflellrure, f. [Tech.] Zeemleder-afval rn; bij
Lffieaeernent, adv. Krachtdadig, nadrukkeEfileacité, f. Krachtdadigheid, werkdadiqtieid, 't afschaven beschadigde plek f. op 't zeemleder.
Effloreseeiice, f. [Bot.] Het uitbloeijen; bewerkzaamheid, kracht f. Elf- clan remède, de Ia
priè re, werkende kracht van een middel, van t qebed gin a. van den bloeitijd. - [Chim.] Uitbloeijing,
verweuiring f., het aanzetten van zoogenaamde blocEfficient, e, acij. Werkend, werkzaam (zei
den gebruikt dan in): Cause eff-e, werkende oorzaak. men, verandering eener vaste zelfstandigheid in
S Effigi al, e, adj. Tot eene beeldtenis behoorend. eene poederachtige stof door hare aanraking met
Effigie, I. Beeldtenis f., beeld; - ?nuntbeeld a., de open lucht, het te voorschijn treden van zoutbeeldenaar m. - [Jur.] Exécuter un crirninel en kristallen. - [ Méd] Schilfering f., huiduitslag en.
Efflorescetit, e, adj. [Bot.] Uilbloeijend. —
eff-, eenen misdadiger in beeldtenis [in e ffi gib] op[Chirn. ] Uitbloeijend, verwedrend, bloemen aanhangen, verbranden, enz.
zettend.(van eene,vloot doen afraken.
1 Lffigier, v. a. [Jar.] in beeldtenis regten.
Effllage, m. Het uitrafelen, ultrafeling f.
I Efflotter, v. a. [Mar.] Eén of meer schepen
Effluienee, f. [Phys.] Uitvloeijing, uit strooEflité, e, adj. (en part. passé van eFfiIei) Uitgerafeld: Linge elf-, uitgerafeld linnen n.—C1eveux ming t. (b. v. der elektrische vloeistof).
Effluent, e, adj. [Phys.] Uitvloeijend, uiteff-s, uitgedund hoofdhaar II. - Lang en dun of
smal, schraal, mager, slank. Visage eff-, magere, strooniencl.
Effiner, v. a. [Plrys.] IJitvloeljen, uit stroomen
schrale tronie t. Tige effe, lange, dunne stengel m.
CheaI eff-, te dunhalzigpaardn. —[Chas.] Chien (inz van de elektrieke stof gezegd).
Effluve, t. [Phys. , Méd.] Uitvloeijing, uitdameff-, hond, die zich overloopen heeft. - EFFILE, In.
Garenfranje f.; franjeachtig uitgerafeld rouwgoed n. ping, uitwaseining f. Effl-s magndtiques, uit strooEfifier, v. a. Uitrafelen, uilpluizen : EI- lu m ngen f. p1. der (onderstelde) magnétische vloeilinge. - [Perr.] Eli- les cheveux, het haar uit- stof, effiuvia II. p1.
Efflux, in., Effluixioii, f. [Méd.] Afvloeijing
dunnen. - [Hurt.] Eff- les artichauts, de afzetsels
van artisjokken afnemen. - [Chas.] Eff- un chien, der vrucht in de eerste dagen der zwangerschap,
efflurcie
t.
een' hond uitputten, door hem te jong of te lang
Effodient, e, adj. [H. a.] Gravend. - EFFOte laten loopen. - S'EFFILER, v. ge. Van zelf uitDIENTS, en. p1. Gravers en. Pl., in den grond grarafelen, losgaan. - Dunner, schraler worden.
(omdelving t.
Effil oehe, Effiloque, f. [ituban.] Zeer ligte vende zoogdieren n. p1.
Etfondi-erneut, en. [Agric.] Diepe oingraving,
ongelweernde zijde t.; - uitstekende rafels f. p1.
Elfondi'er, v. a. [Agric.] Diep omgraven, omEfliloehée, f. [Papet.] Papierpap f. heelgoedn.
Efliloeher, v. a. [Papet.] Rafelen, het weef- spitten. - inslaan, instooten, in-, opentrappen
sel der lompen vaneen scheuren en tot een grover (eene kast, een vat, eene deur), doen bezwijken, inof fijner deeg of pap (het zoogenaainde half- of zakken (een' vloer, eene zoldering). - Het lagewand uithalen (uit gevogelte, uit visch) (in dezen
heelgoed) maken.
Effilocheur, m. [Papet.] Hollander, roerbak, zin liever vider). - [Tech.] Het lalcenraam te sterk
roertrog iTI. , een bak met een van metalen lemme- spannen - EFFONDREII, V. ie. en S'EFFONDRER, V.
ten voorzienen cilinder, waarin de lompen vaneen pr. Instorten, bezwijken, inzakken.
EII'oiidrilles, f. pl Aanzetsel, aanbrandsel n.,
gescheurd en tot deeg of pap gemaakt worden.
wat zich bij 't koken aan den bodem van pan of
Effiloque, f., Z. EFFILOCHE.
Efliloquer, v. a. [Tech.] Z(jdestof mtrafelen ketel zet. Les enfants aiment les elf-.
Liforeer (S'), v. pr. Zich bevlijtigen, pogen,
om walten te maken. (p1.; het uitgerafelde.
Effliures, f. p1. [Tech.] Uitgerafelde draden m. streven, trachten, zich beijveren, zijne krachten inEffioer , v. a. [Agiic.] De topblaadjes van spannen, zijn best doen; zich vermannen. II seffor
't koren afliiukken, als het vóór den winter te we- ce ii porter ce fardeau, hij spant zijne krachten in
lig groeit; - ook voor EFFARER, EFFEUILLER ge- om dien last te dragen. Ii s'efforce de gagner ses
bruikt..
(zoek a. bonnes graces, hij tracht zijne g unst te winnen.
Effort, en. Krachtinspanning (van ligchaaln of
S 1fflagtation, f. Sterk aangedrongen verEfflanqué, e, adj. (en part. passé van el- geest) , inspanning, poging, moeite, bevljtiging t.,
Ilanquer): CIleval efll- , uitemergeld, ingevallen streven Ii.; kracht t., geweld n. Faire elf-, un elf-,
paard n. - [Vétér.] Rage ' effi-e, kugchende of tous ses elf- pour soulever un fardeau, poging
snuivende hondsdolheid f. - [Hai ] .] Pignon effi-, doen, al zijne kracht inspannen om een' last op te
te dun afgevijld rondsel n. -- (fig.) Style effi-, dorre, ligten. Eff- de mémoire, inspanning van geheugen.
matte, krachtelooze stijl M. - EFFLANQUE, In. (fam. L'eff- de leau a iornpu cette digue, de kracht,
't geweld van 't water heeft dien dijk gebroken.
et ir(n.) Lange magerman, lang, spichtig menscll.
Ef fl anquer, V. a. Mager en ingevallen maken, L'eff- dune roUte, de drukking t. van een gewelf.
uitmergelen (b. V. een paard). - [ Horl.] Efti- un - 11 a fait un elf pour létablissernent de son
fi ls, hij heeft eene opoffering voor de vestiging van
pignon, een rondsel dun uitvijlen.
Efflewage, in. [Tech.] Het afschaven der zijnen zoon gedaan. - Faire eff- sur soi-rnêene.
zich vermannen, zich zelven geweld aandoen. vellen aan de liaarzijde (bij zeemtouwers).
[Vétér.] Te groote spanning der pezen, verrekEfflellré, e, adj. (en part. passé van effleurer)
- Peau king f. - (pop.) Breuk t. (hernie).
Rosier effi-, ontbloemde rozenstruik rn
S Ltfracteiir, en. [Jar.] Inbreker en.
effl-e, ligt bezeerde, afgeschaafde huid f.; - (bij
Etfraetion, f. [Jur.] Inbraak, braak, huiszeemtouwers) afgeschaafd vel a. - ( fig.) Question
effi-e, slechts even of ter loops aangeroerde vraag 1. braak, openbreking, effracti e t. Effr- extérieure,
Effleurer, v. a Ontbloeinen, de bloemen af- huisbraak; Effr- intérieure, openbreking van eene
(uil M.
plukken (in dien zin weinig gebruikt). Oppervlak- kast, een meubel, enz.
Efl'iaie, t. [H a.] Sluijeruil, torenuil, kerkMg raken en benadeelen, ligt afschaven (het vel),
adj.
Verschrikkelijk,
verschrikEffiayant,
e,
raken,
naauwernood
schrammen, ligt kwetsen; te
kend, schromelijk, vervaarlijk, ijselijk.
rakelings langs gaan, langs scheren.— (fig.) Opper
Effrayé, e, adj. (en part. passé van effrayer):
vlakkig behandelen, ligt overheen loopen. 11 s'est
effleuré Ia jalnt)e en tonmant, hij heeft in 't val- Enfant effe-, verschrikt, bang gemaakt kind n.
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Yeux effr-s, ontstelde, verwilderde oogen n. p1.
[Bias.] Animal effi-, in klimmende houding voorgesteld dier n.
Lifrayer, v. a. Verschrikken, schrik, vrees of
asijst aanjagen, bang maken, ontstellen, vervaren,
vervaard maken.
S'EFFRAYER, v. pr. Schrikken,
verse/inkt worden, bang wore/en. Ii s'effraie de
peu de chose, hij schrikt van eene kleinigheid.
Eifréné, e, adj. Zonder teugel, teugelloos (in
den eig. zin alleen in): [Bias.] Clievai effi-, ongetoomel paard D.
(fig.) Losbandig, toomeloos, teu
gelloos, wild, woest, uitzinnig, uitgelaten. Licence
elTr-e, losbandige, dolzinnige moedwil m.
S Lffrénémeiit, adv. Toomeloos, onbeteugeld.
1 Elfrénement, m. Teugellooskeid, losbandig
/ieid, dolzinnigheid f.
E ff ritemeiit m. [Agiic.] Het uitmergelen;
uitmer g eling f.
Eifriter, V. a. Uitmergelen,
onvruchtbaar, schraal maken.
Het part. passé
is ook adj.: Terre effritée, uitgemergelde akker m.
Effroi, nu Groote schrik nu, ontzetting, vervaardheid f. Porter i'effr- partout, overal schrik
Schrik, oorzaak van schrik: Un
verspreiden.
médisant est leur- do public, een kwaadspreker
is de schrik, afschuw van allen.
Elfronté, e, adj. Onbeschaamd, schaamteloos,
vrijpostig, driest, onbeschoft: Femme ettr-e, onbeschaamd wijfn. Air effr-, onbeschaamd, vrijpostig
gelaat, voorkomen n.
(Lee. prov.) Eftr- comme
un page de cour, onbeschaamd als een beulsOok als subst.: C'est un effr-, t is een
knecht.
schaamteloos mensch.
Effiontée, t. Zeker vrouwenkapsel n. (wijze.
Elfroiiténieiit, adv. Onbeschaamd, op drieste
Effuonterie, t. Onbeschaamdheid, onbesch^ theid, schaamteloosheid, vrijpostigheid, driesthei f.
Queue e!rr welk eene onbeschaamdheid I Leffr
dull cliien, dun moineau, de vr(jpostigheid van een'
hond, van eene musch. Ii a en i'effr- de le menacer,
hij heeft de onbeschcamdheid gehad hem te dreigen.
Effro'ab1e, adj. Verschrikkelijk, vreeseljk,
ontzettend ijselijk, afschuwelijk naar akelig,
schrikverwekkend: Spectacle elir-. Bij vergrooting: Femme elir-, zeer leeljke vrouw. Dépense
etfr-, zeer jioote uitgave of vertéring f. L'éteiidue
des cieux est effr-, de uitgebreidheid der hemelen
Eft'royablenient, adv.
is verbazingwekkend.
Op verschrikkelijke wijze, enz.
S Effrniter, v. a. [Hort.] Plukken, afplukken
[Agric.] Den grond uitmergelen.
(het ooft)
S Effurner, v.a. [Peint.] Ligt, dampig schilderen.
Effusion, f. Uitstorting, uitgieting, plenging t.:
[Méd.] LeftL'eIT- do yin dans les sacrifices.
Ii y eut one grande
du sang des liumeurs.
eff- de sang dans ce combat, in dat gevecht werd
veel bloed vergoten. L'eff- de Ia iumière, de uit(fig.) Eli- de coeur,
strooming f. van 't licht.
ontboezeming, vertrouwelijke openbaring f. der gedachten. Eff- de coiêre, uitbarsting I van gramschap.
'Efourceau,m. [Tecli]Mallejan,stootwagen rn.
(king t.
'Egagropile, f Z. EGAGROP!LE.
S 'Egaieinent 'Egaiment, m. Vervrolij
`Egal, e, adj. Gelijk (in aard, in hoedanigheid,
in hoeveelheid, in waarde), eg aal : Deux personnes dun âge ég-, twee personen van gelijken ouderdom. Ileux poids dgaux, twee gewigten van
dezelfde zwaarte. Comliattre a armes égaies, met
gelijke wapenen vechten. Tous les gens honnêtes
smit égaux. z. ook BALANCE. Gelijkmatig, zich
lijk blijvend: Mouvement toujours ég-, altijd gekmaligebeweging t. Style ég-, geljkmatzgestylm.
Caractère ég-, bestendig, zich gelijk blijve nd karakter n. Onverschillig, om 't even, eveneens, hetzelfde: Cela mest ég-. Gelijk, effen, vlak, glad:
EGAL, m., -E, t. Gelijke m. en t.
Cheniin ég-.
Ii ia traité comme son ég- of I'ég- a ég-, hij
heeft met hem als met zijns gelijke omgegaan.
Marcher i'ég- de qn., met iemand gelijk staan.
Is LEGAL DE, 10e. prdp. Evenzeer, als, zoo als. Ii
est craint a i'dg- do tonnerre, men vreest hem als
een onweêr. In vergelijking van, vergeleken met:
Philippe n'dtait rien a l'égal d'Alexandre.
Egalade, t. Soort van kastanje f.
`Egalé, e, adj. (en part. passé van égaier):
Portions ég-es, gelijkgemaakte aandeelen ii. pl.
Cliemin ég- (liever égaiisé), geeffende weg m.
[Fauc.]
Anomalie dg-e, vereffende afwijking t.
Oiseau dg-, witgevlekte valk m.
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'Egalernent, adv. Gelijkelijk, op gelijke wijze.
'Lgaiernent, m. [Jur.] Gelijkmaking t.
'Egaler, v. a. Gelijk maken, effenen, vereffenen.

La mort tgaie tous les homines, de dood maakt
alle inenschen gelijk. ng- on chemin (liever éga[Hon.] Z. EGALIR.
hoer), een weg effen maken.
[Prat.] g- ses enfants, de erfdeelen zijner kin[Math.] vg- les grandeurs,
deren gelijk maken.
de grootheden door vergelijkingen vereffenen.
Gelijk zijn, evenaren, opwegen, op zijde streven:
Eg- qn. en mdrite, iemand in verdienste evenaren.
Vergelijken, gelijkstellen.- Ii ny a personne qu'on
puisse lui eg-.
SEGALER, V. pr. Zich gelijkmaken, zich gelijk stellen of achten; zich vergelijken.
EgaIeur, euse, adj. Geljkmakend. EGtLEURS, in. pi. [list.], z. v. a. MVELEURS.
'Egalir, V. a. [Hon.] Gelijkmaken: Eg une
roue, de tanden van een rad gelijk maken. g- Ia
tusde au ressort, de spil in overeenstemming met
de v0r brengen.
'Egalisation, 1. [Prat.] Geljkmaking t.
'Egaliser, V. a. (alleen van zaken) Gelijkmaken, effenen, egaliseiren: Eg- le sol, ie terrain,
den grond gelijk maken.
L'amour dgaIise toutes les conditions, de dood maakt alle standen gelijk.
[Prat.] In gelijke deden verdeelen.
'Egalisoir, m. [Tech.] Buskruidzeef f.
'Egatissage, m. [Hon.] Het gelijkmaken der
raderen.
4. 'Egaliste, m. [Polit.] Gelijk maker, voorstander van de çjeljke goederenverdeeling, e g a t is t m.
'Egalite, t. Gelijkheid (van personen en zaken)
overeenkomst, eenvormigheid, eenpari g heid,, gelijkvormigheid, gelijkmatigheid, eg a I i t e i t t. Eg- da
me, gelijkmoedigheid t. L'ég- dun terrain, dune
surface, de gelijkheid effenheid van een' grond,
van eene oppervlakte.
'Egainres, f. p1. [Fauc.] Witte vlekken t.pi.,
inz. op den rug van eenen valk.
'E ard m. Inachtneming oplettendheid 1.:
N'avoir aucun ég- a Ia prière de qn. iemands
verzoek geheel niet in aanmerking nemen. Achtin.q f. blijk n. van achting of van eerbied, inschikkeljkh
eid, toegevendheid t.: Avoir de grands ég-s
pour qn. groote achting voor iemand hebben. C'est
un homme sans dg-s, 't is een mensch, die geen
onderscheid maakt, die niet ziet wien hij vóór heeft.
Les hommes se doivent des ég s réciproques, de
menschen zijn tot wederzijdsche inschikkelijkheid
verpligt.
EU EGARD a, Inc. prdp. Uit aanmerking van, in aanmerking genomen: On pent 3e lui
a L'EGARII
pardonner , en ég- a sa jeunesse.
DE, toe. prép. Ten aanzien of ten opzigte van,
aangaande, betreffende, met betrekking tot, in vergeljking van; A l'ég- des propositions que vous
faites, ten aanzien van (wat betreft) de voorstellen, die gij doet. La terre est petite a l'ég- du
soleil, de aarde is klein in vergelijking met (met
betrekking tot) de zon.
a mon (son, votre, etc.)
a eet dgard, a diftérents égards,
égard,
a certains égards, a tous égards, 10e. adv. Te
mijnen (zijnen, uwen, enz.) opzigte, of wat mij
in
le dezen opzigte;
(hein, u, enz.) betreft;
verschillende, zékere, alle opzigten. 'Egard of
Bekedigde
gildemees
Maitre -égard, 1. [Cout.]
ter, schouwmeester m. (in sommige fransche steden).
[Hist. rel.] Eg-s, Juges de l'ég-, geregtshof n. der Maltezer-ridders.
'Egardé, e, adj. [Cout.] Bezigtigd (door den
gildemeester) en als zoodanig gemerkt.
'Egaré, e, adj. (en parf passé van égarer):
Voyageur ég-, verdwaald reiziger m. Brebis ég-e,
afgedwaald schaap 0.; (fig.) van de kerkleer, van
der deugd afgewéken mensch. Chemin ég-,
1pal
olu^'eg m. Pas ég-s, afdwalende schreden t. p1.Papiers ég-s, verlegde, te zoek per akte papieren n.
(fig.) Vue ég-e, Air ég-, verwilderd, ontsteld
Pl.
gezigt, gelaat, voorkomen n. Cerveau ég-, Cervelle
ég-e, ontsteld brein n., verwarde, g e e g a r e e r d e
EGARE, In. E, t. Verdwaalde,
hersenen t. p1.
verdoolde, afgedwaalde m. en f.
'Egarement, m. Afdwaling, verdooling t. (In
den eig. zin weinig gebruikt).
(fig.) Dwaling,
afdwaling van verstand en hart, misstap m., verbuitensporigheid,
uitkeerdheid t., wangedrag n.,
Verstandsverwarring, ijlhoofdigheid,
spatting t.
verbijstering f.
'Fgarer, V. a. Van den weg brengen, doen
-
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dwalen, op den dwaalweg brengen. Notie guide raadt, eqolstisch zeggen. - ' Egologiqtie, zelf.
neus égara, onze gids bract ons op den dwaalweg. zuchtig luidend, egologisch.
(fig.) La prospéiitd neus égare, de voorspoed
'Egophone, m. [Mdd.] Lijder aan Egophobrengt ons van 't repte pad. Cette uialadie lui a Iiie, I. , geitenstem t., ziekelijke blaastoon in., wégaré ]'esprit, die ziekte keert zijnhoofd, verstand gophonie f. 'Egophonique, adj. Tot die
in de war gebraqt. - Verleggen, te zoek maken: kwaal behoorend, eeg op h O a i sch.
'Egopode, m., z. AGOPOD1ON.
J'ai égaré mes gants, ik heb mijne handschoenen
verlegd. - [ Mar.] Eg- Ja bouche dun cheval, den
itgorge, e, wij. (en part. passé van ëgorger)
mond van een paard bederven, het hard in den Ontkeeld, omgebragt, vermoord.
bek maken. - S'EGAIIER, v. pr. Verdwalen, van
` Egorgeoir, m. Moordhol n. (coupe-gorge) den weg afraken; (ook fi g ) zwerven, op goed ge- [Ane7 mar.] Sineergording f.
luk rondloopen. Te zoekraken, voor 't oogenbiik
'Egorger, v. a. Ontkelen, kelen, de keel afverloren zijn.
snijden; - dooden, slagten, ombrengen, verworgen,
'Egaroté, e, adj. [Man.] Cheval ég-, paard n., vermoorden. - ( fig.) Ten val brengen, in den grond
dat aan de schoft bezeerd is.
boren, ruïneren. - [ Anc. mar.] De smeergordin'Egaudir, v. a. Verheugen, verblijden. - gen aanhalen. Eg- les huniers, de smeergordingen
S' EGAU]MII, V. Pr. Zich verlustigen, zich vrolijk maaan de marszeilen slaan. - S'EGORGER, F. pr. Elkander ombrengen.
ken. - In 't bosch jagen of ter jagt gaan.
Egayer, v. a. Verblijden, vervrolijken, verheu'Egorgeur, m., -ense, t. Verworper, moorgen, vermaken; - verstrooijen, opvrolijken; leven- denaar m., verwcrgster, moordenaarster f.
di g er, bevalliger maken. g- une socité, een ge'Egosiller, V. a. Worgen, ombrengen. (Indien
zeschap vermaken. g- un malade, een' zieke op- zin weinig gebruikt). - s'ÉGOsILLEa, F. ps. Zich
betere??, opvrolijken. Eg- SOt) style, zijnen stijl meer overschreeuwen, zich heesch schreeuwen of zingen.
losheid, meer leven en bevalligheid bijzetten. - Eg- (ook van vogels gezegd, die veel en hard zingen).
an appartement, een vertrek lichter, luchter, vrolj
4. 'Egotisme, m. Kwade hebbelijkheid t. om
leer maken. - Eg- un denil, den zwaren, rouw steeds van zich zelven te spreken, e g 0 t is m U s n.
voor een' ligteren verwisselen. - [Hort.] Eg- un
'Egotiste, iii. et f. Iemand, die gaarne en
arbre, une nude, een' boom, eene laan uitdunnen. veel van zich zelven spreekt, ego ti st m.
pr.
Zich
verheugen,
zich
vrolijk
- S'ÉGAYER, V.
'Egougeoir, m.,'Egougeoire, f. Mijnspleet f.
maken; zich verstrooijing verschaffen; vrolijk, le- door welke 't water afvloeit.
vendig worden. - S'ég- aux dépeiis d'autrui, den
'Egout, m. Afloop van 't water, drop m. spot met iemand drijven. - 1-let part. passé is ook Riool n., goat, vuilniszijp 1. - ( fig. et pop.) Open
adj.: Compagnie igayée, vervrolij kt gezelschap n. wond, fistel of zweer t. - ( fig.) Verzamelplaats f.
Tableau égayé, opgehelderde,opgefrischte schilderij. van slecht volk. - [ Tech.] Afdruiptafel of plank 1.
` Egèe, t. [Bot.] (pray.) Lijster -bessenboom m. der egeimakers. - Siroophoudencl water n., dat
'Egialite, t. [Bot.] Nieuw -Hollandsche hees
Yeisuikervormen
uit
druipt. (GEUR.
ter in., van 't geslacht der loodkruiden.
S 'Egoutier, m. Rioolruimer, z. v. a. VIBAN
itgide, f. [Myth.] Borstschild n. van Pallas of
'Egonttage, m liet door-, af- of uitdruipen.
Minerva. - (fig.) Bescherming, beschutting f. II
'Egouttement, m. Het af-, uitdruipen. me sert d'ég-, hij is mijn schild, mijn beschermer. [A gile ] Het ontlasten der akkers van het te over-

---

`

-

-

'Itgilope, f., 'Itgilops,

Iii., Z. M GILOPS.

` Eglaiider, v. a. [Vétér.] Een paard de on(klieren.
dertongklieren uitsnijden.
'Eglanduleux , etise , adj. [H. n.] Zonder
'Itgantier , ni. [Bot.] Wilde rozelaar, egelantierstruik in. - îtgÏantine, t. Wilde roos,
egelantierbloem, hondsroos f.
'Eglefin, m., Z. V. a. AIGLEFIN.
'Jtgise, t. Kerk f., de gezamenlijke christenen;
elk christen -kerkgenootschap. L'Égl- primitive, de
eerste chri.etenkerk. Les pères de lEg!-, de kerkvades's. Les cérémonies de l'EgJ-, de kerkplegtigheden t. p1. LEgJ- réformée, anglicane, catholique,
de hervormde, anglikaansche, katholjke Kerk. Kerk, geesteljkheid f., geestelijke stand m. Gens
d'Egl-, geestelijken, bedienaars der Kerk. II fut
deslind h l'égI-, hij werd voor de Kerk, voor den
geestelijken stand bestemd. - Kerk 1., chri.stentempel m. Le portail, les bas côtés, Ja net, Je choeur
de J'égJ-, het portaal, het schip, de zijbeuken, het
koor der kerk. Aller a, Sortir de l'église, naar de
kerk gaan, uit de kerk komen. - (fig. et fam.)
Balayer l'égl-, het laatste uit de kerk komen. C'est
un pilier l'égl-, 't is een pilaar van de kerk, een
trouwe kerkganger. - (Loc. prov.) Etre gueux
comme un rat d'dgJ-, eras als een kerkmuis, als
Job zijn, doodarm zijn.
S 'Eglogaire, m. [Philol.] Uittrekselmaker m.
Eglogiste, m. Dichter m. van herderszangen.
'Eglogue, f. [Poés. ( Herderszang m., veldlied,
herderlijk gedicht IL, e k (a g e, ook i d y 11 e t. (omdat
de idyllen van Virgilius onder dien titel verschenen).
` Egohole, in. [Ant. gr.] Offerande t. van eene

geit. (kalfsvel afsnijden.
'Egoger, v. a. [Tech.] Ooren en staart vaneen
'Egogine, 'Egohine, 'Egomne, t. [Tech.]

Schrobzaag, handzaag, stootzaag t.
` Eoïser, v. n. Te veel van zich zelven spreken;
zelfzuchtig zijn, egolséren.
'Egoïsme, m. Zelfzucht, overdreven eigenliefde,
baatzuchtige denkwijze f., e g o Is m u s n.
'Egoiste, m. en f. Zeifzuchtige , baatzuchtige m.

en f., eigenbelangzoeker m., egoist m. en t. EGOISTE, adj. Zelfzuchtig, baatzuchtig, eigenbatig,
egoïstisch. - -I- 'Egoistique , adj. Tot het
eqoïsmus behoorend, z. v. a. EGO1STE.--(- 'Egolstiquement, adv. Op zelfzuchtige wijze.
` Egologie, t. Uitdrukking, die zelfzucht ver-

vloedige water.
'Egoutter, v. a. Laten af-, uitdruipen: Egle linge, Ja vaisselle (doorgaans gebruikt met een
ander werkwoord: Faire, Laisser ég- Je hoge,
Mettre ég- Ja vaissehle) , de wasch laten uitdruipen,
het vaatwerk laten afdruipen. - [ Agric.] Eg- les
terres, de landerijen laten afwateren. - [ Tech.]
De hoeden heet opmaken. - SEGOUTTER, V. pr.

Uit-, afdruipen: Le hinge, Le fromage s'égoutte.

'Egouttoir, m. Voorwerp, waarop of waarin
men laat uitdruipen, druiprek ii., druiprooster m.,
druipplank t., doorslag in., vergiettest f., lekzak m.
- Waterafloop m. eener mijnschacht.
'Egoutture, t. Laatste druppels m. p1.: IJs
ont ho tout le yin, je n'ai eu pie h'g- of les ég-s,
hebben al den wijn uitgedronken, ik heb alleen
laatste druppels (het g r ondsop) gekregen.
t 'Egraffignei, V. a. Krabben (égratigner).

2

Krabbelen, slecht, onleesbaar schrijven (barbouihher).
'Egrain of 'Egrin, m. [Hort.] Uit zaad gekweekt wild appelboompje n., zaailing in.

` Egrainé, e, 'Egrené, e, adj. Zaadetend

(van vogels).

'Egrainer, 'Egrener, v. a. Uitkorrelen, uitpellen, de korrels uit het graan, de zaden of pitten
uit de vruchten balen; afritsen, de bessen van den
tros doen. - [ Couteh.] (als v. a.) Rasoir qui égrène
Men, scheermes, dat het haar zuiver wegneemt. -S'EGRAINER, V. pr Uitvallen (van korrels, zaden);
afvallen, van den tros of de rist vallen (van druiven, bessen). - Afbrokkelen, kruimelen
'Egi'aiiioir, in. Naam van verschillende werktuigen tot uitkorreling of uitpelling, tot afritsing
of aftrossing.
'Egrahnoire, 'Egrenoire, t. Houten koos f.

ons den vogel aan 't zaad te gewennen.

(ritsen.

` Egrappage, in. [Agric.] Het aftrossen, af'Egrapper, v. a. [Agric.] Aftrossen, afritsen:
hgr- des raisins, des groseihhes. - [Tech.] Egr- ha
mine. den erts van zand en steenen zuiveren. -

S'ÉGRAI'PER, v. pi'.: Ces raisins s'égrappent facile-

ment, die druiven laten zich gemakkelijk aftrossen.
'Egrappoir, in. [Agric.] Werktuig tot aftrossing ofafritsing, soort van haakje n. - [Tech.]
Waschplaais f. voor de ertszuivering.
` Egi'atigiier, v. a. Krabben, oprijten, (met
nagels, spelden of iets anders). - (Loc. pray.) Si!
ne peut mordre, iJ égratigne,

kan hij 'niet bijten,
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dan krabt flij. Il n'est si petit chat qui n'egratrgne,
kat krabt: elk wil gaarne aanmerKingen maken. - [Tech.] Opkrabben, opkratsen,
zekerestotten met het krabiizer opwerken. - [Agric.]
Den grond zeer oppervlakkig ophakken. - [Peint.]
Schrafferen (eene bijzondere wijze van al-{rescoschilderen, z. SGRAFFITE. - S'EGRATIGNER, ». a.
Zich krabben, zich het vel oprijten. - Elkander
krabben. -' Het part. poss« is ool: adj.: Main
egratignee, opqekrabde hand f. - [Peint.] Maniere
egr-e, 'geschra!Teerde, gekrabde manier. - [Grav.J
Planche egr-e, zwak, onzuioer qesneden plaat f.
/:t~gratigneur, elise, adj. Gaarne krabbend:
Chat egr-, lirtibbende kat f. - Als subst.: krat»
berm., ltrobster, krabbekat f. - [Tech.] Opkratser m. der wee{sels.
'(kratser m.
'Egratignoir" m. [Tech.] !(rabijzer n., op'Egl'atig'nnre, r. Krob, schrom, schrap f. (Loc. pl'OV.) Ne pouvolr soutfrlr la moindre egr-,
hoogst kleinzeeru; zfjn. - Liqtc wond f. - [Chas.]
Luit spoor n. van 't hert.
'Egran, m. [Peche] Zelter vischnet n.
'E~ravjnonner, v. a. [Hort.] De wortelsvan
een te verplanten gewas van de aantuinqentie aarde
zuioeren; opdat de nieuwe aarae hen te beterrake.
'Egrefin, m., z. v. a. AIGLEFIN - ({am.) Gardez-vous de cet egr-, wacht u »oor dien siusoert,
dien bedrieger.
(houding, houvast m., krom. f.
'Egrene, f. [Tech.] Uzer beslag tot zamen'Eg'loelle, tui]. Weel'spannig (vanploegossen, die
zicn tegen elke veranderino van IJloegmaklfer »erzetten). - t IEg'l'enee, f. [Com.] Los, on-ingepakt.
001£ de taeinste

'EgTener, IEgrenoir, z. EGRAIN-.
'Egl'illard, e, adj. ({am.) J7rolyk, lustig, le-

vendiu (i.n niet zeer gunstigen zin). - Ook als
,f)ubst.: C'est un egr-, une egr-e, 't is een sp1"ingin 't-veld, eene moedwiUige helts.
;1~gl'!Hoir, m. ,J7ijverrooster m., -tralie f.

Eglonl, m.,

z. EGRAIN.

'l:gl'isage, m. [Tech.] Het a{sliJpen van den
diamant; - het gladslijpen van marmer v66r het
polijsten. - 'Egl'ise, m. of 'Egrisee, L Diamantpoeder n. - 'Eglojser, v. a. SNJpen (den
diamant), uit den ru'we si'ijpen. - Ret part. passe
is ook adj.: Diamant egrlse, uit den ruwe geslepen
diamant m.- IEg'l'isoir, m. Diamantpoederdoos f.
-+ 'Eg.'otant, e, Zielrelijk, sukkelend
IEgJ'lIge, adj. (en part. passe van egruger):
Sel, Sucre egr-, fijngestampt zout n., jijngestampte
suike1' f.
'Egrl1geoir, m. [Econ. dom.J J7ijzel m. fTech.] Hekelbank f., Tepefkam m. - PletwerklUig n. voor 't {ijnmaken van buskruid; - ook om
druiven te pletten.
'Egruger, v. a. Fijn stampen, klein stooten.
'Egrugellre, f. (pT. -jure) 11et fijngestampte,
kleirl(jestootene.
'Eg'nellle, e, adj. (enpart. passe van egueuJer)
Pot eg-, kan f. met a{gestooten tuit. Canon eg-,
kanon rnet iLUgesleten, bedorl'en mond. - Ook als
subst. (fig.) C'est un eg-, une eg-e, 't is een'vuilbek, iemand die zedelooze taal 'uitslaat.
'Egnelllelllent, m. [ArtiU.] P'e,rwijding f.,
beder{ n., van den kanonrnond. - [Econ. dom.]
Het afbrelren, arstooten van de tuit.
'Egnenlelo, v. a. [Econ. dom.J De tuit, den
hals atstooteH (van eene kan, kruik"enz.).- [ArtilL]
Den kanomnond bederven. - S'EGUEULER, v. pro
De tuit of den hals verliezen. - Aan den rnond
bedorven 'LDorden (van geschut). - (fig. et triv.)
Zich heesch sch1'eeuwen.
'Eguille, 1'., Z. AIGUILLE. - [H. n.] Rozeroode
brasem (spare orphie); - ook z. v. a. AJ\1~~ODYTE.
/Egnillette, f., Z. AIGUlLLETTE. - Eg-s de
Ilon1on, d-warshouten n. pl. op een' onderlermer.
Eg-s eguilJeter les canons, schuttalien, staarttalien f. pl. Eg-s d'escort de couet, zwieping f.
/Egnillot" m., z. AIGUILLOT.
/Eglline, f. [H. n.] Egyptische dromedaris m.
§ '.~gYI)tiaqne, alIi., z. v. q,. EGYPTIEN.
'Egyptien., ne, adj. Egyptlsch. - Als subst.
m. en f. Egyptenaar m., Egyptische f. - ((am.)
Fransch Boldaat, die den veldtogt naar ~gypte
heett rnedegemaakt. - Sf?ms Z. v. a. BOHEMIEN,
heiden. enz.,z. onder BOHEME.
Eh ! interj. Ei! he! o! och! ach! - Eh quoi!
Hoe! Eh bien! Welnu! welaan!
t 'Ehanche, e, adj., z. v. a. DEHANCHE.

a

+

/Ehonte, e , adj .. z. V. a. DEHONTE.
':Ehonpper, V. a. [Eaux et Ior.] Ontkruinen,
van de kruin lJerooven.aftoppen,schenden(een' boorn)
Ehretie, f. [Bot.] Eerepl'ijs m.
Eider, m. [H. n.] Eidergans f.
huid).
Eispnoiqne, adj. [Med.] Opslurpend (van de
Ejaclliatellr, trice, adj. [Anat.] Spu'itend,
uitspuitend (van tuieren of andere vaten).
'Ejacldation, f. Uitspuiting, uitstrooming.
meer or min In~achtige uitwerping, inz. van vochten
uit vaten van tiet dierlfjke lutctiaam, ej a c u l a ti e f.
- (fig.) Vul'ige ontboezeming f. van 't hart voor
God, schietgebed n.
'Ej aculatoiI'e., tuii., Z.
/}~jaculer, V.

V.

a. EJACULATEUR.

a. Uitspuiten, eene »loeuio] met

zekere kracht uit zich uierpen, ejacu le r en.

IEjantber, v. a. [Tech.] Strippen, detabaksbladel'en van den overlangschen bladstengel o{ de
blad'tibbe ontdoen.
IEj ard, m. [Bot.] Soort van anornboom m.
/Ej ,iU'I'er, v. a. [Tech.] De grove, stroeoe
haren uiI de huulen treksen, eer men de {ijnere
tot vilting aizondert.
'Ejection, f. [Phvslol.] Uitwerping, lozing
tier l'iochaamsuitwerpselen, ei ect ie (dejection).

t IEjonir, 'Ejonissance, Z. V. a. REJOUIR,
REJOTJISSANCE.
'Elaboration., f. [Physiol.] Verwerking, bereuiinu, toebcreuiino, »ertuuierine, die devoedingsstatfen in '] bewerktuigde ligchaam van dieren en

planten ondergaan, elab 0 rat i e f. - [Litt. J L'eld'un ouvrage, de zorgmddige bewerkinq en trapswyze volmaking f. van een werk. - 'Elaborer,
v. a. Verwerken, toebereidell: L'estomac elabore
les aliments, de maaQ veTwerkt de spijzen. - Elun poeme, un discours, een dichtstulc, edne redevoering met zorg bewel'fien en voltooijen.- S'ELABORER, v. pro Bewerkt, bereid worden: La bile
s'elallOre dans Ie role, de gal wordt in de lever
bereid. - 'Elnbore, e, adj. (en part. passe):
Sang el-, wei bereid or gekookt bloed n. -- Discours bien el-, wel dooTwl'ochte, rnetzorg beweTkte
redevoe'Ting 1'.
E-Ia-fa, m. [Anc. mus.] Toon van rni.-B-mol.
'Elag'age, m. [Hort.] flet wegnemen del' onnutte takken, het uitdttnnen, besnoe'ijen. - Ret
weg(1esneden hout.
IElaguer, V. a. rHort.] Uitdunnen, besnoeijen,
inz. de onderste takken. ~ By uitbreicling en fig.:
het nuttelooze ot oveTtoll1ge wegnemen, bekorten.
inkor-ten: EI- un poeme, un discours. - Ret part.
passe is 001£ adj.: Arbres el-s, besnoeide, uitgedunde
boomen m. pl.
IElagueur., m. Boomsnoeyer m.
'Elaidate, m. [Chim.] Elaidinezuul' zout n.
- IERaldine, f. liet nader bestanddeel, uit de
werking van 't onder-salpeterzuur op de niet-opdroogende olien geboTen, e I aid in e f. - 'Eiaidique, adj.: Acide el-, elaidine-zuur n., uit de
verzeepin{j del' ela1:dine ontstaan. /Elaine,
Oh~int", ook IElailne, f. Oliestot f., het vloeibaar
bestanddeel van aUe olien en vetstoffen. - 'Elalode, m. Vloeibaar bestanddeel n. del' vlugtige
olien.-/I~laionletl'e, m. Oliemete'1', 0 I eom etel',
elai'ornet~r m., werktuig om de digtheid der
olien te bepdlen. - 'Elaionletrique, adj. Dat
werktui(! en zyn (februik betreffend.
'1:lals., m. [Bot.] GUi1U!sche palmboom, palmietboom m. (waaruit de palmolie 'lJJordt verkre··
gen). - [H. n.] Roode spin 1.
Elaiser, v. a. [Mon.], z. ALESER.
'Elalnbication, f. [Chim.] Ontleding f. der
m'inerale wuteTen.
(hert n.
'Elan, m. [H. n] Eland m., elanddier, elandIElun, m. Plotselin(Je, snelle, krachtige beweging L, sprong, 1'uk, zet, aanloop m. II fit un
grand eI- et 8e sauva, hy deed een'grootensprong,
en l'edde zich. Prendre son e]- pour franchir un
fosse, een' aanloop nemen om over eene sloot te
springen. - (fig.) Les e)'s de }'imagination, de
sprongen der vel'beelding. Un elan d'amour. eene
opwelling, ontboezeming, uitstol'ting van lierde.Des eJ-sde douleur, aanvallen n. pl. van pyn; verzllchtingen f pl. van dl'oe{heid. - Des vers sans
el-, koude verzen, verzen zonder- gloed Ofbezieling.
- rMar.J Le vaisseau fait des el-s, het schipgiert,
wij kt u1t de stuurlijn.
'Elance, e, adj. (en part. passe van elancer):
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Taille é1-e slanke, rijzige gestalte f. — (iron.) Grande
créature él-e, langlende, magere spiering m. Arbre
dl-, hoogopgeschoten en dunslammige boom m. Tige
él-e, lange, spichtige stengel m. Cheval dl-, lang

'Elatère , 'Elaté rium , (pr. —ome) m.
[Pharm.] Pharmaceutische naam van den wilden
ezelskomkommer; ook van 't verdigte sap van de
vrucht dier plant. (kauwoerde f.
'Elatérie, f. [Bot.] ^Imerikaansche kalebas of
'Elaterone, f. [Chim.] Wit kristalliseerbaar
beginsel in 't extract van den wilden komkommer.
'Elatérite, f. [Minér.] Veerkrachtig jodenlijm

en dunlijvig paard; ook: uitgemergeld, afgewerkt
paard n. — [Bias.] Cerf él-, loopend, vlugtend
hert n. --- ELANCÉs, m. pl. [Mae.] Voorste inhouten,
die schuin, niet evenwijdig met de spanten, loopen.
'Elaneemneut, m. Steek m., steking f., voor
stekende pijn in Benig lid. — (fig.)-bijgande
(doorgaans meerv.) Ei -s de fame vers Dieu, verheffing, opvoering der ziel tot God, zielsverzuchíi.ng f. — [filar.] Overhelling, het overschieten,
vallen der stevens: Vaisseau qui a beaucoup d'él-,
schip, welks voorsteven ver vooruit steekt, en daar
door meer gestrekt schijnt.
'Elancer, v. a. Snel en krachtig voortstooten,
uitwerpen (in dien zin zelden gebruikt). — (fig.)
L'esperance nors élance vers l'avenir, de hoop
drijft ons naar de toekomst. — ELANCER, v. n.
(alleen in den 3den persoon) Steken, eerie stekende
pin gevoelen: Le doigt m'éiance, mijn vinger steekt.
— S'ELANCER, V. pr. Zich snel voorwaarts bewegen,
zich storten, toesnellen, aansnellen, toeschieten, toespringen, aanvallen: Un chien s'élanca sur lui,
een hond schoot op hem toe, viel hem aan. > I1 s'élanca
sur son cheval, hij wierp zich, sprong schielijk op
zijn paard. -- Arbre, Plante qui s'élance, spichtig
opschietende boom m., plant f. — (fig.) Lame qui
s'élance vers. JJieu, de ziel, die zich tot God ver
neemt. -- [Mar ] Het-heft,oGdvlug
ruime sop kiezen.(afrikaansche vogel nl.
'Elaneeuir, m. [H. n.] Een weinig bekende
'Elandré, e, adj. [Faux et for.] 7e spoedig
hoop opgeschoten (van jonge zaailingen).
'Elanguueur, m. [Pêche] Werktuig, waaraan
men de gevanoen stokvisch hangt, uitle11aer m.
t 'Elaphe, m. [H. n.] Hert n. --- 'Elaphébolïes, f. pl. [Ant. gr ] Feesten van Diana, waar
een hert of een hertvorneige koek werd ge--bij
oflerd. -- 'Elaphie, f. [Mid.] Herteziekte f. —
'Elaphiens, m. pl. [H. n.] Dieren m. pl. van
't hertengeslacht. — 'Ela.phographe, m. Schrijver over de herten. — 'Elaphoeraphi.q ue, adj.
Daartoe behoorend.

of aardpek n. — 'Elatériuiin, z. ÉLATERIE.

'Elateroniètre, m. [Phys.] Luchtverdigtingsmeter, spankrachtmeter, ter bepaling van de vol
elasticiteit van gassen en dampen, e l a t o --strek
meter, elasticiteitsmeter m.---'Elatérométriquue, adj. Dat werktuig betreffend.
'Elatine, 1. [Chico.] Weeke, groene hars L
uit den ezelskrrmkommer.
'Elatite, f. Versteend dennehout n.
'Elatobranelhe, adj. [H. n.] Met plaatvormige kieuwen.
'Elavé, e, adj. [Chas.] : Poli el-, slapen bleek
haar (teeken van zwakheid bij de jagthonden).
S 1l teose, Elco ome, f. [Mid.] Verzwering f.
Eldorado. m. [ HHist. ] Fabelachtig land in
Z. Amerika, waar goud en edelgesteenten langs de
wegen liggen; — (fig.) land van weelde en overvloed;
goudland n. (zoo als Californië, Nieuw -Z.-Wallis).
'Eleagne , m. [Bot.] Oljfwilg, boheemsche
w

olijf boom in.

'Eléatiquae, adj. [Phil.] : Ecole Pl-, Eleatische
school f., eene oud-grieksche wijsgeerige secte (naar
Elea in Beneden-Italië).
'Eleeteur, m. -trice, f. Keurvorst m., keurvorstin f.; — kiezer, stemgeregtigd burger m. -El- palatin, keurvorst van den Palts.
'Electif, ive, adj. Bij verkiezing aangesteld of
opgedragen, door keuze geschiedend, verkiesbaar.
— [Phys.] Afl'inité P1-ive, keurverwantschap f.
'Election, f. Verkiezing, keus, keuze f.: L'éldes députés, de verkiezing van de afgevaardigden.
— [Prat.], z. DOMICILE. — [Théol.] L'él- du
people juif, Gods verkiezing, uitkiezing van 't jood
volk. L'él- à la grace, de genadekeus, Gods-sche
voorbeschikkin g tot zaligheid. Créature, Instrument,
Vase d'él-, uitverkoren werktuig, schepsel, vat n.
— [Hist. de Fi•.] Regtbank f. voor de belastingen.
'Electivite, f. Verkiesbaarheid f. (te worden.
-[- 'Eleetorahilité, f. Bevoegdheid f. om kiezer
'Electoral, e, adj. Het kiesregt betreffend; uit

'Elaplhre, m. [H. n.] Oeverkever m.
'Elaps, m. [H. n.] K'oraalotter in. ((ijzer n.
'Elagouir, m. [Chim.] Roodgegloeid zwavelzuur
'Elangi, e, adj. (en part. passé van élargir): kiezers bestaande;— den keurvorst betre f fende, e 1 e leChemin el-, verbreede weg m. Souliers di-s, wijder, loyaal. La Hesse él-e, Keurhessen. — [Polit.
ruimer gemaakte, verwijde schoenen in. pl. — ldées mod.] Cens Pl- of enkel Cens, z. onder CENS. —
ui -es, verder uitgebreide,verruimde denkbeelden n.pl. Assemblée P1-e, kiesvergadering,,b,Jeenkomst f. van
Prisonnier di-, in vrijheid gestelde gevangene.
kiezers; z. COLLEGE . — Palais el-, keurvorstelijk
'Elargir, v. a. Wijder, breeder, ruimer maken, paleis n. ---- [Coco.] Laine P1-e, keursaksische ver
vermijden, verbreeden: El- un habit, een kleed wijder
électoraux.)
-edlschapwof.(Purm
maken, uitleggen.. El- ui) clemin, eenen weg breeder
'Eleetorat, m. Waardigheid f. van eenen keur
maken. — (fig.) E1- des idées, la sphére de ses
-vorst;keundm.
connaissances, zi;ne denkbeelden, den kring zijner

'Eleetre, m. [f. n.] Elektra f., een stofvleugelige nachtvlinder .— Wervelvormig polijphuisje n.
— [Minér.] Wil goud der Galliërs, gedegengoudbevattend zilver n.

die plaats breeder. Le grand ebemin 1'empéclie de
s'él-, de groots weg belet hem zijn goed uit te brei
[Mar.] Le vaisseau s'élargit, het schip-den.—

'Electrieisine, m. De gezamenlijke elektrische
verschijnselen n. pl., elektrie is mus n. —'Elee tricité, f. Barnsteenkracht, bliksem - of wrij fvuurkracht, het vermogen van zékere ligchamen (b, V.
van den barnsteen) om, ten gevolge der wr2^veng,
ligtere ligchamen aan te trekken, en bij aannadering van andere eene knetterende vonk voort te
brengen, elektriciteit f. -- 'Electriq ue, adj.
Wat tot de electriciteit betrekking heeft of behoort;
wat elektriciteit voortbrengt of ontwikkelt, wat
haar ontvangt of er mede beladen wordt, e e k trisch , elektriek. Pliénomène Pl-, elektrisch
verschijnsel n. Vertu Pl-, elektrisch vermogen n —
Machine Pl -, elektriseer-machine f. Matiere di-,

kundigheden uitbreiden. — Vrijlaten, loslaten, op
vrije voeten stellen: Ei- un prisonnier. — s'ELARGIR,
V. pr. Breeder, uitgestrekter, snijder worden: Le
chemin s'élargit en eet endroit, de weg wordt op

neemt de vlurt in 't ruime sop; ook: maakt op een
ander schip aagt.
'Elargissement, m. Verwijding, verbreeding,
uitlegcing. L'él- dun chemin. — [maar.] Loslating
bevrijding f., ontslag n 11 a olbtenu son di-, h2,1
heeft zijn ontslag verkregen.
'Elargissure, f. l'i legsel, ui.tzetsel n., aanzetstuk, waardoor iets wijder, breeder wordt gemaakt.
'Elasnaie, f. [H. n.] Baard rn., naam der
hoornachtige driehoekige platen, die den walvisch
:

als tanden dienen.

'Elaste, adj. [H. n.]: Organe di-, of alssubst.
Un di-, veerkrachtig orgaan n.. dat sommige in-

secten tot springen in slaat stelt. — 'Elasticité,
f. [Pins.] Veerkracht. span- of sprinbgkracht, eta s t i c i t e i t f. -- (fig).) El- de 1'esprit, veerkracht van
den geest. — 'Elastifleation, f. Veirkrachti.gmaking f. -- 'Elastique , adj. Veêrkrachtig,
elastisch, elastiek. — Ook als subst. f. voor
gomrne di-, elastieke gom f., en voor bretelles Pl -s,
elastieke broekdragers in. pl. (katoen en zijde.

'Elatehe, f. [Coco.] Zekere indische stof f. van
'Elate, m. [Bot.] Indische dennepalrn m.

'Eleetriee, z. ELECTEIIR.

elektrieke stof f. -- [H. n.] GyTmnot.e Pl-, sidderaal,

tribal, elektrische aal m.- -(fig.)Parole él-,woord n.,
dat een' plotselingen en diepen indruk maakt en als
't ware elektriseert. — 'Electrisable, adj. Elektriseerbaar. -- 'Electrisaut, e, adj. Elektrisérend. — (fig.) Eloquence Pl -, krachtig werkende
welsprekendheid f. --- 'E.leetrisation, f. Elekt r i, s é r i n g f., werking, waardoor men de elektrieke kracht in een ligchaam opwekt of daaraan
mededeelt. — 'Eleetriser, v. a. Elektriciteit opwekken of mededeelen. — (fig.) Schokken, (van
vreugde, hoop enz. doordringen), bezielen, ontvlam,
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men, aanvuren. -- EI- qn., iemand in vuur en vlam
zetten, zijne driften in beww;eginr brengen. — S'Ét,ECTRISER, V. pr. Geëlektri seerd

worden. — Het part.
p assé is ook adj.: Corps électrisé, geelektriseerd
ligchaam. — 'Eleetriseur, m. Elektriseerder m.
— [Méd.] Geneesheer m., die de elektriciteit als
geneeskracht aanwendt.

-
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p ath ive h. —'Elcetrophore,iii. [Phys.] Elektriciteits- drager of - behouder, een door Yflta uitgevonden werktuig om de daarin opgewekte elektriciteit langen tijd te bewaren, e l e k t r o ph o o r m.
--- 'Electro-ponctenr, m. [Mid.] Uitvoerder
van de 'Electroponcture, f. de elektrische naald-

steek f., waarbij de ingestoken naalden niet eene
kleine Voltasche kolom in verband gebrast worden.
zamenlijke verschijnselen der elektro-chimi.e, ge- — 'Eleetroponcturer, v a. De elektropunctuur
wijzigd door den invloed der haartiuiswanden. — ^ uitvoeren, elektrop unetu réren. — 'Electro'Electra-capillo-ebinoique, a(1j. Daartoe be- ^ positif, ive, adj. Wat zich naar de koperpool
hoorend. — 'Lleetro-ehiiuie , f. Scheikundig 1 of negatieve pool van de Voltasche kolom rigt, ei e estelsel n., dat op de wetten der elektriciteit berust, t r o - positief. — 'Electroscope, m. Werk
elektro- chemie f. — 'Eleetro-ehiinique,
om de soort van elektriciteit in een ligchaam-tuig
adj. Daartoe behoorend, e 1e ktr o- chemisch. — te bepalen, e l e k t r os k o o p n. — 'Electrosco'Eleetro-ehimisme, m. Leer of meening f., dat pie, f. Kunst om de soort van elektriciteit bij een
de chemische verschijnselen zich door de wetten der ligehaam te bepalen, e le k t r os k o p i e f. --'Elecelektrische polariteit laten verklaren, el e k tr o - troscopigaue, adj. Die kunst of dat werktuig
e hem ismus n. —'Eter tro-dynamie,f. [Phys.] betreffend, e l e kt r o s ko p is c h. — 'Electrosta,Leer van de wetten der elektriciteit in den toestand tique, adj : Effet él-, werking der elektriciteit in
der beweging, of van de werkingen der elektrische den toestand van rust, e le k tros t a ti s c h e werstrooenen op elkander, e1ektro-d y n a m i e k f. — king. — 'Eleetro-végétomnetre, m. Planten
'Electro-clynmaaei ile , adj. Een' elektrischen
een door Berthollon uitge--elktricsmn.
stroom opwekkend of dien kunnende opwekken, vonden werktuig om den invloed der electriciteit op
elektro- dynamisch. — 'Eleetro-dynea- den wasdom der planten te bewijzen.
(kepot m.
niisnre. ni. Gezamenlijke verschijnselen. der in wer'Electuaire, in. [Pharm ] Slikartsenij f., likking gebra flte kolom van Volta, e l e k t r o- d y n a'Eledone, f. [H. n.] Kampernoelje-kever m.
m i s m u s n. — 'Eleetro-galvanigoue, adj.:
'Eléeneephale, f. [Chico.] Vette zelfstandig Fluide él-, elektrische vloeistof f., met betrekking heid f. in de hersenstof aangetroffen.
'Eléga,ninlent, adv. Op eerie nette, fraaije,
tot de werkingen der Voltasche kolom, dek Iraga tvanisc h e vloeistof.--'Eleetro-galva.nis- sierlijke wijze, netjes, sierlijk, keurig.
nie, m. Gezamenlijke elektro-galvamsche ver schijn 'Eléga.nee, f. Sierlijkheid, fraaiheid, netheid,
selenn.pl..elektro-„ alvanismus n.—'Elec- aardigheid f. , zwier m. ; bevallige, vlugge. losse
trogène, m. Oorzaak, die de elektrische werkin- houding en manieren, e Ie g a n t i e f.; )^fijne, kiesche
gen voortbrengt, bliksemstof. elektriekevloeistof f., smaak m. in kunsten en wetenschappen. -- [Math.] :
el ektro génium n. — 'Eieetrographe, m. L'él- dune solution, de eenvoudigheid van eene
[Didact.] Schrijver over de elektriciteit, e 1 e k t r o- wiskunstife oplossing.
g r aap h, m. — 'Electrographie, f. Verhande'Elégant, e, add. Sierlijk, fraai, net, schoon,
ling over de elektriciteit, e 1 e k t r o p rap h i e f. — aardig , lief : hupsch , aanvallig , elegant; —
'Eleetrologie, f. Verhandeling over den barn- kiesch en fijn van smaak, smaakvol; bevalli<< en
steen of over de elektriciteit, elektrologie F. -- ongedwongen van stijl. Une fasen de parley él-e,
'Eleetrolosique, adj. Daartoe behoorend, e l e k - eene sierlijke wijze van spreken. = [Math.] Solution
t r o l o g i s c h,. — 'Eleetrolysahle, ado. [ Phys.] él-e, eenvoudige en gemakkelijke oplossing f. —
Vatbaar om door de electriciteit ontbonden te wor- Ook als subst. m. en f. Un él-, Une él-e, een madeden, elektrolyseerba r. — 'Etectrolysa,- heertje n., rnodeeek, pronker m., modepop I.
tion, f. Ontbinding, ontleding van een lirochaam
'Elégingne, adj. Tot de c egie of het treur
i. s c h: Vers él-s, elégische-dichtbeorn,lég
door de elektriciteit, e l e kt r o t y s a t ie f. — 'Eleetrolyser, V. a. Door middel van de elertriciteit verzen n. pl., uit afwisselende hexameters en lrenontbinden, electrolyséren. — 'Electrolyte, tarrieters bestaande. — Un poète él- of als subst.:
m. Ligchaam n., welks elementen door de elektri- Un él-, een treurzangdichter m. — (fig.) Weemoedig,
citeit ontbonden zijn, elektrolist m. — 'Elee- treurend, klagend, zacht, aandoenlijk.
trolytiquue, adj. Den aard van zulk een lieshaam
'Elégie, f. Treurdicht , treurlied , klaaglied,
hebbend, electrolytisch. — 'Eleetro-n,og- klaaredicht n., klaagzang, treurzang m.. elegie f.;
nétiquoe, adj. Wat het elektro-magnetismus be- — beschouwend, gevoelvol dichtstuk n., inz. in
treft, elektro- magnetisch. — 'Eleetro- elégische voetmaat. — [Bot.] Rietachtige plaat f.
ino:fnétisnee, m. Zamenhang m. der elektrische van. de Kaap.
'Elégiographe.m. [Lilt.] Treurzangdichterm.
en magnetische verschijnselen, leer der wederzijdsche
inwerking van de elektriciteit en het marnetismus — 'Elégiogrii phie, f. Kunst om treurzangen te
op elkander, elektro-magnetismus n. — schrijven.. — 'Elégio raphiquue, adj. Daartoe
'Electr°orètre, m. Werktuig om de sterkte der be.hooi end.
'Elégir, V. a. [Tech.] Verdunnen, z. AmI kiR.
elektriciteit bij een lirchaam te beulen, elektrok, t r o 'Elinoent, f. [Chim.] Hoofd- of - grondstof f.
meter
me
ter m. E1--atmosphérique, werktuig om de
luchtsgesteldheid en sterkte der gewone luchts- enkelvoudig, niet ontleedbaar bestanddeel, der stof,
elektriciteit waar te nemen (waartoe ook de zoo- enkelvoudirg ligchaam n. (corps simple), e le me n t n.
g enaamde elektrische vliegers en elektricileit.swijzers La science actuelle admet plus de soixante él-s.
behooren), lucht-elektrometer m. — 'Eleetronarr- — [Ans. chim.] Les quatre él-s, dec-ier elementen:
trie, f. Kunst om de hoeveelheid elektriciteit in aarde, vuur, lucht en water (die echter geen van
allen enkelvoudige stoffen zijn). — [Alch.] El- froid,
een ligchaam te bepalen, e l e k t r o m e t r i e f. 'Electrometrïgne, adj. Wat daartoe betrek- water, kwik n. — By uitbreiding: zamenstellend
king heeft, elektrome1risch. — 'Electromi- deel, bestanddeel n., grondslag m., basis f., beginsel n.: Les él-s dun médicament, du langage, de
cronaétre, m. Werktuig om de kleinste hoeveel
elektriciteit te bepalen, elektromik rome--hedn bestanddeelen eener artsenij, del' taal. Les él- du
ter m. — 'Eleetromierométrie, f. Kunst om Ibonheur, de la prospérité, cle I'autorité paternelle,
de gerincste hoeveelheden elektriciteit te bepalen, de grondslagen van 't geluk. van den voorspoed,
elektromikrometrie f. — 'Eleetromiero- van 't vaderlijk gezag. — Middelstof f., waarin
xnétrigne, adj. Die kunst of dat werktuig be-, een dier leeft en zich beweert. — (fig.) Voorwerp n.,
treffend, e1ektromikrométriseh.—'Electro- plaats f., oezelschal) n., bezigheid f., inz. die het
inoteur, trice, adj. Elektriciteit opwekkend of meest bevalt, die men niet wel kan ontberen. L'élvoortbrengend, elektromotorisch . -- Ook als lu poisson est l'eau, het element van den visch is
't water. Etre dans son él-, in zijn elermaent, in zijn'
subst. ni.: Un él-, een elektriciteits - opwekker
el e k t r om ó to r m. -- 'Electro-négatif, ive, schik, in zijne nopjes zijn. L'étude est son él-, de
adj. Wat zich, naar de zinkpool of positieve pool studie is zijne liefste , bezigheid, zijn element. —
van de Voltasche kolom riot, e l e k t r o-positief. [Gram.( El- vovelle, El- consenne, wortelklinker,
-- 'Electropathe, m. (Méd.] Geneesheer m., die wortelmedeklinker m. — [Phys.] Elk platenpaar
de elektriciteit aanwendt, e l e k t r o p a a th m. — zink en koper in de kolom van Volta. --- ELEMENTS,
'Eleetropa.thie, f. Geneesstelsel n. op de elek- n. pl. Grondbeginselen n. pl., grondregelen, eerste
triciteit gegrond, elektrop ath ie f. —'Electro- gronden m. pl., e 1 eme n t en n. pl. El- de geomepathique, adj. Daartoe behoorend, elektro- trie, d'histoire, etc. -- I1 en est encore asex él-,
'Electro-capillo-ehimie, f. [Didact.] Ge-
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hij weet er nog niet veel van. --- [Astr.] EI -s des
orbites des planètes, vereisch.te ge flévens n. pl. om
de loopbanen der planeten te berékenen, den stand
eener planeet op een gegeven tijdstip te bepalen. -[G éom.] Oneindig kleine deden eener grootheid,
di/eren ti alen, elementen.
'Eléoientaire, adj. Hoofdstofj^elijk, grondstoffelijk. tot de elementen belioorende, e l e m e nlair : Corps dl-, enkelvoudig ligchaam n. [Ant.
Ph vs.] Feu di-, warmlestof f., grondstofeljk vuur n.
— Esprits di-s, elementaire geesten m. pl., deemonische wezens, die naar 't volksgeloof der middel
elementen heerschen: gnomen in-euwn,id4
de aarde, o n d i ne n in 't water, s y l p h en in de
lucht, salamanders in 't vuur. — De eerste
gronden btre ffende of behelzende, elementair.
Ouvrage dl-, werk, dat over de eerste beginselen
eener wetenschap of kunst handelt.

'Eleitsinies, f. pl. hMytb..] Geheimzinnige feesten f. pl. van Ceres (e oudste in Griekenland),
eleusinische mysteriën f. pl, (naar de attische stad
E l e u s i s, nu Lessina.
'Eleuthéries, f. pl. [Ant.] Oud-grieksche vrij
, n. pl., om de 5jaren te Platten gevierd.-heidsfln
Elealthérogyne, adj. [Bot.] Met vrijstaande
ovariën of vruchtbeginsels. — '.Eletithéroin.acrostén,oiie, adj. Met vrijstaande en ongelijke
helrnknopjes.
'Eleuthéroniarie, m. Overdreven vrijheids
m. — Ook als adj.: Parti dl-, partij der-vriend
overdreven vrijheidsvrienden. — 'Eleiithéromanie, f. Overdreven, kwali n begrepen vrjheidszucht.
— 'Eleuutliéroplhobe, in. Vrgheidsschuwer in
— Ok als adj.: Parti el-, vrijheidsschuwe partij f.
-- 'Eleuuthérophobie, f. Vrijheidsvrees f., af
vrijheid.
-kerm.vand

-

'Eléini, m., z. v. a. CHiBOU.
'Elémiue, f. [Chim.] Beginsel n. der elemi-gom.
'Elenetique, adj. [Théol.] Wederleggend, tot

de polemiek of kerkelijke strijdleer behoorende.
'Eléoeéréolé, m. [Pharm.] Olie- en waszalf f.
'Eléolé, m. [Pharm.] Elk middel n., dat eene
olie o.ls bindmiddel bevat.
']Giéolithe, m. , Petsteen m., Noorweegseh
mineraal (ook pierre grasse geheeten).
'Eléonn9é1i, m. [Pharm.] Honigolie f., dikke,
buikzuiverende balsem rn. uit Syrië.
J,'Eléoplha e, m. et f. Ol veneter m., -eetster f.
'Eléoptére, nl. [Cum.] Het vloeibaar bestanddeel der vlugtige oliën, e l e o p t e n on n.
'Eléosaeeharaum, m. (pr. —sale -ka-rome)
[Pha rm ] Olie niet suiker gemengd, oliesuiker f.
'Eléotre, 'Eléotris, in. [H. n.] Chinésche

grondel in

'Eléplaan,t, in. [H. n.] Olifant m. La trompe,
les défenses dun di-, de snuit in., de slat tanden
nl. pl. van den olifant. — (Prov ) Faire dun mouche
an el-, van eerie snug een' olifant maken: eene
kleinigheid verbazend vergrooten. -- [Bist.] Ordre
de l'él-, olifantsorde f., eene deen.sche militaire ridderorde. — [R. n.] El- de mer, volksnaain van

den walrus of de zeekoe (morse) en van eene soort
van zeehond of rob m. -- [Corn.] Olifantspapier n.
'Eléphautaire, m. [Ant. rom.] Olifantsgeleider (?n den oorlog), kornak m. — 'Elépharita.rgiue, m. Aanvoerder eerier op olifanten gezeten afdeeliny, elephantarch m.
'Eléphanntiasi€laae, adj. [Illéd.] Tot de olifants-

ziekte behoorende, daarnaar gelikende.
'Eléplhaiitiasis, f. (pr. - ti-a-site) [Méd.]
Olifantsziekte, knobbelachtige rnelaatschheid of leprozi; hoogste graad van melaatschheid f. (door de
kruisvaarders naar Europa overgebragt) .
'Eléphauutid e, adj. [H n.] Olifantachtig. —
Als subst. f. bij La Fontaine de naam der hoofd
olifanten.
-stadvn'ler
'Eléphantirn, e, adj. [H. n.] Naar een' olifantsslar,taml, ook naar een olifant gelijkend. — [Géogr.]
Wat tot Elephantine (oud egyptische stad en eiland)
of hare inwoners behoort. -- [Hist. roep.] Livres
él-s, zékere op ivoor of elpenbeen geschrévene tafeltjes n. p1. bij de Romeinen, waarop de handelingen van den senaat geschreven waren. — [Mus.
anc.] Elute él-e, of als subst. f. El-, ivoren fluit f.
der Phoeniciërs
ELEPHANTINS , in. pl. Dieren n.pl.
van 't olifanten-geslacht.
'Eléplhaittigiie, adj. [EI. n.] Den olifant betreffend,. - [Méd.] Met olifantsziekte behebd.
. —

'Eleplaautograptie, in. [Didact.] Olifants-

beschr ver m. -- 'Lïéplhautogra-plhie, f. Beschrijving f. der olifanten. — 'Eléptha.nntographique, adj. Daartoe behoorend.
,

'Lléplhautoirle, adj. Olifantvormig.
'Eléplhautope, m. [Bot.] Olifantsvoet m.
'Eléphaiitopede, adj. [H. n.] Met olifants-

voelen.

'Ele.phantopédie, f. [Méd.] Olifantsvoet m.
'Eléplhaietophage, adj. Van oli fantsvleesch
levend. - Ook als subst. nl. en f. Olifanten-eter in.,

-eetster f.

'Eléplzantusie, f. [Bot.] Peruaansche palmheester (ook pi ytélas geheeten).
'Eleplhas, M. (pr. —face) [Bot.] tlaneham m.
'Elettarie, f. [Bot.] Afalabarsche gemberplant f.
'Eleiisiue, f. [ Bot.] Tropische grasplant f. met

eetbaar zaad.
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'Eleuthérophylle of 'Eleiittiéropbylline,

adj. [Bot.] Met vrije, afgezonderde bladeren. —

'Eleuuthéropode, adj. [ H. n.] Met vrije, afge-

scheiden voeten of borstvinnen. — 'Eleiitt$éroponie, adj. Met vrije kieuwdeksels.
'Eleva e, ni. [Econ. rur.] Het opkweeken,
fokken vaar- huisdieren.

'Elévateur, adj. in. [Anat.] Muscle él-, of als

subst. m. El-, opricitende, optrekkende spier f.
'Elévationn, f. Het hooger maken; verhooging,
optrekking (b. v. van een muur); — hoogte, ver
f. : Cette voute na pas assez d'él-, dit-hevnid
gewelf is niet hoog genoeg. Il monta sur une dl-,
hij klom op eene hoogte. — [Astr.] El- d' une étoile,
hoogte eener ster, hoek van den gezigtsstraal met
het vlak deshorizonts. El- du pole, poolshoogte.
— [Cath.] El- de t'hostie, de opheffing van de
hostie. — [Arch.] Opstand m., schets van den
gevel van een gebouw. — [Artill.] Rigtingshoek m.,
hoor;terigting f., die men een stuk geschut geeft. —
[Méd.] vl- du pouls, verheffing f. van den pols. —
[_Mus.] El- de la voix, verheffing der stem. — [Coin.]
El- dij prix des denrees, rVzing van den prijs der
eetwaren. — (fig.) lloorie stand, hooge graad m.
van raagt, van fortuin; verheffing, bevordering f.
L'é1- a ses inquiétudes, een hooge staat brengt
zorgen mede. II n'y a plus l obstacles à son dl-,
er zin qeene beletselen voor zijne bevordering, rangsverhooging meer. — Verhevenheid, edelaardigheid,
grootheid f. El- d'aAme, de sentiments, zielegrootheid, verhevenheid van gevoelens, van denkwijze.
El- du style, verhevenheid, hooge vlucit f. van den
stijl. — L'él- de 1'aïme, du coeur a bieu, de verheffing der ziel, des harten tot God.
'Elévatoire, m. [Chic.] k ieftang f., werktuig
om gedrukte beenstukken of plaatsen der hersenpan
weder op te ligten.
'Elève, m. et f. Kzveekeling, leerling m. en f.,
scholier m., scholierster f. ; volgeling der manier
van een' meester (in de schoone kunsten ). -[- [Econ. rur.] filet fokken en a frieten van allerlei
vee, inz. paardenfokkerij f.; — het kweeken van
zaadplanten in hare verscheidenheden.
'Elevé, e, adj. (en part. passé van élever) :
Taille él-e, hooge, rijzige gestalte f. Les montagnes
les plus él-s, de hoogste bergen in. pl. Temple elen 1'honneur de Dieu, tempel m., ter eere van God
opgerigt, gebouwd. — Pouls dl-, volle, snelle pols m.
Voix él-e, luidere, hoogere stem f. — Doute, Difculté él-e, opgeworpen twijfel m., zwarigheid f. —
Style dl-, verheven stijl m. Sentiments di-s, verhévene, édele gevoelens n. pl. —1Homme hiep dl-, wel
Oiseau dl- en cage in de kooi opge--opgevdman.
bragte vogel in. Plantes di-es, aangekweekte planten.
'Elèvedmment, in. Verheffing (élé^ation).
'Elever, v. a. Verheffen, hooger maken, ver
doen rijzen of siijren, ophijschen, op--hogen;—
he fl'en, opligten, opriglen, optimmeren, optrekken:
El- on mur de deux pieds. Benen muur twee voet
hooger optrekken. El- un plafond, eeoe zoldering
doen rijzen. El- une maison, un monument, een
huis bouwen, een gedenkteeken oprir ten. El- une
digue, een dijk opwerpen. Le soled eléve les vapeurs, de zon trekt de dampen op. — Bij uitbreiding en fig.: El- la voix, Ie ton, de stem ververheffen, harder spreken; ook: stouter, trotscher
.spreken dan betaamt. EI- la voix en faveur de qri.,
luide partij voor iemand trekken. — El- des doutes,
des difh.cultés, two felingen, zwarigheden opwerpen
z. ook AUTEL. — El- son style, een' verhevene
-

,
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stijl aannemen: É1- son coeur
Dieu, zijn hart
tot God verheffen. --- El- en dignité, in waardigheld verheffen, verhooeen, bevorderen. ie!- qn. jusqu'aux hues, iemand boven de wolken verheffen,
boven de huizen prijzen. -- El- le prix des denrées,
den prijs der eetwaren vermeerderen, ver/wogen,
opslaan. — [Math.] El un nombre au carré, au
cube, een getal tot de tweede, derde magt verheffen.
El- une perpendiculaire, eene loodkin oprigten. —
Opbrengen, grootbrengen, opkweeieen, aankweeken,
opvoeden. Cette femme na pu él- aucan de ses
enfants, die vrouw heeft niet één harer kinderen
kunnen grootbrengen. Les paons sont difliciles à
dl-, de paauwen zijn moeieljk op te brengen. —
El- des plaates, planten aankweeken. El- les enfants dans la crainte de Dieu, de kinderen in de
vreeze Gods opvoeden. El- la jeunesse, de jeugd
onderwijzen. — S'ELEVER, v. pr. Zich verhe/jen,
opstijgen, opgaan, opklimmen: Ce terrain s'élève
en amphitheatre, z. AMPHITHEETRE. Le Brouillard
s'élève, de mist trekt op. — (fig.) Celui qui s'élève
sera abaissé, wie zich verhoogt (verhoovaardi(j t)
zal vernederd, worden. — Le prix de vette denree,
s'est élevé, die eetwaar is opgeslagen, is duurder
geworden. Le total s'élève à mille francs, 't bedrag
beloopt 1000 francs. — Zich verzetten, opstaan:
Mille voix se sont élevées contre vette injustice,
duizend stemmen hebben zich tegen die onregtvaardighei_d doen hooreg. 11 s'éleva aver force contre
Lette opinion, hij kwam met nadruk tegen dat gevoelen op, verzette zich met kracht daartegen. —
Mon péché s'élèvera contre rooi, mijne zonde zal
tegen mi,' opstaan, tegen mij getuigen. Vous av ez
beau le loner, it ne s'en élèvera pas, hoe gij hem
ook prijst, hij zal er niet hoogmoedig door worden.
-- [Mar.] Le vaisseau s'élève, liet schip komt van
laag water in de diepte, verwijdert zich van de
kust. -- S'él- au vent, in den wind winnen. —
Ook als v. imp. gebruikt: 11 s'éleva une tempête,
er kwam een onweder op. II s'éleva un bruit, er
ontstond een gerucht.
'Eleveur, m. [.Ecora. mr.] Veefokker, inz. paar
-denfokrm.
'Eleviires, f. pl. [Meld.] Uitslag m., puistjes,
blaartjes n. pl.
Fife, in., Elfirae, f. [!Myth.] Elf m., Elfe f.,
in de noordsche myth-. de naam van kleine rond
natuurgeesten, die Of als goede en schoone-zwervnd
wezens in de lucht, Of als kwade en leelijke onder
de aarde wonen.
'Eliehrlse, f. [Bot.] Zonnegoudsbloem f.
'Elider, v. a. [Gram.] Uitlaten, weglaten (eene
letter, niet uitspreken) e l i d é r e n. — SELIDER,
V. pr. leeggelaten worden: Cette lettre s'élide,
die letter-wordt uitgelaten, afgekapt. — Het part.
passé is ook adj.:, Lettre elidée, uitgelaten letter f.
'Eller, v. a.: El- du vin, z. SOUTIRER.
'Eligihflife, f. Verkiesbaarheid, bevoegdheid
om verkozen te worden. — [Polit. mod.], z. CENS.
Cens d'él-.
'Eligible, adj. Verkiesbaar. -- Ook als subst.:
Combien v a-t-il d'él-s dans vette commune? hoeveel verkiesbare burgers zijn er in die gemeente?
'Elignite, f. [Bot.] , z. v. a. EXOSTOSE.
% 'Elimer, v. a. Verslijten, afdragen (een kleed).
— [Algèb.], beter ELIMINER. — [ Fauc.] El- 1'oiseau,
den valk afvoeren, hem na 't rugyen in staat brengen omuit te vliegen. — s'ELl MER, v. pr. Slijten,
verslijten. — Het part. passé is ook adj.: habit
élimé, versleten, afgedragen kleed n.
'EHmina teur, trice, adj. [Physiol.] Fonctions él-trice, levensverrigtincren f. pl., waardoor
de voor 't orrfanismus schadelik geworden stoffen
uitgedreven worden.
'Elimuinatio,nn, f. Uitdrijving, uitwerping, inz.
[Algèb.] verdrijving van eene in onderscheidene
vergel jkingen voorkomende grootheid, e l i m i n at i e f. — ( fig,) _Doorschrapping f. (b. v. dcr namen
van eerie list der bezoldigde of der verbannenen).
'Elirniner, v. a. Over den drempel zetten,
uitdrijven (in dien eig. zin zelden dan fam. gebruikt). — [Algèb.] Eene onbekende uit verse/uideny zamenhaugende vergelijkingen doen verdwijnen,
e l i mi n é r e n. — (lig.) On m'a éliminé de la liste
des candidats, men heeft mijn naam van de lijst
der kandidaten geschrapt. — Het part. passé is ook
adj.: Quantité éliminee, uitgedreven, geelimineerde
grootheid f.
-
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ELLIPSOLITH ,

'Elingue, f. [Mar.] Leng f., hijschtouw met
eene lus. EI -s a eroe, à paties, schinkelhaken m. pl.,
lengen met haken in plaats van lussen. El-s, schuif
knoopen m. pl. — Slinger iii. (wapentuig) zonder
zak. — z. ook HELINGUE.
'Elingeter, v. a. [Mar.] El- un fardeau, de leng
om een' lat slaan, een' last met eene leng of een'
schinkelhaak ophijschen. -- (fig. et trio.) Que le
liable m'élingue, de duivel haal me.
'Elinguet, m. [Mar] Pal m., stuk hout om de
gangspil op te houden. Taquet of Traversin d'él-,
achterklamp, pal/damp m.
5 'Eiiquuatioil, f., z. v. a. COLLIQUATION.

'Elfre, v. a. Kiezen, verkiezen; uitkiezen, uit
uitzoeken. El- un deputé, een' afgevaardigde-lezn,
verkiezen, benoemen, stemmen. — El- sa sépulture,
zijne grafplaats uitkiezen. — [ Prat.] El- domicile,
domicilie kiezen, z. DOMICILE.
'Elisant, e, adj. Kiezend. — ELISANTS, m. pl.
Pauskiezers m. pl,, swam der 3 kardinalen, die,
als de stemmen in 't heilig collegie staken, met de
verkiezing van een' paus belast worden.
t 'Eliseair, m., z. v. a. ELECTEUR.

'Elision, J. [Gram.] Uitlating, wegwerping,
uitwerping , inz. van eene klinkletter voor eene
andere klinkletter of veste stomme h, e l i s ie F.
'Elite, f. Keur, kern, bloem f., het uitelézene,
beste gedeelte (van personen en zaken): Troupe d'él-,
keurbende f. -- Faire 1'él- dune bibliothéque, de
beste boeken uit eene boekerij kiezen, uitzoeken.
'Eliter, v. a. (pop.) Het beste uitzoeken of uitkippen: Vous élitez ma marchandise, gij kipt het
beste uit mijne waar.
'Elixatioii, F. [Pharm.] Langzame koking of
aftrekking, inz. met het doel orn twee producten;
een vloeibaar en een vast, te verkrijgen, el i x a t i e f.
'Elixir, en. [Pharm.] Oplossing van verschillende
zelfstandigheden in alkohol, zamengestelde alkoholische tinctuur, krachtartsenij f., kookdrank m.,
— geneesmiddel in eenigzins verdikten vorm, dat
druppelsgewijs wordt toegediend , elixir n. —
(fig.) Kern, bloem f., het beste van iets.
'Elixivation, F. Uilloogi.ng (lixivation).
Ellagi ue, adj. [Chimmm.] Acide ell-, galnotenzuur n.

Elle, pr. pers. f. Zij, haar: Ells chante, Elles

dansent, zij zingt, zij dansen. C'est ells, Ce sont

elfes, zij is het, zij zijn het. Je la connais, elle et
sa soeur, ik ken ze, haar en hare zuster. Je veux
parler d'elle, à ells, ik wil van haar, tot haar
spreken. Elle nest pas chez elle, zij is niet tehuis.
Elléboraeé, e, adj. [Bot.] Naar nieswortel
gelijkend, nieswortelachtig. — Elleboraeées, f. pl.
Nieswortelplanten f. pl. — Ellebore, F. Ivieswortel m., nieskruid n. - EIiehoré, e, adj. Naar
nieswortel zweemend. — Elléborine, f. Valsche
of wilde nieswortel m. — [Chin7.] Weeke hars f.
uit den wortel eener soort van nierwortel. — Elleborisé, e, adj. [Pharm.] iVlet nieskruid gemengd. — Elieborisme, m. [Méd.] 1v'ieswortelkuur f., het zuiveren of afvoeren door nieswortel,
helleborismus n.
Ellipas8tlae, adj. [Bot.] 1tMetonvolledigebloemen.
Ellipse, f. [Gram.] Weglating, uitlating van
één of meer woorden, f., die tot het zamenstel van
den zin behooren , maar zonder schade voor de
duidelijkheid gemist kunnen worden, e l l ip s f. —
[Géom.] Langwerpig rond n., eens der drie kegelsneden, welke ontstaat, als men een' re{; ten kegel
zoodanig schuins doorsnijdt, dat het verlengde der
doorsnede het grondvlak ontmoet, e l lip s f.
t Ellipser, v. a. [Gram.] Een of meer woorden in een voorstel uitlaten, eene ellips maken. —
Het part. passé is ook adj.: Mot eilipsé, uitgelaten
woord n.
Ellipsi nthie, m. [Géom.] Holgebogene ellips f.
kromme lijn van dubbele kromming.
Ellipsographe, m. [Géom.] Werktuig tot
het trekken van ellipsen, e l 1 i p s o g r a a p la m. —
Elllpsographie, f. Kunst om ellipsen te trekken.
— Ellipsographique, adj. Die kunst betreffend.
ellipsographisch.
Ellipsoidal, e, adj. [Géom.] Wat den vorm
der ellipsoïdeheeft, e 11 i p s aid a a 1. — Elli psoMe, f. (Géom.] Lichaam n., gevormd door de
omwenteling eener ellips om Bene vn hare beide assen,
ellipsoïde, elliptische sphwroïde f.
Ellipsolithe, I. [H. n.] Elliptische anamons-
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ELLIPTICITE
horen m. - Ellipsologie, f. Verhandeling f.
over het trekken van ellipsen. - ElHpsospertne,
adj. [Bot.] Met elliptische zaden. -- Luipsostorne, adj. [H. IL] Met elliptischen mond.
E ll ipticité, t. [Géorn.] Elliptische vorm m.
hoedanigheid t. eener figuur, e 11 1 p t i c i t e i t t.
of
- Vierkantswortel m. uitliet verschil der quadra-ten van de halve assen eener chips of eener ellip
soïde. --- [Astr.] Verhouding van dit verschil tot
de halve groote as der ellips. - [ Géogr.] De zoogenaamde afplatting der aarde. - [Gram.] Hoedanigheid van een elliptisch voorstel.
Elliptique, adj. Géoin.] Tot de ellips behoorende, de gedaante der ellips hebbende, langwerpig
rond, e 11 i p t i s c h. - [Gram.] Eeoc chips of uitloting bevattend, e 11 ip t i s ch,
Elliptiquement, adv. [Gdom.j In den vorm
eener ellips. - [Gram.] Bij wijze van uitlating,
elliptisch. (de lampenpit in te brengen.
Ellyctmotète, rn. Werktuig om met gemak
Ektie (Fen Saint-) M. [Phys. , Mar.] SuitElmus- of Elms-vuur in., z. CASTOR ET POLLUX.
` Etoeher, V. a. [Agrie.] Heen en weêr schudden (eene plant, een' boom) om de wortels los te
maken. -- [Verr.] Een' glaskroes van zijn' bodem
losmaken.
'Eloention, 1. [lihét.] ["oordragt, wijze van
uitdrukking der gedachte door de spraak; - keus
en schikking der woorden in eene rede, elocutie t.
'Elode, adj. [Méd.] Fièvre ii!-, moeraskoorts f.
'Eloge. in. Lofrede, lofspraak, loftuiging t,
lofschrift. lofdicht n., lof m. vl- funèlwe. ljkrede.
- On a fail de grands é1s de votre frèie, men
heeft uwen broeder zeer geprezen.
'Elogiaste, Eoiste, in. Lofredenacr, inz.
overdrijvend lofverspil7er, veil lofredenaar, vleijer,
elogiast m. (spillen.
-( 'Elogier, V. a. Lofspraken houden, lof vert 'Elogioux, ieuse, adj. Vol lofspraken.

'Elogiste, Z. ELOGIASTE.

'Eloigné, e, wij. (en part. posed van éloigner):
Pays di-, afgelégen, ver verwijderd land a. Feuilles
di-es, uiteenstaande bladeren a. p1. Danger Pl-,
verwijderd, verafzijed gevaar a. La poslérité Ia
plus P1-c, de verste nakomelingschap t. Je suis
bien Pl- de croire cda, Ik ben er verre af dat te
gelooven, ik geloof 't OP verre na niet. I! est Plde son compte, hij bedriegt zich zeer in zijne cdkening, 7ij vergistzich deerlijk. Former des desreins
Pl-s , veruitziende plannen ontwerpen. - Causes
P1-es, verwijderde oorzaken f. p1.
'Eloignement, m. 1-let verwijderen; verwijdering, op zijde stelling t.: Tous demanilèrent du
rai l'ël- du ministi'e, alien verlanpden van den koning de verwijdering, afdanking van den minister.
L'éI- des occasions do pPcIiP, de verwijdering, wegarming van de aanleidingen tot zonde. -- Verwijdering, afwezigheid; verte f., afstand ni., verschiet ci. - ( fig.) Depuis gull vit dans l'él- des
affaires, du monde, sedert hij van de zonden,
van de wereld afgezonderd leeft. Pendant son Pl-,
tijdens zijne afwezigheid, zijn afwezen. L'él- de
deux villes, de afstand van twee steden. On voit
d'ici Ia ville en Pl-, men ziet van hier de stad in
de verte, in 't verschiet. Ce tableau présente dec
troupeaux dans l'Pl-, dieschilderjheeft kudden op
den achtergrond, in 't verschiet. - (/iq.) II voit de
grands Lien en Pl-, hij hoopt mettertijd nog zeer rijk
te worden. — Veronachtzaming, verwaarloozinq t.
L'Pl- de sec devoli's, de Dieu. - Afkeer, tegenzin in. II a de 1'Pl- pour ce manage Iá, hij heeft
een' afkeer van dit huwelijk.
'Eloiguer, V. 0, Verwijderen, wegzette'n, wegbrengen, ter zijde stellen, wegzenden, verdrijven,
wegjagen. El- one personne, iemand verwijderen,
benen doen gaan, ontstaan. Eloignez cette chaise
cia feu, zet, schuif dien stoel van 't vuur. Elle
eloignait les mouclies du berceau de son enfant,
zij verjoeg, verdreef de vliegen van de wieg baars
kinds. Vertragen, uitstellen.- Ces difficultés Ploignent Ia paix, deze zwarigheden vertragen den vrede.
(fig.) al- one pensée, toutecrainte, eene gedachte,
alle vreesverdrjven, verbannen. — L'Pgoïsme Ploigne
les coeurs, de zelfzucht vervreemdt de harten, maakt
hen van elkander afkeerig. - S'ELOlGNER, V. pr.
Zich verwijderen, benen gaan, aftrekken, zich weg
maken: Éloignez-vous, verwijder u, ga benen, maak
U weg. - [ Peint.] Cette fi gure s'Ploigne hien,
-

die figuur wijkt goed terug, doet zich. als in de
verte, in 't verschiet voor.
(fig.) S'Pl- de son
devoir, zijnen pligt uit het oog verliezen, niet waarnemen. Leur doctrine s'Ploignait peu de Ia deane,
. Ne pas
hunne leer verschilde weinig van de zijne
s'Pl- de ge. , ergens niet ongenegen toe zijn, er niet
tegen hebben.
'Elongation, t. [Astr.] Afwijking t., afstancls
in., onder welken eene planeet van de zon schijnt-hoek
te staan. — [Chir.] Peesrekking, onvolkomene verre/eking, elongatie t.
1llongev, v. a. [Mar.] Langs varen, langs,
zeilen, langs liggen, aan boord liggen. El- on
cordage, Z. ALLONGEIS. — El- one ancre , een
anker uitbrengen
'Elongis TO. p1. [Mar.] Langzalings t. p1.,
eiken stengen aan beide zijden van den onderinast.
— Ronden m. pl. van de loopplanken binnen boord;
scheerhouten n. p1. der luiken.
'Elope, ' E lops, m. [H. n.] Haringvormige
vise/i, dooi' Oken steinpeiharing m. geheeten.
'FAoquemment, adv. Op welsprekende wijs,
(spraaktheid f.
met welsprekendheid.
'Eloquence , t. Welsprekendheid C., welbe
'Eloquent, e, adj. JVelsprekend, welbespraakt:
Orateur Pl-, we/sprekend redenaar m. — Discours
Pl-, welsprekende redevoering t. — Larmes Pl-es,
welsprekende tranen m. p1. Un silence Pl-, een welsprekend, veelbeteekenend zwijgen n. — La coière est
P1-c, de gramschap maakt welsprekend. — (Loc.
prov.) Rien de plus Pl- que l'ai gent coinpiant, gereed geld is de beste welsprekendheid.
'EIii, e, adj. (en part. passe' van Plire) MagisU, m. Verkozene,
trat Plo, verkozen repdnt m. — EL
bij meerderheid can stemmen gekozene m. - [Relig.]
Uitverkorene: 11 y a beaucOup d'appelPs mais peu
d'Plis, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. - [[list., de Fr.] Officier of gekozen regter
in het belastingstribunaai. -- ELUE, t. Vrouw van
zulk een' ambtenaar. (klai'ing, e 1 u c i d a t i e 1.
'Elucidation, t. Toelichting, opheldering, ver'Ehicider, v. a. Ophelderen, verkla.een, toe
lichten, e 1 U c i d P i' e n. — liet pact. rasse is ook
adj.: Affaire elucicide, toegelichte zaak t.
I 'Elueabrateiar, m. Volvoerder van een geleerden arbeid, die langdurige vijl en nachtwaken
kost, blokker in. — j 'Eluenbi-atif, ive, adj.
Voor nachtelijke studie, volheirdenden letterarbeid
geschikt. — 'Ehieabration , t. Een niet veel
arbeid en nachtwaken zamenqesteld werk, nachtwerk a., eachtstudie, blokkerijf. — 1-'Eluctibrer,
V. a. (eig. Bij lamp- of kaarslicht arbeiden.) Met
veel vlc1jt en nachtwaken opstellen, blokken.
t 'Jlidable wij. Ontwijkbaar, ontduikbaar.
'Eluder, v. a. Verijdelen, vergeefs of vruchteloos maken, ontwijken, ontduiken. El- les poursuites
de qn. , iemands vervolgingen op eene listige wijze
ontwijken. 11 voulut Pl- Ia question, hij wilde de
vraag ontwijken. — Het pas-t. passé is ook adj.:
Question Pludde, ontdoken vraag t.
'Elutleur, in., -eitse, f. Ontduiker, ontwijker m., ontduikster, ontwijkster f. (van vragen enz.)
'Etitdoi-ique, adj. [Peint.] : Peinture Pl-, oliewater- of e I cv o d o r is c h schilderwerk n. Cire
Pl-, elcvodorisch was n., suet eene fijne olieverw
gemengd was, in de oudheid tot schilderen gebruikt.
'EIue, f., z. onder ELU.
'Ehitriation, t. [Chim.] z. v. a. DECANTATION.
'Ll,ysée, t. [Myth.] E 1 y si um n., elïsdsche (of
liever elysisclie) velden a. p1. , 't verblijf des' zaligen, de hemel der Ouden. - (fig.) Oord vol genieting, verrukkelijk, verblijf a. — Ook als adj.,
alleen in: Les champs P1-s ofPlysiens, de etysische
velden; ook de naam eener geliefkoosde wandelplaats
te Parijs.
'Elyséen , ne, adj. [Myth.] Tot bet elysiurn
be/coorend, elysisch: Repos Pl-, Ombres Pl-e.
'Elysées,'Elysiens,adjm.pl. ,z.0ncIeCÉLYSEE.
'Lyti-e 4 m. [ITt. B.] Vleugeldeksel Ii., bovenvleugel m. (van viervleugeliqe insecten)
'Eytrieule, t. [Bot.] Elk der kleine bloempjes,
welker vereen icing eene zamengestelde bloem vormt.
'Elytroeèle, f. [Chir.] Moederscheedebreuk t.
-- Elytrolde, adj. [Anat.] Scheedevormig. Membrane Pl-, scheedevlies a. der teelballen. - 'Elytrolte of 'Elytrite, t. [M e d.] Ontsteking t. der
moederscheede. - 'Elyti-optose, t. Uitzakking t.
der moederscheede. - 'Elyti-orrhagie, Bloed-

,
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vliet m. uit de scheede. — 'Elytrorrhagique,
adj. Daartoe behoorend. -- 'Elytrorrhée , f.
Witte scheedevloed m.
'Elzévlr, 'Elzevier, m. [Pbilol.] Uitgave f.
0/druk ni. van Elzevier (een beroemd Amsterdamsch
en Leyden,sch boekdrukkers geslacht der 17de eeuw).
Elzeviersche druk, een Elzevier m. — Elzévirien, ne, adj. Elzeviersch, door de Elzeviers uit
-gevn:
Edition elz -ne.
'Emaciation, f. [íó1éd.] Vermagering; mager
-heidf.
'Ennaeié, e, adj. [Méd.] Vermagerd, uitgemergeld
'Email, m. Brandverw f. , smelt- of smalt,
smeltplas, glazuur n., glasachtig vernis, dat door
smelting op porselein, aardewerk, alas en metalen
wordt aangebragt; --- brandschilderwerk, email,
emailleer-werk, geëmailleerd werk n.: Peindre en
em-, in brandverw schilderen. Cette porcelaine est
dun bel ém-, dit porselein heeft schoone blinkende
kleuren. Je suis curieux en émaux, ik ben een
liefhebber van brandschilderwerk. — liet blinkend
inwendig bekleedsel der schelpen. — Uin- des dents,
glazuur n. (Ier tanden; — (fig. et poét.) schitterend,
blinkend wit der tanden. -- [Blanch.] Blaauwsel n.
— [Horl.] Cadran d'ém- of overdragtelrjk enkel
dm-, geëmailleerde wijzerplaat. f. -- (fig. et poét.)
Bevallige verscheidenheid f. van kleuren en bloemen:
L'érn- des prés. des cbamps, de schoone veelkleuriggheid, k'7eurschakering f. der weiden, der velden.
[alas.] Emaux, pl., cie kleuren der metalen
(ter onderscheiding van métaux, waardoor liet goud
en zilver wordt aangeduid).
'Einalller, V. a. Met email of brandverw overdekken, brandsci: lderen. met minerale kleuren beleggen, verglazen, é ma i t 1 e r e n. — (fig.) Versieren,
schakéren, veelkleurig maken (van bloemen sprekende). Le printemps émaille les prairies de fleurs,
— S'EM AIL LER, v. pr. Geemailleerd, geschakeerd
worden. — Het part. passé is ook adj. : Prairie
émaillée de fleurs, met veelkleurige bloemen prijkende weide f.

'Einallleur, m. [Tech.] S3naltwerker, brandverwschilder, e in a i l l e e r d c r; -- geëmailleerdeof porseleinen- wizerplaatmaker in.
'Eutailitire, f. Opbrenging f. van 't email of
de brandve'rw , het einailléren ; — kunst f. des
smaltwerkers. — Smaitwerk, brandschilderwerk n.
— (Faut.] Em-s, roode vlekken op de valkenvéderen.
'Enianatioti, f. [Plc`s.] Uitvloeiing uitstroomning van oneindig kleine, vlugtige deeltjes of van
de onweegbare vloeistoffen uit 'verschillende ligtb-amen, e in an a t i. e f. Toute odeur est produit par
ém- , alle reuk of geur wordt door uitvloeijing
voortgebragt. — Uitvloeisel n., onzigitbaar uitstroomenoe vloeistof. Un atmospbère infecté par des
ém-s putrides, een dampkring, door stinkende uit
besmet. — [Theol.] Système d'érn-, uit -vloeis
aller dingen-vloeijngsrf.,aduitvloejng
uit een eerste wezen (naar 't indisch, Perzisch en
egyptisch l;odsdienststel4el); --- emanatie-leer f. in
de christelijke dogmatiek, naar welke de Zoon en
de H. Geest uitvloeisels van den Vader zijn.
[PhyTs.] Lichtuit stroomingsleer f. van Newton.
'Einanelpation, f. liandligting,vrijverklaring,
vrijlating, vrijwraking, vrijstelling f., ontslag n. der
slaven, der lijfeigenen uit de tij/eigenschap; ook der
kinderen uit de inapt des vaders of des voogds,
mondigverklarine, emancipatie f. — L'ém- des
colonies , de vrijmaking der koloniën, de a fscheiding der koloniën van 't moederland. — L'ém- des
catlloliques, de gelijkstelling in burgerlijke regten
van de (iersche) katholijken. L'én1- des femmes,
de gelijkstelling der vrouwen met de mannen (in
't burgerlijke leven).
'Eiiianeipé, e, adj. (en part. passé van émanciper) : Mineur din-, van de voogdij ontheven minderjarige m. People ém-, vrijverklaard volk n.
'Eeilaneiper, V. a. Handligting geven, vrijma
vrijlaten, van lijfeigenschap, van voogdijschap,-ken,
van vaderlijke magt vrjspreken, voor mondig of
meerderjarig verklaren, e m a n c i p é r e n; — vrijverklaren. — Gelijke regten geven, van de burner
like of kerkelijke beperkingen ontheffen. — S'ÉMANCIPER , v. pr. (alleen fig. gebruikt) . Zich te veel
vrijheid aanmatigen of veroorloven, de palen te
kuiten gaan, zich vermeten: Vous vous émancipez
trop, gij neemt te veel vrijheid, gij zijt te vrijpostig.
:

-

,

'Einandibuále, e, adj. [H. n.] Zonder onder-

ste kinnebak.

Eutané, e, adj. (en part. passé van émaner):
Le parfum ém- des fleurs, de van de bloemen uitgestroomde geur f. Un décret ém- du gouvernement,
een van de regéring uitgegaan besluit n.
'Em aver, v. n. Uitv)oeijen, uitstroomen; inz.
gebézigd van de inwendig fijne deeltjes, die van
verschillende ligchamen uitgaan. — Uitgaan, af/cornstip zijn, voortkomen, zijn' oorsprong nemen: Toute
existence émane de 1'Etre éternel, alle bestaan gaat
uit, heeft zijn' oorsprong van 't eeuwig Wezen.
'Euiiataite, e, adj. [H. n.] Zonder handen.
'Enn& argé, e, adj. (en part. passé van émarger) :
Note ém-e, op den rand geplaatste aanteekeninq f.
'Eenar gemnent , nn. Aanteekening op den rand,
kantteekening, — uittrekking f. eener geldsom (op
den rand eener rékening) .
'Enlarger, v. a. Óp den rand aanteekenen,
uittrekken; in de hoofd-rubriek brengen of plaatsen. -- Den rand afsnijden, verkleinen.
'E uai• Yné, e, adj. [Bot. Uitgerand (van
de kroonbladeren der schermdragende planten). —
C ristal ém-, a f iekant, afgestompt kristal n. (vgl.
]
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'Eenasenlateur, m., z. v. a. CH TREUR.
'Eiiiaaseulation, f., z. v. a. CAST RATION.
'Emmmaseiiler, v. a., z. v. a. CHhTRER.
Einbah lle, e, adj. (pop.) Babbelachtig, kwaad -

sprekend, lastertoneir.
Esnbaboeiiuer , v. a. (pop.) Om den tuin
leiden, met schoone woorden bepraten, verschalken,
verstrikken. — Ilet part. passé is ook adj.: 1-1 omme
embabouinè, verschalkt man. — [Mar.] Bátiment
émb-, in gevaarlijken toestand geraakt schip n.
E^Bibâele, 1. I.Isdamn in. in eene rivier.
Embàlilonniier, v. a., z. B3 ILLONNER.
Emballage , m. Ilet inpakken; al wat tot
inpakken dient (zoo als papier, bordpapier, kisten,
touwen, touw, matwerk, doek, enz.), pakking, inpakking f., pakdoek, pakpapier n., paklinnen, enz.,
em b a 1 l é r i n g f. -- Ook: pakgeld, pakloon, bindloon n.: II vous faut payer l'emb-, gij moet het
inpakken, betalen.
.maller, v. a. Pakken, inpakken: Emb- des
livres, des ineubles. ---- Ook zonder voorwerp gebézigd van kooplieden, die zich ger eed maken te
vertrekken: Tous les marchands ont déjh einlballé,
al de kooplieden hebben reeds ingepakt. — (/1 cc. et
pop.) Emb- qn., iemand inpakken, geheel reisvaar dig maken; ook: iemand in de gevangenis zetten,
iemand plakken. -- S 'EMPALLER , v. pr. Ingepakt
worden. — Het part. passé is ook adj.: Marchandises emballées, ingepakte warei f. pl.
E nballes, m. pl. f\Taam van zekere periodieke

zorneru)inden m. pl. in de Aliddellandsche zee.
Emballeur, m., -ease, f. Pakker m., pak
(te Parijs en elders noemt men de ennballeurs-sterf.
ook layetier, en gebruikt men 't woord ook als wij.:
Layetier eiah-). — (pop.) Zwetser, opsnijder, windbuil ni., zwetster f.
t Embaatider, V. a. Omzwachtelen, in zwachtels of luren wikkelen (een kind) . — Het part.
passé is ook adj.: Enfant ernbandé (woord van
J. J. Rousseau), omzwachteld, ingebakerd kind n.
EEntbaaiiquer, v. a. [Tech.) De spoelen der
kettingzijde op den kanter of 't rolregister verdeden, om aan 't weven te beginnen. — EMBANQUE R ,

v. n., of S'E IltANQUER, v. pr.

[Mar.]

Op

de banken, inz. op de Newfoandlandsche bank aan
DEEANQTTER). — Het part. passé is ook-komen(v,rFl.
adj.: Vaisseau embanqué, vaartuig n., dat op de

bank is aangekomen.

Linbarbe, f. [Tech.] Dwarsnoer n. ter aanbinding van de scheerkoordjes bij 't weven.
Eabbarlbé, e, adj. (burl.) Gebaard; met aangezetten baard.
Einf)aaar ber, v. a. [Riv.] Lrnb- le pont, onder
de brug of den bruggenboog doorvaren, onder den
brugrrenboog varen. —(burl.) Een' baard aanplakken.
Em bareadère, m., weleer ook Em bareaEour, ni. [Bar. Kleinezeehavenof landingsplaatsf.,
die tot haven dient van eene dieper landwaarts
liggende koopstad, e m b a r c á d e r o m. -- Aanleg
hoofd n., steiger m.; — plaats waardespoor -platsf.,
goederen opnemen, s t a t i o n n.,-treinp'asg
DEBARCADERE
(m . niet f., gelijk bj vergissing
ook
in voce staat) geheeten.
]

EMBATJCII1E.655

EMBARCATIO1{
fnbareation, f. [Mar.] Overdekt zeil- en
roeivaartuiui 11., boot, sloep, jol f., in 't algemeen:
klein vaartuig.
Euibardée, f. [Mar..] Giering, heen en -wederslinqerifliJ f. van een voor anker liggend schip. VeilIer l'eITIlJ- , met het roer of eeni,q zeil liet gieren wat
zien te beletten.
Juibardellernent, m. [Couvr.] Het op elkander rusten en dragen van lejen en pannen.
Jirnbarder, v. a. [Mar.] Gieren, slingeren.
Juibargo, rn. [Mar.] Beslag n., beslagleiqing 1.
op de in eene haven liggende schepen, /iavenversperring f.. embargon.
Einbari ll ge, [a. liet pakken in fust, in Vaten. - Ernbariller, V. a. In fust of vaatwerk
pakken, inkuipen. - Embarillé, e, adj. (en
part. passé): Poudre emb-, buskruid ii. in tonnetjes.
Enibarqné, e, adj. (en part. passé van embarquer) Ingescheept, aan boord gebragt of gegaan,
ingeladen.
Embarqneuient, in. [Mar.] Inscheping, lading, afscheping f.; het scheep of aan boord gaan.
- [Corn.] Fiais demb- of enkel ernb-, ladingskosten f. p1. - ( fig,) Verwikkeling f. inz. in eene
nételige zaak.
Lnmbarquei-, v. a. [Mar.] Inschepen, afschepen, laden, aan boord brengen: Ernij- des marcliandises, des troupes , goederen, troepen inschepen.
Eiib- en grenier, oningepakt inschepen. Emb- les
cimloupes, de sloepen inzetten, binnen halen in het
schip. Ernbarque dans Ia clialoupe! Val inde sloep!
Emb- qn. dans one mauvaise affaire,
iemand in eene leelijke zaak wikkelen. betrekken.
S'Ei%IBARQUEIS, v. pr. Zich inschepen, scheep gaan,
zich aan boord begirn: Semb- a Potterdan pour
Gènes , zich te Rotterdam naar Genua inschepen.
- (Lor. prov.) Z. B I SCUIT. - ( lig.) Je me suis
ernbarqué dans un procès, ik heb mij in een regtsgeding ingelaten, gewikkeld. S'ernb- au jeu, zich
aan 't spel overgeven.
Einbarras, rn. Belemmering, versperring (van
een' weg, een' doorgang) , hinderpaal n., hindernis,
verhindering f.; - al wat de rust, 't gemak, den
geregelden gang des levens enz. verstoort. stoornis,
tegenkanting , zwarigheid, moeite, moeijeljkheid,
verleçienheid, beklemdheid, beslommering, drukte,
hooldbreking, verwarring f. Causer de l'emh- P
qn., iemand tot last verstrekken; iemand in verlegenheid brengen. Rencontier des emh-, hinderpalen,
beletselen, zwarigheden ontmoeten. Un père de fa
mille, Un négociant dans l'ernh-, een huisvader,
een koopman in verlegeaheid, in geidsgebrek. II y
a bien de I'e rn jj- dans cette affaire, er heerscht
cone groote verwarring Pij die zaak. Je me trouve
clans un grand cml)- d'affaires, ik ben overstelpt
door zaken, ik heb cone groote beslommering van
bezigheden.
Zi g tbare verlegenheid, verwardhei
schaamte f.: Sa contenaiice trahit son ern1-, zijne
houding verraadt zijne verlegenheid. - Verlegenheid, besluiteloosheid, onzekerheid f. Je suis dans
l'ernb- de savoir P quüi me risoudre, ik ben besluiteloos wat te doen. - ( fans.) Faire de l'ernb-,
beaucoup d'ernb-, veel omslag, beweging maken;
zich veel laten voorstaan. C'est un faiseur, une
faiseuse d'ernb-, 't is eva beweging- of ophefmaker,
-maakster. - [ Méd.] Embarras gastrique, slijm
ophooping , aanvankelijke buikverstopping. Emb
foie, leververstopping I.
-dansIe
'Emharrassaut, e, Belemmerend, hinderlijk,
bezwaarlijk, moeijeijk, lastig, hinderlijk, kwellend,
verlegenheid veroorsakend.
Embarrassé, e, adj. (en part. passé van embarrasser) : Rue ernh -e , belemmerde, versperde
straat f. Prononciation ernb -e , belemmerde uitspraak t. Contenanee ernb -e, verlegen houding f.
Le voila eroP-, nu staat hij verlegen, besluiteloos.
Il est ernb- de son temps, hij weet met zijn' tijd
geen raad. Affaires emb -es, verwarde, slee/it staande
zaken 1. p1. Poitrine em, b -e, volle benaauwde borst f.
Embarrasser, V. a. Belemmeren, den vrijen
doorgang versperren, verhinderen; de vrije beweging beletten. Cette charrette embarrasse le cliemin, die kar verhisderl den doortogt. Les bottes
m'ernt'arrassent P marcher, de laarzen hinderen
mij in 't gaan. - (/1 g .) Hinderen, tot last zijn;
verwarren, in de war brengen: verlegen maken, in
m aken : Embverlegenheid brengen, besluiteloos
une affaire, eene zaak in de war brengen, haar

inoeijetjk, ingewikkeld maken. Cda m'embarrasse
fort, dat brengt mij zeer in verlegenheid, maakt
snij besluiteloos. -. S'EMBAlIRASSER, V. pr. Zich verwarren, zich verstrikken: Le clieval s'embarrassa
dans ses traits, het paard verwarde zich in zijne
strengen. - ( fig.) EI s'embarrasse dans son discours,
hij verliest den draad zijner rede. Ne vous enibar
rassez point dans cette affaire-lá, laat u daarmede
niet in. Ne vous ernbariassez point de cette affaire-lá, bekommer, ontrust u daar niet over. II seinbarrasse de tout, het minste maakt heisa verlegen;
voor de geringste zaak blijft hij staan. - [ Mid.]
Sa poitrine s'ernbarrasse, hij krijgt het op de borst.
Eiiibarrer, v. a. Met sluitboomen sluiten;
met langen aangrijpen. - [Tech.] De handspaken
of koevoeten onder een' last steken; - den pietkroes tij 't midden opvatten (hij spiegelgieters). [Mar.] Emb- Ie cabestan, de booinen in het spil
steken. - SEMBARRER, V. pr. Over den tatier- of
stalboom treden. - Het part. passé is ook adj.:
Cheval embarri, paard, dat met den latierboom
tu.cschen de pooten staat.
Enibarrure, f. [Vétir.] Kwetsuur f., dooi
't Overtreden van den latierboom ontstaan. [Chii.]
Breuk der hersenpan, waarbij een splinter het
harde breinvlies denkt. --[Mar.] Pleister n., waarin
de vorstpan wordt bevestigd.
1 Ewbas, z. v. a. EN BAS.
Liiibaise, f. [Arqueb.] Elk stuk metaal n.,
waarop een ander stuk steunt of draagt.— [Artill.]
Versterking f. van het tapstuk der kanonnen. [Tech.] Het dikkere, aan 't hecht zittende gedeelte
van een mes. Emb- d'en'lurne, verhooging f. tusschen 't vlak en den speerhaak aan sommige aanbeelden. (slag, grondinuur in.
Embasement, in. [Arch.] Doorloopende grondLaibassure, f. [Tech.] Opgaande wand m.
van den spiegelgielers oven.
-I- Embasti ll enient, in. Het opsluiten in de
bastille (z. dat woord); - bij uitbreiding: pevangenzetling 1. door misbruik van magt. - [Fort.]
Het omgeven eener stad met bastilles of sterkten.
1- Embastilter, v. a. In de bastilie, in den
staatskerkes werpen; - door misbruik van magt
kerkeren of gevangen zetten. - Met bastilles of
forten omringen. - (fig.) Emb- Ia liberlé, les
droits politiques, de vrijheid, de volkseegten inden
band slaan, met geweld belemmeren.
Embataillement , rn. [Mi ] .] Overgang uit
de kolonne tot de slagorde. - Eanbatailler, v.a.
In slaaorde scharen.
(vormen.
Embataillonner, v. a. [Mi l .] Tot bataljons
Laibâtage, in. liet opleggen, ook het maken
van pakzadeis. - Einhâtei-, v. a. Den pakzadel
opleggen, zadelen; - eenen pakzadel snaken. - (fog.
et fain.) Bezwaren, belasten. On la ernbâti dune
affaire hien disagriable, men heeft hem eene zeer
onaangename zaak op den hals geschoven. Het
part. passé is ook adj.: Ane embâté, gezadelde ezel.
Enibatérie, f. Ant. gr.] Spartaansche krjgsrnarsch rn. - Luibatérien, ne, mij. Daaraan
eigen, e set ba t 0 i i 5 c h. Sacrifice emb-, reisoffer n.
(eer men scheep ging). Flûte cmli- of als subst. t.
Emb- , reisfluit, marschflait 1. der Spartanen.
Eathàtoniier, v. a. (fans.) Met eenen stok
wapenen. -. Als ad). Des gens embuitonnis, met
stokken gewapende lieden.
Imbattage, m. [Tech.] Het beslaan der wielen snel ijzeren banden, het beslag.
Eznbattés , in. pi. [Mar.] Regelmatiqe winden rn. pl., die na de hondsdagen in de Middellandsclie zee waaijen. (der wagenwielen.
Enibattoir, in. [Tech.] Kuil rn. voor 't beslaan
Imbatti'e, v. a. Wielen niet ijzeren banden
beslaan. - Als adj. Des roues embattues, beslagen wielen n. p1.
Embanehage , iii. Het aannemen, te werk
stellen van een' werkman. - Welkoinstpartij t.,
e
intre/osaal n., door een' nieuw' werkman aan zijn
makkers gegeven. - Het aftroonen, onderhuren
van eens anders werkvolk. - Emb- militaire, het
aansporen, verleiden tot desertie of overlooping,
verronseling f.
Emhauché, e, adj. (en part. passé van emhandier) : Ouvriers ernb -s , nieuw aangenomen
werklieden. - Soldats ernb -s, tot desertie verleide,
verronsele soldaten m. p1.
Einbauehée , t. [Mar.] Oogenblik a. van het
-
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Einblaisou, f [Agric.] Zaaitijd m.
hervatten des arbeids na 't schoftuur; het te werk
Li.b1avae, UTI. [Agric.] Liet uitzaaijen van
komen van het volk op de werf.
't koren.
Ernblaver, v. a. Met koren bezaaiEwbauchernent, m., z. v. a. EMBATJCHAGE.
EEnbaucller, V. a. Een of meer werklieden jen. - Het part. passé als ad/.: Champ ernlslavé,
in dienst nemen, te werk stellen, werk geven.
of Eniblnvure, f. met koren bezaaide akker m.,
In kwader zin: onderhuren, iemand zijn werkvolk korenveld n.
Luib1é t. (alleen voorkomend in): D'EMBLÉE,
lange slinksclie wegen aftroonen (ongeveer z. v. a.
toe. adv. Bij den eersten aanval, bij overrompeDEBAUCHER). - Mil. et Mar ] Emli- des solciats,
soldaten verleiden om kun vaandel te verlaten, tot ling, zonder hinderpaal: Pi'endre une viiie hembite, eene stad bij overrompeling, bij den eersten
desertie aansporen, verronselen.
Ernbaueheur, in. [Mi l .] Verleider tot cleser- aanval innemen. -- (fig.) Emporter une affaire
d'emblée , eene zaak in eens, schielijk tot stand
tie. ronselaar U).
brenien. (tiscls
ERHbauehoir, ni., liever EMBOUCHO1R.
Ernblématiqtie, adj.Zinnebeeldig, e sn b t e maErnbanehttre, t. [Tech.] Gezamenlijk zoutkeetEa,bhrne , ni. (eig. ingelegd werk) Zinne
gereedschap n.
EtHbaflnlé, e, adj. (en part. passé van em- beeld n., zinnebeeldige figuur f., emb 1 e a n. L'anere
est l'embl- de l'esphrance, het anker is
n.
Cham
baumer): Cadavre emb-, gebalsemd lijk
emb-e, welriekend gemaakte kamer t. Biise-bie 't zinnebeeld der hoop. -- Les embl-s de Ja royauemb-e, geurig, balsamiek windje, koeltje n., dat té, de kenteekenen (symbolen, attributen) der leoilefeljke geuren aanvoert. - (fig.) Coeur emb- de a inkljke waardigheid.
vertu, darnouj', met deugd, met liefde .qezalfd, vert Eiibler, v. a. Stelen, met geweld of list cooven. - [Chas.] Met de achterloopers voorbij de
vuld, doortrokken hart n.
Embaumeinent, in. Balseming, inbalseming f. voorste stappen; z. v. a. AMBLER.
:Emblic, Enib li qie, in. [Bot], z. MYROBOEnbaiimei-, v. a. Balsemen, inbalsemen, een
dood liycliaam met balsems, niet bederfwerende LAMER.
Eiibliei-, v. n. [Mar.] Veel plaats beslaan.
stoffen vullen. - Welriekend of geurig maken,
Enihioquer, v. a. [Tech.] Het heetqemaakte
een liefelijken geur geven, zalven: Les fleurs embaument lair, de bloemen balseinen de lucht. - hoorn tusschen twee platen vlak maken. - Weleer
Ce yin emJJaume Ja bouche, die wijn zalft den Ook: Op een' hoop leggen.
Eniblure, f., liever EMBLAVURE.
mond, is liefelijk van geur en smaak.
Ilnbanmeur, m. Balseiner m. (van dooden)
t EnbobeIinei- , Ernbobiaer ,, v. a. (pop),
Enbeequer, v. a., z. v. a. Ahecquer of ABE- z. V. a. ENJOLER.
Embodinure, f., z. v. a. BODINURE.
CHER. - [ Pèehe] , Z. V. a. AMORCER.
Laibolie, V. a. [Tech.]: Ernh- on rnouled'huile,
Euthéguiuer v. a. liet hoofd gelijk eene baqejn
de
cire, een' gipsvorm met olie of was hesmeren.fam.
opzetten.
(
bewin (1,en, eene hal of no.nekap
et iron.) Tot non maken. (In deze beteekenissen S'EMBOIRE, V. P. [ Peint.] : Ce tableau s'emloit, of
zelden gebruikt). - ( fig. et fain.) Emb- qn. de qc., Les couleurs (le ce tahleau s'ernhoivent, de kleuren
iemand iets in 't hoofd brengen, hem geheel voor dier schilderij worden mat of dof en vloeijem ineen.
Emboiser, V. (1. (pop.) Om den tuin leiden;
iets innemen (meestal in ongunstigen zin). On la
emiséguiné de vette femme, men heeft hem op die verschalken; net zoete woorden overreden, foppen.
Emboiseur, m., -euse, t. (pop.) Beprater,
vrouw verliefd qewerkt. - S'EMBEGUINER, V. pr.
Zich in t hoofd zetten of halen, met iemand of verschalicer m., bepraatster, versehalkster t.
Emboitement , m. Ineeneatting , mesas/uiiets veel op hebben, verliefd zijn. (BELLE.
Embelle, f. [Mar.] Kuil, overloop, hals, z. ting t. (b. v. der beenderen), ineenvoeging, opsluiEinbelli, e, adj. (en part. passé van emhellir) ting t. (von t'iinmerwer/e) . -- [Mil .] Ineensehuivin.q t.
Palais e mb-, verfraaid paleis n. Jeune 1111e emb-e, (der geléderen). - Ernboîter, V. a. In elkander
Opgeschikt meisje n. - lHlistoire emb-e, opgesierde, voegen, ineen schuiven, in el/sander doen vatten,
opsluiten. --- [Mii. Emb- Je pas, in digtoppesloten
opgesmukte geschiedenis t.
Embellie, f. [Mar.] Gunstige en voorbijqaande geléderen marc/sIren. - S'EMBOITETS, V. p7. In elkweêrsveranderinq f. - Tussclienruimte f. der elk- ander sluiten of passen. - LQlboitii-e, t. Plaats
der ineenvoep nfj van twee voorwerpen; ineensluiander opvolgende baren.
ErnbelIir, v. a. Verfraaijen, opschikken, schoo- ting, in elkander passing f. L'ernls- de deux os,
de deux ais, de ineenvatting van twee beenderen,
soleil
ner maken, schoonheid bijzetten, tooijen. Le
embellit Ja nature. - Ook zonder voorwerp: La de opsluiting van twee planken. -- [Charr.] IJzetoilette embellit. - ( fig.) Opsmukken, opsieren, ren mes t. voor de radnaaf. - [Dance ] Derde van
ten koste der waarheid versieren: Emli- Rn conte, de vijf positidn. -- Het part. pass(„ is ook wIj.: Des
une histoire. .- EMBELL1R, v. n. en S'EMBELLIR. ais then emljoîths, goed opgesloten planken f. p1.
Eubolisme, 151., z. v. a. INTERCALATION. V. pr. Schooner worden : Cette dlie ernbellit of
s'ernhellit de jour en jour, dat meisje wordt van Emboliaiéen, na, Einbo1in 1qBe, a(„!j. Z.
dag tot dag schooner. - (Lor. prov. et fans.) Cela C. 0. JNTERCALAIRE.
Eitholoïde, wij. [Ant. mil .] Wigvormig. ne fait que croitre et emb-, dat wordt hoe langer
Embolon, in. Wigvormige slagorde t.
hoe mooijer (of erger).
Enihoupoint, fl1. Gezetheid, ljvigheid, gevuldEnibellissant, e,adj. Verfraaijend, versierend.
Embellissement, ni. Verfraaijing, versiering, he'd t. des ligchaains, roar/cornea van gezondheid
opsiering, opschikking t. - Versiersel, sieraad n., en kracht. Avoir de lemb-, wel in het vleeschzgn.
opschik, tool tn. (sieren. Perdre son einh-, vermageren, mager worden.
ituboqnei-, C. a., Z. V. a. EMPÈITER; ook z. v. a.
4- ErnbelHsseur ,, in. Liefhebber m. van verEmbénater, v. a. [Sal.] De zoutbrooden met EMBOUQUER.
) Enbordui-ei-, V. a. in eene lijst vatten.
teenwer/c omwinden.
Lrnbossage , ID. [Mar.] Dwarse ligging t.
Embéquer, V. a., z. EMBECQUER.
1uibérlze, t. [H. n.] Geelvink, ortolaan, we- COO?' anker, het leyqen met een spring op het touw,
duwaalm. - Eiibéiiidé, e, E,nbériziné, e, het dwars halen van een schip op een werpanker.
Embéiizoïde, adj. Naar den geelvink geljkende. - Embosser, v. a. Dwars halen (een schip),
Emberliicoquer (s'), v. pr. (pop.) Zich in 't zij om een fort te beschieten of om het tegen an't hoofd zetten, dwaseljk met iets geheel vervuld dere schepen te verdedigen. - Een' spring op het
kabeltouw zetten. --- Embossure, t. Spring of
of ingenomen zijn.
Ernbernagra, m. [H. n.] Soort van prachtmees. sprenkel m. op den kabel.
Ewbotteler, v. a. , z. v. a. BOTTELER.
Lrnbesogné, e, adj. (en part. passé van emLmbonehé, e, adj. (en p(trt. passé van embesogner) (fam. et iron.) Druk bezet, met bézig
heden overladen. - Ernbesognement.m. Druk- houcher): Flûte ernb-e, aan den mond gezette, aante, ocer/croptheid 1. van bézigheden. t Euibeso- gezette fluit f--Personae emb-e, iemand, dien men
gner, V. a. Werk geven, te doen maken. S'EM- Zijne le spreken woorden in den mond heeft gegéBESOGNER, v. pr. Zich bézigheden verschaffen, zich ven. - (fig. et pop.) Un homme mal emb-, een
vuilbek; vloeker; sehendtong m. - [Bias.] , z. v. a.
,
aan 't werk zetten.
Embétetitent, Enibêter, (barb.), z. HEBET—. ENGUICHÉ. - [Navig.] Bateau emb-, schuit L, die
Embiehetage, Embistae, m. [Elorl]Af- eene en.qte, b. v. een' bruggenboon invaart.
Etnbouehement, m. [Mus.] Het aan den
stand n. tusschen het middelpunT der groole en dat
mond zetten, aanzetten van een blaas-instrument.
der kleine plaat van 't raderwerk.
.-
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ook adj.: Du yin ernbouteillé, gebottelde wijn m.
Embouti, ni. [Tech.] Gedreven goud- of zitverwerk n. - Ernbouti, e, adj. (en part. passé
dendic/it maken. Emb- Ia trompette, een hoogen, van emboutir): Canne emb-e, van onder beslagen
verheven, gezwollen toon aanslaan. - ( fig. ei fam.) rotting rn. - Vaisselle emb -e of de bosse, gedreEmb- qn., iemanct de woorden in den mond geven. ven vaatwerk n. Broderies emb-es, verheven bor- [ Mar.] Emb- un cheval, een paard een gepast duurwerk n.
Eniboutir, v. a. [Tech.] Van onderen met
gebit maken, aanleggen. - S'EMBOUCHER, V. pr.
een ijzeren bandje of beslag voorzien. - Vlak meZich ontlasten, zich uitstorten (van rivieren).
Emboieboir, ns. [Mus.] Mondstuk ii. (bocal). taal hol uitdrijven, uitkloppen, uitdiepen.— [Arch.]
Eene kornis of ander houten sieraad niet metaal
- [Tech.] Laarzenleest f., laarzenbeen n.
Ernbouehure, f. Mond in.: Lamb- dune ii- bekleeden. - [Mardch.] Emb- le pied dun cheval,
vière, dun port, de mond eener rivier, de ingang m. den hoe!' van een paard uitwerken.
Emboutisseur, rn. [Tech.] Drijver, uitdrjjeener haven. -- L'ernb- do canon (liever BOUCHE),
de mond van 't kanon. - L'ernb- dun volcan, de ver rn. - Ewboutissoir, in. [Tech ] Werktuiq tot uitdrijving, tot rondzetting der nagelkoppen.
mond, krater m. (cratère) van een' vulkaan.
Emba-anehé, e, adj. (en part. passé van emL'ernb- dun chaudron, d'un'vase, clan four, etc.,
de mond of opening van een' ketel, van eene vaas, bnancher): Tuyaux, Chemins ernbn-s, vertakte of
verbonden pijpen f. Ijl., wegen rn. pi.
van een' oven, enz. -.- [Mus.] L'emb- dune clan
Ernbranehement, in. Vertakking f. , splitsing
nette, het mondstuk eener klarinet; L'enib- dune
trompetie, dune fiûte traversière, het mondgat van den boomstam in takken, van de hoofdtakken
eeer trompet, het bluasqat eener dwarsfluit. -- in twijgen. —Zainenkoinst van elkander kruisende
Avoir cue belle, one bonne emb-, eene goede em- wegen. - Bij- of zijweg, inz. zijtak rn. van een'
b o a C h U r e hebben, een blaasinstrument wel weten spoorweg, die van de hoofdbaan uitgaat; -- zijtak
aan te zetten, zuiver en liefelijk blazen. - [ Man.] van eene bergketen. - Vertakking F. van waterbaiEmb- d' un rnors,mondstuk is. van een gebit.— [Corn.] zen, van paspijpen, enz.; - plaats f. der aansluiS'll y a emb- au grain, II est con fi scable, als de ting of soldering van zijpijpen ofzijbuizen. - Verbovenste laag bij 't koren bedriegelijk (niet over- binding van de karbeelen met het nokbind, van de
eenkoînstig met den ganochen za/s) is, kan het ver- latten niet de balken, enz. - Hoofdafdeeling F.,
beurd verklaard worden.
hoofdstuk ii. eener wetenschap.
Embi-aucher, a. a. Met takken doorvlechten.
Ernboueler, v. a. Vastgespen (liever BOUCLEIL)
- Embonelé, e, adj. (en part. passé) [Bias.] - Vertakken, in verband bren en, verbinden, doen
uitgaan gelijk de takken uit den stam (b. a. zijweCollier crab-, gegespte halsband rn.
gen,zijtakken, zijbuizen of -pijpen uit den hoofd
Ernbondinire, f. [Mal'.] Arkerroering f.
Ernbouer, v. a. (pop.) Bemodderen, beslijken, weg, de hoofdbaan, de hoofdp'jp), wegen elkander
( fi g.) Emb- Ia nputation de qn., doen kruisen; - balken met latten zamenvoe en;
vuil maken.
balken en sparren in elkander laten of inkepen. iemands goeden naam bekladden.
Emboufleter , v. a. [Tech.] Emb- des als, S'EMBBANCHER, V. pr. Vertakt zijn, met el/sander
verbonden of in verband zijn, zich vereeniqen, elkplanken in elkander ploegen.
Embonqueiuient, rn. [Mar.] Hel invaren van ander kruisen, van elkander uitgaan. - (fig.) Cette
eene engte ofnaauwen doorgang; de mond, het in- question s'ernhranche avec lseaucoup dautres,
komen van een kanaal of straat.-- Luibouquer, deze vraag staat niet vele andere in verband.
Lmbraquer, v. a. [Mar.] PIet kracht naar
V. a. Een zeeenqte of eng vaarwater irloopen. Het part. passé is ook adj.: Frégate ernbouque, zich trekken, sterk aanhalen, te huis halen (een
touw) . Het part. assd is ook adj.: Cordage emde enqte ingeloopen fregat. (vgl. DEBOUQUER).
-1- Embouquiner , v. a. Met oude, onbedui- braquel, sterk aangehaald touw n.
Embrasé, e, adj. (en part. passé van enThradende boeken vol zetten, overladen.
Efubourhé, e, adj. (en part. passé van ern- 5cr): Maison einbr-e, in brand staand, brandend
ilourber): Carrosseemb-, koets f., die in den mod- huis n. --- Air ernbr-, heete lucht F. -- Embr- de
der blijft steken. (fig.) Pensonne ernb-e, iemand, coibre, de jalousie , in toom, minnenijd ontstoken
Eubrasemeut , rn. Brand, inz. groote, gedie in eene netelige omstandigheid is geraakt.
(Loc. pray. et fans.) Jurer comma on charretier weld/ge brand in. - (fig.) Opstand in. , oproer n..
oproerige
bewegingen, wanorden F. pl.; - zielsbeals
een
ketter.
emb-, vloeken als een ketellapper,
Embourber, v. a. In den modder of in een roering , heftige werking F. der hartstogten. modderpoel varen, rijden of vastzetten: Ce cochei' [Arch.), beter EBRASEMENT.
Embraser, v. a. Aansteken, in brand steken:
Doos a ernhourbés.
(fig.) Emb- qn. dans one
mauvaise affaire, iemand in eene nételi'e, slechte Ernbr- uiie maison, uiie ville. - (fig.) L'amourde
let
Dieu embrase les coeurs, de liefde Gods ontgloeit,
zaak wikkelen, betrekken, en hem dan aan zijn
overla
ten. - S'EMBOURBER. v. pr. In het slijk zak- ontsteekt, vervult de harten. La gue r re a embrasé
ken, blijven steken; - ( fig. ei farn.) Zich in moei- loute l'Europe, de oorlog heeft zich over geheel
Europa uitgebreid. - S'EMBRASER, V. pr. Vuur,
jel(jkheden wikkelen.
tEmbonrder, v. a. Een schip. dat aan den vlam vatten, in band vliegen. - (fig.) Ontgioeijen,
een' hevi g n hartstogt opvatten.
grond gevallen is, met rondhouten onderstutten
Embrassatte , f. Omarming, am/seizing F.
Embourdigue, f. [Pèche ] Af)erkingen van
Embrassant, e, adj. [Bot.] , z. a. a. AMPLEXIeene vi,cchweer (BORDIGUE).

Eiiiboiielier, t'. a. [Mus.] Een blaasspeelluiq
aan den mond zetten. - ( fig.) Emb- Ia trompette

liéroïque, den 10/ van eenen held bezingen, een hel-
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Embourrer, v. a. [Tech.] Opvullen (doorgaans CAULE.

De gebreken van 't aardewerk
met een menosel van aarde en kalk aanstr{iken.
Embourrure, t. [Mccli.] , Z. REMBOURRURE.Grof (lock, waarin men 't vulsel stopt, overtreklinnen fl - Het opvullen. volsioppen.
S EliJbolirsernefit, rn. Het in de beurs steken.
- Esibourser, v. a. in de beurs, in den zak
steken, opsteken; geld bij zich steken. - ( fi g. et
iron.) Emb- des coups de baton, stokslagen krggen. - Ook zonder voorwerp: Cet argent est pour
les pauvnes et non pour emb-. - Het part. passé
is ook adj.: Une somme emb-, eene in de beurs
gestoken, opqestrkene, opgestokene som F.
Euibout, rn. Beslag, dopje n. , ijzeren band rn.
onder aan een rotting- of parapluie-spits; ook
het sluitkoordje der iarapluie. - [ M d.] Onderstuk van den stetoskoop.
Embouté , e, adj. [Bias.] Met een' zilveren
BEMBOURREB). -

band aan 't einde.

Enibouteillage, rn. [Tech.) Het aftappen in
flesschen; botteling F. - EnbouteiI1er, v. a. In
flesschen aftappen, bottelen. - Het part. passé is

Enibrasse, F. [Tech.] Gordfjnhouder, pordijnband ni., strook stof of las, aan den gordijnkaop,
01fl de aordijn in de ploofjen te houden.

ElubrasseJuent, rn. Omarining, omhelzing F.
-- E rn hr-s, bijslaap in., vleeschel ke gemeenschap F.

ldmbrasser, V. a. Omarmen, omvatten, omhe/zen; - kussen: Ernhrassez-rnoi, om/sets, kus mij.
II enThrassa les genoux de 5011 hienFaiteur, hij
omvatte de knietn zijns weldoeners. - Bij uitbee/ding: Cat arbre est si gros qua trois personnes ne sauraient l'enThr-, deze boom in zoo dik,
dat drie personen liens niet kunnen omvatten, omvademen. - [Man ] Ce cavalier embrasse bien
Ie cheval , die ruiter sluit zijne dijen en knieën
goed aan. - [Mar.] Ernbr- le pavilion, de vlag
of wimpel op schoot halen strijken. La mei' embrasse Ia terre , de zee omringt , omgeeft, om-

vat de aarde. La lierre ernhrasse le chène, de
klimop omstrengelt den eik. - (fig.) Bevatten,
inhouden, behelzen; •- opvatten, aangr]jpen, ondernemen; - kiezen, zich verklaren voor. Son
grand génie enibrassait tout, zijn groote geest om-
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vatte alles. 11 embrasse tout ce qu'on lui propose,
hij onderneemt alles, wat men hem voorslaat. Ii
embrasse trop d'affaires, hij haalt zich te veel op
den hals —(Prov.)Qui trop embrasse, mal étreint,
wie te veel hooi op zijne vork neemt (te veel gelijk
onderneemt), slaagt kwalijk. - Embr- loccasion,
de gelegenheid aangrijpen. Ma soeur a emlwassé
la vie ruligieuse , mijne zuster heeft zich voor liet
kloosterleven verklaard, is non geworden. EmbrUn Etat, une profession, een beroep kiezen. 11 a
embrassii le parti le son voisin, hij heeft de partij
van zijnen buurman gekozen. - [ Man.] Cheval
dli embrasse hien Ia volte, bien du terrain, of
zonder voorwerp: Clieval qui embrasse, paard,
dat bij de volte sierlijk en ruim zwenkt. - SEllSIIRASSE1I, V. vr. Elkander omarmen, omhelzen.
Ernbrassenr, m., -euse, f. Hij of zij, die
veel van omhelzen houdt, die telkens omhelst. EM1IIIASSEUR, m. [Tech.] Band in. om de kanontappen hij 't boren. (tangje n.
Embi-assoires, f. pi. [Orf.] Soort van nijpEmbrassure, t. ]Jzeren band m. om eenen
schoorsteen, smeltoven, balk, enz.
Ernbrasure, f. Schietgat is. in een' muur of
eene batterij. Embr-s a volets, geblindeerde schietgaten. Embr- oblique, schuinsch schietgat (beter
braise). - Schuinsche verwijding eener deur- of
vensteropening, vensterindieping f.', Z. EBRASEMENT.
Enibi-ayage, m. [Chernin de ferj Het in
gemeenschap brengen van twee machine-deden. Embrayer, v. a. Twee gedeelten eener locomotief, die elkander de beweegkracht moeten snededeelen, met el/sander in verband brengen.
Embi-elage, fl1. [Tech.] Het vastbinden van
den last op een rijtuig. Chaîne d'ensbr-, vrotskettiny n. Anneau cI'emlsr-, protsring in. - Ernbi-elei-, V. a. Den wagenlast vastbinden. - [Artill.]
Embr- l'affut, het affuit op den voorwagen met
den protsketling vastmaken. - ? nibrelures, f.
pi. [Mat'.] Embr- des iïsâts et des pompes. krogen van de masten en pompen.
Enibrèiiement, m. Bevuiling f. - Embrenei-,
e V. a. (pop. et bas) Bevuilen: Embr- sa chemis . - SEMBRENER, V. pr. Zich bevuilen: Lenfaut sest emhrenP. - (fi g.) Zich in eene kwade,
misselijke zaak steken.
± Embresehei, V. n. Aan handen en voeten
kluisteren.
Embrèvemeiit, in. [Cliarp. , Men.] Inkeping,
insponning, invoeging f. - [Mar.] Stuk hout met
eene pen, die gesnoten is. - Embréver, v. a. Inliepen, incponssen, invoe g en.
t Embriconner, v` Bedriegen.
Lmbiigadement, a. [Mi l .] Vereenigiug 1. tot
brçaden. - Embl-iga4ler, V. a. Twee regementen tot eene brigade vereeniren.
Emb r ocation of Embroehe, f. [Chir.] Behandeling van een lijdend deel door inwrjving van
een opqedruppeld olie- of vetachtig middel.
Embiochemeut, in. [Cuis.] Het aan 't spit
steken. - Enibrocher, v. a. Aan 't spit steken.
(fig. et fain.) Embr- qn., iemand aan c/en degen
rijgen, met den degen dwars door 't lijf steken. Het part. passe is ook adj.: Volaille emlirochée,
aan 't spit gestoken gevogelte. - Un homme embro
clul. een door 't lijf gestoken man.
Embromer, V. a., z. v. a. MERLINER.
Enihi-oneher, Liubianeher, v. n. [Tech.]
Met pannen of ie' en dekken. (beter B1IOUILLAllIINI.
Enibiouillamini, in. (woord va Voltaire),
Embrouillé, C, ad,). (en part. passé van embrouiller): Vitres embr-es, beslagen glasruiten f.
p1. - Procis embr-, Affaire embr-e, ingewikkeld
proces n., verwarde zaak 1. Idées embr-es, verwarde denkbeelden ij. pi.
EmbroulUement, ns. Verwarring, wanorde,
beslomînering: Embr- d'esprit, verbijstering 1.
Emhi-ouillei-, v. a. Verwarren, in wanorde
brengen, verwikkelen, verbrodden: Embr- l'affaire,
de zaak in de war helpen, haar ingewikkeld maken.
- [Mar.] , z. V. a. CARGUER. - S'EMBRO[JILLER,
v. pr. Betrekken (van 't weder of de lucht). - In
de war raken, den draad van zijne rede, van zijne
gedachten kwijt raken.
Enibroaiilleuv, in., -euse, f. Verwarder m.,
verwar.ster f.. wie gaarne verwarring sticht.
Embruiué, e, adj. [Agric.):Blésembr-s, door
den kouden stofregen beschadigd graan is.
-

E1V[BIJSQTJERe

t Enibritir, Eisibruire, V. a. et es. Met de
oogen dreigen, toornig aanzien.
EIHbi9lrner, v. a. Bendvelen. - ( fi g.) Les va
du yin embrurnent 'esprit, de wijndampen-peurs
benévelen den geest. - SEMBRUMER, V. pr. Bendveld, mistig worden. - Het part. passé is ook adj.
Ciel embrumé, benévelle, mistige lucht f. Temps
embr- , deinsiq, mistig, mottig weder n., dikke
mist m. - Esprit embr-, benévelde geest m.
Eiubrun of EmLn-uni , m. [Mar.] Mistige
lucht f. - Zeestof f., soort van stofregen, door de
botsing der golven te weep gebragt.
1

Einbi-uneher, v. a. [Tech.], z. v. a. EMBRE
- Z. ook EMBRONCHER.
-VER;
Embrunir, v. a. [Peint.] Bruinen, bruin en
donker schilderen. - EMBRUNIR. V. fl en S'EMBRUNSR, V. pr. Bruin worden, mettertijd zwart

wor-

den. - Het part. passé is ook adj.: Visage trap
emhruni, te donker geschilderd gelaat n.
Embvyoetoiiie, f. [Chir.] Het dooden van den
fcetus of de ligchaamsvrucht, om de verlossing te
bevorderen. - Lisibryogénaire, adj. [Anat.]
Wat tot de vorming van den fcetus behoort. Embi-yogénie, f. Vorming en ontwikkeling van
den fatses. - Enibiyogi-aphe, n. [Didact.]
Schrijver over den fmtus. -- Embryographie, f.
Beschrijving van den fcetus. - Lmbi-yogiapfiique, adj. Daartoe be/soorend. - Eiishryologie, f. Leer van , verhandeling t. over den ftetus
- Ebi
m yologique, adj. Die leer of verhandeling betre//end. - Eiibvyologue, Enibi-yolog'iste, m. Schrijver eener verhandeling over den
foetus. - Enibi-yonsane , m. Voorstander m.
der embryotomie. - Embi-yomanie, f. Stelsel n.
der euesbryoinanen.
Embryoia, in. [Anat.] Dier- of menschenkiem,
wordende vrucht ('t zij in den uterus der levendbarenden of in 't ei der eijerleggenden) , onrijpe
ligclsaamsvrucht t. (inz. gedurende de vier eerste
maanden der zwangerschap, terwijl inca ze later
eet) , embryo n. - [Bot.] Planliever fw t u 5 heel),"
tenkiem t. - ( fi g. et iron.) C'est un embr-, Ce
nest qu'uii embr-, 't is een dreunies, dwerg. 't is
klein duimpje n. - Embryoné, e, adj. Bot.]
Met zaadkiemen voorzien. - Ernhryonifèi-e,
ac/i. [EI. n.] Een embryo bevattend. - Eiaibryonifo,-me, adj. Embryo-vorinig. - Embryoiinaire, adj. A/s embryo: Eta t embr-, toestand van
embryo. -. Embryophthoriqiie, adj. Vruchtdoodend. - Embvyothlase, f. [Chir.] Verbrokkeling der vrucht in den uterus. - Embryothiaste, fl1. Tang f., die daartoe dient. - Embryotome, in. Werktuig n. om de vrucht in
den uterus stuk te snijden. .- Embi-yotomie, t.
[Anat.] Ontleding S. van een embryo of frtu.c. Embryotomiqite, ad). Daartoe behoorend. Embryotiophe, in. [Bot.] Hulsel n. van eene
Embi-yalee, ni. [ Chir.] Verbszaadkiem,
haak ni. - Embi-yiilcie, t. Uitbrenging der
vrucht dooi' haken of tangen.
Embu, e, adj. (en part. passé van emboire)
[Peint.] Tableau emisu , dof geworden. ineen gevloeide schilderij t. - EMBU. rn Doffe, donkere
toon m., door 't intrekken der verwen ontstaan.
Embûehe , t. Laag, hinderlaag, verraderij,
listige verschalking f., strik, valstrik m., lokaas n.,
verleiding f. (Doorgaans in 't meerv.): Tendre,
Dresser des emb-s, hinderlanen leggen, st ikken
spannen. - [Mil.], Z. V. a. EMBUSCADE. - [Chas.]
Leger ii. van 't wild in kreupelhout. - [Fin.]
Emb- a Ia bourse. loopje, val.cch beursgerucht n.
t S Embûebemeut, in. Het legren van hinderlagen. - [Forest.] I-let beginnen van 't houtvellen.
Embûeber, v. a. [Forest.] Den houthak aanvangen. - [Chas ] Het wild in zijn leger, in 't
kreupelhout drijven. - Weleer ook z. V. a. mettre
-

-

en EMBUSCADE. - S'EMBUCHER. V. PP. [Chas.]

Weder in 't hout, naar zijn leger gaan (van vervolgd wild). - Weleer z. V. a. S'EMBUSQUER.
1 Embutlïer, V. a. Bij den neus leiden, bedriegen, beet hebben. (COQUER
-

Embiu-eJueoqner (s'), v. pr, Z. EMBERLEJEnibnseade, t [Mil.] Hinderlaag t. : Se niettm, Se tenir, Etre en emb-, in eene hinderlaag

ligoen: - op den boer liggen.
Enibusquev, V. a. [Bil.] In hinderlaag leggen
of stellen; ook: eene positie of stelling doen innemen. - S'EMBUSQUER, V. pr. Zich in hinderlaag

EMENDATION
leggen; ook: eene positie of stelling innemen.
Het part. passe is ook adj.: Solclatsernbusqués, in
hinderlaag geleide soldaten m. p1.
'Emendatio n , f. [Log.] Verbétering, eene redef4juur, waarbij men zich zelven over een wat
stout gezegde schijnt te berispen of daarvoor aan
de toehoorders verschooning te vragen, e rn e n d atie.
[Prat.] Verandering, verbétering (van een
vonnis).
` Emefider, V. a. [Prat ] Verbéteren, verandeHet part. passé is ook adj.: Dëcision amenren.
dde. verbëterde uitspraak f.
'Emerat, m. [Pharm.] Gekruide ether m.
'Enieraude,f. [[V1inr. ] Smaragd in., een groen
edeloesteerte.
[H. n. ] Smaragd paradijsvogel m.
(ook paradisée meraude).
'Emeraudin e, 'Emeraudiné e, adj. Smaragdachtig. smaragdkleurig.
'Enieraudine, t. [H. n.] Goudkever m.
[Mimr.]. Z. IMOPTASE.
'Emerandite, t. [ 1inér.] Sinaraqdiet m., een
korrelipe straalsteen uit Corsica. (sennestruik m.
'Emère, m. [Bot.] Tuin-kornieìje f. bastaard'Laiiergeiice, t. [Phvs.] (alleen in) : Point d ein ,
punt waar een lichtstraal uit eene doorloopen
'Ewermiddenstof treedt, uitgangspunt n.
gent, e, adj. [Phys.] Rayon ém-, uitschietende
lichtstraal m. [Cliron.] Anode ern-e, jaar, waarvan eene tijdrekening uitgaat, aanvangojaar a.
[Jur.i Domrnage érn , uit iets voortviocijende scha.
-t- 'Enierger, v. n. (woord van Chateaubriand)
Opduiken. op rijzen: Les Acores émergèrent do
sein des dots. (smergel m.
'Erneri of 'Eineril m. [Minér.] Arnaril,
'Emérillon, m. [Mar.] Wartel m.; haak m.
voor 't haaijenvangen. Ci'oc b din-, wartelhaak.
[Tech.] Haak voor 't spinnen der darrnsnaren;
[Artill.] Spertouwsiasers liaakbiokje II.
wer ni zeker kanon.
[Ei. n.] Srnérljn, dwergof steenvalk, leeuweriken-valk in.
'EméziHonné, e, adj. Lustig, levendig, vrolijk. wakker.
Ook als .subst. m. en t. Wakker,
levendig, schalkachtig kind n
'Eaiéi'itat, if!. Anthtsrust, dienstrust f. ontslag
van arnbtsarbeid met behoud der jaarwedde, e rn eri t ant n. 'Emérite, wij. Veto ainbtsarbeid
ontslagen, rustend, uitgediend, emeritu s
'Emersion t. [Astr.] Wederverschijning, uittrede f. het weder te voorschijn komen eener verhet oopenblik
duisterde planeet, e me vs ie t. ;
dier uittcede.
[Phys.] Opduiking, opduikingshoogte 1., hoogte van een iigchaarn boven het vlak
der vloeistof, waarin 't ge'iornpcld is.
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'Ernéi-ns, fl1., 5. V. 0. ihiEltE.
'Emerveillable ach. Verwonderlijk.
'Ernerveillewent, m Verbaasdheid f. 'Euierveiller, V. a. Verwondering baren, verbazen,
,

-

—

.

doen verbaasd, doen verstomd staan.

-

S'EMEiI-

VE1LLER. V. pr. Verbaasd, verwonderd staan.

-

Het part passé is ook adj.: People émervei ll ë,
verwonderd volk n.(kracht f.
méiié, t. [Méd.] Braking verwekkende
'Emétine, f. [C h um.] Plantaardig alkali n.,
clone Pelletier in den braakwortel (ipecacuanha)
ontdekt
'Emétique, adj. Rrakinqverwekkend ernét i 5 c Ii. Poudre, Tarfre Pm-, braakrneder ii., braakwijnsteen m. Ook als subst. m. Braakmiddel,
ernéticurn II.
'Emétiser, V. a. Met een braakmiddel vermen
gen. Doen braken. Liet part. passé is ook adj.:
Boisson émStisée, braakdrank ni.
'Eméto eathartique, adj. [Méd.] : Médicaments ém-s, of als subst. Des Pm-s , naar boven cm
beneden werkende geneesmiddelen e rn e t o k a
thartika n. p1.
'Enitogi'aphe, in. Schrijver over de braak'Emétograpkie, f. Beschrijving t.
middelen.
'Ernétographique ., af.
der braakmiddelen.
-'Einé Daartoe behoorend, ernetoréphisch.
a
'Emétologitologie, f. Thaakmidclelleer t.
que, adi. Daartoe behoorenci, e rn e t a 1 P p i .c c Is
'Ernettre, v. a. Uitgeven. waarden in omloop
brengen: rn- du papier -monnale. des assignats,
papieren geld, assignaten in omloop brennen.
Uitspreken, uiten, te kennen geven; afkondigen.
Em- son opinion, zijn gevoelen uiten, blootleggen,
openbaren. Em- un voeu, eene gelofte afleggen.
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[P1 at.] m appel, zich op eene hoogere regtbank
beroepen, appelldren.
'Etnea, m. [ H. n.] Oostindische of gehelmde
kasuaris m. (casouar Is casque), de grootste aller
vogelen na den afrikaanschen struis.
[Fauc.]
Uitwerpselen n. pl. valkendrek of -mest m.
'EtHeute, f. Opstand, oploop m., oproer n.
muiterij, opschudding, dreigende volkshewëqinp t.
1- 'Etneuter, V. a. Tot opstand, oproer aanzetten, opruijen. Ook z. v. ci. EMEUTIR. Het part.
passé is ook adj.: Peuple émeuté, opgeruid volk n.
.4_'Emeiitier, in. (een in 1830 gesmeed woord)
^erroervink
-ij
m.
%„ eutir, V. n. [Fauc.] Uitwerpen, drek lozen.
[Uist. ] Naar eene waardigheid staan (in de
Maitezer orde).
'Emeutitioii, f. Het dingen
naar ccve waardigheid in de Maltezer orde.
Emgalo, m. [1 i n.] Ethiopisch wild zwijn n.
'Emianle, f. [H. n.j Grijze meeuw f.
'Easier, 'Ernietter, v. a. Kruimelen, tot kruimels maken, brokkelen: Em- du pain. SÉMIE1I
Of SEMIETTEII, V pr. Kruimelen, tot kruisnels wor
den, afbrokkelen: Ce pain s'émielte.
Het part.
passé is ook adj : Pain émié ofémietté, gekruimeld
brood n.
'Emiettement m Kruimeling.
'Emigrant, e, adj. Uitwijkend, het land verlatend (0/ri zich elders te vestigen), e m i g r é r e n cl.
Ook als subst.: Landverhuizer in. -verhuister t.,
emigrant m. en t.
'EhilratiOD, t. Uitwijking, landverhuizing f.,
het verlaten van zijn vaderland, om zich elders te
vestigen, om vervolging of onderdrukking te antgaan, e m i g r a t i e. Bij uitbreiding: LAm des
oiseaux, het trekken, wetrekken der vogels naar
andere landen.
gré, e, adj. (en part. passé van émigrer)
Uitgeweken, naar een ander land verhuisd, g e
EMIGRE, m., E, t. Uitgeu,ékee in i g r e e r d.
ne m. en f. inz. gebézipd van cie priesters en éde
len, die bij de fransche omwenteling der vorige eeuw
de hun dreigende vervolgingen ontviugtten, g e 0m igreerde, emigrant m. en t.
'Emijrette, f. Rolschijf f., ioujou m. (Jou
jou de Normandie) en kinderspeeltuig.
'EUhificé, ni. 'Emineée, f. [Cuis.] In dunne
sneedjes gesneden vieescis is. 'Eiuineer, v. a.
Tot dunne sneedjes snijden (het vleesch).
Het
part. passé is ook adj.: Viande érnincée.
'ElnineaHIleut, 0(1v. (pr. ---na-man) Voortreffelijk, op eene uitstekende wijze, bij uitnemendheid,
in den, hoogsten graad.
'Eminence, t. Hoogte, verhevenheid t. boven
den grond.
[Anat.] Uitstek n van een of ander
ligchaarnsdeel. (fig.) Uitstekendhei d, uitmuntendhei„,]„ voortreffelij heid, meerderheid 1. (supériorité).
Eminentie t., sedert de'de eeuw een titel der
bisschoppen, en sedert 16 2 7 die der kardinalen; ook
die der reesteljke keurvorsten.
'Eminent, e, adj, [laag, verheven: Lieu Pro-,
verhévene plaats t.
)feg.) Aanzienlijk: voortreffelijk, uitmuntend, uitstekend: Dignité éni-e, verhévene, aanzienlijke waardigheid f. Vertu Pin n,
uitstekende deugd t. Homme érn en doctrine, bij
uitstek geleerd man. Dans un degré em-, in een'
zeer hangen graad. (even.
'Emineutitier, V. a. Den titel van eminentie
'Emiuentissime, adj. Zeer verhévene, zeer
voortre/fel[jke, titel der kardinalen, inz. van den
kardinaal de 1ticlielieu.
'Elilir, in. Arabisch vorst, krfjasbevelhebber en
stadhouder in eene provincie; inz. de eeretitel,
dien in Turkije Mahaineds afstammelingen voeren,
emir in.
'Ewis, e. adj. (en part. passé van émettre):
Papier éinis, in omloop gebragt, uitgegéven papier n.
Opinion éin!se, geuit gevoelen n. Voeu émis,
afgelegde gelofte t.
'Emissaire, in Af-, uitgezondene, afzendeling,
kondschapper, geheime bode m. (meest in on'tunstigen zin).
[U. bibl.] Bouc Pm-, z. BOUC.
Hvdr.] Em- of als adj Canal Pm-, onderaardsch
[filéd. Anal.] Afvoer-,
ontla,ctinns- kanaal n.
afleidings-kanaal II.
'EiflisSif, ive, adj. [Phys.] Pouvoir Pm-,
kracht f. vermogen n. om de warmte- of de lichtstof uit te zenden of te doen uitstroomnen, uit stroorninoskracht t.
'Emission, Uitzending, uitdrijving, uitvloei-
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jinhi, uitstroominj t - [ Phys.] L'ém- des rayons nagologique, adj. Tot die leer behoorend, e mdu sole!!, de uitschieting, uitvlûeijing der zonne meniagologiscli. - Emménatogie, t. Verstralen. -E, m de vo!x, stemuitlatinçj, qeluidgeving f. handeling over de verschijnselen, tijdperken, sb- [Dr. cam] em-, des voeux, piegtige aflegging rinuen enz. der maandstonden, emmenialogie f.
Enirnener, v. a. (pr. an- ne -né) Wegbrengen,
der gelo/ten. - [ Fin.] Em- de papier-monnaie, liet
wegleiden, wegvoeren, medenemen, medevoeren (van
uitgeven, in omloop brengen van papieren geld.
'Euiissole, f.[H.n] Gladhaai m., een zeehond. personen en zaken). - liet part. passé is ook adj.:
1inunagashiage, Lmmagas!nernent, m. Malfaiteur emmené par Ia garde, door de wacht
(pr. an-ma—) Het bewaren, opslaan in 't magazijn weggeleid boosdoener m.
Eminenotter, v. a. (pr. an-me—) Handboeiof pakhuis; - pakhuishuur f., berggeld, bergloon n.
- Einmagasiner, V. a In een magazijn of jen of paternosters aandoen. - Het part. passé is
bergen.
Het
part.
ook
adj. : Voleur emmenotté, gepaternosterde dief.
pakhuis opslaan, opzolderen,
Einmésostorne, adj. (pr. an- i d—) [H. n. ]
passé is ook adj.: Marchanclises emmagasinées, opOursins emm-s, of als subst. m. Des emm-s, zeegeslagen goederen n. p1.
Ernrnaillotement, m. (pr. an-ma-Jiote-man). egels m. pl., die den mond aan 't midden van 't
Inbakering, oinzwacliteling t. - Emmai ll oter, lijf hebben.
Enunétrage, m. (pr. an-md----) Het afmtteren,
V. a. Inbakeren, bakeren, in zwachtels of luren
winden. Het part. passé is ook adj.: Enfant het meten naar nedert. ellen of meters. - Emmétrer, v. a. Met den meter meten.
emma!J!otë, gebakerd kind n.
E i ame u blement, M, Z. AMEIJRLEMENT.
Emmanchernent , m. (pr. an-man--) Het
EmmeuWei-, v. a. (fam.), z. v. a. CIEHRLER.
aanzetten van den steel. - Dess.] Het aanvoegen
der leden Van den romp. - auiiaiicher, a. a. - Emm- qn. , iemand in zijn huisraad zetten. Den steel zetten (aan een mes, bijl, enz.). - EMMAN Huisraad verkoopen of huren.
Ernmeiilage, m. [Agric.] Het opperen of te
C ER, V. n. Een kanaal, inz. liet Engeische kanaal (Manche) invaren. - SEMMANCHER, V. pr. hoop zetten, van 't afgemaaide hooi. - Ernmeu
(fig. et pop.) Ier, V. a. Opperen, te hoop zetten (z. AMEULONNER,
Aangezet worden (van den steel).
Cela ne s'emmancie pas comma vous pensez, dat waar men voor te koop leze te hoop).
t Emmi, prép. (pr. an -mi) In 't midden van:
gaat zoo gemakkelijk niet, als gij denkt. - Het
part. passé is ook adj.: Couteau hien emmanch, (pop.) Emmi Ja place, op 't midden der markt.
Enaiiiieller, v. a. (pr. an -mi— ) Met honig ben.
Le
goed in den steel gezet of gesteeld mes
héron au Jong bee emm- dun long cou (tij La strijken; - met honig vermengen. - [Mar.] EmmFontaine) de reiger met zijn' langen snavel aan een' J'étai, de stag betrensen, bewoelen. - Het part. passé
langen hals. - [ Dew.] Membie mal emm-, slecht is oak adj.: Liqueur emmiellée, met honig verzoete
aangezet lid is. -- [BJas.j Gesteeld, met een' steel drank to. - (fig.) Des paroles ernmiellées, honigvan andere kleur. - ( fig. et fam.) Affaire hen zoete, vleijende woorden n. p1. - Emrniellure, t.
emm-e, goed aangevatte zaak t. INav!re erom-, in [Vétér.] 1 lonigpap, honigzalf f. -- [Agric.] kionig
eene ziekte in 't graan.
-dauwm.,
't Kanaal gezeild schip n. - Enmanehenr, m.
Em4ninenr, in., Z. AMINEUR.
1 1echt- of steelmaker in. - Einrnanchiire, f.
Idmmitonner, v. a. , Z. AMITONNER.
[Tech.] Armsgat n., mouwopening f.
Einmitouifler, v. a. (pr. an mi )(fam.) Warm
Eoinanaequiner,v. a. (pr. an-man—) [Hart.]:
Emm- des arbustes, jonge boompjes met de wortels inwikkelen (met Icleederen, bont, enz.). --• S'EMMIen aanzittende aarde in manden of bakken zetten. TOUFLER, V. pr. Zich digt en warmpjes inbakeren.
Lmniauteler, v. a. (pr. an-man---) In een' - Het part. Passé is ook adj.: Vielliard emmitnu
mantel wikkelen (in dien zin verouderd) [Fort.] lid, warmpjes ingebakerde grijsaard m. - (Pion.)
Ensixi- one !lle, eene stad ommantelen, haar niet Jamais chat emmitoufid (ganté) ne prit souris,
een' versterkten rin g muur omsluiten. - Het part. wanneer men de handen niet vrij heeft, kan men
passe is ook adj.: Ville emmante!ée, ommantelde niets uitvoeren.
Enirnitz-er, v. a. (pr. an -mi—) Mijteren, den
stad 1. - [Ii!. n.], Z. CORNEILLE.
Emmarehewent, m. (pr. an-man—) [C h ar.] bissch o psmijter opzetten. - Het part passé is ook
Inképing f. in den trapspil voor 't inlaten der treden. adj.: Evéque emmitré, gemijterde bisschop m.
Emmorphose, f. (vr. an-mar—) 1H. n.] BijEmmariner, v. a. (pr. an-ma---) [Mar.] Bemannen; - aan de zee gewennen. - Het part. zondere gedaantewisselingen van sommige insecten.
Eniniortaiser, v. a. (pr. an-mar—) [Tech.]
pared is ook adj. : Vaisseau emm-, bemand schip n.
Met pin en gat opsluiten. - [Mar.] Een stuk hout
- Gens erom -s, bevaren volk ii.
Emmarqiiiiier, v. a. (p?. an-mar-Jd-zé) (iron.) in een blok inlaten. - Het part. passé is ook
Den titel van markies geven. - S'EMMARQUISER, adj. : Piece leien emmortaisde, goed ingelaten, opgesloten .ctule n.
V. pr. Den markies uithangen.
Emmotter, v. a. (pr. an-mat—) [Hart.] Den
-I- Laimassenient, in. (pr. an-mas--) [Mil.]
Het digt bijeenbrengen van 't voetvolk in massaas, wortel van boniness of planten met kluiten of zoden
omringen, beaarden. - Hel part. passé is ook adj.:
eene bewéging der nieuwere taktiek. - Enmas
Arbre emffsott€i , Plante emm-e.
ser, v. a. Het voetvolk digt bijeen schuiven.
Emmonflernent, in [Tech.] Het zetten van
Emnêeher, v. a. (pr. an-mè—) [Tech.] De
het te bakken fijne aardewerk in moffels of kokers.
lont aan een kunstvuurwerk bevestigen.
Emméler, v. a. (pr. an-me-l) Verwarren, in - Enimoufler, v. a. Het zetten van 't pottegoed
in moffels om het te branden.
de war brengen.
Eiiimonstaeher, v. a. (pr. an-mous--) KeusEmménage4llent, in. (P' an-md--) Inrigting
dec huishouding, huisstofféring; aanschaffing, plaat- vets aanzetten, knevels ma/een. - S'EMMOUSTACHER,
sing f. van 't noodipe huisraad. - [Mar.] Verdee- v. pr. Zich knevels aanzetten. - Het parl. passé
is ook adj.: Jeunes gens emmoustachis, jonge lieling van de scheepsruimte door verdekken, beschot
ten, enz. ; behoorlijke berging der cioederen in den met knevels.
Huisraad
in
Emmurer, v. a. (pr. an-mu—) Met muren
een schip. - Emmenager, v. a.
eene nieuwe woning ransc/iikken. - EMMENAGER, omringen. - Het part. passé is ook adj.: Ville
emmurde, ommuurde stad f.
V. a.: Enim- qn., iemand helpen verhuizen en in
EmrniiseJer, V. a. (pr. an-mu---) Muilbanden,
orde brengen. - [Mar.] De scheepsruimte behoorlijk verdeelen en inrigten. - S'EMMENAGER, V. pr. eenen muilband aandoen. - Het part. passé is ook
Zich allengs van huisraad voorzien, zoetjes aan in adj.: Chico emmuselé, gemuilbande hond m.
Emmnsqiier, v. n. (ps. an -mus -ké) Met muszijn huishouden komen.
Eniinénagographe, m. (pr. an-md---) [Di- kus doortrekken, muskdren. - Ook als adj.:
maandstonden.
Mouchoir
emmusqud, naar muskus riekende zakm.
over
de
dac [ .] Schrijver
ErnménagographJe, f. Verhandeling 1. over doek m.
'Emoeller, v.a. Het merg uilnesnen. - Ook als
de maandstonden. - Emménagographiqtie,
adj. Wat die beschrjvin betreft, e riem eni a g a- adj.: Os éneoeJJé, van merg ontdaan been m.
'Emoi, m. Kommer n., onrust, zorg, kwelling 1.
g r d p h i se h. - Emrnénagoue, adj. [Méd.j
De maandeljksche reiniging bevorderend, e min e- - [U. n.] Visch m. van 't geslacht der vingervisniagOqisch: Remèdes emrn-s of als subst. m. schen. - [Tech.] Zware plank t. op het bovenstuk
Des erom -s, stondenbevorderende middelen, em.- eener ciderpers.
'Emollient, e, adj. (pr. é-mo -!i -an. te) [Med. ]
maniaqOga n. p1. - Eiiiménagologie, t.
Verzachtend, weekmakend. Remèdes Em-s, of als
Leer f. der maandeljksche zuivering. - Eznnaé
--
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gevoelig, minder levendig of sterk maken, verzwakken. m- le courage, le goût, les desirs. S'EMOUS
SER, V. pr. Stomp of bot worden; - verstompt,
verzwakt, ongevoelig worden. - Het part. passé
is ook adj. : Arbre émoussé, ontmoste, van mos
ontdane boom in. - Rasoir ém-, stomp of bot
sclieermes.—Goût, Palais din-, verstompte smaak m.,
verstompt gehéinelte n. Courage ém-, verstompte,
ontzenuwde moed in . - 'Enioussoir, in. [ [l art.]
treffend.
Th 'Emohrnenter, V. n. De emolumenten we- Moskrabber m. - [Tech.] Cilinder in. tot gladmaten te vermeerderen, eene goede beurs maken (in king van 't papier.
'Ernousti ll er, v. a. (fans.) Vervroljken, verkwaden zin).
'Enionetion, t. [Méd.] A/voering t. van over- levendigen, vlug maken.
1 ' Einoiveiir, m. z. V. a. AGITATEUR.
toili!e vochten; liet neussnuiten.
'Ernoiivoir, v. a. Bewegen, in beweging bren'Ernonetoire, m [Anat. Méd.] Afvoerend of
reinigend orgaan n., afvoerweg, ontlaster m.: Le gen, opwekken, aanzetten; - ontroeren, ontstellen,
aandoen,
treffen. Le vent émeut la mer, de wind
ont
neus
is
een
nez eet un Pm- du cerveau, de
laster der hersenen. - Em- aiti fi ciel, kunstmatige beweegt de zee, zet de zee op. Cet orateur sait
din- ses auditeurs, deze redenaar weet de harten
afvoerweg (eene fistel of fontanel, enz.)
'Emondage, in. [Hart.] Het snoeijen. Saison zijner toehoorders te roeren, te treffen. - [Phil.]
Lobjet én, eut la puissance, de tegenwoordigheid
de 1dm-, snoeitfJd in.
'Eiiionde, t. [Hort.] Afgesnoeide takken m. p1., van 't voorwerp zet het verlangen daarnaar aan.
- ( fi g. et fam.) II ne faut pas ém- les frelons, men
snoeiaout n. - [Chas.] Roofvoqelinest, -drek in.
'Ernonder, v. a. Snoe(jen, de overvloedige tak- moet zich niemand, hoe gering ook, tot vijand maken wegnemen. - Ook z. v. a. MONDER. Het ken. Sa bile es t aisde ii ém-, hij is ligt geraakt. part. passé is ook adj. Allée ém-e, gesnoeide laan f. S'EMOUVOiR, v. pr. Zich bewegen, onrustig worden;
'Eniondeur, in., -euse, f. Booinsnoeijer in. - getroffen, aangedaan worden, ontroeren, ant- Peider in., pelster f. - [Agrie.] Snoeimes n.; stellen; - zich driftig maken. - (fig ) 11 s'é rn eut
- korenzeef t. (CEL—. urie grande ternpête, er verheft zich een zware
t ilnoree1er, 'Emorcellenient, z. MOR storm. Le peuple commence it sEin-, het volk be(but/el in.
'Emoi-filer, V. C. [Tech.] Den draad, de scher- gint oproerig te worden.
Empacasse, in. [H. n.] Afrikaansche hertepe kanten afsl(fpen. - Het part. passé is ook adj.:
ELupaillage, in., z. v. a. TAXIRERMIE.
Couteau émortllé, mes n., waarvan de draad is
Empailleiiie;it, in. [Tech.] Het stoelenmatafgcrfepen.
'Eriiotion , f. Ontroering, ontsteltenis, buiten- ten. - Het opvullen van dierenhuiden. - [Econ.
gewone ziels -aandoening , emotie; - [ Méd.] rur.] Stroovoorraad in. eener boerderij.
Empailler, V. a. [Tech.] Met stroo dekken,
Stoornis, huivering, ruling, trilling t. Ii y a de
l'ém- dans le pools, de po1s is aangedaan. - On omwinden, pakken, opvullen; stoelen matten. vit 1dm- sur son visage, men zag de ontsteltenis, Einp- des anl in aux, dieren opzetten, dierenhuiden
ontroering op zijn gelaat. - Gisting, bewéging t., met stroo en bederfwerende stoffen opvullen. gemor n. onder het volk. II y a de 1dm- dans le [hart.] Emp- un arbre , een' jongen boom met
people, er is eene gisting, een begin van oproer stroo omwinden. - Het part. passé is ook adj.:
onder het volk n. (zaken. Chaise ernpaillée, stoel in met matten zitting. Oiempaillé, opgezette vogel in.
-I- 'Einotioiiuer, v. a. Aandoeningen veroor- seau
Empailletir, m., -euse, t. Stoelenmatter in.,
-1- Linotivité, f., z. V. a. IMPRESSIONABILITE.
Einottage, m. [Agric. , Hart.] Het eggen, liet -matster f. -- Opzetter in., opzetster f. van doode
kluiten breken. - ' Emotter, v. a Eggen, kluiten dieren. (groote geit-antilope f.
Empalange, in . [H. ii.] Kaapsch elanddiern.,
klein slaan. - [ Raff.j De groote suikerkiompen
Iimpaemeiit , en. Het spietsen; spietsing f.
klein slaan. ---- Het part. passé is ook adj.: Champ
(eene
in Turkije, in het Oosten gebruikelijke (loodémotLé, reegd land.
Emotteir, m. [Agrie. , Hart.] Egger, klui- straf). —Enipalei-, v. a. Spietsen, aan een' paal
tenbreker ni. (een werkman) - [Rail.] Suikerbre- rijgen, e in p a I P r e n. - Het part. passé is ook
ker in. (een werktuig). - inottoir, in. [Agi'ic., adj.: Homme empalé, gespietste, g e a inp ale erBart.] Kluitenbreker in., houweel n. om de kluiten de man.
Empaletoqué, e, adj. (woord van Rabelais)
klein te slaan.
Gewikiceld, gehuld in een' overjas, mantel, enz.
'Ernon, in. [FL n.], z. v. a. EMEIJ.
Linpata, in. Span f. Long dun empaïi, eene
'E!laoucher, V. a. De vliegen verdrijven. [Agric. ] , De uitqedorschte zaden bijeenzamelen. - span lang. - [Brad. Passem.] Vadem f.
Enipanacher, v. a. Met eenen vederbos of
[Escr.j Em- un fleuret, een' schermdegen, van zijnen
ene plains versieren. - Als adj.: Casque einpaknop ontdoen en liens scherpen. - S'EMOUCHER,
naché, gepluimde helm in.
V. pr. Zich van vliegen bevrijden.
Empanner, V. a. [Mar.] Tegenbrassen, bleq
1inoitehet, in. [I-I. n.] Mannetjes-sperwer in .;
bjdraaijen. - Als adj.: Navire ernpanné, bij--gen,
ook z. v. a. TIERCELET. - [ Vétér.] Paardestaarthaar n. - [Tech.] Naam, dien de looijers geven gedraaid schip a.
Ernpanon, in. [Charp.] Karbeel m., balk, die
aan den staart van liet dier, welks huid zij bereiden.
'Enioneheter, V. a. [Tech.] De punt von een den stal- en bindbalk steunt en deze met pin en
scherp werktuig afbreken. - Ook als adj. : Ciseau gat an elkander verbindt. - [Chary.] Achterstuk n. van 't lamoen. - [Anc. nl.] Vedereind n.
émoucheté. schaar t. met stompe punten. —'Emoti
chette , f. Vliegennet n. voor de paarden. - van den pijl, de pijl zelf rn. (PETRE.
)(Ernpapiné, e, adj., z. v. a. ENGLUE, EM` Enioucheteur, 'Enioucheur, in. Vliegenver
Linpaqoetage, in. Het inpakken; inpakking t.
in. (een persoon). - ' Euiouehoir, in.-drijve
Empaqueter, v. a. Inpakken, zamenpakken,
[Tech.] Vliegenverdrijver (een werktuig) , vliegenomwikkelen. - S'EMPAQUETER , v. pr. Ingepakt
waaijer m.; - vliegennet n.
'Emouth e, v. a. [Tech.] Slijpen, wetten, op worden; - (fig. et fam ) Zich inwikkelen (b. v. in
een' ronddraaijenden slijpsteen scherp maken. - een' mantel); zich op een pakken zich digt bijeen
'Emoiiterie, f. [Tech.] Het glad slijpen of vijlen plaatsen (b. v. in een rijtuig). - Het part. passé is
op eene bewogen nijl. - ' Eiiiouleur, in. Slj- ook adj. Livres empaquetés , ingepakte boeken.

subst. Des émo11ieits, verzachtende, weekmakende
middelen, ernollientia n. p1.
'Etnolunieiit, M. Voordeel, gewin n., winst,
baat 1. (In dien zin weinig gebeigd.) - drnbtsvoordeel n., bezoldiging f., traktement n. - Em-s,
toevallige, bijkomende voordeelen , buitenkansjes,
b
lleties n. p1., verval n., emolumenten n. p1.
%molanientaire, adj. De emolumenten be-

-
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per in. - ' Emonlu, e, adj. (en part. passé van
éinoudre): Hache ém-e, geslepen bijl f. - Cornliattre ii ter ém-, met scherpe wapens, in vallen
ernst vechten. - ( fig.) Jeune homme frais Pm- du
collège, jong mensch, die pas 't kollegie verlaten
heeft. 11 en est frais Em-, hij heeft dat pas sedert
kort geleerd, hij is er nog kersversch in. (mos.
'Eiiioussage, in. [Agiic.] Het zuiveren van
'Ernoiisser, v. a. (van mousse, mos) Van mos
zuiveren. - EMOUSSER, v. a. (van mousse, stomp)
Bot, stomp maken; - (fig.) Verstompen, minder

Nous étions six ernp-s dans un carrosse, wij zaten met ons zessen in eene koets gepakt.
-I- Emparadiser, v. a. In een paradijs, ineen
lustoord plaatsen. - S'EMPARADiSER, C. pr. (fam.)
In den schouwburg eene plaats in den engelenbak
(paradis) nemen.
t Emparagement, in. Goed gepaard huwelijk n. - t Emparager, v. a. Een meisje behoorlijk uithuweljken.
Emparer (s'), v. pr. Zich meester maken, bemagtigen, vermeesteren, overweldigen. Les enne
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mis se sont ernpars de cette viiie, de vijanden
hvbben deze stad beinaqjtigd, ingenomen.
(fig.)
Quand l'amour sest une fois empaié cia coeur,
wanneer zich de liefde eens van 't hart heeft meesIi s'empaie toujours de Ia conter gemaakt.
versation /il voert in een gezelschap altijd liet
hoogste woord.
tEmparfumer, v. a., z. PAIIFIJMER.
+Emparlier, m. Pleitend advo/cuat m.
1 Ernpas, m., z. V. a. ENTIIAVES.
Empasme, m. [ Pharm.] Strooipoeder n.
Empasser, v. a. [CIiir. ] Doen etteren.
Enipasteler, v. a. [Teint.] Met weede of pastel blanuw verwen.
Enipatage, in. [Tech.] Het vermengen der
zeepziedersloog niet olie.
er)
EflJj)àté, e, odj. (en part. passé van empât
Volailles mop-es, met deeg qemest ;evogelte n. Mains
emp-es kleverige handen f. p1. Langue emp-e,
Voix eml)-e, onzuikleverige, sljmerige tong t.
vese stem f. Exécution emp-e, onachtzame, slordiqe uitvoering f. (van een muzfj/cstuek). Tableau
emp-, vet of lijvig opgeiragen, g e tm p a s t e e r d e
Des chairs bien enip - es, malsc/ie
schilderij 1.
vleeschportijen f. p1.; liefelijke ineensmelting f. der
Scie emp-e,
strepen en punten (hij graveurs).
zaag f. wel/eer tanden vol zaagsel zitten. EMPâTE. E, adj.: Roue ernp-e, ingekeept rad n. (voor
` t inlaten der spoken). Pièces de bols bien emp-es,
goed verscherfde stukken hout.
Empateliner, v. a. Liefkozen, vleijen, streden
om te verleiden.
Empateinent, m. [Arch.] Grondmuur, muurvoet ni.Schuinte f. aan een' muur of aarddam,
[Cbarp.] Grondbalk ni.,
tot meerdere stevigheid.
[Bot.] Plaats van
bedding f. van eene kraan.
of der twijvereeniging der takken roet de »
[Mar. ] Platte lasch f. splitgen niet de takken.
sin(., zamenvoeging van twee einden touw of hout.
Empâtenieut, m. Kleverigheid, deepachtiqheid;
[Mid.) Versljming f.
[Écon.doni.]
sljmiçlieid
Vetmesting t. van gevogelte metpropdeeg. [ Peint. ]
Emp- des couleurs, het vette of lijvige opdragen
derverwen,mipastiringf.--[Gray. ] Het aangenaam vermengen der strepen en punten.
t Eiipatezôtrer, v. a. Van paternosters of
rozekrarsen voorzien.
Empater, V. a. [Tech. Mar.] De spaken in
verscheiven, twee stukken hout
't rad zetten;
plat aaneen voegen.
Empàter, V. a. Kleverig, deeg- of papachtig
[Consir.] Den grondslag
maken, sl(jmig maken.
van een' muur metselen; de grondbolken voor eene
[Econ. dom.] Gevogelte met deeg
kraan leggen.
[Cuis.] In deeg wentelen of bakken.
mesten.
[Peint.] Vet of lijvig opdragen, impa stéren.
[Gray.] Maisch, vleezig voorstellen door de zachte
ineensmelting van strepen en stippen.
Lrnpãteir, m. [Econ. dom ] Vetmester mean
gevogelte.
t Empatronner . V. a. Eenen patroon of wees[Mus.] Enig- les bus, de toonen lieter geven.
felijk doen ineen vloeijen. (fig.), z. v. a. PATROv. pr. Zich tot patroon
S'EMPATRONNER,
EISEn.
t
of meester maken; Z. V. a. S'EMPATRON!SER.
Empattenient, Z. EMPATEMENT.
Emptter, v. a. [Tech.], Z. EdPATER.
Lunpature, Empatture t. [Teds.] Verschervinq f. platte aaneenvoeqing van twee stukken hout. [Mar.] Lasch, scherf t. Vaigres d'emp-,
kiosu,eoers of kimwaqers in. p1.
t Empâturer, V. 0. Doen grazen.
Ernpanmer,.v.a. [Jeu] Den bal met devlakke
hand of met het raket opvangen en wegslaan.
(fig.) Emp une affaire, eene zaak bij 'tregteeinde
en wakker aanvallen. Emp- qn. iemand aan zijn'
leiband laten loopen. Emp - la parole, zich van
't woord meester maken. [Chas j Enip- la voie,
het regte spoor van 't wild ontdekken en volgen.
Empaurnure f. Binnenste gedeette n. van
eenen handschoen, dat de vlakke hand bedekt.
[Véner. ] Kroon f. der horens van een hert of van
een' reebok.(in de schors.
Ewpean, fl1. [Hart.] Ent f., entrijs n. grif/el t.
Empêehé, e, adj. (en part. passé van emCher): Manage emp-,belet. verhinderd huu'eljk n.
[Mar.] Maue enip-e, belemmerd uitzigt n.
noeuvre emp-e, onklaar, verward touwwerk n.
-
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[Mid.] Poitrine emp-e, bezette, verslijmde borst f.
[Prat.] Etre légiti rn ement empêcbé, wettig verlet
zijn. (fig.) Avoir les mains emp-es, de handen gebonden hebben, niets kunnen uitvoeren. Un bomme
emp- de sapersonne, de sa contenanee, een man,
die met Zijne houding verlegen is. II est bien eniga rendre ses comptes, het doen van rékening brengt
hein geducht in 't naauw, valt hem zwaar. Ook
als subst.: Faire lemp-, den bedrjvigen man spelen, doen of men 't heel druk heeft.
Empêeherneiit, in. Verhindering, stremming,
stoornis, h inder'nis,stuitinq f. beletsel, struikelblok a.
Empcher, v. a. Beletten, verhinderen, tegenhouden, te(enwerken, keeren, tegengaan, ofliouden,
storen: Je l'empèclierai bien de le faire, ik zal
hem wel beletten dit te doen. Cette muraille empècbe Ja vile, die muur belet het uitzigt. (Loc.
prov.) 11 faut souffrir ce qu'on ne peut enig-, men
moet edu1dig draqen wat men niet beletten kan.—
SEMPECHER, V. vr. Zich onthouden, nalaten. Votre
frère no saurait semp- de jouer, uw broeder kan
zich niet van 't spel onthouden. Je ne pols m'ep
m
de vous 1écrire, ik kan niet nalaten, het u te
schrijven.
(nen.
}iipeigne, t. [Tech.] Bovenlee'r a. van schoeEmpelternent, in. [Uydraul.] z. v. a. BONDE.
1mpeIoter, v. a. [Tech.] Tot kluwen maken.
SEMPELOTER, V. pr. [Fauc.] Zich met onver
teerbare spijs volstoppen (van den val/s).
Empelotonnenient, in. [Mil.] Beweging t. tot
het forisuiren van een peloton voetvolk.
Empénage, in. [Seri'.] Het voorzien zijn van
drie sete oten.
Empéner, v. a. Een slotwerk
op 3 scliooten doen loopen.
Empeiiøage, m. (pr. an - pè - nage) [Tech.] Het
bevéderen van een' pijl.
Eiipeiiae, t Pijivedec F. Empeulké, B, adj. (en part. passé van
einpenner): Fliche etap-e, bevéderdepiji rn.-- [Bot.]
Feuilles emp-es, gevéderde blaadjes n. p1.
peniielage, m. [Mar.] Katting t.
Empenne ll er, v. a. [Mar.] Een zwaar anker katten, er
een katankertje opzetten om bet daardoor te beter te houden.
Als ad.: Anew ernpenne llée,
gekat anker n. Lmpennelle, f. [Mar. Kat t.,
klein anker iii. Mouiller enig-, de kat u itwerpen.
Empenner, V. a. Bevdderen, met vederen voorzien (een' pijl)
Enipenoir, m. [Tech.] Kromme beitel m. (der
slotenmakers, schrijnwerkers).
Empereni-, in. Keizer m.
[I i. n.] Zwaardvise/i (espadon, épie) ; koningsslang t., eene
schoone, zwartgevlekte mexicaansche slang; ook
de naam van een' zilverkieurigen da q vlinder m. (ook
tabac d Espagne geheeten); van een' winterkoningje:
van verscheidene schooise schelpen.
Empérière, f. Weleer gebruikt voor IMPERA
TRICE.
[Pods.] Rime emp-, drievuldig rjirt a.
S Emperler, v. a. Met paar/en versieren.
Empesage, ni. [Tech.] Het stijven van linnen.
Empesé, e, adj. (en part. passi van enipeser):
Collerette emp-e, qesteven kraagje n.
homme
map , stijf, gemaakt mensch.
Style enig , gemaakte, qedwo. gen, al te veel gelikte stijl in
Ernpe
S [Mar.] Voile emp e , begoten zeil a.
ser, v. a. [Tech.] Stijven, doorhalen.
[Mar.]
Emp- une voile, een zeil heqieten, natten.
pesenr, in ease, t. Stijver m., stijfsterf., inz.
z. V. a. ENCOLLEUR.
Empester, v. a. De pest verspreiden, verpes
ten; besinetten, aansteken;
met stank vervullen.
Het part.
( fi g.) Zedelijk bederf verspreiden.
passé is ook adj. : Pays empesté, door de pest bezocht land in. Air emp-, besmette lucht f.—Moeurs
etap - es, bedorven zeden t. p1.
Eiiipêtiei, v. a De voeten vastbinden, inz. van
een beest in de weide.
(fi g.) Emp qn. dans une
niéchante affaire, iemand in eene slechte zaak wikkelen of betrekken. Vous m'avez empêtré dun
homme fort incommode, gij hebt me een' zeer lastigen man op den hals geschoven.
S'EMPETRER,
C. pr. Zich verwarren, vast raken. S'emp- dans
une mauvaise affaire, zich in eene slechte zaak
wikkelen. S'emp- dune femme, zich te ver met
eene vrouw inlaten.
Ce cheval s'est empêtré,
dit paard heeft zich in de strengen verward.
Het part. passé is ook adj.: 11 a lair toutempètré,
hij ziet em' geheel verlegen uit.
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EMPHASE
E%nphase, 1. [Rht.j Nadruk,bijzondere klem in.
op woorden en zindeelen, einp1i a si s, e?npháse f.
- Winderigheid in gebaren, gezwollenheid, hoog
draveudheid f. in voo9clragt, ophef in.— Ernphasé, e, wij. (woord van J. J. Itousseau) Style
empli-, gezwollen, hoogdravende stijl in. phatique, adj. Krachtig nadrukkelijk, klemmend, em phd t tC/i. - Eniphatiquement,
ode. Met nadruk. -- Emphatiste, in ., of als
adj. Ecrivain emp li -, gezwollen schrijver in.
Emphraetique of Eniplastique , adj.
[Plrai'in.l Digtsluitend, toesineiend, de porien verstoppend, e asp ii r dkt i k a n. p1. Lniphraguie,
in. [Chir. ] Dooi' den fceties zelven bemoe'ijeljkte
verlossing f.— Emphvaxie, 1. [[%licl.j Verstopping
t. van de vaten der in(gewanden, emphrdxie f.
Ernphysérnateux, ease, adj. [Méd.J Windgezwelachtig. Tu neal ernh-euse, of Emphysème, in. Wind- of lucht ezwel, emphysemaa.
Euipbytheose, f. [Jur.]Er/leen a., erfpacht t.,
er/leensverdiag n., dat van 10 tot 99 jaren duren
-, erfpachtsregt a. - Einphykan. Droit e.
téote, in. et f. Hij of zij, die zoodan'qe er/pacht
of er/leen heeft; erfpachter m. -pachtster t. Ernphytéotique, adj. Erfpachteljk.
Iinipides, t. p1. [H. a.] Dansvliegen, dansmuppen t. p1.
S Einpiéger, v. a. Verstrikken, in een' strik
vangen. - Empiégé, e, adj. (en part. passé)
Verstrikt, in eenen strik gevangen.
Ernpieiremeat, in. [Pouts et Chauss.] Steenlaag t. tel' bevestiging van een' weg; - het bedekken van een' slijk'igen weg met kiezelsteenen. Enipierrer, v. a. Eene steenlaag geven (aaneen'
we1) ; met kiezeisteenen overdekken..
Lnipiétant, e, adj. Chas.], z. v. a. EMPIETE.
- [Bias.] In de klaauwen houdend: Faucon ti'ar
gent einp- une peidi'ix dor, zilveren of witte valk
met een' patrijs in de klaauwen. - Eiiipiété, e,
adj. (en pmt. passé van enpiëter) Champ emp-,
onreptinatig toegeëigende akker in. - [ Chas.] Chien
bien amp-, hond met goede, sc/ioone loopers of pooten. - Empiétemeut, in. Onregtmatiqe toekigening, Ieren/ring van, inbreuk op, ingrjping t. in
eens anders regt - Bij uitbreiding: Lamp- de la
mei sur Ia terre, de veroveringen der zee op het
land, het afnemen van 't land door afspoeling der
zee. - Ernpiéter, v. a. Ingrjpin, onre.qtinatig
van 's buurinans grond iets afnemen;
inbreuk
maken op iemands regt; overweldigen, vee'meesteren. II a ernpiété sur inoi plus d'uii arpent, hij
heeft allengs meer dan een morgen van mijnen grond
bij den zijne gevoegd. - La mar empiète sal ces
cotes, de zee doet de kusten afnemen, slaat de kust
af, dringt steeds dieper landwaarts. Ii einpiète
sur mat, sul mes Iroits, hij maakt inbreuk op, hij
grijpt in mijne reglen. - [Ai'ch.] Emp- nee colon ne,
eenen voet onder eene zuil maken. - [ Fauc.] Lolscan empiète sa 1)101e of enkel L'oiseau empiète
,
de volk grijpt zijne prooi met de klaauwen en
voert ze mede.
Enipiffrer, v. a. (bas.) Volstoppen (niet eten),
vetmesten. - S'EMPIFFRER, V. pr. Zich volstoppen,
zich westen, zich dik en vet maken. - Het part.
passé is ook adj.: Enfant ernpitfré de conlilures,
een met lekkers opgepropt kind. - Eaipitf reiie, t. Voistopping t.
Empiger, v a. Bepekken, met lek bestrij ken.
}iiipiIe, t. [Pèche] Hengelsnoer D.
Emp il er, v. a. Opstapelen, op stapels of hoopen leggen. - [ Pèche] Aanslaan (eenen haak aan
een hengeisnoer). - Het part. passé is ook adj.:
Bols empilé, op stapels gelegd hout a. - Hamecon
einp-, aangeslagen haak m. - Empilear , in.,
euse, t. Stapelaar m., -ster t.
Eiupirance, f. [illonn .] Waardevermindering,
verslectitin der munt. - [Corn.] .4fneming, beschadiging der goederen bij 't vervoer, scheepsehade t.
Empire, rn. Keizerrijk n. - Bij uitbreiding:
Rijk, magtig gebied a. (wat ook zijn regeringsvorm
Zij);
gezag a., heerschappij, regéing, magt t;
invloed in., overwigt a. L'emp- français, de Russie,
het fransche, russische keizerrijk. Le 1-laut-einp-,
't romeinsche rijk vóór zijn verval (tot op Auguslus of v. a. tot op Konstantjn). Le Bas-enip-. 'tromeinsclie rijk in zijn verval, inz. het grieksche rijk
(van Konstontijn of v. a. van .lrcadius, tot op zijn
ondergang in 1453). Le Saint-emp-, hel in 800 door
g
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Karel den Groote in 't Westen herstelde rom. rijk,
het heilige duitse/ze rijk. - Le céleste emp-, liet
hemelsclie rijk, China. - Les cercies de I'Emp-,
de kreitsen van het duit.sche rijk. Alexandre le
Grand aspirait a l'empire de toute Ia terre. Alexander de Groote haakte naar de heerschappij der
gansche aarde. - 11 vivait sous l'ernpire d'Augus te, hij leefde onder de regering van Augustus. L'e rn p- de in mode, de Ia coutume, de heerschappij,
't gezag der mode, der gewoonte. II a on emp- ab
solu sur vous, hij heeft een onbeperkt gezag, eene
onbepaalde magt over u. Avoir de l'emp- SUF 501méme , zich zelven weten te beheerschen. - (Loc.
prov.) Ii ne céderait pas pour un emp-, hij zou
voor reen nog zoo veel toegeven.
Empire. e, adj. (en part. passé van empirer):
Mal eiop-, verergerde kwaal t. Situation einp-e,
verergerde toestand m. - Enmpiienieiit, in. Verergering, versliminering t. - Eiiipirer , V. a.
Verergeren , erger maken, verslinuneren. - EMPI
BEll, v. n. Erger, slimmer woeden. Ses affaires
einpirent de jour en jour, zijne zaken gaan van
dag tot dag achteruit. Sa maladie empire, zijne
ziekte wordt erger. Ces marchandises empirent,
die waren verslechten.
Empiriqite, adj. Op ervaring gegrond, van de
ondervinding, van de waarneming afhangend, emp in is c h. Sciences einp-s, empirische wetenschappen (geschiedenis, n(, tuurkunde, enz.). iVlédecin
emp-, of als subst. Un emp-, een ervaringsarts
(die enkel naar zijne ondervinding, zonder studie
of theorie, de ziekten behandelt) , kwakzalver, empiricus ni. - Empirisme, in. [Phil.] Enkel
op ervaring gegronde kennis, liet nemen van de
ervaring alleen tot rigtsnoer, met verwerping der
theorie; e inp ir is m u 5. - [ Méd.] Dangereux emp-,
gevaarlijke kwakzalvers-praktijk, kwakzalverj t.
Empis, in . [El. n.] Dansvlieg, dansmug 1.
Emplaeeinent, in. Bouwgrond in., plaats t.,
erf n., niet betrekkig tot zijne geschiktheid om op
te bouwen, 01fl een' tuin of park aan te leggen, enz.
- [ Sal.] Berging, oplegging, opzoldering van 't zout.
Emplacer, v. a. Bergen, opleggen, opzolderen
(alleen van zout gebruikt).
)

i Emplage, en. Vulling, opvulling t.
Emplaigner, Liuplaigneur, z. v. a. LA!NER, LA1NEUR.
Ernplaiter, v. a., z. v. a. PLANTER.
1iiiplantm'e, 1. [Mar.] Rond gat in het spoor,

waar het ondereind der masten in komt te staan,
spoorgat n.
Eniplastiqise, adj. Pleisterachtig; tot pleisters
dienend; z. v. a. EMPHRACT!QUE.
Emplastration, t. [Chir.] Het opleggen van
eene pleister.— [1-tort.], z. v. a. OCULATION.—En1plastrer, v. a. , z. v. a. OCULER.
Etnplâtre, in. [Pharm.] Pleister, wondpielster t. - ( fi g.) Mettre un einpl- a une affaire, een

gat zoeken te stoppen, eene slechte zaak oplappen,
zonder ze eigenlijk te verbéteren. Cest on empi-,
't is een sukkel. - (Prov ) On 11 ny a point de
mal, ii ne faut point d'empl-, de gezonde heeft
geen' inedicijnmeester van noode; goede wijn behoeft geenen krans. Mettre un empl- SUF une
jambe de bols, boter aan de galg strijken.— [Bart.]
Empl- d ente, entwas a.
Ernplâtrer, v. a. [Tech.]: Empi- le cuir, vernis op bet ieder brengen, om het de goudkleur te
doen aannemen. (kact of -lade t.
Emplâtrier, m. [Pharni.] Zalf-, pleisterErnplette, t. Koop, aankoop, inkoop in. (van
min belangrijke voorwerpen , ten onderscheiding van
achat); - het ingekochte. Jai fait une bonne empl-,
ik heb een' goeden koop gedaan.
Ernplèvre, in. [Bot.] Kaapsche wijnruitstruik
m. , empleurum n.
Empll, in. [Raft] Vulbekken a., waaruit de
afgedainpte suikeroplossing in de vormen wordt
gegoten; - plaats f., waar dit vullen geschiedt; vulsel n. , aantal der te zeifder tijd gevulde vormen.
Emplir, V. a. Vullen, volmaken, aanvullen: II
a empli ses poches de fruits, hij heeft zijne zakken met vruchten gevuld. - (fain ) Ii enipiit bien
son pourpoint, hij doet zijn lijf te goed; kg wordt
dik en vet. - [Raff.] De suikervormen vullen. [Trictr.] Zes achtereenvolgende velden bezetten, de
brug, of een jan, of een' band maken. - s'EMPLIR,
v. pr. Vol worden, vol loopen, zich aanvullen.
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Emploi, m. Gebruik n., besteding, aanwending f. Ii fait un rnauvais emploi de son argent,
hij besteedt zijn geld kwalijk, maakt er een slecht
gebruik van. Faire apparaître de I'emploi des
deniers, rekenschap geven, waaraan men 't geld
besteed hee/t. - [ Fin., Co rn .] Empl- de deniers,
belegging t. van geld. Un double, faux empl-,
een (lubbele, valsche post in eene rékening. - Cela
fait double ei pl-, dat is eene noodelooze herhaling.
- [Prat.] La côte E de eet inventaire nest qu'un
double empl-, de bijlage E tot dezen inventaris staat
reeds op eene andere plaats daarvan aangehaald.
- Bézigheid 1., werk n.: Donner de lempi- a qn.
- Ambt n., post m., bediening f. H s'acquit Men
de son empl-, hij neemt zijn ambt goed waar. [Tbéât.] Cet acteur a l'ernpl- des rois, die tooneelspeler vervult de koningsrollen. Chef dempi-,
z. onder CHEF.
S Employable, adj. Bruikbaar.
Employé, e, adj. (en part. passé van employer):
Argent Pico empl-, goed besteed geld n. Mot mal
empl-, kwalijk gebruikt of aangebragt woord D.
Un des mddecins les plus empl-s, een der meest
gezochte geneesheeren. Tous les ouvriers empl-s a
eet ouvrage, al de tot dat werk gebézigde werklieden. Mon frére est empl- dans les fi nances, mijn
broeder is bij 't fenantie-wezen aangesteld. - (Loc.
fain.) C'est Men empl-, dat is goed thuis gebragt,
dat heeft hij juist verdiend, hij krkjt loon naar
werken. - EMPLOYÉ, rn .lanijestelde, ambtenaar,
onderbeambte, klerk, schrijver, 'g e 0 asp 1 0 p e e r de.
Empl- supdrieur, hoofdambtenaar in. Em pl- verbalisant, ambtenaarsbekeurder.
Lrnpoyer, Aanwenden, besteden, gebruiken,
bézqen. Empl- Men son temps, son argent, zijn'
tijd, zijn geld wel besteden. Empl- toute son dloquence, al zijne welsprekendheid aanwenden of te
werk stellen. Empl- Ia violence, geweld gebruiken.
Empl- ses amis, le crédit de ses amis, zich van
Zijne vrienden, van 't krediet, den invloed zijner
vrienden bedienen. Empl- un mot, urie preuve,
zich van een woord, een bewijs bedienen. - Emplune partie dans un compte, eeeen post in rékeninij
brengen. Empl- qn. sur l'état, iemand op de betaallijst, op de bezoldingsijst zetten. - Empl- qn.,
iemand werk geven, iemand aanstellen, zich van
hem tot een of ander oogmerk bedienen. - (Proc.)
Empl- le verf et ie see, geen middel onbeproefd
laten, alle middelen in 't werk stellen. - SEMPLOYER, V. pr. Geb uikt, aangewend worden. Ce
mot ce s'eniploie quail seas propte. - S'ernpl- a
qc., zich met iets bdzig houden, zich op iets toeleggen. S'empl- a l'étude, Se in pi- pour servir nfl
ami, zijn best doen om een' vriend dienst te dOen.
Emplumer, v. a. Met véderen voorzien (alleen
gébezigd in): Empl- un clavecin, een klavier bepennen. - S'EMPLUMER , C. pr. (fig. et fam.) El
s'est t i en emplumd dans cette maison, hij heeft
in dit huis eene goede beurs gemaakt. - (pop.) 11
s'emplume a vue doeil, hij begint er met den dag
beter uit te zien. - Het part. l)05.Sé is ook adj.:
Clavecin ernplum€i, bepend klavier n. - [Chir.]
Suture empl-e, wondnaad t, 'waarbij de draden
over eene peeneschacht gevoerd worden.
1mpIiai'e, t. [Tech.] Vulblad, schutblad n.,
veijnblad der goudslagers om de kracht der hamerslagen te dooven.
Enipne matose, t. [MOO.], z.v.a. EMPHYSEME.
Empoeher, v. a. Zakken, in een zak of zakken
doen, in den zak of hij zich steken, gretig opsteken.
-'- Het part. passé is ook adj.: Argent empoché,
in den zak gestoken geld ti.
Empoèse, t., Z. EMPOISE.
Ernpoîguement, rn (pop.) Lietvatten, 'oppakken, arrestéren. — Empolgnei-,v. a. Met de
hand of vuist aangrijpen, aantasten, aanvatten. II
l'empoigna par le bras, hij pakte hem bij den arm.
- Bij uitbreiding: vatten, grijpen, in hechtenis nemen, arrestëren. - Het part. passé is ook adj.:
Epée empoignde, in de vuist gegrepen degen rn (pop.) Voleur empoigné, gevatte, opgepakte dief m.
—[Btas ] Flèchesemp-es, pijibundel rn, in t midden zaâmoebonden pijlen 1. p1.
Empointage , m. [Tech.] Het punten der
naalden en spelden. -- Enipointer, t'. a. [Manuf.]
Rijgen, Z. POINTER.-- [Tech. ] Punten, punten maken
(aan spelden en naalden). - Empointeur, m.
.4onpunter m.; - vastrijger der gevouwen stoffen.

Empointure, t. [Mar.] Nokleuver m. van een
zeil. Raban d'emp-, nokbendsel n.
Empois, m. Stijfselpap t., gekookt stijfsel n.
Passer du linge a leau demp-, linnen doorhalen,
Enipoise, Empoèse, t. [Mdcan.] Kussen n.,
waarop de spil der draaiassen draagt.
Empoisoiiné, e, adj. (en part. passé van empoisonlier): Homme emp-, vergiftigd mensch. Flèche
emp-e, vergiftigde pijl m. - Bij vergrooting: Yin
emp-, zeer schadelijke wijn m. - ( fig.) Plaisir
emp-, vergiftigd, bedorven, verstoord vermaak n.
Louanges emp-es, verraderlijke loftuitingen f. p1.
Enipoisonnement, m. Vergiftiging t., het
ombrengen met vergift.
Einpoisonner , v. a. Vergiftiqen, vergeven,
met vergift ombrengen, met vergift bestrijken of
vermengen; - vergiftigende werking doen. Empun chien, een' hond vergeven. Les sauvages empoisonnent leurs flèches, dewilden bestrijken hunne
pplen met vergft. Emp- une fontaine, eene fanInn verg?ftigen. La noix de galle empoisonne les
chiens, de galnoot vergiftigt de honden. - Ook
zonder voorwerp: Certains champignons empoisonnent. —Bij uitbreiding: Une odeur qui empoisonna toute Ia salie, een reuk, die de gansche
zaal besmette. L'haleine de eet homme empoison
de adem van dien man is ondrarelijk. - (fig.)-ne,
Ii emp-e tout ce qu'il entend, hij legt alles, wat
hij hoort, ten kwade uit. - Cette doctrine a empoisonné Men des gene, die leer heeft vele lieden
bedorven. - S'EMPOISOINNEIt, v. pr. Zich vergiftigen. - ( fig.) Tout sempoisonne dans Ia bouche
du calomniateur, alles wordt verqiftir(t, alles ontaardt in den mond des lasteraars
Lmpoisonneui-, in., -euse, t. Giftmenger m.,
giftinengster 1 , vergiftiger rn. vergiftigster t. Bij uitbreiding: slechte kok m., slechte keukenmeid t.
Emp- public, zedenbederver, volksverleider rn -- Ook als adj.: Le charme amp- de vette
doctrine, de verderfelijke aanlokkeljkheid dier leer.
Empoisser, v. a. , liever POISSER.
Empobsonnerneiit, m. Poting t. van visch
in eenen vijver, in eene rivier, enz. - Empoissonner, V. a. Jonge visch in een of ander water
zetten of poten. met visch bevolken - Het part.
passé is ook adj.: Etang empoissonné, met vischkuit ofjongen visch voorziene vijver rn - Rivière
emp-e, vi.cchiijke rivier f. Table bien emp-e, rijkelijk van visch voorziene tafel t.
,

Emporétique, adj. [Pharm.] Tot doorzijging

dienend: Papier emp., filtreerpapier n
Lmporiqae, adj. Voor den handel dienstig:
Papier ernp- , koopmans-papier n.

Empol-té, e, adj. (en part. passé van empor
ter): Chapeau emp- par le vent, door den wind
afgeslagen, weggerukte hoed m. Vaisseau emp- par
un courant, door een' stroom medeqevoerd schip.
- Voile emp-e, uit de lijken gewaaid zeil D. Une place emp-e d'assaut, eene stormenderhand
genomen vesting t. - Quelques milliers dhornrnes
amp-s par Ia peste, eenige duizenden door de pest
weggerukte menschen m. p1. - Un homme emp-,
een haastig, driftig, oploopend, opvliegend mensch.
Des passionsemp-es , onstuimige hartstogten in.
p1. - Ook als sutist.: Cyst nu emp-, 't is een
heethoofd, een drift- of dolkop; ook: een uitspattend, liederlijk mertsch.
EmportemeHt, in. Wcgvoeringf. (in dien eig.
zin niet in gebruik) . - (fig ) Driftvervoerinq, haastigheid, oploopendhei", opvliegendheid, drift t. Ii
-

-

lui donna un soufflet dans le premier emp-, hij

gaf hein in de eerste drift, in de opwelling zijner
gramschap, een' klap. -- Ernp-s de jeunesse, jeugdige uitspattingen, afdwalingen t. p1. - Somtijds
ook in goeden zin: Noble, juste emp-, Odete, billijke verontwaardiging t.
Enipoi-te -pièee, t. [Tech.] Doorslag rn; krom
uitsnijmes n. der schoenmakers, zadelmakers enz.;
elk werktuig, welks snijdend gedeelte in omvang
gelijk is aan het uit te nemen stuk (Ia pièce a emporter). - (fig.) Reden t., bewijs, betoog n. stelhoc 1. enz., waartegen niets valt in te brengen;
magt, kracht t., geweld n., waartegen alle verzet
ijdel is. - (fam.) Bijtend hekelaar in. (Pleci. Des

emporte -pièce.)

Ernportei-, V. a. Wegdragen, wegbrengen, weghalen, wegnemen, wegvoeren, medenemen, voortdragen, wegslepen, wegrukken. Emp- un malade,

EMPOTAQE
een' zieke wegvoeren. Einportez ce livie, neem dat
boek mede. La boulet lui empoita Ia tète, de kanonskogel nam zijn hoofd weg. - Son cheval prit
Ie mors aux dents, et l'ernporta, zijn paard ging
met hein op hol. --- Mede- of wegnemen, verdrh'ven, doen verdwijnen, te niet doen: Le jus de citron emporte les taches clencre, het citroensap
neemt de inktvlakken weg. Remède qui emporte
Ia fièvre, middel n., dat de koorts wegneemt. (fig.) Wegnemen, wegrukken, dooden, in 't graf
slepen: Cette fièvre I'emporta, die koorts rukte hem
weg. La choléra emporta Ja n'ioitié de la population. - (fl(j.) Une clouleur que le temps emporte,

eene droefheid, die de tijd doet slijten. - La colére ma ernporté, de toorn heeft mij weggesleept,
vervoerd. La jeunesse so laisse emp- par les plalsirs, de jeugd leent het oor aan de vermaken, laat
zich door de vermaken wegslepen. - (lig.) Wegnemen, innemen, veroveren, zich meester maken:
Emp- mm villa cl'assaut, d'emblde, eene stad stormender/sand innemen. - Emp- une affaire de haute
lutte, eene zaak snel doen slagen ondanks alle
hinderpalen. - ( fi g.) Veroorzaken, ten gevolge
hebben, na zich slepen. La conclamnation a mart
emporte Ia con fiscation des Ijiens, de ter dood veroordeeling heeft de verbeurdverklaring der goederen ten gevolge. - Le fond e mporte la lorme, het
wezen der zaak gaat boven den vorm. Souvent la
forme emporte Ie fond , dikwijls geldt de vorm
meer dan 't wezen; vaak wordt door 't verzuimen
van den vorm eene zaak verloren. - [ Jeu de cartes] Emp- une main, een' slag halen, een' trek
maken. - [Mar.] Emp- a Ja mer, overboord zeiten. - L'emp- . de bovenhand behouden; - overtreffen, te boven gian, uitinunten, de loefifsteken.
Cet avis l'emporta, dat gevoelen behield de overhand. S/otre hue letsiporte sur tous les autres,
uw broeder gaat alle anderen te boven. Le diamant
l'emporte sur les autres pierreries, de diamant
overtreft alle andere edelgesteenten. - Emp- Ja
balance. de schaal doen doorslaan; —(fig.) de overhand hebben' of verkrijgen. - (Lor. p r ov. et fam.)
Autant en emporte Ie vent, dat is in den wind
gesproken, geschermd. Ii promet monts et merveilles, autant en emporte le vent, hij belooft gouden
bergen, maar er is geen' staat op te maken. Je me
soucie pen de sas menaces, autant en emporte, ik
stoor vrij niet aan zijne dreigementen, Zij hebben op
mij geen' vat. Vous an l'emporterez pas en paradis, 'le zal a dat no. wei eenmaal betaald zetten.
Z. DIBLE. - S'EMPORTER, v. pr. Medegenomen
worden: Cda s'einporte facilernent, dat laat zich
ge;'nakkel(jk medenemen, - Kwaad, toornig, driftig
worden, van boosheid opvliegen, opstuiven. II s'emporte pour peu qu'on Ie contredise, hij wordt aanstonds driftig, wanneer men hem in 't minste tegenspreekt. - [iIort.] Cet arbre s'emporte, deze
boom groeit te welig op, schiet te veel in 't hout.
- [Man.] Le cheval s'emporte, het paard gaat
door, op hol.
Empotage, n:i. [Hort.] Het in potten zetten.
- [Couf. , Cuis.] ]let inleggen, inmaken in potten.
Lupoter, v. a. [Elort.] In potten zetten. [Coot., Cuis.] In potten inleggen, inmaken. - Het
part. passé is ook adj. : Arbuste empoté, in een'
pot gezette heester m. -- Con fi tures emp-es, in
een' pot ingelegde konfst'uren t. p1.
Ernpoui lle, t. [Prat.] Nog te veld staande of
aan den boom hangende vruchten f. p1.
,

Luipoulette, t., Z. AMPOULETTE.

Empouper, v. a. [Mar.] Le vent empoupa le
vaissea U, het schip kreeg den wind vlak van achteren.
Empouz-prer, v. a. [Pods.] Bepurperen, purperrood kleuren. -- Het part. passé is ook adj.:
Des fleurs empourprées, purperroode, purperkleurige bloemen f. p1.
E!upouse, f.,

Z. EMPUSE.

Eiiipoutrerie, L [Tech.] Baikgestel a., waarop
een klokkestel, een watermolen steunt.
E.npreindre, v. a. (zelden dan in den infin.
gebruikt) Indrukken, afdrukken. Empr- une figure
sur de Ja cire, eene figuur in was afdrukken, (fig.) Inprenten, inscherpen: C'est ce que je vous
ai si souvent empreint, dat heb ik u zoo dikwijls
ingeprent.

Ewpi-ehit, e, adj. (en part. passé van empreinclre): Caractères empr-s sar Ie papier, op het
papier afgedrukte letters t. p1. - L'image de Dien

-
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est empreinte sur l'homme, de mensch draagt den
afdruk van Gods beeld. L'effroi était empreint sur
son visage, de schrik was, stond op zijn gelaat te lezen.
Enipreinte, t. Af-, indruksel n., indruk, afdruk; stempel m. L'empr- dun sceau, des pas sur
La neige, de afdruk vaneen zegel, van de voetstappen op de sneeuw. - ( fig.) L'empr- flu doigt de
Dieu, du gmnie, Gods vingermerk n. , de stempel
van 't genie. - [ Aunt.] Aanhechtingsplaats t. van
de spieren en pezen aan de beenderen. - [II. n. ]
!Jeeldsteen m. Empr-s de poissons, de plantes, de
fougéres, etc., steenen met afdrukken van vissshen,
planten, varenkruiden, enz.
Enpressé, e, adj. (en part. passé van S'EMPREsSER) Bedrijvig, druk in de weer, ijverig, volijverig, druk bézig, vol haast, vol drift; dienstvaardig. Cast un homme fort empr-, 't is een zeer
ijverig, bedrijvig man. Un zèle empr-, een dienstvaardige ijver m. Il est toujours empr- fi (de) me
plaire, hij beijvert zich altijd om mij te behagen.
- Ook als subst. : II fait l'empr- auprès d'elle, hij
speelt den dienstwilligen, gedienstigen man bij haar.
Empressernent, m. Bedrijvigheid, werkzaam-

heid f., ijver, diensljver m. , dienstvaardigheid, gedienstigheid, bereidwilligheid f., ijverige zorg f. Votre
disciple travaille avec empr-, uw leerling werkt
zeer ijverig. On vous y attend avec empr-, men
wacht er u met ongeduld. - 11 a Jieaucoup d'empra vous servir, hij is zeer volijverig om u te dienen.
}mpresser (S'), v. pr. Zich bevlijtigen, zich
beijveren, zich haasten, zich spoeden, zijn best doen,
streven, volijverig zijn. II s'empresse fort, hij geeft
zich 'veel moeite. II s'empresse de venir, hij haast
zich om te komen. Tout le monde s'empresse a
(de) lui rendt'e ser*e , iedereen beijvert zich om
hem dienst -te doen. (drjfvcit n.
Empi-inierie, f. [Tann.] Groote looikuip f.,
Ernprise, 1'. Onteigend stuk gronds n., gedeelte
gronds, dat ten gevolge der onteigeningswet voor
'5 lands werken aan iemand ontnomen Q. - Weleer, ook z. v. a. ENTREPRISE.
Eniprisonné , e. adj. (en part. passé van
emprisonner): i%lalfaiteur empr-, vastgezette, gekerkerde boosdoener in.
imprisonnement, in. Gevangenneming, ge-

vangenzetting, inkerkering, opsluiting; gevangen-

schap. gevangenisstraf f.

Emprisonner. v. a. In de gevangenis zetten,
in hechtenis nemen, vastzetten, inkerkeren, opsluiten. - S'EMPRISONNER, v. pr. Zich opsluiten, zich
zelven als gevangen zetten.
Ernprosthoeystose, f. [Mid.] Kromming,

doorbuiging f. van de ruggegraat of van het borstbeen naar voren. - Ernprosthotonie, f., of
Emprosthotonos, im (pr. - noce) Krampachtige
zamentrekking van 't lqchaam naar voren.
E!nprunt , in. Leening, ontleening , ter leen
seeming, geldopneming f. het ontleende. Faire un
empr-, geld opnemen, leenen. Argent d'empr-, geleend geld. II est toujours aux empr-s, ii ne vit
que d'empr-s, hij gaat altijd op leenen uit, leeft
enkel van leenen. Empr- public, staatsieening F.
Empr- forcé, gedwongen leening. Empr- a Ja grosse,
bodemerij, geldleening F. op bodemerij. - ( fig.) Une
beauté d'empr-, eene geleende, ontleende schoonheid f. Des vertus d'empr-, schijndeugden F. p1. [Jeu] Zeker kaartspel n.
Emprunté, e, adj. (en part. passé van empru nter) Geleend, ontleend, geborgd: Somma einpr-e,

geleende som 1. - Lumibre empr-e, ontleend, niet
eigen licht n. (als dat der maan). - (ftp.) Beautd
empr-e, geleende schoonheid F. - Avoir un air
empr-, 'eene gedwongen houding hebben.

Emprunter, v. a. Leenen, a/leenen, ontleenen,
ter leen nemen, borgen, eene leening sluiten. II a
emprunté mille francs h son frère, hij heeft 1000
francs van zijn' broeder geleend. - Ook zonder
voorwerp gebruikt: Ce nest pas le tout d'empr-,
il faut rendre, 't is niet genoeg te leenen, er moet
teruggegéven worden. - (lig.) La June emprunte
sa lumière flu soleil, de maan ontleent, krijgt haar
licht van de zon. Empr- mie pensée dun auteur,
eene gedachte aan eenen schrijver ontleenen. Empr
Ie nom de qn. , iemands naam leenen, zich van

zijnen naam bedienen. Empr- le bras, Ja plume,

ie crédit de qn. , tot iemands arm, pen, crediet de
toevlugt nemen, zich daarvan bedienen. - [Aritb. ]
Een cijfer bij een ander leenen (bij de aftrekking.)
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Emprunteur, m., -ease, f. Ontleener m.,
ontleenster f„ borger m., borgster f. — Ook als
adj. gebézigd: Une personae très-empr-euse, iemand,
die veel van leenen of borgen houdt.
Empsalmiste, Enisalntite, m. Arts, die
door 't uitspreken van zekere geheimzinnige woorden (zoo als psalmverzen) wil fgenezen, wonderdoctor, ziektebezweerder, e mP s a 1 in i s t m.
En, psychose , f. (pr. am-psi-koze) [Phy s.]
Bezieling; vereeniging der ziel met het ligchaam,
empsycli o s i s f.
t Emption, f., z. V. a ACHAT.
Emptoique, adj. [Méd.] Bloedspuwend.
Enmptotigiie, adj. i Didact.] Tot vallen geneigd;

uit een' val voorkomend.
Empuantir, v. a. Stinkend maken, met stank
vervullen; besmetten , verpesten. — S' EMPUANTIR,
v.pr. Stinkend worden, beginnen te stinken.
'mpuantissement, m. Hletstinkend worden.
Empuse, f. [Myth.] Een door Hékate gezonden
nachtspook n. — [Méd.] Schrikbeeld van ontstelde
hersenen, hersenspook n. — [H. n.] Schoon regtvleugelig insect, soort can sprinkhaan m.
Empyènte, m. [Méd.] Op,400ping van etter
in eene lirgchaamsholte, inz. in de borstholte, inwendige ettering, borstverzwering f., etterzak m.,
em p y é m a n. -- Enipyèse, f. Vorming van een
ettergezwel, e mp y é s i s f. — L !IIpyétique, adj.
Aan inwendige ettering, inz. aan ion tverettering
lijdend, em p y é t e s c h. — Enipyoeèle, f. Yerettering, etterbreuk f. in het scrotum. — Empyonmpitate, m. Navel- ettergezwel n., navel-etter breuk f.

Empyrèe, f. Vuurhemel m., verblijfplaats der
gelei zaligen, e mp y r é u m ni. -- Ook als adj.: Le
ciel emp-, de derde, hoogste hemel m.

Ernpyreumatique , adj. [Chico.] Brandig,
brandigriekend, brandigsmakend, e in p y r e u m at i s c P. — Ennpyreunie, in..Brandige reuk- of
smaak m.. empyreuma n.
Emsa1inite, m., z. V. a. EMPSALMISTE.
'Eni €i, e, adj. (en part. passé van émouvoir)

Bewogen, ontroerd, ontsteld, geschokt, aangedaan.
Ii en a Ie coeur ému, hij is daarover zeer ontroerd, getroffen. Dieu ealme la mer émue, God
stilt de verbolgen zee, de beroerde wateren.
'Eenulateur, m., -trice, f. (in deftigen stijl)
.Naijveraar, nastrever m., nastreefster f.
'Emulation, f. Naijver m., nastreving f., wedijver rn., loffelijke zucht om anderen in verdiensten
in talenten te evenaren, te overtreffen, m m u la t i e f.
'E;n iie , ijl. en f. Mededinger , medestrever,
wedijveraar m. (in loffelijke zaken). Ces deux peintres .soot ém -es, die beide schilders strijden met
elkander om den voorrang , streven malkaar op
zijde. — Ook als vrouwelijk gebézigd: Londres est
1'emu?le de Paris, Lenden is de mededingster van
Parijs.
'Emuler, v. n. Nastreven, naijveren.
Eniulgent, e, ado. [Anat.] Bloedvoerend (ge-

bézigd van de slagaderen , die t bloed naar de
nieren, en van de aderen, die 't weder naar 't hart
voeren): Vaisseaux ém-s, nierbloedvaten n. pl.
-

'E[nu11sif, eve, adj. [Pharm.] Zaadmelkgevend,

geschikt tot het maken van emulsiën
'Emulsion, f. [Pharm.] Plantenmelk, zaad
melkachtige verbinding van olie- en slijmach--melk,
tige stoffen (door uitpersing van plantenzaden ver
niet water, koeldrank m., ens u l s i e f. -kregn)

'Emaulsine, f. [Chim.], Z. v. a. A IYGDALINE.
'Enmaauuetohre, adj., z. EMONCTOIRE.
'Einyde, f. [H. n.] Zoetwaterschildpad, em ys f.
— 'Eiiiyde-saurien , re , adj. Schildpad- en
hagedisachtig.
En, pron. rel. (dat de plaats bekleedt van de en
een reeds uitgedrukt woord, zindeel of zin) Daarvan,
er van; — ook: daarmede, daarom, daardoor, daar
daaruit, er mede, erom, er uit, er door, des--over,
wege, wiens, wier, welker, enz. Cette affaire est
délicate, le succês en est douteux , dat is eene
nételige zaak, het gevolg daarvan (derzelve) is twijfe lach. ti g . Je ne men soucie pas , ik bekreun er
mij niet over. Je vous en avertis, ik waarschuw
u er voor. Ii ne s'en réjouit pas, h2 verheugt er
zich niet over. Qu'en dices-vous? wat zegt gij daarvan? 11 en est digne, hij verdient het, hij is het
waardig. Je bois du vin, quand j'en ai, ik drink
wijn, wanneer ik dien heb. Combien en demandez-

EN.
vous? hoe veel vraagt gij daarvoor? Venez-vous
de ideale? oui j, en viens, komt gij uit de school?
ja ik kom er uit. Je n'en sais reen , ik weet er
niets van. Vous savet bien ce qui en est, gij weet
wel, wat er van is. C'est un bon domestique, jeu
suis fort content, hij is een goede knecht, ik ben
zeer wel met hem tevreden. Je, lui en parlerai, ik
zal er hem over spreken. .oyez la bonté de vous
en informer, wees zoo goed en vraag er naar. Jeu
suis facl}é, dat spijt mij. Jeu suis bien aise, ik
ben er blijde om. 11 taut que Inn des deux en souffre, een van beiden moet er door lijden. Vous en
feces ce qui vous plaira. gij kunt daarmede doen
naar uw welbehagen. Mon affaire en ira mieux,
mijne zaak zal daardoor beter gaan. I1 n'en est pas
moeras coupable, hij is deswege niet minder straf
Tirez l'en, trek het er uit. II y en a encore-bar.
d'autres, qui disent, er zijn nog anderen, die zeg
Ook treft men het in een aantal gal--gen,z.—
licismen aan: A qui en voulez-vous? wien zoekt gij?
op wien hebt gij het gemunt? A qui en avez-nous ?
met wien hebt gij te doen? tegen wien hebt gij het?
II ne salt ou it en est, hij weet niet, hoe hij er aan
toe is. I1 s'en cionne, hij haalt zijn hart op. Il s'en
Faut beaucoup , daar scheelt veel aan. I1 en use
(agit) très-mal covers vous, hij handelt zeer slecht
omtrent u. II en tient, hij is in de knip. En venir
aux mains, handgemeen worden.
En, prép. In; — somt ij ds ook wordt het overgezet door : binnen, naar , onder , op , bij , tot,
te, enz. — Iet vormt met het daarop volgende
rvaamwoord , waarmede het in den regel niet met
een lidwoord verbonden is, velerlei bepalingen, gelijk uit de volgende voorbeelden magie blijken. J'ai
ate en Allemagne, en is o,llande, ik ben in Duit ,chland, in Holland geweest. Mon frère va en France,
mijn broeder gaat naar Frankrijk Les vaisseaux
soot en mer, de schepen z ijn op, in zee. Vivre en
sa maison, in zijn huis leven. On la mis en li
men heeft hem in vrijheid gezet. Elle est en-berté,
ville, zij is niet te huis. En plein midi, op, bid,
klaren middag. En tete de... ., vooraan, aan 't hoofd
:

van ..... — En haver, En été, En automne, in (gedurende) den winter, zomer, herfst. En tout temps,
En toes temps, ten allen tijde, altijd. I1 a fait ce
voyage en trois jours, hij heeft d -ie reis in drie
dagen gedaan. En temps de paix, in vredestijd. Je
suis en bonne santé, ik ben in goede gezondheid.
Vous èíes en bonne humeur, gij zijt in eene goede
luim, zeer opgeruimd. Rentrer en soi-mème, tot
inkeer komen. Revenir en son bon sens, bij zijne
zinnen komen, zijn verstand herkrijgen. Un livre
relié en parcbemin, een in parkement gebonden
boek. Etre en avance, in verschot zin. Vivre en
crainte, en esperance , in vrees , in hoop leven.
Etre en prières, bidden. Une femme en couche,
eene kraamvrouw. Un enfant en nourrice, een kind,
dat bij eene minne is. — Etre en manteau, en
uniforme, en habit de chasse, en rouge, en Blanc,
en deuil, een mantel, uniform, jaetkleed aan hebben,
in 't rood, in 't wit, in rouwgewaad gekleed zijn.
— acrire en francais, in 't frransch schrijven. Ecrire en grosses lettres, met dikke, groote letters
schr ijven. — Dage en age. van eeuw tot eeuw
Aller de mal en pis, van kwaad tot erger gaan.
Ii fit sela en consideration de ses services, hij deed
dit uit aanmerking van zijne gedane diensten. Prendry une chose en mauvaise part , iets ten kwade
opnemen. Je le Eerai en dépit de lui, ik zal het in
weêrwil, ten spijt van hein doen. En mémoire de moi,
tot mijne gedachtenis. En conscience, in gemoede,
volgens geweten.. En bonne justice, naar regt. En
bonne philosophic, volgens de grondstellingen eener
goede wijsbegeerte. — S'armer en guerre, zich tot
den oorlog toerusten. En mon particulier, ik voor
mijn persoon, mij aangaande. En vertu de coon
pouvoir. de sa charge, uit kracht van mijne maat,
van zijn ambt. En reconnaissance de vos bienfaits,
uit erkentenis van uwe weldaden. I1 na confiance
qu'en vous, hij vertrouwt alleen op u. -- [Prat.]
En tant que je puis, in zoo verre ik kan. En tapt
que besoin sera, voor zoo verre het de nood zal
vereischen. -- Het staat ook voor comme, à la
manière de, à Ia facon de: Vivre en bon chrétien,
als een goed christenn leven. Etre habillé en matelot,
als een matroos gekleed zijn. Agir en roe, als een
koning te werk gaan. II s'est conduit en honnete
homme, hij heeft zich als een braaf, eerlijk man

,

-
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dragen. - Het helpt ook verscheiden bijwoorg1ij e uitdrukkingen vormen: En avant, En ar
rière, En dehors, En dedans, En Iiaut, En bas,
En dessus, En dessous, En travers, En long,
En large, En bials (z. AVANT, ARmERE , DEHORS, enz.). - Ook wordt het dikwijls vóór het
tegenw. deelw. geplaatst, om eene gelijktijdigheid
van handeling of ook de wijze hoe iets geschiedt
aan te duiden. - II Ie prit en passant, hij nam
het in 't voorbijgaan. II la déclaré en mourant,
hij heeft liet verklaard, toen hij stierf. Ii dit en
tremblant, hij zeide al bevende. En lisant on apprend a lire ofdoor het lezen, al lezende leert men
lezen. - In enkele gevallen wordt en door het
lidwoord gevolgd: EO lair, z. AIR. En l'honneur,
En Ia présence de Dieu, ter ccce van God, in de
tegenwoordigheid (in 't aangezigt) Gods. En labsence de son arni, in de afwezigheid zijns vriends.
En Ia chambre do conseil, En Ia grand' chaia
bra do parlement, in de raadskamer, in de groote
parlementskamer. - Als voocleltergreep van vele
/ransche woorden (entasser, encadrer, endormir ,
etc.) verandert en in em vOor de letters b, ne en
p: emliaurner, eminaillotter, empailler.
EuaHage, f. [Gram.] Verwisseling van 't eene
woord snel het andere, inz. de verwisseling van
rededeelen derzelfde soort ten opzigte van hunne
afstamming of hunnen vorm, b. v. van het abstracte
substantif met liet concrete, von den eigennaam
met den soortnaam, enz. , ook wel de verandering
van 't eene rededeel in 't andere, b. v. van een
zelfstandig in een bijvoegeljk woord en omgekeerd.
Enaniéi-er, v. a. Bitter maken.
Enamouier, V. a. Verliefd maken. - + S'ENAMOURER, v.pr. Vei liefd worden. - Enanioiré, e,
adf. (en part. passé) Verliefd.
'Litaneher, 'Enaucher, v. a. [Tech.] De
speldescliaften lot het ontvangen van den kop gereed maken.
(en dalende vaten.
'Eiiantèse, f. [Anat.] Ontmoeting der opgaande
'Eiiantiopalhie , t. [Méd.] Geneeswijze, volgesis welke de ziekten behandeld worden met geneesmiódelen, die verschijnselen opwekken, tegenovergesteld aan de verschijnselen der ziekten zelven.
'Etiantiopathique, adj. Tot die geneeswijze
bekoorend.

'Enantiose, t. [Phil.] Tegenspraak, tegenstel

ling, enantidsisf.

-

Enarbrer, v. a. [Hon.] En- une roue, een
rad op zijne spil east maken. - Als adj.: lone
bien enarbrée, goed ingezet rad n.
'Enarthuose, f. [Anat.] Inleding, geleding der
beenderen, en a r t h r o s i s f.
t 'Enaser, v. a. Den neus afsnijden.
--
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± Encaisse, m. [Fin.] Hetin -kas, de kasvoorraad m., het voorhanden gereede geld.

Encaissé, e, adj. (en part. passé van encais
Arbuste ene-, in een' bak gezette heester m.-ser):
Rivière ene-e, rivier f. wet image, steile oevers.
Route ene-e, weg m. tusschen steile hoogten. Ville
ene-e, door hoogten omslotene stad t.
Eiicaissemeiit, in. Het pakken in kisten. [Corn.] Het innen of ontvangen van geld of gektewaarden, het inkasseiren. - [Hort.] Faire un jardin par ene-, eenen tuin zoodanig met boomen be-

planten, dot zij allen in kuilen met goede aarde
staan. - Ook z. v. a. ENCA1SSAGE. - [ Ponts et
chauss.] Fonder on pont par ene-, eene brug op
ingezonken steenkisten doen rusten. L'enc- dun
chemin, het uitgraven van den grond, voor een
weg, ten einde die ruimte met steenpuin, keijen of
stevige specie als grondslag voor den weg te vullen. Lane- dune rivière, z. v. a. DIGUEMENT.

Eneaisser, V. a. In kistenpakken, in eene kist
sluiten. - [Corn.] Gelet of geidswaarden innen,
inkasseiren. - [Hort.] Ene- on arbre, eenen boom
in een' houten bak, of in een' kuil niet goede aarde

zetten. -- [Pouts et dhauss.] Ene- une route; Ene- one riviere, Z. ENCAISSEMENT.
Eneaypte, f. [Bot.] Soort van grondmos ii.
Enean, iii. Openbare verkooping van roerende
goederen bij opbod, veiling t. Vendre ses meubles
a l'enc-, zijn huisraad openlijk bij opbod verkoopen,
erfhuis van zijn' inboedel houden. - (fig.) Mettre
son vote (suffrage) a l'enc-, zijne stem veil hebben.
Femme qui met son honneur a ]'ene-, veile vrouw.
Eneanai ll er, v. a. Met canaille of gemeen volk
in aanraking brengen. - S'ENCANAILLER, V. pr.
Met slechte lieden, gemeen volk. janhnel verkeeren,
zich encanailleiren. - Ii s'est eneanaillé, hij
heeft zich met gemeen volk ingelaten.
1neanthys m. [Mid.] Traankliergezwel n.
Eneantrer, v. a. [Tusj De draden der zijdespoelen in de glazen oogen steken.
Eiieapé, e, adj. [Mar.] : Vaisseau ene-, schip,
dat tusschen twee kapen vaart; ook; dat eene kaap
omgezeild is. touw).
t Lucapeler, v. a. [Mar.] Vastmaken (een
Eueaper, V. 0. [Mar.] Tusscieen twee kapen
varen; eene kaap omzeilen.
Eneapuchonner, v. a.: Ene- qn. , iemand
eene kap, monnikskap opzetten; - (iron.) iemand
tot monnik maken. -- S'ENCAPUCHONNER, V. pr.
Zich het hoofd met eene kap of iets s000rtgelsjks
dekken; - monnik worden. [Man.] Ce eheval
s'eneapuehonne, dat paard trekt den kop in (om
de teugels krachteloos te maken) , --Het part. passé
is ook adj.; Cheval eapuellonné, paard ii., met
ingetrokken kop. - Ook z , v. a. CAPUCHONNE.
Eneaqiiement, en. Het koken en inpakken van
den haring. -- Eiieaqner, v. a. Kaken en inpakken. - (fig. et folie.) Ene- des voyageurs dans une
voiture, reizigers in een' rijtuig pakken, digt opeen
plaatsen. - Het part. passé is ook adj. : Harengs
eneaqués, in tonnen gepakte haring m.— Nous étions
9

'Ena*ieher, V. a., Z. ENANCHER.
Jubout, in., Z. EMBOUT.
Encabanage, m. liet plaatsen der zijdewor
men op horden.
Eneabaiieinent, m. [Mar.] Uitbosewing der
boorden; intrekking der inhouten; het invallen der
zijden van een. schip. (zetten.
Eiieabaner, v. a. De zijdewormen op horden eneaqués dans ce earrosse comme des flarengs,
Eiieâbhire, t. Kabellengte f., maat van 1 2 0 wij zaten in die koels als haringen ineen gepakt. Encaqueur, M., Z. CAQUEUR.
voeten of omtrent 100 meters.
Eneardite, t. [H. n.] Versteende hartescheip 1.
Encadenasser, v. a.Boeijen, kétenen, kneivelen.
Eneadré, e, adj. (en part. passé van enca- of kardiet m.
Enearter, Eneartoniier, v. a. [Rel.] Indrer): Gravure ene-e, omlijste plaat f. - Maison
ene -e de prairies , met weiland omgeven buis. - steken, het afgesneden en gevouwen derde gedeelte
Une john fi gure ene -e de clieveux blonds, een of 8 bladzijden van het in 12o gedrukte vel, tusschen
lief gezigtje ougoifd door blonde lokken. - Une de 10 andere bladzijden steken. - [Tech.] .Kartons
louange Ilabilement ene -e dans un discours, eene plaatsen tusschen het te persen laken. - Het part.
lofspraak, die kunstig in eene redevoering is inge- passé is ook adj.: Pages inearteés, ingestoken bladzijden. Drap ene-, met persbiaden voorzien laken.
vlochten.
Eucassure, 1. [Char.] Inkeping f. aan den
Eneadreinent, m., Invatting, lijst f., rand in.,
raam n. - [Mil.] Sergeant en korporaal, die de schemel tot iniating van de as.
Lneasteler (s) , v. pr. [Vétér.] Volvoetig
linkerzijde van 't batuilion vormen.
Encadrer, v. a. In eene lijst, in een raam zet- worden. - Eiicastelé, e, adj. (en part. passé)
ten, invatten. - ( fig.) Une longue barRe encadrait Voivoetig. - Eucastelure, t. Volvoetigheid t.
Encaster, v. a. [Fayenc.] Liet te bakken of
sa mâle figure, een lange baard omsloot zijn mannelijk gelaat). - Ook inlasschen, invoegen (b. v. eene branden piatteel'werk in kokers of kleiaarden ringen
anekdote in een verhaal. - [Mil.] Ene- les con- zetten. - Eneasteur, m., Werkman, die dat
verrigt.
scrits, de rekruten bij de kaders indeelen.
Eiieastillage, IR. [Mar.] Scheepsbovenwerk n.,
Eiieager, v. a. In eene kooi zetten, kooijen,
opkooijen (vogels). - (fig.) Ene- qn., iemand ge- gedeelte van 't schip, dat men boven water ziet,
vangen zetten. [Hart.] Ene- un arbre, eenen boom vertuinin,q f., Z. ACCASTILLAGE.
Encastillewent, Eneastiller, z. V. a. ENomtuinen, hem door een' koker, door doornen enz. beveiligen.(van gewassen). CHSSURE, ENCHkSSER. .
Eneastreineut, m. [Tech.] Het envatten anEncassage, m. [Hart.] Het in bakken zetten
-

668

ENCATAJEPSIE

laten, in elkander voegen van twee stukken door
eene keep of sponning; die keep , sponinq zelve f.
Ene- des toui'iIlons dun affut, uitsnijding aan de
afl'uitwangen voor de tappen van 't kanon. Encastrer, v. a. invoegen, inlaten, inkepen, insponven of insponden, invallen. -- [Cliir.] Den steen
met den lithotriptor of steenverbrjzelaar oangrjpen. - S'ENCASTIIER, v. pr. In elkander gevat, ingekeeptzijn. Eneastré, e, adj. (enpart.passi)
Inpevat, ingekeept.
Eneatalepsie, f , Z. V. a. CATALEPSIE.
Eneannie, in. [Chir.] Brandblaar f.; likteeken n. eener brandwond. -- Diepe brandende zweer f.
van 't hoornvlies.(der schapen.
Eneansseiiient, nl. [Vétér.] Waterzucht f.
Eneaustlqne,adj.Inqebrand, enkaustisch.
- [Peirit.] Tableau ene-, wasschilderij f. - ENCAUST IQUE, f. [Peint.] inqebrand schilderwerk met
wasveru,en ; het wasschilderen, e n k a u s ti e k. Wrijf- of boenwas n.
Eneavement, ni. Het kelderen; keldering t.
- Encaver, V. a. Kelderen, dranken in den kelder laten en behoorlijk plaatsen. - Encavé, e,
adj.: Yin ene-, Barriqueseiices, qekelderdewijnrn.,
okshoofden U. p1. .- Eneaveur, in., Kelderaar;
wijn-, bierdrager rn. - Eneavure, f., z. v. a.
AI4GEMA.

Enceindre, v. a. Omgorden, insluiten, omgeven, omringen, omsingelen, ontvangen. Ene- une
viiie de murailles, eene stad niet muren omrinqen.
Eneeint, e, adj. (en part. passi von enceindie)
Omgord, omsloten, omringd: Ville ene- de mûrailles. - Femme ene-e, zwangere vrouw.
Enceinte, t. Omvang, omtrek, omgeving (van
muren, grachten) , rinç,muui rn., ringgracht 1.; Omslotene ruimte of plaats; binnenzaal, binnenkamcc t. On a cherche (lans toute I'enc- de Ia rnaisoli, men heeft het gansche huis doorgezocht. - Ii
vit heureux dans Pene- de sa familie, hij leeft gelukkig in den schoot van zijn gezin. - ( fig.) Se
renfermei dans lenc- dun petit nomlire de devoirs pieux, zich tot de vervulling van een klein
getal vrome pligten bepalen. - [Fort.] Vestingwal rn;
gezwnenljke buitenwerken, vestingwerken n. p1.
± Enceintuver, V. a. , Z. V. a. ENGROSSER.
Eneelade, rn. [H. n.] Rodvoetige loopkever rn.
Eneétialgie, t. [Mid.] Inge'wands- of buikpijn,
enccvlialgie f. - Encélialgique, adj. Daartoe behorrend. --- Encélite, 1. Ontsteking der
buiksingeevanden, darmontsteking, e n c ce I i I t is.
Eneellatement, rn. Het opsluiten in afzonderljke cellen; cellulaire opsluiting t. - Eneelliilei-, v. a. In eene cel zetten of opsluiten; in
cellulaire gevangenschap zetten. -- Enee ll uté, e,
adj. (en part. passé) Moine, Prisonnier ene-e, gecelluleerde monnik. - Ook als subst. tin ene-,
Une ene-e, hij of zij, die eene cel bewoont, daarin
opgesloten is, g e c e 11 u 1 e e r d e, cellulair gevangene in. en t.
Eneens, rn. Wierook in., arabische goinhars,
die reeds in de oudheid en nog heden hij de kath.
eeredienst als reukwerk qebtzigd wordt. - ( fig.)
Wierook m., reukwerk n., lof, loftuiting , toejuiching, vleijerj t. ti airne ]'ene-, hij is oaarne
geprezen. On lui a donné de lena-, men heeft hem
lof toegezwaaid, zeer geprezen. - (Prov.) Selon
les gens lenc-, zoo de man, zoo de lof. Ene- de
cour, z. V. a. eau Rénite de cour, Z. BÉNIT.
Eneensé, e, adj.: Autel ene-, bewierookt altear n. - Rol ene-. bewierookt, hoog geprezen,
gevleid koning rn. Vices ene -s, bewierookte, als
deugden geprézene ondeugden t. p1.
Ene.ensement, ni. Bewierooking t.
Eneenser, V. a. Bewierooken. - ( fig.) Loven,
prijzen, hoog verheffen, grooten lof toezwaaijen,
vleijen. - ENCENSER. V. n. [Man.] Den kop opwerpen (van 't paard sprekende). - SENCENSER,
v. pr. Zich zelven lof geven; elkander 't wierookvat toezwaaijen.
Eneenseur, rn. Bewierooker n. (in den eig.
zin niet in gebruik.) - (fig.) Loftoezwaaijer, vleijer,
pluimstrijker in. (met wierookgeur.
Eneensiei-, n. [Bot I Soort van rosmarjn rn.
Eneensoir, rn. Wierookvat n. - ( fig. etpodt.)
Priesterschap, priesterlijk of kerkelijk gezag n., geesteljke magt t. Toucher a 'ene-, Met.tie Ja main 11
l'eiie-, inbreuk op het geestelijk gezag maken, zich in
kerkelijke zaken mengen. - (fig.) Donner de l'ene- of

-
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Un COUP d'ene-; Donner de l'enc- sur (of par) le
nez of au travers du visage, Gasser je nez a coups
dene-, het wierookvat toezwaaijen, iemand boven-

mate verheffen; iemandplompe, overdrdvene lofspraken geven. - [ Astr.] Altaar n. (een zuidelijk gesternte.) - [Bot.] z. v. a. ENCENSIER.
Eneéphalalgie , t. [Mid.] Hersenljden n.,
ziekelijke aandoening der hersenen. - Eneépha
lalgique , adj. Daartoe behoorend. - Encéphale, rn [Anat] Hersenen t. p1., hoofdmerg n
—ENCEPHALE, adj. [H DJ Vers ene -s, hoofdwor
men ni. p1. - Eneéphalheleose, t. [Méd. ]
men
Verzwering f. in de hersenen. - Eneéphalie, t.
Hersenziekte f. - Eneéphaliqne, adj. Wat
tot de hersenen, tot het in 't hoofd aanwtzige behoort. - Encéphalite, f. Hersenontsteking t.
- Encéphalitique, adj. [Méd.] De hersenontsteking betreffend. - Eneéphalithe, rn [Minér.] 1 tersensteen in. - Eneèphaloeèle , f.
[Chic.] Hersenbreuk t. - Eneéphaloeétiqtio,
adj. Daartoe behoorend.— Encéph alodialy Se, t.
[ Mdd.] Hersenverweeking t. - Encéphalodia
l'tique, wij. Daartoe behoorend. - Eneéphabide, adj Rersenvormig.--ENCÉPHALO1DE, M. Herseneormige, melkwitte, naar hersenmerg gelijkende
stof, die meestal de kankerachtige gezwellen vult. [Minér.] Soort vansterkoraain. -- Eneéphalolithe, in. Hersensteen nn., steenachtigemassa in de hersenen.— Eneéphalolitique, adj. liersensteenach tig. - Eneéphalologie,f. Hersenleer f. - Eneé
phalologiqiie , adj. De hersenleer betreffend.
-

-

–

- LfleéphalOfnaloeose, t., Z. V. a. ENCEPHA
LOD1ALYSE. - Eneéphalopathie, t. Hersenlijden ii. -- Encéphalopathique, adj. Het her-

senljden betreffende. —Lncéphatophthas-si e, t.
Organische beleediginq t. der hersenen. - Encéphalophthartiqiie, adj. Die betreffend. - Eneéphalophyme, in. Hersengezwel, uitwas n.
- Eneéphalorrhagie, t. Hersenbloeding f. Eneéphalori-ltagiqne, adj. Die hersenbloeding
beleef/end. - Eneéphatoseopie , t. [Anat.]
Onderzoek n., studie t. der hersenen, ook z. v. a.
CRhNIOSCOPIE. - Eneéphalosisme, in. [M&.l.]
Hersenschudding t. - Eneéphalosisrni pie

adj. Die betreffend. - Eneéphalothlipse, adj.
Iiersend'ukkeng , -kneuzing t. - EneéphaLothliptiqne, adj. Die drukking of kneuzing betreffend. - Eneéphalotoinie, t. [Anat.] Hersensnede; ontleding t. der hersenen. - Encépha
lotoinique,adj. Die snede, die ontleding betreffend.
Enehainé, e, adj. (en part. passé van eneliaîner) Geketend, geboeid, gekluisterd; met een' ketting vastgemaakt, aan den ketting gelegd; verbonden, aaneengeschakeld.
Enebaineinent, rn. Vastmaking, vastlegging
met eenen ketline'; aaneenschakeling t. (In den eig.
zin niet meer gebruikt.) - (fig.) Aaneenschakeling t.,
zainenhang rn., reeks, vo!grj t. Un noch- de malbeurs, eene reeks van ongelukken. Un ench- d'ides,
eene aaneenschakeling van denkbeelden.
Enehaîner, v. a. Kitenen, kluisteren, boeijen,
aan eenen ketting sluiten. Ench- un ehien, eenen
hond aan een' ketting leggen. Eneh- Un prisonnier,
eenen gevangene kluisteren. - (fig.) Eneh- une
nation, eene natie onder 't juk brengen. - Enehla fureur, de woede betoomen, bedwingen. - EneliIa vietoire a son char. gedurig overwinnaar blijven. - Sa beauté enehamne tous les coeurs, hare
schoonheid kluistert aller harten. - Le froid enchamne les rivières , de koude doet de rivieren
bevriezen. - Aaneen schakelen, geregeld verbinden
en van elkander afhankelijk maken: Ii a enchainé
toutes ens propositions, ces preuves , hij heeft al
deze voorstellen, die bewijzen aaneengeschakeld. S'ENCHAINER,v. pr. Zich aaneenschakelen, aan elkander verbolden zejn,in onderlinge afhankelijkheid zijn.
Enehainure , t. Schakeling, zamenMtening,
zamenschakeling , aaneenschakeling t. , (inz. van
kunstwerken).
Enehaage, in. [Sal.] Houtopstapeling t. Enehaler, v. a. Hout stapelen of stouwen. Euehalnnr, rn. Houtstouwer m.
Enehanté, e, adj. (en part. passé van enchanter) Betooverd : Homme ench-, Palais en ch-,
Armes ench-es. - Betooverend, verrukkend, wonderschoon; aanlokkend, bevallig. bekoorlijk: Jardins
ench-s, stjoui ench-. -Verheugd, opgetogen, zeer
verblijd: Je suis ench- de vous voir.
-
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-

Enchaiiteler, v. a. Op stellingen of stellaadjes
leggen. Ench- du Yin, Wij fl op stellingen leggen.
Ench- du ijois, hout op stapels zetten.
Enebantement, m. liet betooveren; betooverde

toestand m.; betoovering, tooverj, hekserij
Gudrir les maladies par des encli-s, de zie/eten
door toovermiddelen genezen. - Bij uitbreiding;
liet verbazingwekkende of verrassende, tooverac/itige
werking: De superIes édifices sortent comme par
ench- du sein de Ia terre, prachtige gebouwen verrijzen als doortooverIrac/it, als door een tooverstaf
uit den schoot der aarde. - Verrukking, opgetogen/ieid, groote blijdschap t.: Cette nouvelle la mis
dans l'ench-.
Enchanter, V. a. Betooveren, behe/esen, hegoochelen; - (fig.) he/cooren, verrukken; - verli/e/cen, verleiden. Cette musique ma enchanté,
die muzijk heeft mij verrukt. Cette femme est belle,
clie lenchantera, deze vrouw is schoon, zij zal
hem bekooren. Un baume qui enchante tons les
maux, een balsem, die alle kwalen verzacht en doet
vergeten.
S Enehanterie, f., z. v. a. ENCHANTEMENT.
Enehanteir, m., -teresse, t. Toovenaar,
tooveraar ,, begoochelaar , duivelskunstenactr m.,
tooveres, toovcr/ieks, toocer/eol f. - ( fi g.) Ver/eider vu., verleidster f. - Ook in goeden zin: Les
poètes sont des ench-s. Une femme belle, jeune
et spirituelle est une enchanteresse. - Ook als
adj.: Un style ench-, een hetooverende, liefelijk
hoeijende stijl m.; Une voix enchanteresse, eene
bekoorlijke, verrukkelijke stem f.
t Enehapeler, v. a. Een hoed of muts met
bloemen opzetten.
Eiiehaper, v. a. [Corn.] In een overvat of
dubbel/net doen (inz. van wijn, maar ook van andere waren gebézigd). On enchape Ia poudre destim/c pour l'armée, het voor 't leger bestemde buskruid wordt in dubbele tonnetjes gedaan.
Enehaperoniier, v. a. Eëne kap opzetten. -

{Faue.j , Z. CHAPERONNER. - Enehapeionné, e,

adj. (en part. passé) Een' rouw/toed dragend (bij
lijkstatien) .(gesp.
Enehaptire, 1. [Mil.] Beugelleêrtje n. van eene
Eneharactique, aPi. [Chir.] Tot het koppenzetten be/ioorend. - Eneharaxie, 1. liet koppen
zetten, koppen (scarification).
1 Eneharbotté, e, adj., z. v. a. EMBAIIRASSÉ,
-

ENTRAVÉ.

1 Eneharger , v. a. (pop.) Gelasten, sterk
aanbevelen.
Enehai ne-, V. a. Van scharnieren voorzien.
Eneharnier, v. a., z. v. a. ÉCHALASSER.
t Eiiehartrer, v. a., Z. V. a. EMPRISONNER.
1uehâsser, v. a. [Tech.] In eene kas zetten
-

-

(b. v. ede/gesteenten, paarlen) invatten, inkassen,
zetten; - ook ('maar min gebruikelijk): in eene
reliquit/n-kas plaatsen.— Ook wel z.v.a. ENCASTRER.
(fig.) Inlasschen, invoegen: II a dien enchâssé
ce passage dans son discours, hij heeft die plaats
g
in zijne redevoeringoed
inelascht. - Enchâssé,
e, adj. (enpart.passé): Diamant bien ench-, goed
gezette diamant in. - Les dents soot ench-es dans
l'alv€lole, de tanden zijn in het tandvieesch, in de
tandkassen gevat.
Enehàssure, f. liet zetten, inzetten, inkassen
van ede/gesteenten; kas, inzetting f. 11 a fort bien
rdussi dans lench- de ce diamant, het zetten van
dezen diamant is hein zeer goed gelukt. Lenchde cette pierce est fort riche, de kas van dezen
steen is zeer kostbaar. - ( fig.) Het iniasschen, invlechten (in eene rede). (TONN—.
-

Enchàtoniienient, Enehâtoiiner, z. CâEnehaiissé, e, adj. (en part. past van enchaussei'): Légumes ench-es, met stroo of mest
gedekte groenten. - [Bias.] ECU ench-, schild ii.,

dat van 't midden der eene zijde tot aan de punt
der andere is ingesneden.
Euehaiissenage, m. ('Tech.] Het kalken der
huidee; .- het zwee(Ien. of weeden der witlooijershuiden. - Enehaussener, Enehaussumer,
V. a. De duiden met kalkmelk of met kalkbrij behandelee. om ze ter peling of ontharing geschikt
te maken. - Het part. passe is ook adj.: Peaux
s,qekaiktejjezweede
encliaussenPes oferichaussumde
huiden t. pt. -- Enehaussenoih-, Enehaussumoir, ifi. Kalkkuip f.
Enehausser, v. a. [Hort.] Met riet of mest
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dekken. - ICharr.] Ench- une roue, spaken in
een wiel zetten.
Enehaux, m. [Tech.] Kalkmelk 1., vat n. met
kalkmelk. Mettre en ench-, z. v. a. ENCHAUSSENER.
Eneheiière, f. [Chir.] Behandeling, handgreep f.
bij 't operéren.
Enehélytles, t. p1. [[!.n.] Bolvormige infusiediertjes n. »t. in stilstaand water. - Enchélyolde, adj. Aalvormig. - Eiiehélyope, m.,
z. v. a. BLENNIE VIVIPARE. - Enehélysonie, adj.
Met aalvormig Ii ç haam.
Enchenot, m. [Tech.] Houten waterleiding f.
tot afvoer van 't grondwater eener leigroeve.
Enehère, f. Opbod, overbod, hooger bod fl.;
het hooger bieden bij verkoopingen. Faire one ench-,
Mettre ench-, meer bieden, een hooger bod doen; z. ook COUVRIR. Mettre, Vendre qc. a l'ench-, iets
openlijk aan den meestbiedende verkoopen. Ouvrir
les ench-s, de verkooping aanvangen. Mise aux
ench-s, openbare verkooping. liecevoir des ench-s,
opslag aannemen. L'adjudication sera faite a l'ench-,
cie toewijzing zal aan den meestbiedende gere teljk
geschieden. I! a emporté lench-, hij hee[thet hoogste
bod gedaan. Ench- au rabais, Folie ench-, rouwkoop m. II a payd folie ench-, hij heeft rouwkoop
betaald; - (Prov.) Payer Ia folie ench- de qc., voor
zijne onbezonnenheid boeten, nadeel lijden. - (fig.)
Mettre les places, les dignités a lench-, ambten,
waardigheden aan den meestbiedende schenken. II
es t a l'ench-, sa conscience est a l'ench-, hij is veil,
zijne stem, zijne pen is voor geld te koop.
Enehérir, v. a. Opbieden, hooger bieden, het
bod verhooqen, opjagen: Ench- uric maison, het bod
op een huis verhoogen. - In then zin ook zonder
voorwerp gebézigd: Ench- cur qn., au dessus of
par dessus (In., iemand opbieden, meer dan een
ander bieden, iemands bod ver/wogen. - (fig.) H
enchérit sur Ia magni fi cence flu rol, hij leeft nog
pracht/per, voert een' prachtiger' staat dan de
koning. Néron a encore enchéri sur Ia cruauté
de Til bce, Nero heeft de wreedheid nog verder
gedreven dan Tiberius, heeft Tiberius nog in wreedluid overtroffen. Ce mot-ci enchérit surcelui -lui, dit
woord drukt nog meer uit dan dat. Ench- sur la
vérité, meer zeggen, dan waarheid is. - Duurder
maken, in prijs ver/wogen of dnen stijgen, opslaan:
La guerre a enchéri lout, de oorlog heeft alles
duurder gemaakt. Ce mai'cband a enchéri toutes
ses deiu'ées, die koopman heeft al zijne waren opgeslagen. - ENCHERIR, C. n. (met avoir) Duurder
worden, opslaan, in prijs vermeerderen: La bId a
enchéri; Ces deni'ées enchdrissent.
Enehérissement, m. Opslag in. prjsverhooging, rijz
ing f. : L'ench- fles denrées, het opslaan,
de prjsverhooging der eetwaren.
Enehérisseur, in., -euse, P Opbieder rn.
opb'iedster f., hoogst- ofmeestbiedende in. en f. Cette
maison est vendue au plus ollrant et dernier ench-,
dit buis is aan den meestbiedende verkocht.
Enchevalenient. m. [Tech.] Ondervanging f.
(von een huis, een' muur door stutten, schoorbalken enz.). - Enehevaler, V. a. Ondervangen.
Enehevauehei-, v. a. [Tech.j Laten Overschieten, twee stukken zoodanig vereen4jen, dat het
eene het andere ten dccle bedekt (zoo als b. v. de
dakpannen). - Enehevauchure, 1. Het overschieten, overschieting I.
Enehevti-ement, al. Het omdoen van een'
halster. - (fig.) L'ench- des pensdes, des përiodes,
de verwarring, verwikkeling der gedachten, der
volzinnen. - Enehevétrer, v. a. Eenen hals/er
omdoen. - (fig.) Verwarren, vermengen, verwikkelen. - [Arch.] Ench- les soliveaux, de ribben of
dunne balken met den steekbalk of sleutel verbinden.
- S'ENCHEVETRER, V. pi'. Zich verstrikken, zich
verwarren: Le cheval s'est enchevètré, het paard
is met eenen voet in het halstertouw verward. (fig. et [om..) II s'enchevètra dans son raisonnement, hij geraakte bij zijne redenéring in de war.
- Het part. passé is ook adj.: Des iddes, Des pé
nodes enchev êti'des, verwarde, verwikkelde denkbeelden, volzinnen in. p1. Des phrases enchevrètées,
verwarde geze'den n. p1.
Enehevtrure, f. Baikverbinding f. , rondom de
opening eener schoorsteenpijp. - [Vétér.] Kwetsing, bezering van een paard, door 't vastraken in
het halstertouw. (ploknaad t.
c

g

-

t Enehevillé, e, adj. [Chim.] Suture ench-e,
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Enchifrènenent, m. Verkoudheid. verstop
neus, in 't hoofd. -. Etichifrener,-pinhf.de

ENCOLIJRE.

hol of kuil kruipen. Les cliiens ant fall end- le

renard, de honden hebben den vos in zijn hol ge-

dreven. Le lapin est encloti, of als v. pr. Le lapin
s'est encloti, het konijn heeft zich in zijn hol
verborgen. (om een borduursel.
Enelótiire, f. [Tech. ] Boordsel n. , rand m.
Enelonage, m. [Mii.] Het vernagelen. Eneloiier, v. a. [Mi l .] Vernagelen (een stuk ge- [Maréch.] Vernagelen (een paard, bij
schut).
Z. DESIOTIQUE. (Mm.
't beslaan). - S'ENCLOUER, V. pr. Zich vernagelen
Enchrine, Eiiehriiiite, Z. ENCRINE, ENCIUEnchyine, in. (pr. ch=k), z. v. a. RE PLETION. vernaqelci zijn (van een paard, dat zich een spijker
Enehyinome , al. , Enehyinose, t (pr. of ander scherp voorwerp in den voet heeft getrapt).
cll=li) [Mécl.j (]itstorting 1. van 't bloed in 't cel- - (tip.) Zich zelven vastzetten (in 't redendren).
weefsel; het plotseling blozen of schaamrood war- - Het part. passé is ook adj.: Canon, Cheval
den; - volgens Hippolerates : liet vloeijen en ver- encloué, vernaheld kanon, paard n.
Encloiture, t. [Maréch.] Wond f. , ongemak ij.
deelen der liqchaamsvochten door den omloop.
Eneirernent, n. [ Tech. ] Inwrjvinq , door- door vernageling ontstaan. - (fig. et fam.) Hintrekking f. met was. - Eucirer, v. a. Het was dernis, zwarig h eid t. : Voilà oil est lend-, daar
steekt de zwarigheid, daar hapert het juist, daar
inwrijven, overdekken of doortrekken, wassen.
Eneise, L [Jur. anc.] Moord m., aan eene zit de knoop.
Enelume, f.[Tech.]Aanheeldn. Couched'encl-,
zwanpere vrouw gepleegd.
r de leiEneiter, V. a., z. v. a. EXCITER, PROVOQUER. aanbeeldsblok ii. - T-vormig werktuig
dekkers. - [Anat.] Aanbeeld, beentje in de tromEiiclassement, Enelasser, liever CLASSE
melholte van 't oor. - (Loc. fig.) Itemettre un
MENT, CLASSER.
Enclave, t. Omvang m., gebied, regtsgebied, ouvrage sur lend-, een werk weder overwerken,
inz. een door vreemd gebied ingesloten land a., eens het oinwerken. 11 a le coeur dur comma one end-,
in vreemd land gelegen bezitting f., ingesloten grond, hij heeft een steenen hart. - (Pros.) II vaut mieux
enclave f. - [Arch.] Gedeelte a. van een ge- etre niarteau qu'enclume, 't is beter te slaan dan
bouw, (lat in een ander inschiet: Co IUySU de che- geslagen te worden. II faut ètre enclume on
minée fait snel- dans ma eharnbre, die schoor marteau, er moet schade gedaan of schade geleden
schiet in mijne kamer, neemt een gedeelte-stenpj worden. - (Loc pray.) Etre entre Ie marteau et
der ruimte in nifjne kamer weg. - ingeschoten of lend-, tusschen deur en dorpel, tusscisen twee vuren
ingelaten steen, balk ni. of plank f., door spieën zijn, zeer in 't naauW of in de klem zijn, zich aan
zaamgehouden balkverbinding t. - {FIydraul.] In- alle kanten in gevaar bevinden.
Enekiiiieaii, in., Enektinette, f., Eneluidieping 1. in den sluismuur mn de geopende deur
Inot, rn (verkiw. van endlunie) [Tech.] Draagop te nemen.
Enclave, e, adj. (enpart.passé van enclaver) baar aanbeeldje D. bij verschillende bedrijven.
Eneoche, f. [Tech.] Werkbank t. des' klomDeux terres end-es l'une dans lautre, twee in
elkander grijpende of schietende landgoederen. Pro- penmakers, - Kerf, keep, insnijding f.
Eneochenient, ni. [Toch.] Het inkepen, inin
een
naun
royaurne
raisin,
dans
vince encl-e
burig rijk bestolen provincie t. - [Chir.] Enfant kerven. Ene- de Ia flèche, het leçgen van den pijl
end-, in 't kleine bekken vastzittend kind n. - op de pees in de keep van een' boog.
Encoeher, V. a. [Tech.] inkerven, inkerven,
[Bias.] ECU end-, gedeeld schild n., waarvan een
kepen of insnijdingen maken, b. v. op den kerfstok,
der stukken vierkant in 't andere vat.
Enelavenjent, III. Omsluiting, insluiting f., op de schoot of tong van een slot; - de sluitpinnen
het liggen in een vreemd gebied. [Arch.] Inschieof wippen in den bodem van korfwerk slaan. ting , inlating, inkeping f. - [Chir.] Bekiemîning, Ene- one flèche, eenen pijl in de keep op de pees
van eenen boog leggen. - Het part. passéis ook
vastzitting f. (van 't kind) in t kleine bekken.
Enelaver, v. a. Omsluiten, insluiten, met ac/i.: Flèche encoché, aangelegde pijl iii.
Eneochure, f. (Mar.] Nok f., Z. 0. ENCOQÛRE.
vreemd gebied omgeven, e n c la v é r e n. - [ Tech.]
Eneotfrer, v. a. in een koffer of kist sluiten;
inschieten, inlaten, invoegen, inkepen; met spleen,
we(„Sluiten, wegbergen (inz. uit gierigheid, uit
bouten of lunsen opsluiten. .- [Mar.] In de sponning zetten of steken. - S'ENCLAVER, V. pr. Om- hebzucht, uit wantrouwen); opsteken.— (fig. ei fam.)
Opsluiten, in de kas of gevangenis zetten. - Het
sloten liggen, in elkander schieten.
+ Enela'ure, f., z. v. a. ENCLAVE. CLOTURE. part. passé is ook adj.: Argent encoifré, weggebarren, weggesloten geld n.
1ineIiehenient, m., z. v. a. ECLECHE.
Eiicogner, V. a. , Z. ENCOQUER.
Enelin, e, adj. Genegen, geneifd, overhellend
Encoigonre of Eneogiiuie, t. flock, in11
est
enda
l'ivrozin)
(doorgaans in ongunstigen
gnerie, a In médisance, hij is tot dronkenschap, springende koek door de zantenkomst van twee
tot kwaadspreken geneigd. La nature de ihomme muren.— [Mar.] Hals in. van een kroinliout.—Pierre
est encline au mal, de mensch is van natuur tot d'enc-, hoeksteen. m. - Bij uitbreiding: Hoekkast f.
Eiieoltage, M. [Tech.] Het lijmen, gommen,
bel kwade genegen.
EjieLiquetage, rn [Tech.] Het vatten van poppen (van papier, stoffen, enz.) ; - ijragrond rn.
den pal in de radertaisden; - zamenstel n. van een opoebragte laag lijm of gym (bij vergulders, e. a.)
Eneo ll er ,v. a. [Tech.] Lijmen, gommen,
sluit- of schakelrad en een' pal met zijne veêr.
Encliqueter, v. a. et n. [Tech.] Ingrijpen, poppen; eens laag lijm, gom, eiwit enz. opbrengen.
invallen (gezegd van den pal, die in de tanden van Ene- du papier, papier lijmen, het in lijmwater
dompelen. Ene- Ia chaIns, den kettingdraad such't schakelrad grijpt).
Enclitique,f. [Gram.] 4angehangen woordje n., ten of poppen (hij wevers). - [Mar.] Ene- une
woordje, dat met het hoofdwoord een geheel schijnt ancre, het kruis aan de ankerschacht wellen.
Eneollure, f. Lijnssel, soldeersel n.
uit te maken (zoo als ce in est-ce, je in aimais-je,
Eneo ll eiir, m. [Tech.] Silcistes' m., lijmer of
etc.). -- Woord, dat zijn accent op 't voorgaande
popper
van den kettingdraad.
woord terugwerpt, e a k I i t i k a t.
Eneoonnenient, m. [Mil.] Overgang m. van
Eiicloitrer, V. a. In een klooster opsluiten of
steken, kloosteren. - liet part. passé is ook adj.: de slagorde tot de orde in kolonnes.
Encolpisnie. jij. [Méd.] Het inbrengen, inReligleuse encjoîtrée, gekloosterde non t.
Enelore, Enclorre, V. 0. et défecl. Omrin- spuiten van geneesmiddelen in de moedersciseede,
gen (met muren, grachten of sloten, heggen) ons- enkolpismus II.
Eticolure, t. Hals m. van een paard, z. onder
sluiten, omringen, omtuinen, omheinen. - Bij uitbreiding: End- 11fl pré dans un parc, eene weide CHAlICE. - (fi(j .) Gelaat, uitwendig aanzien, voorkomen
n., houding t. (gemeenlijk in kwaden zin).
trekken.
bij een park
Enelos, in. Beslotene plaats of ruimte; de om- Cest un fripon et ii en a touts l'enc-, 't is een
sluiting zelve, ommuring, omheining, omtuirsissq t. quit en hij heeft es' ook liet aanzien van. - [Tech.]
- [Tech.] Zeteirug, houten boog m. der spelden- Eric- dun halit, halskraas m aan een kleed. makers. - ENCLOS, E, adj. (en part. passé van [Mar.] HooGte of dikte der vrasigen boven de
enclore): Pré end-, Cour encl-e, omsloten weide, sponning van de klei. Ene- de l'ancre, hals van
't anker.
binnenplaats t.
t Encombraiice, f., z. v. a. EMBARRAS, MALEiielotir, V. a. [Vénér.] In den grond, in een
a. Verkouden maken. SENCHIFRENER, V. pr.
Verkouden worden. - Het part. passé is ook adj.:
Je suis si enchifrené, ik ben zoo verkouden, verstopt in 't hoofd. (teekenboekje n.
Enchiridion, m. (pr. cls=k) Handboekje, aanEuchorial, e, Enchoiiqiie, adj. ( pr. cli=k)
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-

HEUR. -- [Iai.] Moeijeljk te laden goederen n.pl.
- Enco rn biaiit, e, adj.: Marchandises ene-es,

lastige, naar gelang hunner grootte ligte, veel plaats
wegnemende waren f. p1.
± EncrnnI)re, Ill. ([am.) f1idernis; verhindering f., beletsel, letsel n. ENCOMBRES, M. p1.
Puin n., puinhoop im
Encombié, e, adj. (en part. passé van encornbiei): Passage ene- belemmerde, verstopte,
versperde doorgang in. Chambre ene-e, opgepropt
volle kamer.
En eonibrenient, ni. Het belemmeren, versperren, verslappen V(Ifl een' weg of doorgang. - [ Mar.]
Moeijeljke stuwing; Z. V. a. ENCOMBRA1NCE.
Eiiconibrer, V. C. Belemmeren, verstoppen,
versperren (met puin, met rijtuigen, enz.) vullen.
- (fig.) Overstelpen, overladen. Ene- un vaisseau,
een schip laden met goederen, die geen zwaarte
genoeg hebben. - SENCOMBRER, V. pr. Belemmerd,
versperd worden. L'ennemi a eneoinbré le passage,
de viand heeft den doortogt door puin belemmerd.
± Eneonibreur, Lneombreux, euse, adj.,
Z. V. a. EMBRASSANT, FhCFIEUX.
± Lneo rn brier, in. Nadeel n., schade f.
Enconiédieniiei', v. a. (woord van Scarron)
(burl.) Tot tooneelopeler aannemen. - SENCOMÉDIENNER, V. pr. Tooneelspeler worden; - met tooneelspelers omgaan.
± ' Ejicowiaste, m. Lofredenaar, e n le o mi as t in. - Eneomioraphe, m. Lofrede-,
lofdichtsc/irjver, en komi og ra a p P m. - Enconilologiqiie, adj. Het to/die/it betreffend.
Encoutre, f. Ontmoeting f., vorval, geval n.
- St a L'ENCONTRE DE, loc . prép., z. v. a. CONTRE.
.- (/lg. et ram.) A1Lr it lenc- de qe., iets tegenwerken, dwarsboomen, tegenspreken.
t Enconveicaneer, V. a. , z. V. a. CONVENIR.
Encopé m. [Chic.] Snij- of houwwond t.
Eticotpier, C. a. [Mar.] Eenen ring of beugel
aan de ra schuiven. Ene- le Ier des boute-hors,
de ljzeils- beugels aan de ra schuiven. Encoque!
(als bevelwoord) sla de beugels om de ra! - Encoqûre, t. 1-Jet omleggen der stroppen, der beugels
Urn de ra; - nok f. der ra.
Eneorbelle rn ejit, ni. [Arch.] Uitstek, vooruitstek n. (aan eenen muur).
Encore, in dichtmaat ook Encor, adv. Nog.
Ma rnère vit encore, mijne moeder leeft nog. Pas
ene-, nog niet. - Nog eens, wederom, nogmaals,
andermaal; - daarenboven, bovendien. Prêtez-Iui
ene- votre livre, leen hem nog eens uw boek; Quoi!
vous le faiies ene- ! of enkel: Quoi ! ene-! hoe!
gij doet bet weder, andermaal! Non seulement ii
est libéral , mais ene-, ii est prodigue, hij is niet
alleen milddadig, maar bovendien (maar ook) verkwistend. - Het heeft ook een' beperkenden zin:
Ce mot nest guère usité quen physique, enene I'emploie-t-on que rarement, dit woord wordt
schier niet dan in de natuurkunde, en dan nog
zelden gebruikt. Ene- s'il voulait se re]âcher sur
eet article, als hij nog maar op dat punt wilde
toegeven. - ENCORE QUE, bc. conj. Hoewel, niettegenstaande, ofschoon, schoon: Ene- qui! soit fort
jeune, ofschoon hij nog zeer jong is.
Eneoinail, m. [Mar.] Tuingat, hornber- of
hommerjnt n. van ease steng.
Eneornaifler (s), (burl.) Eene ligtekooi
trouwen; vrijwillig een horendrager worden.
Eucoiné , e, adj. (en part. passé van eneorner)
Gehorend. van horens voorzien: Un bouc des plus
haut ene -s, een der hoogst gehorende bokken.
[Vétdr.] Javart ene-, hoef.qezwel n.
Eneoiner, v. a. Horens geven; - met horenstO()tefl doorboren; - ook wel: met hoorn beslaan,
in hoorn vatten.
Eneovi,eter, v. a. In een peperhaisje doen.—
Ene- une femme, eene vrouw een kornetje opzetten.
- S'ENCORNETER. V. pr. Eene kornetmuts opzetten.
-t Eneonardir, V. a. Lafhartig maken.
Eneoiibert, M. [H. n.] z. v. a. CIRQUINCON.
Lneoader, v. a. [Agile.]: Ene- un eep, eene
wijngaardrank ombuigen en aan den staak binden.
Encouloir, in. [Tech.] Borsthout n. (aan een
lintoetouw).
Eneoiirageant, e, adj. Bemoedigend, moed
gevend: Paroles ene -es.
Eneouragé, e, adj. (en part. passé van encourager): Homme ene-, bemoedigd, aangemoedigd
-
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mensch. - Le commerce ene-, de aangemoedigde,
ondersteunde koophandel m.
Encouragement, m. ..4anmoediging, bemoediging; aanwakkering, aanprikkeling, opwekking,
aansporing f., spoorslag m.
Eneoiiiager, v. a. Bemoedigen, aanmoedigen,
moed geven; aansporen, aanzetten, aanwakkeren,
aanprikkelen, opwekken, aanvuren; begunstigen,
beschermen. - S'ENCOURAGER, V. pr. Bemoedigd
worden; - elkander bemoedigen.
Enconrir, V. a. Zich op den hals halen, OJ) zich
laden, beloopen, vervallen, ondergaan: Ii a eneouru
Ia bonte, hij heeft zich de schande op den hals gehaald. Ene- la disgrace, in ongenode vervallen.
Ene- tine réprimande, une amende, eene berisping
beloopen, in eene boete vervallen.
.t Eneourtinei, v. a. Met gordijnen behangen.
-. SENCOURTINER, v. pr. De gordijnen rondom zich
toeschuiven.
Encourii, e, adj. (en part. passé van encourir)
Peine, Ainende ene-e, beloopen straf, boete f. Eneourue, f. [Prat.] Loopende interest in. of
rente f.
Eiieouture, t. z. V. a. borilage h elm, Z. CLIN.
-- Eiiconturer, V. a., z. v. a. border ui elm, z.
CLIN. - .1 let part. passé is ook adj.: Bordages eneouturés, opeengeklonken, gekarveelde boorden n.pl.
Encrage, m. [lmpr.] Het inktnemen met de
drukrolle'n; het opdragen van den inkt op den vorm
met de rollen.
Enerasser, V. a. Bemorsen, besmetten, morsig
maken. .- ENCBASSER, V. n. en S'ENCRASSER, V. pr.
Morsig, vuil woden, zich bemorsen. - ( fig. et fain.)
Zich verachtelijk maken, zijn fatsoen weggooijen:
II s'est bien enerassé par ce manage, lijf heeft
zich door dit huwelijk zeer vernederd, verachteljk
gemaakt.
Eucratites, m. [Ft. rel.] Onthoudzamen, gnostische secte der de eeuw, die zich van 't huwelijk,
ook van vleesch en wijn, onthoudt, e n k r a t i e t e n.
Enere, t. Inkt in. Enere noire, blanche, rouge,
jaune, verte, bleue, zwarte, bleeke, roode, gele,
oroene, blaauwe inkt. Enere de (of de Ja) Chine,
Oostindische inkt. Enere a éerire. dimprimerie,
lithographique , autographique , de sympathie,
schr(fenkt, drukinkt, steendrukink& transporteerinkt, sympathétische, toover- of wonder -inkt. Enere
inddidhile, onuitdel.qbare inkt. - (/1g. et fam ) Eerire
de bonne enere a qn., aan iemand met eene scherpe
pen schrijven, hem in verwijtende, bestraffende of
dreigende uitdrukkingen schrijven. Etre dans Ia
houteille á lenere, achter 't geheim zijn, op de
hoogte zijn (van eene verdachte zaak), z. ook nouIi nv a plus d'enere nu cornet, de puntTEILLE.
jes zijn van hem af, zijn geest is verstompt; hij
gaat sterven.
Encré, e, adj. (en part. passé van enerer)
[lmpr.] Forme enerde, van inkt voorziene vorm m.
Enerené, e, adj. [Tech.]: Fer ener- of als
subst. Encrenée, t. IJzer n. uit den smeltoven,
dat voor de 2de maal uitgesmeed wordt.
Eneiper (s'), V. pr. (plais.) Een rouwfloers
aandoen, zich in rouw kleeden.
Encrer, V. a. {Impr.] Inkt met de drukroilen
nemen; de vormen met de rollen inkt geven, opdragen, rollen. - ENCREB, v. n. Cette Iettre enere hien,
die letter vat goed inkt, neemt den inkt goed aan.
Encrier, m. Inktkoker, inktpot m.; - inktta
f. (der boekdrukkers). - [Bot.] Naam van-fel
verscheiden paddestoelen m. p1.
Enerine of Criiioïde, f. [H. n.] Zeelelie t.,
eene soort van straaipolypboorn. - Eneriiiites, f.
Pl. Leliesteenen, versteenin.q eener voorwereldlijke
plantdierensoort, enkrinieten m. p1. (De afzonderlijke deelen van den steel heeten trochites en
entroehites, radersteenen, Bonifacius-penningen rn).
Eneroisement, m. [Tech.] Kruiswijze plaatsing der draden zijde op het kruisraam. croisei', V. a. Kruiswijze of in 't kruis leggen, Het part. passé is ook adj.: Soies eneroisdes, op
't kruisraam gespannen zijde. - Encroix, rn
Kruisraam n., sc!ieerpinnen t. pl.; - gekruiste
draden m. p1. (bij katoenwevers).
Enerouage, m. [Forest.] Ilet vallen van een'
omgehouwen boom op den anderen. - Eneroué, e,
adj : Arhre ener-, Boom, die bij 't ombouwen in
eec' anderen is blijven hangen.
-

--

-

Eneroûtetnent, ni. [Arch.], z. v. a. JNCRuS-
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TATION, MORTIER. - Encroûter, v. a. [Arch.],
Z. V. a. INCRUSTER. - Met mortel bestrijken, verbinden. - S'ENCROÛTER, V. pr. Korst krijgen, zich

-

omkorsten. - (fig. et [am.) Son coeur sencroûte,
hij wordt hardvochtig. Cet homme s'encroite, die
man wordt dom, stomp. ENCROûTE, E, adj. (en
part. passé) Omkorst. - (lig. et lane.) Etre
'%
encroûti
de préjugés, vol vooroordeelen zijn. Un pddant ener-, een eerste pedant, zeer waanwijs mensch.
Enenirasser, V. 0. Harnassen, bepantseren,
met een harnas of pantser bekleeden. - S'ENCUIRASSER, V. pr. Zijn harnas aantrekken. - ( fig. et
ram.) Met eene korst (van vuil, vet, roest, enz.)
overdekt worden; stijf van 't vuil staan. - liet
part. passé is ook ad.: Chevalier encuirass , geharnast, bepantserd ridder m. - Des mains ene -es
d'orclure, zeer vuile handen f. p1.
Eneiiisiner, v. a. (burl): Ene- qn., iemand
met de keuken eigen maken. - S'ENCUISINEII, v. pr.
Zich veel met de keuken, met de keukenbedienden
bemoeijen.
Euculasser, V. a. [Arqueb.] De staartschroef
(aan een geweer) zetten. Het part. passé is ook
adj.: Fusil mal enculassé, geweer n. met slecht aangebragte staartschroef.
Eneavage of Enenvement, m. Het in de
kuip leggen (von het te wasschen linnen, van de
tepersen druiven, van de te looijen huiden, enz.)Getal huiden, die te gelijk in de kuip gaan.
Encuver, v. a. In eene knip of tabby doen. Het part. passé is ook adj.: Linge eneuvé, in de
kuil) of tobbe te weeken gezet linnen n.
Eiicyelie, t. [Pirys.] Kringen in. p1. op 't water (als men er een of ander voorwerp inwerpt)
Encyclique, adj. [H. rel.]: Lettre ene- of als
subst. f. Ene-, rondgaande, encyklische brief m.,
circulaire t. - Lueyelographe, m. Encykloqraapli ni., schrijver eener Eneyelographie t.,
beschrijving van al de takken der menschelijke kenals of ook van al de deden en onderdeelen eener
bepaalde wetenschap. - Eneyclopédie, f. Kring
of omvang m. der tot eene volledige wet enschappelijke vorming behoorende kundigheden , kort begrip n. der wetenschappen in 't algemeen (ook wel,
maar minder g oed, der tot een bijzonder vak behoorende), e n c y k lop ce ei i e, inz. de groote of fransc/i.e encyklopcedie. door d'Alembert en Diderot in
de 18de eeuw in 't licht gegdven. - Eucyclopé
dique, adj. Algemeen wetenschappelijk, een algemeen overzigt der wetenschappen behelzende of gevende, encyklopeedisch. Dietionnaite ene-,
woordenboek, dat de hoofdzaken van alle kunsten
en wetenschappen bevat, woordenboek der zamenteeing, e»cyklopwdisch woordenboek n. - ( fi g.)
Avoir une tèle, une éi'udition ene-, eene veel omvattende, algemeene kennis hebben. - Encyclo
pédisme, m. Stelsel n. der encyklopcvdisten; encyklopasdische leervorm m. , e n c y k 1 a p cv d is m u s n. - Encyclopédiste, m. Schrijver eener
encyklopcvdie of deelhebber aan 't schrijven van
zulk een werk, inz. een van de bearbeiders der
jroote fransche encyclopcedie (Diderot, d'Alembert,
Buffon, Royaal, Condillac. flelvetius, Mably e. a.),
e n C y klap v d is t m. - Encycloposie, f [Ant.
gr.] Het ronddrinken, rondgaan van den beker.
S Encypi-otype, adj. Op koper geteekend, gegraveerd.
Endaubage, m. [Cuis.] Het staven, smoren;
- tot stoving dienende kruiderij f. - Endahi
ber, v. a. Staven, smoren.
Endéeader (s'), (woord uit den revolutie-tijd
der vorige eeuw), z. v. a SENDIMANCHER (Vol.
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lasch met haken in elkander zetten. - Het part.
passé is ook ad,j.: Roue endentée, geland rad n.
ECart endenté, met haken in elkander gevoegde
lasch. Deux lignes end-s lime dans l'autre, twee
linitn , waarvan de schepen in het verband geplaatst zijn. - (fans.) Elle a Ja bouclie bien
end- , zij heeft een' schoonen mond met tanden,
een fraai gebit. - [Bias.] of Endenché, e, getand, met verschillend gekleurde tanden. - [Diplom.], Z. ENPENTURE. - Endenture, 1. Gezamenlijke tanden ni. p1., gebit n.; - tandeverk n.
(aan een rad, zaag, machine, enz.); - het inzetten,
bezetten of voorzien van tanden. - [Diplom.] of
Cilirographe endentée, dubbel uitgevaardigde en
tandsiewijs doorgesneidene oorkonde f.
Enderinique, adj. [Méd.] In de huid liggend,
op de huid en inz. op de onderhuid aangewend,
endermatisch, endermiech.
Endetter, V. a. Met schulden bezwaren of beladen, in schulden brengen of steken. - S'ENDETTER, C. pr. Schulden maken, ziele in schulden steken. - Bet part. passé is ook adj : Des biens endettés, met schulden bezwaarde goederen n. p1.
Endévé, e, adj. (fans.) Eigenzinnig, stjfhoofdig, wrevelig, spijtig, driftig, oploopend. - Ook
als subst.: C'est un end-, 't is een stijfkop Endéver, v. n. (fam.) Grooten spijt ge
voelen,
hoogst geërgerd zijn, van spijt willen beesten: II
endève de voir qu'on no fait pas attention a lUI,
hij ergert zich halfdood, dat men geen acht op hens
slaat. Faire end- qn., iemand half razend maken.
Endiablé, e, adj. (fam.) Duivelsch, verduiveld,
dol, razend, bezeten. Un esprit end-, een dolkop.
Un ehemin end-, een zeer slechte weg. - Ook als
subst.: Cest un end-, iwo end-c, 't is een duivelsche vent, een duivelsch wijf, hij of zij heeft den
duivel in 't lijf. - Endiablei-, v. n. (1am.) Duivelsch of verduiveld boos worden, razend, dol worden, razen en tieren. Faire end- qn., iemand van
gramschae) razend maken.
t Endi eter, v. a., z. v. a. DINONCER ; ENJOINDRE.
t Endigage, Endigtiement, Endigue-,
Z. DIGUEJIENT, DIGUER.

Endiinancher (s'), V. ps. Zijne beste of zondags-kleederen, zijn zondagspak aandoen, zijne beste
plunje aantrekken, zich opdirken. - Het part. passé
is ook adj. : Domme endimanebé, man in 't zondaps pak.
Endiornètre, m. [Astr.] Meridiaanmeter m.
Endive, f. (als .pijs meest in het meervoud gebruikt) [Bot.] Andijvie f.
Jndivisionnenient , in. [Mil.] Divisie-vorming t. door de vereeniging van twee pelotons.
S Endizeler, Endizener, v. a. In tientallen
verdeele'n.
Endobranches, m. pl. , of als adj. Vers end-s.
[B n.j Boofibloediqeworsen m. p1. met inwendige kieuwen. -- Endocarde, m. [Anat.] Inwendige vlakte f., inwendig dies n. van 't hart. Endocardite, t. [Mdd.] Ontsteking t. van 't barteelies, e n d o Ie a r d i t is t. -- Endocarpe, m.
[Bol.] Inwendig vruchlhulsel, e n d o k a r •p i urn n.
Eudoctriner, V. a. ((am.) Leeren, onderwijzen. - (fig.) End- qn., iemand voorzeggen wat hij
spreken moet, voorpraten, voorkoauwen; - iemand
omtrent het een of ander inlichten. - Het part.
passé is ook adj.: Personne mal endoetrinhe, slecht
onderwezen, slecht ingelicht mensch. - Endoctriiieur, m. (in minochtenden zin) Leermeester m.
- Ook als a dj.: Zèle end-, ijver m., zucht f. om
anderen te leeren.
Endodontite, f. [[Vldd.] Ontsteking f. van het
DECADE.) (DICA—. vlies der tcindholte. - Eiidoes th ésie, 1. [PbiEiidécagoie, Eitdécagyne, etc.. Z. HEN- los.] Inwendig gevoel n. - Endogasts-ite, t.
Endéniiné, e, adj., z. v. a. ENIMABLE ; ook [Méd.] Ontsteking t van 't slijmvlies der maag. z. a. a. LASCIF.
Endogène, mij. [Bot.] Inwendig uitgroeijend Endémie, f. [Méd.J Heerschende landsziekte, ENDOGÈNES, t. pi. Plantenklasse 1., welker vaten in
inheemsche , plaatselijke, uit lucht en levenswijs den stam of stegel verdeeld zijn. (pijnlijk.
voorkomende ziekte, endemie f. - EndéElIi
Endolori, e, odj. Pijn of smart gevoelend,
adj. Inheemsch, iniandsch, plaatselijk, aan-que,
Eiidomiiiaement, en. Beschadiping, benaendensisch.
deeling t. - Eudonimagei-, v. a. Benadeelen,
land of volk eigen,
Endente, f. [Tech.] Intanding, tandswijze ver- beschadien, nadeel doen, schade toebrengen. - Het
binding van twee stukken hout. - Endente
part. passé is ook adj.: Tableau endommagé, bem. Het intanden, het tanden maken of
-ment, schadigde schilderij t.
invijien; z. v. a. ENDENTE. Endentement, plaatEndotivrtérite, t. [Mdd.] Ontsteking van 't
sing der schepen in liet verband. (Bij de evoluties binnenvlies der slagaderen. - Entlonentérite, t.
eener vloot). - Endenter, V. a. intanden, tan- Ontsteking van 't binnenvlies der darmen. - Enden maken of invijien, tandsgewijs verbinden. Eene dophlérite, t. Ontsteking van 't binnenvlies der
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aderen. --- Endopliore, m., Endoplèvre, f. commission, men heeft hem die leeljke kommissie
op den hals geschoven. — [Com.] Een' wissel door
[Bot.] Inwendig vlies n. der zaadkorrel.
Endormant, e, adj. Slaapwekkend: Lecture een opschrift aan zijne keerzijde aan een ander overdragen of afstaan, overschrijven, e n d o s s é r e n,
end -e, slaapwekkende, vervélende lectuur f.
Endoraueur, rn., .erase, f. Hij of zij, die in i n d o ss é r e n. — [ Tech.] Den rug van een boek
slaap maakt. -- [Jur. anc.] Boosdoener m., die maken; den rug rondzetten. — [Agric.] De aarde
zijn slagtofer door slaapmiddelen van alle bewust- tij 't ploegen aan beide zijden op/wogen.
Endossetir, m. Ovei drager, overschrjver van
heid berooft. — ( dig ) Bed rie f elike vleijer, misleider, bedrieger m., vleister, misleidster, bedriegster f. een' wissel, endossant, indossant m. (Het
(eens boe/es.
(fig. et prov.) C'est un end- de mulots, z. MU- vrouwelijk is endosseuse.)
Endossure, f. [Tech,] Het maken van den, rug
LOT. — [ H. n.] Volksnaant van den torenvalk
Endostoiue, m. [Bot.] Inwendige opening f.
(crécérelle). — Ook als adj.: Homme, Esprit end-,
van. 't planteneitje of vruchtbeginsel.
traag, vadzig mensch, slaapkop m.
Eridofriehé, e, adj. [Bot.] Inwendio behaard.
i ndorr mi, e, adj. (en part. passé van endorEndoiroirer, r. a. Eene weduwgift toeleggen.
mir) In slaap gevallen, inc.eslalen, ingesluimerd;
kn(loitzaiteer, Endouiziner, v. a. [Tech.]
-- (fig.) slaperig, lui, traag, vadzig, loom: Lecteur
end-, in slaap gevallen lezer m. — J'ai la jambe Bij dozijnen zamenvoegen, zamenvatten of binden.
Endroit, m. Plaats, gedeelte van eene ruimte,
end-e, mijn been slaapt. — Un homme. esprit end-,
een slaperig, vadzig mensch , traaghoofd m. — ook van een of ander voorwerp, van eene redevoe[ Vétér.] La rage end-e, de slaapzucht (Ier honden. ring enz., streek, plek f., oord n. Voila l'endr- oil
— [Mar.] Vaisseau end-, schip. dat Beene vaart it est tué, daar is de plaats, waar hij is omeebragt.
meer heeft. Ook als subst.: Faire fend-. fend-e, Cette nouvelle me vient de plusieurs endr-s, dat
den slaper, de slaapster spelen, zich houden of nieuws heb ik van verscheiden oorden vernomen;
Voilà un bel endr- dans ce discours. dit is eene
men slaapt.
Endornnie, f. [Bot.] Bilzenkruid, slaapkruid n.; schoone plaats in die redevoering. A quel endr- est-- doornappel m. — (Loc. prov.) Avoir mangé de il blesse ? op welke plaats is hij gekwetst? — ( fig.)
11 se fait voir, se montre par son bel endr-, hij
fend-e, slapen als een os.
Endormir, V. a. Doen slapen, in slaap maken, vertoont zich van zijne goede, voordeelige zijde. C'est
in .slaap wiegen of sussen. End- on enfant. — Bij le plus bel endr- de sa vie, dat is het schoonste
uitbreiding: verdooven, ongevoelig maken; stillen, tijdperk van zijn leven. Prendre qn. par son endrdoen bedaren: Ces remedes endorment Ie mal de sensible, par son endr- faible, iemand in zijn zeer,
dents, die middelen verdorven de tandpijn. Cela in zijn zwak tasten — (pop.) Ii est allé dans son
nl'a endormi la jambe. dat heeft mijn been ver endr-, hij is naar zijn land, geboorteland gegaan.
gemaakt, doen slapen. -- (fig.)-dof,ngevli Cet homme est de mon endr-, die man is bij mij
Verleiden, met zoete woorden bedriegen, paaien: (uit mijne stad, mijn dorp) van laan. - [Prat.] En
Ii l'a endormi de belles paroles, par (avec) de vaines coon endr-. en son endr-, te mijnen, zijnen opzigte,
promesses , hij heeft hem met schoone praatjes, omtrent mij, hem. Chacun endr- soi, ieder voor
ijdele beloften misleid, gepaaid, in slaap gewiegd. zoo veel hem aangaat. - [Com., Manuf.] L'endr-- Ook zonder voorwerp: Ce livre, ce sermon en- dune Holte, de rente zijde van doek of stof: On ne
dort, men valt bij dat boek, die breek in slaap, peut distinguer l'envers de l'endr-, men kan de
't is een langwijlig boek, eene vervélende preek. -- verkeerde zijde niet van de regte onderscheiden.
Enduire, V. a. Bestrijken, besmeren, aanstrijS'ENDOR IIR, v. pr. Inslapen, insluimeren, in slaap
vallen. — ( fig.) I1 ne s'endort pas sur ses intérêts, ken, bepleisteren, berapen. End- ene muraille de
hij verzuimt zijne belangen niet, hij is een waak- platre, one planche de goudron, eenen muur met
zaam mensch. S'end- dans Ie vice, in de ondeugd pleister, eene plank met teer bestrijken. — ENDUIRE,
zorgeloos blijven voortleven. -- S'end- du sommeil V. n [Faut.] Verduwen, verteren. — End.uisde la tombe, du dernier sommeil , sterven, den son , f. [Tech.] Bepleistering, bestrijking f.
Endhtit, e, adj (en part. passé roan enduire):
jongsten slaap slapen. Send- dans le Seigneur, in
den Heer ontslapen, vroom sterven. — (Lor. prov.) Bepleisterd, bestreken: Mur end- de platre, bepleisI1 ne s'endort par sur Ie roti, hij is altijd bij de terde muur m. --- ENDUIT, m. Pleistering, bepleistering f., pleisterkalk m., laag of bedekking van kalk,
hand, altijd wakker.
t Endormissement, m., z. ASSOUPISSEMENT. pleister, gips, teer, was enz f.
Endurant, e, adj. Geduldig, lijdzaam, ver
Endos, m., z. v. a. ENDOSSEMENT.
Endose , f. [Méd.1 Afneming , vermindering
Peu end-, Pas end-, onverdraagzaam,-drazm
eener ziekte, n d o s i s f.
kittelooric.
Endosmomètre, m. [Phys.] Werktuig n. om
Enduurci, e, adj. (en part. passé van endurcir):
de verschijnselen der endosmose merk- en meetbaar Corps end-, gehard, verhard ligchaam n. End- h la
te maken, endosmometer m. — Endosmo- fatigue, au travail, aux affronts, gehard, verstaald,
métrigne, adj. Dat werktuig of de waarnemin- bestand tegen vermoeijenis, arbeid, hoon. — Crigen daarmede betre/fend. — Endosmose, f Naam, minel end-, verstokte boosdoener. — Ook als subst.
door Dutrochet gegeven aan 't merkwaardig ver- [Relig.) Un end-, een verstokt zondaar.
Endureir, v. a. Harden, hard maken; — sterk,
schijnsel der dubbele stroom tag van twee vochten
van verschillende digtheid, die door een' poreusen gehard, verstaald, bestand teilen ongemakken, artusschenwand gescheiden zijn, e n d o s m o s e f. (De beid enz. maken; — (fr,.) Verharden, ongevoelig,
strooming van de dunnere vloeistof naar de digtere verstokt maken. End- Ie fer, het ijzer harden. Le
heet eigenlijk alleen e n d o s m o s e , die van de travail endurcit Ie corps, de arbeid verstaalt het
die,tere naar de dunnere e x o s m o .c e). — Endos. lzpchaam, maakt het gehard. Dieu avait endurci Ie
petrne, m. [Bot.] Inwendig kiemh.ulsel n.
coeur de Pharaon, God had het hart van Pharao ver
Endosse, f. (am.) Al den last en de moeite van
verstokt. - S'ENDURCIR, V. pr. Hard worden;-hard,
iets, last. overlast m., moeite f. Vous en aurez zich, verharden, ongevoelig, onmeêdoogend worden.
]'end-, gij zult er den last van hebben, 't zal op
Endureissenwent, m Hardwording f. — (fig.)
uw' nek neérkomen.
Perstokking, hardigheid des harten, ongevoeligheid f.
Endossé, e, adj. (en part. passé van endosser):
Enduurer, v. a. Dulden, lijden, uitstaan., ver
Lettre de change end-e, overgeschreven, aan een
verduren; — toestcan, veroorloven, toela--dragen,
ander overgedragen, g e ë ado s s e e r d e wissel m. ten. End- de la douleur, smart, pijn lijden. — End-- ENDOSSE, m. Hij, op wien een wissel wordt over- la faim et la soit', honger en dorst uitstaan. — Je
gedragen, indossaat, geendosseerde m.
ne saurais end- les injures. ik kan de beleedigingen
Endossennent, m. Het op den rug nemen. -- niet dulden, verdragen. N'endurez pas qu'on false
liet op de keerzijde (van eene acte, een' schuldbrief tort á personae, duld niet, dat men iemand onreyt
enz.) geschrévene, ruggeschrift n., inz. [Com.] over- aandoe
schr'tjvin.g, overteekening, overdragt f. van een' wis
'Enéas, m. [H. n.] Naar de buidelrot gelijkend
een onder ('t welk men op den rug of de-selop dier n. — 'Enée, f. Indische vlinder m.
keerzijde uildrukt) , endossement n. — Ook
'Enéide, f [Philol.J Virgilius' heldendicht van
z. v. a. ENDOSSURE.
den trojaanschen held .Eneas, de ,E n é ï s f.
Ei
idosser, v. a. Op den rug nemen: End- Ie bar'Luéléuni, m. (pr. —ome) [Pbarm.] Mengsel n,
pais, la cuirasse, la bricole, het harnas of kuras aan- van wijn en rozenolie.
doen; (lip. et plais.) zijn ombtsneulaad aantrekken; —
'Enéoreine, m. [Mid.] Wolkje n., zwevende
z. ook CUIRASSE. - On l'a endossé cette mauvaise zelfstandigheid in de pis.
:
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'Energie, f. Kracht, werkkracht, krachtdadig waaghalzen m. pl. — ENFANT, asli. m.: Un roi enf-,
werkend vermogen: L'én- dun remède, de-heidf., een koning in kindsche jaren. Un people enf-, een
werkende kracht van een geneesmiddel. L'én- mus volk in 't eerste tijdperk van zijn bestaan, dat zich
de spierkracht. de span- of veerkracht der-culaire, pas begint te ontwikkelen, pas op het politieke
spieren. -- (fig.) Zedelijke kracht, zielskracht, geest
tooneel treedt. I1 est Bien erf-, hij is heel kindernadruk m., klem f., vuur n., ene i---krachtf.;— achtig.
g i e f. 11 montre de l'én- dans tout ce qu'il fait,
Enfauté, e, adj. (en part. passé van enfanter)
hij toont geestkracht, veerkracht in al wat hij doet. Gebaard, ter wereld gebragt; — voortgebragt, aan
Un discours plein d'én-, eene rede vol nadruk.
't licht gebragt.
'Energique,adj.Werkzaam, krachtig werkend,
-r- Eufanteau, Enfantelet, m. (verklw. van
krachtdadig; nadrukkelijk, vol nadruk of klem, enfant) Kindje, klein kind n.
er
g
i
s
c
h:
krachtig
genees
en
Médicament én -,
Enfanten, ent, m. Het baren; kinderbaring,
Parole én -, krachtig woord n. Style én -,-mideln. bevalling, verlossing, geboorte f. [later l'enf-, de
krachtige, nadrukkelijke stijl m.
verlossing bespoedigen. Douleurs de l'enf-, barens'Energigiieineut, adv. Op krachtdadige, na- weeën. — (fig. et fain.) Cet auteur est dans les
drukkeljke wijze.
(maken, nadruk bijzetten. douleurs de lent-, die schrijver is aan 't mnoeije-^- '5 'Energiser, v. a. Krachtig, nadrukkelijk lijkste van zijn werk; dien schrijver valt het stellen
'Energumeiie, m. et f. [ Theol.] Bezetene, moeileljk.
van den duivel bezétene m. en I. — (ig.) Hoogst
Erafanter, v. a. (zelden dan in bijbelstijl en
hartstogtelijk mensch, vurige dweeper m., dweep
bij dichters) Baren, ter wereld brengen. Une vierge
hij of zij, die als een bezétene te werk gaat.-sterf., concevra et en fantera un fils. — Ook zonder voor
'Enervant, e, adj. Ontzenuwend: Climat én -.
Enf- avec (of dans la) douleur. — (fig.)-werp:
% 'Enervation, f. [Mid.] Ontzenuwing, duur- Voortbrengen, in 't licht brengen of geven; veroorzame verzwakking, uitputting, uitinerc tiling, e is e r- zaken te weeg brengen. Cet auteur enfante tous
v a t i e f. — [Anat.] , z. v. a. APONÉVROSE. — les ans un volume, deze schrijver geeft jaarlijks
[Vétér.] Doorsnijding f. van"de beide spieren der een boekdeel uit. Enf- one bonne pensee, eene goede
bovenlip (bij een paard).
gedachte voortbrengen. Les guerres civiles enfan'Enerver, v. a. Ontzenuwen, de kracht van tent mille maux. de burgeroorlogen veroorzaken
ligchaam of geest verzwakken: Ses débauch.es l'ont duizenderlei rampen.
Enfantiliage, m. Kinderachtigheid f., kinderenervé, zijne losbandigheden hebben hem ontzenuwd,
verzwakt. — [Vétér.] De beide spieren der boven- praat, kinderklap m., kinderwerk n., kinderstrelip (van eenpaard) doorsnijden. — s'ENERVER, v.pr. ken m. pl.
Krachteloos worden, zich verzwakken. — Het part.
t Enfantiller, V. n. Doen als een kind.
passé is ook adj. Ifomme én -, ontzenuwd, uitgeput
Enfantin, e, adj. Kinderuk, als een kind,
mensch. Style énervé, krachtelooze stijl m. Chanvre kindsch. Voix enf-e, kinderstem f. Jeux enf-s, kinén -, slecht gehekelde en door de kam beschadigde derspelen n. pl.
hennep m. — [Bot.] Feuilles én -es, ongeribde blaEnfariner, v. a. Met meel bestrooien, bederen n. pl.
poetjeren. Enf- le poisson pour le frire, visch met
Enfagoter, v. a., z. v. a. FAGOTER.
meel bestroojen of in meel wentelen, om dien te
Enfaiteau, m. [Tech.] .Nokpan, vorstpan f.
bakken. — (fig. et fam.) Enf- qn. dune opinion,
Enfaiteinent, in. liet dekken der nok (met iemand voor een gevoelen innemen. -- S'ENFARINER,
lood, zink of pannen) . — Enfaiter, v. a. De F. pr. Zich bepoe jeren, zich met meel wit maken.
nok dekken.
— (fib. et fain.) S'enf- dune science, zich opperEnfanee, f. Kindschheid f., kinderjaren n. pl., vlakkig met eene wetenschap bekend maken. -- Het
art. passé is ook adj.: Visage enfariné, met meel
eerste levenstijdperk van den mensch:; — kinderen
n. pl., jeugd f. Des ma tendre enf-, van mijne bestreken, gepoederd gezigt n. Ii est enfariné de
teedere kindschheid af. — L'enf- folhtre, de dartele medecine, hi) heeft eerre oppervlakkige kennis va.n
jeugd.— (fam.) Sortir de l'enf-, de kinderschoenen de geneeskunst. 11 est enfariné de cette opinion,
uittrekken. — Kinderachtigheid f., kinderachtig hij is met dit i evoelen ingenomen. — (po„,.) Venir
gedrag n. ; kindschheid f. des ouderdom:s. Faire la gueule enf-, met dwaas vertrouwen of ten onene enf-, des enf-s, iets kinrlerachtigs, kinderachtige pas komen (b. v. om, iets te vertellen).
t Enféer, v. a. Betooveren (enchanter).
dingen doen. -- Tomber, Revenir en enf-, kindsch
Enfer, nl. Hel f. Peines, Flamiuies de l'enf-,
worden — (fig.) L'enf- du monde, het begin der
wereld. L'enf- de Rome, de eerste tijden van Rome. helsche straffen, vlammen f. pl. — [Myth.] Enf-s,
t Enfancon, m. (fame.) Kindje, klein kind n. onderwereld, benedenwereld f. — Bij uitbreiding:
Enfant, m. Kind n. Enf- b la inamelle, zuige- helsche of booze geesten, dwmons, duivelen m. pl. —
ling. Enf- mort né, dood geboren kind. — Enf- adop- (fig.) Plaats f., gezelschap, huishouden n. enz., waar
tif, posthume, naturel etc.; Z. de bijv. woorden. tweedragt, verwarring heerscht; plaats, waar men
— Avoir des enf-s, kinderen hebben. — Spreekt zich ergert, verveelt; -- hevige smí rt, wroeging,
men van of tot een meisje, dan wordt enfant vrou- gewetenslknaging f. C'est on enf- pour moi que
welijk gebezigd: La belle enf-! dat lieve kind! Ma vette maison, dit huis is eenti recite hel voor mij.
bonne enf-, mijn goed kind. — [Bitil.] Enf- prodigue, Porter son enf- avec soi, zijne hel, zijne straf niet
verloren zoon. Enf-s de la lumière, des tenèbres, zich slepen. — Tison d'enf-, hellebrand, stokebrand,
kinderen des lichts,derduisternis. Les enf-s d'Isrrael, galgebrok, slecht mensch m. — (fans.) Jouer on
de kinderen Israëls, het volk van Israël. — [Hist.] jeu d'enf-, zeer grof spel spelen. Aller un train
Enf-s de France, kinderen van Frankrijk, naam, d'enf-, bij uitstek snel gaan, rijden. -- (fig.) I1 y
dien men aan de kinderen, kleinlei deren, broeders va d'un train dent- (van een' doorbrenger sprekende)
en zusters van den re(gérenden franschen koning lijf zal er gaauw doorheen zijn. — Feu dent-, zeer
gaf. — Enf-s de langue, jonge lieden, die voor hoet vuur; [Mij.] snel en goed onderhouden vuurn.
rekening van 't fransche gouvernement de oostersche — [Chim.] Enf- de Boyle, hel van Boyle, destiltalen leeren, om later als tolken in de Levant te leerkolf, waarin de alchimisten het roode precipitaat
dienen. — Enf- de Loyola, de saint Bruno, de (tweede of over-kwik-oxyde) bereidden. — [Impr.)
saint Dominique, jezuïet, trappist, dominikaner. — Hel f.. z. v. a. CASSET1N DIJ DIA.BLE.
Enfermé, e, adj. (en part. passé van enfermer)
(Poét.) Enf-s de Bellone of de Mars, krijgslieden.
Enf-s d'Apollon, dichters. -- (Loc.) Ne failes pas Opgesloten, ingesloten, weggesloten. — Ook als
l'enf-, stel u niet kinderachtig aan. C'est un dis subst.: Sentir l'enf-, beter le RE FERME.
Eufernmer, v. a. Insluiten, opsluiten, weg
dat is kinderpraat. Vous êtes un bon-coursd'enf,
zetten; — omsluiten, om--sluiten;—bwarg
enf-, gij zijt een goede jongen, goede vent. Il est
Hen bon enf- de croire vela, hij is wel onnoozel, ringen. I1 a enfermé ce livre dans son pupitre, hij
zoo iets te gelooven. C'est Bien l'enf- de son père, heeft dit boek in zijnen lessenaar weggesloten. Enf- on
't is een aardje naar zijn vaartje. Elle est Bien jardin de haies, eenen tuin niet heggen insluiten. Enfl'enf- de sa mire, zij lijkt sprekend op,is het evenbeeld qn. dans sa chambre, dans one maison de correcvan hare moeder. Ce nest pas un jeu d'enf-, dat tion, iemand in zijne kamer, in een verbeterhuis
is geen kinderwerk, geen gekheid, dat is eene ern- opsluiten. — (fig.) Enf- sa bonte, sa douleur, zijne
stige, moeijeli ke zaak. Enf- de la balie, z. KAL LE. schaamte, zijne smart verbergen Ce passage enferme
— [Mil.] Enf-s perdus, krijgsvolk n., dat den eersten beaucoup de vérité, deze plaats bevat veel waaraanval op den vijand doet; uiterste voorposten; — heid. - (Prov.] Enf- le loop dans la bergerie, de
vrijwilligers tot eene of andere stoute onderneming; kat in den kelder sluiten: eene wond enkel. van
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buiten heelen. - SENFERMER, V. pr. Zich opsluiten.
Soul- dans un cloître, monnik of non worden.
Eiiferrer, V. 0. Doorsteken, doorboren, doorrij gen: Ii a enferrd son ennerni. hij heeft zijnen
vijand doorstoken. - [Tech.] IJzeren wiggen in
de voegen der leiblokken slaan. -- SENFERR ER, v.pr.
in den degen zijner tegenpartij vallen of loopen.
(fig et font .) Zich zelven vangen, zelf in den strik
loo en, zich verpraten zich tegenspreken.
' ] Het indrijven van ijzeren
nfeirure, f. [Tecli.
wicjcen in de leibiokken.
,
S Enfeniller , V. a. Bebladeren.
FEUILLER, V. pr. Bladeren knijpen.
Eiilieeler, V. 0. [TeciL ] Omsnoeren, ombinden
(bij hoedenmakers en tabaksfabsikanten).
S Enfieller, e. a. Met gal kleuren, bestrijken
of vermengen. - (lip.) Verbitteren. - Enfieller
if Jlnfie11ir, V. n. Bitter als uit wonden. -- Het
part. passé werd ook als adj. gebruikt: Plume enfiellée, in pal gedoopte, scherp liëkelende pen f.
-I-. Enflérir, V. n. Trotsch, opgeblazen worden.
t Enfiévrer, V. a. et n. De koorts berokkenen,
krijgen...
Enfilade, f. By, reeks, volgnp f. (b. v. van
-

+,

kamers).
(fig.) Longue ent- de diecours, de raiconnernents, de phrases, lanpe en vervélende rede[i\I!I.] Cette trarcJiiée eet sujetle a
nérinj I.
l'enf-, die ioopgnaaf kou dooi 't geschut geheel in
de lente bestreken of beschoten worden Commandement dent-, hoopte, vanwaar men eenen soep enz.
in repte linie kan beschieten of bestrijken. [ Mar.]
Tirer dent-, ovenlangs beschieten, de volle laag
[Tiictrac] Brug t.,
achter- of vOOrin geven.
bezette velden, die de partij beletten voort te rukken.
EniHé, e, adj. (en pant. passé van enhler)
Aiguille enf-e, pétademde naald 1. Perles eat-es,
aangeregen paarlen f. pl. Chernin ent-, ingeslagen
[Chir.] Suture eat-a, hazelip -naad t.
weg ni.
Trictrac] Etre ent-, de brug moeten openmaken,
Enfitement, al. [[Viar.] liet opwinden van het
proote ankentouw op de spil. Enf- du cable, draaiji.flg van liet touw. Eat du câffle auteur cia caPestaii. kring m. van liet kabeltouw rondom de spil.
-

-

-

--

-

--

-

Enfiler, v. a. Vadeen,
m insteken, aanrijgen,
doonniijjen, zansennij gen: Eat- ene aiguille, eenen
draad door liet oog van eene naald steken, eene
naald vadeinen. Eat- ties perles paarlen aanrij gen,
een' parelsnoer maken. - (Lot.' prov.) Je ne suis
pas venu ici pour eat- des perles, Ik ben niet hier
gekomen om mij met beuzelingen op te houden. -['reca.] Eat- les tètes d'épingle, de speldekoppen
op de schachten zetlen. - (lip.) Eat- uîie rue, an
chenin, ccve straal, eenen weg inslaan. Eat- Ia
venelle, Ie dégrd , het hazepad kiezen, zich de trappen af maken. Eat- an discours, een langwijlig
gesprek beginnen. - [fl111.] Eat- une tranche e, cciie
loopgraaf in repte lijn bestn(jken of beschieten. Le vent eafile Ia rue, de wind waait of strijkt regt
door de straat. - [Mar.] Eat- an bâtiment, een
vaartuig achten- of vOOrin de volle laag geven. Le
cabestan en fi le in tournevire, de kabelaring sliert
om de spil. - [Esci'.] Eat- pa. dun coup hPpée , iemand met den degen doorsteken, aan den
degen rijg
en. - ^Trietmej Eat- son ailversaire,
Zijne tegenpartij oor eene brug of zes opeenvolgende bezette velden den voortgang beletten.-- S'ENFILER, V. pr. Aangenéf/en, ingestoken worden: Ces
penles s'enhlent aisérnenf, "ie paarlen laten zich
gemakkelijk aaîinijgen. - (Loc. pray.) Cda ne seaJe pas comma des panes , dat gaat zoo gemakkeljk niet, als 't wei schijnt. - U sen fi la lui-rnème,
hij liep zelf in den degen van zijen tegenpartij. (fain.) Sent-, zich tot zijne schade niet iets inlaten.
- [Jeu] Zich zelven en in wenken; zijne brug moe
ten openen of opbreken (in het tniktrakspel).
Enfieur, in. [Tech.] Kceppenaanzetter (der
spelden); --aannjgen in.
Enfin, adv. Eindelijk, ten laatste; - met één
woord, om kort te gaan, kortom.
Enflssures, t. pi. [Mai - .] Dwarstouwen D. pi.
EIIfltmIflé, e, a dj. (en part. passé van en-

flarnmer): Maison enfl-e, in brand gestoken, brandend huis a.
Visage call-, ontvlamd , vuurrood
gezigt a. Des yeux evil-s de colère, van toom
vonkelende oogen n. p1. Plain enfl - e ontstoken
wond t. Gueule enfl-e vuunroode vlammende
Bonlet call-, gloeijende kogel in.
mull rn.
-

-

,

,
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Enflan) rn er, v. a. Doen ontvlamm en, naaste-
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ken, ontsteken, in vuur en vlam zetten. Une seule
étincelle enilamine Ia poudre a canon, eene enkele
(lig.) Verhitten,
vonk steekt het busknuicl aan.
aanzetten, ontsteken;
aanprikkelen, opwekken,
aanmoedigen, ontvonken, bezielen. La via enflamme
Ie sang, de wijn verhit het bloed. Cet onguent a
-

-

enflarnmé votre plain, deze zalf heeft uwe wonde

ontstoken. Vos parolesoat eaflammu sa colère,

en toorn doen ontbranden.
uwe woorden hebben zijn
Enfi- le courage, den moed aanvuren, opwakkeren. - S'ENFLAMMER, V. pm. Vuur vatten, in brand
geraken, ontbranden, ontgloeijen, ontvlammen. Ce
bois s'entl - facileirient, dit hout vat schielijk vuur.

(fig.) Dès qu'il Ia vit, ii s'enflarnma d'amour,
zooclna hij haar zag, ontstak, ontbrandde hij in
liefde.
Eliflé, e, adj. (en part. passé van eafler): Pied
en ild, opgezwollen voet m. Ballon collé, pevalde
luchtbol m. Rivière enfiée, gezwollen, hooggewaseen rivier t. Voiles enilées, gevulde zeilen n. p1.Mérnoiie, Compte eisilé, te hoog opgevoerde mikeniag t. Etre eullé, opgezet, waterzuchtig zijn;—
ook hoovaardig, opgeblazen zijn.
Style enfid,
gezwollen, hoogdravende stijl m.
Espérance enfile, aangewakkerde hoop t.
Enfle-boeuf, ni., z. v. a. BlIPRESTE.
Enflécher, v. a. [Mar.] Oploopen, langs de
wee/lijnen opklimmen.
Enfidehures t. p1.
Wevelingen , wee/lijnen t Pl.
Enflement, ni. Het opzwellen; opzwelling t.
-

-

-

-

--

,

Enfler, v. a. Doen zwellen of uitzetten, opblazen: Eat!- aan vessie, ccve blaas opblazen. Le vent
a collé les voiles, de wind heeft de zeilen gevuld

of doen zwellen.

-

[Oif.] Den buik vormen, buik-

vorinig uitdrijven; hol zetten. -- (fig.) Vermeerderen, aanmoedigen, vergmooten: Ce succès a enfid

Ie courage des troupes, die voorspoed heeft den
moed der troepen aangewakkerd.
End - Ia dipence, an compte, de uitgaven, eene rékening opvoeren, valscise posten in uitgaaf of in rikening brengen, om ze te vengrooten.
Venhoovaardigen, opgeblazen maken: La prospérité la extrimement enfli,
de voorspoed heeft hein zeer venhoovaandigd. Eaflson style, hoepdravend schrijven.
ENFLER, v. n.,
en S'ENFLER, V. pr. Zwellen, opzwellen aanzwellen, oploopen, dik worden;
(fig.) tnotsch, hoogmoedig wonden. Les jambes lui enflent, ses jambes comrnencent ii send-, zijne beenen beginnen te
zwellen. La rivière enfin of s'enfie, de rivier zwelt,
rijst L'liomme sage ne senile pas, een wijs mart
wordt niet hoogmoedig of opgeblazen.
Enflenrer v. a. [Paituin.] Bloemen in vet
zetten om dat geurig te maken.
--

-

—

-

,

-

,

Enflure, t. Zwelling, opzwelling t.; ge
zwel a.,

buil t.

--

[Mid.] End- aqueuse koud gezwel,
,

zuchtgezwel. - (fig.) Opgeblazenheid, winderigheid;
- gezwollenheid, hoogdravendheid t. Eafi - du coeur,
hoogmoed m. Enfi- de mots, woordenpraal t. [Tech.] Inslag to. van een weefsel.
Enfolie, t. [Agric.] Wijngaardloot t, afzetset n. voor een nieuw plantsoen.
Enl'olier, V. a. Den smeltkroes kloppen, om de
metaaibladen van den kroes los te maken.
Enfonçage, m. [Tech.] Het inzetten van bodems, het toekuipen van vaatwerk.
Enfoncé, e, adj. (en part. passé van enfoncer):
Cliernin ent-, holle weg m. Terrain eat-, diep

liggende grond m.

Lieu ent-, afgelégene, een-

-

zame plaats f.
Pieu eat- , ingeheide, ingeslagen
paal in.
Porte enf e, opengeslagen, opengetoaBataillon enf- , overhoop geworpen deur t.
pen bataillon a.
Avoir les yeux eat- s dans Ia
tête, diepliggende, ingezonken, holle oogen hebben.
Avoir Ia tête enf-e dans les ipaules, hoog in cie
schouders zijn.
Etre eat- dans les affaires jasqu'aux sangles, tot over de ooren toe in drukten
-

-

-

-

-

-

zitten.

-

(iron.) Avoir l'esprit eat - dans la ma

tière, traag, log van begrip of verstand zijn.
Lnfoneement, in. liet inslaan, indrjven, inheijen (b. v. van een' paal), het instooten, openslaan, openbreken (b. v. van eene deur);
het
doarbreken, overhoop werpen (van krjgsbenden).
Leaf- dun tableau, het verschiet, de achter
grond m. eener schilderij. Lent- dune vallPe,
dune bale, dun lhéhIre, de diepte f. achtergrond
van een dal, baai, tooneel.
[Arch.] Diepte f.
(der grondslagen van een gebouw); inspninging f.
van een' gevel. Diepte van eest' put beneden den
-

-

-

-
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5 Enfourcher, v. a (ram.): Enf- an clleval,
laagsten waterstand. -- [Peint.] Het mat-bruin
zich schrijlings te paard zetten; zich te paard werin de plooijen der draperie.
Enfoncer, V. a. Naar den grond of bodem doen pen. — ' Mar.] , z. v. a. AFFOURCHER.
Enfonrchie, adj. f . 1 Véner .j : Cerf a tête enf - ,
gaan, doen zinken (b. v een schip); in- of onder
(een voorwerp in 't water); — inslaan, in--dompeln hert n. met pa /fit- or vorkvormig gewei.
Enfotu=ehure, f. [Tech ] Kruis n. van eene
drijven (b. V. silzjker s in een' muur) ; inheiJen (palen).
•-- Inslaan, instooten, induwen (eenen vloer, een broek. -- [Hort.] Plaats f., waar een boom of tak
venster, een' vatbodem), op- of openloopen, opram- zich gaflelvorrnig verdeelt. —[Man.] liet lirchaams meijen (eerre poort, deur, enz ). Enf- le soc de la deel des ruiters tusschen de dijen, kruis n. — [Vécharrue, diep ploegen. 11 lui enfonca son épée jus - ner.] Goffelvormig gewei n.
Enfoi^rnage , m. [Tech.] Het in den oven
qu'b la garde, hij stiet hem zijnen degen tot aan
het gevest in 't lijf. — Enf- son chapeau, zijnen schieten of zetten. — Enfoornée, f., z. V. a.
hoed diep in de oogen trekken; (fig.) eene tretsche, FOURNÉE . — Enfournenient, m. Behandeling
drieste houding aannemen; ook: een stout besluit der frette of voorbereide l; lasmassa in den smelt- of
in een or ander gevaar nemen. — (fig. et ram)) werkoven; — z. v. a. ENFOURNAGE. — E nfoaur Enf- use porte ouverte, veel toestel maken om ! ner, v. a. In den oven schieten of zetten (brood,
Bene inLebeelde zwarigheid le overwinnen. — Enf- gebak smeltkroezen, enz.). Pelle a enf-, bakkersles éperons al un cheval, een paard de sporen schietschop f. -- (Prov.), z. CORNU. — Ook alsv. n.
in 't ljt drukken. -- Les ennemis enfoncèrent (fiti. et ram.) Bien, mal enf-, een goed, slecht begin
les rangs, de vijanden braken door de ,geléderen, maken. Il n' ° a qua Bien enf- d*abord, goed bewierpen de gelederen overhoop. — [Tech.] u it- gonnen is halt gewonnen, een hoed begin is 't halve
hollen, uitdie p en; — den bodem zetten (in een vat); werk. — [Man.] Op- en nederhei,^en, induiken., sprin-- al de deden van een of ander sche jnwerk za- gen, stootgin, stamvrijden, stampstcoten,. — b L ENmenvoegen. — 4 (pop. et ram.), z. V. a SURPAS - FO[ïRNER, loc. adv. Aanvankelijk, bij den aanvang,
SER, DEJOUER, ATTRAPER. — ENFONCER , v. n. in 't begin. — S'EOSFOURNER, V. pr. In den oven
Zinken, te grond gaan. La nacelle entonca dans geschoten worden. — (fig.) 11 s'est smal enfonrné,
1'eau, het schuitje zonk. Le cheval enfonca dans hij heeft zich in eene nételige onistandil,heid ge
zich in slecht gezeleeh(p begeven , zich in-brat,
la bone jusqu'au poitrail, het haard zonk °tot aan
de borst in 't slijk. — S 'ENFONCER , C. pr. Inzak kwade zaken gestoken. -- Enfouuriié,e, adj. (en
inzinken, wegzinken; — doordringen, diep in--ken, part. passé): Pain enf-, ing eschoten brood n. —
dringen. Le planciter s'enfonca, de vloer zakte in, Enfourneur , m. Inschieter (van brood, van
bezweek. S'enf- dans l'édredon, in het dins zin smeltka oezen); — toesteller van den steenoven.
Enfotar rer, v. a. [Tech.] In kokers or roe— S'enf- dans le bols. zich diep in 't bosch-ken.
begeven — (fig.) I1 s'enfonce dans le jeu, dans dralen steken. — Hel goudvlies in de omslagen doen
(bij f!oudslagers).
l'étude, hij verdiept zich in, Geeft zich geheel over
EnfrRnger, v. a. Met franje omzetten.
aan het spel, aan de studie. 11 ne faut pas trop
t Enfrac5quer, v a. Met gebladerte bedekken.
s'enf- dans vette matière, men moet die zaak niet
— (fig. et rant.) Verward, verlegen maken. -- Enal te diep uitpluizen.
Enfonceur, rit. (fam.) (alleen in:) Enf- de porl:es frasqué, e, adj. (en part. passé) Verlegen,verblu f t.
Enfrayer, V. a. [Tech.] Mel nieuwe kaarden
ouvertes, pocher, snoever, grootspreker, bluffer
op nooit verrigte daden, op hel trotseren van inge- gaan werken. — E nfravure, f. Eerste kaardwol f.
Enfreinndre, v. a. Overtreden, schenden., ver
beelde gevaren.
verkrachten (wetten, voorree ten, bevelen,-brekn,
Enfongoir , m. [Tech.] Loo$jersstok m. om
voorwaarden , zedelijke verplicptingen). — Ende huiden te stampen.
Enfons are, f. Indieping, diepte, holte, hollig- freint, e, adj. (en part. passé: Voeu enfr-, ge
verbroken gelofte f. Loi enfr-e , over--schonde,
held, inzakking f., kuil ni. (b. v. in een' vloer). -[Tech.] Bodemstuk n. van een vat. Bois d'enf-, treden wet f.
k, Enfren er, v. a. Optoomen (een paard)
bodemhout n. — Diepte, holte f. (b. v. van een keEnfroquier, v. a. (minachtend) In de monnikstel, pol, enz.). — L'enf- dun lit, de onderlagen f.
pl. van een bed. — [Chir.] L'enf- du crane, de pij, in een klooster steken, tot monnik maken. —
nederdrukking f. der hersenpan (door eenen val). S'ENFROQUER, v. pr. Monnik worden
Enfaair (s'), F. pr. Vlugten, ontvlugten, vlie-}- Enfondrer, v. n., z. v. a. EFFONDRER.
den, ontvlieden, wetloopen.: S'enf- de prison, uit
-} Enforcer, V. a., z. v. a. viOLER, FORCER.
Enforcir, V. a. Sterker maken , versterken, de Gevangenis ontvlugten, ontsnappen. Its se sopt
dikker, stevicter maken: Enf- un inur, een' muur enfuis, zij zijn weggeloopen, gevlugt. — Mon bonversterken. La bonne nourriture a enforci ce che- lieur s'est enfui, mijn geluk is vervlogen, verdweval, het goede voedsel heeft dit paard versterkt. — nen. — Overloopen, overkomen, uitloepen, lekken:
Le tail bouiilard monte et s 'enfuit , de kokende
ENFORCIR, V. n. en S'ENFORCIR. v. pr. Sterker worden. Ce cheval enforcit, s'enforcit tons les jours, melk komt op en loopt over. Le vin s'enfuit du
de wijn lekt uit het vat. Cette futaille
tónneau,
—
Het
part.
dit paard wordt dagelijks sterker.
passé is ook adj.: Vin enforci, sterker gewin den wijn. s'enfuit, dat fust lekt. — (Prov.) Ce n'est pas parle
Enforester, v. a. Een' grond tot bosch maken. lb que pot s'enfuit, daar scheelt, daar hapert
— [li. d'Angl .j Bij de konin klijke bosschee trekken. het hem niet.
Enfuiné, e, adj. (en part. passé van enfumer)
of inlijven . — S'ENFORESTER, v. pr. In een woud
dringen. verdwalen.. — HEt part. passé is ook adj.: Berookt; rook- of roetkleurig. Plafond, Tableau
Bruyères enforestées, met hout beplante heidevel eraf-, berookte zoldering, schilderij f. -- ENFU ME, m.
1. --Voyageur enforesté, in een bosch ver --den. [H. n.] Strontvisch in. (zékere klipvisch); — bruine
or roetkleurige ringelslang f.
dwaaldpreiziger m.
Enfsanier, V. a. Berooken, vol rook of rookeEnforger, v. a. Ketenen, boeijen.
maken, met rook vullen; door rook hinderen;
rig
den
vorm
Vormen,
ifornier, F. a. [ Tech.]
geven, op den vorm slaan of spannen: Enf- des door rook bruin of zinart maken. — [Chas.] Enfbas, un chapeau, kousen op het been, eenen hoed des tableaux, schilderijen berooken (om ze een oud
op den vorm trekken. -- Enf le marli, een' scho- aanzien te geven). Enf- des veeres, glazen zwart
doen aanloopen. Enf- des renards, vossen door
tel van binnen met een' rand voorzien.
Enfouir, V. a. Begraven, bedelven, in de aarde rook uit hunne holen verdrijven. — [Tech.] Den
verbergen: Enf- uit trésor, eenen schat begraven. steenoven fïaauw stoken. — S'ENFUn1ER , V. pr.
Enf- des plantes, du fumier, planten, mest ingra- I3ookerig, berookt worden
Enftitnoir, m. [ECOn. rur Toestel in tot beven. — (fig.) I1 ne faut pas enf- ses talents, men
moet zijne talenten niet begraven. -- S' ENFOUIR , V. rookincg der bijei korven.
-1 Enfanekster, v. a. Noodlottig maken.
pen;
-wegka
ui
pr Zich verbergen, zich ver chuilen,
Enfattailler, v. a. [Coin.] In fust of vaten
(fig.) zich in e en afgelegen Oord neerzetten. — Het
part passé is ook adj.: Trésor enfoui, begraven schat. pakken. — Het part. passé is ook adj.: Des vies
wijn m.
Enfouis ecoent , m. Begraving, bedelvang f. enfulaillés avcc soin, zorgvuldig verpakteengager):
Engagé, e, adj. (en part. passé van
Enfouisseetr , m. Begraver, inz. schatbegraver.
eng -e,
Parole
horlogie
n.
—
verpand
eieg
-e,
Montre
Enfourchefnent, m. [Arch .] Ontmoetings
Matelot
nl. van twee geuwel(bogen. -- Verbinding der-hoek verpand , gegéven woord n. — Soldat , m.
Etre
dienst
getreden
soldaat,
matroos
spanten met den nokbalk; — ineenvatting t. van eng -, in
eng- Is qc., zich tot iets verbonden hebben. Elle
schrjnwerk. — [Hort.] Zékere entingswijze f.
:

.

.

V

.]

ENGAGEANT
est eng-e, zij is verzegd, g e ë n g a ge e r d. — Combat eng-, aangevangen, aangenomen gevecht n. —
Ses pieds se trouvèrent eng-s dans les ronces,
zijne voeten zaten in de struiken verward of vast.
— [Méd. j Poitrine eng-e, benaauwde, beklemde,
bezette borst f. -- [i 1ar.] Cordage eng-, looper m.
of touw n., dat beknepen of onklaar is Le vals
eng- à la cote, het schip is op de kust-seaut
bezet. L'arrimage est eng-, het schip is zoo gestuwd, dat men niet bij de onderste artikelen kan
komen. — [ Arch.] Colonne eng-e, zuil, die gerekend wordt ten deele in den muur verborgen te
zijn, muraalzuil f. — ENGAGE, m. [Mi].] Nouvel
eng-, pas in dienst getreden soldaat, rekruut m.
Engal;eant, e, adj. Innemend, bekoorlijk, aan
Manières fort eng-es, zeer innemende ma--lokend.
nieren f. pl. Offres eng-es. aannémelijke aanbiedingen f. pl. — ENGAGEANTES, f. pl. Naam van
voormalige borst.ctrikken, ook van manchetten of
handniouu'ljes der dames.
Engagement , rn. Het verpanden; verpanding f. End;- de meubles, de bijoux, verpanding van
meubelen of huisraad, van juweelen. ---- Ten i r une
terre par eng-, een land als onderpand bezitten.
belofte f. L'eng- de sa pa-Perbindts,vplgq
role, de verpandina van zijn woord. Un eng- d'affection, eene verbinrlterii:c uit r'enegenheid. Prendre des
eng-s. zich tot iets verpli! ten of verbinden. -- [Mi].]
Dienstneminq, in diensttreding f., handgeld n. L'engde ce soldat, de ce matelot nest que pour trois ans,
de diensttijd van dien soldaat, matroos duurt maar
drie jaren. — L'eng- dun domestique, het huren,
in dienst nemen, ook de huur, het loon van een'
bediende. I1 a recu gqu.atre ducats d'eng-, hf] heeft
vier dukaten handgeld ontvanaen. — Gever/it n.,
strijd m. tusschen afzonderlijke benden of oorlogschepen. Nous anions ordre d'éviter un eng-, wij
hadden bevel om een gevecht te vermijden. -- [Escr.]
Eng- de l'épée, vasthouding f. van den degen der
tegenpartij.
Engager, V. a. Verpanden, verzetten, tot pand,
onderpand geven. I1 a engagé tout son bien, hij
heeft al zijn goed verpand. (lig.) Eng- sa parole,
son bonneur, zijn woord, zine eer vermanden. Engsa foi, son coeur, sa main, zijne trouw, zijn hart,
zijne hand verpanden, eene lie1'desverbindteni.s aan
zich e n ga g é ren. — Verbinden, verpligten;-gan.
— aansporen, overhalen, bewegen, uitnoodigen. I1
m'engagea à le suivre, hij verpligtte mij hem te volen. tin serment nous engage tour deux, een eed ver
ons beiden. 11 ma engagé d'aller voir cette-indt
pièce, hij heeft mi bewogen, aangespoord, overgehaald dit stuk te gaan zien. Le beau temps nous
engage à la promenade, het sc.horne weder lokt
ons tot eene wandeling uit. — In dienst nemen,
huren (een' bediende). Eng- des soldats, des matelots, soldaten, matrozen in dienst nemen, aannemen. — Eng- le combat, den strijd aanvangen, doen
berinnen. — Eng- la conversation. la discussion,
het gesprek, den woordenstijd aanknoopen.— [Escr.]
Eng- ie fer, de kling der tegenpartij vatten, vasthouden. -- [Méd.] Cela engage la poitrine, dat
benaauwt, beklemt de borst. — S'ENGAGER, V. IC.
Zich. verbinden, eene verbindtenis aangaan , zijn
woord geven, beloven; -- dienst nemen, zich. laten
aannemen, zich verhuren. — ( fig.) Zich te ver wagen, zich verwikkelen, zich verstrikken, zich inlaten; blijven hangen of vastzitten. Je m'engage b
vous servir dans celte affaire, ik verbind mij om
u in deze zaak te dienen. --- Its s'engagèrent comme
simplesvolontaires, zij namen als eenvoudige vrij wi.11igers dienst. Vous vous engagez dans de grandes difÍicultés, gij wikkelt u in groote moeijeljk!zeden. Ne vous engagez point avec lui, laat u met
hem niet in. S'eng- dans on bois, zich te ver ineen
bosch begeven. — Cett.e perdrix s'est engagée dans
les filets, deze patrijs is in de netten blijven han
s'engagea le pied dans an étrier en torn--gen.1
bant de cheval, toen hij van 't paard viel, bleef
hij met den voet in eenen stijgbeugel hangen. S'en gles doigts dans une lente, zich de vingers in eene
spleet klemmen. — (Corn.] I1 est déjh endetté, et
it s'engage encore de plus en plus, hij zit reeds in
schulden en steekt er zich, nog steeds dieper in.
S'eng- pour qn., voor iemand borg blijven, goed
spreken. — [Mil. Le combat s'engagea, 't gevecht
begon. — [ Mar.] S'e
ng- sous voile, door Gene windvlaag gevat en overzfj geworpen worden. -- [Méd.]
---

E. GISOME.

---
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La tète, La poitrine s'engage, het hoofd, de borst
raakt verstopt, bezet.
Engagiste, in. [Jur. anc.] Pandhouder (inz.
van koninklijk domein); pandbeleener m.
Engainant, e, adj. [ Bot.] Scheedevormig.
Engainer, v. a. In de scheede steken, opsteken (een' degen, een mes). — [Bot.] Scheedevorwig omgeven. — Het part. passé is ook adj.: Epée
engalnee, opgestoken deren M. — ENGAINÉS, m. pl.
Scheede-snavels m. pl., een geslacht van strandloopers (z BEG EN FOURREAU). --- ENGAINEES, f. pl.
[Bot.] Met bladscheeden voorziene planten f. pl.
Engallage, in. ['i'eint.] Het gallen; verwing,
indompeling f. in een galnoten-bad. — Engaller,
V. a. Gallen, stoffen in een aftreksel van galnoten
dompelen. — Engallh, e, adj. (en part. passé):
Etofïes eng-es, gegalde stoffen f. pl.
Enganner, V. a. Bedriegen.
Enganter, v. a., z. V. a. AGANTER. — ( fig. et
fam. , als v. pr.) I1 s'est enganté de cette personne,
hij is op dat meisje verzot eraakt.
Ern garant, m. [Mar.] Het omwoelen van wasten en sprieten.
Engarre, ,f. [Pêcne] Sleep-, treknet n.
Engarotte, e, adj. [Maréch.] Jan de schoft
gekwetst.

Eugastrilogae, Engastrinandre, Engastrisuythe, Engastroinante, ni., z. v. a.
VENTRILOQUE. — Engastritnaysnie, rn., z. v. a.
VENTRILOQUIE.

Engazonner, v. a. Met graszoden bedekken:
Eng- une tombe.
Engaver, v. a. Uit den bek voaren (van vogels). — (in 't 1 orden van Frankrijk) Vetrnesten
(gevogelte). S'ENGRAVER, V. pr. (fig. el pop.) Zich
vol eten, volstoppen.
Engeauee, F. Gebroed, gebroedsel n., soort f.
(inz. van zeker tam gevogelte) . — ( fig. et dénigr.)
Maudite eng-, verwenscht gebroed; Eng- de viperes. addergebroedsel, schuim van volk n.
Engeaneer, V. a. (fain. et abus.): Qui vous
a engeaneé (engé) de eet homme -1a, wie heeft u
dien kerel op den hals geschoven ?
t Engeigner, v. a. Bedriegen, misleide ,..
Engelhire, f. [Méd.] Winter- of koudegezwel n.
Des eng -s aux mains, aux pieds, winterhanden f.
--

pl., wintervoeten m. pl.

Engeneenient, Engeneer, z. AGENC—.
Engendrer, V. a. Telen, gewinnen, zijns , e-

lijke voortbrengen (inz. van den man en van manneljke dieren gebezigd). Abraham eng. endra Isaac,
Abraham gewon Izadk. Cnaque animal engendre
son semblable, ieder dier brengt zijns gelijke voort.
— (fig.) Verwekken, veroorzaken: Le mauvais air
engendre des maladies, de kwade lucht verwekt
ziektes?-. L'oisiveté engendre le vice, de ledigheid
verwekt de ondeugd. La familiarité engendre le
mépris, al te groote gemeenzaamheid baart ver
— (Loc. prov.) I] n'engendre point de mé--achting.
lancolie, hij is altoos lustig, heeft geenen aanleg
tot zwaarmoedigheid. — S'ENGENDRER. V. pr. Voort
ontstaan : Lor s'engendlre dans les en--komen,
trailles de la terre, het goud komt voort uit de
ingewanden der aarde.
t 5 Engens, in. Jagttoerustinq f.
-

Engeoleuient, Engeoler, Engeodeur, z.
ENJOL --.
Enger, V. a., z. ENGEANCER.
Engerber, V. a. In schoven of garven binden.

— Bij uitbreiding: Opstapelen; — kruidvaten in
een rrmarnazin schikken.
Engin, n1. List, handigheid f. (In dien zin nu
alleen nog gebruikt in:) (Loc. pion.) Mieux vaut
eng- que force. list gaat boven geweld. — As, krui as, molenwindas n. Eng -s de guerre, allerhande
soort van oorlogstuig der Ouden. — Eng-s, allerlei
visch- en jagtgereedschap n. — Hout n., om het
ijzerdraad reet te buigen. — (fam.) Slecht, onbruikbaar werktuig of gereedschap n. — [Mar.]
Kraak f. , slecht gebouwd en toegerust vaartuig n.,
draaikraan f. (om goederen uit schepen te lossen).
t Enginer, v. a. Bedriegen.
Enginier, -j- Engigneur, t Engingnier,

m. (Tech.] Windasmaker m.; — maker van jogten vischtuig.

S Engironner, V. a. Omringen, omgeven.
Eragis, m. [ H. n.] Gladkever in.
Engisonle,Engizonle,m.,z.v.a. EMBARRURE.
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ENGLÂI1N]

}:nglainé, e, adj., z.v.a. BARBELÉ.
Englanté, e, adj [Bias.] Met eikels van andere kleur.
Englestre, m. [Pêche] Gedeelte van de tarlaan (zeker viecknet).
Englobei-, v a. Vereeniqen, zamentrekken, tot
één geheel maken (b. v. verschillende stukken gronds,
ook verschillende relkeninqen enz.). - ( fam.) II a
(té eriglobé dans cette allaire, hij is in deze zaak
betrokken. - Het part. passé is ook adj.: Terres
englobées clans un dornaine, bij een domein getrokken landerijen f. p1.
Engloittir, v. a. Gretig of gulzig doorslikken,
inzwelgen, doorzwelgen, inslokken, opslokken, inschrokken, verslinden: Eng]- les morceaux saus
les macher, de stukken inzweiqen, verslinden zonder ze te knauwen. - Bij uitbreiding: La mer a
englouti men (les richesses, de zee heeft veel rijkdom verslonden - ( fig.) Doorbren(ren, verkwislen:
Son frère a englouti cotta grande succession, zijn
broeder heeft deze groote erfenis doorgebrogt, verspud. -- liet part. passé is ook adj.: Morceaux
engloutis, doorpeslokte brokkenni. p1. Ville engloutie, bedolven, verzonken stad 1. Fortune engloutie,
doorgebragt vernsoqen n.
Euuglontissernent, m. Doorzwelginq f.
Engloutisseur, in. Doorzwelger, doorbrenbestrijken.
ger in.(slof
Eughianter, V. (I. Met eene kldverice of lijmige
Enghé, e, adj. (en part. passé van engluer)
Met vogelljrn bestreken. - (Anc. prov.) La clievèclie est eng-e, de dieven zijn geknipt.
Euuglauernent, m. liet bestrfjken met vogellijm.
-- [Hart.] Boomzalf t.
LuigLer, V. (1. Met cogelljrn bestrijken: Eng!des verges, lijinroedjes, lsjinstangen maken.— [Hort.,
Eng!- on arlire, eenen boom met boomzalf besmeren. - SENGLUER, v. pr. Aan de lijmstan g blijven
hangen, vastraken; - ( fig.) ziele zelven verstrikken,
zelf in de val loopen.
Engluuuuaen, m. [Hort.] , Z. V. a. ENGLUEMENT.
Engobage, ni. [Pot.] Mel verf-aarde overdekken. Luigoher, v. a. Omgeven of overdek
ken met verf-aarde.
Eugounmer, V. a., doorgaans GOMMER.-- [Pot.]
Met een cleric loodhoudend glazuur overdekken.
Engonase, m. [Astr.] Herkules (sterrebeelcl).
Euugouiate, m. [Ant. rorn.] Zonnewijzer m.
op eeoc drie/irekige oppervlakte.
Luigoneenuent,m Miseorming f. van 't lijf doos
de kleeding. - Engoncer, v. a. fist lijf misvormen, slecht of stijf zitten (van kleederen sprekende).
Engorgé, e, adj. (en part. passé van engorger):
Tuyau eng-, verstopte pijp f. - Canon eng-, ka550fl n. met verstopt laadgat. - Moulin eng-, malen m., die door te hooqen waterstand niet malen
kan. - Port eng-, verslijkte haven t. - [Marécli ]
Clieval eng-, paard n. met gezwollen of oppeloopen
beenen. - [ Manuf.] Drap eng- , niet behoorlijk
ontvet laken n.
Engorgernent, in. Verstopping f. Ene- dun
tuyau, dun égout, verstopping van eenepijp, van
een riool. - IMéd.] Eng- des vaisseaux, verstopping, overvulling f. der bloedvaten. - ( fig.) [Fin.]
Eng- des finances, stoornis t. in 't beheer der geldmiddelen. - [Corn.] Te groote warentoevoer m.
bij ontoereikend debiet.
E uigorger, v. a. Verstoppen: Les irnmondices
ont engorgé l'égout, het vuil heeft het riool verstopt. - Le sang pent eng- les vaisseaux, het
bloed kan de vaten verstoppen, overvullen.— [Tech.]
Eng- un coifre, een' koffer met linnen bekleeden. S-ENGOBGER, V. pr. Verstopt, verslijkt worden.
Engouuh, e, adj. (en part. passé van engouer):
Personne eng-e, iemand, die zich verkropt, verslikt heeft. - ( fig.) Une femme eng-e dun f reinquet, ccve vrouw verzot op, blind. ingenomen met
een saletjonker.
Engouerneiut, Engoûmeut, m. Verkrapping, overkropping, overlading I. (b. v. der maag,
der keel door te veel of te gulzig eten. - ( fig.)
Hardnekkig vooroordeel n., blinde of dwaze voorinqenomenheicl, hoofdigheid f.
Engoner, v. a. De keel, den strot verslappen,
verkroppen: Ce canard avala un morceau trop
gros qui l'engoua. - ( fi g.) Eene groote vooringenomenheid inboezemen. - S'ENGOUER, V. pr. Zich
verkroppen, zich verslikken, zich overschreeuwen.

t

-

- [Mid.] Verstopt, overladen worden. - (fig.) Ii
s'est engoud de cette femme, de ce livre, hij is
geheel verzot op die vrouw, op dat boek, hij loopt
er hoog mede weg.
Euigouitfianfs, m. Pl. [H. n.] Vogels m. p1.,
die de insecten al vliegend doorzwelgen.
Euigouiffrer, v. a. In een' afgrond verzwelgen
of doen vallen; La nier engouffra nos vaisseaux.
(In deze beteekenis zelden dan in potzij gebruikt).
- (fig. et fain.) Ce gourmand engouffre les moeceaux, die vraat slokt de brokken gulzig door. S'ENGOUFFRER, v. pr. Zich in een' afgrond storten
(van rivieren, bergstroomen), - zich vangen, stuiten (van den wind, wanneer hij geen' vrijen doortogt heeft). - (fig.) Reddeloos verloren gaan, te
niet gaan: Que de fortunes s'engoultrent dans les
jeux de bourse hoe veel fortuinen gaan met het
beursspel verloren!
Engoujnre, f., z. v. a. GOUJURE.

Engouulant, e, adj. [Bias.] Verslindend (van
een dier, dat een of ander stuk van 't wapenschild
in den muil heeft). - Engoulé, e, adj. (en part.
passé van engouler) [Bias.] In den mull van een
dier stekend. - Eusgoute- a~, adj. (op oude
oorkonden) Het tijdstip VOfl t feest van St. Petrus
in de boeijen, in 't begin van Augustus [in gula
august!] . - EnouIer, v. a. (pop.) Inzwelgen,
opslokken, verslinden.
Engouleveuut, m., Z. CHASSE -CRAPAUDS.

Eugourdir, V. a. Verdooven, verkleumen, verstijven, verstrammen: Lef roid engourdit les mains,
de koude verstijft de handen. La torpil!e engour
dit Ia main de celui qui Ia touche, de tell- of
kramprog verdooft, verstramt de hand clesgenen,
die hem aanroert. - Ook zonder voorwerp: Le
-

fcoid engourdit. - (fig.) L'oisiveté engourdit les-

prit, de ledigheid. verslapt, verstompt, verdooft

den geest. - S'ENGOURJMR, v.pr. Verdoofd, stram,
stijf worden; - (fig.) dof, stomp worden. - En-

gouvdi, e, adj. (en part. passé): Membres eng-s,
verstijfde, verdoofde leden a. p1. Esprit eng-, verstompte, do/fe, logge geest M. Courage eng-, ver/laauwde moed m. - Coeur eng-, ongevoelig harm.
-. [Mar.] Navire eng- , schip, dat bewegingloos
schijnt te midden eener onstuimige zee, gesmoord
schip n. (stijvend.
Eugourdissant , e, adj. Verdoovend, verEngouuudissenuent, m. Verdooving, verkleumine, versljving , strammigheid , verstrainming t.
- (fig.) Eng- d'esprit, geestverdooving, traagheid,
slaperigheid t. van den geest.
Euugraln,m. [Tech.] Schuiver en., schuin plankje
aan de binnenzijde van den draaijenden molensteen.
Eng'raiuueunent, en. [Econ. dom.] Het vetmesten met graan. - [Tech.] Het storten van graan
in den tremel of molentrechter. - Engrainer,
v. a. [Tech.] Van graan voorzien (den tremel) .
Engr- un cheval , een paard met koren voederen.
- Engr- de Ia volail!e, gevogelte met graan vetmaken. - z. oak ENGRENER. - Het part. passé is

ook adj.: Cheval engraind, Volaille engr-e, met

graan gevoederd paard, gevogelte n.
Engrais, m. Mest m. , meststof f. - Mestvoe
mesting, vetweiderij f. (\Iettre des oies,
des boeufs a l'engr-, ganzen vetmesten, ossen vet
weiden.
-

der n

Engraissage, Euigraissernent , m. Mes-

ting, vetmesting t. (van vee, van gevogelte, van
land). - Soms ook vetwording f., aanleg tat vetwarden bij den mensch. - [Tech.] Enge- dune
charpente, hechte ineenvoeging f. van een getunmerle met pin en gat.
Engraisser, v. a. [Econ. rur.] Mesten, vetmesten, vetweiden. Engr- des cochons, Ia terre,
varkens, het land mesten. - (Pray.), Z. CHEVAL.Met vet besmeren, bezoedelen (in dien zin liever
graisser). - ENGRAISSER , v. n. (met avoir) Vet
worden. - (fig. et prov.) ii engraisse de ma l avoir,
de maiddictions, de haine, hij groeit tegen de verdrukking in. - sENGRAISSI;I1, a. pr. Dik en vet,
lijvig worden; - (fig.) zich verrijken, zich vetmesten. - Vettig of smerig warden: Le collet de l'habit s'engraisse facilement, de kraag van den rok
wordt ligt vettii, besmult ligt.— (Proc.) , Z. BEGuilE.
- [Cam.] Lijvig worden, de lijvigheid van olie
krijgen (van dranken gebézigd). - Ce yin s'est
engraissé, die wijn is dik geworden.
Engraissé, adj. (en part. passé van engrais-

ENGRAISSETJR

ENJOIPflJRE.

ser): Coclions engr-s, gemestevarkens n. pl. Champ
engr-, gemeste akker m.
Engraissear, m. Vetmester, vetweider in.

Entiarnachement , Enharnacher , zie
HAISNACH—.
Enhayeur, ill. [Tech.] Werkman, die de

EHgrange rn eilt, in. Het in de schuur brengen,
het thuis brengen van den oogst. - Engraner,
Het
V. a. In de schuur brengen, binnen brengen.
part. passé is ook acij. : 13 1s engr-s, binnengebragt
graan n.
Eng'raiIis, in. [H. II.] Ansjovis f.
Engravement, in. [Navig.1 Het vastraken,
vastzitten van een vaartuig in het zand.
Engraver, v. a. Op het zand, op het drooge
zetten (een vaartuig). - Ook als v. n.: La chaloupe engrava, de stoep raakte op het drooge. [Mar.] Engr- des futa11es, de vaten in den ballast vastleggen. —S'ENGIIAVER, C. pr. Op liet zand
vastraken. -- liet part. passé is ook adj.: Chaloupe, engr-n, op liet drooge zittende sloep 1. - ENGRAVEE, t. [Vétér.] Kloof f., kwaal aan den hoef
der runderen.
t Eugi-eger, V. a. Verzwaren, vermeerderen.
Engr1er, V. a. [Tech.] Een' karteirand aan eene
kant zetten. - Engiêlé, e, ac/i. (en part. passé)
[Bias.] Met tandjes, kartels of puntjes aan den
rand versierd. - EngrIiire, f. Zeer smalle kartelrand aan eene kant. - [Bias.] Kartelrand m.
EngreHage , in. [Mtcan.] Het invatten, ingrijpen der radertanden in elkander. - Machine
ui eugr-. deelschijf F.. (der horloqiernakers) .- [Mar.]
Stuwing f. der vaten. - Engrenant, e, adj.
Invallend, ingrijpend (van raderwerk). [Pbilos.]:
Passion engr-n, zucht t. naar afwisseling (een der
drie distributieve itortetogten in 't stelsel van Fou
nar). = Engreiier, v. a. [Mécan.] Ineen vatten,
ingrijpen (van rodeiceerk). - ( fig. et fam.) Bien
engr-, Mal engr-, eene zaak goed of kwalijk aanvatten of beginnen. - ENGIIENER, V. a. [Mar.] Engr
une poisipe, eene pomp aan den gang maken (door
er water in te werpen). - Stuwen. - [Téch.]
Een te vergulden stuk met schaafqras of paardestaart polijsten. - Slfjpzand of arnaril tusselien
twee te slijpen spiegeitafels brengen. - S'ENGREEE R , v. pr. Ineen vatten (van radertanden). - z.
ook ENGRAINER. - Enrenui-e, t. intanding, het
ineengrijpen der raderen; ook van beenderen.
Eugri of 1ugroi, m. [H. n.] Soort van luipaard in. in Congo.
Engiois, iii. [Carr.] Kleine wig 1.
Engrosser, C. a. (fain.) Bezwangeren, bevruchten. - Het mrt. passé is ook adj.: Femme engrossme, bezwangerde vrouw f.
Engrosseiir, in. (pop.) Bevruchter, bezwangeraar fl1.
Engrossir, v. a. et n., Z. GROSSIR.
Engrunieler, V. a. Doen kartelen, doen klonteren of stremmen. - ENGRUMELER, V. fl. en S'EN
GRUMELER, v. pr.: Le lait s'est engrumelé, de
melk is geklonterd.
Engneniller, v. a. Met vodden of lompen bekleeden. - Engueuillé, e, adj. (en part. passé)
Met vodden bedekt.
Enguerrant, in . [Féod ] Door eenen leenman
uitgeruste en bezoldigde soldaat in.
EngiieuSer, v. a. (pip.) Door mooije woorden
verleiden. bedriegen.
Enguiehé, e, adj. [Bias.] Met een mondstuk
van andere kleur.
Euguiehure, f. [Bias.] Mondstuk n. van den
jagthoren. - [Chas.] koord f., waaraan de jagthoren hangt.
Enguirander, V. a., z. GUIRLANDER.
Eiigyseope, M. [Opt.] .lvabijkijker m., ver(landerijen.
grootglas n. , loep in .
t LEihacher, V. a. In elkander schieten (van
t Enhailtonner, v. a., z. v. a. ENGUENILLER.
Enhardir, v. a. Koen, moedig. stout, stoutmoedig maken, aanmoedigen. - S'ENHARDIR, V. pc.
Zich verstouten, stoutmoedig, vrijpostig worden. Het part. passé is ook adj.: 1 loinmeenhardi, stoutmoedig man in.
Enbariiionie, f. [Mus.] Gebruik der grieksche
toonladder. -. Opklimming t. met minder dan halve
toonen. - Entiarmonique, adj. In de harmonische toonreeks der Grieken geplaatst. Genre enh-,
harmonische toonreeks der Grieken, naar welke de
quarte of tetrachorde zó0 verdeeld was, dat de
beide eerste intervallen kleiner dan halve bonen
waren.
-

—
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klinkers in rijen te droogen legt.
1 E1lhazé, e, adj. Met bézigheden bezet (affairé).
Enhendée, Enhendi-ée, adj. t. [ Bias.] Croix
enh-, kruis Ii. met gespleten voet.
t Enherber, v. a. [Agric.] Met hooizaad bezaaijen , tot grasveld maken. - Vergiftigen.
Enheuder, v. a. Met voetkluisters bedwingen
(wilde runderen of paarden).
Enhilaraut , e, adj. Vroljkmakend , lachwekkend.
Liihuiehé, e, adj. [Mar.] : Vaisseau enh-, schip,
dat zeer hoog op 't water ligt. Avoirl'arrièreenh-,
zeer hoog van achteren zijn, het gat opsteken.
1 Enhuilemeiit, in. [Cath.] Laatste oliesel n.
- 1 LnhIIiler, v. a. Het laatste oliesel toedienen.
Eiihydre , in. Soort van chalcedoon in., die
soms waterdruppels inheeft, e a ii y d r i e t in. [H. n.] Watersiang f ; - noord-ainerikaansche
zeeottes' in . (gewikkeld.
Enigniatique, adj. Raadselachtig, duister, in'Liiijpuatiq uement, adv. Op eene raadselachtige, duistere, ingewikkelde wijze.
1 'EnigLuatiSer, v. a. In raadsels spreken;—
raadselachtig maken.
'Liiigme, t. (weleer in.) Raadsel. - (fig.) Duketere zaak; verbloemde rede t. L'hornine est une
in- inexplicable, de menscie is een onoplosbaar
raadsel. - Voiiui ie mot de i'én- , dat is de oplossing van 't raadsel, daar li t de knoop.
Enivrant, e, adj. (pr. an -ni -vran)DronkenDronkenmakend, bedwelmend. Boisson en-n,
kende drank in. - (/1g.) Louanges en-es, bedwelmende lofspraken t. p1.
Enivré, e, adj. (en part. passé van enivrer)
Dronken, beschonken; bedwelmd.
Enivrernent, in. (pr. an -ni—) Dronkenschap.
- (lig.) Bedwelming f.
Enivrer, v. a. (pr. an -ni -vré) Dronken, beschonken maken: Ii esi aisé is en-, hij kan niet veel
verdragen, wordt ligt dronken. Certaines vapeurs,
ocleurs enivrent, zékere dampen, geuren bedwelmen.
- (fig.) Bedwelmen, verblinden, duizelig maken:
La fortune lenivre. - S'ENIVRER , v. pr. Zich
dronken drinken; bedwelmd, verblind worden. Ii
s'enivre tous les jours, hij drinkt zich alle dagen
dronken. Ii s'enivie d'espérance, hij laat zich door
de hoop bedwelmen, verblinden. - (lam.) II s'enivre de son yin, hij drinkt ziele in zijn eentje dronken; - (fig. eb fam.) hij loopt weg met ziele zelven.
S 'Enixe, adj. Met inspanning voortgebragt;
krachtig, vol nadruk. - '}nixeinent, adv. Op
krachtige wijze.
Enjabter, v. a. [Tech.] Bodemen, de bodems
der vaten in de qergets sluiten.
ElIjaler, v. a. [Mar.] Stokken: En)- one ancre,
een anker stokken, met eenen ankerstok voorzien.
t 5 Etij abuser, v. a. Jaloersch maken.
Enjambé, e, adj. (en part. passé van enjam])er) (lam.) Etre haut enj-, hoog op de beenen zijn,
lange beenen hebben.
Enj ambée, f. Schrede f., stap in. Faire de
grandes enjainbées, groote schreden doen. ii ie
franchit dune scum enj-, hij zette er met eene
seks-ede overheen.
Enjalilbernent, in. [Pais.] Het overspringen;
oversprong in. , onafgebroken voortgang van den
zin des eenen versregels in den anderen, e nja mbeenent n.
Enjamber, v. n. et v. a. Overstappen, overheen schrijden. Enj- Un ruìsseau, over een' plas
stappen. - ENJAMBER , C' IS. Grcote schreden of
stappen doen. - (fig.) Cette poutre enjambe sur
ie mur du voisin , deze balk sprindt in 's buurmaces muur. - Ook z. v. a. EMPIETER. - [Pais.]
Ce vers elija in he sin' ie vers suivant, de zin van
dit vers loopt door in den volgenden regel.
S Enj arreté , adj. [Man.] Met zaneengebonden
voeten.
Enjaveler, v. a. [Agric.] Op hoopen leggen
(het afgemaaide koren).
Enjea, in. [Jeu] Inleg, inzet m. Retirer son
enj-, zijn' inzet terugnemen; - (fig.) zich uit het
spel trekken, zich aan eene gewaagde onderneming onttrekken.
Enjoindre, V. a. Uitdrukkelijk gelasten, be-
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ENJOINTÉ

-

velen, gebieden, inscherpen (inz van de wereld- en
lui a été enjoint,
dat is hem -uitdrukkelijk ,r^elast, ingescherpt.
Enjointé, e, adj. [Faut.] Oiseau court enj-,
een roofvogel met kirte pootera z. JOINTE.
En j óler, En eóler, v. a. (fam.) Beguichelen, met schoone, vleijende woorden bedriegen, misleiden, bedotten, paaijen, belezen. -- Het part. passé
is ook adj.: Fille enjolée, misleid, bedot meisje n.
Eii j dleur, nl., -eu e, f., Yleijend bedrieger,
mooiprater m., bedriegster, mooipraatster f.
Eiij olivement,m. Versiering, ver fraaijinq,, optooijing f., opschik nl., sieraad n.— Enjoliver, v.a.
Opschikken, opsmukken, optooien, ver /raaijen, sieraden aanbrengen, versieren: I1 a bien enjolivé son
jardin, hij heeft zijnen tuin reit opgeschikt. — Het
p art. passé is ook adj.: Maison enjolivée, opgesierd
huis n. — En jolivear, m., -ease, f. Versierder, opschi-kker; versierster, opschikster f.; vervaardiger van, koopman of koopvrouw in kleine sieraden. — Enjoiivaure, f. Sieraad n , versiering f.
aan dingen van geringe waarde.
geestelijke raagt gebézigd): Cela
,

Enjoneher, V. a.. z. JONCHER.

Enjonquer, v. a. [Mar.] Enj- une voile, een
zeil met vijgetouwen beslaan.
En j oué, e, adj. (en part. passé van enjouer)
Levendig, lustig, vrolijk, opgeruimd, blijgeestig,
blijmoerliq, kortsw^lig, geestin. Femme enj-e, vrotijke, bljpeestige vrouw f. Style enj-, levendige,
luchtige stijl m.
Enjodueinent, Enjou$nent, m. Opgeruimd
zachte vrolijkheid, levendigheid, luchtigheid,-heid,
lustigheid, blij moedigheid f.
t En j oreer, n. a. Vrolijk maken, verlustigen.
l- Ln, eveneer (s'), v. pr. Den jongen heer
uithanen.
Enkiriilion, m., z. ENCHIRIDI0v.

Enkyst€é, e, adj [Méd.j In een bijzonder vlies
besloten: Une pierre enk-e, een blaassteen m. in een
afzonderlijk vlies. Tumeur enk-e, zakgezwel, beursgezwel n.

Enlaeeinent , m. Ineenstrenrieling f.; het in
elkander' vlechten of strikken. — Enlacer, v. a.
Vlechten, ineen strew elen (linten, koorden, haar
ij uitbreiding boomtakken, armen, enz.)-vlechtn;—b
— Eni- des papiers, papieren aan elkander rijgen.
-- [Charp. ] Pin cn gat maken om te verbinden.-(fig.) Verstrikken, bedriegen, verschalken -- SENLACER , V. pr. Zich strengelen , ineen strengelen,
zich omstrengelen. — Het part. passé is ook adj.:
Rubans enl-s, Bras enl-s, ineengevlochten linten n.
pl., zamenrestrengelde armen m. pl. -- Enla4nre
of Eniassture, f ,Charp.] Het maken der pagelofinpaten; — nagelgat, pinclat n.
^ialaidir. v. a. Leeljk maken, mismaken, mis
ENLAIDIR, v. n. (?net avoir) Leeljk-vormen.—
worden. — Het part. passé is ook adj.: Visage enlaidi par la petite verole, door de kinderpokken
geschonden aanr ezi(t n.
Enlaidissement, m. Het leeljjk worden; leelijkheid, onisvorming f.
Enlarnie, m. [Chas.] Groote ringmazen f. pl.
aan een vogelnet. — (Péche] .41s hoepels gebogen
boomtakjes n. pl. aan steeknetten. — Enlarmer,
V. a. Zulke mazen of zulke hoepeltjes maken.
Enlevage, m. [Teint. ] Het wegnemen of knagen der kleuren (meestal door middel van chloor);
we'nemingsmiddel n. — [Peint.] , Z. ENLEVEMENT .
Enleve, e, adj. (en part. passé van enlever):
Fardeau ent -, opgelicpte last m. Poussière enl-, opgewaaid stof n. — Poste enl-, overrosa, pelde post m.
Province enl-e, werieenomen provincie f. — Fille
enl-e, Geschaakt meispe n. Jeune homme en]- par
la mort, door den dood weggerukt jongeling m.
Argent enl- an trésor public, uit de schatkist gestolen geld n.—Suffrage` enl-s, verworven bijval m.
— [Beaux arts; Cela est en!-, dat is breed en
stout aeteekend, geschilderd, gebeiteld.

Enievemnent, m. Opneming, wegruiming; -ontvoering, oplirting, schaking, wegvoering, ontrooving f., roof m. L'enl- des décombres, de weg
puin. — L'enl- des sabines, de sa-ruingva't
maagdenroof. — [Jur.] Enl- d'enfant, kin--bnsche
derdieverj f. Enl- de pièces, wegmaking, verduistering f vanstukken. — (M^1.] L'enl- dune garde,
de opliating eener wacht. L'enl- d'un bastion par
une mine, het springen van een bolwerk door eene
mijn. L'enl- d'un pont, het wegbreken eener brug.

ENNAÉTÉRIDE.
— [Bib!.] L'enl- d'Ënoch, de wegneming, opnemin g
van Henoch. — [Méd.] Enl- de la peau, afschaving f.
van de huid. — [Cora j L'enl- des marcbandises,
het opkoopen der waren.
En lever, v. a. Opheffen , o p ligten , optillen;
schielijk en met geweld voortrukken, wegrukken,
afscheuren; rooven, schaken, wegvoeren. L'aigle
enleva un agneau dans ses serres, de arend voerde
een lam met zijne klaauwen weg. Le vent lui a
enlevé son chapeau, de wind heeft hem zijnen lioed
van 't hoofd gerukt. On lui a enlevé sa fille, men
heeft hein zijne dochter ontschaakt. Les voleurs lui
ant enlevé son argent, de dieven hebben zijn geld
gestolen. La paste enleva bien des gans, de pest
rukte veel lieden weg -- (fam.) Enlevez-moi cela,
doe dat gezwind, snel. — [Mil.] La mine enleva
Je bastion, de mijn deed het bolwerk in de lucht
springen. — Enl- un régiment, een regiment overrompelen en opligten of wegvoeren. En)- une place,
une province, eene vesting, Bene provincie weanemen, snel veroveren. — Enl- des taches de lécriture, vlekken uit een geschrift maken. — Enl- des
marehandises , koopwaren opkoopen (eer andere
kooplieden daarvan voorzien zijn). — Enl- la peau,
de huid bezeeren, afschaven. — (fig.) Bekoren, ver
vervoeren, wegslepen. Cel orateur enlève-ruken,
ses audireurs , die redenaar sleept zijne hoorders
weg, verrukt zijne toehoorders. Ces vers enlèvent,
die verzen zijn verrukkend. Enl- les suffrages, algemeenen bijval inoogsten. — [Tech.] En]- un chaudron, den bodem van een' ketel met den ronden
hamer uitkloppen. — Enl- une pièce de cuivre, de
bulten uit een koperstuk kloppen. — Enl- une clé,
van eene staaf ijzer een stuk afhakken, waarvan
men een' sleutel wil maken. — [Chas. j Enl- la
meute, de honden langs den kortsten weg op het
spoor van 't wild brengen. -- (Prov.) Cela enlève
(of lève) la paille, dat gaat boven alles. — z. ook
CORPS (blz. i32, kol. 2). — S 'ENLEVER , v. pr Zicle
verheffen, opstijgen; -- zich driftig of toornig maken. — Losgaan, loslaten (van de huid, van de
boomschors) .
Euleveur , m. Wegvoerder , wegbrenger ; -schaker m. -- t [Mil.] Enl-s de quartiers, overrompelaars, opligters m. pl. ,
Enlevure, f. [Chir .]. z. ELEVURE . — [Tech
Afgeslagen stukn. (van eene ijzerstaaf, om daaruit
iets te smeden) . — Leden /val in. (voor handschoenen). — [Stulp.] Verheven snijwerk n. -- [Brok.]
Verheven borduursel n.
[ Enliasser, v. a. Jan een lias rijgen.
Erelier, v. a. [Arch.) Ecil- des briques, steenen verbinden, in verband brengen.
Enlignement, [Tech.] , z. v. a. ALIGNEMENT.
Lnligner, v. a. [Tech.) Aflijnen, belijnen, met
de lijn afslaan, naar de lijn metselen, opbouwen.
— [l m pr. ] En!- des pages, de registers maken. -Het part. passé i.e ook adj.: Pierres, Poutres enlignees. in de lijn geplaatste steepen, balken m.
pl. — Pages bien en!-es, goed tegenover elkander
.}

ge laatste bladzijden f. pl.

Enlioaaber, v. a. [Mar.] Kluchten, met eene
klucht werken.
Eulisseronner, v. a. [Manuf.] De kettingen
op den scheerstok spannen.
Eniizer, v. a. Onder een zwaar ligchaam uit
dat bedelven: Le sable enlize. — S EN--wijken
LIZER. v . pr Wegzinken in 't vlugzand.
Enlurniner, v. a. Met kleuren afzetten, dek
Enl- des cartes, landkaarten afzetten. —(fig.)-ken.
Vuurrood maken: L'ardeur de la fièvre lui a enlumine le visage, de hitte der koorts heeft zijn
gezigt vuurrood gemaakt. — Enl- son stv!e, zijn
stijl een' gezochten tooi bijzetten. -- s'ENLOMuNER,
v. pr. Zich blanketten. — (Loc. prov. at basic)
S'enl- la trogne of Enl- la trogne, zuipen, onmatig veel drank gebruiken. — Het part. passé is ook
adj,: Cartes enluminées, gekleurde, afgezette kaarten f. pl. Visage enluminé, vuurrood gezigt n.
Enlawineur, m„ -ease, f. [Tech.] .fzetter,
kleurder m. van prenten, kaarten, enz., kleurster f.
Enluminetre, f. Het kleuren, afzetten. — Ge
plaat f. — Gezocht sieraad n. (in den stijl).-kleurd
— Vuurrood gezigt n., koperkleurige neus m. (door
den drank) .
Enrnereiment, m. [Rist.] Geldboete f., geëvenrediod aan 't vergrijp.
Ennaéteride, I. [Chron.] 7Tijdperk van 9 jaren.

ENNASSER

--^-

Ennasser, v. a. [Pêche] In de fuik zetten. -5 (u.) Bedriegen.
Enriéaeantlhe, m. [H. n.J Lipvisch m. met 9
rucslekels. — E vinéaeoutaèdre, adj [Minér.J
Necentii vlakkig (van kristallen). — Ennéaeorde, m. MMus. anc.] Negensnarig speeltuig n. —
Ennéadocaétéris, m. [Cliron.] Metons negen
periode (cycle lunairej. -- Eunéago--tienjarg
ne, m. [ Géom.] Negenhoek m. -- [Fort.. i Vesting f.
met 9 bolwerken. — Ennéa ynie, f. [ Bot. ) Plantenklasce met 9 stijltjes. - Eraetéagynique, adj.
Met 9 stijltjes. - Enuuandre, Ennéandriytte, adj. Met 9 stampertjes. -- Ernnéandrie, f.

Plantenklasse f., welker tweeslw hti e bloemen 9
vrije meeldraden hebben (de9de klasse van Linneus).

-- EnfP, nttére,

adj.,

z. v. a. ENNEANDRE. —

Eni. &tpétale, adj. Met 9 bloembladeren. — En-

iiéal)lbytie, adj. Met 9 blaadjes. --- Eunéapta4 ri; ien, ne, adj. [H. n.J Met 9 vinnen. —En13é-Arrhine, adj., z. V. a. ENNEANDRE. -- lE.nnéasap:ble, adj., z. v. a. ENNÉAPHYLLE. -- Enn asperne, adj. (Bot.J Met 9 zaden.
Ennemi, m , -e, f. Vijand ni., vijandin f. —

Le thou est l'enn- de la vigne, de wij:oslok wil
niet rid kool groeijen. — (Proc.) 11 n'y a point de
petit eon-, de kleinste, zwakste vijand kan gevaar
ij k worden. C'est autant de pris sur l'ennemi, dat-l
is al weder zdd veel gewonnen. Plus de morts. moes
d'ennemis, één doode meer, één vijand minder. Zie
Ook AM!, CHARBON. — ENNEMVII. E, ad! . Vijandelijk,
vijandig„: Personnes eng -es, Nation enn-e. - Le
feu et Peau cant eng -s, vuur en water verdragen
elkander niet. — Les vents enn-s, de tegenwinden ni. pl. — Couleurs enn-es, niet zamenpassende

kleuren f. pl. - Il est eng- (!e nature, hij inisgunt
zich zelven en andere ieder vermaak.
Ennillage, m. ( Tech.J Verbinding van de spil
met den looser of draaijenden molensteen.
Ennoblir. V. a. (pr. an-no--) Veredelen. adelen,
édeler, aanzienlijker maken, opluisteren (inz. van
zaken rebézilyd). La lecture de bons livres ennol;lit
!'esprit. het lezen van goede breken veredelt, ver
verstand. --- S' ENNOBLIR, V. ,rr. Edeler-rijklhet
worden. -- Het port. passé is ook adj.: Coeur ennobli par la vertu, door de deugd veredeld, geadeld haart n.

Enna -niatique, adj. (pr. an-no- ) [Phil.] In
den peest zelven Gevormd. — Enieoer ie, f. Vermoren n. om zich, denkbeelden te vormen.
Eninoie , ni. (pr. aan -noi), z. v. a. AMPHISBENE.
Ennnolie.r, v. a., z. v. a. EN H[II!,E1 .
EeDnfi. m. (pr. an-nui) Verveling f.; hartzeer,
onrenneE en. verdriet n., kommer m.. ko elling f.
,

,

1 Eun&fritter (s'), v. pr., z. ANUITER.

Enn!!yaant. e, adj. (pr. an ) Vervelend. las tic (van l!ersoven en zaken): Homme enn-. verve-

lend n r-nsch (die een' enkelen maal of voor't oocenblik verveelt of lastig is) Que 'oohs sites erin- aujourrilhui ! wat zijt re van daag lastit>I — Quel
temps eva- ! anal vervelend weder!
Erennyer, v. a. ( air. an ) Vervelen; rerdri eten,
verdriet aandoen, l .cl.i p vallen, knellen. Cet orateur
ennuie tons nes auditeurs, deze redenaar verveelt
al 7ijne toehoorders. - S'ENNUVER, V. vr. Zich ver
verdriet knijpen.' C'est tin Domme inquiet-veln;
qui s'ennuie partout, hij i.e een onrustig roan. die
zich overal verveelt. -- Ook als v. imp.: I1 m'ennuvalt cie t'attevclre, 't verdroot mij. de lijd viel
mij Icing. door 01) u te worchten. -- (Prov.) II ennuie h an! attend, z. ATTENDRE -- I-let part. p assé
is ook adj.: Personae erinuvée. met verveling geplaned weave/i. - Oak als .cinc.ct.: Nul nest plus
ernruveux que l'ennuvé. niemand is vervelender
don die zich 7elren verveelt.
E®lnnyensen sent, adv. (pr. an—) Verdrietelijk. laelie. op vervelende wijze.

EI :r!azyeux, ease, adj. (err. an—) Lastia. ver
vervelend (vov rer,coren en zaken): Homme-drietg.
erin -. vervelend lartln mensch, (die uit zijn' aard
verr Flend is. vgl. ENNUVANT). Conversation ennease, vervelend 7,eeeduietir gesprek n. — Somtijds
ook ale subst.: Un enn-. line enn-ease. een ver
eene errs( lende vrouw.
-velndm.
'Enoeyetignae. adj.: Fête én -, eind feest. slotfeest n. (op 't einde run een of ander tijdperk).
,

'Fnod e al 'Ennoeué. e, ani. (hot. ( Zonder

knebbels of knee.sten, glad (van stencel, tvorlel).
'Enoiseler, v. a. (pr. an—) [Fauc.] Den valk
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afrigten. — 'Enoiselé, e, adj. (en part. passé):
Faucon én -, afgerigte valk m.
Enonmbrer, V. a. (pr. an—) [Bibl.] : La vertu
du Souverain t'enombrera, de kracht des Aller
zal u overschaduwen.
-hogsten
'Enon,phale, I. [Méd.] Navelverharding I.
'Enonce, e, adj. (en part. passé van énoncer):
Opinion én -e, uitgedrukte, verklaarde meening f.
— ENONCE , m. Uitdrukking, verklaring f. — [Prat.]
Un simple én -, een eenvoudig voorstel n. zonder uiteenzetting of bewijzen. Un faux én -, eene valsche
uitspraak, verklaring f. Le notaire nous a lu l'énde l'acte, de notaris hee/'t ons den inhoud der acte
voorgelezen.
'Enoneer, v. a. Uitspreken, zijne gedachten uit
verklaren, voordragen, aanduiden, aantoo--druken,
nen: Ce nest pas tout. que de Bien penner, it faut
savoir bien én- ce que Ion eense. 't is niet genoeg
goed te denken, men moet zijne gedachten ook goed
weten uit te drukken.. — [Prat.] En- faux, eene
valsche verklaring afleggen. — S 'ENONCER , v. pr.
Zich uitdrukken, zich verklaren II s'énonce fort
bien, hij drukt zich zeer wel uit.
'Enoneiatif, ive, adj. [Prat.] Verklarend,
uitdrukkend, uitend. Terme én -, woord, waarmede
men eene zaak vermeldt. — , [Gram.] Een oordeel
uitsprekend, oordeelend. — ENONCIATIF. in., z. v. a.
PREDICAT.

'Enonciation, f. Het vermelden, gewag maken;
vermelding, verklaring, gewagmaking, bekendmaking, verkondiging, e n o n c i a tie f. — [Prat.) Le

procès verbal contient l'én- des faits, het proces-

verbaal bevat de opgave der feiten. — [Log. anc.J
Bevestir-en.d of ontkennend voorstel, oordeel n. —
Voordragt, uitspraak f.: II a l'én- belle, beureuse,
hij heeft eene schoone, gelukkige vo rdragt.
'Enoplie, f. [H. n.] IVopenkever in.

'Enoptr°onianeie , 'Euoptroi pantie , f.
--'Enoptronmancien, in.,

Spiegelwaarzerr.ie3ij.

-ne, f. Spieeebvaarzegger m., zegster f., é n o p-

tromant m. en f.
'Enorchis, 'Enorchite, f. [Minér. J Ronde
figuursteen, bevattende een' anderen steen van den
vorm der teelballen, adelaarsteen ni.
Enorganeillir, V. a. (pr. an—) Verhoovaardicfen, hoog moedig, opgeblazen, trotsch maken. —
S' ENORCUEII.LIR, V. pr . Zich verhoovaardiren, hoogmacdirn, opgeblazen, trotsch zijn o f' worden. II s'énorgueillit de son savuir, hij verhoovaardigt zich. op
zijne kundigheden m.
'E:noruie, adj. Onmatig, groot, gedrortelijk,
uitterrn,ate, bovenmate, zeer groot of dik. 1..'élépbant,
la baleine tont des animaux én -s. — (fin.) Buiten
ontzettend, ongehoord, gruwelijk, geweldig-spori, :
ijselijk, en o r m : I1 a fait une dépense én -, h2,á
heeft eene ontzaggelijke, onmatige vertering'rernaakt.
Un cas én-, een ons elaoca d geval n. -- { Prat J Lésion én -, beschad iging boven de helft der waarde
von 't verkochte. Men zegt ook: Lésion énormissime.
'E1!or1!1jmemeat, adv. On.rne:tia. uitterinate, op
bovenmfrti e wijze, verschrikkelijk veel.
'Encarateisime, adj. Zeerenorm. z. ENORME.
'Enorienits , f. Buitengemeene , gedrnetel2jke
grootte. enormiteit f. — (fig.) L'én- dun crime,
de o fschui.nelikheid, ij.celijk.lreid, snooeheid, verfoei
jeljlEheid f. eerier misdaad. Comniettre one én -,
eerie schandelijke, snoode daad begaan. -- Je voos
feral voir !'én- de votre tort, ik zal u al 't oewigt,
de zwaarte van uwe verkeerdhei l,doen inzien.
'Euorenon, tri., Z. V. a. ARCHES.
'Eimoss , e, ad/.: Le Loup en- de la fable,
de wolf in cie fabel, Wien, een been in de keel was
blijven sicken.
'Enostose, f. [Mid.] Inwendig beengezwel n.,
waardoor de mergbeenholte verloren gaat, en o st6si.s f.

'Ennollé, e, adj. (en part. passé van enouer):
Drap én -, r.enopt laken n. -- z. ook. SNODE. —
Noppen, het lakenweefsel met hct nopijzer van ingeweven knoopen en andere oneffenbeden zuiveren. — 'Enotteur, m.,
-arise, f. Nipper m., nopsler f.
t En qnnclrup der, v. a. Onder de viervoetige dieren plaatsen; — in een viervoetig dier herscheppen.
Enquerant, e, ad,. (lam.) Benieuwd, nieuwsgierig, vvraaoael► tiq, uilvorschend: Vous êtes trop
enq-, gij zijt te nieuwsgierig.
'Enoiier, v. a. [itlanuf.i
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Enquérir (s'), f. Nasporen, uitvorsciten, onderzoek doen, onderzoeken. vernemen: Enquérez
vous en a ceux qui Ie savent, onderzoek, verneem
er naar bij degenen, die het weten.
t Liiqaeare, V. a., z v. a. ErQUERIR; - somtijds
fl011 gebézigd in: (Prov.) Trap enq- nest pas bon,
men moet niet al le naauw uitpluizen of ziften. S ENQUER1IE, M. Onderzoek n., nasporing, navorsc/imp f. - [Prat.] Faire lenq- onderzoek naar
den oorsprong doen. - [Bias.] Armes a eng-, mapen, waarin een of ander stuk teen den regel geplaatst of aangebragt is (zoodat het stof tot navraag, tol onderzoek geeft), afwijkend, raadselachtig wapen n.
1 Enquestant, e, anj., z. v. a. INTERROGATIF.
Enquête, f. [Jur.] Geregtelijk onderzoek, verboor n. (in burgerlijke zaken) Enq- par témoins, het
hoog en van getuigen, het getuigen-verhoor n. Enqdirecte, getuigen-verhoor in t belang des eischers.
Eng- contraire of Contre enq-, getuigen-verhoor
in 't belang des verweerders. Enq- verbale, par
dent, mondeling, schriftelijk getuigen-verhoor. Enq
d'o ffi ce, van ambtswege, op last des reglers ingesteld onderzoek. Enq- respective, wede'rzijdsch onderzoek. - Eng- comnierciale, handels-onderzoek,
een door den minister van koophandel bevolen onderzoek eener den handel betreffende zaak. - Enq
parlementaire, openbaar onderzoek van een of ander feit, door eene wetgevende vergadering gelasten
in haren naam door eene bijzondere comuissie uitgevoerd, parlementaire enquête t.
Enquter (s'), t. Onderzoek doen, vernemen,
navorschen, naspeuren; - ook (niet de ontkenning)
zich bekreunen, bekommeren, zich aangelegen laten
zijn. Je vous prie, enquètez-vous de cela, ik bid
U, doe daar eens onderzoek naar. Ii ne s'enquête
de flan, hij bekreunt, bekommert zich nergens om.
Enquêteur, m. Onderzoeker; - ir.sleller van
eene enquête of een onderzoek. - Enq-s of examinafeurs des comptes , nazieners der rékeninqen. [H. eeel ] Les enq- de Ia foi, de inquisiteurs, geloo/s-onderzoekers m. p1. - Ook als adj. pebdzid:
Commissaire eng-, kommissaris van onderzoek.
Enquinatitter, v. a. (woord von La Fontaine)
(fain.) Eng- go., iemand als Quinault (een fransch
dichter der 1'7de eeuw) doen schrijven, handelen of
spreken.
(fig.) Verleiden, bedriegen (in dezen zin
door Voltaire gebruikt).
Enquis, e, adj. (en part. passe van enquërir)
Ce témoin enquis a répondu qua non, die getuige,
ondervraagd zijnde, heeft neen geantwoord. - ENQUIS, m. [Jur. anc.] Onderzoek n. (enquête).
Eniaeiné, e, adj. (en part. passé van enracilieF) : Arbre bien cur-, welgewortelde boem m., boom,
die goed wortel heeft geschoten. - (fig.) Mal cur-,
ingewortelde, verouderde, imekankerde kwaal 1.
Enraeinement, m. Het inwortelen, het wortelschieten (dec boomen en planten). - Het vastworden. wortelvatten (van verplante gewassen). (fig.) Leur- des vices, des habitudes, het-inwortelen, verouderen der ondeugden, pewoonten.
Enraeiner, v. a. Doen inwortelen, doen woetel vatten: Enr- un arbre. - (fig.) Voilá comment
on enracine les prëjugés, zóó doet men de vooroordeelen wortel schieten, zoo knijpen de vooroor
meer en meer voet. - El MtAC1NER. v. n. (met-deln
avoir) , en S'ENRAC1NER, V. pr. Inwortelen, wortels
schieten.: Cet arme a of s'est bien enraciné. (fig.) Un mal qui s'enracine, eene kwaal, die woetel schiet, veroudert.
Enragi, e, adj. (en part. passé van enrager)
Dl, onzinnig, uitzinnig, razend, verwoed, woedend.
Chien cur-, dolle hond m. (fig.) Faim enr-e,
woedende, zeer groote honger m. Être cur- contre
qn., razend, boos, verwoed op iemand zijn. - C'est
de Ia musique cur-c, 't is muzijk om dol te woeden. - (Prov.) Quant on vent flayer son chien on
tilt qu'il est enragé (of qu'il a in rage), Z. CHIEN
-- Z. ook VACHE.
Ei NRAGE,m., -E. t. Dol geworden menseb, razende, woedende, bezétene m. en t.,
dolkop; stijfkop m. Crier, se battre comme an cur-,
schreeuwen, vechten als een bezétene.
EHrageant, e, ad]. (fam.) Dlofwoedend makend: Cola est cur-, dat is oma dol te war-den.
S Eni-agénient, adv. Met woede, op eene dolle,
razende wijze.
Enrager, v. n. Dol worden, de watervrees of
hondsdolheid krijgen. - ( fig. et fammi.) Ondrageljke
'
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-

-
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-

pijn lijden; - een' onweirstaanbaren drang tot iets
gevoelen; - razend, woedend, grimmig worden of
zijn. Si ce ebien na bait pas, ii cnragcra , als die
hond niet driekt, zal hijdol worden. - Ii enrage
des dents, du mal de dents, hij is dol van tandof kiespijn. H enrage de faim, hij biaft van Vonper. - II enrage de jouer, hij is dol op 't spel. Je ny puis tenir, j'curage, ik kan 't niet uitstaan,
ik word razend, ik ben woedend. - (Lor. pray.)
II n'enragc pas pour mcntir, hij is van zijne eerste
leugen niet gebarsten. 11 ferait cur- la bête et Ie
marchand, hij twist met God en al de wereld, niemand kan 't hens naar den zin maken. - Prcndre
patience en enrageant, zijn ongeduld verbijten.
Enraiernent, m. [Tech.] Het inzetten der
spaken. (in ee ' wiel) . - Het remmen (von een wagenrad). - Etirayer, v. a. [Tech.] Spaken inzetten. - Remmen, een of meer raderen vast zetten, zoodat zij enkel voort.sc/muiven, niet onmdraâijen
kunnen (in dien zin meestal zonder voorwerp qebêzigd).' La descente est très-raide, ii est prudent
deur-. - ENRAYER, v. n. (fig. et fain.) Ophouden,
inbinden, zich beteugelen, zachtjes aan doen. Vous
êtes trop vif, ii faut enr-, gij zijt te driftig, gij
moet u inbinden, uwen ijver beteugelen. - [Agric.]
De eerste core ploegen. - S'ENRAYER, v. pm' Geremd worden, geremd kunnen worden. - Het part.
passé is ook adj.: Roue cnrayée, geremd rad: ook von spoken voorzien rad of wiel n. - Eni-ayem-, m. Bestuurder m. van 't heiblok, zanger.
- Enrayoir. m. [Tech.] Rongstok m. (waartegen de wagenladder steunt). - Enraynre, f.
[Tech.] Rem- of spanketting m. (ook ENRAYOIRgeheeten). -. [Agric.] Eerste yore f. bij 't ploeiien. [Charp.] Dakpetimmete n., gezamenlijke bindten
en sparren in hun verband.
Enrégirnenter, v. a. In een regiment inlijven.
- Een regiment vormen, tot een regiment maken.
- Het part. passé is ook adj.: Soldats enrégimcntés, bij een regiment ingedeelde soldaten m. p1.
Enregistrahie, a dj. Wat in 't register kan
of moet ç.ebragt worden, repistreerbaar. - Enregistrernent, m Inschrijving, opsch.rjving, boeking in de openbare registers, r e g i s t r t r i n p,
registratie t. van acten, oorkonden, enz.); het ingescimrévene of geregistreerde; - registratiekosten t. p1.; - registratie-kantoor D. - Enregistrer, v. a. Inschrijven, opschrijven, op het register brengen, r e g is t r é r e n. - (fig.) L'histoire
a cnrcgistré les hauts faits de nos guerriers, de gesc/iiedenis heeft de heldendaden onzer krjqsliedems
oppeteekend. -- Vos enuemis enregistrent toutes
Vos actions, uwe vijanden geven acht op (nemen
nota van) al uwe daden. - SENREGISTRER. V. pr.
Geregistreerd worden. - Het part. passé is ook
odj.: Acte cnregistré, ingeschreven, geregistreerde
oorkonde t. - -[ Eniegistreiir, ma. Inschrijver,
registreerder ma.
t Enrnei, V. a. [Voitur.] Enr- les chevaux,
den paarden de teugels aanleggen en die opknoopen. - Enrênoire, t. Hout n. aan 't gareel,
waardoor de teugels gaan.
Enrhurné, e, adj. (en part , passé van cnrhumer) Verkouden.
Enrhunier, v. a. Verkouden maken, verkoudheid aanbrengen: Le moindre changement de temps
I'cnrhume, de minsteverandering van weder maakt
hem verkouden. - (fig. et pop.) C'est cc qui vous
enrhumc, dat misleidt, bedriegt u. II m'enrhume,
hij verveelt mij, ik ben hem zat. — S'ENRHUMER,
V. pr. Verkouden worden, eene verkoudheid krijgen, ccve koude vatten
S Enrhsirniire, t. Verkoudheid f (rhum).
Eiirhainer, v. v. [Epingi.], z. v. a. ENTETER.
Enriehir, v. a. Verrijken, rijk maken; - versieren, op-eieren, verfraaijen. Le commerce cur!chit leL états, de handel verrijkt de staten.. Enr
une montre de pierrcries, een horlogie met edelgesteenten versieren. — (fig.) Enr- sa mémoire, zijn
geheugen verrijken Enr- umie lanue, erne taal verrijken. -.- Enr- Un poème, een dichtstuk opsieren,
met nieuwe schoonheden verrijken. - s'ENRICHIR,
V. pr. Rijk worden, zich verrijken. — (Loc. prov.),
Z. DETTE. — Het part. passé is ook adj.: Personne
cnrichic, of als subst. [Jn cur-, een rijk geworden
mensch
Enriehissenient, m. Het verrijken, rijk maken; liet opsieren (zelden anders dan fi g. gebruikt):
-

ENRIMER

L'enr- dune langue. de verrijking f. eener taal.
Un sujet stérile qui na peut recevoir aucun enr-,
een dor onderwerp, dat voor geene opsiering vatbaar is. ('t aanbeeld doorslaan.
Enrimer, v. a. [Tech.] Met den doorslag op
Enrirneur, m., z. v. a. ENRAYEUR.
Enioehement, rn [Arch.] Steengrond m., in
een' beweeljIcen boden aanyebragt; - beveiliging
van brugpijlers, dammen enz. door ingevonken steenen. - Em-ocher, v. a. Door zulk steenwerk
bevestigen.
Eiirôlé, e, adj. (en part. passé van enrôler):
Jeunes gens enr-s, aangeworven, in dienst getreden jongelingen, g e a n r o I e e r den.
fuir6 1enient, m. Het aanwerven, werven; liet
dienstneinen; werving, aanwerving; dienstnerning t.
Enr- volonlaire, vrijwillige dienstneming. Enr- forcé, gedwongen werving, ronselarj f. - liet inschrj
ven der aanqeworvenen op de rol. - Werfljst f.,
bewijs von dienstnerning.
Enrôler, v. a. Op de rol of lijst schrijven; inz.
voor de krjgsdienst inschrijven, aanwerven, in dienst
nemen: Enr- des soldats, des matelots. - S'ENRÔLER, V. pr. Dienst nemen, soldaat, matroos worden.
11 s'est eiirôlë, hij is soldaat geworden, hij heeft
dienst genomen. - Bij uitbreiding: (fam ) Ii s'est
enrôlé dans cette soeiétti, hij islidvan dit genootschap geworden.
£nrôlenr, ill. Werver, ronselaar m.
lnroueé, e, adj. Vol distels en doornen. (fiq ) 1o1 zorg, onrust.
Enioné, e, adj. (en part. passe' van enrouer)
Iieescli, schor: Homme enr-, Voix cur-a, heesch
man m., heesche stem t. - Ook als adv. (fam.)
Parlor enr- , met schorre stein spreken. - Enronenient, fl1. !-leeschheid. schorheid f. - Enroiier, V. a. Heesch, schor maken. - S'ENROUER,
V. pr. Heecch, snor worden.
Enroni ll ement, in. liet verroesten; verroesting t. - EnroniHer, v. a. Roestig maken, z. liet
nicer ebrui1celjke BOIJILLEB.
Enronlage, Enroulernent, rn. Het oprollen;
oprolling f. - [Arch., Sculp., Hart.] Spisaal- of
sla.kkenvormig sieraad n. L'enr- des feuilles dans
Ie bourgeon , de zamenrolling der bladeren in den
knop. - Eniowiler. v. a. Zamenrollen, oprollen;
omwin en, onislingeren. - sEr:r(OULEII. V. pr. Zich
zamenroilen; zich om een ander voorwerp rollen of
siineren. - Enronlé, e, adj. (en part. passé):
Etolfe enr-e, opterolde stof f.
t Enrubauner, V. a. Met linten versieren:
Enr- un chapeau. --- S'EMUJBANNEB, v. pr. Zich
cart linten sieren ofomhan,en. -- Enrubanné, e,
adj. (en part. passé): Chapeau cur-, Canne enr-e,
heed, rotting rn. met lint. - (iron.) Met een of
meer ordelinten versierd.
Enrue, f. [Agric.] Breede rose f., door verschei 'eve pl(egpavgen gevormd.
Ensabement , iTi, Verzending, zandophooping 1., dor wind of stroom gevormd. - Etisa
bier, v. a. Op liet zand zetten. - [ Pèche] Netten
in een' zandgrond vastzetten. - S'ENSABLER. V. pr.
op of in het zand vast raken. - EiisaJ,It, e,
adi. (en part. passé) Barque ens-e, op t zand
gezette schuit f.
Ensabotement, m. [Artill.] Het opkiossen
der kels. -- (Tech.] liet remmen von een Wagenrod met den remschoen. - Ensaboter, v. a.
[Artill.] Ens- un boulet, een kogel (inz. een branden lichtkogel) opkiossen , in een' houten klos bevestigen, eer hij in 't kanon gaat. - ( Tech.] Remmen. -- (fain.) Ens- qn. . iemand. klompen doen
aantrekken. - Ensaboté, e adj. (en part. passé):
Boulet ens-, opekioste kogel in. Roue ens-e, geremd wiel n. -- Gens ens-s, kiompenvoikje n.
Ensaehenient, ifi. [Corn., EC OB. mr.] Het
opzakken, het in zakken doen. - Eusaeher, v. a.
Zakken, opzakken, in zakken doen. -- Eusaehé , e,
adj. (en part. passé) : Grains ens-s, granen in
zakken. - Ensacheur, m. Vuiler der zakken,
zakker in. (vijgeboom m.
Ensade of Enzade, m. [Bot.) AJ2thiopische
Ensafraner , v. a. [Tech.] Met saffraan
verwen.
Ensaisinernent , m. [Prat. anc.] In bezit
stelling f. -- ( Féod.j Bewijsstuk n. der leensoverdragt.
- Ensaisiner, v. a. In bezit van een erfoed,
een onroerend goed stellen. -- Ens- un conti at,
-
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een schriftelijk getuigenis geven, dat een leen of
onroerend goed van den grondheer aan een ander
overgedragen is, dat hij er bezit van genomen heeft.

Ensal, in., Z. ENSEL.

Ensanglanter, v a. Bebloed maken, met bloed
bevlekken, Oemorsen, of bezoedelen, bebloeden: Sa
blessure ensanglanta ses habits. - ( fig.) Ce prince
a ensanglanté son règne, deze vorst heeft zijne regéring door bloedstoeting (door wreedheden) gekenmerkt. - II ne faut pas ens- la scène, men moet
geenen doodslag op het tooneel brengen. - Ensanglanté, e, a dj. (en part. passé): Bras en-s,
bebloede armen n. p1. - [11. n.] Met bloedroode
vlekken. -. [Bias.] Pélican ens- de gueules, • met
bloed bezoedelde pellikaan in.
t Enseignable, adj. Wat zich laat onderwij
zen: Le style, ie goût ne sont point chases ens-s.
, Enseigaiant, C, adj. Onderwijzend. [Théoi.]
Eg li se ens-u, onderwijzende kerk f., de gezantenljke eerste kerkleeroars. - Corps ens-, onderwijzend ligchaam n., gezamenlijke volksonderwijzers
van een land. - Membre du corps ens-, lid n. der
fransche Universiteit.
Enseigne, f. Kenteeken, merkteeken, kenmerk n.
(in dien zin nog in enkele zegswijzen): Donner de
bonnes, de fausses ens-s (indices) , goede, verkeerde
kenmerken opgeven. Jai été chez vous P telles ens-s
ik ben aan uw huis geweest, en tot bewijs
que
daarvan dient, dat . .. Jene Ie croiraiqua bonnes ens-s, Ik zal t niet clan 0]) goede gronden geboven. Vous venez ici a fausses ens-s, gij komt
hier op de verkeerde plaats, gij vindt hier niet wat
Gij zoekt. Ii est ici a bonnes ens-s, hij is hier zeer
gezien, staat hier in een goed blaadje. Je l'ai demandé a bonnes ens-s, ik heb het met gegrond
rett verlangd. - Uithangbord n. Je suis logé it
lens- du Lion dor. ik logeer in den Gouden leeuw.
- (Loc. prov.) Etre logé it l'ens- delaiune, onder
den blooten hemel slapen. C'est une ens- it bidre,
't is cciie prulschulderij. Je suis logé it Ia memo
ens- quo vous, ik deel met u in 't zelfde lot. Z. ook BON (peg. 193. kol. ). - [Anc. mil .] Vaandel, vendel, vldteeken n. (drapeau); (in dien zin
nog gebézigd in:) Les soldats sortirent tarnbour
battant et enseignes déploydes, de soldaten trokken
uit niet slaande trom en vliegende vaandels. (fig.) Marcher, Combattre sons les ens-s de qn.,
iemands leer, gevoelen, stelsel aanhangen, verdedigen; van iemands partij zijn. - Weleer oak: Vaandr gsplaats t.; Ook z. v. a. COMPAGN IE: II a eu
lens- de Ia colonelle, hij is vaandrig bij de ljfcompa( nie geworden. On leva dix ens-s d'infanferie,
men liLtte tien compagnién of vendels voetvolk. [Mar.] Ens- de poupe, vlag t. op den achtersteven.
Baton , Gaule dens- , vlaggestok, vlaggemast m.
-

—

.....

...

i

- [Mod. anc.] Liie ens- de diamants, de pieri'eries,

een knoop van diamanten of edele gesteenten, in
de gedaante van ccve roos of andere figuur (aan
den hoed of in 't haar gedragen). - [D rap.] Voormalige lengtemaat f. van drie ellen.
ENSEIGNE, M. [,Mil.] Vaandrig, vendrig, vaandeldrager m. - Ens- de vaisseau, luitenant der 'lde
klasse, scheepsvaandrig. Ens- en pied, oppervaandrig. Ens- en second, onder- of tweede vaandrig.
Ens- de port, onder-havenmeester. - Weleer ook:
zegeln.: Signé des ens-s impériaux. - Ook gebé
zigd voor: FANFARES.
Enseigné, C, adj. (en part. passé van enseignet'): Enfants bien ens-s, wel onderwezen kinderen n. p1. Doctrine ens-e, onderwezen leer f.
Enseignement, m. Het onderwijzen; onderwijskunst 1. ; onderwijzerschap n.; - onderwijs,
onderrigt n., onderwijzing, inc. zédeljke leering,
les f. Se consacrer it lens-, zich awe 't onderwijs
wijden. - Lens- public, het openbaar of volksonderwijs. Lens- primaire, secondaire, supérieur,
het lager, middelbaar, hooger onderwijs n. Lensmutuel , het wederkeerig onderwijs. - Donner
de bans ens-s, goed onderwijs geven. - Les malbeurs d'autrui nous doivent servir dens-, de ongelukken van anderen moeten ons tot leering of les
strekken. - [Aimc. prat.] Fournir des titres et
des ens-s , oorkonden en bewijsstukken lévcren.
Enseignei , v. a. Onderriten, onderrigt of
onderwijs even, onderwijzen, leeren: Ens- les enfants, den kinderen onderwijs geven. Ens- les principes de la langue it qn. , iemand onderrigt geven
in de beginselen eener taal. - Bij uitbreiding: Waj-
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zen, beduiden, doen kennen. Ayez la bonté de nous
ens- le chemin le plus droit, wees zoo goed en wijs
ons den kortsten weg. (vinger m
-f- Enseigneur, in. Onderwijzer in.; ook wijsEusel, m. [Anc. chic. J of alc odj. Crutère ens-,
driekant schroei- jzer voor de lippen.
Enselle, t., z. ENSOUPLE.

Enseller, V. a., Z. v . a. SELLER . — Ensellé, e,

adj. (en part. passé) -- [Man.] Cheval ens-, paard
met een hollen, inebogen rug, 'toet een' zadelrug.
— [Mar.] Vaisseau ens- , schip, dat in het midden
!aan, en voor en achter .horig is, gezeegd schip n.
Ensemble, ode. Zamen, te zamen, gezarnenlijk, met elkander, te dader; -- te gelijk, te zet filer
Tijd; — bileen, in eens. Vivre, Manger, Voyager ens-,
te zamen leven, eten, reizen. Elle pleure et rit tout
ens-, zij weent en lacht te gelijk. — J'ai vendu tout
ens-, ik heb alles in eens of bijeen verkocht. Le
tout ens-, alles bijeen genomen, 't geheel. --- ENSEMBLE , m. Geheel n., inz. met betrekking tot de
behoorlijke orde en schikking der deelen, iets ver
gezamenlijke , zamenhang m. der dee--enigds,ht
len, overeenstemming t. Tout sela for me on assez
bel ens-, dat alles vormt een vrij fraai geheel. Lensdune figure, 't eehee 1. de overeenstemming, de gezamenlijise werking van de deelen eener figuur. —
[iMil.] Ces soldats commeneent it mettre de lensdans leers mouventents, er begint eenheid, zamen heng, overeenstemming in de bewegingen dier sol
te koroten. — ^ Mar.] Mouvement dens-, al--daten
gerneene en zainenhangende beweging van eerie vloot
of een smaldeel.
Ensemage, m. [Tech.] Het insmeren of vetten der wol, om ze tot het kaarden en spinnen
of tot het scheren beter geschikt te maken.
Ensenneneement, oh, [Agric. J Het bezaaijen;
bezer,ijing t. — Etrsenaeneer, v. a. Bezaaijen.
-- Enseeneneé, e, adj. (en part. passé): Champ
ene - bezooide akker ni.
,

En!épeillui er, v a., z. v. a. ENSEVELIR.
'nserrer, z. a.. (van serres) Insluiten, weg-

sluiten (in (lien zin niet sneer gebézir^d). — Bij uit
Bevatten, inhoud. n: Tout ce eten-breidng(poét.)
le monde, la tombe tinserre, al wat de wereld, hel
graf bevat — ENSEREIER , v. a. (van serre) [Hort.]
:is- des orangers, oranjeboornen in de trekkast
zetten.
Enseté, m. [Bot ] 4by.ssinisel?e bar?aanbooni m.
Ensetiiiienaent, in. [Arch.] Hoogte f. der
.

venrterbo1 staven ing.

Ensevelir, V. v. Een lijk in een doodkleed
wi;erlen; begraven. I1 est mort si pm vre, qu'ii na
pas laissé un drap pour i'ens-, hit is zoo arm. eestorven, dat l(ij niet eens een laken heeft nagelaten,
om er zijn lirrch?aarn in te winden Ens- un mort,
een' dorde begraven. — Bij uitbreidi g: (In trem
eene aard -ble-nmtdrsavlice ,
béving heeft die stad bedolven, verzwolgen. — (fig.)
Ens- en secret, een ,rceheim diep begraven, zorgvuldig beware?. — S' EN SE VE LIR , v. pr. Begrr ven,
bedolven worden. S eis- sou` les ruines d'une, ville,
zich onder de puie.hoopen eener stad laten begravera, haar tot den dood verdedigen. Sens- dans ia
solitude, zich ccehcel van de wereld afzonderen. -Enseveli, e, adj.: Corps ens-, becgrreven lijk n.
.-- Vaisseau ens- sous ies ondes, in de rolven verzwolgen schip n Etre ens- dans pane profotide rëverie. dans le chagrin, dans 1a débauche, in diepe
mij?nerirq, in verdriet, in ons ebond nheid (edorn,peld, verzonken zijn. Ens- dans- 1'oubli, geheel en
al r;e? r.eten.

Ensevelissenaent, m. Het wikkelen ven een

lijk in bet doorkleed; het begraven, ter aarde bestellen.
Ensevelisseuar, rn., -ense, 1. Hij of zij, die
duoden ontwaadt; bebgraver m.. begraa f.4ter t.

Ensieamide, adj. [ H. n.] Met zwaardvormigen
Ensifére. adj. [Bot.] Met zr^^aardvormie tuwijren. -- Lnsifolie, e. ar . [Bot.] Met
zwaardvormige bladeren. — Ensifornme , adj.
Zwaardvormig. —
Ensitage, m. [Agric.] tJet bergen van't graan
in kuilen, en onderaardsche bergplaatsen.
Ensirnage, m. ['I'ech.I Insmcrinq f. — Ensiener, v. a. Insmeren, vetten, eene te scheren st f
met olie of reuzel hesrneren.
Ensipenne, adj. [H. n.] Met zwaardvorrnige
slagvederen. --- Ensirostre, adj. Met zwaard
snavel.
-vormiben
staart. -

ENTAM1.
Ensorceler, V. V. Betooveren, beheksen. —
(f g.) Cette femme la ensorcelé, die vrouw heeft
hein geheel verstrikt, belezen. — Ensoreelé, e,
adj. (en part. passé): Bétail ens-, betooverd veen.
— Ensorceleimr, m.. -ease, f. Betooveraar,
heksenmeeste r m., tooverhe/s f. -- Ook als adj.:
Vos appas sopt ens-s, uwe bekoorlijkheden zijn betooverend. — Ensoreellernent, in. Betoovering,
tooverij f. I1 y a de lens- b sela, dat gaat niet rept
in z'gn werk, daar steekt tooverij achter. — (fig.
et fain.) I1 faut le guérir de eet ens-, men moet hem
van dat hardnekkig vooroordeel, die blinde voorin
-genomhid
zoeken af te brengen.
Ensouuaille, f. €tliv.J Roer-, stuurtouw n.
Ensouufrage, Ensouifrer, Ensoufroir,

z. SOUFR. —

Ensoa p le, Ensuuible, Ensuple, Enselle,
[Tiss.] Weversboom m. — [Brad.] Ens-s, houten

rollen f. pl. van 't borrl.uurraam.
-; Ensourdir, v. a. Doof maken.

Ensoyentent, Ensoiement, m. [Cordonn. ]

Het voorzien van den pikdraad met een' borstel.
-- Ensoyer, v. a.: Ens- le fit, een' borstel aan
den pikdraad slaan.
t Ensuairer, v. a. In het doodkleed wikkelen.
Ensaable, t., z. ENSOUPLE.
Ensuuerer, v. a., liever SUCRER.

Ensuiifer, v.

a.

[Tech.] Met ongel of vet be-

smeren of inwrijven
Ensuite, odv. Daarna, daarop, vervolgens. —
ENSUITE DE, loc. prép. Ten cevolc;e van (zelden
voorkomend dan in): Ens- de sela, ten gevolge
daarvan, dien ten gevolge, diensvolgens. Ens- de
quoi, waarop, weshalve, in gevolge waarvan.
Ensuivant, e, adj. [Prat..] i7 ohende: Ledimanche ens-, de zondag daaraanvolgende, de eerstkomende zondags m.

Ensaui^'re (s'), v. pr. (alleen in den 3den persoon) Volc,en, daarop volgen, nakomen; — 't gevolg
zijn, voortvloeide , voortspruiten. Le premier chapitre et tout, ce qui s'ensuit, het eerste hoofdstuk
en al wat er (daarop) volgt. Considérez les erreurs qui s'ensuivraient de cette proposition. bedenk wat dwalingen uit dit voorstel volgen, voort
zouden. — Ook als v. imp.: it ne see--vloeijn
set pas que vous ayez tort, daaruit volgt niet,
dat rij onreli,jk hebt.
Ensauple, f., z. ENSOUPLE.

Ensul,leau, n;. [Tess.] Kleine weversboom m.
Ent` blement , m. [Arch.] Rollaag f., boven
draagt. —-sternulai,dhkgetmr
Ook : architraaf , kornis en fries zamengenomen ,
entablement n.
Entahler, v. a. [Coutel.] Twee stukken te
halver dikte in elkander zetten. — SEN`rABI.ER,
P. pr. [Man,]: Ce coeval s'entable, dat paard zet
de eehoften eer ='an de borst vooruit.
Entaeage, in. [TFuch. Raam n. van roedjes
aan den weversboom, ter beveiliging van 'í fluweel.
Entanber, v. a. Bevlekken, besmetten, bezoedelen.. (liet ma' dt zelden anders dan fig. en. als regtsterm ;ebruikt.) Cut arrèt n'entache point son Ronneut',(/at vonnis besmet zijne eer niet.— Entaehé,e,
adj. (en part. 1?assé): Homme ent- de lèpre, met
melaatschheid besmet rrrensch, melaatsche m. — Entd'avarice, d'héresie, door rliericlheid, ketterij aan
besmet. — [Prat.] East- de nullite, vat--restokn,
baar voor nietig-verklaring
Entaille, t. [Tech.] Inkerving, insne+te, insnijding , keep, keef, grief t. — [Chin] Gesneden of
genouu,r'en wond f. (in rleesch of been); — snede,
insnijding f. (als hulprnidrlel der kunst). — [Man.]
Ent- perdue. b louts perdus of R `ilfiet, voege griet

verloven lippen. Eet- carrée, voege niet repte lippen.
Ent- (i'atfut, steltrappen van een rolpaard. — Entailler, v. a. [Tech.] Inkerven, insnijden, inkepen. — Entailié, e, act j. (en part. passé): Bois
ent-, ingekeept hout n -- Entaifloir, m [Muth.]
.pepbeitel m., kerfvijl f. -- Entaillure, f.,
z. v. a. ENT:IILLE.
Entatingauer, Entalin ure, z. ETAL — .
Ent.; ?tie, f., z. v. a. ENTAMURE.

Enctainé, e, adj. (en part. passé van entamer):

Peau ent -e, oppereten, geschramde, liet cekwetste
huid f. — Pain ent -. aan- of opgesneden brood n.

Pièce de drag ent -e, aangesneden stukleken. Tonneau de vin ent. -. aangestoken vat n. wijn. Cierge
ent -, aangebrande kaars f. -- Crédit ent -, aange-
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rand, benadeeld krediet n. -- [Man.] Ce cheval nest
qu'ent-, dat paard heeft pas enkele lessen, gehad.
Entainer, V. a. Ligt insnijden, oppervlakkig
kwetsen, bezeeren, oprfjten, afschaven, schrammen:
Ent- la chair, la peau, het vleesch, het vel kwetsen, ophalen, oprjten. Ent- l'écorce d' un arbre, in
de schors van een' boom snijden (b. v. om de hars
of gom te doen afvloeijen). La lime Ia mieux trecnpee ne saurait ent- le diamant, de best geharde
vijl kan den diamant niet aantasten, niet in hem
dringen. — (fig.) Ent- la réputation, Ie crédit de
qn., iemands goeden naam, krediet aanranden, te
na komen, benadeelen, aantasten. — Aansnijden,
opsnijden, in 't alcerrteen: van zeker geheel een gedeelte afnemen, dat men als het eerste beschouwt,
entaméren: Ent- un pain, un paté, un melon,
een brood, eene pastei, een' meloen aan- of opsnijden,
er de eerste snede afnemen. Ent- on sac d'argent,
het eerste geld uil een' zak nemen, aan een zak geld
beginnen. Ent- une bouteille de vin, uit eene volle
flesch schenken. — (fig.) Ent- un discours , une
question, un procés, een gesprek beginnen of aanvaneen, eene vraag op het tapijt of op de baan
brengen, een proces op het touw zetten. — (fig. et
fam.) Ent- qn., iemand te na komen, in iemands
repten of in zijne bediening grijpen; -- ook iemand
polsen. Je ne puffs lent-, it est iinpénétrable, ik
kan niets uit hein krijgen, hij is digt als een pot.
— Se laisser ent -, zich van zijn besluit, van zijn'
pligt laten afbrengen, zich tot iets laten wegslepen
of vervoeren; zijn gezag niet doen gelden, zich in
zijn reg.t laten verkorten. [tuil.] Ent- un batailIon, in een bataljon breken, het aanvankelijk tot
wijken brencen. — [Man.] Ent- un cheval, de dressuur of afr igle.ng van een paard beginnen. Ent- Ie
chemin, een paard in den galop brengen. — Als
V. n : Ce cheval entame (lu pied droit, dat paard
begint met den regtervoet (te draven, te galoppéren).
Eutannuare , f. Linie insnede , oppervlakkige
wonri , schram , opri Ling, ophalin.,g f. — Eerste
snede f., eerst afgesneden stuk n. (van een brood,
een' kaas, enne ham, inz. van een stuk stof enz.); de aangesneden zijde f.; — het aansnijden, het oogenblik van 't aanoniden. — [Carr.] Eerste steenen nl.
pl. uit eene geopende groeve.
En tant que, conj.. z. onder TANT.
Entasis, I. [Arch. ann.] Welving of buiksw ze
ronding f eener zuil.
Enatassé, e, adj. (en part. passé van entasser):
Foin ent -, te hoop gezet hooi n. Papiers ent -s, opeengestapelde papieren n. pl Corps marts ent -s,
opeengehoopte lijken n. pl. — ^Homrne ent -, ineen
kort en dik mensch m. — Nous étions-gedron,
ent -s les uns un les autres, wij zaten op elkander
gepakt, dirt aaneengesloten. — Fleur ent -e. gevulde
bloem f. Fleurs ent-es, di t bijeenstaande bloemen.
Entassement, m. Opeenstapeling, ongerégelde
zamnenhooping, ol)ltooping f., stapel, hoop m. --Ent- de livres, de marchandises, etc. — (fig) Entde mots, idées, d'atfaires, opeenstapeling, menigte f.,
overvl°ed tn. van woorden, denkbeelden, zaken.
Entasser, v. a. Tassen, op lassen of hoopen
zetten, ophoopev. opstapelen, zamenhoopen, op elkander legen. Ent- le blé, Ie foie, het koren, het
hooi optassen, te hoop zetten. Ent- des rapiers, des
marchandises, papieren, koopwaren opeen stapelen.
— (fig.) Ent- argument sur argument, het eens
bewijs na het andere bf, brengen. II ne fait qu'entparoles sur paroles, hit zegt met veel woorden niets.
Ent- crime sur crime, misdaad op misdaad begaan.
Ent- sou sur sou. eeu cur écu, potten, bijeen schrapen. — S 'ENTASSER , V. pr. Zich ophoopen; opgegehoo?'t worden.
` Etntasseur, in (fam .) Potter, schraper, vrek m.
Lute, f [Agric.] Ent,ente, griffelt'., entrijs n.;
-- reïnte boom En. — [Arch., Tech., Peint.], z.
ANTE. — [Chas.] Opgevulde, opgezette lokvogel m.
Enté, e, adj. (en part. passé van enter): Porninter enté, geënte appelboom m. — (fig.) Famille,
Maison entée sur une autre , geslael?t, huis n.,
welks naam en wapen- op een, ander geslacht of huis
is overgegaan. — Un Hollandais enté sur un Francais, een Hollander met de eigenschappen van een'
F'ransehman, half Hollander half- Franschman. Un
aliste enté sur un avocat , een advokaat, die
O'!'irl)'lr ad, chrijver is geworden. Des vices entés sur
de tonnes qualités. ondeugden met goede eigenschap
gepaard. — [Blas.] Golfsgewijs ineen gevat (van-pen
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twee wapenstukken) . Enté en pointe, van onderen
aan 't schild ingekerfd. — [Tech_] Ais entés, aan
planken f. pl. — Canne entée , rot--englascht
tino m. uit verscheidene in elkaar sluitende stukken.
Entées, f. pl. [Véner.] Zaamgehoopte, zamen hangende hertemest m.
5 Entéléchie, f. [Didact.] Onafgebrokene, onvermoeide werkzaamheid, inz: van geest; werkelijk
bij Aristoteles, vrije werkzaamheid, die-heid;—
haar doel in zich zelve heeft
Entelle, l'. [El. n ] Malabarsche meerkat f.
Enteenerit, in. [Hort.] Het enten, grif/den.
Eritendentent, m. Verstand; begrip en oor
Ent- large, étroit, groot, bekrompen verstand,-deln.
begrip. Lent- humain, 's menschen rede f. Il faut
'

avoir perdu lent- pour en user comme i1 a fait,

men moet zijn verstand verloren hebben, om zoo te
handelen, als h ij gedaan heeft.
Entendeur, in. Hoorder, verstaander m. (al-

leen voorkomend in): (Loc. prov.) A bon entsaJut, Wien de schoen past , die trek/ce hem aan. A
bon ent, peu de paroles, een vloed verstaander. heeft
maar een half woord noodig, voor geleerden is
't goed preken.
Entendre, v. a. Hooren, geluid opvangen: I1
n'entend pas bien, hij hoort niet wel, hp is niet
goed van gehoor. II entend dur of de come, hij is
hardhoorend, wat doof. J'entends sa voix, ik hoor
zijne (hare) stem. Je l'ai entendue chanter, ik heb
haar hooien zingen. Je l'ai entendu dire à son père,
ik heb het zijnen (haren) vader hooren zeggen. —
J'entends Ia cloche, le canon , ik hoor de klok,
't kanon. Ent- Ie sermon, la messe, de preek, de
mis hooien, bijwonen. -- (Loc. prov.) 11 n'entend
pas de vette oreille-là, hij is doof aan dat oor, hij
wil er niets van hooren, weten. 11 West pas de (of
I1 West) Aire sourd que celui qui ne veut pas
ent-, er zijn geene erger dooven, dan die niet hooren
willen; met onwillige honden is 't slecht hazen vangen. Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un
son, men moet over en weer, voor en teen hooren;
z. ook CLOCHE Ent- les joies du paradis, de vrolijken hooren, zonder deel aan hunne pret te kunnen
hebben. — Hooren, aanhooren, toehooren, luisteren
naar, gehoor verleenen aan: Ent- une lecture, eene
voorlezing aanhooren, naar eens v. luisteren. Entdes témoins, getuigen hooren. Condamner qn. sans
lent-, iemand veroordeelen, zonder hem te hooren.
— a lent-, als men hem hoort, als men hem geboven wil, naar zijn zeggen: Rien nest plus facile,
a Pent-. - --- Verstaan, begrijpen, vatten, bevat
kennen, weten, kennis hebben van, bedreven-ten;
zijn in: Ent- ii d mi-mot, meteen ha if woord ver
terstond begrijpen of vatten wat men meent.-stan,
(ellipt.) Entendez-vous ? (als eene soort van bedreiging) Verstaat ge ? Verstaan ? Begrepen ? Hebt
ge mij verstaan ? Je n'y entendais pas finesse , ik
zag er geen kwaad in, dacht er geen kwaat bij,
had er geen erg in. 11 n'entend pas malice, hij
meent het zoo kwaad niet. Ent- raison, rede ver
naar rede luisteren. 11 n'entend ni rime ni-stan,
raison, hij wil volstrekt naar geen rede luisteren.
Ent- plaisanterie, raillerie. scherts verstaan (ze
verdragen kunnen, er niet boos om worden). Entla plaisanterie, la raillerie, de scherts verstaan
(weten te schertsen, goed gebruik va' scherts weten
te maken). I1 n'enlend point la raillerie, la plaisanterie, hij weet niet te schertsen; ook: er is geen
gekken met hem, hij wil gehoorzaamd worden. -Ent- la guerre, le négoce, son métier, den krijg,
den handel , zin beroep verstaan. kennen. Ent.- Ie
grec, le latin, griekvcic, latjn verstaan. Il entend
Bien son monde, hij kent , verstaat zijne wereld,
ho weet met wensche;i om te gaan. Ent- ses intents. son intérét, zijn belang in 't non weten te
houden. — (Loc. prov.) II entend Ie numéro, le
ruiirique, Ie to auteur, hij i.e achedlt'huisin zijn
vak. hij is van zessen klaar. I1 n'entend rien aux
affaires, of ii ne l'entend point, hij verstaat er
niets van, híj is geheel onbedreven. fl Verstaan,
7neenen, willen, verwachten , verlanden, vorderen,
eischen: J'entenils que vous obéissiez, ik wil, ver
dat ge mij gehoorzaamt. J'entends que trien-lang,
ne se fasse saris mes ordres. ikv ersta, begeer, wil,
eisch,, dat er niets zonder mijne bevelen geschiede.
Je l'entends ainsi, zoo versta, wil ik liet. En disant
vela, j'eniends parler rte lui, non de vous, met dat
te zeggen, bedoel, meen ik hem, niet u. Faites comme
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vous l'entendrez, doe zoo als ge wilt. - (Loc.
rov.) Chacun fait comme ii Ventend, ieder hanP
delt, leeft op zijne manier. — Donner a ent-, Lais
ser ent-, Faire ent-, te kennen, te verstaan geven,
laten merken, zich laten verluiden. ENTENDRE v. n.: Ent- a qc. , iets toestemmen, inwilligen,
ergens naar luisteren: Sil veut ent- au manage
qu'on lui a propose, zoo hij wil hooren naar de
huwelijksvoorslagen, die men hem gedaan heeft. Ii
n'y veut point ent- , hij wil er niets van hooren,
van weten, wil volstrekt zijne toestemming niet
geven. Ent- a on accommodement, tot een vergelijk,
verdrag komen. - Ils panlent tous a Ia lois, je ne
sais auquel out-, zij spreken allen te gelijk, ik weet
niet naar wien ik luisteren zal. S'ENTENDRE,
V. pr. Zich hooren, zich verstaan; elkander hooren,
elkander verstaan; gehoord, verstaan worden. Ii
fait taut de bruit, qu'on ne s'entend pas, hij maakt
zoo veel geweld, dal men zich zelven, zijne eigene
woorden niet verstaat. II ne s'entend pas lui-meme,
hij verstaat, begrijpt zich zelven niet. Nous nous
entendons a demi mat, wij verstaan, begrijpen elkodr met een half woord. - (fam.) Je m'entencls
bien, ik weet wel, wat ik zeg. - Entendons -nous,
laat ons elkander verstaan; ook: laat ons gemeenschappelijk en in goede verstandhouding met elkander handelen. Cela s'entend de loin, dat wordt in
de verte gehoord. - Cela s'entend, dat spreekt van
zelf, dat is klaar, duidelijk. — (ellipt. et fam.) Sentend, wel te verstaan: II ny a pas homme plus
dloquent, dans notre village s'entend. - Sent- a
of en qc. , ergens kennis, verstand van hebben: II
s'entend a l'agniculture, en musicjue, en tableaux,
hij heeft kennis van den landbouw, van de muzijk ,
van schilderijen. Ii s'enlend en P0mw cbère, hij
weet wat lekker smaakt. — (Proc.) Ils s'entendent comma larnons en foine, zijheulen met elkander, liggen onder eene deken. z. ook CHOP, COFFRE. Sent- avec qn. , het metiemand eens zijn, goed met
hem overeen komen; in geheime verstandhouding
snel iemand slaan. II s'entend avec nos ennemis,
hij heult met onze vijan
den.
Enteiidu, e, adj. (en part. passé van entendry): Gehoord, verstaan; — bedreven, bekwaam,
ervaren, verstandig, geschikt, vatbaar, vlug —; geregeld, welingerigt. C'est one langue ent-e de tous
les hommes, 't is eene taal, die ieder verstaat. Vous ètes un homme font ent-, bien ant- aux
affaires, zijt een verstandig man, een zeer bedreven man in de zaken. - Un habit bien ent-,
een goed gemaakt kleed n. tine maison bien ent-e,
een welingeript, geregeld huis. Tout dtait mal ent-,
alles was verkeerd, zonder smaak ingerigt. — Cast
ant-, dat is bepaald, vastqesteld, dat blijft zoo, dat
is eene gedane zaak. — [Prat.] La cause, laffaire
est ent-e, de debatten zijn gesloten. -- BIEN ENTENDU,
adv. Gewis, zeker, volstrekt. —Viendrez-vous comme
vous lavez pi'omis? bien ent-, zult gij komen. zoo
als gij beloofd hebt ? wei zeker. — BIEN ENTENDU
QUE, conj. Mits, op of onder voorwaarde, wei te
verstaan dat. Je vous accorcie cela , mais bien
ant- qua vous na Ie dites a personne, ik sta het
U toe, mits gij het aan niemand zegt. - Ook als
subst.: 11 fait lent-, hij speelt den kenner, den
man van ondervinding, den wijze, hij stelt zich
verwaand, waanwijs aan. Du mal-enteiidti , z.
MALENTENDU.

.- Eiitéisébrer, v. a. Verduisteren, verdonkeren; - ( fi g.) Ent- les peuples (woord van Chateaubniand) , de volkeren in onwetendheid, barbaarschheid doen zinken.
Enteines, f. pl [Mar.] Drie masten m. pi.,
die op de zij van eenen onderlegger staan.
Entente, f. Beduiding, beteekenis, meaning f.,
zin rn Un mot a double ant-, b deux ent-s, een
duhbelzinniq woord, een woord, dat twee beteekenissen heeft. - (Proc.) Lent- est au diseur, ieder
is de beste uitlegger van zijne woorden. — [Beaux
ants] Behaqeljke schikking, inrigting, verdeeling f.,
Ce bâtiment est dune belle ent ' , de schikking
van dit rebouw is zeer fraai. II ny a point dentdans ces couleurs, deze kleuren voegen niet zamen,
staan niet goed bij elkander. - Cet auteur a lentde Ia scè ne. die schrijver weet volkomen wat op
het tooneel de beste werking doet.
Enter, v. a. [Hort.] Enten, inenten, griffelen.
Ent- franc sur sauvage, tans op wild enten. Enten fente, inde spleet, kloof enten. Ent-en bouton,

-

ENTÊROO1LE,

en genme of en oei], oculéren. - [Charp.] Las-

schen, versclierven, zamenvoegen, instaan, invoegen, inborsten, inpennen. Ent- deux pièces de bois,
twee houten eindelings met lassc/ien, met kepen en
burghaken aaneen voegen. - f Fauc. ] Ent- une
penne , eene beschadigde slagpen onderbinden.
S'ENTEJS, V. pr. Gent worden. — ( Vgl. ENTE.)
Entéradène, t. p1. [Anat.] Darm- of ingewands-ktieren f. pt. — Eutéradénograplie, m.
Schrijver over de darm/dieren. — Eiiteadenographie, f. Beschrijving der d-. - Lntéi-tdénologie, f. Leer f. der d-. - Entéi-atLéioloi
que, adj. Die leer betreffend. — Eutéragie, f.
[1id.] Koljk n. darmjicht t. — Enteradgique,
adj. Koljkachtig, darmjichtig. Entérazigiem
phraxie , t. (pr. - ji-em.
Verstopping t. in
liet darmkanaal , verharding f. der darmen. Entéraietie, f. Darinvernaauwing t. - Entere, m. [Anat.] Binnenhuid f., slij mvlies n. -

--

-)

Entéréehènie, m,, z. v. a. BORBO.RYGME. Entéreetasie, t. [1éd.] Uitzetting, verwijding f.
der darmen. - Entérélésie, f. Ingewandswringing f. - Entérépiploeèle, f., Z. ENTEIIO-EPIPLOCELE. - Entéretique, adi. De darmontsteking
betre/Jend, en ten t isc h. - Entérexhème, rn

Bloeduitstorting in 't binnenst van een orgaan. -Entéihelcose, f, Verettering, verzwering t. der
darmen. — Entéi-hémie, t. Bloedophooping f. in
't ingewand.
t Entérin , adj. [Jun.] Geheel (entier). EntéliHal , e, adj. Geregteljk bekrachtigend,
goedkeurend. - Entéi-inenient, m. Geregtelijke
bekrachtiging, bevestiqing, goedkeuring, voldin ging,
bestadiging, u'aarmaking t.; - het flat op een smeekschrift. Entériner, v. a. Geregteljk aannemen;
bekrachtigen, bevestigen, bestadiqen , 'waarmaken;
vergunnen, zijn beslag geven. Ent- une requète,
een smeekschrift qere.qteljk aannemen of goedkeuren. Ent- une rdmission, eene vergeving geregteifjk
bekrachtigen.
Entériqie, adj. [Mid.] De ingewaden be. treffend, of daarvan komend, e n t é r i s c h. — Entérite, f. of Entéiitie, rn Darmontsteking f.
Entéroeéle, f. Darmbreuk t. — Entérocélique, adj. De darmbreuk betre,f/'end. - Al.csubst.:
daraibreukljder m. - Entéro-cystoeèe , f.
Darm- enpisblaasbreuk. - Eidéro-épi ploeèle, f.
Darmnetbreuk t. — Entéi-o-épi plompliale, f.
Darrnnetnavelbreuk, .— Entéro-gastroeèle , f.
Buikdarmbreuk. — Entérographe, rn Inge
wandbeschrjver in. — Entérographie, f. Ingewandbeschrjving f. -- Entérographiqme,
adj.Die beschrijving betreffend, en terogr apli isc h.
- Entéro-hépatite, t. Darm- en lever-ontsteking t. — Entéro-bydrocèle, f. Darm- en waterbreuk f. - Entéro-bydi-omphale, Navelwaterbreuk. — Entéro-ischioeèle, f. Darmheupbreuk. — LHtéI-ollthe, m. Darmsteen ni. Entérolitbiaie, t. Steen- ofgroveeivorminq f.
in de ingewanden; — daardoor veroorzaakte rijn f.
— Entérologie, f Ingewandsleer f. — Entéroogîqae, 0(11. Die leer betreffend. - Entroinéroeèle, t. Darmdijbreuk t. — Entéro-méset térique, adj. Wat de ingewanden en het
darïnseheel betreft. — Entéromphale, f. Navelbreuk f. .- Entéroniyiasie, t. Door insecten
te weeg gebragte ziekte f. — Entéroparisagoge, f. Darminschuiving, i n t u s s u s c e p t i e f.
-

-.. Entéropathie, f. Dannljden t. - Entéro-

path iqite, adj. liet darmljden betreffend. — Entéropéristoac, f. Beklemde darmbreuk. - En-

téroptdogie, t., z. v. a. ENTERITE. - Entérophlogique, adj. z. v. a. ENTEIIITIQEJE. — En-

téa'opyrie, t. Koorts f. met darmljclen. - En-

téropyrique, adj. Tot die koorts bchoorend. Entéroraphie, 1. Bontwerkersnaad f., darmnaad

ter vereening van gewonde darmen (thans buiten
gebruik). - Entéroi- b<
f. Darns-, earsbloeding F. -- Entérorrhagique, acij. Die bloeding betreffend.— Entérori- bee. f. Darmvloed rn.
darmvloeijing f. — Entérorrhéiqne, ad]. Den
darmvloed betreffend. - Entéro-sareocèle, I.
Vleeschdarmbreuk, met eene 'vleeschbreuk vereeniode
darmbreuk f. — Eiitéro-sehéocèle, t. Balzakbreuk. - Entérose, f. Darmziekte t. — Enté
rosphygme, m. Besloten of beklemde darmbreuk.
Eiitéro-sténose, f. Zamentrekking I. der ingewanden. - Eiitérotonie, rn. Darmmes n. darm-

ENTE RAGE
snijder m. — Entérotonnie, f. Darmsnijding,
darmsnede f. — Entérototnique, adj. De darmsnede betreffend.
Enterrage, m. [Tech.] Leem- of aardbekleedsel n . van de gietvormen.
Enterré, e, adj. (en part.assé van enterrer):
Argent ent- , begraven geld n. Des oignons de tulipe ent-s, ingekuilde tulpenbollen m. pl. — Homme
ent-, begraven , ter aarde besteld mensch m. —
Secret ent-, begraven, zorgvuldig bewaard geheim n.
Talents ent-s , begraven, niet gebruikte, geheim
gehouden talenten n. pl. — Une maison trop ent-e,
een te diep, te laag liggend huis n.
Enterrement, m. Het begraven ; begrafenis,
begraving f. -- Bij uitbreiding: lijkstoet m., lijkstaatsie f. — Begrafeniskosten f. pl.
Enterrer, V. a. In de aarde of den grond bedelven, ingraven, begraven, kuilen: Ent- de Pargent, des oignons de taupe, geld begraven, tulpen
kuilen. — ( fig.) Ent- an secret, ses talents,-bolen
een geheim, zijne talenten begraven. — Beaarden,
begraven, ter aarde bestellen (een' doode) . — (fig.)
Overleven: I1 nous enterrera tous, hij zal ons allen
overleven; — ook: hij zal ons allen in de schaduw
plaatsen, ons verre overtreffen. — Ent- le carnaval,
la kermesse , het carneval of de vastenvermaken,
de kermis begraven, aan de laatste pret daarvan
deelnemen. — (Prey.), z. SYNAGOGUE. — [ Mar.]
Ent- les futailles, het fust ten halve in den ballast
zetten. — S'ENTERRER, v. pr. Begraven, bedolven
worden. — S'ent- (se faire ent-) sous les ruines
d'une place, zich onder het ruin eener vesting begraven (laten begraven), haar tot het uiterste verdedigen en sneuvelen. — (fig. et fam.) In vergetelheid en afzondering leven. S'ent- dans la province,
zich van de groote wereld en de hoofdstad afzonderen.
S'ent- tout vif, zich levend begraven, een geheel
eenzaam leven leiden. — [Man.] Den kop naar
beneden buigen n.
Enterreur, m. adj. [H. n.] Coléoptère ent-,
doodgraver m., zékere merkwaardige kever.
Eutéte, m. Hoofd, bovenschrift , opschrift n.
van eene rékening, eene tabél). — Bovenstuk, bovendeel n. (van een of ander voorwerp). — Lampendrager m. (van een biljart) .
Entêté, e, adj. (en part. passd . van entêter):
Eigenzinnig, boo /dig, stij fhoo fdio, stj fkoppig, kop
Enfant ent-. — Etre entèté de ge., met iets-pig.
ingenomen, op iets verzot zijn, er ,greaten dunk
van hebben. I1 est ent- du jeu , hij is op het spel
verzot. — Ook als subst.: C'est un ent-, une petite
ent -e, 't is een stijf kop in., een eigenzinnig ding n.
Entétenient, m. Eigenzinnigheid, hoofdigheid,
stijf hoo digheid, koppigheid; — ook (maar min gebruikel'(k) vooringenomenheid f. (engouement).
Entéter, v. a Het hoofd bedwelmen of bevangen, duizelig maken door opstijgende dampen; naar
't hoofd stijgen, slaan, vliegen aftrekken: Le tabac
entête les fumeurs novices, de tabak bedwelmt de
pasbepinnende cookers. Ce charbon m'entète , die
kolendamp doet mij h.001dyijn krijgen. — Vaak zonder
voorwerp: Ce vin est fumeux, it entête, die wijn is
koppig, hij vliegt naar 't hoo fd. — (fig.) Les louanges
entetent, de loftuigingen maken opgeblazen, trotsch.
— Qui est -ce qui vous a entêté de eet homme-la?
wie heeft u zoo ingenomen remaaktmet dezen man?
— [Eping.] Den speldeknop aan de schacht zetten.
— S`ENTETER , v. pr.: S'ent- de qc., de qn., zich
iets in 't hoofd halen, eerie zotte inbeelding van iets
hebben, stijf op iets staan, te veel met iemand of
iets wegloopen, — C'est on juge dangereux, it est
trop sujet à s'ent-, hij is een gevaarlijk regter, hij
laat zich te gemakkelijk vorrinnemen. — S'ent- de
son savoir, op zijne , geleerdheid verwaand zijn.
Entéteur, m. [Epingl.] Kopaanzetter, aankopper, kopper m. — Entètoir, m. Wip f., werk
waarmede de koppen op de schaften wor--tuig,
den gezet. (wormen m. pl.
Enthelminthes, m. pl. [H. n.] IngewandsEitthéontanie, f. {Md.] Vrome razernij f.,
krankzinnige geloofsijver m.
Enthiase , Enthlasis , f. [Chir.] Schedelbreuk f., breuk der hersenpan, waarbij de stukken
binnenwaarts gedrukt zin.
Enthousiasme, m. Geestdrift, geestverrukking, geest- o f zinsvervoering, ontvlamde verbeelding,
dichterlijke vlagt , opgetogenheid ; levendige ingenomenheid , dweeperj , geestdrijverij f. , ent h u-
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s i a s m u s m. II parle avec entte-, hij spreekt met
verrukking, geestdrift. — I1 lui prend des entb-s,
hij krijgt verrukkingen van zinnen. — Son enthpour eet ouvrage l'aveugle, zijne hooge ingenomenheid met dit werk verblindt hem.
Enthousiasmer, V. a. Verrukken, bekoren,
vervoeren, in geestdrift brengen, in vuur of gloed
zetten. La lecture de ce livre ma enthousiasmé,
het lezen van dit boek heeft m ij verrukt. — s'EnTTHOUSIASMER, V. pr. Met iemand of iets wegloopen,
zeer ingenomen zijn, voor iemand of iets groote
genegenheid opvatten. — Het part. passé is ook
adj.: Il est enthousiasmé de ses propres vers, hij
is opgetogen over zijne eigen verzen.
Enthousiaste, m. et f. Geestdr ver m., drijf-sterf., dweeper m., dweepster f., opbruisend hoofd n.;
— hartstogtelijk bewonderaar of vereerder m. ,
vurige bewonderaarster , vereerster f. — Ook als
add.: L'homme enth-. — ENTHOUSIASTES, m. pl.
[H. rel.] Geestdrijvers, dweepers m. pl., aanhang
van menschen, die geloofden, dat zij buitengewone
ingévingen hadden.
Entho®nsiastique, adj. Vol geestdrift, ontvlamd van zinnen, dweepziek, e n t hu s i a s ti s c h.
Enthyniématigtie, adj. Wat het enthymema
betreft, wat op die sluitrede steunt, e n t h y me má t i. sc h. — Enthymème, m. [Log.] .4fgekorte, onvolkomene sluitrede, die slechts uit 2 deelen:
een voorzindeel (of één der beide prwmissen) en
eene gevolgtrekking bestaat, e n t h y rn é m e n. -Enthynlérnisme, m. Verrassende gevolgtrekking
uit kort verbondene prcemissen of voorzindeelen ,
enthymemi.srnus m.
t Enthyrser, v. a. Als een thyrsus of Bacchussta f omwinden. met klimop omkransen.
Entiché, e, adj. (en part. passé van enticher):
Fruit ent-, aangestoken vrucht f. —(fig) . Ent- d'avarice , d'héresie , met gierigheid , ketterij besmet.
— Ent- d'une opinion , geheel ingenomen met een
(verkeerd) gevoelen.
Entieher, v. a. Aansteken (zelden gebézigd dan
van vruchten, en dan nog enkel in 't part. passé,
als adj.). — (fig. et fam.) Eene gevaarlijke leer,
Bene verkeerde meening bijbrengen : Qui vous a
entiché de cette opinion? wie heeftu dat verkeerde
gevoelen in 't hoo fd gebragt ? — S'ENTICHER, v. pr.
Een' verkeerden smaak, een verkeerd gevoelen enz.
opvatten.
Enter, ière, adj. Gansch, geheel, volkomen,
al zijne deelen of al zijne uitgebreidheid hebbende.
Pain ent-, geheel, onopgesveden brood n. Sernaine
entière, gansche week f. Entière félicité, volkomen,
volmaakt geluk n. — [Arith.] Nombre ent -, geheel,
rond of vol getal, zonder breuk. -- [ Vétér.] Cheval
ent -, hengst m. La question reste of demeure enLière, de vraag blijft in haar geheel, onveranderd,
dezelfde. — Tout ent-, geheel en al, van 't begin
tot aan 't einde. — (fig.) Cette affaire demande
on homme tout ent-, deze zaak vereischt eenen
man, die er alle bekwaamheden toe heeft en er zich
geheel aan toewijdt. Se livrer tout ent - à qc., zich
met de borst op iets toeleggen. Mourir tout ent -,
na zijnen dood in vergetelheid geraken. — (fig.)
Eigenzinnig, halsstarrig, hardnekkig, onverzettel jk:
C'est on homme ent-, 't is een halsstarrig, mensch m.
Une femme entière, een eigenzinnig wijf n. —
ENTIER, m. Geheel n. (in tegenstelling van deel,
breuk) Quatre quarts font un ent-, vier vierde
doen een geheel. — Cette pièce est encore-deln
en son ent-, dit stuk is nog in zijn geheel, ongeschonden. Remettre les choses en leur ent-, de
zaken weder tot hun' vorigen staat brengen. —
ENTIER, loc. adv. Geheel, ganschel jk, in zijn geheel: I1 a pay°é la somme en ent -, hij heeft de
som geheel, de geheele, volle som betaald.
EntiereenieiAt, m. [Coot ]: Faire on ent-, of
Entiereer, v. a. Een roerend goed in handen van
een' derde ter bewaring geven.
Entiërement, adv. Gansclzelijk, geheelljk, geheel en al, volkomen, ten volle. 11 est ent- ruine,
hij is geheel te gronde gegaan, geruïneerd. Se livrer
ent- au jeu, zich geheel en al aan 't spel overgeven.
Ertité, f. [Didact.] Wezenlijkheid f., werkelijk
bestaan n., het zijn of aanzijn.
Ento-hyai, m. [Anat.] Staartbeen n.
Entoila e, m. Het aanzetten van kant of
ander fijn weefsel aan eene stof; — het plakken
op doek, op linnen. — Stof f., waarvan men zich
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daartoe bedient; bezetsel; opplaklinnen n.; — fijn
doek n., waaraan men kant naait; -- effen kant f.
Entoiler, V. a. Kant of ander fijn weefcel aan

Bene slof of minder fijne kant naaijen. — Op doek
of linnen plakken (b. v. landkan) ten, platen).
Eetoir, nl. [Hort.] Entmesje n.
Entoisage, m. [Consir.] Het vamen, vademen.,
plaatsing van bouwstoffen op meest, l vierkante
hooisen, ten einde ze te kunnen vamen of meten.
— Entoiser, V. a. Vademen, vamen, materialen
te hoop zetten.
Erttonre, m. [H. n.] Gekorven dier, kerfdier,
insect n. — Entonnofuuge, adj. [Méd., Pharm.]
Wormverdrijvend. — ENTOMOFUGE , m. Worm•middel n. -- Entonro gene, adj. [ H. n.) Op
doode insecten ontstaande of levende. — Entomumographe, m. [Didact.] Kerfdier- of insecten-teschrijver m. --- Entomoijraphie, f. Inserte-beschrijvino f. — EQitoniographique, adj. Wat
die beschrijving betreft. e n t o m o. r a p h, i s e h. —
Euton'oïrle, adj [H. n.] Naar een insect relij
kend. — Entornolithe, m. Versteend insect n.
— [Minér. Schil f ereteen m. met insecten-a fdrukken. — Entonnologie, f. [Didact.] Insecten -leer,
kennis of wetenschap 1. der insecten; — natuurlijke
historie f. der insecten. — Entorrnologiglare, ad.j
De insecten-leer betreffend, daarin bsdreven, e nt omo ló g isc h. — Entonsolo giste. m. In.cecten-kenner, entomolocgist m. -- Entonaophage, m. [H. n.] Insecten-eter. entomoIi a a g m. — Ook als adj.: Sca ra hée ent -, roofever, vleeschetende kever m — Entomophile,
adj. et subst m. [ Didact. ] Iusecten.- minnaar,,
verzamelaar van insecten, e n t o in o p h i 1 u s m. —
Entomnophore, adj. Insecten -dravend , ent o-

k

m o p la ó r i s c h.. —

:rttornorhize,

adj. [Bot]

Op insecten wortelend en wassend, e n t om o r h iEntorrrostraeés, n. p1. [li n.] Kreeft achti.-e dieren n. pl. Eolomostraeites. rn. pl.
Versteende kreeftactttire dieren n. p1. -- Entomozoologie, f. Natuurgeschiedenis f. der in-

zisch.—

secten. --

ENTRAILLES.

--

RNTOIR

1Entomnozoolo itlue, adj. Tot die

geschiedenisbehoorend, en.tomoznii1rírisch.Ento:wozooio giste, m. Kennervav de nrtuurgeschirdenis der insecten, entomozoOilopi.st m.
5 Entonnage of Entonne€vent, m. Het
vullen der vaten.
Entonner, V. a. (van tonne) In tonnen ofraten
doen, gieten of storten. Ent- du vin, de la bière.
wijn, bier, in vaten doen. (firn. el pop.) (als v. n.) 11
enfonne Bien, hij is een stenig edrinker. -- S'ENTONNER, V. pr. (van den wind sprekende), z. v. a.

S'ENGOUFFRER.

Entonnner, V. a. (van ton) [iele ] Den toon

aangeven: aanheffen ; — bij uitbreiding : zingen:

Ent- un cantique. an air l)oire, een aezanrr, een
drinkliedje aanheffen . zin! en. — (fier.) Ent- les
louanges de qn., iemands lof uitbazuinen, uitgal-

Entorse, f. [Chir.] Verdrag inq, verwrikking,
verstuiking f. Je me suis donné one ent- au pied,
zk heb mijnen voet verstuikt. — (fig. et fain.) On lui
a donné une ent -, men heeft eerre streep oor zijne
rékening gemaakt: zijn voornemen verijdeld. Donner une ent- t la toi conjugale, de huwelijkstrouw
schenden. Donner une ent - à un passage, een' zin
verdraaijen. — [ Cir. J Waskanen f. pl. , overschot van gesmolten was.
Entortillage, ni. [Litth.] Verwikkeling, ver
duisterheid- f. - (bij Miralbeau) z. v. a.-waring,
SUBTERFUGE. -- Entortillenrent , in. Om slinering, orrcwinding, o inwikkelinrp f. Lent- d' u n serpent, du lierre, de omslincgerinq von eene slang,
vccn het klimop. — (fig ) II y a de lent- dans vette
phrase, er is ic is rcewrongens, duisters in

— (fif.)

Les entours of alentours de qn., z. ALES-

TOUR. — (faire.) I1 salt uien prenclre ses ent -s,
hij weet goed partij te trekken van den invloed
zijner vrienden en bekenden. — A L'ENTOUR, loc.
adv. In het rond, rondom,.
Entourage, m. ilea omrin ende, omsluitende,
omgévende: Ent- de peules, omzetting, invulling f.
van paarlen. -- (fig. at (am.) Lent- de ctn., z. v. a.
ENTOIJRS.

Entonrer, v. a. Om' even, omringen, on2sinnelen, ornvancen, omzetten. Ent- une vilie de rourailies, eene stad met muren omringen. — Ent.- une
piepre , een' edelsteen in andere kleinere steengin of
paarlen vetten. — Lair eiui et3toure la terre. de
lucht, die de aarde omgeeft. — (fie, ) Ent- qn., altijd
om en bij iemand zijn. Ent vin. cie coins, iemand
veel zorgen bewijzen. --- S'ENTOURER, v. lor. Rondom
zich vereenir en. om zich. heen ver zamelen. — Entoiu-é , e, adj. (en part passé) Maison ent -e

d'art)res, van boomen omgeven huis n. — I1 eet gnat

hij is door slechte lieden omrintd, hij heeft
eene clec"ate verf eerins, .

ent -,

t Entourner, v. a., z. a. ENTOURER.

Entotáriau 'e, f. ['peen.] Ronde uitsnijding f.

men. oi.)enlijk vermelden..

van eerre inn,w bij den oksel.

in rle br'oun eren.

adj.

Entonnerie, f. [Tech.] Vulplaats f. der vaten

Entonnoir, m. Trechter m. — [kant.] Trechtervoridie her.cenl olie f., trechter m. Ree of Tuvau
de let-, trechterhals lrectersnavel m. — [Antili.]
Ent- t poudre kruidtrer!:ter m. — Ent- dune
mine, mijntrechter, trerblervarm,zae kuil m. eerier
gespr°oear en, mijn. — [Chir.] Trechter (om dampen
ofwel 't sc,hrarr, ijzer oer een ziek deal te rite). —
[Jeu] Dobbeltrechter. -- [ Hydraiil. 1 Atrnl)in .s
buis m. van een' stroom., van eerre sluis in Zu ts -- [Tech. Trec+tervormio bovendeel n der
kalkovens. --- (Bo►l.; A_rhre en ent -, z. v. a. armre en
l,uisson, z. BIJISSON. Fleur en ent -, trechtervorrnif!e
bloem, (infundiijuliforrne).
Entophth Irma, f. IMéi.]

't inu enríig oog. ..

Inivendice oogbloeding f.

Ortetele nc. f. van

— Erato p hl te .

I.

adi.

Woekerend, in 't weefsel van planten eroeijend.

-- Entoph^ tes, m. pl. Inwendig°e ie nekera lanten F. pl., en t o p 1► y t en, rn. lel. — Entophyto-

Wordrnq f. van zulk eenti woekr r pi rit.
Eretoptique, adj. [Plies.] Tot inzien dienende;
door inzien ontstaan e n t o p t, i .e c h., b. v. pihmnomènes ent -s, verschijnselen, die bij 't inzien (b. v.
in een driereel, een prisma) waardenomen. worden,
Couleurs ent. -s , entoptische kleuren , de pelvone
kleurverschijnselen (in onderscheiding van de dioptrische) .
genese, f.

dezen

zin. — Enlortiiler, v, a. Orn.clinr;eren, omwinden, omwikkelen, orrevlr,chten: Ent- dans du papier,
in papier rollen, wikkelen. Le Herre entortille les
arbres, het klimop slingert zich oen de booroen. —
(/!I.) lVerwarren, dui.,ter maken: Cet auteur entortille ses pensées, die schrijver verwikkelt zijne
c edachten. — ((am,) Ent.- qn., iemand zijns ondanks tot iets bewegen. iemand misleiden, inrékenen; -- ook iemand sterk vervelen of tot last zijn.
— S'ENTORTILLER, v. pr. Zich slingeren (oen een
of ander voorwerp); zich inwikkelen; — zich ver
zich vast redeneren. --- liet part. passé is-waren,
ook adj.: Période entoriiilée, verwikkelde volzin m.
— [Bot.], z. v. a. VOLUBILE.
Eutonr, rn.(alleen ino.l. gebruikt)ENTOURS. m. pl.
Naaste omtrek , omliep{ende tiprond nl. L'ennemi
sect assuré des ent - de la place, de vijand heeft
zich. van den omtrek der vesting meester eernaakt.

Entozoaire, Entoxoe, e, Entozoïgrre,
10. n.]

In ingewanden levend, entozo seh.

— ENTOZOAIRES , m. pl. Inrewand.cn or,nen m. pl.
Entozoogfnèse, f. H. n.] Warding f.. antstarrn n. (ire'ins-, entnzo%igénesic f. —^Entozoogi'rnetigrue,a dj . Tntdien'ordinr°belroorend, ent ozo'igené isc1. —

Entowoologie, f.[Diulact.]

i oluurrescl iedenis I. der ie ren)and,dirrren. -- En-

tow.00logie na, adj

Tot die nesc'iedeni.c hehoorend, en1ozoli1ógi.cch. Entozoologicte, m.

Kenner dier gesrtriedrnis. en t o z o Ii 1 o r i s t m.
Entre- aeeoler (s'), v. pr. Elkander omhuren. — (fier.) F,lkar^der helpen. ondersteunen. —
Ents-'aaeeortler (s'), r'. pr. Elk';nder verslaan,
het onderin ??r erns zijn

--- Entre- acenser (),

V. pr. Elkas der aanklagen. be.cchuldiren.
Esttr'etete. rn. I Litt., Tbéit. ( Ta,ccchen.,handelinp f.; tu.s.sel?enbedrijf, tusschenspel n. (interrn^de).
— Tuc.sceentjfd m., pause f. tussrtlerr de bedrijven.
E ntr'adamirer (s'), v. pr. Elkander bewonderr'n, .

Entra,'e. m. [Féoci.] Aanvaarding f. van. een
leen, can einee pacht. — Droit d'eatr-, rodspennina m., har► `peld n. bij 't aanvaarden.
Entr'airler (s'), Elkander bititaan, helpen.
Entraliles, f. pl. [Anat. 1 Inppewand n., weewanden n. til.. darmen in ? l.: gevel (van wild(;
prooi n (van visa); — in 't algemeen: de pezamenlijke inwendige ligchaamsdeelen n. pl. — (fig.) Les

ENTR'AIMER

---

entr- de la terre, de ingewanden, de schoot, afgronden der aarde. Pénétrer dans les entr- d'un
sujet, tot in het diepst van een onderwerp doordringen. — Les entr- paternelles, de pere, het
vaderhart, de vaderl jke liefde, genegenheid f. S'armer contre ses propres entr- , tegen zijn eigen
kroost optreden — Cette femme a des entr- de
mere pour eet enfant, deze vrouw bezit eene echte
moederliefde voor dit kind. — (fain.) Ce garcon a de
bonnes entr-, die jongen heeft een goed hart. Cat
acteur a des entr , deze tooneelspeler speelt zijne
rol met warm gevoel.
Entr'aimer (s'). v. pr. Elkander beminnen,
liefhebben. (vrolijkheid f.
-t- Entrain, m. Natuurlijke, zich mededeelende
Entrain able, adj. Voor medeslepinq vatbaar.
Enti•ainant, e, adj. (alleen fig.) Wegslepend,
vervoerend: Style entr-, Eloquence entr-e.
Entrainé, e, adj. (en part. passé van entralner): Navire entr- par un courant, door een' stroom
medegevoerd schip n. — Cheval entr-, tot den wedren a fgerigt paard n.
Entrainement, in 4f °igti.nq f. van 't paard
tot den wedren. — ( fig.) Wegsleping, wegslepende
kracht f.- Lentr- des passions, de l'exemple.
Eutrainer, v. a. Medeslepen, met zich voeren,
wegslepen, wegvoeren, naslepen: Le torrent entramna tout, de bergstroom voerde alles met zich.
-- On l'entraïna au supplice, men sleepte hem naar
de gerecltsplaats. — (/in.) I1 s'est laissé entr- par
Ie mauvais example, hij heeft zich door 't slechte
voorbeeld laten wegslepen, verleiden. --- Entr- les
coeurs, de harten tot zich trekken. — Cette chose
entraine avec alle des suites fort fdcheuses, deze
zaak heeft zeer verdrietige gevolgen.
Entrait, m. [Tech.] Bindbalk, hoofdbalk m.
t Entrant, e, adj. (fam.) Innemend, indrintend: 11 a je ne sais quoi d' ent r-, hij heeft zoo iets
innemends. — Als subst. (fam.) Les entr-s at les
sort.ants, de binnenkomenden en uitgaanden.
Entrapeté , e , adj. [Arch.] Pignon entr-,
gevelmuurtop in. met trappen.
Entr'apppeler (s'), v. pr. Elkander toeroepen.
Entravaitlé, e, adj. [Bias.] Oiseau entr-,
vogel met uitgespreide vlerken en een stok tusschen
de vlerken en poolen.
Entraver, v. a. Voetklui.cters aanleggen: Entrun clieval, een paard kluisteren. — [Faut.] Entr1'oiseau, den valk de pooten binden (om hem het
afwerpen der kap te beletten. — ( fig.) Belemmeren,
beletten, verhinderen , ophouden , stuiten: Entrune affaire par des intrigues, eene zaak door kuierijen of slinksche kunstgrepen ophouden. Entre commerce, den handel belemmeren, verhinderen.
— Entravé, e, adj. (en part. passé) Cheval
entr-, gekluisterd paard n. Affaire entr-e, opgehouden, belemmerde zaak f.
Entraverser (s), v. a. [Mar.] Dwars gaan
liggen (om te beschieten), dwarshalen.
Entr'avertir (s'), v. pr. Elkander waar
-schuwen.
Enmtraves, f. pl. Voetkluister m., spanketen f.,
kluistertouw n. Donner, Mettre des entr- à un
cheval , een paard de voetkl uisters aandoen. —
(fig.) Belemmering, verhindering, stremming f., hinderpaal m., beletsel n. Mettre des entr- à l'exécution d'un projet . de uitvoering van een plan belemmeren. — Le genie ne peut point souffrir d'entr-,
het genie kan geen kluisters, geen belemmeringen
dulden. In dezen zin komt het ook in 't enkelv.
voor: La jeunesse a besoin de quelctue entrave, de
jeugd heeft een' teugel noodig. — Entravon, in.
Lederen riem m. aan den voetkluister.
Entre, prep. Tusschen: I1 était assis entre nous
deux, hij zat tusschen ons beiden. Ce village est
(situé) entre Paris et Orléans, dat dorp ligt tusschen Parijs en Orleans. La différence entre nous
deux, liet onderscheid, tusschen ons beiden. Je vous
verrai entre trois et quatre heures, ik zal u tusschen drieën en vieren bezoeken. — Entre ci at
demain, tusschen heden en morgen. Entre deux
soleils, tusschen avond en morgen. — Le gris est
entre le blanc et le noir, het grijs of graauw li t
(houdt het midden) tusschen 't wil en 't zwart. —
Tusschen, onder: Votre frère a été trouvé entre
les morts sur le champ de bataille, uw broeder
is op het slagveld onder de dooden gevonden. Entre
amis tout est commun, onder vrienden is alles
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gemeen. Its résolurent entre eux, zij besloten onder elkander. Cela soit dit entre nous of Soit dit
entre nous, dat zij lusschen of onder ons gezegd,
dat blijve onder ons. -- In: Cela est encore entre
les mains de votre père, dat is nog in de handen
van uwen vader. I1 1e prit entre ses bras, hij nam
hem in zijne armen. Je lui ai remis votre lettre
entre les mains, ik heb hem uwen brief ter hand
gesteld. -- D'ENTRE, loc. prép. Uit, onder, van:
L'un d'entre vous disait , een van u zeide. On
l'arracha d'entre les bras de sa mère, men rukte
hem uit de armen zijner moeder. I1 ne l'aura jamais
d'entre ales mains, hij zal het nooit uit mijne
handen krijgen. Il est le plus capable d'entre (de)
mes écoliers , hij is de bekwaamste onder mijne
scholieren. — ENTRE AUTRES. adv. Onder anderen.
Entré , e , adj. (en part. passé van entrer):
Personnes entrées, binnengetreden personen m. pl.
— Un coup entré bien avant dans les chairs, een
diep in 't vleesch gedrongen houw m. — Jeune
homme entré en condition, dans les gardes du
corps,. jongeling, die eene betrekking gekregen heeft,
die bij de lijfwacht
fwacht geplaatst is. Cela nest (of imp.
I1 nest) jamais entré dans l'esprit d'un homme
sensé, dat is nooit bij een' verstandig man opgekomen.
Entre -aeeorder (s'), v pr. Eensgezind zijn,
overeen komen.
(deren.
Entre- admirer (s'), v. pr. Elkander bewonEntre-bai filer, v. a. Even openen, aanzetten,
op eene kier, her of reet zetten (eene deur, een
venster). — Entre -baillé, e, adj. (en part. passé):
Laisser la Porte entr-e , de deur laten aanstaan.
— Entre -baillare, f. Het aanstaan, op eens
kier staan; reet, kier f.
(zoenen.
Entre -baiser (s'), v. pr. Elkander kussen o
Entrebandes, Entrebattes, f. pl. [Manuf.
Rekeinden n. pl. aan weérszijden van een weefse .
Entrebas, m. [Manuf.] Ongelijke of te groots
afstand m. der kettingdraden.
(zadel.
Entre -bht, m. [Tech.] Midden n. van 't pakEntrebattes, f. pl., z. ENTREBANDES.
Entre -battre (s') , v. pr. Elkander slaan,
met elkander vechten.
Entre -bienfaire (s'), pr. Elkander weldoen.
Entre- blesser (s'), v. pr. Elkander kwetsen.
Entre -boiigate, f. [Pêche] Eerste afdeeling of
kamer f. eener vischweer.
Entre -broiiiller (s'), v. pr. Onderling in
onmin geraken, oneenig worden.
Entre -ehamailler (s'), v. pr. z. CHAMAILLER.
Entrechat, m. [Danse] Kruissprong, lucht
Battre un entr-, een' kruissprong ma--sprongm.
ken, een' kuitflikker slaan.
Entre -ebercher (s'), v. pr. Elkander zoeken.
Entre -ehoquentent, m. Wederzijdsche schok
m., wederkeerige botsing f.
Entre -ehogiier (s'), v. pr. Tegen elkander
stooten of botsen. — ( fig.) Elkander tegenspreken,
tegenwerken, elkanders nadeel zoeken.
Entre -Clore, v. a , z. v. a. ENTRE -FERMER.
Entre -colonnen.ent, Entre - colonnes, m.
[Arch.] Zuilena (stand m., ruimte f. tusschen twee
zuilen.
(mededeelen.
Entre -eommainiquer (s'), v. pr. Elkander
Entre -connaitre (s'), v. pr. Elkander kennen. kennis aan elkander hebben.
Entre -eóte, nl. [Bouch., Cuis.] Tusschen-ribbestuk n.
Entre -coupe, F. [Arch.) Stompe hoek m. b#
den ingang eener kruisstraat (opdat de rijtuigen
daar te beter kunnen omdraaijen). Entr- de voute,
Ruimte tusschen twee boven elkander gemaakte
gewelven.
Entre - souper, v. a. Doorsnijden: Les canaux
qui entre -coupent la vilie. — ( fig.) Les soupirs
ntre-coupaient sa voix, de snikken maakten hare
stem afgebroken, beletteden haar te spreken. —S'ENTRE-COUPER, V. pr. [Man.], z. COOPER (SE).- (rig.)
S'entr- dans le discours, elkander in de rede vallen.
Entre -conpé, e, adj. (en part. passé): Pays
entr- de rivières, niet rivieren doorsneden land n.-Mots entr-s, a foebroken woorden n, pl. Voix entr-e,
afgebroken, gebroken stem f. — Style entr-, onzamenhangende stijl m.
Entre - cours, m. [Cout.] Gemeenschappeljk
weideregt n. van de inwoners van verschillende
landgemeenten.
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Entr'éerire (s') V. pr. Elkander schrijven.
Entre- eroisenwent, m. Doorkruiseng, kruising f. — s'Entre-croiser, v.pr. Elkanderdoorkruisen, kruiswijze door elkander loopen.
Entre -dechirer (s'), v. pr. Elkander verscheuren. — ( fig.) Elkander lasteren, schelden.
Entre -défaire (s'), v. pr. Elkander verslaan;
elkander afmaken.
Entre -dern:tnder (s'),v.pr. Elkander vragen.
Entre -dépèeher (s'), v. pr. .Aan elkander
zenden of afvaardigen.
Eiitre-détraire (s'), v. pr. Elkander vernielen of te gronde doen gaan.
Entre -deux, m. Wijdte f., afstand ni. tusschen twee dingen, tusschenruimte f. — [ Tech.]
Scheidsmuur m., middelschot , middelstuk n.; —
boekbindersplank f.; — meubelstuk n. tusschen twee
vensters (soort van console). Entr- d'un drag, plaat
pl in 't laken, waar 't niet kort genoeg ge -senf.
Mar.] Entr- des lames, diepte, hol--schoreni.—[
te f. tusschen twee golven. — [Cuffs.] Entr- d'une
morue, middelstuk van een' stokvisch. — 5 ENTRE DEUX, adv. Tusschenbeiden, noch 't een noch 't ander. (zijn.
Entre -devoir (s'), v. pr. Elkander schuldig
Entre -dévorer (s'), v. pr: Elkander verslinden of verscheuren. — ( fig.) Elkander in den grond
boren ot ruïnéren.
Entre -dire (s'), v. pr. Elkander zeggen.
Entre -disputer (s') , v. pr. Met elkander
twisten.
Entre - doener (s') , v. pr. Elkander geven,
elkander over en weêr geven.
Entrée, f. Ingang, toerang m., inkomen n.,
plaats door welke men binnengaat: L'entr- de la
ville, de l'église, d'un jardin, de ingang (de toegang tot) de stad, de kerk, een' tuin. L'entr- du
port, de la rivière, de invaart f., mond m. der
haven, der rivier. — L'entr- d'une manche, d'une
botte, d'un gaat, d'un chapeau, dune serrure,
de inca; g, het inkomen van eene mouw, van eene
laars, van een' handschoen, de opening van een
hoed, van een slot (het sleutelgal). — Ingang, toegang m., intrede f., intogt m., het ingaan, binnen
binnenkomen: L'entrée du part est défen--tredn,
due, de in- of toegang van 't park is verboden. A
son entrée ehacun se leva, bij zijn binnentreden
stond ieder op. Le rol a fait son entr- dans la
capitale, de koning heeft zijnen intogt, zijne statelijke intrede in de hoofdstad gedaan. — Depuis son
entrée à l'Académie, au college, sedert zijne opname, toelating als lid der f4cadémie, sedert zijne
komst op 't kollegie. — L'entr- d'un acteur, het
eerste optreden van een' tooneelspeler. — ( fig.)
Faire son entr- dans le monde, voor 't eerst in de
wereld optreden. A son entr- en exercise, en fonction, en charge, bij 't aanvaarden van zijn ambt,
beroep, bij zijn in functie treden. — L'entr- en
possession, en jouissance, 't aanvaarden van 't bezit, van 't vruchtgebruik. — Toegang in., vrijheid
of regt van ergens binnen te treden; regt n. van zitting. Son rang lui donne partout l'entr- , zijn
rang verschaft hem overal den vrijen toegang. —
Avoir I'entr- au conseil, zitting in den raad hebben. — [ Thédt.] Intreêgeld n., toegangsprijs m.
intreê , e n t r é e f.; ook: vrije ' toegang ni. L'entrest de six francs , men betaalt zes francs intreê.
Il a son entr- a 1'opéra, hij heeft vrijen toegang in
de opera. On a suspendu ce soir les entr-s de
faveur, de vrijkaartjes gelden dezen avond niet.L'entr - a ce pensionnat, it cette société est de
cinquante francs, het intreêgeld op die kostschool,
in die societeit bedraagt 50 francs. — Intreêgeld,
dat men bij 't aanvaarden eener bediening moest
betalen; ook: het intreêmaal, de intreépartij I. (fig.) Aanleiding, inleiding f. Cet incident a donne
entr- a ma proposition, dat voorval gaf aanleiding
tot mijn voorstel. — ( fig.) Begin n., aanvang m.,
opening I. A l'entr- de l'été, bi 't begin, den aan
zomer. A l'entr- du livre, de son-vangde
discours, in 't begin van 't boek, van zijne rede.
A l'entr- de la nuit, bij 't vallen van den avond.
Sermon d'entr-, intreêrede, openingsredef.— [Cuis.]
Entr-s, voorspijzen f. pl., eerste schotels m. pl.,
intreê-geregten, voorgeregten n. pl. Tourte d'entr-,
taart f. als voorspijs. — [Corn.] Inkomende regten n. pl.: Payer l'entr-, les droits d'entr-, de inkomende regten betalen.— L'entr- du grand livre,
,

.-
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het overdragen uit het oude in 't nieuwe boek. —
[Danse] Entr- de ballet, z. BALLET. — [ Mus.]Het
invallen van een speeltuig, van eene stem.— [Mar.]
Avoir l'entr-, vrije landing hebben, niet aan quarantaine onderworpen zijn. — D'ENTR.ÉE, loc. ode.
Terstond, dadelijk D'entr- du jeu, reeds bij den
aanvang in 't begin van 't spel. — ( fig. et fam.)
D'entr- de jeu it se mit en colère, al dadelijk
werd hij boos. ( Deze uitdrukkingen verouderen).
:

Entre -embarrasser (s') , S'entre-ennpneher, v. pr. Elkander belemmeren, elkander

hinderen of beletten.

Entre- entendre (s'), v.pr. Elkander verstaan.
1 ntre-fáeher (s'), v. pr. Op elkander toornig, boos worden.
Entrefaites, f. pl. (alleen gebézigd in): (Loc.
adv.) Sur ces entr- (somtijds ook: Dans cette entrefaite), inmiddels, ondertusschen, middelerwijl.
On allait l'appeler, mais sur ces entr- it mourut,
men ging hem roepen, maar middelerwijl stierf hij.
Entre -ferrer, v. a. Ten halve, niet geheel en
al sluiten.
Entre - fessen , m. [Vétér.] Ontvelling tusschen de billen (bij° te vette paarden) . -- Ontvelling door te veel gaan of paardrijden, (pop.) blikaars m., blikgat n.
Entrefeasille, I. [Bot.] Tusschenblad, bijblad n.
Entre-fier (s'), v. pr. Elkander vertrouwen.
Entrefin, e, adj. [Corn.] Noch grof noch fijn,
hal/fijn, van middelmatige hoedanigheid.
Entre -fonnetter (s'), v. pr. Elkander geese len, zweepen.
(of kloppen.
Entre -frapper (s'), v. pr. Elkander slaan
Entregent, n1. (fa7,z.) Kunst om zich goed asnor
te doen, gemanierdheid, beschaafdheid, w.vereldken
nis f. II na point d'entr-, hij verstaat zijne wereld
niet, heeft geen gemanierdheid.
Entre -gloser (s'), v. pr. Elkander over den
hekel halen, glossen op elkander maken.
Entr'égorger (s'), v. pr. Elkander om hals
brengen, vermoorden.
Entregretfé, e, adj. [Bot.] Ineengegroeid, tot
één.e massa vergroeid.
Entre -gronder (s'), v. pr. Elkander bekijven.
Entre -haïr (s'), v. p7 . Elkander haten.
Entre -hareeler (s'), v. pr. Elkander plagen,
(tegen elkander botsen.
verontrusten.
Entre- heiartes (s'), v. pr. Elkander stooten,
Entre -hivern age, m. [Agric.] Het ploegen
in den winter, na den dooi. — Entre -hiverner,
v. a. [Agric.] Gedurende den winter ploegen.
Entreillisé, e, adj. Tralievormig, als met traliën gemaakt.
,

Entrejea, m., Entrejonne, f. [Cout.] Ruim-

te, speelruimte I. tot vrijen afloop van 't water.
Entrelace,nent, m. Dooreen -, ineenvlechtinq,
zamenvlechting, dooreenstrengeling f. — Entre lacer, v. a. Dooreen of ineen vlechten, zamenvlechten, strengelen: Entr- des branches, takken ineen
vlechten. Entr- les cheveux de rubans, het haar
met linten doorvlechten. — t (fig.) Entr- (entremêler) un discours de moralités, een gesprek met
zedeopreuken doorvlechten. - S'ENTRELACER, V. pr.
Zich ineen strengelen; in elkander gevlochten of gestrengeld zin. — Het part. passé is ook adj.:
Branches entrelacées, ineengevlochten takken. Bras
entrelacés, ineengestrengelde armen m. pl.
Entrelacs, m. (pr. —lá) [Arch.] Doorvlochten werk, kruiselwerk n., dooreengestrengelde bladeren, bloemen, enz. — [Peint.] Gekruist loofwerk,
strikwerk n. — [Call.] Strikletters f. pl.
Entrelardenient , m. [Cuts.] Het spekken;
doorspekking f. — Entrelarder, v. a. Doorspekken, met reepjes spek vullen (liever piquer). —
Entr- on pain d'épice de clous de girofle, eenen
koek niet kruidnagels besteken. — (fig.) Entr- une
harangue de vers , eene aanspraak met verzen
doorspekken of doormengen.
Entrelarge , adj. [Corn.] Noch breed noch
smal, van gemiddelde breedte.
Entre-ligree , m. Tusschenreael m. , ruimte
tusschen twee regels schrift; — het in die tusschenruimte geschrévene, interlinie f. — [Impr.] , z.

INTERLIGNE.
Entre -lire, V. n. Na elkander lezen.
Entre -loner (s'), v. pr. Elkander prijzen.
Entre - Eilire , v. n. Even doorschgnen, schémeren. La lune entreluit It travers le feuillage, de

IENTRE-MANDER
maan schijnt, flikkert, schemert tusschen cle bladeren der boomen door.
Entre -mander (s ), V. pr. Elicander ben glen.
Eiatrenaangei (s'), V. pr. Elkander opeten,
verslinden.
Entr'enibarrasser (s'), v. pr. Elkandenbelerninenen of in ongeleqenheid brengen.
Entr'elHbrasser (s') , V. pr. Elkander omhelzen.
L»tie-ni1er, V. a. Ondereen mengen, dooreen
mengen, vermengen, inmengen: EnIr- les fleurs
rouges et blanches parmi les jaunes, noode en
witte bloemen onder de gele mengen. - ( fig.) Ii y
entre -mèlait souvent quelques mats pour rire, hij
mengde, wierp en dikwijls eenige woonden onder
om le lagchen. - S'ENTIIE-MELER, V. pr. Vermengd
wonden : Ces couleurs s'entre-mêlent Plan , die
kleuren laten zich goed vermengen. - (lig.) II s'entre -mêle de tout, hij bemoeit zich overal snede,
steekt zich overal in.
Entie-niésurer (s'), v. pr. Zich met elkander meten.
Entrernets, m. [Cuis. Tusschengenegt n., tuschenschotel m. - t [Théat.] , z. v. a. 1NTERMÈDE.
Jintrernetteur, m. Bemiddelaar m. - Entre
mettense , f. Bemiddelaarster (in kwaden zin),
koppelaarster t.
Entre -rnettre (s'), v. pr. S'entr-de ge., zich
met iets bemoeijen, zich ergens insteken, inmengen,
zich ergens mede inlaten. voor iets in de bres spningen, tusschentneden. 11 s'entremet de tout, hij bemoe i t zich overal mede.
Lntreniise, t. Bemiddeling, tusschenkomst, tusschenspraak I., toedoen n. Je me suis servi de son
entr-, Ik heb mij van zijne bemiddeling bediend.
Cela se fit par son entr-, dat gebeurde door zijne
bemiddeling, tusschenkomst. - [Mar.] Entr-s,
kanveelhoutcn, kalven II. Pl. tusschen de balken en
op den baikwegen. Entr-s emmortaîsées dans les
éguillettes , stuinderkalven. Entr- d'coutille,
scheenstok in. van een luik.
Entre -inodi ll on, m. [Arch.] Ruimte t., afstand m. tusschen twee knollen.
Entre -moquer (s), v. pr. Elkander bespotten.
Entre -mordre (s'), v. pr. Elkander bijten.
Entre -nerfs, iii. [Tech.] Ruimte f. tusschen
de ribben den boekenbanden.
Entre -noends , m. [Bot.] Ruimte tusschen
wee gelédingen von een'stengel.
Entre -nuire (s'), v. ps. Elkander benadeelen,
beschadigen of schade toebrengen.
Entre -pardonner (s') , v. pr. Elkander vergeven of vergiffenis schenken.
Entre -parler (s'), v. pr. Met elkander spreken. - Entre -parleur, in. Tusschenspneken
,

(interlocuteur).

Entrepas, m. [Man.] Halve, afgebroken pasgang in. - Voormalig foltertuig n.
Entrepasser , v. a. Tasschen doorgaan. [Pharm.] De kruiden wei dooreen, mengen.
Entre -pereer (s') , v. pr. Elkander doorsteken of doorboren.
Entre -pilastre, m. [Arch ] Wijdte of ruim
te 1. tusschen twee pilaren.
Eutre-pi ll er (s') , v. pr. Elkander plunderen of berooven.
Entre -piquer (s') , v. pr. Elkander steken.
- (fig.) Elkander steken onder water geven, elkanden doonstrj ken.
}ntreplsLnt, m. [Agric.] Jonge wijnstok m.,
tusschen oude geplant.
Entre -pointé, e, adj. [Cur.] : Couture entr-e,
naad t. , waarbij elke steek door eenen knoop
wordt vastgemaakt.
Entre-pointillé , e , ad(. [Gray.]: Tallies
entr-es, gepunteerde sneden t. Pl.
Entre -pout, m. [Mar.] Tusschendek D. Sue
l'entr-, lusschendeks.
Entre -poser, V. a. In t entrepot of magazijn
opslaan. - Entre -posé, e, adj. (en part. passé):
Marchandises entr-es, opgeslagen waren f. p1. Entre -poseur, ni. Opzigten van een entrepot,
stapelkormnies, magazijnhouden m. - Entre-po
sitairo, adj.: Marchand entr-, of als subst. Un
entr- , koopman, die een entrepôt heeft of Zijne
goederen in een entrepôt opslaat; warenverzenden
-expediteur m.
Entrepôt, m. [Corn.] Plaats f., waar door-

-
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voer- en andere goederen wonden gelost, opgeslagen
of overgeladen, magazijn, pakhuis, e n t nep ô t n.
Ville d'entr-, stapelplaats, stapelstad t.
Entre -poussei- (s ), v. pr. Elkander stooten
Entrepreiiaiit, e, adj. Ondernemend, onversaagd, stout, stoutmoedig, vermeld, driest. C'est
on homme fort entr-, 't is een ondernemend, stout
man. II est cI'humeur entr-e, hij heeft eene vermtele inborst. - Ook als subst.: Un entr-, iemand
the zich veel durft veroorloven, inz. ten opzigte
van vrouwen.
Entreprendre, v. a. Ondernemen, bij de hand
nemen, bestaan, onderwinden, beginnen, aanvangen. Entr- un voyage, eene reisondennemen. Entr
une guerre, eenen oorlog beginnen. Tout ce qui l
entreprend lui rdussit, al wat hij onderneemt, begint of aanvangt, gelukt hem. - Aannemen, op
zich nemen, overnemen. Il a entrepris de fournir
les vivres h l'armcie, hij heeft de bezorging der
levensmiddelen voor het legen aangenomen. - ( fig.
et fan's.) Entr- qn., iemand bespotten, kwellen, beschimpen, sarren, tergen. II ma entrepris, lorsque
je ny pensais pas, hij heeft snij aangevallen, toen
Ik er niet aan dacht. -- Verlammen, stijf, pijnlijk
maken; Ma goutte m'entreprenci tout le pied,
mijne jicht heeft mijn gansche been verlamd. Entr- sur qc., zich iets aanmatigen, zich aan iets
vergrijpen: II entreprend stir mes droits, hij maligt zich mijn negt aan, hij treedt in, maakt inbreuk op mijn negt. I 1 s'est entrepris sue son volsin, hij heeft zich aan zijnen buurman vergrepen.
Entr- sur la vie de qn., iemand naan't leven staan.
Entrepreneur, m., -euse, f. Aannemen, levenoan, leverancier, ondernemer in., canneemster,
onderneemster t. Qui est !'entr- de ce bâtiment,
wie is de aannemer van dit gebouw. Lente- des
bbpitaux, de aannemen, verzorgen van de hospitalen.
Entre -prêter (s'), v. pr. Elkander leenen.
Entrepris, e, adj. (en pant. passé van entre
ondernomen reis I. - Bk--prend):Voyagt,
timent entr-, aangenomen gebouw n. - II a le
bras entr- , hij heeft een' lawmen, stijven arm. Jab
Ia tête tante entr-e, ik ben zeer zwak in 't hoofd.
Entreprise, f. Onderneming, poging, onderwinding f., bestaan ii., beleg, aanslag m., inbreuk f.;
aanneming 1. Entr- glorieuse, noe•mrjke onderneming. Entr- témdraire, stout bestaan, venmdtele
toeleg. 11 est venu a hout de son entr-, zijne paging is hens gelukt, hij is in zijne onderneming geslaagd. - L'entr- dun bâtiment, de aanneming
van een gebouw. - C'est one entr- centre le droit
des gens, dat is eene inbreuk, een aanslag op het
negt den volken. Former des entr-es contre la vie
de qn., aanslagen tegen iemands leven smeden.
Entre -produire (s'), v. ps. Elkander voortbrengen. (twisten, krakeelen.
Entre -quereHer (s') , v. pr. Met elkander
Entrer, v. n. Ingaan, intreden, binnenkomen,
inloopen, intrekken, inklimmen, indringen, inrijden,
invaren, enz. Entrez, 511 vous plaIt, komt (kom)
binnen, als 't u belieft. La porte dtait fermée je
'
ne pouvais entr-, de deur was gesloten, ik kende
niet binnenkomen. On a fait entr- des renforts,
du secours dans cette place, men heeft venstenkingen, hulpbenden in die vesting doen trekken. Le
vaisseau entra hier dans le (all) port, het schip
liep gisteren de haven binnen. - Ce Pols est si
dur, que la cognée ny saurait entr-, dit hout is
zoo hand, dat de bijl en niet kan indringen. Faire entr- un don dans Ia muraille, eenen spijker in den muur staan. Le tribunal n'entre que
dans quatre semaines , de negtbank houdt eerst
over Is weken hare zitdagen, zitting.—Ce chapeau
ne pent entr- dans sa tête, hij kan het hoofd niet
in dien hoed krijgen, die hoed is hem te naauw.
Ces bottes entrent facilement, die laarzen gaan
gemakkelijk aan. —Entr- dans les intérêts de qn.,
in iemands belang treden. Entr- en condition, au
service de qn., in iemands dienst treden. trons a table, laat ons aan tafel gaan. Entr- en
chaire, den predikstoel beklimmen. Vous ne faites
qu'entrer dans le monde, gij komt pas in de wereld kijken. Entr- dans une familie par un maiage, door een huwelijk in een geslacht komen. .) On ne pent lui faire entr- cela dans Ia tête,
men kan hem dit niet in 't hoofd prenten, aan 't verstand brengen, doen begrijpen. Faire entr- qc. dans
Un discours, dans un livre, iets in eenerede, in een
,
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boek opnemen, invlechten. — Entr- en of dans qc.,
iets aanvangen , beginnen , zich met iets inlaten.
Entrons en discours, laat ons een gesprek beginnen.
Entr- en guerre, en procès , eenen oorlog , een
regtsgeding aanvangen. Je ne veux entr- dans
cette affaire, ik wil mij met die zaak niet inlaten,
er mij niet mede bemoeijen. Je ne saurais entrdans Ie sens, dans la pensee de eet auteur, ik
kan den regten zin, de bedoeling van dezen (dien)
schrijver niet vatten, ik begrijp hem niet. Vous
n'entrez pas dans ma pensee, dans mon sentimerit, gij verstaat, gij vat niet, wat ik meen, gij
zijt niet v, n mijn gevoelen. I1 ne vent pas entrdans les expédients qu'on lui propose, hij wil de
voorgeslagene middelen niet aannemen. I1 ne me
plait pas d'entr- dans Ie détail, het lust mij niet,
mg in de bijzonderheden uit te laten. — Entr- en
religion, an couvent, in eene geestelijke orde treden, in 't klooster gaan. -- Entr- en prison, in de
gevangenis gezet worden. Enir- en matière, tot de
zaak komen. Entr- en explication, zich in Bene
verklaring inlaten. Entr- en exercice, zijnen post
aanvaarden. Entr- en majorité, meerdec jarig worden. Entr- en colère, toornig worden. Entr- en
age, oud worden. Entr- dans les secrets de qn.,
iemands vertrouweling zin. Entr- dans les plaisirs, dans la douleur de qn., aan iemands ver
deelnemen. Cela n'entre point en-mak,srt
comparaison, dat komt in geene vergelijking. Entren correspondence avec qn., met iemand Bene briefwisseling beginnen. Entr- en gout, smaak in iets
krijgen. J'y entrerai pour un tiers. ik zal ervoor
een derde deel aan nemen. - - Entr- en amour, en
chaleur (van sommige dieren sprekende) ritsig,
loopsch worden. — [Jeu] I1 mest entre beau jeu,
ik heb een goed spel, ik heb goede kaarten gekregen. Je ne puis entr- en jeu, sans quoi je jouerais atout, ik kan niet aan den slag komen, anders zoude ik troef spelen. — [Prat.] Entr- en
ordre parmi d'autres créanciers, mede onder de
schuldeischers gesteld worden. Entr- en possession,
in bezit treden, geraken. — [Mar.] Entr- dans une
p asse, binnengaats loopen. Entr- dans un port,
binnenvallen , binnenloopen , eene haven binnen
boeijen . - ENTRER , v. imp.: Il entre trois acnes
de drap dans eet habit, er gaan drie ellen laken
tot dit kleed. Il entre de l'esprit de vitriol dans
ce remède , er komt geest van vitriool in dit
geneesmiddel. II n'entre pas dans mes vues, het
strookt niet met mijne inzigten. -- II entre (of
II y entre) de l'ambition et de l'intérèt dans son
dessein, er heerscht eergierigheid en eigenbelano in
zijn voornemen. — 11 entre lien de l'homme en
vela. daarin zijn groote menschel ke zwakheden

ENTRE-TOILE.
zet en deze voorwaarts in de hoogte gehouden
wordt. — [Gray.] Entr-s, fijnere tusschenstrepen f.
pl. (tailles ouvrées).
Entre - tailles (s'), [Man.] , z. v. a. SE COUPER.
-- Entre -taillure, f. Kwetsuur f., die 't paard
zich door' 't aanslaan toebrengt.
Entre -talonner (s'), v. pr. Elkander op de
hielen 0/ dig, t volgen.
Entre -teinps , m. Tusschentijd. 11 profita de
l'entr-, hij maakte zich den tusschentjd ten nutte.

Middelerwijl.
f Esotretènement, m. Onderhoud n. (entretien).
Entreteneaar, m. Bijzilhouder in.
Enfreteuir, in. Zamenhouden, bijeen houden,
verbinden, ondersteunen; — onderhouden, in goeden stand houden, blvend of duurzaam maken;
— het noodige onderhoud verschaffen. Cette pièce
de bois entretient toute la charpente, dit stuk
hout bindt het getieele tirnrnerwerk zoenen. (Deze
eig. beteekenis komt zelden voor) . Entr- un bátiinent, one route, un jardin, een gebouw, eenen
weg, eenen tuin onderhouden. —Entr- one correspondance, Entr- commerce avec qn., met iemand
briefwisseling, omgang houden. Il entretient la désunion dans sa famille, hij kweekt de oneenigheid
in zijne familie aan. 11 entretient quelques familles pauvres, hij verschaft aan eenige arme huisgezinnen onderhoud. 11 entretient équipage. hij houdt
rijtuig (koets) en paarden. — Entr- qn. de belles
promesses, iemand met fraaije beloften ophouden
of paaijen. — Entr- one femme, eene vrouw als
bijzit onderhouden. — Onderhouden, met iemand
spreken: Ii faut chercher 1'occasion de 1'entr- de
vette affaire, men snoet gelegenheid zoeken, om hem
over die zaak te onderhouden , met hem daarover
te spreken. Elle entretient fort-agréablement toute
one compagnie, zij onderhoudt op eene zeer aangename wijze een rreheel gezelschap. — S'ENTRETENIR, V. pr. Elkander vasthouden, steunen, dragen:
Ces deux pièces de boss s'entretlennent. -- Zich
in goeden staat of stand houden; — zich onderhouden; iin zijn levensonderhoud voorzien. II y a
des arbres qui s'entretiennent toujours vents, er
zijn booroen, die altijd groen blijven. Cette femme
s'entref.ient toujours fralche, deze vrouw behoudt
steeds een Frisch aanzien. L'union ne s'entretiendra pas longtemps entre vous, de eendrart zal
onder u niet lang stand houden. —Il ne gagne pas
de quoi s'entr-, hij wint zoo veel niet, om er van
te leven. Il s'entretient de ce que ses parents lui
donnent, hij leeft van 't reen zijne ouders hem geven. Il s'entretient du jeu. hij leeft van 't spel. —
Zich onderhouden, met elkander spreken, zamenzigtbaar, veel menschelijks loopt daar onder. — spreken, redewisselen: Nous nous entretenons de
--ENTRER, v. n. [Mar.] Entr- et sortir un vaisseau, la guerre, wij spreken zamen over den oorlog.van
Een schip de haven in- en uitbrengen, met een S'ent.r - de Dieu, zich. over God onderhouden,
met
God
onzich
God spreken. S'entr- avec Dieu,
schip binnenloopen en uitloopen.
Entre -regarder, v. a. Zien, .gluren, kijken derhouden (in gebed of ernstige overdenkingen).
S'entr- sof -mème, avec eoi-m eme, de ses propres,
(door eene of andere openinco). — S 'ENTRE-REGAR
pensées, zich niet zich zelven bezig houden, met
DER, v. pr. Elkander aanzien of aankijken.
zich zelven spreken, zich met zijne eigene gedachEntre- règne , m., z. INTERRÈGNE.
Entre -regretter (s'), v. pr. Elkander be- ten onderhouden.
Entretenn, e, adj. (en part. passé van entre
treuren of beklagen. (woorden.
goed onderhouden weg-tenir):Chmb-,
Entre- répondre (s'), v. pr. Elkander antEntre-sabords, m. pl. [Mar.] Schutvullin- m. — Femme of Fille entr-e of als subst. Une
gekamerde,
remaintineerde f. —
bijzit,
eene
entr-e,
geschutpoorten.
tusschen
de
pl.,
ruimte
gen f.
Entre -sa.luier (s'), v. pr. Elkander groeten. [Mar.] Capitaine entr-, kapitein m. op wacht
ringen
verbonden.
Door
-geld.
[l^las.
j
Elkander
bijstaan,
Entre -seeourir (s'), v. pr.
Entretien, m. Onderhoud m.: Ce icátiment est
helpen.
van
onderdit
gebouw
kost
veel
de grand entr-,
t Entresemer, v. a., z. v. a. PARSEMER.
Entre-sol, m. [Arch.] Opkamertje n., hang- houd. I1 est chargé de l'entr- de sa soeur, hij is
kamer, insteekkamer, ingestoken verdieping, half- belast met het onderhoud zijner zuster, hij moet
of tusschenverdieping f., inz. tusschen 't beneden- voor zone zuster zorgen. Fournir b l'entr- dune
armée , een leger van 't noodige tot onderhoud
huis en de eerste verdieping.
f.:
Entre-sourcils, m. Ruimte f. tusschen de voorzien.— Onderhoud, gesprek n , zamenspraak
Nous ei3mes un long entr- ensemble, wij hadden
(steunen.
wenkbraauwen.
beide
Entre -souitenir (s'), v. pr. Elkander onder- zamen een lang gesprek. Les mauvais entretiens
t Entre-souvenir (s'), v. pr. Zich flaauw corrompent les bonnes moeurs, kwade zamensprekingen bederven goede zeden.— Elle fait l'entr- de
herinneren.
toutes les sociétés, men spreekt in alle gezelschap
t Entre -suite, f. Volgreeks f.
haar.
-penva
elkander
volgen.
v.
pr.
Op
-suuivre
(s'),
Entre
Entre-tisser, V. a. Doorweven, inweven. EntrLes jours et les nuits s'entre-suivent, de dagenen
-doorwerken.
of
zijde
doorweven
met
spie,
de
elkander.
wisselen
elkander
af.
nachten volgen op
werk f.
Entre-surprendre (s'), v. pr. Elkander ver- Entre-tissnre, f. Doorweven
Entre -toile, f. [Tech.] Binnenwerk, weefsel n.
rassen.
tusschen
twee
strooken doek.
sieraad
tot
kant,
van
waar
m.,
Danspas
[Dans.]
f.
Entre-taille,
b# de eene voet in de plaats van den anderen ge- (Plur. Des entre-toile.)
-

- ENTRE -TEMPS, ally .

ENTRE -TOISE
Entre -toise, f. [Charp.] Dwarshout n., kop
ni., bindhout, dat twee balken in een tim--pelbatk
tnerwerk verbindt, karvielblok; kalf a., dwarshout, dat de pilaren van eene koets zamen houdt.
--- [Mar.] Entr- cari'ée of croisée, kruisschijf. En1r-

ENVELOPPEUR .

693

mération, f. Optelling, opsomming, en um e rat ie f.: L'én- des griefs, de opsomming der grieven.
— L'én- du peuple, de volkstelling f. — 'Enaniérer, v. a. Opsommen, tellen, pnoemen (inz.
?

van voorwerpen, welker teng moe jeljk of onmo-

dans une t'.hèvre, klampschjf f. — [Artill.] Entr- gelijk is): Qui pourrait én- le nombre des étoiles?d'affut, kalf van een a/fait. Entr- de couche, de [Rhét ] , of Faire énumeration, de verstrooide en
repos nu de support, liggend kalf. Entr- de mh e, onzamenhangende omstandigheden kort en klaar
staand kalf. Entr- de lunette, staartkalf. Entr- de bijeen vatten en voorstellen.
volée, frontkalf.
'Enurésie, f. [Méd.] Pisvloed m., onvermogen
Entre-toiicher (s'), v, pr. Elkander beroeren, om (Ie pis bij zich te houden, e n u r é s is f.
aanraken. (brengen.
Env ahir, v. a. Bemagligen, met geweld, onregt
Entre-tater (s') v. pr. Elkander dooden, om- of bedrog wegnemen, overweldigen, overmeesteren,
Entre-visiter (s'), v. pr. Elkander bezoeken. zich meester maken I1 a envahi mes biens, hij

Entre -vole, f. Chemin de fer] Ruimte f., afstand in. tusschen de beide rails of spoorsehenen.
-- Zandbedding f., op welke een spoorweg moet
geleed worden.
Eutrevoir, v. a. Ten halve zien, even zien,
een weinig zien, gewaar worden, ontwaren, merken, bemerken, bespeuren. Je ne le vois pas dis
je ne fais qu'entr-, ik zie het niet-tincem,
duidelijk, ik zie het slechts ten halve. J'entrevois
qc. b travers ces arbres, ik zie iets tusschen deze
boomen door. - (Jïg.) J'ai entrevu les desseinsde
eet homme, ik heb de oogmerken van dezen man
van verre gemerkt, bespeurd. -- SENTREVOIR, v.pr.
Elkander bezoeken, spreken, komen zien, eene zamenkornst met elkander hebben: Its s'entrer irent
dans la maison de votre oncle, zij spraken elkander in het huis van uwen oom. (In dezen zin niet
[

veel rebézicd.)

Entre-vous,m. [Tech.] Ruimte f. tusschen twee
leggers van een' vloer, tusschen twee staanders van
eene heining.
Entrevoûter, v. a. [Tech.] De tusschenruimte der zolderlegçers volwerpen.
Entrevue, f Zamenkomst. bijeenkomst f.; mondgesprek n. Convenir d'une entr-, eene bijeenkomst
afspreken of bepalen. (of aansporen.
Entr'exeiter (ss'), v. pr. Elkander opwekken
} ntr'extiorter (s'), v.pr. Elkandervermanen.
Entrichoake , m [Anat.] Haarrand m. der

oo.le en, e:ntriehóma n.
Entr'itnnioler (s'), v. pr. Elkander opofferen.
Eftr'ifj prier (s'), v. pr. Elkander beleeraigen.
Entripaillé, e, adj. Dikbuikig, met een' dikken buik. (doen of verpligten.
Entr'obliger (s') , v. pr. Elkander dienst
Entr'oeillader (s') , v. pr. Elkander toe-

lonken. (CHRINiTES.
Eutroques , Entrochites , m. pl., z. ENEutr'odublier (s'), v. pr. Elkander vergeten.
Entr'ouuir, V. a. Ten halve hooren.
Entr'ouvert, e , adj. (en part. passé van
entr'ouvrir) Half open: La porte était entr-e, de
deur stond half open, op eene reet.
Entr'ouverture, f. [Véter.] Schouderverrekking f. (van een paard).
Entr'ouvrir, v. a. Half of een weinig openen
(de deur, het venster, de oogen). — S'ENTR'OUVRIR,
V. pr. Half of een weinig open gaan: La terre
s'entr'ouvre, de aarde scheurt open. Les oeillets
cemmencent b s'entr-, de anjelieren beginnen zich
te openen. A la fin ses yeux s'entr'ouvrirent, eindeljk opende hij een weinig de gogen.
Entruure, f. [Agric.] Diepte f. der p loegvoor.
Entaure, f. [Hort.] Gemaakte spleet of voor
plaats f, tot de enting.— [Tech.] Aanhech--berid

ting f. van een' gebroken draad bij 't weven. —
Stop f. in een' uitgesleten kousenhiel. — ENTURES, f.
pl. Dwarshouten n. pl. of sporten f. pl. (als aan
de ladders in de steengroeven).
Entypose, f. [Anat.] Ondiepe holle f. van
't scliouderbeen.
'Enucléation , f. Uitkerning, uitpelling. —
Chir. J Uitpellinq van een beursgezwel, e n u c Ie ai e f. — (fig.) [Didact.] Opheldering, verklaring f.
eerier moeijelijkh.eid.—'Enaucléer, v. a. Uit kernen.
-- [Chir.] Uitpellen; — een been blootleggen (bij eene
operatie). — 'Enueléé, e, adj. (en part. passé):
Tumeur én -e, uitgepeld gezwel n
'Ensile, 'Ensile-campane, f. [Bot.], z. v.a.
AUNEE. (vleesch.
'Ennulon, m. [Anat.] Binnenzijde f. van het tand'Enuuntéra.teur, m , -trice, f. Opteller. opsomrn.er m., optelster, opsomster f. — 'Ematneratif, ive, adj. Opsommend, optellend. — 'Enu-

heeft zich niet geweld van mijne goederen meester
gemaakt. — Bij uitbreiding: Rivière qui envahit
la plaine, rivier f., die zich over de vlakte uit
Env- la puissance souveraine, zich-breidt.—(fg)
de opperste magt toeëigenen, aanrnatigen. - Envahi, e, adj. (en part. passé): Pouvoir env-,
overweldi.^de magt f.
-I. Envahissant, e, adj. Overweldigend, overmeesterend: Armée env-e, veroverend leger n. Politique env-e, veroverende staatkunde f.
Envahisssernent, m. Bemagtiging, overweldiinq, verovering, wegnemin.g f., gewelddadige inval m. — -(- Envahissenr, m. Overweldiger,
roover m.
Envalemeut, m. [Pêcbe] Openhouding van
't steeknet. — Envaler, v. a. Het steeknet openhouden.
Envasernent, m. .Sl jkophoopinq. — Envaser (s3') , v. pr. Verst jken , zich met slijk of
modder vullen.
Envélioter of Enveilloter, v. a. [Agric.]
Opperen, aan oppers of hoopjes zetten (het hooi).
Enveloppant, e, adj. Omgevend, omwikkelend: La part.ie env-e.
Enveloppe, f. Omslag m., omkleedsel, omwind
bedenking f., hulsel n., e n v e l o p p e f. Une-seln.,
env- de cuir, een' lederen omslag. Env- d'une lettre, omslag van Benen brief Ecrire sous l'enveloppe
(sous le pli, le couvert) de qn., onder 't adres van
iemand schrijven. -- (fig.) Het uitwendige, het voor
schijn m. Dire qc. sous de belles enve--komen,d
loppes , iets zeggen onder fraaie, verbloemde bewoordingen. — [ Bot.] Deksel, bekleedsel, zaad
buitenste schil f. der uijen, planten. —-huisjen.,
[Fort.] Voortloopende wal, mantel m., die b ij som
gen in plaats van de buitenwerken den-migevst
hoofdwal omsluit. — [Anat.] Env- du coeur, hartezakje, hartebeursje n.
Enveloppe, e, adj. (en part. p assé van envelopper): Paquet env- , omwikkeld pakje n. —
Armée env-e, omsingeld, ingesloten leger n. — Vérité env-e, bedekte, oinkleede waarheid f. — Dis
duistere, verwarde rede f. Esprit env-,-coursenv,
verward hoofd n. I1 a ]'esprit env- dans la matière, 't is een plomp mensch, de ziel is hem in
't vleesch gegroeid.

Enveloppée, f. [Tech .], z. v. a. ENVELOPPE.
Enveloppement, m. Het omwinden of inwikkelen; windsel, omwindsel n., omwinding f.
Envelopper, v. a. Inwikkelen, omwikkelen,
in eenen o n tslag doen , inrollen , in-, omwinden.

Env- des gants, le pied dun arbre, handschoenen
inwikkelen, den voet van eenen boom omwinden.
— Bij uitbreiding: Une noire tempète enveloppa
le ciel, een zwaar onweder omhulde den hemel. —
(iq.) Bewimpelen, verbergen, op eene verbloemde
wijze voordragen of voorstellen: Les p oèt.es ont
enveloppe la vérite sous des fables, de dichters
hebben de waarheid onder verdichtsels verborgen.
I1 enveloppe b dessein sa !!ensée, h verbergt,, bewiinpelt zone gedachte mt opzet. Env- de ténebres les chases les plus claires, de helderste, duidelijkste zaken onverstaanbaar o( verward voordragen. — [Mil.] Insluiten , omringen, omsingelen:
Env- un camp, une place, une armée, eene leger
leger insluiten. Env- qn.-plats,envig
dans une affaire, iemand in eene zaak betrekken,
wikkelen. — S ENVELOPPER, V. pr. Zich inwikkelea: Il s'enveloppa de (dans) son manteau. 11 s'est
enveloppé Ie doigt avec du linge. -- (fig.) Le sage
s'enveloppe de sa vertu , de wijze hult zich in
z ne deugd.
' Enveloppeur, in. Omwikkelaar m. -- (fag.)

Inkleeder, verbloenier m.

ENVENIMER

EN VOL,

Envenimer ,, v. a. Met venijn, met vergif besmelten, vergiftigen (in dien zin weinig gebruikt);
- (fig.) verergeren, verbitteren. Ii a envenimé sa

ven den nijd verheffen, zich aan de benijders niet
kreunen. - Lust, begeerte, neiging t.; trek, zin rn.
ik verlang
J'ai une grande env- de savoir si.
zeer te weten of. . . Les enfants ant any- de tout
ce qu'ils volent, de kinderen hebben lust, trek tot
alles, wat zij zien. Ii a env- cle dormir, hij heeft
trek tot slapen, hij is slaperig. Je n'ai point denydy aller, ik heb geenen lush om er heen te gaan.
Je meurs deny- cie le voir, ik brand van verlangen om hem te zien. Si l'env- lui en proud (vient),
als hij er lust toe krijgt. L'erv- lui en est passie,
de lust daartoe is bij hem geheel vergaan. - (Pray.)
U vaut mieux faire env- que pith, het is beter
benijd dan beklaagd te worden. - Env- de femme
grosse, belustheid eener zvvanaere vrouw.— [Mid.]
Nijdnagel dwangnagel m. 1'ai des env-s aux
doigts, ik heb nijdnagels aan de vingers. - Vlek,
pepe r vlek, moedervlek f. (waarmede de kinderen
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plale en Ia grattant, hij heeft zijne wond door ze
te krabben verergerd. Env- un fait, les paroles de
qn., een voorval, iemands woorden boosaardig verdraaijen, lioteljk uitleggen. Env- l'esprit de qn.,
iemands gemoed, geest verbitteren. - Enveiiimé, e, adj. (en pa r i. passé): Langue env-e, kwaadaardige, lasterlijke tong f. Discours env-, boosaardig gesprek n.
Envei-gei-, v. a. [Tech.] Met tçenen of wilgen
doorvlechten. Env- les soufflets, de blaas--roedjs
balpen met houten staven voorzien (waarover liet
Ieder getrokken wordt). - Env- les fils de sole,
de zijden draden kruiswijze om de vingers slaan

(bij wevers).

Envei-gtiei-, v. a. [Mar.] Aanslaan. Env- les
voiles, de zeilen aanslaan. Env- un jet de voiles
neuf, een nieuw stel zeilen aanslaan. Env- tout
proche cie Ia vergue, digt aanslaan, dood aanslaan.
- Lnvei-ué, e , adj. (en part. passel): Voile

env-e, aangeslagen zeil II.
EnvergLlée, t. [Mar.] Evenmaat t. van de raas.
Euvel-gure , f. [Mar.] Zeilwerk n. met de
stengen; liet vastbinden der zeilen en stengen aan
de mosten; liet aanslaan der zeilen aan de ra;
lengte, breedte f. van bet ralijk ; breedte van liet
tuig, breedte van de zeilen. Vaisseau qui a beaucoup deny-, breed getuigd schip. Vaisseau qui a
peu deny-, smal getuigd schip n— [11. n.] Vlugt t.,
wijdte der uitgebreide vlerken of vleugels der vogels. - Freatvogel m. (frigate).
Enveijire, f. [Manuf.] Stokjes n. p1., die de
kruiswijs gelegde zijden draadjes in eene rigting
houden. - Het overkruis weven; ook liet kruisehag geweJvene.

-I- Envermîllonner , v. a. Eene vermiljoen-

kleur geven, blanketten.

Enverrer, v. a. [Tech.] In een' 'nieuwen pot
een weinig gesmolten glas gieten, om liet aanhechtend vuil weg te nemen; verglazen.
Envers, fl1. Verkeerde, averegtsche zijde (van
eene stof, van de bladeren der planten): Cette étoffe
na ni enclroit ni env-, deze stof heeft geene regte
noch verkeerde zijde, kan aan beide kanten gedragen worden. Ce velours a deux env-, dit fluu'eei
is op beide zijden even schoon. - L'ENVERS, bc.
adv. Verkeerd, averegts : Mettre une chemise, les
bas a l'env-, een hemd, zijne kousen verkeerd (met
de binnenzijde naar buiten) aantrekken. Tomber
a l'env-, beter: Tomber b Ia renverse. - ( fig. et
fam.) Ses affaires vont b l'env-, 't gaat met zijne
zaken achteruit. 11 a l'esprit , in tête b l'env-,
zijn hoofd is in de war; 't is een dwarshoofd. 11
prend tout a l'env-, hij vat alles verkeerd op. (pop.) Mettre Fame l'env- ii qn., iemand naar
de andere wereld zenden.
ENVERS, prép. Jegens, omtrent: Ii faut être charitable env- les pauvres, men moet mild, weldadig
omtrent de armen zijn. Votre frère s'est mal conduit env- son maitre, uw broeder heeft zich jegens
zijnen meester slecht gedragen. Je vous défendrai
env- et contre tous, ik zal u tegen de gehieele wereld verdedigen.
Envei-sain of Enversin , rn [Corn.], z. V. a.

CORDILLAS, CORDELAT.

Enversel-, v. a. [Tech.] Eene stof in alle rigtingen uitrekken en opmaken.
Eiwei-sir, v. a. [Tech.] De pluizen en knoopen op de verkeerde zijde van liet doek met oude
kaardebolben wegnemen, kaarden, uitnoppen.
Envi (a l'),boc. adv. Om strijd, om het best. Ces
garcons écrivent a l'envi, dezejongens schrijven om
liet best. Ils travaIllent ii l'envi Fun de lautre, les
uns des autres, zij werken om het best, de eene
tracht den andere in liet werken te overtreffen.
Envie, f. Nijd rn., afgunst, wangunst, afgunstiglield, misgunstighieid f. Ii s'est attird lenv- de
eet hornrne, hij heeft zich de wangunst, den nijd
van dezen man op den hals gehaald. Sa fortune
est digne deny-, zijn geluk is benijdenswaardig.
11 le regarde avec des yeux pleins deny-, lip ziet
hem met nijdige oogen aan. Ii crive deny- , ligï
barst van nijd. On porte ordinairenient env- a
ceux qui nous sont préférés, men benijdt gemeenlijk degenen, die ons worden voorgetrokken" faut
se rnettre au-dessus de l'env-, men moet zich bo-

.. ,

,

somtijds geboren worden).

Envié, e, adj. (en part. posed van envier):
Bonbenr envid, benijd gebrek n. Place bien env-e,
zeer gezochte, door velen verlangde post m.
t Eitvicillir, V. a. Oud maken, een oudachtig
voorkomen geven, oud doen schijnen, verouderen.
- Enviei lli, e, adj. (en part. passé): Des ha-

bitudes env-es (nu liever invdtirées) , verouderde,
ingewortelde gewoonten f. ph. Pdcheur env- (nu
liever endurci), oude, verstokte zondaar in.
Envier, v. a. Benijden, misgunnen; - sterk of
heftig verlangen: Env- le succès de qn., iemands
voorspoed benijden. - Voila Ie paste que j'envie
rais le plus, dezen post wilde ik wel het liefst hebben. - [Jeu] , z. RENVIER. - Weleer ook z. v. a.
RENCHÉR
IR, EMPASSER. - S'ENVIER, V. pr. Elkander benijden..
Envieux, iense, adj. Nijdig, afgunstig, wangunstig: C'est une femme envieuse , 't is een
nijdig, wangunstig wijf. - ENVIEUx, rn.. -JEUSE, f.
Benijder, nijdigaard m., benijdster f.: Son mérite
lui fait des env-, zijne verdienste verwekt hein
benijders. (gas/far.
Envilasse, t. [Bot.] Ebbenboom m. van Mw/aEuviné, e, adj. Naar wijn riekend: Ii a l'haleine env-e, zijn adem riekt naar wijn. - z. ook
AV1NÉ.
Environ, adv. Omtrent, ongeveer, omstreeks,
ten naasten bij, bijkans, een weinig meer of minder.
Neus ironschez lui env- a cinq heures, wij zullen tegen vijf ure bij hem gaan. Jal dans ma bourse
env- cinq llorins, ik heb omtrent vijf gulden in

mijne beurs.

Environnant, e, adj. Omliggend, omgevend,
nabijzijnd: Les maisons env-es sent brulies, de
omliggende huizen zijn verbrand. Les objets env-s,
de nabijzijnde voorwerpen ii. p1.
Ei,viioniier, V. a. Omgeven, omringen, omsingelen, insluiten: Env- une viiie le murailles,
eene stad met muren omringen. L'enneini a enviround la place, de vijand heeft de plaats omsingeld, ingesloten. Lair environne Ia terre , de
lucht omringt de aarde. - (fig.) Les dangers Fen'vironnaient de toutes parts. de gevaren dreigden
hem van alle kanten. - Envh-onné, e, adj. (en
part. passé): Ville env-e de murailles, van muren
omgeven stad t. Ii est env- de dangers, de flatteurs , hij is door gevaren omringd of bedreigd,
door vleijers omgeven.
Environs, rn. p1. Omliggende plaatsen, omstreken f. p1., omtrek rn. Les env- de cette ville
sent beaux, de omstreken dezer stad zijn schoon.
t Eiivis, adj. Ontevreden. - t a ENVIS, 10e.
adv. Ongaarne, tegen wil en dank.
Lnvisager, v. a. In 't aangezigt zien; aanschouwen, aandachtig beschouwen; - ( fi g.) in den
geest beschouwen., overdmnken, overwégen: Dis que
je leus envisagd je le reconnus, zoodra ik hem
aanschouwd had, herkende ik hem. - Env- les
suites dune affaire, de gevolgen eener zaak beschouwen of overwegen. II envisage Ia mart cornme Ia fin de ses maux, hij beschouwt den dood
als het einde zijner rampen. - S'ENVISAGER, v.pr.
Elkander aanzien of onder de oogen zien. - Het
part. passé is ook adj.: La vie envisagie sous ce
point de vue, het leven uit dit oogpunt beschouwd.
Envoi, m. Zending, verzending, afzending, toezending, overmaking, bezending;' de verzonden
zaak f. Faire un env- de marchandises, eene verzending van goederen doen. L'env- dun courrier,
-

ENVOILER

ÊPANACLISE .

-
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'Epacmastique ,. adj. [Med.] Toenemend,
de afzending van eenen postbode. — [Poés.] Op
dragt f., laatste strophe van een dichtstuk, waarbij e p a k in a s t i s e h — EPACMASTIQUE , f. Steeds ster
er wordende knurls. e p a k in a s t z, k a f.
-k
men het aan iemand opdraagt. — [Prat.] Env- en
'Epaeride,'Epaeris, F. [Bot.] Windklokje n.
possession, toewijzing, in bezit stelling f. Env- en
pl.
pl.
Planten
f.
van
't
gef.
—
'Epacridées,
bezit
stelling.
voorloopige
in
possession provisolre,
slacht der windklokjes.
Env- des róles, het overzenden der Kohieren.
'Epaetai, e, adj. [Chron.] Gemat de epakta
Envoiler ('s), v. pr. [Tech.] Bij 't harden
L, m. [Anal.] .Een van de schebetre/t. ---EPACTA
of ver- stalen krom trekken.
Envoisiner, v. a. (woord van J. J. Rousseau) delbeenderen n. pl.
'
:paste,
f. [Chron.] Inlaschdagen ni. pl., overe.
adj.:
Je
Euvoisiné,
buren
omringen.
—
Met
schietende dagen van de laatste nieuwe maan des
suis biers, mal env-, ik heb goede, slechte buren.
Envoler (s'), v. pr. Wegvliegen, uitvliegen, jaars tot op den ]sten Januar j van 't volgende
ontvluglen: Les oiseaux se soot envolés, de vogels jaar, maansouderdom m. b j 't begin van 't jaar,
zijn weggevlogen. — Bij uitbreiding: wegwaayen, of onderscheid H. tusschen een gewoon zonnejaar
door den wind medegevoerd worden: Des papiers, en een maar jaar, e p a k t a f.
'Epagteenl, m. [H. n.] PUI! J.(hond, spaansche
des feuilles desséchées qui s'envolent.-- (fig.) Ver
snel voorbij gaan, ontsnappen:-vliegn,rop langharig<e Jagthond m. — 'I' pag.ietile, I. Teef f.
L'occasioii s'envole, de gelegenheid verloopt, gaat van den patryshond.
'Epagogigeie, adj. Tot de epagogge belioorend;
voorbij, snelt weg. Le temps s'envolait dans sa
compagnie, de tijd vervloog in haar (zijn) gezelschap. — van zel f genezend 0/' ht Blend, e p a g ó g s h. —
Avec lage les plaisirs s'envolent, met het klimmen ^'Epa.gogite, I. [Méd.] Ontsteking f. Ircvoorder jaren vervliegen de vermaken. — (Loc. pray.) hurd. -- 'Epagogiue, m. [Ant. mil.] Zékere oud
evolutie of zwenking f. — [Anat.] z.v.a.-grieksch
I1 n'v a plus que Ie nid, les oiseaux se sont envolés, 't nest is er nog, maar de vogels zijn weg. — PRÉPUCE . — [ \ít .] Fan zelf volgende heeling f.
Somtijds ook als v. n. gebézigd: Le plus leger bruit der wonden. -- [Log.] , z. v. a . INDUCTION . —Epafait env- ces oiseaux. — Envolé, e, adj. (en part. gontene, adj. [Chron.] Jours ép-s, ep a g o m épassé): Oiseaux env-s, weg- of uitgevlogen vogels. n i s c h e of toegevoegde dagen, aanvullingsdagen m.
Envouteenent, m. Gewaande betoovering f. pl., de 6 dagen, die gevoegd werden bij het eaypdoor ee e wassen figuur. — Envoi ter , v. a. tische gaar, dat uit 12 maanden, elk van 30 dagen,
Betooveren door het' steken, breken of verbranden bestond.
'Epaillement, m. [Orf.] Reiniging f. van
van iemands wassen afbeeldsel (inde middeleeuwen
't goud. —'Epailler, v. a. Het vuil, het ruwe van
in gebruik) .
Envoyé, e, adj. (en part. passé van envoyer) gegoten (1/ gesmeed goud met de etsnaald afnemen.
'Epais, se, (III). Dik, dipt, lomp, zwaar, grof,
Gezonden , afgezonden, verzonden : Marchandises
env-es par eau, te water verzonden goederen D. pl. lijvig, sterk: Un Inur ép- de trois pieds, een muur m.
Prisonniers env-s en exil, in ballingschap gezon- van drie voet dik. Du dra p ép-, dik, zwaar laken n.
den gevangenen m. pl. — ENVOYE, m. [Dip].] Af Bois ép-, digt bosch n. (waarin vele boomers sta(in).
gevaardigde, gezant m., inz. een gezant van den L'herbe est ep-se dans ce pré,, het gras staat 11(1
tweeden rang, zaakgelastigde, e n v e, y é m. — Les di.k, ,Ii t in deze weide. Encre ep-se, dikke inkt m.
env-s du cie], de hemelsche boden, de engelen m. Airép- ,zware, dikke, betrokken lucht f. —Nuit ép-se.
Tétlèbres ép-ses, stikdonkere nacht m., duisternis f.
pl. EN VOYEE , f. Vrouw f. van een' envoyé.
Envoyer, v. a Zenden, afzenden, verzenden, — (fig.) Lesép-sesténèbresde 1' ignorance, de dikke
sturen, toesturen, toezenden: J'ai envoyé mon do- duiste7 nis (If nacht der onwetendheid. Ignorance
mestique a Ia wille, ik heb mijnen knecht naar de ep-se, groote o f grove onwetendheid f. II a ]'esprit
stad gezonden. Env- des députés, afgevaardigden (it,.o f la machoire ép-4e, hij heeft een bot, log
verstand, is een dein rnensch. I1 a Is langue (hi-se,
zenden. Env- des marchandises, une lettre, koop
toezenden. — Bi uitbreiding:-waren,bif hij is di.k, zwaar van tong, heeft eene moezleljlke
Les vapeurs que la mee nous envoie, de dampen, uitspraak. — ]let wordt ook als adv. gebruikt:
die de zee ons toezendt, die ons van de zee komen. Seiner ép-, dik, ligt opeen z(ai)en. La neige a
tolnt.zé fort opa is. de sneeuw is zeer dik gevallen.
Env- des boulets sur les retranchements, de ver
kanonskogels beschieten. — Les-schanigemt — EPAIS , m. Dikte f. Cette poutre a un pied
maux que le ciel nous envoie, de rampen, die de d'ép-, deze balk is een' voet slik.
'Epaissenr, f. Dikte; — di.gtheid f. L'èp- d'une
hemel ons toezendt, beschikt. I1 envoie des soupirs
vers Ie cie], hij zendt verzuchtingen ten hemel. — planche, (t ii mur, de dikte van Bene plank, van
(fig. et lam.) Env- qn. dans l'autre monde, iemand een' muur. — L'ép- de l air, du bror.illard, des
naar de andere wereld zenden. — z. ook DIABLE. ténèbres, de digtheid dikte van de lucht. den mist,
— Het is dikwijls door een' in/in. gevolgd: Env- de duisternis. - L'ep- du Bois, het digtste van
quérir of chercher qn , iemand laten halen, om 't bosch.
'Epaissir, v. a. Verdikken, dik of lijvig maiemand zenden. Env- demander qc. á qn., iemand
iets laten vragen, iemand om iets laten verzoeken. ken, binden. Ei)- une sauce, Bene saus verdikken,
ebonden maken. Les vapeurs épaississent I'air,
Les ennemis envoyaient reconnaitre la place, de
e dampen, verdikken de lucht — EPAISSIR , v. n.
vijanden lieten de plaats herkennen (zonden troepen af om de plaats te herkennen). Env- faire com- en S 'IPAISSIIi . V. pr. Dik, lijvig worden. Le bouilpliment à qn., iemand laten geluk wenschen, laten lon épaissit of s'épaissit en cuisant, hel vleeschnat
wordt dik, lijvig door het koken. Sa taille s'épaisgroeten. -- z. ook PROIENER, PAiTRE. — [Mar.]
Envoie ! roer aan lij! (bevelwoord, om te wenden). sit, hij wordt dikker, li viper. Si? langue s'épaissit,
zVne spraak begint zwaar te worden, hij begint
— S 'ENVOYER , v. pr. Elkander zenden.
zwaar, moe2,lelplc te spreken. — (lig. et f(1in.) Son
Envoyenr, m. [Cam.] , z. v. a. EXPEDITEUR.
esprit s'épaissit, z2 n geest wordt stomper.
Envuuiter, v. a., z. ENVOUTER.
.

-
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Enydre, m., Z. ENHYDRE.

5 Enypnalisnme, in. [Méd.] Dierlijk magnetis-

mus n.- Enypniotisine,m. Magnétische slaap m.
Enzootie, f. [Vétér.] Inlandsche veeziekte f.
— Enaootigiie, adj. Die veeziekle betreffend,
enzo(6ti-sch.

'Eole, m. [Myth.] Eolus m., de god der winden, koniog der Eolische eilanden (tusschen Italië

en Sicilië). —

[Prays.] Bouches d'Eole, berg- of

rotsspleten f. pl., door welke een luchtstroom dringt.
- 'Eolien, ne, 'Eoliquue, adj. eolisch, lot
ioli-ë (in Klein- 4zie) of tot de ,Eolische eilanden
behoorende. Dialecte dol -, ceolische tongval m. —
'Eoli-harpe, in. [Mus.] Eolus-harp, windharp f.
-- 'Eoline, f., z. V. a. ACCORDEON. — 'Eoli-

pyle, m. [Phys.] Windkogel, dampkogel in. —

Windklap f., rookvanger m. (middel let rookverdrijving). — 'Lolo-dorigeue, adj. .iolisch en
dorisch te gelijk, ceolodórisch.

.

'Epaississant, e, adj. Verdikkend: Matière
-e.
ep
'E p aississement , m. (zel(1en fig. gebézigd)
Het (likker of lijviger maken; -- verdikking f. L'epd'une liqueur, het dikker maken, dikker worden
van een vocht. L'ép- de l'air, de verdikking der
lucht. L'ép- de la langue, de zwaarte der tong,

moeijelijkheid der uitspraak.

, 'Epalenfent, 'Epaler, z v. a. ETALONNAGE,
ETALONNER.
'Epai 11 th , e,, ad). [H. n.] Zonder voelsprieten.
—'Epalpebre, e, adj. Zonder oogleden.
'Epaneprenient, M. [Agri(., Hort.] Het af

afbreken van de overtollige bladeren aan-bladern,
den wijngaard of wijnstok. — 'Eparnprer, v. a.
Eenen wijngaard afbladeren.
'Epanaclise, I. [Ant., mil.] Rugwaartsgaande zwenking f. naar' de linkerzijde , ('p a n a k 1 is i s f. — ' :pan adiplose, f. [Rhet.] Verdub-
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beling f., herhaling van 't begin, waardoor een volz in met hetzelfde woord sluit, waarmede hij is befj tinnen , e p a n a d i p t ó sis (vgl. ANADIPLOSE) .Méd.] Herhaalde terugkeer m. van koortsaanval en; overgang m. van eene enkelvoudige ziekte in
eene zamengestelde. —'Epanalepse, 'Epanastrophe , f. [Rhét.] Wederopneming of herhaling I., waardoor hetzelfde woord, dat eenes zin
of een vers sluit, den volgenden zin of versregel
weder begint, kettingrijm n., e p a n a l é p sis, e p andstrophe f.
'Epanché, e, adj. (en part. passé van épaneber): Eau ép-e, uitgestort water n. Sang ép-, uit
vergoten bloed n. — Bile ép-e, overgeloo--gestor.
pen gal f.; —(fig. et fam.) luchtgegéven, uitgebroken
gramschap f. Coeur ép-, uitgeschud hart n.
Epanchenment , m. [fled.] Uitstorting (van
een vocht uit zijn natuurljk vat), uittreding, overvloeijing,f., overloop m. Ep de sang, uitstorting van
bloed. Ep- de bile. overloop van gal. — (fig.) Epdu coeur, uitstorting des harten, mededeeling f. van
geheimen. Ep- de joie, uitgelatene vrolijkheid.
'Epaneher, v. a. Uitgieten, zachtjes uitstorten, storten. Ep- du vin, de Thuile, wijn, olie uit
Ook zonder voorwerp : Ce pot est trop-gietn.—
plein, vous épancherez. — (fig.) Ep- son coeur,
son arre, ses sentiments , zijn hart uitstorten,
zijne geheimen, zijne gevoelens blootleggen of openbaren. Ep- sa bile, zijne gal uitwerpen, , zijn ' wrevel, zijne gramscha p lucht geven. — S 'EPANCHER ,

V. r. Zich uitstorten. — Zijn hart ontlasten.
'Epanchoir, m. [Hydraul.] Stortgat n., uitof a[-waterins-opening f.
'Epandr e, v. a. Uitbreiden, uitspreiden, uit
Ep- du fumier dans un champ, mest op-stroyen:
eenen akker uitstrooijen. — (fig. et poét. Ce fleuve
épand ses eaux dans les prairies, deze stroom
breidt zijne wateren over de weiden uit. — S'EPANDRE, V. pr. Zich uitstorten, verbreiden, verspreiden: Ce fleuve s'épand dans la plaine. die rivier
stroomt, verspreidt zich over de vlakte. — (fig.)
Les Vandales s'épandirent (liever se répandirent)
dans l'Afrique, de Wandalen verspreidden zich
over Afrika. Un bruit s'épand (nu alleen se répand) er verbreidt zich een gerucht.
'Epandu, e, adj. (en part. passé van épandre):
Le loin ép-, hel uitgespreide hooi.
'Epanneler, v. a. [Sculp.] Uit den ruwe behouwen (van bloksteen of marmer). — 'Epannellement, m. Het behouwen uit den ruwe.
'Epanode, f. Terugkeer m. tot het hoofdvoor
na eene uitweiding of afwijking. -- [Rhét.]-werp
Herhaling van woorden in eene omgekeerde orde,
ep d n o d o s f. —'Epanorthose, f. Herstelling.
Rhét.] Zelfverbetering, verbetering van 't gezegde door eene meer zeggende of juister bepalende
uitdrukking, epanorthósis f.
'Epanouir (s'), V. pr. Opengaan, ontluiken,
zich ontsluiten (inz. van bloemen): Ces fleurs commencent b s'ép- , deze bloemen ontluiken, gaan
open. — Les huitres s'épanouissent an soleil, de
oesters ontsluiten zich in den zonneschijn. — (fig.)
Son visage s'épanouit, zijn gezigt wordt helder,
klaart op. Son coeur s'épanouit, zijn hart antluikt, hij wordt vrolijk. — ÉPANOUIR . V. a. Doen
ontluiken: La chaleur épanouit les fleurs. — Le
)

[

café épanouit le coeur. — (fig. et fam.) Je lui aifait un conte, qui lui a boen épanoui la rate, ik
heb hem een sprookje verteld, dat hem de lever heeft
doen schudden , hartelijk heeft doen lagchen. -'Epanoni, e, adj. (en part. passé): Rose ép-e,
opengaande, ontloken roos f. — Visage ép-, opgehelderd, vervrolijkt gelaat n.
'Epanoiiissement, m. [Bot.] Het opengaan,
ontluiken; ontluiking f. — (fig.) Ép- de ,coeur,
verruiming, vervroljkinq f. van 't hart. E p - du
visage, des traits, opheldering van 't gezipt, van
de gelaatstrekken. — (fam.) Ep- de rate, hartelijke
lach m., leverschudding I.
'Epaphérèse, f. [Méd.] Herhaalde wegneming,
inz. van 't bloed, herhaalde aderlating, e p ap h ce -

resis f.

'Epaphrodite, adj. Door Venus geliefd.
'Eparcet , m., 'Epareette , f., z. v. a. ES-

PARCETTE.

'Eparchie, f. [H. ant.] Regering f. der eparchen ofbijvorsten, stadhouderschap n., e p archief.
--- Bisschopsgebied n. in de grieksche kerk.

PPARS*

'Eparer (s'), v. pr. [Man.] Achteruit slaan
(van 't paard).
'Epargnant, e, adj. Spaarzaam, zuinig, uit
i ,end, huishoudelijk.
-zui
'Epargne, f. Uitsparing, besparing, uitzuiini•
ging; spaarzaamheid, zuinigheid f.; het gespaarde,
spaargeld n., spaarpenning , spaarpot m. I1 vit
aver é p -, hij leeft spaarzaam. II vit de ses ép-s,
hij leeft van zijn gespaard geld. — Cela sent l'ép-,
dat verraadt karigheid. — Weleer ook: koninklijke
schatkist (trésor royal). Le trésorier de 1'ép- ,
's konings schatmeester. -- (/1g.) Ep- de temps, de
peine, de mots, uitsparing, uitwinning van tijd,
van moeite, van woorden. — [Phys.j Lol d'ép-,
wet der spaarzaamheid. — [Gray.] Taille d'ép-,
zwarte kunst f. Tailler of Graver en ép-, op de
wijze der houtsneden uitsteken of gravéren.— [Fin.],
z. CAISSE. — [Dor.] Krijtgrond m., mengsel van
spaansch krijt, suiker en g om. — [Hort. j Soort van
peer f., die zich lang laat bewaren. •— [Econ. rur.]
Stuk weiland n., achter de boerderijen.
'Epargné, e, adj. (en part. passé van épargner):
Argent ép-, gespaard geld n. Peine ép-e, espaarde, uitgewonnen moeite f. — Vaincus ép-s, gespaarde overwonnenen m. pl.
'Epargner, v. a. Sparen, besparen, , bezuinigen, uilz^inigen, uitsparen, overgaren: Epargnez
votre argent, bespaar u-1? geld. — Sparen, ontzien, verschoonen: Ces parents n'ont zien épargné
pour l'éducation de leurs enfants, deze ouders
hebben niets gesp(. ard, ontzien, tot de opvoeding
hunner kinderen. N'épargnez pas ma bourse, verschoon, , ontzie mijne beurs niet, tast vrij in mijne
beurs. Epargnez-moi la peine d'y aller, bespaar
mij de moeite van er heen te gaan. I1 se moque
de tout Ie monde, it n'épargne personne, hij houdt
iedereen voor den gek, hij verschoont niemand.
Ep- la vieiliesse, l'infortune, la sensibilité de qn.,
den ouderdom, het ongeluk, iemands gevoeligheid
ontzien, met verschooning behandelen. — Tailleur,
Couturière qui épargne l'étofle, kleërmaker, naaister, die op 't voordeeligst weet te snijden of te
knippen. Le tailleur a épargné une culotte dans
le drap de ce manteau, de kleermaker heeft van
't laken voor dezen mantel eene broek door 't oog
van de schaar gehaald. -- [Peint., Dess.] Ep
- le
fond du papier, de l'ivoire, het wit van 't papier
(if ivoor aanwenden tot voorstelling van de heldere
plaatsen, den grond uitsparen. -- [Tech.] Iets voor
aanbrengen: On a épargne vette armure-delig
dans l'épaisseur du mur, men heeft deze kast in
de muursdikte aangebragt. — s'EPARGNER, V. pr.
Zich zelven ontzien : Quand ii peut obliger qn.,
II ne s'y épargne pas, wanneer h ij iemand dienst
kan doen, ontziet hi' zich zelven niet, doet hij wat
hij kan. — Zich zelven onthouden: Cet avare s'épargne jusqu'h la nourriture. — Zich, sparen, zich

uitwinnen , zich vrijmaken: S'ép- des soins, des
peines. — Elkander sparen, ontzien: Its ne se sont
pas épargnés.
'Eparpilleinent, m. Verspreiding, verstrooi
L'ép- de la lumière, de verspreiding van-jing1:
het licht. L'ép- de ses troupes lui fit perdre ia
bataille, de verspreiding zijner benden deed hem
den slag verliezen. — Eparpiller, v. a. Ver
hier en daar strooijen (inz.-spreidn,vtoj
van ligte, dunne voorwerpen): Le vent a éparpillé
Ie foin, les papiers, de wind heeft het hooi, de papieren verstrooid. — (fig.) 11 a Bien éparpillé de
l'argent, hij heeft veel gelds verkwist. — [Peint.]
Ce peintre a bien éparpillé ses lumières, deze
schilder heeft zijn licht goed verspreid, verdeeld.- [Chas .] Ce fusil éparpiile la dragee, dat geweer
spreidt den hagel . — S'EPARPILLER, V. pr. Zich
verspreiden, hier en daar gestrooid worden. —
'Eparpillé, e, adj. (en part. passé): Papiers
ép-s, verstrooide papieren n.1.
'Eparq.ie , . m. [H. anc. j Stadhouder, landvoogd, eparch m.
'Spars, e, adj. Verstrooid, zonder orde verspreid: Les juil's sont ép- dans toes les pays, de
joden zijn in alle landen verstrooid. I1 rassembla
ses bataillons ép-, hij verzamelde zijne verstrooide
strijdbenden.— Cheveux ép-, los, verwilderd haar n.
— [Bot.] Branches, Feuilles, Fleurs ép-es, onregelmatig verdeelde lakken m. pl., bladeren n. pl., bloemen f. pl. — EPARS, m. [Char ] , z. SPART. -- [Mara
Rondhout n. voor raas, stengen, enz., spieren f. p .

ÉPART
'Epart, m. [Bot.] Soort von spaansch riet n.
voor inandewerk. - [Carr.] De vier dunste dwarshouten n. p1. eener draagbaar in de steengroeven.—
[Char.] , Dwars/tout aan de disselboomen van een
rijtuig. Ep-S de Ja riddle of vp-s montants, staande sporten 1. Pl. der wagenladder. - [Mar.] Vlaggestok m. - fPhys.] Wetrliclit n.— [Teint.] Wringstok m., wringijzer n.
'Eparvin , 'Epervin , m. [Vétér.] Spat f.,
hard gezwel aan den knieboog der paarden. Eg- see,
drooge, uitwendig onzigtbare spat. Ep- ealleux,
eeltspat. Ep- de boeuf, ossebeen m. (waardoor de
knieschijf van 't paard naar die van den os gelijkt),
'Epaté, e, adj. (en part. passé van dpater)
Plat: Le nez des nêgres est ép-, de neus der negers
is breed en plat. - [ Mar.] Anere ép-e, anker, dat
een blad of klaauw heeft verloren, handeloos anker n. - Verre ép-, glas n. zonder voet.
'Epatenient , m. [Mar.] Spatting f., hoek,
dien de hoofdtouwen (het want) met hunnen mast
maken.
'Epater, v. a. [Tech.] Minder hoogte aan een
voorwerp geven, dan het met opzigt tot zijne basis
hebben moest, afplatten. - Den voet van een' glas
breken.
'Epaufrer (s'), v. pr. [Constr.] Afschilferen.
'Epaiifrure, f. [Constr.] Afgesprongen stuk n.,
schil/er f. van den rand van een' gehouwen steen.
'Epaulard, m. [H. a.] Buts- of bootskop,
noordkaper, stormvisch m., een dolfijn.
'Epaifle, 1. Schouder rn., verbinding van den
hals met den arm bij den mensch. Hausser, Lever
les ép-s, de schouders optrekken, ophalen. Ii a
l'ép- demise, hij heeft den schouder verstuikt. Ii
est plus haut que vous de toutes les ép-s, gij
komt hem niet verder dan tot aan de schouders.

Avoirla tête, enfoncée, le cou enfoned clans les ép-s,
hoog in de schouders zijn. - (Loc. [am. et fig.) Je lui
prêterai l'ép-, Ik zal hem een handje helpen. II na
pas les ép-s assez fortes, 11 a les ép-s trap faibles
pour eet emploi, hij is voor dien post niet opge-

groeid of berekend, hij is te zwak voor dien post.
Cela me fait hausser les é-s, daarvoor moet ik
de schouders ophalen, daar zie ik geen' kans toe.
Pousser le temps a (avec) l'ép-, zich in afwachting
van gunstiger gelegenheid behelpen. Je le porte
sur mes épaules, hij ligt mij op den hals, is mij
zeer lastig; - ook: ik ben zeer over hem bezorgd
of in angst. Mettre h qn. le mousquet sur l'ép-,
iemand soldaat maken, ten oorlog zenden. Mardier des Pp-s , eene hooge borst bij 't loopen zetten, trotsch daarheen stappen. A cela ii ny a
qua plier les ép-s, et a prendre patience, hier is
niets tegen te doen, dan zich met geduld daarin te
schikken. --- Mettre qn. dehors par les ép-s, iemand
bij eenen arm de deur uitzetten. Regarder qn. par
dessus l'ép-, iemand over den schouder, met verachting, trotschheid aanzien. - ( pop.) Ii vous payera
par dessus l'ép- , hij zal u betalen over schouder of over schoer: niet betalen, gij zult niets van
hem opsteken. II est large, mais par les ép-s, hij
is mild, maar over schouder: hij is een regte vrek.
Faire une chose par dessus lip- , iets slordig,
achteloos doen. - [ Eser.] Avoir de lip-, goede
schouderbewegingen bij 't schermen maken. - Schouder, schoft m., verbinding van den hals met den
voorpoot bij viervoetige dieren, inz. de grootere. [Man.] Mettre l'ép- en dedans a un cheval, een
paard de schouders of schoften binnenwaarts laten
houden. - [Cuis.] Schouderstuk n., bogt t. Ep- de
mouton, schapenschouder, voorbout m. - (pop.)
Ii sent l'ép- de mouton, hij stinkt als een bok. Cet

-
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'Epaulée, t. Schouderstoot m. - ( fig. etfam.)
Travailler par ëp
aulées, met harten en stooten
werken. - [Constr.] Elever un mur par ép-, eenen
muur op een' schuinschen grond trapsgewijze, met
uitstekken opbouwen. - [ Bouch.] Ep- de mouton,
voorkwartier n. van een schaap (zonder bogt)

'Epaulernent , m. [Charp.] Borst t. - Epdes rais dune roue, borst der radepaken. Ep- dun
essieu, borst van eene as. Ep- dun tenon, pen f.
met eene verloren borst. - [ Fort.] Borstwering,
,

verschansinq 1. van opgeworpen aarde- zandzakken,
schanskorven, enz. —[Mar.] Vaisseanqui a de lip-,
schip n., dat zwaar van boeg is. - Steunmuurm.
(tegen een' aarddam enz.).
'Epaitler, v. a. Den schouder verstuiken, uit
het lid brengen, verwrikken (alleen van viervoetige
dieren gezegd). - ( fi g.) Helpen, bijstaan, ondersteunen: Vous n'avez pas assez de fonds, je vous
€ipaulerai, gij hebt geen geld genoeg, ik zal u helpen,
bijstaan, ondersteunen. - [Mil.] Dekken, verschansen: Les troupes sont exposées au canon, il faut
les ép-, de troepen zijn aan 't kanon blootgesteld,
men moet ze dekken. —Ëp- un fusil, een geweer schouderen, op schouder nemen. - [ Tech.] De borst aan
een stuk hout maken. - S'EPAULER, v. pr. Zich den
schouder verstuiken. - Elkander de behulpzame
hand bieden. - [Hort.] Aan de eene zijde afsterven (van boomen). - [Mil.] Zich dekken, zich
verschansen.
'Epatil ettier , al. Epauletten-maker; epauletten-verkooper m. - ([am. et dinigr.) Epauletten-man (van officieren in 't algemeen en inz. van
hen, die zich op de epauletten verhoovaardigen).
`Epaulette, f. [Cout.] Schouderstuk n., schouderband m. (van een hemd, een kleedje, enz.); sc/ioudernaad m. - [Mil.] Schouderbelegsel n., schouderkwast m., galon n. op de schouders van officieren,
-s, zijn' offlciersgraad
ep a u t e t f. Gagner ses ép
door eene loffelijke daad verwerven. - [Mar.] Borst,
neut t. (aan een stuk hout).
'Epa.ilière, f. Schouderstuk n. (aan de wapenrusting eens ridders). - Soort van kinderbroeks
m.
-dragbn
'Epanre, f. [Navig.] Doftweger m., rib f.
'Epave, adj. Verloopen, verdwaald, onbeheerd
(van voorwerpen, welker eigenaren men niet kent):
Biensép-s, Bites ép-s, goederen, dieren n. p1. zonder eigenaar. - EPAVE, t. goed zonder eigenaar t.,
verloopen dier n. - Ep-s, OfÉp-s maritimes, strandvond m., strandgoed n. (dat de zee aanspoelt), driften t. p1. Droit d'ép-, strandregt n. Ep-s d'avettes
of d'abeilles , vervlogen bijenzwerm m. ap-s d'au
hams of de persoune, vreemdelingen, wier geboorteplaats men niet weet.
'Epavité, t., z. v. a. droit d'epave, Z. EPAVE,
- somtijds z. v. a. droit d'aubaine, Z. AUBA1NE.
` Epeautre, m. [Bot.] Spelt t.
'Epèehe, f., Z. EPEICHE.
'Epêeher, v. a. [Sal.] Het overgeblévene uit de
zoutpan scheppen. - 'Epèehiste, in. De daarmede belaste werkman, uitschepper m.
S 'Epéchiste, in..

z. v. a. SCEPTIQUE.

'Epee , t. liegen m., zwaard n. Tirer l'ép-,
Mettre l'ép- a Ia main, den degen trekken, van leer
trekken. Mettre, Porter Ja main a l'ép-, de hand
aan den degen slaan, naar den degen slaan, grijpen.
Sc battre a l'ép-, met den degen vechten. On lui a
donnd cinquante coups de plat d'ép-, men heeft
hem vijftig klingslagen gegeven. On passa tout au
fl1 de l'ép-, men liet alles over de kling springen.
Ii lui donna de lip- dans le ventre, hij stiet hem
den degen in 't lijf. 11 lui fit tomber son ép- des
avare ne jette pas les ép-s de mouton par les mains, hij sloeg hem den degen uit de hand. La
fenêtres, deze qierigaardwerptnietsweg. - [Charp.] cavalerie chargea l'ép- it in main, de ruiterj viel
Ep- de mouton, bijl f. met een breed blad. - IMar.] met den degen in de vuist aan. Jouer de l'ép- a
Aap m., driehoekig zeil. - L dp- du vaisseau, de deux mains of de l'espadon , met den houwdegen
voorboeg m. - [Fort.] Ep- dun bastion, zijde of vechten. II lui passa son ép- au travers du corps,
flank f. vaneen bolwerk. - [ Hydraul.] Ep- détar.g, hij doorboorde hem, stiet hem den degen door 't
lijf. II le poursuivit, le pressa lip- dans les reins,
dam m. in eenen vijver.
'Epaulé, e, adj. (en part. paced van ëpauler) hij vervolgde hem op den voet, zette hem het mes
Onischouderd, met verstuikten schouder. Cheval op de keel; - (fig.) hij drong sterk, allersterkst
ép-, paard, dat schouderlam, kreupel in de borst bij hem aan. - (fig. et [am.) Ii vent tout avoir
is. - Arbre ép-, aan de eene zijde van takken be- a Ia pointe de l'ép-, hij wil alles met geweld doorroofde, geschonden boom m. - Bête ép-e, z. BETE. zetten, z. ook ATTEINDRE, BLANC, CAPE, COURT,
dune eliTE, COUP, COUTEAU, CHEVET, BURANDAL. Ii est
- (fig.) Ondersteund, gedekt. Un camp épcolline, een leger, dat door eenen heuvel gedekt is. nd pour l'ép-, hij is voor de krijgsdienst geboren.
II rmussira , ii est hien ép- , hij zal slagen, hij II s'est laissd dire cela l'ép- an côtd, hij heeft zich
dit in 't aangezigt laten zeggen, zonder te antwordt goed ondersteund.
30

698

RPEICIIIE

woorden, C'est une bonne, rude ép-, hij is een
dapper krijgsman, een goed soldaat. Son ép- ne
tient pas au fourreau, zijn degen isniet in de sclieede
verroest. hij kan niet veel verdragen, hij is kort van
stof. Son ép- est encore vierge. hij keert zijnen
degen nog nooit getrokken. - (Pray.) L'ép- use
Ie fourreau, de al te groote levendigheid of inspanving van geest benadeelt de gezondheid. Mourir
dune belle ép-, 01) eene roemrijke wijze sterven.
C'est l'ép- (10 Damoclès, 't is het zwaard van
Damokles: een altijd boven 't hoofd zwevend gevaar.
La gourmandise tue plus de gens que l'ép-, de
vraatzucht doodt meer menschen dan het zwaard.
Ii vaut mieux être percé dune ép- luisante que
dune ép- rouillée van twee kwaden moet men
't minste kiezen; beter met eere te vallen, dan in
oneer te leven. boer de I'ép- h deux talons, liet
hazepad kiezen. - ( fig. etalisol.) De sold a tenstand m.
II a quitté l'ép-, hij heeft de krijgsdienst verlaten.
Les gens d'ép-, de soldaten. Un homme d'ép-, een
krijgsman, officier. Quitter Ia robe pour l'ép-, den
tabbaard met den degen verwisselen.— (fig.) Moed m.,
dapperheid, kracht f.: Ii ne doit sa fortune qu' is
son ép-, hij heeft zijne fortuin enkel aan zijn' degen,
aan Zijne dapperheid te danken. Le droit de l'ép-,
het regt van 't zwaard, van den sterkste. - [Aids.]
L'ép- des philosophes, het vuur. - { Cord.j Slaghout n. - [Escr.] Le fort, Le mi-fort, Le fathie de
l'ép-, de hoven-, midden-, beneden-klng f. - [Man.]
Main de l'ép- of de Ja lance, regter hand des ruiters.
,- [Mai'.] EP-S, spoken f. p1. , van de draaispil
voor 't ankertouw. - [,1l. n.] Ep- de mer, z.v.a.
ESPADON en SCIE.
'Epeiche, t, [El. n.] Groote bonte specht m.
'Ljieigné, e, adj. [Tonn.] Douveép-e, duig f.,
die in de gergel van eene ton gebroken is,
'Epeter, v. a. Spellen.
'Epellation, f. liet spellen; spelling, spelkunst f.
'Epenthèse, f. [Gram.] Inlas.cching , inschulving van eene letter of leltel greep in een woord,
epinthesis 1. - 'Epenthétique, adj. Inqelascht, ingeschoven, e p e n t Is t i s c h: Letti'e, syl(ten doen.
labe ép-.
'EJ)épe, V. a. De kernen of pitten uit vruch`iperdu, e, ad. (en part. passé van 't oude
dperre) Ontsteld, ontzet, verbaasd, verstomd, verschrikt, geheel buiten zich zelven: Elle arriva toute
ép-e, zij kwam geheel buiten zich zelve, ontsteld
aan. II est tout ép- d'amour, hij k smoorlijk, razend, tot dol wordens toe verliefd. 11 demeure p-,
verbaasd, verstomd. staan.
li g
'Epei-dûrnent,adv.Heviq, hartstoqteljk, smoorlijk (vooral van de liefde ebéziqd): Ii est tout épamoui'eux, hij is smoorlijk, ten uiterste verliefd.
'Eperlan, m. [H. n.] Spiering. Petit ép-, pin f.,
spieringje II.
'Eperlin , m. Soortvan weiland n. en de kolonuin.
'LpernauX , m. Pl. [Econ. rur.] Openingen 1. p1. in de horden der schaapskooijen.
'Eperon, m. Spoor f. vp-s dargent, zelveren sporen. Donner de l'ép-, des ép-s is un cheval,
een paard de sporen geven. Ce cheval est tendre
(sensible), dor is rép-, dat paard is gevoelig, ongevoelig voor de sporen. Gagner ses ép-s, z(ine
sporen verdienen: zijne eerste heldendaden doen;
(fig.) de belooningen, die men krijgt, verdienen.
- Cheval qui na ni liouche ni ép-, paard, dat
hard in den bek en ongevoelig voor de sporen is;
Z. BOUCHE. - fig.) Donnonsun coup d'éPjusque-lis, laat ons even daarheen rennen. II a bed'ép-,
hij moet werden aangezet. - Z. ook
som
BRIDE, CHAUSSER. [H. n.] Sint-Hubertsklaauw,
achterklaauw m., spoor f. (aan de pooten van sommige viervoeti ge dieren en van eenig gevoqeite) . [Physiol.] Zékere dooi' den ouderdom ontstane
rimpels m. p1. in de hoeken der oogen. - [Bot.]
Spoor, spits of punt f. van eeniqe bloemen; korte
regt opstaande boomtakken, m. p1., die er als sporen uitzien: La fleur de a linaire est lermiiuie en
ép-, de bloem van 't wilde vlas eindiqt als eene
spoor. - [Fort.] Klein bolwerk n. met een' uitspringenden hoek. - [Mar.] Snuit m., scheg, sneb f.
van een schip. Flèche de l'ép-, legger van het gal,oen. Frise de l'ép- kam,m. Volute du revers de l'ép-,
knop van 't galjoen. Herpes d'ép-, oorstutten, verkeerde stutten m..pi. - [Arch.] Steenen beer; steekschoor; scherpe uithoek eener brug; pijler tegen den
stroom en het ijs, ijsbreker m.
,

-
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`Eperonné, e, adj. (en part. passé van dperonner) Gespoord, van sporen voorzien; met de sporen
geprikkeld. Chien, Coq ép-, gespoorde hond, haan m.
Fleur ép-e, bloem t. met eene spoor. - Ciseval vigou
reusement p-, sterk aangespoord paard n. - Je
suis botté et ép-, ik ben gelaarsd en gespoord. - II
hij, heeft diepe rimpels in de hoea les yeux eg-s, hij
ken der oogen. , M. [ii. n.] Soort
van zeebrasem m. (BAISDANE.
`Epero..nelte, f. [Bot.] z. V. a. CRO1SETTE en
'Epeï'onner, v. a. De sporen aanbinden: Epun cavalier. - De sporen geven: isp- un cheval.
- Bp- un coq, de sporen van een' haan met stolen
punten voorzien, om heen te doen vechten.
(fig,)
Aansporen, aanprikkelen, aanzetten, aandrijven.
'Eperonnerie, f. Handel m. in, vervaardiging f. van al wat tot de optuiqing van rij- en
spanpaarden, ook tot zkere gedeelten van 't koetswerk noodig es.
'Eperoinier, m. Koopman in sporen, stijgbeugels, gebitten en d.ql. , makervan zulke voorwer
pen. - [H. n.] Chinéschepaauwfasant m.
'Epe.'vier, in. [U. n.] Sperwer, vinkenvolk m.
- (Proc.) Cost un mai'iage d'ép-, la femelle vaut
mieux que le male, in dat huis heeft de vrouw de
broek aan. —z. ook BUSE. - [ Pèch.] Werpnet n. Nerfs
de l'ép-, koorden t. pl., waarmede men dat net bij
't uitwerpen vasthoudt en vervolgens toehaalt. [Chir.] of Drapeau, m. Sperwer, haviksverband n., voormalig neusverband n. - [H. n.] Sper
wer m., zékere gonzende kapel f.
'Epervière, t. [Bot.]. l-iavikskruid II.
'Eperviii, m., Z. EPARVIN.
'Epéter, v. a. [Cout.] . Z. V. a. EMPIETER.
'Epéxegèse, f. [Gram.] Toelichtend bijvoeg
sel n., verklaring, opheldering, epexegsis, ap
positie t.
'Ephèbe, m. [Ant. gr.] Jongeling m. van 18
tot B) jaren, te .dthenen. - [Physiol.] Huwbaar
geworden jongeling m.
-I- 'Epheete, adj. [Philos.]: Chose éph-, zaak t.,
omtrent welke men zijn oordeel opschort. 'Epheetique , adj. Zijn oordeel opschortend:
Philosophe éph-, zijn gevoelen terughoudend wijspeer (een bijnaam der sceptici).
'EphèdM'e, os. [Ant gr.] Overschietend kampvechter in., als 't getal der strijders oneven was. [Bot.] Zeedruif f., zeekruid n. ( uvette) ; paardestaart n.
'Ephédlisme, m. [Ant. gr.] Spel n., dat met
ons bokstavast (cheval fondu) veel overeenkomst had,
` Ephelee, 1. [Méd.] Bloedfluim m. (bij 't hoesten uitgeworpen).
'Ephélides. f.pt. [Méd.] Zomervlekken, zonnevlekken. sproeten; - levervlekken, in 't algemeen
huidvlekken t. p1.
'Ephénière, adj. Eéndaagsch, van éénen dag,
wat slechts éénen dag duurt. - [H. n.] Mouches
éph-s, dagvliegen t. p1., haft, oeveraas n. - Bij uitbreiding: Kortdurend, kortstondig, voorbijoaanct,
vluctiq: Bonheur éph-, kortstondig, wuft geluk n.
'pbéérides,
f. p1. Astronomische jaorboe
F m
ken is. pl. of tafels, e p h em e rj d en t. p1. - [Mar.]
- maritimes, scheeps-journaal, door den gezagEph
voerder gehoudz n dagboek n. - Darbladen, nieuwsbladen n. Pl. couranten t. p1. - 'Ephéméi-idi
que, adj. Ephemeríclisch.
'Ephenicilu, e, adj. [H. n.] Naar eene dagvlieg ( elijkend. - 'Ephémérine, f. [Bot.] z. v. a.
TRADESCANTE. (koorts f. 'Ephuiéropyrc , f. [ Méd. ] Allcdwgsche
. 'Ephésien, m., ne, t., Ephezer, Ephlzikr, En.,
Ephézerin, f. - EPHÉSIEN, NE, of 'Ephésiaque,
adj. Ephesisch. - 'Ephésies, F. pi. [Ant. gr.]
Feesten n. Pl. van Diana te Ephesus, ephesiën, t. p1.
'Ephiatte. m [Méd.], z. v. a. CAUCHEMAR.
'Ephidrose, f. [Méd.] Sterk, ziekeljkzweet n.
'Ephippie, f. [ H. n.] Zadelvlieg f.
'Ephippion, m. [Anat.] Turksche zadel m. van
't wiggebeen.
..

-

-

-
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'Ephippiuni, m.(pr.-pi -ome) [H.n.] Aju i n-

schil L, kleefoester m. , zeker schelpdier.
'Ephod, m. [Ant. jud.] Lijfrok der ,ioodsche
priesters e p h 0 d in.
'Ephode, t. [Rhét.] Voorinnemende inleedeng t.
der rede, ép h 0 d u s (insinuation).
. 'Ephores, En. Pl. [Ant. gr.] Ephoren, opzieners, volksbeschermers, vijftal uit den senaat ge

ÉPHYDRIADES

-

kozen regenten in Lace&emon , die 't koninklijk
gezag in behoorlijke grenzen moesten houden. -

'Ephorique, adj. be ephoren of kun ambt be-

treffend, ep k o'i-i S ch.

'Epbydriades,f.pl. [Myth,.] Stroomnienfen f. p1.
'Epi, in. [Bot.] Aar t. Epi de bled, d'orge,
koren-, gerstenaar. Epi égrenë, ledige oar. La bied
monte déjà en épi, liet koren schiet reeds in aren.
- (Proc.) Jamais avril ne se passe sans épi, in
April schiet altijd het koren in de aar. - [ Man.]
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(bileuij. - 'Epichorde, m. (pr. cli=k), z. v. a.
MJSENTERE. - 'Epichorion , 'Epichorique,
(pr. ch=k), z. V. a. ENDÉMIE, ENDÉMIQUE.
'Epicia, m., Z. EPICEA.
'Epicier, m., ière, t. Kruidenier m., kruide-

nierster t. Boutique dép-, kruidenierswinkel m.
Ep- droguiste, droogist (drogist) m. - (fig. et fam.) Ce
livre eet bon pourl'ép-, dat boek is goed voor den
komenijswinkel , voor scheurpapier. - C'est un
ep.., 't is een onnoozele hals m. - Ook als adj.:
Kol of bles 1. voor het hoofd der paarden. - Marchand ép-, kruidenier. Garcon ép-, kruideniers[Astr.] :pi de In Vietge, de Acir der Maagd, ster jongen, -knecht m.
'Epico li que, adj. [Anat.] Tot den karteldarm
van de eerste grootte in 't sterrebeeld der Maagd.
- [Constr.] Zamenvoeging t. van de sparren om behoorend; zich boven den blinden darm bevindend,
de spits van een rod of pyrainidaal dak. epis, epikôlisch. - 'EpicondIe, m. [Anat.] Verijzeren punten of spitsen op muren of heiningen lenging van het ondereisid van 't bovenarmbeen. (ons het overklimmen te beletten). - [Cbir.] Zeker 'Epicrâne, m. [Anat.] Peesachtige uitbreiding,
verband, z. SPICA. - [ LapicL] Aarvormig tooisel n. die den schedel bekleedt, pees-kalot, seliedeihuid t.
van diamanten, - [ Hvdr.] Uiterst einden. van eenen 'Epierânien, ne, adj. Daartoe behoorend. qemetselden dijk, bestemd om den loop von eene 'Epicrase, t. [Mid.] Genezing door zachte antrivier te bepalen. Epis de fascinage, waterkeering 1. lasting, waardoor de scherpte der vochten verbeterd
van rjswerk en steenen. - [Bot.] epi d'eau of wordt. - 'Epicrise, t. Wetenschappelijke bedes étangs, fonteinkruid , zwainkraid n. ipi de oordeeling, inz. van ziekten.
Epicton, rn [H. n.] Indische veelvraat m.
lait of de la vierge, veldajuin m. - [Anc. mar.]
'Epicuréisrne, m. [Phulos.] Leer t. van EpiEpi du vent, windstreek t.
'Eplaire, t [Bot.]: Ep- des Pols, bosch-an- kurus (Atheensch wijsgeer in de lede eeuw vóór
Chr ) , volgens welke het hoogste goed voor den
doorn in.; stinkende netel t.
` Epiale, adj. [Mid.] Fièvre ép-, of als subst.: mensch gelegen is in het vrij zijn der ziel van onL'tp- , boosaardige koorts ; koortshuivering met rust en smart, epikureïsmus n. Toen deze leer
later misbruikt was, kreeg het woord de beteekenis
weinig of niet te bespeuren hitte, epiala t.
van: Najaging van zinnelijk genot als 't eenige en
'Epialte, m., Z. EPHIALTE.
hoogste goed, neiging tot zinnelijkheid en wellust,
'Epia.n, m., Z. PlAN.
'Lpiblème, m. [Bot.] Orchis-aclitige plant n. en in dezen zin behoort men, volgens sommigen,
'Epicur i sme, epikurismus, te schrijven. van Nieuw -Holland.
'Epieaiser, V. n. Naar billijkheid vonnissen, `Epicurélste, m. Aanhanger m. der wijsbegeerte
van Epikurus. - 'Epieuien , ne, Wat tot
de strengbeid der wet verzachten.
'Epcarpe, m. [Pharm. , Cluir.] Poispleister t.; Epiliurus en zijne leer betrekking heeft, e p i k ur i s c h; - ook: weelderig, zinnelijk, wulpsch, welverband om den handwortel, e p i k a r p mm n.
'Epleaule, adj. [Bot.] Opdenstengeigroeijend. lustig, zwelgend, e p i k u r i s t i s c ii. - Ook als
subst.:
Ep-, een aanhanger van Epileurus, ep ik u'Epicaurne, m., z. v. a. ENCAUME.
'Itpice, t. Specerij f, , kruid n., naam van een r e I 5 t, ep I k u r i P r. - In bijzonderen zin: een
klein getal weiriekende kruiden of droogerjen van geheel zinnelijk mensch , wellusteling , zwelger,
verhittende, prikkelende kracht, die tot kruiding epikurist m. - 'Epiciirhsme, z. boven.
'Epicyele, m. [Astr.] Bjcirkel, welks middelder spijzen en sausen worden gebruikt. Quatre
ép-s, mengsel van kruidnagelen, muskaat, zwarte punt zich in den omtrek van een' grooten cirkel
peper en kaneel of ge
mberpoeder. - Pain d'ép-, pe- bewee't, epicyklus m. - 'Epieyclofde, f
perkoek m. - ( fig.) C'est une fine ép-, 't is een [Géom.] Kromme lijn, beschreven door een punt
slimme vos, een sluwe vogel. - (Loc. pray.) C'est in den omtrek eens cirkels, die op den omtrek eens
thère ép-, 't is peperduur, zeer duur, Dans les anderen cirkels omwentelt, e p i c y cl o I d e t. petits sacs sont les fi nes (les bonnes) ép-s, in de 'Epicyème, m., 'Epicèse, t., z. v. a. Snkleinste doosjes is de beste zalf., in een klein ligchaam PEIIFETATION.
huist vaak een groote geest. EPICES, 1. p 1 . (weleer)
'Epidémle, t. [Mod.] De in een land heerschende
Allerlei lekkers, kleingoed, suikergoed n. - ( fig.) ziekte, londsziekte, stadsziekte, volk.skwaal t.; in
Bijkomende geregtskosten t. pl., leges, vacatie-gelden, engeren zin: van buiten aangekdmene , voor een'
bijvailetjcs, zékere geschenken is. pl., die men den zekeren tijd heerschende, doch anders aan 't land
regters plagt te geven (omdat die geschenken oor- niet eigene zekte, epidemie t. (vel. endein ie). —
spronkeljk uit lekkers, konfituren, enz. bestonden). [Ant. gr.] vp-s , welkomstfeesten a. p1. - 'Epi`Epieéa, 'Epieée, 'Epicia, m. [Bot.] De démique , adj. In een land heersclîend , rondnoordsclie den m.
gaand; aanstekend, ep i d é m i sch. - (fig.) Passions
'Epicé, e, adj. (enpart. passé vandpicer) Ge- up-s , aanstekende, overslaande hartstogten m. p1.
kruin. - (fig.) Cela est ép-, trap ép-, dat is te - 'Epidéniiquemeiit, adv. Op epidémischewijze.
duur, peperduur. - Un pamphlet, fortementip.,
'Epidence, f. [Mar.] Hanamattouw n.
een zeer scherp, bijtend vlugschrift m. - EPICÉ
'Epidendre, adj. , [Bot.] Op boornen groe'(jend,
epidendrisch. - EPIDENDIIE, m. Eene op booPRECOCE, z. onder DAMOISELLE.
'Epieède of 'Epicédion, in. [Ant.] Lijkge
men groeijende woekerplant t., e p i d e n d r o n n.
graflied n., ljkrede F. --dichtn.,reuzagm - 'Epidendi-é, e, adj. Naar zulk eene woeker'Epieédiqiie , adj. Daartoe behoorend: Poème plant gelijkend.
'Epiderme, m. [Anat.] Opper- ofbovenhuidf.
ép-. l(jkdicht n.
'Epieène, adj. [Gram.]: Nom ép-, of als subst. (vgl. DERME). - [Bot.] Dun, doorschijnend dies n.,
Un ép-, woord, dat de beide naturgeslaehten door dat de kruidaardige planten en jonge twijgen uit't zelfde graminatikaal geslacht moet uitdrukken, wendig omgeeft. - 'Epiderané, e, adj. [H. fl. ]
Met eene opperhuid bekleed. - 'Epidermique,
epiccenum n.
'Epieer, v. a. Kruiden, met specerijen of krui adj. [Anat.] Tot de opperhuid beh oorend, epidertoebereiden. - Ook zonder voorwerp: Cui- -derjn misch. .- 'Epidermoide, adj. [Anat.] Naar
sinier qui épice trap, kok, die te sterk kruidt. - opperhuid gelijkend.— Tissu ép-,opperhuidsweefseln.
'Epidèse, t. [Chir.] Onderbinding vaneen door(fig.) Ce juge épice trap rudement , die regter
vordert te veel geregtskosten, geeft de kosten te gesneden bloedvat; aanlegging van een' zwachtel,
li000 aan.
epidesis of epidése t. - 'Epidesme, m.
`Epieérastque, adj. [Méd.]: Remèdes ep-s, Bindsel n. ter vasthouding van 't onderliggend verof als subst. Des ep-s, de scherpte, de zuurheid, band a.
verzachtende middelen n. p1.
'Epididyrne, m. [Anat.] J3ijbal m (door de antitpieerie, f. Kruiderjen f. pl., specerij-waar 1., leedkundigen in het hoofd [caput] en den staart
allerhande kruiden, ook suiker, ko/fij. honig en [cauda ] verdeeld) .—'Epididy itilte, 1. Ontsteking f.
apothekers-kruiden. Specerij-, kruiderjh handel m. der bijballen.
`Epiehérèrne, m. [Log.] Opgehooptesluitrede t.
'Epidose, 1. [Méd.] Ongewone vergrooting van
(waarin bij ieder der prwmissen te gelijk 't bewijs een iiqchownsdeel, e p 1 d o s i s t.
daarvan is opgenomen, ep ic h e I r d m a n.
'Epidote, m. [Minér.] Schorlsteen, schorl m.
'Epichole, adj. (pr. eh - k) [Mid.] Galachtig
'Epidrotne, 1. [Mid.] Aandrang m. der voch
-

-

-
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g rammen maken. — ' Epigranninatiste, m.
Vervaardiger van epigrammen, punldichter m. —
'Epigramme, f. Opschrift, bijschrift n.; - korte
en zinrf/ke spreuk, zinejike, dichterlijk ingekleede
-nerstf. gedachte f., inz. puntdicht; kort hekel- of schimp
La pointe de l'ép -, de punt,-dicht,epgramn.—
'Epié, e, adj.: Blés épiés, in de aren staand
de fjne, geestige, scherpe, b jtende zet, waarmede
f.
aarvormige
bloem
Fleur
épiée,
[
koren n. — Bot.]
— [Véner.] Chien épié, hond m., met eene soort het puntdicht sluit. — Bij uitbreiding : Scherpe
van bles voor den kop. Queue épiée, hondestaartm., zet m., bijtende scherts f., vinnig woord n. in een
gesprek of geschrift. — [ Cuis.] Ép- d'agneau, met
olie in eene aarvormige pluim eindigt. ,
'Epié, e, adj. (en part. passé van epier, v. a.) eene blanke saus bereid lamsragout n. —'Epigraphe, f. Opschrift n. op een gebouw (nu inscription).
Bespied, beloerd, begluurd, beluisterd.
— [Litt.] Bovenschrift n., zinspreuk, kernspreuk f.,
`Epientent, m. Bespieding, beloering f.
'pier, V. n. [Agric.] In aren schieten, aren motto n., aanhaling f. boven een hoofdstuk of aan
't begin van een boek, e p i g r a a p h n. — 'Epikrijgen.
graphie, f. Opschri ftkunde, ep i g r ap h i e k f.
'Spier, V. a. Bespieden, beloeren, begluren, af
— 'lN:pigraphique, adj. Die kunde betreffend;
les
actions,
les
qn„
Eptoeren, beluisteren: Epdémarcbes de qn., iemand bespieden, iemands da- aan 't epigraaph eigen, ep 2 g r á p h i s e h; — ook:
den, gangen bespieden, nagaan of gadeslaan. On met Idlers of schrift voorzien: Cóte ép- d'une méépie tons nos discours, men beluistert al onze daille, schrift- of letterzijde, epigraphische zijde f.
Ep- Ie moment, 1'occasion, op het van een' gedenkpenning.
gesprekken.
'Epigyne, 'Epigynique, adj. [Bot.] Met ongunstig oogenblik, de geschikte gelegenheid loeren
middellijk op het vruchtbeginsel geplaatsten slempel.
(ten einde daarvan gebruik te maken).
'Epierrage, 'Epierrenneiit, m. Het zuive- — 'Epigynie, I. Inplanting f. van den stempel
ren, wegruimen van steenen. — ' Epierrer, V. a. in't vruchtbeginsel (bij bloemen, aan welke het stijltje
van steenen of puin zuiveren (b. v. een' akker, een' ontbreekt). (valken.
'Epilance, f. [Fauc.] Vallende ziekte f. der
turn).
'Epilatoire, adj. IJaarwegnemend, ontharend.
'Epiette, f. [Bot.] Veder- of pluimgras n.
'Epieu, m. [Chas.] Jagtspies f., zwijnsprietm. — Ook als subst.: Un ép-, een ontharend middel n.
'Epile, e, adj. (en part. passé van épiler) Ont'Epieur,m., -ieuse,f.Bespiederm ,bespiedsterf.
'Epigannie, f. [Ant. gr.] Wederzijdsch huwe- haard: Menton up-.
'Epilène , f. [Ant.] Kelderlied , wingaardel(jksregt n. tusschen de burgers van twee grieksche
staten of steden; ook: het trouwen uit den eengin nierslied n. — 'Epilénie, f. Pantomime, dans m.
der oude Grieken, waarbij zij het druivenpersen
stand in den anderen.
'Epigastralgie, f. [Mid.] Pijn f. in de op- nabootsen.
'Epilepsie, f. [Mid.] (pop. Mal caduc, Haut
perbuikstreek. — 'Epigastralgique, adj. Tot
die pijn behoorend, ep i g as t r a l g i s c h. — - mal, Mal de saint, Mal de St. Jean, Mal sacré,
gastre, ni. [Anat.] Opperbuikstreek f., opper- Mal Bivin) Vallende ziekte. Accès d'ép-, aanval
smeerbuik m. (tusschen den hartkuil en de navel- van vallende ziekte f. Ii est sujet b l'ép-, hij is aan
streek),epigastriumn.—'Epigastkeigfle,adj. de vallende ziekte onderhevig. —'Epilepsiforme,
Tot den opperbuik beltoorend, e p i gastrisch. — adj. Wat zich als vallende ziekte voordoet. —
'Epigastrocele, f. [Chir.] Breuk f. van de op- 'Epileptique, adj. De vallende ziekte betreffend.
— Met de vallende ziekte behebd, daaraan lijdend,
perbuikstreek.
ep i l ep t is c h. — Ook als subst. Un ép-, Une up-,
'Epigée, z. ÉPIGIE.
'Epigène, adj. [Minér.] Van chemische natuur, een lijder, eene lijderes aan vallende ziekte.
'Epiler, V. C. Ontharen, het haar uittrekken
niet van vorm veranderd. — [Bot.] Op de boven zijde der bladeren groeijend, e p i g é n i s c h. —'Epi- of doen uitvallen. -- [Tech.] np- l'étain, het overmetaal aan de vormnaden van 't gegoten
vloedig
en
achtereenvolallengs
Het
génèse, f. [Physiol.]
ILER, V. pr.
gend ontstaan van bewerktuigde wezens door b ij - of tinnen voorwerp wegnemen. — S'ÉP
, zich haar uittrekken. — 'EpiZich
ontharen
nevenplaatsing, door de vereeniging der mannelijke
en vrouwelijke teelkrachten (door Blumenbach tot leur, m., -euse, f. Haaruittrekker m., - trekster f.
'Epillet, m. [Cot.] Grasaartje, halmpje n.
eene bijzonere theorie ontworpen) . — [ Méd.] Ver
'Epilobe , m. [Bot.] Waterweederik, weegpl., die in den loop eener ziekte plaats-schijnel.
hebben, zonder haren aard te veranderen. — Epi- bree f., Sint-.4ntonie- kruid n. — 'Epiloblacees,
`Epïlobianées
, 'Fpilobiées , 'Epilobiengénésique, adj. Wat tot Blumenbachs stelsel
betrekking heeft, e p i g e n é s i s c h,. — ' Epigéné- nes, f. pl. Weegbree -planten f. pl
'Epilogage , m. (woord van Mirabeau) Besiste, m. Aanhanger van dat stelsel, e p i g enesist m. — ' Epigenie, f. [Minér.] Verandering dilling f. , het bedillen. — 'Epilogue, m. Nader chemische natuur van een kristal, met behoud rede, slotrede f. , nawoord n. , epiloog m.. —
'Epilogner, V. a. (fam.) Bedillen, op alles iets
van den vorm.
ten, inz. van liet bloed, naar eenig deel (congestion),
— [Anc. mar.] 1Vetsnoer n., zeker zeil.
1- 'Epie, m., z. V. a. ESPION. — ' Epie, f.
(woord van J. J. Rousseau) Luistervink, spion

-

—

weten te zeggen. Ep- les actions de qn., iemands
daden berispen, bedillen. Il épilogue sur tout, hij
heeft op alles iets te zeggen, hij maakt overal aan

'Epigennèine, m., z. v. a. EPIGENESE.
'F,pigeonner, V. a., z. v. a. PIGEONNER.
'Epigie, 'Epigée, f. [Bot.] Kruipende heide

-plantf.

'Epiginomène, ad;. [Méd.] Toevallig in eene
ziekte ontstaande. - EPIGINOl%IENES, f. pl. Toeval

verschijnselen n. pl. in eene ziekte; oorzaken-lige
der toevallen, in den loop der ziekte ontstaande,
epigindmena, epiginema n. pl.
'Epiglotte , f. J Arat.] Strotklep f. , keellel
dat de stem--letjn.,kofuchpidesln.,
spleet bij't slikken sluit. —' Epiglottigtie, 'Epiglottien, ne:, adj. Wat tot de strotklep behoort,
e p i g 1 o t t i s c h. — ' Epiglottite, f. [Méd.] Strot
ontsteking f.
-klep
'Epligionte, f. [Anat.] Bovenstreek f. der billen.
-- Epigonate, f. [Anat.] Knieschijf f. (rotule).
— 'Epigone, m., z. V. a. SUPERFÉTATION. 'Epigones, nl. pl. Nakomelingen, inz. [H. anc.]
de overgebleven zonen der in den eersten oorlog
tegen Theben gevallen grieksche heervoerders of kovingen. — ' Epigonion , m. [Mus. anc ] Speel tuig m. met 40 snaren (door Epigonus uitgevonden).
'Epigran1fnatique, adj. Tot het epigram behoorend, den aard daarvan hebbend, kort en zinrijk,
scherp, stékelig, e p i g r a m m d t i s c h. — 'Epirainmatiquement, adv. Naar de wjjze van
epigram. — - I- Epigramniatiser, v. a. Dpi-

op. — 'Epilogneur, m. ((am.) Be--merking

diller, bedilal, albedil m.

'Epilure, f. [Tech.] Het afgenomen tin der
vormnaden (vgl. epiler).
'Epirnachie, f. [Ant. qn,] Verdedigingsver-

bond n. tusschen twee of meer staten.
'Epin'ane, m. [Mid. anc.] Razende, woedende
krankzinnige m. — 'Epiinanie , f. Woedende
krankzinnigheid, razerngj f.
'Epiwagaie, m. [H. n.] Kraaghoppe f., een
zeer schoone indische vogel.
'Epimède, m. [Bot.] Bisschopshoed m., bis schopsmuts f., eene alpenplant.
'Epiménisme, in. [Rhét.] Herhaling f.. terugblik m. midden in de rede, e p i m e n i s m u s m.
'Epimètre, m. [Ant.] Deel der lading, dat
de stuurman tot zijn loon ontving. -- [ Bot.] Omkleedset n. der eene zijde van 't vruchtbeginsel by
vele zamengestelde bloemen.
'Epimnétrique, adj. [Litt.] Niet geschikt om
gezongen te worden, e p i m é t r i s c h.
'Epinale, f. [Agric.] Doornbosch n., met doorn struiken bezette plaats f.
'Epinard, m. , doorgaans 'Epinards , pl.
[Bot.] Spinazie f. — Ep- sauvage, ganzevoet m.

VPIPLÊROSE.

ÉPINARDE
(ansérine). — Ep- de juifs, joden-maluw f. (corchore). — Ep- des murailles, muurkruid n. (pani étaire). Ep- du Malabar, klimmende nachtschade f.
(baselle). — (fig.) Frange, Epaulette à graine d'ép-,
franje, epaulet f. met dikke kwasten.
'Epinarde, f . [H. n.] z. v. a. EPINOGHE.
'Epinceler, 'Epincer, 'Epineeter, z. V. a

NOPER . — 'Epineeleur, ease, 'Epiiiceteur,

euse, 'Epinceflur, euse, z. v. a. NOPEUR, EUSE,
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fooi f., die men aan dienstboden geeft, geschenk n.
voor de vrouw des mans, met Wien men een' koop
sluit, eene zaak afdoet. — Drinkgeld, speldegeld,
sleutelgeld n. — [Chia.] Naald f., tot het hechten
van een' hazemond. — [Tech.] Gespleten houtje,
houten vorkje n., ter bevestiging van op een touw
.gehangen voorwerpen. — Soldeerd appel m., die b ij
't soldéren in de pijpen dringt.
'Epinglé, e, adj. [Manuf.] Velours ép-, zeer
dun gestreept fluweel n.
'Epingler, v. a. [Tech.] Metspelden, met houten vorkjes vaststeken. — [Mil.] Pp- Ie fusil , het
laadgat ruimen (met de ruimnaald schoonmaken).
'Epingiette, f. (verklw. vanépingle) Speldjen.,
kleine speld f. — [Mil.] Ruimnaald f. ((tot doorsteking of zuivering van 't laadgat). — [Mar.] Kleine
splitshoorn of marlpriem m.
'Epinglier, m., -iere, f. Speldenmaker; spel
verkoopster f. — [Tech.] Klavier-denvrkopm.,
of klaauwier n. (van 't spinnewiel).

— 'Epinceter , V. a. [ Fauc. ] Scherpen (de
klaauwen en den bek van den valk. — 'Epincette, f. [Tech.] Noptangje n.
'Epincoir, m. [Tech.] Straatmakers-hamer m
'Epine, f. [Bot.] Doornstruik m., doornplantf.;
doorn, stekel, stekeldoorn m. Hale d'ép-s, doornheg f. Se piquer avec une ëp-, zich, aan een' doorn
prikken ot steken. -- (fig.) Marcher sur des ep-s,
zich in nételige, moe(jeljke omstandigheden bevinden.
— (fig. et (am.) Etre sur les ép-s, op heete kolen
zitten, staan. — (Loc. prov.) C'est un vrai fagot
'Epinieies, f. pl. [Ant.] Zegefeesten, zegelied'ép-s, 't is een lastig, onhandelbaar mensch. —
C'est une ép- au pied , dat is een doorn in den deren n. pl. — 'Epinicion , m. Zegefeest n. —
voet: eene ergerlijke, verdrietige zaak. Tiger a qn. [Liturg.] Het driemaal heilig [Sanctus] .
,Epiniére, adj. f. [Ana;.] Tot de ruggegraat
une épine du pied, hors du pied , iemand een'
doorn uit den voet trekken, iemand uit eene ver behoorend: Moëlle ép-, ruggemerg n. Colonne ép-,
uit eene nételige omstandigheid redden.-legnhid, ruggegraat f.
'Epiniers, in. pl. [Véner.] Doornstruiken in. pl.,
— (Prov.) Il ni a pas de roses sans ép-s, geen
rozen zonder doornen. — (fig.) Ep-s, Moeijel(lkheden, waarin 't wild zich verschuilt.
'Epinoehe, m. [Com.] De beste kofjsoort f.
zwarigheden, verdrietelijkheden f. pl.: Les ép- de la
science, de la chicane. Le monde est plein d'ép-. — 'Epinoche , f. [H. n.] Stekelbaars m. (gaste
eigenlijk driedoornige stekelbaars. — Ep--rostée),
— Couronne d'ép-s, z. COURONNE. — [Anat.] Naam
van verscheiden doornvormige uitsteeksels, zoo als de mei-, zeestekelbaars. — Epinochette, f. Strandvan den neus, de kaak, het schouderblad, de heup, stekelbaars, zeestekelbaars.
'Epinoeher, v. n. (fam.) Kieskaauwen, peuenz. — Ep- du dos, Ep- dorsale, ruggegraat, ruggestreng , wervelkolorit f. — [Bot.] Volksnaam van zelen, langzaam zonder honger eten. — (fig.) Zich
verscheiden, planten; Ep- blanche, z. v. a. AUBE- met kleinigheden ophouden.
'Epinochette, f., z. onder EPINocHE. -- 'EpiPINE en NEFLIER. Ep - vinette , z. BERBERIS. Epblanche sauvage, Z. v. a. CHARDONcommun . Ep- de noe,le, in., z. v. a. EPINOCHE.
'Epinyctides, f. pl. [Méd.] Nachtpuisten f. pl.,
bout, z. v. a. BARBS DE BENARD. Ep - marante,
z. v. a. ARGOUSSIER. Ep - double , z. v. a. GADELIER.

ép - noire , Z. PRUNELLIER. Ep - jaune, gouddistel, varkensdistel (scolyme). — [N.. n.] Volksnaam
van Benige met stekels gewapende dieren. Ep-- clou
Bie, zeepaardje(syngnathe);Ep- de Judas, zeedraak,
pieterman (vive), enz. — [Métall.] Punten, tanden
of doornen, waarmede het roset- of schij fkoper van
onderen bezet is, koperdoorn m. — [Lay.] Buis f.
onder aan den zeepziedersketel, tot afloop der gebruikte loog.
'Epinette, f. [Mus.] Spinet n., soort van kleine
klavecimbaal. — [Bot.] Canadasche mastboom m.,
waaruit balsem vloeit. — [Faut.] Ruggegraat f. der
valken. -- [Econ. dom.] Hok n. reet naauwe a fdeelingen, om gevogelte vet te niesten. — [Pèche]
Doornangel m., van een' doorn gemaakte vischhoek.
'Epine.ix, euse, adj. Doornig, doornachtig,
stekelig, met doornen of stekels bezet: Tige épineuse,
doornige stengel m. Bois ép-, doornhout n. —
(fig.) Nételig, bedenkelijk, moeieljk, zorgelijk, gevaarljk , bezwaarlijk. Affaire épineuse , netelige
bedenkelijke zaak f. Question épineuse , moei^elijk, ingewikkeld, netelig, vraagstuk n. — (f m.)
Homme, Esprit ép-, zwari-gheidmaker m. — [Anat. [
Le ti ou ép-, het blinde gat n. van het voorhoofdsbeen. Le muscle ép- du dos, de doornachtige spier f.
van den rug. L'artere épineuse, de stekelige slagader f. Les apophyses épineuses, de stekelige uitwassen van de wervelbeenderen der ruggegraat. —
[Mar.] Fonds ép-, gronden met klippen en rotsen,
gevaarlijke gronden m. pl. — [H. n.] , z. v. a BALISTE .

in den nacht uitbrekende pijnlijke puisten ; —
oogzweer f.
'Epiodonte, m. [H. n.] Siciliaansche dolfijn in.

'Epiparoxysiaie, m. [Méd.] Versterkte koorts-

aanval m. —'Epipédologie of'Epipédomé-

brie, f. Meetkunst der figuren, die op dezelfde
basis staan, vlaktemeting f. — 'E p ipétale, adj.
[Bot.] Op de bloembladeren zittend.
'Epiphane , 'Epipharnès (pr.—nèce) , adj.
[H. anc.] Doorluchtige, bijnaam van sommige Oostersche vorsten, opvolgers van Alexander den Groote;
— ook van Jupiter. — 'Epiphanie, f. [Relig.]
Feest der verschijning (der geboorte) van Jezus
Chr. (in de grieksche kerk, sedert de Ode eeuw); —
later: feest der aankomst van de drie zoogenaamde
koningen bij het Christus-kind (met zinspeling op
de verschijning van de ster), drie-koningenfeest n.,
het groote of hooge nieuwejaar (ook le jour des
Rois geheeten).
'Epiphénoalnene, m. [Méd.] Later zich opdoend ziekteverschijnsel n.
'Epiphléode, adj. 1Bot.] Op de opperhuid der
planten ontstaande, e p i ph l ce o di s c h.
'Epiphlogisnne, m. [Méd.] Brandende hitte,
koortshitte f. —'Epiphiogose, f. Tweede graad m.
vanontsteking, e pip hbo g ós is f. —'Epiphlose, f.
[Bot.] Opperhuid f. der planten. — 'Epiphoneme, m. Toeroep, uitroep m. — [Réht.j Nadrukkelijke slotgedach-te, eindspreuk, slotspreuk f.
eener rede. — 'Epiphore, m. [Réht. j Herhaling,
figuur, waardoor het laatste woord van een voor
nadruk wordt herhaald; — het eindigen-stelm
'Epine - vinette, z. onder SPINE.
t 'Epingare, m. [Artill.] Eénponder, klein van verscheiden zinnen met dezelfde woorden. —
stuk geschut.
[Méd.] Tranenvloed m , oogtraning f., het oogdrui'Epïn le, f. Speld f; — doek-, das-, borst-, pen. — 'Epiphylle, adj. [Bot.] Op de bladeren
hemdspeld. — Attacher qc. avec une ép, iets met zittendof groe fend.—' Epi hyllospermes, m.pl.
eene speld vaststeken. — (fam.) Cela ne vaut pas [Bot.] Planten f. pl., welker bloesems (eig. zaad)
une ép-, dat is geen speld, geen speldeknop waard. zich op de bladeren bevinden. — 'Epiphysaire,
— (fig.) Coups d'ep-, z. coup (blz. 446, kol. 1). Tuer adj. [Anat.] Naar een beenaangroeisel gelijkend.
qn. a coups d'ép-, iemand op den duur velerlei — 'Epiphyse, f. [Anat.] Aanwas, bijwas n.,
kleine kwellingen, beleedigingen aandoen. -- (fig. et beenaangroeisel n., dat enkel door 't beenvlies en
fam.) Tirer son ép- du jeu, zich zachtjes, stilletjes door kraakbeen met het hoofdbeen vereenigd is,
aan eene zaak onttrekken. — Cette felle est tou- e p i p h y s e f. (Verbeent het kraakbeen dan wordt
jours tirée a quatre ép-s, dat meisje is altoos zeer het eene a p o p h y s e). — 'Epiphyte, f. [Bot.]
netjes, als een popje gekleed, is altij d in de plooien. Woekerplant f., e p i p h y t o n n.
'Epiplasnme, m., z. v. a. CATAPLASME.
Ce discours est tire b quatre épingles, deze rede is
fraai, keurig opgesierd. — (Loc. prov.) Mettre une
'Epiptérose, f. [Méd. Ziekelijke volbloedigép- au bout de sa manche, een' knoop in zijn' zak- heid, overmatige opvulling der bloedvaten, e p i p 1 edoek leggen (om iets niet te vergeten). -- (fig.) ép-s, rosis f.
-

.
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ÉPIPLOCIJJE

ÉPITIIhTE.

'ipipIocè1e, f. [ Chir.] Netbreuk f. - 'Epiplo1:iis1apli li n, adj. [Anat.]: 1(5 huN IflUbentéroeèle , f. Darm- en netbreuk. - 'Epicic 'l'-'. 11( twee sf1 ()tiilrIi.J)if , 0 1. pl.
4Ioique , adj Tot liet darmnet befioorend. I. IIriMédj . II 11(11 op (te oppervlakte
l)i
'Epiplo-ischioeèle, f. Netbreuk door het heup- (ic'1 I', in(m,I(' pis drijft, e p i .s t U s I s I. --- 1pisbeen. - ' Epiplolte, f. Ontsteking van 't net, I a io ,
[ Vhs
] 1 t,'! /,lci,lxl((,l( 1, en wrijepiploltis I . - 'Epiplo-rnéroeèle, f. Net- ven lit een (i(i'. - Episi axis, I. [Médj Herbreuk door den dijboog - ' Epiplomphale, t. haalde,
I,,,. I,, iii,i. neusbloeding 1.
lVetbreuk door den navel. - ' EpIplornphra
on F q ut. m. Kerkelijk cciooi of
Ea
xis, t. Verharding t. van het netvlies. - 'Epi- t;' I''. i 1:ii ;. i , in (lij (,i((/(;i•icl ic/u' kerk; ook: een
poo n , Im [Anat.] Darmnet ii.
Epip1osr- eerliteldergriekschekeizers, c )i t .i t V in (I ii ( / in.
compliale, f. [Chir.] gezwel n. aan dennavel n.
V. (1. ( 1 lla lul . ] Fijn .itiii,i,ci' en tot
.- 'Epiplosehéocèle , t. Netbreuk niet door- eene ,(',) of l.,l een lii; ii1uil•('ii.
zakking in den balzak.
'Epistolaire, adj. lit den brief behoor end,
'Epipolase, f. [Phys,] Vochtgolving t. - 'Epi' I i.' t uh' i i, i/)i.cl;l j.i(/1: Styli dI)- , bii'/ljl.
pone, 1. [F1. n ] z. v. a. CAIITONNIÈRE. 'Epil)ii/ini
. .- . (LItilcle
plérygien, iie, adj. [Bot.] OP varenkruiden en épistollographiques, of 'idtuol qiu, Z.
mossen groeijend.
ohiiie. Epistologiophe . in. Schr ij'Epique, adj. Tot het heldendcht behoorend of ver in., wiens br ieven
i, ri ,' ,iU ii Ii'.i/t verzameld, schr ij dat betre/Tend, e p t s c h: Poème ép-, heldendicht n. ver, (/ schrijfster iii (it'll briefvorm. --L;pisl 0Poésie ép-, helden-poezij, epische poezij, in milc l. t. r, lii'. van 't oude épistolo, brief) ilii.e.)
meren zin: verhalende dichtsoort t. (in tegenstelling Brie fj e ij. - - iBiilo!ier , a. [Liturg.] i.iig(
met de lyrische en dramatische). Poète ép-, helden- geestelijke () (f( lOt/i. kerk, die (Ii epistels
dichter m. -- Prencire le ton, le style trap ép-,
/i ni l 'n. .
. - -. Iluii k n. ,
'Uè ii(,'b,•l.,che
een' te hoogdravenden loon, stijl aannemen.
epislels staa n i'/)iI( 1, , ln nii, m /i i .s I i) I a r i um n. 'Epirrhée, t. [Méd. ] Toevloed in. van vochten, Door INIénage ook i:i biiiii,l i.oii iIU,i,di_)JISlilIe,
epirrhoii f. - ' Epirrhéïque, adj. Dien toe- z. b,-,ven . i1i)ii.1 olser, 1'. (1. (dour ( ;L! a ii
;,!ii: . .' woord) Brieven schrijven. ---- }pis t ()vloed betreffend, eptmrheïsch. - ' Epirihé
oloie, t. [Didact.] Leer t. van den invloed der 1054iapi.e. in., :. boven.Epis1oogi;ihiuitwendige aqentien op de bewerktuigde wezens.
q uc. (tiJ. :'iV! lul Ie k un st
«t can briefschrijven
'Episehèse, t. (pm. é-pi-skèze) IMéd.] Onder- behoort, m , i ,s t n . ' q i (I /1
. t.
drukking of terughouding eener ontleding of uit'ijstOuu',
-mi-ome),, Dl,
scheiding. - ' Epischion, in. Schaambeen D.
I l \ ii aui.j h'!.';. /,
sponde f. -- SIt!' Ven'Episcopal e, , adj. Bisschoppelijk, e p t s le 0- li el i. of windklep I. (/1!) een orgel. -- .%.na!.j flJ)-S.
V a al. Oraemenls Episcopaux, bisschops-sieraden uiterste ii' .., /:, ' n. g il. i/i, vaten,' t . t óm i ,i n
of eerteeiïenen (-iiisignieii). Egilse ép-e, z. v. a. Pt. - ilD'( 11ie, I. : thi .j Slotherhaling I.,
IGL1SE ANGLICANE, Z. ANGLICAN. - ÉPISCOPA[JX, M. /liillll. (Iii' (lj'''!' eene h'i''i'htig' he r haling
/iu/i''c v'tii depl. 5. V. a. ANGLICANS. --• [Anat.] Valvules ép-es, :c'l/'iii' woorden ii' ï)ïeeniiiq (Ii sprekers met hU e?
kleppen t. p1. der longbloedaderen van 't hart. - nadruk doet i; e.,.'li i?. I' /) I .'. I ,' ii p 1? '.
,luil. I 1fl` Episeopalement , adv. Bisschoppelijk, als bis- :."i'l?,i', 1. ( he
. -- 1
J 0 Pl ( . I.
schop. - Episeopailté, t. [lust.] Bisschops-inTwee /' ii'l.SM''i , lbi"; 'l1.) i -1 iipE5i0)biql1e,
(ilf.Watt ,f:i , I
komsten t. p1. ---- 'Episeopat, in. Bisschopswaar
betrekking heeft, (' /i ? .i t 1' 0digheid t., ambt ii. eens bisschops; - gezamenlijke 1 /i i s I' -thi.l; le. II?.. •. ,. a. ARCHITRAVE.
bisschoppen m. pi.; duur m. eener bisschoppelijke
I??. ll?!?. I11(11V t.
'i'•: ilOh4i&il
ambtsbekleeding. - 1piseopaux, n. pl, z. on- (11e gevolg ee ner'' Gill'', V sluitrede; reeks h van
der EPISCOPAL. - -- ' Episeophohie, t. Bisschops sluitredenen, episyllogis ïïtu,9 10. -vrees f., vrees voor , afkeer von de bisschoppen 1?tlt1biP, 1.
!'.? il.j . . ?'. (1.
\LIhc'?.. . 11li.
(zoo als die zich bij de Nederlandsche protestanten
h5iIIC i'/ 'E p i synauc h e, f,l?iil.I 'fOkin 183 openbaarde). - ' Episeopiser , v. n. darmkra mp f. '
1 hi1 iq ue Oil. 1dI.J
(fam,) Naar de bisschopswaardigheid staan; - S((' I ( ép-, «''( ie. iiic' ll,c','j' ci? praktijk iiu't elkander
den bisschop spelen, zich voordoen, een' toon aan- in ove ree nstemm ing Oil brengen, ,' I) i ' Y i? t 1? L t
staan als een bisschop. (ii. p1. van eene ziekte. .Li? 1' i(('l,' 1.- EL'lS\ ',i'ul:'[l(aE, M. Janhanger 1(1??
'Episéiiiasie , t. [Méd.] Eerste kenteekenen (Ii' 11 1 1 dier .O'e(i c , ? .i y Ii I .'i ; t I i' 1 'S 11 . -- 'Ij)i
'Episioeéle, t. [Cur.] Schaamlippenbreuk f.
&tiswe. m. .S'ti'l.'.('l n., l(1 t. der cpisy?l- 'Episiorrhagie, 1. Schaan?lippenbloeding t. tl,( uh'?, , /1 ? ." y ., t 1 t i s hi? 5 .s 1.
- 'Episiorrhagiqtie, adj. Daartoe behoorend.
i;j)ii , 0. [TechLi?ihiU' houten Stir l hi?. ba??
'Episode, t. Iets ingeschovens, tusschengevoegds; eene vuurschop (in (Ie zoutziederijen)
inwevinq, invlechting van een stuk, dat niet noodI. Grafschrift n. (/ iiii.) II ?Si 0(11wendig tot het hoofdonderwerp behoort; bijwerk, I (1? 1' comme Line 1?-, /j/ is een overdreven ,. lagentusschenstuk n . , tusschenhandeling f., tusschentoo- iii i1j : lofredenaar.
Oct,'. 11)0?.) II fera '(I?- du
neet, bijverdichtsel II., tusschenzang m., episode t. genreC liti Dal ? . hij ka n • t n'li i Ii' in, hi..Cl!il(?ii? On'? (r??ii iemand, iii,' er i':iiiil en sterkle ?? lzii'l.)
- S 'Episodiei, v. a. Door episoden opsieren, IcC!'??
uitbreiden. - ' Episodiqe, adj. Ingevlochten, -.- [Arch.]
'eli .jin een' ?ii i? ?? i (i/' pijle r (,i'1)li??hl.st' Ij/leingelascht, ingeschoven, tot de episode, het bijwerk sit" i? 111. - T 5 L:pithalbhi -te, 111. (ii'('/.si'lii utbehoorende. CornécIie ép- blijspel tusschen welks maker.
tooneelen geen noodzakelijk verband bestaat, schuif'Ipi1 ase t. Tweede deel '(I.') 't iii?ij-(/i'jc/Cs('/?C
lade-stuk n. (cornédie a tiroir).
t(?iI?U'i'!.ituk , waarin iii' ,'iiiili'ii?ij L'(in t ci'i'.sle
` Epispaste, m. [Anat.] Een met epispadiebe(de p o t it .', i .) ?I'ii''ill voortgezet, liii? mc in /?et
hebd persoon. - ' Epispadias, in. (pr.-di-ace) (lei'ili' ilcl (iii' Ii' a t o .s t (I .'i i s)) Ii' voleindigen, C /) 1Ope'ing van de pisbuis op den rug van 't manne- t (I .': j ,c I -- J \Jil ) iiHi ?'(hhii/ 111 . ii!'!' koortsverheffing.
lijk lid (als aangeboren misvorming) , e i sp a d i e t.
11»ite, I I \i a r. ) .'\ i!ihi'lpi (i/i. i???f/i'lJ)l??f/ m. ; (?ok
'Epispastique, adj. [Plsarm.] Trekkend, blaar- i??ilii(itv Cii!? £ l'l'EOlI! (ii lidzi1'I.
trekkend, b. V. zulk eene pleister. - Ook als subst.:
` Epi(iIala1lle hi. [Litt. Bruiloftsgedicht, l?i'Uil(i/'l.Siii'il 11. . huwelijkszang
Des ép-s, trekmiddelen n. p1., trekpleisters t. pt.
i?'i'l(k.i (h?i/ Ill. -?i'bi'i'ldugc
'Epispernie, m [Bot,], z. v. a. PEIUSPERME. j)l(hi?t I'. ter lii'i.i'P'ill??fJ hi! n hi'!? ii i? ?Vi'l(JIm.s:?hi?fJ.
'Episphérie, t. [Anat.] Kronkelingen t. p1. van
, Epil I1?i 11 111 m. (I??'.
11-ome) 'J'i'eili'i' (?/?JU'ïde oppervlakte der hersenen.
t'lii's hi.lou1 :.!ijiii?'iii".' (1?. t. 0p i!i' lil?lici? , lie
`Epissei-, V. a. [Mar.] Splitsen, splissen, de ti'/?i'ls en z.).-- }pi1 h IIIC, m. [ Pl??? 'IlL ] Omeinden van twee touwen in el/sander vastvlechten. slag 10. ,??i't i'i'i? til?!?? ?('?('i(rll? lO'l?t nl ?l'Cl'ke clf- Het part. passé is ook wij.: Cm tie bien dpissde , .sIcl?iiii(,;u'uil, ?l?i'ill)/ilei.itei' f., i'ii I t Ii (' I?? (I 1?. goed gesplitst touw n. - 'Epissoir, ei. Splits- [HI I? . j Hoornachtig uitwas n. (?]) ile'i? .iiCtVt'l van
horen m., splitsijzer n., werktuig om te splitsen. .S(i?????iiili' ?'i?,'l.C.
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(Come a ép-, Come d'épisse). - 'Epissure, t.

Splitsing f., het splitsen. Ep- courte, korte of ronde
splitsing. vp- lo n gue, lange of spaansche splitsing.
'Epissière, t. Vliegennet n. (voor de paarden).
` Epissoir, 'Epissure, z. onder EPISSER.
'Epistaniinal, e, eidj. [Bot.] Zich op de meel-

draden ontwikkelend.

1

1)itllète, t.

Li tt .] Ei'i? Cli! n l?i't zel/st?'l??il?fJ

naamwoord ti)?'(/i'?i)('q(l ?I'(?í??'il. (1(11 uit l?(?i)/'(ldC'flkbill!! ,?(ld('i be1iciull ?)/' wijzigt, bjjr?iei:i'Ijjk iUi(??fl-

U,(?oi(l U . . bijnaam , li)i'fl(?(ii?? m., epitheton,
C l t I? (i t S. -- )- 1j)iUhIHqlIe (?(l,j. Vol e,??1/hItch? of bj/roi'iJ?'ljjke woorden . -- 'Iil)ithétis
111e, 10. lIet ?A'jJZl(jCi? t"??? /iOO/'iIili'hikbi'Clil dooreen

ÉPOUSAILLES,

ÉPITI YM
toegevoegd denkbeeld, e p i t h, e t i s mus n.— -`Epi thétoenanie, f. Misbruik n. der epitheten, overdreven zucht om bij elk naamwoord een niet nood
-zakelijbvog
naamwoord te voegen.

'Epithyen, 'Epithytne, m., z. v. a. CUSCUTE.
t'Epitié, m. [Mar.] Kogelbak m. (nu pare en
gobelef geheeten).
'Epitoe, f. [Ant rom.] Overmantel m. ---

Voormalioe presidents-kap of -muts f.
'Epitoir, m. [Mar.] Deutel m., plugijzer, denteljzer n. (vgl. ÉP
ITE).
'Epitome, m. Kort begrip, uittreksel n.
1- Epitoiner, V. a. Een uittreksel uit een boek

maken.

'Epitre , f. Brief, zendbrief m. Les ép-s
d' Horace, de brieven van Itoratius. Les ép-s de
St. Paul, de zendbrieven van den apostel Paulus.
Ep- en vers, brief in verzen. Ép- dédicatoire, op-

dragtsbrief. -- [Cath.] Epistel i-n., gedeelte van de
mis, getrokken uit de H. Schrift, dat vóór het
Evangelie gezongen of gelezen wordt. La nesse est
á i'ép-, de priester zingt of leest den epistel. —
Le cété de l'ép-, de renter zijde van het altaar.
'Epitrite, m. [Poes. ace.] Versvoet van drie
lange en eene korte lettergreep, e p i t r i e t of e p it r i t u s m. — Ook eene oud-grieksche toonmaat,
welker evenredigheid stond gelijk 3 tot 4. — 'Epitroehrsnie, m. (pr. ell—k) [Rhét.] Ophoo ing
^e, al
van eeni e krachtige denkbeelden in een klein
woorden (gelijk b. v. Ccesars beroemde uitdrukking:
veni, vidi, vici, ik kwam, zag, overwon). —'Epitrochlée, f. [Anat.] Uitstek m. van het okselbeen. — 'Epitrope, f. [Rhét.] Schijï?bewilliging,
voorwaardelijke toestemming van iets, dat men zou
kunnen ontkennen, e p i t r o p e f. -- EPITUOPE, iii.
[Ant. gr.] Voogd, boedelbeheerder; — scheidsregter,
e p i t rop o s m. (stam groeijend.
'Epixyle, adj. [Bot.] Op hout of op den boom'Epizoonosolo g ie, f. [Didact.] Leer f. der
veeziekten. — 'Epizoaire, adj. [t t. n.] Op het
ligchaam van een ander dier levend. -- Ook als
-

subst.: Un ép-, een woekerdier, dierinsect n. —

'Epizoïquie, adj. [Minér. j Wat zich boven die

aardlagen bevindt, welke organische ligchamen be-

vatten. — 'Epizootie, f. Veeziekte, veepest, ster fte f. onder 't vee. -- 'Epizootique, adj. Tot de
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zangen van Horatius. — 'Epodique, adj. Tot
de epode behoorend ; met een nagezang voorzien,
nazingend, e p ó d i s c h.
5 'Epoinc.ornner, v. a. Aansporen, prikkelen.
% 'Epoindre, v. a. Kwetsen, steken.
'Epointage, 'Epointennent, m. [Teelt.] Het
afbreken der punt; 't gemis der punt (aan eene
schaar, een mes, eene naald, enz.). --- 'Epointer,
v. a. De punt afbreken, afstompen, afpunten. —
'Epointe, e, adj. (en part. passé): Cocteau ép-,
punteloos mes n. — [Mar.] Clleval ép-, ontheupt
(PAGE, NOPER.
paard n.
'Epointillage, m.'Epointiller, z. v. a. No-

'Epointuure, f. [Vétér.] Verstuiking van de
heup, verrekking f. in't kruis, bijzonder bij paarden.
'Epois, n1. pl. [Véner.] Bovenste takjes n. pl.
van het hertengewei.
'Epomis, 'Epoinide, f. [Anat.J Bovendeel n.
der schouders, nek m.
'Epomphale, in. [Pharm.] Navelpleister f.
'Eponclure, f. [Agric.] Verschil n. in lengte der
wijngaardstal€en.
'Eponge, f. Spons f.— (fig.) Passer lip- sur qc.,
iets in vergetelheid brengen, er niet meer aan denken. Its sont devenus trop riches, it faut presser
l'ép-, zij zijn te rik geworden, men moet hun wat
ontnemen. — (Loc. prov.) II boft comme sine ép-,
hij zuipt als een tempelier Vouloir sécher la mer
avec des ép-s, iets onmogelijks ondernemen. — [Bot.]
;

Ep- d'églantier, z. V. a. BEDEGAR. — [Minér.]
Pierre d'ep-, sponssteen m. —[1-I. n.] Viel in. van de
dieren met gespleten klaauwen. — [Maréch.] Ep-s
d'un ter a cheval, kalkoenen m. pl. van een hoef^zer. — [Vétér.] Sponzig gezwel n. der paarden. —
[Piomrmb.] Naam van de randen om den vor n, waarin

de boden platen gegoten worden.
'Eponger, v. a. Met eene spons afvegen, a f
wissctsen, afsponsen. — [Pat.] Met eene in eidojer
gedoopte stof overstrijken (den koek).
'spongier, m. Koopman in sponsen. — Bij La
Fontaine. de met sponsen beladen ezel(camarade ep-.)
'Epon®te, f., z. v. a. SALBANDE.
'Epointilla,e, m. [Mar.] Het zetten van dekstijlen, stutten of berkoenen. — 'Epontilles, f.
Berkoenen I. pl., stutten in. pl. onder de scheepsversch,ansin,g m. Les ép-s d'entre

les poets, de stutten

onder de dwarsbalken op het verdek. Et- a marches,
veeziekte behoorend, e p i z o ut t i s e h.
Eplaig ier, v. a. [Tech.] De wol van laken a cachet. It taquet, stut met klampen er aan. --opkrassen, kaarden (lamer). —'Eplaigneur, m. 'E ontiller, v. a. [Mar. [Stutten, berkoenen zetten.
I popée, f. Heldendicht n., heldenzang m., een
Wolkaarder (laineur).
'Eploré, e, adj. In tranen wegsmeltend, bit- verhalend, doorgaans historisch dichtstuk, e p os n.
'Epopsides, m. pl. Vogels van 't geslacht der
terlijk. schreiend, weenend.
'Eplo3-é, e, adj. [Bias.] : Alles dpi-es, uitge- hoppe (huppe.)
spreide vlerken f. pl.
':popte, m. [Ant. gr.] Ingewijde in 't 'Epo'Epluehage, rn. Het uitpluizen, zuiveren, rei
tisine, m., tiet epoptismus of den hoogsten graad
stoffen, dock. ---'Epluchernent, m.-nige,z.va der eleusinische ffi ysierien.
'Epoque, f. Tijdstip, merkwaardig t[jdpunt n.,
Het uiloluizen, uitzoeken, verlezen, zuiveren, rei
groenten, rijst, enz.) L'ép- d'un-nige(b.va waarvan men eene reeks van jaren begint te tellen,
arbre, het uitbreken van dor hout, het uitplukken tijdsnede f., gedenktijd m.; tijdperk, tijdvak n.; elk
van overvloedige vruchten van eenen boom. — tijddeel n. met betrekking tot hetgeen daarin is voor
daar: Faire ép-, zich zelven of den-gevaln;
'Eplhicher, V. a. Afplukken, reinigen, schoon
maken, verlezen, nalezen, zuiveren. pl- des legu- tijd, waarin men leeft, merkwaardig maken, groot
pols,
groenten,
erwten,
sa
opzien
verwekken,
e p o q u e maken.
de
la
mes, des
salade,
'Epostracisme, m. [Ant. gr. j Het keilen, keilverlezen, schoonmaken. Epi- des arbres, boo--lade
men zuiveren van het doode hout; de overvloedige deren (met vlakke steentjes of scherven op 't water) .
vruchten afbreken. Epi- des cerneaux, de pitten
'Epoti des, f. pl. [Anc. mar.] Dwarsbalken m. pl.
of kernen uit noten halen. Epi- un ruban, een lint aan de schepen der Ouden.
uitpluizen. Epl- la lame, de wol reinig; n, uitplui1- 'Epoaadrer, v. a., z. v. a. ÉPOUSSETER.
zen . — [Van.] Afsteken, de onnutte, uitstekende
'Epouuláer (s') (pop.) Heimelijk ontvlugten, ontteenen van eene mand afsnijden. — (fig.) Epi- on snappen, zich wegmaken.
'Epouiitier, v. a. (bas) Van ongedierte reiniouvrage, les actions de qn., een werk, de daden
van iemand naauwkeurig onderzoeken, of er ook gen, luizen. — S'EPOUILLER, v. pr. Zich van ongeiets be rispelijks in te vinden zij. — (Loc. prov.), dierte reinigen.
z. ECREVISSE. — S'EPLUCHER, v. pr. Zich reinigen,
`Epounlardage, m. Het uitschieten, afzonderen
zich vlooijen (van vogels, apen, enz.). — 'Eplei- van de beschimmelde bladeren van den tabak. --eheur, m. -else, f. Hij, zij, die iets zuivert, 'E p oularcler, v. a.: Ep- Ie tabac, tabak uit elkuitpluist of verleest, ui.tpluizer m., uitpluissterf ander doen en dan zuiveren.
-- ( fig.) Naauwkeuriq onderzoeker woordenzi f'Epooull.e, f. [Tech.] Garen op de weversspoel.
ter m. — 'Epi'uehoir, m. [Tech.] Mesje n. van Mettre le 61 en ép-, het garen op de weversspoet
sto f fenbewerkers, kleedermakers, mandemakers, om doen. — 'Epoulleur, in. Werkman m., die het
uit te pluizen of uit te steken, enz. — 'Eplsichti- garen op de weversspoel doet. (spoel f.
'Epoe^llin, 'Espoulin, 'Epolet, Weversres, f. pl. De vuiligheid, het uitpluissel van iets,
dat verlezen, gezuiverd is, de afval m.
'Epouroner, v. a. (fam.) Buiten adem bren'Eplunner, v. a., z. v. a. DÉPLUMER. — 'Eplu- gen. — s'ËPOUMONER, f . Zich uit den adem loopen,
quet, m. z. v. a. EFFILOCHEUR.
zich heesch schreeuwen.
,

'Epode, f. [Poés. are.] Nazang, toezang, slotzang m , na de strophe en antistrophe in de oud
koorzangen; -- ook Bene soort van lier--grieksch

'Eponsailles, f. pl. (fan.) Trouwplegtigheid,
echtvereeniging. voltrekking van een huwelijk; —
ook gebézigd voor FIANGAILLES, verloving f.

ÊPIJISERo

1POIJSE

704
'Epouse, f.

gemalin f.

Vrouw, huisvrouw, echtgenoot, ving t. Yen ai fait l'ép-, ik heb er de proef van ge-

'Epoiisée, f. Bruid, bijzonder op eten trouw-

dag, pasgetrouwde vrouw f.
'Eponser, v. a. Huwen, trouwen, ten huwelijk
nemen. - (Prov.) Qui épouse Ja femme épouse
les dettes, wie de vrouw trouwt, trouwt ook de
schulden. Tel fiance qui n'épouse pas, menigeen
begint, wat hij niet volvoert. (fig.) Iemands zijde
kiezen, zich met iemands belang inlaten. II a épousé
sa querelle, hij heeft zich zijnen twist aangetrok
ken, hij heeft bij den twist zijne zijde gekozen. Je
n'épouse personne, ik verbind mij aan niemand. Je
ne veux ép- cette opinion, ik wil dit gevoelen niet
aannemen.
'Eponseiir, flL (fam.) Vrijer, minnaar, die met
een meisje verkeert, trouwlustige m.
'Epoussé, e, adj. Agric.]: Terre ép-e, te
welig land n.
'Epoussetage, iii. Het uitstoffen; uitstoffi ng f.
- [Tech.] Laatste bewerking, die men aan 't buskruid verrigt. - ' Epousseter, v. a. Uitstoffen,
uitvegen, afborstelen, uitkloppen. EpOlJsSeteZ Non
cette redingote, borstel dezen overrok goed af. [Man.] ep- u cheval, een paard afborstelen. (faut.) Afrossen, afkloppen: On la Pica dpousseté
pour avoir €léroljé, men heeft hem goed afgerost,
omdat hij gestolen had. - [ Tech.] De laatste hand
aan de bereiding van 't buskruid leggen.
'Eponssetoir, m. Klein, zacht penseel n. der
juweliers, om de diamanten schoon te maken.
'Epoiissettes, f. p1. Borstel m. (vergettes) [Man.] Lap in., waarmede men de paarden afveegt.
'Jlponti, m. [Tech.] Onzuiverheid f. in het laken.
-

n

namen. Mettre Ja fidélité de qn. it l'ép-, iemands
trouw op de proef stellen. Nous vions dans un
temps d'épr-s, wij leven in een' tijd van beproevingen, bezoekingen Ce drap est P l'ép- de Ja pJuie,
dit laken is waterdigt, laat het water niet door. La
cuirasse est a l'ép- du mousquet, het harnas is bestand tegen een snaphaanschot. - [Artil j Coup
d'ép-, proefschot n. - ( lig.) II est a l'ép- de l'argent,
hij laat zich niet omkoopen. C'est un homme dune
vertu a l'ép-, 't is een man van beproefde deugd.
Sa patience nest pas P l'ép- des injures, zijn geduid verdraagt geene beleedigingen. A toute ipr- beproefd, proefhoudend, wat den toets kan doorstaan.
II est ami a toute ép-, men kan op zijne vriendschap veilig staat maken. - [ Gray., Impr.] Proefdruk m. eener plaat, drukkers-proefblad n. La première ép- de cette estaiape nest pas Dien venue,

de eerste proe( of afdruk van deze prent is niet
wel gelukt. Lop- est revue, 11 ny a qu'h tirer, het
proefblad is nagezien, het kan afgedrukt worden.

Epreuve avant, après Ia lettre, Z. LETTRE. —[Jur.
anc.] Epr- du feu, du Ier chaud, de l'eau bouil
] aNe, de l'eau froide, etc., de vuurproef, de proef

met het gloeijend ijzer, met het kokend water, met
het koud water, enz.
'Epris, e, adj. (en part. passé van S'EPRENDRE.)
Ingenomen , verzot verliefd, ontstoken. Elle est
éprise de sa beauté, zij is met hare schoonheid ingenomen. Ii est ép- de cette dlie, hij is zeer verzot op dit meisje. II est ép- flu plus violent amour
pour clie, hij heeft de hevigste liefde voor haar
opgevat.
(of snuit.
'Eproboseidé, e, adj. [H.n ] Zonder tromp
'Epronver,
v. a Beproeven, onderzoeken, toet'Epontier, 'JFpoutieur, •ieuse, 'Fpousen, op de proef stellen, de proef nemen, p r a b eitissage, Z. NOPER, enz.
'Epouvatitable, adj. Verschrikkelijk, ijselijk, r e n; - ook; ondervinden, bevinden, ervaren. Je
ontzettend, afschuwelijk, vreeselijk , vervaarljk: lat éprouvé, ik heb het onderzocht. Eprouvez, Si
II a vu un spectre ép-, hij heeft een verschrikke- cela vous fera du Men, beproef eens, of dit u wel
lijk spook gezien. 11 lui fit des m enaces ép-s, hij bekomen, of dit u goed zal doen. - Il a éprouvé
et Fun et lautre, h'd heeft zoowel het eene als het
a vo
deed hem ijselijke dreigementen. Cela est ép- ir,
dat is ijselijk ons te zien. J'ai une douleur ép, ik andere ondervonden, onderzocht. Eprouvez-vous
quelque
adoucissement a votre douleur? onderavec
ontzettende
pijn.
L'explosion
se
fit
heb eene
un bruit ép-, de uitbarsting geschiedde met een vindt gij eenige verzachting in uwe smart? - Het
vervaarlijk, verschrikkelijk geraas. - ' Epouvan. part. passé is ook adj..- Courage éprouvé, Valeur
tableinent, adv. Op eene afgrjseljke, verschrik- épr-e, beproefde moed, dapperheid. - Une douleur
non encore épr-e, eene nog niet ondervonden smart.
keljke, ontzettende wijze.
'Eprouvette, f. [Chir.] Tent- of tenteer-ijzer n.,
'Eponvantail,m. Molik, vogelverschrikker m.,
tuinspook n., bietebaauw in. On a mis un ép- sur sonde 1., priem om eene wond te peilen. - [ArtiiJ.]
cet' arlre, men heeft eenen molik in dezen boom Kruidproever (werktuig one de hoedanigheid en de
gezet. - (fig.) 11 est un ép- de (a) chénevière, hij kracht van het kruid te onderzoeken. - [Corn.
is een foei-leeljk mensch. - [B. a.] Volksnaam Peilstok, peilketting m. (der kommiezen).— [Pliys.
Proefglaasje n.; ook z. v. a. ELATEROMETRE. eener soort van zeezwaluw f.
'Epouvante, f. Plotseljke schrik, angst m., [Tech.] Proe/lepel, proefstang in. (bij verschillende
ontsteltenis, vrees 1. Donner de l'ép- P qn-, iemand bedrijven).
Eps, rn [Cuis.] Bij, honigbij f.
schrik, angst aanjagen, vervaard maken. Une terEpsorn, m. [Chirn.], z. onder SEL.
rible ép- ia prise, een ijselijke schrik heeft haar
Eptacorde, etc., Z. HEPTA—.
bevangen. L'ép- se mit dans le camp, de schrik
'Epucer, v. a. (fam.) Plooijen, afvlooijen, de
verspreidde zich in het leger.
vlooijenvangen. - 'Epucé, e, adj. (en part. passé):
'Epouvanté, e, adj. (en part. passé van épouChien ép-, gevlooide hond rn. (makers.
vanter) Verschrikt, vervaard, bevreesd.
'Epuehe, 'Epuehette, t. Schop f. der turf'Epouvantement, m Verschrikking 1., het
S 'Epuisable, adj. Uitputbaar, uitputteljk.
bang of vervaard maken.
'Epuisé, e, adj. (en part. passé van épuiser):
'Epoaivanter, v. a. Verschrikken, schrik, angst
of vrees aanjagen, vervaard, bevreesd maken. 11 Source ép-e, uitgeputte, droog geworden bron f.
pensait m'ép-, hij dacht mij te verschrikken. Vos Homme ép-, uitgeput, van ligchaaens- of geestkracht
menaces ne sauraient m'ép-, uwe bedreigingen kun- beroofd man. Un sol ép-, een uitgeputte, uitgemernen mij geene vrees aanjagen. - S'EPOUVALNTER, gelde grond ir,. - [Lthr.] Edition ép-e, uilgeputte,
uitverkochte druk m. of oplage f.
V. pr. Schrikken, bevreesd, verschrikt worden. Ii
'Epuiseinent, rn. Uitschepping, uitputting, leiw s'épouvante pas ais€lment, hij is voor geen klein
diging (b. v. van een' waterput) . - Bij uitbreiding:
geruchtje vervaard.
'Epoux, m. Man, echtgenoot, gemaal; bruide- Ep- de forces, verspilling f., verlies n. van krachgom, beminde m. Elle se promène avec son ép-, zij ten, zwakheid, krachteloosheid f. Son ép- no vient
wandelt met haren echtgenoot. Voila mon ép-, daar quo de ses déljauches, zijne krachteloosheid komt
is mijn bruidegom. Les ép-, de echtelieden, ge- alleen van zijne losbandigheid. - (fig.) Ep- des fi(de selderij. D ances, de uitputting der geldmiddelen.
trouwde lieden ff1. pi.
`Epuiser, v. a. Uitputten, ledigen, uitsclieppen,
. 'Eprault, m. [Bot.] Een der volksnamen van
'Epreindre, v. a. Uitdrukken, uitpersen. Ep- droog maken: p- une citerne, een' regenbak le dig
des herbes, kruiden uitpersen. Epr- des citrons, scheppen. - Ep- qn. de sang, iemandteveel bloecls
aftappen. Une trop grande application épuise les
citroenen uitdrukken.
`EpreiHte, f.pl. Buikpijn, persing f. tot den stoel- esprits, eene al te groote vlijt ,put de levenskrachten
gang. Ii sent des ép-s, hij voelt een' valschen aan- uit. Ii s'est ëpuisé par ses debauches, hij heeft ziele
drang tot den stoelgang. - [ Chass.] Mest, drek m. door zijne losbandigheid geheel verslapt, uitgeput.
- (fig.) Ep- Ja bourse de qn., iemands beurs tedider vischotters en van eenige andere dieren.
S 'Eprendre (s') , v.pr. Zich laten innemen, gen, op iemands beurs leven. Vous épuisez ma pabetooveren (zie EPRIS, dat schier alleen van dit tience, gij brengt mijn geduld ten einde. La médi
sance ne s'épuise point, de laster houdt nooit op.
woord in gebruik is).
'Epreuve, (Proef, proeve, proefneming, beproe- La guerre a épuisé les fi nances, de oorlog heeft

EPUISETTE
lands kas uitgeput. C'est un homme qu'on ne
saurait ép-, deze man heeft eene onuitputbare ken-

'S

nis, hij is een zeer geleerd man. — I1 a épuisé cette
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enkel linie geheeten. — [Phys.] Éq- magnétique,
magnetische evenaar m., vereeniging van al de punten rondom den aardbol, op welke de hellingshoek
der magneetnaald gelijk nul is.
'Equation, f. (pr. é-koua-ci-on) [Math.] Vergeli/king, ce q u a t i e f. Résoudre une éq-, eene ver
oplossen. — [Astr.] Eq- du temps, de-geljkin
1'horloge, vereffening f. des tjds, tjdvereffening f.,
verschil n. tvsschen den middelbaren en den waren
tijd. Pendule à éq-, cequatie- uurwerk n., ter bepaling van den waren en middelbaren zonnel jd.

matière, hij heeft deze stof, dit onderwerp uitgeput, volledig behandeld. — S'EPUISER, V. pr. Uitgeput worden. — Zich uitputten. — [Libr.] Geheel uitverkocht worden.
'Epuisette, f. [Oisel.] Net n. om vogeltjes in
Bene vogeivlugt te vangen. — [Pécbe] Schepnetje n.
'Epiiise-volaute, f. [Hydraul.] Windwatermolen m. (tot droogmaking) .
'Equatorial, e, adj. (pr. é-koua—) [Astr.]
'Epulaire, m. [Ant. rom.] Genoodigde m. hij
Onder den evenaar gelegen;, den evenaar betreffend,
de gewijde maaltijden.
'Eptllie of 'Epuulide, f. [Méd.] Zwamachtig ce q u a to r i a a 1: Contrées éq-es, evennachts- landen
n. pl. Ligne éq-e , evennachts -lijn f., evenaar m.
uitwas n. van het tandvleesch.
'Ep®ulons, m. pl. ] Ant. rom.] Offerpriesters, die (Peur. in. équatoriaux.) - EQUATORIAL, M. [Astr.] ,
den godenmaaltijd bereidden en bi de openbare fees- z. and. SECTEUR.
'Equerrage, in. [Tech.] Tweevlakkige hoek,
ten de goede orde handhaafden, e p u l i n e n m. pl.
sant). welken twee vlakke zijden van een stuk hout met
— (fam.) Gasten, smulbroers m. pl.
'Epuulotigcie, adj. Likteekenvormend (cicatri- elkander vornivn. — [Mar.] De wijdte van den
hoek eener knie in een schip.
-1- 'Epuuratif, ive, adj. Zuiverend.
'Equerre, f. Winkelhaak, haak m. Dresser h
'Epuration, f. Zuivering, reiniging, loutering f.: L'ép- du sang, des métaux, de zuivering l'éq-, haaks, winkelhaaks, regthoekig of regtstandes bloeds, de loutering der metalen. --(fig.): L'ép- dig oprigten. Ce batiment nest pas d'éq-, dit gedes moeurs, de la langue, du gout, de zuivering, bouw staat uit den haak. — Fausse eq- of Eqveredeling der zeden, der taal, des smaaks. — ( fig.) pliante of Compas d'appareilieur, zwei f. (beauL'ép- dune société, de uitwerping, uitmonstering veau). Eg- of Règle brisée, kluft f. —[Tech.] Eq-s,
naam der T- of L-vormige ijzeren banden, waar
van de onwaardige leden van een gezelschap.
stukken timmerwerk, de hoeken van-medgrot
'Epuratoire, adj. [Tech.] Tot zuivering dievergaarbakken, enz., worden bevestigd.
zuiveringstoestel
m.
nend: Appareil ép-,
'Equerrer, v. a. [Tech.] plan een stuk hout
'Epure, f. [Arch.] In 't groot geleekende schets
van een gebouw of van een gedeelte daarvan, om den vereischten vorm geven.
'Equerve, f. [Mar.] , z. EMPáTURE.
daarnaar de maat te nemen.
'Equestre, add. (pr. é-ku-es-Ire) Ridderlijk,
Epuré, e, adj. (en part. passé van épurer).
ruiterlijk:
Ordre éq-, ridderschap f., ridderstand m.
Atmosphère ep-, gezuiverde dampkring m. — Gout
Statue éq-, ruiterstandbeeld n., standbeeld te paard.
ep -, gezuiverde, veredelde smaak m.
— Jeux éq-s, ridderspelen u. pl. Range éq-s of
4- 'Epurement, m. Zuivering, loutering f.
'Epurer, V. a. Reinigen, zuiveren, louteren, 'Equestries, f. pl. Plaatsen voor de ridders in
klaar, helder maken: Ce sirup nest pas asset épu- de romeinsche schouwburgen, ridderplaatsen f. pl.
'Egtuevillon, m., z. ECOUV1LLON.
ré, die stroop is niet genoeg gezuiverd. On épure
'Equuian gte, adj. (pr. é-kui— ; zoo ook in de
lor dans le creuset, men loutert het goud in den
smeltkroes. Ep une liqueur, een vocht klaar maken. vol.jende) [Géom.] Gelijkhoekig: Un triangle équi— (fig.) Ëp- one langue, eene taal van slechte of lateral est aussi eq-, een gelijkzijdige driehoek is
gemeene uitdrukkingen zuiveren. — Ep- le théátre, ook gelijkhoekig. Ces polygones sont éq-s entre
van 't sch:ouwtooneel bannen al wat de zedigheid eux-, die veelhoeken zijn onderling gelijkhoekig. —
'Egtiuiaxe, adj. [Minér.] Niet gekke assen. —
kwetst.
S'ÉPURER, v. pr. Gezuiverd, verfijnd,
veredeld worden. Son gout s'est épuré, zijn smaak 'Equzieosté, e, aal. [H. n., Bot.] Gel kribbig.- e, adj. [Géom.] Gelijkbeenig (be'Egtiierriral,
verfijnd,
veredeld.
is
'Epurge, f. [Bot.] Spurgie, sporit f., spring- ter isoscèie). — 'Equuitlilférent, e, adj. [Arith.]
gelijke
verschillen.
— 'Egluidilaté, e, adj.
Met
kruid n., een sterk purgeerkruid.
t 'Ep,urgeanent, m. Voorwendsel n., veront- [Phys.] Van gelijke breedte, even breed. —'Equi(de lucht te zuiveren. clique, adj. [Pods., ]at.] :Vers èq-, vers met twee
schuldiging f.
'Epuuroir, m. [Mar.] Luclitkist f., toestel om gelijke leden, welker zin tegen elkander over staat,
é q u i, d i s c h vers n. — 'Equidistant, e, adj.
'Epyrèle, m. [Chico.] Brandige olie f.
'Equali lore, odj. (pr. é- koua--) [Bot.] Met [Géom.] Op gelijken afstand, even ver verwijderd.
'Equier, in. [Tech.], IJzeren zaagring m. -even lange bloemen.
ILLES.—'Equignon,
-f- 'Egaiaiiimite, f. (pr. é-koua—) Gelijkmoe- 'Equuigtnette, f. pl., Z. EQU
m.
Boomscheen f. (aan een' houten asarm).
bill
jkheid
f.
digheid, zielsrust; onpartijdigheid,
'Equilatéral,. e, adj. (pr. é-kui—) [Géotn.]
.-f- ,'Equ ant, m., z. v. a. cerele déférent, zie
Triangle éq-, gelijkzijdige driehoek m. (Plur. m.
DEFERENT.
'Equuarré, m. [Tech.] Vierkant n. op de door- équilatéraux.) — 'Egauilatere , adj.: Triangle
éq-, driehoek, welks zijden gelijk zijn aan die eens
snede van een' boomstam getrokken, om dien daar
anderen.
te bebouwen.
-nar
'Equuilboquet, m. [Tech.] Ritshout m. (der
'Egcia.rrier, v. a. [Tech.] De oneffenheden der
timmerlieden.
perkamentsvellen wegsnijden.
'Egailibre, m. Evenwigt n. Mettre la balance
'Egiaarrir, v. a. (van quarré of carré) [Tech.]
Vierkant of hoeks bewerken, vierkanten, kanten, en éq-, de schaal in evenwigt brengen, gelijke scha maken. — (fig.) Ces deux puissances sont en
len
regthoekig bebouwen, beschaven, besnijden enz.; —
een gat met den slagbeitel grooter maken. — EQUAR- éq-, deze twee mogendheden, zijn gelijk in raagt.
RIR, V. a. (van 't laten equus, paard) Een,aard L'éq- de 1'Europe, het evenwigt van Europa. -of lastdier deaden en in stukken snijden, villen. — L'éq- de lame, de zielsrust f. — [Peint.] Gelijke
'Equuarri, e, adj. (en part. passé): Poutre Bien verrieeling f. der figuren in eene schilderij.
'Equuilibrer, v. a. In evenwigt brengen of houéq-e, goed vierkant of in den haak bewerkte balk m.
'Equarrissage, m. [Charp.] Vierkant n. Cet- den, no{ar 't evenwigt streven. — 'Egziilibré, e,
te poutre a quinze polices d'éq-, die balk heeft 1I adj. (en part. passé): Pouvoirs éq-s, Forces éq-es,
duim in 't vierkant. Bois d'é€1-, timmerhout, dat in evenwiot gehouden marten, krachten f. pl.
'Equiiibrisnne, m. Kunstverrigting f. van een
ten minste zes (oude) duim dikte in het vierkant
heeft (zoo 't minder heeft, heet het chevron) — 'Equilibriste, m. en f., hij of zij, die op kunstige wijze het evenwigt, 't zij van 't eigen ligchaam
EQUARRISSAGE, m. Liet villen (der paarden). Clos,
(zoo als de koorddansers) of van zekere broze voor
chantier d'éq-, vilplaats f.
weet te bewaren, a' q is i lib r is t in. en f. -werpn,
'EquarrisseNnent, Het vierkanten, vierkant
'Equille , f. [Sal.] Pan- of ketelsteen in. -of haaks maken, beslaan; regtkanting f.
Strijkbout n. (om (lie zoutkorst te breken en te
'Equarrisseur, m. Paardenviller m.
'EgUarrissoir, m. (Tech.] Slagbeitel m., vier- verwij `eren). — 'Equilles of 'Egnillettes, f.
kant stalen werktuig, waarmede men de gaten in pl. [Mar.] Windwijzer -hek n., hekjes n. pl. van
vlaggen. — 'Egiuilleur, m. [Sal.] iVerkinan, die
't metaal grooter maakt.
'Squat€ener, m. (pr. é-koua-teur) [Astr.] F,ve- den pansteen breekt en verwijdert.
'Ezluim Iltiple , adj. (pr. é-kui—) [Arith.]
naar m., evennachtslijn f., ce q u á t o r, bij de zeelieden
—
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'Equin, adj. (pr. éku-in) Tot het paard behoorend. Het woord komt alleen voor in
. [Chir.]
Pied éq-, paardevoet, horrelvoet m.
'Eqtiiisettes, t. p1. [Mar. J, z. v. a. EQUILLES
Of EQUILLETTES.
'EquiHoxe, iii. [Astron.] Nachtevening, dagen-nac/itevening, cequ I n ox f. L'éq- du prirtemps,
de l'automne , de lente-, de herfst-cequinox. Tquiiioxial, e, adj. Tot de dag- en nachtevening behoorend, cequinoctiaal. Ligne éq-e, z.
V. a. EQUATEUR. Points équinoctiaux, evennachts
punten IL p1. Cercle éq-, wquinoctiaal-cirkel m. aan
-

sommige uurwerken, ter aanduiding van den Waren zonnetijd. - [ Géogr.] Regions éq
-es, z. v. a.

Contrées équatoriales, Z. EQUATORIAL. La Fiance

éq-e, de fransche kolonie te Cayenne. - [ Bot.]
es, zëkere bloemen, die zich eiken dag
Fleurs éqop een bepaald uur openen en weder sluiten. Ook als subst. ifi.: L'Oquinoctial, de evenaar, cvqudtor ni.
'Equinter, V. a. [Mi].] Spits toesnijden (het
eind van den zadel- of buikriem).
'Equipage, m. Uitrusting, toerusting 1., reistoestel en., de daartoe benoodqde bedienden, paarden, rijtuigen, reisbehoeften, enz. , reisgoed ri., hagaadje , equipa ge t. , inz. rijtuig of koets en
paarden, al wat tot de pracht, den stoet, het gemak eens grooten, ook tot de krjgsuitrusting eens
officiers behoort. E q- de la guerre, krjqstuig n.,
al wat tot den krijg behoort. nq- d'artiUerie, artillerie-trein m. - Ii a on éq-, hij houdt rijtuig of
koets en paarden. 11 est venu avec son éq-, hij
is met zijn eigen rijtuig aangekomen. - [Mai.]
Scheepsvolk n., scheepsbemanning t., gezamenlijke
manschap f. van een schip; viotelingen m. pi.
Le vaisseau a péri, mais on a sauvO l'éq-, het
schip is vergaan, maar de manschap, het scheepsvolk heeft men gered. - Gereedschap n. Eq- dateher, al wat bij het bouwen van schepen vereischt
wordt. q- de pompe, polnpgereedschap n . - [ Arch.j
Bouwgereedschap. - ( fig.) 11 est en bon, en mau
vais, en pauvre éq-, hij is goed, slee/it, arm toegerust, gekleed. - (iron.) q- de Jean de Pails, peachtig rijtuig en schoone paarden. tin éq- de Bohème,
een armoedig, slecht rijtuig en slechte paarden.
'Equipe, f. [Navig.] Verscheidene aan eikander gebondene vaartuigen op rivieren.
'Equipé, e, adj. (en part, passé van équiper):
Soldat éq-, Vaisseau éq-, uitgerust soldaat m.,
schip D. - ( iron. et fam.) 11 a étd bien éc- , hij
is mooi toegetakeld, duchtig afgerost. - [ Bias.]
II porte de gueuies a Ia net éq- Wargent, hij voert
in een rood veld en schip met wit zeil en treil.
'Equîpède, adj. (pr. é-kui--) [H. n.] Met even
lange beenen (van insecten).
'Equlpée, f. (fain.) Dwaze, gekke, zotte ondernemin,q, onbezonnenheid f., gekke streek m. Cette
éq- lui coûta cher, deze onbezonnen streek, dwaze
onderneming kwam hem duur te staan.
Equiperneut, m. Uitrusting, toerusting, wapenin,q t., equipemen t n., inz. van eene vloot,
van een schip. - Montdring, uniform f. van een'
soldaat. - Uitzet D.
'Equiper ,, V. a. Uit- of toerusten, toereeden,
wapenen, van al 't noodige tot zeker oogmerk
voorzien. q- Un bâtiment, one flotte, een voortuig, eene vloot uitrusten, toetakelen, bemannen,
in zee brengen, een schip reeden. Eg- on soldat,
een' soldaat uitrusten, hem kleeden en wapenen.
11 a envoyé son his a l'université, et la équipé
de toutes choses, hij heeft zijnen zoon naar de
lioogeschool gezonden, en hem met al het noodige
toegerust, voorzien. - S'EQUIPER, V. pr. Zich uitrusten. - ( fam.) Zich vreemd kleeden, zich roar
toetakelen. (boord staat vastgespijkerd.
'Equîpet, ITO. [Mar.] Scheepskistje n., dat tegen
'lquipétalé, e, adj. (pr. -kui—) [Bot.] Met
gelijke bleinbladeren.
Equipeur of Equipeur-monteni' , M.
[Tech.] Monteerder m., werkman, die de stukken
Van. een geweer in elkander zet.
'EquipoHé, e, adj. (en part. passé van équipoller) : Verte éq-e an gain, verlies a., dat de
winst nabij komt.
..
'Equipollenee, 1. [Didact.] Gelijkheid, evenredigheid van waarde, gelijkwaardigheid f.
`

RRABLE,

-

'Equipollent, e, adj. Gelijkwaardig, gelijkgeldend, Van gelijke waarde: La party est eq-c an
profit, het verlies is evenredig aan, is even zoo
groat als het voordeel. Cette raison est éq-e a lantre, deze reden is even zoo gewigtig als de andere.
- EQUIPOLLENT, M. Je lui al rendij l'éq- de ce
quil ma pi'êfd, ik he/i hem gelijke waarde, even
zoo veel als hij mij geleend heeft, terug gegeven.—
a L'EQUIPOLLENT, bc. adv. Naar mate, naar evenredigheid: Vous pouvez gagnei' a l'éq- de ce que
vous mettez , gij kunt winnen, naar mate gij inzet.
(liet woord veroudert.)
'Eqciipoller, v. a. Evenaren, in waarde gelijk
komen: Le gain équipplle Ia perte, de winst evenaart het verlies. - EQUIPOLLER, V. fl. Une raison qui ëquipolie a une autre, een grond, eene
reden, die even zoo veel gewigt heeft als een andere.
(Liet woord veroudert.)
qWponderaiace, f. (pr. ë-kui— IDidact.]
ke zwL, acte of druukingskracht f. Eq- de deux
corps. - (fig.) q- de raisons, geijkgeldendlieid
van redenen. - 'Equipoiidéraut, e, 'Equiponderable, adj. Van dezelfde zwaarte.
'Eqtiisèae, in. [H. n.], z.v.a. DORADON.
'Equisétaeées , f. p1. (pr. d-kui—) [Bot.]
Paardestaart- of hermoessoorten, schaafgrasplanten f. p1.
'Equsétate, m. (pr. i-kui—) [Chum] Paardestaartzuur zout n. - 'Eqiaisétique , adj.:
Acide éq-, paardestaartzuur n.
'EqilisoDnanee, f. [Mus.] Gelijkluidendheid f.
van 't octaaf en het dubbele octaaf.
'Equitable, adj. Billijk, betamelijk, voegzaam,
voegeljk, behoorlijk, re,qtmatfq, regtvaardig : Un
juge ëq-, een billjk, regtvaardigregter rn. Un j u gement iq-, een billijk, regtmatig oordeel. Cda nest
pas éq-, dat is onbetamelijk, onbillijk, ongepast.
'Equitablenient, adv. Op betamelijke, billijke,
gepaste wijze.
'Equitation, t. (pr. é-lcui—) Het rijden, paardrijden; rjkunst 1. Un tabouret on siëge cl'éq-, een
rijstoel m., Z. ook ECOLE.
'Equité, f. Billijkheid, belarnelijkheid, regtmatigheid, redelijkheid I.: Ii faut juger avec, scion
l'éq-, men lflOet met, naar billijkheid oordeelen.
C'est contre tonic éq-, dat is tegen alle billijkheid.
S 'Eqiiivalernent,adv. Gelijk- of evenwaardig.
'Equivalence, t. [Didact.] Gelijkwaardigheid,
evenwaardigheid, gelijke waarde t.
`Equivalent, a, adj. Gelijkwaardig, gelijk in
waarde, even veel geldend. Ces deux termes sont
éq-s, deze beide uitdrukkingen zijn van gelijke kracht.
- QUIVALENT , ni. Gelijke waarde, vergoeding,
schadeloosstelling f., cv q u i v a I e n t n. Payer, Renclue l'éq-, gelijke waarde betalen, gelijke vergelding
doen, met gelijke munt betalen. Je vous le cèderai
5i vous me donnez un éq-, ik wil 't u afstaan,
zoo ge er Wij iets van gelijke waarde voor geeft.[Chiin.] Getal n., dat de gewigtsvcrlsouding van
stoffen of ligckamen uitdrukt.
'Equivaloir, V. a. Gelijke waarde hebben, gelijk gelden, evenveel waardig zijn. Cda équivaut
a ce que j'ai avancé pour vous, dat is juist zoo
veel, als ik voor u heb uitgeschoten. -.Bij uitbreiding: ongeveer gelijke waarde hebben, bijna evenveel
beteekeren: Réponse qui équivaut P nu refus, antwoord n., dat men bijna voor eene weigering mag
houden. (geljkschalig.
'Equivaive, adj. [H. n.] Met gelijke schalen,
'Equivoque, adj. Dubbelzinnig, twijfelachtig,
onbepaaid , voor meer dan deine uitlegging vatbaar.
Ce discours est éq-, dit gesprek is dubbeizinnig
Une expression q-, eene dubbelzinnige uitdruk
king t. - Bij uitbreiding: Un homme éq-, een verdacht menscis. - [Méd.] Signe éq-, kenteeken, dat
aan meer dan eens ziekte eigen is. —EQUIVOQUE, f.
Dubbelzinnigheid t.; woordenspel n.; bedekte wulpsc/se taal f. - Parler par ëq-s, dubbelzinnig spreken. - [Beaux arts] Onbepaaldheid in stand,
uitdrukking, kleur, perspectief, enz., onnaauwkeuriqheid t.
'Eqiiivoqiier , V. n. Dubbelzinnig spreken of
schrijven, dubbelzinnige woordcn gebruiken: Ii équivogue continuellement, hij spreekt gedurig dubbelzinnig. - S'ÉQITIVOQUER, V. pr. (fam.) Zich verspreken, vergissen, mistasten. Je me suis équivo
qu€l, ik heb mij versproken, vergist.
'Erable , m. [Bot.] Mast- of ahornboom rn

J

-

1RADICATIF
Ir- à suere, kleine ahorn uit N. Amerika. Sucre
d'ér-, ahornsuiker f.
'Eradicatif, ive, adj. [Méd.] In den grond
of volkomen genezend : Remède ér-, een in den
grond genezend middel, een kwaal en oorzaak weg
geneesmiddel n.—'Eradication, f. Ont--nemd
worteling f., het uittrekken met den wortel. L'éqd'une plante, de ontworteling eener plant. L'éqd'un cor au pied, het uitsnijden van eenen likdoorn.
— [^Vléd.] L'ér- d'un mal, de wegneming eener
kwaal met hare oorzaken.
'Eraflernent, m. [Aetill.] Beschadiging f. van
de ziel des kanons door een' kogel. — 'Erafler,
V. a. De huid openscheuren, oprijten, ophalen, openkrabben: Une épine ma éraflé Ia peau, een doren
heeft mij de huid, het vel opengereten. -- Liet part.
passé is ook adj.: Peau éraflée, opgereten huid f.
— 'Erailulre, f. Opr 2jting , opscheuring, ophaling
der huid, schram, schrap f.
'Evailié, e, adj. (en part. passé van érailler):
Etoffe dr-e, uiteengetrokken, geschifte stof f. —
Cordage dc-, geschavield touwwerk n. — [Méd.]
Avoir I'oeil ér-, een rood aangeloopen oog hebben.
'ErailIC-longue-tige, m. [Bot.] Langstelige
morielje f. met kennelijken zwavelgeur.
'Eraillernent, m. [Méd.] Omkeering, verdraaijing f. van het onderste ooglid.
'Eraiité-perroquiet, m. [Bot.] Groenkleurige
morielje of bladzwam f.
'Eraiuter, v. a. [Tech.] Eene stof zoodanig
met kracht trekken, dat daardoor het weefsel loslaat, splijten, loshalen, schiften. — S 'ÉRAILLEP., V.
pr.: Ces étoffes soot sujettes à sir-, deze stoffen
schiften, spljten gemakkelijk. — 'Erailiaure, f.
1lfjting, schifting, splijting f. II y a des éraillures
dans cette étoffe, er zijn r2jtingen, schiftingen in
deze stof.

'Erane, f. [Ant. gr.] Gezelschap n., tot onder

genoegen of tot nuttige einden; — ook z. v. a.-ling
adj. Die gezelschappen betreffend. — 'Eraniste, m. Lid n. van zoodan ig gezelschap.
'Erantthémmee, m. [Bot.] Zekere heester m., soort
van ijzerkruid n.
'Eras wien, iie , 'Erasmique , adj. Wat
Erasmus (den beroemden Rotterdammer) betreft,
Erasmisch, Erasmiaansch.— [Philol.)Prononciation Er ne , Erasmiaanscheuitspraak f , e tac i s as u s n., de door Erasmus verdedigde uit
als eene lange e , in-sprakdegich
tegenstelling met het i ta c ismu s of de door
Reuchlin aangenomen uitspraak dier letter als i.
'Lrastorne, in. [Ant.] Liefdezang m.
'Lratemnenot, m. [Mar.] Spatting, uitspatting f.
van het want.
'Erater, V. a. Van de milt snijden, de milt uitPIQUE-NIQUE. -- ' Lranigiue,

-

snijden:

Er- un Chien. — 'Eraté,

e, adj. (en

part. passé) Van de milt gesneden. -- (fig.) Vlug,
vrolijk, schalk, slim: Cet enfant est ér-, dit kind
is zeer vrolijk, levendig. — (Loc. prov.) I1 est ércomrne une potée de souris, alles leeft aan hem.
— Ook als subst.: C'est un ér-, 't is een vlugge,

vrolijke klant. (Arabieren.
£rbabe, in. [lows.] Eénsnarige viool f. der
Erhin , m. [Bot.] Soort van biesplant f. (canche).

Erbuue, f., z. V. a. CASTINE.,
Ereinite, f., z. v. a. ANDREOLITHE.

Ere, f. [Chron.] Vast punt n. van 't welk men de

jaren beppnt te tellen; jaar- of tijdvekenin q, ce ra f.

La naissance de J. C. est l'ère des Chrétiens, de

geboorte van J. C. is het aanvangspunt van de tijdrekening der Christenen. — In verheven stijl ook
voor: tijdperk n., tijd m.: Une Ore de gloire, de
bonheur, de prospérités, een tijdvak van roem,
geluk, voorspoed.
'Ei•ecteaar adj. [Anat.]: Muscles dr -s, of als
subst. m. Les dr -s, de oprigtende spieren.
'Ereetile, adj. [Anat.] Met oprigtende kracht
begaafd, oprigtend, spannend. — 'Erectilité, f.
Oprigtend vermogen n., oprigtbaarheid, erect iliteit f.
'Erection , f. Oprigting, opheffing, overeind
L'ér- d'une statue, d'un monument, de-zetinq:
oprigting van een standbeeld , gedenkteeken. —
[Anat.] Werking der oprigtende spieren, het stijf
of gespannen worden. — (fig.) Instelling, stichting,
grondvesting; verheffing f.: L'ér- d'un tribunal, de
oprigting of instelling eener regtbank. L'ér- d'une
,
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terre en duché, de verheffing van een land tot

een hertogdom.

'Erectométre, m. [Med.] Zeker werktuig n.
ter verhoedsng van nachtbevlekking, kuischheidgordel, e r e c t o m e t e r m.
'Ereinter, V. a. De lenden breken, lam in 't
kruis maken, ontheupen; - (fig.) afmatten, te veel
doen werken. — S'EREINTER, V. pr . Zich de len den breken; — (fig.) zich afmatten, zich lam werken.
'Erémitiquue, a(1j. Den eremiet of kluizenaar
betreffend, als een kluizenaar. Vie ér-, kluizenaarsleven n.
'Erémodicie, f. Diepe eenzaamheid f. — [Ani.
prat.] Veroordeeling bij verstek.
'Erémonts, m. pl. [Tech.] Scheerhouten n. pl.
(die den disselboom van een' rijtuig omvatten).
'Eréinophile, m. [1 1. n ] Naam van een'
zuid-amerinaanschen riviervisch m.
-

'Erèsipéle, m., z. ÉRYSIPÈLE.

'Erétlhisie , f. of 'Eréthisnle, m. [Med.]

Ziekelijk verhoogde prikkelbaarheid f. - 4 (fig.)
Hoogste graad in. eener hartstogt, e r e t h i s m u s n
Ergastrilaire, m. [Ant. rain.] Slaven-cipier m.
— Er astule, f. Slavenker ker in. — ERGASTULE,
m. Gekerkerde slaaf m.
Ergo, conj. (latin) Derhalve, diensvolgens, bij
gevolg, gevolgelijk. — Ook als subst. m.: I1 nous
importune par ses ergo, hij valt ons lastig door
zijn onophoudelijk bewijzen en disputeren. —Ergogïhi, adv. (fam.) Derhalve hebt Gij (heeft hij) met
al uwe (zijne) redenéringen nog niets bewezen.
Ergot, ni. Spoor f. van gevogelte: Les ergots
d'un coq, de sporen van eenen haan. — [Agric.]
Brand m., ziekte of zwart in 't koren: Les seigles
ont souf%rt de ]'ergot, de rogge heeft van den
brand geleden. — [Vétér.] Ergot dun cheval, voetgal f., gezwel aan de achterpooten van een paard.
— [Mid.] Droog koud vuur n. — [Il ort. ] Tak m.,
die aan de punt dood, verdord is — (fiq. et fam.)
Monter, Se lever sur ses ergots, op zijn paardje
zijn, trotsch spreken. -- (pop.) I1 se fera dunner
sur les ergots, hij zal maken, dat men hem op de

vingers klopt.

Er oté, e, adj. (en part. passé van ergoter)

Van sporen voorzien: Ce coq es[ Bien erg-, die
haan is goed gespoord. — Du seigle erg-, brandige,
bedorven rogge f. — (fig. et fam.) Homme erg-,

inensch, die goed zijne belangen kent, belangzuchFig mensch.
Ergoter, v. n. Altijd met een ergo (met een

l u s en bij y e v o l g) in de weer zijn ; haarkloven.
uitten , overal wat op te zeggen hebben. — [Hurt.] ,
c. V. a. ARGOTER. —Ergoterie, f. (fam.) Vitterij,
kibbelarij over beuzelingen, haarkloverij f. — Ergoeiir, m., -ease, f. (fam.) Hij of zij, die altijd
iel ;!k wil hebben, altijd redetwist, vitter, kibbelaar,
iaarklover, twistgierig mensch m., haarkloofster,
,itster f., e r g o t i s t m. en f.
Ergotine, f. [Chim.] Werkzaam beginsel in.
jan den roggebrand (ergot), erg o tin e f.
Ergotis, m. pl. Theologische haarkloverijen 1.
)i. — ! rgotisuie, m. Zucht f. tot redetwisten,
`ot gelijkhebben, gebruik n. van drogredenen, e rv o t i s m u s n. — [Mid.] Ziekteverschijnselen n.
)l., door 't gebruik van brandige rogge veroor-aakt. — Ergotist.e, m., z. v. a. ERGOTEUR.
'Erible, f., z. v. a. ARROCHE.

'Erieacées of 'Ericées, f. pl. [Bot.] IHeide►lanten f. pl. — 'Eriee of Erica, f. [Bot.] Heie f., heidekruid n. — 'Ericétin, e, adj. Op
eidevelden groeiend.
'Erielatonn , m. [Asir.] T'Vagenmenner, Voersass (Caches).

'Erielnees, z. v. a. ERICACÉES. -- 'Eri+eoi-

Ie, ail. [Bot.] Naar heidekruid gel ]eend.—'Eri[oph i ie, wij. Liefst op heidevelden groeijend.

' ridan, m. [Asir,] Eridanus m., het derde der
5 zuidelijke sterrebeelden. -- [Myth.] De rivier
e Po.
'Eridelle, f. [Tech.] Smalle en lange leisteen
zet twee gelijke en twee ruwe zijden.
'Eriger, V. a. Oprijten, optrekken, opbouwen,
vereind zetten; grondvesten, stichten; instellen,
anleggen; verheffen: ur- une statue a qn , een
`andbeeld tot eere van iemand oprigten. Er- un
•ihunal, eene ret,tbank instellen of aanleggen. Erne terre en Comte, een riddergoed tot een graaf;

hap ver/te/Ten. — (lire.) Chacun vent

dr- sa folie
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en sagesse, ieder wil zijne dwaasheid voor wijsheid
doen doorgaan. — S 'ERIGER , v. pr. Zich tot iets
opwerpen, zich voor iets uitgeven: Ii s'est érigé en
auteur de ce livre, hij heeft zich tot opsteller van
dit boek opgeworpen. S'ér- en savant, den geleer-

de willen spelen, uithangen.
(kruid n.
'Erigère of 'Erigéron, m. [Bot.] Vlooijen'Erigne of 'Erine , f. [Chic.] Opligter m.,
zeker werktuig in de gedaante van eenen haak.
'Eriéone, f. [Asir.] De Maagd (Vierge).
'Erimoldes, m. pl. [Méd.] Bezinksel n. in de pis.
'Erinace, f. [Bot.] Stekelige paddestoel m.
'Erinacée, f. [Bot.] Stekelkruid, schorpioen
kruid n., stekelige of valsche ossetong f.
'Erine, f. z. ERIGrNE.

'Eriocannle , adj. [Bot.] Met behaarden sten

. — 'Erioeaulon, m., z. v. a. JONCINELLE.-gel
— 'Erioeépliale, adj. Met behaarden kap. —
'Erioclade, adj. [Bot.] Met ruige twijgen.
'Erionietre, m. [Phys.] Een door Young uit

optisch werktuig om de fijnheid der wol-gevond
te meten, e r i o m e t e r m.
'Eriopétale, adj. [Bot.] Met behaarde bloem
'Eriophore, adj. Met wollige haren-bladern.—
bezet. -- 'Eriophylle, adj. Met behaarde bladeren. — 'Eriopile, adj. Met behaarde vruchten.
— 'Eriopode, adj. [H. n.] Met behaarde voeten.
— 'Erioptère , adj. Met behaarde vleugels. —

'Eriospernie, adj. [Bot.] Met behaarde zaden.
-- 'Eriostome, adj. [H. n.] Met behaarden

mond of opening. (vlekken.
'Erffox, m. [II. n.] Zalm m. met aschgraauwe
'Erisson, m [Mar.] Vierarmig anker n.
'Eristie, f. [Bot.) Purperkleurige en witte tulp f.
'Eristigile, adj. [Didact.] Wat tot de kunst
van 't redetwisten behoort - ÉRISTIQUE , f. Twistof strijdkunst; e r is tie k f., z. v. a. CONTROVERSE.
'Erithree, f. [Bot.] Het gewone duizendgul
-denkrui.
'Erix, m. [H. n.] .schgraauwe slang f.
'Erenes, f. pl., z. HERMES.
.

Erniin, ni. [Corn.] Tol m., die in de Levant-

sche handelplaatsen van in- en uitgaande schepen
moet betaald worden.
Ernminette, f. [Tech.] Dissel, kuipersdissel m.
Ermitage of flern^itage, m. Kluis, kluizenaarswoning f. — (fig.) Eenvoudig, eenzaam tuin
afgelegen landhuis n. — Edele fransche-huisje,
wijn m. aan de oevers van den Rhone.
Errnite of Herinite , m. Kluizenaar, kluis
woudbroeder , heremiet m. — (fig.)-bewonr,
Vivre comme un erm-, als een kluizenaar leven,
een geheel afgezonderd leven leiden. — (Prov.)

Quand Ie diable fut vieux, it se fit erin-, z. DIA-

— [ FE n.] Kluizenaarskreeft , Bernhardskreeft f. (die in eene schelp afgezonderd leeft).
Ernotte, f. [Bot.] Volksnaam der aardnoot.
'Eroder, v. a. Afknagen, wegbijten, wegvreten.
— 'Erode. e, adj. (en part. passé) [Méd.] Chair
ér-, weggeknaagd vleesch n. — [Tech.] Met ongelijk
getanden rand. — [Bot.] Feuilles dr -es, ligt gelande, ook: afgeknaagde bladeren n. pl.
'Ei-olie, f. [H. n.] Afrikaansche steltlooperm.

BLE .

'Eronnanele, f ., z. AEROMANCIE.

ÊRUBESCENCE.
-- (fig.)

C'est un chevalier err-, un juif err-, 't is

een mensch, die nergens rust heeft. — Yeux, Regards err-s, zwervende, dolende, op geen bepaald
voorwerp gerigte oogen n. pl. of blikken m. pl. -Ima gination err- of vagabonde, onbestendige en
ronddwalende verbeelding f. — [Astr.] Êtoile err-e,
dwaalstar, planeet f. — ERRANTS, m. pl. Dwalende
menschen ten opzigte van de godsdienst, dwaalgeesten m. pl.
Errata, m. ('van 't latijn erratum, plur. errata) Fout, feil, inz. druk- of zetfout; ljstf. van
druk- of zetfouten, achter of vóór een boek geplaatst. ( Plug. Des erratas) .
Erratiq ue, adj. [Méd.] Onregelmatig: Fièvre,
Pouls err-, onregelmatige, ongeregeld afwisselende
koorts f., pols m.
Erre, f. Gang, loop, weg m.; vaart f., spoor n.
Aller grand'erre, ras, schielijk loopen, een' sterken
gang hebben; — (fig.) al te groote vertéring maken.
— Reprendre les premières, les dernières erres,
eene zaak, eene taak weder opvatten, waar men
die gelaten had. — [Mar.] Ce vaisseau a repris
son erre, dat schip heeft zijn' loop, zijne vaart
hervat. — [Chas.] Erres, spoor van 't wild, inz.
van 't hert. Les chasseurs suivent les erres du
cerf, de jagers volgen het spoor van het hert. Le
cerf est (va) de hautes erres, z. CERF. Démeler,
Redresser les erres, het sp oor ontdekken, een versed
spoor maken. — (fig.) Suivre les erres,aller ou
marcher sur les erres de qn., iemands voetstappen volgen of drukken. — Ook: de voorbeenen met
de schouders van alle viervoetige dieren.
Errements, m. pl. [Prat.] Gang, loop m. van
een regtsgeding naar een nog onzeker doel. Donner
copie des derniers err-s dune affaire, een afschrift
van de laatste regtshandelingen eener zaak geven.
Err-s de la cause, dingstukken n. pl., dingtalen f. pl.
.

Erréner, v. a., z. v. a. EREINTER.

Errer, V. n. Dwalen, dolen, omzwerven, rond
11 a erré dans Ia forêt, hij heeft in 't Bosch-dolen:
omgedwaald. — (fig.) Ii n'y a personne qui ne
puisse err- , er is niemand, of hij kan dwalen,
dwalen is menschelijk. Vous errez dans votre calcul, gij dwaalt, gij vergist u in uwe rekening.
Laisser err- ses pensees sur qc., zijne gedachten
over iets laten gaan.
Erreur, f. Dwaling, doling, mistasting, misvatting, vergissing f., misslag, misgreep m., fout f.
Il est revenu de son err-, hij is van zijne dwaling
teruggekomen. L'ignorance est la inère de 1'erreur,
de onwetendheid is de moeder der dwaling.-- L'errest le partage de la condition humaine, dwalen is
menscheljk. Err- de calcul, rekenfout f. 11 y a
une err- dans ce compte, er is eene fout, vergissing in die rékening. Commettre une err-, eenen
misgreep begaan. Les plus courtes err-s lont les
meilleures, de kortste dwalingen, afdolingen zijn de
beste ERREURS , f. pl. Uitspattingen f. pl., ongebon. —

denheid, onzedelijkheid. f. Les folles erreurs de la
jeunesse, de dwaze ongebondenheden, misslagen
der jeugd. — Omdolingen, omzwervingen f. pl.,
togten m. pl. Les err- d' Ulysse, de omzwervingen
van Ulysses. — [Astr.] Erreur, verschil tusschen
de berékening en de waar neming. — PAR ERREUR,

loc. adv. Bij vergissing.
Errhin, e, adj. [Méd.] Wat men in den neus
steekt: Remède errhin of als subst. Un errhin, een
neusmiddel, een snuif- of niesmiddel, nieskruid n.
Erroné, e, adj. Dwalend, valsch, verkeerd:
'Erotieo®nanie, f., z. v. a. ÉROTOMANIE. 'Erotidies of 'Eroties, f. pl. [Ant.] Feesten Une opinion, proposition err-e, een valsch gevoeter eere van .Amor (Eros), liefdefeesten n. pl. — len n , eene valsche stelling f.
Erronéminent, adv. Te onregt, valscheljk, ver
'Erotiquue, adj. De liefde betrefend, verliefd,
bij vergissing.
-kerdlij,
erotisch. — [ Poés.i Poèmes, Vers dr -s, minneErs, m. [Bot.] Kleine wikken f. pl.
dichten n. pl., liefdezangen m. pl. — [Méd.] Délire,
Erse, f. [Mar.] Pakstrop, garenstrop, strik m.
Fièvre dr -, minzieke fjlhoofdigh,eid, minnerazernij,
liefdekoorts f. -- 'Erotiquaernent, adv. Op ero- Erse d'aviron , roeistrop. Erse de gouvernail ,
tische wijze. —'Erofomane of 'Erotonnania- borgstrop van 't roer. Erse à canon, geschutleng f.
que, m. en f. Minnekranke, hij of zij, die door de — [Ling.] Het ersisch, een der drie dialecten van
liefde als tot razernij wordt vervoerd. — 'Ero- het gaelisch of celtisch der oude Ieren. — Ook als
ad).: La langue erse, de ersische taal.
toneanie, f. Minnewoede, liefderazernij f.
Erseau, m. [Ma .] Leuver m. op 't lijk van
Erpétographe, Erpétologie, etc., z. HERorde
marchéren.
een
zeil.
(der
PÉTO—.
Ersionn, f. [Mar.] Roeistrop, roeiring m.
^'Errandonner, v. n. Hard loopen; — zon'Erubeseenee, f. [Didact.] Het blozen, het
Errant, e, adj. Dwalend, dolend, zwervend:
Des peuples err-s , zwervende, nomadische vol rood of schaamrood worden; schaamachtigheid. —
pl. Juif err-, joodsche wandelaar, wande -ken. [Méd.] Roodheid, vurigheid f. der huid. — 'Ernjood in. (die naar het volksgeloof veroordeeld-lend bescent, e, adj. Rood wordend; blozend, schaamrood wordend.
is om tot aan 't einde der wereld rond te dalen).

'Erosion, I. [Med.] Wegknaging, wegbijting,
doorvreting, e r o s i e f.
'Eroténlati que, adj. [Philos.] Vraagsgewijs
voorgedragen, er ate m a t isch.

ÉRUCAGO

ESCAMOTAGE.

'Erucago, 'Erucague, nl. [Bot.], z. v. a.
ROQUETTE.

'Eruciforme, adj. [H. n.] Rupsvormig.
'Erticir, V. a. [Véner.] Aan een' tak zuigen

(van 't hert sprekende.)
'Eructation, f. Oprisping der maag, e r u c-

t a t i e f. —' Erecter, v. a. et n. Oprispen, e r u ct é r e n. — ( fig.) Scheldwoorden uitbraken.
'Erudit, e, adj. (en part. passé van 't oude
érudir, uit den staat der ruwheid, der onwetend

trekken) Geleerd, letterkundig, letterwijs. —-heid
Geleerde m. Il passe pour un ér-, hij
wordt voor een' geleerde gehouden. — (fam.) Ce
n'est qu'un pedant ér-, 't is slechts een hal/geleerde,
een schoolvos.
'Erudition, f. Geleerdheid, letterkunde, weten
Weleer ook: geleerde aanmerking, na--schapI.—
sporing f
'Erugineiix, ease, adj. Koperroestig, kopergroenkleurig. -- [Méd.] Bile ér-euse, groenkleuripe gal f.
'Eruuptif, ive, adj. [Méd. Met uitslag gepaard.
n f. pl.
Maladies er -eves, uitslagziekte
'Eruption, f. Uitbarsting , uitwerping f. —
[Géolog.] L'ér- d'un volcan, de uitbarsting van een'
vulkaan. — [ Méd.] Ieder plotseling en overvloedig
te voorschijn treden van vlekken# puisten, etter,
enz., uitbreking f., uitslag, brand m.: L'ér- de la
gale, de la petite vérole, het uitslaan, uitbreken
van de schurft, van de kinderpokken. Er- à la peau,
huiduitslag. — L'ér- des dents, het uitbreken, doorkomen der tanden. ((Ourse).
'Eryenaiathide, f. [Asir.] Het Beergesternte
'Erynge of 'Eryngion, m. [Bot.] Kruisdistel m. (panicaut).
'Erysiene of 'Erysimon, in., z. VELAR.
'Erysipélateuix, ease, adj. [Méd.] Roosachtig; met roos behebd. — Ook als subst.: Un ér-, een
rooslijder m. — ' Erysipèle, ni. Roos, belroos f.,
eene oppervlakkige, bleekroode, ontsteking der huid.
'Erysiphe, f. [Bot.] Blad-, plantschimmel f.
'Erythèmne of 'Erythrème, m. [Méd.] Ziekeli ke roodheid der huid, roos f. zonder koorts.
'Erythrinne, f. [Bot.] Kleurloos beginsel n.
zonder stikstof, door Heren in de orseille ontdekt,
er y t h r i n e f. — [Bot.] Koraalboom m. der Antilles.
'Erythroearpe, adj. [Bot.] Met roode vruchten. — ' Erythroeéphale, adj. [H. n.] Met rood
hoofd. — 'Erythrocere, adj. Met roode voel
Erythroenènne, ad'. Met roode-sprietn.—'
beenen. — ' Erytlaroclaetyle, adj. Met roode
teenen. — ' E,-ythrodane, ni. [Chico.] Roode
kleurstof f. der meekrap. — ' Erythrogastre,
adj. [11. n.] Roodbuikiq. — ' Erythrogramme,
adj. Met roode strepen. - ' Erythro1de, adj.
[Didact.] Roodachtig. — ERYTHROÏ PE, f. [Anat.]
Roodachtig bekleedsel n. der teelballen. — - Erythroleuque, adj. [Fl. n.] Rood en wit. — 'Erythrolophe, adj. Roodgekuifd. — 'Erytlromèle, adj. Met rood en zwart geteekend. —'Erythronote, adj. Met rooden rug. —' Erythrope,
adj. Roodvoetig. — ' Erythrophthaline, adj.
Roodoocgig. — ' Erythrophylle, adj. Met roode
bladeren. — ERYTHROPHYLLE, m. [Chim.] Roode
kleurstof f. der bladeren. — 'Erythrops, adj.
[H. n.] Met rooden rand om de oogen. — 'Erythroptere, adj. Met roode vinnen. --- Als subst. m.
[H. n.] Roodgevinde meirval m. — ' Erythropyge, adj. Met rooden stuit. —' Erythrorhaanphe, adj. Met rooden snavel. —' Erythrorhiae,
wij. [Bot.] Met rooden wortel. --- 'Erythrorhynq ue, adj. [H. n.] Met rooden snavel. —
'Erythrosoine, adj. Met rood lijf.
Erythrosperrne, adj. Met roode zaadkorrels; — als
subst. m. [Bot.] de senegalsche berberisse- struik m.
— 'Erythrostome, adj. [H. n.] Met rooden
mond of opening. — ' Erythrote, adj. Met roode
ooren. —' Erythrothorax, adj. Met roode borst
of hals. —' Erythroxyle, adj. [Bot.] Met rood
hout. •--'Erythroxylon, m. [Bot. ] Roode kruisdoorn m. — ' Erythrulre, adj. [H. n.] Inlet rooden staart.
'Eryx, m. Soort van slang f., eryx m.
V Es, prép. (pr. èce) (zamentrekking van en les)
In de, in. — Men vindt het nog in enkele school- en
regtstermen, zoo als: Maitre Es-arts, meester in de
vrije kunsten. Docteur ès-lettres, doctor in de letERUDIT, m.

.
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teren. -- Es-mains, Es-droits, in handen, in regten.
-- [Cath.] St. Pierre ès-liens, Sint Petrus in de
banden of boeijen, naam eener beroemde kerk te
Rome, en van een kerk feest op 1 Augustus.
'Esaphe, m. [Chir.] Onderzoek n. der baar
middel van den vinger, e s a p h u s m.-moedr,
Esea, m. Mengsel tot zwambereiding, zwam f.
Escaheaa, m., Escabelle, f. Schabél, houten zitbank zonder rug- of armleuning. — (lig. et
fam.) Déranger les escabelles it qn., iemands plannen verdelen. Remuer les escabelles, verhuizen,
van woning veranderen; eene andere levenswijs aannemen. (of inmaken.
Escabecher, v. a. [Pêche] Sardijnen inleggen
Escabelle, z. ESCABEAU.
Escabelon, Escablon, m. Voetstuk n. van

een borstbeeld.

Escache, f. Ovaal paardegebit n.
Escadre, f. [Mar.] Smaldeel n., vloota fdeeling f.,
e s k a d e r n. Chef d'esc-, schout bij nacht m.
Escadrille,f. [Mar.] Klein eskader o f smaldeel n.
Eseadron, m. Ruiterbende, compagnie ruiterij f., eskadron n. — Chef d'esc-, ridmeester, rui
Troep,-terhofdman,sk -chefm.—(/1g)
hoop m., schaar, menigte f.: Un esc- de plaideurs,
d'insectes, de belles paroles, eene schaar pleiters,
een zwerm insecten, een vloed van mooije woorden.
Escadronner, v. n. [Mil.] De ruiter-excercitien en zwenkingen uitvoeren; — zich tot een eskadron vormen. — (fig. et fam.) Ces deux officiers
n'escadronnent pas bien ensemble, die beide olcieren kunnen niet wel met elkaar over weg.
Escafe, f. [Jeu] Schop m. met den voet, waarmede een bal teruggeworpen wordt; — in 't algemeen, bij schoolknapen: een schop. — Escafer,
v. n. Schoppen.
t Escaffignon of Escalignon, m. Soort

van ligt schoeisel n. — Onaangename reuk m. der
voeten van onzindelijke lieden. — (pop. et bas.) Cela
sent l'esc-, dat stinkt.
Eseajolle, f. [Bot.] Levantsch kanariegras n.
Escalade, f. Beladdering f., beklimming met
stormladders. Aller, Monter a l'esc-, eenen wal,
eene vesting met stormladders beklimmen. — Inklimming, binnenklimming f. van een' dief door
middel van eene ladder.
Escalader, v. a. Beladderen, met stormladders
beklimmen; door middel van eene ladder beklimmen.
Esc- un rempart, eenen wal met stormladders bestijgen. Esc- un arbre, met eene ladder in een' boom
klimmen. — (fig.) Esc- les superlatifs, allerlei soort
van overdrijving gebruiken. — Het part. passé is
ook adj.: Rempart escaladé, beladderde wal in.
,

Escalaclon of Escaladori, m. [Tech.] Has-

pelwieltje n.

Escale, f. [Mar.] , z. SCHELLE en ECALE. --[Mil. anc.] Zeker bestormings - werktuig n.
Escalennberg, m. [Coco.] Bergkatoen n., boom-

wol f. der bergen, die van Smyrna komt.
Escalette, f. [Tech.] Houten kam in. der lintwerkers. — [Faut.] Sprong m. des vogels van den
eenen vinger op den anderen. — [H. n.] Muurspecht,
muurkruiper m.
Esealer, V. n. (woord in de Levant gebruiker
lijk) [Mar.] Binnenloopen, aandoen (faire escale,

relácher) .
Escalier, m. Trap m. Les marches d'un esc-,
de treden van een' trap. Esc- à vis, en limacon, à

noyau : wenteltrap, trap met eene spil. Esc- dérobé, heimelijke, verborgen trap. Esc- hors d'oeuvre,
trap, die buiten 't huis staat. — [Mar.] Esc- de
commande, valreepstrap. — [Hydraul.1 Trapvorenig waterwerktuig n.— [H. n.] Wenteltrap, zeker
schelpdier van 't geslacht der trommelschroeven.
Esealin, rn. Schelling in., voormalige nederl.
munt, = 30 cents.
Escalope, f. [Cuis.] Eigenaardig toebereide
kalfsschijTjes n. pl.; ook eene toespijs van hazen of
konijnen.
Escannette, f. Katoendoek n. uit de Levant.
Eseaanotage, m. Het wegmoffelen, wenfutselen; het ontfutselen, behendig ontstelen. — Eseamote, f. Kurken goochelballetje n. ; — bij uitbreiding: elk voorwerp, dat de goochelaars wegmo//'elen. — Esearnoter, v. a. Goochelen; — wegmoffelen; heimelijk wegnemen, ontfutselen. rollen: On
lui a escamoté sa bourse, men heeft zijne beurs gerold. — (fig.) Esc- ene charge, zich door list een'
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post weten te verwerven. — [Mii.] Esc- I'arme, bij
't excercéren met het geweer eenige handgrepen weg
— Escamoté, e, adj. (en part. passé):-laten.
Tabatière esc-e, ontfutselde, gerolde snuif oos f.
— Escainotetir, m. Goochelaar; — (fam.) wegmoffelaar, behendige, listige dief, beurzesnijder, zak
-keroldm.
Escampative, f. (woord van Molière) (fam.)
Heimelijke vlugt; bedekte slechte daad f. — Eseainper, V. n. (pop. et fam.) Zijne biezen pakken,
zich uit de voeten of uit het stof maken, de plaat
poetsen. — Escampette, f. (pop. et fam.): 11 a
pres de la poudre d'esc-, hij heeft het hazepad gekozen, zijne hielen laten kijken.
Escap, m [Faut.] : Donner l'esc-, den valk de
prooi loeren kennen, die hij vervolgen moet. Faire
esc- à un oiseau, eenen valk zijne prooi toonen.
Escapade, f Uitspatting f., kromme sprong,
moedwillige streek nl.: I1 eet sujet à faire des esc-s,
hij begaat gaarne moedwillige streken of buitensporigheden. C'est une esc- d'écolier, 't is een kwajongens-streel. — [Man.] Dwarse sprong van een
paard, koldersprong m
Escape, f. [Arch.] Schacht f. eener zuil, of
wel, het onderste gedeelte der schacht.
Escaper, v. a. [Faut.] Laten uitvliegen (nl.
het wild, om er den valk op pos te laten).
Escarballe,'Escarbeille,'Escarbelle, f.

Olifantstand m. van tien kiloos en daar beneden.

Escarbillard, e , 'Escarbillat, e, adj.

(fam.) Lustig, opgeruimd, vrolijk, dartel. — Ook
als subst.: Un esc-, een lustige kwant, vrolijke gast m.
Escarbilles,f.pl. Steenkoolslakken, sindels f. pl.
Escarbit, m. [Tech.] Kalfaat-ijzertje n.
Escarhite, f. [Mar.] Waterbak m. der kal
om daarin het werk en 't gereedschap-faterds,
te doopgin.
Escarboncle, f., z. ESCARBOUCLE.

Escarbot, m. [fl n.] Drekkever m. (fouillemerde) . Esc- bicornu of bicorne, schaleb jter (cerfvolant). Esc- bruyant, bromkever. Esc- vert et
doré, gouden for f. Esc- horticule, Sint-Jans-kever.
Esc- noir, eenkleurige kortwiekkever.
Escarbouele, f. [Minér.] Karbonkel m., blinkend ronde robijn. — [H. n.] , ,z. CA RBONCLE .
Escarbouiller, V. a., z. EC ARBOUILLER.
Escareelle, f. Ouderwetsche geldtasch of
beurs f., buidel m. — (fans.) Meetre la main b

l'esc-, Fouiller dans Jew-, de hand in de beurs, in

den zak steken, in de bus blazen.
Escare, f., z. ESCHARE.

Escargot, m. Slak niet haar huisje, schelpslak,
huisjesslak f. — (Loc. prov.) I1 est fait comme an

esc-, hij lijkt wel een kurketrekker', 't is een leelijk,
mismaakt ventje. — [Tech.] Escalier en esc- of

enkel Esc-, slakketrap in. ----- [H ydraul.] Schroef f.
van Archimedes.
Escargotière, Escargoterie, f. [Econ.rur.]

Put, of kuil m., waarin men slakken vet maakt.
Escargonle, f. [Bot ] Volksnaam van eenige
eetbare paddestoelen m. pl.
Escarlingue, f., z. CARLINGUE.

Esearmouche, f. [Mil.] Schermutseling f. —
Attacher, Engager l'esc-, eene schermutseling aan
Esearmouueher, V. n. Schermutse--vange.—
len. — (fig. et fam.) Ces deux orateurs escarmouchèrent (of als v. pr. s'escarrnouchèrent) longtemps,

die beide redenaars voerden een' langen woorden
Esearnouchenr, m. Schermutselaar in.-strijd.—
Escarner, v. a. [Tech.] Leder uitdunnen, inz.
om er een ander stuk aan te verbinden.
Escarole, f., z. SCARIOLE.
Eseare, Escarotique, etc., z. ESCHAR—.

Esc arpe, f. [Fort.] Inwendige glooijing, binnenwaartsche beneden helling van de walgracht ,
escarp f. — [Arch.] Schuinte f. van een' muur
tot aan den band.
Esearpé, e, adz. (en par't. passé van escarper)
Steil, sterk glooiend of hellend. C ®te esc-e, schorre,

steile kust f.

. Escar ereent, m. [Fort ] Steilte, steile hel

[ éogr.] Glooijing of afdaling f. der hoog -ling.—

-vlakten.
% Escarper, V. a. Steil maken, te lood afhaken (inz. eene rots, een' berg). (liever: Couper a pie.)
s-- Iemand dooden om hem te bestelen.
Esearpin, m. Ligte schoen, dansschoen in. -(fam.) Lever l'esc-, Jouer de l'esc-, zich uit de

ESCLAVON,

voeten of uit het stof maken; ook: bankroet spelen.
— ESCARPINS , m. pl. Voetschroeven f. pl., falterof dwangschoenen m. pl., een voormalig foltertuig.
Esearpine, f. [Mil.] Soort van haakgeschut n.,
weleer op de galeijen in gebruik.
5 Escarpiuer, V. n. Schielijk en luchtig voort-

loopen. — S'ESCARPINER, V. pr., z. V. a. Lever 1'escarpin, z. ESCARPIN.

Escarpolette, f. Schommel, schongel, schopstoel in. — (fig.) I1 a la téte á l'esc-, hij is zeer
onbesuisd, onbezonnen.
Escarre, Esearrotique, etc., z. ESCHAR—.
Escart, ni. Met geweld gemaakte opening f.,
gat n.: Le canon a fait un grand esc- dans la muraille de la place. (Deze beteekenis veroudert.) —
ESCART , m. [Corn.] Ledersoort f. uit Alexandrië.
Escartable, (niet escortabie), adj. [Faut.],
z. ECARTABLE.

Escasse, f. [Mar.] Spoor f. van den mast.
Escaude , f. [Navig.] Ligte rivierschuit t.,

bootje n

Eseauton, m. [Econ. dom.] Pap f. van gierst
of mais (in sommige gedeelten van Frankrijk) .
Eseasipilles, f. pl. Gestikte reisrok in.

Escave, f. [Pèche] Soort van sleepnet n. of zegen f. (in 't zuiden van Frankrijk).
EscaveSac e, f. [Mar.] Ruk m. met den toom.
Escaville, f. [Bot.] Zékere eetbare paddestoel m.
Eschare, (pr. esk—) Eseare, Escarre, f.
[Chic. J Brandroof f.; roo f, korst eener zweer o f wond.

— [fl. n.] Straalpolijp m., korstkoraal n., koraal

Escharilieationn, f. [Chic.] Roof- of-korstf.—
brandkorst-vorming f. — Escharif er, v. a.
[Chic.] Eene roof of brandkorst vormen of verweken. — S'ESCHARIFIER, v. pr . Zich tot eene wond
vormen. — .scharites, f. pl. [láí. n.] Ko -rof
pl. met gaatjes, ook r e t e p o--ralvestnigf.
r ieten geheeten. --e- Escharoïde, adj. [H. n.]
Naar eene koraalkorst(eschare)gelijkend.—Escharotique, adj. [Méd.] Scherp bijtend of etsend,
yrandkorstvormend: Des remèdes esch-s, of als
mbst. Des esch-s, brandroofverwekkende ets- of
hijtmiddelen n. p1.
1 Escient, m. (altijd met a gebézigd) Bewust
geen men gedaan heeft, van 't geen-teidf.van'
nen doet. A bon esc-, voorbedachtelijk. A mon
,se-, A son esc-, naar mijn, naar zijn weten. Faire
IC. h bon esc-, iets voorbedachtelijk, opzettelijk
toen. Rites-vows sela h bon esc-? zegt gij dit in
-

toeden ernst?

Eselaire , Esclaane , m. [Faut.] . Slanke,
. — ESCLAME , adj.: Cerf esci-, rank
ESCLAIRE, n. [Bot.] , z. v. a.

,lugge valk m

'n , fijn hert n. -,HELIDOINE.

Eselandre, m. Schandaal n., onaanganaam
)erdrietig geval, dat opspraak en ergernis geeft.
Faire escl-, iemand in 't openbaar, op de straat
-en toon stellen (een standje maken). Causer de
'escl-, schandaal, ergernis geven.
Eselavage, in. Slavernij, knechtschap, dienst
slavenstand n1. ; — (fig ) afhankelijk--^arheid;—
ieid, ondergeschiktheid f. ; allerlei belemmering f.
>n dwang m. Dieu fit la liberté, l'homme l'escl-,
mod schiep de vrijheid, de mensch de slavernij. Cet
,rnploi est un véritable escl-, dat ambt is eene ware
lavendienst. L'escl- des passions, de slavernij der
^artstogten. — [Poés.] L'escl- de la rime, de sla.
rijm, de dwang in., de belemmering f.,-$ernijva't
die 't rijm den dichter veroorzaakt. — [Tech.] - al f
irkelvormig halssnoer n. van diamanten.
Esclave, adj. Slaafsch, in slavernij levend:
Domme . Femme escl-, slaaf in., slavin f. — (fig.)
afhankelijk: Les besoins nous ont faits escl-s Jun
[e l'autre, de behoeften hebben ons van elkander
fhankeljk, tot elkanders slaven gemaakt. — Etre
scl- (of als subst. l'escl-) de ses passions, zich
eheel door zijne hartstogten laten beheerschen, de
laaf zijner driften zijn. — Etre esel- de sa parole,
rouw zin woord houden. — Avoir une ame escl-,
ene slaatsche ziel, een' lagen, kruipenden aard
ebben. --- ESCLAVE, in. et f. Slaaf m., slavin f. —
lig.) Métier d'escl-, slavenberoep, een zeer moeijejk beroep n. — La rime est une escl-, et ne doft
u'obéir, het rijm is eene slavin en moet enkel geoorzamen. — Naam eener indische vischsoort; ook
an een' amerikaanschen zangvogel.
,

t % Eselaver, v. a. Tot slaaf maken.
Eselavon, ne, adj. Slavisch, slavonisch, tot

--

ESCLIPOT
Slavonië of zijne inwoners behoorende. — ESCLAVON. m. De slavische of slavonische taal f.
Esclipot, m. [Pèche] Stokvischkist f.
Escobard, m. (fam.) Sluw, valsclh, huichelach-

tig, dubbelzinnig mensch (naar den vermaarden
spaanschen jezuïet en schranderen casuist Escobar).
— Escobarder, v. n. Door dubbelzinnige, fijn
gesponnen redenéringen bedriegen, jezu'ietisch han
-- Escolbarderie, I. Sluwe leugen, fijne-deln.
uitvlugt, dubbelzinnirje rede f.
Escobedie, f. [Bot.] Peruaansch klierkruid n.
Escocher, v. a. [Bowl.] liet deeg met de vlakke
hand slaan, ons er eene enkele massa van te maken.
Escoffier, v. a. (pop. it fain.) Stelen; — verliezen; — doodslaan. — Het part. passé komt als
adj. voor: C'est autant d'escofpié, dat is zoo goed
als gestolen, zoo goed als verloren. 11 a été escof é,
hij is dood geslagen.
t Escoffion, m. (pop.) Kapsel n. eener geringe vrouw. — (fig ) Ii a recu son es-, hij heeft
een duchtig pak slaag gekregén.
Escogrile, m. (fain.) Grjpvogel, onbeschaamd
nemer zonder te vragen, hapschaar m. — (iron. et
fam.) C'est un grand esc-, 't is een groote lummel.
Eseome, m. [Mar.] Bolder, kikker (vgl. astroc).
Escompte, [Corn ] .4/'trekking, korting f. van
een' wissel, die vóór den vervaltijd betaald wordt,
di s c on t o n. Faire l'esc- 5 pour cent, tegen 5
p er cent discontéren. — Bureau d'esc-, discontobank of kas f. — Eseonipter, v. a. Het disconto
of de wisselkorting berékenen, afkorten, disco nt e r e n. Esc- une lettre de change, een' wissel dis
Esc- sa vie, te sterk leven,-contére.—I(fig)
zijn leven door uitspattingen verkorten. — Escompteur, m. lij, die een' wissel vóór den ver
betaalt, disconto- nemer, d is c o n ta n t m.-valtijd
t Esconeerie, f. [Prat.] Het verbergen, ach
een regtsgeding.-terhoudnbwijskeva
Eseope, f., z . ECOPE .

— Escoperche, f.,

z. ECOPERCHE.

Eseopette, f. [Mil.] Kort vuurroer, dat men

eertijds in den bandelier droeg, buks, karabijn f. —
Eseopetterie, f. Klein-geweervuur, salvo n. uit
klein geweer; — het krakend ontbranden van vele
vuurwerken te gelijk. — (Door den kardinaal de
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t Escravanter, v. a. Smoren, verstikken; —
verscheuren, verpletteren. (luchten hangen.
Escréper, v. a. [Tech.] De geverwde zijde te
Escriine, f. Het schermen; schermkunst f. Salle
d'escr-, schermzaal f. (liever salle d'armes). Maitre
d'escr-, schermmeester nl. (liever maitre d'armes).
Tours d'escr-, kunstgrepen van 't schermen. —
(fig.) On la mis, I1 est hors d'escr-, men heeft
hem ontwapend, men heeft hem zóó in 't naauw
gebragt, dat hij zich niet meer verdedigen of ver
kan.
-antworde
Escriiner, v. n. Schermen: Je l'ai vu escr-, ik
heb hem zien schermen. — (fig.) Redetwisten, inz.
over een of ander geleerd of wetenschappelijk on-

derwerp. Ii y a plaisir a voir escr- ces savants
l'un contre 1'autre, 't is vermakelijk die geleerden
met elkander te zien schermen of redetwisten. —
S' ESCRIMER , v. pr. Zich moeite geven, zich ijverig
roeren: I1 s'escrime a faire des vers, hij spant zich
in om verzen te maken, hij smeedt verzen. — S'escrde qc., met iets weten om te gaan, er iets van verstaan, zich met iets afgeven: Joue-t-il du violon?
II s'en escrime quelquefois. Bespeelt hij de viol?
hij houdt er zich nu en dan mede bézig. — S'escrdes pieds et des mains, zich met handen en voeten
weren (om tegen iets op te klouteren); (fig.) zich
alle mogelijke moeite geven (om in iets te slagen).
— (Loc. prov.) S'escr- contre la mer avec une
épée de bols, op de galeijen roeijen. S'escr- des
machoires, met de kakebeenen schermen, met graagte

eten. Avoir oil s'escr-, een voorwerp hebben, waar
-opmenz
gramschap kan vieren.
Escrinleur, m. Schermer, schermmeester in.
Escroe, Bedrieger, gaauwdief, opligter, trog

-gelarm.

Escroquaer, V. a. Op eene listige wijze bedriegen, aftroggelen, opligten. — (Proc.) II escroque
tous les jams son diner, hij gaat alle middagen

uit eten, tafelschuimen. — Ook zonder voorwerp

gebézigd: Il escroque partout oft it peut, hij bedriegt
en steelt waar hij kan. — Escroqué, e, adj. (en
part. passé) Somme escr-e, afgetroggelde geldsom f.
Escroquerie, f. Listige bedriegerj, schelmerij,
trofigelarj, zwendelarj f., schurkestreek m.

Escroqueur, m., -ease, f. (zelden zonder be-

Dietz gebruikt in den zin van INCARTADE.)
Escortabl e, z. ESCARTABLE.

paling gebézigd, 't geen met escroc niet het geval
is) Listig bedrieger, opligter in., bedriegster, op-

— [Mar.] Eén of meer oorlogschepen ter bescherming van koopvaardij- of transportschepen (vgl.
CONVOI). — Gevolg n., stoet m. van een' aanzienlijk' persoon. — (fig.) L'ambition et toute son esc-,

Eseulape, m. (fam.) Geneesheer, arts, doctor,
e s k u l a a p m. (naar fJsculapius of Asklepios,
den god der geneeskunst in de Myth.) — L'art
d' Esc-, de geneeskunst f. — [Astr.] , z. SERPENTAIRE.
— [H. n.] Eskulaap-slang f.
F"sculate, in. [Chico.] Kastanjezuur zout n.
Escule, f. [Bot.] Eik m. der Ouden, met zoete,

Escorte, ,f. Bedekking, begeleiding

f., geleide n.

de eerzucht en haar gansch gevolg, al haren nasleep.
r- Faire esc- a un ari, eenen vriend thuis brengen.
Eseorter, v. a. Geleiden. begeleiden, dekken,
bedekken, beschermen; vergezellen. — Het part. passé
is ook adj.: Prince magnifiquement c scorté, vorst
net een prachtig geleide of gevolg.
Eseot, in. [Com.] Zékere wollen stof. — [Tech.1,
z. EC®T. — [Mar.] Sch,00thoorn m. van een drie
zeil.
-hoekig
Escouade, f. [Mil.] Korporaalschap, rot n.,
kleine afdeeling eener com p agnie onder de bevelen
van een korporaal (sedert de invoering der regimenlen bij de ruiterij worden de e s c o u a d e s bi
dat wapen b r i g a d e s geheeten). -- Esc- brishe, rot uit soldaten van verschillende regimenten
zamengesteld. -- Ploeg m., hoop werkvolk.
Escouailles, f. pl., z. BOURGEONS en ÉCOUAILLES. — Escouane, f., z. ECOUANE. — Escoal-

ligtster f.

eetbare eikels.

Esculent, e, mij. [Didact.] Eetbaar, dienstig
tot spijs. — Esculence , f. Smakeljkheid f.,
smaak m. der eetbare dingen.
Eseuliue, f. [Chinn.] Eene uit de wilde kas
afgezonderde stof, w s c u l i n e f. (zuur n.-tanje
Esculique, add. [Chico.]: Acide esc-, kastanje t Eseupir, v. n. Metuitgestoken lippen spuwen.
'Esexuel, Ie, adj. [Bot.) , z. v. a. AGAMIE.
Es-aiiver, V. a. [Tech.] De geverwde zijde

dikwijls en zacht omringen, draaijen.

Esl,erboir, m. (pr. é-zer—) [Hort.] Groote
tang f. met breede, platte bladen.
E- si -ini, [Mus.]

Oude benaming van den toon

mi of 4.
Esmards, z. ESNARDS.
fle, f., z. ÉCOUFLE. — Escoup, m. of EscoltEsmilier, v. a. [Tech.] Bloksteen met den hape, f. IJzeren schop f. der kalkbranders e. a. —
mer haaks houwen.
Z. ook ECOUPE . — 1 Escotupeler, v. a. [Hort.]
-

Toppen, de toppen der boomtakken a[snoeijen.

Esnards of Esmards, m. pl. [Pêcbe] Op-

Escourg,ée, f. Karbats, riemzweep f. On épous- houders m. pl., lijnen met kurk boven aan het net.
'Esoce of 'Esox, m. [Ii. n.] Snoek m. (brosète les tapisseries avec des esc-s, de vloerkleeden
worden met karbatsen uitgeklopt. — t (fam.) II diet). — 'Esoce.4, m. pl. [H. n.] Visschen m. pl.
recut une bonne esn-, hij kreeg eene dra g t zweep - van 't snoekengeslacht.
'Esoche, f. [Méd.] Ziekelijk gezwel n. of aan
slagen. — Eseour^;eon, m. [Agric.] Vroege
knobbel m. in den mond des endeldarms. -beijn
gerst, zomergerst f. — Vroeger ook (als verklw. van
'Esopha; e, etc., z. UiSOPHAGE, enz.
escourgée): kleine karbats f. — f Escotirger,
'Esope, m.: C'est un Esope, 't is een, mismaakt
V. a. Zweepen, geeselen.
Escourre, m. [Mar.] : Scie esc- ! bevel aan de ventje, een kleine bultenaar (naar den griekse/ten
fabeldichter ,Esopus). — 'Esopique, adj.: Fables
galeislaven, om rugwaarts uit te roeien.
% Eseousse, f. (fam.) Loop, aanloop m., om és-, fabelen van -,Esopus, .,Esopische fabelen f. pl.
'Esotérique, adj. [Philos.] Inwendig, geheim,
goed te kunnen springen: I1 a franchi le fossé sans
prendre son esc-, hij is zonder eenen aanloop te enkel voor ingewijden bestemd, e s o t é r i s c h (in
tegenstelling met exotérique) . — 'Esotérisinie, m.
nemen over de sloot gesprongen.
]

,

ÊSOX

--

Gezamenlijke stellingen eener geheime leer, die alleen den ingewijden worden medegedeeld, geheimleer f., esoterismus n.
'Esox, m., z. ÉSOCE.
Espace, m. Ruimte, onbepaalde uitgebreidheid,
onmeteljkheid f., ruim n. ; — beperkte uitgebreid
omvang, afstand m., tusschenruimte, spa--heidf.,
t i e f. ; - tijd, tijdduur m., tijdruimte f., termijn m.
II y a un milieu résistant dans les esp -s célestes,

ei• is eene weérstandbiedende middenstof in de ruimte
der hemelen, in 't onbegrensde ruim. Esp -s iinaginaires, ingebeelde, denkbeeldige ruimten buiten de
wezenlijke wereld, het ijdel. — (fig.) 11 se proméne,
ii voyage dans les esp -s imaginaires, hij doolt met
zone inbeelding in ledige ruimten rond. — Cela est
contenu dans l'esp- dune lieue, dat is in den omvang van ease mul begrepen. Garder les esp -s, de
behoorlijke tusschenruimten, afstanden laten, op
den vereischten afstand, de noodige verwijdering
van elkander blijven. — Dans l'esp- de six jours,
in den tijd, de tijdruimte van 6 dagen. — [Géom.]
Oppervlakte, vlakte-uitgebreidheid f. eener door
[Méc.] Regte of kromme
lenen beslotene figuur.
lijn f., die een bewegeljk punt gedacht wordt te
4rstand
m., tusschenruimte,
beschrijven. — [Mus.]
spatie I. tusschen de notenlijnen. — [Mil.] Regelmatige afstand tusschen de geléderen. — ESPACE, I.
[Impr.] Schei- of aanvullingsstaa fje n., spatie f.
Esp -s de Limoges, strookjes kaarteblad, waarmede
men verschillende lettersoorten in ééne regte fijn
stelt of in éénen regel zamenvoegt, of ook: de te
Kort zijnde paginaas op maat maakt.
Espacenient, m. Afstand in. tusschen twee
voorwerpen, tusschenruimte I. — [Impr.] 1-let s p atiéren; spatiéring f.
Espacer, V. a. Eene behoorlijke ruimte overlaten, even wijd, even ver van elkander zetten. —
(b. v. tusschen booroen, zuilen, enz.) — [Impr.]
Sa t i é r e n, de woorden en regels op vereischten
and van elkander zetten. — Ook zonder vooraft
werp gebézigd: Ce compositeur espace mal, die
zetter spatiëert slecht. — Espacé, e, adj. Lignes Bien espacées, goed gespatiderde regels m. pl.
Espade, f. [Tech.] Zwengelhout, slaghout n.,
waarmede de houtdeelen der gebraakte of gebroken
vlas- en hennepstengels van de vezels worden a fgezonderd. — Espader, v. a. Zwengelen, zwingelen. — Espadeur, m. Zwengelaar, zwingelaar m.
Espadon, m. Groote degen, houwdegen. tweesnijdend slagzwaard n., dat met beide handen gezwaaid wordt. —[H. n.] Zwaardvisch m. — [Mar.]
4chterste roeibank f. eener galei. — Espadonnner, V. a. Met den houwdegen vechten, e s p a d o nn é r e n. — Espadonnemir, m. Bij, die den
houwdegen weet te hantéren
Espadot, m. [Péche] Stok met een' ijzeren
haak, soort van harpoen m.
Espadrille, f. Soort van schoeisel n.
Espaguin, m. [Agric.] Soort van druif f.
Espagnol, e, adj. Spaansch. La langue esp -e,
of als subsi. L'espagnol, de spaansche taal f., het
spaansch. — ESPAGNOL, m.. -E, f. Spanjaard m.,
spaansche vrouw f. -ESPAGNOL, m. [Coro.] Spaan
snuiftabak m. ; ook: zékere papiersoort f. -sche
Espagnolette, f. [Coro.] Fijne wollen stof of
baai, spanjolet I. — [ Serr.] Draairoede tot
deur- of venstersluiting, spanjolet I.
Espagnoliser, v. a. Spaansch of tot Spanjaard
maken, een spaanschen vorm of houding geven; —
den Spanjaard spelen of uithangen, den toon, de
manieren van een' Spanjaard aannemen of nabootsen. (in dien zin ook als v. pr. gebruikt.)
Espale, f. [Mar.] Stuurplecht f., ruimte tusschen den achtersteven eener galei en de eerste roeibank.
Espaleuieut, m. [Brass.] , z. v. a. JAUGEAGE.
Espalet, m. [Arqueb.j Rust f. aan den haan
van een schietgeweer.
Espalier, m. [Hort.] Eén of meer vruchtboomen nl. pl., die langs een muur of heining tegen
latwerk in den vorm van een' opengeslagen waaier
zijn vastgebonden; --- dat latwerk zelf n.: Arbres
en esp -, leiboomen, waaijerboomen, tegen latwerk
geleide boomera. — [Anc. mar.] Eerste roeier, voor
ESPALIER, v. a. [Hort.]-roel,bnitsma.Booroen tegen latwerk of staketsel binden.
Espalaue, m. [Tech.] Mastik-vernis n. voor
harde voorwerpen. — [Mar.] Smeersel it — Es—

ESPÊRER.

palmer, v. a. [Mar.] Hoggen, varkenen, breeuwen. — Espalmeur, m. Brecuwer, hogger.
Espalouco, m. [H. n.] Siamésche aap m.
Espar, m. [Hort.] Soort van druif f.

Espareette, 'Epareette, f., Esparcet,
Esparceil, m. [Bot.] Hanekam m., hanekam-

metjes n. p1., e s p a r s e t t e f., een voedergewas voor
de dieren (sainfoin). (bergbewoners.
Espardille, I. Touwschoen m. der spaansche
Esparer, v. a. [Tech.] Met riet wrijven (de
huiden) .
Espargoule, f., z. SPERGULE.

Espargoute, Espergoute, f., [Bot.] Sterrekru2d n., koedel f., koeoog n., stinkende kamille,
paddebloem I. Esc- de roer, zeesterrekruid, blaauwe kamille, blaauwe madelieve f.
Esparre, f. Balkje n. tot eene schuit. Esp-s,
sparren f. pl.
Espars, m. pl. [Mar.] Sparren f. pl.
Espart, m. [Teint.] Teringstok m.
[Ca
Naam der dwarshouten van de berrie. (z.
ÉPART.)

U

Espatard, m. [Tech.] Scherpe cilinder m. om

ijzeren staven overlangs door te snijden.
Espatule, f. [Bot.] Stinkende lischbloem f.,
wandluiskruid n. — [Tech.], z. SPATULE.
Espaure, f., z. EPAURE.

Espece, f. Soort, geslachtsafdeeling; aard in.,
slag n. I1 y a beaucoup d'esp-s de plantes, d'animaux, er zijn vele soorten van planten, van dieren. Des marchandises de toutes les esp -s. koop
allerlei soort. -- In plaats van genre-warenv
gebruikt in: L'esp- humaine, het menschelijk geslacht. — (fam.) Des Bens de toute esp -, allerlei slag van volk. — (iron. et fam.) Unphilosophe de nouvelle esp-, een nieuwbakken wijsgeer,
een wonderlijke philosooph. Une esp- de jardinier,
een stuk van een' tuinman, een onbevoegd of een
slecht tuinman. Une esp- d'avocat, d'auteur, een
onbeduidend, slecht advokaat, schrijver. — [Arith.]
Grandeurs de la même esp -, de différentes esp -s,

gelijksoortige, ongelijksoortige grootheden f. pl. -[Geom.] Triangle donné d'esp-, driehoek m., welks
hoeken gegeven zijn. — [Jur.] Bepaald geval n.,
aanhangige zaak f. Dans l'esp-, in 't voorhanden,
onderhavige geval. Voice l'esp-, ziehier 't geval.
ESPÉCES, f. pl. Munt- of geldsoort, klinkende rnunt f.,
gereed geld n., Sp e c I e, muntspecie, geldspecie f.
Payer en honnes esp -, en esp- sonnantes, met
goede geldspeciën, in klinkende munt betalen. Espetrangeres, vreemde geldsoorten. —• Weleer gebézigd, in tegenstelling met geld, voor waren, eetwaren, levensmiddelen: Si je ne ie paie pas en ar gent, je Ie paierai en esp -, zoo ik hem niet in geld
betaal, zal ik hem in levensmiddelen, in natura
betalen. — [Phil.] Beeldtenissen f. pl. in de ziel,
denkbeelden n pl., voorstellingen f. pl. Des esp claires, confuses, duidelijke, verwarde voorstellingen. — [ Theo!.]: Les esp -s du pain et du vin, de
gedaanten van brood en wijn (in 'i heilig avond
poeders; grof-mal).—[phr]Znegstld
kleingemaakte plantendeelen n. pl.
Espens, m. pl. [Péche] Stukken n. pl. van een
sardijn- of sprotnet.
-1- Esperahle, adj. Te hopen, gebeurlijk.
Espero,nnee, f. Hoop, verwachting f. — L'espest Ie pain des malheureux, de hoop is 't brood
der ongelukkigen. II y a encore peu d'esp-, er is
nog weinig hoop. 11 a trompé nog esp-s, hij heeft
onze verwachtingen bedrogen. Mettre son esp- en
Dieu, zijne hoop op God stellen, op God vertrouwen.
Cost un enfant de grande esp -, 't is een kind van
goede verwachting. Vivre d'esp-, en esp -, op hoop
leven. — Ook het voorwerp der hoop: Cet enfant
est l'esp- de sa familie. C'est lb ma seule esp -.
Esperant, e, adj. Hopend, vol hoop: Ame

esp• e, hopende ziel f.
,t Espere, f., z. v. a. ESPÈRANCE. - `F b L'ESPER.E, Inc. adv. Op goed geluk. — [Peche, Chas.]
Tendre ses filets a l'esp-, zijne netten op goed ge-

luk uitzetten, uitspannen.
Espérer, v a. Hopen, verwachten. I1 espère
ure mei!leure fortune, hij hoopt op een beter ge-

luk. Je n'espère qu'en nous, al mijne hoop is op

u alleen gevestigd. 11 espérait (d') avoir vette charge, hij hoopte dit ambt te krijgen. — Ook zonder
voorwerp: Esp -, eest presque jotiir. — Espéré, e,
adj. (en, part. passé) Bonheur esp -, gehoopt geluk n.

ESPERLUCAT.
Esperlueat, m. (pop.) Sluwerd, doorslepen
Espet, m. [H. n.] Zeesnoek m.
Esphlase, f. [Chic.] , z. V. a. ENTHLASE.
Espiègle, adj. (fam.) Olijk, snaaksch, aardig,
geestig, moedwillig, schalk. — Ook als subst.: C'est
un petit esp -, 't is een kleine schalk, snaak, guit,
een deugnietje. Tour d'esp-, guitestukje n. — Espièglerïe, f. (fain.) Guiter2,l, snakerj, poets,
gast m,

moede illigheid f., kattekwaad n.

Espignette, f. [Bot.] , z. CLAVAIRE.
Espincoir, m. [Tech.], z. EPINCOIR.
Espin ole, f. [Mar.] Kort schietgeweer n.,

waarvan de loop een' wijden mond heeft, donderbus f.
t Espinguuer, V. a. Stampvoeten (trépigner).
Espion, m., -ne, f. Spion (spie),verspieder, bespieder, beloerder, uitvorscher, geheime kondschapper m., .verspiedster, beloerster, enz. f. — ( fam.) II
ne dépense guère, II ne se ruinera pas en esp -s, hij
is zelden goed onderrigt van 't geen hij voorgeeft te
weten. — [ Pêche] Sard jnennet n. der Cataloniërs.
— [H. n.] Spion m., eene zeer sluwe meerl.
Espiounage, m. Bespieding, verspieding f.,
het spionéren, het spionsbedrij f.
Espionner, v.a. Verspieden, bespieden, beloeren,
uitvorschen, s p i o n n é re n. — Espionné, e, adj.
(en part. passé): Toutes vos démarches sopt esp -es,
al uwe gangen worden bespied, b e s p i o n n e e r d.
Esplanade, f. vrije , vlakke plaats; voorplaats f., voorplein vóór groote gebouwen en vestingen; wandelplein, exerceerplein n. — [ Fort.
borstwering f. aan den]ofschuin,e
zoogenaamden bedekten weg. — [ Faut.] Streek
lucht zwevenden volk m. -vlugtf.andei
Esplandiaii, m. [H. n.] Spinneweb n., eene
zeer schoone tootvormige, eenschalige schelp f_
Espoir, m. (zonder meerv.) Hoop, vurige, levendige verwachting f. — [Mar.] Veldstuk n.
Espole, f. [Tech.] Scheerdraad m. — Espoleur, m. Spoelen m. (die 't garen op de spoelen
doet). — Espolin, m. (ook espolet, épolet, epoullin, epolet m. en espolette f. geheelen) Spoel f.
Esponton, m. [Mil.] Halve piek, s p o n t o n m.
(in 1756 te gelijk met de hellebaarrden in Frankrijk
afgeschaft). -- [Mar.] Braadspit n., halve piek.

Espoiile, f., z. EPOULLE.
Espouulette,f. [Artill.] Slag- of zundgatspijpje n.
Espoulin, m., z. ESPOLIN.
(ESPOLEUR).
Espouulinande, f. [Tech.] Spoelster f. (vgl.
Espouuliner, v. a. [Tech.] Met de spoelen

werken, spoelen.

(steenslinger m

Espringale, Espringarde, f. Voormalige
Esprit, m. Geest m., onsto/lelijk wezen n.: Dieu
est un pur espr-, God is een zuivere geest. Le
Saint-Espr-, de Heilige Geest. Les espr-s célestes,
de hemelsche geesten, de engelen m. pl. Les espr-s bienheureux, de gelukzaligen. — Geest ni., spook n.:
Avoir peur des espr-s, bang voor spoken zijn. —
Geest, bovennatuurlijke kracht, die in de ziel werkt;

gave Gods, goddelijke inblazing f. L'esprit de Dieu
descendit sur lui, de geest Gods daalde op hem neder. L'esprit de science, de piété, de gave der wetenschap, der godsvrucht. L'espr- d'EIie se reposa
sur Elisée, de geest van Elia rustte op Eliza. —
Geest m., ziel f., leven n.: L'espr- est plus noble
que le corps, de ziel is édeler dan 't ligchaam.
Rendre l'espr-, den geest geven, sterven. — Geest m.,

verstand, vernuft, gemoed n., de gezamenlijke geestvermogens; — oplettendheid, tegenwoordigheid f. van
eest; — bevatting, vatbaaniteid f., begrip n., verbeeling f.; — oordeel, inzigt n., schranderheid, scherpzinnigheid f. Cultiver son espr-, zijn verstand oefenen, al zijne verstandsvermogens aankweeken. S'emparer de l'espr- de qn., zich van iemands geest
meester maken, zijn vertrouwen zoo zeer winnen,
dat men hem geheel leiden kan. — Oft avait-il
l'espr- quand it a fait cela ? waar was zijn geest,
zijne gedachte, zijne tegenwoordigheid van geest,
toen hij dit gedaan heeft? — Dieu lui a donne un
espr- vif et pénétrant, God heeft hem een' levendigen, doordringenden geest gegeven. — Il na pas
l'espr- de régler ses affaires, . hi heeft geen verstand,
oordeel, vatbaarheid, om zijn
e
te régelen. —
ii n'y a pointd'espr- dans ce livre, er is geen
in
i
geest, vernuft
dat boek. — Faire de l'espr-,
Courir après l'espr-, geestig willen zijn. — Bel
esprit enz., z. BEAU (blz. 157 kol. 2, midden). —
Geest, aard m., inborst f., karakter n. Un espr-
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turbulent, een woelgeest, een onrustige aard. On
vous donne an méchant espr-, men schrijft u een
boosaardig karakter toe. Avoir l'espr- mal tourné,
een' verkeerden aard, ook een slecht verstand hebben. Tel est mon espr -, dus ben ik gesteld, geaard.
— Un esprit fort, een vrjgeest, vrijdenker m.,

hij die zich boven de aangenomen begrippen, enz.
in zake van godsdienst, wil verheffen. — Geest,
aanleg m., vatbaarheid, geschiktheid f. Il a l'espr-,
du commerce , du jeu , hij heeft aanleg tot den
handel, tot het spel, hij begrijpt vaardig al wat
handelszaken, wat spel aangaat. — Geest m., beginsel n., drib fveér, beweegreden f., oogmerk, inzigt n., naar 't welk men zich rigt; — dezelfde gedachte, die velen bezielt. Un espr- de courage lui
fait tout entreprendre, een geest, beginsel van moed
doet hem alles ondernemen. L'esprit de parti abaisse
les plus grands homines, de partijgeest verlaagt de
grootste mannen. L'esprit du siècle, de eeuwgeest,
de algemeene denkwijze of rigting der eeuw . L'esprdu temps, de tijdgeest. L'espr- public, national,
de volksgeest, algemeene denkwijze. Espr- de corps,
uitsluitende gehechtheid f. van de leden eener vereeniging aan de beginselen, belangen, inzigten hunner partij, gildegeest m. — Geest, zin m., meening,
bedoeling f. van een' schrijver, een' tekst: Its n'ont
pas saisi l'espr- de ce poète, zij hebben den zin,
de meening van dien dichter niet begrepen. Fausser
l'espr- de la loi, den geest, zin der wet vervalschen.
— Geest, voorname inhoud m., gehalte, wezenlijkst
bestanddeel n., gedachtenkeur f. uit de schriften van
een' schrijver: L'espr- de Montesquieu. — [Chim .]
Geest, het door overhaling verkregen fijnste vloei bare bestanddeel eener stof: Espr- de vin', wijn
voorloop m. Espr- de nitre, salpetergeest,-gest,
verdund salpeterzuur n. Espr- de soufre, zwavelig
zuur enz. Espr- de canneIle , de cerises, kaneel-,
kersenwater n. — [Gram. grec.] Espr- rude, doux,
scherpe, zachte aanblazing [spiritus aspen en lenis]
(aangeduid de eerste door `, de tweede door ') —
[Tech.] Reigervéderen f. pl. , als dameskapsel.
— ESPRITS, m. pl. Geesten m. pl. , gemoederen n.
pl. , de personen met betrekking tot de , hartstogten , the zil gemeen hebben: Écbauffer, Egarer les
espr-, de gemoederen verhitten, op het dwaalspoor
brengen. — Geesten, ligte , fijne, onzigtbare lig
voor 't beginsel van 't leven en-champjes,din
de gewaarwordingen hield: Les espr-s vitaux, de
levensgeesten. La peur glace les espr-s, de vrees doet
de levensgeesten verstijven. I1 fut longtemps a reprendre ses espr-s, het duurde lang, eer hij weder
bijkwam. Laissez lui reprendre ses espy-s, laat hem
weder tot zich zelven komen.
5 Esprité, e, adj. (en part. passé van 't ongebruikelijke espriter, verstand geven) Geestrijk,
vernuftig.
Esprot, m. [H. n.] Sprot f.
Esquain, Esgnin , m. [Mar.] P'ertuiningsplank f., vertuiningshout, wagenschot n. Premier
A4ordage de l'esq-, zetgang m. op het rahout.
Esgiialinguer, v. a. [Mar.] Banden.
Esquamé, e, adj. [H. n.] Zonder schubben,
ongeschubd.
(stoeltje n.
Esquenis,f. [Mar.] .KalEaters- bankje, breeuwersEsquiavine, f. [Man.] Tuchtiging f. der paarden om ze te ten'finen.
Equieher, v. n. of S'esquicher, v. p r.
[Jeu] Duiken, eene lagere kaart spelen, om den
slag niet te halen. — ( fig. et fam.) Eene verklaring
ontwijken, ontduiken.
Esquif, m. Schuitje, bootje , broos vaartuig,
roeivaartuig n..— (poét) Le noir esq-, Charons boot f.
Esquille, f. ] Chir.] Beensplinter m. — Esquilleux, euse, adj. [Minér.] Schilferig, splinterend.
Esquiman, m. [Mar.] Schieman m.
j

Esgaiiianeie, f., z. CYNANCHIE.
Esquin, m., z. ESQUAIN.
Esquine, f. [Man.] Lenden f. pl., kruis n.:
Cheval fort, fable d'esp-, paard n., dat sterk, zwak
in 't kruis is. Ce cheval saute d'esq-, dat paard

kromt eenigzins zijn' rug bij 't springen. — [Bot.]
Kina-wortel m.
Esquipot, m. (lam.) Spaarpot in.
Esquisse , I. [Beaux-arts] Schets f. , eerst
ruw ontwerp n. eener teekening , eener schilderij;
eerst model of ontwerp n. van was of vormklei.
-- (fig.) L'esq- dun roman, dune tragédie, de

71 It,

ESWIVE

-

schets, het ontwerp, de grond- of hoofdtrekken van
een' roman, van een treurspel. - Esquisser,
v. a. Schetsen, ontwerpen, eene schets or een ont
werp maken.
Esquive, f. [Tech.] Soort van opgekrompen
koek m., die de dekaarde der suikervormen hij het
droogen vertoont.
Esquiver, v. a. Behendig ontduiken, vermijden,
ontwijken, ontgaan, ontvlieden: Cet un importum,
que j'esquive autant que je puis, 't is een lastig
mensch, dien ik ontwijk, zoo veel ik kan. J'esquivai aciroitement, ik week behendig uit. SESQUIVER, V. pr. Stilletjes ontsnappen, wegsluipen,
zich onbemerkt uit de voeten maken.
Essai, rn. Proef, proefneming, beproeving t.,
onderzoek n., toets m. Faire less- de qc. , de proef
van iets nemen. Faites en less- , beproef het eens,
neem er de proef eens van. Voulez-vous prenclre cela iri less-, wilt gij het op de proef nemen?
wilt gij het eens beproeven? - L'art des ess-s, de
proefkunst, probeerkunst t. (d o ei rn a s i e) . Voila
mon ess- de plume, zie daar mijn proefschrift.
Faire less- dune mine, eenen erts onderzoeken,
van eenen erts de proef nemen. Fourneau dess-,
probeeroven m. -- Ess-s dephysique, natuurkundige proeven. - Proefje, staal, monster n.: Voulezvous m'envoyer des ess-s de vin? wilt gij mij eens
proefjes wijn zenden. - [Litt.] Proeve f , eerste
voortbrengsel van den geest of van de kunst; naam
dien een schrijver vaak uit zedigheid aan zijn werk
geeft: Cet ess- fait voir qu'il était capable de rëussir en qc. de plus grand, deze proef bewijst, dat
hij in staat was, iets grooters uit te voeren. Coup
d'ess- provfstuk, proefwerk n.
Essaie., t. [Bot.] Wortelvan eene Indische plant,
om scharlaken te verwen.
Essaierie, t. [Mon.] Probeerplaats t. indemunt.
Essaiw, m. [Econ. rur.] l3ijenzwerrn m., het
Jong bijengebroed, dot ieder jaar den korf verlaat,
om zich elders te vestigen. Bij uitbreiding: zwerm,
menigte insecten van allerlei aard: Un ess- de sauterelles , een zwerm sprinkhanen. - ( fi g.) Des
ess-s de Barbares, zwermen, drommen m. pl., scharen, tallooze menigten t. p1. van Barbaren. Lessjoyeux des enfants du hameau, de dartele kinderzwerm van 't gehucht. - Essairnage, m. Zwermtijd m., tijd des jaars, waarop hèt jonge gebroed
de bijenkorven verlaat. - Essaimenient , m.
Het zwermen. - Essaliner, v. n. Een' zwerm
uitlaten (van de bijenkorven gezegd) ; zwermen,
uitvliegen (van de jonge bijen).
Essaler, V. fl. [Sal.] De pan met moerloog bestrijken, alvorens haar op 't vuur te zetten.
Essandole, t., z. V. a. ECHANDOLE.
Essange, f. [Tech.1 Weeking, uitspoeling t.
- Essailger, V. a. Weeken, in de week zetten,
uitspoelen, kloppen (het vuile linnengoed, alvorens
het in de loogkuip komt) . (Dit woord wordt bij 't volk
verbasterd in échanger.)
Essarder, v. a. [ Mar.] Droogdweilen, opzwab
- Essardé, e, adj.-bern,dwil(htvk).
(en part. passé): Pont ess-, schoon dek n.
Essart , m. [Agric.j Van struiken en doornen
gezuiverd land n., ontgonnen grond m. - Essartage, Essartement , m. liet uitrukken van
't struikgewas, ter ontginning. - Essarter, V. a.
Doornen, distels en struiken uitrukken, one een'
bodem te ontginnen. - Ess- un bols, een bosch van
kreupelhout en struiken zuiveren.
-

Essaugue, t., Z. AISSAUGUE.

Essayer, v. a. Beproeven, de proef nemen, op
de proef stellen, probéren; aanpassen, aantrekken
(kleederen, schoenen, enz.); toetsen, 't gehalte van
édete metalen onderzoeken, keuren, e s s a y é r e n.
(fig.) Ess- ses forces, zijne krachten beproeven.
Ess- Ie goût du public, den smaak van 't publiek
toetsen, polsen. - ESSAYER, V. .n: Ess- dune chose,
dune personne, de proef van eene zaak, van een'
persoon nemen (om te zien of het oogmerk er mede
bereikt kan worden). Je veux ess- de tout, ik wil
alles beproeven. - Trachten, pogen: Jai essayd
de le persuader, ik heb getracht, gepoogd hem te
overtuigen. (Men vindt ook hij goede schrijvers,
doch zeldzaam, Ess- a het volk zegt, als bedreiging
of uitdaging: Essayez-y ! probeer 't eens! als je
durft!). -- S'ESSAYER, V. pr. (altijd met a) Zich
zelven beproeven, zijne krachten, bekwaamheden
ergens aan beproeven, pogen, trachten: 11 s'est
-

ESSETJLÉ.

essayd iiiutilement a composer one lettre, hij heeft
vergeefs zijne krachten beproefd, om eenen brief
op te stellen.
Essayerie, f.,

Z. ESSAIERIE.

m. [Admin.] Beproever, toetser, keurderEssayeur,
der édete metalen voor munten, e s s a y e u r m.
Ess- de Ia garantie, essayeur van 't waarborgkantoor, keurder der goud- en zilverwerken.
Esse, f. [Tech.] Naam der letter S en bij overdratt, van vele S-vormige voorwerpen: Haakje n.,
waaraan de weegschaal aan 't einde van elken arm
der balans hangt; - S-vormige haak m. om steenen
op te hijschen ; - luns of spie t. aan de wagenas;
- draadrigter of S der speldenniakers , enz. (Loc. proc.) Faire des ass, zweren, slingerend over
straat gaan (van een' beschonken mensch).
Esseaux, m. p1., Z. V. a. BARDEAUX, AISSAN
TES. - Tech.] Kleine kromme bijt t., dissel m.
Essédaire of Essédain , m. pi. [ Ant.]
Wagenstrejder n., soldaat of kampvechter, die op
eene Essède, een strijdwagen, vocht.
Esseiglage, m. [Agric.] Uittrekking der rogge,
die op een tarweveld groeit. - Esseigler, v. a.
De rogge uittrekken, die tusschen de tarw groeit.
-

Esseliei- . Esselière, Z. A1SSEL-.
Essérner, v. a. [Pèch.] Het net ledigen.
Esseniée, t. [Agric.] Bezaaijingswijze f. van
een land. Lieu de petite ass-, plaats, waar weinig

land ter bezaaijing is. (bebouwen.
Essemillé, e, adj. Ten 'ruwste met de bijt
Essewiner, V. a. Hier en daar strooijen, verspreiden.
Essence. f., Wezen n., eigen aard m., natuur t., datgene wat icts maakt tot hetgeen het is,
essentie 1. Less- des chases, het wezen, de
natuur der dingen. Less- divine, het goddelijk
wezen. - [Cuis.] Ess- de gihier, de volaille, krachtaftreksel n., pit f., voedzaamst aftreksel van wild,
gevogelte. - [Part., Chim.] Geestigst, fijnst bestanddeel n., vlugtige aromatische olie f., door overhaling
verkregen uit kruiden enz. , geest, spiritus m.
Ess- de jasmin, de roses, de cannelle , etc., jasin o n-, rozen-, kaneelolie, enz. Ess- de savon, zeepspiritus, welriekend gemaakte oplossing van zeep
inw(jngeest. - [Tech.] Ess- dorient , oostersch
reukwater, parel-olie (waarmede de valsche paarlen
gemaakt worden). - [Eaux et for.) Houtsoort t.:
Bois dess- de chène, hout n., dat hoofdzakelijk van
eikenboomen afkomstig is.
Essence. e, Esseneié, e, adj. Met essentien, geurige oliën of reukwaters doortrokken, geparfumeerd; - tot essentie, geest of spiritus gemaakt. - Esseneier, v. a. Met reukwater besprengen, besproetjen, welriekend maken. - Esseneifier, v. a. Tot essentie maken.
Esséiiieus, m. p1. [Phil.] Oud-joodsche wijsgeerige secte, die zich door strengheid van zeden,
stille godsvracht, enz. onderscheidde, Esswers, Es(l i t e i t t.
sdners, Therapeuten.
Essentialité, t. Wezenlijkheid, e s s e a t i aEssentiel , le, adj. Wezenlijk, wat tot het
wezen behoort; volstrekt noodwendig, noodzakelijk,
onontbeerlijk; - belangrijk: II est ess- ft l'homme
d'être raisonnable, 't is eene wezenlijke eigenschap
van den mensch, dat hij sedeljk is. N'oubliez pas
ce mot, il est ess-, vergeet dat woord niet, 't is
volstrekt noodzakelijk, het kan niet gemist worden.
II ma rendu un service ess-, hij heeft mij eene
wezenlijke, bijzondere dienst gedaan. C'est on ami
.ess-, 't is een waar, standvastig vriencl.—[Chim.]
Huiles ess-les, Sels ess-s, planten-oliën t. p1 , plan.ten-zouten n. p1. - ESSENTIEL, m. Het wezenlijke,
de hoofdzaak 1. Volih less- de l'affaire, dat is het
wezenlijke van de zaak. Vous oubliez less-, gij
vergeet de hoofdzaak. - Essentiellernent, ach'.
Wezenlijk, volstrekt: Dieu est ess- bon. - Bijzonder, zeer, in hooge mate: Vous rn avez ess- oblige,
gij hebt mij bijzonder verpligt.
Esser, v. a. [Epingl.] Aan 't koper- of ijzerdraad met den draadrigter of de S eene halfcirkel
vormige gedaante geven.
Esséra, Essère, m. [Méd.] Netelzucht t.
Esseret, m. [ Tech.] Zeer groote boor t. der leutpers en wagenmakers, avegaar m.
Esserné, adj. Onvolledig, verminkt.
,-

-

Essette, f., Z. AISSETTE.
Esseulé, e, adj. (fam.) Alleen, eenzaam, van

Zijne vrienden verlaten, zonder kennissen.
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-
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Essien, m. As, wagenas f. Less- crie et so oost-noord-oost, oost-ten-noorden, oost-ten-zuiden,
rornpt, de as kraakt en breekt. - [Mar.] Anker- oost-zuid-oost. Le vent d'est, de oostewind. Le
stok in. Ess- de poule, nagel m. van een blok. - vent est a lest, de wind is oost. - [ Mar.] Faire
[Anat.] Tweede halswervel in.
lest, oost aan zeilen, oostelijk loopen.
£ssrner, v. a. [Fauc.] Mager maken, doen
Estacade, f. Paalwerk, staketsel n., palissavermageren (den volk). - t [Agric.] Uitmergelen déring f., om eene haven, rivier, enz. af te slui(den grond). - Essimé, e, adj. (en part. passé): ten, te versperren.
Estaches, f. p1. Bruqpaien, brugpijlers in. p1.
Fauc9n ess-, vermagerde valk in. - [ Bias.], z.
ECIME onder ECIMABLE (alwaar liet v. a. 'Ecinier,
Estado,, in. [Tech .] Dubbele zaag I., om de
tanden in eenen kam te maken.
aftappen (étêtei) is uitgevallen).
Essonier, in. [Cliev.] .Ruimte f. , binnen welke
I Estafe, t. Speelhuis-oppasser m.; regt of
de paarden der ridders vOOr de opening van het loon n. der speelhuiswachters.
tournooi geplaatst werden. - [Bias.] Dubbele zoom
Estafette, 1. Rijdende postbode, koerier, die
de brieven slechts van het eene postkantoor naar
in. van een wapenschild.
Essoi , in. Vlugt, opstijging (van een' vogel), 't andere brengt; - bijzondere renbode in. voor
inz. ccve snelle hoopj e opslijging f. L'oiseau prit cone spoedvereischende zaak.
Estafiei-, in. Sta/fier in., gemantelde lijfwacht
less-, son ess-, de vogel (de valk) vloog op.— (fi p.)
Ce jeune homme a pris less-, son ass-, die jon- der middeleeuwsche ridders, die zijnen meester te
geling heeft zich van den dwang ontslagen, heeft paard hielp, zijn zwaard. droeg, en zelf ook gewazich vrij, zijn' eigen meester gemaakt. Banner less- pond was (Ook domestique d'épée geheeten). - In
a son esprit, a son imagination, h sa plume, de Italië: gemanteld liverei-bediende der kardinalen
vrije vlugt aan zijn' geest, aan zije n verbeelding, 0. a.; - groote lakkei in. - Hoerenwaard in.
aan zijne pen geven. Donner less- a ses passions,
Estafilade, t. Veeg m., snede, schram t. (mv.
in 't gezipt): Ii lui a fait une vilaine est- au
zijner driften den teugel vieren.
Essorage, in. [Fauc.] Het opstijgen van den visage, hij heeft hem eene leeljke snot in 't aangevolk. - Essoraut, e, adj. [Bias.] Oiseau ess-, zigt gegeven. - ((am.) Ii y a une eet- a votre
vogel in., die de vleugels half uitgebreid heeft en manteau, er is eene scheur, een winkelhaak in
naar de zon ziet. - Essoré, e, adj. Onhandig, uw' mantel.
vry (bij MONTA1GNE). - [ Bias.] Vliegend, in de
Estafilader, V. a. (pop.) Een' veeg, cone snede
vlugt (van een' vogel); van andere kleur (émail) over 't gezigt geven, japon.
Estagenterie, t. Leemen hut t. der arme landdan t huis (van een dak of toren sprekende). S ESSORE, E, adj. (en part passé van essorer) In bewoners in de omstreken van Toulouse.
Estainis, Estains, in. p1. [Mar.] Rantsoende lucht gedroogd: Linge ess-.
S Essorer, v. a. in de lucht droogen. Mettre houten D. p1.
du huge sue des perches pour less-, de wasch op
1 Estalier-pierrier of Estallier-pierstokken in de lucht ophangen, om ze te droogen.- rier, in ., z. v. a. LAPIDAIRE.
Estarne, t. [Coin.] Breiwol, saaijet f.; - geSESSORER , V. pp. [Fauc.] Hoog stijgen, te ver
breid wolleqoed n.
wegvliegen.
Essoii ll e, t. [H. II.] Molrat t. (rat-taupe).
Estainène, f. [Corn.], z. v. a. ETAMINE.
Essoriller, v. a. De ooren afsnijden, kortoo
Estaniel, in. [Corn.] Zékere geringe wollen
Ess- un ellien. - (fig.) Het haar zeer kort-ren. stof 1 , die te Chalons aan de Marne gemaakt wordt.
Estarninet, in. herberg f., bierhuis, koffijhuis,
afsnijden. - Essorillé, e, adj. (en part. passé):
waar gerookt wordt, es t a m i n e t n. Depuis quelChien ess-, gekortoorde hond in.
Essoucher, v. a. Stampen of wortels van boo- que temps on a formé it Paris de trés-beaux est-s.
Estafilinois, in. [Tech.] Zékere plank t. der
men uitroeijen. Ess- nu champ.
Essoufflé, e, adj. (en part. passé van essouf- glazenmakers, met eene ijzeren plaat, om er lood
fier) Buiten adem, ademloos. - Essouffleinent, op te smelten.
Estampe, f. Prent, plaat, kunstprent f., afiii. [Méd.] Zware, moeijeljke ademhaling 1. —Essonfiler ,, v. a. Buiten adem brengen, ademloos druk van cone houten of metalen plaat: Ii est
maken. - S'ESSOUFFLEII, v. pr. Den adem verlie- curieux en est-s, hij is een liefhebber van platen.
zen, buiten adem raken. S'ess- a courir, zich bui- Un livre d'est-s, een prentenboek. - [Tech.] Zeker
werktuig der hoefsmeden, sporenmakers, smeden,
ten adem loopen.
Essourisser, v. a. [Man.] Ess- an cheval, een horiogieniakers , goudsmeden, slotenmakers, env.
paard de muis (zeker kraakbeen) uit den neus snij- om gaten te slaan, stempel, doorslag in ., ijzeren
stift 1. - [Raff.] Stampsuiker t., kleefdeep n. van
den (om het te beletten te briescleen).
Essucquer, v. a. [Vign.] Den most uit de suiker, waarmede men den bodem van een' vorm
voorziet.
wijnkuip tappen.
Estaniper, a. a. Stempelen, afdrukken, aftrekEssni, in. Droogplaats, droogschuur t., droogken, plaatérukken. On estampe la monnaie avec
zolder in. -- Dof email ii.
Essnie-inains, in Handdoek, droogdoek m. Ie balancier ,, men stempelt de munten met de
(Pius. Des essuie-mains.)
schroef. Est- flu cuir , op leirdrukken.— [Maréch.}
Essuie-pieire, in. Droogdoek in., waarmede Est- an fer de cheval, gaten in een hoefejzer slaan;
men de vuursteenen afveegt. (Plur. Des essuie- - [Raif.] basterdvormen stampen. - [Chap.] Gelijk, glad strijken. - [Orf.] Est- les cuillères, de
pierres.)
Essayer, v. a. Afve g en, afdroogen, afwisschen: lepels uitronden. - [ Rel.] Est- un livre, een boek
Essuyez Vos lames, wisch uwe tranen af. Es- stempelen.
Estampeur, in. [Rail.] Houten stempel in.,
suyez cette table, veeg deze tafel af. - (fig.) Ess
larines le qn., iemands tranen afdroogen, ie--les tot het stampen der suikervormen. - Stamper; mand troosten. - (fig. et fam.) Ess- le plâtre, een stempelaar in.
Estampillage, in. Stempeling f. het gestempas gebouwd huis gaan bewonen. - Droogen, opdroogen (inz. van den wind en de zon): Le soleil, pelde. - Estainpille, f. Stempel, slempelafdruk
Ie vent essule Ja terre trempée, de zon, de wind in.; gestempeld merk n.; - stempel m.; stempeldroogt de bevochtigde aarde. - ( fog.) Uitstaan, ijzer D. - Estampi ll er, v. a. Stempelen, met
doorstaan, lijden, uithouden; blootgesteld zijn; ver- eenen stempel maken. - Estampi llé, e, adj.
duwen, verdragen. Ess- des pertes, verliezen lijd
en. (en part. passé) Etoffe est-e, gestempelde, gemerk
Ess- Ia mauvaise humeur tie qn. , iemands slechte te stof f. (tang f.
Estampoir ,, in. [Org.] Vlakke tang, buig
luim verdragen. us essuyèrent une rude tempôte,
zij stonden een' hevigen storm door. Ii a essuyé
Estainpure, f. [Maréch.] Gaten n. p1. in een
un affront, hij heeft eene beleediging ondergaan, hoe/ijzer.
verdragen, verduwd. -- S'ESSUYER, V. pr. Zich afEstan, m., Z. ESTANT.
droogen: S'ess- les yeux, les mains, le visage. Estatic, m. [Mar.] Digt, niet lek.
Estaiices, t p1. [Mar.] Dekschoren, dekstutEssuyé, e, adj. (en part. passé): Des pleurs essuyés, afgewischte tranen m. p1.
ten rn. p1. Est- a taquets, schoren met klampen,
Essuyeur, in. [Tech.] Schrapper in. van den soort van ladder in het ruim. Eet- de l'ëtrade,
strjker of doctor (z. DOCTELTR). - Essuyeux, in. sloeischoren. (mahge munttang f.
[Mar.] Brandzwabber, wisscher m.
Estaugnes, f. p1. [Tech.] Sinidstang; —voorEst, in. (pr. este) Oosten n. - Est-nord-est,
Estant, e, adj.: Bols en est-, hout, dat regt
Est-quart-nord-est, Est-quart-sud-est, Est-sud-est, op zijnen stam staat.
--

-

-

-

-
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Estaquet, in. [Pèdhe] Snoer n., band in., ter
verbinding van de deden der netten.
Estase, f. [Tiss.] Dwarskout n., boom aan den
fluweelweversstoei m.; - elk der beide dwars/tonten, die de voeten van een' zijdeweversstoel zamenhouden.
Estateur, ni. [Anc. jur.] Hij, die zijne goederen aan zijne scituldeischers overgeeft.
Estavillon, m. [Tech.] Stuk leder a., dat voor
eenen handschoen gesneden is.
Estelaire, f. [Véner.] Tarn, mak. Cert est-,
tam hert a., dat men in 't bosch drijft, om andere
te lokken. (Buikstukken IL p1.
}sténiénaires, Estéininaires, f. p1. [Mai.]
Ester, v. n. [Prat.] Voor 't geregt of den regter verschijnen (alleen nog gebdzigd in): Est- en
jugement, Est- a droit, in regten verschijnen. Je Weste jamais (devies van Karel VI.), ik aarzel nooit.
Ester, Estère of Esterre, t. [Mar.] Kreek,
sluiphaven tussciten twee heuvels op de amerik.
kusten. - Biezen mat f., als leger der oosterlingen.
Esterlet , in. [H.. fl.] zifrikaansche watervogel ni.; ook een vogel van Acadia of Nieuw-Schotland. - Kleinste steensoort f., die den besten kaviaar geeft, sterlét m.
Esterlin, m. Esterling, engels n., goud- of zilverqewigt van acht-en-twintig en een half aas.
Lsterote of Estoir, m. [Pêcbe] Soort van
schakelnet n., waarmede men op de Gironde schol,
tarbot, enz. vangt.
Lsthèine, m. [Phil.] Het gevoelde, de indruk
door de gevoeligheid ontvangen. - Esthésie, f.
Gevoel, qevoelvermogen n., gevoeligheid, cv s t h dsis t. —Esthétère, m. Zetel m. ofhoofdorgaan n.
der gevoeligheid, gevoel-, gewaarwordingsverinogen,
wsthetdriuns n. - Esthétique. f. Leer van
't gevoel en den smaak, wetenschap van 't schoone
in de kunst, schoonheidsleer, ass thë tica t. ESTHETIQUE, adj. Wal tot de leer van gevoel en
smaak behoort, smaakvol, schoon, (es thët isch. Esthétiquernent, ac/v.: Ii en parla esth-, hij
sprak er met gevoel en smaak over.
Esthiornène, adj. [Méd.] Invretend, om zich
vretend, wegvretend: Ulcére esth-, om zich vietende zweer t. - ESTHIOMENE, M. Sint-Antoniesvuur n.; geheele wegvreting f. van een deel. thioméner, v. a. [Chir.] Een door 't Sint-Autonies-vuur aangestoken lid afsnijden.
Estibade, f. [Agrie.] Gedeelte n. van den oogst
voor de mede-inzamelaars.

Estibot, m., Z. ETIBEAUX. - Estîeux, m.

p1., Z. ESTISSEIICES. - Estier, m., z. ETIER.
Estiflet, m. (pop.) Pod, nietigheid t. Ii sen
sonde comme dun est-, hij vraagt er geen zier
naar, hij bekreunt er zich zeer weinig om.
Estille , f. [Tech.] Zeker weefgetouw n. te
.ilmikns.
Estimable, adj. (van personen en zaken)Achtingwaardïg, achtenswaardig, prijselijk, prijswaardig, roem-, lofwaardig. Homme est-, achtenswaardig mensch. Rien nest plus est- que le bon sens
et la vertu, niets is meer lofwaardig den gezond
verstand en deugd.
Estirnateur, m. Sc/tatter, waardeerder m.
EstiEnatif, ive, adj. [Prat.] Waardérend,
schattend, den prijs bepalend.
Estimation, f. Schatting, begrooting, waardé
ring, waarde- of prijsbepaling f.: Je men rappor
te a lest- mies experts, ik laat liet aankomen op
de waardéring der deskundige scheidslieden.—Somtijds ook gebruikt voor estime, achting f.-[Phil.]
Voorloopige meening of schatting f.
Estimative , t. [Phil.] Beoordeelingsvermo
n. - Oogmaat, schattinq f. op 't oog. - a LES--gen
TIMATIVE, bc. adv. Volgens de oogmaat, naar schatting op 't 00fl.
Estimatoire, adj. [Diclact.] Schattend, waardérend, wat de schatting betreft.
Estime, f. Achting, hoogachting f.: Ii est en
grande est-, hij staat in groote achting. Je suis
avec beaucoup d'est- votre serviteur, ik ben met
veel hoogachting uw dienaar (als onderschrift in
brieven). - Prijs m., waarde f., die men op iets
stelt: Les beaux-arts étaient en grande est- cbez
les Grecs, de schoone kunsten werden bij de Grieken op hoogen prijs gesteld. - [ Mar.] Bestek-beréketting f.; gissing, gis f.
-

F4stiiné, e, adj. (en part. passé van estimer):
Auteur, Ouvrage est-, hooggeacht, hooggeschat
schrijver m., werk n. - Un cheval est- cent ducats, een op honderd dukaten geschat paard. [Mar.] Route est-e, gegiste koers nit.
Estirner, v. a. Waardéren, schatten, begrooten, ramen: Combien estimez-vous cette maison?
hoeveel schat gij dit huis waardig? - Achten,
hoogachten. J'estime sa vertu, ik acht zijne deugd
hoog. On estime beaucoup les vms de France, de
fransche wijnen zijn zeer geacht. - Meeaen, oordeelen, gelooven, van gevoelen zijn, voor houden:
On estime vette place imprenable, men houdt deze
plaats voor onneembaar, onwinbaar. .]'estime que
cette entreprise puisse réussir, ik oordeel, meen,
dat deze onderneming kan gelukken. - [Mar.] De
vaart van een schip berékenen, het bestek opmaken.
- S'ESTIMER, V. pr. Zich zelven achten, een' goeden dunk van zich zetven hebben: Je in'estimais
trop peu, ik had te geringen dunk van mij ze/ven.
- Zich houden voor, zich rékenen: 115 s'estimaient

heureux.
Lstiornène, Estioniéner, Z. ESTHIOM-.
Estire, f., Z. ETIRE.
Estissetases, f. pl., Esticeux, m. p1. [Tech.]

Terughouders m. p1., kleine ijzeren stangen t. p1.,
die de klossen en weversspoelen op de spijlen vasthouden.
Estival, e, adj. Zomersch, tot den zomer behoorend. - [Bot.] Plantes est-es, zomerplanten t.
p1. - [H. n. ] Insectes estivaux, zomer insecten n.
p1. - [Méd.] Maladies est-es, zomerziekten (die
enkel des zomers heerschen).
Estivandier, m. [Agric.] Helper m. bijt/torenmaaijen.
Estivation, f. [Bot.] Ligging t. der bloembtaderen vOOr de ontluiking; knoppentijd m., at stiV a t i a t.
Estive, t. [Mar.] Ballast ni., tegenwigt n. Uitrekking 1. van het nieuwe touwwerk in 'de magazijnen. - Charger en est-, de lading met domme
krachten in het ruim werken.
Estiver ,, V. a. [Agric.] In de zomerweiden
brengen (het vee). - [[liar.] Zamendrukken, zamenpersen (de lading), met domme krachten inwerken. - ESTIVE1I, v. n. Den zomer ergens doorbrengen.
Estoc , m. [Mil.] (voormalige) Lange smalle
degen, stootdegen m. - ook: degenspits t. - ( fern.)
Donner, Frapper d'est- et de taille, steken eis
houwen. - ( fig. et fain.) Parler d'est- at de taille,
van koetjes en kalfjes praten. - fEaux et for.]
Boomtronk, stain m. Couper un arhre It blanc est-,
eenen boom gelijk gronds, kort aan den grond af-houwen. Faire une coupe it blanc est-, al liet hout
van een' boom af/touwen. - ( fi g. et farn.) Etre re duit a Blanc est-, geheel bedorven, geruïneerd zijn.
Dites-vous cda de votre est-? komt dat uit uwen
koker ? komt dat van is ze/ven? 11 na point d'est-,
hij heeft geen verstand. - Stamboom m., geslachtlijst 1.: Ii est de bon est-, hij is van een goed ges/acht, van goede afkomst. - [ Tech.] Houten klinj
ni., werktuig der plateelbakkers, waarmede zij by
liet draaijen de aarde aan de vaten overal even
dik maken. - [Jeu] Faire lest-, de volte slaan, de
bovenste kaart ongemerkt onder brengen. - Brin
West-, sprinqstok, polsstok m. Brin d'est- of Estvolant, zeer korte beslagen stok m., dien men onder zijne kleederen kon verbergen.
Estocade , t. Oude lange stootdegen in. Steek of stoot m. met den degen (botte). 11 lui allongea, il lui porta deux ou trois est-s, coup sur
coup, hij bragt hem twee of drie steken na el/tander met den degen toe. - (lig.) Dringend aanzoek n. otis leening of voorschot, voorname bédelarj f., bedelbrief, brandbrief in. (Deze beteekenis
veroudert.)
Estocader, v. n. Met een' stootdegen vechten;
- ( fi g. et fern.) hevig twisten, el/tender scherpe
zetten geven. - ESTOCADER, C. 0. Est- qn., iemand
met bédelbrieven lastig vallen, stout en onbeschaamd
verzoeken. (Deze beteekenis veroudert.)
Estocadeiir, m. Pech/er m. met den stootdegen. - t Onbeschaamd verzoeker of bédelaar m.
Estocage, m. [Féod.] Heerenregt n. op den
verkoop van onroerend goed.
--

Estoir, m., Estonière, f., Z. ESTEBOTE.
Fstomae, m. (pr. —ma) Maag f.; - hart kuil,

I;STOMAQUER.

--

maagkuil m.; borst f.. Avoir lest- faibie, eene
zwakke maag hebben. Est- dérangé, bedorven maag.
Se remilir, se surcharger lest-, zijne maag vullen, overladen. Mal d'est-, maagpijn f. L'orifice de
lest-, de mond der maag. — (Prov.), z. AUTRUCHE.
—Le creux de lest-, de maagholle f., maagkuil m,
I1 lui donna un coup de poing dans lest-, hij gaf
hem een vuiststoot, een' stomp voor de borst. —
[Cuis.] Borst van toebereid gevogelte. — [ Tech.
Borst f., versterking der voorzijde van 't aanbeeld
Estoinaquer (s'), v. pr. (pop. et fam.) Zich
over iets ergeren, zich kwaad maken, zich vertoornen, zich belgen, boos worden, zich s t o m a c h ér e n. --- Het part. passé is ook adj, : Elle s'en
était bien estomaquée, zij was er zeer gebelgd,
zeer gestomacheerd over.
Estompe, f. [Dess.] Doezelaar m., zamengerold en afgestompt stuk papier, zeem, katoen, enz.,
om door wrijving over de dik opgebragte kleuren
daarmede licht en schaduw voort te brengen.— Estof Dessin à lest-, ook Dessin estompé, gedoezelde
teekening. -- Estoniper, v. a. Doezelen.
Estonière, f., z. ESTOIR.
Estoquer, v. a. [Arqueb.] Den geweerloop stuiken, om hem de noodige lengte te geven. ,
Estoquiati, Eston, z. ETOQUTAU, ETOU.
Estotufade , Estoupin , z. ETOUFFADE, E-

TOUPIN.

Estrade , f. Verhevenheid, verhoogde plaats f.
van den vloer eener kamer, optred m., hoogte F.
voor een praalbed, een' troon, enz. — Weleer z.v.a.
chemin, weg; van daar: [Mil.] Battre l'estr-, met
ruiters op kondschap, op veldverkenning uitgaan. —
(fig.) Landloopen, rondzwerven.— Batteurs d'estr-,
veldontdekkers (éclaireurs); — ( fig.) landloopers,
vagebonden m. pl.
Estradiot, Stradiot, m. [Anc. mil.] Ligte
ruiter, stroopruiter, ligt albaneesch ruiter uit Morea en Albanië, s t rad i o o t in.
Estragaie, f. [Tech.] Draaijers-werktuig n.;
Z. ook ASTRAGALE.
Estragon, m. [Bot.] Dragon f., bekend welriekend moeskruid bij salade, keizerskruid n., keizersalade F.
Estrain , m. [Tics.] Inslag ui. van garen of
zijde.
Estramasan , m. [Anc. mil.] Houwer m.,
slagzwaard n.; (fam.) sabelhouw m. — 5 Estrarnagonner, v. a. et n. Met het slagzwaard hou
-wen,mtd
houwer slaan.
Estran of Estrand, in. [Mar.] Vlak strand,
zandig strand m.
Estrangel, adj. m. [Philol.] Caractères estr-s,
oorspronkelijke letters f. pl. van 't syrische alphabet.
Estranguille , f. [Econ. rur.] Werktuig n. om
't vee te merken.
Estrapade , f. Wip, wipgalg ; straf f. der
wipgalg, het wippen. — [ Man.] Het gelijktijdig
steigeren en uitslaan der paarden. — [ Mar.] Kielhalen, z. CALE. (fig.) Donner 1'estr-, zijn' geest
op de pijnbank leggen. — Double, triple estr-, dubbele, drievoudige wipsprong of wipzwaai m. der
kunstspringers of koordedansers, waarbij zij het
ligchaam twee- of driemaal tusschen hunne armen
en de koord doen doorgaan. — [Horl.] Sleutel m.
om de groote veêr eener pendule op te winden.
Estrapader, v. a. Wippen, de straf der wipgalg doen ondergaan.
Estrapasser, V. a. [Man.] Te zeer afmatten
(een paard) door te langdurige dressuur. — Estrapassé, e, adj. (en part. passé): Cheval estr-,
door te lange oefening afgemat paard n.
--

Estraper, Estrapoire, z. ETRAP —.
Estrapontion, m. [Mar.] Hangmat F.
Estraquelle , F. [Tech.] IJzeren schop f.,

waarmede de fritte of voorbereide glasmassa in de
smeltkroezen wordt gestort.
Estrasse of Strasse, z. CARDASSE.
Estrelage, m. [Féod.] Heerenregt n. op den

doorvoer van zout.

Estrigaue , F. [Very.] Strjkoven m., waarin
't geblazen en doorgesneden glas aan eene langzame
afkoeling wordt onderworpen. — Glastang f. — Estriquer, v.a. [Tech.] Strijken, bestrijken, de spleten
en scheuren , die op de randen der suikervormen
bij het droogen ontstaan, digtstrijken. — Estrigtieur, m. Strijker m., strijkbout n. voor de suikervormen. — Estriqueux, m. Werktuig n. om de
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ongelijkheden der aarden pfjpen weg te nemen, als
zij uit den vorm komen.
Estrive, Estriver, Estrivères, z.

ETRIV—.

Estroffe, F. Koppeltouw, staarttouw n., waarmede men den staart van 't eene paard aan den
ko an 't hem volgende verbindt.
Utrope, 'Etrope, f. [Mar.] Strop m., lis of
lus F. — Estroper, v. a. Stroppen, eenen strop
om iets leggen.
t Estropiat, m. (fam.) Bédelend invalide; —
gebrekkige bédelaar, geveinsde kreupele m.
Estropié, e, adj. (en part. passé van estropier)
Verminkt, gebrekkelijk, lam, kreupel: Soldat estr-,
verminkt soldaat. — (fig.) Pensée , Expression
estr-e, verminkte, misvormde gedachte , uitdrukking f. — ( fig. et fam.) II est estr- de la cervelle,
hij is in zone hersens geprikt, gekrenkt (gek). Elle
nest pas estr-e de la langue, zij is niet op haar
monde gevallen. — Estropié, m., -e, F. Verminkte, gebrekkige in. en F.
Estropier, v. a. Verminken (één of meer leden , of wel van 't gebruik daarvan berooven),
verlammen, kreupel maken: Un coup de feu, one
paralysie la estropié, een schot, eene beroerte heeft
heeft hem verminkt, verlamd. -- [Hort.] Estr- on
arbre, een' boom verminken, zijne schoonste takken
wegsnijden. — (fig.) [Peint.] Estr- one figure, de
behoorlijke evenredigheden in eene figuur niet in
acht nemen. Estr- on auteur, een boek slecht vertalen, een' verkeerden zin geven, verminken. Estrone expression , one pensée, eene uitdrukking,
een denkbeeld verminken (door er iets noodzakeljks of sierlijks uit weg te nemen). Estr- on nom
propre , sa langue , een' eigen naam, zijne taal
radbraken, slecht uitspreken.
Esttiaire, m. [Géogr. J Inham m., kreek f., die
enkel bij vloed water hee ft. — Wijde riviermond m.
Estturgeon, m. [H. n.] Steur m. Oeufs d'est-,
steurkuit f., kaviaar m.
'Esule, F. (Bot ] Duivelsmelk, wolfsmelk f.
Et, conj. (pr. é; de t is altijd stom) En.
'Etablage, m. Stalling f., stalgeld n. -- (prov.)
Cela ne vaut pas 1'ét-, dat is de plaats niet waar
waar het staat. — [ Char.] Ruimte f. tusschen-dig,
de dissel- of limoenboomen.
'Etable, 1. Stal m., stalling F. Mettre les bestiaux à l'ét- , het vee op stal zetten. Et It boeufs,
à vaches, koestal. Et- a cochons, varkensstal m.,
varkenskot n. — (Prov.) Fermer l'ét- quand les
chevaux n'y sent plus, z. CHEVAL. — [ Mar.] Boeg,
voorsteven, buitensteven m. S'aborder de franc ét-,
boeg tegen boeg loopen, malkander aan boord loopen.
'Etabler, v. a. Stallen, op stal zetten. -- Het
part. passé is ook adj.: Les vaches y sont établées
toute l'annee, de koeien staan er 't gansche jaar
op stal.
'Etablerie, f. Stallen m. pl., verscheiden stal.
lingen f. pl. in een en 't zelfde hotel of heerenhuis.
'`Etabli, m. [Tech.] Werktafel , werkbank,
schaafbank; — droogkast F. der kaarsenmakers. —
Zoestel m. tot uitstalling vóór een winkel. Brochet
d'ét-, klemhaak m.
'Etabli, e, adj. (en part. passé van s'établir):
Fondements ét-s , gelegde grondslagen m. pl. —
Tribunal ét-, opgerigte regtbank f. Gouvernement
ét-, aangestelde, gevestigde regéring F. Lol ét-e,
vastgestelde, ingevoerde wet F. Réputation bien ét-e,
wel gevestigde naam m. Homme ét, gevestigd, gezeten man m. Cette tille, est Bien ét-e, dat meisje
is goed getrouwd. Etre ét- juge dune affaire, tot
regter in eene zaak gesteld zijn. — ( fig.) Etre bien
et- dans one maison, in een huis goed gezien zijn,
er een' witten voet hebben. — I1 est ét- que . ..,
't staat vast dat ... — [Mar.] Voile bien ét-e,
zeil, dat er goed b ij staat. — Le vaisseau est éta basbord, het schip ligt over bakboord.
'Etablir, v. a. Vast maken, op een' hechten
grondslag zetten, leggen, vesten, vestigen, stichten,
grondleggen; — aanstellen, benoemen, instellen, vaststellen, oprigten, invoeren: — staven, bewijzen. Etles fondements dun édillce, de grondslagen van een
gebouw leggen. Et- sa demeure en on lieu, zijne
woning op eene plaats vestigen , opslaan. Et one
colonie, eene volkplantinq stichten. Et one imprimerie, eene boekdrukkerty, oprigten. Ft- on camp,
eene legerplaats opslaan. Et- une correspondance,
eene briefwisseling aanknoopen. Et- des juges, regIers aanstellen. Et- son Crédit, sa fortune, sa re-
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putatioli, zijn krediet, zijne fortuin, zijn' goeden
naam vestigen. Et- Son droit SUF des pièces authentiques, zijn reqt op echte stukken doen berusten,
met geloofwaardige bewijsstukken staven. Et- un
fait, een feit staven, overtuigend bewijzen, dat iets
geschied is. - Et Ufle flue, een meisje uithuwelijken. Ce père a Men établi ses enfants, die vader
heeft zijne kinderen goed in dewereid, in de maatscliappsj gplaatst. -- [Mar.] Et- une voile, eenzeil
bijzetten. Et un grelin a terre, een kabeltouw op den
wal uitbrengen. - [ Constr.] Et- les bols, les pierres,
liet hout, de steenen merken. -- S'ETABLIR, V. pr. Gevestigd, gelegd worden (van grondslagen). - Zich
vestigen, zich nederzetten, eene huishoudinp oprigten. - In gebruik komen, aangenomen of ingevoerd
worden. 11 est allé s'ét- en Angleterre, hij heeft
zich in Engeland gaan nederzetten. Ii commence
a s'ét-, hij begint zijne zaken op een' goeden roet
te krijgen, komt goed vooruit. De nouvelles doetrines s'établissent , nieuwe leerstellingen vestigen
zich, krijgen voet. Ce mot aura de Ia peine Li
s'ét-, dat woord zal moeijeljk in gebruik komen,
zal bezwaarlijk het burgerregt krijgen.
`}tab1issemeHt, m. Stichting, grondlegging,
vestiging, oprigling, nederzetting, inrigting t., e t ab t i s s e m e n t n. (Het woord wordt zoowet op het
gebouw eener inrigting of stichting, als op den arbeid, den handel, de industrie, daarin uitgeoefend,
ook op de gezamenlijke daartoe gebëzigde persoown toegepast). Les hôpitaux sont des ét_ s trésutiles, de gasthuizen zijn zeer nuttige gestichten of
inrigtingen. Depuis l'ét- de Ia monarchie , sedert
de stichting der alleenheersching. - L'ét- dune
lol, de invoering van eene wet. II a un bon ét-,
hij heeft eene goede verzorging; (fam.) een goed stuk
brood, eene goede kostwinning. Procurer un ét-, een
bestaan bezorgen. II travaille a l'ét- de ses enfants,
hij werkt voor de verzorging zijner kinderen. II a eu
beaucoup de traverses dans l'ét- de sa maison, hij
heeft vele tegenspoeden gehad in de vestiging, oprigting van zijn huis, van zijne zaken. Ii a été
tres-malheureux depuis son ét- Li Paris , hij is
zeer ongelukkig geweest, sedert hij zich te Parijs
heeft neirgezet. Cette action fut l'ét- de sa reputation, deze daad legde den grond tot zijnen roem.
- L'ét- dun fall, dun droit, de staving, duidelijke uiteenzetting f. van een regt. - [ Mar.] Les
cartes marines donnent l'ét- des ports, de zeekaarten toonen het uur aan, waarin de vloed, op
nieuwe en volle maan, in elke haven komt. L'ét- de
Brest est de trois heures quinze minutes, te Beest
komt de vloed, bij eene nieuwe en volle maan, te
drie uren vijftien minuten. - [Mil.] L'ét- des
quartiers, de verdeeling, bestemming f. der kwartieren voor krijgslieden.
'Etablure, f., Z. V. ci. EThAVE.
'Etacisme, m., z. v. a. Prononciation erasmienne, Z. ERASMIEN.
'Etacle, m. [Mar.] Draaireep m.
'Etadon, m., Z. ESTADOIJ.

'Etage, m. Verdieping f., tusschen twee zolderingen of vloeren. Une maison a quatre it-s, een
huis met vier verdiepingen. L'ét- souterrain, de
verdieping onder den grond, kelderverdieping. L'ét-

au rez de chaussee, Z. IR EZ DE CHAUSSEE. Le premier of Le bel ét-, de eerste verdieping. II loge
au premier, au second, au troisieme ut- (doorgaans
met verzwfjging van ét-: II loge au premier, nu second etc.) - ( fig. et fam. ) C'est un fripon a triple
't is een schelm in folio. Il est fou ii ti iple ét-, hij is
volslagen gek. II a un menton double,Li triple it,

et-,

a

hij lieefteeneonderkin, eeene dubbele onderkin. - Ook
gebézigd van voorwerpen, die in rijen boven elkander
zijn geplaatst: Vous trouverez ce livre au dernier
op de bovenste rij of plank
et-, gij zult dat boek
vinden. -• (fig.) Trap, staat, stand m.: Ce sont
des gens du bas ét-, 't zijn geringe lieden. Ii 'y a
bien des ét-s de fortune, de grandeur, er zijn verscheidene trappen van fortuin, van grootheid. Ii
V a des gens de tout ét-, er zijn lieden van allerhanden staat. - [ Féod.] Lige ét-, verpligting f. van
den leenman om in oorlogstijd het slot van zijnen
leen/leer te bewonen en te bewaken. - DETAGE EN
ETAGE, bc. adv. dl itooger en hooger. L'ét- devait
ye faire en personne par le vassal, de leenman
moest in persoon het slot van zijnen leenheer bewonen.
'Etager , V. a. Verdiepings- of trapsgewijs

1TAIAER.

plaatsen. - Met trappen snijden (het haar).
'Etage, e, adj. (en part. passé): Feuilles ét-s,
trapswijze boven elkander staande bladeren n. p1.
Cheveux ét-s, met trappen gesneden haren n. p1.
'Etagère , f. [Ameubi.] Trapsteliaadje f.,
nieuerwetsch
w
meubelstuk n., bestaande uit boven
elkander geplaatste horizontale plankjes, om daarop
voorwerpen van dageljkscli gebruik te maken; hangend boekenrekje n., é t a g è r e t. - [' Tech.] Trapstellaadje n. waarop de baksteenen gelegd worden.
'Etagne, f. [II. n.] Wijfjevanc)ensteenbokm.
`

(bouquetin).
'Ittaguie, t. [Mar.] liet ophijschen der roos.
'Ltai, m. [Tech.] Stut, schoor m. - [Bias.],
z. V. a. CHEVRON. - [ Mar.] Stag f., stagtouw n.
Faux ét-, boze stag, borgstag. Collier of Collet
d'ét- , stagkraag m., kraag aan den boegspriet.
Voile d'ét-, stagzeil n. Moquesdu grand ét-, groote
stagbiokken m. p1. Bides d'ét-, stagbaliereepen m. p1.

blinde stengestag,
knikstag. at- du perroquet de misaine, voorbramstengestag. El- du grand perroquet, grootbramstengestag. E L- du perroquet d'artimon , kruisstenge
stag. Et- du mat de hune d'avant, voorstengestag.
Et- du grand mat de hune, grootstengestag. Et-du
grand mât, grootstag. PA- de voiles d'ét-, bras m.
van de ljzeilsspieren. Et- du mat d'artimon. bezaansstag. Et- de misaine, fokkestag. Ét. de tangage, stainpstag. (Men vindt ook hTAIE, f.)
'Etaienient, m. [Tech.] Het stutten, schoren;
onderstutting, onderschraging f.
` Etaillissage, m. [Agric ] Hetuitsnijden, uitbreken, uitdunnen (der jonge spruiten van boomen
of wijngaarden). - 'Etailler, v. a. Uitsnijden,
uitdunnen.
'Etairn, ID. [Com.] Fijnste kaardwol, kamwolf.
'Etain, m. Tin ij. Le cri de l'ét-, het kraken
van het tin. Et- en blocs ('f en saumons, bloktin.
Et- en chapeau of de Malac, hoedjestin, Indisch
tin. Et- en feuilles, bladtin, job, foelie 1. Et- de glace,
bismuth n. - Potier d'ét-, tinnegieter m. - ÉTAINS,

Et du perroquet de heaupré ,

-

,

m. p1. [Mar.], Z. ESTAINS.
` Etairioii , m. of Fruit étairionnaire,

[Bot.] Vrucht f., die uit verscheiden cirkelvormige
vakken bestaat.
'Etal, m. [Bouch ] Vleeschbanh, slagersbank f.,
waarop het vleesch te koop ligt; - slagerswinkel m.,
slagerij f. - (Plur. étaux.)
'Etalage, m. Het uitstallen, uitkramen, uitleggen , uitzetten, uithangen der koopwaren; uitgestalde goederen n. p1. of winkelwaren f. p1.,
uithanggoed n.; - uitstalregt , standgeld n. , kraampje, stalletje n.— (fi .) Vertoonmoking, praatvertooning, pralerij, parade f.; vrouwelijke opschik,
gezochte tooi m. Faire ét- de son esprit, de ses
richesses, zijn verstand uitkramen, met zijne rijkdommen pronken. Quel ét- que cel ui de cette femme!
welk een opschik spreidt die vrouw ten toon! [Tech.] Kap f. van den beneden trechter in een'
hoogoven.
'Etalagiste, m. et f.. of als adj. Marchand,
Marchande ét-. flitstalder, uitkramer, straat- of
marktkramer m., uitkraamster, uitstolster f.
'Etale, adj. [Mar ] : hier dl-, staande, stilte
zee f., die wast noch valt (na vloed of,ebbe) , stilwater.
'ita1er, v. a. Uitstallen, uitkramen, ten toon
uithangen: Et- des marchandileggen, vooi'tegen,
1
ses, koopwaren uitstallen of uitkramen. - Ook
zonder voorwerp: Les marchands Wont pas encore
étalé, de kooplieden hebben nog niet uitgekraamd.
- Uitspreiden, openleggen, ten toon spreiden: Etune carte de géographie, son jeu, eene landkaart
openleggen, zijn spel bloot leggen. - Et- des couleurs, de i'encre sur du papier, verwen, inkt over
papier uitspreiden. - Le paon étale son magnifique plumage, de paauw spreidt zijn prachtig
gevederte ten loon. - (fig.) Et- sa marcliandise,
zijne waar uitkramen, pronken met hetgeen men
doet of bezit. Cette femme étale tous ses charmes,
deze vrouw pronkt met hare bekoorlijkheden. 11
g

aime beaucoup a ét- son esprit dans Ja conversation , hij kraamt gaarne zijn verstand in gezetschappen uit. Vous étalez votre folie, gij brengt
uwe gekheid aan den dag. - [Mar.] Et Ia marée,
tijstoppen, overtijen. .- Et un bâtinTient, even snel

zeilen als een ander vaartuig. - SETALER, V pr.
Uitgestald worden. - Zich pratend vertoonen. (lam.) Ii s'étala tout de son long sur l'herbe, hij

ging zoo lang als hij was op 't gras liggen. --

'Etale, e, adj. (en part. passé): Marchandises
ét-es , uitgestalde waren f. pl. — Savoir ét- , ten
toon gespreide , uitgekraamde kunde f. — [Mar.]
La mer est ét-e, de zee staat (de vloed of ebbe

is uit).
'Etaleer,

m., -etise, f., z. v. a. uTALAGISTE.
Etalier, m., of als adj.: Garcon ét-, vleeschverkooper n: voor rékening van een' meester - slager.
-- ÉTALIERS, In. pl. Paalwerk n . aan den zeekant
tot uitspreiding der netten , netstaken m. pl. —
[Agric.] Rijswerk n. aan den akkerzoom, om 't vee
den ingang te beletten. — 'Etalières, f. pl. Op
staken cirkelvormig uitgespreide netten n. pl.
'Etatinguer, v. a. [Mar.] Opsteken, een touw
in een anker of ankerring steken. — 'Etalingure
of 'Etalingtue, f. Steek m., van het touw op het
anker, of van de boeireep op de boei.
`Etalon, m. Hengst, springhengst m.,(eheval entier). at - pur sang , volbloedliengst . — ETALON, m.
IJkmaat, proe f maat f., proe fgewigt n., legger, standaard m., maat of gewigt, waarnaar de andere gei kt worden. Rectifier an poids, ene mesure a i;ét-,
een gewigt, eene maat ijken. -- [Charp.] , z . ETE -

LON. — [Eaux et for Jong e boom van den vorigen
hak. — 'Etalonnage, 'Etalonnement, m.
liet ijkers; ijking f., ijk m.; — ijkloon; ijkregt n.
.]

-- 'Etalonner, v. a. Bespringen, dekken (van

een' hengst) (saillir). — ETALONNER, V. a . IJken ,
het ijkmerk indrukken. — Het port. passé is in beide
beteekenissen ook adj.: Jument etalonné, besprongen, gedekte merrie f. — Mesures et poids étalonnes , geijkte maten f. pl. en gewigten n. pl. —
'Etalonneur, n1. IJker, ijkmeester m.
'Etamage, m. -let vertinnen; vertinning f.;
(steven.
vertinsel n.
'Etambot, 'Etaenbord, m. [Mar.] Achter'Etambrai, m. [Mar.] Spoorgat n. voor den
mast. — Mastband m. — Visser m., vissing f.
'Etamer, v. a. Vertinnen, met tin bekleeden of
overdekken; — ver foeliën, met tinblad, foelie of job
beleggen. — 'Etarné, e, adj. (en part. passé): Clou
ét- , vertinde spijker m. Miroir et- , verfoeliede
(stamel n.
spiegel m.
'Etamet, m. [Com.] Soort van wollen slof f.,
'Etameur, m. Vertinner; verfoeliër.
'Etarnine , f. Estemijn, ettemijn , stamijn t.,
zeefdoek , vlaggedoek , haardoek n. , eene ijl geweven stof; — zeef, teems f. van paardeharen,
zijde of garen; filter m. — (fig. et fam.) Passer
par l'ét- , gezift worden , een scherp onderzoek
ondergaan; streng beoordeeld , gehekeld worden;
door rampen en wederwaardigheden beproefd, gelouterd worden. — [Bot.] Et-s, meeldraden, helmdraden, stofdraden m. pl., s t a mi n a n. pl., het
mannelijk orgaan der bloemen. — 'Etaminé, e,
adj. Met meeldraden voorzien. — 'Etaenineux,
ease, adj. Niet dan meeldraden hebbend.
'Etaminier, m. [Tech.] Stamijn of zeefdoek
-

-

wever; — teemsmaker; teemsverkooper m.
'Etamoir, m. [Tech.] Met ijzer overtrokken
plank f., waarop de glazenmakers lood en hars
smelten, srneltplank, soldeerplaat f.
'Etampage, m., z. ESTAMPAGE.

'Etampe, f. [Tech.] Stempel m., waarmede de
koppen op de spelden gezet worden; — z. voorts
ESTAMPE.

'Etamper, v. a., z. E5TAMPER. — 'Etampeur, nl.. z. ESTAMPEUR. — 'Etampeuix, in.

[Tech.] Stopper m. ter uitholling van den kop
der tuba ksp jp.
'Etanmpoir,

m., z. ESTAMPOIR. —' Etampii -

re, f., z. ESTAIVIPURE.

'Etamu re, f. [Tech.] • Vertinsel n.; vertinning f.
'Etanee of 'Etanche, f., z. ESTANCE.
'Etanche, adj. ] Hydraul]: Mettre un batardeau h ét- , eenen beer, eenen kistdam gesloten
houden, zoodat er geen water door kan dringen.

— [Mar.] Mettre on vaisseau b ét-, een schip op
het drooge brengen, om het te kalfateren. Le vaisseau est a ét-,

ÉTAT .

-

^TALEUR

het schip is gestopt, digt.

'Etanchement,m. Stelping. stilling, lessching f.
Remède pour l'ét- du sang, bloedstelpend middel n.
— 'Etancher, V. a. Stoppen, stillen, stelpen, de

uitvloeijing eener vloeistof door eene opening beletten: Et-' on tonneau qui Puit, een lekkend vat
stoppen. Cette poudre étanche Ie sang, dit poeder
stept het bloed, stilt de bloedvloeijing. — [Mar.]
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Et- une voie d'eau, een lek stoppen., Et- un vaisseau, een schip lenspompen.— (fig.) Et- ses larmes,
zijne tranen stelpen, ophouden te weenen. Et- les
larmes de qn., iemands tranen droogen, hem troosten. — Et- la soif, den dorst stillen. — (fig.) EtIa soif des richesses, den gouddorst stillen, bevredigen. — 'Etanché, e, adj. (en part. passé):
Sang ét-, gestelpt bloed n. Larmes ét-es, ,gestelpte,
gedroogde tranen m. pl. Soif ét-, geleschte dorst m.
— Vaisseau ét- et franc d'eau, digt en watervrV
schip n. — [Org.] Soufflets bien ét-s, luchtdigte
blaasbalgen m. pl.
'Etanehoir, m. [Tech.] Breeuwmes, breeuw
kuipers) .
-izer,stopmn.(d
'Etangon, m. [Tech.] Zware stut, schoor m.
— 'Etangonner, V. a. Stutten, schoren, onder
-schragen.
t'Etansot, m. Boomstronk, stomp m.
'Etaanfiche, f. [Carr.] Hoogte f. van verscheidene zamenhangende steenlagen of banken in eene
steengroeve.
'Etang, m. Vijver; poel m. — (Loc. prov.) Ne
voir qu'un ét-, niet meer weten wat men doet. —
[Tech.] Kuil m. met water, waarin de aanbeelden,
nog gloeijend zijnde, geworpen worden.
'Etangues, f. p1., z. ESTANGUES.
'Stante, f., z. STABLE.

':tape, f. Stapel m., stapelplaats f. (waar de
goederen opgeslagen worden. — [Mil.] Magaz ijn n.
voor den lee ftogt der doortrekkende troepen, marschvoorraad , marsch-proviand m. — Rust- of ver
tier n. — (fig.), z . BROLER .

-verschingplat,o sf.nachtkwr-

— [Tech.], of ETA-

Aanbeeld n. der spijkermakers.
'Etapier, m. [Mil.] Schaft- of proviandmeester, lee f togtbezorger. — Huisvester m. van ingekwartierde soldaten voor rékening der burgers, die
zelven hun geen huisvesting kunnen of willen geven.
'Etapliari, m. [Tech. Soort van schraag, stel ling f. of bok m., waarop de werklieden in de steengroeven zitten.
BLE f.

]

'Etargite, adj. of 'Etargné, e, adj. (en part.
passé van étarquer). [Mar.] Strak of stijf aangehaald, hoog opgeheschen (van een zeil). — ÉTAR-

v. pr. [Mar.] Hoog ophijschen, strak aan
(een zeil). --'Etarqure, f. Diepte of leng-halen
een stijf geheschen zeil.
-tefvan
'Stat, m. Staat, stand, toestand m., gesteld
Ses affaires sont en très-mauvais ét-, zijne-heidf.
zaken zijn in een' zeer slechten toestand, staan
op een' zeer slechten voet.. Il West pas en ét-,
hors d'ét- , de vous rendre ce service , hij is
niet in staat om u deze dienst te doen. Cette place
QUER ,

est en ét- de défence,

deze vesting is in staat

van verdediging. II faut tenir cette chose en ét-,
men moet deze zaak in stand houden, ook: in gereedheid houden. En quel ét- est votre santé ? koe
is 't met uwe gezondheid? hoe vaart gij? Il est
dans un ét- pitoyable, hij is in een' droevigen toestand, in eene treurige gesteldheid. — [Astr.] Trouver l'ét- du ciel pour tous les jours du mois, den
stand des hemels voor al de dagen der maand berékenen. Faites ét- de cela, maak staat daarop,
reken daarop. Je fais peu dis - de eet homme-lá,
ik acht dien man weinig. 11 fait ét- de partir demain, hij denkt morgen te vertrekken. — [Prat.]

Ét- de prétention, d'accusation,

staat of toestand

van geregteljke verdenking, slaat van beschuldiging.

II a été interrogé en ét- d'ajournement personnel,
hij is in persoon voor 't geregt verschenen en ver
geworden. Se mettre en ét-, zich zelven als-hord
gevangene stellen. Le proces est en ét-, de zaak
is in staat van wizen. Et- estimatif, staat van
begrooting , geraamde opgave f. Ét- des pièces,

lijst der stukken. — Staat m., lijst, naamrol f.,
register, overzigt n., opgave f. Donner un ét- de
ses biens, eene opgave van zijne goederen, van zijn
vermogen geven. J'ai vu l'ét- des officiers, ik heb
de naamrol der officieren gezien. Coucher qn. sur
l'et-, iemand op de lijst stellen. — [Com.] Et- de
recette et de dépense, staat, lijst van ontvang en
uitgaaf. Dresser l'ét-, den staat op maken; een overslag maken. Et- des marchandises, opgave der
voorhanden waren. Et- delace, marktstaat m., berigt n. van den toestand der markt. — [Mar.] Etd'armement, lijst van uitrusting, — [Mil.] L'étd'un régiment, de staf van een regiment, regimentsstaf m., L'ét- de l'armée, L'ét- major, de gene-

720

RTAT-MAJOR

ETENDOIR.

-

rate staf . -- Staat, voet m., waarop iemand leeft;
stand ni., beroep n. Tenir un grand ét-, op een'
grooten voet leven. Vivre salon son ét-, volgens,
overeenkomstig zijnen staat leven. Porter on trop
taut ét-, een' te hoo g en staat voeren. On lui dispute, son ét-, men betwist hem zijne afkomst. L'étg

ecclesiastique, militaire, de geestelijke stand, de
krijgs- of soldatenstand. L'ét- d'avocat, de médecin, de stand, 't beroep van advokaat, van genees
L'ét- du manage, du célibat, de huwelijks--her.

staat, het ongehuwde leven. — Staat m., rijk n.,
regéringsvorm m.; de verschillende orden of rangen,
waaruit eene natie, een gewest is zamengesteld.
Et- monarchique, monarchale staat, eenhoofdige
regeringsvorm. Et- aristocratique, démoeratique,
oligarchique, etc. , z. die woorden. I1 ne tient
p as Bien le gouvernail de l'ét-, hij bestuurt het
land, den staat, niet goed. Les lois fondamentales de 1'ét-, de grondwetten van den staat. II
est homme d'ét-, hij is een staatsman. Un homme d'ét-, een staatsdienaar of minister. Un coup
d'ét-, een staatsgreep m., z. coup (blz. 447, kol. 1
van onderen). L'ennemi a perdu la moitié de ses
ner staten verloétats, de viand heeft de helft zij
ren. Let- ecclésiastique of de ^9e? g lise, de Kerke
Pauselijke staat. — Les ét-s de Hollande,-ljkeof
de staten van Holland. Les ét-s g enéraux des Provinces- unies, de A1gemeene staten der Vereenigde
Nederlanden. Les ét-s de ]'empire, de rijksstanden
of -stenden. Le tiers ét-, de burgerstand, de gemeente.
'Etat-major, m. [Mil.] Staf m., generale of
algemeene staf, de gezamenlijke officieren, ingenieurs
enz., belast met de onderscheidene diensten. — Ook:
de plaats f., waar de bureaux van den staf gehouoo fdo f eie-den worden. — [Mar.] Gezamenlijke hoofdofficie
ren m. pl. van een o+ rlogschip.
'Eta, m. [Tech.] Schroef f., om een voorwerp
- à main, handter bewerkin g in vast te zetten. at
schroef. Et- de résistance, schroef, die men op de
tafel vastschroeft. Et- à patte, bankschroef met
Bene, stelschroef. — Et- de boucher, vleeschbank f.,
zie ETAL.

'Etaiile, f., z. STABLE.

'Etaupiner, v. a. [Agric.] De molshoopen gelijk maken. —'Etaupinier, m. Mollenvanger m.
(taupier). — 'Etanipinière, f. Werktuig n. ter
e/fening van de molshoopen.
'Etavillon, m., z ESTAVILLON.
'Etayement, m., Z. ETAIEMENT.

'Etayer, m. Onderstutten, van stutten of schoren voorzien, onderschragen, schoren: Et- une maison, une muraille. —, (fig.) Et- qn., iemand, ondersteunen, helpen. Et- ses paroles, ses motifs,
zijne woorden, zijne beweegredenen kracht of kleur
bijzetten. — (Loc. prov.) Vouloir ét- le eiei, voorzorgen tegen o.k mogelijke voorvallen nemen. —
S'ETAYER, v. pr. Elkander stutten of ondersteunen.
'Etayé, e, adj.: Mur ét-, geschoorde muur m.
-- Sa fortune a besoin d'être ét-e, zijn fortuin
moet geschraagd worden.
'Eté, m. Zomer m., zomergetij, zomer-saizoen n.
Un habit d'été, een zomerkleed n. Fruits d'été,
zomervruchten f. pl. Semestre d'été, zomerhalfjaar n. Appartement d'été, zomerverblijf n. — L'été
de St. Martin, de nazomer, de tijd tusschen Allerheiligen en St. Maarten, (pop.) oudewijvenzomer. — (fig.) Dans l'été de sa vie, in den bloei
zijner jaren, in zijn' besten leeftijd. — [Danse]
Tweede der vijf figuren van den contre-dans. —
[H. n.] Kleine papegaai m. van Brazilië.
'Eteignarie, f. [Sal.] Kolendoofster f., vrouw,
die met het uitdooven van 't vuur belast is.
'Eteigneur, ni., -ease, f. Uitdoover m., uitdoofster f. - (fig.), z. ETEIGNOIR.

'Eteignoir, m. Domper m., dompertje n., trechtervormig werktuig om 't kaarslicht uit te duoven.
— (fig.) La crainte de déplaire est I'ét- de la
raison, de vrees van te mishagen bluscht de rede
uit. — Vreugdeverstoorder, vreugdebederver; —
vijand van verlichting en vooruitgang, domperridder (chevalier de l'ét-), obs curant m. — [Bot.]
Naam van verscheiden paddestoelen m. pl. (wegens
hunne gedaante).
'Eteindre, v. a. Blusschen, uitdoen, uitdooven,
uitblazen, uitdompen: Et- une chandelle, eene kaars
uitsnuiten, uitdoen.. Et- le feu, het vuur uitdoo
Et- un incendie, un embrasement, le feu,-ven.

een brand blusschen. -- [Artill.] Et- le feu dune

batterie, eene batterij tot zwijgen brengen.— [Peint] .
Et- les couleurs dun tableau, de kleuren van Bene
schilderij verzwakken, verdrijven. — Dempen, stillen, smoren: Et- l'ardeur de la fièvre, de hitte van
de koorts dempen. Et- la soit, den dorst stillen,
lesschen. — (fig.) Verdooven, bedwingen, beteugeben: Et- la guerre, een einde aan den oorlog maken.
Et- une révolte, eenen opstand stillen, smoren.
L'áge éteint le feu des passions, met de jaren ver
vuur der driften. I1 a eteint son amour,-dofthe
hij heeft zijne liefde beteugeld. — Verdelgen, ver
sterven. Et- la mémoire de qc., het aan -nietg,
aan eene zaak verdelgen. Son ressentiment-denk
ne s'éteindra que dans le sang de son ennemi,

zijne wraak zal slechts in het bloed zijns vijands
uitgebluscht, vernietigd worden. Et- tine race, een
geslacht uitroeien, verdelgen. — [Financ.] Et- une
rente, eene rente vernietigen, aflossen. Et- une dette,
eene schuld afdoen. — [Tech.] git- les épingles,
de vertinde spelden in een zemelbad afwasschen.
Et- la chaux, den kalk blusschen, den levendigen
kalk tot kalk-hydraat maken. — S'E TEINDRE , V. pr.
Uitgaan, uitdooven: Le feu s'éteint, het vuur gaat
uit. Ce volcan s'est éteint, die vulkaan is uitgedoofd, werkt niet meer. — Gestild, gedoofd, gebluscht worden; ophouden, eindigen, sterven, uit
te niet gaan: Son ressentiment ne s'étein--stervn,
dra qu'avec sa vie, zijn wrok zal eerst met zijn'
dood ophouden, eindigen,gestild of gebluscht worden. Cette maison va s'ét-, dat huis, geslacht zal
weldra uitsterven. — Cette personne, ce malade
s'éteint a vue d'oeil, die persoon, die zieke neemt
zigtbaar af.
'Eteint, e, adj. (en part. passé van éteindre):

Feu ét-, Lumière ét-e, uitgedoofd, uitgebluscht
vuur, licht n. — Amour ét-, Haine ét-e, uitgedoofde, verdwenen liefde f., haat m. Vie ét-e, uitgebluscht, vernietigd leven n. Ménloire ét-e, verzwakt,
vernietigd geheugen n. ; verdelgde herinnering f.,
verdwenen aandenken n. Famille, Race, Maison
ét-e, uitgestorven familie f., geslacht, huis n. — Voix
ét-e , zwakke , verdoofde , naauwelijks hoorbare
stem f. — [Anc. prat.] A chandelle ét-, of als subst.
A ét- de chandelle (nu: a ]'extinction des bougies
of des feux) Bij uitgaand kaarslicht.
'Etèles of 'Etelles, f. pl. Spaanders m. pl.
(COPEAUX) .

'Etelon, m. [Constr.] Vlak n., waaro p men in
't groot de schets of het plan van 't getimmerte
maakt; die schets of teekening zelve f.
'Etem p er, v. a., z. ESTAMPER.

'Etenditge, m. [Tech.] Drooglijnen, drooglatten f. pl. (der papiermakers, boekdrukkers e. a.)
— Droogzolder m. (voor wol). — [Verr.] Het uitspreiden van den overlangs doorgesneden glascilinder tot eene tafel of plaat, het platten, strijken.
'Etendard, m. Standaard, stander m., ruitervaan f. ; — bij uitbreiding: iedere soort van veldteeken, vaan, banier f., vaandel, vendel n , vlag f.
On a pros trois ét-s h l'ennemi, men heeft op den
vijand drie standaarden veroverd. — Arborer 1'ét-,
den standaard planten, de vlag, het vaandel laten
waaien. -- (fig.) Arborer, Lever 1'ét- de la rebellion, de vaan des oproers uitsteken, planten. —
Suivre les étendards du roi, de partij des konings
volgen, toegedaan zijn. Lever i'ét- contre qn., zich
openlijk tegen iemand verklaren. — [Anc. mar.]
Vlag eener galei. — [Bot.] Bovenst bloemblad, dat
bij zékere bloemen de andere bloembladeren vóór
[ list.] L'ét- céleste, de
den bloeitijd omvat.
groene vaan van Mohamed bij de Turken. -- [Papet.]
Zékere papiersoort, standaardpapier n.
'Etendelle, f. [Tech.] Haar n., geribde paar
zak of omslag m., ter omwikkeling van-denhar
de builen, waarin 't gekneusde oliezaad gedaan
wordt om uitgeperst te worden. — Plaats f. waar
de zeemvellen worden uitgespreid. — Ruimte f. in
den glasblazers koeloven, waar de geblazen glascil inders ter verkoeling worden nedergelecid (ook
ETENDERIE geheeten). — Verdeeling, splpting f.
van 't leiblok.
'Etendeur, m. [Vern.] Werkman, die de doorgesneden glascilinders in den strijkoven tot tafels
of vlakken uitspreidt, platter, strijker m. —[Anat.],
z. v. a. EXTENSEUR.

'Etendolr, m. [Impr.] T-vormig werktuig der
boekdrukkers en papiermakers, waarmede de vochtige bedrukte vellen op de drooglatten gehangen en
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na het droogen afgenomen worden, krult f., kruis,
ferlet n. — [ Blanch.] Droogtang voor 't linnengoed. — [Tech.] Droogplaats f. (bij zeemtouwers,
papiermakers e. a.)
'Etendre, V. a. Uitbreiden, uitspreiden, uit
uitspannen, uitzetten, uittrekken, versvij--strekn,
den, vergrooten, verlengen; strekken, strijken. Etun tapir, een vloerkleed uitspreiden. Et- le liege
sur la blancherie, het linnen op de bleek leggen.
Les oiseaux étendent leurs alles pour voler, de
vogels spreiden hunne vlerken wit, om te vliegen.
Et- le bras, den aren uitstrekken. Et- qn. par terre,
;iemand op den grond werpen. — ( fam.) Et- of
Coucber qn. sue le carreau, z. CARREAU. — On
étend Jar sous le marteau, men breidt het goud
onder den hamer uit. Et- du beurre sur le
pain, boter op het brood smeren. -- (fig.) Etles limites de son empire, de grenzen van, zin rijk
uitzetten, uitbreiden, zin gebied vergrooten. I1 a
étendu son jardin jusqu'au grandchernin, h ij heeft
zijnen tuin tot aan den grooten weg vergroot. --Et- son commerce, zonen handel uitbreiden Et- ses
connaissances,, zijne kundigheden uitbreiden, ver meerderen. — Et- le sens, la signification d'un mot,
den zin, de beteekenis van een woord uitbreiden,
ruimer nemen. — (/1g. et fain.)
la courroie, z.
COURROIE. Et- le parcheinin, -wijd, uiteen schrijven
ore veel bladen te vullen. — [Verr.] De doorgesneden glascilinders plat strijken, platten. — [Trictrac]
Et- son jeu, de sch ven,over zoo veel velden als malijk is uitbreiden. — s'ETENRRE, v. pr. Zich uit
zich uitstrekken. S'ét- sur l'herhe, zich op-breidn,
't gras uitstrekken, op 't gras gaan liggen. 11 s'étendait en báïllant, hij rekte zich al geeuwend uit.
Ces peaux s'étenderit facilernent, die huiden laten
zich gemakkelijk uitrekken. -- (Loc. prov.) Le cuir
sera bon marché, les veaux s'étendent, 't leér
zal goedkoop wezen, de kalveren rekken zich uit
(van iemand, die onbetamelijk zich uitrekt en
geeuwt). — Les veines s'étendent par tout Ie corps,
de aderen breiden zich door 't geheele lirlchaam
uit. — Le mal s'étend par toute la volle, het kwaad
verbreidt zich door de geheele stad. Sa domination
s'étend sur tous ces peoples, zijne heerschappij
strekt zich over al deze volkeren uit. Son pouvoir ne s'étend pas si loin, zijne raagt gaat zoo
ver niet, strekt zich zoo ver niet uit. Ma vue ne
s'étend pas si loin, zoo ver reikt m. n {lenigt niet,
ik kan zoo ver niet zien. — Tant que vette somme
peut s'ét-, zoo ver deze som strekt, tot op het beloop van olie som. Il travaille tapt que la journée
peut s'ét-, hij werkt zoo lang het dag is. — S'étsur une matière, eene zaak wijdloopig behandelen,
over eene zaak uitweiden. S'ét- sur les louanges
de qn., zich tot iemands lof uitlaten, iemands lof
breed ophalen.
'Etent a, e, adj. (en part. passé van étendre):
Linge di-, uitgespreid, op de bleek gelegd linnengoed n. Il est ' ét- de son long sur le canapé, hij
ligt zoo lang als hij is op de kanapé. — Empire
ét-, uitgestrekt rijk n. Vue ét-e, uitgestrekt aezigt n. Commerce très ét-, zeer uitgebreide handel n. Connaissances pen ét-es, beperkte kundig
pl.
-hednf.
'Etendue, f. Uitgebreidheid, afmetingen eens
ligchaarns in lengte, breedte en dikte of diepte, ook
alleen in lengte, of in lengte en breedte, oppervlakte,
uitgestrektheid, wijdte, grootte f., omvang m.; ruim
duur, tijdduur, tijd in. L'ét--te,luchrimf.;
d'un corps, de uitgebreidheid van een ligchaam.
£t- en longueur, uitgebreidheid in de lengte. Ce
jardin na pas asset d'ét-, deze tuin is niet groot
genoeg. 11 ne connait pas l'ét- de ses terres, hij
kent den omvang, de uitgestrektheid zijner landgoederen niet. La vaste ét- des mers, de groote
uitgestrektheid, het wijd uitgestrekte oppervlak der
zeeën. --- Dans l'ét- de plusieurs siécles, in een
tijdperk van verscheidene eeuwen. Dans toute l'étde son,règne, gedurende zijne gansche regéring. —
(fig.) Et- In pouvoir, uitgestrektheid der raagt.
11 a une grande ét- de connaissances, hij bezit
een' grooten schat van kennis, hij heeft uitgebreide
kundigheden. Cela passe l'ét- de mon savoir, dat
gaat boven mijn begrip, boven mijne vatbaarheid.
Un esprit dune grande ét-, een man van groot
verstand. Grande ét- de voix, stem f., die men ver
Iran hooren, stem van grooten omvang.
'JFtente,1, [Pèche] Met staken uitgezet v'ischnet n.

at-
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'Eternel, Ie, adj. Eeuwig, zonder begin 0/ einde;
eindeloos, zonder einde; alt jddurend, onophoudelijk. onvergankelijk. I1 n'y a que Dieu qui ebt ét-,
God alleen is eeuwig. La vie, La damnation ét-le,
het eeuwige leven n., de 3euwige vend! emenis f. --Une guerre ét-le, een gedurige, langdurige oorlog m. 11 vous doft une ét-le reconnaissance, it
vous en aura une reconnaissance ét-le, hij is u
eeuwigen dank schuldig, hij zal u daarvoor altijd
dankbaar zijn. — (fans.) C'est un causeur et-, »(j
is een onophoudelijk, een vervelend snapper. --Proposition d'ét-le vérité, stelling van onveranderlijke, onomstootelijke waarheid. — ET.ERNEL, m.
Eeuwige, God, de Heer. Let- soit bé,ni, God
zij geprezen. Ce dit lat-, dus spreekt de Heer. -ETERiNELI.E, f. [Bot.] Witte stroobloem, winterbloem, witte papierbloem f. ( immortelle blanche).
'Eternelienment, adv. Eeuwig; oneindig; yedung, zonder ophouden, altijd: Dieu a été et sera
ét-, God is van eeuwigheid geweest en zal in
eeuwigheid zijn. — Le bonheur des élus durera
ét-, 't geluk der zaligen zal eeuwig, oneindig van
duur zijn. - I1 se plaint ét-, hij klaagt altijd. I1
parle ét-, hij spreekt, praat, babbelt zonder ophouden.
'Fterniser, v. a. Vereeuwigen, onophoudelijk
doen voortduren, onsterfelijk maken; — langdurig
of van langen duur maken, op de lange baan schuiven. Et.- son oom, la mémoire de qn-, zijn' naam,
iemands gedachtenis vereeuwigen, in aanzijn doen
blijven. — Et- un proces, een proces op de lange
baan schuiven. -- s ETERNISER, v. lor. Zich ver
zijn' naam onsterfelijk maken: Je veux-euwign,
ni'ét-. — Onophoudelijk voortduren: C'est ainsi
que les alms s'é1,ernisent, zóó blijven de misbruiken voortdurend bestaan of in wezen. — 'Eter nisé, e, adj. (en part. passé): Nom ét-, ver
naam m. &bus ét-s, vereeuwigde tuis -euwid
pl.
-bruiken.
'Eteriité, f. Eeuwigheid f.; oneindige duur 111.;
onster fel Jkheid f. Dieu est de toute ét-, God is
van eeuwigheid. Une ét- de bonheur sera Ie parlage du juste, eene eeuwige zaligheid zal hei erf
zijn. -- (fam.) Ses ancètres-delsrgtvain
ant joui de ce droit de toute ét-, zijne voorouders
hebben dit regt sedert onheugelijke tijden genoten.
Cette maison durera nine ét-, dat huis zal eene
eeuwigheid, zeer lang duren.
'Eternuie, f. [Bot.] Struisgras n. Et- éventée,
windhalrn m.
'Eterniaentent, 'Eternnï ment, m. .Plet niezen, genies n.; niezing f. -- 'Stern «er, v. n. Nie
— 'Eternueur, m., -enne, f. Niezer m.,-zen.
niester f. (weel n.
'Eterpe, f. [ A.gric.] Soort van hak m. of hoit-

'Etersilion, m., z. ETRESILLON.
'Etésie, f. Mortiersteen m.
'Etésien, adj. in.: Vents ét-s, koelewinden.

die jaarlijks op de Middellandsche zee gedurende
de hondsdagen eenogen tijd waaijen, e t e s i n i s c he
winden m. pl.
'Etêtennent, m. [Hort.] Het toppen (onttoppen) ,
het afhouwen der toppen of kruinen der boomen.
—'Etêter, V. a. Toppen (onttoppen), de kruin derr
boomers afhouwen. —[Tech.] Et- one épingle, un
clou, den kop van eene speld, van eenen spijker°
afslaan, afbreken. —'Etète, e, adj. (en part. passé): Arbre étèté, getopte (onttopte) boom m. —
'Etèteour, m. [Pèche] Kopper m., hij, die de yevangen stokvisschen den kop afhakt.

'EtennWe, '_Eteule, Estenhle, f. [Agric.]

Stoppel m. ; — gedeelte van een' halm tusschen
twee gelédingen.
'Eteiif, m. Kleine kaatsbal, speelbal, vangbal m.:
Prendre l'ét- à la volée, den bal in de vlugt vangen. Renvoyer l'ét-, den bal terugslaan; -- (fig.)
iemand niets schuldig blijven, met gelijke munt betalen. — S (Prov.) Courir après son ét-, veel
moeite doen om een verloren goed, een verzuimd
voordeel weder magtig te worden — 'Eteuuffier, m. Iiaatsbalmaker, -verkooper m.
'Ether, m. Zeer fijne, zuivere lucht der hoogere
darrrpkringsstreken; onderstelde uiterst fine vloeistof in de ruimte , waarin zich de hemelbollen bewegen; lichtstof f. --- [Chim.] Zeer fijne , doorzigtige, vlugtige vloeistof van hoogst doordrinl;enden
reuken smaak, (ether, ether M. Eth- sulfurique,
acétique, nitrique, lignique, etc., zwavel- , azijn-,
salpeter, houtazijn-ether, enz..-- [Minér.] Eth- mi-
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néral of fossile , zuiverste soort van naphtha. --'Ethérate, m. [Chim.] Etherzuur zout n. —
^Ethéré, e, adj. Etherachtig; tot de bovenlucht

behoorend; hemelsch zuiver of rein, e t h é r i s c h.

Matiëre éth-e, etherstof f., ether n2. L'espace èth-,
de met ether opgevulde ruimte f. --- [Poët. La
voute éíli -e, de blaauwe hemel. La demeure eth-e,
de Olympus, hemel m. La plaine éth-e, de lucht f.,
het luchtruim. -- [Chico.] Liqueur éth-e, ethérische
vloeistof. --- 'Etheréen, ne, adj. [_Myth ] Bij
;

AERIEN,-namv:Jupiter o.—4-,zVa

CELESTE. ---_ 'Ettieriflcation, f. [Chino.] Verander°icg f. in, overgang ni. tot ether. -- 'Ethérifler, v a. In ether veranderen. --'Etthérine, f.
Uit den ether getrokken bijzondere stof, e t h e ri n e f.

-

'Etsrei ioseope, ni. [Physj, z. ETIIRIOSCOPE.
-

--- 'Ethérigaue, ad,/. [Chins.] Acide éth-, ether-

:zuur n. -- 'Ethérisation, 'Ethériser, z. v. a.

ETHÉRIFICATION, ETIIÉRUFIEIS.

'Ethérotat, in. [Pharm.] Overgehaalde etherartsenij f. ---- 'Ettiérolatuure, f. Door opg-ieting

bereide ether- artsenij. __-. 'Ethérolé, m. Door op-

lossing bereide ether-artsenij. — 'Etheroliquue,
adj. Médicament éth-, artsenij, die ether tot bind-

middel heeft. --- 'Ethérolotif, ive, adj.: Médéth-. of als subsi. Un éth-, een ethermiddel n. tot
uitwendig gebruik. ---- 'Ethéro-sulfate, m.
[Chinn.] Ether-zwavelzuur zout n. -- 'EthérosuuIfu,riquue, adj.: Acide éth-, ether- zwavelzuur n.

'Ethiopier, ne, adj. AEthiópisch, van thiopië. — 118 subst.: een th-iopiër° a-a., rear . thiopische vrouw f. ---'Ettiiopiquue, adj. ih thiopisch.
-- [Cliron.] Aiirïëe éth-, .Elloo Tisch Jaar n. (van
1`2 maanden, met 5 toegevoegde dagen aan 't einde).

'Ethiops, ni. [Anc. chins. j Moor ii., oude naarm

van verschillende metaalbereidingen, die eene zwarte
kleur aannemen. _--- Eth- martial, i^zernroo'r (zwart
ijzer-oxyde). Eth- antimonial, spiesglansmoor (ver
zwavel, kwik- en zwavel-antimonium) -bind.^,va .
éth- perse, kwiiailvermoor (onvolkomen geoxydeerd
kwik). Eth- minéral, animal, °égétal,' mineraal,
dierlijk, plantaardig moor.

'Ethiosticthe , m. [Poes. grec.1 Vers a.. dat

den datuw der maand aanduidde.

1 o g -i e f. ---'Ettiographigne,'Etholo c'le,
adj. Zeden beschrivend, zeden schilderend, e t h ographisch, et/iologisch.--'Ethologiie,nn..

Zedenbeschrijver, etholoog in. -- 'Etitopée, f.
[Rhét.] Levendige schildering of beschr ving der

zeden en hartstogten, e t h o p e i e, 1.—Ethos, in.
z. ITHOS.

'Etbrioseope, in. [Phys.' Zeer gevoelige warmtemeter (thermoskoop), die den graad der warmte
tegen den helderen hemel o f der koude stral ing-stralinc
van dezen aanduidt, a t h r i o s k o op m.
'Ethtuse, f [Bot.) klondspeterselie i.
'Etiage, nl. [Hydrant.] Laagste waterstand in.
vary, Bene rivier of gracht, die zich in zee ontlast.
--- liet aanleggen van een verbindingskanaal (étier).
'Stier, ni. [Hyde.] Kanaal n., waardoor het
zeewater in de zoutplassen wordt gevoerd. --- Kanaaltje n., dat in zee uitloopt.

'Etincelant, e, ac]. Fonkelend, glinsterend,
schitterend, flikkerend.
'Etineelé, adj. át1. [Bias ] Met vonken bezaaid.

'Etineeler, V. Si. Vonkelen, glinsteren, schitteren, flikkeren. Les étoiles étincellent, de sterren

Les yeux lui étincellent de colére , zijne pogen schitteren van gramschap. Cet
ouvrage étincelle d'esprit, dat werk vonkelt, vloeit

vonkelen. — (fig.)

over van vernuft.

'Etineelette, f. (verklap. vonëtincelle) Vonkje li.
`Etineelle, f. Vonk, spr°anleel, sprank , sprenkel f.: Une étincelle peut embraser un palais, eens:

vonk kan een paleis in vlam zetten. --- (fig.) I1 na
pas une ét- de courage, hij haee ft geen vonkje moed.

Une ét- d'espérance, eene flaaauu,e hoop f.
'Elineellement, ni. Vonkeling, schittering..

glinstering, flonkering f.

Etiolé, e, adj. (en part. passé van étioler):

Plante ët-e, bleeke en schrale plant f. Branche ét-e,
schrale, zwakke tak rei. --'Etiolen' ent, m. [Bot.,
Hort.] Het bleek en spichtig opgroeien der gewassen (br,/ gebrek of gemis von zonnelicht). — [ Méd.]
.

Ziekelijke bleekheid f. (bij huiszittende personen).

--- 'Etïoler, v. a. Doen verbleeken, ontkleuren
(eeoe plant, een dier) L'ol,scurité étiole les plan-

Ethnnoïdni,e, Etlhnnoïddien, ne, od j. [Anat.]
Tot het zeefbeen behoorende. Sinus ethmóidaux,

tes, de duisternis ontkleurt de planten, doet de
planten bleek en schraal opschieten. On etiole les
oies blanches, armen berooft de witte ganzen van
licht (ter wille van hare levers voor pasteen). —
g'ETIOnEIt, v. pr. Bleek en spichtig opgroeven; zie
kwijnen uit gebrek aan-kelijvrbn,wke.

't bestuur van een' ethnarch, stadhouderschap n.,

'Etiologie, f. [Méd.] Leer van de oorzaken
der ziekten, ce t i o l o g i e f. --- 'Etiologique ,

'Ethiquie, adj, [bidact.] Tot de zedeleer behoorend, zedel jjk, eth isc h. --.- ETHIQUE, f. Zedeleer, deugdenleer, e t h i k a, ethiek f.

zeefbeenlzolten f. pl. ---- Ethnioide, m. Zeefbeen n.
Ethnarebie, f. [H.ist. grec.] Gewest onder
e t h n a r° c h i e f.

---- Et narelhique, adj. Den

ethnarch of de ethnarchie betreffend , e t h n a r-

e h / s c h. -_ Ethuarque, d-.. Volksregent, stad-

houder, bevelvoerder over eene provincie; reciter en
oudste onder de Joden, e t h n a r c h m.
Etl,ni sae, adj. [11, eccl.] ileidensch: Nations
eth-s, heidensche volkeren a. pl. m [Gram.] Van
-

een' volks- of stadsnaam afgeleid : F r a n c a i s,
Pari sten smit des mots etii-s. Francais, Pa-

r ï s i e n zijn volksnamen.
Ethnographe, nI. [I)idact.] Volleenbeschr ver, e t h n, o g r a a p h m. -- Ethnographic, f.
,

Volkenbeschrijving, geschiedenis f. der volken. —

Ethnographique , adj. De valkenbeschrijving

betref/'end; naar de volkenbeschrijving, dat is zoo,

dat de geschiedenis van elk bijzonder volk afzonderlijk behandeld wordt (in tegenstelling niet synchronistisch), ethnographi.scIi. --- Ethno-

logie , f. Volkenkunde f. .-- Ethnologique ,

adj. De volkenkunde betrreJfend, e t h n o 1 d g is c h.

--. Ethnologiste, m. T%olkenkenner, e t h n o 1 ogist m.
'Ethoerate, In. [Didact.] Hij, die aan (Ie mogelijkheid der et/ia/erotic gelooft, e t h o kr a a t. --p-

'Ethoeratie, f. Zeden- of deugdenheerschappij,

denkbeeldige staatsinrigting, waarin de zedelijkheid
de enkeliy ke wetgee fster en gebiedster is, e t h o k r at i C. -- 'Ethoeratigoue, adj. Daartoe betrekking
hebbende, e t h o k r d t i s c h. —

'Etitogénie, f.

Wetenschap van de oorzaken, die de karakters,
zeden en hartstoeten der menschen bepalen, e t h ogenie f. --

'Ethogrtosie, f. Grondige kennis

van 's menschen karakter, zeden en hartstogten.
e t h o g n o s i e f. ----- 'Ethographie, 'Ettiolo-

ie, f. Beschrijving of voorstelling der zeden en
gewoonten, zedenschildering, ethographie, etho-

licht en lucht.

adj. Tot die leer behoorend, de ziekte-oorzaken betee/fend, cetioldgisch.
' Etigtue, adj. [ t1éd. [ Teringachtig, uitterend,
he k t i s c h; -.-^ mager, uitgemergeld, ontvleescht.
Mourir ét-, aan uittering sterven. Fièvre ét-, te
koorts (z. HECTIQUE, dat ver-ringkots,hec
Visage, Corps ét-, vermagerd gezigt,-kieslj).—
uitgemergeld ligchaamn ii. -- Ook als subst. in.:
Cast un veritable ét-, 't is een echte magerman, hij
.

is geheel ontvleeschd.
'Etiqueter, v. a. Een opschrift, briefje of teeken aan of op iets zetten, niet opschriftbriefjes enz.
voorzien. Les apothicaires éti uétent leurs holes,

et les mrarehands leurs drips, de apothekers hangen
een briefje aan hunne flesschen, en de kooplieden
aan hunne lakens. ----- 'Etiq:ieté, e, adj. (en part.
passé) Sac ét-, met een brie/je voorziene zak rn.
'Etiquette , f. .A.anhechtbriefje , prjsbri.efje,

opschrift , aangehecht strookje papier n. waarop
de prijs, soort enz. eenei waar, den inhoud van
een Has papier enz. staat aangeteekend , briefje
aan attsenijen, vermeldende den naam des gebruikers en de wijze van gebruik, e t i k é t t e f., e t ik é t n.

Mettez une ét- /t ce paquet, doe een brieje

aan dit pak. Uét- de vette fiole est déclhirée, het
briefje van dit fleschje is gescheurd. Les marchands meitent des ét-s à leurs draps, de koop
hangen prijsbriefjes aan hunne lakens. ---liedn
(Prov.) Juger de l'ét- du sac , op het uiterlijk
aanzien, oppervlakkig, zonder grondig onderzoek
oordeelen. -- Hofgebruik n., hofzeden f. pt., hoof
sche manier f., hof-ceremonieel n. ; — gebruik, gebad, voorschrift n. der welvoegelijkheid, der beleefdheid, beleefdheidsvorm m.; -- gebruikelijke bewoordingen f. pl. in de titels bij smeekschriften, brieven
enz., e t i k e t t e f.

Cela est contre 1'ét- de la cour,
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slat is tegen 't iaofqebi ui%.. -- Cet homme est fort fortuin te danken. C'est anon ét-, dat is mijn
fin.r 1ét--, die man is doorkneed in de wellevend - noodlot. -- [Bot.] 't- jaune„ gele vogelanelk f. git- s
heidsvormen. --- [I'éehe] Mes n. der schelpdiervi.s- of Rosettes des mousses, mannelijke bloesems m.,pi.
der mosplanten. -- [Fort.] Et- of Fort It ét-, ster, °e_
schers. — Vierkant net n. aan een' langen stok.
'Etirage, m. [Tech.] Het draadtrekken; het schans f. --- [IVIan.] at- of Pelotte , witte vlek,
uitrekken , pletten van metalen ; iet uitstrijken kol F. voor den kol) van een paard. -; [H. n.]
en afschaven der huiden op den schaafboorn. --- it- de mar, zeester f. (ast.éiie). — Sterrevogel m.
'Etire, f. Stootmes, schwa f ijzer n. (der leerlooijers). (van Afrika's Goudkust). __-- [For., Hart.] Middel.
'Etirer, V. a. Uittrekken, uitrekken., pletten; punt n., Waarop verscheiden wegen van een bosch,
draadtrekken; uitstrijken en a f echaven (der/zuiden). vele lanen van een park uitloopen. ---- [Tech..] Ster,
s'ETIRER, V. PP. Gerekt, geplet worden. --- Zich naam van verschillende stervormige voorwerpen:
uitrekken (d oor uitstrekking der armen) .—'>E:t i ré, e, van een' boekbinders stempel in., --- van een koadj. (en part. passé) Fer, Acier ét-, geplet, door de peren orgrlplaatje n., ----- van zeker vuurw erk nn. .
trekplaat gehaald ijzer, staal n. --. 'Etireuur, n3., van een der stukken des zfjdesnolens, -- van een
z. `rlREuIz. — 'Ftiroir, m. Schaaf boon n1. (?er berst in glas, enz. --- [Impr.] Sterretje nn. (astérisque), inz. als het dient om de letters van een.'
leérloo fiers) .
verkort woord aan te (luiden. (fig. et fain.) hlr. '#
'Etisie, f. (pop.) Tering, zeitt{;ring (bij t] SIP
(pr. Monsieur tz'ois étoiles) Mijnheer .^ . N. pirtlaisie, marasme).
[Chir.] Ster, stervormig ridderteeken n. Ordre de
'Etite, f. [Minér.] Adelaarssteen, eet let m.
Etnéen, ne, adj. Den berg Etna (op Sicilië) l'ét-, stemreorde f., oudste wereldlijke -ridderorde
in Frankrijk. Ordre de l'ét- polaire, orde van dc
betreffend. Le dieu etas-, yulconus.
Etuet, m., Etnette, f. [Tech.] Breek tang f. _poolster , eerie zweedsche -ridderorde. Et- de la
legion d'honneur, ster van 't legioen van eer', rear
(b 't kopersmelten) .
'Etoe, iii. Doode boomstronk nn,,~, EsToc.---- ETOCS door Napoleon I. ingestelde decoratie.
'Etoité, e, adj. Gestemd, vol sterren: Le cie]
of ESTOCS, m. pl. [Mar.] Hifi f. rotsen en klippen lungs
sommige kusten (zoo als die van Penmarck, van. est fort et-, de hemel staat vol sterren.. Le ciel
de sterren/seine! m. — [Bot.] Le chardon ét-,
ét-,
Finisterre).
'Etoeage , ni. Tech.] .met wolkaarden met de ster s'edistel (ch.ausse-trape). Feuille ét-e , ge
blad n. ---- [ene houteille ét-e, eerie stervor--sternd
eerie lange kaarde.
'Etoffe, f. Stof f., weefsel n., stoa 'wadje f. Et- vormnig gesprongen flesch. ----- ETO€LÉ, nl. [Chir.
de lame, do sole, wollen, zijden stof. C'est une Verband of zwachtel m. in de gedaante van seize
,

l

bonis e ét- que le drap, laken is eerie goede stof.

ster. --- ' tollee, T. [Bot.] S'termetulp f., eene

Et- à fleurs, gebloemde stof. ----- Ook: stof, in rzti- paarsche en witte tulp. Et-s. sterreplanten f.. pl,
(met stervormige bladeren), -. [.1H. n.] _Reiger m.
nier' zin: Un chapeau, une cuirasse de bonne ét-,
een hoed, een harnas van goede stof. --- On na van Carolina. -- Zonderling m., eciie rups.
'Etoiler, V. a. Eens stervormige barst maken,
pas epargné, on na ,pas plaint l'ét-, m,en heeft de
stof niet gespaard, men is niet zuinig met de stof stervormig doen barsten (een glas, seize f esch) . --(tot dit of dat werk) geweest. --- (iron. et fain.) s'ETOILER, V. ]V-V. Stervormig barsten, springen.
'Etoie, f. Stool f., lange, breede, over de echoi, Hoedanigheid , eigenschap, geboorte, verdienste f.,
stand m. Us homme de petite, de mince, de .Passe ders tot op de voeten oo fhaa genade band in. derf
ët-, een snensch van geringe, lage geboorte of af- dienstdoende kat/t. priesters, -.- [Ant.] Lang sleepkomst, een onbeduidend, gering mensch. On peut kleed n. der Ouden, stola f.
en faire qc.. de bon, it y a de l'ét-, er is iets goeds
'Etolien, ne, 'Eto.tigne, aaPi. Tot iEtoliP of
van hem te maken, dij heeft bekwaamheid, een' zone inwoners behoorend , ti t o l i s c h. Dialecte
goeden kop. II se croit dune autre ét- que Ie reste étolique, eetolische tongz'al ni, verscheidenheid van
des hommes, hij gelooft van een ander slag te zijn 't cetolisch dialect.
'Etoonamn, ent, ads'. (fain.) Verbazend, wondan de overige znenschen, hij houdt zich voor een
wezen van eerie hoogeme soort. Des Bens de mime derbaarlijk, op verbazende, wonderbaarl ke eijze.
']Etonnant, e, adj. Verbazend, verwonderlijk,
ét-, lieden van één slaij. --- [Deint.] Kleed/up f.,
gewaad D. (int historisch, genre gebruikt men dra- wonderbaar, onngemeei , vreemd: I1 a fait des propei ie). ----- [Tech.] Mengsel n. van ijzer en staal grès ét-s, hij heeft verbazende, verwonderlijke vorter soldéring (voor °apenasmeden); — gemeen staal n,, deringen gemaakt. 11 ne serait pas ét- qu'il v!nt
waarvan de niet snijdende gedeelten der gereedschap ce soir, 't zou niet vreemd, niet te verwonderen
gemaakt worden; -- mengsel n, van tin en lood-pen, zijn., dat hij dezen avond kwam.
(voor orgelpijpen); ---- staaf f. uit afwisselende stroo`Etonné, e, adj. (en part. passé van étonner)
ken ijzer en staal. Rasse, Claire, Petite ét-, met Verwonderd, verbaasd., versteld, bevreemd: J'en
lood gemengd tin (bij tinnegieters). — [iNavig.] Al suis ét-, ik ben (sta) er verwonderd, versteld over.
wat lot een houtvlot behoort. --- [Impr.] Gezamen.- -- (Loc. prov.) II est ét- comme tin fondeur de
lfjke gereedschappen tot het drukken.
cloches, comme s'il tombait des tines, comme si
':toffer, v. a. Stofféren, met stof of toebehooren les comes lui venaient It la tête, hij staat te kijken,
,

,

voorzien, uitrusten, bezetten, omzetten; versieren,
optooijen; de noodige stof gebruiker-. — [Pht. ] Etla crime, den room, dunner kloppen. -m- 'Etoffé, e.
adj. (enpart. passé): Gestoffeerd: Chapeau lien ét-,
goed gestoffeerde hoed m. --- (fig.) Un homme Pico

een niet kleederen-, huisraad en andere .zaken
goed voorzien mensch m. Une maison tien ét-e, een
goed gestoffeerd, van alles wel voorzien huis n. —
[Corr.] Cuir tien ét- de suit, eene op beide zijden
goed met smeer bestreken huid f.
'Etotf.ire, f. [Tech.] Sterk soldeersel n. van tin.
et-,

'Etoile, f. Ster, star f. Lit- polaire, de noordof poolster. — Et- du jour, du soir, de morgen -, de
avondster. Et- fixe, vaste stet. Et- errante,divaalstar,
planeet f. Et- qui file, verschietende sterf. Et -. olaire,
poolster. --- [Mar.] Le vent range a l'ét-, d e wind
schiet noord. -- (.Loc. prov.) Luger, toucher P la belle
ét , Z. COUCHER . On lui a fait voir des ét-s It
plein midi, men heeft heng in 't aangezigt geslagen,
-

als of hij het te Keulen had hooien donderen. --[Chir.] Cerveau ét- , geschudde hersenen, f. vl.

door een' val of slag). — Maison ét-e, door eens
geweldige schudding beschadigd huis n.

'Etonnenzent, in. Verbaasdheid, verwondering,
bevreemding f.: Causer, Donner de l'ét- It qn , bij
iemand verwondering verwekken. Tout le monde
est dans l'ét- , iedereen is verwonderd. II a réussi.
au grand ét.- de tout Ie monde, Iel is hem tot ver

iedereen gelukt. - - Soms ook: bewon--bazingv
dering (admiration): Line action qui sera l'ét- des

siècles Tutors, eene daad, die de bewondering der

volgende eeueven zal wegdragen. -- - [Mid.] Schudding, hersenschudding f. (commotion). --- [Mar/ch.]
at- de sabot, geweldige schok m. in den voet van
't paard. — Weleer ook: ^ reuning, sch'udding f.
(door zware rijtuigen, door losgebrand geschut enz,
veroorzaakt) .
'Etonner, V. a. Verbazen, verwonderen, bevreemden, ontstellen: Cat accident imprévu la fort
étonné, dit, onvoorzien voorval heeft hem zeer ver
Schudden, schokken: Le branie des-basd.—(fig)

dat hem ' t vuur uit de oogen sprong; ook: men
heeft hem al wat men wilde op den mouw gespeld,
wijs gemaakt. -- (fig.) Lot n., fortuinsbestemming f.,
gewaande invloed en. der sterren op 's menschen cloches a étonné in tour, het luiden der klokken
fortuin en geaardheid, gesternte n. II est né sous heeft den toren doen schudden. --- [Mid.] Ce coup
une bonne, sous une mauvaise ét-, hij is onder lui a étonné la tête, deze slag heeft hem gene hereen gelukkig, een ongelukkig gesternte geboren. Ce senschudding veroorzaakt. — [Tech.] Et- on dia
west pas son mérite qui fait sela, eest son ét-, mant, een' diamant splijten. -- s'ETONNER, V. prdat heeft hij niet aan zin, verstand, maar aan tine Zich verbazen. zich verwonderen, zich bevreemden,
-
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verwonderd, verbaasd zijn. I1 s'étonne de tout,
hij staat over alles verwonderd. Je m'étonne qu'il
ne vuil pas le danger oû ii est, 't verwondert, bevreemdt mij, dat hij't gevaar niet ziet, waarin hij is.
`Etoqueresse, f. [Tech.] Lange wolkaarde f.
— [Tech.j IJzeren houvast in., pin, stift f. —
ÉTOQUERESSES, f. pl. [Mar.] Touwen n. pl. van
S à 9 (oude) duim lang.
'Etoquiati, 'Etoquaetaia, 'Etoteaii, ul.

[:Hort., Serr.] Pal in.
'Eton, m. [Bouch.], z. v. a. STAL
'Etoulfade, i. [Guls.], z. v. a. ETUVÉE.
'Etotiffage, nl. [Econ. rur.] het dooden der
zijdeworrngpophen in hare tonnetjes (opdat zij niet
door 't zijdehulsel heen boren).
'Etouuffant, e, adj. Smorend, verslikkend, benaauwen.d-, zwoel, drukkend, smoorheet.
'Etouffé, e, adj. (en, part. passé van étouffer):
Personae ét-e, gestikt, gesmoord persoon m. — Feu
ét-, uitgedoo[d, ingerekend vuur n. — Itire ét-,
gesmoorde, bedwongen lach m. — Cris ét-s, gedoofde, gesmoorde kreten m. pl. -- -i- [Cuffs.] Viandes ét-es, vleesch H. van gesmoorde, zonder bloed
dieren. — j Hart.] Arbre ét-, te-storinged
digt staande , geen lucht hebbende boom m. —
[Chim.] Essai et- , mislukte, onzuivere proef f.
(door het vuur niet op den vereischten hittegraad
te houden) .
'Etoutement, m. Smoring, verstikking, benaauwdhei.d, beklemdheid op de borst f.
'Etonifer, V. a. Smoren, verstikken, de adem
beletten; --- verdooven, uitdonven, dempen.-haling
Cette femme en dormant a étoufté son enfant,
deze vrouw heeft al slapende haar kind verslikt,
dood gelegen, ---- Et- du charbon, de la braise dans
on ét.ouff'oir, kolen, gloed in een doofpot uitdoo
Les mauvaises herbes etoufïent le bon grain,-ven.
het onkruid verstikt het goede graan. — ( fam.)
Que la peste t'étouffe! de duivel haal je! — ( fig.)
Bedwingen, onderdrukken, verbergen, smoren, dempen: Et- une sédition, la guerre, eenen opstand
dempen, een einde aan den oorlog maken. Je ne
saurais et- ina douleur, ik kan mine smart niet
onderdrukken, verbergen. La crainte lui étouffa la
voix, de vrees smoorde zijne stem. — [Mus.] Etdes tons, toonen, geluiden dempen. — [ Tech.] EtIa colic, de lijm te dun maken. — [Mar.] Et- les
voiles, de zeilen smoren, digt aan den mast leggen.
-- ETOUFFER, 'v. n. Bijna stikken of smoren, niet
vrij adem kunnen halen. Nous penskmes ét- de
chaud, wij meenden van hitte te stikken. Et- de
rire, of als v. pr. S'ét- de rire, zich te barsten
lagchen, zich half dood lagchen.
'Etoufeuar, ni., -ease, f., Smoorder, verworgee m., smoorster, verworgster f,; uitdoover m.,
isitdoofster f. -- ETOUFFEUR, m. [H. n.] Volksnaam dei groote slangen, inz. der boa.
'Etoulfoir , m. Doofpot in. — [ Mus.] Toon
per iii. (in eene piano).
-dem
'Etouupade , f. [Chic.] Wiek f. van werk,
vlaswiek f.
'Etouapage, m. [Chap.] Het versterken van
een te dun viltstuk (capade) met den afval der andere stukken; --- die vulstukken zelven n. pl.
'Etoupas, ni. [Corn.] Zeker grof pakdoek n.
'Etouipe, 1. Werk n., afval m. van gehekeld
vlas of hennep, uitgepluisd oud touw, pluis, haarpluis n. Et- blanche, noire, werk van ongeteerd,
van geteerd touw. -- (fig. et fam.) Mettre le feu
aux ét-s, alles aanwenden om eene zaak door te
zetten; olie in 't vuur gieten, de verbitterde gemoederen aanhitsen. Le feu est (prend) aux ét-s, de
duivel is los. — [Tech.] Et- a étamer, wisse/ier of
veger m. der koperslagers. om te vertinnen. -[Com.] Soort van fransch hennepdoek n.
'Etouper, v. a. Met werk of iets dergelijks
toestoppen, digt maken. Le vin s'enfuit, it faut
ét- les fentes du tonneau, de wijn loopt weg, men
moet de reten van het vat met werk toestoppen. —
Et- ses oreilles, of als v. pr. Set- les oreilles, zijne
ooren toestoppen, niet willen hooren. — Dor.]
Het verguldsel, op -de lijm aandrukken. — [Chap.]
Opvullen, versterken (vgl. ÉTOUPAGE).
'Etouperie, f. [Coma Linnen van werk gemaakt, paklinnen n. --- [Mar.] Bergplaats f. voor
't oud touw en het daarvan gepluisde werk.
'Etoitpiere, f. [Corn.] , z. v. a. ÉTOUPERIE. -;

-

Touwuitplursster f.
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'Etoupille, f. [Artill., Artif.] Gezwinde lont f.,
soort van schielijk brandende lont, werk n. in
brandewijn gedompeld en in kruid gerold. — t-,
of fusie d'amorce, gezwind pijpje n. —'EtougpilIer , v. a. Vuurwerken met gezwinde lont voorzien.
'Etoaupillon, m. [Artill.] Zundgatprop m. (om
de lading tegen vocht te beschermen).
'Etouapin, m. [Mar.] Prop m. vols werk, die
op het kruid in 't geschut gestampt wordt.
'Etouurdeau, m. (fam.) Jonge kapoen n. en ni.
'Etoourderie , f. Onbezonnenheid, onbedacht
loshoofdigheid, ligtzinnigheid, onbesuisd-zamheid,
malle, domme streek m.
-heidf.;
'Etouurdi, e, adj. (en part. passé van étourdir)
Onbezonnen, onbedacht, los, ligtzinnig, onberaden, wild, onoverlegd, onbesuisd; — verdoofd, bedremmeld, onthutst. Jeune homme ét-, onbezonnen, loszinnig jongeling m. — (Loc. prov.) 11 ne
fut ni fou ni et-, hij was aanstonds bij de hand,
hij wist zich terstond te helpen. Il est et- comme
le premier coup de Matines, comme on hannel:on,
hij is een F!roote wildzang, losbol. II est encore
ét du bateau, z. BATEAU. — Sa goutte est passée,
mais it en a encore la main ét-e, zijne jicht is
over, maar zijne hand is er nog verdoofd , gevoelloos van. Il demeura ét- du spectacle, hij stond
verzet, onthutst van 't schouwtooneel, van 't gezigt. -- Cette viande nest qu'ét-e, dat vleesch is
maar even te vuur geweest, is maar half gaar.
Cette eau n'estqu'ét-e, dat water is niet meer
RDI, m., -E, f. Onbezonnene,
dan laauw. -- ETOU
onbesuisde m. en f., wildzang, losbol m. Vous parlez en ét-, gij spreekt als een onbezonnene. Vous
étes un ét-, gij zijt een wildzang. — à L-ETO
URDIE, loc. ode. Op onbesuisde, onbezonnen wijze:
Agir it l'ét-, onbesuisd te werk gaan.
'Etoaurdinoent , adv. Onbezonnen, los, onbedaclztelijk, off; onbezonnene wijze , onbesuisdeljk.
Agir ét-, onbezonnen te werk gaan. I! a entrepris
cette affaire fort ét-, hij heeft die zaak zeer cubezonnen aangevangen. Il entra ét-, hij kwant onbesuisd, zonder overleg binnen.
'Etoaurdir, v. a. Verdooven, bedwelmen, duizelig, baloorig maken; — bedremmelen, onthutst
maken, verbluffen, ontstellen, van zijn stuk brengen. I1 lui donna un coup de báton qui 1'étourdit,
hij gaf hem eenen stokslag, die herre bedwelmde. Le
branle du bateau ma étourdi, het slingeren van
't vaartuig heeft mij duizelig gemaakt. — (fam.)
Vous m'étourdissez avec votre caquet, gij maakt
mij doof door uw gebabbel. -- Cette nouvelle ma
étourdi, die tijding heeft mij, ontsteld, verbluft, van
min stuk gebragt. —,(f g.) Et- la douleur, de pijn
verdooven. ---(fans.) Et- la grosse faim, den grooten, eersten honger stillen. — 11 ticfaut qu'ét- on
peu cette viande, men moet dit vleesch maar een
weinig opbraden. — S'ÉTOURDIR, V. pr. Verdoofd,
bedwelmd worden. S'ét- de qc., zich iets int hoofd
hangen. I1 s'étourdit de ces chimères, hij haalt
zich deze hersenechimmnen, grielen in 't hoofd. —
S'ét- sur qc., zich iets uit den zin, uit het hoofd
zetten, Zijne zinnen van iets aftrekken: I1 s'est
étourdi sur cette perte, hij heeft zich dit verlies
uit het hoofd gezet.
'Etoaurdise, f., z. V. a. STUPEUR f.
' tourdissant, e, adj. Bedwelmend, verdoovend, -- (fig.) wonderbaar, verbazingwekkend, geheel onverwacht.
'Etouirdisseanent,m. Verdooving, bedwelming,
bedwelmdheid; -- ontroering, ontsteltenis, verbaasd
duizeling; dui--heid,ontus.—[M]Lige
zeligheid f. — [Vétér'.] Kolder m. der paarden
(vertige). — Esprit d'ét-, zwijmelgeest m.
'Etouurneatu, m. [H. n.] Spreeuw m. (sausonnet). --- (fig. et fam.) C'est un ét-, 't is eert
jong mensch, die hoog van zijne eigen bekwaam
opgeeft, een ongebaard, verwaand ventje —-heid
[Maréch.] Geelachtig grijs paard n. , spreeuwschimmel m.

'Etouite ati, 'Etoteauu, m., z. ETOQUIAU.
'Etramnees, f. pl. Grof linnen, pakdoek n. van

Picardie.

'Etrainpage, m , of'Etrainpuire, f. [ Agric.]
:

Ploegwijze f., waarbij 't kouter nu eens meer, dan
minder diep in den grond dringt.
'Etrange, adj. Zeldzaam, ongewoon, wonderlijk, zonderling, vreemd. II y a des coutumes bie*
étr-s en vette maison, er zijn in dat huis zeer zon-
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derlinje, wonderlijke gebruiken. Ii lui est arrivé
un tr- accident, hem is een zonderling geval gebeurd. C'est une étr- facon de parler, de shabil
dat is eene ongewone, wonderlijke w(/s van-Ier,
spreken, van zich te kleeden. Trouver qe,. étr-,
iets vreemd vinden. - Weleer ook z. v. a. ETRAN
GER, LOINTAIN.

'Etrangé, e, adj. (en part. passé van étranger): Animal étr-, verjaagd, verdreven dier ii.
`Etrangement, adv. Op eene vreemde, zeldzame, onjewone, zonderlinqe, wonderlijke wijze;
zeer, sterk, buitengemeen. II la étr- rn altraité, hij
heeft hem zeer, op eene buitengemeene wijze mishandeld. J'ai été étr- surpris, ik was zeer verwon-

derd, ik stond vreemd te kijken.

`Etratiger, ere, adj. 1]itlandsch, vreemd, uitheemsch: Nations étr-ères, vreemde volkeren n. p1.
Plante étr-ère, vreemde plant f. Elle paralt être
étr-ère ie!, zij schijnt hier vreemd te zijn. Ministre
des affaires étr-ères, minister der buitenlandsche
zaken. Langues étr-ères, vreemdetalen f. p1. (fig.) II est étr- dans son pays, hij weet niet, wat
er in zijn land omgaat, hij kent de zeden en gebruiken, van zijn vaderland niet, laat er zich niet aan
gelegen liggen. II nest étr- nulle part, hij is overal
thuis. - Vreemd, geen deel hebbend aan, zich niet
bemoeijend met eene zaak; - bijkomend, oneigen,
niet tot de zaak behoorend II est étr- dans cette
science, hij is vreemd (een vreemdeling) in deze
wetenschap, hij weet er niets van. Ces intérêts lui
sont étrangers, hij heeft geen deel aan, geen voordeel bij die zaak. Ce raisonnement est étr- h Ia
cause, deze redevoering behoort niet tot de zaak.
Cette guerre nails eet étr-ère, die oorlog gaat ons
niet aan. Ii est tout a fait ëtr- b son canetère
de se rnêler des affaires d'autrui, 't ligt geheel met
in zijn' aard zich met eens anders zaken te bemoefjen. - Les traits de eet homme iw me sont
point étr-s, de gelaatstrekken van dien man zijn
mij niet vreemd, onbekend. - [Chim.] Des metaux puriflus de tout corps étr-, van alle vreemde
01 vreemdsoortige bestanddeelen gezuiverde metalen.
`Etranger, m., -ere. f. Vreemdeling, uitlieeinsche m. en 1., uitlander, buitenlander in., hij of zij,
die tot een ander land of volk behoort; - vreemde m. en t., hij of zij, die niet tot de familie, tot
het genootschap of gezelschap, waarvan men spreekt,
behoort. Les étr-s sont bien recus en France, de
vreemdelingen worden in Fras)krjk goed opgenomen, zijn welkom in Frankrijk. - Ii repousse ses
parents et ne vent voir que des étr-s, hij wijst
Zijne bloedverwanten af en wil enkel vreemden
ontvangen. Ne laissez entrer aucun étr-, laat geen
vreemde binnen, laat niemand binnen, die niet tot
de onzen, tot ons gezelschap behoort. - L'étr-,
liet buitenland: Faire passer des marcliandises a
l'étr-, koopwaren buiten 's lands of naar 't buitenland verzenden. Passer b l'étr-, zijn vaderland
verlaten, zich in een vreemd land gaan nederzetten. Prendre du service chez l'étr-, in vreemde,
buitenlandsche dienst gaan.
`Etranger, v. a. Vervreemden, verdrijven, verjagen, ontwennen ergens le komen: Le chat a
etrangé les pigeons du colombier, de kat heeft de
duiven uit hel duivenhok vorjaagd.-- (fam.) EtrJa mauvaise compagnie, les importuns de sa mai-

son, slecht gezelschap, lastige lieden uit zijn huis
houden. - S'ETRANGER, V. pr. Zich vervreemden,
van eeneplaats afwennen. Le gilder s'est étrangé
de cette plaine, het wild komt niet sneer in deze
vlakte.
'Etrangeté , t. Vreemdheid, zonderlingheid,
wonderljkheid (bizarrerie) ; vreemdsoortigheid f.,
vreemde aard m.: L'étr- de sa conduite, de ses
1

manières, de son style.
'Etranglant . C, adj. (woord van Mad. de Sévigné) Ter neder staand, demoedigend: Ce serait
une raison étr-e.
'Etranglé, e, adj. (en part. passé van étran
Verworgd: On Ie trouve étr-, men vond hem-gier)
verworgd. - Te naauw, te eng, te smal, te beknopt, 'ineengedrongen: Habit étr-, knellend, te
naauw kleed n. Allée étr-e, te smalle laan f. [Chir.] Bernie étr-e , beklemde breuk f - [ Litt.]
Discours étr-, te zeer ineengedrongen redevoering f.
'Etranglechien , m. [Bot.] , Z. V. a. ASPE
RULE en CYNANQUE. - 'Etrangle4oup , m.
[Bot.] , Z. TUE -LOUP.
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`Etrangleinent, in. Verworging, keeltoesnoe-

ring t.: Des indices d'étr-, kenteekenen van verworging. - [Mid.] Zamentrekhing , zamensnoering, beklemming t. Etr- dun vaisseau, dun boyau,
dune bernie, zamentiekkingvan een vat, van een'
darm, beklemming van eene breuk. - [ii. n. ] Het
dunne gedeelte , dat het voor- en achterlijf van
sommige insecten (spinnen, wespen, enz.) vereenigt.
-- Engte, naauwte, naauwe plaats f. L'étr- du
,

canal est cause du débordement de ce ruisseau,
de naauwte van 't kanaal, de enge bedding is oorzaak van 't ovei'loopen dezer beek. -- [Arlif.] L'étr
des fusies, het toesnoeren der vuurpijlen aan 't einde.
Etraiigter ,, V. a. Worgen. verworgen, verstikken, de keel toesnoeren: Les voleurs l'ont
étranglé, de dieven hebben hem geworgd. Un os
la étranglé, een been heeft hem doen stikken. Te naauw maken, niet ruim genoeg laten, be/stemmen, be/snellen: Cet habit l'étrangle, die rok knelt
hem, is hem le naauw. Vous étranglez trop cette
chambie, en voulant y mettre ce cabinet, gij laat
geene ruimte genoeg in deze kamer, door er dat
kabinet te willen in zetten. - ( fi g.) Étr- une affaire,
cciie zaak maar oppervlakkig beslissen, haar den behoor/ijken cisc/i of den vereischten tijd niet geven.
Elf- un sac, eenen zak vast toebinden. -- [Artif.,
Artill.] Etr- les tunics, les cartouches, de vuurpijlen, de kardoezen aan 't einde digt toesnoeren
of digtbinden. - [Drap.] Etr- le drap , valsche
vouwen in 't laken bij 't vollen maken. - [Mar.]
Étr- une voile , een zeil zeerdigt om de ra beslaan.
-ËTRANGLER, v. n. Stikken: Secoui'ez-moi j'étr-e,
help mij! ik stik. - (pop. et fam.) Etr- de soif,
van dorst stikken, versmachten. - S'dTRANGLER,
v. pr. Zich ve i worgen; - el/sander veiworgen. -

Zich doen stikken.
'Etraughire , 1. [Drap.] Valsche vouw of
plooi 1. in 't laken, door 't vollen veroorzaakt.
`Etraiaguillon, m. [Vétér.] Wurg, worg 1.,
keelontsteking der paarden. - [Hurt.] Poire d'étr
of d'angoisse, zeer wrange peer f., Z. ANGOISSE.
-

` Etrape, 1. [Agric.] Kleine stoppelsikkel 1. -

`Jltraper, v. a. Met eene sikkel afsnijden (de
stoppels). - 'Etrapoire, t. Lange stoppelzeis 1.
'Etraque , t. [Mar.] Breedte f. der boeiplan.
ken of gangen, - de P eiplank zelve f. - Étr- de
gabord of Première étr-, breedte van den kielgang

of de zandstrook.
'Etraquer, V. n. [Vmner.] liet spoor van 't
wild op de sneeuw tot aan zijn leger volgen.
'Etrasse, t. [Cum.] Vlokzijde, floret f.
'Etrave, f. [Mar.] Stuk hout n., dat den voorsteven vormt, voorsteven, steven m. La longueur
dun bâtiment se mesure de l'étr- it l'étambot,
de len g te van een vaartuig wordt gemeten van
den voor- tot den achtersteven. Accords de l'étr-,
sloeischoren, stee'enschoren m. p1. Safran de l'étr-,
sleinphout n. Entre -étr-, voorsiemphout. Fausse
étr-; binnensteven, sloper in. Canal de l'étr-, holte f.
van den voorsteven. Dunner plus de rondeur a
une_ étr-, een' steven steiler zetten.
Etre, ii. subst. cl auxil. Zijn, wezen, bestaan;
aanwezig, voorhanden zijn. Dieu eet de foute
éternité, God is, bestaat van eeuwigheid. Tout ce
qui a été, qui est, et qui sera, alles wat was, is
en zijn zal. 11 nest plus, hij is niet meer, hij is
dood. - (Lov. prov.) On ne peut pas étre et avoir
été, men kan niet altijd Jong of dezelfde blijven.—
liet dient om het onderwerp met het prwdicaat of
gezegde le verbinden, om eene hoedanigheid, een'
toestand, eene of andere wijze van bestaan aan
't onderwerp toe te kennen (waarbij dan 't gezegde
soms verzwegen wordt). Ii est père, soldat, hij is
vader, soldaat. Il est médecin, anglais, hij is een
doctor, een engelschman. - Cela est, Cela nest
pas, dat is zoo, dat is niet zoo. Cela sera, Cela
ne sera pas, dat zal gebeuren, niet gebeuren. Elle
West pas mal, zij is niet onaardig. Ce livre est francais, dit boek is fransch, is in 't fransch geschreien. II est couché, debout, hij ligt, hij staat; hp
ligt te beet, hij is op. Nous sommes en liver, wi
zijn (bevinden ons) in den winter, wij hebben winter. Cela est bien, mal, mieux, dat is goed, slecht,
beter. II est mieux aujourd'hui, hij is (vaart, bevindt zich) van daag beter. Ii veut ètre plus riche
qu'il nest, hij wil rijker zijn (schijnen) dan hij is.
- (Proc.) 11 faut être tout un ou tout mitre,
men moet niets ten halve zijn; men moet het Of

7226

riti

met de Gene of met de ondeï e pa -t j houden, men
snoet eene bepaalde gedragslijn volgen, niet oir twee
,

gedachten hinken. — Ainsi soit-il ! het zij zoo ! God
reeve 't! Dat (leve God! Soit! z. SOIT. -- (fam.)

II ne mest rien, Je ne lui suis rien, hij gaat mij

geheel niet aan, hij is niet van mijne familie of
maajschap. -- Door de, a, en, dans, pour, avec,
selon, etc. gevolgd; schijnt het werkwoord être, ten
gevolge eener ellips of uitlating, nog veel andere
betrekkingen dan 't zijn of bestaan aan te dui.den, rel(jk uit de volgende voorbeelden moge blij
11 est (origirnaire) de Paris, hij is van, uit-ken:
Parijs, uit Parijs vandaan. Ce livi e est (tiré) de
la bibiiothèque du roi, dit boek is uit de honink,

lijke bibliotheek. Ces vers sont de (Ia composition)

Virgile, die verzen zijn van Virjilius. 11 est (de
Ia condition, de la profession) de robe, d'épée,
d'église, hij is regtseleerde, soldaat, geestelijke.
Cette statue est (faite de la nlatière) de marine,
dat standbeeld is van marmer. Cet officier est (de

service en temps) de jour, dei nuit, de sernaine,
die officier heeft de dag-, nacht-, weekdienst. Cela
est (conforl me aux règles, aus loin) de droit, dosage, (le bon gout, dat is naai-- of volgens refit, iiebruil . den Moeden smaak. II est (doué) dun bon
caractère, hij heeft een goed karakter. Cet hornme
est (participant.) de tout, die awn lis overal bij,

neemt overal deel aan, doet alles mede, heeft alt(jd
zijne handen in 't spel. 11 nest jam ais de rien, M
doet niets mede, neemt fnei ;gens deel aan, laat zich
nergens mede in, blijft altijd buiten 't spel. ---- 11
est (réduit) a l'agonie, 55 Particle de la mort, hij
ligt op sterven. Cet évèque était (assistant) au
€'€ nc,ilc , die bisse'3o p wo >> .de 't concilie b jj. Nous
t9 1mes par%eni s, arn_. és
Q) au Blois de janvier,

wij zijn in de (maand joanuar . Mon coeur' est (appartenant) a vous, m(,,jn hart behoort U. ,Ie suis
tout (devoué) a vous, ik ben geheel de awe. Je se-

rai a vous (prèt a vous servir, à vous entendre)
dans on moment, ik zal binnen een oogenblik lot

C'est Voos qui 1'avez cru, ca été eux-, elfes qui
Font prédit. Si c'avait été, Si c'eut été vos amts.
-- C'est a dire,' C'est tout dire, z . DIRE. -- Etre

staat ook liefst in 't enkelv. bij ce, als het door
verscheidene naamwoorden of voornaamwoorden
in 't enkele. gevolgd wordt; maar wordt het voorafle^aan door een meervoud, waarmede 't in onmidc/ell jk verband staat, dan moet het in 't meervond staan: C'est la pluie et la chaleur qui fécondent in terre, regen en warmte maken de aarde
vruchtbaa,'. C'est: clle et lui qui nous invitent, zij
en hij noodigen ons uit. (Soms vindt een, in dezelfde verhouding, ira éénen zin eest en ce sont
geb zigd: Ce n était pas de lor et de I'argent qui
,

me manquèrent, c'étaient du café et de la cannelIe.) Les plus grands poètes dont la France se
glorifie, ce soffit Corneille, Racine, Molière et La
Fontaine, de grootste dichters, op welke Frankrijk
roem draagt, zijn Corneille, enz. —Is 't gezegde eest

meervoudig naaizwoord of voornaamwoord gevolgd
door een' tusschenzin, dan zet men ètre doorgaans
in 't smeervoud, als die tusschenzin net qui, en in
't enkelvoud, als hij met que aanvangt: Ce sont
des antis d'enfanee q ui parlent de la sorte 't zijn
kindervrienden., die dus spreken. Est-ce les Anglais
que vous aimez? zijn het de Engelscherc, die dij
bemint ? --- Met een voorzetsel en als er eene om
(inversie) plaats heeft, gebruikt men altijd-zeting
eest : C'est d'eux que j'attends tout., van hen
verwacht ik alles. —. Alen gebruikt quest-ce que,
en somwijlen ook quest-ce que eest que, al volgt
er ook een, meervoud: Quest-ce que les richesses
publiques , wc at zin de openbare r fikdomn.inen ?
,

Quest-cc stun eest quc ces taches sur ie soleil ;

1

wat zijn die vlekken, op de zon ? --- men- gebruikt
voor de -a,eltuidendheid. ne flit-ce, ce sera, sera-ee,
in plaats van ne fussent-ce, ce seront, seront -ce:
IN'épai euwz personae, l ût-ce vos meilleurs asnis,
-

spaar' aiem.arrd, al waren

,

't uwe beste vrienden. Ce se-

in nosdescendants qui nousjugeront, onze afstam -

uwe dienst zijn. I1 est tout (attentif) a ce clu`il.

rnelingen zullen ons beoordeeleFn,. — Men zegt: C'est

eigenbelang is niets in vM1er°ijeljking niet den pli; t.--

heures qui moot pain longues, omdat in de eerste
uitdrukking niet, gelijk in de tweede, een viertal
uren, mate het vierde uur bedoeld wordt. --- Si ce
nest, Si ce rest pas of point' volgen dezelfde
regels als eest. waar beteekent si ce West zoo
veel als sinon, tea zij, dan, blijft liet onveranderd
in, t enkelvoud; Si ce ne, sent pas ses paroles ex-

feit, hij is met al zijne aandacht bij 't geen hij
doet. (fern.) lls sont toujours (occupes) a se
quer•eller, zij zin altijd bézid s(le)t twisten. Lint rit nest rien (comparé) au prix do devoir, het
Nous Phone (parvenus) en haver, dans la belle
saloon. wij

waren in den zomer, in 't schoonti jaar

L'oiseau est (enfermé) en cage, dans ia-setnd.
cage, de vogel zit in de kooi. Je suis (interesse)
dans vette affaire pour un quart, peul' moitié, i!

ben voor een vierde, voor de helft in die zaak betrokken. Ii est (plongé) dans in douleul', hij is in
droefheid gedompeld. -- Ce remède est (bon) pour
Ia fièv re, dat middeel is vloed voor de koorts (voor
't bestrijden dci' koorts). Ces chevaux sopt (destinés) pour les écuries du roi, die paarden. zijn voor
's konings stallen. I1 est (associé, influent) pour
beaucoup dans ceti,e affaire, hij is voor een aan

(jk deel i=n die zaak betrokken; hij heeft veel-zienl
invloed oha die zaak. La hove est (fine) pout aujourd'h ui, de bruiloft is op heden bepaald. Etre
bi€-n, Etre mal (uni, associe, lid) avec qn., op een'
goeden, op een kwaden Voet nit iemand staan.
Ce nest pas (execute) selon in lei, dat is niet
volgens de wet. C'est selon, Z. SELON. — Sa mai,

son est (sittiee) voetre I'église, vis PP vis de la
mienne, zijn huis staat tegen de kerk, tegen over
het mijne. 1/ous èíes (place, mis) hors de danger,

pij zijt buiten gevaar, enz. _41s être het voor
ce tot onderwerp, en een naamwoord,-naiword
of voornaamwoord van den 3 11 persoon in 't meer
gezegde heeft, neemt liet doorgaans, in de-voud,t
enkelvoudige tijden, het meervoud aan, terwijl het
in andere gevallen, ook als het door een voornaam
eersten of tweeden persoon meer-wordvane
gevolgd wordt , altijd in 't enkeivoud staat:-voud
Ce sont des enfants, 't zijn kinderen. Ce Be sont
pas des bagatelles, 't zijn geen beuzelingen. Ce fu,

rent les Phéniciens qui inventèrent l'écriture, de

Phceniciërs hebben de schrijfkunst uitgevonden. Ce

ne sont pas lui mes affaires, dat zijn mijne zaken

niet, dat gaat mij niet aan. ( Welluidendheidshalve

schreef Chateaubriand: Est-ce les sons de i'orgue

ui vous out ému à ce point? zijn het de orgel
zeer hebben getroffen, ?) C'est moi-one,diuz
qui I'ai dit; C'est toi qui las fait; C'est lui, C'est
else qui 1'a vu; C'est nous qui 1'avons refuse,

quatre heures qui sonneot , en ce soot quatre

presses, c'en est Ie sens. biui a corrompu la repubiique romaine, si ce nest (si:lon) les i'ichesses
des peuples vaiucus. (Weleer velde men n'était,
n'eût été qao je suis votr e am mi, voor Si ce o'eMMt
étcs que je suns Krotre armmi, ware 't niet geweest,

omdat ik uw vriend ben. Nu is deze zegsw pze zelfs
Ut den gemeenzarnen. stil gebannen.) —p Staan twee
of -,neer infenitiecen. als onderwerp, dan gebruikt

roe i. être arp, 't meervoucl , zoo 't volgend gezegde

meervoudig is , maarr daarentegen doorgaans in
't enkelvoud, als dat gezegde enkelvoudig is. Viel!-

iii', nitre maiade et mourir, ce sont 1tt les plus
grands maux de in i e, oud worden, ziek zijn en.
sterren zin de grootste rampen des levens. Manger, heire et dormii', eest leur unique occupation,

eten, danken en slapen zijn hunne een-ige bézigheden - doms wordt als hulpwoord gebruikt
in de zaineogestelde t(jdeu: I') van vele onzijdige,
2° van alle reflexieve en. weilerkeerige werkwoorden: Ii est sorti d' fibrahamn, hij is uit Abraham
gesproten. Its soul tons snorts pour vous venger,

zij zijn allen gestorven. oen u te wreken. --- Il s'est
emparé de Ia ville, hij heeft zich van de stad meester gemaakt. Its se sont nui, au lieu de snider,

zij hebben elkander nadeel toe€gebragt, in plaats van
elkander te helpen. --- Het dient ook out den l#denden vorste van 't bedrijvend werkwoord uit te
drukken ('t geen in 't nederduitsch door w o rd e n
geschiedt): Ii est, I1 était. Ii fut, Il a été aims, hij
wordt, werd bemind, hij is bemind geworden. Il
sera loud, hij zal geprezen worden. -- Etre is ook
onpersoonlijk werkwoord : II est jour, nuit, 't is
dag , nacht. Je vondals qu'il fut vendredi , ik
wenschte, dat het vrijdag ware. Il est juste, I1 est
utile que vous fassiez vela, 't is billijk, nuttig, dat
gij dit doet. Ii est (du devoir) dun honnéte horn-

me de détendre 1'innocence, 't is de pilot van een'
regtschapen man de onschuld te verdedigen. Ii
nest. pas de son caractère de tromper personae,
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't ligt niet in zijn karakter, iemand te bedriegen.
11 est de son intérêt de me détromper, zijn belang
vordert, mij de oogen te openen, mij uit den droom
te helpen, mij beter te onderrigten. 11 nest pas en

dit doek is gekrompen. -- 'Etreel, e, adj. (en

II en sera ce qu'il plaira it Dieu, het ga. zoo God

— Qui trop embrasse mal étreint, z. EMBRASSER.
'Etreinte, f. Aanhaling, zamensnoering, vastknooping, zamendrukking f. Ce noeud-lb s'est dé-

part. passé): Chemin étr-, versmalde weg m. Habit
étr-, vernaauwd, ingelegd kleed n. -- 'Etréciissement, m., 'Etrecissure, f. Inlegging, inmoi de vous tirer de ce mauvais pas, 't is niet in krimping, vernaau'wing f., het enger of naauwer
mfgne ragt, u uit deze nételige omstandigheid te maken. --- t_Méd.] Rtrécisse vent du coeur, zamenredden. I1 West pas que vous n'ay ez su, 't is niet, trekking 1. van 't hart.
alsof gij niet geweten haddet, zonder twijfel hebt
'Etreignoirs , m. pl. [Tech.] Klemhaak n.
gij geweten.— II est wordt ook in plaats van ii y a ge- (der schrijnwerkers).
bruikt. I1 est des homines que la résistance animeer
'Etrein, m. Strooisel, stroo n. onder de paarzijn menschen, zien de tegenstand moed (leeft, die de (lea, varkens,
varkens, enz. in den stal (litidre).
tegenstand aanprikkelt. II West pas de dépense plus
'Etreindre, V. a. Vast zamend'rukken, zamenchère que cello du temps, er is geen duurder uit- trekken, zarnensnoeren, aanhalen, toehalen, binden,
gaaf, vertering dan die des tijds. -- II nest que trekken, prangen: Étr- on lien, eenen band vast
d'aller son grand ehemin, 't best is stil zijn' weg zamentrekken. I1 faut étr- ces iioeiids, men moet
te gaan. I1 West que d'avoir courage, er gaat niets deze knoppen vaster aanhalen. — 'Théol.] La
boven moed. Met en en vormt être eene charité de Jesus Christ nous étreint, de liefde van
menigte gallicisinen, of eigenaardi e zegswijzen: Ii Christus dringt ons. --- (fig.) Cette double alliance
en est de vous corrne de moi, 't is met u als met a étreint l'annitié de ces deux families, deze dubnzij gelegen. 11 1'a traité outrageusement , et it bele huweljkscerbindtenis heeft de vriendschap van:
n'en a rien été, hij heeft hem op eene beleedigen- deze twee families vaster toegeknoopt. — (Proc.)
de wijs behandeld, en er is niets op gevolgd. Quand Plus il gèle, plus il étreint, hoe langer het ongeii l'aurait maltraité, qu'en serail-il ? I1 n'en serait luk duurt, hoe meer het drukt. _- In de armen
rien, al hadde hij hein mishandeld, wat zou er drukken, vast ornarmen, omvatten. Hercule tua
aan gelegen zijn ? wat zou 't dan nog zijn ? Er zou Antic en l'étreignant, Hercules doodde Anteus door
niets uit volgen, er zou geen haan naar kramen. hem in zijne armen te knellen, drukte Anteus, dood.
wil. Je vous dirai ce qu'il en était, ik zal u zeggen, wat er van de zaak was, hoe 't met de zaak
stond. Ne cro^rez pas cette nouvelle, it n'en est
rien, geloof die tijding niet, er is niets van aan,

zij is niet waar. Oh en sommes- nous? hoe ver zijn
wij thans? Waar zijn wij gebleven? (b. v. met
lezen, met spreken. enz.) . Hoe staat het nu met
ons, met onze zaken V oilb oh nous en sco,nnmes,
zoo ver zijn wij thans; zoo staat het thans met ons.
ïI en êtes-vous dans votre procès ? hoe staat gij

met uw proces ? hoe ver zijt ge niet uw proces g e-

vorderd. En êtes-vous Th ;? Gelooft ge dat? Is dat

uwe meening, uw besluit? staat het zoo met u?
Verkeert ge in die dwaling? Hé, oh en sommes-

nous? hoe, waar moet dat heen? wat is dat? wat

moet dat beduiden? hoe hebben we 't nu? Cet
die man weet
niet meer waar hem 't hoofd staat , zijn hoofd
loopt om. 11 en est pour son argent, pour sa peine,

homme ne salt plus oû it en est,

hij heeft er zijn geld, zine moeite bij ingeschoten,

bij verloren. II en est, I1 en a été pour son arent, 't kost hem zijn geld, zonder hem iets te be-

en, zijn geld is er mede naar de maan. z. ook
QUITTE. Cela n'en est pas, dat behoort niet er bij.
Les coups n'en lont pas, slaan komt niet te pas,
slaan behoort niet bij 't spel. — Vous y Mes, gij
hebt het geraden, getroffen, begrepen, gij . slaat den

spijker op den kop. Vous n'y êtes pas, gij hebt het
mis, gij beg7:pt de zaak niet, dat is het niet. J'y
suis, ik begrijp, versta het; pole hier ben ik, daar

fait, l'étr- n'en était pas asset forte, die knoop is
losgegaan, hij was niet vast genoeg aangehaald. Etrde ceinture, gordelgesp, gordel/mak; gesp in. aan
eenen breukband. --- Omhelzing, omarming f. Etr.
amoureuse, verliefde ornhelzi 1.
'Etrenne, t. Eerste gebruik n., dat men van
een ding maakt: Ce carrosse, cette cbambre na
pas encore servi, vous en aurez l'étr-, die koets,

die kamer is nog -niet gebruikt, gij zult er't nieuwtje
van hebben, gij zult ze inwijden. -- Handgift f.,
handgeld n., eerste geld, dat een koopman of winkelier op den dag of in de week ontvangt: ] e n'ai
mien vendu aujourd'hui, eest mon étr-, ik heb

heden niets verkocht, dit is mijne handgift. ---(.Prov.) A bon jour, bonne étr-, een gewenscht begin tot een' vrolijken dag. --- ETRENNES, f. pl.
Nieuwjaarsgeschenk n.: Je vous donne cela pour étr-,

'Etrenuer, V. C. Nieuwjaarsgeschenken geven:
On 1'a étrenné dune montre dor, men heeft hein
een' gouden horlogie tot nieuwjaarsgeschenk gegeven. — H andgeld of handgift geven: Ne voulezvous pas mum-? je n'ai encore rien vendu, wilt
gij mij geen handgeld geven ? ik heb nog niets verkocht. -C'est pour m'étr-, ik doe het, om handgeld te ontvangen. — inwijden, voor de eerste keer
gebruiken: Cette voiture na pas encore roulé,
vous l'étrennerez, dit rijtuig is nog niet gebruikt, gei
zult het inwijden, gij zult er 't nieuwtje van hebben.
— ÉTRENNER, V. n. Handgift, handgeld ontvangen:
-

kom ik al aan. Je n'y suis pas encore, ik heb 't nog
niet gevat, de zaak is mij nog niet duidelijk. Madame y est-elle? Is Mevrouw thuis? Je n'y semi
que pour vous, ik zal alleen voor u thuis zijn. ---

Je n'ai pas étrenné aujourd'hui, je n'ai Tien vendu , ik heb van daag geen handgeld ontvangen., ik

ETRE, 111. Wezen n., iets dat bestaat. Dieu est
an être incréé, God is een, omgeschapen wezen. Un

hak m. of houweel n. om 't onkruid uit te roejjen.

,In den omgangsst jl staat être somtijds voor aller:
Je^fus voir mon ami, ik ging mijnen vriend bezoeken.

een stoffelijk wezen. Etre idéal, de
raison, redewezen, hersenschim, iets, dat alleen in
de verbeelding bestaat. Le non -être (le néant), het
niet. Etre potential, en puissance , een mogelijk
wezen. --- Ook minachtend of in toorn gebezigd:
Quel être vil et méprisable! welk een laag, verétre mnatériel,

achtelijk schepsel! Vollb on être insupportable, dat

is een onverdragel,jk, onuitstaanbaar rnensch, wezen, schepsel. — Aanzijn, bestaan, leven n.: C'est
Dieu qui nous a donne l'être. God is 't, die ons het
aanzijn gegeven heeft. -- ETRES, M. pl. Gelégenhe-

den f. pl., deelen, vertrekken n. pl. van een huis.
Ii connait tour les êtres de la maison, hij kent al
de gelegenheden van het huis.
'Etrécir, v. a. .gager, naauwer maken, ver
inleggen: Étr- un habit, een kleed naau--nauwe,
wer maken. Etr- un chemin , eenen weg smaller
maken. — `Man.] Etr- un cheval, een, paard de volte
at kleiner en kleiner laten maken.--s' ETRÉCIR, v. pr.
Krimpen, inkrimpen, naauwer, enger worden. Le
chemin ailait en s'étrécissant, de weg werd hoe
langer, hoe smaller. Le cuir s'étrécit au feu, het
leder krimpt bij het vuur in. Ce drap s'est étréci,

heb niets verkocht.
'Etré p age , m. [Agri(.] Het wegnemen van
een gedeelte des grands, om 't overige te verbéteren.

-°- 'Ett-èpe, ï., z. v. a. JACHERE. --- Soort van

--- 'i tréper, V. a., Z. v. a. EXTIRPER, ARRACHER.

'Etresillon , in. Stut, schoor, steunbalk m.
(étancon). --'Etresillotiner, v. a. Onderstutten,

onderschragen, van, stutten voorzien. -- Ilet part,

passé is ook adj.:

Un bdtiment étrésillonné, een

gestut, onderschraagd huis n.
'Etresse, f. [Tech.] Kartonblad n — Gelijmd
graauw papier n.
'Etrieage, m. [Tech.] Het afnemen, versmnallen, het pasmaken van een stuk hout op een ander.
'Etriclier, v. a. [Tech.] De aarmsnaren met
paardehaar afwrijven.
'Etrier , m. Stij.gbeugel m. Ces dir -s soot á
mon point, deze stijgbeugels hangen goed voor mij.
11 est ferme sur ses étr-s, hij zit vast in de stijg.
beugels, in den zadel; — (fig. et farm.) hij blijft bij
zijn voornemen, besluit volharden. II faut accourcir, allonger les étr-s de deur points, gij moet de
stijgbeugels twee gaten korter , langer toegespen,

Relever, retrousser les étr-s, de sta ebeugels achter den zadel opbinden. Pied de l'étr-, de linker

voorpoot van het p aard. Courir á franc étr-, als
koerier rijden, _posírijden. --- Il a le pied a 1'étr-,

---
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hij heeft den voet in den stijgbeugel, hij is reisvaar
(lig.) hij is op den weg om zijn fortuin te ma--dig;
ken. — I1 a toujours Ie pied á l'étr-, hij houdt
zich weinig op eerie plaats op, hij is altoos op reis.
Faire perdre les étriers a qn., iemand van zijn
stuk helpen, verlegen maken, uit den zadel ligten.
Tenir 1'étr- a qn., iemand een handje helpen, hem
in zijne onderneming ondersteunen. Encore le vin,
le coup de l'étr-! nog een glaasje aan den wapen,
op (le valreep, tot afscheid! — (-Loc. prov.) Il ne
faut point alhandonner ses étr-s, men moet zijne
verworven voordeelen, zijne middelen oen te slagen
niet lorlaten. — Bas á étr-, slopkousen, rijkousen f.
pl. zonder voeten. -- [Clair.] Band m., bij 't ader laten op den voet. —[Agric.] Les étr-s dune charrue, de beugel m. van eenen ploeg. -- [Artill.] Etrd'essieu en Bois, asbeugel, asklamp in. -- Stijgbeugel ni., beentje in de trommelholte van 't oor. —
[Couvr.] Beenleder n., lederen band der leidekkers
.

om zich voor vallen te behoeden (jambier).—[Mar.}
Platte schalm nl. — Etr-s, schakels der puttingen
of kettingen aan het want van eenen mast; — beugels, stroppen i n. pl. — Etr-s de marchepied,
springpaard n., strop van liet paard op de raas.
Etr-s de chaine de hauban, het onderste gedeelte
van de rustijzers, 't welk in het boord is geklonken.
Etr- de bout de vergue, nokpaard D. Etr- de gouvernail, knipper m. van 't roer.
`Etrière, f. [Man.l Stijgbeugelriem m.
'Etrigete, e, 'Etriq ué, e, adj. [Véner.] Slank
en hoog op de pooten (van een' jagthond).
'Etrille, f. Boskam m. Ii na pas donné an
coup d'étr- a ce cheval, hij heeft dit paard niet
reroskand. — (Loc. prov.) Cela ne naut pas an
marche í'étr-, dat is reen pijpesteel waardig. —
(pop. et. fig.) Etre logé á l'étr-, logéren waar de
schaar uithangt, waar men veel betalen moet. --

Engte, naauwte f., naauwe doortogt m.

'Etriller, v. a. Roskammen. -- (fig. et fam.)
On 1'a étrillé comme íl faut, men heeft hem ducht i cl afgerost, bont en Blaauw geslagen. -- I1 a été
Bien étrillé, men heeft hein duchtig meêgenomen,
opgeligt; — ook: de ziekte heeft hem geducht beet
gehad. — 'Etriiiè, -e, adj. (en part. passé): Che-

val étr-, geroskamd paard n.
'Etriper, V. a. Ontweijen, ontweiden, het ingewand uit een dier halen; -- (fig. et fam.) Aller
a étripe cheval, een paard overmate sterk voortjagen, spoorslags rijden. — [Hort.] De boomgin onhandig snoeijen, hen verminken. air- une fleur, de
bladeren eerier bloem uit elkander halen. — s'ETRIPER, V. pr. [Mar.] Cordage qui s'étripe, touw
dat uitrafelt. -- 'Ltripè, e, adj. (en-werkn.,
part. passé): Animal étr-, ontweid dier. — [Mara
Cordage étr-, gerafeld touw n.
'Etriq né, e, adj. (en part. passé van étriquer)
1Vaauw, eng; smal: Cat habit est tien étr-. dit
kleed is zeer naauw. Ces rideaux sont trop étr-s,
deze gordijnen zin te smal. -_ Chien étr-, zie
ETRIGUE . — (lira.) Un plan Pion étr-, een bekrompen, niet uitvoerig genoeg bewerkt ontwerp n.
'Etriquaer, v. a. (fang.) Te naauw, te smal
snijden of maken. — Etr- une pièce de Pais, een
stuk hout zoodanig afnemen, dat het juist op een
ander stuk past. -- (fig.) Te bekrompen maken,
niet uitvoerig genoeg bewerken. — [Pêehe] De
zamen opgehangen haringen van elkander scheiden.
'Etristé, e, adj. [Véner.] AIet slanke, schoon gevormde beerven (van honden),
'Etrive, f. [Mar.] : Kruising f. van twee stijf
staande touwen. Amarrage en étr-, knijper op
de kruising van twee stij fstaande touwen; het onderste bindsel op een hoofdtouw.
t 'Etriver, v. a. Worstelen (lutter). — [Mar.]
Twee touwen kruisen. — Twee gekruiste touwen
mei een derde zamenbinden.
`Etrivière, f. Stijgbeugelriem m. Allongez an
l'étr-, maak den stijgbeugelriem een weinig
Paenuqer. -- (Prov.) Allonger I'étr- dun point, eerie
nieuwe zwarigheid opwerpen, eerie nieuwe uitvlugt
zoeken, om eerie zaak op de lange baan te schuiven. — Etr-s, pl. Riem -, zweepslagen m. pl. Donner les étr-s ii pa., iemand zweepen, met den riem
slaan; (fig. at fain.) Iemand smadelijk bejégenen.
11 s'est laissé Bonner les étr-s, Ii ne s'en est tiré
^qu'avec les étr-s, h ij heeft zich smadelijk laten
mishandelen, hij heeft eerie onteerende behandeling
-

moeten verduren.

1 TUDE.
'Ltx•oit, e, adj. Eng, naauw, smal, niet breed of
ruien: Chemin étr-, Rue étr-e, naauwe, smalle uweg,
straat m. Souliers étr-s, naauwe schoenei nl. pl,
atolfe étr-e, smalle stof f. — [Mar.] Cheval étrof étr- de boy au, dunlijvig, smalbuikig paard n.
— [Relig.] La vole étr-e, Le chemin étr-, het

smalle paai , de weg m. der zaligheid. -- (fig.)
(In génie, un esprit étr-, een bekrompen geest m.
Cerveau, Crane étr-, beperkt, bekrompen, klein
verstand n. Idées, Vues étr-s, bekrompen, klein
denkbeelden, inzigten n. pl. Les oornes-gesti

étr-es d'un journal, de enge grenzen f. pl., kleine
omvang m. van een dagblad. Le cercle étr- de ses
relations, de enge, kleine kring in. van zijne betrekkingen. --- Avoir la conscience étr-e, naauw
van geweten zijn, een teer, naauwgezet geweten
hebben. — (Loc. prov.) I1 a la conscience étr-e
comme In manche d'un cordelier, hij heeft een
geweten waarin Bene koets niet vier paarden kan
omkeerera, hij is alles behalve naauwgezet van gewete n . — (fig .) Naauw , innig, vertrouwd: Etr-e amitié, naauwe, innige vriendschap F. Etr-e correspondance, vertrouwde briefwisseling f. — Streng,
scherp, strikt, naar stipte orde, naar de gestrengheid der wet. ate-e defense , discipline , streng,
scherp verbod n., strenge tucht f. Cela est de droit
étr-, dat is volgens het strengste regt. Prendre qc.
dans le sens étr-, iets in den naauwsten, striktsten
zin opvatten. -- [H. rel.] Etr-e observance, strikte
observantie of naleving f. (van zékere klooster- of
orde-regels). — b L'ETRoIT, loc. adv. In beperkte
ruimte, eng, bekrompen: Vous logez fort li l'étr-,
gij woont te bekrompen,, gij hebt geene plaats genoeg. — (fig.) Cela le roet á 1 étr-, dat brengt hem
in 't naauw. — Vivre 4 l'étr-, bekrompen leven,
zich sober behelpen. - Als adv. gebézigd in: [Man.]
Conduire an cheval étr-, een paard weinig terrein
laten, het dipt om't midden der rnanegie laten logpen.
'Etroitemglent, ode. lvaauw, bekrompen, op
bekrompene wijze: Etre logé étr-, naauw, klein
behuisd zijn. I1 est étr- enfermé, hij is naauw
opgesloten. — íl eet étr- défeudu, 't is uitdrukkelijk, ten strengste verboden. -- Observei étr- le
carênne, streng of stipt de vasten houden. Etre étrohligé h qn., iemand ten hoogste verpligt zijn. --Ils sont étr- unis, zij zijn naauw, innig verbonden.
'Etroitesse, f. Naauwheid, engheid. -- (fig.)
Bekrompenheid, kleingeestigheid f.
'Etron, n7. (pop. et bas, zoo als in 't neder'duitsch het overeenkomstige woord stront) Gebonden drek in. van menschen en sommige dieren. Etrde criers, hondedrek, hondekeutel m.
'Etronconr,er, v. a. [..tort.] Geheel ontkru2ven (een' boom), niets dan den tronk of stam overlaten. -- Het part. passé is ook adj.: Arhre étronconné, geheel ontkruinde, kaal gekapte boom in.
'Etrope, f. [Mar.] Strik, strop m., stroptouw n.
aan een katrol of blok (herse de poulie). Poulie
étr-, gestropt blok n. Étr-s de marche-pied, stropjes U. pl. tot de juffers van den hengst.
'Etroatsse, f. [Auc. prat.] Geregtelijke toew zing f. (adjudication) van zékere goederen. —
'Eti ouusser, v. a. Geregtelijk tyekennen.
'Etru1è, e, adj. [Véner.] : Chien étr-, lam geworden, ontheupte hond in. —'Etrusffure, f. Verlamming; het hinken, lam zijn (van een' hond).
'Etu aiiles, f. pl. [Sal.] Zoutrnagazgn n.
'Etude, f. Leeree fenin g, letteroe feninca , s tied i e f. ; — in 't algemeen: oefening f., ijver m.,
streven n., bemnoeijing f., inz. leerijver m., vlijt,
wetenschappelijke inspanning, navorsching f., onderzoek ia. , — verkregen kundigheden f. pl. L'étdes sciences, des belles-lettres, des beaux-arts, de
studie, beoefening der wetenschappen, fraaije letteren, schoonti kunsten. S'appliquer á I'ét-, zich op
de studie toeleggen. Se plaire à 1'ét-, zijnen lust
in 't studéren vinden, vermaak scheppen in de
letteroefeningen. I1 a fait une ét- particuliere de
in geometrie, hij heeft zich bijzonder op de landmeetkunde toegelegd. — 1t-s, eerste letteroefenin-gen der jeugd; de verschillende trappen van 't klas
onderwis, studiën f. pl. Faire ses ét-s, dever--siek
schillende trappen van 't onderwijs doorloopen,
school gaan. I1 a fait de honnes, de mauvaises et-s,
hij heeft (op de school) goed, slecht geleerd. Dans
quelle villa avez-vous fait vos ét-s? in welke stad
hebt gij gestudeerd ? I1 a fait ses ét-s, hij heeft met
studéren gedaan, hij heeft zijne studiën geëindigd.
-

--

ETV DIA iT
— Avoir de l'ét-, wetenschappelijk gevormd zijn,
kundighedenbezitten. h omme d'ét-, man van studie, geleerde m. Salle d'ét-, schoolvertrek n.; studeerkamer f. Maitre d'ét-, opzigter m- der scholieren in de uren van studie en uitspanning. — (Pros.)
Ét- de jeu, Et- de fenétre, ne firent jamais un sa
bij het spel, aan het venster wordt-vantprèe,
men geen geleerde. — Faire son et- de qc., Mettre
son ét- á qe., zine studie van iets maken, zich op
iets toeleggen. I1 se fait une ét- de lui plaire, hij
doet zijn best, 't is at zijn streven ons hem te be
hagen. I1 ne longe qua s'amuser, eest lb son ét-,
hij denkt enkel aan zine vermaken, daarop zijn
al zijne gedachten gerigt. — Gekunsteldheid, ge
Peint.] Studie, studie-teekening,-maktheidf.:—[
,kunstproef f., oe feningsstuk, voorbeeld n . tot natee:kenen: I1 v a de l'ét- dans ses manières, er ligt
iets gemaakts, gekunstelds in zijn gedrag. C'est
une ét- de Raphaël, 't is eene studie van Raphael.
II a un recueil d'ét-s des plus grands maitres, hij
heeft eene verzameling van teekeningen van debeste
meesters. — Et- d'académie, of enkel ACADEMIE,
Z. ald. -- [Mus.] Studie, muzikale oefening f.,
osfeningsstuk in de vingerzetting. -- [Prat.] Prak
notariskantoor n. Le notaire est dans son-tizjns,
ét-, de notaris is oj) zijn kantoor. Les conditions
sont déposées en let- du notaire préeité, de voor
liggen ter lezing op het kantoor van den-warden
voornoemden notaris; — ook z. v. a. CLIENTELE.
'Etudiant, n1. Leerling of kweekeling op .eene
koogeschool, akademie-burger, student m.
'Etudié, e, adj. (en part. passé van étudier)
Beoefent, geleerd, b es t u d e e r d : Sujet ét-, bestudeerd onderwerp n. — Zorgvuldig bearbeid, wel
uitgewerkt, doorwrocht: Un tableau fort ét-, eene
doorwrochte, zorgvuldig uitgewerkte schilderij f. —
Gemaakt, gedwongen, gekunsteld: Toutes ses maiiières sont ét-es, al zijnemanieren zijn gedwongen,
hebben niets natuurljks. Cette douleur est ét-e,
deze droefheid, smart is gemaakt, geveinsd.
'Etudier, v. a. et n. Zich op eene zaak toeleg
haar zoeken te doorgronden , naauwkeurig-gen,
onderzoeken of nadenken, inz. zich op de weten
toeleggen, zich daaraan toewijden, leeren,-schapen
beoefenen, zich met geleerden arbeid bézig houden,
s t u d é r e n, b e s l u d é r e n: Mon frère étudie en
médecine, mijn broeder studeert in de geneeskunde.
I1 a étudié la navigation, hij heeft de scheepvaart
geleerd. Et- 1'homme, la nature, den mensch, de
natuur bestudéren, leeren kennen..J'ai étudié longtemps son caractère, ik heb lang zijn karakter bestudeerd, er naauwkeurig op gelet. II a Bien étudié
le monde, hij heeft wereldkennis. — Van builen
leeren: Etudiez votre lecon, leer uwe les. — S'ETUDIER, v. pr. Bestudeerd worden. — Zich beijveren,
zich bevlijtigen, zijn best doen, zich toeleggen: Je
m'étudie à vous plaire, ik leg er mij op toe om u
te behagen. 11 ne s'étudie qu'b faire bonne chère,
h# denkt slechts aan goed eten en drinken. — S'étsoi-mème, zich zelven leeren kennen, zich op zelf
toeleggen.
-kenis
% 'Etudiole, f. Kleine lessenaar m. met ver
schrijftafel, om er papieren-scheidnlaop
in te bewaren.
'Etui, m. Koker m., kokertje n., scheede f.,
foedraal n. Et- de cuir, lederen koker. Et- h lunettes, brillenhuisje n. Ft- b aiguilles, naaldenkoker. Et- de chapeau, hoedendoos f. Et- de ciseaux
scheede f. voor de schaar. Et- de mathéma iques,
passerdoos. — (Loc. prov.) C' est un visage b l'ét-,
't is een apentronie, een heel leelijk aangezigt. —
Mar.] Geteerd zeil n., geteerde presenning, broek f.
ot omwikkeling der wi.sselzeilen. — [Pèche] Bun,
vischkaar f. in eene schuit. — [Bot.] Scheede f. der
knoppen. Et
- médu lla ire, mergkoker m. -- [F!. n .]
Et- des coléoptères, vleugeldeksels n. pl. der schild
-vleuaignsct.
'Eteargeon, z. ESTUUGEON.
'Etaive, f. Badstoof, zweetstoof f., zweetbad n.
Et- sèche, drooge badstoof, zweetkast f. Et- liumide, dampbad n. (bain de vapeur). — Et -s naturelles,
natuurlijke badstoven, gegraven holen of grotten
op vulkanische plaatsen, — ( fig.) Votre eharnbre
est bonne pour l'hiver, eest one ét-, uwe kamer
is goed voor den winter, zij is digt en warm. —
[Tech.] Bij velerlei bedrijven de oneigenlijke naam
van de besloten ruimte, waarin men voorwerpen
te droogen zet, droogplaats, droogkast, droogt corn«
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mei , stoof, droogkamer, droogschuu'r• I. , droog
-huisn.;
droogoven m.
'Etuvée, f. [Cuis.] Het stoven, smoren (van
vleesch, vise/i, groenten): Mettre du veau à l'ét-,
kalfsvleesch stoven. Cela sera bon a l'ét-, dat zal
goed zijn om te stoven. — Het gestoofde, stoofsel n.:
ÍJne ét- de pigeonnaux, gestoofde jonge duiven f.
pl. — [Suer.] Hoeveelheid suikerbrooden n. pl., die
te gelijk in de droogstoof gaan, ovenvol tn.
'Etuvement, m. Het stoven; stoning f. — Het
betten van eene wond, van een lijdend ligchaamsdeel; betting f.
'Etuver, v. a. Betten, door zachte opdrukking
wasschen: Ét- une plaie avec de l'eau tiede, eene
wond met laauw water bellen. — [Cuis.] St!ven,
smoren. — [Tech.] In de stoof, droogstoof zetten.
'Etuvé, e, adj. (en part. passé): Plaie ét-e, gebette wonrl f. BAIGNEUR).
'Etuviste, ni. Badstoofhouder m. (nu liever
'Etyrnolo;ie, f. Woordafleiding, woordvorsching, afleiding of afstamming der woorden; leer
der woordafleiding, der woordenwortels, e t y m ologic f. — 'Etyllloloóique, udj. Woordafteidend, woordvorschend, tot de woordvorsching behoorend, daarmede overeenkomstig, e t y m o 1O g i s c h. — 'Etyrnologique reent, adv. Volgens
de regels der woordafleiding, op etymologische wijze.
—'Etyniologiser, V. a. Woordvorschen, woord
afstamming der woorden onderzoeken,-aHeidn,
in 't.licht stellen, etyniologiséren. — 'Etyniologiste, m. Woordvorscher, woordkenner,
beoefenaar, kenner der woordgronding, e t y m oloog, etymologist m.
Ea, e, part. passé van Avoin. Gehad.
Eu-, Grieksch voorvoegsel in vele zamenstellin.gen. z. v. a. Wel, goed, behoorlijk, enz.
Eubages, m. pl. [H. rel.] Priesters m. pl. der
oude Galliërs, die zich met de sterre- en natuur
bezig hielden.
-kundemtwigchlarj
Eubioticrue, f. [Didact.] Kunst om goed te

leven, eubiotiek f.
Eucalyptes, m. W. Soort van myrteplanten.
Eucéres, mm. pl. Zékere vliesvleugelige insecten.
Eucharistie, f. (pr. ch=k) [Cath.] Het heilig Avondmaal of ivachtmaal; het li-gchaam en bloed
van Jezus Christus onder de gedaante van brood
en win. — Enneharistique, adj. (pr. ch--k).
Het heilig Avondmaal der' Katholjken betref/'end,
eucharistisch. Les espèces euch-s, het brood
en de wijn bij 't Avondmaal.
Euchetes, Euchites, m. pl. [H. rel.] Bid-

ders, bidbroeders, e u c h é t e n m. pl., oude christen-secte, die 't gebed alleen genoegzaam ter zaligheid achtte. (gas n.
Enelilorine, f. [Chim.] Eerste chloor-oxydeEuchologe, m. (pr. ch=k), z. EUGOLOGE.
Euehroïe, f. [Méd.] Gezonde, bloeijende gelaatskleur f., gezond uitzigt n., eu c h r ce a f.
Euchron'e, adj. [Didact.] Schoon gekleurd.
Euchyle, adj. [Méd.] Goedsappig. — Eachy-

lie, f. Goede gesteldheid f. van de chijl (vgl. CHYLE).
-- Euehyrne, m. [Bot.] , z, v. a. CAMBIUM. —
Erichyrnie, f. [Méd.) Gezonde hoedanigheid der
vochten van 't menscheljk ligchaam, goede vochtmenging f.
Enclade, Enclase, f [Minér.] Prismatische,
zeer brosse, wr j fbare smaragd m. uit Peru en
Brazilië, om zijn' glans onder de gemmen geplaatst,
euclasis f. (de Kaap, euclea f.
Euelée, f. [Bot.] Altijdgroene heester m. van
Euciidien, ne, adj. Eukli aisch, wat Euklides
(een beroemd grieksch meetkunstenaar betreft). Méthode euel-ne, euklidische leerwijze f., de strenge,
synthetisc'ie betoogwijze, zoo als olie in de schriften
van Euklides 1)eerscht. — Its subst. m.:. 4anhanger m. van Euklides.
Eucolo®e, m. [Cath.] Kerk- gebedenboek voor
de zon- en feestdagen, e u c h o l d c h i um n.
Enerasie, f. [Mdd.] Goede vochtmenging f.,
gezonde hoedanigheid der vaste en vloeibare deden,
goede ligchaamsgesteldheid f., gezond temparement
of nestel n. , welstand m., e u k r a s i e f.
Eneryphie, f. [Bot.] Eik n1. van Chili.
Endérnonie, f. [iiléd.] Welbehagen, welzijn,

volkomen welbevinden n. , e u d ce m o n, i e f. -Eudémonique, adj. Welbehagelyk, e u d e m d-

n i s c h. --- Endémonisnie, m. [Moral.] Geluk-

zaligheidsleer f., voortdurend streven n. naar de
3l*
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volkomenheid van 't menscheljk geslacht, c u d ce

►aus n., eudamonoiogie f.
-monisr
Nieuw -Hollandsche myrtestruik in., e u d é s rn i a f.
Eudiapnenstie, f. [MI.] Goede gesteldheid f.
der uitwaseming; gemakkelijke ademhaling f.
Etadiobiotique, f. [Bidact.] Kunst., om wel
en vrolijk te leven, eu d i o b i ot i e k f.
Eudiométre, alp. [Piles.] Lucktgehaltereeter^,
luch.tzuiverheiidsmeter, een door Priestley uit gevonden werktuig om de hoeveelheid zuurstof in een ge
volurnen lucht te bepalen, e u d i o m e t e r m.-gevn
--- En iontétrle , f. Luchtzuiverltieidsmeting ,
Eeidesznie, f. [Bot.]

eLcdi,orraetrie f. — Eueiiornétriue, adj.

i4 at die kunst betreft, eudiornétrisch.

--- [Mus.] Een door Dr. Cbladni en 1790 uitgevonden speeltuig, uit een aantal horizontaal liggende

g lazen staven bestaande en naar de harmonika gelikend, euphoon m. — Euphonie, f. Wel-

luidendheid f., schoone klonk m. e uph o n i e f. - [Mus.] Aangenaam geluid n. van één speeltuig of
déne stem (in tegenstelling met s y in p h o n ie).
[Gram.] Welluidendheid, vloeiendheid f. Pareuph-,
welluidendheidshalve, voor de welluidendheid. --Euplionique , adj. IVelklinkend , welluidend,
e u p h ó n i. s c h: Lettreseuph-s, euphónische, voor
de welluidendheid ingeschoven of bijgevoegde letters,
zoo als de t, 1 en s in: Viendra-t-on, Si ion eient,
vas-y; de e in nous rnangeons).
Euphorbe, Euphorbier, rei. [Bot.] Planten-

geslacht n., welks soorten alle een scherp, bijtend
melkvocht bevatten; gemeene wolfsmelk, honds- of
ezelsmelk , e u p h o r' b ia f. , euphorbia- struik m.
Résine d'euphh- , euphorbium -hars f. , e is p h o r
tervoriel.
Enérnie, f. [Méd.] Goede bloedsgesteldheid, b i u m n. --- Euphorbiaeées, f. pl. Wolfsinelkplanten f. pl.
=^ cecem-ie, euha;rnie f.
Eiiphorie, f. [Méd.] liet gemakkelijk verdraEuéréhisine, M. [Méd.] Gezonde prikkelbaar
spieren, euerethismus n.
-Efeid.r ben of doorstaan eener ziekte, eenei kunstbewerking.
Eupi,otide, f. [i%linér.]. Serpent2jn, niersteen m.
Euesthésie, f. [Mdd.] Goede gesteldheid des
Euupthronée, adj. f..laadgevend, raadgeefster
gevoels, behoorlijke gevoeligheid f.
(bt am van den nacht).
Enexie, f. [^7ed.] Welbevinden, ryezond uit
t' tpha-osyne, f. [R. n.] Soort van vlinder m.;
goede ligchaamsgesteldheid f.
-zigtn.,

Eudynenie, f. [% éd.] Goede gesteldheid der
1Lrachten, e u d y n a an i-e t.; ook z. v. o. EUCRASIE.
EQtdypte, mR . [H. n..] Zeeduiker m., een we-

-

Eufraise, f. {Bot.{ Oogentroost in. Eafi- ofii-

c; hale. z. V. a. CASSE-LCNETTE.

Eugénie , f. ]Bot.] Anjelier -myrte op de .4etillen. — Eugénine , f. [Chico..] Nagelkam. fer ,
euge'nine f.

Eugraphe, all. [Opt.] Donkere kamer f. (ca.mera-obscura), waarin men de voorwerpen in hun`

natuurleken stand ziet, e u g ï a a i) h e.

Eugubines of Eugubiennes, z. TABLE.
E%&&& !

interj Hoe! wat ! o ! oei!

.- soort van roodbloedige worm ei. --- Eapliro-

[Bot. alle.], z. v. a.. BOURACHE.
Euphuisms, m. Hoogst gemaakte en overdra.gteljke taal f., onder Elizabeth aan 't engelsche hof
in gebruik, e u p h e ï s m u s n. -- 4 Groote zuiver
taal. --- Euphuiste, m. Gemaakt en-heidf.van
overdragtelijk spreker, e is p h ie ï s t m.
syn®n, 111.

Eenpion, n. [Chien.] Olie f. uit de drootie overhaling van organische stoffen. -- Euupione , f.

Vette zelfstandigheid, vetslof f., in de steenkool-

Eithédysarées,f.pi. [Bot.] Spurrie -plantenf.pl.
Eulabe, rn [R. aLJ, z. v. a. MAINATE.
EuRalie, f. [H. n : ] Roodbloedige worm ijl.
Eidoge, in. Lo fprj zing f., zege-irwensch , zegen ni.;
gebed; testament; grafschrift n. --- Eulogies, f. pl.
[Liturg.] Gewijde, geheiligde voorwerpen n. pl.,

teer aangetroffen.

sche kerk') .
Eiijophe, in.

Met schoone vleugels, cup t dr i s c P.

C U 1 o g i ë n f. pl. --^ `vaciitinaalsbrood nn. (in de griek-

[IL n. `, z. v. a. CYN1PS.
Eu matee, m. [Pot.I Soort van balsein m.
EuliiédO, in. [UI. n.] Argus-vlinder m.
Eieenénides, f. pl. [Myth.] (elg. welgezinden),
z, FURIES.
(derscheiden voelen.
Eiuniéro e, adj. [fB. n.] Met duidelijk te onEurnoipe, ei. [A. n.] Goudkever m., die inz.

den wijngaard tettert. - E€imnorphe, m. Soort

van zwainkecer ei.

Eaiiiie11ismne, lil. , Z. V. a. CASTRATION. —

Invloed ei. der eunuchen- onder 't griek[1 . n, .]
A
sche eizerrijl , eu0 uCc'r isinus n. --- Eunn-

que, iii. Gesnédene, ontmende, inz. als opziener
der vrouwen in een' harem, rune c h ei. --- LAne.
reus.] .netfluit f., z. V. a. M liii.!TON.

Eespares , f. pl. [ Bol .] !hieuw- liollandsche
sleuleibloenrseorten f. pl.
Elpatihie. f. [M éd ] Zachtheid, gelate-alieid f.,

geduld n. ren lijden; — toeval ii. , met weinig gevaar verbonden.
Euupatoire, f. [Pot.] Leverkruid, boelkenskruid,
konen jinni l zuid a. Eng- d'Avicenne of a taalles
de c iannvre, hennepbladerig leverkruid a., wateragïiir roni.e f., katlestaart m.
Eupepsie, f. [i 1éd.] Goede spjsvertéring, sterkte
der maag; ligte verleerhaarheid, e u p e ps i e f.
Eiipétfiale, f. [Minér.] tierizkleurige edelsteen,
opaal ei. ---- [Bot.] Grootbladea•ije dwerglaurier m.

Eupihénihtfe, adj. [Rbéi.] Verschoonend, ver

verbloemend , e si p h e yeti í s t i s c P. ^---zachtend,

Eiiphénnigneinent, adv. Op verzachtende, ver -

bloemende wijze. — Eupnéneisn ie, nl. Verzachtende, verse/wonende, verbloemende uitdrukking f.,
benoeming van ee rt onaangenaam , treurig of onwelvoegelijk denlebeeld op eeuw verbloemende, cminder aanstootelijke wijze, e u ph e m i s m, u s ni. (b. v.
I1 a tine sa carrière. voor: ii est mort, Dissolution,
ontbinding, voor: putréfaction, verrotting. ----- Eu-

afl.énides, voor: Furies. enz.).
Eiipblogie, I. [ Méd.] Goedaardirge ontsteking,
goedaardige pokkenziekte f. — E`aplhiogique, adj.
Goedaardig, eupii lógisc h.

Euuphon i, f, 1 H. n.] Soort van prachtvrees f.

Eupiaasie, f. [MPh.] Voor wezenlijke bewerk

vatbare d ierl jke stof f.

-tuign

Eupnée, f. [NI.éd.] Goede of ligte ademhaling,

eupncea f.

Eiipode, adj. [I1. ii.] Met groote, lange o/
zware voeten, e u v o d i s c h. ----- Euptére, adj.

Euréos, m', z. v. a. EU.aOÈS.

Eurhytii anie, f. Just een schoone verhoud2ng of
evenredigheid, inz. in de beweging, P. v. in den dans,
de muzak, de poëzij , welluidende overeenkomst;
evenmaat, gelijkmatigheid, schoone overeenstemming
van at de deden eens geheels (in bouw -, beeldhouw -,
schilderkunst ),eurh,,ythreief.-- [Chir.]Handigheid f. in 't gebruik der werktuigen. -- Eurbythnai€inne, adj. [Diclact.] .Het regelmatigen rrhhythmus
(z. RUYTH iE), eurhythreisch.
Eariandre, f. [Bot.] .frikaanschemagnolia f.
Euripe, f. [i1. cue.] Kanaal n, of gracht t.

rondom den nietes. --- [Uloa°t.] Springfontein f.

--- [ Géogn=.] Zeearm fn., zeeëngle f., inz. die, welke

subsea of \egropont van AG°ike en Beotië scheidde,
(witsteen ijl.
E u a° i p ru s in.

Eurite , f. [ tinér. ] . orreiig veldspaath n.
Esiroès, ft., z. v. a. pierrejuudaïque, z. JUDA QUE.
Europ jeu, ne, adj. Europeesch, europisch,
europeaanscla 9 tot Europa of zijne inwoners behoo-

rend. ---- Als subst.: Europeër, Europeaan ei.,
Europésche, europeaanscir.e vrouw f.
Easropowne, in. [H. a.] Zékere dagvlinder m.

Europoi°onia, m. [Paint.] Tafereel, waarop

ineen met tied-' oogopslag geheel Europa overziet,
panorama a. van Europa.
Eurus, ni. (latin) (pt' eu-race) Zuid- oostewind,
oostewind nl.

Euryale, ni. [H. n.] Soort van zeeë ?el ei.; .._ .
zékere vlinder m.; --- zeester f. (astérie). —Eu^-

ryali ue, adj. [bidact.] Vers ear-s, lat g ische
verzen, waarvan de woorden in getal van lettergrepen toenemen.

Euryeére, adj. [ft. n.] Met schoone, breede

horens. -- T'orgelsoort f. van Madagaskar.

Euryeopidopténe, adj. [El. n.] Met breeder
sabelt°orrnif,en snavel. --- Als subst.: watervogel
van, 't geslacht der duikers.

Eurydice, f. [Bot.] Plantenafdeeling van de

klasse der u zonadelphia of eenbroederigen. — [H. n.]
Soort van vlinder m.; -- zeker schaaldier n.

E u'ypyge, adj. [Ft. n.] Met breeden stuit.
-. - Eurystoiue, adj. Breedmondig. met breeden

ETJRYTIIMIE

iVANO1JIR.

mui1, met breeden snavel. - EURYSTOMES, M. p1.
[H. ii.] Breedgesnavelden fl1 Pl., cene klasse van
musschen.

zich wejpakken: Les prisonniers se sont évadés
de gvangenen zijn onlvlugt.
'Evagation, t. Verstrooijing van gedachten,
afgetrokkenheid, omzwerving, afwijking t., gebrek n.
aan oplettendheid.

Eiirvthmie, Eurythmique, z. EURHYTHM-.

Iiisémie, f. [Méd.j Zainenloop m. van goede
teekens of verschijnselen, die de genezing beloven.
}ustache , m. [Tech.] Gemeen mes a. met
houten hecht. -- EUSTACHE , m. of Tiompe BEUSTACIIE. [Anat.] Eustachische buis 1., verbindingsbuis tusschen de trommel/iolte van 't oor en de keel
(zoo geheeten naar den Italiaan Eustachi).
Eusthénie, f. [Méd.] Natuurlijke, regelmatige
toestand ni. der levenskracht.
Eustyle, m. [Arch. anc.] Gebouw n. met
schoone zuilen, d. i. welks zuilen zuilen dikte
van elkander afstaan.
Eutaxie,f. [ Méd. ] Beqelmatigeligchaamsbouw in.
Eute rpe, f. [Bot.] Naam van een' zeer sc/toonen palinboom m. --- [H. fl. Scitoone (tmerikaansche vlinder m
Euthanasie, f. [Méd.] Zachte, stille dood rn.,
rustig ontslapen ii. -- [Théol.] Dood in den staat
]

der genade. -- [Philos.] Kunst f. om 't sterven ligt
te maken.

Eu th émie, f. [Méd. ] Bloefjende gezondheid t.
Euthésie, t. [Md ] Goed, sterk ligchaamsgestel ii. - Enthétique, wij. [Didact.] Goed, even-

redig geordend.

Euthyuiie, t. [Mëd.] Ziels- of gemoedsrust,

j'Lvagi.ier, V. C., z. V. C. DEGAINER.
'LvtgiiaiiIé, e, ac/i. [Bot.] Zonder scheede.
S EvaUouner (s'), V. pr. (fans.) Zich trotse/t

voordoen, zich te veel loten voorstaan.
'Evaluable, adj. Waardeerbaar, begroot baar.
'Evaluation, t. Schatting, waardéring, prjsbepaling, begrooting t., aanslag M. - [Aritli. ] PVdune fraction , terugbrenging, herleiding f. van
eene breuk tot hare waarde. - [Mon.] Év- des
monnaies, gehalte-bepaling, waarde-bepaling. valV at ie f. der muntepecien.
'Evaluer, v. a. Schatten, waardéren, begrooten, berëkenen, aanslaan: Combien of A combien
a-t-on évalud cette terre? hoe hoog heeft men dit
land geschat, aangeslagen? -- [Arith.] ES'- une
fraction, ccve bieuk tot hare wezenlijke waarde
herleiden. -.- [Mon.] Év- les monnaies, de muntspecien waarddren, de waarde (let' munten naar
haar gewigt en gehalte bepalen , v a I v é r e n. --.SEVALUER, V . pr. Gewaardeerd worden. - 'Evahié, e, adj. (en port. passé): Pertes hr-es, geschatte, aangeslagen verliezen n. p1.
` Evaive, adj. [Bot.] Zonder klapvlies, z. v. a.

INDÉU!SCENT.

'Evanescent, e, Cuj. [Didaet.] Slechts kortkalmte, opgeruimdheid, blijmoedigheid f.
Eiitonie, t. [MétL Krac/itigheid, vastheid 1. stondig verschfgnend , ras verdwijnend, van kortstondig
bestaan.
der organen.
'Evangéllaire , of 'Evaugélistaire, m.
Euti-apé li e , I. [DiclacL] Gave der geestige
gezegden, (Ier kwinkslagen, (Ier gepaste (tntwoor- Eeangeliknboelc n. - 'Evangélies, t. p1. ]Ant.]
Feesten n. p1. bij gelegenheid eener goede t ij ding. den; bevallige en fijne wijze t. van schertsen.
Eitirophie, t. [Mdd. ] Weicloorvoedheid. lijvig- 'Evaiigéliqiie, adj. Evangellisch, met het E v anof de leer van Jezus Christus overeenkomendlie
heid; gezonde en rijkelijke voeding t.
L:ux, pron. Pers., iii. P 1, (van 't enkelv. lui) Zij, - Eglise dv-, evangelische, protestantsche kerk I.
hen, ze: Etix seals sei'onL exempts de Ja commune - Cantons év-s, protestantsche kantons in Zwitioi, zij alleen zullen van de algemeene wet vrijgesteld serland. .- 'Evangéliquernent, adv. Op evan:U preche dv-, hij preekt volgens
zijn. (is souffrent beaucoup, eux et leurs enfants, gelische wijze
zij en hunne kinderen lijden veel. Agissez comme 't evangelie. .- 'Evang e lisation, f. Evangeliemix, handel gelijk zij. Je connais eux at leurs amis, prediking 1. .- 'Evaiigé1iser v. a. liet evangelie
ik ken hen en hunne vrienden. .Fai t)esoifl deux. prediken, verkondigen. dv- les gentils, les pauvres.
Ik heb hen (ze) noodig. Cast h eux que je veux den heidenen, den armen het Evangelie v er k ondigen
- [Anc. prat.] Ev- on sac, nu acte, Z. V. o. VEm'adresser, lot hen wil Ik nij wenden. mêmes (m. p1. van lui-mème, soi-mtme), zij RIFIER, AUTHENTU!QUEII. - EVANGÉLISER, V. D..
zelven, kun zelven, zich zelven, zelven. Ce sont tv- darts un pas, in een land het Evangelie vereux-mêmes qui me lout dit, zij zelven hebben kondigen. - 'Evaiigélisme , m. Evangelische
't mij gezegd. Cest (t eux-mèmes que je eeiix parley, leer, zedekunde 1. van 't Evangelie. -- 'Evangétot hen ze/ven wil ik spreken. us so ruinent eux
listaire, m., Z. ÊVANGEL1AIRE. --- 'Evangé
mêmes , zij boren zich zelven in tien grond. Les liste, in. Evangelist m. , schrijver van een Evanrernèdes sont eux-mèmes de vérilables maux, de gelie. - Eeanpelie-jn'edtkes m. (in de eerste chrisgeneesmiddelen zijn zeden wezenlijke kwalen.
tenkerk). -- [Calls.] Priester m , rile 't Evangelie
leestofzingt.— Weleer ook: Stemopnerner, getuige m.
Euzoodynamie, t. [Mdd.] Volko m ene gezond
bij 't stemopnemen. -•- [[Ante.. prat.] Naziener der
-Iteid.
'Evacisant, e, Evaeuatif, ive, adj. [Méd.] stukken van een regtsgedinq, Z. V. a. VER I FI C ATEUR.
- 'Evangiin, ni (ei. goede of blijde tijding o 1
Ontlastend, buikzuivcrend, afvoerend. Des rerad
des év-s of als subst m. Des év-s, afvoerende, buik- boodschap) Evangelie it.. het nieuwe testament; een
der vie,- Evangelieti. Ministre da saint dv- , bezuiverende middelen, e e a c u a n t i a n. p1.
'}vaenateur, (rice, ad;. [Méd.]: Oiganes dienaar rOl t It tIn: Evangeli e, p ('testantseh node
(Iienstleerdwr, predikant m. -- [Cath] Gedeelte der
sv -s, ontlasiinqs -organen
'Evaeuatiovi , 1. [Mid.] Ontlasting, afzetting, Evangeiittn, dat de priester in de misleest of zingt.
afdrijvi n g , lozing . naam der dageljksehe af- of Le cdie de lEvangile. de linkerzijde van 't altaar,
uitscheiclingen des ligc/wams, evacuatie f. EV als teen in 't koor treedt. -- (Loc. prov.) Cela
de lurine, des exeréments, du craeIiat, pislozinq f. , eet vrai comme mat dde-, dat is zoo waar als
sloelgoni rn, speelcselaiteverping t. - t]itqeworpen, 't Evangelie, boven alien twijfel verheven. II croit
ontloste stof. -- [Mil j Ontruiming, lediing, eva- cda comme i'EV-, hij gelooft dat gis 't Evangelie.
cuatie t. : L'év- de In garnison, de Ia place, de Tout ce quil dit nest pas mat d'Ev-, 't is al geen
ontruiming t.. de aftogt en. van de bezetting, de Evangelie wat ,hij zegt: hij kun 't wei eens ?nis
ontruiming der vesting. Faire dv- dune place, hebben. C'est 1Ev- da jour, dot is 'tnieuws, praatje
van den dag, ieder heeft er den mond vol van.
tune vesting ontruimen.
'Evaniales, t. pl. [(1. n.[ liongerwespen t. p1.,
'Evaeisev V. a. [Mdd.] Ontlasten, afvoeren,
afdrjven , e t, a c u é r e n. -- Ce remède évacue soort vat vliesvleugelige insecten. - 'Ei'anie, t.
les mauvaises ltumeurs , dat middel ontlast de lionrerevesp t. (tnerkhare biadribben.
'Evaninervé, e, adj. Bot.] filet schier onkwodesappen. - Ookzondervoorwerp: Le malade
'Evanonir (&), v. pr. in oninagt, in /laauu'te
a Men évacué, de zie/de is veel kwijt geraakt. [Mill Ontruimen: La garnison fut oljiigée d'év- of in zw(jin(kolzwijtn), van zich zelven'vallen, hezwijIa place, het garnizoen was eerpligt cle vesting te men: Apprenant Ia mortde son marl, clie s'évanouit,
ontruimen. - La foule etvacuala place, de inenicte s'est ëvanouie, toen zij den dood van haren man
verwijderde zich eon liet plein. Faire év- Ia salie, vernam, viel zij in unmagt. - (fig.) Verdwijnen, de zaal doen ontruimen. -- S'EVACUF.R, C. Pr. Oat- verelieg, en, te niet gaan, vergaan: La gloire da
last worden: Ii y a des lsutneurs qui s'evacuent monde s'évanouit en an moment, de heerlijkheid
difficilement. - Evaeué, e, adj. (en part. passé): der 9,vereld vergaat in een ooqenblik. Tous sns blens,
Se sont évanouis, al zijne goederen zijn verdwenen.
Place dy- e , ontruimde vesting f.
'Evacuité, f. [M(d.] Ledigheid t. dec bloed- Mon espoir sest dvanoui, mijne hoop is vervlogen.
-- Get wordl ook mel faire zonder voornaamwoord
deren (ten gevolge eenei- loting).
'Evader (s'), v. ps. Ontviugten, ontsnappen, gebruikt: Cette nouvelle a fait ely- toutes mes es]

-

,

-
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es. --- [Alg.) Faire év- les fractions, de
u'akl'e^n doen verdwijnen, door ze tot éénen noemer
rrte el*brengen.
Faire év- use inconnued'uune quation,

eene onbekende grootheid uit eene vergelijking doen
verdwijnen, eliminéren. -- 'Evanoui, e,
adj. (en part. passé van évanouir): Femme év-e,
in onmagt gevallen vrouw. — Gloire ev-e, vervlogen, verdwenen roem in.
'Evanonissernent, m. Oninagt, flaauwte, bezwijming f. — [Alg ] EV- de fr actions , d'une

inconnue, het verdrijven van breuken, van eene

onbekende grootheid.

5 Evanitiler, V. a. [Prat.] , z. VENTILER.
-I- 'Evaporable, adj. [Didact.] Verdampbaar.
-- 'Evaporabilité, f. [Didact.] Verdampbaarheid f. — 'Evaporatif, ive, adj. De uitdain-

pinq ofuitwaseming bevorderend, dampuitdrijvend.
--' vapor°anon, f. Uitwaseming, uitdamping,
verdamping, vervlieging i.: L'év- de l'eau, de uit
-dampingvhetwr.-(f)Ligvadhe,
ongestadigheid, ligtzinnigheid f. — 'Evaporatoire, adj. Tot de verdamping behoorend: Appareil év- , of als subst. Un év- , een verdampingstoestel n. --- 'Evaporé, e, adj. (en part. passé
van evaporer) Verdampt, uitgedampt , uitgewasemd: Liqueur év-e, uitgedampte vloeistof f. — (fig.)
Ligtzinnig, onbestendig , wuft: Tète év-e, Esprit
év-, loshootd, losbol, windbuil m. — Ook als subst.
Un év- , Une év-e, een, eene onbezonnene, ligtzinnige. Une jeune év-e , een wispelturig meis
-- 'Evaaporer, v. a. Verdampen, doen-jen.
verdampen, tot damp doen overgaan; uitdampen,
doen uitwasemen , de waterdeelen door hitte doen
vervliegen: E- of Faire év- une liqueur à un feu
lent , een vocht op een zacht vuur laten verdampen, uitdampen. — (fig. et fam.) .Ev- sa bile, son
chagrin , zijne gramschap , zijne droefheid lucht
geven, uitstorten. — S'ÉVAPORER, V. pr. Uitdampen, vervliegen, uitwasemen: L'esprit de vin s'évapore facilement, de wijngeest vervliegt ligt. — (fig.)
S'év- en vaines idées, en chimères, zich ijdele, onnutte denkbeelden, hersenschimmen in 't hoofd halen. Ce jeune homme s'évapore , deze jongeling
wordt ligtzinnig. —'Evaporoniètre, m., z. V. a.

RVENTAILLER,
matigheden van, den loop der maan om de aarde,
veroorzaakt door den storender invloed der zon,
e v é e t i e f. — [Ant. rom.] Vrijbrief m. to het
kosteloos gebruik van postpaarden.
'Eveil, ni. Waarschuwing f., welt m., eerste

berigt n.: C'est lui qui nl'en a donné l'év- , hV

heeft mij daarvoor 't eerst gewaarschuwd, k keett
er mij een' wenk van gegeven.

'Eveillé, c, adj. (en part.passé van éveiller)
Ontwaakt, wakker geworden: Enfant év-, ontwaakt
kind n. — Des yeux a peine ev-s, nog te naauwernood geopende, nog half slaperige oogen n. pl. —
(fig.) Désirs év-s, ontwaakte, nieuw ontstane begeerten f. pl. Soupcons év-s, gaande gemaakte ach
levendig, vrolijk, opgewekt,-terdochf.Lusig,
wakker, opgeruimd: Jeune fide fort ev-e, zeer levendig meiske n. Air év-, opgeruimd, vlug, levendig gelaat n. (Prov.) Il est ev- comme min potée
de Souris, 't is de levendigheid, de woeligheid zelve
(van een kind sprekende). — Il est toejours évsur ses intérèts, hij waakt, zorgt altijd voor zijne,
belangen. — Ook als subst. m. en f. Un ev-, Une
év-e, een vrolijke kwant, snaak ni., een vrolijk,

levendig, dartel meisje n.
'Eveiller, v. a. Wekken, wakker maken, uit
den slaap doen ontwaken; — (fig.) opwekken, aan
aanprikkelen, aanwakkeren; verlevendigen,-zetn,
vervrolijken. Le moindre bruit l'éveille, 't minste
gedruisch maakt hem wakker, doet hem ontwaken.
-- (Prov.), z CHAT . — E e- 1'envie, den nijd opwekken, gaande maken. Év- Ie courage, den moed
aanwakkeren, opwekken. Le in éveille les esprits,
de wijn vervroljkt de gemoederen
S'ÉVEILLER,
.

. -

v. pr. Ontwaken, wakker worden. — Opgewekt,
aangemoedigd worden. — Zich vervrolijken.
'Eveillures, f. pl. [Tech.] Scherpe oneft'enheden f. pl. op den molensteen, door 't billen te weeg
gebragt.
'Evenement, m. Uitslag, afloop, keer m., uit
voorval, geval, wedervaren n., gebeur -komstf.;—
gebeurtenis f.: Cette affaire a eu-tenis,z.gw
un év- heureux, deze zaak heeft een' goeden uitslag
gehad. Je ne réponds pas de l'év-, ik sta niet voor
de uitkomst in. Voiib un év- très- singulier, dat is
eene zonderlinge gebeurtenis, een zonderling geval.
ATMID031ETRE.
'Evasé, e, adj. (en part. passé van évaser): Se préparer à tout év-, zich op elke gebeurtenis
Verre trop év-, glas n. met le wide opening. Lu- voorbereiden. — Son apparition fit év-, zijne ver
wekte verbazing. -- â TOUT EVENEMENT,-schijng
mière év-e, uitgesleten, uitgeschoten zundgat n. —
(fam.) Un nez cv-, een breed openstaande neus in., loc. adv. Wat er ook gebeure, in allen gevalle,
een neus met te wijd geopende neusgaten. —'Eva- 't mag gaan zoo 't wil. -'Event, m. Verschaaldheid, muffigheid f., slechte
sentent, in. liet verwijden; verwijding, wijdmaking; wijde opening f. — [Artill.] Ev- d'une lu- reuk of smaak m. van spazen en dranken, als gezundvolg
van den invloed der lucht: Rouelle qui sent
mière , uwtsljting , wijderwording van een
gat. — 'Evaser, v. a. Verwijden, eene opening l'ev, kalfsschij f f., die een' kwaden reuk heeft, waar
een luchtje is. Ce vin sent l'ev-, di.' win is-an
wijder maken, meer uitzetten. Év- un tuyau, 1'ouverture d'un tuyau, eerre pip of buis, de opening verslagen, verschaald_ — Versche of frissche lucht,
of mond eener pijp wijder maken , uitzetten. — luchttrekking f., togt, togtwind m. Mettre des bar[Hort.] Év- un arbre, eenen boom meer omvang des, des marchandises à l'év-, kleederen, koopwa(leven, zijne takken van elkander spreiden. — S'EVA- ren te luchten leggen of hangen. Donner 1'év- I.
SER, V. pr.: Cet arbre sé'vase trop, die boom spreidt un tonneau, een vat luchten, het zwikgat openzich te wijd uit. — 'Evasif, ive, adj. Ontwij- maken. — (fig. et fain.) Une tete a l'év-, een ligt .kend, uitvlugten zoekend of makend, ontduikend: hoofd, ligtzinnig , winderig mensch. — [Armur.]
in 't metaal, scheurtje n. in een' geweerloop,
Beponse év-ive, ontwijkend, ontduikend antwoord n.
Moyen cv-, uitvlugt f. — 'Evasion, f. Ontsnap in een' stuk geschut. — [Artill.] Speelruimte f,
ontkoming, geheime vlugt f.: Fa--ping,otvlu eens kogels in een stuk geschut. — [Tech.] Lucht
luchtbuis f., togtgat, luchtgat n. (in ovens,-pij,
voriser l'év- d'un prisonnier, de ontvlugting van
een' gevangene begunstigen. — § (fig.) Ev-s , uit fornuizen, gietvormen, enz.). — [Coin.] Toegift,
pl., voorwendsels n. pl. — 'Evasive--vlugtenf. overmaat f. op ellewaren: Mesurer buis sur buis et
nient, adv. Op ontw(/ kende weze: Répondre év-. sans év-, krap en zonder overmaat meten. — [ H. n.]
-- 'Evasare, f. W4 de opening f. (van eene vaas, EV-s, luchtgaten, spuitgaten n. pl. der cetacean of
een glas, enz.) (hout n. walvischachtige dieren.
'Eventage, in. [Tech.] Het luchten, te luchten
'Evaté, m. [Bot.] Soort van abyssinisch ebben hangen der zeemgare vellen. — [Econ. rur.] Het
'Evates, m. p1., z. v. a. EUBAGES.
' Eve, f. Eva, een vrouwennaam, inz. die van uitspreiden, uitstrooijen van 't weggesneden onkruid.
'Eventail, m. Waaijer m. Les bktons, Prins,
de eerste vrouw naar 't bijbelverhaal. C'est ene
fille d'Ève , 't is eene Eva's dochter, eene vrouw tlèches, rayons de l'év-, de beenera n. pl. van den
als al de andere, een zeer nieuwsgierig, zinneljk waaijer. Un év- qui joue bien, een waaijer, die
wezen; z. ook ADAM . — [Bot.] Naam van een' goed open en toe gaat. — [Hort.] Tailler un arbre
en év-, eerren boom als een waaijer snoeijen. -heester uit Guiana (ook évé geheeten).
'Evêché,m.Bisdom,slicht, stift, ep is k 01) a a tn. [Tech.] Koperen of blikken scherm n. (als beschutting tegen de hitte, bij emailleurs); — teenen wasbisschopstitel
m.
-- Bisschoppeljke waardigheid f.,
- - Bisschopszetel in., stad, waar een bisschop zijn ker n. (der goudsmeden, om den staat van 't sol
te onderzoeken); — raam, met cirkelvormig-dersl
vast verblijf houdt , mijterstad f. — Bisschopspa leis n., bisschopswoning f. — 'Evéchesse, f. [ I-I. bovenstuk, waaijerraam n. — [H. n.), of Poissoneccl.] Vrouw f., die in de eerste christenkerk met év-, waaájervisch m., kompas-oester, m. Év- de mer,
zekere geestelijke verrigtingen was belast; — ook naam van verscheiden poljpen.
'Eventailler,m. Waaierkoopman m.—'Evengebezigd van de vrouw eens bisschops.
'Evection, f. Grootste der schijnbare onregel- tailliste, ni. Waaijermaker, -verkooper in.

ÊVENTAIRE

-~

1 VIDER..

735

'Eventaire, 'Eventère, m. Vlakke korf m. naar 't mogelijk geval ingerigt, wisselvallig, e v e nof mand f., teenen bord n. der fruit-, groente -, t u e el. Traité é v-, eventueel verdrag n. (berustende
vi chvrouwen. (met vakken. op een mogelijk voorval). Profits év-s, onzékere,
'Evente, f. [Tech.] Kaarsenkistje n. of bak m. mogelijke, niet te bepalen profijten of voordeelen n.
' ±'venté, e, adj. (en part. passé) Vin év-, ver pl. — Somtijds ook als subst.: L'év-, het gebeurlijke,
wijn m. -- Laine év-e, Hardes év-es,-schalde het mogelijke geval. --- 'Eventuellennent, adv.
geluchte wol f., geluchte kleedingstuikken n. pl. — In een gebeurlijk geval; bij wijze van voorzorg.
(fig.) Secret év-, uitgelekt, ontdekt geheim n. La
'Eventaure, f. [Tech. j Berst, scheur f. in een'
mine, la mèche fut éve-e, men rook lont, de zaak, geweerloop.
'Evéqiie, m. Bisschop m. avêque in parti't geheim kwam aan den dag. — (fam.) Homme
év-, Tète év-e, of als subst. Un év-, une jeune bus infidelium , of enkel in partibus,
év-e, een ligtzinnig mensch, los/too/el, losbol m., bisschop in 't land of gebied der ongeloovigen, bis
benoemd over een bisdom, dat nog in de-schop,
een ligtzinnig, wuft meisje n.
magt der ongeloovigen is. — (Prov.), z. DEVENIR,
'Eventement, m. Luchting; — verschaling f.
'.venter, V. a. Met een' waaier wind maken, CHAPE, CHIEN. Crosse de Bois, év- d'or; Crosse
bewaaijen, toewaaijen, verkoelen: Les princes d'Asie d'or, év- de Bois , houten kelken, gouden papen:
de roemrijkste dagen der Kerk waren die, waarin
ont des gens qui les éventent, de aziatische vor
sten hebben lieden, die hen bewaaijen. — Laten de geestel jkheid arm was. Faire un év- des champs,
verschalen, van kracht berooven (door eene vloeistof iemand aan een' boom opknoopen, ophangen. -of zelfstandigheid te lang aan de lucht bloot te [H. n.] Naam van verschillende amerikaansche
stellen). — Luchten, te luchten hangen: Ëv- des prachtmezen f. pl. -- [Minér.] Pierre d'év-, soort
marchandises , koopwaren luchten : Év- le blé, van violetkleurig kwarts n.
'Everdillonner, v. a. (pop.) Opvrolijken.
het koren verluchten, met de schop omzetten. —
'Everdumer, v. a. [Econ. dom.] -Het groene
[Mar.] Wind scheppen. Ev- les voiles, de zeilen vol
windvang stellen. Ev- la quille, de kiel-brasen,t vocht uitpersen (uit groenten, kruiden). — [Cant.]
uitwinden, boven water winden. Ev- un vaisseau, een Groen kleuren (de amandelen).
'Evergète , m. Weldadige, weldoener m. (als
schip, dat tusschen twee anderen inligt, lucht maken, vrij maken, zoodat het afvaren kan. — [Hort.] bijnaam van sommige vorsten der oudheid).
S'Evergeter, v. a. Afborstelen (vergeter). --Ev- la seve, aan 't sap der boomen lucht geven
door 't maken van insn ijdingen. — [ Charp.] Ev- (fig .) ATrossen (rosser) .
'Everrer, v. a: [Vétér.] Van den worm snvune pièce de bols, een stuk hout, dat naar boven
getrokken wordt , van den muur afhouden. — den (een' hond).
[Teint.] EV- les étoifes, de stoffen van tijd tot tijd
'Everriateur, m. [Ant. rom.] Eerste erfgeuit het verfbad ligten. — [ Véner.] Ev- on piége , naam m. van een' overledene, die na de begrafenis
van
zin'
kwaden
reuk
het
bevrijden. Évhuis moest vegen, opdat de lemuren of spoken
een' strik
Ia vole, de lucht van 't spoor krijgen. L'animal het niet verontrusten engten.
'Eversif, ive, adj. Omwerpend, verwoestend,
évente le piége, het dier riekt, bemerkt den strik,
de val. — [Mil.] tv- une mine, eens mijn ont- omkeerend: Principes ev-s de 1'ordre social, gronddekken, op 't spoor komen en hare werking ver stellingen, die de burgerlijke orde oinkeeren.
haar uitblazen. — ( fig. et fain.) iv- on-jdeln,
% Eversion, f. Omkeering, verwoesting f. (van
secret, le dessein de l'ennemi, een geheim, het eenen staat, van eene stad).
S'Evertiaation, f. Krachtinspanning. —5'Evoornemen des vijands ontdekken. J'ai éventé la
mine, la mêche, ik heb lont geroken, 2k ben er vertuement, ode. Krachtig, op krachtige wijze.
achter gekomen. - EVENTER, v. n. [Man.] Den kop
'Evertaier (s'), v. pr. Alle krachten inspan te veel in de hoogte houden, den neus te veel in nen, zijn uiterste best doen, zich afslooven. Je me
den wind steken (van 't paard). -- s'ÉVENTER, V. pr. suis évertué pour faire réussir vette affaire, ik
Zich wind toewaaijen, zich verkoelen (met een' heb mijn best gedaan, alle moeite aangewend, om
doek of ander voorwerp). — Verschalen, verslaan, deze zaak te doen gelukken.
bederven: Ce vin s'éventera si l'on ne bouche la
S'Eveux, erase, adj. [Agric.] Sol év-, mergel bouteille, die wijn zal verschalen, zoomende lesch grond m., die slijkerig wordt, als hij met water
niet toemaakt. La lame, in sole s'éventent facile- doortrokken is. --- [Mar.] Vaisseau év-, schip, dat
ment, de wol, de zijde bederven ligt in de open lucht. lek in de naden is.
'Eventeur, ni., -ease, f. Hij of zij, die wind,
'Eviction , f. [Prat.] Geregtelijke ontzetting
verkoeling toewaait, verkoeler n7., verkoelster f. — des koopers van eenig goed uit het bezit daarvan,
5 (fig.) Ontdekker (van iets geheims), vertdelaar m., ontzegging, uitstooting uit het bezit, uitwinning,
ont ekster, verijdelaarster f.
evictie f.
'Eventif, ive, adj., z. v. a. ÉVENTUEL.
'Evidlage, m. [Tech.] Het uitsnijden, uitron'Eventiler, v. a., z. VENTILER.
den; het hol of open uitwerken.
'Eventilier (s'), v. pr. [Faut.] Le faucon
'Evidé, e, adj. (en part. passé van évider):
s'éventille, de valk schudt zich onder 't vliegen.
Toile év-e, opengewerkt ijnwaad n. Pièce de bols
'Eventoir, m. [Cuis.] Vuurwaaijer m. (om de év-, uitgewerkt, gegroefd, opengewerkt, uitgesnekolen in gloed te brengen). — [ Tech.] Luchtgat, den stuk hout n. — D ra p ev- , laken, dat bij 't volmijneat n., opening voor de lucht in de menen. len of walken onder den stamper verhit en daar
-dorslapi
— Opening f. van eene zweetkast, droogkast, badstoof.
,geworden, brandig laken n.
'Eventonse, f. [Tech.] Ovenlrekgat n.—[i11ar.]
'Eviciemrnent, adv. Klaarblijkelijk, duidelijk,
oogenschijnlijk, klaar, blijkbaar , allerduidelzjkst,
Luchtgat n. in een schip.
'Eventrn.tion, f. [Chic.] Breuk, wond f., waar
baarblijkel2jk: La nouvelle est év- fausse, het nieuws
naar buiten treden. —-bijdeuksngwa is duidelijk valsch.
`Eventrer, V. a. Ontwe(jen, het ingewand uit'Evidence, f. Klaarblijkelijkheid, oogenschijnhalen. Ev- on boeuf, eenen os ontweijen. — Den lijkheid, openbare, in 't oog loopende, volkomene
buik oprijten, openscheuren, opensnijden: Le san- zekerheid , tastbaarheid , handtastelijkheid , e v iglier éventra un de nos chiens, het zwijn reet een de n t i e f. I1 faut se rendre a l'év-, men moet zich
onzer honden den buik op. Au Japon on éventre door tastbare bewijzen laten overreden. Le temps
les criminels, in Japan snijdt men den misdadigers mettra tout en év-, de tijd zal alles leeren, aan
den buik open. — ( fig. et fam.) Ev- on paté, eene den dag brengen. Venir en év-, openbaar &porden.
pastei opsnijden. EV- on potte-manteau, een valies Trouvé en év-, open en bloot staande gevonden.
met geweld (zonder sleutel) openen. — [Mar.] Év'Evident, e, adj. Klaar, duidelijk. oogenschijnone voile, een zeil doorboren, den buik van een lijk, blijkbaar, openbaar, in 't oog vallend, zonnezeil opensnijden (bij dringend gevaar van de mas- klaar, middagklaar, tastbaar, handtastelijk, onteten te verliezen) . — s' E VEI TRED, v. pr. Zich den genzeggelijk, e vid é n t. 11 s'expose a on danger
buik opsnijden; — zich eene breuk schreeuwen. — év-, hij stelt zich aan een oogensch. nljk gevaar
(fig.) Al zijne krachten inspannen.
bloot. La preuve niest pas év-e, 't bewijs is niet
'Eventualiser, v a. Gebeurlijk maken, aan duidelijk. Rendre év-, openbaar maken.
het toeval, de mogelijkheid overlaten. — ' Even'Eviler, v. a. [Tech.] Uithollen, uitwerken,
ti,alité, f. Gebeurlijkheid f., mogel ij k geval n., openwerken, uitsnijden (om een voorwerp ligler of
eventualiteit f.
sierlijker te maken) _ groeven maken (b. V. op een
'Eventeuel, le, adj. Gebeurlijk, mogelijk, op degenlemmer, een' pistoolloop, een stuk ivoor, enz.).
waarschijnl ij ke, onzékere gebeurtenissen berékend, EV- on peigne, de tanden van een' kam maken.
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tv- les dents, de tanden des karns afronden. iv
Un ouvrage de chaudronnerie, een stuk kopersiagerswerk de vere?sclite rending geven, de hoeken al'werken en er de laatste hand aan leggen. - Év
les aiguilles, de naalden inkerven, aan wederzijden
van 't oog met de instrfjkvijl het kerfje ma/een,
waarin zich de draad legt. - [Tail!., Cout.J , z.v.a.
ECHANCIIER. - [ Blanc.] Év- on col, liet stijfsel uit
een kraa gj e wr?jven, het minder stijf ma/een. [ Hort.] Ev- Un arbre de overtollige takken uit
het midden va n een' boom snijden..
'Evideur, m. [Cliir.] Steenboor f. - [Perktuig IL tot wegneming der in zekere ligchaamsdeelen opgehoopte vochten. - [Tech.] Werkman, die
de noel oogen kent en rondklopt.
'Evidoir, ni. [Luth.] Holboor t., holbeitel ni.,
waarmede de blaasspeeltuigen van binnen worden
-

uitgewerkt.

ilvidiire, L, z. V. 0. ECHANCRURE.
'Evier, i-a. Gootsteen, watersteen (ook pierre
d'év-, pierre a layer geheeten). -- Steenen goot f.
'Evilasse, f. [Corn.] Soort von ebbenhout ii.

von Madagaskar.
'Evineer, v. a. [Prat.] Geregtelfjk uit het bezit
stooten, uitwinnen, onteigenen. On la é\incé de ce [te
maison par jugement ofjurictiquement, /ifj is gereg
iemand
telijk uit dit buis gezet. - (jam.)
den voet ligten. - Het part. passé is ook adj.: Propriéfaire ëvincé, van 't bezit ontzette eigenaar m.
'Eviré, adj. [Bias.] Zonder kenteeken van geslacht, zonder gesiachtsinerk (van een dier gebézigd).
'Evirilation, f. [Diclact.], z. v. a. CASTRATION
Eviseératioo, f. [Aunt.] ]let uitnemen der
ingewanden ( bij de ontleding of de balseming) . -

.

'Eviseéi'er, V. (t. Het ingewand uitnemen.
; 'Evitable , adj. Vermijdelijle , ontwijkbaar:
Ce malheur n'dtai t pas dv-, dit ongeluk was niet

te ontgaan.
` Evitage. ni. Zwaaijing t. van een voor anker
liggend schip (door den wind of door verandering
'Evitée, f. [Mar.] Nood/ge 'ruimte t.
van get ij ).

voor een schip, om op Zijne ankers te zwaaijen.
Le vaIsseau fait son év-, liet schip zwaait.-- Cette
rivière na pas asses c1ëv-, die rivier heeft de tot
Z'waüjjing vere'isc/'tte breedte niet. - EVITER, V. (t.
Mijden, vermijden, ontwijken, ontgaan, ontvitgjten:
EV- les mauvaises compagnies, de kwade gezetschappen mijden. tv- IC péril, het gevaar vermijden.
Ev- qn., iemand vermijden. En- éerivant ii faut dvles équivoques, bij t schrijven moet men alle dubbelzinnigheden mijden. Ev- une peine it qn. , iemand
eene moeite besparen. (Deze uitdrukking is of te

keuren; men behoort épargner te gebruiken). [Mus.] Een' Icadons vermijden, bij 't slot -akkoord
een dissonant voegen. - EVITER, V. ti. [Mai'.] Omduwen, omzwaatjen: La vaisseau dvite , évite an
vent, P Ia marde, liet schip zwaait, zwaait op
den wind, op het tij of op stroom. EV- an vent,
a Ia manic , door den wind, door liet tij omgezwaaid worden. tv- entre vent at marde, onder
eten wind 'met den stroom onder tij zwooijen. Ev
par Ie liontour, voor klare kluizen zwooijen. S'ÉVITER, V. pr. Vermeden worden. --- Elkander
mijden, au/wijken of uit den weg gaan.
'Evitei-ne, adj. Eeuwig, onsterfelijk, bijnoam
van de li groote goden der mythologie. -teriiité, f, [Dogrn. ] Eeuwigheid, ons t erfelijkheid f.
'}'oeab1e, adj. [Prat.] Geschikt om voor eene
andere regtbank getrokken te wordon , beroepbaar
'Evocation, t. Oproeping,
op hooqer geregt.
inroeping, bezwering, eene Ceremonie der Ouden,
waardoor zij de tegenwoordigheid der goden , der
datmons of der geesten opriepen, cv o c a t t e f. [Prat.] liet trekken eener zaak vóór eene hoogere
regtbonk. - "Evocatoire, adj. Liet beroep op
Itooger regtbank betre/fend.. - [AD-c. prat.] Cédule
dv-, schriftelijke bekendmaking f., dat men de zaak
voor cane hoogere reptbonk trekken wil.
t 'Evolé, e, adj. Loshoofdig, onberaden, onbezonnen
'Evohier , V. a. [Mil., Mar.] De evolutiOn,
iegerzwenkingen, scheepswendingen uitvoeren, maii ni uv rér e n. - 'Evotut!on, f. Beweging. zwenking, hetzij tot oefening, of tegenover den vijand,
evolutie t. - [Mar.] Ev-S navales, bewegingen,
wendingen eener oor l ogsvloot, zee-inanwuvres f. p1.
- [Mus.] Omkeering 1. der stemmen in het dubbele contra-punt. - [Didact.] Ev- organiquc, ont-

EXALTATION.

wikkeling t. der bewerktuigde tigchamen dooi' den
groei. - 'Evolutionnaire, adj. Tot de evolutien behoorend, evolutiOn veroorzakend. - 'Evo.
1utH, ive, adj. [Phil.] Zich zetven voortbrengend
of ontwikkelend. (bloem 1.
'Evolvule, f [Bot.] Soort van winde of klok'EvoElyrnine, f. [Chim.] Bittere zelfstandijheid uit de vrucht van 't papenhoatof de kardinaalsmuts [evonymus] . - 'Evonymoide, f.
[Bot.] Klimmende celaster of boommoorder m., een
canadosche heester.
'Evoquer, v. a. Oproepen, inroepen, bezweren,
de schimmen der dooden, de dwinons of geesten voor
zich dagen of (toen verschijnen. - [Prat.] Voor
acne andere, hoogere regtbank trekken, e v a cd r en.
'Evutsif, ive, adj. [Chic.] Tot uitrukken of
uittrekken dienstig. - 'Evulsioi, t. iJit ru/eking
uitirekking, e vul s i e t.
Ex- uit het Intjn overgenomen voorvoegsel in
vele zamensteltingesi , overeenkomende isiet het nederduitsche : uit, ont, ver, op, enz.: exciure, uitstuiten; expropriel', onteigenen; expédier, verzenden; exhumer, opgraven - in zarnenstetlingen van
Jongere vorming ook z. v. (0: gewezen, voormalig,
wijten: ex-prètre, ex-empereur, gewezen priester,
keizer.
Exacerbaiit, e, adj. [Méd.] Theneniend, verhe//end, verergerend: Fièvres ex-s. - Exacerbation, t. Toeneming, ver/te/ring, versterking 1.
vast eene periOdisclte ziekte

S Exaeo;-de, m. [MUS.], Z. HEXACORDE.

Exact, e, adj.('r. ek -zakt) Naauwkeurig, juist,
zorgvuldig, naauwgezet, stipt, exact.
t. II est fort
ex- en tout ce qu'iI fait, hij is zeer stipt in alles
wat hij doet. EtI'e ex- a tenir sa parole, naouw gezet
in 't houden van zijn woord zijn. Copiste ex-,
naouwke'u'rig afschrijver m. - Sciences ex-s, wiskundige wetenschappen 1. pl. , wiskunde t. - Exactement, adv. lvaauwkeurig, stipt, zorgvuldig, op
tiaauwkeurige wijze.
Exacteiu-, in. (weleer) Schuldinvorderaar, geldheifer ; ontvanger dci' re„„„ten, gaarder, goôrineester; -- (en) afzetten, lt"ndveiaar, uitzuiger, ver-

druk/eer m. -- Exactif, ive, adj. Knévelend,
afpersend. - Exaction, t. (weleer) Invordering,
strenge f/dying van 's lands penningen;- (nu) afper sinq, kné'i'clürj/, ofzetterjverdî'ukk'ing, ex d ctic t.
Exactitude , t. Naa.'tewkcuriqiteid., stiptheid,
juistheid, regelmatigheid, zorgvuldigheid, naouwqezetlieid f.
Exmme, adj. [Mëd.] Van bloed beroofd, bloedledin, exaimos.
Exagérateu-, im, -t-i c e, f. Vergrooter, overdrijver ni., vergrootste'r, overdr'[jfster f. - Ook als
adj.: Toutes les passions sotit ex-trices, at de hartsloeIen hellen tot OV(r(irjoiflg over . - Exagérahf, ive, adj. Overdrijvend, veryrootend, overdi'even; (lam.) Cu/fend, rootsprekend. - Exagération, 1. Overdrijving, vei'qroolinq;groot.rpraok 1.
- Exagéres-, t'. a. Overdrijven, vergrooten, overdreven voorste/ten. - Ook zonder voorwerp: ii est
sujet ii ex-, hij houdt veel van overdrijven.
S'EXAGERER, C. pr. Zich iets vergroot of overdreven voorstellen. --- Exagéré, e adj. (en part.
passé) Sentiments ex-s, overdreven gevoelens n. pl
Tableau ex-, overdreven tafereel a., schilderij f.
Exaltation, t. Veritoojinq, var/ta/flog; grootmakingi, verheerl'[/king: gemoed s- of geestoerhe/fin q .
overspanning, e xa It a(feestdrift.
tie t. -Ce bâtiment, Ce plancher a trap pee
iI'ex- (d'dlévation), dat gebouw, die vloer heeft te
weinig verlieffing, hoogte. (in dezen c *p. zin weinig
gebruikt). - La jour tie son ex-, de dag zijner
verhe ffi ng (tot eene geestelijke, inz. tot de pausetij/ee waardigheid). - [Liturg.] Ex- de Ia sainte
c1 oix. kruisverhe/fing (een kalk. kerkfeest op 1 4
Sept.). - [Mud.] Ex- du porils, verheffing vonden
pots. Ex- des symplômes dune maladie, hoogste
trap in., dien de verschijnselen eener ziekte berei----

-
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ken. Ex- des forces vilales, overspanning, ziekelijke verhooging der levenskrachten. - [Chim.]
Hoogste graad m. van zuivering (der metalen, zouten, enz.); -- vervlugtiging, Opheffing t. - [Astral.]
Stand m. eener planeet, in wel/een zij geacht werd
den meesten invloed te oefe'nen. — L'ex - des sens, de
verhoogde werking der zinnen of zintuien. Parler
avec ex-, nut feestvervoering, geestdrift, opgewondenheid spreken.

EXALTER
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Exarehat, m. Gebied, ambt ii., waardigheid f.
Exalter, V. a. I7erhoogen, verheffen; --m ver
verrukken, vervoeren, overspannen, over--hiten, van een' exarch; — griekscsi- keizerlijk stadhouder
Italië (waarvan Ravenna de hoofdstad-schapin
prikkelen, e x a l t d r e n; — prijzen, roemen, ver
L'homme peut ex- la sensibilite dun-herlgkn: was), exa rchaa t n.
Exarehiàtre, m. [Méd.] Weidsche titel m.,
organe quelconque, de mensch kan de gevoeligheid
van een of ander orgaan verhoogen, versterken, weleer aar, sommige eerste lijfartsen van koningen
vermeerderen. -- (fig.) Ex- une passion, een' harts- en keizers gegeven. ---- Ook: gewezen lijfarts m.
Exarnle, f. [Chir.] Ver uitstekend gezwel n.
togt ten top voeren. -- Ex- les esprits, de , emoeExarq ie, m. Stadhouder der voormalige grieh:deren doen ontvlamnmen; de hoofden verhitten, in
vuur zetten, in geestdrift brengen. --- Ex- le saint sche keizers in Italië, e re a r c h m. -- Bij de nieuoom de Dieu, Gods heiligen naam verheffen, ver- were Grieken: afgevaardigde m. van den patriheerlijken. On ne peut trop ex- son mérite, men arch, die in zijnen naam de bisschoppen en kerken
kan zijne verdiensten niet te hoog , niet genoeg bezoekt.
Exartérite, f. [Méd.] 4dervliesontsteking f.
roe wa, verheffen. - [Chico.] Den hoogsten graad
Exarthrèine, in., Exarthrose, Exartlvan zuiverheid, vaar kracht geven. --- S'EXALTER.
V. pr. Zich verheffen, zich tot den hoogsten graad culation, f., z. V. C. LUxATION.
Exasperation, f. Verbittering f.; vergramdvan werkzaamheid, van kracht verheffen, zich overspannen (van de zinnen, de hartstogten, enz. spre- heid, verbitterdheid f. — [Méd.] , z. V. a. ExACERkende). ---- Elkander hemelhoog verhef/en. -- Exal- BATION. --- Exaspérer, v. a. Verbitteren, ver
vertoornen, tot toomt of gramschap prik -gramen,
té, e, adj. (en part. passé): Imagination ex-e,
---- [Méd.] Verergeren. — Exas p ere, e,-keln
ontvlamde, verrukte, overspannen, g e e x a It e e radj.
(en
part.
passé): Homme ex-, verbitterd, verd e verbeelding f. Cet homme est ex-, a l'esprit
ex-, la tote ex-e, die man neemt eene hooge vlagt, gramd mensch.
heeft een overspannen geest of hoofd. eene ont-

vlamde verbeelding.

Exalunfineuse, f. of gals adj.: Peels exalurntineuse, kleine schitterende parel uit liet Oosten.
Exa.rnblorne, in., Exa azblose, f. [ iéd.]

Ontijdige geboorte, miskraam f
Examen, m. (pr. -niè je) Onderzoek, toet-

sing, ondervraging, navorsching, uitvorsching f.,
verhoor, inz. schoolonderzoek ii., proefneming f.
der gemaakte vorderingen, ex a in en n. Faire t'ex-

dune chose, 1Mettre one chose b 1'ex-, eene zoals
onderzoeken, op den toets stellen. ----- Apx ès mdr

Exauuceinent, m.

Het verhooren- (eerier bede);

verhooring, inwilliging f. -- Exauicer, v. a. Ver
gunstig aanhooren, inwilligen: Dieu exauce-horen,

les prières des humbles, God verhoort de gebeden
der néderigen of ootmoedigen. ---- Exancé, e, adj.

(en part. passé): Prière ex-e, verhoord gebed n.
E.xanetoration, f. [H. rom.] Afdanking f.
(der troepen). ----- [Cbev.] Ontzetting, afzetting,

opheffing f. (dégradation). -- Exaaictorer, v. a.
Afdanken. --- Ontzetten (van de ridderljke waar
-dighe)
(dégrader).

Excalcéation, f. [Aizt. j ud.] De wet van 't uit-

ex-, na rj x onderzoek, na rijp beraad, overleg, na
rijpe overweging, overlerc;inq, overpeinzing. Passer

trekken des schoens, ontschoeijing (Deuter. XXV,

hoo'r nemen. -- Ex- It tutor, voorloopig verhoor n.
van getuigen,

ontdoen der beenderen van. 't vleesch; --- - afzondering der uitgespoten vaten, e x c a r n d t i e f.
Excarner, vv. a. [Tech.] De tanden in een'
kam snijden. -- [Anat.] Iran vleesch ontdoen.

un examen , een onderzoek, examen ondergaan,
doorstaan. Mettre qn. b 1'examen, iemand in 't verExan'inateur, ni., -trice, f. Onderzoeker,

navorscher, ondervrager, e x a m i n a t o r ni., onderzoekster, ondervraagster f.
S Examination, f. liet onderzoeken, het vree
onderzoek, examen n.
-minére;
Examiner, V. a. Onderzoeken, uitvorschen, uitkooien, uitvragen, ondervragen, ondertasten, ver
beschouwen, nazien; over--horen;auwkig
denken, overpeinzen, beraadslagen, navorsch.en, nasporen, exam inéren. Ex- un conlpte, eerie

vs.

9).

(brandend..

Excaléfaetif, ive, adj. Verhittend, verxcarnation, f. [Anat.] Ontvleesching f., het

Excavateur, in. [Chem. de fer] Toestel om

het wegruimen en aanvoeren van grond voor de
spoorwegen gemakkelijk te maken. — Excavation, f. Het uitgraven, uithollen; uitgraving, uit
— Excaver,-holing,prdexcavtif.
v. a. 'itgraven, diep uithollen, eene holte maken.
Excédant, e, adj. Overschietend, overblijvend:

Ex- sa conscience, see-rème,

Somme axe-e, overschietende som. Exe- d aunage,
z. AUNAGE. -- (fig.) Vermoeijend, afmattend, las-

e l'exanline, plus je crois 1'avoir vu quelque part,
hoe mier ik hem beschouw, hoe racer ik geloof hem
ergens gezien te hebben. -•-- S'EXAMINER, V. pr.

un homme exc-, 't is een lastig meosch. -- EXCEDANT, nl. Overschot, overwigt n., overmaat f., teveel n. -- % Excédation, t. Het overschrijden;
overschrijding f. --- Excéder, v. a. Overschrijden,
te ver gaan, te buiten ofte boven gaan. it a excédé
son pouvoir, hij heeft zzlne inapt overschreden, is
zijne mini te buiten gegaan. N'excédez pas cette

rékening onderzoeken.

zijn geweten beproeven, zich zelven onderzoeken.
On la examine sur ia grammaire, men heeft hem
in de spraakkunst onderzocht, geëxamineerd. Plus
Zich zelven onderzoeken, zich gadeslaan, zich on-

dervraren; -- zijn geweten onderzoeken. -- .Elkander oplettend waarnemen, beschouwen. ---- Examiné, e, adj. (en part. passé): Livre ex-, onder-

zocht, nagezien boek n. Affaire mûrerent ex-e, rijp
onderzochte, doordachte zaak f. Ecolier ex-, onder-

zocht, geëxamineerd scholier m.
Exanastornose, f. [Méd.] Ziekelijke verwijding, inz. d.c-r bloedvaten, met ontlasting van bloed,
eranastt mosi.s f. -- Exanastlhrop1'e, f.

[Méd.] Herstelling, genezing, inz. van eerie i.nstor(darm, exanie f.
trng. errandstrophe f.
Exanie, f. [Méd.] Uitzakking van den endelExaninnation, f. [Méd.] Ontzieling f., dood m.;
- diepe oninagt, flaauwte, e x a n i m a t i e f.
Exantlhéon s^teux, euuse, Exanthé nmatine, ac?, [Méd.] Met huiduitslag gepaard, uit
vlekkig, blarig, e r a n t h e vs a t i s c P.-slagordi,
-- Exantlh nmeatologie , f. t itslagleer f. —
.Exantlhémalologiqu.e, adj. Tot die leer behoorend, eronthematolóq,isch. -- Exan-

tig: Travail exc-, a fmatlende arbeid m. -- C'est

somma, ga deze som niet te boven. — Ce peuplier

excède les autres en hauteur, die populier steekt
boven al de andere uit. - (fig.) Overladen, overstelpen,, de zaken. te ver drijven ('t Zij ten goede o/
ten kwade): t1 nous a excéclés do compliments, by
heeft ons met pligtplegingen overladen. — Exe- qn.

de coups, iemand de huz,d vol slagen geven, hem
onbarmhartig afrossen. Exc- qn. de bonne clière,

iemand niet spits en drank overladen, tot al te veel
eten en drinken aansporen. — l'ermoeijer, a fmatten, lastig vallen, vervélen. Voil h des travaux qui
excèdent les forces, dat zijn werkzaamheden, die de
krachten afmatten, uitputten. 11 m'exeède par son
ba,vardage, hij valt mij lastig, verveelt mij geweldia met zijn gesnap. Tout n7'excède aujourd'hui,
alles is mij van daag te veel. -- S'EXCEDER, v. pr.

Zich te buiten laan, de gewone grenzen overschrijden, zich afmatten, zich uitputten, zich a fslooven:
S'exe- de jednes de veilles, d'austérités, zich door
thème, m. Koortsige huiduitslag m., vlekken of vasten, nachtwaken, boetedoen.in, en uitputten, te
veel vasten, waken, boete doen. --- Exeedé, e,
blaren `. pl. op de huid, vurigheid f.
Exantlation, f. [Phys.] liet uitpompen; uit adj. (en part. passé): Pouvoir exc-, overschreden
mant
f. Je suis exc-, de fatigue, ik ben afgemat, uit
lucht of water).
-pomingf.(va
dood moede. -- Je suis exc- de ses compli--geput,
Exanthropie, f. [Méd.} Hoogste graad n. van
nenschenvrees, van menschenschuwheid (als gevolg ments, ik walg van zijne complimenten. — L'homme ainsi battu et axe-, s'alla préseriter au juge,
van ziekte), errant/tropic t.
Exarao-ene, zei.. [(whir.] Been-, beenderbreuk f. de zoo geslagen en mishandelde man begaf zich naar
den regter. --- inn jeune homme exc- de débaumet uitscheuring.
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EXCELLEMMENT

gibes, een door losbandigheid uitgeput, ontzenuwd
jongeling.
Exceilemment, adv. Voortreffelijk, op eene
uitmuntende wijze, uitnemend, bij uitnemendheid,
bij' uitstek.
Excellence, f. Uitmuntendheid, voortreffelijkheld, uitstekendheid, uitnemendheid f. En quoi consiste I'exc- de ce l i vre ? waarin bestaat de voor
dit boek? L'exc- dun fruit, de-treflijkhdvan
voortref el kheid, lekkerheid van eene vrucht. —
Exc ellen tie, ambtstitel van ministers, van de
hoogste ambtsbekleeders bij 't hof, van afgezanten; in de middeleeuwen ook van de frankische en
duitsche keizers, van pausen en bisschoppen. —
(fam.) Donner de 1'exc-, zijne excellentie spelen,
iemand gedurig den titel van excellentie geven. —
PAR EXCELLENCE, loc. adv. Bij voorkeur, bij uit
bij uitnemendheid: Salomon est appelé-zonderig,
le sage par exc-, Salomo wordt bij uitnemendheid
de wijze genoemd.
Exeellent, e, adj. Voortreffelijk, uitmuntend,
uitnemend, uitstekend, buitengemeen, heerlijk, ongemeen schoon, goed, enz., e x c e l id n t. Coeur exc-.
voortreffelijk hart n. Fruits exc-s, keurige, lekkere
vruchten f. pl. Exc- écrivain, voortreffelijk schrijver.
Excellentissinie, adj. (fam.) Zeer uitnemend,
ijkst. — [H ist.]
zeer uitmuntend, allervoortr
r'
senavoormalige
E x c e l t e n t i s s i m u s, titel lee
toren van Venetië, als zij in tegenwoordigheid van
den doge in collegie vergaderd waren.
Exee!Ier, V. n. Uitmunten, uitsteken, uitblinken, te boven gaan, verheffen, e x c e l t é ren.
Excentricité, f. Uitmiddelpuntiqheid, verwijdering of afwijking van het middelpunt, inz. de afstand des brandpunts van 't middelpunt bij kromme lijnen, e x c e n t r i c i t e i t f. — 4 (fig. et (am.)
Wonderlijkheid, grilligheid, eigenzinnigheid, overspannenheid, dweeperj f. — Exeentricitue, adj.
Uitmiddelpuntig , geen gemeenschappelijk middelpunt hebbende (van in of bij elkander liggende cirkels, cirkelbogen, spheren), e x c é n t r i s c h, e xc e n t r i e k. — ( fig. et (am.) Wat van de gewone
baan afwijkt, buiten de gewone grenzen treedt,
ongemeen, overspannen: Un homme exc-, een wonderl jk, grillig, overspannen mensch, een excentrische feest m. — EXCENTRIQUE, m. of als adj. Disque exe-, kolderschijf, excentrieke of uitmiddel
schijf f., die in de stoommachines op de-pzcnti9e
as van 't vliegwiel of op de as van den locomotief
ligt en de stoomzuiger-stang heen en weder voert.
Excepté, e, adj. (en part. passé van excepter)
Uitgezonderd, uitgenomen, uitgesloten, g e ë x c ipieerd, geexcepteerd. Tout le monde y
peut venir, les femmes exc-es. — EXCEPTÉ, prép.
(eig. part., door ellips als prép. gebruikt) Behalve,
uitgezonderd, uitgenomen, met uitzondering van:
Tout le monde y peut venir, exc- les femmes.
Excepter, v. a. Uitzonderen, uitnemen, voorbehouden, uitsluiten, e x c i p i é r e n, e x c e p t é
ren: Je vows donnerai tout sans glen exc-, ik zal
u alles geven zonder iets uit te zonderen.
Exception, f. Uitzondering, uitneming, uit
i e f. II n'y a point de règle sans-sluitng,excép
exc-, er is geen regel zonder uitzondering. Cela ne
souffre point d'exc-, dat duldt geene uitsluiting. —
Uitvlugt, tegenwerping, tegenspraak, verantwoording f., verantwoordingsschr2 ft, verzet n. des beklaagden, e x c e p t i e f. Exc- de dol, tegenwerping
berustende op gepleegd bedrog. Exc- négatoire,
verzet door het loochenen van Bene daadzaak.
Exc- péremptoire, peremtorische, te niet doende,
vernietigende tegenwerping. Exc- déclinatoire, afwijzende exceptie, berustende op onbevoegdheid der
regtbank. — h L'EXCEPTION DE, loc. prép. Met
uitzondering van, behalve, uitgenomen: I1 a vendu
tous ses Mens, ui 1'exc- dune maison, hij heeft al
zijne goederen verkocht, uitgezonderd een huis.
Exeeptionnel, ie, ad). Eene uitzondering bevattend of makend, uitzonderend, ex c ep t i o n e e 1:
Lois axe-las, exceptionéle wetten f. pl — Un homme exc-, een man bij uitzondering. — Exeeptionnelleenent, adv. Bij wijze van uitzondering.
Excès, m. Overmaat, overdaad, overdrijving,
buitensporigheid, overtreding f. van de gewone grenzen eener zaak, exces n. L'excès est blamable en
touter chosen, de overdaad, buitensporigheid is bij
alle dingen laakbaar. Il y a de l'excès dans son zèle,
zijn ijver gaat te ver, er is overdrijving in zijn'
-

ijver. II s'écria dans l'excès de sa douleur, in de
overmaat zijner smart riep hij uit. — Buitensporigheid, ongebondenheid, uitspatting , ongeregeld
moedwil m., gewelddadigheid, mishande--heidf.,
ling f., misbruik n. Faire des excès, uitspattingen,
buitensporigheden begaan, moedwil bedrijven. Les
excès commis en (sur) sa personne, de geweldenarijen, gewelddadigheden, in zijn' persoon begaan.
Excès de pouvoir, misbruik van magt. — [ Math.]
Overschot, verschil n. (excédant) tusschen twee
grootheden. Excès sphérique, sphr risch of klootsch
overschot n., wat de hoeken eens klootschen driehoeks meer dan twee repte hoeken bedragen. —
a L'EXCÈS, JUSQU' a L'EXCES, loc. adv. Onmatig,
overdadig, al te zeer, uitfermate, in den hoogsten
graad: Loner qn. a l'excès, iemand bovenmate
prijzen..Pousser la vengeance jusqu' à l'excès, de
wraak te ver drijven.
Exeessif, ive, adj. Overdadig, onmatig, overtollig, overgroot, overdreven, ondragelilk. Il fait
un froid exc-, 't is ondragelijk, buitengfemeen koud.
Taille exc-ive, overgroote, buitengewone gestalte f.
Travail exc-, al te zwarearbeid m. Dépensesexc-ves,
overtollige, buitensporige uitgaven f. pl. Cela est
exc-, dat is overdreven.. — 11 est exc- en tout ce
qu'il fait, hij overdrijft alles, hij gaat te ver in
alles, wat hij doet.
Excessiveuient , ode. Onmatig , overdadig,
bovenmate, uiltermate (á l'excès).
Exeipant, m. {_Prat.] E x c i p i ë n t, hij, die
eene tegenwerping maakt.
Exeiper, V. a. (altijd met de) [Prat.] Eene
tegenwerping, uitvlugt maken ; tegenstellen, bij wijze
van verantwoording inbrengen, zich beroepen op,
e x c i p i é r e n. Exc- dune prescription, zich op eene
verjaring beroepen.
Exeipient, m. of als adj. Subs'ance exc-e,
[Pbarm.] Middel tot vermenging, bindmiddel (b. v.
honig, meel). —
Excise, f. Belasting, impost m. op bier, olie,
cider, enz. in Engeland, e x c ij s m. — Het kantoor,
waar die impose betaald wordt.
Exciser, V. a. [Chic.] Uitsnijden, wegsnjjden,
e x c i d é r e n. — Excision, f. Uitsnijding, weg
zekere kleine deelen(wratten, polijpen,-snijdgf.va
enz.) , e x c i s i e f. — Bij sommigen z.v. a. CASTRATION.
Exeitabilite, f. Prikkelbaarheid, opwekbaarheid, e x c i t a b i l i. t e i t f. — Excitant, e, Excitatif, ive, adj. [Méd.] Opwekkend, prikkelend:
Un reméde exc- of als subsi.: Un exc-, een opwekkend, prikkelend middel n. — Exeitateur, m.,
-trice, f. Aanzetter, aandrijver, aanspoorder m.,
aanzetster, aandrijfster, aanspoorster f., prikkel m.;
— 5 wekker m., wekster f. (in de kloosters). -Ook als adj. gebézigd : L'énergie exc-trice , de
krachtontwikkelendeprikkelingf. — EXCITATEUR iii.
[Phys.] Ontlader m., werktuig om elektrische vonken te verwekken. — Excitation, f. [Méd.] Opwekking, prikkeling; — (fig.) aansporing, aandrijving, aanzetting f.; opgewekte of geprikkelde toestand m., e x c i tá t i e f, --- Exeitatoire, adj.
lanmanend, aansporend: Lettres axe-s, vermanin.,gs- of waarschuwingsbrieven m. pl. — Excitennent, m. [Méd.] Uitwerking der prikkels;
herstelling, opwekking van de werking der hersenen
na slaap of verdooving. -- Exciter, v. a. Verwekken, opwekken, gaande maken, prikkelen, aan
aanzetten, aanhitsen, aanstoken, aan -prikeln;
aanporren, aandreven, opruijen; veroor--moedign,
doen
ontstaan, verwekken: Cela excite la
zaken,
soit, Cela excite à boire , dat verwekt dorst,
maakt (ten dorst gaande. Exc- la compassion, la
pitié de qn, iemands medelijden opwekken, gaande
maken. — Le général excita ses soldats par sa
valeur, de generaal moedigde, vuurde zijne soldaten door zijne dapperheid aan. Exe- les arts, 1'industrie, de kunsten, de nijverheid aanmoedigen.
On 1'y a excité, men heeft er hem toe aangehitst.
Exe- one sédition, een oproer verwekken, te weeg
brengen. Exc- 1'envie, ia jalousie, den nijd, de
ijverzucht gaande maken. — S'EXCITER, V. pr. Zich
zelven aansporen of opwekken. — Opgewekt, aan
aangevuurd worden. — Elkander op--gespord,
wekken of aanmoedigen. — Exeité, e, adj. (en
part. passé) Compassion exc-, opgewekt medelijden n.
Passions axe-es, gaande genaakte hartstogten nl. pl.
Curiosité exc-e, geprikkelde nieuws. ierigheui f.

Exclaunatif, ive, adj. [Gram] Eenuitroep

EXCLURE

EXCUSER.

aanduidend: Point exe- , uitroepingsteeken n. (!).
— ]Exclamation, f. Uitroep m. , uitroeping,
uitschreeuwing, e x c l a m a t i e f. — [('Ot-am.] Point
d'exci-, uitroepinr;steeken n. - S Exelamnativement, adv. Bij wijze van uitroep. — Exclamatoire, adj. Deuitroepinguitd'rukkend: [Gram.]
Particules excl-s, uitroepwoordjes n. pl. — Exdarner, V. n., of doorgaans 'exclanner, v. pr.
Uitroepen, uitschreeuwen, een' uitroep doen.
Exclure, V. a. Uitsluiten, buitensluiten, uit weren, buitenhouden, uitstooten, niet toelaten, geen
toegang geven. Excl- qu. d'une société, iemand uit
een gezelschap of genootschap sluiten, hem nood
te verlaten, 0/ hem den toegang ontzeg -zakenht
La loi l'en exclut, de wet sluit hem daarvan-gen.
Uit. — s 'ExCLURE , V. pr. Uitgesloten worden. —
Elkander uitsluiten. — Exelr.u, e, (vroeger ook

verachtelijk wezen n. -- Exeréinentation, f.
[Méd ] Ontlasting f. der drekstofjfl'en. — Exerénienteuix, Buse, Excréineutiel, Ie, Exerénnentitiel, le, adj. Wat tot de natuurlijke uit- of
afscheidingen behoort , uilwerpselachtiq. Les aliments out deur parties, l'une nutritive, l'autre
axe-le, de spijzen hebben twee deden, het eene tot
voeding, het andere tot uitwerping, uitscheiding bestemd. — Excrésnent-recrémentitiel, le, adj.
Deels tot uitwerping of uitscheidine, deels tot opslorping en opneming in de dierlijke huishouding
bestemd (zoo als de melk, het speeksel, de tranen).
-- Exeréter, V. a. Uit- of afscheiden, uitwerpen, uitdrijven. --- Excréteur, adj. m. Exerétoire, adj. m. en f. Naar buiten drijvend, uit
afzonderend, a fvóercnd: Vaisseaux exc-s,-scheidn,
[Anat., Bot.] uitscheidende, afzonderende vaten n. pl.
— Exerétion, f. Uit- of afscheiding, uitwerping,
afvoering f., het uitwerpen der natuurlijke onrein
f. L'urine, les déjections alvines,-hedn,xcrti
les perspirations cutanées sopt des exec-s, de pis,
de drekstoffen, de huiduitwasemingen zijn uitschei-

exclus, e), adj. (en part. passé): Les females sont
exclues de vette assemblée, de vrouwen worden in
die vergadering niet toegelaten. — Exclusif, ive,

adj. Uitsluitend, geene deelneming toelatend; bij

exclusief. Droit, Privilége-zonder,hsc
exci-, uitsluitend rept , voorregt n. Gout excl-, bij
smaak m., uitsluitende genegenheid f. —-zonder
L'esprit de parti nous rend excl-s, de partijgeest

maakt, dat wij anderen buitensluiten, dat wij alles
verwerpen, wat met onze gevoelens 0/ meeningen
in strijd is. — EXCLUSIVE, f. [H. mod.] Uitsluitingsregt n., het resit der monarchen van Frankrijk,
Spanje en Oostenrijk om bij de verkiezing van een'
paus tegen den persoon van dezen of' genen kardinaal te protestéren. — Exclusion, f Uitsluiting.
buitensluiting, wering, e xc l d s i e f. — [Antis.]
Méthode des excl-, uitsluitings-methode, rmdlossing
van een vraagstuk door zéhere getallen, c /s on geschikt ter oplossing, uit te sluiten. — a L'EXCLUSION DE, loc. prép. Met uitsluiting van: II s'applique is vette science, à l'excl- de toutes les autres.
— Excleisivement, adv. Uitsluitend, uitsluitenderwijs, met uitsluiting van, niet mede gerekend,
bij uitsluiting: Depuis le mois de mai jusqu'au
mois d'aout excl-, van de maand Mei tot en zonder
de maand Augustus. — Exeliasivisuie, in. Stelsel
van uitsluiting, ex dus ivismus n. (ging f.
t % ^'xcogitation, f. Overdenking, overweExcomnnunieation, f. Ban, kerkban in., uitsluiting uit de kerk of gemeente, ex co'm m u n i.c d t i e f. Exc- majeure, groote ban (die van alle
kerkgemeenschap afsnijdt). Exc- ruineure, kleine
ban (die alleen 't gebruik der sacramenten verbiedt).
Foudre d'exc-, banbliksem m. Fulminer l'exe-, den
banbliksem schieten, slingeren, in den ban doen.
Lever l'exc-, den ban opheffen. —Excornnnainier,
v. a. In den ban, den kerkban doen, uitbannen,
van de kerkelijke gemeenschap uitsluiten, e x c o mm u n i c é r e n. — S'EXCOMMUNIER, v. pr. Zich van
de kerkgenootschap afzonderen , verwijderen. —
Elkander in den ban doen. — Excornoiiuunie, e,
adj. (en part. passé): Rol exc-, in den ban gedane
koning m. — Excontimunié, m., -E, f. Hij of zij,
die in den kerkban is gedaan, uitgebannene, geëxcommuniceerde, m. en f. — (fig.) Il a un visage
d'exc-, II est fait comme on exe-, hij ziet er uit,
also hij van de galg w :ïs gedropen, hij ziet er
bleek en ontdaan uit; ook: hij ziet er uit als een

dingen. —
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Exerét,oire, adj., z. EXCEETEUR.

Exeroissanee, f. [Cher.] Uitwas n., bult nl.,
vleeschgewas n., wen, wrat f. enz. — [Bot.] Uit
knoest m.
-wasn.,

Exerru, e, adj. [Faux et ton.]: Arbre excru,

boom, die buiten 't bosch, maar op een' daartoe behoorenden grond, groeit.
Exerueier, v. a. Martelen, folteren, pijnigen,
kwellen ; — diep bedroeven.
Excubiteiir, [Ant. rom.] Soldaat of ofcler m.
van de keizerlijke lijfwacht.
wacht.
Excursion, f. Uitstapje, reisje, pleiziertogtje n.
— [Mil.] St, optogt m., strooperj I. op 's vijands
bodem. — (fig.) Afwijking, uitweiding f. (digression).
Excusable, adj. (van personen en zaken) Ver
te verschoonen, te verontschuldigen,-schonbar,
verschoonlijk, vergefelijk. Faute exc-, verschoonlijke fout f. Elle est exc- d'avoir fait vela, zij is verschoonbaar, 't is te verontschuldigen, dat zij dit gedaan heeft, — Exeusablesnent, adv. Op ver
schoonbare wijze.
5 Excusateur, ni., -trice, f. Verontschuldiger m., verontschuldigster f.
-f- Excusation, I. [Prat.] Verontschuldiging,
afwijzing eener voogdijschap of bediening, e ECU5 a t i e f.

Excuse, f. Verontschuldiging, verschooning;
--- uitvlugt f., voorwendsel, e k s k u u s n. Exe- va
geldige, aannemelijke verontschuldiging. Exe--labe,
frivole, kale, nietige uitvlugt. — Belee fdheic ster-m,
om toegevendheid omtrent een' kleinen misslag te
vragen, of wel om iemand tegen te spreken: Je vous
en Pais mille exc-s (niet je vous demande, gelijk men
vaak hoort, vooral in Nederland, waar 't: ekskuus
v r a g e n aan de orde van den dag is), ik vraag
u duizendmaal om verschooning. Je ne veux point
vous faire exc- (vous demander pardon), ik wil u
niet om verschooning vragen. Je vous Pais exc-,
mais je ne puffs être de votre avis, neem mij niet
kwalijk (houd het snij ten goede), maar ik kan niet
van uw gevoelen zijn.— Demander, Exiger des exc-s,
vorderen, eischen, dat men verschooning vs-age, dat
men zijn ongelijk bekenne. — [Jur.] z . EXCUSATION .
Excuser, v. a. Verontschuldigen, verschoonen.
schooijer, bedelaar.
Excoriateur, trice, a((j Ontvellend, de op- Je l'ai excusé auprès de son mare, ik heb hem
zijnen meester verontschuldigd. 11 faut exc- les
door
werktuigen
bij
(inz.
als
dit
en
wegnemend
perhuid
geneesmiddelen geschiedt). — Excoriation, f. fautes de In jeunesse, men moet de misslagen der
[Chit.] 4fschavinq, kwetsing der opperhuid, ont- jeugd door de vingers zien, vergeven. --- Excusezvelling, ex e o r i á t i e f. -- Excorier, v. a. De moi, Si je vous dis, neem mij niet kwalijk, dat ik u
huid wegnemen, afhalen; een vlies opscheuren of zeg. -- Verschoonen, vrij laten, ontslaan: I1 ma
invité à diner, mais je i'ai pree de men exc- ,
kwetsen; — in beperkter' zin : de opperhuid weg
afschaven,. -- Excorié, e, adj. (en part.-nem, hij heeft mij ten eten gevraagd. maar ik heb hem
passé) Joue exc-e, ontvelde wang f. Partie ex-, op- verzocht mi daarvan vrij te spreken. — S'EXCUSER, V. pr. Zich verontschuldigen. Comment pourgereten, gekwetst deel n
Excortieation, f. Het wegnemen, aftrekken rait-il s'exe- d'une telle faute? hoe konde hi zich
(wegens) eene zoodanige fout verontschuldigen.
over
van de schors, den bast of het hulsel, ontschorsing,
— S'exe- de faire une chose, verzoeken, dat men
onth:ulzing, excorticátie f.
Exereation, f. [Méd.] Het uitspuwen, uit ontslagen, vrijgelaten worden van iets te doen. -slijm; rogscheling, uitspuwing f.
-werpnva S'exe- sur qc., de schuld op een ander schuiven of
Exerément, m. Uitwerpsel n., uitscheiding f. werpen. 11 s'est excusé sur son frère. hij heeft de
schuld op zijnen broeder geworpen, hij heeft zijnen
m.,
drekstof
f.,
van het dierlijk ligchaam, inz. drek
afgang m., ontlasting f. ï stoelgang, dierenmest m., broeder de schuld gegeven. — (Prov.) (dui s'excuse,
ex c r e rn é n t n. -- B# uitbreiding: dierlijke af- s'accuse , vie zich verontschuldigt , bekent juist
val m. (nagels, haar, horens, enz.). — (fig.) Exer- daardoor schuld. — Excasé, e, adj. (en part.
de la nature, de la terre, du genre humaan, uit passé) Faute exc-e , verschoonde fout f. Personne
natuur, van 't menschdom, diep-vagselnd ex-e, verontschuldigd persoon m.

,
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Excuseur , ni. 17erontschuldiger nl. , hij, die
gaarne eens anders gebreken door de vingers ziet.
Excussion, in. [Méd.] Schudding f., schok m.
(door een' val, slag, enz.), excuss ie f.

Exéat, m. (latin: eig. hij of zij ga 'uit) (pr.
Verlof aan een' geestelijke, om van kerspel te veranderen, aan een' monnik, om in een ander klooster te gaan, aan een scholier, om de school
te verlaten. Papier n., waarop dat verlof geschreven is. — ( fain.) Donner s on ex- á qn.,
iemand zijn afscheid geven.
ex-é-atte)

Exécrable, adj. (van pe -sonen en zaken) Af-

schuwelijk, afgrijselijk, gruwelijk, aver foeieljk, ijse

C'est un crime ex-, 't is eene-lijk,voewardg.

afgr2jsel'jke misdaad. C'est un homrne ex- , 't is
een verfoeijelijk mensch. -- Bij vergrooting: zeer
slecht: Gout ex- , zeer slechte smaak in. Poèr e
ex-, zeer slecht, smakeloos gedicht n.
ExCerableineut, adj Op afschuwelijke wijze.
Exécration, f. Afgrijzen n. , diepe afschuw
of afkeer m. Avoir qn. or qc. en ex-, een afgrijzen
van iemand of iets hebben. -- Voorwerp van 't a f
grijzen, uitvaagsel n., afschuwelijkheid f., gruwel,
vloek ni. Cet homme est l'ex- du genre hurnain,
die man is een uitvaagsel, een vloek der rnenschheid. Une pareille action est pane ex-, zulk eerie
daad is een gruwel. — Ex-s, verwenschingen, ver
pl. - [Théol.] Ontwijding, ontheili--vloekingf.
ging f., inz. datgene, waardoor een gewed voorwerp
:

zine wijding verliest. -- Exécratoire, adj. De

vervloeking betreffend, verwenschend, vervloekend:
Sermerit, Formule ex-, vervloekingseed m_, ver
formulier n. — Ontwijdend, ontheiligend.-vloekincs
Exécrer, V. a. Vervineken, verwenschen. -s'EXLGRER, V. pr. Zich zelen vervloeken, een afgrijzen. van zich zelven hebben. -- Exécré, e,
adj. (en part passé) [tamme ex-, vervloekt, diep
veracht mensch- rn.; Système ex-, gevloekt stelsel n.
Exéctitable, adj. Uitvoerbaar, uitvoerlijk: La
chose nest pas ex-, de zaak is onuitvoerbaar, kan
niet uitgevoerd worden. (CONCEITANT.
Exécutaiit, m. [ [1us.] Uitvoerder, z. v. a.

V. a. Uitvoeren, volbrengen, ten uit
brengen, volvoeren, verrigten, voltrekken: Ex--voer
an projet, no dessein, een plan, ontwerp ten uit
brengen. Ex- un batinnent, une statue, een.-voer
gebouw, een standbeeld snaken. naar den voorgeschreven regel uitvoeren. _--_ Ook zonder voorwerp:
'xécuter,

On entreprend asses, mais aucun n'exécute. ---

Reten, niet den dood straffen, ereecu tdren. Ona

execute deux crirninels, men heeft twee misdadigers
met den dood, gestraft. --- [Prat. Panden, uitwinnen:
Ex- an ddbiteur, de roerende goederen van een'

schuldenaar geregteljk panden of verkoopen. --

[ Mil.] Ex- rnilitairernent une viile, eenestad door

tot betaling vein brandschattin c^ dwingen. Ex- un soldat nnilitairenlent, een' soldaat fusílléren, op vonnis van een' kr gsraad doodschietera. — s'EXEcuTER, v. pr. Uitgevoerd worden. —
S'ex- soi-mènie, of enkel Sex-, zich zelven panden,
zijn goed vrijwillig verkoopen, om zijne schulden
te betalen; (fig.) zich zelven vrijwillig boete opleggen, uit eigen beweging, hoewel tot zijne schade of
beschaming, datgene doen, wat de eer, de billijk-

heid enz. vordert; --- zijn ongelijk vrijwillig erken
_.-- Exécuté, e, adj. (en part. passé) Dessein-ne.
ex-, uitgevoerd voornemen n. Traité ex-, ten, uit
gelegd verdrag n. --- Criminel ex-, gerept,-voer
ter dood gebragt, g e ex e c u t e e r d misdadiger M.
— Debiteur ex-, uitgewonnen schuldenaar tri.
Exéc®nteur, m., -trice, f. Uitvoerder, verrigter rn., uitvoerster, verrigtster f. Ex- testanlentaire, boêlredder , uitvoerder van een testament.

Elle en a agi en fidèle ex-trice des dernières volontés de son mare, zij heeft als getrouwe uitvoer

laatsten wil haags mans gehandeld.-stervand

Ex- des arréts criminels , des hautes-oeuvres
weleer Ex- de la haute justice, scherpregter m.
Exécntif, eve, adj. Voltrekkend, uitvoerend:
Pouvoir ex-, uitvoerende raagt f., uitvoerend be-

de uitvoering van een
tooneelstuk , van eene cantate. Ce rusicien a
beaucoup d'ex-, die muzikant heeft veel vaardigheid in de voordragt. — I1 est homme d'ex-, hij
is een ijverig, voortvarend mensch, een man, op
ween men zich in de s itvoering eener zaak kan
verlaten, -- Uitvoering, voltrekking van een vonnis, teregtstelling, doodstraf, halsstraf, exec u t i e f.
L'ex- d'un crinlinel, het ter dood brengen van een.'

de theatre, dune cantate,

misdadiger. --- [i%li].] Ex- militaire, militaire teregt-

stelling, het fusilleren of doodschieten van een' sotdaat. -- Ook: gewelddadige invordering eener opgelegde brandschatting. _-- [Prat.] Ex- de biens,

de meubles, geregteljk beslag n. en verkoop n1 . der

roerende have, panding, uitwinning, executie f.
Faire une saisie-ex- de reukles , eene panding doen,
de roerende goederen in beslag nemen en tot voor
verkoopgin. Ex- testament aire,-delrschui;
d'un testament, uitvoering van een testament. Exforcée geregtelijke ten uitvoer legging, uitwinning.
Ex- parée. dadelijke uitwinning. Prononcer l'exprovisoire, toewijzing bij voorraad doen, de uitvoering b, voorraad bevelen

Executoire, adj. [Prat.] Uitvoerbaar, wat
op regterlijk gezag kan ten uitvoer gelegd worden,
invorderbaar, e x e c u t o ir: Le contrat nest pas
ex-, het contract kan niet worden uitgevoerd, het
heeft geen kracht. Les rdles sopt rendus exs-, de ko-

hier'en zijn invorderbaar verklaard. Lol ex-, in everking zijnde wet. — EXÉCUT01RE, m. Volmagt der
regeer s, om te mogen panden, geregtel jke volmagt f.
ter uitwinning of executie. Obtenir un ex-, geregtelijke volmnagf verkrijgen.
Exédre, m., [Ant.] Vergaderplaats f. der geleerden; studeervertrek a., ixe dr a f.
Exégèse, f. Verklaring, uitlegging, inz. schriftof bijbelverklaring, e x e g e s e f. — Exegete, in.
Uitlegger, verklaarder der heilige schrift, schriftverklaarder, exegeet m. — [Ant.] Ex-s, zij, die
te A1henen door de regérinag waren aangesteld ons
den vreemdelingen de merkwaardigheden der stad,
inz. de tempels en heilige zaken, te toonen en te
verklaren, e xe gé t e n m. pl. -- Exégétique, adj.
Verklarend, uitleggend, e a e g d t i s c h: Notes ex-s,
verklarende aanmerkingen f. pl. - EXEGETIQUE, f.
[Alg. anc. ] Kunst om, de wortels eener vergelijking

in getallen of lijnen te vinden, e x e g e t i e k f.
Exeleose, f., Z. V. a. EXULCERATION.

Exeteysnie, in. [Cirir.] .Eiset eeittrekken, op/iaten, b. v. van een beenstuk.
Ex-eiuperear, m. Gewezen keizer, ex-keizer.
Exemplair e, adj. Voorbeeldig, ten voorbeelde
strekkend: II rnene une vie ex-, hij leidt een voor
leven. Chátiment, Punition ex-,-beldig,stchjk
afsekrikkerrde, waarschuwende straf f., straf ten
voor beelde van anderen. --- EXEMPLAIRE, M. Voorbeeld, oorspronkelijk of eerste model n. Cette femme
est un ex- de cliastete, die vrouw is een model,
van kuischheicl. (In dien zin oud en buiten gebruik.)
---- [Didact.] Les idées de Dieu sont l'ex- de tou-

tes chases créées, de aanschouwingen van God zijn
't grondmodel van alle geschapen dingen. --- Afdruk ni., afdruksel n., aftrek m., elk kunstvoor
dat van een' algemeenen modelvorm voort -we-rp,
komt, exemplaar n. Un bel ex- d'un livre,
dune médaille, d'une gravure, een schoon exemplaar van een boek, van een,' gedenkpenning, van
eerie plaat. Combien a-t-on tine d'ex-s, hoe sterk
is de oplage ? — Exemplairemeut, adv. Voor
voorbeeldige, op afschrikwekkende wijze.-beldjk,op
Exeniplarité, f. Voorbeeldigheid f. L'ex- dune

lecon, d'un système.
°Exen iple, m. Voorbeeld, enodél; voorschrift,
schrijf-, teekenmodel , e x é rn p e l n. Un bel ex - de
vertu, een schoon voorbeeld van deugd. Cela sect
hex-, dal strekt tot voorbeeld. II se comporte bier,
suivez (imitez) son ex- , hij gedraagt zich wel,
volg zijn voorbeeld. Prendre ex- sur qn., een voor
aan iemand nemen. Faire on ex- de qn.,-beld
faire servir qn. hex-, iemand ten voorbeelde van
anderen straffen. Ce que vous dites est sans ex-,

wind n.
Exécution, f. Volvoering, uitvoering, volbren- wat gij zegt, is zonder voorbeeld, voorbeeldeloos.--a
ging, ten uitvoer legging, vervulling, verrigting, na- Son maitre a derive lui donne tous les jours de
koming f.: L'ex- de la loi, de vitvoering van de nouveaux ex-s (in deze beteekenis werd het woord
wet. L'ex- dune entreprise , de uitvoering , vol vroeger door velen als vrouwelijk beschouwd), zijn
onderneming. Met.tre en (a) ex-,-voeringa schrijfmeester geeft hem dagelijks nieuwe voorbeelten uitvoer brengen. En ex- de vos ordres , ter den . --PAR EXE 3IPLE , loc. adv., of met weglating van
voldoening aan uwe bevelen. L'ex- d'une piece par: EXEMPLE, adv. Bij voorbeeld. --- Somtijds ook

EXEMPT

-
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oefening, opgave f. ter vertaling of ter verbétering.
_— Oefening, uitoefening, beoefening, betrachting f.
L'ex- sae la patience, de Ia vertu, de uitoefening,
betrachting des gedulds, der deugd. --- Oefening,
beweging, l'r-gchaa'msbeweg'i'ng f. Sc doneer, Prenancétres, naar 't voorbeeld onzer voorvaderen.
Exempt, e, adj. (pr. en.-van, --- tante) Bevrijd, dre, Faire de l'ex-, zijn ligchaarn. oefenen, zich beontslagen, ontheven, vrij, vrUgesteld: Ex- de tutelle, weging geven. 11 aime mieux les ex-s du corps
van de voogdijschap ontslagen. Ex- d'inmp€ts, vrij que ceux de l'esprit, hij houdt meer van l'igchaamsvan belasting. Nul état nest ex- cie peines, dle sou- dan van verstandsoefeningen. L'ex- est bon pour
eis, geen stand is van moeite, van zongen bevrijd. la santé, de beweging is goed voor de gezondheid.
Personne nest ex- de défauts, elk heeft zine ge- ---- Bediening f., ambt in., ei.mbtsbediening, waarnebreken. - EXEMPT, m. [H. eccl.] Wereldlijk k of nzing, be/deeding f. van een' post, van een beroep,
ordes -gee tel' ke, die niet onder den bisschop van Entrer en ex-, eenen post, eene bediening aanvaar z'mn kerspel stond. [;dil.] Voormalige oficiers- den. Annie d'ex-, dienstjaar n. --- [Fin.] Ex-,
graad bi zékere ruiterbenden, tusschen den bri.ga- finantie -jaar, rdken ngsjaar, dienstjaar n., inning
van de belastingen en gebruik van 's lands indier en den. vaandrig.
Exenipter, V. a. (pr . eg-zan-té) Bevrijden, 1co7nsten, volgens het jaarlijks aan, de wetgevende
vrijmaken, vrijstellen. Ex- de service, van de hr°ggs- kamers voorgelegde budget. --- (fig.) Donner bien
dienst vrijstellen. Ex- qn. íi.'irnpéts, de touter char- de l'ex- a qn.. rerrrand veel te doen geven. 11 dongas. iemand van alle lasten ontheffen, vrijstellen. - . ne bien de l'ex- a ses do .estiques , hij geeft
S'EXEMMPTER, V. pr. Zich vrijmaken, zich ontslaan: zijn' dienstboden veel werks, veel te doen. I1 en
11 s'est exerupte de tante responsabilité, hij heeft aura bier de l'ex-. hij zal ei' veel moeite mede
zich van alle verantwoordelijkheid ontslagen. Vous hebben. --- Ex-s, ridde ^lijke, akadémische oefeninne pouvez vous ex- de ce devoir, vlij kunt ee van gen (in 't paardrijden, schermen, dansen, enz.). -_-dezen pligt niet onttrekken. -- EXEMPTS, E, adj. [Dévot.] Ex-s spirituels, geestelijke, vrome oefe(en part. passé) Jeune hommme ex- du service mi- ningen f. pl. --- [Contrib. indir.] Peiling f., huislitaire, van de krijgsd ienst vrijgestelde jongeling nn. bezoek der komrniezen bij ev'jn- en drankverkooExemption, f. (pr. eg-zanp-ci-on) Vrijstelling, pers, om zich te verzekeren, dat de impost van
ontheffing f. van eene algemeene verpligting, vrrj- hunnen voorraad betaald is.
Exereitasnt, ill. [Catlh.] Wie zich tot godsdo7n m.; te.,enWoordif int.: vrijstelling van de
dienstoe feningen voor zekeren tijd in een seminarie
kr'jgsdienst,^exeinptie, exemtie I.
tam. gebezigd o ri- verwondering, bevreernd'inq, ongeloo f uit te drukken: Par ex-, voilà qui est luit!

•ijk, dat is sterk! Ah, par ex- ! och, is 't mogelijk!
0 L'EXEMPLE DE, 10e. peëp.: A l'ex- de nos

-

.

Exenntérite, I. [Mid.] Uiti endi ,re da.r mvlies-

ontsteking f.

Exequatur, DL (latin, rig. men voltrekise, het

woede voltrokken1 (pr. qua = koos) [Prat.] Voltrekkingsbevel H. [IJiploin.] ilIagtging, volrncf4t f.,
door een' vorst aan een' rruiterdandsch agent of eonsul gegeven om zij'ne fanctian uit te oefenen, e <r° equdtur n.

Exér aznie, rig. [fllèd.] LTitbraalcsel ii.
Exereer, v. a. Oefenen, afr'igten, bekwaam ma-

teen; door oefening versterken, op de proef stellen.

Ex- ses bras, see jambes, sa yin,, son godt, zpne

armen, been °n., zijn gezigt, smaak oefenen.. ---- Ex-

sa méinoire, son esprit., son jugement, zijn geheu-

gen, verstand, oordeel oefenen, scherpen, bezig
houden. - -- Ex- des sol+ ats, soldaten in den wapenhandel oefenen, lien drillen, e x e 'r e é r en. Ex.un cheval, een paard afriglen, dressdren. Ex- sa

philosophic, sa patience , zigne 7-oijsbecieerrte, zijn
geduld, oefenen, op de proef stellen. —' Ex- la pa-

tieiice de qo., van iemands geduld te veel vergen.
-- t:Titoefenen, doen, begaan, plegen: Ex- des actes

de sévedr°ité, de cruaute, of Ex- des rigueurs, des

cruautés, daden van gestrengheiei, wreedheid plegen of begaan, zich streng, wreed betoonen. Ex- sa
clénience, sa libéra!ité, zin.e lankinocdigheid, zijne
milddadig'ieid looneis, aan den dag leggen. Ex- I'hositalité, ,`le gastvrijheid uitoefenen, bewijzen. ExI a justice, regi doen, het refit handhaven, geregtiqiheld doen 'wedervaren. --- Uitoefenen , drijven,
waarnemen., bekleeden, bedienen : Ex- no art, un
métier, la médecine, nine kunst, een ambacht, de

geneeskunst uitoefenen. Ex- une charge, een ambt
waarnemen, eene bediening bekleeden. Ex- le briàndage, Ia piralerie, straat-. zeeroover j drijven:.
x- Insure, woeker drijven, woekerrenten nemen.

— Ex- son autorité, ses droits, zijn gezag, z'jne

regten uitoefenen, doen gelden Ex- nun grande influence, een' grooten invloed uitoefenen, hebben. --[Contri b. incur.] Peilen, onderzoek bi; de w n- en
drankverkoopers doen, of hun voorraad door impost- biljetten gedekt is. --- S'EXERCER, V. pr. Geoefend, uitgeoefend worden. --- Zich oefenen: S'exer-

eer a la danse, a faire des anises, an secret, zich

in het dansen, het schermen, de geheimhouding oefenen. Sex- a chanter, it eerire, zich in 't zingen,
in 't scYrfïven oefenen.

Exercise, f. Oefening f. Cola ne s'apprend
glue par un long ex-, dat ?eert men enkel door eene
langdurige oefening. --- [LViil.] Ex-s militaires ,
krjgsoe feni.nrlen, ex e cc i t i e' f. pl. Ex- du fusil,
exercitie niet het geweer. Ex- d feu, oefening in
't schieten, in 't vuren. Faire l'ex- , exercéren ,
zich in den wapenhandel oefenen. -- [Mar.] Exde manoeuvre , oefening in de scheepsdienst, in,
't scheepsbestuur, in 't manceuvréren. --- [Mus.] ,
z. V. a. ETUDE. -- [ECOI.] Oefeningsstuk n., school-

of klooster begeeft, e x e r c i t d n t m.

Exereitationn, f, Vermoe ende oefening f.; geleerde disputatie f. of wedstrijd aai.; s eleerd onder
zoek tE. exe: , citcd tie f.
t Exercite, f. Leger nn.
Exereiter, V. a., z. V. 0. EXE t^E$ .

Exéi-èse, f. [Chit'.] Wegneming, afsnijding,
uitsnijding van iets vreemds, schadelijks of overtolligs aan of in 't menschelijk ligchaam, e sa i-

resis, exéresis f.
Exergue, m. [Nu n.isrrm.] (eig. bij- of buiten -

werk) Plaats f. op muntstukken of gedenkpennin.gen, enaCtt het jaartal, devies, opschrift of iets andej s staat. _--- liet in die ruimte geplaatste. ,

Exerrliose, f. [ 1éd.] , z. V. a. DLAPHORESE.
Exert, e, adj. [Bot.] Uitstekend (buiten de

bloemkelk) .

Exfoliatif, ive, wij. [Chin,, Pharm.] Afbla-

derend, afschilferend. tot a f bladering dienstig. -Exfollationn, f. [Chir.] 4 f bladering, a fschii fe -

sing (b. V. van aangestoken beenderen, genezende,
wonden, enz.). -- [Bot.] Afbladerinri f. — ]Exfolier, V. C. [Chir.] Afbladeren, afschilferen, b
schilfers of dunne plaatjes afnemen. — [Bot.] On
bladeren, van bladeren berooven; de schors, den
stengel afschilferen. -r- s 'EXFOLIER , V. pr. Afschilfe'ren, schilferachtig loslaten of splijten, in schilfers
afvallen, afbladeren. --- Exfolié, e, aáp. (en part.
..

passé) ncorce, Tige exf-e, afgeschilferde schors f.,
stam m.
Exfunner , V. C. [Peint.] Den glans of gloed
van sommige gedeelten temperen; z. v. a. EFFUMER .
Exgastrite , f. [Mid.] Uitwendige maagont-

steking f.

Exhalaison,f. Uitdamping, uitwaseming f.,inz.
van vaste liq!chamen; damp, wasem ni., uitvloeisel n.,

e x h a l ei t i'e f. —Exhalant, e, adj. [Anat.] Les
vaisseaux exh-s, of als subst. m. Les exh-s, de
-uitwasemende haarvaten n. pl. -- Exhalation, f.
[China.] Verdamping, afdamping, verdrijving der

vlugtige deden uit de zelfstandigheden door middel
van vuur
[Phys .] , z. v. a. EMMANATION.— [Bot.],
. —

z. V. U. EXPIRATION. — 4. Exhalativité , f.

[Mid. et Chim.] Uitwasemende, uitdampende kracht

of eigenschap f. — Exhalatolre, f. [Sal.] Uit dainpings-machine f. of - werktuig . — EXHALATOIRE ,

adj. Tot de verdamping behoorende, verdampend,
uitdampend, door verdamping voortgebragt. — Ex.haler, V. a. Uitdampen, uitwasemen, van zich
geven: Ces fleurs exhalent one douse odeur, deze
bloemen wasemen een' liefelijken geur uit, geven
een.' aangenamen geur van zich. — (lig.) Uitspreken, uit- of ontboezemen, een' vrijen loop, lucht
geven aan : Ex- des reproches, des plaintes, ver
toevoegen, klagten doen hooren. Exh- sa-wijtnge
colère, sa douleur, zijne gramschap, zijne smart
uitboezernen. Exh- sa bile, zijne gal uitbraken, zijn'
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wrevel, zijn' toorn lucht geven. —S'EXHALER, v.pr.
Uitdampen, in dampen opstijgen, in damp vervliegen. L'esprit de vin s'exhale bientót, de wingeest
vervliegt schielik. Cette liqueur s'est toute exhale, dit vocht is geheel zn damp vervlogen. —
(#g.) Sex- en injures, invectives, in scheldwoorden uitvaren. — Exhale, e, adj. (en part. passé):
Colère exh-e, lucht gegeven gramschap f.
Exhaussernent, in. [Arch.] Verhooging, ophooging f. Ex- dun mur, ophooging van eersen
muur. Les planchers de cette maison n'ont pas
asset d'exh-, de zolderingen van dit huis zijn niet
hoog genoeg. — Exhausser, V. a. 1looger maken, oplaooclen, ver/wogen, optrekken, doen rijzen.
-- Exharussé, e, adj. (en part. passé) : M.ur
exh-, hooger opgetrokken muur in. Plafond trop
exh-, te hooge zoldering f. — Exhaustion, f.
(pr. ex-zo-sti-on) Uitputting f. — [1Miatll. j itléthode d'exh-, handelwijze om de gelijkheid van twee
grootheden te bewijzen, door te doen zien, dat haar
verschil kleiner is dan eenige andere grootheid, hoe
klein ook gedacht.
Exhéredation, f. [Jur.] Onterving, e i h e r ed d ti e f. — Toestand in.. van een' onterfde. --Oj,ter'vings-acte f. --Exhéréder, v. a. Onterven, van de erfenis uitsluiten. — Exttérede, e,
ad. (en part. passé): Enfant exh-, onterfd kind n.
v. a. [Prat.] 6'ertoonen,, voor den
dag, te voorschijn 0/ te berde brengen , overleggen:
On a contraint ce marchand d'exlh- son régistre,
men heeft dezen koopman genoodzaakt zijn klad
te vertoonen. — (fam.) Vertoonen, laten zien:-boek
Exh- ses papiers, son passe-port., zijne papieren,
zijn paspoort laten zien. -- Exhibë, e, adj. (en
part. passé): Permission exii-e, vertoond verlof n.
--Exhibition, f. [Prat.] Vertooning, voorlegging , te voorschijn brenging f. Faire l'exh- des
pièces, de stukken voorleggen, vertoonen, Overleg
publique, openbare verlooning-gen.—(fam)Exh
van deze of gene zeldzame of vreemde zaak.
Exhilarant, e, adj. [Méd.] Yervroljkend,
geestopbeurend.

Exhorrizes, M. pl., z. EXORRHIZES.

Exhortatif, ive, adj. Vermanend, aanmoedigend, aansporend, opwekkend. — Exbortation,f.
Vermaning , aanmaning , aanzetting, opwekking,
aansporing f., veranaan n. Cette exh- vaat Bien
an sermon, deze vermaning is zoo goed als eene
predikatie. -- Exhortatoire, adj. [Didact.j , z.v.a.
EXHORTATIF. —Exhorter, v. a. Vermanen, aan
aanraden, aansporen, opwekken: Ex- qn.-zetn,
à la paix, iemand tot den vrede aanzetten, vermanen. — S'EXHORTER, V. pr. Elkander vermanen.—Exhorte, e , adj (en part. passé) : Personne
exh-e, vermaand persoon m.
Exhumation, f. Opgraving, opdelving f. (van

een lijk). — Exhumer, v. a. Opgraven, opdel-

ven. (een lijk). — ( fig.) Aan de vergetelheid onttrekken, weder aan den dag, aan 't licht brengen.
-- Exhunné, e, adj. (en part. passé): Corps exh-,
opgedolven lijk n.
Exhg drie, Exhydria, m. [Météor.] Sterke
wind m. met stortregen.
Exigeant, e, adj. Veelvorderend, te veel eischend, te hooge aanspraak makend. — Exigenee, f. Behoefte f., vereisch n.; eisch m., vordering f.
Selon l'ex- du temps, des affaires, des circonstances, naar de gang des tijds, der zaken , der
omstandigheden vereischen zal, naar vereisch, raar
e w i g én t ie van tad, enz. — I1 est d'une ex- insupportable , hij maakt onverdrageljk veel aan spraak. — Exiger, v. a. Vorderen, eischen, ver langen, begeeren; invorderen, afvorderen, inwonen.
Les ouvriers exigeaient de plus forts salaires, de
werklieden vorderden, eisc)hten hooger loon. Ex- le
paiement d'une dette, de betaling eener schuld invorderen. L'amitié exige ce sacrifice, de vriendschap eischt, gebiedt dat offer. Votre honneur exige
cola de vous, uwe eer schrijft u dat voor, maakt
u dat ten pligt, eischt dat van u. — Exigé, e,
adj. (en part. passé): Paiement ex-, afgevorderde
betaling f. — Exi ibilité, f. Invorderbaarheid f.
(b. V. eene schuld) , regt n. tot het doen eener vordering. -- Exigible, adj. Invorderbaar, wat met
regt kan gevorderd, geëischt worden: Cette dette
ast ex- en tout temps, deze schuld kan altijd ingevorderd worden.
Exigu, ë, adj. Gering, niet toereikend, karig,
-
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--

sober, van weinig belang, klein, nietig. La somma
est fort exiguë, de sore is zeer gering. Un repas
ex-, een schrale, sobere maaltijd m. — Exigae, f.
[Cout. I Veeverdeeling f. bij opheffing der pacht
voor 't halve vruchtgenot. -- Exigutir, v. a. Het
vee verdeelen bij de opheffing van de pacht voor
't halve vruchtgenot. -- Exiguité, f. (pr. —gil-i—)
Geringheid, kleinheid, onbeduidendheid, bekrompen
f.: L'ex- de son revenu, de onbeduidendheid,-heid
geringheid van zijn inkomen.
Exil, in. (pr. ex-un) Ballingschap, verbanning f.
Le l)annnissernent est infainant, l'exil ne lest pas.
-- Exil volontaire, vrijwillige ballingchap f. — Bf,
uitbreiding: Onaangename verblijfplaats f., elk verblij f buiten 't oord, waar men wenschte te zijn:
Vivre loin de vous est un exil pour mol, verre
van u te leven is eene ballingschap voor mij.
Exile, adj. Mager, dun, schraal , rank opgeschoten.
Exile, e, adj. (en part. passé van exiler) Gebannen, verbannen : Citoyen ex-, gebannen burger M. — EXILd, m. Balling, banneling, gebannene,
verbannene m.
-

Exiler, v. a. Bannen, in ballingschap zenden,

uit het land verwijzen, 'verbannen. — Bij uitbreiding: Verwijderen, uit zone tegenwoordigheid ver
Zich vrijwillig van-bane,—s'Ex!LRv.pr
eerie plaats verwijderen, zich terugtrekken. II s'est
exilé de la vitte, de la cour, du molde, hij heeft
de stad, het hof, de wereld vaarwel gezegd.
S Exilité, f. Dunheid, schraalheid, magerheid,
zwakheid f.

Exillon, m. [Tech.] Beweegbare molenkap f.
Exinanitior., f. [Méd.] Ledigheid der vaten,
ten gevolge van groot vochtverlies; volslagen uit
-putingf.
Exista.nnt, e, adj. Bestaand, aanwezend, in
wezen, voorhanden. Toutes les créatures ex-es,
alle bestaande schepselen. --- [Prat.] On a saisi
toes les Mens ex-s, men heeft alle voorhanden
zijnde goederen in beslag genomen.
Existee, f. [Bot.] Soort van pluis- of fluweel achtige klaproos f.
Existenee, f. Bestaan, aanwezen, aanzijn; leven n. L'ex- de Dieu, de l'éme, 't beslaan van
God, van de ziel. .Donner, Recevoir l'ex-, het bestaan, het leven geven, ontvangen. — Wezenlijk
werkelijkheid f.: L'ex- dun fait, dun com--heid,
plot, het bestaan, de wezenlijkheid van een feit,
van eene zamenzwering.--- Bestaan, bestaanmiddel n.
Cet homrfle na pas d'ex- assurée, die man heeft
geen vast bestaan
Existantialité , f. [Phil.] Gesteldheid f. ot'
werkelijke toestand m. van een bestaand wezen.
Exister, v. a. (met avoir) Bestaan, aanwezend
of in wezen zijn: Tout ce qui existe, al wat bestaat. Cette lui n'existe plus, die wet is niet meer
in wezen, bestaat niet meer. Cette dette n'existe
plus, deze schuld is afgedaan. — Bestaan, leven:
Quand j'aurai cessé d'ex-, als ik niet meer leven
zal. -- Ook als v. imp.: Ii en existe encore des

traces, er bestaan nog sporen van.

-j- Existiwateutr, z. v. a. ESTIMATEUR.
Exitial, e, adj. (pr. ti= ei) Doodelijk, ver-

derfeli k, vergiftigend.

Exitiare , f. [Char.] Etterend gezwel; — be

dorven uitwerpsel n.

Ex-jesuite, Ex-lagiiais, Ex-noble, m.

Gewezen of voormalig jezuiet, lakkei, adellijke,
ex jezuiet, ex-lakkei, ex-adelljke m.
Exoeardite, f. [Mid.] Hartvliesontsteking f.
Exoeète, Exoeet, in. [ H. n.] Vliegende visch.
Exoehe, m. [Mid.] Zwelling f. aan den mond
des endeldarms..

Exoeyste , f. [Méd.] Uitzakking f. der p1sExode, m. (eig uitgang, uittocht) E x o du s m..

naam van het tweede boek van Mozes. — [Théat.]
Ontknooping , ontwikkeling f., slot, einde, exdd ium n., laatst gedeelte van 't oude treurspel. —
Klucht, naklucht f. (tusschen of na de romeinsche
tooneelstukken). — Slotlied n. aan den maaltijd.
Exaesophagite, f. [Mid.] Ontsteking f. van
't celweefsel des slokdarms. (king f.
Exogastrite, f. Uitwendige maagvli.esontsteExogene, m. [Bot.] Uitwendig aangroeijende
plant f.

Exoine , f. [Prat. anc.] Bewijs van wettige

niet»verschijning f. in regten. — Exoiner, V. a.

EXOMMPILICATION

-

EXPÉDITI.ONNAIRE.

De niet-verschijning verschoonen. — Exoinemir, m.
4 ever° m. van 't bewijs der wettige niet-verschijning.
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den loop eener ziekte. — Expeetative, f. Voor
n. op bevordereny of verhooging, ge--uizgt,
gronde verwachting of hoop f.: Vivre dans lax!)-, in
verwachting. op hoop leven. — [Jur.] liegt n. van
baarmoeder. (boete f.-kendr overleving, beloofde opvolging van iemand; in geval
Exomnolo ése, f. [H. eccl.] Biecht en kerk- men hem overleeft. — Pauselijke breve f., die zooExomphale, f. [Méd.] Navelbreuk f. (ompha- danir;e belofte bevatte.
locèle.)
Expectorant, e, adf. [Méd.] Borstzuiverend,
Exondé, e, adj. Van water bevrijd: Terre ex-e. de u twerp eng der slijm bevorder end, : Rernèdes
Lxonéirose, f. [Méd.] Onwillekeurige n ach- ex p-s 0/ als subst. m. Des exp-s, borstzuiverende
telijke zel f bevlekking.
middelen n. pl. —Expectoration, f. Het uit
Exoneration, f. Ontlasting, ontlédiging (déuithoesten of fluimen lozen; uitwerping,-werpn,
;jection). — Exonérer, v_ a. Ontlasten. — (fig.) fluimlozing f., e x p e e t o r á t i e f. — ExpeetoEx- fame, de ziel ontlasten, 't gemoed verligten.
rer, v. a. Uit de borst verwijderen, uitwerpen,
Exophlébite, f. [Méd.] Uitwendige adervlies- uithoesten, fluimen (1/• slijm opgeven, e x p e c t 0ontsteking 1.
1 é r e n. — Ook zonder voorwerp: Cela fait
Exophtiialu ie, f. [Méd.] Uitzaklcing, uit- dat zuivert de borst. -- part. -passé is ook adj.:
onnatuurlijk uittreden van den oogap--puilngf., L 1a in es exp-s, uitgeworpen, opgebragte stoffen f.pl.
pel uit zijne holte, koeijenoog, olifantsoog n.
Expédié. e, add. (en part. passé van expédi(r):
Exorable, adj. Verbiddeli k, te verbidden.
Courr ;er exp-, afgezonden koerier m. Marchandise
Exorbitannnent, adv. Bovenmate, uitterrna- exp-e, afgezonden koopwaar f. Affaire prompte te, op buitensporige wij ze.
ment exp-e, snel afgedane zaak f. — Expédié.e, f.
Exorbitant, e, adj. Onmatig, uitspouig, bui
Soort van loopend schrift n. — (fig. et fam.) %Ia bovenmatig: 11 est dune grosseur ex-e,-tenspoig, lade exp-, naar de andere wereld 'gezonden zieke.
hij is bovenmatig dik. Ides sommes ex-es, boven
II fut exp- en brei, men maakte korte wetten,
zeer groote sommen.
-matige, weinigg omslag met hem.
Exorbitismlae, m., z. v. a. EXOPHTHALMIE.
Expedient, adj. Van pas, geschikt, noodi-g,
Exorciser, v. a. Booze geesten bezweren of uit
dienst,',,, raadzaam: I1 es[ exp- de faire sela. —
ij ven, den duivel bannen. — % ( fig.) Dringend-dr ExPÉHIENT, m. Uitweg m., middel, om zich uit iets
vermanen, sterk aandringen. — Exorcisme, M. te redden, hulpmiddel,` redmiddel n., raad m. TrouDuivelbezwering, duivelbanning f.; bezwer ings- for- ver quelque exp-, een of ander hulp- (if redmiddel,
muller n. der Katholijken en Oud-Lutherschen bij een' uitweg vinden. — (feat.) (ast an homme
den doop, e x o r c ism u s n. -- Exorciste, m. d'exp-, hij is een man, die overal middel, uitwegen
Duivelbezweerder, geestenbanner, e s o r c i s t ui. — •voor weet, die zich uit alles weet te redden. En
[Cath.] z. OSTLAIRE.
être aux exp-s, niet meer weten wat te doen, hoe
Exorde, Iii. [Rhét.] Inleiding eener redevoezich, te redden. — [Prat.] Vider une matière par
ring, voorafspraak f., exordium n. — ( fam. exp-, eene zaak door minnel(ke schikking of door
Entrer en matière sans ex-, sans faire les-, met een' scherdsregter afdoen. -- Son avocat a refusé
de deur in 't huis vallen.
(MENT. de signer l'exp-, zjjn advoicaat heeft geweigerd de
Exorescence, f [Méd.], z. v. a. REDOUELE- uitspraak In scheidsregters te onderteekenen.
Exorr izes, f. pl. [Bot.] Planten f. pl., wel
1 xpédier, v. a. .Sjioedig afdoen of verrigten,
-ker
wortels in 't zaad ontwikkeld zijn.
de uitvoering verhaasten: 1' xi)- une affaire, la beExosmnose, f. [Phys.], z. onder ENDOSMOSE. sogiie, eens zaak, het werk spoedig afdoen. — (fam.)
--- Exostèine, in. [Bot.] Soort van kina f. van I1 a exp- son it en quelques minutes, hid heeft
buikzuieerende, opwekkende kracht. — Exosto-► zijn ,maal in weinige minuten naar binnen geslagen.
nee, f. [Bot.] Uitwendige opening f. der planten- — Exp- qn., iemand spoedig helpen, voorthelpen
kiem. — Exostose, f. [Chic. J Beengezwel, tegen- of klaarmaken, spoedig de hem betreffende zaak
natuurlijk been.uitwas n., beenknobbel in. — [Bot.] afdoen. — It avait bientót exp- son argent, h#
Knoest in. — Exostoser (s'), v. pr. [Chic.] Zich had weldra zijn geld naar de maan gemaakt. —
tot een beengezwel zetten.
Verzenden, afvaardigen, a fzenden, toezenden, overExotérique, adj. Oningewijd; voor oningewij- zenden: Exp- un Ballot par le chemin de fer, eene
den bestemd; openlijk, algemeen, onder de algemeene baal goederen met den spoor weg verzenden. Expbevatting vallend, volksmatig (vgl. ESOTÉRIQUE).
uri (CU Tier, an vaisseau, een' koerier afzenden,
Exoticodenie, f. [lUiéd.] Afkeer m. van uit
een schip uitzenden. — (fam.) La maladie 1'aura
geneesmiddelen. — Exoticornanie, f.-hemsc bientot expédié, de ziekte zal hem spoedig in 't
Overdreven zucht f.vooruitheemsch.e geneesmiddelen. graf helpen. L'exécuteur l'eut hiel)tót expédié. de
Exotique, adj. Uitlandsch, buitenlandsch, uit
scherpregter- had hem spoedig van kant. — [Prat.
vreemd. Plantes, 1Médicaments ex-s, uit -henisc, Exp- un acte, eene acte uitvaardigen, er een a-hemsc schrift van geven.
gewassen n. pl., artsenijen f. pl.
Expansibilité, f. [Phys., Chita.] UitzetbaarExpediteur, in. afzender, verzender, goede heid f.
Expansible, adj. Uitzetbaar, tot uit- reri ii, uender; bevrachter, vrachtondernemer, e xzetting geschikt. -- Expansie, ive, ad '. Uitzet- pediteur m.
tend , wat eene uitzettende, uitbreidende kracht
Expéditi•, ive, adj. Vaardig in 't afdoen der
heeft. — ( fig.) Uitboezemend, zich mededeelend, zake;. 0/ in 't verzenden, voortvarend, afdoend,
openhartig, gul: Une Ome exp-eve, een hart, dat volijverig, volvoerend, e x p e d i e t, I. p e d i t i e f.
zijne geheimen of bezwaren gaarne uitboezemt. -- C'est un homnie exp-, 't is een voortvarend man,
Expansiou, f. Uitbreiding, uitzetting f.: Exp- een snel afdoener der zaken, een flink werkman.
d€, fair teat• la ehaleur, uitzetting der lucht door
Expedition, f. Zaaka fdoening, uitvoering, verde warmte. — [Anat., Bot.] Verlenging f. van ri.gtinli; snelheid, voortvarendheid f., spoed m. in
eenig deel. — ( fig.) Avoir de !'exp-, gul, openhar- de uitvoering, bespoediging f. La prompte exp- des
lig zijn, gaarne .zine gevoelens mededeelen.
affaires, de vaardige afdoening der z(/ ken. I Iomme
Expatriation, f. liet verlaten des vaderlands, d'exp-, )twerkzaam, ondernemend, voortvarend, veel
het uittrekken; uitwijking, landverhuizing; verban - uitvoerend mensch. — [Com.] . l fzending, verzen
ning uit het vaderland, gedwongen verwijdering f.
toezending, overzending, afvaardiging, Ca:--ding,
uit het land, dat men bewoonde. — Expatrier, 1 e d i t i e f. %Iarchandises d'exp-, verzenclingsgoeV. a. Uit het vaderland verdrijven, in den vreemde
deren n. pl. Commerce d'exp-, expeditie- of verjagen. -- S'EXPATRIER, V. pr. Zijn vaderland ver zendingshandel m. braes d'exp-, transport- of verzich elders vestigen, uitlandig gaan, uit--laten voerkosten f. pl. — [I%ti1.] Krijgsverrigti-ng f., krzigswijken.
togt m., onderneming, e x p e d i t i e f. : L'exp- a
Expectance, f. Verwachting f. — Expee- manqué, de onderneming is ,mislukt. — [kite,.] Exptant, m. IVa.chtende, uitziende m., iemand, die na•ale of maritime, zeetogt m.. uitrusting, kr j/gsuitziet op een' post of verwachting heeft dien te on.derneming to zee; ontdekkingsreis f. — (iron. it
krijgen, exspectdnt m. —Expectatif, ive, fam.) Onbedachte stap m., mislukte onderneming
adj. Wat regt geeft iets te verwachten of te hopen. of reis f. (In dezen zin liever égiiipée). — [Prat.]
Graces exp-fives, beloofde gunsten f. pl., op welker Gerec;telijke uitvaard.i' eng f. o/ afschrift n. van eene
vervulling men wacht. Pension exp-ive , wacht regtshandelinq. — Exp-s, brieven m. pl., stukken
— 5 Expectation, f. Verwachting f.-rgeldn. ter verzendin,q, bescheiden, bevelen n. pl.
(attente). -- [Méd.] liet waarnemen of afzien van
Expéditionnaire , adj. Uitvaardigend , af

Exonlbiticatiou, f., z. v. a. EXOSIPHALE.
Exoniètre, m. [Méd.] Het uittreden, uitzak

,

-
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zendeind. ---- [Admin.] Commis exp-, ambtenaar,

die met het afschrijven van allerlei stukken en liet
in 't net brengen der briefwisseling is belast, uit
vaardiger, a fschr' ver m. -- Armee exp-, leger, dat
tot eerre expeditie, bijzondere onderneming of krjgsverri ting wordt gebruikt, af- of uitgezonden leger,

expeditie- leger n. — EXPEDITIONNAIRE, in. Afzender,
verzender, inz. hij die koopwaren op last van een
ander afzendt , die voor rékening van anderen
goederen-verzendingen doet. --- Uitvaardige'r, of
schrijver van officiële stukken, z. v. a. commis exp-.

Expéditive, f. Soort van verkort schrift n.
Expéditiveiment, adj. Op vaardige, snelle,
voortvarende, afdoende wijze.
Expellant, e, adj. [Méd.] Uitdrijvend: Remède exp-, uitdr3vend middel n.
-- Expeller, V. a. [Méd.] Uitdrijven.
Expérienee, f. Ondervinding, ervarinsu, bevin-

EXPLIQTJER.
Expilateur. Ijl., z. v. a. 4:O51USSIONN IIIE. -.-

Expitation, f. [Jur.] Vervreemding van gedeel-

ten der nalatenschap, beroovirag eenei nog ongedeelde erfenis, ei p i l á t ie f.

Expirant, e, aclj. Stervend, zieltogend, de l

geest revend: Je l'ai trouRé exp-. --_ (fig.) Le
pouvoir exp-, de afnemende, haar einde naderende
raagt

I. La iiberté exp-, de stervende, te niet gaande

vrijheid f. ---1'lamine exp-e, uitgaande vla1n f. Soix
exp-, zwakke, flaauwe, w(' ''''wende stem f. --

Les regards eX.p-s de lastre du ]our, de
Expirateur, adj. Anal.: IVluscies exp-, uit -

{poét.)

'natste stralen m. pl. (I' 1 Ondergaande zon.

aclemingsspieren f. pl., spieren, die (Ie borstwande^,1
vernaauwen oen de lucht uit de loirrleïi te !rijvet'..
Expiration, I, t /l /.rninr f., « het uitdreven

van eten- adem; Uinspiration et l'exp-, de in- en
uitademing. ---- 'I3ot.] ' t itwasezning f. --- [Chun.]

den, ervaringswijsheid, proef, proefneming, e xp e- F" .ne uitdamping I. -- - Afloop, vi: erval'la , vervalri ira é n t n. 1l Ie salt par exp-, hij weet liet bij on- lijd 1xl., einde n, van, een' bepaalden term-(Jn, of li,Id,
dervinding. Consulter l'exp-, de ondervinding raad verloop, verstrijken n. Je nous paierai a 1'e: i- du
II en a fait l'exp-, hij heeft er de proef-plegn. terme, ik zal u op 't einde van den vervalt jjd bevan genomen. — [P1hy's., Cliim.] Faire des exp-s, tal('d', L'exp- ale la trèye, het eigade vair den waproeven nemen, proefnemingen doen. Une helle penstilstand. :L'exp- d'ane lettré de change, de verexp- de physique, eerie schoone pliysische proef f. valllc1 van éénen wissel.
Expirer, v. a. I 1 Mere,..: Lxp- fair, dei ^— [Méd. j Faire l'exp- dun remède, een geneesgeademde lucht uitdr'jven, aai ,leines. --- EXPIIIEI;,
middel beproeven.
Expéri[nent, ni. [Méd.] Proefneming, proef f. v. 'z-. (met oir als mega, de handeling, griet être als
(opt mensclrelijk of dierlijk ligchaam om de kracht riten den / , ,-°sta^ad op 't orog heeft) .tien aderra uitvan een geneesmiddel te leeren kennen), e x p e r i- blazen, sterven, ontslapen, glen geest geven, overlum é n t n. --- Expéritnental, e, Op ervaring den, d.en' laatsten snik geven: I1 a expiré dans mes
gegrond, proefondervindelijk ; proefnemencl, door bras, hij in ill?/ "e armen gestorven. I1 est exp- deproeven bevestigd, e xp e r i ei e n t a a 1. Physique puis deu tienmes, hid is se1lcrt twee uren overleder,
exp-e, proe fondervindel jke natuurkunde f. — Ex- dood. (fig.) Te niet gaarn-, ondergaan, verdor jperitnentalen)ent, adv. Uit of door ervaring, nen: Ce fut alias 1u'expira in liierté de, la Grèce,
langs den proefondervindelijken weg. --- Experi- toen ging de vrijheid van Griekenland onder of teas•
mentaliste, tra., z. v. a. EXPERI IENTATEUIR. --- grave. -- Verzwakken, allengs zachter no,';!, a
.. Experinnentateur, w. Proefnemer m., hij, wegsterven. uitgaap, ophouden, verdwijnen: Les
die proeven neemt. — Ook als adj.: L'intelligence sons expir èrent lentemem, de toonera stierven lang
experimentatrice, liet proefnemend verstand. ---weg. La lueur expira par deirés, het-zamerhnd
Expérinmentation, f. [Chim. et phys.] Het licht ging alle^ags it. -- Eery einde nerven, ten
,proefnamen; proefneming f . — Expérimeitté, e, einde loopera, a/ioopen, vervallen, e. s p i r é r e re,:
adj. (en part. passé van expérimenter) Beproefd, Son bail expire a la St. Jean, ,zi,Ine huur' i;/ pacht
ervaren, bedreven: II est fort exp- en eet art, hij loopt 1net St. Jan ten, eigade, vervalt op St. Jan.
is in deze kunst zeer bedreven, ervaren. L'expé- Sa peine expires dans huil jours, zijne straf zal
rience fait les gens exp-s, de ervaring, ondervin binnen. acht dagen a jloope . _ -- Expiré, e, adj,
maakt de menschen bedreven. -- Remèdes-ding (en p(irt. passé): Air expiré, uitgeacdemde lucht f,
exp-s, beproefde geneesmiddelen n. pl. ---m Expé- -- Its contemplaient leers arms exp-s , zij berimenter, v. a. Ondervinden, ervaren, door on- schouwden hunne ontslapen vrienden. 'rreve ex.p-e,
dervinding leeren kennen; eerre proef met iets afgeloopen, geëindigde wapenstilstand in.
Explétif, ive, ad,). 4anvullend. - _ -,Gram.]
nemen, beproeven. — Expérimenteur, m., z.
, 1ot expl-, aa ;vzcllingszvoord, stopwoord n. (b. v.
V. a. EXPERIMENTEUII.
Expert, e, adj. Ervaren, bedreven, geoefend, mol in: Cllassez-iuoi toes ces dens ti; la maison,
bekwaam, geschikt, zaakkundig: Son frère est fort jaag irae al dat volk' uit het huis).
Expliea,ble . ad. Verklaarbaar , uitiegbaar.
exp- erg architecture, zijn broeder is zeer bedreven
in de bouwkunde. — EXPERT, m. Iemand, die door Cela West pas eipi -, dat is iii) verklaarbaar°, I""!
de regtbank of de betrokkene partijen benoemd is zich niet verklaren.
om iets te onderzoeken en daarvan verslag te doen,

zaakkundige, deskundige, kenner, ervarene, gezworene, e xp e r t ni. -- t Expertement , adv.,
z. V. a. HABILEMENT. -- Expertise, f. [Jur.] Bezigtiging, opneming f., ,onderzoek n. door experts
of deskundigen, waardéring, schatting f. Procéder
par exp-, den, weg van onderzoek door deskundig en inslaan. -- Verslag door deskundigen gegeven,
berigt n. naar bevind van zaken. Les experts oat
rei nis leur exp-, de zaakverstandigen hebben hun
verslag, berigt overgegeven. — Expertiser, v. a.
Door deskundigen laten opnemen , onderzoeken. ---t E xpertisn,e, m., z. v. a. EXPERTISE.
S Expiable, adj. Verzoenbaar, wat verzoend,
boet kan worden. — Expiateur, trice, adj.
oetend, verzoenend, genoegdoend: La mort exp-,
(doorgaans expiatoire) de Jésus Christ, de ver
Ook als subst.: Boete -zoenigsdvaJ.C—
verzoener m., boetedoenster, verzoenster f. —-doenr,
Expiation, f. Boetedoening, verzoening, schuld of zonde - uitdelging, genoegdoening, boete f., zoen m.
-- ['_t'héol.] Lieu d'exp-, plaats der boetedoening;
vagevuur n. (bij de katholjken). — Fête des exp-s,
verzoeningsfeest n., verzoendag m. (bij de Joden).
-- Expiatoire, adj. Verzoenend, genoegdoend,
boetend: Sacrifice exp-, zoenoffer n. — Expier,
V. a. Boeten, afboeten, verzoenen, voldoen, straf
voor iets lijden. Le repentir expie les péchés, het
berouw verzoent, boet de zonden, wischt de zonden
Uit. -- S' EXPIER , V. pr. Geboet worden: Il est
-

g

temps gue le crime s'expie.

Explieateur,

n. I'erklaa7 d "r, Uitlegger° m,

(vaar?, voorwerpen, ter openbare bezigtiging ten toon
gesteld).
Explieatif, ive, adj. Ontvjouwend, verklarend,
ophelderend, verklaring of uitlegging gevend: Notes
e,xpl-s, verklarende aanteekeningen .f. pl.
Explieation, f. Ontwikla'I,'.g , ontvouwing:,
verklaring, uitlegging, opheldering, e,p 1 i eá l i e 1.
Je nous donnerai l'ex.pl- de ce passage, ik wal u
deze plaats verklaren. L'expl- des songes, de uit-

Les dietionnaires servent a
l'expl- des mots, it woordenboeken d lemen tot ver
vertaling der woorden. — Demander-klaring,to
ene expl- L qn., iemand, ons eerre verklaring, aai

legging der droomera.

rekenschap, verantwoording van eene beleediging,
een dubbelzinnig woord, enz. vragen.
Explicite, adj. [Didact.] Ontwikkeld, klaar,
Buidel k: En termes expl-s, in klare, duideljJke
bewoordingen, uitdrukkincxen. - Explieiternent.
adv. Duideljjk, klaar, uitdrukkel/k., met duideljke,
klare, uitdrukkelijke ivoorden.
Expliquer, v. a. Ontvouwene, ontwikkelen, uit
verklaren, ophelderen, uiteen zetten, duide--legn,
lijk maken: Comment expliquez-vous vette phrase
hoe verklaart gij deze spreekes jze ? Expl- un phênomène, een natuurverseh rasel verklaren. -- Ver
voordragen, onderwijzen: Ce professeur-klaren,
explique 1'histoire, deze hoo(Jleeraar (,nderwj)st,
houdt voorlezingen over de geschiedenis. — Ver
mondeling overzetten, vertalen: ii com--klaren,
mence déj/i a expl- Cicéron, hij begint reeds `'
?
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cero te vertalen. --- Verklaren, te kennen geven,
openbaren: On ne salt pas sa pensée, car 11 ne
l'explique point, men weet niet, hoe hij denkt,

wordt uitgezonden. ---- [DipI.] .Kondschapper, geheime uitvorscher der gevoelens, voornemens, enz.
van een vreemd hof. — (fam.) Bespieder, spion m.

want h.i, geeft het niet te kennen. Expi- ses intentions, z ijne oogmerken openbaren, te kennen geven.

—. S'EXPLIQUER, V. pr. Zich uitdrukken, uiten,

zeggen, — zich verklaren, zijne gedachten of meefling. te kennen geven. 11 s'explique Bien, hij drukt

zich wel uit. Je ne sais si j e n1'explique asset,

ik weet niet, o f ik mij duidelijk genoeg uitdruk. Il
na pas voulu s'expl- sur (touchani) ce mariage,

hij heeft zijn gevoelen over dit huwelijk niet willen
zeggen. — S'expl- aNec qn., iemand opheldering,
genoegdoening, rekenschap geven of vragen van
een dubbelzinnig woord, eene beleediging, een be

vreerndend gedrag, enz. — Je men expliquerai
avec lui, ik zal rng daaromtrent niet hem verstaan.

-_. (Loc. ellipt.) 11 faut faire expl- (voor s'expl-)
eet homme lá, grien moet dien 'nan tot eerie verklaring br°enl err.

Exploit, m. Daad, heldendaad f., heldenstuk n.,

wapendaad, schoons kr jrisverric trog f. Les expl-s
d'Alexandre, de heldendaden van Alexander. I1

s'est rende fameux par ses extol-s, hij heeft zich

door zijne kr jgsverrzgtingen beroemd gemaakt. -:
(fig. et iron.) Vous avez fait lb no bel expl-, gij

hebt daar wat schoons uitgerigt, uitgevoerd. —
[Prat.] Dagvaarding, indaging f. door eenen gerertsbode of deurwaarder, exploit n. Expl- de saisie,
panding, uitwinning, in beslag neming f. Expl-

introductif, voorloopiye indaging f --- (fg. et fam.)
Soufp.er on expl-, de partij geen kennis geven- van

eene gedane regeer°like dagvaarding.
E xploitabilité Geschiktheid om ontgonnen,

bearbeid of ten voordeele aangewend te worden. —

[Prat.i Uilwinbaar°heid, geschiktheid f. om gereg-

telijk in beslag genomen te worden.

Exploita ie, adj. Tot voordeelige aanwending
geschikt, bruikbaar, oorbaar. --- [Agric.] Terre
expi-,

ontginbaar, bebouwbaar, bruikbaar land n.

--m [Eaux et for.] Bois expl-s, hakbaar en bruikbaar hout n. --- [MMinér.] trine expi-, voor ontgin

geschikte, ontginbare mijn f. ----nigofutdelv
[Erat.] Biens expl-s, pandbare, tot beslagneming
geschikte goederen n. pl.
Exploitant, adj. inn. [Prat.] HIuissier expl-,

deurwaarder, die een verlterljk bevel voltrekt, eene
dagvaarding of uitwinning doet , ereploit-doende
deurwaarder M. EXPLOITANT, ni. Ontginner, bebouwer, opdelven, bewerker m, van een akker, eene
mijn, een bosch. -- (fig.) WWinstbejager m., hij, die
ongeoorloofde vena des en van eene bediening trekt,
die iemands vertrouwen , ligt.qeloovigheid of onkunde tot zijn voordeel aanwendt, cup l o it e u r ril.
Exploitation, f. Ten nutte making, onntrjrnfing, bebouwing (van akkers of landerijen), delving, opdelving (van mijnen of ertsen), bepakking,

velling, omhouwing (van houtgewas), enz., e x p 1 o i t d t i e f. -- Het voorwerp, dat geëxploiteerd
of ten nutty; gemaakt wordt.

Exploiter, V. a. Ten nutte maken, ten voor-

deele aanwenden. gebruiken; bewerken, bearbeiden,

ontginnen, bebouwen, cup l o i t Ør e n. Expl- ene

terre, une mine, on bols, een land bebouwen, eene

— Ook als adj.: Instrument expi-, Sonde exploratrice, werktuig om te peilen , peillood , dieplood
tenlijzer n., katheter m.
Exploration, f. Het onderzoeken, het op ontdekking uitgaan. — [Chir.] Onderzoeking, peiling f.

van eene wond, van een gezwel, enz. --- [tiled.]
Oplettende waarneming f. der .ziekteversch(jnselen ;
het 1. olsvoelen.
Explorer, v. n. Onderzoeken, navorschen, uitvorschen, nasporen, een land, zee, rivier enz. bezoeken en naauwkeurig opnemen, e sip Ia r é een.
— [Méd., Chir.] Onderzoeken, naauwkeurig de verschijnselen eener ziekte of kwaal gadeslaan; peilen.
— Exploré, e, adj. (en part. passé): Celle expi-,
naauwkeurig opgenomen kust f.
S Explorer, v. n. Uitbarsten, losbarsten. —
5 Explosif, ive, adj. Uit- of losbarstend. —
Explosion, f. Uitbarsting, losbarsting, plotsel(jke
ontploffing, geweldige uitdrijving of uitzetting der
zameng,e rerste lucht, e x p l o s i e f. L'expl- d'une

mine, dun baril de poudre, d'une chaudière à
vapeur, het springen van eerie mijn, van een vat
kruid, van een' stoomketel. L'expl- dun volcan,

de uitbarsting van een' vuurspuwenden berg. --(fig.) L'expl- de la Paine, de la colère, de losbarsting, het uitbreken van den haat, van de gramschap.
— [leed.] Plotselinge en onverwachte verschijning f.
van uitslag, van ontsteking, enz.
Exfoliation, f. [.Hort.] Wegsnijding, verwij
-

dering f. der doode deelen van een gewas. --- Expolier, v. a. De doode deelen wegnemen. -- Expolié, e, adj. (en part. passé): Arbre exp-, van

dood hout gezuiverde boom m.
Expoliti on, f. [Rhét.] Figuur, die doop ver
sierlijke bewoordingen eene zaak om--schilend
schrijft, exp ol1 tie f.
Exponee, f. [Prat.] Vrijwillige afstand m.
eener met schulden bezwaarde erfenis.
Exponentiel, le, adj. [Algèb.] Met een' exponent of magtsaanwijzer , e x p o n e n t i aal.
Quantités exp-les, grootheden, welker exponent eerie
veranderlijke grootheid is, ex1ponentidle grootheden f. pl. Calcul exp-, ontwikkeling der exponentiale grootheden, het vinden der di/ferentialen en
integralen der veranderlijke grootheden, exponentiaal-rékening f.
Exportateur, m. [Ciro.] Uitvoerder, verzender m. naar het buitenland. Exportation, f.

Het uitvoeren, vervoeren of verzenden van koop
buiten 's lands; uitvoering f.; uitvoer m.,-mansgoed
uitgevoerde goederen n. pl. — Exporter, v. a.
Uitvoeren, buiten 's lands vervoeren. — s'EXPORTER, V. pr. Uitgevoerd worden. --- Exporté, e,
adj. (en part. passé): Marchandises exp-es, uitgevoerde waren f. pl.
Exposant, m. [Industr.] Tentoonsteller, inzender van een of ander kunstvoortbrengsel op eerie
tentoonstelling, e .x p o s a n t m. -- [Jur., Admin.]
.lanzoeker, verzoeker, vertooner, s u pp l i a n t m.
--- [Algèb.] Magtsaanwijzer, e xp o n én t m.
Exposé, e, adj. (en part. passé van exposer):
Marchandises exp-es, uitgestalde, ten toon gelegde
koopwaren f. pl. Tableau exp-, ten toon gestelde,

mijn opdelven, een bosch behakken, alles verrigten
nat een land, eerie min, een Dosch winsten of voor
kan doen opléveren.. Fxpi- ene ferme, on-deln g e, ë x p o s e e r d e schilder ij f. — Criminal exp-, te
chemin de fer, eerie boerderij, een' spoorweg be- pronk gezet, aan de kaak gesteld misdadiger m.
sturen, beheeren. -- (pop.) .Expl- one femme, z. v. a. Du tinge exp- au soleil, in de zon gelegd linnen
Jouir dune femme. -- (fig.) Ongeoorloofde voordeeUne chambre exp-e au nord, eene naar-goedn.
len uit eerie bediening, uit iemands arbeid, of uit zijne 't noorden gerigte, tegen 't noorden liggende kanieuwsgierigheid , ligtgeloovigheid , enz. trekken. mer f. — Fortune exp-e, in de waagschaal gesteld
Expl- la curiosité du public, partij trekken van vermogen of fortuin n. — Innocence exp-e, bloot
's volks nieuwsgierigheid. — EXPLOI TER, V. n. [Prat.]
gevaar gebragte onschuld f. Système,-gestld,in
Beteekenen, dagvaarden, uilwinnen, aanslaan, een exposé, blootgelegd, ontwikkeld stelsel n. — Enfant
exploit doen. — (Prov.) A mal expi-, kien écrire, exp-, te vondeling gelegd kind n. — EXPOSÉ, m.
cene zaak slecht uitvoeren en ze toch zoo voorstel- Uiteenzetting, openlegging, ontwikkeling, voorstel
ten als of men ze goed verrigt had, slecht verrigten
verslag n. (b. v. van feiten, be-ling,vordatf.
en goed berigten. -- S 'EXPLOITER , v. pr. Ontgind, weegredenen, strijdpunten, regtsgronden).
bearbeid, ten voordeele aangewend worden. — ExExposer, v. a. Ten toon stellen, vertoonen,
ploite, e, adj. (en part. passé): Ferme bien uitstallen, uitzetten; op eene tentoonstelling inzenexpl-e, goed bebouwde, goed beheerde landhoeve f. den, e x p o s é r e n: Exp- des marchandises en
Mire entièrement expl-e, geheeluitgedolven mijn f. vente, waren te koop zetten. Exp- on corps mort
Exploiteur, m. Ontginner (in dezen zin liever sur on lit de parade, een' doode op een praalbed
exploitant). --- (fig.) Winstbejager in. enz., z. EX-

ten toon stellen. Exp- le saint sacrament, het hei-

lig sacrament vertoonen, ten toon houden. — ExpExplorateur, m. Onderzoeker, uitvorscher, qc. au grand jour, iets openbaar, wereldkundig
1r, die ter ontdekking en onderzoeking uitgaat of ~aken. -- Ce peintre a exposé on magnitlque
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tableau, die schilder heeft eene prachtige schilderij
op de tentoonstelling ingezonden, geëxposeerd. In
dezen bepaalden zin ook zonder voorwerp: Cet industriel a exposé. — Exp- un criminel, een' rnisdadiger te pronk, aan de kaak of den schandpaal
zetten. — (fig.) Votre rang vous expose a tous les
yeux, uw rang stelt u voor ieders oogen ten toon,
doet aller oogen op u vestigen. — Eene bepaalde

rigting geven, plaatsen, wenden, keerera, zetten,
stellen: Exp- urge maison an hord, au midi, een
gebouw tegen 't noorden, tegen 't zuiden bouwen.
— Blootstellen, aan deze o/ gene inwerking onder
Exp- des hardes à lair, kleederen te lach -werpn:
hangen. Exp- du liege au soleil, linnengoed in-ten
de zon uitspreiden. Exp- sa fete aux coups, zijn
hoofd aan de slagen blootstellen, blootgeven. --- (fig.)
Blootstellen, in gevaar brengen, wagen, in de waag
stellen: Exp- sa vie, sa reputation, zijn leven-schal
wagen, zijn' goeden naam in de waagschaal stellen
of in gevaar brengen. — Exp- qn. à recevoir des
reproches, iemand aan't ontvangen van verwijtingen
blootstellen. — Blootleggen, verklaren, te kennen
even, uiteen zetten, ophelderen, uitleggen, ontwikkelen, verhalen: Exp- ses sentiments, ses intentions,
zijne gevoelens, oogmerken blootleggen. Exp- un
système, een stelsel uiteen zetten. Exp- les difficultés dune entreprise, de zwarigheden eener onder
te kennen geven, opgeven. b;xp- de la fausse-nemig
mon naie, valsch geld in omloop brengen. -- Expun enfant, een kind te vondeling leggen. --- SEXPOSER , v. r. Zich bloot stellen, zich in gevaar
stellen of geven, zich zelven wallen: Ce général
s'expose trop, die generaal waagt zich zelven te
veel, stelt zich te veel in r evaar. S'exp- à commettre on crime, zich bloot stellen eerre misdaad te
begaan. Je ne vieux pas m'exp- à un refus, ik wil
mij aan geen weigerend antwoord blootstellen.
Expositear, m., -trAee, f. Uitgever m.,
witgeefster f. •a-it valsch geld.
Expositif, eve, adj. [Jur.] Verklarend, uiteen zetteno: Un réquisitoire exp-, eene geregtelijke vordering f., waarin mie gronden, hiervoor opgegeven,
verklaard zgn.
Exposition, f. Het ten toon stellen; tentoonstelling, vertooning, uitstalling; tentoonstelling van
kunstproducten : de gezamenlijke voortbrengselen
van kunst en nijverheid ter bezigtiging van 't publiek, e x p o s i t i e f.; ook: de plaats, 't gebouw der
tentoonstelling. Exp- de marchandises, de mneubles,
uitstalling van koopwal°en, van meubelen. I1 en fit
l'exp- aux yeux de tout le monde, hij stelde het voor
ieder ter bezigtiging. -- L'exp- des tableaux á. Paris,
de tentoonstelling van schilderijen te Parijs. L'expdes produits de l'industrie, (ie tentoonstelling van
de nijverheids-producten. INous aeons été à l'exp-,
wij zin op de tentoonstelling geweest. — Ce criminel est condamné à l'exp-, die misdadiger is tot de
kaak, den schandpaal verwezen, is veroordeeld om
te pronk te staan. — Stelling of plaatsing tegen
lucht en zon, ligging, strekking f. van een gebouw,
een vertrek naar zékeren kant: Chambre dont l'expest an sud, kamer, die naar 't zuiden ziet. Ce ta
dans une bonne exp-, die schilderij-bleaunstp
hangt in geen goed licht. — Uiteenzetting, ontwikkeling, ontvouwing, uitlegging van een begrip, opheldering, verklaring f., uitveerig verhaal of betoog n.: Faire nettement l'exp- dune affaire, eene
zaak netjes uiteen zetten, haar geregeld in alle bizonderheden voorstellen. I1 a fait one bonne expdu texte, hij heeft eene goede uiteenzetting, ontvouwing, verklaring van den tekst gegeven.. — [Litt.]
Vermelding van 't geen er vóór We handeling van
een tooneelstuk voorvalt; ontvouwing van het te
behandelen onderwerp, expositie f. — L'expd'un enfant, het te vondeling leggen van een kind.
Expres, se, adj. Uitdrukkelijk, duidelijk, klaar:
Cela ebt en termes expr-es dans le contrat, dit staat
EXPRES ,
met duidelijke woorden in 't contract
adv. Met voorbedachtenrade, met voordacht, opzeltelijk, voorbedachtelijk, met opzet, e xp r é s: Faire mie
chose exp-, iets willens en wetens, met voordacht
doen. — (fam.) I1 semble fait exp- pour sela, 't is als
of hij er voor geboren is. C'est un fait expr-, dat
kan niet leel2jker komen. — EXPRES, m. Bijzondere
bode, eigen afgezonden boodschapper, exp r é s s e m.
—Expressefnent, adv Uitdrukkelijk, duidelijk:
Je lui avais défendu expr- de Ie faire, ik had hem
•uitdrukkelijk verboden het te doen.

t

. —

EXPUISANT.

Expressif, ive, adj. Nadrukkelijk, krachterg,
vol uiturukking, expr essi ef: Ce terme me semble
bien expr-, dit woord, deze uitdrukking schijnt mij
zeer krachtig, nadrukkelijk te zijn.
Expression, f. i'itpersing, uitwringing, uitdiuktung I. (van het sap der vruchten en kruiden);
ook: het uitgepen ste sap zelf.

Huile tirée par expr-,

door uitpersing verkregen olie f. Expr- de citron
uitgeperst citroensop n. — Uitdrukking, wijze van
spreken, uitspraak f.; — woord n. of woorden.,
waarvan men zich dient, expréssie I. I1 a l'exprbelle, hij heeft eene schoone wijze van spreken, h
heeft eene fraaie uitspraak, hij drukt zich schoon
uit. — Cette expr- nest pas francaise , deze uit

geen f`ra.nsch. — Expr- du geste, du-drukings
regard, de la physiononnie, uitdrukking van 't gebaar, van men blik, van 't gelaat. — [Beaux-arts]
Uitdrukking, levendige en natuurlijke voorstelling
der handelingen, haristogten, enz. Flle danse, joue

avec beaucoup d'expr-, zij danst, speelt met veel

uitdrukking. Cette iéte, statue a beaucoup d'expr-,
die kop, dat standbeeld is vol uitdrukking.
Expressivednent, acly. Op veelzeggende, veelbetec ` azende w jze.

Exprimamahie, adj. (zelden dan met de ontken
Uit te drukken, uit tespreken, norm--nïyhebézigd)
baar, wat uitgedrukt, uitgesproken kan worden.Cela
nest pas expr-, dat is niet uit te spreken.
Exprinier, v. a. Uitpersen, uitdrukken, uit kra jp-n. b xpr- Ie sue d' une plante, het sar eener
plmr,t uzipersen. — Uitdrukken, zijne gedachten,
gevoelens, hartstorten door' woorden, gebaren, houding, gelaatstrekken,, enz. te kennen geven. Je ne
saurais trouver des ter mes asset forts pour exprma reconnaissance, ik kan geene woorden genoeg
vinden, om mijne dankbaarheid uit te drukken.
Elie expriirie sa douleur par ses larmes, zij geeft
hare smart door hare tranen te kennen. Le silence
exprime quelquefois plus que tons les discours,
het zwijgen zegt somtijds meer dan alle redenéring.
Ce poète, Ce peintre exprime Bien les passions, die
dichter, die schilder stelt de hurtstogten goed voor.
— S'EXPRI MER, V. pr. Zich uitdrukken, zijne ^ edach.terr te ikminen geven. Ce garcon s'exprime bien,
die jongen drukt zich goed uit. S'expr- par lignes,
zich door teekens uitdrukken of verklaren. Le ta
welbespraaktheid, welsprekendheid f.-lentds'xpr
I1 a ie talent de s'expr-, hij is wel ter taal. -- Expriiiié, e, adj. (en part. passé) Jus expr-, uitgeperst sap n. — Pensees expr-es, uitgedrukte gedachten f. pl. (uitdrukt.
Expriniitif, i`'e, adj. Uitdrukkend, dat
Exprobration, f. Scherp verwijt f., doorhaling, wraking, berisping f.
Ex professo, loc. adv. (latin) Met zorgvuldigheid en vlijt, riet bijzondere zorg en naauwkeurigheid, als iemand, die zijne zaak grondig ver staat:

Traiter une matière ex pr-, eene stof met

alle zorgvuldigheid en naauwkeurigheid, als zaak
behandelen.
-kenr
Expropriation, f. [Prat.] Onteigening, beroovin5 I. van eigendom, regterljke uitwinning,
uiterving f., geregteljke verkoop m.; — eigendomsontzetting f. tegen schadeloosstelling, uitkoop m.

Expr- pour cause d'utilité publique, onteigening

tot algemeen nut (b. v. van landerijen tot den
aanleg van kanalen , spoorwegen) , e x p r op r iá t ie f. -- Exproprier, V. a. Onteigenen, geregtelijk van 't bezit of den eigendom berooven;
inz. op hoog gezag en tot algemeen nut iemand tegen schadeloosstelling van zijn eigendom, van landerijen, gebouwen enz. ontzetten, e x p r op r° it r e n.

--- Exproprié, e, adj. (en part. passé): Propriétaire expr-, onteigend eigenaar m.
á Expuegnable, adj. (pr. —pug -na —; zoo ook
in de twee volgende woorden.) Met geweld neembaar,

bestormbaar. —

Expugnateur, m. Steden-be-

stor ener m. — Exp.iáner, v. a. Bestormen, met
storm, met geweld veroveren.
Expuition, f., z. EXSPUITION.

Expeilsant, e , adj. [Méd.] L'action exp-e
dun niédicament, de uitdrijvende werking; I. van
een geneesmiddel. — Expuatser, v. a. Uitdrij-

ven, uitjagers, uitstooten, uit eene plaats, eerre stad
of een land , oak uit een gezelschap verdrijven,
bannen. — [Méd.] Exp- du corps les mauvaises
humeurs, de kwade vochten uit het ligchaam dryven, afvoeren. — [Prat..] Exp- qn. de sa maison,
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Exteniporané, e, adj. [Med., Pharm.], z.
iiIAi1STRAL. --- t Exteniporaner, v. n. Iets

1)00V (le vuist doen, onvoorbereid spreken. - Lxtemporanéilé,f., Z. V. a. SOUDAINETE. - Lx-

temporanément, ads. [Pliarm.]: Les préparations qui contiennent des substances très-volatiles,
doivent ètre laites ext-, de bereidingen„ die zeer
vlugtige zelfstandigheden bevatten, moeten eerst bij
't gebruik (niet vooraf) klaar gemaakt woeden.
xtendeur, m. f]itstrekker, uitbreider in.
OEtenseur, adj. [Anat.] : Muscles ext-s of als
subst. Ext-s, strekspieren t. p1.
Extensibilité, t. Rekbaarheid t
Extensible, adj. Rekbaar, uitrekbaai'.
Lxtenmif, ive, adj. Wat uitbreiding, uitstrekking te kennen geeft of voortbrengt: Ce mot est
pris dans UU sens ext-, dat woord is in uitgebreider', in ruimer' zin genomen.
Extension , t. Uitbreiding, uitgebreidheid,
grootte; uitstrekking, u i tre k king, uitbreiding, uitspanning, re/eking, spanning, uitzetting, extensie f. L'ext- dun corps en longueur, largeur et
prolondeue, de uitbreiding, uitgestrektheid van een.
ligchaam in lengte, breedte en dikte of diepte. L'ext- dun métal, dun 111 de ter, de uitrekking
van een metaal, van een ijzerdraad. L'ext- des
muscles, de uitstrek/eing, spanning, der spieren.
Navoir pas l'ext- du bras libre, zijnen arm niet
vrij kunnen uitstrekken. -- (fig.) Uitbreiding, vergrooting, vermeerdering t, aanwas ni. EXt- de
pouvoir, d'autorité, uitbreiding van mag!, van gezag. Le commerce acquiert plus d'ext-, de handel
breidt zich uit. L'ext- d'une lol, dun privilege,
de ruimere uitlegging, toepassing an cone wet,
van een voorregt. -- [Gram.] Uitbreiding f. der
beteeleenis, ruimere zin m. van een woord. - PAR
EXTENSION, bc. adv. In een' uitgebreider' zin.
Lxténuation , 1. Verdunning; krachtvermindering, uitmergeling, afneming, vermagering, verzwakking, kwijning, uittelring t.: La fièvie lui a
causé une grande ext-, de koorts heeft hem zeer
verzwakt. - [Prat.] L'ext- dun crime, de verzachting, vermindering eener misdaad (attimnuation). - [Rhét.] Verkleining t., voorstelling eener
zaak geringer dan zij is (tegendeel der hyperbole).
Lxténuei-, V. 0. Vermageren„ verzwakken, verminderen, krachteloos maken, uittdren: La fièvre
Fa fort exténud, de koorts heeft hem zeer vermagerd, verzwakt. - [Prat.] Verschoonen, verkleinen, gering voorstellen, Z. ATTENUER. - S'EXTESUER, V. pr., z S'ATTENUER. --- Lxténué, e, adj.
(en part. passé): Homme ext-, uitgemergeld, verzwakt, uitgeput mensch in.
Lxtérieur,e, adj. Uiterlijk, uitwendig, van buiten, buitenlandscil: Les parties ext-es du corps, de
uiterlijke, uitwendige doelen des ligchaams. J'étais
distrait pal un bruit ext-, ik werd door een geroos van buiten afgetrokken. Porte ext-c, Fossé
ext-, buitendeur, buitengracht t. - Le commerce
ext-, Les relations ext-es, de buitenlandsclie handel n,, de betrekkingen f. p1. met het buitenland.
- L'lsomme ext-, de uitwendige, zinnelijke mensch.
-EXTÉRIEUR,mfl. Uiterlijke of uitwendige qedaoote,
buitenzijde t., aanzien, voorkomen n., schijn, aanschijn m., uiterlijk aanzien, uiterlijk n.: L'ext- de
cette maison est beau, de buitenzijde van dit huis
is schoon. Cette 1111e a on hel ext-, dit meisje heeft
een schoon voorkomen. II a l'ext- dun honnête
homme, hij ziet er uit als. een braaf man. Un ext
grave, een deftig gelaat, voorkomen-Buitenland n.,
vreemde landen n. p1. of staten m. pi. Ministre de
l'ext-, minister van buitenlandsche zaken. Les iiou
velles le l'ext- sont rassurantes, de tijdingen uit het
buitenland zijn geruststellend. - ii L'EXTÉRLEUR,
bc. adv. , Lxtérletu-eiuent , adv. Uitwendig,
van buiten; naar 't uiterlijk aanzien, naar den
schijn. - Lxtériorité, f. [Dogm.] Buitenzijde,
uiterl'jjklzeid, oppervlakte t.
Exterminateur, ti-ice, adj. Vernielend, veidelgend, verwoestend, verdervend, uitroejjend: Conquérant ext-, verwoestend veroveraar in. - La
peste ext-trice, de alvernielende pest t. - ( (kg.)
Glaive ext-, moordzwaard n. - Lange ext-, de
staande, wrekende engel M. -EXTER1%IINATEUII, in.
Uitroeijer , verdelger, verwoester, vernieler, verderver m. .- Lxterrnivatif, ive, adj. Uitroeijend, verdervend. - Extermination, t. Uitroeijing , verdelging, vernieling t. Guerre d'ext-,
-
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verdelgingsoorlog n. --- Exterminer, v. a. Ver acte is van onwaarde, omdat zij niet geweld is afvernielen: Ext- une troupe de-delgn,uitroj gedwongen. — Extorsionner, v. a. Afpersing,
voleurs, eene bende dieven uitroeijen. — (fig.) Ext- Xnévelar2j bedrijven.
Extozoaires, m. pl. [H. n.] Uitwendige woe1'hérésie, de ketterij uitroeijen, doen ophouden. —
S'EXTERMINER, V. pr. Elkander verderven, vernie- kerdieren n. pl. (die op de huid, van andere dielen; — ([am.) zich uitputten, zich dood werken. -- ren leven).
Extra, m. (latin: buiten; buitengemeen, buiten
Exteruiiné, e, adj. (en part. passé): Race ext-e,
Faire de l'extra, un extra, meerdan ge--gewon):
uitgeroeid ras n.
Externat, m. School, waarin enkel daggangers, woonljk doen,inz. iets buitengemeens, iets e x t r a 's
geene kostleerlingen, worden opgenomen, burger- opdisschen, een smulpartijtje houden. Plat d'extra,
school f., e xte r n a a t n. — Externe, adj. Van Vin d'extra, extra-schotel, extra-wijn m. (die niet
buiten komend , van buiten , naar buiten gerigt, tot de gewone tafelbediening behoort). — [Prat.]
buitenwaarts , uiterlijk , uitwendig : Ce sont les Buitengewone regtsdag m., -zitting f. — In zamencauses ext-s de la maladie, deze zin de uiterlijke stellingen: buiten.
Extra- axillaire, adj. [Bot.] Buiten of naast
oorzaken der ziekte. -- La face ext- du bras, de
buitenzijde van den arm. — [Géom.] Angle ext-, de twijg- of bladoksels groeijend.
Extraco Estrac , adj. m. [Man.] Dun,
uitwendige hoek In. --Élève ext- of als subsi: EXT ERNE , In. en f. Dagscholier in., -ster f., dag an- smal van lijf. • (land.
-j- Extra-continental, e, adj. Buiten 't vasteger m., -gangster f. (in tegenstelling met kostleer
Extracteur , m. Uittrekselmaker In. — Als
ling). -- [Méd.] Ext-s, ziekten f. pl. van de opperadj. m.: Uittrekkend, geschikt om uit te trekken.
vlakte des ligchaams.
—
Extractif, ive, udj. [Chem.] Uittrekkend,
Exterritorialité , f. Bevoegdheid van de gezanten of vertegenwoordigers der vreemde mogend extractie f : Matière extr-ive, extractief-stof f.,
om in de staten, waar zij werkzaam zin,-hedn de door water en wijngeest oplosbare en uit te
naar de wetten van hun eigen land te leven, en trekken lantvormingsdeelen. — [Grain.] Afscheihunne vrijstelling van alle persoonlijke lasten en dend, afzonderend: DE est quelquefois une particule extr-ive. — Extraction, f. Uittrekking,
opbrengsten, exterritorialiteit f.
S Extineteur, ni. Uitblusscher; — (fig.) ver- uithaling ,uitdelving. —Afkomst, .geboorte, familie f.,
nieler, verwoester m.—Extiitctif, ive, adj. Uit- oorsprong. stand m., bloed n. --L'extr- d'un clou,
doovend, uitblusschend. —Extinction, f. Het blus- d'une balie, d'une dent, het uittrekken van een'
schen, uitdooven; blussching, uitblussching, uitdoo- spijker, een' geweerkogel, een' tand. — [Arith.,
ving f.; het te niet gaan, uitsterving, geheele verdw i^- Algèb.j Faire l'extr- de la racine carrée, cubique,
fling, ophouding; uitdelging, e x s t in ct ie f. L'ext- den vierkants- of quadraat-, den teerling- of kud'une chandelle, d'un feu, de uitblussching, het biekwortel trekken. — [Chin.] Uittrekking, af
— Il est de noble extr-, hij is van-trekingf.
uitblusschen van eene kaars , van een vuur. —
[Prat.] A l'ext- de la chandelle, bij 't uitgaan der adellijke geboorte of afkomst, van adelli, k bloed,
kaars (manier van verkooping of verhuring). -- van adel. C'est un homme de barse extr-, 't is
(Jig.) L'ext- d'une race, de uitsterving van een een man van lage geboorte, uit een' geringen stand
geslacht. — L'ext- des abus, du crime, de vernie- gesproten.
Extracto - résiné, In., z. onder EXTRAIT.
tiging, uitdelging der misbruiken, der misdaad. —
-I- Extrader, v. a. Uitléveren (een' misdadiger
[Fin.] Ext- dune rente, d'une dette, uitdelging,
aflossing, afdoening eener rente, eener schuld. — of gevangene aan zone eigen regering) . —Extra[Méd.] Ext- de la chaleur naturelle, verdooving dition, f. Uitlévering, overlévering, overgéving f.
Extrados, m. [Arch.] Buitenzijde, bolronde
der natuurlijke warmte. Ext- de la voix, afnezijde f. of rug m. van een gewelf. — Extradosming, verflaauwing van de steng; heeschheid f.
[Chim. j Ext- du mercure, eerste graad van oxy - sé, e, adj.: Voute extr-, gewelf n., welks bolronde
datie, die men het kwik doet ondergaan. — JUSQU''a zijde glad of e/en bewerkt is.
Extra-foliaire , Extra-%liacé, e, adj.
EXTIN CTION , loc. adv. lot 2 coewordens toe, tot op
het uiterste: lis disputaient jusqu'h ext-, zij twist- [Bot.] Niet aan de bladeren of bladstelen vastzittend
of aangegroeid.
ten tot hun cie adem verging. (Men zegt ook fam.
Extraire, v. a. Uittrekken, uithalen f.: ExtrJusqu'h ext- de chaleur natur elle).
Extirpateur , m. Uitroeijer , verdelger. — des pierres d 'une carrière, steenen uit eene groeve
[Agric.] Zeker akkergereedschap n. tot het zuive- halen. — Uittrekken, uittreksels maken, a fschrzjren en losmaken van den grond, hakploeg, ex s t ir- ven, uitschrijven: Extr- un beau morceau d'un
p d t o r m. — Extirpation, f. Uitroezjing, uit- poème, een schoon stuk uit een gedicht trekken.
rooijing, ontworteling; — verdelging, vernietiging, Extr- un livre, un procès, uittreksels uit een boek,
afschaffing. L'ext- des racenes, des mauvaises her- een pleidooi maken, den hoofdinhoud daarvan bebes, de uitroeijing van de wortels, van 't onkruid. knopt zamenvatten. — [Corn.] Extr- Ie journal,
— (fig.) L'ext- des vices, des hérésies, de uitroei- een uittreksel uit een dagboek maken. Extr- les
, vernietiging der ondeugden, der ketteren. —-jing articles d'un compte, de posten eener rekening uit
[Arith., Algèli.] Extr- la seine car--trekn.—
[Chir.] Uitsnijding, uitpelling, e x s t i rp a t i e f.
— Extirper, V. a. Uitroerien, uitrooijen, ontwor- rée, cubique d'un nombre, den vierkants -, den
kubiek-wortel
uit een getal trekken. — [Chun.]
verdelgen,
vernielen,
geheel
doen
ophoutelen; —
den, afschaffen, te niet doen. Ext- des racenes, Extr- Ie sal d'une plante, het zout uit eene plant
[Chir.]
Extr- la pierce, le calcul, den
wortels uitrooijen. — (fig.) Ext- une race, een ras trekken. —
verdelgen, u'i.troejen. Ext- l'erreur, les abus, de steen (uit de blaas) uithalen. Extr- une épine du
dwalingen, de misbruiken doen ophouden.— [Chir.] pied, een' doorn uit den voet trekken. — S'EXTRAIUitsnijden, uitpellen, e x s t i rp e r e n. — S'EXTIR- RE , v. pr. Uitgetrokken, getrokken worden.
Extrait, e, adj. (en part. passé van extraire) :
PER, v. pr. Uitgeroeid worden, zich laten uitroeijen.
--- Extirpé, e, adj. (en part. passé): Racines Morceau extr- d'un auteur, uit een' schrijver geext-es, uitgerooide wortels m. pl. -- Abus ext-s, trokken stuk n. —Substance extr-e d'un corps comafgeschafte misbruiken n. pl. — Tumeur ext-e, uit posé, zelfstandigheid uit een zamengesteld ligchaam
gezwel n.
-gepld getrokken of afgezonderd. — EXTRAIT, m. UittrekExtïspiee, in. [Ant.] W2gchelaar bij de Ito- sel, het uitgetrokken sap of krachtig bestanddeel
meinen, die uit de ingewanden der offerdieren voor - uit plantenstoffen, uit artsenijen, enz.; het uit een
.spellingen deed, dirt i s p ex m —Extispicine, f. geschrift, een boek, eene rekening enz. getrokingewandsschouw f., bezigtiging van de wigche- kene of uitgeschrévene, afschrift, ex t r a c t n.larj uit de ingewanden der offerdieren door de [Chim. at Pharm.] Extr- par infusion, par décoction, extract door opgieting, door afkoking. Extrextispices, extispicium n.
résineux of Extracto-r ésine , harsig extract. ExtrExtoller, V. a. Opheffen, opligten. optillen.
Extorquer, V. a..d persen, afdwingen, afkné savonneux, zeepachtig extract. Extr- d'absinthe,
knévelari , plegen. Ext- de l'argent, un aveu à-veln, aJ'treksel of geest van alsem. -- Ce volume conqn., ierraand geld, eene bekentenis afpersen.— Extor- tient des extr-s de plusieurs auteurs, dit boek bequé, e, adj. (en part. passé): Testament extorqué, vat uittreksels uit verscheidene schrijvers. Extrafgedwongen testament n. --- Extorgiieur, m., d'un régistre , d'un compte, uittreksel uit een re-euse, f. (fam.) Gelda fdwinger m:, -dwingster f. gister, uit eerre rekening. — Extr- de naissance,
-- Extorsion, f. Afpersing, afdwinging, knéve- geboorte-extract. Extr baptistaire , z. BAPTISTAIRE.
la•l j f. --- Cel acte est nul pour cause d'ext-, die Extr - mortuaire, dood -extract n., doodcedel f. --

--

-

-

:

-

,

EXTRA-JUDICIAIRE -Voici l'extr- du procès, ziehier het kort begrip, de
beknopte zamenvatting, het extract van 't regtsgeding. — [Loter.] Inzet m. op een enkel of bepaald
nommer; dat nommer zelf n.
Extra-j ndiel acre of Extra-j udielel, Ie,

adj. [Prat.] Buitengeregtelijk, buiten den regtsvorm. — Extra-j ildieiairemcnt , adv. Op
buitengeregtelijke wijze.
Extra-n'uros, loc. adv. (latin) of extramuuros, ' adv (pr. —roce) Buiten de muren, buiten de stad: Etre logé extr-.

Extraneiser, V. U. Naar een vreemd oord
verbannen. — S Extranéité, f. Verbanning naar
vreemde oorden; uitheemschheid f.
Extraordinaire, adj. Buiten de gewone orde,
riet volgens 't gebruik; buitengemeen, buitengewoon,
ongemeen, ongewoon, zeldzaam, zonderling, vreemd;
wonderlijk, grilli g , belagchelijk, ergerlijk. Séance,
Audience extr-, buitengewone zitting f., buitengewoon gehoor n. Dépenses extr-s, buitengewone uitgaven f.pl. Ambassadeur extr-, buitengewoon afgezant m. Courrier extr-,of als subst. Un extr-,buitengewoon koerier m . Un homme extr - en sa profession, een in zijn vak zeldzaam, bijzonder man. Il
a une mémoir e extr-, hij heeft een buitengewoon
geheugen. — Coiffure extr-, zeldzaam, zonderling
kapsel n. Manières extr-es, zonderlinge, vreemde
manieren f. pl. Langage extr-, Manières extr-s, bui
ijke taal f., manieren f. pl.— [Anc.-tensporig,l
jur.] Procedure extr-, l2,á fstraf/'elijk regtsgeding n.
Question extr-, hoogste graad m. der pijnbank. —
EXTRAORDIN AIRS, m. Bijzonder , buitengewoon geval n. C'est un extr- pour lui de boire du vin, 't is
•iets buitengewoons , een buitenkansje voor hem,
wanneer hij win drinkt. -- L'extr- monte a tant,
de buitengewone uitgaaf bedraagt zoo veel. —
L'extr- de la guerre, des guerres, de buitengewone
oorlo g skosten f. pl. Trésorier de I'extr-, schatmeester der buitengewone kr «)gskosten. — Extr-, z.
boven: courrier extr-. —[Any. jur.] Juger a l'extr-.
lijfstraffeljk renten. Par extr-, tegen g ewoonte. --Buitengewone o/'nacourant, bijlage f. tot een nieuwspap ier, extra-blad n.
Extraordinairement, adv. Buitengewoon,
zeldzaam, op eene zeldzame, zonderlinge, ongewone
wijze. Ii est mis extr-, hij is op eene zeldzame,
zonderlinge wijze gekleed. Il a été extr- payé, hij
is buitengewoon betaald geworden. Elle est extrriche et avare, zij is ongemeen rijk en ,gierig.
,

Jixtrapassé, e, adj., z. STRAPASSE.

Extra-séculaire, adj. Meer dan honderd
vorige eeuw behoorend.
-jarig.—Toten
Extravagamment, adv. Buitensporig, ongerijmd, op wonderlijke wijze: 11 s'habille extr-,
hij kleedt zich wonderlijk.
Extravagance , f. Buitensporigheid , ongerijmdheid,, dwaasheid, onzinnigheid f.: II a fait
mille extr-s, hij heeft duizenderlei buitensporigheden begaan.
Extravagant, e, adj. Buitensporig, dwaas,
ongerijmd, uitgelaten: Des discours extr-s, zotte,
ongerijmde gesprekken n. pl. — Ook als subst. m.
en f. Dwaas, grillig mensch, zot, zotskap m.,zottin f.
Extravagation, f., z. v. a. ERUPTION.

Extravagaer, v. a. (met avoir) Uitspatten,
buiten de maat of het spoor gaan, onzin spreken,
ciolzi-enige dingen , dwaasheden, ongerijmdheden,
gekheden begaan, uitsporig zijn, raaskallen, e xt r a v a g é r e n: La flèvre le fait extr-, de koorts
doet hem raaskallen. Pour les amuser, it faut extr-,
om hen te vermaken, moet men zotternij praten,
gekheden vertellen of doen.
Extravasation of Extravasion, f. [Méd.]

Uittreding, uitstorting van 't bloed of van andere
vochten uit hunne vaten, ex tra v as a t i e f. —
[Bot.] Uitvloeijing f. (b. v. van hars, gom, manna).
-- Extravaser, v. a. Uitstorten, doen uitvloeijen (als v. a. weinig gebruikt). — S'EXTRAVASER,
v. pr. Uit de eigen vaten treden, uitvloeijen: Le
sang, la bile, la sève (des arbres) s'extravasent
duelquefois, het bloed, de gal, het sap (der boomen)

vloeit dikwijls uit de natuurlijke vaten. — Het part

.passé komt ook als adj. voor: Bile extravasee, uit

-gestor,vlpnaf.
Extraversion , f. [Chim.] Uitscheiding, a fzondering van het zoute, alkalische of zure bij gemengde zelfstandigheden, e x t r a v é r s i e f.
Extraxillaire, adj., z. EXTRA - AXILLAIRE.
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Extra-zodiacal, adj. Buiten den dierenriem
gelegen : Les constellations extra-zodiacales.
Extréme , adj. Uiterst, laatst: L'extr- frontière, de uiterste grens f. — In den hoogsten graad,
overmatig, uitstekend, ongemeen, bovenmate, groot:
Douleur extr-, hevige, zeer groote pijn f. Votre visite lui a causé un extr- plaisir, uw bezoek heeft
hem een uitstekend , ongemeen genoegen veroorzaakt. I1 vit dans une extr- misère, hij leeft in de
uiterste, grootste ellende. -- I1 est extr- en tout, hij
gaat in alles te ver. Une extr- vieillesse, een zeer
hooge ouderdom m. — EXTREME, m. Uiterste; tegen gesteld , , tegenovergesteld ding D. L'extr- en tout
est un defaut, de overdriving isi in alles schadelijk.
Parti , Moyen extr- , uiterst , gewaagd besluit,
middel n. --- (Prov.) Aux maux extr-s les extr-s
remèdes, in den uitersten nood moet men de uiterste middelen aanwenden. Le froid et le chaud sopt
deux extr-s, koude en hitte zijn twee uitersten,
tegenover elkander gestelde dingen. Leurs caractères sopt les deux extr-s, hunne karakters staan
juist tegenover elkander. -- [Arith.] Les extr-s
dune proportion de uiterste, buitenste termen
eerier evenr edigheid. -- (Prov.) Les extr-s se tou
client, de uitersten raken elkander. — á L 'EXTRÊ ME, loc. adv. Tot het uiterste, buiten alle maat of
grens: Pousser, Porter les choses a l'extr-, de zaken tot in 't uiterste drijven , de maat in alles
overschrijden.
Extrcmeinent, adv. Uittermate, ten uiterste,
bovenmate, zeer, zeer veel: II est extr- riche, hij
is zeer, bovenmate rijk. Il dépense extr-, hij ver
zeer veel. II s'est acquis extr- d'honneur-kwist
dans cette affaire, hij heeft zich b ij deze zaak bui
veel eer verworven.
-tengm
Extrême-onetion, f. [Cath.] Laatste oliesel n.
het sakrament der stervenden.
Extremis (in), (lat (pr. ine - ek - stré - mice)
[Jur.] In de laatste oogenblikken des levens, op
hel uiterste, op sterven liggende: II a fait son testament in extremis, hij heeft zijn testament in
zijne laatste ooaenblikken gemaakt. Manage in extremis, huwelijk op 't sterfbed n.
-k- Extrémiser, V. a. Het laatste oliesel toedienen.
Extrénlité, f. Uiterste, uiteinde, einden.: Les
deux extr-s dun drip, de twee uiterste einden van
een laken. L'extr- dune province, de uiterste grens
van een landschap. Ii est logé à l'extr- de la
ville, hij woont aan 't uiteinde der stad. — Extr-s
des doigts, toppen m. pl. der vingers. — Uiteinde,
laatste oogenblik n.: Attendre b l'extr-, tot op 't
laatste oogenblik wachten. — Etre à l'extr-, op
het uiterste, op sterven liggen. — Uiterste, hoogse
verlegenheid f., dringend gevaar n. of nood, hoogste
graad m.: Ii na pas de quoi vivre, it est réduit
à l'extr-, hij heeft niets om van te leven, hij is in
den uitersten nood. — Passer dune extr- à l'autre,
van het eene uiterste tot het andere vervallen.
Vous allez toujours à l'extr-, gij overdrijft alles,
gij neemt alles ten ergste. Je porterai la chose b.
l'extr-, ik wil het op 't uiterste laten aankomen.
II s'est porté contre lui a la dernière extr-, hij
heeft geweldig tegen hem uitgevaren. -- Extr-s,
uiterste ligchaamsdeelen, einddeelen n. pl., armen
en beenen (in dezen zin liever membres). --- [Peint.,
Sculp.] Voeten m. pl., , handen f. pl. eener figuur.
-- a TOUTE EXTRÉMITE, loc. adv. In 't ergste ge val, in den uitersten nood, als de nood dringt: A
:

.)

toute extr-, it était résolu de périr, plutèt que de

se rendre, als het op 't uiterste kwam, had hij besloten, liever te sterven, dan zich over te geven.
^ Extrémonctionné, e, adj. [Cath.] : Personne extr-e , van 't laatste oliesel voorzien , bediend persoon m.
Extrinsègae, adj. Van buiten komend, niet
aan een ding eigen, uiterlijk, uitwendig. Maladie
extr-, uitwendige, uiterlijke ziekte f. — Valeur
extr- des monnaies, door de wet ,bepaalde, toege(buiten.
kende waarde f. der munten.
Extroversion, f. [Méd.] Omkeering f. naar
Extnineseenee, f. [Méd.] Opzetting, opzwelling, zwelling, extumescéntie f.
Exuhérance, f. Onnoodige overvloed m., overmaat, overvolheid., overtolligheid, e v u b er á n t i e f.
Ex- de sève, overvloed van sappen (in de gewassen). — (fig.) Ex- de mots, d images , kwistige
overvloed van woorden, van beelden. -- Exiibrant, e, adj. Overtollig, overvloedig.
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Exubère , adj. [Méd.] Enfant ex-, gespeend

kind n.

Exalcérant, e, adj. [Méd.] Ettering of ewering bevorderend. — Exnleération, f. Ligte,

FABRI QTIER.
brengt u door de gansche stad in opspraak. Servir
de f- et de risée, tot spot en belagching dienen.
Fabler, v. a. Fabelen schrijven of maken; sprookjes vertellen.
Fabliau, m. (verklw. van fable) Geestig, naïf
vertelsel uit de kindschheid der fransche letterkande, fabelachtig verhaaltje n. in verzen.
Fablier, m. Fabelboek n., verzameling f. van
fabelen. — Fabeldichter, fabelschrjver m. (fabuliste).

oppervlakkige verzwering en ontsteking; zweer,
ex u 1 c e r d ii e f. -- Ex®ilcérer, v. a. Tot zweren brengen , zweren veroorzaken. ---- Het part.
passé is ook adj.: Corps exulcéré, ligchaam n.
vol zweren.
Exultation , f. [Myst.] Gejuich , vreugdgeFabrecotilier, m. [Bot.] , z. AIICOCoULIER.
huppel n., groote blijdschap f. — Exalter, v. n.
Fabrégue, f. [Bot.] Soort van wilde tam m.
Opspringen van vreugde, juichen, jubelen.
Fabricant, m. Opzigter, bezitter, bestuurder
% Exustion, f. (pr. ex-u-sti-on) [Méd.] Brand- eener fabrgk, werkmeester; stoffenbewerker, f awond f. (brulure). (loping f. b r i. k a n t m. — ( fig.) F- de mensonges, leugen
Exauthénisme, m. [Rhét.] Verkleining, verleugenaar m. (in dien zin bézigt men liever-smedr,
Exatoire, m. [Méd.] Kunstzweer f., iedere fabricateur).
zweer, die door spaanse/te vliegen, garoe-bast, seFabricateur, m. (doorgaans in slechten zin
tons, enz. verwekt wordt.
gebézigd) Maker; smeder m.: F- de fausse monEx•voto, m. (lat.) Gelofte- geschenk n., gelofte- naie, valsche munter. F- de mensonges, leugen
gift f. (die ten gevolge eener gelofte aan een temcalomnies, de nouvelles, laster-,-smedr.F
pel, eene kerk, kapel, enz. gedaan wordt), votie f nieuwtjes-verzinner m.
geschenk, v o t i e f, e x v o t o n. — (iron. et lam.)
Fabrication, f. Bewerking, vervaardiging f.,
C'est on ex-voto, 't is kladwerk, eene slechte schil
het maken of fabriceren, fa b r i k a t i e f.: La fals onderwerp en compositie iets gemeen-derij(nz. des Gorda gges, des draps, de la monnaie, het touwhebben met hetgeen de wezenlijke envotoos door- slaan, het lakenweven, het munten of muntslaan. —
gaans voorstellen) . (Plur. Des ex-voto.)
Maaksel n., wijze van vervaardiging: Ëtoffe dune
Eylaïs, m., z. ÉLAïs.
belle f-, stof van een schoon maaksel. — ( fig. en
Eyra, m. [H. n.] Paraguaysche kat f.
in ongunstigen zin): F- d'un faux acte, de fausse
Eystate, áz1. [Bot.] Groote boom m. van Co- monnaie, de fausses nouvelles, het maken van eene
(tinne der moskee. valsche acte, van valsch geld, van valsche of leuchinchina.
Ezan, in. Oproeping f. tot het gebed, van de genachtige tijdingen. (GUILLER.
Eztéri, m. [Miner.] Bloedjaspis, bloedsteen ni.
,' Fabricien of Fabricier, rn., z. v. a. PAARFabrieles, f. pl. [Bot.] Mirtenplanten f. pl.
Fabrigite, f. Het 7nzake?n, vervaardigen, f a b r ic é r e n; kunst f. van 't vervaardigen; maaksel n.,
wijze f. van vervaardiging. La f- des étoffes de
sole, des draps, des chapeaux, het vervaardigen
van zijden stoffen, lakens, hoeden. — Ce drap est
de bonne f-, dat laken is van goed maaksel. Cet
édifice, ce pont est d' une belle f-, dat gebouw is
F, in. et f. (Un fe, Une effe) Zesde letter van van een' schoonera bouwtrant. Ce vaisseau est de
't alphabet en vierde der medeklinkers, de F f. f- hollandaise, dat schip is op de hollandsche wijze
L'f (effe) of Le f (fe) est ene consonne labiale, de f gebouwd. — De f-, van gering, middelmatig maak
is eene lapletter. (Op het einde der woorden wordt
Des bas, des couteaux de f-, geringe kousen f.-sel:
de f doorgaans scherp gehoord, zoowel in 't enkel pl., messen. C'est un chandelier de f-, die kandeals in 't meervoud, zoowel voor woorden-voud, l a ar is fabrijksgoed. Louis de f-, louis d'or, die
die met een' klinker, als die met een' medeklinker 't vereischte gehalte en gewi.gt niet heeft. — Fabeginnen; doch zij is stom in clef (elé), chef brijk f., fabrjkgebouw i. F- de draps, de chad'oeuvre, cerf, éteuf, nerf; ook in: boeuf gras, peaux, lakenfabriek of lakenweverij, hoeden fabrjk
oeuf frais, cerf volant, nerf de boeuf [pr. nèr de of hoedenmakerij f. Monter une f-, eene fabrjk opbeul] . In het telwoord neuf wordt zij, wanneer het zetten. Prix de f-, fabrajkspri s m. — Plaats, waar
volgende woord met een' medeklinker aanvangt, niet een zeker fabrikaat gemaakt wordt: Cette étotfe
gehoord, terwijl zij als v gehoord wordt vóór een' est de le f- de Lyon, of enkel, est de Lyon. —
klinker. Staat neuf als subst. dan wordt de f ge- Gezamenlijke werklieden eener fabrfjk: La f- s'est
hoord: Le neuf du mais. — De dubbele f (If) wordt révoltée contre les pro rietaires, de fabrjk, al
als eene enkele gehoord.) — if signifie par abré- het werkvolk is tegen de eigenaars opgestaan. —
viation les pandectes de Justinien, if beteekent bi (fi g. et fans.) Cela sort de sa f-, dat komt uit zijn'
verkorting de pandekten van Justinianus. (Men koker. — [Arch.] Bouw, opbouw m., optrekking,
wil, dat die zonderlinge afkorting, door onkunde stichting f. van een gebouw, van eene kerk; -- bi
van de afschr fivers, uit de grieksche aanvangsletter uitbreiding: allerlei bouwwerk (bruggen, torentjes,
ruïnen, kluizen, enz.), die tot versiering van parST ontstaan Zs.) — Loc. prov.) Durer (Ne parler
que) par B et par F, zie B.
ken of tuinen worden aangebragt; bij schilders:
Fa, m. [Mus.] lvaans van de vierde der zang
elke voorstelling van. gebouwen en inz. van ruïnen
toonschaal uit ut. La clé de fa, de-notevad of bouwvallen.' Un fonds destiné pour la f- dune
fa- of r- sleutel m.
eg Lise, een fonds, tot den opbouw eener kerk beFabagelle , f. , Fabago of Faux ca- stemd. Faire entrer des f-s dans la composition
prier, m. (Bot.] Wilde of valsche kapperstruik m. d'un tableau, gebouwen of ruinen in de behande-- Fabalie, f. l3oonenstengel m. — Fabalai- ling eener schilderij brengen. — Fondsen n. pl.,
re, or [Ant. rom.] Pot m., waarin men boonen inkomsten f. pl. eener parochie-kerk; al wat tot
kookte. --- [Péche] Zeker net n., tusschen welks zulk eene kerk behoort, zilverwerk, sieraden, enz.
mazen een haringvormig stukje tin is gestoken, om Quêter pour la f-, giften tot onderhoud eener kerk
inzamelen. La f- de cette église était très-riche,
de visschee te misleiden (ook faille geheeten).
Faber, (pr. fa-bère) of Forgeron, m. [H. n.] deze kerk had groote inkomsten, was zeer rijk. -Smid, zeehaan, zonnevisch m.
De gezamenlijke bestuurders der kerkfondsen; der
Fabiane,f. [Bot.] Zuid-amerikaansche struik m. kerkeigendommen: Le curé est le président de la f-.
van 't geslacht der nachtschaden, met harsachtigen
Fabriquer, v. a. Maken, vervaardigen, begeur, fabiania f.
reiden, bearbeiden, voortbrengen, fa b r i c é r en:
Fable, f. Fabel, fabelleer, mythologie f. Les F- de la porcelaine, des chapeaux, porselein, hoedieux de la f-. --- Fabel, verdichte vertelling, inz. den maken. F- des draps, lakens vervaardigen of
de -;sopische of dieren-fabel f. ; -- uitbreiding: weven. F- de la monnaie, munt slaan, munten. —
verdichtsel , verhaal zonder waarschijniijkheir ; Eene fabrjk hebben, aan 't hoofd eener fabrijk
rookje, verzinsel n., leugen f. La f- du renard et staan, doen vervaardigen: 11 fabrique de la porceJ s raisins, de fabel van den vos en de druiven. — La laine, hij heeft eene porselein -fabrjk. — Oor zonf- de la toison d'or, de fabel van het gouden vlies. der voorwerp. Il ne fabrique plus, I1 a cessé de
Vous nous dites lb une f-, gij vertelt ons daar een f-, zijne fabrjk staat stil, hij werkt niet meer. La
sprookje, gij speldt ons daar wat op de mouw. — France fabrique plus que l'Espagne, Frankrijk
Voorwerp van opspraak, van ergernis, bespotting, levert meer fabrsjkwaren dan Spanje. — (fig.)
enz. Vous vous render la f- de foute la ville, g# Maken, verzinnen, uitdenken, smeden: F- une faus(
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se pièce, een valscli stuk maken. F- mi mensonge,
de fausses nouvelles , eene leugen, vaiscite tijdingen
verzinnen of smeden. - SF FABR1QUER, V. pr. Gemaakt, vervaardigd worden: Ces tapisseries se
fabriqnent a Paris, die behangsels worden te Parijs gemaakt. - FABR1QUE, E, wij. (en part. passé):
Etotre bien f-e, slecht g e I a b r i c e e r d e of vervaardigde stof f. Outils bien f-s, goed gemaakte
gereedschappen n. p1. - Nouvelle f-a a plaisir,
verzonnene, uit den duim gezogene tijding f.
t Fabulateur, m., z. v. a. FABULISTE.
Fabuletisement, ode. Op beuzelachtiqe , verdichte, leugenachtige u,ijze. fabelachtig.
Fabuletix, ease, adj. Fabelachtig, verdicht,
verzonnen, leugenachtig, beuzelachtig, naar een
sprookje gelijkend, onwaarschijnlijk, fabuleus:
Histoire f-euse, fabelachtige geschiedenis f. —Temps
1-, fabeltijd, fabelachtige voortijd m., die, waarin
de mythologie hare goden en helden plaatst.
Fabtiliser, V. a. Fabelachtig maken, met [abelen of verdichtsels opsieren of doormengen.
Fabuliste, in. Fabeldichter, fabeisc/irijver rn
Fabiilosité , t. Fabelac/itiglielri f.
Façade, Gével, inz. voorgevel rn. La 1- de
devant of antérieure, de derrière of postérieure,
latérale, de voor-, achter-, zijgevel.
Face, t. Gelaat, aangezigt, aanschijn n. : Les
muscles, les os de Ja f-, de spieren, de beenderen
van 't gelaat. - Dien dôtourne sa f- du pécheur,
God wendt zijn aangezigt van den zondaar af. (fam) Uae 1 - rujouie, een vrolijk gezigt. Se convrir la f-, zich het gelaat, het aangezigt bedekken.
- Buitenzijde, voorzijde, oppervlakte f : La t- de
ma maison a Ia vue sur nil pré, de vaozijde van
mijn huis heeft liet uitzigt op eene weide, ziet op
eene weide uit. La f- (superilcie) de Ja mar, de Ja
terre, de oppervlakte der zee, der aarde. La tdun corps, de oppervlakte eens ligchaams. - Staat,
toestand rn., gedaante, gestalte t., aanzien, voorkomen n.: TeiJe était alors Ja 1- des affaires, zoodanig was toen de staat, stand van zaken. Depuis
lors les affaires out bien changé de t-, ont pris
une autie 1-, sedert dien tijd zijn de zaken zeer
veranderd, hebben zij eene andere wending, een'
anderen keer genomen. ---- [Anat.] La f- suprieure
du coeur, de Ia vessie, de bovenste oppervlakte van
het hart, van de blaas. - [Arch.], Z. BANDE. [Astrol.] Derde gedeelte 11; van een teeken des
dierenriems of 10 graden. - [ Beaux-artsj Gelaats- of aangezigtsiengte t., waarmede de propor
tien van eene figuur bepaald worden: Tout lensemble de Ja fi gure a dix f-s, de geheele menschen
gelaatslengien. - [Colt.] Avoir-gestalbvin
les f-s dégarnies, geen haar meer op de slapen
hebben. - [ ort.] La f- dun bastion, de voorzijde
h van een bolwerk. - [Géorn.] Les
of gezigtsljt.
f-s dun prisme, dun cube, de zijden t. p1. van
een prisma, van een' kubus. - [liJst.) F- interne
dune fleur, dune feuille, binnenzijde van eene
bloem, van een' blad. --- [Jeu] Opslag rn., gekeerde
kaart f. in 't bassetspel. -- [Man.] , z. v. a. CLiANFREIN. - La f- dun for a cheval, de beneden
of onder zijde van een hoefijzer. - [Mus.] Verzetting, verplaatsing f.: Un accord peut avoir
autant de f-s qu'iJ y a des sons, een akkoord kan
zoo veel verzettingen hebben, als het toonen heeft.
- [Tech.] Schuin geslepen kant ni. aan een' steekbeitel. F- de pignon , rondselschijf f., zijde der dikte
van een rondsel in een uurwerk. - [ Nurnism.]
Beeld n. op eene munt, beeldzijde f. Jouer pile ou
f-, munt of kruis spelen. - Faire 1- a qc. , naar
iets gekeerd zijn. L'arrnée etait épaulée dun bols,
et faisait f- a Ja plaine du côté fles ennernis, het
leger was door een bosch gedekt, en had naar de
zijde des vijands eene vlakte voor zich. Faire t- a
l'ennemi, den vijand het hoofd bieden, heen moedig afwachten. Un bataillon qui fait t- (front) de
tous côtés, een bataillon, dat naar alle zijde front
maakt (nu batailJon carré) - ( fig.) Faire t- a ses
affaires, in staat zijn om zijne zaken te verrigten,
er tegen opgewassen zijn. II a tant d'affaires a
soigner, qu'iJ ny pent plus faire t-, hij heeft zoo
vele bezigheden, zoo vele zaken te bezorgen, dat hij
er niet tegen bestand is. Les entrepreneurs ne
pen vent plus faire f- aux dépenses, de aannemers
kunnen de onkosten niet meer goed maken of bestrijken. - (Loc. fig- et prov.) Avoir deux f-s,
Etre h plusieurs 1-s, dubbelhartig, valsch, niet te
-

-

-

FAOIi.

749

vertrouwen zijn. Avoir une t- de carèrne, Z. CAREME. - (pop.) Couvrir Ja face it qn. , iemand een'
slag in 't gezigt geven. - (Proc.) Qui a belle 1a belle dot, schoonheid is dikwijls zoo goed als
fortuin. - EN FACE DE, toe. prép. Tefjenover, voor;
in 't gezigt: Se placer en f- de qn., zich vlak tegenover iemand plaatsen. Cette maison a en f- nu
beau jardin, dat huis heeft een' schoonen tuin
tegenover zich. apou ser en t- cie l'église, openlijk,
in de vatte vergadering der gemeente trouwen. Regarder qn. en t-, iemand in 't gezigt, onder de
oogen zien. Oser dire une chow en f-, iets stout,
in 't gezigt durven zeggen. - DE FACE, toe. adv.
Van voren: Figure dessinée de f-, van voren geteekende figuur 1. - a LA FACE DE, toe. prép. In
tegenwoordigheid van, in 't aangezigt of in 't oog
van: A Ia face de Ja justice, de foute Ja viiie, in
tegenwoordigheid van de regters, van de gansche
stad. - FACE ft FACE, toe. ode. Van aangezigt tot
aangezigt, tegenover elkander, in elkanders tegenwoordigheid: Voir Dieu de t- en f-, God van aangezigt tot aangezigt zien. Nous nous sommes reii
contrés f- en f-, wij stonden plotseling tegen elkander over. -t DE PRIME FACE, toe. adv. Bij den
eersten aanblik, bij het eerste inkomen.
Faeé, e, adj. ([am.) Un homme Idea t-, een
man, die er wet uitziet.
Facer, v. a. [Jeu] 1)e kaart, waarop een spe-

ter gezet heeft, opslaan, omkeeren (in 't basset-spet).

- [Bias.], Z. FASCE.
Facétie, t. (pr. -cie) Korstwijl

ni., boerterij,
grap, klucht, snakerij' f. - Facétieusernent,

adv. Op eene aardige of kluchtige wijze, grappig,
koddig, boertig. - Faeétieux, leuse, adj. Boertig, koddig, kortswijlig, kluchtig, sitaaksch, grap-

pip, aardig: Homme t-, kortswijtig man in. Hisfaire f-ieuse, koddige geschiedenis t. -- Ook als
subsi.: Un t-, een grappenmaker.
Faeette, f. (verklw. van face) Kleine vuil

hoekig of ruitsgewijs geslepen vlakte of zijde 1. van
edelgesteenten en glaswaren, fa e e t f. Taiilé P f-s,
veelzijdig, veelkantig, ruitsgewijs gesneden, geste-

pen, gefacet t eerd. - [H. n.] Yeux a t-s,
veelzijdige oogen, facetten-oogen n. p1. (als die der
insecten).
Facetter . V. n. [ T ech] Ruiten, veelzijdig, veelkantig of ruitsgewijs snijden 0/' slijpen, fa c e t t éren. - Facetté, e, adj. (enpart. passé): Pierre
Men f- e , goed gefacelteei'de of ruitswijze ge-

sneden steen ni.
Fâehé, e, adj. (en part. passé van fhclier)
Boos, kwaad, gramstorig, verdrietig: Un air t-,
een boos gelaat n. II est f- contra rnoi, hij is boos
op snij. J'ai été bien f- d'apprendre cda, het deed
mij zeer leed, dat te vernemen. Jan

suis f- pour

vous, 't spijt mij, het doet mij leed om uwentwil.
Fâeher, V. a. Kwaad, enpejjeljk, boos, toornig,
gramstorig maken, vertoornen; ergeren, leed doen,
verdriet aandoen; spijten: II ne faut f- personne,
men moet niemand vertoornen, ergeren. Cda le
fhche extrèmement, dat valt hem zeer verdrietig.
- ([am.) Soil dit sans vous t-, ik wit u daarmede
niet te na komen, niet beleedigen of boos maken
(als men iemand iets onaangenaams zegt). - FâCHËR,
V. imp.: Ii me, ii lui Mclie, het doet mij, hem leed.
II

neus fâche de vous quitter , het spijt ons, dat

wij ee verlaten moeten. - SE FâCIIER, V. pr. Boos,
kwaad, gramstorig, toornig, moeijeljk worden, zich
ergeren. Ii se fâche de tout, hij wordt over alles boos.
1 Fâcherie, 1. Verdriet, leedwezen a., kwelhag, moeijeljkheid, ongeneugte t.
Fâeheux, euse, adj. Verdrietig, spijtig, onaangenaam, ergerlijk. droevig, moejetjic: II est
dans nu t- diat, hij is, bevindt zich in een droevigen toestand. Rien de plus t-, niets is verdrietiqer . Cda est f-, dat is spijtig, - Chemin f-, moeieljke weg ni. - Wonderlijk, eigenzinnig (bizarre).
--

-

j

On

na sait comment vivre avec lui, eest nu na-

turel t., men weet niet, hoe men met hem zal te
reqt komen, hij heeft cmie wonderlijke inborst. (impers.) Ii est f-

que vous ne soyez pas venu,

't is jammer, dat gij niet gekomen zijt. - Ook als
subst.: Cast un 1-, 't is een verdrietig, lastig mensch
Facial, e, adj. [Anat.] Tot liet gezigt of gelaat behoorende, datbetreffende, [a c i a a 1: Angie t-, gezigts/ioe/e rn. Artère f- e , slagader f. van

'tgezigt. (Plur. m. faciaux.) 1
S Faeié, e, adj., Z. V. a. FACE.
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Facienriai; e, m. ZaakbezorJer, agent m. van
een klooster.
Facies, f. (latin) (pr. fa-ci-èce) [Méd.] Ge
gelaat n.,: F- hippoeratlque,-latsuidrkngf.,
doodkleuriq gelaat, Hippokratisch gez•gt n. (in 't
oog vallende verandering van 't gelaat eens ster
eerst beschrev(?n). -vend,orHipókatshe
Facile, adj. Ligt, gemakkelijk: L1.. ii' a zien
de si f-, niets is zoo gemakkelijk Cette écriture
est f- ii lire, dit schrift' is ligt, gemakkel k te lezen.
Il est f- de vows contenter, gij zijt gemakkelijk te
voldoen. --- Un auteur f-, een schrgver, die gemak
te verstaan is. In style f-, een ongedwongen,-kelj
vloeiende stijl m. -- Un esprit f-, een vlugge, vaardige kop m. Un pinceau, Un ciseau, Un burin f-,
een vlug penseel, een' vlugge beitel, eene vlugge
graveerstift: een schilder, beeldhouwer, graveur,
die vaardig en als zonder inspanning werkt. -Toegeeflijk, toegévend, gedienstig, inschikkel jk, ver
rekkelijk: Etre d'un naturel doux et-dragzni,
f-, zacht en verdraagzaam van aard zijn. — Doorga(!)(.' in oflgunstigen zin: zwak, onstandvastig,
karakterloos, wankelbaar: I est trop f-, hij is al
te toegevend, hij laat zich te ligt overhalen. Une
femme f-, eene ligt te verleiden, te gewilli.cle vrouw.
--- Ook als subst. m. gebezigd: J'aime Ie •-, •,k Boud
van 't gemakkelijke.
Facilement, adv. Ligtel k, i emakkelijk, zon-

der rnoeite.

Facilité, f. Ligtheid, gemahkel jkheid, bevorderinq I. Cela se peut faire avec f-, dat kan zeergemakkel!/k geschieden. Vous trouverez de grandes f-s
dans cette affaire, gij zult deze zaak gemakkelijk vinden. f' travas' avee rune grande f-, hij werkt met
Bene r•oole vlugheid, zeer gemakkel!ik. On n'a toujours que trop de f- a mal faire, men kan steeds te
bigt tot het kwade verleid avonden. -- Vlugheid, vaa •digheid, vatbaarheid f. Il a une grande f- d'esprit,
hid is zeer vatbaar, heeft een zeer vlug verstand, hij
begrijrrt alles zonder moeiteaanstonds. – •oegéve7adheid, gedienstigheid, inschikkelijkheid; te groote rek
wankelbaarheid, zwakheid f. Vous abu--kelijd,
sez de la f- de votre père, gij misbruikt de toegevendheid van uwen vader. Femme de grande f-,
vrouw, die met hare gunsten niet karig is.
Faciliter, v. a. Ligt, gemakkelijk maken, het
werk of den arbeid verligten, bevorderen, zwarigheden opruimen. F- in fuite de qn., de vlugt van
iemand bevorderen, gemakkelijk maken. Le repos
facilite In digestion, de rust bevordert de sp^svertéring. — .liet part. passé is ook adj.: Transport f-,
gemakkelijk gemaakt, bevorderd vervoer n.
Faxon, m. Manier, wijze, gedaante f. , vorm m.,
maaksel, fatsoen; voorkomen, aanzien n., schijn m.,
navolging f. Donner In f- b qc., het fatsoen aan iets
geven. Cela est de sa f-, dat is van zijn maaksel.
Ces chandeliers sont d'une belle f-, deze kandelaars
zijn van een ;schoon fatsoen. C'est use f- d'habit
toute particulière, dit kleed is op Bene geheel bijzondere wijze gesneden, gemaakt. Donner la première, la dernière f- a un ouvrage, een werk ontwerpen, er de laatste hand aanleggen. — Cette table
est f- d'ébène , deze tafel heeft het aanzien als of
zij van ebbenhout was. — [Mar.] La f- d'un vaisseau, het beloop, de besnijding, broeking f. van een
schip. F- de i'avant, broeking van den boeg, voor
F- de l'arrière , achterpiek f. F-s sous les-piek.
estains , zogstukken n. pl. onder de rantsoenhouten. — .Arbeidsloon, maakloon n.: La f- de ces
boucles est chère , deze gespen kosten veel van
maakloon. Laf- d'un habit, het maakloon van een
kleed. — [Prat.i La f- d'un décret, het schrijfloon
voor 't uitvaardigen van een besluit. — [Agric.]
Bearbeiding: Donner aux plantes les f-s nécessaires,
de planten zoo veel noodiq is bearbeiden. I1 faut
trois f-s á la vigne, de wijngaard moet drie keeren
gesnoeid en gemest worden. — Gedrag, voorkomen n., manier, wijze, houding f.- 11 a toutes les
f-s d'un galant homme, h# heeft alle manieren van
een' vluggen, wakkeren man. A la f- des Anglais,
op de engelsche wijze. F- de parler, spreekmanier,
wijze f. C'est sa f- d'agir, de penser, dat is zijne
manier van handelen, van denken. — (fam.) Il na
ni mine ni f-, hij heeft geene goede houding en
voorkomen, h# weet zich niet goed voor te doen.
C'est un tour, une histoire de sa f-, dat is een
trek, eene historie van zijn maaksel. — (fam. et pop.):
En donner de la bonne f- b qn., iemand duchtig
-
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de opren wassen, de les lezen. Je I'ai habillé de la
bonne f-, ik heb hem duchtig de waarheid gezegd
En cette f-, op deze wijze. Sa f- d 'écrire est bonne,
zijne schrijfwijze i.s goed. Changer de f- de faire,
zijn gedrag veranderen. On en parle d'une étrange
f-, men spreekt daarvan op eene zonderbare weze.
Je n'en veux entendre parler en aucune f-, ik wil
op geenerlei wijze daarvan hoorera spreken. Chacun
a sa f-, een ieder op zijne wijze. — (fam.) Un homme
de bonne f-, een zeer fatsoenlijk man. Une rouelle
qui a bonne f-, eene kal/sschi f', die er goed uitziet.
Une felle toute pleine de f-s (minauderies), een
meisje vol gemaaktheid. On n'en use pas ainsi.
avec des gens d'une certaine f-, met lieden van
een' zekeren rang gaat men zoo niet om. Je l'excuse en quelque f-, ik verontschuldig heng eenigzins. — Facons, aardigheden, bevalligheden; -- om
beleefdheden , pligtplegingen f. pi.,-standigheè,
complimenten D. pl. Cet enfant a de petites f- qui.
plaisent, dit kind heeft bevalligheden , manieren
die behagen. I1 est inutile d'user avec moi de f-,
't is nutteloos, met mij omstandigheden te maken.
Vous faites toujours des f., gij zijt steeds al te belee/'d. A quoi bon tant de f- ? waartoe dienen al
die omstandigheden? Je vous Arie, agissons sans
f-, ik bid u, laat ons zonder complimenten, pligtplegingen te werk gaan. II s'est mis sans f- an rang
des beaux esprits, hij heeft zich zonder schroom
onder de schrandere vernuften gesteld. — DE FA90N
QUE , conj. Zoodat , weshalve; op zoodanige wijze,
in Biervoege dat. La nuit vint, de f- que nous ne
pumes, het werd nacht, zoo dat wij niet konden.
Vivre de f- qu'on ne fasse tort a personne, zoo,
in dier voege leven, dat men niemand ongelijk doet.
----- EN AUCUNE EACON , adv.: Cela ne Ie regarde, ne
le touche en aucune f-, dat gaat hem op geenerlei
wijze aan, dat raakt kern niet. — En quelque f
que ce soit, op welke wijze het ook zij. -- De fni d'autre ii n'en peut résulter aucun désavantage , er kan noch op deze, noch op gene wijze
eenig nadeel uit ontstaan.
Faconde, f. Welsprekendheid, bevallige voor
Woordenvloed m., rad -dragtf,—(ion.em)
-heidf.vantog
Faronner, v. a. Jan iets de gedaante, den
vorm, het fatsoen geven, opmaken, opsmukken, ver
un chapeau, eenen hoed den behoorljken-siern.F
vorm of gedaante geven. F- tin vase, de noodige
sieraden aan eene vaas brengen. — [Agric.] F- uni
champ, eenes akker behoorlijk bewerken, wel bearbeiden. --- (fig.) Iemand wellevendheid leeren,
beleefd maken , beschaven , ontbolsteren , met de
menschen leeren omgaan: Je veux Ie f- à ma mode,
ik wil hem op mijne wijze wellevendheid leeren.
Le commerce du monde faconne les jeunes gens,
de omgang met de wereld, méí de menschen beschaaft
de jongelieden. Les belles lettres faconnent 1'esprit, de schoone kunsten, de letterkunde, vormen
den geest. — [Man.] F- un cheval, een paard aan
een' gerégelden, bevalligen gang gewennen. — FACONNER , v. n. Omstandigheden maken, zwarigheid
maken iets aan te nemen: Ook als v. n.: Pourquoi
tant f-? waartoe zoo veel omstandigheden gemaakt?
Ne faconnez pas avec un ami, maak geen pligtplegingen met een' vriend. -- SE FACONNER, v. p°.
Zich vormen; gevormd worden; zich schikken, zich
gewennen: C'est b la cour qu'on se faconne, aan
't hof wordt men gevormd, leert men, manieren.
Il s'est faconné, hij is wellevend geworden. I1 s'est
faconné h l'obéissance, hij heeft zich aan gehoor
°amheid gewend. — Faconné, e, adj. (en part.-za
passé): Habit bien f-, goed gemaakt, gefatsoeneerd
kleed n. Étof es f-es, , gebloemde, gefigureerde stoffen f. pl - FACONNE , m. Een der beide grondvormen van de Lyonsche stoffen: Le f- et l'uni, het
gewaterde of gebloemde en effene. — Sol bien f-,
goed bearbeide grond m. — Ces gens ne sont pas
f-s, die lieden zijn onbeschaafd, ongemanierd.
f Fagonnerie, f. Toerigting, vorming, wijze f.
van de stoffen op te maken, het wateren der stoffen.
FaC,onnier, ière, adj. Te hoffelijk, overbeleefd,
te vol pligtplegingen, stijf. Que vous êtes f-, f-ière,
wat maakt q# vele omstandigheden ! wat zijt gij
beleefd! --- FACONNIER, m. Fatsoeneerder , vormer,
gebloemde stof- of lintwerker , modélteekenaar m.
in de fabrijken.
Fac-similaire, adj. Naauwkeurig nagemaakt.
-- Fac-simile, m. (latin, eig, maak eveneens,
J

.

FACTAGE ---( p r. —lé) Naauwkeurige namaak in steen- of plaat
druk, inz. van handschriften en naamteekeningen,
handschrift-afdruk m. , schrift-evenbeeld, f a c-sim i l e n. (Plur. Des fac-simile.)— Fac-siniiler,
V. a. Naauwkeurig namaken, f a c s i m i l é r e n.
Factage, Factorage, m. [Corn.] Het bestellen, bezorgen der goederen. -- Bestelloon n.
Facteur, m. Maker, inz. maker van muzijlcinstrumenten en vooral vanorgels, pianoos.—[Corn.]
Zaakuitvoerder,', zaakgelastigde , gemagtigde , lasthebber, f a e t o o -r m. On charge les f-s d'acheter
ou de vendre des marchandises, men belast den
factoren waren te koopen of te verkoopen. — Besteller, bezorger van goederen, inz. brievenbesteller m.
Le f- vient d'apporter cette lettre, de brievenbesteller heeft zoo even dezen brief gebragt. — [ Arith.,
Algèb.] Elke der grootheden, uit welke een product
vormd is, vermenigvuldiger, f a c t o r en. — [aeon.]
s couvoirs, toestel m. ter kunstmatige uitbroeding
van. eijeren, broedoven m.
Factice, adj. Door kunst gemaakt, nagemaakt,
nagebootst, kunstmatig, gekunsteld: Fruits f-s, kunslig nagemaakte vruchten, kunstvruchten f, pl. Vin
f-, kunstwijn m. — (fig.) Un caractère f-, een gemaakt, gekunsteld, niet natuurlijk karakter. -[Gram,] Un mot, un terme f-, een nieuw gemaakt
woord n., eerie nieuw gevormde uitdrukking f. (die
't burgerregt in de taal niet heeft). — Facticement, adv. Op kunstige, kunstmatige, gekunstelde
wijze.
Factieux, lease, adj. Oproerig, muitziek,
woelig, onrustig. - FACTIEUX, M. Oproermaker,
opruijer, muiter, onrustzaaijer, partijganger m.
Faction, f. Partij f., rot n., aanhang nl.; geheime verbindtenis f. tegen 't bestaand gezag, komplot n., kuiperij of kabaal bij eerie verkiezing, fa ct ie f. La f- de César l'emporta sur Celle de Pompée, de partij van Ccesar overwon die van Pomp ejus. Chef ale f-, hoofd n. van eene partij belhamel ni. — [Mil.] Faire f-, Etre en f-, op schildwacht
staan, schilderen. Entrer en f-, een' post als schild
betrekken. Sortir, Etre relevé de f- afgelost-wacht
worden. — (fig.) Être, se mettre en f-, op den
loer staan, beloeren, bespieden; staan wachten.
Factionnaire , adj. [ Mii. ] Tot wachtdoen
verpligt: _ Soldat f-, gemeen soldaat (die op schild
moet staan). — FACTIONNAIRE, m. Schild -wacht
m. (sentinelle). — [H. rom.] Aanvoerder m.-wacht
eener partij in de spelen van den circus.
Factorage, m. [Cora.] Loon voor de zaak
provisie f., commissie -warnemig,fktosl.;
ook FACTAGE. — Factorat, m. Fak--geldn.z
toorschap n., ambt, bézigheden van een' factoor.
— Factorerie of Factorie, f. Handelskantoor n., door een' staat, eene handelmaatschappij
enz. in vreemde werelddeelen gevestigd, fa k to r i f.;
— magazijn of depot n. van koopwaren (inz. in
vreemde oorden) .
Factorielle, f. [Algèb.] Product n., welks
faktoren eene arithinétische reeks vormen.
Factotum, m. (latin) (pr. —tome) Huisbezorger; albeschik, doe-al, bemoei-al, janhen, /ac t +Otum m.: Les valets détestent les f-s.
Factuin, m. (latin) (pr. —tome) [Ana. prat.]
Memorie f. of geschrift n., waarin eene betwiste
zaak wordt uiteen gezet; voorstelling f. der zakelijke
toedragt. — Elk geschrift, waarbij men zich zelven
verdedigt of anderen aanvalt. (Plur. des factums.)
Facture, f. [Corn.] Lijst der waren met de
berekening der prijzen, waren-rekening, koop-, inkoop, verkoop -rekening, fa c t u u r f. Vendre une
marchandise sur Ie pied de f-, eene waar tot factuursprijs, tot inkoopsprijs verkoopen. Faire suivre
les frais dune f-, 't beloop eener factuur door den
bezorger der waren terstond doen innen. — [ Beaux
arts] Wijze van bewerking, zamenstelling f. La fde ce tableau, de cette pièce de musique ,. de ce
poème est bonne, die sehilderj, dat muzijkstuk,
dat dichtstuk is goed gemaakt, gesteld. Morceau,
Couplet de f-, kunstig zamengesteld muzfjkstuk n.,
kunstig gebouwd en berijmd couplet n. — [Org.]
Jeux de la petite, de la grande (grosse) f-, kleine en
dunne, groote en wijde orgelpijpen f. p1., klein,
groot register n.
Facturer, v. a., z. v. a. FABRIQUER, CONFECTIONNER. — [ Cora.] (fam.) Eene factuur maken,
maken, fakturéren.
Facturier, in. [Tech.] , z. v. a. MANUFACTU-
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[Corn.] Factuurschrjver, houder van 't f aktuurboek, [ a k t u r ier m. — Faktuurboek n.
Facule, f. Fakkeltje, brandspaantjen. — -Astr.]
Zonnefakkel f., naam der lichtste plaatsen op de
zonneschijf.
Facultatif, ive, adj. Fan smaak, keus of
wil afhangend, aan den wil overgelaten, vrijwillig.
— Bevoegdmakend, magtigend, bevoegdheid gevend,
faku1tatie f.
Faeulté, f. Natuurlijke kracht, gave, geschiktheid, magt f., vermogen n. om iets te doen; bekwaam
geschiktheid. vaardigheid f., talent n. Les f-s du.-heid,
corps, Les f-s physiques, de krachten, vermogens
(les ligchaams. Les f-s intellectuelles, de verstandsvermogens, geestvermogens. La mémoire, i'entendement et la volonté soot des f-s de 1'áme, het geheugen, het verstand en de wil zijn vermogens der ziel.
F- attractrice, aantrekkende kracht. Il n'a pas la fde Bien parler, hij heeft het talent, de gave niet van
wel te spreken. Cette plante a la f- de purger, die
plant heeft eene buikzuiverende kracht. L'aimant a
la f- d'attirer le fer, de zeilsteen bezit de kracht, het
vermogen, de eigenschap van 't ijzer aan te trekken.
— [Jur.] F- de rachat, regt n. van naasting, regt
tot wederinkoop. — Bevoegdheid, volmagt f., regt n.
Vendre qc. avec f- de rachat, iets verkoopen met het
regt, om het weder te herkoopen. Ii est mineur, it
n'a pas la f- de disposer de ses biers, hij is minderjarig, hij heeft de magt, de bevoegdheid niet om
over zone goederen te beschikken. — Elke der hoofd
afdeelingen van de gezamenlijke wetenschappen, die
aan eeneuniversiteit onderwezen worden; gezamenlijke hoogleeraars van een bijzonder wetenschappelijk
vak, f a k u 1 t e i t f. La f- de théologie. de droit, etc.,
de godgeleer ae, regtsgeleerde fakulte t. On consulta
la f-, men raadpleegde de fakulteit. — F-s, vermogen n., bezitting f., goederen, middelen n. pl. Chacun
a été taxé salon ses f-, ieder een is naar zijn ver •
mogen geschat geworden.
Fadaise, f. Beuzelarij, zotternij, gekheid f.,
laffe, onnoozele praat m., nietigheid f., wissewasje n.
F-s que tout cela, dat is altemaal gekheid, beuzelpraat. Ce soot des f-s, dit zijn beuzelarijen, zotterni1en, nietigheden.
Fadasse, ad'. Laf, flaauw, bleek.
Fade, adj. Laf, ffaauw, smakeloos, zouteloos,
onsmakelijk; onbevallig. geesteloos, zonder beval
leven. Sauce, Mets f-, laffe, flaauwe saus,-lighedof
spijs f. — Odeur f-, flaauwe geur f. — Couleur f-.
bleeke, doffe kleur f. — Discours f-, laffe, zoutelooze
redenéring f. Raillerie f-, geestelooze scherts f. —
Se sentir Ie coeur f-, walging gevoelen, misselijk
zijn. — Ook als subst. m. Les saveurs très-douces
tiennent ordinairement du f- , al wat zeer zoet
smaakt, heeft doorgaans iets lafs of tlaauws. --C'est un f-, 't is een /laauwerd, een zoetsappig
mensch. — t Fadement, adv. Op laffe, smakeboze, geestelooze wijze. — Fadet, te, adj. (verklw.
van fade) Eenigzins laf of flaauw.
Fadeur, f. Smakeloosheid, lafheid, zouteloosheid, ongezoutenheid f.: La f- dun mets, dune
sauce. — (Jig.) I1 y a de la f- dans tout ce qu'il
dit, er is iets lafs in alles, wat hij zegt. Dire des
f-s, zoutelooze dingen, laffe vleijerijen zeggen.
Faffée, f. (woord van Voltaire) Uitgestrooide
handvol f.
RIEK. ---

-

Fagabelle, f., z. v. a.

FABAGELLE.

Fagara of Fagarier, m. [Bot.] Zadelboom m., een uitheemsch plantengeslacht, waarvan
eene soort, om haar ijzerhard hout, s t a a l b o o m
heet. — FAGARA, m. Vrucht des zadelbooms.
Fagieole, adj. [Bot., H. n.] Op den beuk
levend, groeijend.
Fa give, f. [Chim.] Eene uit de beukennoten
getrokken bittere plantenstof, f a g i n e f.
Fagne , f. [Géogr.] Moeras op een' berg,
bergmoeras n.
Fagone of Fagotte, f. [Bouch.] Borstklier;
bij kalveren : zwezerik f.
Fagopyré, e, adj. [Bot.] Boekweitachtig, naar
boekweit gelijkend. — Fagopyrinées, f. pl. Boek
f. pl. — Fagopyruni, m. (pr. —rome)-weitplan
Soort van boekweit f.
Fagot, m. Takkebos, rjsbos, mutsaard m. L'ame dun f-, z. tME. Chátrer mi f-, z. CHÊLTRER. —

Bij uitbreiding: bundel m. Mettez toutes ces hardes
en an fg, doe al deze kleederen in eenen bundel.—
(fig.) Faire, Corder des f-s, z. CONTES. — (fig. " at
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(am.) Cet homme est un vrai f- d'épïnes, dat is

telooze en arme Staat m. II a l'estomac f-, hij
heeft eene zwakke maag. Une f- lurière, een zwak
licht n. A la f- lueur d'une Lampe, bij het flaauwe,
zwakke licht van eene lamp. Un ton f-, een zwakke,
flaauwe toon in. --- Une f- consolation, een zwakke,
geringe troost m. --- C6té f-, z. COTE (blz. 439). —
Cette mére est trop f- pour ses enfants, die moe der is te zwak, te goed, te toegevend omtrent hare
kinderen. 11 a Ie coeur f-, hij is zwak van hart,
week van gemoed. Cette femme a eté f-, die vrouw
is zwak geweest, heeft zich laten verleiden. -- (#g.
et fam.) Avoir les reins faibles, niet veel geld, niet
veel krediet, niet veel in te brengen hebben.
FAIIILE, nl. Zwakke, magtelooze m., zwak wezen ii.
Protéger le f- contre Ie fort, den zwakke tegen den
sterke verdedigen. --- Zwakke zijde, zwakheid f.,
zwak, gebrek n. Le f- dune poutre, d'une place
de guerre, de zwakke of dunne zijde van een' balk,
de zwakke zijde eener vesting. Le f- de l'épée, .z.
ÉPÉE. --- Chacun a son f-, iedereen heeft zijn
zwak. C'est son f- que le jeu, le jeu est son f-, het
spel is zijn zwak. On 1'a piss par son f-, men heeft
hem aan zijne zwakke zijde aangetast. --- Je connais Ie f- de cette affaire, ik ken de zwakke zijde,
het gebrek van deze zaak. Avoir du f-, son f- pour
PASSE- VOLANT.
Fagotage, m. Het binden of maken van tak qn., te veel toegevendheid met iemand hebben. --jout nn. voor takkebossen, hout van wei-kebosn. Le f- du coeur of de l'áme, de gevoelige zijde van
waarde. — ( fig.) Slecht werk, broddelwerk n.-nig 't hart, van de ziel. --- DU FORT AU FAIBLE, LE
Fa otaille , f. Rijswerk n., bekleeding van FORT PORTANT LE FAIBLE, foe. ode. DooreengenoBene afdamming of een' waterkant met takkebossen men, gemiddeld, het eene door 't ander gerekend:
Les terres de cette ferme 'valent tant par hectare,
of rijshout.
Fagoter, v. a. Takkebossen maken of binden. Ie fort portant Ie f-. ----- Quatre chevaux porteront
---- (fig. et fam.) Onordelijk onder elkander wer- tout vela du fort au f-, vier paarden, sterke en
pen of zamernbinden: Qui a fagoté cola ainsi? wie zwakke zamen genomen , kunnen dit alles dragen.
Faiblem'ieut , adv. Zwakkelijk , flaauwel jk,
heeft dat zoo onder° elkander gegooid? — (jig. et
pop.) Its fagotèrent ensemble cette entreprise, zij met weinig kracht.
Faiblesse, f. Zwakheid, zwakte; -- flaauwte,
zetteden zamen die onderneming op het touw. --Peut-on f- (of enfagoter) un enfant de la sorte! onrnagt , m,agteloosheid , bezwijming , krachteloosheid f.; onvermogen n., weerloosheid f. --- I1 na
hoe kan men een kind zoo smakeloos kieeden ! SE FAGOTER, v. pr. Tot takkebossen gebonden wor - plus de fièvre, mass it lui reste ure grande f-, hij
den. (pop.) Se f- de qn., met iemand den draak heeft Beene koorts meer , maar hij voelt nog eene
steken. Comme cette femnie se fagote ! hoe zot groote zwakte. 11 sent one certaine f- dans togs
kleedt zich die vrouw! — Fagoté, e, odj. (en les mernbres, hij gevoelt eene zekere magteloosheid
part. passé) Bois f-, opgebost hout n. Voiiá un in al zijne leden. --Il est encore dans la f- de lage,
omme bien f-e, dat is een belagchel2jk opgeschikt hij is nog een zwak kind.--T omber en f-, in fïaauwte, in onrna.gt vallen. I1 lui a pris une f-, h'J is vair
mensch.
Fagoteur, gil. Takkebosmaker. - -- (fig.) Brod- eene flaauwte overvallen. --- La f- d' un etat, de
inagteloosheid van eenen Staat. La f- de l'ennetni,
delaar, knoeijer, slecht schrijver rn.
Fagotier, ni. Beuzelachtig prater, knapuilver- de zwakheid, magteloosheid (les viands. La f- de
ses moyens, de sa fortune, de geringheid, zwakkooper, windbreker m.
heid zijner middelen, zijner fortuin. F- de jugeFa`.otif, mn. (verklw. van fagot) Takkebosje n.
-- Ge leede aap; hansworst in. Tours de f-, hans ment, de niémoire, zwakheid, onvastheid van oor
geheugen. — Les f-s de notre nature , de-del,
pl. — ( fig.) Potsenmaker m. -worstenkm.
Fagotlues, f. pl. [Tech.] Pakjes n. pi. zijde, zwakheden, onvolkomenheden, gebreken onzer nadoor verschillende handen buiten de f abr22jk ver tuur. 11 a la f- de croire tout ce qu'on lui dit,
-vardig. hij heeft het zwak van alles te gelooven, wat men
Fagotto, nl. (ital.) [Mus.] , z. V. 0. BASSON. hem zegt. Avoir de la f- ou du faible pour qn.,
voor iemand eene al te groote genegenheid, ingeno(Plur. Des fagotti.) menheid hebben. Cette femme a eu une f-, die
Fagotte, f., z. FAGON'E.
t Fagauenas, m. (pop.) Onaangename reuk in. vrouw heeft een zwak, onbewaakt oogenblik gehad.
van een vuil of ongezond ligchaain, zweetlucht f. —[Tech.] La f- dune poutre, dun ressort,d'une
digue, de zwakte, te geringe dikte of stevigheid van
Sentir le f-, een' leeljken reuk van zich geven.
een' balk, eene veer, een dijk, enz. —Med.] F- de
Faguette, f. (verklw. van fagot) [Mil.] Tak
-kebo.sjn la vue, de l'estomac, du pouls, zwakte van 't geFahlunite, f. [Minér.] Een bij Fahlun in Zwe- zigt, van de maag, van den pols.
t Faiblet, te, adj. (verklw. van faible) Zwak
den gevonden mineraal, fa h 1 u n i e t n. F- dure,
een weinig zwak.
-jes,
z. v. a. GAHNITE.
Faiblir, v. n. Verzwakken, zwak worden, in
-min
in
gewigt
Faiblage, m. [Métrol.] Het te
en gehalte, dat den muntmeesters bij de wet is toe- kracht afnemen; - den moed verliezen, verflaaugeshaan , r em é d i e n.— [Tech.] Te-kort o f te-min n. wen, verslappen. Je me sens f-, ik voel de krach
mij ontzinken, ik bezwijk. — [Tech.] La pate-ten
in waarde of hoeveelheid; zwakker,geringer gedeelte
faiblit, het deeg zakt uiteen, is te slap gekneed. Le
dan 't overige (bij geweven stoffen).
Faible , adj. Zwak, onsterk; --- zwakkelijk, vin faiblit, de wijn verliest in kracht. --- Le vent
teeder, broos, dun, tenger; --(fig.) gering, onbe- faiblit, de wind verflaauwt, gaat liggen.
Faide, n1. [Anc. jur.] Veete, bloedwraak f.
duidend, flaauw, krachteloos, magteloos; — zwak
I' aïence, f. [Tech.] Hal fgoed, hal f of onechtporvan karakter, wankelmoedig. Corps f-, zwak lig
selein, fijne soort van platted- of aardewerk, f an. Santé f-, zwakke gezondheid I. Tempé -charn
f-, zwakkelijk gestel n. — Age f-, kindsch--rament I jance n.—Faieneé, e, adj. Naar platteelwerk
heid f., teedere leeftijd m. — Báton f-, dunne, gelijkend. — F- tine, pijpaarde f. — Faïencerie, f.
zwakke stok. Plancher f-, dunne, zwakke vloer m. Platteelbakkerj, fajance- fabriek f. ---- Kunst f. des
-- [Arch.] F- d'échantillon, niet dik genoeg van 1 platteelbakkers. — Faïencier, in., -ière, f. Platmuren (in verhouding tot het gebouw). --- [Mar.] teelbakker , fajance-fabrikant m. , platteelverkooVaisseau f- de cóté, rank, ligt kenterend schip n. per rn.. -verkoopster f. -- Ook als adj.: L'indus-- [Mon.] De la monnaie f-, te ligte munt T. --- trie f-ière, de platteel -industrie f.
Failine, f. [Corn.] Soort van sergie f. uit
[Com.] F aauw, weinig gezocht, zonder veel aftrek.
-- Poids f-, te ligt gewigt n. — [Peint.] Tableau Bourgonje.
Faillaise, f., z. FAILLOISE.
f- d'expression, schilderj, die (ïaauw van uitdrukt Faillanee, f. Zwakheid, tekortkoming f.
Icing is. --(fig.) Etat f- et pauvre, zwakke, kracheen zeer grillig, twistziek, onhandelbaar mensch.
Etre tout en un f -, zich Bigt ineen houden, nederhurken (om weinig plaats te beslaan). Elle est haMilde, mite comme un f-, zij is misselijk opgeschikt,
zonder smaak gekleed. — (Loc. prov.) Ii y a fagots at fagots, er is onderscheid tusschen menschen
en menschen of tusschen zaken en zaken. Cet hom me sent le f-, die mensch riekt naarden mutsaard,
wordt van ketterij verdacht. 11 a bien de la différence entre une femme et tui f-, die dingen ver
hemelsbreed . Un conteur de f-s, z. CONTER.-schilen
Bruler le f-, in de kroeg zitten pooien. Vous diriez
qu'il ne s'agitt que de f-s, 't is of hij 't geld maar
voor 't oprapen heeft (van een' verkwister sprekende). -- [Corn.] Bundel struisvéderen, zoo als
die uit het land, dat ze oplevert, komen. Pipes
en f-, ifiphout U. in staven. -- [I1Iar.] Barque,
Chaloupe en f of enkel F-, z. BARQUE. -- [Tech.]
Timmer-, schrijn- of kuipwerk, dat uiteengenomen is en zich, als 't noodig is, weder ineen laat
zetten. Futailles en f-s, vaatwerk in schoven, geschoofd vaatwerk n. — [Mus.] Fagot f. ---- [Agile.]
F- de harts, bos teen of bindhout. --- [Mil.] z.

,
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FAILLANT
Faillant, e, adj. Te kort schietend (in 't nakomen zijner verbindtenissen). - % Au jour f-, met
het vallen van den dag, bij avondschémering. —
[Jeu] Jouer à coup f-, zoodanig spelen, dat hij,
die zij n' slag of stoot mist, plaats maakt voor een'
ander' speler.
t Faille, f. Fout, feil f., misslag m. (faute);..

toorts, fakkel (torche). -- [Pêche] , z FABALAIRE.

--- [Corn.] Vlaamsche zijden stof f. , vroeger inz.

tot vrouwenkappen of sluijers gebruikt. --- Soeurs
de In f-, zékere kloosterzusters (in zulke hoofdhulsels gewikkeld). — [Minér. Plotselinge afwijking f.

der.
in den loop eener steenkoola
Failli, e, adj. (en part. passé van faillir): I1 est
arrivé a jour f-, hij kwam op 't einde van den
dag, bij 't vallen van den avond aan. Dans quel-

--

FAIRE.
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doende. — [Hist.] Rois f-s, toenaam van eenige
fransche koningen uit het eerste huis, onder welke
eigenlijk de maires du palais regeerden, nietsdoende koningen, schaduwkoningen m. pl. — Fainéant, m., -e, f. Lediglooper, ledigganger, lanterfanter, straatsljper, luiaard m. , doenniet m.
en f. — Fainéanter, v. n. Lui en ledig zin,
ledigloopen , luijeren , lanterfanten, straatsljpen,
luilakken. — Fainéantise, f. Lediggang m., lui
-heidf.,tlgopnz
Faiiieau, m., z. v. a. FAINE.
t Fainement, adv. Valschelijk, geveinsdeljk.
Fainocantrara , Fainocantration, m.
[H. n.] Boomhagedis f. op Madagaskar.
Faire, v. a. Maken, voortbrengen, scheppen,

verwekken; doen, laten, te weeg brengen, uitvoeren, verrigten, volbrengen, volvoeren, begaan, bedrijven, uitrigten, aanrigten, veroorzaken, enz., enz.
(Geen ander werkwoord der fransche taal, zoo
men. avoir en être uitzondert, is van zoo veelvuldig en uitgestrekt gebruik als dit, daar het in de
plaats van een overgroot aantal andere treedt en
dien ten gevolge nog even zoo vele andere beteekenissen en overzettingen toelaat. Zoo zegt men b. v.
F- un projet, voor Concevoir un projet, een plan
ontwerpen, beramen, vormen; F- la paix, voor
Conclure la paix, den vrede sluiten; F- un mur,
un fossé, voor Éíever un mur, Creuser un fossé,
eenen muur optrekken of opbouwen, eene gracht
graven; F- du mal, voor Causer du mal, kwaad
menschelijk. Si j'ai failli eest contre ma volonté, aanrigten of veroorzaken; F- un crime, voor Comwanneer ik eenen misslag begaan heb, dat is tegen mettre un crime, eene misdaad begaan, enz., enz.
mijnen wil. Il na pas failli dun mot, hij heeft in Al de beteekenissen hier op te geven, is ondoenlijk:
geen woord gefeild. — Ten einde loopera, dalen, op- wij moeten ons tot de voornaamste bepalen, en
houden, bezwijken, zwak worden, te kort schieten: voor de hier niet vermelde zegswijzen en spreek
welke faire als bestanddeel optreedt,-worden,i
Le jour commence a f-, de dag begint te dalen,
ten einde te snellen. Cet ami ne lui faudra pas naar één van de andere daarin voorkomende
au besoin, deze vriend zal hem in den nood niet hoofdwoorden verwijzen.) ----- Dieu a fait toutes
verlaten. La branche royale a failli en sa per- choses de rien, God heeft alles uit niets gemaakt,
sonne, het koninklijke geslacht is met zijnen per- gewrocht, voortgebragt, geschapen. La nature fait
soon uitgestorven. Le coeur me faillit (me faut), quelquefois des monstres, de natuur brengt sommijn hart bezwijkt. Sa mémoire lui a failli, zijn tijds monsters voort. F- un enfant, een kind ver
telen, voortbrengen; ook: een kind baren,-wekn,
geheugen verliet hem, schoot te kort. — Ce cheval
commence à f- par les jambes, dat paard begint ter wereld brengen, krijgen. F-^l'enfant, Z . ENFANT .
zwak op de beenen te worden. — (Prov.), z. AUNE. L'hnon ne fait qu'un anon a in fois, de ezelin
--- J'irai lb sans f-, ik zal er zonder fout gaan. — werpt slechts één veulen te gelijk. Les oiseaux font
op het punt staan, weinig schelen (in deze beteeke- des oeufs, de vogels leggen e2,leren. Les arbres font
Bis soms met à, soms met de, maar meestal zonder des rejetons, de boomen schieten spruiten. Cet envoorzetsel vóór 't volgende werkwoord : 11 a failli fant fait ses dents, dat kind krijgt tanden. -- Qui
á me tuer, hij had mij bijna gedood. J'ai failli (de) a fait ce batiment, wie heeft dat gebouw gemaakt,
tomber, 't scheelde weinig of ik was gevallen. — gezet, opgetrokken, gesticht ? F- un pont, eene brug
In dien zin ook als v. imp. 11 a failli arriver un maken, bouwen. F- du pain, brood bakken. F- du
grand malheur, er ware bijna een groot ongeluk drap, laken weven. L'oiseau fait son nid, de vogel
gebeurd. — [Corn.] 1V'iet in staat zijn om te beta- maakt, bouwt zijn nest. L'araignée fait sa toile,
len, zijne betalingen moeten staken , bankbreukig de spin maakt, weeft, spint haar webbe. F- un essal, une expérience, eene proef nemen, in 't werk
worden, falliet zijn, fa I l é r e n of f a i l t é r e n.
Faillite, f. [Conn ] Betalingsonmagt f., onver- stellen. F- une tentative, eene poging doen. F.- un
mogen n. om te betalen, staking f. der betalingen, repas, een' maaltijd houden. -F- me fate, een feest
niet -bedriegel(jk bankroet m. , eenvoudige bank- vieren. F- un lit, een, bed opmaken. F- une chainlire, eene kamer opruimen, in orde brengen. F- la
breuk f., fallissement, failliet U.
1- Failloise, f. [Mar.] Plaats f., waar de zon cuisine, le menage, voor de keuken, voor het huis
zorgen. F- la barbe, les cheveux, den-houden
ondergaat, zonsondergang m.
Fain, f. Honger, eetlust m. Avoir f-, grand' f-, baard, het haar opmaken, scheren, haarsnijden.
honger, grooten honger hebben.— F- canine, z. CANIN. F- ses ongles (Se f- les ongles), zijne nagels knipLes en fan[scriaient à la f-, de kinderen schreeuwden pen of afsnijden. F- du feu, vuur aanleggen. Fvan honger. -- Mourir de f-, van honger sterven; du thé, du café, thee, kolfj zetten. -- F- un livre.
-- (fig. et fani.) grooten honger hebben. _--- (fig.) La un discours, des vers, un opéra, een boek, eene
f- insatiable des richesses, de onverzadelijke hon- redevoering, verzen, eene opera maken, schrijven,
ger of begeerte naar rijkdommen. -- [Bibl.] Bien- opstellen, vervaardigen. --F- une bonne, une mauheureux sent ceux qui ont f- et coif de la justice, vaise action, eene goede, slechte daad doen, begaan,
welgelukzalig zijn degenen, die hongeren en dorsten bedrijven. F- un crime, une tante, eene misdaad,
naar de geregtigheid. — (Prov.) La f- chasse le eene fout begaan. Faire l'aumn nne, aalsnoezen geçjues jours vous verrez cette affaire faite ou f-e,

an eenige dagen zult gij deze zaak voltooid of mis
zien. — Jouer a coup f- of faillant, z. FAIL--lukt
LANT . (Al deze beteekenissen zin verouderd.) —
[Blas.] Chevrons faillis, in de hoogte gebroken kepers f. p 1. -- Un commercant f-, of als sust. Un
f-, een koopman, die zijnë betalingen moet staken,
een falliet koopman, een bankbreukige.
5 Faillibilité, f. Feilbaarheid, mogelijkheid tot
dwalen, fa 1h i b i l i t e i t f. (worpen.
Faillible, adj. Feilbaar, aan dwaling onderFaillir, v. n. Feilen, dwalen, missen, mislas ten, dolen, zich vergissen, eenen misslag begaan.
C'est une chose humaine que de f-, dwalen is

ven. F- des injustices, des bassesses, ongeregtigheden, laagheden begaan, bedrijven. F- des honnêtetés, beleefdheden bewijzen. Faire une trahison, ver
plegen, een verraad smeden. -- Ce Ills fait-radeij
le bonheur et la gloire de son pere , die zoon
maakt het geluk en den roem zijns vaders uit. Vos
roguebrood.
Faim-valle, f. [ Vétér.] Vraatzucht, eetziek- lettres font mes délices, uwe brieven zijn, strek
te f der paarden. — (fam. et pop.) I1 a In f-, hij ken mij tot rein genot. Ce spectacle fit une protonheeft een' hooier als een wolf. (Men vindt dit de impression, dat schouwspel rnaalste, verwekte
woord ook in deze gedaanten: fain-vale, faim-ca- een' diepen indruk, bragt een' diepen indruk te
le , faim-calle , faim-galle , faingale, fraimgalle, weeg. -- F- un voyage, un tour de promenade,
eene reis, eene wandeling doen. F- le tour de 1'Fufringale.)
Faine, f. [Bot.] Beuke-ikel m., beuknoot, beuk f. rope, Europa door- of rondreizen. Ce messager fait
p lus de chemin en une heure qu'un autre erg
Huile de f-, beukolie f.
ieux, die bode legt sneer welts af, gaat verder i,^
t Fainéanee , f., z. V. a. FAINEANTISE , PABEssE. -- Fainéant, e, adj. Lui, ledig, niets één uur, dan, een analere 'in twee. Le soled far

loup hors du buis, z. CHASSER, V. a.-- A qui a faim
tout est bon , honger is de beste saus. C'est la fqui épouse la soif. het is de armoede, die met de
ellende in 't huwelijk treedt. Qui na pas f-, flestime pas le pain, wie geen honger heeft, lust geen
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son tour en un an, de zon doet, volbrengt haren
omloop in een jaar. -- F- le commerce, handel
drijven. F- la médecine, de geneeskunst uitoefenen.
F- un métier, une profession, een ambacht, een
beroep drijven, uitoefenen. — F- les terres, les
vignes, de akkers, de wijngaarden omwetrken en
bemesten. F- la moisson, oogsten, den oogs binnen
halen. F- les loins, hooien. F- les blés, het koren
a fmaa- en. -- F- son apprentissage, in de leer
zijn, zijnen leertijd uitdienen. — F- des progrès,
vorderingen maken, vorderen. -- F- la Saint-Jean,
't Sint-Jans feest vieren. — F- la volonté de Dieu,
Gods wil doen, volbrengen. F- son devoir, zijn' pligt
doen. — F- la guerre, oorlog voeren. F- le siége
d'une ville 't beleg voor eene stad slaan, eene stad
belégeren. F- le guet, op de wacht staan, de wacht
houden. F- les armes, schermen. — F- des plainLes, klapten inbrengen, . klagtig vallen. -- F- la révérence, nijgen, eene nijging maken. -- F- la prière,
het gebed doen, bidden. F- une prière, iets verzoeken. — F- 1'ordonnance du medecin, het voorschrift
van den geneesheer opvolgen. — Ces marchandises
font la somme de trois cents florir s, deze koop
bedragen de som van drie honderd-warenblop,
gulden. — I1 tache de vows f- quelque argent, hij
tracht voor u eenig geld te verkrijgen. -- J'ai fait
toute la ville, tons les marchands, pour trouver
vette mousseline, ik heb de geheele stad, bij alle
kooplieden rondgeloopen, ons . dit neteldoek te vinden.
Il a fait bien de l'argent a la foire , hij heeft
veel verkocht op de kermis, veel geld verdiend. —
F- bien sa charge, zijn ambt wel waarnemen. C'est
un bon acteur, it fait tres-bien son personnage,
hij is een goed tooneelspeler, hij speelt zijne rol
zeer goed.— Ce professeur fait de bons élèves, die
professor maakt, vormt goede leerlingen. — Sa
maison fait un carré parfait, zijn huis vormt (heeft
de gedaante van) een volkomen vierkant. -- Ce
peintre ne fait que l'histoire, die schilder schildert
alleen historische tafereelen, bepaalt zich tot het
historische vak. Faire wordt met Bene menigte
naamwoorden zonder lidwoord of andere bepaling
gebézigd: F- accueil, F- autorité, F- banqueroute,
F- droit, F- justice, F- défaut, F- époque, Fface, F- feu, F- fortune, etc., z. de bijgevoegde
woorden. —F- argent de tout, alles tot geld maken.
Somtijds ook met een bijvoegeljk naamwoord: FBON, F- FERME etc. --- (lig.) F- froid is qn., iemand
koel bejégenen. — Louez-le, .grondez-le, cela ne
lui fait ni froid ni chaud, pr js of bekijf hem, 't is
hem alles één, het raakt zijne koude kleederen niet.
— Het verbindt zich ook zonder eenig voorzetsel
met eene onbepaalde wijs en vormt daarmede een
enkel werkwoord , dat dan altijd bedrijvend is;
faire wordt in dit. geval door d o e n, l a t e n ver
doen of laten bouwen. F- entrer,-tald:Fbáir,
sortir, doen of laten binnenkomen, uitgaan; F- velaten
komen, ontbieden; F- imprimer,
of
nir, doen
doen of laten drukken; F- chercher, doen of laten
zoeken of halen; F- savoir, doen of laten weten,
berigten, enz. — Men gebruikt het dikw ij ls, even
als 't nederd. d o e n, om de herhaling van een vorig werkwoord te vermijden: Cet homme n'aime
pas tart le jeu qu'il faisait, die man houdt niet
zoo veel van 't spel, als hij deed. — Somtijds wordt
het verzwegen werkwoord door le aangeduid: I1
voudrait partir, mais it ne peut le f-. — Is faire
in 't eerste lid van den zin uitgedrukt, dan wordt
Piet in het tweede verzwegen: J'ai fait ce que j'ai
till (faire), ik heb gedaan, wat ik moest (doen).
Fais ce que does, advienne que pourra, z. DEVOIR.
--- Faire faire, laten maken: J'ai fait f- ses soutiers chez votre cordonnier. — (Loc. (am.) Va te
f- f-, loop naar de galg. — Men lette nog op 't gebruik van faire in de volgende uitdrukkingen: Tout
fait nombre, alles telt mede, al ware het nog zoo
gering. F- le maitre, den baas, den meester spelen.
F- le bel esprit, met zijn, verstand willen pronken.
F- le fou, zich zot, gek aanstellen. F- le grand
seigneur, den grooten heer spelen. F- un sot personnage, eene malle figuur maken. F- le généreux,
l'aimable , den edelmoedigen, beminneljken man
uithangen. F- le mort, le malade, le sourd of la
sourde oreille, zich dood, ziek, doof houden, zich
aanstellen of men dood enz. ware. -- On le fait
riche de 50,000 florins, men schat hem 50,000 gul
rijk. On la fait belle, men houdt haar voor-den
schoon. On la fait mort, men meent, dat hij dood
;

is, men houdt hem voor dood.— Les voyages font
fait it la fatigue, het reizen heeft hem aan de ongemakken gewend gemaakt. Mon estomac nest pas
fait à ces sortes de mets, mijne maag is aan deze
soort van spijzen niet gewend. — F- de Peau, wateren. F- du sang, bloed lozen. Le malade fait tout
sous lui, de zieke laat alles onder zich loopen. Fses nécessités, son cas, zijnen stoelgang, zijne nood
ft verrigten. — In dien zin ook wel zonder voor--dru
werp: Cet enfant fait dans sa chemise. -- C'est
un homme a tout f-, 't is een man, die tot alles
in staat is (in ongunstigen zin). [Jeu] F- les
cartes, kaart geven. A qui est-ce á f- ? wie moet
geven ? Je viens de f-, ik heb gegeven. F- une levée, une main, eenen trek, slag halen. F- une
bille, een' bal maken. — [Mar.] F- pavilion, de
vlag in top voeren. F- voile, onder zeil gaan, zeekiezen, in zee loopen afzeilen. F- route, voortzei.len. F- un bord, une bordée, eenen gang loopen.
F- canal, dïep in zee steken. F- vent large, ruim
zeilen. F- vent arrière, vóór den wind-schot
zeilen, den wind in het zeil hebben. F- du biscuit,
zich met scheepsbrood voorzien. F- du bois, hout
innemen. F- le quart, de wacht houden. F- son
quart, de wacht hebben. F- la parensane, alles
klaar maken om te zeilen. F- sur un vaisseau, op
een schip aanhouden. F- le nord, ten noorden zeilen, sturen, aanleggen. F- petite voile, plus de voiles, weinig zeil, meer zeilen bijzetten. F- eau, lek
zijn. F- de Peau, F- aiguade, zich van water voor
aan boord halen, innemen.-zien,vrschwat
F- des signaux, wuiven. F- une campagne sur
mer, eenen zeetogt doen. F- servir les voiles, alle
zeilen bijhalen, bijbrengen, bijmaken, bijrukken, bijzetten, losmaken en ter windvang stellen. F- toutes
voiles blanches, alle zeilen blank spelen. — [Corn.]
Combien faites-vous l'aune de ce drag? voor
hoeveel verkoopt gij de el van dit laken ? Vous le
faites trop Cher, gij vraagt er te veel voor. F- un
acte de partage, eene acte van verdeeling opmaken. — [Mil.] F- feu , vuur geven. F- assaut,
storm loopen. F- quartier, het leven schenken.
Ces troupes font l'aile droste, deze troepen makenden regtervleugel uit. (Loc. prov.) Qui a
fait l'un a fait l'autre, zij zijn volkomen gelijk,
zij gelijken elkander als het eene ei op 't andere.
Maison faite et femme a f-, men moet een huis
kiezen, dat in goede orde is, en eene vrouw, die
men naar zijne hand kan zetten. F- bonne mine
à mauvais jeu, in den tegenspoed welgemoed blijven, zich in 't ongeluk schikken. L'occasion fait le
larron, de gelegenheid maakt den dief. F- tous les
cinq sens de la nature, zijn uiterste best doen.
On ne peut f- quell faisant, men kan niet meer
dan zijn best doen. Vous avez fait des vótres, dat
is weér een van uwe gewone streken. I1 en fait
comme des choux de son jardin, hij leeft er mede
als de kat met de muis. F- un bon ou mauvais
ménage ensemble, elkander wel of kwalijk aanzien. F- son paquet, zijne biezen pakken. F- gilles, ijlings weggaan. F- litière de qc., ten beste
geven , niets ontzien. F- métier et marchandise
de qc., zijn meeste werk ergens van maken.
FAIRE QUE, maken, bewerken, veroorzaken te weeg
brengen, zorgen dat: Si je ne puis f qu'il soit hureux, j e tácherai au morns de f-e qu'il soit sage,
zoo ik niet bewerken kan, dat hij gelukkig zij, zal
ik ten minste trachten te zorgen, dat hij verstandig
zij. Dieu fall que tout prospère aux ámes innocentes, God zorgt, dat het den onschuldigen in alles
voorspoedig gaat. Cet accident fit que j'abandonnai
mon projet, dat voorval maakte, bragt te weeg, was
oorzaak, dat ik mijn plan liet varen. -- Fasse le viel
que cela n'arrive ! God geve dat dit niet gebeure!
-- NE FAIRE QUE : Il ne fait que boire et jouer, hij
doet niet dan drinken en spelen. Ne f- qu'aller et
venir, niets doen dan heen en weir loopen, in- en
uitgaan. Attendez moi, je ne fais qu'aller,
et venir,
wacht mij, ik ben in een oogenblik terug. Ii ne fit
qu'entrer et sortir, hij was naauwelijks binnen gekomen, of hij ging weder henen. I1 ne fait que d'entrer, que de sortir, hij komt eerst zoo even binnen,
gaat eerst zoo even henen. — N'AVOIR QUE FAIRE
((am. et pop.) , niet noodig of van noode hebben,
niet willen hebben, niet verlangen, kunnen missen:
Je n'ai qne f- de vous avant cinq heures, ik heb u
voor vijf ure niet noodig. Je n'ai que I- de lui ni
de ses visites, ik heb met hem of met zijne bezoeken
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niets te doen, te maken. Je nai que f- de vos dis
ik heb niets met uwe praatjes te maken, ik-cours,
wil er niets van weten. Ii na plus que f- d'étudier,
ii en salt assez, hij behoeft niet meer te studéren,
hij weet er genoeg van. — Qu'y faire? wat er aan te
doen? FAIRE, komt zeer dikwijls zonder voor
als v, n. voor: Vous faites bies, malde le dire,-werp,
gij doet wel, verkeerd het te zeggen. Comment f-?
wat nu gedaan? hoe zullen we 't aanleggen? Laissez-le done faire, laat hem maar begaan. I1 a fait de
son mieux, hij heeft zijn best gedaan, hij heeft gedaan wat hij konde. I1 n'en vent f- qua sa tête,
I1 n'en fait qu'h sa tête, hij volgt niet dan zijn
eigen zin. (Loc. prov.) 11 ressemble au bonnetier
et n'en fait qu'b sa tête, hij is zoo koppig als een
muilezel. --- I1 fait du pis qu'il peut, hi maakt het
zoo slecht als mogelijk is. Il a tant fait, si bien fait
qu'il en est venu a bout, hij heeft niet gerust voor
't hem gelukt is. I1 a si bien fait par ses sottises
que ..., hij heeft het door zijne dwaasheden zoo ver
gebragt, dat ... — L'argent fait plus auprês de
lui qu'aucune recommendation, het geldheeft meer
invloed bij hem, met geld rigt men meer bij hem uit,
dan met alle aanbeveling. — Cela ne fait rien it
son bonheur, dat doet niets tot zijn geluk, dat bevordert zijn geluk in geenen deele. Cela fait à ma
cause, dat dient (is dienstig) tot mijne zaak. Cette
preuve fait pour mol, dat bewijs komt m# te stade.
— (Loc. prov.) Comme it a fait, fais -lui, vergeld
hem gelijk met gelijk, betaal hem met dezelfde munt.
F- et dire sopt deux, doen en zeggen, beloven en
doen zijn twee, tusschen doen en zeggen is een groot
onderscheid. — II y a fort it f- dans cette entre prise, 't zal veel moeite kosten die onderneming tot
stand te brengen. — (Prov.) Ce qui est fait, n'est
plus à f-, wat gedaan is, is gedaan, wat van daag
geschieden kan , moet niet tot morgen uitgesteld
worden. Ce que est fait, est fait, gedane dingen
nemen geen keer, zijn niet te veranderen, wat gebeurd is, is gebeurd. — (fam.) C'est it f- it lui,
daartoe is hij juist geschikt, dat is juist een kolfje
naar zijne hand. — C'est it f- it perdre deux cents
francs, ik waag er niets anders bi dan (al wat ik
er bi waag is) twee honderd francs. (Deze uitdruk
verouderd.) — Avoir it f- it (avec) qn. (beter-kings
Avoir affaire it (avec) qn,), z. AFFAIRE. — ((am.)
11 a fait it mol, avec mol, 't is tusschen ons gedaan,
uit, ik wil niets meer van hem weten, met hem te
doen hebben. - FAIRE werd oudtijds en wordt
weder in onzen tijd dikwijls in plaats van dire gebézigd, ter aanduiding vqn de woorden, die men
van zich zelven of anderen aanhaalt: Mon Cher ami,
fit-il, songez it vos intérêts, mijn waarde vriend,
zeide hij, denk aan uwe belangen. Je vous crois
fit-elle, ik geloof u, zeide zij. Ma surprise est, fis-je,
sans seconde, mijne verwondering, zet ik, gaat alles
te boven. — Het komt ook als v. n. voor in de beteekenis van: bijeen passen, bijeen behooren, staan:
L'or fait bien avec le vert , goud met groen staat
goed. Ces deux choses font bien ensemble, die
twee dingen voegen, passen goed bij elkander. —
Ces lunettes font trop gros, die bril vergroot te
veel. SE FAIRE, V. pr. Gedaan, gemaakt worden; geschieden, gebeuren, voorvallen, zich toedragen. Cela ne se fait qu'avec de grandes dépenses,
dat kan niet dan met groote kosten gedaan, gemaakt,
uitgevoerd worden. Rien ne se fait sans la permis sion de Dieu, er geschiedt, gebeurt niets zonder
Gods toelating. La paix se fera bientot, de vrede
zal weldra gesloten worden, tot stand komen. Cela
se peut f-, dat kan geschieden. (Prov.) Paris ne
s'est pas fait en on jour, Keulen en Eiken zijn niet
op éénen dag nebouwd . een goed vlerk wil zijn' tijd
hebben. --- Worden; béter worden, door den tijd
béteren. Se f- riche, rijk worden, zich verrijken.
Il se fait riche aux dépens d'autrui, hij verrijkt
zich tot eens anders nadeel. Ces arbres commencent it se f- beaux, die boomera worden schoon, beginnen goed uit te groeijen. Cet enfant se fait grand,
dat kind wordt groot. Nous nous falsons vieux, wij
worden oud. Ce vin, ce fromage se fera, die wijn,
die kaas zal mettertijd, met het leggen béter wor-.
den. — Worden, een' stand, een beroep, eene partij
kiezen of omhelzen: Se f- prêtre, avocat, catholique, chef de parti, priester, advokaat, roomsch,
partijhoofd worden. — Zich maken, zich houden
of aanstellen, voorgeven: Il se fait plus pauvre
qu'il n'est, hij geeft zich voor armer uit, dan hij
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FORT. — Zich zelven aandoen,
zich maken zich verwerven, zich berokkenen : IL

•is. -- Se f- fort, z.

s'est fait tort it lui -même, hij heeft zich zelven

schade aangedaan, toegebragt, veroorzaakt, berokkend. Se f- des amis, des ennemis, zich vrienden,
vijanden maken , zich vrienden verwerven, zich
vijanden verwekken. Je me fais scrupule, conscience d'y aller. ik vind er bezwaar in daarheen
te gaan. I1 s'en fait gloire, hij stelt er zijn' roem
in, hij beroemt zich er op. Je men fais honneur,
ik reken het mij tot eer. --- Se f- jour, z. JOUR. —
Se f- beau, zich opschikken; — z. verder BEAU. —
Se f- à, zich gewennen aan, zich schikken naar:
II faut se f- it tout , men moet zich aan alles gewennen. Se f- au bruit, zich aan 't gevaar gewennen. Se f- aux manières de qn., zich naar iemands
manieren schikken. Je ne saurais me f- it votre
absence, ik kan mij niet aan uw afzijn gewennen.
— Het wordt ook door eene onbepaalde wijs g evolgd: Se f- entendre, zich doen hooren, zich laten
hooren, zich gehoor verschaffen. Se f- frotter, zich.
laten wrijven. Se f- tuer, zich laten dooden. Se fpeindre, zich laten uitschilderen. Se f- nommer député, zich tot afgevaardigde doen benoemen. Se fvoir, zich laten zien, zich vertoonen. Se f- voir
quelques échantillons de drap, zich eenige stalen
van laken laten zien, laten voorleggen. - SE FAIRE,
wordt ook als v. imp. gebézigd: Ii se fait it présent
beaucoup d'affaires, er worden nu veel zaken gedaan. 11 se fit un moment de silence, er was,
er kwam een oogenblik stilte. Ii se pourrait fqu'il ne vist point, 't zou kunnen gebeuren, dat
hij niet kwam. I1 se fait tard, het wordt laat. Ii
s'est fait des fentes dans cette muraille, er zin
spleten in dien muur gekomen. FAIRE, V. imp.:
Il fait froid, chaud, het is koud, warm. I1 fait de
la pluie, de 1'orage, du vent, het regent, onweért,
waait. Il fit déjà nuit, 't was reeds nacht, donker.
Il ne fait pas encore jour, 't is nog geen dag. -Il fait Cher, bon vivre en ce pays-lit , het is duur,
goed leven in dit land. I1 fait bon étudier Ie matin,
des morgens kan men goed studéren. Ne prenez pas
cette route par ce bols, it n'y fait pas sur, neem
uwen weg niet door dit woud, ,t is er niet veilig.
II fait beau voir cela, chit is mooi om te zien.
(iron.) I1 vous fait beau d'être vêtu de la sorte,
die kleeding staat u al eens heel mooi, in dat pak
ziet ge er rept lief uit. — (Prov.) Scion Ie vent
qu'il fait, 1'homme doft naviguer, men moet zich,
naar de omstandigheden schikken, men moet de
dingen nemen, zoo als ze zijn. --- FAIRE, m. Het
doen, het verrigten, het uitvoeren. Il y a loin du
vouloir au f-, er is een groot onderscheid tusschen
willen en doen. — [Théol.] Dieu opère en nous Ie
vouloir et Ie f-, God werkt in ons het willen en
't volbrengen. — [ Beaux-arts] Wijze van behandeling, manier f.: Ce tableau, cette statue, cette gravure est dun beau f-, die schilderij, dat standbeeld,
die plaat is in eene goede manier bewerkt.
Faisable, adj. (pr. fe - za-ble) Doenlijk, uitvoer
geoorloofd. Cela n'est pas f-, dit is ondoenlijk.-lijk;—
—Je crois la chose f-, ik houd de zaak voor geoorloofd.
Faisan, m. [H. n.] Fazant m. Coq -f-, fazanthaan m. F- blanc of d' argent, zilverlakende fazant.
F- doré, goudlakende fazant. F- it collier, kraagfazant. — F-d'eau, heilbot f. (flétan). — F- de mer
of Canard it duvet, z. v. a. PINTADE. - Faisane
of Faisande, ook Poole-faisane, f. Fazant
hen f., wijfjes-fazant m.
Faisances, f. p1. [Coot.] Bijzondere verpligtingen, heerendiensten f. pl., inz. datgene, waartoe
een pachter boven zijne te betalen pacht verpligt is.
Faisande, f., z. onder FAISAN. — Faisandé, e, adj. (en part. passé van faisander): Perdrix f-s, bestorven patrijzen m. pl. — Faisandean, m. [H. n.] Jonge fazant m. — Faisander, v. n. [Cuffs ] Laten besterven, wild, gevogelte.
vleesch eenigen tijd bewaren, opdat het malsch worde
en er een zoogenaamd adellijk reukje aan kome :
On a trop laissé f- ce lapin, men heeft dit konijn
te lang laten hangen. — Ook als v. pr.: Ce lièvre
commence it se f-, die haas begint murw of malsch
te worden, krijgt een adellik reukje. — Faisanderie, f. Fazanten-tuin m., plaats waar men fazanten houdt, f a za n t ri e f. — Faïsandier, m..
-ière, f. Fazantenhoude ' ni., -houdster f.; fazantenhoeder m., - hoedster f. — Faisane, z. onder
-

:

FAISAN. - Faisannier, nn., z. V. a.. FAISANDEA .
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Faisceau , Ii. Bundel, bondel, bos in. Un f- de
tlèches, de verges, een bundel pijlen, roeden. [Arch.] Colonne en f-, geschakelde zuil f. - [Anat.]
F- de muscles, de nerfs, spier-, zenuwlundel. [Bot.] F-x, netvormige sapbuiren,f. p1. in de boomen. Fleurs en 1-. Z. FASCICIJLE. - [ Opt.] Fde rayons lumineux, bundel lichtstralen, straalbundel m. - [ Mil.] F- d'armes, rot n. geweren,
geweren-pyramide t. Former les f-x, de geweren in
rotten zetten. - Geweerrek n.; - piek t., rondom
welke men de geweren plaatst. - [ Tech.] Onregelmatige leijen f. p1. - [H. ram.] F-x , bundel roeden
of stokken, rondom eene uitstekende bijl gebonden,
het teeken des gezags, dat door de lictores vóór de
hoogste overheidspersonen gedragen werd. - (/1g.)
Prendre les f-x, dictator, consul, prwtor werden.
Faiseau, in. Z. FAISCEAIJ
laiseleux, in. [Tech.] Opruimer m. (van den

afval in de leigroeven).

Faiseur, ni., -enge, f. (pr. fe-zeur, fe-zeuse)
(doorgaans van eene bepaling gevolgd) Maker, vervaardiger m, , maak9ter, vervaardigster f.: F- dinstruments, instrumentmaker. F-euse de modes (liever modiste) modemaakster. (Het woord wordt nog
enkel gebruikt van werklieden, wier beroep geen
bijzonderen naam heeft). - (fain.) Cela est du bon
1-, de Ia bonne f-euse, dat is van eene meesterlijke
hand gemaakt. - (dënigr.) Un t- de livres, een boekenmaker. - Un f- de contes, een sprookjes-rpdis
scher. F- de projets, plannenmaker, ontwerpsmeder.
F- de phrases, zinledig spreker. F- d'affaires, speculant in geldzalsen, geldschieter op Image renten. Cet éditeur a ses f-s attitrés, die uitgever heeft zijne
vaste schrijvers. Une femme auteur est souvent
soupconnée d'avoir un f-, eene schrjfsterwordt vaak
verdacht een' helper te hebben. - (Prov.) Les grands
diseurs ne sont pas les grands f-s , honden, die
't hardst blaffen, bijten 't minst, -- de hennen, die
't meest kakelen, leggen de minste eijeren, - veel geschreeuw en weinig wol, - de harde schreeuwers
zijn het niet.
Faisse, f. [Tech.] Dikke teen f., tot versterking
van 't vlechtwerk.
Faisselle, Fesselle, f. [Econ. rus'.] Kaasvorm in., teenen of biezen korfje n., om de kaas
te doen uitdruipen.
Faisser, v. a. [Tech.] Het mandewerk met
teenen ter versterking doorvlechtcn.
Faissei-ie, Fesserie, t. [Tech.] Opengewerkt
of doorzigtig mande- ofkorfwerk n. - Faissier,
Fessier, in. Maker m. van zulk werk.
Fait, ni. Daad f., feit a., daadzaak f., liet gedane, het verrigte; handeling, verrigting t. , bedrijf,
voorval, geval n. , gebeurtenis f.: 11 nie Ie t-, hij
ontkent het feit. Un f- singuliei , miraculeux, een
zonderling, wonderbaarlijk geval, voorval. Un f-

accompli, eene voibragte, voleindigde daad. Hauts
f-s, Beaux f-s d'armes, heldendaden f p1. Citer
un f-, eene daadzaak aanhalen. Joindre le f- a la
menace, van dreigen tot daden overgaan. Les f-s
ne répondent pas h ses promesses, Zijne daden be-

antwoorden niet aan Zijne beloften. - ( fam et iron.)
Je coniiais les f-s et gestes de eet homme, ik ken
dien man door en door, ik ben met al zijn doen
en laten, met zijn gansche leven bekend. Cda est
de mon f-, de votre f-, dat heb ik, dat hebt gij gedaan. - (Pray.) La bonne volonté est réputée
pour Ie f-, de wil geldt voor de daad. Après le
t- ne vaut souhait, na de daad, is 't wenschen
te laat, na de daad, helpt geen raad. - Un raisonneinent ne ddtruit pas un C-, eeneredendring werpt
geene daadzaak, geen feit omver. - [Jur.] DE FAIT,
feitelijk, dadelijk, de fa c to (in tegenstelling met
Le droit, regtens, de jure): Etre en possession de
f-, in 't bezit eener zaak zijn, zonder ei' regt op
te hebben. Voies de f-, dadelijkheden, feitelijkheden,
gewelddadigheden. 11 est cléfendu d'user de voies
de f-, 't is verboden, geweld te gebruiken. - En
venir nu f-, tot de zaak, de hoofdzaak, tot de uitvoering komen. - [Jur.] Prendre qn. sur le f-,
iemand op heeter daad betrappen. - Prendre le fde go., Prendre f- et cause pour qn., iemands
verdediging overnemen, iemands partij opvatten,
iemands regtzaak als zijne eigene voeren. Pour tle vol, ter zake van diefstal. - Ii y a un peu
d'opiniâtreté dans son f-, er is een weinig eigenzinnigheid in zijne wijze van doen, in Zijn gedrag.
Vous ddnatui'ez les fs, gij vervalscht de zaken,

de daadzaken. Nous nous écartons du t-, demeurons dans le f-, wij dwalen van de hoofdzaak
af, blijven we bij de zaak. - Au t-, Venons au
f-, Revenons au f-, ter zake, laat ons ter zake
komen, keeren wij tot de zaak, de hoofdzaak terug. Ii va droit au f-, hij gaat regt op de zaak
aan, hij komt zonder omwegen op de hoofdzaak. Eli
point de f-, wat de zaak betreft. Moyens de t- et
de droit, bewijzen, die uit het feit zelf en uit het
regt zijn afgeleid. Voilk le f-, Le t- est tel, zoo
staat de zaak, 't geval is dit. - Le f- est quil
Wen sait rien, de waarheid is, dat hij er niets van
weet. - Pour la rareté du f-, om de zeldzaamheid
van 't geval, voor de aardigheid. - C'est un f-,
Ii est de f- que..., 't is eene uitgemaakte zaak, 't is
onloochenbaar, 't staat vast, dat... Mettre, Poser
en t-, vaststellen, voor uitgemaakt houden. Je mets
cela en t-, ik neem dat voor uitgemaakt, voor eene
uitgemaakte waarheid aan. C'est un autre f-, un
f- a part, dat is een ander geval, iets anders,
dat is eene zaak op zich zelve. - Etre stir de son
f-, zeker van zijne zaak zijn. II entend Men son
f-, hij is zijne zqak meester, hij verstaat zijne zaak,
zijne kunst. - Etre au t- de qc. , op de hoogte van
eene zaak zijn, naauwkeurig met iets bekend zijn,
iets grondig verstaan, in iets thuis zijn. 11 nest
pas encore au f- de cette chose, hij is nog niet
achter die zaak, is nog niet op de hoogte. - Mettre
qn. au f-, iemand met iets grondig bekend maken,
hem iets naauwkeurig verklaren. Cette bile est
Men au f- du ménage, dat meisje is goed in 't huishouden bedreven. - [Jur.] F-s et articles, vraagpunten D. p1., die de eene partij aan de andere laat
voorleggen. - F-s dun acte. voorwerpen n. p1.
van eene overeenkomst, van een verdrag. F- du
prince, vorstelijke verordening t. F- articulé, bijzonder punt n., als beslissend bewijs voorgedragen.
F- avéré, bewezen fa C t u m a. of daadzaak. F-s
confessés et avdrés, bekende en bewezene fa c t a
of daadzaken. F-s pertinents, impertinents, tot de
zaak, niet tot de zaak behoorende facta. F- de
charge, ambtsontrouw t., ongeoorloofde handeling
van een' beambte. -' Zaak, gading t., datgene,
wat iemand past, voegt of lijkt: Cette maison-Ik
serait bien mon f-, dat huis zoujuist mijne gading
zijn. C'est justement votre f-, dat is juist uwe
gading, dat is een kolfje naar uwe hand. Ce mariage nest pas votre f-, dat huwelijk lijkt, past u
niet, is uwe zaak niet, deugt voor u niet. - ( fam.)
Deel, aandeel n. (dat ieder van een geheel toekomt)
erfdeel; vermogen H. Ii faut leur donner a chacun
leur t-, men moet ieder hetzijne geven. Tenez,
voilb votre t-, daar is 't u toekomend deel. II a
mangé son f-, tout son pauvre f-, hij heeft zijn
vermogen, al zijn goedje opgemaakt. (Deze beteekenis veroudert.) (iron.) Donner le t- Ii qn., Donner a qn son f-, iemand iets betaald zetten, iemand
zijne portie geven. II voulait me miller, mais je lui
ai cIonné son t-, ii a eu son t-, hij wilde mij voor den
gek houden, maar hij heeft op zijn dak gehad, 't is
hem opgebroken. Dire a qn. son t- , iemand raauw
de waarheid zeggen, hem den tekst lezen, hem iets
onder den neus wrjven. - DE FAIT, bc. adv. (fans.)
Inderdaad, waarlijk, wezenlijk: On dit quil vielidrait bientôt, et de. f- il ne tarcla pas a arriver,
II est de t- que..., waar is het, dat... - [Jur.],

z. boven. - EN FAIT DE, bc. prép. Ten opzigte van,
in 't stuk van, in zake van; wat... aangaat: En fde religion ii ne faut pas juger légèrement, in
zake van, in 't stuk van godsdienst, in godsdienstzaken moet men niet ligtvaardig oordeelen. En fde ficIlité, als 't op trouw aankomt, wat trouw
aangaat. Maitre en f- d'armes, schermmeester. [Prat.1 F- de meubles, possession vaut titre, bij
meubelen geldt het bezit voor bezitstilel. - AU FAIT,
bc. adv. In alien gevalle, alles wel ingezien, in
gronde: Au t-, pie risqué-je ? in allen gevalle, wat
waag ik er bij? Au t-, cela mest égal, dat is mij
in gronde 't zelfde. Etre, Mettre au t-, z. boven. AU FAST ET AU PISENDRE, lor. adv. Als 't op stuk
van zake aankomt, als es' gehandeld moet worden.
- SI FAIT, bc. adv. Ja wel, a ja, wel zeker: Ne Ie
voyez-vous pas? si f-, je le vois. - TOUT Is FAIT,
10e. adv., Z. TOUT. - DANS LE FAIT, PAIS LE FAIT,

toe. adv. In gronde, eigenlijk, werkelijk, wezenlijk:
C'est, dans le f-, un homme très-ilangereux, Is'
is in gronde (ondanks den schijn) een gevaartj
menscis.
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Fait, e, adj. (en part. passé van faire) Gemaakt, met een strik, waarmede in Turkije de voeten worgedaan, vervaardigd; gebeurd, geschied, .,enz..(zie den vastgesnoerd van zulke overtreders, die de
FAIRE) . Acheter des habits tout f-s, gemaakte kle
e- bastonnade of voetzoolstraf moeten ontvangen; —
deren knopen. Trouver la besogne f-e, het werk die straf-zelve.
gedaan vinden. Portrait f- par Raphaël, door Ra
Falaise, f. [Mar.] Steile kust f., steile oever m.,
geschilderd portret n. Cela est f- de main-phaël rotssteilte f. aan de kust. — Falaiser, v. n.
d'homme, dat is door menschenhanden gemaakt. Branden: La ener falaise, de zee breekt tegen de
Ta volonte soit f-e, uw wil geschiede. Soit f-, Qu'il kust, er staat branding aan de kust.
soit f-, Ainsi soit f-, het z ij zoo, 't geschiede. —
Falanque, f. [H. n.], z. v. a. CIVETTE.
Fromage f-, bruikbare kaas f. (die lang genoeg ge
Falarique, f. [Anc. mii.] Vuurpijl, brandpijl,
heeft). Vin f-, drinkbare wijn m. -- Un hom -leg-n stormpijl m. —• Een met vele ijzeren punten besla
me f-, Une felle f-, een volwassen man m., een
brandstoffen beladen balk, die met de-genmt
huwbaar meisje n. Cheval f-, gedresseerd paard n. balista of katapult werd weggeworpen.
— Esprit bien f-, Caractère bien f-, gezond ver
Falbala, m. Ruim geplooid boordsel n., afkarakter n. -- Elle est f-e a-stand,regchp h ang ende versierde zoom aan vrouwenkleederen,
ravir, an tour, zij ziet er allerliefst uit, zij is gordijnen, enz., falbala f. -- [Tech.] Pipe en
beeldschoon. -- (fam.) I1 est f- comme ii plait à f-, half-cirkelvormig omgebogen pijp f.
Dieu, hij ziet er erbarmelijk uit; ook: hij is bespot Faleade of Falque, f. [Man.] Sterke buiging
telijk mismaakt. Comme elle est f-e aujourd'hui! der achterpooten, soort van c o u r b e t te vóór het
wat ziet ze er van daag onhebbelijk uit! C'est f- stilhouden, waarbij het paard met snelle bewegingen
de lui, 't is met hem uit, gedaan, hij is verloren. schijnt te gaan zitten, fa l cad e f.
Fal.cadine, f. Endemische venérische ziekte te
Gen est f-, 't is uit, afgeloopen, hij is dood. I1 est
f- à ce travail, hij is aan dit werk gewoon. -- De Fal ca in Italië.
corpte f-, b ij overslag, volgens begrooting. — (#g.)
Falcaire, f. [Ant. rom.] Zeisvormig zwaard n.;
Avoir la fete mal f-e, eigenzinnig, vol grillen zijn, --- de daarmede gewapende soldaat, fa l c a r i u s m.
het hoofd niet op de repte plaats hebben. — Cela --- FALCAIRE, adj. [.H. n.] Zeis- of sikkelvormig.
ne lui rendra pas la jambe bien f-e, daarop beFatcatale, f. [H. n.] Versteende sikkelvorhoeft hij niets hoogmoedig te zin, zich niets in te mige tand m.
beelden. Cela vaut f-, dat is zoo goed als klaar.
Falehettu, m. [H. n.] Ringvalk m, op Sicilia.
Tenez sela pour f-, C'est une affaire faite, 't is

eerre uitgemaakte zaak. gij kunt ze voor uitgevoerd
aanmerken. C'est Ie père tout f-, hij gelijkt volkomen naar zijn vader. — [ Gram.] Ce mot est f-,
dat woord is door 't gebruik gewettigd, heeft het
burgerregt gekregen. Phrase f-e, geijkte uitdruk
f. —[Mar.] Vent f-, staande wind, doorgaande-king
wind m. Temps f-, vast weder n.
Faitage, m. [Charp .] Dakstoel, nokbalk m. —
[Couvr.] Looden vorstplaat f., deklood n.— [Charb.]
Kap of bedekking f. van den meiler of de kolen
-brandes
houtmijt.
Faitan, m. [H. ii.], z. v. a. FLÉTAN.

1- Faitard, e, adj. Lui (paresseux) -- -t- Fal-

tardise, f. Luiheid f. (paresse).
Faite, ni. Nok m., vorst f., hoogste gedeelte

van een huis of gebouw; bij uitbreiding ook van
andere voorwerpen: top m. , kruin, spits f., top-

punt n. -- (fig.) Le f- des honneurs, de in gloire,
het toppunt van eer, de hoogste graad van roem. —
[Manuf., Corn.] Rug in. van een in tweeën gevouwen stuk stof, de zijde tegen over den zelfkant. —
[Tech.] Nokbalk m. Sous-faite, z. dat woord. -[Géogr.] Waterscheiding f., scheidingslijn van de
wateren der beide hellingen eener bergketen.
Faiteries, f. pl. [Tech.] Vormen na. pl. der
tegelbakkers.

Faitière, adj. Tot den nok behoorend: Tuile
f`-, of als subst. Faitiere, f., nokpan, vorstpan I.
-- Vue, Lucarne f-, of als subst. F-, ronde glas-

schijf in het dak, dakvenstertje n. — La f- dune
bovenste tentstaak. — [ Tech.] In den tegel
gedrukte leem n. ; die tegelvorm zelf in. —-vorm
[H. n.] Reuzenschelp f. (ook grand bénitier en

teute,

bénitier de St. Sulpice geheeten).
Faix, m. Last m., vracht f., pak, gewigt, zwaar
iigchaam n., zwaarte f. Ce crocheteur (porte-fair)
pile, succombe sous le f-, die kruijer buigt, bezwijkt onder den last. -- (fig.) Le f- des années.
des maux, de last des ouderdoms, der kwalen. 1I
porte seul le f- des affaires, alle zaken rusten op
hem. -- [Arch.] Ce batiment a gris son f-, dit

gebouw heeft zich gezet, heeft zijne zeet genomen (zal niet meer zakken). — (lig.) Le lathe
apris son f -, de laaghartige is voor geen vernedering of beleediging meer vatbaar. — [Chir.] Het
kind in den moederschoot (vgl. AIRIERE-FAIX) . —
[Forest.] F- -a- col, vergrijp n. van iemand, die
het door hem in 't bosch gestolen hout op de schouders wegdraagt. --- [Mar.] F- de pont, paard n.
onder de dekbalken, schoorstuk n. F- de voile,
rali k n. van een zeil. Ralingues de f-, Rabans de
I-, randen van het ralijk.
Fakir of Faquir, m. Muhamedaansche boe tende bedelmonnik; — indisch kluizenaar in., die
zich zelven martelt.
Falabregnier of Falabriquier, m., z. V.
a. MICOCOULIER.
Falacque, Falaca, m. Plank f. of hout n.

Falcidie of Faleidienne, adj. [Dr. anc.J :

Quarte f-, vierde gedeelte eener erfenis, dat de
erfgenaam van de door hem uittereiken, te ruim
gestelde legaten des erfmakers vooraf kon inhouden,
falcidia quanta f.
Faleifere, Faleigère, adj. Zeisdragend. —
[Myth.] Le dien f-, de zeisdrag er, Saturnus. _l -Falcifolié, e, adj. [Bot.] Met zeisvormige bladeren. — Faleiforine, adj. [H. n., Anat.] Zei.s-

vormi.g. -- Faleinelle, f. [I-I. n.] Afrikaansche

steltlooper met gebogen snavel. --- Falcirostre,
adj. [H. n.] Met zeisvormigen snavel. — FALCIROSTRES, in. pl. Zeilbekken m. pl.
Falconin, e, adj. [EI. n.] Talkachtig, naar
den valk gelij kend. — FALCONIN, M. Vogel m. van
't valkengeslacht. (zwarte meeuw f.
Fateorde, f. [H. n.] Waterhoen n.; witte en
Faletilaire, adj. Zeisvormig.
Falealates, Falculés, m. pl. [H. n.] Teen-

en voetzoolgangers m. pl. -- Faleulé, e, adj.
Met zeisvormige nagels.
Faldistoire, m. [Liturg.] Kussen n., waarop
de paus knielt, als hij bij zékere plegtigheden in
processie wordt gedragen; — bisschopsstoel of -zetel nl. in de kerk, faidistórium n.

Fate of Falle, f. (fam.) Krop m. (jabot) der
vogels. — (pop. et fig.) Ce gourmand ne saurait
dormir s'ii na la f- pleine, die vraat kan niet
slapen, of hij moet zich zat gegeten hebben (tot de
keel toe vol zin).
Falère, f. [Vétér.] Soort van trommelzucht f.
der schapen (in Frankrijk).

Falerne of Vin de Falerne, in. Falernerwijn m., een bij de oude Romeinen beroemde wijn
uit het gebied van F a l e r n e in Campanië.
t Falibourde, f. Spreukje n., leugen I.:(faribole).
(zelheid.
-( Faligoterie, f. Gekheid, dwaasheid, onnooFalisque, adj. [Poés. lat.]

Vers t-, viervoe-

tip vers IL, waarvan de 3 eerste voeten daktylen
zijn, terwijl de laatste een spondéus is.
Fallaee, f. Bedriegerij f., bedrog n. -- [Log.]
Bedriegelijke sluitrede f., schijnbewijs n. — (pop.
et fam.) Opvulsel n. (aan vrouwenkleederen), val
niet aanwezige schoonheid.-schevrtonigf.a
-- Fallacienseneent, adv. Op bedriegeljke wijze. d— Fallacieux, lenase, adj. Bedriegelijk,
valsch.
Fallin, m. [Mar.] Groote schuimende zeegolf f.

Falloir, v. imp Moeten, noodig zijn, behooren,
betamen, voegen ; noodig of van noodera hebben,
moeten hebben, behoeven: II faut manger pour vivre,
men moet eten, om te leven. I1 faut que je Ie fasse
avant de sortir, ik moet het doen, eer ik uitga. II
nous faudra tous mourir un jour, eens moeten wij
allen sterven. Il me faut aller. it faut que je men
aille, ik moet henen gaan. — Il cut fallu sortir de
mors cherin, hij had mij uit den weg moeten (behooren te) gaan. Voilà ce qu'il faut éviter, ziedaar
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wat gij behoort (wat u betaamt, u past) te vermijden. — Comme it faut, gelijk 't behoort of past,
naar behooren, in orde, netjes enz. Ii ne volt
que des gens comme it faut, hij verkeert slechts
met fatsoenlijke leden. — I1 aurait fallu s'y prenthe ainsi, men moest aldus te werk gegaan zijn.
-- I1 lui faut des souliers , hij heeft schoenen
noodig. Que leur fallait-il de plus pour être heureux ! wat behoefden zij meer, om gelukkig te zijn!
J'en ai plus qu'il ne men faut, ik heb er meer
van, dan ik van noode heb. Il faut peu pour vivre,
men heeft maar weinig noodig, om te leven. Combien vous faut -il ? hoeveel moet gij hebben ? hoeveel
vraagt gij ? (voor deze of die waar, voor dit of
dat werk). -- (fam.) Avant de me déclarer, it faut
voir, eer ik mij verklaar, moet ik eens zien, moet
ik de zaak eens overwegen. C'est ce qu'il faudra
voir! dat zullen we eens zien! (als antwoord op
eene bedreiging). — Het wordt ook gebruikt met
uitlating van een voorafgaand werkwoord. L'auteur dit ce qu'i! faut (dire). -- S'EN FALLOIR,
Ontbreken, schelen: II s'en est peu fallu, Peu s'en
est fallu qu'il n'ait été tué, het scheelde niet veel,
of hij was gedood. Peu s'en fallut que je ne le
lIsse, 't scheelde weinig, of ik had het gedaan. Ii
ne peut pas s'en f- tant, zoo veel kan er niet
aan ontbreken. Il s'en faut de beaucoup que la
somme y soit, de som is er op verre na niet. I1
s'en faut beaucoup que l'un soit du mérite de
l'autre, de eene heeft op verre na de verdiensten
des anderen niet. — (Prov.) Il ne s'en faut pas de
la queue dun i. er scheelt, ontbreekt geen haar, geen
tittel aan. SI FAUT-IL QUE (beter: encore faut -il
que), loc. conj.: Je veux bien Ie croire innocent;
sI faut -il qu'il s'explique, ik wil wel gelooven, dat
hij onschuldig is; maar dat neemt niet weg, dat hij
opheldering moet geven. — TART S'EN FAUT QUE,
loc. conj. 't Is er zoo ver van daan, dat..., wel
verre, dat...
Fallope, m. [Anat.] , zie onder TROMPE. —
[H. n.] , z. v. a. FARLOUSE. — [ Soier.] , z v. a. TOURTE.
t Fallourdir of Fallorder, v. a. Bedriegen. — t Fallourdeur, m. (woord van Froissart) Bedrieger m.
Falot, m. Stoklantaarn f. — Smeerpot m.
(ter verlichting). - t Falot, e, adj. Koddig, belagcheljk, bespottelijk, ongerijmd; — ook als subst.:
II fait Ie f-, hij speelt den hansworst. La víeille
f-e! die oude gekkin! — -f- Falotement, adv.
Op bespottelijk koddige wijze. — Falotier, m.
11s , die met het plaatsen en ontsteken der stoklantarens, der smeerpotten belast is.
Falouirde, f. Bos m. dik brandhout of knuppelhout. — [.H. n.] Zeezwaluw f. — [Jeu] Grove
misslag, bok m. Queue grosse f- ! wat bok schiet
ge daar!
Falque, f. [Mar.] , z. FALCADE. — FALQUES, f.
pl. [Mar.] Zetboorden n. pl., zetgangen m. pl. (ter
verhooging van 't boord).
Falqué, e, adj. [Bot.] Zeisvormig.
Falquer, V. n. [Mar.] Eene falcade maken
(z. FALCADE), falkéren, falkadéren.
Falquet, m. [H. n.], z. v. a. HABEREAU.
Falsifiable, adv. Vervalschbaar. — Falsiflcateur, m., -trice, f. Vervalscher m., ver
--- Falsification, f. Het vervalschen;-valschterf.
vervalsching; vervalschte zaak, inz. schri-ftvervalsching, false fiedtie, falsátie f. --- Falsilier, v. a. Vervalschen, veranderen om te bedriegen, falsi ficéren, falséren: F- un contrat,
un texte, une date, een contract, een' tekst, eene
dagteekening vervalschen. F- du vin, des denrées.
wijn, eetwaren vervalschen. (Van munten gebruikt
men liever ALTÉRER , ALTERATION.) — Falsiflé, e, adj. (en part. passé): Ecrit f-, vervalscht
geschrift n. Vin f-, vervalschte wijn m. — Falsinerve, adj. [Bot.] Met valsche bladribben.
Falun of Cron, m. Schelpaarde f., schelpmergel m. (als bemestingsmiddel in sommige deelen
van Frankrijk). — Falunage, m. Het uitgraven
van dien schelpmergel; — bemesting f. daarmede.
— Faluner, V. a. Schelpaarde over een land
uitspreiden, met schelpmergel mesten. — Faluneur, m. Uitgraver der schelpaarde. -- Faluneuse, f. Vrouw of dochter van zulk een' werk
Falunière, f. Bank of groeve f. van-man.
chelpmergel.
t Fame, f. Faam f., goede naam m. (Het werd
--
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--

alleen- gebruikt in [Prat.] RPtabli en sa bonne f.
et renommée, in zijn goeden naam en faam hersteld. Het woord leeft nog voort in infame, infa_
mie, fameux, enz.)
Fainé, e, adj. (altijd vergezeld van blen of
mal) : Homme Bien, mal f-, te goeder, te kwader
faam staande man.
Famélique, adj. Hongerig, nooit verzadigd:
Homme estomac f-, hongerig mensch m., hongerige
maag f. I1 a la mine Bien f-, hij ziet er zeer uitgehongerd uit. Table f-, schrale tafel f. — FAMÉLIQuE, m. et f. Hongerig mensch, hongerlijder m.,
-lijdster f.
Fameux, euse , adj. Vermaard, befaamd,
wereldkundig: F- conquerant, écrivain, orateur,
vermaard veroveraar, schrijver, redenaar. Aventure f-euse, wereldkundig voorval n. — Ook in
kwaden zin: Ineendiaire f-, berucht brandstichter.
-- Bij misbruik ook: al wat uitstekend, in 't oog
vallend is, fameus: I1 a tiré Ie gros lot, eest f-.
Fauiil, adj. [Faut.] Tam, mak: Oiseau f-,
tamme vogel m.
Familiariser, V. a. Gewennen, gewend of
gewoon maken: I1 est difficile de f- une nation a
de nouveaux usages, 't is moeijelijk eene natie aan
nieuwe gebruiken te gewennen. — SE FAMILIARISER,
V. pr. Zich gemeenzaam of vertrouwd maken, ver
zich f a m i l i a r i s é r e n: Il-trouwelijkdn,
se familiarise avec tout le monde, hij maakt zich
met iedereen gemeenzaam. II se familiarise trop,
hij wordt al te gemeenzaam, veroorlooft zich te veel
vrijheid. -- Zich eigen maken, grondig leeren: Se
f- une langue, zich eene taal gemeenzaam, eigen
maken, haar grondig leeren. Il s'est familiarisé Ie
style de Cicéron, hij heeft zich den stijl van Cicero
geheel eigen gemaakt. — Zich aan iets gewennen:

11 s'est familiarisé avec l'adversité, avec la douleur, avec les dangers, hij heeft zich aan den te-

genspoed, aan de smart, aan de gevaren gewend. --Tam, mak worden: Cet oiseau se familiarise.
Familiarité, f. Gemeenzaamheid, vertrouwel(jkheid f., vertrouwelijke, ongedwongen omgang m.
J'ai beaucoup de f- avec lui, ik leef met hem op
een' zeer vertrouwelijken voet. Il en use, it agit
avec trop de f-, hij is al te gemeenzaam. — FAMILARITÉS f. pl. Te gemeenzame, vrijpostige manie
vrijpostigheden, familiariteiten f. pl.-ren,
Avoir des f-s avec une femme, met eene vrouw
een' al te vertrouwelijken omgang hebben.
Familier, -ière, adj. Wat tot het huisgezin,
het huis, de familie behoort: Les dieux f•s, de
huisgoden [lares] m. pl. Esprit, Demon, Genie f-,
goede genius, die geacht 'werd over een huis of een'
bijzonder' persoon te waken, geleigeest, bescherm
Gemeenzaam, vertrouwelijk, vertrouwd,-englm.
ongedwongen, vrij. Etre f- avec qn., met iemand
vertrouwelijk leven, op een' vertrouweljken voet
omgaan. I1 prend des airs f-s, hij maakt zich al te
vertrouwelijk, hij is al te gemeenzaam. — (Prov.)
I1 est f- comme les épitres de Cicéron, hij is al te
gemeenzaam, al te eigen. Discours f-, vertrouwelijk gesprek n. Terme f-, gemeenzame uitdrukking f.
— Gemeenzaam, door gewoonte of oefening eigen:
La langue francaise lui est f-Ière, de fransche taal
is hem eigen, hij spreekt het fransch zeer gemak
mak: Oiseaux devenus f-s, mak-kelij.Tam,
geworden vogels M. pl. — FAMILIER, M. Goede bekende , gemeenzaam , vertrouwd vriend, gunste
Un f- de la maison, een huisvriend. —-lingm.:
Faire le f-, of, van eene vrouw: Faire la f-ière,
zich wat al te veel vrijheden veroorloven. -- [Hist.]
F-s. beambten, kondschappers, spionnen, handlangers der inquisitie in Spanje en Portugal, fa m i1 a ren M. pl. — Geheimraden m. pl. der fransche
koningen in de middeleeuwen.
Familièrement, adv. Gemeenzaam, vertrouweljk, vrijelijk, op,gemeenzame,vertrouwelijkewijze.
Famille, f. Huiselijke maatschappij f., huisgezin n. ; gezamenlijke onder één' huisvader staande
verwanten m. pl., maagschap f. ; geslacht, huis,
stamhuis n.; afkomst f., oorsprong in., f a m i l i e f.
II sacrifierait tout á sa f-, hij zoude alles voor zijn
huisgezin. voor zijne familie opofferen . Un bon
père de f-, een goed huisvader. On ne peut vivre
en repos qu'au sein de sa f-, alleen in den schoot
van zijn gezin kan men gerust leven. Des affaires
de f-, familiezaken f. pl. — Ook van. dieren gebéz.gd: tine poule avec toute se f-.--- [Jur.] Fils
:

FAMILLEUX
Fille de f-, zoon, dochter, die nog onder de vader
j ke magt staat. Preter aug ills de f-, aan onmon--tj
ciige jonge lieden geld leenen. — (Loc. prov.) Traiter qn. de bonne maison en enfant de f-, iemand
duchtig de les 0/de wetten lezen, streng bestraffen. —
11 a un air de f-, hij heeft een' familietrek in zin gelaat. — II est d'une ancienne f-, hij is van een oud
geslacht. La f- (maison) des Bourbons, het huis,
stamhuis der Bourbons. — [H. n.] Familie f., geslacht n., zamenvatting van verscheiden soorten
van dieren, planten, delfstoffen, die een zeker getal kenmerken gemeen hebben: F- d'animaux, de

végétaux, de minéraux — Le lion est de la f- des
chats, de leeuw is van 't kattengeslacht. -- [Gram.]

Woordenfamilie f., een grond- of stamwoord met
al zijne afgeleide woorden. -- [Algèb .] F- de courbes, gezamenlijke kromme lijnen, die allen door
Bene vergelijking van een' onbepaalden graad worden opgelost. (onverzadeljke valk m.
Familleux, euse, adj. [Faut.] : Faucon f-,
Famine, f. Hongersnood, honger m., gebrek n.
aan leeftogt: Prendre une ville par f-, eene stad
uithongeren, door honger tot overgave noodzaken.
— Prendre qn. par la f-, iemand door gebrek of
hongerlijden tot iets dwingen. — Crier f-, over
gebrek- of honger klagen, zijn' ,nood klagen. —
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commencent a se f-, de bloemen beginnen te ver
Cette femme commence á se f-,-welkn.—(fig)
sa beauté se fane, deze vrouw begint hare schoon

te verliezen, hare schoonheid ver fietst. — Het-heid
part. passé is ook adj.: Fleurs fanées, verwelkte
bloemen f. pl.
Faveur, m., -euse, f. Hooijer m., hooister f.
Fanfan, m. et f. (verdubbeling van den klank
der laatste lettergreep van enfant) Kindje, hartje,
liefje, p opje, schatje n. (liefkozend woord tegen
kleine kinderen).
Fanfare, f. [Muz.] Levendig muzijkstuk vow °
koperen blaasinstrumenten, inz. voor trompetten
en horens, trompetstuk, vrolijk jagtstuk. — [Mil.]
Trompetgeschal n. bij 't inhouwen der ruiterij. —
[Chas.] Hoorngeschal n. bij 't opjagen van 't hert,
fa n f a r e f. — (jig.) Ophef, snoever] f. (fanfaronnade). — t 5 Fanfarer, v. n. (woord van
Rabelais , nergens elders gevonden) Trompetten,
uittrompetten. --- Fanfarerle , f. , z. v. a.

FANFARONNADE .

— Fanfaron, ne, adj. Snoe-

vend, pogchend. zwetsend: Un áne f-, een snoevende ezel m. Des manières f-nes, winderige manieren I. pl — FANFARON , m. Pogcher, zwetser,
snoever, windmaker, windbuil, opsnijder, praler,
snoeshaan m. — Fanfaronnade, I. Snoeverij,
grootspraak , pogcherij , zwetsers , windmaker j ,
Crier f- sur un tas de blé, Z BLE .
Famis, m. [Corn.] Smirnasche zijdestof f., met snorkerij f.; gepoch, gezwets, gesnork, gestof n. —
Fanfaronnerie, f. Gewoonte van te pogchen,
goud doorwerkt.
Famosité, f. Vermaardheid, befaamdheid f. zucht, neiging tot grootspraak, grootsprekerij f.
Faniioles, m. p 1. (woord van Diderot) allerlei
anage, m. [Agric.] Het hooien, inz. het keeren en wenden van 't afgemaaide hooi; hooibouw m.; kleine voorwerpen tó`t vrouwenopschik (colifiehets).
Fanfreluche, f. (lam. et iron.) Snuisterijen,
het hooiloon n.: On eut très-beau temps pour le
f-, men had zeer schoon weir tot den hooibouw. — vodderijen I. pl., snorrepjperfj f., versiersels, tooi
pl. van weinig waarde.
-seln.
(beter
bladeren
eener
plant
fane).
Al
de
[Bot.]
Fange, f. Sl(jk n., modder, drek m.: II est
Fanaison, f., liever FENAISON.
Fanal, m. [Mar.] Scheepslantaarn, lantaarn f.; tombé dans la f-, hij is in 't slijk gevallen. --- (fig.)
— bij uitbreiding: Vuurtoren m., kustvuur, sein Lage, geringe, gemeene afkomst f. of stand m. II
kustlicht, vuurbaken n., baak f. (phare).-vur, s'est elevé de la f- au plus Naut dégré de fortune,
F- de poupe, buislantaarn. F- de hune, marslich- hij heeft zich uit den laagsten stánd tot den hoog
geluk verheven. -- Slecht, ongebon--stenrapv
ter. F- de soute of de sainte-barbe, kruidlantaarn.
F- de combat, geschutlantaarn, slaglantaarn. F- den leven n. ; gemeenheid f. van taal, stijl, gedachsourd, slonsje n. of dievenlantaarn. F- clair, lan- ten: Il vit dans In f-, h ij leidt een ongebonden leven,
taarn, die rondom licht geeft. F- de signal, sein- hij wentelt zich, hij wroet in 't slik. -• ame
vuur. — Faire f-, vuren voeren. — (fig.) Wegwij- plongée dans In f- dun monde corrompu, eene ziel
zer, gids ni. (in kunst en wetenschap) (Plur. fanaux.) verzonken in 't slijk eener verdorven wereld. —
Fanatique, adj. Dweepziek, dweepend, dweep- [Méd.] , z. v. a BOURBILLON .
(slz kt.
Fangeux, ease, adj. Modderig, slijkerig,^beachtig, geestdrjvend, uitzinnig, vol zotte inbeeldinFanin, m., z. v. a FASIN .
gen, f a n a t i e k: Un prédicateur f-, een dweep(standaard m.
Fanion, m. [Anc. mil.] Trosvaan f., bagaadjeziek prediker. -- Ii est f- de républicanisme, hi
Fanisse, I. [Tech.] Gering vulhaar, vulsel n.
is een dweepziek republikein, hij is tot dweepens
Fanoir, m. [Agric .] Kegelvormig droogrek n.
toe met de rupubliek ingenomen. — Un zèle f-, een
FANATIQUE , m. voor 't hooi in moerassig land.
dweepzieke, uitzinnige Zever m
Fanon, m. Vaantje boven aan eene lans of
et f. Dweeper, geestdrijver, overdreven ijveraar m.,
piek, legervaantje n. — [Bias.] Breede armband m.
dweepster, geestdrj (ster I. , uitzinnige m. et f.
-t- Fanatiser, v. a. Dweepachtig, dweepziek aan den regterarm. — [Cath.] Kleine stool f., z.
maken, tot dweepen doen vervallen, dweepachtige V. a. MANIPULE . F-s d'une mitre, slippen f. pl. aan
gevoelens inboezemen, f a n a t i s é r e n. -- FANA- een' bisschopsmijter. -- [H. n.] Kossem m., hals
rundvee. — Walvischbaard m.,-kwabef.vnht
TISER , V. n. Dweepen, den dweeper spelen. — Fanatisé, e, adj. (en part. passé): Jeunesse f-e, — Vetlok m. aan de koot van een paard. — Lel I.
aan den hals van sommige vogels, inz. van den
opgewonden, tot dweeperij opgevoerde jeugd I.
.1- Fanatiseur, m. Dweeper m., h#, die dweep- kalkoen. — [Chir. anc.] Soort van spalk f. van
zieke gevoelens verspreidt. — Ook als adj.: Dis bijzondere gedaante. — [Mar.] Nederhangende bogt f.
tot dweeperj leidende redevoeringen f. pl.-coursf, van 't zeil, wanneer de gordings afgeschaakt en de
Fanatisme, m. Dweepery ; geestdrijverij f., giftouwen opgehaald zijn.
Fantaisie, I. Verbeeldingskracht f., menscheoverdreven ijver voor de godsdienst , voor eene
lijk vermogen om zich beelden en gedachten te scheppartij, voor meeningen, fa n a t is as u s n.
Fanchon, m. (eig. Fransje, verklw. van Fran- pen, verdichtings- of uitvindingskracht f., schepend, dichterlijk vermogen n. ; inbeelding, verbeelcoise) Ligt vrouwenkapje n., ter vervanging van
hoed of muts. — Fanehonnettes, I. p1. [Pat.] ding, verdichting, fa n t a z i e; -- lichtgestalte f.,
Zeker lekker gebak, dat als tusschenspijs wordt droombeeld n., hersenschim I. ; — gril, luim, kuur f.,
vreemde lust, inval m. Les images des choses se
opgedischt.
Fandango, m. Spaansche zeer levendige volks peignent dans notre f- , de beelden der dingen
in 3 ^4 maat (reeds bij Plinius vermeld) , met-dans schilderen zich in onze verbeeldingskracht af. `Un
kastanjetten, fandango m. ; — wijs van dien dans. esprit qui aime á se nourrir de f-s (chimères), een
Fandrosse, m. [H. n.] Sperwer m. van Ma- geest, die zich gaarne met hersenschimmen, droom
voedt. Ceci ne me viendra jamais en f-,-beldn
dagaskar.
Fane, f. [Agric.] Bladeren n. pl. aan den top dat zal mij nooit in den zin komen. Otez cela de
van sommige moesplanten; — al 't gebladerte of votre f-, zet u dit uit het hoofd. Vivre á sa f-,
loof n. eener plant; -- afgevallen bladeren n. pl., naar zijnen zin leven. I1 ma peis une f- (en f-)
de le faire, ik heb lust gekregen, om het te doen.
verdord loof n.
Faner, V. a. Hoogyen, het gemaaide gras uit Ii a fait cela par f-, et non pas par raison, hij
laten droogera. — Bi uitbreiding: doen-spreidn heeft dit uit grilligheid, en niet uit overtuiging
verwelken (van bloemen en bladeren) . — (fig.) F- gedaan. Cette felle est pleine de f-s, dit meisje zit
une couleur, eene kleur doen verbleeken of ver vol grillen. — F-s musquées, vreemde lusten, zotte
Le temps Pane la beauté, de tijd doet de-schietn. grillen. -- Goeddunken, welbehagen, welgevallen n.,
schoonheid verwelken. — SE F ANER , V. pr. Verwel- smaak m.: Chacun en parle à sa f-, selon sa f-,
, verleppen, verdorren: Les fleurs ieder een spreekt daarvan volgens zijn goeddunken.
ver
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Cela est exécuté a ma f-, dat is naar mijnen smaak
Fann, e, adj. [Agric.] Blé f-, koren, dat te
uitgevoerd. -- [Beaux arts] Kunstvoortbrengsel n., veel blad schiet.
waarbij de kunstenaar zijne scheppende verbeelding,
Fannin, m. [Ant. rom.] plan de godheid gegeen model of bepaalde kunstregels, gevolgd heeft, wijde ruimte f., heiligdom, tempel n.
vrucht eener kunstenaars-luim, inval, (a n t aFaon, m. (pr. fan) [H. n. j Jong n. van alle
z i e. — [Corn.] Ieder voorwerp, dat zich minder rood wild, inz. van 't hertengeslacht, jong eener
door zijn nut, dan door zijne oudheid, nieuwheid, hinde, eer het zes maanden oud is. — Jong van
vreemdheid onderscheidt. Objets de f- of F-s, voor een' olifant. — Faonner, v. a. Jongen werpen
pl. van modesmaak, fantazien. Habit-werpn. (van rood wild, inz. hinden) .
de f-, kleed n. van nieuwen, vreemden smaak. —
Fapifare, f. [Ant. mil.] , z. v. a . FANFARE.
[Man.] Kromme sprong m., nuk f. van een weêrFaquin, n. Nietswaardig mensch, wiens maat
spanniq paard. — [Tech.] Vloszijde f.
geenszins 't gevolg van zijne-schapelijkvordn
-- Fantaisiste, m. Schilder van fantaziën bekwaamheden o f deugd zijn , hoogmoedige zat,
(z.: t vorige woord). — Schrijver van de dagblad schurk, schelm, deugniet, schobbejak, lafaard, eer-artikels,dmn boze m. — (fam.) Vous faites bien le f-, of als
variétés noemt.
Fantascope, m., z. v. a. FANTASMACOPE.
adj.: Comme vous êtes f- aujourd'hui, wat speelt
Fantasiastes, m. pl. Leden n. pl. eener chris- ge van daag den gebraden haan. — Beeld n. van hout
ten-secte, die in 't lijden van Jezus Chr. niet dan of stroo , waartegen een ridder zich eertijds in
zinbedrog zagen, fa n t a z i a s t e n m. pl.
't steekspel oefende: Courir of Courre le f-, naar
1- Fantasier, v. a. Verzinnen; peinzen, droo- het houten beeld rennen. Brider le f-, het beeld
men. -- t SE FANTASIER, v. pr . Zich inbeelden, midden in 't Bezigt treffen. -- Faquinerie, f.
zich in 't hoofd halen.
, schelmerij, eerloosheid, laaghar(fam.) Schar
Fantasmacope of Fantasmatoscope, m. tigheid f. --^ri aqaiiiii-saie,
in. Karakter, be[Opt.] Soort van tooverlantaarn f. , f a n t a s- staan n. van een' hoogmoedigen zot.
koop m.
Fagair, m., z. FAKIR.
Fantasmagorie, f. Schijntooverij t., kunst
Farafe, f. [H. n.] Sjakal m. van Madagaskar.
om door brandspiegels, rook en dgl. middelen geFaraillon, m. [Mar.] Kleine vuurbaak f.,
stalten te doen verschijnen, geestenbezwering, f a n- havenvuur n. — Kleine zandplaat of -bank f., door
t a s m a g o r i e f. — Vertooning, voorstelling f. van eene doorvaart van eene grootere gescheiden.
zoodanig zinsbedrog. — Toestel m , waardoor dat
Farais, f. [Tech.] Net n. voor 't koraalvis
igtsbedroy wordt te weeg gebragt. — (fig.) [Litt.]
-schen;
— het daartoe gebruikte garen.
erdreven streven n. naar effect of verrasschende
Faraison, f. [Very.] Eerste vorm m. of gedaan
werking. — Fantasniagorique, adj. Tot die
-tef.,di'
glas be 't blazen krijgt.
vertooning, die kunst betrekkelijk, fa n t a s m aFarandole, f. [Danse] Provencaalsche dans m.
g o r is c h. — ,Fantasmagoriquement, adv.
Faras, m. [H. n.] Soort van buidelrat f.
Op fantasmagorische wijze.
Farasse, f., z. v. a. FARAFE.
(tonijnnet.
Fantasme, m. [Mid.] Toestand m., waarin
Farati, m. [Pêche] Hoofingang m. van het
de lijder niet aanwezige voorwerpen, spookbeelden
Faraad, m. (pop.)Gemeen modegekje n., ploert
ziet, fantásma n.
m. — Ook als adj.: Que vous voilà f- aujourd'hui,
Fantasgae, adj. Grillig, wonderlijk, eigen
wat zijt ge van daag opgedirkt!
Un esprit f-, of als subst. Un f-,-zing,hofd.
Farce, f. Vulsel, hakvleesch, met kruiderijen,
een wonderlijk, grillig mensch, fa n t á s t m. — On beschuitskruim enz. vermengd gehakt n., om daar
ne peut Tien voir de plus f- que eed, men kan
speenvarkens, kalkoenen, visch, eijeren, enz.-med
niets gekkers, wonderl akers zien dan dit.
op ,te vullen; gehakt van moeskruiden. Faire une
Fantasquernent , adv. Grillig, wonderlijk, f- a un oison, eene jonge gans opvullen. Une
vreemd , zonderling , avontuurlijk , zeldzaam. Ii f- de poison, ge farceerde visch m. -- Klucht s'habille f-, hij kleedt zich op eene wonderlijke wijze. spel naspel n., klucht f., grappig nastukje n.; snal- Fantasgnerie, f. (woord van Sully) Won- keril, pots, malle kuur t., gekke streek m. Cat acderlijke geaardheid f. ; zonderlinge luimen f. pl.
teur ne joue que dans les farces, deze tooneelFantassin, in. Voet/snee/it, soldaat bij 't voet- speler speelt enkel in de kluchtspelen. Ces jeu volk.
nes geus font leurs f-s, die jongelieden halen hun
Fantastigise, adj. Op inbeelding berustend, hart met grappen op. Joueur de f-s potsenmaingebeeld, hersenschimmig, fa n td s t is c h: Projets ker m. — I1 nous a donné la f-, hij heeft ons met
f-s, hersenschimmige, avontuurlijke plannen n. pl. snakerijen vermaakt, heeft ons doen lagchen. —

gv

:

— Les fart®mes lont des corps f-s, de spoken zijn

(fig. et prov.) Tirez le rideau, la f- est jouée, de

ingebeelde voorwerpen. -- [Lit.] Le genre f- of klucht is uit, wij hebben de pret gehad, alles is afals subst. Utz. Le f-, de phantastische schrij soort f. geloopen . — FARCE , adj. Kluchlig, grappig: Une
(waarbij de schrijver zich aan de luimen zijner parole f-, een grappig, snaaksch gezegde n.
levendige inbeelding overgeeft). — Fantastique5 Farcer, V. n. .Kluchten of polsen maken,
ment, ode. Grillig, op eene grillige, ingebeelde, kortsw ij len.
hersenschimmige wijze.
t Farcesque, adj., z. v. a. BIZARRE.
-- Fantastiquer, v n. Zijne fantazie of luim
Farceur, m. Kluchtspeler, komiek in., tooneelbij een opstel volgen, zich door zijne verbeelding speler, die inz. in 't kluchtspel optreedt; — in onlaten leiden.
gunstigen zin: die eene komische rol overdrijft. --Fantine, f. [Tech.] Plank f. of bord n. aan (fam .) Grappenmaker , potsenmaker , koddige of
den zí dehaspel, haspelbordje n.
drollige vent, hansworst m.
Fantoccini, m. pl. (ital.) (pr. fan-tot'-chi-ni)
Farci , e , ad7. (en part.assé van farcir):
Poppen, marionetten f. pl., waarmede op een too- Cochon de lait f-, * opgevuld, gefarceerd . speenvarneel voorstellingen gegeven worden ; poppenspel, ken n. -- (fig.) Son discours est f- de latin et de
marionetten-spel n.
gres, de citations, zijne redevoering is met latijn,
Fantáme, m. Spook , spooksel , schrikbeeld, grieksch, met aanhalingen doorspekt. Une lettre
schijnbeeld n., schim f., fan too m n.: 11 lui ap g- f-e d'injures, een brief vol beleedigingen.
rut u n f-, er is hem een spook verschenen. — (fig.)
i
Farein, m. [Vétér.] Worm m., soort van
Cette personne, cette chose West que le f- de ce schurft bi paarden, muilezels, enz. F- volant, vliequ'elle était, de ce qu'elle devrait être, die per- guide, verstrooide worm. F- cul-de- poule, zwesoon, die zaak is niet meer dan de schaduw, rende worm. — Fareineiix, ease, adj. Met
de schim van 't gene zij was, wat zij behoorde te worm behebd of gekweld, vaarachtig.
zijn. -- hersenschim, gril f.: Il se met mille f-s
Farcinière, f, (Bot.] , z. v. a. POTENTILLE.
dans la tête, hij haalt zich duizend grillen, dwaze
Farcir, V. a. [Cuis.] Vullen, opvullen, met
inbeeldingen door het hoofd. — Courir après un farce of vulsel sloppen en toebereiden, far c é r e n:
f- de plaisir, een ingebeeld vermaak najagen. Se F- une poitrine de veau, eene kalfsborst vullen,
faire des fantómes de rien, zich de gevaren, de opvullen. — (fig. et fam.) F- un livre de grec et
hinderpalen veel te groot voorstellen. — (pop. et de latin, een boek met grieksch en latijn doorspek fam.) C'est un vrai f-, hij is zoo dor, zoo mager ken. — SE FARCIR, V. pr. Gevuld, gestopt, ge farals een geraamte. — [Chir.] Ledepop f. (ter oefe- ceerd worden. — Se f- l'estomac de viandes, zijne
ning in 't verbandleggen en de obstetricische hand- maag met spijzen
zen overladen, ov _frdadig eten, (fig.)
grepen.
Se f- 1 Imagination, 1 esprit de billevesées, zich
-

–
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sets n. p1., ter verhooging van 't boord. Zetboorden n. p 1., masthalzen , zetgangen m. pl., schilden n. p1.
Faribole, t. Zotternij, gekheid t., sprookje,
praatje, wisjewasje n.
mede een schrijver zijn werk opvalt.
j-FarigoLile, 1. [Bot.], z. v. a. SERPOLET.
Faid, m Blanketsel n.: Les f-s gâtent le taint
Farill on, m. [Pêclse] Pikpan f., die men des
a Ia longue, de blanketsels bederven mettertijd de
gelaatskleur. Ella met du f-, zij blanket zich. - nachts aansteekt, ons de visschen te lokken.
Farinacé, e, adj. Meelachtig. - FARINACEES t.
(hij.) Pronk, smuk m., opsmukking f.; valsche
schijn, valsche tooi m.: II y a plus de 1- que le p1. Meelstoffen, meelspijzen f. p1.
Farinal, e, adj. [H. n.] In meel levend: Invraies beautés dans cette harangue, in deze redevoering treft men meer pronk, meer opgesmukte sectes fariiiaux.
Farine, t. Meel Ii. F- de seigle, d'orge, de frowoorden, dan ware schoonheden aan. - Veinzerij,
oaopretheid, valschheid f.: Chez lui tout nest que inent, d'avoine, rogge-, gerste-, tarwe-, haver -meel.
t-, t is bij hem niets anders dan veinzerij. C'est Fleur de t-, bloem, blom t. Grosse 1-, t- bise, grof,
an homme sans f-, hij is een oprept mensch, een zwart meel, waarin vele zémelen zijn. Folie t-,
mensch zonder bedrog. Parlez-rnoi sans f-, spreek stuif- of stofmeel. F- en ama, ongebuild meel. Fde gruau, griesmeel. F- gruauteuse, korrelig, hard
met mij opregt, zonder veinzen.
t Fardage, III. Last ni, vracht f. (fardeau); meel—Bij uitbreiding: zetmeel (fécule) . —F- fossile,
bagaadje f. - [ Mar.] Opstopping, garnering t., be- mindrale, bergmeel, gipsmeel, soort van krijt. F- de
kleedin van 't ruim met rotting of hout. - Over- brique, baksteenpoeder n. - (Prov.) Dun sac Is
J ion ne saurait tirer de blanche t-, men
tollige voorwerpen 1). pl. , overlast m.
plukt geene u;,uiven van distelen, een kwade boom
Farde, F. [Corn.] Baai f. Moka-koffij.
Fardé, e, wij. (en part. passé van farder): brengt geene goede vruchten voort. On na pent juFemme f-a, gebtankette vrouw f. - (Prov.), zie ger de Ia t- qua quand le pain est cuit op 't scheiPOMMELE . - ( fig.) Discours f-, opgesmukte rede 1. den van de markt leert men de kooplui kennen.
- Amitid f-e, geveinsde vriendschap f. - [Jur.] Quand Dieu envoie Ia t-, le diable enidve le sac,
als God ons meel geeft, sluit de duivel den zak toe.
Acte f- krachteloos, nietig gemaakt stuk n.
Fardeati, 1TI. Last in , pak n., vracht f. Met- - (Loc. pray.) Itéussir mieux en pain qu'en t-,
tre bas son t-, zijnen last, zijn pak afleggen. - beter tot uitvoeren clan tot beramen geschikt zijn.
Cette femme est ddiivrée de son 1-, die vrouw is Reprocher la t-, aan iemand zijne geringe afkomst
bevallen. - ( fi g.) Al wat tot last strekt, wat hin- verwijten. Elle a donné sa t-, alle vend le son,
dert, bezwaart: La f- des ans, de last der jaren, hare bloem gaf zij weg, hare zémelen verkoopt ze
de ongemakken des oudercioms. C'est on pesant t- (van eene in rijper jaren fijn geworden ligtekooi).
qu'une couroline, eene kroon is een drukkende last. C'est unean-F-, 't is een laffepotenmaker. Ce sont
* [Brass.] Beslagbrj in.,
m., mengsel van gebroken des gans de même t-, 't is één pot nat, zij deugen
moat en water in de
ons daaruit het geen van alien veel. - [Chim.] F-s, zaden ii.
wort of den hoppert te bereiden. - [ Minér.] in- Pl., welker olie met liet water acne emulsie of
zaadmelk maakt. F-s résolutives, oplossende zémezakkende, met instorting dreigende grond m.
Fardelei-, v. a. [Tech.] Zamenpakken, tot een len (van gerst, boonen, wikken en vijge- of bolespak binden.
(bundeltje, pakje n. boonen. - [Paint.] Meelwit n. Donner dans Ia t-,
Fardelet, m. (verklw. van fardeau) Vrachtje; in 't mdhige vervallen, met lichte, flaanwe kleuren
1 Fardelier, in. Pakkedrager, !astdrager in schilderen.
Fariné, e, adj. Melig, met meel bestrooid, in
(porte-faix).
meel gerold of gewenteld. - [Paint.] Tableau t-,
Fardernent, ni. Het biankelten.
Farder . V. a. Blanketten: F- le visage, t ge- mëiige, matte, doffe schilderij t.
Farinelle, t. [Bot.] Meulige paddestoel m.
zigt blanketten. - ( fig.) Opsmukken, vernissen,
Farineller, v n. [Mus.] In den trant van
een goed voorkomen geven: F- un drap, une éto ffe,
een laken, eene stof een' valschen glans (apprîtuur) Farinelli, met allerlei versieringen spelen, fa rigeven. F- une mardhanthse, eene waar opsmukken, n e Ii t r en.
Farmer, v. a. [Cuis.] Mei meel bestrooijen, in
vernissen. - F- nu discours, une pensde, een
redevoering, eene gedachte opsmukken. - Vermom- meel wentelen. - FAR1NER, v. ee. Een meelachtig

Farcisseur, m. Opvuller, farceerder; pastijbakker m.
Fareissure, t Het opvullen, (a re t r n; het
vulsel farce). - ( fig.) Aanhalinqen 1. pi., waar-

'

-

men, bemantelen: Je ne farderai point Ia vëritë,
ik zal de waarheid niet bemantelen, ik zal rond
voor de waarheid uitkomen, er geen doekjes ma
winden. - [ Tech.] Je ne farderai point l'aveu
qua je vous dois, ik zal rondborstig bij u voor de
zaak uitkomen, zonder omwegen mijne bekentenis
afleggen. -- Door eigene zwaarte zakken, doorzetten: Ce mur farde, die muur zakt, zet door. [Riv.] Ce bateau farde sur l'autre, deze schuit
vaart te digt naast de andere. - [ Mar.] La voile
farde Plan, 't zeil staat zeer goed bij, is goed gesneden, neemt eene regelmatige ronding aan. - Sv
FARBER, V. pr. Zich blanketten.
Fardes, f. p1., z. FARGUES.
4.Fardeur, n. (fans.) Opsmukker, opknapper m.,
hijj, die geringe, slechte of oude waar een fraai,
'n'ieuu' voorkomen geeft.
Fardier, m. [Tech.] Blokwagen m., om zware
steenen te vervoeren (ook gabrielle geheeten).
Fare, f. Voormalig visschersfeest n. in Mei; Z. ook PHARE.
Farène, m. [H. n. ] Zweedsche karpersoort f.
Farfadéen, ne, adj. Wat de kaboutermannetjes betreft. Farfadet , m. Kaboutermanvetje, bergmannetje n., berggeest m., kwelduiveltje n.
(fig.) Levendig, woelig, grillig mensch, springin-t-veld, gek m.
Farfara, f. [Bot.] Hoefblad n. (tasselage).
Farfouiller, v. a. et n. Omhalen, omwoeien,
dooreen smijten, overhoop halen, ineen frommelen,
havenen: On a farfoui]lé dans ce tiroir, men heeft
in deze lade alles dooreen gesmeten. On a farfouillé
mes paprs, men heeft mijne papieren dooreen gemacpen. - Betasten, doorzoeken: II a farfouillé
mes habits, hij heeft mfjne kleederen doorzocht.
Fargues of Fardes, f. p1. [Mar.] Opboei-

stof voortbrengen. Feuiiie, Peau qui farina. - SE
FARINER, V. pr. In meel gewenteld worden.
Farinet, m. [Jeu] Dobbelsteen ni., die slechts
aan déne zijde oogen heeft.
Farineux, euse, adj. Veel meel bevattend,
melig, meelachtig; met meel bede/st, bemeeld. Les
pommes de terre sont trés f-euses, de aardappelen zijn zeer welig, bevatten veel meel. Poire f-euse,
mdhige peer. Substances f-euses, meelachtige zelfstandigheden f.pl.—L'habit dun meunier est tout
t-, de rok van eenen molenaar zit vol meel.— [Bot.]
Feuilie, Tige f-e, Fruit f, blad ii., stengel m.,
vrucht t., die met een meelachtig stof bedekt is. [Mëd.] Dartre, Pustule f-se, meelachtig uitslag m.,
Vuist t. - [Peint.] Tableau t- of farind, Z. FARINE.
- FAR1NEUX, m. p1. Meelspijzen t. p1. Donner des

eenen zieke, die aan de béterhand is, meelspijzen geven.
Farinier ,, in., -ière , t. Meelverkooper m.,
-verkoopster t. (meelkamer t.

f- a un convalescent,

Farinière, t. [Econ. dom.] Meelton, meelkist,
Farlo, m. [H. n.] Beekforel f. (Louisiana.
Farlousane , t. [H. n.] Leeuwerik m. van
Fariouse, f. [H. n.] Veldleeuwerik m. bijna

de helft kleiner dan de gewone.
Far-niente, m. (latin) (pr. tar -ni -On-hi) Het
ledig zijn, het zoete nietsdoen.
Faro, m. Krachtig Brusselsch bier, faro n.
Farois, m. [H. n.] Rolslak t.
Faros, m. [Hort.] Soort van najaarsappel m.
Farouche, adj. Schuw, ongetemd, niet tam,

wild, den mensch ontwijkend, menschenschuw (van
dieren) ; - bij uitbreiding: ongezellig, mensclzenschuw, menschenhatend, terugstootend; ruw, barsch,
streng, onbuigzaam; - woest, wreed, barbaarsch:
Animal t-, wild, schuw, ongetemd dier n. - 11 est

762FARRAQ.I:

-

FATALISER.

dun naturel f-, hij is ongezellig, menschenschuw mode. -- De groote wereld f., de voorname lieden in.
van aard, Vertu f-, strenge, stugge deugd f. — pl.: Toute la f- était á cette fête. -- FashioAir, Regard f-, woest, wild voorkomen n. — Con- nable, adj. (angl.) Naar de eerste mode, naai
quérant f-, woest, wreed, onmenscheljk verove- de wereld, naar den laatsten smaak; hoogst fatraar m. --- Femme f-, onhandelbare, ongenaakbare soenlijk , verfijnd , fashionable. Chapeau f-,
vrouw. — Ook als subst.: Le f- épouvante ceux hoed naar den laatsten smaak. Société f-, een fatsoenljk, deftig gezelschap. -- Ook als subst.: Un
qui l'approchent, le sauvage les fuit.
Farrage, m. Mengsel van niet bijeenbehoorende f-, een jongman van verfijnde manieren, een man
,

dingen, bont allerlei n.

Farre, m. [H. n. , z. v, a. LAVARET.
Farréage, m. [Gout.] Vier of vijf maten ko-

ren, die van de pacht afgehouden werden om het
onderhoud der ploegen te betalen, ploegkoren n.
Farréation, f., z. v. a. CONFARREATION.
Farsange, f. 4rmenische mijl f., waarvan er
21i op een' graad ,gaan, f a r s a n g m.
Farsanne, Farsane, m. Arabisch ruiter m.
Fartenr, m. [Ant. rom.] Vee-, vogelmester m.;
worststopper, worstmaker m., opvuller, (a r ce erder m.
Fasce, f. [Bias.] Balk in. in een schild of wapen,
breede streep f., die midden tusschen 't bovenste en
onderste gedeelte van een wapen loopt. Porter d'azur a la f- dor, een' gouden balk op een blaauw
veld voeren. — Fascé, e, adj.: Ecu f- dor et de
gueules, schild n. met evenveel gouden en roode
strepen of balken van dezelfde breedte.
Fasceaux, m. pl. [Pêche] Met steenen gevulde oude schoenen m. pl., om den zak van een
vischnet te doen zinken.
Fascer , V. a. [Bias.] Een wapenschild van
balken of strepen voorzien.
Fasciation, f. [Bot.] Het onnatuurlijk ineen
takken, stengels, bladstelen, enz.
-q;roeinva
Fascicule, f. [Phan u.J Bundel, bos, armvol in.
kruiden. — Naam der verschillende a fléveringen
van zekere werken, inz. over natuurlijke historie,
kruidkunde, enz.
Faseiculé, e , Faseiculaire, adj. [Bot.]
Bundelsgewijs, bundelvormig, bij bundels of bosjes
groeijende of staande.
Faseié, e, adj. [Bot.] Toevallig afgeplat, in
stede van rond te zin. — [H. n.] Mel strepen, banden of cirkels geteekend (van schelpen) . — Faseies, f. pl. [H. n.] Strepen f. pl. (op schelpen).
Faseinage, m. [Mis.] Beslagwerk, verdedigingswerk n. van r jshout, van takkebossen.
Fascinateur, trice, adj. Betooverend, ver
onweerstaanbaar, boeijend, verleidend.-blinde;—
La puissance f-trice du serpent, het betooverend
vermogen der slang. L'oeil f- de Napoleon, de onweêrstaanbare blik van Napoleon.
Fascination, f. Betoovering, verblinding; —
tooverkracht f. L'entêtement qu'elle a pour lui
tient de la f-, hare ingenomenheid met hem, hare
voorliefde voor hein grenst aan betoovering. — Son
ëloquence exercait une véritable f- sur 1'assemblée, zijne welsprekendheid oefende eene ware too-

verkracht op de vergadering uit, sleepte al de toehoorders onweerstaanbaar mede.
Fascine , f. [Mil., Hydraul.] Legertakkebos,
takkebos m., bundel r(jshout, mutsaard m., dien men
bij den bouw van veldschansen, batterijen enz., tot
demping der vestinggrachten bij belegeringen, ook
tot waterwerken, tot herstelling der wegen, enz.
gebruikt.
Fasciner, V. a. Betooveren , verblinden , begoochelen: I1 croit qu'on 1'a fascine, hij gelooft,
dat men hem betooverd heeft. — ( fig.) L'amour
fascine les yeux, de liefde verblindt, misleidt de
oogen. — Fascine, e, adj. (en part. passé):
Homme f-, Yeux f-s, verblind mensch m., verblin(schelp, spilschelp f.
de oogen n. pl.
Fasciolaire, f. [H. n.] Spilvormige eenschalige
Fasciole, f. [H. n.] Egelworm m.
Fascipenne, adj. [H.n.] Met gestreepte vleugels.
Fascolome, m. [H. n.] Naar de marmot en
de buidelrat gelijkend dier op Nieuw-Holland, f a scoloma m.
Faséole, f. [Bot.] Plantengeslacht n. met peul
welke vele soorten zeer-vruchtenofb,a
voedzaam en welsmakend zijn, turksche boon, gespikkelde boon, fa s e o 1 e, f i s o l e f. F- fétide, sper
-ziebonf.
Fashion, f. (angl.) (pr. fáss-chion) Verfijnde
toon,
voorname,
uitgezochte
manieren,
smaak of
taal, kleederdragt enz., edelste, laatste mode, f as h i o n f. La f- est l'essence, Ia quintessence de la

van fijne beschaving, man naar de wereld; een
modegek, pronker, fa s h i o n a b l e.—Fashionablement, adv. Op voorname, beschaafde wijze.
Fasier, v. n. [Man.] Killen, geen wind vatten,
fladderen. La voile fasie, het zeil kilt, wappert,
leutert, komt levendig.
Fasin, m. [Tech.] Met aarde of gruis vermengde asch f , tot dekking van den smeltoven.
Fasquier,m. [Pêche] Visscherzj f. bij fakkellicht.
Fassure, f. [Tech.] Dat gedeelte der gewevene
zpdestof, hetwelk tusschen den boom en de kam van
't weefgetouw begrepen is.
Faste , m. Praalvertoon n. , in 't oog loopende
weelde, pracht, praal, staatsie f., zwier, pronk m.;
— hoovaardij, trotschheid, aanmatiging f. Hair le
f-, het praalvertoon, den weidschen pronk haten. it
parut avec un f- de rol, hij verscheen met koninklijke praal. — 11 entrait du f- dans la vertu des
Stoïciens, er lag hoovaardij in de deugd der
Stolcijnen.
Fastes. m. pl. [Ant. rom.] Kalender of tijdwijzer, feestkalender m., fa s ti of fa s t e n m. pl.,
tafels, waarop de Romeinen hunne feestdagen,
openbare vergaderingen, volksspelen, hunne ► dies
fasts et nefasti", jours Pastes et néfastes, gelukkige en ongelukkige, feest- en rouw- of rustdagen,
aanteekenden. -- .B i uitbreiding: jaarboeken, tijd
boeken m. pl., geschiedboek n., geschiedenis f.: Les
f- de la monarchie francaise, de jaarboeken, de
geschiedenis derfransche monarchie. — (fig.) Inserire son nom dans les f- de l'histoire, zijn' naam
onsterfeljk maken, vereeuwigen.
Fastidieuseinent, adv. Op vervélende, verdrietige wijze, tot vervélens toe.
Fastidieux, ieuse, f. adj. Langwijlig, ver
lastig, walgelijk.
-drietg,véln
Fastigiaire, f. [H. n.] Soort van zeewier,
zeegras n.
Fastigié, e, adj. [Bot.] Gelijk van - toppen,
even hoog: Fleurs f-es, even hoog staande bloemen.
5 Fastique, adj. Pronkend, pralend, weidsch.
-- Fastiquenient, adv. Op pralende wijze.
Fastaeuseinent , adv. Met veel pracht en
zwier, op weidsche manier, op grooten voet: Vivre f-.
Fastueux , euse, adj. Pralend, pronkend,
prachtlievend, zwierig, opzigtig; hoovaardig; hoog
dravend. — Ook als subst.: Le f- est. Presque ne-

cessairement un sot, petit et ridicule.
Fat, adj. m. (pr. fatte) Gek, ingebeeld, vol

eigenwaan, fattig (fa tt e ri g). — FAT, m. Gek,
kwast, ingebeelde zot, pronker, iemand vol ingenomenheid met zich zelven , die bij vrouwen veel
meent te gelden of wiens opschik uiterst gezocht
is, fat m. Le f- est on sot vain et maniéré.
Fatal, e, aff. Door 't noodlot beschikt, nood
ijk, onheilbrengend, verderfelijk;-lotig,nvermjd
beslissend; — noodlottig; ongelukkig, rampzalig,
rampspoedig, jammerlijk, schadelijk, nadeelig. —
[Myth.] Le cheveu f- de Nisus, 't noodlottig, onhei-lbreng end haar van Nisus. La barque f-e, de
noodlottige boot, Charons boot f. Les déesses f-es,
de Schikgodinnen. Parcen f. pl. -- Decret f-, onvermijdelijk, noodlottig besluit n. Quand 1'heure f-e
est arrivee , wanneer het ster four gekomen is.
Dans la plupart des affaires it y a un moment f-

bij de meeste zaken is een beslissend oogenblik. —
Ambition f-e au repos, eene voor de rust rampzalige, zeer gevaarlijke eerzucht f. Un évènement
f-, eene ongelukkige gebeurtenis f. — Coup f-, doodelijke slag, doodslag, nekslag; beslissende slag,
worp of stoot m. (in een spel). —(Het weinig voor
fatals.)
-komend.rvis
Fatalement, adv. Noodlottig, op noodlottige,
ongelukkige wijze, bij ongeluk.
Fataliser, v. a. et n. Alles aan 't noodlot, aan
't blind geval toeschrijven , fatalist zijn. Aap,
't blinde toeval overlaten, fata 1 i s é re 0. — Fataliste, m. Voorstander, aanhanger van de nood
fatalist m. — Fatalisme, m. Nood -lotser,
geloof aan de leer van een onvermijde--lotserf.,

FATIIMITES
lijk noodlot , fa t a l í s m u s n. — Fatalité, f.
Onvermijdelijk lot,noodlot n.;—wederwaardigheid f.,
rampspoed m. , ongelukkig voorval of toeval n.,
fataliteit f.
Fathiinites, Fatimites, Fathémides,m.

pl. [Rist..] Afstammelingen van dli en van Fati-

me, Muhameds dochter; naam der arabische dynastie, die in Egypte heeft geheerscht, F a t i m i et e n m. pl. — Ook als adj.: Les califes f-, de kalifs uit het geslacht der Fatimieten.
Fatidique, adj. Voorzeggend, voorspellend, het
toekomende verkondigend. Le vol f- des oiseaux,
de voorspellende vlugt der vogelen.
Fatigable, adj. (fam.) Vermoeibaar.
Fatigant, e, adj. Vermoeijend , afmattend:
Travail, Voyage f-, vermoeijende arbeid m., reis f.
-- [fig.) Vervélend, langwijlig ; lastig , moeijel jk.
Discours f-, vervelend gesprek n. Cast un homme
bien f-, 't is een zeer lastig mensch. Lecture f-e,
vermoeijende, veel inspanning eischende lektuur f.
Fatigue, f. Vermoeienis f., vermoeiende arbeid
ni. of bézigheid, zware taak, groote moeite f. Les fde la guerre, dun métier, de vermoefjenissen des
oorlogs,de afmattende arbeid van een beroep. —
Vermoeidheid, afmatting, matheid f.: Je een puls
plus de f-, ik kan van vermoeidheid, afmatting niet
meer voort. Son cheval est excédé de f-, zijn paard
is geheel afgereden, afgewerkt. Il nest pas homme á
la f-, hi kan niet veel uitstaan, geen' zwaren arbeid doen. Cheval de f-, paard n., dat niet schielijk moede wordt, dat veel kan uitstaan. — Habit
de f-, reiskleed n ., dat men niet behoeft te ontzien.
--- Mar.] Havenarbeid m. der galeislaven.
atiguer, V. a. Vermoeijen, afmatten, moede
maken: La promenade la fatigué, de wandeling
heeft hem vermoeid. -- Ook zonder voorwerp: Ce
travail fatigue, die arbeid vermoeit. — Lastig val
kwellen, plagen. Vous me fatiguez-len,vré;.
les oreilles v vei vos contes, gij verveelt mij met
uwe sprookjes. I[ me fatigue par ses visites, hij
valt mij lastig, hij kwelt mij door zijne bezoeken.
—F- l'ennemi, den vijand geen rust laten. -- (fig.)
F- le eiel par ses prières, den hemel met zijne gebeden bestormen, onophoudelijk bidden. — (poet.
et fig.) Votre infortune a enfin fatigué les dieux,
uw ongeluk heeft eindelijk de goden gunstiger voor
ue gestemd.—[ [Hlort.] F- un arbre, eenen boom te veel
vrucht, te veel hout laten. — [Agric.] F- un champ,
eenen akker uitmergelen. — [Cuis.] F- la salade,
de salade toebereiden en omroeren. — [ Peint.,
Sculp.] Met al te veel zorg en moeite bewerken en
overwerken. — FATIGUER, C. n. Zich afwerken, at
tobben, afsloven. Elle n'endurera pas ce travail,
elle fatigue trop, zij zal dit werk niet uithouden, zij
vermoeit zich te zeer. — [ Mar.] Werken: Le vaisseau
fatigue, het schip werkt sterk. — SE FATIGUER, v.
pr. Zich vermoegen , zich afmatten. — Fatigué, e, adj. (en part. passé): Cheval f-, vermoeid,
afgemat paard n. 11 est f- It force de courir, hij is
moede van 't loopen, hij is door 't veel of hard
loopen uitgeput. — [ Peint.] Tableau f-, te gekunstelde schilderij f. Couleurs f-es, te moetjelijk oppgedragen en daardoor minder levendige, natuurlijke
kleuren f. pl.
Fatiinites, m. pl., z. FATHIMITES.

5 Fatisme, n1., z. FATUISME
t Fatiste, m. Dichter; — potsenmaker m.
Fatras, m. Tuig n., onnutte dingen n. pl.,
nietigheden, beuzelingen f. pl. Un f- de livres, een
hoop m. nuttelooze, onnutte boeken. F- de paroles,

groote omhaal ni. van weinig zeggende woorden. —

.4- Fatrasser, v. n. (pop.) Zich met vodderijen,
met nietigheden ophouden. — 5 Fatrasseur, m.

Beuzelaar, tijdverkwister; prulschrijver m.
t Fatrouiller, v. n., z. v. a. TRIPOTER, TRA -

CASSER, FATRASSER.

Fatuaire, m. Voorspeller, waarzegger m. uit
ingebeelde of voorgewende ingéving, ziener m.
Fatuisme, m. Karakter van een' fat (z. FAT).
Fatuité, f. Lafheid, zotheid, ongerijmdheid (als
gevolg van verwaandheid), kwasterigheid, f a t u ïteit f.
atuosite, f., z.v.a.
n, m. [Bot.] ,
Z
Faubert, m. [Mar.] Zwabber m., scheepsdweil f.
FATUISME.
z. HETRE.

V. a. Met eenen zwabber schoonmaken, zwabberen, opzwabberen, afdweilen, dweilen.
— Het part. passé is ook adj.: Pont fauberté, ge-

--Fauberter,

--
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zwabberd dek, schoon dek n. — Fauberteur, in.
Zwabbergast, zwabber m.
-j- Faubloyer, v. a. Vertellingen zonder slot
of zin doen, zotte sprookjes verhalen.
Faubourg, m. (pr. —hour) Voorstad, buiten
bij uitbreiding: de bewoners der voorstad.-stad;—
Etre logé au f-, in de voorstad wonen. — (Loc.
prov.) On y volt la ville et les f-s, men ontmoet
daar allerlei slag van menschen. Assembler la ville
et les f-s, jan en alle man bijeen brengen.
Faubourien, ne, adj. ((am.) Tot de voorste den of hare inwoners behoorende. — Ook als subst.:
Un f-, iemand uit de voorstad; -- somtijds ook:
losbandig, gering mensch Ii.
Faneard, m. Werktuig n. om de in kanalen
weg te snijden. -of rivieren groeijende planten weg
Faucarder, v. a. Het onkruid
't water met
dat werktuig wegsnijden.
Faucet, m. [Mus.] , z. FAUSSET.

Fauchage, m. [Agric.] Het maagyen, afmaaijen.
— Maaiwerk; — maailoon n. — Fauchalson, f.
Maaitijd, hooitijd m. — Fauchard, m. Tweesnijdende sikkel f. met langen steel. -- [Ant. mil.]
Soort van hellebaard der 13de eeuw. —Fauche, f.
[Agric.] Maaitijd m. (fauchaison); -- opbrengst f.
van 't maa jen. -- Fauchée, f. Datgene, wat een
maaijer in éénen dag kan afmaaijen; ook: wat hij
afmaait zonder zijne zeis te wetten. — Faucher,
V. a. Maa jen, a /maaijen. — (jig.) La mort, Le
temps fauche tout, de dood, de tijd, maait, rukt
alles weg. — (Loc. prov.) F- le grandre, op de
Maai
galegen roeigen. — FAUCHER, V. n. [Mar.]en,
maaivoeten, met een der voorponten onder 't loopen
een' boog beschrijven. — [Tiss.] Den inslagdraad
niet vast genoeg aanslaan, te los weven. -- Fanché, e, adj. (en part. passé): Pré f-, Avoine f-e,
gemaaide weide f., ,afgemaaide haver f.
Fauchère , f. [Tech.] Staarthout n. der
muilezels.
Fauchet, m. [Agric.] Hooihark, hooirijf f. --Halvemaanvormig snoeimes; z. V. a. FAUCILLON.--[H. n.] , z. v. a. BEC EN OISEAUX.— Fauchette, f.
[Hort.] Tuinmes, snoeimes n . — Faucheur, m.
Maaijer, grasmaaier. — [list.] Met eene zeis gewapend soldaat, zeisvoerder, zeissoldaat m. —
[ET.n.] Soort van klipvisch m.; — hooiwagen, lang poot in , kree f tsp in, herderspin t. , ook FAUCHEUX
geheeten. — Fauchon, m. Kleine zeissen, stoppelzeissen f. — [Anc. mil.] Sikkelvormig zwaard n.
.

Fauchot, m. [H. n.] , z. RUSE.

Faucille, f. [Agric.] Sikkel f., werktuig, waarmede inz. het koren wordt afgesneden. -- (Loc.
prov.) I1 ne faut pas mettre la f- dans la moisson
d'autrui, men moet geen inbreuk maken op iemands
regten, men woet niemand onderkruipen. — (iron.)
Il est droit comme une f-, hij is zoo regt als eene
zeis, als een' hoepel. — [Bot.] Kroonkruid n. Fd'Espag ne, bijlkruid n. — [H. n.] Volksnaam van
verschillende visschee, zoo als den brasem, zalm,
(tinet noir).
karper, enz.
Faucillette, f. [H. n.] Muurzwaluw f. (marFaucillon, m. [Agric.] Kap- of hakmes n.,
om dun hout te kappen. -- [Serr.] Kleine kromme
vijl f., om den sleutelbaard uit te snijden.
Faucon, m. [H. n.] Valk m. -- [Artill.] Veldslang f., dubbel falkonet n., soort van veldgeschut uit
vroeger' tijd.—Faaconneau,m.(verklw. van fancon) [H. n.] Jonge valk m. — [Artill.] Kleine veldslang f., falkonet n., kleinste soort van voormalig
veldgeschut.— [Tech.] Dwarshout n. boven aan eene
kraan, met een katrol of blok aan beide uiteinden.
— Fauconner, v. a. [Man.] .flan de regter zijde
te paard stijgen (als de valkeniers, dewijl deze den
valk op de linker hand dragen). — Faueonnerie, f. [Véner.] Valkerij, valkenierskunst f., kunst
om valken en andere roofvogels tot de jagt a( te
rigten. Valkenjagt f., jagt met den roo fvoge . --Valkeraj f., valkenhof, valkenhuis n., plaats waar
de roofvogels opgekweekt, gevoed worden. — Al
wat tot de valkenjagt behoort (valkeniers, paarden,
honden), valkenjagt f. -- Fauconnet, m. [Artil.],
z. v. a. FAUCONNEAU. — Fauconnier, m. Val-

kenier m., hij, die de roofvogels tot de jagt opbrengt,
er mede jaagt. Monter à cheval en f-. z. V. a. FAUCONNER. — Grand f-, grootvalkenier, vroeger een
der eerste kroonofficieren van Frankrijk. — Fanconnière, f. Vatkenierstasch; zitasch, zadeltasch.
Faudage, m. [Tech.] Het vouwen der uit de

FAUIJIE

FATISSE-REGLISSE.

fkuip komende stoffen;—zijden draad ni., waarmede de plaats dier vouwen wordt gemerkt.

- F- -côte, t. [Anat.] , z. COTE. - F- -couche, f.
[Mi d .], Z. COUCHE. - F- -coupe, t. [Arch.]
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Faude, f., Z. FAULDE.
Fauder, V. a. [Tech.] De uit het verfbact ko-

mende stoffen vouwen; haar met zijde merken.
Faudet, in. [Tech.] Houten rooster m. onder
de droogsc/ieerders -tafel f.
Faudeur, im Zamenvouwer en merker m. der
wit de kuip komende stoffen.
Faufel, ni. Bot.] Areka-noot (arec).
Faufiler, V. a. Rijgen, met wijde steken een'
draad doorhalen. On na fall que 1- eet habit pour
l'essayer, men heeft dit kleed slechts geregen om het
te passen. - SE FAIJFILER, V. pr. Geregen worden.
(fig.) Insluipen, doorkruipen; zich indringen.
Naanwe kennis met iemand maken, een' vertrouwe
lijken omgang met iemand aanknoopen. - II se
faufilait a trave r s Ia foule , hij sloop door de menigte heen. Ii s'est faufild avec ces gens, hij heeft
zich aan die lieden naauw aangesloten. C'est on
homme qui salt se t-partout, 't is een man, die
zich overal weet in le dringen. -- Faufilé, e, adj.
(en part. passé): Habit 1-, geregen kleed n. - ( fig.)
itre faufilé avec qn. , in naauwe vriendschap met
iemand staan. 11 est mal faufllé, hij heeft slechte
kennissen.
Faufilure, t. Rijgsel n., doorgeregen draden,
rjgdraden i:n. p1. - Het rijgen, doorrjgen, het
vaststeken met een' rjgdraad.
Faulde of Faude, f. [dean. forest.] Cirkelvormige plek f. gronds, waarop de kolenbranders
den meiler of de houtinijt ter verkoling oprigten.
t Faulsée, f. Schok, aanval m.
Faune, m. [Myth. ram.] Faunus, de veldgod.
F-s, veld- ofboschgoden, (a u n e n, m. pl. - [H. n.j
F- des bois of Singe-faune, malbroek, boschmensch,
een groote aap. - FAUNE, f. Veld- of boschnimf,
fauna f. - [Litt.] Dierenbesclirjving, beschrijving
van al de dieren, die in een bijzonder land of oord in/teemsch zijn, f a u a a 1. - [H. n. ] Dagvlinder m.
met 4 pooten, (a u a a f. - FaulDiaque, Fanuien , ne 5 adj. Wat Faunus of de faunen betreft, daarnaar gelfjkt.
t Fauperdiieux ofFauperdier, in. [H. n.j,
-

-

,

a. BUSA1t1) des inarais.
Fauque, f. Schuifplank t., die de droogkast

Z. V.

der zeepzieders in vakken verdeelt.
1 Fauquette, 1. [H. n. ], z. v. a. HOBEREAU.
Faurrade, f. Vischweerofonszetting van netten.
Faussaire, in. et t. Vervalscher m., inz. van
handteekeaingen, oorkonden, nz.), vervalschster f.,
falsdris rn. en t.
Faussé, e, adj. (en part. passé van fausser)
C1.i, Serrure f-a, verdraaide sleutel iii., verdraaid
slot n. Règle f-a, verbogen, krom gebogen liniaal n.
Ressort t-, lam geworden veir t. Cuirasse f-a, gedeukt harnas of kuras n. - ( fig.) F01, Promesse
f-e, verbroken, geschonden trouw, belofte t.
Fausse, adj, t. van 't M. FAUX, Z. aid. Het
komt in vele zamenstellingen voor, als: F- -aigitemarine, t. [ Minér.] Valsche beryim. —F- -aire, f.
[Mae] Pleisterlaag onder den vloer. - F- -alarine,
F- -alerte, f. [Mil.J Loos alarm n.- F--alette,f.
[Arch.] Looze zijpilaar, blinde bsjpiiaar in. - F-ainéthyste, t. [Minér.] Valsche amethist m. F- -awure, f. [Mar.] Looze hals m. - F- -anglue, t. [Méd. ] Z. V. a. CYNANCH!E. - F- -ar
cade, t. [Arch.] Looze gewelfboog m. - F- -attaque, t. [Mil.] Looze aanval, schijnaanval m.
- F- -balancine, t. [Mar.] Looze toppenant m.
.- F- -batterie, f. [Mar.] Looze batterij f. F- -braie, t. [Fort.] Onderwai, benedenwal; voorgrond m. of terras n. van een slot. - F-branche, t. [Hort.] Waterloot t.; oud hout n.
- F- -branche -uirsine, t. [Bot.] Vaische beerenkiaauw m. - F--eargue, t. [Mar.] Noodgording t. -- F- -carlingue, f. [Mar.] Bovenaad1iout n. - F- -carte, t. [Jeu] Kaart t.,
die geen troef is, valsch blad n.; ook lage kaart t.
(waarmeê men geen' slag kan maken). - F--ché
lidoine, t. [Bot.], z. v. a. CHELINOTTE. - F-chenille, t. [H. n.] Pop t. der biadwesp. F- -cheminée, t. [Arch.] Looze schoorsteen m.
- F- -chrysolithe , t. [Minér. ] Valsche goudsteen m. - F- -clef, t. Valsche, nagemaakte
sleutel, dievesleutel, looper, keizer m. -- F- -eo
loquinte, t. [Bot.] Valsche kolokwint m. - F-corde, f. [Mus.] Valsche, o.tstemde snaar t.
-

,

Valsche, verkeerde steensnede f.; verstek van eenen
achthoek; in- ofoploopend verstek - [Mar.] Scheeve
las f. - F. -dnte, t. [Tiss ] Valsche insiagdraad m.,
verkeerde inschieting f. - F- -ébène, t. [Bot.],

z. v. a. CYTHISE des Alpes. - F- -écotate, t.

[Mar.] Borgschoot, ljzeilschoot m. - F- -équer

re, f. [Tech.], Z. EQUERRE. - F- -étrave, t.

[Mar.] Sloper m., Z.ETRAVE. - F- -fentre, t.
Loos, blind venster n. - F- - fleur, t. [Bot.]
Doove bloesem m. (die geen vrucht geeft). - Fgalène , m. Valsche looderts m., delfstof die
naar looderts gelukt. - F- -galerie, t. [Mar.]
Looze galerij t. - F- -galle, f. [Bot.] Witte,
onechte of valsche gainoot(die na het doorbreken
van 't insect geplukt is). - F- -gourine t.
[Vétéi.] Valsche, kwaadaardige droes in. (der paarden). - F- -gourmette, t. [Man.] Kinriem, boze
kinketting m. -, F- -grossesse, t. [Mid.] Valsche, vermeende zwangerschap f.—F- -gui;nauve,
t. [Bot.], z. V. a. ABUTILON. - F- -hotte, t.

[Arch.] Looze of blinde schoorsteenmantel m. -

F- itaque, m. Borg m. van den draaireep. F- -ivette, t. [Bot j Wilde sable f. - F- -latne,f.

[Mar.] Valsche zee t. - F -lance, t. [Mar.]
Loos ofhoutengebronsd kanon n. - F- -linotte, f.
[H. n.j , Z. V. a. BIMBELLÉ. - F- - li sse, t. [Mar.]

Vlak sent n. - F- -mire, 1. [Mar.] Voorste a
tweede wading f. - F- -lysimachie, f. [Bot.
Valsche bastaard-wederik m. - F--malachite, t.
[Mindr.] Valsche malachiet , ligtgroene jaspis in.
uit Siberia. - F- -marche. f. [Cout.] Looze
mouw, halve mouw, losse Mouw, ondermouw t.
- F- -marche, f. [Mil .] Looze, valsche, narsch,

sc/ijnmarsch fl1.

Faussement, adv. Vaischebijle, valsch, te on-

regt, tegen de waarheid.

Fanse-iionnaie, t. Valsche munt t., valsch
geld n. - F- -page, t. [Irnpr.] Bladzijde t.,

waarop de zoogenaamde fransclie-titel (fauxtitre
staat. - F- -pièce, t. [Tech.] Voir- of verhoogingsstuk n. (voor verschillende vormen). —F- -piaqiie, t. [Hon.] Wijzerplaat t. - F- -pleurésic, t. [Méd.] Vaisch of bastaard-zijdewee t. F- -poire, t. [Bot.] Soort van peervormige kalebas in. - F- -porte, t. [Arch.) Looze, )dinde
deur t. - [Fort.] Heimelijke deur, sluippoort t. (poterne). - F- -position, t. [Arith.] Valsche

stelling f., regel-falfe m. of van valschepositian. F- -quarte, t. [Mus.] Valsche quarte t., interval n. van 2 bonen of van 1 halve tonnen. (Nu
liever quarte diminuée.) - F- -queue, t. [Bill.]
Schamperstoot (waarbij de queue of biljartstok op
den bal afglijdt), onzuivere stoot m. - F- qnille,t.
[Mar.] Looze kiel f. - F- -quinte, f. [Mus.] Valsche quint t., interval van slechts 3 geheebe toonen.
(Nu liever quinte dirninude). - [Jeu] Valsche
vijfde of vijftiende in. Fausser, v. a. Verdraaijen, krombuigen, verwrikken; indeuken, met bulten maken. F- one ser
rure, une clé, een' slot, een' sleutel verdraaijen.
F- une aiguille, eene naald krom buigen. F- une
cuirasse, een harnas of kuras indeuken. - (fig.)
Schenden, breken, verbreken ; vervalschen: F- sa
tol, sa parole, trouweboos handelen, zijn woord niet
houden, verbreken. F- le sans de Ja lol, den zin
der wet vervalsclien. - (fam. et prov.) F- compagnie, een gezelschap heimelijk verlaten, wegsluipen;
nie,
ook: uit een gezelschap wegblijven, hoewel men beloofd had te komen. - t [Jur.] F- la cour of le
jugemiint, staande houden, dat er een onregtvaardig vonnis uitgesproken is. - FAUSSER, v. n. Vaisch
zingen, valsch spelen. - SE FAUSSER, V. pî. Krom
trekken; - valsch worden (van stemmen of speeltuigen) . - Vervalscht worden. - [Mil.] Uit de
rigting raken: Les rangs se faussent. - Een' vatschen eed doen, meineedig worden.
Fausse- -réglisse, t. [Pharm.] Wild zoet-

hout n. - F- -relation, t. [Mus.] Valsche,
niet-harmonische verhouding t.— F- -rhuharhe, t.
[]Bot.] Valsche rhabarber m. - F- -route, f.[Chir.]
Kunstweg, bijweg in. (om tot eene of andere ligchaamshobte te komen). - [Mar.] Wankoers; verandering van koers in. -- F- -saiute-barbe, t.
[Mar.] Konstabels-kamer t. -- F- -sange-des
bois,f. [Bot.] Wilde salie t. - F- -sanve-garde de gouvernail, t. [Mar.] Looze borgstrop in.

FATISSET

-

van 't roer. - F- -sous-barbe, f. [Mar.] Loos
waterstag n. - F -suspente, f.. [Mar.] Looze
borgstrop m.
Fausset, ni. [Mus.] Discant- of altstem, die
door de persing der luclitpijp wordt voortgebragt
en de vrouwestem nabootst, gedwongen hooqe stem,
fa u s s e t-stem t., (a 1 é t n. Chanter le f-, en f-,
gedwongen hoog zingen, /istuléren. - ((am.)
11 paile dim ton de f-, dune voix de f-, hij spreekt
op een' piependen, schellen toon. - [ CalIigr.] Te
spitse bek m. eener pen. - [ Tech.] , Z. FOSSET.
Fausseté, t. Valschheid, onwaarheid, onjuistheid, verkeerdheid f.: La f- de cette nouvelle est
connue, de onwaarheid van dit nieuws is bekend.
- Valschheid, onOprefjtlleid, veinzerij, huichelarij,
dubbelhartigheid f.: Son caractère nest pie 1-, zijn
karakter is louter valschheid.
Fausse-tire, f. [Tech.] Plaat f. met gaatjes
in een' pottebakkersoven.
Faut, ni. 1 Féod.] Weigering van den leenpligt,
onekoorzaamlieid f.
ante, f• Misslag in., fell, fout f., overtreding
van pligt, van wet of gebruik, berispelijke daad,
schuld I., misstap ri., vergrijp n., zonde f.; - overtreding, verwaarloozing t, verzuim n. van de regels
eener kunst of wetenschap; gebrek n., onvolkomenheld f. Dieu ma paiclonné mes fautes, God heeft mij
mijne misslagen, overtredingen vergeven. C'est votre
f-, dat is uwe schuld. On ne lui en faut pas attrituer, imputer Ja f-, men moet er hens de schuld
niet van geven. Itetomber dans Ja même f-, in
dezelfde feit vervallen. Faite f- sur f-, feit op feit,
misslag op misslag begaan. Mettre la f- sur qn.
de schuld op iemand schuiven - 11 y a bien des
f-s a ce I)âtlment, er zijn veel gebreken aan dit gebouw. - (Pray.) Qui a fait Ja f-, Ja bolt, Z. B011E.
- Gebrek, mangel, te kort m, behoefte f. On cut
f- de bid, d'argent, er was gebrek, behoefte aan
koren, aan geld. - ( fans.) N e vous faites Pas f- de
cda, ontzie het niet, laat het u daaraan niet oatbreken. - ( fam.) 511 arrivait sil venait f- de lui,
als hij 50fl15 kwam te sterven. - Faire t-, missen,
Ce kort komen, te kort schieten, afwezig zijn of
blijven. Ses conseils nous font f-, wij missen, derven zijn' raad. II nest pas venu, ii nous a fait t-,
hij is niet gekomen, hij heeft ons laten zitten, is
weggebeven. L'argent qu'on ma sold, ma Pico
fait f- , ik heb groote behoefte gehad aan 't geld,
dat men mij ontstolen heeft. FAUTE DE, bc. adv.
Bij gebrek aan, Pij mangel von: Ii est mort t- de
secours, hij is bij gebrek aan hulp gestorven. F- de
payer on perd son crédit, dooi wanbetaling verliest
men zijn krediet. F- d'avoir satisfait P cette old!gallon, omdat hij aan deze verpligting niet voldaan
heeft. - [ Prat.] F- par lui de fouroir des litres,
ii perdra ses droits, indien hij de noodige bewijzen
niet bijbrengt, zal hij zijn regt verliezen. - SANS
FAUTE, toe. adv. Onfeilbaar, zonder fout, buiten
twijfel , ontwijfelbaar: Ii airivera sans t- Ja semaine
prodhaine, hij zal zonder fout in de aanstaande
week aankomen.
Fauteaii, in. [Anc. miJ.] Soort van ram (oorlogs
werktuig), muurbreker, muurbeuker, stormramin.
Fauteuil, m. Leuningstoel, armstoel n., stoel
met rug- en armleuning. - Voorzittersstoel in eene
groote vergadering f.; - bij uitbreiding: voorzitter-

-

schap n. Avoir les honneurs do t-, Occuper le t-,
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}'auvt, wij. Vaal, vaalrood, rosachtig. Bêtes
f-s , Z. hETE. - FAUVE , M. Vaalrood n., vale,
vaalroode kleur f. - [ Clias.} Rood wild n. - [H. n. ]
Fisch m. van 't geslacht der lipvisschen.
Fauvean, m. Vaalroode os m.
Fauvet, m. [H. n.] Mannetjes-bastaard-nach
m.
-lega
Fanvette, t. [H. 11.] Bastaard-nachtegaal in.,
grasmusch t. F- des Alpes, klip- of rots leeuwerik m. F- P tête noire, zwart-kapje n.
Fauvrade, f [Pèche] Vischweer t. aan 't strand,
inz. voor de gevangen tonijnen.
Faux, (weleer faulx) [Agric. ] Zeis, zeissen t.
Affiler, Rabattre one t-, cccie zeis scherpen. (Loc. prov.) Ii ne faut pas mettre Ja t- (faucille)
dans le bId d'autrui, z. FAUCILLE. - [ Anat.] Sik kelvormig verlengsel a. der hersenen. - [ Pêclie]
Tinnen haring m. (die als lokaas wordt gestoken
in de netten, welke men falmlaires of faiJles heet);
- soort van zaknet n. - [H. n. ] Reiger m., met
zeisvormigen snavel.
Faux, in., Fausse, t., adj. Valsch, leugenachtig, onwaar, verdicht; - vervalscht, nagemaakt,
onecht, gewaand, schijnbaar, loos; - onopregt, dubbelhartig, geveinsd, trouweloos, verraderlijk. Cda
est t-, dat is onwaar, valch. Cette histoire, cette
nouvelle est fausse, deze geschiedenis, die tijding
is verdicht. -- Fausse dévotion, gewaande 'godsvrucht t. Fausse doctrine, valse/te leer t. Les tdévots, de schijnvrolnen, fijnen m. en f. p1. Un tami, een valsche, dubbelzinnige vriend. Ces protestations d'amitié soot fausses, die vriendschapsbetuigingen zijn valsch. (Loc. pray.) C'est one fausse
Jaine, one tausse pièce, 't is een valsch, verraderlijk
mensch. II est f- comme un jeton, hij is de valschheld zelf. Fausseisonte, verkeerde, valscheschaamtef.
Fausse espérance, crainte, ongegronde hoop, vrees f.
Fausse route, verkeerde weg m. .- Cette pièce
a été déclarde fausse, dit stuk is voor valsch verklaard. Ce florin est t-, die gulden is valsch, nagemaakt. Fausses dents , valsche, nagemaakte tanden m. pi. F-cheveux, valsch haar n. Or f-, valsch
goud H. - Voix, Corde fausse, valsche stem, snaar t.
- Colons t-, valsch, onnatuurlijk koloriet n. [Prat.] Fausse deniande, ongegronde wederregte[(ike klagt t. - (Loc.prov.) Faire t- Pond, Z. BOND.
- Avoir Un air t-, een gelaat hebben, dat niet
overeenkomt met het gevoel of den hartstogt, dien
men wil uitdrukken. - (fam.) Avoir un f- air de qo.,
eenige gelijkenis op iemand hebben, op iemand min
of meer lijken. - (Men zie verder de zamenstellingen met FAUSSE en FAUX.)
FAUX, 151. liet valsche, het onware, onechte; de
valschheid t.' Discerner le vrai d'avec Je f-, liet
ware van 't valsche, de waarheid van de valschheid onderscheiden. - [ Jur.] Vervalsching t.; bedrog n. Le crime de t- se commet par paroles,
par dentures ou par actions, de misdaad van
vervaischinq wordt door woorden, schrift o(daden
gepleegd. 11 s'est rendii coupable de f-, hij heeft
zich aan opzettelijk bedrog, aan schriftvervalsching,
muntvervalsching, enz. schuldig gemaakt. S'inscrire
en faux, z. iNSCRIBE. - Arguer de 1-, Z. ARGUER.
Moyens de t-, middelen ter zake van valschheid.
Poursuite en t-, vordering tot valschverklaring.
Peine du t-, straf des misdrjfs van valschheid.
FAUX, wordt ook door ellips als adv. gebruikt.
Chanter t- (dun ton faux), valschzingen. Raisonncr f- (dans On sens t-), verkeerd, niet juist redenëren. Jouer t- (en faisant un coup t-) , valsch,
bedriegeljk spelen. - a FAUX, toe. adv. Valscheljk,
te onregt. Accuser qn. P f-, iemand valscheljk, te
onregt beschuldigen. - Venir P t-, Faire one course
a t-, vergeefs komen, een' vergeefschen gang doen..
Cette poutre porte a f- , of est en porte a t-, deze
balk draagt niet, heeft geen steun genoeg. - Cette
comparaison porte a t-, clie clothe, die vergelijking gaat mank.
Faux, adj. m., vormt vele zamenstellingen in
de verschillende boven opgegeven beteekenissen : F-acacia, m. [Bot.] Vaische pruimboom m. - F-accord, m. [Mus. [Valsch akkoord n. (vgl. ACCORD.)
- F- -acore , m. [Bot.] Witte waterlelie t. .

den voorzittersstoel innemen of bekleeden; het presidentschap vervullen, voorzitter zijn, voorzitten.
- F- acaddmicien, of enkel F-, plaats als lid der
ransche Académie, lidmaatschap n. Demander, Sol(iciter le t-, naar eene opengevallen plaats als lid
der Acaddmie dingen.
Fauteur, m., -trice, t. (in ongunstigen zin
gebezigd) Bevorderaar, begunstiger m. , bevorderaarster, begunstigster f.
t Fautier, ière, adj. Aan fouten onderhevig,
ligt misslagen begaande.
Fautif, ive adj. Feilend, onnaauwkeurig,
aan fouten of misslagen blootgesteld: La mémoire
des vieillards est souvent f-ive, 't geheugen der
.qrijsaards feilt dikwijls. - Met fouten, vol fouten,
gebrekkig, (a u t i e f (van zaken sprekende): Un
thème t-, een opstel n. met fouten. Une impression, F- -albâtre, m., Z. V. Cl. ALABASTRITE. - Ff-ive, een onnaauwkeurige druk in. Bois t-, hout -aiim de plume of F- -asbeste, m. [Minér.]
met een wanstukje.
Valsche pluirnaluin, onechte asbest m. - F- -arFautre, m. [Papet.] Vilt n., waarop de legger bousier, m., z. a. a. CUNONIE. - F- -argent
het met den vorm geschepte vel papier nederiegt.
de chat, m. [Minér.] Zilverkleurige mike f.,
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valsch kattezilver m. ----- F- -attique , m., z.
ATTIQUE. — F- -baux , m. pl., z. BAU. — F-baume du Pérou, m. [Bot.] Geurige honigof steenklaver f. -- F- -ben j oin, m., z. V. a.
BADAMIER. — F - - bois , m. [Hort.] , z. v. a.
FAUSSES - BRANCHES . --F - - bois de camphre,
m., z. V. a. SELA
GE. -- F - -bond, m. Valsche of
verkeerde afstuiting, z. BOND. — F - - bourdon, m.
H. n. 1 .Hommel m . — [Mus.] , z. BOURDON. - -bourgeon, m. [Bot.] Uit de schors schietende loot f. -- F- -bras, m. pl. [Mar.] Borgbrassen, waarlooze brassen f. pl. — F- -brave, m.
Windmaker, snoever, bla fkaak, opsnijder m. —

F- -brésillet , in. [Bot.] Onecht braziliehout n.
— F - - brillant, m., z. BRILLANT. — F - - In- ion, m.
[Mar.] Voorslemphout n. — F- -buis, in. [Bot.]
Hechte buksbbom m. --- F- -café , in. [Bot.]

Won(lerboomzaad n. ; vrucht f. van den wilden
kofjijboom. -- F- -calanaent, m., z. v. a. FAUXz. v. a. FAUSSE-

-ACORE. — F- -canon, nl.,

LANCE. — F- -chainarras, in. [Bot.]

Wilde

salie, woudsalie f. --. F- -caprier, m., z.

FA-

BAGO. --F- -chervi, in. [Bot.] Onechte sui-

kerwortel ni. -- F- -chouan, m. [Bot.] Onechte
karmijnzaden n. pl. -- F- -coin, m. [Mon.] Valsche
munt f., valsche muntslag m. -- F- -collier, m.
[Mar.] Looze stagkraag m. — F- -comble, m.
[Arch.] Schuins opstijgend bovendeel n. van een
gebroken dak. — F- -eSté, in. [Mar.] Zwakke,

ranke zijde van een schip, slagzijde f. -- F- -coup,
Coup 1-, misslag, misstoot, misworp. — F- -cal, m.

[Tech.] Valsche bodem m., massa, die zich aan
de stampers der kruidmolens zet. — F- -cumin, m.
[Bot.] Zwarte komijn in. -- F- -cythise, in.
Bot.] Drieblad-vorrnige wolbloem f. — F- -dia
Valsche diamant m. — F- -dic--inat,m.[Lp

tame of F- -ebenier, n1. [Bot.], z. v. a. CYTHISE
DES ALPES. — F- - emploi, M. [Cor.], z. EMPLOI.-

F- -énoncé, m. `Jur.] Valsche verklaring f. — F-essieu, m. Nood-as f.—F- -étai, m. [Mar.] Looze
stag, borgstag f., draaireep m., van het stagzeil. —
F- -étambord of F- -étainbot, m. [Mar.]

Looze achtersteven m. — F- etui, in. Overtrek,
over foedraal n. — F- -fen, m. Het afbranden van
't kruid op de pan van schietgeweer. — F- -FEUX, pl.
Mar.] Blikvuren, seinvurenn . pl. — F- -fond, m.
ech.] Looze bodem m. — F- -fourreau, m.
T[
Overtrek n. derpistolen-holsters. --- F- -frats , in.
pl. Kleine bijkomende kosten of uitgaven, bi^uitgaven f. pl. --- F- -frère , m. Valsche broeder,
valschaard, verrader m. — F- -fret, m. [Coin.]
Schadeloosstelling f. van een' schipper wegens te laat
aan boord geleverde vrachtgoederen. — F- -fro- ment, in , z. RAY - GRASS. — F - -fuyant, in . Bij-

sche indische peper; koraalkers f. — F- -pistachier , m. [ Bot. ] Klappernootboom m. — Fplaf and , in. [Charp.] Looze zoldering f. —
F- -piancher, m. [Charp.] Looze vloer m. -F- -pil, m. Valsche plooi, vouw f. — (fig.) Kwade

gewoonte f. — F- -poids, in. [Corn.] Valsch gewigt n. — F- -poivre, m., z. v. a. PIlVIENT. — V-

-pont, F- -tillec, m. [Mar.] .Koebrug f., z. PONT.
— F- -prase, m. [Minér. Valsche praser 0 1 100 ksteen m. — F- -prêtre, m. Gewaandepriester m.
— F- -quartier, in. [Cordonn.] Loos hielstuk n.
— F- -quinquine, m. [Pharm.] Onechte kinabast m. — F- -racage, m. [Mar.] Borg m van
het rak. — F- - rad%er, m. [Arch .] Loozesluisbed ding f. — F- -raifort, in. [Bot.] ., z. v. a.CRANSON
RUSTIQUE. - F- -ras, in., z. RAS. - F- -repaitre, m., z. REPAITRE. - F- -rubis, m . [Minér .] Onechte robin m., soort van kwarts. -^ F- -sabord,
m. [Mar.] Looze poort, blinde geschutpoort f. —
F- -saf ran, in. [Bot.] , z. v. a. CARTHA1IIE. -F- -santal, m. [Bot.] , somtijds z. v. a. BRESILLET. — F- -santal de Candie, in., z. v. a. ALATERNE. — F - - sapin , m., z. v. a. PESSE. -F- -saunage, m. Sluikhandel in zout, verboden
zouthandel m. --- F- -saunier, m. Verkooper

van gesmokkeld zout, zoutsluiker, smokkelaar m.

F- -sel, m. Gesmokkeld zout n. -- F- -semblant, m. Valsche schijn m. — F- -seigle, m.,
z. RAY-GRASS. -- F- -séné, m., z. v. a. BAGUENAUDIER. - F- -souchet, m. [Bot.], z. v. a.
CARET. - F- - sycomore, m., z. v. a. AzEDARACH . — F- -tabac, m. [Bot.] Turkschetabak ni.
— F- -teint, m. [Teint.] Valsche, onechte kleuren f. pl. -- F- -téinoin, m. Valsche getuige m.
— F- -thuya, m. [Bot.] Dwergcipresboom in.
— F-tillac, m., z. FAUX- PONT. — F- -tirant, ni.
[Charp.] Looze hanebalk m. — F,, titre, in.
[Impr.]. Voortitel m., verkorte titel voor den eigen -

lijken titel, bij verbastering franse/te titel ge/teeten. — [ Prat. ] Valsche regtsgrond in. --- F-ton, [Mar.] Valse/te toon m. — F- -trèfle, ni.
[Bot.] Valsche, onechte klaver f. -- F- -trelingage, m. [Mar.] Zwichtlijnen f. pl. — F- -trembe,
m. [Bot.] Onechte populier m. — F- -Irons, m. pl.
[Fort.] Mijntakken m. pl. (in Coehoorns stelsel)
-- boze gaten n. pl. -- F- -turbith, m. [Bot.],

z. v. a. DENTELAIRE.
Favagite of Favenite, f. [H. n.], z. v. a.
ASTROtTE.

Faval, nl. [H. n.] Gevlekte schroefslak f.
Favelle, f. Praatje, sprookje voor den vaak.
avelotte, f., z. v. a. FEVE DES MARAIS.
Favelon, in. [Bot.] Th jmlaurier m.
Favéolé, e, adj. [H. n.] Met kleine, tegen

^

pad, toepad n., bijweg, sluipweg m. — (rg) Uit- elkander liggende cellen.
vlugt f., valsch voorwendsel n. — F- -germe, m.,
Faveur, f. Gunst, begunstiging, genade, goed
gunstbetoon, gunstbe--gunstihed,bvorlgf.
z. GERME . — F- -haubans, in. pl. [Mar.] Borgwant n. — F- -incident, m. [Jur.] Op g eworpen wVs n., goedwilligheid , genegenheid, beleef'dhele!,
exceptie of uitzondering f. van valschhei.d. — F- dienst, toegeeflijkheid f.;— aanzien, gezag, krediet n.,
-indigo , m. [ Bot. ] Verwers-geitebaard m. -- invloed m. La f- du prince, de gunst genade van.
F- -itague, m. [Mar.] Borgscliinkel, borgdraai- den vorst. Faire une f- it qn., Beman Bene gunst
reep m. — F- j slap, m. [Bot.] , z. v. a BELLE - bewijzen. Je suis Bien sensible à cette f-, ik ben
zeer gevoelig voor die beleefdheid. C'est une f- que
DE -NUIT. - F- joint, m. jMar. Valsche naad
te wijd geopende naad m. — F- -jour, m. Valsch je n'oublierai jamais, dat ss eene gunst, die ik nooit
licht n., verkeerde lichtgeving f. in schilderijen; — vergeten zal. La f- des grands est fort inconstante,
vallicht n — F- -lapis, m. [Minér.] Brandverw f. de gunst der grooten is zeer onbestendig. F- popuvan kobaltblaauw. — F- -union, m. [Charp.j laire, volksgunst, populariteit f. --- Par f-, uit
Looze trapspil f. — F- -d'Athènes, m. [Bot.] gunst, uit beleefdheid. -- Entrée de f-, vrije-intree
Europésche lotus/town m. — F- -lupin, m. [Bot.] of toegang (voor een anders niet daartoe geregtigde) .
Valsche vijgeboon f. — F- -inanteau, m. [Arch.] Je ne demande point de f-, mais justice, ik vraag
Looze schoorsteenmantel in. — F- -nian telet, in., of verlang geene genade of gunst, maar zegt. —
z. v. a. FAUX-SABORD; — blind , luik n. vóór de Ii se soutenait moins par sa f- que par sa vertu,
kajuitramen. — F- -marcher, m. [Véner.] Wan- hij handhaafde zich minder door zijn' invloed dan
kelende gang m. (van 't hert). — F-'--inarqué, m. door zijne deugd. — Lettres de f-, brieven in. pl.
[Véner.] Hertenhoofd n. waarvan de horens onge- van aanbeveling. Ce livre, Cette marchandise a
lijk zijn. — F- -mélèze, m. [Bot.] Valsche lur- repris f-, dit boek, deze waar is weder williger gekenboom in. .- F- nnonnayeur , in. Valsche worden, wordt meer gezocht. Jours de f-, faveurmonter m. — F- -narcisse , m. [Bot.] Gele dagen, nazigtdagen , respijtdagen m. pl., wisselnarcis f. -- F- aard, m. [Bot.] Onechte nar- uitstel na den vervaldag. — F-s, gunstbewlyzen,
dus m. -- F- -or, F- -or de chat, f. .Katte- inz. van een vrouw, lse fdebl jken n. pl. Les dernieres
goud n., goudgele mika f. — F- - omrlet, in [Cout.] f-s, de laatste of hoogste gunst f. — [Tech.] Soort
Looze zoom of omslag m. — F- -palan de van smal lint n. — EN FAVEUR DE, loc. prép. Tee
reten ue , m. pl. [Mar.] Looze keerjijn. — F- wille van, uit aanmerking van, ter gunste van;
-panneau , m. Koetspaneel n. in de plaats ten voordeele, ten beste. — d LA FAVEUR DE, loc.
van glas. — F- -pas, m. Misstap, mistred. — p? ép. Onder begunstiging van, met hulpe van, be(,ig.) Misslag m. — F- -perdrieux of F- gunstigd door.
Fauveux, euse, adj. [Econ. rur.] flonigraat-perdrier , in. Patrijzen-valk m. — F- -p1went, in. [Bot.] Peruaanse/te peperboom m.; val- achtig. --- [Méd.] Teigne f-, soort van dauwworn2,
.

]
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FAVIOLE

--`

f a v us m. -- Favifornie, adj. Honigraatvormtg, celvormig.
Faviole, f. [Bot.] Snijboon f. (haricot)
Favisse, f. [Ant. rom.] Vat n. met reinigingswater aan den ingang eens tempels. --- Onderaardsch
gewelf n. , waarin men schatten bewaarde. -- Die
schat zelf n.

Favonette, f., z. v. a. FAVOUETTE.
Favonille, f., z. v. a. FÉVEROLLE.
Favonite, f., z. FAVAGITE.
Favorable, adj. (van personen en zaken) Gun-

stig, genegen, toegedaan; voordeelig, goed. L'occa-

sion était f- à son projet, de gelegenheid was gunstig, voordeelig voor zin ontwerp. Tout le monde
lui est f- , iedereen is hem genegen. — Blessure
f-, wond f., die niet gevaarl jk is. -- [Prat.] Circonst ance f-, verse/wonende omstandigheid f. —
Favorablement, adv. Op gunstige, voordeelige
wijze, gunstig.
Favori, te, adj. (part. passé van 't oude favorir, nu favoriser), Meest geliefd, geliefdst, boven
alles liefen aangenaam. C'est ma couleur favorite,
dat is mine lievelingskleur. Horace est mon auteur
f-, kioratius is mijn lievelingsschr(jver. Le jeu est
sa passion f-, het spel isz(jne hoofdneiging. — [ Jeu]
Couleur f-te, of als subst. La f-te, kleur of soort
der kaart, die gekeerd is en den voorrang boven de
andere heeft, de beste, de kleur, de fa v o r i e t f.
— FAVORI, m., TE-, f. Lieveling, gunsteling, begunstigde, favoriet m. en f. Ce prince est youverné
par ces f-s, deze vorst wordt door zijne gunstelingen geregeerd. Cette demoiselle est la f-te de ma
mère, deze juffer is de gunstelinge van mijne moe
- FAVORIS, m. pl. Bakkebaarden, fan o r i e- -der.
ten in. pl.
Favoriser, V. a. Begunstigen, gunst bewijzen
of betoonen, gunstig zijn, bevoordeelen. Tout semblait f- notre entreprise, alles scheen voor onze
onderneming gunstig te zijn. Si le ciel nous favorise, als de hemel ons gunstig is. -- La lettre dont
nous m'avez favoris', de brief, waarmede gij mij
vereerd hebt. — Favorisé, e, adj. (en part.
passé): Un homme f- de la fortune, een door de
fortuin begunstigd man.
Favorite, f. [Tech.] Soort van omnibus m. —
[H. n.] Geelsnavelig waterhoen n. van Cayenne. — z.
Ook FAVORI.

4 Favoritisme, in. Stelsel of misbruik n. van

't bevorderen der gunstelingen; zwakheid f. van

zich door gunstelingen te laten beheerschen, f a v oritesmus n.
Favouette, f. [Bot.] Wi/eke f. der Alpen.
Favouille, f., z. v. a. FÉVEROLE.

Fax of Fay, m. [Miner.] Splijting, afdeeling f.
van een leiblok. — FAT, in. [Conn.] Bos nl. hoepels
(te Bordeaux).

Fayenee, f., z. FAÏENCE.
Fayals, in. pl. [Mar.] Gedroogde snijboonen f. pl.
t Fé, f., z. v. a. FOI.
S Fayard , m. [Bot.] Beukenboom m. (hêtre)
t Féable, adj., z. v. a. FÉAL, FETJDATOIRE.
Féal, e, adj. Getrouw (fiddle): z. AMÉ. — Ook
als subst.: C'est son f-, hij is zijn boezemvriend.
Féalté, Féauté, f. Getrouwheid f.: Serment
de f-, eed m. van getrouwheid.
Fébrieitant, e, adj. [Méd.] Koortsig, met de

koorts gekweld.

Fébricule, f. (verklw. van fièvre) Koortsje n.
Fébrifuge, adj. [Méd.] Koortsverdrijvend. Un
remède f-, of als subst. m. Un f-, een koortsver-
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voortbrenging; -- vruchtbaar, vruchtgevend; overvloedig, rijk; -- vruchtbaarmakend. Les poissons
sont fort f-s , de visschen zijn zeer vruchtbaar.
Femme f-e, vruchtbare vrouw f. — Ce siècle est
f- en grands évènements, deze eeuw is vruchtbaar,
rijk in groote gebeurtenissen. -- Terres f-es, Champs
f-s, vruchtbare akkers m. pl., landerijen f. pl. —
Source, Mine f-, rijke , milde bron, mijn f. Une
matière f-e, eene rijke stof (waarvan veel te zeggen
valt). Une langue f-e, eene woordenrijketaal;
eene welbespraakte tong f. -- Un esprit f-, een
vruchtbaar verstand n. , vruchtbare geest m. —
Une pluie, rosée f-e (fécondante), een vruchtbare
reen. dauw m.
Fécondance, f. Vruchtbaarmakende kracht;
bevruchtende eigenschap f.
Féeondant, e, adj. Bevruchtend, vruchtbaar
makend. Chaleur, Pluie f-e, vruchtbaarmakende
warmte f., regen in.
Fécondateur, trice, adj. Bevruchtigend, de
vruchtbaarheid ontwikkelend.
Fecondation, f. liet bevruchten; vruchtbaar making, bevruchting f. Les oeufs qui n'ont pas
recu la f- ne produisent riep, niet bevruchte eijeren
brengen niets voort.
Féconder, v. a. Vruchtbaar maken, bevruchten: F- an germe, eene kiem bevruchten. La pluie
féconde la terre, de regen maakt de aarde vrucht
-- (fig.) La méditation féconde 1'esprit, het-bar.
nadenken maakt den geest vruchtbaar. -- Vetpart.
passé is ook adj.: Un oeuf féc ondé, een bevrucht ei.
Fécondité, f. Vruchtbaarheid f.: La f- des
animaux, des plantes, de vruchtbaarheid der dieren,
der planten. — (fig.) F- d'un sujet, dune matière,
rijkdom m. van een onderwerp, eene stof. F- de
paroles, rijkdom, overvloed m. van woorden. F• de
1'imaginatlon, vruchtbaarheid der verbeelding.
Fécule, f. [Chim.] Zetmeel n., een van de
nadere bestanddeelen der planten. — Bezinksel n.
Féclilenee, f. Dik, drabbig bezinksel n. (eenex
vloeistof), f ce c u l e n t i e f. — [ Méd.] Bezinksel n.
der pis. - Feculent, e, adj. [Chim.] Zetmeel
bevattend. — [ Méd.] Drabbig, troebel, moêrig, bezet, f a c u l e n t. — Féculerie, f. Zetmeel- fabrijk f. — Fèculeux, eense, adj. [Chico.] Rijk
aan zetmeel. — Feculiste, m. [ [Tech.] Zetmeelbereider m. — Féculoïde, adj. Naar zetmeel
gelijkend.
Federal, e, adj. [Polit.] Bondgenootschappelijk, wat eene fee d er a t i e of een verbond betreft.
Gouvernement f-, bondsregéring. — Fédéraliser, v. a. Eene fcederatie of een bondgenootschap
vormen, in een verbond vereenigen; eene bondsgrondwet aannemen, f ce d e r a l i s é r e n. -- SE
FEIIÉRAL1SER, v. pr. Een bondgenootschap sluiten.
— Het part. passé is ook adj.: États fédéralisés,
bondstaten, gefcederaliseerde, fee deratieve
staten. -- Fedéralisine, m. Verbondsstelsel n.;
— zucht f. tot het sluiten van verbonden, fee d er a l i s m u s n. — Fédéraliste, m. Aanhanger
van 't verbondsstelsel ; lid van eene fcederatie,
f03 d er a l í s t. — Fédératif, ive, adj. Tot de fcederatie behoorend ; verdragsluitend , verbondmakend. État f-, bondstaat, f ee d e r a t i e v e staat m.
— Fédération, f. Bondgenootschap van verscheidene staten, inz. tot onderlinge bescherming,
bond m., fee d e r d t i e; — bondsvergadering f. —
Fédéré,m. Deelnemer m. aan, lid n. van eene fcederatie, ge fcedereerde m. — Fédéré, e, adj.
(en part. passé van fédérer): États f-s, Villes f-es,
verbondene, g e fee d e r e err d e staten m. pl., steden Lnpl — Fédérer, v. a. Eene fcederatie ot
een dgenootschap maken, fa d e r é r e n.
Fee, f. l oovergodin, toovernimf, fee. — (fig.
Schrandere , vernuftige , kunstrijke , betooverend
schoone vrouw f. — Ook weleer als adj.: La clé de
Barbe -bleue était fee, de sleutel van Blaauwbaard
was betooverd. --- f - Féer , V. a. Betooveren
(enchanter) . Un enchanteur avait fée ses armes,
een toovenaar had zijne wapens betooverd. — Het
part. passé is ook adj.: Un palais féd, een betooverd paleis n. — Féerie , f. Betooverinq f. —
Het land, het rijk der feeën. — (fig.) moverachtig, zeer schoon tooneel, met betrekking tot de
decoratiën. — Féerique, adj. Op de wijze der
feeën, tooverachtig.

t

drijvend, koortsgenezend middel n.
Fébrile, adj. Koortsachtig, koortsaardig; koorts
aanduidend, de koorts verzellend of volgend . Froid,
Chaleur f-, koortskoude, koortshitte f. Pouls f-,
koortsige pols m..
Fécal, e, asij. [Mé
atière f-e, drekstof f.,
VV̀I.M
drek in., uitwerpselen
Fécer, V. a. [Chim.] Een bezinksel, grondsop,
droesem of drab vormen, bezinken. — Fèees, f. pl.
Heffe, moër, drab f., bezinksel, grondsop, droesem m.
—Méd.] Drekstof f., f03 c e s f. pl.
cial, m. [Ant. rom.] Veldpriester, heraut
Fé
van vrede en oorlog , romeinsch priester , wiens
voornaamste bezigheid was, den oorloc] ie verklaren
of vrede te maken, fe t i a a l m. Les feclaux étaient
all nombre de vingt. — Fécial, e, adj.: Tot de
Féfé, m. [H. n.] Chinésche gibbon of langarwapenherauten behoorend.
Fécond, e, adj. Geschikt tot voortteling, tot mige aap m.
-
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FlGARITE

Fégarite, f. [Méd.] Koud vuur n. aan den
mond.

Fégoule, f. [M. n.] Soort van aardmuis f.
Feindre, V. a. Veinzen, voorwenden, voorge-

FEMME.
Félir, V. a. Blazen, sissen (als de katten) .

Fellin, nl., Z. FERLIN.

Fé ton, ne , adj. Trouweloos , meineedig; -wreed, grimmig. — Ook als subst.: Un f-, een

ven; — verdichten, verzinnen. F- des sentiments trouwelooze, inz. een trouweloos vassaal ten opqu'on na pas, gevoelens veinzen, die men niet heeft. zigte van zijn' leenheer
(DOINE .
Félongène of Félongue, f., z. v. a. CHÉLI— F- des nouvelles, nieuws verzinnen. Ii a feint
Félonie, f. Eedbreuk, ontrouw f., enz. van
de prendre de 1'intérèt a mon sort, hij gaf voor,
dat hij belang in mijn lot stelde. -- Ook zonder eenen leenman jegens zijnen leenheer.
Félonnement, adv. Op trouwelooze, eedbreuvoorwerp: L'art de f-, de kunst van veinzen. Je
ne puis ni f- ni mentir, ik kan noch veinzen, noch ki g e wijze.
Felouque, f. [Mar.] Bark, klein sloepvormig
liegen. — FEINDRE, V. n. Aarzelen, zwarigheid maken (in dien zin altijd met de ontkenning): Il ne vaartuig n. zonder verdek, met zeilen en riemen,
de kustvaart inz, in de Middellandsche zee,
voor
feint point de dire tout ce qu'il pense, hij maakt
geene zwarigheid, om te zeggen alles, wat hij denkt. fe lo e k f. — Felotique-ovine, f. [Bot.] , z. onde^
— Een weinig hinken of kreupel gaan: 11 feint du COQUIOLE.
Felsite, f. [Minér.] .Blaauw veldspaath n.
pied gauche, hij hinkt een weinig met den linker
Felonve, f. [Bot.] Berggras n., grasplant met
voet. Ce cheval feint, dat paard gaat min of
-gele aren.
(porselein, enz.
meer kreupel
SE FEINDRE , v. pr. Nagebootst,
Félure, f. Scheur, reet, barst f., in glaswerk,
nagemaakt worden: La veritable vertu ne peut se
Fennelle, f. Wijfje
fje , vrouwelijk dier n. La
f-. — Zich voordoen als: Tu te feins criminel pour
vache est la f- du taureau, de koe is 't wijfje van
te justifier.
Feint, e, adj. (en part. passé van felndre) Ge- den stier. — Het wordt uit scherts en ook in 't
veinsd, voorgewend; valsch, verdicht, verzonnen: successie-refit van vrouwen gebezigd: Cette femme
Amitié f-e, valsche, voorgewende vriendschap f. — est une adroi te f-, die vrouw is een handig wijfje.
Nouvelle f-e, verzonnen tijding f. Histoire f-e, ver- — Dans quelques coutumes les males excluent
dichte geschiedenis f. — [Arch.] Colonne, Fenêtre, les f-s, in sommige kostumen sluit het mannelijke
Porte f-e, looze, geschilderde zuil f., loos venster n., geslacht het vrouwelijke uit. -- [Mar.] F-s, vingerhagen, duimelingen in. pl., ringen, waarin de roerblinde, looze deur f.
Feinte, f. Veinzing, veinzerij f., geveins n., ge- haken hangen. -- [Tech.j IJzeren moér f. in een'
veinsdheid; list f. it fait semblant d'être de vos muur bevestigd. F- claire, struisvederen f. pl., waar
meer wit dan zwart is. F- obscure, struis--an
amis, mais ce nest que f-, hij houdt zich, als ( f
hij een uwer vrienden ware, maar 't is slechts vederen, waaraan meer zwart dan wit is. --- FEveinzerj. User de f-, met list te werk gaan, vein- MELLE , adj. Vrouwelijk: Une perdrix f-, het wijfje
zen. — [Escr.] Faire une f-, een' looien steek toe- van een' patrijs. Un serin, canarie f-, een wijfjes
brengen, door eene geveinsde beweging treffen. — kanarievogel m. Du chanvre f-, zachte hennep,
[Impr.] Plaats, waar de inkt op den vorm niet gelling of wijfjeshennep m. Plante f-, vrouwelijke
gevat heeft. -- [Mus.] Met een' halven toon ver- plant f_ Fleurs f-s, vrouwelijke bloesems m. pl. --hoogde of verlaagde noot f. — [Vétér.] Ligte kreu- [Tech.] La feuille ou branche. f- des forces, het
pelheid f. — [Rlét.] Redekunstige figuur f., waar- liggende blad aan cie schaar der doekscheerders.
Femelots, m. pl. [Mar.], z. v. a. FEMELLES.
bij de redenaar veinst eene zaak te willen verzwFémier, m. Slechte, morsige weg m. -- z. v. o.
gen en ze nogtans zegt. -- [H. n.] Kleine, gevlekte
FUMIER.
elftsoort f. (ook finte en pucelle geheeten).
-}- Fén,inean, m. Vrouwengek m.
Feintier, m. [Péche] Elftnet n. met naauwe
F éniini lore, adj. [Bot.] Met vrouwelijke bloemazen, voor de kleinere elftsoort (feinte).
t Feintise, f. Veinzerij. — Feintiser, v. a. sems. — S Fénninifornie, adj. Van vrouwelijke
gedaante.
— [Gram.] Met vrouwel ij ken uitgang.
Veinzen. —t Feinture,Feiture ,z.v.a. FANTURE.
Féminin, e, adj. Vrouwelijk, tot de vrouw
Félat, m. [H. n.] , z. v. a. CONGRE.
Felatier of Fératier, m. [Tech.] Glasbla- behoorend: Le sexe f-, het vrouwelijke geslacht.
zer m., werkman, die de blaaspijp in den glasvloed Visage f-, vrouwelijk gezigt n. — [Gram.] Nom f-,
dompelt en de aanhangende glasstof tot een' bol of Mot f-, Genre f-, vrouwelijk naamwoord, woord,
cilinder of tot eene schijf blaast. — Fèle, Felle, f. geslacht n. — [Poes.] Vers f-, Rime f-, vrouwelijk
of slepend vers, rijm n. — Féininin, m. [Gram.]
blaaspijp f. der glasblazers.
Feld-spath, in. [Miner., Chun.] Veldspaath n. Vrouwelijk geslacht, vrouwelijk n.
Fenainiser, V. a. [Gram.] Een mannelijk woord
— Feidspathifornle, adj. Naar veldspaath geljkend, veldspaathachtig. -- Feldspathique, als vrouwelijk gebruiken. — Vervrouweljken, als
vrouwelijk
voordoen : Il affecte de f- sa voix, h#
adj. Veldspaath bevattend.
Féler, V. a. Doen barsten, splijten, scheuren wil de vrouwenstem nabootsen. — Het part. passé
(van glas, aardewerk, enz.) . — SE FêLER, V. pr. is ook adj.: Mot féminisé , vrouwelijk ge ►naakt
Barsten. — Félé, e, adj. (en part. passé): Verre woord n.
Femme, f. Vrouw f. (zoowel in tegenstelling
f-, gebarsten, gespleten glas. — (Prov.) Les pots f-s
sont ceux qui durent le plus, de krakende wagens met homme, man, als met marl, gehuwd man, en,
duren 't langst. — (fig.) I1 a Ie timbre f-, la tëte met Rile, jonge dochter); wijf, vrouwspersoon n. 11
f-e, hij is niet wis, niet wel bij 't hoofd, het scheelt y a plus de femmes que d'bommes, er zijn meer
vrouwen dan mannen. J'ai l'honneur de vous
hem in den bol. — Poitrine f-e, zwakke borst f.
Felicitation , f. Gelukwenschinq f.; geluk- présenter ma femme, ik heb de eer u mijne vrouw,
wensch, zegenwensch, heilwensch m., f ^e Ii c i t á tie echtgenoot, gade, huisvrouw voor te stellen. Elle
f. Je vous adresse de Bien sincères f-s, ik wensch nest pas f-, elle est encore 1111e, zij is geen vrouw,
zij is nog jonge dochter. — F- du monde, vrouw
u van heeler harte geluk.
naar de wereld; -- ook veile vrouw. Bonne f-,
Félicité, f. Gelukzaligheid, zaligheid f.; — wel
geluk n., voorspoed m. La f- éternelle,-vartf., goede, goedaardige vrouw;—bejaarde vrouw f., moe
besje n.; — vrouwtje (tot of van eene ge -dertj,
de eeuwige gelukzaligheid. — Rien ne saurait asprekende). Tine f- en couche,-ringebuvow
jouter à ma f-, niets ontbreekt meer aan mijn geluk. La f- du monde nest pas durable, de voor- eene kraamvrouw. F- de chambre, kamenier.---F
verstandige
vrouw. Sage f-, vroedwijze,
sage,
niet
bestendig.
spoed, het geluk der wereld is
Félieiter, v. a. Gelukwenschen, heilwenschen, vrouw.—F- grosse, zwangere vrouw. Grosse f-,
f e l i c i t é r e n: Je vous félicite du nouvel an, ik dikke, gezette vrouw. F- de charge, huishoudster f.,
wensch u geluk met het nieuwe jaar. — SE FFLI- die voor 't linnen, tafelzilver, enz. zorgt. F- de ménage, uitwonende huishoudster f., die voor iemands
CITER , V. pr. Zich zelven gelukwenschen, zich ver
Elkander gelukwenschen.—Félicité, e,-blijden.— huishouden komt zorgen; ook: huishoudelijke vrouw.
adj. (en part. passé): Homme f-, gelukgewenscht, F- de journée, werkster, dagloonster in huiseljken arbeid. — Maîtresse f-, verstandige, standvasgefeliciteerd mensch m.
tige, wakkere vrouw. F- publique, openbare vrouw,
Félide, adj., z. v. a. FELIN.
Félin, e, adj. [H. n.] Katachtig, naar de kat hoer f. F-effrontée, impudique, laide, onbeschaamd,
ontuchtig,
leelijk wijf of vrouwspersoon. — F-s, geefflkend; tot het kattengeslacht behoorend: La race
e, het kattengeslacht — FELINS . m. pl. Geslacht n. zamenlijke vrouwelijke bedienden inz. van eene
der katten en civetdieren. — Felon, m. [Métrol.] vorstin. — [H. n.] F- marine of Poisson f-, z. v. a.
LAMANTIN. — (Prov.) Ce que femme neut, Dieu
Het "em gedeelte van een mark goudgewigt.
.

-
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FEM ET.1E

FIER.

le vecut, z. DIEU. -- (lriv.) Le dliable bat sa f-,
't is kermis in de hel, het regent bij zonneschijn.

Maisonalie et f- faire, z. i ASO. Fol de f- est
plume sur 1'eau, vrouwentrouw is kaf. — Trois

f-s font un narché, drie vrouwen en eene gans
maken eerie markt. -- F- qui gagne et poule qui
pond, ce nest que bruit dans In maison , een
spinnend wijf, een leggend hoen, weinig nicer dan
kaakleis doen. ---- Jeune f-, pain tanden of Bois

Vert, meffent ia Iiiaison en desert, groen hout,
versch brood en nieuwe w jn, dat kan voor° 't huis
niet dienstig zijn. - 11 nest attention que de

cieille f-, voor rte taker gaat eery-e oude vrouw
boven alles.
Feiii;nelette, f. (vertelco. van herniae) (fain. et
iron.) Vrouwtje, wijfje, moedertje n. --- (fig. et
iron.) Verwijfde man ni., oud wijt n.
Férnorat, e, adj. [!Flat.] Tot de dij of het
dijbeen behoorend: Artère f-e, dtjslaqoder f. Muscles
-
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uestrelle, f. [Arch.] Venstertje ti. ---- [Bot.] Soort

van nagelbloem- f. -- t Fenestrer , v. a. Jan
't venster vrijen. --- -j- Fenestrier, iére, adj.
De vensters betreffend. -- -e- (Prov.) I+llle f-hire
rarernent bonne rnenagère, een meisje, dat veel uit
liet venster kijkt, is zelden eerie Hoede huishoudster.
Fenêtrage, in. Vensterwerk n., gezamenlijke
vensters n. pl. van een gebouw. --- [Cout.] Venster
-geldri.,
belasting f. op de vensters.
Fenêtre, f. Venster n. Se inettre, Se tenir a
la f-, meitre la téte a la f-, zich aan 't venster
zetten, voor 't venster staan, het hoofd uit het ven
steken. F- d'aspect, venster, waardoor men op-ster
eens anders erf ziet. --- (Loc. prov.) Deter tout son
Pica par la f-, al zijn goed verkwisten, verspillen.
II jettera la maison par les fenètres, hij zal het huis
't onderst boven keeren, alles overhoop werpen. Ii
faut en passer par la ou par la f-, er is geen ander middel oir. Fntrerpar les fenêtres,door'tvenster binnen komen, door omwegen zijn doel bereiken. — [Tech.] Doorgeboord gat D. — [Anat.]
F-s, twee openingen in den binnenwand der trom
oor: La f- ronde of l'ovale, het-melhotvan'
ronde en het eironde venster.
Fenètrer, v. a, Met vensters voorzien. --Fenètre, e, adj. (en part. passé) Gevensterd, z.

fénloraux, d jsp'ieren f. pl.
Fenner, in. D f., dijbeen a.a.
Fenaison, f. [Agric.] hooitijd ni,; liet hooijen.
Feiiasse , f. [ Agric.] , z. v. a. SA1NFOIN. --Paardenvoeder a. ---- Fenassier , nl. hij, die
den voedervoorraad bezorgt.
Eendage, ni. liet kloven, bout/cloven.
S Feudant, ni. Sabelhouw inn. - (fo n.) Un f-, FENESTRER, FEN.ESTRE+ .

een zwetser, snoever, grootspreker in. Faire ie 1-,
pogchen, zwetsen, grootspreken,.
Fenderi.e, f. iTecltj ]let kloven vans 't ijzer
tot staven en stukken van allerlei yedaonle; — werk
waarmede dit geschiedt, /iomerwe h n. —-tuig,
T erktuig om 't hout tot staven, te kloven.
Werkplaats f. voor , 't kloven.
Fendeur, in., -erase, t. Il:lover van hout, ijzer,
leisteen, enz., kloofster f. --- (fair.) Un f- de naseaux, een zwetser, snoeshaan.
Fendillé, e, adj. Vol kleine bersten, scheurere
of spleten, gebarsten, ,gespleten: Verre f-, glas n. vol
barstjes. Terre f -e, Ecoree f-e, Vond ni., schors f.;
die veel kleine scheuren of spleten heeft.
Fendillemnent, ni. -iet scheurenkr jbde; (van

't hout).

Fendtlter (se), v. pr. Kleine

scheuren kr(ijgen,.

Fendis, ir,. ['pech. I Laatste spljting f. der
leiblokken.
Eenclou•, ni. [Tech.] Kloofbeitel na . kloo f jzer,
kloofmes n. ---- 'HH.ort.] Entmes n.
Ferndre, V. a. Splijten, kloven, klieven., splitsen,
doen splijten of scheuren: F- du Pots, de l'ardoise,
du ter, hout, lei, ijzer kloven. Ii lui fendit la fête
dun coup de sabre, hij kloofde hem den kop met
eenes sabelhouw. F- Fair, les eaux, de lucht, het
water klieven. --- t.a trop grande sécheresse fend
la terre, de al te groote droogte scheurt de aarde
open. fl gèle à pierce f-, het vriest, dat het kraakt.
-- ( fig.) C'est an bruut qui fend la tète, 't is een
geraas, dat iemand het hoofd dol maakt. --- Crier
a tête f-, schreeuwen als een razende. --- (fig.) Fla presse, la foule, door eerie schaar volks of een
heen dringen. — F- on cheveu en quatre, -gedran
z. CHEVEU. -- FEï DRE, V. nr, Spljjten, barsten: La
t.éte, Le coeur ene fend, het hoofd, het hart
dreigt mij te bersten, te breken. -- SE FENDRE, V.
;fir. Gekloofd, gespleten worden; spleten of scheuren krijgen: Ce Bois se fend aisément, dit hout

laat zich gemakkelijk kloven. Le f;ois se fend au
soleil, het hout scheurt in de zon.
Fendu, e, adj. (en ,part. passé van (endre) Gespleten, gekloofd: Bois f-, gekloofd hout n. --Des
yeux, Des naseaux biera f-s, schoon gespleten, lang
ooges n. p1., goed geopende neusgaten n.-werpig

pl. -- (ram.) Ii a la bouche f-e jusqu'aux oreilles,

zijn mond gaat tot aan zijne ooien open. Cet hornme est Plea f-, die man heeft lange beerven, zou een
goed ruiter zijn. — [Bias.] Croix f-e en pal, paal
gespleten kruis n.
-vormig
L'ène, f., liever FAINE.
ener, V. a., z. v. a. FANER.

t Fénérateur, ni. Woekeraar in. — 1 Fénération, f. Woeker inn. — j Fénératoire, adj.
--

--

Woekerachtig.

Fénérotet, M. [Bot.] , z. V. a. POULIOT.
t Fenestral, e, adj. Liet venster betreffend.- [H. n.] Op de vensterruiten levend (van insecten).
--- Fenestré, e, adj. Gevensterd, met openingen,

doorboord. — [Bot.] Feuille f-e, gevensterd blad n.
.— [Chir.] Bandage f-, vensterverband n1. --- -)- Fe-

Fengl, en. (pr. (fe-nl) [Agric.] Hooiberg, hooi
m., hooischuur f.
-zolder
Feiane, in. [Hort.] Orootoor'ig slinkdier n.,
viervoetig dier van het geslacht der honden in Sehara.

Fénouli, ne. [Bot.] Ven/cel f.; venkelzaad a.
F- nmarin, z. v. a. BACILE. -- F- pitant, z. v. a.
ANETH. --- F- de pore, z. v. a. PEUCEDA E. -_
I'- torte, z. V. a. SESELI.
Fenoniltet, in., of Fenoiiil.tette, f. [Bot..]
Venkel- of anijs - appel; boom n1., die hem voort
-- [Corn.] Venkelwater n., venkelbrande -brengt.
wijn in.
Fente, f. Spleet, scheur, reet, barst, kloof f. 11.
se fail beaucoup cle f-s a vette table, deze tafel
wordt vol reten, scheuren. F- dune chemise, dun
Naui; de chausses, de here !lspleet, de broekspleet of
gulp f. --- Bois de f-, kloofhout n. -- [Hort.] Enter
en f-, .z. ENTER. m-- [Minér.] F-s, kloven, splijtingen in de rotsen, metaaladers f. pl. --- [Anat.]
Beenspleet, fan 'weipi e, diepe beenholte f. F- capillaire, haarspleet, zeer fijne haarspleet. F-, Grande f-, F- du nagin, schaamspleet. F- du laryn,
spleetje n. van 't strottenhoofd.
Fenté, e, adj. Gespleten, opgespleten, opgebarsten: Fruit f-.
Fentoir, ni. [Bouch.] Hakmes n.
Fenton, m. Lang stuk ijzer of hout n. om liet
lijstwerk van pleister vast te houden; — hout voor
pannen;—stuk ijzer n. om sleutels van te maken;- :zeren stang f., anker a. in de schoorsteenen.
Fenn.-gree, m. [Bot.] Fenegriek f., grieksch
hooi n., sterk riekend medicinaal kruid.
FeodaJ, e, adj. Leenroerig, leerrheerliijk, het
leenstelsel of het leenregt betreffend , feudaal.
Droit f-, leenregt n. Systeme f-, leenstelsel n. eigneur f-, leenheer m. Temps féodaux, tijden m. pl.,
in welke het leenstelsel van kracht was. -- Féodal.ement, adv. Leenregtelijk, uit kracht of uit
hoofde van 't leenregt. Tenir one terre f-, een goed
leenregtelijk, als leen bezitten. --Féodalisnie,ln.
liet leenstelsel en de verkleldheid daaraan, liet
voorstaan van 't leenstelsel, é u d a t i s m u s n. —
Féodaliste , m. Aanhanger, voorstander van
't leenstelsel; leeraar of kenner na. van 't leenregt,
feu d a l is t, fe u d i s t in. — Féodalité, f. .Leenbaarheid, leenroerigheid; --- leenverhouding f., des
leenheers reeft n. en des leenmans pligt m., feud a ii t e i t f. -- Féodataire , `éodibte, z.
FEUDAT—.
Fer, in. IJzer D. -- Overdragtelijk gebézigd van
velerlei ijzeren gereedschappen en van ijzer gemaakte
voorwerpen: Fer a repasser, strikfjzer. Fer à friser, haar- of krulijzer. Petits fers, Fers b darer,
stempels m. pl. en rollen f. pl. tot vergulden. Fer L
polir, polijststaal n. Fer à sander, soldeerijzer.
Fer to erne, vischhaak, angel in. Le ter d'une pique, d'une aiguillette, het ijzes' of de punt van
eenex piek, van eenen veter of nestel. Fer de lance,
lansspits, lanspunt f.; ook: [H. n.] gele lansslang f.,
eerie van de gevaarlijkste slangen der Antillen. --3
,
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Fer de moulin, z. v. a. ANILLE. — [ Mar.] Fer,
Ferblanc, Fer-blane, ni.. [Tech.] Blik n.
dreg, dregge f. Fers a calfat, kalfaatjzers, breeuw- Cafétière de f-, blikken kof 'kan f. — Ferblanijzers n. pl. F- de girouette, spil f. van een' wind- terie, f. Blikslagerij; kunst f., handel ni. (les blikwijzer. Fer de gaffe, sloepshaak, bootshaak ni. Fers slagers; blikslagerswaren f. pl. — Ferblantier, m.
de chandelier, de ]Merrier, armen or standers rn. j Blikslager nl.
(in de maag.
pl van eene draaibas. Fer d'art-boutant, zwanenFer-ehaud, m. [Méd.] Zode f., scherp zuur n.
haak
nn. van eenen. zeilboo7n, giekhals, ijzeren
Ferentaire, m. [Ant. rom.] Slingeraar m.,
izer n. Le vaisseau est sur le fer, het schip ligt ligt gewapende Romeinsche soldaat in.
ten anker. -- [Maréch.] e'er, Fer de cheval, For
Féreol, n1., z. FERREOLE.
a cheval, hoefijzer. -- F er -à-cheval, [Arch.] Dub- t Férer, V. a., z. FERIR.
bele trap n. in den vorm van een hoefijzer. — [Hort.]
Férés of Ferez, in. [ff.n.] Soort van dolfijn m.
Zacht afhellend terras n. in den vorm van een hal
Féret, m. [Tech.] , z. FERRET. - F- d'Espagne,
cirkel of hoefijzer. ---- [Fort.] Halve maan f.-ven spaansche bloedsteen, vezelige roodfjzersteen in.
van een vestingwerk. [t1. n.] Hoe/ijzer-neus m.,
Fériable, adj., z. v. a. CHI MABLE.
Bene groote vlee,arïtcuis; _--- 'naam eener amerikaan
t Fériage, in. Leenverdrag n., leenbrief m.
en fer-5-cheval, tafel in den-scheadrf.Tbl
Ferial, e, adj. [Liturg.] Wat cle werkdagen
vorm van een hoe/ijzer of halve maan.—Degen ni., betreft: Office f-, kerkdienst f. op een werkdag. —
zwaard n., dolk, sabel m., ieder soortgelijk wapen Jour f- of Jour férié , vierdag, dag, waarop de
of Tnoordtuig, staal n.; .---- scherindegen m., fleuret, godsdienst het staken van den arbeid voorschrijft,
rappier n. Enfoncer le ter dans le sein de son rustdag m. — Ferie, f. Werkdag,
Werkdag, die niet aan
adversaire, den dolk, den degen, het staal in de de dienst van een' heilige is gewijd
en zaborst zijne tegenpartij stooten2. 'aincre ses enne- turdag uitgezonderd). Seconde, troisième f-, etc.,
mis par le fer, zijne vijanden door 't staal over- maandag, dingsdag, enz. Au lieu de première f-,
-

winnen. 11 tomha sous le fer Iueurtrier, hij viel
onder 't moordstaal Con battre P ter émouiu, z.
EMOULU. Porter le for at la flannme dans on pays,
een land te vuur en te zwaard verwoesten. --

septième f-, on dit dinianche , samedi. — Faire
l'oflice de la f- of 1'ofpice férial, de werkdaagsche

dienst doen. F-s majeures, de 3laatste dagen van de
goede week. — Féries , f. pl. [H. rom.] Door
de godsdienst voorgeschreven rustdagen, feestdaBattre le fer, schermen. Croiser le fer, de scherm
kruisen. — FERS, m. pl. Boei/en, ketenen f.-degns gen m. pi., f e r i ë n f. pl. -- [Jur.] Vacantie f.,
pl., kluisters m. pl., ijzers n. vnl. Avoir les Pers rustt ij d m., dien jaarlijks de regtbanken nemen.
1- Férin, e, adj. West, dierlijk, beestachtig,
aux pieds at mix mains, aan handen en voeten geSlavernfj, gevangenschap; -- (fig.) Air f-, Manières f-es, woest, wreed voorkluisterd zijn. - v (fig.) Slavernij
galeistraf f.; dwangarbeid m.; juk n., onderdruk- komen n., wilde manieren f. pl. — [Méd.] Boosking f. Gémir dans les Pers, in den kerker zuch- aardig: Toux f-e , drooge, pijnlijke, hardnekkige
ten. 11 fut condammné „ cinq aas de tars, hij werd hoest ni. -- [Boul.] Pain f-, soort van wittebrood n.
t Férir, v. a Slaan, treffen, raken. — Tegentot 5 jaren galeistraf of dwangarbeid veroordeeld.
Rome fit sentir aux peoples tout le poids de ses woordig komt het alleen voor in: Sans coup f-,
tars, Rome deed den volkeren at 't, gewipt van haar zonder slag of stoot, zonder eenige moeite.
Ferlage, m. [Mar.] Het inhalen, het vastjuk gevoelen. (fig.) Etre dans les Pers dune belle,
de boeien eerier schoone dragen, haar berninnen. Bri- maken, enz. (der zeilen). Italians de f-, beslagbanser ses fers, zijne kluisters verbreken, zijne liefde- den m. pl. — Ferler, v. a. [Mar.] Inhalen, inverbindtenis afbreken, zijne overheerschendeneigin- breken , inbinden , innemen , vastmaken , reven.
gen of hartstogten vaarwel zeggen. (fig.) Un coeur (Men zegt nu serrer.) --. Ferlé, e, adj. (en part.
aIa fer, epen ongevoelig, wreed hart. Une terra de passé) Voile f-e, ingehaald, gereefd zeil n.
Ferlet, ni. [Impr.] , z. v. a. ÉTENDO1R.
fer , een harde , onvruchtbare , stugge bodem ni.
Ferlin, Fellin, m. [Corn.] Zékere Dngetsche
Un ciel de fer, een guur, streng klimaat a. Un
corps de fer, een sterk, gehard ligchaain, een ijze- slof f.— [Métréol.] Zekere oude munt f., het vierde geren gestel n. line teAte cie fer, een onvermoeibaar deelte van een denier'.
Fermage, m. [Agric.] Pacht f., Pachtgeld n.,
hoofd n.; een onbuigzame wil; een stijfkop m. Un
bras de fer, een ijzeren, zeer sterke arm m. Oou- pachtpenningen m. pl.
t Ferniail, m. 1 taak, gesp in., spang f. (agraffe).
verner avec. (d') nu bras de fer, met groote gestrengheid regéren. Sceptre de ter, ijzeren scepter m., -- [Bias.] Ronde spang of gesp. (Plur Des fermaux.)
harde, willekeurige regéring f. Cet homme est one — Ferinaillé, e, adj. [Bias.] filet spangen voor barre de fer, die man is ijzersterk; die man is on- zien of bezet.
Ferinant e, adj. Toesluitend, besluitend. A
verzettelijk, onhandelbaar. -- (Loc..prov.) Ii tomba les quatre tars en lair. hij viel achterover met jour f-, b nuit f-e, op 't einde van den dag, vande beenen in de lucht. 11 est lamps de mettre les den nacht, tegen den nacht. ous sortimes de la
tars au feu, het is tijd handen aan het werk te ville à pontes f-s, wij gingen met poortsluiten uit
slaan., de zaak met allen ernst aan te vatten. Les de stad. — Meuble f-, sluitbaar meubel, stuk huisfers lont au feu, de zaak is aan den gang, de ko- raad n. met een slot.
% Ferniation, f., z. v. a. CLOTURE.
gel is door de kerk. 11 a employé le f- at Ie feu,
Feriae, f. adj. Vast, stevig, hecht, onbewegelïjk,
hij heeft alle mogelijke middelen aangewend. Avec
onverzetteljk,
stijf, sterk; @-- (fig.) Standvastig,
er
schort
lui it y a toujours quelque f- qui lactic,
bij hem altijd wat aan. Cast un estomac d'au- onwankelbaar, bestendig; onverschrokken , stout,
truche, etc., z. AUTRUCIIE. Cela ne tient ni á fer onbevreesd , vrijmoedig , bondig , onbeschroomd,
Ii à clou, z. CLOU. Cela ne vaut pas les quatre fe r m. Bois f-, vast hout n. Sol f-, vaste, ineen
grond of bodem m. Chair f-, vast of stevig-gedron
tars dun chien, z. CHIEN. 11 y a longtemps qu'il
bat le fer, hij oefent zich daar sedert lang in, hij vleesch n. Plancher f-, vaste, onbewegelyke vloer m.
heeft dat reeds lang bij de hand gehad. On nest Cette cioison est f-, deze schutting is vast, sterk.
pas de fer, een weasels is niet van ijzer en staal — [Géogr.] Terre f-, vasteland n. (continent). —
gemaakt (is niet tegen alle vermoeijenissen bestand). Tenez le corps f-, houd het ligchaam onbewégeljk.
-- (Prov.) Battre le f- pendant qu'il est chaud, Etre f- à cheval, goed, vast te paard zitten. -- 11
het ijzer smeden terwijl het heet is, eene gelegen a 1a voix f-, hij heeft enne vaste, zware stem.
niet laten voorbijgaan. Quand on quitte les-heid Avoir la main f-, enne vaste hand hebben. Avoir
maréchaus on pate les vieux fers,men moet de oude Ie coup f-, een' vasten stoot hebben (in 't bitjartspei),
schulden afdoen, eer men bij anderen nieuwe maakt. een' vasten, zekeren slag hebben (in 't kaatsen). —
F,éral, e, adj. Het lijk betreffend: Pompe f-e, [Beaux arts] Pinceau,Burin f-, vast,,
i kstaatsie f. Odeur f-, lijkreuk m. --- Féralies, f. stout penseel n., /iksche beitel m., graveerstift f. Jeu
(kies f. f-, vast krachtig spel n. (van een toonkunstenaar).
p1. [Ant.] Lijkfeesten n. pl.
Ferannine, f. [Minér.] .Ijzerachtige zwavel - — Une foi, une amitié f-, een vast geloof n., enne
Férandine, Ferrandine, f. [Corn.] Half- bestendige vriendschap f. Style f-, krachtige schrijfzijden stof, met inslag van katoen of wol (naar stijl in. Avoir le jugement f-, een juist oordeel
hebben. -- (Loc. prov.) Ii se tient f- sur ses étriers,
den uitvinder Ferrandin), fe r r a n d i n e f.
Férandinier, m. [Mil.] Soort van legerkisl f., hij zit vast in den zadel, staat vast in zijne schoedie van onder zadelvormig gewelfd is en door een' nen. — Combattre de pied f-, vechten zonder eenen
muilezel gedragen wordt. [Corn.] Fabrikant m. voet breed te wijken. — (fam.) Un coup f-, een
fiksche, duchtige klap m. of oorveeg f. (fam. et
..van (errandine.
fig.) Un hoinme qui a les reins f-s, een mandie
F,eratier, m., z. FÉLATI E R.
0

-
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er warmpjes in zit, die rijk is. --. C'est un honor me niat•che, het leger sluiten, de achterhoede uitmaken.
f-, 't is een standvastig man. Ce peuple est f- a --F- les rideaux, de gordijnen toehalen, toeschuiconserver ses anciennes Lois, dit volk bli^jtt stand- ven. F- les ports dun pays, de havens van een land
vastig bij zijne oude wetten. Etre f- á sa résohution, sluiten, stoppen. F- on chemin, eenen wegtoesluiten,
toestoppen. F- la bouche, den mond stappen, doen
onwankelbaar in zijn 'besluit volharden.
stilzwijgen. Je n'ai pas fermé I'oeil de tante la
FERME , adv. Vast, hard, sterk, onverschrokken,
enz. Cela tient f- dans la muraille, dat houdt vast nuit, ik heb den geheelen nacht geen oog toegedaan.
in den muur. Frapper, heurter, parley f-, sterk, — (fig.).F , les yeux is la lumière, aux vanités du
hard kloppen, spreken. Ii tient f- pour son opinion, monde, zijne 00g n voor de waarheid, voor de
hij blijft vast bij zijne meevin fl. Nier one chose ijdelheden der wereld sluiten. F- la bouche à la
fort et f-, eene zaak stijf en sterk ontkennen. Faire mnédisanee, den achterklap beschamen. --- [Mar.]
f-, pal staan, niet wijken, zich dapper weren. — F- Jangle de relè'emelnt de deux objets, tw ee voorFERME! inter j. Houd moed! ferm! Allons f-, komaan, werpen, welke men op verschillende kompasstreken
heeft gepeild, in elkander zeilen. F- deux marques
moed gehouden! pal gestaan!
Femme, f. Pachthoeve, landhoeve, bo werp, de reconnaissance, twee verkenningsteekens of merboerderij f. I1 y a quelques f-s qui dépendent de ken in elkander zeilen of brengen. F- des voies d'eau,
ce chateau, tot dit slot behooren eevicge landhoe- lekken stoppen. --- [Com.] (fain.) F- boutique of F- la
ven. F- modèle, modelhoeve f. --. Pacht, landpacht; boutique, bankeroetspelen. — F- un co^npte, eene rdlandhuur, ver pachting f. Donner ses terres a f-, zijne kening sluiten (solder). --- [Arch.] F- une voute, den
goederen in pacht geven, verpachten. Prendre a f-, sluitsteen aan een gewelf aanbrengen. ---FERSIER,v. n.
pachten, huren. F- a moisson, pacht, te betalen in na- Sluiten, gesloten worden ; toegaan : Ces fenêtres
tura (in granen of andere vruchten). F- blanche, ne ferment pas bigin, die vensters sluiten niet goed.
pacht,in gereed geld te betalen. Sous-f-, onderpacht. F- La bouche tie lui ferme jamais, zijn mond gaat
a moitié fruits, pacht voor de halve vruchtopbrengst. onophoudelijk, staat geen oogenblik stil. — sa FERS -- [Théat .] Sluitscherm n., gedeelte der decoratie, MER, v. pr. Sluiten, toegaan; gesloten worden; zlch
waarmedehet tooneel van achteren sluit. --- [Charp.] sluiten. Les portes de la vrille ee ferment déjà h
six heures, de poorten der stad gaan reeds one zes
Dakstoel in. Chevron de f-, dakspar f -- [Jeu]
Pachtspel , pachterspel n. ---- [Man.] Ce cheval ure toe, worden reeds om zes ure gesloten. La plaie
manie de f- it f-, dat paard maakt zijne sprongen= se fermera bientot, de wond zal welhaast toegaan.
-- (fig.) Un coeur qui se ferme it Ia pitié , een
zonder van de plaats te gaan.
Fermné, e, adj. Gesloten, digt: Porte, Chani- hart, dat alle medelijden verbant.
Fermeté, f. Vastheid, onbewégel jkheid; digtbre f-e, gesloten deur, kamer f. Rideaux f-s, toegeschoven gordijnen f. pl. -µ--- Bouche f-e, gesloten, h-eid, vastigheid, stevigheid, sterkte, kracht f. Ces
zwijgende mond ni. Oeil t-, gesloten, geloken oog n. pilotis ii'ont pas asset de f-, die palen staan niet
— [Tech.] Drag f-, vast, stevig laken n. Carde vast genoeg. --- La f- d'une toile, de stevigheid van
lijnwaad. 11 na pas de f- dans Ie poing, hij heeft
f-e, kaarde f. met digt bijeen sta( nde tanden.
[Gram.] E f-, geslotene e (é). [Blas.] Couronne geene kracht of sterkte in c'e hand of de vuist. -- ^-

,

.

,

f-, koningskroon f. (in tegenstelling met de andere
kroonen, die open zijn) . ----- (fig.) I1 y va les yeux f-s,

hij gaat er blindelings, met het volst vertrouwen heen.
Ferme-bourse, m. Geldbeurssluiting f., beursslot n. (Plur. Des ferme.- bourses.)
Fermennent, adv. Vast, standvastig, besten
kloekmoedig, op vaste, standvastige wijze,-dig;stou,
enz. (z. FERME adj.) :hersister f- dans son opinion,
standvastig bij zijne meening blijven. Ii Ie vie f-,
hij ontkent het stoutweg, stout en stijf, hardnekkig.
Ferment, m. Giststof f., gistingsmiddel, gistmiddel n., alles wat gisting veroorzaakt: Le levain,
la présure, la levure, etc. sont des f-s, het zuur
lebbe, de gest, enz. zijn geststo era. (fig.)-deg,
F de discorde de Maine , stof, gistingstof van tweedragt, van haat -- Fermentable, adj . Voor gisting
vatbaar. -- Ferinnentant, adj. Gistend: Matière
f-e, gistende stof -- Fernientatif, ive, adj. Giisti,ng verwekkend of bevorderend, tot gisting brengend.
— Ook als subst. Un f-, een gistmiddel n. — Fermentation, f. Het gisten; gisting, rijzing, fe r ni e n t cai e f. F- vineuse, spiritueuse of alcoolique, wijngisting, geestige of alkoholische gisting. F- acide,
zure gisting. F- putride, rottende gisting. — (fig.)
Gisting der gemoederen, groote gemoed sbeweging ,
volkswoeling f., smeulend oproer n. — Fermenter, V. a. In gisting brengen. (In dien, zin ver
zegt nu faire f-.) — FERMMENTER, v. n.-ouder:mn
In gisting konten of geraken, gisten, rijzen, ferm e nt dr e n. — (fig.) Les esprits cornmencent b f-, de gemoederen raken aan 't gisten. ----- Fernnente, e,
adj. (en part. passé) Pain f-, gegist, gerezen brood n.
- S Fermenteseihilité, f. Vatbaarheid f. voor'
gisting — % Fermenteseible, adj., z. v. a. FER,

.°

MENTATIF. -- Fermenteur, euse, adj., z. v. a.
FERMENTATIF.

Fermer, Sluiten, toesluiten, toedoen, toemaken;
-- een' ingang, toegang of doorgang afsluiten, den

yin- of uitgang beletten. F- une ebambre, eene ka-

mer toesluiten. F- la fenêtre, het venster toedoen.
F- la p orte á (la) clef, de deur met den sleutel
toesluiten, op het slot doen. F- une porte á double
tour, eene deur op het nachtslot doen. F- la porte
sur qn., de deur achter iemand toedoen. F- Ia porte
a qu., iemand de deur voor den neus toedoen. -(fig.) F- la porte, les oreilles aux mauvais conseils,
slechten raad geen gehoor geven. — F- une lettre,
un paquet, eenen brief, een pakje toemaken, digtmaken. F- une ville de murailles, de murs, eene
stad met muren omringen. F- un jardin de hales,
eenen tuin met heggen omgeven. --- [Mil.] F- la

F- de la main, vastheid, zekerheid van hand (om
iets uit te voeren). ---_ (fig.) Standvastigheid, onver-

anderlijkheid, onbewdgeljkheid, onverzettelijkheid,
wakkerheid, fe r m e t e i t f.: 11 a one grande f- de
courage, hij bezit een' zeer standvastigen moed. 11
est d'une f- inébranlable, hij bezit eerre onverzettelijke standvastigheid. I1 na point de f-, hij heeft
geene vastheid van karakter. -- [Beaux arts] Fde pinceau, de burin, de ciseau, vastheid, krach
uitvoering van 't penseel, de graveerstift, den-tige
beitel: F- de style, vastheid, redégenheid van stijl.
Fermette, f. [Arch.] Kleine dakstoel m.
Fernieture, f. Sluitwerk n., sluiting f.; het
sluiten. La f- dune porte, de sluiting, het sluitwe rk of slot van eene deur•. ------ Laf- d'une boutique,
het sluiten van een' winkel. — [Mil.] La garde
prit les armes à la f- des portes, bij 't sluiten van
de poorten nam de wacht de wapenen op. — [Tech.]
Serrure à une f-, is deux f-s, een slot met een,
met twee schoten. Bate de f-, sluitrand m. aan het
deksel eener doos. — [Mar.] F-s of Fermures du
bondage, stopstukken n. pl., vullingsplanken, vul
pl. tusschen de berghouten.-linge,spatvuf.
Fermuur, adj, m. [Anat.] Muscle f-, of als
subst. Le f-, sluitspier f. (der oogleden).
Fernier, in., -ière, f. Pachter m., hoevenaar,
landhuurder, bruiker m.; pachtster;pachtersvrouwf .
----- F- des chaises d'une église, des jeux publics,
pachter van de stoelen eener kerk, van de volks
-vernaklijhd.
t Fermir, v. a., z v. a. AFFERMIR.
Fermoir, m. Sluithaak n.. sluitstift f., haak,
klamp m. of slot a. van een boek, boekhaak m.
slot n. -- [Tech.] Steekbeitel; fermoorbeitel in..
fermoor n.; — schuif f., eener stoof, eenes' kruid doos , eener kagchelpijp ; — sluithaak aan eene
schaaf bank. — Open dekstuk van een' schoorsteen;
— ovendeksel ii.

Fern «r e, f. [Mar.] , z. FERMETURE. F - de sa bord, geschutvulling, geschutgang, bredgang m.
Fernambouc, m. [Com.] Fernambuk-houtn.,
soort van Brazilie- hout. --- Soort van tabak, Fernambuk- tabak m.
Fernel, m. [Bot.] .Afrikaansche palmboom m.
-- FERNELIES, f. pl. Stervormige planten f . pl.
Fernetise, f. [Hort.] Pootraap f. uit Normandie.
Féroe.e, adj. Wild, woest, wreed, grimmig,
ongetemd: Une bête f-, een wild dier. -- Peuple
f-, woest, wild, volk n. Despote f-, wreed, bloed
dwingeland m. -- I1 a le regard f-, hij ziet-dorstig
er wreed uit , heeft een woest uitzigt
.
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5 Feroeifier, v. a. Woest, wreed maken.
Féroeité, f. Wildheid, woestheid, grimmigheid,
wreedheid, onmenscheljkheid f. La f- du tigre, de
woestheid des tijgers, —

La f- de son caractère,

de wreedheid van zijnen aard, inborst.
Feroeosse, ni. [Bot.] Palmboom op Madagas

-kar,olbmin.

Ferole, f. [Bot.] Satijnboom m.
Feronie, f. [Bot. Sc/wane chi^nésche woud]

boom m. --- [H. n.] .Soort van schildvleugelig insect n. — [Myth. lat.] :heronia , godin der vrij -

gelaten slaven; -- volgens anderen: godin, der boomvruchten, boomlfweekerijen en lustwaranden.

Ferra , ni. [11. n.] 4delvisch ni., soort van

forel (in de Zwitzersch.e meeren), je r a f.
Ferrade, f. Brandteeken n.. merk, dat den
stier in de zuidelijke landen wordt opgedrukt.
Ferrage, ni. [Tech.] liet beslaan (der paaren. der misdadigers (liever ferreden). -- -Het boeij

ment). — [Douan.] Het plrmberen der stoffen;
plonnbeerloon n. -- Mon.] Loon n. der 7nun.tstem
pelsniders.
5 Ferraillage, Getwist, geharrewar n. , het
gedurig vechten, twist zoeken.
Ferraille, f. Oud ijzerwerk n. \Tendeur de f-,
oud-ijzerverkooper in.
Ferrailler, V. V. [Escrirn.] Slecht of tegen de
regels schermen; — ook z. v. a. BRETAILLEII. —
( g. et fam.) Sterk, twisten, hralkeelen: 11 a ferraille avee son père, hij heeft woorden gehad met
zijnen vader.

FERTILE,

F- des étoffes, stoffen plombéren. --- [Tech.] Fla tilasse , het gehekelde vlas tegen 't vrij fijzer
wrijven (opdat het zich gemakkelijker zou laten
spinnen) . — [Mar.] , z. FERLER. — (fig. et fam.)
I1 West pas aisé a f-, hij is niet ligt te voldoen,
't is een ongemakkeljh mensch. — (koe. prov.) Fla mule, iemand iets duurder aanrékenen, dan

men 't voor hen), gekocht heeft. F- les cigales, onnut werk, vergeefsche moeite doen.

Ferret, m. Beslag n., stift f. : F- d'aiguillette,
beslag aan een' veter of nestel. -- (Loc. prov.) Je
Wen donnerais pas un f- d'aiguillette, ik zoude
er geen penning, geen speldeknop, geen halven cent
voor geven. - [i inér..] Harde kern f. in Benen
steen. --- [Verf.] IJzeren staaf f., om de glasstof op
te lipten en versiersels aan glaswerk te maken.
Ferretier, ni. [Tech.] Hoefsmidshainer.

Oud-2jzerkooper n1. (ferrailleur).
Ferreur, aai. [Tech.] Beslagsnaker, beslaglomnlegger: F- d'aiguille„tes, veter- of nestel -beslager.
--^- [Corn.] Plonibeerder m. (plomn.beuur), z . PLOMBEUR .

Ferreux, euse, adj. iIzerachti.g (ferragiiieux).
--- [Chinn.] Protoxyde f-, eerste ijzer- oicyde n.

Sels f-, eerste ij zer-onyde- zouten, jzer-oxydule-zouten D. P1.

Ferriealeite, f. [Minér.)

Koolzure kalk in..

net eene aanzienlájl°e hoeveelheid Ozer.
F eri-ico amnionique, F- -argentigsie,

F- -barytiquue, F- -bisnmthiquue, etc., adj.

Oud-ijzer-, oud- roestverkooper, tahr(n-; — roos-

[Cihim._j Toenamen, door Berzeltus gegeven aan
dubbelzouten, die geboren worden uit de verbinding
van een jzerzout niet een zout van ammoniak,
zilver, barium, bismuth, enz.
Ferrid.es, in. Ijl. [Chinn.] I.Izersoorten, f. pl.

van wvaterle-

zak m., met alles, wat tot het beslaan der paarden

Ferrailleur, in. I7oorvechter, z. V. a. .aRETAILI,EUR. -- (fig.) Twister, kibbelaar m. --- [Tech.]
termaker n1.
Ferraires, f. pl. [Bot.] Soort

(like f. p1.

Ferrandine, f., FerrandiHier, M., z. FERAND—.
Ferrant, adj. in. [Tech.] : Maréchai-f-, hoefsmid m.
Ferrares, z. v. a. EERRAIRES.
Ferrasse, f. [Tech.] Kist f. van geslolrena

Ferrière, f. [Tech.] I-Ioefsinidszah, léderen

op reis noodig is. — Gereedschap- of werhtuigzak,

om buitenshuis te werken. (bevattend.

Ferrifère, adj. [1Iinér.] IJzerhoudend, ijzererrilieation, f. [Phys.] IJzervorming f.,
overgang ni. tot ijzererts. (van bazalt.
`errilit e, in. [Minhir.] IJzersteen Ill., soort

ijzer»,
waarin de glazen voorwerpen in den koeloven gezet worden. — Deur f. des koelovens.

Ferrique, adj. [Chin.] Oxyde f-, tweede ijzeroxyde n. Sels t-s, rij ze -oxyde-zouten nn. pl.

ljke, wapenen.

en arsenik, ijzer en mangaan bevattend. -- Ferro-eyanate, ni. IJzer -blaauwstofzuu.r zout n.

Ferrat, ni. [H. n.], z. V. a. FERRA. -----) Ferra.t, adj. ni.: On repoussa les voleurs aver baton
f- et non f-, meow verdreef de dieven met alle moge-

Tang of kolf f., oen den hals
en de opening van eerie /lesch te maken,. — Pd'émou.leur, afslfjpsel n. can ijzer en staal, dat geslepen wordt.
Ferre, e, adj. (en part. passé van Ferrer) Bel'erre, f. [Veer.]

slagen , met beslag voorzien: Roue f-e , beslagen

wiel n.. Souliers f-s, beslagen schoenen ni. pl., schoenen
met spijkers of hiel jzers. Baton f-, beslagenstok in.
Pieu f -, beslagen, lgeschoende paal in. Cheval f-, beslagenpaard n. Cheval f- a giace, schema gezet, ten

ijs beslagen, paard. — Chemin f-, harde, ijzerharde
weg m. — [Pharmn. , 1Má..] Eau f-e, ijzerwater n.,
water, waarin gloeiend ijzer afgekoeld is. — (fig.)

Style f-, harde, stroeve stijl m. — (fig. et fam.)
C'est un homme f-, f- b. glace, 't is een con van

grondige kennis, een man, die beslagen ten ijs komt.
(fig. et pop.) Avoir la gueule f-e , heete spijzen
kunnen eten; ook: een vuilbek zijn, gemeene taal
uitslaan. Avoir le gosier f-, veel sterken drank
Kunnen verzwelgen, een zuiper zijn. I1 est f- des
quatre pattes, hij is van zessen klaar, ' t Zs geen
Iaat om zonder handschoenen aan te vatten. C'est
un avaleur de charrettes f-es, z . AVALEUR .
Ferrernent, m. IJzerwerk, beslag n., 't geza-

menlijk metaal aan een gebouw, aan een werktuig,
aan een schip (van dit laatste ook ferremente f.
geheeten) . — F-s, volksnaam der verloskundige gereedschappen , ijzers n . pl., tangen f. pl. (forceps).
-- Het boegen der misdadigers, die naar 't bagno
vertrekken.
t Ferre-nnnle, adj. Ontrouw, schurkachtig.
F erreole, m. [Bot.] IJzerharde ehretia f.
indische boom met ijzerhard hout.
Ferrer, v. a. Beslaan, van beslag voorzien: Fdes roues, wielen bestaan. F une pique, eene piek

Ferro-arseni%re, - -n,an ;annesii'ère

of F- -nman anesien, ne, adj. [Cum.] IJzer
---

Ferro-eyanique, adj.: Aclde f-, ijzer-blaauw -

stof zuur n.

Ferron, ni. [Conn.] Koopman in staafijzer,
ijzer%cooper n1. — Ferronnerie, f. IJzersnmederij f., ijzerwinkel m. ; — allerlei kleine ijzerwaren f. pl. --- Ferronnier, m., -ière, f. IJzerkooper in., ijzerkoopster f. — Ferronniere, f.
[Bijout.] Metalen voorhoofdband m., dames-hoofdsieraad van paarlen, edelgesteenten, goud, enz. (zoo
geheeten naar de vrouu w eens ijzerkoopers [la belle
Ferronnière] die in 1538 de minnares van Frans I.
„

was) .
Ferroso-al.airinique, F- -ainnnonique,
F- -argentique, F- -ealeique, etc., adj.
[Chico.] Toenamen, in de nomenclatuur van Berzelius gegeven aan dubbelzouten, die ontstaan uit

de vereeniging van een ijzer- oxydule-zout met een
zout van aluin, ammoniak, zilver, kalk, enz.
Ferrotier, nn. [Tech.] Glasblazers-gezel in.

F errugineux, euse, - adj. IJzerachtig, ijzerbevattend, ijzerhoudend: Eaux f-s, ijzerhoudende
wateren n. pl.

Ferrugo, in. (latin) IJzerroest in.
^) Ferrunnination,f. liet aanwellen van 't ijzer.
Ferrure, f. Beslag, f zerwerk n. aan eene deur,
een raam, een gebouw, enz. F- d'argent, d'or, zilveren, gouden beslag. La f- dun cheval, het beslag
van een paard, de 4. hoefijzers; het daartoe gebé-

zi.gde ijzer. -- Het beslaan; wijze f. van beslaan.
Fer se, z. FERZE.

-t Ferte, f. (voor fermeté) Sterkte, vesting f.
(nog overig in vele namen van fransche steden, die

vroeger sterkten waren: F- -Aleps, F- -Bernard,

F- -Milon, etc.)

Fertile, adj. Vruchtbaar, vruchtgevend, vrucht

veel opbrengend, overvloedig: Pays f-,-dragen,
d'or, d'argent,
met goud, zilver beslaan. F- des aiguillettes, des vruchtbaar land n. — Une année très-f-, een zeer
vruchtbaar
jaar n. — tcueil f- en naufrages, klip f.,
Fun
cheval,
beslaan.
rijgsnoeren
facets, veters,
een paard beslaan. F- un cheval a glace, een paard waarop velen schipbreuk lijden. — (fig.,) I1 est fmet eene ijzeren spits bestaan. F-

ten Ijs beslaan, een paard scherp zetters. — [Coco.]

en inventions, hij is vruchtbaar in uitvindingen.

FERTIILEMENT
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Esprit, Imagination f-, vruchtbare geest m., ver
gemakkelijk en veel voortbrengt).-beldingf.(
Une matière f-, eene stof, een onderwerp, waar
veel kan gezegd worden, rijke stof f.
-over
Fertilemmaent, adv. 013 vruchtbare, vrucht ge(f-es.
crude wijze, overvloedig.
Fertilisant, e, adj. Vruchtbaar raakend: Eaux
4- Fertilisaition, f. Vruchtbaarmaking, fe rtilisatie f.
Fertiliser, V. a. Vruchtbaar maken, vruchten,
doen dragen of voortbrengen: Le funnier fertilise
la terne, de mest maakt de aarde vruchtbaar.
Fertilité, f. Vruchtbaarheid, weligheid, fe rt i l i t e i t f. — ( fig.) F- d'esprit, vruchtbaarheid
van geest, scheppend geestvermogen n.
Fern, e, adj. (en part. passé van fèrir): I1 est
Etre ff- clamour, hij is smoorlijk verliefd.
contre qn. zeer boos op iemand zin. -- [Vétér.]
Cheval qui a le tendon f-, paard n. met gekwetste
pees.
Férulaeé;, e, adj. [Bot.] Naar 't p riemkr•uid
gelijkénd.
Ferule, f. Plak f. , een voormalig straftuig in
de scholen; de daarmede toegebragte slag in de hand,
plak f. — (fig.) Etre sous la f- de qu., onder de plak
van iemand liggen, onder iemands tucht staan.
Tenir la f-, gezag over iemand hebben. — [D. eccl.]
Geestelijke herderstaf in. [Bot.] Priemkruid n.,
berkwortel 01.
Ferveninient, adv. Vurig, net ijver, innig:
Prier f-, vurig bidden. I1 s'acquitte f- des devoirs
de la religion, hij vervult de pligten van de godsdienst met ijver.
Fervent, e, adj. IJverig, vurig, blsr h:end: Une
prière f-e, een vrerig gebed Ir. Zèle f-, blakende
--

,

---

ijver m.

Ferveuur, IJver nl., drift f., vuur, gvervuur n.
Servir Dieu aver f-, God met ijver dienen. II est

encore dans sa première f-, hij is nog in zijn eerste
vervuur. Une f- passagère, een voorti-(jgaande

ijver. --- (Prov.) F- de novice ne, dure pas longtemps, nieuwe

bezems vegen schoon.

Ferzaie, Fresaie, f. [H. n.] , z. v. a. ORFRAIE.

Ferze, f. [Mar.] Breedte f. (van zeildoek),

baan f., kleed n. Voile de six f-s, zeil van zes

breedten.

Feseelle, f., z. FISCELLE.
Feseennins, e, adj. ]Poès anc.]: Vers f-s,

fescennijnsche gedichten n. pl. of fescenninen t. pl,,
soort van oud-romeinsche spotverzen, vol plompe en
onzédeljke aardigheden. - Wulpsche bruiloftsge-

dichten n. pl.

Fesour, i n. [Tech.] Zoutzieders-schop f.
Fesse, f. Bil f. Les f-s d'un homme, d'un chien,
dun singe (alleen van deze wordt dit woord gebruikt). --- [Bouch., Cuts.] La f- du boeuf se
nomme ei n1 i e r, celie du mouton gigot, ceile In
pore j ani bon. — Donner à qn. sur les f-s, iemand

wat op de billen geven. — (pop et fig.) Vous n'y
allen que d'une f-, gij vat het werk niet met ernst
aan. Cette affaire ne va que d'une f-, deze zaak
gaat slaperig voort. I1 en a en dans les f-s, lig
heeft er nadeel bij geleden, is er slecht bi gevaren.
Ii s'en bat les f-s, hij geeft er den brui van, hi
lacht er wat med. 11 a chaud aux f-s, hij bevuilt
zich van benaauwdheid — [Mar.] F-s, billen, ach
van 't schip. — [Vann.], z. FAISSES. -terondig
Fessé, e, adj. (en part. passé van fesser): Enfant f-, kind n., dat voor de billen of voor de broek
gehad heeft.
Fesse-lbreviaire, in. [dénigr.] Monnih nl.,
die zijne getijden snel en gedachteloos a frabbelt.
(Plur. Des fesse-bréviaires). --Fesse- cahier, m.
Broodschrijver, naschrijver, kopiist. (Plur. Des
fesse- cahiers). — Fesse-cha nbriere, m. Meisjesgek, nalooper van dienstmeisjes en kameniers.

(Plur. Des fesse-chanlbrières).
Fessée, f. (fam.) Dragt f. slagen op de billen.
Fesse- aalmille, Fesse-1 Iatthieti, m. (pop.)
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gaarne op de billen geeft: Une mère f-euse. -[Tech.] Koppendraaijer m. (der spelden) .
Fessier, ière, adj. [Anat.] De billen betreffend,
daartoe behoorend: Muscles f-s, of als subsi. m.
Les f-s, de bilspieren f. pl. — FESSIER m. (pop. et
très-fang.) Achterdeel, achterste n., billen f. pl., gat n.
Fessoir, m. [A ric.] Hak m., houweel n. —
Fesson, m. Groot houweel n. ter bewerking van
den wijngaard. — Fessoiir, m., z. FESoUR.
Fessei, e, adj. (fam.) Met dikke billen, dikbillig, dikgebild. (hoorend, feestelijk.
Festal, e, adj. [U1. eccl.] Tot de feesten be-

Festin, in. Gaslmaal, feest, eerernaal n., vreug-

dedisch m., feestpartij, gaster j f., banket, fe s-

t) n n. F- de noce, bruiloftsfeest. -- 11 n'y avait
que cela pour tout f-, daarin (in dat weinige)
bestond het gehele onthaal. — (Prov.) Ii n'est f-

que de Bens chiclies, karige lieden onthalen het

best, als 't er op aan komt.

Festinner, v. a. Wel onthalen, een feest geven,
vergasten. - FESTiNER, v. n.: Pendant buit jours
on ne fit que f- et se réjouir, acht dagen lang deed
men niets dan gasteréren en zich vermaken. — Het

part. passé is soars adj.: Personne festinée, feesteljk onthaald persoon m.

Festival, e, adj. [H. n.] Tot een feest betrekking hebbende, feestelijk. ---- ]- FESTIVAL, m.
Feestdag ni., feest n. — Groot muzak feest door de
virtuozen uit vele landen. On a donne plusieurs
festivals lors de la dernière exposition de l'industrie. ---Festivite, f. Feestelijkheid, plegtigheid f.,

vreugdefeest n., festiviteit f.

Feston, m. Loofwerk van bloemen en vruch-

ten, o gelaa ;en slingersnoes n. van loof, vruchten
en bloemen, loofsieraad le., bloernkrans m., f e st o en n. ---- [Ant.] O/fer-bloemkrans m. _-_ [Beauxarts] Loofwerk n., slingerkrans vn. — [Modes]
Des inanchettes en f-, te f-s, gefestonneerde

lebben f. pl.
Festonner, es. a. Met bloem- en loofwerk versieren, omzoornen of behangen, loofwerk, bloem kransen teekenen of borduren; sierlijk en boogsge-

wijs uitsnijden, fe s t o n n é r e nn. -- Ook zonder
voorwerp: Elle festonne a vec art. -- (fig. et fam.)
Loopen slingeren (vcan een beschonken mensch). —
SE FESTJNNER, C. pr. Gefestonneerd worden, sier -

lijk omzoomd worden. — Iet part. passé is ook

ail.: M anchettes festonnées, gefestonneerde handlubben f. p1.
t Festoyer, v. a., nee FETOYER.
Festlteaire, n.. [VI. n.] Eenmondige inge(heid f.
wandsworm m.
t Fetai-dise, f. Luiheid, traagheid, lafhartigFête, f. Feest n., feestdag, vierdag m., vreugdebedrijvi.ng, verlustiging f. Célébrer, ch®mer une
f-, eenen feestdag vieren. Garder les jours de f-,
de feest- of heilige dagen houden. Paver sa f-, zij ven geboortedag vieren. F-s solennelles, hoogtij
pl. F-s légales, gewettigde feestdagen m. pl.-denm.
Faire la f- d'un saint, den naamdag von een'
heilige vieren. F- des morts, allerzielen-dag. F-s
fètées, feestdagen, waarop het werken verboden
is. -- (fig. et fans.) Faire f-, liefkozen. Faire fa qn., iemand feestelijk onthalen. Troubler la f-,
de vreugde storen. Faire f- de qc. a qn., iemand
iets vereeren. Je lui en ferai f-, ik wil het hein
ten geschenke geven. Se faire f- de qc.- zich op
iets verheugen, zich vermaak van iets beloven. Je
me ferai f- de le servir, 't zal mij genoegen geven
hem dienst te kunnen doen. Se faire de f-, zich
ergens indringen, insteken, zonder er toe geroepen
te zijn. Je n'aime pas á me faire de f-, ik dring
mij niet gaarne ergens in. — (Loc. prov.) Il devine
les f-s quand elfes lont venues, z. DEVINER. 11.

est a la f-, dat is water op zijnen molen, dat ziet
hij gaarne. Il ne faut pas fèter le saint avant la
f-, I1 sera asset à temps de ch®mer la f- quand

elle sera venue, men moet zich niet vóór den tijd
verheugen. Aux bonnes f-s les bons coups, hoe
Aartsgierigaard, schrok, vrek, woekeraar m. (Plur. heiliger de dag is, hoe nicer de duivel los is. Nous
Des (esse-mailles, Des fesse-Matthieux.) — Fes- ne fumes jamais it telle f-, of à pareille noce, nooit
zijn wij op zulk eene boerekermis geweest. I1 n'est
se-piste, m. (pop.) _Dronkaard, zuiplap m.
Fesser, v. a. Op de billen slaan, voor de billen pas toes les jours f-, 't is alle dagen geen kermis,
of voor de broek geven. — (fig. et fam.) F- le vin, men kan niet alle dagen vrolijk zijn. Tant dure le
veel wijn kunnen drinken, goed kunnen pooíjen vin, tant dure la f-, als 't geld, op is, is ook de
zonder dronken te worden. F- le cahier, schieljk pret uit; ook: geen ellende vóór den tijd. Aux
v epres on connait la f-, aan de voorrede kent men
en wijd uiteen schrijven.
Fesseiir, m., -ease, f. (fam.) .,tij of zij, die 't boek, aan de toebereidsels kan men over 't feest

774

F1FTE-DJE U

ooi(leelern,. --- [Théat.] Verlustiging f. van zang of trouva entre deux f-x, de kolonne stond tusschen
dans als tussch.enhandeling in, eene opera.
twee vuren. Les f-x de l'armée, du camp, de legerFête-Died, m. [Cath.] Heilige sacraments- vuren.. Essuyer, soutenir le f- de la place, het
dag m. (Plug. Des fêtes-Dieu.)
vuren van de vesting uithouden, uitstaan. AccouFêter, V. a. Vieren, eenen vierdag of heiligen turner un cheval an f-, een paard aan het schieten
dag houden: On fëte aujourd'hui 1'Assoniption, men gewennen. Les ennenlis faisaient grand f-, de vijviert heden .tl'laria- hemelvaart. — F- qn., iemand anden vuurden sterk. -- Le f- du Biel est tombé
geluk wenschen; iemand eer betoonen; iemand wel sur la maison, een bliksemstraal heeft het huis
onthalen.. --- (Prow.) C'est un saint qu'on ne fête getroffen. Lair était tout en f-, de lucht was
point, hij staat in geen aanzien. -- Fête, e, acij. één vuur al vuur, het weerlichtte sterk. F- élec(en part. passé). ,Saint fété, gevierde heilige. Feies trique , elektriekvuuur. F- boréal , noorderlicht.
f-es, z. onder FETE. 11 n'aime pas a etre fc,te, hij F- St. -Elme, z. CASTOR liT POLLUX. — F- fol
is geen vriend van, eerbewijzingen- (te ontvangen).
let, dwaal-, hipliclit. --_ (Poelt.) Les f-x de in
-j-- Féteur, f. Lij freak_ onaangename reuk in., nuit, du firmament, de sterren f. pl. (fig.)
dien ,iemand van zich geeft.
Vuur n., glans m., schittering; — levendigheid,
Fetiehe, f. afgod, besciierrngod, een of ander vlugheid, vurigheid, drift f. 11 a. les )eux vifs et
zinnelijk voorwerp der afgodische vertering bij de pleins de t-, hij heeft levendige oogen, vol vuur of
Negers in Gui iea, enz., f é t i s c h m.; toovermid- glans. ---- Le f- lui sort par les - eux, zine oogen
del n. --- Naam van de koningslang, van gieren, vonkelen vaan toorn. Ce diamant et.te beaucoup de
visschen, insecten, die de inboorlingen van sommige f-, die dianiatit heeft veel vuur af gloed, schittert
onbeschaafde landen in Glen rang hunner roden sterk. ---- Le f- des passions, de gloed der hartstogten.
plaatsen. ---- Fétiefiisme, n.). Felischdienst f., Le f- de l'anmour, de minneelcift, de liefdegloed,
de vereer ing van zoodanip-e voorwerpen, fe t i s c h- het minnevuur•. Répondre aux f-x dun amant, de
m u s n. --M- Fétiehiste, w,. lf'etisch-vereerder, liefde van een' minnaar beantwoo then. Le f- de la
-aanbidder n .
jeunesse, de jeugdige drift, levendl;icgheid. Etre tout
Fétide, adj. Stinkend, kwalijk riekend, een' de f-, geheel vuur, zeer levendig zijn. Cette femme
slechten reuk va ug. zich geleend.
est agrelable en conversation, elle a beaucoup de
Fétidier, al. [Bot.] S'tinkboorn zei., een slecht f-, deze vrouw is zeer aangenaam in gezelschap,
riekende boom van 't eiland Bourbon.
zij heeft veel vuur, is zeer levendig. Cheval plein
Fétidité, f. Slechte reuk, stank in.
de f-, zeer levendig paard n. Ce peintre a un grand
}'eto 'er, V. a. (fain.) .Feestelijk onthalen, zeer f- dfinagination, deze schilder heeft eerie groote,
vriendelijk ontvangen.
vurige verbeeldingskracht. — (loc. fig.) Prendre
Fètau, ni.. Stroohalm. -- (fain.) Je n'en doinie- f-, vuur vatten, toornig, driftig worden. II Arend
rais pas ut -, ii fit ar geen speldeknop voor f- aisément, lijf vat spoedig vuur, hij wordt
geven. Tirer an court f-, urges om loten of uit schielijk boos. IÍ a jeté tout son f-, hij heeft al
om 't kortste of om het-steknmrohal, zijne gal uitgebraakt, hij heeft geheel uitgeraasd.
langste strootje trekken. --_ [Bot.] Wilde haver, litre tout de f- pour qe., geheel met iets ingehernik, dolik f.
omen zijn. Etre dans son coup de f-, in geestF êtii'e€i-í6u1, in., z. FAILLE-EN-CtJL.
drift, vervoering zijn. Gest an f- de paille, 't is
Fetiictue, f. [Bot.] Soort van doll/c f.
een stroovuurtje, dat zal haast gedaan zijn, het is
slechts eene voorbjjgaancle drift. Mettre le f- sous
Fét€is n1., z. F(ETI?S.
Feet, in. Vuur, licht n., warmte, warmtestof f.; le centre de gn., iemand liet vuur na aan de
hoop m. , brandende voorwerpen , haardvuur , schoenen leggen. Faire du f- violet (dans lean),
ovenvuur, kagehetcu^aur n., brand ni., vlam f. ; fak- schoon beginnen, maar slecht eindigen. Jeter de
hel- of toortslicht n., bakenvuur, lantaarnlicht; -- l'huile dans le f-, iets eigen mnak,en, olie in het
hemely-eu.ui , we licht ti., bliksem m. Le f- est rel- vuur gieten. F- de paille, stroovuur n., hevige,
panda dans toute la nature, het vuur is in de ge- snaar kortdurende hartstogt m. La seldition n'é#.art
heele natuur verspreid. Les f-x dun soleil sans qu'un f- de paille, het oproer was maar een, stroonuage, de hitte eerier onbewolkte zon. Les f-x de vuurtje. Il n'y a nni pot an f-. ni écuelles lavées,
in edit huis gaat het zeer onordelijjk, ruw toe. Le
l'été, de zomnerhitte. F- de ctharlhon, de tourbe,
kolenvuur, fvuur.
tur. Faire du f-, vuur aanleggen. f- est dans ses affaires, zone zaken staan slecht,
Allunner le f-, het vuur aansteken. Attisei' ie f-, zijn in eenen verwarden toestand. Faire f- des
het vuur opstoken. -- Mettre le f- ii one maison, quatre pieds, alles in 't werk stellen om zijn oogmerk
een huis in den brand steken. Prendre f-, vuur te bereiken. Employer Ie fer et le f-, geen middelen
vatten. Le f- a pris a la cheminée, er is brand ontzien om tot zijn doel te geraken, z. ook FER. Le
in den schoorsteen ontstaan. La ville est consumée f- est, se niet dans ses affaires, zijne zaken zijn,
par le f-, ale stad is door 't vuur verteerd. Crier geraken in wanorde. Faire grande chère et beau
au f-, brand roepen. r- Etre assis an coin du f-, f-, op een' grooten voet leven, veel verteren. Le
in het hoekje van den haard zitten. Mettre un pot f- est a cette marchandise, men vecht om die waar,
au f-, eenen pot Ie vuur zetten. Acheter an f-, ieder wil die waar hebben. On y court comme an
het gezamenlijk vuurgereedschap (tang, schol), pook, f-, ieder loopt er om 't hardst om. Faire f- qui dure,
enz.) koopen — Il a ordinairement dix f-x dans z. DURER. Mettre le feu aux étonnpes, z. ETOUPE.
sa maison, hij heeft doorgaans tien stookplaat- C'est le feu et lean, z. EAU. 11 n'y a point de
sen, stookt meestal tien vuren in zijn huis. -^-- fumele sans feu, point de f- sans fumée, men
On compte deux cents f-x dans ce village, men noemt geene koe bont of er is een vlekje aan. Se
telt 200 huisgezinnen in dat dorp. — Ii est défen- jeter dans le f- polar éviter la fumée, van den wal
du de chasser, de pêcher an f-, 't is verboden met in de sloot geraken, uit den regen in den drol)
licht, fakkellicht, lantaarnli.cht, ens. te jagen, te loopen. Il se jetterait dans le f- pour lui, hij zou
visschen. — [Mar.] L'anniral fait fanal de quatre voor hem door 't vuur loopen. Metti'e les fers
f-x, het admiraalschip hangt 4 lantaarns uit. Ca- an f-, eene zaak met ernst aanvatten, de hanclwr, 1%lontrer, Eteindre ses f-x, -Vne vuren ver den aan 't werk slaan. Its mirent toute la vilie
bonen, uitblusschen. Les f-x de la vote,-bergn, en f-, zij bragten de gansche stad, in opstand, in
de kustvuren, vuuurbakens n. pl. --- Donner Ie f- rep en roer. ---11 nest f- que de bois vert, que de
a uur hátiment. een schip van buiten afbranden gros bois, versch hout, grof hout geeft liet heetste
(aas 't op nieuw te harpucizen of te teeren). Don- vuur. --- Faire niourir un homme ii petit f-, (eig.
ner le f- h tine planche, eene plank gaar maken iemand levend verbranden), iemand het leven zuur
om ze te kunnen buigen. -- Faire f-, vuur geven. maken. Je n'en mettrais pas la main au f-, ik
— F- d'artifice, kunstvuur, vuurwerk n. Faux f-, kan er geenen eed op doen, geene vaste verzekering
blikvuur; -- ook afbranding van 't pankruid. — van geven. N'avoir ni f- ni lieu, geen blijvende
[Mil.] Fusil qui fait faux f-, geweer dat weigert. plaats hebben. [Agric.] Ce blé a perdu son
Son pistolet fait long f-, zijn pistool brandt lang- f-, dit graan heeft zone overtollige vochtigheid
zaam af. Mettre tout a f- et a sang, alles te vuur uitgedampt. -- [Bot.] F- ardent, kwartelbeziën f.
en te z-vv,aa.rd verwoesten. Armes a f-, schi-etge- pl.,' witte wilde wijngaardplant f. (bryone). -weer. F- g régeois, waterballcn m. p1., grieksch vuur, [Com.] Ce vin a liea.ucoup de f-, die wijn is
vuurwerk, dat in het water brandt. F- vif, Bien zeer vurig. Etoffe couleur de f-, vuurkleurige
servi, d'enfer, levendig, goedbediend, helsch (ge- stof f. — [Exploit.] F- terrou of grisou, z. GnIweldig) vuur. F- de file of de rang, F- de pelo- soU. -- [Meld., Chir.] Brandmiddel n. Ii faut
ton , geléderenvuur, pelotonsvuur. La colonne se appliquer le f- à cette plate, men moet deze wonde
,
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uitbranden. F- actuel, gloeijend ijzer n., om te visé la f-, de president heeft ire lijst rnetzijne handbranden. F- potential, een brandend en invretend teekening nog niet bekrachtigd. F- de présence, premiddel. F- de la fièvre, gloed, hitte der koorts. sentie-list. F- d'un maitre d'hôtel, lijst van een'
Le f- St. Antoine, z. ANTOINE ; --- zie ook ARDER. hofmeester. —_ [Tech.] F- dor, d'argent, goud-.
— F- d' un e plain, ontsteking eener wonde. F- vo- zilverblad. F- de scie, zaagblad. Les f-s ou branlage, roosachtige uitslag m. in 't gelaat der kin- dies de ciseaux, de bladen eenei schaar. Les f-s
deren. I1 a le visage tout en f-, zijn gezigt is ge- d'un paravent, de bladen van een 'windscherm. Fheel ontstoken, vuurrood. -- [Prat.] A l'extinction d'étain, bladtin n., foelie f., verfoeliesel, job n. --des f-x, bij het uitgaan van waslicht.— [Vétér.] Mal Naam van velerlei blad- of plaatvormige voorwerde f-, vuur n., heete tér'ingkoorts f. (van 't paard). pen. — [Mar.] F-s de panneaux, dipte luiken n. pl
Le feu est dans ce troupeau, het vuur (eene roode F-s bretonnes, zetwege7s m. pl. .—. [Chir.] Schilfer nr.
uitslagziekte) is onder de kudde. F- of Taches de van een gekwetst been. --- Vin de trois f-s, driejarige
f-, vuurvlekken f. pl., roode vlekken (op 't lijf van wgn yr. — (Proc.) Qui a peur des f-s n'aille pas au
honden, paarden, enz.) — [Tech.] F- d'atteinte, bols, z. Bols. --- Trembler comme la f-, rillen, beven
sterk, hevi ovenvuur 1. (bij den aanvang van als een, blad, zeer benaauwd zijn. I1 s'en ira aver
't glasbranden). Coup de f-, brandvlek, vuurvlek f. les f-s, hij zal den winter niet beleven (met het af(in 't _porselein). Donner le premier f- a une étotfe vallen der bladeren sterven).
Feuulllé, e, adj. (en part passé van feuiller):
en teinture, eerie te verwen stof voor 't eerst door
een kokend verfbad halen. F- nu, open vuur. Pas- Arbre f-, bebladerde boom in. ----- [.klas.] Met bladeren
van eene andere kleur.
over
de
f-,
eene
stof
vlam
halen
ser one étoffe an
Feiiillé, in. [Feint,.] Gedeelte van een landschap,
(om ze af te schroeijen). --- [Théol.] F- de l'enler,
vuur der hel, de kwellingen der verdoemden. F- dat de bladeren der boomen voorstelt, bladerwerk n.
du purgatoire, het lijden van 't vagevuur. --- UE --- Wijze f. van de bladeren te schilderen. -- [Bias.]
FEU, toe. adj. Hartstogteli k, vurig, vol vuur: Des Gebladerte n. van andere kleur dan de plant.
Feuillée, f. Loof n. van eenen boom; loofhut f.,
paroles de f-, vurige, hartstogteljke woorden n. pl.
Une árne de f-, een. vurige geest in., een ligt ont- soort van prieel n.
g

vlarnrrrencl hart n.

Feuille-morte, adj. Donkergeel. - FEUILLE-

FEU ! inter j, Vuur! (bevelwoord aan 't krijgsvolk MMoRTE, in. Donkergele kleur f. ---- [fl . n.] Naam van
om de geweren of kanonnen te lossen) . F- babord eene kapét f.
Feuiller°, C. a. Bladeren krijgen. _ - [Feint.]
et stribord ! vuur aan bakboords- en stuurboordszij!
Feu, e, adj. Wijlen, zaliger, overleden: Feu Gebladerte of loofwerk schilderen.
Fetiillère, f. [Minel.] .Aar'dader f in eene rnjn.
mon père, Feu Tra mere, Feu mes oncles, wijlen
Fenilleret, Inn. [Tech.] Breede boorschaaf f.
mijn vader, mijne moeder, mijne ooms, — mijl vader,
Feuillet, in. Blad ii. van een '.week, van een
moeder, ooms zediger (gedachtenis) Mon feu père,
La feue reine, sas feux cousins, les feues prin- schrijfboek (bevattende twee paginaas of bladzijden.).
cesses, wijlen mijn vader, de koningin, zijne neven, Ii a dechire quelques f-s de ce livre , hij heeft
de prinsessen. (Gelijk men uit de voorbeelden ziet, eenige bladeren uit dit boek gescheurd. Tournez le
wil het gebruik, dat feu vóór het lidwoord of be- f-, keer het blad om; (fig.) bezie de zaak ook van.
de andere zijde. Tournez la f-, s'il vous plait (onpalend bijv. naamw. onveranderlijk blijve.)
Fendataire , in. et f. Massaal, leenman m., der aan de eerste zijde van een' brief, bij verkorting F. s. v. pl., geschreven), sla om, als 't u beleenvrouw f.
Feudiste, ni. Leeraar of kenner m., van 't leen- Beft. --- [H. n.] De derde maag f. der herkaauregt, feudalist, feudist m. -- Somtijds ook wende dieren (pseautier). --- [Toon.] F- b tourher,
als adj.: Un auteur f-, een schrijver over 't leenregt. draaizaag f. — [Impr. ] Houten r e g l it n., zolderFeLdillade, f. [Bot.] Platte, bladige uitsprei- veêr f. ---- [llen.] Zeer dun en fijn lijstje n.
ding, van sommige planten, als van mos, zwam, enz. [Pèche] , z. v. a. ALEVIN. ---- [liner.] Lei- of
'euillaape, in. [Bot.] Boomloof, gebladerte n., steenschilfer in. -- [itlar.] F- de sabord, onderde takken eens booms met de bladeren, loofwerk n.; poortdrempel in
L'eelilletage, t Feiiilletenieut. Het blade
bladeren n. pl. Le f- de eet arbre est beau, het loof
van dezen boom is schoon. Un lit de f-, een bed ren, doorbladeren. --- [Patiss.] Het bladvormig uitvan bladeren. Loofwerk n. in borduursels, ta rellen van het deeg, het bladerdeeg maken; bladvorbeeldhouwwerk enz.
-pijten,o mig gebak n. — Feuilleter, v. a. Bladeren, doorbladeren; doorzoeken, naslaan: J'ai déjh feuilleté
Feu lilaison, f. [Bot.] Bladschieting, uitbot
bladeren; -- tijd m., waarop de bladeren-tingf.der quelques grammaires pour trouver ce terme, ik
heb reeds eenige spraakkunsten doorb laderd, doorte voorschijn komen.
Fenillants, in. pl. [1!. rel.] Voormalige fran- gezocht,, om deze uitdrukking te vinden. -- [POtiss.]
sctie monniken-orde, naar den strengel regel van F- la pate, het deeg bladeren, zoodat het zich als
Sint-Bernard, feu i l l a n te n m. pl. --- [Pout.] bladeren of schilfers laat opligten, boterdeeg maKlub f. van gematigde mannen in de fransche re- ken. — [Cuis.] F- du lard, spek in breede dunne
volutie der vorige eeuw, die hare vergadering in sneedjes snijden. --- Feuilleté, e, adj. (en part.
't klooster dier monniken hield, fe u i,1 t a n t e n. passé): Livre f-, doorbladerd boek n. Gateau f-,
— Feu Mantin, subsi et a(7. m. Lid n. van :Ie gebladerde koek in. L'écorce des asbres est f-e, de
klub der f euillanten. — Feuuillantine, f. Bene schors der boorhen is bladerig, schilferig.
j Fenilletier, m., z. v. a. CARTIER.
-- [Cuis.] Soort van bladerig ge--dictjnerof.
Fe^iiiletis, in. [Tech.] Hoek m., dien het bobak, boterkoekje n. ---- Feiiillantisine, m. [Pokt,]
Leerstelsel 1., geest m , gezindheid f. der feuillanten. venste gedeelte eens diamants van het onderste
Fenillard, m. [Econ. sur.] Boomtakken m. pl. scheidt; — gemeenschappelijk grondvlak n. van de
met hunne bladeren, die men op sommige plaatsen beide kegels eens steens. --- Dunbladerige, geaderde
tot veevoeder laat droogen. -- Groot blad n. --- leisteen m., afschilfering f. van eene lei.
Feuilleton, m. Dat gedeelte van zekere dag
[Bias.] , z. v. a. LAMBREQUINS. — [Tech.] Hoep welk de kritiek der letterkundige wer--bladen,'t
hout n. (der kuipers). -- Ook als adj : Fer f-,
platte en breede strooken ijzer (voor kuipwerk, ken, der tooneeletukken, enz., of wel romantische
verhalen, novellen en dgl. bevat, mengelwerk, fe u i lvoor zaaglemmers, enz.) .
Feuille, f. [Bot.] Blad; — btoemblad n. (p0- 1 e t o n n. — F- des pétitions , korte opgave f.
tale). Les f-s d'arbre, de boombladeren. Une f- de van den inhoud der ingekomen verzoekschriften,
rose, een' rozeblad. -- Bij uitbreiding: Blad pa- welke aan de leden der wetgevende vergadering wordt
pier, vel n. Une f- de papier, een blad of vel rondgedeeld. -- [Imps.] , z. v. a. FEUILLET. --papier. — [Impr.] Imprimer une f-, een vel, blad [Rel.] Insteekblaadje n., toegevouwen derde gedeelte
drglsken. F- en train, een geheel verbeterd vel. F- van een in 12o gedrukt blad. — Fenilletoniste, m.
de sedans, schoondruk. F- de dehors, weerdruk. .Feuilleton-schrijver nl.
(verklw. van feuille) Blaadje n.
F- imprimée, d'impression, afgedrukt vel. Livre
Fenillette,
f. wijnvat,
half Parijzer mud n.,
Fransch
en f-s (en Plane), een ongebonden boek. F- volante, [Tech.]
los blad. F- periodique, tijdschrift, weekblad, dat houdende 13L40 liters. --- [Mar.] Knuppelband m.
.]- Fenilliste, m. (woord van Beaumarchais),
van tijd tot tijd wordt uitgegeven. Cette gazette
est une des meilleures f-s que nous anon s, deze cou- x. V. a. FOLLICULAIRE.
-t- Fenillir , v. n. Bladeren of loof hebben,
rant, dit dagblad is een van de beste tijdschriften,
die wij hebben. — F- de route, reispas, soldatenpas krijgen.
Fe,iilluu, e, Bladerig, bladrijk, vol bladeren.
reiswijzer in. — Lijst f. Le président n'a pas encore
-
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Feniihrre, f. [Tech.] groeve, spo7anï:ncl f. aan

vensterramen of deuren.

Fenngnière , f. Houten beugel nl. aan den

zadel der muilezels.

Fian ro, m. [.f-i.. n.) Japansche walvischsoorl f.
Fiareyre, f. [Vétéi'.] Ontstekingszïekte f. bi

schapen.

5 Fiarde, f„ z. V. a. "F'OUPIE.

t Fetarre of Foarre, na. Allerhande soort
van strop, mistst'r°oo, voederstroo n.; stroohalm m.
-- (Prop.) Seigneur de f- mange un vassal d'acier,
de magtigste vassaal schiet te kort bij den zwaksten heer.
Peers, al. . pl. [Anc. Jul.] Onkosten in. pl. voor
het mnesteu, voor het bouwen van een stuk land.

Fiarnannd, in. [Hilt.] Nieuweling van de Malthezer orde. -- Kruisvaarder gin., uit Palestina teruggekomen.

Feuatier, m. Stookineester, kamerverwarmer en.
(in groote inrigtingen. inz. in paleizen).
Feutrabie, adj. [Clap.] Viltbaar, wat zic/i.
laat vilten. -- Feutrage, m. liet vilten. vilt
maken; het beleggen met vilt.

Fiat ! inter j. (pr. fi-al:te) Het zij zoo.' toege•
staar! goed! — FIAT, ni. (eerbaste ring van 't la-

Feil- terrou, ni., z. GRISou.

l°eutraite, I. [Gout.] Becjt n., dat men voor
't bearbeiden sense azijn betaalde.

Feutre, in. [Tech,] Vilt in.; scheerwol, stopwolf., vulsel n. Chapeau de f-, vilten hoed m. Dresser le f-, de kegelvormige viltmuts over den hoedenvorm spannen. _- it éta.it couvert d'un f-, d'un
vieux f-, hij had een' ouden, lee//flies hoed op. —
[Papet.] , beter FAUTRE. -- [Drap.] Gevilte lap in.

wol, als: proefmonster voor de gemengde lakens.
--- Fentreinent, in. Viltbewerking f., z. FEI -

TRAGE. — Feutrer, v. a. Vilten, tot vilt maken:
I..- 6e poll, Ia lame, liet haar, de wol vilten. ----[Sell.] F- line selle, een' zadel opvullen. u-- Feu-

tré, e, adj. (en part. passé): Etoffe f-e , gevilte
stof f. -- (gig.) La terre etait f-e d'lieri:he ine iue

et délicate, de aarde was dipt bekleed niet dun en

fijn r ; as. - niitri =r, nn. Viltbereider, silt maker,
vilte,' nn. -- Feutiière, f. Zijplrrp in., waarin
de hoedenanalcers het vilt maken.
Fève, f. [Bot.] Boonplant; boon f.; -- b J uit
vele boonvormige voorwerpen. Ecosser des-breidng
f-s, bonnen basten of doppen. F-s de Rome , de
haricot, rooinsche boonen, snijboonen. F-s de marais, tuinboonen. Des f-s (grains of bales) de café,
kof, boonen. F- de ver a. soie, pop f. van den z7jdewo7 :f•. -- (Loc. prov.) I1 croit avoir trouvé la f- an
gateau, hij meent het geraden, den spijker op den

kop geslagen te hebben. S'il me donne des pois,
je lui donnerai des f-s. ik zal hern met gelijke munt

betalen, gelik wet gelijk vergelden. Cost Ie rol de
la f-, 't is een koning zonder' gezag. Donner tin
pois pour avoir une f-, een' spiering uitwerpen

om een' kabeljaauw te vangen. -- [i acdelL] , z.

V. a. LAMiPAS.

Féverole , I. (verklw. van fève) Kleine boon,
veldboon f. verscheidenheid van de tuinboon.
Févier, n1. [Bot.] Boonenboom m. -- [-1J. n. j
Kleine tweeschalige schelp f.
Fèvre, m. [ Sal. i Ketelmeester, werkman, die
net het onderhoud der ketels belast is. -a- Weleer

Fiasco of Fiasgne, n1. Flesch, matteflesch f.
-- [Mélrol. ] Vochtmaat t. in Italië. -- (fig.) Faire

f- , eerie onderneming geheel zien mislukken ;
ook: Uitgefloten woorden (van een tooneelspeler of
tooneelstuk).

tijnsehe fdat) (alleen in 't volkszeggen): I1 n'y a point
de fiat, daarop kan enen niet vertrouwen. II n'y a.
point de fat dans son pater, net dien man moet
men voorzigtig wezen, hij is die repte broeder niet.
Fiatole, f. [1-I.1. j .Breeds, platte en bijna ronde
visch dec liddellandsche zee (ook lisette geheelen).
Fiber, en. [EI.. n.l Muskusrat f. van Canada.
Fibre, f. [I nat. ] Vezel f.. F- musculaire, nerveuse, spiervezel, zenuwvezel. -- [Bot.] Les f-s
d' uune Plante, dune ravine, de vezeltjes van eene

plant, van eenen wortel. -- (lig.) Prikkelbaarheid,
gevoeligheid f. Cat laomine a la f- délicate, sen
die man is fijn gevoelig, ligt geraakt. --- Avoir-PiIe,
in f- poétique, een fijn- poëtisch gevoel hebben. --Fibre, e, Fibreiix, snee, mij. Vezelach,tig,
uit een' vezelbundel bestaande.
Fibrillaire, adj. (pr. fi-hi-hire) De vezelt,jes betreffend.. Contractilité f-, zamentrekbaar°heid
der vezeltjes. ---_ Fibrille, f. (verkies. van fibre;

pr. fl-brile) [ Annat.j .Dun, fijn vezeltje 1i. — F!briiié, e, Uit fijne vezeltjes bestaande. -- F!briiiifere, adj. (pr. ti-Ini-li—) Vol vezeltjes.
Fibrine, f. [Chin.] V ezelstof, f i brine f. -F ibrineux, eisse, adj.
, Tot de vezelstof behoor'ende; vezelstofachtig. _-- Fibrolne, f. [Chit. i

Vezelachtige stof f. vaan de zijde.
°i adia of Fibule, f. lint. rong.] Gesp, haakni.,
krans f. --- Fibnlation, f., z. INFIBULATI0l".

Lie, 10. [1 éd. j Vij{,gezwel, vijguitwas n. —
[Vété .j Botstraal M., uitwas aan den ,paardepoot.
Fieaire, f. [Bot] Groot v gkruid n.; -- vigranonkel an.; klein schelkruid n. (lijkend.
Five, e, adj. [Bot.] Naar den vijgeboom geFiceier, V. a. filet bindgaren binden of omwinden: F- on paquet , een pak vast toebinden.
- Ficelé, e, adj. (en part. passé) Paquet .lien.

f-, goed toegebonden, pakje n. -- (fig. et trio.) Homme
lien f-, Femme lien f-e, sier lijk en niet smaak
gskleede man. vrouw. -- Ficeieur, in., -enne, f.

z. V. a. FORCERON.

lig of zij, diep met bindgaren toebindt, inpakker m.,
inpakster f. — Ficelier, m. Bolt. of haspel m.,
waarop in de winkels enz. het bindgaren gewon
— Fieelle, f. Bind- of .pakgaren, bind--denisf.
touw D. - - [Mar.] Visehlijn- f.; garen, bendelgaren n.

foei! dat is niet welvoegelijk. F- le vilain! foei, die

Fichant, e, adj. [Fort.]: Feu f-, strijkvuur,
indringend, f i c h é r e n d vuur. -- (fat,. et pop.)

Février, in. Februarij of sprokkelmaand f.
Li! inter j. Foei. F- done! vela n' est pas décent,

schurk, dat slechte mensch! F- de l'avarice, eest
an vilain vice, er is geene hatelijker ondeugd dan

de gierigheid. Faire f- de qn. of de qc., iemand

of iets ver foeaien, verachten. -- Fi, ni. [V étér. j
Soort van uitslag m. of schurft f. bij rundvee.
t Fiable, adj. Vertrouwbaar. — Fiablennent,
ado. Met vertrouwen.
Fi acre, en. Huurkoets f -, tweespan, dat op
pleinen en straten van groote steden in menigte

voor netten.

La fête est contremandée, eest f-, het feest is af-

gezegd, dat is spijtig, verdrietig.

F ehaise, f. (pop.) Nietigheid f., vod, prul n.
Fiche, f. [Serr.j Kram, knierf. (vaneenedeurof

een venster); pinnetje, houvast n.— [Jur.] Speelmerk,
beentje, fiche n. F- de consolation, z . CONSOLA
Voegijzer n., voegspijker m. (der-TION.[ech)
metselaars) . -- Stift, waarop de instrumentmakers
de snaren winden; snarenstift f. in een klavier of
gereed staat. -- (Loc. prow.) Jouer. Parler, Chan- piano. -- Gedeelte van een' paal, dat in den grond
ter, Danser comme an f-, erbarmelijk slecht spelen, zit: Ce pie o a on mètre de f-, die paal zit een
spreken, zingen, dansen. II est fait comme un eo - eery meter of nederlandsche el in den grond. -cher de f-, hij zit erbarmelijk in de kleéren. -- [Mii.], z. V. a. PIQUET. -- [Mar.j Clous a f-, takBij uitbreiding: huurkoetsier in. — z. ook ONGUENT. botsten in. p1. Anneaux I f-, getakte ringbouten.
Ciseau. I f-,^ fermoortje n. --- [h,grie., Bot. j , z. v. a.
Fiannette of Fianiète, f. Vuurkleur f.

FianSage, nl. Trouwbelofte f.
Fiancaiiles, f. pl. Ondertrouw, verloving f.,
het aanteekenen: Assister aux f-, de ondertrouw

bijwonen.

(SÉCURITa.
t Fiance, f., Z. V. a. CONFIANCE; ESPERANCE,

Fiance , m.,, -e, f Bruidegom in., bruid f.,
ondertrouwde, verloofde m. en f.
Fiancer , V. a. Verloven, ondertrouwen, in
ondertrouw opnemen, aanteekenen.. — (Prov.) Tel
fiance qui n'épouse pas, z. EPOUSER. -- Fiancé, e,
adj. (en part passé) Jeunes dens f-s, ondertrouwde
jongelieden`" ni.. pl.

BARBE, ARETE.

Fiché, e, adj.: Ingeslagen, geheid: Dieu f- en
terre, in den grond geslagen paal m. — (fig.) Avoir
les yeux f-s en terre, sur qc., de oopen ter aarde

neêrgeslagen, op iets sterk gevestigd hebben.
[Bias., Croix f-e, beneden toegespitst kruis n.
Fierier, v. a. Inslaan, inhe jen, indrukken. Fun pico en terre, eenen paal in den grond slaan,
inheijen. — [Mac.] F- Ie mortier, den kalk tusschen
de voegen, strijken, voegen. — [.hort. F- la vigne,
z. v. a. ECHALASSER. — (pop. et triv.) Fiche,
lehea Ie camp d'ici, pack u weg van hier. 11 na
]
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pas fiché un point de tout le jour, hij heeft den
panschen dag nog niets uitgevoerd. - SE FICHER,
pr. (farn. et pop.) Zich iets in 't hoofd zetten,
stijf op iets staan blijven. - Je me fiche tie vous,
ik lach wat met ee. Je men fiche, ik vraag er
niet naar, ik bekreun mij daarom niet, ik geef er
den brui vein.
Ficheron, nil. [Tech.] Luns, lens t. (aan de
wielen der affuiten, enz.), kapbout m.
Fiehet, in. Ivoren pennetje n., om de winst in
liet triktralespel aan te teekenen. --- Papiersnippertje,
eertijds tot liet verzégelen van brieven gebruikelijk.
- Kromme punt t. der kaarden.
Fieheur, 'Th [Maç.I Voeger, strijker. ---[Serr.]
Krant- of kniermaker, boutmaker m.
Fiehoir, m. [Tech.] Gespleten houtje, om piaten, linnen, enz. op koorden vast te steken, houvastje, knijpertje n.
Fichon, m. Kleine dolk (st'ylet).
Fichti, iii. Driehoekig vrouwenhaisdoekje n.
Fiehu, e, adj. (pop. et bas.) Jammerhartig,
bespottelijk, belagcheljk, mismaakt, misselijk; verloren. weg. Voilà un f- compliment, dat is een
bespottelijk kompliment. Ii a un f- visage, hij heeft
een misselijk gezigt. - Notre argent est f-, ons
gelet is naar de maan. - Fiehument, adv.
.lrinzalig, op eene belagcheljke wijze.
Fiehure, t. [Pêche] Aalgeer rn., aalspeer 1.,
aalsteker, elger, steekelger, palingsteker m.
Fielforme, adj. [Bot.], z. v. a. FICOIDE. Fieoïdal, e, adj. [Bot.] Tot de soort der Afrikaansche vijven behoorende. - Fieode, adj. [Bot.]
Vijgvormig. - Fieoïde, f. [Bot.] Afrikaansche
vijg, kaapsche vijg of bloem, miciclagsbloem f.; ijskruid II. - [ H. n.] Vijgsteen m. --- Fieoute, t.
Versteende vijg f. of peer/worn m.
Fieteur, ni. [Ant. ram.] Boetseerder in. in was.
S Fietiee, adj. Bedacht, verzonnen; kunstig
V.

La f- dune histoire, de echtheid eener geschiedenis. - Je me défie de Ia 1- de ma mémoire, ik

vertrouw mijn geheugen niet veel, ik kan mij op
mijn geheugen niet verlaten. - La lumière dans
ce tableau est rendue avec beaucoup de t-, het
licht in die schilderij is met veeljuistheid uitgedrukt.
Fidibus, m. (pr. —buce). Gevouwen strookje
papier n. om de tabakspijp aan te steken, f i d tbus m.
Fidicule, 1. [Astr.]

Eene der sterren van de
Lier. - [Ant.] Zeker folterwerktuig n. - [Mus.
anc.] Soort van her f.
Fidiiciaire, m. [Jur.] Tijdelijk erfgoedhouder (die het toevertrouwde goed weder heeft uit te
leiveren), bezitter van een /ideïcommis. f d sc c t ár u s m. - Fiducialrernent, adv. Bij tijdeljke erfgoed houding.
Fith2eie, t. [Dr. rom .] Schijnverkoop ni

Fidueiel, le, adj. ]Horl.] Point f-, laagste

punt n. van eenen slinger; punt eens cirkels, waarnaar mathematische werktuigen in graden verdeeld
worden. Ligne f- e , lijn f., die door het middelpunt
en rustpunt gaat.
Fief, rn. Leen, leengoed n. Posséder un f-, une
terre en f-, een leengoed bezitten. F- dominant,
hoofd-, opper-, grondleen. Arrière f-, achterleen.
F- servant, onderleen. F- noble, adellijk teen. Fpaine, leen, waaraan het pairschap was verbonden.
F- franc, vrijleen, onadellijk leen. F- en lair, leengoed zonder woonhuis. F- ilge, leen, dat eten leenman tot persoonlijke dienst, en zelfs tot bijstand
met al zijne bezittingen, aan den leenheer verptigtte.
-- L'ieffal, e, adj. [Féod.] Tot een leen behoorend, leenroerig, leenpligtig. - Fieffant, m. Leenheer m. .- Fïeffatah-e, m. Rij, die eenig land
in teen neemt, leenman, leenpligtige in. - Fieffe, f.
In Normandië zoo veel als bail is eens, a rente,
grondcijnspacht t. - Fieffé, e, adj. (en part.
passé van fiefler) Beleend, als teen gegeven; van
( fictif).
Fietif, ive, adj. Verzonnen, uitgedacht, ver- een leen afhankelijk, leenroerig. Sergents f'-s, gedicht, ingebeeld: Etres t-s, ingebeelde wezens ii. p1. regtsdienaars, wier ambt van een leen afhankelijk
(die slechts in de verbeelding bestaan) . - PoieIs t-, was. - (lig. et fans.) Doorkneed, doortrapt, volslagen, in den hoogsten graad: Coquin, Fripon f-,
proefgewigt n.
l'ictil, e, adj. [Ant.] Van klei of teens gemaakt, aartsschelm. Fou t-, volslagen gek, gek m. in folio.
- Fieffer, v. a. In leen geven, beleenen: F- un
leemen. aarden.
Fiction, t. Ver(lichtinfj , vinding f.; verdichtsel, domaine, een domein in leen g even.
Fiel,m. Gal f. : Lavésicule flu t-, de galblaasf.
verzinsel II. f c t i e t. F- poétique, dichterlijke
(fig.) Haat,
vinding. Je vous pane sans t-, ik spreek opi'egt, Amer comme t-, bitter als gal.
de zuivere waarheid. - [Jur.] F- de droit, onder- toorn m., bitterheid f., wrok m.; verdriet, hartn.:
plein
een
man vol gal
zeer
Un
homme
de
t-,
stelling t. van een geval, ,aangenomen en gewettigd
en alsem, een zeer haatdragend mensch. 11 y a bien
door de wet.
Fietionnaire, adj. [Jur.] Droit f-, een regt, flu f- dans cette lettre, deze brief is met eene in gal
dat op eene geregteljke vinding gegrond is, dat een gedoopte pen, vol bitterheid geschreven. C'est un
herniae sans f-, 't is een men sch zonder toom, een
geval onderstelt.
zonder gal. - 11 se nourrit de t- et darnerS FietiverneHt, adv. Bij verdichting, verdich- botje
turne, hij brengt zijn leven in bitterheid, droefheid
tender wijze.
Fidéieoniuiis, ni. [Jur.] Erfmaking f., waar- en smart door. - [Tech.] F- de boeuf, ossegal.
bij den erfgenaam de verpligtinq wordt opgelegd F- de verre, glasgal t. - [Bot.] F- de terre, aardom het erfgoed. of een aandeel daarvan, na verloop gal f, aardrook m., duizend guldenkruid; glaszout n.
Fie ll eux, euse, adj. Galachtig, bitter als gal.
van zdkeren tijd of bij het plaatsgrijpen van ztkere
Fiente, m. Mist of mest, drek m. van dieren,
omstandigheden weder aan eenen derde af te staan,
onvervreemdbaar stam- of familie-erfgoed ii., f 1- ins , van vogels. F- de cheval, paardevijgen t. p1.
paardemest.
F- de pigeon, de vache, duiven-, koedeicommis n. - Fictéieommissaire , in.
Hij, wien zulk eeg.,., erfmaking ten elect valt, f i- mest.
,

-

d eïcommissdrius m.— Fidéjusseur,m.
Borg, borg togtsteller m. (caution) , ft d ej u s 5 0 r m.
- Fidéjussion, t. BorgtOfjt t. (cautionnernent,
garantie). - Fidéj ussoire, adj. Borgtogtelgk.
Fidele, adj. Getrouw, opregt, trouwhartig,

trouw; naauwkeurig, onbedriegeljk, juist, met de
waarheid overeenkomstig: Serviteur t- , trouwe
dienaar. Ami t-. getrouwe vriend. F- a ses promesses, a ses devoirs, trouw in de volbrenging zijner
beloften, zijner pligten - Un récit t-, een getrouw,
naauwkeurig beriqt n. Traduction t-, getrouwe,
woordelijke vertaling t. Mémoire t- , goed, vast geheugen n. - Portrait t-, een welgelijkend portret n.
- FIDELE, m. et t. Getrouwe n. - Geloovige, regtqeloovige. Les t-s, de gelooviqen, de Christenen in
't algemeen, de kudde van Christus.
Fidèlement , adv. Getrouw , getrouwelijk,
'noauwkeurig: Servir f- sa patrie, zijn vaderland
getrouw dienen. Raconter f- iine affaire, eene zaak
naauwkeurig verhalen. - F- traduit, getrouwelijk
vertaald.
Fidélité, t. Trouw, getrouwheid, trouwbeici,
trouwhartigheid; - opregtheid, echtheid f.: 11 est
(liThe 1- éprouvte, hij is von eene beproefde trouw.

Fienté, e, acij. [Agric.] Bemest: Terre bien

f-e , goed bemeste aarde t.
Fienter, v. a. Drek lozen (van dieren).
Fienteux, euse adj. Vol mest of drek.
S Fientero», m. Stalknecht, die de dierenmest 'wegruimt; straatveger m.
Fier, v. a. Aanbetrouwen. toebetrouwen: Fson bien ii qn., zijn goed aan iemand toe- of aanbetrouwen. (Men zegt liever con fier). - SE FIER,
v. pr. Zich vertrouwen of betrouwen, zich verlaten, zijn vertrouwen stellen: 11 ne faut pas se t- h
tout Ie monde, men moet niet in iedereen vertrouwen stellen. Je ne me de qu'en Dieu, ik vertrouw
alleen op God. Vous pouvez vous y t-, gij kunt u
daarop verlaten. - (fam.) Bien lou qui s'y he,
een gek, die er zich op verlaat. -- (Prov.) Nage
toujours et ne t'y he pas, help u zelven en vertrouw niet op anderen. - (iron) Fiez-vous y,
Fiez-vous a cda , reken daar eens op.
Fier, (pr. fièr), Fière, adj. Trotsch, hoogmoedig, opgeblazen, fier, hooghartig; - moedig,
edel, groot, gewigtig; stout, deftig, vermetel: 11 est
t- de son rndrite, de ses richesses, hij is trotse/s
op zijne verdiensten, op zijne rijkdommen. IJne
g
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flue fière, een hooginoedig meisje ii. — Un cheval
f-, een moedig paard. --- Dessin f-, deftige, stoute
teekening f. — (pop.) C'était un f- orage, 't was
een geducht onweder. -- (iron. et fam.) Un fsot, een groote gek. --- [Tech.] Bois, Marbre f-,
hout, marmer, dat hard is en zich moeijelijk laat
bewerken. --- [Bias.] Lion f-, leeuw m. snel opstaande manen. — (Prov.) Etre f- comme Artaban,
comme un Ecossais, trotsch als een paauw zijn. —
Ook als subst. (fam.) Faire le f-, den trotsche
spelen. Se tenir 0/' Etre sur son f-, eerie hooge
borst zetten.

FIGURE.

,

brief is gekunsteld en stroef (door 't veinzen van
gevoelens, die de schrijver niet heeft) . -- Figement, m. Stremming, stolling f. — Figer, v. a.
Doen stremmen, doen stollen: -- SE FILER, V. pr.
Stremmen, stollen, dik worden.
Fignoler of Finioler, v. n. (fam.) Figuur
willen maken , door opschik of manieren boven,
anderen willen uitsteken.
Fignolette, f. [Hort.] Soort van witte druif f.
Figo, m. [Bot.] Soort van tulpenboom m. —.
Figoeaque, in. Vrucht f. van den chinéschen lotusboom.

F igite, f. [Bot.] Vijg f.: Un cabas de f-s, eene
Fier-à-bras, n1. (pol). et fain.) Opsnijder,
mand vegen. — (fig.) Faire la f- à qn., met iemand
zwetser, windmaker, enz., z. FANFARON.
Fierasfer, at [f-I. n.] Baardlooze slangen den gek scheren, spotten. I1 nest ni f- ni raisin,
-visch hij is noch koud noch warm, men weet niet wat men
ni. (ophidie imber be,) .
Fièrenjent, ode. Met fierheid, stoutel jk, op aan hem heeft. —.(fans.)1 'ar ma f-, bij mijne trouw,
stoute, trotsche wijze: F- dessiné, stout, krachtvol op mijn woord van eer. -- (Prov.) Moitie f- nioigeteekend. (der zoutvaten n. ti e raisin, half willens, half onwillens. — [El. n .]
Fierliage, nn. [Sal.] Het naauwkeurig vullen Vijg, peer of luit f., zékere schelp. — [Mid.] V jgFierte, f. Beenderbus f. van den H. Romanus. wrat f. — Figuerie, f. Vijgeboomgaard m.; ---Fierté, e, adj. [alas.] 'Trotschheid, opgebla- v gendroogerij f. — Figuier, m. Vijgeboom m.
zenheid f., overmoed m., vermetelheid; — fierheid, F- d'Inde, z. v. a. NOPAL. F- d'Adam, z. BANAN!ER.
hooghartigheid ; verhevenheid , kracht, stoutheid — [Ei. n.] Vijgeneier m., zekere vogel.
Figule, f. [11. n.] Soort van wesp f., rupsen
van uitdrukking (in de schoone kunsten) , moedig
-doerm.
C'est un homme plein de f-, 't is een man-heidf.
Figuulin, e, adj. ]'Tech.] Wat zich laat kneevol trotschheid, een zeer hoogmoedig man. — (Vlarcher aver f- a l'ennemi, moedig, met fierheid op den en vormen: Terre f-e, pottebakkersaarde .f. —
den vijand losgaan. — Ce cbeval a de la f-, dit is t Figuline, f. Kunstig aardewerk n.
Figurabilité, f. [Phys.] Eigenschap der lig een moedig paard. — La f- de dessin, het krachtvolle
van eene teekening. — .Iet komt somtijds in 't meere. chamen om eene zekere gedaante aan, te nemen,
voor: Je ne veux plus ètre exposé á vos f-s, ik vormvatbaarheid, f i g u r a b i l i t e i 1 f.
wil niet langer aan uwe trotsche en smadelijke beF igiirant, m., -e, f. [Théat.] Hij of zij, die
handelingen blootgesteld zijn.
op het tooneel slechts figuur naakt, eene stomme
Fierier, Fiertir, v. a. Slaan (trapper).
rol vervult, bijspeler, fi g u r a n t m., f i g u r a nFierton, m., z. v. a. DENERAL. - Fierton- t e f. ; balletdanser m., - danseres f.
neur, nl. Mlunttoezierner m., voormalig opzigter
F iguuralif, ive, adj. De figuur van -iets voor eenei munt, die de gemunte stukken nazag.
stellend., afbeeldend, f i g u r a t i e f; -- zinnebeel-1- Fien, in. (pop.) Kind n., zoon m.
dig, beeldsprakig, oneigenlijk, figuurlijk. Plan f-,
Fièvre, f. [Mid.] Koorts f. Un accès de f-, grondteekening f. van een gebouw, bosch, plaats,
een aanval van koorts. F- chaude of ardente, heete enz. — Figurative, f. [Gram.] , z. v. a. CAkoorts. F- contagieuse, aanstekende koorts. F- quo- RACTERISTiQUE. - Figuirativernent, adv. Op
tidienne, tierce, quarte, alledaagsche , anderen eene afbeeldende, figuurlijke wijze.
Figure, f. Gedaante, gestalte f., vorm m., maakkoorts. F- continue, in--dagsche,rn
termittente , aanhoudende , afgaande koorts. F- sel, fatsoen n., figuur f. La f- de la terre, du
double tierce, dubbele anderdaagsche koorts. F- corps hurnain, de gedaante van de aarde, van 't
bilieuse, galkoorts. F- scarlatine, scharlakenkoorts. menschelijk ligchaam. G'est une plaisante f- d'homF- putride, rotkoorts. F- réglée. petite, froide, me, 't is een koddig fatsoen of maaksel van een
regelmatige, zachte, koude koorts. F- éphémère, mensch. — G-ezigt, aangezigt, gelaat n. Ella a la
koorts, die maar eens komt en een etmaal duurt. bonte peinte sur la f-, de goedheid ligt op haar
F- de fait, zogkoorts. F- éthique, uitterende, uit - gelaat. -- Beeld, afbeeldsel n., beeldtenis, afbeet droogende koorts. F- pétéchiale, blutskoorts. Le ding, afteekening f. (van 't menschelijk ligchaam):
jour de la f-, de koortsdag m. Le déclin, Ie fort de F- de bronze, de eire, de marbre, bronzen, wassen,
la f-, de afneming f., de hoogste trap m. der koorts. marmeren beeld of figuur. Demi -f-, beeld te hal La f- a cessé, la quitte, de koorts heeft opgehou- ver lijf. ---- [Arch.] Vluglige, uit de losse hand
den, is uitgebleven, heeft hem verlaten. La f- la gemaakte schets f. van een gebouw. — [Arith.]
repris, de koorts is teruggekomen, heeft hem op Talletter, cijferletter f., cijfer n.: Pour eerire 100
nieuw aangetast. Je me sens de f-. ik voel de koorts it faut trois f-s. — [Astrol.] F- d'astrologie, de la
aankomen. -- (fans.) Une f- de cheval, eene paar nativité of F- céleste, beschrijving of afbeelding f.
zeer harde koorts. — (Prov.) Tom--dekorts,n van den sterrestand op een gegeven uur, b. v. dat
her de f- en ciiaud mal, z. CHArm. Avoir la f- de van iemands geboorte, astrologische figuur f. (ook
veau, de dronkaards- béving hebben. I1 a la f- de horoscope en thème geheeten). -- [Danse] Naam
St. Vallier, hij heeft de koorts van benaauwdheid, der verschillende lijnen, die men al dansende bede kanonnenkoorts.

Fievreuux , euse , adj. Koortsverwekkend ;
koortsig: L'autonine est la saison de l'année la plus
f-euse, de herfst is 't jaargetijde, waarin de meeste
koortsen heerschen. — Ook als subst.: II y a beaucoup de f- a 1'hópital, er liggen veel koorlslïjders
in 't hospitaal.
Fievrotte, f. (verklw. van fièvre) (fam.) Koorts je n., ligte koorts, vermaning f. van koorts.
m. Naam van een karnavals- kostuum; —
ook van hem, die zulk een kostuum draagt.
Fifre , nl. [Mus.] Klein dwarsfluitje n. -(pov.) Et toi to joueras du f-, en gij zult op uw'
duim fluiten, gij zult er niets van krijgen. — Pij
Les f-s et les tambours, de pijpers en de-perm.:
trommelslagers.
Figale, f. [Mar.] Indisch éénmast-vaartuig n.,
dat zeilen en riemen heeft.
Figaro, m. Naam van den doorslepen barbier
in Beaumarchais' blijspel «le Barbier de Séville"
en in de daarnaar bewerkte operaas; -- van daar:
sluw onderhandelaar en koppelaar enz. in liefdeszaken.

Figé, e, adj. (en part. passé van Eiger) Gestold,
gestremd,: Huile f-e. -- (fig.) Sa lettre est f-e, zijn

schrijft, toer m., dansfiguur f. -- [Escr.] Naam
van de verschillende houdingen van 't ligchaam,
den arm of den degen, schermfiguur f. — [Géom.]
De uitgebreidheid, zoo als zij door de onderlinge
ligging van hare grenzen bepaald is; afbeelding van
een te bewijzen voorstel, figuur, wiskunstige figuur.
-- [Jeu] Kaart, die met een' heer, eene vrouw of
een' boer geteekend is, prent f., prentje n., figuur f.
— [Mar.] Beeld n. op 't galjoen van een schip,
hoekman m. — [Mus.] Rij f. van snel op elkaar
volgende en met elkaar verbondene noten. — [Gram..
Rhét.] Woordenbeeld, redebeeld n., zinnebeeldige
of verbloemde zegswijze tot ver fraarjing der rede,
leenspreuk f.: On parle par t- quand on dit la p 1 ume, ie pinceau, la charrue, l'épée, les
voiles, etc., pour l'écriture, la peinture,
le labourage, la guerre, les vaisseaux,
etc. -- [Théol.] Zinnebeeld, voorbeeld n., zinnebeeldige voorstelling. L'Ancien Testament était la
f- du Nouveau. — (fig.) Faire f-, figuur maken,
zich goed of slecht voordoen; --- uitblinken, in 't
oog vallen, zich onderscheiden, opzien baren, eene
rol spelen, een' grooten staat voeren; — wel of
kwalijk bij elkander komen of passen: II a fait
peu de f- dams eet te société, h ij was in dat gezel-
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schap in geen aanzien. Queue f- y ferez-vous? koe
zult gij u daar houden? wat figuur zult qij daar
maken?
Figuré, e, adj. (en part. passé van figurer)
Afgebeeld, aanschouwelijk voorgesteld; zinnebeeldig, figuurlijk, verbloemd, overdragteljk, q e f q ure e rd. Objet 1-, afgebeeld voorwerp n. L'amour fpar deux colombes qui se baisent, de liefde,znnebeeldig voorgesteld door twee trekkebekkende duiven.
- Ce mot s'ernploie au eens f-, dit woord wordt in
een' figuurijken zin gebruikt. Copie f-e, Z. COPIE.
- Danse f-e, dans in. met kunstige wendingen. Taffetas f-, gebloemd tar ii. - Nombres f-s , qefigureerde of figuurlijke getallen n. p1. - { BIas.]
Soleil f-, zon f. met een mensckenqelaat. - [ Minér.
Pierres f-es, fiquursleenen m. p1,, steenen met a
drukken van dieren, planten, enz.
Figuréinent, adv. Overdragteléjk , oneigenlijk,
figuurlijk.
Figurer, V. a. Vormen, de gedaante of den
vorm geven: Dieu a figuré Ia rnatière de mille
manières différentes, God heeft de stof op duizenderlei verschillende wijze gevormd. - Afbeelden,
verbeelden, voorstellen, aanschouwelijk maken, door
een zinnebeeld voorstellen. Les Egyptiens figuralent
l'année par un serpent qui mooi sa queue, de
Egyptenaren stelden t jaar voor onder 't zlnne
van eene slang, die zich in den staart bijt. --beld
FIGURER, v. om. Overeenkomst hebben, wel bij elkfiguur maken,
ander voegen, overeen stemmen;
veel vertooning maken: Ces cleux tableaux tigurent
bien, deze twee schilderijen voegen wel bij el/sander.
- C'est lui qui a fi guré autrefois Ie plus a Ia
cour, hij maakte eertijds de meeste figuur aan het
hof. - SE FIGURER, V. pr. Zich verbeelden, zich
voorstellen: On se figure ortlinairement les choses
autrernent qu'elles na sont, men stelt zich gemeenlijk de zaken anders voor dan zij zijn. Je me fl
gure sa joie, ik kan mij hare vreugde voorstellen.
Figurine, t. (eerklw. va fi gure) [Sculpt.,
Peint. ] Beeldje, bij- of nevenbeeldje n., inz. bij
landschappen in 't verschiet. - Ant.] F-s , zeer
kleine antieke beeldjes van gebakken leem, brons,
zilver, die meestal godheden 'voorstellen cit bij menigten in de kabinetten der oud/teidininnaars gevonden worden.
FigmLrisme, in. [Théol.J Stelsel n. of meening f.
van hen, die de in 't Oude Testament geboekte gebeurtenissen als figuren van die des Nieuwen Teslaments beschouwen, f g u r i s nm u s n. - Figt
riste, Iii. Aanhanger van dat stelsel, van die leer,
/'igu'rjst m. - [Tech.] Beeldjesmaker, vervaardiqer van allerlei pleisterbeeldjes. - [ Danse] Danser m., die figureert of sierlijke dansen uitvoert.
Iil, m. Vezel f. , draad n.: Les f-s de ce un
sont très-déliës, de vezels of draden van dat vlas
zijn zeer fijn. Les f-s que font les chenilles, de
draden, die de rupsen spinnen. F-s d'araignée.
spinnewebdraden. F-s de Ia vierge, z. v. a. FILAN
BRES. - Ineengedraaide vezel 1. , garen n.. draad mu.
Eclieveau, Peloton of Pelote de 1-, streng f., kluwen n. garen. F- a coudre, naaiqaren. F- retors,
getwijnd garen, twijegaren. Retordre do. f-, garen
twijnen. F- bis, F- en trots, tweedraadsch, driedraadsch garen. F- it revauder. stopgaren. F- de
sayette. saaijetgaren. F- de religleuses, kloostergaren. F- de paquet, pak-, bindgaren. F- á ganis,
handschoengaren. F- de plain, garen van den sterksten hennep. F- d'étoupes , garen van werk of afval. F- sans poids, zeer fijn garen (voor batist.)
F- de Turquie, tursclt garen. kemelgaren. F- de
trame, insla.qaaren, dromgaren. F- de chamne, de
chamnette, kettingqaren. - [ Mar.] F- de caret,
de câble , schiemansgaren, kabeiqaren , stootgaren. F- blanc, goudronné, geteerd, ongeleerd garen of touw n. F- b gargousses. kardoesgaren.
F- de hauban, nîiddelgaren. F- de marlin of de
lusin, F- de voiles of a voiles, F- de tré of de
trévier , zeilmake'rsgaren, zeilgaren. F- a marque,
garenmerk n., dat men op een touw zet. Mettre
les voiles it f- de caret, de zeilen op stootgarens
zetten. Bitord de trois f-s, loerding f. - Cooper Ia
lotte de droit f-, Aller de droit 1-, het linnen reqt
op den draad doorsnijden. - ( fi g.) II ne faut pas
aller de droit f- contre le sentiment des personnes
puissantes, men moet niet ljnrept indruischen tegen
(niet regtstreeks tegenspreken) 't gevoelen der magtige lieden. 11 va de droll t-, hij gaat rcgt door
-

-

-
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zee, hij gaat zonder omwegen te werk. (fig.) La
vie de l'homme ne tient qua un f-, '5 menschen
leven hangt aan een' draad. Cet homme ne tient
qua un f-, die man hangt aan een' draad, slaat
op 't vallen, loopt gevaar zijn' post te verliezen.
De f- en aiguille, Fournir de f- et daiguilles,
Z. ALGUILLE. Des finesses, Des malices cousues
de f- blanc, z. COLTSIJ. Donner du f- ui retordre It
qn. , iemand veel te doen geven, hem veel moeite, beslommering berokkenen. --- (fig. et pop.) 11 a Ie f-,
hij is doorslepen, door/sneed, doortrapt. - (podt.)
Le f- de Ia vie, de nos jours, de levensdraad. La
Parque a tranctté Ie f- de ses jours, de Parce of
Schikgodin heeft zijn' levensdraad afgesneden, hij
is dood. Le f- dAriane, de draad, het kluwen
van Ariddne (het middel om uit eene nételige omstandigheid te geraken, om een ingewikkeld vraagstuk op te lossen). Je cherchais un 1- qui me dingeât dans ce dédale, ik zocht een' draad om uit
dien doolhof le geraken. - [Tech.] F- It plomP,
schietlood n., schietlijn f.; fijne draad, die aan
kwadrrinten, sextanten, mikrometers enz. is aangebragt. F- de métal, F- trait, metaa l draad, getrokken draad, draad n. F- d'anchal of de fet,
ijzerdraad. F- de laiton It cancasse, karkasdraar,l.
F- d'argent, dor, de cuivre, de laiton, goad-, zilver-, koperdraad. F- d'instnurnents, snarendraacl.
F- It moule, P tête, schaft-, kopdraad (bij speldenmakers). . F- de perles, parelsnoer n. - II y a
un f- It ce manbre, dans vette pierre, er loopt
eene ader door dien steen. - [Bot.] F- d'araignée,
Z. V. a. JOUBARBE. F- de men, zeedraad, soort van
wier. - [I-I. n. ] F- de serpent, z, v. a. DRAGONNEAU. - [Jeu] Oude benaming van tien raadsheer
in 't schaakspel (fou). - ifilas], z. v. a. LAMBEL.
Snede van een snijdend werktuig, scherpte f. : Le f- dun couteau, dune épée, dun rasoir.
Donne r Ie 1- P uit rasoir, a me épée, een scheermes, een' degen op den slijpsteen aftrekken, scherp
slijpen. Oter, Enlever Ie I- (rnorfii), de draad, den
braam wegnemen. - (fig.) Passer nu (par Ie) tde l'épée, over de kling jagen of laten springen,
nedersahelen. - Fil wordt ook gebézigd van de rigting des strooms, van de rigtinq der vézelen van
hout, vleesch, enz.: Suivne le t- de lean, den
stroom, den stroomdraad volgen. - (fig.) 11 ne
faut pas aller contne le f- de l'eau, men moet niet
tegen den stroom op zwemmen, geene zaak ondernemen, die alles legen zich heeft. - [Fond.] Quand
Ia fonte commence b couler, Ie f- flu liquide duit
ètre continu, als 't melaalbad begint le vloeijen,
moet de stroom onafgebroken voortgaan. - Prenfine, Suivre Ie f- du hots, het hout naar den draad,
naar de rigting der houlvezels kloven, zagen. Bols
de t-, hotel op zijn eind, op zijn langst , hout
dat meer lang dan dik is. Coupez cette viande
cootre le f- snijd dat vleescit tegen den draad
in, snijd de vlee.ochvezels dwars door. - (f/p.)
tutenrompre le t- de discours, den draad, den
loop van 't gesprek afbreken. Perdre, Reprendre Ie f- de Ihistoire, den draad der geschiedenis
kwijt raken, 'weder opvatten of aanknoopen.
Filadière, f. [Navig. ] Platte schuit, praam t.
op de Garonne.
Filace, mu. Het .cpinnen; spinwijze t.; spinsel;
spinloon n. - [Gray.] Fijne elsmanier t.
Filagore, rn [Artif.] Sterk garen n., worgdraad mu., waarmede de vuurpijlen worden toege,

bonden.

Filagramme, mu. [Papet.] Koperen draadletIers of figuren, op den papiervorm aangebra,qt en
waarvan de afdruk op 't papier zigtbaar is; afdruk m. daarvan, uiatermerk n.
Filaire, t. [FE. n. ] Draadachtig wormpje n. in

't liachaam der dteren.
Filament, m. Vezel f. [Bot., Anat., Minér.]
Draadje, vezeltje n.: Les f-s des plantes, des ravines,
de vezelljes der planten, der wortelen. - Les nerfs
sont plains de f-s , de zenuwen zijn vol vezeltjes. Les f-s de l'asheste, de vezels, draden van den asbeet of het steenvlas. - (fl7.) U Wen recta pas un
f-, er blijft qeen snippertje, niet het geringste van
overig. - Filamentaire, adj. [Bot.] Uit zaansgegroeide vezels bestaande. - Filainenteux
ense, ach. Vezelachtig, vezelig, dradig.
Filandier, ikre, adj. Spinnend, wie spint.
gaarne spint: Artisan f-, spinner. - (polt. et
burl.) Les trois soeurs f-ières, de drie spinzusters.
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IfliilAiI( sliicii. • - [Jeu] F- La carte, ('(Ill kaart
11'CfjiilIi//''liii, onder steken. F- ses car te , zijne
l(,l I'll l(illf/Z(lIiili openleggen. - [ Mar. ]
F - les (i:(uL1L (/(, de .c(•Iilli'leli vieren . I' - Lout( L eCOUL C, de n .ii•liiiiil lili- ii l(iiijli'il , (jiililfJ(!i or v/icteii

Schikgodinnen of iiji('('i#. --- L)ok als subst.:
1-i{lt, ((), spinn e r, ee,u spin ster (Ii-

(!( (1, IC
l:ii ï - , t nt'

s

I

}'ilaiidi es, 1. pl. I . ti. Z(),,1',•(IIa(ie) Ifri•/1dia(je) iil./ 1. (( -fl)h• fils de la \ it1(, 1(I1 (i -(ii , ('(I(1
(/( Iu'el( I ) . ---- C ii.j L'Ii1'/(' taaij`e vezels f . /)I. in
t t'!ceeI. •--- [ Yétér.1 !::llei ceI.s in /)(1(#•(i t I()i(1(11 , U?1i( ;1i•?( !II'iI I. 1 ---- i1tU(.j J'CZ('I(l('/ll ifJ(
vi)i ii]jei /)1/ (/r L(i1(: (Ii fuhiqe II1i(I')i ni4i's ii.
pl. - \tti•. I Di ((('(ii in 't .․))ie(/(I!JI(!.'; (v'Ici'i' p'
,).()/) . ___
Iil r.j Zeegras n ., ('('J)l(l11(I , die zich

kaar-

ten één voor

Ietu•, 1ÎCt1(_).

F- tUlP Ifl{LIit)CIIYEC ('U 'Ii)ii((L1L' i'/ en 1a('lLIil. I/li
I touw zachtjes 11(111 of jL.çlllilIf/ (lIla bjjiicii. 1- it
I Ia haute , in eens l(lx(111111Jlii . FLIt Lioti t tiL ! laat gaanii
(IL biic/i;i.' File du (lihli! /'ilil. FIt( ii Iiiiii ((flI11)LQ!
Viert goedkoop! File lLlI l ' écoute (Le rev ers ! Los di
I
ifJ.iciuinl ! F - In I 2111 ill.' ,Oui(li, lilfllli'ii . F- It Loch.
('/
/O/fjiii.
IC \ liI'(lil1 file d_\ ,iii_utki p ar heu r e, iicl
1fl/)
Zijn'
vertragen.
/1'(Ili'/I
(/(lfl 1 schip
}'H andieux, eue, adj. J)i(liliq. r''11e/,1i(J. s c h ip liiiijl zes mijlen Ill 1 'ai(i'. t fl 1 ii iiiLiLU JUL
-- (/1(1.) StyleI(1l!(,(!i(1(flfJC .S(j1 1). (beti diliLls,
lihi_! s ur ses aI1Cj(S. een sili//i. /iit ini zijne (iiiki'i, I/ill/I of .ijiil'll. - Z. CdflLU. BOUT ,J)EhutI1P).
IJ.',N1)E. --- [ J u. I - U IL son , eert ' t(i(l,i lilil(/ uithaFilant. e (' 1 L
?J(')l(l (:o als olie , siroop
l e n. -- FILER, V. 91 . (Lou vloeistoffen Sj)ili(ii(!( )
e n'. ) -- I \sI I.] ho Ik L-e, r(If1t'fl(lc .s1('I f.
Zacht en dr aadsgewijs ii/- uI t' it/iln1ii,i (qilj/i olie,
I'i Lto, ill. Plant 1fl(i 1((i('IV('I In i(Je Vi IL(' II .
s iroop, en z. ) ; ---- !lilf/ of draderig , taai lV'ii(llfl,
Fl h* rdeau m .U . I Kle in e b(11:xiuwh in.
- bUN, (Jie_(k',
/1111 .)
krulsnoekje II. •
Ii H Oil . I Regtstammi ge Jfl#iC spinnen: Ce vinLi k
z achte woor den fJii'ili, z oe te broodjes l)(iIi/li'Il, f/('1)0(1111 Ï1.
i/ui'
iJIlt
il'
I I Fut t- doux,
('1IL
11(1
JI!JI11I1I(
zijn.
av
(i(1/.
chtiq.
[ Tech.] Vera
Fi1aiIeux. ense.
- t is Clii iiiiiii, iiitt (('uh men V!lIiI•1ijli/ moet uiiflII!. »1. je1Uk
f-tLez , (i/j(J /Ili',i
Pieu
il(iiiil. ___ i,i cI',i rij' ''i (ifl achte r elkander f/llflui.
11U11!!UI.
11 Ire1 , ilL ,uI. I ia. I 1J'V ' ltj , f . 1)1 (:/ F aire I- les troupes sur Ui I pon t ,. liet krijgsvolk in
IeLI('ï 111. 1)1. van de p( I.S( /1(111 'uhf,'.1 l'l!lt' rij, ((chili ii il,llleI ()('Ii' il/lI' brug laten tr ekk e n. li' lilalg'_' Liii derrière , i/C lllll!lj ii trekt achi"iIarîL , I. LIi . It CII I U (! 11 . . .\flijl I van J(iS
ter na. -- (jl!jl. ) lb lull gaan, zich we i pak ken , njiiUIi?iiI!i 11 ( I.
z akken: \Ltoii, tiLt , ii,iii, jill/i t (('f. 1 il,Ui I-.
FiIasse. f. (:;I,e/ti'Iii vlas ii. , qeII.Iilc i,ciwij IJili(jlil opkramen. — I(ii;.i Le /itIiI(I tiLe, t
liep 1fl. - [uL ] F- dc u1OI1lii.ifl(, (!:1)(.t. (IlItI'Iflt fl1.,
ifl il '! vliegt in li/Ill. 'i/li voort. Le faucon file sur
- (/'(Ifll .) '1(1(1 i il (i(/ 1'l'('Stb
.St('(1 1 - ')/' berg' n .
!41 proie , ie i:uli sc hiet (I,) zijne iii•l,(ii to e. - [Phis.]
F.
I
'f((.('/
/e)!i(pb(
il assier, 1i1. '.ièie,
(._ liii étoile (JUl fi l e , ee ne lulillIl' sterf. --• I L I .
fl., - b('/'( iiIti ,•. -/l(.'h( iiiiiiti I f.
(/eI• !h/('I1U11
Li' chat liLt' ill 1,111 spint (liuli/if e e n .!illl•iil jul
cI(j.- of /Jl',1)Ifli"!'/((IjU'! m. , -Pt! iIU)j1.'I' I. en d geluid) . [Je u]I I I fau t 1-. (t iuitiid on et
snorr
I
[H . n.] Het kleine
eur,I, 111 1 ,, ,l , li u/lull onge lu kk ig i s, moet i/if',,
FLateur, HI. liiee, I. O1iejh i, In'1II'I (Iii fl. I'il malhlull
niet hooger opzetten ,, hill ,fli!/i/ is.
(!,1 ((,U. spinne r y, ()ji i;1s1'i, b es tuu rster 1.
Illerie. f . .•ii,iii, , (1. f:u I iu,/'li )l : -- !1ji'iIlllli.
Ji'ilalier, m . (u.1I/:,!IeIf(,I ni.
Trekplaat 1. (bete r tihiercl
!'iIaliiee 1. Zj/IrI,tIItiO/ :',t(i' f. - • I C(-flh1.
Filet, il. (u , kin. van i1) Draadje n. , dun n e
Z(iI,•t•, (' /itI/ :iic,i s tof, .'')Oi I van /h;j'e!. /(I( f . —
I( I
I. dr aad 111. - ( /11. el fiu,, .) La vie de I Li(uiiflc UI'
Z. OO ft iii. T1R.
tien , ([(til fill 1 - (ei Liiuu,uc ill' Licuut (Lu/u Oil Ii'i1&tnie f. .siinkiti.'1 1.; 1W! spin n en. File ? I. /;y, i)S 1. %iI(9' á la F-, (lull I' c/k- (I l l Lit), Z. IL. - — -Pi;1l( , Ctlll-'(, Jeu, etc. ]
iIIC/ilil I, juf/til' t, I!(l(uts;u('l, ne twerk 1!.; -- (//uj.
thU/C!', in I(U I Ij /(!(I - 1. Lon g u e i•- til' ch ambr es,
i'l',_IriuIilii f. , ,t, - ;/,- ill.. hinderlaag F. Coup de F-.
(I_p I111i'tflL-, /q,Ic' ij, t';I; ) van kamers, iil(ZCfl.
Prene z 'L' dc dë 1)I(i1( It I-, p a si;/i, i/ut I j n iet en z.,., . CO UP (blz. 2 1 1, hol. 2) . --- (fi g. 111 in
Ii 1 ..
sti g en z in), Fa ire tiPlI-i[) - i' u;u. dans s es F-i., i,,,inîud
(til; jll! I j/ ii/ II! den Ic/i ,e,(i((!,I ,--- [Mil. i!
.SiIl(illJi.', wein igje ii..
in z ij n lui'! II" lii te l:i jil Il .
liii It' f. , rot 11 Se rie r k 1-». de 1e/ellli'l .1 slu iten.
t. iu t- de 'i iiRttl/ii_', ciii scheutje (ii)il. -- • ['- d' eau,
(:11e1 li I - , i'/c'i,'li'n. Ser i' F-, !:i!te in de i ij,
if/-If»,
tuil/Ji'
ii.;
a
,
st
r
oompje
w
ter s traal Ui. ---liii
((('fill
je/iilii //c. )1iLIc l' 1- ;l 1-, of I- 111l(i ,
f( )/ ( )./ ( . / ((_(((((/ Il.
t_ ii t- 111' .1 uui:, eene z wakke , 11j,'e .1t'iu F., piepe f/C/ill (lfI 'l/i ;i. J"'U de F-.
hand j 1J,'j t 1 . 1' Le f- dan s Je
/e. Senc'i' r ig stemmetje ill. -- - [C
[ hand.
[Mi'.] Het achterste .,l f( /j) in i/c
su i fI Fou'1ti , een fulu''i,'i/' uu'iili, li (ii'ii fi"Siiuuiitciu
la f-, ilt' .Çl/f('/lJ) i/i'll ili/('e,l IlOU(1Ci1.
I'ié , fl1. [Tech .] (;l)l('/,ie(1((li , ;,(,•(l(((l 11.--- lui!ii- we r pen , lilli u/ill t' klaren . -- [Anat .] F- le
til tiLi -i,.itii', toompje n. , tongr iem LU - , iI,(iliiuulii I - F'- (IC
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laatste rij pannen van een afdak snel den muur voeten. - Filipenthale, adj. dan draden of ve-

zels hangende. Ara!gnée f-, spin, die, buiten haar
web hangende, hareprooi beloert. - FILIPENDULE, f.
[Bot.] Roode steenbreke, wilde gerwe, moederpiant,
eene plant met voedzansen wortel, weleer ook tegen
den witte-vloed gebruikt, f I ip é n d e 1 f. -- Fllirostre, adj. [H. n.] Met langen, dunnen snavel.
F il isse, t. [H. n.] Kleine spin f.
Filitarse, adj. [H. n.] Met lange, dunne voetwortels. - Filitèle, adj. [H. n.] Wijde webben
spinnende. (deljke staat ni.
Fill age, in. Vrjsterschap n., meisjesstaat, maagt Fillastre ofFillâtre, m. Stiefzoon, voorzoon m.
Fille, t. Meisje ii .; ongehuwde, jonge dochter, vrijster, maagd; dochter f. Une petite f-, een klein meisje.
Ma soeur est encore f-, mijne zuster isnogongehuwd.
F- aînée, cadette, oudste, jongste dochter. Petite-f-,
kleindochter. Belle-f-, schoondochter. (poit.) Afstammeling, spruit; inboorling f. La f- des rois, des
Césars, de afstammeling, dochter der koningen, der
Ccvsars. - Les f-s de Sion, de dochters van Sian.
La f- du dusert, de dochter der woestijn. - Fdu chant, de Ia lyre, zangster, dichteres. F- de Ia
douleum, de l'exil, dochter der smarte, der ballingschap, in droefheid, in ballingschap levende vrouw.
-. Les f-s de Mérnoire, de 1'Enfer, de I'Achéron,
du jour, de Muzen of zanggodinnen (dochters van
MnemOsyne), de Furiën of wraakgodinnen, de Parcen of schikgodinnen, de Horen of tijdgodinnen.
- Les f-s tin printemps , de bloemen , de lenteFiliation, t. Onafgebroken reeks van geslach- vruchten f. p1. Les f-s du ciel, de bijen, zwaluwen,
ten in dezelfde familie, regte linie f. van afstam- enz. La Pauvreté est f- de Péché, de Armoede is
ming, van verwantschap; kind.schap n. Ii a Nen de dochter der Zonde, zonde baart armoede. [H.
prouv é sa f- depu!s trois cents ans, lii) heeft zijne de France] F-s de France, dochters der fransche koafkomst sedert drie honderd jaar behoorlijk bewe- ningen, koninklijke princessen.- F- amnée des mis de
zen. Les enfants acloptmfs nont qu'une f- pure- France, titel der universiteit van Parijs. - FILLE
ment icigale, de aangenomen kinderen bezitten een wordt somtijds ook in den zin van: dienstmaagd,
louter wettelijk kindschap. - (leg.) Afleiding f., meid, vrouwelijke bediende f. gebézigd. Appelez Ia f-,
zasnenliang van verbinding, aaneenschakeling (der roep de meid. Ccci est pour la I-, dit (deze fooi)
denkbeelden); afleiding, afstamming f. (der woor- is voor de meid. F de boutique, winkelmeisje,
den, der talen). Les vices out une f- immense, de winkeldochter. F- (gebruikelijker femme) de chainbme, kamenier. F- de basse- your, Z. BASSE -COUR.
ondeugden hebben eene vei' uitgebreide familie.
Afhankelijke betrekking f. van eenc kerkgemeente, -- F-s d'honneur, eeredames, hofdames. - Ma f-,
eene kolonie enz. tot eene moederkerk, een moeder- mijne dochter, mijn kind (door personen van zéke
of stand vaak gebizigd tot personen,-renoudm
land; - adoptie of aanneming van een genootschap
die hunne dochters niet zijn). - Naam der nonnen
door een ander, filiatie
t Filiâtre, m. Schoonzoon ni. (gendre, beau- van vele kloosterorden: F-s de Ia M!sér!comde, bermills.) (of stengel. hartige zusters. F-s de l'Annonc!at!on, nonnen van
Filicatile, adj. [Bot.] Met draadvormigen steel de orde van de Annunciatie of van Maria-boodschap.
Filicifère, adj. [Minér.] Met indrukken van Couvent de t-s, nonneklooster n. - Ook gebruikt
van kerken, kloosters, enz., die van andere afhanvarenkruiden. - Filieiforrne, Fillein, e, Fi
licolde, adj. [Bot.] Naar varenkruid gelijkend, gen: Ces abbayes sont f-s de Citeaux, die abdijen
varenkraidachtig. --- Filleite, t. [M!nér.] Varen- staan onder t klooster van Gisterne. Egli-Se-f-, filikruidsteen rn., steen, waarop de bladeren van Va- aal-kerk, dochter-kerk, bij-kerk (in tegenstehhin
neet de moeder- of hoofdkerk). - Door misbrui
renkruid ingedrukt zijn.
Filicorne, adj. [H. n.] Met draadvormige van 't woord bézigt men cilia ook voor: hoer, hiqtevoelsprieten. .-- Filietile, f. [Bot.] Bronvaren n. Joi f., veil meisje n. F- de joie of F- soumise,
Filière, 1. [Tech.] Trekplaat t., trekijzer Ii., openbare hoer, meisje van pleizier. Ii friquente
waardoor goud-, zilver-, koperdraad, enz. wordt les f-s, hij loopt bij de ligtekooijen. Elle a lair an
getrokken; - trekijzer, van eenen wasicaarsmaker. pen f-, zij ziet er wat hoerachtig uit. - (Pray.)
- [Cart.] Loodregte spleet t in de steengroeven; De la v!gne et de in f- la garde est d!fflc!le, rijpe
metaalader t. in eene mijn. - [Serr.] F- t vis, druiven en huwbare meisjes zijn moeijeljk te bewasnij-ijzer; plat steek staal n. met verscheidene gaatjes, ken. F- oisive a mal pensive, ledigheid is , voor
om schroeven te maken. - [Champ.] Plaat f., balls m., meisjes gevaarlijk. F- fenestrière etc., z. FENESwaarop de sparren van een dais rusten. —[Pe!gn.] TRIER. F- qu i prend se vend, F- gai donne, sabanSnij ijzer n. der kamlnenJnakers, om de tanden in donne, het meisje, dat geschenken aanneemt of geeft,
te snijden. - [Anat.] Bekkenopening, bekkeneng schenkt hare eer, hare deugd weg. - C'est Ia fte f. . [Bias.], z. v. a. FILET. - [ Fauc.] Snoer n., au vilamn , qui en donnera Ie plus laura , wie
waaraan de valk is vastgebonden.— [Mar.] Dwars- 't meeste biedt, heeft het. - [Tech.] F-s, geelkopetouw n., dat men van 't eene boord tot het andere ren plaatjes n. ph. (waarvan 't grootste mire, moespant. - ( fig. et fam.) Passer par La f-, eene der, heet). [Hort.] F-s cI'amt!chauts, afzetsels,
onderste bladeren n. ph. van artisjokplanten.
moeijeljke proef doorstaan.
Fi ll ette, 1. (verklw. vanfille) (fam.) Jong meisje;
Filifère, adj. Draad- of vezeldragend, draadgeleidend; - [Bot.] met vezels bezel. -- FILIFERE, M. dochtertje n. (Pray.) Bonjour lunettes, adieu f-s ,
Werktuig n. om in het donker een' draad in eene met grijze haren moet men niet meer vrijen. [Coat.] Coutume des 1-s, boete van eene transche
naald te steken.
Filifolié , eg adj. [Bot.] Met draadvormige kroon (den), die zwangere weduwen en jonge dochters, indien zij haren toestand niet bij 't geregt
bladeren; met vézelige bladeren.
Filiforme, adj. Draad- of vezelvormig, dun hadden aangegeven, betalen moesten.
Filleul, m., -e, f. Doopzoon m. , doopdochter f.,
als een draad.
(gewandsworns m.
Fili°rane, in. [Orf.] Fijn tralievormig draad- doop- of petekind n.
Filo-capstilaire, in. [H. n.] Soort van inzilverdraad,
en
werk, Jjorluchtig werk van goudFiloche, 1. [Manuf.] Soort van netvormig
fil i g r a a n II. - Filigraner, v. a. Zulk draadzijden of garenweefsel n., filoche f. - [Meun.]
werk maken.
Film, rn. [Corn.] Soort van sergie f., die men Molensteentouw a. - [Pêche] Nethouder in.
Filon , in. [Mincir.] Ertsader , nijnader 1.,
te Pithiviers maakte. - [Mar.] Tros, wantslagm.
Filipède, adj. [H. n.] Met lange. zeer dunne mijngang al.
verbonden is; - op zijde gesponnen goud- of zilverdraadn.;—feguurljnf., filet, fileetje n. (bij
boekbinders); lijn tol scheiding der kolommen van
eene tabel, der afdeelingen van een boek enz. (bij
letterzetters).
Filetage, ni. Het spinnen; spinsel n.
F ileter . V. n. (ofPousser des filets) [Rel.] Vergulde, figuurljnen op den rug van een boek maken;
ook: [Tech.J Door de gaten der trekpiaat ( fihière)
halen.
Fileur, m., euse, 1. Spinner m., spinster f.;
F-ease de soie, de lame, de coton, zijde-, wol-,
katoen-spinster t. F- de ceinture, garenspinner,
vlas- ofliennepspinner, baander, lijndraaijer. F- dor,
goudspinner. F- de métaux, draadtrekker. F- cie
boyaux, darmsnaarmaker m. - Ook als adj.: Am!
gnée f-euse, spin, die een web maakt. —FILEUSE,f.
[H. Ii.] Soort van toot of roislak 1. - FILEEJSES,
f. pi., z. a. a. ARACHMDES of ARANEIBES.
Fileux, m. [Mar.] , z. v. a. TAQUET.
Filial, e, adj. Kinderlijk, het kind jegens zijne
ouders betamende: Obe!ssance, Tendresse f- e, kinderlijke gehoorzaamheid, liefde f. Respect f-, Craiiite f- e , kinderlijke eerbied, hinderlijk ontzag a. (De
.4caddmie weigert een m. pi. aan dit woord; nogtans vindt men bij vele spraakkunstschrjvers fl1!als en bij Napolion Landais ffl!aux). - Filia
lenient, adv. Op kinderlijke wijze, kinderlijk.
Filialité, 1. Kindschap n., hoedanigheid van
kind, van zoon.

-

-
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FIN.

FILOSELLE

Filosefle, 1. [Corn.] Floretzijde, f to ze t; -

Fin, in. Einde, slot, besluit i,. , uitgang in., uit-

/loretlint n.

einde n., afloop in. La f- de lannde, het einde des

de ruiten heen.
Filou , m. (oorspronkelijk zooveel als COCHONNET)
Listig bedrieger, spitsboef, gaauwclie/', helt, schurk,
beurzesnijder; - vaisch speler rn. - [H. ii.] Soort
van lipvisch der indische zeeen, roode bedrieger in.
[sparus insidiator].
FiLouse, f, z. a. a. QUENOUILLE.
F il outage, in. Spitsboeven-handwerk n.; Z.

Faire une t-, een beroep kiezen, een' stand, eene
bepaalde levenswijze aannemen. - [Corn.] Cette
lettre de change est Ochue t- iaai, die wissel vervalt ultimo mei. F- courant, F- prochain, den
laatste der loopende, der volgende maand. - (Prov.)
En toute chose ii faut considdrer Ja fi n, bij alle
dingen, let op '1 einde. La I- couronne l'oeuvre,
het einde goed, al goed, - het einde kroont het
werk. - Einde, uiteinde n. , dood in. Ii tire It Ja
t-, a sa f-, 't zal haast met hem gedaan zijn, hij
ligt op sterven. Pensez a votre t- dernière, denk
aan uwen dood. - [Chas.] Le cerf est sur ses f-s.
het heet is woede en zal 't haast opgeven. - (Prov.)

Filotier, rn., -ière, f. Garenkooprnan ni., ga- jaars. Je n'ai pas entendu Ja t- de son sermon, ik
ren koopvrouw f. (in 't klein). - FILOTIÈRES, f. p1. heb het slot van zijne preek niet gehoord. Mettre t- It
[Tech.] Smalle sierlijk uitgewerkte glasrand rn. om une chose, eene zaak ten einde brengen. - ([am.)

V.

a. FILOUTEIUE.

Filouter, V. a. Listig bedriegen, stelen, beur
zesnijden, ontfutselen; - valsch spelen. - ([am.)
F- qn., iemand bedriegen, beet hebben.
FiIoutei'ie,f. Listige bedriegerij, beurzesnijderj,
onl/utseling; - alzetlerj, fielterj f., gaauwdie
venstreek in.
Fils g in. (pr. fice, vóór een klinker of stomme
h fize; op 't einde van een versregel fi of flee, naar
gelang het rijm vordert). Zoon; jongen in. Petit
1-, kleinzoon. Beauf-, schoonzoon; (fig. et [am.)
welgemaakt, fraai gekleed heer n.; gemaakt modegekje n.: F- aîné, cadet, unique, oudste, jongste,
eenige zoon. - Elle est accouchée dun dis, zij is
van een' jongen bevallen. - (poét.).4fstammeling;
inboorling in. Les t- de Saint-Louis, de afstammelingen, telgen, spruiten van Sint-Lodewijk. Les tde I'Helvétie, de zonen van Helvé1i, de inboorlingen, bewoners van Zwitserland, de Zwitsers.
Les 1- dAlbion, de Engelschen. - Les f- d'Apol
ion, de Mars, de Plutus, etc., de dichters, de krjqslieden, de rijken, cay. Les t- de l'hauinonie, de toonkunstenaars. -- Les t- de Ia douleur, de zonen der
smarte, de lijdenden en bedroefden. Les t- de Ja
joie, de zonen der vreugde, de najagers van 't vermaak, de wereldlingen. - Le luxe est t- de I'ahondance, de weelde is de dochter des overvloeds, uit
den overvloed ontstaat de weelde. - (ddvot.) Les
t- des honirnes, de zonen of kinderen der menschen,
de menschen. ---[J'lséol.] F- de i'hoinine, F- de
Dieu, F- de I'Eternel, Zoon des menschen, Gods
Zoon, Jezus Christus. F- de Bélial, Belials zoon,
goddelooze. - [H. de France] F- de France, zonen
der fransche koningen , koninklijke prinsen. Faîiié de lEglise, oudste zoon der kerk, bijnaam
der fransche koningen. - Le t- de in maison, de
zoon des huizes (van den meester des huizes). Mon f- mijn zoon (uitdrukking van welwillendheld, vaak door lieden van zékeren stand en ouderdom gebtigd tot dezulken, die hunne zonen niet
zijn). - Etre t- de maître, even bekwaam in 't vak
als de vader zijn. - Ii est t- de ses oeuvres, wat
hij is, is hij door eigen verdienste geworden. (Loc. prov.) 11 est t- et bien t- de son père, hij
aardt geheel naar zijn vader, 't is een aardje naar
zijn vaartje, 't is zijn vader op een haar. 11 nest
t- de bonne rnère qui ne voulût avoir fait cette
action, ieder braaf mensch zou wenschen zóó gehandeld te hebben. II nest t- qui Wait couru ii ce
spectacle, jan en alle man liep naar dat schouw
spel heen.
Filtrage, ni. Het doorzijgen, liet filtréren.
- Filtrant e, adj. Doorzijgend, tot doorzijging
dienend: Papier t-, doorzijgpapier, filtreerpapier n.
Pierre f-e, zijgsteen, filtreersteen in. - F il tration, t. Doorzijginq, klenzing of kleinzing , f Itréring t. - [ Méd. anc.] z. v. a. SECRETION.
- Filtre, m. Elk voorwerp (papier, doek, spons,
steen, enz.), geschikt ter doorzijging , zijger, doorzijger, klenzer, zijgdoek m.,, zijgpapier n ., zijgtrech.term., zijgvat IL, klensdoek m., leksteen m., fijne
garen of haren zeef t., filtrum n., filte r in.
F- -char/ion , kool-filtreerton t., kool-filter in. F- -presse, filtreertoestel in. met drukking. [Mod.
aiic.] Uitscheidend orgaan of vat n. , klier t. , z.
GLANIIIE. - Z. ook PHILTRE. - F il trer, v. a.
Doorzijgen, klenzen of kleinzen, f I 1 t r 0 r e n. Pierre
a f-, zijgsteen, leksteen in. - [ MOd. anc.] , z. v. a.
SECRÉTER. - FILTRER, V. Si., en SE FILTRER, v. pr.
Doorzijpelen, doorlekken, doorgezegen of gefiltreerd
worden: L'eau flitre, se fi ltre a travers le sable,
het water zijpelt door het zand. - Fil tré, e,
adj. (en part. passé): Eau f-e, doorgezegen, g e
filtreerd water a.
Filure, t. Spinsel a., gesponnen draad in.
-

-

--

-

Telle vie, telle t-, De mauvaise vie, inauvaise t-,

zoo het leven, zoo de dood. - Oogmerk, doel,
doelwit, oogwit n. Ii a sa t- dans cette dérnarche,
met dezen stap heeft hij zijn oogmerk. A quelle
t- a-t-ii fait cda? inst welk oogmerk heeft hij dit
gedaan ? 11 parviendia P sa t-, hij zal zijn doel
bereiken. - (Prov.) Qui veut Ia t-, veut les moyens,
wie liet doel wil, moet ook de middelen willen. [Prat.] F- de non recevoir, grond in.. van niet-ontvankelijkheid. F- de non-procéder, verzt a. van
onbevoegdheid. - a LA FIN, toe. adv. Eindelijk, ten
laatste. - (pop.) A Ja t- des t-s, A Ja f- fi nale,
eindelijk en ten laatste. - A ces fins, tot dat
einde; dien ten gevolge.
Fin, e, adj. Fijn, dais: Dentellef-e, fijne kant!.
Papier t-, fijn, dun papier a. Pluie t-e, fijne regen, stof-, motregen. Pinceau f, fijn penseel n.; (overdragteljk) , keurig, net, fijn schilderwerk n. Elle a Ia jainbe f- e , zij heeft nette, welgevormde
beenen. Les traits de Ja femme sont plus f-s que
ceux de l'hoinme, de gelaatstrekken der vrouw

zijn fijner, bevalliger dan die des mans. Linge t-,
fijn linnen n. - (Loc. fain.) Amer ie linge t-, veel
van de vrouwen houden. - Fijn, zuiver, onvermengd, voortreffelijk in zijne soort, uitmuntend,
best, echt: Or t-, fijn goud n. Perles f-es, fijne
paarlen t. p1. F-c fleur de tarine, fijne, beste bloem f.
van meel. - (fig.) F-c fleur de Ja chevalerie, de
bloem, de keur der ridderschap. Balance f- e, z.
TRÉBUCHET. Il na que des chevaux t-s, du yin t-,

hij heeft enkel voortreffelijke paarden, fijne of uitgelezen wijn. - Fijn, scherp (van de zintuigen
sprekende): Avoir l'oreille (l'ouie) te, Ie tact, Je
goût t-, een fijn, scherp gehoor, een fijn gevoel,
een' lijnen smaak hebben. Un t- gourmet, een fijne
wijnproever. - ( fi g. et pop.) Au t- toad de Ja mer,
de l'enter, op den diepsten bodem der ree, in het
diepst der hel. 11 vient du t- fond de Ja Russie,
hij komt uit het diepst van Rusland. - (fig. et
[am.) Le t- root de qc. , het beslissende, ware woord,
de oplossing van 't raadsel; de verborgen zin, die
achter iets steekt. - Partie f- e, geheimzinnig pleizierpartijtje n. - Fijn (van 't geen het verstand
betreft, of van personen sprekende) , scherpzinnig,
geestig, schrander, snedig, bevallig; -sluw, doortrapt, leep, slim, geslepen, loos, listi. Avoir le
i ugement f-, een fijn, scherpzinnig oordeel hebben.
Raillerie f-e , fijne, geestige scherts t. Louange f-e,
fijne, bevallige lofspraak t. Observation f-e, fijne,
schrandere opmerking t. - I 1 est f-, hij is sluw,
geslepen, enz. - (Loc. fain.) Avoir le nez f, een'
fijnen, goeden neus hebben: listig, slum, zijn. Bien
t- qui l'attrapera, Plus f- que lui nest pas bête,

wie hells verschalken wil, moet vroeg opstaan, z.
ook DAGUE, LAME. - [Mar.] Vaisseau, Bâtirnentf-,
scherp gebouwd schip n. F- voilier of Vaisseau fde voiles, snelzeiler, goede zeiler in.
FIN, M. Sluw, listig, doorsiepen mensch, sluwerdin.
- (Prov.) Le t- trouve toujours tin plus t- qui
l'attrape, er is altijd meester boven meester, z. ook
DOUBLURE. - Faire Ie t-, zich op zijne sluwheid,
scherpzinnigheid veel laten voorstaan. - (fam.)Faire
Ie f- dime chose , niet met eene zaak voor den dag
of voor den draad willen komen, niet willen zeggen
coat men weet of denkt. Jouer au t-, au plus t-,
elkander om 't zeerst zoeken te bedriegen, beet te
hebben. - (iron.) Un gros t-, een plomperd, die
den schrandere wil spelen. - Je le donne au plus
t-, dat zet ik den beste, den knapste, den slimste.
- Het fijne, het hoofdpunt, het gewigtigste van iets,
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t geheimzinnige van eene zaak. - ( fig.) Savoir Ie
fort et Ie t- dune affaire, (lull art, eene zaak, eene
kunst in den grond verstaan. Tirer Ie t- dune
affaire, alle mogelijk voordeel uit eene zaak trekken. [Bil ] .] Prendre Ie f l'une Iuille, een' bal
fijn raken, een' bal snijden. (Men zegt ook. Prendre one bille fin.) -- [lech.] F- d'autruche, fijnste
struisvdderen. F- a pointes, fijne zwarte struisvéderen. [Com.1 F- d'once, F- de mme, F- de
bédelin, naam van verschillende Levantsclie kabenen. - [Tech.] Goud, en zilver (in tegenstelling
met koper, tin, lood, ijzer). Faire le commerce de
f- , in goud en zilver handelen. Bouton de f-, Grain
de t-, z. BOIJTON, GRAIN. Deniers de f-, de deelen
fijn goud of zilver, die in een allidersei vervat zijn.
Fnage, in. [Anc. prat.] Uitgestrektheid van
een regts- of grondgebied, tot aan de grenzen van
een ander. - Ook Z. V. a. AFFINAGE.
Final, e, adj. Wat zich aan '1 eind bevindt,
wat ons te eindigen, te sluiten dient, eindigend,
laatst, f na a I: [Gram.] Lettre, Voyelle, Consonne,
Syllabe f- e , eind- of slotletter f., slotklinker, slotmedeklinker in. , laatste lettergreep t. [Phil.]
Cause f-c, eindoorzaak F. -- [Théol.] Impinitence,
Persévérance f- e , tot aan den dood durende onboetvaardigheid; volharding I. (in 't goede). Jugeraent
t-, laatste oordeel, jongste gerigt n.; [Jul'. ] eindoordeel, eindvonnis n. -- [Prat.] En fin f- e , ten
slotte, eindelijk. - [Coim et Fin.] Compte f-, slotrekening f. Quittance f-e, kwitantie f. tot geheele
vereffening. . FINALE, I. [Gram.] Eind- of slotletter f. [Mus.] Hoofdnoot f. van den toon,
waaruit een muzijkstuk is gezet en op welke liet
eindigen moet; - slotnoot f. in 't gregoriaansclie
gezang. FINALE, FINAL, M. [1us.] Slotstuk,
eindstuk van een rnuzijkstuk, opera, ballet, enz.,
(steljk.
finale H.
Finalement, adv. Ten laatste, eindelijk, laatFinaliste, m. [Phil.] .zlanlianger, voorstander m. der eindoorzaken.
Finance, f. Gereed of baar geld n., klinkende
munt f., geldvoorraad ui., financien f. pl.: II est
un peu court de f-, hij is wat schraal bij kas. - [Anc.
admin.] Opbrengst f. aan den koning voor een
gekocht ambt; ook in 't algemeen: opbrengst, belasting f. Cette charge pale taut de t-, voor deze
bediening wordt zoo en zoo veel opgebragt. Payer
Ia f- , de belasting, den impost betalen. - FINANCES f. p1. Slaatsinkoinsten f. p1., openbare geldiaiddelen n. p1., staatsvermogen n., staatsh.uishouding,
schatkist f., financiën; - financie-wezen, schatkistbeheer n.: La guerre a ëpuisé les f- de l'Etat,
de oorlog heeft 's lands schatkist uitgeput. Le
mînistère des f-, de gezamenlijke ambtenaren,
die onder den Ministrc des f-s , den minister
van financiën of rjksrentineester, 's lands geldmiddelen beheeren. II salt bien les f-, hij heeft
goede kennis van 't financie-wezen. - Toestand m.
van iemands vermogen: ii est mat dans ses f-,
zijne fondsen staan laag, zijne zaken staan slecht.
Les f- soot basses, zijn vermogen is uitgeput.
-- Finance in verzainelenden zin beteekent: zij,
die 's lands geldmiddelen beheren, die geldza
ken in 't groot drijven, bankiers, financiers; ook:
't beroep of 't vak van fi nancier. Cda est du ressort de Ia f-, dat behoort bij 't financie-vak te
huis. Un homme dc f-, een financier. La haute f-,
de rijkste bankiers, de geldadel m. II veut entrer
dans Ia f-, hij wil zich aan 't fi nancie -wezen wijden. Style da f- financie -stijl in. Ecriture de f-,
soort van rond schrift II. Chuffrc de f-, romeinsch

cijfer n. - [tmpr.] Caractèrcs de finance, druk-

letter, die de schuine schrijfletter nabootst, schrijfletter f.
Finaneer, V. ii. (fans.) Afschuiven, in de bos
blazen: On la fait f-. - FINANCEII, V. a. [Anc.
admin.] De opbrengst voor eene bediening aan den
konino betalen.
I- Finaneiel, le, adj. De financiën of geldmiddelen betreffend, f n a n c i e e I.
Financier, m. Ambtenaar bij de staatshuis
staatsliuishoudkundige; - bestuurder van-houding:
geldmiddcien, rentmeester, bankier, f i is a n c i e r m.
(fam.) Cest on f-. 11 est riche comme un f-, hij
is schatrijk, hij heeft geld als water. - [Théât. ]
Tooneelspeler, die de financiers-rollen speelt. FINANCIER, IÊRE, adj. Wat de financien of geldmiddelen betreft. Système f-, financie stelsel n.
-
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Question f-ière, geldvraag f., vraagstuk n., dat de

geldzaken betreft. - Ecriture f-ière, soort van
rond schrift n. Lettre f-ière, groote, ronde fransche letter f. -- [Pâtiss.] Vol-all-vent á Ia 1-ure,
zeker gebak. - Finaneièrernent, adv. Op de
wijze der financiers; in geldzaken, in zake ' van
financien. F- parlant, om de taal van 't financiewezen te spreken.
Finasser, v. a. (fam,) Kleine listige streken
begaan, sli.nksche streken aanwenden. - Finas.
serie, 1. Slinksche, listige streek m. - Finassear, m., -euse, f., (meer gebruikelijk) Flnassier, m., -ière, f. Draaijer, konkelaar m.,
konkelaarster, draaister f., hij of zij, die met listige streken omgaat.
Finâti-e, 1. [Cim.] Finaster m., soort van,
slechte zijde, waarmede de ardassine dikwijls vervalscht wordt.
Finatid, m., -e, f. (fam,) Fijn, slim, sluw,

listig in kleinigheden, in beuzelingen. - Ook als
subst.: C'est un 1-, Un gros f-, 't is een sluwerd,
die niet te vertrouwen is, een foppersbaas.
Finee ll e, 1. [Pèche] Zoomtoom n. van een net.
Finchelle, f. [Navig.] Treklijn f.

Fineinent, adv. Fijn, netjes, op fijne, nette
wijze; listig, olijk, snedig, behendig. Ce collier est
1- travailld, dat halssnoer is fijn, keurig bewerkt.
II raille f- (avec finesse), hij schertst op fijne geestige wijze: 11 sen est tin 1- , hij heeft zich listig,
behendig uit deze zaak getrokken.
Fine-metal, in. (angl.) [Tech.] Fijn metaal n.
ruwijzer, dat door herhaalde zuivering zeer blank
is geworden, wit ruwijzer.
Finerie, f. [Tech.] Puddel -oven, roeroven m.,
in welken het ruwijzer gefrischt of gezuiverd en tot
smeedijzer wordt herleid; -oven tot zuivering der
steenkolen.
Finesse, 1. Fijnheid, dunheid, teêrheid; netheid en bevalligheid f. van vorm; - fijne, lekkere
smaak m van spijzen en dranken: La f- dun tissu,
de fijnheid van een weefsel. La f- des contours,
des traits, de fijnheid, bevalligheid der omtrekken,
der gelaatstrekken. La 1- des v i s, des mets, de
fijne smaak der wijnen, der spijzen. - Fijnheid,
scherpheid der zintuigen: - fijnheid van verstand,

oordeel, smaak, enz. , scherpzinnigheid, schrander -

/ieid, geestigheid, snedigheid; - in ongunstigen zin:

sluwheid, s limheid, listigheid, geslepenheid, arglis-

tigheid; list, kunstgreep, kneep f., streek, vond m.,

loopje n. La f- du goUt, flu toucher, de lodorat,
de Ia vue, de joule of dc J'oreille, de fijnheid,

scherp/leid van den smaak, van 't gevoel, van den
reuk, van 't geziqt, van 't gehoor. Sa physionomie
exprimc Ia 1-, zijn gelaat drukt scherpzinnigheid
uit. Penser, Juger avec f-, scherpzinnig, juist
denken, oordeelen. - La f- de ses railleries, de
fijn/leid, geestigheid zijner scherts. La 1- dune
distinction, de fijnheid eener onderscheiding. - Les
f-s dune languc, de fijnheden eener taal, hare
eigenaardige wendingen, uitlatingen, de fijnste onderscheidingen harer synoniemen, env. --Je connais sa f-, ik ken zijne streken, zijne arglistigheid.
User dc f-, met list te werk gaan. - (fans.) Entendre f- a une chose, vene zaak ten ergste uitleggen.. 11 n'y entend pas f-, hij meent het niet
kwaad, denkt er geen kwaad bij. II est au bout
de ses f-s. hij heeft al zijne kunstgrepen uitgeput,
hij weet volstrekt geen' raad meer. II fait f- des
moindres doses, de tout, hij 'maakt uit de geringste
zaken, uit alles een geheim. - Zie ook cousu.
S Finet, te, adj. (verkiw. van fi n) Fijn, loos,
olijk, min of meer doorslepen. - Ook als subst.:
Cest Un f-, 't is een slimme vogel.
Finette, f. [Corn.] Ligte stof i. van wol of katoen.
Finah, m. [H . n.] l3engaalsche bonte ekster m.
FiIItard, e, adj. [Man.] Weirspannig, koppig.
Fini, e, adj. (en part. passé van fi nir) Ge&indigd, afgeloopen; afgemaakt, voltooid: Ma lettre
est f-e , mijn brief is geëindigd, is af, uit. Travail,
ouvrage f-, çeaindigde arbeid Ill., voltooid werk n.
Un tableau f-, l)icll 1-, eene goed afgewerkte, voortreffelijk utgevoerde schilderij 1. - (fam.) Un acteur 1-. een volleerd tooneelspeler. Un voleur f-,
een eo/leerde dief. - [Math.] Grandeur f- e , eindige, begrensde grootheid f. Nombre f-, eindig getal n. Progression f- e , eindige reeks f. (van een
bepaald petal termen). - [Gram.] Modes f-s, bepaalde wijzen f. p1. van 't werkwoord (die persoon,
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FINIR

getal en tijd aanduiden) . - [ Phil.] Un être f , een
begrensd wezen. L'esprit de I'Iiomme est f-, 's menschen verstand is begrensd, beperkt. - (Loc. fig.)
C'est un homme f-, 't is een bedorven man (zijne
Zaken zijn geheel te gronde); ook: hij is dood -op
(is uitgeput van ouderdom, ziekten, rampen, enz.).
FIN!, M. Volkomenheid, volledigheid, bijzondere
zorg t in de afwerking van een kunstgewrocht:
Ce tableau est dun 1- précieux, die schilderij is
met :de uiterste naauwkeurig/ieid afgewerkt. [Phil.] Het eindige, begrensde: Entre Ie 1- at Fin-

fin! ii y a un abuine immense.
Finir, v. a. Eindigen, besluiten, voleinden, voltooijen, afmaken, ten einde brengen, volmaken. Fla guerre, den oorlog eindigen. Ii a fini sa Iettre,
hij heeft zijnen brief geëindigd. F- ses jours, zijn
leven eindigen, sterven. F- un tableau, eene schilderij afwerken, er de laatste hand aan leggen, -

Ook zonder voorwerp: Finissez done, maak er toch
een eind aan, scheid toch uit. - [ Peint.] Ce peintre unit trap, die schilder is al te zorgvuldig,
angstvallig in 't afwerken. - F- cI'écrire, de parIer, ophouden te schrijven, te spreken, afschrijven,
uitspreken. Ii a fini pat pleurer, ten slotte is hij
gaan weenen. - ( fam.) Cette dispute a trap duré,
ii est temps den t-, deze twist heeft te lang geduurd, 't is tijd er een einde aan te maken. FINIR, V. n. Ten einde gaan, een einde nemen, emdigen, uitgaan, afloop en, sterven: Tout fluit en
ce monde, op deze wereld neemt alles een einde.
Le sermon finissait Iorsque je suis entrë, de preek
nam een einde, toen ik inkwam. II finira mal,
't zal een slecht einde met hem nemen, 't zal slecht

met hens afloopen. Ainsi finit ce prince, zoodanig
was het einde, de dood van dien vorst. Ce mot
unit en s, dit woord eindigt, gaat uit op eene s.

S Finissage , Finissernent , in. [Tech.]

Voltooijing (achèvement).
FinissetH-, fl1. [Tech.] Afwerker (der horlogitst) ; afslijpei (der speldepunten) , voltooijer m. Pletcilinder m., door welken het ijzer gaat, nadat
het door den ddgrossisseur (z. ald.) is bewerkt. (iron.) Drinkersbaos, die al de gasten of drinkebroêrs dronken maakt.
Finiteur, m. [Astr.] Gezigteinder al. op zee.
.- Ook als adj.: tot den horizon of geziqteinder
behoorend: Cercie t- of borneur, gezigteinder, horizon m.
Finito, m. (latin) [Prat.] Het sluiten der rekening, de finale staat eener rekening.
Finlandais, e, adj. Wat tot Finland behoort,
flnlandsch, finsch. - Als subst. m. en 1. Een Finlander, Fin, eene Finlandsche, Finsche.
Finne, f. [Tech.] Schuine ader t. van vreemde
stoffen in een leiblok.
Finnois, e, adj. Wat de Finnen betreft, finsch.
Langue f-e, fi nsche taal f. - Als subst.: Les Finnois, de Finnen. (mige peer 1.
Fin-or, in. [[Tort.] Soort van kleine tolvorFinot, te, adj. et subst. (verktw. van fi n; woord
van den kardinaal de Retz) (fain.), z. v. a. FINET.
- Finoterie, 1. Kleine streek m., eenigzins sluwe
of boze daad f.
1'inte, f. [H. tm], z. V. a. FEINTE.
Fioeeh, m. p1. (pr. fl -ok -id) Kwasten m.p1.
van een' kardinaalshoed. - ( fig.) Etre in f-, in
groot kostuum, in feestgewaad, in 't beste pakzijn.
Fiolant, m., z. V. a. BRETAILLEUII.
Fiole, f. Kleine glazen flesch t. , fleschje n. [Chim.] Glazen vat a. met wijden buik en langen
hals, kogelfiesch, f a a t f. - [Hydrost.] F- des
quatre didments, elementen-glas a. - (pop. et fam.)
Vider une f-, eene flesch wijn uitdrinken.

Fioler, v. a. (fam.) Onmatig drinken, zuipen.
- Fioletir, m. Drinkersbaas, zuiper m.
Fion, m. (pop.) Zwier, houding, goede houding 1.
Donner Ie t- h une chose, de laatste hand aan iets
leggen. Avoir le 1- de qc., den slag van iets hebben.
Fiorite, f. [Minér.] Soort van kwarts, f o-

riet

n.

( Versieringen f. p1.

Fioritures, t. p1. (van't ital. fi oritura). [Mus.]
t Fique of Fiquette, f., z. v. a. F0 1 . (pop.)

Par ma t-, op mijne eer.

Firmament, m. Sterrenhemel m., uitspansel,
firmament ii. - [Modes] ]Vaam van een voor-

maliq diamanten haartooisel im.

Fh-rnan, m. [H. orient.] Schriftelijk bevel D.
des sultans, keizerlijke verlofbrief (patent), pas m.,

-

FISTLILIDES,

f e r in a it of fi r in a mm. - In Oost- Indië: schriftelijke vergunning t. aan vreemde kooplieden om
handel te drijven, handelspas m.
Firoles, m. [H. a.] Soort van naakte weekdieren n. p1.
Firoine, m. [Bot.] Japansch zeewier n.
Fise, ni. (pm'. fisk) [Admin.] Vorstelijke schatkamer f.; openbare schat m., slaatsvermogen n.,
staatskas f., f is cu 5 m. - Het beheer der schatkist, der staatskas, de gezamenlijke ambtenaren der
schatkist, fiskaalbeambten, fiskalen m. p1. - Fiscal, e, adj. Den fiscus of de staatskas betreffende,
fiskaal, fiskalisch: Jiroits liscaux, fi skale
regten, schatkistregten n. p1. Procureur t- of bij
ellips: Le f-, tandregteischer, openbaar aanklager,
die inz. voor de regten van den fiscus waakt en
bij schending daarvan als eischer optreedt, f ska al m. -- (iron.) C'est un homme très 1-, die
man is magtig voor de regten der schatkist bezorgd.
- FISCAL, M. [H. n.] Kaapscime graauwe ekster m.
.- S Fiscalat, m. Ambt des fiskaals, fiskat a a t n. - -I- Fisealenient, adv. Op fiskale
wijze. - Fisealin, e, adj. De schatkist rakende.
--- Als subst. m. (weleer) Naam van de leenen des
franschen konings, in den eersten tijd der monarchie;
Vassaal; pachter; - ontvanger m. van den fiscus. - Fisealité, t. Stelsel n., ook kennis 1. der
wetten betreffende den fiscus. (Deze beteekenis is
verouderd.) - 4 Neiging t. om de inkomsten, de
regten van de schatkist te vermeerderen, te groote
ijver to. soos' de schatkist, f is k a t i t e i t 1. - Fis
[Ant. corn.] Kampvechters m. p1.-caux,m.p1
voor rdkening van den staat.
--

Fiseelle, f. Korfje is. - Kaasvorm to.

Fisehiosome, in. [H. it.] Blaasworm m., soort
van ingewandsworm.
Fisolère, t. Zeer ligt venetiaansch bootje n.
Fissietitation, f. [Chic.] Insnijding, opening t.
met het scalpel gemaakt. - Fissidactyle, adj.
[[HI. is.] Met gespleten, gescheiden teenen. - Fis
sident, m. [Bot.] Zdkere mossoort 1. - Fissifore, adj. [Bot.] Met gespleten bloemkrans. Fissifolié, e adj. [Bot.] Met gespleten bladeren. - Fissilabj e, adj. [H. n.] Met gespleten
tip. - Fissile, adj. [Min€ir.] Splijtbaar, f issiel. - Fissillet-, m. [Bot.] Papegaaihout n.,
eene oliegevende plant van Bourbon. - Fissi
nerve, adj. [Bot.] Met gespleten bladribben. Fissipare, adj. [LI n.] Door splijting barende.
- Fissipède, adj. [H. n. ] Met gespleten klaau
wen of hoeven. - Fissipèdes, m. p1. Dieren n.
p1. met gespleten hoeven; vogels m. p1
. met qespteten (niet door zwemvliezen vereenigde) teenen. Fissipenne, adj. [H. n.] Met overlangs gespteten vleugels. - Fissirostre, adj. [H. n.] Met
gespleten snavel. - Fissii-osti-es, m. p1. Pcgels m. p1. met korten, breeden, ligt gebogen, sterk
gespleten snavel zonder tand, zwaluwen f. p1.
Fissule, f. [H. n.] Soort van ingewandsworm nm.
L'issuration, t. [Didact.] Gespletenheid t.
Fissure, t. Spleetje, scheurtje n., kleine barst in.
(scissure), inz. beenderspleet, spleetbreuk, overianqsche opspljting van een been, van de hersenpan.
Fissuretle, 1. [H. n.] Spleetschelp t., eene eenschatiqe schelp n. - Fissmii-ellier, m. Het dier,
dat die schelp bewoont, Sint -Pieters-oor n. -- Fis
surellite, t. Versteende spieetschelp t.
Fist, in. [H. n.] Soort van grasmusch f. in
Languedoc. - Fist. de-Provenee, vijgeneter m.
(ook pipi peheeten). - Fist-juri, m. [Bot.] Japansche lelie t.
Fistulaii-e, adj. [Mmdc.] Pijp- of buisvormig,
met buisvorsnige gaten. - FISTULAInE, M. [H. Il.]
Pijp- of buisvisch in.; - soort van stekelhuid t.
(dchinoderme). - [Bot.] Soort van zeewier; fi steikruid, wandluizenkruict n.
Fistule, t. Pijp, spuit. - [Chic.] Pijpzweer,
lange, naauwe en diepe etterwonde, fistel 1. F- Iacrymale, geitenoog n., traanfistel. - [Tech.] Verkeerde slag, houw, hak, stoot m. enz. met hamer,
bijl, beitel, enz. - [Mus. anc.] Fluitje n.
Fistiilane , t. [H. n.] Houtworm, scheeps
-

-

-

worm m.

Fistulé, e, adj. Buis- of pijpvormnig. tulemix, ense. adj. [Chir.] Fistel- of pijpzweerclitig.— [Bot.] Tige f-euse, buisvormige stengel m.
Fistalides, m. p1. [H. a.] Buis- of pijpvor
wipe straaldieren n. p1.

a

-
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i'istQilne, f. [Bot.] Soort vara paddestoel ni.,
(feudataire.)

kampernoelje I.

J'lvatier, nii. [Coot.] Bezitter van een leen
}'ixatif, ive, adj. Bepalend, vaststellend.
1 ixatlo I. [Chico.] Iastlegging, vastmakinq

van een vlu.gtiq of ligt vervliegend ligchaam, f i x át i e I. • Bepaling, vaststellinrg, vastzetlinq (b. v.
van den 1^rijs der wares, der renten, enz.). - Iet
stilstaan van een bewégelijk ligchaam (b. v. de
magneetnaald, slinger, wind^(0zer, enz.).-- [(gram.]
I'', -des
te
rnnes, du langage, vaststefun' der termen
of bewoordingen, der taal.
Fie. adj. Vast, o.Gbewétjelii/I , bl. vend; vastgesteld, bepaald, onveranderlijk, ,(i!' I/;, , zeker,
giewis. Etoihe f-, vaste ster I. Point I. vast punt n.
\_\ (ii;' la vue, ie regard f-, les y eux f-s, de oogen,
reen blik strap, stijf op iets gevestigd houden. Ce
nialade a Ie regard F, die ziele heeft een' stra%I,,en,
onbewégel lien blip. Etre a poste f- dans un lieu,

op Gene plaats :evestigd zijn,. --- [(him.] Corps,
Sels f-s, vuwrbe ii' ndige licichar,2en, zouten n. pl.

(di( zich niet laten vervlue igen). Air f-, vaste
lucht f., I ., •1za1ur of hoolzu 'r gas n. --1iXe
sta 1 (bevelwoord one (')!i) ''Ii, (I,/k in de positie
van 't oogenblik te blev ( n). ---- d•( f-, vaststaand,
overheersche,r^d denkbeeld n., voorstelling, die 't gemoed en den wil beheerscht. --- )ouletir f-e, staande,

blijvende pijn f. in 't zelfde li,gehaamsdeel.--- [Cony.]

Payable a jour f-, op een' bepaalden dag betaal
Prix f-, vaste, bepaalde, vastgestelde prijs n1.-bar.

--- .ev, - nu f-e, bepaald inkomen n. --- FIXE, M.

Vast inkomen n. --- Le barom.ètre est au f-, au

beau f-, de barg eter staat op bestendig schoon
weder.
,
f-s, [Chinn.] De vr ^rbestendige

ligchamen n. p ;. — [Asti.] De vaste sterren f. pl.

I `lxé, C. add. (en part. passé van fixer) Vastgesteld, bepaald: L'heure f-e pour Ie départ, het
uur, voor de afreis bepaald. Avoir les vieux f-s
sur q 1. of sur qc•, de oogen op iemand of iets gevestigd hebben. Je suis f- maintenant, ik heb nu

ii? :j, besluit t Bronnen, i.i, weet nu, wat mij te doen

staat. -- FIxE, m. [1cint.] Schildertje n. in olie-

verw, doorgaans op taf, en op '('i?

geplakt.

Flxe-fruit, m., Z. L. a. F1\t-POI\1.
Fixe-tinge, ni. [Sell.] Nieuw uitgevonden

werktuig n., hilt het rekken, of inkorten der leireep voor te komen.
Ff xeinent, adv. Kil st, straf (zelden voorkomend. dan in): Regarder f-, strak, stijf aanzien.- IxE1ti\'i', 111. [Chirp.] i let vuurbestendig vlaken.
}'ixe-point, m. [`.pech. j Houten keg of wig f.
eens werl'mans ira pisé of stampaarde.
Fixer, v. a. Vastmaken, vastleggen, vasthechten, bevestigen; bepal ;ii, vastzetten, vaststellen.:Fau moven d'une vis, vastschroeven. i- ene planche
sur un i11tU, Bene planh° o a een' muur bevestigen.
— F- Ie sens d'un znot, den zin of de ii' teel ('nis
Evan een woord bepalen of vaststellen. F- Ie prix
des denrées, den prijs der eetwaren vaststellen. Fune heure, een uur vaststellen, of bepalen. F- son
domicile quelque part, z- jne woning ergens vestigen. — F- ses yeux, ses regards sur ill. of sur
qc., (if enkel F- qn., F• qc., zi^ne ouden, :1n(. bli.kk•n onafgewend op iets vestigen, iemand 0/ iets
strap aanzien, beschouwen. — r- ene coquette,
eene kokette , Bene behaagzieke vrouw aai% zich
,
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Het ververschen der lucht onder een gebroken lid
of onder 't verban.d. —>Flabelie, e, adj..'aaijervormig. -- ]labeller, v. n. Lucht It, wuiven. Flabeliicorne , adj. ( . n.J lfIet waa jjervor'mi.ge voels it ieten. — F1abellitere, adj. l aa2,lerdragend. — .41s subst. ni. Iaat erdrager (bV. de
Romneinen). — Flabellifo11I, e, adj. [Bot.] 137eí
waaijervormige bladeren. -- Flabelliforine, adj.
1iaa2,lervormig. — ilabellipede, adj. [H. n.]

Met waaUervormi,g uitgespreide voeten (geli)l vele
vogels) .
(
plomp!
Flac, interj. (klanlinabo(tsend woord) Klets 1
i'laccli.lt(é, f. YI^y s., 1Vféd.] Slapheid, weekheid, verftenstheid, /l a e e i d i t e is t I.

Flache, f. . huil ni., holte f., gat n. in tenen
straatweg. — [Cbarp.] IJ
m. aan een stuk
hout. losse fl-, z. no0SE. ---- Ool. z. v. a. Fi,AQUE.
— Fla,clielx, e use, adj. [Charp.] Wanif,antig;

1waster iq.

Flacon, tI l, Flesch met eerie stop van dezelfde

stof, stop flesch, SC/it oe/esch, f 1 a e o n f. -- IlIj t it-

brerding: fiesch, wljn/Gesch. ---^ [loot.] F1- of Courge
de pélerin, Z. CODUGL. --- -t- "laconner, v. n.
Veel til oil, vele /lessch.en ledigen, uipen.-11.fugegevanrien ('t plukken der stervenden aan de dekens).
Flagellaire, ac/j. \ ti' '° eerie zweep of geeselroede gelijkende. ---- _41s s ubst f. [Bot.] Plant van

't geslacht der aspersie, geeselstrui/ ill. — F1 agellants, in. pl. [H. eccl.] Ceeselbrot'it' ..

set,:,;nr s, eene broederschap van dweepers, di' zich
voor verpligt hielden hun Irgchaarn op ZC1.. re trlden
openlijk, door vinnige iceselslagen te teisteren, f' l ag e 11 a n t e .i, m. jl.— Flagellatelir, m., -trice,
f. Geesel(w rte.., qeesela.arster I. --1 1 lagellation,f.
Geeseling 1'.; het geeselen. --- [Pei,,t.] Schilderij f.,

die de geesel2,ng van Jezus Christus voorstelt, j l a-

ge 11d tie f. --lagellt e, f. [1 ort.] Roode
bindsalade f. (oord sanguine gehee(en). -- I°lagel-

Ier, v. a. Geeselen. — sE FLAGELI.Ef, v. pr. zich
geeselen; elkander' geeselen. -- filet part. passé is
001 adj.: Crint inel fiagellé, geqeeseit! misdadiger m.
-- Fla gellifor11ae, a .j, Zweepvor til iq.
tlageoler, v. n. 0p 'ii beenen trillen (van
paarden en ook van mensclien gebézigd). -- i ;'leer
ooi,: liegen, bedriegen; sprookjes vertellen; oorblazen. --- [Mus.] Op 'Ie flafleolot blazen. -- ^'lageolerie, f. feet flageolet- blazen. — Flageolet, m.
(verhlty. van 't oude flageol) Kleine fluit met
helderen, schelle nn toon, /_,,i- i',” hoog/lrcit, / I a g ('ti-

1 e t I. t+'1- d'oiseat: , vogel/iu'tje n. Fl- organisé,
fluitorgeltje, vugeiuweltje n. — [erg.] Flageoletregister n. --- (Loc. jam.) I1 est monté sur des fl-s,
1aí,1 heeft beenen als fluiten, spillebeenen. -- Hort.]
Soort van snjjboon f. — -t- Fla ;eoleur, n. Flageolet-blazer nn. -- i'! /'apr.) , z. v. a. FI,^GOR_TEUR.
Flaget, m. [Agric.] Soort van durschviBgei m.
Flagorner, v. a. Laag en aanhoudend vleyen,
flit, fëoorlen, oorblazen, oogdienen. -- Ook als v, n.:
li va if- aux oreilles de son maitre. — Flagornerïe, I. Oorblazerij, /id;11ooijerij, oogendienertJ f.
— &'lagorfeur, m., -enne, f. Lage vleier',

flil,_flooijer, oogendienaar, overgedienstige en valsche.
aanbrenger, oor blazer m., lage vleister, oorblaas-

ster, /lt!, floo2ster F.

-L Flagrance, f. Pas gebeurde daad, verschheid van een vergrjp, f 1 a g r a n t i e I. --- 1F'laboeien. F- ses idees• zijne denkbeelden Bene be- grant, e, adj. (eiq. (Irandend) Pas gebeurd, versch,
paalde rigting geven. - i- qc. sur Ie papier, sur duidelijk in 't oog vallend, openbaar, onmi:skenIa toile, iets neérschrajven, iets uitschilderen (op- baar. — [dur.] En fl- délit, op heeter daad.
Maine, f. [Cony.] Soort van lijk of trielje n.
dat het niet uit het geheugen ga). F- one chose
dans la mérnoire, dans l'esprit do qn., ,iets in geit Vlaanderen en ZVormandië.
Flair, ni. [Venér.I Schherpe, fijne reuk n1. (der
iemands geheu„fen of geest prenten. --- [Clhian.]
ill
toestand j(Igthonden). — Flairer, v. C. Ruilen, rieken,
Vastleggen, den vlugtiqen of d
doen ophouden. F- I'oxygène en ie combinant aver den reuk waarnemen: F1- urge rose , Bene roos
Ie mercure, de zuurstof vastleggen, door haar ' met ruiken. Les chiens opt flairé le eerf, de honden
het te kwik te verbinden. F- Ie mereure, het vloei - hebben 't hert gerols,en, hebben de lucht van 't hert
bare kwik vast maken -- SE FIXER , V. pr. Zich cgekregen. _-- (fig. et fain.) Een voorgevoel van iets
vastlwchten; zich vastlegcjen, zich vastzetten; zich hebben, iets vooruitzien, de lucht van iets krijgen.
vestigen, zich nederzetten ; zich bepalen, tot iets J'avais Haire cela, iK had dat in den neus, ik had
er erg in, ik kreeg er de lucht van weg.
besluiten.
Flairel ir, m. (fam.) Ruiker, snuffelaar. I I- It
Fixite, F. Vastheid, bepaaldheid, (litveranderlijk -.
held, onbewégelijl beid f. — [(it tn.] Vuurbesten- cuisine, ta/elschuimer, Klaplooper (p(1rasite).
I'lafnand, e, adj. Vlaamsch, wat Vlaanderen
digh,eid f., it bestandzijn tegen't vuur, /' ;r •i t e i t f.
Vla, m. [Mus. mil.] Dubbele slag in. met den of de Vlamingen betreft: Langue fl-e, vlaamsche
taal f. L'école fl-e, de vlaamsche school (schilder
trommelstok.
-- [Tech.] dentures fl-es, vlaamsche schar -schol).
Flabellaire, f. [Bot.] Waaijer-conferve f. —
pl. Forte fl-e, vlaamsche deur f.— 11ar.]-nier.
[H.. n.] Waaier pol jjp m. .-- Flabellation, f.
i'laai
sche
lasch, iuiellasch f. ---- .els subst. ni. en F.
Het toewuiven van, lucht ter ver frisschinq.---- [Chir.]

''°'
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FIJAMANT

Vlaming in., Vlaamsche f. - FLAMAND , in. De
vlaamsche taal, het vlaamscie. - FLAMANDE , f.
Vlaamsche dans m. - [ Tech.] Lasch, scherf f.

Flamant, Flanirnant, in. [H.n.] ,Z.BECHARU.
Flainard, Flambart, m. Vlammend zwaard
degen iii.
Flambant, e, adj. Vlammend, brandend: Tison
f1, vlammend brandhout n. Feu fl-, vlamvuur n.
- [Bias,] 11 porte d'argent a trois paux (pais)
fl-s de gueuies, hij voert drie roode vlammende
11., vlamvormiqe

FILA1\TDRE,

leren, fonkelen, blinken. On voyoit ij- les épées,
men zag de zwaarden flikkeren. Les diamaats scmblent fl-, de diamanten sch(jnen te vlammen.
Flaiiibures, t. p1. [Tech.] Vlekken t. p1. op
eene ongelijk geverwde stof.
Flarnèqiie, f., z. V. a. FLAMMEGUE.
Flinnet, m. [11. a.], z. v. a. BÉCHARU.
Flvuniehe, 1. [Pâtiss.] Kaastaartje a.
Flatnière, adj. t. (alleen in): Meule H-, looper,

bovenste holle molensteen, loopende steen in.
(vlanss g ew(js golvende of vlamvormig toegespitste)
Flanainales, in. p1. [H. ram.] Uitgediende
palen in een wit veld.
flarnines. Flatnine, in. Flamen ni., oud-roFlainbart, Di Hall' gedoofde, nog vlammende meinsch priester van eene bijzondere godheid, aankool, vlam/wolf. - [Charc., Corn.] Ketelvel n. - vankelpk slechts 3 in getal: Flainen Dialis, Mar[Mar. et Phys.] , z. v. a. CASTOR ET POLLUX. - tialis en Qeirinalis (priester van Jupiter, Mars en
[Mar.] Visscherssloep f. op de fransclte kusten.— Romulus), later tot 15 vermeerderd.—Flaniinie,
[Modes] , of Flambard , rn. Nieuw- modische f. Woning van den Flamen Dialis. - F1aini
zomerhoed in. - (farn.) Vrolijke snaak (inz. van niens, in. pl. , Flarniniennes, t. p1. Knapen in.
de karnaval-maskers gebézigd). - z. ook FLAMART. Pl. en jonge meisjes a. p1., die den flainen hielpen.
Fl ambe, i•. Weleer z. v. a. FLAMARD. - Bot.] - Flaflilniqfle, 1. Vrouw van een flamen.
Lisch, lisclibloern f.
Flarninant, Z. FLAMANT.
. Flanibé, e, adj. (en part. passé van HamPer):
Flanuiie, t. Vlam t.; - gloed in., vuur, leEtotfe fl-c, door of over de vlam gehaalde, g even a., levendigheid t. La maison Int dévorie par les
f1 a as t e e r d e stof t. Canard II-, gezengde, ook fl-s, het huis werd door de vlammen verteerd.
bedropen, geflambeerde eendvogel m. - (/1g. Des yeux plein de 11-s, oogen vol gloed, vol vuur
et [am.) Affaire 11-c, mislukte zaak 1. Homme 11-, La H- flu géaie, de vlam, de vonk van 't genie,
geruïneerd, bedorven man. Mon argent est 11-, van 't vernuft. - (fig. et podi.) Liefdevlam: II
mijn geld is naar de maan. - FLAMBE , in. [EE. a.] cache sa II-, h( verbergt zijne liefde. - Jeter fen
Ztkeee dagvlinder m. - zekere zeeschelp f.
et H-, vuur en vlam spuwen, uiterst toornig, drifFlainbeau, in. Flambouw, toorts, fakkel; - lig worden, z. ook FEU. - Les fl-s éteraelles, het
groole 'Was- of smeerkaars t.; - hooge luchter of eeuwige vuur, de hel t. - [Artif.] Fl-s flu Benkandelaar ni. - (/1g.) Le II- de Ia critique, de gale, bengaalsch vuur. - [Arch., Brad.] Vlamvorfakkel der kritiek. Le II- de Ia raison, de Ia wig sieraad a. - [Chir.] , Z. FLAMMETTE. --[Bot.]
science, de l'expérience , de toorts der rede, dec Hoogroode anjelier t. Fl- blanche of féti€ie, soort
wetenschap, der ervaring. (/1g. et pott.) Le II- van uischbloem t. Fl- de Jupiter, rooclstcngelig
tin jour, du monde, de day- of wereldtoorts, de meelkruid a. Fl- de bois, vuurkleurige malabar—

[

zon t. Le 11- des units, de maan f. Les céiestes

I1-x, de sterren t. p1. Le 11- de i'amour, de liefdefakkel. Ailumer le II-, les tl-x de I'hymen, in 't
huwelijk treden, trouwen. Ailumer le f1- de la
guerre, de ia discorde, de fakkel des oorlogs, der
tweespalt ontsteken, oorzaak van den oorlog, van
de tweedragt zijn. - (Loc. prov.) II a porté le 11-,
hij is bediende, lakkei geweest. Montrer Ie soleil
avec an II-, iets willen bewijzen, dot zonneklaar
is; willen prijzen, wat allen lof te boven gaat. [Bot.] Fl- du Pérou, z. v. a. Cierge épineux, z.
CIERGE. - [El. a.] Soort van band- of lintvisch
(ook ruhan de mer geheeten). - [Sucr.] Ila ffineerketel ni.
Flambelet, en. (verklw. van Ilanmeau)Flambouwtje, fakkeltje a.
FlaLnber, V. a. Over de vlam, door de vlam
halen; zengen, afzengen; bedruipen, flaw P d ren.
On flambe les hardes qui viennent cleslieux sus
pects, men haalt de kleederen, die van verdachte
plaatsen komen, door de vlam. - [Cuis.] F!- un
chapon, een kapoen afzengen; ook: met gesmolten
spek bedruipen. - [Artiil.] Fl- une pièce, een
kanon uitbranden. - [ Tech.] Fl- un chapeau,
een' hoed afzengen. TI- ie cuir , het leder vlammen,
het over de vlam van een helder vuur halen. [icon.] Ti- uric ruche, een' bijenkorf uitbranden.
- [Mar.] F!- un vaisseau, een schip ilambiren,
het met den wimpel een afkeurend sein geven. FLAMBE1I, V. U. Vlammen, vlam geven: Ce Pais ne
flambe point, dal hout vlamt niet. - FLAMBER, M.
Het vlammen, opvlammen: Au 11- da feu.—[Phys.]
Vlamslof t., wat de vlam vormt; - ontbrandbare
oppervlakte 1.; - uitzettend vermogen a. der vlam.
F1arnbere, t. Degen m., blinkend zwaard a.
(alleen nog gebézigd in): (Loc. faiis.) Mettre 11- au
vent, van leir trekken. - [H ist.] Zwaard van
den paladijn Roeland, en van Reinier van Montauban (een der vier Aymon.s-zonen).
Flambergeaitt, in. [Ei a.], z.v.a. COURLIS.
Flainbi ll on, m. Vlammetje a.
Flamboyant, e, adj. Vlammend, flikkerend,
glinsterend, vonkelend, blinkend: E pée fl-c, vlammend zwaard a. - Comête fl-c , flikkerende komeet of staartster 1. - [ Ai tif.] Fusde fl-c, of als
subst. t. Fl-c, staart of komeetraket f. - [Bias.]
-

Pals fl-s of flamliants, Z. FLAMBANTS. -- [Peint.]

Contours fl-s, zacht golvende, vlamsgewijze omtrekken m. p1. - FLAMBOYANTE, f. [H. a.] Gevlamde admiraal m., gevlamde lintschelp f.— [Bot.]
Naam van verschillende tulpen t. Pl.
Flarnboyei-, v. a. Vlammen, filikkeren, schit
-

sche plant t. -- [H. n.] Soort van lintvisch in. [Mar.] i'Vimpel in. Pomme de fl-, wimpelhoofdje a.
Fl- d'ordre, seinwimpel. - [Maréch.] Laatijzer a.
(voor de paarden). - [Tech.] Beitel in. (tot. splij-

ting der leiblokken).

Flaminé, e, adj. Vlamvormig, vlainachtig.
Flarniiièehe, f. (verklw. van flamme) Vonkje,

vlammetje a.

Flaiiiiuègue, t. [Pêche] Haringnet a.
Flamnierole , f. Dwaallichlje, hiplichije II.;

Z. V. a. CASTOR ET POLLUX.

Flammette, t. (verklcv. van fiamme) Vlam metje a. - [Chir.] Laatvlijm t., lancét a.–[H.n.]
Peperschelp f., soort van kammossel. - [Bot.]
Klein speenkruid II.
Flamrnigère. adj. [Myth.] Vlamdrager, bliksemdrager, toenaam van Jupiters adelaar. —F1am.

mivole, adj. Pijlsnel vliegend. - Flamniivo-

me, adj. Vianernenspuwend.
Flaniiaiute, t, [Bot.] Bedelaarskruid a., brand-

wortel m.; regIe kldmatis 1.
Flan, in. [Métrol.] Muntplaatje a., dat den
stempel ontvangen moet. - [Pâtiss.] Vlade, roomvlade f.
Flanc, in. (pr. Han, in deftigen stijl voor een'
klinker flank) [Anat.] Zijde t., het ligchaamsdeel
tussche'n de ribben en heupen. - Bij uitbreiding:
buik, schoot in.; moederlijf n. - Zijde t., zijkant m.
van velerlei. voorwerpen. Fl-s dune montagne,
dune coiline, de zijden, hellingen vaneen' berg,
heuvel. - [Call.] Les fl-s dun 0, de zijhalen van

eene 0. - [Mi].] Le II- dun bataillon, dune armée, de zijde, f t a n k t. van een bataljon, van een

leger. Par Ie H- droit, gauche! (bevelwoord) regts,

links in de flank. - [Fort.] Zijvlakte, strijklinie t.,
flank van een vestingwerk. - [Mar.] Zijde vaneen,
schip. - (fig. et fam.) Prêter ie fl-, vat op zich
geven, zich blootstellen (aan kritiek, berisping, bespotting, enz.). Se battre les fl-s pour qc., alles is
't werk stellen om in iets te slagen. - (pop.) Ii so
bat le fl-, hij staat met de armen in de zijde, hsj

weet uit verveling niet wat hij doen zal.

Flanehet, in. [Cuis.] Zijstuk van een' stokvisch of kabeljaauw. - Middelstuk a. van een
os. - (pop.) Étre sur Ie fl-, gevaarlijk gewond zijn.
Flanehis , in. [Bias.] Uitgewerkt .dndrieskruisje a.
Flancoir, Flaneois, in. Zijstuk n. van de
voormalige wapenrusting van een paard.
Flanconade, t. [Escr.] Zijstoot, zijhouw rn
Flandre, f. [Géogr.] Vlaanderen. - (Proc.)
Faire F!-, nu doorgaans: Faire un tour en Belg!-
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que, bankroet slaan en zich uit de voeten maken.
II est de F!-, hij is naar de maan, hij is verloren.
Flandrelet, m. [Pâtiss.] Eijertaart 1., eijer koek rn.
FJan(Irîft, In. (pop.) . Scharminkel, lang en magee me'nsch, lange slungel rn.
Flanelle , f. [Corn.] Ligte, geweven wollenstoff., flanel n.
Flanej' V. n.. (lam.) J-londslenderen, rond,

zwerven, ronddwalen, straatslijpen, flaneren.
- Flanerie, f. Het rondslenderen, rondzwer
ven. -- Fl aneur, m., ese, 1. Zwer v er, slesideruar in., zweefste'i-, sienderaarster t. -Ook als
adj.: Les artistes en ginëral soot 11-s, de kunstenaars zijn in 't al g emeen fia n e ee es, houden van
roncLclendei-en. [H. n], z. v a. CRAmER.

FIanqiant, e, adj. [Fort.] : Batterie fl-a, van
ter zijde bestrijkende. I i a n k é i' e n d e batterij f.
Flafl(plé, e,adj. (en part. passé van flanquer):
Bastion 11-, met zijwerken voorzien, qeflankeerd
bolwerk n. Des murailles fl-es de tours carrées,
door vierkante torens verdedigde muren m. p1.
Cet ouvrage a come est 11- par Ja courtine, dat
liorenwerk wordt door de courtine of den tussciten
L'infanterie dtait fl-c de cavalerie.-wolbestrkn.
het voetvolk was door ruiterij op de flanken of
zijden gedekt. [Arch.] Facade fl -c d'avant-corps,
gevel in. met vooruitspringende z ij vieuq e ls. - ( fam.)
On scrvit une perdiix fl-c de deux cailles rôties,
men disctte eene palrjs tusschen twee gebraden
kwarlels op.
Flanquement, in. {ÏVIil.jflèt bestrijken van ter
zijde, het flankéren; flankdrinq f., dekkend z(jwerk n.
Fanqner. v. a. [Fort.] Van ter .')jde bestrijken of dekken, fla n k dren ; op zijde versterken;
met z(jwerken voorzien. F!- de tours, de bastions.
met torens, met bolwerken flankeren of dekken.
Ce bastion flanque lautre, dit bolwerk bestrijkt
het andere. -. [Arch.] Op zijde bouwen, stellen
of plaatsen. Des pilastres flanquent les encoignu
res, pilasters staan op de inspringende boeken
(fans.) Trois a quatre plate flanquaient eet doorme paté, drie of vier schotels werden te gelijk
met deze reuzenpastij opgedragen. - (pop. et lam.)
11 lui a fl anqud un soufflet, hij gaf hem een' klap,
eene oorveeg. Je lui ai flanqud cola par le (au)
nez, ik heb hem dat onder den neus gewreven,

ronduit gezegd. SE FLANQUER, C). pr. Geflan-

keerd zijn; elkander wederkeerig dekken. (pop.)
11 est venu Sc 11- nu milieu d'eux, hij kwam zich
(onbescroomd, ongeroepen) midden onder hen plaatsen. Sc Ii- dans Ja bone, in den modder vallen.
Flanquear, m. [Mii.] Ligtgewapend ruiter
ter herkenning of verontrusting van den vijand,
f1 a n k e a r rn. (éclaireur, tirailleur).
Flaque, t. Kleine plas, poel m. , snoeras n. van
stilstaand water. - L'Iaqnée. 1. (fam.) Zekere
hoeveelheid water, wijn, enz. , die men iemand in
't aangezigt werpt of naar eenig voorwerp smijt.
Flaquer, v. 0. (fare.) Vocht toesmijten, in
't gezigt kletsen.[Savon.] In den ketel zakken.
Flstqnière, t. Gedeelte van het tuig van eenen
muilezel, ter bedekking van den kop.
Flaseopsare, M. [H. n.] Soort van stekel
buik, zikere visch m.
flasque , adj. Slap, krachteloos , snot. Le
grand clsaud nails rend ti-s , de groote hitte maakt
ons slap, mat. Maniciles fl-s , slappe hoesten. (fig) Style 8- , 'matte, krachtelooze , kleurlooze
stijl M. - Ook als subst. m.: Le II- des chairs,
de slapheid van 't vleesch.
Flasque. f. [Mi l .] Léderen kruidzak m. Fl-s d'affut, zijwannen f. p1. van een' affuit of rolpaard. - [Mar.] Fl-s de beauprd, slanders rn. p1.
van het spoor van den boegspriet. Fl-s de mâts,
klampen im p1. of judasooren D. p1. van den mast.
Fl-s de cabestan , klampen op de spil. Fl-ss de
carlingue, zijstukken n. p1. van het spoor van den
mast. Fl-s de guindeau, stijlen in. p1. van een
braadspit. (wijze.
Flasquement, adv. Op slappe, krachtelooze
Fl ate, t. [H. n. ) Soort van krekelachtig insect n.
Flaterie, t. [Bot.] Japansche lelie der dalen f.
Flatin, in. Klein zakmes, knipmesje ii. met
-

hoornen hecht.

Flatir, v. a. [Mon.] Pletten. plat slaan (voormalige bewerking der nsuntplaatjes, eer zij onder
de muntschroef kwamen).

FLAVICAUDE.

787

Flatoir, ui. [Mus.) Plethamer in.
Flàtrer, v. a. [Vetér.] Met een gloeijend ijzer
(den Hubertus-sleutel) branden (een dier, dat door
een' dollen hand gebeten is).
Flatriire, t. [Vmnér.] Schuilplaats t. van vervolgd wild (waar het op den buik gaat liggen.
wanneer het door de honden vervolgd wordt).
Flatter, v. a. Vleijen, liefkozen, streelen 1.:
Quiconque flatte ses maitres, les ti abut, wie zijne
meesters vleit, verraadt hen. - F1 un enfant, un
chien , een kind, een hond streden, liefkozen. Cda
doit hien le fl-, dat moet hem zeer streden, zeer
veel genoegen doen. - Fl- Ie chagrin de qn., iemands
verdriet verzachten , verzetten. Fl- qn. de qe.,
iemand met iets vie(jen, hem hoop op iets geven.
Fl- sa chair, son corps, zijn ligchaam te goed doen.
Ce yin flatte le palais, die wijn streelt het geMmelte. La musique flatte l'oreille, de muzijk streelt
het oor. - [Chir.] F!- une plaie, eene wond te
zacht behandelen. [Jeu] Fl- Ie dé, z. DE. -

[Man.] Fl- Un cheval fougueux, een vurig paard
wat toegeven, om 't allengs tot bedaren te brengen.

- [Mus.] F!- Ia corde dun instrument, de snaar
van een speeltuig zacht aanraken. - [ Peint.] Flun portrait, een portret fraaijer schilderen, -dan
de persoon is, een portret of geportretteerd persoon
vleijen. - Bij uitbreiding: Votre miroir vous fl atte,
uw spiegel vleit U, stelt se schooner voor dan gij
zijt. - [Pouts ct chauss.] Fl- les vagues de Ia
mer, le courant dune rivière, de golven der zee,
den stroom eener rivier tegen eene zacht glooijende
helling laten aanslaan. (Lac. pray.) Fl- le chien
jusqu'h ce qu'on soit aux pierres, iemand zoo lang
goede woorden geven, totdat men hem het hoofd
kan bieden. Parlez franchemcnt, ne fiattez point
Ie di, spreek vrij uit, wind er geene doekjes om,
verbloem de zaak niet. - Flatter euordt ook zonder
voorwerp gebruikt: Cclui qui flatte , fait une bassesse, wie vleit, begaat eens laagheid. SE FLATTER, V. pr. Zich vleijen, zikere hoop of verwachting koesteren: Ii se fiattc de rdussir, hij vleit
zich te zullen slagen. - Een hoog denkbeeld van
zich zelven lichten of dat aan anderen willen inboezemen: Ii est ridicule de se 11-. - 11 se flatte
dans ses vices, hij bewimpelt zijne ondeugden voor
zich zelven. --- Elkander vIef/en.
Flatterie, t. Vleijerij, pluimstrijkerij; lief/eozing f. : Parler sans U-, zonder vie//er/i spreken.
Dire qc. par fl-, iets uit vleijer(j zeggen. Ii fut
gagné par les fl-s des enfants, hij 'werd door de

liefkozingen dei kinderen ingenomen, gewonnen.
Les fl-s dun chien, het gestreel van een' hond.
Flatteui, ease , adj. Vleijend , liefkozend,

streelend. Je ne veux point d'amis fl-s, ik wil
geene vleijende vrienden. II a parlé de vous dune
maniere fort fl -euse, hij heeft op eene zeer streelende, vereerende wijze van ee gesproken. Un espoir
fl-, eene streelende, moedgevende hoop.
(fig.)
Un miroir fl-, een vleijende, schoonerniakende spieCel ni. Le son II- de sa voix, de aangename, liefelijke, streelende toon harer stem. - FLATTEUR. EL,
-EUSE, f. Vleijer; piuimstr(jker, flik/looijer, fleemer,
liefkozer in., vleister, fleemster, enz. f.
Flattetisenient, adv. Op vleijende, streelen-

de wijze.

Flatueux, eiise, adj. [Mdd.] T4inderi g , op-

gezet, winden verwekkend of veroorzakend'

légumes soot fl -euses, die groenten zijn winderig.
.- Flatulence, f. Winderigheid, opzetting van

winden, f la t u I e n ti e f. - Flatulent, adj.
Met winden, met opgezetheid behebd; - z. v. a.

FLATEUX. - Flatuosité, f. (doorgaans in 't

sneerv.) Winden m. pl., opqezetheid f.: Ces fruits
causent des fl-s, deze vruchten veroorzaken winden.
t Flauber , v. ci., Z. V. a. ROSSER.
Flavéole, f. [H. n.] Grijze geelgors of geel-

geerst f. (van 't geslacht der geelvinken) ; -m. - Flavert, m. [H. n.] Canadasche kruis-

snavel, dikbek m.

'). Flaveseent, e, adj. In 't gele overgaande,
geelwordend, geelachtig.
Flavet, m. [Corn.]Soort van wollen sergie f.
Flavicaude, ac/i. [H. n.] Geelstaartig. Flavieolle, adj. Geelhalzig. . Flavieorne,
adj. Met gele voelsprieten. - Flaviférnore, mij.
Met gele schenkels of dijen. - Flaviastre,
adj. Geelbuikig. - Flav il abre, adj. Met gele
lippen. - Flavipalpe, adj., Z. V. a. FLAVICORNE.
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--- Flavïpède, adj. Geelvoetig. ---- Flavipenne,
Flaviptère, adj. Met gele vleugels. — Flavirostre, adj. filet gelen snavel — Flavisq ianaine, adz. Met gele schubben. — Flavitarse,
adj. Geelbeenig, geel"voetig. -- Flaviventre, adj.,
z. V. a. FLAVIGASTRE.
Fleaii, m. Vlegel, dorschvlegel tn.: Battre Ie
blé avec le fl-, koren met den vlegel dorschen. —

(fig.)Plaag, roede, tuchtroede, bezoeking f., geesel m.

La peste, la guerre et la famine soit trois fl-x
terribles, pest, oorlog en hongersnood zijn drie geduchte bezoekingen. — Attila se nommait lui -mènne
Ie f1- de Dieu, Attila noemde zich zelven de geesel
of tuchtroede Gods. --- Un mau.vais voisin est un
fl -, een slechte buur is eene bezoeking, een plaag.
--- [Tech.] Hefboom in. der balans (aan welks
beide armen de schalen hangen). Fl- de la romaine,
lange staaf f. of acne van den unster. -- Fl- dune
porte-cochère, 'ijzeren sluitboom m. eener koetsof stalpoort. -- Fl-x, draaghaken in. ,pl. (der gla-

zenmakers.
Flèche, f. Pijl, schicht, flits m. Lancer, Décocher une fl-, eenen pijl afschieten. — ( fig.) Les
fl-s de Cupidon, de 1'Amour, de pijlen van de
Liefde. Les fi-s de la foudre, de bliksem flitsen.
Les fl-s de l'envie, de la calom nie, de pijlen des
nijds, des lasters. -- Bij uitbreiding: wat den vorm
van eenen pijl heeft: Des rideaux soutenus par
une fl-, door een' pijl gedragene gordijnen f. pl. Elle
avait une fl- d'or dans ses cheveux, zij droeg een'
gouden pijl (pijlvormige haarnaald) in 't haar. --(Loc. prov.) Faire fl- de tout Bois; — Tout bois
nest pas bon b faire fl-; — I1 ne salt plus de
cruel bols faire fl-, z. nois (blz. 189, kol. 1.) --[Agric.] Ploegboon, ploegbalk m. — [Arch.] Fldun clocker, spits van een' kerktoren, torenspits f.
Fl-s dun point-levis, wip f. eener ophaalbrug. Flde grub, kraanboom, kraanstander ni. --- [Artif.]
Fl- it dents of ardente, Fl- it feu, brandpijl, vuurpijl, lichtpijl. — [Astr.] Pijl, een noordelijk ster
empennée, pijl met véderen-rebld.—[Bias,]F
van eene andere kleur. — [Bouch.] Fl- de lard,
zijde f. spek. — [Bot.] Naam van regte en stevige
stengels en takken. -- Fl- d'eau, piskruid n. —
[Charr.] Langwagen m., stuk hout, dat de voormet de achteras verbindt. -- [Fort.] Pijlschans f.,
soort van klein pijlvormig buitenwerk. — [Géogr.]
Pijl (op kaarten, ter aanduiding van 't noorden
en van de rigling der stroomen). --- [Géom.] Fldun arc, pijl, straal m. van eenen boog, de straal
des cirkels verminderd met de apothema (wat bij
de driehoeksmeting de sinus versus is). Fl-s, staken, stokken m. pl. der landmeters. — [H. n.]
Fl- de mer, zeepijl, naam, dien bij de zeelieden de
gewone dolfijn draagt. — Fl-s de pierre, pijlsteenen m. pl., soort van belemnieten. — [Mar.] Fld'éperon, uitlegger m., middelstuk van 't galjoen
of van den snuit, boveneinde n. van de scheg. Flen cul, vlieger of driehoek ni. boven de bezaan.
Fl-s de mat, toppen der bramstengen
m
f. — [Trictrac] Veld n., pijl, elke der langwerpige drie/weken op het triktrakbord.
Flécher, v. n. Pijlvormige loten schieten (van
't suikerriet gebéziggd). -- FLECHER, v. a.: Le béher a fiéché les brebis, de ram heeft de oogyen
gedekt.
]Flechi, e, adj. (en part. passé van fléchir)Gebogen: faenou fl-, gebogen knie f. — (fig.) Coeur
fl-, vermurwd hart n.
Fléchler, ni. Pijlmaker, pijlverkooper ni.
Flechière, f. [Bot.] .ijlkruid n.
Fléchlr, v. a. [bidact.] Buigen, krommen,
krone buigen: Fl- le doigt, den vinger buigen. Flle genou, de knie buigen;--aanbidden, vereeren; zich
verndderen. Fl- le genou devant le veau d'or, liet
gouden kalf aanbidden, de gIrooten of magtigen vereeren, bewierooken.
jig.) Vermurwen, beween, verzachten, verbidden: Rien nest capable de
le fl-, niets is in staat om hem te bewegen, te ver
- FLÉCHIR, v. n. Buigen, zich buigen:-murwen.
Cette poutre commence a fl -, deze balk begint te
buigen, door te zakken. Cela ne fl/whit point, dat
laat zich niet buigen. — (fig.) Toegeven, bewogen
worden; — dalen. Ii commence b fl -. hij begint toe te
geven. Il fléchit aisément, hij geeft gemakkelijk toe,
hij wordt ligtelijk bewogen. Les fonds ont flechi,
de fondsen zijn gedaald.
Fléchissable, adj. Buigzaam, buigbaar, taai.
-- (

.

FLEUR,

Fléclhissenaciit, m. Buiging f. Fl- du genou,
kniebuiging. Fl- dune poutre, buiging van een' balk.

Fléehisseur, adj. in. [Anat.] Le muscle fl-,
of als subst.: Le fl-, de buigspier f.
Flégart of Flegard, m. [Anc. coat.] Ge-

meene plaats f., openbare weg m.

Flegrnagoguae, adj. [1Méd.] Sl jmafvoerend,
sl jmverdunn.end. --- Ook als subst. m.: Employer
des fl-s, slijina fvoerende middelen gebruiken. 'legmmmasie of Phlegmasie, f. [[tléd.] Ontsteking f. (inflammation). -- Fletnatie, f. (pr.
flèg-ma-cie) [íMéd.] Water- of slijmgezwel n., ophooping f. van slijmvochtonder de huid. —1FIeginati eee, adj. [died.] Slfijmig, sl jmerig, slijmbloedig, vol taai slijm. -- (fig.) Koudbloedig, koud-

vochtig, onverschillig, gevoelloos, onopgewekt, on-

aandoenl jk, p h l e g m a t i s c h. ---- Ook als sufst.:

Un fl-, een sl-gmbloedige, koudbloedige; koudvoch-

ti.ge, een onverschillig mensch, p h 1 e g in a t ie u s m.
—Flegnniatiquemmment,adv.Op, phleginatische wij-

ze. -- 'legiiiatorrhagie, f. Slijmvloed m., af ei
vochten bij verkoudheid-dingofa[ver.
dooi' den neus. --- Flegrnatorrhagiquue, adj.
Dien slijmvloed betreffend. -- legute of
nie, ni. [Méd.] Sl jm, sli,jrnig of taai vocht in het
bloed; sl mig uitwerpsel n. --- [Ani. chit.] Het
waterige, smakelooze, dat na overhaling van de
geestige dealen overblijft. — (fig.) Koudbloedigheid,
laauwheid, natuurlijke ongevoeligheid en traagheid,
onverschilligheid, onopgewektheid f., p h l e g in a n.
--- Flegroonn, M. [Méd.] Bloedgezwel n., diep ontstoken gezwel n., diepgaande ontsteking f.—Fleg,

mamonneux, eense, Flegrmionoïde, adj. [Méd.]

Bloedzweerachtig, vaar het bloedgezwel lijkend.
Fléou, iii. [Miiiér.] Steenkool f. uit Bergen of
.tons.
Fleole, f. [Bot.] Rietgras n.

(hamer nl.
Flertoir of Flestoir, m. [Tech.] Drijvers-

let , Fletelet , Flétaii , Flaiteau of
F!e, in. [.I-I. n.] Soort van bot f. -- Flétan of
Fléton, m. . Zeilbot f.
Flétri, e, adj. (en part. passé van fletrir) Ver-

welkt, verlept, verflenst: Fleur fl-, verwelkte bloem.
— Couleur 11-e. verbleekte, dof geworden kleur f.
Beaute fl-e, verwelkte schoonheid f. II onneur fl-,
geschandvlekte eer f. Avoir la peau ilétrie, eene
fletsche huid hebben. Criminel fl -, gebrandmerkt
misdadiger.
Flétrir, v. a. Doen verwelken, verflensen of
verleppen; doen verbleeken of verschieten, van glans
berooven. L'ardeur da soleil flétrit les fleurs, de
zonnehitte doet de bloemen verwelken of ver fïensen. Le grand air flétrit les couleurs, de open
lucht doet de kleuren verbleeken of verschieten. —
(fig.) Onteeren, schenden , bezwalken, belasteren,
bezoedelen; brandmerken. Fl- la réputation de qn.,
iemands goeden naam schenden, bezwalken, schandvlekken. L'histoire flétrit la mémoire des mauvais
princes, de geschiedenis onteert, brandmerkt het

aandenken van slechte vorsten. —En France, la lol
s'est adoucie, on ne llétrit plus, in Frankrijk is
de wet verzacht, men brandmerkt niet meer. — SE
FLETRIR, v. pr. Verwelken, verflensen, verleppen:
Les fleurs se flétrissent bientot, de bloemen ver
spoedig. -- Sa beauté commence a se fl-,-welkn
hare schoonheid begint te verminderen, te vergaan.
--- Onteerd, geschandvlekt worden; — zich onteeren.
Flétrissant, e, adj. Onteerend, schandvlek
schendend, schendig.
-kend,
Fletrissuure, f. Verwelking, verflensing, ver
La fl- des fleurs, des couleurs, de la-lepingf,
beauté, de verwelking der bloemen, het verschieten
der verwen, de vermindering der schoonheid. —(fig.)
Schandvlek, bezwalking, bezoedeling, smet f.; —
brandmerk n. Voila une grande fl- à son honneur,
dat is eerre groote schandvlek voor zijne eer. — On
lui a trouvé deux fl-s sur les épaules, men heeft
twee brandmerken op zijne schouders gevonden.
Flette, f. Vlet f., soort van schuit.
Fleur, f. Bloem f., bloesem in., bloeisel n. La
rose est une des plus belles fleurs, de roos is eene
der schoonste bloemen. Fl- printanière, lentebloem f.
Bouton b fl-, de fl-, bloemknop in. Fl- artificielle,
nagemaakte bloem, kunstbloem. Cultiver des fl -s,
bloemen kweeen. — Les arbres sont en fleurs, de
boomen bloeijen, staan in den bloesem. Fl- de pornmier, appelbloesem. — (fig.) Bloem, kern, keur f.,
het puik, het beste van iets; bloei, bloeitijd m.; ---

. L I,! .RAGE
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zoet van 't leven, geitoegen n., vreugde f.; sieraad n., f bloeijende boom in. Pré fl -,

tooi, m.; - lof m., lo fspraalc f., eerbewijs n. Etre
dans in fl -, b. la fl- de ses jours, in den bloei zij ner
jaren zijn. La plus grande fl- de la beauté, de
hoogste bloei, glans der schoonheid. La fl- des troupes, de kern der troepen, de uitgelezenste troepen.
-- Serner de fl-s le chernin de la vie, den levens
bloemen (genoegens) bestrooijen. — Les-wegmt
fl-s de l'éloquennce, de bloemen (sieraden) der wel
-- Couronner qe. de fl -s, iemand-sprekndhi.
met bloemen Icroonen, hem veel lof toezwaaijen,
proote eer bewijzen. --- La fl- du teint, de glans m.,
de frischheid f. der gelaatskleur. — La fl- de la
virginité of enkel. la 1 -, de maagdelijke bloem, de
maac:dcm, niaapfdelijke staat in. Elle a perdu sa fl-,
zij is haren maagdom kwijt. — Fleur de farine,
bloem van meel, het fijnste, beste gedeelte van 't meel.
-- [Chinn. ace.] Bloem, zéhere vaste of vlugtige
zelfstandigheden, die doorsublimérinq of door ontbinding verkregen worden : E 1- de soufre, bloem
van zwavel. F1-s d'antirnoine, antimonie- of spiesglansbloemen. Fl -s d'étain, de zinc, etc., tin-, zinkbloemen, enz. — Fl- du vin, de la bière, du vinaigre,
kaam I. op wijn, bier, azijn. — .iet eerste gebruik,
het eerste gezipt van iets nieuws: Vohs acres la flde ce drap, gij zult het eerste van dit stuk laken
hebben. — [Méd.] Fl-s, stonden, maandstonden m. pl.
(règles). Fl-s blanches, witte vloed m. (leucorrhée).
--- [Tech.] Fl- dune peau, haarzijde, n,er fzijde f.,-ook z. v. a. FLEUREE. — Loe• prov.) Avoir lame
is fl- de peau, eene ziel van boter hebben, zeer
gevoelig zin. -- FLEUR, f. (verwant met het nedeed. vloer) Water p as n., grond aai., oppervlakte f.
(in dezen zin nog voorkomend in): loc. adv. A fleur
d'eau, met het water gelijk, ter hoogte van 't waIer; [Mar.] losse/ten wind en water. Tirer á flci'ean, waterpas schieten. Batterie P fl- d'eau, batterij, die waterpas schiet. -- Fl- de terre, gelijk
net den grond, den beganen grond. Avoir les yeux.
Ka 11- de tête, groote uitpuilende oogen hebben. —
(

[Mar.]Fl- dun vaisseau, kim of himmingf. .Rondeur
des fl-s, ronding der kimmen. Bondage des fl-s,
kimgangen m. pl. 'Vaigres des fl-s, l nawegers m.

pl. - z. ookCOBIIE, COIN.
Fleurage, m. Grutten- zémelen I. pl.
Fleuraison, f. Bloeitijd m. (te onderscheiden

van foraison). •
Fleur de lis, in. [Bot.] Leliebloem, lelie f.;
Z. LIS. — Fleurdeliser, v. a. Met leliën opsieren, beschilderen of borduren. --- Met de fransche
leliën brandmerken. En France on ne fleurdelise

plus, in Frank rijk brandmerkt mesa, niet meer. -Fleurclelise, e, adj. (en part. passé) Met wapenleliën versierd, bezet of voorzien. -- [Bot.] Les
fleurs de la carotte at du cerfeuil sopt fl -es, de
bloesems van wortelen en kervel gelijken naar de
wapenleliën.
Fleuré, e, Fleureté, e, Fleuronnté, e, adj.
[Bias.] Tn bloemen uitloopend, door bloemen omsloten.
Fleurée, f. [Tech.] Bloem f., ligt schuim n.
op de blaauwkuip der ververs.
Fleurer, v. nt. Een' bloemengeur van zich geven, wel ruilen of rieken: Cela Heure comme
baume dat ruikt als balsem; (fig. et fam.) daar is
wat bij te verdienen, dat belooft voordeel. Sa réputation ne Heure pas comme baume, hij staat
in kwaden reuk, hij staat niet te goeder naam
en faam.
Fleuret, m. [Tech., Corn.] Vlok-zijde, floretzijde f. ( filoselle), floretzijde-garen n. -- Floretlint n.
---- Fl- de coton, de lame, beste, uitgelezen boomwol, wol f. -- []Escr.] Schermdegen m., rappier,
f l e ur é t n. — [Danse] Zékere danspas m. --[Exploit.] Mijnboor I.
:

Fleureté, e, z. FLEURE.

Fleureter, v. n. Van bloem tot bloem fladderen.

Fleuretis of Fleurtis, m. [Mus.] (woord

van J. J. Rousseau) Zangversiering I. -- Dubbel,
gefigureerd of veelvoudig contrapunt n.
Flenrette, f. (verklw. van fleur, zelden gebézigd dan in 't herderdicht en den Marotischen stijl)
Bloempje n. — (fig.) Verliefde vleierij f. , minnepraat n.; Z. 00k CONTER, CONTEUR.

Fletireur, in., z. v. a. Flaireur de cuisine,
z. FLAIREUR.
Fleur!, e, adj. (en part. passé van Fleurir)
Bloeijend, in. bloei staand, bebloemd. Arbre fl -,

bebloemde weide f. ----(fig.) Visage fl -, bloeijend gelaat n. Couleur fl -e,
frissche, blozende. levendige kleur- f. -- Style fl-,
bloemrijke, sierlijke stijl m. -- Páques fl-es, palmzondag r1). -- [Mugs. ] Contre point fl- of tiguré,
gefigureerd of veelvoudig contrapunt n. -- (poét.)
La raison fl -e, de lente f., het bloemsaisoen. —
FLEURI, nl. [Tech.] Zékere wijze van zagen.
Fleurilardé, m., Fleurilarde, I. [H. n.]

Soort van holothurie of tripang, een wormvormig
straaldier. -- Fleuri-iioN, m. [Bot.] .41pkruid n.
met breede bladeren.
Fleurir, V. n. Bloeijen, in bloei of in bloesem
staan: Les arbres fleurissent, de boomen bloeijen.
— Bij uitbreiding: Sa barbe va bientót fl -, zijn
baard staat op het uitbotten. — In eer, in aanzien
of in trek zijn, bloeijen, voorspoedig zijn (in dien
zin zegt men in den impar f ait ook :dorissait, en in
't part. prés. altijd florissant) Le commerce fleurit de nouveau, de koophandel bloeit weir op nieuw.
Parnii ceux qui fleurissaient (florissaient) en vertu,

onder degenen, die door deugd beroemd waren. ---FLEURIR, V. a. Met bloemen versieren, bestrooijen.
— (fig.) Fl- son discours, zijne rede opsieren, bloem
maken. ---- SE FLEURIB, F. pr. Zich niet bloe--rijk
men sieren.
Fleurisile, m. (fans.) Smaak In., liefhebberij f.
voor bloemen, overdreven bloemenzucht f. (fleuro anie) Aucune nation ne donne plus dans Ie
fl- que les Hollandais, bij Beene natie is de liefhebberij voor bloemen grooter dan bij de Hollanders.
Fleurissant, e, adj. Bloeijend, in bloei of
bloesem staande: Arbre fl -.
Fleuriste, m. Bloemenvriend, bloelnenkenner,
bloemist, liefhebber van bloemen; bloemkweeker. --Fl- anti asiel, maker van of handelaar in kunstbloemen. -- Ook als adj.: Jardinier fl -, bloemkwee/eer. ---- Peintre fl-, bloernschilder, f l e u r i s t,
florist M.
Fleuroniane, m. Bloemen rek, overdreven liefhebber m. van bloemen. — Fleuromanie , f.
Overdreven bloemenlie (hebber j f.
Fleiiron, in. [Bot.] Buis- o f pijpvormig bloempje,
dat de zamengestelde bloemen helpt vormen, bloemkroontje n. Fleurs a fl-s, buisvormige bloemen.
Derni-fl-, lint- of straalvormig bloemkroontje. Fleurs
la demi -fl-s, lintvormige bloemen f. pl. -- [Tech.]
Bloemwerk, bloemsieraad, loofwerk n. Une étoffe
oil it y a de grands fl-s, eene stof met groote bloemen. Cette frise est ornée de fl -s, deze fries is
met bloemsieraden versierd. — [impr.] Bloemvormig vignet n. -- [Rel.] Bloemvormige stempel In.
—. (fig.) C'est un des plus beaux fl -s de sa couronne, dit is een der schoonste voorregten, eene
der beste provinciën van zijne kroon; — dat is zijn
grootste voorregt, zijn schoonste sieraad.
Fleuroiiné, e, adj. [Bot.] Met bloemkroontjes, z. V. a. FLOSCULEUX. --- [Bias.] z. FLEURS.
t Fleuronner, v. n., z. v. a. FLEURIR.

Fleartis, m., z. FLEURETIS.
Fleuve, f. Stroom m., hoofdrivier f. — Bij
uitbreiding: Un fl- de feu, de cendres, een stroom,
vloed m. van vuur, van. asch. Le fl- de la vie,
de 1'oubli, de stroom des levens, , der vergetelheid.
— [Astr.] Le Fl- d'Orion of L'Eridan, z. ERIDAN.
F,lexibilïté, f. Buigzaamheid, gedweeheid, le-

nigheid f. La fl- du jonc, de buigzaamheid der
biezen. -- (fig.) La fl- du caractère, de gedweeheid
van 't karakter. Fl- de la voix, buigzaamheid der
stem. La fl- de 1'osier, de buigzaamheid van de
teen of twijg.
Flexible, adj. Buigzaam, buigbaar, gedwee,
lenig. Rameaux fl-s, buigzame twijgen f. pl. — (fig.)
I1 a la voix fl -, hij heeft eene buigzame stem. — Cet
enfant est très fl -, dit kind is zeer buigzaam, han,
delbaar, gedwee.
Flexieaule, adj. [Bot.] Met gebogen stengel.
— Flexifolie, e, odl. [Bot.] Met gebogen bladeren. — Flexipède, adj. [H. n.] Het gebogen
voeten.
Flexion, f. [Tech.] Buiging, kromming f., gebogen toestand m. La fl- dun ressort, de buiging
eener veer. — [Anat.] La fl- est opérée par les
muscles fléchisseurs, de buiging wordt bewerkt
door de buigspieren.
Flexueux, ease, adj. Met vele buigingen of
krommingen; knievormig gebogen. -- FLEXUOSITE, f.
Knievornsige buiging of gebogenheid I.
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FLEZ

FLOT T E .

-

Flez, m. [11. n.] , z. FLET.

Flibot, . m. [Mar.] Vlieboot; hout/luit, Groen landsvaarders fluit f. — Flibuste, f. Beroep, bedrj/' n. van flibustier of vrijbuiter, vrjbuiterj,
kaapvaart, zeerooverij f. — S Fiibuster, v. a.
Vrj buiten, kapen, zeerooven. — Filbusterie, f.,
z. V. a. FLIBIJS TE. — Flibustier, m. Vrijbuiter,
kaper, zeeroover, deelgenoot eener vereeni;ing van
engelsche en fransche zeelieden , die zich tegen
't einde der 16de eeuw op 't eiland St. Christoffel
aarden in de westindische
vestigden en den Sp anjaarden
wateren veel te doen gaven , f i i b u s t i e r;
gezagvoerder m. eener vlieboot.
Flie-flat, m. Klanknabootsend woord om 't geluid eener zweep or ook van eenige toegedeelde
klappen na te bootsen, klik-klak n. -- --- [Danse]
Soort van danspas m. (Plur. Des flit-flac.)
F1imopise of Friniouusse, f. (fam. et iron.)

Bolleblazer m., iemand met bolle wangen.

Flin, m. [Tech.] Poeder D. van dondersteen,

polijststeen m. (ten gebruike der zwaardvegers.)

Flinquer, F. a. [Tech.] 01) metaal krassen,

Florétones, f. pl. [Com.] Soort van spaansche
wol f. (hangsels.
Floreur, m. Patroonschilder nl. voor de beFlorican, in. [11. n.] Ceylonsche kraanvogel m.
Floriceps, ní. [p1.. n.] Soort van -ingewands-

worm rn. der visschen, bloemenkop m. --- Fioricoine, adj. Met bloemen in de haren. — Floriculture, f. Bloementeelt f. --- -)- Floride, adj.
Bloemig, bloemrijk; — (fig.) sierlijk, uitgelezen,
bevallig geschreven. -- Floridée, f. [Bot.] Soort
van zeegras n. -- Fioridité, f. Slaat in. van
bloei. -- Florifere , adj. Bloemdragend. —

Floriforme, Bloemvorinig. — Florilé ;e, rn.

Bloemlezing f. (anthologie) -- [Théol.] Grieksch
reis - brevier a. ---- [H. n.] Soort van vliesvleugelig
insect D. --- Floritnane, m., Floriinanie, f.,
C. FLEUROMANE, FEEUROMANIE.

Florin, m. [Métrol.] Florijn., ooreen, bloermmo f lefrit- gulden; gulden M.
Fioripare, adj. [Bot ] Bourgeons fl-s, knop pen m. pl., die enkel bloemen opléveren. --. Floripondio, In. [Bot.] Peruaansch.edoorn- of steek-

het metaal ruw maken, om het emailleersel te doen
hechten. (mossel f.

Flion, m. [H. a.] Soort var, kammossel, zeeFlipeot, n1. [Tech.] Houten lasch f., om een

appel at --- -[- Florir, v. n., z. FLEURIR.
:Florissant, e, adj. Bloeijend , voorspoedig,
gelukkig; aongroeijend, aanwassend, toenemend:
Commerce fl-, bloeijen d e handel an. — Santé fl-e,

gebrek te dekken, dekstuk n.
Floe, m. Wollen or zijden kwast in.

bloeijende gezondheid f.

Flocage, m. tiet naaien der zijden kwasten

Floriste, in. Bloem -, plantbeschrjver, schrijver
eener flora , florist ni. — Bloemenkenner, z.

aan de Griekse/te mutsen. — [Méd.] Vlokken f. pl.,
die zieken s`ml ds voor hunne gogen- meenee te
zien en waarnaar zij grijpen.
Floche, adj. [Com.] Ruig, wollig. ----- FL0CHES , f. pl. Kwasten, aan een' steek- or punthoed;
-- laarzekwasten m. pl. -- )- Flocher, v. n. In
groote vlokken vallen; -- zich tot vlokken vormen.
Flocon, m. Vlok f. Fl- de sole, zijden vlokje n.
Les brebis laissent des fl-s aux buissoes, de
schapen laten vlokjes aan de struiken hangen. --Un fl- de neige, eene sneeuwvlok. -- [H. n.
Plums f. aan 't einde van den staart bij sommige
dieren. -- [Chim.] Fl-s, wolkjes n. pl., vlokken f. pl.
(die zich bij sommige prcvcipitaten vormen) . -_[Méd.] Fl-s, z. v. a. FLOCAGE. Kamasser des fl-s,
muggenvangen (vgl. CARPHOLOGIE). — Fioconner, F. a. In vlokken neervallen (van de sneeuw
gebezigd). Le temps floconne, het vloksneeuwt. —
— Floconne®ux, ease, adj. Vlokkig.
% Flofiottentent, m. Kabbeling, klotsing f.
van 't water. -- S Floflotter, v. n. Kabbelen,
klotsen (als de golven); -- druischen, bruisen (als
't water, de wind).
Flon-flon , m. Voormalig klanknabootsend
woord, eertijds als referein in liedjes enz. gebruikt.
Floraison, f. [Bot.] Bloei m.. der boomen,
struiken, planten.
Floral, e, adj. [Bot.] Wat tot de bloem behoort. Feuiiles fl-es, bladeren n. pl. aan de basis
der bloem. -- [H. n.] Doorgaans op bloemen levend
(van insecten) . — Jeux floraux, Fêtes florales or
als subst. Florales, f. pl. [H. rom.] Feesten n. pl.,
die te Rome ter eere van Flora gevierd werden; -[H. de France] Bloemspelen n. pl. te Toulouse. Académie des jeux floraux, akadémie der bloemspelen
te Toulouse, die jaarlijks prijzen aan de dichters
der best gekeurde verzen uitdeelt.
Flore, f. [Myth. role.] Flora, de godin der
bloemen. — ] Bot.] De gezamenlijke in een land or
oord inheemsche planten; de lijst of beschrijving
daarvan, f lo ra f.--- [Mar.] Vet, smeer n., waarmede

het schip, voor zoo ver 't in 't water gaat, wordt
bestreken.

Floréal, m. Tweede lentemaand van 't voormalige fransche republikeinsche jaar, loopende van
20 april tot .0 mei. achtste maand van dat jaar.
Floree, f. [Com.] Middelsoort van indigo m.
Florence, f. [Com.] Florentijnsch taf n., ligte
zijdestof f., die te Lyon, Zurich, .Avignon gemaakt
wordt. — Floreneé, e, adj. [Bias.] Met leliën
aan 't einde.
Florentine, f. [Com.] Florentijnsch atlas, gebloemd satijn n. van Florence.
Florer, V. a. [Mar.] Fl- on vaisseau, een schip
van onderen smeren.
Flores, (pr. flo-rèce) (alleen voorkomende in):
Faire fl-, grooten zwier maken, boven anderen uitblinken; zich een' grooten naam maken.
Florescence, f., z. V. a. FLORAISON.

-

FLEURISTE.
Fioseul aire, in. [EI. n.]

Soort van pijpvorvormig planldier D. -.- 5 Floscule, f. [Bot.]
Bloempje n. --- Floseiilenx, ease, adj. Bloem schijfvormig, enkel uit bloemkroontjes zaaien gesteld.
–.- Fioseuleuises, f. pl. Familie f. der schij f^
vormige bloemen. (langen bek.
Flossade, f. [H. n.] Soort van rog in. met
Flossolis , In.. [Bot.] -4lant , groote alant ,
alantwortel in.
Flot, m. Golf, baar f.; vloed ni., wassend water n. Les fl-s de la mer, de zeegolven f. pl. Les fl-s

hlanchissants d'écurne, de schuimende baren. Le
fl- vient jusque 1à, de vloed. komt tot daar. Le flest montant, de vloed is aan 't opkomen. — Etre
a flot, vlotten, vlot liggen, driftig zijn. Ce vaisseau
est a fi-, dit schip ligt op het diepe, in 't ruime
sop, ligt vlot. ltlettre un vaisseau a fl-, een schip
weder vlot maken. -- (fam. et fig.) Mettre qn. a

fl- , iemand weder te paard helpen , er bovenop
brengen. Sa barque est a fl-, zijn scheepje loopt van
stapel, hij doet goede zaken. —1foutvlot, vlot n.; het
-

vlotten, houtvlotten. Jeter du boil a fl- perdu, z.
Bols (kol. 1): Le fl- a. commencé, het vlotten is
begonnen. — (fig.) Des fl-s de sang, golven, stroomen bloeds. Le vin coulait it grands fl-s, de wijn
vloeide niet stroomen. -- (fig.) Fl-s, Menigte f.,
hoop rei., volksgedrang n.: Ii fend les fl-s (la foute),
hij dringt door de menigte, door den hoop. Au
-

travers des f1-s du peuple assemblé, midden door

't gedrang van 't vergaderde volk. — [Tech.] Fl-s,
wollen kwa en- m. pl. aan den kop der muilezels.
Flotolle, f. Soort van gondeliersliedje n.

Flotres, Flantres, in. pl. [Papet] , z. v. a.

FAUTRE.

Flottable, adj. Viotbaar, waar 't hout vlotten
kan: Ruisseau fl-, eerie beek, waarop een houtvlot

kan drijven.
Flottage, In. Het vlotten, het afvlotten, het
afdrijven van hout, 't zij in losse stamapen or tot
een vlot vereenigd. -- Ook het vlot zelf.
Flottaison, f. [Mar.] Waterspiegel m., gedeelte van 't schip, . dat gelijk met het water is.
Ligne de fl-, waterl^n, lastlijn f.
Flottant, e, adj. Drijvend, vlot, dobberend;
— zwevend, golvend. Des arbres fl-s, drijvende
boomen. — Cbeveux fl-s, zwevende, losse, golvende
haren n. pl. Robe fl-e, ruim, golvend kleed n. -- (fig.)
Onzeker, ongestadig, wankelmoedig, wankelbaar,
besluiteloos, weifelend : Courage fl- , wankelende
moed m. Esprit fl-, ongestadige geest m. Fl- entre
l'espérance et la crainte , tusschen hoop en vrees
zwevend or dobberend, zonder zekerheid. — [Fin.]
Dett.e fl-e, vlottende, zwevende schuld f. — [Mar.]
Ancre fl-, drijfanker . Voile fl-e, wapperend zeil n.
Flotte, f. [Mar.] Vloot f. Armer, Équiper une
fl-, eene vloot uitrusten, bemannen. Fl- inarchande,
koopvaard ijvloot. — [Pêche] Kurk f., vlotter m.
aan een vischnet; dobber m. aan een hengelsnoer.

FTJOTTÉ

-

- [Artill.] F!- a crochet, /iaakschij/, asschijf f.
met een' haak. - [ Tech.], z. v. a. ECHEVEAU.
- [Mar.], Z. V. a. BOUÉE. - ( lam. et pop.) Ses

un's le sont veaus trouver en II- (en foule, en

grand nomhre, al zijne vrienden kwamen hem
in menigte bezoeken.
Flotté, e, adj. (en part. passé van flatter):
Bols fl-, viothout a. - 11 a on visage de bols fl-,
hij heeft een misselijk gez'igt. - [ Man.] Panneaux
fl-s , op elkander geleqenpaneelen api. - [ Pêche],
Z. FOLLE.

Flottemeut, in. [Mi l .] Golvende beweging t.
van het front onder 't krjgsvolk bij 't marchéren.
- Aarzeling, besluiteloorheict 1.
Flotter, V. fl. Op het water drijven, vlotten,
driftig zijn, vlotten, vlot zijn, dobberen; - zweven,
golven, flodderen, wapperen. On voyalt II- les débris du iiavire, men zag het wrak van't schip drijven. Faire 11- du bols (ook als v. a. fl- du bols),
hout voor den stroom loten afzakken. - Les c li eveux lui flottent sur les épaules, de haren golven
over hare (zijne) schouders, On voyoit fl- les étendards les ennemis, men zag de standaarden der
vijanden wapperen. - ( fig.) Weifelen, onzeker
zijn, in twijfel staan, dobberen: II flotte entre la
crainte et l'espérance, hij zweeft, dobbert tusschen
FLOTTER, v. a. [Mar.] Fl- un
vrees en hoop.
cable, een touw aan ledige vaten opvangen.
Flotterons, in. p1. [Pêc li e] Dobbers in. p1.
Flotteur, in. 1-Joutvlotter, vlotter; vlottenmaiter m. - [Tech.] Steenen drijver in den ketel der
stoommachines, ow 't water steeds op dezelfde hoogte
te houden, voedingviotter m. - Fl-, of Fl- compteur, ligt voorwerp a., om de snelheid van een'
stroom te meten.
Flotti lle , 1. [Mar.] Vloot van ligte ooriogs
vaartuigen, fl0 ti e Ije f.
Flottiste, rn. [Corn.] Spoansch handelaar, die
door middel van de regelmatig naar Amerika uitgeruste vloten handel dreef, f1 0 t t I s t m. (in onderscheiding van galioniste, gaijoenist, hij, die voor
dezen handel zich van gaijoenen bediende).
Flon, ni. [Point.] Ligtheid en bevalligheid der
toetsen of penseelstreken, zachtheid, molligheid t.
.- FLOU, adj. m.: Pinceau 11-, wollig, zacht penseel, het wollige, matsche der penseelbehandeling.
- Ook als adv.: Peindre fl-, mollig, zacht, ineensmeltend schilderen.
Flouet, te, adj., Z. V. a. FLUET.
Flouer, v. a. (pop.) Stelen, zakkerolten. Het part. passé is ook adj. Ma montre ma été
fiouée, mijn horologie is gerold. - ( fig.) Elle a
été jolirnent floume, zij is leeljk in hare verwachting bedrogen. - Floiterie, 1. (pop.) Bedriegerij,
dieverij t.
Flonette, 1. [Mar.], z. v. a. GIROUETTE.
F1ou-1Ioi, ax Klanknabootsend woord voor
ruischen eener zfidestof, als zij beeigenaardig
't
wogen of behandeld wordt. - ( fans.) Faire 11-,
met gemaakte kleine schreden loopen; - ( fig.) de
preutsche spelen.
Floiiin, m. [Mar.] Zeker zeer ligt vaartuig a.
Floitve, t. [Bot.] Reukgras a.
Flouvet, in. [Corn.] Bloem t. van meel.
Fluant, e, adj. Vervloeijenel, niet duurzaam.
.- [Tech.] Papier fl-, ongelijmd, ook slecht gelijmd
papier, vloeipapier n.
Fluate, in. [Chir.] Vloeispaathzuur zout n. Fliiaté, e, adj. Met vloeispaathzuur verbonden.
S FhletuaHt, e, adj. Golvend; z.v.a. FLOTTANT.
Fluctuation, t. [Phys., Mécl.] Golving, kabbeling van ingesloten vloeistoffen, vochtgolving f. (fig.) Het weifelen bij 't nemen van een besluit;
wankelmoedigheid, besluiteloosheid, ongestadigheid;
- gedurige rjzing en daling, veranderljkheid t.
der fondsen, der prijzen, f1 u c t u a t i e I.
Fluettieux, euse, adj. Golfvormig; golvend,
woelig, in hevige beweging; - (fig.) wankelmoedig, dobberend. (stroom medegesleept.
Fluctuosé, e, adj. Door 1e golven, door den
Flue , t. [Pêche] Fijn netwerk a. van een
van den tijd).
schakelnet
-- Fluence, t. Verloop n., vervloeijing t. (inz.
Fitiente, f.[Géom.] , z. v. a. INTEGRALE.
Fluer, V. H. Vlieten, vloeijen, afloopen. La mer
flue et reflue, de ree loopt op en af. - Sa plaie
flue toujours, Zijne wond draagt, loopt altijd.
Fluet, te, adj. Zwak, fijn, tenger, teeder,
-

FLUVIAL.
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zwakkeljk van gestel. Corps fl-, teeder , zwak

ligchaam. (z. FLEUR.
Fineurs, in. Pl. [Méd.] , z. v. a. fleurs blanches,
FIuggée, t. [Bot.] Japan.cche leliet. derdalen.
Fluide, adj. [Ph y s.] Vloeibaar, vloeijend: Le
ten read les métaux fl-s, het vuur maakt de me-

talen vloeibaar. - (fig.) Langage fl-, vloeijende
tool t. - FLUIDE, m Vloeistof t.—Fluidernent,
adv. Vloef]end, vlietender wijs. - Fluiidi11ca.
tion, t. [IVlèd.] Vloeibaarmaking t. - Fluidi.
fier, v. a. Vloeibaar maken, verdunnen. - SE
FLu1D1FIEa, V. pr. Vloeibaar worden, in vloeistof
veranderen. - Fluidiste, im [Phys.] .danhanger van het dierlijkrnagnetismus (als voorivloeijende
uit het ondersteld bestaan eener bijzondere vloeistof),
fluldis t in. - Fluidité, t. Vloeibaarheid t.
Fluo4orate, m. [CIllim] Fluor- of vloei
-zout D. - F1uoborique , adj.-spaihborum
[Chirn.] : Adele 11-, vloeispoathborium-zuur.
Fluor, m. [Clitm.] Vloeispaath D. (fluor -kalk-

metaal), de tot dus verre niet afgezonderde basis
van het vloeispaathzuur. - Fitiorhydrate, m.
Fluor-waterstofzuur zout a. - Fluoihydri.
pie, adj.: Acide fl-, fiuor-waterstofzuur.—FIuo-

ride, rn. Verbinding van 't vloeispaoth met zékere
ligchamen. - Flnorique, adj.: Acide fl-, vloei-

spaathzuur a. - Floriquesilicié , e , adj.
Vloeispaoth-kiezelzuur a. - Fluorui-e, t. Vloeispaath -verbinding t. - Fluo-silieate, m. Vloei-

s aath-kiezelzuur zout n. —F1uosiIieique, adj.:
Gaz 11-, vloeispaatli -kiezelzuur gas n.
Flusti-e, m. [H. n.] Korstkoraal a., zeekorst t.,
zeebast ni., zeeschors t.
Flikte, t. Fluit t. F!- allemande, traversière,

p

dwarsfluit. F!- P l'oignoa, z. v. a MI RL I TON. Jouer de la 11-, op de fluit spelen. - Fluitregis-

ter n. in een orgel. - Somtijds ook gebézigd voor
flûtiste, fluitspeler. - (fig. et fom.) Ajuster ses
11-s, zijne maatregelen nemen, opdat iets wel gelukke. Accordez Vos 11-s, verdraagt elkander, tracht
het met elkander eens te worden.— (Proc.) Ce qui

xient par (of de) Ia B- sen va par le tambour
(sen retourne an tambour), onregtvaardig goed ge-

dijt niet, zoo gewonnen, zoo geronnen. - (Lee.
prov.) II souvient toujours P Robin de ses 11-s,
hij brengt altijd het gesprek weder op iets, dat hem
aangaat of dat hem lijkt, 't is met hein koekoek één
zang. Ii y a de l'ordure dans sa 11-, 't is met hem
niet, zoo als het zijn moest, er is een steek aan hem
los. II est monté sur deux grandes fl-s , hij heeft
beenen als een ooijevaar. Ii est du Pols dont on
fait les 11-s, Z. 11015 (kol. 1). - [Bot.] Fl- da berger, Z. DAMASONIE. - [Boul.] Langwerpig broodje,

fransch broodje n. - [H. II.] Moeraal m., een zeer
welsmakende zeeaal (murène); ook Z. V. a. CHEVALIER DE HER, - F!- lu soleil, soort van nachtreiger (Pihoreau) , zonnereiger m. - [Hort.] Greffe
en 11- of en flûteau, enting f. , waarbij de te enten
boomtak en de daarmede te vereenigen grif/'el beide
fluitbekvormig toegesneden zijn. - [Mar.] Fluit f.,
fluitschip, transportschip n. - [Tech.] Soort van
scliietspoel t. - Weleer ook de naam van een smal
en lang drinkglas n., fluit t.
Flûté, e, adj. Zacht, aangenaam, liefelijk (van
't geluid sprekende): Sons 11-s, liefelijke toonen iii.
p1. Voix fl-e, aangename, zachte stew t.
Flûteau, rn. [Bot.] Waterweegbree t.; - z. ook
onder FLUTE. - Kinderfluitje n. (mirliton).
± Fluteneul, ni. (pop. et bas.) Apotheker m.
Flûter. V. a. Op de fluit spelen of blazen, (luiten; den fluittoon nabootsen. - FLûTER, v. a. ei n.
(van flute, in de laatste der boven opgegeven beteekenissen) (pop.) Pooijen, smakelijk en veel drinken.
(Men zegt liever sillier). - Fl- le lieurre, een
stukje boter uit een vat steken (om ze te proeven).
Flutet, m. Tamboerjn-fluit 1. met 3 gaten (ga-

louliet).

Flûtenr, m., -euse, t. Fluitspeler, fluiter m.,
fluitspeelster, fluitster t. (In dezen zin verouderd,
of alleen minachtend gebézigd, tenzij men spreke
van den Flûteur de Vaucanson, Vaucansons fluitspeler, een beroemd automaat, Z. AUTOMATE.) Drinkebroêr, pooijer m., pooister t. - [H.n.] Naam
van verscheidene vogels, wegens hun' fluittoon. Fluitende kikvorsch m. (ook raine flûteuse geheeten).
Flûtiste, m. et f. Fluitspeler m., fluitspeelster f.
Fluvial, e, adj. Wat de rivieren aangaat, tot
de rivieren behoort: Navigation B-, scheepvaart op
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FLUVIATILE

-

(te riviepen, riviervaart f. (Plur. in. fluviatux). ;
FLUVIALES, f. pl. [Bot.] Waternimfen f. pl., ze kere waterplanten.
Flhiviatile, adj. In zoet water levend of groei fend (inz. van planten en schelpen). Plantes, Coquilla,ges fl-s, rivier- of zoetwater-planten, schel
pl. -- Ook van sommige zoetwaterdieren-penf.
gebezigd.

Invio - mari,
F
ne, [Geoff.]

FT
(l

it rivier - en zee -

aanspoelingen zarnenbesteld of gevormd.
S Fluure, f. [Clsim.] , z. v. a. FLUORURE.
Flux, al. [Mar.] Vloed m. Le fl- et reflux de
la mar, de vloed en ebbe dei zee, wassend en val
,

--- (fig.) Les chases de ce monde lon t-lendwatr.

sujettes a an fl- et a un reflux perpétuel, de wereldsche dingen záIn aan gestadige verandering,
wisseling onderworpen. La fortune a son fl- et
son reflux, de fortuin heeft haren vloed en hare
ebbe, rijst en daalt. -- [Méd.] Fl- de sang, bloed
bloedgang, roode loop m. Fl- de venire (diar--vloed,
rhée), bui/sloop in. Fl- dunne, pisvloed. Fl- hé
aanbeiaenvloed. Flux men stroel, z.v.a.-inorl(fda,

e, Fl - salivaile
S LUE URS, 1, IE-NSTRUEs. Fl - de salive,

of FL_- cle bouclie, kwijling f., speekselvloed. -- (fig.

et faxra.) I1 a tin fl- de bouche, zijn mond staat

geen oogenblik stil: hij kan goed praten, hij is zeer
wel bespraakt. F]- de paroles , woordenvtoed. —

(pop.) I1 a un fl- de bourse, hij heeft een gat in

zijne beurs, hij loopt altijd met de hand in den
zak, hij geeft alles uit . --°- [Chiral.] Smelt- of
vloeimiddel n. — [Jeu] Volgreeks f. kaarten van

ééne kleur, roem m. Faire fl-, roem krijgen. Etre
a fl-, niets dan troeven in de hand hebben (zoo-

slat men den slag moet halen).

Fh ixio-ci.i érentielle, adj. I. [Math,]: Méthode fl-, handelwijze, waarbij men in zékere ge

differentiaal eenerveranderlijke grootheid-valend
uit twee verschillende oogpunten beschouwt.
Fluxion, I. [Méd.] Zinhang f. Ce mal de dents
:West qu'une 11-, deze tandpijn is slechts eene zinking. 11 a ene fl- des (of sur les) vieux, hij heeft eene
zinking op de oogen. Fl- périodique of lunatique,
maandvloed m., zin/ring der _paarden.— [Math.] La
méthode des fl-s of Le calcul différentiel, cie Iluctie- of di flerentiaal-rekening f.

Flaexionnaire. adj. [Méd.] Met zinkángen ge-

kweld of beheld.
Foarre of Foerre, m. [Agric.] Haverstroo n.
(in Picard-ië en Ile de France); z. v. a. FEURRE. ---

(Prov.) Faire à Dieu barbe de f-, de slechtste gar-

ven tot tienden geven; godsdienstige zaken oneer
behandelen.
-biedg
Foe of Foeque, til. [Mar.] Zeil n. aan den
fokkemast of voormast, fok f., kluiver m. Grand
fl-, buitenkluiver. Second of Faux f-, middelkluiver. Troisième of Contre f-, stormkluiver. Petit
f- o f Trinquette. kleine kluiver of voorstagzeil n.,
Biton de f-, telui fhout n.
Foeal, e, adj. [Opt.] Het brandpunt betrefend.

(Plur. m. faux).

Foeale, f. [Antiq.] Soort van halsdoek m.;
soort van kap f. --- [Géoin.] Zekere kromme lijn f.
t Foeile, m. [Anat ] Arm-, beenpijp f.
Foearieur, rn. Stoker (feutier); kok m.

Foeillateur, m. Krachthersteller m.
Foène, Foesne , Fouanne, F onine, f.
[Pèchej Eigier, aalgeer m. , vischspeer f., her-

poen m. — [11. n.] Halswesp f., een vliesvleugelig
insect. — F- snarisque, [Bot.], z. v. a. CHOiN.
Fo tal, e , adj. [Chic.] Tot den foetus of de
ligchaamsvrucht behoorend, f ce t a a 1. — Foeta-

Vruchtvorming fee t a t i e f.
— Faetieide, adj. [Jur. mid.] Vruchtdoodend,

tlon, f. [Physiol.]

vruchtafdrijvend.

Fottis , in. [Chic.] Ligchaamsvrucht f. f eet u s ni. (vgl. EMBRYON).
Foffa, m. [Danse] Zeer wulpsche portugésche
dans m.
Foguie, f. [Tech.] Opening in den ketting voor
de spoel, doorschieting f.
Foi, f. Geloof in zake van godsdienst; godsdienst
kerkleer, leer f.; — bij uitbreiding: Geloof, ver--ler,
trouwen n. in wereldsche zaken. La f- chrétienne, het
christelijk geloof. Confession, Profession de f-, ge loofsbel2 dents f. Les articles de la f-, de geloofsartikelen n. pl. (z. ook ARTICLE). Il s'est fait fuif,
it a renié la f-, hij is een jood geworden, hij heeft
zijne godsdienst, zijn geloof verzaakt , verloochend.

F I E.
-- A]outer f- la qc., geloof aan iets slaan. Un
auteur digne de f-, een geloofwaardig, te vertrou-

wen schrijver. F- publique, openbare geloofwaardigheid.— Trouw, getrouwheid f.; woord n., belofte f.
La f- conjugale , de echtelijke trouw. C'est nu
bomroe sans f-, hij is een man zonder trouw, op
wiens woord men zich niet kan verlaten. I1 na
ni f- ni loi, hij weet van God noch zijn gebod. Fd'ronnête homme, op mijne eer, zoo waar ik leef.
Ma f- of par ma f-, op mijne eer, waarlijk. Jurer
sa f-, bij zijne trouw, eer zweren. Garder sa f-,
zijn woord houden. Dégage^r sa f- , zijne belofte
vervullen. Etr
e pris,onnier sur sa f-, gevangene
zijn op zijn woord van eer. F- de Bohème of
bohémienne , trouw , die schurken omtrent el-

kander houden. --- [Prat.] Prendre qn. á f- et
a segment, iemand in eed en pligt nemen. Faire
pleine f-, volledig bewijs opléveren. ---- Bonne
f- , goede trouw , opreptheid , regtschapenheid ;
goedhartigheid, eenvoudigheid , tigtbeloovigheid f.
Mauvaise f-, kwade trouw, onopregtheid, dubbelhartigheid, valschheid f. II est dans la bonne f-,
it la fait dans la bonne f-, hij heeft het met een
goed oogmerk, met eene goede meening, te goeder
trouw gedaan. I1 est dune bonne f- qui l'exposera

souvent , hij bezit eene goedhartigheid, ligtgeloovigheid, die hem dikwijls aan bedlrlegerj of nadeel zal blootstellen. -- Ce jeune homme est sur sa
(bonne) f-, deze jonge mensch is aan zich zelven
overgelaten, staat niet meer onder opzigt, is zijnd gen
meester. — Getuicrenis, bevestiging f.: Faire f- de qc.,
getuigenis van iets geven, iets bevestigen, betuigen.
En f- de quoi nous aeons signé, ter bevestiging,
ter verzékering, in oorkonde der waarheid hebben
wij deze onderteekend. Cot acte fera f- contre voos,
deze akte, dit stuk zal teren u getuigen. Voilà qui
en fait f - , dat bewijst de. zaak. - EN BONNE FOI,
a LA BONNE FOI, DE BONNE FOI, loc. adv. Te goeder trouw, voorwaar, waarlijk, opregtel jk. 11 agit

de bonne f-. hij handelt te goeder trouw, in alle
oprebtheid. 11 vous traite á la bonne f-, hij behandeld u opregtelijk. I1 v va à la bonne f-, de bonne
f-, hij gaat te goeder trouw, opprecgt daarbij te werk.
Foiblage, Foible, etc., z. FAIBL—.

Foie, m. [Anat.] Lever f. — [Cuis.] Bereide

dierenlever F-s gras, vette levers, inz. van ganzen.
-- [Méd.] Chaleur de f-, levervlekken f. pl., vlieglende hitte f. in 't gezipt. — [Chico. anc.] Naam van
sommige leverkleurige zelfstandigheden: F- de soufre, zwavellever. — (Loc. prov.) Le coeur leur
devient f-, het hart zinkt hun in de schoenen. Vous

avez bon f-, Dieu vous sauve la rate, wat zijt ge
toch ligtgeloovig r — [Pèche] Klein vischje n., dat de
visschers als lokaas gebruiken.
Foi-menteur, nl. [Féod.], z. v. a. FELON. —
Foi-mmientie, f. Woordbreuk, leen -eedbreuk, ontrouw f. van eerren vassaaljegens zijnen leenheer. —
Foi-nnentir, V. n. Dent leeneed breken, zijn woord
niet houden.
Foin, m. [Agric.] Hooi n. Une botte de f-, een
bos hooi. Rotteler du f-, hooi in bossen binden. —
Het wordt ook van het ongemaaide gras, het hooi
gebezigd (en dan doorgaans in 't meerv.) :-gras,
Les f-s sopt beaux vette annee, 't gras staat dit
jaar mooi. Faucher les f-s, het gras maaien. Fd'arrière-saison, nagras n. dine pièce de f-, een
stuk hooiland. — [Bot.] Haar n. eens artisáoks,
tusschen het achterste en de bladeren.. — (Loc.
prov.), z. AIGUILLE, BOTTE. --- [H. n.] F- darner,
z. V. a. FUCUS. — [Agric.] F- de Bourgogne of
Gros f-, z. V. a. SAINFOIN. -- FOIN, inter. (om te

verwenschen, om verachting, afschuw uit te druk
F- de lui, reg, naar den duivel niet hem!-ken)
Foine, f. Soort van drietand m. om visch te
harpoeneren. -- Spotnaam van den degen m.
F oinette, f. Hooivork f.
Foinier, m. Hooikooper m.
Foire, f. Jaarmarkt, kermis f. Allons ala f-, laat
ons naar de kermis gaan. La f- de Franefort, de
.Frankforter mis of jaarmarkt. — (Loc. prov.) Kermisgeschenk n. Que me donnerez-vous pour la f-?
wat zult ge mij voor eene kermis beven ? Lat-nest
pas sur le pont, wij moeten niet gaan hooijen,
haast u zoo niet, gij behoeft u zoo niet te haasten. La f- sera bonne, les marchands s'assemblent, de verzameling wordt talrijk, er is reeds
veel volks. I1 a lien couru, lien hapte les f-s, hi,
is van alle markten thuis, hij is doorkneed. II ne
,

FOIRE
salt pas toutes les f-s de Champagne, hij weet op
verre na alles nog niet, Z. ook ENTENDRE.
Foire, f. (pop.), z. V. a. D1VOIEMENT. - F0!-

FOTJIJET.
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schandelijk zotheden, buitensporigheden te beg aan.

afgaan.— Foireux, ense.
fig.) Bleek, ontdaan (als

Les f-s de Ia jeunesse, de dwaasheden der jeugd.
— (Proc.) II nest personne Si sage qui no fasse
quelque f-, een paard met vier pooten kan wel
eens struikelen, niemand is te allen tijde wijs, cleverstandige kan wel eens een' zotten streek doen. Les

L'olio lle, Foirole, f. [Bot.], Z. 1%IERCITRIÂLE.
Fois, f. Maal f. en in., keer m., in zamenstellingen ook: werf, Une f-, deux f-, trois f-, mille f-,

ligchaam ten beste gegeven.— [Mus.]F-s d'Espagne,

RER, V. 'fl. (bas) Dien

adj. (bas) Losljvig. -

(

iemand, die aan buikloop lijdt) . — Als subst.: Loslijvige ni. en f. — ( fig.) Lafaard m.

eenmaal, tweemaal, driemaal, duizendmaal, duizendwerf. C'est Ia première f- que je le vois, dit
is de eerste keer, dat ik item zie. Une f- autant,
eens of eenmaal zoo veel. Je le disais tant de f-,
ik zeide liet zoo dikwijls, zoo menigmaal. Aucune
f-, niet eens. Combien de f- vous l'ai -je dit? hoe
dikwijls heb ik het te gezegd? - Je vous le dis
pour une bonne f-, une f. pour toutes, ik zeg het
U eens voor, altijd. Toutes les f- qu'on lui en parle,
ii se mit , ie(leren keer, wanneer men met hem
daarvan spreekt, zwijgt hij stil. — Une f-, eens,
op zékeren tijd: Ii était une f- un roi ei une reine,
er was eens een koning en en eene koningin. Une
1- entr'autres ii arriva , onder anderen gebeurde
het eens. Lorsqu'une f-, Dès qu'une 1- on s'est
adonné a ce vice, wanneer men zich eens aan deze
ondeugd heeft overgegeven. — (lam.) Y regarder
deux f-, wel acht geven, niet onberaden te werk
gaan. ken pas faire a deux f-, Z. DEUX. - PAR FOIS,
DE FOIS a AIJTRE, toe. adv. Somtijds, altemet, nu
en dan. A LA FOIS, TOUT a LA FOIS, toe. adv. Op

eenmaal, te gelijk.
Fois, m. Middel f., het middenfjedeeite des lig-

chaams: Prendre qn. par Ie f- of b f- de corps,

iemand om dc middel, midden om 't lijf vatten.
Foisine, m. [H. rel.] Geloof aan Fó (eene
godheid der Ghindzen, Japannézen enz.), Fodiensi f.,
foïsmus n.

Foison, f. (zonder meervoud en altijd zonder
lidwoord) Overvloed m., menigte f. On espère
quit y aura I- de bid cette année, men hoopt, dat
er dit jaar overvloed Van koren zijn zal. - A F0!SON, toe. adv. Overvloedig, in overvloed: Tout ce
que vous nommez- lá s'y trouve a f-, al wat gij
daar opnoemt, vindt men er in overvloed.
Foisonuernent, m. [Tech.] Opzwelling, rijZing t. van den kalk bij 't biusschen.
Foisouner, V. 5!. Overvloed hebben; overvloe-

dig zijn. La ptovince foisonne en bids, het land-

schap heeft overvloed aan koren. - Voorttdlen,
zich vermenigvuldigen (inz. van 't wild gebdzigd).
- Opzwellen, in volumen of omvang vermeerderen (van kalk, dien men bluscht, van spijzen, die
men bereidt).
Foissière, 1. [Pêche] Stokvischvat n.
Foiste , Foétiste , in. Vereerder van F0,
foist (apt. FOIS -M E).
•1- Foitable, adj. Geloofwaardig.
Fol, -adj., Z. FOG. — }' olâtre , adj. Dartel,

vrolijk , stoeiziek, uitgelaten. — Ook van zaken
gebézigd: Manières f-s , dartele manieren f. p1. —
Folâtrerneiit, adv. Op dartele wijze. — Fo
Iâtrer, V. n. Dartelen, boerten, kortswijlen, mallen, potsen maken, stoeij.n, ravotten. — S Folâ
Snakerij, klucht, stoeijerj I.
-tred,
Fole , m. [H. n.] Groote aap in China. F&e, f., ofFoles, f. pl., [Péche], z. v. a. FOLLE.
Foliacé, e, adj. [Bot.] Bladerig, bladvormig,
bladaardiq.

plus courles f-s sont les meilleures, Z. COURT. —
(fam.) Elle a fail f- de son corps, zij heeft haar

spaansche dans in 3/4 maat; wijs f. van dien dans.
— [Arch.] Zonderling, in vreemden trant of met
veel kosten gebouwd lust h uis n. (doorgaans gevolgd
door den naam des stichters of der ligplaats): La
f- Beaujon. -- a LA FOLIE, bc. adv. Tot gek wordens toe, smoorlijk: 11 l'ainie it Ja t-, hij is smoorlijk op haar verliefd.
Folie, e, adj. Bot.] Voiblaadjes. - [Chim.,
Pharm.] Bladvormig, bladerig: Terre f-c de tartre,
blaerig wijnsteenzout n., azij
nzure potasch t. Terre
f-c mercurielle, bladerige kwikaarde f., azijnzuur
kwik D.

Foliette, t. Fleschje n.
Foflicole, mij. [FL. n.j Op bladeren levend of
groeije
nd. - FoHifère , adj. [Bot.] Bladeren
dragend. — Foliiféro-floi-ifère, adj. Te gelijk bladeren en bloemen voortbrengend. — Foul.
forme , adj. Bladvormig. - Foliipare, adj.
Niets dan bladeren voortbrengend. (hert.
Fouilet, m.[Véner.] Schouderstuk n. van een
Fo li o, ni. (latin) [ln!pr.] Cijfer n. boven aan
elke bladzijde of pagina. - Blad n. (van koopmonsboeken, registers, handschriften enz. , die bij bladen en niet bij bladzijden zijn genommerd), lou i o:
Voyez nu f- six, zie folio of blad zes. F- redo, of
enkel F- , de voor- of eerste zijde van een blad. Fverso, of enkel Verso, de tweede of keerzijde t. —
IN-FOLIO, z. aid.
Foliol, m., Z. V. 0. FOLIOT.
FoIioiaire, adj. [Bot.] Tot de bladeren behoarend, de bladeren betreffend,.
Foible, 1. [Bot.] Blaadje n., gedeeltelijk blaadje
van 't zamengestelde blad, ieder blaadje van een'
veelbladerigen kelk, kelkblaadje fl. (sépale) . — F0H ok , e , adj. Met zulke blaadjes voorzien. Folioleux, eiise, adj. Rijk aan blaadjes. —
FoUo li fère, adj. Blaadjes dragend.
Foliot, m. [Tern.] Veer van de dagsehoot in
een slot. — [Horl.] Onrust f. in een horlogie (halancier).
Folioter, v. a. De bladeren (van een koopmansboek, register, handschrift) met voigcijfers teelce-

ness, folidren. — Folioté, e, adj. (en part.

passé): Registre f-, gefolieerd register n.
Foliurn, m. (latin) (pr. to-ti-owe) [Géom.]:
F- de Descartes kronnne lijn f. van de tweede
soort, waarvan een gedeelte naar een blad gelijkt.
Folie, f. [Pèche ] Karl-c f., kOrnet n., net met
wijde mazen. F- flottée, kornet met kerken of
dobbers. F- tramaillée, op staken uitgezet kornet.
- [Vign.] F- Blanche, soort van witte druif f.
(rochelle verte) . - FOLLES, t. p1. [Exploit.] Steenklompen m. p1. in de steenkoolmijnen. - [Artili]

Scheefgeboorde ziel f. van een kanon. - Folie, f.

fol , fou), Z. FOU.
Follécule, f. [Anat.], Z. FOLLICULE.
Follée, f. [Pèche ] Soort van beurs f. of zak m.

adj. (van

in 't op staken uitgezet kOrnet.

Folle-fernelle, f. [Bot.] Harlekijns- standelkruid n. {orchisrnorîo] P( lur. Des folles-femelles).

Follaire, adj. [Bot.] Tot het blad behoorend, — S Fotle-femme, f. Openbare vrouw, hoer t.
uit het blad ontspruitend. (der Ouden. (Plur. Des folles-femmes). — Fo ll e-jaune, t.
Fo li ate, m. [Archuol.] Soort van reukwerkn. [Bot.] Soort van witte druif f. (Plur. Des follesFoliation, I. [Bot.] Liqinq f. der kleine bla- jaunes).
deren in den knop; bladontwikkelinq, (0 ha t i e f.,
Fo ll ement, ode. Dwaseljk, op eene dwaze,
verzameling van de bladen des bloemkelks.
zotte, buitensporige wijze.
.( Foller, V. n. Voor zat spelen, mallen.
Foliehon, ne, adj. (fam.) Koddig, lustig,
vrolijk, dartel. — Ook als subst m. en 1.: Cest
Fo ll es, t. pl. , z. onder FOLLE.
on petit f-, Une petite f -ne, 't is een kleine snook,
FoHet, te, adj. (verklw. van tol) (fam.) Doreen dartel ding. - FoliehonHer, v. n. (fam.) tel, mal, kinderachtig, vol grappen. - Poil t-,
Boerten, vrolijk, dartel zijn.
vlashaar n., het dunne, vlassig haar, dot den baard
Folie, f. Krankzinnigheid, zinneloosheid, waan- voorofgaat , vlasbaard, melkbaard m.; - nestvézinnigheid f., waanzin m. Un accès de f-, een aanval deren f. p1. der jonge vogels. — Esprit t-, of enkel
fl1. ven krankzinnigheid.— Buitensporigheid, dwaas- F-, ploaggeest, kwelgeest m., naar het valksbij geluid, gekheid, zotheid, doiheid, onzinnigheid, wollig- loaf eene soort van gemeenzaam kaboutermannetje.
heid, gekke daad f. II a fait une grande t-, hij heeft - [Mètéor.] Feu t-, of enkel F-, dwaallichtje,
eene groote dwaasheid begaan. II lui a dit mille f-s, hiplichtje n. - (fig.) Cette passion nest qu'un f-,
hij heeft hem duizend snaker ij en, gekheden verteld. die /iartstogt is niets dan een stroovuurtje: zij zal
II cit toujours honteux de faire des f-s, 't is altoos spoedig voorbij gaan, . — [\Téner] , z. v. a. FOL1LET.
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en f-, ik heb hem in bézigheid, in bediening, in funktie
gezien. II fera ma fa en mors absence, hij zal mijn
ambt in mijn afzijn waarnemen Cela fait f- de...,
Follieulaire, adj. [Bot.] Tot liet vrucht of dat dient als..., dat doet de dienst van... Ce cou:zaadhulsel behoor end. — FOLLICULAIRE, In Veil, verele fait f- de soupape, dat deksel doet de dienst
van, werkt als eene-luchtklëp. — [Math.] Veranderslecht dagbladschrijver; papierbekladder m.
Follie ale, m. [Bot.] Vlies, hulsel, waarin het li ke grootheid, die van eene andere afhangt, fu n kzaad besloten is, vrachthulsel, zaadinelsel n. — t t e f. — [Typogr.] Elke verrigting, behalve zetten
[Anat.] , of FolICenle, Kleerblaasje n. met eerre en drukken.
Fonetlonnaire, m Beambte, ambtenaar: Fuitlozinnsbuis (in de huid en in de slijmnvliezen).
F- du tiel, galblaas f. (vésicule). — Fo11iet .le^ix, public, openlijk ambtenaar, zaakverzorger m. Fease, adj. [Anat.] Wat de klierblaasjes betreft, judicaire, regtsbeambte.
Foneflonanant, e, adj. Werkend, dienstdoend:
hunne geaardheid heeft. — Foilieuline, f. [H. n.]
Soort van raderdiertje n. -- Follienllte , f. Machine f-e. (betreffend.
Fonetlonnel, Ie, adj. De levensverrigtingen
[Méd.] Ontsteking der klierblaasjes; galblaasontFonetionnemernt, m. [Teeth.] Werking van
steking f. (met het hórnet.
Folder, m. [Peche] Schuit f. voor 't visschen Bene machine, werkingswijze f.
Fonetiouner, V. n. Dienst doen, werken, fu nt Folliner, Folloyer, v. n., z. v. a. FOL TRER.
gg é r e n, inz. van machines en hare zamenstellende
Folyoeaa, m. [Bot.] Wilde boekweit f.
Fontentateur, in., -triee , f. Onruststo- deelen gebezigd): Cette machine, Cette soupape
ker ni., -stookster f., stokebrand ni. en f. -- Fo- fonctionne bien, die machine, die luchtklep werkt
goed. — Lestomac fonctionne bien, de maag is
nientatif, ive, adj. [Méd.] Stovend, verwar
Als subsi. m. Un f-, een warnee ontslag m.,-mned.— naar behooren werkzaam, verteert de spijzen goed.
'onetionsommmie, f. [Méd ] Leer van de dier
eene uitwendig gebruikte vloeibare of drooge artsenij,
i o n o in i e f.-lijkefuntrovg,fnct
waarmede lijdende deelen gestoofd of gepapt worFond, m. Grond, bodem m., het laagste, diepste
den, f o in e n t n. -- Fonienetation, f. Staving,
achtergrond
een
hol
voorwerp;
—
m., het
van
verwarming, papping door warme oenslagen, betting,
fomentatie f. — (fig.) La f- des troubles, de verafgelegenst gedeelte van den ingang of de opegisting der onlusten. — Fomenter, v. a. Stoven, ning, diepste, binnenste n.: Le f- d'un puits, d'un
pappen, met warme omslagen behandelen. — (fig.) tonneau, d'un cotfre. de bodem van een' put, van
Aanstoken, doen voortduren (twist , tweedragt, een vat, van een koffer. Bofte a double f-, doos f.
met dubbelen bodem. — F- de cuve, holronde ^boopstand, haat en dgl.), in gisting brengen.
Fonc-age, ral. [Tone.] liet inzetten van den dem ni., al wat holrond uitgewerkt is. — Un abime
sans f-, een bode.mrlooze afgrond m. Le f- de la
bodem der vaten.
Fooca111es, f. pl. Onderlagen f. pl. (van een mee, de bodemt der zee. — Le f- dune boutique,
bed). — [Tonri.] Bodemhout n.. bodemstukken n. pl. d'un port, d'un jardin, de achtergrond, het diepst
Foiieé, e, adj. (en part. passé van lancer) gedeelte van een' winkel, van eene haven, van een'
[Peint.] Donker: Bleu, Vert f-, donkerblaauw, thin. Ce f- d'un tableau, de achtergrond, het ver -groen. — (fig.) Homme f-, schatrijk man. — I1 schiet tiener schilderij. F- de Ia scène, achtergrond
est f- dans la géograpllie, hij verstaat de aard- van het toon.eel. Toile de f-, achterdoek n., gordijn f. van den achtergrond. — II vivait solitaire
rsjkskunde in den grond.
Foneeau, m. Klein dal ii. (vallon) (In dien au f- de son palais, an f- de la forèt, hij leefde
zin weinig gebruikt.) — [Man.] Bodemstuk n. van eenzaam -in 't binnenst van zijn paleis, in het diepst
't holle mondstuk (aan een' franschen stangtoom) . van 't woud. — (fig.) Du f- de sa tristesse, de sa
misère, uit het diepst zijner droefheid, zijner el-- [Tech.] Glasblazersta f'el f.
Foneée, f. [Tech.] Halte I. in eerie leigroeve. lende. — Le fin f-, an fin f- des enters, z. FIN. —
— Losgemaakt lei- of steenblok n. Faire one f-, Soms dient het enkel tot versterking van zin comdes f-s, eene leigroeve openen. (boren. jIlement: 11 se renra au f- d'un cloitre, hij begaf
Fonneen, ent, rn., z. V. a. F®'GAGE. — Iet put- zich, in een klooster. Un fanté e qui sort du fFormeer, v. a. [Peint.] Donker maken (eerre des to xibeaux, een spooksel, dat uit de graven opkleur). — [Tech.] Den bodem inzetten (in een stijgt. — In bijzonderrer7, zin: het onderste, het op
vat, kuil), enz.), bodemen. — Leiblokken uit de den bodem slaande vocht: Le f- de ce tonneau,
groeve werken. -- Den bodem van eeve pastei, van de cette houteille est trouble, ne Ie buvez pas,
een suikerbrood maken. — Den ketting nedertre- het onderste van dit vat, van die (lesch is troebel,
den (bij wevers). — FONCER, V. n. De fondsen drink het niet. — (fig.) Grond, grondslag, hoofd
ni. , kern f. , wezen n., het wezenlijke,-inhoud.
(tot eene onderneming, tot iemands onderhoud, enz.)
verschaffen, het noodige geld schieten. -- [Mii.] , h.00 fdzakelij lie van iets; — het binnenste, verborgenste,
geheimste: Connaitre le f- des chases, den
FONDRE.
beter
Foneet:, rit. [Navi .] Grootste soort der fran- grond der zaken kennen. Le f- de ce roman est histosche rivierschuiten. -- [Serr.] Voorplaat f. van rique, de grondslag, de kern van dien roman is historisch. — [Prat.] Le f- d' un proces, de h.00 fdzaak, het
het slot (waarin het sleutelgat is aangebragt).
wezen van een regtsgeding. Plalder au f-, over de
Foeter, iere, adj. Tot den grond of eigen
hoofdzaak pleiten. Conclure an f-, in de hoofdzaak
een landgoed behoorende. Seigneur f-,-donsva
grondeigenaar, landheer m. Rente fonciére. grond- uitspraak doen. Connaitre du f-, van den inhoud
-rente f. Banque f-ière, hypotheek-bank f.— Grondig, kennis neuzen. — \ enen au f- de la question, kom
door en door bekwaam: Un homme f-. — Weleer tot de hoofdzaak, z. ook EMPORTER. — Dieu conook: zeker, goed bevestigd: Notre axnitié est f-iére. nait Ie f- des coeurs, de loos pensees, God kent
den bodem, het diepst of binnenst onzer harten,
Foiiciere, f. [Any.] Leigang in., leisteenbedonze geheimste gedachten. I1 vors bait du f- de
ding f.
Foneière ►neot, adv. Grondig, in den grond, lame, hij haat u uit het diepst der ziel. — (Loc.
jirov.) Voir Ie f- du sac, eene zaak geheel doorzien,
in gronde: 11 est f- bonnéte bomme.
FouSoir, ni. [Tech..] IVarmbeitel, kapbeitel in., a/ wat zij verborgens, geheims of ingewikkelds heeft
begrijpen of kennen; — ook: eerre ledige beurs
hamer niet scherp toeloopend achtereinde.
Fonetlonn, f. Verrirting, elke natuurlijke werk krijgen. Grond, bodem in. (met betrekking
organen der dieren en alanten,-zamheidvn tot zijne hoe(ianigheid), oppervlakte, vlak f. (waarop
funktie, levens funktie f. Les f- s sécré toires , reeve bouwt, oprigt, zamenstelt, zaait, schildert,
excrétoires, digestives, de a f`scheidings-, uitscirei,- borduurt, enz.) 1^- d'argile, de sable, de corail,
dings-, vertérings- f unktiën. of verrigtingen. L'es- de coquilles, klei-, zand-, koraal-, schelpgrond.
tomac fait Bien ses f-s, de :haag doet haar werk, Batir sur un f- peu solide, sur un f- pierreux,
have dienst naar behooren. -- (fam.) Faire bien opp een' onvasten of lossen, op een' steenachtigen
toutes ses f-s, goed eten, drinken, slapen, gerégelde grond bouwen. Uric figure qui se détad.lie en brun
ontlasting hebben, enz. -- Ambtsverr°ir trog f., be- sur un f- eiair, eerre figuur, die van een' helderen
roepspligt m., werkzaamheid, bezigheid f., ambt, grond bruin of donker vooruit koeent. Velours a
beroep n., bediening f., post in., f l5 n k t i, e f. Faire f- dor, fluweel niet gouden grond. Broiler sur un
les f-s de sa clsarge, zijn ambt wel waarnemen. f- de satin, sur no f- ^ eet., op een' satijnen, groeLa f- en est pénilde, de daaraan verbonden werk - ven grond borduren. -- [Tech ] Tourelle montante
zaamheid is lastig, moeijel k. F-s lsonoribques, eer- de f-, uit een fondament opgetrokken torentje n.
ombten. F-s publiques, openbare ambten. Je lat vu Pièce de bols qui monte de f-, stuk hout n., dat

Follette, f. Naam van een voormalig vrouwen-halsdoekje of kraagje n. — [loot..] Melde f.
(arroche). — [Méd!, z. v. a. GRIPPE.
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zch over de gansche hoogte van 't gebouw uitstrekt. Le t- dune armoire, het achtevsckot van
eene kast. - Le f- dun carrosse, liet achterste,
de bak van eene koets. La f- dune chaise, de zitting van een' stoel. - Cartes du premier, da second t-, kaarten van de eerste of beste, van de
tweede soort. - Mettre on t-, des f-s a un pantaion, een kruis in eene broek zet!en. Ce pantalon
na pas assez de f-, die broek is te naauw in 't
kruis. - F- de violon, bodemstuk n. eener viool.
F- dun lit, onderlagen f. p1. van een bed.—[Mar.]
Cheval qui a du t-, paard, dat niet ligt moede
wordt, stevig paard n. [Mar.] F- de cab,
ruim n. van een schip. F- de voile, buik m. van
een zeil. F- de Ia hone, haard m. op de mars. Fl'affut, bomstuk n. Bâtiment a t- plat, plat boômd
vaartuig n. F-s dun bâtiment., buikstukken n. p1.
der spanten. - Peclre f-, van zijne ankers drjven, driftig worden. Donner of Prenthe I-, het
anker laten vallen, voor anker komen. F- de bonne
tenue, goede ankergrond, steekgrond. F- de manvalse tenue, derriegrond, kwade of losse grond. 11
ny a point de t-, er is geen grond (wanneer het
dieplood op 150 tot 9,00 vademen geen grond vindt).
11 y a grand t- partout, er is overal diep water.
11 y a vingt brasses de f-, er stoat 20 vadem
water. Aller a f-, an t-, den grond, de diepte onderzoeken; ook: zinken, te gronde gaan, z. ook
COOLER, BAS-FOND. -. iJeul Cooler les cartes a
1-, al cie slagen halen. Aller a f-, zooveel kaarten
als mogelijk kool-)en, doorkoopen. - (leg.) Faire fsur qn. of su r qc., op iemand of op iets staat maken.
Je fais t- sur vous, sur votre amitié, ik reken op
U, op uwe vriendschap. Cest on homme sur lequel
ii ny a aucun f- a faire, 't is een man, op wien
volstrekt geen staat te maken is. (In dezen zin
gebruikt men liever FONDS). - ( fig. et pop.) Diner
a t- of a f- de cuve , een ruim middagmaal houden,
zich zat eten. - Cest one mer sans f- et sans
rives, dat is een bodemlooze afgrond, eene ondoorgrondeljke zaak. Question qui na ni t- ni rive,
eindelooze, zeer verwarde zaak. Faire un t- sur
l'aboyau, een appeltje voor den dorst sparen, geld
opgoren of overleggen; zich geld aanschaffen, zich
van geld voorzien. .- DE FOND EN COMBLE, toe.
adv. , Z. CODDLE. - a FOND, toe. any. Grondig, in
den grond, geheel en al, volkomen: II possècle cette
science a t-, hij verstaat die wetenschap in den
grond, volkomen. Refaii'e une chose a f-, iets geheel en al overwerken. - AU FOND, DANS LE FOND,
toe. adv. In gronde, in 't wezen der zaak, alles
wel ingezien, op den keper beschouwd: On le Pikme de cda, mais nu t- il na pas tort, men laakt
hem deswegen, maar alles wel ingezien heeft hij
gelijk. ertsen).
Fondae, iii. [Mëtali.] Het uitsnielten (der
Fondalité, f. [Prat. et Cout.] Grond m. La
de
t- Ia cause. - [Féod.] Grondheertjkheidsregt n.,
fundaliteit f.
Fondamental, e, adj. Tot den grondslag be/ioorend of diensPg ; wezenlijk, oorspronkelijk,
voornaamst, ge'oigtigst. La pierre f- e , de grondsteen m. - ( fig.) Lui f-c, grondwet f. - Les points
fondamentaux de Ia religion, de hoofdpunten van
de godsdienst. - [ Mus.] Basse f-e , grondbas m.
Son t-, grondtoon m. [Peint. , Dess.j Ligne f- e,
grondt n, basis f. - Fondaiiientalemeut, ode.
Op goede, hechte grondslagen; - op goede grondslagen of beginselen, op gronden berustende, onwedersprekelijk.
Fondant e, adj. Smettend: Neige f- e , Glace
f-e, smeltende sneeuw f., smeltend ijs n. — Sappig,
saprijk, als smeltend in den mord (van vruchten):
La pîche est un fruit trés-f-, de perzik is eene
zeer soprijke vrucht. - [Chuum] Oplossend, ontbindend: Des remèdes t-s, of als subst. : m. Des
fondants, oplossende, verdunnende geneesmiddelen n.
p1. - FONDANT, m. [Chim., Minar.] Sineltmiddeln.,
z. v. a. FLUX. - fl/err.] S'inettglas n. - FONDAN TE, t. [Dort.]: F- de Brent, F- musquée, naam
van twee perensoorten.

Fondateur, m., 4riee, f. Grondlegger, stich-

ter in., grondlegeter, stichtster t. Cyrus fut le f-

de i'enipire des Perses, Cyrus was de grondlegger des Perzischen rijks. Sainte Thérèse fut Ia

f-trice des Carméiites, de heilige Theresia was de

stichtster van de orde der Karmelieten. -- (fig.) Ce
n'était pas ia i'intention du t-, dat was de meening
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van den apostel niet, zóó was 't niet gemeend, dat
is tegen den regel, tegen 't voorschrift.
Foudation, f. liet leggen van 't fondament of
den grondslag van een gebouw; - de daartoe te
graven diepte of groeve f. (fondement). - In 't
meerv. ook z. v. a. fonclements, grondslagen, fand am en t n., fundering f. Commencer Ia tdun édi fi ce, de fondamenten van een huis gaan
leggen. Cieuser la f-, den grond voor de fondamenten weggraven. Les f-s ne sont pas bonnes, de
fondamenten deugen niet. - Stichting, gronding,
grondvesting , grondlegging f. , eerste aanleg m.,
fundatie f. La f- dun bâtiment, dune viiie,
de stichting van een gebouw, van eene stad. La f
dun empire, de grondlegging vaneen rijk. Fonds
of kapitaal n., dat tot eeoc of andere vrome stichting wordt vermaakt , of tot een liefdadig, wetenschappelijk of ander oogmerk wordt vastgesteld,
fundatie t. Ce prince fitpiusieurs f-s, die vorst
maakte vele fundatiën. F- dun prix dans one
acaciimie, , vaststelling van een' akadëmischenprijs.
Fonde, t. [Mar.] Gronden in. pl. , ondiep weter n. Vaisseau P Ia t-, schip n., dat niet in volle
zee is, dat nog ankeren kan. -- z. v. a. FONDIC.
Fondé, e, adj. (en part. passé van fonder)
Gesticht, gebouwd: Château f- sur une hauteur,
op eene hoogte gebouwd kasteel n. (fig.) Crainte
mal f- e , ongegronde vrees f. L'espoir ie mieux t-,
de geqrondste hoop t. - (fig.) Gegrond, billijk, redelijk. Sa demancle me paralt ,f-e, zijne vraag
schijnt mij billjk, regtrnatig. - Etre t- en raison,
en droit, gegronde reden, gegrond regt voor zich
hebben. Je suis f- a croire ceia, ik heb grond ons
dit te gelooven. Ii est t- P demander des dédomniagements, hij heeft gegronde aanspraak op scha-

deloosstelling. - Pei'sonne f-c de pouvoir, de procuration, of als subst.: Un f- dc pouvoir, de pro-

curation, een gevolinagtigde, gemagtigde, lasthebber,
procuratie-houder m.
Foudeinent, in. (doorgaans in 't meerv. gebruikt) Gegravene diepte f. voor den grondslag van
een gebouw (vgl. fondation). - Grondslag m.,
grondveste f., fondament n. Creuser les f-s dun
edifice, de fondamenten van een gebouw graven.
Poser, Jeter les f-s dun château, de grondslagen
van een kasteel leggen. - (lig.) Jeter les f-s dun
empire, den grond tot een rijk leggen, een rijk
grondvesten. La fob est le f- des vertus clirétiennes,

het geloof is de grond, de grondslag der christelijke
deugden. —Reden,00rzaakf. , grond m. ,gegrondheid f.
Ce nest pas sans f- qui! en use de ia sorte, hij
handelt niet zondes' g rond, zonder oorzaak aldus.
Ii se plaint avec t-, hij beklaagt zich met grond,
met regt. - [Anat.] .zlars m., uiteinde van den
endeldarm, f o n d a m e n t n. Avoir mal au t-, pijn
aan 't fondainent hebben.
Fonder, v. a. Gronden, stichten, grondvesten,
fundéren: F- une maison, une viiie, een huis,
eene stad stichten, bouwen.(fig.) F- on empire,
une école, een rijk, eene school stichten. - Fondsen en kapitalen vastzetten, om voortdurend tot
zeker oogmerk des schenkers gebruikt te worden:
F- une académie, des messes, des prix, eene akade
zielinissen, prijzen fundéren of vast--miestchn,
stellen. - (fans.) F- ia cuisine, Z. CUISINE. - Sue
quoi fonde-t-ii sas prétentions ? waarop grondt hij
zijne eischen ? - [Jur.] F- go. de procuration,
iemand procuratie of votmagt geven.
SE FON
DER, F. pr. Gegrond, gevestigd zijn: Toute mon
espérance se fond en vous, al mijne hoop is op u
gevestigd. - Sc f- en exempies, en raisons, zich
op voorbeelden, op goede redenen gronden.
Fonderie, f. Smeitkunst, kunst des' metaalsmelting en -zuivering, gietkunst f. - Het smelten
en zuiveren, het gieten der metalen. - Gieterj,
ijzersmelterij. smelterij›; --in 't bijzonder: kanongie
terij, stukgietertj; lettergieterij; - wassmelterij f.
Fondeur, m. Gieter, smelter. F- de caractéres,
de cloches, de canons, lettergieter, klokleegieter,
kanongieter. F- en cuivre, en bronze, geelgieter,
brons-'of ertsgieterm. (Loc. prov.), Z. ETONNE.
Th Fondle, FoDdique, m. [Com.] Gemeenschappeljk warenmagaz'(jn, algemeen koopmanshuis,
pakhuis n. voor waren tot eene maatschappij behoorende.
Fondis, m. Instorting, inzakking, verzakking f.
van den qrond(onder een g ebouw,in eenesteen g roeve).
Fontloir, in. [Bouch.] Smeltplaats f. , plaats,
-

-
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waar de slagers het vet der beesten smelten. Sineitketel m.
Foudie , v. a. Smelten, door vuur of hitte
vloejena maken: F- de Fétain, du suif, tin, talk
smelten. - Gieten (in een' vorm): F- des canons,
des cloches, des caractères, kanonnen, klokken,
drukletters gieten; (fig.) Z. CLOCHE. - [ Méd.] Fles humeurs, de (verdikte) vochten oplossen, vloeijend maken. F- les calculs de Ia vessie, de blaassteenen oplossen. F- une obstruction, eene verstopping doen verdwijnen. - [ Peint.j F- une couleur
dans (avec) une autre, eene kleur of verw met
eene andere doen ineen smelten (zoodat de overgang
niet merkbaar is). - [Corn.] F- une action, z.
ACTION. - ( fig.) F- un ouvrage dans un autre,
een werk in een ander versmelten, uit twee werken één maken. F- des notes dans ie texte dun
ou'rage, noten of aanteekeningen in den tekst opnemen. - FONDRE, v. n. Smelten, vloe(fend warden, vervloeijen. La glace at Ia neige londent (of
se fondent) au soleil, ijs en sneeuw smelten, ontdooijen in de zon, door de zonnewarmte. Faire fdu deurre, boter smelten. - ( fig.) Verminderen,
verdwijnen, te niet gaan; afnemen, vermageren, afvallen. L'argent fond entre ses mains, hel geld
verdwijnt uit zijne handen, druipt hem door de
vingers. F- a vue d'oeil, (of als bc. prov.) Fcomma le beurre dans Ja poele , als was voor
de zon wegsmelten, zigtbaar afnemen, vermageren. F- en pleurs, en larmes, in tranen wegsmelten, bitter weenen. Le cie] fond (5e fond) en
pluie, en eau, het regent, dal het giet. F- en
sueur, sterk zweeten, uitwasemen. - Wegzinken,
inzinken, inzakken, instorten. La terre a fondu
sous ses pieds, de aarde zakte onder zijne voeten
in, onder zijne voeten weg. La maison fondit touth-coup, het huis stortte eensklaps in. - Met geweld aanvallen, uitbarsten, losbreken. F- sur qn.,
met geweld op iemand aanvallen, op iemand tosgaan. Le faucon fondit tout dun coup sur on oiseau, de volk viel eensklaps op eenen vogel aan.
F- sue lennemi, op den vijand aanvallen. Ilfondit
sur lui I'épée a Ja main, hij viel op hem aan met
den degen in de vuist. - Les maux qui fondirent
sur nous, de rampen, die ons overvielen. L'orage
est pret a f-, het onweder zal zoo losbreken, uitbarsten. - SE FONDRE, v. pr. Smelten; zich oplossen, allengs verminderen of afnemen.
ondier, vn. Instorten (ei outer, s'effondrer).
ZF i drier, m. [Mali.] Zinkhout n. (soortelijk
zwaarder don water). -- [Navig.] tioutvlot n.,
dat te lang in 't water is gebleven en door oangezet mos en vuil niet meer vlotten kan. - [Tech.]
Uitspringende brandmuur m. achter den haard
eener zoutkeet. - Ook als adj. Bois f-, zinkbout.
Fondrièie, f. Kuil m., kloof t., gat n. inden
grond; - modderpoel m., sl(jkgreb f., moeras n.;
- sneeuwkuil in.
FondriHes, f. p1. [Tech.] Bezinksel, grondsop n. op den bodem von watervaten en onzuiver
water (bij 't volk effondrilles ge/weten); gist, moër f.,
droesem in.
Fonds, m. (pr. fan) Grond, bodem m. ('met
betrekking lot de vruchten, dien hij oplevert); vast goed, grondbezit n., landeigendom m. (in tegenstelling met vruchtgebruik). Cultiver un bon,
un mauais f-, een' goeden, slechten grond bebouwen. Je n'ai que l'usufruit de cette terre, on autre en a le f-, ik heb enkel 't vruchtgebruik van
dat land, een ander is er eigenaar van. F- de terre,
landerijen f. pl. , vaste goederen ii. p1. Biens f-, z.
BI EN-FONDS. --- Min of meer aanzienlijke som gelds,
tot een of ander gebruik bestemd, gelden n. p1., de
ter beschikking staande gelden of fondsen. Piaeer, Metire son argent a f- perdu, zijn geld op
lijfrenten beleggen of geven. Les f- destines pour
Ia guerre, de voor den oorlog bestemde sommen gelds.
Etre bien en 1-, goed bij kas zijn. Je ne suis pas
assez en f- pour acheler tout cda, ik heb geen
geld genoeg om dat alles te koopen. Ii na pas les
1- necessaires pour cette entreprise, het ontbreekt
hem aan geld tot die onderneming. Faire un f-, te
gelde maken. Faire fructilier des f-, fondsen belegqen.
1 Faire passer des f-, gelden overmaken.— [Fin.]
1 - publics, of enkel F-, fondsen, publieke fondsen,
staatsschuldbrieven m. p1.; waarde f. van de actien der papieren. Spécifler sur les f- of sur les
1- publics, in effecten of staatspapieren speculdren.
-

FONGUETJX,
Les f- ont haussé, baissé, de fondsen, effecters
zpn gerezen, gedaald. - Kapitaal of hoofdgoed,
I 0 n d 5; - waren of goederen-voorraad 0.; - Winket m. of handelshuis n. met al zijn toebehooren. 11 ne mange pas seulement le revenu, mais aussi le
f-, lip verteert niet alleen het inkomen of de rente,
maar ook liet kapitaal. - Ce marchand a vendu
59fl f- et s'est retiré du ndgoce , die koopman heeft
zgne zaak, zijn' stand (a/faise) verkocht, en den
handel vaarwel gezegd. 11 a on excellent f- de
magasin, un t- bien assorti, hij heeft een' voortre/felpken magazijn- of pakhuisvoorraad, een'
goed heassorteerden of van al het noodige voorzieflea winkel. - (fig.) Vendre le f- et le-très-f-,
den grond en bodem niet at wat daartoe behoort
verkoopen. - (fig.) Ii sait Ie f- et le très-f- de
cette affaire, hij weet liet fijne van de mis, h
weet die zaak zeer naauwkeurig, hij is van alle
omstandigheden wel onderriüt. (In dezen fig. zin
schijnt fond beter dan fonds te zijn.) - 11 a on

grand f- desprit, heaucoup de f- d'esprit, hj

heelt of bezit veel verstand, een groot verstand.
Cela marque un grand f- d'érudìtion, dat toont
een' grooten schat van geleerdheid aan. Avoir un
grand f- de paresse, in den hoogsten graad traag,
lui zijn. II parle de tout, mais il na point de f-,
hij praat over alles, moor 't ontbreekt hem aan
grondigheid. Ii na pas tird cola de son propre I-,
dot komt niet uit zijn' eigen koker. - Cost on f-

très-riche qu'on na pas encore exploité, dal is

een zeer rijk onderwerp, eene zeer rijke stof, die

- Faire f- de qn. of
de qe., Z. F0150.
Fondu, e, a dj. (en part. passé van fondre) Ge010fl nog niet bearbeid heeft.

smolten; gegoten. Neige , Glace f-e , gesmolten
sneeuw f. , ijs n. PlomP t-, Cire f-e, gesmolten
lood, was n. - Statue f- e , Canons f-s, Lettres

f-es, gegoten standbeeld n., kanonnen n. pl., letters f. vi. - Couleurs bien f-es, goed ineengesmolten kleuren of verwen t. p1. - (fig.) Ouvrage tdans on autre, Maison f-c dans une autre, werk,
huis n., dat met een ander tot één gemaakt, bijeen
getrokken is. - (fam.) 11 est t-, hij is eensklaps
verdwenen, onzi.qtbaar geworden; ook: hij is te
niet gegaan, verarmd. - [Jeu] Cheval f-, bokstavast D. (bekend kinderspel).
Fondue, f. [Tech.] Met te veel siroop beladen
suiker f. - [Cuis.] Zekere tusschenspsjs t. van
kaas en geroerde eijeren.
Fondule, f. [H. n.] Zékere visch n. van 't geslacht der buikvinnigen.
Fongate, m. [Cum.] Zwamzuur zout n

Fonge, m. [Bot.], z. v. a. CHAMPIGNON.

Fonger, v. n. (alleen in den 3en persoon) Vloesjen (van papier). Le papier fonge (boit), het papier vloeit, slaat door.

t Fonges, no p1. [Bot.], z. v. a. POTIIiONS.

Fongible, adj. [uur.] Wat bij gewipt, getal
of maat vertierd of verbruikt wordt , wat zich
door andere voorwerpen van dezelfde soort laat
vervangen of vergoeden. Choses f-s, Choses non f-s,
zaken die door het gebruik verteerd of niet verteerd worden, vervangbare, niet vervangbare zaken

f. p1.

Fong'ieole, adj. [H. n.] Op of in paddestoelen levend. - FONGICOLES, M. p1. Zwamkevers m.
Pl. - Fongie, f. [H. n. ] Stervormig poljphuise n.
- Fongifornie, odj. [Bot.] Zwamaclitig , paddestoelvo' wig. -- Fongine, f. [Chim.] Overschot n.
der zwammen, als men deze uitperst en achtereenvolgens niet water, alkohol, verdiende alkalische en
zure oplossingen behandelt, fu a g i a e f. - Fongineux, euse, adj.: Terrain t-, met paddestoelen bezette grond m. - Fongipore, adj. [[-I. n.]
Zwamkoraal, steenkoraal n. - Fongique, adj.
[Chim.]: Acide f-, zwamzuur n. - Fongite, t.

[ft n. ] Koraalspons, sponsvormige ves'steening f.;
zwamsleen, kampernoeljesteen, fun piet m. Fougivore, adj. [H. n.] Zwametend; in zwemmen levend. - Fongivores, m. p1. Kevers rn
Pl. wier larven in paddestoelen leven.
Foiigousle , adj. [El. n. ] Paddestoelvormig,
zwainac/itig, als swam groeijend. - [Méd.] Spons,

qezwelachtiq. - Fotigologiste , m. [lJidact. ]
Kenner, beschrijver der paddestoelen of zwammen.

-' Fongosité, t [Chir.] Sponsachtig uitwas n.,
fungo.eiteit f.
Fongueux, ne4ise, adj. (pr. —gheu) [Bot.]
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Zwammig, sponzig. --- [Chir.] Chairs, Excroicances 1-uiie, zwammig vleesch, ZUJ(lIflhuZUi(, SpO!1ziu(' 1211U'(LSCfl H. pl.

-- I"o!Igus, in. (pr. - UCC)

[Chui.j .Sj)()11.s(/(.Z ('CI, ZU'(!IIlIflhf/ of sponzig
1 II. (fie). -- [Bot.] Zee-kampernoelje f.

VUJ(/(U'(

Fonsoii•, Pl.. Z . IOiXrOIfl.

Fontaine, f. 13,0fl, ui. /nL'iz t.. U'(ltc,, dat
(/101V! ()]).\J)IlIUJt en in eel' bkla'a 11(111

uit den

OP(I('C( 1 i!(JC 1I PU1CI dans Ia 1-, au de bron J)LLtI(fl.
I'- cIaiie , heldere, hIaI(' wel. F- jaillissante,

1. 1jei d uta I-, 'Ir straal eener /lall(•ifl.
fontein springt niet iI1'i. Feenparige /:aLii ('jj' steeds dezelfde
uitwerpt).F- iiilria !aii'e. afhoeveelheid
wisselende, 1) I 1i,('U(lfld': b,';. (ill' nu iS
J)(1(ii , I(1Il weder trager
le, ca ve i Vi()
ZajitCi vloeit). Pperériodique (#/ IuIItiII(9i1(. ta.SC/Ciij)OOL'ad(: bron (iIji (If) gezette Ijii(ii stilstaat
Ch Vhh 1) F- n;tuik, bron, (lIp t jc a t (-i/ale L(Li! 1112
tl(>O!ii1 IL c(';c';jil, (11 (I'1'l Il (It'll herfst (1J-111i11
sJ)rii1,b1()n
te \L plus, i/C
uHilorIII( ,
11(11(1

La f-

zomer wel. --• al-I IIj(j(ijl kUi1.1/()at( 1)1, I;111ls1bron. I- (1(1 1 1L9Ot1 :-1( - ! 1!(.-/ •'11( t- i1 . - (,'/ ç. ' et /a m .)
EI Ie a été á lit 1- (Ir J()LI\ iIIC(. jj I naar t fon tein 1(111 Luilekkerland geweest, cij is J()i1(/ geworden, geheel verjongd. - (Loc.) II I)). faut pas
F-, je Il( 14)111)1 I)il t!))) LUU, ,)1(:) moet niets
VCTZtf/'.)i), men kan U?) t U( 1! 1) waar u'!) ))Û1/ 1)
komen I:)i)). -- -- lit/I! /uILt I., )fl)itI t)') 1 - ,• f1 Les 1-s (le V ersa illes, il- )i'atC,Ia t 1-t, de ll')'t 'i LUI'Ian t(' Versailles. - /I'!t' , 11)1 U. van koper. 1!)))!I:) 1) 11(2111 1(I)/t
t11C1_, en z. ,, LOo)!, ii) )I1Li) in /' huizen
Oil) fji))Ci) te spoelen, le handen te ))':1.-sCî,) , C,) Z.
.AjIL'L 1 Ia 1- IL l avez- v ous It-s I))))))-. U 1
't f))1)tei)I1.)(' CII '' 1(/) 21f :'l,ij- - n. '- 1 ')
F- a ti lt, /1t1 t- C/ ((iii 11) -«- 1tI,(,) I )))i1iU('t).
'I'OU)Jl)'I' la t-, 'Ie lII•I)(1I) O::'i"!'IJ'1) MeLtre Ia 1a U!) tO)I1t'LU. 11,' kraan in (:c I)) in;) of u'a Lilt
t(11C1l. F- - de Ia t è t e, z. C, a . FONTANELLE. -- [11. ii. ] t- )t' lilt';', grijze _(1i)))!)('(') f ; -SJ)LI)tC?.(!) II. - [ Tech.]Ii i1( 1. in 1'):) suiker-

[Anat.]

brood. - Kuil III ''/ /))it) in C,')' hoek van (1),')

£1'O(/, waarin 1/C bakker /1)1 meel en de J).(t met
water ))il!HI),I)(:t.
Fontainier. "onteniei- , UI. 13,));)- af [,at)'171)I1)U- 1 ,'. ))/))f,tC; der /UtC)il'L1k;a. ---- Fontein aid/i LI !)Iil11) maker Ill. (C)))1' huiselijk
Iont LuaeHe, t. () )'! fonteintje). [.t uit.] Font (i 1) 1' 1 L, )ilU111 der me t the:( - )) ;,e)')/1(!(' 111ili)CflLUi)Ilt) 11 C)!)) )1' hoeken (1'i schedelbeenderen bij het
'l 1)t I' met I;) 1(1111))') ii-S1)) f
VOS(JCbO)')'l) kind', )IiC eerst
tao!•)I') 1) fj)'CUi)I C)) gesloten. -- [ Chir. ]I /t/ - i)' kunst-

zweer, die )UC1) verwekt en O1I1IU 1)1)111/t ((II) ,SC1))I)!Clijk)' vochten a/' te leiden af eene ziekte t)' VU;))'110)1))')), //./)'l, (Ii'tI',t,/() 1) 1 (1 1) t' I 1. (ca uIi - - ) .
1"or;l&ine, 1. M))(h'I L)att;k in. (If) (1)'))
hoofdtooi der dames, soort t')!)) voormalig hoog kapsel IL, /'() i) t 1 1) i t' f.
Foute, f. IIc't smelten; smelling f. I;) t- 11)1)
ITI(L1L1, het smelten 1'))!) een metaal.' I,;) t- (t)'"

ges , )h' .c):);'ili))(/ der ,cfl)U')LL)'. - i/Ct gieten (in
een' e(fl')ll); (J( t)iilJ L; gietsel n. La t- des ('afl))US.
des ('iOCt)(U. des caractères, ))''( st at ues, Il ', 1)1)'))

ei)'!' kanonnen,, h'I);Id, ('I) , III )L1;f( It"! U, (t,t))(Ii)I) 1)1) 1).

-. Gietijzer,I )) il'(/Z) 1' n.t '))I)))i(i)1)'IiUk t" (hUt (1;')' hoogovens) . 1"- blanche, .L'tsC, liii of uitb!'Cllkif/. (J)'(1)1U)V' of (J)'(U)U)Vi)I C)L1'i(/ i U Lj/'i . Ft')
tie f-, Ut)', 'U(' (IL' f-, (J)'(/('tCn waren a! (jef'tli'(Jl'Cl) t.
)1. Le fer (1k' t- IIC 'U,' ti me pa s, 1J'IIIt('l) ()Z:i' 1))ilt
Lie/I niet rij!- 1), - [land.. At - tilt. I F- of F1C1Ok-1)j)-c t., 1J()I,)1)('t(IUI 11. -- I I)flL))'.J J'((fl)'(li)/ 111'!
eener zelfde (OOit 1)1?) f]C)JOt('i) IPII(')'S', 1I'lt('l'filItS)'! 0. F - (IL' 1)11 flU II I€', 1)' )1OUZt' fo r m e s, 11iet-a'I,
I) ttC) StIl • IL'I)ai'flUU!C Li bladen,

1 2 VI)! 111(1) gezet

kan!lI'n ?V()i'(!( U (zonder 1a1 aan behoeft II' Ii,sti'i-

butren) . F- ha u te,
ti, f/il Ic;'! n .,

1 1)11

IL' (J)')IOflt' 1)C)U)'tC

t/e;' (1111k!) tIert t)' 1)0)')')) ,:(u,t, --- [\1t)I. I F- (t('
bI)fl1'tI)'i, ))i)1U.c.Sifl(J, VlOCib(I(L1'i))CIkflfl, )'(i'(/U))fli1)J t.
der verdikte vochten. - I Petnl - I Tableau (I' t) LU
belle f-, schilderij f., 1L(iCL!'t)) (1)' kleuren fraai ineen-

gesmolten zijn of O)))))(')'kbUi'C Öt'(1 - fJCIU(;('I) ui)CI1il')?.
[Silt. ] 1"-, pistoolholsters fl. pl. - I \lUfl Uf.I tt'Olvernal)! iflL/ f. - t 1Pt i'øl. 1 ()n.1uItiil/ t', (It')' in
koe;',c' zijnde 11)u?)t('ll tilt fli('UU' (1(1(1, - (/tf/.) Remt'ttre ii n on , ii ge tt hL t-, ('(7) UU')'k 1)0(/ eens geheel ocer- of olfllLe1'l(I'fl, ('P (/1' t'I'lbéte?'e'flde of beSC1)Ot'Cfl(!C 1)(IVCI (1(111 1)'fJ('C2l.
Fonlicule, iii [Chir.1 It'l('ifl° 1un.1weer

(eauFoiitiiial, e, adj. IVatde fonteinen, 1e bron-
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nen betreft. - Fonttnale, t. [Bot.] Bronmos,
lialfrnos n. - Fontinalis, m. [Bot,] Soort van
vtoojen/n'uid n.
Fontis, rn., z. V. a. FONDIS.
Fontoii, in. [I-I, n.] Honigkoekoek in.
Fonts, F- baptisniaux, F- de baptme .
Doop v ont t., doopvat ii. , doopsteen in . l'enir on
enfant sur les f- de !aptènie, een kind ten doop
houden of heffen. - (fig.) Tenii' qn. sue les f-,
iemands doopceêi li,qten, iemand over de tong laten
(laan„ Vail iemand spreken ('t zij ten goede of ten
kwade); ook: iemand uitvraen, uithooren .
Fonture, f, [Mai'.] ,lfneminq, vermindering,
verdwijning f. eener zandbank.
Foqiie in., Z. FOG.
For, in. Regtsgebied n., regtbank t,, regter
,stoel in,, gerept n . F- extéi'ieur, wereldlijke reqtbank. F- întdi'ieui' of de Ia conscience, inwendige
regtbank, vierschaar, stem t. van 't geweten. [Droit can.] F- ecclésiastique, extérieur of externe,
geestelijke regtsmagt f,, door de overheid aan de
bisschoppen verleend in kerkelijke zaken. F- inté
rieui', geestelijke magt, die de kerk beweert van
God te ontleenen in zuiver geestelijke zaken. Fde Ia pdnhtence of F- pénitentiel, repterstoel der
boetvaardigheid, biechtstoe l en. - [[list,] Regt,
voorregt, privilegie n. (weleer aan sommige steden
verleend.

Forage, in. [Teelt] liet boren, uitboren; 1w'ring t.: Le f- des pièces d'artillerie, des puits ar tésiens, het boren der stukken geschut, dec arténschacht,
sischeputten. - [Tech.] Opening eener mij
om er den leisteen uit te halen, - [Coot.], z. v. a.
AFFO RAGE.
Forain, e, adj. Uitlandsch, vreemd, uit heemsck.
Marchanclises 1-es, uitlandsche koopwaren t, pi. Marchand f-, rondtrekkend koopman (die met zfjnewaren
de kermissen en jaarmarkten afreist). - [Cout,] La
traite f-e, tol in . op den in- en uitvoer der goederen.
Commis aux traites f-es, tolschr/jver m. - [Mar.]
Rade f-e, onbeschutte, opene reede f. - FORAIN, M.
[Mar.] Kier, ruimte, leegte f., ledige plaats, tusschen
de vaten overblijvende, wanneer zij gestuwd zijn. Z. V. a, AUBAIN.
Foraminé, e, adj . [H. n.] Doorboord, met
openingen of gaatjes, for amineus, - Fora
minolé, e, adj, Met zeer kleine gaatjes.
Forants, m, p1. [Mar.] Bramstengspierenf.pl.
Forban,m. [Mar.] Strooper, zeeroover, zeesclluimer ni. (die geene kaperbrieven heeft),—(fsq.) F- littéi- alec, letterdiefm., z. V. U. PLAGIAIRE.— [Cout.]Banfling. verbanning 1. - [Pèche] Kleine visschersboot f.
uit de baai van Vannes.
t ForbanDir, v, a. [Coot,], Z. V. a. BANNIB.
-1
- Forbannissemetit, en,, z. V. a. BANNIS
SEMENT.
Forbasine, f. [Bot.] Waterkennep in.
Foibicine, f, [H. n.] Zilvermot, suikermot t.,
suikergast in., een gevleugeld insect (ook poisson
argenlé ge/weten).
Forçage, in. [Métrol.] Overtvigt n . eener munt.
Forçat, in, Tuchteling, tot dwangarbeid ver-

oordeelde; galeislaaf. galeiboef, galeiroeijer in. -

(Loc. prov.) Travailler comma on f-, zich ofweihen , zich afslooven , werken als een paard. [Jeu] Jurer au 1-, kaartspelen naar andere dan
de gewone regels.
Force , 1. Kracht f., vermogen n., sterkte,
magt f . F- accélératrice, retardatrice, centrifuge,
centripète , expansive, versnellende, vertragende,
middelpuntschuwende, niddelpuntzoekende , uitzettende kracht. F- mouvante of motrice, F- d'attraction , lB cohésîon, beweeg/wacht, aantrekkingskracht,
kracht van zamenhang. F- vive of des corps en mou
vement, F- morte, levendige, doode kracht. F- constante, uniforme, g e stadige, qeljkvormiee kracht.
La f- de Ja poudre a canon, dune machine h va
peur, du vent, les eaux, de kracht. het vermogen
van het buskruid, van een stoomweî'ktuig, van den
wind, van 't water. - La f- du poison, du viii,
tVun reniède, de kracht, werking 1. van 't vergift,
van den wijn, van een geneesmiddel. - La t- dune
digue, dune poutre, dun drap, de kracht, sterkte,
stevigheid, weérstandbieding 1. van een' dijk, balk,
laken. - La t- du bras, du poignet , do coeur,
do pools, de kracht, sterkte van den arm, de vuist,
het hart, den pols. Les f-s du corps, de ligchaamskrachten. Connaître ses f.5, zijne krachten kennen.
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liëpalel, Perdie ses f-s, zijne krachten herstellen,
verliezen. - User de f-, geweld, dwang gebruiken.
Repousser la f- par Ia f-, geweld met geweld te
keer gaan. Maison de f-, tuchthuis, rasphuis n.
- La f- dun Etat, de maqt, sterkte van eenen staat.
- F- majeure, overmayt, hoogere, onwerstaanbare
snapt. - F- armee, gewapende mapt. La f- dime
aimëe, dune place, de kracht van een leper, de
sterkte eener vesting. - F-s, krijgstroepen in. pl
lepers a. pl Les f-s de terre, de iner of navales,
de landmagt, zeemagt. Mettre des f-s sur pied,
troepen, legers op de been brengen. - (
Se fier
a ses f-s zich op zijne krachten (op zijnefig.)hulpmiddelen, zijn' invloed, zijn gezag, enz.) verlaten. La
1- des femmes est dans leur faiblesse, 't vermogen,
de invloed der vrouwen berust in hare zwakheid.
- Ella assiste les pauvres salon ses f-s, zij ondersteunt de armen naar hare krachten, naar haar
vermogen, hare geldmiddelen. - Cette jeune personne est dune grande f- sur le piano, dat meisje
is sterk, bezit veel bedrevenheid, talent op de piano.
F- desprit, geestkracht f., doorzigt n., scherpzinnigheid, schranderheid f. F- de Idme, de Ia
volonté, zielskracht, wilskracht t., moed rn in tegenspoed of in lijden, zelf beheer n. - La f- dun
raisonnement, de krocht, het overredend vermogen
eener redenéring. - La f- de Ia vérité, de is vertu,
du vice, de krocht, het verniogen der waarheid, de
deugd, de ondeugd. - La f- du style, dun mot,
de kracht f., nadruk rn, gespierdheid f. van den
stijl, de kracht, beteekenis f. van een woord. [Jur.] Cas de f- majeure, niet voorzien en niet te
beletten geval; toeval n., waarvoor men niet verantwoordelijk i. Passe en 1- de clsosejugée, in kracht
van gewijsde zaak gaan. Acquérir f- de bi, wettelijk
kracht verkrijgen. - [Mar] Faire f- de voiles, alle
zeilen bijzetten. Faire f- de rames, uit alle magt
roeijen; - (fig.) alle middelen in 't werk stellen. [Paint., Scalp.] Kracht van voorstelling, waarheid I. van uitdrukking: II y a Ieaucoup de 1dans ce tableau, dans vette statue, er ligt veel
kracht in die schilderij, in dat standbeelel. F- outrée,
overdreven uitdrukking f. - Tour de f-, z. TOUR.
(fam.) N'avoir ni t- is i vertu, nergens toe deugen, tot niets in staat zijn. - (Prov.) C'est Ia f
du bois , dat is enkel dierljke kracht. F- nest pas
droit, geweld is geen regt. Oil f- règne, droit na
lieu, waar 't geweld heerscht, zwijgt het regt. (Loc. fam.) F- est, F- mest, F- lui est de etc.,
. t is noodig, volstrekt noodig, onvermijdelijk dnt ik,
dat hij, enz. F- lui fut de se taire, hij was gedwongen te zwijgen. Je oudrais bien partir, mais tm'élait de rester, ik wilde wel vertrekken, maar was
genoodzaakt te blijven. - DE FORCE, PAR FORCE,
DE VIVE FORCE, toe. adv. Gedwongen, met geweld:
On le fit autres' par t- dans Ia prison, men deed
hein met geweld de gevangenis binnentreden. Prendre
une villa de 1-, de viva 1-, eene stad met geweld,
stormenderhand innemen. Prendre one 1111e de t-,
een meisje schenden, verkrachten. - DE 011k ou
DE FORCE, toe adv. Willens of onwillens, tegen wil
en dank. - b FORCE, loc adv. (fans.) Veel, buitengemeen, met allen ijver: Nous étudions cat au-

of Jambes de force, dakstoelstutten, noodbalken m.
pi. (die den bind- of hoofdbalk steunen).
Forcé, e, adj. (en part. passé van forcer) Ge-

798

-

-

,

teur P t-. - a

TOUTE FORCE,

a FORCE OUVERTE,

10e. adv. Met alle kracht of geweld, met openbaar
geweld. On pourrait P toute t- lui accorder ce
qu'il demande, men zou hens des noods kunnen
toestaan, wat
vraagt.
hij
P FORCE DE, toe. prtp.
Door veel
door inspanning van .. . Je veux
Ie Ildchir Ei t- de pridres, ik wil hem door veel,
door aanhoudend bidden vermurwen. A t- de pleurer,
door veel, door gedurig weenen. A f- de bras, door
menschenhanden, door ligchaamskrachten (niet door
werktuigen). - [ Mar.] A t- de voiles, de rames,
door snel zeilen, roeijen. - FORCE wordt ook, ten
gevolge eener ellips, in den zin van grand nombre,
quantitë, veel, zeer veel gebdzigd: Avoir t- argent,
f- amis, zeer veel geld, vrienden hebben. II me fit
t- questions, hij deed snij eene menigte vragen. FORCES, t. pl [Tech.] Groote schaar f., waarvan
het eene blad aan een bank of blok is bevestigd,
terwijl het andere beweegbaar is, metaalschaar,
blikschaar; - droogscheerdersschaar(met eene vedr);
F- de gantier, de gazier ,, de chandelier, handschoenmakers-, gaaswevers-, kaarsenmakersschaar. F- ddsertes of enkel désertes, z. aid. - [Man.] Cheval
qui fail les f-, paard, dat gedurig de onderkaak
wijd opent, als men den teugel laat voelen. - F-s
--

....

dwongen, afgedwongen, genoodzaakt, onvrijwillig;
- onnatuurlijk, gemaakt, g e f r c e e rd. Consentement t-, Respect f-, afgedwongen toestemming t.,
eerbied m. Je suis t- de vous obéir, ik ben genoodzaakt u te gehoorzamen. - Porte, Fenêtre f-a,
opengebroken„ ingestooten deur t., venster n. Clef,
Serrure f-a, verdraaide sleutel rn, verdraaid of
opengebroken slot ii. Passage t-, overweldigde doorgang m.; - ook: verdraaide, verwrongen plaats,
schriftuurplaats f. Villa f-a, met storm veroverde
stad f. Travaux f-s. Z. TRAVAUX. II est t- dans
toutes sas actions, hij is gedwongen, gemaakt in
al zijn doen. Voix, Contenance f-a, gemaakte stein,
houding f. Comparaison f-a, te ver gezochte vergeljking t. - [Mi .] Maicha f-a, versnelde, geforceerde marsch ni. - [Jeu] Mat U, gedwongen mat
(als de koning gespeeld moet worden en zich niet
verplaatsen kan zonder zich schaak te zetten)
pat II. Spadille f-, spel II., waarbij men genoodzaakt is te spelen, zoo dikwijls men spadille heeft.
Codille t-, gedwongen codille (als men genoodzaakt
is op codille te spelen, zonder 't welk de ombre
zou winnen). - [Mar.] Mat t-, gebogen, overgezette mast m. Tamps, Vent t-, stormachtig weder n. La vent est t-, het waait een storm. Faire
vent arribra t- , voor top en takel lenzen bij
harden storm voor den wind loopen. - [Paint.]
Colons t-, gedwongen , onnatuurlijk kolouiet n.
Figure f-a, gedwongen, stijve figuur t. - (leg.)
Avoir Ja main f-a, iets zijns ondanks, tegen wil
en dank darn. (jagtnet.
Forcean , in. [Vénér.] Staak m. voor een
Foreenient, ni. Het afdwingen, overweldigen.
- [Fin.] Dwangmaatregel m., dwangmiddel n. tot
inning van achterstallige gelden.
Foi-cément, adv. Uit dwang; met geweld, op
eene gewelddadige wijze; tegen wil en dank; (fig.) Noodwendig, noodzakelijk.
Foreeiié, e, adj. Razend, dol, uitzinnig, ont
zind, buiten zich zelven. Ii est t- da colëra, hij
is razend, woedend van toom. - [Bias.] Cliaval
f-, paard n., dat woedend schijnt. - Ook als
subst.: Un t-, een razende, een uolkop, dollernan.
Cast unhij is razend, een dal rnen.cch.
t Forcènement, m. Woede t. (furaur)
t i'oreeiier, v. a. Toornig, woedend zijn. FORCEvER, V, a. Woedend, razend maken. - SE
FORCENER, v. pr. Woedend worden.
Th Forcenerie, z. v. a. FORCENEMENT.
Forceps, m. [Chir.] Tang, inz. verlostang t.
- [H. n. ] Orgaan n., dat het achterdeel van sommiiie insecten beschut.
Forcer, V. a. Dwingen, noodzaken, verpligten,
geweld aandoen; - overweldigen, overwonnen, met
geweld nemen, openbreken, openloopen, met geweld
openen, den toegang bemagtigen; bestormen, dooistoren veroveren, f or c é e n. F- qn. da of faire
qc., iemand noodzaken, om iets te doen. II my a
forcé, hij heeft mij daartoe gedwongen. Les ennamis
bus forcèrent au combat, de vijanden noodzaakten ons tot het gevecht. - (fi g. et fam.) F- Ia main
a qn., iemand zijns ondanks iets laten doen.
F- une porta, une prison, eene deur, een gevan
genhuis openbreken. F- un coifra , une set'rure,
een' koffer, een slot openbreken. F- un passage,
eenen doortogt met geweld beinagtigen, zich met
geweld een' doortogt banen. F- une Villa, 110 camp,
eene stad, eene legerplaats stormenderhand veroveren. F- une OlIe, een meisje verkrachten. - F- la
porta de qn., toegang tot iemand weten te krijgen,
in weerwil dat men wordt afgewezen. F- la consigne, het gegeven hevél overtreden, zich er niet
naar gedragen. - F- une clef, une serrure, een'
sleutel, een slot verdraaijen. - F- Ie sans dun
mol, dun passage, den zin van een woord, van
eene plaats verdraaijen, geweld aandoen. -- F- son
talent, son inclination, zijn' geest, zijn talent, zijne
neiging, zijn' smaak geweld aandoen. F- la nature,
1e naturel, de natuur, den aard geweld aandoen,
meer doen dan men kan. F- sa voix, zijne stem te
veel uitzetten, te hoog zingen, te hard schreeuwen.
- F- le pas, sa marche, zijnen gang verhaasten,
zijne schreden verdubbelen. - F- le respect, l'admiration, eerbied, bewondering afdwingen, inboezemen. - [Man.] Ce cheval force Ia main, dat paard
]

,

-

-

FORCES
verzet zich tegen den teugel. F- un cheval, een
paard te sterk voortjagen, het overrijden. - [Agric.]
F- la terre, den grond te diep omploegen. - [Escr.]
F- le Ier, de feting der tegenpartij met kracht vasthouden. - [ Fin.] F- Ia recette, meer in ontvang
brengen, dan er ingekomen is. - [ Jeu] F- une
bile, een' bal doen springen (opt biljart). F-, eene
hoogere kaart spelen; bij 't omberspel: noodzaken
om solo of sans prendre te spelen; ook: eene kleur
aanspelen, die partij niet heeft, zoodat hij met
troef moet bonnen. Sous-f-, duiken, cccie kaart,
lager dan de gespeelde en die men in de hand
heeft, inleggen. - [ M ar.] F- of Faire force de

voiles, de rames, Z. FORCE. - [ Chas ] F- nfl cerf,

een tiert tot het uiterste brengen, liet te paard nazetten en met honden vangen. - SE FORCER, V. pr.

Zich dwingen, zich dwang aandoen: Je me force
a lire eet auteur. - Zich te sterk inspannen, zich
vous f- pas taut, werk u niet te
veel af, overspan u zelven niet.
Forces, f. p1., z. onder FORCE.
Forcet, m. Slag m., dun koordje of touwtje
aan 't eind eener zweep; bindgaren n.

f0 r c ér e n: Ne

Foi-eettes, t. Pl. (verklw. van forces) [Tech.]

-

FORIITJ.
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Foi-eiir, m. [Tech.] Boarder m.

Forfaire, v. n. (alleen in den in/in. en int part.
passé) Misdoen, zijn' pligt te buiten gaan, zich vergrijpen. Cette cilia a forfait it son honneur, dit
flieisje heeft hare eer verspeeld, heeft zich laten
verleiden. - FORFAIRE. V a. [Dr. cout.] F- une
amende, eene boete beloopen. F- un hef, een leen
verbeuren F- corps at avoir, leven en goed verbeuren.
For fait, m. Misdaad, euveldaad f., misdrijf,
sc/ielmstuk n. Cornnuettre nun horrible f-, eene verschrikkelijke misdaad begaan. II a été puni pour
ses f's, hij is voor zijne misdrijven gestraft. FORFAIT, ifi. Aanbesteding 1. van eenig werk: Ii
a entrepris ce bktiment a f-, hij heeft dit gebouw
bij aanbesteding aangenomen. - Vendre, Acheter
des marchandises a f-, waren door elkander, in
eens, bij den hoop, bij de roest verkoopen of koopen.
1 Forfaiteuj-, nu. Misdadiger, overtreder m.
-

Forfaittiie, f. [Jur.] Pligtschending, ambts

-

misdaad f. , pligtverzuim n.: Destituer un niagistraf pour f-, een' overheidspersoon wegens pligt
verzuim afzetten. - F- dans les forêts, bosch-

1.
t Forfante, en. (fam.) Zwetser, pogcher.
yes ni. - Forfanterie, f. Opsnijderj, snoeverj,
schenderj

Kleine blikschaar enz., Z. FORCES.
Foreiblernent, iii. [Pèche] Gespierd matroos,
die de netten binnen boord haalt, netophaalder nu. u zwetserij, windbrekerj, snorkerij f.
- 1 FORCIBLEMENT, adv., Z. V. a. FORCÉMENT.
u Foi-fex, nul. [Chir.] Soort van schaar; tang t.
]F oreière, t. Kleine vijver rn tot het aanfokken - [EI. nu.], z. V. a. FORCEPS.
Forficule,. t., Z. V. a. PEIICE-OREILLE.
van vise/i.
Forgage, Forgagernent, ni. [Dr. cout.]
Foreine, t. Dikte f. aan een' tak, ter plaatse
liegt nu. , om een verkocht pand in le lossen. waar hij met den boom vereeoigd is.
Forelore, V. a. (alleen in den mien. en 't part. Forgager, V. (t. Een pand inlosses.
Forge, f. [Tech.] IJzerhut, suelthut; smidse,
passé) [Pint.] Uitsluiten, buitensluiten, niet ontvankeljk verklaren, afwijzen, niet meer toelaten smederij, ijzersmederj t. ; - smidswinkel
voor het gerept te verschijnen: II s'est Iaissé t-, hij oven, vuurhaard m. (van een smid, koperslager,
heeft zich laten afwijzen. - SE FORCLORE, V. Pl'. goudsmid, enz.); - aanbeeld ii. - F- volante,
Zich onontvankelijk maken, door den tijd te laten scheepssmeclerij. F- de campagne, veldsrnederj. voorbij gaan. - }'orelos, e, adj. (en part. passé): ( fi g. et fain.) Ouvrage encore chaud de la t-,
File fut dëclarde forclose, zijvoor
werd buitenge- werk, dat heet van den rooster komt (pas afgesloten, voos' niet-ontvankelijk verklaard. - For- maakt is).
Foré, e, adj. (en part. passé van forger)
elusion, f. Uitsluiting t., verstek nu. , verklaring
van niet -ontvankeljk/ieid, omdat men zijn' tijd heeft Gesmeed: Fer t-, gesmeed ijzer nu. Vase d'étain t-,
laten voorbij gaan. Sous peine de f-, op straffe vat nu. van geslagen tin. - (fig.) Mat f-, nieuw
gevormd, gesmeed woord n. Une nouvelle f-e a
Van verstek.
t Forconsei ll er . V. a. Slechten raad geven. plaisir, eene moedwillig verzonnen, uit den duim
t Foreultiver, v. a. [Agric ] Den grond uit- gezogen ljding f.
Forgeable, ad,). Smeedbaar: La fonte nest
putten.
(de rivieren.
Fordrain, nul. Peilschaal f., waterpeil ii. aan pas t-, gegoten ijzer is niet smeedbaar, laat zich
Fore, e, adj. (en part. passé Van forer) Ge- niet smeden.
Foreage, nu. Het smeden; smidshandwerk nu.
boord: Clé t-, pijpsleutel m.
Forger, V. a. [Tech.] Sweden; uitkloppen,
Foi-euse, adj. [Dr. cout.] Wat de balie beuitslaan: F- le fer, het ijzer smeden. F- des culltreft: Eloquence t-, balie-welsprekendheid 1.
Forer, v. a. Boren: F- un canon, une clé, an lères, les assiettes d'argent, zilveren lepels, bor
gulfs artésien, een kanon, een' sleutel, een' arté- den uitkloppen. Marteau a t-, smids/iamer om te
sischen put boren.(FORAGE. smeden. - (fig.) Verzinnen, verdichten, uitvinden:
Forerie, t. [Artill.] Geschutboorderij f.; z. v. a. F- an menusonuge, eene leugen verzinnen. F- des
iïiots, des expressions, woorden , uitdrukkingen
Forestage, m. Boscitregt n. , bosc/itol m.
Forestier, ière, adj. De wonden of bosschen verzinnen, smeden. - FORGER, V. n. Aanslaan,
betreffend, daartoe behoorend: La richesse f-ière strijken: Un cheval qui forge, een paard, dat aande Ja France, Frankr(jks rijkdom m. aan bosschen, slaat, strijkt, met de achterste pooten tegen dv
-

aan houtgewas. Lois f-ières, wetten f. p1. betreffende de bosschen. Garde f- boschwachter rn. Agents
f-s , ambtenaars m. pi. bij 't boschwezen. École
f-ière, school f. voor 't boschwezen. Arbres f-s , woud-

voorste slaat. - (Prov.) A t- (en forgeant of a
force le f-) on deviant forgeron, oefening maakt

lieven werden.

Forget, Forgeter, Forgeture, z. FORJForgeur, rn. [Tech.] Smeder, smid m. : Fde couteaux, d'dpées, messen-, klingensineder rn.
- (fig. et Jam.) Verzinner, verdichter m.: C'est
an f- de nouvelles, 't is een verzinner van nieuwstij-

,

boomen mpl.— [Gdogi'.] Villes f-ières, woudsteden f.
p1., de i steden Laufenbury, R/ieinfeld, WoWsleut en Beckingen, bij 't Zwarte -woud. Cantons
f-s , wouclkantons m. p1 , de 3 zwitsersc/ie kantons
Schwytz, UKen Unterwalci. - FORESTIEII, M.
Boschbewoner ; bosc/iwachter ; houtvester m. Grand f-, opper/ioutvester. - [H. nu.] Woudvogel m. in Paraguay. - [Hist.] Titel der stadhouders van Vlaanderen, eer zij tot graven ver-

Foret, m. Drilboor; geschulboor; vatboor t. La
mèdhe du f-, de spits der boor. - [Impr.] Kas f.
met vakken, ter berging van 't formaat- en kooi-

hout.

den meester, al doende leert men. - SE FORGER,
F. pr. Gesmeed worden. - Zich ongegronde dingen verbeelden: Se t- des chimères, zich grillen in
't hoofd halen, Se f- des monstres pour les cornbattre, zich onnooclige zwarigheden maken, om in
't overwinnen daarvan zijn verstand te bonen.
Forgere, f. Smeder ij , sroidskunst f.
Forgeion, in. Smid, grofsmid m. - (Prov.),
z. onder FORGE. - [H. n.] Smid m., zdkere klipvise/i, in wiens platten kop men figuren van smidsereedschap vindt.
g

Forét, f. Bosch, woud n. - (fey.) F- de mâts, dingen, een nieuwtjessmid. - Ook als adj.: Des
mastbosch nu., menigte bijeenliggende schepen n. p1. cilindres f-s. smeed-cilinders rn. p1. (ijzerstaaf t.
Forgis, m. [Tech.] Voor de trekplaat bestemde
F- de lances, woud Van lansen, groot getal met
Foi-hu, Forhus, rn. [Vimnitr.] Horenroep rn.
lansen gewapende soldaten m. p1. - (lig. et fain.)
C'est une f-, 't is een roofnest, een onveilig oord n. om de honden te doen terugkeeren. - HondenVous étiez là dans une f-, gij waart daar in slecht roep nu., het terugroepen der honden op de jagt;
gezelschap, in een roovershol. - (Podt. et fig.) - kleine hertsdarmen in. p1., die men den honden
Les hôteS des t-s, de wouddieren nu. p1. Les chan- geeft. - Forhair, v. a. De honden met den
jagthoorn, waldhoorn terugroepen.
tres des f-s , de woudzangers, de vogelen m. p1.

FORJET
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Forjet, ni. [Arch.] Buik f., uitspringinq buiten liet riqtsnoer. - Foijeter, v. n. (]itspringen, uitsteken: Ce mur forjette, die muur springt
uit, heeft eenen bui/s. - Forjeture, f., z. v. a.
FO1IJET.

1- Forjiigement, in. Onregtvaardig vonnis n.
± For,jnrement ni. Verloting f. van 't land.
- -t- Forjitrer, v. a. Een land verlaten, voer-

wel zepqen.

Forláebure , t. [Tech. ] Slecht aangehaald

sneer n., verkeerd gevatte lus f. in tapijtwerk.
Forlaucer, v. a. [Véner. ] 1-let wild opjagen,
uit liet leger opstooten. - Het part. passé is ook
adj.: Cerf 1-. opgestooten hert n.
Forlaiiçure, f. [Tech.] Wee/gebrek a., zie
FOIILâCHtJRE.
[ Vthier.] Liet opstooten van 't wild.
Forlane, 1. Lustige dans ni., bijzonder in Venetië onder de gondeliers gebruikelijk.
S Forlignement, m. Ontaarding f. van zijn
voorgeslacht. - Forflgner, v. n. Ontaarden,
verbasteren, afwijken (van de deugden zijner yederen); zijne afkomst verloochenen. - (iron.) Cette
fille a forligrié, dit meisje heeft zich laten onteeren
Frn -longei-, v. a. Een proces op de lange baan
schuiven. - FORLONGER, V. n. Verhuizen (van
't wild, dat door t vele jagen zijn gewoon verblijf
ook: de honden ver vooruit komen:
verlaat);
La eerf forlonge of als v. pr. Le eerf se forlonge,
het hert loopt de honden ver vooruit.
Forniab il ité, F. [Econ. pollt. ] Vormbaarhed t.
- ForinabJe, adj. Vormbaar.
}'ormaire, ni. Papiervormmaker m.
Foi-m Miser (se), v. pr. Iets kwalijk nemen,
euvel. verlceed opvallen; zich ergeren, zich belgen,
zich door iets beleedigd achten. zich f0 r ma 1 i s éren. II na peut se t- de cda, hij kan dat niet
kwalijk nemen, hij kan zich daardoor niet belee
digd vinden. II se formalise de tout, hij vat alles
kwalijk, euvel op.
For;iialisme, in. [PliîI.J liet metapliysisch
stelsel, waarbij 't bestaan der stof geloochend en
haar enkel de vorm toepekend wordt, f r m a1 i 5 m U 5 II. - Het stipt inachtnemen der uiterlijke vormen (b , v. eener wetenschap), zonder tot
inhoud en geest door te dringen. Formaliste,
adj. Angstvallig, aan vormen gehecht; - vol pli.qt
plegingen, naauwkeurig in 't opvolgen der uiterli ke vormen. - IPISII.J Tot het formalisînus behoorende. - Ook als subst.: Un f-, iemand, die
zich angstvallig en uitsluitend aan den norm, het
uiterlijke houdt; complimenten-maker, pligtpleger,
gefonnaliseerd mensch. - Aanhanger m. van 't formalismus. -- Formalité, t. Reqtsvorrn rn., wijze
van regtspleging, f r m a I i t e i t t. Les actes par--

-

-

j

decant notaires etc. sent sujets h certaines f-s,

de acten voor notarissen enz. zijn aan zekere formaliteiten onderhevig. -. Vorm ni., gebruik n.,
gewoonte t., al wat door de re;els van welvoegeljkheid. van beleefdheid gevorderd wordt, form aliteit t. Ii entra et sassit sans t-, hij kwam
binnen en ging zonder complimenten zitten.
Formariae, in. [Dr. cout.] Ongeoorloofd

huwelijk, huwelijk. gesloten zonder toestemming
van den vorst des lands of van den leenheer, van
wien men afhangt: - ongelijk huwelijk n. - Formarier, v. a. Een ongelijk huwelijk doen aangaan. - SE FORMAIIIER, V. pr. Buiten zijnen stand
trouwen.

Format, m. [Impr., Libr.] Vorm m., grootte,

lengte en breedte f. van een boek, f r m a a t ii.
I?_ allantique of in-piano, F- in-folio, in-quarto,
in-octavo, in-douze, enz., z. die bepalende woorden.
Grand in-folio, Grand in-octave, etc., in grootfolio, in groot-octavo, enz.
Formateur, triee, adj. Vormend, scheppend:
L'être éternel et f-, het eeuwig, scheppend wezen.
La philosophie f-trice des rnoeurs, de zedenvormende wijsbegeerte t. Puissance, Vertu f-ice, varmende, scheppende kracht f. - Als subst.: vor-

mer m., vormster f.
Formatif, ive, adj. [Phil.] Vormend, tot vorming dienend of dienstig. - FORMATIVE t. [Gram.]
Buiqingsletter f. , letter, die den naamval aanwijst.
Formation, t, Vorming. gedaantegeving, /0 rmá tie, forméring t. La f- des mtaux dans
Ie sein de Ja terre, de vorming der metalen in den

schoot der aarde. La t- dune armée, dun régiment, de vorming, oprigting, zamensteiling t.

FORME.
van een leger, van een regiment. La t- en bata ille,
het scharen, stellen, schikken in slagorde. —[Adm.
F- des rOles, het opmaken der kohieren - [Jur.
F- dune cour, inrigting t. van een hof. [MPh.,
Chir.] La f- dun amPs, de vorming, het ontstaan

van een gezwel. [Math.] La f- des sections
coni
ques dans Ie
.cOne, de vorming der kegelsne-

den bij den kegel. La f- dune équation, het normen, opstellen eener vergelijking. - [Gram.] La
t- du pluriel, dun temps, dun mode, de vormin
van 't meervoud, van een' tijd, eene wijs. - [GPo!.
Gezamenlijke lagen, schichten, beddingen f. p1., die te
zelfder tpd schijnen ontstaan te zijn: F- calcaire,
gypseuse, kalk-formatie, gips -formatie t.

Formatriee, Z. FORMATEUR.
Foniie, t. Gedaante, gestalte f. , vorm m. ; voorkomen n. La matihre est susceptible de toutes les
1-s, de stof kan allerlei gedaanten aannemen. La
1- solide, liquide, gazeuse, de vaste, vloeijende,
lucht- of gasvormige gedaante of vorm. La t- dun
homme, d'uii animal, dune tête, dun vase, de ge-

daante, vorm van een mensch, van een dier, van
een hoofd, van eene vaas. Donner une t- convenable a un objet, een' behoor/ijken vorm, maaksel,
fatsoen aan een voorwerp geven. Lange lui ap
parut sous Ia f- humaine, de engel verscheen hem
onder de gedaante van een' mensch. - (lig.) Ja!

vu Ja mort, Ja misère sous les f-s les plus hideu
ses, ik heb den dood, de ellende onder de afzigtelijkste gestalten gezien. - Bij uitbreiding: La tda gouvernement, de regéringsvorm. - La t- dun
discours, dun sermon, de vorm m., inrigting, behandeling t. eener redevoering, eener preek. Les f-s
oratoires, poëtiques, de vormen, stijl en spraak-

wendingen des redenaars, dichters, de oratori s che,
poëtische vormen. -- [Tech.] Vorm in., om aan
zékere voorwerpen, b. v. hoeden, kousen, schoenen,
enz. de vereischte gedaante te geven), leest t.
mal, model n.: Mettre les has sur la t-, de kousen
over den vorm of het been spannen. Oter un souher de Ia t.., een' schoen van de leest nemen. Maitre
un chapeau en t- of sur Ja t-, een' hoed op den
vorm zetten. - La t- dun chapeau, de bol van
een' hoed. La t- dun souliei', het bovenstuk van
een' schoen. - F- du papetiet', 'papiervorm in., vierleant raam II. met een vlechtwerk van koperdraad,
waarmede de vellen papier geschept worden. Fof Moule a sucre, suikervcn'm, aarden holle kegel,
waarin de suikeebrooden gevormd worden. Fd'imprimeur, drukvorm m., ijzeren raam a., waarin de paginaas voor déne der zijden van het te bedrukken vel worden vereenigd. Imposer, Serrer
une t-, eenen vorm opmaken, opkooijen. I1 faut
deux f-s pour faire une feuille, er zijn twee vormen voor één vel druks noodig. - F- de fromage, kaasvorm. - F- a gargousses, kardoesmal a., kardoesetok m. F- dun canon, bedding t.
aan den krans van een stuk geschut. - [Arch.]
Zandlaag f. , waarop de vloer gelegd wordt. Fde vitres, ineengezet vensterraam a. (voor kerken, enz.). F- d'église, koorstoel m. (smIle). [Men.] Kussenbank, opgevulde en bekleede bank t.
- [Oisel.] Ruimte t., over welke een vogelnet zich
uitbreidt. - [Fauc.] Wijfjes-roofvogel m. [Mar.] Klein dok, droog dok n. F- en talus, helling t.
voor schepen. - [Maréch.] Eeltig of beeniq gezwel a. aan den paardehiel. - [ Véner.] Un lièvre
en t-, een haas in zijn leger. Vorm m.,
wijze van zijn of bestaan, wijze van doen, spreken,
enz. volgens zékere vastgestelde gebruiken. Garder
une même f- de vivre, eene en dezelfde levenswijs
houden. Prescrire une t. de conduite, eene gedragslijn, gedragsrigting voorschrijven. Recherdher une
dlie dans les f-s, op de gebruikelijke wijze aanzoek

om een meisje doen. Trailer une maladie dans les
f's, eene ziekte kunstmatig, naar de kunstregels
behandelen. - (fam.) 11 est mort dans les t-s,
hij is volgens de kunst gestorven. Prendre une
viiie dans les t-s, eene stad na een geregeld beleg
innemen. U faut garder, Observer les t-s, men

moet de vormen, gebruiken, formaliteiten in acht
nemen. Etre attaché aux t-s, aan de vormen ge-

hecht, verkleefd zijn. Manquer. Pêcher en Ja t-,

tegen den vorm zondigen. Des lettres en bonne t-,
en due t-, brieven in den behoorljken vorm. Dire
qc. par f- davis, iets bij wijze van raadgeving
zeggen. - 11 a des t-s an pen rudes, kg heeft
eenigzins ruwe manieren. Avoir des t-s, Mettre
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des f-s, welgemanierd zijn. — [Prat.] Contrat,
Arrèt en f-, verdrag n., uitspraak f. in den behoorlijken regtsvorm. Cette affaire est bonne dans Ie fond,
mais la f- n'en vaut rien, die zaak is in gronde
goed, maar de vorm deugt niets. La f- emporte le
fond, etc., z. EMPORTER . — [Liturg.] La f- dun
sacrement, de vorm van een sacrament, de woorden, die de priester bij de toediening van een sacrament uitspreekt — POUR LA FORME , loc. adv.
Voor den vorm, welstaanshalve, voor den schijn,
pro forma. Je l'ai été voir seulernent pour la
f-. — EN FORME , loc. adv. In behoorlijke orde,
in forma. — EN FORME DE, loc. prép. In de gedaante, in den vor m van — PAIR FORME DE , loc.
prép. Bij wijze van, bij manier van.
Forme, e, adj. (en part. passé van former)
Gevormd: Avoir le gout f-, ia taille f-e, een gevormden, wel ontwikkelden smaak, ligchaamsvorm
hebben. — [Hort.] Poires, Pommes f-es, gevormde,
gezette peren f. pl., appelen m. pl. — [Blas.]Croix
f- of pattée, pootvormig kruis (dat in 't midden
smal en aan de einden breed is). — [Véner.]
Fumées f-es, uitwerpselen n. pl. van rood wild,
in den vorm van geilekeutels. — [H. eeel.] Lettres
f-es of de communion, qeloofs- en aanbevélingsbrieven m. pl. der vroegere christenleeraars. —
[Jur.] Office f-, altijddurend ambt n., blijvende
bediening f.
Forrnée, f. [Dr. cout.] Dienst voor de dooden,
ljkdienst f. — FOR MEES , f. pl. [Véner.,, z. v. a.
.

1 UMEES.

Formel, le, adj. Nadrukkelijk, eigenlijk, wezenlijk, werkelijk, duidelijk, stellig, vormelijk, formeel. Un aveu f-, eene stellige, duidelijke toestemming, bekentenis f. En paroles f-les, in duidelijke woorden. Et;rit f-, nadrukkelijk schrift n. La
lof est f-le, de wet is met duidelijke woorden ui-tGedrukt. Cause f-ie, eigenlijke oorzaak f.
Formellement, adv. Uitdrukkelijk, duidelijk,
eigenlijk, in duidelijke, nadrukkelijke woorden; —
voor zoo veel als den vorm bet^•eft. La loi le défend
f-, de wet verbiedt het uitdrukkelijk. — Ces deux
corps sont f- les mèmes, mais la mattere en est
ditférente, die beide ligchamen zijn in den vorm
dezelfde, maar hunne stof verschilt.
t Forniener, v. a. Mishandelen.
Former, v. a. Scheppen, het aanzijn en den
vorm geven; vormen, eene gestalte o f gedaante geven,
ƒo r m é r e n; — voortbrengen, verwekken, telen;
-- maken, vervaardigen, in orde brengen, inrigten,
oprigten, stellen: Dieu a formé l'homme h son
Image, God heeft den mensch naar zijn beeld geschapen. Les exhalaisons forment Ie tonnerre, de
uitwasemingen veroorzaken den donder, brengen
den donder voort. Le potier forme les vases et
leur donne telle figure qu'il vent, de pottebakker
maakt de vaten, en geeft hun zoo.lanige gedaante
als hij wil. -- F- de grands desseins, groote ontwerpen maken, smeden. Il ne Bait pas bien f- des
let.tres, hij kan Beene goede letters maken. h# kan
niet goed schriieen. F- les temps dun verbe (conjuguer), de lijden van een werkwoord maken, ver
— F- un jeune homme, eenen jongeling-voegn.
vormen. onderwijzen, eene goede opvoeding geven,
bekwaam maken. F- son fits b la vertu, zonen
zoon de deugd inprenten, inscherpen. F- des soubaits, wenschen doen. II a forme bien des difpicultés, hij heeft vele. zwarigheden ingebragl. F- une
plainte, eene klant inbrengen. F- une accusation
contre qn„ eene beschuldiging legen iemand inbrengen. F- des prétent.iong sur qc., aanspraak op iets
maken. -- F- un bataillon, une armée, een bataljon, een leger zamenstellen , aanwerven, op de been
brengen. F- un siége, een beleg slaan. Ce géneral
a formé une conspiration, deze bevelhebber heeft
Bene zanienzwering gesmeed, gevormd. Les bons
exemples forment les bones moeurs, goede
voorbeelden maken goede zeden. F- son style sur
un auteur, zijnen schrij fclijl naar dien van eenen
schrijver vor men. — SE FORMER, v. pr. Beschaafd,
gevormd worden; zich beschaven; zich schikken.
es traits de son visace commencent h se f - ,
Zijne relaolslrekken berinnen zich te vormen, gevormd te worden. Le poulet se forme dans l'oeuf,
het kieken wordt in het ei gevormd. 11 se formera
avec le temps, hij zal zich mettertijd weel vormem. beschaven. Les anciens sont les meilleurs
modèles sur lesquels un auteur puisse se f-, de
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Ouden zijn de beste voorbeelden, naar welke een
schrijver zich beschaven kan. — Ces temps des
verbes se forment du présent de 1'indicatif, deze

tijden der werkwoorden worden gemaakt of afgeleid van den tegentvoordigen tijd der aantoonende

wijze. Les metaux se forment dans les entrailles

de la terre, de metalen worden voortgebragt in de
ingewanden der aarde. (kruisgewelf.
Fornieret, m. [Arch.] Rib f. van een gothisch
1- Forr»eur, m. Vormer, schepper m.
Formez, t. [Fauc.] , z. v. a. FORME.

Fortui, m. [Vénerj Soort van ziekte f. aan
den bek der roofvogels.
For«iiate, m. [Chico.] Mierenzuur zout n.
Foruiicaire, adj. [H. n.] Naar eene mier
gel ij kend. —. Fan mieren levend — FORMICAIRES , m.
pl. Mierensoorten f. pl.
Forniicant, adj. m. [Méd.] Pouls f-, zwakke,
ongelijke, maar rassche pole m.
Forinication, f. [Mid.] Het mzerenkruipen,
een gevoel der huid als liepen er mieren over, krieweling, jeuking der huid, f o r m i c a t i e f.
Forinicivore, adj. [H. n.] Mierenetend.
Formidable, adj. (van personen en zaken)
Vreeselijk . geducht , verschrikkelijk , ontzettend,
ontzaggeljjk. Puissance f- , Arrnée f- , geduchte
magt f., geducht leger n. Guerrier f-, schrikverwekkend kr jgsman m. (verkooper m.
Form ier, m. ['tech.] Leestenmaker; leestenForieique, adj. [Chico.]: Acide f-, mierenzuur n — FORMIIQUE , f. [Mar.] Blinde of verbor gen klip, rots f. onder water (in de JIliddelland.

.

sche zee).

Formnort, m. [Dr. tout.] Successie-regt n. der
schatkist bij den dood van bastaards, of van personen, die Beene erven nalieten.
Forintier, V. a. [Véner.] liet ruijen (der val
doen ophouden.
-ken)
Formmeulaire, m. Formulierboek n., verzamewereldlijke
en
formulieren
voor
geestelijke
ling van
verriglingen. — [H. n.] Formulier n., dat de 5
stellingen, die op den naam van Jansenius doorgaan, veroordeelt.
Foriilote, f. Voor bijzondere gevallen voorgeschrévene of door 't gebruik ingevoerde bewoordingen f. pl., zegswijze, vaststaande uitdrukking f., vastwoordenvorm m., voorschrift, model, f o r
gestelde
muli er n F- de politesse, beleefdheids- formulier,
aangenomen wijze van zich beleefd uit te drukken.
F- qui termine une lettre, gebruikelijk slot n.,
eind foronulier van een' brief. — [Mid., Pharin.]
Voorschrift, recept n. — [Math.] Algemeene letteruitdrukking f., door berékening gevonden algemeene
regel 'm., rekenvoorschrift n., formule f. -[Anc. prat.] Zegel n. op openbare asten; -- groot
-tef.vanhscrjpkmet.
Fornii let, v. a. [Méd. , Pharm.] Recepten
[Jur.]
Fun
acte,
un
jureceptéren.
—
schrijven,
gement, eene acte, eene uitspraak in den vereischlen
regtsvorm opstellen, f o r mu l é r e n. — [Algèb.]
Tot eene formule of algemeen rekenvoorschrift voor
gelijksoortige gevallen uitwerken, eene formule
vinden. — (fig.) In woorden brengen, klaar en
duidelijk uitdrukken, geregeld uiteenzetten, f o rmu l é r e n. — Het part. passé is ook adj.: Acte
bien f-, in den behoorlijken vorm gestelde acte f.
— Déclaration bien f-e, goed in woorden gebragte
verklaring f.
-[. Formuliste, m. Vriend van formulieren,
stijf aanhanger der vormen, f o r m u l i s t M.
^Foriiage, m. [Dr. cout.j Ovenhuur f., aan den
heer te betalen voor 't gebruik van zijn' du'angoven.
Fornelage, m.. z. v. a. ECOBUAGE.
Foruieateur, m., -trice, f. [Dogm.] Hoereer
— Fornication, f. Hoe--derm.,hostf
rerij I. (eend, een newel f vormer et.
Fornieiflre, adj. [Didact.l Een gewelf dra(maken.
S For niillier , v. n. Hoeréren.
Fornouter, v. a. [Tech.] Eenen weversknoop
Forpaitre , V. n. [Véner.] Veraf weiden,
(grenzen gaan.
grazen.
t Forpasser, •v. n. Overschrijden, builen de
het
land drijven,
1 Forpayser, V. a. Uit
baseren. — FORPAYSER, v. n. [Véner.] Van verblijf of oponthoud veranderen (van wild sprekende,
dat de vervolging van jagers elders zoekt te ontgaan). — SE FORPAYSER , v. pr. Zich uit het land
verwijderen.
-
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Forqtiine, f. [Mil.] Bukshaak iii.
t Fors, prép. Behalve, uitgezonderd, uitgenomen (Iorrnis, except).
Forsenant, adj. [Véner.]: Chien f-, hond,
die zeer verhit op het wild is.
Forstère, Forstérie, f. [Bot.] Soort van
leamperfoelieplant 1. uit Nieuw-Holland.
Fort, e, adj. Sterk; zwaar; digt; dik; stevig,
vast; hevig, geweldig; magtig , krachtig; groot;
kloek; kloekmoedig, standvastig. Un homme grand
at t-, een groot en sterk man. Avoir la main f-e,
sterk in de handen zijn. Main f-e, dwangmiddel n.,
geregtsdwang n. II est f- de corps, hij is sterk van
ligchaamn. Un ressort trés-f-, eene sterk spannende
veir f. - Un coffie f-, eene geldkist f. - Un esprit 1-,
Z. ESPRIT. - Eau forte, sterkwater n. Avoir la
bathe f-e, een' zwaren baard hebben. - Un pilier
Men t-, een zeer sterke, dikkepilaar m. 11 faut prendie
une planche plus f- e , men moet eene dikkere plank
nemen. De la vaisselle d'argent extrêmement f- e,
zeer zwaar, dik zilveren vaatwerk n. Cette pièce dor
West pas assez f- e , dit goudstuk heeft zijn gewigt
niet. Cette étoife est f- e , dle durera longtemps,
deze slot is sterk, stevig, zij zal lang duren. Du
ruban f-, sterk lint n. - L'aune, la mesure est
plus f-c ici que dans son pays, de ei, de maat is
hier grooter dan in zijn land. - Une ville f- e , eene
sterke, versterkte stad f. Cette puissance est plus f-c
sur terre que sur mcr, deze mogendheid is magliper te land dan ter zee. Unc place forte d'assictte,
eene door hare ligging sterke plaats. Les ennemis
étaicnt plus f-s en nombre, de vijanden waren
sterker in getal. Etre f- en amis, veel vrienden
hebben. - Prêtcr son argent au denier f-, zijn geld
op hoogen interest uitleenen. - Les bIds sont bien
forts ccttc annéc, liet koren, de tarwe staat dit
jaar zeer digt, dik. Un bols cxtrêmement f-, een
zeer digt woud, bosch n. La haic est trop f-c pour
qu'on y puissc passer, de hegge is le dik, te digt,
om er door te komen, door te kruipen. Un arbre
t-, een sterke, gezonde, welige boom m. - (lig.) Ii
tient un ordinaire f-, hij heeft altijd eene wel voorziene tafel. Vous lui avcz donne unc f-c tâchc,
gij hebt hem eene zware, moeijeljke taak opgegeven.
Le plus f- en est fait, het zwaarste, moeijeljkste
is gedaan. Unc montagne f-c a monter, een steile
berg, die moeijelijk te beklimmen is. Terre f- e , zware
grond in. - Bcurrc f- e , sterke boter t. (die eenen
kwaden smaak heeft). - F-c halcinc, stinkende
adem m. - Unc f-c pluic, een hevige, zware regen in. F-c fièvrc, hevige, sterke koorts 1. Unc f-c
doulcur, eene hevige smart f. Donner le feu plus
t-, een sterker, grooter vuur maken. Unc voix f-e,
eene sterke, doordringende stern f. Aimcr les Iiqucurs f-es, veel van sterke dranken houden. Avoir unc f-c inclination, unc f-c passion pour
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blijven. - (Loc. pros. et pop.) Ii est f- en gueule,
hij heeft een goed mondwerk, hij is niet op zijnen
mond gevallen. 11 est f- comme un tore, hij heeft
reuzenkrachten. La jeunesse est f-c a passer, in de
jeugd loopt men het meeste gevaar van struikelen,
van kwade stappen te doen. - Ii est t- a parler,
a pdrorer, als 't op praten (niet op handelen) aankomt, is hij een baas.
FORT, adv. Krachtig, met kracht, met nadruk,
hard, sterk: Frapper t-, hard slaan. Ne cricz pas
Si f-, schreeuw zoo hard niet. Ces fleurs scntent
trop f-, die bloemen ruiken le sterk. II plcut t- ,
liet regent hard, sterk. II vente de plus t- en plus
t-, het waait al sterker en sterker. Nier unc chose
t- et ferme, Z. FERME. - Zeer, buitengemeen,
bijzonder, uitmuntend. C'cst f- beau, dat is zeer
schoon. Ellc lui plait f-, zij behaagt hem zeer. Vous
m'avez f- divcrfi, gij hebt mij zeer vermaakt. C'est
f- Men, dat is zeer goed.
FORT, rn Sterke, magtige, hij, die veel kracht of
magt bezit: Ceder au plus t-, voor den sterkste,
magtigste zwichten, wijken. La raison, La lot du
plus t-, het regt van den sterkste. -Het stevigste,
sterkste gedeelte, de sterkste zijde va* iets; hoogste, sterkste graad m. Je connais le f- et le faible
de eet homme, ik ken de sterkte en de zwakte van
dezen'man.—(fam.)Savoir Ie t- ctic fin dune affaire,
Z. FIN, M. - Le t- dc l'âgc, de kracht der jaren.
- Son f- eest l'histoire, in de geschiedenis is hij
thuis, het meest bedreven, de geschiedenis is Zijne
hoofdzaak, die verstaat hij grondig. Son f- est Ja
mémoire, zijne geheele bekwaamheid bestaat in een
goed geheugen. - Mcttre unc poutre sur son f-,
eenen balkop zijne sterkste zijde leggen. Le f- de
l'ëpie, Z. EPEE. - Le f- dun bols, het digtste van
een bosch. - Dans le f- de Ja maladic. in 't hevigste der ziekte. Au t-, dans le f- dc l'été, de l'hivcr,
midden in den zomer, in den winter. Le f- de Ia
guerre était en Allemagne, het hoofdtooneel des
oorlogs was in Duitschland. Dans Ie f- des troubles, toen de onlusten op het hoogst waren. 11
était dans le f- dc Ia milde, hij was in liet digtst
van 't gedrang. Un homme dans le f- de sa colère
n'dcoute guère Ja raison, in den hoogsten graad
des looms geeft de mensch zelden aan de rede gehoor. - [ Mar.] Le t- dun raisseau, de grootste
breedte, de dragt van een schip. - Du t- au faible,
Ie f- portant le faible, Z. FAIIILE. - Fort des
hallcs , fort des marchis , naam, dien men te
Parijs aan de beurs- en marktkruijers geeft, lastdrager, kruijer, sjouwerman. Ook zonder bepaling:
Les f-s, de lastdragers. - FORT, m. [hIll.] Kleine vesting, schans, sterkte, kleine versterkte plaats f.
fort ii., f o r t e r e s f. Bâtir, Attaqucr, un f-, eene
schans aanleggen, aanvallen. Un f- dc campagne,
eene veldschans. Un f- P étoile, eene sterreschans
(die vier, vijf of zes uitstekende punten of boiwerken heeft.
Fortage, m. IDr. coul.] Regt n., dat men
den decrees voor het delven der slraalkeijen moest
betalen.
Forte, adv. (ital.) [Mus.] Sterk, krachtig (le
spelen). - Ook als subst. m. De met forte geteekende plaats. -- FORTE, adv. [Mar.] Stop! genoeg!
Forte, f. [Com., Manuf.] Eerste kwaliteit van
sluijerdoek n. (schans f.
Fortelet, m. (verkiw. van fort) Fortje n., kleine
Forternent, ode. Sterk, krachtig, nadrukkelijk, snel nadruk, op krachtige nadrukkelijke wijze.
11 pane t-, hij spreekt nadrukkelijk, op eene krachliiie wijze. Ii a f- soutenu son opinion, hij heeft
zijne meening stijf en sterk slaande gehouden.

Ie jeu, eene sterke neiging, begeerte, genegenheid
tot het spel hebben. Unc f-c récommandation, eene
krachtige aanbeveling f. Utic f-c reprimande, een
gestreng, hevig verwijt n. Cda fit one f-c imprcssioll sur lui, dat maakte een' diepen, sterken indruk
op zijn gemoed. - Cc chcval est f- en bouche, dit
paard is hard in den bek. - Cc sont là dc f-s raisons, dit zijn sterke gronden, redenen. - [ Mar.] Cc
vaisscau a le cOté f-, dat schip is stijf. F- dc
vircr ! hou op met winden! - A plus f-c raison, zoo veel te meer, met des te meer reden. Cette lcttrc est f-c dc doses, deze brief is zaakrijk, zijn inhoud is van belang. Vous faitcs lá unc
expression un pcu f- e , gij doet daar eene wat te
sterke uitdrukking. Son père et sa mèrc sont morts
le mêmc jour, eest Men 1-, zijn vader en zijne
Forte-piano, M., Z. PIANO-FORTE.
moeder zijn op eenen dog gestorven, dat is zeer
Forteresse, 1. [Mil.] Vesting, sterkte, for tehard. - Ii est f- sur l'histoire, hij is zeer bedreven
in de geschiedenis, de geschiedenis is zijn vak. Ii r ds f. Prendre unc f-, eene vesting innemen. Versterkt
kasteel n. in eene stad, dal tot staatsgevanis
sterk,
que
vous,
hij
est f- aux échccs, plus fbedreven in het schaakspel, sterker dan gij. - line genis of tot tuighuis dient.
Forteret, adj., Z. FORTRAIT.
femme f-e, eene kloekmoedige vrouw, eene heldin.
± Foi-tayer, F. a. Een pand inlossen.
- Sc faire f-, zich sterk maken, vertrouwen, rekeFortifiant, e, adj. Versterkend: fin rcmède
nen; borg blijven, zich verbinden. Ii sc fait f- dc
son ami, hij maakt staat op zijnen vriend. hij blijft f-, of als subst.: Un t-, een versterkend genees
borg voor zijnen vriend. Je mc fais f- den vcnir middel n.
a hout, ik vertrouw, ik maak staat, dal ik daar- S Fortifleateur, m. Vestinqbouwer, krijgsmede klaar worde. Ii se fait t- dc cda , hij maakt bouwkundige m. (beter ingmnieur).
Fortification , t. Vestingwerk n. , vestingzich daar sterk voor, hij is er goed voor, hij vertrouwt daarin te zullen slagen. Faire f- dc son bouw m,; bevestiging of versterking eener plaats;
credit, op zijn krediet vertrouwen. Sc porter f- de krjgsbouwk'unst, verschansingkunst, f a r t i /1 c aof pour qn., voor iemands toestemming instaan, borg tie f. Les f-s de cette ville sont excdllentes, de
-
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vestingwerken, verdedigingswerken van deze stad
zijn voortreffelijk. Il entend bien la f-, hij verstaat,
hij kent de vestingbouwkunde goed.
Fortificationiste, m. Ingenieur, die aan de
vestingwerken arbeidt.
Fortifier, v. a. Sterken, versterken, sterk of
sterker maken, kracht bijzetten: F- un mur, une
charpente, eenen muur, een timmerwerk versterken, steviger maken. Le vin fortifie l'estomac, of
zonder voorwerp: Le vin fortifie, de wijn versterkt
de maag, de wijn versterkt. — F- la memoire, het
geheugen versterken. Cela fortifie le soupcon, dat
versterkt, vermeerdert den argwaan. — [Peint.]
F- une figure, eene figuur krachtiger van verw
maken. F- les teintes, les ombres, les touches,
de schaduwen, toetsen, sterker doen uitkomen. —
[Mil.] Versterken, bevestigen, verschansen, bebol-

te moeten voor lief nemen. Restez is la f- du pot,
blijf en neem het met ons voor lief, eet wat op de
tafel komt. Bonne f-, gelukkig voorval, buitenkansje;
ook: ontvangen gunstbewijs eener vrouw, liefdesavontuur n. 11 a eu beaucoup de bonnes fortunes,
hij heeft vele gunstbewijzen van juffers genoten.
C'est un homme à bonnes fortunes, hij is bij de
juffers zeer in gunst. — Fortuin , vermogen n.,
bezittingen f. pl. , rijkdom , stand m. , lot n.,
lotsbedeeling f. Faire f-, fortuin maken, tot rijk
eer of aanzien geraken. 11 a épousé une 1i11e-dom,
sans f-, hij heeft een meisje zonder vermogen gehuwd. Elle na point de f-, zij heeft geen vermogen,
geen geld. Il a perdu sa f- par sa mauvaise conduite, hij heeft zijn vermogen door zijn slecht gedrag verloren. Tenir sa f- a qn., lui devoir sa
f-, zijn geluk aan iemand te danken hebben. Les
f-s subites lont souvent peu durables, schielijk gemaakt fortuin duurt zelden lang. — I1 se contente de
sa f-, hij is met zijnen toestand, met zijn lot tevreden.
11 na point changé sa f-, hij heeft zijnen stand
niet veranderd. — [Myth.] Fortuna, de Fortuin,
geluksgodin f., Le temple, La statue de la F-, de
tempel, het standbeeld der fortuin. — La f- est
aveugle, inconstante, de fortuin is blind, wispelturig. Les présents de la f-, de geschenken der
fortuin (rijkdommen, eereposten, voorspoed) . Adorer , Encenser la f- , Sacrifier a la f- , bij de
rijken, aanzienlijken zijn hof maken. Brusquer la
f-, op de fortuin storm loopen, zijn fortuin door
gewaagde middelen beproeven. La roue de la f-,
het rad des' fortuin, de verschillende lotwisselingen
des levens. La roue de la f- a tourné, de fortuin
heeft, zich gekeerd: de voorspoedige is ongelukkig,
of de ongelukkige voorspoedig geworden. Ii est sur,
sous la roue de la F-, hij is in gelukkige, ongeluk
omstandigheden. Attacher un clou a 'la roue-kige
de in f-, de fortuin bestendig weten te maken. —
(Prov.) La f- rit aux sots, de gekken kregen de
kaart, Hans komt door zijne domheid voort. Assez
va qui f- passe, wie zijn ongeluk overleeft, snag
op beter, fortuin hopen. La f- ne fait pas de bonheur, Grande f-, grande servitude, veel koeijen,
veel moeijen. Faire contra f-, bon coeur, Z. COEUR.
Bien danse a qui la f- chante, wie de fortuin in
pacht heeft, kan onbezorgd leven. Qui a vogue
a f-, z. VOGUE. -- Chacun est artisan de sa f-,
ieder heeft zelf zijn fortuin in handen. — [Mar.]
Mat de f-, noodmast n. Voile de f-, breefok, stagfok f.; — emmerzeil, stormzeil n., zeil, dat geene
vaste plaats heeft en overal kan gebruikt worden.
Haubans de f- , waarlooze hoofdtouwen n. pl.,
bokstagen f pl. F- de vent, z. FORTUNAL. F- de
mer, haverV, zeeschade f. -- DE FOR TUNE, loc. adv.
Bij toeval.
Fortune, e, adj. (en part. passé van 't oude
fortuner, gelukkig, voorspoedig maken; welvaren)
Gelukkig, voorspoedig, fortuinlijk. Homme f-, fortuinlijk man. Amant f-, gelukkig, begunstigd minnaar m. Fntreprise f-e, gelukkige, welgeslaagde
onderneming f. . [Géogr.] Les lies f-es, de Gelukki,a.e of Kanarische eilanden n. pl.
Forteineusement, odv. , Fortunemix,
etuse, adj. Van 't fortuin of 't geval afhankelijk.
Fort-vètn, m. (fam.) Een boven zijnen staat
gekleed man, een burgertje in 't heerenpak.
Forma, m, (pr. to-rome): (latin) [H. rom.]
Marktplaats f., marktplein n.; ook regtbank f. (omdat bij de Romeinen de regtszoken op de markt
beslecht werden) . — (fig.) Elke plaats, waar-plats
's lands zaken behandeld worden. — [Mara Ledig
vak n. in de stuwaadje.
Forure f. [Tech.] Boorgat, inz. sleutelgat n.
Fossaire, m. [H. eed.] Doodgraver m., eene
geestelijke bediening in de eerste christenkerk.
Fossane, f. [ F1. n.] Soort van bunsing m. op
Madagaskar.
Fosse, f. Kuil m., groeve I. ; hol ; graf n.
Tomber dans une f-, in eenen kuil vallen. F- a
fumier, aux, cendres, is chaux, mischput, aschput kalkkuil m. — F- d'aisance of de privé, put
van 't heimelijk gemak. Faire, creaser une f- pour
an arbre, eenen kuil, een gat graven, om er eenen
boom in te planten. 11 y a une dangereuse f- dans
la rivière, er is eerie gevaarlijke diepte in de rivier.
— Mettre un cadavre clans la f-, een k k in 't graf
leggen. Planner sur la t- deqn., op het graf van
iemand weenen. — (fig.) Etre sur le bord de sa f-,

werken, f o r t i fi c é r e n. F- une place, un camp,
eene plaats versterken, eene legerplaats verschansen - SE FORTIFIER , V. pr. Sterker worden, kracht
krijgen; zich versterken, toenemen. Sa voix se fortifie, zijne stem wordt sterker, dieper, doordringender. Ce malade se fortifie, die zieke neemt in
krachten toe, wordt sterker, herkrij gt zijne krach-^
ten. — Le mal se fortifie, het kwaad neemt toe,
wordt erger. — [Mil.] Se f- dans un paste, zich
in een' post verschansen. — Fortifié, e, adz.
(en part. passé) Place f-e, versterkte, bevestigde
plaats f. — Amitié f-e, versterkte, naauwer aan
vriendschap f.
-gehald
Fortin, m. [Mil.] Kleine schans, sterreschans,
hulpschans f. — Graanmaat f. in vele Levantsche
havens.
Fortiori (a) , toe. adv. (latin) (pr. ti=ci)
(fam.) Met des te meer regt, met nog meer grond,
zoo veel te meer, des te eerder: Conclure a f-, van
't mindere tot het meerdere besluiten. Si je Bois
obliger mon cousin, P f- dofs-je secourir mon frère.
Fortirostre, adj. [H. n.] Sterk- of diksnaveliq.
Fortis, m. [Punts et chauss.] Terras n. op
Bene berghelling.
Fortissimo, adv. (ital.) [Mus.] Zeer sterk,
allersterkst, zoo sterk mogelijk.
Fortitrer, v. n. [Véner.] Vermijden, ontwijken
(van het wild, dat de plaatsen vermijdt, waar het
opgewacht wordt).
t Fortraire, v. a.: F- ie bien d'autrui, het
goed van een ander naar zich trekken, ontrooven,
bestelen.
Fortrait, e, adj [Man.] Overjaagd, afgemat,
uitgeput. Un cheval f- a les flancs enfonces, een
te veel afgemat paard heeft ingevallen, weeke zijden.
— Fortraiture, f. [Vétér.] Te sterke afmatting,
uitmergeling f. der paarden. — [Méd.], z. v. a.
.
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Ford it, e, adj. Toevallig, gevallig, onverwacht, onvoorzien, avontuurlijk. C'est un cas f-,
't is een bijzonder toeval. — Fortuité, f. Toevalligheid f., het toevallige. — Fortuitement,
adv. Bij geval, bij toeval, gevallig.
ortune de
Fortunal, Fortuunat, m., of Fortune
vent, f. [Mar.] Onstuimig weder n., rukwind m.
Fortune, f. Kans f., geval, toeval; lot, lotgeval, wedervaren n., ontmoeting f.; gelukkig voorval, geluk, buitenkansje n. ; — al wat iemand
kwaads of goeds overkomt of kan overkomen, fortuin n. La f- des armes, de kans der wapenen.
II donne tout h la f-, hij laat alles op het toeval
aankomen. Il court f- d'être un jour riche, pauvre,
hij heeft kans eenmaal rijk, arm te worden. Vous
courez f- de perdre votre lien, gij loopt gevaar
van uw ver mogen te verliezen. Tenter f- , zijn
fortuin of geluk beproeven, Bene kans wagen. Vous
avez fait f-, gij hebt uw geluk gemaakt. Je n'ai
pas de f-, ik heb geen geluk. La f- lui est favorable, de fortuin, de geluksgodin is hem gunstig.
I1 poussera loin sa f-, hij zal het ver brengen. Nous
courons bus deux nléme f-, nous sommes compagnons ale f-, wij zijn beide in 't zelfde geval,
wij zin gelukbroeders. Elle court one belle f-, zij
is op weg, om haar geluk te maken. Il a éprouve
l'une et l'autre f-, hij heeft geluk en ongeluk, goed
en kwaad ondervonden. Ii a élé frappe dun terrible coup, terrible revers de f-, hem heeft een ver
ongeluk getroffen. 11 vous racontera-schrikelj
ses f-s, hij zal u zijne ontmoetingen, zijn wedervaren verhalen. — (fam.) Vous courez la f- du pot,
gij loopt gevaar van 't met eenen slechten maaltijd
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Avoir un pied dans la f-, op den rand des grafs loovig, onnoozel met te gelooven wat hij zegt. —
staan, met het eene been in 't graf staan. Creuser Cette pièce a en un succès fou, dat stuk heeft
sa f-, zij-ne gezondheid bederven, zijnen dood ver een' buitensporigen bijval gevonden. — ( fig.) Etre
,(Loc. prov.) Mettre, Jeter les clés sur-hasten.— fou de qn., de qc., verzot, gek op iemand of iets
la f-, z. CLE. — [ Anat.] F- of Fossette du coeur, zijn, dol veel van iemand of iets houden. — ( Loc.
hartkuiltje n. F- pituitaire, slijmholte. F-s orbi- faro.) Un fou rire, een lagchen, waarvan men zich
taires, nasales, temporales, oog-, neus-, slaaphol- niet onthouden kan, waarvan men geen meester is.
ten of groeven. F- naviculaire of Grande f-, schaam un rire fou, een onnoozel, zot lagchen, een lag(bij vrouwen). F -, nekkuiltje. F-srérébrales,-holtef. chen zonder reden. I1 est fou à lier, hi is te gek
hersenholten. — [ Tech.] Looijerskuip, runkuip I. om los te loopen. 11 est fou comme un braque of
Coucher en f -, de huiden in de runkuip stapelen. comme un étourneau , 't is een regie wildzang.
— Groote steenen of aarden ketel m. der loodgie- Avoir un mal de tète fou, eene razende, geweldige
ters; — smeltkuil, smeltgroe f der tinnegieters. — hoofdpijn hebben. Il est fait comme un chien fou,
Mijnschachl f. — [ Mar.] F- marine, veilige anker- hij ziet er uit, als of hij van de galg gedropen
p laats f. bij de kust. F- aux chbles, kabelgat n. F- was; h ij heeft eene zotte figuur. Vendre is prix
à lions, hel f. (hok voor touwen en blokken). F- aux fou, tot bovenmatig hooggin prijs verkoopgin. Bien
mhts, mastenhok in eene haven, ter bewaring der fou qui s'oublie, gek is hij (een gek), die niet van
masten. F- de mer of dans la mer, grondelooze kuil de gelegenheid gebruik maakt. Kien fou qui s'y tie,
in zee; kielligler m. — [ Hort.] Poire de f-, zékere dat moge een gek gelooven. Fou vous mime, gek,
dat zijt ge zelf — Folie avoine, farine, z. AVOINE.
wrange peersoort f.
Fosse, m. Gracht, sloot f. Les f-s dune for- FARINE. — [Anti!.] Pièce folie, stuk geschut n.,
teresse, de grachten eener vesting. Ce chateau est waarvan de ziel niet rept geboord is. — [Jeu]
entouré de f-s, dit kasteel i,s met grachten omringd. Dame folie, troef-vrouw met twee lagere troeven
Entourer un pré de f-s, eene weide met slooten (in 't bète- of beestspel). — [Mar.] Volle brise,
omringen. — Un f- a fond de cuve, eene steil uit ongestadige koelte f. Vent fou, ongestadige wind m.
sloot — ( fig. et fam.) [Chir.J F- d'Amyn--geravn — [Prat.] Fol appel, dwaas, ongegrond beroep n.
tas, zeker neusverband n. — Sauter Ie f-, na lang Fol encherisseur, gebrekkige, onbevoegde koopex.
aarzelen een kloek besluit nemen. — (Prov.) Faire Par voie de folie enchère, bij wege van herde la terre le f-, het eene gat maken om 't andere veiling. Vendre a la folie enchère de qn.,, ter
te stoppen. z. ook CULBUTE.
schade van iemand hervellen; z. verder ENCHERE.
Fosserage, m. [Vigo.] Eerste omwerking I.
FOU, m., FOLLE f. Gek m., krankzinnige, onvan den wijngaard. (w jnstokken beplant. wijze, zinnelooze, waanzinnige m. en f.; — zot,
Fosserée, f. [Ant. coot.] Stuk gronds n. met zotskap, nar, dwaas m., zottin, gekkin f. L'hópital
Fosset, m. [Tech.] Zwikje n., houten pennetje des fous, het krankzinnigenhuis, dolhuis, gekken
voor 't luchtgat in de vaten.
C'est on jeune fou, une jeune folie, t is-huis.—
Fossette, f. Kuiltje n : Jouer à la f-, met een jonge gek, zat, eene jonge zottin, gekkin. —
knikkers enz. in een kuiltje of potje spelen. — Fou de cour, hofnar. Il fait le fou, hij speelt voor
La f- du menton, het kuiltje in de kin. Les f-s gek. Cest un fou achevé, ui) fou h lier, à courir
des jouen, de wangkuiltjes. — [ Anat.] La f- du les rues, b tourre les champs, hij is te gek om
coeur of Le creux de l'estomac, de hartkuil m. los te loopen, hij is stapelgek. — (Loc. prov. et
-- [Chas.] Jagt f, op de vogels met knipkuiltjes. — fig.) A chaque fou sa marotte, elk heeft zijn stokpaardje. Tous les fous ne portent pas des marot
[Chir.] Zweertje n. op het hoornvlies.
ne sont pas aux petites- maisons, alle gekken-tes,
Fossile, adj. [H. n.] Uit de aarde gegraven,
opgedolven, inz. als voorwereldlijke overbl j fsels, zitten niet in het dolhuis. Un fou avise bien mi
versteend , fossiel : Coquilles f-s, opgedolven, sage, z. AVISER. Si tous les fous portaient le bonversteende schelpen f. pl. Sel f-, bergzout n. — ( fig.) net, nous ressemblerions b un troupeau. aanieder
Oudvaderlijk. ouderwetsch, verouderd, naar ouden mensch is een steekje los, Fou va a Rome, fou
trant (in letterkunde , staatkunde): Ecrivain f-, en revient, een ezel blijft altijd een ezel, al ging
schrijver met verouderde begrippen. — Ook als hij ook naar Rome. Plus on est de fous, plus on
subst m.: Les f-s, de berg- of delfstoffen f. pl., rit. hoe meer zielen, hoe meer vreugd, —aan 't lagmineralen n. pi. I1 y a des f-s natifs et des f-s chen kent men den gek. Les fous et les enfants
étrangers, er zijn eigenlijke, ware (in de aarde prophétisent, gekken en kinderen zeggen de waarzelve ontstane) en toevallige (niet daarin voortge- heid. Tête de fou ne blanchit jamais, gekken ,grijbragte) f a s s i l i ë n. -- Fossilisation, f. Fos- zen niet, een gek bekreunt zich om niets. Il faut
sielwording f. ; toestand, hoedanigheid der /'ossiliën. on fou et un sage pour bien couper un fromage,
-- Fobsilisé, e, adj. Fossiel geworden, versteend. men moet gekken en wijzen in de wereld hebben,
— Se fosbiliser, v pr. Fossiel worden, ver- als alles goed zal gaan. Les fous font les fètes et
IN). les sages les mangent (en out le piaisir), met de
steenen. — (fig.) Een ere tin worden (z. CRET
Fossipède, adj. [H. n.] Met tot graven ge- dwaasheden van sommigen doen anderen hun voordeel. — FOIJ, m. [ Jeu] Raadsheer in 't schaakspel,
schikte voeten.
Fossoir, m. [Agric.] Houweel n. ter omwer- looper m. — [H. n.] De domme zeezwaluw, a.merikaansche stern f., zot 3 n. [ sterna stolida] (ook
king van den w jngaard.
Fossoyage, Fossoyetulent, m. Het graf- diable geheete ); raaf f. der Antillen. Fou de
maken, doodgraven. — F'ossoyer, v. a. Met bassan, z. BOUBIE (bij de zeelieden onder den naam
grachten, met slooten omringen, afgraven; kuilen van Jan-van-Gent bekend).
Foniace, f. [Pàtiss.] Aschbrood n., brood, dat
graven. -- liet part. passé is ook adj.: Maison f-e,
door grachten omgeven huis. — Fossoyeur, m. gemeenlik onder de asch gebakken wordt, aschDoodgraver, grafmaker m. —[ R.n.] Doodgraver m., koek m. — Fouiaeier, m. Hij, die zulk brood
soort van kever. — Fossure, f. [Vigo.], z. v. a. bakt en verkoopt.
(disch katoen n.
Fouia e, m. [Anc. tout.] Schoorsteengeld n.,
BINAGE.
Fossys, m. [Corn.] Verschillend gekleurd in- landsbelasting f. op de schoorsteenen.
Fonaille, f. [Véner.] Wat men aan de honFoteuii, m. [H. n.] Japansche uil m.
Fottalon e, Fottalougée, f. [Corn.] Ge- den geeft, bij 't vangen van een wild zw(jn (hetstreepte indische stof f. uit zijde en boombast. — zelfde wat bsj de herten curée heet).
Fonailler, v. a. Tweepen, met de zweep afFotte, f. [Corn.] Geruit indisch katoen n.
t Foterne, f. [Bot.] , z. v. a. ARISTOLOCHE. rossen. — (fain.) F- des écoliers, schooljoneens een
Foci, (vóór een klinker of stomme h fol), fol- pak slaag geven. — Wills v. n. (pol). et fam.) I1
le, adj. Gek, dwaas, onverstandig. zot; — (van fouaille, hij is bang; — weleer ook: hij loopt bï
Personen) zinneloos, onwijs, krankzinnig; — dar publieke vrouwen. — [11111.] Plat schieten.
Fonanne, f., z. FOENE.
uitgelaten; — onnoozel, ligtgelorvig; — bui -tel,
Foaare, m., z. FOARRE.
overmatig: Action folie, dwaze daad f.-tensporig,
Foueber, m., z. FAUHERT.
Entetement fou. Fol entètement, dwaze stij fhoof
Fo„c, m. [Hort.] Ciderappel m. uit Cotentin.
digheid f. Fol espoir, dwaze hoop f. — Un homme
Foueault, m. [H. n.] Volksnaam der rietsnip
fou, line femme folie, een gek, zinneloos man, eene
krankzinnige vrouw. Chien fou, dolle hond in. — (bécassine)
Foudi, m. [H n.] Dikbek m. van Madagaskar,
Que vous bies fou aujourd'hui, wat zijt ge van
daag mal, dartel, uitc; elaten. — Vous etes Bien — Foudi j ala of ,j aca, m. Oostindische raat%fou de croire ce qu ii dit, g# zijt wel gek, ligtge- legaal.
-
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der bespotting. — [ Mar.] Eind touw n., dat men
losdraait ow het te vlechten. F- de mat, zwie-

°-

Fondre, f. Bliksem, bliksemstraal m., bliksemvuur, weërlicht n.: Etre frappé de la f- (in poét. stijl
ook du f-), door den bliksem getroffen zijn of )orden.
Un coup de f-, Le bruit de in f-, een donderslag m.,
het gerommel des donders. La f- tomba sur une
maison, de bliksem sloeg in een huis, Les paratonnerres préservent de in f-, de afleiders beschutten
tegen 't inslaan van den bliksem. — La f- de J upiter, de bliksemschichten m. pl. van Jupiter; —
Gods gramschap; — verontwaardiging f van vorsten. — ( fig.) Cette nouvelle fur pour lui un coup
de f-, deze t jdinq was voor hem een donderslag,
hij was door dat berigt als van den donder getroffen. On ne salt ou tombera la f-, men weet
niet, wien 't ongeluk treffen, waar 't onweêr los
zal. Prompt, rapide comme la f-, snel als-barsten
de bliksem. als de wind. On le traint comme la
f-, men is ten uiterste bang voor hem, hij is zeer
gevreesd. — FOUDRE, m. Afbeelding f. des bliksem
bliksem in den vorm eens straalbundels-stral,de
in Jupiters hand of in den klaaaw des adelaars:
Une aigle tenant un f- dans ses serres, een arend
met een' bliksemschicht in de klaauwen. — (fig.)
C'est un f- de guerre, hij is een geducht, dapper
hrijgsheld. C'est un f- d'éloquence, hij is een krachLig, wegslepend redenaar. — Les f-s impuissants
de l'EgIIse, du Vatican, de magtelooze banbliksems,
banvloeken van de Kerk, van 't Vatikaan. — In
poëzij en verheven stijl wordt foudre ook van 't alvernielend, snelwerkend oorlogstuig, van 't geschut g(,bézigd, en is dan in. of f. F-s de bronze,
par i'enfer inventés; F-s guerrières. — FOUDRE, m.
Voeder, voér, wjjnvoeder. voedervat n., groot vat
waarin de Rijn- en Moezelw ,n verzonden wordt.
--- FOUDRES, m. pl. [Hort.] Digle boeien of bundeltjes n. pl aan den voet van vele bloemgewassen.
Foudré, e, adj. [Agric.] Neêrgeslagen (van
't graan) . (fen door den bliksem.
Fondroiement, Het nederbliksemen, het trefFonodroyo.nt, e, adj. Bliksemend, bliksem 'lingerenrt: Les f-es armes de Jupiter, de bliksemende
wapenen n. pl, van Japiter. — (poét. et fig.) Ontzettend, schrikbarend, schrikverwekkend, geducht,
vervaarlijk, ijselijk: Bras f-, verplettende, geduchte
arm m. Regards f-s, schrikbarende, doorborende
blikken m. pl. Nouvelle f-e, ijselijke tijding f. —
[Méd. Apoplexie f-e , plotselinge beroerte f. —
[Phys.] Coup f-, elektrieke schok m. — FOUDItOYANTE, f. [Tech.] Soort van vuurpijl m.
Fondroyer, v. a. Met den bliksem treffen,
verpletteren, ter neder bliksemen; — ( fig.) hevig
beschieten, platschieten; — vellen, ter neder slaan.
krachtig bestrijden, beschamen. Jupiter foudroya
les Titans, Jupiter trof de Titans met zin blik
bastion, een bolwerk platschieten. —-sem.—Fon
F- les vices, tegen de misdaden hevig uitvaren, ze
scherp bestraffen. Cette réponse le foudroya. dit
antwoord verplette hein. — FOUDROYER, v. n. Donderen, hevig uitvaren: F- de la chaire, een groot
geweld van den predikstoel maken, met Gods oordeelen bedreigen. — [Claim. j Ontploffen. — liet
part. passé is ook adj.: Arbre foudroyé, door der.
bliksem getroffen boom m.
-f- Fodle, f. Kudde f. schapen. — [ Pèche] Zak m.
van sommige vischnetten.
Fouuée, f. [Clias.] Vogeljagt f. bij fakkellicht.
-- Weleer ook: vracht f. hout; -- haardsteé f.;
haardgeld n.; — ovenvuur n.
Fouenne, Fouiène, f. [Pêchej, z. FOENE. -JBot ] , z. FAINE.
Fouet, m. (Tech.] Zweep f. F- de Chasse, de
poste, de cocher, de postilion, jagt-, post-, koel
Ce cbevnl est dur au f-, dit-sier,potlnzw.
paard vreest de zweep niet. Coup de f-, zweep
[Artill.] horizontaal schot n. -- (fig.)-slagm.—
Donner on coup de f- b qn., met de zweep achter
iemand zitten, hem sterk aandriven. — Dun, sterk
koordje aan 't einde eener zweep, slaglouw n.,
slag m. Ce f- claque bien, die zweep klapt goed. —
(fig. el fain.) Faire cladluer son f-, veel ,gerechts
in de wereld maken, zich goed laten gelden. —
Roede, garde f., geesel m. On a donné le f- b eet
enfant, men heeft dit kind met de roede gekastjd,
geslagen. Avoir, Recevoir le f-, met de roede gekastijd worden. 11 a eu Ie f- sous la custode. hij
heeft eene geeseling binnenskamers, in de gevanc-enis gekregen, z. ook CUSTODE. — lig.) Le f- de la
satire, du ridicule, de geesel der satire of hékeling,
(

ping f. van een' hoogen, ronden mast bij hooggaande
zee. Un grand f- de mat, een hooge, zwakke mast.
Poulie b f-, staartblok n. Palan á f-, derde hand f.
F- de carène, stopper m. op de kielligters. F- de
bosse, stopper m., zwieping f. — [ Véner.] Le f- du
Chien, de staart van den hond. — [ Verr.j Werk
geblazen / schen in den koeloven-man,die
plaatst. -- [Rel.] Bindtouw n., om de rugribben te
vormen. — [II. n.] F- de l'aile, vleugelspits f.
Fouietté, e, adj (en part. passé van fouetter)
Gezweept, gegeeseld: Chien, Esclatie f-, met de
zweep gestrafte , gegeeselde hond, slaaf m. —
Crème f-e, geklopte, geklutste room en. ; ( fig. et
fain.) opgesmukte, maar weinig om 't lijf heb
redevoering f. — [ Hort.] Tulipe, Pomme-bend
f-e, gestreepte tulp f., gestreepte appel m. — Ce
pays a été f- du mauvais vent, een kwade wind
heeft de vruchten van dat land bedorven. — Vagues
f-es, gezweepte, geweldig klotsende baren f. pl.
Fouette-gaeue, f. [Ft. n.], z. v. a. CORDYLE.

Fouetter, v. a. Zweepen, geeselen, met de
zweep of de roede slaan. F- leschevaux, les chiens,
de paarden, de honden zweepen. Les enfants I'ouettent Ie sabot, de kinderen zweepen den Brij ftol.
F- un enfant, een kind kast ij den F- on criminel,
een' misdadiger geeselen. — (fig.) Scherp hékelen
of doorhalen, eene zedelijke straf opleggen. — (f g.
et fam.) II n'y a pas là de quoi f- on chat, z. CHAT.
I1 y a kien d'autres chiens „i f-, er is wel wat
anders, wat gewigtigers aan de hand. F- les poules, veel drinken zonder dronken te worden. Nous
montámes en voiture, et puis fouette cocher,
wij stapten in het rijtuig en daar ging 't in vollen
draf heen. — [Cuis.] F- des oeufs, de la crème,
ejeren, room tot schuim slaan, klutsen. — [Mac.]
F- Ie plátre, pleister tegen den incur of de latten
van een plafond werpen. — [Rel. J F- on livre,
een boek met touwtjes binden, om de rugribben te
maken, een boek kordéren. — [Soler.] F- les cocons,
z. v. a. Faire la battue, z. BATTUE. -- [ Vétér.]
F- un bélier, een' ram door onderbinding de voortteling beletten. — [Mar.] Den staart of de zwieping
van een blok enz. ergens op slaan. Le vent fouette
les vagues, de wind zweept de baren. Les voiles
fouettent le mat (of als v. n. fouettent contre le
màt), de zeilen slaan, klapperen tegen den mast. —
FOUETTER, v.n. Met hevigheid ergens tegen aanslaan.
Le vent fouette (of als v. a. fouette le visage) de
wind snijdt in 't gezigt. La pluie, la grèle fouette
contre les vitres. de regen, hagel klettert tegen de
ruiten. — [ Artill.] Le canon fouette tout le long
de la tranchée, het kanon bestrijkt de geheele lengte
der loopgraaf. — SE FOUETTER, v. pr. Zich geeselen; gegeeseld worden. — (fig. et prov.) Donner des
verges pour se faire f-, wapenen tegen zich zelven
verschaffen.
Fouetteur, m., -ease, f. Geeselaar m., -ster f.
(zelden gebézigd dan van schoolmeesters of ouders,
die misbruik van 't kastijden der kinderen maken).
— Ook als adj: Frère f-, geeselbroeder m., lid
eener zékere monnikenorde.
Fouetteux, m. [H. n ] (pop.), z. v. a. EMÉRILLON.'

% Fougade, f. Krachtige inspanning I. ; = ook

z. v. a. FOUGASSE; BOUTADE.
Fongasse, f. [Mil.) Floddermijn I.

Foute, f. [ Véner.] ]Jet door een wild zwijn
gewroete hol; opreewroete wor tel m. of plant f. -Fou er, V. a. Met den snuit omwroeten (zoo als
de wilde zwanen doen).
Foageraie, f. Met varenkruid bezet veld n.
Fouugère, f. [Bot.] Varenkruid. varen n. Pe-

tite f-, z. v. a. FILICITLE. F- fossile of pétrifiée,
z. V. a. FIL1CITE. F- aquatique, watervaren. Cen-

dre de f-, varenasch. Verre de f-, drinkglas n., h#
welks vervaardiging men varenasch gebruikt heeft;
van daar (poét.) F-, drinkglas n., beker m. -[Com.] Zeker fransch pakdoek n
Fotig role, f. 'Bot.) Mannelijk varenkruid n.
Forigou, m. [Mar.] Haard m., scheepskombuis f. (op sommige kleine vaartuigen in de Middellandsche zee).
Foie;tie, f. Oploopendheid. gramschap, drift,
hitsigheid, woede; — geestdrift f. der dichters; —
vuur n., gronte levendigheid f. van natuur. Ii
entre en f-, hi ,geraakt in woede, toorn. Apaiser
la f- de qn., iemands gramschap bedaren. — La
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f- de Ia jeunesse (of Les f-s) de hitte, vurige drift
der jeugd. Quand sa f- lui prend, il ne respecte
personne, wanneer hij in woede geraakt, ontziet
hij niemand. - [ Man.] Un clieval qui a trop de
f-, een al te vurig, te 'wild paard n. [liar.] Le
mat de 1-, de bezaansmast ni., -steng f. La vergue
de f-, de bagijnra, kruisra t. Brosse de Ia vergue
de f-, lorretje a. Le perroquet de f-, de kruissteng.
Etai du perroquet de f-, kruisstengestang D. Hau
ban du perroquet de 1-. kruisstengewand m. Itaque de la vergue du perroquet de f-, lcruiszeils re p m. - [Hart.] La f- dun arbre, let te veel
e

in 't hout schieten van een' boom, zonder vruchten te dragen. [Artili.] F-s , zwermrakcllten f. p1.
Fougtiette, f. [Artill.] Kleine zwermrakét f.
Fougneux, nense, adj. (pr. —gheu) Oploopenã, driftig, onstuimig, toornig; - vurig, hitsig;
w il d. Ce garcon est extrèrnement f-, die jongen
is zeer oploopdnd. La jeunesse fougueuse, de driftige, vurige tijd m. der jeugd. - Un cheval f-, een
vurig paard a. Le f- aquilon, de onstuimige noordewind m.
Foiiie, m. [Tech.] Sumak, verwersstruik m.
Fonille, 1. Het uitgraven, opdelven; opgraving, opdelving 1. Faire une f- pour jeter les fandements dun édi fi ce, de aarde uitgraven, om den
grondslag tot een gebouw te leggen. F- couverte,
graving van een' onderaardschen gang (b. v. voor
eene waterleiding).
Fouilte-au-pot, m. (pop. et fam.) Kleine
koksj ongen rn. (Plur. Des fouille-au-pot.)
Fonillé, e, adj. (en part. passé van foulller):
Terre f-e , opgegraven, doorzochte aarde 1. Effets f-s , doorzochte, doorsnuffelde goederen n.pl.
- [Scuip. , Peint.] Pils bien t-s, goed verdiepte,
goed vooruitgebragte ploo(jen t. Pl.
Foulilenient, m. Het opgraven, uitgraven;
het doorzoeken, doorsnuffelen.
Fouille-rnerde, f. [H. n.] , Z. ESCAIIBOT.
(Plur. Des fouille-rnercie).
Foniller, v. a. Opgraven, opdelven, uitgraven
(om iets te zoeken) F- la terre, de aarde, den grond
opdelven. - Bij uitbreiding: doorzoeken, doorsnufleien, betasten, bevoelen: F- qn. , iemands zakken,
kieederen enz. bevoelen, doorzoeken. En le buil
lui trouva un poignard, toen men hem-lanto
doorzocht, vond men eenen dolk bij hem. - [Mil.]
F- un bols, een bosch zorgvuldig doorzoeken. -

[ Scuip., Peînt. ] Verdiepen, krachtige schaduwen
te voorschijn brengen en zoo de figuren beter doen
uitkomen. - FOIJILLEII, v. n. Graven, wroeten,
omwroeten; - doorzoeken: F- dans les entrailles
de la terre, diep in den grond graven. Les sangliers fouillent, de wilde zwijnen wroeten in de
aarde. La taupe a foulild hui, de mol heeft daar
gewroet. U fouilla dans sa poclw, hij zocht in
zijnen zak. On a fouiilé partout, sans rien trou ver, men heeft overal, alles doorzocht, zonder iets
te vinden. F- dans les livres, de boeken doorsnufleien. - ( fig.) F- dans les secrets de Ia nature,
de geheimen der natuur doorzoeken, naspeuren. SE FOUILLER, v. pr. Zich doorzoeken, in zijne
zakken voelen. - Elkander doorzoeken,
Fonilles -vides, f. p1. [Tech.] Tinslak f.,
achtergebleven tin in de ziel van een schietgeweer.

Foni ll eur, m. [Mil.] Schansyraver m.
FoniHis, m. (fa m .) Wanorde, verwarring f.
Fonillot, m. [Tech.], z. v. a. FOLIOT.
t Foniliouse, Fouiileuse, t. Beurs f., zak,
knapzak m. (nu een dieventerm). - Plus d'aubert
n'était en f- , er was geen geld meer in de beurs.
Fonilhtre, f. [Vmner.] Het opwroeten der
wilde zwijnen. - FOUILLTJRES, f. p1., z. v. a. BOUTIS.
FoniHe, t. [H. n.] Steen- of huismarter m.
- Martervel n. - [Agric.] Hooivork, ga/fel t. [Pêche] Elger, aalgeer m. (boOne). - ( fig.) Méfiezvous de cette liiie, eest une véritahle f-, wan-

trouw dat meisje, 't is eene regie snu/felaarster.
Foniner, v. a. (pop.) Zich stilletjes wegpakken, de vlugt nemen.
Foniiietier, rn. Jager op huismarters m.
Fouir, v. a. Graven, mi-, opgraven, delven.
On na pas foul Ia terre (of zonder voorwerp: On
un pas foul) assez avant, men heeft niet diep genoeg gegraven. F- de Ia tourbe, turf steken.
Fonissernent, ni. Het graven, uitgraven; uitgraving, opgraving, opdelving f.
Fouisser, adj. M. [H. n.] : Les animaux t-s,

of als subst. m. Les t-s, de graafdieren n. p1.,
gravers m. Pl., dieren, die in den grond graven. F-s, graafkevers m. p1., bastaardwespen t. p1.
Foulags, rn Het ineenpakken, zamendrukken.
- [Pêche] Het haringpakken, het inslaan der
haringen in de vaten. - [ Tech.] Het walken, het
vollen (der hoeden, der wollen stoffen). - [Agric.]
Het treden der druiven in de kuip. - [Impr.] Het
toestellen, rigten van den vorm.
Foulant, e, adj. Drukkend, persend (zeiden
voorkomend dan in): Pompe f-a, perspomp f. (gelijk de aanjager der brandspuit, de glazenspuit, enz.)
Foniard, m. [Corn.] Bontgedrukte zijden of
halfzijden stof t. voor zakdoeken, halsdoeken, enz.,
inz. zulk een zijden zakdoek rn. - (pop. el fam.)
Faire ie f-, zakdoeken stelen,
Fo*ile, f. Groote menigte, schaar t., hoop, volkshoop, toevloed rn. van menschen, gedrang n. Ii y
a une 1- de gens a sa porte, er is eene groote
menigte menschen aan zijne deur. 11 se jeta dans
la t-, hij wierp zich onder den volks/map. La tignorante, de onwetende volkshoop. Une t- de cu
rieux, een hoop van nieuwsgierige lieden. Ii y
vait f-, 't was er vol, opgepropt vol, eivol. Se
tirer de la f-, uit het gedrang' gaan; (fig.) zich
boven het gemeen, boven 't gros der menschen verheffen, boven anderen uitmunten. - Bij uitbreiding: Une t- d'affaires, de paroles, eene menigte
van bézigheden, een vloed, een stroom van woorden. - ( fig.) Ceia va P Ia f- du peuple, dat strekt
tot onderdrukking van het volk. (Deze laatste zin
is verouderd.) - [ Tech.] La t- des draps, des
chapeaux, des bas, etc., het vollen, wolken van
laken, hoeden, kousen, enz. - ook Z. V. a. FOULOIRE. - [ Pêche] Pêcher a Ia 1-, z. v. a. P1ETINER.
- [Equit.] Jeu de Ia t-, soort vanpaardenballet n.
(van italiaansche vinding). - EN FOULE, soms
ook a LA FOULE, bc. adv. In menigte, met hoopen:
Le peuple se porta en t- a sa rencontre, het volk
ging in menigte (stroomde) hem te geinoet. us sor
tirent ui Ia f-, zij gingen met hoopen uit.
Fotilé, e, adj. (en part. passé van fouler)
Zamengedrukt, ineengeperst, net'r,qetreden; vertre-

den, vertrapt; gevold, gewalkt. L'herbe f-a avec
pieds, het platgetreden gras. Du drapPien t-, goed
gevold laken n. - Les lois etaient f-es aux pieds,
de wetten werden met voeten getreden, moedwillig
overtreden. - Avoir le pied t-, een' verstuikten
voet hebben. Cfleval t- par Ia salle, door den zadel gedrukt, bezeerd paard n. Cette b ête a les
jambes f-es, dat dier heeft (door 't veel loopen of
werken) stijve beenen gekregen. - FOULE, rn. [Tech.]
Bij het droogen in de stoof ineengezakt suikerbrood n.
Fouiée, t. [Man.] Oogen blik, waarin de voet
van 't paard bij 't loopen op den grond rust. [Tech.] Itoeveelbeid huiden t. pl. , die te gelijk in
de kuip gewalkt worden. - [Constr.] Tr aptrede t.,
het gedeelte, waarop de voet treedt. - FOULEES, t.
p1. [Vëner.] Ligt spoor n., dat hel wild op den
grond achterlaat (van herten foulures, van wilde
zwijnen trace, van vossen en wolven piste geheeten).
Fouler, v. a. Zamendrukken, ineen persen, plattreden, vertreden, met de voeten treden. F- Ia
terre, i'argile, de aarde, de klei met de voeten
trappen, ineen treden (om er aardewerk van te
maken). F- des raisins, de wijndruiven in eene
hulp treden. F- l'herhe, het gras neder- of plattreden. F- qe. aux pieds, iets met de voeten vertreden, op iets trappen. Les chevaux le toulèrent
aux pieds, de paarden vertrapten hem. (fig.)
F- aux pieds les lois, de wetten met voeten trappen, ze verachten, niet gehoorzamen. - (poit.) Je
foulais avec respect ce sol sacré, ik betrad met
eerbied dien gewijden grond. - ('iron.) Faire tIa paille a un prisonnier, eenen gevangene op stroo
leggen. - [Tech.] F- un chapeau, eenen hoed
walken. La table a t-, de volbank, walkbank t.
F- les cuirs, de huiden touwen. F- les draps, de
lakens vollen. - [Corn.] F- le yin, het bij 't vervoer verloren gegane ged
eelte des wijns in de vaten
met water aanvullen. - (fig.) F- Ie peupie , het
volk drukken, met belastingen bezwaren. - Drukken, knellen, bezeeren, verstuiken: Les selles neuyes toulent ordinairernent les chevaux, de nieuwe
zadels drukken doorgaans de paarden. Cette chûte
lui a foulé un cart, deze val heeft hem eene zenuw
gekwetst. - [Véner.] Met de spoorhonden een
veld, een bosch a/loopen om 't wild op te drijven.

FOTJLE1UE
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- Les chiens foulent le cerf, de honden hebben nue que cbez le t-, hij heeft nog geene proef van
't hert ter aarde geworpen en bijten het. - FOU- zijnen moed afgelegd, hij heeft nog geen kruit geroken. fis se battent de l'ipée qui est chez Ie t-,
V. fl. [Impr.] Ce caractèie foule bien, die

LER,

letter drukt zuiver af. - SE FOULER, v. pr. Getreden, gewalkt enz. worden. H s'est foulé le
pied, hij heeft zijnen voet verstuikt.
Fotilerie, f. [Tech.] Werkplaats 1., waar gevoid, gewalkt wordt; volmolen m.

Fouleur, m. [Vign.] Druiventreder m. [Tech.] Lakenvoller, hoedenwaiker m. (foulon).
Foiil oir, ITI. [Tech.] Stamper m. der witlooijers, zeemtouwers, enz.; voistok, woikstok rn

der hoedenmakers; - werkplaats f., waar 't walleen of vollen verrigt wordt. - [Artill.] Wisscher,
/canonwisscher, aanzetter ni. - [ Chir.] Werktuig n. tot het plombéren der tanden.

Fonloire, f. [Tech.] Waiktafet 1. (der hoedenmakers). - Waiktrog rn. der kousenwevers.
FotiloD, rn. [Tech.] Voller, walker rn. (ook
foulonnier geheeten). - F-, Moulin a i-, Machine
a f-, volmolen im, vol -machine I. - Terre a f-,
voilersaarde I. Chardon a t-, vollerskaarde f. Volkuip 1. der kousenwevers. - [H. n. ] Bonte duinkever rn., die aan de wortels der boomen vreet.
Foiiloniiier, rn. [Tech.] Bereider der stof/en
voor 't vollen; voller. - Eigenaar van een' volmolen.
Foiilque, f. [H. ii.] Waterhoen n., koet I.
(poule d'eau).
Foulure, f. [MlcI.] Kneuzing, kwetsing, drukking; verstuiking I. (z. v. a. ENTORSE). -- [Tech.]
Het vollen, wal/een; wijze van vallen of walken. [Vdner.], Z. FOULEE.
Foupir, v. a. Fommelen, kreukelen. - [ Tech.]

Door wrijving of behandeling ontglanzen.
Foiiquet, in. Soort van zeezwaluw f.
Four, rn. Bakoven, stookoven rn. F- de houlanger, bakkersoven. F- de champagne, F- por
tatif, veldbakkerj 1. Faire sécher des pommes au
1-, appelen in den bakoven droegen. Ce pain na
pas assez de f-, dit brood is niet genoeg gebakken. Charger Ie f-, Mettre une charge au 1-,
den oven stoken. Donner le 1- trap chaud a du
pain, den oven voor 't brood te heet stoken. Ce
-

zij twisten om des keizers baard, om iets, dat hun
geen van beiden behoort.
Fourbissiiue, adj. (fam.) Zeer schelinachtig,

allerschurkachtigst.

Fourbissure, f. Poljsting f., z. v. a. FOURhel zwaardvegen ; - zwaardvegerswinkel m. - [ Vétér.], z. v. a. FOURBURE.
Fourbn, e, adj. [Vétér.] Bevangen, verstijfd,
- (fig.) uitgeput, afgewerkt.

BISSAGE ;

Fourbuisson, m. [H. n.], z. v. a. TROGLODYTE.
Fourbure , t. [\Tétér] Bevangenheid, verstj
ving 1. (bij paarden, bij runderen).
Foureadel, m. [Agric.] Gaffelvormige wijnstok m. (dien men slechts twee opgaande ranken
heeft gelaten).
Foureat, n. [Agric.] Soort van ploeg met tin
paard, voor ligte gronden. - Foureats of Fourcals, Fours of Fourqnes , m. p1. [Mar.]
Zogitouten, gaffelstukken, voor- en achterstukken n.
p1. aan de kiel van een schip, wrangen t. p1., sickers rn. p1. Fourcat d'ouverture, onderste spiegelwrang f. Fourcat de parque, wrang van 't ach-

terste kattespoor.

Fourche, t. Gaffel, groote vork, hooivork f., in

't algemeen een vorkvormig werktuig n. F- d'écune, F- le fumier, F- fi ure, staivork, mestvork t.
F- a faner, a foin, hooivork; - [Art.] F- de
sappe, gaf/el voor de sappeurs. - La chemin fait

une f- prOs de Ja viiie, de weg verdeelt zich bij de
stad in tweeën, in drieën, maakt een' tweesprong,
driesprong. - F-s patibulaires, Z. PATIBULAIRE. [Mar.] F- a mâter, bok m., om eenen mast uit en
in te zetten. F-s de carmne, brandvorken. F-s de
beaupré, apostelen ni. p1. of judasooren n. p1.
F-s d'artimon, dempgordings f. p1. van de bezaan.
F- de potence de pompe, mik t. van de pomp. [Chir.] Werktuig n., tot zamendrukking van de

tongslagader of kikvorschader. - [11. ram.] Four-

ches cauthnes, Z. CAU]MNES. - (lig.) Passer sous
les f-s, cane smadeljke capitulatie, een vernéderend

nest pas pour vous quo le t- chauffe, dat gaat vredesverdrag moeten aangaan. - On lui a clonni
uwen neus voorbij, gij zult er uwen mond niet un coup de 1-, men heeft hem tot een' horendrager
aan branden. Porter la pate au 1-, voor de mis- gemaakt. - a LA FOURCFIE, lor. adv. (fam.) Loinp,
daad van een ander gestraft worden. Vous plomp, ruw, grof: Fait a Ia f-, P la serpe, lomp,
viendrez cuire P mon 1-, Z. GUIlE. us ne cui ruw gemaakt. - Traiter qn. a Ia 1-, iemand grof,
sent pas an même f-, zij zitten niet op tin'
stoel, zij slapen niet onder dine deken, zij kunnen met elkander niet overweg. F- a briques,
steenoven. F- ii chaux, kalkoven. F- coulant of
continu, voortdurend brandende kalkoven; F- intermittent, periodieke of bij afwisseling brandende
oven. - F- banal, Z. BANAL. - Baickershuis n.,
bakkerij I. - (Loc. pop. et fam.) Ii y fait chaud
comme dans un t-, 't is er zoo warm als in eene
broeikas. II y fait flair comme clans un f-, 't is
daar stikdonker. - [Thtât.] Faire 1-, de menschen
weder terug zenden, wanneer er te weinig toeschouwers zijn. - (pop.) Bot vangen. - [Mar.]
(weleer) Kardoeskamer in de kruidkamer, kardoeskist f. - F-s , z. v. a. FOURCATS.
Fouj-baiith-ée, t. [Tech.] Wol t., die ut
verscheidene wolsoorten bestaat. - Ook als adj. t.:
Lame fL'onrbe, adj. Bedriegeljk, valsch, schelmsch,
schelm- of schurkachtig. - FOURBE, rn. Bedrieger,
schelm, schurk in. - FOURBE f. Lage, gemeene bedriegerij, spitsboeverj, schelmerij, schurkerij f., bedrog n.; - bedriegeljke aard m., zucht 1. tot
schelmerj. - Fourber, V. a. Schandelijk bedriegen, verschalken. Il fourbe tout le monde, hij bedriegt iedereen. - Het part. passé is ook adj.:
11 se tient pour fourbé, hij houdt zich voor schandeljk bedrogen. - Fourberie, t. Schurkenstreek,
schelmstreek rn., schurkenstuk, schandelijk bedrog n.
Fourbir, V. a. Polijsten, gladmaken, schoon-

maken, poetsen (metalen gereedschappen, mv. blanke
wapens). F- des armes, une lamect'ipie, wapenen, eene degvnkiing polijsten, gladmaken, schuren.
- Fourbi, e, adj. (en part. passé) Sabre t-, gepolijste sabel fl1. - Fourbissage, m. [Tech.]
Het polijsten, poetsen; het zwaardvepen. - Fourbisei1e, f. Al wat tot de kunst des zwaardvegers betrekking heeft, zwaardvegerskunst t. -

Foorbisseur, m. Zwaardveger; verkooper van

blanke wapens. - (Loc. prov.) 11 na vu d'Opie

laag, slecht behandelen. Panser les chevaux a la

f-, den paarden meer slagen dan voeder geven.
Fonrehé, adj. (en part. passé van fourcher)
Gevorkt, gespleten: 11 a les cheveux f-s, hij heeft

gespleten haar. Ii y a des animaux qui ont les
pieds f-s , er zijn dieren, die gespleten hoeven
hebben. - [Bias.] Croix f- e , gaffelkruis n.
Fourchétnent, adv. Als eene gaf/el.
Foureher, v. n. en SE FOURCHER, v. pr. Zich
als eene vork van elkander splijten, zich klieven,
eenen tweesprong maken, zich verdeelen. Un themin qui fourche, een weg, die zich in tweeën of
drieën verdeelt, die eenen twee- of driesprong maakt.
- ( fi g.) Cette familie na pas fourchu, deze famiiie heeft geene zijlinie, heeft zich in geene takeen verdeeld. - (fans.) La langue lui a fourchd,
hij heeft zich versproken. - Sas cheveux so fourchent, zijne haren splijten zich.
Foureheret, in. [Fauc.] Middelmatige havik 'm.
Fourehet, rn. [Chir.] Zweer f. tussciten de
vingers. - [Vétér.] Beengezwel n. der schapen. [Hart.] Gaffeltje n., vorksgewijze verdeeling van
eenen tak.
Foureheté, e, adj. [Didact.] Gevorkt, vorksgewijs. - [Bias.] Croix t-, Z. FOUItCHE.
Fourehetée, f. Vorkvol f. (wat men in eens
met eene vork kan opnemen).

Fourchette, f. [Econ. dom.] Vork f. : Des f-s
d'argent, zilveren varken. Manger avec Ia f-, met
de vork eten. Déjeuner P la f-, Z. DÉJEUNER. Fde cuisine, groote vork, vleeschvork. - [Anat.]
La f- du sternon, de gaf/el van het borstbeen
(hrechet). - [Cuis.] 1-Jet kleine beentje of ga/feltje n. van eene gans, van een' kapoen, tusschen de
der/ten. - [Tech.] Ga/fel, vork t., naam van
verscheidene min of meer vork- of gaffelvormige
voorwerpen of gereedschappen; - remvork (aan
den langwagen van een rijtuig ons het terugloopen
te beletten); - beieqstuk aan de mouw van een
mans/temd; - vingerstuk n. aan een' handschoen.
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-- [Maréch.] Holte f. van het achterste gedeelte aal
den poot van een paard, straal m. — [Mus.] F
tonique, stemsleutel m., stemvork (diapason). —
[Mil.] Musketgaffel, vork, waarop men voorhee7
de snaphanen legde. — [Chir.] Tonghouder m.
werktuig om de tong vast te houden, wanneer th
tongriem gesneden wordt.
Fourehon, m. Tand m. eener vork of gaffel.
Fou rchette à trois f-s, vork met drie tanden. -[Hort.] Plaats f., waar de vorksgewijze takken
aan eenen boom uitkomen, kim f. -- [Mar.] F-,Q
de la fourche de la potence, oorgaten van den
gek of de knie van de pomp.
Fonrehu, e, adj. Gevorkt, gaffelvormig, gesp leten of gekloofd, als eene vork of ga/fel. —
ChPanin f-, tweesprong, driesprong m. Arbre f-,
gaffelvormig gegroeide boom m. Quadrupède b pied
f-, viervoetig dier met gespleten klaauwen. Menton
,

van fouten.

L'étang fourmille de poissons, de,

vijver krielt, krioelt van visch. — Kriewelen, jeu
Les jambes me fourmillent, ik voel eene-ken:
krieweling aan mijne beerven, mijne beenen jeuken.

Fourmillet,

m., z. v. a. TORCOL.

(PEREAU.

Fourmillon, m. (pop.) [El. n.] z. v. a. GRIMiFouerna e, m. Bakgeld, bakloon n. — [Gout.]
Oud regt n. op de eigen ovens; — cijns m. voor
den dwangoven. — Ook z. v. a. F OUAGE .
Fotirnaise, f. Groote vuuroven, smelt-, stookoven m., fornuis n. — (weleer) Werkplaats f. der
muntwerkers. — (fig.) Smeltkroes in.: L'áme
s'épure dans l'adversité comme lor dans la f-.
Foonrnaliste, in. [Tech.] Werkman m., die
de smeltovens en smeltkroezen maakt.
Fourneau, m. [Tech.] Oven, kleine smeltoven m. der chemisten, apothekers enz., fornuis n.;
kook-, brand-, keukenkagchel f. ; — kalk-, glas-,
f-, kin f. met een kloofje of kuiltje. — (fig. et fam.) tigcheloven m. Haut f-, hoogoven (tot smelting der
Faire l'arbre f-, op het hoofd gaan staan met de ijzerertsen) . — Le f- dune pipe, de kop if ketel
beenen uiteengespreid in de hoogte. — [Bot.] , z. aan eene tabakspijp. — [Artill.] F- de mine, mijn
Faire jouer on f-, eene min laten sprin--kamerf.
V. a. B1FURQUÉ.
Fourelieere, f. Parking f., plaats, waar een gen f. — [Astr.] Zeker zuidelijk gesternte n.
Fonrnée, f. Ovenvol m., baksel n. La première
voorwerp zich vorkvormig verdeelt: La f- des
doigts, des cheveux, des branches d'un arbre etc. f-, het eerste baksel. — [Fond.] Laag erts en koFourdlaine, f., of Fourdinier, m. (pop.), len, tie men in den hoogoven werpt, beschikking f.
— (fig. et fam.) Zeker getal personen, die te gelijk
(FOURCHE.
z. v. a. PRUNELLIER.
Fourfière, of Fooirehe fiere, f., z. ond. tot dezelfde waardigheid geroepen worden, gelijk
benoeming f. — Onder 't fransche schrik -tijdge
Foiirgon, m. [Mii.] Overdekte legerwagen voor
veroordeelden, 40- of 50-tal slagt--bewind:hop
de bagaadje, pakwagen, bic aadjewagen m. ; — zeker rijtuig n. met een' gaffeldissel, f o u r g o n m. offers, die men te gelijk ter dood zond. — (Prov.
vorkvormig
rapop.)
11
a
pris
an pain sur la f-, hij heeft vooraf
-izer,
— [Tech.]
ech.] Ovenijzer, gloei
kelijzer n. der bakkers; vuurpook, roerslok m. — gesnoept. te laat bruiloft gehouden
Foni-nette, f [Tech.] Kleine reverbereer(Prov.) La Pelle' se moque du f-, de pot verwijt
oven m. tot smelting van 't glazuur.
den ketel, dat hij zwart is.
Fourni, e, adj. (en part. passé van fournir)
Fourgonner, V. n. [Tech.] Het vuur in den
oven met het rakelijzer opstoken, omroeren. — 11 Voor zien, verzorgd, verschaft, enz., z. FOURNIR. —
ne fait, que f-, hij doet niets dan in 't vuur poken. Une boutique bien f-e, een wel voorziene winkel m.
— (fig. et fam.) Door elkander werpen: Ne four- Un bois bien f-, een digt begroeid bosch n. Des
gonnez point dans le collie, woel zoo niet in den gnats f-s, c'evoerde handschoenen m. pl. Chevelure
Lien f-e, ligt, dik hoofdhaar n. Un homme bien
koffer, gooi niet alles door elkander.
F our guies, m. pl [Mar.] , z. v. a. FOURCATS. t-. een mean, die wel in 't vleesch is. Cinq douFouri erisIne, m. [Phil.) Nieuw stelsel van zaines d'oeufs f-s d'un It la douzaine, vijf dozijn
eijeren, en bij ieder dozijn één over — [Féod.]
wijsbegeerte en van inriQting der burgermaatschap
i e r i s m u s n. (naar den ontwerper-pij,four Lance f-e, ridder in. met zijne bijhebbende onder
manschappen. . ,
-torige
daarvan , den Franschman Fourier). -- Foei Fournier, m. , -sere , f. Ovenhouder m.,
riériste, m. Aanhanger van dat stelsel, four ierist m. (ook sociétaire en phalanstérien ge/tee- -houdster f., hij of zij, die voor de burgers het
ten). — Ook als adj.: Tot het fourierismus be- door hen- zelven opgemaakte brood bakt. — Eigehoorende. (weven doek. naar m., eigenares f. van een' bakoven. — Weleer
Fourlancure, f. [Manuf.] Gebrek n. in 't ge- ook gebézigd voor boulanger, bakker. — [Jeu] Hi,
Fournieiron, m. [H. n.] , Boodstaartje n., iie zijn' bal van de verkeerde zijde door den beuel of 't poortje werpt (bij 't beugelspel). — (F1. n.]
dat van mieren leeft.
Roodbruine honigvogel m. (wiens nest op een' oven
Fourmenté, m. [Vign.] Soort van druif f.
(bakkerij f.
Fourmi
blanche,
7elipkt).
Mier
€.
FournHi, m. [H. n.]
Fonrnil, m. (pr. —ni) Bakhuis, ovenhuis n.,
houtluis f., witte mier. — (/1g. et Poli.) Avoir
Fourni ment, m. [Mil.] Ledergoed, lederwerk,
des f-s dans les meetbres , eene krieweling,
prikkelende jeuking in de leden gevoelen. Avoir (°o u r n i in e n t n. — [Chas.] Kruidhoorn m. (vroedes oeufs de f- sous les pieds, geen oogenblik 7er ook bi de musketiers te voet in gebruik).
Fonrnir, v. a. Voorzien, verzorgen; verschafkunnen stilstaan of op zone pl,atsblijven. — (Loc.
prov.) Se faire plus petit qu'une f- devant qn., ren, aanschaffen, bezorgen; léveren, opléveren; vol
maken, het ontbrekende aanvullen. F- qn. de-Falig
voor iemand als een worm kruipen, den alleronderdanigsten dienaar spelen. — (pop.) Ii a man- Lout ce dont it a besoin, iemand van alles voorzien,
gé des oeufs de f-, hij heeft uien gegeten (van sot hij noo.lig heeft. F- une maison, een huis
iemand, die veel winden laat vliegen). — [Hort.] hedienen, aan een huis léveren. F- une maison de
meuhles, een huis stofféren, meubléren, van huis
Soort van middelmatige ciderpeer f.
voorzien. F- du bid /t l'armée, koren aan-rad
Fourmilier, m [H. n.j Miereneter, mierenmiereneter
t leger léveren. 11 faut encore trois florins pour
of
t'r'eevingerige
beer m., inz. Oe kleine
(in onderscheiding van den tamanoir en tamandua, '- la somme entière, er is nog drie gulden noodi.q,
z. aid.), Pen viervoetig dier van Zuid- Amerika. — )ni de reheele som voltallig te maken. — (fig.) Il a
dien fourni sa carrière, hij heeft zijne loopbaan met
Mierenvogel m (van 't geslacht der musschen).
Fourinilière, €. Mieren/map m., mierennest n.; ,er voleindigd. — F- des idées à qn., iemand denkweiden verschaffen, bijbrengen. F- un aliment á
(fig.)
Groote
daarvan.
—
gezamenlijke bewoners
menigte f. , hoop, zwerm m. (zoowel van zaken als la curiosité publique , de volksnieuwsgierigheid
van menschen en dieren). — {Chir.] , z. v. a. MYR- Taande houden. — [Escr.) F- a qn. an coup
l'épée, iemand een' de!;enstoot toebrengen. — [Prat.]
M1C1E . — [Vét.ér.] Zékere kwaal aan den paar
F- des griefs, des défenses, bezwaren, verdediwaarbij deze van het been afwijkt.
-dehof,
^inesmiddelen inbrengen. F- et faire valoir une
Mierenleeuw
m.,
Fourmi-lion, m. [H. n.]
lette qu'on á transportée - qn., voor eene schuld,
een vraatziek insect.
Fourneillant, e, adj. Krioelend (van volk, iie aan een ander is overgedragen. borg blijven,
nstaan. — [Com.] F- une traite sur qn., een'
[Mid.]
,
z.
v.
a.
—
bevolkt.
digt
bewoners),
van
vissel op iemand afgeven, trekken. — (Loc. prov.),
FOURM1CANT.
w.
AIGUILLE. — Goedmaken, uithouden: J e ne puis
Jeukte
f.,
iiekriewel
n.
Fo,irsuillement, m.
Dlus f- á ces dépenses, ik kan deze uitgaven niet
op de huid. als of er mieren over liepen.
Fotirn'iller, C. n. Krielen, krirelen, wémelen, 'anger goed maken. bestrijden. Ce cheval fournit
talrijk zijn als de mieren in een' mierenhoop: Les Bien au travail. dit paard houdt het werken goed
rues fourmillent de people, de stralen krielen van sit. On ne saurait f- it tout, men kan niet voor
volk. Ce livre fourmille de fautes, dit boek wemelt tiles zorgen, niet overal te gelijk zijn.
.

FOURNISSEMENT

--

Fonnrnissenient, m. [Corn.] Inleg m., inlage f. van ieder deelhebber in eene vennootschap,
aandeel n. , slorting I. f ournisseme nt n.
Compte de f-, rékening f. van 't geen elk deelheb ber moet storten. — ]Jur.] — Weleer ook z. v. a.
PROVISION, FOURNITURE

Fotirnisseur, m. Léveraar, leverancier (van
goederen, levensmiddelen). F- de l'armée, aannemei, leverancier m. der leger -, der vestingbehoeften.
Fourniture, f. Lévering, aflevering, leverdntie, verstrekking; het ajïéveren; — behoefte f., benoodigde voorraad m. I1 a la f- de bid, hij heeft de
leverantie van koren. Entreprendre une f-, eene
leverantie aannemen. Faire une f-, a fleveren. — II
y a encore assez de vin pour sa f-, er is nog wijn
enoeg voor zijne behoefte, voor zonen voorraad.
- de l'armée, onderhoud n. van 't leger, proviandéring der vestingen , enz. F-s de bureau ,
kantoor- of schrijfbehoeften — [Mil.] F- complèt e, soldatenbed met toebehooren, f o u r n i t u u r I.
(slaapbank, stroozak, matras, twee lakens, eene
wollen deken en eene hoofdpeuluw). — [Org.] Ver
orgel in het spelen,-dubelingrstva'
mixtuur f. — [Tech.] Verschot, toebehooren n.
(bij kleermakers, naai.^ters, enz.) Le tailleur demande vingt francs pour facon et f- , de kleêrmaher vraagt 20 francs voor 'maakloon en verschot.
-- [Cuis.] Toekruiden n. pl. der salade. —[Fond.]
Buik m., uitzetting f. der klok
Fourquelle, f. [Ant.] Gaffelvormig wapen n.
Four ques, f. pl., z. FOURCATS.
Fourquet, m. [Tech.] Ovale of langwerpig ron d e schop f. der bierbrouwers.
Fourquuel l e,f. [Pèche] Ga /fel f.,metelen kruis n.
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gekookt te worden. — Ook: de bij 't kussen in den
mond gestoken tong f. — (fig. et fam.) I1 est f- de
malice, hij steekt vol boosheid. Paix f-e, schijnvrede, te kwader trouw gesloten vrede m. — FOURRE , m. Digt bewassen plaats f. in een bosch.

F'oeirreau, m. Scheede, schee f., overtrek, overtreksel n., koker m., foedraal n. F- d'épée, de pistolet, degenscheede f., pistoolholster m. F- de chaise,
de parapluie, stoel-, paraplui-overtrek. Faux-f-,
z. dat woord. — F- de manche, morsmouw,
overmouw f. F- d'enfant, morsjurk, smul, kiel f.,
hansop m. — [Agric.] Scheede f., beursje ot hulset n., dat de korenaar omsloten houdt, eer zij tot
rijpheid is gekomen. — [Tech.] Groote kardoes m.,
die verscheiden zwermpotten bevat. --- Strengleder n., strengkoker m., lederbekleeding aan de streng,
waar zij tegen den buik van 't p aard wrijft. —
[Vétéi'.] Scheede van het teellid des paards. --[Véner.] Ingewand n. van 't wild. — [H. n.] Vleugeldeksel n., vleugelscheede f. (der insecten). Theo
en f-, z. CHIONvis. F- de pistolet, pistoolholster m.
(zékere schelp) . — (Loc. fig. et prov.) Son é pee ne
tient pas au f-, z. EPEE. Couclier dans son f-, geheel gekleed te bed liggen, in zijne kleeren slapen;
— ook: op zijne luimen of op den loer leggen. —
(Prov.) L'épée (La lame) use le f-, z. EPEE.
Fonrre-buisson, m. [H. n.], z. v. a. TROGLODYTE.

Fourrelier, m. [Tech.], z. v. a . GAïNIER .
Fotis-rer, V. a. Met bont voeren: F- un habit
de martre, een kleed met sabelbont voeren. — [Mar.]
Bekleeden (met zeildoek), omwoelen (met touw), om
tegen de wrijving te beschutten. — (fain.) Induwen,
insteken; — ( fig.) vermengen; toevoegen, inlasschen.
met vischan^jels.
On ne peut rien f- de plus dans cette malle, men
Foaurrage, m. Voeder, voer, beestenvoeder, kan niets meer in dit valies steken. Its ont fourré
voeraadje, lou rage f. (inz. haver, hooi, stroo, de mauvaise marchandise avec la bonne, zij heb enz.). Donner du f- au bétail, voeder aan het vee ben slechte waar onder de goeroe gestoken. 3'avais
even. Du beurre qui sent Ie f-, boter, die naar fourré-la lettre dans rues papiers, ik had den brief
et voeder ruikt. L'avoine est Ie meilleur f- des onder mijne papieren gestoken. F- la main dans sa
chevaux, haver is 't beste paardenvoêr. — Leger- poche, de hand in zijnen zak steken. — I1 lui a
voeder n., alle kruiden, die 't leger te velde voor fourré l'épée dans Ie ventre, hij heeft hem den
de paarden afsnijdt en inzamelt; — het afsnijden, degen in den buik gestoken. II a des trous a y
inzamelen daarvan, het fouragéren; — het f- la main, er zijn gaten in, waardoor enen de hand
krijgsvolk tot bedekking der fouragérenden: L'ar- kan steken. — (Jam.) La mère fourre toulours de
mee manquait de f-, het leger had aan fourage l'argent à sa fille, de moeder stopt altoos hare
gebrek. La cavalerie est allee au f-, en f-, de rui - dochter geed toe, geeft haar altoos heimelijk geld.
ierj is op 't fouragéren uit. Quartier de f-, land- F- du latin dans ses discours, zijne gesprekken
streek, waarin overvloed van voeder is. Les en- met lat ij n doorspekken. On ne sait qui lui a fourré
nemis troublèrent les f-s, de vijanden verontrustten cette opinion dans la tête, men weet niet, wie hem
de fouragie- troepen. — [Artill.] Prop m. van hooi deze gedachte in het hoofd riebragt heeft. F- son
of gras in 't kanon. — [Mar.] , z. v. a. FOURRURE. nez partout, zijnen neus overal insteken, zich overal
Fourrager, v. n. Voeder opsporen en halen, mede bemoeien. I1 fourre tout dans son ventre, hij
fouragéren. F- au of en vert groen, versch slokt alles maar op, hij eet overal doorheen. — Fvoeder afsnijden. F- au of en sec,' droog voeder la nolle, de lijm vervalschen. — F- une pièce de
halen. L'ennemi était contraint d'aller f- bien monnaie, een koperen muntplaatje niet goud of zilloin, de vijand was genoodzaakt zeer verre het ver overtrekken. — SE FOURRER, v. pr. Zich waren
voeder te halen. — (fig. et faro.) F- dans tous les kleeden, goed inbakeren. I1 faut se Bien f- en liver,
livres, uit velerlei boeken overnemen. — FOURA- men moet zich 'swinters rept warm kleeden. -- Zich
GER, v. a. Verwoesten, vernielen; opvreten, afvre- verbergen, wegkruipen: Ou te fourres-tu? waar
ten: La cavalerie a fourragé tous ces champs steekt G,ij ? waar verbergt gij u ? Le lièvre se fourre
de bie, de ruiterij heeft al deze korenvelden ver dans un trou, de haas verschuilt zich in een gat,
Les lièvres ont fourragé les choux, de-woest. — (fig. et fam.) Ne savoir ou se f-, niet weten in
hazen hebben de kool afgevreten. — (fam.) F- des welk gat men kruipen zal (uit schaamte). Il cherche
papiers (ook als v. n.: F- dans des papiers), pa- quelque trou b se f-, hij zoekt een plaatsje (een
pieren doorsnuffelen en ondereen werpen.
post, ambt), om onder te komen. — Zich indringen,
}'ouirragère, f. adj. [Agile.] : Plantes f-s, zich insteken, zich inlaten, zich inmengen, zich bevoederplanten f. pl., voederkruiden n. pl. — FOUR- moeijen. I1 se fourre dans toutes les compagnies,
IRAGERE , f. Digst bij de boerderij gelegen stuk land n. hij dringt zich, in alle gezelschappen. Il s'est fourré
(zoo geheeten omdat dit vaak het versche veevoeder dans nette querelle, hij heeft zich in dezen twist
oplevert). — [Mil.] Draagbare ruif f.
ingelaten, zich er mede bemoeid. — I1 se fourre
FourraPeuur, m. [Mil.] Voederhaler, f o u r a- mille chases dans la tête, hij haalt zich duizend
g e u r m., hij, die voeder gaat zoeken en in beslag dingen in het ho( fd.
icemen.
Fourreair, m. [Tech.] , z. V. a. PELLETIER.
Foarre, e, adj. (en part. passé van fourrer):
Foeirrier,m. [Mill_] Onderofficier, belast met het
habit f-, Manteau f- d'hermine, met bont gevoêrd houden van de monsterrol eener compagnie, met de
kleed n., met hermelijn gevoerde mantel m. — Pays inlégering der soldaten enz., veld- of krijasschrijver,
I-, boschachtig, houtrijk land n. Bois f-, digt be- f o u r i e r m. — Ook als adj. gebézigd: Sergent-f-.
groeid bosch n. — (faro.) Ces bottes de fain sont — [Ann. mil.] F-s géneraux. F- marqueurs, Ff-es, in deze bossen hooi is slechts hooi in estoken. de la cour, kwartiermakers, hof foeriers.
— [Escr.] Coup f-, stoot tegen stoot, steek, dien
Fourrière, f. Bergplaats f. voor houten kolen
riten elkander te gelijk toebrengt; (fig ) nadee- in aanzienlijke huizen en paleizen, houtzolder m.,
len n. pl., welke twee twistende personen elkander houtschuur f., kolenhok n. — [Jur.] Schuthok n.,
toebrengen. — [Métrol.) Medaille d'argent f-e, ko- schutkooi f. (waarin rijtuigen. paarden, enz., die
peren gedenkpenning m., die met zilver overblazen in beslag genomen worden, of ook het vee, dat op
is. — [Orf.] Bijoux f-s, valsche, onechte juwee- verboden grond graast, worden opgesloten).
Jen n. pl. — [Cuis.] Langue f-e, tong f., die men
Fourr®re, f Bereide ruige dierenhuid. peltemet een ander vel overtrokken heeft, om daarin rij f., pelswerk n., pels, pelsrok, pelsmantel m. In
,
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po?zij en verheven stijl: dierenhuid f. Une f- de martre, eenpels van sabelbont. Ii est couvert dune bonne
f-, hij is in eenen goeden pels gewikkeld, hij heeft
een' goeden pelsrok aan. - La f- dun tigre, dun
chat, de pels of huid van een' tijger, van eene kat;—
(fig.) ingelaschte plaats van eene vreemde hand in
eenwerk. —[Mar.] Bekleeding, omwoeling van touw,
besla,qkleed n., slabbin,q, smarting f.; houten belegstukken, n. pl., houten stat m. F- de gouttière,
klos m. van den watergan,q. F- de bittes, kussen n.
van de beting. F- d'écubiers, kussen onder de kluis,
bed n. Lever la 1- du câble , den kabel oateeden. Rafraîchir Ia f-, de kleeding vervaren. [Bias.] Grond m., veld n. van bont in een wapen. [Chaudr.] Stapel n. van potten of ketels, de een
in den anderen staande.
Fours, m. p1., z. ond. FOURCT.
S Fourvoiernent, m. 4fdwaling, doling 1. van
den regten weg. - Fourvoyer, a. a. Doen dwalen, dolen, van den regten weg brengen; Ce guide
bus a fourvoyés, die gids heeft ons doen dolen, van
den regten weg afgebragt.—(fig.) Les mauvais exempies Pont fourvoyd, de slechte voorbeelden hebben
(hem) haar verleid. — SE FOURVOYER, V. pr. Afawalen, verdwalen, dolen. - [ Vmner.] liet spoor van
't gejaagde wild verlaten om een ander te volgen.
Fousson, m. [Agrie.] Breed houweel n.
Foustanelle, f. Kort onderkleed ii. dei Pa-

2

likaren.

Fouteau, m. (pop.) Beuk ni. (hôtre) telaie, f. Beukenbosch n. (snip f.
Fotiton, m. [H. n.] (irrocinc.) Kleine waterFovéolé, e, adj.
Fovéolaire, adj. [H.

n.],

[Bot.] Met ongelijk diepe kuiltjes of groe/jes

voorzien.

Foyard, 'Th (pop.) Beuk m. (hêtre).

Foyer, m. Haard, vuurhaard m., haardstede,
vuurstede; stookplaats 1.: Nettoyer lef-, den haard
schoonmaken. Carreaux de f-, haardtegels m. p1.
Impot sur les 1-s, haardsteden -geld n., belasting 1.
op de stookplaatsen. - Le 1- dun fourneau, de
haard, rooster m. van een fornuis. - Un 1- de
marbre, de pierre, eene marmeren, steenen haardplaat f. (die zindel(jkshaive vóór den haard geplaatst
wordt). - Le 1- dune pipe, de kop of ketel eener
pijp (fourneau) Bij uitbreiding, en dan vooral
in 't meervoud: huis n., woning, woonplaats, woonstede, geboorteplaats, vaderstad 1., vaderland, huisgezin n.: Aimer son 1-, zijn' haard, zijn' eigen huis
beminnen. - (fain.) Aimer a garder son 1-, gaarne
stilletjes thuis blijven, het hoekje van den haard liefhebben, niet gaarne uitgaan. - Combattre pour
ses 1-s, voor zijn vaderland, voor haardstede en
altaren strijden. Revoir ses f-s , zijne geboorteplaats,
zijn geboorteland wederzien. lietourner, Bentrer
dans ses 1-s, naar zijne woonstede terugkeeren;
(van soldaten sprekende) , de krijgsdienst verlaten
en naar huis gaan. - [Pirys., Opt.] Brandpunt n.,
vereenigingspunt dei lichtstralen. - [Géom.] Brandpunt eener kromme lijn: L'eliipse a deux 1-s, de
ellips heeft twee brand- of middelpunten - [ Mid.,
Chic.], Zetel m., zitplaats 1. eener kwaal, middelpunt n. F- purulent, etterhaard m., plaats, waar
de etter zich vormt in zweren. - ( ifig.) Cette viiie
est le 1- desiumidres, de Ia rebellion, deze stad is
't middelpunt, brandpunt, de hoofdzetel der verlichting of der wetenschappen, des opstands. - [Mar.]
Vuur n. op een' vuurtoren, op eene vuurbaak. [That.] Verwarmingskamer, verzamelzaal tusschen
en na de vertooning, ko[fijkamer 1.
Frac , m. Korte, digtsluitende mansrok, die
van voren enkel de borst bedekt en van achteren
twee lange panden heeft, I r a k m.
Fracas, m. Gekraak, geraas, geklater, gekletter n., vermorseling, verplettering, verwoesting 1.,
geweld n. Le vaisseau se brisa avec an horrible
1-, het schip verbrijzelde niet een verschrikkelijk gekraak. Le vent a fait un grand 1- dans cette font,
de wind heeft eene groote verwoesting in dit woud
veroorzaakt, vele boomen geknakt, omver geworpen.
La tonnerre est tombé sun l'égiise et y a fait un
Ir-, de bliksem is in de kerk geslagen en heeft daar
eene groote verwoesting aangerigt. Le fr- des anmes, des lances, het gekletter der wapenen, der
lansen. - Le fr- de Ia rue, 't geraas, de drukte
op straat. Ii y a bien du Ir- dans cette maison, er
is veel geweld, leven, geraas in dit huis. - (lig.)
Un livne qui fait Ir-, een boek, dat opzien baart.

FRAGMENT,

Les lsommes vaiiis airnent le Ir-, de ijdele menschen

baren gaarne opzien

Fracasser, v. a. Verbrijzelen, vermorselen,
in vele stukken breken, in stukken slaan. II a
fracassé les glaces, hij heeft de spiegels in stukken
geslagen. - SE FRACASSER, v. pr. Breken, verbrpzeld worden. - Het part. passé is ook adj.: Samba
fracassie, verbrijzeld been n. Un bouiet lui Iracassa lajanme,een kanonskogel verbrijzelde zijn been.
Fraction, 1. Het breken; breking 1.: Les pèlerins
d'Emmatis connurent notre Seigneur a Ia fr- du
pain, de Emmausgangers herkenden onzen Heer aan
de breking des broods. La Ir- de i'Iiostie, het breken der hostie of des nachtinaaisouwels. - Deel,
gedeelte n. van een geheel; - [ Polit. ] een zich afzonderend gedeelte eener politieke partij, fra c t ie I.
- [Arith., Aigèb.] Breuk 1., gebroken n. F- déei
male, continue, mixte, tiendeelige, voortloopende,
gemengde breuk. Fr- pure, Fr- pan l'expression,
zuivere of eigenlijke, oneigenlijke breuk. Fr- littéi'ale of algibnique, letterbreuk of algebraïsche breuk.
-- Fractionnaiie. adj. Een gedeelte uitmakende
of bevattende. [Anith.] Nombre Ir-, gebroken getal n.; geheele breuk met een getal. - Fractionnernent, m. [Didact.] Splitsing in onderdeelen,
verdeeling in fractien of partijen. - Fractionncr, V. a. Tot kleine deden herleiden, in deden
splitsen. - SE FRACTIONNER, v. pr. Zich verdeelen,
in onderdeelcn verdeeld worden. Les partis perdent de leur force quand us se fractionnent. Fracticorne, adj. [H. n.] Met schijnbaar gebroken voelsprieten. - Fractipède, adj. [H. n. ]

Met schijnbaar gebroken voeten.
Fractni'ant, iq adj. [Chin,] Brekend. -

Fraeture, f. Gewelddadige breking, openbreking,
braak, breuk I. met geweld: On ordonna d'entrei' chez
lui par bris et Ir- de poi'tes, men beval bij hem in
te dringen door 't openbreken der deuren. - [ Cur.]
Breuk. Fr- duti os, du crane, des côtes, beenbreuk,
breuk van de hersenpan, ribbenbreuk. - [[Sort.]
Fr- du tronc de l'ai'bre, dune branche, breuk van
den stain eens booms, van eenen tak (door onweder, wind, enz. veroorzaakt). - Fracturer, v. a.
Met geweld openbreken: Fr- une ponte, une sen
rune. - [Chir.] Breken, eene breuk veroorzaken;
in vele stukken breken (van beenderen) . - SE F1SACTURER, v. Pr. Breken, gebroken worden: Los se
mactuna, het been brak. - Het part. passé is ook
adj. Os fractuni, gebroken, verbrijzeld been n.
Fragariacé, e, Fraarié, e, adj. [Bot.]
Naar de aardbezieplant gelijkend. - FRAGARIEES,f.
-

p1. .lardbezieplanten I. p1. - Fragifère, adj.
Aardbeziedragend. - Fragifornie, adj. Aardbezieachtig.
Fragile, adj. Ligt breekbaar, broos, bros. La
porcelaine est I-, het porselein is broos, breekt ligt.
- (leg.) Zwak, teîr, vergankelijk, gebrekkeljk,
zondig: L'homme, la chair est fr-, de mensch, het
vleesch is zwak. Les gnandeurs de ce monde sont
fr -s, de grootheden dezer wereld zijn vergankelijk.
- Fragilité, I. Broosheid, breekbaarheid f.: La
Ir- du verre, de la poncelaine, de breekbaarheid
van 't glas, van 't porselein. - ( fig.) Vergankelijkheid, onbestendigheid, bouwvalligheid; zwakheid I.
La Ir- des cliioses bumaines, de vergankelijkheid
der menscheljke dingen. Les pichus de Ir-, de zonden uit zwakheid. - [ Mid.] F- des os, breekbaarheid, brosheid der beenderen (in sommige ziekten).
Fragment, ff1. Afgebroken stuk, afzonderl ij k
stuk van een geheel, brok, stuk (brokstuk); - gedeelte van een geschrift; van een gedicht, inz. gedeeltelijk overblijfsel van oude schriften, fr a g
m e n t n.: Un Ir- dune colonne, een stuk eener zuil.
On Wen a trouvé qu'un petit Ir-, men heeft er
slechts een klein stukje van gevonden. - Les Ir -s
dun poème, de overblijfsels van een gedicht. Fr-s pnicieux, splinters m. p1. van edelgesteenten.
- [Chin.] Les fr -s dun os, de stukken splinters
van een gebroken been. - Fraguientable, adj.
Wat zich in fragmenten of stukken laat verdeelen.
- Fraguientaire, adj. Uit fragmenten of stukken bestaande, stuksgewijs, fr a p m e n t a r is C h.
- Fragmentation, f. Verdeeling I. in frag
inenten. — Fragnienté, e, adj. Niet geheel, met
stukjes er af. Os Ir-, afgesplinterd been n. Fragmenter, v. a In fragmenten verdeelen of
scheiden. - Frainentenx , euse, adj. Uit
fragmenten of stukken zamengesteld.
-

-

FRAQON

-

Fragon, ni., z. V. a. petit houx, z. HOUX.
4- Fragrance, f. Welriekend/teict, geurigheid t.
- -- Fragr a nt, e, wij. Welriekend, geurig,

liefelijk van reuk.

Frai, in. [EI. a.] Kuit t., eitjes van vis s chen
en vorschen, kikvorschschot n. -Het kuitschieten.

- Le temps du fr-, de rijtijd m. der visschen. Broed, broedsel a., jonge visch m. Mettez ce fr-

dans l'étang, doe die jonge visschen in den vijver.
—Kleine vischjes H. p1. (a?s lokaas). - [Mon.] Afslijting f. der munten.
Fraiche, adj. t., Z. FRAIS.
Fraîehe, t. [Mar.] Zachte land- of zeewind m.
Fraîeheiiient, in. Versch, fr isch, koel; - onlangs, nieuwelings. Dinons saus ce berceau, onus
y serons plus Ir-, laat ons in ditprie e I het middagmaal houden, wij zullen er koeler zitten. .Ini rum
Ir- de ses nouvelles, ik heb kortelings tijding van
hem ontvangen. - Des fruits Ir- cuelilis, versch
geplukte, pas geplukte vruchten. - (fig. et fam.)
Accuellhir qu. Ir- (Iroidement), iemand koel, zonder hartelijkheid, terugstootend ontvangen.
Fraîeheiir, I. Koelte; verschheid, frischheid;
—levendige kleur t. La Ir- de l'eau, de frischheid
van het water. La Ir- des Pais, de la unit, de
koelte der bosschen, van den nacht. Marcher a Ja
Ir-, in de koelte voorttrekken. La Ir- des flours,
de frischheid, levendige kleur der bloemen. ( fog.)
La Ii de la jeunesse, de frischheid, 't gezond uitzigt der jeugd. - La Ir- des pensees, flu style,
de frischheid, bevalligheid van de denkbeelden, den
-

stijl. - [Peint.] Fr- de colons, helderheid, levendigheid, zuiverheid I. der kleuren. - [ Mid.] Ligte
verkoudheid I., pijnlijk gevoel ii., dooi natte koude
veroorzaakt. - [Mar.] Labberkoelte f., briesje n.
—Ook voor Iroidure, froid, koude, nachtkoude t.,

gebézigd : 11 fait quelquefois fles fr-s qui gâtent
Ia vigne.
Fraîchie, I. [Mai.] Koelte f., frissche wind in.
Fraichir, v. is. Koelen, verkoelen. - [Mar.]
Aanwakkeren, sterker worden, opsteken: Le vent
fraichit, of als v. imp. II Iraîchit, de wind steekt

op, wordt sterker.
Fraie . I., z. v. a. temps flu frai, Z. FRAI.

Frairie, Frérie, I. (fun.) Vrolijke partij,

smul-, drinkpartij I.
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Vent Ir-, stijve wind m. Petit Ir-, labberkoelte I.
Jobi Ir-, bramzeilskoelte. Bon Ir-, mcirszeilskoelte,
stevige koelte. Grand Ir-, gereefde marszeilskoelte.
Gros Ir-, onderzeilskoelte. Beau Ir-, bakstagskoelte.
Frais, m. Koelte, frissche lucht I. Cherchons le
Ir-, laat ons de koelte, eene koele plaats zoeken.
Metlre do yin an Ir-, wijn in de koelte zetten. Itespirer le Ir-, de frissche, versche lucht inademen.
Frais, m. p1. Kosten, onkosten m. p1. Les Irde Ja guerre, de oorlogskosten. Payer les Ir- dun
voyage, de reiskosten betalen. Cela est a ses Ir-,
dat is op zij ne kosten. Tous Ir- faits, les Ir- rabattus et dëduits, na bestrijding van alle onkosten,
na aftrek der onkosten. Recornmencer sur nouveaux Ir-, op nieuws, op eene nieuwe rekening
: beginnen. Tout sen va en Ir-, de kosten nemen
alles weg, alles gaat met de onkosten benen. Etre Condamné a tous Ir-, tot alle kosten veroordeeld zijn.
(fam.) Ne vous inettez pas en fr-, maak geene
onkosten. Cet homme est de grands Ir-, deze man
maakt groote kosten, heeft FOCi noodig tot zijn onderhoud. - Mettre, Constituer qn. en Ir-, iemand
op onkosten jagen. - ( fig.) II a acquis heaucoup
de réputation P peu de Ir-, hij heeft niet weinig
moeite een' grooten naam verkregen , veel roem
verworven.
( fi g. et iron.) 11 so met en Ir-, en
grands Ir-, hij durft al heel wat bieden (van iemand,
die veel te weinig biedt) , hij doet al eens goed zijn
best (van iemand, die veel te weinig doet). - ( fi g.
et fans.) II se met, se consume en Ir-, hij doet al
het mogelijke om te slagen, om te bevallen. beammeneer sur nouveaux Ir-, weder van voren af aan
beginnen. lb en sera pour bes Ir-, hij zal om zijn
geld kunnen fluiten. Faire les Ir- de qc., voor iets
geheel opdraoijen, al de moeite van iets hebben. , Faire bus les Ir- de Ia conversation, het gesprek
alleen aan den gang houden. - [Jeu] Jouer les
Ir-, om 't partijgeld, 't ;eaartengeld, ons de kosten
van 't spel spelen. - [Mar.] F- de sauvage, berggeld n. van gestrande goederen.
Fraise, I. [Bot.] Aardbézie, aardbei I. Cueillir
I des ir -s, aardbezin, aardbeijen plukken. - Fren grappe , vrucht van den gemeenen haagappc/boom (ARBOusIER). - [Bouch.] Omloop m.,
ingewand n. (long, lever enz. van een kalf, een
lain). - [Arch.], z. a. a. FRAI5EMENT. - [Tech.]
Zinkboor, spilsboor; - ronde vijl I. (der horoloqiema/cers); doorslag m. - [Fort.] Paaiwerk n.,
rij I. storm- of scha'nspalen. - [Modes] Geplooide
halskraag m. - [H. n.] Soort van luis I., die op
den perenboom leeft. - Chindeche kwartel m. Aardbei - doublet m., handelsnaam van twee schelpen.
- Knobbel m. op den kop van een liert. - [Bot.]
Krans m. van blaadjes rondom de bloemen.
Fraisé, e, adj. (en part. passé van fraiser):
Bastion Ir-, met storm/mien omzet bolwerk n. Manchettes Ir -es, geplooide lubben I. p1. - Batailton Ir-, bataljon n. met gevelde bajonnetten.
Fraisenient, m. [Mil.] Oinpaling, omschansing van stormpaien, fr a i s é rin g.
Fraiser, a. a. In gekrulde plooijen leggen. [Cuis.] Pellen, doppen, uit de basten doen: Fr-

---

Frais, Fraiehe, adj. Frisch, versch; koel,
meer koud dan warm; koud; - bij uitbreiding:
frisch, gezond, jeugdig van voorkomen; - versch,
uitgerust, nog niet vermoeid, ververscht, verfrischt;
—nieuw, pas gebeurd of gedaan. De lean fraîche,
frisch water ii. Des oeuls Ir-, versche eijeren n.pl. Du
Poisson Ir-, versche, ongezouten visch m. De in Mère
fraîche, versch bier II. —La nuit est Pion fraîclse,
de nacht is zee r koel, is koud. Avoir les mains
fralehes, koele handen hebben. - Une plaie fra'ielie,
eene versche wond. - ( fig.) La plaie est encore
Iralcile, de wand de droefheid, het ondergaan verlies, is nog versch. - Une lecture, une histoire
fraIche, iets nieuws nra te lezen, eene nieuwe geschiedenis. Cette lettre est de Iraiche late, die
brief is nog onlangs geschreven, nog niet oud, van
eene jonge dagteekening. Gentithomme le fraîcbe des lOves, boonen pellen. - [Fort.] Fr- an bastion,
date, nieuwba k ken edelman. Ten al encore la me- een bolwerk met stormpalen voorzien. [Mil.] Frmoire tante Iraîche, of (toni.) Yen suis encore Ir-, Un bataillori par tête et par queue, een bataljon
't ligt mij nog versch in 't geheugen. Ii est encore van voren en van achteren de bajonet laten vellen.
tout fr- flu coliëge, hij komt zoo kersversch van de - [Serr.] Fr- un trou dans une plaque de Ier,
school. Des troupes Iraîclses, versche, nieuwe troe- een gat in eene ijzeren plaat boren (om er eene
pen m. pl. —Un homme qui est Ir-, een man, die er schroef of eenen nagel in te draaijen). Fr- Un trou,
goed uitziet. II est encore Ir- pour son age, hij een gat uitboren, snijder boren. - [Pâtiss.] Fr- la
ziet er nog frisch, jeugdig uit voor zijne jaren.— pâte, het deeg kneden. (ziestruik m.
Fraiserat, m. [Hort.] Onvruchtbare aardbé
(pop. et fain.) Vous avez lait lá une belle affaire,
Fraisette, I. [Modes] Kraagje n.
vous voilà fr-! daar hebt gij wat moois gedaan,
Fraisier, m. [Bot.] Aardbézieplant I. Fr- en
daar staat ge nu! nu zit geer mooi in! II y est
encore tout Ir-, hij is er nog geheel groen in. - arbre, Z. ARBOUSIER ; ook z. a. a. MELASTOME.
— (Loc. prov. et fans.) Ii aura autant de Ir- que
Frais il , m. (pr. —zi)[Tech.] Steen/coolasch I.;
de said, hij zal geen sikkepitje hebben. - [Mar.] uitgebrande soiids/colen I. p1.; tot stof geworden
(esschenhouten schacht.
hamerslag n.
Vent Ir-, koelte, frissche wind m. - [Peint.] Cob
Fraisine , f. [Anc. mil.] Strjdlans f. met
ns Ir-, frisch, helder, niet verbleekt of dof geworFraisoir, m. [Tech.] Fijne drilboor I.
den koloriet n.—FRAIS, FRAICHE wordt ook als adv.
Fraisse, f. [Bot.] (pop.) Esschenboom m. (Irêne).
voor Iraîctiement, récemment gebruikt: Une malFraissine, I. [Agric.] Esschenbosch ii.
son toute Iralcile Iaite, een geheel nieuw gebouwd
Fraisure, I. [Tech.] Panbekken n. (van 't
huis n. Un étranger tout frais arrivé, een onlangs,
kortelings aangekomen vreemdeling. De la Mere geweer).
Franibésie, Framboisie, Frambusie,
fraîche percée, versch getapt bier n. Du beurre
frais battu , versch gekarnde boter I. Des couteaux Frambeesia, I. [Méd.] Iluidziekte I. der heete
Irais émoulus, pas geslepen messen n. p1. Boire Ir-, landen, frambozen-uitslag m., uitwassen n. p1.,
van een' frisschen, koeien wijn drinken.— [Mar.] wratten of pokken- p1. op de huid in de gedaante
-

-

-
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FRANCHIR.

FRAMBOISE

van aardbevin of frambozen, indiaansche pokken, - FRANC, in. Bij oude geschiedschrijvers z. v. a.
noble, adeltjke. -. Naam, dien de Europeanen
yaws ii., fraenbwsiae f. p1.
Fraitiboise, f. [Bot.] Framboos f. - Gelée in 't Oosten dragen, Frank.
v.
a.
FraRnhoisev,
FRANC, m. Eenheid van 't metrieke muntstelsel
frambozen-gelei
f.
fr-s,
de
Met frambozensap toebereiden. —Framboisé , e, in Frankrijk en Beigi, fr a n c, fr a n k in. (ongeveer 47 1 ' 2 cent van de nederl. munt). - Au mare
adj. (en part. passé) ii ypocras fr-, met frambozensap vermengde hypokras ru. - Fi-amboisie, 1., Ie fr-, pondspondsgewijs.
Français, e, adj Fransch, tot Frankrij k of
Z. FRAMBESLE. - Frawbeisier, m. [Bot.] Framde Franschen behoorend: Le peuple Ir-, het franbozenstruik m.
Framée, t. Wapen n. der oude Franken en sche volk. La langue fr-a, de fransche taal f. TaGermanen, waarschijnlijk een spiesvormig stootge- baa fr-, fransche tabak m. Moeurs fr-es, fransche
zeden f. p1. - Ecole fr-a, fransche school, franse/te
weer, framee f.
Franc (pr. finn, vóór eene klinkletter en stomme schilderschool f.—FRANCus,m., a, 1. Franschman m.,
ii frank) Franche. adj. Vrij, ontslagen, onthe- Fransche, fransche vrouw f., franse/s meisje n. Les
Ven, bevrijd, los, onbelemmerd, fr an k: Personne Fr-, de Franschen. - FRANCAIS , ill. Fransch m.,
de condition franche, iemand van vrijen stand II de franse/te taal f. Paden fr-, bon fn-, franse/t,
a fait cette action dc pure et franche volontd, hij zuiver franse/t spreken; (ftq) rondweg, duidelijk
heeft dat geheel uit vrijen wil, vrijwillig gedaan. zeggen wat men denkt. Panlen fr- ii qn., franse/t
Fr- et libre, frank en vrij. Fr- arbitre, Z. AliBi- tot iemand spreken; (fig.) iemand op den toon des
gezags, der bedreiging toespraken. Entendre Ie
TIlE. Etre fr- de toutes charges, vrij, ontheven
van alle lasten zijn. Lettres franches de port, fr-, franse/t verstaan; (fig.) eene waarschuwing,
vrachtvrije, portvrje, franco brieven. 11 vend ver maning, bedreiging verstaan, begrijpen. Si cda
sa terre franche et quitte de tontes dettes, hij vous arrive encore, vous vous en souviendrez,
verkoopt zijn land, Vrij van alle lasten en schul- entendez-vous le fr-? zoo ge dat ooit weir doet,
den Villas, Foires francles, vrije steden of vrijste- zal 't u heugen, verstaat ge? Ne pas entendre le
den, vrije jaarmarkten t. p1. Port fr-, vrij/saven f. fr-, geen franse/t verstaan; (fig.) niets van eene
Avoir part franche, zijn aandeel vrij hebben, deel zaak willen hooren, er niets van willen weten, er
bc.
hebben zonder bij te dragen. Jouer part franche, geene ooren naar hebben. - a LA FRANcAISE,
0
adv. Op zijn franse/t, op franse/ten trant, naar
2 0 d spelen, dat de winner vrij van inzet is. - (lig.)
Etre fr- d'ambition, de toute passion. Vrij van alle franse/t gebruik, naar franse/te mode.
Franc -allen, m., Z. ALLEIJ. - Frane -ar
eerzucht, van alle hartstogt zijn. - ( fain.) Franche
uppie, vrije maaltijd m. Chercheur, Coureur de cher, vrijschutter m. (soort van militie, die van
franches lippèes, panlikker, tafelschuimer, schuim- belasting vrij was, door Karel VII. ingesteld. (Plur.
looper m. Avoir les cowiíes franches, Z. COUDE. Des francs-archers) - Fi'anc.argent 9 tot. Vrij
Avoir son Ir- parler, son fr- écrire, vrij spreken, geld n., geld n. zonder aftrek.
vrijschrijven hebben. -- Fr- de collier, Z. COLLIER.
Franeati , m. [Hoi-t.] Soort van winterappel m.
Frane -bol-d, m. [Man.], z. onder FRANC.
Aller. Courir a f1'- étrier, Z. ETR1ER. - Laisser
une ligne franche, in liet schrijven eenen regel - [Pouts et Chaus.] Opengelaten, onbeplante, onopen laten. -- [Mar.] Rendre le navire Ir- dean, bebouwd gelaten grond m. langs een kanaal of eene
liet schip ledig, lens pompen. La ponpe est franche, rivier, vrije oeverrand m. (Plur. Des francs-bonds.)
de pomp is lens. Veiit ti-, gezeilde, staande wind m. - Franes.borilages, m. p1. [Mar.] BuitenFr- bord, de buitenhuid f. van een schip. Fr- gangen in. p1. - Frane-bolilgeols, m. [Féod. ]
funin, zware ongeteerde tros m., gijntouw, alle Vrijburger m. - In dieventaal: iemand, die, onder
niet geteerd touwwerk n. Franche bouline schijn van eene inzameling voor ongelukkigen te
près et plein! stuur vol en bij! - [Mil.] Corps doen, geld weet af te zetten (ook drogueur de Ia
orn- haute geheeten). - Fi-aIc-eaDton, M. [Bias.]
fr-, Compagnie franche, vrij-korps n., vrij-c
pagnie openhartig, rond. rond boys- Regtsch stuk m. in een vierkant. (Plur. Des francslig, gul, gulhartig, ongeveinsd, vrijmoedig: LI a le cantons.) - Frane-devoir, m. IFdod.] Jaarcoeur fr-, hij heeft een opregt hart. Cette bIle est ljksche leencijns ni. - Frane-éerire, m. Volle
bien franche, a lame lranche,dit meisje is zeer open- vrijheid tot schrijven. - Fvaue-étable, z. onhartig, heeft een ongeveinsd gemoed. - Echt, waar, der ETABLE. - Franc-et -quitte, m. [Plat.]
regt: Ce qu'il vous a dit, est une franche défaite, Onbezwaard onroerend goed n. - Fvanc-fief of
wat hij u gezegd heeft, is eene ware uitviugt. C'est Fief-frane, z. FIEF. - Frane-flihi, m. [Mar.]
Un fr- pécheur, fr- fou, hij is een aartszondaar, Zeer sterk touwwerk n. - Franc-funin, m.
een regte, volslagen gek m. Une franche coquette, [Mar. J, z. onder FRANC.
Franche, adj. f.. Z. FRANC, a dj.
eene saletjuffer, eene repte pronkster. Cast un fr
Franehe-baibotte , Franche -lotte , t.
archer qua cette femme, 't is een wijf als een *huzaar. II parle fr- patois, hij spreekt eene repte boe- [H. n. ] Smeerling m., bermtje n. (vise/tie, van 't
rentaal. Un fr- mensonge, eene repte, openbare geslacht der grondels, ook belie franche ge/weten).
leugen f. Echt, zuiver, onvervalscht, onvermengd, (Plur. Des franches-barliottes.)
Fi'anehetnent, adv. Vrijuit, ronduit, regtuit,
Vin, Beurre fr-, onveivalschte,onverrnenpde wijn m.,
boter t. Terre franche, zuivere teelaarde t, (niet rondborstig, onbewimpeld, openhartig, vrijmoedig,
vermengd met zand of keitjes). - Geheel, pansch, zonder omwegen: Je vous Ie dma i fr-, ik zal liet U
vol. lis y out passé, deux jours fr-s, zij hebben er ronduit zeggen. Parlous fr-, laat ons openhartig,
twee garsche, volle dagen doorqebzagt. Nousavons .onbewimpeld spreken. - [Prat.] Vrij (van lasten
encore buit jours fr-s, wij hebben nog acht volle en schulden). Ils lui out vendu Ia maison fn- at
dagen voor de borst. Z. ook SEMELLE. - [ Hon.] quittement, zij hebben hem het huis frank en vrij,
Anlire fn- , tamme boom m. Enter fr- sur fr-, een' zonder lasten bezwaard, verkocht.
Franche -miille, f. [H. n.] Vierde maag t.
tammen tak op een' tammen stam enten. Enter Ii'sun sauvageon, een' tammen tak op een' wilden der /ierkaauwende dieren. (GIP-.
Franehipane, Franebpanier, Z. FRANstam e'ten. - [ Beaux arts] Pinceau, Ciseau,
Franehir, a. a Overspringen, overheen sprinBurin fr-, losse, vrije, ongedwongen, feksche behandeling van penseel, beitel, graveerstift. - FRANC gen; - overstijgen, overklimmen, overkruisen; wordt ook als adv. gebruikt, in den zin van: On- te buiten gaan. Fr- Un fossé, over eens gracht of
bewimpeld, regtuit, ronduit; - geheel, geheel en sloot springen. II a franchi Ie premier Ia muraille,
al: Il lui parla Ir-, hij sprak regtuit , rondborstio hij is 't eerst over den muur geklommen. Le Unmet hem. 11 me Ja dit tout fn-, hij zeide het mij gand franchit les montagnes , de struikroover overonbewimpeld. - Sauter an fossd fr- tout fr-, ge- kruiste de be'rhen. - (fig.) Fr- les bonnet de la
heel over eene sloot springen. - [Peint.] Peirdne pudeur, de Ia modestie, de palen der eerbaarheid,
der zedigheid te buiten gaan. Nous avons franchi tonIr-, los en fiksch schilderen.
tes sortescle difflcultës , wij zijn allerlei soort van
FRANC. FRANQIJE, adj. Frankisch, tot de Franleen behoorend: Langue franque, frankische taal 1., zwarieheden te bovenpekomen, wij hebben ze overtaal der oude Franken; ook: gemengde taal (uit wonnen. - (fig. et fa-in.) Ii a franchi le pas, Ie
arabisch, turksek, spoanech, italiaan.ceh, fransch), saut, hij heeft het gewaagd. Ella a franchi le mot,
die in 't Oosten en in Afrika in handelsbetrekkin- et la appeid fripon, zij brapt het woord er uit. en
gen tusschen de volkeren dier landen en de Euro- noemde hem eenen schurk 1. -[Mar.] Fr- Ja lame,
anen gesproken wordt. Ook als subst. Un F-, de baren snijden, dwars door de baren zeilen. Frtne Franque, een Frank, eene Frankische vrouw. deux lames It la fois, twee zeeën te gelijk snijden,
-
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Frangib il ité, f. Breekbaarheid I. - Franbeslaan, doorzeilen. Fr- une roche, un laut fond,
over eene rots, oudiepte zeilen, keenraken. Fr - lean gible, adj. Breekbaar.
Frangier, ière, Z. FRANGER.
de la pompe, de pomp, een schip lens of droog pornFrangipane, I. [PâIiss.j Soort van room tot
pen, liet ingedrongen water uit een schip pompen.
- Ook als v. n. [Mar.] Le vaisseau fianchit, liet garn ering van sonimig gebak, roomgebak. welrieschip raakt vrij ('wanneer liet, in eene haven aan kend amandelgebak n. - [Parf.] Zeker reukwenk n.
den grond zittende, door 't wassende water weder van de bloesems des jasrnijnboorns bereid.— [Chirn.]
viol wordt). Fr- de quelques pieds, opeeniqe voe- Melk-extract, melkpoeder n., de van hare waterten na vlot zijn geworden. Le vent fianchit, de deelen beroofde en toebereide melk f. - [Hort.]
wind ruimt. - i-let part. passé is ook adj.: Fossé Schoone sappi e /ierfctpeer f. met dikke schil. franchi, overgesprongen sloot f. - Difilculté fran- Frangipanier, rn. Jasmijnboomrn., een heester
van tropisch. A.: erika met jossnijnvormige bloemen.
cliie, le boven jekoinen zwarigheid f.
Fraiignlacées, I. p1. [Bot.], z. v. a. vUAM
Franchise, f. Vrijstelling t., vrijdom m., vrijheid, bevrijding f.; - vrjplaals f. Fr- des impôts, NOIDES. - Frangiile, f., z. v. a. BOURDAINE.vrjdom, v'iijstellinq van belastinpen. Gagner sa fr-, Franguline, t. Bittere stof t. uit de schors van
vrij verklaard worden, zijn' leertijd uitgediend heb- den sjorkes boom.
Fraiaque, adj. 1., Z. FRANC.
ben. - Ii demeuie dans un lieu de Ir-, a la Ir-,
Franquette, f. (alleen voorkomend in:) (pop.)
hij woont in eene vrjpiaats. Les fr-s dune église,
de vrjplaatsregten n. p1. van eene kerk.--- (fig.) Vrij- Agir, Paden a in fr-, it Ia bonne Ir-, zonder draaimoedigheid, openhartigheid, ongedwongenheid, rond- jerj, voor de vuist, ronduit tewerkgaan, spreken.
i'ranquise, I. [H. n ] Soort van bot I.
held, roadborstipheid, gulhortiyheid I.: Pailer avec
Fransquillon, rn. Beleedigende naam, dien
fr-, met vrijmoedigheid spreken. Une trap grande Ir-,
eene al te groole openhartigheid. C'est un Lonirne men in België aan vreemde gelukzoekers geeft, landplein de Ir-, 't is een zeer openhartig man.— [Beaux looper, avonturier rn.
Frappage, rn. liet slaan, kloppen.
arts] Fr- de pinceau, de ciseau, de burin, losheid,
Frappant, e, adj. Treffend, in 't oog vallend
ongedwongenheid, zwierigheid I. van 't penseel,
of loopend, indrukmakend; sprekend, volkomen gevan den beitel, van 't qroveerjzer.
l]jkend. Vail/s un exenipie te-, dot is een tref/end
Franeiade, I. Litt.] lVoarn van een fr anscl
Iteldendicht n. van Ronsard.—[Chron.] Tijdperk n. voorbeeld. - Portrait fr- (de ressemlilance) sprevan ijaren (in de tijdrekening der eerste fransche kend, sprekend gelijkend portret n.
Frappart, IlL, of als adj. Fr/ire Ir-, losbanrepubliek), na verloop van welke één dag aan
dige. liedrIjke monnik ni.
't gewone jaar moest toegevoegd worden.
Frappe, f. [Tech.] Indruk rn. van den muntFraiiein , ni. [Corn.] Beste soort van perka
-ment stempel op de muntplaatjes. - [Typ.] Volledig
n.
Franeisation, f. [Litt.] I7erfransching, het stel ii., nsat'rjzen voor drukletters.— [Fond.] Dikke
çjeven van een' franschen vorm aan een woord uit rond rn. der klokken, tegen welken de klepel raakt.
Frappé, e, adj. Geslagen, getroffen, enz. (z.
ccve andere taal. - [Corn.] Franschverklaring f.,
acte, waarbij een schip voor fransch verklaard wordt. FRAPPER). Mëdaiiie bien fr -e, goed geslagen gedenk
Franeisealu , rn. Franciskaan, franciskaner penning rn. II Int Ir- /i la tête, hij werd aan 't hoofd
monnik, minderbroeder of minoriet rn., monnik der getroffen. - Fr- par Ia ternpête, par an malheur,
door den storm, door een ongeluk getroffen. - Le
orde van Sint-Franciscus van Assisi.
!'raiieiser, V. a. Verfranschen, een woord aan rol parut Ir-, de koning scheen getroffen, aange eene vreemde taal ortleenen en liet een' franschen daan. Je fus Ir- de cette nouvelle, ik werd door
uitgang geven. - SE F1IANCISER, v. pr. Den fran- die tijding getroffen, verslagen. - Etre Ir- d'aposchen vorm aannemen (ran ('en woord). - Franse/s plexie, de Ia lèpre, door eene beroerte getroffen,
worden, zich naar de fransche zeden schikken, de met melaatschheid geslagen worden. Etre Ir- a
mort, doodeljk ziek zijn, op sterven liggen. Franschen nadpen.
[Tech.] Drop Lien Ir-, digt en stevig laken n. Franeisque, f. Oud-frankische strijdbijl t.
Fraaie -juge, m. [11. d'Allern.] Vrjregter, veem- Vin Ir- de glace, wijn m., dien men in ijs heeft
koel
gemaakt. - (fig.) Vers Lien Ir-, krachtig
regtes ni. (Plur. Des Irancs-juges.)
Fr. ne-ivaçon , rn. Vrjmnetselaar rn. (Plur vers n. Ouvrage, Domme Ir- an bon coin, werk,
Des Irancs-niaçons.) - Fraiic- ii açonnerie, I snensch van goeden stempel, goed werk n., goed
(teloos , f r a n c o. inensch m. Avoir l'esprit Ir- dune opinion, met
Vrjmelselarj 1'.
een gevoelen geheel ingenomen, vervuld zijn. Fraiieo, adv. [Corn .] Postvrij, vrachtvrij, kos
Berqhazelhoen.
hazel) Ii est Ir- là, daar blijft hij bij, daar is hij
}'raneolin, rn. [1:1. n.]
korhoen n., frankoljn rn. (ook bis-ergot ge/see/en). (fam of te brengen. - FRAPPE, M. [Mus.] Nederslog m., een der tempoos bij 't maatslaan: Le levé
t L'raneomate, M. Vrijgelaten slaaf in.
Frane-parler, rn. Volle vrijheid lot spreken. et le Ir-, de opslag en de nederslag.
Frappe-niain, m. [Jeu] , z. v. a. MAIN -CHAUDE.
—Franc -penseur, rn. [H. rel.] Vrijdenker rn.
Frappement, m. Het slaan, het kloppen;
(P/sir. Des Iranes-penseurs.) - Frane-pieard,
rn. [Bot.] Soort van witte populier rn. (Plur. Des slag m.; inz. 'het slaan van Mozes op de 'rots om
francs-picards.) - Fiane-phieau, in. Uitmun- er water te doen uit vloeijen; - schilderij I., die
lende druivensoort t. van Bourgogne. (Plur. Des dat tooneel voorstelt.
Frappe-plaque, M. [Tech.] Slagpiaat I. der
francs-pinea ux.) - Franc -quartier, m. [Bias.]
Eerste kwartier D. van 't wapenschild. - Franc- goudsueden. (Plur. Des frappe-plaques).
Frapper, v. a. et is. Slaan, kloppen, stooréal, rn. [Bot.] Soort van middelmatige winterpeer I. (Plur. Des francs-réais.) - Franc-salé, ten , stampen , schoppen, aanzetten , beuken. Ii
rn.
van
den
impost
op
het
frappe avec un baton hij heeft mij met
ma
Vrijdom
rn. [Cant.]
zout.Frame -tailie, rn. Volle vrijheid I. van eenen stok geslagen. Qui frappe 1/i /t Ia porte?
te zwijgen. - Franc-tanpin, M. [H. rnii.] Sol- wie klopt daar aan de deur? Fr- Ja terre du
daat rn., die, in geval van nood, uit een dorp ge- pied, Fr- du pied en terre, met den voet op
den grond. op de aarde stampen. Fr- qn. du (of
ligt werd om te graven. (Plur. Des Irancs-taupins.) - Frane-tillac, rn. [Mar.] Dek, onder- avec le) pied , iemand schoppen. - Fr- des mains
ste verdek ii. van een schip, overloop rn.— Franc- pour applaudir, in de handen klappen om iets toe
tireiir ,, rn. [Mil.] Vr'dschutter rn. (Plur. Des te juichen. - Fr- qn. dun poignard , iemand met
een' dolk treffen. - La foudre a frappé le chine,
fraucs-tireurs.)
Frange, f. Franje f., afhangend draderig boord- de bliksem heeft den eik getroffen. - Fr- qn.
d'anathème, d'excommunication, 'iemand met den
folia
of
ornement
vel n. - [ Anat.] Fr- rnernbraneuse
banvloek, den banbliksem treffen. - (fig.) Tref /en,
loofuerk, franjeachtig uiteinde n. van de eilei-cd, ders of trompetten van Faliopius. - Frangé, e, in 't oog loopen, indruk maken; aandoen, ontroeadj. (en part. passé van franger) Met franje bezet; ren. Fr- les yeux, in de oogen vallen. Une grande
als franje uitgetand. - Frangeon, ni. Kleine lumière frappe Ia vue, een sterk licht doet, de
franje I. —Franger,rn., •ère, I. of Frangier, oogen zeer. Fr- les oreilles. het gehoor aandoen,
treffen. Ces objets Irappent les sens, deze voorni., -ière, I. Franjernaker rn., -maakster f.; franjeverkooper in., -verkoopster f. - Franger V. a. werpen raken, treffen de zinnen, doen de zintuigen
aan. - Fr- le coeur de qn., iemands hart treffen,
Met franje omzetten.
Frangi, iii. Naam der westelijke Europeanen hem gevoelig aandoen. - (fig. et fam.) Fr- son
zijn' slog slaan, de gelegenheid waarnemen,
coup,
in 't Oosten, Franken rn. Pl.
(j
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zijn doel bereiken; zijne behoorlijke werking doen.
Fr- les grands coups, zekere en beslissende midde
len aanwenden, een' beslissenden stap doen.— [Mar.]
F- une manoeuvre, loopend wand sjorren. Fr- une
poulie, een blok hechten, naaijen, aanslaan. Fr- un
croupiat, een' spring op liet touw zetten. - [ Mon.]
Fr- de la monnaie, geld slaan. Fr- de Ia monnaie
au coin du rol, munt met des konings stempel
slaan. - [Peint.] Fr- des lumières vives dans
un tableau, sterke lichten in eene schilderij aanbrengen. - [Tech.] De inslagdraden op 't weergetouw aanslaan. Fr- des épingles, de speldeknoppen vormen en opzetten. - FRAPPEII, V. n. Staan,
kloppen: Fr- sur lëpaule, op den schouder kloppen, tikken. - Fr- dans Ja main pour conclure
110 rnarclsë, in de handen slaan, om een koop te
sluiten. Le taureau est sujet a fr- de Ia come,
de stier stoot gaarne met de horens. Fm- is Ja porte,
aan de deur kloppen. - ( fam.) 11 frappe comme
un sourd, hij slaat er duchtig op las. --[Limon.]
Fr- de glace, Faire fr- do champagne, in 'ijs verkoelen, clianspapne-wijn in ijs te koelen zetten. [Char.] Fr- it route, met den spoorhond liet spoor
opzoeken. Fr- a la brisie, de konden binnen cie
afgeperkte plaats laten, om liet wild op te jagen.
- SE FISAPPER, V. pm. Zich slaan, zich treffen,
zich stooten. - Malkander slaan enz. - ( fig. cl
fam.) Cest un homme qui cc frappe aisëment,
't is een man die ligt aangedaan, getroffen wordt.
Frappetu', m., -etse, t. (ram.) Klopper m.,
klopster t. - Kopaanzetter m. (der spelden). Smid in., die hij 't voorslaan den slag der anderen
bepaalt en regelt.

-

FREDON

bedrog. II est pris en fr-, hij is op bedrog gevat.
Fr- pieuse, vroom bedrog n. Passer des marchan
discs en f-, koopwaren door smokkelarij inbrengen,
sluikhandelen. En fr- de Ja lol, tot verjdeling der wet.
Faire un contrat en fr- de ses créanciers, ten na-

dccle van zijne schuldeischers een verdrag maken.
- FlaUder, V. a. Bedriegen, bedotten; sluiken,
smokkelen. Fr- qn., iemand bedriegen, benadeelen.
- Fr- Ja douane, les droits, den tol ontduiken,
smokkelen, sluikhandelen. - Fraudeur, m.,
-euse, t. Bedrieger m., bedriegster t., inz. smokkelaar, sluikhandelaar m., -ster f. - Fraudnleusement, adv. Op bedriegeljke wijze, arguslig. -- FraudiJeux, euse, wij. Bedriegeljk:
C'est un esprit fr-, 't is een bedriegeljk mensch,
hij bedriegt gaarne. Banquemoute fr -euse, bedrie
bankeroet n.
-gelijk,schmat
Frauler, v. a., Z. FROLÉR.
F a-aux of Fi'êehes, m. p1. [Coat.], Z. FRICHES.
Fiaxiné, e, adj. [Bot.] Naar den essckenboom gelijkend. - Fraxinetle, t. Eeschenkruid n.
- Fraxhiellé, e, adj. Esschenkruidachtig. Fraxinicole, adj. [H. n.] Op den esch levende.
- Fraxinine, f. [Chim.] Een uit de esschen-

schors getrokken alkali.

S Frayant, e, adj. Kostbaar, duur.
Fraye, 1. [H. n.] Soort van lijster t. (grive).

}'rayer, v. a. Banen, effen maken, begaanbaar
maken, openen. Fr- on chemin, een' weg banen.
- (fig.) Fr- Je chemin, Ia route a qn., iemand
den weg banen, hem de middelen aan de hand
geven om tot iets te geraken. - Eventjes raken,
wrjven, schuren, schaven. La balie na fait que
lui fr- Ie bras, de kogel heeft eventjes zijnen arm
Fraque, ni., Z. FItAC.
Frarage, Frérage, m. [Féod.] Deeling f. geschaafd. Le cerf fraie sa tHe aux ai bres, of
van een leen, waarbij de jongere broeders en zus- enkel Le cerf iraie, het hert wrijft zich den kop
ters hun aandeel van den oudsten broeder als een tegen de boomen. - [1-lort.] Fr- les semences, de
leen kregen. - Frarager, Frérager, Zoo- zaden uitwrijven. - FRAYER, v. n. [Tech.] Frdanige deeling doen. - Fraréeheur, m. Deel- une lame, een lemmer inkerven, groeven. - Kuit
hebber m., deelgenoot ni. en t. hij zoodanige ver- of kom schieten, rijden (van visschen): On nose
deeling. (van. het deep. pas pêcher dans Ja saison oil les poissons fraient,
Frasage, m. [Tech.] Tweede doorkneeding t. in den tijd, wanneer de visschen kuit schieten,
Frase, t. [Tech.] Spitsboor, zinkboor t. (fraise). mag inca niet visschen. - [Mon.] Door wrijving
- Stalen werktuig a. ter bijeenschraping van het slijten: II faut que cetfe pièce d'argent ait beaucoup frayd, dit stuk geld moet veel door de handen
deeg.
araser, F. C. [Tech.] Het deep voor de tweede gegaan zijn. - (fig.) Elkander verdragen, overeen
FaAIsEIt.
stemmen:
Z.
ook
Ces deux frères ne fraient pas ensemble,
maal kneden. deze twee broeders verdragen elkander niet. Frasil, Frasin, m., Z. FRAISIL.
Frasque, t. Looze streek, trek m., grap, pots, (fam.) 11 ne faut point fr- avec les mécbants, men
frats t. La jeunesse est Pico sujette a faire des moet niet met de boazen omgaan. - SE FRAYER,
fr -s, de jeugd is zeer genegen om boze streken te v. pr. Zich banen: Se fr- Ie cliemin a uile dignité,
begaan. Voilh de ses Ir -s omdiriaires, dat zijn zoo au trône, ziek den weg tot eene waardigheid, tot
den troon banen. - Frctyé, e, adj. (en part.
zijne gewone grappen.
Frater, m. (pr. fra-tère) (latin) Barbiers- of passé): Route fr -e, gebaande weg in. - [Vétër.J
wondheelersknecht. (In dien zin verouderd.) - Cheval fr- aux ars, paard n., dat aan de schoften
(iron. et fam.) Een lapzalver, slecht chirurgijn. - geschaafd is.
Frayer, m. Groef, kerf t. langs den rug van
Leekebroeder, dienstdoende kloosterbroeder m.
Fraternel, Ie, adj. Broederlijk: Amour f-, een lemmer. (schieten.
Frayère, f. Plaats f., waar de visschen kuit
broederlijke liefde, broederliefde f. - FraterieI
Frayeur, t. Vrees f., angst m., ontsteltenis t.,
lement, adv. Broederlijk, als broeders, op broeerlijke, vriendschappelijke, hartelijke wijze. IJs schrik m. Causer de Ia fr- P qn., iemand schrik
out toujoums vécu fr-, zij hebben altijd broederlijk aanjagen. Il fut saisi de fr-, de angst beving hem.
geleefd. - Frateriaisant, e, adj. Overeenstem- Trembler de fr-, van benaauwdheid, van schrik
mend, verbroederd. - Fraternisation, f. (Tij- beven. Il est dans des frayeurs continuelles, h
dens de fransche staatsomwenteling der vorige eeuw is in gedurigen angst.
Frayeitse, t. [H. n.] , z. v. a. ROUGE-GORGE.
ezegd voor union fratemnelle, association) VerFraylejon, m. [Bot.] .4merihaansche Parsg-roedering t., broederlijke omgang rn. - Frater
niser,, F. n. Als broeders met elkander omgaan, plant t.
Frayolr, m. [Vloer.] Teeken is. op de boobroederlijk leven: Ces deux garcons fraternisent
ensemble, deze tweejongens leven als broedersmet men, waaraan liet Pert zich den kop geschuurd
elkander. - S SE FRATERNISER, V. pr. Zich, ver- heeft, wrijfplek f.
Frayon, m. [Tech ] Kap f., houten, dekstuk n.
broederen. - Het part. passé is ook adj.: [Pods.]
Rime fmaternisde of fratrisde, rijmwoord a., dat in op Pet groote ijzel van een' molen. (FREUX.
FrayoHne, t. [H. n.] Soort van roof t., z.
het begin van 't volgend vers herhaald wordt. Frayuie. t. [Véner.] Wrijving of schuring t.
Fraternité, t. Broederschap, broederlijke liefde;
van een hert met de horens aan venen, boom.
eendragt, eensgezindheid, vriendschap; verbroedeFrehe, m., Z. FIUCHE. - [Bot.] Een der
ring, naauwe verbindtenis f. IJs ne vivent point
dans iine grande Ir-, zij leven geenszins in broe- namen van den esch (frène).
Fredaine, F. Guitenstreek m., guiterj, malle,
derlijke liefde. Ii y a fr- entre yes deux families,
er heerscht eene verbroedering tusschen deze twee dartele kuur t. Ce sont- lá de vos fr -s, dat zijn
geslachten. us se jurèrent amour et fr- zij zwoe- zoo awe gewone kuren. Je sais de vos fr-s, ik
ren elkander liefde en broederlijke trouw. - Frafl weet van, ik ken uwe guilenslre/cen.
Fredon, m. [Mus.] Triller in., rolling of sictricide, m. Broeder- of zusterinoorder, -moordenaar m.; - broedermoord, zustermoord m. - ping t. der stem. - (fig.) Slechte paazij, slechte
Fratricider, v. n. Een' broeder- of zustermoord redevoering t. - [Jeu] Vier gelijke kaarten (b. v.
4 heeren, 4 tienen, enz.). . Fredonnernent, rn
begaan.
Fraude, f. Bedrog n., bedriegerij; smokkelarij f., [Mus.] Het trillen, slepen der stem; trilling, sic
sluikhandel m., sluikerij t. Fr- manifeste, openbaar ping t. ; - liet neuriën; geneurie n. -- Fredon»
-

d

FREDIJRE
1

ner,

V. fl. Slepen, trillen in het zingen of spelen.
Neuriën. binnensmonds zingen.
Ook als v. a.

-

-

en als v. pr.:
Fr- un air, een liedje neuriën;
Cet air se fredonne partout, clot liedje wordt
overal gezongen.
Fredonné, e, adj. (en part.
Fre
passé) Chanson fr-n, geneuried lied n.
donneur, in., -euse, t. (fam.) iveuritr m., nyu-

-

-

nester t. Ook als adj. Voix fr-euse, neuriënde
stem; trillende stem f.
Fredure, f. Middelmatigheid 1. in de kunsten.
Onbeduidend letterwerk n., prul f., vod n.
Zoutelooze, laffe scherts f.
Fréataire, ilL [Corn.] Lastdrager, kruijer
in de iolonidn, inz. bij de voormalige fransclie Compagnie aan de barbarijsclie kust.
Frégate, f. [Mar.] Fregat, freqatschip n. (in
rang op 't linieschip volgende). Fr- davis, adviesjagt ii. Mâts en fr - , vooroverhellende masten rn. p1.
[H. n.] of als adj.: Oiseau fr - , freçjatvogel rn.
Fregat, schuitvormig zee-insect n.
gater, V. 0. [Mar.] Den fregatvorm geven, als
fregat bouwen.
liet part. passe is ook adj.;
Vaisseau frégatë, fregatvorniig schip, langscliip,
.smuikschip, srnoegschip. n. Frégaton, rn. Klein
venetiaanscli fregat n.
[Pêcliie] Kleine visschersroeischuit f.
Frein, in. Gebit, mondstuk n. van een paard
(mors). (In clseval qui se joue de son Ir-, een
(Prov.) A
paard, dat met zijn gebit speelt.
vieillemule Ir - doré, wat oud is, moet men wat
opsckikken.
(fig. et fam.) Ronger son Ir - , zijn
verdriet, leed, spijt verbergen, opkroppen. [Anat.]
Band rn. Le Ir of le filet de la langue, de in
verge, Z. FILET. [Mécan.] Vang, praam rn. van
eenen windmolen (arrêt); iedere toestel n., waarmede de gang van een werktuig wordt vertraagd
(lig.) Toom,
[Mai .] Z. REFREIN.
of gestuit.
teugel, breidel rn., al wat binnen de palen Vanden
pligt, van de rede houdt: Mettre an fr- ii Ia licence, de losbandigheict beteugelen, bedwingen. Une
citacleiie seri de fr- a one viiie, een citadel of
sterk kasteel houdt eerie stad in toom. Vivre sans
fr , toorneloos leven. Mettre un fr - Ei sa iangue, ii
ses ddsirs, zijne tong breidelen, zijne begeerten
temmen, beteugelen.
± Freiiidre, v. a. z. V. a. ROMPRE.
Fre1aiipier, rn. (verbastering van frère-larnpier, lampen-, lantaarnopsteker) pop.) lVietswaardig mensch, deugniet, landlooper rn. Weleer ook
kwakzalver rn.
Frelatage, rn. Het vervalsclien, vermengen.
Frelater, v. a. Vervalsclzen, vermengen (dranversnijden (wijn).
ken, droogerijen, enz.);
SE
[Pêche] Den gekaakten haring overpakken.
FreiaFRELATER, V. pr. Vervalscht worden.
té, e, adj. (en part. Passi): Des liqueurs, des
drogues fr-es, vervalschte dranken n. p1., drooge(fig.
rijen f. p1. Du yin fr-, versneden wijn rn.
et fain.) Cela nest point fr-, dat is natuurlijk,
ongekunsteld, onvervalscht. Beauté fr -c, gemaakte,
Freiaterie, f. Vergekunstelde schoonheid f.
valsching; vervalsclite waar f., vervalscht goed n.
Frelatear, in., -eitse, f. Vervalsc/ier rn.,
vervalschster f.
Frêle, adj. Zwak, ligt breekbaar;
Zwak, teeder, tenger, vergankelijk, broos, ijdel,
nietig. Un fr - clialurneau, een zwakke balm rn.
Se rnettre dans un fr- esquif, zich in een zwak,
(lig.) C'est un fr- appui
broos schuitje zetten.
que le sien, men heeft aan hein slechts eene zwakke
ondersteuning. Une santé fr-, un corps fr-, e,ene
FRELE
zwakke gezondheid, een zwak l ich aam.
Of FRELE, f. Freule, jonge adellijke jufvrouw t.
FrIenieiit, in. Zaad of wit n. der bijen,
bijenkiern f.
FRELER, V. n.
Frêler, v. a., z, v. a. FERLER.
Snel branden, zengen (van haren, véderen, wol).
Frêlet, rn., z. v. a. FERLET. (vangen.
Freloehe, f. Netje a. ow insecten, visc/ijes te
Frelon, rn. Hornaar t., soort van wesp of horzel.
( fig et fain.) Schrijver, die een' anderen
uitschrijft, letterdief; ook boosaardig recensent of
beoordeelaar at (Prov.) Ii ne faut pas irriter,
érnouvoir les fr-s, men moet niet in een wespennest wroeten, men moet met toornige menechen behoedzaam te werk gaan.
[Fauc.] Haren, die uit
de neusgaten van den valk steken.
[Bot.] of
Houx fr-, z. Houx.
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Frehielie, f. (oudtijds freiuque) Zijden kwastje n. Bouton, ganse a fr-, knoop rn., lus f. met
een zijden kwastje.
Fr-s, herfst-, zoinerdraden rn. pi.
(fig.) Vietigheden f. p1.
(fam.)
Saletjonker, spring-inFieluquet, in.
't-veld, la/bek rn.
[Tech.] Klein stukje lood,
boden gewigtje n. (bij de lintwerkers).
Fréniir, V. n. Sidderen, beven, trillen, ijzen,
rillen: Je frérnis encore quand j'y pease, ik sidder
nog, wanneer ik er aan denk. Le nom seul me
fait fr-, de naam alleen doet mij beven, rillen. II
frérnit de crainte, hij heeft van vrees.
Faire fr
les conies dun instrument, de snaren van een
speeltuig doen trillen.
La cloche frérnit encore,
de klok bromt nog. Buischen, razen (van water
over 't vuur). L'eau commence a Ir-, het water
begint te ruischen, te razen, te zingen.
[Conf.]
Faire fr- des aPricots, des pêches, abrikozen,
perziken even opkoken. Bij uitbreiding: La mer
frérnit, de zee wordt onrustig.
Fréiiiissant, e, adj. (podt.) Trillend, sidderend, bévend: Homme fr- de courroux, mensch,
die van gramschap heeft. Un coursier fr - , een trillend ros a. Les vagues fr -es, de ruischende haren f. p1. L'airain fr-, het trillend metaal (de brommende klok).
Fréinissenient, ff1. Béving, ontroering, siddering, ijzing, ruling, trilling t. Je ne puis men
souvenir sans fr - , ik kan er niet zonder siddering
aan denken.
[Mid.] Son mal a commence par
un léger fr-, zijne ziekte is begonnen met eene ligte
rilling. Fr- du coeur, trilling, hiving van 't hart.
^Physj Le fr - des cloches, des cordes, de trillene beweging t. der klokken, der snaren. Le fr
de l'eau, liet razen, ruischen van 't water (als
Le fr des feuiiies, des ar
't zal gaan koken).
I)res, liet ruischen der bladeren, der boomen. Le
fr- de Ia mer, het bruisen der Zee. (peer f.
Frérnont, m. [Hart.] Groote soort van kookt Frenaye, f. Esschenbosch n.
Frender, v n. Knorren, brommen (als liet
wilde zwijn).
Frêne, m. [Bot.] Esch, esschenbooin in., esschenhout n. Fr- épineux, z. v. a. CLAVALIER. Frsauvage haver-esch kwalster, ljsterbezieboom,
kwartelbezieboom, kwaalboom
Frénésie, f. Krankzinnigheid, razernij, verstandsverbijstering met woede gepaard dolheid,
woede t. ii est tomlni en fr-, hij is krankzinnig
geworden.
(fig.) Son amour va jusqu'h la fr - ,
hij is razend, dol verliefd. Sa passion pour le jeu
est une fr - , zijne speelzucht gaat alle palen te
buiten.
Frénétique, adj. Krankzinnig, uitzinnig, razend: Un malade Ir- est beaucoup plus fort dans
les accès de son mal qu'en santé, een razende
zieke is bij de aanvallen van Zijne kwaal veel sterker, dan in zijn' gezonden toestand.
FRÉNETI
QUE, rn en f. Razende, krankzinnige m. en f.;
dolleman m. Agir en f-, als een dolleman te werk
gaan. Ce sont des fr -s que vous voyez-Ih, 't zijn
krankzinnigen, die gij daar ziet.
t Frénollir, v. n. Al bivend bezwijmen.
Fréouer, m., Z. V. a. FRAYO1R.
FréquenHnent adv. Dikwijls menigmaal,
menigiverf, dikwerf, veelvuldig, veeltijds: Cda ar
nyc fr - , dat gebeurt dikwijls. Je i'ai vu fr-, ik heb
het menigmaal gezien.
Fréqueiice, t. Menigvuldige herhaling, herhaalde wederkeering, menigvuldigheid, fr e q u e nti e t. La fr - de ses visites importune, de menigvuldigheid zijner bezoeken wordt lastig.
[Méd.]
La fr- dun accès, het menigvuldig weder komen
van een toeval. La fr- du pouls, liet jagen van
den pols.
Fr- d'auditeurs, d'évènements, groote
menigte f. van toehoorders, van voorvallen. (In
dien Zin weinig gebruikt.)
Fréquent, e, adj. Herhaaldelijk, wat dikwijls
plaats heeft, menigvuldig, algemeen. Les tremblemeats de terre y sont fr-s, de aardbevingen zijn
daar menigvuldig. Rendre de fr -s visites, herhaalde,
drukke bezoeken afleggen.
[Méd.] Pouis Ir-,
sterk jagende pols m. Respiration fr -c, korte en
snelle ademhaling f.
-I- Fréqnentabie, adj. Wat zich laat bezoeken, wat enen bezoeken kan, met wie men kan omgaan.
Fréquentatif, ive, adj. [Gram.] : Verbe fr-,
-
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816 FRÉQUENTATION
of als subst. Un fr -, herhaling aanduidend werk
werkwoord van herhaling en during, i t e--word,
ratief of frequentatief werkwoord n.

Clignoter est lefr-decligner.
Frequentation, f. Omgang m., gemeenschap,
,

verkeering f. ; menigvuldig of gedurig gebruik n.
La fr- des gees de bien est fort utile, de verkeering met brave lieden is zeer nuttig -- La fr- des
sacrements, het menigvuldig gebruik der sacramenten.
Fréquenter, V. a. Dikwijls bezoeken, mede
omgaan gemeenschap, omgang houden, mede ver
Fr- une société, een-kern,féqut:
genootschap, gezelschap dikwijls bezoeken. Ne fréquentez que d'honnêtes Bens, houd slechts met
brave lieden gemeenschap, omgang. Il ne fréquente
plus la bourse, hij komt niet meer op de burs. —

11 fréquente les sacrements, hij gaat dikwijls ter
biecht en ter communie. — (Prov.) Dis -moi qui tu
fréquentes (hantes), et je te dirai qui tu ès, daar

men mede verkeert, daar wordt men mede geëerd.
— [Mar.! Fr- une cote, eerre kust naderen, om ze
langs te varen - FREQUENTER, V. n.: Fr- avec
of chez qn., iemand dikwijls bezoeken. Les lieux
oh it fréquente, ,de plaatsen, die hij vaak bezoekt.
Fr- avec les méchants, met slechte menschen omgaan. - SE FREQUENTER , v. pr.: Ces gens ne se
fréquentent plus, die menschen houden geen' omgang meer met elkander. — Fréquenté, e, adj.
(en part. passé) Promenade fort fr -e., druk bezochte wandeldreef f.
Fregr®in, m. [Com.] Vat n., ton f. (voor
suiker, siroop en dgl.). -- Botervlootje n. — [Hort.]
Soort van appel m.
Frérage, m., z. FRARAGE.
t Frérátre, m., z. v. a. BEAU-FRERE.

Frère, m. Broeder m.: Fr- ainé, puiné, cadet,
oudste, jongere, jongste broeder. Fr- de père of
Fr- consanguin, Fr- de mère of Fr- uiérin, broe-

der van vaders, van moeders kant alleen, halve
broeder. Fr-s de père et de mère of frères germains, volle broeders. Fi -s jumeaux, tweelingbroeders. Demi-fr -, sliefbroeder, halve broeder (óf vn
eenen vader Of van eene moeder) Fr- adoptif, aan
broeder. Beau -fr-, schoonbroeder. Fr- de-genom
lait, zoogbroeder. — Faux fr -, valsche broeder,
zijn gezelschap, van zijne partij. —
van
verrader
(fam.) Bon fr -. fr- de jubilation, lustic;e, vrolijke
broeder. — Vivre en of comme fr -s, als broeders,
als trouwe vrienden leven. Nous sommen tons fr-s
en Adam, wij zijn allen broeders in Adam. Les
pauvres sont nos fr -s, de armen zijn onze broeders.
— Ook van zaken gebézigd: Les arts sont fr -s, de
kunsten zijn zusters. — Titel, dien men bij den
naam van vele kloosterorden voegt, en dien tevens
de monniken dragen: Fr-s mineurs, Fr-s Gordeliers,
Fr-s de la charité, Fr-s dominicains, minderbroeders, franciskaner monniken, barmhartige broeders,
dominikaner monniken, enz. Fr- lai, leekebroeder,
kloosterbroeder. — (pop.) Fr- coupe-chou, niets
beteekenende monnik. — Titel, dien de christenvorsten elkander in hunne brieven geven. — Lid n.
van een genootschap, inz. van dat der vr?. metselaars. — [Alch.] Fr-s estropiés, onvolkomen metalen n. pl. — [hort.] Fr- André, Fr- Claude, FrJean, namen van drie tulpsoorten f. pl. — [Pêche]
Fr-s, staken n. pl. der afsluitingsnetten.
;

Frérie, f., z. FRAIRIE.

Frérot,

m. (fam.), z. v. a. FREBE.

Fresaie, f. [H. n.], z. v. a. EFFRAIE; -- Ooit
z_ v. a. ENGOULEVENT in som mige fransche depar-

tementen.
Fresanehe, Fresange, m. [Anc. Gout.]

liegt n. op 't inzamelen der eikels als varkens

-voedr.

Fresillon, m. [Bot.] ,^ z. v. a. TROENE.
Fresniaou, m., z. MENOLE.
Fresgaie, f. [Feint.] Het schilderen op

natten
kalk; kunst om met waterverwen op natten kalk
schilderkunst
f.,
fresco
n.
f
r
e
s
c
ote schilderen,
-- Bij uitbreiding: fresco- schilderij f.
Fressan, m. [Bot.] Soort van aardbezie.
1- Fressurade, f. Overdreven compliment n.
Fressure, f. [Cuis.] Afval. omloop m. (zoo als
het hart, de milt, de lever, de long van eenig dier).
--(iron.) Vous avez bonne fr-, gij hebt een goed hart.
Frestel, m., z. FRETEAU.

FRIABILITÉ.

-

Fret, m. (pr. frète, volgens de Académie) [Mar.]

Het huren of verhuren van een schip; — het ver
waren van de eene haven naar de an--voernd
dere; — vrachtloon n., scheepsvracht, scheepshuur f.,
huurgeld n. van een schip. Prendre un v1aisseau
à fr-, een schip huren. Payer le fr -, de scheepsvracht betalen. — Lading, bevrachting f. — FRET,
in. of FRETTE, f . [Auc . mil.] , z. FRETTE.
t Freta e, m. [Mar ] Bevrachling f. (fret).
Freté, e, adj. (en part. passé van freter): Bátiment bien fr-, goed bevracht schip n.
t Freteau, Fretel, Fretetel, Fretiaai, m.
Fretèle, Fretelle, f. [Mus.] Pansfluit f. —

eigennaam, die in vele volksspreekwoorden voorkwam: I1 a plus d'affaires que Fr-, 11 est

FRETEAU .

embarrassé comme Fr-, qui avait sa femme en
couche et la lessive , hij heeft het magtig volhan dig (iron. van iemand, die weinig te doen heeft,
die zich ongeroepen in eene zaak steekt).
Frètenment, m. [Mara Verhuring; vervrachting f. (van een schip).
Fréter, v. a. [Mar.] Verhuren, in huur geven
(een schip of gedeelte daarvan) (vgl. AFFRETER);
vervrachten, uitrusten. Ce navire est frété pour
Londres , dit schip is bevracht, verhuurd naar
Londen. Fr- cap et queue, ook Fr- en grand of
en travers, een schip in zijn geheel verhuren. —
[Agric.] Iet onkruid tusschen 't koren wegnemen.
— SE FRETER, v. pr [Mar.] Afgehuurd, bevracht
worden.
Fretetel, m., z. FRETEAU.

Freteur, m. [Mar.] Scheepsverhuurder, -ree -

der m.

Fretiaat, m., z. FRETEAU.

Frétillant, e, adj. Spartelend ; springend ,
huppelend; dartel, woelig, onrustig: Poisson fr-,
spartelende visch m. — Enfant très -fr-, alt jd hup
zeer onrustig kind n. — Frétillard, e,-pelnd,
adj: , z. v. a. FRÉTILLANT .

— [Man.] Langue fr- e,

altijd bewegende tong f. (van 't paard) . — -}- FrétillardenBent, adv. Onrustig, woelig, op dartele wijze. —t Frétille, f. Stroo, kaf n.; — (fig.)
beuzeling f., wisjewasje n. — Frétillennent, m.
Sparteling; huppeling, gedurige beweging f.--Frétiller, v. n. Spartelen, korte en hevi g e bewegingen maken; — huppelen, springen, dartelen, altijd
in beweging zijn, woelen, onrustig zijn. Ce poisson
frétille encore, die visch spartelt nog. Le chien
frétille de la queue, de hond kwispelt niet den
staart. Cet enfant ne fait que fr -, dat kind doet
niets dan springen en huppelen, is nooit in rust.
— (Loc. prov.) Les pieds lui frétillent, hij staat
op heete kolen; hij wil gaarne henen. La langue
lui frétille, h# heeft grootera lust tot spreken, by
kan niet wachten, totdat de beurt aan hem komt
om te spreken.
Frétillet, m. [Bot.] (pop.), z. v. a. POULIOT.
Fretin, m. [Pechej Katvisch m.; broedsel n.
van visch. — [Com.] Wrak goed, uitschot n. (van
kabeljaauw). — (fig.) Uitschot n., voorwerp van
weinig of geen waarde: Le meilleur en estvendu,
II n'y a plus que du f-, het beste is daarvan ver
er is niets meer dan uitschot. — [Hort.]-kocht,
Dun, nutteloos hout n., aan de boomera.— (Prov.)
Pour courir après les carves, on laisse aller le fr -,
men laat vaak het zékere voor 't onzókere varen.
Frette, f. [Tech.] IJzeren of koperen ring of
band m. om de naaf van een wiel of rad, om een'
paal, om eene fluit, enz. — [ Blas.] Tralie f., getraliede staven f. pl., gouden latwerk n. — [Anc.
mil.] , of Fret, m. Rina m., dien men om de lans
als men elkander Beene wonden wilde-puntde,

toebrencen.

Fretter, v. a. Met een' metalen ring of band
beslaan. Fr- Ie moyeu dune roue, des tuyaux do
Bois, de naaf van een wiel, houten buizen met een'
metalen band bestaan. — Het part. passé is ook
adj.: Moyeu fretté , beslagen naaf f. — [Islas.]
Croix frettée, getralied kruis n. ECU fretté, getralied schild n. Dor fretté d'azur, een gouden veld
net blaauw getralied. — [Anc. mil.] Lance frettée,
gerinede lans f.
± Freule , f. Jonge adellijke dame, fr e u 1 e f.
lF'reuux, m. [H. n.] Zaadkraai, roek- of rok
(ook grolle. grafie).
-raf.
Fréyoir, m. [Véner.], z. FRAYOIR.

Frèze, I. [Econ. rur.j Vraatzucht f. derzijde-

wormen, nadat zij van huid veranderd hebben.
Friabilité, f. [bidact.] Wrt fbaarheid, bros-
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beid f. -- Friable, adj. Ligt fijn te wrijven, ment). — Friction *sier, v. a. [Chir.] Wrijven.
— SE FRICTIORNER, V. pr. Zich wrijven. — Friewr•J (baar, bros.
Friaud, e, adj. Lekker, op lekkernijen gesteld, tlouné, e, adj. (en part. passé): Jambe, Malade
snoepachfig; — lekker, welsmakend: I1 nest pas fr-, gewreven been n., zieke m.
t Frigaler, v. a. Met de nagels krabben.
gourmand, mais ii est friand, hij is niet gulzig,
Frig ru e, f. [1-.. n.] Watermot, lentevlieg f.,
maar leuker. — Morceau fr-, lekker stuk, lekkerbeetje n. — Avoir le gout fr -, een' lijnen smaak water uiltje n., schieter in. — Frigannides, f. pl.
hebben, een fijne proever zijn. — Etre fr- de qc., Geslacht n. der watermotten.
Frigard, ni. [Corn.] Half gekookte en inazfjn,
op iets belust zijn. — (fig.) Etre fr- de nou%eautes,
de louanges, een groot liefhebber van wat nieuws, peper en zout ingelegde haring, gemarineerde haring
M.
van loftuitingen zon. — FIIIA1ND, in., -E, f. Lekkerf F rigéfier, V. a., z. v. a. REFROIDIR.
bek m. en f., smuller, snoeper m., snoepster, smulFrigiuité, f. Koudheid f. — [Jur.] Mannelijk
sier f. — % Friandenient, adv. Op snoepachtige
wijze.
-j- Friancler, V. n. Gaarne lekker eten, onverr mogen n., frigid i t e i t f. — [Med.] Aandoegaarne snoepen. — Friandise, f. Keurigheid op ning f. of gevoel n. van koude; — koude natuur,
spijs en drank , lekkerbekkigheid, sinulgraagheid, onopgewektheid, gevoelloosheid f. voor de geslachtssnoepachtigheid f. — Fr-s , lekkernijen, snoeperij - verrigtink,en.
Frigorifère, adj. Koelhoudend (van stoffen,
en f. pl., lekker beetjes n. pl., snoepgoed, lekkers n.
— (fig. el fain.) Zinnelijk vermaak n. Ella a le kleedinystukken). — Frigori#iique, adj. [Phys.]
nez to«rné a la fr -, zij z?et er snoeperig uit. -- Koudmakend, verkoelenet, koude verwekkend. —
t (Loc. prov.) I1 est comme saint Jacques, it a le Fri gorique, m. [Phys.] Koudeslof f., eene ingebeelde vloeistof, door sommigen als de oorzaak
nez tourné à la fr-, hij is een eerste smtulbroêr.
Fribourg, m. [Hort.) Soort van winterpeerf. der koude beschouwd.
t Frigoter, V. n., z. v. a. FRINGOTER.
I ricadeile, Fricandelle, f. [Cuffs.] BoterFrigoiile, f. [Bot.] (pop.) Thijrn, turn m.
gebak n. van kal fsvleesch, spek, enz., balletjes n. pl.,
Friteuux, ease, adj. Huiverig, kouweljk, zeer
frikkadél f.
Fricaudean, m. [Cuffs.] Gespekt en gesmoord aandoenlijk voor de koude. — Ook als subst.: Un
stuk kal/vleesch n., [ r i can d eau in. — Fr- de fr -, Une fr -euse, een, eene kouwelijke.
Friller, V. a. [Tech.] Ruischen, borrelen (der
boeuf, de lapin , de brochet, etc., ossenvleesch,
haas, snoek, als fricandeau klaar gemaakt. —Fri- bijgezette verwkuip, eer zij tot rust is gekomen).
L'rilleu se, f. [.H. n.] Volksnaam van 't roodcandelle, f., z. FRICADELLE.
Fricassé, e, adj. (en part. passé van fricas- borstje (rouge-gorge).
-1- Frilosité, 1. Kouwelijkheid f.
ser) [tuis.] Gefruit en opgestoofd, g e fr i ca sFrima
o e, in. [Man.] , z. v. a. EMERUN.
S e e r d: Poulet fr- — ( fig. et pop.) Cet argent est
Frimaire, m. [Union.] Derde maand van den
Ir-, C'est autant de fr -, dat geld is naar de maan,
is zoo goed als weg. — Frieassée, f. Gefruit en fransch-republikeinschen almanak (van 21 nov. tot
gesloofd gerept n. van vleesch, visch, moeskruiden, 20 dec.), vorstmaand f.
Frima:s, in. [Phys.] Rijp, rijm, wittenevel m.
eyeren; klein gesneden vleesch n. met eene saus,
fr ie a sseef. Une fr- ae youlets, een gefruit op- Les arbres sont couvers de fr -, de bot men zijn bestoofsel n. van kuikens of jonge hoenders. — (Loc. dekt meet rijp. — (poet.) De winterluchtverschijnprov.) II se connait en f-, II est savant en fr -, hij sets, inz. ijs, sneeuw. — (Loc. fairs ) Cost un avaweet zeer wel wat goed smaakt. Sentir de loin la leur de fr -, hij bekommert zich niets om wind 0/'
fr -, 't gebraad ('t gevaar) van verre ruiken. I1 est weir. — [Mar.] , z. v. a. EMBRUN.
t Frimasser, Friiuer, v. n. Zich net rijp
malheureux en fr -, de goede beetjes komen niet tot
hem, 't wil hem niet gelukken, hij is niet gelukkig of riot ber;ekken.
Frime , I. (pop.) Houding f. , voorkomen n.,
in zijne ondernemingen. -- (pop.) Ce nest pas là
une grande fr -, 't wil niet veel zeggen, 't heeft niet schijn ni. 11 a fait Ia fr- de s'en aller, hij deed als
veel om 't lijf. — [Anc. mil.] Roffel f. — [ Danse] of hij wilde henen gaan. — (bas) Faire la fr- á
Soort van voormalige volksdans ni. -- Fricasser, gil., iemand slecht ontvangen. — Weleer ook z.v.a.
FRIMMAS, NEIGE.
(Qu. elle fr-!
V. n. [Cuffs.] Klein snijden, fruiten en opstoven,
Frimoucsse, f. (pop.) Leelijk gezic.t, gelaat n.
f ri c a s s r e n: Fr- on poulet, des tanches, des
t Fringade, f., z. v. a. GAMYISADE.
(fig. et pop.) Doorpommes de terre, des oeufs.
Friugalande, f. [H. n.] Boschleeuwerik m.
brenc en, verkwisten, vertéren, door de billen lap}'riiagaIe, Í., z.v.a. FAIM-VALLE, BOULIMIE.
pen: I1 a fricassé tout son Bien en moms de rien,
FriHgarrt, e, adj. (fam.) Levendig, lustig,
had he ft al zijn goed in zeer korten tijd doorgebragt.
vrolijk, dartel, wakker. I1 a épousé one fille bier
— SF FRICASSER, V. pr. Cette viande se fricasse
toujours, dat vleesch wordt altijd gefricasseerd. — fr-e, hij heeft een regt levendig meisje gehuwd. —
}'rieasseur, m., -ease, f. Fricasseerder m., Ce cheval est fr -, dit paard is moedig, vurig. —
fricasseerster f.; — inz.: slecht kok m., slechte (pop.) Zwierig, netjes gekleed. — Ook als subst.:
Faire Ie fr -, zich veel vrijheid veroorloven.
keukenmeid f., spijsbederver m., -bederfster f.
Fringillaire, adj. (pr. —gi-lai—) [H.n.]Zich
Fric-frac, interj. ou adv. Klanknabootsend
woord om aan te duiden, dat iets gescheurd, ge- met kleine vogeltjes, met vinken voedend.— Frinbroken, geslagen wordt: rits ! krik-krak ! pol-pal! gille, in. (pr. —gile) [H. n.] Vink m. — Frin— (Loc. prov.) it n'y a ni fris ni frac, dat moet gillid.e, adj. (pr. —gi-lide) Naar een vink gelijgebeuren, 't kost wat het wil; — ook: hier valt kend, vinkachtig.
t Fritngoter, v. n. Zingen, kwelen, kwinkeniets te bikken (te eten).
Friehe, f. [Agric.] Onbebouwd land, braak- léren, tjilpen. — Het vogelgetjilp nabootsen
Frî i.gner, v. n. ([am.) Dansen, springen, hup land D. En fr-, loc. adv. Braak, onbebouwd. Laisser one terre en fr -, een land braak laten liggen. pelen, dartelen. — Weleer ook: zich ongepaste vrij-- (fig.) Esprit en fr -, onaangekweekt verstand n. heden veroorloven; — zich zwierig kleeden. —
-- (fig. et badin) Cet homme laisse sa femme en S FRINGUER, v. a. Spoelen, omspoelen: Fr- on verre.
— Weleer ook: opwekken, verlevendigen.—tFrinIr-, die man verzuimt zine vrouw.
Fricot, m. (pop.) Gefricasseerd vleeschgeregt n.; goerie, f. Sprong, dans m.; — gezochte opschik
—allerlei soort van spijs f.: Vous payerez le vin et m.; — vrijpostigheid f. jegens vrouwen.
Friueurler, Fringuloter, v. n. Het vinken je paierai mol la fr-, gij zult den win en ik zal
het eten betalen. — Goede maaltijd m., smulpart f.: gekweel nabootsen.
Frinsoio, m. [H. fl], z. v. a. VERDIER.
Il. y aura du fr -, er zal wat te smullen vallen. —
f Friolerie, f. Lekkernij f. (friandise).
Fricoter, v. n. (pop.) Een fricassé bereiden. —
t Friolet, te, adj. Lekkerbekkig, verlekkerd.
Goed eten en drinken, eene goede keuken houden.
[Fin.] , z. v. a. AGIOTER. — FRICOTER, v. a. (pop.) — FRIOLET, M. [Hort.] Soort van weinig gezochte
Spijs klaar maken; — ( fir„.) doorbrengen, verspillen. peer f. — Weleer ook: verlekkerde hond m. -Friction, f. [Chic.] Wrijving f. Les fr -s dissi- Friolette, f. [Pàtiss.] Zeker ligt gebakje n.
pent les bumeurs et ouvrent les pores, de wrijFrion, m. [Agric.] Tong f. van eenen ploeg.
Trion, m. [Mar.] Zeegat n., doorvaart f. tusvingen verdrijven de kwade sappen en openen de
zweetgaten. — [Pharm.] Smeersel n., zalf f. tot schen twee eilanden, kanaal n. (in de Levant).
inwrijving. — Koking f. van eene artsenij onder
Fripe, f. Weleer z. v. a. CHIFFON. — (pop.)
toevoeging van eene vetstof. -- [Phys.] W jving Eetwaar f., at wat eetbaar is.
van twee ligchamen tegen elkander (liever frutteFrlpe, e, adj.: Un livre fr -, een afgesleten,
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bedorven boek n. Des meubles fr-s, bedorven, ver
huisraad n.
mand).-sletn
t Fripe-lippe, in. Gulzigaard, vraat (gourFriper, V. a. Kreukelen, verfommelen, kneuteren. V ous avez fripé votre collet, gij hebt uwen
kraag gekreukeld. --- Bederven, afsloten, versljten.
Ce garcon fripe toutes ses hardes en peu de
temps, die jongen verslijt al zijne kleedingstukken
in weinig tijds. — ( fig. et (am.) Doorbrengen, ver
billen lappen, verdoen. 11 a fripé-kwisten,dor
tout son Bien en peu de jours, hij heeft al zijn
goed in weinige dagen doorgebragt. — Afstelen,
iets voor het zijne uitgeven. II a fripé ces vers,
hij heeft deze verzen gestolen, van een ander a fgeschreven. — Verzuimen,: Votre frère a fripé ses
classes, uw broeder heeft de school verzuimd. —
(triv.) F- le ponce, zich lustig maken, lustig teren.
--= 11 aime b fr-, hij is een groote slokop, een gul
— SE FRIPER, v. pr.: Cette étoffe se (ripe-zigard.
en mnoins de riep, die stof is in een oogenblik versleten.
Friperie, f. Oude, afgesleten kleederen en meubelen, vodc 1. pl. Marchand de fr-, oude-kleêrenkooper, vo ' kooper. — Handel m. in oude kleiren en meubelen ; — oude- kleiren- voddemarkt f. — Bij uitbreiding: kleederen n'. pl., die
iemand aan 't lijf heeft. -- (Loc. prov. et fig.) Se
jeter, Se ruer, Se mettre sur la fr- de ctn., Tornher, Sauter sur sa fr-, iemand lustig afrossen,
hem te lijf gaan. Dans la conversation on tomba
sur sa fr-, in 't gesprek werd hij regt doorgehaald,
gehekeld. — Fr- littéraire, afgezaagde gedachten f.
pl. of onderwerpen n. pl., gemeenplaatsen f. pl. —
[Tech.] Soort van afdak n. in de suikerpinntaadjes, waar liet riet wordt neergezet, eer 't naar
den molen gaat.
Fripe-sauce, m. (pop.) Likkebroêr, sm-ullebroer, slokop m. — Slechte kok m. (Plur. Des
fripe-sauce.)
t Fripear, m., ease, f. Verslijter, versionser m., versliytster, a fslon.sster f., slokop m. en f.
Fripier, in., -iere, f. Uitdrager, oude-kleêrenkooi er m., uitdraagster, oude-kleirenkoopster f.
— (fig.) Fr- d'écrits, letterdief, uitschrijver m. uit
andere schriften (plagiaire). -- Ook gebruikt voor:
lasteraar, kwaadspreker nn. — ]let komt ook als
adj. voor: larchand fr-, uitdrager, enz. — Fripièce, f. [H. n.] Laphoorn, voddenhoorn :m.,
soort van slakkenhuis n. — Pop f. der watermot.
Fripon, in., -ne, f. Gaauwdie f ln.; guit, schelm,
schurk, schobbejak in., deugniet m. en f., bedriegster f. Un tour de f„ een schurkeslreek m., sclielmstuk n. Une franche friponne, een zeer slecht of
ondeugend vrouwpersoon n. — (Proc.): Rterr ne
ressemble plus a un honnete homme qu'un fr-,
een spitsboef ziet er vaak als een eerlijk man uit.
— Ook in min ongunstigen zin van kinderen gebézigd: Vous ètes un petit fr-, gij zijt een kleine
guit. — (fam.) Cast un fr-, 't is een slimme vogel;
een snoeper, iemand, die geheime minnarjtjes heeft.
--FRIPON, NE, adj. Diefachtig; schelmachtig, schurkachtig: Palet fr-, diefachtige knecht m. I1 a l'air
fr-, hij ziet er schelmachtig uit. Ella It l'air, l'oeilfr-, la mine fr-ne, zij ziet er schalkachtig uit.
S Friponnable, adj. Steelbaar, dat gestolen
kan worden.
Friponné, e, adj. (en part. passé van fripon nar): Personne fr-e, bestolen, afgezet, opgeligt persoon m. Diawants fr-s, weggekoapte diamanten m. pl.
Friponneau, m. (verklw. van fripon) (fam.)
Kleine schelm m., geitje, schurkje n.
Fripouner, V. a. Heimelijk wegnemen, ontstelen, ontfutselen, kapen, wegkapen. Ii ma friponné
trois florins, hij heeft mij drie gulden ontfutseld,
heimelijk ontstolen. — FRIPONNER, V. n. Schelmerij
plegen, schelmachtig bedriegen: 11 ne fait que fr-,
hij doet niets dan schelmerij plegen. Fr- au jeu,
in 't spel bedriegen, valsch spelen. — (fain.) Cuisiniére qui friponne, snoepachtige keukenmeid f.
— SE FRIPONNER, V. pr. Elkander bestelen.
Friponnerie, f. Schelmerij, guiterij f., schurkestreek, schelinstreek m. C'est une fr- signalée,
't is een in 't oog loopend schelmstuk. Les écoliers
font mille fr-s, de schooljongens doen duizend gui-

,

testreken.

t Friponnier, m., z. V. a. FILOU.
.t. Fa•iglrue, adj. Nieuw (neuf). — Friquenelle, t. Jong ligtvaardig meisje n., dat boven haren

FRISON.

staat uitgedost is. — Weleer ook: Kleine worst f.
Friquet, in. [B. n.] Boom- of veldmuschf. —
[Cuis.] Blikken of koperen schuimspaan m. —
t (pop.) Meisjesgek m. — -t- Friquette, f. Behaag
meisje n., kokette f.
-ziek
Frire, V. a. et defect. In de pan bakken, braden, fruiten: Fr- des soles, tongen in de pan bak
— (Loc. prov.) I1 n'y a rien à fr- dans cette-ken.
affaire, bij deze zaak is niets te winnen, er valt
niets aan te verdienen. Voilà de quoi fr-, 't is hier
volop. Il ny a rien à fr-, it n'y a pas de quoi frdans cette maison, in dit huis is niets te eten. Il
a de quoi fr-, hij kan goed leven. — FRIRE, v. n.
Braden, bakken. Le keurre flit dans la poéle, de
boter braadt in de pan. Faire fr- une carpe, een'
karper bakken — SE FRIRE, v. pr. Gebakken, gebraden worden.
Frisage, m. [Tech.] Traliewerk van latten,
latwerk, houten traliewerk n. — .Piet eesten van
den tabak.
Frise, f. [Arch.] Fries, platte lijst f. (tusschen
de kroonlijst en de architraaf): — in 't algemeen:
ieder bas-relief en sieraad, dat als fries is aangebragt. — [Mil.] Coeval de

fr -, z. CHEVAL.— [Corn.]

Baai, fries; friesch linnen n. — [Hort.] Fr- de
parterre, smal bed n. van loofwerkachtige sieraden
van palm of gras. — [Mar.] Hakkebord n., fries f.,
beeldhouwwerk , op verschillende plaatsen van 't
schip aangebragt; F- de i'éperon, kam m.— Fr-s, zuigers m. pl. , poortlakens n. pl., strooken doek om het
indringen van 't water door de poortluiken te beletten. — [Tech.] Werktuig om de wol van laken te krassen of op te halen. — Breed veld n. van
't beneden gedeelte eens muurs, dat geverwd wordt,
zoo men 't niet beschiet. — [ Thédt. J Strooken doek,
die op een tooneel den hemel of de zoldering moe
verbeelden.
-ten
Frisé, e, adj. (en part. passé van (riser) Gekruld, g e f r is e e r d: Cheveux fr-s, gekruld haar n.
Drap fr-, genopt laken n. — [Hart.] Choux fr-s
of erepus, krulkool, spruitkool, boerenkool f.
Frisée, f. [Agric. j Oorkrulling f. van 't aard
(eerre ziekte der plant).
-apelof
Friser, v. a. Krullen, in krullen zetten; kap
i s é r e n. Fr- ses cheveux au (avec le) ter,-pen,fr
avec des papillottes, zijn haar niet het kruljzer,
met papierrolletjes krullen. Fr- qn., iemands haar
opmaken, iemand fris é r en. — [Manu f. ] Fr- le
drag; het laken noppen, opkrassen. — (fig.) Even
aanraken, langs strijken, langs schampen. Le vent
frise lean, de wind krult, rimpelt het water. La
balie n'a fait que lui fr- Ie bras, de kogel heeft
hem slechts even den arm geraakt. Fr- la corde, z.
onder CORDE. — Fr- la quarantaine, la cinquantaine, digt bij de veertig, de vijftig jaar zijn. Frl'impertinent, le fat, dingen doen, die naar onbeschaarndheid, ingebeeldheid gel jken. Ce discours
frise le galimatias, die rede heeft veel van wartaal.
— [Danse] Fr- la cabriole, een' kuitlikker slaan.
— [Borl.] Iet puntje van de radertanden afnemen,
— [Mar.] Fr- les sabords, de geschutpaorten toe stoppen, de poorten met poortlaken voeren, opdat
het water er niet doordringe. Les voiles frisent le
mat, de zeilen vallen op den mast, killen (barbeyer).
— FRISER, v. n. Krullen: Ses cheveux frisent naturellement, zijn haar krult van zelf. — Fr- une
serviette, een servet kunstig vouwen. — [Impr.]
Dubbel afdrukken, dubbeléren. Cette presse frise
considérablement, deze pers dubbeleert sterk, doet
de letters dubbel te voorschijn komen. Les lettres
fi sent, de, letters slaan niet vast. — [Raf(.] Janschieten, tot kristallen schieten (bij 't rafnéren der
suiker) . — SE Fe1SER, v. pr. Zich het haar in krullen zeilen. — Gekruld, gefriseerd worden. — (pop.
et bas) Je men frise, ik lach er wat mei.
Frisette, f., Frisettes, f. pl. Half wollen, half
katoenen stof f.
Friseur, m., -euuse, f. Haarkruller, kapper m.,
haarkrulster f. (liever coiffeur, coiffeuse).—[Cuis.J,
z. FRITURIER.

Frisoir, n1. [Tech.] Beiteltje der zwaardvegers; — krasijzer, nopijzer n. voor laken of doek;
krastafel; — kruljzer n., krultang f. der kappers.
Frison, in. [Corn.] Grove wollenstof f., fries n.
(uit Poitou); kleed n. van die stof. — Slechtste
lompen f. pl. (in de papierfabrijken) . — Afval m
der cocons of zijdetonnetjes. — (Tech.] Gekrulde
kantielje (z. CANNETILLE); gekruld goud- of zilver-

FRISOTTER

-

819

FROISSABLE.

beuzelachtigheid van een' jongeling. --- [Conn.] Ze here goed koope katoenen . kant f.
+ Froberge, f. Sabel, degen m.
Froe, m. Monnikskap f. — Bij uitbreiding: monniksgewaad, monnikskleed n., monnikspij f. Prendre le fr -, monnik worden, in het klooster gaan.
Quitter Ie fr -, Jeter le fr- aux orties, het klooster,
het monniksleven verlaten, uit het klooster loopen;
den mantel op den tuin hangen.
Froeard, m. (dénigr.) Monnik m.
Froid, e, adj. Koud. II fait un temps fr -, 't is
koud weer. Eau froide, koud water n. Jai les pieds
fr -s, ik heb koude voeten, mijne voeten zijn koud.
Pays fr -, koud land n. — La fr-e saison, de wintertijd. Saison fr -e, koude tijd m. van 't jaar. —
Avoir fr-, koud, huiverig zijn. I1 fait fr-,. 't is Un habit fr -, een koud, al te dun, te liet kleed. —
( fig.) Koel, koelzinnig, onverschillig; kalm, bedaard;
fijntjes koud.
Frisgtaette, f. [Impr.] Frisket, raam. n., zonder vuur, zonder levendigheid, flaauw, geestedat op h, t witte blad wordt gelegd, opdat hetgeen loos, laf . I1 lui fit un accueil fort fr-, hij ontvin c^
wit moet blijven niet bezoedeld worde. Abatttre la hem zeer koel. Je l'ai trouvé bien fr- là-dessus, ig
heb hem daaromtrent vrij onverschillig gevonden.
fr-, 't frisket toeslaan.
Sang-froid, koelbloedigheid, koelzinnigheid, bedaardJ- Frissen, ent, m. Het snorren eener pijl n.
Frisson , m. .Huivering , rilling , schudding, heid f. De sang -fr -, in koelen bloede, zonder drift.
béving, koude f. Le front cause des fr-s, de kou- I1 lui dit de sang -fr- les chases les plus désoblide veroorzaakt rillingen. -- Cette nouvelle lui geantes, hij zeide hem, in koelen bloede, de onbea causë des fr-s, dit nieuws heeft hem doen leefdste dingen. Faire fr -e mine a- qn., iemand
rillen. — Le fr- de la fiè^ re, koortshuivering f. koel bejégenen. -- I1 a un style fr-, hij heeft een'
— Frissonnant, e, adj. Huiverend, rillend. kouden, flaauwen stijl. Un orateur fr -, een rede
zonder vuur, zonder geestdrift. Un discours-nar
— Frissonneiiient, m. Ligte huivering, voorbijgaande rilling f. Quand je pense à cela it fr -, eene laffe, geestelooze rede. — Un tableau,fr-,
me prend un fr-, wanneer ik er aan denk, over- eene schilderij, waarin geene uitdrukking, geene
valt mij eene ligte rilling. — Frissonner, v. n. kracht genoeg is. — [Jur.] Un homme fr -, een on•
Rillen, trillen, beven, bibberen, huiveren: La fièvre magtig (tot voortteling ongeschikt) man. — (Loc,
le prend, it commence i. fr-, de koorts overvalt (am.) 11 est fr- comme un landier, comme uns
hem, hij begint te beven, rillen. — (fig.) Fr- de chaine de pulls, hij is zoo koud (ongevoelig) als
ijs. z. ook CHAUD. --- - FROID wordt ook als adv. gepeur, van vrees rillen, sidderen.
Frist -frast, m. [Faut.] Duivenavleugel m., bruikt: Manger fr -, spijzen (die men anders warm
dien men gebruikt, om de valken bij 't afriglen te gebruikt) koud eten. Faire fr -, Batti e fr- à qn.,
iemand koel, terugstootend ontvangen, aanhooren.
wrijven.
Frisure, f. Krulwijze, krulling, krul f.; krul
— á FROID, toe. adv. Koud, zonder vuur te gebruigekruld hoofd H. Le vent a dérangë sa fr-, de-sel, ken: Forger, battre un fer a fr-, een ijzer koud
wind heeft hare krullen, haar kapsel bedorven, in smeden, hameren. De l'argent batlu a fr -, koud
wanorde gebragt. — [Tech.] Nopjes op doek, op stof. geslagen, gehamerd zilver n. — Composer á fr-,
— [Litt.] Onbeduidende sieraden n. pl. van den stijl. zonder gloed of leven opstellen.
Froid, m. Koude; vorst f. Avoir fr -, koud zijn.
}'rit, e, adj. (en part. passé van frire) Gebakken, in de pan gebraden: Poisson fr- , Carpe fr-e, Fr- naturel, artiliciel, natuurlijke koude, kunstkoude
f. Un fr- pénétrant, eene doordringende,
gebraden viseh, karper in. — (pop. et fig.) Cet
homme est fr-, die wan is geruïneerd, te gronde. scherpe koude. Fr- noir, vorst bij donker weir.
Tout est fr-, alles is op, doorgebragt, naar de maan - Fr- gai, vorst bij helder weir. I1 est mort de fr -,
hij is van koude gestorven. Vous êtes bien sensit Frit, ni. [Arch.], z. v. a. FRUIT.
t Friteau, m., z. v. a. BEIGNET, GaTEAU. -^- b1e au fr -, gij zijt zeer gevoelig voor de koude . Je
[Cuis.] 1 iet bakken van zékere sp ijzen in een om- tremble de fr -, ik bleef van koude. I1 est tout roikleedsel van deeg. — [fiche] Zekere platvisch m. de de fr -, hij is geheel verstil fd van koude. — Le
fr- de la fièvre, de koude der koorts. — (fig.) Koel
(ook FRITON geheeten) verkoeling, ver/laauwing, koelzinnigheid, on--heid,
Fritillaire, f. (pr. —ti-laire) [Bot.] Kievitseiverschilligheid f. 11 y a du fr- entre eux, er is ver
bloem, keizerskroon f.
vriendschap, liefde) tusschen hen. 11-koeling(dr
Fritoio, m., z. onder FRITEAU.
Frittage, m. [Tech.] liet toebereiden der fritte lui répondit avec son fr- ordinaire, hij antwoord
gewone koelheid f. — (Prov.)-dehmtzijn
of glasstof'. — Fritte, f. Naam der voorbereide
glasmassa, die tot op aanvankelijke smelting is ge- Soufiler Ie chaud et le fr-, z . CHAUD . --- Faire le
brand en geglr eid en dan in de oveakroezen ge- fr -, den koele, onverschillige spelen.
Froiden, ent, adv. Koud, koeltjes, koel (zelden
schept wordt, fr i t t e f. — Fritter, v. a. De tot
glas bestemde stoffen aan eene sterke calcinéring of dan fig. gebruikt). Vous êtes vêtu Bien fr -, gij zijt
glue jging blootstellen, f r i t t é r e n. — Frittier,m. zeer luchtig gekleed. -- (fig.) I1 ma répondu bien
fr-, hij heeft mij zeer koeltjes geantwoord.
Werkman, die de glasstofen Iritteert.
Froideur, f. Koudheid, koude f. La fr- de
Frittole, t. [Cuis.] Tarwekoek met krenten,
l'eau, du temps, de koudheid des waters, des vein notenolie gebakken.
Fritiare, f. [Cuffs.] Het bakken, fruiten in de ders. — (fig.) Koelheid, onverschilligheid f. II ma
pan; — gesmolten boter, olie f. of reuzel m'., recu aver beaucoup de fr-, hij heeft mi zeer l:oelwaarin de oliekoeken gebakken worden; — het ge- tje's, met zeer veel koelheid ontvangen. 11 y a de la
bakkene, gebradene; — gebakken visch m. -- Frï - fr- entr'eux, zij gaan koel met elkander om. -[Méd.] , z. v. a. FRIGIDITÉ.
tuner, m. Braadkok nl.
Froidir, v. n., Sc froidir, v. pr. Verkoelen,
Frivole, adj. IJdel, nietig, gering, beuzelachtig, onbeduidend, armzalig, kleingeestig, zonder koud worden. Ie laissez pas fr- (liever refroiáir)
waarde, slecht; ligtzinnig, winderig. Un discours Ie diner, laat het eten niet koud worden. — Les
fr -, een beuzelachtig, ijdel gesprek n. Cet argument viandes ee froidissent (liever se refroidissent), de
est fr-, dit bewijs is nietig, zonder kracht. Une spijzen worden koud.
Froidure, f. Koude f. der lucht. La f- de Ia
excuse fr-, eene nietige, kale verontschuldiging f.
11 a des principes bien fr -s, hij heeft zeer geringe, saison, du climat, de koude van 't jaargetij de, van
ligte, zwakke grondbeginselen. — Ook als subst.: I1 't klimaat of de luchtsreek. — (poét.) De winter m.
Froidlireux, ease , adj. Kouwelijk (liever
donne dans le fr-, hij vervalt in 't beuzelachtige.
-- Frivolement, adv. Op ligtvaardige, ligtzin- FRILEUX) ..
Froissable, adj. Kreukbaar, wat door ver
n.ige wis. —]- Frivoliser, V. a. IJdel, onnut, gebederven knn. -- Froissage, m. Het-kreuing
ring maken. — Frivolité, f. IJdelheid, beuzel
nietigheid, kleinigheid, kleingeestigheid,-achliged, kneuzen, kreuken. — [Corn.) 1-mile de f-, olie f.
fr i v o l i t e i.it f. Ses discours ne lont que des fr -s, van de eerste uitpersing. — Froissentent, m.
zijne gesprekken zijn niets dan ijdel geklap, zijn Wrijving, kneuzing, verbrijzeling f. Le fr- des
van geene waarde. La fr- dun jeune homme, de caillouu.x excite du feu, de wrijeing der keisteenen
draad n. Fr-s, kringen m. pl. en golvingen f. pl.
op 't gemarmerd papier. — [Mar.] Flap, pul, kan f.,
aarden of metalen drinkvat n. — [Impr.] Dubbeling f. van den druk. — [Corf.] Elke krul, gekrulde
lok f. van een gekruld hoofd. — FRISON, m., -NE, f.
Fries m., Friesin f., inboorling van Friesland.
Le fr-, de friesche taal f. — FRISON, NE, adj.
Friesch n. La langue fr-ne..
Frisotter, v. a. Gedurig krullen; fijne, kleine
krullen maken. — SE FRISOTTER, V. pr. Veel tijd
met zich, te krullen verbeuzelen.
t Frisque, adj. (burl.) Frisch, aardig, sierl k,
bevallig, wakker. Che\ al fr -, wakker, frisch paard.
Fille fr -, bevallig, aardig- meisje. -- t Frisquet,
m. Kleine keffer m. (hondje). — FRISQUET , m.:
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verwekt vuur. - ( fig.) Le fr- des intièIs parti- Z. V. a. FROMENTAL. - Fromenteux, ease,
adj. Rijk in tarwe, in graan.
culiers, de wrijving, de strijd der bijzondere belanFronce, I. [Tech.] Plooi, vouw I. in papier,
en. - Froiser, t'. a. Kneuen, door drukking
n;
kreuken,
in
speelkaarten. - Weleer z. v. a. ride, riinpel
sterk
wrijve
verinorselen,
genadeelen,
kronkelen, verfrommelen (chiffonner);— (fig.) kwet- - Froueernent, vu. Het fronsen (der wenk
sen, kreuken, deren. La chute lui a froissé toute braauwe ), rimpeling I. des voorhoofds: - gerimIa jambe, de val heeft zijn gansche been gekneusd. peldlieid I. - I M€tul.] Rimpel in., vouw. plooi I.
.- Fr- des cailloux l'un contre l'autre, twee kejen in de huid. - Froneer, v. a. Fronsen, rimpelen,
sterk legen el/wader wrijven. Fr- do papier, lu plooijen. Fr- les sourcils, de wenkbraauwen, het
drap, papier, laken verkreuken. -- I 1 ne faut pas voorhoofd fronsen. - Fr- ene jupe, ce-ne-n vroufr- les opinions de ceux qu'on vent persuader, wenrok plooijen (plisser). - SE FRONCEII, V. pr.
men moet de gevoelens van ken, diernen overreden Zich in vouwen of plooijen zetten; rimpelig, vol
wil, niet kwetsen, beleedien. — SE FROISSER, V. pr. vouwen of plooijen worden. - Geplooid worden.
Zich kneuzen. - Het part. passé is ook adj.: Mem - Het part. passé is ook adj.: Peau froncée, gerim-})re fr-, gekneusd lid ii. Robe fr -c, gekrenkt kleedje n. pelde huid I. Chemise froncée, geplooid hemd ii.
Fioiiche, I. [Bot.] Vijgeboom vu. met door- S Froisseur, m. Kwetser, beleediger ni. Ook als adj.: Cylindies fr -s, verbrijzelende cilin- boorde bladeren.
Fioiieis, fl1. [Tech.] Kleine plooijen I. p1. (aan
ders rn. p1.— 5 Froissis, m. Gewrijf, gekneus; een kleedje, kraapje, enz.)
gedruiscli U., door wrijving voortgebragt.— Frois
Fronele, vu., liever, FURONCLE.
sure, f. Kneuzing; kreuk 1. , indruk, die door
Fronçure, f. Het rim p elen, fronsen, plooijen;
kneuzing, kreuking achterblijft. It a une fr- au
bras, hij heeft eene kneuzing aan den arm. La fr- gerimpelaheid, geplooidheid I
Frondaison, f. [Bot.] Loof, gebladerte D. (I'un fruit, de blutsing van eene vrucht. La fr
Tijd m. , waa op het loaf uitkomt.
dune dto ffe , de kreuken in eene stof.
Fronde, I. Slinper vu. (als voormalig wapenFi'ôIe, t. [Bot.] Kamperfoelie t. der Alpen.
Frôlement , m. Ligte wrjving , aanraking, twig , als kinderspeelgoed) Goliath fut tué dun
schaving f. van iets, als in 't voorbijgarn. Le Ir- co o p de Ir-, Goliat h werd door eenen slingerworp
de Ia Palle lui a fait une legère contusion, de gedood. - Je-ter une pierre avec Ja Ir-, eenen
r.] Slini
wrijving des kogels heeft hein eene Pyle kneuzing steen met den slinger werpen. - [Ch
veroorzrakt. Ce nest cju'un simple Ir-, 't is slechts ger verband, vierhoofdig windsel n. - [i I. de
de
zich
gedurende
die
eener
partij,
een liet schampschot. - Frôler, v. a. In 't voor- France] Naam
heid van Lodewijk XIV. tegen 't hof
lrjgaan ligt aanraken, schanspen, wrijven: La balie
van den kardinaal Mazarin
en tegen
lui a fiOié Ia jambe, de kogel heeft even zijn been minderjalininisterie
aangeraakt, heeft kern een schampschot toegebragt. verzette. - FRONDE, I. Loof ii. , gezamenlijke blaFroniage, m. Kaas I. Fr- dur, mou. raffiné, deren van een boom; - gebladerte n. der palmen
harde, weeke, fijne kaas. Fr- écrémé, kaas van af- en varenkruiden; - bladervormige uitspreiding f.
geroomde melk. Fr- non ecrémé, b Ia crème, der wierpianten e. a.
Fronder, v. a. Met eenen slinger werpen, sun roomkaas. Fr- de lait de brebis, schapekaas. Frersillé, groene kaas, ookgroen besclsiaimelde kaas. geren; - met kracht werpen. Fr- des pierres,
r- nu cumin, komijnkaas. Fr- de cochon, zult- stee-nen slingeren. - - Ook zonder voorwerp: S'amukaas f., kaasvormig hoofdvleesch n.— (pop.) Manger ser a Ir-. - Elle lui Ironda une assiette a Ia téte,
da Ir-, ontevreden zijn, zuur zien. - (Proc.) En- zij wierp hem een bord naar 't hoofd. - (fig.)
tre Ia poire et le fr-, z. POIRE. Jamais homme Laken, berispen, beschimpen, bespotten, hékelen,
sage ne mangea fr-, een wijs earn voedt zich niet bedillen. Fr- ie gouvernement, ie ministère, de
met ijdele /100/i. Fr- est Men sain qui vient de regéring, het ministérie hékelen. On a frondé sa
cliche main, wie Zijne gezondheid lief heeft, ete harangue, men heeft zijne redevoering beschimpt,
Met veel kaas. - (Loc pol). etprov.) Elle a laissé bedild. - FRONBER, v. n. Op de regéring schimaller ie chat nu Ir-, zij heeft de kat aan de kaas pen; steeds hékelen, altijd morren. II ne fait que
laten komen, zich laten verleiden. - [Bot.] Fr- Ir- tout le jour, hij doet den gebeden dag niets
des arbres, boomkaas f., boompaddestoel m. - [ Jeu] dan op de regéring uitvaren; hij heeft altijd wat
Faire des fr -s, spel, waarbij de meisjes, na zich te bedillen. - Het part. passé is ook adj.: Pierre
snel rondgedraaid te hebben, op eens vederhurken, Irondée, geslingerde steen m. - Ministère Ir-, gewaardoor hare rokken of kleedjes bol- of kaasvor- hekeld ministerie n.
Fronderie, I. [Iii. de France] Bewegingen,
mig blijven uitstaan.
Frornageon, m. [Bot.] (pop.), z.v.a. MAUVE. woelingen I. p1. dci- fr a a cl e (z. dat woord); 't verhovel der fronde.
Fromager, ni., -ei-e. I. Kaasboer, kaaskooFrondescence, f. liet uitloopen, loofkrg gen
per in. , kaasboerin, kaaskoopster I.— FIIOMAGER, in.
Kaasvorm in., om de kaas te doen uitdruipen. der boomen. - Bladvormigheid I. - Frondes- [Bot.] Kaasboom m. op de Antillische eilanden. cent, e, adj. Loof krij gend. - Bladvormig.
Frondeur, vu. Slingeraar, met een' slinger ge- Het komt ook als adj. voor: Maître Ir-, meesterwapend soldaat vu. - Lid n., aanhanger vu. der
kaasmaker vu.
Froiiiagerie , f. Kaashuis fl.; kaasmaherj; fronde, frondeur vu. (z. FRONDE). - (fig.) Vitkaaskamer, plaats waar de kaas gemaakt of be- ter, bediller, berisper, inz. van de regéring en
hare daden. Vous êtes on Ir-, gij zijt een vitter.
waard wordt; - kaasm arkt f.
(in deze betcekenis zou men een vrouwelijk IronFiomageaix, euse, adj. Kaasachtig.
Frontent, vu. [Bot.] Tarw, tarwe, welt I. Fr- deuse kunnen aannemen). - Ook als adj. gebézigd:
d'Espagne, lInde, of de Turquie, turksche tarw, Esprit fr-,'bedilzieke geest vu. (putt f.
Frotidibale, I. [Anc. vui].] Soort van katamats f. Fr- bear, Fr- rouge, spelt (épeautre). Frondicole, adj. [Bot.] Op loof groeijend of
[Aich.] Grain de Ir- des philosophes, kwik, kwiklevend. - Frondifère, Froiidipare, adj.
zilver ii.
Frornentaeé, e, adj. Tarwachtig , naar tarw Loofdragend. - Frondipore, vu. [H. n. ] Gegelijkend. Plantes fr -es of als subst. Fr-es, f. p1. bladerd juntkoraal, takkoraal n.
Frondule, I. [Ant.] Kleine slinger vu. - MwPlanten, die aren als die der tarwe schieten, tarwaardige planten I. p1. - Froiiaentage, rn. [AiiC. bladert/es ti p1.
Frouron, vu. [Tech.], z. v. a. FROTTON.
cout.] liegt IL, cijns m. op de tarwevelden. Front, vu. Voorhoofd n.; bij uitbreiding: het
Frornentai re of Fruiiientalite, I. [Minér.]
Naam, doorsommige geleerden gegeven aan zékere geheele gelaat, gezigt; hoofd n., top m., kruin f.;
voorste gedeelte n., voorzijde f., voorgevel m.,
steenen, die zij cor versteende graankorrels houden. - Frornental of Faux- frontent, zie fr 0 nl n. Fr- élévé, sévère, hoog, ernstig voorhoofd n. On lit sur son Ir-, men leestop zijn
flAY-GRASS. - FROMENTAL, E, adj. [Bot.] Naar
tarwe gelijkend. - [ Agric.] Terres fr -es, voorden gelaat. - Courber le fr-, Humilier son Ir-, het
tarwbouw geschikte gronden m. pl. Pays fr-, tarw- hoofd buigen; (fip.) zich vernéderen. Lever, Reland, voor den tarwbouu bijzonder geschikt land n. lever ie Ir-, het hoofd weder opbeuren; - zijne
- Frornenté, vu. [Bot.] Soort van druif f. - fierheid hernemen; zich wederspannig betoonen. Frornenteau, m. [Bot.] Braambézie I. -- Voor- (podt.) Ces rochers cachent leurs Ir -s dans les
noes, die rotsen verbergen hare kramen in de
tre/feljke druif I. van Champagne. - Frorneii
iée, I. [Cuis.] Pap I. van tarwem eel, melk en. wolken. - Fr- de poisson, snail vu. van eenen
suiker. .- Tarwemeel n. - Fromentel, vu. [Bot.], vise/i-. - Fr- dun cheval, dun boeul, etc., het
-
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voorhoofd van een paard, van eenen os, enz. Ce Frontignac (stad in de voormalige prov. Langueclieval a une etoile au fr-, dit paard heeft eene doc), doorgaans fr 0 Cl t i g ei a c geheeten.
Frontirostre, adj. [1-I. n.] , z. v. a. RHINOSTOME.
kol of witte plek voor den kop. La maison fait IrFrontispice, in. Voorgevel m. van een gebouw
sur le canal, het huis staat met het voorste gedeelte, met den voorgevel naar de gracht. On (men zegt in de taal der kunst facade); - titel m.
trouve de fr- une Iasse-coui , men vindt van voren van een boek, titelblad II., (men zegt doorgaans
eene voorplaats. - [Mi l .] F- dune arrnëe, dun litre); titelplaat I. Le nam de I'auteur, le lien de
bataillon, voorste gelid IL, spits I., front n. van limpression est annoncé au Ir-, de naam des
een' lejer, van een bataljon. Fr- dun bastion, schrijvers, de plaats, waar het boek gedrukt is,
voorste gedeelte van een bolwerk. Faire fr- h len- staat op de titelplaat aangeduid.
Fronto-eonchien , indj. m. (pr. —ki-ain)
nemi, den vijand het hoofd bieden. Ce régiment
fit fr- a Ia cavallerie ennemie, dit regiment was [Anat.] 4nscle Ir-, voorhoofds- en oorschelpspier f.
tegen over de vijandelijke ruiterij geplaatst. z. ook --- Fronto-ethnLoida, e, adj. [Anat.] Tot het
BANJJIÈI4E.— [Mar.] L'aimée of In flotte était ranvoorhoofdsbeen en het zeefbeen behoorende. - dis
gée sur Ia ligne de Ir-, de vloot lag in het breede suhst. m., z. v. a. Trou borgne of épineux, zie
geschaard. - (lig.) Faire Ir- a l'orage, den storm EPINEUX.
Fronton, fl1. [Arch.] Geveldak n., driehoekig
het hoofd bieden, pal staan in den te g enspoed. Le IL'- dun livre, Z. V. a. FRONTISPICE. Le Ir- of half-cirkelvormig sieraad a. boven aan geboudune rnonnaie, de beeldzijde I. eener munt. - Well, vensters. deuren, enz. - [[liar.] Hakkebord,
(fig.) Onbeschaamdheid, verinéteiheid, stoutheid I. w'apenvlak, schild of bovenste en middelste beeldAuriez-vous le Ir- dassurer un pareil mensotige? houwwerk n. aan den spiegel.
Fronto-nasal, e, adj. [Anat.] Tot voorhoofd
zoudt jij de onbeschaamdheid hebben, zalk eene
leugen te bekrachtigen? II cut le IL'- de me dire, en neus be/toorende. Muscle Ir- of als subst. m.:
hij had de onbeschaamdheid mij te zeqqen. Ii a un Le Ir-, de voorhoofdsspier I. -- Froiito-parié m
fr- d'airain, hij heeft een stalen voorhoofd, hij is tal, e, adj. [Anat.] Tot het voorhoofdsbeen en
van alle schaamte ontbloot. II na point de fr-, hij de wandheenderen behoorend (nikspij gekleed.
Fi-oqité, e, adj. in eens monnikskap, monis voor geene schaamte vatbaar, hij heeft geen ge~
Froqiieur, m. [Anc. coat.] Verbileraar der
voet van schaamte. - DE FRONT, bc. adv. Naast
elkander, van voren. fis rnarehiL'ent dix hoinmes wegen.
ti-ot, ook Fron, fl1. [Anc. coat.] Onbebouwd
de Ir-, zij marcheerden tien man naast elkander. Attaquer l'ennerni de Ir-, den vijand van liggende grond. - Bedorven weg in.
t Frottade, I. Pak ii. slaag, mishandeling t.
voren aantasten, aanprjpen. C'est UD chemin oh
Frottage, m. 1let wrijven, boenen (van een
ii ne peut passer que deux hoinmes de Ii'-, 't is
een seep, waar slechts twee menschen naast elkan- vloer, meubelstuk, enz.) - Frotté, e, adj. (en
der kunnen gaan. Deux chevaux atlelés de fr-, part. passé van frotter): Membi'e Ir-, gewreven
twee naast elkander gespannen paarden. - ( fig.) lid n. - Chaise fr-c, gewreven, geboende stoel m.
Heurter de Ir- l'opinion de qn., wmands meening, -. Frottée, I. (pop.) Boterham f., geboterd stuk
gevoelen regelregt, reqtstreeks tegenspreken. Faire brood a. - (pop.) 11 a eu une bonne fr-, hij heeft
marcher deux choses de Ir-, twee zaken te gelijk een goed pak slaag gehad.
Fiottement, m. Wr[/ving, schuring van twee
behandelen. - FRONT a FRONT, lor. ode. Regt
ligchamen tegen elkander, ofschur'ing I. Le fr- du
tegenover elkander,
trait a dépilé Ie cheval, de schuring van de streng
Frontaia, m., Z. FRONTEAU.
Frontal, e, adj. [Anat.] Tot het voorhoofd of het trekleir heeft het paard onthaard. - (fig.)
behoorend, daartoe betrekkelijk, f r o n t a a t: Ré- Le Ir- des idées, des intui'êts, de wrijving der
gion fr-c, voorhoofdstreek t. Os Ir-, voorhoofds- denkbeelden, de botsing I dec belangen.
Frotter, v. a. Wrijven, schuren, boenen. Frbeen n. Muscles frontaux, voorhoofdspieren I. p1.
- [Mid.] Médicaments frontaux, middelen n. p1., les jainhes avec de la handle, de beenen met
die op 't voorhoofd worden aangewend. - FRON- flanel wrijven. Fr- des chaises, stoelen boenen. inwrijven, bestrijken. On lui a frotté Ie bras avec
TAL, rn [Anat.] Voorhoofdsbeen n. (corona]) [Chir. ] Voorhoofdsomsla.q m. (tegen hoofdpijn); de I'huile, men heeft hem den win niet olie inge
voorhoofdsband m.; het daarmede opgelegd mid- Wreven, bestreken, gesmeerd. - (fig. ei [am.) Afdel. - LAnc. jut'.] JIoofdpranqer m., touw n. met rassen, kloppen, ronselen: On la frotté comme ii
knoopen (als voormalig marteltuig(; - die mar- faut, On lui a frottéles oreilles, men heeft hem
teling I. zelve. - [ Luth.] Beiteltje II. tot het aan- ter dege, braaf afgerost. - [Tech.] Pierre b Irz. ook slijpsteen m. der tettergieters. Fr- des caractères,
brengen van sieraden op de toetsen.
gegoten letters op den slijpsteen aftrekken. - FrFRONTEAU.
p1.
Grensbewoners
m. p1. Ie rasoir, het scheermes aanzetten; ook: het scheerFrontaliers,
m.
I
(van Frankrijk, bij de Pyreneen). - Rondreizende mes afvegen (bij 't scheren). - (Pray.) Une main
frotte l'autre, als de eene hand de andere wascht,
kooplieden, marskramers m. p1.
worden zij beide schoon. Un mulct frotte l'autre, de
Fronté, e, adj. Met een groot voorhoofd.
eene muilezel noemt den anderen langoor, de pot verFrontean, Frontail, n. Hoofdspansel, hoof;!
bindsel n., inz. hoofdband m. der Joden (waarop zij wijt den ketel, dat hij zwart is. - FROTTER, V. Si.
den naam van God of eene schriftuurplaats schrijven), Wrijven: Une des roues frottait contre Ia caisse de
tephittin of thephitlin. - 1 ioofdsieroad n. la voiture, een der raderen wreef tegen den bak
der paarden, kopriem m. van 't hoofdstel; - hoofd- van 't rijtuig. - SE FIIOrrER, F. Pr. Zich wrijvn:
band der rouwpaarden (ook FRONTAL geheeten). - Se Ir- les yeux. - Elkander wrijven.- Les hues
[Arch.] , Z. FRONTON. - [ Anc. artil] .j Fr- de mire, se Irottent. - Gewreven worden; Le verre se
verzigttop m. aan een stuk geschut. - [Mar.] frotte avec de Ia peau. - ( fi g. et fern.) Se Ir- ii
Schild, hakkebord n., gebeeldhouwde lijst I. van qu., met iemand te doen hebben of aanleggen, ometen voorsten balk van de campagne of het haifdek, gang, gemeenschap met iemand hebben. Ii bijt bon
of van den rand van den bak; boog m. van het se fr- aux savants, 't is goed, met geleerden omgang
te hebben. Ne vous y Irottez pas, laat er u niet
hal/dek. Fr de rolde, uitstek m. aan de balkwagering tusschendeks, waar de trompen der stukken mede in, bemoei er u niet mede. us se sont bieis
tegen leunen, wanneer zij qesjord staan. Fr- thi Irottés l'un l'autre, zij hebben elkaar braaf afgegaillard, schot n. van de stuurplecht. - [Chir.], ranseld. - (Prov ) Qui s'y frotte, s'y pique, wie
hein aanraakt, brandt zijne vingers, t is geen kat
z. v. a. FRONTAL.
Fronteval, m. [Hart.] Ronde, met rozekleur om zonder handschoenen aan te tasten (van iemand,
en wit vermengde tulp I.(voorhoofd. die zich niets ongestraft laat zeggen of doen);
Frouticorne, adj. [.H. n.] Met horens op 't ook: wie rozen wil plukken, moet op de doornen
Frontière, I. Grens, frontier I., grens-, rékenen; Wie zich moedwillig in 't gevaar begeeft,
eindpaal m. L'armée ëtait sur Ia Ir-, het leper komt er in Om.
Frotterie, I. [Tech.] Het afsljpen of aftrekstond op de grens. Les fr-s dun that, de grenzen,
eindpalen, frontieren vein eenen staat. - [Giogr.] ken der gegoten lelterstaafjes op een' slijpsteen.
Fi-otteRir, m., euse, I. Wrijver. boender in.,
Fr-s militaires, militaire grenzen. - FRONTIERES, I.
p1. Geineene wol I. uit PicardiP. - FRONTIÈRE, wrjfster, boenster, schuurster I. - FROTTEUSE, I.
adj. Aan de grenzen liggend, tot de grenzen be- Werkvrouw I., die de letterstaaf/es afslijpt.
Froltoir, in. Wrjfiap, wrijfdoek, boenlap
boorend: Villes Ir-s, grenssteden I. p1.
FrofitigHan, m. F'ransche muskaatwijn m. uit schuarlap in. ; - schouderdoekje, schouderpapier'
-

-

-

-
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--
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tje n. der barbiers (om er 't scheermes aan af te
vegen:) . -- [Tech.] Schuurton f. (der speldenmakers);
— gladtand n1. (der boekbinders); — lustreerzak m.
fkussen n.
(der hoedenmakers) . -- [Pbys..] Wrijfkussen
aan de elektriseer-machine.

Frotton, rei. [Tech.] Strijkbal m. van doek
der kaartenmakers, om het papier of de kaarten
daarmede glad te strijken.
Froze, m. [Alle. coot.], z. FROT.

Froueneut, m. [Chas.] liet nabootsen van
zékere geluiden, om daarmede vogels te lokken. —
Frouuer, V. n. Geluiden nabootsen, als lokmiddel
ons vogels te vangen, vogels met het lokfluitje lok
— Fron-froti, m. Klanknabootsend woord-ken.
om 't geruisch van kleederen, van bladeren na te
bootsen. -- (Loc. pros. et pop.) Faire frou-frou,
den gebraden haan spelen, Bene groote staatsie voeren. — [H. n.] Volksnaurn van 't kolibrietje.
lFrnetes cence, f Tijd m. des jaars, waarop
de meeste zaden rijp worden; rijpwording f. —
Fruetescent, e, adj. [bidact.] Mei vruchten
zich bedekkend.
Fructidor, m. [Chron.] Twaalfde maand van
't framische republikeinsche jaar (van 18 aug.
tot 16 sept.) , vruchtmaand f. — Fructif re,
Frn et fiaut, e, adj. [Bot.] Vruchtdra,g end. —
Fructifleateur, , trice , adj. Vruchtbaarmakend. -- Frnictifieatiou, f. Bevruchting, ontwikkeling van den bloesem en van de vrucht.
— Fruetifier, v. n. Vrucht dragen. vrucht
opleveren of voortbrengen. Cat arbre fructifie
pour la première fois, deze boom draagt voor
het eerst vruchten.. — (fig.) Voordeel gaven , gedijen:
Cette somme a tietifie, deze som heeft winst optcleverd, rente s egeven. Dieu a bbrii leur travail
et l'a fait fr-, God heeft hun werk gezegend en het
goede vruchten laten voortbrengen. -- Frtu.etiforme, adj. Vruchtvorrniq. — Fraietigene, ar(j.
Op vruchten wassend. — Fnictuaire, m. [Ant.
rom .] Vruchtbruiker in. — Frwwctuuetise:inent,
adv. Met vrucht, met zegen, met voordeel: Its y
ont travaillé fr-, zij hefben daaraan met vrucht
gearbeid. — Friictueux, euse, adj. (poét.)
Vruchtbaar: Verger fr-, vruchtbare boomgaard -m.
— (fig.) Voordeelig, winstgevend: Il a an ernploi
fr-, hij heeft een voordeelig ambt. Fr vettule. m.

--
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du penchant pour le fr- défendu, verboden vrucht
smaakt het lekkerst: wat ons verboden is, trekt
ons juist daarom te sterker aan. — Bij uitbreiding:
ligchaamsvrucht: Une femme est obligée d'avoir
solo de son fr-, eene vrouw is verpligt voor hare
ligchaamsvrucht te zorgen. Ce ills est le seul frde leur union, die zoon is de Benige vrucht van
hunnen echt. Les fr-s de 1'hymen, cie in 't huwelijk verwekte kinderen. -- (fig.) Voordeel, gewin n.,
winst f., nut n., vrucht f. Je n'ai tiré aucun frde cette affaire, ik heb geen voordeel uit deze zaak
getrokken. J'ai eu beaucoup de peine et peu de
fr-, ik heb veel ni.oeile en weinig nut of voordeel
gehad. Le fr- de ses travaux, de vrucht van zenen
arbeid. Voila les tristes fruits de la guerre, dit
zijn de droevige vruchten, gevolgen des oorlogs.
Cela ne fait aucun fr-, dat geeft geen nut. Ce
prédicateur fait du fr-, deze predikant sticht nut.
— Fr-s, inkomsten f. p1., voordeelen n pl., opbrengst f. (van eene bediening, van een of ander
goed). — [Arch.] Vermindering f. der dikte van
eenen muur naar boven toe. Banner du fr- (of du
feit) is une muraille, tenen muur intrekken.
% Fruitage., m. Fruit n., allerhande boomvruchten f. pl., ooft n. (andere kleur.
Fr rité, e., adj. [Bias.] Met vruchten van eene
Fruiterie, f. Fruitkamer f., ooftkelder m. (gebruikelijker is fruitier). — Fruithandel m.
Fruitier, ière, adj. Ooft-, vruchtdragend:
A-rbre fr-, vruchtdragende boom, vruchtboom ni.
Jardin fr-, oofttuin m. — FRUITIER in . Boomgaard .gin. (liever verger). — Fruitkamer f., ooftkelder In. - FRUITIER, n1.. -TERE, f. Fruit- of

ooftverkooper m., -verkoopster, fruitvrouw f. —
In dien zin ook als adj.: Marchand fr-, Marchande
ir-lire. ---Verhandeling f. over het ooft, ooftboek n.
-

t Fruition, f., z. v. a. JOUISSANCE.
FratineIIt4 :eé, e, :aeij., z. FRO,1MENTAC1 .

Frumentaire, m. [Ant. rom.] Voorraadhezorger, proviandmeester; — schatmeester. — Weleer
ook z. v. a. marchand de bid, graanhandelaar m.
— [H. n.] Fr-s, mikroskóvische schelpjes n. pl.,
die naar tarwekorrels gelijken.
Fi'utnentaal.lte, Í., z. F"ROM'TNTAIRE.

Frasquin, m. (pop.) Goedje, bontje, al wat

iemand aan kleederen en geld -bezit.
Fruste, adj. [Numism.] Afgesleten, onkenbaar
geworden (van munten en gedenkpenningen). --Verweerd (van oude steenen) . — Poésie fr-, poëzi,
die de kenmerken van hooge oudheid draagt, overoude poezij f.

Ieder der bijzondere vruchten, die tot de vorming
medeerken. — --(-Fruceendi° zamengestelde bloem medewerken.
tuosite, f., z. v. a. FECONDITE.
Frugal, e, adj Sober, matig, spaarzaam, zuinig; genoegzaam. Mener une vie fr-e, zuinig,
spaarzaam, matig leven. 11 est extrêmement fr-,
F-r itstratif, ive, Fiiistratotre, adj. [Prat.]
hij is zeer sober, matig. Un repas fr-, een sobere Nutteloos, doelloos; ijdel, enkel om tijd te winnen.
maaltid. (Volgens de Academie heeft dit woord Frais fr-s, doellooze onkosten m. pl. — Exception
-geen m. pl.; terwijl men toch bij de schrijvers zoo- fr-, nietige tegenwerping f. -- Acte fr-, bedriegewel frugals als frugaux vindt.) — Frugale - lijke acte f. -FRUSTRATOIRE , in. Kruiderwijn, suiment, adv. Matig, op eene matige, spaarzame kerw2jn in. met notemuskaat. -- Fre^stratoirewijze, zuinig, spaarzaam. -- Frugalité, f. Spaar nient, adv. Op vergeefsche, vruchtelooze wijze.
matigheid, zuinigheid, soberheid, een -zamheid,
Frustrer, v. a. Verijdelen, te leur stellen, mislevenswijze, onthouding f.
-voudige leiden, bedriegen, bedotten. On l'a frustré de ses
F iigai'dite, f., z. v. a. IDOCRASE.
droits, men heeft hem in zijne regten verkort, van
Frugifère, adj., z. v. a. FRUCTEFÈRE. — Fru- zijne regten beroofd. Fr- ses créanciers, zijne schuld
te leur stellen. Fr- l'attente de qn., iemands-ei.schr
givore, adj. [H. n.] Vruchtenetend, van gewas
vruchten levend. — Fru-givores, m. pl.-sen,va verwachting verijdelen. — SE FRUSTRER, v. pr.
[H. n.] Vruchteters, ooftpikkers m. pl., =vogels, Zich berooven: Nier une autre vie, eest se fr
dune consolante espérance. — Elkander te leur
die van vruchten leven.
Fruit, In. Vrucht f., ooft, fruit n Des fr-s stellen. — Frustré, e, ach. (en part. passé) Pernoués, mfirs, hátifs, tardifs, gezette, rijpe, vroeg - sonne, Espérance fr -e, teleurgestelde persoon m.,
rijpe, laatrjpe vruchten. Des fr-s a noyau, a pe- hoop f.
Fruteseence, f. [Bot.] Tijd m., wanneer de
pin, steenvruchten, vruchten met pitten of kernen.
Fr-s d'été, d'automne, d'hiver, zomer-. herfst-, vruchten afvallen, om door hare zaden de soort te
wintervruchten. Fr-s pendants, hangende, nog aan doen voortduren. — Fruteseent, e, adj. Zich
den boom zittende vruchten. Fr- pendants par ra- als boom of struik verheffend; boom-, struikvormig.
eines, te veld staande gewassen n. pl. Fr-s de terre,
Frontex, m. (latin.)- (als toegevoegd woord bj
aardvruchten (als meloenen, komkommers, enz.) Fr-s de namen van een aantal planten). Struik, heester in.
Frutieoie, adj. [H. n.] Tusschen de struiken
de la terre, vruchten der aarde, alles, wat de
aarde tot voedsel voortbrengt. Fr-s de la saison, levend.
Frutienleux, ease, F-ruutiqueiix, ease,
vruchten, die men eet in 't saizoen, waarin men
ze plukt. Fr-s de garde, vruchten, die men bewa- adj. [Bot.] , z. v. a. FRUTESCENT.
Freutille, f. [Bot.] Beuzenaardbézie -f., vrucht
ren kan, die goed blijven. -- Nageregt n (in dezen
zin alleen in 't enkely. gebruikelijk): On a déjà van den Frutiller of Frutillier, m., de reu servi Ie fr-, men heeft het nageregt reeds opgedra- zen-aardbézieplant f. van Chili.
F.ica, m. [fl. n.] Een naar den baars gelygen, opgezet. On est au fr-, men is aan ^ t nageregt. Du fr- monté, versierd dessert-ooft. — (Loc. kende zeevisch m.
Fuz cacé, e, Fuiee, e, adj. [Bot.] Naar 't zeeprov.) C'est du fr- nouveau de nous voir, het is
iets zeldzaams, raars, wanneer men u te zien krijgt. wier gelijkend - FUCACEES , f.- pl. Afdeling van
— Fr- défendu, verboden vrucht (door Eva in de familie der zeewierplanten. — FUCEES, f. p1.
Zeewierplanten f. pl. in 't algemeen.
t paradijs gegeten.); (fig. et fang.) On a du gout,
,

.
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FITCIISIF
Fuichsie, f. [Bot.] Soort van pronkgewas n.
met donkerroode, afhangende bloemen, fu c h s i a f.
-- Fuc hsié, e, adj. Naar de fuchsia gelijkend.
Fucicolle, adj. [fl. n.] Tusschen 't zeewier
levend. — Fuuciforene, adj. [Bot.] Zeewiervormug. — Fuacoide, adj. [Bot.] Naar eene zeewierplant gelijkend.
Fiicus, m. [Bot.] Wier, zeewier, zeegras n.
zeerui f. (waarvan de soda bereid wordt) .
Faye, f. [Bot.] Soort van harsachtige boom m.
-

— Fiient, n1. [Bot.] Soort van zeegras n.
Fuugace, adj. [Mid.] Voorbijgaand, vlugtig
(passdger). — [Bot.] Kortdurend, van korten duur,
spoedig vergaand of verdwijnend.
% Fiigaeité, f. Vlugheid, vergankelijkheid f.,
korte duur m.

Fugato, ni. [Mus.] In den trant der fuge geFuugile, m. [Mid.] Oorsmeer n. (cérumen) . —
Wolkje n. in de pis. — Verzivéring f.
Fugitif, ive, adj. Vlugtig, vlugtend: Esclave

zet stuk, fu g a t o m.

f-, voortvlugtige, ontloopen slaaf. — (fig. et poét.):
Oude fugitive, vlietend, voorbijloopend water m.
-- Voorbij gaand, vlugtig, vergankelr, k, kortstondig, onbestendig: Bonheur f-, vlugtig, onzeker geluk n. Plaisirs f-s, kortstondige vermaken n. p)1.
— Pensée f-ive , vlugtige , ligt vervliegende gedach:te f. — Ftgitif, ni., -ive, f. Vlugteling,
voortvlugtige m. en f. Pièces f-fives, kleine of verstrooide schriften n. pl.
Fugue, f. [Mus.] Veelstemmig stuk n., waarin
een melodisch thema, eene keurige, welluidende gedachte heerscht, die afwisselend door de eene stem
na de andere op velerlei wijze herhaald wordt,
fu g e, fu g a f. — (fig. et fame.) Faire une, -, de

vlugt nemen. — Fa LIé, e, adj. [Mus.] In den
stijl of vorm der fuge
Futi, e, adj. (en part.

passé van fuir): Ennemi
f-, Danger f-, ontvlugte vijand m.., ontvlugt, ver

vervéling, zijne wroeging enz. zoeken te ontgaan:

Le criminel cherche vainement a se f- lui -même,

de misdadiger poort vruchteloos zich zelven (zijne
onrust, zijn' zelfverwijt, zijne wroegingen) te ontvlecgten. — Elkander ontvlugten, vermijden, ont
wijken: Autrefois ils se reclherchaient, aujourd'hui
-

ils se fuient, weleer zochten zij elkanders gezelschap,
thans vermijden zij elkander. — Vermeden worden:
Tout excès doft se f-, alle buitensporigheden moeten
vermeden worden. — Uiteen loopen: Tantót ces
routes se rapprochent et se croisent, tan ;legt elles se
fuient, nu :eens komen die wegen -bijeen . eis kruisen
elkander, dan weder loopen zog uiteen.
Finite, f. Vlugt f.; het ontvlugten, .ontvlieden,
ontloopen, wegsnellen; ontlooping, ontwijking, ontsnapping f. Se sauver par la f-, zich door de vlugt
redden. Mettre les ennemis en f-, de vijanden op
de vlugt slaan, drijven. — La f- dun gas, dun liquide par une lente, het ontsnappen van een gas,
van een vocht door eene reet. — [Paint.] La f- des
objets, het terugwijken der voorwerpen (waardoor
zil zich als in de verte geplaatst voordoen). — (fig.).
La f- du vice, de l'occasion, het schuwen, vermiden der ondeugd, der gelegenheid. — (fig. et poét.)
La f- des années, heet snelle henenvtieden der jaren. — Uitvlugt f., ontwijkend antwoord n., ver
Vous ne répondez point précisément,-traginI.
eest une f-, gij antwoordt niet bepaald, het is Bene
uitvlagt. — FUITES, I. pl. [Véner.] Spoor n., dat
een hert in 't vïugten volgt.
F uu j et, m. [ li . n.] .Koraaltol m. , tolvormige
schelp f. van den Senegal.
Fulgore, ni. [EI. n.] Glimkever, lantaarndrager m , lichttor I. — Fulgorel.les, f. pl. Glim
-kevrsotnI.fl
Fiilg Ural, e, adj. [;Didact.] Den bliksem betreffend. Science f-,e, wetenschap van de wigchelarij
door het bliksemvuur. — -(- Fuilgiirant, e, add.
Bliksemend, weêrlichtend, schitterend als de bliksem. — Fulgurateur, m. [Myth.] Bli.ksemvoerder m. (bijnaam van Jupiter). — [Ant. rom.] Wigchelaar door middel van 't bliksemvuur of den
donder, fu l g u rd t or m. — Fulguration, f.
[Phys.] Weerlicht n.; het weérlichten (éclair). -j

gevaar n.
-medn
Fuie, f. Kleine duivenslag n., duiventil f. --^
Weleer ook: vlugt, ontsnapping f.
Fair, v. n . (met avoir ) Vlugten, de vlugt nemen,
ontvlugten, vlieden, ontvlieden, weg loopen, zich
snel verwijderen: F- de son pays, hors de son pays, [Cliim .] , z. v. a. ÉCLAIR, CORUSCATION. - 'Fulg tuit zijn land vlugten, zijn land, ontvlugten. L'en- riser, v. a. (woord van Scarron), z. v. a. FOUnemi fuit, de vijand vlugt, vliedt, slaat op de vlugt. DROYER. — Fulguurite, m. Dondersteen, f u l g uOn lui reproche d'avoir fui, men verwijt hem, dat r i e t M. Fnlgnroinè re, m. [Phys.] Bliksemh' de vlagt genomen heeft. — Ook van zaken ge- meter m., werktuig ma de elektriciteit der luchtte
Ixizigd, die zich met min of meer snelheid bewegen meten of te bepalen.
Fuligine, f. [Didact.] Roet n. — Fuiligiof schijnen zich te verwijderen: Le temps fuit, pie
tad snelt henen. -Nos beaux jours fuient rapidement, -neuux, ,euise, adj. Roetig, roetachtig; roetkleurig.
onze schoone dagen gaan snel voorbij. L'hiver a rui, Vapeur f-euse, roetachtige damp n1. -- [Mid.]
de winter is voorbij , is verdwenen. Les nuages Lèvres f-euses, roetkleurige, zwartachtige lippen f.
fuient, de wolken drijven over, drijven voorbij. Au pl. Langue f-euse, donkere, roetkleurige tong I. —
seul son de sa vnix, in nier ruit, op 't geluid zijner Fuliginosité, f. .Boetigheid, roetachtigheid f.
Fullo>mn.anie, Feillotonlie, f . [Bot.] Soort
stem alleen wijkt de zee terug. Le rivage senlblait
f- loin de nous, de oever scheen verre van ons te van ziekte der planten, die te veel bladeren doet
vlugten. — (fame.) Cela ne peut, ne saurait lui f-, uitspruiten, te welige bladergroei n1. (leen zegt ook
dat kan hem niet ontgaan, niet mi_sloop,en. — [Peint.] phyllomanie.)
Fulmar of Petrel-fulmar, in. [ II. n.]
Terugwijken, zich als in de verte, in ';t verschiet
vertoonen: Cet objet ,Tukt Bien, dat voorwerp wijkt Graauwe stormvogel, ijsstormvogel m., ejsmeeuw f.,
goed terug, doet zich op behoorlijken afstand voor. zeepaard n., door de hollandsche walvischvangers
— [Tech.] Un outil qui fuit, een gereedschap, dat mallemuk geheeten.
F tualnaire, adj. [Phys.] Den bliksem of den
uitglijdt, afscharpt. — Ce tonneau, ce vase, ce
pot fuit, dat vat, die vaas, die pot lekt. Le vin ruit donder betreffend. — [ Iinér.] Pierre f-, donder
het
vat.
—
[Mar.]
Fà
wijn
lekt
uit
de
(fulgur te). -- F-ul,ntinal, e, Den,-steni.
du tonneau,
corde et à mats, voor top en takel loopen. F- a sec bliksem of donder betreffend. (Plur m. fulminaux.)
de toile, zich van den wind laten drijven. — F- de- — Furinainant, e , adj. [Myth.] Bliksemslinvant le temps b la lame, voor de zee wegloopen, ter gerend, met den bliksem gewapend: Le dien f-,
lens loopen.— F- vent arp iere, voor den wind loopen. de bliksemgod, .Jupiter. — [C:h4im.] Knallend, ont--- (fig.) Ontwijken, ontduiken, .uitvlugten:zoeken: Je ploffend: Or, Argent f-, knalgoud, knalzilver n.
ne puis terminer avec eet homme, it fuit-toujours, it Poudre f-e, knal- of donde'rpoeder n. — (fig. et
ne fait que f-, ik kan met dien man niet ten einde fam.) Hevig uitvarend of dreigend, vreeselijk ra
-tierend, bulderend, donderend: Cel hom--zend
komen, hij.zoekt altijd uitvluclten. FUIK, v. a.
Ontvlugten, ontloopen, ontvlieden; — mijden, ver me est toujour` f-, die man vaart altijd gewel
schuwen, ontwijken. F- un pestiféré, een'-mijden, dig uit. Jeter des regards f-s, toornige, dreigende
pestzieke ontvlugten. F- son pays , zijn land ont -blikken om zich werpen Un orateur f-, een dondeF- le danger, 't gevaar ontvlugten, ont--vlugten. rend, heftig uitvarend redenaar m.. — Fulniiwijken. F- le monde, den omgang der menschen nate, m. [Chim ] Knalzuur zout n. — Falrniontwijken, zich afzonderen. F- Ie combat, Chet ge- nation,, f. [Cldm.] Het knallen en bliksemen van
vecht ontwijken, vermijden. Le sommeil me fuit, de 't knalgoud, knalzilver, donderpoeder, enz. (détonslaap ontvliegt mij: ik kan niet slapen. Les m-échants nation). — [Dr. can.] .lfkondigingf. van den paufuient la lumière, de boozen schuwen 't licht. — selijken kerkban, banbliksem m., f u lmi.n a ti e f.
(Prov.) On ne pent f- sa destine, men kan zijn Fuilminatoire, adj. [Thénl.] Den banbliksern
noodlot niet ontgaan. — [Man. I Ce cheval ruit les slingerend, den banvloek uitsprekend. — Fulmitalons, dat paard wikt voor de sporen uit, loopt ner, v. n. Den banbliksem slingeren of uitschieten.
zijwaarts - SE FUIR , v. pr. Zich ontvlugten, zijne -- [Chim.] Knallen, donderend ontploffen, kraken,
-

.
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bersten. - (/1j. et Tarn.) Geweldig uitvaren, dreigen, razen, tieren, bulderen, scheldefl: II fulmine
fort contre vous, hij vaart zeer tegen u uit. Ne

vous mettez pas en colère, et ne fulminez pas,

ii fume, dit paard heeft geloopen, het rookt, dampt.
(fig. et fam.) F- de colère, van toorn schuimbekken. Cette nouvelle Ja fait f-, deze tijding
heeft hem doen razen, tieren. La tête lui fume,
-

word niet toornig en raas zoo niet. - FULMINER, hij is vol gramschap. - Ook als v. imp.: II fume
dans cette cilamhire, het raakt in deze kamer. V. a. {Di. can.] Den banvloek uitspreken, fulmin4re ii. - Het part. passé is ook ad j. Excommu- FIJNER, v. a. Rooken, berooken, in den raak lionnication f-e, uitgesproken banvloek rn -- F411- gen: F- des janilions, des liarengs, hammen, hauiiiti fère, adj. 131i/tsemvoerend. - Fulminique, ringen rooken. - Boaken, als raak gebruiken: Flu tabac, un cigare, tabak, eenecigaar rooken. Fadj. [Chim.] Acide f-, knalzuur ii.
Fnlverin. ni [Peint. ] Sapverw f. tot bruinen. uiie pipe, eene pijp rooken. in dezen zin oak zonFu1 1 baibe, adj. [H. n.] Met peelrooden baard. der voorwerp gebruikt: II fume toujours, hij rookt
altijd. II alma a f-, hij raakt gaarne, is een liefheb - Fuhico ll e, adj. Met peelrooden hals. -- Fiil
her van rooken. - [Chas.] F- les renards, de vossen
vicorne, (U/i. Met qeelroode voeisprieten. - Fulviernre, adj. Met geelroode schenkels. - Fut- daar rook uit hunne halen verdrijven. - [ Tech. ]
F- J'argent hid, het gespannen zilverdraad berooken
vipède, adj. Met geelroode voeten. - Fulvi
petitie, adj. Met geelroode vleugelen. - Fitivi- (ons liet eene goudtint te geven) - Mesten, beinesten: F- on champ, eenen akker bemesten. - SE
rostre, adj. Met geelrooden snavel. - FulvivenFUMER, F . pr. Gerookt, in den rook gehangen wartre, adj. Met peeirooden buik.
F,niade, f. [Agric.] Gedeelte grond iii , bemest den. - Weleer oak: zich vertoornen.
Funaerolles, Z. FUMAROLLES.
en verbeterd door 't vee, dat er des nachts in opFu;neron, in. Rookende kool t.
gesloten werd. - ICuis.] Gestoofde , gesmoorde
8
Fuinet, m. Aangename geur m. van vieesch
2Y[)s f. - [Tech.] Zeker chemisch vuurtuig n. (naar
van wildbraad, ook van wijnen, vlugtig-spijzen,.
den naam des uitvinders dus qekeeten).
Fumage, m. [Tech] Het rooken, berooken, streelende kilteling t. op smaak- en reukzenuwen.
het blootstellen der voorwerpen aan de werking - Uilwaseminq Van de dieren, van de daar hen
van den rook. Le 1- de Ia viande, du poisson, het bezochte plaatsen. - [Cuis. ] Soort van ragout ta.
Funieteron af Fiiineteiean, rn [Agric.]
rooken van vleecli, viseb. Le 1- de I'argent filé,
het berooken van 't gesponnen zilver (waardoor Mesthoop in. op een land, dat men voornemens is
aan t zilver ccve valsclie grondkleur gegeven wordt); te bemesten. (kervel f.
Fumeterre, t. [Bot.] .4ardrook rn , duivede daardoor voortqebragte kleur f. - [Anc. coot.]
Fumeterreaux, Fuuietreau, m., Z. FIJIiLERookpeld, haardsteêgeld n. -- [Bot.] Soort van
TEflON.
paddestoel m.
Fuincui-, In., - e use, f. Booker in., raakster t.,
Furnant, e. adj. Bookend; dampend: Tison
1, rook(-.i(1, bramiout c. Cendres f-es, rookende hij of zij die tabak raakt.
asch I. Viancles f-es, dampende spijzen 1. p1. - Les
t Furneusement, ode. Met veelrook. - (fig.)
naseaux f-s dun cheval , de dampende neusgaten n. Met verdriet.
Funieux, euse, adj. Naar 't hoofd of de
pl van een paard. - ( fig. et fans 11 est tout f
de colère, hij schuimbekt van. toom.[Aicli.] hersenen stijgend, bedweimend, /oofdig, dronken
makend: Du yin 1-, hoofdige wijn (die ligt dronken
Neige f- e , levendige kalk rn.
Fumarate, al. [Chirn.] 1 < uniarinez'uur zout n, maakt). Foyer t-, rookende haard m. Cheininde
f-euse, rookende schoorsteen in. (die den rook in
Een
alkali
of
iooqzout,
- Funiariiie, 1. [Cliiin.]
dat men beweert in den aardrook of duivekervel te ' t vertrek verspreidt).
Fumiaire,adj. Opnust, op mest ho open groeijend.
hebben aangetroffen. - Fumarique, ad.: Acide
Fumie, iii. [Econ. rur.] Mest, mist m., rot1-, fumarine- of aardrook-zuur n.
Fuinarolles, Fumerolles , f. p1. [Géol.] tend strao D. vermengd niet den drek der beesten;
iedere mestslof f. Fosse a f-, mes/kuil m. Tas
Meer of minder ziqtbare dampen in. pl, voortgebragt door water en verdeelde zwavel, die beide de f-, of enkel F-, mest/toop in. Metti'e rio f- dans
geboren worden uit de ontbinding van het zwavel- Vn champ, eenen akker inesten. - (Lac. pray.)
waterstof-gas door de zuurstof uit de dampkrings- Etre sur son t-, op Zijn eigen erf, in zijn eigen buis
lucht, welk gas door kleine, dikw( ls naauw merk- zijn. Un coq est bien Parch sur son t-, nergens is
bare spleten of gaten in den grond ontsnapt, f u- men onverschrokkener, dan op zijn ei en erf. Mourir
rn a r 0 1 en 1. p1. -- Die spleten, buizen t. p1. of sur on t-, op eenen mesthoop, in den ellendigsten
gaten n. p1. zelven. (bek. toestand sterven. Etre comme Job sur son f-, zoo
Funiat, m. [F!. n.] Soort von rag rn met langen arm als Job, in den ellendigsten toestand zijn. L'oeil
Furné, in. [Tech.] Afdruk van een' sterapelof do maître vaut t-, 't oog van den meester maakt
houtgravure, vooraf in de vlam eener kaars ge/mu- het paard vel. Relever qn. do f-, iemand nit den
grootsten nood redden. Itegarder le monde comme
den, rook- of roetafdruk m.
Fnrné , e, adj. (en part passé van turner): do f-, de wereld als drek, als niets achten.
Funifuge, adj. [Didact.] 1-lookverdrjvend.
Jamlion t-, geraakte hans f. - Champ Hen f-, goed
bemest land ii. - Verres f-s, berookte, in den rook - Funaignteni-, m. Berooker m., hij, die be- Fumigation, t. [Chim., Méd. ]
roakingendoet.
gehouden glazen n. p1. (om daardoor de eklipsen gade
Ieroaking f.. het berooken met kruiden, met reukte slaan).
Funiée, f. Rook, damp ni. Noir de f-, zwart- werk. La t- est souvent fort salutaire dans one
sel ii. Le bois verf fall lieaucoup de f-, liet groene cliamiire o: iJ y a des malades, cie lieroaking is
hout veroorzaakt veel rook of damp. Ceci sent Ia dikwijls zeer heilzaam, in een vertrek, waarin
f-, dat stinkt naar den rook. S'exhaler en f-, in zieken zijn. F- sèche, humide, d raage beroaking t.
raak, in damp vervliegen. (fig.) CeIa sen va en af di-oog bad n., bedainpinq 1. af dampbad n. f-, dat verdwijnt in raak, dat loopt op niets uit. [Chim.] Het doordringen van een metallisch lig- Se repaître de vent et de f-, zich met ijdele c/warn- met de dampen van het cementpoeder hoop voeden. Manger son pain a Ja f- du rOt, oog- [Tech.] F- de Ja via nde, do poisson, Z. V. a. FUMAGE.
Funiigatoii-e, adj. Tot berookingen geschikt:
getuige zijn van vermaken, waaraan men geen deel
kan nemen. C'est on homme qui vend de Ja t-, Appareil f- af als subst. m. Un t-, een beraakings't is een roakverkoaper, een windbuil. - Toutes toestel in. Boîte f-, rookdoos t. (waarin middelen
les choses do monde no soot que t-, alle wereld- zijn om verdronkenen te hulp te komen).
Funilger, v. a. [Chim.. Mdcl.] Beraaken: F.sche dingen zijn niet dan raak, zijn ijdel, beuzelachtig, vergankelijk. — (Proc.), Z. FEU. -- FUMEES, f. la partje malade, on noyé liet kranke deel, eenen
p1. Naar de hersenen af bet hoofd opstijgende dam- drenkeling berooken. - SE FJJuIIGER, v. pr. Berookt
pen. Les f- du yin, de wijn dampen. II est encore warden.Zich zelven berooken. - Het part. passé
rempli des f- du yin, hij heeft zijnen roes nog is oak adj.: Corps fumigé, berookt ligchaam n.
Furnipenne, adj. [Ft. n.] Met roodkleurige
niet uitgeslapen. - ( fig,) Les t- de I'orgueil, de
l'arnbition, de opweilingen van den hoogmoed, van in/deren.
Funiiste, rn Rookverdrijver m. - Fuinisde eerzucht. - [Chas.] Drek m. van herten en
terie, f. Kunst t., beroep n. des rookverdrjvers.
ander rood wild.
Fumivore, adj. Rookvertérend: [Tech]-. ApFi.mer, V. a. Rooken , dampen, rook of damp
afgeven of verspreiden. Le Pols vert fume beaucoup, pareil t-, af als subst. in. Un f-, een rookvang m.,
liet groene hout raakt sterk. - Cette eherninée toestel boven eene lamp of vlam, waarin de damp
fume, die schoorsteen rookt. - Ce cheval a couru, verdwijnt.
-.
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Fumoir, in. [Tech.] Rookhuis, rookvertrek n.
(waarin vleesch of visch gerookt wordt).
Faaniosité, f. Bedwelmende eigenschap, koppig
wijnen). — Naar rook gelijkendedamp m.-heidf.(van
Fumure, f. [A it.] Het bemesten. — Mest m.,
inz. van schapen, in eene beslotene plaats zijn.
Feinambuie, m. et f. Koordedanser m., —
danseres f. — Soms ook als adj. gebruikt. Eléphant
f-, olifant m., die op de koord danst. — Fuunanibutie, f. Koordedanserskunst f.
Fundibale, f. [Anc. mil.] Werktuig n., waar
wierp.
-medngrots
Rene, f. [Pèche] Trektouw n. van eene zegen.
Funé, e, adj. [Mar.] :Mat f-, opgetuigde mast m.
Funebre, adj. Tot eene ljkstaatsie of begrafenis behoorend: Une oraison f-, eene lijkrede f.
Pompe, convoi f-, ljkstaatsie f. — [H. anc.] Jeux
f-s, feestelijke optogten m. pl. en gevechten n. pl.
der zwaardvechters rondom de houtstapels. Colonne f-, lijkzuil f., waarin de asch der verbrande
lijken geplaatst werd. — ( fig.) Treurig, somber,
droevig, onheilspellend, akelig. Cri f-, treurig geschreeuw n. De f-s accents, treurige toonen m. pl.
Lieu f-, somber oord n. — Oiseaux f-s, zékere
nachtvogels , inz. uilen, wier geluid iets som
heeft, ongeluksvogels m. pl. Funebre--bers
inent, adv. Op sombere, treurige wijze.
Funer, v. a. [Mar. j Betakelen, optakelen, optuigen (een schip, een' mast) .
Fuiiérailles , f. pl. Lijkstaatsie, begrafenis,
uitvaart f. F- magrnifiques, pompeuses, prachtige,
statige begrafenis. Faire les f- de qn., iemands uit
houden, iemands lijk ter aarde bestellen. Au-vart
jour des f-, op den dag der begrafenis.
Fnuéraire, adj. De ljkstaatsie of begrafenis
betre/fend: Frais f-s begrafenis-kosten m. p1. , Service t-, lijkdienst f. — (poét.), z. v. a. FUNEBRE.
Funeral, e, adj. Tot de begrafenis behoorend.
funéraux.)
Faunère, f. [Ant. rom ] Naaste bloedverwant f.
eens overlédenen, die de bij eenen doode gebruikelijke
(Plug. m.

rouwklagten deed, z. v. a. PLEUREUSE.
Funeste, adj. Rampzalig, noodlottig, verderfelijk, ongelukkig, heilloos, jammerlijk, treurig, droevig: Guerre f-, rampspoedige oorlog in. La victoire
nous a été f-, de overwinning is voor ons ongeluk
geweest. Accident f-, treurig toeval n. Mort-kig
f-, droevige dood m. Jours f-s, ongelukkige dagen m. pl. — Funesternent, adv. Jammerlijk,
heilloos, op eene ellendige, rampzalige, ongelukkige
wijze. — -1- Funester, v. a. Verderfelijk maken.
--- -I- FUNESTER. V. n. Verder feljk zijn.
Funeur, in. [Mar.] Optuiger•, takelmneester in.
(die het want, touwwerk tot een schip levert.)
-

Fungiiile, Fungieole, Funsie, Fungite,
Fungivores, Fungems, etC., z. FONG—.
Funieulaire, adj. [Mecan.] Uit touwen za9nengesteld: Machine f-, touwtoestel n. om te hischen. — [ Géom.] Problème, H.ypothèse f-, ket-

tingvoorstel n. (ter bepaling van (le gedaante eerier

kromme lijn, gevormd door eene koord of keten,
die aan de beide einden is opgehangen).
Ftunienle, m. [hot.] lvavelstreng f., navelsnoer n.
Funin, m. [Mar.] Touwwerk, takelwerk, staand
en loopend want n. Le f- du grand mkt, het touw
-werkvandgtms.Frcf-,ijnouw
sterk, opgeteerd touw, grof vj fd raad sch touw n.
Metire un vaisseau en f-, een schip betouwen.
Fur, m. (alleen voorkomend in:) Au f- et h
mesure, of A f- et a mesure, of A f- et mesure,
naar gelang, naar mate: Je vous en fournirai à fet b. mesure que vous en aurez besoin, -ik zat a
daarvan voorzien, naar mate gij zult noodig hebben.
Fureellaire, f. ( Bot.] Soort van zeewier n.
Foureifère, adj. [H,. n.] Vorkdragend.--Fnrei abre, adj. Met gevorkte lippen. — Fureipile, ac)j. Met vorksgewijs gespleten haren. — Fureu wire, adj. [Anat. j Vorkvormig. - FURCULAIRE. f. [H. n.] Raderdiertje n., een infusie - diertje.
Furet, m. [H. n.] Fret n. Prendre des lapins
fig.) Snu fan f-, konijnen met let fret vangen.
felaar; scherpzinnig mensch m. — [Méd.) Genees— (

middel n., dat op de kwade sappen in 't lierhaam
werkt. — [Peelle], z. v. a. EPERVIER. — Fure-

tage, m. [Chas.) Konijnenjart f. met het fret. -Fureter, v. n. Met een fret ,dagen: Aller f-, met

het fret rip de jagt gaan. — (fig.) Doorsnuffelen,
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doorzoeken. I1 va f- partout, hij gaat alles doorzoeken, hij snuffelt overal rond. — FURETER, C. a.
Met het fret doorzoeken. F- un terrier, een konijnenhol met het fret doorzoeken. — (fig.) Qu'allez-vous
f- dans cette bibliothèque, wat gaat gij in die bibliotheek opsporen ? -- Fureteur, m. Jager m.
met het fret. — (fig.) Snufj'elaa.r, doorzoeker m.
Cachez -voos de lui, eest un f-, verberg u -voor
hem, laat u niet tegen hem uit, hij is een snufjebar, speurhond m. — F- de nouvelles, jaqtmaker
m. op nieuwtjes. — (Waar 't vrouwelijk mogt
noodig wezen, gebruike men FURETEUSE).
Fureur, f. Woede, verwoedheid, voorbijgaande
driftvervoering; — razernij, wilde krankzinnigheid,
dolheid f. Etre transporl.é de f-, van woede buiten
zich zelven zijn. Apaiser la f-, de woede doen bederen..Mettre un lion en f-, eenen leeuw woedend
maken. —F- utérine, manziekte, ontembare drift der
vrouw naar den man.— (fig.) La f- de la tempête,
de woede van den stormwind. — Sterke, hevige zucht
of begeerte f.: I1 a la f- du jeu, hij heeft eene sterke
gehechtheid aan het spel. I1 aime les fleurs hh la f-,
hij is een zeer groot liefhebber van bloemen. —
Kwade gewoonte of hebbeljkheid, zucht f.: Avoir
la f- de se miler des affaires d'autrui, het niet
kunnen laten zich in eens anders zaken te steken.
— (fern.) Faire f-, zeer in trek, in zwang zijn,
druk gezocht zijn. Cette pièce, Cette actrice fait
f-, (lat stuk, die tooneelspeelster maakt veel opgang,
heeft veel toeloop. — F- propliétique, poétique,
martiale, factice, profétische, dichterlijke, kmï.jgs
haftige, gemaakte vervoering of verrukking.— F-s,
vervoeringen, buitensporigheden, uitspattingen der
hartstogt, dolzinnigheden f. pl. Les f-s de l'amour,
du désespoir, cle la guerre.
Furfui aee, e, aclp. [flléd.] Naar zemelen gel2jkend: Dartre f , zemelachtige huiduitslag m. —
Furf4lre, f. [Méd.] Schilferachtige uitslag m. (b
hoo!dzeer, dauwworm. enz.).
Furihond, e, adj. TJ'oedend, razend: I1 vint
a nous tout f-, hij kwam geheel woedend op ons
af. lies yeux f-s, van gramschap vonkelende oogen
B. pl. — Ook als sub.st.: Un f-, een razende, dolleman M. — Furll onder, v. n. (woord van Mad.
de Sévigné) Ate een dolleman te weak gaan.
Furie, f. IJ'oede, verwoedheid, dofheid, razernij; — hevigheid, heftigheid f., geweld n.; onstmeimigheid f. Je lui parlerai quand sa f- sein passée,
ik zal hein spreken, wanneer zijne woede zal over
zijn. Dans la f- clu combat, in het hevigste, heetste
van 't gevecht. La f- de la teznpète, 't geweld van
den storm. Les troupes donnèrent avec f- sur l'ennemi, de troepen vielen met onstuimigen moed op
den vijand aan. — [Myth.] Wraakgodin, plaag- of
kwelgodin, fu r i e f., naam der drie halfgodinnen,
die de boozen in de onderwereld) tuchtigen (in 't
grieksch Erinnyen en Eumeníden genoemd, ni.
Tiséphone, Megasra en Alékto);—(jig.)boos, kwaadaardig wijf n., helleveeg f. — [Con i.] Zékere ouderwetsche indische zijde f. — [ Méd. ( F- of F- infernale, naam van een' waarschijnlijk fabelachtigen
worm in Noord-Zweden en Lapland, die door de
huid in 't ligchaam van menschen en dieren dringt
en hun onlijdeljke pijn, ja den dood veroorzaakt.
— t DE FURIE, loc. adv. Met woede (aver furie.
en furie).
(oven.
Fuurière, f. [Tech.] Opening f. in eenen steen Fearieasement, adv. Met woede, woedend, (in
dien zin zelden gebruikt). — (fig. et fam.) Uittermate, zeer veel. geweldig, vreeseljk. 11 est f.- riche,
hij is uittermate rijk. II a été t)attu f-, hij is geweldig, vreeselijk geslagen geworden.
Furieuux, ease, aPi. Razend, dol, woedend,
verwoed; ijsel jk, geweldig, hevig, geducht. I1 est
devenu f-, hij is (lol , woedend geworden. Une
lionne f-euse, eene woedende leeuwin f. -- Une
tempète 1-ease, een geweldige storm m. 11 v eat
un f- combat entre ces soldats, er ontstond een
heuig gevecht tusschen deze soldaten. — C'est in
f- menteur, mangeur, 't is een eerste baas in 't
lieren, in 't eten. Voilb un f- poisson, ziedaar een
*

,

-

ontzettend groote visch. — Ook als subst. gebézigd:

Donner des armes b un f-, wapens aan een' uitzinnige, razende, dolleman geven.
Fusin, m. [Mar.) Volle, open zee f.: Mener
un vaisseau en f-, een schip uit de haven in volle,
open zee brengen.

Furnarinées, f. pl. [H. n.] Roodbruine h.nnig►s
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vogels nl. pl., eerste afdeeling van de familie der
boomloopers.
Firrolles, T. pl. [Phys.j Ontvlamde uitdampingen f. pl., die zich somtijds op het land en op
de zee vertoonen, dwaallichijes, vreévuren n. pl.,
Sint -Eimus-vuur n. (vgl. CASTOR ET POLLUX).

zich onder de huid verspreid. -- Het part. passé
komt ook als adj. voor: De la chaux fusée, ver
kalk in. (die door de lucht, zonder water,-weérd
gelescht en tot poeder vervallen is). — FUSER, V. a.
Ineen smelten, vermengen, vereenigen. — (fig.) Fles partis, de partijen zamensmelten.
Faserobe, f. [Tech.] Ziel f., ijzeren spil door
de weversspoel.

• innen behebd; aan bloedvinnen onderhevig; bloed

len. — Fusible, adj. Smeltbaar.
Fusicorne, adj. [H. n.] Met spilvormige voelsprieten. — Fusiforine, adj. [H. n., Bot.] Spil
-vormig.
Fusil, m. (pr. fu-si) Vuurslag, vuurstaal, staal;
vuurtuig n., tonteldoos f. Pierre a f-, vuursteen m.
Battre Ie f-, vuur slaan. — Pandeksel n. (nu beter
BATTERIE) . — Bij uitbreiding: Geweer, roer n.,
snaphaan m. Le canon, Le buis of Le fut, La
crosse, Le chien du f-, de loop m., de lade, de
kolf f., de haan m. van 't geweer. II fut tué d'un
coup de f-, hij werd door een geweerschot gedood.
F- à vent, windroer. F- à piston of liever a percussion, percussie-geweer. — [Phys.] F- électrique,
of Pistolet de Volta, z. PISTOLET. — (Loc. p rov.)
Se toucher en chien de f-, zich als een bal in 't
bed leggen. — [Tech.] Wetstaal. F- de Voucher,
slagers-wetstaal n., pr i em m. Aiguiser un couteau

Fiironcle, m. [11\ed.] •Bloedvin, bloedzweer f.
-- uroncnlaire, adj. Tot de bloedvin behoorend. — F.arone:uleux, euse, adj. Met bloed-

-vinachtg.

-1- Fart,m.(woord van Rabelais) Diefstal m. (vol).
Furtif, ive, adj Heimelijk, steelswijze, in 't
verborgen geschied: Une oeillade f-ive, een hei
blik, wenk m. Entrer d'un pas f-, heimelijk-melijk
insluiper. Des amours f-ives, heimelijke minnapl. -- Furtivernent, adv. Steelsw,jjze,
f.
rijen
in 't geheim, in 't verborgen, ter sluik: Sen aller
f-, zich heimelijk wegmaken, wegsluipen.
Fusain, m. [Bot.] Papenhout n., kardinaalsmuts f. (oo Ï bonnet de prètre en bols lardoire ge-

heeten) .

(worm M.

Fusaire, m. [H. n.] Soort van ingewandsFusarolle, f. [Arch. Eijerljst f., versierde

iteel der ionische zuil.
kraag of band m. onder 't kap

Fuseicolle, adj. [H. n.] Met bruinen hals. —
Fuseicorne, adj. [Fl. n.] Met bruine horens of
voelsprieten. — Fascine, f. [Chico.] Bruine stof f.
uit de dierlijke olie van Dippel. — Fuscipède,
adj. [H. n.] Met bruine voeten. — Fuseipenne,

adj. [H. nn.] Met bruine vleugels. — Fuesciros-

tre, adj. [H. n. ] Met bruinen snavel. — F uselventre, adj. [H. n.] Met bruinen buik.
Fuséaiii, m. [Mil.] Aansteker der raketten.
Fuseau, m. klos m., spil f. On fait de la
dentelle aver d.,s f-x, kant wordt met klossen
gemaakt. — [Mar.] F-x de cabestan, klampen m.
pl. om de spil. — [Tech.] -Vaam van velerlei min
of meer spilvormige voorwerpen. Tuyaux b f-, spil

orgelpapen f. pl. — Linsvormige strook f.,-vormige
waarmede eene aard- of hemelglobe beplakt, waarzamengestelti wordt. — [Myth.]
een
luchtbol
-uit
Le f- des Parces, de klos der Schikgodinnen,
'smenschen levensdraad m. —(Loc. prov.)Avoir des
jambes de f-, spillebeenen hebben. -- (Proc.) Le fdoit suivre le hoyau , wanneer de man werkt,
moet de vrouw niet ledig zitten.
Fuusée, f. Hoeveelheid f. garen van eenen klos,
klosvol in., spilvol f. Divider une f-, een' klos afhaspelen. Démèler une f-, het garen op eene spil
ontwarren; (lig.) eene verwarde zaak uit elkander

zetten, haar ophelderen. -- (fig. et fain.) Achever

sa f-, zijn leven eindigen, sterven. Il s'était vatité
qu'il en savait toute la f-, hij had zich beroe std,
dat hij alles haarfijn wist. 11 est an bout de la f-,
hij is op het einde zijns levens. Nous auroras mardi
f-, wij komen in onze zaak niet verder. Commen-

cement n'est pas f- , 't is niet genoeg begonnen te

hebben. men moet ook eindigen. — [Artill. ] Raket,
vuurpijl f. F- de bombe, kruidloop m., lont, buis f.
eenei° bom. F- d'amorce, gezwind pijpje n. — [Mar.]
Koning m. of as f. van de spil. F- d'aviron, roederbank, muis f., beslag n., klecding f. of stropje n. op
eenen riem. F- dans on brïtlot,pjjp in een' brander. Fde tournevire, spil, muis f. (om den kabelring). —
[Maréch. ] Overbeen n. aan den poot van een paard.

-- [Chin.] Pijpzweer f., ettergang m. -- [Horl.]

Kettingspil f. in een horlogie. -- [Mus.] Snelle
loop Iii. ter verbinding van twee intervallen —
[Chaas.] Loop, gang m. van 't vossenhol. — [Hort.]
Zékere winterbraadpeer f. --- [Bias.] Spitsruit,
langwerpige ruit f.
Fuselè, e, adj. Klos- of spilvorrnriq. -- [Bias.]
Met spitsruiten voorzien. — [Arch.] Colonne f-e,
dunne spilvormige zuil f. — Doigts f-s, don uit
vingers in. pl. — Fuselêe, f. [Bot.]-lopend
Spinrokdistel m. — Fuseler, v. a. [Ascis.] Den
spilvorm geven, spilvormig bewerken. — Fuseher , in. Klos- of spilmaker. -- Weleer: flailspeler m.
t Fuseiuent, nn. [Chico.] Smelting f., gepaard
met overgang van zuurstof onder lipte ontvlamming.
Fuser, v. n. [Cbim., Phis., Méd. f Zich uitbreiden, zich uiteen spreiden, uiteen vloeijen, vervloeijen. Le saipétre fuse lorsqu'il est sur les
charlions, het salpeter vloeit uiteen, wanneer het
op gloeiende kolen staat. -- Le pus de eet abrés
a fuse sous la peau, de etter van deze zweer heeft

rue ibilitè, f. Smeltbaarheid f., inz. der meta-

sur Ie f-, een mes op 't wetstaal aanzetten. —
[Exploit.] Laag of schicht f. van gipsaarde.—Ook
z. V. a. BESACE.
Faisile,. adj., z. v. a. FUSIBLE.

Fusilier, in. [lil.] Met een geweer gewapend
voetsoldaat, snaphaandrager, geweervoerder, fuzelier m.
Fusillade, f. Losbranding f. van vele geweren
te gelijk, snaphaanvuur, klein-geweervuur n. ---•
Het doodschieten met het geweer (als krjgsstraf).
Fusiller, V. U. Met het geweer doodschieten,
inz. als krijgsstraf, f u s i 1 l é r e n. — [Tech .] Fun couteau , een mes op 't wetstaal aanzetten. —
SE FUSILLER ,

V. pr. Elkander met klein geweer

beschieten. — "Fusillè, e, adj. (en part. passé):

Soldat f-, doodgeschoten, gefusilleerd soldaat in.
Fuusillette, f. [Artif.] Kleine vuurpijl nl.
Fusin, m., z. FUSAIN.

Fusiole, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.
Fusion, f. [Chico.] Smelting f.; het smelten,
vloeibaar maken van vaste ligchamen. Point de f-,

smeltpunt n., smeltgraad m., smelthitte f. — (fig.
Vermenging, zamensmelting van partijen, van stelsels, van verschillende klassen der maatschappij,
fusie f. ---+ íia usionnaire, adj. Wat de ineensmelting, vermenging te weeg brengt, bevordert. —
Fusionniste, adj. Het stelsel van ineensmelting
aanklevend: Les poliliques f-s, of als subst. Les
fu
f-s, de voorstanders der ineensmelting ,fusion isten m. pl.

Fusipèdle, adj. [EI. n.] Met spilvormige voeten. -- ( lat.] Met spilvormiren stronk.
Fusipore, m. [Bot.] Schinnmelvorniig stof-rhos n.
Fusot, ni. [Bot. Soort van ligt geelhout n.
t Festal, e, adj. Met stokslagen: Uric petite
correction f-e, eene kleine bestraffing met den stok,
eerie kleine dragt stokslagen. (Plus. m. fustaux.)
Fuste, f. Mar.] Voormalig klein roeischip n.
]

met zeilen. — [Com.], z. v. a. FUSTET.
iFustel, m. [Corn. , z.v.a FUSTET. — [Arqueb.]

Stok m. met gelijke einden.
Fustèque, m. [Bot.] Soort van netel f.
Fuster, v n. [Chas.] (lit het net ontsnappen;
den strik vermijden. — t FUSTEB, V. a. Met stokken slaan, stoklagen peven.
Fustereo,u, m. [Mar.] Ligte boot tot overvaren, of tot het uitleggen der boeijen.
Fustet, Fuustel, Fuuste, in. [Corn.] Geelhout, fustet- hout, fustet, fustel, hongaarscli geelhout n., een struik van 't geslacht der sumaks
[rims cotinus] op Jamaica, Tobago en andere^tntillen, ook in Zuid-Europa.
,

Fustihalaire, m. [Mil. anc.] Met eene Fus-

ti bale f. of

een' slingerstok m. gewapend soldaat.

Fustigation, f. Geeseling f., kastding met

roeden. — Fustier, v. a. Geeselen. — SE FUSTIGER ,

V. pr. Zich, zelven geeselen. — Het part.

passé is ook adj.: Voleur f-, gegeeselde dief m.

Fustin,e, f. [Chim.] kleurend. bestanddeel n.

van 't fustet-, fustiek- of geelhout.
ustique, 10. [Corn.] Geelhout n. der Antll^
,
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terugwijkend, zich als in perspectief of in de verte
vertoonend: La partie f-e dun objet, het wijkende
gedeelte van een voorwerp. Une couleur .f-e, eene
NADL ; – het spitsroedenloopen. — Voltrekking f. in de verte of in het verschiet verflaauwende verw
of kleur. Échelle f-e, wijkende maatstaf m., perdier straf.
Fiat, m. [Arch.] Schacht of schaftf., gedeelte eener spectief-schaal f., eene vertikale regie lijn in eene
verdeeld in •ongelijke deelen,
perspectief-teekening,
kapiteel.
zuil tusschen ;, en sokkel of 't voetstuk en 't
— [Tonn., Com.] Fust, vaatwerk, vat n. ;Du vin qui. welke voeten, ellen, enz. voorstellen - Ook als
sent le f-, naar het fust smakende wijn m. Vendre f- subst.: Les f-s d'un tableau, de wijkende of in
et jus, het vat met het vocht daarin verkoopen. -- 't verschiet staande voorwerpen n. pl. in eene
[Tech.] In 't algemeen het hout, waarin vele ge- schilder . — Faux-f-, z. FAUX-nUY 'NT.
Fu yard, ..e, adj. Vluglend, tot vlugten geneigd,
reedschappen, ook geweren, pistolen, enz. gemonteerd of gevat zijn: F- de fusil, de pistolet, geweer- schuw: 4-niinaux f-s, schuwe dieren n. pl. Troupes
lade, pistoollade f. F-- de rabat, de vilebrequin, f es, vlugtende, lafhartige troepen m. pl. (die gehout n. eener schaaf, eener boor. F- de scie, stel woonlájk als ' gevaar dreigt de vl cgt nemen). Pigeon
houten raam n. eener zaag. F- de couteau,-lingf., f-, Z. PIGEON. — [Fauc.] Oiseau f- of pillard, of
hout van een' boekbindersploeg. F- inn métier à als subs!. Un f-, valk, die anet zijn' gemaakten
bas, raam n. van een kousenweversstoel. F- d'orgue, buit zich verwijdert. — FUYARD, -1n. [Mil.] Vlug
weleer ook z. v. a. REFRACTAIRE.-ielngm.;—
orgelkast f. F- de tambour trommelkast, het hout
een' trommel. F- dune malle, het hout -werkvan Poursuivre les f-s, de vlugtenden, de vlugtelingen
een' koffer.— [Mar.] F- de girouette, vlag--werkvan nazetten. Rallier les f-s, de viugtenden:herzamelen•,
hek n., hout van den topstaander op de schepen, enz. weder bijeen brengen en ten strijde voeren.
1- Fuyasser, v. a. Te kwader trouw handelen.
— [Véner.] Hoofdtak van een hertengewei, uil wel
kleinere takken voortkomen.
-kend — Uitvlugten zoeken.
Fy of F1, m. [Vétér.] Vinnigheid f., soort van
Faitaie,f.Hoogstammig, volwassen hout n. Laisser monter du Bois en f-, hout tot zin' vollen was- melaatschheid, inz. der varkens. Ce cocoon a Ie fy,
dom laten opschieten. Jeune f-, houtgewas n., dat dat varken is vinnig; z. ook in. — FY, f. -(verbasmen tot zijn 4Oste ja r heeft laten opschieten. De- tering van foi) (pop.): Par ma fy, op m n woord,
mi-f-, houtgewas van 40 tot 60 jaar. Haute f-, op mijne eer. (leden.
Fycosis, m. [Méd.] Haarworm nl. der ooqhoutgewas van 60 tot 100 jaar. Vieille f-e, houtgeFyeux, , euse, adj. [Vétér.] Met vinnigheid
was van 100 tot 1ii0 en 200 jaar. F- sur le retour,
vinnig.
behebd,
jaren
telt).
afgaand houtgewas (dat meer dan 9,00
z. ook -EOls, A-RBP..E.
F.utitille, f. Wijnvat, biervat n., bierton f.; —
vaatwerk, fust n. -- Double f-, vat over een ander vat heen, voervat n. F- en botte„ ongekuipt
T.
vat (waarvan de stukken nog niet in elkander gezet zijn). F- montée, gekuipt vat (dat geheel opgemaakt is). -- (fig. et pop.) Vieille f-, oud wijf n.
— Futaillerie, f. Alle tot vaatwerk geschikt
(it, m Zevende letter van 't alphabet en vijfde
hout n.
Futaine, f. [Core.] Bombazijn n., geképerde der medeklinkers, de G f. La queue dun g, de
stof met garen ketting en katoenen inslag. — Fu- staart of neêrhaal van eene g. (Vóór a, o, en u,
váór h, 1 e r heeft de g den harden of keel-klank;
tairier, n1. Bombazijnwever in.
Futé, e, adj. (fam.) Listig, doorslepen, sluw, voor e, i en y klinkt zij als de franschej. --Gn wordt
f jn. — [Bias.] Arbre f-, z. ARBRE. Arme fe, wa- uitgesproken als of de n door eene i gevolgd ware
pentuig n., waarvan het ijzer en houtwerk van (gagner, -signer, incognito, etc.), behalve aan 't be(jin der woorden (gnome, gnomon, gnastique, etc.)
verschillende kleuren zijn.
Fuutée, f. [Tech.] Soort van stopverw uit zaag - en in 't midden van eenige andere (agnat, agnation,
agnus, cognat, cognation, diagnostique, géhout
te
-van
het
reten
en
gaten
de
sel en lijm, om
stoppen. (noot fa of f. ognosie, géognose, igné, ignicole, i6nprégnation,
inexpugnable,
magnat, magnificat. Progne, recogvan
de
F-apt-fa, m. [Mus.] Voormalige naam
nition, réco;nitif, stagnant, stagnation, stegnoFistier, m. [Tech ] Koffermaker m.
Futile, a(. Beuzelachtig, nietsbeduidend, on- tique) , in welke zij den keelklank behoudt. Op
bedtii.dend. nietsbeteekenend, gering, van gee zewaar- 't einde van een 'woord is de g in den regel stom
de : Raisons f-s, w einig afdoende redenen f. pl. (rang, sang, long, Going, going, lhareng, Being,
-- .Domme f-, beuzelachtig, nietig mensch D. -- orang-outang, Aureng-Zeb); doch begint he vol
woord :net een klinker of stomme li , dan-gend
Biens f-s, ingebeelde, gewaande goederen -n. pl —
Fdutilité, f. Beuzelachtigheid, gei ingheid, geringe wordt zij, vooral in deftigen, stijl, als k gehoord
pr. san-killustre; — étang duldt die
geringe
(sang
illustre,
erbarmneljkhei
t,
armzaligheid,
beduidenis,
waarde f. La f- de ce raisonnement ne plait á verbinding niet: étang empoissonné, pr. titan er,
een klein getal woorden, meest eigen--poisné).
In
gedit
personae, de beuzelachtigheid, lafheid van
namen, wordt de g op 't einde met haren harden
sprek behaagt aan niemand.
Faatur, e, adj. Toekomend, toekomstig, navol- klank gehoord: joeg, bourg, berg, F ulding, Hasting,
gend, nakomend, later: Les Mens de In vie f-e, Kiang, etc.; -- terwijl zij in de zamenstellingen met
de goederen van het toekomende leven. Les races berg en bourg weder stain blijft: calembourg, fauf-s, de latere, volgende geslachten. — Le f époux, bourg, .Hambourg, Neuremberg etc. — In 't midLa f-e épouse, of als subst. Le f-, La f-e. de aan den, der woorden wordt eene stomme g aangetroffen
echtgenoot, (le bruidegom, de bruid. C'est-stande in sangsce, vangt, vingtiéme, vingtaine, quatresa f-e, dat is zijne bruid, zijne aanstaande, zijne vingts, eloigt, doigté , doigtier, legs, Regnaud
verloofde. -- Epouser par paroles de f-, zich ver Regnard, Clugny, Conipiègne.)
G ah mei► , m. Vilten regenmantel m. (in 't oosten).
doen, aarteekenen. — FUTUR, m.-loven,trcwbf
C ali ar, jij. [.1.-I. n.] Afrikaansche sperwer m.
Toekomst f., toekomende n.: L'hornn,e se trompe
Gabarage, m. [Mar., Com.] Ligtersloon n.
presgee toujours star Ie f-, fle mensch vergist zich
Gabare, f. [Mar.] Wachtschip n., uitlegger m.,
bijna altijd omtrent de toekomst. — [Gram.] Toekomende tijd ni. F- simple, enkelvoudige of eerste tot het vi-sitéren der in- en uitgaande schepen en
(vroeger
tot hel ontvanjen der regten. -- Ballastschuit, ligtoekoraende tijd m. F- compose of antérieur
ook F- passé geheeten), zainenaestelde of tweede ter m., tot in,- en uitiading van eroote schepen. ---toekomende tijd. — [Log.] F- contingent, mogelijke, Staatstransportsch.ip n. van drie- tot zes-honderd ton.
— [Navig. I Klom, breed en plat schip n. one de ritoevallige toekomst f.
Fotuuriser, v. a. [Gram.] Een werk,voorcl vieren op te varen, g a b a a r f. G- á vase, modderschuit,
moddei'praam, rnodderschouiv f. --- [Pècbe]
in den toekoinenden lijd gebruiken or plaatsen.
% Fnnturitiouu , 1. [Didaaci.. ] Toel°omsí•igheid, Vischsch.u<l f.; --- groote zegen f.
a aréer of t abarier. v. a. [Cbarp.,
toekomst f., liet toekomstige, toekomend aanzijn n.,
[,Mar.] Naar een mal of model werken, hout mal
wording, f u t u r i t i e f
er den mal op a fteekene'i .
-lenof
T L'uyaa.lile. adj. Ontr'lugtbaar; veren jdhaar.
G aharer, V. w, gebruikeljker 000h,LER, z. ald.
Fiiyant, e, arlj. Vlugtend, on.lvliete•nd, wijkend:
Q~Gaabari of G abarit. in. [Mar.] Mol, model n.
La fortune f-c, de vliedende fortuin. [Feint.]
ten, ver-wers-rnoerbëzieboont m. [morus tinctoria] .

— Faastoe, m. [Com.] Geelhout n. van Cuba.
Fustaali re, m. [Anc. mil.], z. v. a..eASTON-

.
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naar 't welk een schip moet gebouwd worden; —
mallen-zolder m. Premier g-, eerste rib , middel
rib f. G- de l'arrière, de I'avant, achterspant, voor
des trois allonges, stutspant. G-s. om--spantf.G
spanten , uitspanten , spanvullingen , scheerstrooken f. pl., scheerstokken m. pl. (couples). G- du
gouvernail, stuurmal. Un navire de tel g- est du
port de cent tonneaux , een schip van zoodanig
model houdt honderd ton. Ce vaisseau est d'un
bon g-, dat schip is naar een goed model gebouwd.
Faire les g-s d'un vaisseau, webscheren. Lisses de g-,
zetgangen m. pl., zetplanken f. pl. — (p abariage, m. [Mar.] Het mallen. — Gabarier, v. a., z.
GABA1IEER.. — Gabarier , m. Ligterschipper;
— sjouwer rn. — G abarot, ni., of G abarote, f.
Kleine ligter m. ; — platboomde schouw , kleine
praam f.; — visschersschui_tje n. op de Gironde. —
Gabbare, m. [Antiq.) Naam van eene mumie f.
of een gebalsemd lijk n. bij de oude schrijvers, inz. bij
Augustinus.
G a ba sse, f. [Mar.] Log handelsvaartuig n. in

de Oost- en Noordzee.
G abatine, f. (fam. en zelden voorkomend dan
in): Donner de la g- à qn., iemand om den tuin
leiden of bedriegen, iemand door schoone woorden
misleiden.
Gabbare, m., z. GABARE.
Gabegie, f. (pop.) List, kneep f., bedrog n.:
11 V a là- dessous de la g-, daar schuilt (steekt)' wat

achter, die zaak is niet pluis.
Gabelage, m. Ligtijd m. voor 't zout, eer
't in den handel komt. — Merk n., dat door de
impostgaarders aan de gezolderde zouthoopen gemaakt wordt. --- Voormalige zout-impr st m.
Gabeler, V. a. G- du set, zout op zolders te
droogen leggen. — Het part. passé is ook adj.: Set
non gabelé, heimelijk ingevoerd zout, smokkelzout.
-- -[- SE GABELER, V. pr. Spotten, schertsen, den
spot drijven.
Gabeleur<r,m. Ko7m ?es m. der zoutbelasting n.Zouldraoer m.
G abetle, f. Weleer: elke indirecte belasting f.
-- In Frankrijk, de zoutbelasting (sedert Philips V.
in 1,518), zoutpacht f.: Pays de g-, land, waar de
zoutpacht is ingevoerd. Frauder la g-, zout smok
fig.) Zich op eene slimme, listige wijze er--keln.—(
gens aan ontrekken.— Zoutmagazijn, zoutpakhuis n.
Gabelluim of Glabellurn, m. (latin) , z.
COLABELLE.

abeloaa, m. (verbastering van gabeleur) Kom-

mi Ps m. bij de zoutpacht; — in 't zuiden van Frankrijk minachtend of als spotnaam gebruikt voor:

GAGE.
oude mannetjes-patrijs m. — [Minér.] Gabbro, ser

-pentijsm.

Gabrian, •m. [EI. n.], z. V. a. PLONGEON.
Gabrielle, f., z. FARUIER.
Gaburon , m. [Mar_] Slee f. van een rak,

welke tusschen de klootjes wordt ingevoegd; mastwang f., uitgeholde klamp m.

Gabut, m., z. V. a. GABOT.

fG ache, f. [Tech.] Schootplaat f. (in welke de
schoot van een slot schiet). — Haak, houvast, ijzeren ring m. voor eene goot; — kalkschop f. (om den
kalk te beslaan); — roerstok m. der pasteibakkers.
G acther, V. a. [Tech.] Beslaan (kalk, mortel,
gips.) G- lhche of Clair, G- serré, dun, dik beslaan.
— (fig. et fam.) Knoeijen, broddelen: Ce peintre
ne fait que g-, die schilder levert niets dan kladwerk. — [Mar.] Roezjen, den roeiriem gebruiken,
wrikken. — [Com.] dieneden den prijs of de markt
verkoopen, kladden, knoeijen. — [Econ. dom.] In
ruim water te weeken zetten, spoelen (het linnen).
— [Agric.] G- le blé, het graan eene tweede bewerking geven, om de wortels met aarde te bedekken.
Gàcliet, m. (pop.) Zeezwoluw f. met zwarten kop.
G àehette, f. (verklw. van gáche) [Tech.] Krammetje n.; — metalen veér f.; --- kleine sluithaak m.;
— stang f. van het slot van een geweer f.; — kleine
hefboom in. aan den kousenwevcrsstoct.
G àeheur, ni. Werkman, die den kalk beslaat.
- (fig. et fam.) GhCHEUR, m., -ELISE, f. Knoeijer,
kladder m., knoeister, kladstel f.
G eheux, ease, adj. Slijkerig, modderig, beslijkt, smerig, morsig: Les rues sopt Bien g-euses,
de straten zijn zeer morsig. --- GácHEUX, m. Spotnaam, welkende schoolknapen den ondermeester geven, die hen gedurende den speeltijd moet bewaken.
Gà:chière, f., z. V. a. JACHERE.

G Aehis, m. Soort van pleisterkalk, mortel m.
van gips, kalk, zand en cement. — Vuil, nat n.,
plas m. (door 't storten van water of ander vocht
veroorzaakt)- -- (fig. et fam.) Nous voilà dans un
beau g-, daar zitten we nu mooi in den drek.
Gade , f.. [H. n.] Visschensoort, waartoe de
kabeljaauw, de schelvisch, de dorsch, e. a. behooren.

G adelle, f. [F I. nl, z. v. a. GROSEILLE ROUGE
-

in sommige westelijke fransche kantons. — Gade lier of Gadellier, m. Kruisbeziestruik m.

G adi lle, f. (pop.) , z. v. a. ROUGE-GORGE.

Gadolinite, m. [Minér.] Zwarte, ondoorzigtige en glinsterende steen m. (te Ytterby in Zweden), gadoliniet, ylteriet of ytterhiet m.
G adopt ard, m., z. V. a. VIDANGEUR. - Gadone of G adote, f., z. V. a. VIDANGES.

Koormies der belasting, tolgaarder, verklikker, kelderrot. -- Spotvogel, spotter m.
t Maher, v. a. Voor den gek houden, bespotten.
--- SE GABER, V. pr.: Se g- de qn., met iemand
spotten, iemand voor den gek houden.
Gabet, m., z, V. a. GIROUETTE. - [ Phys.] Vizier n. van een' hoogtemeter. - GABETS, m. pl,
Groole wormen m. pl., die zich b 't hert
lener.]
[
tusschen vel en vleesch zetten.
t G abetur, ni. Spotter m.
Gabian, ni. [Com.] Gabian -olie f. — [11. n.],

in Wallis, op 't eiland Man en in Ierland gespro-

Gable, f. [Mar.] Mars f., zitplaats voor eenen

haak m. — [Sal.] Vaatwerk n. van verschillende
grootte, om in de zoutkeeten het zout te vervoeren,

z. V. a. GOOLAND.

uitkijk aan den top van eenen llaleimast.
G abier, m. Marsgast; marswachter, man op
glen uitkijk. Les g-s, de zware matrozen. G- du.
gnat de misaine, nak?ikee m. — [H. n.] Kleine vogel m. van Paraguay, die zich steeds op de boomtoppen zet.
G abien, m. [Tech.] , z. v. a. TOUPIN.
G &china, ni. [El. n.] Burgemeester m., grijse

bruine neantelmeeuw f.

Galion, m. [Fort.] Schanskorf m. G- farci,

dekschanskor f, €gevulde schanskorf m. –. 6 ahionn ade, f. Bedekking, verschansing f. net schanskorven. —

G abionner, v. a. Met schanskorven

dekken.. — 6 abionn®eaar, m. Schanskor fwerker m.

G a biourne, f. [H. n.] , z. v. a. PIE-GRIECHE.
G alaira, f. [H
IS. n.] Zwarte langstaartige aap m.

van, Afrika.

Gabon, m. [H. r.] Groote afrikaansche vocel m.
Gabord, M. [Mar.] Zandstrook f. tegen de

kiel, kielt;anq ni., gaarboord n.

Gabot of Jabot, m. [}l. n.] Adonis-visch m.,

soort van grondel.

t G abre, m. [H. n.] Kalkoensche haan m.; —

Gaéligl®ue, adj. Gaelisch. La lanque g- of als
subst. m. Le g-, de gaelische taal f., het gaelisch,
gaelsch, eene taal, welke door de overblijfsels van
een' weleer wijdverbreiden volksstam (de Kelten),
in 't fransche Klein-Bretagne, in hoog-Schotland,
ken wordt.

Gaffe , f. [Mar.] f. Boots- of sloephaak mm.
Se hattre b longueur de g-, elkan-

— (Loc. fain.)

der van nabij bevechten. Maigre et long comme on
manche de g-, lang en mager als een boonenstaal
I1 a avalé sa g-, hij is dood. -- [Peche] Visschers .

— G a cauu, Hi. (verklw. van gaffe) Kleine boots-

haak m.

— Gaffer, v. a. [Mar.] Met den boots-

haak grijpen of aanhaken, aanhechten. G- l'ancre,
ankeren. — Weleer ook: oval zwemmen (eerie ri-

vier, een water) .

G agate, f. [Minér.] Zwarte barnsteen m.. slak
aardpek n., pekkoot f., gagaat of gagaath m.,-kig
gal oathkool f.
Gage, m. Pand, onderpand n. Prater sur g-,

op onderpand leersen. Ella a mis ses pierreries en
g-, z,j heeft hare edelgesteenten verpand, tot onderpand gegeven. II a empr unté cinquante during
et laissé sa montre en g-, hij heeft vijftig gulden
geleend en zijn horlonie daarvror verpand.

II a

rétiré son g-, hij heeft zijn pand gelost. — Jouer

au g- touché, het pandspel, het pandverbeuren spelen. Qu'ordonnez-vous an g- touché? wat zal die

doen, wiep. dit pand toebehoort? -- Wedde f., wedde-

pand n., inleg m. bij eene weddingschap. Emporter
les e -s, de weddingschap winnen.. — Pand, blijk,
bewijs n., verzékeri:ng f.: Q eels plus grands g-s
puisje désirer de votre amitié? welke grootere be-

GAGÊ

-

wijzen, blijken uwer vriendschap kan ik verlangen?
G• damour, d'arniti, minne-, vriendscfiapspand,
geschenk II. der liefde, der vriendschap. Les g-s de
l'amour conjugal, de l'hyrnen, de panden der huweljlcsrn'in, des huwelijks, de wit een huwelijk geboren kinderen. - [Prat.] , Z. MORT-GAGE, VIF-GAGE.
- G- du combat, G- de bataille, veetepand n.,
e
een handschoen of iets dergelijks, dat men bij wijz
van uitdaging Zijne tegenpartij voor de voeten wierp.
GAGES, m. p1. Loon, diensttoon n., bezoldiging f.;
g a g i e, soldij t. (der soldaten); maandgeld ij., wedrie,
gagie f. (der zeelieden). Les g- dune servante, liet
kuurloon, de huur eener meid. Que gagne-t-H de
g-? wat verdient hij? hoe groot is Zijne bezoldiging?
G-á vie, levenslange bezoldiging t. - Témoin b g-s,
een voor geld aangeworvn getuige. Ecrivain, Flattear a g-, laag kruipend, veil schrijver, vleijer m.
- (Loc. fans.) Denieurer pour les g-. Z. DEMEETRER.
Casser qn. aux g-, Z. CASSER. - ( Proc.) Les conseillers n'ont point de g-, raadgevers kan men voor
niets krijgen.
Gagé, e, adj. (en part. passé van gager) Verpand: Objetg-, verpand voorwerp n. - Personne
g-e, gehuurd, in loondienst genomen persoon 111. Etre
g- pour faire une chose, tot liet verriqten van
iets gehuurd of in dienst genomen zijn.
Gagée, f. [Bot.] Gele voqelenelk f.
Gage-inoit, m., Z. MORT-GAGE.
GagepIeige, ffi. Féod.] Vergadering van al
de tot een teen behoorende vassalen om een' provoost te verkiezen en hunnen verschuldigden c(ins
le erkennen.
Gager, v. a. Wedden, verwedden: Quevoulezvous g-? wat wilt pij wedden? Je gage trois florins
que cela nest pas, ik verwed drie gulden, dat het
niet zoo is. II gage Ie double contra le simple, hij
wedt twee tegen een. Je gage qua si, qua non, ik
wed van ja, vein neen. -- (Loc. (am.) Je gage ma
vie, je gagerais ma tête (i cooper, ik zet mijn leven
tot pand, ik zonde er mijn hoofd wel onder durven
verwe i den. De g- sa tête h couper cast Ia gageure
dun lou, een gek zet zijn hoofd tot onderpand. Ook zonder voorwerp: Je nairne point P g-, ik
houd niet van wedden. - Loon of huur geven, in
loondienst nemen: G- qn., iemand bezol ligen, loon
geven. Je l'ai gagd pour ce travail, ik heb hem
voor dit werk bezoldigd, loon gegeven.
Gageile, t. [Prat.]: Saisie-g-, geregteljke verpandini, t., beslag n. op eenig goed voor schuld,
inz. voor huur en pacht.
Gagear, im, -ense, f. Wedder m., wedster f.
Gagenre, t. (pr . ga-jura) Weddingschiap f.:
/L a perdu Ja g-, hij heeft de weddingschcip verbren. -- (fig. et ram.) Soutenir Ia g-, b)/ iets blijven,
bij een gevoelen, bij eene meening, bij een voornemen volharden, cccie begonnen zaak uitvoeren. CaIn
ressemble P one g-, dat is eene vreemde, onbegrijpeljke zaak. - [Prov.] , z. onder GAGER.
t Gagier, m. Dorpokoster m.
Gaîste, m. Bezoldigde, in eens anders soldij
staande persoon, zonder eigenlijk zijn dienaar te
zijn, gag/st m.
Gagnahie, adj. Winbaar, dot men winnen
kan: Cette parlie n'ét.ait pas g-, dit spel was niet
te winnen. - GAGNARLE. m. [Agric.] Aangewonnen
grond m , hetzij door drooglegginq van moerassen,
door inpoldering, door ontginning van heideveld,
enz. - Ook in dien zin als adj.: Terre g-.
Gagnage, m. lYe/dc t., weiland n. Lesbêtes
revieniient du g-, het vee komt van de weide terug.
- [\Ténér.] G-s, korenland fl (waar het wild goot
grazen): Le cerf a fait sa fluit aux g-s, het hert
is in den nacht op de korenbanden gebleven. - [Prat.]
Veldvruchtcn t. p1., veldgewas n.
Gagnant, e, adj. Winnend: Joueur g-, winnend speler m. Carte g-e, Billet g-, winnende
kaart f., winnend lot, prjsbot n. - GAGNAaT, m.,
-E, f. Winner in. , winster f.
Gagn e , e, adj. (en part. passé van gagner)
Gewonnen; verkregen, verworven; betaald; bezet,
ingenomen. Argent g-, gewonnen, verdiend geld n.
Bataille g-e, gewonnen veldslag m. Victoire g-c
stir les ennemis, op de vijanden behaalde overwin
ninq t. L'estime des liommes g-d par das moyans
convanaliles, de achtinq der menschen, door gepaste
middelen verworven. Un banana g- par les prsenfs,
een door geschenken gewonnen, overgehaald man.
Le terrain g- par lennemi, het door den vijand be-
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zette terrein. - (fey. et fam.) Crier villa g-e, victorie kraagen, op een behaald voordeel roemen, mei
een bereikt oogmerk praten. Avoir villa g-a, cause
g-a, den prijs, het voordeel behaald hebben, gewonven spel hebben - GAG1NE, m. Gewonnen Zaak t.:
Ja vous donna g-, ik geef t is gewonnen.
Gagie-denier, fl1. Dagbooner, die zijn brood
moet winnen zonder een handwerkte kennen, lastdrager, zakkedragee- , ke-uijer ,, waterdrager, enz.
(ster t.
(Plur. Das gagne-denier.)
t Gagneur, m., -ease, f. Winner m., winG ague-petit, ID. Scharenslijper m. (Des gagne
petit.)
Gagner, v. a. Winnen, verdienen. II a baancoup gagnéa catta antraprisa, dans le commerce,
hij heeft veel gewonnen bij deze onderneming, in
den handel. Ella gagne sa via ii filer, zij verdient
haar brood met spinnen. G- son pain a Ja sueur
da son corps, da son front, in he zweet zijns aangezigts zijn brood verdienen, winnen. - Winnen,
winst of voordeel bij iets hebben: 11 a gagné sur
cetta maison trois mille florins, tous frais faits,
hij heeft, na aftrek van alle onkosten, drie duizend
gulden aan dit buis gewonnen. - Dikwijls wordt
het voorwerp bij gagner verzwegen: G- sur (a) Un
marché, bij een' koop winnen. Cetta carte gagne,
deze kaart wint. Ella gagne beaucoup a être connu
hoe meer men haar leert kennen, hoe htooger men
haar leert waardéren. - (Proc.) Nest pas marchand qui toujours gagne, wagen kan doen winnen,
maar ook verliezen, niet alle ondernemingen vallen
g uit. - [Jeu] Jouar P qui pard gagne,
ig spelen, dat de verliezer (volgens de gewone spelregels) wint. - Winnen, behalen, verwerven, verkrijgen: G- le premier prix, den eersten prijs behalen. G- Ja gagaura , de weddingschap
winnen. L'annami a gagné la batailla, de vijand
heeft den slag gewonnen. Vous na gagnaraz nan a
lui parlar de cala, gij zult niets winnen, verwerven, uitwerken , wanneer gij met hem daarvan
spreekt. Ja n'ai jamais pu g- caIn sur lui, ik heb
dat nooit op hem kunnen verwinnen, verkrijgen.
Ja na saurais g- cala sur moi, ik kan dat niet
over mij krijgen, ik kan er niet toekomen. - Krjgen. bekomen (iets kwaads): Ella a gagné una maladia, zij heeft eene ziekte gekregen, zij is ziek
geworden. G- qualqua mal, zich ecu/p onheil op
den hals halen. - Bereiken: Nous na gagnarons
plus aujourd'liui noire gîte, wij zullen lieden ons
nachtverblijf niet meer bereiken. La fan a déjà
gagné le toil, de brand heeft reeds het dak bereikt. is reeds tot het dak overgeslagen. G- on
vaisseau a Ia naga, een schip al zweminend bereiken, niet zwemmen inhalen. - La peur gagne tous
les coaurs, de vrees bevangt (maakt zich meester
van) aller hart. - La nuit nous gagne, de nacht
overvalt ons. La faim nous g-, wij krijgen honger
- G- qn., iemand geld afwinnen: II me gagne
toujours, hij wint het mij altijd af. - (fig.) G- qn.
da Ja main, devitessa, iemand voorkomen. Ja vonlois avoir catta charge, mals il ma gagné de Ja
main, ik wilde dit ambt hebben, maar hij is mij
voorgekomen. - G- qn. par tic., iemand door iets
overhalen, op zijne zijde brengen, omkoopen, winnen. II faut g- cat bomma- la, ii qualqua prix que
ce soit, men moet dezen man overhalen, het koste
wat het wil. II avait gagné Ja garde h force d'argent, hij had de wacht met geld omgekocht. besteken. G- les coaurs da l'assernblée, de harten der
vergadering innemen, winnen. - G- le davant,
las davants, voorbij komen, vooruit raken (door
meerder spoed): Gagnons les devants pour arriver
plus tOt qu'aux, laat ons haast maken, opdat wij
vroeger komen dan zij G- le dassus, Z. DESSUS.
- G- les champs, weqloopcn. G- clìernin, pays, in
korten tijd een goed eind wegs afleggen. - [Mar.J
G- Ie VaDt ii one ascadre , een smaldeel den wind,
de 1 efafwinnen. het doodloopen. doodzeilen, voorbijzeilcn. G- le vent, Ja dassus du vent, of als v. a.
G- nu vent, dans Ja vent, de boef winnen,
den wind te boven raken , oplavéren , oploeven.
- [Man.] G- l'épaule dun chaval, een paard de
schoften goed leeren houden. G- Ja volonté dun
cliaval, een paard door zachte behandeling allengs
gedwee maken. Vatte chaval vous gagne, a/i zijt
uw paard niet meester. - (Loc. fig. et prov.) GJa gui/rita, le Pant, Jas champs, le taillis, h/ large,
of ook, als v. n. G- au pied, wegboopen, zijne biezen
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pakken. G- la porte, wegsluipen., zich stil de deur
uitmaken. — G- 1'avoine, z. AVOINE. -- SE GAGNER,
v, pr. Gewonnen, verdiend, verworven worden:
Le pain ne se gagne pas à ne rien faire, het brood
wordt niet met ledigloopen gewonnen. L'estime se
gagne par de bons offices, de achting wordt door
goede diensten verworven. — Ene maladie :q=ui se
game -par la contagion, eene ziekte, die men overernt, die men door besmetting krijgt. — Voor zich
zelven winnen ofverwerven: Se g- one petite fortune.
Gagon of Gagou, ern. [Bot.] Soort van cederboom in. in Guiana.
t Gagni, e, adj. Dik en vet, lijvig. — Het
wordt nog als subst f. gebruikt in: (ram.) Grosse
g-e, dikke vrolijke zus f.
Gahnite, f. [Minér.J Een als octoëder of acht
gekristalliseerd mineraal, kiezel -vlakigchm
zinkhoudend spinel n., a u t o m o u t h, g ah--schirl,
niet m.
Gal, e, adj. Vrolijk, lustig, levendig, blijgeestig, bl moedig, opgeruimd, luchthartig; vroljkmakend. Un garcon g-, een vrolijke jonen. Quoiqu'il
soit vieux, i1 est encore g-, ofschoon hij oud is,
is hij noq vrolijk. Un air g-, een opgeruimd, blij
gelaat n.; ook: een vrolijk, vroljkmakend liedje,
eene vrolijke wijs f. — Un appartement g-, Une
chambre g-e, een vrolijk, een licht en luchtig ver
aangename kamer f. Une couleur g-e,-trekn.,
eene levendige kleur f. Vert g-, licht, helder groen n.
— Un temps g-, helder weêr n. — ( Loc. fam.)
Cet homme a Ie vin g-, deze man wordt vrolijk,
wanneer hij wijn gedronken heeft. I1 est un peu
g-, hij heeft een glaasje te veel gedronken. I1 est
fou comme branie g-, z. BRANLE. -- Des propos
g-s, dartele, wulpsche, al te vrije gesprekken n. pl.
— [Man., Bias.] Coeval g-, ongezadeld, vrij sprinqend paard n. — [ Mar.] Mat g-, mast ni., die te
los staat. — [Pêche] Flareng g-, haring, die noch
hom, noch kuit heeft, ijle, ledge haring m. — [Mus.],
z. V. a. ALLEGRO. — [ Litt.] La g-e science, (weleer) de poëzij f., inz. het minnedicht der troubadours. -- liet wordt ook als adv. gebézird in. A1Ions
g-! laat ors lustig te werk gaan! lustig op! —
t GAI, M. [H. n.] , z. v. a. GEAI. — Bot.] Japansche bijvoet m.
G aïac, m. [Bot.] Pokhout n. (ook hois saint
geheeten). — G aïaeine, f. Pokhouthars 1.
Gaiemnent of G ai astent , adv. Op vrolijke,
lustige wijze, luchthartig, enz. (z. GA!). — Faire
une chose g-, iets gewillig, volgaarne doen.
Gaieté of G aite, f. Vrolijkheid, dartelheid,
luchtigheid, blijdschap, bljmoedigheid, luchthartig
lustigheid, levendigheid f.- Il a perdu toute-heid,
sa g-, hij heeft al zijne vrolijkheid verloren. —
[Man.] Cheval qui a de la g-, levendig paard n.
— Ce nest qu'une g-, 't is niet dan ecne grap,
een moedwillige, dartele streek. — De g- de coeur,
loc. adv. Alet opzet: I1 la offensé de g-, hij heeft
hem opzettelijk, moedwillig beleedigd.
C aïette, f., z. v. a. GAILLETTE.
Gai;gamadoau,m. [Bot.] Wasboom van Guiana.
Gaiguières, f. pl. Soort van bijen f. pl
Gaillard, in. [Mar.] : Le g- d'avant, de bak,
het voorverdek, voorkasteel en de voorplecht f. Le
g- d'arrière, het halfdek, de schans f.. het achterverdek, achterkasteel n., achterplecht, stuurplecht f.
— z. ook 't volgende.
Gaillard, e, adj. Lustig, vrolijk, dartel, opgeruimd: Ii est toejours g-, hij is altijd lustig. Un
Jeune homme g-, een vrolijk. Jong nzensch. — Vrijpostig. stout, te vrij, los, wulpsch: Conte g-, Chanson g-e, wulpsch, dartel vertelsel, lied n. Elle a
la mine un peu g-e, zij ziet er wat los, wulpsch
uit. II sortit de ce festin on peu g-, hij kwam
half dronken van dit gastreaal. — [Maar.] Vent g-,
frische koelte F. — Ook als subst. in. en f.: C'est
un g-, 't is een vrolijke broir, een naak, korst
vent. — C'est tine g-e, ene fière g-e, 't is-wnlige
eene wullpselie, alles behalve ingetogen vrouw.
Gaillarde, f. [Danse] Voormalige vrolijke
italiaansche dans, ook romaneske gebeden (wegens
zijn' oorspron,rr uit Rome); — wijs f. van dien dans.
— [ Irnpr. ] Drukletter f. , die 't midden houdt
íusschen rarniond en brevier, g a l j a r d f.
Gai11ardelette, f. [Naar.] Vlag F. van den
fokre- en bezoansmast.
Gaillardesne,rt, adv. Vrolijk, op luc)htic;e,
dartele, losse wijze. Vivre g-, vrolijk leven. --- (fam.)
[

Stout, vermetel, li(gtzinnig: I1 a fait cela un peu
g-, hij heeft dat wat onbezonnen, iiglvaard ig gedaan.
Gaillardet , m. [Mar.] Spitsvleugel , vleu-

gel rn. op den fokkemast.
Gatllardise , f. Dartelheid, luchthartigheid,
;snakerj f., Kortswijl, moedwil m. — Dire des g-s,

wulpsche, onkuische taal uitslaan. (SETTE.

Gailtet, -m. [Bot.] , z. v. a. CAILLE-LAIT, CROI-

G aiI ette, f. [Corn.] Steenkoolstukken n. pl.
van middelmatige grootte. g a Ijs t-kolen f. p1.
G ainient, adv., z. GAIEMENT.

Gain, m. Winst f., voordeel n. Il a eu un
petit g-, hij heeft eene kleine winst gehad. — C'est
un g- tout clair, 't is zuivere winst. Jouer sur
son g-, met zijne winst, zin gewonnen geld spelen.
I1 s'est retiré sur son g-, hij heeft onder 't winnen
opgehouden met spelen, hij is met zijne winst henen,gegaan. Amour du g-, gewinzucht f. — [Prat.] Avoir
g- de cause, een regtsgeding gewonnen hebben, b#
uitbreiding: gewonnen spel hebben, de overhand
behouden. Je vous donne g- de cause , ik geef
't u gewonnen. --- [Prat.] Testament avec g- de
survie, uiterste wil m., waarbij de langstlevende
tot erfgenaam verklaard wordt. G- nuptial of de
notes, huweljkswinst f., huwelfjksregt n., al het
voordeel, dat den langstlevenden echtgenoot uit de
goederen van den gestorvene toekomt. — Le gde la nataille, het winnen van den veldslag.
Gaixae, f. Scheede, schee f., koker in., foedraal n.
Tiger un couteau de la g-, hors de la g-, een mes
uit de scheede trekken. -- (Loc. prov.) Ce nest
pas un couteau aisé à tirer de sa g-, dat gaat zoo
gemakkelijk niet. — (Prov.) Qui frappera du couteau, mourra de la g-, wie het zwaard neemt, zal
door 't zwaard omkomen. - [ Mar. ] G- de la
flamme, de pavilion, de girouette, band in., broeking f. van menen wimpel, van eerie vlag, van eenerg
vleugel of topstander. ,G- de voile, breede zoom in.
aan een zeil. — [Anat.] Omvattend, omsluitend deel,
bekleedsel n. La g- des tendons iéchisseurs des
doigts, het vlies der buigspieren van de vingers. —
[Arch.] G- de terme, onderst gedeelte, voetstuk n.
van een borstbeeld, van eene grenszuil of beeldzuil.
G- de scabellon , benedenwaarts spits toeloopend
gedeelte van een voetstuk. — [Bot.] Scheede, bladerscheede f. — EN GAINE, loc. adv. Scheedevormig.
Gainer , v. a. [Mar.] Zoomen (de zeilen) ,
zoomen naasjen. (kokerwerk n.
G ainerie, f. Scheede-, foedraalwerk n., lederen
Gairnier, M. Scheedemaker, foedraalmaker, holstermaker, -handelaar m. — [Bot.] GAiNiER of
of Arbre de JQIdée, ,judasboom m., wild johannesbrood n. (je n. (der mosplanten).
-

Gain ule, f. (verklw. van gaine) [Bot.] Sch-eedG a j an, m. [Bot.] MMoluksche boon m. van

middelmatige grootte.
Gal, m. (pop., alleen voorkomend in): Avoir le
gal, de overhand hebben, de baas zijn. — GAL, M.
[H. n.] Zeehaan, inaanvisch, zilvervisch. m.
Gala, in. (espargn.) 1-la/feest n., hofstaatsie f.,
g a l a n. Habit de g-, hofkleed, pronkkleed, staat siekleed, gala -kleed n. Jour de g-, gala -dag m. —
(fam.) Prachtige maaltijd in., groot feest met zang
en clans, groot gala n.
Galaéinné, e, adj. [Bot.] Naar de inelkbloem
(gala?) gelijkende. --- C alaeinées, f. p1. Melk
-bloempanf.
pl.
Gal state, Galactique, z. v. a. LACTATE,

LACTIQUE. — Galacte, ril. [Chin.] Melkzout ii.,
een uit de melk getrokken zout. — Galactie, F.
[Bot.] Melk.- Ia a t f. --- ialaetirvheé, Galactie, F. [Béd.] Zogvloeijinq f., overvloed, m. van
zog. — Gataetirr éiquue, adj. Tot de zo! vloei -

jinr, behoorend. — Gala etite, z. v. a. LACTITE.
—G aeto e,adj. Melkachtig. naar melk geljjkend
of smakend. — GALAC.TODE, 6n Warme melk F. —Ga

I aetodenadi'onn, m. Bot. j .Drieboom in. ----Gal actogra an. [Hidact.j Melkvocht -, zogbesclirileer
in.— li alaetographie, f. Zogbesc)ar jt'in >° . —Ga laetologie, f. Leer f. van het zog. -- Galaeto1® ique, asij. De zottleerbetreffend. -- GalaetoJoi ue, m. Geneesheer m., die de ziekten behandelt,

waarin men de me`kvoehten gebruikt, leeraar van
de toepassing rler nu ikv e ten.. — Galaetomam èti•e,
m. Atelkm<íer n., een door Cadet de Faux uiigevonden werktuil! o}n 't gehalte of de ver•valsrlting
der melk naar graden, te bepalen (bril. LACTOSCOPE).
— Galacto tétri ue, adj. Den melkmeter be-

GALEFRETIER.

--W

GALAGO
treffend. -- Galactopée, f. [Méd.] Zogverwekkend middel n. — Galaetophaae, adj. Zich met
melk of melksp'ijzen voedend. GALACTOPHAGE, m.
Melketer, pap- of melkspijseter m. — Galactophagie, f. Het melkdrinken, melkspijseten; melkvoeding f. ; ook : melkzucht f. , groot verlangen
naar melk. — Galactophagiquie,, adj. Tot
de melkvoedin.q behoorend. — -G alactophore,
adj. [Anat.] Zogvoerend, zoggeleidend: Valsseaux
g-s, zogvoerende vaten n. pl. — [Méd.] De zoga fscheiding bevorderend: Medicaments g-s, zogverwekkende middelen n. pl. — GALACTOPHO11E, m.
Tepeldopje n., klein werktuig ter verligting van
't zogen, g a 1 a k t o p h o o r m. — Galactoplanie, T. Zogverplanting f., uitstorting van de melk
in 't celweefsel of in eene of andere holte. — Ga laetopoièse, f. (pr. — po -lese) Zogbereiding, zogafscheiding f. — Gal aetopoiétiqae, adj. [Méd. J ,

z. v. a. GALACTOPHORE. — G alactoposie, f. Melkkuur f., het melkdrinken tot herstelling. — Galactopote, adj. Jan de melkkuur onderworpen. —
Ook als subst.: Un , Une g-, hij of zij, die de

melkkuur aanwendt, melkdrinker m., -drinkster f.

-- Galactopy°re, f. Zogkoortsf. — GalactoSc, f. Overgang m. tot, verandering f. in melk of
zog. --- Galactotrophie, f. Voeding f, niet°melk.
—Galactnrie, f. liet melk- of melkvocht-wateren.
Galago, m. [H. n.] Soort van aap aan den

Senegal , die groote hazenooren en een' langen,
ruigen staart heeft, oorenaap, g al a g o m.
Galamment, adv..Aardig, hoffelijk, hupsch,
sierlijk, net. op smaakvolle wijze, met smaak.
C alandage , m., Galandise , f. Scheidsmuur n. van baksteenen, die op hunne kanten op
elkander gezet zijn.

Galande, f. [Bot.] Soort van amandelboom m.
— Weleer ook voor galante gebruikt, z. GALANT.
Galan, m., z. GALAUEAN.
Gatane, f. [Bot.] Schildbloem f.
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handel, aan allerlei minnarijen ober. Cette fille a
déjà eu plusieurs g-s aver lui, dit meisje heeft

reeds verscheidene ongeoorloofde minnarijen met
hem gehad. — Ook, bij verregaand misbruik van
't woord: venuskwaal, venérische ziekte, galante
ziekte, galanterie-kwaal f.: Attraper une g-, eene
galante kwaal opdoen.

Galanth, m. [Bot.] Soort van narcis f.
Galantin, m. (verklw. van galant) Vrouwen
-

bespottelijk saletjonker m.

-gek,

G alantiiie, f. [Bot.] , z. v. a. PERCE-NEIGE.--

[Cuis.] Zékere zamengestelde koude vleeschspijs f.
met gelei opgemaakt, tusschengeregt n. van gespekt
hoendervleesch; ook: een met hoendervleesch ge farceerde kalfskop m., g a l a n t i n e f.
C alantiser, V. n. Den galant of verliefde spelen. - GALANTISER, v. a.: G- les dames, zijn hof
bij de juffers maken. — 5 SE GALANTISER, v. pr.
Veel van zich zelven houden, verliefd op zich zelven zijn.
Galardie of Galardienne, f. [Bot.] Bloem
-trosdagenplf.vLouisa
G alaricide, f., z. v. a. LACTITE.

Galarips , m. [Bot.] . 4merikaansche klimplant f. (ook liane à lalt gehceten).
Galathée, f. [Fl. n.] Zeekreeft m. met korte
sprieten en lange scharen.
Galauban, Galhanban, in. [Mar.] Pardoen,
perdoen n., zeker touwwerk. Chaque mat de hune
a deux g-s, l'un à bas -bord, l'autre à stribord,
iedere marssteng heeft twee perdoens, het eene aan
bakboord en het andere aan stuurboord. G-s de
hune, stenge-pardoens. G-s de perroquet, brampardoens. G-s volants of de roulis, zijpardoens.
Galaverne, f. [Mar.] Kalf, kussen n., platte
klamp m. op een' galeiriem, ter plaatse waar ale
op het boord komt te leggen.
Galax, m. [Bot.] Melkbloem f.
Galaxie, f. [Astr.] Melkweg m. (vote lactée).

— [Minér.], z. v. a. L ACTITE .— [H. n.] Soort van
Galanga, f. [EI. n.], z. v. a. EAUDIOIE. [Bot.] Galgant m., eene oostindische plant; de aro- snoek m. --Galaxies, f. pl. [Antiq.J Melkfeesmátisehe wortel in. dier plant, een voortreffelijk ten n. pl. (ter eere van Apollo).
Galbanifère,adj. [Bot.]^Galbanum voortbrenmiddel tot spisvertéring.
Galans, in. pl. Vlaggen van den bezaansmast. gend . — tells subst. m. Gal bankruid n., moeder
gom-eppe f., Bene kaapsche plant. —-harsplnt,
welgemaGalant, e, adj. Hofeljk, beleefd,
nierd, bevallig, wellevend; regtschapen, braaf, eer- Galbanoner, v. n. (te Parijs) De ruiten slecht
lijk, van eer (in dezen zin doorgaans voor het afwasschen. — Galfuanum, m. (pr. —nome) of
subst.): Vous series on g- homme, si voos me Galban, m. [Bot.] Moederhars, gálbanum n.,
faisiez ce plaisir-là, gij zoudt een wellevend, aller- eene harsachtige, genees- en heelkrachtige gom, door
liefst man zijn , zoo ge mij dat genoegen deedt. insnijding uit' het galbankruid verkregen. — (fig.
at fam.) Donner, Vendre du g- of de la gabatine,
Conflez lui votre affaire, eest un g- homme, ver
net mooie beloften paajen.
hein uwe zaak, hij is een man van eer, een-trouw
Galbe, f. [Arch.] Sierlfjke ronding f.: Vase
Aardig,
voorkomend,
gedienstig
regtschapen man.—
(inz. jegens het vrouwelijk geslacht), gal a n t; -- dun beau g-, vaas f. van Bene schoone ronding.--Gezigtshoek n. (angle facial).. Weleer
[Anat.]
verliefd, minziek; — sierlik, smaakvol, met smaak
(in dezen zin doorgaans achter het subst.) : C' est ook: wambuis n.
Galbule, f. [Bot.] Cypresnoot f.
un homme g-, 't is een vrouwenbehager, hij maakt
Gale, f. [Méd.] Schurft f. en n. bij menschen
gaarne zijn hof b ij de vrouwen. Une femme g-e,
eene minzieke vrouw, eene vrouw vol minnarjen. en dieren. — [Hort..] Kanker m. aan boomen. -Wormgaatjes n. pl. in 't hout. — Onge[Tech.]
Il a 1'hlimeur g-e, hij heeft een' grooten aanleg om
1'ade juffers te behagen, de hofeljkheid is hem eigen. lijkheid f. op de sto ffen. — (Prov.) La g- nihoest
— Un discours g-, een verliefd gesprek n. Une mour ne peuvent se caclier, de liefde en de
Qui
a
la
gale
se
gratte,
laten
zich
niet
verbergen.
—Un
brief,
minnebrief
m.
lettre g-e, een verliefde
style, un discours g-, een sierlijke stijl m., eene fraaije Qui se sent galeux se gratie, Qui se sent morverhandeling f. Un habit g-, een kleed n. naar den veux se mouche, ween 't jeukt, die moet zich krab
schoen past, die trekke heng aan. ----ben,Wid
smaak. — Bij groot misbruik van 't woord: Malade g-e , venuskwaal , venérische ziekte f. — (Loc. fam.) I1 na pas la g- aux dents, hij kan goed
kaken goed roeren. 11 est mézijne
eten,
hij
kan
Un
in.
Verliefde,
minnaar,
galant
GALANT , m.
zelf.
vert g-, een jonge vrijer. I1 fait toujours le g- chant comme la g-, hij is de ondeugd struikgewas
Gagel m., zeker
[Bot.]
Galé,
m.
verliefde
auprés des dames, hij speelt altijd den
bij de ju fers , hij maakt bij alle juffers zijn (ook mirthe de Brabant, mirthe batard genoemd).
G aléace, G aléasse, f. [Mar.] Galas of
hof. — (fam.) C'est un g-, 't is een listige vogel, die niet te vertrouwen is. (Sommige schrijvers groote galei, f., eertijds bij de Venetidnen veel in
hebben dit woord galand gespeld, en bij La Fon- gebruik.
G aleantlhrope, m. [Méd.] Lijder m aan kat
taine vindt men meer dan eens het vrouwelijk
-- Galeanthropie, f. [Méd.] Katten--tenzuch.
galande.)
zucht f., waan van een' 7nensch, dat hij in eens
Galanterie, f. Ito/lelij kheid, beleefdheid, kie
-schevrouwnig,dstvarheok- kat veranderd is. -- Galéanthropigaie, adj.
men.dheid f., inz. jegens vrouwen. 11 niet de la g - Tot die kwaal behoorend.
Galéasse, f., z. GALEACE.
dans tout ce qu'ii fart, hij doet alles wet wellevend
G =-tleban, m., z. v. a. GALAUIJAN.
voorkomendheid. Un homme plein de g-, een-heid,
Galde, f, [Impr.] Galei f., plankje, waarop de
,man vel ho/felijkheid. — le2jend woord n., vleilerj,
de regels uit den zet/mak overbrengt.—
letterzetter
ti.:
klein
geschenk
-dienstbetoon;
aardigheid f.,
II lui fait toes les jours quelque nouvelle g-, hij (Mar.] Galei f., roeischip met laag boord en twee
de
eenige soort van oorlogschepen in de
masten,
nest
geeft haar alle dagen een nieuw geschenk. Ce
?une g-, het is slechts eerie kleine gift, eene aar middeleeuwen.
m. (pop.) Schoojer, landlooper.
j gheid. — Minnehandel, boeléring, g a 1 a n t e r í e: —Galet'retier,
[Mar.] Kalfaterer m.
11 s'adonne à la g-, hij geeft zich aan den minne,-

u

-

-

852GALEGA

GALIONISTE.

Galega, m. [Bot.] ,z.v.a. BARBE-DE-CHEVRE, RUE. [Paume] Soort van lange, overdekte laan voor de
Galèue, f. [Minér.] Zwavellood n., loodglans, toeschouwers bij 't kaatsspel, galerij f.; — de toeschouwers aldaar; — in 't algemeen: de omstanglazuurerts m., g a 1 é n a f.
ders, toeschouwers bij ieder spel, bij elke vertooning:
Ga1énie, f. [Bot.] Soort van melde f.
Galénique, adj. [Méd.] Tot het galenismus Demander sous of a la g-, het oordeel der toebehoorende, ga 1 én i s ch. Médicanlents g-s, galé- schouwers inroepen (over een' twifelachtigen sla g ,
nische, eenvoudige of eenvoudig bereide geneesrnid- stoot, worp, enz.). — (fig.) Je suis sur la g-, de
delen n. pl. Saignee g-, galénische aderlating, eene zaak gaat mij niet aan, ik ben er buiten. — In
tot flaauwwordens toe gedreven aderlating f. — ruimer' zin: de wereld f.; de menschen, voor zoo
verre zij de daden hunner medemenschen beoordeeGalénisnae, ni. Grondstellingen f. pl. en genees
oud-griekschen arts Galénus, g a--wijzef.vand len: Ike point se soucier de la g-, zich om 't oor1 e n i s m u s n.— Galeniste, m.Aanhanger, volge- deel der menschen niet bekreunen. Je ne me souling van Galenus, g a l e n i s t m. -- Ook als adj.: cie point d'amuser la g-, ik zou niet gaarne 't publiek ten spot verstrekken.
Médecin g-.
Galérieu, m. Galeiboef, roeislaaf m. (forcat).
Galéobdolon, m. (Bot.] Gele hennepnetel f.
— (Loc. prov.) I1 souftre comme un g-, hij"lijdt
(ortie morte jaune).
als een slaaf, hij wordt zeer hard behandeld. MeGaléode, m. [t-i. n.] Schorpioen-spin f.
Galéole, f. [Bot.] Klouterstruik m. uit Co- ner one vie de g- , een ellendig of slaafachtig
leven leiden.
chinchina met helmvormigen honigkelk.
Galérite, m. [H. n.] Zeedgel m — GALERITE,
Galéope, Galéopsis, m. [Bot.] Hennep
-netlf. adj. [Myth.] Met eene dierenhuid over 't hoofd.
Galerne, f. [Mar.] (alleen in): Vent de g-,
G aléopithéeiens, m. pl. [H. n.] Geslacht n.
der vliegende makes.—t aleopithèque, m. Vlie- koude noordevestewind m.
Galérueite,
Galéruque, f. [H. n.] Schrikvan
vledermuis.
gende maki, vliegende kat f., soort
— Galéopithéoïde, adj. Naar de vliegende kever m — GALERUQUE , f. Gekuifde leeuwerik in.
Galet, m. [Minér.] Strandkeitjes n. pl., kittelmaki gelijkend.
steenen m. pl.; — het daarmede bedekte strand,
Galéopsis, m., z. GALEOPE.
keistrand n. — [Tech.] Ivoren, houten, metalen
G aléoi°rhée, f., z. v. a. GALACTIRRHE.
schijfje n., van verschillende afmetingen, dikwijls
Galéorrhin, m. [HI. n.] Soort van haai m.
Galéote, f. [H. n.] Soort van kleine hagedis f. gebruikt om de wrijving te verminderen. — [Jeu]
% Galen, v. a., z. v. a GABELER . — (pop.) Krab- Schuiftafel f. — [Hort.] Soort van witte druif t.
ben. — (fig. et iron.) G- qn., iemand afrossen. — - GALETS , m. pl. [Corn.] Glaspaarlen, glaskoralen f. pl.
GALER, v. n. Huppelen, vrolijk zijn. -- SE GALER,
Galetas, m. Vliering f., kamertje n. onder het
V. pr. (pop.) Zich krabben.
dak van een huis. — (fig.) Zeer ormoedige, slechte
Galera, m., z. v. a. TAIRA.
Galère, f. Galei f., roeischip n. Forcat d'une g-, woning f.
Galete, f. [ti. n.], z. onder GAZETTE.
galeiboef, roeislaaf m. --G- capitaine, haofdgalei. GGalette, f. [Pdtiss.] Vlade f., ronde of schijfbatarde, galei wet een' breeden spiegel. G- reale, koplatte koek in. — [Mar.] Scheepsbeschuit f.
vormige
in
de
Maltézer
ninklijke galei. — Tenir g- (weleer
orde), eene galei uitrusten en onderhouden. — (Loc. --- [Fl. n.] Helm m., gedeelte van den mond der
lig. el prov.) Vogue lag-, laat het waaien, 't ga zoo regtvleugelige insecten. — [Peint.] , z. v. a. CLOPTE.
Galettier, m. [P .tiss.j Vladebakker mt
't wil, op goed geluk. C'est une véritable g-, 't is
Galéus, m. (pr. —nee) [H. n.] Hondshaai m.
een ellendige boel, daar is 't niet uit te houden.
(milandre).
?Mais que liable allait-il faire dans cette g-? (ontGalerax, eiise, adj. Schurft, schurftig, schurft
leend aan Molière's Fourneries de Scapin), wat
schurft bezocht of behebd. -- (fig. et fam.)-achtig,me
behoefde hij zijn' neus daarin te steken ? wat ging
hem die zaak aan ?— G-s, galeistraf f.: Condamner Brebis galeuse, z . BIOEBIS . — (Prov.) (dui se sent
qn. aux g-s , iemand tot de galeistraf veroor- g- se gratte, wien 't jeukt, die moet zich krabben,
deelen. Racheter qn. des g-s, iemand van de ga- wien ee schoen past, die trekke hem aan.— [[lort.]
leistraf loskoopen. — [Tech.] Destilleerfornuis n., Arbre g-, boom m., die den kanker heeft. — Ook
soort van reverbeer-oven m. — Lijst- of rijschaaf f. als subst.: Un g-, Une g-euse, een schurftlijder m.,
-- Groete hark of tuinmans -egge f. — Soort van - lijderes. — (fig. et pop.) C'est on g-, 't is een
reiswagen m. in Spanje. — [H. n.] Ilafl, oever- schobbejak, een galgebrok. (en teer.
Gsalgale, f. [Mar.] Smeersel n. van kalk, olie
aas n. (éphémère); — papier-nautilus, z. ARGO.

.

.

NAUTE.

Galerie, f. [Arch.] Galerij f., lange, smalle ka
zich daardoor van de zaal onderscheidt,-merf.(di
dat zij ten minste driemaal langer dan breed is);—
overdekte gang in een gebouw; — gang m., door
welken de' verschillende vertrekken gemeenschap
hebben (corridor): Cette chambre se dégage par
une petite g-, deze kamer heeft haren uitgang op
sane kleine galerij. Une g- de pourtour, galerij,
die rondom een gebouw loopt. -- Bij uitbreiding:
iemands gewone wandelplaats f., dagelijksche gang
m.: Ce sont là ses g-s, dat is zoo zijn f„ewcone. zijn
dagelijksche gang, weg, wandelweel m.—Schildergzaal, kunstzaal, kunstgalerij f., lokaal, waarin zich
schilderijen, standbeelden of andere voorwerpen van
kunst bevinden; — de verzameling dier kunstvoorwerpen zelve: Catalogue d'une g-, katdlogus eenex
kunstgaler j. — In bijzonderen zin: Verzameling
van portretten der beroemde personen van 't zelfde
tijdvak, van 't zelfde land, van 't zelfde vak. Gdes hommer iilustres de l'antiquité, G- des francais illustres, G- des peintres etc. -- G- de Ruijens, galerij van Rubens, sctrilderijen, waarin Rubens de geschiedenis van Maria van IIedicis heeft
voorgesteld. — (fig.) Geschiedenis f., verhaal n. enz.,
waarin veel portretten voorkomen, beeldengalerij.
--[Fort.] Lange, smalle gaan naar de buitenwerken (traverse). — [Miner.] Onderaardsche gang m.
der bergwerkers. — [Fond.] Ruimte f. tusschen
de vormen. — [Near.] tlilstek of open balkon n.
aan 't achterschip; -- walegang, westergang m. Gde faux pont, zw;alegang, op de koebrug. -- [Théhl. j
Galerij, soort van balkon hoven de loges; — Pij
uitbreiding: de slaar geplaatste toeschouwers. ---

Galgule, m. [H. n.] Waterweegluis f.
Gae,dhhae11D^^n, m., z. GALAUBAN.

Galla, f. [Pharm.] Mengsel n. van galnoten,

groene dadels, enz., ook van reukwerk.
Galilei , m. [[I. n.] Naam der menschenge-

raamten f. pl., die men in den kalktufsteen op
Guadeloupe vindt.
Galfee, f. [i-1. n.], z. v. a. SARDINE.

G all ales Indiens, m. [Bot .] , z.v.a. IN'DIGOTIER.
taliet, M. (Bot.], z. V. a. CAILLE -LALT.
-[- Galifre, m. Vraat m. — t Galifrer; v. n.

Vreten.

G al i nn afré , m. Potsenmaker, kwakzalver m.
C aalhuafrée, f. [Cuis.] Opstoofsel n. van allerlei overgeschoten vleesch; — (fig.), z. V. a. GALIMATIAS.

G aU mate as, m. (woord, ontstaan uit een in

't latijn gevoerd pleidooi over een' haan, waarbij
een der advokaten in plaats van gallus Matthiae.
de haan van Matthias, telkens zegde: galli Matthias,
de Matthias van den haan) Wartaal f., verward,
onverstaanbaar gesnap n., onzin m., brabbeltaal f.,
kramerlatijn n. G- simple, wartaal, die no tans
de schrijver of spreker verstaat. G- double, wartaal,
die niemand, zelfs niet de schrijver of spreker,

verstaat.

Galiane, f. [H. n.] Trilrog m. (raie torpille).

Galion, m. [[Bar.] (eiel. groote galei) Galjoen,
spaansch zilverschip, groot koopvaardij- en oorlog
waarmede de Spanjaarden weleer de rijke-schipn.,
minproducten uit hunne amerikaansche kolonien
haalden.
G aiiouiste, m, Galjoenhandelaar, galjoenist in.
(vgl. FLOTTISTE) .

GAllOTE

U-ALOPIN.

Galiote, f. [Mar.] Galjoot, kleine of halve galei f., roeivaartuig met éénen mast; — ook: vracht
a bombes, bom -schipn.va30to —Ggaljoot. — G -s d'écoutilies, merkels f. pl.-barde
der luiken. -- [H. n.] Ratten-hagedis, huishagedis €.
van .4rabiO. — [Bot.] , z. GALLIOTE.
Galipot, m. [Corn.] Onzuivere, vaste terpen tij n n1. uit het hout der naaldboomen of kegeldragenden, pijnboomhars, pfjnhars f.; — wit bourgondisch pek n. — [Mar.] Harpuis n. -- Galipoter,
v. a. [Mar.] Ilarpuizen, met harpuis besmeren.
G allate, m. [Chinn.] Galnotenzuur zout n.
Galle, f. [Bot.] (ook noix-galle, pomme of
raisin de chène geheeten) Gal, galnoot f., galappel n1.,
naam der knobbels of uitwassen, die op de takken
en bladeren der eiken, inz. van den Levantschen
eik [quercus infectoria] door den steek van zeker
klein insect, de galwesp [cynips] , veroorzaakt.
G-s vraies, echte, zwarte of groene galnoten (die
vóór de ontwikkeling van 't insect geplukt zin);
G-s fausses, onechte, valsche of wille galnoten (die
na het doorbreken van 't insect geplukt zijn). —
G- de Bédégar, , de rose of du rossierr, egelantier- appel, z. BEDEGAR. -G- des Indes, peul f. van
den bablah of bambolah van India en Egypte (welke
de arabische gom en 't acacia-sap der apothekers
oplevert). -- [Ei. n.] Galwesp f. , ralinsect n. -[Minér.] Gal f., vreemde stof, die zékere mineralen omgeeft.
Gallerie, I. [UI. n.] Bijenéter n. Gene wesp,
die de geduchtste vijand der bijen is (ook fausse
teigne geheeten).
Galliainbe, m. [Pods. gr.] Lied n., dat de
Galli of priesters van Cybéle bij hunne offers zongen in eene versmt ot, die uit een anapwsl ¢.;.3 en tilbrachys bestond, g
al 1m
i á bus m. — Galliannibique, adj. Tot den galliambus behoorende, galt i d in b i s c h: Vers g-, galliambisch vers ni.
Gallica, f. Kapucyner- schoeisel n. -- Soort van
oud-gallisch, schoeisel.
Galliean, e, adj. Gallikaansch, fransch (alleen
van de fransche kath. kerk en hare gebruiken aebézigd).
-j- Gallicaniser, v. a. In de gallikaansche kerk leerstellingen invoeren , die haar
vreemd waren. - -{.- SE GALLICA ISER, v. pr. Gallikaansch worden.
Gallieisnme, m. Fransche taaleigenheid, eigen
taal, door' 't gebruik ge--ardighef.nsc
wettigde woordschikking, die met de gewone taalregels in strijd is. — Gebrekkige navolging f. van
zulke zegswijzen in eene andere taal, g a 11 i c i smus in.
6allieoles, m. pl. [H. n.] Galwespen f. pl.
-

--

Gallieotmmane,Gallieomanie,z. GALLON---.
G allifère, ad,j. [Bot.] Ga.lappeis of galnoten

dragend.

Gallifornie, adj. [H. n.] Maanvormig.
t alligastre, f. [H. n.] Waterhoen n. (poule

d'eau).

(LIQUE.

Galm, m., z. v. a. Aside gallique, z. GALGallinace, f. [Minér.] IJslandsche agaat in.,

lavaglas n., obsidiaan m. (naar den romein Obsidius, die deze steensoort het eerst uit Ethiopië
naar Rome bract). — Gallinaeé, e, adj. Hoen
-derachtig,o neslachtbord.—
G allinaeée,f. [Bot.] ,nu CHANTERELLE geheeten.
— Gallinaeées, m. pl. Vogels van 't hoendergeslacht, hoenderachtige vogels m. pl.
Gallinapane, Gailinaparte, m. [ El. n.]

Naar den kalkoen gelijkende amerikaansche vogel.
Gallinasse, f. [F-I. n.] Alexicaansche raaf f.
G ailine, Gailinette, f. [H. n.] Knorhaan m.

(trigle).
G ailinivore, adj. [H. n.] Hoenderetend. —
Galiinigralles , m. pl. Steltloopers in. pl.
(échassiers).
Gallinole, f. [Bot.] Geitebaard m. (barbe de
cbèvre).
Gallin:ile, f. [.II. n.], z. v. a. FOULQUE,
POULE D'EAU).

Gaul ote,f. [Bot.] Benedicten- kruid(z. BÉNOITE).

Gallique, adj. Jan de galnoot eigen, uit de
ot bereid. Acide g-, galnotenzuur n. — Gal-

7a1no
sch, oud-frankisch (in dien zin door Voltaire
gebruikt) .
Gallismne, m. Schedelleer f. van Dr. Gall,
g a 1 l i s m u s n. — G alliste, m. Aanhanger van
de leer of 't stelsel van Dr. Gall, g a l 1 i s t m.
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Gallite, f. [H. n.] Mierenlijster f., ook kleine
patrijs en palicour geheeten.
Gatlithonaas, m. (woord van Voltaire) Gezwollen, winderige stijl ni. (ais die van den dichter
en redenaar Thomas).
Gallitrielhe, in. [Bof.] Naam van verscheidene salie- en scharlei-soorten.
Gallitzinite, f. [Minér.] Geoa;ydeerd ijzerhoudend titanium D. (door prins Gallitzin op den
Spessart ontdekt), gallitziniet m.
S C allois, m., -e, f. Vrolijke brodr' .m., wak
-ker
vrouw f.
G allommm ane , m. Overdrijvend bewonderaar
van al wat fransch is, gallomaan m. — G allomanie, f. Overdreven zucht of liefde voor al
het fransche, dwaze franschgezindheid, g a 1tomanic f.
Gallon, in. Engelsche inhoudsmaat f., g alloam. (= 4,51316 liter). — [Bot.], z. v. a. AVELANEDE.

Gallophile, m. Vriend der Franschen, Franschenvriend nl. — tr alloplhobe, adj. De Galliers
of de Franschen vreezencl. — G allopliobie, f.
Vrees f. voor de Galliers, voor de Franschen.
G allot, in. [H. n.] (pop.) Zeezeelt f. (tanche
de mar).

Galoche, f. Overschoen in. ; — schoen met
houten zool. --- (fig. et fam.) Menton de g-, lange,
spitse, omgebogen kin. — [Mar.] Gat n. in een
luik, om den kabel door te schieten; — kinnebaksblok n.; schildpad f. in en op het boord, voor de
schoten; — groote ijzeren of houten sjorkram f.;
-- klamp m. van het kruishout. — [Dor.] 1boekstempel in. aan de pers der vergulders.
/G aloelbie sa, nl. Gverschoeninaker, - verkooper m.
Galon, m. Lintvormig weefsel n. van goudof zilverboordsel, tres f., g a l o n n. — (Prov.)
-

Quand on prend du g- on Wen saurait trop prendre, men moet het ijzer smeden, terwijl het heet is,

van Bene voordeelige omstandigheid moet men zooveel mogelijk partij trekken. — Zidelint n. voor
vrouwenschoenen. — [Confit.] Ronde konfetuurdoos f. --- Galonnné, e, adj. (en part. passé):
Habit g-, gegaloneerd, net galons belegd of omzoomc7 kleed n. --- Domme g-, man in gegaloneerd
gewaad. — GALONNÉ, M. [H. n.] Naam van Benige
dieren met galonvormige strepen: soort van zeehond m. ; — guinésche hagedis f. — C aloiiner, v. a. Met galon beleggen of omzoomen, g a1 o n é r e n. — Galonnler, ni. Galonmaker, -verkooper m.
Galop, in. Springloop, snelrid , snelste loop
van een paard, g a 1 op m. Grand g-, volle ren m.
Ce cheval va au g-,. dit paard galoppeert, rent.
G- raccourci of G- a la main, korte galop. Enlever un cheval du pas au g-, het paard van den
stap in den galop brengen. — (fig. et fam.) Faire
(IC- an g-, Courir le g-, le grand g-, iets te schielijk doen: te snel loopen, lezen, schrijven, enz. —
(fig. et prow.) I1 s'en va le grand g-, het loopt met
here schieljk naar 't einde, 't zal spoedig met hem
gedaan zijn, hij zal spoedig sterven. Il s'en va le
grand g- a I'hopital, hi zal welhaast zijn geheel
vermogen verteerd hebben. ---(pop.) Donner un gi qn., iemand de huid vol schelden, een standje
maken. — [Danse] Sprinr=dans, zeer snelle dans, galop nn., g a 1 op cl d e f. ; — wijs f. van dien dans.
C alopade, f. [Man.] Galop nl., het galoppéren. Ce cheval a la g- fort belle, dit paard galoppeert zeer schoon. — Weg m., dien men in éénen
galop aflegt: D'ici lb it n'y a qu'une g-, van hier
tot daar is slechts één galop. — [Danse], z. GALOP.
Galoper, v. n. Met sprongen rijden, rennen:
Its ont galopé plus dune heure, zi' hebben meer
dan een uur gegaloppeerd. — (fig. et fam.) Veel
vergeefsche gangen doen; — te snel loopen, lezen,
schrijven enz. — Le temps galope, de tijd vliegt
schiel-gk voorbij. -- GALOPER, v. a. G- on cheval,
een paard doen galoppéren. — (fig. et fam.) G- qn.,
iemand vervolgen, overal opzoeken. Les gendarmes
font galopé tante la nuit, de gendarmes hebben
hem den ganschen nacht vervolgd. — (fig. eí pop.)
La fièvre Ie galope, hij heeft Bene harde koorts.
La peur le galope, hij wordt door vrees gejaagd.
--- [Danse] Een galop of eene galopade dansen.
Galopin, m. (Jam.) Loopjongen. blooper;
koksmaat, keukenjongen. — (fig.) Guit, schalk,
deugniet, losbol m. (In dezen zin heeft het soms
j
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GAMME.

een vrouwelijk: galopine). -- t [Mil. j Ordonnansofficier van een generaal; — a pudant-surnurnerair m. — Het wordt soms als wij. gebézigd: Des
airs g-s, loszinnige manieren f. pl. — it LA GALOPINE, loc. adv. Op guitachtige, schalkachtige wijze.
- GALOPIN E, f. [Bot.] Kaapsche krapplant f.
G aloube, G aloubet, m. [Mus.J , z. FLUTET.

Galoubie, f. [Navig.] Zeer smal schuitje n.
Galtabe, m. [H. n.] Moerashagedis f. (monitor).
Galschat, m. Toebereide zeehondenhuid f. tot

en g-s, en Ynonnaie de singe, iemand met gekker-

njen, met allerlei uitvlugten afzetten of henenzenden. — (iron.) Faire des g-s d'oreillers, gedurig geeuwen. — Gantbadelette, f. (verklw. van
gambade) Kleine luchtsprong m. — Garubader,
v. n. Kromnee, luchtige sprongen maken, huppelen.
-- (fig.) Malle streken, gekheden, kuren begaan. —

Grainbadenir, m., - eense, f. Hij of zij, die bok kesprongen maakt, rondspringer nl., -springster f. —
Ook :als adj. Enfant g-, Fille g-euse.

t Gaznbage, m., z. v. a. CAMBAGE.
bekleeding van kokers, ko/fertjes, enz.
G aarsbaron, m. (van 't oude gambe, voor
Galopse, f. [Mar.] Vaartuig n. of schuit f.
jambe, been) [[list.] Iemand, die dikke, geheel
aan de kusten van Bretagne in gebruik.
Galvadonesine, nl. [Chic.] Werktuig of ronde beenen heeft (bijnaam van Robert, hertog
toestel n. om verstikte of verdronken personen -we- van Normandie).
Gambe, f. of Viole de g-, [l1us.] Knieviool,
der in 't leven te roepen.
Galvanie, f. [Bot.] Braziliaansche krapplant f. basviool, violoncel, f . — GAMBES , f. pl. [Mar.] PutGalvaiiique, adj. [Phys.] Het galvanismus tings f. pl., puttingtouwen n. pl., puttingwant n.
of den metaalprikkel betreffend, g a l v a n i s c h. — 11- de hone, spreetouwen, sprietouwen n. pl.

Galvanique9nent, adv. Op golvdnische wijze,

door 't galvanismus. — Galvaniser, v. a. Elektriséren door middel van de Galvanische of Voltasche batterij of kolom, den galvanisctien prikkel
op een voorwerp aanwenden, g a l v a n i s é r e n. —
(fig.) Een voorbijgaand kunstmatig leven bijbrengen: G- one société morte. — Galvanisme, in.
De door Galvani in 1792 te Bologna ontdekte (door
hens verkeerdelijk zoo geheeten) dierljke of aan
elektriciteit f., die zich zonder wrijving-rakings
vertoont, als men een aantal platen van twee ver
metalen (b. v. zink en koper) beurt om-schilend
beurt, met bevochtigde bladen bordpapier, lappen
laken enz. daar tusschen, over elkander legt; galvanische prikkel, spierprikkel, metaalprikkel m. op
spieren en zenuwen (die zich enkel door de wijze
harer opwekking van de gewone elektriciteit onderscheidt), g a l v a n í s m u s. — Galvanograhie, f. Aanwending van den galvanischen stroom
t het etsen van platen; — ook de handelwijze van
Kobell om op metaalplaten met eene eenigzins
^gige en verheven staande verw te schilderen en
n de plaat galvanoplastisch te kopiëren, waar
plaat:verkrijgt, die de -teekeninq-dormen
verdiept vertoont, galvanog rap iiíe f. — Galvano-;iitaonét gl,ie, adj. Wat betrekking, heeft
tol liet galvano-magnelismus, galvano-magnetisch. — -G al.vnno-ntagnétisine, m. Ver
galvanische en magnetische uitwerkse--bindger

f

^

ten, z. v. a. ELECTRO - MAGNÉTISME. — Ga.lva -

nomètre, m. Werktuig n. om de kracht van de
werking der galvanische of voltasche batterij te
meten, galvanornéter, galvanoskoop m.
— tr alvanoanétrique, adj. Dat werktuig in
zijn gebruik betreffend, g a l v a n o m é t r i s e h. —
Galvanoscope, m., z. v. a. GALVAN01METRE. -

Galvanoptastie, f. De door Jacobi te Petersburg omstreeks 1836 uitgevonden handelwis om op
den galvanisehen weg oplossingen van metaalzouten zoodaniq te ontbinden, dat zich 't metaal van
den negatieven pool of een daarmede verbonden
geleidend vlak vast en zamenhangend afzet, ten
einde op die wijze afdrukken of vormen van een
of ander voorwerp te verkrijgen, of wel voorwerpen te vergulden, te verzilveren, enz., g a l v a n op 1 a s t i e Is .f. (kleed n., regenmantel n1.
% G alvardine, f. Waterdigt kleed, regenGalvauder, v. a. (f am.) Kwalijk bejégenen,
uitschelden. — Verbroddelen, bederven.
Galvette, f. [Mar.] Klein roofschip n., ka-

per m. aan de kust van Malabar.
Galvise, f., z. v. a. GAGUI.

¶ .%a.narhe, f. Stopkous, knoopkous, rijkous,
ijlaars f. zonder zool. — [Hort Soort van ap-

Gaiiibeson, Ganibesson, ni. [Ane. mil.]

Lijfrok m . onder 't harnas. (Men vindt nog de
spellingen gambison, gambisson, gamboison, gau-

bisson, gombisson.)
t G airs beter, v. n., z. v. a. GAMBADER.
G anthette, f. [H. n.] Roodbeentje n., een

kleine strandlooper n.
Gambier, m. [Tech.] Lange ijzeren stang f.
der spiegelgieters, om de (ritte of gesmolten glas
te nemen. -- [Anc. mil.] Beenbedekking f.-masop
Gannbier of Gainbiller, v. a. [Mar.1 Doorkaaijen. — tells v. n. Langs enteren.
Ganibiliard, e, adj. (ram. et dénigr.) Kreupel, hinkend.
Gamnbiller, v. n. (fain.) Met de beenen slin-

geren. — z. ook GAMBILJl.

G.anmb:iU, m. [Jeu] Misleidende zet in. in 't
schaakspel, door middel van den vóór een' der
raadsheeren staanden pion (gambit-pion), dien men
twee ruiten te gelijk opschuift, nadat ook de pion
des konings of der koningin twee ruiten is voort
gambiet m.
-gerukt,
Gene, f. [Vétér.], z. GAMME.

G amelle, f. Houten of blikken- etensbak m. der
soldaten en matrozen; baksvolk n. Etre, Manger b.
In g-, aan den bak schaften, tot het baksvolk be-

hooren; op soldaten - of matrozenkost gezet zijn.

Distribuer i'équipage en g-s, het scheepsvolk in
bakken verdeelen. Chef, Garcon de g-, baksmeester,
baksjongen, - zeuntje m. — [Sal.] Nap m. ter be-

proeving van 't zoutwater in de pannen.
G amet, m. [[tort.] , Soort van druif f.
Gaunétrie, f., z. GEMATBIE.

Gamin, m. Loopjongen, keukenjongen; straatjongen m.. -- (pop.) Naam van eiken knaap of aan
jongeling uit de volksklasse. — Tour de-komend
g-, kwajongensstreek m. — Gamine, f. (firn.)
Ondeugend, guitachtig meisje n. — Gaminer,
v. a. (pop.) Den straatjongen spelen, straatsljpen,
jongensstreken langs straat uitvoeren. --- Gaminerie, f. Jongensstreek m., guiter jj f.
Gani na, of G- doré, m. [H. -n.] Nachtvlinder met de goudkleurige figuur eener grzeksche G
(gamma) op eiken bovenvleugel.

G.anienaroára e, m. [Didact.] Kreeft - of

schaaldierbeschrjver m. — Gam marographie, f. Kreeft-, schaaldierbeschrijving f. — Garnnlarograph que, adj. Daartoe behoorend. —
G asnnnarolitlhe, m. [H . n .] Kreeftsteen, ver

kreeft m. — Garnn,a o ogle, f. [Di--stend
dact.] Knee ftkunde, leer f. van de kreeften en in
't algemeen van de schaaldieren. -- G- naarologique,

adj. Tot de kreeftkunde =behoorende.

Gannnnarologue,m.Kree ft-,schaaldierkenner m.
C aninie, f. [Mus.] Toonschaal, toonladder f.
pel m. — [H. n.] Bastaard-nachtegaal m.. met
tafel der muzij knoten in hare natuurlj.ke volgorde.
zwarten kop, zwartkopje n.
Garnaké, Gamaheu, nl., z. v. a. CAMAÏEU. — (fig.) Eerste beginselen n. pl.: Il parle dune
Gan,ande, f. [Bot.] Soort van kastanje f. — science dunt it ignore même la g-, hij spreekt van
eene wetenschap, welker eerste beginselen hi, zelfs
Ganmandier, in. Soort van kastanjeboom m.
niet verstaat. — (fig. et prov.) Chanter la g- a qn.,
Gani.at of Granzel, m. [Econ. rur..] Graan
zuiden van Frankrijk).
-ziektf.(n' iemand duchtig doorhalen,, de metten lezen, kapittelen, de waarheid zeggen. Cela ne passe pas votre
C anlail, m. [Hort.] Soort van druif f.
C anmbade , f. Luchtsprong , bokkesprong, g-, dat is u niet te hoog. Changer de g-, uit een'
kromme sprong, kindersprong m. ; — (fig.) malle anderen toon zingen, anders beginnen, andere
streek m., gekheid; uitvlugt f. Faire des-s, maatregelen ,nemen. Etre hors de g-. verlegen, van
kromme sprongen maken, rondspringen; — (fig.) zijn stuk zijn. Mettre qn. hors de g-, -iemands
allerlei grappen uitvoeren. — (fig.) J'ai ecrit ce maatref°elen verijdelen, hem het spoor bijster -malivre à sauts et á g-s, ik heb dit boek bij horten ken, van zijn stuk brengen. Mettez cela dans vos
en stooten geschreven. — ((am. et prov.) Payer qn. g-s, merk dat wel op. --- En même g-, Sur la
.]

-

GAMOGASTRE
mème g-, op denzelfden toon. — [Vétéc.] Krop m.
der schapen (ook game) .
Gan'o.,gastre, adj. [H. n.] Met vele zamen-

hangende eijerstokken, g a m o g d s t r i s c h. —
Gamologie, f. Verhandeling over 't huwelijk. —
G amopétale, adj. [Bot. J Met zamenhangende
bloembladeren, g a m o p e t á l i, s c h. — G arnostyle, adj. [.Bot.] Met onderling verbonden stijltjes.
Gani ite, Gatuuto of Ganlouty, m . [Bot.]
Vezels ei. pl. der palmbladeren, waarvan men op
de Philipp]jnen touw maakt, palnnh.ennep m.
G anaehe, f. Onderst kakebeen n. van een
paard. — (fig. et pop.) Domkop m., stompzinnig
mnensch r,. — Oude, smerige pruik f.
t Ganee, f., z. GANSE. -- Gan-eette, f. [Phehe]

Maas F. van 5 tot 6 centimeters in 't vierkant.
Ganeh-e, f. Soort van wipgalg f. in Turkse.
Dubbele galeihaak, om de hut regí op
te houden, tenthaak in.
t Gandine, •f. Bosch, woud n. (forét).
Gaud.oia, Gandole, f. [Bot.] Soort van
basella of klimmende nachtschade f.
Gandoiin, m. (pop.) Plomperd m., onhandig
't omberen.)
mensch n.
Ganer, v. a. [Jeu] Den slag laten loopen (in
G anerbinat, Ganerbiat, in. [Juist.] Ver
adellijke duitsche familien, om-enigF.va
zich tenen de struikroovers te verdedigen.
Ganga, in. [EI. n.] 4frikaansch or pyreneesch
veld- of hazelhoen n., arabische patrijs m., ganga f.
(ook g r a n d u l e geheeten) .
Gangliforme, of Gan; liofornie, ook, en
beter, %Gan li^onn.orpke, adj. [Anat.] Peesknoop vormig. — [Chin] Naar een overbeen gelijkende.
Ganglion, m. [Ana .] Zenuwknoop, peesanoop m.
— [Chir.] Hard pajnloos gezwel n. van de grootte
eener hazelnoot; overheen, kraakbeenig uitwas n.
-- [`Vétér.] Verharding f. der beenpeezen brt de
paarden, die hen kreupel maakt. — Gangliomite, f. [Mdd.] Ontsteking f. der watervaatklieren of watervaatknoopen. -- Gan;lion q—ue,
Ganglion;faire, adj. [Anat.] Tot de peesknooen behoorend: Système g-, stelsel n. der peesneoopen.. -- G anglite, f. [Hid.] Peesknoopontsteking f.
Gangren=e, f. [Mid.] Versterving f., koudvuur n.
Cl- humide, sèche, vochtige, drooge versterving. Gde I'os, beenversterving f., beeneterm.(nécrose). —
[Bot., Agric.] , z. v. a. CA.RIE, POURRITURE. —(fig.)
Verderfelijke dwaling, dwaalleer f., ieder kwaad,
dat zich mededeelt en snel verbreidt. — G angrener (,se), v. pr. [Mid.] Versterven, door koud
aangetast worden: Catty plaie se gangrène ;-vur
't koudvuur komt in die wond. — Het part. passe
is ook adj.: Bras gangréné, door koudvuur aan— [[VIar.]

getaste arm m. —

(fin.) Conscience gangrénée,

knagend, bevlekt geweten n. — Gangréneuix,
ease, adj. [Lid.] Koudvuurachtig. — (fig.) Door
wroeging gefolterd. — Gangrénopine, f. [Mid.]
Koudvuurachtige invreting f.
Gangue, f. [Midi.] Gan.gsteen in., bergsoort f.,
de stof, waarmede een erts van nature verbonden
is. Une mine avec sa g-, een erts met zijn' gangsteen. G- stérile, doove gangsteen (zonder metaal-

GARANT.

--
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keniers-handschoenen. -- (fig. et prov.) I1 est sou-

-pie comme un g-, hij is zoo gedwee als een handschoen, men kan hem om den vinger winden. On
Ie rendra souple comme un g-, men zal hem wel
klein krijgen. Il n'en a pas les g-s, hij is niet de
eerste, welke die tijding brengt, die dit heeft uit
ook: hij heeft er de eerste vruchten, de-gevond;
eerstelingen, het eerste genot niet van gehad. Elle
a perdu ses g-s, zij is geen maagd meer. Se doneer
les g-s de qc., zich zelven de eer, de verdienste
van iets toekennen. L'amitié passe Ie g-, z. AMITIE.
11 faut prendre des g-s pour lui parler, men moet

hoogst omzigtig, zeer beleefd met hem te werk
taan. Cela vows va comme un g-, dat lijkt, slaat,
past u volkomen. Jeter le g- a qn., iemand den
handschoen toewerpen, tot een gevecht uitdagen.
Ramasser, Relever le g-, den handschoen opnemen,
de uitdaging aannemen. — Gant-jaune, saletjonker,
modepop m — [Bot ] G-s de Notre Dame, z. v. a.
ANCOLIE en DIGITALE.
G ante, f. [Brass.] Los opgezette rand m. op
een brouwketel. — Weleer z. v. a. CIGOGNE .
Ganté, e, adj. (en part. passé van ganter)
Met handschoenen aan, gehandschoend: II a une
main nue et l'autre g-e, hij heeft zijne eene hand
bloot en aan de andere een' handschoen. — (Prov.)
Chat g- na jamais pril de souris, een vies var
wordt nooit vet.
-ken
G antelée, f. [Bot.] , z. CAMPANULE.

Gantelet, ni. Strijdhandschoen m. (gedeelte
eener voormalige volledige wapenrusting). ---(Proc.)
Ce que Ie

g- gagne, Ie gorgerin le mange, zoo

gewonnen, zoo geronnen. Prèter Ie g-, eene uitdaging aannemen. — [Chir.] Hand- of handschoenverband n., p tntseriiandschoen. — [Tech.] Handleder n. (van sommige werklieden).
Ganter, v. a. Handschoenen aantrekken of
aandoen — GANTER , V. n. Passen, goed staan (van
handschoenen): Ces gants vous gantent bien, die
handschoenen passen u goed. — (fam.) Cela me
gante, dat ljjkt mij , dat is mijne gading. — SE
GANTER, v. pr. Zijne handschoenen aantrekken.
Ganterias, m. pl. [Mar.] Mlarssalingen f. pl.
.

(barres de hune)

Gannterie, f. Handschoen-fabrjk f.; handschoenwinkel m., handschoenkraam f. ; — het handschoenmaken, kunst f. des handschoenmakers.
Gantier, m., -iere, f. Handschoenmaker m.,
-maakster f. ; handschoenverkooper in., -verkoopster f.

Garage, Garaie, m. [Mus.] Het binnen-

loopen, het liggen in eerie schuilhaven, het daar
te betalen geld.
-vor
Garagiaou, Garajiau, m. [H. n.] Pelikaan m. van 't Ka/ferla7nd.
G araginay, m..Mnerikaansche roofvogel m.,
zoo groot als een wouw.
Garaie, m., z. GARAGE.

(FUSAIN.

Garais of Garas, m. [Bot.] (pop.), z. v. a.

Garaenantite, f. [Minér.] Garamantiet m.,

zeker edelgesteente; oude naam van den agaat.
Garaniond, m. [Impr.] Soort van drukletter f., tusschen dessendiaan en gallard, garmond,
garmondletter f.
Garan, m. [H. n.], z. v. a. GRUE.
stof).
GaranSage, m. [Teint.] Het verwen met mee
Gaugui of Ganguy, m. [Peche] Naauwkrappen. — Garantie, f. [Bot.] Krap,-krap,het
mazig zaknet n. — Gand-hiel, ni. Klein naauwnmeekrap f. Etof e teinte en g-, met krap geverwde
mazi,g net n. voor de palingvangst.
Ga.nii, m. [Miilér.] Korrelige kalk m. in de stof f. Racine de g-, krapwortel m. (alizari).
omstreken van den St. Gothard en den Vezuvius. Rouge de g-, kraprood n. G- grappe, meekrapGauivet, m. [Chir.] Snijmesje ii. der wond- poeder n., meekrap f. G- robée, non robee, geschilde, ongeschilde meekrap. — Ook als adj. geheelers.
bruikt: Drap g-, kraprood laken. — C araneer,
Gannet, m. [H. n.], z . BOUBIE .
—
Gairo, in. [Jeu] Terra, van 't omberspel, z. v. a.: v. a. Met krap of meekrap verwen, krappen.
Het part. passé is ook adj.: Coton garance, krapver
Laat loopen, laat mij den slag. Demander g-,
dat men de uitgespeelde kaart -late loopen,-zoekn, rood geverwd katoen n. — Garaueeur, m.
Krapverwer m. -- Garaneiere, f. Krapakker m.,
haar niet aftroeve.
Ganse, f. Liskoord n. ; lis, lus f. — [Mar.] meekrapveld n. ; krapver°werij f., plaats waar met
Strop, touwstrop, halsband m. — Gansette, f. krap geverwd wordt. — Garaneine, f. Een uit
den krapwortel getrokken prceparaat, dat de verf(verklw. van ganse) Lusje; stropje n.
Ga-nit, m. Handschoen m. G-s fourrés, van stof in zuiveren toestand bevat, g a r a n c i n e f.
binnen met bont of andere stof gevoêrde handschoe- (aanvankelijk zwavelkool f. van meekrap geheeten).
Garant, m., -a, f. Borg m. en f., hij of zij,
nen. G-s sur poll, handschoenen met het haar of
de wol van het dier naar buiten. G-s sur chair, die borg voor iets of iemand is, die ergens voor
die zich verantwoordelijk stelt, goedspreinstaat,
met
het
G-s fournis of retournés, handschoenen
dierenhaar raar binnen. G-s de canepin, vrou- leer m., goedspreekster f. ; zekerheid f., pand n.,
wen-handschoenen van lamsvel. G-s hourrés, scherm- waarborg m. J'en suis g-, ik ben er borg voor, ik
handschoenen. G-s d'oiseau of de fauconnier, val- sta er voor in. Je vous prends pour g-, ik neem u
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tot waarborg. - Quel meilleur g- voulez-vous
de sa fi thJité ? wat betei pand, wat meerdere zekerheid wilt gij voor zijne getrouwheid hebben ? [Jur.] z. V. a. CAUTION. - Gezag n., waarborg,
getuige m., schrijver, aan wien men iets ontleend,
persoon van wien men cenig nieuws vernomen
heeft, zegsman in.: Cette nouvelle paralt étrange,
mais j'ai un bon g-, die tijding schijnt vreemd,
maar zij steunt op goed gezag, mijn zeqsman is goed.
- [Mar.] Looper van een' takel of jjn, onderhouder in. G- du palan, het einde van een' ta/cel of
hijsclitouw. Tenir en g-, den looper van den takel
in de hand houden. Mollir, Filer en g-, langzaam
aan en zonder schokken vieren.
Garainti, e, adj. (en part. passé van garantir)
Verwaarborgd, gedekt, gevrijwaard: Mardhandises
g -es, verwaarborgde goederen n. pi. Etre g- contre
toute avarie, tegen alle haverij of schade gedekt
zijn. - GARANTI, ilL, -E, I. [Prat.] Gewaarborgde m. en f. hij of zij, die een borg of borgen
heeft: Le g- 'exerce son recours contre Ie garant,
de gewaarborgde houdt zich aan zijnen borg.
Garantie, 1. (pr. — th ie) Verwaarborqing, vrijwaring, borgstelling I. , boratopt iii. , goedspreking,
borgschap, g a r a n t i e f. II ina vendu vet héri
sans g-, hij heeft mij deze erfenis zonder waar--lage
borg verkocht. - S'obliger a g-, Etre tenu h lag-,
Etre garant de g-, zich tot vrjwaring, schadeloosstelling verbinden, daartoe verbonden zijn.
Garantir, v. a. Verwaarborgen, vrjwaren,
schadeloosstellen, goedspreken, instaan, borg blijven,
borgto,qt stellen; zeker maken, verztkeren, g a rantéren, garandéren. Jevousgaiantiscecheval
sairiet net, jevousle garantisde toutdéfaut, iksta
er voor di, dat dit paard gezond en zonder gebrek is.
G- one marchandise, voor eene koopwaar inslaan.—
Je no vous gaiantis pas que cela soit, ik sta er niet
voor in, kan het u niet verzékeren, dat dit zoo zij. Bevrijden, behoeden, beschutten, beveiligen, bewaren.
G- une viiie du pillage, eene stad voor plundering
beschutten. - Ook zonder voorwerp: I\lanteau qui
garantit du froid, mantel, die tegen de koude beschermt, beveiligt. On ne garantit pas de Ia peur,
tegen de vrees kan niemand zich behoeden. - SE
GARANTII(, V. pr. Zich behoeden, zich beveiligen,
enz.
. Se g- do trok!, de Ia pluie, zich tegen de
koude, den regen beschutten, (lekken. - Elkander
waarborgen, elkander beloven: Se g- fi délité, elkander trouw beloven.
I S Garantisseur, m., z. v. a. GARANT.
Garas, m. [Corn.] Indisch grof wit katoen n.
- Z. ook GARAIS.(erwt
t.
Garbanee , ni. [Bot.] Soort van spaansche
Garbelage, rn. [ Corn. ] Belasting op koopwaren, op goederen uit Marseille naar de Levant.
GarbiH, ff1. [Mar.] Naam van den zuidwestewind op de Middellandsche zee en in 't zuiden
van Frankrijk.
Garboii, m. [H. n. ] Patrijs-haan. rn.
I Garbonille, t. Twist m., oneenigheid t.: Etre
en g-, avec. qn. , met iemand overhoop liggen.
Garbure, f. Geregt n. van roggebrood, kool
en spek, hutspot rn.
arçaiI1er, v. n. (pop. et bas) Met ligtekooijen
omgaan, bij de hoeren loopen. - Gat-ee, f. (eig,
van gars, nu garcon, dus m e i sj e,
vrouwelijk
het
in wel/een zin het nog in sommige streken, b. v. in
Maine en Normandië gebruikt wordt) , ligtekooi,
hoer t.
Gareette, t. [Mar.] Seising. beslagi'(jn t., roband
m., touwtje n. G-s de ns, 'rifseisings. G-s de tournevire, touwseisings. Maîtresse-g-, broekseising. G-s
de fourrure de cables, servings voor de kabels. Serre Ia g-! seis wel op! - [Manuf.] Tangje n. met
eene veti'. - [ Modes] Voormalig dameskapsel n.,
waarbij het haar op 't voorhoofd werd neirgestreken —t Gareette, f.(vvrkleu. van garde) Meisjen.,
maagd t. -. In .4njou en Maine: meisje beneden
12 jaar.
Garcier, rn. (pop. et bas) l3ordeellooper m.
Gai'çoii, 0Th Jongen, knaap m. Ma femme est
accoucbée dun g-, mijne vrouw is van eenen Jon
gen, eenen zoon bevallen. Ce g- a de beaux yeux
die jongen heeft schoone oogen. - Jongman, jongeling; vrijgezel, ongehuwd man. Ii vent niourir
g-, hij wil als jongrnan, ongehuwd sterven. C'est
un vieux g-, 't is een oude vrijer, een oud vrijgezet. - Handwerksgezel, knecht, bediende, oppas--

--

ser m. G- de boutique, winkelknecht. G- tailleur,
cordonnier, kletrinakers-, sctoeninakersgezel, knecht.
Le maitre -g-, de meesterknecht. 11 ma envoyé son
g-, hij heeft mij zijnen oppasser gezonden. G-! une
Mat.] G -sde
tasse de café! Jan! een' kop koffij!
bord, halfwassen brasems, scheepsjongens, hooploopers in. p1. - (Loc. fam.) Vous êtes un bon g-, pij zijt
een goede jongen, een brave kerel. Faire le mauvais
g-, den baas spelen, zich boos aanstellen. Mener
nne vie de g-, Faire vie de g-, een vrij, onafhankelfjk leven leiden. (iron.) Se faire beau, Jo! i g-. zich
door ongebondenheid, door 't spel, enz. in verlegenheid, in oneer brengen. - DéJeûner, Diner de g-s,
ontbijt n., middagmaal van enkel mannen. - (Proc.)
Fi!!e nest pas g-, wat een' jongen past, betaamt
daarom het meisje nog niet. - (Loc. fam..) ! 1 était
hier beau g-, hij was gisteren deerlijk beschonken,
t Garçonnaille, f. Hoop imjongens, knechts,
gemeen volk n.
t Garonner, v. n. (pop.) Als vrijgezel leven;
een ongeregeld leven leiden. - SE GARGONNER, v. pr.
Zich als een jongen of man kleeden, gedragen. I GaL'onnerie, t. Ongeregeld, liederlijk lenen n.
- -I- Gaiçonuet, ni. (veiklw. van garçon) Kleine
jon(e)t In. - Garçonnier, ière, adf. Den jongens eigen; gaarne niet jongens verkeerend. - GARCONMERE, t. (fam.) Meisje, dat gaarne met jongens
speelt en omgaat.
Garde, t. Bewaking, bewaring; bescherming,
hoede, wacht f., opzigt , toezigt , toevoorzigt n.,
zorg t. La g- dun trésor, de bewaking van een'
schat. On lui a donné cola en g-, men heeft hem
dot ter bewaring gegeven. Frais de g-, bewaarkosten t. p1. (fans.) Cat homme est de bonne g-, die
man weet het zijne te bewaren, houdt zijn t oed
bijeen. - Ces denrées, ces fruits sont de g-, de
bonne g-, die eetwaren, die vruchten laten zich
goed of lang bewaren. Etre soos Ia g- d'une personne sage, onder de hoede, het toezigt van een
wijs persoon staan. - ( fig.) La verfu est Ia g- de
in pudeur, de deugd is de wacht der eerbaarheid.
- Dien vous tietne en sa g-! God houde u in
zijne bescherming! Etre de g-, sur ses g-s, Se rnettre
en g-, op zijne hoede zijn, zich in acht nemen. Les
lilies sont de niauvaise, de di ffidile g-, de meisjes
zijn moeijelijk te bewaken. - Prencire g-, acht
geven, zorgen, wel toezien, letten, opletten, oppassen.
Prenez g- qu'on ne vous trornpe, pas op, dat men
te niet bedriegt. Prenez g- de tomber, pas op, zie
toe, dat ge tiet valt. Prenez g- a ne pas mal faire,
zorg, dat ge geen kwaad doet. Prenez g- a vous,
a eet enfant, neem u in acht, pas op dat kind.
G- a vous (als elliptisch militair bevelwoord), geeft
acht! Prendre g- a un sou, a un denier, op een'
stuiver, op een' penning zien of letten; ook: zeer
gierig zijn, op een' stuiver dood blijven. - Se donncr g- of Se dunner de g- de qn., de faire qc.,
voor iemand, voor iets op zijne hoede zijn, zich
wachten iets le doen. - IN'avoir g- de faire une
chose, den wil, (Ie magt niet hebben om iets te
doen; verre van iets zijn: II na g- de tromper qn.,
hij is er verre van iemand te bedriegen. Ii na gde faire cda, hij is te wijs, te braaf, enz. , om dat
te doen. Ii n'a g- d'aclieter cette maison, ii n'a
pas un sou, hij is buiten staat om dit huis te
koopen, hij heeft geen' cent. - Wacht, beurtelingsche dienst t. (van soldaten, ambtenaren, lakkeijen,
ede/knapen, enz.); - tijd m., dien de wacht duurt;
- de militairen zelven, die de wacht hebben. Faire
Ia g-, de wacht houden. Monter la g-, Entrer en
g-, de wacht betrekken, op de wacht trekken. Sortir de g-, Descendre !a g-, van de wacht trekken,
komen. Etre de g-. de wacht hebben, op de wacht
zijn. Un page qui est de g-, een edelknaap, die
de dienst, de dienstbeurt heeft. Ce soldat est de
hunne g-, die soldaat neemt goed zijne wacht waar.
- In gelijken zin zegt men: Cet homme, Ce chien
est de hunne g-, die man, die hond is waakzaam.
- La g- des portes a Phi renforcée. cloublée, de
wacht aan de poorten is versterkt, verdubbeld geworden. Asseoir, Poser Ia g-, de wacht uitstellen,
uitzetten. Relever, Changer lag-, de wacht af/ossen, veranderen. L'officier de g-, de officier van
de wacht, de wachthebbende officier. La grand' g-,
de hoofdwacht. Le corps de g-, het wachthuis, z.
CORPS. La g- avancée, de buitenste wacht, voorpost m. - Lijfwacht; uitgelezen manschap can
allerlei wapens als afzonderlijke legerafdeeling,
-

- --

[

GARDE

-

1 a r d a t: La g- dun rol, de lijfwacht, de garde
van eenen koning. La g- irnpëiiale . royale of
enkel: La g- de keizerlijke, koninklijke garde.
La g- nationale, bourgeoise, civique, communale,
de nationale of gewapende burgermagt, de schutterij f., stedelijke schutterij t. La g- en activité,
de dienstdoende mat. La g- d'honneur, de eerewacht. - [ Econ. dom.] Baker; - oppasster 1. bij
zieken. Nous avotis eu one bonne g-, wij hebben
eene goede baker gehad.. Elle est malade, ii lui
faut une g-, zij is ziek, zij moet eene oppasster hebben. - [Escr.] Se rnett,re en g-, zich in postuur
stellen, zich schrap zetten. Etre hors de g-, uit
zijne stelling zijn, niet gedekt zijn; (lig.) niet weten,
hoe men er aan toe is. En g- opepasl! wees op
uwe hoede! - Beugel, slagbeugel m. aan het degengevest. Monter, Démonter une g-, een' beugel
opzetten, afnemen. - ( fig. el fain.) Monter one ga qn., iemand een bitter of scherp verwijt geven,
de wacht aanzeggen. 11 sen eel clonné jusqu'aux
g-s, hij heeft zich bovenmate vol gedronken. - [ Jeu]
Eene of meer lage kaarten van dezelfde kleur als
de hoofdkaart, die men bewaren wil, bijkaart f.
Un bon joueur porte toujours des g-s, een goed
speler houdt altijd de hoofdkaarten bezet, bewaart
de kleine bijkaarten. J'ai écarté Ia double g-, ik
heb de tweede bijkaart weggeworpen. - ( fig.) Avoit'
toujours g a cart eau, altijd zijn antwoord klaar
hebben, nooit verlegen staan. - [Serr.] G-s, Werk n.
van een slot (waardoor men 't met andere sleutels
niet kan openen); -- ringen ni. pl. van eenen unster
of weeghaak. - [Rel.] Perkamentstrookjes m. pi.,
die op den rug van een boek gelijmd worden. [Riss.] De regtop staande houtjes n. p1. aan beide
zijden van eenen weverskam, om de houten nagels
niet uit elkander te doen gaan. - [ VeN'.] Glasstukjes ii. p1., die bij de gloeijing van de fritte of glasmassa in den glasoven gezet worden. - [ Chass.]
G-s do sanglier, sporen f. pl., klaauwen m. p1. van
het wilde zwijn.
GARDE, m. Wachter, bewaarder, hoeder, opziener m. G- de nuit, nachtwaker. G- champêtre, veldwachter, koddebeijer m. G- forestier, boschwachter. G- des archives, bewaarder der archieven. G- 1
du sceau, zegelbewaarder. G- des sceaux, zegelbe- 1
waarder van de kroon. G- do sceau privé, geheim
zegelbewaarder (in Engeland). G- de port, havenmeester. - G- du commerce, deurwaarder tot
gijzeling (voor Parijs en het departement der Seine).
- Wachter, oppasser, bewaker: Tromper ses g-s,
zijne wachters misleiden, weten te ontsnappen. [Mar.] G-s, kwartier, kwartiervolk n. G-s avances, buitenwacht f. G- nu mat. uitkijker. - [Astr.]
Les g-s de Jupiter, de wachters, de manen, omloopers van Jupiter. - Man van de garde, van
de lijfwacht, gardist m. G- impérial , royal,
soldaat van de keizerlijke, koninklijke arde. .Gdo corps, lijfwachter te paard. G- national, municipal, gewapend burger, schutter. G- de Ia marine,
G- -marine, zeekadet, vlagpejonker m.
Gardé, e, adj. (en part. passé van garder) Bewaard, bewaakt, in acht genomen, enz., Z. GARDER.
Prisonnier étroitement g- , naauw bewaakt gevangene. Des troupeaux g-s par des bergers, door
herders gehoede kudden 1. p1. La tol g-e P on ami,
de jegens een' vriend nagekomen trouw f. - Proportion g-e, 'Foute proportion g-e, met maclimeneming van de verhouding, van 't onderling verschil (tusschen twee personen of zaken), naar verhouding, naar evenredigheid, alles wel in acht genomen. - [Jeu] Roi g-, Dame g-e, bezette heer,
vrouw, een heer of vrouw met kleine bijkaart. (Prov.) Quand cliacun fait son métier (se mêle
de son métier), les 1:aches soot bien g-es, als
ieder op zij
ne zaken let, gaat alles goed.
Garde-boeufs, m. [H. n.] Eçyptischereigerm.
(Plur. Des garde-boeufs). - Garde -bols, m.
Boschwachter m (Plur. Des garde-hois).--- Gardebonnet, m. Overtrek ii. van eene mats, overmuts. (Plur. Des garde-bonnets). -- Garde-bontiqiie, m Verlegen . niet verkoopbare winkelwaar t.
- [ H. n.] Volksnaom voor aIAIITIN-PECHEUR. (Plur.
-

-

g

,

Des garde-boutique). - Garde-ehaine, m.
[Hort.] Pal, drukker m. (Plus'. Des garde-chaîne).
Gai-de-eharrue, f. [H. n.] Volksnaamvanden
witstaart m. (Cul-blanc. motleux) .(Plur. Des gardecharrue.) - Garde-chasse, Garde-ebasse

et-pêebe, m. Opzigter over de jagt en visscherij,
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Icoddebeijer m. (Plur. Des garde-chasse. Des garde
cflasse-et-pèche.) - Garde-ehiouriiie, m. Opzigter m. der galei-slaven. (Plur. Des garde-cMourme) . — Garde-eorde, m., Z. V. a. GARDECHAISE. - Garde-corps, m. Leuning f. [Mar.] Boeve'oetten n. p1. o[m.atten 1. pi. van touw,
langs de booiden van een oorlogschip gespannen,
om in een gevecht de bootsgezellen te dekken; ook:
houten leuningen op de boorden der koopvaardijschepen. G- de beaupré , leijers m. p1. waarmede men op den boegspriet uitloopt. G- de cabestan, het boomtouw van de windboonien in het
spil. (Plur. Des garde-corps.) - Garde-côte
of Garde-cótes, m. .Kustbewaarder, kustwachter; - uitlegger m. (een schip) (Plur. Des gardecôte ofcôtes.) - Garde -cotillon, m. Vrouwenof meisjesbewaker m. (Plur. Des garde -cotillons.)
- Garde-crotte, m. Spatleder n. (boven de
raderen der rijtuigen aangebragt om zich voor
't slijk te beveiligen). (Plur. Des garde-crotte.) G arde -étalon of G arde -étaloiis, m. heap
m. bij de stoeterijen. (Plur. Des garde--stenopar
étalons.) - Garde-feu, m. [Econ. dom.] Vuurhaardhekje; vuurscherm n. 'bestel m. ter inrékesing van 't haardvuur gedurende den nacht. [Mil.] Kardoeskoker m. - Pandeksel n. (Plur. Des
garde-feu.) - Garde- fi let, m. Koperen kardoeskoker m., ter beschutting van den vizierdraad.
(Plur. Des garde fi let.) - Garde -fout of Gardefons, m. Leuning t. aan bruggen, kaden, terrassea, enz. - [Mar.], z. a. a. GARDE-CORPS. (Plur.
Desgarde-fons.) - Garde-rnagasiii, m. Magazijn- ofpakhuisbewaarder, oppasser m. - [Mar.]
Kampanje-meester. - [ Admin .] Magazijnineester,
munitie-meester. - [Com.] , z. v. a. GARDE-BOO
GARDE-BOUTIQUE. ( Plur. Des garde-magasins. ) - Garde-main, m. Handbeschutting f. (bij menigen
handenarbeid); - blad papier n. onder de hand bij
het teekenen, schrijven, borduren, enz., ter beveiliging van twerk, handlegger m., dekblad n. (Plur.

Des garde-main.) - Garde-inalade, m. et t.

(maar doorgaans f.). Ziekenoppasser m., -oppasster f.
(Plur. Des garde-malades.)—Garde-rnanehe,m.
Overmouw, morsmouw f. (Plur. Des garde-manche.) - Garde-manger, m. Spijskamer f., provisie-kamertje n., spijskast, etenskast, spinde; vliegenkast f. (Plur. Des garde-manger.) - Gardeniartean, m. [Eaux et for.] Opzigter over eene
strook boschgroncl, die den hamer bewaart, waarmede de te vellen booinen gemerkt worden, hamerbewaarder m. (Plur. Des gacde-marfeau.) - Garde-ménagerie, m. [Mar.] Pluimgraaf m., oppasser van t gevogelte en ander gedierte aan boord.
(Plur. Des garde-ménagerie.) - Garde-nieuble,
in. Bergplaats van huisraad, inz. van de kroonmeubelen, meubelkamer f.; opzigter in. daarover;
- opzigter over 't stalgereedschap. (Plus. Des gardemeubles.) - Garde-minute, n., Z. V. a. GBEFFIER. - Garde-nappe, m. Slroobord n., schotelring, tafelring ni. ter beveiliging van het tafel'
laken.). (Plur. Des garde-nappe.)
Gardèiie of Gaidénie, f. [Bot.] Plant van
de familie der kropgewassen, p a r d e a I a 1.
1- Garde-note, adj. m.: Notaire g-, notaris m.,
die de contracten, minuten onder zich heeft. (Plur.
garde-notes.) - Garde-pêehe, m. Opzigter m.
der visscherj. (Plur. Des garde-pêche.) - Gardeplage, m. Strandvonder m. (Plur. Des gardeplage.) - Garde-platine, m. [Mil.] Bedekking f., overtrek n. van 't geweerslot. (Plur. Des
garde-platine.) - Garde-porte, m. Deurwachter ia., inz. aan eene gevangenis. (Plur. Des gardeporte.) - Garde-poussins, m. Jdoenderleorfm.
Plur. Des garde-pousins.)
Garder, V. a. Bewaken, hoeden, behoeden, bewaren, oppassen; beveiligen, beschermen, beschutten.
Quatre soldats et deux officiers le gardent, vier
soldaten en twee officiers bewaken hem. Dien vous
garde, God beware, behoede a. Dieu men garde,
God beware mij daarvoor. 11 est très-malade, et
cette femme Ie garde, hij is zeer ziek, en deze
vrouw past hem op. G- les moutons, les vaches,
les cochons, de schapen, de koeyen, de varkens hoeden, weiden. G- b vue, niet uit het oog laten gaan,
niet uit liet oog verliezen. - (fig.) G- Ja maison,
het buis houden, niet uitgaan. G- Ja chambre, Ie
lit, de kamer, het bed houden, niet uitkomen. Gprison, C'- les arrêts, de gevangenisstraf, het arrest
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GARDE-ROBE,

doorstaan. — [Mil.] G- les rangs, in de geléderen
blijven. -- [Mar.] G- un vaisseau, een schip bezet
houden, gadeslaan. G- une flotte, op eene vloot
kruisen. — (lig. et prov.) Bon bomme, garde ta
vache, goede man, laat u niet misleiden, bedriegen.
Elle va g- les poulets d'Inde, zij gaat de ganzen
hoeden (van een burgermeisje, dat een' boer trouwt).
Faire g- le mulet à qn., iemand vergeefs aan de
deur laten wachten. G- les manteaux, staan kijken,
terwijl anderen zich vrolijk maken. II garde les
manteaux, hij
• mag het aankijken. — Bewaren, goed
houden: Dans les chaleurs on ne peut g- la viande, bij heet weder kan men 't vleeseb niet bewaren, niet goed houden.—Bewaren, behoud-en, niet van,
zich geven, niet kwijt raken; — besparen, wegleggen.
C'est on homme qui ne. peut rien g-, 't is een man,
die niets bewaren kan, die alles weggeeft. G- ses
bal,itudes, zijne gewoonten behouden,. niet afleggen.
G- son sérieux, sa gravité, ernstig blijven. -- I1 a.
gardé la fièvre six mais, hij, heeft de koorts een
halfjaar behouden. G- ene medecine, un lavement,
eene artsenij, een klisteer inhouden, bij zich hou
G- on habit, ene chemise, een kleed, een hemd-den.
aanhouden, het n.i.etuittrekken.— [Chas.] ,z. CHANGE.
— I1 faut g- cela pour demain, gij moet dat tot
morgen bewaren. Vous ne savez pas ce que la lortune sous garde, gij weet niet, wat de fortuin
voor u heeft weggelegd, bestemd. -- (Loc. prov.)
G- ene poise pour la soil, een peertje voor den
dorst bewaren, eenen noodpenning besparen. En,
donner a g- a qn., iemand iets was maken, wat
op den mouw spelden. I1 y a longtemps qu'il me
Ia gardait, hij wachtte reeds lang op Bene gelegen
om mij nadeel toe te brengen. Je la lui garde-heid,
bonne, ik zal 't hem wel betaald zetten. — Bewaren,
in acht nemen, betrachten, houden, nakomen: GIe silence, stil zwijgen. G- un secret, een geheim
bewaren. G- les commandements do Dieu, Gods
geboden, onderhouden, nakomen. G- sa parole, zijn
woord houden, zijne belofte nakomen. 11 faut gdes mesures avec lui, men moet zich wel voor hem in
acht nemen. Il ne garde aucune bienséance, hij betracht geene welvoegelijkheid. -- SE GABBER, v. pr.
Zich wachten, hoeden, in acht nemen; oppassen;
goed blijven;. bewaard worden, enz. Gardez-vous
been den manger, wacht u wel daarvan te eten.
Gardez-vous du serein, hoed u voor, blijf uit, kom
niet in de avondlucht. — (poét.) Gardons d'être surpeis (in plaats van gardons-nous) laat ons op onze
hoede zijn, dat wij niet worden overvallen. — Ces
ponimes se gardent jusqu'à la foire, deze appelen
blijven tot kermis goed. Gardez-v-ous , with une
voitu re , wacht u, ga uit den weg, daar komt
een rijtuig aan.
Garderobe, f. Kleêrkmner, kleerkast f. G- de
bain, de théhtre, kleedkamertje n. bij een bad, bij
een tooneel (tot uit- en aankleeden). Gezamenlijke
kleedingstukken n. pl. eener kleerkamer of -kast,
kleiren en linnengoed. — Plaats f., vertrekje n.
voor den nachtstoel of 't heimelijk gemak; -- die
nachtstoel zelf. — [Bots , z. v. a. ABROTONE en
SANTOLINE. — GARDE-ROBE, m. Voor€choot n., boezelaar m. (Plur. Des garde-robe.) — Garde-robier, m. Opzigter m. der vorstelijke kleêrkamer.
(Plur. Des garde-raiders.) — G arde -role, In.
.Rolbewaarder m., voormalig kanseller der ambten
in Frankrijk. (Plur. Des garde-róle.) — Gardesacs, m. [Prat.] Griffier, notaris, actenbewaar
der m. (Plur. Des garde-sacs.). -- Garde -ceel, m.
[Prat.] Zegelbewaarder m. (Plur. Des garde-scel.)
-- Garde- tentups, m., z. v. a. UHRONOMÈTRE.
(Plur. Des garde-temps.)
Gasdeur, m., -etise, f. Bewaarder ni., bewaar
f. G- de cochons, de pourceaux, varkens- of-ster
zwijnenhoeder. G-euse de vaches, koeijenhoedster f.
— (Prov.) z. AMASSEUR.
Garde-vaissel:le,.m. Bewaarder m. van 't genden en zilveren vaatwerk aan 't hof van eenen vorst.
(Plur. Des garde-vaisselle.) — Garde - veste, m.
Opzigter m. over 't gehakte hout, dat verkocht zal
worden. (Plur Des garde-vente.) — Garde -vage,
m. Oogscherm, lichtscherm n., oogklep f. (Plur. Des
garde-vue.)
Gardien, ni., ne, f. Bewaarder m., bewaar
f. G- d' un trésor, dun monument public,-ster
bewaarder van een' schat, van een openbaar gedenkteeken. Dieu est potre meilleur g-, God is onze
beste hoeder, schutsheer. Les Chambres dolvent être

GARGOITCHE.

---

les g-nes de nos droits, de Kamers moeten de beschermsters onzer regten zijn. — [Prat.] On 1'a
établi g- des meebles, men heeft hem tot bewaarder von 't in beslag genomen huisraad aangesteld.
— [Bist.] Voormalige titel van den pastoor eener
parochie; — opperste van een klooster, g a r d ie a n.
G- du palais, aartskapellaan van 't hof. G- de
la régale, koninklijk ontvanger van de inkomsten
der vacante abdijen en bisdommen. — [Mar.] Wachter, oppasser op een schip. G- de la fosse á lion,
kabelgast, kapitein van 't kot. G- de la salute barbe,
opperste bosschieter, kabelgast van den konstabelmajoor. — Ook als adj. gebézigd: An ge g-, beschermengel m. On a cru qu'il avait des démons g-s
des trésors, men heeft geloofd, dat er geesten waren, die de schatten bewaakten. -- (Prov.) De père
g-, fils garde-rien, wat de vader spaart, brengt de
zoon door. — !G ardlennage, in. [Mar.] Toezit n. Le g- des tonnes, (les balises, het toezigt
over de tonnen, boeijen, bakers. — Post m. van
een scheepsoppasser. — Gardieunat, m. Gardiaa.nschap n., bediening f. van een' gardiaan; —
duur m. dier bediening. — Gardiennerle,
Gardiennesse, s. [Mar.] Konstabelskamer f.
Gardoir, Gardoire, m. (door Montaigne
gebruikt) Bewaarplaats f., inz. voor visch.
G ardon,m. [B.. n.] Voorn, voren m., zékere visch.

— (Prov.) Il est frais

comme un g -, hij is zoo

gezond, als een vischje in 't water, zoo frisch als
een hoen.
('t geslacht der lapplanten.
Gardoque, f. [Bot.] Pc°•ruaonsche struik m. van

G ardy, m. [Peche] Derde kamer f. van 't groote

tonijnennet.
Gare ! interj. Maak plaats! uit den weg! pas
op! op zijde! ruim baan! voor je (gezien)! berg je!
brand je niet! G- dessous, G- l'eau, van onderen!
(bij 't nederwerpen van iets, bij 't uitwerpen van
water) — Ook als bedreiging gebézigd: G- le baton!
le fouet! pas op dat ge geen slaag kg ilrtl — I1 frappe
sans dire g-! h•g slaat, zonder vooraf te waarsch.uwen, hij komt terstond tot dadelijkheden. G- les
consequences! wacht u voor de gevolgen! — [Chas.]
Seinwoord, dat het hert uit zijn leger is gesprongen, opgepast !

Gare, f. Wijkplaats, bogt, baai f. op sommige
rivieren. — Naam der stations cp spoorwegen. G
d'évitement, wisselplaats f., uitwik n. op spoorwegen met enkel spoor.
Garé, e, adj. (en part. passé van garer): Balean g -, geborgene, in de wijkplaats gelegde schuit f.
% Garenient, m. Sieraad n., versiering f.
Garenne, f. Plaats f., op welke men konijnen
houdt, konijnenberg m., konijnenfokkerij f.; — de ge
daarin voorhanden konijnen n. p1. — Wel-zamenlijk
ieder bosch of heideveld met veel konijnen. G -er
omheinde o/ met sloten omringde plaats,-forcée,
waar men konijnen fokt. — [Pêch.] G- à poisson,
vischvijver m. — Garennier, m. Opzigter m.
over eerie konijnen fokkerij.
Garen, v. a. [Riv.] in éene bogt, baai of wijkplaats in veiligheid brengen, bergen (een vaartuig,
een vlot). — SE GARER, v. pr. Uitwijken (om een
ander vaartuig te laten passéren). — II faut se gdun fou, men moet voor een' gek plaats maken,
uit den weg gaan. Garez-vous de cette voiture!
ga uit den weg voor dit rijtuig.
Garfuana,m. [Bot.] Verwers-moerbézieboomm.
van Brazilië.
Garftulh,

m. [H. n.] Alk of penguin n. van

Denemarken, soort van vetgans f. (MENT.

C argalismne, m. [Méd.] , z. v. a. CHATUUILLEGargantelte, f. (pop.) Keel f., gorgel m.: Se

rafraichir la g-, zijne keel smeren, ver frisschen.
Gargariser (se), v. pr. Gorgelen, zich de
keel of enkel den mond spoelen.— Gargarisine, m.
[Pharm.] Gorgelwater n., gorgeldrank m. — Het
gorgelen; gorgeling f.
Gargotage, m. Onzindelijke pot, slecht toebereide maaltod; poespas m. — liet loopen in gemeene
gaarkeukens en kroegen. — G argote, f. Geringe
gaarkeuken f., gemeen spVshuis m., -- elke onzin
gaarkeuken f., slecht kosthuis n. — Gargo--delijk
ter, v. a. In geringe gaarkeukens eten, in gemeenti
kroegen en eethuizen loopen. — Onzindelijk eten en
drinken. — Gargotier, m., -iere, f. Gaarlceukenhouder, gaarkok m., gaarkeuken) oudsten f. —
Slechte kok rn., onbekwame keukenmeid f.
Gargonache, m. [Papet.] Kardoespapier n.

GARGOIJILLADE

GARNITURE .

-t- G argouuiliade, f. [Danse] Halve pirouette
of omdraa2jing f. op beide hielen. -- Slecht uitgevoerde dans m.; smakelooze toonrolling f. in 't zingen.
G argo®nille, f. Bek, spuijer m. eener goot of fonteinbuis, afvoerpijp f.;— waterspuwer m., een- karikatuur-kop, die bij fonteinen het water uitwerpt;
leeuwen- of drakenkop m. aan dakgoten.— [Eperon.]
Ring m. van 't paardengebit. — [Bias.] Slangen of draken/iguur I. — G argouillée, f. Waters t rting f. uit eene floot, uit een waterspuwer.
Gargonilleinent, m. Gorgelend geluid n., bor reling f. (in de keel, de maag, de ingewanden),-- Gargo.iiller, v. n. In -buikeomlngf. 't
water slobberen, ploeteren, plassen, morsen; — borrelen (in de keel, in 't lijf). — (pop.) Les boyaux
lui gargouillent, zijne ingewanden rommelen. -[Tech.] Een stuk marmer in een' voren rondslijpen en poli,jsten. — Gargo:iillis, m. Borrelend
geluid n. van 't water, dat uit eene goot, uit een'
waterspuwer dringt. — (pop.) Gerommel n. der
ingewanden.
Gargoulette, f. Indisch koelvat n., z. v. a.
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tasch f.

ren, met de noodige toekruiden, specerijen enz.
voorzien. G- an service, de schotels met bladeren,
bloemen versieren bij eenen maaltod. — [»rap.]
G- un drap, une étotre de lame, een laken, eene
wollen stof met de kaarde opwerken. — [Meun.]
G- les ailes d' un moulin à vent, de zeilen aan de
molenwieken slaan. — [Mil.] G- une brèche de
frises, eene bres met spaansche ruiters bezetten.
G- les ailes de cavalerie, de vleugels met ruiterij
bezetten. G- de pieux, met paalwerk versterken.
—, [Mar.] G- an navire, een schip takelen. G- an
mat, une vergue, eenen mast, eene ra toetuigen.
G- le cabestan , het spil toetuigen, het klaarmaken om te winden. G- .la tournevire of un grelin au cabestan, de kabelaring of een kabeltouw
om het spil leggen. G- ace manoeuvre , un cordage, een louw kleeden. G- une jarre, eeiien weterppot matten of kleeden. G- les pommes de la
tournevire, de muizen van de kabelaring kleeden.
G- l'oeillet et la pomme dun étai, de muis en het
oog van de stag kleeden. — [Prat.] G- la main de
justice, verzékering, borgstelling bij 't geregt doen,
eer neen een re Etsgeding begint. — [Teint.] G- la
cave, de kuip bizetten, al de noodige bestanddeelen
in de verwkuip doen. — SE GARIIR, v. pr. Zich
voorzien, zich toerusten, enz. Se g- contre le froid,
zich tegen de koude behoeden, beschermen 11 s'est
garni de fourrures, hij heeft zich in pelswerk gekleed. --- La salle commence a se g-, de zaal begint vol te loopera (met menschen).

GEGORGE.

Garnissonnaire) Man, soldaat als dwang/fitgering bij achterstallige belastingschuldigen, g a r-

--

HYDROLERAME.

Gaargo esse,: f. [Artill.] Kardoes m., stukpatroon f., omwikkelde lading buskruid voor een kanonschot. Porte g-s, Colfre à g-s, Lanterne à g-s,
kardoeskoker m. Forme à g-, kardF:esstok m. --Gargotissier,m. Kardoeskoker, patroonkoker m.

— Gargoussière , f. Kardoeszak m., patroon-

+Garidelle, f. [Bot.] Soort van ranonkel, honigdauw m.; venkelbloem f. — [H. n.], z. v. a. RoU-1- Garieinent, Gari.nnent, m., z. v. a. coNDUITE ; GARANTIE. - ] Gil ar ieur , m., z. v. a. CA:UTION, GARANT.

Gariguue, I. [Age/c.] Heideveld; woest, onbe-

bouwd land n:. — [Bot.] , z. GARIQUE.

Garin*ent, m., z. GARIEMERT.

Garin, m., z. v. a. PLIC ATULE. — Gariot, m.,

Z.

v. a. BÉNO/TE. - Garipot, m.,

Z.

v. a. PESSE.

Gariquae, nl. [Bot.] Paddestoel m. op- denwit-

ten pijnboom in 4cadië (Nieuw-Schotland).
Garite, f. [ill.ar.] Scharnpelioen, marsrand,
marsband m.
Garner, ent, m. (weleer: klee aingstuk, menbe/stock, wapen, nu enkel fig. en meest altijd friet
eene bepaling gebruikt) Deugniet, slechte knaap ni.

Garni, e,

aeij. (en part. passé van

garnir) Van

't noodige voorzien: Boutique bien g-e, wel voor
winkel m. Chaa)tbr., g-e it loner, gestoj/'eer--zien
de kamer f. te huur. — Peau d'aminal g-e, digt
(met haren, met veêren) bezette dierenhuid f. Téte
bien g-e, goed hoo fd n. met haar. Polls, Cheveux
bien g-s, digt en dik haar n. — Robe g-e de dentelles, met kant omzet, versierd kleedje n. — Avoir

la bourse° g-e, le gousset lien g-,

eene goed ge-

vulde, wel gespekte beurs hebben. — Les blés sent
bien g-s, het koren staat schoon, is vol geladen. —
Plaider la main g-e, les mains g-es, in 't bezit
en vruchtgebruik blijven van eenig goed, waarover men in proces gewikkeld is. — [Bias.] Epée
g-e, degen m. met een gevest van andere kleur.
— [Teint.] Cuve g-e, bijgezette, van al hare bestanddeelen voorziene kuip f.
Garnière, f., z. V. a. GARRIERE.
G^arnintent, m., z. v. a. GARNITURE.

Garnir, v. a. Voorzien, van al 't noodige ver

versieren; omzoomen,-zorgen,stfé;pij
omzetten, bezetten, overtrekken, beslaan; uitrusten,
toerusten. G- une maison des meubles nécessaires, een huis van 't noodige huisraad voorzien. Gun apartement, een vertrek stofjéren. G- une place
de guerre, eene vesting met de noodige krijgstoerustingen voorzien, haar in staat van verdediging
stellen. G- un habit de galons, een kleed friet
boordsels bezetten. G- ene canoe d'argent, eenen
rotting met zilver beslaan. G- une table de toile
cirée, eene tafel met wasdoek overtrekken. G- an
chapeau, eenen hoed, stofféren, met lint opsieren.
G- an vaisseau , een schip optakelen, uitrusten.
(;- des chaises, stoelen opvullen., Une foute de curieux garnissaient les deux cotés de la route,
eene groote menigte nieuwsgierigen bezetteden de
beide zijden van den weg. G- an coml)le, een dak
dekken en betimmeren. — [Boul.] G- le four, hout
voor 't volgend baksel om te droogera in den oven
leggen. — [Cuis.] G- an mets, eene spijs ga r n é-

Garnisaire, n1.

(vroeger Gaarnisonnaire,

nisair m.

G arnison , in. [Mil.] Bezetting f., g or fl/-

zoen n. — Garnizoensplaats f., stad of vesting,
waarin bezetting ligt. Dwanginlégering f., één
of meer manschappen, bij achterstallige belasting
-schuldigenér.
Garnissage, m. liet toerusten, stofféren, ver
GARNMR). Le g- dune étolÏe de laine,-siern,z.(
het opwerken, oijkaaiden, uit de haren of uit het
eerste water werken eener gevilte wollen stof.
6aruisseur, m., -ease, f. Hij of zij, die voorwerpen met het noodige toerust, bekleedt, belegt,
opmaakt, opsiert, opvult enz., stoffeerder, ga rneerder m., stoffeerster, garneerster f. Gde chapeaux, hoedenstoffeerder, hoeclenopmaker.Gai•nisseuse, f. Werktuig n.. om gevilte wollen
sloffen en lakens uit de haren te werken, een met
kaardedistels bezette cilinder, waardoor de vezels
van het vilt gelijkmatig wor den losg eplukt.
j Garnissonnaire, m., z. GARNISAIRE.

--

Garnituare,f. Stojféring, bezetting f., belegsel n.,

versiering f., beslag, toebehooren n., al wat dient
om iets volledig te maken, op te sieren, ga r n ituur n. La g- Brune chambre, de stof/dring van.
kamer (zoo als hare meubelen, kleeaen, gordijnen, enz.). La g- d'un lit, het garnituur van een bed
(matras, peuluw, dekens, gordijnen, enz.). La gdune chaise, het opvulsel en overtrek van een'
stoel. — Volledig stel n. van onderscheidene bij eenbehoorende dingen (b. v. van kanten, porselein, dia
wat eerre dame tot sieraad aan-mante,z.);l
't hoo fd 0/aan 't kleed draagt, stel, g a r n i t u urn.
I1 a, sur sa cheminte une belle g- de porselaine,
hij heeft op zijn schoorsteen een fraai stel porselein. G- de dentelles, kant-garnituur. — [Arch-]
G- de comble , al het toebehooren van een dak (lat
pannen, lood, enz.). — [Bijout.] Invalting f.,-ten.,
sluitwerk D. eener snuifdoos enz.; in goud gevatte
doos f. -- [Cuis.] Toebehooren eener spijs (hare
toekruiden, specerijen, cie bladeren, bloemen enz.,
waarmede zij opgemaakt wordt). -- [Impr.] Formaatwit n. (tot scheiding, aanvulling der bladzi..

den, enz.). G- à jour, holwit. — G- dune canne,
beslag van een' rotting. Une belle g- de rubans,

Bene schoonti bezetting van linten. Il a sur son cabinet nee belle g- de porcelaine, hij heeft op zijn
kabinet een schoon stel porselein. — [Mar. Al
wat tot het tuig behoort, mel uitzondering]van
de rondhouten; al wat bij een kanon, wat bi eene
pomp of brandspuit behoort. G- d'un vaisseau,
d'un mat, betakeling f., takelwerk n., takelaadje f.
Attelier de g-, bootsmanszolder m., waar het tuig
der schepen wordt gereed gemaakt. — Vulstukken n.
pl. in de ltd/ge ruimten van het timmerwerk. Gd'arganeau d'ancre, roerring f. van een anker. —
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QARO

.

[Dist.] Sterke brandewijn, alkohol iii., waarmede
men den slappen brandewijn aanmaakt.
Garo, m. [Bot. Adelaarhout n. (bols i'aigle).
Garochoir, rn. [Cord., Mar.] Verkeerd gedraaid touw n. (niet meer in gebruik).
Garonne, f. (Groote rivier van Fankrjk, fig.
voor Gascogne gebézigd, van daar): Un enfant de
Ja G-, een Gascogner, grootsp eker. Venir des bards
de Ia G-, tot grootspraak, lot liegen Leneigd zijn
(als de Gascogners). .lurer par Ia G-, een' eed doen,
die tot ni ts hoegenaamd verpliqt.
Garou, rn. [Bot.] Kellerhals m., vijfvingerkruid,
peperboompje ii. [daphne mezereumj (ook bols g-,
i ) ois gentil, rnèzé
réon gelieeten).
(pop.) Courir
Ie g- of Ie guilledou, Z. GIJJLLEDOU.
Loup -garou, z. LOUP.
Garonage, rn. Het liedertjk
leven. Aller, Etre en g-, in slechte huizen, in kitten
en kroegen of bordeelen loopen.
Garoienne, f. Steunhout n. eener, katrol.
Garoup, m. [Bot.] z. V. 0. CAMELEE.
Garo!ltée of Garoutte, 1. [Bot.], z. v. a.
]

-

-

-

,

LAUREOLE.
Garrets, m. [Corn.] Wit katoen D. van Surate.
Gariière, f. [Chas.] Sleuf of proeve t., ter
verberging van de veir of het koord van 't uitgespannen net.
Garrot, m. [ H.n.] Schoft t., inz. vanitet paard.
(fig. et fam.) II est blessé sur le g-, zijn goede
naam is geschonden, hij heeft eene vlek aan zijne
eer gekregen.
[Tech.] Spanstok, pakstok m.,
om de touwen rondom pakken, balen, enz. sterk aan
te halen, knevel, knuppel m.; houtje n. om eene
spanzaag op te draaijen; ook z. v. a. COURBET.
[ii. 11.1 of Moriflon, ni., Klapperend, kwa
kereend, ook: schal- ofscheleend f. en bakeinian m.
ge/weten.
[Arm.] Pijl in. van een' handboog.
Garroti ll e, 1. [Méd.] Soort keelontsteking f.
Garrottage, m. Het knévelen, binden met louwen; knéveting t. Garrotte, t. Verworgingswijze t. (in Spanje, Portugal gebruikelijk), door 't
omdraaijen van een' knevel.
Garrotter, v. a.
Touw met een knev;l aanhalen; knévelen, sterk
binden, boefjen: ,G- on lardeau sur une voiture,
een last op een' rijtuig vastsjorren.
G on pri
sonnier, een' 'gevangene knévelen.
(fig. et fam.)
G- qu., iemand de handen binden, hem belemmeren
in 't geen hij doen wil.
Het part. passé is ook
adj.: Prisonnier garrotté, gekneveld, gebonden gevangene m.
arrotteur, in. Knevelaar ni.,
roover, die de mensclien knevelt.
Garrotin, m. [11. n. ] Oude patrijshaan m.
l;ai-,-uIité, t. Snapachtigkeid, babbelzucht f.
Gars, M. (fam.) Jongen, knaap m. (z. GARCON).
t Garse, Z. GARCE.
Gariiiiille, f. [Tech.] Zdkere verwstof f. om
vaalrood te verwen.
Garus, rn. (ga -ruce) IPJ'arm.j: Elixir de g-,
maagelixir n. (naar den uitvinder dus genoemd).
Garvanee of Garval2che z. V. a. mis
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CHIClE.

Garzette, 1. [H. in.] Kleine europësclie zilver-

reiger m.

Garzotte, t. [H. Dj (pop.); z.v.a. CERCELLE.
Gascon, ne, adj. Van Gascogne (oude pro-

vincie van Frankrijk, in 't zuidwesten); gascognisch of gaskonjiscli, gaskonsch.
(fig.) Grootsprekend, zwetsend, windbuilac/itiq. Als subst.;
Gascogner, Gaskonjer m., gaskonjische vrouw f.
(fig.) Zwetser grootspreker, snoever, opsnij
der m.
(pop.) Faire Ia lessive du g-, een gaskonjische verse/woning nemen: zijn hemd, das, enz.
omkeeren, als de eene zijde vuil is geworden.
GASCON, m. Het gaskonjisc/i, de tongval der Gaskonjers.
GASCON of (ASCONET, M. [H. 11j z.v.a.
SAUREL.
GascoHiser, v. a. Een' gaskonschen
vorm, toonval, enz. g,ven (aan een woord, eene
uitdrukking). —Als v. n.: Op de wijze der Gas/eonjers spreken, gaskoniséren.— SE GASCONISER,
V. pr. Gaskonsche manieren, spreekwijzen aannemen.
Gaseonisme, m. Eigene woordvoeging,
uitspraak t. der Gaskonjers g a s k on i s m ie s m.
G ascoun ade, 1. Snorkerij, snoeverj, opsnij
derj, zwetserij, grootspraak, windbrekerij f. gezwets, gepoch a., g a s k a n n a d e f. 11 dit Iuien des
g s, hij houdt veel van snoeven, van opsnijden.
Gasconner, v. a. Den gaskonschen tongval spreken.
(fig.) Zwetsen, snoeven, grootspreken, opsnijden. Weleer ook: behendig stelen.
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Gasfot, ni. [Pêclie] Haak ni., waarmede men
de krabben enz. tusschen de rotsen haalt.
Gaspai -ot, II. fH. n.j Slechte haring, soort
van winterharing m.
Gaspillage, m. Verspilling, verkwisting, verwaarloozing; slecht beheer n. Tout est au g- dans
vette maison, in dit huis wordt alles verwaarloosd.
Gaspiller, V. a. Bederven, in wanorde brengen, verlenoelijen; verkwisten, verspillen, verwaarloozen, verdoen, nutteloos vertéren. G- des pa piers,
do linge, papieren, linnengoed bederven. Votre
frère a gaspille son bien en pen de temps, sew
broeder heeft zijn goed in weinig tijds verspild,
doorgebragt.
(fig.) G- son temps, Ia vie, zijnen
tijd, het leven verspillen, 'î:utteloos doorbrengen.—
,Het part. passé is ook adj.: Fortune g-e, verspild
vermogen n.
Gaspilleur, fl1., -euse, f. Verkwister, verspiller, ojmaker, doorbrenger m. verkwistster, verspilster, doorbrengster, opmaakster f.
Gasquet, m. Bood mutsje n. der Oosterlingen.
Gaisefat, nh. [Mar.] Perzisch sch ip n. in de
Indische zee.
Gassendisme, m. Het wijsgeerig stelsel van
Gossendi, g a 5 se n is mu s n. Gassendiste,
m. Aanhanger van dot stelsel, gassendístm.Ook als adj.: Tot het gassendisinus behoorend.
Gasta., m. [El. n. ] Soort van sardijn oj sprot f.
Gastadou,-, in. [Mi l .] Schansgraver m. die
de wegen c/feet of verbetert.
Gastei-, m. (pr. gas-tère) [Méd.] Buik m.,
onderlijf n. inz. maag I. Gastéraigie, GastéragiqLe, Gastéranax, z. GASTRALGIEenz.
Castei'angienqihîaxis, m. (ps. gas lère angI-ain-trak-cice) kerstopping t. in den portier.
Gastéronsyces, ni. p1. [Bot.] Geslacht van paddestoelen in. ;l.
GastéropèqsIe, ni. [B.. n. ]
Bijivisch m., eene omerikaansche zalmsoort (ook
serpe, snoeimes, geheeten).
Gastéropodes,m.
pl. of als adj.: Mollusques g-s 1 14 . n.j Op den
buik kruipende weekdieren n. p1., buikkruipers,
Gasté
buikvoeters, gasteropO den In. p1.
ro térygiens, ns. p1. [H. n ] Builivinnigen m.
Pl. ^Visschen, wier buikoinnen achter de borstvinncn
liggen. Gastérostée, t., ofGasti-é, m. [kin.]
Stekelbaars m. Ook als adj.: Epinoclie g-, Z. EPINOCHE.(woestenij f.
Gastine, f.[Agric.] Woest. onbebouwd land D.,
Gastragle, 1. [Méd.] Maag en buikpijn t.
Gast i'agiqne, adj. lot (lie pijn behoorend.
Gastrailax, m. Vertérings werkzaamheid t. der
maag.
Gastré, m., Z. GASTEROSTEE.
Gastricisnie, m. Geneeskundige stelling f., dat
alle ziekten uit de maag voortkomen; g a s t r i c i 5Gastiicité, f.
mus n ; Z. ook GASTROSE.
Versljmde toestand na. der eerste wegen; kenteekenen D. p1. der maagontsteking.
Gasti-icole,
adj. [H. IL] in de maag der dieren levend. GasIriloque, m., z.v.a. VEINTR1LOQUE.
Gas t-ique, adj. [Anat.] Tot de maag behoorend, het
onderlijf betreffend g a 5 t r i s c h: Sue, Liqueur g-,
maagsap II. Artère g , of als subst. La g-, de maagslagader f. Gastrite, f., G astritis, m. [Méd.]
.Haagontsteking, g a s t r I t t s t.
Ga.stio arachlloïdai, e, adj. [Méd.] Tot
de maag en 't spinnewebsvties behoorend.
Gas
tro arachnoldite, f. (in 't stelsel van Brous
sais) Maag- en hersenvliesontsteking f.- G astroarihrite, t. Lit maagontsteking cntstaandejicht f.
Gasiro-bronches, m. p1. [H. n. ] Bui kkieuwers en. pl. vissc/len, die in plaats van kieuwen
twee openingen onder den buik hebben. Gastro
bronchique, adj. [Méd.] De ontsteking der maag
en l'uchtpijptakken betreffend.
G astro brolicliite, I. Ontsteking t. der maag en luc/itp'ijptakken.
Gasiro brosie I. Doorbori g t. der
maag.
Gasiro-caidique, adj. Tot maag en
hart behoorend.
Gastro-caidite, f. Maagen hartontsteking t.
Gastrocèle, f. Maagbreuk t.
Gastro-céphalique, adj. Tot de
maag- en hoofdontsteking behoorend.
Gastrocéphalite t. Maag- en hoofdontsteking t.
Gastrochène, ID. [II. n. Soort van zeedadel f.
of boorschelpdier n. (plsolade). Gastro-cholé
cystique, adj. (pr. cls=k) [Méd.) Tot de Maag en
galblaas behoorend.— G astio-cholécystite, f.
Maag en galblaas ontsteking f.
Gastrocné
miens, m., of als adj.: lVluscles g s, ook .lumeaux
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GASTROm. pl. [Anat.] Tweelingspieren, groote kuítspieren f. pl. — Gastro-colique, adj. Tot de maag
en den karteldarm behoorend, tusschen maag en
karteldarm liggend. Epiplodn g -, gedeelte n. van
het darmnet, dat zich van de groote buiging der
maag tot den kronkeldarm uitstrekt. — G astrocolite, f. Maag- en karteldarm-ontsteking f. —
Gastro-cystique, adj. Tot maag en pisblaas
behoorend. — Gastro-cystite, f. Maag- en pisblaas-ontsteking f. — Castro-derniique, adj.
Tot maag en huid behoorend; — de maag- en huidend. - Gastro-dernlite, f.
ontsteking
betreiteking f.—Gastro-daiodénal,
Maag- en huidon
e, adj. Tusschen de maag en den twaalfvingerigen
darm gelegen, die beiden betreffend. -- Gastro(.ynie, f. Maagkramp f., maagkolijk n. — Gastro-dynique, adj. Tot de maagkramp behoorend.
-- Gastro-encéphal i que, adj. Tot de maagen hersenontsteking behoorend; aan maag en hersenen eigen. — Gastro-entériq'ie, adj. Tot de
maag en den dunnen darm behoorend.— Gastroentérite, f. Maag- en darmontsteking f.— Gastro-entéro-colique, adj. Wat tot de maag,

den dunnen darm en den dikken darm behoort. —
G astro-entéro-eolite , f. Ontsteking van de
maag, den dunnen en den dikken darm. —Gastroepiploïgne, adj. Tot de maag en het darmnet
behoorend. — G astro-épiploïte, f. Maag- en
netontsteking f. — Gastro-hépatique, adj. Tot
maag en lever behoorend.—Gastro-hépatite, f.
Maag- en leverontsteking f. — Castro-hystérotomie , f. [Chir.] Keizersnede f. (opération
césarienne). — Gastro-hystérotomique, adj.
Tot de keizersnede behoorend. — Gastro-inflam^natoire, adj. [Méd.] : Fièvre g-, vereeniging der maagontsteking en der ontstekingkoorts.
— Gastro-intestinal, e, adj. Maag en ingewand betreffend. — Gastro-laryngique, adj.
Tot maag en strottenhoofd- behoorend. — Gastrolaryngite, f. Maag- en strottenhoofdsontsteking f.
-- GastrolAtre of Gastronnane, m. Buik
lekkerbek m., groot vriend van lekker-dienar,
eten en drinken. — Gastrolátrie of Gastronianie, f. Buikdienst, overdreven zorg voor den
buik o f de ligchaamsverpleging , verlekkerdheid,
zwelgerij f. — Gastrologie , f. Verhandeling
over de kookkunst, kookboek, keukenboek n. —
Gastrologique, adj. Tot de kookkunst behoorend. — Gastro-malacie, f. [Méd.] Verweeking f. van 't slijmvlies der maag. — Gastromancie, f. Buikwaarzeggerij f., het waarzeggen
uit de figuren van wijdbuikige, met water gevulde
en door lichten omgeven glazen, g a s t r o m a n t i e f.
— Ook: waarzeggerij door buiksprekers.— Gastromaneien, ne, adj. Tot die waarzeggerij behoorend. — 141s subsi.: Hij of zij, die zich met buik
afgeeft.-4 Gastrontane, -I- Gas--warzegj
tronlanie, z. GASTROLhTRE, GASTROLutTRIE. ..

--
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het slokdarmshoofd behoorend. --- Gastro-pharyn g ite, f. Ontsteking f. van maag en slokdarmshoofd. — Gastrophore, m. Dikbuik, vetbuik m.
--r Gastrophorie , f. Dik, -vetbuikigheid f.
— G astro-phrémique, adj. Tot de maag en 't
middelrif behoorend. — Gastro-phréniite, f.
Maag- en middelrifsontsteking f. —Gastro-pleurésie, f. Maagontsteking f. met steken in de zijde
verbonden. — G astro-pleurétique, adj. Daartoe behoorend. — Gastro-pneuntonique, adj
Tot maag en long behoorend. — Gastro-pnenmonite, f. Maag- en longontsteking f. — Gastro-pylorique, adj. Tot maag en portier behoorend. — Gastroraphie, f. [Chir.] Buiknaad,
buikshechting f. — Gostroraphique, adj. Tot
de buiknaad behoorend. — Gastrorrhagie, f.
[Méd.] laagbloeding, bloedbraking f. uit de maag.
— Gastrorrhagique, adj. Daartoe behoorend.
— Gastrose, f. Maagziekte f. --- Castro-splénique, adj. Maag en milt betreffend. — Gastrosplenite, f. Maag- en miltontsteking f. — Gastrotomie, f. [Chir.] Buiksnede, buikopening,
buiksnijding f., het opensnijden van 't onderlof. —
Gastrotomique, adj. De buiksnede betreffend.
—Gastro-urétrite, f. [Méd.] Maag- en pisbuis ontsteking f. — G astro-nrétritique , a.dj. Die

ontsteking betreffend.

Gat, m. [Mar.] Groote trap aan steile oevers,
oevertrap m — t GkT m., z. v. a. IEGáT.
.

Gaté, e, adj. (en part., passé van gater) Bedorven, verbrod, enz. (z. GaTER): Viande g-e, bedorven vleesch n. --- Enfant g -, bedorven, verwénd,
vertroeteld kind n. Enfant g- de la fortune, du
beau-sexe, gunsteling m., troetelkind n. der fortuin, der vrouwen. — L'affaire est g-e, de zaak is
verbrod, de bot is vergald. — Femme, Fille g-e,

aangestoken vrouw, meisje.

Gateau, m. [Cuffs., Pétiss.] Koek m. G d'amandes, amandelgebak n. G- feuilleté, koek van
boterdeeg. — (Loc. prov.) II a trouvé la fève au

g -, hij heeft gevonden wat hij zocht; hij heeft regt

den spijker op den kop geslagen. 11 croit avoir
trouvé la fève au g -, hij gelooft eene goede vangst,
een koopje gedaan te hebben. Avoir part au g -,
aandeel aan den pot, aan de winst hebben. Partager le g-, de winst, den buit deelera (meest in kwaden zin gebézigd) . Il ne mange pas son g- dans
sa poche, hij behoudt niets voor zich alleen, hij
deelt rijkelijk mede. — (pop.) Mère g-, kinderbe-

der(ster, al te toegevende moeder, grootmoeder,
tante, enz. —, [Chir.] Breede wiek f. op groote
wonden. — [eon.] G- de mie], honigraat f. G de caillé, kaaskoek, stremselkoek m. — [Méd.] ,
z. V. a. ARRIERE-FAIX. G - fébrile, verharde opzet
f. van den onderbuik, als gevolg van koortsen.-ting
— [Phys.] Harskoek m. (ter isoléring of a (zondering van ligchamen, die men elektriséren wil) . —
[Tech.] Metaalschijf f. (uit de smelting der metaGastro-méninginique, adj. [Méd.] Wat tot len verkregen). -- Metaalkoek m., gedeelte metaal,
de maag en het dunne hersenvlies betrekking heeft. dat somtijds onder 't smelten weder zamenloopt. —
— Gastro-méningique, adj. De maag en het [Peint.] G-x à Thuile, á l'eau, koekjes of blokharde hersenvlies betreffend. --- Gastro-inétri- jes n. pl. olie-, waterverw.
Gàte -bols, m. [H. n.] Houtinsect n. (cossus),
quo, adj. Tot maag en baarmoeder behoorend. —
Ga,stro-métrite, f. Maag- en baarmoederont- een vernielend insect, dat vooral de olmboomen
steking f. — Gastro-mugneux, ueuse, adj.: aantast. — (fam.) Houtbederver m., slecht timmerFièvre g-ueuse, maagslijmkoorts f. — Gastro- man of schrijnwerker. (Plur. Des géte-bois.) —
néphrite, f. Maag- en lenden-ontsteking f. -- Gáte-euir, m. Lederbederver m., slecht schoen
zadelmaker. (Plur. Des gate-cuir.) —-makerof
Gastro néphritique, adj. Tot maag en lenden
behoorend. — Gastronome, m. en f. Fjnproe- Gáte-enfant, m. en f. Kinderbederver m., -bever, smulbroêr m., fijnproefster f., lekkerbek m. derfster f. (Plur. Des gate-enfants.) — Gateen f.; kunstkok, kok voor lekkerbekken; — schrij- ménage, m. en f. Rustverstoorder m., -verstoorver m. of schrijfster f. over de verfijnde kook- ster f. in een huisgezin; slecht huishouder m.,
kunst, gastronoom. — Gastrononnie , f. -houdster f. (Plur. Des gate-ménage.) — G áteKennis van lekker eten en drinken, lekkerbekkerij, métier, m. Loonbederver, prjsbederver, beunverfijnde kookkunst; verhandeling over die kunst, haas, knoeijer nn. (Plur. Des g ate-métier.) —
gastronomie f. — Gastronomique , adj. Gáte-papier, m. Papierbekladder, prulschrijTot die kunst behoorend, g a s t r o n ó m is c h. -- ver m. (Plur. Des gate- papier.) — Gate-pate, m.
Gastro -o sophagique , adj. [Méd.] Wat Slecht bakker, slecht pastei- of koekebakker m. —
maag en slokdarm betreft. — Gastro-pacha, m. (fig.) leder knoeijer in zijn vak. (Plur. Des gatepate.) — Gate-platre, m. Kalkbederver m.,
[H. n.] Eikenblad n. , een stofvleugelige nacht
— Gastropathie, f. [Med.] Maaglij--vlinder. slecht metselaar, stukadoor. (Plur. Des gate-plátre).
G ;-tter, V. a. Bederven, schenden, beschadigen,
den n. — Gastro-péricareliaque, adj. [Méd.]
Tot de maag en 't hartzakje behoorend. — Gas- verbrodden, bekladden, bezoedelen, bevlakken, ver
vermorsen, vernielen. La pluie gate les-knoeij,
tro-péricardite, f. Ontsteking van de maag
en het hartzakje. — Gastro-péritonique, adj. chemins, de regen bederft, beschadigt de wegen.
Tot de maag en 't buikvlies behoorcnd.—Gastro- La grèle a gáté les bids, de hagel heeft het koren
péritonite, f. Maag- en buikvliesontsteking f. — vernield. Le tailleur a gát.é votre habit, de kleérGastro-pharyugique, adj. Tot de maag en maker heeft uw kleed versneden. — Il gate son
-

36

8 4GATERIE

--

métier, hij bederft zijn handwerk (door zijn werk
te goedkoop te geven), hij is een knoeijer. — (fig.)
G- la main, de hand bederven, haar minder ligt,
vast of vaardig maken. G- le plaisir de qn.,
iemands genoegen storen. G- qn. dans 1'esprit d'un
autre, iemand bij een ander zwart maken, belasteren. Sa dernière action la gáté dans le monde,

zijne laatste daad heeft hem voor de wereld zeer
vernederd, zijn' goeden naam doen verliezen. —
Une mère qui gate son enfant, eene moeder, die
haar kind bederft, vertroetelt — SE GaTER , V. pr.
Bederven, slecht worden: La viande se gate dans
la chaleur, het vleesch bederft in de hitte. — (fig.)
.

I1 s'est bien gaté dans le commerce de eet hornme, hij is zeer bedorven door den omgang met
dien man. Le gout se gate par la lecture des
romans, de smaak bederft door 't lezen der romans.
% Gáterie, f. Kleine oplettendheden, zorgen f. pl.
Gate-sauce, m. en f. Sausbederver m., -bederfster f., slecht kok m., slechte keukenmeid f.
(Plur. Des gate-sauce.) - Gàte-tout, m. Plomp,
onhandig mensch, knoe'(jer, broddelaar m. (Plur.

Des gate-tout.)
Gateur, m., -ease, f. Bederver m., bederfster f. G-euse d'enfants, kinderbederfster f.
Gáteaix, m., -ease, f. Zieke, zwakke m. en f.,

die zich bevuilt.

Gátine, f., z. GASTINE .

(oorzaakt.

Gatis, m. [Jur.] Nadeel n., door beesten ver G atop, m. [Tech.] Draaistok m., stok met

twee zwiepings er aan (bij touwslagers) .
Gattair, m. [H. n.] zl frikaansche taling of

teling m.

Gatte of Jatte, f. [Mar.] Waterbak, pisbak m., uitwatering, goot f., waterbord n., afschutting van planken om 't water van den golfslag te kieren.
Gattilier, m. [Bot.] , z. v. a. AGNUS CASTUS.
Gattorugine, f. [H. n.] Aalmoeder f., moederaal m., roestige kat f., een levendbarende slijm of snotvisch (blennie.)
Gaai, M. [Béche] Kabeljaauw -maag f.

GAULOIS.

peu gauchi, hij zoude gekwetst zijn, indien hij
zich niet een weinig ter zijde gewend had. — (fig.)
Niet voor de vuist, niet opregt te werk gaan of
handelen: Je n'aime point ceux qui gauchissent,
ik houd niet van degenen, die niet opregt handelen. — [Tech.] , of SE GAUCHIR, v. pr. Uitwijken,
krom trekken. Ces planches out gauchi of se sont
gauchis an soleil, die planken zijn in de zon krom
getrokken. — Het part. is ook adj.: Bois g-, krom
getrokken hout; wanhout n., dat niet haaks is.
Gaeichissage, m. [Tech.] Het scheef of krom
trekken van 'tpottegoed. — Gaachissement, m.
Het uitwijken, het zijwaartswenden van 't lig
[Tech.] Het uitwijken, krom trekken-cham.—
't laken).
van hout, van planken.
Gauichoir, m. [Tech.] Volmolen m. (voor
-I- G aucourte , f. Soort van korte rok m.
Gaudage, m. [Tech.] Het verwen met wouw;
indompeling f. eener stof in de wouwkuip.
G arde, f. Wouw f., soort van réseda, die eene
schoone gele verfstof oplevert. — landes, f. pl.
[Cuis.] Soort van maïspap of -soep f. — [Com.]

Soort van Provence-win m.
G aardti, e, adj. (en part. passé van gauder)
Met wouw geverwd: Larne g-e, met wouw ge(korte voordragt f.
verwde wol f.
Gaudé, m. (woord van Gresset) Kleine rede,
G audéainus, m. (latin) (pr. —muce) (burl.)
Tafelvermaak n. ; drinkpartij f.
Gatidebill aux, m. pl. (woord van Rabelais),
z. v. a. TRIPES.
Gasdier, v. a. [Tech.] Met wouw verwen.
- Gauderon, G auderonner, nu GOUDRON,
GOUDRONNER.

G aiidir (se), v. pr. Zich verheugen, zich lus
maken. Se g- de qn., met iemand den spot-tig
drijven, iemand uitlagchen. - -f- Gauidisserie, f.

Lustig, vrolijk leven n., spotternij, boerterij f. —

1- Gauidisseur, m. Lustige broeder, vrolijke

snaak; spotter, grappenmaker m.
Gauidivis, m. [Com.] Soort van indische taf n.
G atidriole, f. (fam.) Losse scherts, grap, aar digheid f. — G andrioliste., m. Verteller van
snakerijen en losse grappen, schertser m.

Gauche, adj. Linker, linksch: Le pled g-, de
linker voet m. Donnez-moi la main g-, geef mij
Gaudron, G andronner, etc., z. GODR—.
de linker hand. — L'aile g- d'un bátiment, dune
Gaufrage, m. [Tech.] Het opdrukken van
armée, de linker vleugel van een gebouw, van een
zijde
f.
(aan
de
g-,
linker
figuren met een warm ijzer of warmen vorm; het
leger. — [Polit.] Cote
linker zijde des voorzitters). Cenrtre g-, linker wateren van stoffen, het g a u f r é r e n; gewaterde
centrum n., plaats der gematigde oppositie -part stof f. — liet wafelbakken. -- G au fre, mo f. Honigin de Kamer der afgevaardigden. — Lomp, plomp, raat f. — Wafel f. — (fig. it fam.) Etre la gverkeerd, averegts, onhandig, ongeschikt. I1 a les dans une affaire, tusschen twee vuren in de klem
manières g-s, hij heeft linksche, ongeschikte ma- zitten; — de dupe of bedrogene in eene zaak zijn.
nieren. Vous avez l'esprit g-, gij hebt een won- — [Tech.] Watering f. — 4 + a^of
o de stoffen
op
derlijk humeur. Sa taille est g-., hij heeft eene ge- Met zékere warme ijzers of nen
dwongen, onbevallige houding. I1 est g- á tout ce figuren drukken, wateren, gaufreren. — Het
qu'il fait, hij is averegtsch, lomp in alles wat hij part. passé is ook adj.: utoffe bien g-e, goed ge
waterde stof f. -- Gaafreur, m. G a u Ir e e rdoet, 't gaat hem alles onhandig af.
GAUCHE, f. Linker hand, linker zijde f., linker d e r m., werkman, die de stoffen watert. -kant m. Vous trouverez une maison sur la g-, a G aufrier, m. Wa fel jzer n. — Ganfroir, m.
votre g-, gij zult een huis aan uwe linker hand Gau freerijzer n., werktuig om stoffen te wateren.
vinden. La g- d'un bataillon, de linker vleugel van — Ganfrure, f. Watering, g a u fr é r i n g f.,
een bataljon. La g- d'un tableau, de linker zijde de door 't gau freerijzer ontstane figuren.
G augalin, m. [H. n.] Een als de haan kraai eener schilderij. Que votre g- ne sache point ce
(roede.
que fait votre droste, laat uwe linker hand niet jend hoen n.
-[- Gaslade, f. Gardslag m., slag met eene
weten, wat uwe regter hand doet: praal niet met
Ganlage, in. Het afslaan der boomvruchten
uwe goede werken. Extreme g-, uiterste linker
zijde, plaats der hevigste oppositie - partij in de met een' langen stok.
G aisle, f. Staak, lange stok m. Abattre des
Kamer der afgevaardigden. — GAUCHE, m. Onhandigheid, lompheid: Its sont d'un g- a t'effrayer, noix avec une g-, met een' langen stok noten afzij zijn verschrikkelijk onhandig. -- a GAUCHE, slaan. -- [Man.] Roede, garde, karwats f. (housloc. adv. Links, aan de linker hand of zijde. Quand sine) . Main de la g-, regter hand des ruiters.
vous serez a cette maison, prenez a g-, wanneer Aider de la g-, een' lipten karwatsslag geven. —
gij aan dit huis zult zijn, sla dan links om. — [Mar.] G- d'enseigne, vlaggestok. G- de pompe,
z. ook DROITE . — Vous prenez cette chose à g-, pompstok m., pompgílk f. — [Pêche] Hengelroede f.
Ganler, V. a. Met een' langen stok boomvruchgij vat die zaak verkeerd op.
Gauche-fer, m. [Bot.] , z. v. a. souci de vignes. ten afslaan: G- un noyer, of (met de vrucht tot
régime) G- des noix, noten afslaan. — Het part.
G aachenient, adv. Onhandig, lomp, enz.
Gaucher, ere, adj. Linksch, die zich door- passé is ook adj.: Noyer gaulé, Noix g-s, a fgegaans van de linker in plaats van de regter hand slagen notenboom m., noten f. pl.
G aeilette, f. (verklw. van gaule) Gardje,
bedient. Mon fels cadet est g-, mijn jongste zoon is
linksch, doet ` alles met de linker hand. — G AU- roedje n., kleine karwats f. — Gaiilettes, f. pl.
[Tech.] Drooglatten, droogroeden f. pl. (in ver
CHER, nl., ERE, f . Iemand, die linksch is, die
-schilendfabr2jk).
alles met de linker hand doet, linksche m. en f.
G aaslis, m. [Forest.] Takken m. pl. van acht
Gaucherie, f. (fam.) Lompheid, ongeschikttwintigjarig hout n. — [Hort.] Stamboo--tieno
held f., domme streek m.
G aachi, m. [H. n.] Braziliaansche zeeotter m. men ln. pl. van middelmatige grootte in een lustGauichir, V. n. Uitwijken, zich een weinig ter bosch.
Gaalois, e, adj. Gallisch, van Ga/lit, tot
zijde wenden: 11 aurait été blessé, 511 n'eut un
—

,
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GAIJPE

GAZON.

Galli of zijne inwoners behoorende: Guerrier g-,
gallisch krijgsman m. Moeurs g -es, gallische zeden 1. p1. - ( fig.) Ruw, onbeschaafd, van den
ouden tijd: Usages g-, oudvaderljke, onbeschaafde
gebruiken n. p1. - (Loc. prov.) Probité g-e, Frang-e, overqroote regtschap'enheid, openhartig-heid f. - GAIJLOIS, m., -E, f. Galliër m., gallische
vrouw f. - (Loc. prov.) C'est un bon G-, un
franc G-, 't is een regtschapen, opregt, rond man.
- GAULOIS, m. Het gallisch, de gallische, oudfransche taal 1.
Ganpe, f. (pop.) Morsig, vuil, slordig wijf n.
- Gauperie, t. Morsigheid, slordigheid t.
Gaure, m., liever GUEBRE.
Gausape, m. [Anc. ram.] Dikke ruige wolle
mantel m. of kleed n. van die stof, dat de-stof.;
romeinsche vrouwen in den winter droegen;
strooinat 1. der soldaten in de legerplaatsen, q a u
-sapum
n.
Gatisse, f. (triv.) Knapuil n., leugen f.; spotternij 1. - Gausser, v. a. Voor 't lapje of voor
den gels houden, bespotten. - SE GAUSSER, V. pr.
Den draak steken, den spot drijven. - Het part.
passé is ook adj.: Personne gaussée, voor den gek
gehouden persoorm. - Gausserie, f. Spotternij,
fopperij f. - Gausseur, in., -euse, f. Popper,
spotter m., fopster, spotster f.
t Gautier, m. (pr. —thié) Boschbewoner, woudbezoeker; - bij uitbreiding: roover; partijganger m.
- Cest un bon g-, 't is een vrolijke broeder.
[Riv.] Soort van verlaat n. op de kleine rivieren,
op welke 't gevelde hout afdrijft. - (Loc. prov.)
Se moquer de Gautier et Garguille, met jan en
alleman den spot drijven. - C'est un Gautier-Gargulle, 't is een eerste schalk, een spotboef. - z.

sluijer m. G- unie, rayde, a hems, effen, gestreept,
gebloemd gaas. (fig.) Bemanteling, bewimpelìng t.
(van 't geen te scherp, te vrij, te onbetamelijk zon
zijn), sluijer m. Jetez de Ia g- sur votre discours,
spreek toch met bedekte woorden.
Gazé, e, adj. (en part. passé van gazer) Omsluijerd, bewimpeld, verzacht: Expression g-e.
Gaz e , m. [EI. n.] Zëkere dagvlinder m.
Gazélfiahle, adj. [Chim.] Wat in gas kan
veranderd worden, wat gas kan voortbrengen. Gazéuileation, t. Verandering t. in, overgang m.
tot gas, luchtvorming, luchtontwikkeling f. - Gazéifier, v. a. Tot gas maken, in gas veranderen,
lucht- of gasvormig maken. - SE GAZEIFIER, V. pr.
Tot gas overgaan, in gas veranderen. - Het part.
passé komt ook als adj. voor: Substance gazéi fi ée,
tot gas of lucht gebragte zelfstandigheid t. - Gazeiforme, adj. Gas- ofluchtvormig. - Gazéité, t.
Eigenschap van zdkere zelfstandigheden om in den
staat van gas te verkeeren.
Gazelle, t. Hertegeit, gazelle f., een zeer slank,
vlug, naar t ree gelijkend dier van 't geslacht der
antilopen; - bij de Oosterlingen een beeld van vrouweljke schoonheid.
Gazer, v. a. Met gaas overtrekken of bedekken.
- (fig.) Bewimpelen, bemantelen, omsluijeren.
Gazetier, m. Dagblad- of nieuwsbladschrjver;
dagbladuitgever, courantier m. (Tegenwoordig in
dien zin niet dan minachtend gebézsgd); krantenlooper, -besteller, -ombrenger m. - Gazetin, m.
Krantje n. - Gazette, t. Nieuwsblad, dagblad n..
courant, krant t. - (leg.) Wandelende krant, nieuwtjeskramer m., -kraamster t. Elle est Ja g- de la
viiie, zij is de stadskrant t. - [Tech.] Vuurbestendiqe koker m., waarin het fijne aardewerk en
porselein in den oven wordt gezet.
S Gazeur, m. Bemantelaar, bewimpelaar, hij,
die 't onwelvoegelijke omkleedt, verzacht.
Gazeux, euse, adj. Gasachtig, gasvormig.
Gazier, m., -!ere, t. [Tech.] Gaasweverm.,
-weefster t.
Gazifère, adj. [Cliirn.] Gaasvoerend; gasma
kend: Machine g-, of als subst m. Un g-, gaszuiveraar m., toestel om het zuivere ontvlambare gas
voort te brengen; - gasvoerder, gasleider m. -

ook SPARADRAP.
Gauvera, t. [H. n. ] Soort van mol t.
GaILX,

rn. [Agric.] In de lucht geroote hennep m.

Gaiizape, in., Z. GAUSAPE.
Gavache, m. Deugniet, eerlooze

m.

avassine, f. [Tiss.] Snoer n. aan 't weefge-

touw, ter lengte van een' meter, in 't midden van
eene lus voorzien, door welke het koord loopt, dat
men GAVASS1MERE heet.
Gavanehe, t. [Mar.] Wanorde f. in 't stuwen, in 't optuigen van een schip. Vaisseau en g-,
of als adj. Vaisseau g-, onbehoorlijk gestuwd schip n.
- Boelijn f. over de nok.
Gave, m. Waterstroom m., naam van eIken
stroom in de fransche departementen der Pyrenedn:
G- cI'Olëron, G- de Pau, etc.
Gaveau, m. Lid n. van een veem werklieden.
Gavel, Gavet, m.

[Tech] Kalfaatlat f. om

't werk in de naden te houden.
Gavette, f.

[Tech.] Voorbereide goudstaaf t.

tot draadtrekken, ligt zilverwerk n.
Gavial, m. [H. n.] Snavel-krokodil van den
Ganges, gavial m.
Gavion, m. (bas) Keel 1., qorgel m. Ii en a,
ii sen est donné jusqu'au g-, hij heeft zich vol en
zat gegeten, gedronken Se rincer le g-, zich de keel
spoelen, drinken. (vence z. v. a. BOUEE.
Gaviteati, m. [Mar.] Op de kusten van ProGavon, m. [Mar.] But t. op 't achterdek.
Gavotte, t. [Danse] Zékere vrolijke dans m.,
g a v 0 t t e t.; - de daarbij behoorende muzijk t.
Gavoii, m. [H. n.] Geelvink m. van Provence.
Gayae,

Gayacine, Z. GAIAC, GAÏACINE.

Gayette, t. Naam der steenkolen bij de steenbakkers. - Stukje n. zeep.
GayLussite, t. [Minér.] Een naar Gay-Lussac
benoemd mineraal van Columbia.
Gayves, f. p1., z. v. a. EPAVES.
az, m. Luchtvormige, blijvend veirkrachtige
vloeistof t., gas n. Gag atmosphérique, gewone
lucht, dampkringslucht t. Gaz niëpliitique, stiklucht, m ep h í tisch gas. Gaz plilogistique, bedorven, onzuivere lucht, stikstoflucht, p h 1 0 gisti 5 c h gas. Gaz dépblogistiquP, Z. Air d-, onder
DEPHLOGISTIQUER. Gaz acide acéteux, azijnzuurgas. Gaz acide carbonique, koolzuurgas. Gaz acide
sulfureux , zwavelzuurgas. Gaz Iiydrogène, gas,
ontvlambare lucht t. - Gaz hydrogène carboné
Gaz de l'éclairage, of enkel Gaz, koolwaterstofgas, verlichtingsgas, lichtgas, gas. Gaz portatif,
draagbaar gas n. Bee de gaz, Z. BEC.
Gaza il le, t. [Alla. cout.] liuring t. vanploegvee.
Gaze, t. [Manuf.] Gaas n. Voille de g-, gazen
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Gazifiable , Gazification , Gazifier ,

z.

GAZ1LIF—.

Gazi ll on, m. [Manuf.] Geringe gaassoort t.
Gazochimie, t. [Didact.] Gedeelte der schei-

kunde, dat over de gassen handelt, chemische verhandeling over de gassen, g a z o c h e m í e t. Gazochimique, adj. Daartoe behoorend, gazochémis c h. - Gazofacteur, m. Werkplaats t.
voor draagbaar gas. - Gazogène, adj.: Appa
reil g-, verlichtingstoestel met oliegas. - Gazolitre, m. Toestel m. tot onderzoek der geaardheid
van het in een voorwerp vervatte gas, ga z 0 lite r m.
- Gazomètre, m. Luchtsoortmeter m. - Groote
ontvangbak m. of ijzeren kist t. voor het brandbare
gas in de gasstokerij; - ook inz. het kastje, waardoor 't verbruik van gas, ter verlichting van ieder
huis of gebouw in 't bijzonder wordt gecontroleerd
of aangegeven, g a z 0 m e t e r, gasmeter, meter rn
- Gazométrie, t. Kunst der gasmeting, gas?netingskunst, g a z 0 sn e t r i e t. - Gazoinétri-.
qne,adj. Tot die kunst behoorend, g a z 0 m t t?' i s h.
Gazon, rn. Grasgrond rn., grasperk n., met
kort en fijn gras bedekte grond; gras fl.; graszode,
zode, plagge t. Se couclier sur le g-, op het grasperk, op het gras gaan liggen. G- fleuri, émaillé,
bebloemd grasveld n. Bane, Sidge de g-, zodenbank t. Couper, Tailler, Lever des g-s, zoden steken
of snijden. - [Bot.] G- d'Angleterre, mossige steenbreke t. G- d'argent, wollig vogelkruid n G- de
chat, water-gamander rn. G- dor, scherp huislook n.,
muurpeper f. G- d'Olyrnpe , de Montagne, dEspagne, zee-anjelier, zand-anjelier rn., zeegras n.
G- du Parnasse, tweebladeriqe lelie der dalen f. Gazonnage, m., liever GAZONNEMENT. - Gazonnajit, e, adj. , Z. V. a. GAZONNEUX. - Gazonné, e, adj. (en part. passé van gazonner): Terrasse
g-e, met zoden belegd terras n. - Gazonnenient,
rn. Bet beleggen met zoden; zodenbekleeding t—Gazonner . V. a. Met zoden beleggen, be/deaden. SE GAZONNER,v.pr. Met gras of zoden bedekt worden.
- Gazonnenx, euse, adj. Zodevormend (van
planten, die door hare menigvuldige, korte en bladerige stengels naar zoden gelijken).
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GAZOSCOPE

Gazoseope, m. Werktuig n. om op 't gezigt
de aanwezigheid van gas te onderkennen.
Gazoni llant, e, adj. Kwelend, lcwinkelérend:
Oiseaux g-s. - Gazoulilard, e, adj. Als een
vogel kwelend, lcwinlceldrend 01 zingend. - Gazonillarde, f., z. v. a. FAUVETTE. - Gazonitlenient, m. Gekweel, gekwinkeleer (der vogeten); - geruiscli (van bladeren); - gemurmel n.
(eener beek). - Le c- d'uii petit enfant, liet getater van een jong hind. - Gazoniller, v. n.
Kwelen, lcwinlceiëren (van vogels, inz. zwaluwen).
- Zacht ruisciten, murmelen (van vlietend water,
soms ook van gebladerte). - (fig. cl (am.) Les

mOres ne se sentent pas d&joie quan d leurs petits

commenceut a g-, de moeders zijn buiten zich zelve
van vreugde, wanneer hare kinderen beginnen te
tateren. - Vous ne faites que g-, gij doet niets
dan mompelen, onverstaanbaar spreken. - Inpodzij
wordt het ook als v. a. gebruikt: Un oiseau qui
gazouille son chant d'amour, een vogel, die zijn
liefdelied kweelt. Un enfant qui gazouille sa prière,
een kind, dal zijn gebed stamelt. Gazonillis, m.
(podt.), z. v. a. GAZOUILLEMENT.
Geal, m. [H. n. ] Meerkol, meerkolf f., een
vogel van 't ekstergeslacht.
Géant, m., -e, f. Reus m., reuzin f. Taille,
Stature de g-, reuzengestalte 1. Race de g-s, reuzengeslacht II. - [ Myth.] Les G-s, de Giganten,
reuzen, zonen van de Aarde (Grea) en van Uranus,
we/Ice aan Zeus of Jupiter den troon betwistten,
welke strijd. La guerre of Le combat des G-s, de
reuzenoorlog, reuzenstrijd, wordt geheeten.— [H. n. ]
t:-s, geslacht van groote loopvogels. - ( fig.) La

baleine est le g- des mers,L'élëphant est Ie gdes quadrupècles, de walvisch is de reus der zeeën,

het grootste waterdier; de olifant is de reus der
viervoetige dieren. - a PAS DE IIEAvT, bc. adv.
Met reuzenschreden, zeer snel: Aller Is pas de g-,
reuzenschreden doen, snel loopen; - (fig.) snelle en
groote vorderingen in iets maken. - Géant, e,
adj. (fig. et podt.) Reusachtig, groot als een reus,
kolossaal, g i p a n t i 5 c h: Peuple, Arlire g-, reusachtig volk ii.,. kolossale boom m. Monts g-s, Reuzengebergte n. - Géantiii, e, adj. Reusachtig.
- -I- Géantiser, V. 0. Reusachtig maken, kolos
sale afmetingen geven. - GEANTISEII, V. a. In 't reusachtige vervallen; den reus spelen. - Géantis
me, rn Reusachtigheid f.; z. V. a. GIGANTISME.
Géastre, lii. [Bot.] , z. v. a. VESSE DE LOUP.
Géate, m., z. v. a. ULMATE.
t Gébeeier, v. n. Jagen. - t Gébecier, V. a.
Ten onpas wagen.
Gébie, t. [H. n.] Soort van kreeft f.
Gecko, m. [H. n.j Gekko m., een dier van
G- les murailles , muurhagedissen-geslacht.
't
gekko of gemeene gekko m., tarantola f. - Gec
koï4les, Geckotides, Geckotiens, ni. p1.
Gecko-soorten 1.p1.
Géhenne, f. [Thëol.] Hei f.; hellepoel m., g eh e n n a n. - (fig.) Kwelling f.; verdriet n., zorg f.;
- pijnbank f. (in dezen zin nu gêne).
Géhiënite , f. [ Minér. ] Soort van grijs- of
groenachtig veldspaath, g e is I e n i e t ii.
Géhydrophile, adj. [HI. n.] Zoowel opt land
als in 't water levend.
janken, pruilen; jamS Geindre, v. n. Grijnen,
meren, zuchten. - S GE1NDRE, M. Pruiler, kermer.
- Eerste bakkersknecht, meesterknecht, broodkneder in. (gen in 't algemeen.
Gélologie, f. Wetenschap 1. der aardsche dinGéiqiie, adj., z. v. a. ULMIQUE.
Gel, m. (van daar nog dégel), Z. V. a. GELEE.
- 1[Bot.] Door de vorst veroorzaakte boomziekte f.
Gélable, ad. Bevriesbaar.
Gélasin, e, adj. liet iagchenbetrefl'end: Dents
g-es, lachtanden m. p1., voorste snijtanden, die tij
't laqchen vooral zigtbaar worden. Fossettes g-es,
lachkuiltjes n. p1., kuiltjes in de wang, die zich tij
't iagclten vertoonen. - Gélasnie, M. [Méd. ]
Kramp- of stuipachtig lagchen, ziekelijk, sardonisch
gelach D.
Gélatine, 1. [Chico.] Geleistof (zjeieistof) f.,
sljmig vocht n., door koking uit celweefsels, kusden, pezen enz. getrokken en dat tij verkoeling eene
lillende massa of gelet wordt, p e I a t 's n e. - Gélatiiieux, euse, adj. Gsleislofacktig; geleistof
bevattend, g e I a ti n e us. - Gélatinifiable, ad.
Veranderbaar in geleistof. - Gélatini fier, v. a.
-

--

Tot geleistof brengen. - SE GÉLATIN1FIER, V.T.
Tot geleistof worden, als geleistof stollen.
Gem
latiniforme, adj. Naar geleistof gelijkend.

Gelbum of Gelfum, m. (pr. —borne, —fame)

[Minér.] Pyriet m. uit Hongarije, soort van marIcassiet of bismuth. - Steen m. der wijzen.
Gel e e, adj. (en part. passé van geler) Bevroren, tevrozen; van koude verstijfd, verkleumd.
Eau g-e, bevroren water n. MemGre g-, bevroren
lid n. (van 't li.gchaam). Je suis tout gelé, ik ben
door en door koud, stijf van koude, ijskoud. (fig.) La public reste immobile, g-, het publiek
blijft onbewégeljk, koud (ongevoelig, onverschillig).
- (Loc. prov.) Ii a le bee g-, hij doet geen mond
open, hij zit met den mond vol tanden. Ii na pas
Ie bee g-, hij kan goed zijn mondstuk roeren, hij
is niet op zijn' mond gevallen.
Gel e e, f. Vorst t., vriezend weder n. Il y a eu
de fortes g-s eet liver, wij hebben dezen winter
harde vorst gehad. - G- blanche, rijm, rijp m.—
(Loc. pros.) Nous aurons clemain un plat de g-,
't zal morgen vriezen. La g- nest lionne que pour
les choux, z. CHOU. - [Cuis. , Chim.] : Lil, gelei t.
(zjelei) . G- végétale , animale, planten-, dierengelei.
G- de come de verf, gelei van hertshoorn. G- de
pommes , de groseilles, appelen-, kruisbessengelei.
- En g-, als geld, in den vorm van gelei. [Minér.] G- minérale, minerale gelei, oude naam
van sommige preocipitaten, wegens hun geleiachtig
of trillend voorkomen. - [H. n. ] G- de roer, soort
van medusa aan Frankrjks zuidkusten (nu céphée
rhizostome geheeten).
Geler, v. a. Doen bevriezen, in ijs veranderen.
- Le froid a geld le yin dans Ja cave, de koude
heeft den wijn in den kelder doen bevriezen. - Le
froid a geld les fleurs des pêchers, de koude heeft
de bloesems der perzikboomen doen bevriezen. Bij vergrooting: Koude aanbrengen, ijskoud maken: Vous avez les mains si froides que vous me
gelez, uwe handen zijn zoo koud, dat ge mij als
ijs maakt. Cette porte nous gèle, die deur brengt
ons eene ijskoude lucht aan. - (fig.) Cat homme
gèle tous ceux qui l'abordent , die man schrikt
iedereen af door zijne ijskoude ontvangst. - SE
GELER, v. pr. Bevriezen, door de koude verstjven:
Lean se gèle, het water bevriest, wordt ijs. Les
fruits se sont gelds sur les arbres, de vruchten
zijn op de boomen bevroren. - GELER, V. a. Bevriezen, toevriezen: La rivière a geld, de rivier is
toegevroren. Les doigts lui ont geld, zijne vingers
zijn bevroren. - Bij ver rooting: On gèle dans
vette chambre, men wordt in die kamer als ijs. GELER, V. imp. Vriezen: II gèle, het vriest. II a
geld ui place, 't heeft ijs gevroren. Ii gèle a pierre
fendre, het vriest, dat het kraakt. - (Pros.) Plus
il gele, plus 11 étreint, hoe langer een onheil duurt,
hoe drukkender het is.
S Géleir ,, m. Vorstaanbrenger m. - (Pray.)
Saint-Marc, Saint-George et Saint-Urbain sont des
g-s de raisins, Sint-Markus, Sint-Joris en Sint-

Urbanus plegen den wijnstok te doen bevriezen
(hunne feesten vallen in 't najaar).
.- Gelide, adj. Ligt bevriezend, verstijfd; bevroren: Huile g-.
Gélif, ive, adj. Door koude gebarsten, gespleten. Pierre g-ve of gélisse, zachte blok- of hardsteen m., die de vorst niet weirstaan kan, opgespleten steen, schilfersteen. Bois g-, door kende
gebarsten, gespleten hout n. (ders.
Gélinage, m. [Any. cout. ] Cyns m. op de hoenGéline, f. Bestanddeel n. in zékere weefsels der
beenderen, waaruit door Icoking de gelatine of geleistof voorkomt. -- Weleer ook: Hoentje, hennetje D. - (Proc.) G- pond par Ie bee, hoe beter
de hen gevoerd wordt, hoe beter zij legt. - G- affranclsie, hoen, dat niet meer legt, vet te mesten
hoen n. - Gélinette, f. (verklw. van géline)
NOTTE en POULE
Klein hoentje; - ook z. v. a. GÉL1
'

BEAU.
Gélinotte, f. [H. n. ] Hazelhoen n. - Vet

hoentje, gewest hoentje n. - G- blanche, sneeuwhoen n.
Gélis, Se, adj., z. v. a. GELIF.
Gélivtire, soms ook GEL1SSURE en GELIVITE, f.
Overlangscfse spleten t. pl., als gevolg van groote
koude tij boomen en steenen.
Géloseopie, f. Waarzeggerij uit iemands lagdien. - Geaeelte der gelaatkunde, dat uit de bij-
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zondere wijze van laqchen gevolgtrekkingen tot
Gémonieti, ne, adj. [Ant. rom.] Tot de regt
iemands karakter maakt, qelosftopie. -- Gélo- plaats behoorend.—Gémonies, f.pl.Jiegtplaats f.,
scopique, wij. Tot die waarzeggerij, tot dien tak soort van kuil met steile trappen, waarin de misdadigers een' ijseljken dood vonden.
der physiognomie behoorend.
Géniara 0/ Gémare, t. [Phîlol.] Tweede geGéniiirsa , m. [Méd.] Pijnlijke likdoorn m.
tusschen de teenen.
deelte van den ta/mud, bevattende de tekstverklaring, de opheldering van de verschillende gevoelens
Génat, e, adj. [Anat.] Tot de wangen behooen de beslissing van deze, g e m d r a f., ook bij nit- rend: La glande ge, de wangklier f.
Gênant, e, adj. Lastig, hinderlijk, ongemaksluiting talmud m. geheeten (vql. TALMUD). — Ge
kelijk, belemmerend, bezwarend. Homme g-, lastig
marique, adj. Tot de gemara behoorend.
mensch. Sa conversation est tort g-e, zijn omgang
Géniart, t n., Z. JUMART.
Géinatiie of Gawétrie, t. [Philol.] Kabba- is zeer hinderlijk, vervdiend, lastig.
listische, mathematische verklaring van de waarGeneival, e, adj. [Anat.] Het tandvleesch beden der heilige Schrift, waarbij de letters als cii treffend, daartoe behoorend. - Geneive, t. Tandfers worden aangenomen, g e ma t r e of g a as e- vleesch n. Avoir les g-s enflées, gezwollen tandtrIe t. —Gématrique of Ganiétrique, adj. vleesch hebben. - Geneivite of Gengivite, t.
Wat tot die gewaande wetenschap betrekking heeft. [Mdd.] Tandvleeschontsteking t.
Gendarme, m. Gewapend landruiter ter handGenibin, m., z. v. a. GOMBIN.
having van de openbare veiligheid, politiesoldaat,
G e nie, t. [Bot.] Maagdehars t.
GélHealix, rn. p1. [Astr.] Tweelingen rn.pl. g e a d a r as e m. - In de tijden der ridderschap:
zwaar gewapend ruiter, wapenman (homme d'ar
derde teeken van den dierenriem.
Géinelle, f., Z. JUMELLE, GABURON. - Gé- mes). - (lig. et fam.) C'est un vrai g-, zij is een
rnellifloie, adj. [Bot.] Met paarswijze staande regte dragonder, hanevetr ( eene kloeke, nooit
bloemen. - Gérnelilpare, adj. [H. a.] Twee- veridgen vrouw). - [ Agric.] Le g- dune charrue,
lingen barend. - Ook als subst. : Un g-, een twee- het ijzer kort bij de punt van den ploeg, waarin
zich het onkruid bij 't ploegen vastzet. - [Ocul.]
lingbarende.
Géniination, t. [Bot.] Dubbelheid, paarswijze Oogvlek f., vlek op 't oog.' [Lap.] G-s, donkere
ti
e
gesteldheid, gemind
f. - Géminé, e, adj. punten of vlekken t. p1. in den diamant.— [Econ.]
G-s, vonken of sprankels f. pl., die uit liet vuur
Verdubbeld, herhaald. - [Bot.] Gepaard, paarsge
wijs geplaatst, tweevoudig, dubbel. Fruits g-s, Feuil- springen. - Gendarmer (Se), v. pr. (fans.) Oples g-es, tweelingvruchten f. pl., tweelingbladeren n. stuiven, kwaad worden, in 'tharnas vliegen, enz.
pi. - [Arch.] Bij paren geplaatst of aangebragt, over eene beuzeling : Pourquoi se gendarme-t-i1
maar met aanmerkelijke tusschenruimten.— [Prat.] tant pour une bagatelle qui ne Ie touche point?
Herhaald, tweevoudig: Commandement g-, her- waarom wordt hij zoo moeijeljk over eene kleinighaald gebod n. - Gérniniflore , adj., z. v. a. held, die hem niet aangaat ? - Gendarniei-ie, t.
Veiiigli.eids- ruiterij, politie-wacht, bende der genGÉMISLLIFLORE.
Gémir, v. n. Zuchten, kermen, stenen, jamme- darmes, gendarmerie f. - G- d'dlite, keurren, klagen, treuren. G- de clouleur, van smart bende van zwaargewapende ruiters. - Geutlar
zuchten, kermen. - (lig.) G- saus le joug, onder meiix, eiise, adj. [-Lap.] Met donkere punten
'tjulc zuchten, verdrukt worden. G- de ses péchës, of vlekken, onzuiver
Gendre, m. Schoonzoon m. - (Prov.) Quanci
over zijne zonden treuren, diep bedroefd zijn.
La tourterelle gémit, de tortelduif kirt. - Het Ia liiie est maride, ii y a assez de g-s, als de bruid
is aan den man, wil er graag een ieder an (aan).
wordt ook van levenlooze dingen gebdzigd: L'enclume gémit saus le marteau, het aanbeeld steent, Faire dune 1111e deux g-s, een en 't zelfde aan
kraakt onder den hamer. La vent gémit dans les twee te gelijk beloven, aan twee beloven wat slechts
forôts, de wind vuist door de wouden. - Faire g- één krijgen kan.
Gêne, t. Geregteljke pijniging; pijnbank t.: La
Ia presse, de pers doen kraken of zweeten, veel
g- est abolie, de pijnbank is afgeschaft. - Pijniging,
werken in 't licht geven.
Géniissant, e, adj. Zuchtend, kermend, ste foltering, marteling t., dwang m.: Les brigands
nend: 11 dit cela dune voix g-e, hij zeide dit met Ie mirent a la g-, pour lui faire avouer oh était
eene zuchtende stem. - La tourterelle g-e, de kir- son argent, de struikroovers pijnigden hem, om
rende tortelduif f.
hem te doen bekennen waar zijn geld was. - KnelGéiiiissemeut, m. Gezucht, geiclag, gesteen, ling, drukking, persing, belemmering in de vrije
gekerm, gejammer a., jammerklagt f., het zuchten, beweging, knel f., druk, hinder m. Ces souliers
kermen. G- des blessds, des mourants, gekerm dec me mettent a Ia g-, deze schoenen knellen, drukgekwetsten, dec stervenden. - G- de coeur, harte- ken, wringen mij. Ii y a un peu de g- dans sa
ademhaling is min of meer betion, zijne
zucht t., opregt berouw n. over zijne zonden. - (fig.) C'est quelquefois une terrible gLes g-s du peuple, de klagten 1. p1. des volks. Le
g- de Ia tourterelle, het gekir der tortelduif. Le de n'oser dire ce qu'on pense, 't is dikwijls eene
sourd g- des forêts, het dof geruiscie dec bosschen. verschrikkelijke kwelling, niet te durven zeggen
denkt. Donner la g- a son esprit, zijnen
4. Gémisseur, m. Zuchter, klager m„ hij, die wat men
geest vermoeijen, pijnigen, afmatten. -- Etre sans
gedurig klaagt en zucht.
Gemma, m., Gemme, f. (pr. jèmma, jènime) g-, zich zelven geenerlei dwang aandoen, alle stijve
[Bot.] Op 't uitbotten staande knop m. - Gem- vormen laten varen, doen of men thuis was, zich
anal, e, adj. Wat den knop beveiligt, beschermt. niet gendren. - (Prov.) Ou ii y a de la g-, ii ny
- Gemmation, t. [Bot.] Het uitloopen, ontwik- a pas de plaisir, waar dwang is, daar is geen
kelen der knoppen, het knoppenkrjgen, het knop- vermaak, bij stijve pliqtplegingen kan men geen
pen- of bottenzetten der gewassen; - tijd m. der vermaak hebben. - Geldsgebrek n. , bekrompen
uitbolling, g e as m a ti e t. La g- de Ia vigne, de omstandigheden t. p1. Je crois qui l est dan[ Ia g-,
uitbotting des wijnstoks - Gemme, t. [Bot.] , z. ik geloof, dat hij 't niet te breed heeft. - GENES, f.
GEMMA. - [ hlinr.] Weleer in 't algemeen: Edel- p1. Trommelkoorden t. p1.
Gêné, e, adj. (en part. passé van gener) Gegesteente n., edelsteen m.; - nu in 't bijzonder:
oostersch edelgesteente n. (saffier, robijn, topaas, drukt, bekneld; belemmerd, gedwongen, g e g P
nee
rd. Nous étions bien g-s dans cette voiture,
smaragd), gesneden steen, ringsteen m. - GEMME,
adj.: Sd g-, steenzout, bergzout, klipzout, rots- wij zaten in dat rijtuig als opeengepakt. -Air g-,
gedwongen houding t. Démarcbe g-e, gedwongen,
zout a. Cristaux g - s, doorzigtige en gekleurde kristallen n. Pl.
F Gemnié, e, adj. Met gemmen belemmerde gang m. - Je suis fort g- dans ce
of edelgesteenten versierd. - Gemmer , v. n. moment, ik ben thans in groote geldverlegenheid.
[Bot.] Knoppen of botten krijgen, uitbotten, knop- - [Mar.] Cordage g-, loopend touw n., dat ergens
pen. - Gemmifère, adj. [Minér.] Edelsteenen beklemd raakt.
GénéaIoiie , f. Leer of wetenschap der gebevattend. - Gemniification, f. [Bot.] Oatslachten of der geslachtsopvolging, geslachtkunde.
wikkeling t. der knoppen en botten. - Gemmiflo
re, adj. [Bot.] Met in knoppen besloten bloemen. geslachtrekenkunde t.; - geslachtregister n., ge- Gemmifornie, adj. [Bot.] Knopvormig. - slachtlijst f., stamboom m. (arbre de g-), g e n e a t aGemmipare, adj. Knoppen voortbrengend, bot- gí e f. - Vroeger z. v. a. NOBLESSE , adel, adelten schietend. —Gemmiparie, t. Voortbrenging t. dom m.: Cet homme se pique de g-, die man
door knoppen of botten. - Gemmnle, t. [Bot.] bluft op zijn' adel. - GénéaIoIque , adj.
Geslachtrekenkundig , naar den stamboom, tot
Knopje van kiemend zaad, kiemknopje a.
-

-

-

-

-

-

-
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een geslacittregister behoorend, j e n e a 1 g i s c h:

gebreide toepassing van deze formule lieeft geene

kundige, geslachtvorscher, qeslachtbeschrijver, stamboommaker, genealoog, genealogist ni. Généanthropie , f. Verhandeling 1. over de
afstamming der menschen.
Génepi of Génipi, m. [Bot.] Bijvoet of alsem m. der Alpen.
Génequin, adj. iii. [Corn.] Van geringe kwaliteit of hoedanigheid: Colon g-, gemeene boomwol 1.
Gner, V. 0. Drukken, knellen, prangen, nijpen; - belemmeren, de vrije beweging verhinderen.
Ces souliers me gênent , die schoenen drukken,
knellen mij. Le corset gêne Ia circulation du
sang, het keurslijf belemmert den bloedsomloop. (fig.) G- le commerce, I'industrie, Ja navigation,
den handel, de volksnijverheid, de zeevaart belemmeren. - (fig.) Hinderen, verhinderen, last of
overlast aandoen, lastig vallen, beperken, belemmeren, ii e n ii r e n. Je ne veux point vous gêner,
ik wil u geenszins lastig vallen. Sa présence me
gênait, Zijne tegenwoordigheid hinderde, belemmerde mij. La rime gêne souvent les poètes, het rijm
beperkt, belemmert dikwijls de dichters. - Cette
dépense me genera un peu, die uitgaaf zal mij
min of sneer in 't naauw brengen. - [ Mar.] G- les
préceintes, de berghouten beklemmen. G- on tonneau, een vat met stuwhout goed vastleggen. - SE
GÉNER, v. pr. Zich dwang aandoen, zich een klein
ongemak opleggen of getroosten, zich behelpen; zich aan den dwang der beleefdheidsvormen onderwerpen. Si vous \0U5 gênez Un peu, als gij u een
klein ongemak getroost, als gij u een weinig
b
ehelpen wilt. Entre amis ii ne faut pas se gêner, onder vrienden moet men ongedwongen zijn, zich
niet generen. Ne vous gênez pas, geneer je niet,
doe of ge thuis waart (ook iron. tot iemand, die
wat al te vrijpostig is).
Général, e, adj. Algemeen, het geslacht betreffend of bevattend (in tegenstelling met spécial),
algemeen geldig, alles bevattend, zich over allen
of zeer velen uitstrekkend ; in zamenstellingen:
hoofd , opper-, generaal. Concile g-, algemeene
kerkvergadering f. Approbation, Rhgle g-e, algemeene goedkeuring t., regel m. Lieutenant g- des
armies , luitenant-generaal der legers. Officiers
généraux, hoofd-, opper-officieren. Jiteceveur g-,
algemeene ontvanger. Assaut g-, algemeene aanval,
storm in. Les Etats gmnéraux, de Staten-generaal,de
algemeene Staten m p1. - Algemeen, onbepaald:
Répondre en termes guiiéraux, in algemeene, onbepaalde uitdrukkingen antwoorden. - Ook als
subst. rn.: Le g- et le particulier, het algemeene en
het bijzondere. Le g- nv est point interessé, het
algemeen heeft er geen belang bij.
GÉNÉRAL,m. Veldheer m.,legerhoofd, opperhoofd n.,
veldoverste, l heirvoerder, g en era a 1 m.; - ook:
hoofd n., supirior m. eener geestelijke orde. Le g
de Ja cavalerie, de generaal der ruiterij. - Le g
de tel ordre, de generaal, overste van deze of gene
orde. - EN GENERAL, bc. adv. In 't algemeen, in
't gemeen, over 't geheel. Je pane en g-, ik spreek
in 't algemeen. Vous ignorez en g- les règles de
votre devoir, gij kent over 't geheel de regels van
uwen pligt niet.
Généralat, in. Waardigheid van eenen generaal, veldheerswaardig/ieid f., opper-bevelhebber
schap, opperbevel, g e n e r a t a a t ii. - Algemeen
bestuur of opzigt U. over eene geestelijke orde
Généiale, f. Gemalin van eenen generaal. [H. relig.] Titel van 't vrouwelijk opperhoofd van
sommige geestelijke vereenigingen. - [Mil.] Generaal-marsch m., alarm -sein n. der trommels. Battre Ja g-, den generaal-marsch slaan.
Généralement , adv. Algemeen, in 't algemeen, over 't geheel: Opinion g- recue, algemeen
aangenomen, geldend gevoelen n. - G- parlant,
in 't algemeen gesproken. (making.
•1- Généialisable, adj. Geschikt tot algemeenGéiiéralisateur , trice, adj. Algemeenmakend: Principes g-s.
Generalisation, f. Aigeineenmaking, uitbreiding, toepassing van een gedeelte op 't geheel, generalisdtie f. - [Algèb.] La g- de cette formule n'offre point de di ffi culti, de algemeene, uit-

eene leerwijze algemeen maken. - Ook zonder voorwerp: Notre esprit est natureltement porté a g-.

Arbre g- , stamboom m. Table g- historique, zwarigheid.
historische geslachtta/'el f. - GénéalogiqueGénéraliser, v. a. Algemeen maken, in een'
iiient, ad.
a. Op genealogische of geslaclitreken- ruimeren zin of omvang nemen, g e ei e r al is iikundige wijze. - Généalogiste, m. Geslacht- r e n: G- une idde, une mithode, eene voorstelling,

-

-

-

- [Math., Phys.] G- une hypothèse, une formule
d'algèbre, eene grondstelling, eene algebraische for-

mule algemeen aanwenden, op 't geheel toepassen.
- SE GENERALISER, v. pr. Algemeen worden. Het part. passi is ook adj.: hides trop gmniralisées, te algemeen geworden begrippen n. p1.
+ Généralisnie, m. Overweldiging f. van alle
burgerlijk gezag door din of meer hoofden der gewapende magt, militair dictatorschap, g e n e r aljsmus m.
Généralissime, m. [Mil.] Eerste bevelhebber,
opperveldheer, opper-generaal, g e n e r a li s s i m u s.
Généralité,f.Algemeenheici, ge n er a t i t e itt.
Cette proposition dans sa g- est fausse, in hare
algemeenheid, in hare uitcebreide opvatting is deze
stelling valsch. - [ Hist.] (eertijds in Frankrijk)
Uitgebreidheid van een regtsgebied voor de inning
der belastingen. - Generaliteits-landen n. p1., dis
friet n. van de generaliteit, naam der landstreken,
die, tijdens de republiek der Vereenigde Nederlanden, aan de zeven vereenigde gewesten gezamenlijk
toebehoorden en alleen 't gezag der Staten-generaal
erkenden (Staats-Brabant, Staats-Landenvan Overmaas, Staats-Vlaanderen en Staats-Opper-Gelder).
- G-s, algemeene bewoordingen f. p1. onbepaalde,
onvoldoende antwoorden n. p1.
Générateur, ti-ice, adj. Télend, voortbrengend, tot de vaorttdiing behoorend of bijdragend.
Puissance g-trice, telend vermogen, voortlelings
vermogen n. Force g-trice, teelkracht f. - ( fig.)
Principe g-, hoofdbeginsel n., uit hetwelk vele waar
heden en gevolgtrekkingen afvloeijen. - Chaudière
g-trice de Ja vapeur, stoornvoortbrengende ketel,
stoomketel. - [ Geom.] Point g- dune ligne, Ligne
-

g-trice dune surface, Surface g-trice dun solide,

punt, lijn, vlak, door welker beweging eene lijn,
een vlak, een ligchaam ontstaat. —c,hNERATEuR, M.
[Tech.] Stoommaker, stoomketel m.
Génératif, ive, adj. , z. v. a. GENERATEUR.
Génération, f. [Physiol.] Tiling, voorttéling;
voortplanting, voortbrenging f., ontstaan n. ; - bij
uitbreiding: teelt, nakomelingschap, afstamming f.,
stam m., geslacht, menschengeslacht 0.; - de gelijktjdig levende menschen m. p1.; menschenleeftijd m., de dooreengenomen ouderdom, dien de
menschen bereiken en die op 30 tot 33 jaar geschat
wordt. Propre, Inhabile ii la g-, geschikt, onbekwaam tot de voortteling. Les organes de Ja g-,
de voorttelingswerktuigen, teeldeelen n. p1. - La
g- des végétaux, des métaux , des minéraux, de
voortplanting der gewassen, 't ontstaan der metalen, der mineralen. - La g- de Noé, de nakomelingschap van Noach. La g- future, het toekomende
geslacht. - Du père au petit- fi ls ii y a deux g-s,
van den vader tot den kleinzoon zijn twee geslachten. Les hiens mal acquis ne passent guère jusqua Ja troisième g-, onregtvaardig verkregen goed
komt zelden tot het derde geslacht. Cet homme a
vécu trois g-s, deze man heeft drie menschenleeftijden beleefd, heeft het derde geslacht gezien.
II y a trois g-s en cent ans, er zijn drie menschengeslachten in eene eeuw. - (fig.) La g- des tons,
des lelies, het ontstaan, de vorming der bonen,
der denkbeelden. - [ Géom.] Vorming t. van eene
lijn, een vlak, een ligchaam door de beweging van
een punt, eene lijn, een vlak.
Génératioiiue1, Ie, adj. [Physiol.] Tot wedervoortbrenging en instandhouding van 't geslacht,
van 't menscheljk geslacht dienstig. - Passion
g-le (in de taal der Fourieristen) , familie-liefde f.
Généreuseweut, adv. Op eene edelmoedige
wijze, edelmoedig, grootmoedig, mildeljk; - moedig. Traiter qn. g-, iemand edelmoedig behandelen.
- II la récompensé g-, hij heeft hem mild bebond. - Ii s'est ddfendu g-, hij heeft zich moedig verdedigd.
Généreux, ease, adj. Edelmoedig, edel, grootmoedig;—mild, milddadig, gulhartig, g e n e r e s.
Homme g-, edelmoedig man. Action g-euse, edele
daad t. Mort g-euse, edelaardige dood m. - Les
bienfaits de sa main g-euse, de weldaden zijner
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milde hand. Don g-, milde gift 1. - Un yin g-, een
edele, krachtige wijn. - (podt.) Un ellen, lion,
aigle g-, een moedige hond, leeuw, arend m. Un g
coursier, een moedige harddraver m. - Uiie terre
g -euse, een vruchtbare grond m. - Ook als subst.
gebdziqd: Faire le g-, den edelmoedige spelen.
Génériqiie, wij. Tot liet geslacht of de soort
behoorend, aan een geslacht eigen, g e n é r i s c is,
generiek : Diffdrence g-, Caractères g-s , geslachtsonderscheid n., geslachtskenmerken n. il. [Gram.] Mot g-, soortnaam m. (appellatif). - Géériquerneiit, adv.: L'homme considdrd g-, de
n
menscis naar zijn geslacht of soort beschouwd.
Générosité, t. Edelmoedigheid, grootmoedigheid, grootharligheid; - mildheid, gulheid, milddad i gh e id , onbaatzuchtigheid, gulhartigheid , generositeit ft Rare exemple de g-, zeldzaam
voorbeeld n. van edelmoedigheid. —Répandre ses g-s,
Zijne weldaden met volle handen om zich strooije
n.
Genèse, t. (eig. wording, voortbrenging) Gdnesis f., naam van 't eerste boete van Mozes. -----[Phul.]
KosmogOnisch stelsel n. - Genésiaque, adj. De
wereldwording betreffend, verklarend. - Géiie
sie, t. [Physiol.] , z. v. a. GÉN
E1IATSON. - Génésiologie, f. Voortbrengings-, voorttelingsleer f.
- Génésiologique, adj. Div leer betreffend,
daartoe behoorend. - Génésiphy lle, 1. [Bot.]
Soort van houtblad n. (xylophylle). - Génésique, adj. De voorttdling betreffend. Sens g-, of
als subst. Le g-, de teelzin in., teelzucht 1. (die de
seksen tot elkander voert).
Genestade, f. [Vétér.] Veeziekte f. in 't zulden der Cevennes, die men aan 't gebruik der
spaansche brein toeschrijft.
-

0

Geiiestrole, f., Genét des teintuuiers,
Genot aux teintures, m. [Bot.] Verwersbresn,

Génie, m. [Ant.] Dcemon of geest, die den
mensch gedurende zijn leven bijbljft, of die eene
stad, eenen staat, eene kunst, enz. beschermt, beschermgeest, beschermengel, schutsengel, goede geleigeest, g d n iu s m. Bon, mauvais g-, goede,
kwade genius. Le g- du peuple romain, de beschermgod van 't romeinsche volk. Le g- de la
peinture, de la sculpture, de schutsgeest der schilderkunst, der beeldhouwkunst.— G-s, beschermgeesten, vleugelgeesten m. p1., gestalten van gevleugelde
kinderen Ier voorstelling van deugden en hartstogten in de kunsten , ginicn, géniussen m. p1. GENIE, M. Geschiktheid, natuurlijke begaafdheid t.,
natuurlijke aanleg m. ofvatbaarheid, natuurgave t.,
natuurlijk verstand n., schranderheid 1., vernuft n.,
vindingrijke geest in., g e n ie n.;—hij, die iets oorspronkelijks en tevens voorbeeldigs levert, die denkt
en handelt gelijk nog schaars iemand vóór hem gedacht en gehandeld heeft, inz. in 't gebied der
schoone kunsten, vindingrijk, scheppend vernuft n.,
genie. 11 a heaucoup de g- pour la musique,
pour Ia poisie, hij heeft veel natuurljken aanleg
tot de muzijk, tot de dichtkunst. Suivez votre g-,
volg uwe geneigdheid, uw' natuurlijken aanleg,
uw' zin. C'est un grand g-, 't is een groot vernuft,
genie, een schrandere kop. - Travailler de g-,
volgens eigen uitvinding werken. '- (Pray.) Ii n'y
a point de g- sans un grain de folie, groote talenten gaan vaak met gebreken gepaard, geen groote
geest of er loopt eene streep door, ieder heeft zijn
stokpaardje.— Somtijds heeft het een bijv. naamw.
van ongunstige beteekenis bij zich: Avoir on g-,
étroit, horné, rnédiocre, maigre, een bekrompen,
beperkt, middelmatig, schraal verstand hebben. Bet eigenaardige of de natuur van een persoon of
zaak, geest, aard m., karakter, gen í e fl: Voilà
Ie g- des harbares, dat is de aard, de geest der
barbaren. Le g- de la,langue francaise, de geest
der fransche taal. - GENIE, M. [BIL] Ingenieursof krjgsbouwkunst, gen í e f.; - de gezamenlijke
krjgsbouwkundigen,ingenieurs-korps,genie-korps n.
Vauban a excellé dans Ie g-, Vauban heeft in de
krjgsbouwkunst uitgemunt. Son frère est dans Ie
depuis deux au g , zijn broeder is sedert twee
jaren bij 't genie-korps. - G- militaire, marltime, civil of des ponts et chaussëes, korps-ingenieurs voor krijgsbouw, voor scheepsbouw, voor
bruggen- en wegenbouw (civiele ingenieurs).
Genien , ne, adj. [Anat.] Tot de kin behoorend: Apoplryse g-ne of géni, kin-uitstek n.
Génieux, m. Groote koffijkom t.
Genièvre, m. Volksnaam van den gemeenen
jeneverboom (genévrier). - Jeneverbessen f. p1.,
bessen of bdzitn van den jeneverboom (baies du

kleine duitsche brein f., verfkruid, verwerskruid n.,
soort van brem tot geelverwen.
Genét, 'Th [Bot.] Brem I , priemkruid n.,
ginst t. G- I'Espagne, spaansche brem. G- des
teinturiers, z GENESTROLE. G- sauvage, helm m.,
helmplant t. G- des dunes, duinhelm. G- is balais,
G- commun of vulgaire, gemeene brem, bezemkruid.
G- piquant, stekende brem (ajonc). - GENET, M.
[Man.] Kleine, fraai geevenredigcle hengst, klepper m., spaansch paardje, ge n et n.
Geuéter, v. a. [Tech ] De kalkoenen van een
hoe/ijzer opwaarts omslaan.
Généthliaque, m. [Astrol.] Waarzegger uit
het geboorteuur, planeetlezer, horoskooptrekker M.
- Als adj.: Tot de geboorte behoorend: Poisies
g-s, gedichten D. pi. op den geboortedag f., wiege
vangen m. p1. - Généthliographe, m. Schrj
ver over 't horoskooptrekken. - Généthliogra
phie, I. Verhandeling t. over de horoskopvn. - genévrier, baies de g-) Eau-de-vie de genièvre,
6 énéth1iograhique, adj. Die verhandeling z. v. a. GENEVRETTE. --- Jenever, korenbrandebetreffend. - Genéthliologie, I. Voorspelling, wijn in. (eau-de-'vie de grain): Fabrique de g- of
waarzeggerj uit het geboorteuur, het planeetlezen, Genièvrerie, f. Fabrjk van jeneverwessenwijn;
horoskooptrekken. - Généthliologiqne, adj. jeneverstokerij, branderij 1.
Het planeetlezen betreffend.
Génio -glosse, adj. m. [Anat.]: Muscle g- of
Genêtière, t. [Agric.] Bresnveld, met brem als subst. Le g-, de kaakbeens-tongspierf. - Gébezet stuk groncis n.
nio-hyodien, adf. m.: Muscle g- of als subst.
Genetin, m. [Hort.] Soort van witte druif f. Le g-, cie kaak-tongbeensspier f. - Génio-pha
- [Corn.] Een van die druivensoort bereide wijn rn. ryngien, adj. m.: Muscle g-, of als subst. Le g-,
Genette, f. [H. n.] Genitkat t. (iets kleiner kaakbeens-strotspier t.
(gekalfd heeft.
dan de wezel, waarop zij veel gelijkt), spaanGénisse, t. Vaars t., jonge koe, die nog niet
sche, constantinopolitaansche kat I. - [ Man.] (zooGénistade, t., z. v. a. GENETIERE.
genaamd) Turksch gebit n., met een' ring in plaats
Génistelte, t. [Bot.] Pijlvormige brem t. (ook
van kinketting. - Aller Is cheval is la g-, met zeer spargelle geheeten).
korte stijgbeugels, op zijn spaansch rijden.—[Bot.]
Génital, e, adj. Tot de voorttdling behoorend:
(pop.), z. v. a. NARCISSE.
Les parties ges, Les organes génhtaux, de teeldeeGénétylle , 1. [Myth.] Bijnaam van Venus, len, gesiachtsdeelen, geslachtswerktuigen n. p1. Verals beschermgodin der barenden. - Génétylli
tu, Faculté g-e, teelkracht f., teelvermogen n. des, t. p1. Gezellinnen van Venus, als zoodanig.
[H. rom.] Dieux génitaux, beschermgode.n m. p1.
Genévrette , t. [Econ. dom.] Jeneverbessen- der aanzienlijke huizen.
wijn m. - Genévrier, m. [Bot.] Jeneverboom,
I Géniteur, m. Teler, voortbrenger, vader m.
Jeneverstruik m. - Genévrière, 1. Met jenever- (nu alleen in burl. stijl) . - Ook het vrouwelijk
boomen beplante grond m.
génitrice was eenmaal in gebruik.
Géni, adj. (onveranderlijk), z. v. a. GENIEN.
Génitif,m. [Gram.] Tweede naamval, teler, bezitter of eigenaar, g e n i t i v u s, genitief m.
Gengivite, t., Z. GENCIVITE.
Génial, e, adj. [Apt.] Tot de gdnidn behooGéuito-crui-al, adj. [Anat.] Tot de teeldeelen
rend. - - Vernuftig, vindingrijk, oorspronkelijk, en de dij behoorend. (Plur. génito-cruraux).
vol genie, geniaal.
-- Génitoires, m. [Anat.], z. v. a. TESTICIJLES
Génito-urinaire, adj. [Anat.] Tot de verrig
Géniculation, t. [Didact.] Knievormige buiging 1. - Génleulé, e, adj. [Anat., Bot.] Knie- ting der geslachtsdeelen en watervaten behoorend.
vormig. - [ Minér.] Cristal g-, kristal n., gevormd
Géniture, f. [Physiol.] Het bevruchte zaad in
uit twee knievormig vereende prismaas. - Géniden moederschoot; allereerste toestand m. der ligculère, I. Salomons-zegel n., zékere plant.
chaamsvrucht. - Kroost n., teelt t., kind is. of
-

--

-
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kinderen n. pl., nakomelingschap f. (In dezen zin

verouderd en buries/c).

Geunequin,

Tn., z. JANNEQUIN.

lrenope, f. [Mar.] dnkertouw n. van schiemansgaren. — Naagzng, kruising, knijping f. van een
touw tusschen een blok.
Génoper, v, a. [Mar.] Ankertouw maken van
schiemansgaren; beknijpen, besnijden. — liet part.
passé komt ook als adj. voor: Cordage genopé dans
la poulie, een in het blok of tusschen het blok en
de schijf beknepen touw.
Génoplastie of Génoplastiqufle, f. [Chic.]
Wangvorming f., kunst om het verlies, dat de wangen soms lijden, te herstellen.
Genoa, m. [Anat.] Knie f. La flexion du g-,
de buiging der knie. Elle prit 1'enfant sur ses g-x,
zij nam het kind op haren schoot. Etre à g-x, ne
zijn. Se mettre a (sur les) g-x, knie--dergknil
len, nederknielen. Plier les g-x, de knieën buigen.
Prier a g-x, geknield bidden. Se jeter is g-x devant
qn., aux g-x de qn., Pléchir le g- devant qn.,
voor iemand nederknielen, de knie buigen; (fig.)
ootmoedig smeeken; zich onderworpen, onderdanig
betoonen. Demander qc. à g-x, à deux g-x, iets
zeer ootmoedig, allerdringendst verzoeken.—(Prov.),
z. ANUUILLE. — Avoir Ie mal saint g-, de jicht
hebben. — [Tech.] Naam van verschillende knievormig gebogen of zamengevoegde voorwerpen. —
[Mar.] Knie f., kniehout, buikstuk n. G-x de fond,
zitters m. pl. in het ruim. G- de rame, gedeelte
van een' sloepriem tusschen de kleeding en 't handvat. — [Bot.] Lid n., geleding f. (van stroohalinen,
riet, enz., doorgaans noeud geheeten). — [Méc.]
Noot f., in eene holte beweegbare bol; soort van
sciaarni,e2 n_ aan .<ommir,e werktuigen. — [Manuf.] :
Ce dl fait le g-, die draad hangt door, hangt met
eene oogt, is niet sterk genoeg gespannen.
+ Genaiiillade, f. Kniebuiging, nederknieling f.
Genoiiillé, e, adj. [Bot.] Geleed, met gelddingen: Tige g-e, gelede stengel m. — Ook z. v. a.
.

GENICULE.

C euouiller, m. [Liturg.] Zeker misgewaad n.
met een kruis, van den gordel tot op de knieën
hangende (in 't Oosten gebruikelijk).
Genouillere, f. Kniestuk n. van een harnas,
van eene laars; — knieleder n., knieriem m. (van
sommige • ambachtslieden); — kap f. eener laars;
G- en bonnet, en cliaudron, par demi-chasse, ronde, halfronde, van achteren uitgesneden laarzekap.
— [Fort.] Beneden deel n. eener batterij tot aan de
schietgaten, kniehoogte f.— [Artif.] , z.v.a .PLONGEON .
Genoa iileux, ease, adj. [Bot.] Met veel geledingen, z. v. a. GENOUILLE.
Genovéfain, m. Kanunnik m. van de cor-

gregratie der heilige Genoveva.
Gene, ni. Geslacht n., soort f. Dans le système de Linné, les classes se divisent en ordres,
les ordres en g-s, et les g-s en espèces, in 't stel-

GENTIANE.

aan. Vous ne connaissez pas Ie bon g-, gij kent

den toon der wereld, den lijnen smaak niet. —(iron.)
Le grand g-, de manieren der ,groote wereld. —
(Loc. prov.) On ne sait pas de quel g- it est, men
weet niet of hij visch of vleesch is, hoe men 't met
hem heeft.
Gens, m. pl. (van den ouden sing. gent) (Het
op gons volgende adj. staat altijd in 't mannelijk;
het onmiddellijk voorafgaande daarentegen in 't
vrouwelijk. Als de woorden tout, tel, quel, eer
niet onmiddellijk vóór gens staan, zet men-tain,
ze in 't mannelijk, ten ware er een ander adj.
vóór stond, dat twee verschillende uitgangen voor
't mannelijk en vrouwelijk heeft. — Heeft gens een
bepalend subst. met de bij zich, waarmede het déne
enkele uitdrukking maakt, zoo als gens de lettres,
d'affaires, enz., dan wordt het adj. vóór gens in
't mannelijk geplaatst.) Lieden, personen, men-

schen m. pl. Ces paysans sont de bonnes g-, deze
boeren zijn goede lieden. Ce sopt des g- fort dan
het zijn zeer gevaarlijke lieden. Tous ces-gerux,
g- là sont contents de leur sort, al deze lieden zijn
hun
met
lot tevreden. Toutes les vieilles g - sont
soupconneux, alle oude lieden zijn achterdochtig.
Tous les honnetes, les habiles gens, alle brave,
bekwame menschen. Queues bonnes et dignes g-!
welke goede en waardige lieden! Certaines g-s,
Certains pauvres g-s, zékere lieden, zékere arme
lieden. Quels braves g-s! welke brave lieden!
Certains g- de lettres, zékere geletterden. — (Loc.
fint.) I1 IT a g- et g-, er zijn allerhande menschen,

er is een groot onderscheid tusschen menschen en
menschen. Se connaitre en g-, kennis van mensch.en, menschenkennis hebben. — (Loc. prov.) I1
n'v a ni bêtes ni g-, men ziet daar hond noch
kat, er is geene levende ziel. A g- de village, trompette de bois, men moet ieder naar zin staat behandelen. G- d'affaires, zaakgelastigden. G- de

robe, raadshoeren, regtsgeleerden. G- d'épée, krijgslieden. G- de lettres, geleerde, geletterde mannen.
G- d'église, geestelijke, kerkelijke personen. G- de
guerre, kr-fjgslieden, oorlogshelden. G- de roer of
de marine, zeelieden, zeevolk n. G- de qualité,
voorname lieden. G- de facon, fatsoenlijke lieden.
G- de distinction, lieden van aanzien. G- de
coeur, dappere lieden. G- de rien, de peu, du
commun, de journée, geringe, gemeene lieden,
daglooners. G- de pied, voetgangers. G- de cheval, ridders. G- d'armes, z. GENDAIRMES. — Les
g- du roi, de prokureurs en advokaten des konings. — [Mara G- de canot ou de chaloupe,
sloep- of barkasroeijers. G- de la tale, ruimgasten.
G- du quart, kwartiersvolk. G- de l'équipage,
scheepsvolk, schepelingen. — Bedienden m. en f.,
,

gevolg n. Deux de sas g- sont arrivés, twee van

zijne bedienden zijn aangekomen. —Volk n., manschap f., mannen m. 1.: Nos gens ant battu l ennemi, ons volk heeft^den vijand geslagen. Dix de
nos gens y périrent, tien van onze mannen kwamen daarbij om. — Het wordt ook soms voor nations, natiën f. pl. volkeren n. pl. gebruikt: Le
droit des g-, het regt der volkeren.

sel van Linnéus worden de klassen in orden, de
orden in geslachten, de geslachten in soorten ver
Le g- humain, het menschelijk geslacht, het-del.
menschdom. — I1 y a divers g-s d'animaux, de
G ginseng, m., z. GINSENG.
plantes, er zijn verschillende soorten, klassen van
t Gent, f. (nu alleen in burl. stijl gebezigd)
dieren. — [Anat.] ,Le g- (système) nerveux, het
Volk
n., natie f., geslacht, ras n. La g- qui porte
—
[Geom.,
Algèb.]
Courbe
du
prezenuwstelsel.
mier g-, kromme lijn van de eerste orde. Equation le turban, het tulbanddragende volk, de Turken m.
du second g- (dégré), vergelijking van den twee- pl. La g- moutonnière, het schapenras, de scha
pl. La g- marécageuse, de poelbewoners,-penf.
den graad. — [Gram.] Le g- masculin, féminin,
neutre, het mannelijk, vrouwelijk, onzijdig geslacht. kikvorschen n. pl. La g- qui porte crbte, de ha-- [Rhét. ] Argumenter par le g-, uit de algemeene nen m. pl. La g- trotte-menu, de ratten f. pl.
t Gent, e, ach. (burl.) Aardig, lief, fraai,
grondstelling betongen of bewijzen. -- Soort (in
algemeenen zin), aard m. ; manier, wijze f.; stijl, mooi, hupsch , (gentil): La g- pucelle, de lieve,
bijzondere werk- of schrijftrant, bijzondere smaak hupsche maagd, de aardige juffer.
Dente, f., z. JANTE.
of trant m., waarin een kunstenaar werkt; onder Gentiane, f. [Bot.] Maldergeer, gentiaan f.,
a fdeeling f. van eene der schoone kunsten, g en r e n
Cola est excellent dans (en) son g-, dat is voor- een blijvend geneeskrachtig gewas; gentiaanwortreffelijk in zijne soort. Enmrasser on g- de vie, tel m. G- grande, jaune, de groote, gele geneene levenswijs aannemen., kiezen. Ce peintre est tiaan, de klokjes-gentiaan. G- croisette, krusshabile en son g-, die schilder is bekwaam in zijn bladerige gentiaan , kruiswortel. — G entiané,
vak, in zijn genre. Votre frère excelle dans ce e , adj. Naar de gentiaan gelijkend. --- Geng- d'écrire, uw broeder munt in dezen schrijfstijl tiaiiées, f. pl. Gentiaanachtige gewassen n. pl.
uit. Le g- historique, descriptif, comique, etc., of planten f. pl. — Gentianéine, C entiade historische, beschrijvende, komische stijl, schrijf- nine, f., Gentianin, m. [Chico.] Eigen alkaof dichtsoort. — Peintre de g-, schilder van tafe- bide in den gentiaanwortel, o e n Ii a n I n e f. —
reelen uit het dagelijksch leven, van binnenvertrek Gentianelle, f. [Bot.] Kleine gentiaan, veldschilder. — (Loc. fam.) Il se donne un-ken,gr gentiaan, eene amerikaansche gentiaansoort met
g-, 11 Arend le g-, hij wil met de grooten met doen, blaauwe bloemen. -- Gentianoïde, adj. Genhij neemt hoofsche manieren, de nieuwste modes tiaanvormig, naar gentiaan gelijkend.

GENTIL

GÉOWIÉTRAL.

Gentil, le, (pr, jan-ti, doch vóór een' klinker
wordt de 1, gelijk in 't vrouwelijk, mouillé gehoord)
adj. Aardig, bevallig, mooi, hupsch, fraai, geestig,
aanvallig, lier. Cette fille est Bien g-e, dit is een
zeer aardig, lief meisje. — Une chanson g-Ie, een
aardig, geestig liedje n. — (iron.) Vous faites la un
personnage g -, gij speelt daar eene zonderlinge rol.
Je vous trouve bien g-, ik vind u regt zonderling.
— Soms ook als subst.: Cela passe Ie g-, dat is
meer dan aardig of lief. Faire le g-, den aardigen
man spelen of uithangen. — [Faut.] Faucon g -,
édele ,valk, edelvalk m. — [Bot.] Bois g -, z. v. a.

middelpunt der aarde beschouwd, aardmiddelpun
— Géochélidones, f. pl.-tig,eocénr.sh
[H. n.] Aardzwaluwen f. pl. — Géocorises, f.
pl. [H. n.] Aardweegluizen f. pl. — Géoeyclique, adj. [Astr.] De omwenteling der aarde voorstellend. Machine g-, werktuig, dat de afwisseling
der jaargetijden, het lengen en korten der dagen,
enz. aanschouweljk maakt, g e o c y k l o n n., g e ocyklische machine f.
Geode, f. [Minér.] Adelaarsteen, arendsteen,
klappersteen m., ijzernier f., cv t i e t m.
Géodesie, f. Kunst der land- of veldverdeeling; landmeting, aardmeting, g e o d ce s i e f. —
Géodésigraphe, m. Zeker landnieters-werktuig n., geodcesigraaph m. — Géodésiinétrie, f. Gemakkelijke en naauwkeurige wijze van
landmeten. — Géodésigtie, adj. Landmeetkundig, de landmeetkunde betreffend, g e o d a' s is c h.
— Géodésigae,nent, adv. Op landmeetkundige

LAUREOLE.

Gentil, m. (pr. jan-ti) Heiden, ongeloovige:
La vocation des g-s, de roeping der heidenen.
L'apótre des g-s, de apostel der heidenen (Paulus).
— tells adj.: heidensch: I1 était fels dun père g -,

hij was de zoon eens heidenschen vaders.
Gentile, f. [Minér.] Soort van wit marmer n.
Gentilé, m. Naam der inwoners met betrekking tot hun land, tot hunne stad, volksnaam,
landsnaam m. Mon g- est allemand, ik ben een Duit
Son dictionnaire donne Ie g- des habitants-scher.
des villes, zijn woordenboek bevat de volksnamen,
de benamingen van de inwoners der steden.
Gentilho'nme, m. (pr. gen - ti -liome; pl . GEN TILSHOMMES, pr. jan - ti - zome) Edelman tn . Il est gde sang of de ligne, hij is een edelman van geboorte,
een geboren edelman. G- de nom et d'armes, edelman van echten en ouden adel. G- a simple semelle, edelman, wiens adel niet hoog opklimt. I1
est g- de nouvelle création, hij is een nieuwbak
ken edelman. — (burl.) G- a lièvre, gering, arm
landedelman; — z. ook BEAUCE. C'est un g- bas
meeuier, 't is een mensch van ge--breton,fisd
ringe afkomst, die zich veel inbeeldt. — -f - (fig. et
fam.) Faire un trot de g-, gelijk op ruilen (zonder
van wederzijde iets toe te geven). — Gentilhosnmeau, m. (verklw. van gentilhomme). Gerina landedelman m., jonkertje n. — Gentilhoinaner, V. n. Voor edelman spelen, den edelman uithangen - GENTILHOMMER , V. a. Tot edelman maken. — Gentilhonantesque, adj. tells
een edelman - h LA GENTILHOMMESQUE , loc. adv.
Op de wijze van een' edelman, als een edelman.
— Gentilhoininerie, f. (fam.) Adelstand, adel
adel m. — Gentilhoiumiére, f. Klein-dom,
adellijk landgoed n.
Gentilisme, m. Heidendom n. (paganisme). —
Gentilité, f. Heidensche volkeren n. pl., heidendom n. ; afgodendienst f.
Gentillàtre, adj. (pr. 1 mouillé) Man van
twij felachtigen adeldom; kale jonker m.
Gentille-donne, f. [Rist.] Venetiaansche adel
f. (Plur. Des gentilles-donnes.) —-lijkedam
t Gentillefenime, G entilfenitne, GentiAdellijke vrouw, echtgenoot f. van
f.
femme,
een' edelman (Plur. Gentillesfemmes, gentilsfem-

.

.

mes, gentisfemmes.)
Ge i tillesse, f. Aardigheid, aanvalligheid,

hupschheid, geestigheid, hoffelijkheid, bevalligheid;
geestige inval m., aardig woord n., grap f. La gd'un enfant, de geestigheid, aanminnigheid van een
kind. I1 a dressé son chien a mille g-s, hij heeft
zijnen hond op duizenderlei aardige grappen afger2gt. — I1 a mille petites g-s dans son cabinet,
hij heeft duizenderlei kleine aardigheden in zijn
kabinet. — (iron. et fam.) Voilà Ie fruit de vos
g-s, dat komt van uwe streken, van uwe malle
kuren. (jes, net, aardig.
Gentillet, te, adj. (verklw. van gentil) Lief
Gentiment, adv. Aardig, fraai, lief, hupsch,
sierlijk, aanvallig. Cela est g- arrange, dat is aardig gerangschikt. — (iron.) Le voilh g- ascommode, hij is fraai opgeschikt, mooi toegetakeld.
Génnfleeteur, subst. et adj. m. [H1. rel.] Kn iebuiger m., naam eener klasse van geloofsleerlingen
in de oude kerk, die den doop geknield ontvingen.
— (fig.) V1ieijend, kruipend: Sénat g -, kruipende
senaat m. — Génuflexion, f. Kniebuiging, ver
f. door voetval; — (fig.) Slaa fsche onder -ering
f.
-werping
Gen nine, ad?. Oprecht, echt, onvervalscht.
Geoblaste, adj. [Bot..] In de aarde kiemend.
GEOBLASTES, f. pl. Aardkiemers m. pl., planten
die hare zaadbollen bij 't kiemen onder den grond
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wijze.

G éodigne, adj. Van den aard des adelaarsteens.
Géotfrée, f. [Bot.] Zeker amerikaansch plantengewas n., g e o f f r e a f. — Géoffroy, m.
[H. n.] Soort van harder m. (zékere vise/i). —Vogel
van den Senegal, van de gedaante der lijster.
C éog ène, adj. [Bot.]' Onmiddellijk op den bodem groeijend (van zékere paddestoelen). — Geogénie, Géogénique,

z. v. a. GËOGONIE, GEO-

GONIQUE. — Geoglosse, f. [Bot.] , z. V. a. CLAVAIRE. — Géognosie, f. [bidact.] Kennis der

aardlagen of aardschichten, bergkunde, leer van de
zamenstelling of den bouw der vaste aardkorst,
geognosíe, geognostiek f. — Géognoste, m. Aardlagenkenner, g e o g n ó s t m. — Géognostigiue, adj. flard- en bergkundig, g e o g n ó s tisch.
Géogonie, f. 4ardrijkswording f., leer van
't ontstaan en de vorming des aardbols, g e o g on i e f. — Géogoniste, m. Onderzoeker of kenner der aardwording, der aardvorming, g e o g o
-níst.
Géo ;raphe, m. Aardrijksbeschrijver, aard
g e o g r a a p P. — Landkaartenma--rijksundge,
ker m. — C éographie, f. 4ardrijksbeschrujving,
aardrijkskunde, q e o' r a p h i e f. — G- mathématique, physique, politique, wiskundige, natuur
staatkundige aardr jksbeschrijving. G- an--kundige,
cienne, du moyen age, moderne, oude, middel
nieuwere aardrijksbeschrijving. — G--euwsch,
universelle , particulière , algemeene, bijzondere
aardrijksbeschrijving. — G- historique, sacrée,
ecclésiastique, historische, gewijde of bijbelsche,
kerkelijke aardrjksbeschrjving. — [H. n.j Landkaart f., agaten kroonbak m., soort van toot-

schelp. — Zékere vlinder m., welks gedaante eene
landkaart nabootst. — Géographique, adj.
Aardrijkskundig, wat de aardrijksbeschrijving aan
te. Dictionnaire g -, aard -gat,eordphisc
woordenboek n. Carte g-, landkaart f.-rjksundig
Géohydro , raphe, m. Land- en waterbe-

sch.ri^`ver, geohyd„'ograaph m. — Géohydrographie, f. Land- en waterbeschrijving,
geoh ydrographie f. — Géoliydrogra-

phique, adj. Daartoe behoorend, g e o h y d r o-

g r d p h i s e h.

Ge®lage, m. (pr. jolage) [Jur.] Sluitgeld n.,
dat een gevangene aan eenen cipier betaalt, voor
't open- en toesluiten van de gevangenis. — Geóle, f. (pr. jole) [Jur.] Gevangenhuis n., kerker m.
— Ge6lier, m., -iére, f. Cipier, gevangenbewaarder, stokbewaarder m., cipiersvrouw f. (In de
reststaal gebruikt men thans het woord concierge) .
G éologie, f. Aardvormingsleer, aardkunde,
geologie f. — Géologigaie, ad . Aardkundig,
geoiónisch. — Géologiste, Géologue, m.
.Aardkenner, aardonderzoeker, inz. kenner van de
aardvorming, g e o l o o q m.
Géomaneie, f. ,lard- of zandwaarzeggerij,
punteerkunst f. (die verborgen zaken door middel
van punten in de aarde or in 't zand poogt uit te
vorschen), a e o m a n t i e f. — G éomaneien, m.,
ne, f. Hij of zij, die zich met die zoogenaamde
kunst afgeeft, punteer-waarzegger m., -waarzegsterf., geomant in. en f. - Géoinantique,adj.
Tot de punteerkunst betrekkelijk, g e o m a n t i s c h.
Géoniétral, e, adj. Naar meetkundige ver
(zonder inachtneming van perspectief)-houdinge
laten. — Géocentrique, aai. [Asir.] Wat tot
het middelpunt der aarde betrekking heeft; uit het afgebeeld, g e o m e tr a a 1. Plan g-, geometrale

—

36*

85 0GÉOMOLGES

-

platte-grond m. (Plur. géométraux.) — GÉOMÉTRALES, f. pl. [H. n.] Spanrupsen (arpenteuses) . —
Géométralement, adv. Op geometrale w ijze.
— Géomètre, m. hardmeter; meetkundige, meetkunstenaar, Q', e o m e t e r, mathematicus m. Arpenteur g - , landmeter. — [H. n.] , Z. ARPENTEUSE. —
Géometrie, f. Aardmeting, meetkunde, g e om e t r i e f. G- élémentaire, eerste beginselen n. pl.
of gronden m. pl. der meetkunde. G- transcendante, hoogere meetkunde. G- descriptive, beschrijvende meetkunde. G- pratique, praktische of toegepaste meetkunde. G- souterraine, mijnmeet kunst,
toepassing der meetkunde op vraagstukken, die
den mijnbouw betreffen. — G eométriformes, f.
pl. [H. n.] Rupsen f. pl., die zich ongeveer als de
spanrupsen (arpenteuses) bewegen. — Géométri q ue, adj. Tot de meetkunde behoorend, meetkundig, meetkunstig, g e o m é t r i s c P. — (fig.)
Juist, naauwkeurig, methodisch: Esprit g-, mathematisch, met juistheid redenérend verstand n. —
[H. n . ] Tortue g-, of als subst. f. La g-, de zon
Bene kaapsche schildpad van zeer-neschildpaf.,
sierlijke, regelmatige gedaante. — Géométriquement, adv. Op meetkunstige wijze. — - Géométriser (se), v. pr. Onder meetkunstige ver
worden; meetkunstige verhou--houdingebrat
dingen aannemen. (ders m. pl.
Géomolges , m. pl. [ H. n.] ^lardsalamanGéononie, in. Kenner der aardsoorten en hare
aanwending, g e o n o o m. — Géonomie, f. Kennis der wetten, waaraan de veranderingen aan
's aardbols oppervlakte onderworpen zijn; kennis
der aardsooreen en hare aanwending, g e o n o mi e f.
— Géonomique, adj. Die kennis betreffend,
geonómisCh.
,

g

Géophage, asij. 4ardetend. — tells subst.:

GÉRILLE.
Géraine, f. [Bot.], z. v. a. GERANIUM.

Gerance, f. Beheer, bestuur n., zaakvoering f.

— GERANCE ,

f. [Méc.] Kraan f., om goederen uit

de schepen te hijschen.

Géraniacées, Géraniées, f. pl. [Bot.J Geranium-soorten f. pl. — Géranier, Geranion, m.,

z. V. a. GERANIUM.

Géranis, m. [Chic.] Verband n., bij de ver

-rekingvaht
schouderblad.
Géranite, f. [Minér.] Zeker edelgesteente n.;
eene naar kraanoogen gelijkende versteening, g eraniet m.
Géraniuum, m. (pr. —ome) [Bot.] Talrijk
plantengeslacht n., welks zaad bij sommige soorten
naar een kraanvogel of ooijevaarssnavel gelijkt,
ooijevaarsbek, gerd níum m.
Géranoïdes, f. pl., z. v. a. GERANIACEES.

Gérant, e, adj. Besturend, beheerend, zaakvoerend: Associé g-, beheerend deelgenoot of vennoot m . — GERANT , m., -E, f. Bestuurder, beheerder, zaakvoerder, zaakwaarnemer m., bestuurster,
beheerster, zaakvoerster f., g e r a n t m., g e r a nt e f. ; — verantwoordelijk redacteur of bestuurder
der redactie van een tijdschrift.,
Gérardmer, m., z. GEROME. (bloemen.
Géraseanthe, adj. [Bot.] Met langdurende

t Gerbage, m., z. v. a. CHAMPART.

Gertie, f. [Agrie.] Korengarve, garf, schoof f.
Mettre, lier le bled en g-, het koren in schoven
leggen, binden. -- (Prov.) Faire b Dieu g- of barbe
de foarre, z . FOARRE . Mieux vaut le lien que la

g-, de band is beter dan de schoof (van iemand,
die 't gewaad, dat hij draagt, onteert). — [Artif.]
G- de feu, vuurwerk, gelijk verscheidene schoven
zamengebonden, eene pijlkast. G- d'écartement,
verspreidingskegel m. —[.H.ydraul.] G- d'eau, Watersprong m., welks stralen schoofvormig opstijgen.
— [Vann.] G- d'osier, bos m. teen. — [Astr.],

aardetel- m. — Géophagie, f. Het aardeten. —
Géophile, adj. Liefst op de aarde levend of
roeijend. — Géophiles, m. pl. [H. n.] 4fdee- z. v. a. Chevelure de Bér énice, z. CHEVELURE. —
ng der buikvoeters (gastropodes),, bevattende die, Gerbée, f. Stroo met nog wat koren, voeder
welke op de aarde leven. — Géophy 11e, adj.
Gerber, v. a. Tot schoven binden. —-stron.—
[Bot.] Met aardkleurige bladeren. — Geophy- [Tonn.] Vaten op elkander leggen. — [Mil.] Bom
kogels bij wijze van pyramide opstapelen.-menof
te, m. [Bot.] Aardplant f. — Géopithèque, m.
[H n.] 4merikaansche staartaap m., die niet op — -I- Gerberie, f. Schovenbergplaats f. — Ger
boomen, maar op den grond leeft, g e OP i t h e e k m. bier, m. Schovenhoop, voederstaffel m. — Plaats f.,
Géoponie, f. [Didact.] Hardbearbeiding f., waar de garven opgestapeld zijn. — G erbière, f.
land- of veldbouw m., g e op o ní e f. — Geopo- Kar f., wagen m. tot vervoer der garven. — Garnique, adj. Den landbouw betreffend, g e op ó- ven.hoop m. — Gerhifornme, adj. [Minér.] Schoof
-vormig:
Cristal g-.
n i s c h. Auteurs g-s of ruraux, schrijvers over
Gerbille, f [H. n.] Langbeenige rat f.
den landbouw. Terres g-s, voor den graanbouw
geschikte gronden, graanakkers m. pl. — GÉOPOGerfuilion, m. (verklw. van gerbe) Schoofje n.,
kleine garf f.
NIQUE , I. Gezamenlijke kundigheden, die den landen tuinbouw aangaan, g e o p o n i e k f.
Gerbo, Gerboa, m., Gerboise, f. [H. n.]
Géorarna m. Aardtafereel, een naar alle zij- Springy. haas, aardhaas m. met zeer korte voorpooaarde,
van
de
gevend
tafereel
g
é
ooverzigt
den
ten, indiaansch konijntje n., egyptische springmuis f.,
rama n. --- Georamique, adj. Georámisch. jerboa m. — Gert o de, adj Naar de jerboa
Géorge, m. (mansnaam) (Prov.) Être monté gelijkend. — GERBOïDES, m. pl. Dieren n. pl. van
comme un saint-George, goed gezadeld zijn, een 't geslacht der jerboaas.
voortreffelijk paard berijden.
G erve, f. [H. n.] Boekworm, papierworm m.,
Géorgitze, f. [Bot.] Schoone buitenlandsche
mot f. — (pop.) Kloof f. (crevasse). — [Mar.]
eenjaric,..e tuinbloem, georgine, dahlia f.
Berst m., spleet f. (in 't hout, ten gevolge der zon
Géorgique, adj. Den akkerbouw betreffend,
— Gereesnent, m. Het openbarsten,-nehit).
over den landbouw handelend: Poème g-, , veld- opsplijten. — Gereer, v. a. Doen bareten, kloven
dicht n., gedicht over den landbouw — GEORGI maken, splijten: Le froid gerce les mains, de koude
QUES, f. p1. Leerdicht n. over den landbouw. Les doet de handen openspringen, maakt kloven in de
g- de Virgile, de Deliile, de velddichten van Vir- handen. La hále of la grande séclleresse gerce la
gilias, van Delille, g e ó r g i k a n. pl.
terre, de zonnehitte of de groote droogte doet de
aarde bersten
GERCER , V. n., SE GEROER v . pr.:
Geoscope, m. Aardonderzoeker, aardbeschouwer, g e o s k o o p m. — Géoscopie, f. 4ardbe- Les lévres percent of se gercent au grand froid,
schouwing; waarneming van 't geen op aarde voor de lippen springen, bersten door de groote koude.
om daaruit gevolgen voor de toekomst te-valt, -- Het part. passé is ook adj.: Ii a les mains
trekken, g eos k opi e f. — Geoscopieu, ne, gercées, hij heeft kloven in de handen. — Ger
Kloof, spleet, scheur f., berst m. Sas-Scure,f.
adj. Daartoe behoorend, g e o s k ó p i s c h. — Géomains sont pleines de g-s, zijne handen zijn vol
sophie, f. Aardkennis f. uit een wijsreerig oog
— Géosphérique, adj.-punt,fieosh. kloven. I1 y a bier des g-s dans ce mur, er zijn vele
Den aardkloot betreffend, dien voorstellend, g eo- scheuren in dezen muur. Tableau plein de g-s,
s p h ce r i s e h. Machine g-, werktuig n., waarmede schilderij vol kleine bersten.
Gérer, v. a. Beheeren, besturen, waarnemen:
men door enkele omdraaiing den betrekkelijken
tijd voor ieder punt des aardbols vindt. — Geo- G- les affaires de l'Etat, de zaken van den staat
statiqu.e, f. Leer van 't evenwigt der aarde, der besturen of te roer staan. — Het part. passé is
vaste ligchamen. o e o s t a t i. e k. — G éostraté- ook adj.: Affaires gérees, beheerde zaken f. pl.
Gerfant, m. [H. n.] IJslandsch.e valk, gier
f. Landstrijdkunst, krijgskunst met betrek g
-valkm
Tiercelet de g-, mannetjes-giervalk.
king
ie,tot de landlegers, g e o s t ra t e jí e f.
Gergeliu, m. [Com.] Sesam-olie f.
Géotherme, adj.: Ligne g-., lijn, die 't kliGérigornza, m. [Ling.] De taal der Heidens
maat met betrekking tot den evenaar aanwijst,
geothermis f. — Géotrope, m. [H.n.] Mist- of Bohemers in Italië en Spanje (ook ziriguenza
kever m. G- des Bois, aardzwamkever. — Géo- ge.heeten).
Gérille, f. [Bot.] , z. v. a. CHANTERELLE.
trupins, m. pl. Mistkeversoorten f. pl.

y

;

.
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Géromé, m. (eig. Gérardmer) Kaassoort f., die
Gérit, m. (Chas.] Werpspies f. van twee voet
te Gérardmer (depart. der Vogesen) gemaakt wordt.
lang, voor de beerenjagt.
Gérondif, m. [Gram. lat.] Verrigtingswoord,
Gerlan, Gerlon, Genot, m. [Papet.] Lom
f.
-penkui doelwoord, ge r u n d i u m n., een vorm van't werk
als verbaal subst. gebruikt, die aantoont,-word,
Germain, e, adj. [Parent.] Vol, lijfelijk, echt:
Cousin g-, Cousine g-, volle neef m., volle nicht f. dat iets moet gedaan worden. — Naam, dien men
— Ook als subst.: Its lont issus de g-s, zij zijn uit weleer , bij misbruik , ook aan 't fransche part.
volle neven of nichten gesproten. I1 a Ie g- sur moi, prés., voorafgegaan van 't voorzetsel en , plagt
hij is een volle neef van mijn vader of moeder. — te geven.
Géronte, m. [Ant. gr.] Oudste; raadsheer m.,
[Jur.] Frère g-, Soeur g-e, ljfeljke, volle broeder n.,
zuster f. (in onderscheiding van consanguin en uté- raadslid n. (te Sparta, op Kreta), g e r ó n t m.; —
rin, z. die woorden). — GERMAIN, E, adj. Ger- regter m. bij de grieksche christenen. — (fig.) Onmaansch, wat het oude Germanië of zijne bewo- noozel, belagcheljk grijsaard, oude sul m. — Géners betreft; — (poét.) duitsch, hoogduitsch. -- tells rontisaae, m. Zwakheid f. van den geest in den
subst.: Les G-s, de Germanen; -- de Duitschers m. pl. ouderdom. — -I- [Polit.] Staatkunde f. of politieke
Germandree, F. [Bot.] Gamander n., man- inziotern n. pl. der grijsaards, g e r o n t i s m u s n.
— Gérontocratie, f. Regéring van eenen raad
derkruid n., bathengel m. G- d'eau, waterlook n.
Gerinanie, f. [Géogr.] Germanië, het oude der oudsten, grijsaardsregéring, ge so at o k r a t í e f.
Duitschland. — Germanique, adj. Germaansch, — Géropogon , n1 . [Bot.] Beemd-boksbaard,
germanisch, oud -duitsch; duitsch. Confédération g -, witbaard n1. (punaise aquatique).
Gerris, Gerres, m. [H. n.] Waterwandluisf.
duitsche bond m. Diète g -, duitsche bonds- of r ij ksGerseau, m. [Mar.] Strop, strik m. touw. om
dag m. Langues g-s, germaansche talen f. pl. —
Gernaaniser, V. a. Verduitschen, duitsch maken. 't kluifhout van eene katrol.
Gersée, f. Gedroogd sap n. van aronswortel,
— GERMANISER , V. n. Germanismen maken of gebruiken. — Het part. passé is ook adj.: Mot ger- als blanketsel aangewend.
Gerzeau, m. [Bot.] , z. v. a. NIELLE.
manisé, verduitscht woord n. — Germanisme, m.
G erzérie , f. [Bot.] Naam van 't onkruid
Duitsch taaleigen n., eigenaardigheid f. in uitdrukking of in de woordvoeging der hoogduitsche taal; (ivraie) in sommige oorden.
Gésate, m. [H. anc.] Werpspiesdrager m.,
gebrekkige navolging daarvan in eene andere taal,
gallisch soldaat met Bene gèse of werpspies gewapend.
germanismus m.
Gésier, m. [H. n.] Derde maag f. der zaadGermant, e, adj. Kiemend, ontkiemend, bot
uitbottend: Plante g-e. — Germe, f. [Bot.,-tend, etende vogelen.
-t Gésine, f. Kraambed n.; kraam f., kraam
H. n.] Kiem f , eerste beginsel van een bewerktuigd
m. (alleen nog etebruikt in): [Prat.] Payer les-tijd
wezen, dierenkiem, plantenkiem, zaadkiem; bot,
spruit f., uitspruitsel n. — Le g- dun oeuf, de frais de g-, de kraamkosten betalen.
Gésir, v. n. et défect. (oudtjjds gir) Liggen;
hanetred m. — G- de fève, zwart teeken aan de
tanden der paarden m. van 't vijfde tot het zeven- rusten. -- Van dit werkwoord wordt nog gebruikt:
de jaar (waarna men zegt, dat het paard niet meer gisant, liggend; it git, nous gisons, vous gisez,
teekent). - Faux g-, wanvrucht, misdragt, misge- ils gisent, hij ligt, wij liggen, gij ligt, zij liggen;
boorte f. — (fig.) Beginsel n. , oorzaak f. , oor je gisais, to gisais, it gisait , nous gisions, vous
m., kiem. bron f.: Le g- dune maladie, de-sprong gisiez, ils gisaient, ik lag, gij laagt, enz. — Ci -git
(op grafschriften), hier ligt, hier rust, hier ligt
kiem eener ziekte. G- de division, oorsprong, oor
bron van oneenigheid. — Germer, v. a.-zak, begraven. — [Mar.] La cote de Portugal git an
Kiemen, ontkiemen; botten, uitbotten, uitspruiten, nord et sud, de kust van Portugal ligt (strekt zich)
uitschieten, uitloopgin; — (fig.) wortel schieten, noord er. zuid. Vaisseau gisant, vastzittend schip.
zich ontwikkelen, toenemen, vrucht dragen. Ces — (fig.) Cast là que git le lièvre, daar zit de
semences germent déjb, deze zaden kiemen reeds. knoop, de zwarigheid. Toute la dispute ne git qu'en
-

Le blé a germé dans la grange het koren is in
de schuur uitgesproten, uitgeloopen. — La parole
de Dieu a germé dans son coeur, het woord van
God heeft in zijn hart wortels geschoten. L'esprit
de révolte germait en secret, de geest van opstand
ontwikkelde zich in 't geheim. — Het part. passé
is ook adj. Du l,lé germé, gekiemd graan n. -[- Germicide, m. et f. Hij of zij, die de men-

sch.enleiem vernielt of belet zich te ontwikkelen ,
vruchtkiemdooder m.. -doodster f. — -)- GernmifTieatiou, f. Overgang m. tot, verandering f. in
vruchtkiem. — Germinal, e, adj. [Bot.] Wat
zich in, plaats van het zaad. ontwikkelt: Feuilles
g-es, zaadbladeren n. pl — GERMINAL , M. [Chron.]
Zevende maand of eerste lente maa d in den franschrepublikeinschen kclender (van 21 maart tot 19
April), kiem-, spruitwaand f. — Germinateiar,
trice, Germninatif, ive, adj. [Bot.] Tot ontkieming geschikt, kiemend, ontkiemend: La faculté
g-trice of g-ive des graines, het kiemvermogen der
zaden. — Germination, f. liet kiemen, ontkiemen; kieming, ontwikkeling van't pluimpje of witte
pun tje in 't midden der zaad lobben, o e r m i n a t i e f.
.

— t Ger[mainer, V. a., z. v. a. GER IER. — Ger ininipare, adj. Door kiemen zich voortplantend.
— Germiniparie, f. Voortplanting f. door kie men of spruiten. — Germoir, m. [Hort..] Kuil,
bak in., kist f. enz., voor de afgevallen zaden, die
men eerst in de lente zaaijen wil. -- [Brass.] Mou-

terij f., plaats, waar men de gerst laat kiemen.
Gernmon, m. [ H. n.] Soort van boniet of bonetvisch m., rondom Spanje, Sardinië en Sicilië,
langvin f. — Ook een der namen van den dolfijn.
S Geren,ure, f ., z. v. a. GERMINATION, VEGE

(Senegal.-TAION
.
Gernnotte, F. [Bot.] Wilde gierst f. van den

Géroeonaie, f. [Méd.] Kunst f. om den ouder
te verplegen; doelmatige leefregel m. der oude-dom
lieden, nerokomie f.
Géroflés, m. p1. [H. n.] Soort van ingewandswormen m. pl. der zoetwatervisschen.

ce point, de geheele twist berust op (bepaalt zich

tot) dit punt.

Gesole, f., z. HABITACLE.

Gesse, f. [Bot.] Wik, wikke, platte erwt f.,
soort van peulerwt. — Gessette, f. (verklw. van
gesse) Kleine wikke f.
Gestation, f. [Ant. rom.] Het laten ronddragen, rondrijden of -varen, om het ligchaam eene
weldadige beweging te geven, g es t á t i e f. — Dragt,
zwangerschap f., tijd, dien de vrucht der levendbarenden in den moederschoot vertoeft. — Gestatoíre, adj. [Ant. rom.] Tot de ges t a t i e, rondvoering dienend: Appareil g-, rondvoeringstoestel m.
— [Hist.] Chaise g-, pauselijke draagstoel m.
Geste, m. Gebaar n., beweging van 't ligchaam,
inz. van armen, handen en gelaat bij mondlinge voor
gebarenspel n.; wenk m. Langage des g-s, ge--dragt,
barentaal f. Cet orateur a le g- beau, deze redenaar
maakt frame gebaren, g e s t e n. Menacer qn. du
g-, iemand niet gebaren dreigen. — t GESTE, m.
Daad, heldendaad, schoone daad f., wapenfeit n.
Les g-s d'Alexandre, de heldendaden van Alexander. -- Tegenwoordig nog iron. gebruikt van iemands
laakbare, geruchtmakende daden: Je connais les
faits et g-s de eet homme, z . FAIT 111 . — Gesté, e,

adj. Edel, deftig van gebaren. — Gestienalateur, m., -trice, f. Gebarenmaker m., -maak
f.. hij of zij, die te veel gebaren maakt. —-ster
Gestieulation, f. Gebarenspel n., ges ti.culát i e f., inz. het overdreven gebaarmaken. — Ges tieuler, v. n. Veel' ebaar maken, ges ticu l éren.
Gestion, f. (pr. gèce-thi-on) Beheer, bestuur n.,
bijzondere zaakvoering, beheering, verr^igting, g é st i e f. Rendre compte de la g- des affaires d'au-

trui, rekenschap geven van 't bestuur over eens
anders zaken.
Gétlayllis, m., of Géthyllide, f [Bot.] Geurige nareisplant van de Kaap, q e t h y l li s f. --

Gétif, ive, adj., z. v. a. G ELIF.
Genie. f. [Vign.] Overmatige, maar ziekelijke

ontwikkeling f. van de wijngaardknoppen.

GÉUM

GIGOTTÊ.

Géuuin, m. (pr. jé-ome) [Bot.] Nagelkruid n.;
nagelwortel, maartwortel m.
Gèze, m. [Arch.] Inspringende hoek m. tusschen twee daken. — [ Briq.] Holle dakpan f., als
goot dienende.

Bene zaak, die u niet aangaat of raakt, waar ge
u niet mede bemoeijen moet. Cela n'est pas de son
g-, dat deugt niet in zijne kraam, dat is hem te
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Ghèbre, m., z. GUEBRE.
Ghazal, Ghazel , m. Soort van arabisch
lyrisch dichtstukje n., meest van erotischen inhoud.
Ghet, m. [H. jud.] Scheidbrief m., acte f. van

echtscheiding.

Ghetto, m. Jodenwijk f., jodenhoek m., jodenstraat f. (te Rome en elders).
Ghiaour, m. Ongeloovige , christenhond m.,
scheldnaam, dien de muzelmannen den christenen
geven, giaur, ghiaur m. (fen f. pl.
Ghilanis, m. pl. [Com.] Chinésche zijden stofGiacotin, m. [H. n.] Soort van fazant m.
Gialder , m. (pr. —dère) Latten drooghut
of - schuur f. voor visch in 't noorden.
Giainbo, m. [Bot.] Jambo-boom m. in 't Oosten, die te gelijk bloesem, onrijpe en rijpe vruchten draagt.

Giaour, m., z. GIIIAOUR.
Giare, m., z. GIORE.
Giarende, Giarente, Girende of Gorende, f. [H. n.] Zeer schoone slang f. in Afrika,
waarvan drie soorten zijn en die min of meer als

afgoden vereerd worden.

Giarole, Glareole, f. [H. n.] Zandhoen n.,
zeepatrijs m. (perdrix de mer) .
Gibbar, m. [H. n.] Vinvisch m. (baleinoptère
jubarte), een dier van 't walvischgeslacht.
t Gibbasse, f. Beurs, geldbeurs f (bourse)
Gibbe, f. [H. n.] Kleine landschelp f. van Guiana.
Gibbeux, euse, adj. [Mid., Bot.] Bultig,
gebult; met knobbels bezet.
Gibbie, f. [H. n.] Bultkever m.
Gibbifère, adj. [H. n.] Een' bult dragend, gebult. — Gibbiflore, adj. [Bot.] Met gebulte bloem
Gibbipenne, adj. [H. n.] Met hob--bladern.—
belige vleugeldeksels. -- Gibbirostre, adj. [H. n.]
Met gebulten snavel.

hoog. C'est un g- a prévot, un g- de potence, de

grève, de galère, dat is een galgenaas, die komt
nog onder beulshanden. G- a commissaire, liederlijke vrouwspersonen m. pl.
Gibles, f. pl. [Tech.] Lagen f. pl. baksteen
in den steenoven.
Giboudot, in. [Hort.] Blaauwe druif f. van
de Loire- oevers.
Giboulée, f. Bui, regenbui f., plas- of slagre
de mars, maartsche bui. G- de grêle,-genm.G

hagelbui.

Giboya, m. [H. n.] Braziliaansche koningsslang
of reuzenslang f., boa constrictor m. (ook souffleur
geheeten) .
Giboyer, v. n. (fam.) Jagen. — Te voet met
een vuurroerjagen; stroopen. Arquebuse is g-, lang
vuurroer, ganzeroer n. — (iron.) Epée a g -, zeer
lange degen m., braadspit n. — Poudre a g -, zeer
fijn kruid n. — Giboyeur , m. (fam.) Groot
liefhebber van jagen; strooper. — [Com.] Opkooper m. van wild voor de poeliers. — Giboyeux,
euse, adj. Overvloedig of rijk in wild, vol wild.
Gielet, m. [Bot.] Wilde ezelskomkommer m. (éla-

tère, momordique vesceuse, concombre sauvage of
des ánes of d'attrape). ('t weefraam.
Giette, f. [Tech.] Dubbele schuiflijst f. aan
Gifle, f. (pop.) Klap, vuistslag, opstopper m.
-- Gifler, v. v. Een' klap of slag geven. — Gifleur, m., -euse, f. Klappenuitdeeler m., -uit -

deelster f.

Gifole, f. [Bot.] , z. v. a. COTONNIERE.

Gigante, f. [Mar.] Groot beeld n. aan de n
achtersteven van eene galei. — Gigantéa, m. [Bot.]
Reuzenaardappel m. van Brazilië. — Gigantée, f.
[Bot.] Soort van zeegras n. — Giganterie, Gigantosité, f. (woorden van Scarron) Reuzen geslacht n. — Gigantesque, adj. Reusachtig,
buitengemeen groot, kolossaal: Taille g-, reusachtige gestalte f. Arbre , Animal g- , reusachtige
Gibbon, m. [H. n.] Langarm, langarmige aap, boom m., reusachtig dier n. — ( fig.) Style g-, hoog
stijl m. Projets g-s, reusachtige plannen n.-draven
soort van oerang-oetang in O. Indië, gibbon, golok
pl. — Ook als subst. m.: I1 donne dans Ie g-, hij
of gibeo m.
Gibbosité, f. [Bot.] Bultigheid f., uitwas n., is een lief hebber van 't reusachtig groote, hij vervalt
ligt in 't overdrévene. — Gigantin , e, adj.,
knobbel m. — [ Mid.] Bult, bogchel in

Gibecier, m. [Tech.] Weitaschmaker m. —
Gibeeière, f. [Chas.] Weitasch, jagerstasch f.
Sa g- était remplie de Bibier, zijne weitasch was vol
wild. — Goocheltasch: Jouer de la g-, uit de goochel
spelen. Un tour de -, een goochelkunstje n.-tasch
— Weleer ook groote geldbeurs, gordelbeurs f. ;
van daar (fam.): I1 na plus rien dans sa g-, zijne
beurs is ledig. — [H. n.] Kamdoublet; zekere schelp f.
Gibel, m., Gibèle, Gibelle, f. [.EI. n.] Visch
van 't karpergeslacht, inz. in de staande wateren
van Noord -Duitschland, waar hij steinkarausch heet.
Gibelet, m. [Tech.] Zwikboor f. — (pop.) Il
a on coup de g-, er loopt bij hem eene streep doorheen.
Gibelins , in. pl. [H.ist.] Gibellijnen m. pl.,
partijnaam van de aanhangers der Hohenstauffens
in hun' langdurigen strijd tegen de Guelfen of Welfen, de magtige pauseljke partij. — GIBELIN, E, adj.
Gibellijnsch: Le parti g-, de gibelljnsche partij f.
Gibelle, f., z. GIBEL.
Gibelot, m. [Mar.] Zwaanshals, kropband m.;

knietje n. aan 't galjoen.

Gibelotte, f. [Cuis.] Stoofsel n. van jonge
hoenders, kon ijnen, enz., g i b l o t t e, g i b e l o t t e f.

G iberne , f. [Mil ] Patroontasch f. — ( fig.)
Enfant de g-, soldatenkind n. —Gibernerie, f. Pa-

troontasch- fabrjkf., handel m. in patroontasschen.
Gibet, in. Galg f. (bekend straftuig) Mener au
g-, naar de galg leiden, brengen. Attacher, pendre au g-, aan de galg hangen, ophangen. — (Prov.)
Le g- nest que pour les malbeureux, de kleine
dieven hangt men op, en de groote laat men loopen
Le g- ne perd point ses droits, of Ce qui est
destine au g- ne se noie pas, wie aan de galg zal
komen, ontloopt het niet, wie hangen moet, zal niet

verdrinken.

Gibier, m. [Chas.] Wild, jagtwild, inz. dat,
hetwelk gegeten wordt, wildbraad n. Gros g-, groot,
grof wild (wilde zwijnen, herten, reeën en dgl.).
Menu g-, klein, fijn wild (hazen, konijnen, patrijsen, snappen, enz.). — (Loc. prov.) Ce n'est pas de
votre g-, dat is niet op uw erf gewassen, dat is

z. v. a. GIGANTESQUE. — Gigantine, f. [Bot.]
Soort van zeer hoog zeewier n., reuzebloem f. —
Gigantisme, m. (woord van Button) Het reus
reusachtigheid f. — Gigantographe, m.-achtige;
[Didact.] Reuzenbeschr2,jver m. — Gigantographie, f. Reuzenbeschrijving, geschiedenis f. der
reuzen. — Gigantographique, adj. Daartoe
behoorend, gigantogrdphisch. — Gigantolète, adj. [Myth. gr.] Reuzendooder m., -dood
ster f. (binaam van Jupiter, Bacchus, Apollo en
Minerva. (In 't vrouwelijk zegt men somtijds gigantolétide.) — Gigantologie, f. [Didact.] Ver
reuzen. — Gigantologique,-handeligfovr

adj. Daartoe betrekkelijk, gig a n t o t ó g i s c h. —
Gigantomachie, f. [Ant.] De reuzenstrijd m.
tegen de Goden, in de mythologie; beschrijving f. van
dien strijd. — Gigantomachique, adj. Dien
strijd betreffende, gigantomáchisch. — Gigantosité, f., z. bij GIGANTERIE. — Gigantostéograpbie, f. [Didact.] Beschrijving van de
reuzengebeenten. -- Gigantostéologie, f. Leer
van, verhandeling f. over de reuzenbeenderen.
Gigartin, e, adj. [Bot.] Druivenpitvormig.
Gigogne, f. [Bot.] Soort van sleutelbloem f.
(primevère). — ( fig. et fam.) Mire G-, moeder f.

met veel kinderen (naam eener personaadje van
't kindertooneel).
Gigot, m. [Bouch., Cuis.] Schapenbout, lamsbout m. (inz. het beneden deel van den schenkel,
in onderscheiding van éclanche, dat het boven deel
is). — [Maréeh.] G-s, achterschenkels van het paard.
— [Modes] Bolstaande, wijde bovenmouw f. aan
de voormalige vrouwenkleederen — (pop.) Beenen n.
pl.: ,Etendre ses g-s, zijne beenen onmanierljk uit
-strekn.
Gigotté, e, adj. [Man.] Un cheval lien g-,
een paard met sterke, vleezige schenkels, een sterk
geleed paard n. — [ Véner.] Un lévrier g-, een
windhond met ronde dijen en breede heupen. Gigotter, v. n. Met de beenen spartelen (gelik
het wild doet, wanneer het aangeschoten is). —

GIGUE

-

GIRON.
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Ginseng of Gin -sen, m. (pr, —sein) [Bot.]
(fam.) Cet enfant ne fait que g -, dit kind sparKrachtwortel , wortel van kruidigen smaak of
telt gedurig met de beenen.
Gigue, I. [Mus.] Klein vrolijk muzijkstuk n., prikkelende kracht, die door de Chinézen tegen
ter begeleiding van zékeren dans; — die dans zelf, goud wordt opgewogen, g i n s e n g m.
Giol, m., z. v. a. IVRAIE.
g i g a f. — [Cuis.] Borst m. van een reebok. —
Giolet, in. [Pharm.] , z. v. a. ËLATHERE.
[Arqueb.] Aanslag m., wangstuk n. van 't jagtGiore, m. [Ant. jud.] Halfjood m. (geboren
geweer n. — ( pop.) Groote langbeenige meid f.
(vooral in Normandië). -- (pop.) G-s, beenen n. pl. uit ouders, van welke de een israëliet, de andere
Avec sas grandes g- it empêche tout Ie monde de proseliet is.
Giorre, f. Kruik, steenen waterkan f.
se chauffer, door zijne lange beenen kan niemand
t Gipe, f. Kiel, boerenkiel m.
bij het vuur komen. — Gig.ier, v. n. (pop.) Zijne
Gip-gip, m. [H. n.] 4merikaansche ijsvogel of
beenen naar zich halen, hard loopen; — dansen.
Gilbe, f. [Bot.] Volksnaam van de verwers- duikerkoning, gip-gip m.
Gipon, m. [Tech.] Smeerborstel, wischlap m.
brem (genet des teinturiers).
Gilbertie of Gilibertie, f. [Bot.] Besdra- der leêrtouwers.
Girafe, f.H. n.] Kameelpardel m. (caméléogende engelwortel m van Peru. (Egypte.
Gilead, m. [Bot.] Echte balsemboom m. van pard), g i r a f f f. — [Astr.] Naam van een
Gilet, m. Vest, buis zonder mouwen; kamizool n., noordelijk sterrebeeld, giraffe f. — (fig. et prov.)
mans-borstrok, hemdrok n. G- hydrostatique, zwem- Une grande g-, eene hoog opgeschoten, onbevallig
buis n., scaphander m. — Gileter, v. a. In een gevormde vrouw.
Giraldieu, m. [H. n.] , z. v. a. DIAROUETTE.
vest kleeden. — Giletier, m., -iere, f. Vest- of
Girande, f. [Hydraul.] Springfontein f., die
hemdrokmaker m., -maakster f.
met gedruisch uit vele buizen hare waterstralen
Gilie, f. [Bot.] , z. v. a. IPoMoPsIS.
Gille, m. Potsenmaker, hansworst m., eene schon fvormig opwerpt. — [ Artif.] Vuurschoof f.,
personaadje van 't kermistooneel. 11 joue les róles vuurrad n., een vuurwerk, dat eene menigte ra
ketten op eens naar alle rigtingen uitwerpt. —
de G-, of ellipt.: I1 joue les G-s, hij speelt de hans
fig. et fam.) Onnoozele bloed,-worstenl.—( G irand.ole, f. [Hydraul. et Artif.] , z. v. a_
hals, sul m. — (pop.) Faire G -, zijne biezen pakken; GIR ANDE ; inz. het beroemde vuurwerk op den Enook: met de noorderzon verhuizen, bankeroet gaan. gelenberg te Rome, waarbij 1000 raketten te gelijk
— [Pêche] Groot werpnet n. — Giller, v. n. opstijgen. — Veelarmige staande armblaker m.,
(pop.), z. V. a. Faire Gille. — Gillerie, f. (pop.) g i r a n d o le f. — [Lap., Modes] Zamenvatting
van diamanten of andere edelgesteenten als vrouOnnoozele, domme streek m.
Gillette, f. (Loc. prov.) Une reine G-, eene wentooi; oorhanger m. — [Hort.] Plant f., wel
bloemen eene soort van bouquet of ruiker-ker
g r i s e t t e, die zich als eene voorname dame kleedt.
— Historien de la reine G -, slecht schrijver m. vormen. - [Bot.] , z. CHARAGNE. - Girando(auteur). — Cuisinier de la reine G-, slecht kok m. Ier, v. n. Zijn vernuft in gezelschap laten schitteren.
Girard, m. (pop.), z. v. a. GEAI.
Gillit, m. [H. n.] Tweekleurige vliegenvanGirardine, f. (pop.), z. v. a. MAROUETTE.
ger m. van Cayenne.
Girard-roiissin, m. [Bot.] Hazelwortel m.
Gillon, m. [Bot.] , z. v. a. GUI.
Girasol, m. (pr. —col) [Bot.] Zonnebloem f.
Gilloniére, f. [H. n.] , z. v. a. DRAINE.
(hélianthe). — Naam eerier variëteit van de indiGilogile, f. [Hort.] Soort van peer f.
Gilotin, m. (weleer) Leerling m. van 't collegie sche broodboomvrucht; — ook van de meest ge
indische rijstsoort f. G- feuilleté, een ita--zochte
Sainte-Barbe te Parijs. — (fam), z. v. a. GILLE.
Gitvieéphale, adj. [H. n.] Met geelachtig of liaa.nsche paddestoel m.— [Minér.] , z. v. a. ASTERIE.
Giratoire, adj. [bidact.] : Mouvement g -, om grijs hoofd. — Gilvieolle, adj. [H. n.] Vaalhalzig. — Gilvipède, adj. [H. n.] Vaal- of grijs draaijing om een middelpunt, raderbeweging f.,
(gebakje, knapkoekje n.-voetig. raderloop m.
Giranmont, Giraunion, m. [Bot.] Eetbare
Gimblette, f. [Pátiss.] Rond of ringvormig
pompoen, kalebas of kauwoerde I. (ook gombaut,
Gindre, m., z. GEINDRE.
potiron geheeten).
G ingam, m., z. GUINGAN.
Giret, m. [Mar.] , z. v. a. CABESTAN. — [Anc.
Gingas, m. [Com.] Blaauw en wit geruite
mil.] Voorste gedeelte n. van de wapenrusting des
stof f. voor matrassen, g i n g a s n.
Ginge, f. [Bot.] Vrucht f. eener reusachtige paards, dat de borst en schoften bedekte. — [H. n.,
Pot.] , z. GIRELLE.
hennepplant van Japan.
Girelle. f. [H. n.] Jonkervisch m., z. DEMOIGingembre, m. [Bot.] Gember f. — Gin•
SELLE. — [Pot.] Bovenste ronde gedeelte n. van
gembrine, f. Gemberpoeder n.
JUJUBE.
-GIN't
wiel aan eene platteelbakkers draaibank, vormz.
V.
a.
f.
[Bot.]
,
Gingeole,
GEOLE, f. [Mar.] Plaats f. op eene galei, waar het schijf f.
Girende, m., z. GIARENDE. (remiade f.
kompas staat. — (Loc. pop.) Cadet la G -, groot,
Girie, f. Huichelachtige klagt, bespottelijke jespichtig opgeschoten jongeling. — Gingeolier, m.
G fr ies, f. pl. [Minér.] Wit kwarts n.
[Bot.] , z. V. a. JUJUBiER. fleur).
Giroflade de mer, f. [H. n.] Oude naam van
Gingeon, m. [H. n.] Fluiteend f. (canard sifeen' rooden zoöphyt (dierplant)
Ginsibrine, f., z. GINGEMBRINE.
Girofle, m. [Bot.] Kruidig-geurige bloem f.
Gingiras, m. [Com.] Indische zijdestof f.
van den kruidnagelboom. — [Com.] Clonn de
Gingko, m., z. GINGO.
Ginglyfornie, adj. [Anat.] , z. v. a. GINGLY- girofle, m. Kruidnagel m., de bloem, eer zij ontloken is. Huile de g -, nagelolie f. Essence de clous
nIOïDAL. -- Gin;lytne, Scharniergewricht n.,
waarbij de beenderen zoodanig vereenigd zijn, dat de g-, geest m. van nagelolie, vluglige nagelolie f.
Grand g -, Mêre de g- of Clou matrice, Antofle
—
zij alleen buiging en uitstrekking toelaten.
Ginglymoïdal, e, adj. Scharniervormig, we- de g-, moérnagel, antoffel (nagel, die na den oogst
aan den boom gebleven en voortgegroeid is). —
derz$jds ingewricht: Articulation g-e, scharnier
n.
-gewricht Girod.é, e, adj. Kruidnagelachtig. — GiroGingo, Gingko, m. [Bot.] Schoone en groote flee, f., of als adj. Canelle g-, [Com.] bast van
boom m. in China en Japan, van de familie der den kruidnagelboom, als hij in den handel komt.
nagelbastkaneel n. — [Bot.] Nagelbloem, violierkegeldragers.
bloem f. G- jaune, muurbloem, muurviolet f. —
Gingoule, f. [H. n.] , z. v. a. GIROLE.
Gingrie of Gingrine, f. [Anc. mus.] Zeer G iroflier, m. [Bot.] Kruidnagelboom m. —
korte phcenicische fluit f. — Ook als adj. Flute g -. Violierplant f.
Girole, f. [H. n.] Italiaansche leeuwerik in.
— Gingrosnie, m. I-let op die fluit bij de Adorund gebézigd). — [Bot.] , of Girolle, f. (pop.) Suikerwortel m.
vis-feesten gespeelde lied n.
Ginguer, v a. Achteruit slaan (inz. van het (chervis). — Girolette, Girofile, f. [Bot.] NaGingnet, te, adj. (fam.) Zonder kracht of men van twee paddestoelsoorten.
Giron, m. Schoot m., ruimte van de middel
waarde, zwak, middelmatig, bekrompen. Du vin
g-, of als subst. Du g-, gemeene, flaauwe win m. tot aan de knieën bij iemand, die zit). L'entant
Un habit g-, een bekrompen, slecht gemaakt kleed n. dort dans le g- de sa mêre, het kind slaapt in den
-- (fig.) Un esprit g-, een bekrompen verstand n. schoot zijner moeder. Revenir au g- de l'église,
tot den schoot, tot de gemeenschap der kerk terug
Ginouas, m. [H. n.] , z. v. a. MAGOT.
Ce qui ne va pas au manche-kern.—(Pov)
Ginonsele, f. (pop.), z. v. a. SPURGE.

e
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GIRONDE

va au g-, wat voor 't een niet deugt, is soms goed
voor 't ander. — [Ane. prat.] I1 a tendu Ie g-, hij
heeft het verkochte huis of goed vrijwillig a (gestaan aan dengene, die er 't naderregt op had. —
[Arch.] Breedte f. der treden van eenen trap. Ces
marches ant quarante centimètres de g-, deze
treden zijn vier palm breed.— [Bias.] Geer f., een snel
de punt tot in 't midden van 't schild loopende
driehoek, gelijk aan de trede van een' wenteltrap.
Gironde, f. [H. de France] Gematigde republikeinsche partij f. tijdens de fransche revolutie
der vorige eeuw (zoo geheeten omdat hare hoofden
uit het depart. der Gironde waren). — Girondin, G irondiste, m. Aanhanger dier partij,
g i r o n d i s t m. — Ook als adj.: Le parti girondin, de partij f. der Girondisten.
Girondelle d'eau, f. [Bot.] Slinkende paardestaart m. (charagne) .
Gironne, e, adj. (en part. passé van gironner)
Afgerond, rond bijgewerkt. — [ Bias.] Ecu g-, gegeerd schild. -- [Arch.] Marches g-s, wenteltraptreden f. pl. — Tuiles g-s, geerende dakpannen f.
pl. (aan de eene zijde smaller dan aan de andere).
— Gironnée, f. Schootvol m. — Gironner,
V. a. [Orf.] Afronden, rond bijwerken. — Gironosnique, adj., z. v. a. CIRCULAIRE.
Giroselle, f., z.

GYROSELLE.

Girouette, Weêrhaan, windwijzer m. — ( fig.
et fam.) C'est une g-, II tourne à toes vents comme

une g-, of als adj.: C'est 1'homme g-, hij is een
weirhaan, hij draait met alle winden, hij hangt de
huik naar den wind. — [1VIar.] Waker, windwijzer, topstander, vleugel m. G- éebancrée, gespli.tste vleugel. Baton de g-, Z. BhTON. — G irouetté g e, adj. [Bias.] Met een' weerhaan van ander
email (kleur). -- Gironetterie, f., -I- Girouettisine, ni. Veranderlijkheid, onstandvastigheid f.,
het draaijen met alle winden, inz. in 't staatkundige. — % Gironetteux, ease, adj. Ongestadig,
onstandvastig, besluiteloos, wispelturig.
Girodille, f. [Bot.] , z. V. a. CAUCALIDE. Volkswoord voor GAROTTE.
% Giroyer, v. n., z. V. a. PIROUETTER, TOURNER.
Gisant, e, adj. (vgl. G SIR) Liggend. Etre gdans son lit, ziek te bed liggen. — Bois g-, geveld,
neergelzouwen hout n. — Vaisseau g-, den grond
rakend, vastzittend schip n. - GISANTS, m. pl.
[Charr.] Boomen, draagboomen m. pl. (aan een
rijtuig).
Gisenlent of Gisse tent, m. [Mar.] Ligging,
strekking, rigting f., loop m. eener kust, met betrekking tot de kompasstreken. — Prendre ie g-, zich
in volle zee verkennen, hoogte nemen. — [ Minér.,
Géol.] Ligging, rirting f. der ertslagen of beddingen, der aardschichten.
G isole, f. [Mar.] , z. v. a. GINGEOLE.
Gistes, M. pl., Z. GITES ond. CITE.

Git, 3e pers. du prés. de gésir, z. GESIR.
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G itage, m. [Charp.] Zamenvoeging der ribben
of leggers. — [ Banuf.] Laatste bewerking f. van
't laken met de kaarden.
Gitanes, m. pl. G i t d n o s m. pl., naam der
Heidens in Spanje (in Duitschland, Z i ge u n e r s,
in Frankrijk Bohémiens of Egyptiens_ in
Engeland Gipsies, in Rusland Tr e n g a n i, in
Hongarije Tz i n g a r i s geheeten).
Gate, m. Verblijf n., vertil;,- fplaats f. ; nachtverblijf n., slaapplaats f. 11 na pas un g- assuré,
hij heeft geen vast verblijf. II y a en ce lieu- th un
bon g-, er is op die plaats een goed nachtverblijf,
eene goede herberg. Ii na pas de quoi payer son
g-, hij kan zijn slaapgeld, zijn nachtverblijf niet
betalen. — [Chas.] Leger n. van een haas: Le
lièvre est retourné au g-, de haas in zijn leger
teruggekeerd. -- (Proc.) Un lièvre va toujours
mourir au g-, men wil gaarne op zijn' geboorte
sterven. 11 taut attendre le lièvre au g-,-grond
wil men zeker zijn iemand aan te tref/en. dan
men
hem aan zijn huis opwachten. --- [Tech.]
moet
Liggende molensteen, ligger m.: La meule fourriante et le g-, de looper en de ligoer. — Het onbewegeljk blad van den blaasbalg. — [ Bouch., Cuts.]
Onderste gedeelte n. van 't achtervierendeel van
eenen os. — [ Minér.] Ertslaag, ertsbedding f., met
betrekking tot hare lsgging en rz'tin.g. G- d'origine,
vindplaats f. (waar een erts wordt aangetroffen). —
CITES, m. pl. [Charp., A rtill.] Liggers m. pl , ribben f. pl., ribhouten, strekhouten n. pl.

Giter, v. n. (pop.) Verblijven, nachtverblijf
houden, overnachten: Nous avons Uien gité, w
hebben een goed nachtverblijf, goede ligging gehad.
- SE GITER, V. pr. Zich ergens heen begeven, de
wijk nemen; overnachten
Gitit age, in. [Bot.]. z. v. a. CARYOPHYLLEE.
Giton, m. Lage kruiper, flikfloojer m.; — ook
z. v. a. PEDERASTE. — [ H. n.] Zees kleine een
-schaligepur f.
Givaadane, f., z. v. a. BARTAYELLE.
Givre, m. [Météor.] Rijm, rijp m. — [Bot.]
Soort van meeldauw m. — [ Bias.] Slang f. -Givré, e, adj. [Bias.] Met een' slangenkop eindigend: Croix g-e, slangenkopkruis, kruis n. met
een' slangenkop. — Givrée, f. Laag f. fijn gestampt wit glas. (spleten: Diamant g-.
G ivreux, ease, adj. [Corn.] Met spleten, geG ivrogne, f. [ Vétér.] , z. v. a. BARBOUQUET.
Glabelle, f. Ruimte f., afstand m. tusschen de
wenkbraauwen.
Glabre, adj [H . n., Bot.] Zonder haar, vezels
of oneffenheden, kaal, onbehaard, glad: La face du
-

singe, La feuille du laurier est gl-. — Giabréité, f. Kaalheid, onbehaardheid f. — Glabrier, m.

[Bot.] Gladhout n.; een ;oostindische boom. —

G labriuscule, adj. Bijna kaal of onbehaard,

half glad.

Glagant, e, adj. IJskoud, verstijvend: Froid
gl-, verstijvende koude f. Bise gl-e, ijskoude noord
fig.) Un abord gl-, een ijskoud,-ostewindm.—(
koel, terugstootend onthaal n,

Glace, f. IJs

U.

GI- épaisse de deux pieds,

ijs van twee voet dik. Banes de gl-, ijsbanken f. pl.
La g- porte déjà, het ijs draagt, houdt reeds, men
kan reeds over het ijs loopen. Un cheval ferré a
gl -, een paard, dat gescherpt is om op het ijs te
kunnen loopen. —. (fig.) Homme ferré à gl-, man,
die beslagen ten ijs komt, die klaar voor zijne
zaak, bekwaam in zijn vak is. — Rompre la gpour qn., het ijs voor iemand breken, hem den weg
tot iets banen, de zwarigheden voor hem opruimen.
f.
T (fig.) Ongevoeligheid, koelheid, onverschilligheid
Etre de gl-, Avoir un coeur de gl-, een ijskoud
ongevoehart hebben, geen gevoel voor iets hebben,
lig zijn. — (fig. et poét.) Les gl-s de 1'áge, de l
vieillesse, de grijsheid f., ouderdom m., afgeleefdheid f. — Ijs, kunstmatig tot bevriezing gebragte
vruchtensappen, fruitlikeuren, enz.: GI- au citron,
à la crême, a la vanille, citroen-, room-, vanilleijs. On servit des gl-s, er werd ijs voorgediend.
— Spiegelglas n. Gl- de Venise, spiegelglas van
Venetië. Uni comme une gl-, zoo glad als een
spiegel. G1-s soufftées, coulées, geblazen, gegoten
spiegelglas. — Arbalète à gl-, Spiegelboog m. -Koetsglas, glasraam n. van een rijtuig: Lever, batsser la gij- dun carrosse, het glas van eene koets ophalen, g,ederlaten. — [ Joail.] Kleine vlek f. in diamanten. -a-- [Pat.] Suiker met eiwit gemengd, suiker
zijne waterdeelen-glazurn.—[Cs]Vl
beroofd vleeschnat n., gelei f. — [ Deint.] Peinture
sur gl-, teekening f. op tin, die vervolgens achter
glas geplaatst wordt.
Glacé, e, adj. (en part. passé van glacer) Bevroren, bevrozen, versti,? fd; ijskoud, koud: La rivière est gl-e, de rivier is logt gevroren. Clirnat
gl-, ijskoud klimaat n., bevrozen luchtslreek f.
Avoir les mains gl-es, ijskoude, van koude verkleurnde handen hebben. --(fig.) Coeur gij -, ongevoelig, koel hart n. Amant gl-, ongevoelig, onnverschillig minnaar m. Style gl-, koude stijl m. -[Manuf.] Taffei.as gl-, geglansd taf, glanstaf n.
Gants gl-s, geglansde, geglaceerde, glacéhandschoenen m. pl. — [Conf.] Fruits gl-s, oversuikerde, metsuikerglazuur overdekte vruchten f. pl.
Crème gl-e, roomijs n. — [Broil.] Or gl-, of als
subst. Du glacé, met blinkend goud besponnen
zijde f., z. ook 't volg. woord.
Gracie, f. [.Hort. ] Soort van appel m., meer lang
dan. plat. G1- noire, andere appel: soort van de
grootte der reinet. — [ Bot.]. of als adj. Plante
gl-e of glaciale, ook Ficoïde crystallin, ijskruid n.,
ijsplant f.
Glaeer, v. a. Doen bevriezen, tot ijs doen worden: ijskoud maken, verstijven. Le grand froid
glace les rivières. de grooíe koude doet de rivieren
bevriezen. Faire gl- du vin, wijn (door kunstkoude)
tot ijs maken. — Le vent, glace le visage, de wind
is snijdend koud, maakt het aangezigt ijskoud. —
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(fig.) La peur glace Ie sang dans les veines, de
vrees doet het bloed in de aderen stollen, verstij
Cette pensée me glace d'effroi, dit denkbeeld-ven.
doet mij van afgrijzen verstijven. — Cet orateur a
un débit qui glace, die redenaar heeft eene een
La vleillesse-tonige,vréld at.—
glace le sang, de ouderdom stremt het bloed,
maakt het bloed koud. — [Cant.] Gl- des confitures, des cérises, kon/ituren, ingemaakte vruchten, kersen oversuikeren, met suikerglazuur overdekken. — [ Manuf.] Glanzen, glanzig of blinkend
maken, g la c é r e n. --- [Cordonn.] Gl- Ie cuir, het
leder glanzen, met was glanzig maken. —[Chaud.]
G- Ie suif, de talk matig verwarmen. — GLACER,
V. Si., en SE GLACER, V. pr. Bevriezen. Gl- des
étoffes, stoffen glimmend of
maken. —
[Taill.] Gl- une doublure sur
glanzie`toffé,
une de voering op eene stof gelijk en glad aannaaijen. L'étang
commence á gl-, of à se gl-, de vijver begint te
bevriezen.
Glacerie, f. Spiegelgieterij, kunst des spiegel
spiegel fabrjk f. ; spiegelhandel m.
-makers;
f laceur, m. [Tech.] Glanzer, g 1 a c e e r d e r m.
(van weefsels, van papier).
Glaee«x, ease, adj. [Joail.] Onzuiver, onklaar, wolkig: Diamant gl-. onzuivere, onklare
diamant m.
Glacial, e, adj. IJskoud, zeer koud: Vent gl-,
ijskoude, verstijvende wind m. La mer g l-e, de
IJszee. Le zone gI-, de bevrozene of koude lucht
Air gI-, Mine gl -e, koud, koel,-strek.—(fig)
terugstootend voorkomen n. Réception gl -e, zeer
koele ontvangst f. — [Bot.] In koude landen en
op ijzige bergtoppen groeiend: La renoncule gl -e,
de ijsranonkel m. (die in Zwitserland en Lapland
gevonden wordt). — [ Méd.] Humeur glaciale,
kristalvocht n. van het oog, kristallens f. — (Volgens de Académie heeft dit woord geen m. pl., of
schoon men bij geachte schrijvers zoowel glacials
als glaciaux vindt).
Glacier, m. Groot ijsveld n., ijsbedding f.,
g 1 e t s e h e r m. in de hooge dalen der Alpen en
elders. — IJsbereider, ijsverkooper. — Spiegelgieter,
spiegel-fabrikant m.
Glacière, f. IJskelder m. — (fig.) Zeer koud
vertrek n.
Glacis, m. Zachte en effen helling, glooijing of
schuinte f. Le gl- dun étang, de afhellende rand
van Benen vijver. — [ Arch.] Gl-. de oorniche,
schuinte van eene kroonlist, om 't afloopen van
't regenwater te bevorderen. — [ Fort.]Gl- de la
contrescarpe, of enkel G1 -, veldborstwering, zachte
glooiing, die aan de kruin des bedekten wegs begint en in 't veld uitloopt, g Ia eis n. — [Peint.]
Glazuur n., ligle, doorschijnende kleur, die de
schilders somtijds op de reeds gedroogde verflagen
eener schildert aanbrengen. — [ Tech.] Rij steken,
naad f., waarmede de voering van een kleed op de
stof wordt vastgemaakt. Le gl- dune chaudiëre,
de verwijding f. of uitgebodene rand in. van een'
grootgin ketel. — Gemetseld droogplat n. voor de
suikerbrooden. — Doorloopend goud- of zilver
n., rij loovertjes op borduurwerk.
-dra
Glason, m. IJsschots, ijsschol f., stuk ijs n.
La rivière charrie des gl -s, de rivier kruit schotsen. Amas de gl -s, ijsdam m. — (poét.) Le temps,
La saison des gl -s, de winter m. — (fig. et fain.)
Koud, ongevoelig, onverschillig mensch. — [ Arch.]
Sieraad D. aan den rand van waterkommen, fonteinen, enz., in den vorm van ijsschollen of ijskegels.
Glasure, f. Het overdekken met glazuur.
C ladiateur, m. Zwaardvechter, kampvechter
bij de openlijke schouwspelen der oude Romeinen.
(fig.), Voorvechter, twistzoeker m. — [H. n.] ,
z. V. C. EPAULARD. — t Gladiatoire, adj. Wat de
zwr:ardvechters betreft.
Gladié, e, adj., z. V. a. ENSIFOR11TE. — Gladifère, adj. [H. n.] Met eene zwaardvormige
verlenging. — Gladiole, f. [Bot.], z. GLAIEUL.
w-- Gladiolé, e, adj. [Bot J Lischbloemachtig.
Glagolitique, adj. [Philol.] La langue gl-,
de oude heilige slavonische of slavische taal f. Alphabet_gl-, oud-slavonisch alphabet n.
Glas, n1. [Bot.] Menigte bijeenstaande lisch
in een' vijver, als 't ware een eilandje-bloemn
vormende.
Glaiadine, f. [Chim.] Eene in de lischbloem
ontdekte zelfstandigheid f.

Glaie of Glaise, f. [Verr.] Deel n. van 't verwel f eens glasovens.
Glaïeul, m., Gladiole, f., Glais, m. [Bot.]
Lischbloem, zwaardlelie f., zwaardkruid n. (iris)
Gl- puant, z. v. a. ESPATULE. Gl- jaune of de
marais, gele lischbloem f., bastaardkalmus m. Glcommun, rond allemansharnas. zigmaartskruid n.
G laire, f. [Méd.] Slijmachtig vocht n., dat de
slijmvliezen somtijds afscheiden: Cette médecine
lui a fait vider les gl -s, dit geneesmiddel heeft hem
de slijmachtige vochten doen lozen. Gl- d'oeuf,
wit n. van een ongekookt ei. — [ Joail.] Wolkig
vlekje n. in sommige diamanten.
Glairer, v. a. [Rel.] Met eiwit bestrijken of
inwrijven (den band van een boek).
G lairenx, ease, adj. Sljmig, slijmachtig,
sljmerig, taai, vol slijmerige stof: Les pieds de
veau. sont gl-, de kalfspooten zijn sljmerig. —
GLAIRE[JX, m. [Bot.] Kleefzwam f., sljmige paddestoel m.
Glairine, f. [Chim.] Organische, naar eiwit
gelijkende stof, die uit warme gezondheidsbronnen
nederslaat (ook barégine geheeten, naar de bronnen van Barège).
Glais, m. Losbranding van 't geschut, inz. bij
de uitvaart van een' vorst (ook glas geheeten); —
militaire f. lijkstaatsie van een' vorst. — [Bot.], z.

-
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Glaiise, f., of als adj.: Terre gi-, Terre a
potje., f. Klei, potaarde f., leem n. — [Verr.],
z. GLAIE. — Glaiser, v. a. Met klei beleggen,
bekleeden of bestrijken. — [ Agric.] GI- des terres,
landerijen met klei bemesten. — Glaiseux, ease,
adj. Kleiachtig, leemachtig. -- Glaisière, f. Leemkuil m., leemput, klei- of leemgroeve f. — Glaisine, f. Kleibezinksel n. (dat sommige wateren
met zich voeren.
Glaiteron, of Petit Glouteron, m. [Bot.]
Klein kliskruid n.
Glaivane, f. [Bot.] Soort van biesplant f.
Glaive, m. Zwaard n., scherpe degen m. ; — bij
uitbreiding: wapen n. Tomber sous le gi-, onder
't zwaard vallen. — (fig.) Le gl- de Thémis, de
la justice, het zwaard der straffende, wrekende
geregtigheid. Le souverain a la puissance du gI-,
de vorst heeft magt over leven en dood. Le glspirituel, het geestelijke zwaard, de geestelijke
raagt. Le gl- seul peut décider entre nous, het
zwaard, de strijd, de oorlog kan alleen tusschen
ons beslissen. Le gl- de la parole, 't vermogen, de
kracht der welsprekendheid. — [EI. n.] , z. v. a.
ESPADON. — t [Fist.] Lansruiter; — met een
zwaard gewapend soldaat m.
Glaena, n1., z. LAMA.
Gl nie, m. [Méd.] Oogsmeer n.
G lamsnet, m. [H. n.] Drieteenige meeuw, wintermeeuw f. (in 't hooge noorden). (aren.
(Manage, m. [Agric.] Het nalezen der koren Glai*d, m. [Bot.] 41gemeene naam van ver
vruchten, die eene vaste, meelige zelf--schilend
standigheid in een taai omkleedsel bevatten , zoo
als die van den beuk, den kastanjeboom, enz.; —
inz. die van den eik: Eikel, aker m. Engraisser des
cochons avec du gl-, varkens met eikels mesten. —
[Bot.] Gl- de terre, aardaker. — [H. n.] Gl- de
mer of Glandite, zeeëikelsteen, versteende zeeëikel
(balanite). — [Tech.] Eikelvormig sieraad n. van
wol, zijde, katoen, of wel van staal, zilver of goud
aan kleederen, gordijnen, draperies,, enz.; — houten
klem f. (der kammenmakers, perkamentbereiders).
[Anat.] Eikel m., hoofd der roede, des kittelaars.
— G lapdage, m. Regt n., om de varkens in de
bosschen of op de plaatsen, waar eikels zijn, te
laten weiden. — Eikeloogst m. ( glandée) — Glandaire, adj., z. V. a. GLANDIVORE.

Glande, f. [Anat., Bot..] Klier f. — [Méd.,
Vétér.] Klier, toevallig kliergezwel n. aan Benig
ligchaamsdeel. — lrlan(le, .e, adj. [Vétér.] Met
gezwollen klieren (avives). — (Blas. j Geeikeld, met
eikels van andere kleur dan de eik.
G landee, f Eikeloogst m. — De tot varkensmes ting geschikte woudvruchten Envoyer des cochons
à la gl-, varkens in 't woud ter bemesting zenden.
Glandiforme , adj. [Didact.] Kli,ervormig;
eikelvormig. --- Glandite, f., z. gland de mer
onder gland. — Glandivore, adj. Van eikels
levend, eikeletend. -- Ook als subst m. Les gl-s,
de eikeleters m. pl.
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GI andnlaire,Glandulenx,euse,adj.Klier-

achtig, klierig. — GLANDULAIRE, f. [Bot.] Soort
van ijzerkruid n. — Glandulation, f. [Didact.]
Vorming, ontwikkeling f., toestand m. der klieren.
-- Glandule, f. Kliertje n. — Glanduleux,
Buse, adj ., z. GLANDUI.AIRE. — Glandu lifère,
adj. . [Bot.] Kleine klieren dragend. — G landuliforme, adj. [Bot.] Kliertjesvormig. — Glane, f.
[Agric.] Handvol f. nagelézene korenaren f. pl.—(Loc.
fig.) Il - y a encore champ (of beau champ) pour faire
g1-, hier valt nog wat na te lezen, nog wat profijt

te maken; daarover laat zich nog veel zeggen of
schrijven. — [H. eecl.] Inzameling f. der tiende.
[Féod.] Regt n. van arenlezin g in een veld. —
Tros m., rij peertjes om eenen tak. GI- d'olgnons,
rist f. uijen. — Glanee, F. [Chas.] Strik m. om eenden en andere watervogels te vangen, waarbij graan
lokaas dienen. — Eendenvangst f. op-korelst
die wijze. — Glanement, m. [Agric.] Het nalezen der korenaren. — G lanes, v. a. Korenaren
nalezen. — (fig.) I1 a laissé du champ á gl- après lui,
hij heeft nog een klein gewin voor anderen overgelaten; men kan over 't onderwerp, dat hij behandeld heeft, nog veel meer zeggen. — Ook als v. a.:
Gi- un champ, 'een akker nalezen. Gl- du froment,
tarw nalezen. — Het part. passé is ook adj.: Champ
glané, nagelezen veld n. -' Glaneur, m., ease, f.
Nalezer m., naleesster f. van korenaren.
Glanis , f. , of als adj. Bilure glanis, f.
H. n.] Gemeene wentelaar m., de grootste zoetwaervisch in Europa.
Glanure, f. [Agric.] Opbrengst van de gedane nalezing der korenaren; nalezing f.
G laphique, adj. Geschikt tot beeldwerk, g lap h i sc h. Talc gl-, soort van talk f., waarvan de
Chinézen apenfiguren maken.
Glapir, v n. Keffen (gelijk vossen en jonge
honden doen) . — (fig.) Met eene schetterende, kr2,^schende stem schreeuwen , zingen. — Glapissant, e, adj. Scherp schreeuwend, krjschend:
Voix gl-e, Son gl-. — Glapissenient, m. Ge-

kef; — (fig.) Scherp, doordringend geschreeuw n.

Glareole, f ., z. GIAROLE.
Glas, m. Gelui n. der doodklok. — Somtijds de
doodklok zelve f.: Sonner le gl-, de doodklok lui-

den. — z. ook GLAIS en GLAS. arend).
Glatir , V. n. Schreeuwen , krijschen (als de
Glauber (Sel de), m. [Pharm.] Glauberzout n., zwavelzure soda f. (veelvuldig als purgeermiddel aangewend). — Glaiibérite, f. [Minér.]
Een uit zwavelzure soda en kalk bestaand wit
zout, glauberiet n.
Glaucescenee, f. [Bot.] Zeegroene kleur f.
van eene oppervlakte; het zeegroen-z(jn. — G lanceseent, e , adj. Naar 't zeegroen zweemend,
grijsgroenachtig.
Glancienne, f. [Bot.], z. v. a, CHELIDOINE.
Glaucion, Glaitcium, (pr. ome) [H.. n.],
[Bot.] , z. PAVOT cornu.
z. V. a. CARROT.
G laucique, adj. [Chim.] Groenkleurig. Acide
gij -, groenzuur n.
Glaacoïde, [Bot ] Porselein f. (pourpier). —
Melkkruid n. (glaux maritime). (kom a n.
Glancorne, m. [Mid.] Groene staar f., g l au-

GLOBE.

en bodem behooren. — (poét.) Bouwland n., aardk luit m. Arroser la gl- de ses sueurs, in 't zweet
zijns aanschijns den grond bebouwen. — [Chim.]
Ertsbevattende aarde f. — [ H. n. ] Soort van
straalworm m. (de hondsdraf m.
G léchonie, Glécome, m. [Bot.] KruipenG léchon, m. (pr. ch=k) [Bot. anc.] , z. v. a.
POULIOT; MENTHE. — Gléchonite, G léehoni-

tès, m. (pr. ch=k) [Ant. gr.] Met polei gekruide

wijn m.

Gled i tsie, f. [Bot.] , z. v. a. FÉVIER.
G lène, f. [Anat.] Vlakke gewrichtsholte o f pan,

ondiepe gewrichtsvlakte f., waarin 't gewrichtshoofd van een ander been draait (ook cavité glénoïdale geheeten). — [Mar.] Opgeschoten, in cirkelbogten gelegde tros m. of touw n. — [Pêche]
z. GLINE.

Gléner, v. a. [Mar.] Opschieten, in cirkelbogten leggen (een touw, een' tros). — Het part. passé
is ook adj.: Cordage glené, opgeschoten tros m.
C lénoïdal, e, Glénoïde, Glénoïdien, ne,

adj. [Anat.] Vlak uitgehold. Cavité gl- , of als
subst . La gl -, z. GLENE.
Glette, f. [Chico.] Glit n. (litharge) .
Gletteron, m. [Bot.] Klissen, kladden f. pl.,
dokkebladeren n. pl.
Cleucométre, of Gleneocenomètre, m.

[Tech.] Zoetigheids- of mostmeter; een werktuig
tot toetsing van 't suikergehalte der wijnen, enz.
(in 1840 door Chevalier te Parijs uitgevonden),
gleukométerm. —Gleueométrie,f.Kunstf.
om dat werktuig te gebruiken, g l e u k o m e t r í e f.
— Gleueométrique, adj. Tot den mestmeter of
zijn gebruik behoorend, gl e u k om é t r i s c h.
Gliadine, f. [Chim.] Eigen bestanddeel n. van
de kleefstof.
Gline, f. [Pêche] Bedekte vischkorf m.
Glinole , f. [ Bot. ] Soort van viltplant f.,
g l i n u s m. — Glinos, Gleinos, Glinus, m.
[Bot. anc.] Soort van ahornboom m.; — nu z. v. a.
GLINOLE.

Glirien, ne, adj. [IT. n.] Naar den zevenslaper (glis, loir) gelijkend . GLIRINS , m. pl. Geslacht van knaagdieren, waartoe de zevenslapers,
jerboaas e. a. behooren.
Glissade, f. Het glijden, uitglijden; uitglijding,
uitglipping f. (van den voet). — [Danse] Sleep- of
glijpas m., glissade f., glissé m. — [Escr.]
Het afglijden van de degenkling. — (fig.) Cette
felle a fait une gl. , dat meisje is gevallen. —
Glissant, e, adj. Glad, glibberig. Le chemin
est fort gl-, de weg is zeer glibberig. — (fig.) Mis
bedenkelijk, nételig. C'est un pas gI-, 't is-selijk,
Bene bedenkelijke zaak, een nételig geval. — G lissé,
—

m., of als adj. Pas gl-, m. [Danse] , z . GLISSADE.

— , GlisseQnent, m. Het glijden, overheen glijden.
Glisser, v. n. Uitglijden, uitschieten, ontglippen;
glijden, sullen. Le pied lui glissa, zijn voet gleed
uit. L'échelle glissa, de ladder gleed uit. La bouteille, L'anguille lui a glissé des mains, de flesch,
de paling is uit zijne handen geglipt. On glisse sur
un chemin couvert de verglas, men sult of glijdt
op een beijzelden weg. — (fig. at fare.) Gl- des
mains a qn.. iemand uit de handen glippen, hem
Glanacon'e of G laueoanite, f. [Minér.] Soort geen woord houden of ontrouw zijn. — Mes remontrances Wont fait que gl- sur lui, mijne ver
van krijtaarde f.
Glaucope, Glaueope eendre, m. [H. n.]
hebben geen' indruk op hem gemaakt. —-manige
Le pied lui a glissé, hij, zij heeft eenen misstap
Lappenvogel m. (op Nieuw-Holland).
GlaneophS lle A adj. [Bot.] Met grijsgroene gedaan. C'est b. vous h gl-, nu moet gij er aan, nu
bladeren. — G lancopode, adj. [H. n.] Met grijs is 't uwe beurt. C'est une matière délicate, ii
voeten. — Glaucoptère, adj. [H. n.]-groen faut gl- légèrement dessus, 't is eene kiesche zaak,
Met grijsgroene vleugelen. — G laucure , adj. men moet ze slechts even aanroeren. Il glissa sur
eet article, hij stapte over dit punt heen. — GLISSER,
[H. n.] Met grasgroenen staart.
Glane ns, m. (pr. —kuce) [El. n.] Ongeschubde F. a. Heimelijk of behendig insteken, inschuiven: Il
visch, met bijna cilindervormig lijf en breeden staart, lui a glissé une lettre dans la poche, hij stak
blaauwling m. — Blaauwe haat m. — Soort van hem heimelijk eenen brief in den zak. — SE GLISSEP, C. pr. Heimelijk, insluipen: I1 se glissa douceweekdier n., g l a u c u s m.
ment dans la chambre, hij sloop heimelijk in de
C lane, m. Hakblok n.
kamer. 11 s'est glissé une grande faute dans eet
Glazenlet, m. (pop.), z. v. a. PINSON.
Glanque , adj. [Bot.] Grasgroen , zeegroen, ouvrage, er is eene groote fout in dit werk geslowit- of blaauwachtig groen. — Glauque, m. pen. — Se g]- le long dune corde, zich langs een
Grijsgroene kleur f., zeegroen n. — [1-1. n.] Zee- touw laten afglijden. — Cette opinion s'est glissée
insensiblement, deze meeping is onmerkbaar ingehond, rob m.
slopen, vastgeworteld.
Glaux maritieme, m ., z. GLAUCOIDE.
Glaye, t., z. GLAZE. — Glayeul, m., z.
G lisseoir, m., -ease, f. Glijder m., gladster f.
Glissoire, f. Glijbaan, sullebaan t.
GLAÏEUL.
Glèbe, f. Grond, bodem m. Eselaves, Serfs de
Globbée, f. [Bot.] Soort van indisch bloemriet n.
Globe, m. Bol m , bolrond ligchaam n., kloot m.
la gl-, slaven, lijfeigenen m. pl., die tot den grond
—

—
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Gi- terrestre, Gi- de Ia terre, o/' enkel Gi-, aard- passe Vite, de heerlijkheid der wereld gaat schielijk
bol. - [Astr., Géogr.] Gi- céleste, hemelbol iii, voorbij. Avant-goût de la gl-, voorsmaak m. van de
hemeispheer, hemel-g 1 a b e. Rectifier le gl-, de lie- eeuwige zaligheid of heerlijkheid. - [ Peint., Théât.]
meiglobe voor eene gegeven plaats rigten of stellen. Voorstelling f. van den open hemel met zijne beGi- terrestre, aardbol, aard-globe: Porter on lieu woners, hemelstuk n., glorie t. - [Artif.] Groote
du gl- sous le rnéridien, eene plaats op de aard- staande zon; glorie. - Somtijds z. v. a. AUREOLE.
globe onder de middaglijn brengen. - [Phys.] GiGboinérer, v. a., liever AGGLOMERER.
le feu, vuurbol ni., vurig luclitversclijnsel n. GiGboinéride, Gboiiiéris, M. [H. n. ] Kogelélectrique, glazen bol tot liet elelctrisdren. Gi- de dier n., duizendpoot m., die zich als een bal oprolt.
feu of d'arti fi ce , vuurbol , luchtkogel m. , ieder - Glornérflore, adj. [Bot.] Met zamengehoopte
bolrond vuurwerk n. - [Mi].] GI- de compression, bloemen. - Gboiiiérieaipe, adj. [Bot.] Met
drukkogel (ons de nabijgeliqene galerijen eener yes- zasnengehoopte vruchten.
ting te doen instorten). - [Numism.] GI-impérial,
Gloria, f., Gloria patri, m. (latin) [Liturg.]
of enkel Gi-, rijksappel ni., gouden bol met een Eindvers n. der psalmen. - [Mus.] Koorzang m.,
kruis er op, als waardqheidsteeken in de hand van op dat eindvers gecomponeerd: Tous les Gloria,
een' vorst. [Anat.] Gi- de l'oeil, oogbol. - Tous les Gloria patri de ce musicien soot tort
[H. n.] , z. V. a. BATRACHITE. (miq, bolrond. beaux. - ( fig. et fans.) II est comme Gloria patri,
Globeitx, ease, wij. [Bot.]
Bol- of kogelvor- il se fourre partout, hij is overal te vinden, dringt
]
Globiceps, adj. [H. n. Met bolronden kop. zich overal in. - Gloria in exeelsis, (pr.
- Globieere, adj. [H. n.] Met een bolvormig —me ek -cel -sice) lofzang in., die doorgaans in de
uitwas op den snavel. - Globicorne, adj. [H. n. ] mis wordt gezongen en met die woorden begint.
Met bolletjes aan de voelsprieten. - Globifèa'e, - GLORIA, In. (fig. et fam ) Donnez-moi un gI
adj. Met bolronde verhevenheden. - GLOBIFEIIE, t. (in koffijhuisstijl) : geef me een g 1 0 r i a (een kop
[Bot.] Plant t. van Carolina, mikrant/tesnurn n. - heete koffij met suiker en brandewijn of rum).
Globiflore, adj. [Bot.] Met bolvormige bloemen.
Gboriette, f. Lusthuisje, klein tuinhuis,prieel n.
- Globiforfile, adj. [Didact.] Bolvormig. - - [Boul.] Afgeschoten ruimte t. achter den oven.
Globipore, wij. [H. n. ] Met ronde zweetgaatjes.
Gboriense, f. [H. n. ] Zeearend, adelaarsrog m.
Globo (in), 10e. adv. (latin) Over 't geheel, (rale aigle). - [Bot.] Pracht- of pronklelie t. in 't groot, g 1 o b a a 1: Il faut considérer les clsoses
Gborielisemelit , adv. Roemruchtig, roemin glolio
waardig, met roem, met eer; heerlijk. Il s'est tir
(ilobosite, t. [H. n. n.] Ronde, als gedraaide gl- de cette affaire, hij heeft zich niet roem, eer
sclielpv ersteening f., y 1 o b os i e t in. - t Globosiuit deze zaak gered. II est mart gl-, hij is met
té, t. [Didact.] Boirondheici t. (sphéricité).
roem, menswaardig gestorven.
Globtilaire, f. [Bot.] Het gewone kogelkruid n.,
Gborienset, adj. et .subst. m. (verklw. van
kogel- of kiootbloers t. - GLOBULAIIIE, wij. Bol- glorleux) Min of meer hoovaardig of verwaand.
vormig, boirondac/itig.
Een ingebeeld gekje n.
Globule, f. (verklw. van globe) Bolletje n.
S Gborieuseté, t. Verwaandheid f.
GI-s dean, de sang, water-, b l oedbolletjes n. pl. G1orieix, eitse, adj. Roemruchtig, roemvol,
Globitleur, m. [Tech.] Werkman, die de oneffen- eervol, lofwaardig; - vermaard, doorluchtiq, beheden op het oog der gegoten letters wegneemt. - roemd. 11 revint gl-, hij kwam roemvol terug.
Globitleux, ecise, wij. Bolrond, bolvormig. - Préférer une mort gl-euse a une longue Vie, een'
[Phys.] Uit bolletjes zansengesteid, g I o b u I e te s. roemvollen dood boven een lang leven verkiezen.
- Globnlicorne, adj. [H. n. ] Met bolvormige C'est une entreprise , action gl-euse. 't is eene
voelsprieten. - Als subst. in : Insect n. met zulke roemruchtige onderneming, doorluchtige daad. voelsprieten. - Globiilifère , adj. [Bot.] Met Les gl- martyrs, de glorierijke martelaren. - Hoo
enkele bolronde deden. - Giobu li forme, adj.
lofgierig, praalziek, laatdun--vardig,ewn
[Minér.] Bolvormig, bolrondac/stig. - Globiili
kend: Ii a du mérite, mais ii est un pen gl-, hij
Iie, f. [Chim.] Ronde kleurstof t. in 't bloed - heeft verdienste, maar hij is een weinig hoovaardig.
[Bot.] Elk der afzonderlijke blaasjes van het plan- - In dien zin ook als subst.: Les gl- se font haIr,
tenweefsel. -- Globulipède, adj. [H. n. ] Met de laatdunkenden maken zich gehaat. - Corps gl-,
bolvormige voeten. - Globulite, m. [H. n. ] Ke- z. CORPS. blz. 132, kol. L
ver m. met bol of- knodsvormiqe voelsprieten.
Glorifiable, adj. Verheerljkenswaardig.
Glochide , f. Bot. j Soort van weerhaakje
Glorification, t. [Théol.] Verheerlijking, veraan 't eind der vezels van sommige planten. - Gb- heffing van 't schepsel tot de eeuwige heerljklieid,
chidion, in. [Bot.] Plant f. van 't geslacht der glorificétie t.
wolfsmelk.
Glorifier, v. a. Verheerlijken, loven en prijzen
Gboii-e, f. Rosin, lof in.. eer, glorie f. Cher- (God), de hoogste eere geven: Gl- Dieu de toutes
dier Ia gl-, Aspirer is la gl-, roem zoeken, naar chases, aan God de eer van alles geven, God in
roem haken, staan. Ii est comlilé de gl-, hij is met alles verheerlijken. - Dien glorifie les saints, God
roem bedekt. 11 a toute Ia gl- de vette action, hij verheerlijkt de heiligen, maakt hen eeuwig zalig.
heeft alle eer van deze daad. Avide de gl-, Apre - Het part. passé komt ook als adj. voor: Dien
a Ia gl-, Désireux de gl-, Passionné pour Ia gl-, soit loud et gloriflé, God zij geloofd en geprezen.
roemzuchtig, roeingierig. 11 est Ia gl- de sa patrie, - SE GLORIFIER, V. pr. Zich beroemen, zich
hij is de roem, kroon, eer, het sieraad van zijn laten voorstaan, pralen, sloffen: II se gborifle de
vaderland. t Ii est une des gl -s de son pays, hij ses richesses, hij beroemt zich op zijne rijkdommen.
is een der beroemdste mannen van zijn land.
- Se gl- dans Ia croix de Jésus Christ, zijnen
Mettre sa gl- a of dans qc. , is faire qc. , zijnen roem in 't kruis van Jezus Christus stellen.
r em, zijne eer in iets stellen, zich iets tot eene
o
Gboriobe, t. IJdele, verkeerde, geringe roem m.,
eer rekenen. Faire gi- de ga., eene eer uit iets arinhartige praal f. - Gborio1ette, f. (verklw.
maken, op iets hoogmoedig zijn. 11 fait gl- of 11 se van gloriole) (fam.) Nietige, nietsbeduidende roem
fait une gl- d'être libertin, hij stelt er eene eer in
Gbose, f. Uitlegging, verklaring, opheldering f.
een zwierbol te zijn. Rendons toute gl- a Dieu, van een woord of tekst; ophelderende, verklarende
laat ons God alle eer geven. /aine gl-, ijdele roem m., aanmerking of noot, g I o ss e t. Gl- marginale,
laatdunkendheid, opgeblazenheid f. Fausse gl-, val- randglosse, randverklaring,_ kantteekening t. La
sche roem iii., ijdelheid f. - Somtijds heeft gloire gl- est aussi Obscure que le texte, de uitlegjjing
op zich zelven eene ongunstige beteekenis: La gi
is even duister als de tekst. - (Loc. prov.) Lest
Ie perdra, de roemzucht, hoogmoed, ijdelheid zal Ia gl- d'Orléans, plus obscure ofpire que le texte,
hem in 't verderf storten. La vaine gl- corrompt na die verklaring is men nog even wijs als te
Ie mérite des meibleures actions, de ijdeleroem, voren. - ( fig. et fam.) Aanmerking, inz. hensde hoogmoed bederft de verdienste der beste daden. pende, min of meer boosaardige aanmerking, ver(Loc. prov.) Etre dans la gl- de Bacchus, dron- zonnen bijzaak, g 1 oss e f. Dites le fait simplement,
ken zijn. - Hulde aan God, verheerlijking, eer; sans gl-, vertel eenvoudig liet feit, zonder glossen.
heerlijkheid t. , hemelluister m. Que toutes Vos - [Pous.] Poëtische kunstgreep t., inz. der spaansche
actions tendent a Ia gl- de Dieu, laat al uwe da- dichters, waarbij eene gedachte, in een zoogenaamd theden tot Gods verheerlijking strekken. Le fibs de ma aangegeven, zoodanig in vier decimen of tiennégeDieu Viendra dans sa gl-, dans la majesté de sa lige strophen ontwikkeld wordt, dat op 't einde van
gl-, de zoon Gods zal in zijne heerlijkheid, in de elke strophe een vers van het thema staat, soort
majesteit zijner glorie komen. La gl- du monde van parodie, gl o s se t.
[
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Gloser, V. a. Uitleggen, verklaren, ophelderen,
g 1 o s s d r e n, glossen maken: Les auteurs qui out
glosé la bible, de schrijvers. die den bijbel verklaard
hebben. — ( fig. et lam.) Bedillen, berispen, ten
kwade uitleggen. Que trouvez-vous a gl- là-dessus?
wat vindt gij daarop aan te merken, te berispen ?
— In dien zin ook als v. n. Vous glosez sur tout,
gij bedilt alles, gij hebt op alles wat te zeggen, maakt
glossen op alles. I1 n'y a point a gl- sur ma conduite, er valt niets op mijn gedrag te zeggen.
Glosseur, m., -ease, f. Berisper, vitter, bediller, glossenmaker m., bedilster, glossenmaakster f.
Glossaire, m. Perklaringswoordenboek, woordenboek, waarin duistere, vreemde of oude woorden worden verklaard, g l o s s d r iu m n.
Glossalgie, f. [Méd.] Tongpijn f. — Glos salgique, adj. Tot de tongpijn behoorend, gloss dl g is c h. — Glossanthrax, m. [Méd., Vétér.]
Pestkool f. aan de tong. boosaardige tongblaren f. pl.
Glossate, adj. [H. n.] Met lange, sterk ontwikkelde tong. — GLOSSATES, m. pl. Stofvleugelige
insecten n. pl. met lange tong.
Glossateur, m. Uitlegger, verklaarder, kant
de la bible, tekstverklaarder des-teknarm.Gl
bijbels.
Glosse, I. [H. n.] Tong f. der vliesvleugelige
en dubbelvleugelige insecten. — Naam van't weekdier, dat de ossenhartschelp (isocarde, coeur de
boeuf) bewoont.
Glossème, m. [Philol. anc.] Duister, verklaring behoevend woord, g lo s s é m a n.
Glossien, ne, Glossique, adj. [Méd.] Tot
de tong behoorend.
Glossitation, f. [Méd.] Klokkend geluid n.
in de ingewanden. (brand m.
G lossite, f. [Méd.] Tongontsteking f., tongGlossocatoche,m.[Chir.] Werktuigternederdrukking van de tong b ij 't onderzoek van den achtermond, terughouder m. — G lossocèle, m. [Chir.]
Het krampachtig uitsteken der tong; tonggezwel n.
--- Glossocotne, in. [Chir.] Winde, leischroef f.
(vroeger bij beenbreuk in gebruikt). — [ Mécan.]
Windas n. — [Ant.] Fluitdoos f. — Glossodi e, f.
Bot.] Soort van standelkruid n. van Nieuw-Holland. — Glossodonte, adj. [H. n.] Met tanden
op de tong. — Glosso- épiglottique, adj. [Anat.]
Tong en strotklep betreffend. —Glossographe,m.
[Anat.] Tongbeschrtiver. — [ Philol.] Schrijver over
de taal, taalbeschrijver m. — Glossographie, f.
[Anat.] Tongbeschrjving f. — [ Philol.] Taalbeschrijving f., het beoefenen eener taal ten opzigte
van't glossarium, oft afleidend en verklarend woordenboek dier taal; het schrijven van kantteekeningen. — Glossographigae, adj. Wat tot de
glossographie behoort. — Glosso-hyal, adj. en
subst. m. [Anat.] Achterste horentje n. van het
tongbeen. — G lossoïde, adj. Naar de menschentong gelijkend. — GLOSSOIDE, f. [Minér.] Tongsteen m. — Glossologie, f. [Didact.] Tongleer,
verhandeling f. over de tong. — Glossologique,
adj. De tongleer betre fend. — Glossomane ,
Glossornanie, z. v. a. BAVkRD, BAVARDAGE. —
Glossomancie, I. Tongwaarzeggerij f.
Glossolne, m. [Bot. ] , z. v. a. VOTOMITE.
C losso-palatin, adj. [Anat.] Tong en ver
betreffend. — G lossopètres, m. pl. Tong--hemlt
steenen in. pl., slangentongen f. pl. , versteende
haaijetanden m. pl. -- Glosso-pharyngien,
ne, adj. [Anat.] Tong en keel betre fend.—G lossosta hylin, e, adj. [Anat.] Tong en huig betreffend. — G`lossotomie, f. [Anat., Chir.] Tongontleding; tongsnijding f. — Glossotomique,
adj. Daartoe behoorend, g 1 o s s o t ó mi s c h.
Glotte, f. [Anat.I Stemspleet, luchtpijpspleet f.
— [H. n.] Wachtelkoning m., een riethoen (roi
des cailles, rále de genêts). — Glottial, e, adj.
[Anat.] Stemspleetachtiq. Os glottéaux, stemspleetbeentjes n. pl. — Glottide, adj. [H. n.] Met zeer
lange tong (van vogels). — Glottite, f. [Méd.]
Ontsteking der stemspleet.
Glottorant, e, adj. [H. n.] Klepperend: Voix
gl-e. — Glottorer , v. n. Klepperen (van ooijevaars) .

Glouet, m., z. GLOUSSETTE.
Glougloa, m. Klanknabootsend woord van

't geluid, dat het uit eene volle flesch stroomend
vocht maakt; ook van 't geluid van kalkoenen en
tortels, klokklok, kloekloek, het klokken, geklok n.

GLYCINE.

--

a entendre le gl- de la bouteille, hij hoort
gaarne het klokklok der flesch; hij is een liefhebber
van een glaasje. — Glouglouter of Glougotter, v. n. Klokken, kokkelen, kloekloek doen.
11 aime

Glonme, f., z. GLUME.

r loussement, m. Het klokken, geklok (der
hen, die hare kuikens roept); het kakelen, gekakel
(der hen, die leggen wil) . — G lousser, v. n.
Klokken, kakelen.
Gloussette, f., Glouet of Glout, m. [H. n.]
Bruin waterhoen n., een steltvogel.
Glouteron, m., z. BARDANE. Petit gl-, z. V. a.
GLAITERON.

Glouton, ne, adj. Gulzig, schrokkig, vratig.
— Ook als subst.: Un gl-, Une gl -ne, een vraat,
slokop m. en f. — GLOUTON , m. [H. n.] Veel
loutonnement , adv. Gulzig,-vratm.—G
schrokkig. — C loutonnerie (oudtijds G loatonnie), f. Gulzigheid, vraatzucht f.
Gloaze, f. [Mar.] Indieping, gleuf f. in eene
zandbank.
Gla , f. Vogelljm f. — Glu de l'oreille, oorsmout n., oorzeep f. — Glnant, e, adj. Naar
vogellijm gelijkend; lijmachtig , lijmig . kleverig.
Avoir les mains gi-es, kleverige handen hebben;--(pop) kromme, diefachtige vingers hebben. — Glutan, m. Lijmstang, lijmroede f. Tendre des gluaux,
lijmroeden, lijmstangen leggen.
Glucine, Glycine, f. [Miner., Chim.] Zoetaarde , berilaarde , glucine -aarde f., een metaal
Vauquelin in den beril en-oxyde,in1798r
smaragd ontdekt. Sels a base de gl- of Sels gluciques, glutine-zouten n. pl. — Acide glucique,
glucine-zuur n., een bijzonder zuur uit de glucose.
— Glucinium, C lucyninin, Glueyuni, in.,
z. BERYLLIUM. — Glucique, Gluteyque, adj.,
z. ond. GLUCINE. — Glucose, f. [Chim.] Drui-

vensuiker, tepelsuiker, knobbelvormige suiker (in
de druiven, vijgen en vele andere suikerachtige
vruchten, ook in honig, in den wortel van hondsgras, in de urine van lijders aan pisvloed), g 1 ucose f.
Glue, f., z. v. a. GLU.
Gluer, v. a. Met vogellijm bestrijken; kléverig
maken. — Het part. passé is ook adj.: Baton glué,
met vogellijm bestreken stokje n.
Glui, m. Dakstroo, grof roggestroo n. Maison
couverte de gl-, met stroo bedekt huis.
Gladnacé, e, adj. [Bot.] Van hard en droog
weefsel; — in een beursje of bast gehuld. — Glutmal, e, adj. [Bot.] Naar zulk een hulsel gelijkend. — Glume, f. [Bot.] Bloem- of bloesemhulsel n. der grasgewassen; uitwendig bekleedsel van
ieder grasaartje, z. V. a. BALLE.
Gluten, m. (Vr. glu -tène) [Chim.] Lijmstof,
kleefstof, plantenlijm f., een stikstofhoudend, vliezig, zeer veirkrachtig, kleverig bestanddeel, inz. in
't zetmeel der graangewassen en peulvruchten vervat. — [ Bot.] Kleverige stof f., die sommige planten uitscheiden. — [H. n.] Bindstof, lijmstof f.,
die de deden der vaste ligchamen zamenhoudt. —
Gluténoide, adj. FDidact.] Kleefstofachtig, naar
gluten of lijmstof gelijkend. — Glutier, m. [Bot.]
Soort van wolfsmelk f. — Glutinant, e, Glatinatif, ive, G lutinatoire, adj. Klevend, zamenklevend, z. v. a. AGGLUTINANT. AGGLUTINATFI.
— Glutinaire, f. [Bot.] Saliesoort f., die eene
naar benzoë gelijkende hars uitzweet. — Glutinatenr, m., -trice, f. [Ant. rom.] Lamer m., lijmster f. van de papyrus- bladen. — G lutinatlf,
ive, Glutinatoire, adj., z. GLUTINANT. —Glatination, f. Zamenlijming, aaneenkleving f., b. V.
van de randen eener wond. — Glutine, f. Planten-eiwitstof f. , planten-albumine f. — Glutineux, ease, adj. Kléverig en lijmig. — Glutinosité, f. Kléverigheid f.
Glycération, f. [Anc. pharm.] Aftreksel n.
van zoethout, zoethoutdrank m., dropwater n.
Glycérie, f. [Bot.] Het groote vlotgras n.
Glycérine, f. [Chim.] Oliezoet n., oliesuiker,
eene doorschijnende, kleur- en reukelooze vloeistof,
uit de verzeeping der vetten geboren , g by c er i nef. (dies-n.
Glycimère, f. [H. n.] Zeker hoofdeloos weekGlycine, f. [Bot.] Soort van zoethoutstruik rn.
met knoestigen wortel. Gl- tubereuse, amerikaan
aardnoot f. Gl- frutescente, carolinische boo--sche
nenboom m. — [Chico.] , z. v. a. GLUCINE.

GLYCISIDE
C lyciside, f. [Bot. anc.] , nu PIVOINE.
Glyconien of Glyconique, adj. m. [Poés,
ane.] : Vers gl-, oud-grieksche lyrische verssoort,
bestaande uit een' trochceus of spondeus, een' daktylus en een' amphimacer of daktylus, glijkonisch

vers n.

(name vruchten.

Glyeycarpe, adj. [Bot.] Met zoete en aangeGlycyrrhizine, f. [Chim.] Zoethoutsuiker f.,

het suikerachtig beginsel van den zoethoutwortel
[glycyrrhiza glabra] . — Glycyrrhizite,f.

[Bot.]

14merikaansch zoethout n. — [Minér.] Versteend
zoethout.
Grlyphe, m. [Arch.] Insnede, kerf, groefstreep f.
(als sieraad aangebragt). — Glyphique , adj.
[Didact.] Met beeldhouwwerk versierd of zich zoo
voordoend, g l y p h is c h.
(visch.
Glyphisodon, m. [H. n.] Zaagtand m., een
Glyphite, f. [Minér.] Chinésche speksteen m.
Glyphogène, f. [Gray.] Bijtmiddel n. voor de
staalgravure, onlangs door Deleschamps te Parijs
uitgevonden. — Glyphographie, f. Nieuw uitgevonden manier om koperplaten tot de beteekening
en den galvanischen druk voor te bereiden.
Glyptique, f. [Gray.] Snij-, kerf- of graveer
fijne steenen, steensnijkunst, g l y p t i e k-kunsti
of glyphiek f.
Glyptognosie, f. [Didact.] Kennis der glypten
of gesneden steenen. — Glyptognotique, adj.
Die kennis betreffend , g l y p t o g n ó ti s c h. —
Glyptographe, m. Beschrjver, kenner m. dier
steenen. — Glyptographie, f. Beschrijving, kennis f. der gesneden steenen. -- Glyptographique, adj. Tot die beschrijving of kennis behoorend,
glyptográphisch. — Glyptologie, f. Ver
glypten of gesneden steenen.--handeligovr
Glyptologique, adj. Die verhandeling betreffend, g l yp t o l ó g is c h. — Glyptospermes, f.
pl. [Bot.] Planten f. p1. met dwars gekerfde zaden.
— G lyptothèque, I. Kabinet n. of verzameling van gesneden steenen, ook in 't algemeen van
beeldhouwwerk, g l y p t o th e e k f. (Men zegt meestal DACTYLIOTHEQUE.)
Gnalie, f. (fam.) Ongeluksworp m. (bij het
dobbelspel; in tegenstelling met rafle). — (Prov.)
Après rafle, gn-, op mooi weer volgt regen, een
geluk wordt vaak door een ongeluk gevolgd.
G naphale, m. [Bot.] Roerkruid n., stroobloem,
papierbloem, winterbloem f. (immortelle). Gn- des
sables, zandroerkruidn. — Gnaphalié, e, Gnaphaloïde, adj. Roerkruidachtig.
Gnathaptères, m. pl. Ongevleugelde insecten n. pl. met kaken.
Gnathite, f. [Méd.] Wangontsteking f.
Giiathocéphale, m. [Anat.] Wanschepsel n.,
dat in plaats van een hoofd enkel zware kaken
heeft. — Gnathoplégie, f. [Méd.] Verlamming f.
der wangen. — Gnathoplégique, add. Tot, die
kwaal behoorend. — C nathorragie, f. [Med.]
Sterke bloeding f. uit de inwendige oppervlakte der
wan,q en. — Gnathorragique , adj. Wat die
bloeding betreft. — Gnatospasme, m. [Mëd.]
(daphné f.
Kinnebakskramp f.
Gnidie, Gnidienne, f. [Bot.] Italiaanse/ze
G niole, f. (pop) Stoot m. van een' draagenden
tol tegen een' anderen; — bij uitbreiding: stoot, dien
iemand zich toebrengt. - GNIOLE, adj. (pop.) Onhandig, linksch, onbeholpen. — In dien zin ook als
subst. m. en f. C'est un, une gn-, 't is een onhandig schepsel.
Gnome , m. [Myth.] Aard- of berggeest, kabouter m., aardmannetje n., eene soort van elementair-geesten (vgl. élémentaire), die men zich verbeeldde in de aarde te wonen en daar schatten te
bewaken, g no m e m. — Ook als adj. gebruikt: Le
peuple gn-, het kaboutervolkje. — GNOME, m. Gedenkspreuk, leerspreuk f. — [H. n.] Soort van
schildvleugelige insecten n. pl. — Gnomide, f.
[Myth.] Vrouwelijke aard- of berggeest m., aardw ijfje n. — Gnomique, adj. In spreuken vervat , spreukvormig , kernspreukig, g n ó m es c h:
Poème gn-, spreekdicht n., gedicht vol kernspreuken. — Poète gn-, of als subst. Gn-, spreukdichter m.
Gnomologie, f. Wijsbegeerte f. in spreuken;
spreukenboek n., verzameling f. van gedenkspreuken. — 5 G nomologique, adj. Wat de gnomologic betreft, gnomologisch. —%Gnomologno, m. Spreukrjk schrijver; verzamelaar van
kernspreuken, g n o m o l o o g m.
-
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Gnonnon, m. Astronomische wijzer, zonnew(jzer; — stijl, wijzer m. des zonnewijzers. — [ Arith.]
Elk getal, dat, bij een vierkant getal gevoegd, op
nieuw een vierkant getal geeft. G-s, getallenreeksen f. pl., uit welke men de veelhoekige getallen
zamenstelt. — G nomonien, m., z. v. a. GNOPZONOGRAPHE. — Gnomonique, f. Kunst om astronomische wijzers, inz. zonnewijzers te maken,
zonnewijzerkunst of -kunde , g n o m o n i e k f. —
GNOMONIQUE, adj. Die wetenschap of kunst betreffend; met een' zonnewijzer voorzien. Colonne gn-,
uurzuil f. of -obelisk m. der Ouden. — Gnoronographe, m. Zedeleeraar m. — Gnomonographie, Gnoinonologie, f. Zedeleer f., leerboek of stelsel n. der zeden. — Gnomonographique, Gnoxnonologigne, adj. Daartoe behoorend, gnomonográphisch, gnomonológisch.
Gnoristes, m. pl. [I-1. n.] Soort van dubbel
insecten n. pl.
-vleugi
Gnose, f. [Phil.] Hoofer inzigt n. of diepere,
geheime kennis der christelijke godsdienstleer, godsdienst-philosophie der eerste christenen, g n o s i s f.
— Gnosimaques, m. pl. [H. eed.] Christensecte f. der 7de eeuw, die alle leerstelsels verwierp
en alleen de goede werken bij God liet gelden, gnosimáche rn m. pl.— Gnosticisme, m. Leert. der
gnostieken, gnosticismusn.— Gnostignes,m.
pl. Geheimkenners, zoogenaamde godswjjzen, door
gewaande goddelijke openbaringen hoog verlichte
christen-wijsgeeren in de eerste christenkerk, g n o sti e k e n m. pl. — GNOSTIQUE, adj. Geheimkundig,
g n ó s t i s c h.
Gnou, m. [H. n.] Gnoe m., een dier in A Erika's
binnenland ten noorden van de Kaap, om zijn zon
maaksel ook hertestier m. en hertepaard n.-derling
geheeten.
Go (Tout de), loc. adv. (pop.) Zonder complimenten of omstandigheden, geheel vrij: Entrez
tout de go, treed vrij binnen. Il y va tout de go,
hij gaat ronduit te werk.
(trijs m.
t G oache, Gouache, m. [H. n.] Grijze paGoaconaz, m. [Bot.] Groote amerikaanse/ze
boom m., die den tolu-balsem oplevert.
Goailler, Goaillerie, Goailleur,

AILL-.

z. GOU-

Gobbe, f. Vergiftigde bete f. of spijsbrok m. om
honden en andere dieren mede te vergiftigen. —
[Vétér.] Haarbal m. in de maag der woldragende
dieren. — Gobbé, e, adj.: Bête a lame g-e, wol
dier n., in welks maag men een' haarbal-dragen
aantreft.
Gobé, e, adj. (en part. passé van gober): Mets
g-, gulzig ingezwolgen spijs f. — Nouvelle g-e, geslikt, voor goede munt aangenomen nieuws n. —
Personne g-e,geknipt, onverwachts gevat persoon m.
Gobe-affront, m. (woord van Scarron) Voor
beleediging ongevoelig mensch, affronten-slikker m.
(Plur. Des gobe- affronts.)
t Gobeau, m., z. v. a. GOBELET.
Gobelet, m. Beker, kroes m. Boire dans on
g-, uit een' beker drinken. — Goochel beker m.:
Jouer des g-s, met de bekers spelen , goochelen.
Joueur de g-s, goochelaar m.; — (fig.) bedrieger,
schurk m. — Tour de g-, goochelkunstje n. met
den beker; (fig.) slimme bedriegerj, opligterj f. —
[Pharm.] G- émétique, braakwijnbeker m. (beker uit
tin en antimonium of spiesglans, waarin men weleer wijn liet staan, die dan eene braking- en purgéringwekkende kracht verkreeg). — [ Bot.] G d'eau, z. v. a. ÉGUELLE D'EAU. -- [Hort.] Bekervormige vruchtboom nl. — Weleer beteekende gobelet ook: de koninklijke wijn- en fruitbediening f.;
de daarmede belaste beambten m. pl. — Gobeleterie, f. Bekerfabrijk f., bekerhandel m. — Bekerwerk n. — Gobeletier, m. Bekermaker; bekerverkooper m. — Gobelette, f. [Man.] Klein
mastvaartuig n. met een vierhoekig zeil.
Gobelin, Goblin, m. [Myth. gaul.] Kwel- of
plaggduiveltje n., soort van booze huis-dcemon, bul
m. — Gobelins, m. pl. of Tapisseries de-lebak
Gobelin, franse/ze behangseltapijten n. pl., met ingewerkte figuren (naar haren uitvinder Gobelin, die
in 1667 te Parijs eene tapitfabrijk oprigtte,welke nog
eene van de merkwaardigheden dier hoofdstad is).
Gobelotter, v. n. (pop. et fam.) Pimpelen,
dikwijls en met kleine teugen drinken; — zich een'
roes drinken.
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Gobe-nioneherons, m. [H. IL] Soort van
vliegenvanger m. (Plur. Des gobe-moucherons).Gobe-inouches, m. [H. n. ] Vliegenvanger rn
een vogeltje, dat de vlieqen en muggen tot Z)fl
hoofdvoedsel maakt. - Kleine hagedis t. der Antillen. - [Bot.] Vliegenvanger m., naam van sommige planten, die de vliegen als 't ware vangen
(z. APOCYN). - fig. et fam.) Jabroer, oogendienaar, panlikker; - ledigganger, rondslenderaar,
straatslijper; - ligtgeloovige, onnoozele m. (die
alles voor goede munt aanneemt, alles slikt) (Plur.
(

Des gobe-mouches.)--- Gobe-IHouton,m. [Vétdr.]

Gode, m. [H. n.] Verbastering van GADE. GODE, f. Zwarte en witte zeemeeuw f.
Godée, t., z. GODAGE.
Godelureau, m. (fam.) Saletjonker, pronker m.
Godenot , ill. Goochelaars popje. - (fam.)
Mismaakt ventje, dwergje n.
Goder, v. n. PoIse/ic plooijen hebben, in verkeerde plooijen hangen (ook bouleiller).

Th Goderamé, e, Goderonné, e, adj. (Op-

getooid (paré).

Godet, m. Drinkschaaltje n. zonder voet noch
oor. - Kop of ketel m. (eener tabakspijp). [Bot.] Kelk, bloeinkelk m. Calice a g-, bekervormige kelk. G- ciottinier, z. v. a. PEZIZE PONCTUEE. - [ Hydraul.] Putemmer, tuimelaar m.,
Z. v. a. AUGET. - [ Tech.] Trechteropening f., door
welke 't gesmolten metaal in den vorm vloeit. Schilders aarden potje n. - Glazen druipbakje n.
onder de hanglampen. - Bakje n. met doorboorden bodem aan een' locomotief voor liet vet of de
olie ter smering van verschillende machine-deden.
Godiehe, wij. (pop.) Onhandig, linksch, onbeholpen. - Ook als subst.: Cest un g-, is een onhandig schepsel. - Godiehon, ne, adj. (pop.)
Zeer onhandig, lomp.
Godille, Goudille, f. [Navig.] Wrikriem,
stuurriem in. - Godiller, Goiidiller, Gaba
rer, C. n. Wrikken. - Godilleur, Goudilleur, m. Wrikker m.
I Godin, m. Groot kalf n., jonge stier m.
(nog in het depart. der Ardennen in gebruik)."
I Godine, f. Traag wijf n., slet f. - t Godi
nette, f. (verlslw. van godil1e) Liefje n., beminde,
vrijster t. (pop.) Baiser en g-, verliefd kussen,
omhelzen. - Ook z. V. a. GODINE.
Godivean, of Pâté de g-, m. [Cuis.] Pastei
van kalfsgehakt, zwdzerik, lever, truffels, enz.,
vleeschpastei, worstpastei f.
t Godon, Goddon, m. Rijke lekkerbek m.
- Ook als verklw. van Claude gebëzigd: Zotje a.,
onnoozele hats m.
Godron, m. [Modes] Ronde, bolle plooi t.
(aan lubben, vrouwenkapsels, enz.) - Plooiijzer n.
- [Orf., Sculp.] Langwerpig eivormig sieraad,
g oct r o n a. - [Arch.] Eijerljst t. - Godron
nage, m. Het maken van bolle plooijen, van
eivormige sieraden. - Godronner, v. a. In ronde of bolle plooijen leggen; - eivormige randversieringen aan goud- en zilverwerk, aan schrijnen beeldhouwwerk aanbrengen, g 0 d r o n n d r en.
- [apingi.] De speldeknoppen op den vorm draaijeu. - liet part. passé is ook adj.: Coiffure godronnée, bol geplooid kapsel n. - [Bot.] Feuille
g-e, blad n. met natuurlijke randplooijen. - Weleer ook: opgetooid (pard, ajustd). - Godron
ILeur, m., Maker m. van eivormige randwrongen
aan vaatwerk. - Godronneuse, t. Plooister t.
- Godronnoir, m. [Tech.] Holbeiteltje n. voor
drijfwerk.
Godure, f. [Tech.] Valsche, verkeerde plooi f.,
valsche vouw m.
Goëland, m. [H. n.] Zeemeeuw t. G- P wonteau noir, mantelmeeuw. G- a manteau gris, burgemeester m. G- argenté, zilvermeeuw.
Goëlette, f. [Mar.] Twee-mastvaartuig n. van
50 tot 100 ton, soort van schooner m., goelet f.
- [H. n.] Soort van sneivliegende zeezwaluw t.

Doodeljke pillen f. pi. voor schapen en ander vee.
Gober, v. a. (fam.) Gulzig inzwelgen, inslok
ken, , inslurpen, binnenslaan. G- une couple
d'oeufs, een paar eijeren naar binnen slaan. (Loc. prov.) 11 a goPé le morceau, hij heeft de
pil geslikt, heeft zich laten beet hebben. - Ii gohe
tout ce qu'on lui dit, hij neemt alles voor goede
munt aan, wal men hem zegt. Ii ne fait que gdes mouches, du vent, hij loopt vliegenvangen,
verbeuzelt zijnen tijd. - (pop.) G- qn., iemand
onvoorziens vatten, knippen. On la golsi nu sortir de chez lui pour le mener en prison, men
heeft hem toen hij zijn huis uitkwam gevat, om
hem naar de gevangenis te voeren. - [ Fauc.]
Patrjzen met haviken en sperwers jagen. - Go EER, V. n. (Loc. prov.) G- P ihainecon, aan den
angel bijten, in den strik vallen, zich laten beet
hebben.
Goberge, m. [H. n.] Grootste soort van ka
ni. - [ Tech.] Kiemboom, klemhaak m.-beljauw
(voor pas gelijmd houtwerk). - GOBERGES, M. p1.
Dwarsplanken f. p1. op de onderlagen van 't bed.
Gobel-ger (se), v. pr. (lam.) Zijn gemak ne
men, zich op zijn gemak nederzetten of nedervlijen. - Zich vrolijk maken. - (pop.) Je men
golierge, ik lach er mei, geef er niet om.
Gobet, iTO. (fam.) Brok in., hete f., die men
doorslikt. - ( fig. et fam.) Prendre un homme an
g-, iemand knippen, zich onverhoeds van hem weester maken. - (pop.) C'est on bon g-, 't is een
ligtgeloovige ziet, hij slikt alles. - [ Fauc.] Chasser an g-, z. v. a. GOBER. - (pop.) Soort van
groote kers t. - Weleer ook z. v. a. GOSIER.
Gobeter, v. a. {Maç.] Berapen, volrapen, een'
opgemetselden muur met pleisterkolk bewerpen en
bestrijken. - [Agric.] De teel- of mestaarde over
den grond verdeelen. - Gobetis, m. [Mac.] Pleisterkalk m. tot beraping; volgeraapt muurwerk n.
Gobeur, m., -euse, f., (fam.) Doorzwelger m.,
-zwelgster f., slokop in. en f. - ( fi g.) Ligtgeloovige m. en t. - [ Navig.] Kaaiwerker, scheepslos
ser en -lades' m. (inz. aan de Loire). - [H. n.] Gde mooches, z. v. a. GOBE-MOUGHES, BOUVIER.
Gobie, t. [Fl. n.] Govie 1., zeegrondel m. Gnoir (ook boulereau noir) , zwarte goeie f., goveke n.
Gobillard, m. Vathout, duighout n.
GobBle, f. Knikker, stuiter m. 3ouer aux g-s,
knikkeren. - [ Tech.] Zeker mutsenmakerswerk
n.
-tuig
S Gobin, m. (fam.) Bultenaar, gebogchelde,
buit in. - (pop.) C'est on plaisant g-, 't is een
koddige snack.
Gobiolde , m. [H. ii.] Zeegrondel met twee
vinnen m. - Gobiomore, m. Grondel m. met
vrije vinnen,
Goéinon, Gouéinon, m. [Bot.] , z. v. a.
G obisson , ITI . [ Mi] .] Borststuk aan een harnas,
VAI4ECH. (den Senegal.
opgevuld borststuk n.
Goertan, m. [H. n.] Groene specht m. van
Goblet, m. [Bot.], Z. V. a. ECUELLE dean.
Goet of Gonet, m. [Hort.] Soort van groote
Goblin, m. [Myth. gaul.], z. GOBELIN.
Gobriole, f. [Tech.] Stuk hout n., dienende witte druif f.
Goétie, t. (pr. —cie) Vermeende tooverif, door
tot vorm, om eene vaas van traliewerk te maken.
Godage, m., Godée, f. [Tech.] Gebrekkige oproeping van booze geesten, ten einde de menschen
te schaden, geestenbezwdring f. - Goétien, m.,
papiervorm m. - Valsche plooi t. in een kleed.
Godai lle, t. (pop.) Slechte wijn m., bogt f.;— ne, t. Geestenbezweerder m., -bezweerster f.,
goiset m. en t. .- Goétique, adj. Wat die
weleer ook: dronkenschap, brasserij' f. - Godail
Ier, V. n. (pop.) Zuipen, zwelgen.— GODAILLER, M. geestenbezwering betreft, g o ii t i s c h.
Goêtre, etc., m., Z. GOITRE, enz.
[Bot.] Najaars-moszwam 1. (ook mousseron d'auGoézie, t. [H. n.] Ingewandsworm m. van
tomne en agaric faux rnousseron geheeten). den wentelaar (silure).
Godailleur, m. (pop.) Zuiper, zwelger m.
Goll'e, adj. (fam.) Mismaakt, wanstaltig, lomp,
Godan, m. (fam.) Fopperij 1. , strik m. Donoer clans le g-, in den strik vallen, zich laten beet onbeschoft. - GOFFE, m. Platte volkstaal f. hebben.
t Goff'ement, adv. Lomp; ellendig. - t Gofm. Lekkerbek, smulbroîr m. - ferie, t. Lompheid, onhandigheid, plompheid f.
S Godard,
Gogaille, t. (pop.) Vrolijke, luidruchtige.maal
(pop.) Man, wiens vrouw in 't kraambed ligt. m. Faire g-, goede sier maken, slampampen--tijd
Woord, waarmede men de zwanen tot zich roept.
- Weleer ook: grap, gekheid F.
Goddon, m., Z. GODON.
-
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Gogo (a), loc. adv. (très-fam.) In overvloed, sap f. uit de boomen. G- arabique of thébaïque
volop: Vivre a g-, volop en vrolijk leven, een lek of du Sénëgal, arabische, senegalsche gom. Gvrolijk leventje leiden.
-kern gutte, gittegom, geelhars, blinkende gomhars F. GGogoli, m. [H. n.] Eend f. van Kamtsjatka.
résine, gomhars. G- élastique, elastieke, veérkracht Gogue, Goguette, f. [Cuffs.] Vulsel n. tige gom, vederhars (caoutchouc). G- copal, ko(farce), gehakt niet peper, uijen, fijne kruiden, enz. palgom, lakhars. G- adragant, dragant-gom (tragacante). G- anime of animée, vloedhars, animé— t GOGUES, f. pl., z. v a. GOGUETTES.
Goguelin, m. [Mar.] , z. v. a. GOBELIN.
gom. — [Hort.] Ziekte f., soort van brand m.
-j- Gogutelu, e, adj. (pop.) Hoogmoedig, trotsch der steenvruchtdragende boomen. — Gommé, e,
op zijne rijkdommen. — GOGUELU, m. Trotsche adj. (en part. passé van gommer) Gegomd: Taffetas g-, gegomd taf n. Eau g-e, gomwater n. —
rjkaard. — Vrolijke broeder m.
6 oguen ard, e, adj. Spotachtig, spotziek (door- Gomineline, F. [Tech.] Soort van zuiverder
kwaden
zin)
Avoir
l'esprit
spotziek
g-,
gom,
meer geschikt tot de katoendrukkerij dan de
in
gaans
zin. — GOGUENARD m., -E, f. spotboef m., spot- arabische. — Gommenaent, m. Het gommen
ster f. — G oguenarder, v. n. (fang.) Den draak (gommage). — Gomnner, V. a. Gommen, met
steken, gemeene grappen maken, gekscheren. — opgeloste gom bestrijken of doortrekken, door BomGogaenarderie, f. ((am.) Platte scherts, ge- water halen, met gom vermengen. — Gommeux,
meene boert f., lage grappen f. pl.
euse, adj. Gomgevend: Arbre g-, gomboom m. —
Goguenettes, f. Beuzelingen f. pl., wisjewas- Gomachtig; gommig. — Gommeux, m. [Pharm.]
Gommiddel , gomhoudend middel n. — Dom jes n. pl. ; z. v. a. GOGUETTES.
1- Goguer (se), v. pr. ((am.) Zich vervrolij- mier, of als adj. Arbre g-, m. [Bot.] Gomken, zeer lustig maken.
boom m. -- Gornmifère, adj. [Bot.] Gomgevend
Goguette, f. [Cuffs.], z. GOGUE. — GOGUET- (gommeux). — Gommite, f. [Chim.] Gomstof,
TES, f. pl. Grappen f.. pl., kwinkslagen m. pl., de eigenlijke gom f. — Gommoir, m. [Tech.]
kortswijl m., boert, vrolijke kout f. Canter des g-, Gombak m. der fabrikanten. — Gomnno-résigrappen verhalen. Etre en g-, en ses g-s, in eene neux, ease, adj. [Chim.] Gomharsig.
Goino, m. [Bot.] Ternataansche broodvrucht,
goede luim, op zijn dreef zijn. Faire ses g-, zich
lustig maken. Chanter g- a qn , iemand doorhalen, rima F.
doorstrijken, uitmaken, bits bejégenen, de huid vol
Gomorrhéen, m., z. v. a. PÉDERASTE.
schelden.
Goniphiasis, F. [Méd.] Het voelbaar- of stompworden der tanden; kiespijn F. — Gomphose, F.
Goiland, m., z. GOëLAND.
Goinfrade, f. (burl.) Brasserij f., maaltijd m.
[Anat.] Onbewégeljke gewrichtsvereeniging door in
van eenen vraat. — Goinfre, nl. (pop.) Vraat, elkander sluitende, min of meer getande naden;
slokop, slemper, smuller, zwelger, brasser m. — inkassing, inz. der tanden in de tandkassen, g o m
F.
-phdsi
Goinfrer, V. n. (pop.) Inzwelgen, brassen, vreten, slempen. — Goinfrerie, f. (pop.) Zwelgerij,
G omphrène, f. [Bot.] , z. v. a. AMYIARANTINE.
brasserij, slemperij f.
Gon, m. [H. n.] , z. v. a. CHARANSON, CALANDRE.
Goiran, m., z. v. a. BONDREE.
Gonagre, f. [Méd.] Kniejicht f., g o n a g r a n.
G ois, m., z. V. a. GOET.
— Gonalgie, f. Kniepijn, gonalgie of goGoitre, Goétre, m. [Méd.] Krop m., krop
n a t a l g i e F. — Gonalgique, adj. Tot de knie
n. Les montagnards sont sujets aux g-s,-gezwl
g o n á l g i s c h, ,g o n a t á l ,g i s c h.-pijnbehord,
de bergbewoners zijn aan kropgezwellen onderheGon ambouch, m. [:H[. n.] Surinaamsche geel
vig. — Goitreux, euse, adj. Kropgezwelachtig;
m.
-vink
met kropgezwellen behebd. — [H. n.] Le lézard
Gonargue, Gonarque, F. [Astr.] Soort van
g-, of als subst. Le g-, de mexicaansche krophage- zonnewijzer m. der Ouden op de verschillende
dis f., kropsalamander m. — GOiTREUX, m., -EUSE, f. vlakten van een' veelhoekig lijchaam.
Lijder m., lijderes f. aan kropgezwel; kropmensch m.
Gonarthrocace, f. [Med.] Ontsteking f. der
Goitreux, m. of Goitreuse, f. is ook de kniegewrichtsvlakten.
volksnaam van den pelikaan, ook de toenaam van
Gond, m. Duim m., her F. (van een hengsel).
vele andere vogels, die een' grooten krop hebben of — (fig.) Sortir des g-s, boos worden. van zijn stel
schijnen te hebben. — Goitrie, f. Keelziekte F.
raken. Faire sortir of mettre qn. hors des g-s,
Golfe, f. [Géogr.] Golf f., zeeboezem m. — iemand, van gramschap buiten zich zelven brengen,
Courant du g-, golfstroom m., eene hoogst merk- iemand in 't harnas jagen. — [ Anat.] Eerste halswaardige strooming in den At1antischen oceaan. wervel, draaijer, atlas m. — [ Mar.] , z. v. a. FICHE.
— [Anat.] G- de la veine jugulaire, holte f., die — Gonder, v. a. [Tech.] Van duimen voorzien
de keelader opneemt.
(eene deur, enz.).
Goudezel, m. [Com.] Gesponnen boomwol F.
Golfche, F. (verbastering van g o u d v is c h)
Paarlemoêrglanzige schelp f.
van middelmatige soort.
t Goliard, m. Spotvogel, grappenmaker m.
Gondolage, m. [Tech.] Hout n., dat door
Goliath, m. [H. n.] Reuzenkever, goliath m. 't vocht kromtrekt, uitzet, zwelt.
-- (fam.) Zeer groot en zwaar mensch (met zi-nGondole, F. [Mar.] Gondel f., plat overdekt
vaartuig, inz. in de grachten van Venetië; —
speling op den bejbelschen reus Goliath).
fransche boot F. in de Middellandse/te zee. — LuchtGolile of Golille, F. [Any. cost.] Stijve spaan
halskraag m.
-sche balschuitje n. — [Chir., Ocul.] Oogschaaltje n.
Golis, m. [Faux et for.] Achttien- tot twintig- (voor 't wasschen of betten der oogen). — [Econ.
jarig hout n. ; boom m. van dien ouderdom.
dom.] Langwerpig drinkschaaltje n. zonder voet
Golithes, m. pl., z. CENCHRITES.
of oor. — [ Volt.] Gondelvormig rijtuig n. ; —
soort van groote omnibus m. te Parijs. — [ Punts
Golisson, m., z. v. a. GAMBESON.
Maliekolder
m.,
pantseret chauss.] Geplaveide waterloop m. — GondoGotlette, F. [Chev.]
hemd n.
lé, e, adj. [Mar.] Gondelvormig, als eerre gondel
Gomarien, ne, Gomariste, adj. [H rel.] gebouwd. — Gondoler, v. n. [Mar.] Van voren
Gomarístisch. — GOMARISTES, m. pl. Part jnaam en achteren hoogop gebouwd zijn of springen. —
van de aanhangers der leer van Gomarus (hoog- [Tech.] Uitzetten, kromtrekken (van hout). —
leeraar te Leyden in 't begin der 17de eeuw), Gondolette, F. [Mar.] Kleine gondel F. -- GonGomaristen, Contra- Remonstranten m. pl.
dolier, m. Gondelschipper, gondelroe jer, gondeGomart, m. [Bot.] Balsem- of gomboom m. her m. (beste soort.
Gondouli, m. [Com.] Indische rijst F. van de
van Amerika, inz. van de Antillen.
Gondozoletti, f. pl. [Com.] Zeer fijn katoen Gombaut, m., z. v. a. GIRAUMOET.
Gombette, adj. [Hist.] : Loi g- of Loi de garen n. van Aleppo. (infusiediertje n.
Gone of Gonelle, F. [H. n.] Plat, veelhoekig
Gondebaud, oud-bourgondische wet F. (naar koning
t Gonèle, Gonelle of Gonnelle, F. MansGombaud of Gondebald ge/weten).
Gombin of Gemnbin, m. [Pêche] Cilinder
of vrouwenkleed; — jagtbuis n ; — soort van wafuik F. met twee ingangen.
-vornige penrok; — priestermantel m.
Gonfalon, Gonfanon, m. [Bias.] Kerkba Gomène, Gonmène, F. [Mar.] z4nkertouw
eenex galei; — meertouw n. — Gornmage, m. nier, kerkvaan F. — Lansvaantje n. — Gonfalo—
Het
onbehoorgomming
nier
of Gonfanonier, m. Vaan- of banierdraHet
gommen;
f.
[Tech.]
lijk aaneenkleven der zijdedraden. — Gomme, F. ger; kerkvaandrager m. — Voormalige titel der
regénten van sommige italiaanse/te steden en repu[Bot.] Gom f., droog plantenl jm, verdikt sljmi:
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blieken, g o n f a l o n i é r e m. — Policie- beambte
in de provinciën van den Kerkelijken staat.
Gonfle, f. [Tech.] Holte, luchtblaas f., gebrek
in 't metaaldraad, dat men door de trekplaat haalt.
Gonflé, e, adj. (en part. passé van gonfler)
Gezwollen, opgeblazen, opgezet: Ventre g-, opgezette buik m. Yeux g-s, gezwollen oogen n. pl. —
G- d'orgueil, de son mérite, opgeblazen door hoogmoed, trotsch op eigen verdienste. — Gonflement, m. [Mid.] Opzetting, uitzetting, zwelling,
opzwelling f. Le g- du ventre, het opzwellen des
bulks. — Gonfler, v. a. Doen zwellen. doen opzwellen, opblazen: La plupart des légumes gonflent
l'estomac, de meeste groenten doen de maag opzwellen. Un pigeon qui gonfle sa gorge, eene duif,
die haren krop opblaast. — (fig ) Sa fortune la
gonflé d'orgueil, zijn geluk heeft hem hoogmoedig
gemaakt, opgeblazen doen worden. - GONFLER,
V. n., en SE GONFLER, V. pr., Opzwellen, zwellen,
zich uitzetten: Des qu'il a mange, l'estomac lui
gonfle, zoodra hij gegeten heeft, zwelt hem de
maag op. — Les eaux se gonflent, de wateren
zwellen, de rivieren worden hooger. — (fig.) Se gd'orgueil, hoogmoedig, trotsch worden, eene hooge
borst zetten.
Gong of Gong-gong, m. Soort van handtrommel f. of tam-tam m. der Indiërs en Chinézen,
bekkenvormig speeltuig n.
G ongore, f. [Bot.] Peruaansch standelkruid n.
Gongorisn'e, m. [Litt.] De gemaakte schrijfwijze van den spaanschen dichter Gongora en zijne
navolgers, g o n g o r i s m u s n. — Gongoriste,
adj. Tot het gongorismus behoorend, g o n g o r i st i s c h. — 4ls subst. m. Navolger van Gongora,
gongorist m.
Gongron, m. of Gongrone, f. [Mid.] Hard
halsgezwel n., naam door Hippókrates aan 't krop
(goitre) gegéven. --- [Bot.] Rond uitwas n.-gezwl
aan den stam der boomen.
Gongyle, f. [Bot.] Kiemkorrel f., het ronde
ligchaampje in de bast van vrouwelijke planten
vervat, g o n g y 1 u s m (ook spore geheeten) . —
Gongylophyee, adj. [Bot.] Door kiemkorrels
zich voortplantend.
Goniehon, m. [Tech.] Papieren kap f. der
suikerbrooden.
Gonin, m. (pop.) Doortrapte guit m. (alleen
voorkomend l in): C'est un maitre G-, 't is een
geslepen kerel. Voilà un tour de maitre G-, dat is
een schelmstuk. — (Prov.) Maitre G- est mort, le
monde nest plus grue, list is dood, men zal mij
niet meer bedriegen.
Goniocéphale, m. adj. [H. n.] Met hoekigen
kop. - .4ls subst. m. Gaffelkop m., soort van kroon
-hagedisofblcu.
Goniométre , m. [Math.] Hoekmeter, een
natuurlijke
kristallen
werktuig om de hoeken der
en in 't algemeen om hoeken te maken, g on ie
m é t e r m. — Goniométrie, f. Hoekmeting f.,
hoekmeetkunst, leer der hoekmeting, g o n i o m etrí e f. — Goniométrique, adj. Tot de hoekmeetkunst of den hoekmeter behoorend, g o n i om é t r i s c h. — G oniomyce, adj. [Bot.] Van
hoekige gedaante.
Gonion, m., z. v. a. GOUJON.
Gonioptère, adj. [H. n.] Met hoekige vleugels.
Gonne, f. [Mar.] Fust n. (voor wijn, bier,
sterken drank, gezouten visch); teerton f. — [Blas.] ,
z. v. a. GONNELLE. - Weleer z. v. a. ROBE.
Gonnelle, Gonnette, f. [alas.] Met wapens
versierd pantserhemd n.
Gonoeèle, f. [Méd.] Kniegezwel; — teelbalgezwel n. ; zaadbreuk f., zaaduitstorting in 't celweefsel van 't middelvleesch.
Gonoïdè, adj. [Mid.] Naar zaadvocht gelijkend.
Gonolek, m. [H. n.] Bonte ekster m. van den
Senegal.
Gonomphe, m. [Bot.] Soort van hout n.
Gonondanli, m [Com.] Soort van rijst f.
Gonoophyte, m. Bot.] Met hoekige vrucht.
Gonophore, m. [Bot.] Steeltje n. der bevruchtingswerktuigen,
Gonorrhee, f. [Mid.] (bij de Ouden verward
met blennorrhée) Zaadloop, onwillekeurige zaadvloed, druiper m. (spermatorrhée). — Gonor
rhéigie of Gonorrhoïgne, adj. Wat dien
zaadvloed betreft, druiperachtig.
Gonosperme, adj. [Bot.] Met hoekige zaden.
.
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Gonyalgie, f., z. GONAGRE.
Gonyoptérides, f. pl. [Bot.] Geslacht van
paardestaartplanten f. pl.
Gor, m. [Bot.] Vrucht eener indische soort
(stof f.
van kastanjeboom m.
Gorao, m. [Com.] Soort van chinésche zijdeGord, m. [Pêche] Uit staken gevormde hoek
met een net of fuik aan zijn top, hoekige vischweer f., steekpaal m. met een steeknet. — z. v. a.
RAVIN.

Gordien, adj. m. Wat den phrygischen koning
Gordius betreft, gordiaansch. — [H. anc.] Noeud
g-, gordiaansche knoop m., de kunstig ineengestrengelde knoop aan den wagendissel van koning
Gordius, dien niemand vermogt los te maken,
maar die door Alexander den Groote met het
zwaard werd doorgehouwen. — ( fi g . et fam.) Hoogst
moeijeljk te ontwarren of te beslissen zaak, omstandigheid f., waarin goede raad duur is, nételig
geval n. Trancher le noeud g-, den gordiaanschen
knoop doorhakken, door een' beslissenden stap,
eene stoute daad enz. eene zwarigheid uit den weg
ruimen.
Gordius, m. (pr. —uce) [H. n.] Draadworm n.;
z. v. a. DRAGONNEAU. — Soort van vlinder m.
1- Gore, f., z.v. a. TRUIE. —Robes a. la grand'
gore, vrouwenkleed n. met groote mouwen.
Gorende, f., z. GIARENDE.

G oret, m. Bigge f., speenvarken n . (in dien zin
zelden dan schertsend gebézigd). Sale comme un
g-, morsig als een zwin. — [ Mar.] Hog m., var
scheepsschrobber. — [ Tech.] Mees -ken.,zér
bij schoenmakers, hoedenmakers. —-terknchm.
Goreter, v. a. [Mar.] Hoggen, varkenen, met
den hog het schip onder water afschrobben.
Gorfon, m. [H. n.] Zwemmende phaeton m.,
een watervogel.
Gorge, f. Keel f., strot, gorgel; — hals en
boezem m. (van vrouwen); krop m. (van vogels).
Il a la g- enflée, hij heeft een gezwollen keel of
hals. Avoir mal à la g-, pijn in de keel hebben.
Couper la g- a qn., iemand de keel, den hals afsnijden, van kant helpen. Ces poires sopt Bien
dpres, elles prennent à la g-, deze peren zijn zeer
wrang, zij trekken de keel zamen. — Un pigeon à
grosse g-, eene duif met een' dikken krop, krop
C'est un bon mille, it a In g--duif.,kropem
noire, dat is eene echte mannetjes-musch, hij heeft
een' zwarten krop; --- (fig.) dat is een krachtige
jongman, men ziet het aan zijn' vollen zwarten
baard. Cette fille a la g- belle, dit meisje heeft
een' schoonera boezem. Ella a trop de g-, zij heeft
een te vollen, grooten boezem — G- of Tour de g-,
hals m. of boordsel n. van een vrouwenhemd. [Chas.]
Ce Chien a bonne g-, die hond slaat goed aan,
blaft helder. — [Fauc.] G- chaude, raauw en
nog warm vleesch n. voor de jagtvogels. G- froide,
vleesch van doodjagtwild. Enduire la g-, het vleesch
te. snel verzwelgen. Voler sur sa g-, terstond na
verzadigd te zijn wegvliegen; (fig.) dodelijk na den
maaltijd aan 't dansen gaan. — (Loc. prov.) Faire
une g- chaude de qc., zich met iets verheugen en
te goed doen. (In dien zin verouderd.) Faire des
g-s chaudes , den spot met iemand of iets drijven, zich vrolijk maken. — (fam.) Arroser sa g-,
zijne keel besproejen , doorspoelen: drinken. —
(rg.) S'il ne veut pas me payer, je le prendrai a la g- , zoo hij mij niet wil betalen, zal
ik hem daartoe noodzaken. Tenir qn. à la g-,
iemand met geweld dwingen om iets te doen. 11
Mi tint le pied sur la g-, hij dwong hem met geweld. Faire grosse g-, zich hoogmoedig aanstellen.
Cela nous coupe la g-, dat breekt ons den hals,
helpt ons in den grond. La raison que vous alléguez lui coupe la g-, het bewijs, dat gij aanvoert,
doet alles af. — (pop.) Rendre g-, braken, overgeven. — (fig. et fam.) I1 avait vole, mais on lui
a fait zendre g-, hij had gestolen, maar hij heeft
het gestolene moeten terug geven. Crier a pleine
g-, uit al zijne magt schreeuwen. Je lui feral Bien
rentrer sas injures dans la g-, ik zal hem zijne
beleedigingen wel weder doen inslikken, hem nood
ze te loochenen of in te trekken. Le noeud-zaken
de la g-, keelknoop, keelknobbel, adamsappel. —
(fam.) C'est un rire qui ne passe pas la g-, hij
lacht gedwongen, dat is een gemaakt lagchen. Cela
ne passe pas le noeud de la g-, dat zal uit mijn'
mond niet gaan, ik zal er niet van spreken. Rire
s
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sous g- of (beter) sous cape, z. CAPE, z. ook DÉ[Mus.] Voix de la g-, keelstem f. Chanter de la g-, met de keel of de keelstem zingen. —
(fam.) Avoir un noeud à la g-, een' brok in de keel
hebben, van droefheid of aandoening niet kunnen
spreken. I1 a un chat dans la g-, hij heeft een' roggestaart in de keel (wanneer iemand spreken wil, maar
een of ander beletsel in de keel heeft).—Il.estchatouilleux á Ia g-, hij zal de galg niet ontloopen.—Gorge
wordt gebézigd van vele dingen, die min of meer
gelijkenis met den strot of hals hebben: G- de
montagnes, engte f., naauwe doorgang m. tusschen twee bergen. La g- of le cou d'un vase, d'une
bouteille, de hals van eene vaas, van eene flesch m.
La g- d'un bassin de bathe, z. ECHANCRURE. [Arch.] Hals eener zuil. — [Artif.] La g- d'une
fusie, de hals, mond van den kruidloop eener bom m.
— [Artill.] La g- de la bouche , holle band aan
den mond van liet geschut m. La g- de la volde,
de holle band der voorbroek. La g- du second
ressort, de holle band der achterbroek. La g- de
la culasse, de druifhals. —[Fond.] G- d' une cloche,
hals eener klok. — [Fort.] La g- du bastion, de
keel van 't bolwerk. Demi g -, halve keellijn f. —
[Tech.] Rondte f. van de schoot eens slots ; —
stok m. of rol f., waaraan men eene landkaart enz.
ophangt en weir oprolt; — ingang m. eens schoor steens; — juk n. der waterdragers; — voorste gedeelte van een' schrijf- of inktkoker voor pennen,
potlood, vouwbeen, enz. — [H. n.] Weduwaal, geel
-gors
m.
Gorgé, e, adj. (en part. passé van gorger)
Overladen, opgepropt; overvloedig voorzien; — opgezwollen, opgeblazen. Personne g-e, met spijzen
overladen persoon m. Langue g-e d'humidite ,
overvochtige tong f. Être g- dor et d'argent, volop
goud en zilver hebben. — [Fauc.] Oiseau g-, ge
valk m. — [Bias.] Lion g- d'une couronne,-voêrde
leeuw met eene kroon om den hals van andere
kleur dan het dier. — [Vétér.] Jambes g-es, gezwollen, opgeloopen beenen n. pl.
Gorge-blanche , f. [H.. n.] Witkeeltje n.,
zekere vogel. (Plur. Des gorges -blanches.) — G orge- bleue, f. [H. n.] Soort van kwikstaart m.,
met een' blaauwen krop en rooden buik, blaauwkeeltje n. (Plur. Des gorges- bieues.) — Gorgede-pigeon, adj. Duivenhalskleurig, weerschijntells subst. m. Duivenkleurig, weêrschijnend.
halskleur f. — Als subst. f. Duivenhalsmondstuk n.
(voor het paard). (Plur. Des gorges-de-pigeon.)Gorgée, f. Mondvol, slok m. — [Faut.] Donner bonne g- à l'oiseau, den valk een rijkelijk deel
van 't wild geven. — Gorge-fouille, f. [Tech.]
Kraalschaaf f. (Plur. Des gorges-fouille.) — Gorge-jaune, f. [H. n.] Geelkeeltje n., soort van
vijgeneter, een vogeltje. (Plur. Des gorges-jaunes.)
-- Gorge-noir, f. [H. n.] Tuinroodstaartje n.
(ook Rossignol de muraille geheeten) . (Plur. Des
gorges-noires.) —Gorge-nue, f. [H. n.] Patrijs m.
met kalen krop, naaktkeeltje n. (Plur. Des gorgesPLOYE. --

—

nues.)

Gorger, v. a. Met spijs of drank opvullen,
volstoppen, zat maken, opproppen; — overladen.
On les a gorgés de viandes, de vlas, men heeft ze
met spijzen, met wijn opgevuld. — (fig.) G- qn.
de biens, iemand met goederen overladen.— [Faut.]
G- 1'oiseau, den valk spijzen, voeren. --- [Vétér.]
Les mauvaises eaux gorgent les jambes du cheval.
het slecht drinkwater doet de beenen der paarden
zwellen. - SE GORGER, v. pr. Ziele volproppen, zich
zat maken: Se g- de boire et de manger. — Les
soldats se gorgèrent de butin, de soldaten maak
veel buit.
-ten
Gorgère, f. [Mar.] Knie aan het galjoen, onderknie, schegge f. Taquet de g-, loefhouder m.
— [Anc. cost.] Vrouwen-halskraag m.
G orgeret, m. [Chir.] Wegwijzer m., een werktulp, dat de wondheelers bij 't steensneden gebruiken.
Gorgerette, f. Soort van voormalig vrouwen halskraagje n. — Mutsen-keelband m. — [H. a.],
z. v. a. FAUVETTE h tête noire. — Weleer ook
z. v. a. GORGERIN.
Gorgerin, m. [Ant. mil.] Halsstuk n. van de
wapenrusting eens ruiters. — [Arch.] Hals m.
van 't Ionisch en toskaansch kapiteel. — Met punten bezette honden-halsband m.
Gorge- rozige, f., z. ROUGE-GORGE.
Gorget, m. [Tech.] Kraalschaaf f.
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1- Gorgette, f. (verklw. van gorge) Halsje n.,
kleine hals, kleine boezem m. — Keelband m.
t Gorgias, e, adj. IJdel, pronkziek. — -I- Als
subst. m. Minnaar m. — Soort van vrouwen-halskraag m. ter bedeicking van den boezem. — j G orgiaser (se), v. pr. Den pronker spelen; grootsch
zin; — den galanten man uithangen. — -t- G orgiasse, adj. f.: Femme g-, zeer dikke, vettevrouw.
Gorgone, f. [H. n.] Soort van polijpenhuis n.
— G- cératophyte, z. v. a. CERATOPHYTE.
Gorgonelle , f. [Com.] Zeker Hollandsch en
Hamburgsch ljnwaad n.
Gorgones, f. pl. [Myth.] Gorgónen f. pl., drie
zusters en vrouwelijke monsters: Sthéno, Eury'ala
en Medusa, wier aanblik de menschen doodde en
zelfs versteende.
-f- Goriére, f., of als adj. Dame g -, vrouw f.
in wijde, groote mouwen gekleed.
Gorra, Goura, f. [Cost.] Gebreide zwart
zijden muts f. (weleer te Venetië in gebruik).
]- Gorrier, adj. Trotsch, prachtig
G ortere, G ortérie, f. [Bot.] Bloemtuildragende plant f. van de Kaap, g o r t e r i a f.
Gosier, m. Strot, gorgel, slokdarm m., spijs
n. Il lui. est 'demeuré une arête dans leg-,-kanl
er is hem eene graat in den gorgel (de keel) blijven
zitten. — (fig. et fam.) Il a le g- sec, hij heeft
eene drooge keel, hij heeft altijd dorst. Il a Ie gpavé of ferré, hij heeft eene verstaalde keel, hij
kan kokend heet eten. — (Loc. prov.) Si notre gavait des yeux nous mourrions de farm, w## zouden menig ding niet eten, als use 't van nabij bekeken. — Vn grand g-, een groote eter m. — Lucht
bij uitbreiding: stem f. Le g- d'un oiseau,-pij,kel;
de keel, gorgel van een' vogel. Rire it plein g -,
luidkeels lagchen. Elle a un beau g-, zij heeft eene
schoone stem. Un g- de rossignol, eene nachtegaalsstem. — [Mus.] Coup de g-, stemgalm m.—[H. n.]
Grand g-, pelikaan m. op de Antillen. — [ Tech.]
Windpijp f., windgat n. van den blaasbalg.
Gosiller, v. n. [Distill.] : La li queur trap
chauffée, est sujette à g-, wanneer er te sterk gestookt wordt, dan gaat met den brandewijn te gelijk ook wijn over — (pop.) Braken.
Gosréal, m. [H. n.] Groote afrikaansche vo
-gel
m. (gabon).
Gossainpin, m. [Bot.], z.v. a. FROMAGER.
Gosse, f. (pop.) Grap, snakerij, spotternij f.;
— knapuil m., uit de grap vertelde leugen f. (gnusse) . — [Mar.] , z. v. a. COSSE en DELOT. — G osser, v. n. (pop.) Schertsen; ook z. v. a. GAUSSER.
-- Gosseur , m. -(pop.) Spotter, leugenaar m.
- -

(gausseur).

Gossypin, e, adj. [Bot.] Met katoenachtige
oppervlakte. —Gossypine, f. [Chim.] Zelfstand igheid, die men uit de gewone boomwol a fzondert, g o s s y p í n e f.—G ossypiphore,adj. [Bot.]
Boomwoldragend of -voortbrengend.
Goth, e, adj. Gothisch : Peuple g-, gothisch
volk n. — ( fig.) Barbctarsch. — Als subst. Les
Goths, de Gothen.
G othicité, f. Hoedanigheid f., aard m. van 't
gene gothisch is, g o t h i c i t e i t f. — Gothique,
adj. Gothisch, den Gothen eigen, tot de Gothen
behoorend. — Architecture g-, gothische bouworde,
bouwkunst f. Peinture, Sculpture g-, gothische,
middeleeuwsche schilder-, beeldhouwkunst f. Langue g-, gothische taal f. Fcriture g- , gothisch
schrift — Bij uitbreiding en minachtend: Ouderwetsch, oudvaderl jk, lang uit de mode: Habillement g-, oudvaderljke kleeding f. — GOTHIQUE, m. Het gothische in den bouwtrant; de gothische taal f. — Onbeschaafdheid f. — GOTHIQUE, f.
Gothisch schrift n.
Goton, m. [Mar.] Helmstokring m. — (pop.)
Gemeene lichtekooi f.
Gouache, Gonasse, f. [Peint.] Het schil
waarin een weinig gom is-dernmtwav,
opgelost (ook: Peinture á g-). — Schilderstukje n.
in waterverw. — [H. n.] Oude naam van den
patrijs n.
Goauailler, v. a. (pop.) Bespotten, voorden gek
houden. — Gouaillerie, f. (pop.) Bespotting f.
— Gonailleur, m., -euse, f. (pop.) Spotterm.,
spotster f.
Gouuais, m., z. v. a. GOET.
Goaaalette, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. MOUETTE.
— [Mar.] Amerikaansche goelet f. (goëlette).

864

GOURER.

DOUANE

Gouane, Gouanie, f. [Bot.] Soort van indische sleedoorn m.
Gouariba of Guariba, m. [H. n.] 4merikaansche zwarte brulaap of huilen m. — Gouarouba, m. 4merikaansche papegaai m. met cooden krop. — Gouazouète, m. Hert n. van Paraguay. — G ouazoupara, Gouazoupita, m.
Namen van hertensoorten, kleiner dan de vorige.
— Gouazoupoucou, m. Amerikaansche ree
G ouazony, m. MMlexicaansch hert n.-bokm.—
Goudille , Goudiller , G oudilleur , zie
viool f.
GOD—. '
Goudok , m. [Mus.] Driesnarige russische
Goudran, m. [Mil.] Pekkrans, pektakkebos m.
(tot brandstichting).
Goudnon, m. Teer, houtteer, plantenteer; —
scheepsharpuis n. G- minéral, bergteer, mineraal
teer of pek, pissasphalt; steenkoolteer (bral minéral). — [Pharm.] Eau de g-, teerwater n. - Goudronnage, m. Het teren, bestrijken met teer. —
Goudronner, v. a. Teren, betéren. — Het part.
passé is ook adj : Toile goudronnée, geteerdepresenning f.— Goudronnerie, f. Teerstoof, teerkokerij,
teerkokerij, teerkeet f.—Goudronneur, m. Teerder en kalfaterer m. — Goudronneux, euse,
adj. Teerachtig.
G oué of Gonet, m. [Hort.] Groot snoeimes n.
Gouémon, m., z. v. a. GUESION.
Gouet, m. [Bot.] , z. v. a. ARUM. — [ Agric.],
z. V. a. GOET. - [Hort.], z. GOUÉ.
Gonètre, m., z. v. a. GOITRE.
Gouffre, ?n. Kolk, draaikolk, maalstroom m.,
wieling f.; afgrond m., peillooze diepte f. Le plus
grand g- que 1'on connaisse est celui de la mer
de Norwége, de grootste draaikolk, maalstroom,
dien men ként, is die der Noorweegsche zee. —
Ce fieuve se jette dans un g-, die stroom stort
zich in een' afgrond.— (fig. et fam.) Le g- des mers,
de 1'onde, het peilloos diep der zeeën. Le g- de
l'enfer, de hellepoel, m.— (fig.) Tomber dans ungde malheurs, de misères, in een' afgrond van ongelukken, ellende geraken. La guerre est un gd'argent, de oorlog verslindt veel geld. On ne
saurait lui fournir assez d'argent, eest un g-,
men kan hem geen geld genoeg geven, 't is een
groot verkwister
Gouge, f. [Tech.] Guds f. of holle beitel m. —
Weleer ook: Slecht vrouwpersoon n., ligtekooi f.
— Gouger, V. a. [Tech.] Met de guds bewerken, uitsteken, uithollen. — Het part. passé is ook
adj.: Raque gougee, rak n. met eene inkeep.
Gou gère, f. [Curs.] Koek m. van broodkruim,
eieren en kaas.
Gougette, f. (verklw. van gouge) Kleine guds f.
Gougoulane, f. [Bot.] Soort van pisangvrucht.
Gouin, m. [Mar.] Slecht gekleed matroos, smeerlap m. — G ovine, f. Straatloopster, slet, ligtekooi f. — (Oorspronkelijk: een eerbaar meisje n.)
Goujard, m. Blikslagersknecht m.
Gouj at, m. [Mil.] Trosdrager, pakknecht.
— [Mac.] Opperman. — (pop.) Gemeene kerel,
schoft. °Avoir lair dun g-, er als een smeerlap
uitzien.
Goujon, m. [H. n.] Grondel, grondeling m.
(zékere visch) . — (fig. et fam.) Faire avaler le gà qn., iemand in den strik doen vallen, ook: iemand iets op den mouw spelden of wijs maken. —
[Tech.] Dikke ijzeren bout m. zonder kop; hou
drevel m.; scharnierpin f.; —-tenpiof.;
as f., om welke het blok of katrol draait (boulon);
— beeldhouwersbeitel m. — [Mar.] Naaibout m. Ga grille, hakkelbout. G-s de poulie, bloksbouten m.
p l., spilletjes n. pl. — Goujonner, v. a. Opbouten, vastbouten, met bouten of pinnen aaneen
hechten.
Goujonnier, m. [Péche] Naauwmazig werpnet n.
Goe jonnière, f. [H. n.] Soort van baars m.
Gouj ure, f. [Mar.] Sleuf, groef, keep f. in een
scheepsblok (waarin de strop komt te liggen) . G- de
chouquet, goot, klep f. van 't ezelshoofd.
Gouldran, Goultran, m. Helder en kléverig vocht n., dat uit oude pijnboomen vloeit. G(

±

Zopissa, z. ZOPISSA.
Goule, f. [Muth. orient.] Soort van vrouwe-

1 jke demon, die de lijken opent, vrouwelijke vampyr m. — t (pop.) Muil m. (mond); — gulzigheid f.
— Goulée, f. (pop.) Groote mondvol m., groote

beet f. I1 n'en a fait qu'une goulée, hij heeft het
in eens opgeslokt. — (Prov.), z. BREBIS.
t Goulet, m., z. V. a. GOULOT.- [Mar.] .Naauwe
of boqlige invaart f. van eene haven of reede. —
[Artill.] Lontgat n. eener bom (oeil de la bombe).
— [Pêche] Hals m., soort van trechter aan den
fuikmond, die den visch het terugkeeren belet.
Goulette, f., z. GOULOTTE. - GOULETTES, f.

pl. Platte steengin m. pl. als vloer van kalkovens,
waarin men houtskool stookt.
Gouliafre, m. (pop.) Gulzigaard, vraat, slok
Somtijds ook als adj.:, Enfant g- , gul -opm.—
-zigknd.
C oulin, m. [H. n.] Meerle f. der Philipp linen.
Goulot, m. Hals m. (van eene flesch, kruik,
vaas). — [Artill., Pêcbe], z. V. a. GOULOT.
Goulotte, f. [Arch.] Sleuf, groeve in de keellijst (tot afloop van 't water). — Kleine zachthellende goot van steen of marmer aan fonteinwerken
(ook goulette)
Goulu, e, adj. Gulzig, vratig. Le loop est un
animal g- (glouton), de wolf is een verslindend,
vratig dier. — Pols g- of gourmand , z. GOURMAND. - GOULU, m., E, f. Gulzigaard, slokop m.
en f. — [H. n.] Veelvraat m. (glouton). — Le gde mer, kaapsche meeuw f., soort van zeeraaf;
— ook: haai m. (met hollen bek.
Goulues, f. pl. [Seer.] Soort van nijptang f.
Gouluinent, adv. Gulzig, ,gretig, schrokkig.
Goumène, f., z. v. a. G031ENE.
Goupi, m. [Bot.] Soort van sleedoorn m.
t Goupil, m. Vos m. (renard). — t Goupillage, m. Sluwheid f. (subtilité.)
Goupille, f. [Tech.] Stiftje, pinnetje n. (der
horlogiemakers); — spil, spijl, spie f.; — touw
waarmede men balken of andere lasten-werkn.,
tusschen twee wagens ophangt; — leertje n. aan
't einde eener spie of luns. — Goupiller, v. a.
[Tech.] Een stiftje, eene spie ergens voorsteken,
met pinnetjes of spieën opsluiten.
Goupillon, m.(oudtljds: vossestaart) Wijkwast,
kwispel m. — [ Tech.] Sti fselborstel m. (der kaartenmakers e. a.). — [iron. dom.] Kannewasscher m.
(om naauwhalzige kannen, lampenglazen, flesschen
enz. schoon te maken). — Goupillonner, v. a.
Met een' kannewasscher schoonmaken. — Goupillonnure of Goupillure, f. [Agric.] Ziekelijke,
zwakke toestand m. van den wijnstok.
Gour, m. Holte f. door 't nederstorten van water veroorzaakt. -- Goura , f. , z. GORRA. —
GOURBA, m. [H. n.] Duivensoort f. der Indische zeeën.
Gourabe of Gourable, f. [Mar.] Oostindisch
handelsvaartuig n.
Gourami, m., [H. n.] Chinésche goudvisch m.,
een zeer smakelijke zoetwatervisch, die ook op Java
menigvuldig wordt aangetroffen, g o r a mi m.
Gourbillage, m. [Mar., Charp.] Kegelvormige
uitronding van een geboord gat, voor 't opnemen
van den spijker-, nagel- of boutkop. — G ourbilier, V. a. Kegel- of trechtervormig uitwerken.
Gourd, e, adj. Verstijfd, verkleumd, stijf van
koude (engourdi). Il avait les mains g-es, zone
handen waren verstijfd van koude_ — (fig.) I1 na
pas les mains g-es, hij durft de handen goed uit
den mouw steken; — ook: hij is gaauw met de
vingers (van een diefachtig mensch sprekende). —
[Agrie.] Blé g-, door vocht gezwollen graan n.
Gourde, f. Uitgeholde kalebas of pompoen f.
(als flesch dienende). — [ Chir.] Dubbele waterbreuk f. — (pop.), z. v. a. BOURDE.
Gourdin, m. (pop.) Knupiel, dikke stok m.
— [Mar.] Dagge f., eindje n. dag (touw). — Zeil
[Meerol.] Vierde gedeelte van een'-klamp.—
piaster. — Gourdiner, v. a. (pop.) Met eengin
.knuppel afrossen, stokslagen geven. — SE GOURDINER , V. pr. Elkander stokslagen toedoelen. —
Gourdiniére, f. [Mar.] Voorzijtakel n. Mère
de g-, touw n., dat het voorzijtakel met den fokkemast verbindt. (pop.) z. v. a. ATTRAPE.
Goure, f. [Pbarm.] Pervalschte droogerf f. —
Goureau, m. [Hort.] Soort van langwerpige
paarsche vijg f.
Gourer , V. a. Vervalschen (drooger(jen) . —
(fig. et pop.) Bedriegen, beet hebben. — SE GOURER,
P. pr. Zich bedriegen; — elkander bedriegen. —
Goureur, m., -euse, f. Vervalscher nl., vervalschster f. van droogerijen. - ( fig. et pop.) Bedrieger, afzetter m., bedriegster, afzetster 1.

GOTJRQANDINE

GOUTER.

-

Gour andine, f. (très-fam.) Straatloopster,
slet, ligte/cooi. - [H. n.] Soort van kammossel f.
Gourgane, f. [Bot.] Kleine, zoete tuin- of
veldboon f. - [ Mar.] Naam, dien 't scheepsvolk
aan de gedroogde witte boonen geeft.
Gourgouran , m. [Corn.] Oostindische zijdestof, als gros le Tours bewerkt. - [H. n. ] Soort
van kegelschelp f.
Gourhi, m. Soort van reiniging f. bij de Turken.
Gourade,
m
f. Vuistslag, stomp in.:
m Une g
dans le nez, een vuistslag op den neus. Gournaader, v. a. Vuistslagen toedienen. - SE GOURMAD R, V. pr. Elkander vuistslagen geven.
Gourmand, e, adj. Gulzig, slokkig, vratìg;
lekkerbekkig. - [ Hort.] Branches g-s, waterloten f. p1. Pais g-s, peultjes n. p1. - [Pharm.] Pimles g -es, maagversterkende , eetlustwekkende pillen 1. p1. - Gourmand, m., -e, f. Gulzigaard,
slokop, vraat; lekkerbek m. en 1. - [ Hort.] Waterloot f.
Go,irniandé , e, adj. (en part. passé van
gourmander) Enfant g-, beknord, bekeven, doorgekaald kind n. - Passions g-es, beteugelde driften f. p1. - [ Cuis.] Morceau de mouton g- de
persil, een met peterselie gegarneerd stuk schapenvleesch.
± Gourmandernent, m., Z. V. a. GOURMANDISE. - GOURMANDEMENT, adv. Op gulzige wijze.
Gourmander , V. a. Beknorren, doorhalen;
uitschelden; uitmaken, toesnaauwen. Je ne suis
pas d'humeur is me laisser g-, ik heb geen' lust
om mij te laten uitschelden. Ii est fort impdrieux,
Ii veut g- tout le monde, hij is zeer heerschzuchlig, hij wil iedereen doorhalen. - Ten onder beengen, beteugelen, in bedwang houden, G- sos passions, zijne driften intoomen, beteugelen, bedwingen. - [ Man.] G- un cheval, lui g- Ia bouche,
een paard sterk in den teugel houden. - [ Hart.]
De waterloten wegsnijden. - [Cuis.] Bespekken,
garnéren (een stuk schapenvleesch). - Als een
gulzigaard, als een lekkerbek eten. --- SE GOURMANDER, V. pr. [Hart.] Elkander hinderen, inden groei
belemmeren (inz. van takken). - Elkander harde
verwijtingen toevoegen, elkander toesnaauwen.
Gourmantliller, V. 0. Een weinig beriepen
of doorhalen.
Gourniaiidine, f. [Hort.] Groote peersoort f.
Gourmandise, t. Gulzigheid; lekkerbekkerij f.
-- (Prov.) Z. EPEE. - [ Holt] Groei m., voeding f.
van een' boom of tak ten koste van een' anderen.
Gotirmas , m. (pr. —mace) [Sa] .] HOuten
goot f. in de zoutziederjen, die met eenenrop gesloten wordt.
Gourme, f. [Vétér.] Droes m., uitvloeijing
van sljmige, kléverige vochten door den neus bij
jonge paarden. Ce poulain na pas encore jetd sa
g-, dat veulen heeft zijnen droes nog niet afgeworpen. Fausse g-, kwade droes (bij paarden van
elken leeftijd). - [Méd.], z. v. a. ACHORES. (fern..) Jeter sa g-, huiduitslag krijgen (van kinderen sprekende) . - (fig. et fam.) Jeugdige uitspattingen begaan, uitrazen. - Deftigheid, stijfheid f.
in houding en gebaren (In dezen zin weinig meer
gebruikt.)
Gourmé, e, adj. (en part. passdvan gourmer)
Cheval g-, paard n. met den kinketting aan. Ecolier g-, gekasljde schooljongen m. - (fig. et
fam.) Ii est g-, hij neemt eene deftige, stijve houding aan.
Gouriner, v. a. Den kinketting aandoen (een
paard). - (fam.) Vuistslagen geven; mishandelen.
- Weleer ook z. V. a. goûter, proeven: G- Ie yin.
- SE GOURMER, v. pr. Elkander vuistslagen geven.
- Eene deftige, statige . houding aannemen.
roever, wijnkenner. Gourmet, m. Wijnp
Lekkerbek, fijnproever in. - [ Mar.] Lijntrekker,
ljnlooper m. (op de afrikaansche kust).
Gourmette, t. [Man.] Kinketting m. hausse
g-, kinriem m. - (fig. et fam.) 11 a rompu sa g-,
hij is losbandig geworden. Lâcher Ia g- ,a qn.
iemand meer vrijheid geven, dan hij voorheen had.
- [Anc. mar.] Scheepswaker, scheepssjouwer m.
Gournable, in. [Mar.] Eikenhouten nagel, keernagel m., pin f. aan de buitenhuid von een schip.
G- pourles dcarts de la quille, scheinagels.—Gonrnabler ,V. a. Houten nagels in de buitenhuid
van een schip slaan, nagelen. - Gouruablier, m.
ivageldraoijer, nagelsnijder m.
g

-
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Gournal, Gournard, Gourneau,m. [Ho.]

Graauwe zeehaan, knorhaan ,(grondin).
(de Indidrs.
Gourot, m., Z. V. a. GOYERE.
Gourois , m. Naam der christen-zendelingen bij
Gousli, m. Goesli, russische harp f.
Gouspin, in. (bas et injur.), Z. V. a. POLISSON.
Goussant of Goussaut, m. [Man.], of als
adj. Cheval g-, Kort ineengedrongen paard ii. spekhals m. - [Fauc.] Te logge valk m. - Bij uitbreiding: Log, stompzinnig mensch n.
Gousse, t. [Bot.] Bast m., schil f. van peulvruchten. G- de féve, de pais, de haricot, boonen-,
erwten-, snijboonen-schil. Chaque g- a deux 'raises
et deux sutures, elke peulschil heeft twee schalen
en twee naden. G- uniloculaire, biloculaire, multiloculaire, een-, twee-, veelvakkige schil. G- d'ail,
knoflookbolletje, -klaauwtje n. [Mar.] Genutsche
sloep f. met één zeil en vier riemen. - GOIJSSES, f.
p1. [Pêche] G- de plomb, boden ringen m. p1. aan
een vischnet. - [Arch.] Sieraad a. aan 't kapiteel
eener ionische zuil, in de gedaante eener boonenschil.
. Gousset, m. [Anat.] Okselholte f. - Okselreuk m. Sentir le g-, eene oksellucht van zich geven.
- Bij uitbreiding: okselschrooi f., okselstuk n.
aan eene hemdsmouw. - [Anc. mil.] Driehoekig
stuk n der wapenrusting, dat den onderarm beschutte.
[ Bias. ] Gaffelvormig wapenstuk n.
(dal hoogst zeldzaam voorkomt) . - [ Taill.] Broekzak, dijzak m.; horlogie-zakje a. —(fam.) Avoir tou
le g- garni, t i en garni, z. GARNI. - [ Carr.]-jours
Bankje n., somtijds bij 't portier eener koets aangebragt. - [ Charp.] Kardoes f., draagklamp m.
voor planken. - [ Mar.] Helmstok m.; ijzeren ring m.
om het eind van den helmstok. - ilennegat a.
(jaumidre). G-s dun minot, dragers m. p1. van
eene bodeloef.
Goussette, f. (verklu,. van gousse) [Bot.] Kleine
bast m. of peulschil f. (der loten.
Gotissol, m. [H. n.] Schelp t. van 't geslacht
Goustose, adj. [Beaux arts] Smaakvol, bevallig.
Goût, m. Smaak m., een der vijfzinnen: Cela
plaît au g-, ctiatouille, flatte le g-, dat behaagt,
kiltelt, streelt den smaak. Vous avez le g- dépravd,
gij hebt een' bedorven smaak. - Smaak m., smakelijkheid f., wat de gewaarwording van het smaken
opwekt; somtijds, bij misbruik, ook: geur, reuk m.
Cela est dun g- fin, exquis, relevé, dat heeft een'
fijnen, kosteljken, krachtigen smaak. Cette sauce
est de haut g-, n'a point de g-, die saus is sterk
gekruid, is laf of smakeloos. - Cda a un g-, daar
is een smaakje aan (iets onaangenaams, dat zich
niet laat bepalen). - Ce taMe a un g- de pourri,
deze tabak ruikt muffig. - (Prov.) Morceau avalé
na plus de g-, gedane dingen hebben geen keer. Smaak, eetlust, trek m.: Ce malade ne trouve (of
ne prend) g- a rien, die zieke heeft allen smaak,
eetlust verloren. Ii commence a entrer en g-, hij
krijgt weder trek. - (Prov.) Z. COÛT. -- (fig.)
Smaakm., schoonheidsgevoeln. ; goedesmaak, lust m.,
liefhebberij, genegenheid 1. Le g- particulier dune
nation, de bijzondere smaak, het eigen schoonheids
gevoel eener natie. Former son g-, zijn' smaak vormen. Les règles du g-, de regels van den goeden
smaak. Ce peintre n'a pas de g-, die schilder heeft
geen goeden smaak. - Tai du g- pour les bons
ouvrages, Ik vind smaak in goede werken, schrif
ten. Avez-vous du g- pour Ia musique? hebt gij
smaak, lust in de muzijk? Cela nest pas de mon
g-, dat is niet naar mijnen smaak, dat bevalt mij
niet. Il ne faut point disputer des g-s, over den
smaak valt niet te twisten. - Smaak m., wijze,
manier f., trant, aard m., bijzonder karakter n.
Ce tableau est de grand g-, deze schilderij is in
een' grootschen stijl. Ces auteurs oat dent dans
Ie g- de leur siècle, deze schrijvers hebben in den
smaak, den trant hunner eeuw geschreven. Le gflamand, de vlaalnsche smaak, de gewone manier
der vlaamsche schilderschool. - Entrer en g-, in
den smaak komen, in de mode raken. - [Mus.]
G- du chant, smaakvolle voordragt in t zingen.
- [Fauc.] Oiseau de bon g-, volk, die te regter
tijd op Zijne prooi nee'rschiet.
Goûté, e, adj. (en port. passé van gohter):
. m - Avis g-, goedgekeurde
Vin g-, geproefde wijn
road m. - Marchandise g-e, gezochte, gevraagde
waar 1. Les sucres soot g-s, er is veel vraag naar
suiker. - GOUTE, ni., Z. GOÛTER in.
Goûter, v. a. Smaken, proeven. II goûte bien
-

--

-

-
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ce qu'il mange, h ij proeft wel, wat hij eet. Goutez
un peu ce vin, proef dezen wijn eens. G- un mets,
eene spijs proeven (om te weten of zij goed of slecht
is) . — Ook van dingen gebézigd, over welke alleen
de reuk oordeelt: Goutez de ce tabac, proef dien
tabak eens. — (fig.) Beproeven; goedkeuren; — er
smaak, behagen in vinden of scheppen. Il vent-gens
g- de tout, hij wil alles beproeven, hij wil van alles
iets weten. — Je goute bien ce que vous dices, ik
keur goed, wat gij zegt. — I1 goute la musique,
hij vindt smaak in de muzijk. — Je ne puls g- ce
genre de vie, ik kan in deze leefwijze geen behagen
scheppen . - GOtTER , V. n. Des namiddags, tegen
den avond iets eten, een avondstukje of vesperbrood
eten. — Een weinig van iets eten of drinken; van
iets proeven; G- d'un mets, een weinig van eene
spijs eten. G- a un mets, eene spijs proeven (om te
weten, of er aan de bereiding nog iets ontbreekt).
GOUTER , m. Yóóravondeten , vesperbrood n.,

jichtlijderes f., jichtige m. en f. — (Prov.) Les gsont longtemps martyrs avant d'être confesseurs,

men lijdt doorgaans reeds lang aan de jicht, eer
men 't weten wil.
G outtière, f. Dakgoot f., dak n. G- de plomb,
boden dakgoot. — Bij uitbreiding, en dan doorgaans
meervoud: dak n. Les chats se battent dans les
g-s, de katten vechten op het dak. — [Sell. Les
g-s d'un carrosse, de rabatten, lederen randen aan
de kap eener koets, om den regen af te keeren. —
Wat min of meer den dakgootvorm heeft, groeve f.,
vore, sleuf f. — [Rel.] Holle snede f. van een boek
(tegenover den rug). — [Mar.] Watergang m.,
spiegat n . G- renversée, klos m., lijfhout n. onder
de balken in de kajuit, of onder de kampanje, in
plaats van knieën.
1- G otivernable, adj. Bestuurbaar, regeerbaar,
wat zich laat leiden of besturen.
Gouvernail, m. [Mar.] Roer, stuurroer n.
kleine koude maaltijd m. tusschen 't middag- en 't Timon of barre du g-, helmstok m. van 't roer,
avondmaal.
roerpen f., inspit n. Ce vaisseau est sensible à son
C oattant, e, adj. Druipend, uitdruipend: Linge g-, dit schip luistert naar 't roer, laat zich goed
g-, uitdruipend linnen n. — Bij druppels vallend, sturen. Donner un coup de g-, het roer aan boord
steken of leggen. Monter Ie g- , het roer aan
druppelend: Eau g-e, druppelend water n.
G- de fortune, noodroer, hulp roer. —-hange.
Gouitte, f. Droppel, druppel m. Une g- d'eau,
een druppel water. — Les larmes lui tombaient ( lig.) Tenir Ie g- d'un état, het roer (het oppergeà grosses g-s, de tranen liepen hem in groote drop- zaq) van eenen staat in handen houden. — [Tech.]
pels langs het aangezigt. — Prenez une g- de vin, Middelste en langste staaf f. in een' bundel staven
gebruik eene teug wijn. - (Loc. rov.) C'est une smeedijzer. — Slaart m. van een' windmolen, die
g- d'eau dans la .mer, 't is een drop
pel water in op een onderstel draait. — G- de pont volant
de zee: zoo veel als niets. Ils.se ressemblent comme riem m., strijkroer van eene Bierburg. — [Anat.]
deux g-s d'eau , zij gelijken elkander als twee Driehoekig snoer n. in den fo3tus.
Gouvernanee, f. Stadsregtsgebied n. (van somdroppels water. La g- d'eau (L'eau qui tombe
g- h g-) cave (of creuse) la pierre, Z. GAVER. — mige oud-nederlandsche steden): La g- d'Arras, de
Lille, 't stadsregtsgebied van Utrecht, van Rijsseh
Bij vergrooting: Je répandrai jusqu'b la
Gouvernant, e, adj. Regérend, heerschend:
mijn' laatg- de mon sang pour vous, ik zal mijn'
sten droppel bloed voor u storten, u tot het uiter- Parti g-, heerschende party f. — Doorgaans als
ste verdedigen. — (fig.) I1 na pas une g- de sang subst. m. gebézigd: Les g-s et les gouvernés, de
dans les veines, hij is doodsbleek, stijf van schri 1, bestuurders en de bestuurden.
van vrees. — [Pharm.] G-s d'Angleterre, d' Hoffman,
Gouvernante, f. Gouverneurs-vrouw , gemalin
G-s anodynes, engelsche droppels. Hoffmans -drop- van een' landvoogd. — Landvoogdes: Plusieurs prinpels, pijnstillende droppels. — Mère-g-, z. DIERE . — cesses d'Autriche ont été g-s des Pays-Bas. —
(pop.) Glaasje, borreltje n. Prenons une g-, laat Opvoedster en onderwijzeres van de kinderen in
ons een glaasje, een teugje dr inken . Aimee la g-, een huishouden, huisopvoedster, g o u v e r n a n t e.
veel van een borreltje, slokje houden. — [Arch.] — Huishoudster f. (van een' weduwenaar of onDruiper ni., versiersel in het ta Element der dori- gehuwde) .
6ouverne, f. [Corn.] Rigtsnoer n., leidraad m.,
sche orde onder de triglyphen en balkhoofden. —
[H. n.] G- bleue, schelp f. van 't geslacht der aanw ij zing f. (waarnaar iemand zich gedragen kan
toten. G- d'eau, schelp van 't geslacht der blaas
of te handelen heeft): Cet avis est pour votre g-,
[Min ér.] G- d'eau, zékere bleeke of kleur--horens. dit berigt diene u tot rigtsnoer, tot g o v e r n o.
G ouverné, e, adj. Bestuurd, beheerscht, geboze topaas m. — [Bot.] G- de lin, z. V. a. ausCUTE. G- de sang, jaarlijksche adonisbloem f. — regeerd: Un État bien g-, een goed geregeerde staat.
.

[Tech.] Korrel, proefkorrel f. (der essayeurs). --adv. (bij vair en entendre, om eene ontkenning meer kracht b ij te zetten) (fain.) Je ne vols,
Je n'entends g-, ik zie, hoor volstrekt niets. Cette
lan g ue mest étrangère, je n'y entends g-, deze
taal is mij vreemd, ik versta er niets van. — (Loc.
prov.) Le diable n'y verrait g-, z. DIABLE. - GOUTTE
a GOUTTE , loc. adv. Bij droppels, droppelsgewijs;
GOUTTE ,

- Ook als subst. m., z. GOUVERNANT.

(^on.verneau, m. [Tech.], z. GOUVERNEUR.

Gouvernement, nl. Regéring f., bestuur, beheer ; staatsbeheer, bewind n., regéringsvorm m.,
staatsrégeling f.; gezamenl ijke regenten m. pl., overheid f., gouvernement n. G- paternel, arbitaire, vaderlijke, willekeurige regéring. — La science
du g-, de wetenschap van 't staatsbeheer. — Le gde Vénise était aristocratique, de regéringsvorm
— (fig) langzamerhand, allengs.
GOUT TE , f. [Méd.] Jicht f. G- aux pieds, voet van Venetië was aristokratssch. — Homme suspect
voeteuvel, p ó d a g r a, pootje n. G- aux-jichtf., au g-, bij de regéring of de overheid verdacht permains, handjicht f., c h i r a g 2 a n. G- aux genoux, soon rn. — Stad- of landvoogdij f., stadhouderschap,
kniejicht f., g ó n a g r a n. G- sciatique, z . SCIATIQUE . plaatsbevelhebberschap n.; duur van zulk een bewind.
G- vague of volante, loopende of vliegende jicht. regéringstijd m,; land n. of stad f. onder 't gezag
G- crampe, krampjicht. G- nouee, knobbeljicht. eens gouverneurs of bevelhebbers; — gouvernementsG- rose, roode vlakjes of puistjes op de huid. -f- G- huis n. Le g- d'une province, dune ville, d'une
caduque, z. v. a. EPILEPSIE . G- sereine of amau- place forte, het stadhouderschap van een gewest,
rose, z. v. a AMAUROSE . — La g- lui est remontée, het bevelhebberschap eener stad, eener vesting. —
de jicht is bij hem naar binnen geslagen. -- (Prov.) Pendant son g-, ten tijde van zijne regéring. —
G- tracassée est à demi pansee, door dageljksche G- dune grande étendue, wijd uitgestrekt gouverligchaamsoe fening wordt de jicht genezen. La g- nement o f gebied.— Diner an g-, op 't gouvernementsest comme les enfants des grands seigneurs, on huis eten. —, Bij uitbreiding: Avoir qc. en son g-,
ne la baptise que tard, men lijdt doorgaans reeds iets onder zijn opzigt, toezzgt, beheer hebben. Une
lang aan de jicht, eer men 't weten wil. Aux fièvres femme qui n'entend riep au g- d'une maison, eene
et a la g-, les médecins ne volent g-, van koorts vrouw, die niets van 't huisbeheer, van 't huishouen jicht weten de artsen niets. La g- vient de la den verstaat. -- [Mar.] Le g- d'un vaisseau, het
feuillette ou de la fillette, de jicht komt van den sturen van een schip.
-I- Gouverneniental, e, adj Tot de regering,
wijn of van de vrouw.
Goutté, e, ads. [Bias.] Met druppels bezet: tot den regent behoorend. Journal g-, regéringsblad,
G- de sable, de gueules, met zwarte, roode druppels. regérings- orgaan n . Forme g-e, regéringsvorm m.
Gouttelette , f. (verklu,. van goutte) Druppel
Art g-, regéringskunst f. Parti g-. regéringspare, droppeltje n. — Zeer fijne waterstraal m. -tj tij f. (die de regéring ondersteunt). (Plur m. gouGoutteiax, ease, adj. Jichtig, met jicht ge- vernementaux.)
,

.

„

plaagd of behebd: Les femmes g-euses sont races,

jichtige vrouwen zijn zeldzaam. Matière g-euse,

jichtstof f. - GOUTTEUX, m., -ELISE, f Jichtlijder m.,
.

-I- C ouvernementalisnie, m.

Stelsel n., dat

alles aan de regéring dienstbaar maakt. -- Overdreven zucht f. tot regeren.
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G ouverner, v. n. [Mar.] Sturen , het schip
door het roer in de vereischte kompasstreek houden: G- un vaisseau, un navire, een schip sturen.

pl. [H . rel.] Zij, die den doop tot op hun sterfbed uitstelden.
G rabeau, m. [Pharm.] Afval m., uitschot n.,
— (lig. et fam.) C'est lui qui gouverne la bar q ue, het gruizige van droogerijen. -- Te Geneve z. v. a.
hij heeft het beleid der zaak in handen, hij staat SCRUTIN. — (fig.) Naauwkeurig onderzoek n. —
de zaak te roer. G- Bien sa barque, zijn schuitje t Grabelage, m. [Com.] Het ziften, uitzoeken,
goed sturen; zijne zaken naar eisch bestu
ren; zich reinigen. — (fig.) Het naauwkeurig onderzoeken.
wijs gedragen. — Begéren, besturen, beheerschen, — f Grabeler, v. a. [Com.] Ziften, zuiveren,
het bewind voeren, het opzigthebben, go u v e r é- uitzoeken. — (fig.) Naauwkeurig onderzoeken, uit
r en. Dieu gouverne I'univers, God regeert het
— t G rabouflle, f. Mengsel, poespas n.-pluizen.
heelal. Ce roi gouverne sagement ses etats, die — f Grabuge, m. (fam.) Kibbelar j f., gekijf,
koning regeert zijne staten met wijsheid. — Les krakeel n.
préjugés gouvernent la plupart des hommes, de
Grace, f. (anderen schrijven, op grond der afvooroordeelen beheerschen de meeste menschen. — leiding, grace.) Gunst f., gunstbewijs, gunstbetoon n.,
Cette femme gouverne son magi, die vrouw regeert goedgunstigheid, welwillendheid, begunstiging f.,
haren man. G- I'opinion publique, de volksmeening genadebewijs n., genade, g r a t i e f. Accorder une
beheerschen, leiden, besturen. — G- ses passions, gr- à qn., iemand eene gunst toestaan. Je vous
zijne driften beheerschen, in toom houden. -- G- demande cela en gr-, ik vraag u dat als eene
un jeune homme, on prince, de gouverneur of gunst. I1 tient sela de votre gr-, de votre pure gr-,
opvoeder van een' jongeling, van een' prins zijn. hij heeft dat enkel aan uwe goedgunstigheid, ge
— (fam.) Comment gouvernez-vous un tel? hoe
te danken. — (fain.) Cela lui est vena de-nade
staat ge met dezen of dien ? op welken voet leeft (of par) la gr- de Dieu, dat heeft hij bij de gratie
ge mei hem? Comment gouvernez -voos le jeu, les Gods gekregen, dat is hem al slapende toegewaaid.
plaisirs? hoe staat het met uw spel, met uwe ver — [Com.] Jours de gr-, Délai de gr-, nadagen,
G- la cave, les chevaux, voor den kel--maken. toegzftdagen, respijt- of respectdagen m. pl., wissel
der, voor de paarden zorgen, de zorg voor den
dat na den vervaldag nog wordt toegestaan.-uitsel,
kelder, voor de paarden hebben. — (Prov.) Selon — (Loc.) Faire gr- á qn. de qc., iemand uit gunst
ta bourse, gouverne ta bouche, zet uwe tering naar iets toestaan, schenken, kwijtschelden; iets niet van
uwe nering. — Gram. j , z. v. a. REGIR. .. GOU- iemand vorderen. Je vous fais gr- de l'argent que
VERNER , V. n. [Mar.] Sturen: G- bien, mal, goed, vous me devez encore, ik schenk u 't geld, dat ge
slecht sturen. Faire g-, den roerganger zijn' koers mij nog schuldig zijt. Faites-moi gr- de vos censuaangeven. G- à roue, met een rad sturen. G- à res, de votre chant, verschoon mij van uwe berisbarre franche, met een inspit, met de roerpen stu- pingen, van uw gezang, — houd uwe berispingen,
ren. G- dans les eaux dun vaisseau, in 't kielwa- uw gezang maar voor u. (iron.) La belle gr-, en
ter, zog van een schip sturen, het van nabij volgen. vérité, een schoone gunst, waarlijk ! heel grootmoeG- sur one terre, sur one étoile, den boeg naar dig, dat moet ik zeggen ! — Trouver gr- devant
een land, naar eene ster rigten. G- sur son ancre, les yeux de qn., genade voor iemands ooggin vinsur sa boude, op zin anker sturen. G- à la lame, den, de gunst of genegenheid (inz. van een' hoog
op het zeetje sturen, met den kop op de zee sturen.
persoon) verwerven. Etre en gr- aupres-geplatsn
Gouverne ! (bevelwoord), stuur! houd koers! Gou- de qn., Etre dans les bonnes gr-s de qn., bij iemand
verne au nord ! Gouverne oft to as le cap, houd in gunst (of goed aangeschreven) staan. Recevoir
noord aan! houd aan! of: blijff in den koers! G- à qn. en gr-, iemand in genade aannemen. Rentrer,
tel air du vent, op deze of die kompasstreek sturen. Etre remas en gr-, weder in gunst komen, weder
G- an plus près, scherp bij den wind sturen. G- oft in genade aangenomen worden. I1 nest plus dans
on a Ie cap, koers houden, in den koers sturen. Ce ses gr-s, hij staat niet meer bij hem in gunst. Combátiment gouverne bien, dat schip stuurt goed, ge- ment suis-je dans ses gr-s? hoe sta ik bij hem
hoorzaamt aan 't roer. — Regéren, besturen: L'art de aangeschreven (in gratie)? Conservez-moil'honneur
g-, de kunst van regéren, besturen. Dans cette mai- de vos gr-s, vereer mij verder niet uwe genegen
gunst, vriendschap. Etre dans les gr-s dune-heid,
son, eest la femme qui gouverne, in dat huis is de
vrouw baas, regeert de vrouw. — SE GOUVERNER, dame, bij eene dame wel gezien zijn, in hare gratie
V. pr. Zich zelven regéren, besturen; — bestuurd staan. — Genade, kwijtschelding van straf, ver
begenadiging, schuldvergeving, gratie f.-gif'ens,
of geregeerd worden, zich laten regéren of besturen.
Ces peoples résolurent de se g- eux-mêmes, die

Ce criminel a obtenu sa gr-, on a fait gr- a ce cri-

volken besloten zich zelven te zegéren (den republi- minel, die misdadiger heeft genade gekregen. Se
keinschen regéringsvorm aan te nemen). Les nations pourvoir en gr-, een verzoek om genade, stra fontéclairées ne se gouvernent p as aisément, de ver- heffing, gratie indienen. — (fig.) Trouverais-je grlichte volken laten zich niet gemakkelijk zegéren. au p rês de mes lecteurs, si ...., zouden mijne lezers
— Zich gedragen, zich aanstellen: Il se gouverne he mij vergeven, indien .... Coup de gr-, genadesagement, hij gedraagt zich wijselijk. Cette felle slag, z. COUP (blz. 446, kol. 1.). -- (ellipt.) Ge-!
se gouverne mal, dat meisje leidt een slecht leven. genade ! — [Théol.] Genade, goddelijke hulp f. in
Gouverneur, m. Regeerder, bestuurder, stad- 't bewerken onzer zaligheid. On ne peut se sauver
houder, landvoogd, stadvoogd m., hoofd n. van eene sans la gr-, zonder genade kan men niet zalig worprovincie, stad, vesting, kasteel, enz., g o u v e r- den. Gr- actuelle, concomitante, congrue, efficace,
n e u r m. --- Huisopvoeder en leermeester, opvoe- babituelle, prévenante, sanctifante, dadelijke, meder van een' dong heer, van een' prins, g o u v e r- dewerkende, toereikende, krachtdadige, inwonende,
n e u r. — (Loc. prov.) C'est on g- de lions, hij voorkomende, heiligende genade. Etre en état de gr-,
heeft altijd hetzelfde pak aan. — [Mar.] Roergan- in den staat van genade zijn. — An de gr-, ieder
gem, man aan 't roer. — [Tech.] Werkman, die jaar van de christen-jaartelling, jaar na Christus
voor de behandeling der lompen zorgt , meester geboorte, jaar onzes Heeren. — Dank m., dankm. eener papier fabrjk (ook gouverneau-knecht zegging, dankbetuiging f.: Je vous rends gr- of gr-s,
geheeten).
mille gr-s, ik zeg u dank, duizendmaal dank. Rendre
Gouvion, m. [Tech.] Lange, sterke ijzeren des actions de gr-s, dankzeggen. Gr- à Dieu ! God
zij dank ! Goddank! Godlof ! — Gr-s, dankgebed n.
bout m.
C ouyave, Goiiyavier, z. GOYAVE, GOVAVIER. Dire gr-s, Dire ses gr-s, na het eten danken. —
Goyard, m. [Hort.] Soort van sikkelvormig (Prov.) Après gr-s, Dieu luit, eerst de pligt, dan
't vermaak. — [Rist.] Nous, par la gr- de Dieu,
snoeimes n.
Goyave, G oiiyave, f. [Bot.] Vrucht van roi etc., Wij, bij de gratie Gods of door Gods
den guajave-boom, indiaanse/Is peer, granaat-peer, genade, koning, enz. (een vorsten-formulier, het
g u aj a v e f. — G oyavier, m. Indiaansche pe- eerst door Pepin den Korte gebruikt) — DE GRhCE ,
renboom, guajave-boom m., een groote boom van loc. adv. Eilieve, ik bid u. De gr-, faites mol
ce plaisir, eilieve, doe mij dit genoegen. .^
Amerika en Oost-Indië.
Goyere, f. [Cuis.] Kaaskoekje, kaastaartje n. Bevalli^ heil, aanvalligheid, minzaamheid, minne
aangenaamheid, aardigheid f., zwier m.,-lijkhed,
C ra, m., z. v. a. GRAT.
G rabat, m. Slecht, ellendig bed n., armzalige g r ác i e, g r° á t i e f. Elle. fait tout aver gr-, zij
legerstede f. — (Loc. fam.) Etre sur Ie gr-, in doet alles met bevalligheid. Cela est dit aver gr-,
diepe armoede leven; — gevaarlijk ziek liggen. — dit is aardig, nset geest gezegd. Vous êtes habillé
Grabataire, adj. Voortdurend bedlegerig.' — Ook de gr-, de bonne gr-, gij zijt met zwier, netjes,
als subst. Bedlégerige m. en f. — GRABATAIRES, m. met smaak gekleed. Cet habit na point de gr-,
.
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dit kleed zit niet goed. Cette expression a de la
gr -, die uitdrukking is sierlijk, goed aangebragt.
Cette felle a fait un conte de bonne gr-, dit meisje
heeft eene geschiedenis aardig verhaald. Cette de-

moiselle est bien belle, mais elle a mauvaise gr -,
deze juffer is zeer schoon, maar zij is onbevallig,
stijf. — Avoir bonne gr- a faire qc., iets met bevalligh.eid, handigheid doen. — ( fig.) I1 a mauvaise
gr- de se plaindre de cela, het staat hem leelijk
zich daarover te beklagen. Un fits n'a pas bonne
gr- de plaider contre son père, het betaamt een'
zoon niet, het staat een' zoon niet fraai, tegen
zijnen vader te pleiten. — Faire une chose de bonne,
de mauvaise gr -, iets vrijwillig, goedwillig, zonder
tegenzin, iets ongaarne, zins ondanks, met tegenzin doen. — [ Beaux arts] Ce tableau est peint,
Cette statue est exécutée avec gr-, die schilderij'

GRAFION.

heffen. — Prendre le gr- de docteur, den doctorsgraad krijgen. — Gr-s, oorkonde f. , schriftelij k
bewijs eener verworven waardigheid, diploma n.

Faire signifier (insinuer) ses gr -s au collateur d'un
bénéfïce, zijn diploma aan den, begever van een
kerkelijk ambttoonen. Il a jeté ses gr -s sur ce benéfice, hij heeft zich tot dit kerkelijk ambt aangemeld. — [Mil.] Gr- de caporal, de capitaine, de
colonel, de korporaals -, kapiteins, kolonels-draad m.
— [Métrol.] Honderdste gedeelte van 't vierde des

meridiaans, waarvan de lengte tot grondslag voor
de nieuwe maten en gewigten is gelegd: Le grvaut cent mille mètres, de centesimale graad doet
100,000 meters.
G radé, e, adj. (en part. passé van grader)
Een' graad of rang hebbende: Militaire gr -, ranghebbend, gegradueerd militair m.
Gradeaii, m. [H. n.] Soort van spiering, kois bevallig, liefelijk geschilderd, dat standbeeld is
bevallig uitgevoerd. — [ Myth.] Les Gr -s, Les trois ningsvisch m.
t Grader, v. a. Eenen graad of rang geven,
Gr -s, de drie GratEën of Bevalligheden, de drie
bekoorlijke, gezellinnen van Venus:.glaia, Thalia tot een' rang verheffen. Gr- un militaire, eenen
en Euphrosyne. — ( fig.) Sacrifier aux gr -s, beval- rang aan een' soldaat geven.
Gradille, f. [Arch.] Tandsnede f,
ligheid aan zijne manieren, zijn' stijl bijzetten. Cet
Gradin, m. Trapje n. (op eene altaartafel, op
homme-lb n'a pas sacrifé aux gr -s, die man heeft
[ Bot. ] Gr- de een buffet enz., om er verschillende voorwerpen op
niets bevalligs , innemends.
Dieu, blaauwe ooievaarsbek m.; genadekruid n. -- te zetten). — Les gr -s dun amphithéatre, de op[Ameubl.] Les bosnes gr-s d'un lit, kleine b ij-gor- gaande , trapsw ze oploopende banken van een
di/nen f. aan 't hoofden- of voeteneinde van 't bed. amphitheater. Gr -s de gazons, trappen m. pl. van
Graciable, adj. Vergeeflijk, teverschoonen. zoden. Les gr -s d'une cascade, de trappen van
Grader, v. a. [Jur.] Genade schenken, bege- eenen waterval.
Gradine, f. [Tech.] Gradeerijzer n. , zeer
nodigen: Le roi l'a gracie, de koning heeft hem
genade, gratie geschonken. — Het part. passé is scherpe tandbeitel m. der beeldhouwers. — Gradiner,
v. a. Met het gradeerjzer bewerken.
hij
hoopt
gratie
11
espère
d'être
gracié,
ook adj.:
Gradipède, m. [H. n.] , z. v. a. BUSARD.
of genade te krijgen.
Gradonmetre, m. [Chic.] Werktuig n. om de
Gracieusement, adv. Vriendelijk, beleefdelijk, aanvallig. Vous devriez lui parler plus gr -, dikte der sonden en katheters te bepalen, g r a d ométer m.
gij moest hem op eene beleefder wijze aanspreken.
Gradon, m. [Pêche] Vijfde kamer of afdee5 Graeienser, v. a. (fam.) Vriendelijk, beleefd bejégenen. Cette femme l'a fort gracieusé, ling f. van hef tonijnennet.
Grados of Gras-dos, in. [Pêche] Priester m.,
deze vrouw heeft hem zeer vriendelijk bejegend.
S G racienseté, f. Vriendelijkheid, beleefdheid. eene soort van arenvischje of melet, vooral aan
II ma fait use gr- à laquelle je ne m'attendais Europa's Westkust (ook pretre en roseret geheeten).
Graduation, f. [Didact.] Afdeeling in grepas, hij heeft mij eene beleefdheid beloond, die ik
niet verwachtte. — Erkentenis, kleine gift f. of ge- den, graadverdeeling f. La gr- d'un thermomètre,
schenk n. S'il me sert bien dans cette affaire, je d'un baromètre, de graadverdeeling, schaal van
lui feral quelque gr -, indien hij mij in deze zaak een' thermometer, barometer.—[Sal.] Verdamping f.
van 't zoutwater door het op rjshout, latten,
wel dient, zal ik hem een klein geschenk geven.
Gracieux, ease, adj. Bevallig, aanvallig, lie- touwen, te laten druipen, ten einde den graad der
feljk, lieftallig, minzaam, bekoorlijk; beleefd, voor zoutheid te verhoogen. Batiment de g- of Chambre
innemend; liefderijk , genadig , gunstig,-komend, graduée, verdampingshuis, lekwerk, gradeer- of
gracieus of gracieus. Des manièresgr-Buses, gradueerhuis, gradeerwerk n., gradeerkamer f.
Gradué, e, adj. (en part. passé van graduer):
aanvallige, minzame manieren f. pl. Un visage gr -,
een bekoorlik, innemend aangezigt, gelaat. 11 nous Instrument gr -, in, graden afgedeeld werktuig n.—
fit on accueil gr -, hij nam ons liefderak, vriende- Transition gr-e, trapsgewijze overgang m.— [Chim.]
lijk op. I1 y a qc. de gr- dans ce tableau, er is Feu gr -, allengs versterkt vuur n. — [ Sal.] , z.
iets bevalligs, bekoorljks in deze schilderij. — (Loc. onder GRADUATION. - [ Orf.] Eau gr-e, gradeer prov.) Il est gr- comme la porte d'une prison, water n., water met onderscheiden zouten gemengd.
hie is zoo vriendelijk als de deur van 't rasphuis. — Jeune homme gr -, met eene akadémiscke waar
bekleed jongeling ; g e p r o m o v e e r d, g e -dighe
---Juridiction gr -euse, gunstig, genadig regtsgebied n., hetwelk de bisschoppen in persoon uitoefe- g r a d u ë e r d jongeling. — In dezen zin ook als
nen (in tegenstelling met juridiction contentieuse, subsi.: Un gr -, een gegradueerde of gepromoveerde m.
G radnel, Ie, adj. Trapswijze, bij opklimming
dat zij door hunne officialen doen uitoefenen). —
Notre gr- prince (een bij de noordsche hoven ge- allengs, g r a d u e e l: Augmentation gr -le, trapsbruikeljke betiteling), onze allergenadigste vorst. wijze vermeerdering f. — [H. rel.] Pseaumes gr-s,
trapgezangen, trappsalmen m. pl., de vijftien psal- GRACIEUX, m. Het bevallige, innemende.
Gracilicoste , adj. [ H. n. ] Dunribbig. — men, die de Joden op de trappen des tempels zon
— GRADUEL, m. [Cath.] Trapzang m., korte-gen.
Gracilifiore , adj. [Bot.] Met teere , zwakke
bloemen. — Gracilifolié, e, adj. [Bot.] Met tusschenzang, die bij de mis na 't voorlezen van
dunne, zwakke bladeren. — Gracilipède, adj. den epistel gezongen wordt, terwijl de priester zich
[H. n.] Dunbeenig. — [ Bot.] Met dunnen, draad op de trappen [gradus] van 't altaar bevindt, g r astengel. — Gracilirostre, adj. [H. n.]-vormigen d u a l e n. — Koorboek n. — Gradiielleinent,
adv. Trapswijs, allengs, ongemerkt.
Met langen, dunnen snavel.
Gradsuer, v. a. [Tech.] In graden afdeelen;
Graciosité, f., z. v. a. GRACIEUSETË.
G racilité, t. Rankheid, tengerheid, spichtig- G- un thermomètre, un cercle. — Trapswijs,
allengs
doen toenemen: Cr- le feu, het vuur allengs
helderheid,
fijnheid
de
la
voix
h e id f. — Graanstoken, heeter maken. — Met eene akadémischelheid f. der stem.
Gradaire, adj. [H. n.] Tot aan den klaauw sche waardigheid bekleeden, p r o m o v é re n, gr aduéren.
bevederd (van vogelpooten) .
Grades (pr. — duce), of Gr- ad PnrnasGradation, f. Trapswijze opklimming, vers11n, m. (pr. —some) (eig. schrede, weg naar den
i
e
f.
[Log.]
Opg
r
a
d
á
t
vermeerdering,
hefsng,
klimming, versterking f., overgang van eene zwak Parnassus) Woordenboek D. der lat jnsche dicht
Gr- francais, poëtisch-kunstofverbw.—
sterkere uitdrukking of gedachte,-kerton
Ie t i m a x m. -- [Perot.] Onmerkbare kleurveran- woordenboek der fransche taal.
Grafl'a;e , m. [Tech.] Het bedrukken eener
dering, ineensmelling f. der kleuren, zachte overstof met figuren door middel van heete platen.
gang m. van licht en schaduw.
Grafigner, v. a. (pop.), z. v. a. EGRATIGNER.
Grade, m. Graad, eeregraad, rang, eerrang,
G railon, m. [Hist.] Graaf m., die in de mideeretrap nl., waardigheid f.: Elever qn. au plus
Naut gr -, iemand tot den hoogsten eerrang ver- deleeuwen eene provincie bestuurde. — [Cout.]
--

,

,

--

GRAGE

Regter m. over schatkistzaken. --- [Hort.] Soort
van kers f.
Grage, f. Koperen maniok-rasp f. — [ Pêche]
Oesterbeugel, z. v. a. DRAGUE. — Grager, v. a.
Maniok raspen.
Gragne of Grague, f. [Pêche] Visschershark f., krabbelaar m.
Graie, f., z. FREUX. — Graille, f., z. v. a.
CORNEILLE. — Graiilement, m. Schor geluid n.,
schorheid, heeschheid, heesche of schorre stem f.,
gekras n. — Grailler, v. n. Krassen, met eene
schorre, heesche stem spreken of roepen. — [ Chas.]
Honden met den jagthoorn bijeen roepen.
Graillon, m. (pop.) Overgeschoten brokken m.
pl. van een' maaltijd, tafelafval m. — Stuk walgeljk vet n. Gout, Odeur de gr-, smaak, reuk van
aangebrand vet of vleesch. — Bij 't hoesten opgebragte fluim m. — Afval m. van een marmerblok
bij 't bebeitelen. — Marie gr-, morsig wijf n., totebel f. — Graillonner , v. n. (pop. et bas)
Bogchelen, telkens uit de keel spuwen. — Graillonueur , m., -erase, f. (pop. et bas) Rogchelaar m., -ster f. — C raillonneuse, f. Verkoopster f. van tafelafval.
Grain, m. Vrucht f. en tevens zaad n., inz. van
graangewassen, zoo als tarw, rogge. haver, gerst,
enz., korrel, zaadkorrel f. Un gr- d'orge, d'avoine,
de seigle, de froment, eene perste-, haver-, rogge-,
tarwe-korrel. Il ne lui reste pas un gr- de ble,
hij heeft geen korrel graan meer. — In collectieven
zin, en dan vaak meervoud: Graan, koren, zaad n.
La culture des gr-s, de graanbouw m. Le commerce des gr-s, de graan- of korenhandel in. Faire
le commerce du gr-, den graanhandel drijven.
Gr-s Blanes, zaad (Ier graangewassen. Gros gr-s,
winterkoren, wintergraan (tarw, rogge, mastelein).
Menus gr-s, zomergraan (gerst, haver, boekweit).
Fosse a gr-s, graankuil m. — (Loc. prov.) I1 est
dans le gr-, hij zit in 't riet en snijdt fluitjes: hij
zit in eene goede , winstgevende zaak. C'est on
grain de millet a la bouche dun áne, 't is een
hopje in een' brouwketel. — (Prov.) Chaque grà sa paille, geen koren zonder kaf. — De mauvais
gr-, jamais bon pain, van distels plukt men geen
rozen. Qui sème bon gr- recueille bon pain, Tel
grain, tel pain, zoo men zaait, zoo men maait. II
faut séparer 1'ivraie d'avec le bon gr-, men moet
de schapen van de bokken scheiden. — Bij uitbreiding: Pit, kern, bézie, bes; — korrel, kraal f., bal
klein ligchaampje n.: Gr- de genièvre, de-letj,
laurier, genéver-, laurier-bes I. Gr- de raisin, de
grenade, druivenpit, granaatkern. Gr- de poivre,
de moutarde, peperkorrel, mosterdkorrel f., mos
n. — Gr- de sable, de sel, de poudre,-terdzaj
zaad-, zout-, kruidkorrel. — Gr- de chapelet, paternosterkraal, balletje van den rozekrans. Un colher de gr-s d'or et d'argent, een halssnoer van
goud- en zilverkralen of balletjes. Gr- d'or, goud
`t rivierzand). — [ Med.] Gr-s de petite-korel(in
vérole, pokpuisten, pokzweren f. pl. — [Vétér.]
Gr-s d'orge, vinnen f. pl., vinnigheid f. (eene var
Grein, aas n. (kleinst ge--kenszit).—[Mérol]
wigt voor goud, zilver, edelgesteenten). — ( fig.) II
ne pese pas on gr-, hij is zoo ligt als eene veêr.(jig. et fam.) Eenweinigje, beetje, greintje, aasje n.
I1 na pas un gr- de bon sens, hij heeft geen aasje
gezond verstand. N'a- t-elle pas on gr- de coquetterie ? Is zij niet een beetje behaagziek, kokét? I1
n'y a pas un gr- de sel dans eet ouvrage, er is
geen korrel zout, geen greintje geest in dat werk.
I1 a on gr- de folie dans la tête, of enkel Il a un
gr-, hij is half gek, heeft een' klap van den molen
weg. — (Prov.) I1 n'y a point de grands esprits
(of genies) sans on gr- de folie, z. GENIE. — Loc.
prov.) II le mangerait avec on gr- de sel, hij kan
hem gemakkelijk aan, hij zou maar een peulschil letje voor hem wezen. — Nerf, keper f., draad m.,
korrel f. (van 't uiterlijk voorkomen van stoffen,
papier, leder, steen, enz., ook van de kruissneden
der gravuren gebézigd). Cette étoffe est dun beau
gr-, die stof is schoon van draad, is fraai gekeperd. Le gr- du cuir, du
r, de nerf van 't
leder, van 't papier. Futaine
pargr-d'orge, genopt
bombazijn n. Cette pierre est dun gr- plus gros
que l'autre, die steen is grover van korrel dan de
andere. Le gr- de lacier, de korrelige breuk f. van
't staal. Porcelaine de bon gr-, porselein, dat fijn
op de breuk is. — (Loc. prov.) Un catholique à
(
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gouden regen m., kleine vuurballetjes n. pl.
Artilij Gr- de lumière, zundgatbus f., zundgatsp m., stuk metaal, waarin een gat geboord is
en dat in de geschutbuis wordt vastgeschroefd.
Mettre on nouveau gr-, een stuk geschut eerbussen. — [ Bot.] Gr- de Zélim, lange indische peper f.
Gr- de mure, gestippeld koraalzwam f. — [ H. n.]
Gr- d'avoine, d'orge, de millet, haver-, gerste-,
gierstkorrel, namen van zeer kleine schelpen. --[Chim., Métall.] Proefkorrel der essayeurs. —
[Joail.] Gr-s, korrelvormige diamantjes n. pl. —
[Manuf.] Gros gr-, sterke Ly nsche zijdestof f. -[Mar.] Gr- de vent, bui, vlaag, zeng f., valwind in.
Gr- penant, zware bui, kaak f. Gr- d'orage, donderbui, onweérsbui. Gr- sec, mouillé, bui zonder,
met regen, drooge bui, regenbui. Amener pour le
gr-, voor de bui strijken. Gr- d'orge, kalf, klamp m.,
klessing f., z. ook lager. Assemblage a gr- d'orge,
hoeklasch, driehoekige lasch f. — [Pharm.] Gr-s
médicinaux, pil- of korrelvormige artsen jen f. pl.,
geneeskrachtige zaden m. pl. Gr-s de santé, gezondheidspillen f. pl. Gr-s de tilli, purgeerkorrels. —
[Tech.] Draai-ijzer n., steenbeitel m. Gr- d'orge,
kraalschaaf.f. — Gr-s d'orge, stukjes hout in den
vorm van prismaas ter aanvulling, vulstukjes n.
pl., sluitstukjes ni. pl.
Grainage, m. [Tech.] Korrelachtige kristal
f. der suiker. — Het korrelen van 't bus--schietng
kruid.
Grainaille, f. [Bot.] Klein zaad; slecht zaad n.
— [Tech.] Tot korrels gebragt metaal n. —G rai-

L
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naillernent , Grenailleanent , m. [Tech.]

Klemstooting; korreling f. -- Grainailler, V. a.
[Tech.] Tot korrels brengen, korrelen (en metaal) .
— Grainailleur, m. Korrelaar m.
G rainaison, f. Vorming f. lot graankorrels. La
gr- du blé, de zaadontwikkeling van 't graan.
Grainasse of Grenasse, f. [Mar.] Zeng,
kleine windvlaag, uitschieting f. van den wind.
Graiueha, e, adj. [Minér.] Onregelmatig brekend of splijtend.
Graine, f. Zaad n., dat de planten ter onder
voortzetting harer soort opléveren,-houdinge
zaad van tuingewassen; pit, kern f. — Le chenevis est la gr- du chanvre, uit het hennepzaad
komt de hennep voort. Gr- d'épinards, de choux,
de lijn, à fleurs, spinazie-, kool-, vlas-, bloemen
Gr- de mélon, de concombre, meloen-pit,-zad.
-kern, komkommerzaad. — L'orme, le tilleul, Ie
frêne, l'érable stint des arbres a gr-s, de olm-,
linde-, esschen-, masthoutboom zijn zaaddragende
boomen. Monteren gr-,in 't zaad schieten.—(Loc. f g.
et fam.) Cette 11 11e monte en gr-, dit meiske wordt
overrij, komt in 't oude vrijsterboek. C'est one
mauvaise gr-, dat is slecht volkje, ondeugend gebroed, gespuis. Gr- d'andouilles, hoop k'eine kinderen bijeen. C'est de la gr- de niais, daar vangt
men alleen onnoozelen mede, dat is kost voor botteriken. — (Prov.) Mauvaise gr- est tót venue, onkruid schiet gaauw op. — [Corn.] Gr-s, zaad, zaden n. pl., zaadsoorten f. pl., zaadartikelen n. pl.
— [Bot.] Volksnaam van een groot aantal vruchten. Gr- d'amour, z. v. a. GREMIL. Gr-s d'Avignon, Gr-s jaunes, Grainette ofGrenette, avignonsche bessen, gele bessen f. pl., verwerskruisdoorn m.
(tot geelverwen). Gr- de Canarie, z.v.a. ALPISTE. Grd'écarlate, de kermès, ker-mes of scharlakenbézie f.
G- de perroquet of de cartbame, z. GARTHAME.
Gr- de gérofle, z. CA1IDAni01IE, enz.— [Econ. dom.]
Gr-s des vers Ii sole, zijdeworm-zaad n. of -eijeren n. pl. — [Hort., Sculp.] Kleine ronde sieraden n. pl. aan bloembedden, aan lofwerk. — [ Brod.]
Korrelsteek m. , naar eene zaadkorrel gelijkende
steek. — [Salp.] Zoutvlies n. op de salpeterloog.
Grainé, e, C rené, e, adj. (en part. passé
van grainer) : [Tech.] Poudre gr-e , gekorreld
kruid n. — Peau gr-e, generfd, gekorreld, gegr e i n e e r d leder n.—Dessin gr -, of als subst. m.
Un gr-, gekerfde, gestippelde (niet lijnen en punten korrelachtig afgezette) teekening f. -- Des épis
bien gr-s, zeer volle aren f. pl.
Graineler, Greneler, v. a. [Tech.] Een
gekorreld voorkomen geven, nerven , korrelen,
granuléren of greinéren (papier, zijde,
leder, enz.),, z. v. a. GRAINER. — Het part. passé
komt als adj. voor: Cuir Bien grainelé of grenelé,
goed generfd leder n.
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Grainer of Grener, v. a. [Tech.] Tot korreis brengen; een gekorreld voorkomen geven, kor
nerven, kerven, g ie in é r e n. Gr- de la-reln,
poudre à canon, buskruid korrelen. — Cr- une
etoffe, une peau, eene stof, eene huid greinéren of
korrelen. — GRAINER, GRENER, V. n. In 't zaad
schieten, veel zaad, veel graankorrels voortbrengen: Les blés oat bien grainé of grené cette année, het graan heeft dit jaar veel zaad, een goed
beschot gegeven. — [ Dess., Gray.] Stippelen, kor
— SE GRAINER, SE GRENER, V. pr. Zich kor--reln.
relen (inz. van het zout).
Graineter, v. a. [Tech.] Met korrelvormige
sieraden bewerken; z.v.a. GRAINELER, GRAINER.
Graineterie of Greneterie , f. Zaadhan
n. in 't klein; zaadwinkel m. — Graine--delari
tier, m., -ière, f. Zaadverkooper m., -verkoopster f. --- Grutter m. — Zoutfaktoor m., ambtenaar, die de geschillen omtrent den impost van
't gezolderd zout beoordeelt.
Graiuetis of Grenetis, m. [Tech.] Kartel
munten, gedenkpenningen). — Kar -randm.(v
[Tech.] Kor -telwrkuign.—Gao,m
(voor leder enz.) .
-relijz,nfZ.
Grainnette, f. (verklw. van grain, graine) [Bot.]
Vrucht van den wolfs- of boksdoorn. — z. v. a.
Graine d'Avignon, Z. GRAINE. — [ Tech.] Kruidkorrel f. pl., die bij 't ziften op de zeef blijft.
Grainier, m., -ière, f. Zaadverkooper, zaad
verkoopster, -kraamster f. — [Bot.]-krame.,
Verzameling f., kabinet n. van zaden.
Grainoir, Grenoir , m. [Tech.] Zeef onm
buskruid te korrelen, korrelzeef f. —Zee vertrek n.,
werkplaats, waai' 't buskruid gekorreld wordt.

maken; gaan sterven. — Vettig maken, bezoedelen,
besmeren: Gr- son Tinge, ses habits. — Het part.
passé is ook adj.: Bottes graissées, gesmeerde, ,ge
laarzen f. pl. Avoir les doigts graissées,-poets
smerige vingers hebben. — GRAISSER, v. n.: Cette
pommade ne graisse pas, die pommade smeert of
vet niet. Le vin graisse, de wijn wordt olieachtig,
lang. — SE GRAISSER, v. pr.: Se gr- les doigts, les
vêtements, zijne vingers, kleederen smerig, vettig
maken. Se gr- le peau, zich de huid met vet insmeren. — (Prov.) On ne saurait toucher an beurre
qu'on ne s'en graisse les doigts, die met boter omgaat, maakt ligt zijne vingers vet; er blijft altijd
wat aan den strjkstok hangen.
Graisserie, f. Handel in vette waren, vetwinkel, vettewarierswinkel m., komend f.
Graisset, m. [H. n.] , z. CALAMITE. (ster f.
Graisseur, in., -euse, f. Smeerder m., smeerGraisseux, euse, adj. Smerig, vettig.
táraissier, m., -ière, f. Vettewarier, komenijsman (épicier gr-), vettewarierster, komen/isvrouw f.
Graissin , m. Soort van schuim n., op die
plaatsen, waar de visschee zich vergaderen om kuit
te schieten, vischschuim. (lakenscheerders.
Graissoir, m. [Tech.] Smeer-, vetbak m. der
Graisson, ni. (pop.) Haring m.
Grallaire, adj. [H. n.] Met lange beenen:
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Oiseaux gr-s, of Grallatores,m.pl.,Gralles,f.

pl. Steltloopers m. pl. (échassiers). — Grallipède, adj. [H. n.] Langvoetig: Oiseaux gr-s of als
subst. m. Des gr-s, langvoeters in. pl.
Granen, 'Ti. (latin) (pr. —mèn) [Bot.] Gras,
hondsgras n. (chiendent); — z. v. a. GRAMINE.
Grainier, m. [Vign.] Soort van druif f. in
G rai n ii, e, z. GREN ZJ .
Graiiiure, Grenure, f. [Dess., Gray.] Stip 't zuiden van Frankrijk.
Granliné, e, adj. [Bot.] Grasachtig, naar'
kerving f. (grainé). — [Tech.] Korreling,-peling,
kerving; het opbrengen van de nerf: Cuir d' une gras gelij kend: Plantel gr-es, grasplanten f. pl. -GRAMINE, m., GRAMINÉE, f., doorgaans GRAMINEES,f.
belle gr-, schoon generfd leder n.
pl. Grasplant f., grasplanten, grassoorten f. pl.,
Graluzard, m. (pop.), z. v. a. SARCELLE.
Grairie, f. [Eaux et for.] Gemeen bosch n., grassen, grasgewassen n. pl. Le bambou est une
bosch of gedeelte daarvan, dat in gemeenschap be- gr-, het bamboesriet is een grasgewas. Le froment
zeten wordt (ook ségrairie geheeten). — [Auc. jur.] forge, l'avoine, le seigle, Ie riz, Ie mats sont des
Koninklijk regt m. op hoog opgaand houtgewas; gr-s. — Graminieole, adj. [H. n.] In 't gras
koninklijk justitie-regt m. in iemands bosschen (ook levend. — Graeninifolié , e, adj. [Bot.] Met
grasachtige bladeren. — Graininiforine , adj.
GRUERIE genoemd) .
Graissag e, m. Het smeren, insmeren; srne- Grasachtig, grasvormig, naar eene grasplant ge1 jkend.
Botern.
—
[Rafi.)
ringf. , smeersel, wagensmeer
Grammaire, f. Spraakleer, spraakkunst; ves'achtige kristalliséring f. der suiker bij het te spoedig
zameling van de regels eenei taal, g r a m m á t iverkoelen der siroop.
Graissane , f. [Hort.] Soort van smakelooze k a f. — Gramnnairien , m. Taalkundige,
spraakkunstenaar; taalleeraar,g r d m m á t i c u s m.
vt q f. van Provence.
Graisse , f. Yet, smeer, smout n., ongel m. — GRAMMVMAIRIEN, NE, adj. De spraakkunst beliefLa gr- des animaux, het vet der beesten. Gr- fend: Subtilités gr-nes, spraakkunstige spitsvinhumain e, menschenvet. Gr- de pore , reuzel m. digheden f. pl. — GRAMMAIRIENNE, f. Taalkundige;
Gr- fondue de porc,varkenssmout. G- figée, ge- spraakkunstschrj fster f. — Grammatoire, m.
stold vet. Vous avez une tache de gr- sur votre [Phil.] Alphabet n. in philosóphische orde geranghabit, gij hebt eene vetvlek op uw kleed. — (Loc.. schikt. — Grarmatias, m. (pr. —ci-ace), z.v.a.
fain. et prov.) C'est un peloton de gr-, 't is één GRAMMITE. — Grammatical, e, adj. De spraakklomp vet (van een zeer vetten vogel, vet kind). leer betreffend, daartoe behoorend, spraakkunstig,
Faire de la gr-, vet verzamelen: te lang slapen, taalkundig, g r a m in a t i k a a l; naai° de regels der
luilakken. La gr- ne l.étouffe pas, ne l'empéche spraakleer, taalkundig juist, goed gespeld of uitgepas de marcher, hij stikt niet in zijn vet, 't vet sproken, grammatisch. — Grammaticalezit hem niet in den weg. Se plaindre de trop de ment. adv. Op spraakkunstige wijze, volgens de
gr-, van weelde of overvloed klagen. Il a emporté taalregels. — Granirnatiser , v. a. Aan de
toute la gr- de cette affaire, hij heeft al het vet spraakkunstrégelen onderwerpen , grammatikaal
van den ketel, hij heeft al 't voordeel van deze maken. -- Grammnatiste, ni. [Anc. gr.] Leerzaak getrokken. — [ Agric.] Vettigheid f. Les gran- meester in de eerste beginselen der taal, g r a mdes ravines emportent toute la gr- de la terre, de ma t i s t m., onderwijzer der Grammatistigroote plasregens nemen alle vettigheid der aarde q u e f., de kunst om juist te spreken, te lezen en
weg. — [ Vitr.] Gebrek aan doorzigtigheid, bend- te schrijven. — GRAIVMMATISTE wordt soms ook geveldheid van 't glas. — Ce vin tourne a la gr-, bézigd voor GRAMMAIRIEN, en voor PURISTE. --deze wijn begint taai te worden. — [ Mar.] Gr- de Grainmatite, f. [Minér.] Witte, straalachtige
hoornblende f., sterschorl , g r am m a t i e t, t r ecoq, koksvet, smeer n.
Graisser, V. a. Smeren, besmeren, insmeren, m o l ie t m. -- Grammatologie, f. Aanwijzing
met smeer, met vet bestrijken. Gr- les essieux ter vervaardiging eener spraakleer; verhandeling f.
d'une voiture, de assen van een rijtuig met wagen- over de spraakkunst. — Grammatologique,
smeer bestrijken, besmeren. Gr- des souliers, schoe- adj. Daartoe behoorend, g r a m m a told g i s c h.--nen smeren, poetsen. — ( fig.) Gr- les épaales ia qn., Grainmatoneule, m. (denigr.) Spraakkunst iemand den rug smeren, afkloppen. Gr- les pattes schrijvertje n., slecht spraakkunstschrt ver m.
Gramu3e, f. [Métrol.] Wigtje n.. gramme,
à qn., iemand duimkruid geven, omkoopen. —(Loc.
fig. et prov.) Graissez les bottes dun vilain, it éénheid van 't metrieke gewigí in Frankrijk, "woo
van
de k i lo g r a m m e of het nederl. pond.
een'
deugniet
goed,
brále,
doe
dira qu'on les lui
Graniniite, f. [Minér.] Lettersteen, roode jasge krijgt stank voor dank. Gr- Ie dos á qn., iemand
rottingolie (slaag) toedienen. Gr- le marteau d'une pis of agaat met witte lettervormige strepen, g r a mPorte, den portier een' drinkpenning geven (opdat m i e t m. — GRAMMITE, m. [Bot.] Soort van vaingelaten
ngelaten worde). Gr- le Fouteau, bij 't ont- renkruid n.
Gramniographe, m. [Tech.] Werktuig n.
.bijt vleesch eten. Gr- ses bottes, zich reisvaardig

GRAMOCHES
ter afsnijding van 't papier, papiersnoeier, g r a in•
m o g r a a p h m. — G ranmmographique, adj
Tot dat werktuig behoorend , g r a m m o g ra
p h i s e h. -- Grainnioinètre, m. Werktuig teg
régeling van de letters of het schrift, schri ftrége.
laar, grammometer m. — Grarnnioniétri•
que, adj. Tot dat werktuig behoorend, gram•
art o m e t r i s c h. (slopkousen f. pl
Gramoches, f. pl. Zwartlakensche schotschn
Granionie, f. [Com.] Aftrek m. of korting
op de zijdebalen in de Levant, boven de gebruikeljke tarra.

Granadille, f., z. GRENADILLE.
Granaire, adj. [H. n.] In 't koren levend,
korenetend: Insecte gr -, koren-insect n.
Granatique, adj. ] Minér.] Verstrooide granaten bevattend.
Graiiatite, f. [Minér.] Kruissteen, kruisvor-

mige schorl m., eene aan den granaat verwante
steensoort f., granatiet, staurolith m.
Grand, e, adj. Groot, hoog, lang, wijd, de
gewone afmeting of maat overtreffend: Un homme
gr -, een groote, lange man. Une gr- femme, eene
lange vrouw. Un gr- arbre, een hooge boom m.
Une gr-e perche, een lange staak m. Une gr-e,
ouverture, eene groote, wide, breede opening f.
Un gr- précipice, een groote, wijde, diepe afgrond.
— Le gr- chemie, de groote weg, land- of heerenweg. — Cet enfant se fait gr -, dat kind wordt
groot. Les blés soot déjà gr-s, het koren staat
reeds hoog. — Nous attendimes deur gr -es heures, wij wachtten twee groote, goede uren, meer
dan twee uren. — Un gr- nombre, een groot getal n. De gr-s cris, luide kreten m. pl., hard geschreeuw n. Un gr- vent, een sterke wind m. —
(Prov.) Petite piule abat gr- vent, z. ABATTRE.
Une gr-e pluie, een zware regen m. Un gr- fardeau, een zware, drukkende last m. De gr-s mots,
groote, pralende, overdreven woorden n. pl. Une
gr-e armee, een groot, talrijk leger n. Une gr-e
fortune, een groot, aanzienlijk vermogen n. Un gramour, eene groote, vurige liefde f. Un gr- crime,
Bene groote misdaad f. — Se, lever de gr- matin,
's morgens vroeg opstaan. A gr- marcbé, zeer
goedkoop. Marcher a gr-s pas, hard, sterk gaan.
Faire de gr-es journées, groote dagreizen maken.
Its sont gr-s amis, zij zijn vertrouwde (pop. dikke)
vrienden. — Il y a gr- monde b l'église, er is veel
volk in de kerk. I1 na pas gr- argent, hij is niet
bijzonder rijk. — (Proc.) Qui gr- a, gr- lui faut,
geld zoekt geld: rijke lieden huwen doorgaans met
rijke. — Groot, voornaam, aanzienlijk, deftig, uit
roemruchtig, uitstekend, vermaard, door--munted,
luchtig, edel, verheven, gewigtig. Un gr- homme,
een groot, beroemd, hoog verdienstelijk man. Un
gr- poète, een groot, voortreffelijk dichter. Voilà
le gr- point, ziedaar 't voorname punt, het hoofd
Une gr-e dame, eene voorname dame. Une-punt.
gr-e naissance, Bene aanzienlijke geboorte f. Un
g r- caractère, een groot, edel, grootmoedig karakter n. — Met grand worden vele eigenaardige uit
gevormd, z. AIR, GOUT, MONDE, OEUVRE,-drukinge
JOUR, TRANCHER, etc. - In zamenstelling, met
enkele vrouwelijke woorden wordt de e van grande
door een apostroph vervangen: Grand'chambre,
-

-
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levensgroot, in natuurlijke grootte: Il s'est fait
peindre en gr-, hij heeft zich in levensgrootte laten
afschilderen. Vendre qc. en gr- et en détail, iets
in 't groot en in 't klein verkoopes. (fig.) Penser en gr-, grootsch, edel denken. — à LA GRANDE,
loc. adv. Op de wijze der groote heeren: Vivre á
la gr-e, op een' grooten, voornamen voet leven.
(Deze uitdrukking veroudert.)
Grand-anthropok aie, m. (woord, door Voltaire gesmeed) Groot-inquisiteur m. -- Grandaantonier, m. Groot-aalmoezenier m. (Plur.
--

Des grands -aumóniers.)
G randat, m., z. V. a. GRANDESSE.
Grand-barrage, m. [Com.] Soort van da-

mast-linnen D. uit Normandië.

Grand-beau, in. [Lapid.] Uit gekleurd kristal geblazene, opaalkleurige parel, girasol-parel f.
(Plur. Des grands- beaux.) — Grand-brie,
Grand- coeur, m. [Com.1 Namen van twee linnensoorten uit Bretagne. — G rand' chambre, f.
Eerste kamer van een parlement, van een tribunaal. (Plur. Des grand' chambres.) — Grandchambrier, m. [Anc. adm.] Voorzitter van de
eerste kamer, van 't hoogerhuis. (Plur. Des grands
m. Eerste-chambries.)—Gndt,
zanger m. eener kathedraal. (Plur Des grands
f. Goede sier f.,-chantres.)—Gd'è,
z. CHERE. — Grand' chose, f. (fam.) Iets aan
bijzonders (meestal voorkomend met de-merklijs,
ontkenning in den zin van: niet veel). Il ne sait
pas gr-, hij weet niet veel. — (iron) Voilà gr-! ziedaar iemand, die niet veel beteekent, een onbeduidend
mensch. (Plur. Des grand' choses.) — Grandconmpte, m. [Papet.] Groot rékening- of registerpapier van Aneoulême. — Grand-conseil, ni.
Opperraad, hoog; of groote raad m. — Grandcord, m. Groot-koord; titel van zékere officieren
in eenige ridderorden. (Plur. Des grands -cords.) —
Grand-cornet, m. [Mus.] Groot kornet-register n. -- [Papet.] Groot-kornet, eene papiersoort.
— Grand' Croix, m. Groot-kruis, titel der voor
orde van-namstewrdighbklsne
Maatha, van St. Lodewijk, van 't Legioen van
eer, van den Nederlandschen leeuw. (Plur. Des
grand' Croix.) — Grand-denx, in. [Com.] Suikerbrood n. van twee kiloos. (Plur. Des grands
m. Grootwaar -deux.)—Granigt,
grootdignitaris m. (Plur. Des-dighebklr,
-

grands -dignitaires.) — Grand-due, m. Groothertog m. — [ H. n.] Schuifuit m. (zekere uil).
(Plur. Des grands-ducs.) — Grand-ducal, e,
adj. Groot-hertogelijk. (Plur. m. grands -ducaux.)
— Grand-dliché, m. Groothertogdom n. (Plur.
Des grands -duchés.)

Grande, f. Vrouw, die met de waardigheid
van grande of hoogadellijke in Spanje is bekleed.
— Grande-duchesse, f. Groothertogin f. (Plur.
Des grandes -duchesses.) — Grande-ée.aille, f.
[H. n.], z. ËCAILLE. - Grande-fine, f. [Com.]

Soort van zeer fijne deken f. met 1i tot 17 strepen.
(Plur. Des grandes- fines.)
Grandelet, te, adj. (verklw. van grand) (fam.)
Tamelijk groot, opgeschoten.
Grande-marée, f. [Mar.] Springtij n., springvloed m. (Plur. Des grandes -marées.)
Grand'chose, Grand'mère, Grand'messe, Grand'
Grandeinent, adv. Groot, op édele of grootsche
rue, Grand'tante (z. die woorden in hunne alpha- wijze: II pense, it agit gr -, hij denkt, handelt edel,
betische volgorde).
groot. — (fam.) Zeer veel, ,grooteljks: Il se trompe
GRAND, m. Het groote, grootsche, verhévene (inz.
gr -, hij bedriegt zich grootelijks.
van de gedachten, den stijl). Peindre dans le gr-,
Grande-rose, f. [Manuf.] Soort van normanin grootschen stijl schilderen. I1 y a du gr- dans disch damast-linnen n.
vette action, er is iets groots, verhevens in deze
Grandesse, f. Waardigheid van grande of
daad. Le gr- appartient de Bien près au sublime, hoogadellijke in Spanje, g r a n d é z z a f.
het groote grenst na aan het verhevene. — Groot,
Grandeur, f. Grootte, grootheid, uitgebreidheid,
aanzienlijk persoon, groote, aanzienlijke m. Faire uitgestrektheid in lengte, breedte en hoogte: Ces
le gr -, trancher du gr-, den grooten heer uithan- deux garcons sont de meme gr-, deze twee jongens
gen, spelen. Les gr-s dun royaume, de grooten, zijn van dezelfde grootte, zijn even groot. La grde aanzienlijke heeren eens konin,q rijks. — Les dun pays, de grootheid, uitgestrektheid van een
gr-s d'Espagne, de grandes of grooten van Spanje. land. — [ Matth.] Grootheid 'f., al wat voor ver
— (Prov.) Promesse des gr-s nest pas héritage,
vermindering vatbaar is- Gr-s nu--merdingof
op de beloften der grooten valt niet veel staat te mériques, abstraites, getallen-grootheden, abstracte
maken. Service des gr-s nest pas héritage, in de of algemeens grootheden. — ( fig.) Grootheid, bedienst van groote heeren maakt men niet altijd langr jkheid f., gewipt n., moeielijkheid, zwarigzijn fortuin. Donner qn. aux gr-s et aux petits, heid; — heerlijkheid , hoogheid , uitstekendheid,
iemand alle duivels op den hals wenschen. — DU magt f., glans, luister m.; — edelheid, edelaardigPETIT AU GRAND, loc. adv. Als 't geoorloofd is het heid, grootmoedigheid, verhevenheid f. La gr- dune
kleine ,of geringe bij 't groote of aanzienlijke te entreprise, de grootheid, belangrijkheid, moeijel jkvergelijken. --- EN GRAND, loc. adv. In 't groot, heid eener onderneming.. La gr- de Dieu, de groot..

.
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heid, heerlijkheid van God. Parvenir au plus haut
Grand-oeiivre,ni. , z. v. a. pierre phulosophale,
point de gr-, den hoogsten graad, trap van luis- Z. PHILOSOPHALE. - Grand-off icier, m. GrootIer, hoogheid bereiken. Les g-s de ce monde, officier m., dignitaris van den tweeden graad in
de heerlijkheden dezer wereld. Gr- d'âme, ziele- 't legioen van eer. - GRANDS-OFFICIERS, M. p1.
grootheid, grootmoedigheid, edelmoedigheid. 11 est Groot cieren , hooge rijksbeambten rn. p1. -ton m. Oudoom m. (Plur. Des grandsGrele,
de Ia gr- dun Etat de soutenir ses allids, liet be- Gr.learnt de waardigheid van een' Staat, zijne bond- andes).
fjenooten te ondersteunen. - hoogheid, heerlijkS Grandoli, m., z. v. a. IMPERTINENT, FADE.
Grandoule, Grandule, t. (provenc.), z. v. a.
heid 1. (als eeretitel van bisschoppen, van groote
heeren): jai suivi les ordies de votre gr-, Ik heb GANGA.
Grand -père, rn. Grootvader m. (Plur. Des
de bevelen van uwe hoogheid opgevolgd. - (fig.
et fern.) Regarder qu. du haut de sa gr-. op iemand grands-pères). - Grand' place, f. Hoofd nederzien.
plein
ii., hoofdmarkt f. (Plur. Des grand' pia(ROSE.
uit de hoogte of smadelijk
Grande-'eiiise, f. [Manuf.] , z. V. a. GRANDE- des.) - Grand-pouls , rn. [Méd.j Harde,
Grand- fi n, m. [Corn.] Zeer fijne deken f. met sterke pols m. - Grand-prétre, rn. Hoostrepen. (Plur. Des grands - fi ns.) - Grand- gepriester, opperpriester m, (Plur. Des grandsforestier, m. Opperhoutvester m. (Plur. Des prêtres.) - Grand-prieur, m. , Z. PRIEUR m.
grands -forestiers.) - Grand-frais, m. [Mar.] - Grand-prienré, m., Z. PRIEURE. - GrandStijve koelte, gereefde nsarszeilskoelte t. - Grand' raisin, m. ]Papet.], z. RAISIN. - Grand-rec herc h eui, m. (woord van Voltaire) (iron.)
garde, f. [Mil.] Hoofdwacht f, - randgosier, fl1. [H. n. ] Groote scholver m., een Groot-inquisiteur m. (Plur. Des grands-recherindische watervogel. (Plur. Des grands -gosiers.) cheurs.) - Grand repasse, f. [Corn.] De- Grand-haut, m. [Charb.] Derde laag f. hout ken f. met 10 strepen. (Plur. Des grand' repasvan een' kolenmeiler of houtbrandersstapei. - ses.) - Grand' rite, f. Hoofdstraat, hoogstraat,
Grand-bospitaiier, in. [list.] Groot-hospi voorstraat f., voornaamste straat in eene landof hospitaalridder ,n., derde dignitaris in-talie stad. (Plur. Des grand' rues.) - Grand-seide Maltézer orde. (Plur. Des grands -hospitauers.) gneur, fl1. Titel van den keizer van Turkije,
Grandi, e, adj. Grooter geworden, gegroeid: graote-heer in. (Ptur. Des grands -seigneurs.) Grands-jours, m. p1. [Prat. and.] BuitengeTous les objets me semblent gr -s, alle voorwerwone geregtsdagen ni. ph. - Buitengewoon en
pen komen mij grooter voor. 11 est gr- de,
centimètres, hij is vijf centimeters of duimen groo- souverein geregtshof n. - Grand' tante, f.
Oud-tante, oud-moel f. (Plur. Des grand' tantes)
ter geworden.
Grandidenté , e , adj. [H. n. ] Met groote - Grand -teint, m. [Tech.] Echte of blijvende
tanden. - Grandiflore, adj. [Bot.] Met groote kleuren (op stoffen), schoone, heldere kleuren f. ph.
bloemen. - Gcandifollé, e, adj. [Bot.] Met - [Bist.] Titel vein een verwersgilde, dat enkel
verfstoffen van de eerste haedanigheid magt gegroote bladeren.
Grandiose, adj. [Beaux arts] Grootsch, ver- bruiken. - Grand-Ture, m., z v. a. GRANDmajestueus,
grandioos.
SEIGNEUR.
beven, indrukmakend,
Grandule, t., Z. GANGA.
Style gr-, grootsche stijl in. - Ook als subst m.
Grand-veneiir, Iii. [Véner.] Opperjager11 y a du gr- dans cette statue, dans cette actrice,
er ligt iets grootsch. verhevens in dat standbeeld, meester ni. (Plur. Des grands-veneurs.) - Grandiets statigs, edels in die tooneelspeelster. - Gran- visir, m., z. VISIR. - Grand -vollier, m.
diosité, f. Grootsche manier t., edele stijl m., ]H. n.] Breedvieugehige piatvoeter ifi.; algemeene
verhevenheid, breedheid van uitvoering, p r a n di- naam der breedgevleugelde zeevogels, die lange
ositeit f. (horens. reizen kunnen ondernemen. (Plur. Des grandsGrandpalpe, adj. [H. ii.] Met groote voel- voiliers.)
Granette, 1. ,] Bot.] Sibdrische boekweit f.
Grandir, V. n. (met avoir als men de voortGrange, f. [Econ. rur.] Schuur, graanschuur,
gaande ontwikkeling, met Etre als men 't gevolg
daarvan op 't oog heeft) Grooter worden, groeijen: dorschschuur t. Battre en gr-, dorschen. - (Proc.)
Cat enfant grandit it vue d'oeil, dat kind groeit Les l)atteurs soot bien près de Ia gr-, de kat is
bij den dag. Cet enfant a hieri grandi en pen de digt bij 't spek. - Grangeage, m. [And. cout.]
temps. dat kind is in korten tijd veel gegroeid. - Verpachting f. voor de halve vruchten. - Gran(fig.) Gr- en sagesse, en pOilvOil', in wijsheid, magt gee, t. [Agric.] Schuurvol 1. - Grange ll e, f.
toenemen, wassen. - SE GRANDIII, V. pr. Zich Soort van koedille t. (cotule). - Grangier,
Granger, m. [Agric.] Hij, die 't graan naar
grooter, hooger maken; grooter willen schijnen.
Grandirostre, adj. [H. n.] Met grooten sna- de schuur rijdt, die 't graan inzamelt.
Granifère, adj. [Bot.] Zaaddragend; - z. v.
vel. - GRANDIROSTRES, M. p1. Grootsnavels m. ph.,
a. MONOCOTYLEDONE. - Graniforine, adj. Graanlangbekkige kioutervogcls m. ph.
Grandissant, e, adj. Grooter wordend, ver- vormig.
Granit, Iii. (pr. granite) [Minér.]Ko'rrelsteen m.,
groot: Liie semblait sorlir gr -e du sein de Ja mer.
Grandissiine, adj. (fam.) Zeer groot, aan- graniet fl, een gemengde steen van korrelige, kris
talljne nerf, voornametijk uit kwarts, veldspaath
zien/ijle.
en glimmer bestaande. - Granitelle, t. Halfof meer groot.
-I- Grandiusetile, adj. MinPapiersoort
f. van graniet, soort van grijs, kleinkorrelig graniet n. Grand-jésus, m. [Papet.]
groot formaat, groot-jezuspapier n. - Grand- Graniter, v, a. [Tech.] Het graniet met verI uge, m. Opperregter, grootregter, minister m. wen nabootsen, granietklcurig schilderen. - Gravan justitie (onder 't eerste fransche keizerrijk). nitin, m. Met vreemde bestanddeelen gemengd
(Pine. Des grands -juges.) - Grand-livre, m. graniet, pegmatiet n. - Granitique, adj. Van
[Corn., Admin.] Grootboek n. (hij kooplieden graniet. Monlagnes sr-s, granietbergen ni. ph. ook Livre d'extraits en Livre de raison ge- Graiiitoïde, granletvormig, naar graniet gelijheeten). Le gr- de la dette puhlique, het grootboek kend.
Granivore, adj. [H. DJ Zaadetend. - GMder nationale schuld. (Plur. Des grands -livres.)
- Grand-maitre, m. Grootmeester m., titel NIVORES, ff1. ph. Graanetende vogelen m. pi.
Granulagc, in. Het korrelen; korreling f. —
van 't opperhoofd der Maitdzerridders, der Tempeliers. der Vrjmetselaren, enz. (Plur. Des grands- Granulaire, adj; [Minér.] Korrelig. - Gramaitres.) - Grand-naarchaiul, m. [Corn.] nulation, f. Korreling van 't metaal, verwerDeken f. met vier en een halve streep geteekend. king van 't metaal tot korrels. g r a n u a t i e f.
- Grand -merci, 10e. adv. (ehlipt.) Hartelijk - [Méd.] Vorming f. van kleine ronde blaasjes,
dank, ik dank u zeer. - Grand' mere, f. inz. in de longen. - Granulatoire, m. [Tech.]
Grootmoeder f. - [ Verr.] IJzeren haakstang voor Werktuig tot het korrelen der metalen, granuleer't ovenwerk, grootmoeder 1. (Plur. Des grand' werktuig n. - Granule, m. [Bot.] Korreltje,
mères.) - Grand' inesse, f. [Cath.] Hoogmis, zaadje n. - Grannier, v. a, [Tech.] Korrelen,
groote mis 1. (Plur. Des grand' messes.) - Grand- een metaal tot korrels maken. - Grannlé, e,
mogol, m., Z. MOGOL. - Grand-monde, m. adj. (en part. passé): Etain gr-, gekorreld tin n.
- Corpuscule gr-, korrelv ormig ligchaampje n. [Papet.] Groote papiersoort f. - Grand-niontam, rn. [H. n.[ Groote bergvink rn. (Plur. Des Granuleux, euse, adj. Korrelig, uit korrels
grands-montains.) (grble.) bestaande; korrelachtig. - Granulifère, adj.
Grando, m. [Méd.] Hagelkorrel t. in 't oog [H. n.] Met korrels bezet. - Granuliforine,
,

-
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-

adj. [H. n.) Korrelvormig. — Granulositè, f.

Korreligheid f.

Graon, m. [Agric.J Soort van vierkante erwt f.
t Grap, Grape, m., z. GRAPPIN DE LANCE.
Grapelle, f. [Bot.] Klis, klit f.
Graphèphore, m. [Bot.] Soort van bierplant f.
Graphie, f. Beschrijving; afteekening, La gr dune eclipse, de beschrijving eener verduistering.
Graphioïde, adj. Stilet- of stiftvorming.
Graphiptères, m. pl. Insecten n. pl. met lettervormige vlekken op de vleugels.
Graphique, adj. Door schrijfteekens voorgesteld of uitgedrukt, schriftelijk, door figuren opgehelderd , beschrijvend , teekenend, g r á p h i s c h.
Signe gr-, schrjfteefcen n. -- Pierre gr -, figuursteen, lettersteen, beschreven of beteekende steen m.
— Graphiq;iem ent, adv. Op afbeeldende, beschrijvende weze.
Graphite, m. [Minér.] Potlooderts m., zwart
teekenkrjt n., eene verscheidenheid der koolstof,
verontreinigd door toevallige inmengselen van ijzer
aarde, g r a p h i e t n. (ook plombagine-houden
en mine de plomb geheeten). — Graphiteux,
ease, adj. Potlooderts bevattend.
-1- Graphodronne, m. Schrijver van loopend
schrift, snelschrijver m. — + Graphodromie, f.
Loopend schrift n. ; snelschrijfkunst f.
Graphoïde, adj., z. GRAPHIOIDE.
Grapholithe, m. [Minér.] Schrijfsteen, leisteen m.; schrj flei f.
Graphoniètre, in. [Math.], Hoekmeter, g ra p hométer m. — Graphocnetrique, adj. Tot
den hoekmeter behoorend, g ra ph om é t r i s c h. —
Graphonuctiomètre, m. J Mil.] Werktuig n.,
tot het nachtelijk tracéren of afbakenen der loopgraven voorgeslagen.
Grapignan, m. (dénigr.) Prokureur m.
Grapin, m. (alleen voorkomend in): Se noyer
dans la mare a gr -, den draad van zijne rede
kwijt raken.
Grappe, f. Tros m., ris f. Gr- de raisin of
enkel Gr-, druiventros. Gr- de groseille, rist aalbessen of aalbezien. — (fig. et tam.) Mordre a la
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hart meester maken. — Grappiner, v. a. [Mar.]
Enteren, enterdreggen aan boord leggen.— [Tech.]
Den gesmolten glasvloed afschuimen. — Grappineur, m. Werkman, die den glasvloed afschuimt, schuimer m.
Grappu, e, adj. [Bot.] , z. v. a. GRAPPEUX.
Grapse, m. [H. n.] Wend- of zandkrab f.
Gras, se, adj. Vet, vettig: J'ai aeheté un
boeuf gr -, ik heb een' vetten os gekocht. Viande
gr -se, vet vleesch n. Terre grasse, vette aarde, klei f.
— (lig.) Jours gr -, slempdagen, dagen, waarop de
Roomschen vleesch eten mogen: Mardi gr -, vasten
m. — ((am.) I1 en est sorti fort gr -, hij is-avond
rijk daarbij geworden. En seriez-vous plus gr -?
zoudt gij daarom rijker, vergenoegder, gelukkiger
zijn ? Cette affaire est gr-se, er is bi deze zaak
veel te winnen. Dormir la gr -se matinee, z. DOR
gr -se, brouwen, lispen. Tuer-MIR.Avoirlangue
le veau gr-, het gemeste kalf slapten: lustig teren.
-- Ii a bien travaillé, et ii n'en est pas plus grpour cela, hij heeft veel gewerkt, en is toch daardoor niet vet, niet rijk geworden. II a fait ses
choux gr -, hij vaart er wel bij. — (iron.) Vous en
êtes Bien plus gr- d'avoir fait sela, wat voordeel
hebt gij er van door zoo te doen. — (Prov.) Tel
semble gras et gros qui na que la peau et les
os, schijn bedriegt. Plus la cuisine est gr -se, plus
Ie testament est maigre, hoe vetter keuken, hoe
magerder testament. — Dik, taai; smerig, vuil.; De
I'huile grasse, taakje olie f. De l'encre gr-se, dikke,
drabbige inkt m. Trait gr -, dikke trek m. Mortier
trop gr -, al te dikke kalk m. Du son gr -, fijne
zémelen f. pl. Ce pain est gr- ruit, dit brood is niet
uitgebakken. Des figues gr -es, smerige vijgen f. pl.
Essuyez-vous, nous avez Ie mentors gr -, veeg u
af, gij hebt eene smerige kin. Du linge gr-, smerig.
vuil linnengoed n. — Dire des paroles gr -ses,
vuile, onbetamelijke woorden zeggen. — [Mar.]
Temps gr-, dikke, vochtige lucht f., mistig weir n.
— [Beaux arts] Contours gr-, mollige, zachte

omtrekken m. pl. — Ook in ongunstigen zin: Des-

sin gr -, zwakke, toonlooze teekening f. -- [Constr.]
Angle gr -, stompe hoek, buitenwinkel m. Joints gr -,
stomphoekige voegen f. pl. —[Vétér.]Cheval qui a
la vue gr-se, paard, welks gezipt zwak wordt, —
GRAS wordt ook als adv. gebruikt. Manger of Faire
gr -, vleesch eten, als 't niet geoorloofd is. — Peindre gr-, de kleuren dik opdragen. -.-_ Parler gr-,

gr-, zich, iets op den mouw laten spelden, zich
iets laten wijs maken; eenen voorslag gretig aannemen. — [Manuf.] Wolvlok f. — [Artill. j Grde raisin, druiventros m. — [Corn.] Gr- de Hol lande, . hollandsche of zeeuwsche meekrap f. als
poeder. — [Expl.] Zand n. en steentjes n. pl. in brouwen, lispen.
GRAS . m. Vet n. Le gr- de la cuisse, de la jamden ijzererts. — [H. n.] Gr- de mer of Gr- marine, zeedruif f., soort van plantdier. — [Vétér.] be, het dik van de dij, van 't been. Gr- -de-jambe,
Trosvormige uitslag m. of schurft f. om de poot en kuit f. — [Chun.] Gr- des cadavres, lijkenvet n.
der paarden en ezels.
(adipocire). — Servir en gr- eten maigre, vleeschGrappé, e, adj. (en part. passé van grapper): en vastenspijzen opdragen. — Le vin tourne an
poeder
gebragte
meekrap f.
gr -, de win wordt taai. — Gras wordt somtijds
Ga rance gr-e, tot
Grappeler, v. a. Tot trossen vormen, met van de monden der fransche rivier de Rhone gebézigd: Les gr- du Rhone. (pens n.
vruchttvossen voorzien.
Grappelette, f. (verklw. van grappe) Trosje n.
Gras-double, m. [Cuffs.] Vetdarm m., osseGrappelle, f., z. V. a. GRATERON.
G r as-fondue, m., Gras-fondiirc, f. [Vétér.]
V.
a.
De
meekrap
Grapper,
[Tech.]
tot poe- Smelting f. van het vet in een al te rerhit paard.
— (fam.) Votre frère mourra de gr -, uw broe!ter maken.
% Grappeter, v. a., z. v. a. GRAPPILLER.
der zal nog in zijn vet smoren, verstikken, sterG rappeux, ease, adj. Trosri k, vol trossen; ven. 11 ne mourra pas de gr -. hij stikt niet in
vruchtbaar.
zijn vet, is vrij mager.
Grappillage, m. Het nalezen van den wijnGrason, m. [Minér.] Soort van krijt n.
paard. — (fig. et fam.) Kleine voordeelen, winstGr a ssari, m. [H. n.] Zeer koaweljke trekjes n. pl.; schraper] f. — [Bxpl.] Delving f. der vogel „.
aan de oppervlakte liggende ertsen. — G rappilGrasse-bouline, f. [Mar.] Losse, niet aan lard, m. Schagcheraar; schraper m. — Grap - gehaalde boelijn f. Aller b gr- of b bouline grasse,
V.
Nalezing
houden
na
a.
den
wijnoogst.
iller,
ruim, vol en bijzeilen; z, ook BOULINE (waar men
a loi de Moïse défendait an propriétaire de gr- grasse in plaats van grosse leze).
dans la vigne, de wet van Mozes verbood aan den
Grassement, m. adv. (fig. et (am.) Vivre gr-,
eigenaar den wijngaard na te lezen. — (fig. et (am.) gemakkelijk, weelderig leven. Payer gr-, ruim, r j
.Kleine voordeelen of winstjes behalen: — schag-Icelij
k, ruimschoots betalen.
cheren; schrapen. — Grappilleur, m., ease, f.
Grasserie, f. [H. n.] Ziekte f. der zijdewormen
Nalezer m., naleesster f. (van den wijnoogst). —
Grasset, te, adj. (verkl w. van gras) Vetach Schraper m., schraapster f. — Grappillon, m. tip, vettig, een weinig vet. — GRASSET, m. [Vétér.]
Trosje n. druiven van een' grootgin tros genomen. diet weeke gedeelte, dat het been der knieschijf
Grappin, m. [Mar.] Dreg of dregge, anker van de paarden bedekt.
Gr- d'abordage, Gr- hérisson, Gr- de Ijru--dreg;
Grassette, f [Anat.] Liesf. — [Bot.] Beerenlot, enlerdreg f., enter/wok m. Gr- à (of de) main, oor n., smeerwortel, hemelsleutel m. (ook pinguietterdreg, die in 't want geworpen wordt. G- de culée geheeten).
hout de vergue, ra-dreg, ijzeren punt op de onderra.
Grasseyei neut, m. Het brouwen of lispen.
Gr- de lance, lanshaak. — [Tech.] Schuimlepel m. — Grasseyer, v. n. Brouwen, lispen, brjen in
derglasblazers).Gr- de ramoneur, schoorsteenvegers 't spreken. — Gra^sseyeiir, m., ease, f. Brouschrabizer n. — [Hort.] Klouterijzer n. (om in wei, bri, jer, eisper m., brouwster, brijster, lispster f.
de booroen te klimmen); — (fig. et fain.) Jeter,
Grassoauillet, te, adj. (verklw. van grasset)
Mettre, Attacker le gr- sur qn., zich van iemands Mollig, poezelig.
.
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DRAT

--

r rat, m. (pop.) Door de hoenders opgekrabde
plek f. ,q ronds. — (Loc. prov.) Envoyer qn. an gr-,
iemand het vierkante gat of de deur wijzen.
Grateau, Gratteau, m. [Tech.] Bruineerstaal, polijststaal it
G ratel, m. [Manuf.] Soort van half-tijk f. —
Gratelle, f., z GRATTELLE.
Gratellier, m. [Bot.] Soort van balsemboom m.
Grateron, m., of Rièble, f. [Bot.] Klis f.,
klaskruid, kleefkruid n.

Gratgal, m. [Bot.] Soort van krapplant f.
Graticulaire, Graticulation, Graticule, Gratieuiler, z. CRATIG —.
Gratienee, f. [Corn .] Lijnwaad n. uit Bretagne.
Gratification,!. Gunstbewis, gunstgeschenk n.,
veneering, genadegift, toelage, vrijwillige vergoeding,
g r a t i f i c a t i e f. — G ratifier, v. a. Eene gunst
of weldaad bewijzen , hegunstigen , vereeren, een
geschenk geven, vergoeden, g r a t i ft c é r e n. Le
gouvernement la gratifié d'une pension, de regéring heeft hem met eene jaarwedde begunstigd. -Il vent me gr- de ses bévues, hij wil zijne ver
mijne rékening brengen. -- Biet part.-gis.nop
passé iis ook adj.: Personne gratifiée d'une pension, met eene jaarwedde begunstigd persoon m.
Gratin, m. [Cuffs.] 14 fschrapsel, aanzetsel n.
aan den bodem van eenen pot, ketel, enz. — Zékere
bereidingswijze met afgeschrapte broodkorst : Des
soles au gr -, tongen f. pl. in geraspt brood bereid.
— GRATINER,

aanbranden.

v. n. Zich aan den bodem zetten,

Gratiole, f. [Bot.] Klein-vingerhoedskruid, genadekruid n., Gods- genade, g r a t i ó l a f. (ook petite

digitale geheeten). — Gratioline, f. [Cbim.] Harsig, bitter beginsel n. uit de gratiola.
Gratis, adv. (p.•. —tice) Voor niet, om niet,
zonder onkosten, kosteloos, g r á t i s: Je vous enseignerai gr -, ik zal u voor niet onderwijzen. —
( g.) I1 dit cela gr -, hij zegt dat, zonder het te

bewijzen, zonder grond. — Het wordt somtijds als
subst. m. gebézigd: I1 a obtenu le gr- de son patent, hij heeft zin patent om niet verkregen.
[Théat.] Les gr -, zij, die vrijkaartjes hebben.
Gratiter of Gratitonner, v. n. Gaggelen
(van ganzen). (kentelijkheid f., dank m.
Gratitude, f. Dankbaarheid, erkentenis, erGraton, m. [Tech.] Kleine ovenkrabber m. des
spiegelgieters.
G rattage, m. [Tech.] Het afkrabben, afschaven.
— Gratte, f. [Mari, Artill.] Krabber, schrapper m.

Grattean, nl., z. GRATEAU. -- Gratte-boësse, f. [Tech.] Krasborstel, draadborstel m., een
borstel van koperdraad (voor vergulders, graveurs,
munters). — Gratte-boa sser, v. a. Met den krasborstel schoonmaken of polijsten. — G ratteeul, m.
(pr. —cu)Egelantierbézie, haagbezie, hondsroos, bot
a point de si belle-tel,rozbf.—(Pv)I1n'y
rose qui ne devienne gr -, er is geene schoonheid,
of zij vergaat met den ouderdom. (Plur. Des grattecul.) — Gratte- langcue, m. [Dent.] Tongschraper m. (Plur. Des gratie- langue).) — Gratteler,
V. a. [Tech.] Zachtjes met den krasborstel wr(jven.
Gratteleiix, Buse, adj. Met drooge schurft
behebd, schurftig. — Ook als subst. Gr-, Gr -euse,
schurftlijder m., -ljderes f. — Grattelle, f. [Méd.]
Drooge schurft. kraauwaadje f. Gr- blanche, kwaadzeer n., witte schurft f. Gr- rongeante, wolf m.
__ Gratte-paille, f. [H. n.] Winter-bastaardnachtegaal m. (fauvette d'hiver) (Plur. Des gratteaille.) — Gratte -papier, m. (dénigr.) Pennelikker, kantoorklerk, bladschrijver m. (die met afschr(jven zijn brood wint). (Plur. Des gratte- papier.)
Gratter, v. a. Krabben, afkrabben, schrappen,
schrapen , afschrabben ; opkrabben , opwroeten ;
kraauwen, krabbelen. Gr- un mur, un vaisseau, een'
muur, een schip afschrabben. Gr- in tëte avec les
ongles, het hoofd met de nagels krabben. —Les poules
grattent la terre pour cbercber la páture, de hoen
wroeten in de aarde, krabben de aarde op,-ders
one voedsel te zoeken. — Gr- ene tache d'encre,
eene inktvlak uit het papier schrappen.- (fig.)
Gr- le papier, le parchemin, met afschrijven den
kost verdienen. — [Mus.] Gr- de la guitare, slecht
op de guitar spelen. — [ Tech.] Afkrabben, afschaven, met den krabber, het krabijzer, den krasborstel bewerken. — (Loc. fam.) J'aimerais mieux
gr- la terre aver les dents que de le faire, ik weet
niet, wat ik liever wilde doen, dan dat. Gr- qn.

GRAVER,

ou it lui démange, iemand in zijn zwak vatten,

aan zijne zwakste zijde aantasten, hem naar den
mond praten. Gr- 1'épaule a qn., iemand honig om
den mon et smeren. S'il na pas de quoi mordre,
qu'il en gratte, zoo hij niet te bijten heeft, dan
moge hij de nagels knaauwen. — (Prov.) Trop gr-

cuit, trop parler nuit, z. CUIRE. Qui se sent galeux
se gratte, z. GALEUX. - SE GRATTER, v. pr. Zich
krabben; zich schurken. — (Loc. prov.) Ce sont
deux ánes qui se grattent, of Un áne gratte l'autre,

de eene ezel krabt (prijst) den anderen.
Gratterie, f. Het krabben, krabbelen, kraauwen.
Gratteron, m., z. GRATERON.
Gratteur, ease, adj. Kraauwend, krabbend.
— Ook als subst. (iron.) C'est un terrible gr- de
guitare, 't is een eerste krabbelaar op de guitar.
Grattoir, m. [Tech.] Krabber m., krabijzer,
krasijzer n., krasser, schrapper ,schraper m., schrapmesje, schrapijzer, radeermesje n. — Grattoire, f. Tandenschrapper m. — Grattures, f. pl.
[Tech.] Afschrapsel, afschaafsel n.
Gratuit, e, adj. Vrijwillig, oneer ligt, onverschuldigd; kosteloos; zonder reden of aanleiding.
Don,gr-, vrijwillige gift f. — Travail gr-, werk n.,
arbeid in. om niet.— Supposition gr-e, ongegronde onderstelling f. — Gratuite, f. [Theol.] trjwilligheid; onverdiende gunst, genade f. — Gratuitement, adv. Om niet, voor niet, kosteloos; uit
gunst o genade; vrijwillig; zonder grond, ongegrond. 11 ma logé gr-, hij heeft mij om niet qeherbergd. Vous supposez cela gr-, gij onderstelt
dat zonder grond.
Gratuse, f. [Tech.] Schaafmes n. der leêrlooijers. — Doode wol f. van lammeren. — Gram
tuser, v. a. [Tech.] Afschaven (de huiden).
Grain, m. Klein kanaal n. tusschen een kustmeer
en de zee, kil, geul, uitwatering f. — Ondiepe,
waadbare plaats f. -- Naam van den hoofdmond
van den Rhóne.
Gravat, m., z. GRAVOIS. — Gravatier, m.
Puinopruimer, karreman m., die 't puin wegvoert.
Gravatif, ive, adj. [Méd.]: Douleur gr-ive,
eene met gevoel van zwaarte 'verbondene pijn f.
Grave, adj. Zwaar. La chute des corps gr-s,
de val der zware ligchamen. Deftig, ernstig, statig,
stemmig: Un homme gr -, een ernstig, statig man.
Un style gr -, een ernstige, deftige stijl m. — Affaire
gr-, ernstige, gewigtige. belangrijke, zaak f.— Maladie
gr-, ernstige, gevaardreigende ziekte f. — [Mus.] Son
gr-, zwaar geluid n., diepe toon m. — [ Gram.]
Un accent gr-, een zwaar klankteeken n. — [ Bot.]
Odeur gr -, hevige, sterke reuk m. — GRAVE, n1. Het
ernstige,, deftige: Passer du gr- au doux. — z.
a. GREVE.
Gravé, e, adj. (en part. passé van graver):
Dessin gr -, gegraveerde teekening f. Planche gr -e
b 1'eau forte, geëtste plaat f. Gr- en bois, in hout
gesneden. — (/1g.) Ces paroles sont gr -es dans mon
coeur, die woorden zijn diep in mijn hart geprent.
— z. ook AIRAIN. — Gr- de petite vérole, van de
V.

pokken geschonden, mottig.

Gravelage, m. [Tech.] Werk n. van kiezelGravelade, f. [Vétér.] , z. V. a. CLAVEAU.
Gravelée, adj. (alleen voorkomend in:) Cendre
gr-, z. onder CENDRE. — Chandelle gr -, ongelijk

zand, z. v. a. GRAVIER.
getrokken kaars f.

Gravelet, m. [H. n.], z. v. a. GRIMPEREAU.

Graveleux , e rise , adj. Met gruis, kiezelsteentjes, kiezelzand gemengd, steenachtig: Sol gr-,
kiezelachtige , steenachtige bodem m. Fruit gr- ,
steenachtige vrucht f. — (fig. et fam.) Onzedelij k,
onbetameljk, vuil: Conte gr -, onzedelik, wulpsch
vertelsel n. — [ Méd.] Met graveel behebd, graveelig.
— In dezen zin ook als subst. Les goutteux et les
gr- sort á plaindre, de jicht- en de graveellijders
zin te beklagen.
Gravelle, f. [Med.] Graveel, steengruis, neerenwee n.; — ook z. v. a. GRANDO. — [ Tech.] Gedroogde wijn-, az(jnmoêr f.
Gravelot, m., z. v. a. JAVELOT.

Gravelacre, f. Ontuchtige, onbetamelijke taal
of scherts f., bordeelpraat m.
Gravenent, adv. Deftig, statig, met ernst.
Il parle toujours gr-. -- [Mus.] Een weinig langzaam.
-E- Gravéolence, f. Stank, Teel jke reuk m.
Graver, v. a. Snijden, plaatsnijden, gri Pelen,
insn(jden, uitsteken, g r a v é r e n. Gr- un dessin su

--
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bois, sur acier, sur cuivre, eene teekening in hout,
in staal, in koper snijden. — Ook zonder voorwerp:
Gr- a l'eau forte, etsen. — ( fig.) Gr- qe. dans son
esprit, dans son coeur, iets in zijn' geest, in zijn
hart prenten. — GRAVER , V. n. of SE GRAVER,
V. pr. [Artif.] : Cette fusée a gravé of s'est gravée,
dievuurpíjlis gesprongen, doorgebrand. —SE GRAVER,
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schoon geweest. On ne peut pas être au gré de
tout le monde, men kan het niet ieder naar den
zin doen. — Voguer au gré des dots et du vent,
op de genade van golven en wind zeilen. -- (fig.)
Se laisser aller au gré de ses désirs, zijne begeerten den vrijen teugel vieren. Je vous supplie d'avoir

en gré (de prendre of de recevoir en gré) la prière
qu'il vous fait, ik smeek u, de bede, die hij u doet,
Graves (Vin de), m. [Conn.] Graves -wijn m., wel op te nemen. Prendre en gré les afflictions que
Dieu nous envoye, zich de droefenissen, welke God
een witte en ook een roode Bordeaux -wijn.
ons toezendt, laten welgevallen, geduldig verdragen.
Gravette, f. [Pêche] Aasworm m.
Graveur, m. Plaatsnijder, ,graveerder, g r a- — I1 ma pris fort en gré, hij mag mij wel lijden.
v eu r. Gr- au burin of en taille douce, koper -, — I1 se fait bon pré (beaucoup de gré) d'avoir
staalgraveur m. Gr- à l'eau forte, etser. Gr- de fait cela, hij is blijde, dat hij het gedaan heeft. -pincons, de cachets, stempel -, signetsnijder m. — Savoir bon gré, mauvais gré te qn., iemand iets
Ook als adj.: Peintre ge-, schilder, die levens gra- dank weten, iemand iets kwalijk nemen. Je lui en
veur is. — Het vrouwelijk is ook graveur: Une sais bon gré, ik weet het hem dank, ik neem het
hem in dank af. I1 lui en salt mauvais gré, hij
femme gr-, eene graveerster.
Gravi, e, adj. (en part. passé van gravir): weet het hem geen' dank, hij neemt het hem kwalijk. — DE GRE, loc. adv. Gaarne, goedwillig. —
Montagne gr-e, beklommen, beklauterde berg m.
Gravier, m. [Minér.] Keizand, kiezelzand, DE GRE à GRE, loc. adv. Met onderling genoegen,
grof zand, grondzand n., singelgrond m. Sabler in der minne. — DE PLEIN GRE, loc. adv. Met vol
toestemming. — BON GRE MAL GRE, toe. adv.-komen
une allèe avec du gr-, eene laan met heizand zanden. -- [Méd.] Gruis en zand n. in de blaas n. Willens of onwillens, goed- of kwaadschiks, gaarne
Cette urine est chargée de gr-, deze pis is vol of ongaarne.
Greage, m. [Cout.] , z. v. a. DROIT, IMPÓT.
gruis en zand.
Grèhe, m. [H. n.] Watervogel in. van 't ge5 Gravidgae, adj. [Ph s.] Zwaarmakend. —
Gravigrade, adj. [H. n.] Zwaar, log van gang. slacht der duikers, zilverduiker (wegens zijne zil—_ GRAVIGRADES , M. pl. Zoogdieren met loggen verwitte véderen). Gr- huppé, kuifduiker m. Grtred (zoo als de olifanten en dgl.). — Gravitnè- oreillard of à oreilles, oorduiker. Gr- foulque, su
-rinamsche
zonnevogel nl.
tre, m. [Phys. ] Zwaartemeter, de vochtmeter van
Grec, Grecgne, adj. Grieksch, wat tot GrieGuyton (ook dienstig voor 't wegen van vaste ligchamen), g r a v im é t e r m. — Graviniétrigne, kenland of de Grieken behoort: La langue grecque,
adj. Tot den zwaartemeter behoorend , g r a v i de grieksche taal f. Un mot grec, een grieksch
-métrisch woord n. Grammaire grecque, grieksche spraak
f. Architecture grecque, grieksche bouw--kunst
Gravir, v. n. Klauteren, met moeite langs eene
steilte klimmen: Gr- contre une roche, tegen eene orde f. — Empire grec, grieksch keizerrijk n. (basrots opklauteren. — GRAVIR, V. a. Beklimmen, be- empire). Eglise grecque, grieksche kerk t. -- Vent
klauteren: Gr- une montagne, eengin berg beklim grec of grégal, noordoostewind op de Middelland Les soldats ont gravi les retranchements,-men. sche zee. — Pose grecque, grieksche (édele) houding f. — Profil grec, grieksch profil n. (waarbij
de soldaten hebben de verschansingen beklommen.
voorhoofd en neus in eene regte of zeer flaauw
G ravissante, f. [H. n.] Klauterrups f.
Gravisset of Gravisson, m. [Bot.], z. v. a. golvende lijn liggen) . — (leg. et fam.) Être grec en
qc., zeer bedreven, al te ervaren of doorkneed in
GRIMPEREAU.
Gravitation, f. [Phys.] Zwaartekracht, mid- iets zijn. — (pop.) II est un pea grec, hij is wat
gierig; ook hij is wat trotse/s. Ne traitez point avec
delpuntzoekende kracht, aantrekkingskracht, een
kracht, g r a v i t á t i e f.
-tral les gees d' un caractère gres, heb niets uitstaande
met,menschen
van een' doortrapten, arglistigen aard.
Gravité, f. [Phys ] Zwaarte f. La force de
la gr- pousse, fait descendre les corps vers Ia — a LA GRECQUE, loc. adv. (p zijn grieksch, op
terre, de zwaartekracht drijft de ligchamen naar griekschen trant.
GREC, m., GRECQUE f. Griek m., Griekin f. Les
de aarde. Centre de gr-, zwaartepunt n. — ( fig.)
Deftigheid, ernsthaftigheid, statigheid f. 11 mar- grecs modernes, de hedendaagsche, nieuwere Grietred
hij
ken.
— Les latins et les grecs, de latijnen en de
.
che avec g r- , hij heeft een' statigen
aat met deftigheid. Garder sa gr-, zijne ernst- grieken, de aanhangers der latijnsche en grieksche
haftigheid bewaren, ernstig blijven. — (Loc. prov.) kerk. — GREC, ni. Grieksch n., de grieksche taal f.
Avoir une gr- espagnole, Bene spaansche (gemaakte, Le grec vulgaire of moderne, het nieuw -grieksch.
overdrévene, belagehelijke) deftigheid hebben. Ge- — W. et fam.) C'est du grec pour moi, dat is
wigt n., gewigtigheid t. La gr- de la matière, de grieksch voor mi, daarvan versta, begrijp ik geen
gewigtigheid, het gewipt der stof, der zaak. — La woord. II nest pas grand gres, hij is geen heksen gr- du mal, de bedenkelijkheid der ziekte, der kwaal. meester. C'est un rude grec, 't is een doorslepen,
— [Mus.] La gr- du son, de diepte, zwaarte f. sluw mensch; — ook 't s een gortetelder , een
vrek. Vous avez alraire à un fameux grec, g ij
van 't geluid, van den toon.
G raviter, V. n. [Phys.] Zwaar zijn, zwaarte hebt met een doortrapt mensch, of met een aartsuiten, door zijne zwaarte naar een' ander-kracht vrek te doen.
Grécaliser, V. n. [Mar.] Noordoost stévenen
ligchaam neigen, g r a v i t é r e n: Les planètes gravit.ent vers Ie soleil, de planeten zoeken steeds de (in de Middellandsche zee).
Grécaniser, V. a. Zijne rede met grieksche
zon te naderen.
Gravivole, adj. [H. n.] Zwaar, logvanvlugt. woorden doorspekken.
Grécie, f. Misbruik n., overdrijving f. van't geGravoir, m. [Tech.] Gri/felijzer, steekbeiteltje n.
Gravois, m. [Tech.) Kalkpuin n. (De metse- bruik der griekse/te vormen in de rede.
Gréciser, v. a. Een' griekschen vorm geven
laars zeggen gravat, gravas.)
Gravure, f. Plaatsnijkunst, graveerkunst f.; (aan een woord, Bene uitdrukking), vergrieksehen.
ze
—
Griekse/te manieren aannemen of volgen. — Het
ij
f.;
—
af
het plaatsnijden, gravéren; — graveerw
druk tn. van't gegraveerde voorwerp, plaat, prent f. part. passé is ook adj.: Mot grécisé, vergriekscht
— Gr- à I'eau forte, etskunst f.; het etsen; geëtste woord n. — Grécisine, m. Eigenheid der griekplaat f. Gr- pointillee, punteerkunst f.; het pun- sche taal , z. HELLdNISME. — GRÉCISTE , nl., z,
téren. Gr- en bois, houtsnijkunst f.; het houtsnijden; HELLÉNISTE. — S Grécité, f. Het grieksche, de
houtsnede f. — [Tech.] Kleine groef langs den gezamenlijke vormen, gebruiken der grieksche taal.
Gréco-latin, e, adj. Grieksch-latijnsch: Les
rand eener schoenzool, waarin de steken komen.
G ré, m. Wil, vrije wil, zin m.; goedvinden, wel langues gr-es, de grieksch-latijnsche talen f. pl. —
believen n.; meening f. I1 y est allé de son-gevaln, Gréco-roenain , e , adj. Grieksch-romeinsch:
L'empire gr-, het grieksche rijk van Constantinopel.
gré, contre son gré, hij is uit vrijen wil, vrijwil
Greeque, f. [Arch.] Versiering f. met regte
tegen zijnen wil, ongaarne daarheen gegaan. La-lig,
chose na pas réussi b mon gré , de zaak is niet lijnen, die regte hoeken vormen. — [Tech.] Handnaar mijnen zin uitgevallen. Le contract a été fait zaagje n. der boekbinders, om groeven in den rug
selon votre gré, het verdrag is naar uw goedvin- van een boek te zagen; die groeve zelve f. — j H. n.]
den gemaakt. A mon gré, son discours a eté très Kleine sprinkhaan m.; — grieksche landschild
kleine Afrikaanse/te schildpad f. — z. ook GREC.-pad,
beau, naar mijne meening is zijne redevoering zeer
V. pr. Gegraveerd worden.

y
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Grélé, e, adj. (en part. passé van grêler): Les
blés ont été gr -s, het graan is door hagelslag geteisterd, vernield. — Overdra; telijk: Ce fermier a
penzagen.
t C redin, e, adj. Armmmhartig, gering, slecht, été gr-, die pachter heeft veel door hagelslag gebédelachtig. -- GREDIN , m., E, f. Bédelaar, schooier, leden. --- (fig. et fam.) Cet homme a été gr-, die
landlooper m., bedelaarster, schooister, landloop - man heeft zware verliezen ondergaan. - I1 a uien
sier f . — GREDIN , m. [H. n.] Engelsche kwartel Fair gr-, hij ziet er armzalig, als een hondsvot uit.
kortharige Bolonees m. -- Gredinerie, f.-hond, Il a le visage gr -, II est fort gr -, hij is sterk van
(tri.).) Armoedigheid, bedelarij f.: 11 vit dans une de kinderpokken geschonden. Ce prédicateur a été
gr- étrange, hij leeft in een' zeer armoedigen staat. g r-, die predikant heeft weinig toehoorders gehad. --[Blas.] Couronne gr-e, met paarlen omzette kroon f.
--- F ieltersj f., schurkestreek rn.
Grèler, v. imp. Hagelen: Il grele souvent cette
Gree, e, adj. [Mar.] : JNavire er-, opgetuigd
GRELER , v. a.
schip n. Gr- en quarré, vierkant of met razeilen année, het hagelt dit jaar veel
getuigd. Gr- en aurique, met roei- of emmerzeilen Verhagclen, door den hagel teisteren, bederven of
getuigd. Gr- en senau (brick), en goëlette, met vernielen. L'orage a grêle nos vignes, onze wijn
zijn door den hagel bedorven. — (Loc.-garden
snaauwstuig of brikstuig, schoenerstuig. — Gréeenent , Grénient , m. [Mar.] Tuig , staand prov.) Gr- sur le persil, den zwakke, onkundige
Greequer, V. a. [Tech.] Kepen (in den rug
van een boek) zagen. --- 5 Grecure, f. Het ke-

. —

en loopend want n., al wat tot de takelaadje, het
tuig en de zeilen van een schip behoort, uitgenomen
de rondhouten; — tuig n. van eenen mast of eene
ra. — Het optuigen, witrusten. — Gréer, v. a.
[ Mar.] Tuigen. optuigen. Gr- un petit hunier, een
klein marszeil aanslaan. Gr- un mat, een' mast optuigen. — Grées, f. pl. [Mar.] Takelaadje f.,

tuig, want n. — Gréeur, m. Optuiger, takelaar m.
6 retfe, m. Geregtsschrj f kamer f., bureau n.,
waar de regtsacten opgemaakt of bewaard worden,
kanselarij, g r i f f i e f. — Bij uitbreiding: griffierschap n., ambt van griffier; — gezamenlijke ambtenaren der griffie; -- inkom sten f. pl. van eenen
griffier. — (fain.)

Tout cela passe dans son gr-,

dat gaat alles in zijn' zak, dat houdt hij voor zich.
Il a pres cela dans son gr-, dat zuigt hij uit zin'
duim, dat verzint hij. — GREFFE, f. [Hort.] Ente,
gri f'el f. Het enten of griffelen; enting, gri ffeling f.
Greáfer, V. a. [Hort.] Enten, griffelen. -- SE
GREFFER , V. pr. Geënt worden. — IGrei%nr, ni.
Enter m
Gref.fier, in. Geregtsschrjver, g r i f f i er m.
-- (Loc. prov.) C'est le gr- de Vaugirard qui ne
peut écrire quand on le regarde, hij verontschuldigt zijn slecht werk daarmede, dat men hem op de
handen keek. — [Chas.] Windhond m.

Gref oir, m. [Hort.] Entmesje n.

Grégaire, adj. [IL. n.] Troepsgewijs, in gezelschap levend.
5 G régal, adj. m. [Mar.] , z. onder GREG, adj.
. G régaris, m [ U. n.] Gezellige vogel m., die
gaarne zich bij de kudden ophoudt (gelijk de spreeuw).
Grège, wij. f. [Tech.] (alleen voorkomend in:)
Sole gr -, of als subst. f. Grège of Grèze, ruwe
zijde f. , zoo als zij van de tonnetjes komt. —
GREGE, m. [Tech .] Vlashekel m .; z. ook DREGE.
Grégeois, c.dj. m. (alleen voorkomend in:) Feu
gr-, grieksch vuur n. (een vernielend krijgsvuur
dat zelfs in 't water brandt).
-werk,
^régorien, ne, adj. Gregoriaansch, door paus
GregoriaanGregorius XIII. ingevoerd: Chant gr -,
sche zang m. Calendrier g e-, Gregoriaansche almanak of kalender m. Annie gr-ne, gregoriaansch
jaar n., het juliaansche jaar, volgens den gregoriaansch-en kalender verbeterd.
Gregue, f. Broek f. ([Vu alleen in 't meerv.
in sommige pop. zegswijzen voorkomende): II a mis
Bien de 1'argent dans ses gr -s, hij heeft zijne zakken
goed gevuld, hij heeft zich zeer verrijkt. Tirer ses
gr-s, zijne biezen ,pakken, zich wegmaken. 11 en a
dans ses gr -s, hij zit deerljk.in 't naauw. Il y a
laissé sis gr -s, hij heeft er 't hachje bij ingeschoten.
Greille, f. [Mus.] Ouderwetsche klaroen of
scheltrompet t.
Grélage of Grélouage, in. [Tech.] Ilet vormen van 't was tot strooken of linten en korrels.
6réle, adj. Spichtig, lang en dun, schraal, smal,
fijn, slank: Tige gr -, spichtige, schrale stengel of
stam m. Cou gr-, dunne hals m. — (fig.) Voix gr.,
f jne, zachte stem f. Ton gr-, schelle, doordringende
fijne,
toon m. — Ook als adv.: Sonner gr -, den hoogsten
en schetsten toon blazen of aangeven.
Gréle, f. [Météor.J Hagel m., hagelbui f., hagelslag m

I1 est Bien tombé de la gr-, het heeft sterk

gehat eld. Grains de gr-, hagelkorrels f. pl., hagelstee
pl.- _- [Mid.] , z. v a. GRANDO. Gr-de paupières-nem.
weegscheefle n.-- (fig.)Une gr- de pierres, de flèches,
eene hagelbui van steenen, pijlen.— (fam.) I1 est pire
quela gr -, on 1'appréhende comme la gr -, men ver
ijdt, schuwt hem als de pest. — GRELE f. ] Tech.]-m
Werktuig n. tot afronding der kamtanden, kamvijl f.

zijne meerderheid doen gevoelen; zijne geleerdheid
over een onbeduidend onderwerp uitkramen. -[Tech.] De tanden eener kant overlangs afronden.
— GRELER, V. a . [Tech .] Het was tot reepen of
linten maken (om het te bleekeis) . (Men noemt dit
ook grélouer.)
Grelet, Gurlet, Tétue, m. [Tech.] Metselaarshamer, moker, breekhamer m. — [H. n.] ,

z. V. a. GRILLON.

Grelette, f. [Mon.] Muntvijitje n.
Grelin, m. [Mar.] Greling m., dunst kabeltouw n.; paardeljn f. Gr- en queue de rat, geslurpt
% Gréleté, f., z. v. a. GRACILITÉ.

kabeltouw n., dat tweemaal dikker is aan 't eerie,
dan aan 't andere einde. Gr- de l'étale, stoptouw n.
Gr- de fer, zware tuigketting m. — [H. n.], of

Colin gr-, z. COLIN.

Gréloire, f., Gréloir of Grélou, m. [Tech.]

Korrelaar m., soort van blikken zeef om 't was
te korrelen.
Grelon, m. [Météor.] Groote hagelsteen nl.
Grélonnage, m. [Tech.] Het korrelen van

't was. — Grelonner, v. a., z. v. a

.

GRÉLOUER .

Grelot, m. Belletje n. (gelijk men den huisdieren om den hals, ook den paarden voor de narrenslede om 't lijf hangt). — (fig. et fam.) Attacher
le gr-, de kat de bel aanbinden: de eerste zijn om
iets gevaarlijks of nételigs te ondernemen. — (pop.)
Trembler le gr-, Z. V. a. GRELOTTER. — [Brod. ]
fijne draad m., om te borduren.
Grelottant, e, adj. Bibberend, trillend, klap
Grelotter, v. n. Van koude be--pertand.—
ven, trillen, bibberen, klappertanden.
Grélou, m., z. GRÉLOIRE . — Grélouage, in .,
z. GRELAGE. — Grélouer, v. a. [Tech.] , z. GRELER.

Grelu, e, adj. (pop.) Armzalig, ellendig.
Greluchon, m. (triv.) Heimelijk begunstigde

minnaar van eene vrouw, die door een ander onderhouden wordt.
Grément, m., z. GREEMENT.

Grémial, in. [Liturg.] Schootdoek m. eens bis

als hij zittend de mis leest, g r e m i d l e n. -schop,
Grémil, m. [Bot.] Parelkruid, steenkruid n.,
soort van bernallie-plant.
Gremillet, m. [Bot.] Muizenoor, inz. watermuizenoor, verfeet-ntij- nietje n.
Grenache , m. [Hort.] Soort van blaauwe
druif f. — Wijn van die druivensoort, donker
dikke Roussillon-wijn m.
-rode,
Grenade, f. [Bot.] Granaatappel m. Les gr ains
de gr- sont stomachiques, de pitten van granaat
zijn maagsterkend. — [Mil.] Granaatkogel.-apels
brand- of springkogel nl. Gr- à main, handgranaat.
Gr- de rempart, spiegelgranaat. Gr- à perdreaux,
patrijsgranaat. -f- Gr- á cuiller, lepelgranaat. —(fig.)
Porter Ie gr-, bij de grenadiers ingelijfd zijn. — Granaatvormig militair sieraad n. — [H. n.] Garnaal f.
Grenadier, m. [Bot.] Granaatappelboom, granaatboom. — [Mil.] Grenadier, keursoldaat bij de
infanterie (weleer granaatwerper) . — (fam.) Jurer
comme un gr -, vloeken, als een ketter, als een
ketellapper, -- C'est un gr-, un franc gr -, 't is een
regte dragonder (van een wijf). — [Pêche] Garnaalschepnet n.; groote schuit f. bij de garnalenvangst.
— [H. n.] Grenadier, kaapsche kardinaal m., een
scharlakenrood vogeltje.

Grenadière, f. [Mil

.]

(voormalige) Granaat -

tasch f. — Rierabeugel, middelband in. van 't geweer.
— [Pècbe] Kleine zegen, garnaalzegen f.
Grenadille, f. [Bot.] Passiebloem f. fleur de
la passion).

GRENADIN
Grenadin, m. [H. n.] Granaatvink m., een
braziliaansch vogeltje. — [Cuffs.] Gevulde en gestoofde vleeschlapjes n. pl., klein fricandeau n.
Grenadine, f. [Corn.] Fransche zijdestof f.
tot het maken van zwarte kant

Grenage, Grenaille, Grenailler, Grenailleur, Grenaison, Grenane, Grenasse, z. GRAIN —.
Grenat, m. [Minér.] Bloedsteen, granaatsteen,

--
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werk n . —[ Chas.] Les grès d' un sanglier, de beide
boventanden van 't wilde zwijn, bij de slagtanden.
— Greserie, f., z. v. a GRÉSIÉRE. — Gréseua,
euse, adj. [Minér.] Zandsteenachtig. -- Grésière, f. Zandsteengroeve f. — Grésiforme, adj.
Zandsteenvormig.

Gréser, V. a. [Tech.], z. GRÉSILLER.
Grésil, m. [Météor.] Stofhagel, fijne hagel m.
— [Verr.] Glasgruis, rjngestooten glas n. —(Prov.)
I1 n'est si gentil mais d'avril, qui n'ait son chapeau de gr -, geen april zoo goed, of 't sneeuwt op
den hoed. Casser du gr- a qn., juist datgene

granaat m., een 'gering edelgesteente, inz. in Bohemen. — [H. n._J Granaat-kolibri in. — [Corn.]
Stof f. van garen en katoen. — [Bot.] Granaat, zékere vrucht f., waaruit siroop voor ziekepapegaaijen doen, wat een ander wenscht.
Grésillement, m. Het stofhagelen. — Het ingemaakt wordt. — [ Confit.] Citroenschil f.
Grenatifère, adj. [Minér.] Verstrooide gra- eenkrimpen, verschrompelen; kronkeling, verschromnoten bevattend. — Grenatigite, adj. Granaat- pcling, rimpelingj f. — Grésiller, v. imp. Stofhagelen. — GRESILLER, v. n. (fam.) Van geduld
achtig: Couleur gr -, gran.aatkleur, f.
vergaan: Elle grésille (grille) d'être mariée. -Grenatite, f., z. v. a. AMPHIGENE.
Grenaut, m. [H. n.] Dikkop m., soort van GRESILLER, v. a. Doen verschrompelen, in elkanknorhaan m.
der doen krimpen, doen kronkelen, rimpelen: Le
Greneler, Grener, Greneterie, Grene- feu a grésillé le parchemin, het vuur heeft het
tier, Grenetis, z. GRAIN—. —Grenette, f., z, perkament doen opkrimpen, geschroeid. — [ Tech.]
Gr- (gréser of groiser) du verre, glas afbreken
GRAINE d'Avignon.
Grenier, m. Graanzolder, korenzolder; — bij ('met het gruisijzertje). — SE GRESILLER, V. pr. Ver
Ces feuilles se grésillent à la cha--schrompeln:
uitbreiding: zolder m., verdieping f. onmiddellijk
onder het dak. Gr- à loin, Gr- au foin, hooizol- leur. — Het part. passé is ook adj.: Parchemins
der m. Gr- a sel, zoutzolder m.; zoutpakhuis of grésillés, verschrompelde perkamenten n. pl.
Grésillon, m. Griesmeel n. — [H. n.j , z. v. a.
-magazijn n.; ook: zoutgeregt n., regtbank f. over
de zoutzaken. -- Gr-s d'abondance, Gr-s publics, GRILLON. — Grésillonner, v. n. Piepen als de
openbare voorraadschuren f pl., -pakhuizen n. pl. krekel. (troos, baar m.
Grésis, m. [Mar.] Onkundig, onbevaren ma— (fig.) La Sidle était le gr- de l'Italie, Sicilië
Grésoir of Grugeoir, m. [Tech.] Gruiswas de voorraadschuur van Italië. — [ Bar.] Garniering, laag f. ballast. —(Loc. fig. et fam ) C'est un ijzertje n. (der glazenmakers, juweliers).
t G -ré -sol, m. [Mus.] De sol of G-toon.
gr- à coups de poing, die knaap jeukt den rug,
Gresseri•, f., z. v. a. GRÉSIÉRE. — Zand- of
moet dagelijks de huid vol slagen hebben; — ook:
het is eene onderneming, die duur kan te staan biksteenwerk, metselwerk n. van biksteen. — Steenkomen. C'est du blé en gr -, dat is zoo goed als goed, keulsch aardewerk n. Gr- d'Angleterre, engeld. Aller de la cave au gr -, du gr- à la cave, gelsch aardewerk n.
Gresset, m., z. v. a. RAINE verte.
z. CAVE. Chercher qn. of qc. depuis la cave jus Grenhe, f. [Écon. don.] Kalkpoeder n., waarqu'au gr -, iemand of iets overal, in alle hoeken
mede men te Geneve de vloeren wrijft.
van 't huis zoeken.
Greiil, in. [H. n.], z. v. a. LOIR. (ling f.
Grenoble, f. [Bot.] Soort van tuin-anjelier m.
t Grevance, f. Verdriet, hartzeer n., kwel
met witte picot-strepen op een' donkerrooden grond.
1: Vlak zandstrand m. langs de zee--Grève,
-- (Prov.) Faire la conduite of in reconduite de
Grenoble, iemand barsch of beleedigend afwijzen. kust of langs een' rivieroever. — Gr- of Place de
Gr-, Grive-plein n., een te Parijs bij de Seine geG renoir, m., z. GRAINOIR.
legen plein, waarop vóór 1830 de teregtstellingen
-t- (erenon, m., z. v a. MOUSTACHE.
t Grenosaillard, m. (burl.) Kroeglooper, zui- plaats hadden. — (fig.) I1 prend Ie clsemin de la
per m. -- t Kikker, kikvorsch m. — Ook als adj.: G-, hij is op weg naar de galg. Le chemin d'être
Le peuple gr-, het kikkervolkje. — [H. n.] Soort riche est celui de la Gr -, wie rijk wil worden,
komt ligt in verzoeking. Un saint de la Gr-, een
van muizevalk m.
Grenouille, f. [H. n.] Vorsch, kikvorsch, kik- galgebrok. — Anges de Gr -, sjouwers, kru(jers,
ker m. Gr- verte, aquatique, de marais, groene, pakkedragers ni. pl., die op het Grève-plein naar
water-, moeraskikvorsch. Gr- rousse, roodbruine of werk wachten. — Faire gr -, zamenrotten, om niet
gras-kikvorsch: Gr- d'arbre (raine), loofkikvorsch. te werken dan op zekere voorwaarden, om hooger
— Manger des cuisses de gr-s, kikvorschenbilletjes loon af te dwingen.--j- GRÈVE, f. Scheen f., scheeneten. — (Loc. prov.) Manger la gr -, het fonds of been n. — [Anc. mil.] Beenharnas n., scheenplaat f.
kapitaal van een' genootschap, het tafelgeld van (eerier voormalige wapenrusting). — [Econ. dom.]
Bene escouade of rot doorbrengen. Il n'est pas Bordpapieren beenscherm n. voor een' schoorsteencause que les gr-s n'ont point (of manquent) de haard.
Greve, e, adj. (en part. passé van grever): Maiqueue, 't is zijne schuld niet, dat de oorlog zoo
lang duurt, hi heeft het kruid niet uitgevonden. - son gr-e d'hypothèques, met hypotheken bezwaard
[lrnpr.], z. CRAPAUDINE. — [ Méd.], z. v. a. GRE- huis n. Héritier gr -, bezwaard erfgenaam m. —
Ville gr-e, de logement de Bens de guerre, met
NOUILLETTE.
inkwartiering gedrukte stad f. — Ook als subst.:
Grenouiller, V. n. In 't water plassen of dar
ploeteren. -- t (fig. et trio.) Zuipen, altijd-teln, Le grevé, de bezwaarde.
Grever, v. a. Drukken, bezwaren, onregt aan in de kroeg zitten. — [H.. n.] Soort van zeeleeuwerik m. (een visch); ook eene soort van wentelaar m. doen, te na komen; En quoi vous a-t-on grevé?
Grenouillère, f. Kikvorschpoel m., sloot f., waarin heeft men u onregt aangedaan ? -- [ Jur.]
waarin veel kikkers zijn. — (fig.) _ Vochtige, onge- Bezwaren, belasten, eene bezwarende voorwaarde
zonde plaats of woning f. -- [Artil.] Kikker m., opleggen: Gr- un béritier de fidéicommis, eengin
erfgenaam met erfbetrouwing bezwaren. Gr- un
zeker vuurwerk.
immeuble d'hypothèques, een onroerend pand reet
Gretnouillet, m. (verklw. van grenouille) Kik
kikkertje n. — [Bot.] Salomons-zegel n.-vorschje, hypotheken bezwaren.
Grevette, f. [Anc. mil.] Scheenplaatje n.
ranonkel
m.,
Wilde
f.
[Bot.]
G renouillette,
Grevière, f. Kwetsuur f. aan 't se ieenzbeen.
wolkruid n. — [ Hid.] Kikvorschgezwel D. onder
Grevillée, f. [Bot.] Nieuw- tlollandsche prode tong.
(haan m.
Grenu, e, adj. Vol zaadkorrels. Epi bicri gr-, tea f. of zilver boom m.
Grianneati, Griaiiot, m. [H. n.] Jonge kor goed gevulde, zadige aar f. — Huile gr -e, tot kor
Gria.s, m. Gontboom m. der Antillen, welks
gestolde (en dan ook de beste) olie f. —-reltjs
[Tech.] Generfd, gekorreld, gekerfd : Maroquin vrucht poire d'anchois heel.
t ribanne, Gribane, f. [Mar.] Vaartuig n.
Bien gr -, goed generfd, schoon gekorreld marokkijn-leder n. — [1-i. n.] Uit korrels of bolletjes van bijzonder maaksel en tuig op de Seine en
bestaande of zich zoo voordoende: Les antennes de Somme en op de kusten, van 30 tot 60 ton groot,
eet insecte lont gr-es.

Grenure, f., z. GRAINURE.
C rès , m. [Miner.] Graauu'akke f., zandsteen,

biksteen m.; — biksteenpoeder n.; — keulsch aarde-

gribane f.

Griblette, f. [Cuffs.] In ?ekreepen gewikkeld
en op den rooster gebraden vaens- of kalfsvleesch
of gevogelte, grIblette f.
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Gribou , m. [Mar.] (alleen voorkomend in:)
Faire gr-, op eene afrikaansche zandbank stranden,
in de branding omslaan.
Gribouillage, m. ((am.) Kladwerk, knoei
broddelwerk n., kladder] f., slecht schrift,-werk,
geklad, gekrabbel n., bemorste teekening f.
Gribouille, f. (weleer) Sprookjesverteller, ver
zotteklap; — (nu) domoor, onnoozele-kopervan
hals ni. — (Loc. prov. et fam.) Ii est fin comme
Gr -, qui se cache dans lean crainte de pluie, hij
loopt uit den regen in den drop, van den wal in
de sloot.
Gribouiller, v. a. ((am.) Kladden, papier,
doek, enz. bemorsen. — Het part. passé is ook adj.:
Papier gribouillé, bemorst, beklad papier n.
Gribouillette, f. [Jur.] Grabbelspel n. -- It LA
GRIBOUILLETTE, loc. adv. Jeter qe. It la gr-, iets te
grabbelen gooijen. — ( rig.) Jeter son coeur a Ia
gr-, op de eerste de beste verlieven. — Faire qc. is
la gr-, iets onachtzaam, slordig doen.
Gribouri, m. [H. n.] Goudhaantje n.; bladkever m.
Grièehe, adj. Ruw en stekelig, pijnlijk; lastig.
— Het woord komt enkel voor in: Ortie -gr -, en
Pie -gr-, z. die scoorden.
Grief, Griève, adj. Zwaar, erg, zeer groot;
hard,, verdrietig. Une griève maladie, Bene zware
ziekte f. I1 est defendu sous de grièves peines, 't
is onder zware straffen verboden. Faute grieve,
zeer groote fout f.
Grief, m. Grief, grieve, verongelijking f., ongelijk, ontvangen nadeel n., beleediging, bezwaarnis f.
I1 se plaint de plusieurs gr-s qu'il a reces, h j beklaagt zich over verscheidene beleedigingen, verongelijki-ngen, die hj ontvangen heeft. C'est-la mon
g r-, dat is mijne grieve, mijn bezwaarnis.— [Prat.]
Gr-s, schriftelijk uiteengezette ,gronden m. pl., op
welke men van eerre nadeelige uitspraak appelleert.
Griel, m. [Bot.] Kroonranonkel m., kransbloem f.
Grièveinent, adv. Op eerre zware, gestrenge
harde wijze, strengelijk: Offenser, Punir qn. gr -,
iemand zwaar beleedigen, hard, strengelijk straffen.
Il est gr- malade, hij is gevaarlijk ziek.
Grièver, V. Cl. Verdriet aandoen, kwellen,
,grieven.
5 Grièveté, f. Grootheid, zwaarwigtigheid,
afschuwelijkheid. La gr- du fait, de son crime,
de grootheid der daad, de afschuwelijkheid zijner
misdaad. (den klaauw.
Grilfade, f. Krab, kraauw f. , slag m. met
Grif%Lrd, m. [H. n.] Grjjparend, groote af
rikaunsche arend m.
Griffe, f. Klaauw nl. Les gr -s dun chat, d'un
lion, d'un ours, d'un tigre, etc., de klaauwen van
een' kat, leeuw, beer, tijger, enz. — ( fig.) Je suis
sous sa gr -, ik ben onder zijne klaauwen, in zijne
aagt. Prèter les grilles contre qn., iemand behulp
z2,1n om een' ander te benadeelen. Jouer de-zam
la gr -, stelen. — 11 lui a donné de Ia gr -, un
coup de gr -, hij heeft hem eerre leelijke poets ge
hij heeft hem zwart, verdacht gemaakt. —-speld,
(pop.) Il s'est fait Bonner sur les gr-s, hij heeft
wat op de vingers gekregen, hij heeft zijnen meester gevonden. — Fac-simile van eerre handteekening,
gedrukte naamleekening f., stempel m. om zijnen
naam te teekenen. Il y a appliqué sa gr-, hij heeft
er zijnen naam op gedrukt. — [ Arqueb.] Gr- In
ressort de la bacterie du fusil, klaauw m. van den
stang.— [Artill.] Klaauw m., opzetstuk van een ka
[Bot.] Gr- de ranoncule, ranonkelbol m.--no.—
Gr-s,bolletjes n.pl.van zékere planten .die door hunne
verdeelinc;en naar Benen klaauw gel2,lken.— [Coin.]
Teeleen n., als een ganzepoot, dat de keurders op
het engelsch tin maken. om daardoor de hoedanigheid
aan te toonera: Les étains moms fins se marquent o
un, deux, trois gr-s, het m inder fijne tin wordt met
een, twee, drie klaauwen geteekend.— Gr- d'ours,
weedasch I. uit Koningsbergen. — [ Dent.] Engelsche
haak m. (om kiezen te trekken) — [ Gray.. Mus.]
Notenrigter in., lijnpen f. (patte).— (Tech.] Werktuig ter vastzetting of vasllegging bij verschillende
ambachten, klem f., klemhaak m.; — S-vormig slntemakerswerkluig n., om den sleutelbaard af te
teekenen; — klimijzer n. (dat tuinlieden zich bij
't klimmen in de boomera aan de beerven binden); -klaauw m„ werktuig om ijzeren staven op te heffen en. te wegen. GRIFFE, m. el f. (voor 't vrou--
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welijk ook GRIFFONNE) Afstammeling m. en f. van
een' neger en eene mulattin, of van een' mulat en
eene negerin.
Griller, V. a. [Fauc.] Met de klaauwen vatten.
— (fam.) Krabben: Le chat la gritfé.
Griffet, m. [H. n ] , z. v. a. MARTINET.
Grifon,m. [H. n.] Lammergier, grijpgier, baard
grootte nabijkomt en in-gierm.(dnco
gevaarlijkheid overtreft). — [ Antiq.] Griffioen, ver
vogel, half arend en half leeuw. — [ Bias.]:-dichte
D'argent au gr- de gueules, een roode griffioen op
een' zilveren veld. — [.H. n.] Soort van zeer vlugge,
van voren ruig behaarde hond m. — [Mil.] Wis
Griffoen m.(oud geschut). —[Tech.] Platte-scherm.—
vijl f. der gouddraadtrekkers. — Soort van papier n.
— [Bot.] Pied de gr- , zwarte , stinkende nieswortel m.
Griffon, m., -ne, f. Krabbelaar m., -sterf.,
z. v. a. GRIFFONNEUR. (Door Marot gebruikt voor
griffier.)

G riffonis, m., z. GRIFFONNIS.

Griffonnage,m. (fam.)Gekrabbel, slecht schrift,
krabbelschrift n., hanepooten m. pl., kladwerk n.
G ri ffonne, f., z. onder GRIFFE.
Griffonné, e, adj. (en part. passé van griffonner): Lettre gr-e, slecht geschréven, ,gekrabbelde
brief m. — Dessin gr-, ruw ontworpen teekening f.
Griffonnement, m. Het gekrabbel, geknoei.—
[Beaux arts] Vlugtige schets, ruw ontworpen teekening f. van een gebouw, van eene schilder#; klein
wassen of leemen model n. van eenig beeldhouwwerk.
Griffonner, V. a. Krabbelen, slecht, onleesbaar
schrijven, hanepooten maken, knoeijen: Gr- quel ques mots, eenige woorden neérkrabbelen. — Ook
zonder voorwerp: Cet homme n'écrit pas, it grif
(fig. et (am.) In der haast opstellen, vlug--fone.—
lig ontwerpen, ruw schetsen: J'ai griffonné deux
on trois lettres, ik heb in der haast twee of drie
brieven gesteld. Gr- un dessin, eene teekening in
den ruwe schetsen. — Slecht teekenen: Ce peintre
ne sait que gr -, deze schilder kan niet dan slecht
teekenen.
Gridfonneur, m. Krabbelaar, knoeijer, slecht
schrijver; — ( fig.) middelmatig of slecht veelschrjver, papierbekladder; slecht schilder, slecht plaatsnijder m.
S Griljfonnie, f., z. V. a. GRIFFONNAGE.
5 Grilfonnier, m. Slecht schrijver m., z. V. a.
GRIFFONNEUR.

GriIfounis, m. [Dess.] Penneschets f., schets
met de pen. -- In plaat gebragt pennewerk n.
t Griffu, e, adj. Met klaauwen voorzien, geklaauwd.
Grigallus, m. (pr. —lure), z. v. a. TETRAS.
G ri gaard, m. [Minér.] Gekristalliseerd gips n.
uit de omstreken van Parijs. — Soort van zeer
harden zandsteen m. tot bouwwerk.
Grigne, f. [Boel.] Spleet, kloof f. Du pain a
gr-, gespleten brood n. — [Tech.] Oneffenheid f.
van 't vilt.
Grignoli, m. [Hort.] Soort van druif f.
Grignon, m. Stuk brood n. van den best doorbakken en smakelijksten kant, broodkorst f. --[Mar.] Gebroken beschuit n. of brokken beschuit.
— [Tech.] Uitgeperst olijven-moes n. — [Hort.]
Soort van peer f. — [Bot.] Fenegriek, bokshoorn
(z. FENUGREC, en come de boeuf, onder CORNE,
waar abusivelijk cerf de boeuf staat).
Grignoter, v. a. et n. ((am.) Knabbelen, knagen: Il ne mange pas, ii ne fait que gr-, hij eet
niet, hij knabbelt maar. Les souris out grignote
le fromage, de muizen hebben van de kaas geknabbe/d. — (fig. et pop.) I1 n'aura pas grand profit
dans cette affaire, mais ii y a de quol gr-, veel
zal hij bij deze zaak niet winnen, maar er zal toch
nog wel iets overschieten. --- [Gray ] Korte trilstrepen en punten snijden. — [H. n.] Schreeuwen als
de aap.
Grignotis, m. [Gray.] Korte trilstrepen met
punten vermengd.
Grigon, m. (pop.) Gierigaard, vrek; — schooi
Weleer ook: jood, in den zin van woeker -jerm.(
oorspronkelijk : melaatsche.) (Plur. Des-ar;—
grigous.)

Gri-gri, m. [Bot.] Palmboom nl. der Caribische eilanden. — [ H. n.] Groene arakari, soort van
toucan of pepervreter in., — dwergvalk of krem m.
der 4nt?llen; — ook z. v. a. PROYER.

GRIL

Gril, m. (r. gri) [Cuis.] Rooster, braadroosster m. — (fig.) Etre sur le gr-, op heete kolen
staan, in 't naauw zitten, in nételige omstandig
zijn. - [Tech.] Rooster ter verwarming . der-hedn
koperplaat bij plaatdrukkers; — tralieraampje n.
der vergulders. — [Mar.] Roosterwerk n., bedding
tot het nazien van schepen , kielsbedding f. —
[H. n.] Soort van zalmforel f. in vele rivieren
van Schotland.
Grilagine, f., Z. GRISLAGINE.
Grillade, f. [Cuffs.] Het braden op den roos -

ter; het roosteren; — het geroosterde, geroost
vleesch n.

Grillage, m. Het roosten; roosting f. — [Manuf.] Het zengen, roosten o/ glad maken der stof-

fen. -- [Metal!.] , z. v. a. TORREFACTION. — [Conf.]

Het roosten of bruinen van vruchten, pitten, enz.
in suiker; het dus toebereide: Un gr- d'amandes,
een partijtje , geroosterde amandelen. — [Tech.]
Tralieraample n. voor vensters, keldergaten, enz.
tralie- of roosterwerk n. ; — elkander kruisende
balken als fondament, rooster m., roosterwerk n.
Grille, f. Tralie f., rooster m. (bij velerlei bedrijven gebézigd); - traliewerk, roosterwerk n.,
elkander kruisende ijzeren o fhouten staven tot
afsluiting eener opening; traliewerk n. van een
tuin, van een kerkkoor, enz., traliehek, tralieraam n., traliedeur f. vóór 't spreekvertrek in
nonnenkloosters, spreektralie f.; — bij uitbreiding:
het kloosterspreekvertrek zelf. — (Loc. prov.)
i pouser une gr -, in 't klooster gaan, non worden.
-- [Bias.] Gr- dun heaume, helmtralie f. (tot
beschutting der ooges). -- [Man.] Rooster in.,
voetstuk van den stijgbeugel. — [Corn ] Beste
spaansche wolsoort f. (mère-laine). — Tabaksrasp,
snuifrasp f.
Griller, V. a. (van gril) [Cuis.] Op den rooster braden, roosteren. — [Manuf.] Zengen, afzengen (het ruige van geweven stoffen). — [Mëtall.] Gr- les minérais, de ertsen roosten. -- Ver
branden: L'ardeur du feu-zeng,vrschoij
lui a grillé les jambes, de hitte van 't vuur heeft
zijne beenen verzengd. L'ardeur du soleil grille
les plantes, de zonnehitte verschroeit de planten.
- GRILL ER, v. a. Roosteren: Faire gr- des cótelettes, du poisson, ribbetjes, visch roosteren. —
(fig. et fam.) Griller d'impatience, Gr- dans sa
. - SE GRIL -

peau, branden, vergaan van ongeduld

v. pr. Geroosterd worden. -- Zich zengen,
schroeijen of branden: Il s'est grillé les jambes
auprès du feu. — .Het part. passé is ook adj.:
Cótelettes grillées, geroosterde ribbetjes n. pl. —
Etoi%s gr -es, afgezengde stoffen f. pl. — Minerais
gr-s, gerooste ertsen m. pl.
GRILLER, v. a. (van grille) Met traliewerk afsluiten of ligt maken, traliën, van traliën voor
I1 faut gr- cette fenêtre, dat venster moet-zien:
getralied worden. — (fam.) Gr- une felle, een
meisje in 't klooster doen. — Het part. passé is
ook adj.: Fenêtre grillée, getralied venster, tralievenster n. — Ces religieuses ne sont pas gr-es,
die nonnen zin niet getralied, zijn niet opgesloten,
kunnen op zékere tijden uitgaan.
Grilles, f. pl. Negers m. pl. — Compagnie des
gr-, weleer te Genua gevestigde vereeniging tot den
slavenhandel.
Grillet, Grillot, m., Grillette, f. [Bias.]
Rond belletje of klokje n. aan den hals der honden of aan de pooten der roofvogels. — Grillet
lblanc, m. [Bot.] Soort van narcis f. — Gritleté, e, adj. [Bias.] Gebeld, met belletjes of klokjes aan hels of pooten.
Grilletier, Grilleur, m. Tralie- of roosterwerk-maker, traliewerker m.
G rillofde, wij. Krekelvormiq, naar den krekel
gelijkend. — Grilloïdes, Grilliforines, m. pl.
[H.n.] Krekelsoorten f. pl., krekelachtigedieren nail.
Grilloir, m. [Tech.] Zengoven m (voor ruige
st en, die glad moeten zijn); zengvertrek n.
Grillon, m. [Fin.] Krekel m. Gr- domestique,
huiskrekel m., kriek f., kriekje n. Gr- sauvage of
des champs, veldkrekel. — Gr- -taupe of Taupegr COURTILIERE. -- [Corn.] Einde n. van een
houtstapel bij de houtkoopers - GRILLONS , m. pl
Duimsnoeren n. pl., duimschroeven f. pl., waar
misdadigers pijnigt. — [Pêche] Ka--medn
nen f. pl. van 't walvischspek.
Grillon®es, f. pl., z. v. a. GRILL OIDES.
LER ,
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Grillot, m. [Bias.] , z . GRILLET . — [H. n.] ,

z. v. a GRILLON. — [Tech.] Steunhout n., steunkrekels) .
balk (bij spiegelgieters) .
Griiloter, V. n. Sjirpen, krieken, piepen (van
Grills, m. pl. [H. n.] Jonge zalmen m. pl.
Griniacant, e, adj. Valsche of verkeerde plooien of vouwen makend: Robe gr-e, in valsche
plooijen hangend kleedje ,n. — [Bot.] Fleur, Plante

t^le

re, of (beter) personnee, z . PERSONNÉE . — [Litt.]

gr -, bonte, grijnzende stijl m. (die 't platte
g
met het verhévene, het deftige met het koddige wil
paren) .
Grimace, f. Vreemd, leelijk gebaar n., gezigtsvertrekking, grijns, grynzing; -- kuur, gril, frats,
grimas f.: Faire des r-s, leeljke, scheeve ge) Faire la gr- á qn.,
zigten trekken. — (fig. et tam.
iemand onvriendelijk, stuursch behandelen. — Cet
habit, Ce collier fait la gr-, die rok, die kraag
maakt eene valsche plooi. — (fig.) Veinzerij, geveinsdheid, gemaaktheid, mom f., schijn m. Ses
politesses ne sont souvent que des gr-s, zijne beleefdheden zijn dikwijls niets dan mommer2j, dan
geveinsdheid. — Toilet-doosje n. met een speldenkussen daarop. — Mes n. met een schuifheft. —
[H. n.] Muilschelp; oorschelp f.
Grimacer, v. n. Gezigten trekken, leelijke gebaren maken, grijnzen, grimassen maken: 11 ne
saurait s'empêcher de gr-, hij kan 't niet laten
scheeve gezigten te trekken. — Bij uitbreiding:
Les figures de ce tableau grimacent, de figuren
dezer schilderij zijn overdreven in de uitdrukking
der gelaatstrekken. — (fig.) Cet habit, Ce collet
grimace, die rok, die kraag maakt eene valsche
plooi. — GRIMACER, V. a. Iemands gelaat of hou
bespottelijk nabootsen.
-ding
5. Griinacerie, f. Gezigtsverdraaijing f., gegrijns n. — (fig.) Mommerij, geveinsdheid f.
Griinacier, ière, adj. Grijnzend, gezigten
trekkend, fratsen makend; — (fig.) gemaakt, geveinsd. — GRIMACIER, m., ZERE, f. Gezigtentrekker m., -trekster f., grynzer m., grynsster f. —
(fig.) Huichelaar m., -ster f., geveinsde m. en f.
Gritnaud, m. 4bé-knaap (voormalige spotnaam
door de grootere scholieren aan de kleine gegeven); weetniet, slecht schrijver m.
Grimaud, e, adj. Gémeljk, knorrig, slecht
kinderen) . — Ook als subst.:-gehumrd(inz.va
Un gr- Une gr-e, een knorrepot m. en f. —
S Grimauder, v. n. Gémelijk, knorrig zijn. —
Weleer ook: abé-kinderen leeren.
Grime, m. [Théát.] Tooneel-personaadje f.
der belagcheljke oude vaders: Cet acteur joue les
gr-s, of als adj. Les pères gr-s, die tooneelspeler
stelt de oude gekken voor. — Weleer ook: Abéknaap, kleine schooljongen; — vrek, schrok m.
Grimé, e, adj, (en part. passé van se grimer):
Acteur bien gr-, tooneelspeler m., die in zijn uiterlijk goed den ouderdom nabootst.
t Grimelin, m. (dénigr.) Jongske, kleine jongen m. — Bekrompen, knzlzerig, inhalig speler m.
— t Grimelinaege, m. (fam.) Gering, bekrompen spel n. — Winstje, klein voordeel, profijtje n.
— t Grinieliner, v. n. (firn.) Bekrompen en
inhalig spelen, kruimelen. — Kleine winstjes, profijtjes zoeken, op de kleintjes passen.
Griimer (se), V. pr. [Théát.] Zich door kunst
't gelaat het voorkomen van een oud-mideln
man of oude vrouw geven, zich rimpels maken. —
GRIMER, V. n., z. v. a. GRINCHER.
Grimme, f. [H. n.] Grimsche antilope f., eene
afrikaansche dwerggems.
Gritnmie, f. [Bot.] Soort van mosplant f.
Grinnoire, m. Tooverboek, formulierboek n.
der duivelbezweerders. — (fig.) Brabbeltaal f.;
onverstaanbaar geschrift n. — (fam.) Expliquezvous, je n'entends point ce gr-, verklaar u duidelijk, ik versta dat geklap, dat duister gezegde niet.
Cette lettre est un gr- que je n'ai pu déchiffrer,

deze brief is duistere wartaal, ik heb hem niet
kunnen ontcijferen. — (fig.et pop.) II entend, ii
salt le gr-, hij weet het fijne van de zaak, h#
kent de knepen. II a mis cela sur son gr-, hij
heeft dat achter zijne ooren geschreven.
Grim p ant, e, Klimmend, klauterend, tot klimmen of klauteren geschikt of geneigd: Le singe est
un animal gr-, de aap is een kleuterdier. — Le
lierre est use plante gr-e, de klimop is eene klauterplant, slingerplant.
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Grimper, V. n. Klauteren, klimmen, zich met -betrokkene lucht f. — Papier gr-, graauw papier n.
handen en voeten opwerken: Gr- sur un arbre, in — Du vin gr-, bleekert, roode win m. — ( fam.)
een' boom klimmen. Les perroquets ailnent a gr-, Faire mine grise à qn., iemand zuur aanzien, een
de papegaaien klimmen gaarne. — Ook van slin- zuur gezigt tegen iemand zetten. I1 est un peu gr-,
gerplanten gebézigd: Cette vigne a grimpe jusqu' à demi gr-, hij is half dronken, hij heeft eersen
au premier étage, die wijnstok heeft zich tot de roes weg. — (Prov.) La nuit tous les chats sant
eerste verdieping opgewerkt. — (fig. et fam.) Il y gr-, z. CHAT. — [ Impr.] Lettre gr-e, groote, in
a bien b gr- pour arrives chez vous. men heeft hout of koper gesneden f,q uurletter f. — Patrouille
heel wat trappen te klimmen, eer men bij u is
gr-e, stille, geheime nachtwacht f.
Grimpereaui , Griniperon , m. [H. n.]
GRIS, m. Grijze, graauwe kleur f., grijs, graauw n.
Boomkruspertje n., pimpelmees f. Gr- de muraille, Cela tire sur le gr-, dat zweemt naar, valt in
't grijze. Gr- blanc, argent, wit-, zilvergraauw.
muurspecht in.
Grirnpettr. m., -ease, f. Klimmer m., klim- Gr- cendré of de cendre, aschgraauw. Gr- de lin,
ster f. — GRIMPEURS, nl. pl. [H. n.] Boomloopers m. appelbloesem m. Gr- de plomb, loodkleur. Grpl., eene orde van vogels met 2 voor- en 2 achter pommelé, appelgraauw (van paarden). Gr- de
ook een geslacht van de orde der knaag -ten;— perle, parelkleur f. Gr- d'ardoise, leikleur. Grwaartoe o. a. het eekhorentje behoort, —-diern, brun, donkergraauw. Gr- noir, zwart grijs. GrGrimpeurs d'arbres, soort van vliegende visschen m. sale, vuilgrijs. Gris bai, vaalgrijs. Gr- de ter,
Grincetnent, m. Knarsing (der tanden); het d'acier, ijzer-, staalgraauw. Gr- de souris, muisvaal. — Vert de gr-, z. VERDET. — Petit-gr-, z.
tandenknarsen.
Grincer, v. a. Knarsen, knersen (alleen voor PETIT-GRIS. — [ H. n. Gr- alhin, dikbek in. van
Gr- les dents, tandeknersen, op de-komendi): Virginia. Gr- olive, olijaauwe
gr
tangara of pracht
Gr- pendart, grijze, roodkoppige negen--mesf.
tanden knarsen. — Ook als v. n.: Gr- des dents,
tandeknarsen. (RInTRE. dooder m. — [Bot.] Gr- perlé, parelzwam f.
Grisaille, f. [Peint.] Graauwtje, graauw-inGrinclle, adj. (pop.), z. v. a. REVECHE, ACAGrincher, v. n. [Boul.] Holkorstig zijn, eene graauw n., schilderwijze met twee kleuren, de
opgezette korst hebben (van te heet gebakken brood). eene licht, de andere donker. — [ Tech.] Vermenging f. van grijs of graauw en wit haar voor
Grinette, f. [H. n.] Gevlekte sultans/ten f.
Gringette, f. [H. n.] Volksnaam van den pruiken. — [Bot.] Volksnaam van den witten pogrijzen patrijs. (slangenkopkruis n. pulier m. -- [H. n.] Graauwtje n., soort van
Gringolé, e, adj. [Bias.] : Croix gr-e, dubbel- nachtvlinder. - Grisailler, v. a. Grijs of graauw
Gringotter, C. n. Kwinkeléren, kwelen, tjil- aanstr ken of verwen. — Graauw in graauw
pen (van vogeltjes, inz. van den nachtegaal). — schilderen. — Het part. passé is ook adj.: Plafond
Bij uitbreiding en fam.: I1 nous a gringote un grisaillé, grijs aangestreken zoldering f.
Grisard, m. [Bot.] Soort van populier m. —
air, hij heeft ons een liedje voorgeneuried.
% Gringnenaude, f. Vuil, onreinheid aan de [H. n.], z. V. a. COLIN-GRISART. -- (pop.), z. v. a.
BLAIREAU. — [ Minér.] Graauwe, harde zandsteen m.
afvoerende organen.
Grisàtre, adj. Graauw- of grilsaclitig.
S Gringiienotter, v. n., z. v. a. GRINGOTTER.
Grishock, m. [R. n.] Grzlsbok m., Bene aziaGrinion, nl. [H. n.] (pop.) Vink m. (pinson).
Griot, m. [Bowl.], z. v. a. RECOUPE. — [ Bot.] tische dwerggems.
Grise-bonne, f. [Hort.] .f4schgraauwe kaleBrem f. van purgérende kracht.
Griotte, f. [Bot_] Morel f. — [ Minér.] Rood baspeer f. (Plur. Des grises-bonnes.)
n.
—
[Cuis.]
Pap
f.
van
G riséieolle, adj. ] H. n.] Grjshalzig.
gevlekt
marmer
en bruin
Griselette, f. [H. n.] Volksnaam der groote
gerstemeel.
zeezwaluw f.
Griottier, m. [Bot.] Morellenboom m.
Griser, v. n. Half dronken maken: Si vous le
Grip, m. [Faut.] Bet kapen, wegkapen: Les
faucons ne vivent que de grip, de vol et de ra- faites bolre davantage, vous le griserez, wanneer
van
en
kapen,
stelen
hem nog meer te drinken geeft, zult gij hem een'
valken
leven
alleen
gij
pine, de
rooven. -- [Mara Soort jan roofschip n., naar roes aanzetten, half dronken maken. — GRISER,
een' brigantijn gelijkend. — (Loc. prov.) Aller an V. n. [Teint.] Verbleeken, verschieten (inz. van
blaauwe verwen): Ce bleu grisera. — SE GRISER,
cap de grip, op roof uitvaren.
Griphe, m. [Ant.] Raadsel n., z. LOGOGRIPHE. v. pr. Half dronken worden. Pour peu quail boive
neiging
f.
Gril,
vreemde
kuur
of
it
se grise, al drinkt hij maar weinig, hij drinkt
Grippe, f.
(In dien zin verouderd) (fam.)— Prendre qn. en gr-, zich een' roes.
Griset, m. [H. n.] Jonge distelvink m. —
een' onverklaarbaren afkeer tegen iemand opvatten. — [ Méd.] Soort van aanstekende verkoudheid, Grijze haai m. — [ Bot.] , z. v. a. ARGOUSSIER.
Grisette, f. [Manuf.] Soort van qraauwe, met
epidémische zinkingkoorts, g r i e p f.
Grippé, e, adj. (en part. passé van gripper): linnen, zijde enz. vermengde wollenstof f., g r iMontre gr-e, weggekaapt, behendig gestolen horlo- z é t n. — Meisje van geringe afkomst en betw gin n. —,[Méd.] Face gr-e, verschrompeld gelaat n. felbare zeden; inz. een net gekleed, koket naaistertje of dienstmeisje n. (zoo geheeten, omdat die wel— GRIPPEE, f. Verschrompeling, zamentrekking f.,
der gelaatsspieren. (SE GRIPPER. eer grijze kleederen droegen), g r i z é t te f. —
Grippeler (se), [Manuf.] v. pr., z. v. a. [H. n.j . Volksnaam van verschillende grijze vogelGrippeniinatid, m. Een der namen van de tjes, zoo als de leeuwerik, bastaard -nachtegaal,
het grijze riethoen, het graauwkeeltje, de gestreepte
kat bij La Fontaine.
Gripper, v. a. (fam.) Kapen, behendig wegne- vliegenvanger; ook van verscheiden vlinders, van
men of stelen: Ce chat a grippe un morceau de een kalander of korenworm, enz.; — halsterviande, die kat heeft een stuk vleesch weggefeaapt. visch n. (in West-India).
Grisin, m. [H. n.] 14schgraauwe kwikstaart m.
— on lui a grippé sa bourse, men heeft hem zijne
beurs gekaapt, gerold,. — (pop.) Gr- qn., iemand van Guiana.
Grisini, m. [Pdliss.] Theekoekje n.
SE GRIPPER, v. pr.
vatten, grijpen, pakken.
Grislagine, f. [H. n.] Parelvisch, witvin f.
[Nanuf.] Rimpelen, krimpen, fronsen. Ces étofGrisoir, ni. [Tech.] Gruisijzertje n., werktuig
les se griffent aisément, die stoffen zijn zeer aan
rikken.)
fronsing, aan rimpeling onderhevig. — (fam.) Een om 't p las af te brokkelen.
Grisoller, V. n. Slaan, zingen (van leeuweongegrond, vooroordeel tegen iemand opvatten, zich
Grison, ne, adj. Graauw, grijsachtig, grijs
grillen in 't hoofd halen: Un homme sujet a se
gr -, een man, die zich ligt grillen in 't hoofd zet, wordend(van haar): Barre gr. ne, grijzende baard m.
I1 devient ár-, hij wordt grijs. Cheval gr -, of als
ligt vooroordeelen opvat.
Grippe-sons, m. (faro.) (weleer) Rente-inza- subst. grison, schimmel m. — GRISON, m. Grijs
eene
iemand,
die
voor
m.: C'est un vieux gr -, 't is een oude grijs--ard
melaar, interest-inner m.,
kleine belooning de renten inzamelde; — (nu) kop. — (pop ) Graauwtje n. (ezel). — Weleer ook:
schagcheraar, woekeraar, schraper m. (Plur. Des in 't grijs gekleede lakkei m., die op geheime ver
uitgezonden werd. — [H. n.] Grijze-rigtne
grippe-son.)
veelvraat, in Amerika ook kleine iltis m. cgeheeten.
-- Grippeur, ni. (bas) Dief m.
Oeverzwaluw
e,
adj.
Gros,
graauw.
Du
drap
gr-,
f. (te Geneve). — [Mét.éor.] , z.
—
Gris,
grijs laken n. Des cheveux gr-, grijze haren n. pl. GRISOU. — GRISON, NE, adj. Wat GraauwbunderBarbe gr-e, grijze baard m. Cheval gr-, schim- land en zijne bewoners betreft. — tells subst.:
mei m. — Un temps gr- (obscur), eene graauwe, Graauwbunderlander m., Graauwbunderlandsche f.

f

—

;

GRRISONNANT
Grisounant, e, adj. Grijzend, grijs wordend:
Cheveux gr-s.
Grisonner, V. n. (met avoir) Grazen, grijs

worden, graauwe haren krijgen.
lrrisonnette, f. Soort van nachtvlinder m.
Grison, of als adj. Feu °risou, (ook terrou,
brisou) , m. [Météor. ] Ontvlambaar gas n. in de
gangen der kolenmijnen, uit koolwaterstof met
eenig stikstof en koolzuur bestaande, dat dikwijls
verschrikkelijke uitbarstingen veroorzaakt.
Gris -pendart, Gris -perlé, z. onder GRis.
Grisse, I. Soort van hard brood in Piemont.
Grive, f. [H. n.] Lijster f. — (pop. et fam.)
Etre soul comme une gr-, smoordronken zijn. —
[H. n.] Gr- d'eau, gevlekte amerikaansche strandlooper m. Gr- de mer, zeepaauw m., zékere visch.
Grivelé, e, adj. Grijs en wit gespikkeld, ljsterkleurig.
Grivefée, f. ((am.) Knévelarij, kleine ongeoorloofde winst f., woeker in. — Griveler, v. a.
Knévelen, afpersen, ongeoorloofde voordeeltjes trekken, schagcheren, woekeren. — Grivelerie, f. Het
nemen van. heimelijke ongeoorloofde winst, schagcherij f., woekerhandel m.
Grivelette, f. [H. n.] Kleine lijster f. van
St. Domingo.
Griveleur, m. (fam.) Schagcheraar, knevelaar,
bejager van ongeoorloofde voordeelen, woekeraar m.
Grivelin, m. [H. n.] Braziliaansche dikbek m.,
paradijsmusch f.
Grivert, m. [H. n.] Raaf f. van Cayenne.
Grivet, m. [Et. n.] Soort van meerkat f.
G rivetin, ni. [H. n.] .4 frikaansche bastaard
m.
-nachtegl
Grivette, f. [it. n.] Soort van lijster f.
Grivois, e, adj. Lustig, luchtig, vrolik, dartel, opgewekt. - GRIVOIS, m., -E, f. Flink, wakker
soldaat; vrolijke snaak, luchtige gast, wakkere
broeder in. ; marketenster; listige vrouw, flinke
meid I.
Grivoise, f. [Tech.] Tabaksrasp f. — Grivoiser, V. a. Tabak kerven of raspen. — ( fam.)
Met vrouwen van verdachte zeden omgaan.
Grivron, m. [H. n.] Kaapsche lijster f.
Grofe,f. [Ane. mil.] Werpschicht m., gr o f f e f.
Grog, m. Grog m., een bekende drank uit rum,
suiker en water; ook elke andere met water en
suiker aangelengde drank m. (De eng. admiraal
Vernon, die, om zijn' rok van grogram, door
zijn volk de oude Grog werd geheeten, liet den
vroeger onvermengden rum met water aanlengen,
en nu i ing alras zijn toenaam op den dus verslaptcn drank over.) ,
( rognant, e, adj. Knorrend: Cochon gr-.
-- [H. n.] Toenaam van den knorhaan.
Grognard, e, adj. Knorrig, gedurig knor rend of pruttelend. GROGNARD, m., -E, f. Knorrepot, brompot m. en f., pruttelaar m., -ster f. —
(fam.) C'est un vieux gr -, 't is een oude snorrebaard (een oud soldaat van Napoleon I, inz. die
den veldtogt in Egypte medegemaakt heeft. —
Grognement, m. Het knorren, geknor (der var
fam.) Het knorren, pruttelen,-kens).—(figt
morren. — Grogner, v. n. Knorren (als de var
fig. et fam.) Knorren, morren, brommen,-kens).—(
pruttelen. —' t Grognerie, f. (fig. et fam.) Geknor, gebrom, gemor, gepruttel n. — Grogneur,
Grogneux, ease, adj. (fam.) Knorrig, gémelijk. — Als subst.: Knorrepot, z. GROGNARD. —
Grognon, adj. m. et f.: Homme. Femme grognon, of als subst. Un, Une grognon. een knorrepot, gemelijk, ontevreden mensch. — t GROGNON, m.
Harde klap of slag m. — Grognonner, v. n.
(fam.) Gedurig knorren. — Grognonnerie, f.
(fam.) Gedurig geknor, gebrom, gekijf n.
Grogram, Gorgrain, m. Fine chinésche
zijdestof f.
Groin, m. Varkenssnuit m. Les cochons foul!lent avec leur gr -, de varkens wroeten met hun
snuit. — In burl. stijl: mond m. van ieder-ne
dier, en verachtenderwijze ook de mond, het gelaat
van den mensch. —[Bot.] Gr- de cochon, zegenrijk.
—

Groiser, V. a. [Vitr.] , z. V. a. GRÉSILLER.
Groisil, m. [Tech.], z. v. a. GRÉSIL.
Groison , ir roizon , m. [Tech.] Fijn wit
krijt, krijtmeel n. der perkament bereiders.
Gróleinent, m. Onwillekeurige hoofdschud-

ding f. der oude lieden.

-
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Grolle, m. [H. n.], z. v. a. CHOUCAS, FREUX.
— Slof f., neérgetrapte schoen m. — Uitschot n.
van vuursteenen.
Gromaticien, nl. [Ant. rom.] Veldmeter, afperker ni. der legerplaats (van groma, de daartoe
gebruikte meetroede). — Gromatique, f. Veldlegerkunst, kunst om een veldleger neder te slaan
en te versterken, g r o m a t i e k f. — GROMATIQUE,
adj. Wat de land- of veldmeting betreft, g r om d t i s c h: Instruments gr- s,landmeterswerktuigen n.pl.
]- Groinette, f., z. GOURMETTE.
Gromier, m. [Hort.] Soort van druif f.
Grominelant, e, adj. Grommend, knorrend,
pruttelend: Elle est toujours gr-e. — GromnieIer, v. n. (fam.) Grommen, brommen, knorren,
pruttelen, morren, mompelen.
% Grommeleux, euse, adj. Knorrig, mompelend.
Gronllner, v. a. Verdrietig maken; — verschalken; - ook z. V. a. DÉNIAISER.
Grondable, adj. Bekijvenswaard, laakbaar.
Grondant, e, adj. Knorrend , brommend:
Voyageur gr-, brommend, morrend reiziger. —
(fig.) Les vents, les Hots gr-s, de dof loeijende
winden m. pl., baren f. pl. — Tonnerre gr-, rollende donder m.
Gronde, f. [Mus.] , z. v. a. TROMPE.
Grondeau, m. [H. n.] Knorhaan; zeebarbeel m.
Grondé, e, mij.: Enfant gr -, beknord, bekeven kind.
(men.
Grondeler, V. n. Een dof geluid maken, bromS Grondeinent, m. Dof geluid, gerommel,
gebrom n. : Le gr- du tonnerre se fit entendre,
het gerommel des donders deed zich hooren. Le
gr- d' un ours, het gebrom eens beers.
Grondei, v. n. Knorren, brommen, morren: I1
n'est pas content, it gronde contre vous, hij is
niet tevreden, hij knort op u. Un ours qui gronde,
een brommende beer m. — ( fig.) Le tonnerre
gronde, de donder rommelt. --- GRONDER, v. a. Bekzjven, beknorren: 11 aime à gr- son domestique,
hij houdt veel van zijnen knecht te bekijven.
% Gr- une chanson, un air, een liedje binnensmonds neuriën.
Gronderie, f. Geknor, gekijf n., kijverij, knor partij f.: Ce sopt des gr-s perpétuelles, dat is eene
eeuwigdurende kijvaadje.
Groudeur, -ease, adj. Knorrig, gémeltk,
gaarne knorrend of bekijvend, grommig, ijzegri:mmig. — Ook als subst.; C'est on vieux gr -, une
vieille gr -euse, 't is een oude knorrepot. — GRONDEUR, GRONDIN, m. [H. n. ] , z. v. a. GRONDEAU.
Groneau, m. [H. n.] Knorhaan m. (grondeau).
Groom, m. (angl.) (pr. groume) Stalknecht,
rj knecht, palfrenier m. ; nu meestal: jonge lakkei,
kleine kamerdienaar m.
Gros, se, adj. Groot, inz. groot in omvang en
ligchamelijken inhoud of volumen; dik , lijvig,
zwaar; grof, lomp; — talrijk; aanzienlijk, gewigtig; rijk, enz. Un gr- arbre, een dikke boom m.
Une grosse tête, een dik hoofd n. Une gr- se femme, eene dikke, zwaarlijvige vrouw. Une femme
gr-se, eene zwangere vrouw. Un gr- volume, een
dik boekdeel n. — Une grosse armee, een groot
talrijk leger n. Une grosse somme d'argent, eene
groote, aanzienlijke som gelds. -- Un gr- péché,
Bene zware zonde f. Grosse voix, grove of zware
stem f. Une grosse flèvre, eene zware, hevige
koorts f. Gr- boil, grof hout n. Gr- ill, grove
draad m., grof garen n. Gr- drap, grof laken n.
Gr- pain, zwart, grof brood n. Grosse monnaie,
grof, groot, hard geld n. Grosse viande, vleesch
uit de hal, slagtvleesch n. Jouer gr- jeu, grof (om
veel geld) spelen. Gr- lourdaut, lompe vlegel m.
Faire de grosses dépenses, aanzienlijke, groote ver
maken. Un gr- marchand, een aanzienlijk-tering
koopman. — (fam.) C'est on de nos g r- bonnets,
't is een van onze rijkste, aanzienlijkste mannen.
— II a gagné le gr- lot, hij heeft het hoogste lot
gewonnen. Un temps gr- d'évenements, een tijds
dat van groote gebeurtenissen zwanger-gewricht,
gaat. — (fam.) Gr- fin, slimme vos m. I1 na qu'un
gr- bon sens, hij heeft niets dan een gewoon mensch,enverstand. — Un gr- lourdaud, gr- butor, granimal, Une gr-se bête, een groote lomperd, eer
vlegel. Gr- mots, gr-ses paroles, grofheden,-ste
beleedigingen, bedreigingen f. pl., vloeken ni. pl.
Gr- juron, zware vloek m. Gr -ses vérités, tast
waarheden; ook harde, verdiende waarheden-bare
---

--

GROS

GROSSIER.

of verwijtingen f. pl. — La grosse faim, de geeuw
le coeur gr -, veel verdriet heb--hongerm.—Avi
ben. I1 a le coeur gr- de l'injustice qu'on lui a
faite, de onregtvaardi-gheid, die men hemhee ft aan
drukt hen zeer op het hart, treft hem-gedan,
zeer. Avoir le coeur gr- de soupirs, zeer bedrukt
zijn. Avoir les yeux gr- of de gros yeux, dikke
oogen hebben. Avoir les yeux gr- de larmes, de
oogen vol tranen hebben. — Prêter à gr -se usure,
a gr- deniers, op grooten woeker leenera. — ( fam.
et fig.) Je suis gr- de savoir le succès de cette
affaire, ik ben zeer begeerig, ik verlang zeer den
uitslag dezer zaak te weten. Parley des gr-ses
dents, uit de hoogte, met bedreigingen spreken,
bits bejégenen. Le gr- mot, ,het groote, beslissende
woord. — I1 a plus dépense dor et d'argent qu'il
nest gr-, hij . heeft meer goud en zilver doorgebragt, dan hij zwaar is. — z. ook AVENTURE,

Groseillon, m. (verklw. van groseille)
Kleine aalbezie.
Gros-fa, m. Zékere schrijfwijze van 't oude
kerkmuzijk. --- Gros- faros, m. [Hort.] Keizerappel m.
Grosil, m., z. v. a. GRESIL.
Gros- mondain, m. [H. n.] Groote maandduif f. (Plur. Des gros -mondains.) — Grosmuse, m. [Hort.] Muskuspeer f., eene zeer geurige winterpeer. (Plur. Des gros -muses.) — Grosnoir, m. [Tech.] Soort van leisteen m. — Grosoeil, m. [Typogr.] Drukletter f., waarvan het
oog op een bepaald corpus meer grootte heeft - dan
anders aan zoodanig corpus eigen is. -- G rosparangon, nl. (nu corps 24 geheeten) [Typog.]
Dubbele dessendiaan m., eene drukletter, die 't
midden houdt tusschen dubbele mediaan en paragon. -- Gros-razine, f. [Bot.] Wit huislook n.,
witte smeerwortel m. — Gros- roniain, m (nu
corps 16 geheeten) [Typogr.] Tekst in., drukletter
tusschen paragon en augustijn.
Grosseigne, m. [Agric.] Tarwesoort f. in 't
zuiden van Frankrijk.
Grosse, f. Gros n., twaalf dozijn van zékere
knookoopwaren. Une gr- de boutons, twaalfdozijn
pen. Une gr- de sole, 1: dozijn strengen zijde. —
[Call.] Groot schrift n.: Cel enfant en est encore
à la gr-, dat kind schrijft nog groot schrift. —
[Prat.] Uitvaardiging f. eener oorkonde, afschrift n.
eener acte, g r os s e f. Le notaire garde la minute,
et men a délivré une gr -, de notaris behoudt het
oorspronkelijk stuk, en heeft er mij een afschrift
van ter hand gesteld. Seconde gr-, tweede uitgift f.
— z. ook GROSSE -DE-FONTE. (druif f.
Grossean, m. [Hort.] Soort van groote blaauwe
Grosse-de-fonte of enkel Grosse,f. [Typog.]
Groote lettersoort f. voor aanplakbiljetten.
Grosse-gore, f. [H. n.] Dikkeeltje n. (een
vogeltje). (Plur. gybes grosses-gorges.).— Grossej arsine, f. [Hort.] Groote gele vijg f. (Plur. Des
(over 't geheel.
grosses-jaunes.)
t Grosseinent, adv. Overvloedig; — in 't gros,
Grosse- nonpareille, f. (nu corps 8( geheeten) [Typog.] Groot-nonpareil, grootste soort van
drukletter voor aanplakbiljetten. — Grossequeue, f. [H. n.] , z. v. a. HOCHE- QUEUE.-- [Hort.]
Soort van peer f. (Plur. Des grosses-queues.)
G r©sserie, f. [Com.] Grove ijzerwaren f. pl.
— Groshandel, handel in 't groot, groothandel m.
Grossesse , f. Zwangerschap, zwangerheid t.
Grosset, te, adj. (verklw. van gros) Een weinig dik of groot, niet zeer klein.
Grosse-téte, f. [H. n.] , z. v. a. BOUVREUIL en
GROS-DEC. (Plur. Des grosses-fetes.)
Grosseur, f. Dikte, grootte f., omvang ni. La
gr- d'un homme, de dikte, omvang, zwaarlijvigheid
van een' mensch. La gr- d'un arbre , de dikte,
zwaarte van een' boom. Colonne qui nest pas assez haute pour sa gr -, zuil, die niet hoog genoeg
is voor hare dikte. — [ Hort.] Etre en gr-, de behoorlij ke grootte oof dikte hebben (van vruchten
sprekende): Ces peches sont en gr-, deze perziken
hebben hare behoorlijke grootte. — [ Med.] Gezwel n. I1 lui est vena one gr- à la gorge, hij
heeft een gezwel aan de keel gekregen.
Grossi, e, adj. (en part. passé van grossir):
Objet gr-, vergroot voorwerp n. Rivière gr -e par
les pluies , door de regens gezwollene rivier f.
Armee gr-e, aangegroeid, vermeerderd, versterkt
leger n.
Grossier, ière, adj. Grof, ruw; lomp, plomp;
— onbeschaafd, boersch: Ce drap est bien gr-, dit
laken is zeer grof. Cette ménuiserie est bien gr-ière,
dit schrijnwerk is zeer plomp. I1 a lair Bien gr-,
hij heeft een plomp, boersch gelaat. Un people gr-,
een ruw, onbeschaafd volk n. Des moeurs, Des
coutumes gr-ières, ruwe, onbeschaafde zeden, gewoonten f. pl. Un homme gr-, een lomp, onwellevend mensch. — Discours, Propos gr -s, aanstootelijke, onkuische, vuile gesprekken n. pl. Mensonge gr-, grove, lompe leugen f. Faute gr -ière, lompe,
domme fout f. Donner une idèe gr -ière dune
chose, een algemeen denkbeeld, eene ruwe schets,
beschrijving van iets geven. -- [Com.] Marchand gr-,
koopman in 't groot. (Men zegt nu Marchand en
gros.) -- [Tech.] Ouvrier gr-, grofwerker m.
Grossièrement, adv. Grof, ruw, lomp, plomp,
onbeschaafd, op lompe, plompe, onbeschaafde, boer-
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BAGAGE, CATHOLIQUE, CORDE, DIME, DOS, POISSON,
TeTE, etc. — [Mar.] Un gr- temps, zwaar, onstuimig

weder n. La mer est grosse, de zee gaat hol. Un
gr- vent, een hevige, sterke wind n. — [Man.]
Cheval gr- d'haleine, of als subst. Un gros d'haleine, een zwaarademig paard n.
GROS, adv. Veel: Gagner gr -, veel, grof winnen.
— Coucher gr-, z. COUCHER. — z. ook PARIER.
-- EN GROS, loc. adv. In 't groot, in 't gros: II
est marshand de drap en gr-, hij is lakenkoopér
in 't groot of gros (die niet bij de el verkoopt).
Je sais l'affaire en gr -, ik weet de zaak in 't algemeen, het ruwe van de zaak. TOUT EN GROS,
loc. adv. (fam.) I1 n'y avail que six personnes
tout en gr-, er waren, alles zamen genomen, slechts
zes personen.
GROS, M. Grootst, dikst, sterkst gedeelte n. van
iets. Le gr- d'un arbre, het dikst, de stam van
eersen boom. Ce Bois a - vingt pouces de gr -, dit
hout is twintig duim dik, heeft twintig duim in
de breedte en dikte. — Se tenir au gr- de l'arbre,
z. AUBRE. — Voornaamst gedeelte n., menigte f.,
groote hoop m., gros n. Le gr- de l'armée, het
gros, het grootste gedeelte des legers. Un gr- de
cavaliers, een sterke bende ruiters. Le gr- du
monde est de cette opinion, het grootste gedeelte
des menschdoms, de meeste menschen zijn van deze
meeping. — Het hoofdzakel kste, voornaamste, de
hoofdzaak f., het hoofdpunt: Ii est chargé du grde l'affaire, hij is met het hoofdpunt, het hoo fdzakelijkste van de zaak belast. Le gr- de eet
ouvrage est bon, de hoofdzaak, 't voornaamste van
dit werk is goed. — Le gros dune chanoinie,
d'un canonicat, de hoofdinkomsten van een dom
Gr- de Naples, Gr- de Tours,-herscap.—[Com]
zékere zijdestof, die te Napels, te Tours gemaakt wordt. — [ Mar.] Le gr- de l'eau, hoog
water bij springvloeden. Le gr- du vaisseau, de
buik van 't schip. Le gr- d'un bas mat, de nul
van een' ondermast. — [ Métrol.] (oud) Vierendeel
loods n. of ll8 ons. " — Groot n., eene voormalige
nederl. munt (=2 11.2 cent); — groschen n., eene
duitsche munt. Un livre de gr -, een pond vlaamsch
of zes gulden.
Gros-bee, m. [H. n.] Dikbek, diksnavel m.,
naam eener vogel-familie met een' zeer dikken
kegelsnavel , etende meestal oliezaden en kernvruchten. Gr -bee commun, kernvink, appelvink,
kernbijter. Gr-bee d'Ardennes, bergvink m. (Plur.
Des gros-bees.) — Gros-blanc, m. Soort van
mastfik n. of stopverw f. — Gros -bols, m.,
z. v. a. ACCON. — Oudtijds ook: pieklans f. —
—

Gros-bon, Gros-bon de trace, m. [Papet.]

Naam van papiersoorten, die weleer in Angoumois en Auvergne gemaakt werden. — Grosbulb, m. [Paget.] Hollandsche papiersoort f. —
Gros-canon, m. (nu corps 40 geheeten) [Typog.]
Missaal, soort van groote drukletter tusschen dubbele kanon en groote kanon of sabon. — Grosd'aiitruehe, m. [Com.] Grof struisvogeldons n.
(tot zelfkant van zwarte lakens gebézigd). — Gros
des nombles, m. (bij verbastering Gros dénome
of Gros d'énome, geheeten). [Véner.] Herte-lendestuk n.
Groseille, f. [Hort.] 4albézie, aalbes, wijnbezie, sint-Jans-bezie f. Gr- rouge, blanche, noire,
roode, witte, zwarte aalbes. Gr- verte, doornbes,
kruisbezie, stekelbezie f., kruisdoorn m. —Groseillier, m. Aalbezieboom of - struik n. Gr- noir,
z. v. a. CALI. Gr- blanc of épineux, z. v. a. GADE-

LIER. --

A

GROGER.

GROSSITRETÉ
TESQUE, m.
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[Théát.] , z. v. a. CLOWN. — Grotes
adv. Op groteske, belagcheljke, vreemd-quernt,
wijze. Il est vêtu gr-, hij is belagcheljk-sortige
gekleed. Les sauvages dansent gr-, de wilden dansen op koddige wijze.
Grotte, f. Hol n. (hetzij natuurlijk of door
kunst gemaakt), grot, spelonk f., inz. eene kunst
een vertrekje in lusthoven, opgesierd met-grot,
schelpen, koralen, enz. -- Gr- du chien, Hondsgrot
(bij Napels).
Grot&, m., of Grouette, f. [Geol.] Steenige
kleigrond m. —G rouetteux, ease, adj. [Agric.]
Steenig, gruizig. (doornpalm m.
Grou-Grow, m. [Bot.] Kleine amerikaansche
Grouillant, e, adj. (pop.) Wémelend, krielend. Gr- de vers, de vermine, wemelend van wormen, van ongedierte. I1 a quinze enfants tout gr-s,
hij heeft 15 ondereen krielende kinderen.
Grouilletnent,m. (pop.) Gerommel,geruischn.,
rommeling f. Le gr- des intestins, het gerommel, in
de ingewanden, in den buik.
Grouin, m., z. GROIN. — t Grouiner, v. n.
Knorren (van 't varken) (grogner).
f roulard, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. noUVREIJIL en TIRAQUET.
Group, m. [Com.] Rolletje specie, met geld bezwaard pakje n. of brief m.
Groupe, m. [Beaux arts] Groep f., bijeengeplaatste, bij elkander behoorende beelden, zuilen,
figuren, boomen, enz. Le gr- de Laocoon, de groep
van Laokóon (een uitstekend gewrocht der oude
beeldhouwkunst). — Volksmenigte, verzameling f.,
hoop m.: Un gr- de danseurs, de curieux, eene
groep dansers, nieuwsgierigen. — [Mus.] De door
eene dwarsstreep vereenigde staartnoten.— [Géogr.J
Bijeenliggende eilanden n. pl., eilanden-groep f.
Groupé, e, adj. (en part. passé van grouper):
Figures gr-es, gegroepeerde , zamengevatte figuren f. pl. Colonnes gr-es, gekoppelde zuilen f. pl.,
twee zuilen op één sokkel of voetstuk. — Ook als
subst.: Le groupé , de groepering , plaatsing bij
groepen.
Groupennent, m. Het groeperen, groepéringf.
Grouper, v. a. [Beaux arts] Groeperen, ver
beelden, figuren, enz. als in éénen hoop-scheidn
pelote de neige se grossit en la roulant dans la
neige, de sneeuwbal wordt grooter door 't rollen of tot één geheel verzamelen, zoodat het oog ze te
in de sneeuw, -- (Loc. prov.) La pelote grossit of gelijk omvat, zarnenstellen, koppelen. — Gr- les
se grossit, het oproer, het gevaar wordt grooter, mots par famille, de woorden naar familiën of gedreigender. — [ Mar.] La mer grossit, de zee wordt 1 jke afkomst zamenstellen, vereenigen. — GROUonstuimig, schiet aan. — Ce bátiment grossissait PER, v. n. Eene groep uitmaken: Ces figures groupent bien ensemble. - SE GROUPER, v. pr. Zich
a vue d'oeil, dat schip kwam merkbaar op.
Grossissant, e, adj. Rangroe fend, vermeer- groepsgewijs vereenigen, zich groeperen: Les oisifs
se groupent autour de lui, de lediggangers verzagrooter
makend:
derend; vergrootend, schijnbaar
Dette toujours gr-e, gedurig aangroe2jende schuld f. melen zich om hem heen.
G ruage, m. [Anc. tout.] Boschtoezigt n.; be— Verre gr-, vergrootend glas n.
Grossissewent , m. Vergrooting f., inz. in paalde wijze van 't hout te vellen en te verkoopen;
optischen zin: Cette lunette produit un gr- prodi- z. GRUERIE.
Gruau, m. Grutten f. pl.,' gort f., gepeld en
gieux, die bril vargroot verbazend sterk.
Grossoyer, v. a. [Prat.] In 't net schrijven; gekreusd graan n.; geparelde gerst f.; -- grutte-,
uitvaardigen (een contract, een vonnis, enz.), de gortepap f. Gr- d'avoine, havergort. Gr- de blé
grosse of 't afschrift (van eene minute) maken, sarrasin, boekweitgort. — Pain de gruau, beter
pain de griot, z RECOUPE. - [ H. n.j , z. v. a. GRUON.
grosseren.
Grossulaire, m. [Miner.] Granaatachtige delf- — [Mécan.] Kleine kraan, draaikraan f., bok, maststof, die de groenachtige en geelachtige of roode bok, ligeer, mastligter m. — [ Sal.] Zoutbak m.,
waarmede 't zout 'uit de keeten in de magazijnen
granaten bevat.
Grossularine, Grossuline, f. [Chim.] Plan- wordt overgebragt.
Crue, f. [H. n.] Kraanvogel m. Gr- couronnée
ten-gelei , eene bijzondere zelfstandigheid uit zure
of Oiseau royal, kroonreiger m. — (fig. et fam.)
vruchten (volgens Guibourt) .
Gros-texte, m. (nu corps 14 geheeten) [Typog.] C'est une gr-, 't is een uilskuiken, zot, domkop.
Groot-tekst m., drukletter, die 't midden houdt I1 faut être Bien gr- pour croire de pareils contes,
tusschen tekst en augustijn. — Gros-ventre, m. men moet wel zot zin, om dergelijke sprookjes te
[H. n.] Dikbuik m., een visch van Cayenne. — gelooven; Z. ook GONIN. — [ Astr.] Kraanvogel, een
Gros-yeux, in. [H. n.] Grootoog m., een visch zuidelijk sterrebeeld. — [ Mécan.] Kraan f. (om
zware lasten te tillen, schepen te laden en te lossen).
van Suriname.
Grotesque, adj. Grillig, zonderling, wonder- — [Antiq.] Belegeringstuig, uit eene soort van brug
lijk, vreemd, onnatuurljk, grotesk (van figu- bestaande. — Halsijzer n., kaak f. —(fam.) Cou de
ren, waarin de natuur opzettelijk overdreven en gr-, lange, dunne hals, ooijevaarshals m. — (Loc.
verminkt is): Figures gr-i, onnatuurljke, ,groteske prov.) Faire le pied de gr-, lang staan wachten.
Gruerie, Grurie of Gruirie, f. [Anc. jur.]
figuren f. pl. — (fib.) Belagchel. jk, wonderlijk, buitensporig , zeer bijzonder, avontuurlijk. — Ha- Boschgeregt n. (over de aan 't hout toegebragte
bit gr-, vreemd, belapcheljk, oudvaderlijk kleed n. schaden); plaats f., waar dat gerept gehouden werd.
z. ook GRAIRIE en GRUAGE.
- GROTESQUES, m. pl. [Beaux arts] Onnatuurlijke,
Grugeoir, m., z. GRÉGEOIR.
vreemdsoortige figuren f. pl., wonderlijk beeld
Grugeon, m. (pop.), z. v. a. GRUGEUR.
n., waarin menschen- en dierengestalten met-werk
Gru°er, v. a. Met de tanden klein maken (iets
loof - en bloemwerk, enz. schijnbaar zonder regel
verbonden zijn (in navolging van de zonderlinge hards 07 droogs), knabbelen, opknabbelen, opknap
Opeten. Gr- des croutes, korsten-pen;—(iro.)
voorwerpen, te Rome in de pro t t e n van 't paleis
van Titus gevonden), grotesken f. pl. — GRO- knabbelen, in kleine stukjes bijten. — ( fig. et fam.)
sche wijze: Cela est gr- travaillé, dat is plomp
bewerkt. II parle gr-, hij spreekt onbeschaafd. —
Somtijds ook: in 't ruwe, in 't kort, in 't alge
weinig woorden: Voilà gr- le sujet de-men,t
leur guerre, dat is korteljk, hoofdzakelijk, in 't
kort het onderwerp van hunnen twist.
Grossièreté, f. Grofheid, ruwheid; —plompheid, lompheid, boerschheid, onbeschaafdheid. La
gr- du drap, de grofheid van 't laken. La gr- de
l'architecture, de plompheid der bouworde. — Imaginez-vous la gr- de cette femme, verbeeld u de
onbeschaamdheid dezer vrouw. — Elle lui disait
mille gr-s , z ij zeide hein duizenderlei lompheden, grofheden. II y a de in gr- á parler de la
sorte, 't is lomp, grof, boersch, aldus te spreken.
Grossiiieation, f. [Bot.] Ontwikkeling f. der
vrucht na den bloeitijd.
Grossiniane, adj. [H. n.] Dikhandig.--Grossip ède, adj. [H. n.] Dikvoetig.
Grossir, V. C. Dik, dikker, grooter, zwaarder,
lijviger maken , vergrooten , vermeerderen, doen
aangroeijen, doen zwellen. Cet habit le grossit, lui
grossit la taille, dit kleed maakt hem dik, grooter.
Cela ne grossira pas le mémoire, dat zal de rékening niet grooter maken. Les arréages ont grossi
la somme de la moitié, de achterstallige renten
hebben hel kapitaal met de helft vergroot. Les
pluies ont bien grossi la rivière, de regens hebben
de rivier zeer doen zwellen. — J'ai des lunettes
qui ne grossissent pas les objets, ik heb een' bril,
die de voorwerpen niet vergroot. — Gr- sa voix,
zijne stem verheffen, verzwaren, eene zware, grove
stem doen hooren. — ( fig.) La renommée grossit
tout, de faam, overdrijft alles. — (Prov.) La peur
grossit les objets, eren vergroot, men overdrijft wat
men vreest. — GROSSIR, v. n., en SE GROSSIR, v. pr.
Dikker, grooter worden, vermeerderen, aangroe jen,
wassen, zwellen: Cet arbre a Bien grossi depuis
un an, deze boom is sedert een jaar veel dikker
geworden. Les chaleurs ont fait gr- les raisins,
door de hitte zijn de druiven gezwollen, dikker
geworden. La foule grossissait, de menigte werd
grooter, groeide of wies aan. Aller en grossissant,
gedurig toenemen , gaandeweg vermeerderen. La
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884GRIUGEUR
Ii aura bientét grugé son
fait, hij zal welhaast zin klein vermogen
hebben. I1
T010irtgebragt
n'a pas de quoi gr-, hij heeft niet meer te bikken,
hij is arm. Gr- qn., iemand uiteten, iemands ver
Les procureurs Pont grugé, de-mogenvrté.
pleitbezorgers hebben hem beet gehad, arm gemaakt.
— [Tech.] Gr- le marbre, het marmer bikken, afbikken. — [H. eecl.] Gr- la maison d' un chanoine,
de opbrengst van den verkoop der goederen eens
domheers, als hij sterft vóór hij daarover beschikt
heeft, onder de andere domheeren verdeelen. —
Grugerie, f. Opligting, knévelarj, verspilling f.
van eens anders goed n. -- [H. eccl.] Verdeeling
van het vermogen eens overlédenen domheers onder
de andere domheeren. Tomber en gr -, aan zoodanige verdeeling onderhevig worden. (laar m.
Grugeur, m. (pop.) Opeter, uiteter, knéveGruide,. adj. [H. n.] Kraanvogelachtig. — GRUIDES, f. pl. Kraanvogelsoorten f. pl.— Gruinal, e,
adj. [Bot.] Met kr'aanbekvormige zaadhuisjes. —
Gruinalis of Gruina, f. [Bot.] Soort van geranium.
Gruirie, f., z. GRUERIE.
Gruine, f. [Eaux et for.] Geveld hout in de

GITENON.
Guacco, m. [H. n.] Gekuifde roerdomp m.
Guaffinum, m. (pr. —name) [H. n.] Brazi-

laansche kreeft m.
Guaheux of Gnahex, m. [H. n.] Barbarjsche zeboe of wilde koe f.
Guaj acana, m. [Bot.] , z. v. a. PLAQUEïIIINIER.
Guairo ! interj. [Faut.] Kreet, die 't sein is
om den valk op zijne prooi los te laten.
Guais, m. [Pêche] , z. GAL.
Gaan , m. [H. n.] Gekuifde kalkoen m. in
Brazilië, Mexico, Guiana.
Guangue, m. [H. n.] Mol, veldmuis f. van Chili.
Guano, m. Guano of huano m. (van 't peruaansch buanu, mest). Vogelmest m., mestaarde f., die
door tallooze vogelzwermen op de kleine Zuidzeeeilanden van de kust van Peru, en ook elders, tot
ontzettende massaas is opgehoopt en waarvan in de
laatste jaren geheele scheepsladingen naar Europa
zijn overgebragt.
Guaperve, m. [H. n.] Lansvormige klipvisch,
lansvisch; — maanvisch m. (roode pluvier m.
Guara, Guare, m. [H. n.] Braziliaansche
Guaral, m. [H. n.] Lybische tarantula of ver
-giftespn.
G uarana, m. [Bot.] Gomharsig sap n., dat,
zoo men meent, uit eene soort van mangium vloeit.
— Guaranine, f. [Chim.] Organisch alkali uit
dat sap. (bu fel m.
Guareho, m. (per. —ko) [H. n.] Kaapsche
Guare, m. [H. n.] Viscis m. van het tonijngeslacht. — z. ook GUARA.

schors, ruw, onbeslagen hout n.
G rumeau, m. Klont f., klonter, brok, melk-,
bloedklonter m. 11 a vomi de gros gr -x de sang,
hij heeft groote klonters bloed gespuwd. — Le lait
s'est mis tout en gr -x, de melk is geheel ineen geloopen, gestremd, ,geklonterd. Colle, Bouillie plein
de gr-x, stijfselpap , pap vol klonters. — [ Mid.]
Melkklont in de borsten der jonge kraamvrouwen.
Guariba, m., z. GOUARIBA.
Gruanel, n1. [Tech.] Bloem f. van havermeel,
Gaatte, f. [H. n.] Jonge elft m.
tot volling van sommige stoffen.
Guatucupa, Guaze, m. [H. n.] Twee ver
G. rumeler, v. n. Schreeuwen (van wilde zwijsoorten van l i pvisschen m. pl.
-schilend
nen). — SE GRUMELER, v. pr. Klonteren, tot klonG ué, m. Waadbare plaats, ondiepte f. in eene
ters ineen loopen. — Het part. passé is ook adj.: rivier. — ( fig.) Sonder le g-, iemand polsen of uit Sang, Lait grumelé, geklonterd bloed n., geklon- hooren, het terrein verkennen of opnemen. — GUE,
terd e melk f.
interj. Uitroep van vreugde, als referein van som
liedjes. — Guéable, adj. Waadbaar, ondiep.-mige
Griameleux, ease, adj. Klonterig, vol klonters: Du sang gr-, klonterig bloed n. Mamelles dures La rivière est g- en plusieurs endroits , de rivier
et gr -eases harde en klonterige borsten f. pl. — is op verscheidene plaatsen doorwaadbaar.
Bij uitbreiding: knobbelig, hobbelig, korrelig, ruw,
G uè bres, Ghebres, G acres, m. (eig. eer
ongelijk. Du bois gr -, ruw , ongelijk , knoestig
Smadelijke naam, door de Muzelmannen-lozen)
korrelige,
steenachhout n. — Une poire gr -euse,
aan 't overschot der oude volgelingen van Zoroastige peer f.
ters leer in 't eigenlijke Perzië, aan de vuuraanGruinèlement of Grumellennent,m. [Mid.] bidders, of Parzen gegeven, dwaalleerbeljders, onGeklonterde toestand m. der vrouwenborsten: Ce re- geloovigen, G é b eren.
méde résout le gr-, dit middel lost de klonters op.
Guède of Guesde, f. [Bot.] Volksnaam der
Grunielure, f. [Tech.] Kleine holte, niet-door- weede (pastel). -- [Teint.] Weede- of pastel-kuip f.
loopend gaatje n., als gebrek in gesmolten gegoten (in de blaauwverwerj) . Bain des g-s, weede-ver fmetaal.
bad n. Monter les g-s, de weede-kuip bijzetten, het
Grumer, v. n. [Ant. tout.] Verteerde druiven weede-verfbad toebereiden. -- [Chas.] Staak m.
uitwerpen (van vee, dat men, in strijd met het van 't vogelnet.
verbod, in den wijnberg druiven had laten eten en
G uéder, v. a. Met weede verwen. -- } ( pop.)
dat dan vaak verbeurd verklaard werd) .
Iemand , met eten en drinken overladen, volstoppen.
Gruon, ni. [H. n.] Jonge kraanvogel m.
Le voila bien guédé, nu heeft hij zich dik gegeten
Gruppetto, m. (ital.) (pr. grou—) [Mus.] Zang- en gedronken.
ver fraaisng f., bestaande uit 3 of 5 gezwind dalenGuédon, G néderon, m. Weede-verwer m.
Guédoufle, f. Dubbele flesch f. met twee tuiten,
de of klimmende noten vóór eene andere noot (somtijds door het teeken
aangeduid).
om olie en azijn uit te schenken.
(pap f.
Grurie, f., z. GRUERIE.
Guéer, v. a. Doorwaden (eene rivier, beek). —
Gras, in. [Econ. rur.] Zwitsersche melkspijs of In 't wed brengen (eenpaard) . — Spoelen (de wasch) .
Gruselle, f. [Rist.] Soort van druif f.
— Het part. passé komt ook als adj. voor: Linge
Grayer, ère, adj. [Fauc.]: Faucon gr-, of als guee, gespoeld linnengoed n.
subst. m. Gr-, tot de kraanvogeljagt afgerigte valk,
Gueldre, f. [Pêche] Gekookt aas n.
kraanvalk m. — Faisan gr -, fazant m. met kraan
G uelfes, m. pl., z. GIRELLINS.
-veêrn.
Guémut, m. [H. n.] Vlug en moedig dier in
Grayer, nl. [Anc. tout.] , of als adj. Seigneur Zuid-Amerika, naar 't paard en den ezel gelijkende.
Guenies, f. pl.. z. v. a. GRILLS.
gr-, heer, die een zeker regt op de bosschen zijner
vassalen had, boschleenheer. — Opperboschregter m.
Guenille, f. Lap m., lomp, vodde, prul, lor f.;
Gruyère, m. of Fromage de Gr -, groene zwit- oud kleedingstuk n. Que voulez-vous faire de ces
sersche kaas f. (naar 't gelijknamig dorp in 't kan- g-s ? wat wilt gij met die vodden doen ? Porter
ton Freyburg). (van zeeduif f. des g-s à la fripperie, oude vodden, versleten kleeGrylté, m. [H. n.] Klein duikerhoen n., soort deren naar de voddenmarkt brengen. — (Loc. prov.)
Gryllide, Grylliforme,Gryllolde, Gryl- Trousser ses g-s, zijne biezen pakken, de vlagt
Lou, z. GRILLOïDE, enz.
nemen.-- (fig. et fam.) Ding n. van weinig waarde,
Grypanié , e, adj. [H. n.] Gebogen als een beuzeling f. — [ Man.] Stroowisch m. om 't paard
af te wrijven. — Guenilleux, ease, adj. In
arendssnavel (van den voelbek).
Gryphite, f. [H. n.] Versteend schelpdier n. lompen gekleed. — Guenillon, m. (verklw. van
van schuitvormige gedaante, gri-jjioenschelp f.
guenille) Vodje n., lor f. -- (iron.)Brie fje, papiertje n.
G ryporhynque, f. [H. n.] Soort van inge- — (fam.) Morsig, onzindelijk meisje, sletje n.
wandsworm m.
f. (fam.) Slet, totebel f., morsig wi f n.
Guenon, f. [H. n.] Langstaartige aap m. met
Grypose, f. [Mid.] Pijnlijke misvorming van
den nagel, die zich als een klaauw kromt, g r y- wangzakken, van 't geslacht der oorapen. G- á
posts f.
camail, mantelaap. G- nègre, negeraap. — In de
Guaban, m., z. v. a. GABION. (een visch.) gewone taal: wijfjes-aap n., meerkat f. -- (fig. et
Guacari, m. [H. n.] Gepantserde wentelaar m. fam.) Zeer teelij ke , ook: oneerbare vrouw f. —
:

GUÉPARD
(Prov.) Pour é pouser un singe, ii faut être g -,
soort zoekt soort. — Guenuche, f. (verklw. van
guenon) Jonge langstaartige aap m. — (fig. et fam.)
Opgeschikte vrouw.
Guépard, m. [H. n.] Soort van luipaard met
korten staart en eene soort van manen; jagtluipaard, jagttijger, g u e p a r d en.
Guépe, f. Wesp f. — (Prov.) Ou la g- a passé,
Ie moucheron demeure, waar de wesp doorvliegt,
blijft de mug zitten: geringe lieden moeten de grooten niet willen nadoen. — ( fig.) Scherp, bijtend,
spotter. — Vrouw met zeer dun geregen middel.
— Guépiaires, m. pl. [H. n.] Wespensoorten f. pl.
— Guépier, m. Wespennest n. — (Loc. fam. et
prov.) C'est on vrai g -, dat is een refit wespennest:
eerre verwarde, nételige zaak. Tomber, Donner, Se
fourrer dans un g-, in een wespennest vervallen, zich
in misselijke zaken steken. — Guép ière, f. Wespennest n. — [H. n.] Bijenwolf, bijeneter m., een
fraai vogeltje, dat inz. op bijen, wespen jagt maakt.
— [Bot.] Wespenzwam f., paddestoel m. op doode
boomen. — Guépin, e, adj. De wespen betref/'end.
-- (fig.) Scherp, geestig, bijtend, stékelig (van woorden, gezegden). — Ook als subsi.: C'est un g-,
't is een batend spotter; een sluwerd.
Gueragnon, m. [Pêche] Bodem m. van het
naauwmazig zaknet (gangui).
-I- Guerdon, m. Loon m. en n., huur, belooning, vergelding f. — Guerdonner, v. a. Bebonen, huren.
G uere, in dichtmaat oak C uères, adv. (altijd
met de ontkenning ne gepaard) Niet veel, weinig,
niet zeer; bijna niet, zelden. Elle n'est g- plus
grande que sa soeur, zij is niet veel grouter dan
hare zuster. I1 ne sort g-, hij gaat weinig uit. I1
na plus g- à vivre, hij heeft niet lang meer te
leven. I1 ne demeurera g- a venir, hij zal niet lang
uitblijven, hij zal welhaast hier zijn. Je ne le vois
g- plus dune fois par semaine, ik zie hem zelden
meer dan eens in de week. 11 ne s'en est g- fallu,
het scheelde weinig. Il n'y a g- que lui qui le sache,
buiten hem weet het niemand. II ne se Porte g- bien,
hij vaart gansch niet wel. II ne s'en faut g -, het
scheelt niet veel.
Guéret, m. [Agric.] Braakland n.; omgeploegd
braakveld. -- (poét.) Korenland, graanveld n. —
In sommige streken z. v. a. BINAGE.
C uéri, e, adj.: Maladie g-e, genezen ziekte f.
Malade g- of g-e, genezen zieke m. en f.
Guéridon, en. [Edon. dom.] Knaap, lastdrager, stomme knecht, g e r id d n m. — [ Manuf.] Spoel
je n. — [Mar.], z. EGOPE.
-tafel
Guerilla , m. pl. (verklw. van 't spaansche
guerra, oorlog) Kleine oorlogen. — Ligte, ongerégelde
krjgsbende f. of troep m. in Spanje. — Guérillas, Guerilleras, m. pl. Spaansche, ligtgewapende soldaten der ongerégelde troepen (als 't ware
de Kozakken der spaansche legers), guerillaas m. pl.
G uérir, v. a. Genezen, heelen, herstellen, de
gezondheid hergeven. Cet emplatre guérit les confusions, deze pleister geneest, heelt de kneuzingen.
Ce médecin ma guéri, die arts heeft mij genezen.
(fig.) G- qn. dune passion , iemand van eenen
hartstogt genezen, bevrijden. Le temps guérit tout,
de tijd heelt alles. De quoi me guérira cela? cela
ne me guérira de rien, wat zal rig dat helpen?
dat kan mij tot niets helpen. -- GUERIR, v. n. Genezen, heelen, de gezondheid herkrijgen: J'espère
g- bientót. ik hoop weldra hersteld, genezen te zijn.
Sa jambe ne guérit pas, zijn been geneest, heelt
niet. — (Loc. prov.) C'est un saint qui ne guérit
de riep, die door hem moet geholpen worden, wacht
vergeefs; hij is, een man, die aanzien noch magt
heeft. SE GUERIR, v. pr. Genezen worden, genezen, heelen: Son bras se guérit, commence it se
g-, zijn arm geneest, begint te heelen. — Zich zelven genezen of heelen: ' Il s'est guéri lui -même la
jambe, hij heeft zelf zijn been genezen. — (Loc.
prov.) Médecin, guéris -toi toi -meme, doctor, genees u zelven; pas dien raad maar op u zelven toe.
-- Elkander genezen.
Guérison, f. Genezing, heeling, herstelling f.
Le médecin travaille à sa g-, de geneesheer werkt
aan zijne herstelling, genezing. I1 doit sa g- à vous,
hij heeft zijne genezing aan u te danken. La g- de
la phthisie est difficile, de genezing der tering
-ziektsmojl.
Guérissable, adj. Geneesbaar, geneeslijk. Ce
-
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mal n'est pas g -, deze kwaal is niet geneesbaar,

is ongeneeslijk.

C uérissant, e, adj.: La médecine g-e, de genezende, heelende geneeskunst f.
Guérisseur, m., -ease, I. (fam.) Genezer,
heeler m., geneesster, heelster f.; — kwakzalver m.
— G- de bestiaux, veearts m. (vétérinaire).
Guérite, I. j Mil.] Schilderhuis, schildwacht
n. — Wachttorentje n. (van steen gebouwd op-huisje
vestingmuren). — [Arch.] :Torentje, paviljoentje n.
(op een huis) (ook donjon geheeten. — [Mar.] Rand m.
op zijde van de mars, waar • de puttingijzers door
komen. G- du fanal, hok n. voor de lantaarn van de
kruidkamer. G-s, z. ARCEAUX. —(Loc. prov.) Gagner
la g-, wegloopen, het hazepad kiezen. On lui a
pris mesure sur une g-, men heeft hem de maat
naar een schilderhuis genomen (van iemand, wiens
kleiren veel te wijd en slecht gemaakt zijn).
Guerlande, f. [Mar ] Band m., kropwang f.
in den boeg van een schip.
Guerlin, m., z. GRELIN. (Guiana.
Guerlinguet, m. [H. n.] Eekhoorntje n. in
1- Guermenter, v. a. Plagen, verontrusten.
— SE GUEP.MENTER, v. pr. Zich beklagen, jammeren.
-[ Guernon, m., z. v. a. MOUSTACHE.
Giierpi, e, adj.: Femme g-e, door den dood van
haren man verlatene vrouw f. — Guerpison, m.
[And. tout.] Verlating, afstanddoening f.; de afgestane zaak f. — Guerpissement, m., Guerpie, f., z. v. a. DEGUERPISSEIÍENT. - C uerpisseur, In., z. v. a. DEGUERPISSEUR.
Guerre, f. Oorlog , krijg; strijd , twist en.,
verdeeldheid, tweespalt f. G- étrangere, civile of
intestine, buitenlandsche, burger- of binnenlandsche oorlog. Vaisseaux armés en g-, ten oorlog uitgeruste schepen. Les lois de la g-, de krijgswet
f. pl. Voila la place de g-, hier is de wapenplaats.-ten
En temps de g -, in oorlogstijd. Aller à la g -, in
den oorlog gaan, ten oorlog trekken. Ces deux
princes sont en g -, se font la g-, deze twee vorsten zin in oorlog, voeren krijg met elkander, beoorlogen elkander. I1 entend fort bien fart de la
g-, hij verstaat de krijgskunde zeer goed. Faire la
g- a feu et a sang, alles te vuur en te zwaard
verwoesten. -- (fig.) Geveinsde twist of oneenigheid f.
Petite g-, spiegelgevecht n. — Guerre, wordt ook gebruikt in den zin van: departement n. van oorlog: 11
travaille á la g-, hij werkt b ij oorlog. — Aller á la
petite g-, stroopen, op vrjbuiterj uitgaan. Faire bonne g-, den oorlog met alle menschelzjkheid voeren. —
Obtenir les honneurs de la g-, met wapens en
bagaadje uittrekken (van een garnizoen, dat zich
heeft moeten overgeven). — (fig.) Met eere van eene
zaak afkomen. — ( fig.) Faire bonne g- a qn. ,in
twistzaken, die men met iemand heeft, braaf, eerlijk,
regtmatiq te werk gaan. Cela n'est pas de bonne
g-, dat is niet eerpk, dat is tegen de regels van
'i spel, dat strijdt tegen de billijkheid. Le Loup fait
la g- aux brebis, de wolf vervolgt de schapen. I1
y a g- perpétuelle entre ]'esprit et la chair, er is
een gedurige strijd of twist tusschen den geest en
het vleesch. Il faut faire la g- à ses passions, men
moet zijne driften bestrijden. Faire la g- au vice,
de ondeugd bLstrjden, bestraffen, trachten te beteugelen. Les éléments se font la g-, de elementen
zijn met elkander in strijd. — (fig. et fam.) Faire
la g- aux mots, woordenziften. Faire la g- à 1'oeil,
op zijne hoede zijn, een oog in 't zeil houden. Il
a fait cela à g- lasse, hij heeft er zich eindelijk
toe laten overhalen, hij heeft het met weerzin, zijns
ondanks gedaan. — (Loc. prov.) Qui veut la pair,
se prépare à la g-, wie den vrede wil, bereide zich
ten oorlog: men moet altijd op zijne hoede zijn. La
g- nourrit la g -, de oorlog voedt den oorlog: wat
men den vijand in den oorlog ontneemt, dient tot
het voeren des oorlocs. A la g- comme à la g-, in
den oorlog gaat hei niet anders, het moet er nu
maar mede door, men moet zich naar tijd, en omstandigheden schikken. Qui terne a g- a, goed baart
zorg, veel koeien veel moeijen. G- et pitie ne saccordent point ensemble, oorlog en medelijden gaan
niet wel zamen. — [Bill.] Jeu de la guerre, bij
soort van biljartspel, oorlogsspel n.
-zonder
-

1- Guerredon, + Guerredonner,
DON, GUERDONNER.

z. GUER-

Guerrier, ière, adj. Wat den oorlog betreft

of eigen is, krijgshaftig, oorlogsgezind, oorlogzucht g, strijdbaar, heldhaftig. Peuple g-, strijdbaar,
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kri^gshaftiq volk. Cet homme a lair g-, deze man Soms ook, z. v. a. GLOUTON, GOURMAND . — [Fond
ziet er heldhaftig uit. Courage g-, oorlogsmoed, Bovendeel n., mond m. van een' hoogoven. — [Man.]
krijgsmansmoed m. Actions g-ières, oorlogsdaden f. Hardbekkig paard n. , dat vaak den bek opent. In
pl. — La déesse g-ière, de oorlogsgodin f. — Guer- dezen zin ook als adj.: Cheval g-. — Ook z. v. a.
rier, m. Krijgsman, krijgsheld m. Un grand g-, ESPINGOLE.
Gueule, f. Mond der meeste, inz. der verscheueen groot krijgsheld. — (Prov.) Un g- doft avoir
assaut de lévrier, fuite de loup at défense de san- rende dieren, muil, bek m. La g- d'un chien, d'un
glier, een goed soldaat moet koen aangrijpen, lang- loup, d'un lion, d'un serpent, d'un crocodille,
zaam vlugten en zich dapper verdedigen. — [H. n.] d'un requin. — [Chas.] Le cbien a fait sa g-, de
Naam van eene der schoonste kapellen f. pl. — hond heeft reeds zone behoorlijke grootte en sterkte.
Somtijds wordt ook het vrouwelijk aangetroffen: Un Chien chaud de g-, een hond, die terstond aanjdvoerster, slaat. Ce Chien est fort en g-, die hond is sterk in
La vaillante guerrière, de dappere str,
de wakkere amazone. — [Bot.] G-ière, koekoeks- den bek. — II dévora sa proie en un tour de g-,
hij slokte zijne prooi in eens door. Laisser qn. à la gbloem f.
Guerroyant, e, adj. Strjdlievend, twistziek: du loup, iemand aan een oogenschijnlijk gevaar blootHumeur g-e, twistzieke aard m. — Guerroyer, stellen. — (pop. et bas) Mond van den mensch, bek,
V. n. Oorlogen, oorlog voeren. I1 aime a g-, hij smo.c na. II a une vilaine g-, hij heeft een' leelijken
voert gaarne oorlog. — GUERROYER, V. a. Beoor- mond. — (Loc. pop. et fig.) Donner sur la g- it qn.,
logen: Le vassal guerroyait son seigneur, de leen- Paumer in g- it qn., iemand op den mond, op den
man beoorloogde zijnen leenheer. — Guerroyeur, smoel slaan. Des mots de g-, onw?lvoegelijke, vuile,
m. (fam.) Liefhebber van den oorlog; stri,^dzuch- woorden. I1 a toejours In g- ouverte, hij is een
schreeuwer. I1 na que de la g-, h# is een babbetige, twistzieke m.
laar, een schreeuwer, meer niet. C'est une g- ferGuesde, f., z. GUÈDE.
Guet, m. Het bewaken, bespieden, gadeslaan; rée, zijn mond is met blik beslagen (hij kan zeer heete
--- wacht, nachtwacht; ronde, rondgaande wacht f.; spijzen eten); ook: hij is een vuilbek. Il est sujet
schildwacht f., uitgezette post In. Etre au g-, op a sa g-, hij is op zijn' mond gezet, een lekkerbek.
de wacht, op den loer, op den uitkijk staan; op G- fraiche, slokop, die altijd goeden eetlust heeft.
schildwacht staan. — (fig.) Avoir l'oeil, l'oreille Il a la g- morte, de mond is hein gesnoerd, de
au g-, een wakend oog houden, een oog in 't zeil kwaadspreker, schreeuwer is tot zwijgen gebragt.
houden, alles bespieden, beluisteren wat er voor- Venir la g- enfarinée, z . onder ENFARINER. Etre
valt. -- Ce Chien est de bon g-, die hond is zeer fort en g-, veel praats hebben; niet op zijn' mond
waaksch of waakzaam. Le chat est au, g- d' une gevallen zijn. — (Loc. prov.) Un ménage a la gSouris, de kat beloert Bene muis. — G a pied, it bien grande, een huishouden kost veel. La g- du
cheval, wacht te voet, te paard. Asseoir, Poser le juge en pètera, dat moet maar voor den regter
g-, de schildwacht uitzetten. Lever le g-, de schild uitgemaakt worden (van eene twistzaak, die men
intrekken. G- de nuit, nachtwacht, nacht -wacht niet wil bijleggen). La g- (gourmandise) tue plus
nachtwaker, klapperman m., ratelwacht f.-rondef.; de gees que l'épee, z. EPÉE . t La science de la
G- de eloeher, torenwachter. — [Mar.] G- de g-, de kookkunst f. — Gueule wordt . ook, wegens
mer, strandwacht, zeewacht. Mot du g-, wacht de overeenkomst, van de opening van verschillende
herkenningswoord, parool n. (nu mot d'or--word, voorwerpen gebezigd: La g- d'un canon, d'un puits,
dre). — (fig. et fam.) Its se sont donné le mot du de mond, opening van een kanon, van een' put.
g- (nu le mot (l'ordre of enkel Ie mot) zij zijn La g- d'un four, d'un sac, dune cruche, de ope
't met elkander eens, zij hebben 't met elkander af- ning van , een oven, een' zak, eene kruik. — Ggesproken. Connaitre le mot du g-, het fijne van bée, z . EEE . — [Bot.] Fleur en g-, bekvormige
eene zaak weten. — [Féod.] Droit de g- et de bloem f. — [ Arch. ] G- droite , G- renversée,
garde, wachtpligti-gheid f., waak- en wachtregt n. holle en bolle kornis f., die zamen den vorm der S
hebben. — Rookverdrijver m. op een' schoorsteen.
Guetable, adj. [Féod.] Wachtpligtig.
Gueule-de-loup, f. [Bot.] Wolfsmuil m..
Guet-apens, (.iet -appens, m. Hinderlaag f., arglisti g e, verraderlijke overval m.; — ver eene bekende tuinplant. — [Tech., l\Iar.] Hoekige
overlegd o/ voorbedacht schelmstuk n.-radeijf., keep f., vischbek, haaksteek m. — Gueule-deCe nest point un duel, eest un g-, on Ja tué de raie, f. [Mar.] Haaksteek m. — Gueule-de g-, 't is geen tweegevecht, 't is eerre ii inderlaag, een souris, f. [H. n.] Handelsnaam eener mosselsluikmoord, men heeft hem met geleider lage vermoord. soort. — Gueule-cte-veau, f. [H.n.] Orant m.,
Guétre, m. Slopkous, overkous, reiskous f. -- kalfssnuit, kalfsbek , kalfsmuil, kalfsneus m., ga(fig. et pop.) 'Firer ses g-s, wegloopen. Tirez vos perken n.
Gueulée, f. Muilvol, bekvol; (fam.) mondvol m.
g-s, pak u schielijk weg. — II v a laisse ses g-s,
hij heeft er 't hachje bij ingeschoten., zijn leven — ( pop.) Vuile, gemeene taal f.
Gueule-noire, f. [Hort.] Blaauwe mprtenbédaarbij gelaten. II est venu en g-s it Paris, hij is
op een' stroowisch komen aandrijven (van een ge- zie (die de lippen bij 't gebruik zwart kleurt).
Guenler, v. n. (bas) Schreeuwen, balken; uitring man, die fortuin gemaakt heeft) . — % GGuétrer,
V. ^a.: G- qn., iemand slopkousen aandoen. — su varen. — [Cbas.] Pakken: Le lévrier gueula le
GUETRER, V. pr. Zijne stopkousen aantrekken. — lièvre, de windhond pakte den haas.
Gueules, m. pl. [Bras.] Keel, rood n., een der
Het part. passé is ook adj.: Un homme guètré,
een, die slopkousen aan heeft. — (iron.) Voilà un wapenkleuren: Ii porte de g- it la bande dor, by
voert
een gouden schuinbalk in een veld van keel,
homme bigin guétré, de kousen hangen hem op
de hielen. — Gu4trier, in. Slopkousenmaker m. in een rood veld. (gala n.
Gueuleton, m. (iron.) Groot gastmaal, groot
- Guétron , m. Kleine, korte slop/miss f. —
Gueulette, f. (verklw. van gueule) [Verr.]
[Charp.] , z. V. a. GUETTON.
G uettarde, f. [Bot.] l.iitheemsche krapplant f. Opening van den koeloven. — [Meun.] Builopening f.
Gueusaille, f. (pop.) Graauw, janhagel, geGuette, f. [Charp.] Halfsint-Andries-kruis m.;
spuis, bedelvolk, bedelpak n. — Gucusailler, V. n.
schoorbalk, stut m.
Guetter, V. a. Bespieden, beloeren, opwachten, ( pop.) Bédelen, schooijen. — Gueusant, e, adj.
oppassen (met oogmerk om te overvallen, te bene Bédelend, schooijend: C'est un gueux g-, 't is een
Le chat guette In souris, de kat beloert de-deln). rondgaande, van huis tot huis gaande bedelaar. —
muis. — (fig. et fam.) G- 1'occasion, Ie moment Gueusard, m. (fam.) Bedelaar, schooijer; deug
-nietm.
favorable, op de gelegenheid, het gunstig oogenblik
Gueuse, f. [Métall.] Geus, gieteling m., naam
passen. II guettait son debiteur pour lui demander
de l'argent, hij wachtte, paste op zin' schuldenaar, van 't staafijzer, zoo als het uit den smeltkroes
om hem geld te vragen. — Het part. passé is ook der hoogovens vloeit in de driehoekige voren of
adj.: Souris g-e, beloerde muis f. — Guetteur, m., groeven, die men in 't zand op den bodem der
-ease, f. Beloerder, ,bespieder m., beloerster, be- smelterig heeft aangebragt. — [Mar.] Ballastschuitspiedster f. — Torenwachter, uitkijk m. (op een je n. , schuitje ballast. — [ Anc. jeu de bill.]
foren, heuvel, enz.). — [Mar.] Seinwachter, kust Être en g-. Avoir de la g-, gemaskeerd liggen. —
uitkijk m.
-wachter, [Com.] Soort van vlaamsch kamelot n. (picote); —
Guetton, m. (verklw. van guette) Klein sint smalle garenkant f. — z. ook GUEUX.
Gueuser, V. n. (fam.) Bédelen: I1 passe sa vie
kruis; schoorbalkje n.
-Andries
Guenlard, m., -e, f. (très-fam.) Schreeuwer m., it g-, hij brengt zijn leven met bédelen door. -schreeuwster f., blaf kaak, blaaskaak n,. en f. --- GUEUSER , V. a.: G- son pain, zijn brood bidelen,
.]

-

GIJEUSERIE
bédelbrood eten. — (fig.) G- des louanges, om lof
bédelen. -- Het part. passé komt ook als add. voor:
Louanges g-es, afgebédelde lof m.
Gueuserie, f. (fam.) Bédelarj, schooierij f.
II y a bien de la g- dans cette ville, de bedelar_,
de naakte armoede is in deze stad zeer groot. —
(fig.) Iets van weinig waarde, uitschot n., vodderj f.
G lieuset,Gueusillon, m.(verklw. van gueuse)
[Metall.] Kleine gieteling of geus m.
G ueusette, f. [Tech.] Smeerpotje, verf bakje,
aarden potje n., waarin de schoenmakers hun zwart
hebben.
-sel
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reiswijzer in Frankrijk. -- [Navig.] G-s, baken,
boe(jen, tonnen f. pl. , enz. , op de rivieren. —
GUIDES, f. pl. Lijreepen, lijsten f. 1. (van den toom
van een paard). — [ Mar.] Uithouder van den sloepstakel. G -s de conduit de drisse, ringen m. pl.,
waarmede de marsevalblokken langs de perdoens
loopgin. G -s de bassin , dokleijers m. pl. , dokmerken n. pl.
C Hide-áne, m. (fam.) Ezelsbrug f., verzameling van voorschriften, regels, aanwijzingen, voor
waarmede men een of ander werk-beldn,z.
zonder inspanning of nadenken kan uitvoeren; —
ook de naam van sommige werktuigen of gedeelten
Gueusillon, m., z. GUEUSET.
Gueux, se, adj. Bédelarm, hoogst behoeftig; daarvan, die de te geven rigting bepalen; boorleikaal, armzalig, ellendig: Ces gens-lb sont si g- der m. der vuurwerkmakers; tandsnijder m. der
qu'ils n'ont pas de pain, die lieden zijn zoo arm, kammenmakers; — transparant of lijnenblad n. om
dat zij geen brood hebben. Voilà un gentilhomme rept te schrijven. — [ Cath.] Formulierboek, breBien g-, ziedaar een zeer kaal edelman. Mener one vier n., kerkelijke dagwijzer m., die de orde der
vie fort gueuse, een zeer armoedig leven leiden. — feesten en der diensten bevat. (Plur. Des guide-hoes.)
Guidé, e, adj. (en part. passé van guider)
(Loc. prov.) Etre g- comme un rat d'église (of
comme un peintre), z. ÉGLISE. Un avare est too- Aveugle g-, geleide, gevoerde blinde. G- par I'injours g-, een bédelaar is altijd arm. — (fig.) [Arch.] stinct, door 't instinkt geleid.
G uideau, Ire. [Peche] Soort van zaknet n., dat
Cette corniche est gueuse, die kornis is te een
te kaal, mist alle sieraad. — GUETJX, m.,-voudig, men aan de riviermonden uitspant. — [ Mar.]
Stroomleider m.
GUEUSE, f. Bédelaar m. , -ster f. , schooijer m.,
Guide-baleine, f. [H. n.] Vischje n., dat vaak
schooister f.; arme, behoeftige m. en f.; — bij uit
deugniet, schurk m., gemeen mensch, slecht-breidng: boven den kop van den walvisch zwemt en hem
gids scheint te dienen, piloot m. (Plur. Des
een
tot
bédevrouwspersoon n. Mener one vie de g -,
laarsleven leiden. Un g- de profession, een bédelaar guide-baleines.) — Guide-chaine, m., z. V. a.
van beroep. Un g- fietfé, een aartsbédelaar; weleer GARDE-CHAINE. - Gi aide-du-lion, m. [1H!. n.]
ook: een bédelaar, die eene vaste standplaats heeft. Toenaam van den karakal of steppen-lynx (caracal) .
Ne vous fiez pas à cette femme, eest one gueuse, — Guide-forét, m. [lion.], z. v. a. GUIDE -INE.
vertrouw die vrouw niet, zij is een slecht voorwerp. — Guidehors, m. [Fond.] Ovenmond m.
Guider, V. a. Den weg wijzen, leiden, tot gids
— (fam.) C'est on g- revêtu, 't is iemand, die van
niets iets is geworden. — [ Hist.] Schimpnaam, die verstrekken: Prenez -ie avec vous, afin qu'il vous
in 1566, onder de landvoogdij der hertogin van guide, neem hem met u, opdat hij u den weg wijze.
Parma, aan de verbondene nederlandsche édelen G- un cheval, een paard leiden, mennen. — (fig.)
werd gegeven, maar dien zij zelven tot eene eere- Geleiden, besturen, onderrigten: C'est lui qui me
leus maakten, geus m., geuzen m. pl. La ligue guide danseette affaire, hij onderrigt mij in die zaak.
des g-, 't verbond der geuzen, geuzenverbond n. G- Son intérêt seul le guidait, hij ging enkel met zijn
de mer, watergeuzen. G- de Bois, bosch- ot woud eigenbelang te rade. — SE GUIDER, V. pr. Zich rigwilde geuzen. -- [H. n.] Zékere zeevogel m.-geuzn, ten, zich gedragen: I1 faut se g- d'après (sur) les
beaux modeles, men moet zich naar de schoone
in Florida. — [ Econ. dom.] Vuurpot,lollepot m.
Gui, ni. [Bot.] Mistelboompjen., mistel, waren- voorbeelden rigten. — Elkander leiden 0/besturen.
Guidon, m. [Mil.] (weleer) Ruiterstandaardm.,
tak m., eend woekerplant, die op de takken van
den appelboom, den eik, enz. groeit, en van welke klein vaandel n. eener compagnie; — síanddaarddrade eikenmistel oudtijds door de Druïden hoog ver ger, vaanjonker, kornet m. — Rigtvaantje n. bij de
veel plegtigheid gesneden werd. ---erdnmt zwenkingen van't voetvolk, guide-vlag f. -- Banier f.
[Mar.] Gijp, gijle of giek f., boom m. van't bezaan- eener broederschap.— [Mar.] Standaard, breedewi-mpel in. (cornette).— [Arqueb.] Korrel, vizierkorrel f.,
of brikzeil. G- de palan, uithouder m. van den Ia
boter f., die de Indianen in-kel.—Hafgrnd mikpunt n. op den geweerloop. — [Mus.] Teeken n. op
léderen zakken bewaren. (ONAGE. 't einde van een' regel, dat de eerste noot des vol
regels aanwijst. — G- de renvoi, teeken,-gend
Guiage, Guidage, Guionage, m., z. GUIGuib, in. [H.. n.] Soort van gems of gazelle f. dat de plaats aanwijst, waar in een geschrift eene
van den Senegal. Louviers (depart. Eure). inlassching moet geschieden, renvooi-teeken n. —
Luihert, m, [Cow.] Wit ljnwaad n. van [Jeu] Teeken, dat valsche spelers op eene kaart maken, merkteeken n. — [H. n.], z. v. a. DOBULE.
Guibre, f. [Mar.] Scheg f; z. v. a. EPERON.
Guidonnage, m. Post m. van standaarddraGuichet, m. Poortje, deurtje of venstertje n.
in eene andere groote poort , deur of venster; ger. -- [Jeu] Het merken der speelkaarten door
schuifdeurtje , klinkdeurtje, traliedeurtje, spreek- valsche spelers. -- Guidoiiner, v. a. [Jeu] Hei
merken (eene kaart). conduire).-meljk
deurtje n.; — brievenkas, brievenbus f. La por-j- Guier, v. a. et n. Leiden, aanvoeren, (guider,
te de ville est fermée , mais Ie g- est ouvert,
Guitfette, Guifette, f. [H. n.] Gevlekte zeede stadspoort is gesloten, maar de kleine poort of
deur is open. Le g- d'une prison, het traliedeurtje zwaluw f. (lonk m.
S Guignade, f. (woord van Brantome) Wenk,
van eene gevangenis. — Les g-s d'une armoire, de
Guignard, in. [H. n.] Kleine pluvier m.,
deuren van eene kas. — ( leg. et fam.) Être pris
au g-, op den drempel (op 't oogenblik, dat men citroenvogeltje n. (kers f.
Guigne, f. [Hort.] Zoete kers, bontespaansche
ontsnappen zou) gevat worden.
Guigneux, m. pl. [Arch.] Steekbalken m. pl.
r liichetier, m. Portier van eene gevangenis,
tusschen
de dakpannen, waardoor de schoorsteen
cipiersknecht m.
Guide, m. Gids m. en f., geleider, leidsman, het dak uitgaat.
G uigner, v. n. Mikoogen (zoo als bij 't schieten
wegwijzer; wegwijsster, leidster, leidsvrouw f. Votre
frère, votre soeur nous servia de g-, uw broeder, naar een wit). — GUIGNER, V. a. Beloeren, heimelijk
uwe zuster zal ons tot gids dienen. — (fig.) I1 bespieden: G- Ie jeu de son voisin, het spel van
faut un bon g- „t la jeunesse, de jeugd moet een' zijn' buurman beloeren. -- (fig. et fam.) I1 a longgoeden gids of leidsman hebben. Prendre la sagesse temps guigné cette charge, hij heeft lang op dien
pour g-, de wijsheid tot leidsvrouw nemen. — [Mil.] post geloerd. (ouïes, branchies.)
Gliignes, f. pl. (bij de visschers) Kieuwen f. pl.
Bij eergen troep soldaten: de man, naar welken de
Guignette, f. [H. n.] Kleine zeeleeuwerik m.,
anderen hunne bewegingen moeten rigten, rigtman,
n., haarsnip f. — [Mar.] Naadstrandloopertje
n.,
rigtmaat
f.,
leiguide. — [ Tech.] Rigthout der, boorleider, wijzer m., naam van verschillende haak m. (kalfaat-gereedschap). -- [Cow.] Soort
voorwerpen, die aan de gereedschappen bij 't ge- van wollen kamelot n.
Guignier, m. [Bot.] Spaansche-kersenboom m.
bruik de vereischte rigting geven. — Leioog, geGuignolant, e, adj., beter GUIGNONANT.
leideoog m. (van eene zuigerstang aan eene stoomGuignole, f. [Tech.] Balans of weegschaal aan[Mus.]
Eerste
gedeelte
n.
machine). —
of
loop m. eener fuge. — [Litt.] Gids, naam van drager m.
Giiignoiet, m. Likeur f. van spaansche kersen.
verschillende werken, die voorschriften, aanw zinGuignon, m. Ongeluk n., tegenspoed m., inz
gen bevatten: Le g- du voyageur en France, de
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in 't spel. Je suis en g-, je joue de -, ik speel ongelukkig. — Porter g - a qn ., iemand ongeluk aan

Gnignonuant, e, adj. [Jeu] On--breng.—
heilbrengend, ergerlijk, ongeduldig makend. Coup
ergerlijke slag m. Guignon g-, wrévelig makende
é^enspoed m., ongeluk n. op ongeluk.
Gig f.,
Guigue, f. Jagtwagen m. — [Mar.]Gig
ligte engelsche boot van ijzerblik voor de kanaalvaart.

f

Guiguette, f. [Mar.] ,

z. v. a. GUIGNETTE.

Guitboquet, m. [Géom.] Parallel- liniaal n.,
werktuig om evenwijdige lijnen te trekken.— [Tech.]
Soort van zwikboor f.
Guildive, f. Suikerbrandewijn, rum m., ta
rumstoker] f. — [Pêche] ,-fia.—Rumbrjk,

of Guildré, nl., Gnildille, Guilidère, f. Lokaas n, van kleine visch m. — G uildivier, m.
Stoker van, handelaar m. in suikerbrandewijn, tafia- of rumstoker m.
Guilée, f. Onverwachte regenbui f.
G village, m. [Bras.] Gisting f. van het versche
bier in de vaten.
Guillandous, m. [Hort.] Soort van druif f.
Guillante, adj. [Bras.] : Bière g-, gistend,

zijne gist uitwerpend bier n.

Guillaume, m. [Tech.] Boor- of sponningschaa f f. G- cintré, boogvormige boorschaaf . G- debout. steile trapschaaf, steilboorschaaf. G - á recaler ,
zoetboorschaa f. G- à ebaucher, ruigboorschaaf. Gá plates- bandes, rabatschaa f . — Korrelzift, schrootzeef, buskruidzeef f. — [Métrol. j _ Gouden Willem in., een voormalig nederlandsch muntstuk ter
waarde van 10 gulden.
-f- Guilie, List, sluwheid, doortraptheid, schurkerj f. (den

GUINEE.

---

GUIGUE

telgang gaat.

Guilledin, nl. [Man.] Pasganger, ruin m., die
Guilledou, in. (alleen in deze uitdrukking:)
Courir le g-, 's nachts in kroegen en krotten loopen.
G uillemets, m. pl. [Gram., Impr.] ^4anhalingsteekens n. pl. (" J. — Guilleineter, v. a. Aan

t in é r e n. — G uillotineur, m. [Hist.] Guillotine-man, bewerker of voorstander der veelvuldige
teregtstellingen door de guillotine tijdens de fransche
staatsomwenteling der vorige eeuw.
Guimauve, f. [Bot.] Witte maluwe, heemst f.,
kaasjeskruid n.
Guimaux of Gémaux, m. pl. Weide; f. pl.,
die tweemaal 'sjaars gemaaid worden.
Guilnbarde , f. Lange overdekte wagen tot
goederen-vervoer, goederenwagen, vrachtwagen m.
— [Mus.] Mond- harmonika f., mond -trompje n.
(trompe). — [Danse] Zékere verouderde dans m.
[Tech.] Zékere schaaf f. om de groeven 01 spon
te maken, wanneer de boor- noch ploeg--nigelad
schaaf er bij kunnen komen. — [Jeu] Zeker kaart
(ook manie en mairage geheeten).
-spel
Guilnber ge, f. [Acrh.] Het sluitsteensieraad
aan gothische gewelven.
Guiniées, f. pl. [Papet.] Stokken in. pl., aan
het kruishout, stijlhouten n. pl.
Guilnpe , f. Nonnen - borstsluier of boezem doek m ; — een doorgaans geborduurd lijfje n. zonder mouwen, dat de dames onder haar kleed dra
Robe en g-, vrouwenkleedje n. met plat en-gen.
zeer hoog lijf. — [Hist.] De sluijer van SinleAgatha, die te Catana op Sicilië bewaard en hoog
vereerd wordt — GUIMPE , m. [H. n.] Naam eener
.

braziliaansche slang f. — Guiniper, v. a. (fam.)
Den nonnensluijer aannemen, non worden. — GUIMPER , v. a. Den sluijer doen aannemen , in een
klooster steken. — filet part. passé is ook adj.:
Fille guimpée, in 't klooster gestoken meisje n. —
[Tech.] Doucine g-e, of als subst. Guimpée, f.
Soort van ojief- of lijstschaaf f.

- Guinaud, e, adj., z. v. a. NIGAUD, SOT.
Guinche, f. [Tech.] Likhout, glad- of polijst-

hout n. (waarmede de schoenmakers de hielen der
schoenen glad maken) . — (pop. ) Liederlijk vrouwspersoon n.; — gemeene kroeg, luit f.
Guinsonneau, in. [Mar.] Windas n.
zetten. — Het part. passé is ook-halingstek
Guinda, m., G uinde, f. [Tech.] Kleine pers f.
adj.: Page g-, met aanhalingsteekens voorziene blad
(onbesuisde f.-zijdef. om wollen stoffen koud te persen en te glanzen.
Guindage, m. Het opwinden o ophischen van
Guillemette, f. (fam.) Zottin, onbezonnene,
lasten. — [Mar.] Het opzetten, opbrengen, in top
Guillemins, m. p1., z. I3LANC-MANTEAU..
het in- en uithijschen. Il n y a pas assez
lom
m.,
n.,
Duikerhoen
zetten;
Guillemot, m. [H. n.]
soort van pluvier f. , op Spitsbergen dui. fduiker de g-, daar is geen hijsch genoeg. — Het tot hijschen gebézigde touwwerk, takels m. pl. — H^schgeheeten.
% Guiller of G viler, v. a. Bedriegen. — (Prov.) loon, kraangeld n.
Guindal, Guindas, m. [Mécan.] Windas n.
Tel croft g- Guillot que Guillot le guille, dikwijls
wordt de bedrieger bedrogen - GUILLER , v. n. — [Mar.] Schijf of katrol f. om op te hijschen.
G uludaut, m. [Mar.] Hoogte f. eenerscheeps
[Bras.] Gisten, de gist uitwerpen.
G- de pavilion, broeking f. van eene vlag.-vlag.
Guilleret , te , adj. (fam.) Lustig , vrolijk,
luchti g , opgeruimd: Il a lair -, hij ziet er refit G- de la voile d'étai, voorlijk, staande lijk n. van den
vrolijk, lustig uit. — (fig. et fam.) Cet habit est kluiver of van 't stagzeil, waaraan ringen vast zijn.
Guinde, f., Z. GUINDA. j
sin pen g-, dit kleed is wat te luchtig. Un ouvrage
GullGuindard, m. [Anc. mil.] Spil m ., liert. (om
g-, een werk, waarin niets grondi g s is
een' boog te spannen) .
lerettement, adv. Op vrolijke, lustige wijze.
GulIldas, m., z. GUINDAL.
Guilleri, m. Getjilp n. der musschen. — GuilGuindé, e, adj. (en part. passé van guinder) :
limont, m. [Hort.] Soort van blaauwe druif f.
Guillochage, in. [Tech.] Het versieren door Fardeau g-, opgeheschen, opgewonden last m. Tous
middel van regelmatig dooreengevlochten lijnen of les mats g-s, al de stengen in top. — Esprit g-,
trekken (naar den uitvinder Guillot zoo geheeten); opgewonden geest m. Style g-, hoogdravende stijl m.
G eindeau , m. [Mar.] Windas , braadsp il,
g u i l l o c h é r i n g. -- G uilloeher, v. a. Dooreen
vlechten, sieraden van gevlochten lijnen aanbrengen, handspil n., lier f. G- a ' engrenages, braadspil
raderwerk.
guillocheer-machiMachine
à
g-,
met
l
l
o
c
h
é
r
e
n:
gui
Guinder, v. a . Opwinden . ophijschen. G- des
ne f., werktuig ter insnijding van zoodanig lijnen-netwerk. G- sine tabatière, eene snuifdoos guillochéren. pierres avec une poulie, steengin met eene katrol
G- une plate- bande, een tuinbed met kunstig door- ophijschen. — (fig.) Il ne faut point g- l'esprit,
eengeslingerde sieraden .van palm invatten. -- Het men moet den geest niet opwinden, niet overspan
niet te hoog willen vliegen. — SE GUINDER,-ne,
part. passe is ook adj.: Montre guillochée, g e g u i l1 o e h e e r d horlogie n.. ook subst.: [Arch.] Du guil.- v. pr. Zich opwinden, met zékere geestvervoering,
opgewondenheid,
hoogdravendheid spreken: Cet oraloché, lijnen-netwerk n.— Guilloehis,m., Gullloehure, f. Sieraad n. van veelvormig zamenge- teur se geinde si fort qu'on le perd de vue, deze
vlochten lijnen of trekken , kettingtrek m. , net- redenaar klimt zoo hoog, dat enen hem uit het
oog verliest. — [Fauc.] Onzigtbaar hoog vliegen.
werk n. —
Guluderesse, f. [Mar.] Hjschtouw n.; stengeGuilloire, f. [Bras.] Gistkuip f. (waarin 't gewindreep
f. G- du baton de foc, uithaalder m. van
hopte en afgekoelde wort de eerste gisting ondergaat
den kluiverboom.
en in bier verandert) .
G uinderie, f. (woord vanMad. de Sévigné) Stijve,
Gulllot, m., z. V. a. GUILLEMOT en PINGOUIN.
Guillotine, f. Valbijl f., een strafwerktuig om gedwongen, gemaakte houding f.; — gezwollenheid,
't hoofd af te kappen (in 1792 op voorstel van den hoogdravendheid f. (boom m.
Guindoule, f. [Mar.] Scheepskraan f., laad franschen geneesheer Gulllotin ingevoerd) , g u i 1 l o.

.

-

tin e f. — Guillotiné, e, adj. (en part. passé)

Door de valbijl onthoofd, g e g u i 11 o t 2 n e e r d. —
Ook als subst. m. en f. Geguillotineerde m.
en f. Guillotinement, m. Het ter dood brengen
door de valbijl, guillotinéring f. — Guillotiner, V. a. Met de valbijl onthoofden , g u i l l o-

Gaindouller, m. [Bot.] (pop.) z. v. a. JUJUEiER.

G windre. m. [Tech.] haspel tot dubbeling der
gesponnen zijde, tweernhaspel m.
Guindrelle, f. [Anc.mil.] Lange, dunne degen m.
Guinée, f. [Métrol.] Guinie, gienje f., engel
goudmunt van 21 (= 1,6O gl.) . — [Corn.]-sche

GTJINEEN

-

Soort van indisch neteldoek n., inz. van Pondichery. — Bu/felleder n.
Guiuéen, iie, adj. Tot Guinea of zijne inwoners behoorend, guineesch. tells subst.: Guinees m.,
Guinésche f., bewoner en bewoneres van Guinea.
Guingan, m. [Corn.] Gingang n., oostindische
stof van katoen, met schors gemengd, inz. het fijne
engelsche namaaksel daarvan. — Lijnwaad n., dat
te Guingamp (in 't fransche depart. Cotes du Nord)
gemaakt wordt.
Guingar, m. Goudhoudende kleiaarde f. in
Njritiv, waarvan de negers pijpen maken.
Guiitgois, in. Scheefheid, verdraaidheid, ongelijkheid f. On a caché le g- de vette chambre par
une cloison, men heeft de scheefheid, het geeren,
van deze kamer door een schot verborgen. — ( fig.
et (am.) I1 y a dans eet esprit on g- qui choque
tout le monde. er is in dat hoofd iets scheefs, ver
dat ieder hindert. — DE GUINGOIS, loc. adv.-kerds,
Scheef, verdraaid , geerend , scheefhoekig: Cette
chambre est de g-, die kamer geert, is scheef. —
S'habiller tout de g-, zijne kleederen geheel scheef
aantrekken. Marcher de g-, scheef loopen. — (fig.
et fam.) 11 a 1'esprit de g-, het is een dwarshoofd;
hij is niet zegt bij zijn verstand.
Guinguet, m. [Corn.] Ginget n., ligt kamelot
van Amiens. — [ Mar.] , z. v a. ELINGUET. — GUINUUET, adj. m. Naauw, smal, eng.
Guinguette, f. Buitenherberg f. danstuin m.
— (fig. et fain.) Lusthuisje, optrekje n. — Open
rijtuig n. met twee wielen , g i n g e t t e f. , nu
p h a e t o n m. — Tabakspijp f. met kleinen kop.
— [Econ. rur.] Derde hennepvezel m. — Slechte
wijn m. , bogt f. — [ Jeu] Zeker kaartspel n.;
ruitenvrouw 1. in dat spel. — GUINGUETTES, f. pl.
Grof doek n. van vlasafval.
Guinguiu, m. [Tech.] Panneeltje n.
Guiniard, m. [H. n.] Braziliaansche zalm m.
Guionage, m. [Anc. coot.] Regt n., dat de
kooplieden weleer aan de heeren opbragten voor de
veiligheid van 't goederen vervoer door hun gebied.
Guiorant, e, adj. Piepend (als de muis): Voix
e, piepende stem f. — Guiorer, v. n. Piepen
van muizen) .
Guipé, m. [Tech.] Borduursteek m. op perkament. -- Guiper, V. a. Eene teekening met goud of zilverdraad bestikken. — Met zijde overspinnen.
— Het part. passé is ook adj.: Frange trog g-e,
te stijf oversponnen franje f. — G wipoir, m.
Werktuig n. tot overspanning met zijde, doorhaal haakje n.
Guipon , m. [Mar.] Smeerkwast, teer -, pik kwast, sloepsdweil m. — [Tech.] Kalkkwast (voor
't inkalken van 't zeemleder) .
Guipure, f. [Brod.] Soort van zijden of garen
kant f. net goud- of zilverdraad doorvlochten,
doorvlochten kantwerk n. — Bestikking f. eener
teekening met goud- of zilverdraad. — Overspin ninq f. met zijde.
Luira- béraba, m. [H, n.] Braziliaansche
bastaard - nachtegaal m. — G uira- cantara, m.
[H. n.] Braziliaansche madenvreter m. (ani). —
Guirantinga, Guirantingua , in. [H. n.]
Braziliaansche zilverreiger m. — Guira- pangu,
m. [H. n.] Braziliaansche kotinga of zijdestaart m.
— Guira- quéréa, in. [H. n.] Braziliaansche
geitenmelker m. (tette-chèvre). — Guirarou, m.
[H. n.] Braziliaansche negendooder of graauwe
—

.

:

ekster m. (Negerdichter m.
Guiriot, in. Negertrommel of tamboerijn f. —
Gnirlande, f. Bloemkrans, bloemslinger m.;
snoer D. van gevlochten bloemen en vruchten, g air1 a n d e f. — Kransvormig sieraad n. (van paar
of edelgesteenten, als vrouwenhoo fdtooi); ook-len
zoodanig sieraad aan bouw -, beeldhouw- of schilder
Mar.] G-s, boegbanden m. pl., banden tegen-werk.—[
den voorsteven in den boeg van een schip. G- de cordage, takeling, kleeding f. op eerre trensing. G- de pont,
dekband. G- des ecubiers, band onder de kluizen. —
G uirlander, v. a. Met guirlandes of bloemkransen versieren. — SE GUIRLANDER, v. pr. Zich met
een' bloemkrans of kransvormig hoofdtooisel sieren.
— Het part.asse is ook adj.: Tête guirlandée,
omkranst hoof n.
Guirnégat, Braziliaansche geelvink m.
Guisard, m. [Hit.] Aanhanger van de partij
der Guises in Frankrijk, liguist m.
Guisarme, f. [Mi1. anc.] Tweesnijdende bijl f.
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of hellebaard m. — Guisarmier, m. Met zulk
eene bijl gewapend soldaat.
G uise, f. Wijze, manier f., trant m., handel
ijze f.: Chaque pays a sa g -, ieder land heeft-w
zijne manier of wijze, 's lands wijs, 's lands eer.
Chacun vit à sa g- , se gouverne a sa g- , of
se fouette a sa g-, ieder leeft op zijne wijze. — EN
GUISE DE, loc. prép. Bij wijze van, in plaats van,
als: Il Arend de la sauge en g- de thé, by gebruikt
salie bij wijze van thee.
Guiseau, m. [H. n.] Soort van aal m.
Geiser, v. n. Tjilpen, kwelen (als de distelvinken) .
Guispon, m., z. v. a. GUIPON.
Guisse, f. [Bot.] (pop.), z. v. a. GESSE.
Guitana, f. Spaansche danseres f.
Guitare, f. [Mus.] Speeltuig met 6 tot 10 snaren, die met de vingers getokkeld worden, spaan
citer, g u i t a r f. — 5 Guitarerie, f. Gui--sche
tar -spel n. — Guitariser, v. n. (burl.) Op deguitar spelen. — Guitariste, m. et f. Guitarspeler m„
- speelster f. (een' mastblok.
Guiterue, f. [Mar.] Schoor, spier f., stut m. van
Guit-guit, m. [H. n.] Amerikaansche suiker of honigvogel, guitguit m. (sucrier) .
Guiton, m. [Mar.] Scheepswacht f.; — duur m.

daarvan, wacht f.

Guitrau, in. [Mar.] Scheepsteer n., z. v. a. BRA!.
Guivré, e, adj. [Bias.] , z. v. a. GIVRE.
Gulaire, adj. [H. n.] Met anders gekleurde keel.
G ulard, m. [ Hort.] Soort van druif f.
Gulpe, in. [Bias.] Purperkleurige platronde
schijf f. of koek m.
Ankertouw, kabeltouw n.
Genie, Gumène of Gemme, f. [Mar., Bias.]
Guinmifère, adj. [Bot.] Gom voortbrengend.
Gundi , m. [H. n.] Soort van afrikaansche
marmot f.
(van Ethiopië.
Gundon, Gunden, m. [H.n.] Groote trekmier f.
Gunnel, f. [H. n.] Botervisch m., soort van
sljinvisch.
Gunnere, f. [Bot.] Soortvan netel, g u n n éria f.
Gar, m. [Corn.] Soort van wit oostindisch ka
g u r n. (gaalsch chits n.-toen,
Guracs, Guraès, m. [Corn.] Gekleurd benGurlet, m., z. GRELET. (knorhaan in.
Guruaud of Gurneau, m. [II. n.] Grijze
Guron, m. [H. n.] Lazarusklap f., eene schelp.
Gusbabul, m. [Minér.] Kattenoog n., ooster
agaat m.
-sche
Gustatif, íve, adj. [Anat.] : Nerf g-, smaak zenuw f. — Gustation, f. [Diaact.] Het proeven of smaken; smaak m. — Gustuel, le, ad'.
Wat tot het proeven of den smaak betrekking heeft:
Appareil g-, smaaktoestel m., smaak - organen n. pl.
Jouissance g-ie, genot n. van den smaak.
Gutte (Gomme-), z. onder GOMME.
Guttète (Poudre de), f. [Pharm.] Mistel poeder (tegen kramp aangewend, nu buiten gebruik) .
Gutter , Guttifère , m. [Bot.] Gomboom,
gomharsgevende boom. — Guttier-gommier, in.
Gittegomboom m.
Gutta-percha, f. [Bot.] Het in de lucht tot
eene lederachtige stof verharde melksap van den
percha- of Cuban-boom [isonandra gutta] , op Malakka, Borneo e. a. indische eilanden (sedert 1822
bekend geworden en wegens zijne lucht- en waterdigte geaardheid tot veelvuldige einden aangewend),
gutta-percha f.
G uttifornie, adj. Druppelvormig.
Guttural, e, adj. [Anat., Méd.] Tot de keelof den strot behoorend. Artère g-e, keelpolsader f.
— [Gram.] Lettre g-e, keelletter, letter, die uit de
keel wordt uitgesproken. — In dezen zin ook als
subst. gebruikt: Les g-es g, k et q, de keelletters
g, k en q.
(hemelte betreft.
Gutturo-palatin, adj. m. Wat keel en ver
f. pl., of als adj.: Fumiga--Guytolens,
tions guytoniennes, [Chum.] Guytoniaansche
berookingen f. pl., berookingen met chloor tot zuivering der lucht (zoo geheeten naar den scheikundige Guyton de Morveau) .
Guzénis, m, [Com.] Indisch doek n. uit Patna.
G ygès, m. (fabelachtig koning der oude Lydiërs) :
(Loc. prov.) Avoir 1'anneau de G-, den ring van
Gyges bezitten, zich onzigtbaar kunnen maken, gelukkig zijn, al zijne wenschen vervuld zien.
Gygotnato-maxillaire, adj. [Anat.]: Mus cle g -, kaauwspier f.
Gymnandre,ad?. [Rot.] Metnaakte helmdraden,
-
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GYMNANTHE

Gymnanthe, adj. [Bot.] Met naakte bloemen
Gyinnase, m. Open plaats f. of gebouw n.

waar de oud -grieksche jeugd zich naakt of bijnc
naakt met allerlei ligchaamsoe feningen bézig hield
gymndsion, gymnasium n.; — ook: heden.
daagsche inrigting tot kunstmatige ligchaamsoe f e•
ning , school voor de gymnastiek gymnastische
school f. — Hoogere leerschool f. in Duitschland
in Nederland, op welke het voorbereidend akade.
misch onderwis met het onderwijs in de nieuwer(
talen, in de wis- en natuurkunde, enz. gepaarc
gaat, gymnasium n.
Gymnasiarque, m. Hoofd n., opziener var
't gymnasium of van de gymnastische school, g y m n a s i arc h m. — Gyinn acte, m. Leermeeste7
der gymnastiek; bij de oude Grieken: opvoeder dei
kampvechters (die tevens de geneeskunst uitoefende),
gymnast m. — Gymnastérion, m. [Ant.]
Kleedkamer f., kleedvertrek n. van een gymnasion.
—Gymnastique, adj. Ligchaamsoe fenend, kracht oefenend, tot de strijdschool of de luiclzaamsoe fening
behoorend, g y in n a s t i s c h: Exercises, Jeux g-s,
gymnastische oefeningen f. pl. , spelen n. pl. —
:

GYMNASTIQUE, f. Kunst of leer der ligchaamsoefeningen, g y m n a s t i e k f. G- militaire, médicinale,
athlétique , krijgs- , gezondheids- , karnpvechtersgymnastiek. — + Gymnastiser, V. n. Ligchaams-

oefeningen houden, zich met de gymnastiek bézig
(kruid n.
houden. Gyinnème, m. [Bot.] Nieuw-HollandschhondsGymnètre of Gymnetère, m. [H. n.] Lintof bandvisch m. (poisson en rul►an), zonder vinnen

aan 't achterdeel.

Gymnique, adj. [Ant.] Wat de naakt uitge-

voerde oefeningen bij de oude Grieken betreft,
g y m n is c h. — [H. n.] Naaktlijvig, onbehaard.
f. Kunst der naakte ligchaamsoefeningen, der kampvechters of worstelaars; z. v. a.
— GYMNIQUE ,
GYMNASTIQUE.

Gymnoblaste, adj. [Bot.] Met blootliggende
kiem, gymnoblástisch.—Gymnobranehe,
adj. [H. n.] Met naakte kieuwen, g y m n o b r á nC h i s c h. — Gyinnocarpe, Gymnocarpien,
ne, adj. [Bot.] Met naakte vruchten, g y m n o k á r p i s c h. — Gymnocaule, adj. [Bot.] Met naaken of bladerloozen stengel. — Gy'nnocéphale,
adj. [H. n.] Naakthoofdig. — ills subst. m. kaal
m. (van vogelen met ongevéderden kop, van-kop
vssschen met ongeschubden kop) . — ,Gymnnoclade
of Chicot, m. [Bot.], z. v. a. BEHEN . — Gym nocologie , f. Leer der krachten, die op den
toestel tot voortbeweging (locomotie) werken, g y mn o k o l o g i e f.: — ook z. v. a. GYMNASTIQUE .Gymnodère, adj. [H. n.] Naakthalzig, gymn o d é r i s c h. — Gymnodermate of G yinnoderme , adj. [H. n.] Met naakte , kale huid,
g y ni n o d é r m i s c h. — G ymnodispernme, adj.
[Bot.] Twee naakte zaadkorrels dragend, g y m n o -

d i sp é rm i.s c h. — Gymnodonte, adj. [H. n.]
Met ontbloote tanden (van visschen), g y m n ó d o nt i s c h. — Gymnogastre, adj. [H. n.] Naakt buikig (van visschcn) , g y m n o g á s t r i s c h. —
Gymnogene, adj. [H. n.] Naakt te voorsch ijn
komende of ontstaande, g y m n o g é n i s c h. —
Gymnogornphe, adj., [H. n.] Met blootliggende
kinnebakken, g y mn o g o m p his c h. — Gymnogramme, m. [Bot.] Soort van varenkruid n.
— Gymnogyne, adj. [Bot.] Met blootstaand,
niet door eerre bloemkroon omgeven stijltje, g y m n o g y'n i s c h. — Gymnoinosperme, adj. [Bot.]
Met eene bloem, die slechts ééne blootliggende zaad
voortbrengt, g y m n o m o s p é r m i s c h. —-korel
Gymnomurène, f. [H. n.] Geslacht n. van vis schen zonder buikvinnen, gelijk de lanspref/en. —
G ymnomyze, f. [H. n.] Soort van tweevleugelig
insect. — Gymnoneetes, m. pl. Naaktzwem mers m. pl., naakthuidige schaaldieren n. pl. —
Gymnonote, adj. [H. n.] Met naakten rug,
g y m p on ó t i sc h. — Gyinnopédie, f. [Ant.
Dans m. van naakte jongelingen in 't oude Sparta,

ter eere van Apollo en Bacchus. — G ymnopéristomate, adj. [Bot.] Met naakten en tandeloozenmondrand, gymnoperistomátisch.Gynanophides, m. pl. [H. n.] Slangen met naakte,
gladde en sljrnige huid. — Gymnopleure, m.
[H. n.] Soort van schildvleugelig insect. — Gymnopode, adj. [FL, n.] Naaktvoetig, gymnop odisc/i. — tvit vOI'OJES, m. pl. [H_. rel.] Barre-

GYMNOBLASTE.
voeter- monniken m. pl. — Gymnopogon, m.
[Bot.] Ongebaard hondsgras n. — Gymnopolysperme, add. [Bot.] Met vele naakte zaden,
gymnopolyspermisch. — Gymnopome,
adj. [H. n.] Met naakte , gladde kieuwdeksels,
gymnopomisch.--Gymnoptère, adj.[H.n.]
Naaktvleugelig (van insecten), g y m n o p t é r i s c h.
— GYMNOPTERES, m. pl . Naaktvleugeligen m . pl.,
insecten met naakte of niet met stof bedekte vleugelen g y m n Op t e r a n. pl. — Gymnorhise,
adj. [Bot.] Met blootliggende wortels, g y m n o
h i z i s c h. — C ymnorhynque, adj. [H. n.]-r
Met naakten snuit of bek (van visschen), g y m n o r h y'n c h i s c h. — Gymnosoine, adj. [H. n.]
Met naakt lijf, gymnosomisch. — Gymnosophistes, m. pl. [H. rel.] Naaktgaande wijzen,
oua- indische philosopher en godsdienst - leeraars ,
die bijna naakt gingen, zich het gebruik van vleesch
en allerlei ligchamelijk genot ontzeiden en zich enkel met de beschouwing der natuur bezig hielden,
gymnosophisten m. pl. —Cymnosperrne,
adj. [ Bot. ] Met naakte of blootliggende zaden,

gymnospérmi sch. — GYMNOSPERMES, m. pl.
Naaktzadigen f. pl., g y m n o s p e r m i a, planten,
welker zaden, ten getale van vier, bloot of zonder
eenig bekleedsel onder op den bodem van den kelk
liggen, vormende de GYMNOSPERMIE f. of de eerste
orde der lie klasse van Linneus. — Gymnospore, adj. [Bot.] Met blootliggende zaadkorrels.
g y m n o s p Or i s c h. — Gymnostachyde , f.
[Bot.] Nieuw -Hollandsche aron of kalfsvoet m. —

Gymnostome, C yinnostomé, e, adj. [H. n.]
Met naakten, geene aanhangsels hebbenden mond
(van insecten), g y m n o s t ó mi s c h. — Gymnostyle, adj. [Bot.] Met naakt stijltje, g y m n o s t y' I i s c h. — Gymnote, adj. Met naakt lijf,
f, met
naakten, ongevinden rug, g y m n ó t is c h . — GYM N OTES , m. pl. Naaktruggen m. pl., visschen zon
rugvinnen, onder welke de gymnote électrique,-der
de sidderaal of elektrische aal, de merkwaardigste
is. — Gymnotetrasperme, adj. [Bot.] Met
eene bloem, die vier blootliggende zaadkorrels voort
-brengt,ymoaspéich.-Gn
thorax, m. [H. n.] Kaal- of naaktbuik m., visch
zonder buikvinnen (aal, moeraal). — Gymnotrisperme, adj. [Bot.] Met drie blootliggende zaad
-korels,gymntipéch.—Gure,
adj. [H. n.] Met naakten staart, g y m n is ri s c h.
Gynandre , Gynandrique , adj. [Bot.]
Vrouwmannelijk, dubbelslachtig,met aan de stampertjes vastzittende meeldraden, g y n a n d r i s c h. —
GYNANDRES , f. pl. Helrnstijligen f. pl. , planten,
welker meeldraden en helmknopjes met de stampertjes zamengegroeid zijn, vormende de GYNAN DRIE f . of de 2 Øe klasse van Linneus, g y n a n d r i a.
— Gynanthrope, m. -[H. n.] Vrouwman, hermaphrodiet of dubbelslachtige, die meer van den
man dan van de vrouw heeft, gynántropos m.
Gynécée, f. [Ant.] Vrouwenvertrek, vrouwen
n., afgezonderd vertrek voor de vrouwen bij-huis
de Grieken, g y n cv e e u m n.— Keizerlijke kleeder- en
meubelkamer f. (der byzantijnsche keizers). — Gynécaire, m. et f. Hij of zij, die, in de keizerlijke
kleederkamerin zijde of wol werkte.—Gynécocosnie, m., z. v. a . GYNECONOME .—Gynécocrate, m.
[Polit.] Aanhanger, voorstander der vrouwenregéring, gyncekokraat m. — Gynécocratie,f.
Vrouwenregéring f., staat m., waarin de vrouwen
het bewind kunnen voeren, g y n ce k o k r a ti e f.:
L'Angleterre et l'Espagne sont des g-s. — Gynécoeratique, adj. Tot de vrouwenregéring beboorend, g y n ce k o k r á t i s c h. — Gynécographe, m. [Didact.] Schrijver over de vrouwen,
g y n ce k o g r a a p h m. — Gynécographie, f.
Vrouwenbeschrijving, verhandeling over de vrouw,
,eer of kennis der vrouwen en der vrouwenziekten,
7yncekographíe f. — Gynécographique,
Tot de vrouwenbeschrjving behoorend, g y n en k o
r á p h i s c h. — Gynéeolátre, m. Vrouwen -7
vereerder m. — Gynécolâtrie, f.-zanbider,
Vrouwen-aanbidding, -vereering f. — Gynécolà,trique, adj. De vrouwenvereering betreffend, g y ^ ce k ol d tri sc h. — Gynecologie, f. Vrouwen
beschouwing der vrouw in haren gezonden-cunde,
?n zieken toestand, gyncekologie. —Gynéco.ogique, adj. Tot de vrouwenkunde behoorend,
ryncckológ,2sch —Cynécologne,m.,z.v.a.
xYNECOGRAPIIE. -- Gynécornane, m Vrouwen.

YMPE
gek. vrouwziek man, g y n e k a m aan m.
néeoiiianie, f. Perzotheid op vrouwen, ontembare drift naar 't vrouwelijk geslacht, g y n W Ic omanie t. Gynécoinaste, m. Man met bor
stenzoo grootalsctiedervrouw, qy nce komdst m.
Gynécononie, m. [Ant.] Vrouwenopzigter,
Gyné
vrouwenbewalcer, gynakonoom m.
eophysiologie, f. [Didact.] Physiologie t. der
vrouw.
(ynécophysio1ogique, adj. Tot
die pleysiologie der vrouw behoorend. Gynécos
me, in. [Ant.] Regéringepersoon, belast met de
handhaving van de wetten tegen de weelde der
vrouwen.
Gynécotornie, f. [Anat.] Ontle
ding f. van de vrouw.
Gynécotornique, adj.
Tot die ontleding bekoorend, g y cv Is 0 t o mis c ii.
Gynide, m. Tweeslachtige m. (androgyne, her-

-

-

-

-

-

-

-

-

maphrodite).

Gynodyname, adj. [Bot.] Plante g-, plant,
bij wet/ce het vrouwelijk orgaan de overhand heeft,
gynodyndnsische plant f. Gynologie,f.,
Z. V. 0. GYNÉCOLOGIE.
Gynopogon, f. [Bot.]
(Elzas.
Eenbladerige bloem
t.
Gyntel, in. [H. n.] Soort van vink m. in den
Gypaète, m. [H. n] Lammergier, brandgier in.
Gypogérane, rn. [H. n.] Slangenarend, siangenvreter, sekretaris m., een afrikaansclie langbeenige roofvogel.
Gypse, in. [Minér.] Gips, pleister n., waterhoudende zwavelzure kalk m.
Gypsé, e, adj.
Vol gips, gipshoudend; met gips bedekt.
Gypseiix, euse, adj. Gipsachtig, naar gips gelijkend.
[Md.] Goutte g-euse, kalkjicht, knobbeljicht f.
Gypsifère, adj. [Minér.] Gipshoudend, gipsbevattend.
Gypsophile, adj. [Bot.] Gaarne
op gipsgrond groeijend.
GYPSOPHILE, t. Gipskruid n., gipsplant f. G- fastiglé, zeepbioem f.
Gypsophyton, m. [Bot.] Kruipend gipskruid n.
z. ook GIRIE.
Gyrie, f. Goochelarij f.;
Gyrin, in. [H. n.] Draaikever in.; watervloo t.
(tourniquet, puce aquatique). G of Grenouille
gyrène, t. Jonge kikvorsch t.., kikkervischje n.
Gyrocarpe, m. [Bot.] Zeer hooge, schoone
Amerikaansche boom, welks vruchten den kinderen
tot pluimbailen dienen g y r o k d r p s s c ie in.
Gyrodactyle, iii. [H. n.] Soort van draaijende
ingewandsworm, gyroddktytus in.
Gyrole, Gyrolle, Gyrouile, f. [Bot.] Z. v. a.
BOLET en CHERyL
Gyromancie t. Kringwaarzeggerj t. het
waarzeggen door 't rondgaan in een' kring, g y
Gyromancien, m., -ne, t.
romantje t.
Kringwaarzegger m., -waarzegster t. g r 0 m a n t m.
Als adj.: Wat de kringwaarzeggerj been t.
treft, gyromcmntssc/e.
Gyrome, m. [Bot.] Schotelvormige vruchtbodem m. bij sommige korstmossen.
Gyroniie, 1. [Bot.] Indiaansche komkommer m.,
eene tweelobbige plant van Noord-Carolina.
Gyrose ll e, f. [Bot.] Godenbloem t., z. v. a. DO-
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HABILIJIEMENT.
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DECATHEON.
Gyrovagite, in. Landloopend bedelmonnik in.
Gyrrenera, m. [H. n.] Nieuw-iloilandsche

zeearend m.
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Habe, t. Lange ijfrok in. der Arabieren.
Habeas-corpus, rn. (pr. a-bé-ace cor-puce)
[H. d'Angl.] Engelsche grondwet t., die met de
latjnsche woorden habeas corpus. enz. (heb uw

ligchaam, nl. vrij) aanvangt, wet der gevangenneming (sedert 1679, toen zij onder Karel II. werd
vastgesteld), volgens welke ieder in hechtenis genomene binnen 21 uren voor zijn' bevoegden regter
moet staan, en na dit tijdsverloop, in geval hij van
schuld niet overtuigd kan worden, zijne loslating
tegen borgtogt kan vorderen, h a b e a s-c 0 r pusacte t. (vlasvink rn.
Habesch, in. (pr. a-bêche) [H. n.] Syrisehe
Habile, adj. Knap, bekwaam, geschikt, bedreven, ervaren, welgeoefend; vaardig, gaauw, vlug,
behendig: C'est un hoinrne h-, 't is een bekwaam
man. II est très-h- dans son métier, hij is zeer
knap, bedreven in zijn handwerk. Un h- musicien,
een bekwaam muzikant. Un h- copiste, een vlug,
Ook in ongunstige beteeke
vaardig afschrijver.
nis: Un h- flatteur, een bedreven vleijer. Un h[Jur.]
ripon, een doortrapte schelm, deugniet.
Bevoegd, geregtigd, bekwaam door de wet: Ii est
h- a succdder, hij is bevoegd om op te volgen;
(fig. et fam.) hij past op de kleintjes, houdt in alles
zijn voordeel in 't oog. Ook als subst.: Les h-s ,
de knappe, bedrévene mensehen, of die zich voor
Habilement, adv. Knap,
zoodanig houden.
bekwaam, enz. op bekwame, of behendige wijze:
Ii joue h-, hij speelt goed, vaardig. Ii a fait cela
tort h-, hij heeft dit zeer behendig gedaan. Ii s'esl
tird h- d'affaire, hij heeft zich met verstand en
oordeel uit de zaak gered, getrokken.
Habileté, t. Bekwaamheid, geschiktheid, bedrevenheid, behendigheid, vaardigheid t. Ii a fait
voir son h- en cette affaire-lá hij. heeft in deze
zaak zijne bekwaamheid aan den dag gelegd. On
acquiert de 1h- par Ia pratique, door oefening
verkrijgt men vaardigheid, geschiktheid.
Habilissime, adj. (fam.)Zeer knap, bekwaam,
geschikt, bedreven, ervaren.
Habilitant, e, adj. [Prat.] Bevoegd makend,
geregtigend.
Habilitation, t. Bevoegdmaking, regtiging, wettiging, h a b i 1 i t 4 t i e t. Le
-

-

-

-

-

,

,

-

consenternent du père de famille est nécessaire (t
leur h-, de bevoe
aking kan hun zonder de

toestemming van ^eonmhuiäaderniet worden verleend. Habilité, t. Wettelijk erkende bevoegdheid, geregtigdheid, h a b i i i t e i t t. Un Ills ac
-

quiert 1h- de contracter par le consenternent de

son père, een zoon verkrijgt de bevoegdheid om een
verdrag te maken door de toestemming zijns vaders.
Habiliter, v. a. Bevoegd of geregtigd
maken, wettigen, h a b i 1 t d r e n: H- un mineur
a contracter, een' minderjarige bevoegd maken om
te contracteren.
S'HABILITER, v. pr. Zich beHet part. passé is
voegd of geregtigd maken.
-

-

-

ook adj.: Un bâtard est habilité par la légitlination (t recueillir une succession, een onecht kind

wordt door de echtverklaring tot het ontvangen
van eene erfenis gewettigd, bevoegd.
Habi11ae, rn. [Cuis.] Toebereiding, toerig
ting, toemakzn,q, gereedmaking t. van vleesch, wild,
gevogelte of vssch om gebraden, gestoofd enz. te
worden.
[Bouch.] Het opmaken van geslagt
[Tech.] Zamensteiling, opmaking, ineenvee.
zetteng, toebereiding t.: H- dune montre, ineenzetting van een liorlogie. H- dune pièce de poterie, opmaking van een stuk aardewerk (het aanzetten van ooren, voeten, stelen, enz.) H. du
chanvre, hékeling van den hennep.
H- dun arbre, besnoeijing, inkorting der takken en wortels,
alvorens men een' boom plant. H- dun train de
Bols, zamenstelling van een houtvlot.
.H- des
cartes P jouer, kleuring t. der speelkaarten.
Habillant, e, adj. (fam ): Une étoffe bien
h-e, eene stof, die goed kleedt, goed staat.
Habillé, e, adj. (en part. passé van habiller):
Hornrne h- de noir, in 't zwart gekleed man. Ii
est h- (t Ia trancaise, hij is op zijn fransch gekleed.
Ii était h- en rol, hij was als een koaag gekleed,
droeg een koningskleed. Habit h-, zondag.skleed,
[Bias.] Vaisseau h-,
balkleed, gala-kleed n.
schip n. met zeilen van andere kleur dan de romp.
Cartes h-es, gekleurde, afgezette speelkaarten t.
p1. z. verder HABILLER.
Habillement, in. Kleeding, liieedij, kleederdragt t.; bet kleeden, het voorzien van kleederen
-

-

-

II.

-

NB. De woorden, die met eene geaspireerde of aan-

geademde h beginnen, zijn met een geteekend.

-

H, m. en t. (Un he, Une ache) Achtste letter

van 't alphabet en zesde der medeklinkers, de H t.
Un h muet, aspiré, eene stomme, aangeademde ii.
* Ha! interj. (om verwondering, verrassing uit
te drukken, ook als klanknabootsing van 't gelach).
Ei! zoo! ha! Ha! vous voilà! ha! zijt ge daar!
Ii pousse des ha! ba! continuels, hij laat gedurig
zijn ha! ha! hooren.
flabara, Habarala, in. [Bot.] Soort van
kalfsvoet of aronswortel in.
Habascon, m. [Bot.] Zékere afdrijvende wartel m. van Virginie. (wood n.
Habassis, m. [Corn.] Zeker indiaansch lijn-

f

-

-

-

-
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L'h- desEgyptiens était fort simple, de kleedij der pas au voleur, onregtvaardig verkregen goed geEgyptenaren was zeer eenvoudig. — L'h- des trou- dijt niet. -- (Loc. fam.) Cet h- vous est fait comp es, liet kleeden der troepen. Capitaine d'h-, kapi- me de tire, die rok staat u als aan 't lijf geschiltein van kleeding. Masse d'h-s, kleedingfonds n. derd. — (fig.) Mettre h-• bas, sterven.
Habitable, adj. Bewoonbaar: Ce bátiment
Dépenses d'h-, uitgaven f. pl. voor de kleedinq.
Habiller, V. a. Kleeden, aankleeden, kleederen nest pas h-, dit gebouw is niet bewoonbaar.
5 Habitacle, m. Woning, woonplaats f. L'haantrekken. H- un enfant, een kind aankleeden. —
Kleeden, kleederen maken, kleederen verschaffen: du Très-Haut, de woning des 411erhoogsten. —
Ce tailleur m'habille depuis longtemps, die kleêr- IMar.] Nachthuis, kompashuisje n. Lampe d'h-,
maker kleedt mij sedert lang. H- des pauvres, ar- nachthuislamp f.
Habitant, e, adj, [Prat.] Woonachtig, women kleeden, van kleederen voorzien. I1 a habillé
un pauvre garcon, hij heeft een' armen jongen in de nend: Elle a choisi sa demeure a H., ou elle est
staan,
passen:
encore
h-e, zij heeft H. tot hare woonplaats ver
kleêren, in 't pak gestoken. —Kleeden,
waar zij nog woonachtig is.
-koren,
Cet habit, Cette étoffe vous habille bien, dit kleed,
Habitant, m., -e, f., Inwoner, bewoner m.,
die stof kleedt u goed. — Ook zonder voorwerp:
Cette étoffe habille bien, Ce tailleur habille mal. inwoonster, bewoonster f., ingezétene m. en f. H-s
— [Beaux arts] Ce peintre, ce sculpteur habille de la ville, stadbewoners, stedelingen, burgers. HBien ses figures, deze schilder, deze beeldhouwer de la campagne, landbewoners, veldelingen, landkleedt, drapeert zijne figuren goed. — Bij uitbrei- lieden, boeren in. pl. — (poet.) Les h-s des forêts,
ding: H- d'épines un jeune arbre, een' jongen de lair, des eaux, de bewoners der bosschen, der
boom met doornen omkleeden (ter beveiliging); ook: lucht, der wateren: de wilde dieren n. pl., de voeen' jongen boom aan takken en wortels besnoeien gels, de visschen m. pl. Les h-s, de l'Olympe, du
(om hem te verplanten) . — (fig.) H- en vers une ciel, de goden. Les h-s des tombeaux, des rives
maligne prose, slecht proza in verzen steken. Mo- sombres, de dooden. — In b ijzonderen zin: planlière a habillé a la francaise l'Avare de Plaute, ter m., bezitter eener plantaadje (habitation) in
Molière heeft den vrek van Plautus in een fransch eene kolonie.
IS, Habitat, m. [Bot.] , z. HABITATION.
pak gestoken. — H- son visage, zich blanketten,
Habitation, f. Het bewonen; bewoning f.;
zich maskeren. H- un conte, een verhaal goed inkleeden, het wulpsche, aanstootelijke daarvan be- woning, woonplaats, woonstede, verblijfplaats f.,
dekken. H- une faute, eene fout, een' misslag be- verblijf n. L'h- de la campagne est peu agréable
wimpelen. — H- qn. de touter pièces, iemand en hiver, het buitenwonen, het landverblj f is niet
duchti g doorhalen, de waarheid zeggen; ook: veel zeer aangenaam in den winter. Cette h- me plait,
kwaad van iemand spreken. — [Tech.] Opmaken, die woning, die woonplaats behaagt mij. L'h- d'un
toebereiden, afwerken, ineenzetten, zamenstellen: animal, het gewone oponthoud van een dier, de
H- des pièces de poterie, stukken aardewerk op- plaatsen, die het vaak bezoekt. L'h- (la station) de
maken, er de nood/ge ooren, pooten, stelen aan- la loutre est près des rivières, de otter huist liefst
zetten. H- one peau, eene huid toebereiden, gaar bij de rivieren. — [Bot. ] Gewone groeiplaats f.,
maken. H- du chanvre, hennep hekelen. H- un vaderland n. (weleer ook habitat geheeten): L'htrain de bois, een houtvlot zamenstellen. H- une du viz est dans 1'Inde, et sa station dans les enmontre, een horlogie ineen zetten. H.- des cartes à droits marecageux, het vaderland der rijst is Indië,
jouer, speelkaarten afzetten of kleuren. — [Bouch.] en hare gewone standplaats zijn de moerassige oorH- un veau, een geslagt kalf opmaken, het villen, den. — [Jur.] Droit d'h-, inwonings-, bewoningsuithalen, enz. — [Cuis.] H- un lièvre, une vo- regt n — [Prat.] Avoir h- avec une femme, met eene
laille, un saumon, een' haas, een' vogel, een' zalm vrouw huizen, vleescheljken omgang met haar
toebereiden of toemaken (om over 't vuur gebragt hebben. — In bijzonderen zin: stuk bouwgrond in.
te worden) . — [Pèche] H- le poisson, den visch in eene kolonie, plantaadje f. ; — ook; nederzetting,
toebereiden (ter inzouting). — [Meun.] H- les alles kolonie f.; Ii a deux h-s a la Martinique, hij heeft
d'un moulin, de zeilen aan de molenwieken slaan. op M. twee plantaadjes. Les Francais établirent
une h- en Canada, de Franschen zetteden zich in
-- S'HABILLER , v. pr. Zich kleeden, kleederen aan
Cet homme s'habille bien, die man kleedt-trekn: Canada neder.
Habiter, v. a. Bewonen, wonen in, zijn verzich goed. Elle s'habille pour aller au bal, zij
kleedt zich om naar het bal te gaan. — Il s'habille blijf houden. H- un pays, une maison, een land,
à la friperie, hij koopt zijne kleeren op de vodde- een huis bewonen. Le renne habite les pays glamarkt. — Je veux m'habiller de neuf, ik wil mij cés, het rendier bewoont de koude landen. Les
in 't nieuw steken, nieuwe kleederen aanschaffen. roseaux habitent les marécages, het riet wast in
— (fig. et fam.) Its se sont joliment habillés, zij moerassen of drasland. — (fig.) La paix habite
hebben elkander geducht de ooren gewassen over ce séjour de vrede woont, huist, zetelt in dit verblijf. — HABITER, v. n. Wonen, huizen: H - d
den hekel gehaald.
Habilleur, m., -ease, f. Kleeder m., kleed- Paris (liever als v. a.: H- Paris,), te Parijs wonen.
J'habite chez mon père, ik woon bij mijn
Leertouwer,
leérster f. (bij een' schouwburg). —
bereider' m. --- Toebereider m. (van den visch ter vader in. 11 habite avec son frère, hij huist met
inzouting). houtvlot). zijnen broeder. H- dans un lieu solitaire, en rase
Habillot, in. [Tech.] Koppelhout n. (voor een campagne, in een eenzaam oord, in 't open veld
Habillure, f. [Charp.] Fluitvormige inlating zijn verblij f houden. H- sous des tentes, sous le
chaume, onder tenten, onder 't rieten dak wonen.
van latwerk.
— (fig.) La vérité semble h- sur leurs lèvres, de
Habit, m. Kleed n., kleeding, inz. bovenklee
ding f., gewaad n.; — mansrok m. H.- d'homme, waarheid schijnt op hunne lippen, in hun' mond
de femme, mans-, vrouwenkleed. H- d'été, d'hiver, te woness. — [Prat.] H- avec une femme, met
zomer -, winterkleed. H- de chasse, jagtkleed. — Bene, vrouw huizen . — S'HABITER, v. pr. Bewoond
H- a 1'antique. ouderwetsch kleed. H- de notes, worden: Cette maison ne s'habite plus depuis six
bruiloftskleed. H. de dimanche, zondagskleed. H- mois. — Het part. passé is ook adj.: Maison habide deuil, rouwkleed. H-s sacerdotaux, pontificaux, tée, bewoond huis n, Lieux habités, bewoonde
priester -, bisschopskleeding. H- long, geestelijke plaatsen f. pl.
^,' Habituable, adj. Wat zich laat aanwennen.
ambtskleeding, in tegenstelling met H- court, de
labituaire, m. et f [Jur.] Bezitter m., begewone zwarte kleeding. Prendre 1'h-, het geesteljke kleed aannemen. — H-, pantalon et gilet de zitster f. van 't inwoningsregt.
Habituation, f. hoedanigheid f. van hulp meme étoffe, rok, broek en vest van dezelfde stof.
H- -veste, rok met korte panden. — 1 [Mar.] H- de priester (habitué).
Habitude, f. Gewoonte, hebbeljkheid f., aanbord, scheepsplunje I. — [Mil.] H, d'ordonnance,
voorgeschreven uniform of montering, montering f. wensel n.: Bonne, mauvaise, vieille h-, goede,
volgens model. — (Prov.) L'h- ne fait pas le moine, slechte, oude gewoonte. Ses h-s sont ridicules, hij
het kleed maakt den man niet, men moet de men- heeft belagcheljke gewoonten, aanwensels. Passer,
schen niet naar 't uiterlijke beoordeelen. L'h- fait Tourner en h-, tot eene gewoonte worden. Pécher
(of eest) l'homme, het kleed maakt den man: men par h-, uit gewoonte zondigen. C'est un péché,
kan de menschen naar hun uiterlijk heoordeelen. une faute d'h-, 't is eene hebbelijke, aangewende
Les beaux habits servent fort b la mine, de klei- zonde, fout. Un homme d'h-, iemand, die zijne
ren maken den man, de fraaije kleederen bedekken vaststaande gewoonten heeft, een slaaf van zijne
vaak 't gebrek aan schoonheid. L'h- vole ne va gewoonten. — (Prov.) L'h- est une seconde (of

HABITUÉ
autre) nature, de gewoonte is eene tweede natuur.
— [Physiol., Méd.] H- du corps, ligchaarsgesteldheid, natuur f., gestel, temperament n. ; lig
f. Son mal est répandu dans toute-chamsouding
1'h- du corps, zijne kwaal zit door zijn gansch gestel. Je lat reconnu de loin á la seule h- du corps
(of h- extérieure), ik herkende hem van verre
enkel aan zijne houding. — H-s, kennissen, bekenden: Cet homme a de bonnes h- h la cour. (In
dien zin verouderd.) — Avoir h- auprès d'une
personne, Avoir h- avec qn., omgang, gemeenzaam
verkeer met iemand hebben. (In dien zin weinig
gebruikt.) — (fam.) Il a une h -, hij houdt er een
liefje op na.

Habitué, e, adj. (en part. passé van habituer)
Gewoon, gewend: Un jeune homme h- au travail,
een aan den arbeid gewend jongeling. — Prêtre h -,
z. HABITUÉ, m. - HABITUE, m., -E I. Gewoon
bezoeker m., bezoekster f., gewone gast, vaste
klant m. en f. Les h-s de la maison, de huis
Les h- d'un théátre, de vaste bezoekers,-vriend.
abonnenten van een' schouwburg. Les h-s d'un
café, de vaste klanten van een koffijhuis. — HABITUE, m. Hulppriester m. (die in eene parochie
helpt mislezen, maar geen vast inkomen trekt,
noch bepaalde plaats in 't koor heeft).
Uabitnel, le, adj. Aangewend, tot eene gewoonte geworden, hebbelijk, ingeworteld: Un mal
h-, een ingeworteld kwaad n. Péché h -, tot gewoonte geworden, aanklevende zonde I. — [Théol.]
Gráce 11 -e, inwonende, bijblijvende genade f. —
[Bot.] Le caractère h- d'une plante, de kenteekenen eener plant.
Habituelle, f. [Méd.] , z. v. a. MENSTRUES.
Habituellem.eut, adv. Gewoonlijk, u it gewoonte: I1 jure h -, hij zweert uit gewoonte.
Habituer, v. a. Gewennen, gewoon of gewend
maken, aanwennen: H- qn. b qc., iemand aan iets gewennen. Il faut h- de bonne heure les enfants a
1'obéissance, men moet de kinderen vroeg aan de
gehoorzaamheid gewennen. — S'HABITUER, v. pr.
Zich aanwennen, zich gewennen; gewoon raken,
zich aan iets gewennen. L'on peut s'h-, an froid,
men kan zich aan de koude gewennen. Je commence
h m'h- dans cette ville. ik begin in deze stad te
wennen. — Zich nederzetten: Il est venu s'h- dans
cette vilie, hij heeft zich in deze stad neérgezet.-(Deze zin is verouderd).
f-Iabit -uni, m. [H. n.] Soort van bastaard
m. op Jamaica. (Plur. Des habits-unis.)-nachtegl
Habitus, m. (latin) (pr. —tuce) Uitwendige
gedaante f., voorkomen n., houding f. (van een
bewerktuigd wezen).
t. * liable, m. [Mar.] , z. v. a. HhVRE.
Habler, v. n. Zwetsen, opsnijden, grootspreken, snoeven, pogchen: Il ne fait que h -, ne croyez
pas ce qu'il dit, hij doet niets dan zwetsen, geloof
hem niet. — * Hablerie, f. Zwetserij, opsnijderij,
snoeverij, windbrekerij f., gezwets, gesnork, gepoeh, n. — * Hableur, m., -ease, f. Zwetser,
opsnijder, snoever, grootspreker, windbreker, windbuil, snorker m., opsnijdster, snoefster.
*Hachard, m. [Forg.} Groote kapbeitel m.
* Raehe, f. [Tech.] Bil , .hakbijl , houwbijl,
kloof bijl f. H- á main, handbijl, bill met korten
steel. H- a chanfrein, bijl met eene fout, met een'
aangescherpten kant. — Grande h- (cognée), aks f.,
roote bijl. — [Mil.] H- d'armes, voormalige heerijl, strdbijl La h- d'un sapeur, de sapeursbijl.
— [Mar.] H- d'abordage, enterbijl. — [Ardois.]
H- d'ouvrage, kloof hamer m. voor de leiblokken.
— [Impr.] Ce livre est imprimé en h -, dit boek
is in ongelijke kolommen gedrukt, met noten naast
en onder den tekst. — [ Arpent.] Cet héritage fait
h- sur Ie sien, dit erfgoed loopt, springt in 't zijne.
(Deze uitdrukking is verouderd.)—[Bot.] H- royaIe, goudwortel m. -- [Man.] Coup de h -, uit
hals. z. ook coup. -- (fig. et fam.) Cet-gebrokn
homme a un coup de h-, deze man heeft Benen
slag van den molen weg, is wat simpel, half gek.
Cela est fait á coups de h -, dat is ruw, slecht, in
der haast bewerkt. Rendre la justice à coups de
h-, in der haast en oppervlakkig oordeelen. —
Périr sous la h-, onder de bijl, op 't schavot ster
(Loc. prov.) Aller an bols sans h -, zonder-ven.—
bijl in 't bosch gaan, onbeslagen ten ijs komen,
't noodzakelijkste vergeten.
*Haehé, e, adj. (en part. passé van hacher):

--
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Viande h-e, gehak vleesch n. Paille h-e, gekapt
stroo n. — Cavrilerie h-e en pièces, in de pan
gehakte ruiterij f. — Style h -, afgebroken, ver
stijl m. Terrain h -, afgebroken terrein n.-brokeld
— Estampe bien h-e, goed gearceerde, gekruisstreepte of geschaduwde plaat f. Métal h- dor.
gekrast of ruin gemaakt metaal n., om 't verguldsel te doen ophechten. — I1 a la figure h-e, toute
h-e, zijn Bezigt is val kerven en sneden.
*Ilaehe-baehé, e, adj. [Brad.] : Brodure h-e,
borduurwerk n., op 't welk de plooijen en scha
lange zijdedraden worden nagebootst.-duwenor
*Hachée, f. [Anc. mil.] Het zadeldragen,
honddragen (als voormalige soldatenstraf). — [H. n.]
Bladwormen m. pl., voedsel voor de pluviers.
*Hacheinent, m., of Hachements, m. pl.
[Bot,] Helmdek n., golvende banden m_ pl.
* Elache-paille, f. [Agric.] , z. COUPE-PAILLE.
(Plur. Des hache-paille.)
*Hacker, v. a. Hakken, met de bijl klieven.
(In dien zin verouderd). — Klein hakken, kappen.
H- de la paille, de la viande, stroo, vleesch hakken. -- Onhandig of slecht snijden, hakken, kerven: Ce nest pas découper, c'est h- la viande. —
Bij vergrooting en uitbreiding: Les scélérats le
hachèrent en pièces, de schelmen hieuwen hem neder of in stukken. Ce bataillon s'est fait h -, of
s'est fait h- en pièces, dat bataljon heeft zich laten nedersabelen, heeft zich tot het uiterste ver
fam.) Il se ferait h- pour cette femme,-deig.—(
hij zou voor die vrouw door 't vuur loopen, zijn
leven wagen. — (Loc. prov.) Z. CHAIR. — Les greIons ant haché tous les jeunes arbres, de hagelsteenen hebben al de jonge boomera zwaar geteisterd. — (fig.) ll- son style, zijnen stijl verbrokkelen, niet dan korte, onverbonden zinnen maken. —
[Tech.] Ruw maken, kerven, krassen, om eene
stof beter op eene andere te doen hechten; groeven,
met kerven of groeven voorzien. — [ Gray., Dess.]
.4rcéren, kruisstrepen of arcéringen maken, schaduwen. - SE HACHER, v. pr. Klein gehakt worden,
gekerfd, gekrast, gegroefd worden. — Zich snijden,
zich eene snede toebrengen. - Elkander nedersabelen of in stukken houwen.
*Hachereau, m. (verklw. van hache) Kleine
ligte, korte bijl, bijltje, bouwmes n.
*Hachette, f. (verkiw. van hache) Bijltje,
handbijl; dissel, bilhamer, metselaars -bikhamer m.
*IIachie, f. [Anc. mil.] , z. V. a. HACHEE.
*Ilachis, m. [Cuis.] Gehakt n., zeer fijn gehakt vleesch, gevogelte of visch. — (fig. et fam.)
C'est un vrai, franc h -. 't is een echt, waar mengelmoes (van een geschrift, een boek).
*Hachoir, m. [Cuffs.] Hakblok, hakbord; groot
hakmes n. — [ Chand.] Plaats f., waar men 't vet
aan stukken snijdt , eer 't gesmolten wordt. —
z. v. a. COUPE-PAILLE.
*Hachotte, f. [Tech.] .Kloofmes, snijmes n. der
leidekkers e. a.) .
*Hachure, f. [Gray., Dess.i -lrcéring, scha
f., het maken van strepen, kruisstrepen,-duwing
voor schado-wen en halve tinten. 11-s, arceringen,
strepen, kruisstrepen f. pl., schaduw f. H-s simples, enkele arceringen (uit ligt bijeenstaande, niet
gekruiste phi (I11el(n bestaande); .H-s doubles, dubbele of gekruiste arcéringen (die zeer kleine ruitjes
vorm('n); H -s empdtées, ineengeloopen, zamengevloeide arceringen. — [ Tech.] Kerven, kepen, krassen f. pl. op koper, ijzer, enz. (om 't optebrengen
verguldsel beter te doen aanhecht (n); kepen, groeven
f. pl. op hetdiamantslijpers-rad.— [Glas.] EI-punten
ot• stippen I. pl., die 't goud voorstellen, lijnen f. pl.
in verschillende rigting, die de kleuren (émaux)
aanduiden, als de wapens gegraveerd worden. L'écu
q ui n'a point de h- est d'argent, een wapen zon
stippen of strepen i.s van zilver. La h- en pal-der
dèsigne les gueules, celui en fasce, l'azur, lood
strepen beteekenen rood , waterpas-strepen-regt
blaauw. La h- en pal contre-hachée en fasce marque le sable, verticale en horizontale strepen over
elkander heen beteekenen de zwarte kleur.
H-vemangiotite, enz., z. HEM—.
*Nagard, e, adj. Wild, woest, verwilderd
(inz. van 't gelaat, de oogera); norsch, stuursch,
barsch, terugstootend. Un air h -, een wild, woest
aanzien n. — Un esprit h -, een stuursch gemoed,
een ongezellig mensch n. — (Loc. prov.) I1 la
regardé entre doux et h-, hij heeft hem half norsch,
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half vriendelijk aangezien. — [Fauc.] Faucon h-,
verwilderde, moeijeljk af te rigten valk (omdat hij
te laat gevangen is) .
Hagiographe, adj.: Livres h-s, de schriften
or boeken des ouden Testaments, behalve die van
Mozes en de profeten, hagiógrapha, hagiog r á p h i s c h e boeken n. pl. — HAGIOGRAPHE, m.
Schrijver over de heiligen, levensbeschrijver der
heiligen, h a g i o g r a a p h, h a g i o l o o g m.—Hagiographie, Hagiologie, f. Beschrijving der
heiligen, heiligenleer, h a g i o grap h i e, h a g i o l o-

g i e f.— Hagiograpphigae, Hagiologique,f.
Wat de levensbeschrijving, de leer der heiligen, of
den heiligen -kalender(hagiologium) betreft, h a g i ográphisch, hagiológisch.
Hagiosidère, Hagiosimandre, m. Klingeljzer n., dat bij de Grieken onder de turksche
overheersching de plaats van klok moest bekleeden.
Haglures, f. pl., z. v. a. AIGLURES.
*Halia, m. Opening f. in een' tuinmuur, door
eene buitengracht beveiligd, om een vrij uitzigt te
geven. — Elke hinderpaal m., die een weg op eens
afbreekt. — [ Mar.] Schui f blende f., een bijzonder
zeil onder 't kluifhout. — t (pop.) Vieille h-, oud
wijf n., oude heks f.
*Hahé ! inteij. Jagerskreet ni. om de honden
tot hun' ;ligt te brengen.
*Hai ! interj. Hei! hé! a!
*Haï, e, adj. (en part. passé van haïr): Un
tyran haï de ses sujets, een door zijne onderdanen
gehaat dwingeland. Un vice genéralement haï,
eene algemeen verfoeide ondeugd. — (Prov.) Qui
de ses sujets est hal, nest pas seigneur de son
pays, wien men haat, gehoorzaamt men slecht.
Haïdauk, ni. Haida-k, heiduk, ligtgewapend
voetsoldaat in Hongarije. -- Lange, forschgebouwde knecht in. in hongaarsche dragt.
*Haie, f. Heg, hegge, haag f. H- vive, levende,
groene heg. H- morte, sectie, doode h,eg(van dor hout) .
Plus la h- est Passe, plus on y passe, de gelegen heid maakt den dief. Trouver qn. entre la h- et
Ie blé, iemand op eerie afgelegen plaats verrassen.
— (fig.) [Mil.] Une h- de soldats, een gelid, of
twee over elkander staande geléderen of rijen sol daten (om den weg vrij te houden of om iemand
eer te bewijzen). Border la h-, in eene dubbele rij ,
in dubbele geléderen scharen. Nous bordámes la hsur un rang, sur deux Tangs, wij schaarden ons
in eene dubbele rij van één gelid, van twee geléderen. --- [Mar.] H- de pierces, de roches, steenri f n.,
steenen rug m. — [Agric.] , z. V. a. FLECHE. —
[H. n.] , of Haj a, Haj e, hale, f. Egyptische
hoedslang, adder f. van Cleopatra. - EN HAZE,
loc. adv. Op eene rij, in een gelid.
*Haïe! interj. Hi! hu! voort! (tot paarden);
ook voor HA! ! AlE ! — t (fam.) Et h- au bout, en
nog wat, en meer: I1 a trois mille livres de revenu et h- an bout, hij heeft 3000 livres inkomen en
nog meer. — [H. n.] , z. HALE.
*Hail, m. [Faut.] Zin of tegenzin m., dien de
valk tot de jagt aan den dag legt: Ce faucon vole
de bon, de mauvais h -, die valk vliegt willig, onwillig op.
*Haillon, m. Oud, versleten kleed u., oude
lap m., lomp, lor, vod f. Sa robe nest qu'un h-,
haar kleedje is niets dan eene lor. Que voulez-vous
faire de ces h-s, wat wilt gij met die vodden, lompen doen? — [ Ardois.] Kleine hut f. der werklieden in eene leigroeve. — * Haillonné, e, adj. In

de zonde haten, verfoeijen. — H- les compliments,
eenen weêrzin tegen alle pligtplegingen hebben. Il
bait les livres, hij is een viand van boeken. —
Ook zonder voorwerp gebézigd: Ne pouvez-vous
h- sans que la haine éclate? — SE HAIR, v. pr.
Zich zelven haten, ontevreden met zich zelven zin:
Je me hals d'avoir commis cette impolitesse. —
Gehaat worden: Le mensonge, l'impudeur ne sauraient trop se h-. — Elkander haten: Ces deux

femmes se sont toujours hales.
*faire, f. Haren kleed, haren hemd, boetkleed,
boethemd n. — [Corn.] Grof haardoek n. (voor
brouwers e. a.) . Du drap en h-, laken, zoo als
't van den weefstoel komt, ongeschoren en ongevold
laken n. — * HAIRE, ni. [Chas.] Eénjarig hert n.
*Haireux, adj. m. Koud en vochtig (van 't
weder). (Crime h-.
*Haïssable,adj.Hatelijk, verfoeijelk: Homme,
S*flaïsseul., m., euse, f. Hater m., haatster f.
*Hait, m. Gezond en vrolijk gestel n. — t DE
HALT, DE BON HALT,

k. -loc. adv. Lustig, vrolijk.

t Haité, e, adj. Gezond en vrol ij k, wakker, lustig.
H.aje, Hajé, f. [H. n.] , z. v. a. HALE.
*Halage, m. [1Navig.] Het verhalen (van een

verhaling f.; hetjagen,
agen, het voorttrekken
van vaartuigen door paarden of menschen. Chemin de h -, jaagpad, trekpad n. Chevaux de h-,
jaag- of trekpaarden n. pl. Frais de h -, of enkel
H-, Waaggeld, trekgeld n. — [ Tech.] Cheville de
h-, as, spil f. van eene garenrol.
Halala ! interj. [Ant.] Aanvalskreet der Grieken, overeenkomende met het hoera! der noordsche
volken van onzen tijd. (dagaskar.
Halalavie, f. [H. n.] Papegaai- m. van Ma-

Halali, z.

HALLALI.

Halbi, nl. [Econ. dom.] Geringe peren- en appeldrank m. in Normondie.
Halbourg, m. [H. n.] Groote, vette haring m.
van bijzondere soort.
*H.albran, in. Jonge wilde eend f.
*Halbreda , m.

(fam.) Lomp, onbeschaafd

mensch, plomperd m.
*Halbrené, e, adj. [Fauc.] Met gebroken of
beschadigde pennen. — 1- (fig. et fam.) Il est tout
h-, hij is geheel haveloos, verhavend.
*Halbrener, V. a. [Chas.] Op jonge wilde eenden jagen. — [Fauc.] Den valk eenige pennen breken.

*Halcret, m., z. HALECRET.
Halcyon, m., z. ALCYON.
*Hale, m. Bruinwording f. (van 't vel door de
zon) . Les femmes craignent le h -, de vrouwen
zijn bang voor 't bruinworden. — Zonnegloed m.,
zonnehitte f. Le h- dessèche les plantes, de zonnegloed doet de planten verdroegen.
*Hálé, e, adj. (en part. passé van haler) Door
de zon verbrand of bruin geworden: Visage h-,
verbrand, gebruind gelaat n. Plante h-e, door de
zon verschroeide plant f. - * HALE, E, adj. (en
part. passé van haler) : Bateau h-, voortgetrokken,
gejaagde schuit f. — Cordage h-, stijf, sterk gesponnen touw n.
*Hale-à -bord, m. [Mar.] Wipper, inhaler,
inhaalder m., touw om een voorwerp mede aan
boord te halen. (Plug. Des hale-à- bord). -*Hale-

arrière, m. Achteruithaalder m. (Plur. Des halearrière.) -- Hale-avant, m. Vooruithaalder f.
(Plur. Des hale-avant.)— *Hale-bas of Calebas, m. [Mar.] Neêrhaalder m., z. v. a. CALBAS.
H- du hale-breu, neerhaalder van de kraallijn.
*Hale-bowline, m.. [Mar.] Baar, onbevaren
vodden, lompen gekleed: Un homme tout h-.
*Halm, m. [Pêche] Vischangel, vischhoek m. matroos m. (Plur. Des hale-lïoulines.) -- *Hale*Haine, f. Haat, tegenzin, afkeer; nijd m. : a f- bre«, n1. [Mar.] Ophaalder m. van de bezaansgunst f. La religion défend la h-, de godsdienst geitouwen en gordings, kraalljn f.
*Halee, m., Z. HALEX.
verbiedt den haat. I1 a la h- de tout le monde,
*Jtalecret, m., Halleerète, f. [Anc. mil.]
hij wordt van iedereen gehaat. Prendre, Avoir qn.
an h-, een' haat tegen iemand opvatten. iemand Ligt borstharnas, ruiterharnas n.
*Hale-trot, m. [Pêche] Haak m. om groote
haten. H-s Rationales , vijandige gezindheid der
volken onderling, nationale haat. — La h- des for- visschen aan boord te halen. (Plur. Des hale-trots.)
*Hale-dedans en *Hale- dehors, m. [Mar.]
faits, de afschuw van de euveldaden. EN HAINE
-

DE,

loc. prép. Uit haat tegen, uit nijd over.

Inhaalder en uithaalder m. (van de fok) .

Haleine, f. Adem in , ademhaling f., adem
*faineusement, adv. Op haatdragende, vijSon h- sent le vin, zijn adem ruikt naar win.-togm.
andige wijze, met haat.
—
Prendre h-, adem halen. Reprendre son h-,
*Haineiux, ease, adj. Haatdragend, tot haat
weder tot zijn' adem komen. Perdre h-, buiten
geneigd, wrokkig, vijandig.
*Hair, v. a. Haten, haat toedragen; verfoeijen; adem raken. Donner h- a un cheval, een paard
afkeer, tegenzin of weêrzin hebben, niet kunnen weder tot adem laten komen. C'est un cheval dis -,
dulden of lijden. Il se fait h- de tout le monde, dat paard heeft een' langen adem. Un plongeur
hij maakt zich bij iedereen gehaat. H- le péché, doft avoir beaucoup d'h-, een duiker moet een'
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goeden adem hebben. Il est hors d'h-, hij is buiten ces, m. pl. Zeeraven f. pl. — hlalieorides, m.
adem, hij hijgt. Courir a perte d'h-, uit alle magt, pl. Zeeltoeijen f. pl.
Halidryde, f. [Bot.] Soort van zeewier n.
zich buiten adem loopen. Prononcez ces mots tout
t *Nalier, m., z. v. a. HALEUR.
d'une h -, spreek die woorden in éénen adem uit. Des
Halientigue, adj. De visscherij of de vischphrases a perte d'h-, ellenlange zinnen (die men
niet in éénen adem kan uitspreken). -- H- oppres- kunst betreffend, h a li e u t is e h. —HALIEUTIQUE, f.
sée, régulière, belemmerde, gerégelde ademhaling f. Vischkunst, visscherskunst, h a l i e u t i e k f. ;(meel.
— (fig.) Tenir qn. en h-, iemand aan 't werk, aan gedicht n. over de vischkunst.
Haligourde, f. [Boul.] Brood n. van grutteden gang houden, hem gedurig wat te doen geven;
Haligraphie, f., z. v. a. HALOGRAPHIE.
ook: iemand in onzekerheid, tusschen vrees en hoop
falime, Halimns, m. [Bot.], z. v. a. POURlaten. Jai écrit quatre pages tout d'une h -, ik
heb vier zeden in eens door geschreven. Une affaire PIER de mei.
*Halin, m. [Pêche] Treklijn f. (van 't vischnet) .
de longue h -, eene langwijlige zaak. — (poét.) L'hHalinatron, m. [Chim.] Onzuivere koolzure
des vents of des zéphyrs, de adem der winden, de
liefelijke koelte. Les vents retiennent leur h -, de soda, die op vochtige gewelven en muren ontstaat.
Haliotide, m. [H. n.] Zeeoor n., eene oor
winden weêrhouden hun' adem, zwijgen, bedaren.
schelp. — Haiiotidier, m.-vormigenschal
*Halen ent, m. [Tech.] Steek, halve steek in.
Het dier, dat die schelp bewoont. —Haliotis, m.,
(in een hijschlouw).
*Halenée, f. Sterke, onaangenaam riekende z. HALIOTIDE . —Haliotite,m.Versteend zeeoor n.
Haliptène, adj. [H. n.] Langs het vlak der
adem: La h- d'eau de vie qu'il me jetait me fit
mal au coeur, de brandewijnlucht, die hij mij toe- zee scherend of vliegend.
Haliséride , f. [Bot.] Soort van zeewier n.
blies. maakte mij kwalijk.
Halitueux, ease, adj. Met vochtige dampen
*Nalener, V. a. Iemands adem ruiken. (In dezen zin verouderd en plat.) — [Chas.] De lucht bezwangerd, zich als vochtdamp verheffend (gelijk
krijgen (van 't wild), ruiken: Mes chiens halenè- de adem.) — [Méd.] Peau h -euse, klamme huid f.
rent bientót le cerf, mijne honden kregen spoedig Chaleur h -euse, vochtige, klamme warmte f.
Halive, f. [H. n.] Eend f. van Madagaskar.
de lucht van 't hert, kwamen het hert ras op 't
*Hallage, m. Marktgeld, staan- of standgeld,
spoor. — In dien zin ook van menschen : Les fripons n'avaient pas halené les limiers de in police, kraamgeld n.
*H. allah i ! Halali I [Chas.] Jagerskreet m.,
de dieven hadden de speurhonden der politie niet
in den neus. — (fig. et fam.) Uithooren, uitvragen: als 't hert tot het uiterste is gebragt.
*Halle, f. Hal, overdekte marktplaats f. H- aux
On a halené ce garcon , men heeft dien jongen uitdraps , aux cuirs, à la viande , laken- , ieder-,
gehoord. (In dezen zin liever FLAIRER) .
Haler, v. a. [Mar.] Aanhalen, intrekken, in- vleeschhal. H- au blé , korenhal , korenbeurs f.
halen; halen, trekken. H- un cordage, une ma- Langage des h-s, gemeene volkstaal, taal f. van
noeuvre courante, een touw, een' looper inhalen. de vischmarkt. — Dames de la h -, z. DAME . Fort
H- la bouline, les cargue-fonds et cargue-bouli- des h-s, z . FORT m . — (fig.) Druk bezocht, woelig
nes, de boelijns-, buik- en rokgordingen aanhalen. huis n. -- [Tech.] Spiegelgieterij f.; — wagenhuis,
H- un palan, op eene talie halen, aan eene talie koetshuis n. — [Com.] Soort van lijnwaad n. uit
trekken. H- un bout-dehors en dedans, eene lij, Bretagne.
*fallebarde, f. [Anc. mil.] Hellebaard m.,
zeilspier innemen, inhalen. — H- la chaloupe a
bord , de sloep inzetten. — H- un bátiment à spies met eene harde of bijl, waarmede zoowel gede
jaaghouwen
als gestoken kon worden. — (Prov.) Cela
aan
la cordelle, een schip treilen, het
lijn voorttrekken. -- iI- le vent , zoo scherp rime comme h- et miséricorde, dat rijmt niet, die
mogelijk bij den wind opwerken. — Ook zonder dingen passen niet bij elkander. Cela est vrai comvoorwerp; IH- sur une manoeuvre, aan een touw me les Suisses portent la h -, dat is zoo waar als
trekken. Hale ensemble ! hale main ! haalt gelijk! tweemaal twee vijf is. -- *fallebardier, m.
vat aan gelijk! -- Praaijen (héler, arraisonner). Hellebaardier m. Ook als adj.: Soldat h -.
Hallebreda, in., z. HALBREDA. — Halle— (fig. et pop.) Je lui ai halé sa bonne amie, ik
(tafelgoed n.
heb hem zijn lief ontvrijd. Je lui ai halé un coup erete, m., z. HALECRET.
Halleconrts, m. pl. [Manuf.] Soort van grof
de grog, ik heb ten laatste een glas grog van hem
*Halles-trues, f. pl. [Com.] Bretonsch lijn
gekregen. — [Chas.] H- les chiens, de honden aan
n.
-wad
(achter 't wild) , — H- les chiens sur un-hitsen
*Hallier, m. Halbewaarder; halkramer in. (In
vagabond, de honden op een' landlooper loslaten. —
BALER, v. n. [Mar.] Trekken, krimpen (van den deze beteekenissen weinig gebruikt). -- [Chas.]
wind): Le vent hale au oord, de wind trekt naar Vogelnet n. H- á perdrix, tailles, patrizen-, kwarHALLIERS , m. pl. Digt struikgewas of
't noorden. Le vent hala de l'avant, de wind telnet
kromp. - SE HALER, F. pr. [Mar. ] Zich verhalen, kreupelhout n.
Hallucination, f. Feil f., misslag m., verzich omhalen, zich ophalen: Se h- de l'avant, de
l'arrière, en travers, zich voorom, achterom, dwars zien n.; — droomerij, verblinding f., zinsbedrog n.,
verhalen. — Se h- dans le vent, bij den wind op- zinsbegoocheling, speling der verbeelding: geestverschijning t., visioen n., h a l In c in d t i e f. —Halsteken (z. v. a. haler au vent).
*Haler, v. a. Verbranden, bruin of zwartach- leiciné, e, adj. Verward van geest, feilend; beu
droomend, aan zinsbegoocheling lijdend. —-zelnd,
tig maken (van de zonnehitte sprekende) : Le soleil
hale en été ceux qui voyagent beauconp, de zon Ook als subst. Un h-, een droomer, geestenziener.
Halltiin, m. [Corn.] Grove sergie f.
verbrandt degenen, die des zomers veel reizen. —
Halmature, adj. [H. n.] Met behulp van den
[Agric.] H- le chanvre,den hennepin de zon droogen.
--(provinc.) H- un champ, een' akker oppervlakkig, staart springend. h alma tic r i s e h.
*Halo, m. [Météor.] Kring m. om de zon, om
niet diep omwerken. — SE HáLER, F. pr. Zijn aan
zon verbranden: Elle porte un voile,-gezitnd de maan. — [Méd.] Kring om de tepels, ook rondde peur de se h -, zij draagt een' sluijer, om niet om pokken.
*Haloehimie, f. [Chico.] Scheikunde der zouzwart of van, de zon verbrand te worden.
*Halésie, f. [Bot.] Halesia f., plant van 't ten; geschiedenis f. der zouten, h a 1 o c h e m í e f.-Haloehimique, adj. Tot de halochimie behoogeslacht der ebbenboomen.
*Haletant, e, adj. Naar den adem hijgend, rend , h a l o c h é m i s c h., — *Halogene , adj.
aamechtig, snuivend: I1 arriva tout h -, hij kwam Zoutvormend. — HALOGENE, m. Zoutstof, zoutvormende stof f. (door sommigen voorgeslagen ter
geheel hijgend, buiten adem aan.
*Haleter, v. n. Hijgen, buiten adem zijn, snui- vervanging van 't woord chlore, chloor) —*Haloven. Il baleta à force d'avoir couru , hij hijgde graphe, m. Zoutbeschrijver m. — *Halogra(in 't lijntje loopt. phie, f. Zoutbeschrijving f.; beschrijving der zoutvan 't hard loopen.
*Halenr, m. [Navig.] Lijnlooper m., man, die werken. — *Halo raphique, adj. Tot die beHalex, Halec, m. [Cuffs. anc.] Saus f., uit schrijving behoorend, halo grap h i s c h. — *Hahet ingewand van zekeren visch , waarschijnlijk loIde, add. Uit de verbinding der zoutstof met
een positief-elektrisch metaal ontstaan , h a l o i
haring of ansjovis, bereid; — die visch zelf.
c h. (hennep-eest m.-dis
Halichélidones, f. pl. [H. n.] Zeezwaluwen f.
*Daloir, m. Droogplaats f. voor den hennep,
pl. en albatros of stormvogels m. pl. — Haliehé*Halologie, f. [Chico.] Zoutleer, zoutkundef.
lones, f. pl. Zeeschildpadden f. pl. - Halieolymbes, m. pl. Zeeduikers m. pl. —Halieora- — *Halologigae, adi. De ze.ct'eer betreffend,
.

-
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h a l o l ó g i. s c h. -- * Haloinancie , f. [Ant.]

HANNOUART.
— Tech.], z. v. a. ARCHET. - HAMECONS of Ha-

ineconniers, m. pl. [Rist.] Hoekschen m. pl.,
naam eener partijschap in de Nederlanden in de
He en 15e eeuw. — Hanieeonné, e, adj. (en
part. passé van hameconner): Carpe h-e, met den
angel gevangen karper r. — [Bot.] Angelvormig.
-- Harneçonner, v. a. [Pêche] Met den angel
visschen of vangen, hengelen.
Haniède, Hamedis, f. [Con..] Bengaalsche
witte katoenen stof f. (eenen wisscher.
Hainée, f. [Artill.] Schacht of schaft f. van
[Météor.] z. HALO.
*falotechitie, f. [Cum.] Leer der zoutbeHaméide, f., z. HAAIADE.
Hamel, m., Uamélie, f. [Bot.] Amerikaan
reiding, kennis f. der zoutwerken. — *Halorattenvergif n.
-schekrapdiglntf.,
technique, adj. De zoutbereiding betreffend. —
Halotessera, f., z. V. a. NURIACITE. - * IlaHarnigere, adj. [Bot.] Met hoekige vezels. —
lothi-iciim (pr. —kome) of *Halotric, m. Hamiplante , adj. [Bot.] : Plante h- , of als
[Chim.] Vézelige aluin m., haarzout n.
subst f. Une h -, kleef - of kliskruid n.
Halonrgide, f. [Ant.] Purperverwig kleed n.
Hamippe, m. Arst.] Bceotisch ruiter nl., die
*HalquIe, m. [Bot.] Phcenicische jeneverboom m. te voet en te paard streed en twee paarden leidde.
Uammon, Hamon, m. [H. n.] , z. AMMON.
Halte, f. Rusttjd m. (van soldaten op hunnen
* Hampe, f. Stang, schacht of schaft f., steel
marsch, ook van reizigers, van jagers, enz.) ; —
rustplaats, h a 1 t e f.; — maaltijd m., dien men ge- van een' wisscher, van een' piek, wisscherstok,
eene
piekstok
halte
houdt.
ni. -- [Mar.] H -s de corde, touwwisdurende de
— Op spoorwegen:
plaats zonder stationsgebouw, waar de trein een schers m. pl. H- a douille of H- garnie, blikvuuroogenblik stil houdt om reizigers op te nemen en stang f. — La h- d'un pinceau , het stokje of
af te laten, hal t e f. - HALTE ! inters. Halt! (be- steeltje van een penseel. — [ Bot.] Bloemsteel m.—
velwoord om een' voortrekkenden troep te doen [Chas.] Borststuk n. van een hert, kossem m. —
stilstaan, arbeiders hun werk te doen staken, enz.) . [Bouch.] De deden van eene ossenlong, die op
Hate-1à ! halt daar ! sta ! niet verder ! houd stil? beide zijden de lever en de milt bedekken, de wam— (fam.) Halte -lb, Monsieur, cela passe le badi- men t. pl. (zien.
*Ha,npé, e. adj. Gesteeld, met een' steel voor nage, zacht wat, bedaar, Mijnheer, dat is de scherts
*Hamster, m. [H. n.] Hamster f., zeer scha
te ver gedreven. — S *Halter, v. n. Halte mapr.
-delijknorschvat.
V.
Stil
houden,
rusten.
—
SE
HALTER,
ken.
Harnlaire , f. [H. n.] Zékere ingewandsHaltère, m. [Ant.] Balanceerstok m. (ter be(vezeltjes
bezet.
Waring tan 't c enwigt I. -- Haltériste, m. worm M.
Haniuleux , euse, adj. [Bot.] Met hakige
[Ant.] Balanceerder, danser of springer m. met
*Han, m. Oostersche openbare herberg f., meestal
een' balanceerstok.
*Halurgie, f. [Chim.] Zoutbereidingskunst f., tot opneming der karavanen bestemd, karavanseHAN, M. Klanknabootsend
z. v. a. HALOTECHNIE. - * Halurgique, adj. Die rai f., k h a n m.
woord voor 't steunend, kugchend geluid van
kunst betreffend, h a l d r g i s c h.
Halysis, m. (pr. —zice) [H. n.] Soort van iemand, die krachtige slagen met bijl of hamer
geeft. — ( Loc. prov.) Il est là à pousser le h- de
ingewandsworm m.
*Ramat, m. (verbastering van 't nederd. saint Joseph, hij is daar om zwaar werk te doen,
h a n g m a t) [Mar.] Hangmat, kooi f. H- à cadre, om te zwoegen en te zweeten.
t *Hanap, m. Groote drinkkom, nap f. --•
à l'anglaise, H- carré, raamkooi f., kot n.
*Hanapier, in. Menschenschedel m., door somHamade, Haméide, Hamaide, f. [Bias.]
mige wilde volken tot drinkschaal gebruikt. —
Hamei f., dwarsbalk van drie ingekorte stukken.
Hamadryade, f. [Myth.] Boomnimf f. — [Anc. mil.] Borstharnas, borstwapen n.
*Hanche, f. [Anat., Man.] Heup f. — (fam.)
Hatnadryas, m. [H. n.] Langbeenire of araEtre, Se mettre sur la h-, sur les h-s, de handen
bische baviaan in.
Hamago gae, m. [Méd.] liever EMMÉNAGOGUE. in zijne zijden zetten, zich in uitdagende houding
— [Bot.] Bloedtrekkende plant f. der Pyreneën, plaatsen. Parer sur sas h,s, met de spraak niet
regt uitkomen, zijsprongen maken. — [ Man.] Ce
h a m á n t h u s m. — Hamaide, z. HAIVIADE.

Zoutwaarzegjerj , voorspelling uit hoopjes zout,
h a l o m a n t% e f. —* falomancien,.m., -ne, f.
Zoutwaarzegger m., -waarzegster f. — *Halophile, adj. [Bot.] Liefst op zilte gronden wassend. - * HALOPHILE, f. [China.] Pisstof.f. —*Halosachne, f. [Chim.] Schuimzout n., zout, dat
de golfslag als een verhard schuim afzet._ *Halosanthos, m. Zoutbloem f. (op sommige bronnen) .
*Ha1ot, m. Hol n. in een' konijnenberg. —

—

Uarnail, m., z. HAMAUX.
*Hamamélide, f., Hamantelis, m. [Bot.]

Tooverstruik, tooverhazelstruik m.--H- d'Athénee,
z. v. a. AMELANCHIER.
Haitians , m. [Coen.] Fijne, digte, witte ka

stof f. uit Oost-Indië.

-toen

Hansapolyagrammatique , adj. [Impr.]
Caractéres h-s, letterstaafjes n. pl., op welke ver

vaak bijeenkomende letters vereenigd staan.-schezdn
*HaInatax, m. pl. [Pêche] Wijdmazig vischwant n., schakelrakken m. pl.
Hamaxa, f. [Astr.] Wagen. — Haniaxagognes of Hamaxagoges, m. pl. [Ant.] Wagenmenners, voerlieden .m. pl. van den oogst. -Hamnxiciens, m. pl. [Ant.] Wagenstrijders m.
pl. — Hannaxobiens of Haniaxobites, M.
pl. [Ant.] Volkeren n. pl., die op wagens of karren leven en rondtrekken, wagenbewoners ni. pl.
*Hani bo urg of Ran'boLirg , m. [Pêche]
Fust n. voor den gezouten visch.
*Hanibonvrennx, m. [H. n.] Hamburgsche
(op Japan.
bloedvink m.
Hanibre,m. [Bot.] Groote, altijd groene boom m.
Hambrège, m. [Ant. mil.] Voering f. van den
pantserhandschoen.
*Hambtirge, m.. z. CARASSIN.
*Hamean , m. Gehucht n. Ce n'est pas un
village, ce n'est qu'un h-, 't is geen dorp, 't is
maar een gehucht.
HameSoil, m. [Pêche] Angel, vischhaak, vischangel in — ( fig. et fam.) Lokaas n. — (Loc. prov.)
Mordre a 1'h-, aan den angel bijten, toebijten, zich
laten verschalken of bedriegen. — [Bot.] Puntig
haakje n. aan een doorn of plantenvezel. — [H. n.]
Smalkop, morris m., een li-ntwormvormig vischje.
;

cheval a de belles h-s, a les h-s hautes, bargees,

dat paard heeft fraaije, hooge, uitstekende heupen.
Rabaisser les h-s, he achterstel onder zich brengen, de heupen buigen. Fuir des h-s, met de ach
Trainer les h-s, de heupen ach--terhandvojl.
teraan slepen. — [ Mar.] Windvéring f., billen f. pl.,
Kanaal cannier geheeten). La
n.
(in
't
achterwerk
h- du vent, de loefwindvering. Le vent viert de
la h-, de wind komt schuin achterin. Aborder un
vaisseau par la h-, een schip bij de windvering
enteren, het van achteren aan boord leggen. —
[Vétér.] Effort des h-s, heupverrekking f. —
[Tech.] Bodemrand m. (van een pot, vaas, enz.)
— [Mus.] H- d'un basson, staart m. van eenen bas.
Hanchoan, m. (pr. an-ko-an) [H. n.] Braziliaansche buizerd of muizevalk in.
Hanebane of Hennebane, f., z. JUSQUTAME noire.
Hanet, m. [Mar.] Riftouwtje n., riflijn f.

*HIangar, m. Loots, timmerloots f., afdak n.

H- à mature, à cbaloupes, masten-, sloepenloots.
H- à chaux, kalkloots.
*Ilanneton, M. [H. n.] Meikever, meitor,
molenaar m. H- vernal, voorjaarstor. H- borti-

cole, St.-Janskevertje n. H- solstitial, junijkever.
H- doré, gouden tor. — (fans.) 11 est étourdî comme
un h-, hij is de onbezonnenheid zelf. --- [Passem.]
Soucis de 11- of d'h- franje f. met kwastjes. –
*Hannetonner, V. a. De boomen schudden, opdat de kevers of molenaars er af vallen.
5 Hannichenr, m., z. v. a. eOURRELIER.
*Hannon, m. [.H. n.] Volksnaam van ver -

scheiden hertschelpen.

t Hannonart of Hannonard, m. Gezwo-

ren zoutdrager m. te Parijs.

HANOCHE
Hanoehe, f. Bosje n. brandhout.
*Hanovrien , adj. Hannoversch , hannove-

raan.,sch. — HANOVRIEN, m., NE, f. Hannoveraan m.,
hannoveraansche vrouw f.
*Hansard of *Hansart, m. [Agric.] Tuinmes n., sikkel f. (in Normandije).
1 * Hánscrit, m., nu SANSCRIT.
*Ranse, f. Verbond, inz. handelsverbond n.
der steden, die zich sedert 1241 aan Hamburg en
Lubeck aansloten, om zich zelven en hunnen han
tegen rooverij te beschutten, enz., hanse,-del
h a n z e, h a n s a f. — * Hanséatique, adj. Verbonden, tot de hanse behoorend, h a n s e d t is c h.
Villes h-s, hanse-steden f. pl. (inz. Hamburg, Lubeck en Bremen.) — * I-Iaitsgrave, m. Hansgraaf m., hoofd van eene voormalige duitsche han
— * clans graviat, m. Hans--delsvrnig.
graafschap it. ; woning f. van den hansgraa f.,
*Hansière, f. [Mara Tros m., z. AUSSIERE.
T *Hante, m. Piek f. met eene kerkbanier;
steel m. (nu liever HAMPE).
*Ranter, v. a. Dikwijls bezoeken, verkeeren of
omgaan (met): H- les bonnes compagnies, de goede
gezelschappen dikwijls bezoeken. — (Prov.) Dismoi qui tu kantes, je te dirai qui tu ès, waar
men mede verkeert, wordt men mede geëerd. —
H- les mauvais lieux, les cafés, in slechte plaatsen, in kofijhuizen loopen. — (Loc. prov.) Il a
bien hanté les foires, hij is van alle markten
weêrgekoïnen; hij is van zessen klaar. — Ook als
V. n. gebézigd: Les gens qui kantent dans ce lieu,
de menschen, die daar verkeeren. — SE HANTER,
V. pr. Bezocht worden. — Elkander veel bezoeken,
met elkander omgaan. — Het part. passé is ook
adj. Cabaret hanté par les juifs, door de joden
bezochte kroeg f. — Chateau h -, kasteel n., waarin
't spookt.
t *Hantise, f. Gemeenzame omgang m., veel
f. (meest in kwaden zin) .
-vuldigerkn
*Haphé, f. [Ant.] Poeder n., waarmede de
worstelaars hunne ingesmeerde leden bestrooiden.
*Haphtanes, f. pl Afdeelingen f. pl. der profétische boeken, die bij de doden op sabbath worden voorgelezen.
*Hapl sire, f. [Bot.] Soort van schimmelplant f.
*Haplogénéen, ne, adj. [Bot.] Uit enkel
celweefsel gevormd. — * Haplopéristo--voudig
mate, adj. [Bot.] Met een' enkelvoudigen mondi-ngsrand. — * Haplopétale, adj. [Bot.] Met
enkelvoudige of uit één blad bestaande bloemkroon f.
— *Haplostémonopétale, adj. Met even veel
stofdraden als afdeelingen der bloemkroon. -*Haplotoznie, f. {Chir.] Enkelvoudige of een
snede f.
-voudzge
*Happant, e, adj. [Minér.] Aan de tong
klevend. Argile h-e.
*Rappe, f. [Tech.] Asscheen f., ijzeren halve
ring m. aan het einde van eene wagenas; — voorsteekpen f. aan eene ploeg, enz.; verbindingskram f.,
klaauw m. ; — soort van handpers f.
* H appé, e, adj. (en part. passé van happer) :
Morceau h-, opgehapte brok m. --- Voleur h-, ge
gevatte dief m.
-pakte,
*Rappe- chair, m. (pop. et bas.) Dievenlei
deurwaarder, jan-pak-an m. — ( fig. et fam.)-der,
Schraper m. (Plur. Des happe-chair.)
-

:

I * Happée, f. [Gout.], z. V. a. SAISIE.

- -

*Happe-foie, m. [H. n.] Zee-roofvogel m.,
die zeer belust is op de kabeljaauwlever. (Plur.
Des happe-foies.) -- t *Rappe -lopin g m. [Chas.]

Gulzige hond, slokop m. — (fig. et triv.) Vraat,
vreetzak m. (Plur. Des happe-logins.)
*Happelonrde, f. Valsche steen m. (dien men
ligt voor echt aanziet.) — j (fig. et fam.) Mensch
van fraai, sierlijk voorkomen, maar met weinig
verstand en middelen. — [ Man.] Fraai, maar niet
vurig, krachteloos paard m. — In 't algemeen: een
uiterlijk, fraai voorwerp van weinig of geen innerl jke waarde.
*Happement, m. Het ophappen, opsnappen; —
het onverwacht grijpen of vatten. — [ Miner.] Het
kleven of hechten aan de tong van zekere mineralen.
*Rapper, v. a. Opsnáppen, toehappen, snappen. Le Chien happe tout ce qu'on lui jette, de
hond snapt alles gretig op, wat men hem toewerpt.
— (fig. et fam.) Vatten, grijpen, vangen, onverwachts in hechtenis nemen: I1 s'est laissé h- par
les sergents, hij heeft zich door de geregtsdienaars
--

*HARAUDER.
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laten vatten. --- *RAPPER, v. n. [Chim.] Kleven,
zich aanhechten: Le nitrate de potasse est un sal
qui happe (of qui happe à la bouche), de salpeter
-zurepotasch
hecht zich aan de tong.
S *Rappe-soupe, f. (woord van Rabelais)
Soeplepel, lepel in. (Plur. Des happe-soupe).
*Hapsus, m. [Chir.] Wiek, dot f. (van pluk
vlas of wol) .
-sel,
*Haptopode, adj. [H. n.] Het voedsel met de
pooten aanvattend. — *HAPTOPODES, m. pl. Grijp
m. pl., klasse van vogels, die 't voedsel met-voetrs
de pooten aangrgpen.
t *Flagae, f. Paard n. — [ Pécbe] Harengs
a la h-, haringen m. pl. tot vischaas bereid, aasharing, lokharing m.
t *Haquebate, *Hagaebutier, Z. ARQUE-

BUSE, ARQUEBUSIER.
*Haqueiiée, f.

(verklw. van 't oude haque)
[Man.] Pasganger, telganger m., telpaard n., hak
f. Cheval qui va la h -, paard, dat den tel-keni

gaat, telganger. — (Prov.) , z. CORDELIER.
fig.
et pop.) Groote, lomp gevormde vrouw.
*Iuaquet, m. Paardje n. (in dien zin weinig
gebruikt). — Lange kar f. zonder wagenladders
(voor tonnen, balen, enz.), bierwagen, rolwagen m.
— [Art.] EI- à ponton, een pontonwagen of -kar.
— *Haqu'etier, m. Voerman m. van zulk een
voertuig. (geslacht.
*Harache, f. [H. n.] Visch m. van 't haringHarame, m. [Bot.] Balsemharsboom, balsem
m. (die de takamaka-gom voortbrengt). -poulier
Haranes, m. pl. Hongaarsche militie f., h ará nen m. pl.,
*Harangue, f. Piegtige aanspraak, redevoering, rede f. I1 a prononcé une belle h- au roi,
hij heeft eene schoone aanspraak aan den koning
gedaan. — (fam) Vervélend gebabbel n. I1 leur a
fait une longue h- la- dessus, hi heeft hun daarover
lang en breed wat voorgebabbeld.
*Haranguer, V. a. Plegtig aanspreken, eene
openbare redevoering of aanspraak houden: Le
— (

bourguemattre barangua le prince

a la porte de

la ville, de burgemeester sprak den vorst aan de
stadspoort plegtig aan. — ( fig.) Quand je le verrai.
je le haranguerai d'importance, als ik hem zie,
zal ik hem niet weinig doorhalen. — Ook als v. n.:
Il harangue bien, mal, hij heeft eene goede, slechte
voordrant als spreker. — ( fig.) I1 harangue toujours, ii ne fait que h hij heeft altijd het grootste
woord, voert altijd een' hoorren, deftiren toon. —
SE HARANGUER, V. pr. Plegtig aangesproken worden. — Tot elkander aanspraken houden. —
Het part. passé is ook adj,: Les soldats harangués
a cette occasion, de bij die gelegenheid toegesproken soldaten.
*Harangueur, m. Openbaar redenaar, spreker, woordvoerder m. — Meestal in ongunstigen
zin gebézigd: Un mauvais, Un pauvre h -, een
slecht, armzalig rédenaar. Un h- éternel, een
vervelende, langwijlige spreker, babbelaar m. -Men vindt ook het vrouwelijk HARANGUEUSE,
woordvoerster f.
*Naras m. [Man.] Stoeterij, paardenfokkerij f.
-- Verzameling f. van stalmerrien met hare springhengsten. — Somtijds ook van een' enkelen springhengst gebezigd: Un h- anglais. — EI- de mulets,
muildier-stoeterij. — [H. n.] Ara f., schoone amerikaansche langstaartige papegaai m.
*Harasse, f. Glaskorf m., glaskist f. — [ Anc.
mil.) Zwaar schild n., harasse f.
*Harassé, e, adj. (en part. passé van harasser): Troupes h-es, afgematte troepen m. pl. J'ai
l'esprit h -, mijn geest is (door het denken, studéren) uitgeput, afgemat. — (pléon.) H- de fatigue,
doodmoede.
-- *H arassement, m. Afmatting, uitputting f.
*Harasser, v. a. Vermoeijen, afmatten, uit putten; (van dieren) afrijden, afjagen, afdrijven.
— SE, HARASSER, v. pr. Zich afmatten. -- Moede.
uitgeput worden: C'est un cheval qui se harasse
Bien vile. (terij.
S *Harassier, m. Opzigter m. over eene stoe-,

*Haraei, *Haraux, m. [Anc. mil.) Donner

]-e h -, het h a r o roepen (als krijgslist om de os-azende paarden der vijandelijke ruiterij magtig te
worden),
t *Marauder, v. a. Najouwen, beschimpend
en scheldend vervolgen.
38*
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*Hardiment, adv. Stout, op stoute, vrijmoedige, ook op onbeschaamde wijze, enz. (vgl. HARDI);
zonder aarzelen of bedenken, vrijuit. Marcher heene hagedis.
*Harceler, V. a. Tergen, kwellen, sarren; á l'ennemi, stout, onbeschroomd op den vijand losplagen, verontrusten, lastig vallen; aandrijven; gaan. Parler, mentir h-, stout, onbeschaamd spretelkens aanvallen of aangrepen, door aanvallen ken, liegen. — Dites -lui h-, que j'en suis instruit,
vermoeijen, bestoken. Il le harcèle toujours, hij confiez-le lui h-, zeg hem vrij uit, dat ik het ver
heb, vertrouw het hem zonder bedenken toe.-nome
tergt hem gedurig. Its flout point cessé de h- 1'enHardois, m. pl. [Tech.] Door de horens van
nemi dans sa marche, zij hebben niet opgehouden
den vijand op zonen marsch telkens te bestoken, een hert afgeschuurde takken m. pl.
*Hare I snterj. (aanvurende kreet voor de hondoor aanvallen te vermoeien. - SE HARCELER, V.
pr. Zich kwellen, zich verontrusten. — Elkander den) Halo! haho! — Teenen band m., bindteen f.
*Harem, m. (men spreekt doorgaans uit ha-rèm,
-tergen, kwellen. — Het part. passé is ook adj.:
Troupes harcelées, gedurig verontruste, bestookte hoewel anderen, wegens cie afleiding van 't arab.
Harceleur, m. Plaaggeest, h a r a as, ha-ram uitspreken) Vrouwenhuis n. bij de
troepen m. pl.
;ferger, kwelduivel m. — *Harcellement, m., Muhamedanen, vrouwenwoning f. , vrouwenvert Hareellerie, f. Gedurige terging of kwelling; blijf n., vrouwentimmer, h á r e m m. — De qezamenljke in den harem besloten vrouwen. — Bij uit
— bestoking, verontrusting f. (des viands)
bordeel n.: Il y a une foule de h-s dans-breidng:
Harcourt, m. Bezitter, eigenaar m. van stoeParis.
terijen.
*Hareng, m. [H. n., Pêche] Haring m. H*flard, m. [Tech.] Stolts f., stompscherpe ijzeren schijf f. of halve ring m., waarop witlooijers fr ais, groene, versche haring. H- said, H- pee, Hen handschoenmakers het leder glad en lenig maken. en caque, pekelharing, gezouten, gekaakte haring.
*Harde, f. [Chas.] Troep wild, inz. rood H- blanc-, blanke haring. H- à la bourse, z. V. a.
wild n. — Koppelband m., waarmede de honden BOUSSARD. H- plein, volle haring. H- vide of gal,
vier aan vier of zes aan zes zamengehouden wor- leêge, ijle haring. H. en , vrat, wrakke haring,
wrakharing. H-s peignés, geschonden haring. Hden. - z. HARDES.
*Harde, e, adj. (en part. passé van harder): saur of sauret, bokking. Caque de h-s, harington f.,
Chiens h-s, gekoppelde honden m. pl. — Peaux h-s, haringvaatje n. La pêche du h-, de haringvisscherj,
gestolte huiden f. pl. — Oeuf h-, ei zonder schaal, groote visscher2j f. — (Prov.), z. CAQUE. On vend
au marché plus de h-s que de soles, geringe, midwindei n.
*Hardeau, m. [Tech.] Touw n. aan den delmatige waren vinden meer aftrek dan de goede,
molenvang. — [Bot.] Soort van sporkenboom m. — mosselen hebben meer aftrek dan oesters. —
Vivre dun h-, hoogst matig leven. I1 est sec comme
(viorne, bourdaine). — -j (pop.) Gulzigaard m.
*Hardée, f. [Chas.] Plaats f., waar 't wild un h- saur, hij is zoo droog als een stokvisch, aan
door 't hout is heen gebroken. (touw. hem is niets dan been en huid.
*Harengade of *Harenguiere, f. [Pêche]
*Hardelée, f. Pak n. aan een' draagstok of
*Hardelle, f. (verklw. van harde) Menigte f., Iiaringnet, haringwant n. - HARENGADE, HARENGAGE f., z. CELERIN.
troep m.; — (pop.) jonge meid f.
*Harengaison, f. Haringljd m., saizoen n.
*Harder, v. a. (van harde) [Chas.] Koppelen
(de honden) . — * HARDER, V. n. (van hard) [Tech.] voor de haringvangst. — Haringvisscherij, haringStoltsen, stolten (vgl. hard). -- SE HARDER, V. pr. nering f.
*Harengere, f. Haringvrouw; vischvrouw f.
[Chas.] Zich in de koppelbanden verwarren: Ces
— (fig. et fam.) Ruw, onbeschaafd vrouwspersoon,
chiens se hardent.
vichwjf n.
*Harderie, f., z. FERET d'Espagne.
*Harengerie, f. Haringmarkt f.
*Hardes, f. pl. Kleeding f., kleederen, klee*Harenguière, f., z. HARENGADE.
dingstukken n. pl., goed n., plunje f.
t *farer, V. a. Aanhit en, ophitsen.
*Nardi, e, adj. Moedig, stout, stoutmoedig,
koen, vermetel, onversaagd, onbeschroomd, onderHaret, adj. m. [H. n.] Chat h- of sauvage,
nemend, onverschrokken; onbeschaamd, driest, vrij visch van 't geslacht der wentelaars, zeebijter m.
Haretae, m. [H. n.] Roodgekui fde a f rikaanboud. Un soldat h-, een moedig soldaat. II-postig,
a fait un tour h-, hij heeft een' stouten, koenen sche vogel m. (steenuil, sneeuwuil m.
Hai-fang, m. [H. n.] Groote sneeuwwitte
trek gedaan. — C'est une réponse h-e, 't is een
*Hargne, f. Gémelijkheid, verdrietigheid f.
vrijpostig antwoord. Un h- menteur, een onbe*SE, HARGNER, V. pr. Onder elkander twisten,
schaamde, vermétele leugenaar. Cette fille a Fair
Is-, dit meisje heeft een vrijmoedig uitzigt, ziet er elkander kwellen , verdriet aandoen. — *Harvrijmoedig uit. — Cet auteur a la plume h-e, gnerie, f. Twist n., kijvaadje, plagerij f.
*Hargneux, ease, adj. Kijfachtig, twistziek,
deze schrijver schrijft stout; drukt zich te vrj over
kiesche zaken uit. — Ce maitre d'écriture It la twistgierig, kribbig, krakeelziek. — (Prov.) z. CHIEN.
main, la plume h-e, die schrijfineester heeft eene C'est une femme h-euse, 't is een kijfachtig wijf.
stoute, fiksche hand. Le pinceau h-, le jeu h-, Chien h- a toujours l'oreille déchirée, z. DÉCHIRE.
*Hargnière, f. [Pêche] Wzjdmazige zegenl'exécution h-e, het stoute, fiksche penseel, spel n.
— [Arch.] Voute h-e, stout aangebragt, Tksch boord m.
*Hargouler, V. a.: Hiemand bij de
uitgevoerd gewelf n. — [Bias.] Coq h-, stappende
keel pakken en schudden.
haan m.
*Haricot, m. [Bot.] Snijboon, klimboon f. Les
*Hardieort, m. [Anc. mil.] Voorvechter, soldaat, die de schermutseling aanvangt, ha r d i c o r t m. h-s grimpent sur des échalas, de sn jboonen klim
aan staken in de hoogte. Des h-s nains of It-men
*Hardiesse, f. Stoutheid, koenheid, onversaagdheid, onbeschroomdheid, stoutmoedigheid, on- la touffe, kruipertjes n. pl. — Het zaad zelf dier
plant:
H -s blancs, witte boonen f. pl. — [Cuis.]
onbedeesdheid;
verschrokkenheid; vrijmoedigheid,
vrijpostigheid, onbeschaamdheid, driestheid, laat H- de mouton, schapenvleesch n. met knollen.
*Harieoter, v. n. In kleinigheden speculéren
overmoed m. Grande, noble h-,-dunkehif.,
groote, edele stoutheid, onversaagdheid. Cette fille of handelen; — zich kleingeestig, bekrompen gedraest dune h- qui révolte, dat meisje is ergerl jk gen. — Haricoteur, m. Koopman innesteri en.
*Haridelle, f. Knol m.,slecht, afgeredenpaard n.
vrijpostig, onbeschaamd. La h- d'une action, de
Harle of Herle, m. [H. n.] Duikeend, duikervermetelheid, stoutheid eener daad. La h- des
manières, de vrijpostigheid der manieren. — On gans f., duiker, zaagbek, mannetjes-duiker m.
Harmale, f. [Bot.] Soort van zeer welriekende,
trouwe une foule de h-s dans eet auteur, men
vindt bij dien schrijver eene menigte stoute, ge- wilde wijnruit in Egypte, h á r m a l a f.
La
hd'une
Harman
, m. [Manuf.] Ongeschoren laken n.
—
uitdrukkingen,
vrijheden.
waagde
Harmatan, m. [Météor.] Stikwind, zeer ver
voute, dun escalier, de stoute, fiksche, vlugge
aan de afrikaansche-derfljk,htwinz.
uitvoering van een gewelf, van een trap. - ( fam.)
Prendre, Avoir des h-s, zich vrijheden, veypostig- kust, harmattan m.
Harmonica, m. [Mus.] Speeltuig n., zamenheden veroorloven, al te vrV zijn. Excusez, si je
prends la h- de vous faire cette demande, vergeef gesteld uit een zeker getal glazen klokjes, die men
doet klinken door hunnen rand met den vochtiger
mij, dat ik zoo vrij ben u dat te vragen.
Hardilliers, m. pl. [Tech.] Schaftschragen f. vinger te bestrijken; ieder speeltuig met toetsen,
waarin de metalen snaren door glas vervangen
pl. der tapijtwevers.
*Haraux, m., z. HARAU.
*Harbai, m. [H. n.] Egyptische doornstaart m.,
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worden, h a r m on i k a f. — Harmonieorde, m.
Opstaande staart piano, door Kaufmann in 1808
uitgevonden, harmonichorde f.
Harmonie, f. [Mus.] Gelijktijdige verbinding
der toonen tot één geheel volgens de wetten van
't geluid, klankineensmelting, zamenstemming van
verschillende akkoorden; — wetenschap, theorie f.
van de akkoordverbindingen; — gezamenlijke blaas
n. pl. van een orkest; -- welluidend--instrume
heid, liefelijkheid, har m o n í e f. Lh- des instruments, de overeenstemming der speeltuigen. Musique
d'h-, muzijk van blaasinstrumenten, harmonie -muzijk f. — L'h- a été soumise h des règles invariables, de harmonie-leer is aan onveranderlijke relgelen onderworpen geworden. — L'h- est trap considérable dans eet orchestre, . de harmonie is te
sterk, de blaasinstrumenten zijn te talrijk in dat
orkest. — L'h- de la voix , de welluidendheid ,
liefelijkheid der stem. — Table d'h-, klankbodem m.
(van een snarenspeeltuig). — Bij uitbreiding: Evenredigheid, schoone verhouding der deelen van een
geheel, inz. in de schoone kunsten; overeenstemming
(van neigingen, van wil) , overeenstemmigheid, een
harmonie f. Ce qui fait la beauté d' un-dragt,
bátiment, eest la parfaite h- de toutes les parties,
dat, wat de schoonheid van een gebouw uitmaakt,
is de volkomene overeen- of zamenstemming van
alle deelen. — Il rêgne une belle h- dans ce dessin,
in deze teekening heerscht eene schoone overeenstem
alle deelen stemmen goed zamen. Il règne-ming,
dans cette famille la plus parfaite h -, de vol
eenstemmigheid heerscht in deze familie.-maktse
-- [Litt.] H- évangélique, overeenstemming der
evangelisten, een boek, waarin men die overeenstemming poogt aan te toonen. — [ Anat.] Articulation par h -, harmonische beendervereeniging
o f inwrichting, onbeufégelijke beenderverbinding door
in elkander sluitende, min of meer getande naden.
— [Phil.] H- préétablie, vooraf bepaalde overeenkomst of overeenstemming (naar Leibnitz); de van
God oorspronkelijk uitgaande zamenstemming van
alle dingen en van hare veranderingen lot één doel.
H- sociale, of enkel Il:-, maatschappelijke harmonie,
tijdperk van voorspoed, dat, naar 't stelsel der
Fourieristen, op de kindschheid van 't menschdom
volgen moet.
Harmonie, e, adj. (en part passé van harmonier): Couleurs h -es, in harmonie of overeenstem
kleuren.
-mingebraqt
Harmonien, ne, adj. [Mus.] De harmonie
betreffend. — [ Phil.] Tot de maatschappelijke har
't stelsel van Fourier). —-moniebhrd(
HARMONIENS, m. pl., -NES, f. pl. De mannen en
vrouwen, die in dat Fourieristisch tijdperk zullen
leven. — HARMONIEN, m., -NE, f. [Mus.] Leermeester m_, leermeesteres f. in de harmonie.
-[ Ilarmonier, v. a. In harmonie, in overeen
eensgezindheid brengen, doen h arm o--stemingof
n ié r e n. H- les diverses partjes dun tout, les
couleurs dun tableau, de verschillende deelen van
een geheel, de kleuren eener schilderij met elkander
doen harmoniéren. L' intéret harmonie souvent les
hommes, het eigenbelang maakt dikwijls de menschen eenstemmig. — S'HARMMONIER, v. pr. Overeen
stemmen, eene harmonie of eenstemmigheid vormen.
S'h- avec qn., met iemand h a r m o n i é r e n, h a rm o n i s é r e n, vriendschappelijk en eensgezind leven. — La verdure s'harmonie gracieusement aver
l'eau, het loof is in liefelijke harmonie of overeen
-steminghwar.
Harmonieusement, adv. Welluidend, overeenstemmend, op liefelijke, zoetluidende wijze.
Harmonieux, ease, adj. Welluidend, overeen- of zamenstemmend, h a r m ó n is c h. Une voix
h -euse, eene welluidende stem. Couleurs h -euses,
liefelijk zamenpassende kleuren f. pl. -- Style h-,
welluidende stijl m.
Harmoniphile, adj. De harmonie, de muzijk
beminnend: Nation h -, muzijklievende natie f.
Harmonigne, adj. Harmonie of overeenstem
voortbrengend, h a r m ó n is c h. Sons, Cordes-ming
h-s, overeenstemmende toonen m. pl., snaren f. pl.
Schelle h -, harmonische toonschaal f. — [Géom.]
Proportion h -, harmonische evenredigheid f. (waarin
de 1e tot den 3en term staat, als 't verschil van
den lei en Zen tot dat van den Zen en 3en term).
Nombres en proportion contre -h -, getallen in tegenharmonische verhouding (waarin 't verschil van

den ten en Zen term tot het verschil van den Zen
en 3en staat, als de 3e term tot den 1
MONIQUE, f. [Mus.] Wetenschap van de verhouding
der termen, welluidendheidsleer, h a r m o n i e k f.
— Harnioniquement, adv. Op harmonische
wijze, naar de regels der welluidendheidsleer, harmonisch.
Harmoniser, v. a., z. V. a. HARMONIEK. --I- Barmonisme, m. Het streven naar overeenstemming in schrijfwijze en spelling, h a r m o
n.
-nzsmu
Harmoniste, m. Meester der harmonie, bekwaam componist of toonzetter, h a r m o n í s t m.
— Harmonistique, f. Overeenstemming (concordance) der evangeliën.
Harmonomètre , m. [Mus.] Harmonie- of
welluidendheidsmeter, werktuig om de harmónische
verhoudingen te meten, h a r m o n o ni é t e r m. —
Harmonométrie, f. Harmonie-meetkunst f. -Harmonoinétriquie, adj. Die kunst betre fend.
Harniophane , adj. [Minér.] Met zigtbare
voegen (van kristallen).
Harinotome, m. [Minér.] , z. ANDRÉOLITHE.
I *Harnaelhé, e, adj. (en part. passé van har
h -, opgetuigd paard n. — Femme-nacher):Cvl
h-e, belagchelijk opgetooide vrouw. — * Harnachement, m. Het optuigen van paarden, muilezels); — gezamenlijk tuig n. — ( fig. et fam.)
Zotte belagchelijke opschik m. — * Harnacher,
v. a. Optuigen, tuigen, het tuig aanleggen, optoornen. — (fig. et fam.) Smakeloos, bont aan
- SE HARNACHER, v. pr. Opgetuigd wor--kledn.
den, zich laten tuigen. — Zich belagcheljk opschikken, zich smakeloos kleeden. — * Harnaehenr, in
[Tech.] Tuigmaker, zadelmaker m.
*Uarnais. *Harnois, m.. Paardentuig,tuig n.;
— bij uitbreiding; voertuig n. , de paarden! en
verdere toestel van een' voerman of sleper. Cheval
de h -, voermans-, sleperspaard, trekpaard n. —
Vischtuig, vogeltuig n. (In dien zin verouderd.)
— [Anc. mil.] HARNOIS, m. Harnas n., wapenrus
f. — (fig.) Endosser le h -, het harnas aan -ting
soldaat worden; zijn ambtsgewaad aantrek-schietn,
Blanchir, Vieillir sous le h -, onder de wa--ken.
penen, ook, in een of ander beroep grijs worden.
Suer, S'échauffer dans son h-, zich in vuur, in
drift zetten, met drift en opgewondenheid spreken;
— ook (iron.) onder den last van zijne kleederen
zweetgin.
*Haro, m. [Ant. prat.] Haro, haro-geroep n.
(om iemand te vatten of beslag op een voorwerp
leggen en de zaak oogenblikkelijk voor den regter
ie brengen). Crier, Faire h- sur qn., iemand onder
haro-geroep arrestéren; — (fig. et fam.) een afkeurend geschreeuw over iemand aanheffen, luid
afkeuren.
t IHarondelle, f., z. V. a. HIRONDELLE. Haronelle, f. [Pêche], z. v. a. ARONDELLE.
*Barpace, adj. [H. n.] Van roof levend: Oiseaux h-s, of als subst. HARPACES, m. pl. Roofvogels m. pl.
(eener ziekte, eener kwaal.
-t- Harpade, f., z. v. a. SAISIE.
Aanval m.
*Barpage , m. [ Anc. mar. ] Beukblok n.,
ijzerklomp n., dien men uit den mast op de viandel2jke galeien deed vallen.
*Harpagon, m. (fam.) Gierigaard, erekm. —
[Ant. rom.] Soort van enterhaak m.
*Harpaie, m. [H. n.] Brandgier m. (busard

:

,

I

—

du marais).
*f arpail, m. [Chas.] , z. V. a, HARDE.
*tlarpaille, f. Gemeen volk n. (canaille).
*Harpailler, v. n. [Chars.] Zich verstroofjen,

uiteen loopen, het spoor verlaten (van de jagthonden). - t SE HARPAILLER, v. pr. (fem.) Harre
t *Harpailleiir , ni.,-waren,pluich.—
-ease, f. Schooier, bedelaar, spitsboef m.
Harpale, m. [H. n.] Snelkever m.; — ook
z. v. a. SAGOIIN.
*Harpe, f. Harp f. Jouerde la h -, Pincer, Toucher la h-, op de'harp spelen. —(Prov.) Il est parent
du rol David at joue de la h -, 't is een spitsboef,
een gaauwdief. — [Arch.] Bind- of kantsteen m.
(om een' muur met eenen anderen te verbinden). —
[Anc. fort.] Soort van ophaalbrug f. — [ H. n.]
Zeelier, harp f. (soort van knorhaan). — Harpschelp f. — [ Véner.] Klaauw m. (van een' hond).
*Harpé , m. [Anc. mil.] Kromme sabel m. ,
Krom zwaard n. -- *Harpé, e, adj. m. Harp-
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vormiq (alleen in:) Levrier bien h-, Levrette bien
h-e, windhond m. met Bene breede sterke borst en
Bunnen buik. — "HARPÉ, E , adj. (en part. passé
van harper) : Homme h-, gevat, aangegrepen man.
*Harpeaai,m. [Mai. ] Dreg,enterdreg f. (grappin).

Harpége, Harpegement, Harpéger, z.

ARPEG—.

*Illarpens, m. [H. n.] Berguil m. in Dauphiné.
*Harper, v. a. ((am.) Met de handen stevig
aangrjpen, vatten, pakken: On vous harpe mon
homme at on l'entraine en prison, onze man wordt
gegrepen en naar de gevangenis gevoerd. — [Man.]
De achterbeenen ongelijk opligten . — SE HARPER ,

V. pr. (fam.) Elkander aanpakken, handgemeen
worden.
*Harpeste, m. [Ant.] Balspel n.
t *Iiarpeur, m. Harpspeler m. (harpiste) .
*Harpie, f. [Myth.] Roofzuchtig vrouwelijk wezen n. van afschuwelijk voorkomen (zinnebeeld der
onverzadelijkste , gemeenste roof- en hebzucht) ,
h a r p ij f. — (fig.) Hebzuchtig, roofziek mensch n.;
— Helleveeg f., ondeugend wijf n. — [H. n.] Âmerikaansche arend, gier m., harpij f. — t *Har -

-
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der): Expression h-e, gewaagde, g e h a z a r deerde
uitdrukking f. — De la viande h-e, te lang bewaard vleesch n. Cette perdrix est h-e, deze patrijs
heeft een reukje gekregen. — Somtijds ook van personen gebézigd: De nuit, dans un bols, on est h-,
in een bosch loopt men des nachts gevaar.
*flasarder, v. a. Wagen, aan het toeval of
de kans overlaten; in gevaar stellen, op het spel
zetten, in de waagschaal, stellen, h a s a r d é r en.
H- son argent au jeu, zijn geld in 't spel wagen.
H- sa vie pour qn., zijn leven voor iemand wagen.
H- une plaisanterie, eene spotternij of scherts wagen (om te zien hoe zij zal opgenomen worden). —
(Loc. prov.) H- le paquet, het op goed geluk wagen, laten aankomen. — Ook zonder voorwerp gebézigd: H- beaucoup, veel wagen. Il n'y a qua
h- pour etre heureux, qui ne hasarde riep, n'a
rien, frisch gewaagd, is half gewonnen, die waagt
die wint. — SE HASARDER, v. pr. Zich wagen.
t *Hasardeur, adj., z. v. a. HASARDEUX.

*Hasardeusement, adv. Op eene hagchelijke

of gevaarlijke wijze.

*Hasardeux, ease, adj. Stout, ondernemend,
vermetel; — hagchelijk, gewaagd, gevaarlijk. Ce
dote est trop h-, deze stuurman is te stout, waagt
*Harpigner, v. n., en Se harpigner, V. pr.
e veel, is een waa g hals. — Cela est bien h-, dat
(fam.) Plukharen.
*Harpin, m. [Navig.] Schippersboom, boots- is .zeer gevaarlijk, de zaak is. gewaagd.
*Rase, f. [H. n.] Wijfjes-konijn n., wijfjeshaak m. — [Vétér.] Pestbuilachtig gezwel n.
Harpion, m. [El. n.] Zekere zjdeworm-ziekte f. haas m. — % (fig. et fam.) Vrouw met veel kinderen.
Hasseguaye, f. [Mar.] Halve enterpiek f.
*Har p iste, m. et f. Harpspeler, harpenaarm.,
Hast, m.. (pr. aste) [Mil.]: Arme d'h-, ieder
harpspeelster f.
wapen aan een' langen steel, stoot-, steekwapen n.
*Harpoire, f. [Pêche] Harpoenweêrhaak m.
*Harpo-lyre, I. [Mus.] Harplier, citerharp f. (piek, hellebaard).
*Hastaire, m. [H. anc.] Spiesdrager, piekenier,
*Harpon, m. [Pêche] Harpoen m., werpspies f.
met weêrhaken voor de walvischvangst. — [Mar.] lancier, h a s t á r iu s m. — *Haste, f. [Anc. mil.]
S-vormige enterzaag f. — [Tech.] IJzeren hou- Lange lans , spies ; werpspies f. — [Numism.]
vast m.; schulpzaag f. — *Harponner, v. a. Werpspies f. zonder ijzer, soort van lange schep[ Pêche] Harpoenéren, den harpoen werpen, met ter m. der Ouden. — [Cuffs.] Mettre à la h-,
den harpoen aanvallen. — *Harponneur, m. aan 't spit steken. — *Hasté, e, adj. [Bot.
Harpoenier m. — *Harponnier, m. [H. n.] Spies- of speervormig. — *Hastelle, f. [Anc. mil.
Schacht f. van eene lans, spiesstok m.
Harpoenreiger m.
*Ha stetir, m., z. v. a. CHASSE-AVANT.
*Harre, f. [Tech.] , z. v. a. HARD.
*Hastifolié, e, adj. [Bot.] Met lansvormige
'Hart, f. Teenen band of strop, waarmede een
takkebos gebonden is, wiepband, worstband m. — bladeren.—* flastiforme, adj. Lans-,speervormig.
*Hate, f. Haast, spoed m., overijling, overhaaseen
kwade
Ie
(Prov.) La h- sent toujours fagot,
gewoonte laat zich moejeljk afwennen. — Strop m., ting, drift f. Avoir h-, grande h-, haast, veel haast
koord, worgkoord f.; galg f., schavot n. Sous peine hebben. Faire h-, haast, spoed maken. La h- nuit
(a peine) de la h-, op straffe van den strop. I1 a souvent, de overhaasting schaadt dikwijls. — (Loc.
la h- au cou, hij heeft den strop om den hals; prov.) Cet hommq est de Lagny, ii n'a pas h-, die
(fig.. et fam.) hij zal den dans niet ontspringen; hij man is een luiaard. — it LA HaTE , loc. adv. In der
is rijp voor de galg, voor 't schavot. Sentir la h-, haast, met overijling: Écrire, S'habiller à Ja ^ h-.
— AVEC HATE, EN GRANDE HATE, EN TOUTE HATE,
de galg, den strop waard zijn.
loc. adv. Met haast, met spoed, met grooten spoed,
Haruspice, m., z. ARUSPICE.
*Harviau, m. [Pêche] Netleuver, netstrop m. in aller ijl.
*Hâté, e, adj. (en part. passé van hater): Pas
*Hasard, m. Geval, toeval, geluk, luk, luk
buitenkans; — kans f., waagstuk, gevaar n.-jen., h-, versnelde, verhaaste stap m. Diner h-, bespoeS'abandonner an h-, zich aan het toeval overlaten. digd, vervroegd middagmaal n. — Saison h-e, te
Un coup de h-, een gelukkig toeval. C'est un grand vroeg invallend saizoen n. of weêrsgesteldheid f.
*Hatelet, m., z. ATTELET en HáTELETTES. -h- s'il en échappe, 't is een groot geluk, indien hij
er door komt. Cette découverte est due an h-, [Manuf.] Kleine ijzeren pin of spil f. aan een
deze ontdekking heeft men aan het toeval te dan spinnewiel. (bradene spijzen f. pl.
*Hatelettes, f. pl. [Cuffs.] dan speetjes geI1 faut donner qc. au h-, men moet-ken.—(Prov)
'Hater, v. a. Haasten, verhaasten, bespoedigen,
iets aan het toeval overlaten: men kan niet alles
vooruitzien of berékenen. — Mettre sa vie au h-, sneller doen voortgaan; — aanzetten, aandrjven,
zijn leven in gevaar (in de waagschaal) stellen. Il aansporen, tot spoed nopen. — H- son départ, zijn
s'expose an h- de se ruiner, hij stelt zich aan het vertrek bespoedigen. H- sa mort, zijnen dood ver
Hátez un peu ces gens-la , zet die-hasten.—
gevaar bloot, van zich te grond te rieten. II a couru
h- de son honneur, hij is in gevaar geweest van menschen wat aan, maak dat zij zich wat haasten.
zijne eer te verliezen. C'est un livre, un tableau — Hátez le diner, bespoedig het middagmaal, maak
etc. de h- (of d'occasion) 't is een toevalliger wijze dat wij wat vroeg eten. — H- les fruits, de vruchgoedkoop gekocht boek, schilderij ,enz. J'ai trouvé ten spoedifJer tot rijpheid doen komen. — [Véner]
un bon b-, ik heb bij toeval een' goeden koop ge- Le cerf bate son err. e, het hert vlagt in aller ijl.
daan. — [Paume] La balie fait h-, de bal maakt -- (Loc. prov.) On le hátera bien d'aller, men zal
toevallig een' valschen sprong. — Jeux de h-, kans hem wel been en maken, zijnen pligt wel leeren doen.
spelen n. pl. Les h-s de la guerre,-speln,hazrd — SE HáTER , V. pr. Zich haasten, spoeden: Hátezde oorlogskansen f. pl — AU HASARD , loc. adv. On- vous un peu, haast u wat. Quest-il besoin de se
bedachtzaam, zonder overleg, blindelings, o p goed h-? wat heeft men noodig zich te haasten? waarom
geluk af: Parler, Répondre an h-, op goed geluk zal men zich zoo haasten? — (Prov.) Qui se hate
spreken, antwoorden. — a TOUT HASARD, loc. adv. trop, se fourvoie, haastige spoed is zelden goed,
Wat er ook gebeure, in elk geval; op goed geluk. hoe meer haast, hoe minder spoed.
*Hátereau, m. [Cuffs.] Geroosterde snede lever f.
A tout h-, tenez vous sur vos gardes, blijf in elk
* IIàteur, Gebraadmeester m., voormalig opziggeval op uwe hoede. Parler, Répondre á tout hof au h-), z. boven — PAR HASARD , loc. adv. Bij ter in de koninklijke keuken. — [Arch.], z. v. a.
toeval, bij geval, toevallig: Ce mot mest écbappé CHASSE-AVANT.
*Hàtier, m. [Cuffs.] Brandijzer n. voor het spit.
par h-, dit woord is mij toevallig ontsnapt of ont*Hàtif, i^ve, adj. [Hort.] Vroegrjp, vroegt jvallen. — [Math.] Doctrine des h-s, leer der kansdig, vroeg: Pêches h-ives, Raisins h-s, vroegrijpe,
of waarschijnlijkheids-berékeningen.
*Hasardé, e, adj. (en part. passé van hasar- vroege perziken, druiven f. pl. — (fig.) Vieiliesse

pier, v. a., z. v. a. PILLER, ENLEVER.
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Le h- d'un mur, hoogeroptrekking f. van eenen
loppement h-, vroege, vervroegde ontwikkeling f. muur. H- de Ia voix, verhooging der stem. HEsprit h -, vroegrij verstand n., verstand boven d'épaules, ophaling f. der schouders. H- des denrées, prijsverhooging f., opslaan n. der eetwaren.
de jaren.
1Hausse-pied of Hoche-pied, n. [Fauc.]
*Hàtille,f. [Cuis.] Stuk versch varkensvleesch n.,
gelijk men (vooral in Duitschland) in den slagttijd Soort van reigervalk m. — Eerste vogel m., die
gewoon is met eene worst aan goede vrienden te den reiger in zijne vlugt aanvalt. — [ Chas.]
zenden. — (fig. et prov.) Donner de la h- a qn., Strik m. om wolven te vangen. (Plur. Des hausseplod.)
iemand op stokslagen traktéren.
*Haasse-queIie , m. [H. n.] Soort van
*Hátiveau, m. Vroegrijpe of vroege peer f.,
schelp
f. — Kwikstaart (hoche-queue). (Plur. Des
n.
in 't algemeen vroegrijp ooft
hausse- queue.)
*Hativelnent, adv. Vroeg, vroegtijdig.
*lIausser, v. a. Verhoogen, hooger maken,
*Hàtiveté, f. Vervroegde rjpheid, vroegtijdigoptrekken, ophalen; vermeerderen. H- une muheid f. van bloemen en vruchten.
Natte, f. Stoeterij f. in de fransche koloniën raille, eenen muur verhoogen, ophalen. H- une
van Amerika. (grendel m. maison d'un étage, een huis eene verdieping hoo*H;%ture , f. [ Serr. ] Soort van stilstaande per maken. — H- le bras, den arm hooger ligten.
*Halsban, m. [Tech.] Hijschtouw n., sterk touw, R- les épaules, z. EPAULE. — (fig.) H- le coude,
h -ive, te vroeg invallende ouderdom m. -- Déve-

tot ophijschen of opwinden (bij metselaars e. a.) —
HAUBANS, m. pl. [Mar.] Hoofdtouwen n. pl.,
want n. H- de misaine, d'artimon, de hunes, de
perroquets, de perroquets de fougue, fokke-, bezaans-, stenge-, bramstenge-, kruisstengewant. Hdes bas mats, onderwant. H- de la perruche,
kruisbramwant, bovenkruisstengewant. H- de la
civadière, spaansche toppenants der blinde ra.
Faux h -, borgwant, borghoofdtouwen, noodwant,
bakstaggen f. pl. Une paire de h -, een spanwant. H- de revers, z. v. a. GAMBES. H- de beaupr é , bakstaggen van den boegspriet. H- des minots of des porte -lof, bakstaggen van de botteloef.
— H-s de bout-dehors, spiertouwen, keertouwen
der bijzeilspieren. H-s à colonne, mantelbakstaggen.
H- impairs of simples, knoopspan n. H- de bigue,
tuitouwen, hoorntouwen. H- de la cheminée d'une
frégate à vapeur, schoorsteenwant, schoorsteen
m. pl. van een stoomfregat. — % *Ilan--keting
baner, v. a. [Mar.] Want aanzetten of omleggen, van hoofdtouwen voorzien. — [Tech.] Het
hjschtouw vastmaken (bij 't opwinden of ophijschen van eenen last) .
*Haubannier, m. Pels-, bontwerker m.
* Uaubart, m.] H. n.] Zékere soort van visch m.
*Hanbelonne, f. Roodkorst, Edamsche kaas f.
Hanbere, adj., z. AUBERE.
*Haubereau, m. [Anc. mil.] Klein pantser
of pantserhemd n. ; - z. ook HOBEREAU. - * Haubergenier, m. Pantsermaker m. — *Haubergeon, m. [Anc. mil.] Wapenrok, maliënkolder m.,
maliënhemd n. — (Proc.) Maille à maille se fait
le It-, onvermoeide arbeid komt alles te boven;
vele kleintjes maken een groote. — * Haubergerie, f. Malienkleed n. — *IIaliber gié, m., of als
adj. Guerrier h -, wapenrokdrager, pantserdrager m.
— *Hauberjonner, V. n. et n. Den wapenrok,
het pantser aanschieten of aandoen. — * Haubert, m. Pantser, pantsier, pantserhemd n.

-j- *Ilaubite, m. [Artill.] , z. OBUSIER.
*Haulée, f. [Pêche] Makreelnet n.
*Hausse, f. Al wat dient tot ophooging, ver
onderlegsel n. Mettre des h-s aux-hoginstuk,
colonnes d'un lit, stukjes hout onder de stijlen

van een ledekant leggen. — [Artill.] Opzet m.,
hausse f. (om naar welgevallen den rigthoek te
vermeerderen) . — [ Typogr.] Onderlegsel n., stukje
papier op het timpaan geplakt ter plaatse waar de
druk minder duidelijk is. -- [Teint., Brass.] Koperen ring of hoepel m. aan den bodem van een'
verve- of brouwketel. — [ Luth.] Sleuf f. in den
strijkstok eener viool. — [ Manuf.] H-s de carette,
wigjes n. pl. tot verhooging van 't weefraam. —
[Fond.] Tweede laag f. in den reverbereer-oven.
— [Corn.. Banq.] Het rijzen van de waarde der
fondsen; rijzing f. van den prijs der waren. Les
fonds sont en h -, a la h -, de fondsen rijzen. Les
banquiers spéculent sur la h- et la baisse, de
bankiers speculéren op de rijzing en daling. Ces
denrées ont éprouvé une grande h -, die eetwaren
zijn aanzienlijk gerezen, hooger in prijs geworden.
*Hallssé, e, adj. (en part. passé van hausser):
aules
Mur h -, hooger opgetrokken muur m. — Ep
h -es, opgetrokken, opgehaalde schouders m. pl. —
Rivière b-e, gerezen, gewassen rivier f. —Prix h -,
gerezen, gestegen prijs m. Ton h-, verhoogde toon m.
*Hausse -col, m. [Mil.] Ringkraag m. (der infanterie-o cieren). (Plur. Des hausse -col.) —
Hausse-col vert, groene kraagkolibri m.
*Haussement, m. let verhoogen; verhooging f.

druk het glaasje ligten, te diep in 't glaasje kijken.
H- le nez, den neus optrekken (als teeken van
schimp, minachting, trotschheid). — (fig.) H- Ie
prix des denrées, den prijs der levensmiddelen
vermeerderen, doen rijzen. H- les gages dun domestique, het loon eens bedienden verhoogen. —
H- le coeur, le courage, moed geven, hart in 't
lijf spreken. — H- la voix, de stem verheffen. Hune corde de violon d'un demi ton, eene vioolsnaar een' halven toon hooger stellen; — ( fig. et
fam.) :11- le ton, een' hoogen, trotschen, gebiedenden toon aannemen. -- Son credit na pas haussé
d'un crap, zin krediet is geen aasje vermeerderd.
— [Mar.] H- un vaisseau, een schip opzeilen (het
HAUSSER, v. n. Hooger wornaderbij komen)
den, rijzen, opzwellen, wassen. La rivière a bien
haussé cette nuit, de rivier is dezen nacht zeer
gerezen, gewassen. Ce garcon a une épaule qui
hausse, deze jongen heeft een' hoogen schouder.
— (fig.) Les vips haussent, de wijnen rijzen, worden hooger. Le change hausse, de wisselkoers
rijst, stijgt. - SE HAUSSER, V. pr. Zich opheffen,
zich hooger maken (door op zijne teenen te gaan
staan). — (fig.), z. SE BAISSER. Elkander in de
hoogte heffen, in aanzien doen stijgen. — Zich
hooger laten optrekken: Une maison ne se hausse
pas sans précaution, — Opklaren, ophelderen (van
't weder): Le temps se hausse.
"Haussier, m. Geldhandelaar, die op 't rijzen
der fondsen zijne plannen maakt, speculant m.
op rijzing.
.

-

—

Haassiere, f., z. AUSSIERE.
*lIaussoir, m., *Haussoire, f. Schutbord n.
(aan eene molensluis) .
Ilatistellé, e, adj. Met zuigsprieten, met een
Haustelzuigsnavel voorzien (van insecten).
les, I. pl. Insecten n. pl. met zuigsprieten, met een'
zuigsnavel.
*Haut, e, adj. Hoog; lang, groot: Une h -e
maison, een hoog huis n. Un arbre h -, een hooge
boom m. Muraille h-e de cinquante pieds, muur m.
van vijftig voet hoog. Le plus h- dégré d'un escalier, de hoogste trede f. van een' trap. — H-e
taille, stature, hooge, lange gestalte f. — Vol h-,
H- vol, hooge vlugt f. — (fig.) Prendre on vol
trop h -, eene , te hooge vlugt nemen, zich boven

zijn strot verheffen; meer ondernemen dan men
kan uitvoeren. — Hoog, regtop, opgerigt, opgeheven: Marcher la tête h-e, Porter le front h -, la
tête h-e, met opgerigt hoofd gaan, het hoofd regtop, omhoog dragen; (fi g .) een open gelaat, eene
onbevreesde houding hebben. — Courir sur l'ennemi I'épée b-e, met opgeheven zwaard op den
vijand aanloopen. — Hoog, diep: En eet endroit,
l'eau est très -h-e, op die plaats is 't water zeer
diep. Les marées sont h -es aux équinoxes, de
vloeden zijn bij de dag- en nachtéveningen hoog.
H-e marde, Marde h-e, vloed m., hoog water n.
H- mer, hooge zee f. (na afgeloopen vloed); ook:
volle zee, ruime zee, ruimte f., het ruime sop n.
— (Tig.) Hoog, verheven, aanzienlijk, uitstekend,
uitmuntend, schitterend: Une h-e sagesse, eene hooge, uitstekende wijsheid f. De hautes qualités,
voortreffelijke eigenschappen f. pl. Ouvrage écrit
dans le h- style, werk, in den deftigen, verheven
stijl geschreven. De h-s faits darmes, schitterende
wapendaden f. pl. Être d'une h-e naissance, van
hooge, édele geboorte zijn. Rouler de h -es pensées,
groote dingen, plannen in 't hoofd halen. — Som
ook in onpunstigen zin: Une h-e injustice-tijds
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*HAUT

eene schreeuwende onregtvaardigheid. 11 a le coeur
Bien h-, hij draagt het hart zeer hoog, hij is zeer
trotsch; ook: hij heeft een grootmoedig hart. H -e
trahison, hoogverraad n. — Hoog in pres, duur:
Les sueres sont très-h-s, de suikers staan zeer
hoog. Le change est h-, les fonds sont h-s, de
wissel staat hoog, de fondsen staan hoog. Le hprix des denrées, de hooge prijs, de duurte der

*HAUT-A-HAUT.
Hisser tout h-, in top
hijschen. Mettre les mats de hone h-, de stengen
opbrengen of hijschen. — HAUT LA MAIN, lac. adv.
Eigenmaglig, eigendunkelijk; zonder moeite, met
gemak; verreweg: Faire qc. h- la main, iels eigen magtig (fam. op zijn eigen houtje) doen. Cet écoz. CAREME. - [ Mar.]

her 1'a emporté h- la main sur tous ses camara-

des, die leerling heeft al zijne makkers verreweg,
eetwaren. — Hoog in rang, in stand, in ligging, met glans overtroffen. J'ai triomphé h- la main
enz., opper-, boven-: Les h-s officiers, de opper- de toutes les diflicultés, ik ben zonder moeite alle
officieren. Les h-s fonctionnaires de l'état, de zwarigheden te boven gekomen. — [ Man.] Mener
hooge, opperste staatsbeambten. Les h-s magistrats, on cheval h- la main, de teugels van een paard
HAUT LE PIED, loc. adv. (fam.):
la h-e magistrature, de hooge overheidspersonen. hoog houden.
H-s-puissances, hoogmogenden (voormalige titel der Faire h- le pied, zich uit de voeten maken, zijne
nederlandsche staten-generaal). H- et puissant sei- biezen pakken, de vlugt nemen, op eens verdw ygneur, hoogmogende, grootmagtige, doorluchtige nen. — [ Man.] Renvoyer les chevaux h- le pied,
heer. Les h-es sciences, de hoogere wetenschappen. de paarden ongezadeld en opgetuigd terugzenden.
— Le h- bout d'une table, het boven-, oppereind — Ook als interj.: Vous me gênez beaucoup id,
eener tafel. La H-e-Saxe, La H-e-Egypte, Opper- voyons, h- le pied ! gij hindert me hier geweldig,
Saksen, Opper-Egypte. Le H- -Rhin, La We -Loire, kom, pak u weg ! Les limiers de la police sont it
de Boven-Rijn, de Boven-Loire. — H- antiquité, nos trousses, h- le pied !, de speurhonden der
hooge, graze oudheid f., langst verloopen tijden m. politie zijn ons op de hielen, maken we ons voort!
pl. — Carême h-, z. CAREME. — Hoog, luid, hel- pakken we ons weg! — HAUT LE BRAS! interj.
HAUT LE BOIS!
der (van de stem, van muzijktoonen): Lire à h-e [Artill.] Vuur! brandt los!
voix, luid, hardop, met luider stem lezen. Jeter interj. [Mil.] Omhoog de piek! omhoog 't geweer!
les h-s cris, luide kreten aanheffen, hard schreeu- — EN HAUT, loc. adv. Omhoog, boven, naar boven:
wen; ook: met drift, met geweld tegen iets opko- J'habite en h-, ik woon boven. Allez, Montez en
ga naar boven. — [ Mar.] Etre en h-, omhoog,
men, zijne verontwaardiging luide aan den dag
leggen. Les sons h-s dun instrument, de hooge Le n, in 't want zijn. Tout le monde en h-!
toonen van een speeltuig. (fam.) Le prendre sur Overal! overal! Mlles op van omlaag! alles aan dek!
un h- ton, sur on ton Bien h-, Avoir le verbe - LIEN HAUT, loc. ede. Van boven: La sagesse
h-, Etre h- en parole, een' hoogen, trotschen, ge- qui vient den h-, de wijsheid, die van boven komt.
biedenden, bedreigenden toon voeren. Cet homme — La-HAUT, loc. adv. Daar boven, boven: II est
est h- en paroles, h- à la main, die man spreekt là-h-, montez-y, hij is boven, loop maar op. Dieu,
op een' heerschzuchtigen, bevélenden toon. H- la qui est là-h-, vous volt, God, die daar boven,
main, H- le pied, H- le bras, H- le bois, z. and. ginds is, ziet u. - PAR EN HAUT, PAR LE HAUT,
HAUT, adv. Je n'ai jamais eu avec lui une parole loc. adv.: Donner du jour a one chambre par en
plus h-e que l'autre, ik heb altijd met hem in de 11-, eene kamer uit de hoogte, van boven licht gebeste eenstemmigheid geleefd, ik heb nooit een ven. Passer par en h-, langs de bovenzijde, den
woord met hem gehad. — Un lou de h-e gamine bovenkant gaan. HAUT ET BAS, loc. adv. Omhoog
of volde, een gek in folio. — [ Blas.] epée h-e, en omlaag. [Mar.] Travailler h- et bas, boven en
repte degen m. H-s armes, kortgeweer n. — [Cuis.] onder, in 't want en op het dek bezig zijn. —
Chapon de h-e graisse, zeer vette kapoen at H- Geheel en al, zonder voorbehoud: Se soumettre hcóté de mouton, lamsbout m. niet de ribbestukken. et has it l'arbitrage de qn., zich onbepaald aan
PAR HAUT ET
— [Véner.] Chiens de h- nez, goede speurhon- iemands uitspraak onderwerpen.
den m. pl., honden met lijnen reuk. — z. ook PAR BAS, loc. adv. Van boven en onderen, z. BAS.
ALLEMAND, APPAREIL, APPETIT, BAS, BASSE -LISSE -- DE HAUT EN BAS, loc. adv. Van boven naar
beneden: Regarder, Traiter qn. de h- en bas,
BOUT, BRIDE, CADET, CASSE, COEJLEUR, DRAGEE,
EXECUTEUR, FUTAIE, GOUT, JUSTICE, JUSTICIER, z. BAS, adv. — EN HAUT DE, loc. adv. Boven aan:
LUTTE, MAIN, OEUVRE, PIED, PRESSION, VOL, e. a., Mettez la date du jour en h- de la page, zet de
ook de zamenstellingen met haut en haute, hier dagteekening (den datum) boven aan de bladzijde.
*HAUT, m. Hoogte f.:; top m., spits, kruin f., het
onder.
*HAUT, adv. Hoog: L'aigle vole h-, très-h-, de bovenste, opperste of verhevenste deel n. Cette
arend vliegt hoog, zeer hoog. Montez plus h-, klim tour a trois cents pieds de h- (hauteur), deze toren
hooger, ga hooger op. -- (fain.) I1 fut pendu h- is drie honderd voet hoog. — Il est au h- de l'aret court, hij werd zonder omstandigheden opge- lire, hij is op den top van den boom. II est tombé
hangen. — (fig. et fam.) Il le porte h-, I1 poste du h- de la maison, hij is van den top van het
son bois, la tête bien h-, hij vliegt hoog, voert een' huis gevallen. Le h- (le sommet) d'une montagne,
hoogen, voornamen staat, draagt zijn' neus in de de kruin van Benen berg. Bátir un chateau sur
lucht. — (fig.) II s'est élevé bien h-, hij heeft un h-, een kasteel op eene hoogte bouwen. Nous
veel fortuin, veel bevordering gemaakt, heeft zich avons gagné le h-, wij hebben het toppunt, het
op een hoog standpunt geplaatst. — Monter h-, opperste deel bereikt. II est tombé de son h-, h j
hoog loopen, veel bedragen, aanmerkelijk in prijs viel in zijne gansche lengte naar beneden; (fig. et
stijgen. Ma dépense monte bien h-, mijne uitgaven fam.) hij stond zeer verbaasd, hij viel als uit de
bedragen zeer veel. Voilà un mémoire qui monte wolken. — Le h- d'une rue, dune wille, de bopar trop h-, ziedaar eene rekening, die veel te hoog venzijde van eene straat, stad, de bovenstraat,
loopt. Les fonds publics montent h-, de effecten bovenstad I. Le h- du pavé, de hooge zijde, huisrijzen sterk. — Cheval h- month of monté h-, zijde f. van 't voetpad der straat. Donner le ithoog paard n. (met te lange beenen). — (fam.) du pavé à qn., iemand op de regter hand laten
Homme h- monté, langbeenig mensch n. — Plus gaan, den voorrang geven. — Bij uitbreiding: Le
h-, hooger, hier boven: Voyez plus h-, zie hooger, h- du jour, het volle van den dag, middag. — (fig.
hier boven, hier voren (in boeken of geschriften). et fam.) Crier du h- de sa tête, uit al zijne magt
— Reprendre one chose, une histoire do plus h-, schreeuwen. — Gagner le h-, het hazepad kiezen,
eene zaak, eene geschiedenis hooger opvatten, van vlugten. — [Mus.] Le h- de Ia voix, de hooge,
vroeger beginnen. — Luid, overluid, hardop, met fijne toon der stem. — I1 nous regarde du h- de
luider stem: Parler h-, Crier très-h-, luid spreken, son esprit, de sa grandeur, hij ziet van zijne
zeer hard schreeuwen. Lisez plus h -, of enkel Plus hoogte verachtelijk, smadelijk op ons neder. — Il
h- ! lees luider, harder! Ce sont de ces choses y a du h- et du has dans la vie, dans son humeur,
qui ne se disent jamais tout h-, dat zijn van die z. BAS, subst. — Très-h-, de Allerhoogste, God.
zaken, welke men nooit overluid zegt. — (fig.) - *HAUTS, m. pl. [Mar.] Bovenschip, boven water
Parler h-, Le prendre h-, een' hoogen toon aan- uitstekend gedeelte, bovenwerk n., bovenbetimmeslaan. Penser tout h-, overluid denken, rondweg ring f., doode gedeelte n.
t *Halt-á-inas, m., z. v. a. PORTE-BALLE.
zijne gedachten zeggen, niets bewimpelen. Parler
h- et clair, z. CLAIR, adv. — [Mus.] Cet instru- (Plur. Des haut-à-bas.)
*Ha,.t-accastillé, e, adj. [Mar.] Hoog opgement est monté trop h-, dat instrument is te hoog
gestemd. La voix de ce chanteur monte b-, de bouwd, hooggeboord, met hooge verschansing.
*Haut-a- bant, m. [Chas.] Het spoor gezocht!
stem van dien zanger loopt hoog. — [ Jeu] C►ouper
h-, een' hoogen troef inleggen, hoog coupéren. — in 't hout! (een jagtkreet) .
—

—

-

-

*HAUTAIN

-

*HÉ,
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* Hauutaiii, e, add. Hoogmoedig, hoovaardig, fier, stond zes man hoog of diep achter elkander. —
trotsch. — [Fauc.] Hoogvliegend. — HAUTAIN, M. Hoogte, verhevenheid, hooge plaats f., heuvel m.:
[Hort.] Wijnrank f., cie zich om een' boom slin- Les ennemis gagnèrent une h-, de vijanden bereikgert. — * Hautainement, adv. Op hoogmoedige ten eene hoogte, eenen heuvel. Il prit son chemin
wijze, trotschelijk. —t *Hautaineté, f. Trotsch- par les h-s, hij nam zijnen weg over de heuvels. —
(fig.) Etre a la h- de qn., op iemands hoogte zijn;
heid f. (orgueil, fierté).
*Haut-appareil, m. [Chir.] Wijze van steen- in staat zijn om iemand te begrijpen. Etre a la hsnijding f., waarbij eene insnede boven 't schaam de son siècle, op de hoogte zijner eeuw zijn: de
wordt gemaakt.
-ben vorderingen van zijnen tijd in wetenschap en kunst
*Hautbois, m. [Mus.] Hoogfluit f., helder- en bijhouden. — (fig.) Hooghartigheid, fierheid, vastscherpklinkend houten blaas -instrument n., ho b o f. heid, standvastigheid; — trotschheid f., hoogmoed m.,
aanmatiging f. Son hme a toute la h- de la vertu,
Jouer du h -, op de hobo spelen; ook (als woord
hout, de hoogstammige boomen-speling):hto zijne ziel bezit al de hooghartigheid, edelaardigheid
voor den tijd omhouwen. — Hobo-speler, hoboïst m. der deugd. — Il parle avec une h- révoltante, h#
— *Hautboïste, m. Leermeester m. op de hobo, spreekt met eene ergerlijke trotschheid, aanmatiging, verwaandheid. Faire qe. de h-, iets eigenmaghobo-speler, h o b o ï s t m.
*Haut -bord, :m. [Mar.] Vaisseau de h-, hoog- tig, met geweld doen of doorzetten. — Ook in
't meere.: Ses h-s le font hair de tout le monde,
geboord schip, linieschip, zwaar fregat n.
zijn hoogmoedig gedrag , zijn smadelijk neérzien
*Haut-de-casse, m., z. CASSE.
t *Haut-de-chausses, m. Broek f, (culotte). op anderen maakt hem bij iedereen gehaat.
*Haut-fond, m. [Mar.] Ondiepte f., z. BAS
— (fig. et fam.) Sa femme porte le h-, zijne
(Plur. Des hauts-fonds.)
-FOND.
vrouw heeft de broek aan, heeft het meest te zeggen.
*Haut-fourneau, m., z. FOURNEAU. —Haut*Haat -dessus, m. [Mus.] De eerste discant
gont,
Hooge
m.
smaak,
fijne
adellijke
smaak
m.
zingt,
eerste
stem
Hij,
die
deze
—
bovenstem
f.
of
Mets de h-, sterk gekruide, pipuante spijs f.
discant m.
*Hautin, m. [H. n.] Spitsneus, spitssnuit nl.,
*Haute-bonté, f. [Hort.] Zékere groote naeen zilverkleurige visch van 't omber- of harderjaarsappel m. (Plur. Des haute-bonté.)
geslacht.
—
Alt,
altstem
f.
*Haute-contre, f. [Mus.]
*Haut-juré, m. [Ane. législ.) Gezworene m. bij
Altzanger m., altzangster f., altist m. en f. H- de
violon, altviool f. H- de flute à bee, altfluit f. 't hooge gereglshof. (Plur. Des hauts-jurés.) —
*Haut -j usticier, m., z. JUSTICIER.
(Plur. Des hautes-contre.)
*Haat -le-corps, m. [Man.] Sprong m. (van
*Haute-co(Rr, m. Oppergeregtsho f n. (Plur.
een paard). — (fig. et farm.) Il fit un h- en me
Des hautes-cours.)
voyant, hij stond verbaasd, sprong achteruit, toen
*Hautée, f. [Pêche] , z. v. a. HAULÉE.
hij mij zag. — [ Méd.] Geweldigemaagkramp. (Plur.
*Hante-futaie, f., z. FUTAIE.
*Havite-grive, f. [H. a.], z. v. a. DRAINE. Des haut-le-corps.] — *Haat-le-pied, m. of
als adj. Commis h-, m. [Anc. mil.] Overtallige;
(Plur. Des hautes-grives.)
proviand-oj7icier of voorraadsbewaarder; conduc*Haute -j ustiee, f., z. JUSTICE.
*Haute-lice of (liever) *Haute-lisle, z. leur der krijgs-transporten. — Landlooper, deuqlepsie.)
BASSE-LISSE. — * Haute-lissier, m. Vervaardi- niet m. (Plur. Des haut-le-pied.)
*Haut -mal, m. [Méd.] Vallende ziekte f. (epiger van hautes-lisses.
*Haut-pendo, m. [Mar.] Donkere, alleendrj*Haute- Tutte, f., z. LUTTE. (MER.
*Haute-marée, Haute-mer, f., z. MARÉE, vende wolk f., die eene wind- of regenvlaag voor*Hautement, adv. Luide, met luider stem (in spelt, windvlaag, regenvlaag f. (Plur. Des hautdien zin zelden gebézigd) . — (fig.) Vrij uit, stout; pendus.)
*Haut-soinme, f. [Méd.] Beroerte f.(apoplexie).
krachtig, nadrukkelijk; trotsch. Il Ie dit h-, hij
f *Hauturier, ière, adj. [Mar.] De opene,
zeide het vrij uit. I1 se déclare h- pour lui, hij
verklaart zich luid , openlijk , nadrukkelijk voor ruime zee bevarend: Pilote h-, of als subst. Un
hem. Je vous protégerai h-, ik zal u met nadruk h-, een zeeloods, buitenloods m. Navigation h-ière
beschermen. I1 répondit un peu h-, zijn antwoord (of de long cours), groote vaart, zeevaart f.
*Haiiyne, f. [Minér.] Glazige, blaauwe minewas eenigzins fier, aanmatigend.
rale stof; h a u y n e f. naar den franschen mine*Haute-messe, f., z. V. a. GRAND' MESSE.
*Haute-paie, f. [Mil.] Verhoogde soldij, toe- ralogist Hauy).
Havane, m. Havana-cigaar f. Fumer un h-,
laag f. — [ Mar.] Hoogste maandgeld n. — Trekker nl. van dit hooger loon. (Plur. Des hautes-paies.) eene havana-cigaar rooken
*Have, adj. Bleek, mager, ontdaan, afgevallen.
*Hautes-oeuvres, f. pl., z. OEUVRE.
Avoir le visage h -, een bleek, ontdaan aangezigt
*Haute-soinme, f. [Mar.] Buitengewone uit
f. (van een' reeder).
-gaf hebben.
*Haveau of *Havenet,m. [Pêche] Strijknet n.
*Hautes- puissances, f. pl., z. ond. NAUT, adj.
voor platvisch. -- [Sal.] , z. HAVENAU.
*Iiautesse, f. Hoogheid f. (als eertitel).
*Havénau of *Havenet, m. [Sal.] Klopper,
*Haute- taille, f. [Mus.] Hoogere tenor m.,
stem f. tusschen alt en discant. — Hij, die deze stamper m. tot effening van den vloer. — * Havestem zingt, hoogere- tenor-zanger m. (Plur. Des lée, f. [Sal.] Groeve f. in den vloer.
*Haveron,m. [Agric.] Windhaver,wildehaverf.
(langs de kust).
bautes-tailles.)
*Havet, m. [Tech.] IJzeren haak m. der geel
*Hautes-ferres, f. pl. [Mar.] Hoog land n.
[Mar.] Koksvork, vleeschvork f. -kopergits.
*Hautes-voiles, f. pl. [Mar.] Bovenzeilen m. pl.
*Havir, v. a. [Cuffs.] Door te sterk vuur aan*Hauteur , f. Hoogte f.: La h- dun arbre,
dune montgane, de hoogte vaneen' boom, van een' branden, verbranden, zengen: Le trop grand feu
berg. — Cet homme tomba de sa h-, die man viel havit la viande, bij een te sterk vuur verbrandt
zoo lang hij was neder. — [Arch.] H- d'appui, z. het vleesch van buiten en blijft van binnen raauw.
APPUI. H- de marche, trede-hoogte f. (zes oude — *HAVIR, v n., en SE HAVIR, v. pr. Zengen, ver
ook adj.: La viande-brande.—Htpséi
duimen) . Le bátiment est arrivé a h-, het gebouw
is tot onder het dak opgetrokken. — [ Gom.] La est h-e, het vleesch is verbrand.
*Havre, m. Haven, zeehaven f. H- d'entrée of
h- d'une figure , d'un triangle, d'un corps, de
hoogte eener figuur, eens driehoeks, eens ligchaams. de toute marde, opene haven (waar de schepen
— [Astr., Mar.] H- (of élévation) du pále, H- de altijd kunnen binnen loopen). H- de barre, vloed
tijhaven (waar de schepen niet dan met den-haven,
l'équateur, H- meridienne, pools-hoogte, middagshoogte, meridiaans-hoogte. La vraie h- dun astre, vloed in- of uitvaren kunnen). H- brut, haven,
de ware hoogte van een hemelligchaam. H- appa- zonder hulp of kunst ontstaan.
*tIavresac, m. Reiszak, knapzak m. — [Mil.]
rente, schijnbare hoogte. H- estimee, gegiste hoogte.
H- observée, waargenomen hoogte. Prendre h- en Ransel, soldatenransel m.
*Hayer, v. a. etn. Eenehegmaken,.- { HAYER, m.
mer, hoogte nemen, schieten. Prendre la h- de la
mer, boden, de diepte der zee peilen. Etre a la Sprokkelregt n.
*Rayon, m. Kaarsenmakers rak n.; — tenth- d'une ijle, d'une terre, op de hoogte (gelijke
breedte) van een eiland, van eerre kust zijn. Nous avon s vormioe kraam f., stalletje n. — [Artil.] Hekken
une bonne h-, wij hebben een' klaren horizon — [Mil.] of bord n. van een' legerwagen. (sleutelbaard.
*Hayve, f. [Serr.] Verhevenheid f. van den
La h- dun bataillon, de diepte, dikte eens batal*He, interj. (om te roepen, te waarschuwen,
jons. Ce bataillon était à six de h-, dit bataljon
- -

90 4*HEAUNIE
te beklagen, verwondering uit te drukken, enz.)
He! hei! ach! ei! — HE BIEN! Nu! welnu! welaan!
*Heaame, m. [Anc. mil., Bias.] Helm m. —
[Mar.] Helmstok m., roerpen f. — *Heaumer,

n. Helmen maken. — * HEAUMER, v. a. Met een'
helm wapenen. — * Heaumerie, f. Helmsmederij f.
— *Heaurnier, m. Helmsmeder; — wapensmid m.
— [Bot.] Soort van spaansche kersenboom m.
Hebdomadaire, adj. Wékeljksch, wat wekeljks verschijnt: Feuflle h-, weekblad n. — [ Méd.]
Fièvre h-, wekel jksche koorts f. — Hebdomadaireinent, adv. Wekelijks. — Hebdomade, f.
[Didact.] Week f. H- d'années, t ijdvak n. van
zeven jaren. — Post m. van weekdienstverrigter.
-- Hebdomadier, m., -ière, f. Weekdienstdoener m., -doenster f., hij of zij, die de week of
de weekdienst heeft (in kloosters).
Hébé, f. [Anat.] Schaamstreek f., venusheuvel m. (pubis). — [ Bot.] Soort van jasmijnplant f.
— [H. n.] Zékere fraaije nachtvlinder m. — Soort
van adder f.
.S Héberge, f. [Prat.] Grenslijn f van den
gemeenen muur tusschen twee ongelijk hooge gebouwen. — Ilébergement, m. Het herbergen
of huisvesten; huisvesting f. — Héberger, v. a.
et n. Herbergen, huisvesten. — [ Sal.] H- la muire,
de zoutpan met water vullen. — S'HEBERGER, v. pr.
[Arch.] Tegen een' gemeenschappelijken middelmuur
staan of leunen.
Hébétant, e, adj. Verstompend, dom makend.
— Hébétation, f. Stompzinnigheid, geestverstomping f. -- Hébéter, v. a. Stomp, stompzinni.g of dom maken, verstompen. — S'HÉBETER, v. pr.
Stompzinnig worden. — Het part. passé is ook
adj.: Homme hébété par l'ivrognerie, door dronkenschap verstompt, verdierlijkt mensch n. — Ook
subst.: C'est un hébété, 't is een stompzinnige,
een domkop. — Hébétude, f. [Didact.] Stompzinnigheid f.
Hébichet, m. Soort van rieten zeef f. in de
suikerziederjen op de Antillen.
Hébine, f. [Bot.] Soort van snijboon f.
Hebraïque, adj. Hebreeuwsch m., wat de Hebréen betreft: Langue h-, hebreeuwsche taal f., hebreeuwsch n. — HÉBRAIQUE, m. Soort van lipvisch,
jodenvisch m. — fébraïgoement, adv. Op de
wijze der Hebreën. — Hébraïsant, m. Kenner
of leeraar 'der hebreeuwsche taal, h e b r á Cc u s. —
Hébraiser, v. n. Hebreeuwsche taaleigenheden
gebruiken. — Hebreeuwsch leeren, h e b r a Is é ren.
— Hébraïsme, m. Hebreeuwsch taaleigen n.,
hebreeuwsche woordvoeging f. , h e br a ï s m u s m.
— Hébraiste, m., z. v. a. HÉBRA: SANT.
Hébreu , m. Hebreeuwsch n. , hebreeuwsche
taal f. — ( fig. et fam.) Ce que voos dites, est de
1'h- pour moi, wat gij mij daar zegt, is grieksch
voor mij, is voor m# te hoog , versta ik niet. —
Ook als adj. Le texte h-, de hebreeuwsche tekst m.
Hébrieu, m. [Mar.] Waterschout (in Bretagne).
Hee, m. [Vign.] Persplank f. van eene perskuip.
Hécate, f. Drekkegel m., keeelvormiae drek hoop m. in een sekreet (ook heurte geheeten). —
[H. n.] Soort van amerikaansche schildpad, hékate f.
— Ook eene soort van vlinder m.
Hécatolithe, f. [Minér.] Maansteen m.
Hécatombe, [Antiq.] Offer n. van honderd
dieren, h e k a t ó m b e f.; — bij uitbreiding: groot,
openlijk offer n., plegtige offerande f. — [Pharr.]
Zékere voormalige oogzal f f. — Hécatomphonie, f. Offer n. wegens honderd gedoode vijanden.
— Hécatornpole, adj. Met honderd steden (b ij
Kreta en Lakonië). — Hécatompyle,-namv
adj. Met honderd poorten (bijnaam van Theben in
Egypte). — Hécatongraphie, Verzameling f.
van honderd figuren met spreuken, gedachten, enz.
— Hécatonstyle, m. [Arch.] Zaal, gallerij f.
met honderd zuilen. — Hecatontarehie, f.
Onderverdeeling der grieksche phalanx (uit 128 man
V.

ligt voetvolk bestaande). — Héeatontarque, m.
Aanvoerder van zulk eene afdeeling, he k a t o n-

tárch m.
*Hèche, f. [Tech.] Plank, die de wrijving der
warenwielen verhindert, soort van wagenladder f.
Hectare, m. [Métrol.] Bunder m., 100 vierkante roeden of 10,000 vierkante meters of ellen.
— Hectarer, v. a. Per bunder meten.
#Ieeticopyre, f. [Méd.] Uittéringkoorts f. —
Hectique, adj. Uitterend, teringachtig, h é k-

---

HÉLIAQUE.

t is c h. Fièvre h-, teringkoorts f. — Pouls h-,

zwakke en menigvuldiqe pols m. —Hectisie, f. Het
lijden aan teringkoorts.

Hecto (grieksch hekaton, zaamgetrokken hekton), voorvoegsel, dat bij de grieksch-fransche namen

der nieuwe maten en gewigten het honderdvoud der
daarop volgende eenheid aanduidt: honderd; honderdmaal. — Heetogramme, m. Gewigt van
100 grammes of wigtjes, ons n. — Hectolitre, m.
Inhoudsmaat van 100 litres of koppen of kannen,
vat, mud n. — Hectomètre, m. Lengtemaat
van 100 meters of ellen, 10 roeden. — Hectostère, m. Ligchaamsmaat van 100 stères, 100 kubieke meters of wissen.
t Hédard, adj. m. Cheval h-, vlug, levendig
paard n.
Hédéracé, e, Hédéré, e, adj. [Bot.] Klim
naar klimop gelijkend. — Hédérée, f.,-opvrmig,
of als adj. Gomnme héderée, f. [Corn.] Klim oph.ars f. — Ilédérifolié, e, adj. [Bot.] Met
klimopvormige bladeren. - Hédériforme, adj.,
z. v. a. HÉDERACÉ. — Hedre, f., z. v. a. HÉDÉREE.
Hédychre, m. [H. n.] Soort van goudwesp f.
— Hédychroiim, m (pr. —kro -ome) [Ant.]
Geelkleurig reukwerk n. — Hédyote, Hédyotide, f. [Bot.] Soort van krapplant der beide Indiën, oorplant f. — Ilédysarnm, m. (pr. —rome)

Zoete klaver, wolfsboon f.

Hégémonie, f. [Ant.] Heervoering, opperheerschapp ij f. (die de steden 4thenen. Sparta en
Theben beurtelings over de andere voerden); —
oppermagt f. van een' staat over zwakkere bondstaten). — Hégémonies, f. pl. [Ant.] .4rkadische feesten n. pl. ter eere van Diana.
Hégésiaque, m. [Ant.] Zel fmoordverdediger m.
Hégine, t. [Chronol.] (eig. uittogt, weggang)
Tijdrekening der Muhamedancn, beginnende in het
jaar 622 na Christus) , h é d s j r a, h é d z j i r a f.
Hégumène, m. [H. eccl.] Opperste van een
grieksch klooster.
Heiduque, z. HAïDOUK. (Moezel.
Heim, m. [Hist.] Soort van druif f. van den
*Hein! interj. (om te vragen, te doen herhalen,

verwondering uit te drukken) (fam.) He! wat belieft?
Hel, m. [Anc. mar.] Roer m. (gouvernail).
Hélas, (pr. élace, in verzen ook hélace en
héla), b ij verkorting ook las, interj. Helaas! ach!
— Ook als subst. m. Profonds soupirs et de fréquents hélas, een diep gezucht en herhaald helaas.
Helcologie, f. [Méd.] Leer der zweren, h e lk o 10 gi e f. — Heleome, m. Zweer f., inz. van
't hoornvlies, h e t k ó m a n.

— 5 Heletique, adj .

Blaartrekkend, trekkend, h el k t is c h.
Heleydrion, m. [Chir.] Oppervlakkige ver

— Heleyster, m.-etringf.va'hols

(pr. —tère) Haak m., ter uitvoering van de levenboze vrucht.
Hélène, f. [Mar.] Naam van 't St. Elmus -vuur
(vgl. CASTOR ET POLLLTX), als men maar één vlam
ziet, Hélena -vuur n. — [U. n.] Zékere vlin--metj
der m., hélena f.; — soort van adder ..; -- moraal m.
— [Hort.] Soort van tulp, hélena f.
Hélénie, f., Hélénion, m. [Bot.] Bittere

alantswortel m. — Hélénine, f. [Chim.] Viugtige
olie uit den alantswortel, h e l e n i n e f.
Héléophage, adj. [Méd.] Tot de pestbuilen
behoorend Ver h-, pestbuilworm m.
Hélépole, f. [Anc. miï.] Stormtoren, muur breker, wandelende toren m.
*Héler, v. a. [Mar.] Praaijen (arraisonner).
Héleux, m. [H. n.] Reiger m. van St. Domingo.
Héliades, f. pl. [Myth.] Zonnedochteren, h eIi á d e n f. pl. — [Astr.] Gedeelte van 't sterrebeeld de Stier, in de gedaante eener V. — Héll-

anthe, m. [Bot.] Zonnebloem f. — Hélianthées, f. pl. Zonnebloemsoorten f. pl. — Ilélianthèrne, m. [Bot.] Zonnekruid n., goudroos f.,
Bene pronkbloem. H- tubéreux, z. v. a. TOPINAI%IBOUR. — Hélianthoïde, adj. Zonnebloemachtig.
Héliaque, adj. [Astr.] Met de zon te nelk
op- of ondergaand, h é l i s c h, hel 16 t i s c h. Lever

h-, helische opgang m., het tijdstip, waarop eerie
ster, na een' t ij d lang door den geljktijdigen opgang met de zon onzintbaar geweest te zin, weder
voor zonsopgang zigtbaar wordt. Coucher h-, helische ondergang m., het verdwijnen eener ster
in de zonnestralen. — [Ant.] HÉLIAQUES, f. pl.
Zonnefeesten n. pl. — Ook als adj.: Sacrifices h-s,

i
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HELICE
zonneoffers n. pl. — Héliaquement, adv. Op
helische wijze.
Hélice, f. [Géom., Arch.] Schroeflijn, slakke 1 n, slingerljn, spiraal f. om eene zuil of rol.
Escalier en h -, slakketrap m. — [Anat.] Slakkenhuis n., buitenste zoom m. van het oor. — [Mécan.]
,lrchimédische schreef f. — [Astr.] Groote beer m.
-- [H. n.] Huisjesslak, schelpslak f. — Hélieé, e,
adj. [H. n.] Slak- of schroefvormig (van schelpen).
— Hélichryse, m. Plant f. net' goudgele bloem.
— félicien, ne, adj. [Anat.] Tot het slakkenhuis behoorend: Muscle h -, of als subst. Le h -,
de slakkenhuisspier f. — Hélicite, f. [H. n.]
Versteende aard- en tuinslak f. — Hélieoïde,
adj. [Arch., Géom.] .Schroefvormig, spiraalvormig.
— HÉLICOIDE , m. Schroeflijn f.
Hélicon, m. Ilélikon m., bergrij in 't grieksche gouvernement Bwotië , oudtijds aan Apollo
en de Muzen gewijd; — muzenberg, muzenzelel,
zangberg m. (Parnasse). — (fig.) Etre au sommet
(of au haut), au bas de 1'H -, een groot dichter
steling der muzen, een slecht, armzalig dichof gun
ter zijn. — [Mus.] Werktuig n. tot het meten der
klankverhoudingen; — negensnarige lier f. der
Ouden. — Heliconiades, Heliconides, f. pl.
[Myth.] Bewoneressen van den Helikon, de negen
zanggodinnen , muzen f. pl. — Héliconie, f.
[Bot.] Soort van amerikaansche banaanboom m.
— Héliconien, m. Soort van uitheemsche nacht
-vlinder
m.
Hélicosophe, m. [Didact.] Beoefenaar, kenner m. van de leer der schroeflijnen. — Hélicosophie, f. Kunst van schroef- of spiraallijnen
te trekken.

Hélietère, f. [Bot.] Schroefboom m.
Hélingea.e, f. [Cord., Mar.] Leng f.
féliocarpe, m. [Bot.] Zonnevrucht f., mexicaansche plant van 't lindengeslacht. — Héliocentrique, adj. [Astr.] Zonnemiddelpuntig, ge-

lijkmiddelpuntig met de zon, uit het middelpunt
der zon gezien, h e 1 i o cd n t r i s c h: Longitude,
h- dune planète, plaats, die eerre planeet onder de
vaste sterren zoude innemen, indien zij uit het
middelpunt der zon kon gezien worden, heliocentrische lengte, breedte f. Force h -, kracht, die de
planeten naar de zon trekt. — Héliocomètre, f.
Komeetvormige lichtzuil na zonsondergang, zon
heli o k o in e e t f. — Héliodore, m.-nekomt,
[Méd.]: Bandage d'H-, Heliodórisch verband, vrouwenborstverband n. — [Bot.] Soort van tulp f. —
Héliognostique, m. pl. [Ant.] (eig. zonnekundigen) Zonaanbidders, eene joodsche secce. — Hé liographe, m. Zonbeschrijver f. -- Héliographie, Zonbeschrj ving f. ; ook z. v. a. PHOTOTYPIE . — tléliographique, adj. Daartoe behoo-

rend, h cl i o g r a p hi is c h. — léliolithe , m.
[H. n.] Zonnesteen m., eene getakte polypversteening met ronde sterren, h e l i o 1 i t h m. — Hé lionnagnétoniètre,
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zonnewende, zonnebloem f.; -- volksnaam van 't geurig hoefblad. — [Minér.] Jaspis m. van blaauwachtig groene kleur met roode stippen. — [Phys.]
Werktuig n., dat het zonnelicht naar een verwijderd punt overdraagt, h e l i o Ir o op m . — HELIO TROPE , adj. [Bot.] De bloem steeds naar de zon
wendend. — Héliotro p isme, m. [Bot.] Eigen
planten om met hare bloemen-schapvnzéker
steeds den dagelijkschen zonneloop, te volgen.
Hélix, m. [Anat .] , z. v. a. HELICE.
Helleboracé, é, Hellebore, enz., z. ELLEB

m. pl. Hellénen, naam van een oud
-Helèns,
grieksch volk van Thessalia, later van al de
Grieken; somtijds ook van de nieuwere Grieken
gebruikt. — Helléniquie, adj. Hellénisch, grieksch.
La langue h -, of als subst. L'h-, de oud -grieksche
taal f., het oud -grieksch. — Hellénisant, m.,
liever HELLÉNISTE. — -}- Helléniser, v. n.
Grieksch leergin. — -[ Helléniseur, m. Beoefenaar van 't grieksch. — Hellénisme, m.
Grieksch taaleigen n., grieksche woordvoeging,
eigenaardige grieksche zegswijze f., h e 1 l e n is
mus m. — Helléniste, m. [Anat.] Hellenist,
alexandrijnsche jood; — jood, die de taal der
zeventig overzetters sprak; vergriekschte jood; —
ieder ier zeventig bijbelvertalers; — griek. die tot
het jodendom was overgegaan. — Kenner der oud g rieksche taal; — voorstander, vriend der Grieken,
hellenist m. — Hellénisticismne, m. Taaleigen n., eigenaardige
eigenaardige spraakwending van 't hellenistisch ,o f van de taal der Zeventigen, h e l 1 e n i s ti v i s m u s m. — Hellénistiquie, adj. Hebreeuwsch-grieksch, naar den griekschen tongval
der onder de Grieken geboren Joden, h e 11 e n i st i s c h. Grec h -, hellenistisch grieksch n., alexandrijnsch grieksch, inz. dat der Zeventigen (waarin
het Oude Testament is overgezet en de boeken van
't Nieuwe Testament geschreven zijn) .

t

Hellequin, m. , z. v. a . ESPRIT toilet,

LUTIN. '- t iielluation,
DISE; DEBAUCHE.

f., z. v. a. GOURMAN-

Helrninthogène, adj. [Méd.] Door ingewandswormen veroorzaakt: Maladie h -, wormziekte f.
— Helminthogogue, adj. [Méd.), Wormverdrijvend: Un remède h -, of als subst. Un h -, een
wormmiddel n. — Helminthe, m. [H. n.] In-

gewandsworm m.

— IIELMINTHE ,

adj. Naar

een'

ingewandsworm gelijkend. — Helminthiase, f.
[Mad.] Wormziekte, h e l m i n t h i a s i s f. —
Helminthides, f. [H. n.] Orde f. der waterwormen. — Helminthique, adj. Naar den aardworm gelijkend. IIELJIINTHIQUES , m. pl. Orde f.
der aardwormen. — [Méd.] , z. v a. HELM INTHA —

GOGUE . -- Helininthocorton,

m. [Pbarm.1

Wormmos n. — Helaninthoïde, adj. [H. n.j
Wormvormig. — Helmintholithe, m. [Minér.]
Wormsteen, versteende worm m. — Helmintho-

logie, f. [Didact.] Wormenleer; wormenbeschrij-

m. [Phys.] Werktuig n., ving f. — Helminthologigne, adj. ,Die leer of

dat de miswijzing der magneetnaald en tevens bij
't zonnelicht het uur van den dag aangeeft, h e
iom a gnetométer m. — féliomètre, m.-l
[Astr.] Zonnemeter m., toestel aan een' verrekijker om den schijnbaren diameter van zon en maan
te bepalen, h e l i o m é t e r m. — IHéliophile, m.
[Bot.] Kruisplant f.
Héliorne, m. [H. n.] Zonnevogel m. (grèbe-

foulque) .
Hélioseope,

m. [Astr.] Zonnekijker m., zonneglas n. — [Bot.] Kroontjeskruid n., wol fsmelk f.
HÉLIOSCOPE , adj. [Bot.] Naar de zon
gerigt of gekeerd. — Hélioscopique, adj. [Astr.]
Den zonnekijker betreffend , h é l i. o s k ó p i s c h.
— Héliose, f. [Méd.] , z. v. a. INSOLATION
Héliostat, m. [Phys.] Lichtdrager, lichtwerper,
werktuig, waardoor de zonnestralen op een bep aald punt gerigt worden, h e 1 i o s t a a t m. —
^Iéliostatique, adj. Dat werktuig betre fend,
h e l i o s t á t i s c h. — HÉLIOST ATIQUE, f . [Astr.]
Sterrekundige verklaring van al de verschijnselen
des hemels, als men zich de zon als onbewégelijk
in 't middel p unt van 't planeetstelsel denkt, h e1 i o s t a t i e k f. — Héliotherinonlètre, m.
Phys.] Zonnewarmtemeler, h e l i o t h e r m o m é e r m. — Heliothermoniétrique, act;. Tot
datwerktuig behoorend, heliothermométrisch.
--

. —

— Héliotrope, m. [Bot.] Wrattenkruid n. (:lerbe
aux verrues), een gewas met welriekende bloemen;

beschrijving betreffend, h e l m i n t h o 1 o g i s c h. —

Helminthologiste , Helminthologile , m.

Wormkenner, helmintholoog, he/mint ho1 o g is t m. — Heiminthopyre, f. [Méd.] Wormkoorts f. Helininthotique, adj. [Bot.] Met
wormvormige, cilindrische scheeden.
Hélobié, e, adj. [Bot.] In moerassen groeijend.
— Hélocères, m. pl. [H. n.] Met spijkervormige voelsprieten.
félode, adj., z. ELODE, SUETTE. — H élodi-

te, adj. [H. n.] to moerassen levend. — iliélonoine, adj. [H. n.] Zich doorgaans in moerassen
of op drasgronden ophoudend, moerasbewonend. —
Hélopes, Hélopiens, Hélops, m. pl. [H. n.]

Sluipkevers m. p1. — Hélopithègnes, m. p1.
[EI. n.] Apen met g, rijpstaarten, sapajoes m. pl. —
Hélopyre, f. [Méd.] Moeraskoorts f.
Héloragées,

ten f. pl.

f. pl. [Bot.] Staartvormige plan-

Hélose, f. [Med.] Omwaartskeerz.ng f. der oog

Helotes,

h e 16 s i s f.
m. pl., z. ILOTES.

-ledn,ogimw

% Héiotis, In. [Mad.] Poolsche vlecht f.
Heivelle, f. [Bot.] Trechtervormige padde-

stoel m.

Helvétien, ne, adj. (van Helvétie, de oude
naam voor Suisse, Zwitserland) Helvétisch, zwitsersch. — HELVETIEN, m., - NE, f. Helvetiër, Zwit ser m., helvetische, zwitsersche vrouw f. — Hel-
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vétique, adj. Helvétisch, zwitsersch. — Cantons
h-s, zwitsersche kantons n. pl. République h-,
helvetische republiek f. (van 1798). — Helvétisme, m. Zwitsersch. taaleigen, is e l v et i s m u s m.
Helvin, m. [Minér.] Eene aan den granaat

verwante steensoort, h e 1 v ij n m.
*Hem ! interj. (óm te roepen) Hem! hm! hei!
heidaar!

% Hémacélinose, f. [Méd .], z. V. a. POURPRE.
IIémaehate, m. [Minér.] Bloedagaatsteen m.
— [H. n.] Zékere indische adder f. — I-Iémaehymes, m. pl. [H. n.] Koudbloedige dieren n.
pl. — Héniagogue, adj. at subst., liever EMMENAGOGUE. — Hémalopie, f. [Méd.] Bloedoog n.,

bloeduitstorting f. in de voorste en achterste oog
Hémangiotite, f. [Méd.] Ontste--kamer.—
king f. der bloedvaten. — fémanthe, m. [Bot.]
Bloedbloem f., een pronkgewas van de Kaap. —

—

HR?dITE.

secte f., wier aanhangers dagelijks eene vrome af
wassching verrigtten; — christensecte f., die het
dagelijksch herhalen van den doop noodig achtte (ook

chrétiens de Saint-Jean geheeten). —Hemerobes,
Hémérobiens, Hémérobins, m. pl. [H. n.]
Floersvliegen, gaasvliegen, stinkvliegen f. p1. —Hé mérocalle, f. [Bot.] Dagbloem, daglelie, afodillelie f. H- jaune of fauve, Lis jaune, goudlelie,
gele dagbloem f. — Hémérodrorne, m. [Ant.]

Dagwacht f., dagwachter, daglooper, brievenbode m.

— Ilémérographe, Hémérologue, m. [Dihaat.] Dagwijzer- of kalender-schrijver of -maker m.
— Hémérographie , Hémérologie , f.
Kunst f. om kalenders te schrijven. — Héanérographique, Hémérologique, adj. Die kunst
betreffend, hemerológisch — Héméropathie, f. [Méd.] Daglijden n., dagkwaal f., eene

enkel bij dag verschijnende of toenemende kwaal.
— Héméroseope, m. [Ant.] Dagwacht f., dagwachter m, ; — dagwachthuis n., dagwachtplaats f.
— Héméroscopie, f. Het wachthouden bij dag.
stagogue, m. Kenner, leeraar van de kracht en Héméroscopique, adj. Dagwachthoudend. —
't evenwigt des bloeds, h ce m a s t a g o o g m. — Hémérysoptènes, m. pl. [H. n.] DagroofHénnastome, adj [H. n.] Met rooden, bloed
vogels m. pl.
mond of opening. — Hémataporie, f.-roden
Hémi, (grieksch voorvoegsel bij vele fransche
[Méd.] Bloedgebrek n. — Hématéinese, Hé - termen uit wetenschap en kunst.) Half.
matémésie, f. [Méd.] Bloedbraking, bloedopHémiaeéphale, m. [Anat,] Misgeboorte f.
werping uit het spijskanaal, zwarte ziekte, h ce- met een half hoofd. — flémicarde, f. [H. n.]
m a t é m e s i s f. — Hémathermes, m. pl. Halve-hartschelp f. — Hémichlore, adj. [H. n.]
[H. n.] Warmbloedige dieren n. pl. — Héina- Halfgroen (van insecten). — Héniiehryse, adj.
throse, f. [Méd.] Uitstorting des bloeds uit zijne [Bot.] Half-goudkleurig. — Héniieránie, f.
vaten, bloedontvating f. — Hématine, f. [Chim.] [Méd .], z. v. a. MIGRAINE . — H.ernicycle, M.
Bloedstof, de roode kleurstof uit het campéche-, Halve cirkel rn., half-cirkelvormig gewelf n., halfindisch- of blaauwhout, h cem a t i ne f. — Héma- cirkelvormige schouwplr^c,•ts f. — Hémieyclitisation, f. [Med.] Bloedsophooping in een der or- que, ddj. Half-cirkelvorinig. — Héinieylindriganen. — Hématite, f. [Minér.] Bloedsteen-, rood- que, adj. Half-cilinder- of rolvormig. — Hémien bruinijzersteen m., rood ijzer-oxyde n., hcema- dactyles, m. pl. [H. n.] Soort van gekkoos, in
t ie t m. -- Hématocarpe, adj. [Bot.] Met rood- tropisch Amerika. — Hémilysien, ne, adj.
gevlekte vruchten. —Hématocèle,f. [Chir.] Bloed- [Géol.] Terrain h-, grond, die ten deele door
breuk, tegennatuurlijke afscheiding van bloed in den nederzetting of bezinking, ten deele door chemische
balzak. — Hématoehésie, f. [Méd.] Bloedige ontbinding is ontstaan. -- Ilémiméroptères, m.
stoelgang m. — Hénnatode, adj. [Méd.] Door pl. Insecten n. pl. met halve vleugeldeksels. —
't bloed, door de ontwikkeling dec bloedvaten te- Hémiolie, f., Hémiole, rn. [Math.] Verhouweeggebragt. -- [Bot.] Met roode vlekken, als ding van 1 tot 1 1 2 (sesqui-altère). — fémiolobloeddruppels, geteekend. — Hématographe, m. gamie, f. [Bot.] Vereeniging eener mannelijke,
[Didact.] Bloed.beschrjver in. — Hématogra- vrouwelijke en tweeslachtige bloem in éénen kelk. —
phie, f. Bloedbeschrijvingf. — Héannatogra- Hémione, m. [H. n.] Halfezel m., soort van
phique, adj. Bloedbeschr2jvend, h ce m a t o g r á- paard n. — Hénnionite, f. [Bot.] Melkkruid n.,
p h i s c h. —: Hénnatoïde, adj. Bloedachtig, melkdistel f., vrouwenhaar n. — Hémiopie,
naar bloed gelijkend, bloedvormig. — Ilémato- Hémiopsie, f. [Méd.] Halfzigtigheid f. (wanlogie, f. [Didact.] Bloedleer, verhandeling f. over neer een zieke de voorwerpen slechts ten halve
ICRRNIE.
't bloed. — Hématologique, f. Dee leer, die ziet). -- Hémipagie, f., z. v. a. HEM
verhandeling betreffend, h ce m a t o l ó g i s c h. — Hémipalinés, m. pl. Vogels m. pl. met halve
Hématologne, m. Bloedbeschrijver m. — Hé
zwemvliezen, onderafdeeling der steltloopers. —
adj.: Médecin h-, of als. subst. Un-matone,
Hémiplégie of Hémiplexie, f. [Méd.] Eenh-, geneesheer m., die te veel van aderlaten houdt. zijdige beroerte, verlamming f. van éene zijde of
— Hématomanie, f. Overdreven toepassing f. enkel van de ledematen. — Hémiplégié, e,
van 't aderlaten. — Hématomphale, Hé
Héiniplégique, adz. Door eene halve verlamNavelbloedbreuk f.-inatomphlcèe,f.[Cr] ming aangetast. — Hémiptere, adj. [H. n.]
-- Ilérnatomyzides, Iléunato p haltes, m. Insectes h-s, of als subst. Des h-s, halfschildipl. [H. n.] Bloedzuigende, van bloed levende insec- gen m. pl., insecten met halve schilden of vleugelten n. pl. — Hématomie, f. [Méd.] Bloedig deksels. — Hémiptérologie, f. Leer, beschrijsponsgezwel n. — Hématophylle, adj. [Bot.] ving f. van de halfvleugelige insecten n. pl. -Met bloedroode bladeren. — Hématopisie, f. Hénnirachialgie, f. [Med.] Pijn f. in een ge[Méd.] Ophooping van stondenbloed in den ute- deelte van de ruggegraat. — Hémirainphe, M.
rus. — Hématose, Hématosie, f. [Méd.]
[H. n.] Halfsnavel m., een visch van 't snoeken Bloedbereiding f., overgang m. van 't maagsap tot geslacht. — Hémisalamandre, f. [H. n.] Halfaderlijk en slagaderlijk bloed, h a' m a t 0 s i s f. — salamander, proteus m. — Hémisphéral, e,
Hénnatoser (s'), v. pr. Zich ophoopen, zich ver
adj., z. v. a. HÉMISPHÉRIQUE. — Hémisphère, m.
bloed). — Hématosine, f. [Chim.]-diken(va't
[Astr., Géogr.] Halve bol of kloot, halve hemel- of
Roode kleurstof f. der bloedbolletjes. — Héma- aardbol m., halfrond n., h e m i s p h e e r f. —
tosperme, adj. [Bot.] Met bloedkleurige zaden. L'h- boréal, austral, oriental, occidental, het noor— Hématoxine, f., z. V. a. HÉMATINE. — delijk, zuidelijk-, oostelijk, westelijk halfrond. —
Hématoxyle, m. [Bot.] Bloedhout, blaauw- [Anat.] Les h-s du cerveau, de beide halfronden
hout, campeche-hout a. — Hematoxyline, f., der hersenen. — [Phys.] H-s de Magdebourg,
Z. V. a. HÉMATINE . — Hématurie, f. [Méd.]
Maagdenburgsche halve bollen m. pl., een door
Het bloedwateren.
Otto von Guericke uitgevonden werktuig om de
Héme, m. [Méd.] Bloed n., bloedige vloeistof f. dampkringsdrukking aanschouwelijk te maken. —
Ilémendère, m. [Anat.] Toestel m., zamen- Hémisphérique, adj. Hai f-bolrond, hal fklootsch,
hemisphaerisch. — Hémisphéroïde, adj.
stel a. der bloedvaten.
Halfrondachtig, naar een hatfrond gelijkend, h eHénnéralope, adj. [Méd ] Dagzigtig, nacht
-- HEMERALOPE, m. en f.-blind,hémera1ópsc. misph cv roidisch.',— Als subst. m. OnvolkoDagzigtige, nachtblinde, h e m e r a 1 o p s m. en f. — men halfrond n. — Hémisteinme, Héinistème, m. [Bot.] Flesschenboom m. van NieuwHéméralopie, f. 1Vachtblindheid f., de eigen
alleen bij helder licht en niet of weinig-schapvn Holland en Madagaskar. — Hémistlehe, M.
bij schémering of half licht te kunnen zien. — [Poés.] Halfvers n., helft van een' heroischen of
alexandrijnschen versregel.
Héinéralopique, adj., z. v. a. HEMÉRALOPE.
Hémite, f. [Méd.] Bloedsontsteking f.
Hémérobaptistes, m. pl. [H, rel.] Joodsche
Hémnaphobe, Hémaphobie, z. HEMD —. —
Héniastagogie, Hétnastatique, f. [Méd.]
Leer f. van de kracht der bloedvaten. — Hénna-

.
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Héinithée, Hénnithéen, m. Half-god m. —
Iiémitome, m. [Bot.] Soort van peruaansche
nachtschade f. — [Chir.] Zeker verband n. -Hémi-triglyphe, m. [Arch.] Halve triglyph m.

o f , driekloof f. (als sieraad aan de dorische fries) .

Hemitriite, e, adj. [ Méd.] : La fièvre h-e, of
als subst.: L'h -e, de half-anderdaagsche koorts f.,

alledaagsche koorts, die om den anderen dag een'
tweeden aanval doet. — Hérnitrope, adj. [Minér.]
Half-- gekeerd , half-- omgewend (van kristallen,
welker eene helft eene halve omwenteling op de
andere schijnt gemaakt te hebben) , h e m i t r op is c h.
— Hémitropie, f. Zaamgewassen kristal, tweelingskristal n.
Hémocerchne, m. [Méd.] Uitstorting f. van
bloed door de keel. — Hémoeharide, f. [H. n.]
Roodbloedige worm m. der zoete wateren. — Hé inochroïue, f., z. v. a. HEMATOSINE. — Hé modie, f. [Méd.] Gevoel n. van 't stompworden
der tanden (waarvan de Ouden de oorzaak in 't
bloed zochten. — Hémo-dynainomètre, m.
[Méd.] Werktuig n. om de zamentrekkende kracht
der hartholten te meten. — Héinoinètre, m.
[Méd.] Bloedmeter, een werktuig ter bepaling van
de digtheid des bloeds, h ce m o m e t e r m. — Hé mophobe, adj. [bidact.] Bloedschuw, van bloed
afkeerig. — Hémophobie, f. Bloedvrees f., af
m. van 't aderlaten, hcematophobie f. —-ker
Hérnophthalntie, f. [Méd], z. v. a . HÉiYIALO
f. [H. n.] Soort van rood--PIE.—fémopide,
bloedige worm m. — Hémoplanie, f. [Méd.]
Verdoling van 't bloed, uitvating van 't bloed in
't celweefsel of in eene of andere ligchaamsholte,
h w m a t o p l a n é s i s f. — Hérnoproctie, f.
[Méd.] Bloedvloeijing I. uit den endeldarm. -- Hé moptère, adj. [R. n.] Met bloedkleurige vleugels (van insecten). — Hénio p toïque, Hémoptyque, adj. [Méd.] Met bloedspuwing behebd,
door bloedspuwing aangetast. — Hémoptoïsine,
Hénioptose, Hémoptysie, f. [Méd.] Bloed
f., bloedvliet nl. uit de wegen der adem -spuwing
uit de longen, h w m o p t y s i e, h ee--halingez.
m ó p t o e. — Hénioptysique, adj. Bloedspuwend, met bloedspuwing behebd. — Als subst. m.
en f. Lijder m., ljderes f. aan bloedspuwing. —
Héinorrhachis, m. [Méd.] Bloeduitstorting in
't wervelkanaal. — Hémorrhagie, f. [Méd.]
Bloeduitstorting, bloeduitvating, bloeduitvloeijmg f.,
bloedvliet ('t zij met of zonder breuk der vaatwanden). H interne , externe, inwendige, uitwendige
bloeduitstorting. H- cérébrale, bloeduitvating in
de hersenen. H- nasale, neusbloeding f. — Hé -

-

inoi rhagiq^^e, adj. [Méd.] Tot de bloeduitstor-

ting behoorend, hee rn o r r hei ,gis c h. — Hémorrliée, f. [Méd.] Lijdelijke (passieve) bloedvloei jinq, h ce m o r r h ce a f — Hémor rheique, adj.
.Daartoe behoorend, h w m o r r h ce i s c h. — Hé morrhinie, f. [Méd.] Neusbloedeng f. — Hé
adj. [Méd.] Aan aanbeijen lij--morhïdaie,
dend, met aanbeijen behebd. — Als subst m. en f.
Lijder m., ljderes f. aan aanbeijen. — Hémorrhoïdal, e, adj. [Méd. De aanbeijen betreffend,
h w m o r r h o ï d a a l: Sang h -, aanbeijen-, speenader-bloed n. Flux h -, guldenadervloed, speenadervloed m. — [Anat.] Veine, Artère h-e, speenader.
speenslagader f. Vaisseaux hémorrhoïdaux, speenadervaten n. pl.— HEMORRHOÏDALE , f. [Anat .] Speen .

ader f . — [Bot.] , z. v .a. petite CHÉLIDOINE — Hé morrhoïdes, f. pl. Aanbeijen, spenen f. pl., speen-
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bloed in de borst. -- % Héinovore, adj. Bloeddrinkend. — Als subst. m. en f. Bloeddrinker m.,
-drinkster f. — Héinuresie, f. Het bloedwateren. -- Hémurésigae, adj. Bloedwaterend,
hcemurésisch.
Hen, inter,. (pr. hein), z. v. a. HEIN.
Hendécagone, adj. Elf hoekig: Une figure h -,
of als subst. m. Un h-, een elf hoek m. — Hendéeagyne, adj. [Bot.] Elfstijlig, met elf stijltjes, h e n d e k a g y' n i s c h. — Ilendécandre,
adj. [Bot.] El fhelmig, met elf meeldraden, h e nd ekándrisch. — fendécandrie, f. [Bot.]
Plantenklasse, welker bloemen elf meeldraden hebben, elfhelmigen f. pl., h e n d e k á n d r i a n. pl.
-- Hendécaphylle, adj. [Bot.] Met elf bloemblaadjes, h e n d e k a p h y l l i s c h. — Hendécasyllabe, adv. [Poes.] Elflettergrepig: Un vers
h -, of als subst. m. Un h -, een elleitergrepig vers n.
Hénioche, m. [H. n.] Breedschubbige halstervisch, in Oost-India tafelvisch, vlaggeman, vaan
H- cornu, afgodsvisch m.— -j- Hénio--drigehtn.
chus, m. (pr. —truce) [Astr.] , z. v. a. COCHER .
f ennant, m. [Hort.] Soort van druif f.
*Henné (pr. hein -né) of *finné, m., z. v. a.

(vermoeijen.

ALCANNA.

t Henner, v, a. Verontrusten, lastig vallen,
*Hennéhémimère , Hennéhémimètre ,

adj. [Litt.] Negendeelig (van de vers-ccesuur).
*Rennin, m. (pr. ha-nin) Zeer hoog kapsel n.
der 15e eeuw.
*Hennir, v. n. (pr. ha-nir) Brieschen, hinniken, runniken, grinniken (van hetpaard). — *Hennissaut, e, adj. Brieschend, hinnikend: Cheval
h -. — *Henhiisselnent, m. Gebriesch, gehinnik n., het brieschen, hinniken.
*Hennnuyer, ere, adj. tlenegouwsch, van Henegouwen. — Abs subst. in. en f. Henegouwer m.,
Henegouwsche f.
Héaiotiqiie of fénoticon, nl. [H. anc.]
Vereenigings- of verzoeningsgeschrift n , edict van
Zeno in 482 om de scheurmakers te vereenigen.
*H:enri, m. (in gemeenzamen stijl an-ri) Hendrik. H- dor, gouden Hendrik m., goudmunt f.,
onder Hendrik IL van Frankrijk geslagen. —
[Bot.] Le bon h-, de algoede ganzevoet m. —
*Ilenriade, f. Heldendicht n. van Voltaire op
Hendrik IV. , H e n r i a d e f. — t 'Henr iquinquisme , in. Verkleefdheid aan den persoon of aan de zaak van den hertoq van Bordeaux,
nu graaf van Chambord , door zijne aanhangers
(de legitimisten) Hendrik F geheeten; gevoelens n.
pl. dier partij, henriquintismus lu.- ]- Henriquinquiste, m. Aanhanger van Hendrik V.,
henriquintist m.
Héorotaire, m. [El. n.] Soort van boomkruiper m. - of pimpelmees f.
t Hépar, m. [Chico.] Zwavellever f. -- Hé p atalgie , f. [Méd.] Leverpijn , leverziekte t.,
leverkoljk n. — I[Iépatalgique, adj. Aan leverpijn lijdend, h e p a t á l g i s c h. — I-Iépate, m.
[H. n.] Levervisch m. (van 't geslacht der l pvisschen). — Hépaten,phractique, adj. [Mid.]
Aan leververstopping lijdend. — Hépatemphraxie, f. [Méd.] Leververstopping, he p a t e mp h r á x i s f. — Hépatico-gastrique , adj.
[Anat.] Tot lever en maag behoorend. — Hépaticoïde , adj. [Anat.] Tot de lever behoorend,
h e p á t i s ch. Canal of Conduit h -, leverbuis f.
.

-

— [Med.] Colique, Maladie h -, z. v. a. HEPATAL-

ader, guldene ader f., aderspattige gezwellen n. pl. GIE. Flux h -, z. v. a. HÉPATIRRHEE . — [Chim .]
des endeld arms, h w m o r r h o i d e n. — f émor- Air, Gaz h-, gezwaveld waterstofgas, zwavelwarhoïs, Hémorrhoiis, m. [H. n.] Slang f., tersto fgas n. Eaux h-s, zwavelige wateren n. pl.
wier beet een doodelijk bloeden ten gevolge heeft. — [Bot.] Plantes h-s, leverplanten f. pl. (die de
— Hémorhoïsse, f. [B.. sacr.] Vrouw, die de leverkwalen bestrijden). — Aloès h-, lever -aloë f.
bloedvloeijing heeft. — Hémorrhoseope, m. — HEPATIQUE , f. [Bot.] Leverplant f. (tegen lever[Méd.] Bloedbeschouwer m. — Ilémorrhosco- kwalen dienstig). L'h- commune of des fontaines,
pie, f. Bloedbeschouwing f., onderzoek n. van het levermos, gemeen leverkruid n. H- noble, leverbloed der aderlating. — Héinorrhoseopique, bloempje n. (parnassie des manais) . H- des bols of
adj. Bloedbeschouwend, h ee m o r r h o s k ó p i s c h. H- étoilee, z MUGUET . — H- dorée, z. V. a . GÉUDT .
— Héuioseopie, 1. [Méd.] Bloedbeschouwing f., -- Ilépathirrhée, f. [Méd.] Levervloed m., buikonderzoek n. van 't bloed. — Hémoseopique, loop door aandoeningen van de lever veroorzaakt.
adj. Bloedbeschouwend , h ee m o s k ó p i s c h. — — Hépatirrhéique, adj. Den levervloed beHéniostase , Hémostasie , f. [Méd.] 41ge- treffend, hepatirrheïsch. — Hépatisation, f.
meene stilstand van 't bloed, bloedstilstand m. -- [Méd.] Ontaarding der longbestanddeelen in eene
[Chir.] Bloedstilling, bloedstelping f. — Hénmo- naar lever gelijkende massa, h ep a t i s á t i e f. —
statique, adj. [Mid.]: Des remèdes h-s, of als Hépatisie , f. [Méd.] Levertering , h e p a t ósubst. m. Des h-s, bloedstelpende middelen n. pl. P h t .h i s i s f. — Hépat i te, f. [Méd.] Leveront--- Héinothorax, ni [Mid.] Uitstorting f. van steking , hepatitis f. — [Minér.] Leversteen,
.

.
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h e p a t i e t m. — Hépatoeèle, f. [Méd.] Leverbreuk f. — Hépato-cystigiae , acdj. [Anat.]
Lever en galblaas betreffend, h e p a t o c y's t i s c h.
— Hépato-gastrigae, adj., z. V. a. HEPATICO-

aASTRIQUE. — Hépatographe , f. [Didact.]
Leverbeschrf ver m. — Hépatographie, f. Leverbeschrijving f. — Hépatographigae, adj.
Leverbeschrijvend. — Ilépatolog ie, f. Leer van
de lever, leverkunde f. — Hépatologique, adj.

Leverkundig, tot de leverleer behoorend, h e p a t o1 ó g i s c h. — Hépatologue, m. Schrijver over
de lever, h ep a t o l o o g m. YHépatomphale, f.
[Chir.] Lever-navelbreuk f. --- tlépatoparee .
tame, m. [Méd.] Buitengewone grootte rde
leveruitzetting f. — Hépatoseope, in. [Ant.]
Leverwaarzegger, voorspeller uil de lever der offerdieren, h ep a t o s k o o p m. — fépatoscopie, f.
WigchelarV, waarzegger] uit de lever; leverbeschouwing, he p a t o s k op i e f. — Ilépatoseopiq iie,
adj. Leverbeschouwend; tot de leverwigchelarj behoorend, hepatoskópisch. —Hépatotome, m.
[Anat.] Levermes n., werktuig tot ontleding der
lever. — Hépatotoinie, f. [Anat.] Leverontledi.ng f. — Iiépatotornique,, adj. Tot de leverontleding behoorend, h ep a to t o mis c h. — IIépatomiste, m. Leverontleder, h e p a t o m i s t m.
— Uépatoxyle, f. [H. n.] Soort van ingewandsworm, leverworm m.
Hépiale, f. [Méd.], z. EPIALE. — [ H. n.], z.
V. a. PHALENE.
Hepthéinimnère, adj. [Pods. anc.] : Vers h-,
vers van vierd'halven voet. Césure h-, cwsuur of
verssnede f., die in den hexameter na vierd'halven
voet of in den vierden voet valt.
Fiépiale, adj. [Méd.] z. EPIALE. — [ H. n.]
Soort van sto fvleuçjelige nachtvlinder , wortelspinner m.
fepta, (grieksck telwoord, als voorvoegsel bij
eenige fransche kunsttermen) Zeven. — Heptaeanthe, adj. [H. n.] Met 7 stekels of prikkels.
(van visschen). — Heptacorde, m. [Mus.] Zevensnarige lier f. der Ouden. — Toonladder f.
van 7 toonen. — Heptadactyle, adj. [H. n.]
Zevenvingerig. — feptade, f. [Phil.] Zamenvatting f. van 7 dingen of personen — De 7 grieksche wijzen. — Heptaèdre, m. [Géom.] Zeven
zevenvlak n., h ep t a é d e r m.-vlakigchm,
— Heptaédrique, adj. Zevenvlakkig, h ep t aé d r i s c h. — Heptagonal, e, Ileptagone, m.
[Géom.] adj. Zevenhoekig: Figure h -, of als subst. m.
Un h-, zevenhoekige figuur f. — [Arith.] hombres
heptagonaux, zevenhoekige, h e p t a g o n a a 1-getallen n. pl. (1, '1, 18, 3, 53, 81, enz(. — HEPTAGONE, m.
[Géom.] Zevenhoek, h ep t a g o o n m.—[Fort.] Ves.tingwerk n., vesting f. met 7 bastions of bolwerken,
zevenhoek m. — Heptagyne, Heptagynique,
adj. [Bot.] Zevenstijliq, h e p t a g y'n is c h. — feptagyn ie, f. Zevenstijligen, planten met 7 stijltjes,
he p t a g y ni a. — Heptauteride, f. [Didact.] Zevendedeel n., verdeeling in 7 deden. — Ileptaméron , m. [Litt.] Zevendaagsch werk n., een werk,
welks gedeelten over 7 dagen verdeeld zijn. h ep t aé m e r o n n. — Ileptamètre, adj. [Poes. anc.] :
Vers h -, of als subst. m. Un h-, een zevenvoetig
vers n., h ep td m et er m. — Heptandre, Heptandrigiie, adj. [Bot.] Zevenhelmig, h e p t á nd ri s c h. -- Heptandrie, f. Planten met 7 vrje
meeldraden in eene tweeslachtige bloem, zevenhelmigen, h e p t a n d r i a (de 7e klasse in 't stelsel
van Linneus) . — Heptanè nee, adj. [H. n.] Met
7voelsprieten, Peptanémisch —Heptangulaire, adj. (liever heptagone) ,Zevenhoekig. -—

,t

Heptapétale, Heptapétale, e, adj. [Bot.]

Uit 7 bloemblaadjes bestaande, h ep t a p e t a l i s c h.

— feptaphylle , adj. [Bot.] Zevenbladerig,
heptaphyllisch. — Heptapole, f. Landstreek f. met zeven steden. — Heptarchie, f. [Polit.]

Zevenhoofdige regering f. — [H. angL] Naam der
7 angelsaksische koningrjken in Engeland, heptarchie f. — feptarchique, adj. Tot de zevenhoofdige regéring, tot de heptarchie behoorend,
h e p t á r c h i s c h. — Heptarque, m. Elk der
zeven vorsten eener heptarchie , zevenheerscher,
h ep t á rc h m. — Heptarrène, Heptastéinone, adj. [Bot.] , z. v. a. HEPTANDRE. -- Heptasyllabe, adj. [Poes.] : Vers h -, of als subst. m.
Un h-, een zevenlettergrepig vers n. — fIeptatenque, m. [Pbilol.] De 7 eerste boeken van het
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Oude Testament, heptateacchos m. — Heptatome, adj. [H. n.] Zevendeelig, in 7 deelen
gedeeld, h e p t a t ó m i s c h (van insecten) .— Heptomagène, m. Zevende zoon m.
Héraeleé, f. [Bot.] Duitsche beerenklaauw;

— roode doove-netel m., — muurkruid; — parelkruid n. — Heraelides, m. pl. [H. anc.] Afstainmelingen van Hercules of Herakles, Her aklíden m. pl.
Héraldique, adj. [Bias.] Wapenkundig, tot
de wapenkunde behoorend; den heraut betreffend,
herd/disc h: Science h-, wapenkunde, h e r a ld i e k f. — [Arch.] Colonne h-, zuil, met de mapens eener familie behangen, wapenzuil f. — t Hé rauderie, f. Wapenkunde f. — Ambt n., waar
heraut.
-dighef.van
*Heraut, m. Plegtig af kondiger of uitroepen;
krijgs- of wapenbode, krijgsgezant, h e r a u t m.
H erbacé, e, adj. [Bot.] Grasachtig, grasaardig, kruidachtig. Couleur h-e, graskleur f. Consistance h-e, week bestanddeel n. eener niet- kruidaardige plant.— Herbacée, f. Soort van zeewier n.
Herbage, m. Kruiden, moeskruiden n. pl.,
groenten f. pl. Vivre dh-, van moeskruiden leven.
— Gras, voedergras; weiland n., weide f., inz.
om het vee vet te maken. — HERBAGES. M. pl. [Péche]
Oude netten n. pl., oud vischwant n. (der koraal
— Herbager, m., -ere, f. Groen--vischer).
boer m., groenboerin f.; — vetweider m., vetweidster f. — Herbagenr, m. Warmoezier m. —
Herbagenx, ease, adj. Grasrijk, grazig. —
Ilerbaille, f. (woord van J. J. Rousseau) (iron.)
Plant t. uit een herbarium of kruidenboek.
ferbasque, m. [Hort.] Soort van druif f.
Herbant, m. [Vi :er.] Jagthond, inz. vurige
jagthond m.
Herbe, f. [Bot.] Gras, kruid n.: H- nouvelle,
fraiche, menue, nieuw, versch, fijn gras. Se coucher
sur 1'h-, zich op het gras leggen. Arracher les mauvaises herbes, het onkruid uittrekken. H-s vulnéraires, wondkruiden. H-s fortes, sterke kruiden.
H-s potagères, moeskruiden. H-s médicinales, geneeskruiden. Potage aux h-s, groentesoep f. H-s
fines, geurige toekruiden (zoo als thijm, marjolein).
Fines h-s, fijne groenten (dragon, peterselie, enz.,
die men fijn hakt). Blé en h-, z. BLÉ. — ( Loc.
prov.) Manger son blé en h-, z. BLË. C'est un
avocat, un docteur en h-, 't is een advokaat, een
doctor op hoop, in 't verschiet, een aankomend
advokaat of doctor. Un ministre en h-, een minister op zigt, in 't verschiet. Employer toules les
h-s de St. Jean, alle zeilen bijzetten, alle mogelijke
middelen in 't werk stellen. Sur quelle h- avezvous marche ? wat deert, schort u? I1 a marché
sur mauvaise h-, hij is knorrig. Etre réduit h
I'herbe, groote nooddruft lijden. z. ook COUPER,
BROUTER. — (Prov.) Méchante, Mauvaise h- croft
toujours, onkruid vergaat niet. En h- et en gerbe,
in hoop en in genot. z. ook CHEMIN. — Herbe staat
ook b j de volksnamen eener groote menigte planten
van algemeen gebruik, zoo als: H- aux abeilles,
z. v. a. ULMAIRE. H- a l'ail., z. ALLIARIE. H- amère,
z. BALSAMITE. H- à l'ane, z. v. a. ARRETE-BOEUF.
H- d'antal, z. V. a. CYNOGLOSSE. H- bénédicte of
bénite, z. V. a. BÉNOITE. H- barbue, z. v. a. MOLÉNE.
H- aux bones, z. CHELIDOINE. H- aux boeufs,
z. V. a. BUTOME. H- de boeuf, z. V. a. OSEILLE,
SURELLE. H- a boutons, z. v. a. GRATTERON. Haux eharpentiers, z. v. a. BRUNELLE. H- au limacon, z. v. a. LUZERNE. H- aux mites, z. v. a.
BLATTAIRE. H- aux perles, z. V. a. GRÉMIL. Haux poumons, z. MUGUET. H- aux verrues, z.
HELIOTROPE. H- dor, z. V. a. HELIANTHÈME. Hde cire, z. V. a. CÉRINTHE. — H- de la Reine, z.
NICOTIANE. H- de mastic, z. BASILIC sauvage. Hde St. Jean, z. V. a. ARMOISE. EI- du coq, z. COQ.
H- jaune, z. v a. GAUDE. H- à coton, roerkruid.
H- it foulon, zeepkruid. II- a pauvre homme,
godsgenade f. H- au chat, kattekruid, nippe t. Haux cuilliers, lepelblad n. H- au fait, witte klaver f. H- aux poux, luiskruid. H- aux puces
vlookruid. H- aux teigneux, dokkebladeren, pestilentie-kruid. H- aux vipdres, slangenhoofd. H- de
l'épervier, havikskruid. H- Robert, Robbregtskruid.
H- de queue de genard, vossenstaart. H- sans
couture, z. Langue de serpent, enz., enz. — [H. n.]
Oiseau des h-s, blaauwe tangara of prachtmees f.
— [Tech.] Taffetas d'h-, indisch taf n. van eene
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zijdeachtige plantenvezel. H-s de soie, ligte zijdestof
van eene wilde hennépsoort in Virginia. — H-s
Jades, ligte oostindische stof f., half katoen en
half plantvezel.
Herbe, e, adj. (en part. passé van herbei):
Toile h-e, op het g ras te bleeken gele g d lijnwaad n.
Cheveux h-s, op 't gras gebleekte of blond gemaakte
haren n. pl.
Herbeiller, V. n. [Chas.] Gaan grazen, grazen
(inz. van 't wilde zwijn).
Herbeilleux, euse, adj. Gras inzamelend.
Herbeline, f. Ziekelijk schaapje n., dat men
in de weide zet.
Herber, V. a. Op het gras laten bleeken, op
het grasveld uitspreiden (linnen, haar). — [Vétér.]
H- un coeval, een paard een stukje nieswortel
onder de borsthuid steken.

t Herberger, V. a., z. v. a. HEBERGER. —
t flerhergier, m., z. V. a. AUBERGISTE.
Herberie, f. Groenmarkt, groentemarkt I. —
[Tech.] Wasbleek, bleekplaats f., voor 't was. —

Weleer ook : kennis der kruiden , inz. der geneeskruiden. (jong gras n.
Herbette, f. (verklw. van herbe) (poét.) Gras,
Herbeux, euse, adj. Met gras bewassen; grazig; — somtijds ook grasaardig, grasachtig.
^flerbicole, adj. [H. n.] In 't gras levend. —
HERBICOLES , m. pl. Grasbewoners m. pl. (insecten).
Herbier, m. Kruiden- of plantenboek n., ver
gedroogde en tusschen bladen papier-zamelingv
gelegde planten , h e r b a r i u m n. H- artificiel,
kunst-kruidenboek, boek met afbeeldingen van planten. — H- vivant, levend of natuurlijk kruiden
ving f. met afbeeldingen. —-boek.—Plantschrj
[H. n.] Eerste maag f. der herkaauwende dieren
(nu liever panse geheeten). — [Faut.] Luchtpijp f.
(van den valk) . — IERBIERS, m. pl. [P êche] Grasplekken f. pl. in 't water, waarin de visch zich
schuil houdt.
Herbière, I. Groenvrouw, groenteverkoopster f.
— [Econ. rur.] Meisje, dat gras voor 't vee haalt.
Herbifère, adj. [Didact.] Grasdragend, kruidenvoortbrengend. — [Myth.] Bijnaam van Ceres.
— Herbiforine, adj. [H. n.] Grasvormig (van
sommig dierenhaar). — Herbigrade, adj. [H. n.]
In 't gras zich ophoudend. — .Ils subst. m. Grasslak f. — Herbivore, adj. Grasetend, kruiden etend - HERBIVORES , n. pl. Graseters n. pl., grasetende cetacéën of walvischsoorten, zeekoe2,jen f.
pl. — Graskevers m. pl.
Herbon, m. [Tech.] Stootmes, schaafijzer (tot
ontharing der huiden) .
Herborisant, e, adj. Kruidenlezend, krui
— Herborisateur, m., -trice f.-denzaml.
Kruidenlezer, kruidenzoeker m., -zoekster f. —
Herborisation , f. Het kruiden- of plantenlezen, het kruidenzamelen, h e r b o r is a t i e f.
Faire de fréquentes h-s, dikwjls uitgaan om
kruiden te lezen, vele botanische wandelingen
.

doen. - [Minér.], z. v. a. ARBORISATION. Herborisé, e, adj. [Minér.] Met boom- of
struikvormige indrukken (van steenen). — Herboriser, V. n. Kruiden zoeken en verzamelen,
botaniséren, herboriséren. — Herboriseur, m. (fam.] Kruidenzoeker, kruidenzamelaar m. — Herboriste, m. et f. Kruid- of

plantenkenner m., -kenster f., kruidkundige m. en
f. ; — kruidenverkooper m„ -verkoopster f., he rb on i s t m. en f. — Herboristerie, f. Kruiden
kruidenwinkel m. (begraasd.-handel;—
Herbu, e, adj. Met gras bedekt of begroeid,
Herbue, f. [Agric.] Plantenaarde f. (tot bemesting der w(jnbergen). — Ligte, ondiepe, alleen
tot weiland geschikte grond m. — [Tech.] Klei
-achtig
smeltmiddel n. der izerertssmelters.
Herean, m. ] Bot.] Soort van tulp f.
Herclan, m. (pop.), z. v. a. TADORNE.

Hereotectonique, f. [Mil.] Bevestigings- of
versterkingskunst f.
Hercule, m. Zeer sterk, forsch gebouwd
man (naar Hercules of Herakles, volgens de
Myth. de zoon van Jupiter en fllkmene, de
beroemdste onder alle grieksche heroën of ver
helden. — [Astr.] Hercules, een noordelijk-gode
sterrebeeld. — [Géogr. anc.] Détroit d'Hercule,
straat van Gibraltar, Colonnes d'Hercule, zie
COLONNE . —

t [Méd .] , z. V. a.

EPILEPSIE. -

[H. n.] Hercules-kever m., viegende eenhoorntor f.
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grootste der torren in Zuid-Amerika (13 centimeters lang). -- Herculée, f. [Bot.] Soort van
tulp f. — Herculéein, ne, (somtijds ook herculique) adj. Tot Hercules behoorende, hercillisch,
bj uitstek sterk en forsch, reusachtig, kolossaal;
groote kracht en moed vereischend, uiterst moeijelijk. Force h-ne, herculische kracht f. Taille h-ne,
herculische, forsche gestalte f. Travail h -, herculische arbeid m. — -j- [Méd.] Mal h -, z. v. a.
EPILEPSIE.

t Herdeau, m. Taaije, dunne boomtak m.
(om te binden). — (fig.) Jong mensch n. onder vaderljk opzigt.
"Hère, m. (fam. et mépris.) Pauvre h -, bloed,
slokker m., onbeduidend mensch, armzalig schepsel n. — [Jeu] , of As qui court, bédelaarsspel,
loopend aas n. (zeker kaartspel). — [Véner.] Jong
hert n., als 't zijn eerste hout (gewei) krijgt.
Hérécherche, m. ] H. n.] Glim- of lichtkever in. van Madagaskar.
5 Hérédipète, m. Jagtmaker m. op erfenis
Héreditaire, adj. Erfelijk: Charge,-sen.—
Dignité h-, erfelijke ambt n., erfelijke waardig
f. Biens, Possessions h-s, erfgoederen n. pl.-heid
Prince, Princesse h -, erfp rins m., erfprinses f.
Pays h-s, erflanden n. pl. — ( #g.) Maladie h -,
over- of aangeerfde ziekte of kwaal f. Vice, Vertu
h-, aangeërfde deugd, ondeugd f. — Héréditalrennent, adv. Bij erfregt, erfelijk, uit hoofde van
erfregt. — Hérédité, f. [Prat.] Erfregt n.; nalatenschap f., erfgoed n.; erfelijkheid I. Accepter,
Répudier 1'h -, de erfenis aanvaarden, weigeren.
Action d'h-, verklaring f., dat men eene erfenis aanvaardt. Son h- fut partage entre les collatéraux,
zijne nalatenschap werd onder de zijdelingsche erfgenamen verdeeld. — Attaquer, Défendre le principe d'h-, het beginsel van erfelijkheid der kroon
(het kroonerfregt) aanvallen, verdedigen. — [Méd.]
Erfelijkheid (eener ziekte of, kwaal).
Hérémitique, adj Z. ERÉMITIQUE.
férésiarque, m. Stichter m. eener kettersche
gezindheid of ketter, ketterhoofd a. , aartsketter,
h w e s i d r e h m. — Hérésie, f. (eig. het afgezonderde, uitgekozene, de school, de secte) Dwaalgeloof n., dwaalleer, ketter# f., afwijking van de
heerschende kerkleer, h ei r e s í e f. — (fam.) Hlittéraire of en littérature, politique of en poli
afwijking van, strijdigheid f. met de alge--tique,
meen aangenomen regels of beginselen in letterkunde, in staatkunde, letterkundige, staatkundige
ketterij. — (.Loc. prov.) I1 ne fera point d'h-, hi
zal geen ketter j in de wereld brengen, hij heet
het kruid niet uitgevonden. — Hérésiographe,
Hérésiologue, m. Schrijver over de ketterijen
en de ketters. — Hérésiographie, IIérésiologie, f. Beschrijving van, verhandeling f. over
.,

de ketterijen. — Hérésiographique, Héré-

siologique, adv. Die beschrijving of verhandeing betreffend. — Héréticité, f. Kelterachtig-

heid f., het kettersche (van een boek, van een'
schrijver). — Hérétique, adj. Kettersch, dwaalgeloovend, dwaalleerig, h w r é t i s c h - HERETI QUE, m. et f. Ketter m., ketterin f.
t Hergue, f. Gebrek n. ; — gémelijkheid f. ; —
breuk f. (hernie).
Her gome, f. [Corn.] Iersch doek n. (van de
draden eener soort van spin gemaakt) .
Héridelle, f. [Coma Lei f. die langer dan
breed is.
Hérigoté, adj. m. [Chas.]:Chien h- of herpé,
jagthond, die sterke achterklaauwen heeft, die een
merk of achterklaauw heeft. — Hérigoture, f.
Merk n. of achterklaauw m van een' jagthond
*Ilérissé, m. [H. n.] Stékelbuik (zékere visch.)
*Hérissé, e, adj. (en part. passé van hérisser)
Met regte, scherpe, uitstekende punten, digt bezet,
borstelig, stékelig, steil opstaand: Celle h-e d'écueils, met klippen digt bezette kust f. Pays h- de
montagnes, land n. vol bergen. Plante, Feuille
h-e, ruigharige plant f., borstelig, stekelig blad n.
—(fig.) Bataillon h-, bataljon n. met gevelde bajonnetten of pieken. Mer b- de mats de navire, zee f.,
met scheepsmasten, met schepen bedekt. — Une
science h-e, • de difficultés, eene wetenschap vol
zwarigheden. Un pedant h- de grec, de latin, een
van grieksch, van latijn óverloopende schoolvos.
C'est un homme h -, dat is een onhandelbaar,
stuursch, terugstootend mensch.
.
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Hérisséal, adj. [Anat.]: Los h- of als subst.
L'h-, een der schedelbeenderen.
*Hérissée, f. [H. n.] Beerrups f. (op de ar
-tisjoken).—
[ Hort.] Soort van anemoon f.
*Hérisselnent, m. Het oprijzen, omhoog staan
der haren, der véderen.
*Hérisser, V. a. Opzetten, overeind zetten, doen

omhoog staan (het haar, de véderen); — met punten, stekels, oneffenheden, hindernissen voorzien;
stékelig, ruig maken. Le lion hérisse sa crinière,
de leeuw zet zijne manen op. Les, coq hérisse les
plumes de son cou, de haan zet zone halsvéderen
overeind. H- le poil d'une étoffe, het haar eener
stof opstrijken, doen opstaan. — Les piquants qui
hérissent la tige du rosier, de stekels, die den
stengel des rozestruiks omzetten of omgeven. Les

HERMINETTE.

--

lijke erfgenaam der kroon. — (Loc. prov.) Faire
son ême son h-ière, al zijn vermogen aan de kerk
vermaken. Avoir affaire a la veuve et aux h-s,
veel en velerlei omhanden hebben; ook: met eene
moeijeljke zaak, eene geduchte partij te doen hebben. — (fig.) Avoir un h- de son nom, een' er fgenaam van zonen naam hebben. — Ook gebézigd in
den zin van: kroost n., kinderen n. pl. (als zijnde
deze de natuurlijke erven); inz.: eenige dochter,
erfdochter f., die een groot vermogen te wachten
heeft. Sa femme ne lui a point encore donné d'h-,
zijne vrouw heeft hem nog geene kinderen, er fgenamen geschonken. C'est une h-ière, , une riche
h-ière, zij is eene rijke erfdochter. — HERiTIER, m.
[Couvr.] Puntig of spits toeloopend werk n.
Héritinandel, m. [H. n.] Zeer vergiftige
slang f. op Madagaskar.
.

rockers qui hérissent les flancs d'une montagne,
Herle, m., z. HARLE.
de rotsen, die de berghellingen bezetten, ontoeganHermandad, f. [Hist.] : La Sainte-H- (eig.
kelij k maken. H- de pieux un bastion, een bolwerk
met schanspalen omzetten. — (fig.) H- son style de de heilige broederschap), rijdende politie-wacht f.
néologismes, zijn stijl met nieuwe woordvormen tot veiligheid der openbare wegen in Spanje,
doorspekken. — [Mac.] Berapen, met pleisterkalk handlangers der inquisitie, s a n t a-her m a n d a d f.
Hermannie, f. [Bot.] Hermanskruid n.
volwerpen (een' muur). — * HÉRISSER, v. n. en SE
Hermaphrodisine, m. Vereeniging der beide
HERISSER, v. vr. Oprizen, te beige rijzen: Les
cheveux lui herissèrent is la tête, Ses cheveux se geslachten in een enkel wezen (zoo als bij vele
hérissèrent, de haren rezen hem te berge. Ce récit planten en dieren), tweeslachtigheid, dubbelslachfait h- les cheveux, dit verhaal doet de haren te tigheid f., h e r m op Is r o d í s m us m. — Herberge razen. — Le sanglier se hérisse, het wilde maphrodite, adj. Dubbel- of tweeslachtig, h e rzwijn zet zijne borstels overeind. — Les champs m ap h r o d í t i s c P. Fleurs h-s, tweeslachtige bloeincultes se hérissent d'épines, de onbebouwde men. Les vers de terre sopt h-s, de aardwormen

velden overdekken zich met doornen.
*Hérisson, m. [H. n.] Egel, zwijnegel m.,
Zjzervarken n. — H- de mer, volksnaam van den
zeeëgel (deux-dents, diodon, oursin). H- blanc
(ook Barbet blanc geheeten), witte egel, soort van
rups, die de boomluizen verslindt. — [Mar.1 Vierarmige dreg f. — [Mil.] Stormbalk, spaansche of
friesche ruiter m. H- foudroyant, stormvat n. —
[Tech.] Kamrad, kroonrad n. ; — bepinde rol f.
ter verbrijzeling der aardkluiten; — druiprek n.
voor de a fgewasschen tafelborden.
*Hérisson, ne, adj. Kregel, onhandelbaar,
eigenzinnig, ,grillig (van humeur). - HERISSONNE, f.
Kregel, twistziek wijf n. — [H. n.j (pop.) Ruige
rups f. — *Hérissonné, e, adj. [H. n.] Digt
bezet met stekels, prikkels of borstels, stékelig,
doornig. — [ Blas.] Chat, Lion h-, ineengedoken,
neérgehurkte kat f., leeuw m. — Hérissonnement, m., z. v. a. HERISSEMENT. - * Hé.rissonner, z. v. a. HÉRISSÉR.
t Héritable, adj. Door erfenis verkrijgbaar,
er (baar. - t Héritablement, adv. Als erfdeel, bij wijze van erfenis.
Héritage, m. Erfgoed, erfdeel, erve n.,erfenis f.: Avoir peu, de chose pour h-, weinig tot
erfdeel hebben. —[Ecrit.] L'h- céleste du Seigneur,
het eeuwige erfdeel; de zaligheid; Avoir part a 1'hcéleste, den hemel beërven, in den hemel komen.
— (fig.) Il na recu de ses ancêtres qu'un grand
nom pour h-, hij ° heeft van zijne vaderen niets
dan een' grooten naam geërfd. — (Prov.), z.
GRAND m. - (Loc. prov.) Mettre la main is 1'h-,
de hand op den grond slaan, om niet geheel te
vallen. — Erf, onroerend goed n., landerijen f. pl.,
huizen n. pl.: C'est 1'h- de ses pères, 't is het erf
zijner vaderen. Acheter, Vendre, Améliorer un
h., een erf, een grondstuk koopen, verkoopen,
verbéteren.
1 Héritance, f., z. v. a. HEREDITÉ.
Hériter, V. n. Erven, ten erfdeel krijgen: Ii
hérita de son oncle, hij erfde van zijnen oom. Hd'une grande succession, eene groote erfenis krijgen. — (fig.) Il a hérité des vertus de ses ancêtres,
h# heeft de deugden zijner voorouders geërfd. —
Ook als v. a. (meestal om een herhaald de voor
une fortune considérable
te komen): 11 a
de son oncle, hij heeft een aanzienlijk vermogen
van zijnen oom geërfd.
Héritier, m., ière, f. Erfgenaam m. en f.,
erver m., erve f. H- du sang, ab intestat, natuur
erfgenaam, erfgenaam zonder testament of-ljke
volgens wettelijke opvolging, erfgenaam a b i n t e st á t o. H- légitime, wettige erfgenaam. H- universel, eenige of un i v e r s e l e erfgenaam. H- testamentaire, erfgenaam bij uitersten wil. H- collatéral, zijdelingsche erfgenaam. Se porter h- of
pour h-, zich als erfgenaam aangeven, optreden.
— L'h- présomptif de la couronne, de vermoede-

zijn dubbelslachtig. — HERMAPHRODITE, m. Iemand,
die de beide geslachten schijnt te hebben (doch
eigenlijk slechts eene uiterlijke misvorming der geslachtsdeelen heeft), manvrouw f. , h e r m a p h r od i e t m. en f. — Herinaphroditisme, m.,
z. v. a. HERMAPHRODISME. MINE.)
Hermeline, f. [Corn.] Hermelijn n. (z. HERHermelle, f. [H. n.] Soort van roodbloedige
worm m.
Herméneutique, adj. [Philol.] Uitleggend,
verklarend, naar uitlegkundige beginselen, h erm e n e u ti s c h ,(inz. van de heilige Schrift gebézigd) . - HERMENEUTIQUE : f. Uitlegkunde, kunst
van verklaring, inz. der bijbelsche schriften, h e rmeneutiek f.
t Hermes of Hernes f. pl. Onbebouwde,
woeste, verlaten gronden m. pl. of landerijen f. pl.
Hermès, m. [Ant.] Hermeszuil f., beeldzuil
van Hermes of Mercurius, eene naar beneden smaller
toeloopende zuil met een beeld zonder armen of
beenen. L'art, La science d'H-, of La science hermétique, de kunst, de wetenschap om den steen der
wijzen te vinden; (poét.) de scheikunde.
Herméticité, f. (woord van Al. Dumas) Lucht
geslotenheid f. (van een voor -digte,nauwkr
— Hermétique, adj. He r m é t i s c h, al-werp).
wat het vinden van den steen der wijzen (de goudmakerij) en het universeel geneesmiddel betreft, tot de
alchymie of de hermétische w ijsbegeerte behoorend
(van welke wetenschap men den egyptischen wijze
Hermes Trismegistus als den vader beschouwde):
La science h-, z. onder HERMÈS. Livres h-s, hermétische schriften n. pl., heilige schriften der Egyptenaars, aan Hermes Trismegistus toegeschreven.
— La Chimie h-, of als subst. L'h-, de hoogere
scheikunst. Fermeture, Sceau h-, hermétisch zegel n., toesmelting van een vat (b. v. eene barometer-buis) met zijne eigene stof, luchtdigte sluiting f.
— [Ant.] Colonne h-, z. v. a. HERMES. — [ Arch.]
Zuil f. met een menschenhoofd in plaats van kapiteel. — Hermétiquement, adv. [Chim.] Lucht
hermetisch: Vaisseau scellé h-, luchtdigt,-digt,
met zijne eigen stof toegesmolten vat n. — Bij uit
Bigt, vast, veilig gesloten.
-breidng:
Hermin, m. [Bot.] Tweeblad n.
Hermine, f. [H. n.] Noordsche witte wezel, hermelijnwezel f., hermelijn n.; ook: het kostbare pelswerk, dat de huid van datdier oplevert: Manteau doublé d'h-, met hermelijn gevoerde mantel m. — [ Blas.1
Hermelijn, een der beide pelswerken van 't wapen
Herminé, e,adj. [Bias.] Met hermelijn be--schild.—
zet: Champ h-, hermelijnveld n., zilveren veld bezet met kruisvormige stukjes zwart bont (die hermelijnstaartjes heden). Croix h-, hermelijn-kruis n.,
vier kruiselings geplaatste en met de koppen naar
elkander gekeerde hermelfjnstaartjes.
Herminer, v. a. Met hermelijn voeren.

Herminette, f., z.

ERMINETTE.

HERMINITE

--

Herminite, f. [Bias.] Klein-hermelijn n.
Hermitage, Hermite, z. ERMITAGE, ERMITE.
Herinodacte, of Hermodatte, f. [Pharm.]

Hermo-dadel f. , hartwortel in. , eene oostersche
plant, weleer als purgeer-middel gebruikt. — [Bot.]
Fausse h -, hondskruid n., hondswortel m. (dent de
chien); vij fvingerkruid n. (quintefeuille).
Hermoglyphe, m . [ Ant.] Maker van Hermeszuilen (vgl. HERMES); — beeldsnijder, beeldhouwer m.
— Hermographie, f. [Didact.] Beschrijving f.
der planeet Mercurius. -- Hermographique,
adj. Tot die beschrijving behoorend, It e r m o g r á
-phisc.
Hermules, f. pl. [Ant. rom.] Twee door eene
keten verbonden Hermes- of Mercurius-beeldjes n. pl.
aan den slagboom van den circus.
Hernandie, f., Hernandier, m. [Bot.] Everboom m., soort van amerikaansche laurierplant.
*Herniaire, adj. [Chir.] Tot breuken behoorend,
breuken betreffend. Bandage h -, breukverband n.
Chirurgien h -, breukmeester. — * HERNIAIRE, f.
[Bot.] , z. HERNIOLE.
*Hernie, f. [Chir.] Breuk f. (descente) . —
Hernié, e, adj. Door eene breuk verplaatst, ge(hout voor het spinnekopblok.
broken.
Hernier, m. [Mar.] Spinnekop f., scheerhout n.,
t *Hernieux, ieuse, adj. [Méd.] Gebroken,
met eene breuk behebd; — breukachtig.
*Herniole, *Herniaire, *Herniotère, f.
[Bot.] Breukkruid, duizendkoorn, duizendgrein n.
(ook turquette en herbe du Ture of Herbe turque geheeten).
*Hernutes, m. pl. [H. rel.] Hernhutters, morav-ische of boheemsche broeders m. pl., christelijke
broedergemeente f. — *Herautisme, m. Leer der
hernhutters.
Hérode, m.: (Loc prov. et fam.) Vieux comme H- (naar den eersten zoogenoemden koning der
Joden van dien naam, die vaak de oude Herodes
werd geheeten), zoo oud als Methusalem, als de
weg van Kralingen. z. ook RENVOYER.
Herodias, m. [H. n.] Groote amerikaansche
reiger m. — Hérodiens, Hérodions, m. pl.
[H. n.] Reigersoorten, steltloopers m. pl.
t Héroleité, f. Heldenmoed m. (heroïsme)
(zelden gebézigd dan van de heiligen in de acte
hunner cánonisatie).
Héi•oï-eomique, adj. Boertig verheven, h er ó ï s c h-ko m is c h: Poème h -, boertig heldendicht n.
Héroïde , f. [Litt.] Heldenbrief m. , gedicht.
in den briefvorm, aan een held 0/ heldin der oudheid of eenig voornaam personaadje toegeschreven:
Les h-s d' Ovide, de h e r o i d e n of heldenbrieven
van Ovidius. (plaatsen.
Héroïfler, v. a. (burl.) In de rij der helden
Heroïne, f. Heldin, moedige vrouw f.; — vrouweljk hoofdpersoon in een roman, verhaal, tooneelof dichtstuk.
Héroïque. adj. Heldhaftig, hooghartig, dapper,
grootsch, verheven, her ó ï s c h, heroïek. Courage, Action h -, heldenmoed m. , heldendaad f.
Homme, Femme h -, heldhaftige man, vrouw. —
[Litt.] Poésie h -, helden poëzi f. Poème h -, hel
H. Vers h -, versmaat f. van 't helden -denicht
m. , alexandrijnsch-dicht,akylsexmr
vers n., versmaat, waarin de meeste heldendichten
geschreven zijn. — [ Chron.] Age h -, Siècles, Temps
h-s, heldeneeuw f., heldentijd m., inz. dien der
Grieken tijdens den trojaanschen oorlog en vroeger.
— [Remèdes h-s, heroische of gewaagde middelen n. pl., met gevaar verbondene of zeer krachtig
s subst.
werkende artsenen f. pl. — Somtijd
gebézigd: Il y a de 1'h- dans cette action, er is
iets heldhaftigs, iets qrootsch in deze daad. —
Héroïquement, adv. Heldhaftig, op heldhaftige wijze.
Hérolsine, m. Heldenmoed, heldengeest m.,
heldhaftigheid; zeldzame zielegrootheid f., hoogste
graad of trap m. van deugd; heldendaad f., hel
n.
-denfit
*Heron, m. [H. n.] Reiger m. H- aigrette,
sneeuwwitte zilverreiger. H- garzette, z. GARZETTE.
H- pourpré, purperreiger. H- de mer, z. v. a.
HENIOGHE cornu, en ESPADON. — Plumes de h -,
reigervéderen. Masse de h-, reigerpluimbos m.
*Héronner, m. (verklw. van heron) Jonge reiger m., reigertje n. -- *Héronner, v. n. [Chas.]
Op den reiger jagen. — * Héronnier, ière, adj.
-

.

—
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Den reiger betreffend: [Faut.] Faucon h -, reigervalk m., op de reigerjagt a fgericgte valk. Oiseau
h-, magere, beenige, vlugge vogel, voor de reiger
geschikte valk. — t (fig. et fam.) Femme h -jagt
hooggeheupte magere vrouw f., hopstaak m.-ière,
— *Héronniére, f. Reigernest n.; reigerhut f.
*Heros, m. [Myth.] Halfgod, h é r o s; vergode
held der oudheid; — held, krfjgsheld, ooglogsheld, zeeheld; — uitstekend persoon door vastheid van karakter, zielegrootheid, onbaatzuchtigheid, schitterende
geestvermogens, enz. — Hoofdpersoon van een dicht
-stuk,romanel z.,hd—(Prov)Il
n'y a point de h- pour son valet de chambre,
beroemde mannen moet men niet van al te nabij
beschouwen of leeren kennen. — [H. n.] Zékere
dagvlinder m.
Héronet, in. [Hort.] Soort van appel m.
*Herpaille, f. [Chas.] Troep m. jonge herten.
*Herpe, f. [Ant. mil.], z. v. a. HERSE. —
HERPE, f. [Chas.] Hondenklaauw ni. — [ Econ.
rur.] Molentrémel. — [ Méd.], of Herpes, m.
(pr. er -pèce) Vlecht f., ringworm, dauwworm,
haarworm m. — [Mar.] H-s, regelingen f. pl. H-s
d'éperon, verkeerde stutten, oorstutten m. pl. H-s de
platbord, gillinghouten n. pl. H-s marines, strandgoederen n, pl., zeedriften f. p. (épaves); — zékere
stoffen, die ,de zee op sommige harer oevers achterlaat: amber of barnsteen m., koralen f. pl.
Herpé, e, adj. [Chas.], z. HÉRIGOTE. - HERPE, m. [Mii. ane.] Perzische sabel m.
t *Herper (se), v. pr. [Man.] Steigeren.
Herpeste, m. [H. n.] , z. v. a. ICHNEUMON.
— Herpeste, Herpéte, f. [Bot.] Nieuw-Hollandsch genadekruid n. met 4 meeldraden.
Herpéti que, adj. [Méd.] Vlechtachtig, haarwormachtig; om zich vretend. — Herpétographe, m. Vlecht- of dauwworm-beschrjver nl. —
Schrijver over de reptiliën of kruipende dieren. —
Herpétographie, f. Beschrijving f. der vlechten; — natuurbeschrijving der kruipende dieren of
in 't algemeen der kraakbeendieren. — Herpétographique, adj. Daartoe behoorend, h e rp et og r tip h i s c h. — IHerpétologie, f. Verhandeling f. over de reptiliën. — tlerpétologique,
adj. Daartoe behoorend, h e r p e t o l ó g i s c h. —
Herpétologiste, in. Kenner, beschrjver der
reptilien, herpetoloog.
Herpéton, m. [H. n.] Geschubde landslang,
neusvoeler in. [rhinopirus] . — [Chir.] Soort van
herpes of vlecht, die zich slingerend voortzet.
Herpétothères , m. pl. [H. n.] Reptiliëneters m. pl., dieren, die zich met reptiliën of krulpende dieren voeden.
(lenbranders.
Herque, f. [Tech.] IJzeren hark f. bij de koHerrérie, f. [Bot.] Peruaansche aspergie-plant f.
Herrnhutes, m. pl., z. HERNUTES.
*Hersage, m. [Agric.] Het eggen.
*Herse, f. [Agric.] Eg, égge f. — [ Peche]
Visschersegge. — Driehoekige kerkkandelaar m. —
[ Tech. ] Spanraam n. der perkamentbereiders
(waarin de huiden met kalkpoeder bestrooid en
met puimsteen afgewreven worden). H-s de la troupe, kruisbalken m. pl. aan het dakwerk van een
vierhoekig paviljoen. — [Fort.] (of sarracine) Valpoort f., valhek n. — [Mar.] , HERSE, z. ERSE.
*Hersé, e, adj.: [Agric.] Champ h -, geëgde
akker m. [Fort] Porte h-e, poort f. met eene valdeur. — [ Bias.] Chateau h -, kasteel n. met neergelaten valpoort. — Hersé, m. [H. n.] Murmelvisch m. van den Nijl.
Herseau, m. of Erseau, [Mar.] Leuver m.,
boeljnsspruit f., roeistrop m.
*Hersement, m., z. v. a. HERSAGE.
*Herser , v. a. [Agric.] Eggen. — * Herseur, m. Egger.
Iiersillieres, f. pl. [Mar.] Gillingen f. pl.,
kromhouten n. p1. aan de afgebroken gangen van
t' voor•- en achterschip.
*Hersillon, m. (verklw. van herse) [Mii.]
Stormplank, kleine stormegge f.
-

Hesche, f., z. HECHE
Hésitant, e, adj. Stamelend;

aarzelend. —

Hésitation, f. Hapering, stameling, stotteri.ng f.

(uit verwarring, vrees, verlegenheid ontstaan). Aarzeling, draling, besluiteloosheid, onzekerheid,
weifeling, h e s i t á t i e f. — Hésiter, v. n. Stawarzelen, weifelen,
melen, stootera, stotteren.
dobberen, wankelen, besluiteloos, in onzekerheid of
—

912

HESPER

--

in twijfel zijn. dralen, marren. H- a répondre, H-

HETJRE.

slachtige naamwoorden n. pl. (die in 't meervoud
van een ander geslacht dan in 't enkelvoud zijn) .
— Hétéro énéité, f. [bidact. ] Vreemd- of on(Vroeger werd de h in deze woorden geaspireerd.) gelijksoort-igheid, afwijkende gesteldheid of geaard
heterogeniteit f.--Hétérogone,adj.-heid,
Hesper, m. (pr. es-pèr) [Astr.] De planeet
Venus als avondster. — Hespéridées, f. pl. [Didact.] Met verschillend gevormde hoeken, heteMirteplanten f. pl., die inz. s'avonds geurig zijn, r o g o o n. — fétérogynes, m. pl. Insecten n. pl.,
oranje- en citroenboomen n. pl. (met welke men wier soort uit mannelijke, vrouwelijke en geslachtzich den tuin der Hesperíden beplant voorstelt). boze wezens bestaat. — Hétérolobe, adj. [Bot.J
— Hespérides, f. pl. [Myth.] Goddelijke nim- Met ongelijke zaadlobben. — Hétérolytre, add.
fen, dochters van den nacht, die aan 's aardbols [H. n.] Met, verschillende vleugeldeksels (van inwestelijken rand een' tuin met gouden appelen (le secten). — I-Ieteroinalle, adj. [Bot.] Naar ver
zijden gerigt (van de bladen, de vezels).-schilend
jardin des H-) bewoonden, Hesperiden f. pl. —
Hespéridine, f. [Chico.] Reuk- en smakelooze -- Hétéroznères, ni. p1. [H. n.] Kevers m. pl.
stof uit het vleezige deel der oranje-appelen en ci- met ongelijktallige voetleden. — Ilétéroniorphe,
troenen. — Hespérie, f. [Geogr. anc.] Naam adj. Van verschillende, a fw(jkende gedaante, h evan Italië bij de Grieken, van Spanje bij de Ro- t e r o m ó rp hi s c h. — Heteropétale, adj. Met
meinen, westelijk land, Hespérië n. — [ Myth.] verschillende of ongelijke bloembladeren, heter oEene der Hesperiden. — [H. n.] Zékere stofvleu- petálisch. — Hétérophonie, f. [Méd.] Veranlige nachtvlinder m. — Hespéris, f. [H. n.] Vlin- dering f. der stem. — Hétérophylle, adj. [Bot.]
der m. niet horizontale vleugels. — [ Bot.], z. v. a. Ongelijk - bladerig, Is e t e r op h y'll is c h. — Hétéropode , adj, [H. n.] Met verschillende voeten,
JULIENNE.
Hestiolàtrie , f. [Didact.] Haarddienst f., h e t e r op ó d is e h. — Hétéroptére, adj. [H. n.]
Met ongelijke of vreemdgevormde vleugels of vinnen.
eeredienst aan den huiselijken haard.
Hestoudeau, m [Econ. cur.] Jonge, ter ka- — Hétérorexie, f. [Méd.] Vreemdsoortige, onnatuurlijke eetlust m. — Hétérorhynque, hIepoening geschikte haan m.
Hésy chastes, m. pl. (pr. ch=k) [H. eed.] térorostre, adj. [H. n.] Met a. fwikenden, vreemd
snavel. — Hétérorhythine, adj. [Méd.]-sortijen
Peinzenden, rustenden, eene dweepende secte onder
de monniken op den berg Athos, in de 14e eeuw, Ongelijk afgemeten, van onregelmatigen gang: Pouls
h-, gedurig afwisselende, h e t e r o r h y't h in is c h e
hesychásten, quietisten m. pl.
Hétaire, f. [Ant. gr.] Boeleerster, h e t ce r a f. polsslag nl. -- Ilétérosciens, m. pl. [Géogr.]
— Hétairie, f. [Hist.] Verbindtenis der nieuwere Eenschaduwigen, naam van de bewoners der beide
Grieken tegen het turksche juk, h e t ce r i e f. — gematigde aardgordels, die des middags op de beide
Hétairiste, m. Lid van zulk eene verbindtenis, halfronden hunne schaduwen naar tegenovergestelde
zijden werpen, h e t e r ó s c i ï m. pl. — Hétérohetwrist.
Hétéraeaiithe, adj. [Bot.] Met verschillend sonie, adj. [H. n.] Uit verschillende helften begevormde doornen of stekels. — Ilétérandre, staande (van zékere visschen). — Hétérosperine,
adj. [Bot.] Met verschillend gevormde stofkolfjes adj. [Bot.] Met verschillende zaden. — Hétéroof ook meeldraden. — Hétéranthe, adj. [Bot.] stéinone, adj. [Bot.] Met ongelijke meeldraden. —
Héterostique, adj. [Didact.] Met twee ongelijke
Met verschillend gevormde bloemen.
Hétérohaphie, f. [bidact.] Bontkleurigheid f. zijden. — Hétérostonie, adj. Met vreemdsooreenex oppervlakte. — Hétérobranche, adj. tigen mond of opening. — Ilétérostrophe, adj.
[H. n.] Met verschillend gevormde of geplaatste Zich naar de verkeerde zijde draaijend. — Hétékieuwen. - HETEROBR 4NCHES, n1. pl. Soort van rothétique, adj. [Phil.] Bovenzinnelijk. — Hé wentelaars m. pl.; — geslacht van hoofdelooze en térotome, adj. [Bot.] Ongelijk gekerfd of ingenaakte weekdieren n, pl. — Hétérocarpe,,adj. sdeden. — Hétérotrique, adj. [Bot.] Met on[Bot.] Met ongel ij ke vruchten of zaden. — Heté- gelijke haren, heterotrichisch. — Hétérorocère, m. [H. n.] Molkever m. — Hétéro- valve, adj. [Bot .] Met ongelijke schalen of dopite, adj. [Gram.] Onregelmatig, van den regel pen. — Héterozétese, f. [Log.] Strikvraag f. -wijkend, h e t e r ok l i t is c h. — (fig.) Zonderling, Iteterozoaire, m. pl. [H. n.] , z. V. a. REPTILES.
vreemd, grillig, wonderlijk; --, [Beaux arts] van — Hétéryle, adj. [H. n.] Eene vreemde zel fstandekunstregels afwijkend: — HETEROCLITE, M. [H. n.] digheid bevattend (van eigeren).
fétich, m. [Bot.] Braziliaansche raap f.
Pallásisch vuisthoen n. , een zonderling gevormd
*I-Iétre, m. Beuk, beukenboom m. Bois de h-,
hoen in de aziatische steppen. — Hétérocome, m.
[Bot.] Braziliaansche artisjokplant f. — Hétéro- beukenhout, boojhout n.
lieu! interj. (fam.), z. v. a. HÉ.
eranie, f. [Méd.] Scheele hoofdpijn f. (migraine).
t Hen, m. [Mar.] Kustvaartuig n. van weinig
— Hétérocrocien, ne, adj. [H. n.] Met ver
gevormde ringen (van insecten). — Hété--schilend diepgang, poon, huide f., huideschip n.
Heuchère, f. [Bot.] Soort van steenbreke f.
rocrinie, f. [Méd.] Onregelmatige afscheiding f.
t *Heudrir, v. n. Bederven, verrotten.
— Hétérodactyle, adj. [H. n.] Ongelijk gevinHeuguenon, m. [Hort.] Soort van cidergerd, met ongelijke teenen. — fIétéroderme, adj.
appel m.
[H. n.] Met verschillend gevormde huid. - Hé
t fleur, m. Geluk, luk n., goede kans f. —
Hétérodonte, m. [H. n.] Soort van-térodn,
dolfijn m.; soort van slang f., waarbij de tanden (Prov.) 11 n'y a qu'h- et malheur dans ce monde,
ongelijk zijn. -- Hétérodoxe, adj. [Théol.] het toeval beslist de meeste dingen.
Heure, f. Uur n.; stond, ti'dnl ., stonde f.,
Vreemd- of dwaalleerig, van 't heerschend leerberip in de kerk afwijkend, onregtzinnig, andersge- oogenblik n. Une h- et demi, anderhalf uur. Une
Ook
als
demi
h-, een half uur. Un quart d'b-, een kwarvrijdenkend,
h
e
t
e
r
o
d
ó
x.
-oovend,
subst.: Un h-, een onregtzinnige. — Hétéro- tier uur. L'h- est divisée en soixante minutes,
doxie, f. [Théol.] Onretlzinnigheid f., dwaalge- liet uur is in zestig minuten verdeeld. Les h-s du
loof n., heterodoxie f. — Hétérodoxité, f. matin, de morgenuren. — Les jours noot point
(woord van Fénelon), z. V. a. HETERODOXIE. — d'h-s en hiver, 's winters zijn de dagen zeer kort.
Hétérodronte, m. [Mécan.] Drukhef boom m., Prendre une voiture à h-, een rijtuig per uur
hef boom van de eerste soort (waarbij het steunpunt huren. Etre à 1'h-, bi' 't uur werken, per uur
tusschen den last en de raagt ligt, zoo als bij de voor zijn werk betaald worden. — ( fam.) 11 nest
schaar, de balans, de nijptang), h e te r o d r o o m m. pas sujet á 1'h-, hij is aan den tijd, het uur niet
— Hétéroganie, adj. [Bot.] Met tweeslachtige gebonden, h# is meester van zijnen tijd. Quelle
bloemen in den cenen en enkel mannelijke of vrou- h- est-il ? it est une h-, trois h-s, midi, hoe laat
welijke in den anderen bloemkelk, h e te r o g á- is het? 't is een, drie, twaalf uur. A. deux h-s
m i s c h. — Hétéro4ne, adj. [Didact.] Onge- de jour, de nuit, twee uren na zonsopgang, na
lijksoortig, vreemdaardig, niet bij elkander passend, zonsondergang. — [ Prat.] A deux h-s de relevée,
heterogeen. — [ Arith.] Nombre h-, gemengd twee uren na den middag. — H- indue, ongeschikt,
tal n. (uit geheelen en eene breuk bestaande. ongelégen uur, besloten tijd, laat uur van den
oorbres sourds h-s, getallen met verschillende wor- avond of nacht. — (fig.) L'h- du berger, het hertelteekens aangedaan. — [Phys.] Lumière h-, uit dersuurtje, 't gelukkig tijdstip voor den minnaar;
verschillend gekleurde stralen zamengesteld licht. ook: de regte tijd om iets te doen, om in iets te
Corps h-, ligchaam , welks deelera niet dezelfde slagen. — Bonne h-, H- favorable, propice, regte
digtheid hebben. — [Gram.] Noors h-s, ongelijk- tijd, geschikt tijdstip, gunstig, gelegen oogenblik.
d'entrer, aarzelen te antwoorden, binnen te gaan.
H- sur un choix a faire, aarzelen in eene keus.
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HEURESen uur, tijdstip. Donner de
Mauaise Ii, onqeleg
mauvaises li-s a qn., iemand veel verdriet aandoen.
(mi. et (am.) Avoir de hannes et de mauvaises
Ii-s, de bons et de mauvais quarts d'h-, ongestadig van humeur zijn. Quart d'h- de grâce, d'hon--

nète homme, toegift- 0/' gratie-kwartier, prinsenkwartiertje, kwartier-uurs, dat na 't bepaalde uur
van bijeenkomst wordt toegestaan. Le quart dlide Rabelais, het oogenblik van betalen; - elk onaangenaam, lastig oogenblik. Deux mortelles h-s,
twee eindelooze, onoverkOmelijke uren. Lii- du
diner, du repas, het etensuur. H-s d'étude, de
bureau, de récréation orde plaisir, leer-, kantoor-,
speel- of uitspanningsuren, -tijd. 11 est II- de se
couclier, 't is tijd, om naar bed te gaan, Vous
venez a la bonne ii-, gij komt te regter ijd. Se
lever de meilleure Ii-, vroeger opstaan. II sentait
que sa deinière li- approchait, hij gevoelde, dat
zijn laats-te uur of oogenblik naderde. H-s de bisir, li-s perdues, ledige, Vrije, piet bezette uren.
H-s déroliées, snipperuren. --- Etre a. sa dernidre
is-, is son II- dernieie of suprème, op sterven liggen. - ( fam.) Vous êtes an and de toutes les
ti-s, gijzijt een vriend, die ieder uur welkom is.
II ma donné lii- a six heures, hij heeft mij om
zes uur besteld. Demander a qn. son li-, iemand
vragen, hoe laat men hem zal kunnen spreken, afhalen, enz. Toutes ses li-s soot marquees, prises,
al Zijne uren Zijn bezet. N'avoir pas une li- â 501,
geen uur voor zich zelven of ter vrije beschikking
hebben. Prendre une li-, Prendre ii-, Prendre jour
et II- pour quelque affaire, een uur bepalen, dag
en uur bepalen om iets te doen. Se rendre it 1h-,
a 1h- marquée, zich naar 'tuur, naar 't bepaalde
uur rdgelen. - Mettre une montre a Ph-, Prendre
1h-, een horlogie gelijk zetten, naar de klokzetten.
Avancer 1h-, Retarder 1h-, het horloqie vooruit,
achteruit zetten. - (Prov.) Ii est comme Ia mule
--

du gape, ii ne veut manger qu'h ses h-s, ii ne

fait nell qua ses h-s, hij is een man van de klok,
'egelt al zijn doen naar den klokslag, z. ook MID!.

- Une Ii- de chemin, een uur gaans. Deux grosses h-s d'horloge, twee groote uren, meer dan twee
uren. - Les h-s de ce cadran sont effacées, de

uren. (uurteekens) van d?e wijzerplaat zijn uitgegaan.
- Mar.] H- du vaisseau, ware tijd m. Trois h-s
apres niinuit of du matin, noordoosterzon. Neuf h-s
du soir, noordwesterzon. Six li-s du matin, oosterzon. —DE BONNE HEURE, bc. ode. Vroeg, bij tijds,
tijdig: Se bever de bonne li-, vroeg opstaan. - a LA
BONNE HEURE, toe. ode. et interj. (om goedkeuring,
ook om onverschilligheid uit te drukken) Goed! het
zij zoo, mijnentwege gebeure het, ik stoor er mij
niet aan. -- [Mar.] Wel! wel zoo! goed zoo! (als
antwoord, dat men den toeroep begrepen heeft).
- a CETTE HEURE, a L'HEURE QU'IL EST, toe. adv.
Thans, nu, op dit oogenblik, tegenwoordig. - TOUT
a L'HEURE, toe. adv. Zoo dodelijk, terstond, aanstonds, oogenblikkeijk; - zoo even, een oogenblik
geleden. - SUR L'HEURE, toe. ode. Op staanden,
voet, onmiddellijk, onverwijld. - POUR L'HEURE,
toe. ode. (fam.) Voor 't oogenblik, voor het tegenwoordige, nu. - h TOUTE HEURE, a CHAQUE HEU
RE, a QUELQUE IIEURE, bc. ode. Te ieder uur,
elk ooqenbiik, ten alien tijde. - D'HEURE a AUTRE,
toe. ede. Van, uur tot uur, von het eene uur tot
het andere, van tijd tot tijd
HEURES, t. p1. [Liturg.] Zing- en biduren, uurgezangen of uurgebeden n. pi., h o r w t. pi. H-s
canoniales, voorgeschrévene uurgebeden. Petites
a-, kleine of korte uurgebeden. - Livre d'h- of
enkel H- ook (pop.) Paire d'h-, gebddenboek n.
11- de la Vierge, boek met gebeden tot de Maagd.
- (Loc. prov.) 11 salt nsieux ses li-s qua matines,
hij weet de gelegenheid bij 't hoar te grijpen.
[Myth.] Tijdgodinnen, uurgeleidsters, 3 godinnen
(dochters von Zeus en Themis) der jaar- en doggetijden of der tijdwisselingen, ook von orde en
regelmaat, von 't schoone en *emnnenswoardeqe,
Flo ren f. pl.

t fleuré, e, adj., z. v. a. HEUREUX. - -- fleu

rer, V. a. Gelukkig maken; doen slagen.
fleui'euseineiit, ode. Gelukkig, op gelukkige,
voorspoedige, voordeelige wijze; bij geluk, gelukkigerwijze.
fleureux, euse, 1. adj. Gelukkig, voorspoedig; gelukzalig: Un jour h-, een gelukkige, voor-

spoedige dag m.

Tous bes liommes veulent être
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h-, alle menschen willen gelukkig zijn. Mener une

vie h -euse, een gelukkig leven leiden. Ii est h- an

jeu, hij is gelukkig in 't spel. Vous êtes né h-,
gij zijt tot het geluk geboren. II a dlii plus h- que
sage, hij heeft meer geluk don wijsheid gehad. 11
a Ia mémoire h -euse, hij heeft een gelukkig, sterk,
k geheugen. - D'h-euse mémoire, gevoortreffelY(offelijker,
zdgender,
heugeljker gedachtenis. - jai
eu une h -nose rencontre, ik heb eene gelukkige,
voordeelige, aangename ontmoeting gehad. Climat h-, gelukkig, gunstig, voordeelig klimaat a.
- (lig.) 11 est fl1! sous une heureuse (of bonne)
étoile, z. ETOILE. - Avoir Ia main h -euse, gelukkig zijn, gelukkig spelen; -- eene vlugge, vaardige
hand hebben. - (Prov.) Est h- qui croit l'être,
om gelukkig te wezen, behoeft men slechts te gelooven, dat men 't is. - Ook als subst.: Un petit
nombre dli- , een klein getal gelukkigen. Les Isdu monde, de Ia terre, du siècle, de rijken, magtigen, grooten. Les Is- da jour, de mannen, die in
eer en aanzien staan. - (Prov.) A 11- 1h-, den
gelukkige loopt alles mede, geld zoekt geld.
Ueurlstique, 1. [Didact.] Uitvindingskunst,
heuristiek t. .- Ook als odj.: Méthode Is-,
ontwikkelende leerwijs, die den leerling de waarheden of leerstellingen zelf leert vinden, h e u r i s
-tische
methode t.
'fleurt, m. (liever CHOC) Stoot, schok m. Le

Is- de deux vaisseaux qui se choquent, de schok
van twee schepen, die elkander aanvaren. - Verhevenst gedeelte n, (van eene brug, straat).
-1- *fletlrtant, e, adj. Kwetsend, aanstooteljk.
'fletirte, f., z. RhCATE. [Bias.] Bloouwe koekm.
-. [H. n. ] Zdkere omerikaansche schildpad f.
'fleurté, e, adj.: Personae h -a, gestooten persoon m. - Amour propre Is-, gekwetste eigenliefde t. - [Peint.] Tableau Is-, nette, krachtige,
maar niet bijgewerkte schilderij, die men uit de
verte moet beschouwen), getokeerde schilderij f.
[Litt.] Style Is-, harde, stootende stijl m.
S *Hellrtement, m. (woord van Voltaire)
[Gram.] liet op elkander stooten van klinkers
(hiatus). (plaat t. (aan de as).
*nel,rteqnin, in. [Artill.] Stootplaat, aanstoot'fleirter, V. a. Stooten, aanstooten: us se
heurtèrent Fun l'autre en passant, zij stieten
elkander in 't voorbijygan. Ce vaisseau a Iseurté
lautre, dit schip heeft het andere aangevaren, aangezeild. - (fig.) Aanstoot geven, kwetsen, beleethigen, tegenspreken: H- bes prdjugés, de vooroor
deelen kwetsen. H- de front b'opinion de qn.,
iemands gevoelen ljnregt tegenspreken. H- qn.,
iemand voor 't hoofd stooten. Ceba heurte Ia
raison, le seas commun, dat strijdt tegen de
rede, 't gezond verstand, - [Peint.] De kleuren
vet en krachtig opdragen, zonder de tinten ineen
te smelten of de omtrekken of te ronden (gelijk
bij schilderwerk, dat men uit de verte moet zien,
t 0 k ë r e n. - HEURTEB, V. n. Stooten; kloppen,
aankloppen: H- contre une pierre, tegen eenen steen
stooten. II heurta de ba tête contre Ie mar, hij
stiet met het hoofd tegen den muur. Heurtez un
peu a Ja porte, klop eens aan de deur. - (fig. et
(om.) H- a toutes les portes, aan alle deuren
kloppen, iedereen te hulp, alle middelen te baat
nemen. Ii a heurté it Ia porte lu paradis, hij is
een groot gevaar ontsnapt, von eene zware ziekte
opgekomen. - SE HEURTER, V. pr. Zich stooten;
.- tegen elkander botsen, op elkander stooten; elkander aanvaren of aanzeilen. (fig.) Te zeer afsteken, een contrast maken (van kleuren, van
woorden of uitdrukkingen).
S 'fleurtis, m. [Bias], z. V. a. HEURTE.
fleurtoir, m. Klopper m. aan eene deur (liever
marteau) . - [Artill.] Tapbout m.; - stootbalk in.
(op de geschutbeddingen). - [Hydr.] Slagbalk m.
(der sluisdeuren). - [Tech.] Zadel m. (aan eene
gietbank); -- aanslag m., ijzer in den poortdrempel, waartegen de deuren slaan. - Klopper m.,
een bij vele bedrijven beweegbaar stuk, dat op een
ander valt.
* Heuse. 1. [Mécan., Mar.] Zuiger. B- de
pompe, pompzuiger, pompschoe m., pomphart n.
(sabot). - HEUSES, f. ph. IJzeren schoeisel a.
(als deel der oude wapenrusting).
flévé, m., flévée, t. Gom-elastiek-boom van
Guiana.
Uexa, (grieksch voorvoegsel, dat vele fransehe
-
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woorden vooropgaat) Zes. -- Hexacanthe, adj.
[Bot.] Met 6 doornen of stekels, h e x a k á nt h i se/i. — Hexaclïne, m. [Ant. gr.] Zaal f. of
disch m. met 6 aanlegbedden. -- fexacorde,
m. [Mus.] Zessnarig speeltuig n. der Ouden,
ia e x a c h o r d e f. ; zestoonige schaal f. (van Gui
d'Arezzo); -- s e x t e, z. v a. SIXIEME. -- Hex-

acte, adj. [H. n.] Met 6 overlangsche strepen.
-- Hexacycle, adj. [Tech.] Zesraderiq, met
6 raderen of wielen, h e x a c y c 1 i s c h. -- Hexadactyle, adj. [F!. n.] Met 6 teenen, met 6 borst
i s c h. — Hexaèdre, adj.-vine,txadky'l

Zesvlakkig, teerlingvormig , kubisch, h e x a ed r i s c h. -- IHEXAEDRE, m. [Glom.] Zesvlak n.,
teerling, kubus, hexaëder in. — Hexaédri-

que adj., z. v. a. HEXAEDRE. — Hexagonal,

e, ddj. Zeshoekig, hexagonaal. -- [Arith.]
iNombres h-, Hexagonaal- of zeshoekige getallen

(1, 6, 1, 28, 1i, 66, enz.). -- Hexagone, ni.
Zeshoekig, met 6 hoeken en 6 zijden. Figure h-,

of als subst. nl . HEXAGONE , zeszijdige figuur f.,
zeshoek m. --- [Fort.] Cotta citadelle est on h-,

die citadel is een zeshoek. -- Hexagi-ainnne, in.

Zeslijnige figuur f ; verzameling van 6 letters,
hé x a g r a m n. --- Hexagyne, fexagynignxe, adj. [Bot.] Zesstijlig, h ex a g y'n i s c h. —

Hexagynie, f. Zesstijligen, planten met 6 sta^npertjes, h e x a g y'n i a. — .Hexahydrigtie, adj.
[Chico.] Zes (leelen waterstof bevattend, h e x ala y'd r i s c h. -- Hexaméron, In. [Philol.] Boek

in 6 deelera, die dagen heeten, zesdaagsche schepping, titel der commentaridn over de eerste hoofd
scheppingsdagen,-stukenvaGid6
h- e .x a é m e r o n; n. - Hexamètre, adj. [Poes.
gr. et lat.] Vers li -, of als subsi. HEXAIIETRE , m.
Zesvoetig vers n., inz. het daktylisch vers van de
epische dichtsoort, h e n á m e t e r m. -- Hexanchats, Zn. (pr. eg-zan-kuce) [Ii. n.] Grijze haai m.
(griset). — Hexandre, Ilexandrique, adj.

meeldraden voorzien, zeshelmig,
he x a n d r i s e h. — Hexandi'ie, f. [Bot.] Zeshel nëigen f. pl., planten, wier bloemen 6 meeldraden heb
Klasse van Linneus), h e .v a it d r i a n. pl.-ben(d6
-- I-Iexanêrne, adj. [11. n.] Met 6 voeldraden.
Hexangulaire, adj. [Didact.] Zeshoekig,
[Bot.] Met 6

h ex a n g u l a i r. — Hexanthéré, e, adj. [Bot.]

Met 6 stofkolfjes of helmknopjes, h e x a n t h é r is c h.

*

IER.

Hexère, Hexéride, m. [Ace. mar.] 1Galei f.
van 6 roeibanken.
Hi, hi, hi ! interj. (klanknabootsing van 't ge.
lach) Iii, hi, hi! ha, ha, ha! (lipvisch.
Hiattule, f. [H. n.] Tandvisch In., soort van
Hiatus , m. Gaping f. (pr. i -a-tuce) Wanklank in. door de ont moeting van twee klinkers
veroorzaakt (b. v. Je vals a Amsterdam). — (Jig.)
gaping f , ledig vak n. (b. v. in eene geslachtslijst);
afbreking f. (van de handeling of de voordragt in een
tooneelstuk, eene rede enz.), sprong, gebrekkige zamenhang m. — [Anat.] Spleet , kloof, opening f.,
gat n. -- 4 (poét.) Opening van een afgrond, grot
of spelonk.
Hibbertie, f.

(pr. t=c), z. v. a. SIALITE.

Hiberline, f. [Corn.] Voormalige tapijtstof f.
4. H.ibernacle , nl. Winterwoning f., ver
waar men overwintert. -- [Bot.] K"inter - -blijfn.
omhulling f. der planten. — Hiber--bedking,
nal, e, adj. [H. n.] Wintersch, winterachtig:
Torpeur h-e, winterverdooving f., winterslaap m.
(van sommige dieren). — [Bot.] Plante h-e, plant,

die in den winter bloeit, winterplant f. (Plug. m.

hibernaux.) — Hibernant, e, adj. [Fl:. n.]
's Winters slapend (van sommige dieren). — Hi-

Winterslaap m., overwintering f. — fiberner, v. n. [H. n.] Den
winter slapend of in een' staat van verdooving
bernation, f. [H. n.]

doorbrengen.

Hibernien, ne, adj [Geogr . anc.] Wat tot
Hibernië (Ierland) en zijne inwoners behoort, h ib é r n i. s c 1i, iersch. Mer h -ne, Iersche zee f. -Als subst. m. en f. Ier m., Iersche f. — 5 Hibernois, m., -e, f. Ier m., Iersche f. ----- (Loc. fam.)
Ergoter comme on h-, redetwisten als een Ier,
altijd gelijk of 't laatste woord willen hebben. —
Somtijds ook als adj.: People h-, iersch volk n.
Hibisens, nu. (pr. —kuce), [Bot.] , z. v. a.
.

GUIMAUVE.

*Hiboet, m. [11.1 .] (Ill, nachtuil in. H- common
of Moyen-duc, hoornuil, ooruil, boomooruil.H- chou-

ette, z. CHOUETTE. H- (le clocher, z. v. a. EFFRAIE.
.i-1- sans comes, z. v. a. HULOTTE. Grand h-cornu, z.
GRAND-DU G. — (Loc. fans.) C'est one retraite de h-x,

't is een uilennest (van oude, onbewoonde gebouwen) .

C'est un vrai h-, hij is regt menschenschuw. I1 fait
Ie h-, hij zit daar als een uil (van iemand, die zich

Met 6 bloembladeren , PP e x a p e t d 1 i s c Ii. —

in gezelschap afzondert en geen woord spreekt). —
(Prov.) On ne saurait faire dun h- (of dune

zettingen van den Hebreeuwschen bijbeltekst, door

knoop.

--- Hexapétale, Hexapétalé, e, adj. [Bot.]

Hexaphore, m. [Antiq.] Draagstoel m. voor 6
dragers. — Hexaphylle, adj. [Bot.] Zesbladerig, h e x a p h y' l l i s c h. --- Hexaples, Tri. pl.
[Philol.] Bijbel m. in 6 talen, zes grieksche overOrigenes. -- H.exapode, adj. [H. n.] Zesvoetig,
h e x a p ó d i s c h. -- HEXAPODES, m. pl. [Ei. n.]

Zesvoeters m. pl., zesvoetige dieren, h ex á p o d a n.

pl. — Hexapole, f. [H. anc.] Zesstedenbond m.,

verbond n . van 6 dorische steden; landstreeh met
6 steden, Ii e x á p o 1 i s f. — Hexaptère, adj.
H. n.] Zesvleugeiig, met 6 vleugels, h e x a p t ér i s c h: Insectes h-s, of als subst . IHEXAPTËRES , in.
pl. Zesvleugeligen in. pl., insecten met 6 vleugels,
h ex áp te r a m. pl. --- Hexaptote, adj. [Grain.]:
Mot b-, of als subst . HEXAPTOTE , m. Woord, dat

al de 6 naamv allen heeft, h e .v a p t ó t o n n. ----

Hexarehie, f. [Anat.] Zesnnanschap, regering
van 6 hoofden. — Hexarehiq«e, adj. 1)ie reclé-

ring betre//'end , zeshoo fd ig, h e x a r c h i s c h. -Hexarque. m. Zesman m., een der 6 regenten
eener hexarchie, he x arc h m. — Hexarrhène,
adj. [Bot.] Met 6 meeldraden, h e i a r •r h é ni s c li.
-- Hexasépale, adj. [Bot.] Met 6 kelkspleten,
h e xa s e p á 1 is c h. — Hexaspernie, adj. [Bot.]
Zeszadig, met 6 zaadkorrels, it e x a s p é r m. J s c h.
I-Iexastén.one, wij . [Bot.] Met 6 meeldraden, h e x a s t e m ó n •i s c h. -- Hexastiquu.e, adj.
[Litt.] : Epigramme h-, of als subst. HEXASTIQUE, m. Zesregel ig puntdicht, h e x á s t i c h o n n. -Hexastowe, adj. [H. n.] Zesmonding, met 6
monden of openingen, h e x as t o m is c h. —Hex astyle, adj. [Arch.]: Portique h-, of als subst.
IIEXASTY'LE, m. Zeszuilig portaal n., h e v a s t y'Ion n. — Hexasyliabe, adj. [Gram.] : Mot h-,
of als subst . HEXASYLLABE , m. Zeslettergrepig
woord D. — Hexatétraèdre, adj. [Miner.]:
Cristal h-, teerling-kristal n., welks zijden ieder
Bene viervlakkige pyramide hebben.

hose) on epervier, z. BUSE.
Hibride, adj., z. HYBRIDE.
*Hoc, m. (fam.) Hoofdzwarigheid f., knoop in.
Voilà le h-, daar komt het op aan, daar ligt de

(boom ril.

Hickory , ui. [Bot. ] 4merikaansche notenHidalgo, m. Spaansch edelman van oud, on-

vermengd christenras, h id a 1 g o (in Portugal f id a 1 flo).
-j- * Hidena.r, f. A fschuwelijkheid f. -- *HideiIsement, adv. dischuwelijk: Elle est h- lalde,
zij is afschuwelijk leeljk. — *Hideux, ease, f.
.A fzigtel2jk, zeer leeljk of mismaakt, afschuwelijk,
afgrjseljk. Cela est h- á voir, dat is afgrjseffik
am te zien.
Hidrocéranie, nl.,

z. v. a.

ALCARAZAS. —

H.idron, m. [Méd.] Zweet- of hittepuistje n. --Hidronose, f. [Méd. ] Zweetziekte f. — Hidroplanie, f. [Méd.] Ontlasting van 't zweet door
onregelmatige wegen. — Hidropyrète, m. [Méd.]
Zweetkoorts f. — Hidrotique, adj. [Med.] Zweetdrijvend, h i d r ó t i s c, h: Remèdes h-s. of als

subst. HIDROTIQUES , m. pl. Zweetmiddelen , h i drótik,a n. pl.

*Hie, f. [Mec.] Straatstamper m. (demoiselle).
— Hei, heistelling f. , heiblok n. (mouton). -[Blas.] Heipaal m. (hoogst zeldzaam voorkomend) .
Uié, e, adj. (en part. passé van hier): Pavé h-,
aangestampte straatvloer m. Pilotis h-, ingeheid
paalwerk n.
- ilièble, f. [Bot.] Wilde vlier f.
*.Hienient, m. Het aanstampen (der straatstee
palen). — Gekraak n. (van een-ne);htij(va
hijschwerktuig) . — Doorzetting, doorbuiging f. (van
een wateraas-getimmerte bij zware drukking). —
*Hier, V. a. Stampen, aanstampen (met den straat
inslaan (met het hei -stamper);—hijn,
. — HIER, V. n. Kraken, schreeuwen (van-blok)
nieuwe hijschwerktuigen).
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flier, adv. (pr. ière, poét. i-ière) Gisteren .
f.- au matin, H- au soir, of (ellipt.) H- matin,
Ii- soir, gisteren ochtend, gisteren avond. D'hier
en buit, en quinze, gisteren over 3, over 24 dagen.
Avant-hier, z. aid. -- (fam.) Un homme d'h-,

een man van gisteren, fortuinskind n., iemand die
van niet tot iet is gekomen, p a r v e n u in.
Hiéracie, f., Hiéraciurn, m. (pr. --ome)
[Bot.] Havikskruid n. (épervière). -- Hiéracion, In. [Pharm.] Zékere oogzalf f. — Hiéracite, m. [Minér.] Haviksteen, sperwersteen m.
Hiéranose, f. [Méd.] Veitsdans, , St. Vitusdans (danse de St. Guy). - z. V. 0. EPILEPSIE.
'Hiërarchie, f. Rangopvolging der 9 engelen-

gebied n. van een' tempel; --- oorspronkelijk°: een
altaar n. in de open lucht.
Iiiéronique , adj. [Ant.] Jeux li -s , heilige
spelen n. ]) l. ter eere van (le goden. -- .fls subst. in.
Overwinnaar m. in die spelen.
Hiérophante, m. [Ant.] Uitlegger of leeraar
der godsdienstgebruiken bij de Grieken en .Eg yptenaren; inz. opperpriester van Ceres en bestuurder
der eleusínische mystériën, h i e r (1/) h á n t m. --Hiérophante of Hiéroplhantide, f. Pries-

teres f. vcan Ceres te 4thenen. -- Hiérophore, Ijs.

Priester, die de gewijde zaken bij de goclsdienstplegligheden droeg, h i e r o p h o o r m. -- Hierophylax , ni. [H. rel.] Bewaarder deren gewijde
k oren; — rangorde f. der elkander ondergeschikte zaken, s(Icri.st/)n m. in de grieksche kerk. -- Hiékerkeljkenagten, kerkelijkeregéringsvorm in., kerk- ropyre, f. [i.] Gordelroos f., 4ntonius-vuur H.
regeling, h i ë r a r c hi e f. — Bi uitbreiding: R- Jeu St. Antoin(). — Hieroseope, m. [Ant.]
politique, militaire rangorde in het staats-, en Glas n., waarvan men zich, bij de hieroskopie be't krjgswezen. — -Hiérarchique, adj . Tot de diende. -- Hiéroseopie, f. Beschouwing tier
hiërarchie o f de priesterlijke raagt behoorende , offerdieren en daaruit getrokken voorspelling, heilige
kerkelijk, h i it r d r e Ii is c h. Ordees li-s, geestel ij ke waarzeggerij, h i ë r o s k op i e f. -- Hiéroseopiorden f. pl. of standen m. pl. — Ordre h-, rang- que, ad,1. .Daartoe behoorend hi ë r o s k o p i s c h.
orde, die ieder bekleeden moet. -- *Hierarchiquenlent, adv. Naar de grondstellingen der hië-

rarchie, bi gerégelde opvolging. — -{- Hiérarchiser, v. a. Eene gerégelde rangsopvolging instellen:
Fl.- une administration. -- Hiérarque, m. Aarts
geestelijk opperhoofd in de grieksche kerk,-priest,
h i ë r a r c h; — prelaat, opperpriester m. -- Hié-

ratique, adj. [Antiq.] De heilige zaken betre ffend; priesterlijk, hiëratisch.. Eeriture h-, priesterschrift n. in manuscripten (vgl. DEMOTIQUE).

-- Egyptische papiersoort f., hiëratisch papier n.
Hiéré, m. [H. n.] Soort van vlinder m.
Hière- pisre, f. [Pharm.] Bittere slikartsenij f.,
waarvan aloë de basis was.
Hiérobotane, t. [Bot. anc.], z. v. a. V-ERVEINE.
--- Hiérodranie, in. [Litt.] Drama of tooneel-

Hilaire, adj. [Bot.] Tot den zaadnavel be-

hoorend. Cicatrice h-, meelmerk, navelteeken n.
4. Hilarant, e, adj. [D duct. Vervrolijkend,
vreugdewekkend, bli makend. --- [Chile.] Gaz h-,
vrol2jkmakend gas n., toenaam van 't stiksto/Jig
oxyde (if eerste stikstof-n. yde, omdat het aanvankel2lk aangename gewaarwordingen en gelach ver
inademen. — - Hilarieux,-wektbjhn,di'
j

lense, ('di.. z. v. a. JOYEIIY , GAL ---- Hilarité, f.

Zachte vrolijkheid, ópgeruimdheid; -- onverwachte
vrolijkheid f., gelach n., h i la r i t e i t f. -- Hilarode, m. [Ant. gr.] Dichter, zanger van vrolijke
liederen. --- Hilarodie, f. Vrolijk lied n. van
zulk een dichter.= Hilaro-tragédie, f. [Eiti.
ads.] Blij- en treurspel te gelijk, bl jeindend treur
tegenwoordig tragi-eomédie.
-speln.,zva

*Nile, m. [Bot.] Navel m., teeken n. van de
spel D. aan de bijbelgeschiedenis ontleend, o r a t or i u m n. — Hiérodules, m. et f. [Ant. gr.] zaadstreng, waarmede de zaadkorrel aan't vrucht Mannelijke en vrouwelijke slaven of bedienden, aan bekleedsel gehecht is. — [Chir.], Z. HILON.
I-Iiliere, f. [Mort.] Gewone bergarnotpeer I.
de dienst eenex godheid gewijd, tempeldienaars en
Hilifere, Hilofere, adj. [Bot.] Naveldradienaressen; --- kerkbeambten van lagen rang in de
grieksche kerk. —Hiérogénie, f. Oorsprong m. der gend (vgl. I-IILE). --- HILO[ÈRE, m. [Bot .] Inwendig
verschillende godsdiensten. — Hiéroglyphe, m. vlies der zaadkorrel (ENDOPL.EVRE, ENI)OSPERME)
Hiloi:•es, f. pl. [liar.] .Luikhoofden Ia. pl.
Geheimzinnige figuur f., zinnebeeldig teeken n. D:-s,
beeldschrift, priesterschrift n. op monumenten n., (liever surbaux). — Schaarstokken in pl., schaar de heilige , zinnebeeldige letterfiguren , waarvan houten n. pl. H- its gaillards, schaarstokken van
zich de oude Egyptenaren in zake van godsdienst, den bak en 't halfdek. .f -s de passe-avant, rand m.
wetenschap, en kunst bedienden, h i e r o g l y'p h e n f. van den loopgang. i - renversee, paard .i . onder
pl. — Hiéroglypbique, adj. Zinnebeeldig, in flu.' balken, verbindingsklos, bovenste balkweger m.
geheimschrift vervat; ---- geheimvol, raadselachtig van de hut. loodes c1'h-, oogbouten ni. pl. voor
en verborgen , duister , onverstaanbaar, hier o- de inhaal- o f achterstoottalie.
Hilon, Hile, m. [Chir. ) Breuk I. van de
g l y'p h i s s h. -- IEliéroglyphiquenlent, adv.
Op hidroglyph,ische, zinnebeeldige, ook: op duistere, iris of den regenboog door het doorsclhijnend, lhoornonverstaanbare w ijze. — Hiérogra elate of vlies, spjkerkopvormig ooggezwel n.
Hilosperme. Hilospermé, e, adj. [Bot.,'
Hiérograninlatiste, m. Egyptisch schrijver,
belast met liet vervaardigen der lairoglyphen; ken- slet grootera zaadnavel, clenaveld, h i l o s p e roer van 't beeldschrift; schrijver der heilige boeken, misch.
(rmz(us n. c In ssus).
Hilote, iel., z ILOTE.
h i ë r o g r a m m a t i s t m. — HiérogranimaHinuantie, f. (pr. t=c) [Bot.] Soort van laaartique, adj. Het gewijde priesterschrift betreffend
liet zijdeachtige
adj.
[H.
n.]
Himantocère,
of daartoe behoorend; in zulk schrift vervat, h i ër o g r a m m d t -i s c h. — Hiérogran>iine, m. klei- voelsprieten.
tlintantope, in. [EI. n.J , Z. v. a. ÉCHASSE. —
fig schrift, priesterschrift n. (b ij de oude Egyptenaren), hie'rogra raa n. — Hiérographe, m. Soort van infusie-diertje n. -- I-Iintantopode,
[Ant.] Beschr ij ver van gewijde zaken, schrijver adj. 111et zeer lange beenera. - .els subst m. Soort
over de verschillende godsdiensten; — bewaarder van snep f.
Hiniantose, f., Heilias, n7. [1'kid. ] Verlender geheiligde voorwee pen, h a ë r: o g raap le in. —
Hiérographie , f. Beschrijving en verklaring ging en ontsteking f. van 't keellelletje.
I •ngIeh, m. (pr. in-gil) [Bot.] Stinkende
—
Iliéen
dgl.
heilige
gebruiken,
geschriften
can
rographique, adj. Die beschrijving betreffend, alant n1.
x
t u.
Hinguet,
in. [1_^Jai.] , Z. V. a. ÉI.I
hi erographisch. — Hiérologie, f. [Didact.]
H•nna of Hinne, m., z. v. ca. HENNË.
Verhandeling f. over de heilige o f gewijde zaken. -± *Hinse l interj. [Biar.] IIijsch! haal op!(hisse!)
Kennis f. der verschillende godsdiensten. — [Liturg.]
Hipa®ile, m. [_H. n.] Grijze of gele boa of
inzégening f., inz. van 't huwelijk, bij de grieksche
christenen en bij de joden. -- liérologigtie, reuzenslang I. hoornsnavel m.
Hippace, f [Ant.] Kaas f. van paardemelk.
adj. Tot die verhandeling, die kennis, die inzegening behoorend, 1? i e r o l ó g i s c h. — I iero- -- Hippagoge, m. [Ant.] Vervoerschip n. voor
xnancie, f. [Ant.] Waarzeggerij uit de 0/Iers, paarden. • HippagrèteM, m. pl. Uitgelezen
offerwigchelarij, hiëromantie f. -- Hiero- hoplieden, 3 aanvoerders der spartaansche kory.ink1

.

liancien,

ne, adj. Tot die wigchelarij behoorend,

h i e r o m á n t i s c h. - Iih1RO IANCIEN, in., -NE, f.
Offerwigchelaar, waarzegger ni., waarzegster f. uit
de offers. — Hiéromnén'on, m. [Ant.] Steen ni.,
waarvan men zich bij de wigchelarijen der Ouden
bediende. — Bewaarder inn. van de heilige arch.ieren der Amphyktions.
Hierom, m. [Ant.] Ontvang in. en 012(1 Tll.00ml.q

1 ke li//wacht van 300 man. -- Hippanthrope, m. [1VIy iii .] Paarilmensch (centiure). — niPPA,mHROPE, adj. [Méui.] : Personne h-, of als
subsi. m. et f. El-, li der III., lijderes f., aan hippanthr(upie. -- Hi 1) panthropie, f. I %Jed.] Zieke f., ?vaarbij de lijder waant in een paard veran-

ierd te z2,In. ---- Hippanthropique, adj. Die

lekte, dien 2t^ar',, ( a /cc' jfend, h i p p a n t h r o

IIIPPARCHIE
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HIRSIJTIE.

-

pisek.
fl ipparehie, f. [Ant. mii.] Ruiter- Ijs, i n. [ Bot .] .'(U)It van lOtUX!)fl()ifl iii. alisicr 1 .
afdeeling; rang in. van ruiteraanvoerder.-- [1 1. n.J I i)p()lIiOIIiiiS, 111 . Pl., Z. I!1PIOMALCL ES.
Soort van dagvlinders in. p1.
II i iPonaele adj. [ Litt . ant.]: \-r. 11-. . (I
llipparque, m.
Bevelhebber der ruiterij, it ip p a r c h m.
(IU ILI.UJ IIE.
Nippopathoogie. F. [Didact.]
Hippe, f. Kreeftaardiq dier n., naar een' paar- _1.('('/_ F. th-i j)(1(1(I1iLklciI.
IIiI)I)OpathOIOilekop gelijkend.
i(Ue. (((Ii. lûl die I(ei 1)1llfl()II1UI. I! i p j) ())
t I ii i ) g I i ii.
flippée, f. [Astr.] Haarkoineet f.
Ilippopathologiste.. in.
flippélaphe, M. [H. IL] Paard/tert a. (Dit Ken ner , b e schr ijver (l() paarde nziekt e n hipp o
(lier, waarvan Aristoteles spreekt. meende Buffoii p a th o l o o g10. ilippope. (1(1/. [ I . I.) .11(1
in 't hert der Ardennen te hervinden.) - flippé. (vi, P(11I(l(t((l; ,ieuh,
l)( 1 (1I(1 l(,Cl oelij.4eid. -ilkiologie, 1. [Vétéi.] Kennis van, verkande- HI P POPE, ni. l'a(1:1l('SC1W11) t.
ippopère , in
1mg f. over den ouderdom des paards.
lip)O)haèS. ei. Bot.I
llUil('I-1!l(l)il(lUh ni.
Ilippiade, 1. [Ant.] Ruiterstandbeeld a. van Z. V. ii. .iu;i ii --sii :iI.
ippophns1e. 1. [Itot.]
eene vrouw.
Hippiatre, rn [Didact.] Paar- -. I. II. CHABDON ili ii I.E.
Hi ppophages, III.
denarts m.
Ilippiatrie, flippiatrique, f. pl. . a nejf(1(li (/(il(I.(/?f'f(/v ()j/II0(1!i? door 0
()oI al-c- adj.:
Paardenartsenijkunde f. H!PP!ATR1QUE. adj. Die Grieken (((Ill de Scythen gegeven .
flippien,
kunst betreffend„ liippidtrisch.
Honiuc, iennmu h I )po)1I;Iac. pa(LIl(l((scl-el(1 a..
iie, flippique, adj. ijet paard betreffend, tot -('(151(1 1.
ippophagie I. I I)klacl .] I/el
het paard behoorend. Ecrivains li-n, schrijvers ]flI(' '(l(i'lcr.srh-t('l? . J ijiji0I)IUiii( iie.a dj.
I, ei g i x e 1 .
over de paarden.
Hi pDaartoe bel,00,enl. .!i •iji
flippobosque, in. [Mij Paardevlieg, luisviieg, popodes, 11). d.[Ant.] P(1((, (l(IV,(l( , x i. pl.,
1)jjfl(1(lIfl de r
horzel I. - ilippobote, in. Paardenfokker rn.
l 'abelachti fje 01(114 fin il( 111(l/,1i(l:
Stoeterij f.
(lig.) Rijk man,
Hippobus, ..(//ll1( 7 . 01717/elI zij uitmuntende ruite rs waren.
}Iippotaurns, ni. [H. n.[ Stierpaard n. denkiPI)opodifoIiiie. adj. f . n.] Paaide/wc/ro ippopotaune. 0. Ii. ii.] Rivierp aard,
beeldige vrucht der koppeling van een stier en eene iPi';.
]
Ilippocanipe, in. [H. n. ZeeI7. (in C'il i(/(' groote iiri(isi7 1(1,1 ,l/i i/ui,
merrie.
[Nlyth ] : H s zeepaarden, Neptulip)Oi'i'lIis. JO. [ Bot.]
17 7 /1 /) 7) /7 ( I ü iii i' .' 71
paardje a.
nus paarden II. p1. Ilippocastane, in. [Bot.] Z. V. a. sA vItIla. iii1)1)Oii1e. Ui)pIiFi1e. t.
Paardkastanjeboom rn (niarronnier diode).
[Mi nCr.j I'(l(Iiil1.Cl(i(,i /7/7 (P17, l'elRl(fl(1 cilinderH ippos, ill..
Hippoeentaure, IlL [Myth.] liever CENTAURE. vormige .u'/ilji , ii i Ii ji 0 1 i ( I in.
Hiij)OStéOgFa)hie. NIil)l)Oflippoeras, rn. Z. HYPOCRAs.
. UIPPU....
Ilippoerate, IlL. (plais): Cost mon H-, t is ité()Iogie , F. UJ1I7IeI. 1/undeiben-iii jjriiiq. li( i iiHipposélologimijn ilippöicrates, mijn doctor (naar den beroem- (1(11(77 I. van i'(l j1(IUi(1.
qiie. (I(/j. .!)ie leer of b.o/i(jiing bf'lI(//(iUI. /1 i I)den oud-griekschen geneesheer !1ipokrates).
Hippoeratlenne, adj.: (iron.) La gent li-, p ° s F (t i I 'ii.
Ilippostéologiste, a.
flippocratiBe s chrijve r (1(1 paardenbeenderen , I? i p /1 ,) S I 7 al ode doctors 0/' geneeslieeren.
qiie, adj. [Mdd.j Hippokrâtisch, door hippO(/ 75 1 M. -- IIi)pOaiiI'iiS. 11., Z. IiII1OiII S
Iippo1is. HiI)J)Oli(Ie. f.[Bot.] P(IuaamcIu
Face li - , Hipkrates geleerd of aangewezen.
ijipotoine. Itippol onuspokratisch gezigt IL liet eigenaardig veranderd Ii0J7d(7fll F.
1, P t p ; 1) 1 () () uui.
gelaat van een' stervende. - Hippoerati- te. ni. I \ciér. Paardenontleder,
Jif)potoinie, t. Paar
ser, v. a. (fain.) Den graad van doctor in de Ii 1» ! a t a ,n I .c I in.
HIPIOCIIATISER, V. a. De ge- denontleding t.
iippoIouiuiquue. mij. I)i"
medicijnen geven.
Hip- (uull('i!ln(/ 1)f.l,.()/Juu/I / i ii p ii t i) ill is C ii.
neeskunst uitoefenen., den doctor spelen.
H ippro. Hippreau e nu. [ Bot .].norl Van
pocratisme, iii. Geneeskunst t. volgens HippO
,'crates, hippokratismus n.
Hippocra- jicijialiei nu.
1ppura1e , HI. [Clilm. ]
Iiipjuu?t-icuunzuuui
tiste, al. Volgeling von HippOleiotes, hippo{ippnrique, adj. Acide H-, luijupnu
zout t.
kr tIst rn
i.c der
Hippocrène, f. [Myth.] Hen.qstebron, mu z en - eu,,u-uu U, n ., een bijzonder zuur , ui di
bron, dichterbron, beroemde bron op den Helikon grasetende iii",, ii ontdekt.
fLXGNE.
Hippuris. Di. [Bot.] , z . u. (t. licElE, CLIAM, Bcvotie, door een' hoefslag van Péqasus ont(fig.) Avoir bu les
ippurite , f. Z. HiiIOTIITE.
u'Oeh .
staan, H i p p 0 le r 0 a e 1.
g PI)L!1u15. ni . F II . n .] Goud-dorade F. (c'u'
HIPPOcaux de 1H - . dichter-talent bezitten.
iippuis. in. Med.1 Trilling F. van t iegeuiCHENES t. p1. [Myth.] De muzen of zanggodinHippocrénéen, ne, adj. Wat tot de booijelies 101v 't 00(/, gedurig oofif/eblikker a.
nen.
ilireate. Di. Cluiin.] Ilircinezuivi zout a.
rene betrekking heeft, iiippokrdnise P.
1ircin, e. (1(1/.: Odeur Iu -e, bokk(I1 (aic nu.
!^i'Ppo"
Hippoerepe, Hippocrépide, f. [Bot.]
Paardehoefklaver t. (met eene paardehoefvormig Hireine, 1. [Cluirn. ] Bestanddeel a. uuuju 'I bokIIireipHippodrome, m. kenvet of (Ii' bokkentalk, ii i rel a e.
geléde, gebogen peul).
[Ant.] Renbaan, f. flippodromie, f. [Didact.] (IC, (uilj. [lvIIi. ] 31 t hokkuroiteui. ilireii)èle,
Ilireique , wij.
liet wedrennen; paardenwedren rn; rjkunst t. ad/. [Jarig, u.uii(j ale Liii hok.
Hippoglosse, rn. [H. n. ] Heilbot t. (fiëtan). ii (huiiu.] : Aciule h- Iuiieiuie-zuur, boIIivl-zuui', a.,
- [Bot.] Muizedoorn ni., tongbiaci, tonqkruid n. vlugtige
bleurloozi vloeistof, die een bestandd eel
Hippogrift'e, Hippogryphe, m [Myth.] i e/li 't irnkkeiel i'/l da oorzaak uauu 11(11 eigenaar(li(Iiu1 un/c de, 1)0k/uh IC.
Ilirelsine. 111.
Gevleugeld paard ii. met een griffioenskop.
Ilireosité. I. j DiHippolals, Ia. [H. n. ] Naam van verschillende Bokia ueuk. okselr euk rn_
Ilireuiflippolapathe , t. ulact. I ROka(/iliqluei(I f. ; bokkeicule iii.
bastaard nachtegalen.
Hippoli the, rn. latiori. t. \ inn.] Overgeilheid ran den wijnstok
[Bot.] Wild patientie kruid n.
fVétr.] Paardesteen rn. (in de ingewanden en de (ale hij enkel Zijne lan/Oil voedt.)
Illroiuile. 1. [[1. n.j Z. V. (1. iiIiHL',i)Et,LE. blaas van 't paard). - Hippologie, F. [Di d act.]
Paardenkunde, paardenleer, verhandeling F. over [Cluuup.] . z. V. (I. .%RON1E (queue d).
HirondeJie. F. [H. in.] Zwaluw f. [F- de iiie ,
Hippologique, adj. Wat de paar
't paard.
denleer betreft, P ip p 0 1 cl g i s c P. - Hippolo- de feiuctie. i( iieniituue, huis- of clad-, u(nxlw-.
gue, rn. Paardenkenner rn. Hippomaigties, rookzwaluw„ H- lIP flIOfltfleflP. bergzwaluw.
H- des iivages. if/ui-, 511(11(1- (i/ oei'euzwaluiw. IIm
.j PaardeelkIlippomoignes, m. p1. fGëogr
(i( 1)111171 ii Ie.uuuuiui'iiulisu' , bOei(-flzuL'alIuU' ,tie
drinkers m. p1., een nomadisch scytisch volk.
Hippomancie, F. [Ant.] Wigchelar'jj uit Pet uuucu'iue zUi(ulLU'. U- (10 nier. zeezwaluw (eel; lof/el
Hippo- en een tin/i , ill' laatste aal; vliegende ri.ic/u f/('177'Cpaardengehinnik, hippomantie F.
(I'i'iu' I]iue 11- ne fail Pas Je I)rinh(IIIi)',
mancien, ne, adj. Tot die waarzeggerij behoo- In).
Als subst. rn. en F. ((11I zwaluw maakt i'ii(J geen zouuu('l: ('011 1007'rend, P i p 0 m 0 n t is c P.
Tech .] ibm! b"wagWaarzegger rn., waarzegster 1. uit het paarden- bald is nog gee/ic wet.
17(1(7/ '(1CI (i/i (le (I.C. I.6pli1(/l F.
Pierre lii-,
fllppomane, in. et F. Hartstogte
gebriench.
zuulull'7le,u
OOf/kll'Ofru? aang e111.
(vroeger
tj'uu
paarden.
van
lijk liefhebber rn. liefhebster F.
[Bot.] Oude naam van verschillende vergiftige wend).
Iirpe. 1. [Aiuc. nijl j Voelangel lul., klem I.
planten; manschenillenboom rn. (mancenillier).
Hui5uité, e, Hirsuteux, euse, adj. [Bot.]
Hippomani J. (woord van Voltaire) Overdreven liefhebberij of zucht F. voor paarden. - 1I((l i(/, ruig, borsteli g , 111(1 lauiçu u iu (i/ill haren,
iliriutic. F. pr. --tine)
Ilippomara- tvn'a..cin of bezel.
[Vétr.] Paardendolheid F
flippomé - [Médj Dikhar igheid, F.
tlire, rh. [Bot.] 'Vilde venkel F.
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llIRhiE
flirtée, f. [Bot.], z. v. a. BIBION.
flirticaitde, a dj. [H. n.] Ruiqstaartig. —
flirticolle, adj. Ruighaizig. - Ilirticorne,
adj. Met ruige voelsprieten. - flirtiflore, adj.
[Bot.j Met ruige of behaarde bloemen. — flirtimane, adj. [ H a.] Buighandig. — ilirtipède,
acij. Ruigvoetig.

Hirudiforrne , Hirudiné, e, iliriidiiii-

forme, adj. [IHI. fl. Bloedzuqervormig. - Hi
rudination, t [Chir.] Het aanzetten van bloed]

zuigers.

Iliriandinacé, e, Hirundinide, adj. [H. n.]

Zwaluwachtig zwaluwvormig.
Hispanique, adj. (van Ilispanie, Hispania,
oude naam van Spanje) [ Géogr. ] i3ispanisch,
spaanscit, wat Spanje of zijne bewoners betreft.
Pdninsule li-, Hispanisch of spaanse/s schiereiland,
Spanje enPortugal. — flispanisine, m. [Gram.]
Spaansch taaleigen ii. , spaanse/ze spraakwending f.,
hispanjsnsusni, (TAIGNE.
Hispe, t. [H. n. ] Stekeikever in. , z. onder CHâ
Hispide, adj. [Bot.] Ruig, borstelig, sUkelig,
ruwharig. - 4. ( fi g.) Het langen, achteloozen baard;
leeljk door onzindelijkheid. - Gémelfjk, stug, onhandelbaar.— flispidité, f. [Bot.] Ruigharigheid,
borsteligheid t. - [Méd.] Te rijkelijk haargewas U.;
ook z. v. a. IJISTICHIASE. — Hispidule, f. [Bot.],
Z. V. 0. GNAPnALE. —

Hispidulé, e, Hispi-

duletix, etise, adj. [Bot.] Met eenige stijve,

wijd uiteenstaande haren bezet.

Hisser, v. a. Hijschen, ophjjschen, ophalen.
[Mar.] H- le pavilion, H- leshuniers, de vlag hijschen
of ophalen, de marszeilen bijzetten. H- en douceur,
langzaam, gestadig aan hijschen. H- de force, halen

wat kan, uit alle 1 iac ht hijschen. H- ma' sur
main of main avant, hand over hand hijschen.
Hisse ! hjjsch op! haal op! Hissa, ho, ha, hisse!

(geroep of gezang aan boord bij 't hijschen) hijschen, ho, ha, halen! — SE H I SSER, V. pr. Zich ophijschen. — Het part. passé is ook adj.: Perroquets
h-s , geheschen of bijgezette brainszeilen 1. p1.
*HissO n , ilL [Mal., lU de Levant] Fokkedraai
reep t.
luster, m. (pr. is -tèr) [f1. ii.] Mistkever, kortwick in.
Ilistéranthé, e, adj. [Bot.] Vroeger bloemen
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Ie dit, 't gerucht zegt het, 't is het algemeen gerucht. A ce que dit 1h-. naar men algemeen vertelt.
Histolo g ie. t. [Didact.] Leer f. der weefsels
van het dier-lijk ligchaam. - Histologique, adj.
Daartoe behoorend, ii i s to I á f i 5 c ii. - Histo
logiste ofllistologsie, m. Schrijvereener weefs e -leer, histologist m. - Histonomie, t.
Leer 1. van de wetten en oorzaken der weefselont
wikkeling. — Histonomique, adj. Die leer betreffend, histoncImisch.
Historlal, e, ach. (zelden voorkomend dan in
de titels van sommige oude werken): Miroir Ii-,
Historie-spiegel, Spiegel-historiaal m. Almanach,
-

Calendrier h-, historische almanak, kalender m.
- 1- Historicieti, ne, adj. Der geschiedenis

passend of betamend: Locution h -ne. - Histo
rié, e, ad]. Opgesierd, versierd, niet kleine sicraden gestoffeerd: Cabinet trap h-, te zeer versierd
kabinet n. - [Hist.] Colonne h- e , naam der zuil
van Theodosius den Jongere te Constantinopel.
[Impr.] Lettres, Vignettes h-es, zinnebeeldige aanvangietters t. p1., vignetten n. p1., welker sieraden
in betrekking staan tot den tekst van 't boek. [Peint.] Portrait Ii-, portret n. in historische of
mythologische vormen, in cciie den persoon kenmerkende handeling. - flistorieti, m. Geschiedschrij
ver, Ii i 5 t o r i c 5; — verhaler der feiten zonder
bijgevoegde opmerkingen. (Eene enkele maal komt het
vrouwelijk HISTORIENNE, geschiedschrjfster, voor).
- Historier, V. fl. Opsieren, niet kleine sieraden
stofféren (z. HISTORIE). — Weleer: wijdloopig verhalen of beschrijven. - flistoriette, 1. (verklw.
van bistoire) Kleine geschiedenis t., verhaaltje, ver
telseltje, sprookje ti. -•- flistoi-iographe, m.
Aangesteld , ge!riedschrjjver, land.cgesr'riedschrjver, historiograaph m. — Historiographer, v. a. (woord door Voltaire gesmeed) Zich
met geschiedschrijverij bezig houden. - Historiographerie, t. (dénigr.) Geschiedschrijverij f. -

Historiographic, 1. Kunst der geschiedschrj

-

vers, verhandeling f. over de geschiedenis. — Historiographique, adj. Die kunst, die verhandeling of wel den geschiedschrijver betreffend, hist 0 r lo g i- ap h isc h. — t Histoi-iologne, m.
Slecht geschiedschrijver. -- Historique , arlj.
Volgens de geschiedenis, tot de geschiedenis behoodan bladeren drogend.
rend, geschiedkundig, h I s t d ri s c h: Style h-, geflistiodrome, m. [Anc. mar ] Kruisschip D. schiedstijl, historie-stijl ni. Dictionnaire h-, geniet zeilen. - Histiodrornie, 1. [Didact.] Kunst schiedkundig, historisch woordenboek n. Nom, Perom met zeilen te Varen, zeilkunst f. - Histio- sonnage h-, histor-ische, in de geschiedenis bekende
drornique, adj. Die kunst betreffend, h i s t i o- naam, persoon m. Peinture, Tableau h-, historisch
d r d m i 5 c h.
tafereel n., historische schilderij t. (waarvan 't onHistogène, adj. [Physiol.] Weefseivooribrenderwerp aan de geschiedenis of de over-levering is
gend, weefselvormend. — Histogénie, t. Ont- onlleend). Roman h-, historische, op de geschiedenis
wikiteling der organische weefsels; - kennis t. dci- berustende roman m. Temps h-s, historische tijd m.
weefselvorming. - flistographe, m. [Didact.] p1. (in tegenstelling met den mythologischen of faWeefselbeschrijverm. - Ilistogi'aphie, f. ff7eef'- Machtigen). Colonne h-, historische zuil 1. (met afselbeschrijving t. —Histogi-aphique, adj. Weef beeldingen uit hel leven van een' beroemd' persoon
-selbchrijvnd,togpsch. of Van eeoc groote gebeurtenis versierd,). Terrains
Histoire, f. Geschiedenis, ii i s t O r t e t. H- an- 11-s, historische aardiagen t. Pl- (die reeds bestaan
cienne, du ~en âge, moderne, oude, middel- schijnen te hebben, toen de ons bekende gebeurteeeu'wcche, nieuwere geschiedenis. H- sacrée, profane, nissen der u'ereldgeschiedenis plaats grepen. — Cda
gewijde, ongewijde geschiedenis. 1- géndrale of uni- est h-, dat is historisch, waar, echt, niet ver-dicht.
verselle, algemeene geschiedenis f. -- L'h- d'Alex- — Ook als subst. in. L'h- de eet ouvrage est inandre , de Charles douze , de levensgeschiedenis, tdressant, 't historisch gedeelte van dit werk is belotgevallen n. p1. van Alexander, van Karel den langrijk. -- Historiqurment, adv. Op histoGroote. --- Lii- de Salluste, de Polybe, de geschie- rische, geschiedkundige, enkel verhalende wijze;
denis van (geschreven door) Saliustius, Polybius. voiriens de echte geschiedenis.
— Etudier 1h-, de geschiedenis, geschiedkunde beHistrion, m. [Thëât.] Kluchtspeler-, grappenoefenen. Interroger 1h-, de geschiedenis, 't geschied- maker-, komedidnt; rondtrekkend tooneelspeler; -boek raadplegen. — Peintre d'h-, historie schilder. goochelaar m. -- Bij de oude Romeinen: Tooneel- H- naturelle, natuurgeschiedenis, natuurlijke speler, inz. pantomimist m. — [H. n.] Padvisch in.
historie, beschrijving der verschillende natuur -pro- (chironecte). — Kraaqeend t, van Newfoundland.
ducten. H- des insectes, des plantes, natuurlijke - -[ Itistrionie, Histrionisque, t. (dénigr.)
historie dei insecten, der planten: — (fans.) Ge- Beroep n. van kluchtspeler. - Histrionique,
beurtenis t., geval, voorval, verhaal, vertelsel n. adj. Dat beroep betreffend. — Histrionner, v ii.
Je veux vous conter one plaisante B-, ik wil u (ddnig r . of iron.) Komédie -speler-.
een kluchtig geval, cciie aardige historie vertellen.
Hl'i'ei, in. ( pr. i -vèr) Winter, wintertijd in.;
— Je sais Pico son B-, ik ken zijne omstandighe- winterkoude t. Dans le fort, Au milieu de 1h-, iii
den, zijn leven. - (fig. et fam.) Le plus beau de 't hartje. in 't midden van den winter. En h- in
1h-, het fraaiste van de historie, hel vreemdste, den winter, des winters. — L'h- est avancë, tardif,
zonderlingste van de zaak. C'est one autre B-, dat de winter, de vorst komt vroeg, laat. — Que ferezis wat anders, daarover spreken we thans islet. 'vous (pendant) eet hiver? wat zult gij (gedurende)
II- que tout cda ! alles verzonnen, ver-dicht, gelo- dezen winter- doen? — Fruits d'h-, winter-vruchgen! allemaal praatjes! - Une femme â h-s, eene ten f. pi. Semestre d'h-, winter-halfjaar n. - [Mi l .]
vrouw, die veel liefdes-avonturen gehad heeft. - Quartier d'h-, winterkwartier n. - (Loc. pray.)
C'est lb 1h- de tous les joueurs, dat is 't lot van II n'a pas besoin dun fort h-, hij steekt in geen
alle spelers, zoo gaat het met alle spelers. - L'h- goed vel, hij kan geen' harden stoot velen. 11 a
-
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*foeliet, m. Kinderbel f., rammelaar ni., een
u.n iron (of méchant) maateau pour son hiver,
daar is hij voor den winter mooi med (van iemand, kleinkinderspeeltuig; — bij uitbreiding: allerlei kindie in den herfst door eene langdurige kwaal wordt derspeelgoed n. -- ( fig.) Nietig voorwerp, waaraan
aangetast). -- (poét.) L'h- de l'áge, de nos ans, men gehecht is, stokpaardje n., speelpop f. - - (Loc.
de ouderdom m. I1 compte déjà soixante h-s, hij prov.) 11 V a des h-s pour chaque age, elke leeftijd
heeft zijn stokpaardje. — [Agric.] Spade f. voor
telt reeds 60 winters, is reeds 60 jaren oud.
tIivernache, m. [Agric.] Wintervoeder n. ligte gronden. — [Tech.] Vorm m. voor de steenkool
-kluiten. --- Vlekbal m.
-balenof
voor 't vee. — Winterbewerking f. des akkers. —
*tloeheur, m. [H. n.] Witneuzige meerkat f.
Hivern acle, m., z. HIBERNACLE. — 5 lHiverlochicat, m. [H. n.] Groene mexicaansche
nade, f. Overwintering f. — flivernage, nn.
[Mar.] Winter, wintertijd m.; winterlaag f., goede toekan of pepervreter m.
Hoeisane, n1. [H. n.] Mexicaansche vogel X11.
haven voor 't winter-saizoen; — overwintering f.,
het overwinteren; — ook z. V. a. HIVERNACHE. -- met blaauwe véderenn en langen staart.
Hocus-pocus, ni. (misschien eene verbastering
Hivernal, e, adj. Tot den winter behoorend,
wintersch: Fleur h-e, winterbloem f. (Plur. m. van. de door goochelaars misbruikte latijnsche woorhivernaux.) --- Hivernant, e, adj., z. V. a. den hoc est corpus) Goochelstreek, goocheltoer f.,
ivernation, f., z. V. a. HIBER- goochelspel n., oogmisleiding f., hocus-pocus n.
HIBERU'ANT. -•1- flodierne, adj. Van heden, huidig.
NATION.
t Hodé, e, adj. (nog in Picard'i.ë en Champagne
Hiverner, V. n. [[VTar., bijl.] Overwinteren, in
n.] Den winter in zach- in gebruik) Vermoeid (van 't gaan) .
winterlaag liggen. -Ilodoniètre, m. [Mécaii.] kVegrneter n1., weg
ter klimaat gaan doorbrengen (gelijk de trekvogels).
f., pasteller m --- Bladteller m. aan de snel-mat
- HIVERNER , V. a. [Agric.] Vóor den winter nog
boekdrukkers, h o d o rra e t e r in. -- Ho--persd
eens bewerken. -- [Hoi°t.] H- des clhoux, kool
doinCtrie, f. Kunst van de doorloopen afstanlaten doorwinteren, aan de koude blootstellen.
S' HIVERNER , V. pr. Zich tegen de koude harden. -- den te meten, weqmeetkunst. — Hodonzètrique,
Het part. passé is ook adj. Choux hivernés, door- adj. De wegmeetkunstbetreffend, hodométrisch.
t *Hogner , v. n. (pop.) Iii}a,en , knorren ,
winterde kool f. — Terres h -es, vóor het wintergrommen.
seizoen doorwerkte akkers in. pl.
t Hogue, f. Haven, roede f. --- ! Ho guet* o ! interj. (om te roepen, om verwondering,
verontwaardiging aan te duiden) Ho! ha! he! ei!
te, f. (verklw. van hogue) Kleine havenof reele f.
Doguines, f. pl. [Anc. mil.] Scheenen f. pl.,
bazin, ni. [ -H. n.] Kuiffazant m. van Cayenne.
'flobbisnie. in. [Phil.] Wijsbegeerte van den stukken der wapenrusting.
Iloho ! interj. (om verwondering uitte drukken)
Engelschman Thomas Hobbe, ho b b i s m us n.
Iliobbiste, m. _1 'nhanc e'^ van die leer, h o b bis t in. -H.toho ! --- HOHO, m. [f-i. n.] Soort van boomkruiper in. der Zuidzee-eilanden, hoho in.
- - *Hommer, V. ,i.. Van plaats veranderen.
Hohou, ni. [R. n.] Mexicaansche reiger, hohoe m.
*floberean, m. [H. n.] Boom- of leeuwerikenHole, f. [Coin.] Soort van steenkolen f. pl.
volk m. — (fig.) Landjonkertje n., stroojonker,
Hoir, in. [Prat.] (meest in 't meere. van kinkale jonker; — lastige buurman; — schuimlooper m.
*Hobin, in. [t1. n.] Schotsche pasganger m. deren, van erfgenamen in regte linie gebezigd)
Erfgenaam ill., oor, oir n. Ses h-s et ayants cause,
(paard.)
zijne erven en reqthebbenden. H-s du coté du mari,
* Hobreau, ni., z. V. a. I-IOBEREAU.
Hobo, lobos, (pr. —xhuce) [Bot.] Soort van mansoir n. -- Hoirie, f. Erfdeel n., erfenis,
nalatenschap f.; erfregt n.
indische myrobd lanes of pruimboom m.
Ioirin, n). [Anc. mar.], z. v. a. BOUÉE.
*Hoe, m. [Jeu] Hokspel n., het hokken., zeker
Hou -in,, m. [Bot.] Soort van ananas f.
kaartspel; — de hokkaarten F. pl., hokbladen n. pl.
Iola ! interj. (orn te roepen, te waarschuwen,
— t (fam.) Cela lui est h -, dat heeft hij zoo goed
als zeker, dat kan heir niet ontgaan. -- Hoe„ pron. te doen ophouden) Hola! houd op! stil! — Ook als
subst. i n. (fans.) Mettre le of les h -, twistenden of
latin, z. AD HOC, AB HOC ET AC HOC.
*IIoea, in. lloka-spel n., zeker kaartspel met vechtenden scheiden.
Holacanthe, ac(j. [H. n.] Geheel niet stekels
30 balletjes.
*floeco, n1. [.K. n.] Hokko, paauw'ies m., een bezet (van visschen) ---- HOLACANTHES , m. pl. Steamerikaansche gekuifde vogel van de grootte des kal- kelvi.sschen in. pl.
Holeinent, nl. Geschreeuw n. van den woud
koens; — gekroonde reuzenduif f., op Nieuw-Gui--- 101ev, v. n. Schreeuwen, krassen (van-uil.
nea en in Oost- Indië. R- du Mexique, mexicaansche hokko, steenvogel m. (oiseau à pierre), steen- den wouduil).
*Hollandais, e, adj. Hollandsch; nederlandsch:
boomhoen U.
*floehe, f. Kerf , keep, inkeping f. Les li-s La langue h-e, of als subst. m. Le tiollandais, de
l'une taille, de kerven op een' kerfstok. -- Ce hollandsche , nederlandsche taal , het hollandsch,
couteau a des h-s, er zijn schaarden in dit mies. nederlandsch. --- LA HOLLANDAISE, loc. adv. Op
— Les h- dune gradine, de tanden van een' beeld - zijn hollandsch-; -- (fig.) ruw, norsch. — *HOLLANhouwers gradeerbeitel. — [Agric.] Gemengd zaai- HAiS, n1., E, f. Hollander in., hollandsche vrouw;
sel n. in den herfst voor wintervoeder. -- Bewer- .Nederlander m., nederlandsche vrouw f. --- Le h of le voltigeur h -, een spookachtig schip n., dat
king f. des akkers vóó r den winter.
* ocl4è, e, adj. (en part. passé de hodher): zich nabij de Kaap bij stormweder in volle zgilen
Prunier h -, geschudde pruimboom ni, -- Mesure vertoont, de hollander m. -- [Tech.] Hollander,
roerbak, roertrog m. der hollandsche papier/abrih-e, geschudde maat f.
*floehe-boil, m. [Anc. mil.] Piekenier m.; kanten tot fijnmaking der lompen. ---- * HOLLAN
f. [Tech.] Waterschepper in. --- *Hollan--DAISE,
--- piek f. -- t *Uoehebride, m. Vurig, weer ispannig paard. --- (fig.), z. v. a. BOUTE -FEU. -- de, f. [Géogr.] Holland n. -- (Loc. prov.) Je
*Ilochenient, m. (zelden -voorkomend dan in): n'ai que faire Caller en "El:-, ma fortune est faite,
H- de fete, hoofdschudding f. ---- *Roche-pied, ni.. 'k heb maar naar Holland (naar de millionnairs)
[:Fauc.] Eerste valk m., die den reiger aanvalt. te gaan, en mijn fortuin is gemaakt (gebézigd door
- [Teeh.] Voetijzer n. (aan sommige spaden, om iemand, die op fraaije beloften, hem gedaan, weize in den grond te drukken). — *UUochepot, in. nig staat maakt). -- [Corn.] Toile de H -, hollandsch
[C u is.] Hutspot m., kleingehakt gestoofd vleesch linnen n. Demi-H- , gering hollandsch linnen n.
niet rapen, kastanjes, enz. --- fochequetie of — Hollandsch porselein n. — [Hort. Soort van,
(vol ;:ens de . 4cadémie) tIoehe-queue, n1. [H. n.] aalbezie. Passe -11 -, andere soort van aalbes. -.Kwikstaart m. (ook, lavandière geheeten). (Plur. HOLLANnE, m. (voor fromage de H -, Hollandsche
,

—

,

-

.

-

Des hochequeues of Des hoche-queue.)
* ocher, v. a. Schudden, sterk heen en weir bewegen: H- un prunier, een' pruimboom schudden.
H- la mesure, de maat schudden (om haar des te
beter te vullen) . — (fam.) H- la tête sur qc., het

hoofd ergens over schudden (als afkeuring). --[Man.] H- Ie mors á un cheval, een paard in den
teugel rukken. — (fig.) H- le nors, la bride à
qn., iemand tot iets opwekken, aanmoedigen. —
SE HOCHER, V. 7 'i'. Geschud worden.

kaas F.

*Hollander, v. a. [Tech.] Op hollandsche
wijs bereiden. H- des plumes, schrijfpennen bereiden. — Het part. passé is ook adj.: Plumes h -es,
bereide pennen F. pl -- Batiste h-e, batist n., sterker
en digter dan 't gewone.
Holiandille, f. [Corn.] Silézisch linnen, naar
't hollandsche gelijkend.
#Ilollandiser, V. a. Hollandsche (nederland
vormen en zeden geven, verhollandschen, h of--sche)
,

*HOLLANS

-

andisiiren: On na pu ii- la Belgique. - si
pr. Hollandsche zeden en gewoonten aannemen. - Het part. passé is ook adj.: Pays
hollanthsé , verhollandscht land n.
*U oll aIls , m. pi. [Corn.] Vlaamsch batist n.
Rolobranehe, adj. [H. n.] Met jeheele kienwen. - HOLOBRAINCHES, M. p1. Vissclien met volHOLLANDISE1I, V.
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dichttrant, naar zijne helden gelijkend. - Sorts
h-s , waarzeggingen uit Homerus (door een zijner
dichtwerken op te slaan en 't eerste vers het beste
als eene godspraak te beschouwen). - Hornériste, so. [Ant.] Opzinger der homerische gedichten,
rhapsodist rn. -. Voorstander van Homerus of der

oude potzij.
Ho mi cide, in. Menschendooder, doodslager,
moordenaar in —Doodslag, moord rn. H- volontaire,
opzettelijke doodslag, moord. EI- involontaire, onwillekeurige doodslag, manslag rn. - (fig.) Etre IIde sol -même, zich zelven vermoorden, zijne gezondheid, zijne krachten niet ontzien. - HOMICIDE,
en
hpour
nos
offert
adj. Moorddadig: (podt.) Son bras, son ter Is-,
Jésus
Christ
s'est
(fig.)
péchés, J. C. heeft zich voor onze zonden ten offer zijn moorddadige arm us., zijn moorddadig zwaard,
gebrogt. - flolocatister, v. a (burl.) Offeren. staal n. Des regards Is-s, bloeddorstige blikken rn.
- flolocentre, rn. [EI. a.] Stékelvisch rn. - p1. - Homicide, e, adj. (en part. passel van
flolodoiite, adj. JIH. n.] Overal met tanden 't oude homicider, een' doodslag begaan): Un hornvoorzien. - floloedi-ique, adj. [Minér.] iTIet me Is-, Une femme h-e, of als subst. Un homicidé,
alle mogelijke om eene as vereenighare vlakken Une h-e, een vermoord man, vermoorde vrouw,
(van kristallen), holocidrisch. - Hologas- een of eene vermoorde, omqebragte.
Hoiiiilétique, adj. Wat tot preclikkunde en
ti-e, adj. [H. n.] Met geheele, onverdeelde maag.
- flolographe, adj. [Prat.] Geheel eigenhan- den kansel betrekking heeft; Ook: wat de maatdig geschreven, h 0 Ia g rap hi s ch. - Ilologra- schappeljke belangen van den mensch betreft, h ophie, t. Eigenhandig geschrdvene oorkonde t. m ii e t i s c ii. Style Is-, kanselstijl m. Vertus
(b. v. een testament), holographum n. - Is-s, deugden t. pi. van den gezelligen, kring, van
flolographier, v. (1. Eigenhandig schrijven. - 't maatschappelijk leven. - HOMILÉTIQIJE, t. KenHet part. passe is ook adj.: Testament holographié, nis der gewijde schrijvers. - Kanselredekunst,
geheel eigenhandig geschreven testament n. - flo
predikkunde, homiletiek t, - Horniliaire,
logymnose, m. [H. n.] Zeepaauw rn, soort van Horni li aste, Z. HOStEL—.
Geheel
lipvisch. - Ilololépidote, adj. [H. ii.]
Hotninide, adj. [EI. n.] Naar den menschgemet schubben bedekt. - Ho1o1eique, adj. [Bot.] lijkend, menschvormig.
Hiniiose, f. [Méd.] Vereenzelviging (assimilaGeheel wit n. - Ltolornètre, rn [Astr.] Almeter, pantometer (z. PANTOMETRE). - floloiué- tie) van 't voediiqssap met het lijc1laam.
Hommage, in. [Féod.] Leenpligt ni., huiditrique, adj. Den pantometer betreffend, h olomëtrisch. - flolopétale, adj. [Bot.] Met ging t. Etre recu a bi et Is-, tot het afleggen van
geheele, volle bloembladeren. - flolopore, adj. den leenseed toegelaten worden. Tenir it Is-, als
[H. ii.] Geheel met poriën. bedekt. - floloptère, (een bezitten. - (fig.) Eerbiedige onderdanigheid,
adj. [H. n.] Met eene yin over 't gansche lsgchaam onderwerping, vereering, hulde t., eerbewijs n.; heen. (weegbree t. eergeschenk is., eerbiedige gift t. 'l'outes les créatuIlolosté, m., floostée f. [Bot.] Witte yes iloivent Is- au Créateur, alle schepselen zijn den
Holothiiries, f. pi. [H. n.] Naar normen ge- Schepper hulde, eerbiedige onderwerping verschullijkende straaldieren n. pl., die in China en Japan digd. Ilendre Is- Is la vPritP, de waarheid hulde doen,
als lekkernij gegeten worden, en gedroogd, onder de waarheid zeggen. Faire Is- dun livre Is qn., iemand
den naam van t rip a n g of t r e p a si g, een aan- een boek opdragen, als teeken van hulde, van eerzienlijk handelsartikel uitmaken, h o 1 o t P s r t a n f. bied, van erkentenis aanbieden. - HOMMAGES, fl1.
pl. - flolothurion, fl1. [Bot.] Zeeblaas t. - p1. Pligtplegingen, betuigingen t. p1, van eerbied,
Dolotonie, t. [Méd.] Kramp f., die al de lig- van onderdanigheid, eerbiedige groet t. Veuillez
chaamsdeelen aantast. - Holotonique, adj. Met prPsenter mes Is-s Is Mr. votre pOre, gelief Mr.
uw vader mijne eerbiedige groete te doen. die kramp behebd, ho lo t ô n isc h.
Horn ! interj. (om twijfel, mistrouwen, misnoeHommage, C, adj. [Féod.] Leenpligtig, als leen
gen uit te drukken) Hm!
bezeten: Cette terre dtait Is-e, dat landgoed werd
Hornalocéphale, adj. [H. n.] Met platten als leen bezeten, was een leen. - Hornrnager, rn.
kop. - Homa1océratite 1. [H. n.] Soort van of als adj. Vassal Is-, leenman 111. - Hornsclielpversteening f., baniliet rn. - flornalo- magial, C, adj.: Serment Is-, leenseed m., eed
komen kieuwen. -- floloeaiithe, z. HOLACAN
THE. - flolocarpe, adj. [Bot.] Met geheele ,
ongespleten vrucht f. - flolocatiste, ni. ' [Ant.]
Brandoffer n., hij de joden, waarbij het offer geheel verbrand werd; - het dus geofferde voorwerp. - in 't algemeen: offer n., offerande t. -

phy lle, adj. Vlakbladcrig.
Hornard, m. [H. n.] H um mer, groote zeekreeft m. --- Hornai-diens in. pi. Geslacht der

groote zeekreeften.
Hombre, m. Omberspel n., een bekend kaartspel. Joner le 1'ls-, Faire uiw partie d'h-, omberen,

een partijtje omberen. - Omber, ombrist ni., de
speler, die tegen de beide anderen speelt.
Hornéliaire, m. Prekenverzameling f. -- Homéliaste, m Schrijver van homilien; kanseiredenaar m. - Hornélie, f. Bijbelverklarende preek,
kanselvoordragt, evangélische onderwijzing, h 0 fl1 ii e t. - (lig. et dénigr.) Vermaning, teregtwijzing,
zedepreek, boetpredikatie f.: Quand aura-t-il fini son
ennuyeuse b-? wanneer zal zijne vervclende zedepreek een einde nemen? - florné li tique, adj.
Z. HOMIL1TIQIJE.

Hornéornère, adj. [Diulact.] Uit gelijksoortige
deelen bestaande, homwom rise h. -- tlomé
ornérie, t. Gelijksoortigheid t. der deden. Iloméopathe, enz. , Z. HOMOSOPATHE. - Ho-

méose, t. [Ithét.] Gelijkenis f.; het onderwijs door
geljkenissen, h 0 mce O vi s t. - [Méd.] , z. v. a.
ASSIMILATION. - Uoinéotéleutes, t. p1. Rijmwoorden, gelijkklinkende eindwoorden n. pi.
Homere, m. (Proc.): Le bon H- sommeille
cjuelquefois, somwijlen dut ook de goede Hom4rus
(de oudste en beroemdste zanger der oudheid) : het
beste paard struikelt weleens, dwalen is inensche lijk. - Adheter on H-. een Homerus (werk van
Homerus) koopen. -- Hornéride, m. Navolger,
overdreven bewonderaar van Homerus. - florné
rique, adj. Homérisch, naar Homerus, naar zijn'

van trouw.

florntiiasse, adj. Mannelijk; forsch (van eene
vrouw in ongunstigen zin gebizigd): Femme Is-,
mannelijke, grove, sterke vrouw t., manwijf n.
Voix rude et Is-, ruwe en mannelijke stem t. S Hornrnasser (s'), V. pr. De manieren van
den man navoiqen, als man doen. Les Isommes
s'efféminent et les femmes s'lsommassent, de manven worden verwijfd, de vrouwen worden manachtig.

Homme, m. Mensch in.; - menscheljk geslecht n., menschheid I. C'est Dieu qui a créé le
Premier Is-, God heeft den eersten mensch gescha
pen. Un bon Is-, een goed mensch (z. ook BONHOMME). - L'Is- est sujet (t beaucoup d'inflr
mits, de mensch, het menschdom, de menschheid
is aan vele gebreken onderworpen. Etudier, Connaltre 1 1 -, den mensch bestudiren, kennen. Tons
les Is-s sont mortels, alle mensc h en zijn sterfelijk.
Les Is-s de notre siècle, de menschen, zonen, kinderen onzer eeuw. - [Thol.] Le hIs de Dien
s'est fait Is-, Gods Zoon is mensch geworden. Le
Fils (Ie 1 1 -, de Zoon des menschen. L'h- Dieu.
de Godmensch. - [Bibl. , Dévot.] Les enfants des
Is-s, de kinderen der menschen, de wereldlingen,
zondaars. Le viel! Is-, de oude mensch (in den
zondestaat). L'Is- nouveau of Le nouvel Is-, de
nieuwe mensch (in den staat van genade). DPpouil
Ier Ie vieil Is-, Z. DEPOI.JILLEII. L'h- intérieur, de
inwendige, geestelijke, ook: de in zich zelven gekeerde mensch. - (fern.) Ii ny a tête dIs- (Isvivant, Is- qui vive) qui oserait entreprendre
cela, geen mensch tee wereld, geen levende ziel zou

-

-
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dat durven ondernemen. II entre hieii de lii dans
ce qui l fart, dans ce qui l dit, bij al wat hij doet,
wat hij zegt, komt telkens de menscfi (de gebreken,
zwakheden van den rnensch) boven. - (Prov.) Ii
y a (11 sy i dle) toujours de 1h- partout, er loopt
altijd wat menscheljke onder, de mensch blijft
altijd mensch. Tout h- eet menteur, alle nienschen
zijn leugenaars. L'h- propose et Dien dispose,
Z. IMEIJ. - Man (in tegenstelling van VrOUW, ook
van kind en jongeling) , manspersoon, volwassene.
Dieu a crdd 111- et Ja femme, God heeft den man
en de vrouw geschapen. Ella a épousë iii- de son
choix, zijheeft den man harer keuze gehuwd. Habits
pour h-s, manskieederen it. p1. Tailleur pour h-s,
manskiedrmakei' m. Jeune h-, jongman, jongehog in. EJne armée forte de cent mille 11-s, een
leger van 100,000 man.— Un li- sans facon, een rond
en eenvoudig man, een man zonder j3ligtplegin,qen;
ook: een man, die te weinig pligiplegingen maakt,
te veel vrijheden neemt, een onbeschaafde. - II se
fait h-, hij groeit op tot een' man. C'est nil Ii
falt, 't is een volwassen man. - N'être pas ii-,
het mannelijk vermogen (der voortleling) derven.
- Se montrei is-. zich een man, een kloek, wakker
man betoonen. C'est nu li- que eet Ii- -là! dal
mag eerst een man heeten! -- C'est le decider des
h-s, 't is het uitvaagsel der menschheid. Hornme wordt dooi' 't voorzetsel de met vele subst.
verbonden, ons beroep, stand, hoedanigheid van
een' man aan te duiden. H- de guerre, d'ëpée,
krijgsman, soldaat. H- de mer, zeeman. H- de
clieval, ruiter, paardrijder. H- de pied, voetknecht,
voetsoldaat. H- d'église, geestelijke. H- de robe,
regiringcnersoon. regtsqeleerde. H- de lettres, geicrde, L/erkunLye. fI de métier, ie jouriide,
de peine, handweiksman, daglooner, sjouwerman.
H- de bien, d'honneur, Z. dEN, HONNEUJi. H- de
courage (de coeur), desprit , moedig, verstandig
man. H- de savoir, de qualité, de grande naissauce, man van kunde, van rang, van geboorte.
H- de pen, de rien, de iéant, mensch van geringe,
lage, gen2eene afkomst. H- d'orthe, de probIté,
d'accornrnodernent, ordelievend, regtschapen, toegefelijk man. H- de main, d'exicution, de résolution, vastberaden, voortvar,end, onverschrokken
man. H- d'expédient, z. EXPEDIENT. 11 - de Dien,
tout de Dien, tout en Dien, vroom, godvreezend
man, man Gods. H- de chair et de sang, vieesche
mensch. H- du jour, man van den tijd,-lijkgeznd
man naar de mode. H- du vieux lamps, du ternps
passé, ouderwetsch man, man van den ouden stempel. H- du monde, man naar de wereld, die in de
groote wereld leeft; somtijds ook: ongeletterde. IJde sac et de corde, galgenaas, schurk rn. --- H-s de
couleur, kleurlingen, mulatten. - Homme, door
't voorzetsel a verbonden met een in/in. of met
een ander subst. , drukt doorgaans uit, waartoe
een man in staat is, wat Ic(1 waard is: II est ha tout entreprendre, a tout basarder, hij is er de
man naar, hij is in staat om alles te ondernemen,
te wagen. C'est un Ii- a tout, 't is iemand, die tot
alles te gebruiken is. C'est un li- a mmnagei, 't is
iemand, dien men ontzien moet. C'est un Is- a
aoyer, a pendre, 't is een man, die verdient verdronken, gehangen te worden. - Door een adj.
possessif voorafgegaan beteekent homme vaak: de
persoon, met wien men le doen heeft, dien men
noodig heeft, dien men verlangt of van mien men
spreekt; ook: ondergeschikte, inz. soldaat, daglooner: C'est mon li-, dat is mijn man, de regte man,
de man, die mij lijkt. Je suis votre h-, ik ben uw
man. --(iron.) II a trouvé son h-, hij* zijn
man (die hem staan durft) gevonden. - (Notre iine se le fi t pas répéter, onze man (van wien
sprake is) liet het zich geen tweemaal zeggen.
Une fièvre maligne emporte bientôt son h-, eene
kwaadaardige koorts maakt hel kort met dengene,
dien zij aantast. -- Rasseinbier ses h-s, zijne manschap, zijn volk verzamelen. Payer ses h-s, zijn
volk, zijne daglooners betalen. Ii ne rnanqueaucun
de nos h-s, er wordt niet een van onze manschap
gemist. - Etre 11- de qn., iemands zaakgelastigde,
gevofinagtigde zijn. - (pop.) Man, echtgenoot iii.:
Elle est venue avec son Ii-, zij is met haren man
gekomen. - (Loc. tam. ei prov.) Le petit bon liIe pi-end, hij krijgt vaak, liet zandmannetje komt.
Bon II-, garde ta vache, Z. GARDER. C'est un bon
coeur d li -, une P0mm tête Uh-, tine bonne pâte
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d'ti-, hij is dooi- en door goed (een goede ziel), een
vlugge kop, een eerlijke kerel. C'est Ie roi des
Is-s, 't is een koning van een' man, een hoogst
weidadig, zeer verpliglend man. On ie sait quel
a- vous êtes, men weet niet wat men aan it heeft,
hoe gij gehumeurd zijt. Un h- tout dune pièce,
een man uit één stuk, een rond en eerlijk man. C'est
Un homme nouveau, 't is een nieuwbakken keer, een
man die fortuin heeft gemaakt, een parvench. C'est
un maître h-, 't is een eerste baas, een wakkere,
door en door bekwame man; (iron.) 't is een eerste
sluwet, helt. Z. ook nor, aou, BRAVE, GRAND,
H0nNETE, PAILLE, PAUVRE, VILA1N. (Prov.)

Face dli- fait vertu, het oog van den meester

maakt

het paard vet. Z. AMENDER. 11 y a grande

différence dli- a a-, er is een groot onderscheid

tusschen snenschen en mensclien. - C'est on hornme maiqué a IA, 't is een man van nommer één,
een uitstekend man, (in de volkstaal) een bovenste.
- [Féod.] H- de foi, leenman, leenpligtige, vassaai. H- lige of de main rnorte, l'(jfeigene. - [ii. n.j
H- albinos, Z. ALBINOS. - El- des bois, H- sau
bose/unease/i, orang-oetang ni. H- -mann,-vage,
zeemensch, naam, die uit onkunde aan de robben,
zeekoeijen e. a. gegeven is. Somtijds vindt men
homme 015 adj. gebruikt: Fnédénic IL était de tons
les rois le moms rai et ie plus h-.
Uorngnean, ni. (verkiw. van homme) (iron.)
Mannetje, manneke, ventje, kerelije ii.
Ilomrnée, f. Mans dagwerk ci., inz. hoeveelheid gronds, die een man op eenen dag bewerken
kan. - [Hart.] Soort van appel m. (HOMMEAU.
flornrnelet, in. (verklw. van homme), z. v. a.
t flommerie, f. Hoedanigheid, waardigheid
van mensch; - menschelfjke zwakheid I. (in dezen
zin door Cat h ari na H. gebruikt).
flonimesse, f. [Bibi.] Mannin, vrouw I.
Homobi-anehe, adj. [H. II.] Met gelfjkvormige kieuwen. --- flonioearpe, adj. [Bot.] Met
gelfjkvormige vruchten. - Itomoceutre , m.
[Astn., Géom.] Gemeen middelpunt (van twee of
meer cirkels), cogcentrisch punt ii. - flonio
ceutricité, f. Eénmidde1puntqheid f. - Honioeentrique, adj. , z. v. a. CONCENTRIQIJE. Homocenti-iquemeut, adv. , Z. V. a. GONCENTRIQIJEMENT. - Hornoehèle, mij. [H. n.] Met
gelijkvormige klaauwen of scharen. -- Homoel-icien, ne , [H. n.j 11/it gelij kvormige ringen
zamenqesteid.
HomocuJe, ni., verbastering van lIOMONCULE.
flomoderme, mij. [H. II.] Met gelijke huid.
- ilomodrome, m., of als adj. Levier h-, rn .
[Méc.] Hefboom m. van de tweede soort, waarbij
het lastpunt tusselien. 't steunpunt en de snapt ligt
(b, v. de handspaak, roeiriem, kruiwagen) , draaghefboom, homodroom no.
Homceomèi'e, Homeeoméiie, Z. HOMEO--.

-- Homceopathe, ni., of als adj. Médecin li, in.
IMéd.] Aanhanger der homwopat/zie , h o in ce op aath al. - Homuopathie, f. Geneeswijze
van Dr. Hahnemnann, bestaande in 't aanwenden van,.
zulke middelen tegen eene kwaal, welke bij eenen
gezonde juist die kwaal zouden te weep brengen,
homwopathie f. -- Homceopathique, f.
Geneesstelsel ti. van Ilèhnemnann, h o m a a p at h i e k t. - HOM(EOPATHIQUE, adj. Die geneeswijze,
datstelseibelre/fend, horn a op a 1h isch. - nouiwopathîqiiement, ad-v. Op homwpathisclie
wijze. - Uomaopathiser, v. n. Die geneeswijze aanwenden, homceopathiséren. -- Homeeopathiste, in., z. V. a. HOM(EOPATHE. - Homceoplastie, I. [Mèd.] Vorming 1. of ontstaan ii.
van toevallige weefsels, gelijk de natuurlijke. HomoopIastique, adj. Eveneens gevormd en
aangegroeid, homceopldstisch. - Homoopiophère, ni. [Litt.] Het aanvangen met dezelfde
letter van verscheidene achtereenvolgende woorden,
h a m ceopr Op he ro a n. - Homoptote, in.
[Rhét.] Overeenstemming f. van naamvalsbuegin.q,
homwoptôton n. -- Uornaose, f., Z. HOMEOSE. -. Hoinceoteleutes, f. p1., Z. HOMEOTELEUTES.
Homogame , adj. [Bot.] Met bloemen van
't zelfde geslacht, h 0 rn 0 g d in is c h. Homo-

gamie, f. [Bot.] Gelijktijdige ontwikkeling van
de organen der beide geslachten. - Hoaiogene
adj. [ Didact.] Gel ij kaardig, van eenerlei natuur,
in ieder deel van dezelfde gesteldheid of verwen-
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ping, h omogeen - [ Algèb. ] Quantits li -s ,
g rootheden van dezelfde majt of a fmeting. Quan
tités sourdes li-, grootlieden met hetzelfde wortel
teeken aangedaan. Equations h-s , vergelijkingen,
waarin de veranderlijke grootheden en hare di/fe
rentialen in alle termen tot denzelfden g raad behooi-en. - [ Méd. ] , z. V. a. HOMOTONE. - Homogénéité, f. Gelijkaardigheid, homogeniteit f. Uomogèn
ement, adv. Op homojéne of gelijkaardige wijze. - Ilomogénéoearpe, adj. [Bot.]
Gelijkaardige vruchten voortbrengend. - Homogéniser, V. a. (woord van Thiei s) Homogeen o/
gelijkaardig maken, h o ni 0 q en is é 1' e n. - Homogramnie, adj.: Alhlètes h-s, kampvechters,
die, door hij 't lot dezelfde letter te trekken, als
elkanders tegenpartij waren aangewezen. - Homographe, adj. [Gram.] Un mot Ii-, of als
subst. Un Ii-, een woord, dat eveneens als een ander geschreven wordt, maar niet dezelfde beleekenis , somtijds ook niet dezelfde uitspraak heeft,
h o en o p r d p hi s c h of eveneens geschreven woord n.
- HOMOGYNE, f, [Bot.] , z. v. a. TUSSILAGE des Alpes.
Homoide, adj. [Bot.] Eveneens gevormd als
't hulsel of omkleedsel. - flomoïomère, enz., z.
IIOMIOMERE enz. -- I1OniOfoproptière enz., z.
.

-
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.4- Iloinologahle, adj. [Prat,] Watvoor ho
mologatie of gereqteijjke bekrachtiqing vatbaar is.
- flornologatif, ive, adj. Regtskraclit verleenend, h o m o l o g a t i e f. - llomologatioai , 1.
Geregteljke bekrachtiging of staving van een stuk;
geregtel//ke toestemming of volmagt tot voltrekking
eener handeling, regtskraciitverleening, h o m o logdtie 1. .- t Honiologite, m., z. v. a. coySESSEIJII. - flomooue, adj. Gelijkvormig, gelijkluidend , overeenstemmend, overeenkomstig, h omotoog: [Géoro.] Dans les triangles semhlahles
les côtés li -s sont proportioruiels, in de gelijkvormige driehoeken zijn de overeenkomstige zijden
evenredig. - Homologuci-, v. a. [Prat.] Gereglelijk bekrachtigen of goedkeuren, regtskracht verleenen . h 0 m 0 t 0 g £1 5' e n. - Het part, passe is ook
adj.: Acte homologue, geregteljk bekrachtigde,
gehomologeerde acte t.
Homomalte, adj. [H. n., Bot.] Naar déne
zijde gerigt, eenzijdig, ii 0 lii 0 fl1 a t t is c h. - Homoiiiéré, e, adj. [H. n.] Met op elkander gelijkende deden, ho in a in dii s c t. - Homomorphe, adj. [Didact.] Van eenerlei gedaante, ge-

lijkvormig.
Homoucule, m.(fam.) Menschje n.(homrneau).
Homonia, f. [Bol.]. z V. a. AJIGÉM
ONE.
; Homonopagie,f. [Mëd.] ,z.v.a .CIPHALALGIE.
Homonyme, adj. [Gram.] Geljknamig, geifjkluidend, ii 0 in o n i e us: r1ots h-s, gel ij k lu idende
(maar in beteelcenis verschillende) woorden n. p1.
Rime li-. rum 50fl twee getijkluidende , maar in
beteelcenis en afkomst verschillende woorden. HOMONYME, en., z. v. a. Mot li-. - Naamgenoot,
iemand, die denzelfden, naam ale een ander draagt.
- H omo n ymie, t. [Gra in . ] Gelfjlenamighei d . geljkluidendheid van woorden van verschillende beteekenis , homonymic t.
Homoousiens, in. p1. [H. ecn.] Katholjken,
zij, die gelooven dat J. C. geheel van dezelfde natuur is als zijn vader.
Homopéfale, adj. [Bot.] ilIet eenerlei bloembtaderen.- Homophage. Homophaiie, beter
OMOPHAGE, OMOPHAGIE. - Homophone, adj.

[Gram.1 Gelijkluidend, van denzelfden klank (hij
verschillende spelling en beteekenis: C o rn t e et

C 0 m p t e soot des mots h-s . des hymonymes
h-s. - flomophonie, t. [ M us.] Gelijkluidendheld f. , gelijke klank rn. , overeenstemming f. --Homophy ll e, wij. [Bot.] Met eenerlei bladeren.
- Homopode, aIIj. [H. ti.] Met evenveel teenen
aan de voor- en ac/iterpooten. - flomoptère,
adj. [ii. n.] Net eenerlei vleugels. - HOMOITÈlIES 11. Pl. Geljkvleuqeliqe insecten n. pl, eene
soort van halfvleuqeligen of heinipteî'o. - homotèle , m. [Ant ! Een te ..4 1 henen gevestigd
vreemdeling m. - flomotène, adj. [II. n. ] De
aanoeboi'en gedaante behoudend (van gelede dieren).
- Homotoue, adj. [Béd. ] : Fièvi'e h- of homogêne, eere zich in kracht gelijkblijvende koorts,
qestadiqe koorts f. - llornonsiens rn pl., z.
HOMOOEJSIENS - Homovalve, adj. [Bot..] Met
eenerlei scholen of Poppen.

-

IIONNETJR.

921

Honniienle, m., Z. HOMONCULE.

*Hon I interj. (am verontwaardiging, bedreigin(„,
soms ook verwondering uit te drukken).

Honeiiets, fl1. p1., z. v. a. JONCIIETS.
flougnette, f. [Tech.] Puntige vierkante beeldm.
*H on g re , Hongré, e, adj. (alleenvan 't paard
gebdzigd): Cheval II-, of als subst. m. HONGRE,
geruind, gesneden paard n., ruin m.
HoiigreIine, t. Soort van voormalige spaneer in. met groote panden. paard).
'Hongrei-, v. a. Ruinen, snijden, tubben (een
*H on , r i e I. Hongarije: [Corn.] Cuirs de H-,
honqaarsche hielden f. p1., op hongaarsche wijze gebold leder n. Point de H-, hongaarsch naaldtapjjt werk n. - [H. n.] Perspectief-schelp, alpha t.
[Mid.] Fièvre (Ie H-, hongaarsche koorts, Z. V. a. TY
PHUS._*H ongro iS, e, adj. Honqaarseh, wat Hoegarijeofzijne inwoners betreft. HONGI1O1S, rn.,-E, t.
Hongaar m., hongaarsche vrouw 1. - *HONGROIs m.
iIonjaarsch Ii., hongaarsche taal t. - *HoNGnolsE I.
[Dans.] Hongaarsche dans rn. - *nongroyellr
of HongileLir, in. Hongaarsch-lederbereider in.
Honnéte, mij. Eerlijk, eerbaar, braaf, rept
schapen, deugdzaam; - betamelijk, fatsoenlijk, gepast, redelijk, welvoegelijk, voegzaam; - welgemanierd, beschaafd, maniert(jk, wellevend, hofl'eijk
(in deze laatste beteekenissen staat het steeds achter, in de andere nu eens voor, dan, eens achter Jut
subst.) Ce procédé est Ii-, dit gedrag is eerlijk.
Un 11- homme, een braaf, regtschapen man; ook:
een fatsoenlijk, welgekieed man. H-s gens, eerlijke,
regtschapene, ook: fatsoenlijke lieden. Une li- liiie.
een eerbaar, braaf meisje. Une arnPid h-, eene deugdzame vriendschap. - II ne tient pie des discours
h-s, hij houdt niet dan eerbare gesprekken, al wet
hij zegt is weivoegei(jk. - 11 ' West pas li- de .e
Iouer soi-rnêrne, 't is niet welvoegelijk zieh zelve n
te prijzen. C'est one excuse 1e-, 't is eene betamende, geschikte veronischutdiqing. J'ai recu on
prdserit h-, ik heb een aardig geschenk ontvangen. - Prix h-, rëdelijke, niet le hooge prijs rn
Longueui h-, betamel ij ke, toereikende lengte t.
Cet habit est encore II-, dit kleed toot zich nog
wet dragen. II a on hen Ii-, hij heeft een aardig
vermogen. - Votre frère a des manléres 11-s, we'
broeder heeft ho/fel(/ke, beleefde manieren. Un Ishonnête,' een welgemanierd, ho/felijk , beschaafd
nienech. Tout homme li nest pas Is- homme, ieder
welgemanierd inensek is geen regtschopen mensc/i.
- II lui a fait one réception h- hij heeft hem
zeer /iupsch ontvangen, opgenomen. Un h- garcon ,
een aardige, welopgevoede jongen in. -- (iron.) Un
h- fripon, usurier, een eerste schurk, een aartswoekeraar m. - IIONNETE, IlL Het welvoegelijke,
eerbare, belameljke, welgemanierde, ene.
Honnêtement, ode. Op fatsoenlijke, eerlijke,
eerbare, beleefde, welvoegelijke wijze. II la toujouis
houwers-beitel

-

—

-

aimée Ii-, hij heeft haar altijd op cane eerbare,
welvoegelijke wijze beneind. II la recu fort h-, hij

heeft hens zeer beleefd ontvangen. -- 11 sen es
tiré, défait h- hij heeft ei zich niet ccce van losof afgemaakt. -- Tamelijk, redelijk, qenoegzaain,
vrij wel: Cest h-, vendu, payé, clot is tegen billijken , vrij goeden pi"(j'.e gekocht, betaald.
Une femme h- luide, eene vrij ieel(ike vrouw. Un
habit h- crottd, een duc h tig besljkt kleed n.
Hounêteté,t. Eerlijkheid, deugdzaamheid, regt-

seimpenheid, braaf/wiP, welvoege((jkheid, eerbaar Iieici:u'ellevendlieici,lioffelfjkheicl, beleefdleid, heuschiseid. L'h- de sa conduite le rend aimable , dc'
braafheid van zjjn gedrag maakt hem beminnelijk.
Ce sont des paroles contre 1h-, liet cf/n redenen
tegen de eerbaarheid, welî'oegei[jkheid. II na pas
en J'h- de I'allei' vol! , hij heeft cie /ioffcl/jkheid,
beleefdheid niet gehad, van hem te goon bezoeken.
Faire is qn. mille Ic s , iemand allerlei beleefdheden, kleine diensten hew//zen. - Erkentelijkheid t.,
geschenk n. uit erkenteisis: Cda inéi'ite hen one
h-, dat verdient wel een bewijs von erkentelijkheid
Houneni-, us. Eer t., aanzien ii , roem, lof in..
achting, hoogachting f.: Avoir tout 1h- de Ia vietoire , al de eer, den roem des overwinning wegdragen. ii- aux braves , eere, lof zij den ciopperen.
Etre en li-, geterd , geacht worden, in ccce of Ir
aanzien staan. Metire les sciences en li-, de u,eten
schappen in eere brengen, hoar beschermen, bequn.sti,qen. Champ dli-, veld von eer, slagveld n.
-

-
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Mourir au lit d'li-, op 't bed va:;n, eer , in den krijg,
in de dienst van den Staat sterven. Le chemie
de 1'h-, de weg tot eer, roem. vermaardheid. Faire
h - á son siècle, a son pays, b sa famille, a sa
naissalice, zijne eeuw, zijn land, zijne familie,

zijne geboorte eer aandoen tot eer verstrekken.
Faire h- a ses engagements, zijne verbindtenissen
nakomen. Faire h- a une lettre de change, a sa
signature, een' wisselbrief, een schuldbrief op den
vervaltijd betalen; h a n o r é r e n.. On lui fait h-

HONORER,

eereteekenen, eerestukken in. pl. Les h- militaires,
de krijgseer, de militaire eerbewijzen. Obtenir les
h- de la guerre, krijgsmanseer verwerven, met
krijgsmanseer mogen aftrekken (bij de overgave
eener plaats. H- divins, goddeljke eer (z. DIVIN).
Rendre les h-s funèbres a qn. iemand de laatste
:

eer bewijzen, hem ten grave leiden. -- (Prov.) A
tous seigneurs, tous h-, eere wien eere toekomt.
-- Les h- furent portés par le héraut, de eere-

stukken (b. v. de schepter, kroon, enz. bij de in-

huldiging, de lijkstaatsie van een vorst) werden
door den heraut gedragen. — Faire les h- d'une
h- de qc., Tenir qc. a h-, zich iets tot care s eke- maison, de behoorlijke eer aan zijne gasten bewij
nen, zich door iets vereerd achten. --- Eer f., sic- zen, hen verwelkomen, onthalen, voordienen, onraad n., kroon f., roem m.: 11 est 1'h- de son siècle, derhouden, begeleiden, enz., de eer des huizes ophij is het sieraad, de roem zijner eeuw. Ce fils est houden, de h o n n e u r s waarnemen. -- Faire les
1'h- de ma vieillesse, die zoon is de kroon mijns h- de ses enfants, zijnen kinderen regt doen weouderdoms. — Eer, achting f., aanzien n., goede dervaren, den overdreven lof, dien men hun geeft,
naam m. dien iemand bi-' de wereld heeft; eerge- zich niet laten aanleunen. z. ook SÉANCE. -- [Jeu]
voel n., regtschapenheid, deugd f.,: Attaquer, Défen- Op elkander volgende hoogste troeven in sommige
dre 1'h- de qn. ï iemands eer of goeden naam aan- kaartspelen, matadors in. pl.; troefbeelden n. pl.
randen. verdédigen. Sauver 1'h- de qn., iemands (heer, vrouw en boer).
eer redden. Mettre son h- en compromis, zijn'
-f- *Ilonnïr, V. a. .Honen, beschimpen, schandgoeden naam in de weegschaal stellen: I1 y va de vlekken, smaden, onteeren. -- *Koeei, e, adj.
son h-, zijne eer,zijn aanzien is er mede gemoeid. (en part. passé): Il est h- partout, hij wordt overal
i
eergevoel wakker maken. beschimpt. — H- soit qui mal y pease (devies der
Piquer qn. d'h-, iemands
Il s'est piqué d'h-, het eergevoel, de eerzucht orde van den Knuseband, in Engeland) , smaad
heeft hem aangeprikkeld. Le point d'h-, het punt over here, die er kwaad van denkt, (prov.) die erg
van eer, al wat de eer, den goeden naam raakt. denkt, vaart erg in het hart. -- -[ *fonniSsePrendre tout au point d'h-, van alles een punt naent, m. Hoon m., beschimping, onteering f. ---van eer maken, al te kiesch op 't punt van eer t 'founissenr, m. Eereschender, schandvleb.^zijn. Affaire d'h-, z. AFFAIRE. _-_ [Jeu] Partie ker, eerroover, lasteraar m.
d'h-, eer=epartij f. (die men nog speelt als elk der
4. onorabilite, f..4chtbaarheid, deftigheid;
spelers evenveel partijen gewonnen heeft) . Jouer to el jkheid. --- C'est une de nos h-s (un de nos
pour I'h-. uit liefhebberij, uit tijdverdrijf, niet om honorahles), 't is een onzer' kamerleden, z. HoN-ogeld spelen. --- [Bias.] Point d'h-, plaats van 't schild RABLE 111.
tusschen 't scheldhoofd en den dwarsbalk. ---[Mar.]
Honorable, adj. Pereerenszvaardig, eerwaarRanger it 1'h- (Faire h- à) on écueil, zoo digt moge (lig, eervol, loffelijk: achtbaar, aanzienlijk, deftig,
langs eene rots varen, haar zoo digt mogelijk ne -lijk achtenswaardig , h on o ré b e I. Être dans un
men zonder te stooten. -- C'est un homme dh-, poste h-, in een' eervollen post zijn, een' achtbaren
plein d'h-, 't is een man van eer, vol eergevoel, post bekleeden. I1 a recu des blessures h-s, hij
een braaf, rregtschapen man. L'h- lui est plus cher heeft eervolle wonden ontvangen. — On lui a
que la vie, de eer, de deugd is hein dierbaarder dressé one colonne h -, men heeft hem eene eerzuil
dan 't leven. Manquer á 1'h-, de eer, de eerlijkheid opgerigt. --- Faire mention h- de qn., de qc.,
schenden of le kort doen. Sur mon h-, sur 1'h-, loffelijke melding van iemand, van iets maken. —
op mijne eer, op mijn woord van eer. Foi d'homme C'est on homme très -h-, 't is een zeer deftig,
(1h- of enkel d'homme d'li-, of (fam.) D'h-, je le aanzienlijk man. Faire une dépense h-, deftig,
feral, zoo waar ik een eerlijk man ben, op mijn naar zijnen, staat leven. — Amende h-, Z. AMENDE.
woord, op mijn eer, ik zal het doen. Parole d'h-, ---- HONORABLE, m. Achtbare, titel van de leden der
woord van eer. -- Voir une fille en tout bies Kamer' van afgevaardigden in Frankrijk, ook van
tout h-, een meisje in alle eer en deugd bezoeken. de leden van 't Lagerhuis in Engeland. — Ion--m Eer, eerbaarheid, kuischheid (der vrouw): C'est rablernent, adv. Met eer, op eerlijke, eervolle,
dune vertu qu'il ne connut jamais, men schrijft

hein eene deugd toe,, die hij niet kende. Se faire

-

-

une femme d'h-, sans h-, 't is eene eerbare of
deugdzame, eene oneerbare of slechte vrouw. Elle
a fait faux bond b son h-, Elle ii forfait a son h-,

zij heeft hare eer bevlekt, de kuischheid geschonden.
Fille perdue dh-, gevallen meisje n. — Eer f,
eerbew ij s, eerbetoon n., hulde f. I1 faut rendre h-

a qui it appartient (of à qui it est du) men moet
eere geven, wien acre toekomt. On lui a fait de
grands h-s, men heeft hem groote eer bewezen,
groote eerbewijzen gedaan. Accompagner qn. par
h-, iemand eershalve uitgeleide doen. Porter h- et

respect b. qn.,

iemand eer en hoogachting bewijzen.

Faire qc. en 1'h-, pour 1'h- de Dieu, iets ter eere
Gods doen. Dresser one statue en 1'h- de qn.,
een standbeeld tot iemands eer oprigten. — Filles,
Demoiselles dh-, eerejuffers (als begeleiding eener
bruid). Chevalier, Dame d'h-, eereridder, eeredame (bij eene vorstin). ---- Croix dis-, kruis van
't legioen van eer. -- Place d'li-, eereplaats f.,
eerepost m. --- (fig.) Faire h- a un repas, een

maal eer aandoen, zich het eten goed laten smaken.

-- ( p op.) Sauf votre h-, behoudens uwe eer, be-

deftige wijze. Il a été recu h-, hij is op eene eervolle, deftige wijze ontvangen. I1 a toujours parle

très-h- de votre frère, hij heeft altijd loffelijk van
uwen broeder gesproken. I1 a été enterré très-h-,
hij is zeer deftig, statig begraven.

fIonoraire, adj. Den titel of de eereteekenen

van een ambt of een' rang dragende (na dat ambt

of dien rang langen tijd bekleed te hebben); een
eerel-itcl zonder ambspligten hebbende, h o n o r a i r
titulair. Conseiller h -, eereraad m., titulair,
raadslid n. Colonel h-, honorair kolonel m. --A.cadémicien h-, eeremedelid der ,4cadémie. Mem
h-, eerelid n., lid van verdienste. — Tuteur-bre
h-, toeziende voogd m. --- .HONOBA1RE of HONTORARIAT, Ili., doorgaans HH 'ORAIRES , ran. pl. Eere-

loon n.. eeregifl, vereering of vergoeding f.; autears- of schrzlversloon n., betaling der geneesheeren, advokaten en dgl. voor hunne gedane diensten,
honor°áriam n.
Jlonorariat, m. Tijd in., gedurende welken
men eene honoraire waardigheid bekleed heeft.
Honorer, V. a. Eeren, vereeren, eer betoonen

houdens den eerbied, dien ik u schuldig ben. --^ of bewijzen, eerbiedigen, hoogachten; eer aandoen,
Honneur wordt ook dikwijls als term van beleefd tot eer stick/ren. 11 faut h- ses parents, men moet
als compliment gebezigd; Faites nloi 1'h- de-heid, zijne ouders eeren. C'est an homme que j'honore
m'écrire, doe mi de eer, 't genoegen mij te schrf- extrêmement, het is een man, dien, ik zeer hoogven. Jai 1'h- d'être votre très-humble serviteur, acht. 13- son paus, sa profession, sa place, zijn
jig heb de eer uw zeer néderiqe dienaar te zijn. land, beroep, post tot eer strekken. — H- qn. dune
réponse, iemand niet een antwoord vereeren. Votre
HONNEURS, M. pl. Eerambten n. pl., eere
posten in. pl., waardigheid, eer f., rang m. Aspi- confiance m'honore, uw vertrouwen vereert mij.
rer aux h-, naar eerambten staan. Les h- de la — [Cora.] H- une lettre de change, eengin wisselrépublique, de eereposten der republiek. Parvenir brief h o n o r é r e n, hem aannemen en op den ver
betalen. — S 'HONORER , v. pr. Zich eer aan -valdg
au conible des lI-, ten top van eere stikgen, tot den
Zich tot eene eer rekenen; roem dragen-doen.—
hoogsten rang, de eerste waardigheid geraken. —
(Prov.) Les h- changent les moeurs, de voorspoed (b. v. op een titel). -- Vereerd worden. --- Elkanverandert de 7nenschen. — Eer f., eerbewijzen, der' achting bewijzen. — Monore, e, adij. (en.
-
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part. passé): Homme h-, geëerd man. Profession
h-e, vereerd, geacht beroep n. — Votre h-e lettre,
uw geëerde brief m. of letteren f. pl. Mon h- confrère, min geëerde con/rater of ambtsbroeder.
Honorifque, adj. Eeraanbrengend, eergevend,
eervol; onbezoldigd, zonder loon: Titre h-, eertitel m. Distinction h-, eervolle onderscheiding f.
Charge h-, eerepost m., onbezoldigde bediening f.
----- Droits h-s, eereregten n. pl.
-t- *Hontage, m. Beschaamdmaking; '--- schandeljke daad 1.

*Honte, f. Schaarste, schaamachtigheid, beschaamdlieid, verwarring, verlégenlzeid f. Rouáir,
Pleurer de h-, van schaamte blozen, weenen. I1 a
h- d'avoir fait cette faute, hij schaamt zich dezen
misslag begaan te hebben. N'avez-vous point h- b
manquer de parole ? schaamt gij niet uw woord
te breken? II a h- d'avoir menti, hij schaamt zich
gelogen te hebben. -- (Loc. prov.) Que h- ne vous
fasse point dommade, schaare u 'maar niet, laat u

niet door ontijdige schaamachtigheid afhouden.
Mettre bas toute h-, Avoir foute h- hue, alle
schaante verloren, ter zijde gesteld, afgelegd heb
een voorhoofd van ijzer en staal hebben, van-ben,
blikken noch blozen weten. Revenir avec sa
courte h-, er beschaamd af komen, onverrigter
zake, met een' langen neus terugkomen. — Schande, oneer, schandvlek f., schimp m. La h- suit les
mauvaises actions, op slechte daden volgt schande,
oneer. Ce jeune homme est la h- de sa famille,
dit Jonge mensch is de schandvlek zijner familie.
*Honteusentent, adv. Schandelji, smnadelijk,
op onteerende, beschamende wijze: Fuir h-, schandelijk vlugten.
*Honteux, ease, adj. Beschaamd, schaamrood;

schaamachtig, verlegen: Vous l'avez rendu h- par
vos reproches, gij hebt hem door uwe verwijtingen
beschaamd. Ne soyez done pas si h-, wees toch
zoo verlegen, zoo bloode niet. --- Pauvres h-,
schaamachtige armen (die niet durven bédelen) . --Schandelijk, onbetametijk, onzedelijk: Line chose,
conduite h-euse, eene schandelijke zaak f., een
schandelijk gedrag m. — Les parties h-euses, de
schaamdeelen n. pl. — Mal h-, Main/ic h-euse,
venuskwaal, venusziekte f. — [Anat.] Nerf h-,
schaamzenuw f. — (fam.) Le morceau h-, de
laatste brok in den, schotel. — (fig. et fam.) C'est

la partie h-euse de la compagnie, hij is de schandvlek van 't gezelschap. — Ook als subst.: Les h-,
de beschaamr en, sehaamachtigen. — (Proc.) II n'y
a que les h- qui perdent, de blooden, beschroomden komen altijd te kort. -- Jamais h- neut belle
amie, z. AMI.
Hopée, f. [Bot.], z. v. a. GLOBIFERE.

H®pital, m. Gasthuis, ziekenhuis, lazaret,
hospitaal n. H- maritime, hospitaal voor zeelieden,
maritiem hospitaal, ziekenschip n. H- militaire, militair hospitaal. 1 l. ambulant, vliegend hospitaal,
z. v. a. AMBULANCE. H- de bord, bijzondere plaats
aan boord der oorlogsschepen ter verpleging van de
-

zieker, ziekenboeg in., ziekengrens f.

Vaisseau-h-,

hospitaal-schip, ziekenschip D. -- [Méd.] Fièvre
d'h-, hospitaalkoorts f., z. v . a. TYPHUS . (fig.)
Prendre Ie chemie de 1'h- of Courir en poste a
1'h-, Aller le grand galop h 1'h-, z. CiiEM[N, GA—

band D. -- floplophore, adj. [H. n.] Wapen voerend, met een wapen ter verdediging (van sommige visschee) . -- Hoplopode, adj. [H. n.] Gehoefd, met hoeven aan de voeten.
Roque, f. [Ant. mii.] Overrok m. der wapen
I-loquebus, m. [Anc. mii.] Soort-rusting.—
k f. ; — piekenier m.
van
t
leaqueleux of Haqueleur, m. Twist-

zoeker; bedrieger m.

*Hoquet, n1 . Hik m. Avoir le h-, den hik
hebben. H- de la mort, doodshik, het hikken of
snikken der stervenden. Etre au h-, au dernier
h-, op sterven liggen. — (fig. et pop.) Donner le.
h- Is qn., iemand zoo verlegen of verward maken,
dat hij begint te stotteren. — Weleer ook: stoot,
schok; steen des aanstoots; herdersstaf m. — *Ho-queter, V. a. Hikken, den hik hebben.
*Hoqueton, m. Gestikte policie- of geregtsdienaarsrok m. (van vroeger tijd). — Politie- of geregtsrui-ter. — Boeren - overrok m.
Hoquette, f. [Tech .] , z. v. a. IHONGNETTE.
.Horaire, adj. Het uur of de uren betreffend;
uuraanwijzend: Les lignes h-s dun cadran, de
uurlijnen f. pl. van een' zonnewijzer. — [Astr.]
Cercies h-s, uurcirkels m. pl. Angle h-, uur

Mouvement h-, uurbeweging f. (van een.-hoekm.
hemelligchaam) .
Horatien, ne, adj. [Litt.] Horatiaansch:
Style h-, horatiaansche stijl m. (naar den romein-

scheen dichter Horatius) .
*Horde, f. Horde f., rondtrekkende volksstam m.,
menigte f. nomadische fanmiliën. -- Woeste bende f.,
ongerégelde troep m.

Hordéaeé, e, adj. [Bot.] Gerstachtig. ----HORDEACEES, f. pl. Gerstachtige gewassen n. pl.
- Hordéifornne, adj. Gerstvormig. — Hordéile, Hordéine. f. [Chim.] Gerststof, h o rd e í n e f. -- fordéique, adj. Gerststofachtig.
h o r d é ï s c h. — Horctéole, m. [Chir.] Gerstekorrel f. aan 't oog. — [.1-I. n.] Gerstvink m.

Horidietique, adj. [Asar.] Uuraanwijzend,
h o r i d í c t i s c h. Quart de cercle h-, uurkwadrant n.
glorie, f. [H. n.] Soort van zweef'wesp f. —
] Pêche] Kustvisschersboot f. — Horiole, f. (ver
horse) Visschersbootje n., dat geen zee-klw.van
kan bouwen.
t *Horion, m. Harde slag m. op hoofd of
schouders. -- Oudtijds z. v. a. CASQUE.
Horipal, m. [Corn.] .Indische zakdoek ni.
(,blur. horipaux).
Horizon, m. [Astr.] Gezigteinder m., kim f.,

h o r i z o n m. H- rationnel, vrai of astronomique.
wezenlijke, ware, onzigtbare, astronomische hori-

zon. H- sensible of apparent, zigtbare, schijnbare,
waarneembare horizon. B.- oriental, occidental,

ooster-, westerkim. — J Mar.] H- fin, gras, scherpe

of onnaauwkeurige kim. --[Peint.] Waterpaslijn f., waarin de schilder 't gezigtspunt van eene schilderij heeft geplaatst. — (fig.
of duidelijke. dikke

L'h- commence à s'éclaircir,

)

het verschiet, het

uitzigt, (Ie toekomst begint op te klaren. — L'h-

des connaissances humaines, de grens, begrenzing

van de menschel ke kennis. -- Horizontal, e,
adj. Evenwijdig aan 't vlak (les gezigteinders,
LOP. Mettre qn. a 1'h-, iewand tot den bédelstaf waterpas , h o r ii, z o f, t a a 1. (Plug. m. horizonbrengen. Cost un h-, 't is een gasthuis (van eene taux.) -- Horizoutalemnent, adv. Waterpas,
op horizontale wijze. --. florizontalité, f. [Diwoning, waarin vele zieken zijn).
Hoplie, f. [H. n.],4merikaansche schubkever in. dace.] let waterpas, eigenschap van 't geen han iHoplismatique, f. [Didact.] Wapen- of wa- zontaal is, h o r i z o n t a l i t e i t f. -- Stand m. van.

peningsleer, leer van 't krijgswezen, h o p ii s ni at i e k f. — Hoplite, n1. [Ant. mil.] Zwaar gewapend voetknecht bij de Grieken. — Gewapend
loaper bij de oud -griekse/te spelen, h o p 11 e t m.
-.- [Minér.] Harnassteen in., steen in eene metaal
[11. n.] Soort van kever m. — Hopli -korst.—
gr.] Gewapend wedlooper m.-todrne,m.[A
in de olympische spelen. --- Hoplitodronlie, f.
Wedloop m. in volle wapenrusting. — Hoploehrisiiie, m. Wapenzalf f. (waarmede 't bijgeloof de wapens bestreek om de daarmede toegebragte wonden te hee/en); wapenzalving t.— [Clair.]
Toebereiding van een wondheelers- werktuig met
geneesmiddelen, ten einde eene wond te heden. -Hoplon aeltie, f. [Ant. rom.] Wedstrijd m.
in volle wapenrusting. — Hoplo naehiste,
Ho lomaque, m. Geharnast zwaardvechter in.
-- Doplornochtion. m. [Chir.] Pantserver-

den horizon.

— -$- f lorizonté, m. [Bias.] Soleil
-

h- a dextre, h senestre, zon, die van den regter-,
van den linker- benedenhoek van 't schild uitgaat.
Horloge, f. Uurwerk n., klok, huis -, stads -,
dorps -, torenklok f. L'h- h sound, de klok is gesla
gen. L'h- n=a pas encore sonné dix heures, de

klok heeft nog geen tien geslagen. Monter, Démonter une h-, eene klok ophalen of opwinden, uit

elkander nemen. .ogler 1'h-, de klok gelijk zetten.
H- solaire, zonnewijzer ni. H- de sable, zandlooper m., glas, uurglas n. (sablier). -- EI- d'eau,

uwateruurz.verk (elepsydre). — [Mar.] H- marine
of longitudinale, zee-horlogie n. (chronomètre).
H- de quatre heures, vieruursgla.s, wachtsglas.
- de demi -minute, de quart de minute, hal ve-nminuutsglas kwart -nminuutsglas (bij 't loggen. in gebruik). H- dormanl:e, slapend, stil staand, glas. I.'li- mood, dort,, liet glas loopt,

I` ,o
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staat stil. Le vaisseau a couru six h-s, het
schip heeft 6 glazen (halve uren) geloopen. -- (Loc.
prov.) C'est l'h- du palais, elle va comme
it lui plait, 't is een klok, die naar haar eigen zin
(nooit gelijk) gaat. II demande queue heure ii est,
quand 1'h- va sooner, hij kan zijn' tijd niet ofwachten, hij staat op heete kolen. 11 nest jamais
tand à son h -, opp zijne klok is 't nooit laat, hij
heeft altij d tijds genoeg. — Attendre une heure
d'h-, een vol uur, zeer lang wachten. — • [H.. n.]
(pop.) H- de la mort, houtkloppertje n. (vrillette).
forloger, in. Uurwerk -, horlogiemoker m.
H- grossier, torenuurwerkmnaker. H- pendulier,
slingeruurwerk- of pendule-maker. H- en petit,
.

zakuurwerk- of horlocie-maker in. --- Horlogère, f. Klokmakers-, horlogie-makersvrouw; uur-

werkverkoopster f. — 4. Horlo;er, v. a. 't Ge-

bruik van zijne uren réaelen. --- Horlogerie, f.
Uurwerkmakerskunst f. ; ---- allerlei uurwerk n.;
-- uurwerkhandel m. ; — uurwerk-fabrijk f. --Uorlogiographie, f. z. HOROL--. ,
Hornnin of ®ramin , ni. [Bot.] Scheerlei f.

(kruis n.

(saliesoort).

Horn'ine, Hornninelle, f. [Bot.] RidderHorminum,

m., z. v. a. HORMIN.

Hot-mis, ,prep. Behalve, uitgezonderd, uitge-

nomen.

Hornotin, e, adj. [_:EI. n.] Van dit jaar: Oiseau
h -, vogel, die in den loop van't jaar is uitgebroeid.
Horoci.ietique, adj.,

z. IIORIDICTIQUE. — Ho-

rographe, m. Zonnewjzermaker ni. --- Horographie, f., z. V. a. GNOMONIQUE. --- Horographique, adj., Tot de zonneiv jzerslcunst behoorend, h o r o 9 r a p h i s c h,. -- Il[orologiograhe, ni. Schrij ve r over de uurwerken. — Horoogiograpihie, f., z. v. a. GNOM0\IQUE. — Ver

beschrijving van de uurwerken-handeligovr,
(ook HOROLOGIOLOGIE (Jeheeten). -- Kunst f. van
de uren te berékenen. — Horologiographique,
adj. Daartoe behoorend. -- Horomnètre,

m. Uur-

meter m., soort van zonnewijzer in Hindostan,
h a v o rn é t e r n1. -- Hororné trie , f. (Jurmeting f., kunst om de uren af te meten en te ver
Horoniétriquie, adj. Uurinetend ,-deln.
horométrisch.. — Horoptère, m. [Opt.]
Oogdoel n., gezigtsl[jn f., h o r o p t e r m.
Horoscope, in. [ q str.] Lruraanuwi jzea° m., tafel
der dag- en nachtlengten voor alle plaatsen en alle
tijden. --- [Astr.] Planeetlezing, voorspelling f. van
iemands lot uit den stand des sterrenhemels tijdens
zijne geboorte, hor os koop n. Faiseur d'h -s ,

,planeetlezer. Dresser,

Faire, 'firer 1'h- (of la na-

tivité) de qn., iemands horoskoop trekken. -- (fig.)

Faire 1' h- d ' une affair e, den afloop van eene zaak
t, Horoseoper, v. n. In de ster-

voorspellen. -

Horoseoren lezen, horoskoop trekken. - perie, f. Het horoskoop- trekken, p)aneetlezen. --

Horoscopique, adj. Die kunst betreffend, h o -

roskopi-sch.

Horreur, f. . fge jze i. n., afschuw, schrik, af-

schrik, afkeer m.; a fgr2,iseljkheid, a fschuwejkheid,
ijselijkheid, verfoej eljkhei.d f., gruwel m.; — ijzing,
ontzetting , rilling, huivering f. Polar d'h- , van
afschuw, van schrik verbleeken. Cela fait h- h penser, men ijst als men daaraan denkt. Avoir h- du
pécbé, Avoir le pécbé en h-, een' afschuw van de
zonde hebben — UII- du crime, de afschuwelijkheld der misdaad. L'h- dun cachot, de in solitude,
het akelige van een' kerker, van de eenzaamheid.
--- Les h-s de la guerre, de gruwelen des oorlogs.

— On m'a dit des h-s de eet homme-lb, men heeft
mij afschuwelijke, schandelijke dingen van dien man
verhaald (in dezen laatsten zin altijd in 't meervoud).

— En entrant dans cette forêt on sent une certaine

h -, bij het inkomen in dit woud gevoelt men eene
zékere huivering, rilling. --^- [Mid.] Koortshuivering, koortsrilling. --- L'h- de !'eau, z. v. a. HvDROPHOBIE. — [Phys.] H- du vide, afkeer van
't ledige (weleer aan de natuur toegeschreven om
vele verschijnselen te verklaren). — (fam.) Cela fait
h -, Cela est ii faire h -, dat is afschuwelijk leelrjk.
-- C'est une h -, 't is een leef k.mensch, een leeljk
ding. Vous êtes coiffé a faire h-, jij zijt a fschuweljk gekapt. Fl ! 1'h-! foei! hoe leeljk!
Horrible , a' j. Afgriseljk , verschrikkelijk,
ijselijk, a fschuwecijk, gruwzaam. Action ll-, a f
daad f. H- méchanceté, ontzettende,-schuweljk
afschuwelijke boosheid f. --- (fain..) Zeer groot, zeer

slecht, ijseljk, vreeseljk. 11 fait un froid h -, t is
vreeseljk koud. Une h- faute, eene zeer groote,
ijselijke fout. Les chemins sont h-s, de wegen zijn
afschuwelijk slecht. — Horriblentent, wie. Af.gr jsel k, enz., op afschuwelijke wijze; — bovenmate,
bi uitstek. Homme li - défiguré, ijselijk misvormd
mensch. — (fam.) Je suis h- pressé , ik heb het
razend, ijselijk druk. I1 est b- fhché, hij is vreeselik, geducht boos.— t Horriblete, f. IJselijkheid f.
-t. Horride, adj. Ruw, ruig, borstelig: Bathe
h- et inculte, borstelige en morsige baard m.
1- Horrifiique, adj. (burl.) Schrikverwekkend,
afgrijselijk.— [Méd.] Fiévreh-, koorts met huivering.
Horri^pilation, f. [Méd.] Koortsachtige huivering of rilling f., die t haar doet oprijzen.
*Hors, prép. Buiten: H- de in vilie, buiten de
stad. H- d'ici ! weg van hier! Etre h- de sa place,
niet op zijne plaats zijn. etre h- de péril, de dan
buiten gevaar zin., Etre h- de chez sot, niet-ger,
te huis zijn. Nous voila h- de l'hiver, nu is de
winter voorb ij . I1 est h- de flèvre, hij is buiten
koorts. H- de toute raison, buiten alle billijkheid.
--- II etait h- de lui, hij was buiten zich zelven,
hij was zich zelven niet meester. 11 est h- de charge
hij is buiten bediening. Le tnalade est h- d'espérance, de zieke is buiten. hoop. H- de doute, buiten
twijfel. Tout est h- de raison, alles is buiten tijds.
Cette monnaie est h- de cours, deze muntspecie
is niet meer gangbaar. Ces objets sont li- de commerce, die voorwerpen komen niet in den handel.
H- de mode, buiten, uit de mode. H- de la lor,
buiten de wet, vogelvrij. H- de propos, buiten pas,
te onpas, kwalijk aangebragt, niet tot de zaak behoorend. H- d'haleine, buiten adem. H- de proportion, buiten evenrédigheid, onevenrédig. Je suis h de vos attein les, ik ben buiten uw bereik, gij kun/

m ij niets doen. — z. Ook PAGE, SERVICE, CONDITION,
PAIR, CAUSE, COUR. ----- (Prov.) La faim chasse le
loup h- du Bois, z. CHASSER. — [Arch.] Un batiment h- d'oeuvre, een gebouw, dat van't hoofdgebouw is afgezonderd, vooruitspringt. Ma maison
a trente pieds li d'oeuvre , of hors -oeuvre, mijn

huis heeft dertig voet lengte of breedte buiten-

werks (z. voorts HORS - D'OEUVRE). — [Joail.] Ce
diamant est h- d'oeuvre, li- de l'oeuvr e, die diamant
is nog niet gezet, of: is uit zijne kas genomen.

[Man.] Cheval h- d'école, ontleerd paard n. H la main, uit de hand, den teugel niet gehoorzamend.
-- [Mil.] Etre mis h- de combat, buiten gevecht

gesteld worden. — Behalve, uitgezonderd, uitgenomen. I1 1'a cherché partout, h- chez nous, hij heeft
hem overal gezocht, behalve bi u. H- de Ie battre,
il. Ile pouvait le traiter plus mal, behalve dat hij
hem niet geslagen heeft, kon hij hem niet slechter
behandelen. -- HORS, m. [Man.] Le h- du montoir,
de stijgzijde. regterzijde f. van't paard. — j- [Prat.]
Un h- de cour, eene afwijzende uitspraak. — t Le
h- de page, de belooning der aftredende edelknapen,.
*Hors - d'oeflvre, in. [Arch.] Uitstekend, uit
(niet tot den algemeenen aanleg bela-oo--springed
rend) gedeelte n. van een, gebouw. -- [Litt.] Bijwerk n., bijzaak f., uitweiding f., iets ontbeerlijks,
overtolligs n. — [Cuis.] Bijgeregt n., zékere spizen, die bij of na de soep wor den opgedragen. (Plug.
-

OEU-Des hors-d'oeuvre.) --- HORS-D'OEUVRE, 'HORSVRE, adj., z. onder DORS.
Hortense, adj. [Bot.] Tot den tuin behoorend,

in den tuin gekweekt: Plantes h-s, tuinplanten f. pl.

Hortensia,Hortensie, Hortenseof Rose
de Japon, f. [Bot.] Hortensia of Japansche roos f.
Horticoie, adj. Den tuinbouw betreffend; den
tuinbouw of de tuinen beminnend. La science h -,
etc tuinierskunst f., tuinbou w m. -- Association h -.
genootschap n. voor den tuinbouw. --- Je suis h -, ik
ben een tuinvriend. -- Hortieulteur, ni. Tuin

wetenschappelijk tuinbouwer nn. -bouwkndige,
Horticultural, e, adj. Tot den tuinbouw behoorend. (Plug. horticulturaux.) — Hoi ticultéralemenst, adv. Net betrekking tot den tuinbouw.
-- Horticulture, f. Tuinbouw m., tuinierkunst f.
t Hortol age, n. Gedeelte m. van een' tuin,
waar de moeskruiden wassen, moestuin m.; -- moes
n. pl. van een' tuin schroeschelp f.-kruiden

1 ortole , m. [H. n._] Soort van versteende

t

Hortulage, m. [.lort.] . z. V. a. HORTOLAGE.
Hosanna, m (aan 't hebreeuwsch ontleend

woord, eigenlijk: Heer, help hein!) [Cath.) Lofzang m., die op l)almzonndag gezongen wordt en,

net het woord hosanna begint, het hosanna; - bij
uitbreiding: palmzondag m. - [ H. jud.] Grand
11-, tabernakelenfeest n. bij de joden, inz., de 7e dag
van dat feest, het groot hosanna; gebed n. op
dat feest. --Ook als vreuqdekreet: hij leve! vivat!
hoezee!
hospice, m. Herberg f., inz. klein klooster of
ordeshuis II. tot herberging van doorreizenden;
toevlugts/iuis cool' landliloosters in oorlogstijd. Verpiegingshuis, godshuis, armhuis, gesticht n. van
weldadigheid. 1:1- des vielilards, das viellies fernmes, de Ja vieillesse, oude-mannenhuis, oude-vrouwenhuis. H- des enfants trouvés, vondeiinqshuis.
H- des aliénés, /cranhzinnigenhuis, armgesticht n. Somtijds ook z. V. a. HÔPITAL.
Hospitatier, I ère, adj. Herbergzaans, gastVrij. Cest un homme fort Ii-, 't is een zeer qastvrij man. - ( poët.) Demeure h-ière , gastvrije
woning t. OnThre Ii-ière, herbergzairie, beschuttende
schaduw f. - [F!. cccl.] Les chevaliers de Malta sont
religleux h-s, de Maltézer ridders zijn liospitalieten
of barmhartige broeders. Religleuses h-ières, barmhartige zusters, zieken -verplégende nonnen. - siosPITALIEas, M. Pl. Hospitaal-ridders, hospitaileten,
barmhartige broeders, naam van verschillende qeestelijice orden, die zich de verpleging van zieken, de
herbergin van pelgrims ter taak stelden. - Hospitalier 7 Grand-h- , qroot-kospitaliet, 3e dignitaris
in de Maltdzer orde. - 110SPITAL1ERES, t. p1.,
z. V. a. Religleuses h-, z. boven. Les hospitalières
de Ja charité, de barmha r tige zusters, klopjes, nonnen, die de qelofte van herberqzaamheid deden. Ilospitalièrenient. adv. Op gastvrije, herbergzame wijze.
flospitalité, f. Gastvrijheid, herbergzaamheid f.
L'h- était grande chez les anciens gerrnains, de
kerbergzaamnhaid was groot bij de oude Duitschers.
Ces voyageurs dernandent 1h-, deze reizigers aregen, om herbergzaainheid, om nachtverblijf, om huisvesting. Violer les droits de 1 1 -, de regten der
gastvrijheid schenden.
flospottar, rn. (eig. heer) Titel van sommige
?,assaal -vorsten van liet Turksche rijk, inz. van
die, welke tot dusver Moldavië, en Wailachije bestuurden, hospoddr iii. —llospodarat, ni. Waardigheid t. van hospodar. - Paleis n. des hospodars.
- Duur in. van zijn bewind.
Hostie, f. [Ant.] Slagtoffer, offerdier; - offer n.
in 't algemeen. - Weleer in al de beteekenissen
van VICTIME gebézigd. - [Cath.] Misbrood n.,
gewijde ouwel rn., h ô 5 ti e f.
Hostile. adj. V'ijandiq, vijandelijk: Action li-,
vijandelijke daad f. -. Ilostile rn ent, adv. Op
cane vijandige, vijandelijke wijze.
Uostitité, f. Hjandeljkheid f.; eerste aanvalrn.
of aanranding; - vijandige gezindheid. hostiliteit f.
flôte,rn., Ilôtesse, f.
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Invalides, H- dc Mars, invaliden-huis. - Groote,
f., aanzienlijk logement, Ii o t dl n.
11 loge is 1h- da rol d'Angleterre, hij heeft zijn.'
intrek in 't hotel (hof) van den koning van Engeland genomen. - HÔTEL-D1ELJ, 01. Voornaamst hospitaal of ziekenhuis in vele groote steden, inz. dat
te Parijs. (Plur. Des hotels-Dieu.)
flôtelage, rn. [Cout.] Woonregt ii., opbrengst
der vassalen aan de heeren voor hunne woning.
Standqeld n. der reizende kooplieden. - Weleer
ok z. v. a. HOTELLERIE.
t flôtelier, m., ière, f. Waard m., waardin 1.
Hôtelle, f. [Anc. MiJ.] Lanspunt f., lansijzer n.
tlótellerie, f. Herberg f. logement n. - Gasten- of vreemdelingen-verblijf n. (in abdijen).
Hotte, f. Rugmand f., rugkorf, draagkorf m.
H- pleine, a jour, diqtqevloqten, open qeuerkterug
korf. - H- poissée of hattue, bepikte draagkorf,
om den wijn uit de perskuip in de vaten over te
dragen. - H- de cherninée , schoorsteenmantel,
rookvang m. - ' flottée, t., mandvol f., korfvol m. - flottei-eaei of Ilotteret, rn. Draagkorfje n.; grove mandf. - *flottetIr , m., -euse, f.
Korfdrager rn , -draagster f. - Jlottier, rn
z. a. a. HOTTEIJ1S.
Hou! interj. [Man.] Halt! sta!
*Jlouaehe , Ouaehe, Ouaiehe, f. [Mar.]
Zog, kielwater, vaarwater n., sating f.; opborreling f. van 't roer; - voorlooper rn. van de loglijn. 'Firer un vaisesau en ii-, een schip op sleeptouw hebben.
*Uo uage , rn. [Agric.], Z. V. a. BINAGE. [Exploit.] Uitgestrektheid f. der steenkoolader. [Tech.] Afspoelin g t. der gevolde lakens. - Ook
z. v. a. HOUACHE.
Houari, fl1. [Mar.] Open tweemast-vaartuig n.
met spriet- of latijnzeilen voor de kustvaart, wherry,
werri, houari f.
flotibara, m. [H. a.] Kraagtrapgans f. in
Noord-Afrika en Arabi ë (ook oularde huppie gehe eten).
*Uo ublon , in. [Bot.] Hop; hopplant f. Catte tuière sent Ie h-, dat bles' smaakt naar de
hop (de bittere vrouwelijke bloemkeqels der plant).
Manger do h- en salade, hopsalade (de scheuten
der hopplant) eten. - En Suède on fait one toile
forte das sarmants du h-, in Zweden maakt men
een stevig doek uit de ranken der hopplant. *øolblonh*er, V. a. Hoppen. H- de Ja hièra, het
bier hoppen, de noodige hop bij 't brouwsel doen.
- Het part. passé is ook adj.: Bihre trap houblonnée, te sterk gehopt bier n. - *UoIlbIon
nièi-e, f. Hopakker rn., hopland n.
'flonei-e, *U ougie , *no . rqIIe , f. [Mar.]
Hoeker, vischhoeker, koopvaardijhoeker m., tweemast-vaartuig net vlakke vrangen. - Schimpnaam
voorname herberg

'

-

voor ieder , groot vaartuig, dat slechte eigenschap-

Waard rn., waardin f., pen heeft.

'flotie, f. [Agric.] Hak f. , soort van houweel.
- [Tech.] Kalkkloet rn. (dei metselaars; ook sa
bot geheeten); - roerhaak m., roerijzer n. (der pottebakkers; ook hoiiille geheeten). - flouer, V. a.
COMPTEL(. - Loc. prov.) 11 est liii- etl'hôtellerie,
hij is kok en bottelier te gelijk, hij neemt alle zaken [Agric ] Met de hak omwerken. hakken. [Tech.)
van 't huis alleen waar. - Weleer ook voor huur- .4fspoelen ('t gevolde laken). - floné, e, adj.
der (locataire) en voor verhuurder (pi'opriélaire) (en part. passé): Champ h-. omgehakte akker in.
gebruikt. - Gastheier in., gastvrouw t., hij of zij, Drap II-, afgespoeld laken ii. - *fl oneri e , t.
die uit vriendschap, welwillendheid, weldadigheid [Agric.] Het omhakken van den grond. --- 1Ionetenz. personen bij zich ontvangt en ant/walt; - gast, te, f. (verkiw. van hone) Hokje n.. kleine hak f.
hij of zij, die dus ontvangen en onthaald wordt. - [Bot.] Soort van kaasboom in. - f [H. a.),
Nous rernerciârnes noire hôte, notre hôtesse de son Z. V. a. CHOUETTE.
*Hougre , f., z. iiouciun.
bon accucil, wij dankien onzen gastheer, onze gastvrouw, voor zijn of haar goed onthaal. Jal chez
' Hou gaerde 1. Hougaerds -biei', zoet wit bier a.
rnoi des hOles fort airnables, ik heb zeer lieve gas- (naar 't belgisch vlek van dien naam).
flougnette, f., z. V. a. HONGNETTE.
ten te huis. -- (Loc. prov.) Bon visage d'h-, aiienflouguine, f. pl. , z. v. a. HOGIJINES.
deljke ontvangst van den gastheer. - ( fans.) Les
rats sont des h-s Nan incornrnodes, de ratten zijn
.t flOilJ)Oii t. (burl.) (altijd doos' vieille vergezeer lastige gasten. - (fig. et poit.) Les h- des zeld): Vieille h-, oud knorriq wijf a., oude heks f.
bois, des forêts, de boschbewoners rn , pi. , woud,- .-. [FL a.] Egyptische spoorkoekoek m.
*U otiiLl age , rn. [Tech.] Inwerking f. der
dieren n. p1. Les b-, des airs, des bols, des bocagas, Les h-s mulodieux, de vogels. Les h-s des steenkolen op liet ijzer.
*11 011 111 e , f. Steenkolen t. pl., minerale of d.eif
de
visschen.
mers, de londe,
Hotel, m. Groot heerenhuis, zeer aanzienlijk
f. (charhon de terre) H--stofelijk,ard
woonhuis, paleis, groot openbaar gebouw, ho- collante, grasse of maréchala, vette, aan elkander
tell n. Acheter, Loner on Ii-, een hotel koopen, bak/snede kolen, smids- of smeedkolen. H- sèche,
huren. Maître d'h- . hofmeester , huishofmeester. maigre of non-collante , drooge, magere, niet aan
Le premier maître de 1h-, de eerste hofmeester elkander bakkende kolen. H- compacte, vaste,
des koninqs. H- de viiie, stadhuis, raadhuis. 11- digte kolen. 11- lthreuse, vdzelige kool. Fl- glal
des monnales, munt t , muntgebouw a. H- des sense, kleffige of testen kool. H- piciforma, pak-

herbergier ni., -sterf., logement-houder m., -houdster f. -- Table d'hôte, herberqie'rstafel, open Iafel t. in logementen en spijshuizen. - (Prey.) z.
(

-

-

-

*[JouJjj

926

* HOUSS1E.

kooi, harskool. H- scapiforme, stang- of stanqel
kool. H- schisteuse, feuilletée of feuillée, bladerige,
leivormige kolen, schaalkolen. Mine de ii-, steen-

'Hoitrailler, v. a. [Chas.] Met slechte hon
den jagen. - Jiouraillerie, t. Het jagen mei

[Minér.] , z. V. a. ANTHRACITE.
JIou1an, m., z. V. a. HULAN.
*110 11 1e , f. [Mar.] Deining 1., het hol gaan der
zee na harden wind. Ii y a de Ia h-, er staat

Mar h-, ruw gemetselde muur ni. Plafond h-, volgeworpen zolderinq t. - ((am.) Crottd et h-, bi

-

slechte honden. - Hoiiralllis, in. Koppel slechtl
honden.
koolmijn 1. - [Tech.] , Z. H011E.
*floIlree of Ource, t. (Mar.] Bezaansbras in.,
flouiileau! interj. Jagerskreet m. om de
pispotje, lorretje n. H-s d'artimon, pispotten rn
honden tot drinken aan te sporen.
*fl oI iIt er , ere. adj. [ GéoI.] Steenkoolbevat- p1. der bezaan.
'floiu-dage, rn. [Mag.] Ruw metselwerk n.
tend: Terrain h-, steenkoolleger n., steenkool
grond m. - fl oiiiLlère, f. Steenkoolmijn f. - beraping, voiwerping t. met ruwen kalk. * H our
*Uou ill er esse, f. adj.: Sociétd h-, genoot- der, v. a. [Mac.] Ruw metselen: ruw berapen 01
schap n. of maatschappij f. tot ontginning en hewer- volwerpen (een' muur, een plafond). - (fig.) Hking van steenkoolmjnen. - *flouhll eLI r, m. qn. de prdsents, iemand met geschenken overladen
Steenkoolgraver iii. - *flo,l iIIeu x, eitse, - Weleer ook: verschansen. versterken ([ houradj. [GéoI.] Steenkoolhoudend. - IlotiiHite, f. tIdier). — flourdé, e, adj. (en part. passé)
over de ooien beklad en bemodderd.

*tIOUrdi, rn. [Mar.] Hekbalk in. - Uour-

deining. -. HOIJLES, 1. p1. Baren. zeebaren, schof- dis, rn., z. v. a. HOURDAGE.
*IIoIIre, t. [Tech.] Leidekkers steiger rn.
fels 1. p1. - [Econ. dom.] Groote kookpot m.
*JIoulette, f. Herderssta/' m. - ( fig.) Depuis
*flOIIFet rn. [Chas.] Slechte jaglhond in.
foul-I, rn. [Pêche] Kanaalviescher m., visch
Ie sceptre jus a Ja h-, van den aanzienlijkste
in 't Kanaal.
-schuit.
tot den geringste, van den koning tot den hoer.
*flO flri, t. Verrukkelijk schoone, altijd jeugdip
Porter in 11-, herderof herderin zijn, tot den herdersstand behooren of vervallen zijn. - [hart.] en maagdelijke vrouw, gezellin der zaligen in Mu
Tuinschop f. (als een herdersstaf gevormd) . - hameds paradijs, h 0 u r i. — Uitstekend .cchoone
[Tech.] Talkmes, ongelmes n. (der kaarsenmakers); en aanvallige vrouw 1.
- ijzeren schop t. (der muntsmelters, der spiegelJlourite, t. [H. n.] Afrikaansche spiering rn
llourque, t. [Mar.] , z. HOUCRE.
gieters); - spadel in. (bij 't ijsbereiden). - WelIlourra ! interj. Hoera! (kreet van aanval
eer ook: huis II. der ontucht.
Houleux, euse, adj. [Mar.] Deinend: La iner der Russen en inz. der Kozakken; ook van vreugde,
est h-euse, de vee heeft veel deining, er staat deining. van toej u iching of verwelkoming hij de nederlandfloilleviche, f. [Pêche], Z. V. a. BRETELLE. sche of engelsche matrozen) . — Ook als subst. rn
Larniral tut salud par un h- universel, de admi1- *flo ihi er, m. Werker in de steenkoolmij
nen. - Dief. - Iloerenlooper. - -- *ti ou liè re , t. raal werd door een algemeen hoeve begroet. Now
climes a essuyertrois h-s des Cosaques, w(jmoe.c
Hoer t.
*no u l q I e, t. Z. HOTIQIJE.
ten drie aanvallen der Kozakken uithouden.
*IIoIlrre, f. [Agric.] Hak t. of houweel n. bi
'floup of * Hop! interj. (om een paard aan te
drijven, om eenparige beweging hij tillen of hijschen de tweede omwerking van den wijnberg.
Ilouri- oiine, t. [H. II.] Soort van gneerl t. o
te geven, om te roepen). Hoep! hop! hei daar! Madagaskar.
, z. v. a. HUPPE.
t HOUP, 111. [H. n.]
flours, in. Pl. [Tech.] bogy schragen in. p1
'Houpée of *flo tI ppée, t. [Mar.] Kuif t.,
schuine ti., top Ill. der golven, zeetje a., golfslag m. der boomstamza pers.
*flollrvari, M. [Chas.] Jagerskreet in. 01fl de
Prencire In Ii-, het zeetje waarnemen.
*tIoflpel of *flo upper , v. a. [Chas.] Toe- honden weder op 't eerste spoor te brengen. -- Lc
roepen (den jagtgezei). H- un mat long en deux, cerf a bait an h-, het hert heeft de honden vat
een lang woord als twee woorden (afgebroken) 't spoor gebragt. — (font.) Groot getier, geraas n.
toeroepen. - SE HOUPER, V. pr. Elkander aan- — hinderpaal M., streep f. door de rékening.
roepen. (vraat rn [Mar.] Hevige windvlaaq f. met donder en regen is
tiouperOn, In. [H n.] Amerikaansche zeeveel- de .dntillen.
*Uo1sard, m., Z. HUSSARD. - *i1onsar.
iI upette of *flonppette, t. [H. n.] Gedaille, t. [Bil.] Nuttelooze schermutseling t.
kuifde tangara of prachtmees 1.
7

-

.

o

*IIo IsardeJ, , v. a. Op de wijze der ituzarel
vechten. - *HOUSARDER, V. a. ((am.) Plunderen
rooyen. (boerenhuis
*fl ollseJle , t. Kleine moestuin ni. achter eet
vaux de carrosse, den koetspaarden kwasten opzett 'HOUSé, e, adj. Bemodderd, bespat. beslijkt
'ilouseau, *flotlsée, Z. HOUSS—.
ten. Les li-s des têtières, de kwasten aan 't hoofd
iIouspilJeI, C. (t. (Tam. et plaic.) Heen ei
stel. H- d'aiguillette, pluisje n. van eenen veter of
nestel. - [Anat.] B- da menton, kinspier t. - weir schudden, rukken en plukken, knuffelen,.
zenuwbundeltjes
of
H-s nerveuses of mame ] ons,
(lip.) Doorhalen, de huid vol schelden. - SE HOUS
huidwratjes n. p1. - [Bot.] Bosje, bundeltje ve- PILLER, V. pr. Met elkander twisten, worstelen
zels (van planten of bloemen). H des arhres, boom- elkander doorhalen, ten toon stellen. — llous
kiln t. -- Naam van een' smakeljken, naar een pi ll on, rn. Boetedronk, strafilronk rn., giaasji
poederkwast gelijkenden eik-paddestoel. - [H. n.] pwnitet n.
*fl oussagB , ni. A/'stofflng, afveging t.
i(wast, haarbundel rn .(aan den staart van sommige
dieren); vogelicuif f.(huppe). - [Tech.] Kamwol t. [CRaI'p ( Planken -bekleedinp t. van eenen wind
*flo u pl)é, e, adj.: Lame h-e, gekamde wol t. molen. — Salpèti'e de h-, salpeter, dat men is
Chevaux li-s. met kwasten versierde paarden n. p1. Oost- Indié van vochtige muren en steenen inzamelt
*Iolssaie, t. Hulstbosch ii.
- [Bot.[ Graine h-e, gepluimd zaad n. - [H. n,]
*HO a 8saI.4 rn., Z. HUSSARD. .
Kuif- of beendelvormig. - flouppée, 1., z.
'Housse, t. Schabrak 10., dek/deed Ii. dci' i'p
HOUPaR.
*n ol ppe1aIIde, t. 1»Vintermantei, manteljas, paarden. El- en bot Ee, over 't kruis afhangene
dek/deed. H- de pieds, en souliers, lange, tot ondet
schansiooper rn., reis/deed IL
*flo 1 pper, P. (1. Kwasten maken. - H- de In de stijgbeugels afhangende schabrak. H- trainante
aine, wol hammen, Z. ook HOUPER. - I1oup- rouw-, staatsie-schabrak. — Gareel- of haambe
pette, t. (verklw. van houppe) Kwastje, bosje, kleedinej t. ..-. Bekieeding van den koetsbok, vat
kui tje, pluimpje n. - Pluilnkwast rn op den krijgs- den koetshemel. - Overtrek 11. (van een' stoel
canapé, enz.)
manshoed. - [H. lij, Z. *HOUPETTE. *II oup
iloussé, e, adj. (en part. passé' vats housser)
pier, m. Jf7 olkammei lii. - Boom rn., dien men
Ziekte
f.,
die
de
Meuhles li-s, afgestoft huisraad n. - [Bias.] Ge
enkel Zijne kim heeft gelaten. kruin der bo wmen aantast. - *H on ppifè re , adj. schalnakt, met een de k kleed.
' fl ousseaux, M. p1. Soort vast voorînalit
]11. n.] Een haarbundel of kwast dragend; kuifdragend; - *noupl)1FERE IlL Kuifdrager RI., haan schoeisel, slopkouseis t. p1. — (Loc. pray.) Laissei
ses h- queique part, liet kerkje, het leven ergens
Van Sumatra .
*HoQlqIte , *Iioul qu e, f. [Bot.] Honiggras n. hij inschieten. - [Bias.] Laarsjes n. p1. (ook hous
HOUFa, rn. [Bil.] Barst, scheur t. (in eene settes geheeten). - Grootste soort van spelden t. p1
'ilousséc, t. [lech.] Bereide schapenhuid t
mijnk (imcr): Z. ook ROURRA.

'floupier, rn., z. HOUPPIER.
flonppe, f. Kwast (van zijde, katoen, enz.),
kwispel in. H- dun bonnet, mutskwast. H- a
poucirer, poederkwast. Mettre des h-s a des che-

-
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tot gareelbekleeding. - Weleer Ook: slagregen m.,
onwMrsbui f.
*Houssepailler, rn. (woord van Rabelais)
Keukenjon g en m.
*Il ollsser , v. a. .4fstoffen, afvegen. - SE
HOUSSER, V. pr. Aqestoft worden: Ces meubles
se houssent tous les jams.
*flo uss er ie, f. [Anc. mi l .] Uitmonstering f.
van een paard, s c habrakken m. p1. en toebehooren.

*Hoaa sse t, m., floiissette, t. f. [Serr.] Val-

slot, kofJerslot n. (dat van zelf toevalt, door de
zwaarte van het deksel). HOUSSET, m. Perzische
zijde f. uit .4 1eppo. - [Bot
-- . , Z. V. a. HOUX-FRELON. - z. ook HOUSSEAUX. (stofster t.
*Ho n sse ur , m., -etise, t. Afstoffe ) m., af-

*Houssiè re , t., z. v. a. HOUSSA1E. - Met

struiken en slecht hout bewassen grond m.
*flo l ssi ne , f. Gardje. roedje n. ( baguette);
buigzaam stokje of teentje n. om kleeden uit te
kloppen. - lloussiner, v. a. Uitklop en. Faire
li- ses habits, zijne kieederen laten uitkloppen. (fig. et fern.) .4frossen, afranselen. - SE HOUSSINEIt, V. pr. Uitgeklopt worden. - Elkander af
rassen. - * ltOuSSiné,

e,

-

adj. (en part. passé):

Habit b-, uitgeklopte rok m. - Personne b-e, afgerost persoon m. - flonssoir, m. Stoffer,
stofbezens m., stofvarken n. - [Bot.] Iii- de plu
mes, soort van paardebloem 1. (pissenhit).
*1IouSsOn, HI. (pop.), z. v. a. petit HOUX.
t *flo Il s sure , t. Schabrak m. (housse).
Houton, ni. [H. n. ] Toekan of pepervreter m.

van Guiana (ook momot geheeten).
flouts, fl1. p1. [Tech.], z. v. a.. HOURS.
Uouvari, in. [Mar.J, Z. HOURVARI.
*H oux , m. [Bot.] Hulst, steekpalm m. H- frê-

ion, Petit is-, of Housson, Bois piquant, Fragon,
fl1., keerbeziën f. p1. H- panachd,

muizedoorn

bonte huist.

*flo llzeaux , m., z. HOUSSEAUX.
'Hoiiziii'e, t. [Chas.] Wrijfspoor vuile wrijfplek f. van 't wilde zwejn aan 't hout (waaruit

(le jager de hoogte van het dier leert kennen).
*floy au , m, [Agric.] Houweel n. - (Prov.),

Z. FUSEAU.

Uoyé,tIue
C, adj. Geschud, beschadigd (van vesch).
*flfl,
l interj., Z. DIA.
'fluage, m. [Chas., Pèche] Geschreeuw n.,
ons 't wild, of de viscli op te jagen (z. chantage).
*fl,l ailI e , 1. (woord van Voltaire), z. V. a.
CANAILLE. (eppe 1.
Iluanacane, t. [Bot.] Arnerikaansche steen* Huard, ID. [H. n.] Zee-, vischarend m. (orfraie).
fluati, m., fluaux, m. p1. [Faue.] Vogelverschrikker m. (van roofvogelvéderen met l ellen).
Hubert, m. [H. Ii.] (pop.), Z. v. a. ATTELABE.
flubertie, t. [Bot.] Soort van kruiskruid n.,
huberticl t.
± Hubir (Se), V. ps. De haren of veren opzetten (gel()k sommige dieren doen, wanneer zfj
kwaad oorden). - (fig.) Zich vergenoegen, met
hetgeen men heeft.
*fl,b1 o t, m. [Mar.] Patrijspoort t., poortjen.,
open poortgat n. tusschendeks. H- de nage, roeipoort t.
Hucaré, m. [Com.j Soort van citroenkieurirje
porn f., die in den handel als langwerpige, door-

schijnende tranen voorkomt.
*Mich , m. [H. n.] Visch In, van 't zal m geslacht.
flnehe, t. Trap, baktrog in.; — broodkist f. Hit ha tarine, meelkist, - (Loc. prov.) Etre bouffi
du veilt de Ia ii-, dikke, bolle wangen hebben, een
voilemaans-gezigt hebben. - [Pêchie] Vischkoar,
bun f. — [Mar.] Vaisseau en li-, of Vaisseau
lucid, Schip n. neet hoogen achtersteven.
*Uhle1er . V. a. [Chas.] Toeroepen, toefluiten.
- SE HUddLER. V. pr. Elkander toeroepen of toefluiten. - Llnebé, e, adj.: Personne h-a, aangeroepen, aangefloten persoon. - [Mar.) Viasseau
h-, z. onder HUCHE. --[ *HUCHER. of [HI- menui sier In. Baktrogmaker ni. - *fl ueh e t, m. Kleine
jagthoorn m. - [Bias.] Posthoorn ni.
1Iué ! inteej., Z. DIA.
flué, e, adj. (en part. pass é van hoer): Loop
It-, al schreeuwend vervolgde wolf m. — Poisson
Ii-, met geschreeuw opgejaagde visch m. - Perbone h-e, uitqejouwd, uitgefloten persoon in. fluée , 1. [Chas.] Jagtqeschreeuw n. - (fig.)
iJitjouwing, uitfiviting 1 Des gull parut on til de

HIJISSIER.
grandes Ii-s,
-s, zoodra hij verscheen, jouwde men he

luide uit.

fluèque, m. [H. n.] Soort van lama n.
, fluer, V. a. Schreeuwend vervolgen: H- le loop,
den wolf met luid geschreeuw nazetten. - [Pêcbe ]
H- ie poisson, den visch met geschreeuw in de netten jagen. - (fig.) Uitjouwen, uitfluiten. - [Fauc.]
Het uilengeschreeuw nabootsen. - SE HUER, V. pr.
Elkander uitjouwen. - t 'iluerie, f. , z. v. a. HUÉE.
fluernie, t. [Bot.] Kaapsche zwaluwwortel m.
fluéron, m. [J n.[ (pop.), z. V. 0. HUPPE.

*fl h, e t m., fluette, t., z. v. a. HULOTTE.
flueur, ill. (burl.) Uitjouwer, uitfluiter iii.
flugtienot, ni., -e, I. Hugenoot m. en t.,
voormalige spotnaam der Caivinisten of Gereformeerden in Frankrijk. --Ook als adj. : Le parti
h-, La faction h-e, de partij der hugenoten. *HIJGIJENOTE t. [Cuis.] kookoventje fl.; - aarden
kookpan t. - a LA HUGUENOTE, bc. ode. Op de
wijze der hugenoten. Des oeuts a ha h-, in schapenvet gebakken eijeren n.pl.— *Il ugtienoteri e , f.
(fam. et dénigr.), flugueiiotisine, in. Leer,
godsdienst t. der hugenoten. - tiugLienotique,
adj. Huqenotisch, calv'(fnsch, de hugenoten betref/end.
* 111 1haitt, 111. , Z. *HURHA(JT (kerkuil m.

HnhuI, m., *lI uh,ll e , t. [H. n.] Steenuil,

flul, adv. [Prat.] Heden, huidig: Ce jour d'hui,
de dag van heden, de huidige clog. D'hui en on
mois, lieden over eene maand. — nul, m. [Nay.]
Gaffel m. van kleine vaartuigen.

Unite, t. Olie t. H- animate, végutale, minérale,
dierlijke olie, plantenolie, delfstoflelijke olie. Hsiceative, opdroogende olie. H- grasse, dxe, vette,
vaste olie. H- volatile, essentiehle , vlugtigv, etherische olie. H- ranse, ransige olie. H- de un , d'oiive
of de Provence, d'amande, de noix, de chènevs,
de navette, de colza, de taîne , de roses, H- de
pétrole, steenolie. H- de terre, aardolie. 1)/n-, olijf-,
sla- of boom-, amandel-, okkernoten-, hennep-, raap-,
koolzaad-, beuk-. rozen-olie. H-d'enfer, sleclitste olie,
helle-olie (van olijven). H- vierge, maagdenolie (de
beste olijfolie). H- de poisson, H- de baleine, traan,
walvischtraan t. - H- de morue, levertraan. Hde riem, ricinus- of wonderboomolie. H- de bois,
teer n. H- de bouleau, berkenteer ii. - Peindre
a 1h-, met olieverwen schilderen. Peinture, Tableau
(I I'li-, schilderij t. in olieverw. - (Lac. fig. et
prov.) De 1h- de cotret , rottingolie t., Stokslagen in. pi. Jeterde 1h- dans (of sur) Ie feu, Z. FEU.
L'ouvrage de eet auteur sent I ii- , het werk van
dezen schrijver ruikt naar de lamp, toont aan, dat
het met veel vlijt, diep nadenken gemaakt of bewerkt is. Ii nv a plus d'h- dans sa lampe, zijne
krachten zijn weg, hij is afgeleefd. C'est one tache
d'h-, 't is eene onuitwischbare schandvlek. On Iirerait plûtôt de l'is- dun mur que de i'argent de
eet homme-la. het geld zit bij dezen man verbazend
vast. - [Cath.] Recevoir les saintes h-s, het
laatste oliesel ontvangen.
Hailer, V. a. O!iVn, 'met olie bestrijken, inwrijven of besmeren. H- une seri ure, een slot met
olie smeren. H- du papier, papier alien, met olie
laten doortrekken. —. Zalven: On a build les rois
jolts, men heeft de joodse/te koningen gezalfd. iluilé, e, adj. (en part. passé) Papier hi-, geOlied papier n. — finilerie, t. Oliefabrejk t., oliemolen ni. — Olie-pakhuis n. - fluileux, euse,
adi. Olieachtig; smerig, v e ttig. ---- [Cuis.] Sauce
h-euse, slecht gebondene, olieachtige saus t. - Ook
als subst. Les hoileux, de olierijke vruchten t. p1.
— Les sucrées, les huileuses, les vineuses , de
zoete, o lieachtig, w(jnachtig smakende dingen.
fluihier, m. Olie- en azijn-stel n.; oliefleschje,
oliekannetje n. - Olie-fabrikant, olieslager; olieverkooper a. - Hui lière, t. [ Mar.] Oliekan t.,
olievat n. .-- Huilure, t. [Elort.] Ztkere ziekte t.
der pei-enboomen. wouw of kiekendief).
Iluir, n. [Fauc.] Schreeuwen, krassen (van den
± Huis, ni. Deur t. - [Prat.] A lii- el s, ouvert,
bij gesloten, bij apen deuren. Demander le II- el s,
verzoeken, dat ccce zaak bij gesloten deuren behandeld worde. —. (Loc. pray.) C'est 1h- a belle
femme, 't is het huis de zoete inval (ieder is daar
welkom). - (Prov.) Le vent nest pas toujours
a 1h- dun pauvre homme, na regen komt zonneschijn. - H uisserie, t. Deurwerk n. deurlijst,
deurversiering t. Poteau d'h-, dens-post m. — Huissier, rn Deu,.wacnter, pedel: - deurwaarder,
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jeregtsbode m. H- audiencier , deurwaarder tee
geregtszitting.
(transportschip n
Huissier, Heisier, m. [Mar.] Huideschip
*fluit, adj. nuns. (vóór een' meaeklinker is t
t stom) Acht. Tous les h- jours, alle acht dagen
Etre h- i table, met zin achten aan tael zitten.
D'aujourd'hui en hult, van daag over acht dagen
--. Somtijds staat het voor huitième, achtste: PagE

menschen begrip of inzigt gesproken. -- II le recul.
h-, hij ontving hem vriendelijk, minzaam.
Hmm^anisant, e, adj. Beschavend, veredelend:
Etudes h-es. — Heiniaamise , e , adj. (en part.
passé van humanises) Beschaafd: Peuple h-.
H :unianiser, v. a. Beschaven, verédelen, men-

scheljker, minzamer, gezelliger misken, zich naar
menschelijke zeden en gebruiken schikken, hum aniséren. L'Evangile a humanisé les peuples les
plus farouches, het Evangelie heeft de wildste vol
beschaafd.— Humanisez votre discours, spreek-kern
zoo als andere 2 enschen.—(famn.)On trouvera mogen
de 1'h-, men zal heng wel handelbaarder weten te
maken. — S'IHUM ANISER, v. pr. Gezelliger, menschehiker, handelbaarder worden. I1 commence à s'h-,
hij begint gezelliger, handelbaarder te worden.
(iron.) Cette belle s'humanise, die schoone wordt
minder stug, meer genaakbaar. — I1 s'humanise
avec ceux qui ne sopt pas de sa portée, hij daalt
af tot (schikt zich naar) de vatbaarheid van dezulken, Wien hij te hoog is. — [Théol.] Mensch
worden, in 't vleesch verschV nen.
llamaniste, m. _Beoefenaar van de humaniora
of schoolwetenschappen; ---- (met een adj.) leeraar,
kenner der huinaniora; -- (in Duitse/daad) hij,
die de studie der klassische talen als de grondslag
van 't onderwijs beschouwt, h 2c in a n• i s t m.

h-, bladzijde acht, de achtste bladzijde f. Henri h-,
Hendrik de achtste. — HULT, m. wicht f. Un h- de
cliffr•e, of als adj. Le chiffre li-, eene acht, hel
cijfer acht. Quatre-vingt -kuit s'écrit par deux h-,

acht en tachtig wordt met twee achten geschreven.
[Jeu] H- de coeur, de pique, harten-, schoppen
II avait brelan de h-, hij had 3 achten. —-acht.
[Chir.] H- de chiffre, 8-vormig verband, n. — [Tech.]
H- de chiffre, 8-vormige passer ris. --- Ook voor
huitième, achtste: Le h- du mois, of enkel Le h -,
de achtste der maand, de achtste. — HUIT, m. (pop.)
Fink m. (pinson).
*Huitain, in. [Pods.] Achtrégelig vers n. —
*IIaitaine, f. Achttal, inz. achttal ot acht dagen,
een tijd van acht slagen ism. Nous resterons ice
une h- of une h- de jours, wij zulle hier acht
dagen blijven. --- (fam.) Travailler toute la h-, dF
gansche week door werken. --- [Prat.] Etre assigné
a (of a la) h-, over acht dagen gedagvaard zijn.

:

+ Humanitaire, adj. Foor de gansclie mensch-

L'affaire est remise a la 11 -, de zaak is tot over
acht dagen uitgesteld. --- Huuitièrne, adj. ord.
.achtste: Le h- siècle, de achtste eeuw f. La hpartie, liet achtste gedeelte. En h- lieu, in de achtste plaats, ten achtste, ---- *HeiitiènIe, m. Acht
Le h- (liever Le huil) du mois, de achtste-ste:
(dag) der maand. — Avoir part 5 one affaire
pour an h-, voor een achtste in eene zaak aan
hebben. — Droit de h-, (voormalig) regt n.-del

heid van. belang, wat de gansche maatschappij aan-

gaat. La science est h-, de wetenschap gaat het

gansche menschdom aan, is voor de geheele maatschappij van belang.
Hugwanite, f. Menschheid, edele m.en.schennatuur en daarop berustende menschenwaarde f. Les
faiblesses de 1'h-, de zwakheden der menschelijke
natuur. Cela est au dessus de I'll-, dat gaat de
menschelijke krachten, begrippen te boven. — Jésus

op 't wijnsljten . — *HUITIÈME, f. [Jeu.] Acht op
elkander volgei, de kaarten van dezelfde kleur, een
achttiende. Achtste of laagste klasse van een
kollégie. — Schoolvertrek n. dier klasse. -- * Ioyitiènéeie.ent, adv. Ten achtste, in de achtste plaats.

Christ a gris (s'est revètu de notre h-, J. C. heeft

onze menschelijke natuur aangenomen. — (fig.) Payer
le tribut 6 1'li-, der menschelike natuur den tol
betalen, iets menscheljks, eene zwakheid begaan;
ook: den tol aan de natuur betalen, sterven. --Menschheid f., menschdom n., de menschen in. 't algemeen. Les bienfaiteurs de 1'h- , de weldoeners
der menschheid. -- Menschelijkheid,, menschlievendheid , minzaamheid , vriendelijkheid , goedheid f.,
menschelíjk gevoel neigen aard m. des menschen,m.e-

-- fluit -pied , m.[geus. ï Achtvoets-orgel n.,

orgel, welks langste pijpen acht voet lang zijn.

Huitre, f. [H. n.] Oester f. Ecaille d'h-, oesterschelp f.... (.Loc. prov.) C'est one h- b l'écaille,

't is een repte stommerik. Il chante, raisonne, joue
comme une h -, hij zingt, redeneert, speelt zeer slecht,
als een kruk. — H- épineuse, kamdoublet, lazarus
f. (eene schelp). — j- Huitrier, m., -ière. f.-klep
Oesterverkooper m.,. -verkoopster f. — HUITRIER . m.
[I-I. n.] Oestervisscher, oestervanger [haematopusj,
een moerasvogel. -- Jluitrière, f. [Pèche] Oesterbank f.; --- oesterbewaarplaats f.

.
* Helleè, f., Z. HUEE
Hua1®t , m. [Mar.] Hoos, touw- of ketting

f., brilgat, tolgat, gat in het luik van het-hos
kabelgat; hennerpat, koldergat nn.

*Hulotte, *fleaette, f., *HLlet, m. [FI. n.]

Gem:eene graauwe uil, wouduil m. (chat-huant).

*Heiluiler, v. n. Huilen of krassen (als de

nachtvogels, als de wouduil) .
Hunialn, e, adj. Iwlenschel jk, den mensch eigen,
den mensch betreffend: Le genre h -, het menschelijk
geslacht, menschdom n. Le corps, L'esprit h -, het
menschel jk ligchaam , de menscheli ke geest m.

Infirmités h -es, menschelijke zwakheden f. pl. Tenter toules les voies h-es , alle mogelijke mid-

delen beproeven. -- [Mus.] Voix h-e, nienschenstem f.
(een. orgefreg•ister). -- [i,itt.l Lettres h-s. z. v. a.
HUMAINITES. --- (fig. el saga.) ]N'avoir pas figure h-e,

zeer mistnaakt, leelgk, misvormd zijn. — Mensche.lk, inensch,lievend, hulpvaardig, vriendelijk, beleefd,
minzaam. , zachtmoedig , goedwillig , humaan :
Vainqueur h -, 'inenscheljk, barmhartig overwin
m. Moeurs h -es. zachte, aanminnige zeden f.-nar

pl. Cet homme na rien d'h-, die man heeft niets

menschelijks, is onmeedoogend, wreed.— HUnnAivs, m.
p1. (poft.) Menschen, stervelingen m. pl ., ncenschdon n. Cela nest pas au pouvoir des h -, dat is
boven 't nienschelijk vermogen. Le maître des h -,
De meester, heer der stervelingen. — Somt(,ds ook
in 't enkely. (fam. of burl.) C'est un bon h-, le

meilleur h- du monde, 't is een goed mensch, de
Huimmainentent, adv. Menschelijk; op enen

beste vent van de wereld.

beleerde, minzame wijze.-schel(j,vrindk
Cela est h.- impossible, dat is rnenscheljjkerwijze
onmogelijk. H- parlant , m..enschel ijkerwiAs , naar

HUMECTANT.

dedooge n n. Traiter qn. avec h-, iemand met mensch-

lievendheid, goedheid behandelen. Il est plein d'h-,
hij is vol menschenliefde, is zeer menschlievend.
— Weleer ook gebruikt in den zin van parties
sexuelles, cgeslachtsdeelen n. pl. — HUMANITIS, f.
pl. [Litt.] De schoone kunsten en de wetenschappen,
die den mensch vo ^m.en en versdelen, inz. de klas
talen en de oud grieksche en latijnsche lit--siche
teratuur en oudheidkunde , schoolgeleerdheid f. ,
schoolwetenschappen f. pi., h u ni a n i ó r a n. pl.,
humaniteits- of huinanistische studien f. p1.; in be-

paalder' zin in Frankrijk: al wat op de kollegiën
geleerd wordt, met uitsluiting vaan de wijsbegeerte;
— in 't bijzonder: de studiën van 't eerste jaar.
HQl[nafltin, m. [H. n.] z. CENTRINE.

HaaLnate, m. [Chico.] d-emus- of humine-zuur
zout n. --- [Bot.] Soort van varenkruid n.
Huniation, f. [Alch. j Overgang ni. van 't
element water in 't element aarde, hu in r tie f.
Huunibte, adj. Ootmoedig, démoedig, néderig,
onderdanig, onderworpen; eerbiedig; zedig. Avoir
d'hunm'oles sentiments de sal-tnèwe, nederige ge
zich zelven hebben. Les h-s ámes, de-dachtenv
ootmoedige zielen f. pl. Faire one h- prière, een
ootmoedig gebed doen. Je voos rends de très-humides graces. ik dank u ootmoedig, onderdanig.
Votre très-h- serviteur, uw zeer onderdanige dienaar (als beleef lreids- formulier). — Les h-s calmties, de nederige, lage Hutten f.pl. [Jive h- fortune, een
,lering, zeer middelmatig vermogen n. — L ii- ver Lu, de zedige, bescheidene deugd f. -- Ook als

mbst., vooral in 't meerv.: Dieu donne sa grace
lux h-s, God schenkt den nederigen zijne genade.
— HUMBLE, m. [Aunt.] Nedertrekkende spier f.
;abaisseur). -- Hurnblenient, ode. Nederig, op
eiederir^e, ootmoedige, onderdanige, eerbiedige wijze,
— t Mineblesse, f., z. v. a. HUIIILITÉ, ï41®DESTIE.

HUUnie, e, od7. (en part. passé van homer)
Jeuf h -, ingeslurpt ei n.
Huurneetant, e, ads. Bevochtigend, verfrischemid: Un ailment h -, une potion h-e., een ver,

HIJMÈUTAIÏON

r

-

icschend voedsel n., vertrisschende qeneesdrank ni

f onner des choses h-es a un malade, verfrissclien-

de dingen aan een' zieke geven. - Ook als subst.
Un h-, een verfrissckend middel n.
flumectation, f. Bevochtigend; verfrissc/iend t
L'h- de Ja terre, de bevochtigin g der aarde. L'h- lu sang, de verfrisschiny des bleeds.
Pharm.] Weekinq, doorweeking f.

Iluniecter,

V. C.

Bevochtigen, nat maken,

vert?isschen: La rosée liumecte Ja terre, de dauw
bevochtigt de aarde. - [C li ii.] H- une plale, eene
wond nat maken, betten. -- H- Ie lingo, liet linnen
vochten of nat maken. - S'HUMECTEII, V. pr. Zich
ver/'risschen, verfrisschende middelen gebruiken;
bevochtigd worden: S'h- les entrailles par des re
mèdes rafraîchissants, zijne ingewanden door verfrisschende middelen ver/risschen. - J'ai vu ses
yeux s'h-, ik heb zijne (hare) oogen zie n vochtig
worden.(pop.) S'h- le gosier, Sin le peetorn!, les pournons, zich de keel smeren, poo(jeo,
overmatig drinken. - llunteeté, e, adj. (en
part. pa s sé): Terre li -c, bevochtigde aarde 1. Palais Ii-, bevochtigd, verfrrscht gehemelte n.
flurneeteur, III. [Tech.] Vochter m. (gereedschap dci' popiermakers).

flitiner, v. a. Inslurpen, inzwelgen, inzuigen.
Iii- un oeuf frais, een versch ei inslurpen. HI- lair,
Ie vent, de lucht, den wind inzuigen. Bij uitbreiding: H- l'odeur des mets, den geur der spij
zen opsnuiven . --- ( fig.) II a un pen Iiurné lair de.
-

Ia cone, hij heeft een weinig van de hoflucht ingezogen, hij is wat hoogmoedig. 11- le vent, Ja parole
a cm. , iemand in de rede vallen..
fluméraire. (liever) H um e ral, e, mij.
[Anat.] Den scIu.der betreffend of dan. toe behoorend: Muscle In, scltouderspier f. - [Anc.
mi l .] Rug cm van 't learns. -- Uiinératifère,
adj. [H. n.] Eene soort van schoudermantel dragend.
flumérie f. (woord van Rabelais) Schenktafel f., buffet it.
flnrnéroeubital, e, adj. [Anat.] Tot den
schouder en den elleboog beiioorend. - .41s subst. in.
Voorornspier t. - iltiméro-métacarpien , n:i.
Eerste buitenste elleboogspijpspier f. - flurnérosusi-adial. in. Lange rugwaortsdraafjende
armspier t. --. fI!néIas, M. (pi'. —i'uce)(iatin)
[Ana t. ] liet opperarmbeen n.
flurnescei,t, e, oil;j. [Didact.] Vochtig wordend.
humeur. t. [P1rysiol. Vocht, sap 0., iedere
vloeistof in een bewerktuigd wezen: L'altération
des h-s, liet vochtbederf, 't bederf der sappen. Eisubtile, épaisse, visqueuse, fijn of dun, dik of
grof, sljiniq of kidverig vocht. ii distille de eet
arPre une h- visqueuse et gluante; ei' zweet of
di-nipt eelt (lien boom een kieverig en taai vocht.
- L'P- aquouse, vitreuse, eristalline, het waterige,
glasachtige, kristallfjne vocht (van 't oog) . - Cela
nourrit les li-s, les mauvaises humeurs, dal voedt
de kwade sappen, vermeerdert de kwaadsappi.q
heid. - [Mdgis.j Faire prendre des h-s aux peaux,
de duiden laten doorweeken.. - ( fi g.) Gemoedsgesteldheid, doorgaande gemoedsstemming, inborst t.,
aard, gemoedsaard in., humeur n. dIsdouce, enjouée, chagrine, eene zachtzinnige, vrolijke, gémeljke inborst hebben. Co sont deux li -s
Men diltdrentes, 't zijn twee zeer verschillende
humeuren. II nest pas dli- h se laisser gouverner.
tiff heeft er geen aard naar om. zich te laten regéren. - Voorbijgaande gemoedsgesteldheid, luim I.,
humeur is. Cciie nouvelle Ia nijs en bonne h-,
die tijding heeft hem in cviie goede luim gebraqt.
De quelle Ii- êtes vous aujourd'Isni? Floe zijt ge
van daag gemutst? in welke luim, in welk humeur
zift ge heden? 11 est en ii- de faire tout ce qu'on
vent, hij is gestemd om alles te doen, wat men wil. Zonder eeni.ge bepaling gebézigd beteekent bet: knor-

righeid, gémeljkheid. kwade luim; -- grit t. Cet
homme a toujours de 1h-, die man, is altijd in
kwade luim, uit zijn humeur. Avoir de l'b-, gémeljk, knot-rig zijn. Chacun a ses Is-s, ieder heeft
zijne luimen, grillen, leuren. - (fain.) Cest un
homme dli-, 't is een grillig, ongestadig mensch.
C'est un homme qui na point d'h-, qui est sans
Ii-, 't is iemand, die altijd in. 't zelfde humeur is,
die geene luimen heeft, zich altijd gelijk blijft. N'avoir ni h- fl1 honneur, geen eergevoel meer
hebben, geen eer meet' in 't lijf hebben. - Humeur
de IuiIsou, wonderlijk, grillig, eigenzinnig mensch.

lliJMIQUi.

- Humeur heeft in den jongsten tijd nog eene
beteekenis herkregen, die het vroeger had, maar die
verouderd was (den humor der Engelsciten):

schertsende, vrolijke luim, luimige, zonderlinge
wijze van beschouwing en voorstelling, waarin
ernst en scherts, weemoed en vrolijkheid niet elkander zijn gemengd, ii u m o r m.
flumeuses, adj. t. p1. [Géol.]: Pierces ii-, of
als subst. HUMEUSES, f. p1. Zékere in de vochtige
aas-de gevormde steenen im p1.
t flumeux, in. (woord van Rabelais) Dronkaard ni.
flume-vent, in. Zwerveling, rondzwerver us.
(Plur. Des hume-vent.)
llniuJde, adj. Vochtig, nat, met vocht doortrokken: Lieu h-, vochtige plaats f. La terre est
encore toute ii-, de aarde is nog geheel vochtig.
Avoir des mains h-s, vochtige, natte handen hebben. Veux h-s, natte oogen is. p1., oogen vol tranen,. - Temps li-, 'regenachtig weder n. -- Ternpérarnent h-, sljmig gestel is. - (Poet.) L'h- éléwent, het natte element, het water. - HUMIDE, M.
Een cter lt eerste eigenschappen in de wijsbegeerte
van Aristoteles, het nat, vocht. - [Physiol.] Hradical, oorspronkelijk vocht, ingebeelde vloeistof.
voor 't levensbeginsel in 't menscheljk iigchaam
gehouden.
t tiurnidé, e, adj. (en part. passé van hu
bevochtigd, nat gemaakt voor--mider):ObjtIs,
werp n.
Ilurnidernent, adv. tachtig, op eene vochtige
plaats: Etre logé h-, op eene vochtige plaats wonen.
-I- flutnider (s'), v. pr. Zich nat maken, bevochtigd worden..
Ilurnidiet, v. a.

[Tech.] De veijin- of perkainentbladen met eene dunne laag witten wijn be-

vochtigen (bij goudslagers) . -- Huiden laten door-

weeken (bij zeemtouwers).

fitunidifier, t,. a. Vochtig moken, bevochtigen. - HUMIDIFIER, V. a. (burl.) Vochtig, nat

worden.

-1-- flunildifage. adj. [Didact. ] Waterdigt,
olie vocht afwerend (van sommige stoffen).
Iluinidité, t. Vochtiglteid, natheid, nattigheid f. L'h- de Ia terre, de l'aii', du temps, de
vochtigheid. der aarde, der lucht, des wederg. H-s , waterachtigheid t., sljinige sappen is. p1.
t IIiiuier. rn., z. V. a. USIJFRIJJT1ER. t flurnière, 1., z. V. a. IJSUFRUIT.
Uurnifuge, adj. I7ochtafwerend, z. V. 0. HU 311D 1FUUE.
flutiiifuse, oaf. [Bot.] : Plante Ii-, vlak op de
aarde liggende plant t.
1- fluwile, adj., z. v. a. HUMBLE.
Unailliant, e, adj. Vernederend, beschamend,

grievend, smartelij k.
Humiliation, t. Vernéderin.g, besehaming ,
krenking, grieve; —verootmoediging, deinoediging f.
Plus l'orgueil est excessif, plus 1h- est arnère,
hoe buitensporiger de hoogmoed is, des te bitterder
is de vernédering. Essuyer une grande h-, des
h-s, eene groote vernédering, beschasningen onder.
gaan. - Les infirmités hurnaines sont un sujet
dli-, de menschelijke zwakheden zijn eerie rede
tot verootmoediging.
flunsijier, i. a.. Vernéderen,, beschaamd maken, beschamen; verootmoedigen: Dieu humilie les
superbes, God vernedert de hoogmoedigen. H- son
coeur devant Dieu, zijn hart voor God verootmoedigen. --- SHUMILIEJI, V. pr. Zich vernéderen,
zich verlagen; zich verootmoedigen. Dols-je mb- k
ce point? moet ik mij zoo vernéderen, verlagen?
Quiconque s'hurnilie sera exalté, wie zich vernedert, zal verhoogd worden. - Sb- devant Dieu,
zich. voor God veroot moedigen.. - Jlurnilié, e,
wij. (en part. passé): Vanité li-e, vernéderde, beschaamde ijdelheid. Coeur Is-, verootmoedi g d hart.
Ilumilité, t. Ootmoed, détnoed rn., ootmoediglivid, demoedigheid, néderigheid f. L'h- est le ton-

dement de toutes les vertus clirétiennes, de ootmoed is de grond van alle christelijke deugden.
Cast un homme dune grande ii-, 't is een zeer
nederig bescheiden titan. - (fam.) Je len ai prié
en toute h-, ik heb hem in alle onderdanigheid
daarom verzocht, gebéden.
fliunine, f. [Chins.] Grondstof der pootaarde,
eene zwarte, met ulininv overeenkomende zeifstandigheid, h.umine f. - flnmique,adj. [Chins.):

HYALI THE.
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Acide h-, humus-zuur n., een bestanddeel der poot-

of tuinaarde.

flnmite f. [Minér.] Donkerbruine, doorschijnende, blinkende steensoort f. (naar den engelschen
mineralogist flume). (levend.
tluniivague, adj. [H. n.] Steeds op den grond
Iluntoral, e, adj. [Mdd.] De vochten of sappen betreffend, daaruit voortkomend: Fièvre h-e,
zinkingkoorts f. Système li, Pathologie Ii-, of fluiiiorisine, rn. Stelsel n. ziektekunde t., waarbij
men de ziekte-oorzaken uitsluitend in de vochten
zoekt, humoraal-systeem n.
fluniori
que, adj. [Méd.] Son li-, geluid als dat van eene
met vocht gevulde holte, welker wanden men aanslaat, h u m O r is c geluid n. fluinorisine, m.
[Méd.] z. onder HUMORAL.
flunioriste, adj. (fans.) Grillig, vol luimen of
kuren, wonderlijk. Homme, Femme h-, of als
subst. HUMOHISTE, m. en t. Grillige, wonderlijke
man, vrouw.
[Méd.] Méclecin li-, of als subst.
HUMORISTE, In. Aanhanger van 't humoraal-sys
teem, z. onder HUMORAL. Luimig, geestig, schertend, vol humor (vijl. HUMEUR in de laatste betee
ken is) h U fl5 0 2 j 5 t i s C h: Auteur h-, of als subst.
HUMORISTE, m. Luimig, fijn schertsend schrijver
(die 't midden houdt tusschen den komicus en den
satyricus). h u m 0 r í 5 t in. In dezen laatsten zin
vindt men tegenwoordig ook HUMORISTIQUE.
flzirnour, m. (pr. iou-mor) (angi.) Hu in 0 P m.
(z. HUMEUR, laatste beteekenis).
Humus, m. (pr. u -muce) Poot-, tuin-, mest-,
tee l-, daniaarde f. h u mu s m.
*fl iI1e , f. [ Mar.] Mars f. La grande Ii-, de
groote mars. Mat de h-, mctrssteng 1., topmast m.
Grand mât de h-, groote steng, steng van den
grooten mast. Petit mât de li-, voorsteng, fokkesteng. Mât de ti- d'artimon of de perroquet de
[Charp.] Klokkebalk rn
fougue, kruissteng.
flunier, m. [Mar.] Marszeil n. Grand Ii-, groot
marszeil. Petit h-, H- davant, de misaine, voormarszeil. H- amend, gestreken marszeil. H- liaut of
en cache, marszeil in top, in top staand marszeil. Ha mi-mitt, halversteng gestreken marszeil. H- sur le
ton, marszeil op 't ezelshoofd, op den rand qeloopen.
H- serré of cargud, digt beslagen marszeil. H- en
bannière, los, vliegend marszeil. ii- risé, gereefd
marszeil. H- an has ns, digtqereefd marszeil. Hen ralingue, killend marszeil. H- coiffd, tegengebrast marszeil. Hisser un ti-, Mettre un Ii- dehors, Guinder un li-, een marszeil bijzetten. Dëcharge Je petit h-! bras af het voormarszeil.
[Peche] Soort van vischnet n.
fluon, rn. [H. n.] (pop.), z. v. a. CHAT-HUANT.
fluppard, in. [H. n. ] Soort van afrikaansche
arend m.
*fl ht pp e , f. [H. n.] Hop m. (een gekuifde voKuif vogelkuif f.
gel van de grootte der meen)
[Charp.] IJzeren tang t.
*fl u ppé, e, adj. Gekuifd, met eene kuif.
Alouette h-e, gekuifde leeuwerik rn. (/1g. et fam.)
Voornaam, van aanzien; listig, slim. Ii y avait
quantité de femmes et des plus h-es, er waren
vele van de aanzienlijkste vrouwen tegenwoordig.
Les plus h-s y sont pris, de snedigsten worden
daarbij bedrogen. (bri m.
*fl, a pp e .. c ol, m. [H. n. Gekuifde kraag-koli*fl uqne , t. [H. eed.] Nonnen-siuijerkleed n.
huik f.
flura of Sablier, rn. [Bot.] Westindische
e vrucht met een' slag
notenboorn rn., welks rijp
openberst en hare zaden verre om zich heen strooit.
flurasse, t. [Tech.] Hamerring m. ring aan
den steel van een' smidshamer.
flaraulithe, m. [Minér. ' Soort van augiet
,
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(AuGITE).

*fl nre , f. [H. n. ] Kop ni. van sommige dieren,
inz. als hij afgehouwen is: La Ii- dun sanglier,
dun ours, dun lion, dun saumon, dun lirochet,
d'un thon.
(fig.) H a une vilaine h-, hij heeft
een' leelijke ragebol m., een verwilderd, on,qekamd
hoofd n.
[Verg.] Ronde, aan alle zijden met
haar bezette borstel m.
*fl hir Ilau , *II Iir h ali t I interj. Hot! (z. PIA).
Hun, m. [H. n.] Naam der gevlekte porseleinschelp f.
Hurlo, Iluslo, in. [Ho.] Grootste steursoort f.
*Hur
*fl hIr l an t, e, adj. Huilend: Loup Ii-.
lé, e, adj. (en part. passe van hurler) (fam.):

.

-

-

-

Chant h-, uitgebalkt gezang n.

-

flur1enient, in.

Gehuil, gejank, aanhoudend geschreeuw n. van
eenen wolf, hond.
(fig.) Luid gekerm, gejammer n. : Ii poussa des h-s de rage, de colère, hij
brulde 't uit van woede, van gramschap. *Hur
Ier,, v. a. Huilen, janken (van wolven, honden).
(Prov.) 11 faut h- avec les loups, men moet
met de wolven in 't bosch huilen: men moet zich
schikken naar de menschen, met wie men leeft; ook:
men moet de boozen zijne tanden doen zien. (fig.)
zeer
Luid klagen, jammeren . huilen, brullen;
luid en raauw zingen of spreken, balken. HUR
LER , C. a.: H- un chant, een gezang uitbalken.
*Hur
*H ur leIi e , t. (burl.) Gehuil; gebalk n.
leur,, m. Janker, schreeuwer M.
[H. n.] z.
v. a. ALOUATE.
flurinberlu of Hurlubrelu, adj. et ode.
(fain.) Onbedacht, over hol en bol, plomp verloren,
onbesuisd: Homme h-, of als subst. HU1ILUBERLU, M.
Onbesuisde, wildzang, loshoofd m. Entrer h-, onbesuisd binnentreden.
HURLUBRELU, rn. Ze/cel
kapsel n. der l'lde eeuw.
Huron, iie, adj. [Géogr.]: Peuple h-, Nation
h-ne, huronsche volk n., een weleer magtig en talrijk volk ten oosten van 't Huron -meer in NAme(fig. et fam.) Woest, wreed. [H. de
ri/ca.
France] H-s, naam van de deelnemers aan de
[Anc.
jacquerie of den boerenopstand in 1358.
(havengeld n.
mi].] Mijnschansgraver ui.
flurtage, m. [Mar.] Ankerregt, ankergeld;
flurtebiller, V. a. Bespringen (van schapen).
t Hnrtibilis, m. z. V. a. TINTAMARRE.
Hussartl, m. Hongaarsch ruiter, ligt gewapend ruiter, huzaar ni.
(fig. et fam.) C'est no
véritable h-, 't is een echte huzaar, een dragoier
van een wijf.
i n.] H- de Ceylan, groote
blinkend zwarte
ndisclze kever rn. h LA
HUSSARDE, 10v. adv. Op huzaren wijze. Habit a 1v
(fig. et fain.) Vivre it Ia
b-, huzaren/leed n.
[Mar.] Couper les
h-, van 't plunderen leven.
crins des chevaux a Ia h-, de manen van 't paard
op zijn huzaarsch knippen, ze van den kop tot
haiverweqe den hals afsnijden.
HUSSARDE, C.
Honqaarsche dans III.
*fl issites , rn. pi. [H. eed.] Hussieten in. pi.,
aanhangers en wrekers van den boheemsclien gods-
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dienstieeraar Jan Huss.

flussitisine, 01.

-

Leer f. der hussieten, hu s s i t i s m U s n.
flusso, rn. [H. n.] z. V. 0. HURlO.
flutagne, f. [Anc. mar.] Draaireep f. kardeel n.
t flutin g e, adj. Oploopend, twistziek; stijfhoofdig.
[H- de France] Louis le h-, Lodewijk
de woelige, de onrustige.
HUTIN, ni. Twist ni.,
gramschap t. HUTINS, rn. p1. Wijnloofkransen rn.
P1. wijngaard-festoenen n p1.
flutluet, rn. [Tech.] Kleine kuipershanier rn.
*H i tt e , f. Hut; soldaten-veldhut f.
H- am*flutter,
bulante, draagbare hut (der jagers).
v. a. [Mar] : H- les basses-vergues, de onderraas
in 't hol strijken, optoppen. SE HUTTER, V. pr.
Zich eene hut of hutten bouwen. [Mil.], z. v. a.
SE BARAQUER. flutteur, M. Jager rn., die eene
draagbare hut met zich voert.
fluve, f. kluif f. voormalig vrouwenkapsel.
finyan, m. [H. ii.] Koekoek m.
(fig.) z.
v. a. cocu.
t *fi hi z e , t. Zwijnskop rn. (hure). HUZE a
HUZE, bc. adv. Met de hoofden naar elkander gerigt.
Muzza I interj., z. V. a. HOURRAH.
flyacinthe, f. [Bot.], Z. JACINTHE. —[Minér.]
Hyacinth m., een meestal oranjegeel of goudkleurig
edelgesteente 11. olijftopaas, goudsteen rn. HYAIIyaein
CINTHE, adj. Paarsachtig blaauw.
thin, e, adj. Hiacinthkleu'rig; tot den hiacinth
behoorend.
HYACINTHINE, f. [Minér.] z. I000RASE.
flyades, f. p1. [Myth.] Beek- of vijverniinfen f. p1.
[Astr.] Zevengesternte n. (PLÉIADES).
flyale, f. [H. n.] Hoofdeloos weekdier n.
Soort van vlinder m.
flyaléon, m. [Méd.] Glasachtig vocht n., dat
flyalin, e, adj.
zich uit oog en oor afscheidt.
[Didact.] Glasachtig, naar glas gelijkend, doorzigtig. flyalinorlzhe, adj. [Bot.] Met witte,
doorzigtige wortelen. Hyali enne, adj. H. n
Met doorzigtige vleugelen.
yalite, f. ^Médj
Ontsteking van het glasvochtvlies in 't oog.
Uyalithe, rn. [Minér.] Glassteen m. bazaitgias,
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lavaglas. Mullerscli glas ii., een witachtig, doorschijnend mineraal uit het kiezelgeslacht, ii y a li C t m. - flyalode, adj. Glaskieurig. - flya

lographe, m. [Didact. ] Werktuig n. tot liet
perspectief-teekenen, Ii y a 10 f1 r a a p h in. flyalographie, t. Het schilderen of teekenen door
middel van den liyalograapli: ook z. a. a. HYALOTYJ!IE. - Een uit barnsteen, doorzigtiq liars, glas
en kristal bestaand mozaïek n. - flyalogra

phique, t. Tot de hyalograpleie of den hyalogroaph behoorend, le y a t o g r á Ii i s c Ii. - flyaloMe, adj. Glasachtig, ylasnorimig. - [Anat.
Humeur h-, Membrane ii-, of als subst. HYALOID , f. Glasvocht, glasachtig vocht n. in 't oog;E
--- doorschijnend vlies van dat vocht, qlasvochtsties n.
flyaloldien, ne, adj. [Mint.] Tot
het glasvochtvlies belioorend, le y a 1 o ï (I i s c le. flyaloldite, f., z. v. a. I1YALLTE.
flyaloère, adj. [H. ii.] Met doorzigtige vleugels.
yalotère, m. [Phys.] Vonkenleider, eldktrische glasleider flTl. (om cene elektrische vonk door
eene qlasplaat te laten gaan).– flyalosorne, adj.
[H. ii.] Vet doorzigtig lijf. - LJyalospertne,
mij. [Bot.] Met doorzigtige zaadkorrels. - flyalotypie, 1. [Didact.] Nieuw g evonden kunst om
teekeninqen op glasplaten te etsen en af te drukken. - flyahargie., f. [Didact.] Glasbereiding,
ylasmakerskunst; glas-chemie f. —flyalurgique,
mij. Die kunst betreffend, hyalürgisch.
Ilyanehe, m. [Méd.] Ontsteking der amandelen.
Hyais, in. vt [El. n.] Gaapbekken, messnavels
M. p1. (cuLTiRosTliEs).
flybome, f. [Méd.] Oorkwaal f. , die somtijds
met doofheid eindt; - uitwijking t. van de ruggegraat, butt, bouItel m. - Uybolnèhe, m.
Bultmeter, Ii y b 0 m d t e r ni. - flybométrie, f.
Bultmeting t. - flybométrique, 1. Die kunst
of dat werktuig betreffend, h y b a m ë t r is c ii. ilybos, m. (vr. i -boce) [H. n.] Bultvlieg f.
Uybridation, f. [H. n.] Voortbrenging t. van
hybridische voorwerpen, van bastaardpianten, bastaarddieren. - Hybride, adj, [H. n.] Uit twee
verschillende soorten geteeld of gewonnen. ie y br idtsch: Les mulets soot des animaux h-s, de muil ezels zijn hibridische dieren, basterddieren. Plante
h- bastaardplant f. -- [Gram.] Mot h, mengelwoord n. uit twee talen genomen en zcLmengesteld
woord a. (b. V. bureaucratie, van 't fransc/i bureau,
en t griekse/s krhtos).- fl ibridisme, m., flybrillité, f. Hoedanigheid f. va 't geen hybridisch
is, h y b r i d í s as u 5 0. -- [Gram.] Zamen gesteldIieid van een woord uit verschillende talen, le ybriditeit t.
Hydaride, 1. [Mid.] Naar water gelijkend
vocht n. - flydarthre , flydarthrose of
flydarthrosie, f. ] Mid.] Ledewater II.; - ledewaterzucht f. - ilydatîde, t. [H. n.] Blaasworm rn, tegennatuurlijk gewrocht in 't vleesch,
de hersenen, enz. van vele zoogdieren, le y'd a t is t.
.- [Chir.] Waterblaasje n. op 't ligchaam. -- Somtijds ook: overvloedig smeer n. rondom de oogleden. - flydatidetix, euse, adj. [Méd.] Affection h-euse , door blaaswormen veroorzaakte
kwaal t. - flydatidique, mij. De blaaswormen
betre/fend; blaaswormen bevattend, Ii y (10 ti dis c Ii.
- flydatidocèle, t. Breuk f. van waterblaasjes (onder den balzak of aan de zaadstreng). flydatiforine, adj. Blaas- of beursvormig. flydatigène, adj. [Mid.] Maladies h-s, door
blaaswormen teweeqgebragte ziekten 1. p1. - Ilydatigère, f. [B n. ] Soort van ingewandsworm m. van 't geslacht der blaaswormen. - flydatines, f. p1. Soort van infusie-diertjes n. pl.,
waartoe de roderdiertjes behooren. - flydatin, f.
[Chir.], Z. V. a. HYDATIDE. - flydatisme, ni.
Méd .] Geruisch, veroorzaakt door de golvende beweging van 't vocht in een gezwel, liet borrelen of
klokken, lig d a ti's m u s a. - flydatoeèle, f.,
z. v. a. HYDATIDOCÉLE. - Elydatisome, adj.
[H. n.] Met blaasvormig lijf, h y d a tisOmisch. flydatode, m. [Méd.] Waterachtig vocht a. van
't oog tusschen 't hoornvlies en het druifvlies. Ilydatoide, adj. Waterachtig, naar water gelijkend. Membrane Ii-, of als subst. HYDATOIDE, f.
Waterig oogvocht n. (humeur aqueuse). - flydatologie, f., z. v. a. HYDROLOGIE. - flydatoscope, flydatoscopie, Z. V. a. HYDROMANCIEN,
RYDROMANCIE.
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flydne, t., Z. V. a. ERLNACE. -- ilydnoearpe, m. [Bot.] Boom m. op Ceylon, welks brakingwekkende bladen den vise/i bedwelmen.
flydrachne, 1. [H. n. ] Waterspin f. - flydrachiiette, t. [H. fl] Watermot f. - Hydraci4Je, adj. [Chim.] Acide li-, waterstofzuur n.
- Hydragogue, mij. [Méd.] Waterafd'rjvend:

Remède h-, of als subst. HYDRAGOGUE, in Middel
tegen de waterzucht. - fiydrateool,m. [Pharm.]
Brandewijn, alkohol m. beneden 22 graden. Hydrange, Hydraugée, Hydrangelle, f.

[Bot.] Soort van steenbrelce f. H- cultivée, hortensia f. flydrargure, in. [Chim.] Kwik -amalgdma a.,
mengsel van kwik en een ander metaal. - flydrargire, m. [Chim.] Kwik, kwikzilver a. [H. n.j Zoetwatervisch, in. van Carolina, die ook
buiten 't water kan leven - Hydrargyrentérophthisie, f. [Méd.] Dooi kwik teweeg gebragte
ingewandsziekte f. - flydrargyride, adj. [Didact.] Naar kwik gelijkend. - flydrargyrie, 1.
[Md.] Door kwik veroorzaakte huidziekte t., kwike

uitslagm.—Hydrargyro-eyanate, m. [Chim.]
Kwikziiverblaauwzuor zout a. - Hydrargyroeyaiiiqne, adj. [Chim.[: Acide ii-, kwikzilverlaauec,zuur n. - Hydrargyro-fulrnivate, m.b
[Chim.]Kwikziiver -knalzuur zout n. - flydrargyro-fulrniiiique, adj. [Chim.] Acide Ii-,
kwikzilver-knalzuur is. - Hydrargyro-pneu
uiatique , adj. [ Chim. [: Appareil h-, kwikbak m. - Hydrargyrose, f. [Méd.] Uitwendige aanwending van 't kwik, kwikinwrjving f.
.-- Hydrargyrure, t., z. V. a. HYDRARGURE. Hydrathre, flTI. [Méd.] Gewrichtswaterzucht f.
flydratioi,f. [Chim.] Overgang a. tot hydraat.
- Hydrate, m. [Chim.] Waterverbinding f., verbinding van een metaal -oxyde met wate r , h ydr a a t n. - flydraté, e, adj. Met water verbonden: Fer h-, ijzer-hydraat a. - s'Hydrater,
v. pr. Den aard van een hydraat aannemen.
flydraule , m. [Ant.] Waterorgelspeler in.
- H
YDRAULES,
m . p1. [H. n.] Vieeschetende cetacetn of waivischdieren a. p1. .1- Hydi-auliden, m. Waterbouwkundige m., ingenieur van
den waterstaat.— flydraullco-pneurnatique,
adj. Door luchtdrukking het water opvoerend: Machine h-, lucht -w a terwerktuig a. - Hydranlique, adj. Tot de waterleidingskunst of de wa terwerken behoorende, le y d r a u Ii s c Ii: Science
h-, of als subst. HYDRAULIQUE , t. Lee: van de
beweging en den druk der vloeistoffen, waterkunst,
leer deraterwerken,
w
waterleidinqskunst, hy d r au1 i e k 1. Architecture h-, waterbouwkunst t. Machine h-, waterwerktuig n. - Orgue Ii-, waterorgel a. - Mortier h-, watermorte l m. (die in
't water hard wordt) . - Hydrauliste , m.
Waterbouwkundige, waterwerkinaker, h y ii ranlist m.
Hydre, f. [Myt.] Zevenhoofdig monster a. in
't moeras Lerna, Lern&sche slang (door Her/mies
gedood), hydra f. - (/1g. et poit.) Kwaad n.,
dat toeneemt, hoe weer men 't zoekt te weren: Cette
faction est une h- is cent têtes, die partijschap
is eene honderdhoofdige hydra. - [Astr.] Waterslang f., een zuidelijk sterrebeeld. - [11 . n.] Woterslang, zeer venijnige indische slang in rivieren
en vijvers. H- d'eau, waterhydra f., een visch der
keerkringswateren, de schrik der zwemmers. Veelarm, armpoifjp m. - [Bot.] H- coriiue, z. v. a.
CÉRATOPHYLLE. (en water, waterolie f.
flydréléon, in. [Pharm.] Mengsel a. van olie
flydrencéphale, t [Méd.) Hersenwaterzucht f.
der kinderen. - fiydrenteroeèle, f. [Chir.]
Woterdarmbreuk f. - flydreutéromphale, f.
[Chir.] Darin -waternavelbreuk f. - flydréon, m.,
z. v. a. HYALEON. -- flydrépiploeèle, f. [Chir.]
Waternetbreuk f. - Hydrépiplomphale, f.
Navelwatergezwel a., ge
paard met eerie netnavelbreuk. - flydrhéniie , f. [ Mid. ] Waterige
bloedstoestand m.
flydriade, f. [Myth.] Waternimf f.
Hydride, adj. [H. n.] Doorgaans in 't water
levend (van reptiliën) .
(ljkbus, aschkruik t.
flydrie, f. [Ant.] Waterkruik; - lotbus; flydriodate, m. [Chim.] lodium -waterstofzuur zout n. - Hydi-lodite, m. lodium-waterstofzurig zout a. - flydriodure, t. lodiumwaterstofverbinding.
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Llydroa, f. [Md.] , z. v.

-

a. HYDATIDE, ÉCHAtJ-
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Hydro- aéré,adj. Bot.] In 't water en in de lucht
levend. Hydro-aeropyriqiie, adj. [Didact]
Tot water, lucht en vuur behoorend. - flydroalnnite, m. [Chi n .] Waterhoudend aluinzurig
zout n. - H ydrobascule, f. Toestel n. ons 't Waterverlies hij het doorlaten van schepen door sluizen
voor te komen. — Hydrobate, in. [H. n. ] Watertrecler,watertooper rn., eene watermeerle. - Naam
van een nieuwelings (door Liefland) uitgevonden toestel n. tot zelfredding op zee, h y dr o b a a t m.
Uydrobèle, m. [Chir. ] Watergezwel n. aan
't scrotum. - flydrobiearbire, f. [Chim.]
Dubbele koolwaterstofverbindIng. —I-fydi-obisuw
zwavelwaterfate, rn. [Chim.] Dubbel qezaveid
stofzuur zout n. - flydrowépharon, m. [1éd.]
Zuchtaardige zwel
lmg 1. der oogleden. - flydro
boriqiie, adj. Waterstof en borium bevattend. Hydrobranehe, adj. [H. n.] Met kieuwen tot
wateradeining geschikt. - Ilydi-obroinate, m.
[Chirn.] Waterhoudendbrorniuinzuur zout n --flydroehalcédoine, f. [Minér.] Watercolcedoon m.

—flydrocanthares of-eantharMes,inpl.ln
't water levende schiidvleuqeligeinsecten n. p1., zwemkevers m. p1. - Hydrocarbon ate, m. [Chirn.]
Koolwaterstofzuur zout. -- Hydrocarboné, e,
adj. [Chirn .] Uitwateren koolstof bestaande. -- flydrocarbonique, adj. [Chim.] Gas h-,koolwatersto fgas n. - flydroearbure, f. [Chirn.]Koolwaterstofverbindinq f. - flydrocardie, f. [Md.]
Hartwaterzucht f., waterzucht van 't hartezaleje.
- flydrocaule, adj. [Bot,] Met in 't water
drjvenden stengel. - flydroeèle , f. [Béd.]
WaUibreuk f. aan 't scrotum - flydrocé li que,
adj. Die waterbreuk betre/fend, daaraan lijdend,
h y d r o cd t I sch. - Jlydroeéphale, Hydrocéphalie, f. [Mid.] Jioofdwaterzucht f., waterhoofd n. - flydrocéphalique, adj. Tot het
waterhoofd behoorend, h y d r o c e p h a I t s c h.
Ilydrocéphalite, 1. Ileete hersenwaterzucht 1.,
hersenontsteking met uitstorting van vocht, flydrocérawe, in. [Corn.] Koelkruik f., aarden
vat, dat de vochten snel laat doortrekken en daardoor tot becriezens toe afkoelt (alcarazas). -- flydrocérarnique, adj. Die koelvaten betreffend:
Poterie h-, afkoelend aardewerk n., -- Hydro-eéi-atophyllum , in. , z. v. a. CERATOPHYLLE.
- flydroeharide, flydj-oeharis, f. [Bot.]
Kilevorschenbeet m., eeoc europdsche waterplant.
- flydroehimie, f. Waterscheikunde, Icy d r oc h e m i e 1. - IIydroehinique, adj. Daartoe
behoorend, P y d r 0 c h dmi s c h. - flydroehiorate, rn. [Chin .] C/iloorwaterstofzuur zout D. Hydro-chlorique, adj.: Acide ii-, chloorwaterstofzuur n. - Ilydroehoérus, ni. [H, n.],
z. v. a. CABIAL - Hydroeii-soeèle, f. [Chir.]
De met aderspatten gepaarde waterbreuk f. -flydrocovilon , 111. [Md. ] Waterstuifbad n.
.- flydrocorax, m., z. V. a. CALAO. - Hydros, flydrocorides of flydrocori zes, 1.
corée
p1. Geslacht der waterweegluizen f. p1. - Hydro
eotyle, f. [Bot.] , z. v. a. ECUELLE dean. - fl ydroeyanate , rn. [Chirn.] Blaauwstof-waterstofzuur zout, blaauwzuur zout n. - flydroeyanique, adj. [Chirn.] Acide h-, blaaEwstof-wa tofzuur, biaauwzuur n. (een der sterkste en ge-s
vaarlijkste vergiften). - Ilydrocyon , flydrocyn, rn. [H. n.] Nijlvisch van 't zalmgeslacht,
raschal, door de Egyptenaren KeIb-el-bahr, rivierhond rn. geheeten ( waarschijnlijk de vraatzieke
er Ouden). - Hydrocyste, Ilydro
phager d
cystie, f. [Mëd. ] Besloten waterzacht, waterblaas 1.
- Hyilroderme, in. [Iliëd.] Huidwaterzucht f.
- flydrodolope, adj. [H. n.] Vergiftig en in
't water levend (van reptilidn). -- flydrodynaniqiie, f. [Phys.] Leer derwaterkracht, leervan
't evenwiqt en de beweging der vloeistoffen, wetenschap van de wetten der v loeisloffen in 't algemeen,
hydrodynamiek f. - HYDRODYNAMIQUE, adj.
Die leer of wetenschap betreffend, h y d r a d y n dm isch. -- Hydro -encephaioeèle, f., z. V. a.
HYDROCÉPHALE. - Hydro-enterocèle, f., z. v. a.
HYJJRENTEHOGLE. - Uydro-entéroniphale, f
z. v. a. HYDRENTEEOMPHALE. = Hydro -épiplocèle, t , z. v. a. HYDRÉPIPLOCELE. - ifydroépiplomphale, f., z. V. a. HYDREPIPLOMPHALE.
-- flydrofère, adj. [Chirn.] Waterhoudend. -

HYDRO-MÉMNGITE.

flydrofluate, rn. [Chirn.] Fluor- of v loeispaat h-

waterstofzuur zout n. - flydrofluorlque, adj.
[Chirn.] Acide B-, vloeispaath -waterstofzuur n.

flydrofuge, adj. Waterverdrijvend , vochtwe-

rend. - flydrogale, rn. [Didact.] Melkwater n.,
water en melk. -, rn. [Bot.]
Soort van zoetwater-wier n. - flydrogé, e, adj.
[Didact.] Uit aarde en water zamengesteld. - flydrog-ynatioii, f. [Chirn.] Verbinding f., 't verbondenzijn met waterstof. - flydrogène, rn.
[Chirn.] Waterstof f., h ci r g é n i urn n. H- so!furé, carhuré, zwavel-, koolwaterstof. - Ook als
adj.: Gas h-, waterstofgas n. Gaz h- carbon,
koolwaterstofgas, lichtgas n. - flydrogéné, e,
adj. (en part. passé) [Chirn.] Met waterstof verbonden, g e h y cl i' 0 g y n e e r ci. - Hydrogener,
V. a. [Chirn.] Met waterstof verbinden. - flydrogénèse, I. [Mëd.] Ziekte f., toegeschreven
aan gebrek of aan overvloed van waterstof. - fly-

drogénifère, wij. [Chirn.] Waterstofhoudend.
- flydrogénure, f., Z. V. (1 . HYDRURE. - flydrogéo!ogie, t. [Didact.] Leer f. van de vorming
der aardoppervlakte door water; verhandeling f.
over den invloed des waters op de aarde. - flydrogéo!ogiqtie, adj. Die leer, die verhandeling
betreffend, hydro ge old gisch. - flydrogéo!ogiste of flydrogéo!ogue, rn. Verklaarder
van den invloed des waters 0]) de aarde, waterkundige, hydrogeoloog ni. - Uydrogène,
ad) . Water- of vochtvoerend (van plantenvaten).
- flydrogiton, e, adj. [Bot.] In de nabuurschap van water levend of groeijend. -- Hydrog osse, 1. [i1èd.] Kikvorschgezwei n. onder del
tong (grenoullette, ranule). - flydrognonio
nile, f. [Didact.] Kwee f. om bronnen door nd
del van de toover- of wigchelroede te ontdekken;
- somtijds ook: kunst des putboorders. - flydrognornonique, adj. Die gewaande of die wezenlijke kunst betreffend, hydro g n 0 no 6 n is c h.
- Jlydrognomoniste, in. Opspoorder van bronnen door middel van de wigcheiroede; - putboorder, kenner der putborinq, hydrognomoníst rn.
- Hydrognosie, f. tDidact.] Geschiedenis van
'5 aardbols wateren. -- Jlydrographe, rn. Waterbeschrjver , zeekaarten-vervaardiger, h y cl r og r a a p h III. - flydroraphle, f. Waterbeschrijving; zamenstetling der zeekaarten; --- scheepvaart/must f. Cartes d'h-, zeevaartkaarten, zeekaarten t. p1. - flydrographique, adj. Tot de
waterbeschrijving behoorend, Ity d r 0 g r ci p h i s c h:
Caries h-s, zeekaarten f. p1. - Hydrogure. 1.,
Z. V. a. HYDRURE. - Uydrohéniie, 1. [MPh.]
Waterigheid van 't bloed. - Hydrofobole, adj.,
z. v. a. HYDRODOLOPE. - flydrokéloinètre, rn.
[Didact.] Watersneiheidsineterrn.— Hydro!at,in.
[Pharm.] Gedestilleerd of overgehaald water n. flydrolature, f. [Pharm.] Opgieting f. of afkooksel n. eener artsenfjstof. - flydrolé, m. [Pharm.]
In water opgeloste artsenij I. - flydro!icopnetinaat!que, adj.: Machine b-, werktuig n.. dat het
water dooi middelvan de lucht opheft. - Hydro!iqne, adj. [Pharm.] Met water bereid of verbonden, h y d r dl isc Ii. - Ilydi-ofithe, in. [Minhr.]
Watersteen iii., soort van melkwit kristal. - Hydrologie, f. Waterleer f., beschrijving der verschillende wateren op aarde, inz. ten opzigte van
de velerlei vreemde stoffen, waarmede zij vermengd
zijn. -- flydrotogique, adj. De waterleer betreffend, h drolôgisch. - Hydrologiie, rn.
Kenner, leeraar der waterleer, h y d r 0 1 0 0 g rn.
- flydromaneie, f. Waarzeggerj, h y ci r omantie t. - flydroinancien, -ne, f. Waterwaarzegger m., -zegster f. - Hydromanie, f.
Waterwoe
ed f., zucht om zich in t water te storten. - Llydromaniqne, adj. De waterwoede
betreffend, h y d roos P ni s ch. - flydroniantique, adj. De waterwaarzeggerij betreffend, h ydromdntisch. - flydrornécanique, adj.
[Tech.] Waterwerktuioelfjk, doorwaterkracht gedreven, hydromechanisch. - flydronié
diastine, f. [Méd.] Waterafzondering in 't middelvlies, middeivlies -waterzucht f. —flydrornel,m.
Waterhonig, mede f. - flydroiné!on, Hydro
mé!éon, rn. [Pharm.] Kwe&ndrank in., mengsel
van water en honig met kuehnsap. - IlydroinelJé, in. [Pharm.] Artsenij f. met mede tot basis,
mecidrank rn. - flydroméningite, f. [MPh.]
,Hersenvliesontsteking I. met waterzucht. fly-

HYPROMiTRE.
droinétéore, Iii. [Phys.] Waterig lvc/itverschjn
mist, regen, enz.).— Hydrornètre, m.-sein.(vl,
{Pliys.] Watermeter, hydrometer ui., z. V. a.
AREOMETRE. - [H. n.] Waterlooper m., insect
van 't geslacht der bloedzuigenden. - flydrornétrie, f.Watermeetkunst f., gebruik van den hy dro- o/ areometer. - [Mud.] Waterzucht f. der
baarmoeder. - flydrométrique, adj. De water-

de baarmeetkunst of den watermeter betreffend;
moederwaterzucht betreffend, ii y d r 0 ifl d t risc/s.ter
bepaWerktuig
II.
Uydroniétrographe, in.
ling van de hoeveelheid water, die in een' gegeven tijd
flyverdampt, hydrometrograapis m.
dromphale, 1. [Chic.] Waternavel, novetwatergezwem., is y d r Ö m p is a tie s m. —Jlydromuriate,
flydrornuriatique, z. v. a. HYDROCHLORATE,
flydrornyes, f. p1. DubbelHYDROCHLORIQUE.
vleugelige insecten n. p1., welker larven of poppen in
Ilydrornys,
m. [H. a.] Waleven.
't water
termuis t., soort van knaagdier, dat even als de
flydronose,
1.
bevers en waterratten leeft.
[Méd.] Z. V. a. SUETTE. flydroolat, Hydro
olature, enz., Z. HYO1SOL—.— Hydropathe, in.
Geneesheer, die inz., liet water als geneesmiddel
aanwendt, waterdoctor, is y drop a a t is m. flydropathie,f. Watergeneesisunde; by d r op a thee
of is y d r op athie ie t. Hydropathique, adj.
De waterheelkunde betreffend, by á r op ci t /s isc/i.
Uydropédèse, f. [Md/s.] Overmatig zweet n.
-
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-
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-

Hydropeltide, 1., Ilydropeltes, 111. [Bot.]

HydropéPlant met sc hildvormige bladeren.
ricarde of flydropéricardie, t. [Méd.] Waterzucist f. van 't Izartezaicje.—Hydropéritonie,f.
[Méd.] Borstwaterzucistf.— Hydropéritonite, t.
HydroBuilevlieswaterzuc/it en ontsteking 1.
persulfate, in. [Chini.] Overzwavelwaterstofzuur
In 't wa[Mm/sr.]
adj.:
flydrophane,
n.
zout
HYDROPHANE, M.
ter doorschijnend wordend.
verscheideneene
Wereldoog n. [oculus muls/si]
held van den opaal, die water inzuigt en zoo doory d r op/s a an in .
schijnend en icleurspelend wordt, isa.
HYDROGNOMOIlydrophante, in., Z. V.
Hydrophides, in. p1. [FL n. ] WaterMISTE.
[Didact.]
wij,
ile,
Hydroph
slangen t. pi.
Waternsinnend, gaarne in t water zich ophoudend,
levend ofgroeijend. Als subst. in. Water/sever in.
Jlydrophiliens, In. [H. n.] Water/severs m. pl.
flydrophitites, in . p1. [H. n. ] Versteende
water/severs in. p1. Hydrophiogose, f. [Méd.]
Ontsteking met waterige afscheiding. HYDROPHLO
GOSE, rn [Teals.] Soort 'van kagchel t., voorzien
van een' cilinder met dubbelen bodem, om het water
flydrophobe, in. et f. [Med.]
te bevatten.
flydro14,/der in., ljderes t. aan watervrees.
flyphobie, f. Watervrees, hondswoede 1.
dropJiobique, adj. Waterschuw, by d r o p isOm.pi.
[H.
n. ]
HydropholidophideS,
bisch.
Hydrophore,
Geschubde waterslangen t. pi.
Substances
adj. [Anal.] Water- ofvochtvoerenet.
11-s, stoffen f. p1., die de vochten der lucht gretig
[Bot.] Gemakkelijk in 't water opi nzuigen.
HYDROPIIORE, m. [Ant.] Waterschen
lossend.
fly[Tech.] Waterbuis of -slang f,
ker in.
drophosphate, in. [Chin.] Phosphorwaterstofzuurzout II. Hydrophosphure, f. Phosphorwaterstofverbindingf.— llydrophraetique,pl.adj.
Tech.]: Chapeaux h-s, waterproef-hoedennL
ydrophthalmie, t. [Méd.] Wateroog n., waterflydrophthahfliOfl, in.
vucht t. van 'toog.
[Méd.] Halvemaanswijze kring ui onder 't beneden
ooglid._Uydrophthalmlque,adi. lot de oogwaterzuchtbehoorend, Is y d r o p is th 0 1 misc/s. —flydrophthorate, Hydrophthorique, z. v. a.
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HYDROFLIJATE, HYDROFLUOIIIQUE. - Hydrophy-

ces, t. p1. [Bot.] Water-wierplanten t. p1.
flyflydrophy ll e, f. [Bot.] Waterblad n.
drophysocèle f. [Chir.] Waterwindbreuk f.
Hydrophysometre, t. [Med.] Opisooping
Hydrovan vochten en gas in de baarmoeder.
Uydrophyphyte, t. [Bot. Waterplant f.
tographe, in . [Didact.] Schrijver in. over de
waterplanten. flydrophytographie, t. WaHydrophytographiterplantbeschrjving t.
Hydroque adj. Waterplantbeschrjvend.
der waterplangeschiedenis
phytologie, 1. Leer,
Hydrophytologique, adj. Die leer of
ten.
geschiedenis betreffend, h y d op h y t o t 0 g i s c Is.
flydropbytologue, M. Kenner der water-
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planten, hydrophytoloog in.Hydropiper, in . (yr. —phi [Bot.] Waterpeper t.
Ilydropique, adj. [IVIéd.] Waterzuchtig, is ydrOp/sc/s.
Hydi-opisie, t. [Méd.] Waterzucht, mv. die des onderbuiks (ascite), hydrois
ie
1.
Hydropleurie, t. [Méd.] Borstwater
P
zucht 1.
Hydroplenrite, f. [Méd.] Ontsteking t. van 't borst- ofribbenvlies met waterzucht.
Hydroplèvre, f. [Méd.] Waterzucht t. van
't ribbenvlies.
Hydropneumatiq.ic adj.
[Chin.]; Appareil, Cuve is-, toestel ni. kuip t. ons
gas onderwater op te vangen, isy d r op n e u sn a t i5 c is e toestel of kuip.-- Hydropneumatoeèle, f.
[Méd.] Luchtwaterbreuls t.
Hydropuenmo
iiie t. [Mëd. [ Longwaterzucht t.
HydropileumoHique, adj. Longwaterzuchtig.
Hy
dropneumopéricarde, t. [Mdd.] Ophooping t.
vau vocht en lucht in 't hartezakje.— Hydropnen
mosarqtie, t. [Chic.] Water-, wind- en vleesch
n.
flydropneuniotorax, in. [Méd.]-gezwl
Uitstorting van vocht en lucht in de borst.
Hydropolde, adj. [MOd. [ Waterzuchtachtig.
Hydropote, adj. [Didact.] ]Viet dan water drinkend.
Als subst. in. en t.: Waterdrinker in.,
-drinkster t.
Hydroptéride, t. [Bot.] Waflydropyrète, in.
tervaren, waterkruid n.
Jlydro
[h/hid.] Kwaadaardige zweetkoorts f.
pyrétique, adj. Met koorts en zweet verbonden.
flydropyrique
adj. [Plsys.] Water- en
vuurspuwend (van vulkanen), h y d r op y'r i S c/s.
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IJydrorachis, Hydrorachitis,f.(pr. —chice,
—tice) [Méd.] Waterzucht t. van de ruggegraat.
- Hydrorch'ite, f. [Méd.] Teelbalwaterzuc/it t.
-- flydrorrhodon
of Hydrorrhodin , m.

[Pharin.] Drank in. van water en rozenolie (een
uitmuntend tegengif). Hydrosaceharnni, in.
(pr. —sak-ka-rome). [Pharin.] Suikerwater n.,
Hydrosace, t.
siroop t. uit water en suiker.
[Bot.] z. v. a. ANDROSACE. flydrosareocè
Hydroie, t. [Chir.j Vieeschwaterbreuic t.
sarque f. [ Méd. ] Watervleeschgezwel n.
Hydrosat, in. [Phamm.] Rozen-afkooksel n. met
mede gemengd.
Hydroscope, m. z. V. a.
HYDROGNOMISTE en SOTIRCIER. Soort van wateruurwerk n., weleer in gebruik, h y d r 0 s k o o p in.
Hydroscopic, t. Waterontdekkingskunst t.;
flydroscopien, ne.
z. v. a. HYDROMANCIE.
Ilydroseopique, adj. Wat de hydroskopie betreft, hyd r 0 S kOp i sch.—Hydroséléniate,m.
fly[Chin.] Seléniusn-waterstofzuur zout a.
dronsélénique, ad]. [Chum.] Acide B-, seléniumHydrosidéruni, in. (pr.
waterstofzuur n.
—rome [Chim.] Phospharhoudend ijzer (beter
Hydrosilicate, in. Kiezelphosphure de Ier).
Hydrostatique, t.
waterstofzuur zout n.
[Phys.] Waterstandsieer, waterweegkunde 1., leer
van het evcnwigt der druipbare vloeistoffen, is
drostatiek, hydrostdtica f,-- Ooka(sadj.:
Balance B-, z. v. a. HYDROMETRE. flydrostatiquement, adv. Volgens cie regels der waterweegkunde, hyd'rostdtisch.
Hydrosudo
pathie, I., z. v. a. HYDROTHERAPIE. Hydrosulfate, m. [Chin.] Zwavelwaterstofzuur zout n.
flydrosulfure, m. [Chim.] ZwavelwaterHydrosulfustofverbinding waterzwavel f.
riqiie, adj. [Chin.]: Acide Is-, zwavelwaterstofHydrosulfureux,
euse,
zuur.
adj. [Chim.]:
HydroAcide Is-, zwavelig waterstofzuur n.
taehymètre, in., z. V. a. HYDROXELOMÉTRE.
flydrotechnique, t. Waterbouwkunst f.: z. v. a.
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HYDRAULIQUE. - Hydrotellurate, m. [Chim.]
sellurium-waterstofzuur zout n. - Hydrotel-

lurique, adj. [Chim.]: Acide h-, tellurium-waterstofzuur n. - Ilydrothalastique, t. Kunst

om onder water te varen, h y d rotha las t ie Ic t.
Hydrotherapie, t. Geneeskundige behandeflydrothionate, fly
ling t. door 't water.
drothionique, z. v. a. HYDROSULFURATE, HY-

-

DROSULFUR1QUE. - Hydrothorax, m. [Méd.]

Borstwaterzuaht t.
Hydrotile, t. [Minér. ]
Waterbevattende klappersteen in. (géode), z. v. a.
flydrotique, adj. [Méd.] z. v. a.
ENHYDRE.
HYDRAGOGUE en IHDROTIQIJE.
Hydrotite, t.
[Minër.] Kleine waMéd.] Oorwaterzucht t.
^eoudende adelaarsteen (géode). Hydroxy
de, m. z. v. a. HYDRATE.
Hydrure, in. [Chum.] Verbinding t. van zwavelwaterstofgas met de metalen.
-
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I-Iyémal, e, adj. Tot den winter behoorend,
wnntersch: Plantes h -es, winterplanten f. pl. —
Montagnes h -es, sneeuwbergen m. pl. (met nimmer
smeltende sneeuw en ijs op hunne kruinen) . (Plur.
m. hvémaux).
Uyène, f. [H. n.] Hyéna f., een eenzaam levend, vraatziek roofdier der heete gewesten van
.,Azië en Afrika. -- IIyénin, e, fyénoïde,
adj. Naar de hijéna gelijkend.

Ilyétornètre, Hyétoscope, ni. [Pliys.] Regenineter, regenw(jzer m. of regenmaat, een werk
om de hoeveelheid gevallen regen te bepalen,-tuig
hyetométer, hyetoskoop m. — fyétouiétrie,lyétosco ie, f. Regenmeting f. --toscopique, adj. Den
Uyétommflétrigne, Jlyé
regenmeter betre/fend, h y e t o m é t r is c h, b y e-

toskópisch.

IIy g iastique, f. [Didact .] Gezondheidskunst,
geneeskunst f. (naar ..Hygiéa, godin der gezondheid) .

— Llygiène, f. Gezondheidsleer f. (diététique).
— Ilygiénique, Hygiététique, adj. De ge-

zondheid of , de gezondheidsleer betreffend, h y g éS c h: Renredes h-s, gezondheidsmiddelen n. pl.

-- HYGIENIQUE, 1. Leer der behoedmiddelen, behoedende geneeskunst f. — Uygiéniquen' ent, ode.
eidsleer.--- Ilygiéniste, n1.
Volgens de gezondh
Beoefenaar der gezondheidsleer, h y g i ë n i s t m.
Hyienne, f. [H. n.] Kraakbeenvisch.

Hygiététique, adj., z. HYGIENIQUE.
Hygioeérame, m. [Tech.] Gezondheids-aar°dewerk n. (waartoe geenerlei der gezondheid scha
stof gebruikt wordt) . -- icy giocéranil--delijk
que, adj.: Poterie 11-, z. V. a. HYGIOCERAME.

H ygionome, in. [bidact.] Kenner der gezond
eer -- Hygiononiie , f., z. V. a. HYGIENE.-heidsl
.

— Hygiononligne,

wij., z. v. a. HYGIENIQUE.

Hygrobaroscope, m. [Phys.] Vochtzwaartemeter m., z. v. a. AREOMLTRE, PESE -LIQUEUR . :Iiygrobaroscopique, adj., z. v. a. AREOMETRIQUE. — Hygrobate, adj. [H. n.] to 't water loopend (van vogelen). -- Hygrobie, adj.

[H. n.] -Iri 't water levend. --- HYDROBIES, f. pl.,
z. V. a. HYDROC A.NTHARES. — HH y grobié, e, adj.

[Bot.] In 't water levend of groe end. -- Hygroblépharigeie, asij. [Anat.]: Conduits h-s, traanklierwegen m. pl., uitmondingen f. pl. der traanklier. — Hygrocérame, I-Iygrocéramique,

HYME- NOSPO E.
Ilylarchique, adj. [bidact.] Stofbeheersche•nd:
Esprit h -, stofbeheerscher, wereldgeest, universéle

geest m., wereldziel f., h y l ( r c h m.

IIylé, f., of Ilylee, in. [Ach.] Eerste of oor -

spronkelyke stof f. --- Hylébate, adj. H. n.]
In 't kreupelhout gaande (van vogelen) . — HYLE BATES, 111. pl. Trompetvogels m. pl. (agamis).

fIyléeète, in., z. v. a. LEME-Bois.
Ilylées, f . pl., z. V. a. HYMENOPTERES.
Hyléïforine, adj., z. V. a. HYLIN. — Hylésine, f. [H. n.] .Soort van houtkever in.
1 ylin, e, adj. [H. n.] Naar een' boomkikvorsch (rainet ( e) gelijkend.
Hylobates, nl. pl. [H. n. { Langarmige apen,
gibbons I. pl. -- I- Iylobatraeiens, m. pl.
[H. n.] Vorschen 01. pl., olie zich i.n 't kreupelhout
ophouden. --- Hylobiens, m. pl. [Dist.] Woud
pl. — Hyloeliosnioptères, ni. pl.-bewonrsi.
[H. n.,J Wouclrngels, die hunne prooi in, de vlugt
met wijd geopender snavel vatten. -- Hyloelasnnoptënes, in. pl. [H. n.] Woudvogels m. pl.
die hun voedsel met den snavel verbrijzelen. -I$ylogénie, I. [Phyl.] Stofvorming f. --- Hylogone, adj. [Géogr.] : Peuple h- of als subsi.
i-iYLOGONES, m. pl. Boombewoners, op boomer hui
wilden m. pl. -- i ylophage, adj. [Géogr.] -zend
Peupie h -, (/ t is Si, bst. HYLOPIIAGES, nl. pl.
Houteters m. Pl. — Hyloplatyr hynques , m.
pl. [H.. n.] Breedsnavelige wandvogels m. pl. -1Iyloptènes, om. pl. [H. n.1 T oudvogels m. pl.
— Ilylorthorhy nques, m. pl. ['H. n.] Regtsnaveli.ge woudvogels UI. pl. — Hyiotome, m.
[H. n.] Zaagkever m., houtzcagwesp f. --- Hylotrypanoptenes, m. pl. [H. n.] tioudvogels,
die de boomschors met den snavel ogenhakken. -Hylozoïque, adj. [Phil.] Tot het hylozoismus
behoorend, h y 1 o z ó ï s e h. -- IIYLOZOIQUE, m. flanhanaer° van het hylozo'ismus, h y l o z o i s t m. --]EIylo'oïsme, m. [Phil.] Bezieling der eerste stof,
leer f. van het stofleven, welke aan de stof een
oorspronkelijk aanzin en eigen leven toeschrijft,
hylozoismus n.
-

Ylyluus•ge, n1. [ H . n. , Z. i'. 't. XYI.OPIIAGE.

Hylypsoptenes, m. pl. [:H. n.] 0p de baomtoppen ne stelende woudvogels m. pl.
hymen, (p • . i -mène), 1FNyménée, h.]

z. V. a. HYDROCEMIE, HYDROCER AMIQUE. — y
f., z. V. a. HYDROCIRSOCELE. ---grocisèle,
Hygroeliniax, m. [Anc. phys.] krochtzwaartegneter m. -- fygrocollyre, m. [Pharm.]

De huwelijksgod, hymen m. (zoon van Bacchus en.
Venus, of van llpollo en eerre zanggo (i in). — (fig.
et poét.) .Huweljjk n., echt m. Les liens, Les
noeuds de 1'hymen, de huwelijksbanden rn. pl.
Les fruits de 1'hymen, de vruchten f. pl. des hu
kinderen n. pl. Allumer in ila^nbeau-weljks,d
de 1'h- of d'1lyménée, de huwelijkstoorts ontste-

ter, van de vloeistoffen. -- [111éd.] Leer f. der

hu welijksbed --- HYMEN , m. [Ann I.] Maagdevlles,

Vloeibaar oogmiddel, oogwater,n. --- Hygro-endionnètre, m., z. v. a . EUDIOMET RE. --- Hygrologie, f. [Didact _] Leer, geschiedenis f. van 't wa-

vochten van 't inenschelijk ligchaam. — Hygro logique, adj. Die leer betreffend, h y g r o l ó -

g i. s c h.. —= Ilygrolog ue, m. Beschrijver dier

vloeistoffen, dier vochten, h y g r o l o o g ni . -Hygromancie, f., z. v. a. HYDROM:iANCIE. -

Hygronae, m. [Méd ] Waterbeursgezwel n. -I-Iygroniètre, Hygroscope , M. [Phys.]
Vochtigheidsmeter , luchtvochtmeter m., werktuig
ter waarneming van den graad der vochtigheid van
de lucht, hygrometer, hygroskoop m . -Hygrométricite, f. Gevoeligheid voor de ver anderingen, in den vochtigheidsgraad der lucht. --Hygron7etrie, Hygroscopie, f. Vochtigheidsméting, kunst f. om den graad van vochtigheid der
lucht met den hygrometer te bepalen. — Hygroinétrique, adj. Tot den luchtvochtmeter en zijn
gebruik behoorend; — zeer gevoelig v oor de veronderingen in den graad van vochtiglr_eid der lucht,
h y g r o m é t r l s c h. — Hygronnétriquuennent,
adv. Naar de regels der luchtvochtmeting, h y g r om é t r i s c h. — Hygrophobie, f., z. v. a. HY DROPHOBIE . ; I-Iygrophthalmigne, adj., z.

ken, trouwen. Le I d'hymen of d'byménée, het

hymen U. -- [Bot.] Bloemknopvli.esje n. -!Iyméneal, e, adj. Het huwelijk betreffend,
echtelijk. (Plur. m. hyménéaux.) —11ly!nénée, ni.,
z. HYDIEN. — [Ant .] Bruiloftslied n . — HY1%iENÉES, f.
pl. Iïymensfec.sten n. pl. — Hyménélytre, adj.
[.1 . n.] !Vlet vliezige vleugeldeksels (van insecten).
— HYMENE .I TRES , H. pl. Bladluizen f. pl. -Iiyrnénoearpe, a(1j. [Bot.] Met vliezige vrucht.
-- Dyniénode, adj. [Bot.] Vliezig. — iJynuénogastriq.ne, adj. [H. n.] filet vliezige maag
(van vogelen). — Hyaiiénographe, m. [bidact.]
Yliesbeschg°yver m. — Hyinénograplhie, I.
Vli.esbeschrijving I. (een gedeelte der ontleedkunde).
-- Hyn énograpbigtie, adj. I liesbeschrijvend.
I- Iyménolépidoptères, m. pl. H. n.]
Vliesvleugelige insecten ii . pl., wier vleugels met
schubbigstof zijn bedekt. -- Hynnénologie, f.
[Anat.] Leer van, verhandeling f. over de vliezen.
— Uyménologique, adj. Die leer of verhandeling betreffend, h y m e n o 1 o g i s e h. --- I?I i inenologeue of Hyinénolo,giste, in.. z. V. a. IIYENOGRAPHIE. — IIy lnénoplly lles, f. pl. [Bot.]

Soort van varenkruiden n. pl., meest V itheemsche.
[H. n.] liet ten halve
door een vlies verbondene toeren (van vog (' len). ---

V. a. HYGROBLEPHARIQUE. -- Hy groscope, iI ygroseopie, Z. HYGROME'TRE, HYGROMETRIE. —

— IJynaénopode, adj.

z. V. U. HYGROLOGIE.

als enlist. HYMENOPTERES, in. pl. Vliesvleugelige
secten (met 1 vliezige, doorzigtige en geaderde
vleugelen, zoo als de wes1:en, bijen, enz.) , h y m e n o
t e r a n. pl. — Hyn;énoptérologie, f. Leer,-p
beschrijving f. van de vliesvleugelige insecten n. pl.

iiygroscopicite, f. Eigenschap van alle bewerktuigde en van zeer vele onbewerktuigde lig
om vocht tot zich te nemen of uit te-chamen,
drijven, en alzoo te dezen opzigte met de hen omgevende middelstof in even wigt te blijven , h y g r o
k op ie h e i t f. — Iiygrotologie, f. [Mod.],-s
álygrusine,

f. Het bij koude vloeibaar blijvend

gedeelte der planten-oliën.

Ilyménoptëre, ad,!. [ -H. n.]: Insectes h-s, of

-- Ilynnénorhize, adj. [Rot.] hutvliezigeuaorte1.s. --- Ilymenospore, 1Hynténosporé, C.

IIYM1NOTOME

-

adj. [Bot.] Met in een vlies gehulde zaadkorrels.
flinénotome, rn. [Chir.] Mes ii. tot het ontleden der niezen. - flyméxiotornie, f. [Anat.]
Vilesontleding t. - flyméiiotoniiste, m. Vliesontleder ni.
flymnaire, in. Gezangboek n., verzameling t.

ran lo/zangen.
Hynine, ill. Lofzang m., feestlied n, , inz. ter
eere van de goden en helden der oudheid, ii y maus in. HYMNE, t. [Liturg.] Geestelijk lied,
christelijk kerklied n. - Ilymnique, odj. Den
hyinnus of lofzang belie/Tend, ii y m a is c Ii.
Uymniste of flymnographe, rn Lofzang sclir/jver, loflieddicliter m. - Hynmode, rn. et
1. [Ant.] Hymnenzanger rn. , -zangster f. (op de
grielesche feesten). - Hyinnographe, ni., z.
-

HYMNISTE. - Hyinnogi-aphie, t. [PhiIol.]

Kunst t. Oi lofzangen te maken. flymnogra
phique, adj. Die kunst betreffend, ii y m n 0 g r cip/iisc - ilyninologie, t. [Phulol.] Verhanh.
deling f. over den lofzang; - het afzingen van
00/c: kennis 1. der christen-kerkgeto/liederen;
zangen en kericlieddic/iters. - flymnologique,
adj. Die verhandeling, dat o/zingen, die kennis betreffend, hyrnnológiscli. - flymnologiste
of flymnologne, ni. Schrijver eener hymnologie; - beoefenaar, kenner van de geschiedenis en
litteratuur van 't kerkgezang, h y ni n 0 i 0 0 fJ m.
-

flyochonth-o-glosse,(pr.chk),flyoglosse, adj. [Anat.]: Muscle h-, of als subst. HYO-

CHONDRO-GLOSSE, HYOGLOSSE, fl1. 1 \7omen

van twee
longbeenspieren. - flyo-épiglottique, adj. Tot
tongbeen en strotklep * behoorend. - flyoltle, a dj.:
Os h-, of als subst. HYOïJ)E, m. Tongbeen a.
flyoldien, ne, adj. Tot bet tongbeen behoorend.

.- Hyoglosse , z. HYOCHONDRO-GLOSSE. fl yo-laryngien, ne, adj. Tot het tongbeen

en 't strottenlioofd behoorend. - flyo-pharyn
°ieu, ne, adj. Tot het tongbeen en het slokdarnsshoofd behoorend,
flyophorhier, in. Bot.] Soort van palmboom m. op Bourbon.
flyoscyarne, rn. [Bot.] Zwart bilzenkruid a.
flyoscyaniine, f. [Chim.] Een uit het bilzen-

kruid verkregen zwart alkaloïde.

flyosère, flyoséride, flyosiris, f. [Bot.]

Varkenssalade f.,' eene plant met walgelijk nekenden wortel.
flyo-sternal, e, adj. [Anal..] Tot liet tongbeen en liet borstbeen behoorend. - flyo-thyroïdien, ne, adj. Tot het tongbeen en het schildkraakbeen behoorend. - flyovertébrotornie, f.

[Vdtér.] Luchtzaksnede t.
flypailage, t. [Gram.] Woordverpiaatsing,
woorctverwisselinq t., waarbij nogtans de zin duicielijk blijft (b. v. 11 enfonca son chapeau dans sa
tête, voor: 11 enfonca latête dans son chapeau).

IIYPERSPIJ1NALGIE. 9

ven, hyperboliséren. - + Hyperbolisnie, ni. Misbruik, gedurig gebruik der hyperbool
of der overdrjving, ii pp e r b 0 1 1 s rn u s a. -

Hyperbololde, adj. [ Gdom.] , z. v. a. HYPERBOL1FORME. - Hyperboré, e, flyperboréeii,
ne, adj. [H. a.] Noordelijk, in 't hooge noorden

levend of groeijend, hyperboriïsch: Plante
h-e, Animal Is-, noordelijke plant t. , noordelijk
dier n. Race h-e, Nations h-es, hoog -noordsche
volken a. p1. (Lappen, Groenlanders, enz.). Mer
h-e, noordelijke IJszee f.-- Hype reardiotro-

phie, t. [Mid.] Vergrooting f. van 't hart. Hypercardiotrophique, adj. Daartoe behoo-

rend. - flypereataleetiqne, adj. [Litt. anc.]

Overtollig: Vers h, of als subst. HYPERCATALECVers n. , met déne of twee lettergrepen
te veel in den laatsten voet. - flypereatharse
of flypercatharsie, t. [Mid. [ Bovenmatige
T1QUE, flTl.

buiksontlasling t. - Hypercératose, t. [Méd.]

Kegelvormige uitzetting 1. van hel hoornvlies. -

Hyperchiorate, m. [Chim.] Overchioorzuur
zout a. - Hypereinésie, f. [Méd.] Overmatige
bewégelijkheid van eenig deel, ziekelijke prikkelbaarheid t. - Hypererinie, t. [Mid.] Buitengewone vermeerdering der afscheidingen. - flypererise, flypererisie, t. [Méd.] Al te hevige
krisis 0/ wisseling eener ziekte, bovenmatige ziektescheidende (kritische) ontlasting, Ii y p e r k r s is t.
- flypereritique, adj. [Méd.] Tot die overkrisis behoorend. - HYPERCR1TIQUE, m. Overstreng
kunstregter; aartsberisper, aartsvitter, albediler,
hyperkriticus m. - flyperdiacrisie, t.
[Méd.] , z. v. V. HYPERCIUNIE. - flypei-drainatique, adj. [Crit.] .11 te dramatisch of tooneel
h yp e r dr a in ci t is c h. - fly--matig,overdn
perdranie, m. Overdreven tooneelstuk a. flyperdulie, t., z. onder CULTE. - Hyperdy
t. , z. v. a. HYPERESTHhME. - Hyper- -namie,
énièse, flyperéinésie, f. [Méd.] Overmatige
braking t. - Hyperénie, t. , Z. V. V. PLETHORE
- fiyperentérjte, t. [Mid.] Heftige ingewandsontsteking t. - flyperentérotrophie, f. Ver-

grooting f. der ingewanden. - Hyperéphidrose, t. [Mid.] Bovenmatig zweet a. - Hyperépdose, t.

Bovenmatige grootte of toeneming

t. van een of een ander lid. - flyperéréthisme, in. [Mid.]

Overmatige prikkelbaarheid t.

flyperesthénie, f. [M.]
id Bovenmatige sterkte
van alle levensverrigti
ngen, ziekelijk verhoogde ievenskracht, h y p e r s t Ii e n j e f. - flyperesthé
nique, adj. Ovenkrachtig, uit te groote sterkte
of kracht voortspruitend, h y e r s t h ci ni s ch. -

Hyperesthesie, t. Bovenmatige gevoeligheid t.
- Hyperesthésique, adj. Overgevoelig. flyperguenstie , flypergeustie t. (pr.
—gheus-thie) [Mid.] Ziekelijk verhoogd smaakvermogen a. - Hyperhémie, t. Groote over-

flypante of flypapaute, t. [Liturg. gr.] vloed m. van bloed. - Hyperhénilte, t. [Méd.]
Zuiveringsfeest 1. den Maagd. (bloemkelk. Scherpe bloedsontsteking t. - flyperhexape of
flypanthe, t. [Bot.] Binnenst gedeelte van den flyperhexapode, adj. [H. n._1 Met meer dan
flypargyré, e, adj. [Bot.] Van onderen zh- 6 pooten. - Uyperhidrose, flyperhidro
sic, t. [Méd ] Overvloedig zweet ci., liet overmalig
nerkleurig (van bladeren).
flypate, f. [Mus. anc.] Laagste snaar f. der zweeten.
flypéricées, Hypérieinées, Hypericoltelrachord of viersnarige tier. - Hypatolde, f.
des, t. Pl. [Bot.] Geslacht der Johannis-planten f.
Diepe, doffe toon, treurtoon m.
pi. (millepertuis). - Hypérienni, m. (pr. —come)
Uypéeoon, m. [Bot.] Karwei t.
flypélate, f. [Bot.] Zeepboom al. van Jamaica. ] Bot.] Ilertshooi, St-Janskruid a.
flyperinésie, f., z. v. a. HYPEREMESIE. Hyper (grieksch voorvoegsel in vele uit het
gnielcsch genomen fransche woorden). Over, boven, Hyperrnètre, adj. et subst. m., z. V. a. HYovermatig, bovensnate, overdreven. - fl yperba. PERCATALECTIQUE. - Hypernéphéliste, m.
(plow.) Hemelbeschouwer, bewonderaar van de
se, f. [lthét.] , Z. V. a. METAPITORE. - Hyperbate, f. [Gram.] Woordverzetting, omzetting f. hemelsche voorwerpen. - (fig.) Hoogvlieger m.
ran de natuurlijke volgorde der woorden, h y p civ- - flypeinormal. e, adj. Den gewonen reb a t 0 n a, - Hyperbibasnie, m. [Gram ] Ver- gel overschrijdend , hypernormaal. - flykeerde woordvoeging t. - Hyperbole, t. [Rhét.] pérolde, adj. [Bot.], z. v. a. SAXIFRAGE. Overdrjving , vergrooting, overdreven voorstelling Jlyperoodon, m. [H. n.], Z. V. a. EPAULARD.
van eene zaak, grootspraak t. - [Géom.] Dwarse of - Hyperostose, t. [Chir.] Groot beenuitwas a.
schuine kegelsne de, h y p e r b a o t f. - Ilyperbo- - Hyperoxyde, adj. [Minér.] Zeer scherp/conliforme, adj. [Géom.]Naar de Ilyperbool gelijkend. tig. -- flyperoxyde, m. [Chim.] Overoxyde a.,
—flyperbolique, adj. Overdreven, ove rd rijvend, ovyde met overmaat van, zuurstof (sur -oxyde). vergrootend door woorden, h yp e r b ci ii s c h: Ex- flyperoxygéné, e, adj. [Chim.] Met zuurstof
pression h-, overdreven uitdrukking t. Cet homme oververzadigd, gehyper oxydeercl. - flyest fort h-, die man houdt veel van overdrijven. peroxyniuriate, m. [Chim.], nu CHLORATE ge- [Géom.] Van den vorm der hyperbool. - fly- heeten. - flyperphiogose, t. [Méd.] Hoogste
e rboliquentent c adv. Vergrootenderwijs. - graad in. van ontsteking. - flypersareose, t.
Géom.] Couper un cOne h-, eene hyperbolische [Chir.] Overmatige vleezigheid f.; w il d vleesch n.
kegelsnede maken. - -(- Hyperboliser, v. n. in wonden en zweren, h y p e r s a r k 6 s is f. Wet overdrijving of vergrooting spreken, overdrij- Hypersplénalgie, t. [Méd.] Hevig zenuwlij--

!
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den n. der milt. - Hypersplénotrophie, 1.
[Méd.] Groote uitzetting f. der milt. - Hy
perstaHlleux, adj. [Chim.] Naam, door Berz lius aan het zwavelzuur tin-oxydule gegeven.e

- Uyperstène,

fl1.

[Minér.] Hoornblende f.

van La br ador. - Hypersthénie, f., z. v. a.
HYPERESTHEME. - Hypersulfide, m. [Chim. {
Zwavelverbinding f. met overmaat van zwavel.
- Ilypersulfure , ni. [duim] Zwavelverbinding 1. met de grootst mogelijke hoeveelheid
zwavel. - Hyperthyron, ni. [Arch.] Fries m.
boven de deurstijlen. - Hypertonie, t. [ Méd.]
Overspanning, hevige spanning t. - flypertonlqiie, adj. Overspannen. - flypertrophie, 1. [Méd.] Overvoeding f.;het dik-worden.
- Hypertrophié, e, adj. (en part. passé van

s'Irypertrophier). Uit overvoeding geboren 0/' daarmede zamenhangend, ii y p er t r Op h i s c P. flypertrophier (s'), v.pr.. Overmatig dik worden door overvoeding. - flypertrophiqie,
adj., z. V. a. HYPERTROPH1E. - Hyperzoody
namie, I. [Méd.] Overgroote vermeerdering der
-

evenswerkzaamheid.

Hyphaltes, 111. p1. [H. a.] Huppelaars, sprin-

s m. p1. (vogels van 't musschengeslacht). yphantes, in. p1. [H. n. ] Vogels, die kunstig
zamengestelde nesten bouwen.
Hyphénèse, t. [Gram.] Vereeniging van twee
lettergrepen tot déne.
flyphydres, m. p1. [H. n.j Waterkevers mpl.
flypnal, Hypuale, in. [El. n.] Adder f.,
wier beet doodelhk is.
Hypualisme, m. [Magnét.] Toestand des magnëtischen siaaps, h y p n aijsmus a.
Hypne, m. [Bot.] Bladmos ii.
Hypniatre, m. [Magnét.] Wie in den magnétischen slaap geneesmiddelen voorschrijft.
Hypnionirexie of flypnionirie, f. Magnétiseize slaap m. met droomen gepaard.
Hypnobatase, Hypuobate, z. V. a. SOMNABUL1SME, SOMNABtJLE. - Hypnohiepsie, 1.
[Magnét. [ Helderziend slaapwandelen der geniagnetiseerden. - flypnographe, m. [Didact.]
Schrijver in. over den slaap, slaapbeschrijver,
h y p n o g r a a p h m. -- [Magnét.] Hij, die slapend
schrijft. - Hypnographie, adj. Slaapbeschrjvend, hypnogréphisch.
Hypuolde, t. [Bot.], z. v. a. SAxJFRkGE.
Hypnologie, t. [Didact.] Leer f. van den
slaap. - Hypnologique, adj. Die leer betreffend, h y p n 0 t 6 g is c h. - HYPNOLOGIQIJE, t. [Méd.]
Slaaprégeling 1. (een gedeelte der gezondsheidsieer).
- flypnologue, m., z. v. a. HYPNOGRAPHE. [Méd.] Geneesheer m., die zich met de nlgeling
van den slaap bézig houdt. - Hypuoloque, m.
[Magnét.] Spreker m. in den magnétisc/ien slaap.
- Hypnophoble, 1. Het schrikken in den slaap.
- Jlypnophobique, adj. In den slaap schrikkend, hypnophObisch. - Hypnophone,m.
[Magnét.] Wie in den magnétischen slaap zingt of
spreekt. - Hypuorexie, f., z. V. a. HYPNALISïiE. - flypnotique, adj. [Méd.] Slaapverwekkend. verdoovend (narcotique). - Als subst. in.
slaapmiddelen a. p1. - Hypnotisme, m., Z. V. a.

L

HYPNM.ISME.

Hypo (grieksch voorvoegsel in vele aan 't grieksch
ontleende fransche woorden). Onder, beneden, van
onderen, onderaan, van geringer' graad, ondergeschikt. - flypobole, f. [Rhét.] Voorloopig antwoord op eene te doene vraag (doorgaans subjec-

tion of anticipation). - Hypobranehe , adj.

[H. a.] Met de kieuwen onder 't lijf (van weekdieren). ... flypocarpe, m. [Bot.] Vruchtbodem m. - Hypocatharsie , 1. [Méd.] (eig.
uikzuivering doorden endeldarm). Zachte, ontoe
reikende ontlasting t. - flypoeathartiqne,
adj. Eene zachte ontlasting veroorzakend, h yp ok a t ii a rtisc h. - Hypoeauiste, m. [Ant.] Gewelfde plaats met vuurhaard en buizen ter verwarming van de daarboven liggende vertrekken;
zweetkamer, badkamer f., zweetbad n. - Hypochéride, flypochéris, f. [Bot.] Varkenskruid a.
-

- Hypochywe, m., flypoehyse, t. [Anc.
méd.] , z. v. a. CATABACTE. - flypociste , 1.
Woekerplant op de wortels van de hondsroos. Jlypoeondre, m. [Anat.] Bovenbuik m., de streek
aan beide zijden onder de korte ribben; onderkraakbeenstreek t. - HYPOCONDRE of Hypocon

IIYPOPIIOSPIIORETJX ,

driaque , m. Miltzuchtige ; zwaarmoedig at
droefgeestig mensch ; ingebeelde zieke, h y p oc h a n cl r i S t m. - Als adj. : miltzuchtig , aan
onderbuiks-aandoeningen lijdende; - droefgeestig,
zwaarmoedig; grilziele, vol luimen en kuren, wonderlijk; ingebeeld ziek, h p o It a n d er. - flypocondrial, e, adj. Aan miltzuchtigen eigen.
- [F!. n.] Plumes h -es, onderlfjfsvéderen 1. p1. Hypocondriaque, adj. of subst., z. onder HyPOCONDRE. - Hypocondrie, t. [Méd.] Onderlijfsziekte, miltzucht t., buikzenuwljden n.; - bl'(ivende zwaarmoedigheid, droefgeestigheid, grilligheid, grilziekte, 9émeljke gemoedssteniming of luim,
hypochondrse

f. - flypocophose

of fly-

t. [Méd.] Jiardhoorendheid t. in
matigen graad. - flypocrâne, f. [Méd.] Verzwering f. onder de hersenpan. - Hypoerâ
nien, ne, adj. [Anat.] Onder de hersenpan gelegen,
- flypoeras, m. (pr. i-po -krace) (ook via hypo
cratiquegeheeten)Met suiker,kaneel e. a. kruiderjen
gemengde wijn, kruidenwijn, specerjwijn, hy pak r a s m. - flypocratériforine, adj. Den vorm
pocophosie,

-

van eenschoteltjehebbende.— Hypoeratique,adj.,
z. onder HYPOCRAS. - -(- Hypocriser, v. n. Huichelen, den huichelaar spelen. — -j- nypocaisari, V. a.
Ontveinzen (dissimuler) , met den mantel der huichelarj bedekken. — Ilypoerisie, t. Huichelarjij,
schijnheiligheid, schijndeugd, fénzelarfj, veinzerijj 1.
- Hypocrite, adj. Huichelachtig, schijnheilig,

geveinsd, gehuicheld, schijnvroom, kwezelachtig,
;iiy p olc r i t is C h - HYPOCRITE, m. en t. Huiche
iaar, pilaarbijter m., schijnheilige, schijnvrome m.
en t., huichelaarster, kwézel f. - t HYPOCIUTIQUE, m.
Gebaarmaking t. - .- Hypocritisme, m. Stelsel n. van veinzerj, overdachte, berékende, stelselmatige huichelarij f. - Hypoderwe, m. [Anat.]
Voorhuid 1. des kittelaars, door de binnenste schaamlippen gevormd. - flypodèse, Hypodesme, t.
[Chir.] Onderbinding t. van een bloedvat; onderverband a. — flypogastre, m. [Anat.] On-

clerbuiksstreekf., oncterljfn. — flypogastrique,
adj. Tot het onderlijf behoorend: Région Ii-, onderbuiksstreek t. — Hypogastroeèle , t. [Chir.]
Darm- of netbreuk 1. aan 't onderlijf. - Hypogastronervie, 1. [Méd.] Verminderde zenuwwerking t. der maag. - flypoastrorexie, f.
[Chir.] Buikbreuk t. met scheuring van liet buikvlies. - flypogé, e, adj. [Bot.] Onder den grond
blijvend, zich onder den grond ontwikkelend. Hypogée, f. [Ant.] Onderaardsche ruimte, groe
ve f., grafkelder m., keldergewelf, h pp ogeu m a.
- Somtijds als adj.: Temple Ii-, onderaardsche
tempel m. - flypogèse, f. [Bot.] Soort van
gras n., dato de daken groeit. — flypoglosse, t.
[Anat.] Onder de tong: Nerfs h-s, of als subst.
bypoglosses m. pi. Tongzenuwen f. p1. — Ilypoglosside, t. [Méd.] Kikvorschgezwel a. (grenouil lette). - flypoglossis, t. [Anat.] Onder gedeelte ii. der tong. - flypoglottide, 1. Klier t.
onder de tong. - [Pharm.] Tongpil, hoestpil t.
(die men onder de tong zich liet oplossen) . -[Numism.] Krans m. of kroon t. van alexandrijnschen laurier. - flypoglottite, f. [Mèd.] Tongklierontsteking t. . flypogyne, adj. [Bot.] Onder het vruchtbeginsel of het stampertje vastgehecht.
- Jlypogynie, f. [Bot.] , of Insertion hypogénique, aanhechtin,q onder het vruchtbeginsel.
- Hypoleuque, ads. J.H. I).] Met wit onderljf.
- Hypolithe, adj. [H. n.] Zich onder de steenen
ophoudend. - flypolnflème, m. [Litt. anc.]
Toevoegsel, naschrift; gedenkschrift a. - flypomochlion, m. [Phys. atic.] Rust- of steunpunt a.
van een' hefboom. - flypomuqueux, ueuse,
adj. [Anat.] Onder de stfjmvliezen aanwezig. Hyponitreux, adj. m. [Chim.] : Acide h-, ondersalpeterig zuur a. (protoxyde d'azote). - Hyponitrique, adj. m. [Chim.] : Acide h-, ondersalpeterzuur II. - flyponitrite, m. [Chim.] Ondersalpeterigzuur zout n. - Hypopétalé, e, adj.
[Bot ] Met onder 't vruchtbeginsel aangehechte
bloembladeren. - flypophase of. flypophasic, t. [Méd.] , z. a. a. LAGOPHTALMIE. — Hypo-

phlegmasie, t. [Méd.] Zachte of sluipende antsteking f. - Hypophore, t. [ Rhét.] Tegenwer.i ng t. (objection.) .- [Chir.] Pfjpzweer t. ypophosphate, m. Onder -phosphorzuur zout
a. - Hypopliosphite, m. [Chim.] Onder-phosphorigzuur zout n. - Uypophospjioreux, adj.

i
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m. [Chun.] : Adds Yb-, onder-1)hosphorigzttu2 n. _Hypophosphorique. adj. m. [C1iim.]: Acide.
h- , onder-pt,,osphorzu vr n. • Hypophthal] mie, f. [fl1ed._^I tstorti:'iI f_ van bloed in 't bind-

rlies van 't oog, ontsteking f. vain 't hoornvlies.
--^-- Hypophthalnnique, wij. Tot die z^itstorti,ng
of ontsteking behoorend, h y p o p h t I á 1 in i :;'(• h.
-- Hypophylie, adj. Onder het blad, groeiend

of aanwezig. --- Hypophylloearpe, adj. [Bot.j
filet onder het blad wassende vr fit Iii,. ----- íHypo-

phyllo-sperniatense, adj. 'Bot.] Plante h-,

plant f., van, welke het zaad op 'ie!) rug der 1,1:1(1e('Pl? gevonden wordt. • - Hypophyse, f. [iNled.

z. v. a. t;ATARA'TE. llYpopyon, nl. [ Méd.]
.

Etteroog n., verzamnelincg f. van- etter in ale oog
Hypopyrrhe 4 adj. [11. n. ; Ros --kamers.
kleurig of rooclachtic/ van onderei . m-- yporehénaatique, adj , Litt.. anc ]: Poesje li -, vro.1 k dansliezl n. ---- ll poryetique, aclj. [Mil.]
tlpérations h-•, onileraardsehe oorlocisver,°i.rjtingen f.
,

pl. (het graven, v! rn mijnen, e(I:.; . - Hyposarque, m. ,1\1hd.], Z. v. a. ..NASAIkQUE. - - -Iypo-

scène of ll-lyposeénion, n7. [Ant.] Buitengedeelte n. van hei voortooneef. -_-- Hyposcléremlx,
Buse, adj. ( : Anat.: , Z.. V. a. IBRE(JX, TENT)lNEUX.

--_ Hyposonie, ni. [Anat.] .'(,/( 011111 s n. (Ifschen twee holten. - - glypospadlas, M. [Anat.]
-.Ian.geboren OIisvor7rti1g f., 71'rcarbi de opening dir
mannelijke pisbuis zich aan haar ondervlal bevindt.
-.-- Hypospa.sule, m. !:Iàtéd.j Geringe baad n.
van k„(„rlp, inz. der oogleden. ---- Hypo -spati snie, m. I Chir.] Voorhoofdsnede f., insnijding op
,

het voorhoofd . --_- Hyposphagitie, m. [ lsd.]

1:%itstorting I.('(!(, blo rc in of onder het bindvlies.

--- Hypostaphyle, f. [^Iéd.] 1 ,'; n.ging, doorHypostase , f.
zakki ng f. vcan. de huid
[Lhéol.] 'exen, n., persoonn, nn. , 'oor ,verpelijkhei(i f. (substantie). --- [\éd.I I;ezinksel, zel,sel n.
der pis, h y p ó s ((1 s i s f. ----- Hypostatique, adj.
[TheoL) We.zenli(jl. , voorwerpelijk , 1ersoonl1)k
Ii y p o s t á t is c h: Unio i h-. vereeniging (1/'! (((III-

delálke natuur met de menschelijke (in ((1(1 per soon
van u,>zristus) . FormP 1i- , persoonlijkheid f. .
Hypostatiquement, adv. In persoom °, wezen
— Hyposternal, a(ij. in. nat,. 1)s h-,-lyk.
t► j als subsi. HYPOSTERXTAL, M. Het zwaardwijze
-uitsteel s ('1 n, van het borstbee4'. d 1)/u1'. hyposternaux.) --- Hyposthénie, f. Vermindering, af-neming f. der krca.chten. — Hyposthénique, adv.
Krachtvar'minderend. —Hypostratége, In [Ans.
mil.] Luitenant-generaal nI. lypostrophe. m.
,. --- ïrer[\iéd.] Het wederifstorten (b1 zieren-).
anderde ligging f. van een' zJeke in zijn bed. ----Hyposulfate , ni. [Chico.] Onder-zI11:':elzu cy ,
,

zout n. --- Hyposaliite, in. [Chiiii.] Onder z2vaveli,gzuu,° -oii,t n. --- Hyposrilfureux, ail. ni.
[Chico.] : Acide h-, onder-zwavelIgzuur n. Hyposulfuriquue, adj. [CLiin.]: .•side h-, , onder-

zwavelzuur II. -- l Iypotennse , I. [ (zoom. ]
Schuinsche of grootste z-jde eens a°egthoek'lendri.ehoeks, zijde tegenover den repten hoek, h y p oth enlu ,s a, I. --- -t- Hypothalattique, f. .Itunst
zaan onder water te zwemmen, en inz. te varen,
onderzeesche scheepvaartkunst f. (inas g111 1,11 sousmarine). --- Hypothecahle, aá;. [Prat..I Ge-

cc/ai/it cam als by m . theeli (1/ kusting gesteld of ingeschreven te ivor(en , rerhypotheekbaar. IIypothéeaire, adi. Pandregtelz,7k, ragt vcc-uu hypotheel
hebbend (1/ gevend; de hypotheek betreffend, h, y 1)0I h (ik á r I s c h: Crediteur h-, schuld eischar n3. op
vast pand. bette h-, pandschuld, met pandregt
voorziene schuld f. Inscription h-, inschrijving f. op
het hypotheek -regi_ster of pandboek. -- II ypotheeaireinent , adv. BIJ wijze van hypotheek o/

kusting, pandregteljk, volgens pandregt. . Hypol heqtie, f. Gerellteljk beschreven o1aderpancl;
pandregt n., het resit van een schuldeischer op de
onroerende goederen, die z^,lr^ schuldenaar hem tot
zekerheid der schuld heeft verpand, pand- of grond
tra., kusting, plagt, h y p (II h e e k f. Donner-brief

une terre en (of pour) h-, een lagend goed ver pan,den, als hypotheek of onderpand geven. Si's terres sopt ha ri.ies d'h-s, zijne landamen zijn met
by;otheeken of lcustingen bezwaard. Et.eindre une

lb-, eerie hypotheek of pandschuld aflossen. ---t- ( pop.) .Drank fl1. uit brandewijn, suiker, frl,ii,t,
I 1z. bereid, dien men na den maaltijd drinkt. --Hypothéquer, I. II. I1s hypotheek of ad rpnnd

7

stellen, als k-icstinrl doen inschrij`v ': H- 1 III s ses
bieras, al zijne voederen verpecnden, hypotheek of
kusting rap al, zijne goederen, neonen. ---_ -IypoIIiéqué, (111/. (en part. passé): Maison li-, als
onder pand, gesteld en ingeschreven h ui.' , v e r° h !I' othekeerd huis n. ---- (hij. et Earn.) 11 est h-, by
loopt in.zijne laatste schoenen, htj staat Riet het é!n.e
been in 't Giraf. — Hypothèse, f. Onderstelling,
ten rlrondslag gelegde stelling, voorwaardelijke stel
als 2w,aarheid aangenomene,-lingt'.,hezod/rIws
.vaarvan mei„ if •• verklaring eene?' zaak 11itgaat,
hyp0th(se. Ii 1/ thesi. f. -•- Stelsel 11.:
de, Ptolomée, het stelsel van .PtoloIneus. (In dezen
zill liever sust(')ie). —Bijzondere of ondergeschikte
stelling, liie onder de r_ lgeln,eene stelling begrepen
ix: Itéduire. Applicluer la tloèse it I t-, de hoofdstel -

ling op de bijstelling terugvoeren, toepassen. -- l ypothétique, adj. Op eerie on/!derstelling berustend,
ondersteld, aancgenomen, voorshands e is (Cl:. r aan
beschouwd, h y p o t h é t i s e h: Cas h-,-genoa(1/
ondersteld geval n. --- Hypothétiquentent
adv. Iljj onderstelling, onderstellenderwijs. potrachélion, Iii. [A nat.] Onderhals ni., bene
deel van den hals. Arch.] 0,1(11 rhals m.,-den
gladde strook onder den. hals eenel° zuil. --.- Hypotypose, f. [Rhit. Levendige voorstelling in
veelden, aaesehouweli ke voorstelling en verz ii' "e-

iijking, hypo1 iiiiisis f. .----Hypoxanthe,a".1
[(1. n.] Van onderen geel. -- Hypo.xy(te, m.
(woord van Bereelius) [Ihini.] Onder- oxy±le (sous-

oxy(le): H- sulfurique, onder-z (((1' 1zitu-• (aside
Ii posulfuriclue). — Hypoxydé, e, adf. [Chun,]

In den geri gsten graad geo,ydeerd. . - liypoxylées, f. pl. , Hypoxylons • u. pl. [tiot.]
Houtzwamriten, houlzwannsoo,°ten f. .1. a---. Hypoxys, f. [Bot .; Soort va•n narcis f., roet stervoriii igge bloemen. ----- Hypozengnte, ni. [i

i

er -

binding van ieder lid der rede met een werkwoord,
zoodat de rede uit afzonderlijke kleine zinnen bestaat, Ii y p oir u ris I . --- ll poZotne, rn., z.
HYPOS0 IIE.

, iiypsien, ne, ad . Waterbas, ill; ; ~ontaa1.

.-- Accent li -,

koppelteeken, n.

lIypsïloglosse, adj. Anat.] Tot het t

-

been en de tong behoorend. --- Hypsiloï4le, Ji.
en subsi. ni., z. i a. HYO'inE.
Hypsipile, adj. H. n.i Alet h.'r, en, barstel{
of stekels op den rug (van insecten)
Hypso ;raphie. f. [bidact..] 1(schrijving dei°

hooge of verhevene plaatsen. ---- Hypsonaérie, f.
[Matt(.] Uitdrijving der breuken uit eerie vergel kin,g. • iiypsoroétrie, f. [Phys.] Hoo(/teme-

tiaig, hoorltemeetkunst f, -- Hypsoiuétr1 que,
adj. Hoog/em.etend. .... Hypsopténes, m. pl. [Ft. n.;
Hoogvlie'e(?d-e, i.n hooge streken levende volels m.
pl. -- UypsorthorrhynngIIes, m. pl. í H. n.]
1foogvliegen.de regtsnavelige voegels m. pl.
Hyrona, tij. [t=.1.. n.] .T3razili.aansche hyena f.
Hysgine, f. [Chico.] Cochenille f.; --- kleurend
beginsel n. di.er plant (oak 1YSrxiyIQ1E lelieeten)
ilysope, I. [Bot.] H?izop m. U- de Garigue,
Z. V. (1. t-IÉLIAN'THE ..iIL. -- (/ij.) , Z. GELDRE. -- HY-

sopifolia, f. [Bot. j Ntaam van twee soorten van
bloedkruid of partijka n., met hijzopvormige bladeren.. W-- li-iysopine, I. [Claim.] Alkali of loogz .ct n., dat men meemi in aren h jzop aanwezig te
zijn. --- Hysopite, f.Chin. anc.] lzjzopdrank ►n.
ner. Varkenssteen in:.
— Hypsurite, f. [%i
Hystérat gie, I. [%téd.1 Paarmoederpijn f.
Hystéralgigue, adj. Toot de baa)nnoederpijn
behoorende, ri, ys t e r á 1 g,ii.. c h. — Hystéranthe,

adj. Afat bloesems, die voor de bladeren verschynen.

—. Hystérieie, t., z. V. (i:. HYSTERIE. --- Hystéricisrne , m. [Méd.] Geri .oe graad nl vav,

vrij sterziekte. . . Hysterie, f. (Med. ] Vrijster-

ziekte, moederplaag, opstjgirl q f. van (II' baarmoe-

der. — [Bot.] Snort van hoe .tzwam f. -- Ilystérique, adj. [hie(i.; .íi)e moederplaag betreffend ,

uit de vrijster ziekte ontstaan, h y s t é r i s e h. 'Vapeurs h-s, opslijginqen- der baarrrnoeder. ReInèdes
h-, middelen telen de moederkwaal, anti-hysterische
middelera tn. p . -- HystérisuIe, mn., z, v a.
HYSTERIE. -- Ilysterite,.f., [Méd. J Ontsteking 1'.

,der baa.rrnoeder. ----- HysterobIlhonoeè Ie. f.
[Chir.] 'lloederliesbretck t. — Hystéroeèle,: I.

Baarmoederbreuk, doorzakking f. der baarmoeder
— Hystéroeystique, adj. De baarmoeder erf
de bloas betrn./er.d. --- Hysl:éroeystoeèle. I.
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Blaasbreuk f. niet doorzakking der baarmoeder. -^. ystérographe, m. Beschrijver der moeder
schrijver over de hystérische ziekten, h y s t e--kwalen,
r o g ° c2 a 121r lm l ystérographie, f. MloederkwaalbeschrjJving; verIlo??deHni f. over de ziek
•. --- 1- ysterographique,-tendrba.io
adj. Tot die besehrijv•inq of ve ï handeling behoorend,
hpsterotlydiplrisch. ----iIystéroIi1Iie, in.
[Minér. J iloedersteen, venussteen. h y st e roli th in.
----. l:Hystérologie, f. [Litt.] Omzetting, omkeen eil f. veer (le natuurlijke voleorde (Ier voorstellingen. - -- [Mécl.] .Leer- f. der baorarnoederku)alen. ---

,

Ilysteroiogique, adj. Wat die omkeering. ot
die leer betreft, h 1E s t e r° o l o cl i s c h. -- t ystéroloxie, f. 1 Méd. j tinbuiging, scheeve plaatsing

HYLG .

gronden, door chemische middelen, c h emn ia t rie f.
. - latrochintigaie , ad]. Daartoe behoorende,
iatrochernisch. -- latroehin,iste, in. Geneeskundig sclieikundige, i a t r o c h e m i s t; schei
t h e in I á t e r ni. ---- lo,trologie, f.-kundigarts,
Geneeskunde f. --- ia1romathéR'aaticien, latromérauieien, in. _Aanhanger eener door Ba'ic/li te Pisa in de 16P eeuw gestichte médische school,
welke de verrigtingen van 'l menschelijk licehaanr
naar werktis f gelijke wetten wilde verklaren, i a t r omnath.ematictr,s. iatrom.eclidnicus in. --,

la.trwno.t hénmatique, lati'ontécaniq e, f.

waarheToepassing v
e
an wis- en werklaiekundigaarhe-

den op de geneeskunde. --- latrophysicieu, in.
den

FUREUR. utiirine. --.- i ystée°ophyse, f. W ind-

Voorstander, beoefenaar der geneeskundige natuur
i a t r° op h y's i e Ce s ira. --- ^atrophysique, f.-ler,
Geer shirr dire natuur /eer, i a t r o p h y's t c a f.

— Hystérophytes, f. p1. (woord vaan- Fries)
[Bot,.] Paddestoelen in. pl. -_-- ilystéroptose, f.
[Md.) 1 itzakkine1 nar de baarmoeder, h p s t er op t o s i, s f, -- Uystërorrhée, f. Bloedvloeif. uit de baarmoeder; ook z. v . a. fleurs-jinq
blanches, z. onder FLEUR. --- 1-Hystérorhéi.que, adj. Tot die vloe iin i behoorend, h p s t e r o
h é ï s c h. ---_ Hystéroseolpe, m. [Chir. j Werk--r

Spaansch, i b c r i s c h, (van I beriti, een der oude
namen van 't spaansche schiereiland, naar de rivier
Iberus of Ebro).-- Spanjaard in., spaansche vrouw f.
-- lhérique, adj. Tot Spanje behoorend, spaansch.
Compagnie ib-, spaansche maatschappij f. (ter ontginning en bewerking van de spaansche mijnen).
ihéride , gbéi'is , f. [Bot.] Boerenmosterd,
basterdbos, erd lij.; wilde kers f.

fier baarmoeder.

-- 1. ystéronianie,

f., z. v. a.

tlezwel n. der baarmoeder°, hdster°otphpséma a.

tuig n. om tot aan den, hals der baarmoeder te
zien, h, p st e r:° o s k o op m.--- ystérostom ato-

me, ysterotoine, in. Werktuig n. tot inse j-

rling von den hals der baarmoeder, hadste rot oorn
in. --- f. [Gnat. j Ontleding der
baarmoeder; --- [C1iir.I baarrnoedersnede, keizersnede f. _-- llystérotomique, adj. Tot die rnt-

ledimi. die iesnrede behoorend, h p s te r o t o m i s e h.
--- Hystérotontotoeie, f. [Chir. j Verlossing f.
door de keizersnede. -- H stérotonmoeique,
adj. )-ie verlossing betre/fend.

ystrieiftes, .lystrieieiis, 1n. X31. 1H n.]

Slekeldieren n. pl., geslacht n. der stekelvarkens.
Ilystricite, f. {J-J. 1i.] Bezoarsteen, stekelvarkenssteen n1. (dien mere, i.f2 't lirichaain van 't
stekelvarken wil oangetro//en hebben),

1, ln. P,eyende latter van 't alphabet en derde
(te?' klinkers, de I, f. Un grand I, an petit i, eene

groote .t, eene kleine i. Prononcer mal les i, de i's

slecht uitspreken. (.In de woorden, oignon, looi née,
poignant, poignet en, in den naam des schrijvers
Montaigne wordt de i niet gehoord.' --- (Loc. fly.
et prov.) Mettre les points sur les i, geen puntje
op de i vergeten: tot in kleinigheden zeer naa.uwkeurig zijn; ook: zich met nietigheden ophouden.

1.l nest bon qua mettre les points sur les i, hij
is niet meer dan een nnzcclgernzifter. Il faut aver eet
holle nmettre les points stil' les i, men moet bij
dien man op zijn tellen passen. Droit comme an

1, zoo reit als eerie kaars.

lac, lacht, in., z. YACHT.
lachairs, m. (pr'. i-a-truce) [11. n.] Gestreepte

aap m. of meerkat f., oustiti m.
lamambe, m. [Poés ] Versvoet in., die uit Bene
korte en eerie lange lettergreep bestaat, ja ni b u s m.

-- Ook als adj. gebézigd: Vers ianibe of ianibique, jambisch vers n. --- lan,hographe, m.

Jambend-ichter, schrijver in. inde jambische versmaat.
lainiatue. adj [Pharr.] Artsenij betreffend,
i din i s c12. -- l.annologie, f. Artsenijleer f. --lawologique, arij. Die leer betreffend, i a in olQ p i s eh.. --- lamotechnie, f. Kunst f. der artsenibereidiny. ---- iamotechnique, adj. Die kunst
betreffend, iainotéchni9ch.
latraiepte, m. [Meid.] Zalvenarts, geneesheer,
die inz. door inwrivingen., pappen e. a. uitwendige
middelen geneest, t a Ira lip t m. —Itraleptigate,

adj. Zal/'geneeskunst, wetenschap ore ziekten door
zalven, wrijvingen, enz. te genezen, i a t r a l i pt ie /c f, -- S latrine, f., z. v. a. SAGGFEMME. -latrigtne, adj. Geneeskundig, i á t r is c li. --- Ook
als subst.: L'iatrique f., de genees- of artsent kunst f.

Geneeskundige scheikundige,
e t v o e h, e ah i e f.; ook: geneeskunst naar chemische

— latroehinnie, f.

lliére, lbérien, ne, odj. et subst. (poelt.)

1 ihvite, f. Minér.] , z. v. a. ZEOLITHE.
tberliue o1^ Imberiine , i. [Conn ] 1 bee1 i n e f., zékere stof; ook [Bot.] zekere plant.

ihiare of Iblaire, M. [H. n.] Voelslang.
geïneene blindslang t.
ibidem, adv. (latin) (pi . ---dOm) Ter zelfden
plaatse, op dezelfde bladzijde.
Ibi, an, m, [H. n. ] Keuzen-geitenmelker in.
(eingoulevelnt) in Zuid-Amerika.
Ibis, m. (pr. i -Ijice) [H. n.] l\'ijlreiger, ibis in ,
een naar den ooievaar' gelijkende, in Erg p te i,n.heemsche moerasvogel, die bij de oude Egyptenaren
goddelijke eer genoot. z. ook COURLIS.
-

lidtin, nl. [H. n. -j Soort van boa-slang I. der

Philip pijn en.

leadiste, in. [Ant.] , z. V. a.. EPICUIIIEN°S (wegens de ICADES of maan.deljksche feesten ter° eere

van Epikurus). (der Antillen
Jeagaue of ieaquier, in. [Bot.] Pruimeboom m.
teastique, adj [bidact._) Natuurlijk, onopgesierd.
- 1- lcelui, leeile, prop. et adj. dew. [Prat.]
Voornoemd, bovengenoemd: Dans la maison dicelui, in 't huis van bovengenoemde. Nous avons trouvé
dans icelle chambre trois chaises, an lit etc., nop
vonden in gezegde kamer drie stoelen, een bed enz.
Iehneunnon, nl. (pr. ik --) [H. 1i.] Spoorwezel, spoorrat, pharaonsrat (rat de Pharaon), ook
man.guste (mangouste) , in Egypte r e is geh.eeten.

een naar den bunsing gelijkend dier, i nz. menig
Egypte, i, c h n e u m o n m. ----- Sluipwesp f.,-vuldign
spinnendooder m. (ook ichneute en mouche icll-

neumone ge/ice/en). --- lchneun'onides, in. p1.
[[ H. n.] Sluipwespen. f. pl. --- lchnenini énose, f.
[Patliol.] Ziekte f.. veroorzaakt door de on/wi/eke-

ling van 't ei, dat de sluip- en galwespen in de
levende weefsels van dieren en planten leggen.
iclanio •raphe, m. [Didact.] l itget'er van
botanische ploattverkert-. — Iehnographe, M.
Grond -, planteekenaar in. --- ichnographie, f.
Grondleekening f., plan n. van een gebouw. Ichnographique, adj. Daartoe behoorend, i•chnogrílphisCh.
labor, ni. (pr. i-kor) [Chic.] Wondwater, bloed
lidwater n.; dunne, wankleuri.ge, invretende-water,
etter ni. -- lchorerax, eaise, ad). Bloedwaterig,
etterig, scherp bijtend. -- lelaoro°ide, adj., z. V. a.

ICHOREUX; -- .els subst.

kend zweet a.

f. Naar bloedwater gelp-

lchthyoeotle, f. (pr. ik---) [Com.] Vischlyrn t.
®zverdragtelajk ook: de groote steur in. (hario ),
van wiens luchtblaas inz. de vischlijm bereid wondt.
-- iehthyode of *chthyoide, adj. Vischvormig.
--- fchtbyocionte, m, [H n.] Versteende vischtand m. -- tchthyographe, m. Visschenbeschrijver ; i, c h t h y o g r a a. p h m.—Iehthyographie, f. Visschenbeschrjv'ing f. — Ichthyografhïgn.e , adj. Tot die beschrijving behoorenel ,
2. c h t hh y o tl r rip h. is c h,. — lehthyolithe, m.
versteende v/sch, vischsteen, afdruk m . van een' viseb
I in leisteen, -- I ehthyolithologie, f. GeschiedeI nu f. der versteende virschen. — Jelathyologie, f,

IC I1TIIYOLOQIQ15 E

.Leer van rte visschen, vischkunde f. — lchthyologiqule, cdj. De visschenleer betref7end, i e IttItdotdg i scIt: Ouvrage Ichili-, zwerk over (Ie
visschee. _--_. lchthyolo-viste, nl. Vtscttkenne'r,
Visch.kundige, i c h t It v o l o o g .r. - telithyonlancie, t. [Bet.; zer;r;erg git de incEpnunden van piseb, ieItthyomantie f`. ,-- lehtilyonlancicn,

ne,

adj. e Tot die ^c° ta'zegc^^;r j tie-

trekkelijk, i e Ia t h, y o in a n. t i s c h. m W Als subgit. nt.
egt f . IVaa'rze rrjer ni., t3rcar zer sit r f. uit vi.schi t
gdewanden, i e h t g o rn a n t m. en f. - -- lehtllyoa
n tetthye, f, [Pot.] V ischbedwellrter m., steile oak)
Jamaica, welks op 't water ;eioor co bladeren clue
visch bedwelmen. -- lehthyosnorplhe, ad=j. [Didaet. ] Iischvornhig. lci-nn v0M01IP HE, €., z. V. a.
-

ICHTHYOL1THE. .-- Iclltilyopldage, wij. Vise/cetend: Peoples icbth-s of als szbbst. !CHTIIYOPHA.-

GES, in. Pl. Van visch levende, vischetende volken n.
pl. C'est tin ielttli-, 't is een viseheter, hij eet veel
en gaarne viself. - lellttlyopilagie, f. liet
vist/telen ; doorriaande voeding l'. met viseb. --lchtllyophagiq ue, adj. Daar toe betrekkel 'l ,
i c ht t h y o p It á. g i s c h - Ychthyophi le , adj.

Vischlievend, de vi.ssch.en beminnend; gaarne visor
schend. -- 41s subst.: Visehminnaar, visschenvriend;
liefhebber ui. vein 't vissch.en, ---- lelltfhyophthalUilte, lctltityopllttlalnie, Mn.. Z. V. a.. APOPHYLI,ITE. -- ke htllyosauure, ni. Vissehhagedisf.,
Gene dievensoort der voorwereld. Ichtllyose, f.
[Mud.] Schubbenuitsla I ni. , sehubbenzielcte, Ie ht h y o s i s. tellthyspondyle of iehtllyospondyiitheR rig. [H. n.) 1'ischsraatvecsteeninch f.
-- lclittlyothéologie, f. Leer, geschiedenis f. van
de in den bel voortkomende vissehen. -- lehtllyothéologiste, In. I Vie zich met die leer, die
geschiedenis bézig houdt. — lctlthyoty polithe,nm.
H. n., Steen nn. met viseha fdruk.ken. -- lellthye, f. Beenachtig verhemelte H. der visschen.

C^21tyqueg adj. f-Vat vissehen betreft, wat bij
eisschen plaats heeft.- Poison ichth-, vischvergift n.,
venijnig beginsel n., bijj zékere visstilten aanwezig.
-.^- lcllthyte, in., z. v. a. ICHTUYOLITHE.

lei, adv. Hier, alhie 'Icier ter plaatse. Venez
ici, kom hier! Je suis arrivé in ce rnatio, ik ben
dezen morgen hier gekorven S ortez did, ga vein
hier! Par ici, hier door. 1l a passé par ici, hi is
hierdoor gereisd. Venez jusgn'ici, kom tot hiertoe.
lei it pardonne, la ii punit, hier vergeeft hij, daar
straft hij. Out est Notre frère? it esi. pros did,

waar is uw broeder? hij is hierbij, niet verre vanhier. lei-bus
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--

voos ne serveer pas heureux, hier beuier, no. [Bot.

neden, op deze aarde zult g ij niet IIelukkig zijn.
leica , leicariba, lei

_Elemi-harsboor ni.
Icoglan, al. Page of edeilenaap in. van 't binnenpaleis bij den Grooten- .Sfeer, i t sj o g l a n m.
leonantidipty gluae, f., z. v. a. íI.)IPLANTIDIENNE.

leone, m. Philol.] Beeld, evenbeeld, afbeeld -

sel n. - leonique, adj. [bidact.] Gelijkend nagemaakt of afgebeeld, i k o n i s e I, Statue ie -,
standbeeld n. in levensgrootte. lconisine, m.
Pbbilol.] Zinnebeeldige voorstelling f. van het
enkbeeld, i It o n i s mu s it. --- lconoelasnie, m.
Leer f., stelsel n. der beeldstormers, i ho n o kidsmus n. -- lconoelaste, m. [H. ceel.] Beeldstormer, beeldverbreker, i k o n o k 1 d s t in. --- leonographe, m. [Didact..1 Beeldbeschrijver, kenner der beeldtenissen, borstbeelden, standbeelden,,
;mozauken. inz. der oudheid, i k o n o g r a a p h m.
_-. leonographie, f. Beeldbeschrijving t.; beeldenkennis f. ; — kunst f. van het vogel-perspektief.
--_ leono raphique, adj. Beeldbeschrijvend,
i k o n o g r ei p h a s e h. --- Ieonolátre, In. Beeld-

aanbidder, beeldendienaar m. (naam, door de protestanten ten onregte aan de katholjken, gegeven).
leonologie, f. Beeldenkennis, verklaring of
beschrijving der beelden. seh.ilderstukken, gedenkteekens, zinnebeelden, enz. van vroeger' en later'
lijd; ---- kunst om door zinnebeelden te spreken,

beeldspraak, i k o v, o t o g i e f. — leoxiologi ale,

adj. Die beeldenkennis of die beeldspraak bet re end,

i, k o n o l o g i s c h. --- leonologiste, leonologne, m. Beeldenkenleer, beeldenhescltriver, i k on o l o o g in. — leouorn ane, in. Groot liefheb-

tier van beelden, van schilderijen, i k o n o OS a a n in.
--- leononnanie. f. Overdreven zucht voor beet;e, mozaïken, schilderijen, enz., i k o n o ni a n i e f.
--,-- leonoma ire, rte. [F. or'.c.1..] Bestrjder m.

van de beeldendienst, van de ver°eevi.rill erts aanbid

dingg der heiligen -beelden. ---M leonophile, m.

[Didaact.] Beeldenvriend; liefhebber van schilderijen,
platen, enz. -_- leonostroplle, m. [Phys., Gi•ay.;
Beeldornkeerder nm., een glazen prisma, dat het
beeld der voorwerpen omgekeerd voorstelt.

Jeosaédre, ni. [Géommm.] Twintigvlak n., een.
door 20 cgelijkzjjdige driehoeken begrensd liflehaam,
ikosaéder, ikosuedron n. Ook als ecdj.:
Cristal ie -, twintigvlakkig kristal n. --- leosan,'.. _'. leosala dre, adj , z. v . a. !COSADRIQUE.
1\

[Bot.] Tu'intighelinigen f. pl., planten,
welker bloemen 2Q en meer meeldradeai, hebben, die
op den groenen kelkrand zijn vastgehecht (de 1
klasse in, 't stelsel van .Linneus) , i k o s a n d r i a ii.
Pl. lcosandrigele, adj. Twintig/te/wig, i k o••
s d n d r is cit. Jeosigone, adj. [lidact. j Twindlrie, f.

tighoekig.
letére, in,, icterieie, f. [Méd._j Geelzucht f.
(jaunisse). ., e, adaj. Geel of geelachtig

vaat tint. --- letérigiie, adj. [Méd.] Geelzuchtig,

met de geelzucht behebd. ICTEIUQUE, in. en f.
Geelzucht/ge ni. en f. -®-g letéroeéphale, adj.
144. n.. Geel of geelachtig van hoofd. — ICTERO-

CÉPHALE, m. [H. n.] Geelhoofdirie bijeneter nn. —
letérode of letéroïd.e, a(f,j. [Méd.]: Fièvre
iet -, koorts f. met geelzucht. -- letéroinéle, adj.

[1-l. nn.] Geel met zwart doormengd. -- lcté.rope
of letéropode, adj. [H. n.] Geelvoetig. — letéropttrys, adj. ni , en f. [H. n.] Met gele wenk

gele streel, boven de ooggin. —-brau•wen.mtco

letérops, eidj. m. en f. [H. ii.] Geeloogig.

lctéroptère, codj. [H. n.s Geelvleugelig. — le-

térote, adj. Net gele ooien. (Guiana,

letinie, f, [11. n."] Soort van roofvogel in. in
letis, m. [H. n.] Sardinische inarter i-n.

lelatiele, in. [H.. n.] Vleeschworm m., vleesch-

ntar.1,e f.

ide, f. [Et. n.1 Visch, in. ran 't karpergeslacht.
-- [Jeu] Beslissende slag m. (in 't pikétten).
ldéal, e, adj. Onwezenlijk. ingebeeld, denk

enkel gedacht of in de verbeelding bestaande,-beldig,
hersenschimmig; — voorbeeldig, voorbeeldeljik, i d ea a 1, i d e á l i s c h.. Personnage iri-, denkbeeldig,
niet warkelk bestaand persoon in. Monnaie id-o,
ingebeelde, niet werkelijk geslagen (gefingeerde)
munt f. Valens id-o, ingebeelde waarde f. ---- Le
beau id-, het voorbeeldig schoon, het dichterlijke
schoone, de hoogste schoonheid, die zich laat denken, het idealisch schoon. (De Academie weigert
aan dit woord een mannel. meerv. ; nogtans heeft
Bu ffon gezegd: des étres idéaux, en is hierin door
velen gevolgd). — IDEAL, ➢n. liet enkel voorgestelde
of gedachte, het denkbeeldige. het droombeeld; -_-in enger' zin: een als wezenlijk gedacht voorwerp,
dat volkomen aan eene idee of voorstelling, aait een
modélbeeld beantwoordt, eerste voorbeeld of modél,
i d e a a l n. —Idéazlen-tent, adv. Op denkbeeldige,
ideale wijze. ---- Ieléalisation, f. Het scheppen.
of vormen van idealen of gedachtenbeelden; - -denkbeeldig voorwerp, gedachtenbeelil 1n. — idéa: ifser, v. a. Ideaal ma/iets, tot het ideale verheffen, boven de wezenljkheid verheffen, veredelen of
verfraaijen; iets werkelijks naar een' regel der vol-

komenhei.d behandelen, i d e á l i s é r en. - ldéalionle, m. [Phil.] Stelsel m. van hen, die in God.

de i d e e of aanschouwing van alles zien; — stelsel n. van hen, die 'met Kant denken, dat wij de
voorwerpen alleen door onze eigene ideeën of verstandsbegrippen en niet door de zinnen kennen;
— stelsel, dat aan de uitwendige voor werpen geenerlei zelfstandigheid toekent, i« d e a 1 i s mu s n. —
ldéaliste, m. Aanhanger van dat stelsel, .id ea l i s t m. ---- Idéalistigne, ac/i. Tot het idealismus behoorend, idealistisch. — ldéal.ité, f. Denkbeeldigheid; hoogste volkomenheid, •i d ealiteit f.
Idée, f. aanschouwing f., begrip, verstandsbegrip n., voorstelling, gedachte f., denkbeeld n.;
plan, ontwerp n., schets f.; -.-- sneening f., gevoelen, begrip n. ; — geest rn., gedachte, verbeelding f.,
hoofd n., idee t. Id- obscure, confuse, donker,
verward dcizkbeeld. Sc former one id- de qe,., zich
een, begrip, denkbeeld van iets vormmen. J'en asais
eoneu ure toute autre id-, ik had er mij eerre gehee,° andere gedachte of voorstelling van gemaakt
Id- dxe, Z. FIRE. ---. Lid- do

na ,

ce tableau est origi-

de gedachte, de vinding dezer schilderij i.em

----
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norspronkeljjh, ---- j ( ai jeté it sur le papier, i/(
heb er het ontwerp van op 't papier gebragt. -tluelle est vutre id-? wat is uiv gevoelen, uwe
rnee sing? On ne peut lui Qte• eela de l'id-, inen
kan hem dort niet uit het hoofd, uit de gedachte
brenger?.. j'ai dans 1'id- rue mon frère viendra
demai.n, ik verbeeld misij, (lat mijn broeder rra-orgen
komen zal. — (fig.) - Idées, inbeeldin.r,en, droomerijen, hersenschimmen í'. pl. Ui) i;ouvë. l2etnetit parfait Wexiste que dans le pays des id -s, eerie !volmaakte rel;ering bestaat niet dan in 't land der
verbeelding, der hersens•lh immeIf.
lidéen, ne, adj. [.\1 Ih.] .Idá,lisch, binaam van.
Ju ;ite°r en Cybéle; tot den berg Ida behoorend:
Dact e id-, Malisch priester m. La rinère id -ne,
,

rie ir/alische moeder of godin (Cybele). It rnont.s
id -s, 't gebergte Ida, de idalische bergen in. pl.
-p- • ldéer, v. a. .E•n ve,7 Xtrtrtdsbecarrp van een

(J/(l 1O/ ken voorwerp hebben.
Idem, • (pr. :i -deun) Elutin) Dezelfde. het-

zelfde, dito. -- 5 Idénni.te, m..fabroei , m.
-^- Identiflcatiol, i'. [Didact j Ver; n.zel-

vzgzrz.;, ; e/f//ir (ikin, g, meer?- of zamensmelting,
;

i d e m(/ (c, a t i e f. — identifier, v. a. Tot één

en hetzelfde maken, ('ereenzelvi en, twee dingen
onder • één begrip ver•eeni.gea of brengen, I d e r, t if i- é r e n. — S'IDE: TIFIER, V. pr. Tot een en.
hetzelfde w.vorden, zie/r er enzelrigen. -- tiet part.
passé is oolk asij. Des (' b ) ses idem files, vereen
Binnen n. pl. -• a d^- . Een,-zelvigd
eenerlei, eenzelvig, één en hetzel/lfe, r,elijkbeteekenend, gelfjkgeldend, ratisch, ade2,r- tieid:
Propositions id -s, eenzelvige voorstellen n. ,pl. Ces
deux objets suist, id -s, die beide voorwerpen. z(-n
volkomen gel()k. -- [Algèb.] Equation id-, vergelijkincj, die voor alle waarder? der daarin t^oorkonzende letters doorgaat, welker beide lede(( volkornen dezelfde z/n of tot clenzelfder? voren herleid
kunnen worden, identieke veegel jjking I. --- ldentigiïei rent, adv. Op i(1éntische of eenzelvige
wyze, gelalkbeteekenend. dentite, f. [Didact.]
Eenzelvigheid, eenheid van wezen, volkomene overeenstemning, r. d e n t i tei t f. --- [,1ur.J itablir
id- d'un condamné, de identiteit eens veroordeelden vaststellen, bewijzen , dat h,ij en de sch.uld ige één en dezelfde persoon is.
idéogénie, f. [Phil.] Wetenschap f., die over
den oorsprong der idem '1 denkbeelden handelt.
— ldéographie, f LTrtdrukhing van de gedachte
door beelden; begripsch.ri ft n. (dat niet enkele klanken, maar geheele begrippen door teekens ('oorstelt). -- Idéographique, adl. Een begrip, eerre

gedachte uitdrukkend gloor middel van een teekef,
/ d e o g r á p h !X1' h. — Ideologie, f. Beyripsleer f., wetenschap van Ile vormlag der begrippe71
0/' van de gronden der kennis. _-- Idéologique,
a.dj. Tot de begripsleer behoor°end, i d e o t ó ,rl i-sc h.
--- Idéologue, ldeologiste, ris. Beoefenaar,
leeraar van do begripsleer; --- ook: droomei, zie
rim.
-ner,dwp
ides, f. p1. (Ant.] De vijftiendee dag der maan
dertiendi
uitober',
end
-??taart, rnei, julij en.
-den
der andere maanden. Les id- de mars furent f tlales á Jules-Cesar, de v ftien.de r0 11!art zcas een
rengeluksdag voor Julius Ccesar.
Idiocrase of Idiocrasie, f., z. C. a. 11)1 0SYflRASEE. --- Idioéleetrique, add. Op zich.
zelven elektrisch, niet- geleider?,, geschikt om door
wrijving elektriek te worden (zoo als glas, barnsteen, hars, z?va(el, enz.), ill / o-e t é kt ri 'cc h. --ldiogyne, ad.. [Bot.] De meeldraden in eerre
andere bloem dan de stampertjes hebbende, ei.genhui,zig, i d i o g y'n i s c h. — Idi,ogynie, I. [Bot.]
Geslachtsa fscheidinq , gescheidenheid van de bevruchti.ngsdeelen der planten in afzonderlijke bloenmen. — 4- 5 ldiolátre, m. Zelfvereerder', zelfvergode?, e g o i s t In. ---- -4- , ldioldtrie, f.
iel fvergoding, zelfaanbidding f., e g o a s lei u s n.
-- ldiomatique, adj. Tot hei id1drna, de vol/cctaal 1)1 den tongval beh.00rend, i d i o 'm d t i s e h -Idiome, m. Eigenaardigheid, inz. met betrekking
toi de taal eens lands, volkstaal, landsspraak f.,
1 d i ó m a ris. I.,'id- francais, de fransche volkstaal f.
. Bijzondere spraak f:' van een gewest, tongval m.:
I.'ld- gasion, de tongval der Oaskonjers. -- Idioméle, ni. [Liturg.] Eigen zangwijs f. (in de
grteksche kerk, de naam van zékere zangverzen,
die riet aan (ie schrift antieend zijn). -- Idiovne-

I1JOTJOTIJYTE.

tallique, adj. [Phys.] : Electricité id-, door de

onderlinge aanraking van twee metalen ontstaande
elektriciteit f. --- Idioniographe, m. [Philol. j
Schrijver over de verscc illende ion/pollen eener
taal, idiomograaph in. --Idionloga-aphie, f.
Tongvalbeschrivin,g f. -- ldioinogvapt tque,

adj. Daartoe behoorend, i. d i o ris o g r a p h i s c ta. ---

ldion,orphes, m. pl. [H. ii.] Fossil/ n f. pl. uit
de dieren- en plantenwereld. ---- idiopathie, I.
[ Y3éd.] Eigenl jdigheid 1., plaatselijke ziekte van
een ligchaarfsdeel zander medeljdigheid der andere
deelen. ---- ldiopatique, Eigenlzjdiq, i d i a ta.^zt h is Cl?. --- Idiosynerase of Idiosy néra«
5ie, f. [Méé.] Eigenaardige menging der bestand-

deelen van liet organismus; al liet eigene van
iemand ten opzigte ven zijne wijze van cfeuwaarworden, eigenaardigheid; eigenaardige vatbaarheidvoor zékere indrukken, natuurlijke neiging of
afkeeriyheid f. :- Idiosyncrasique, adj. .Daartoe behoorend, i d i o s y n k r a t i s c h.
Idiot, m. Dom, onnoozel, stompzinnig; se'ezen:loos, zwak van verstand. --- IDIOT, m., E, 1. Domoor, botterik, onnoozele bloed, stompzinnige; krank
zinnige, i d i o o t in. en f. -- idiotie, f. (pr. --thie)
[Méd.] Stompzinnigheid, wezenloosheid, verstan.dszwalkte f. — Idiotique, adj. Eigen: Langue id-,
eigen taal, moedertaal f. --- Tournure id-, spraakwend rung of uitdrukking f., die een. idiotismus bevat. ---- [f1éd.] Symptómes id -s, verschijnselen a.
g 1. van verstandszwakte of dkrankzinnigheid. --Idiolisnie 3n . [Didact.] Eigenaardigheid, eigenheid f., eigene uit? ruukking of woordschikking eener
taal; gewestelijke uitdrukking, eigenaardigheid van
-

,

een' tongval, idioti smus in. ---- [Méd.] , z. v. a.
IDIOTIE. — Idiotrophe, adj. [H. n.] Zich met

wezens van zijne eigen soort voedend, zijns gelijke
etend, idio trophisch.. ---- ldiotrophie, V.
[bled.] , Z. v. a. IDIOSYNCRASIE.

idoerase, V. (ook hyacinthine en vésuvienne)
[Minér.] Naar den hyacinth gelijkend olijfgroen of
bruin edelgesteente, i d o k r a s rn .
Idoine, adj. [Prat.] Bekwaam, geschikt tot iets.
ldoldtre, adj. A/ jodisch, afgoden dienend of
aanbiddend: Peuple id-, afgodisch volk n. Culte

afgodische eerdienst V. -- (fig.) Verzot, buitensp orig of h.artstogteljk beminnend, smoorlijk verId-,

held: Cette mère est id- de ses enfants, die moe-

der vergoodt hare kinderen, (pop.) is gek met hare
kinderen. Lavare est id- de son or, de gierigaard
is verzot op zijn goud, maakt het goud tot Zijn'
afgod. Elle est id- de sa beauté, zij is hoogst ingenomen met hare schoonheid, beeldt zich te veel
op hare schoonheid in. — IDOLaTRE, m. en f. A f
n., -dienares f.: Couvertir les id -s,-godeniar
de afgodendienaars bekeeren. — % ldolàtrement,

adv. Op afgodische wijze. -- ldolàtrer, v. n.
Afgoden dienen, afgoderij plegen. (In. dezen zin
weinig gebruikt) . --- (fig.) IDOLáTRER, V. a. Vergoden, hartstogteljk beminnen: II idolatre sa fille,

hij maakt een' afgod van zijne dochter. ® s'IVoLaTRER, v. pr. Zich zelven vergoden, met zich zel-

ven hoogst ingenomen zijn. -- Elkander vergoten.
smoorlijk op elkander verliefd zin. — Het part.
passé is ook adl.: Enfant id-, vurig bemind, ver
n. -- ldold.trie, f. Afgoderij, af--troeldkin
godendienst, beeldendicust, beeldenvereerr.ng;-(fig.)
overdreven liefde, vergoding f. Ces peuples taient
adonnés a lid-, deze volkeren waren der afgoder#
toegedaan. -- 11 aime les fleurs

jusqu'h !'id-, h^

is op bloemen verzot, h# dweept met bloemen. -Idolátrique, adj. Afgoder?l betreffend, naar afgoderj gelijkend, afgodisch.
ldole, f. Afgod m., afgodsbeeld n. Adorer une
id-, eenen afgod aanbidden. -- (fig.) Cet enfant
est lid- de sa mere, dit kind is de afgod zijner
moeder. L'avare

fait son id- de son argent, de

gierigaard maakt zijn geld tot zijnen afgod. ---(fam.) I1 se tient 1 €a comme une id-, hij staat daar

als een beeld (werkeloos. ledig) . C'est une id-,
't is een botterik; ook: 't is eerre schoone maar geestelooze vrouw. -.- [H. n.] Id- des nègres, z. V. a.

BOA devin. Id- des Maures, a fgodsvisch m., een

door de Mooren vereerde viseh. — Idoléon, m.
[Ant.] Afgodstempel in. -- 5Idolomane, Ido-

loma,nie, f.. z. V. a. IDOLâTRE, IDOLATRIE.. --ldolopée, f., z. v. a . PROSOPOPÉE . — ldol-o-

thyte. m. Offerspijs f., spijzen, die men glen of-

goden offerde.

I) 0 -,

-

T .,

Idoneeté, i'. Geschiktheid f. (aptitude).
Idrïaline, f. [Chun.] Naam, door Dunias aan

Gene vaste koolwaterstof-verbinding gegeven, die
een mineraal uit de kwikmijn van Idria hem heeft
opgeleverd, i d r i a 1 i n e f.
Idylle, f. [Litt.] Kleine schildering f., tafereel
uit het leven van eenvoud irae natuurrrzenschera, inz.
landel jk gedicht, velddicht, herdersdicht n., bekoorl jk tafereel van het land- en herdersleven,
idylle f. s-- 1dyliigrte, asij. Landelijk, herderlijk, eenvoudig en onschuldig. i d y't t t s c h.
lèWle, rn., z. HIERLE. .-_- teuuse, f., z. YEUSE.

If, ni. IJI;, iep, i1penboon, iepenboom, taxisboom in. Bois dit, iepen/wat, taxishout nn...-- Drie
voor illumineer-relazen.
-hoekiglmnrtH.
igasiirate, tgasnrigiie, z. v. a. STRYCIINATE, STRYCHN'IQUE.

Ignaiiie, f. (pr. ig•-nanee) [Bot.] Broodvrucht,
jams f., eene plant uit warme aardstreken, niet
groote, voedzame wortels.
Ignare, adj. (alleen van personen in sommige
geoieenza me zegswijzen) Onwetend, ongeletterd.
Ignatie, f. (pr. t=c)Ignalius-boom of - struik in.
(die peervormige vruchten draagt, welker bittere, bedwelmende pillen onder den naam vaan. ignalius-boonen (fèves ale saint Ignace) bekend zijn.
Igné, e, adj. (pr. ig-në) [Didact.j Vurig, uit
Vuur: Matiere ignee, vuurstof f. --- G-'éol. I Door
de werking de uurs voortgebragt: Couche de
formation ignée, door 't vuur gevormde aardlaag f.
-

- ^g é
ologie. f., Z.
PYROLOGIE. I giies--.

eence, f. (pr. ig -nes —) [Didact._, Ontbranding f.,
toestand van een ontbrandend ligchaanz. ---- ignescent, in. (pr. ig- nes -- ) Ontbrandend, ontvlam:nrend,
vuur gevend. --- lg faire, adj. (pr. ig -ne ) Tot
vuur- of tondelzwa;n dienstig. --

Iguieoie, adj.

(Pr. ig- rei--) Vuuraanbiddend. -.- Ala subsi. ni. en f.
Vuuraanbidder ni., -bidster f. -- lgnicolle, adj.
(pr. ig- ni ^---) [ EI. n.] Met vuurkleurigen hals.
lgnifere, adj. (pr. ig- ni ----) [t)idact.] Vuurdragend, vuargeleidend. IGNIFERE, ril., z. v. a.
larnpe astrale, z. ASTRAL. --- lgnigène, adj. (pr.
ig-iii---) _Door 't vuur verwekt, uit het vuur geboren. -. Igiaispicie, f. (pr. ig-ni--^) Waarzeqgerij f. uit het vuur. _-- egnispicieii, in., -ne, f.
(pr. ig- ni---) Vuurwaarzegster in , - zegster 1. --ignition, f. (pr. ig- ni -ci-on) Verbranding tot
kalk en ascis, chemische verkaikinq, gloeihitte,
gloeiing f.. gloed ni., i p, n i t i e f. ---- Egnivoiue,
adj. (pr. íg- ni.--) Vuurspuwend (van vulkanen).
lguivore, adj. (pr. ïg -ni —) Vuuretend. -^.els subst. ►n.: Vuureter m. (vuuretend goochelaar).
Ignobilité, t. [Didact.] Gemeenheid, laagheld,
slechtheid f. ---- Ignoble, adj. Onadellij k. (In
dien zin weinig of niet gebruikt). ---- Onedel, slecht,
gemeen, plat, laag, scrhandeljk: 3ouer an personnape ign-, erne rgemeene rol spelen. Expression
ign-, platte, gemeene uitdrukking f. Fréquenter

des Iieux ign-s, slechte plaatsen bezoeken. --'j Miner. j Filons ign-s, arme metaaladers f. pl.
(die de kosten der bewerking niet goed maken).. -^Ignohiement, aye. Op gemeene, onédele, lage
wijze. I1 paste ign-, hij spreekt op eerie gemeene

a's ze.
i nontinie, t. Schande, oneer, beschimping f.,
.viswad m. Il vaat a icux mourir avee honneur
que de vivre aver ign-, 't is beter met eer te

f nomninieiisetnent, ads:. Smadelijk, op eene smadelijke,
schandelijke wijze. -- Egnotninieux, iense, adj.
Schandelz, k, smadelijk, onteerend, eerloos: Une
mort ign-euse, een schandelijke dood ni. Cela est

sterven, dan met oneer te leven..

ign- it touts sa. race, dat is onteerend voor zijn

geheel geslacht.

4- ignora.Wle, adj. Waarvan men onkundig
---- 1gnoratusnent, adv. Onwetend,

mag zijn.

onkundig, op Bene onkundige wijze. Vous en pa rlez fort ign-, gij spreekt er op eene zeer onkundige

wijze van. -_-

i gnoranee, f. Onwetendheid, on-

kundigheid, onkunde, domheid; onbedrevenheid,
onervarenheid f.. Vivre clans une extreme igu-,
in eene zeer groote onkunde leven. J'avoue mots
i gn- lh-dessus, ik beken dataangaande mijne onkunde. --- Livre plein d'ign-s, boek vol fouten,
die van onkunde des schrijvers getuigen. — [Prat.]
Adn que nul n'en prétende cause d'ign-, opdat
~and zich wegens onwetendheid verontschuldige.
Ignorant, e, asij Onwetend, onkundig, dom.

ILJHJS.

o5nner varen.
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11 est si ign- qu'il ane salt pas lire, hij

is zoo onkundig, dat hij niet kan lezen. II s'avoue

ign-, hij bekent zijne onwetendheid. ---- II est ignern géographie, hij weet van de aardrijkskunde
Il est ign- stir vette matière, in die zaak is
hij geheel onbedreven, daarvan verstaat hij niets.
r Une ign-e décision, eene domme beslissinec.
(Loc. proc.) J'en suis aussi ign- qu'un enfant
(lui vient a mitre, ik weet e„° zoo weinig van als
een pas geboren kind. ---- IGNORANT. in., -E, f. Onwetende, ongel etterde, onkund igge, weetniet m. Faire
l'ign-, den onwetende spelen, zich onkundig hou
á t norautif ant, e, adj. (woord van.-den.
Molière) (burl.) Onwetend makend. --- Igliorantifé, e, adj. (woord van Molière) (burl.)
Onwetend gemaakt. 5 Ignorantin, e, adj.
(iron ), z. V. a. IGNARE. ---.- Freres ign-s, ignorantynen, z. onder DOCT RINE . -- (fig.) Domperridders,
vijanden derverlichting. - Ignorn,ntisi ne, tn.
niets.

Stelsel n. van de vijanden der verlichting. ig n or a n t is in u s nn. -- lgnorantissinie, adj. (farn.
et cow.) -Hoogst onwetend, allerdomst. --- Egnorantiste, m. Voorstander van 't ignorantislnus,
domperridder, verlichtingsvijand m.
Ignorer, V. a. Niet weten, niet verstaan, onkundig zijn; onbewust zijn, geene kennis dragen:

I1 ignore les chosen les plus nicessaires ih savoir,

hij weet de nood-igste dingen niet. ----u Vous ignorez
notie changement, gij weet niets van onze veranderinr. Il vit cl savant, (lui! n'ignore Han, hij is
zoo geleerd, dat hij alles weet. -- In deftigen stijl:
niet kennen: On ignore ce grand homme, men
kent dien grooten man niet. Ign- les humains,
de nienschen, het menschelijk hart niet kennen. --s'IGNoRER, V. i-t°. Zic.i zelven niet ken.i?-n. — Het
part. passé wordt als adj. gebruikt, vooral in den
zin van: onbekend, verborgen: Un homme ignore,
een onbekend man.

Mener une vie ignoree, een

onbekend, verborgen, vergeten leven leiden.
Igtiane, m. [EI. n.] Lel uaan in., kamhagedis f.
— igeuanniens, ignanides, m. pl. Leguanen in. pl., 3e geslacht der hagedischachtige dieren.
11, pron. pers. rte., 3e pers. Hij, (zij), het. -_ILS, ril. pl. Zij. Il se, porte Bien, hij vaart wel.

Quand a eet honneui', it ne rn'étalt pas réservé,

wat die eer betreft, zij was voor mij niet wegge-

legd.

Que fait eet en€ant ? it pleure, wat doet dat

kind? het weent. Its parlent, zij spreken. -- Pour-

quoi eet enfant rougit-fl? w aarom bloost dat kind
--- (Bij onpersoonlijke werkwoorden): lIet, er: Il
pleut, hel regent. 11 est dommage, 't is jammer,
II fait inauvais temps, 't is slecht weder. 11 se
trouva Iii par hnsard an jeune domme, er was
daar toevallig een jong rnensch. I1 nest rien q ui
puisse me consoler, err is niets dat mij troosten
kan. 11 y a beaucoup de monde, er' is veel volk.
Il faut que Bela soit ainsi, dat moet zoo zijn. -..
11 faut partir, li faut que nous partions, wij
mo e ten vertrekken.
He (die), (weleer Isle) f. Eiland n.. lie fer-

tile, peuplée, déserte, vruchtbaar, bevolkt, woest
eiland. lie flottante, drijvend eiland. -- II fera un
voyage aux lies, hij zal eerie reis naar de .^lntillen of de westindische eilanden doen. -- lies du

vent, eilanden onder den wind. z. ook ILES.
flee, f. [Méd.] , z. v. a. ILEUS. -_ lleite, f.

[Méd.] Kromdarmontsteking f. -- Jléo-caeca!,

e, adj. [Anal.] Tot den kromdam en den blinden•
darm behoorend. ---- liéocoliquue, adj. [Anat.]
Tot den krom- en karteldarm behoorend. --- Iltéographe, ni. [Didact.] Dambeschrijver, i 1 eog r a a p h rig. --- 11éographie, €. Darmbeschr v•tng f. llkographique, asli. Daartoe behoorend, ileográphisch. -- Ileologie, f. Darmleer, verhandeling f. over de darmen. -- lléologiqule, au7. De darmleer betre/fend, i l e o l ór i s c h. - Iléologlste o f Elcologuue, in. Darmk enner, darmbeschrijver, i l e o 10 o g m. — lléo10 baire, adj. [ Anat.] Tot den kromdarm en
de lenden behoorend. --- Itéon, m., of als ado.
Intertin ILEON, [Anat.] kromdarm m. (loopende
van den blinden tot den nuchteren darm) .
lléose, Yléosie, f. [Méd.;1 Darmjicht f., z. v. a.

ILE US.

lies (foes), tn. pl. [Anat.:j Zijden f. pl. van
den onderbuik. Os des lies, darmbeen n . (os iliaque) .
lléens, m. (pr. m--- use) [Méd.] Dariiijicht f.,
darmkronkel m,, drekstoflaraking f. (ook cliordap-
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se, passion plaque er€: colique dt nii érer€ (jeheeten). sc'rc struisvogel M.
llhurl, n:i. [f-1. IL] Soort van zuid -a m erikaanIliac, ra [i_t. IL] Soort van, an erikaansche
rink ril.
Illaeo-rrauuseulaire, adj. [ Anaf.] , Z. v. a.
(L1 O-LOMBAIRE. --- Misco- tr•®el3ar'ti», e of
tr oe antinier, ii e, ac j., z. v. €. muscle ilique, z. ILIAQUE.
i1iade,1. [L it iJ Heldendicht n, van Homerus op
de bc1ëUertig van 'i) oje, i l i a s f. (tig. et farm.)
Unie il- (1'lnjisl - es, (ie plaintes, een zondvloed of
(ene zec van scheldwoorden, van klagten-.
that', e, adj. [Annet.] Tot het darnibeen, l)eh.00rend. -- Iliaque, adj. [Ana ,:! Tot de zijden van
dery onderbuik be/i:oor°end; ook: tot Glen kromdarm
beitoorend. - -- Os it-, z. onder !LES.. -- Muscle it-,
darsrnbeenspier° i. Artèi es ll -s, dar inbeensslagaderen f. pl. --- [IVfed.-' Passion ii-, z. !LEUS. [Alit.]
Table itn aam van een in 1683 b^i9 .ilbano gevonden stuk von een oud bas -relief, waarop de heldendaden uit hel ioe jaar van Troje's beleg verveeld
staan. - _. ILIAQUE, 111. [Bol:.] z. V. a. RADIAN.
[H. a.], z. V. a. ILIAC.
lllo-pa ri®rnin 1, e, adj: M uncie it-, onderste
of binnenste schuine buiksper f. -._-__ llio- po
-nevrotiqu,flOaés-Qrmol,
e, adj. [Anal.]: Muscle it-, spier f der breede
dijscheedrr. _^- .lio-costal, e, adj.: [Vrtscle it-,
vierkante dijspier f. --_ l lo-eréti-tibial, e,
adj.: Muscle it-, z. v. a. m uscle couturier, z.
COUTURIER. u._ llio-fémrrorsil, e, €(]j.: Muscle
ii-, darnnbeens- erc di,^beenss•`pier° f. -_.- lla-hypogas triqtse, adi. Tot lof darmbeen err den ondere r laai ,. beliooj >d. iio-in biral., e, adj.
Tot het darmbeen en de lies behoorend. ----- Rioischio-tr•oe a nterierr, ne, adj.: Muscle it-,

hartig, bekronipen, laag, karig. ..--a [Popt.] tinvr j zinn i g, i l l ii b d r° a a 1. - 1M 1)é alem ent, adv
Op on dele, bekrompen, tinvr zinnige weze. —
lliber°alis me, nl. [Pout.) Onvrijzinnigheid f.,
i i l i b e r a l i s m u s r. lllibe-r alité, f. Ongrootnioedirlheid, enghartigheid, lage, bekrompen
denkwijze, il1iberiili.teit f.
lilieite. adj. Ongeoorloofd, verboden, strij dig
met de wetten, de goede zeden of maatschappelijke
orde: Plaisir ill-, ongeoorloofd vermaak n.
adv. Ongeoorloofde wijze.
l- illico, adv. (lati,r) [Prat.] Terstond, (lade-

lijk. .__.a iLLiCO, III. [Pharr.] Dadelijk te gebruiken
r'e'dde! nn.
Illim é, e, adj. Onbevf jld, onbeschaafd.

Illimitable, adj. [bidact.] Onhegr°ensbaar,

niet binnen (;ren-Ven te besluiten-. --- liliiiité, e,
adj. Onbeperkt, onbegrensd, onbepaald: II a itn
pouvoir ill-, hij heeft eene onbepaalde anaat.
lilil'e, i. '_Bot,] loterboorn in. (die cie galainbol ent oplevert) .
!Visible, adj. Onleesbaar (door onduidelijk
Onleesbaar (te vervelend, te onbe--Ireid).(jg
duidend, te onzedelijk om, gelezen te worden).
(Men heeft, tee onderscheiding van den eig. en fig.
zin, inlisible voorgeslagen, welk woord, als stylidig niet het gebruik en de analogie der taal, geen'
opgang schijnt te maken).
y, Illusion, f. [ i.td.] Kneuzing, indrukking f.
iCTION.
Millitil!, .f. [Mid.], z. V. a. UNCTION,
IUo ,ieité, f. Phil.] Gebrek aan redeneer

kleine bilspier f.

aart gezonde redenrr°in.rl. --- lilegigrre.-kv:nde,
adj. Strijdig net de redeneerkunde, niet lógisch.
- lilogiq ereut, ode. Op oncedeneerkurndige
w ij ze.
lilose, f. ,? id., Het scheelzien (sir°ai►issne).
linreide, €€ €13. [DIdsaef.] Niet lichtend of stralend.
llIIEI,itr rit, e, adj. [Tliiol.] : Gi•aee ill -e,

tbl, á. V. a. ILIO-COSTAL. -.- lli®-loIgr o -COStOabdominal, e, z. V. a. ILIO-AAI3DO MINNAL.
.Ilion, ni. [Acat.] Darmbeen it.; z. ook ILEON,
[Géugr. auc.], of lliUlrr, de citadel van Troje;

i ziFfzer tjevend: La vi ili-lye, het verlichtend

(petit fessier). Rio -lomkair r e, Z. 1LEO - LOIIJBAIRE. `..". 0 -lombo-eos-

bij uitbreiding: de stadTroje; het trojaansch
,gebied.
lli®-trecti é, e, adj. [Aunt]: I BIAI nce it -e,

hoogte L door het darm- en schaambeen •veroorr -

zao kt. n _- llio- r étibial, e, adj..- Muscle it-,

z. v. a. muscle couturier, z. COUTURIER. 1H0pnbi- doelti-ab on inal, e, odj.: Muscle II-,
; rooie schuine buikspier 1. - -- 1lio -r otulien, ne,
adj.: Muscle ii-, voorste, regie scheenbeensaie'r' f.
llio-serer o -fémoral, e, adj.: Muscle it-,
groote bilspie; f. (grand fessier). llio-tr ochanter ten, ree, adj.: Muscles it -s, bilspteren f. pl.
lilacéra le, € €1j. [ ida€ t.J Draver scheurbaar.
----- 111 ,eéré, e, asij. [bidact.] Ongescheurd, on-

geschonden.

^ lllatit`, ive, o€Ij. [Didact.] Besluitend. eerie

gevolg1rrel: 4fing aanwijzend, i l l a ti ei. _- 5 lila
t [ idea. É lab, est^a^in t f , ---- erevol€ltr sk--tion,
king f., besluit n.
tt 1llec, adv. Daar, aldaar, op die plaals.

. lleeêbre, rn. [Bot.] Seort van duizendschoon

of amarant f.

lllégal, e, adj. Onwettig, onwwwettelfjk, sederle®
11
regtel jk, on'reytpraatig, i l l e l a a 1.
ment, adv. 01) onwettige, wederregtelijke wijze.
- --. lliëgalite, f. Onwettigheid, wederre€gteli ke,
tinre tmati e daad, i 11 e g a 1 i t ei t t.
lllégitinne, Wij. Onwettig;, in strijd, met de

wet; —. onecht. buiten den echt verwekt; g-- ongeoorloofd, onbillijk, zondig. hlariage ill-, onwettig,
bij de wet verboden huwelijk n. Enfant ill-, onecht kind n. w-- P dtentlon ill-, onrecglmatigge, o;abilljke eisch en. Désirs ill-s, onbetamelijke, zondige
begeerten f. p1. ---lllé itiniemerrt, ede. Onwettig,
til) onwettige, ongeoorloofde wijze: Posstcier ill- aan
hérilage, een erfgoed onwettig bezitten. ---- llegltimimate, f. Onwettigheid, onregtm otighaeid, ongeldigheid; onechlheid, i s le €g i t i m i t e i t f. L'i!id'un manrage, dun enfant, de onwettigheid van
een huwelijk, de onechtheid van een kind.
Illésé, e, adj. [bidact.] Ongekwetst, ongedeerd, onbeschadigd.
!!lesfe s e, adj. Ongeballast, zonder ballast.
lllettré, e, adj. Ongeletterd, ongeleerd.
llli ér*a:1, e, istij. Onedelmoedif7, onedel; eng-

verlichtende aenade t. -_-- 4 lllrr.mirn teur+, rei.
Feestlichtbi arder; feestlichtbezorger; keen r, beoefenaa€n der Jeestel-jjk. ° verdichtingen. m--- lllutr]inatif, .ive, adj. [Tlsiol.] I erlichtend, hoogere

lever-. — lIlurrsllcn tiorl, f. Verlichting, bestraling f., licht ni .; - het verlichte=n, verlichting f. i
,_-,. f eestve -r°lichtinE , i l l u in i n aa t i e 1. La lone
recoil son lil- do saldi, de haan ontvangt haai
lie/i t, hare verlichting van de zon. 'ill- de
Pat is coûte eies son Imes considéialples, het ver
verlichting van Parijs kost groote geld--lichten,d
somnien. 11 y avait it 3a linie tine belie ill- dans
toefes les rues, er was in den Haaij eene schoonti
erlielhli.n , illuminatie in al de straten. ---- (fig.)
Honger, geestelijk, hemelsch licht ti., door Cod
somtijds aait de ziel geschonken: La foi est an don
et une lil- (IC !.'.Esprit saint, het geloof is Bene
gave en verlichting van den 11. Geest, ---- Somtijds
,

-

ooi z. V. ei. INSPIRATION. ----. Ill uuiné, e, adj.

(en part. J)0ss0 van illniiiinner°) Verlicht, geïll uen i ra e e r d: Nos villes Bont Bien ill-es, onze steden zijn toed verlicht. Tout Paris était ill-, geheel
Paris was ge llu nairneer^d. ---^ (fig.) Un esprit ill-,
een verlichte, heldere geest m. -- ILLUMINE, M.
[Théol.] Ziener, dweeper in. iLLU.MI ES, tri. pr.
Verlichten, i 1 l •te mn, i v d t e n in. pl., naam van onderscheiden genootschappen (zoo als: de alombrados in Spanje op 't eind der f6 9 eeuw; de true,'•nets omtrent 163t in Frankrijk; de mystieken in
Belgic, en ins. tie leden der illuniincten -orde, door
Weisshaupt in 17€6 te Ingolstadt gesticht, maar in
178t op hoog bevel opgeheven). ---- lilar,arminer, V. C.
Verlichten, bestralen; feestelijk verlichten, ill umine/ron.l e soleil illumine la tense, de zon
verlicht de aarde. ---- On avait illumind tortes les
places, men had al de pleinen verlicht, gelllurnizonder' voorwerp: On ordonna dill-.
dieerd. .
(fig , ) Den geest, de ziel verlichter.: Seigneur,
illumines non unie, lieer, verlicht mijne ziel. -t [H:. eccl.] Doopen. -m S' ILLIJI'IIV'EI, V. pr. Vér
-

licht worden. --- llhImireeux,

eense, adj. [Phys.j

Niet-lichtgevend, duister. --- (fill.) Pensée ill-ease,
duistere gedachte f. --- ill®tmir' isme, m. [.Ft. eeel. ]
Leer der €llariiinaten (vgl. ILLUMINES), inz. liet
stelsel van Adam Weisshaupt. ---- iliuministe, rn.
(liever ILLUMINE) Illuminant M.
Illusion, f. Misleiding, dwaling der zintuigen
of des verstande. verblinding, begoochelin[l f , zin.cbedrog li., verkeerde inbeelding f., beariegeljke
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schijn, rn., schijnbeeldni., i 1 l û s i e f. Uri baton
nous panalt rompu dans l'eau, eest une i1I-, een
stok schijnt ons in 't water gebroken te zijn, dat
is eene ooginisleiding, een zinsbedrorl. Laissez Ie
dans cette ill- agréable, laat hem in die aangename dwaling of begoocheling. - Se repaitre dill-s,
zich niet I?er:senscll'i'mn2efh, suet schi)nbeeldern ver
Je ee me fais pas ill- sur les dëfauts de-maken.
cries enfants, ik ndsleid naij zelven niet omtrent
(verberg niet voor mij zetoen) de gebreken mijner
kinderen. --- + Il1uusionuer, V. a. Verblinden,
begoochelen, niisleii en. --- s' ILLUSIONNER, V. pr.
Zich misleiden, .° ich schijnbeelden schep p en. - II1hisoire, odj. Bedriegeljk, misleidend, begoociielend: U n contrat ill-, een bedriecielijk verdrag,
schijnverdrag n, . ------ Krachteloos, vruchteloos, zon der gevolg, nielic;: Pi oolesses ill-s, nietige, niets
beloften f. pl. --- 111usoirem ent, ode.-beduin
[Pat.] 01) bedrlegelilse wijze.
- illuustratenr, M. (woord von Moeder) Beroen 2duflakeP, roemncerscha/fee° m. - -- illuustratien , f.. Beroeindinaking, verheerlijking ; r,lo -ns,
luister ni. ; hooge ondeischeiding f. (center familie).
Les grands écrivrainns contribuèrent beaucoup a
Pill- „u r ègue de Louis 3.I V., de groote schrijvers
branien veel toe tot de v9crheerl-ijking der ren dring
van L dew jie X IV, .___ C'est one famille noble
et ancionne, saais sans ill-, 't is een, adellijk en
oud bedacht, '0500r zonder glans. --- _ Opheldering,
verklaring i'. (In dien zin weinig geb ruikt). ^--Ber oemde naara, beroemd versoo n m . (eék bcile) .
4 [Typog.] I11-s, tussc/zen den telgist geplaatste /ig"uren, doorgaans houtsneden, i 11 u s t r u t i ii n f. p1.
tllrnstre, odj. Doorluchtig, beroemd, uitstekend,
vermaard, schitteren , voortreffelijk, heerl i;.. Élanzienlik: ITo honutiwe ill-, een beroemd roan. (Joe
famille iii, een doorlachtig geslacht. I1 a donne
dill-s marques de son courage, hij heeft uit -

stekende bewijzen, van zijnen m oed egeven. ---Somi )ds ook in kwaden zin: (J ose él rat iil- (fanmeux), een berucht booswicht ni. - - Ook als
subst. in. Ce peintre est on des ill-s cie son temps,
deze schilder is een der beroemde mannen eon
zijnen tijd. --- Les quarante ill-c, le ill leden der
transche 4cadéntie.
111usfrer, V. a. .Beroefnud, vermaard maken,
luister of glans bijzetten: Ili- son pays, sa famille.
[Typog. j I11- on ouvrage, een werk niet platen,
vignetten, roet tusschen den tekst eplaotste hout
figuren versieren, opluisteren, illu s t I t en.-sne
SI ,LCSTRER, V. pr. Zich beroemd naaken. --Vet part. passé is ook adj.: Maison ill-e, beroemd
geworden huis of geslacht n.
Edition ill-e, ,aeillustreerde uil(/ave f.

illu stri same, (rij Zeer doorlucttige als titel
inz. can hooge a kerkvoorden).
lllut tion, f. [Meld.] Bestrijking, besrnering
l
(inz, von ,1iehtige lignet klee, deel„ 3)07)oof sk
chaamsdeelen), i l l UU t d t i e f. llinnter, v. a.
.Bestrijken inz. met de slib der minerale (ponnen.
---ss- 111uté, e, wij. (en part. passé) Meulbre ill-,
met slijk bestreken lid n.
ilyrien, ne, lllyrl ue, odj. Illyrisct., can
Jllyri¢. Langue illyrienne, illyrische vrouw f.
Mot (hot), in. Eilandje n.
holes, Illlotes of flélotes, in. p1. kleinten nn. pl., spartaansche staatsslaven (oocspronkelijk van de stud Helos). ---- (lig,) Onderdrukten, vertraplen. - -- lfotls e, in. Spurtaonsche slavenstand m., helotisinus nn. - (fig.) Verworpen, verd rukte toesland in.

liuuaua, f. [(lZinir,:j Klitte worrnverdr°ijvende
bolus rn,. (le t in.
IIVaite, t. [Miner. J soort van ijzererts, i l v a 1 n% , f ransch voorvoegsel , hetzelfde als int (z.
IN).- -- 17ó6r eerie klinkletler en vaas Pene andere in behoudt de i tiaren natuurl , ken klank (image, ininiense, pr. i-inage, i-mrannse), vóór andere medekl7nkers heeft mi denzeljden neusklank als in.
I®miage, f. Beeld n., beeldtenis f., evenbeeld n.,
afbeelding, gelijkenis f. Vole soil i[m1- dans lean,
dans un mi oir, zijn beeld in 't water, in een'
spiegel zien. ---- Inn- en peinlure, en sculpture, en
gravure, en dessin, Beschilderde, gebeeldhouwde,
gegraveerde, geteekendebeeldtenis. Le culte des int-s,
de beeldendienst f. Line inn- bieau ressemblante,
eene zeer gelijkende beeldtenis. --- Un li' re dim-,
plein d'ira-s, een prentenboek n., boek vol prenten.

IMAIVL9 á
— Dien a fait 1'hommlme ii son !ni-, God hee t den
rinensch naar zijn beeld, naar zijne gelijkenis geschapen. C:et enfant est 1'im- de sop père, dit kind
is 't evenbeeld zijns vaders. I1 avait 1'ini- de la
mor t présence á 1'esprit, het beelddes doods zweefde
here voor den geest. — .1e me livre quelquefois Is
des ini-s très-agréables, ik geef snij so?nrligds aan
zeer aangename beeldera , gedachten , denkbeelden
over. -- [ lilt.] Beeld n., levendige racansciaouwel jke voorstelling f.: Ce discou's est l empli de belles
ïm-s, die redevoering is vol schoone beelden. Cette
expression fait ten-, olie uitdrukking stelt de zaak
aanschouwelijk, als in een beeld voor. — (fig. of
fam.) Cest one belle inn-, zij is eene schoone pop,
eene z-iellooze schoonheid. --- (Loc. prow. et pop.)
11 est sage comme one ivo-, hij is zoo vroom, zoet
als een lam. On amuse les enfants avec des im-s,
kinderen laat sneer prentjes k jken (tot iemand, die
onze aandacht clear allerlei froo igheden zoekt af
f

te trekken). _--- Imager, •v a. [Litt.) In beelden

voorstellen, snel beelden versieren. -_- Ir,agé, e,
asij. (en part. passé) Style inn-, beeldrijke stijl in.
--- t `. lsiiag;er, ni., -ere, f., ook: Imimagirr, in.,
ière, f., of l maagiste, in. en f. Koop non., handelaar ni. in prenten, in n^eciclen, ; rentcarkooper in.,
- verkoopster f. --- l e a: aerie, t. Beelden- of prenteniiandel in., prenteiifab. ijk, beelcienfabrjjk f.
1m aginable, odj. Denkbaar, bedenkelijk, ve rzinbaai', wat reen zich kan voorstellen of inbeelden:
On a fait tons les efforts urn-s pour Ie sauver, men
heeft alle bedenkelijke moeite gedaan, om hein te
redden. — isua inaire, odj. Ingebeeld, eer ascend, denkbeeldig, goat slechts in ale ïnbeeldincl
bestaat, hersenseliinirnig. Uit boniheur inn-, een in-

gebeeld geluk i n. e mala ie tin-, ;eng geteelde

ziekte t. {Algen. j Quantitds iea1-s, onbeetannbure
of denkbeeldige grootlieden f. pl. — (flg. et fain.)
Se hrornener dans ies espaces ire;-s, in het rijk
der verbeelding ronddolen, zlcla met hersenschimnrnen
bézig houden. Ook als .eubst. ni. Faire évauouir
1'm-, hot denkbeeldife doen verdwijnen. - lrn -

g,iiiatif, ive, adé. Vlug, rijk van verbeelding,
vindbrie r k vee retell i, p;spr €, ion- , vii dinar jke
geest in. --a Ook als suhst. in.. Les tin-s, de nierschen van rijke verbeeldings;cr3acht. --- La facultë
in-lye, of als subst, Lim-ive, de verbeeldingskracht,
het vermogen oen beelden te scheppen. ---- (fain.)

EEvertruons on pen noire un-lye, laten we daar
eens rijp over nadenken,.
linagina tiot^,f. Inbeetding,inbeeldingskraclrt f.,
voorstellinbsverrnopen n., verbeeld inn, ver°beeldingskracht; gedachte f., inval m. Avoir firn- vive, forte,
eene levendige , sterke ^i.nbeeldings- , verbeeldingskrocht hebben. Voyez ce que peut lis a-, zie eens
wat de inbeelding verniaq. ---- Cela rri'est veuu
firn-, dot is mij in cie gedachte geko m en. Ce nest
qu'nnne urn-, 't is maar een inval. _- (Jest one
!ni- Clue vors vous kites raise dans l'esprit, 't is
-

eerie hersenschim, die g ij a in 't hoofd gezet hebt.

Se repair°e d'ini-s, zich riet hersenschimmen, schuduwbeelden ophouden. - [Méd.] Int-s, moeder
— Isuitg1ationiste, m. [Mid.)-vlakenf.p1
1-J , die aan de u it werk ng der inbeelding op de
ligehOOmsvrucht gelooft. - laiagiiiative , f.
z. onder I MAGE:NATIF".

lmri'giner, v. a. Verzinnen, bedenken, uitvin
C'est no bomome ,lui imagine de belles chases,-den:
't is een gaan, die schoone dingen verzint. On nee
peut zien ira- de plus surprenant, men kan niets
wonderbaaarlijkers bedenken. Im- on divertissement,
one machine, een vermaak uitdenken, eene machine uitvinden. --- Geboren, meenen: Je n'imagioerai jamnais que de telles chhoses se passent dans
le monde, ik zal nooit gelooven, dat er zulke ctin(;en in de wereld voorvallen. — S'laiActsER, v. pr.
Zich laten denken of verbeelden : Ren de plus
extravagant ne saurait sum-, er laat zich niets
buitensporiger's denken,. Zich inbeelden, ziclh
verbeelden, zich voorstellen: I1 s'imagine puil en
viendra Ii bout, tit verbeeldt zich, dat hij daarin
slayen zal. I1 slam d'être savant, hij beeldt zich,
in geleerd te zijn. Vous vous irnaavinez peut-Otre
que je veux voustromper, gijverbeeldt u, gij denkt,
meent misschien, dut ik u wil bedriegen. — l^liaminn, e, adj. (en part. passé) Des chases herIreosenient ins-es, gelukkig verzonnene, wel uitgeda'chte dingen ii. pl.
I wain, in. (crab., eig. hoofd, eerste,opperste
)
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.lmarn, turksch l)r ieste.r ni., hoofd 13, eenei rtoskee; — titel van den vorst van Maskate aan de
Perzische golf. — I.roaniat, in. .Atni^t it. van eerste moskee - priester en geestenk regter: iinannciat n.;
duur in. van dat ambt; — woning t. des imams.

Naam der secte van Ali, wiens
leer de nieuwere Perzen volgen. --.- Imamieu,
ne, adj. Overeenkomstig die leer. --- I MAMIENS,
Intamites, in. pl. Volgelingen in. pl. van ili's leer.
Iniantopèdes, in. pl. [B. tn. t Vogels ni. pl.
?net lange, halfnaakte beenen.
Imaret. ui. Turksclt vet féili s/tais n. voor
arme studenten, reizigers enz., i ira a ,° e t in.
Imbéeile, adj. Zwakhoofdio, kindsch. A'ieillard
iinb-, kindsche gr-gsaard rn. Yieiliesse iinb-, kindsch.e ouderdom mm.m. -- (fain.) Onnoozel, dom, bot,
stoinpzi ii i fE: 11 faut étre been imli- pour croire
rein, men ioet wel zeer onnoozel zijn, om dat te
cgeloovest. . de/tigen stijl: Zwak van ligehaam,
— :Ioiailric, f.

lnib- de corps et d'espuit, ,-wak van
ligchaarn en geest. --- [: Vëtér.] Strain, stijf van
leden. ----IMBECILE, Hi. el f. Onnoozele, zwakhoofdige, stompzinnige • ui. en f. L-imli- ne raisonne
que pen ou point- do tout, de onnoozele redeneert
weinip o/ niet. --^- [Jul.] Prononcer I'interdiction
dun itnb-, eerset- onnoozele onbevoegd tot eigen
rmogen- begeer verklaren. - (fora.) Cast un grand-ve
imb-, 't is een eDote ezel, stoinmcerik. -- linbé
krackteloos:

-

cileiiieut, acly. 01) onnoozele, eenvoudige wijze.

1. MI AT Ê Ï ALI ST E .
Imbriul, m. [1:. ii.] Groote ijsduiker Inn. twa-

tervogel van de Fr/roer-eilanden).

InlibrigOaant, e, Inlbrique, e, adj. [Bot.,
H. n. ] Dakpansgewijs op elkander liggend of gelegen.
Imbroglio, ni. (ital.) (pr. ime-bro-lio) Ver-

warring, verwikkeling f. — [Théát.^1 ' 'ooneelstuk ii., met zeer ingewi:kelden knoop.
Irnbrállable , adj. Onbrandbaar , slecht
brandend.
inibu, e, etdj. (en part. passé van imboire); Pa.pier imbu d'huile, net olie doortrokken papier nn.
(In dezen eig. zin gebruikt reien liever IMBIBE).
(fig.) 11 est imbu de vette affaire, hij is in die zaak
doorkneed. ---- 11 est imbu de son tnhrite, hij is
vol van, ingenomen met zone eigene verdienste.

Itiabueeatioii,

brengen.

adj.

[IVl.ed.i1 stet int den mond

Imbuuvable, adj. Ond'rinkbaw .
Imitable, adj. Navolgbaar; navolgenswaaid. —
Ituitsatear, ta., -trice, f. ivavolger, nabootser,
namaker, ratte-per ni., navolgster, nabootster, nanaakster, nar/apster f. 11 n'invente pas, it West
qu'ini-, hij is geen uitvinder, hij is slechts navol ge) . .--- Ook als adj.: Cette fiile est im-trice des
vertas de sa tnere, dat meisje volgt de deugden.
harer moer/ei' na. , ive, adj. .Na
navolgend : Mot Ins- , klanknabootsend-botsend,
woord ti. Phrase, harmonie irn-ive, klanknabootsende uitdrukking f. -.- I itfttion, I. Naboot.

--- Imbécilité, f. Verstandszwaklaei:d, onnoozelhei,d, stompzinnigheid, kindschheict 1. 11 est rare de
wi l des aveugies attelnts d'irub-, zelden ziet men
stompzinnige blinden. Etre, Tomber dans limb-,

Sing, havolging, riainalking; nactper ij, imitatie 1.
L'irn- des vertus, des vices, de navolging der deugden, ondeureden. Les beate: arts na sont que des
imitations de la nature, de schoone kunsten zin
slechts nabootsingen dei natuur. Cette chose est

Cot I opinie est dune inib- Bien rare. (fie

nabootsing, 2 ienliend is in staat om dit na te doen.
11 L'IMMITATiON, loc. ode. In navolging, naar het
voorbeeld: l^ ait•e qe. la I'ibrr-- de qu., naar iemands
voorbeeld, iets doen. 11 en af)it ainsi aa votre im-, hij
gedroagqt zich dos naar uw voorbeeld. ---- Imiter,
V. at. %Navjolgen, rrrabootse, namaken, nadoen, naapen, i sla i i ei r e n. lin.itez les vertus do rotre père,
volg de deugden uws vaders na. Ce soot des chases
plus aisees ac admirer god im-, dit zgn zaken, die
gemakkelijker zin te beu,onderen, dan na te volgen. Les singes itnitent les actions des bommes,
de apen bootsen de handelingen der rnensclzen na.

.

hinderli, annoozel yin o°' worden. --- (lam.) Dornid, le _ to , U ot oudigheid of on oo.zelheid t.

man is zoo dom, als er weinig zijn.
Imbéni, e, adj. [Thdol. f riet gezegend; —
f% .) Onggeze lend , niet gelukkig.
mberbe, wij. Bcta7'deloos, zonder baard, geen'
of nog geen' baard hebbende, ongebaa d: lenton

,nib-, baardelooze kin 1. Plusieurs nations de i' inócigne sont i li-s, verscheidene natiën van Jmerika
hebben geen' baard. _-- (dëttic,r.) Jenne homme
inib-, viasbac r d in. -- [Bot.] Plante imb-, plant f.
zonder baard, zonder haartjes of vezels. ---- [ H. n. j

Poisson itriib-, visch( in. zonder haarden. Ophidie
itnh-, ongebaarde slan= erwisctt ill.
Imbertine,

1., z.

IBERLLNE.

au-ciessns de tante im-, deze zaak is boven alle
,

---- riet past. passé is ook ar/i.: Vertu irrnitée, na,gevolr;dc der rld t. : eigis est lien. incite , dat is vloed

Imbiber, v. ti. Doornat ma/ erg bevochtigen, na gemaakt.
Iau a, ill. Boole, (jzerlr.oudende oker ni
doorweeken, van eene vloeistof laten doortrekken:
Ioamaei l a, e, adj. (inz. van de maagd Maria
12 1- ene éponge, eene .Tons nat maken. Laissez
juli)- cel , laat dat ee'el doorweeken. La pluie a gebézigd) Onbevlekt: L'inmrnaculée conception de
regen
heeft
de
la
vierge, de onbevlekte ontvangenis der Maagd.
imhil?é la terre sutilsaint rent, de
lei. IL] Ongevlekt, zonder' vlekken. Oiseau ,
aarde genoeg doorweekt. -- [ Tech. ] Imli- les
mèches, aan de kaarsenpitten de eerste waslaag Poisson im - , -leur immm-e , ongevlekte vogel,
geven. _ _._ 'IMBIBEt , t. pr. Van vocht doortrokken visch, in., bloem f.
1iimaîtrisabIe,adj. Oni'egeerbaa°rr, onbestuurworden, intrekken. La, terre s imlmbibe d'eatt, de
aarde trekt water in. L lulle s'inTbibe dans ie drag, baar, niet te betneesteren.
Imrmanalléable, (2df. [Plays.) Onhanmerbaur. —
de olie trekt in 't laken. --- Inibibé, e, wij. (en
part. passé): Etoffe inib -e d'huile, met olie door- luinaa:ltéabilité, f. Onhamerbaarlield (vgl. MAL
-LEABI,enz.)
trokken stof f. -- (fig.) Esprit iamb- (liever imbu) de
Ininianent, e, adj. [Phil.] bijblijvend, inwopréjuges, een met voorooradeelen doortrokken of'opaanklevend.
Les
actions
imm-es
sont
oppogeavuld verstand H. -- 5iibiliitiou, f. Inzuiging, nend-,
intrekking, door weeking met eene vloeistof: Limb- sées aux transitoires, de b blijvende daden of werkingen staan tegenove r de voorb gaande.
dune eponge, de inzuiging van eene spons.
IninaangeaWic, adj. Oneetbaar.
5 Imblâniable, odj. ]-iet laakbaar , onteImmmntaniable, adj. Onhandelbaar', niet te ber -speluk.
Immmblocation, l'..Begravingtsw(jze 1. de onder handelen,
l mmanquable, adj. Onfeilbaar, gewis, zeker,
den kerkban gestorven personen (die niet in gewijde
ontw felbaar. Ses hrotmesses sont imt -s, zijne beaarde moclten rusten) .
lumboire, v. a. Bevocthtigen, iimt-et CC 11C vloeistof loften zijn onfeilbaar. -v- IninianquaWenient,
laten doortrekken, z. v. a. IMBIBER. -- (fig.) 1mb- adze. Cep on feilbare, ont s(j felbare wijze.
- lininareessible, adj. Onverweikelijk, oni'esprit de Is jeunesse de principes de morale, in
het jeugdtig gemoed zédelijke beginseiern, prenten. --- verderfelijk, onverwelkbaar. Couronne inlm- (incorruptible), onverwelkeljke kroon f.
S'IMBOIRE, v. Pr., z. V. a. a'IMB113BB..
Ioimarginné, e, adj. [El. n.I Ongerand, zon
S, Inabriaque, adj. Dronken, beschonken (ivre).
,

Irnbrie ire , f. 9l. [Bot.] 8edektbloeleitde ce-

ook: met een' rand, die in niets van.-deran,of

wassen n1. pl. met dakppanvormlge bloemen of bloe-

't -overige verschilt.

TIERE. -6-- liuub a ieatif, iv e, adj., z. v. a. IMBBIQUG . --- imbrication, f. Dakpansgewjjze op een

laars plaatsen, in 't martelaarsboek,, op de lijst der
martelaars zetten.
ImmateriaHser, V. a. [Métaph. ( Alles onstoffelijk of geestelijk waken, als onligchametjk beschouwen. --- ILumatérialisme, m. Leer der
onstoffelijkheid; leer f. van de geestelijke natuur
der ziel, iniinateriaïísmus n. -- Imrnatérialiiste, Voorstander, bel jder, verdediger van de

sems. --- Irnhi'ieata, m. [11. n.] , z. V. C. FAt-

bladeren, schubben, vr/deren, enz.; het-lignva
op elkander rusten der voorwerpen op de wijze
van dakpannen. -- Jrnbi-icée, adj. f.: Tuile imb-,
holle dakpan f.

rd, ingIrnbrifn g c, adj. Voor regen ondoo
baar, remendigt, waterproef.

Irnmartys•ologiser, C. a-. Onder de niarte-

IMMATflIALIT1!
onsto fel jkheidsleer, i ne w ate r i a 1 i s t rri. ----- In&matèriaiit , f. Onsto/fel jkheid f., geestelijk aan
bestaan of wezen n., immaterial iteit f.-zijn,
---- Iminatèriei, le, adj. Onstoffelijk, onligcharn eljjk. --- I9nmatèriellenient, adv. Op onstof
lelijke wijze.
Inintatrieulation, t'. Inschrijving f. in 't rejister of de rol (b. v. van een gilde, een ,gezelschap),
immatrieuld tie f. — Iuiznatrieale, f. Bewijs n. van inschrijving. 1mm- d'un huissier, opschrjvinr, op de de'urwaardersrol. — Itmnmatrienter, v. a, In 't register, op de rol inschrijven.
-. filet part. passé rs ook adj.: i uissier immatrieulé, ingeschreven deurwaarder m. Irmo- au tri hunal, ingeschreven bij de regtbank.

linmaturitè,

f. Onrijpheid.

Immnèdiat, e, adj. Onmiddellijk. rectstreeksch,
zonder tusschenkomst eens derden. Pouvoir 1mm-,
onmiddellijke raagt f. Staccesseur imm-, rregtstreeksch
opvolger. --- lnmrnédiatennent, adv. Onmiddellijk, op onmiddellijke wijze, regtstreeksch; dadelik.
onverwjjid, terstond, oogenblikkelijk. — Ineunèeiialion, of (gebruikelijker) In*anèdiatitè, f. Onmiddellijkheid, regtstreeksche afhankelijkheid f,, regt,streeksch verband n.
lemnènzorable ,. adj. tingedenkwaardig.
Vroeger z. v. a . IMMEMORIAL.

113 nènnorant, e, Imménloratif, ive,

adj. Ongedaehtiq: 1mm- de ses devoirs.

lnH9nén1orial, e, adj. On.heugelijk, buiten geheugenis: Cela est d'un usage imm-, dat is sedert

onheugelijke tijden in gebruik.
IninieIAse, adj. Onmetelijk, onmeethagr=, onaf
ineteljk, onbegrensd, oneindig; zeer groot, onnoemelfjk, optelt aar. L'espace est immense, de
ruimte is onrrnetel-jk, onbegrensd. --. La honté de
.Dieu est 1mm-, Gods goedheid is onmetelijk, oneindig groot. Ricliesses imm-s, onnoemelijke rijkdom-

enen m. pl. lmnnensèmnnt,

ado. Bovenmate,

uittermate, onnoemelijk: Imn1- riche, onnoemelijk,
ontzettend rijk. _— lznnnensitè, f. (inaJ°meetbaarheld , onmetelijkheid , onbegrensdheid , oneindige
grootheid, oneindigheid f. L'imm- de Junivers, de

onmetelijkheid van 't heelal. L'imm- est tan attribut
de Dier, de oneindigheid is eene eigenschap van.
God. — (fig.) L'imm- de sa puissance,de ses richesses,de sa haine, de gronte.uitgestrektheid zijner raagt,

de verbazende grootte zijner rijkdommen, zin onbegre r,cde haat -_ lIninens lrable. wij. Onetelïlk (incommensurable).
Ininierger, V. a. Indompelen. ---- s'iMMERGER,
V. pr. Zich indompelen. - liet part. _passé is ook
adj.: Corps 1mm- dans on liquide, in Gene vloeistof
gedompeld ligeh aa 7n n. Iniimaer ib1e, adj, t`oor
indompelinrg resclrikt.
I IHHnèritë, e, adj. Onverdiend.
1rvRNNerseUUr, IDS. [H. eest.] .Indompelaor, dooer in., laij, die bij de lrlerft,glieid rtes dorps water
op het hoofd des nieuwbekeerden vloot. Immerif, ive, wil. [P hyas., Chhirnn._J In'lom pelendld, wat
door indompeling; geschiedt. --- li n iersion, f.
Indompeling f. Dans les premiers siècles do christianisme on tbaptisait par irnm-, in de eerste eeuwen
.des Ch.ristendomas doopte men door indonipelinq. ---[Astr.I Intrede cener planeet in de schaduw eener
andere; het onziethaarr° u,o d n eener ster door de
zonnestralen, i min ë r a ii e I. _-- [)pt.] intretpuunt n.,
punt, waardoor een lichtstraal in eene or andere
middensto[' treedt.

IniniëstnI-abie, adj. 0n nieetbaav, onnretel ik.
lhnnie ;ble s adj. [Prat.] Onroerend, vast: Biens
mw-s, of als nabat. InnEUBLES, m. pl. Onroerende

of vaste oerferen, D. IJ1., liggende have f., i in in obi l i e n I. p1. 1mm- anieuhli, als roerend beschouwd
onroerend ccoed. li.
J!s uIi ro et, e, adj.: vt an er 1mm-, or als
sub,st. sILon T, vreemdeling rya., die zich in een
land raei3r zet, Ir sudver°l;uizer m. 'racet betrekking tot
het lard, waar kill ziel„ nederzel (ten o sifte van
't land, dat lijf verlaat, heet hjj E:MloIIA T?. i 'rnmi : ramt m.— Iu Mi ratfon, f, leder°zellincl f.,
van vreemndelinr en in een land, i nn m ? g r a t i e f. -^lauui °er, V. a. Zich in een, ander las cl neerzetten.

lIuuinesunent, adv. Op dreigende so jze,
kort aanstaande. — lmminenee, t. Dreiqende
nabijheid f., nakend onheil m. Imminent, e,
a .j. i)rei,cgend, boven 't hoofd hangend, nakende
U n pdnil (mm-, een dadel k drei e'n l tenon?•.

iM O..Ld
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lnimiscer, V. a. Inrrzengen: Je n'ainme pas a
1mm- tout Ie monde dans mes affaires, ik wil niet
gaarne iedereen in mijne zaken mengen.s'i:KMISCER , V. pr. Zich •inmengen, zich bemoeijen (in
ongunstigen zin): II s'est immiscé dans une affaire
qui ne le regardait pas, hij heeft zich in eene zaak
gemengd, die hem niet aanging. — [Prat.) Celui
qui s'est immiscé dans une succession, ne peut
plus y renoneer, degene, olie eens eene erfenis heeft
aangenomen, kan daarvan niet meer afstand doen i)ne personne immiscée mal a propos dans une affaire, een ten on--- liet part. passe is ook wi.:

pas in eene zaak betrokken persoon.

Imn,iseibilite, f. [Didact.] Onvermengbaar-

IInmiSheid f. (b. v. van de olie met water).
eible, adj. Onvermengbnar.
lmnlisèrieordielsernent, adv Op onbarnthartiqe wijze. —. ltmnisérieordieux, sense,
adj. Onbarmhartig, onmetdoogend.
Inln'ixtion, f. Vermenging f. (b. v. van twee
of meer stoffen met elkander). .--- [Prat.] Inm-enging, inlating f. L'imm- dans une succession, het
aanvaarden an eerie erfenis.

Ilnnmobile, adj. Onbewdgelijk, onbeweegbaar,
bewegingloos, roerloos, vast; — (fig.) standvastig,
onwrikbaar, onverzetteljk, On a cru longtemps
q ue la terre était 1mm-, mien heeft lang geloofd,
11 est rests calme
et imm-, hij bleef bedaard en onwrikbaar. —j- Inimoblienient, adv. Op onverzettelijke, standvas-

dat de aarde onbx-wegeljjk was.

tige wijze.

lmnmobiliaire, (liever) I[nniobilier, iere,

adj. Uit onroerend of vast goed bestaande. Successton imm-ière, erfenis van onroerende of vaste

goederen. — Ook als subsi. ni. Cet homme a heritte de tout 1'imm- de setae succession, deze man
heeft alle onroerende goederen van deze nalatenschap
geërfd. --¢-- Iuunobilièren,eut, adv. Als onvoe-

send goed. — Ininaobilisation 3 f. Verandering
van roerend goed in onroerend. --- Innenobiliser, V. a Roerend goed tot onroerend maken. ----

Onbewégeljk maken. (Indien zin weinig gebruikt.}

Inf hobs litè. f. Onbewsgelijkiaeld, onbeweeg-

baarheid, vastheid, i m m o b if i t e i t f. ; -- (fig.)
standvastigheid , onwrikboerheid , onverzettglijkheld f. Le système de. I'hnm- de Ia terre, de leer
van de onbewec;elijkheid der aarde.

--- L'imm--

sto cienne, de slolcynsche onwrikbaarheid. ---

[Vétdr.] Stijfheid, slramfreid f. der ledematen.
Ira modèration, f.

Ongernaligdheid f.

-a

knznmodère, e. adj. Onngernatigd, onmatig, bo-

vwnmalig. 1I est imrn- dans ses ddpenses, hij is
onmatig i n zijne uitgaven. Chaleur immodérée,
bovenrnatige hitte f. um ottèt•ènment, ode.
op on, gematigde wijze, bovenmatig, onmatig. Man-

ger itmmmm-, opmat i j eten.
I manodeste, ar.11 Onzedig, onzedelijk, onbeta-

inelijk , ontvelvoegelfjk. , onvoegzaam , oneerbaar.

,

Pooture irnm-, onbstanlelf ke houding F. Personne
1mm-, onzedelijk, oneerbaar persoon in. -- Irnnnodestement, adv. Op onzedige, onbetamelijke
wijze, onmanierl k: Elle s'haibilie iinm-, zij kleedt

zich onzedig. .— Ininlodestie, i. Onbeschaarndheid, onzedigheid, oneerbaarheid f. enz. Pal Wen
remmarqué Timm- dans ses discours, ik heb de onbescheidenheid in zijne gesprekken wel, opgemerkt.
t, imm- dans Ia manière de s'hahIller•, de onzedigheid, oneerbaarheid in de wijze van zich, te kleeden.
. I mnodiflabie, ou j. On.w(jziribaar, niet voor
2r'jziging valbaar. van, prijs).
luuamnodique. add PP'iet matig, niet billijk (b. v.
linHnO4nié, e, adj. [Mus. Zonder sternhuicring.
Istinbolateur, ui. (Aaat.i Offeraar in. - Irn,

naoiation, f. Het offeren, opoffering f tin-

moier, V. a. Offeren-. opa /Ieren, sloften, ten o//er

brengen: 1mm- uric agneau, een Iaen of/eren. 1mmsur 1'autel, op het altaar offeren, -- (fib.) tmm•qn. èa sa haine, iemand aan zflnen haat opoleren.
--_-_ S'IMMMol:ER. V. pr. Zich. opry/Terevr: S'imrn- pour

In patr•ie. zich voor '1 varlerlar d opofferen,
Jesus Christ sect irnrnnolé pour le salut eies thonines, J. C. heeft zich voor 't heil der menschen
opgeofferd. — (fri. et plais.) Je minimale, ids doe

het roet wetrzin. _ liet part. Isassé is oOk adj..-

Victoire irmmmolt e, geslagt of/ei' IL
luunnuuolestè, e, adj, Ongekireld, niet lastig

gevallen.

l nn o de, adj. (ins. in ale taal dei hijbels

0
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Onrein: An m rl irnm-, onrein dier n. (Mt niet tot
spijs gele uikt rnaf7 worden). L'esprit imr-, de onreine geest, de duivel m. ----- lrnmoudiee, f.
(doorgaans in. 't meerv. gebruikt) Onreinheid, vuiligheid, vuilnis 1V., vuil n. Les rtes sopt pleiner

(rij om -s, de stralen zijn vol vuil, zijn zeer morsig.
[icrit.] L'imm- légale, de onreinheld naar de
-

wet (bij de joden). m-- , Inlaiondielte, €., z. v. a.

131310M)ICF. [Ëcri.t.J Imam- dit péché, onreinheid
der zonde.

z. V. a. CONSUBSTANTIATION. -- I2til'an é, e, adj.

[Théol.] Met, Pi en onder het vachbnaalsbrood

aanwézig.

-r Irnparager, V. a. Een welgepaard huwelijk
doen aangaan, behoorlijk uithuwen. -- ^- s'I FAMAGER, v. pr. Een welgepaard huwelijk sluiten.
Irnpardaetyie, odj. [Fin.] Met onevene teener.
l.mpardoiinahle, adj. Onvergeefl k: Faute
imp-. -- luipardonné, e, adj. Niet vergeven,
zonder vergi/jenis.

Immoral, e, adj. Onzëdelijk, zedeloos, tegen
de zedewet: IIomme 1mm-, onzedelijk rnensch. ---Conduite imm-, onzedelijk gedrag n, l mmo-

imparfait, e, adj. Onvolmaakt, onvolkomen,
onvoltooid, onvolledig, gebrekkig, - imperfect.
Ouvrage hulp -, onvolmaakt werk n. Sa maison

daad f.

ven. Livre imp-, onvolkomen, defect boek (waaraan eenige bladeren ontbreken). Guérison imp-e,
gebrekkige genezing. - -- [Mus.] Accord imp-, onvolledig akkoord n. — [Arith.] Nomlii•e imp-,

ralite, f. Onzedelijkheid, .zedlelooslieid; ze,ielooze
l.aantortalisation, f. Onsterf elijkanaking, ver -

eeuwi. inq f. -^ - lmwortaliser, V. €,. Onster/e-

ljk makel, vereeowigge.nn: In3n1- son oom, sa memoire, zijnen naam, zone nagedachtenis vereeuwi(fig.) lmnm- un proces, een proces op de
Zó^n'r^e baan schuiven. . -- S'IMMORTALISER, V. pr.
Zich onsterfelijk maken-, zich vereeuwigen. liet

part. passé is ook adj.: Poète imnmoitalisé, ver.-

eeuuwi d dichter ira. ®-- lon'euortalité, I. Onsterfelijkideid f.; onvergankelijke roem m. Croire a

1'imrn- le 1'ânie, aan de onsterIelijkkeid der ziel
gelooven. - II aspire a 1'iinm-, hij streeft naar

de onsterfelikheid, naar een' allfjddurenden roem
bij 't nageslacht. -- [Bias.] Brandstapel in. met
een' andersgekleurdenn phoenix daarop: 11 porte
.

d'argent au phénix de sable, cur son imr- de
gueufes, hij voert een' zwaiten p, wnix op zijn roo-

den brandstapel in een zilver of -wit veld.
i nniortel, Ie, adj. Onsterfelijk, eeuwigdurend,
eindeloos; (fig.) langdurig, blijvend, onverga,2keljk. L Qame est imrn-le, de ziel is onsterfelijk.
_- E x pl oi t s min-s, onsterfelijke, onvergannkeljke
heldendaden f. pl. — .els saint m. (poét.) Les
1 m—s. de onsterfeljken, de goden. Les in3m-les,
(l e godinnen. L' l m rn-, de Onster felike, God. -

Les quarante i[nnrn-S, de 40 leden der fransche

. cadeinie. -- J uirnorteJie, f. j Bot.], z. GNA,PHA .E.
Imnaortifieatien, j. [Dévot.] Onboetvaardig-

heid, werelds,ezindliei.d, onbekeerd klr,eid f. -.__ I
7®r i iii, e, adj. Onboet vaordia, onbekeerd.
lnnn otif, ive, adj. [Bot.] 1Viet verplaatsend.
Inbanu, e, adlj. Ongeroerd, onaangedaan, kalm.
-

lslaulalzilit , t,, z. . 1MUTABILJTE. --__ lan-

niu®abie, adj. Onveranderlijk, onwrikbaar, vastslaand: Les decr'efs introm-s de la volonté de Dien,
Gods onveranderljke raadsbesluiten n. pl. -_- lui rnuaolenient, ede. Onveranderlijk, op onveranderlijke wijze. us lont 1mm- attachés Inn a
1'autre, z ij zijn onveranderlijk met elkaar verbonden.
Inni snité, f. Vrjdora- m., vrijstelling f. (van
dienste liate-n, belastingen, enz.) Cette viile joolt
de pinsieurs 1mrr7-s, deze stad geniet verscheidene
vrijheden, vr- dommere. — H. eccl.] Irnrn-s eeeléiastignes, geestelijke voo`:regten n..pl. of vrijheden
t. p1. -- lor taats 1.

Innitusu ie, rm [H. n.( , z. v. a. 011FRAIE.
liurutabilité, .t. Onveranderl kheid, onbestendigheid t.: L iniin- est no des attribute de

est demeurée imp-a, zijnn huis is onvoltooid ggeble-

z. V. a. N'OMMBRE DÉFECTIF. 4 I MPARFAIT, M. liet

onafgemnoukte, onvollëdige: Voilà on mélange du
parfait et de limp-. _--- [Gram.] Onvolmaakt verleden tijd, betrekkelijk tegenwoordige tijd rei., imperfect, imperfect urn n. -- I tnparfaiteuient, adv. Onvolkomnenljk, op onvolmaakleweze,
Iniparisytóal,e, l mparisyllabig4le, adj,
[Grain.] Met meer lettergrepen in den genilier dan
in den nominatief (in ce grieksche en latijnsche
verbuiging) . (r i t e i t I.
imparité,1. Oneven/meid, ongelijkheid, i n2 p a.imi^arleinentaire, adj. [Polit.I Strijdig met
de gebrzeiken in 't parlement of in de wet gevende
kamers, on -p a rl e in e ,a t a i r. --I nipar l e ^ 1en taieement, adv. Op on-parlementaire wijze.
1 i par°table, Jmm.'partageable, adj. [Prat.]

Onve; deeibnar (van een ortr erend goed). -- Ial-

pat'tagé, e, adj. Onverdeeld.
lutpar tial, e, adj. Onpartjdig : onzijdig, cambevangen, re tvaardig: U n examen imm.-, een onpartijdig onderzoek n. Des juges impartiaux, onparlijdige, r°egtvaamdige reuters m. pl. —

ode. Onpartijdig, op onzijdige wijze,
_.-_-- Ihu arti alité, f. Onpartigdigheid, onzijdighein. Jugem' ammo opinion avec imp-, een gevoelen
met onpartijdigheid beoordeelen.
Impartibilité, i. [Prat.] Ondeelbaarheid t,
Impartible, adj. [Pret.] Onverdeelbaar,
Deux hots erop-s, twee ondeelbare leenen n. pi.
impasse, 1. (woord van Voltaire) Zak nm..,
straal t. zonder uitgang (z. v. a. CUL-DE-SAC). ----

(lig.) ll s'est jeté dans one imp-, hij leeft zich in
eerie rnételige zaak gestoken (waaruit hij met moeite

zal loskornen).
leapassibilité, t. Onvatbaarheid voor l jden,
tijde€orsirid, mpassibiliteit t. Limp- de

Dien. — Ongevoeligheid, koadbloediiheid, hardvochtiO;hei^l t.: Limp- stoïque, de stolcynsche on.gevoeligheid, standvastigheid in 't lijden. _--p asibIe Wij. Niet vatbaar voor lijden, boven
alle l//tien verheven; -_-- ongevoelig, gevoelloos, hardvoclat rij: Le comps glorlleux eet imp-, 't verheerlijkt
lirchaom is onvctbaar voor lijden. — Les martyrs
ee nmontm'aient imp-s au milieu des toorments, de

Dieu, de onveranderlijkheid is cove van Gods

niarteloars toonden zich, tegen alle pijni gingen bestand. --- (fig.) tin joe doei etre imp-, een rerrterr
moet koud, onoandoent'jk zijn. --- Immmpassiblem ent, ode. Op ongevoelige, voor lijden onvatbare
wijze.
lm passioanés, e, adj. Onhartslo:teljk, h.arts-

Impair, e, adj. [Arith.] Oneven, oneffen, niet

u passioniiétor telOos, tondcc hartstogt. suent, ode. Op oonahartstogtelijke wijze.
In mpastatiou, f. [,;lac.] .1Ielseltros n., pleis-

eigenschappen. ----- Ininuutable, adj., z. IMM LIABLE.
sm eet, m. [Ply's.] Bewee ¢punt n. desslingers.
la®apneetiott, t. [Méd°] Splinterbreuk f., breuk
met beensplinterinr.

onder overschot door 2 deelbaar: Tout nornl)re
est pair on imp-, ieder getal is even of oneven. --.-

[Bot.] Foible imp-e, of als subst. IMPAIRE, f. On-

gepaard blaadje n. A_ .nn airei neut, adv. Oneve'n, ongepaard.
1nI ais bie, adj. O ' stitl niet vreedzaam. -^
lrnpa.ini lenient, ode. Op o nrusti^?e wijze.
Imp5dp5 b lité, t. r Didact.1 Onvoelbaarheid,
onlastbaarheid f. _ : mem alliable, odj. Onvoelbaai', door 't evoel niet merkbaar, onlasibaar:
P ondre imp-, onooelbaar, aller/ijnst poeder ii.
Iii panateur, in. [`Fliéol. j lanhav er der
i m p a n a tie . ._.. In3Dp ®cation➢ , t [Ttléol.] Ver
vaan, Christus met het-bindgvahetl
brood in liet h. avondmaal (naar de leer der lathersche christenen, die noch de tegenwoordigheid
van het ligchoain van Christus loochenen, noch de
trans c.bstantiatie aannemen), i mpa n d t i e t.,
5

ter-, Ij kalk neg., c eejrennam o zo n^Jnstel n. ml
;ijne;errmaakle sto/fen, J m p a s t d t i e t. W [ harm. j
L.)eegfno kin, -, d eefj wor(iinO f.
lutpateruel, le, (Ui. Onvoderl jjk.
lmuhatientmmmeut, arly. Onrledaldirq, niet onge-

duld; e.n c ,'n e, liet onwil, griet wrevel. — Iin1patienee, t. Ongeduld n., ongeduldi(yheid, onljdzaowheid f. ; drift, vurigheid f. ; sterk verlanien n. J'eiLends vol me i'éponse avec imp-, ik ver'wacht uw a t woord, ;met onx eduld . 11 corm [Ire ser
i'ever°s avec hop-, hij heet geen lij, dzon rmheul b
zijnen tegenspoed. - -- Limp- de comhattre, de dm/t,
het vurig ve7larngen oei, testr den. Ii a one grande
imp- de vous voir, hij verlangt vurig u te zien. -II a cmaelsioefois pies imp-c, hij heeft somtfads vla
-- L npsstient *-genvadrift,opl'he.
e, 011. Ongeduldig, and tdzawn, d e fm ig, vurig Vera

I MPATIENTAN T
langend. tin dnalade imp-, een ongeduldige, onlijct
tame zieke. 11 est imp- de partir, hij brand
van ongeduld oen te vertrekken. — (poét ) Un cour•'
sier ïrnp- do hein, een ros, dat den teugel nies
verdragen -evil. — [Bot.] Plantes imp-es, of alp
subsi. DIPATIENTES, f. pl. Springkruiden rn. pl.
(welker rijpe vracht zich bij de minste aanraki.nr,
opent, inz. balseinilnplanten). — Inipatientant.
C, asij. (fain.) Ongeduldig makend, het geduld nitputtend: Bavard imp-. Iuipatieuter, v. a.
Ongeduldig maken: Rien n'itnpatiente phis quo
d'attendre, niets maakt ongeduldiger dan hel wachten. ---- S'IiMPATIENTER, V. pr. Ongeduldig worden,
het geduld verliezen: Ne vous ïmpatientez pas, it
va revenir, word niet ongeduldig, hij zal aanstonds
terugkomen. -y- .tiet part. passé komt als adj.
voor: La dame impatientde, de ongeduldig geworden dame.
S i mpatriote, m. Koude, onverschillige va
rei., iaensch zonder vaderlandsliefde. —-derlan
Isupatriotique, asij. Niet vaderlundslieuend,
on-patriottisch.
lim,patroniser (s'), V. pr. Zich tot beschermcr, tot heer opwerpen, zich i ndringen en, den
meester spelen. (altijd onbevreesd.
-i Itempavide, ado. Voor vrees ongenaakbaar,

Im payable, adj. Onbetaalbaar: Chef-d'oeuvre
imp-, oitb etaalbaarr meesterstuk n. - (fig.) Le
trait est imp-, de trek, de inval is onbetaalbaar,

met geen goud te betalen, alleraardigst, hoogst

__- app yé e, adj. Onbetaald:
Le reste est encore imp-, de rest is nog onbetaald.
--m Je suis encore imp -, ik heb nog geene betaling

verrassend, enz.

ontvangen.
tin eeeabilité, f. [Théoi. j Onzondiglae'id,
zondeloosheid 1., toestand van niet te kunnen zon-

digen. Les saints dans te ciel sort dans i état
d'imnp-, --- impeccable, adj. [`fhéoL j Onzon-

dig, niet in staat te zonclirlen, zonder zonde; -((ain.) onfeilbaar. - l peec rnee, f. [bidact.]
Onzondige staat, toestand in. van iemand, die
Beene zonde begaat. L'irnpeccabilité ernporte limp-,
wie niet znnril en kan, is noodwendig zonder zonden.
I mp écuuieux, ieuse, adj. Geldeloos. arm.
luipéetiniosité, f. Gelclelooslaeld f., geld ebrek n.
lmm peigrié, e, adj. Ongekamd.
pri el , e, wij. Ongeschild, ongepeld.

ltnapéi éte°aabiIité, f. [ Phys. j Ondoordringbaarhsicl I. -. (fig) Ondoorgrondelijkheid f. -mpénetrahie, adj. Ondoordringbaar°; .--- onge-

n{ akbae r, ontoe€gankel k. ^_- l firi.) Ondoorgron^.lelik, on'naspeurlhk, onbegrijpelijk. La matière est
hap-, de stof is onrdooa di incbaar. -- Des bottes
i mmp-s ,aterdif-te laarzen .f. pl. .. -- Cett.e fordt eat
imp-, dat woud is ontoegankelijk, is niet geschikt
oren er in door te dringen. Ténèbres imp-a, ondoor'9

dri n gbare duisternis f.

--- Mystèr°e imp-, ondoorgr°onclelijli geheim n. Les voles imp- de Dieu, de
onnaspeurlijke, duistere wegei Gods. Get ho r se

est imp-, die :"pan is niet ie doorgronden, is zeer
.geheimzinnig. -._- mpéit tra ble ment, aclj. Op
ondoorgï'onrlell/ke wIjze.
! i'1t taitenee, i. ( héol.J Onboetvaordlgheld f.,
gebrek n. aan berouw. ---- iitipéuitent, e, w ".
Onboetvaardig, verstokt: It eet_ maart imp-, hij is
in zijne zonden gestoa'ven. - Ook als subst.: Un
imp-, een onboetvaardige, een verrookt zondaar.
itip etttté, e, wIJ [1.. a.] Zonder véderen aan
de vleugels, met tot vliegen on„4eschikte vederen. —_
z 1PENNES, m. pl. Vinvleu ;eliee zwemvogels nn pl,
lat mess, f. pl. I Pi' t, j Onderh.ouds- of v ei°bdte'i i5, =skosten in. pl.
ui érittif, ive, acij. Gebiedend, bevelend,
nersie luchtig; Vnus premies tri on ton bled imp-,
hij neemt daar een zeer ggebiederrlen, rneesteracht en tow can. — Forme imp-, genie e'nc,e coins r1.
(vçl.

D PItECAiIF). .. 1 Gram.m. j 'to .e imp-, of als

sabst. z npERATIF, Pi. Gebiedende wijs f., i in p eratief, i, nperativ utr in --- 1Phil.] Impmoral of rvatéaor,igee, onvoorwaardelijk zede ebod l)., 14 a t lP e p o r i s e h e (ook: 7nor°alische, vrakli cbe' i ill s e r (1 t i e I, 6--- lnipt t-ativement,
adv. Op gebiedende, heesterachtige, bevelende wijze.
l:f®i)êr ,toil°C, f [Pot.], z. v. a. R:ENJOIN
SA@,} 9 AG E

Itupëratriee, f. Keizerin f. w-==- [Hart.] I npviolelt.a, kmizers ruim f..
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imnpératrine, f. [Chirp.] Bijzondere zelfstan-

d iglieid in den meesterwortel. i an p e r a t r i n e f.

I mperceptibitité, f. [lidact..] Onmerkbaarheld, onbespeurbaarheid f. imperceptible,
adj. Onmerkbaar, onmerkelïjk. onbespeurlijk, niet
waar te nemen: Cela est imp- ii l'oeil nu, dat is
voor 't bloote oog ommnerkbaar, onzigtbaar. -F'a u tes imp-s. onmerkbare fouten f. pl. ----- I m
perceptiblenient, ado. Op onmerkbare, ongevoelige wijze, ailengskens, ongemerkt: Cola se fait
-

imp-, dat geschiedt ongemerkt.
lmmmlper°clz°able, adj. Onverliesbaur,° Procès imp-,

onvei l lesbaar regtsged zng n.

lmperfectibilité, f. Onvolinaakbaorkeid, anvatbw 'beid f. voor volmaking. -__ lmperfectibie, adj. Oovolmaakbaar. -- imperfection, f.

Onvolmaaktheid, onvolkomenheid; gebrethkig-

teid f., gebrek n., zwakheid f. limp- de potre
nature, cle onvolkomenheid onzer natuur. Tous les
homines soot pleins d'irn p -s, alle menschen zijn
vol gebreken. onvol naaktlieden. --.m -[ [Liba'.] ,
z. V. d. DEFETS. -_ - imperfectionuuable, adj.

(Viet te vo/int/ken. 4 imperfectionnné, e,
adj. Niet volnaakt.
innperforatiori, f. [Méd. j Oeslolenheld, 'vergroefring, di^tgroeijing (van zékere van nature
opene ligchaamsdeelen), i sa p e r f o r a t i e f. --lmnperroré, e, adj. j hiëd.] Tegennatuurlijk gesloten, niet geopend.
im périal, e, adj. Keizerlijk: Conronne imp-e,
keizer°.skroon f. ; [Bot.] , z, e. a. .FRITILLAIEtE. Sa
ma jestë iiup-e, zijne keizerlijke majesteit. — Les
viltes hup -s, de (voormalige) keizerlijke vrije rijks
pl. Charnbre imp-e, r (kskamergeregt n.-stednf.
Globe imp-e, ijksappel in. — [Bias.] Aigle imp-e,
rijks-adelaar m. (met 2 koppen en ontplooide vlagt.)

[Hort.] Prune imp-e, keizerspruim f.
[Numisin. ] Vlédailtes imp-s, gedenkpenningen ui.
l., onder de rain. keizers geslagen. -- [!dianuf.]
.'erge imp-e, keizer- sergie f. (van zeer fijne wol).
- Eau imp-e, zeker gedestilleerd winter n., als
schoonheidsaniddel. — IMPtRIALE, f. Bovendel n.
eenei koets, eenei diligence, enz.; .— bedverheinelte r. - - Haarbosje nn. onder de onderlip (in der
tijd royale geheeten). --_ [Arch.] Spits koepeldak n,
.._ [Mar . j Imp-e de la cuisine, dak van de konibuis,
- [Jur. j Zeker kaartspel n., dat veel van 't pi-

ketten net Si personen heeft; zékere vol firmeks van

kaarten in flat spel. ----. [Bot. j, z. v. a. FRITH,LAIRE.

-, 41011-1, Z. V. a. PRUNE IjIPERIALE, :z. boven.

, — [Manuf. j , z. v. a. SERGE IMPERIALE, Z. boven.

— [ i emism. j , z. V. a. MEDAILLES i.^sp-s, z. boven.
[jIPE€
sux,
s
ni. pl. [i-t o d'AUU. j Troepen des duit -

chen keizers, keizer/ijken; —9 ook: duitsche rijks
gezanten la. pl. -- lti,périaletn ent,-rnilst.of
ado, .4/s keizer; - (fig.) 1te rl k, statel (jk. --- Lala
,

l U'ialibane, in. [Pout.] Stelsel n., leer f. der
?}nl. erictlissten. ^-_ l ^upéri liste, ni. ^Keizersgezinde, voorstander, oonhonger va , Iet keizerschap,
van de keizerlijke rerëring, i in p e r i a l i s 1 m.
iD péiletisement, adv. Op rreestei , ochtige,
5eescbzuc,hlife wijze. ..._- totip'rieux, ietise,

ij. Gebied nd , me stem cl t' "gee svh uvhtig.

i-toinaie imp-, heei'sclzzuclatlg 'maan ni. Ton imp-,

iebiedei?cie, bevdlei le toon in. -_ (//o.) fie`oirl
itoi -, dringende, fCCii uitstel duidende behoefte f.
.4- liitl^érios té, f. J ie: rschzachtige aard in.
itiiphi-issaabilith, f, [Diclact.
O'nvergtankeivl kiieid t. - impërissable, adj. O^iverr;anke-

ijl j _ - voor o P.-g i
(/1101 5,sleli✓d. ---. Lupèi' is ;itl !entert, adv. Op olive °ankelijke ivy[/ ze.
t 1mmmpéi it, e, (tm/f. Onerval zaa, zonder onder;
Als abst.. een oneroarene ïn, en f...-indp
Inapéritie, t. (pi'. t e) Onervarenheid, onbedreM

t lPC't.c °, ong

esrhi'cthe'dd , on.kunde t.

biliter aentenee, a. Onbmstendig/aearl, ongesia-

liglie/ C, onfPuurzaoni /leid ;.
l ➢ I la taant,
i, aft. ObeRlend/' € n estarlirl, ootluw , aam.
-

iaaapea'méahilité, t. I P]I 's.j O,ndoo'rdi in.g-

8aai lli Id t
l apezueéa ie, oflj. [Phvs._I On1oo 9'clrl i^ b ar, wot<.'rdigt, w ale=rproef.
liatpernéaablemennt, cu/v. Op onndoor°dringbare, ri ster,

-

lipor,' wijzm.

pea-atant bálit á, t. [Diktact.] Onverwissel[ima / m id t Lmpe ° int ble, adj. OarEger°wls^elliaar.

l mpersoun alité, f. [Grain.] Onperse onl pk -

leyd f. ---inipersonnel, be, aP, .[Gram] On
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wrsoonl k, cenperrsoonljk: Verbe imp-, onpersoonijk werkwoord n. -- linpersonnellerilent, odv.
Als onpersoonl ij k (werkwoord) gebruikt.

_ MPOLITE S .

inmpl-, onverzoenlijke haat m. — impiacabiement, adv. Op onverzoenlijke wijze.
Implantation, t. Inplanting t., het ingegroeid

ernanierde dingen, imnpertinen.tien geschreven. -^-

zijn, het vastzitten (b. v. der haren in de huid). --laiiplanter, V. a. .inplanten. F-- Doorgaans in
't part. pa55é en als adj. gebruikt: Les polls sont
implantés dans In peau, de haren zijn in de huid
ingeplant, zitten met hunne wortels inde huid. Les
feuilles sont iniplantées sur les branches, de idaderen zijn op de takken ingeplant, ingegroeid. ---S' 111PLAN TER, V. pr. iipjepla at zijn, op een of ander voorwerp in- of vastgegroe-id staan , zonder
daarvan een noodzakelijk deel uit te maken. Le
gui s'implante sur Ie chené, de mistel wast op den
eikenboom". Les dents sinmplantent dans les alvéoles,

behoorlgk, onvoe;eljk, onvoegzaam, ongerijmd, on-

ltnplamsible, adj. Onwaarschijnlijk; onoannenieljk, geen bijval waardig.

Iruperstiasible, cu/i. Onov9ertuigbaar, on-over-

{ eedbaar, stijlhoo/'dig.

linpertinenit lent, adv, Onbehoorlijk, onrraa-

nierlilk, onhebbelijk, onbeschoftelijk, op onbescheidene, onvoegeljjke wijze.impertinence, f.
Onbeh,00r 1jkheid, onmanierljkhe?d, onvoegzaam
onbeschaamdheid, onbeschoftheid, i nip e r t i--heid;
n é n t i e f. - Je connais son imp-, limp- de Ges
discours, ik ken zijne on?n.anierl jkheid, de onvoeg-

zaa nheid van zone gesp rekken. --- 11 ma écrit
cues hip-S, hij heeft mij grofheden., lompheden, on-

g lilipertillelkeer, V. a. Onbehoort jke dingen,
Impertinent, e, adj. Ongrofheden zeldgen.

gepast; onbescheiden, onbeschaamd, onbeschoft, vle-

gelachtig, i rn 2) e r t i n é n t — [Prat.] Ce fait est
imp- (liever non -pertinent) et inadmissible, dit
feit behoort niet tot de zaak en is onontvankelijk.

-- Ook als subst.: C'est un imp-, une imp-n, l is

een, Bene onbeschaainnde, onbescheidene.
Inmperturbabilité, f. Onverstoorbaarheid, onverstoorbare genroedskalinte, hartstogteloosheid f. —
imperturt)able, adj. Onverstoorbaar, niet te
verontrusten; gel jkmoedig, hartstogteloos. — lillperturbableinent, ado. Op onverstoorbare wijze.
Irnpétïgiues, f. p-l. [Méd.] kluiduitslag a. —
l.n, etiglneuux, enne, adj. Met slepend huiduitslag behebd, ruidig. -----m pétigo, nar. h uidigheld f., slepend huiduitsla,q ii.
Imnpétralhlllté, f. [Didact,., Verlei -jgbaar•heid í'.
— ln,phtrable, adj. [Prat.I Verkrijgbaar, door
aanzoek te verwerven: Ce rhenéfice est vacant et
imp-, die prove is opengevallen en men kan e7
naar slaan. - -^ i mlpétraut, til., -e, f. Verkrjger• ui., verkuijgstcr f., lij of zij, die zijn aanzoek
ziet ingewilligd, i viz p e t r ri n t ira en f. -- Inipétration, f.Ve-krrlging, bekoming f. eener gunst,
,

vrijheid, enz., aanzoek rt. --^ 1 mpetrer. v. a.

Verkrijgen, bekomen, e.langen, "verwerven (doors

verzoek of ayWaakscly i z ft

onstuimige, hevige hartstoglen in. pl. -- (fig.) Gest
un .tomnie imp-, 't its eear driftig, vurig roan. —

Litt.] St -ie imp- snelle, vurige stijl gei. — d41s
subst.: Limp-, de onstuimige. — lnipétuosite, f.
Onstuiinigheid, hevigheid, woestheid, snelheid f.;
vuur II., groote levendigheid, drift, oploopendheid f.:
Limp- dun torrent, de onstuaenigheid van eenen
vloed. Le sang sortait avec imp-. het bloed stroom
er roet hevigheid uit. Limp- de ia course d`uti-de
cileval, de snelle, vurige loop in. van een paard. W--4
Parlel• aver stijl -, met drift, vuur spreken. Limp;

est cornnnmumiiineuut de course durle, de drift, de

oploopendheid is gemeenlijk van korten duur
mmmlpeuuplé, c, adj. Onbevolkt; slee/it bevolkt.

.nalple, adj, Goddeloos, godvergeten, godontrerend; hei
1loo, 8000t1. Un g arcoil imp-, eery
goddelooze jongen. Ce soot des j aról s iinpies, dat

zijn godonleer ende woorden. Des 1peulsécs inipies,

snoode gedachten f. pt. -- Ook als subst.: Cost
an imp, 't is eery goddelooze. — I npiété, f. Goddeloosheid, godverrietenheid; snoodheid f. Limp-

de ce discours nne me plait point du lout, de
goddeloosheid van, dit ges]rrek behoar;t.mij geenszins.

Commettre uiie imp-, eene snoodheid orgaan.
I alipignoratiou, t. [Prat. J Verpanding I.
lnaipitennx, else, (j., Z.V. a. IMMP:ITOYABLE.
t^rt)itl^► , f. Onbar nihortitrhei l f,
1n1p1toya.ble, adj. Onineidoogend, oitbairra

hartig, onverbiddelijk, liefdeloos, hardvochtig. ,'est
ure hom me inwlo-, 't is een onwefdooriend man. II

trouvera en lui on juge imp, tij zal in hein een'
onverbiddelijk strengen r°eUter° vinden. --- La sier,
L'enfer est imp-, de zee, de hel leent geen mede
--- IMPITOVABLE, f. ; . ni 1v.secten-pop f.,-dogen.
die de rozen afvreet, r^^ozenareter j-n. --- i mpitoyailemur eHrt, ode. Op onmeedoogende wijze,

onbar thortig. meêdoogenloo`, zonder medelijden.
Im pla,eabllité, f. Onverzoenlijkheid f. ---F
l placable, ail. Onverzoenlijk, onverzoenbaar:
nnemi iinpl -, onveé zoenbaor jtand rn".

de tanden staan vastgegroeid in de tand kassen.

lillpleuure, e, adj. Onbeweend.
i mplexe, adj. [Litt. j Verwikkeld, i nep I e a^:
Un ouvrageest 1101)1-, Si ia fortune du héros presente quelque ren ersement, een werk is irnplex,

als de fortuin van den held of het hoofdonderwens eene of andere omkeering ondergaat.
5lnipliable, adj. Onbuigzaarrm. -- (fig.) Caractere tampt- , onbuigzaarn, stug karakter n. —
Impllant, e, adj. Onbuigbaar, niet buigend: Bols
imp!-, niet buirgand hout n.
implication, f. {Jur.1 Betrokkenheid f., het
betrokken of ingewikkeld z-jjn in eene misdaad. —
[Phil.] Strijdigheid, tegenspraak f.: 11 y a de i'impl-

dans ces deux pi°opositions, alles eniportent irnpi-,
er ligt eene strijdigheid in deze twee voorstellen,
zij bevatten eerie tegenspraak.
lntpliclte, adj. [Didact.1 Mede in betrokken,
bij ingesloten, stilzwijgend daaronder begrepen (zon. der° bepaald te zijn uitgedrukt, het tegendeel van
e x l i c i t e), impliciet: Condition impl-, stil
zelf sprekende voorwaarde f. Volonté-zwijgend,va
inipl-, uit omstandigheden en daden bt jkende wil in.
— F of impl-, geloof, zonder duidelijk inzigt of
kennis van cede,' geloofsartikel in 't bijzonder, blind
geloof 11 . -°— lt11 leitenient , ad v. Stilzwijgeningewikkeld.
dei wijs, ingewikkeld.
lnip li+gner, V. a. Betrekken, mede in `'t spel
brengen, inwikkelen, mede intrekken, i m p l i c ére n:
On la impliqud dans vette accusation, men heeft
hen in die beschuldiging betrokken. --- Stilzwijgend
bevatten, onderstellen, van zelf medebrengen of ,in
zich sluiten: L'idée d'homme inmpiique les idees
d'inteiligence et de volonté, het begrip mensch bevat stilzwijgend (sluit van zelfin, onderstelt) rle begr°i rpen van verstand en wil. Z. ook CONTRADICTION.
--: liet part. passé is ook adj. Se trouver impliqud
lans une affaire, in eerie zaak betrokken zijn.
Zmplor ble, adj. Aanroepetijk, wie zich laat
aanroepen of smeeken. -- lm plor n#., e, adj.
-

lnmpétueusemeut, aan. Op onstuimige wijze.
--_- l.ammpétucux, heuse, adj. O istuirraig, hevig,
driftig, woest: Les tlot.s de Ia nier sont imp-, de
zeegolven zijn. onstuimig. — Des passions imp-euses,
[

-
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Sineekend: CI'is imn.pt s, smeekgeschrei ii. -- tmapleas-ateur, n)., -trice, f. Smeeker m., srrreekster f.
luiploration, f. Smeeking, aanroeping,
smeekbede t. ----- L,'imry l- rio luns sécuiier, de inroelring van den wereldlijken arni. ---- J Implorer,

vvv. 0. Aanroepen, smeeken, a smeeken, bidden, aanzoeken. Im pi- i'assisiance de Dien, God om zinenbijstand aanroepen. lis implorèrennt la cidmence

du vainqueui`, zij smeekten den overwinnaar om
gen ade. -- hhslploreinr , Iii. (woord aan J. J.
Rousseaui, z. V. a. IMPLOBAT EUR.
t iniployaWle, adj. Onbuigbaa-r, ---- (fig.) Arie
forte et imps-, ster - ke en onbuigbare ziel.
lutpluiné e, odj. [ij. ri Ongevdderd , ve_
de °loos.
Implu vieux, ieuse, adj. Niet -noor ! egen,
staande; niet can regen onderher ig,
1 iipoétitlne, adj. Ondichterlijk, o op a l t is c k.

- -1 iiipodtiquentent,adv. Op ondichterlijke wajze.
.im,poll, e, (idlj. Onbeleefd, lomp, onbeschaafd,
ongemanierd , on fatsoenlijk , onbehouwen , ruw.
Bo ime imp- , onbeleefd , lomp man. Manid es
imp-es, onbeschaafde, onbehouwen manieren f. pl.
---- Als subs!.: Vens ktes un imp-, p-p zijt een ongernanierd n2,,errscir, een lor, pand.
1inpoliee, f. Gebrek ii. aan tucht, aan orde,
aan eerbied voor 't weli'oefgeljke. (ving,
lni jolleé, e, oe j. Onbeschaafd,. zonder bescha-

InnpoHlm ent, adv. Oponinanierljke, onbeleefde,

,ruwe wijze,

1nipoiitese, 1. Onbeleefdheid, ongenzanie =d.

IMPOSER.

1 MPOL1TIQtJE
beid, o-nhoffel"kheid, onbescheidenheid, onfatsoen ljkheid, onwellevendheid, onbeschaafdheid, ruwheid
in taal en manieren: L'école du monde corrige
I'imp-, in de school der wereld legt enen de ongernanierdheid af. Limp- dune réponse, de onbeleefdheid, onordénteljkheid van een antwoord.
Intpolitigtle , adj. Onstaatkundig : Mesure,
Guerre imp-, onstaatkundige maatregel, oorlog m.
- -t I tPOLITIQtJE, f. Onstaatkundigheid f.: L'impde ce nlinistre, het on laatkundig gedrag van dezen
minister. -^- linpolitiquen^ ent, (1(1V. Op onstaatkundiq,e wijze.

I«upoilli, e, adj. Onbevlekt, zuiver, rein; kuisch,
rnaaggdelijk. — imnpollnné, e, adj. Onbezoedeld,
ongeschonden. --- I^npollunnent, adv. Onbevlekteljk.
lmponderabilite , 1. [Phys ,] flnweegbaarheid f. ---- Inipondéraible , adj. [Phjys.] Onweegbaar: Fluides imp-s, onweegbare vloeistoffen f.
pl. (licht, warmte, magnetische en elektrische vloei stof). --- Irnpondere, e, adj. [Phys.] Ongewo-

gen. (V'ele natuurkundigen zeggen liever Huides
i mpoudérés, dan imponderables.)

lnmpop«lwire , adj. Niet in den volksgeest
vallend, onvolksmatig, bij 't volk niet bemind of
gewild; -w (fig.) boven de algemeene bevatting; te
hoog voor 't volk (geschreven of gesproken) i nip op u l a i r: Lois hop-s, onvolksmatige wetten f, ei.
Prince imp-, bij ' t volk niet bemind vorst m , ---Discours imp-, voor 't volk te hoogt, te geleerde
redevoering f. ---^--. Inwpopularlté , f. Volksongunst f., gebrek n. aan volksbelieving, strijdigheid
gietden volksgeest, im.poputariteit f. --(fig.)
Onverstaanbaarheid, te hooge_ vlugt, of te duistere,
voor 't volk te geleerde voordragt f.

lcnporeux, epee, adj. [Phys_] Zonder porion,
niet poreus. -- linporos té, f. Onporeuu-sheil f.
(Vgl. PO10SITé).

importable , adj. [Corn.] .invoerbaar. wat
,men invoeren kan, mag: Marchandises inip-s, invoerbare waren f. pl. ---_ Weleer ook z. v. a. iNSUPPORTABLE..

S lmnpoi'tagninernt, ode. Op belangrijke wijze.
importance, f. Oewigligheid, belangrijkheid,
aangelegenheid f., gewipt, belang, aanbelang n.;

aanzien n., invloed ni., waarde, i m p o r t fi n t i: e f.
Limp- dune affaire, dune question, de belang-

rijkheid van eerie zaak, va-n, een vraagstuk. La chose
nest d'aucune imp-, de zaak is van geenerlei belang, aanbelang, gewipt. II net (attache) de l imnpaun plus pet.ites choses, hij hecht waarde aan de
geringste dingen. Homme hielp-, vaan van aanzien,
rang, gezag. Ook in ongunstigen zin: 11 fait
l'homniie tl'lnmp-, hij geeft breed van zich op, hij
hangt den man vangetuigt, van aanzien uit. Prendre on ton limp-, un air (Pimp-, een' hoogten toon
aanslaan , eerie trotsche houding aannemen. -_-^
J)'IMMPORTANCE, loc. adv. (alleen in kwaden zin)
Van belang, geducht: On la étrillé d'imp-, ramen

heeft hem geducht a fgerosl_.
Important, e, adj. Gewigtig, belangrijk, van

aangelegenheid, van gewigt, aanzienlijk. Affaire .
Service imp- , belangrijke zaak, dienst f. II eet
imp- d y aller, 't is van belang, van aangelegen held daarheen te gaan. Hom me imp-, aanzienlijk,
invloed- of gezaghebbend man. ^---- Als subsi.: hhoofdzaak. f. En foute affaire, limp- eet de savoir ce
qu'orn. vent. Ook in ongunstil;en zin: LI fait
l'imp-, hij laat zich veel voorstaan, beeldt zich veel in.
Lnportatelur, i . [Cor.] Invoereier in. (vankoopwaren ) . — Ook als odj.: Peuple imp-, volk n.,
dot invoerhendel drijft. Iinpozótation, f. [Coal.]
.Invoer ni., invoering f. 11a.á;oriser 1'inip-, den invoer begunstigen. Droils limp- , invoer r°egtert n.
pl. Commerce d'hiip-, invoerhandel, passieve handel tin. — IliVOci, 11. , ingevoerde varen f. pl. Les
imp-s out dépassé dde heaucouup les eNportations,
de invo ir° is veel grooter, belangrijker (tan de u itvoer geu-,- eest.
Innporter, v. o. [Cot u,] Invoeren: imp- des
niarchandises dans an mays , koopwaren in een
land invoeren. --- fig.) Imp- `les meets francais
dans la langne hollandaise, fransche 'woorden in
de hollandsehe taal invoeren, binnen sniokicelen.
IMPORTER, V. ,?. (alleen in den Sen persoon. en in
den info.) Aanbelangen, raken, scheen, van belang zijn: Colt importe pour la sureté publique,
etriaroan is de aapenbore veiligheid veel gelegen., dat
-
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is van belang voor de openbare veiligheid. Cola ne
lui importe en rien, dat raakt hem in geenen deele.
Que m'importent see menaces? wat raken mij,
wat geef ik om zijne bedreigingen? wat kunnen zijne
dreigementen mij schelen ? ---- Ook als v. imp.: I1
importe qu'on voos croie sage et prudent , 't is
van belang, dat men u voor wijs en voorzigtig
houdt. Peu importe , het doet er weinig toe.
II ne mn'im p orte, 't raakt mij niet, 't gaat mij niet
aan. ---- (ellilpt.) J'y périrai, n'importe, ik zal er
bij omkomen, om 't even, 't zij zoo. 11 refuse, qu'importe? hij weigert, wat is daaraan gelegen?
Ienportaan, e, adj. Lastig, ongelegen, hinderlijk, vervelend, moe el jk, bezwaarlijk. It traint de
vous etre imp-, hij vreest us lastig te vallen, u
ongelegen te komen. Lela devient imp- a la longue,
op den duur wordt dat vervelend , bezwaarlijk.
Chaud , Froid imp- , drukkende hitte , nijpende
koude f. --- Deinandes imp-es, lastige vragen f. pl.
Vent imp-, hevige, onstuimige wind m. -- Ook als
subst.: C'est un imp-, one imp-c, 't is een lastig,
vervelend mensch. — Imnportuenennent, adv. Op
eerie lastige, bezwaarlijke wijze: f 1 reviert imp- á
Ia charge, hij herhaalt zijn verzoek op eerie lastige
ucjjzc. - Importuner, v. a. Moeijel jk, lastig
vallen, lastig zijn; ongelegen komen , overloopen;
opdringend zijn, vervelen. II ne faut pas imp- ses
amis, men moet zijne vrienden niet lastig vallen,
niet overloopen. Vous m`importunez par vos fregnentes visites, uwe menigvuldige bezoeken vervelen mij. Je suis lhoitteux de vous imp- de cola,
ik ben beschaamd, U daarmede lastig te vallen. -(fig.) Inip- Ie ciel de ses prières, den hemel dagelijks en zonder oorzaak aanroepen. --- Het part.
passé komt ook als adj. voor: 11 fut importune par
leut' curiosité indiscrete , hunne onbescheidene
nieuwsgierigheid was hem tot last. _-- Impoi't^tnité, f. Ongelegenheid f., overlast ni., kwelling, indringendheid f.; het laslid vallen, overloopen. Causer
de limp- It ejo., iemand, overlast aandoen, iemand
ongelegen komen, II a obtenu celei P force d'imp-s,
hij heeft dat door lasture aanzoeken, door indringendheid ve q*regrn. Essuyer des imp-s overloopen
worden, veel overlast lalden (derhevig.
IaisposaWle, adj. Belastbaar, aan belasting onInaposant, e, adj. Gewigtig schijnend, achting of eerbied inboezemend , ontzagverwekkend ,
indrukmakend, nadrukkelijk, gebiedend, veel beteekenend, irn p o n dread, i so p ó s a at. llonlme
imp-, eerbiedwekkend, onlzagin.boezemend man. Air
hop-, indrukmakend, ontzagverwekkendvoorkoren.
Ton imp-, nadrukkelijke, gebiedende toon m. --Forces imp-, aanzienlijke, ontzagverwekkende strijd
pl. o f krijgsmaat f.
-krachtenf.
lanposh, e, adj. (en part. passé van imposer):
Joug imp-, opgelegd juk n. Thelie imp-e, opgelegde
taak f. Taille imp-e, opgelegd hoofd€leld n. -- Les
citoyens irnp-s, de belaste, met belasting bezwaarde
burgers. Ook bij ellips als subsi.: Les plus tort
hulp-s, (le zwaarst belasten, ciangeslagenen n-i. pl.
Iunposer, V. a.. Opleggen, opplaatsen (in den
eik,. zin zelden dan van 't Opleggen der handen
,

bij in d,enir?g gebruikt). Les apótres donnalent le
Saint-Esprit en imposant ?es mains, de apostelen

gaven, den H. Geest door het opleggen der handen.
g i<)ogm.] Imp-un nowt, eenesp noam genen. Adam
i mposa Ie nom `t tons les animaux, -dam gaf aan
alle dieren hunnen naam. Imp- un nom la on enfant
au f,aptème, een kind bij den dool.) eenen naaai
geven. --- [Imp!'.] Opmaken, de gezette bladzijden
behoorlijk in den vorm vereenigen^.• Ces pages sont

coniposees, it faut les imp-, die bladzijden zijn gezet, zij moeten opgemaakt worden. -_- (fig.) Opleggen, voorschrijven (eeve taak, een pligt, een'
last, eenebelasting, enz.): Je lui ai imposé use tache,
ik heb heal, eeoe taak opgelegd. Imp- de Mures conditions, hoede voorwaarden opleggen of voorsclzrjvein, En me confiant ce poste, on ma imposé on

fardeati Pion lourd , (foor snij dien post toe te

verírou.u.9en, heeft men snij een' zwaren last opgelegd.
Le vainnqueu i' impose la lol rtux vaincus, de overwinnaar sch j t den overwonnenen de wet voor.
Le sacrifice que lui impose la raison, het offer, dat
cie rede hem oplegt, gebiedt of voorschjjft. Imp- des
peines, sirafl'en opleggen. Imp- silence. stilte ge
stilzwijgen opleggen. Imp- silence b ses-biedn,ht
passions , zijne hartstoeten tot zuigen brengen,
onderdrukken. trap- silence crux mrmédisants, de

kwaadsprekers tot zwijgen brengen, hun den mond
snoeren. ---- Imp- de nouvelles charges, nauwe belastingen opleggen. I ►nnp- une commune, eene ge
belasten. On a imposé des droits sur tout-ment
ce qui entre dans Ie royaubrne, men heeft op alles,
wat binnen 't koningr-jk komt, belastingen gelegd.
On a imposé les ecclésiastiques rnèmes, men heeft
zelfs de geestelijken belast, den geestelijken belas
opgelegd. Opdringen, dwang gebruiken-tinge
cwt iemand of iets te doen aannemen: it voulait
110115 1í11p - ses créatures, hid wilde ons zijne gunstelingen opcdringen. --- [Jur.j On lui a imposé
(nu zegt men liever impute) un crime, dorst ii est
innocent, men heeft hem eene misdaad te laste gelegd (met eene misdaad betigt, waaraan hij onschuldig is)..- Inboezemen: Imp- de la crainte, du
respect, de !'admiration. des égards, vrees, eerbied,
bewondering, achting inboezemen. ----- In den laat st
zin wordt iMPOSER ook absoluut of-genord
zonder voorwerp gebruikt , om den invloed, het
overwigt, de meerderheid, die iemand door houding,
woord of daad op anderen heeft, aan te duiden;
terwijl men, als die invloed wordt uitgeoefend met
oogmerk om te bedriegen, z'ch van EN DDIPOsER bedient: Sa présence m'impose, zijne tegenwoordig
mij ontzag in, houdt 'm in bedwang.-heidbozmt
Notie lière contenance imposa aux ennemis, onze
fiere houding schrikte den vijand af, deed den v and een' hoogen dunk van ons opvatten. Vous
voulez en imp- a vos juges, a vos auditeurs, gij
wilt uwe regIers, uwe hoorders misleiden, ons den
tuin leiden, wat wijs maken. Le théatre doft en
imp- aux yeux, het schouwtooneel moet de oogen
begoochelen, misleiden. fl nous accuse de lui en
imp-, hij beschuldigt ons, dat wij hem bedriegen.
Lair simple et noble de 1'innocence impose; Fair
composé dur, hypocrite en impose, het eenvoudige
en edele gelaat der onschuld boezemt eerbied in;
het gemaakte gelaat van een huichelaar bedriegt.
- - S'1.MPOSER, V. brr. Zich zelven opleggen: S'impune peine, ure tache, des privations, zich zelven
eene straf, sere taak, ontberingen opleggen of voorschrijven. Cette mille a dei s'imp- extraordinairement, die stad heeft zich buitengewone belast ingen moeten opleggen. S'EN I1i4)OSER, V. pr. Zich
zelven misleiden: L.'hoirnoe s'en impose, de mensch
misleidt zich zelarccri,
li11poseur , m. [!mpr. j Opmaker, vor inopprrraker m., de werkman, die de gezette bladzijden naar
behooren in den vorm plaatst. [H- ecci.] imp-s
de mains , handoppleggers in. pl., eene secce der
lutheranen. (schattingen.
Im polite ur, in. Oplegger van belastingen ot'
L nposition, f. Oplegging I. (in den eig. zin
alleen gebruikt in): Iasp- (les mains, handoplegging f., als inzégen ng. B(uitbreiding: [ Dogm.]
Imp- du nom, naamgeving f. -_-- [Impr.j 1)pmaking,
vorrnopmaking f. (vgl. imposer). ___ (fig.) impdune tactic, dune peine, dune contribution, oplegging, voorschr ving f. eene-r taak, straf, belas ting. 'Lever les imp-s, de belastingen of schallingen innen. Imp- (of`imp®t) sur les denrées, belccsting op de cetu°aren. liep- comiuunale, gemeenlelijke, plaatselijke belasting f.
1mmmppos ihilithh, f. Onmogelijkheid, onuilcoerbaarheid, ondoenlijkheid, i in p o ss i b i 1 i te i t f. II
y a de limp- a cela, hierin ligt eene on.enogel?jkheid. Cela est de foute imp-, dat is volstrekt onmogelijk. --- J'etaijs dans simp- de Ie s'hir'e, ik was
in de onmogelijkheid ('t was mij onrnortel c) het
te doen. p lusq)ossil)iliter, V. a. Onmogel ijk
maken. — Cela impossihilita notes defense, clot
maakte onze rerdedrcing ora^n^r li^k. 1mvo sible, adj. Onmogelijk, odoenlijk, onuitcoc bca:e:'.
C'est one chose lamp-, 't is cane onmogelijke zaak.
11 lui eat imp- darriver au curcI'1 ni , 't is hens 1
onmogelijk, heden aan te komen. ---_ Bij uitbreiding.'
zeer moeiel(jk, zeer bezwaarl k: 11 laai est imp- _le
;

delneuret' it)ngdemps en on dien, 't is hem onto- 1

geiijk, langen tijd op eene plants te bl?leen. Als
subst. in,: Ie ne puss faire 1'imp-, het onrnogqelrjlce,
onmogelijke dir k en kan ik niet doen. 8(/ overdrijvi-nt': Je ferais limp- pooi' 'moos, ik zou liet
on+rmogeliike, alles in de wereld nr^or u doen, ik zou
voor uc sloor 't cues' looien. Réduire qn. fh I'isoponmogel-jjke dingen van iemand: eiscyren; nok: ieman
zoo zeer in 't noon,!) brengen, dat hij Wiet meer
kan antwoorden zonder zich in cane tcqensprcmcmk
,

I

te verwikkelen. --.a- (pion.) limp- nul nest tent,
personne nest tenu a limp-, tot het onmogelijke
is niemand verbonden, niemand is gehouden tot
iets, dat boven zijn vermogen, zijne krachten gaat,
--° PAR IMPOSSIBLE, loc. adv . Het onmogelijke als
mogelijk onderstellende: Si par imp- on redevenait
jeune, wanneer men, wat onmogelijk is, weder
Jong werd. lm possiblenient, adv. Op onmogelijke wijze, onrnobgei Jk.
iniposte, f. [Arch.] Uitstekende rand in. of
lijst t., waarop de boog van een gewelf rust; dat
gedeelte der penant, waarop de archivolts komt te
rusten , kamper, impost m. , inspostlijst f. -^-[iMenuis ] .booze bovenljst f. vaneen deur of raar.
1mmposteur, iu. Bedrieger (door valschen schijn,
door leugens, door' misbruik van iemands vertrouwen of ligtgeloouigheid)., huichelaar; dwaalleeraar,
'volksverleider; betigter, valsche aanklager, laste
C'est an lhche imp-, 't is een lage bedrie--ram.
gesr, huichelaar, lasteroar. Mahonmet n'était qu' un
imp- adroit, Muharned was niet dan een behendig
bedrieger, volksverleider. --- ImIPOSTEUR, cmd j. M.
Bedriegeljjk, leugenachtig, valsch: tin bruit imp-,
een bedriegel jjk, leugenachtig gerucht nn. [Ja air
imp-, een valsch, huichelend gelaat n. --- Imimpos.
teire, f Bedrog n., bedrieging, m isleiding f. Abuser de la conpance par des imp-s, het vertrouwen
door bedrog, bedriegerijen misbruiken. Valsche
beschuldiging, beligting, lastering f.: II est aisé de,
délruire cette imp-, het is gemakkelijk, deze val
beschuldiging te weerleggen. ---- huichelarij f.:-clae
`foute sa Vie na ets qu'une imp- continuelle, zijn
geheele leven was eene aanhoudende huichelar .
.-(fig.) Begoocheling, misleiding f. der zinnen:
Les arts séduisent par sine imp- agréable, de kun
misleiden door eens aangename begoocheling. -sten
lmpót, m. Belasting, schatting, imp os t m.
Imp- lancer, grondbelasting. Imp- sur les fenètres,
belasting op de vensters, z. ook ASSEOIR. --^ (fig.)
Le luxe est on inip- que la vanité pale a l'indusbie, de weelde ms eene belasting, die de ijdelheid
aan de vclksnijoerheid betaalt.
Inapoteahle, adj. [Didact.] Ondrinkbaar. ---$
in„iotatiof:, f. Hitt drinken., het brengen van
vacht in dei gorgel.
S Impotence, f. [Méd.] (ebrekkcijkheid f.;
rraann-Cl)j lc onvermogen u.
Impotent, e, adj, Gebrékkel ijk, verminkt, 't gebrtmik van een lid missende, lam. La goutte la rendu
imp-, de jicht heefthern gebrekkelijk gemaakt, heeft
hem verlamd. _ - Bras imp-, verlamde arm m. --Ook als subst.: (in imp-, Les ixap-s, een ve®'minkte,
de gebrekkelijke a.
1mmmpomm 'vu, e, adj. Onvoorzien. -P INi'ouimvG , ado., nu liever h i mmiPnovisru.
t 1 mponv ®sis, m. Ortrnc e t f.
-

lnt^^' atieabiIit , f. [ Didaci.] Onuitvoerbaa r-

heir], ondoenlijkheid t. --- Lupraticahie, adj.
baar, ondoenl (j k: P rojet im.pr- , onuitOnuilvoer,
voer°baa.r plan mm, -- Osmbegaanbaar, onbruikbaar;
onbewoonbaar. Les clienmins soimt inipr-s, de wegen
zijn o:nbe aanbaar. Uhurnidilé rend cette clmambrre
iaipm'-, de voclfligheid maakt die hamer onbewoonbaar sully) Onhandelbaar, o;egez llig wonde lijk
in den omn an r, onverdr°agel(jis: Cat homme est
1111 pm'- est, cl. on caractére impr-, die amass. is onlsandelbaar', heeft con stm.m , terugslootera,!l karakter,
1sm*l)^'ati m^ , e, a; j. Onbezocht, onbegaan.
1.mmm i'éeestioii, f, Vervloel=•inq, ver uvensching f.
vloek mij., vloekwoord n. Queue boor °itmle imnprvelk eerde ijselj ke vervloeking! fl sous en assura
av'ec motile ser°r7ents et innmpr-s, lm verzekerde het
ons ?net rlrvizend anion :ms vloeken-. -- lnajprécatoii'e, ( m1i. Didacl. j .enen vloek of eens ver roc;nsciaing behelecim , vercloekenci.
tin serment
I ail pi' - , een s'e 'we d chimm. , 5' lá e .
Inij)r eesatio ^, f. Gebrek mm_ ran voorzorg,
oncoof zi iigheid f.
Inp réeisibIe, a,dj., z. V. a. iNAPPPECI, IiLE.

' s kbaar-,
dooi wwe ekbaar° ; -- becruclatbaar, bez wangerbaar:
Terre m 3s'°; Animal Imisc- ._...)égafion, f.

Bevruchting, bezzt-warrggem'ina,g, intrekking, doortrekking, ddoorweelcin?f t. L'eloil'e pm'end sas couleurs
par 1'irnpr- de ia liqueur colorammte, de stof neemt
imare kleuren aan, door (le i ntrekki'ng, doorweeking
van het kleurend vocht. --- Impr'éguer, v. a.
Doortrekken, doormee er- verzadi,r;een. hr'zs angeren,
;

1 .'
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Bene zelfstandigheid met de deeltjes eenei andere
beladen: liripr- une liqueur de parties de Ier, een
vocht met ijzerdeeltjes bezwangeren, doortrekken.
-- (lig.) Ce spectacle impiégna son imagination
d'horreur, dit schouwspe vervulde zijne verbeelding net afgrijzen.. - _-- [ H . n.] Bevruchten, bezwongeren. S'IM^PREGNER, V. pr. Dortrokken enz,
worden, ïnt
reiiken: L'étotïe s'imprègne de la li
de stof trekt het Kleurvocht in-quercolant,
zich. — (fig.) Les préjugés dopt leur esprit s'etait
imprégné, de vooroordeelen, die hun geest had ingezogen. - Het part. passé is ook adj.: Liqueur
imprégnée de sel, met zout verzadigd, doortrokken
vocht n. Terre imp-e de nitre, met zwavel bezwan-

Imprévii, e, adj. liet vooruitgezien, onvoorzien, onverwacht, onverhoedsch, plotseljk: Accident
impr-, onvoorzien toeval n. Mort irpr-e, onverwachte, plotselijke dood m.
lutpriinable, adj. Drukbaar, te drukken, geschikt of waardig om gedrukt te worden.
lmpi•ima..ge, in. [l'eoh.J Eerste en tweede
doorhaling f. van gouddraad door de naauwe gaten
Ier lRleine trekpiaat.
Jmprinte, e, adj. Gedrukt; ---. ingeprent, ingedrutct. Brochure impr-e, gedrukt vlugschrift n.
LPeint.] Toile impr-e, gegrond doek n. (fig.)
Cela est impr- bien avant dans neon coeur, dat is
zeef' diep in mijn hart geprent. (pop.) Un hoinme

Irnpréj'asei able, odj. Onschadelijk, onnaIm )réwéditationl , f. Onvoorbedachtheid f.
-- imprémtmedite, e, adj. Onvoorbedacht, onoverlegd, onopzettelijk, niet met voorbedacht, toevallig. Homocide im pr-, onvoorbedachte manslag m.
-^- lmprérnëditéuieiit, adv. Zonder voorbedacht
of opzet.
, imprenable, adj. Onneembaar, onwinbaar,
onve'rwinnel k (meest van vestingen geb zigd): Cette
place passait pour irnpr-, deze vesting werd voor
onneembaar gehouden.
- ligpi°ép®aré, e, adj. Onvoorbereid.
Inipréseienee,1. [Lidact.] Gebrek n. aan voor
-wetnschap.
1inpreseriptibilité, f. [Jur.] OnverjaarbaarI mpreseriptible, adj. Onverjaarbaar,
heid.
steeds geldig; bl jve nid. - (/ g.) Les droits de la
nature sopt impr-s, de natuurwetten zijn onverjaarbaar, bl cen altijd geldig.
Iiimpreserit, e, adj. Niet voorgeschreven.
i mpresses, adj. ril.: Espèces lmpr-, z. INTEN
-T1ONEL.

Gedrukt blad, gedrukt stuk n.
linprinier, V. a. Opdrukken, indrukken, een
a/druk maken, inz. boekdrukken, plaatdrukken,
drukken. Impr- on sceau sur de la cire, een zegel
in was drukken of afdrukken. Impr- un livre, une
affiche, een boek, een aanplakbiljet drukken. Imprdes estanmpes, des papiers de tenttíre, des indiennies, platen , behangselpapier, katoenen stoffen druk
-v Ook zonder voorwerp: Cette presse urn--ken.
prime mal, die pers drukt slecht. -- Door den
druk openbaar maken, in 't licht geven: Ce savants
na riep imprinié, die geleerde heeft niets doen
drukken, niets in 't licht begeven.J'ai fini mon
travail, je me Pais irnpr-, mijn werk is af, ik laat
het drukken, ik geef het in 't licht. m-.-- [Phys.j
Vlededeelen: La vitesse qu'un corps imprime à un
autre, de snelheil, die een ligchaom aan een ander
mededeelt. -- Un fítt gaté imprime on mnauvais
gout au vin, een bedorven fust deelt den wijn een'
slechten smaak mede. ---- (,firs.) Le christianisrue
imprima aux idées one direction nouvelle, het
christendom gaf den denkbeelden eene nieuwe rigting. --- [ Peint.j Gronden, de grondverw opdragen; in de grondverw zetten. -- (fig.) Indruk maken op het hort, op den geest, inboezemen, inprenten: I1 faut impr- de honne heure la crainte de
Dieu dans l'esprit des jeunes gens, men moet
vroeg in liet gemoed der jonge lieden de godsvrucht
inprenten. La vue dune bataille imprime de
l'horreur, het Bezigt van eenen slag boezemt a/p ijzer
in. --- s'DDIF.RI7MER, V. Pr. Gedrukt worden; zich
afdrukken. -_ (fig.) Ce gluon apprend gtiand on
est jeune s'itnprime mieux dans l'esprit, wat men
jong leert ererel zich beter in den geest.
Iniprinaerie, f. Drukkunst, boekdrukkunst f.
drukkerij, boekdrukkerfj
boekdrukkerij f. L inventeur de I'imprest Coster de Harlem, de uitvinder der boek
Aller à 1'impr-,-druk1>nstiCoevaHrlm.
naar de drukkerij gaan. Etre au fait de I'irnpr-,
de boekdrukkunst verstaan. tmpr- en taille douce
koper-, plaatdru_kkerj. Impr- lithographique, steendrukkerij f, mgr- de peicntur°e, kleurendruif m.
I mprimeur, ni. Boekdrukker, drukker m.,
eigenaar of hoofd eeneg drukkerij; -- - drukker,
werkman in eene drukkerij. Impr- en taille douce,
Impr- lithographique, plaat , steendrukker.
Ook als adj.: Oliegier, Apprenti ii npra, drukkersgezel, - leerling in. --° (Lor. prov.) II boil comma
un impr-, hij zuipt als een tempelier.
impriinniii'e, f. [Peint. j G ondcerw; gronding f.,
gland_° ram. _
[Tech.] Malblad n. bereid blad tot
patronen voor speelkaarten.
linpris, e, aei Ongeno hen, opa(Jevangen.

erde aarde f.

(feel's.

,

-

Impressible, adj., liever I MPRESSIONNABLE.

t Ihnnpr•es it*, ive, adj. Indrukrnakend.
I mpression, f. Ind ruk ni., inwerking f. van

een ligchaam op een ander; opdrukking f., afdruk,
druk m., indruksel n. L'impr- d'un cachet sur de
de afdruk, het indrukken van een, zeeel op
was. it est Pico sensible a la moindre impr- de
lair, hij is zeer gevoelig voor de geringste lamerla eire,

king der lucht. • - [Irupi'.] Commencer l'impr d'un ouvrage. met den druk of liet afdrukken van
een werk beginnen. -- -. trnpr- (le Paris, de Leipsic,
.Parijzer, Leipziger druk. Une belle impr- , een
schoone druk. Faute d'impr-, drukfeil, -f out f.
Somtijds z. V. a. oplage, uitgave f.: On a vendu
tome 1'impr- de ce Iivre, de geheele oplage van
dit boek is verkocht. — ; Manuf.j Tinpi- des miles

de eoton, het katoendrukken. -- 1 Peint.1, Grond m.,
groa.dve w f. impr- ia l'huile, oliegrond ira. Donner
la première, 1a seconde impr-, den eersten, tweeden grond opdragen. . -- Peinture d'impr-, buisschilderwerk n. (Lor. Croy.) Un noble de nouveile impr-. een nieuwbakken edelhaan-. ----- (fig.)
Indruk, invloed in., inwerking f., die deze of gene
oorzaak op het hart, op den geest naakt. Cet.le nou
lui, dit nieuws heeft-velafitunormp-c
een' sterken indruk op hem gemaakt. V os menaces
ne font pas grande impr- sur lui, uwe bedreigingen hebben niet veel invloed op hem. --- - J'ai recu urie
bonne impr- de lui, ik heb eene goede snee hing van
hem gekregen.
t lmpressionnabilité, f. [lidact.] Vatbaar
tried, gevoeligheid t. goor indrukken. -- .x.11131)ressio'iname, adj. Voor eiken indruk vatbaar, fijngevoelig. - -- imm pressionner, v. a. indruk maken,

aandoen, be w egen,. Un oi'aleur dui impressionne

sas auditeurs. -- S'I MPREsswNNER, V. pr. Indrukken
ontvangen. . _-. mpressionné, e, adj. (en paan.

passé): A me imps°roc, ziel

i.,

olp Welke indruk ;e-

('wijze.
maakt is.
% impressivenient, adv. op indrukiinakende
onprevisiL In of immpvéV®yRi)le, adj. On-

viorzienboor, niet vooruit te zien.
-(. imJHéVOiE V. a. Niet vooruit zien, geen
voorzorg hebben.
imprévoyaanee, f. Gebrek n. aan vooruitzien,
can voorzorg, onvoorzigitiçjheid, onbehoedzaamheid,
onberloCb¢zao nheicl, f. Les impr-s de la jeunesse,
de onhezonnenheden dei° jeugd. ----- i,%pi i voyaa,
e, czdj. Niet vooruilziend, onbeducht, onnvoorz'latig.
,

,

onberaden. -__ ook als sufst., ° C'est on impr-, 't is

een onbedachtzaam mensch

bien impr - , een beschonken man. ---°- IMPRIME, Lei.

,

9

enpri-sé, e, or/f. Niet gewaa rdee r d of geschat,

Berin,, a eschat.

ImprOhabilité, f. Onw aarsch jnlfjkli.eid f. —
Improb nble, adj. Onwaar,cli jnl k. _ . 5 Ina.
rohable ent , adv. Op onu'aarscsa.2jnljke w(jze.
1npro
race, f. [mei.]
Ilrnpr ohaiit, e, od.. piet

Onbew,jsbaarheid f. —
be wyzend.

Improbateur, trice, eadj..dkeurend: Geste
impr-, o flceurt.nd gebaar n. -- .els subst. Afkeur-

der, beri.cpe rn ., a fkeurster, ber;isppster f.

---- iiia-

prcbation, f. Afleeu inca, verwerping f., blanco al.
i^iprobe, w'j. On'regtschapen, onredel ik. _.__..
Iuaprobitb, f. Onreggtschupenheid, oneerlijkheid,

onr r del jkhheid, slechtheid f.
-

u,ipvoehietenr, twice, adj. [bidact.] Tot

vocertleling onbekwaam. mID®•oduelibii,t , f.
Onvermogen n. tot voortbrenging, tot vooritelinrl,
gebrekkige lcelkraeht f. --_ lii®pi•oduetible, adj.
Niet veort te brengen, onteelbaar. — improdei
tit°, ive, ad i. Niet voor#br en end, Onvruchtbaar,
.

IMPllRETi.

95.E IMPS O IJO 1V RN T niet of weinig opMververrd, schraal. ---1nnproduc*
tivenaent, a(v. Op onvruchtbare wijze.

Iniprofitn.hie, adj. Onvoordeelig, niet of wei-

14ig V Oordeel revend.

(stilstand m.

lrnprogrè , m. Gebrek n. aan vooruitgang,
lrnproihibe, e, adj, Niet verboden, veroorloofd.
lmnproliflque, adj. Niet voortbrengend of voort
Le mulct est irnpr-, de muilezelteelt niet-telnd:

voort; z. v. a. ANTIAPHRODISIAQUE.
l:nprom tti, cri. Snel opgevatte, zier- h e gedachte f. o[ inval in., onvoorbereid of voor de
vuist gemaakt diclatstukje of puntdicht n. ; fijne
schrandere scherts f. Les impr-s sont Ie fruit dun
heureux moment. - -- Bij uitbreiding: al wat zon
voorbereiding, onverwacht plaats heeft, on--der
voorbereid partijtje, maal of feest n. ---- Ook als

adj. Vers irnpr-s, voor de vuist gemaakte verzen,
extemporés n. pl. Diner impr-, onverwacht, in
dë'r haast bereid middagmaal n. Voyage impr-, on-

verwachts opgekomen reis f. ---- EN IMPRODIPTU, loc.
ode. Voor de vuist. -- lrnprornptuuaire, m.

inipudenrrnent, adat. Op eens onbeschaarnde
wijze, onbeschaamdelijk. -- Impudence, f. Onbeschaamdheid, onbeschoftheid: onwelvoegelzjke, onbeschofte uitdrukking t. .'-.- Im p udent, e, adj,
Onbeschaamnd, onbeschoft, schaamteloos; oneerbaar.

--- Ook als subst.: C'est on leap-, one imp-e, 't is

een schaamteloos mensch D. -- lrr'pudeur, f.
Schaamteloosheid, onbetaineljjkheid f., z. v. a. IMPUIIENCE, EFFRONTERIE.

1tIr j)udieité, f. Ortkuischheid, oneerbaarheid,
ontucht; onkuische daad f. .--- lrnpudique, adj.
Onkuisch, oneerbaar, ontuchtig: Femme imp-,
oneerbare vrouw f. Chansons imp-s, zedelooze
liedjes u. pl. ----. Ook als subst.: Un imp-, une imp-,
een ontuchtig inensch n, --- Jniputiquenterrt,
adv. Op onkuische, ontuchtige wijze.
t lmpuguation, f. Aantijging, aanranding f,
[Arc. prat.] Bestrijding. aantasting f. (b. v.
van een regt, eene rekening). — Impugner, v. a.
[Didact., Prat.] Aantasten, bestrijden, wraken.
Imp- de fraude, van bedrog betigten. -P- Iet part.

Maker van irnpromptas, gelegenheidsdichter voor
de vuist.

passé is ook adj.: Opinion impugnée, bestreden,

JEPROCHE, OPPROBRE, INJURE.

lmpuissanee, I. Onn2'agt f., onvermogen ei,,
onvermogendheirï, krachteloosheid, zwakte I. 11 est
dans limp- de pager see dettes, hij is buiten staat,
onvermogend om zi ne schulden te betalen.
[Physiol., Jur.] Onvermogen n., ongeschiktheid tot
voortplanting van 't geslacht, i in p o té n t i e f. - lenpuissant, e, ad j. Onmagtig, onverrnogend,
magteloos, zwak, krachteloos. Ennemi imp-, onrrzagtig vijand m. - Haine imp-e, maotelooze
haat 1n. — (Bij dichters somtijds met liet voorz. b
gebruikt) : Mon bras est. imp.. P remplir mes eaulmits, razen arm is onvermogend, te zwak om mijn
verlangen te volvoeren. -- Onverrnogend tot de
voortteling of den bijslaap, i nop o t e n t.

lrrmpropération, lrrrpropère, en., z. v. a

I mpropice, adj. Ongunstig (défavorable).
irnproportion, f. [Didact.] Onevenredigheid,
wanverhouding f. .—In)proportionne, e, lmproportionnel, te, adj. Ongeëvenredigd, buiten
alle evenredigheid,. -_ luiproportionnellerrnent,

adv. Op onevenredige wijze,
lrnpropre, adj. Ongeschikt, onjuist, onnaauu°keurig, ongepast (van de taal sprekende): I! s'est

servi dun mot, dune expression impr-, hij heeft
zich van een ongepast woord, van eene onjuiste
uitdrukking bediend. ^-_-- [Gram.] Oneigenlijk, figuurlijk. verbloeind. ---- improprement, adv. Op
ongepaste, onjuiste, oneigenlijke wijze.
ltnpropr eté, f., z. v. a. M ALPROPRETÉ.
ln,proprieté, f. Onjuistheid, ongepastheid,

onnaauwkeurigheid f. (inz. van woorden en uit

-drukinge).

-j- ianprouvable, adj. Onbewijsbaar. firrprourve, e, adj. (woord van J. J. Rosseau) On-

bewezen.

lnaprorrver, V. a. Afkeuren, verwerpen. Tout
le monde impr ouve sa conduite, iedereen keurt
zijn gedrag al'.
5 Improvidence, f. Gebrek n. aan voorzorg,

onvoor zigtiglaeid f.

Improvisateuar, mn., -trice, f. Onvoorbereid
redenaar of dichter m., hij of zij, die het talent
bezit om een gegeven onderwerp voor de vuist in
frrova of potzidy te behandelen, ira p r o v i s a t o r rn,
im.provisatr°lce i. Improvisation, f.

Onvoorbereide, voor de vuist uit espr.°oken rede in
dichtmaat of in proza; onvoorbereide muzikale
voordragt f. ; -.- het voor de vuist gesprokene, gedichte of gespeelde stuk n. ; onverwacht snedig antwoord n., impr°ovisd tre f. rnpreviser,
v. n. Onvoorbereid of voor de vuist redevoeren,
dichten, nuzijk maken en uitvoeren, i rn p r os is é r e n. _._ - Ook als v. a. lmpr- des vers, tin din-

cones, an air, verzen, eene redevoering, cene aria
voor de vuist voordragen. -- (lig.) Impr- ure fète,
un tbal, nun pnrtie de plaisir, onvoorbereid, op

staanden voet een feest. een bal, eeoe plezzierpartrl
doen plaats hebben, = met part. passé is ook adj.:
Discours irnpr-, voor de muist uitgesproken, ge0n-

proviseerde redevoering f.

irempr°oviste (a i'), lcc. miv. Onvoorziens, onverwachts, onverhoeds: t1 entry a I'impr-, hij trad

onverwachts binnen.

ltr^prerrte^na^^ ent, ads. Onvoorzigtia, roet onvoorzirgtigheid, ornbedachtel jk, onberaden. --- Lu-

i)ruudernee, t. OncoorzigtifIheid, on,hedachtzaam-

luid, onbehoedzaamheid, onhezonnenheid, onach.tzaawr weid; onvoorzi+, tige daad of handeling f.
l.anprudient, e, wij. Onvoorzigtig, onbedacht
onbezonnen, onverstandi q: Con--zam,onbedch.t
dolle iinpr-e, onvoorzigtij gedrag n. Cent, uit
liomme inipr-, of als subst.: Cent Un IIOPr-, 't is
een onbedachtzaam inensch.
l^$upiibère, adj. [Joe.] Onhurobaar, onrijp,
beneden den ouderdom der huwbaarheid, onmondig. -- Ook als sobst. Les imp-n, de onrnondieen
m. en f. pl. -- nkput)ert , f. Onhurvbaarheid,

onrijpheid, onrno 7di heid f.

gewraakte naeening f. Acte impugné, aangetaste,
estreden acte f.

lr1IpaaIser, v. a. (door MMlereier voorgesteld

woord) Aandrijven, aanprikkelen, aansporen. ^--ln'pulsif, ive, adj. [Ptïys.] Door aandrrjvinq

werkend, aandr(jzvend, voortdrtjvend, imp ulsi ef.
-- Ienpeilsion, f. [fjtrrïs. ] Stoot ni., bewering,
die een l haain gran een ander mededeelt of poogt
mede te
=len-,
aanstoot in., aand fjvi.ng, is in p u ls i e f., i ni p á.c-1 s m.: Les ailes, les roues dun
mnoulin ne tournent Clue l)ar' limp- du vent, de
l'eau, de wieken, de raderen van eenen molen

worden enkel door' de voortstootinq des winds, des
waters rondgedraaid. n- (fig.) Aandrang nl., opwekking, aansporing f., prikkel ni. 11 !'a felt par
limp- de son frère, hij heeft het op aansporing
van zijnen broeder gedaan. Cette première decouverte donna limp-, deze eerste ontdekking werd

de spoorslag tot andere.

lcarpHII-'é0se, e, adj IViet tot poeder gebragt.
luuepa®fenriennt, adv. Ongestraft, straffeloos,

zonder gestraft te worden: Voiei, (_)tfenser imp-,

ongestraft stelen, beleedi-qe rn Zonder nodeelige
gevolgen. li me saurait faireimp- le moindre

exces, hij kan niet de minste buitensporigheid) begaan, of hij moet er voor boeten, lijden. -- Bij
dichters ooh i.n, actieven zin voor: zonder te straffm, zonden wraak te nemen: l sse imp - ne vit
point leur ti'ép as, ti/yeses aa schouu'de hunnen
dood rjiet zonder dien, te 'wreken. - La puni, e,
a(Ij. Ongestraft, sera/feloos, ctrafn''rij: Foute imp-e,
'

Criminel iml)-, ongestrafte misolag , miedad.iger , M. Li i arre te, i. li et ongestraft bijeen,

het uitblijven den' straf, stra/fciooslneid, ongestraftheir! f. .... f.'inap- 01.10 la poi'te P tonics sorties

de crimes, de slra; feloorsheid zet de deur voor
allerlei misdaden open.
app rr•, e, adj. Onzu'a< tr, on 'e1n; ,kiel oneer• -

nnengd. renet vreemde inmengselen; :zedelijk onrein,
o:rkrr,isch, zedeloos. tJne pace imp-a, een onzuivere,
beslagen spiegel no. Respirer ure ais' imp-, sera;

i n-zi idCit lucht in
e iie i t
inademen'.

nu inip , onzuiver,

troebel water n. -- Femme imp-e, onreine vrouw.

—_ Pensees imp—n, onk u scise gethneinten f. pl. Vie

imp-e, ornkuiscll, onzedeljl/r leren, ci. Attouchements

weir n'okingen. f. pI. -- (poét.)
ontuchtige
imp-s,
(^]^1,,(^[^)piAt^^
une race
d1 41ne
Cette
C
ett eklif:
e el née d u nn sin im p - , (1

imp-c, dit nneicje is uit anrciin bloed geproter,

is niet van, onbesproken o j'kooast, ook: is niet van
édele geboorte, -- Impnrreineuut, adie. Op otndui-

vere, onkuische wijze. --- smmipurvete, i. Onzulver^heid, -c'nn'ei-nlneid f. Limp- de i' sir cause Pill-

:IMPUTA I .T E

-. - -.—

sieurs maladies, de onzuiverheid cie r° lucht veroorzaakt verscheidene ziekten. -- Imp- des inétaux,
metaalschuim n., slak f. ---- (fig.) Ontucht, onkuischheid f. Vivre dans limp- , in ontucht leven.
Le péché d'imp-, de zonde van onkuischheid. —

Livre reinpli d'imp-s, boek vol ontuchtige taal,
vol vuiligheden.
Inmpntabilité, f. ToerekenbaarheiJ f. — Inite rekenen. —

titable, adj. Toerekenbaar, toe
rnputta.tif, ive, adj. Toerekenend, eene beschulldiging
bevattend. --- Imputation, f. Toereke-
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toon in-. - - Inaceepte, e, adj. Niet aangenomen: Offre in-e.

Inaccessibilité, f. Ongenaakbaarheid, ontoe-

-- Inaccessible, adj. Ontoeganhel jk, ongenaakbaar. Place in-, ongenaakbare vesting f. Hauteur in-, ongenaakbare, onbeklimbare
hoogte f. ---^ (fig.) Plusieurs grands sont in-s, verscheidene grooten zijn niet te genaken. 11 est in- aux
sollicitations, hij geeft aan geene beden gehoor, hij

g ankelijkheid.

laat zich sloor beden niet bewegen. Cet homme est
in- a Ia peur, deze man kent geese vrees.
Inacelirnater, v. a. et pr. Ilan een klimaat
ning, aarsrekening, telastlegcging, beschuldiging,
aantijging, aanwrjving, i mp u t a t i e f. Imp- smal ontwennen.
inacconi-nodable, adj. . ó iet vatbaar voor
iondée, fausse, calonlnieuse, ongegronde, valsche
lasterlijke aantijging. ---- [Com.] Opheffing, verre bijlegging, niet bij te leggen of te schikken: C'est
une
querelle in-, 't is een buist, die niet bijgelegd
afrekening van wederz2,ldsche-kenig,vrf
vorderingen, aftrekking, afschrjving f. — [Théol.] kan worden. (geur in-.
1p
Inaccon,agné,
e, adj. ()nverzeld: Voya.Toerekening, toeëigening f. (der verdiensten van
Inaccord, m. [Gram.] Gebrek aan overeen Jezus Christus). --- Inipuiter, V. a. Toerekenen,
aanrekenen; wijten, de schuld geven, beschuldigen, stemming. --- Inccordable, adj. Onverleenbaar,
aantijgen, aanwrijven, te last leggen, iets laakbaars niet te bewilligen, te verlenen of toe te staan:
toescnrf ven: On lui impute d'avoir voulu corrom- Bemande in-. --- Onvereenigbaar: Deug; caractépre les témoins, men beschuldigt hemt de getuigen te res in-s.
Inaccost able, adj. ( farm.) Ongezellig, stuursch,
hebben willen omkoopen. Ne leur irnputez pas nette
faute, wijt hun dezen misslag niet. Imp- a faute, barsch, onvriendelijk: Hom me in-.
t
Inaccouutaisnance, f. Ongewoonheid f. --a biarme, à déshonneur, tot fout, blaam, schande
aanrekenen.
Somtijds ook in goeden zin gebé- Inaccouttimw, e, adj. Ongewoon, ongewend:
zigd: us impotent P leurs Dieux Ie bonheur de Honneurs in-s.
Inaceusable , adj. Onbeschuldigbaar, voor
leurs armes, zij schrijven hunnen goden den voor
hunner wapens toe. - [Fin., Com.] Aftrek--spoed aanklopt niet vatbaar.
Inacere, e, adj. iViet verstaald; niet gescherpt
ken, afschrijven: I1 faut imp- les paiemeuts que
fait un débiteur, sur les dettes qui lui somt Ie plus of gespitst: Fer in-.
machete, e, adj. Ongekocht: Mets in-s.
a charge, iaen moet de betalingen, die een schulI na c ti eve, e, adj. Onvoltooid: Onvrage iii-.
denaar doet, van die schulden aftrekken of afInactif, i ye, adj. Werkeloos, t%nwerkzaa7n:
schrijven, welke hc.a het meest tot last zijsi, - S I M- CUTER, v. pr. Toegeschreven, geweten worden, ---- Vie in-ive, werkeloos leven n. ---- [Méd.] MédicaZich zelven, w ij ten. -- Het part. passé is ook adj.: inents in-s, geen werking doende geneesmiddelen n.
Les mérites cl.e Jesus Christ nous soot imputes, pl. -- Inaction, f. Werkeloosheid, ledigheid f.
Wirer qn. de 1'm-, iemand aan de werkeloosheid
de verdiensten van J. C. worden ons toegerekend.
In, van het latijn ontleend voorvoegsel bij vele ontrukken. — [Man.] Laisser Ie cheval dans lisfransche woorden, dat somtijds zoo veel als dans, het paard stilstaande opgerigt houden (om het af
i n, beteekent (incorporer, inlijven, induct, invloei - te buigen). -- [Myst._( Geheele zielerust ten opzit te
jeu, infuser, ingielen), maar doorgaans eerre ont- van alle uiterlijke dingen,. Inactiveinent,
kennende of beroovende kracht heeft, en in betee- adj. Op werkelooze weze, werkeloos. — Inaetikenis met het nederduitsch voorvoegsel o n of wel vité, f. Gebrek n. aan werkzaamheid, aan bedrjmet den uitgang l o o s overeen komt (insensible, vighei,d, onwerkzaamheid, traagheid I.
Inadéquuat, e, adj. [Phil.] Onvolledig: Défiongevoelig, inactif, werkeloos) : Vóór de beginletters
1, in en r verandert in resppectivelijk in ii, ir en ir nition in-e.
Ina.dlhérent, e, adj. [Phvs.] Zonder aankle(iliibéral, immédiat, irrégulier, in plaats van inlihéral, inmédiat, inréguliev), en voor de beginlet- ving (adhésie). --- [Bot.] Niet aangegroeid, onzaters b en p schrijft men niet in maar ho (imbu, menhangend .
Inathniiré, e, adj. i.Viet bewonderd.
importer, in plaats inbu, inporter); in alle andere
Inadnais, e, adj. Niet aangenomen, niet toegevallen blaft in onveranderd, terwijl men bij wijze
can uitzondering ignoble, ignare etc. schrijft, in gelaten. --@- Inadiiiissibilité, f. [Jar.] Onontstede van innoble, ingnare, enz. ---- Het voorvoeg - vankelgkheid f. — Inadmissible, adj. Onontset in verliest zijn' neusklank (ein) vóór de klinklet- vankelijk, onaannemelijk: Preuve in-. — madIers, de stomme h en eene andere n, en de i behoudt uhission, f. i'eigersng der ontvankelikheid, afdan haren natuurlijken klank (inutile, inhabile, in- wijzing f.
t Inadversiou, f., z. v. a. INADVRRTANCE. --nocent, pr. i -nu-tile, i-na -bile, i -no-cent). — Dien
Inadvertaiiinient, adv. Uit onachtzaamheid.
zelfden natuurljken klank behoudt zij ook in eens, e
.. Inadvertance, f. Onachtzaamheid, achtevan 't latijn of 't italiaansch ontleende uitdru kingen, zoo als in-folio, in-quarto, in-octavo (z. loosheid, nalatigheid f., verzien n. Lin- est an
défaut de l'enfance, de onachtzaamheid is een gebeneden), in glol ), in minus, in naturalibus, in.
pace, in petto, in reatu (z. op uiotso, MM ANUS, ens.). brek der kindschheid. Commettre des in-s, fouten
uit onachtzaamheid begaan. (lendheid f.
Inabandonné, e, adj. Niet verlatene.
Inalfabilité, f. Onvriendelijkheid, onwelwilInaboli, e, adj. Niet afgeschaft. - InaboIiao waibli, e, adj. Onverzwakt.
lissable, adj. Onafschaf baar, niet af te schat/en.
Inafairé, e, adj. Onbedr jvig, zonder bézigheid.
Inahondance, I. Gebrek nn. aan overvloed,
InatL'ectation, f. Onneinaaktheid, ongekunonovervloedigheid. Lin- ales blies, de geringe
voorraad van gedachten. - - I.nabondant, e, adj. steldheid, losheid f. --® Inafteeté, e, adj. Ongemaakt, ongedwongen, ongekunsteld, natuurlijk.
Niet overvloedig.
Inaffection, f. Ongenegenheid, onverschillig Inabordable, adj. Ontoegankelijk, ongenaakbaar. Cóte in-, ongenaakbare kust f. — (fig.) Cet heid f. _-- Inaffeetiei cement, adv., Inaleehomme est in-, deze man is ontoegankelijk, is niet tieux, ease, adj. _Niet hartelijk, koud, koel.
Ina"itable, adj. Onberoerbaar. --® Inagiof moe(jel(k te genaken of te spreken. - - Inabor.
clé, e, adj. -Viet aangedaan, onbezocht: Cote in-e s te, e, a7j. Onberoerd, kalm, rustig.
Inaigretté, e, adj. [F!. n.] Ongekuifd.
nog niet aangedane kust f.
Inailé, e, adj. [H:. n.] Ongevleugeld (van inInabrité, e, adj. Onbeschut: R ade in-e, onseeten zegt men aptère).
beschutte, openliggende reede f.
Inainiable, adj. Onbeminneljk: Hocnme inn-.
Inabrogeaible, wij. [Législ ] Onafschafbaar,
Inaimné, e, adj. Onbemind.
onwederroepeljk, onophefbaar: Loi in-. -- Inabrogé, e, adj. Niet opgeheven of afgeschaft.
4 In a j oet rn ahle, adj. Niet uitstelbaar.
.Inalb s1siine, e, adj. [Bot.] Zonder eiwitstaf.
Inabsol:u, e, wIj. [Phil.] tiet volstrekt, betrekkel jk, voorwaardelijk. -- Inaabsous, oute,
In a.lienabilitë, f. [Jur.] Onvervreemdbaar ad;. [Dogm.] Niet vrijgesproken, zonder absolutie. heid f. -- Inallénable, adj. Onvervreembaar. --^Inobst nenee, f. Ononthoudzaaniheid, onma- Ina:liéné, e, adj. Onvervreernd: Riens in-s.
tip/wiel f.
Ii! altiat,ilite, f. [Didact.] Onvereenbaarheict f.
Inaceeptable, adj. Onaannemelijk: Proposi- _..^. Inalliable, adj. Onv^ereenigbaar, onverta g--
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baar: Ces inëtaux soot in-s, deze rnetale-n kunnen
niet met elk ader vermengd worden. (/?J•) Des
idées in-s, on.rereenbare begrippen in. p. ----- meals
lié, e, wij. Onvereenigd, oever°nmengï.l.
italpio, e, wij. [Géogr.] in de Alpen <;elegen:
Bourg in-, vlek IL in (Je Alpen. (Gebruikelijker is
ALPESTIIE.)

Inaltérabilité, f. Didact.] Onver°ander1f kheid; orsverder°fel jkheid f. .-- inalterable, ad.j.
Onveranderl•j/ic, onverderjelfjk: Ii n'y a riep dans
la nature qui soit, iii-, er is niets onveranderlijks
in de natuur. - (fig.) Tranquillité in-, onverstoorbare rust f. ualtéré, e, wij. Onveran(lerd; onverAo ven.
lnainabilité, f. [Didact.] Onbeminneljkheid f.
Inalilendable, adj. Onverbeterbare.
lnnamical, e, adj. Onvriendschappelijk, koel.
Inamiieeilemi eut, cdv. Op on,v^riend.scltappel.ke eize.
Ijiantissiibilité, f. (;Tii.éol.] Oneeelieshaar he-id,
onbenénielijlckeid f.: Lin- de 1j justice, de onverliesbaarheid der geregqlig /leid, de onmogelrjklieid om
uit den staat dei geregligheid te vallen. ---- Inam issible, adj. Orverliesbanr, onbenémelijk: Gi kce
in-, onverliesbare genade f.
Inamonnceux, ease, adj. Niet verliefd.
In arnovibilité, f. Ona fzetbaarh.eid f. — Inaovilble, v,dj. Onafzetbaar: Juge in-, nnn(zetbaar regter in Charge in-, levenslang aftobt n.
5 Inarnusable, adj. Niet te vermaken, voor
geen .e s luster eraf eetbaar I ntnnisant, e
adj. .vliet onderhoudend, veevélend.
Irian alysé, e, liet ontleed: Substance in-e..
uangulé, e, adj. Zonder hoeken.
I1, nijnittion, f. Oabezi_ lie-id, levenioosfhetcl f.
-. Inanigné, e, adj. Onbezield, levenloos: th'éatu es in-es, onbezielde schepsels n. jol. -a (fig.)
Figure in-e, kende, onbezielde figuur f. Chant in-,
gezang n. zonde r° opwekking of uitdrukking.
Inaniser, o. U. IJdel maken; een beds-iegelijuuannité, f. Leemte; ijdelheid,-,
ken sch ij n geven.
nietigheid, nutteloosheid f. . [China.] Temps
din-, het cOOl Mozes eerloopen t dvvak.
Inanition, t. Zuiakte, krachteloosheid, uitput -

gen, -__ [Gram.] Onduidelijk, onverstaanbaar; onuitgesproken, niet € e a r ti c,u l e e r P.
Inartificiel, le, adj. Ongekunsteld, natuur -

l^jk. --- Inartiileiellement, adv. Op onngekun.
stelde, natuurlijke ev-j/ze.
Inni. s-tilleieuse lent, adv. Op eenvoudige, onarcglistiige weze. laartificieux, adj. Zonder
arglisliglieid, eenvoudig.

Inartistem gent, adv. Zonder Incest; niet kunst
matig, strijdig net de kunstregelen. (naive in-.

Inasserei^ente, e, adj. OnbeCedigd:' Fooction: nassery i, e, arlj. Niet onderworpen, vrij.
insassiduite, f. Onarbeidzaantheid f., 5ebrek n.
aan 'fiver, aan volharding.
Inassimilable, adj. [C him.] Niet voor ver
(assimilatie) geschikt.
-en1,.°lvig
I associable, a(1j. Onvereenbaar, niet overzin
in
den
Montaigne
ook
te
brengen.
(.Goor
een
van insocialsle gebruikt.) --- Inassociation, I.
Gebrek a. aan verbinding, aan z naensteinming.
Inassorti, e, odj. Viet zamenpassend, onbe-

taooilijk ingedeeld; slecht voorzien of geassorteerd;

niet uitgezocht of gesorteerd.

Yiassonn i, e, n dj. Niet ingeslapen.
In®assoanvi, e, adj. OnverztulIbd, onbevredigd:
flame ire-e. a In assonnvissenient, in. (woord
van F. Sue) Niet - verzadiging f., het onbevrediqd
laten.

Brass ijeti, e, adj. Ononder- worgen.
Inassuré, e, adj. Onverzekerd, on.zeke r , oregewis.
Innattaquable, aPi. Onaantastbaar, on minn,randbaar, onschendbaar: [Niel.] Position in-, onoantastbar e stelling. — (fig.) Droit in-, onschendrar rent a. __,._ natteo..:tcse, e, a dj. Onaangel_ git.

oncaangerand.
Inatteint, e, Oi.getr- ofl'en; onbereikt.
Inatteudux, e, adj. Onverwacht, onvoorzien,
onvermoed, onverhoopt: Bonlceur in-, onverwacht
geluk n. 'Nooveile in-e, onverwacht nieuws n.
Inatteute, f. (woord vein La .Harpe) liet niet -

verwachten. .,'in- de tout secours forca les assidgis de calpitoier.

Ina plieation, f. Onoplettendheid, nalati:clheid, acateloosheid, onachtzaamheid f. -W- Innapplign é, e, adj. Achteloos, onochtdaam, onoplettend: Enfant in-. Niet toegepast, zonder toepassing gebleven. niet g e o p p 1 t c e e rd
Inappré ziabil1te, f. [Didact.] Onschalbaarheid, o nwaardeerbaarheid f. • In'ap réciable,
adj. Onwaardeerbaar, onschalbaar; van hooge
waarde. — Inap reciablement, adv. Op on-

Inattentif, eve, Gdj. Onopiinerkzaam, onopn d, onaandachtig, onachtzaam, i n a t t é n t. -let
Inattention, í'. Onoplettendheid. onaclht zaarnheid,
o aaa-ndacritigheid, i n a t t é n t i e f. Une saute din-.
eeoe fout uit onachtzaai nheid, een verzuim aa.
in ,ttén,nnë, e, adj. Onverzwakt, in volle kracht.
Inaudible, adj. -diet hoorbaar.
Inaugural, e, adj. De inwijding, de ambts0 «v ar acing betre/Tend, i n a u g u r a a 1: Discours
Inang nin-, i.;3w dir gs -, aanvaardingsrede f.
ratYocn, t. Inwijding, plegtige bevestiging in eeoe
waardigheid, ïnaUgUr(tt ie f. L'in- d'un roi,
(ie inwijding (satire, courorinenient) van een' koeiinrr. -__. B)) uitbreiding: L'in- dun monument, de
ling van een gedenkteeken. ---- Discours din-,
inwijding
z. v. a. discours INAUGURAL. -__ .Inanngnn'•e, e,
adj. (en part. passé van inaugurer) Ingewijd: Monumeot in-. ^- Inaugurer, v. a. law //den, pleg[Apt. roan. j De augutig instellen, bevestigen. pillen).
ren (z. AUGURE) raadplegen.'
Ieiauration, f. [ Iharni.] Vergutding f. (van
Inanricu.lé, e, adj. [H. n., Anat.j Ongeoord,
zonder oor- of lelvor °enige aanhangsels.
Inantor é, e, prij. wiet gevoloiagtigd. ongere t ig , onbevoegd, -niet o e a 'u t o ris e er d.
I®nav erti, e, ad). Ongewaaraschiewd, onvoor-

Ina°$.a,Bpm-elhennsible, adj. Onbegr° peljk, onbevattelijk, niet te bevatten: Dieu est in-.
In®appr°exsahie, adz. Onleerbaar, niet tarn te

Inavisé, e, tie%. Onbezonnen, onberaden.
Inavonable, adj, Niet toe te stemmen of te
erkennen. .-_--- Inavotié, e, adj. I.Viet toegestemd

Inapprêté, e, adj. Ontoebereid: ;Mets in-s.
Ineapprivoisabie, adj. Ontembaar. — mna pri'voisé, e, adj. Osgetenul, wild gebleven.
I nappronvé, e, adj. Niet goedgekeurd.
Inapte, adj. Ongeschikt, onbekwaam, navalbaar. --- inaptitude, f. Ongeschiktheid, onbe(in-.
kwaamheid, onbeholpenheid f.
Inaaqueux, ueuse, adj. Niet waterig: Fruits
Inar°uusé, e, adj. Ongewapend: So(dat in-.
Rnar°ticuuiation, f. [ll. n.] Ongeleedheid f.,
gebrek n. aan gewriehtsverhinding. [Gram.]
Onzuivere, onduidelijke uitspraak der woorden en
unite deden. -- Innairtietilé, e, adj. [H. n.]
Ongeleed, zonder geledingen of q wrichtsverbindir -

y Iublànnable,adj. Onberispelijk, onwraakbaar,
Inca, ni. .tnka in., titel der koningen van Peru,
der prinsen vain den bloede, eer de Spanjaarden
dat land veroverden.

Iing f. (door hanger. gebrek aan voedsel).

15 Inapereevable, atlj. Onbemerkbaar, onbespeurbaur, onbesl euelá k. I naperçti, e, adj.

Onbemerkt, ongezien.

inaplani, e, wij. On.gee/e'nd: Terrain in-.
Inapparent, e, adj. Onzigtbaae, zich piel

vertoonend .

Inappauvri, e, adj. On.verarmd.
ltia,p1 elabilite, f. [Jar.] Onvatbaarheid voor
hoorier beroep. -__ ni appela le, aPi. Niet voor
hooger beroep vatbaar. --- Inappel.é, e, aPi.
Ongeroepen.
Ina 1pétennee, f, [Mid,], z V. a. ANOItE .IE.
Inapplicablilté, f. (Didact.] %iet -toepu:sselnkheid: . 'in- dun exemple. -4- Inapplicable,
adj. Niet toepasselijk, onaanwendbaae.

w aardeerbare wijze.

bereid.

leeren.

of erkend.

t 5 Ineagade, f., z. r, . a. RODOMONTADE,

BWkVADE), ---_ mislukking eerier vermélele onderrtewing. t Ire ea Baer, v. a. (fain.) Trotséren,

uitdagen, uittarten.

Incalciné, e, adj. [Chin.] Onverkalkt; niet
gegloeid (vgl. CALCINE).
Incalculable, eidj. Onberékenbaar; ---- zeer
talrijk, zeer aanzienlijk. -- Incalculableinent,
adv. Op onberekenbare wijze. Inealcule, e,
ad] Onberekend.

_-*

INCALIO
Ineaticé, e, adj. [Bot.] Zonder kelk.
nc lou u iabte, adj. Niet belasterbaar, tegen

den laster beveiligd; --- te slecht om belasterd te
kunnen worden. -- I ealoninié, e, Onbeiasterc .
Ineatnérationl , f. Intrekking, inlijvirall van

een goed, met de pauselijke kawer^gqoederen, iiin ca-

mei á tie f. ---- Inciu hirer, v. ,.. iVet (le pause1 jke kamergoederen ver eenzgien, i a c a in e r te e n.
-

Ineatideseenee, t. [Phyys.] Ii 7 itclloeijendheid f.
Inca deseent, e, adj. Kf7 tq1oe&jjend. (fig.)
lmagivation iiie-e, ontelaincle, lloe(((ende verbeel-

ding f. (zilvergrijs.
1neane, adj. [Bot.] Met witachtig dons bedekt,

1neaiaoxiizi4Ye, adj. Niet kanónisch, (vgl. CA-

NONIQUE).

Iueautation, f. Betoove °ing, bezwering f.; be-

zwerinl s- forrmulier° ai. der toovenaaars.
Ineapable, adj. (wan personen, en zaken) Onbekwaam , ongeschikt , onbedreven, onvei mo ogend,

onmaglig, buiten staat, niet in staal. II est iiie- de
aardher seal, hij is niet in staat om alleen te loo-

perrn. Un pr ince mc - de you ierner, een tot de regelring
onbekwaam vorst. Sa mau valse santé le rend incde servir, zijne slechte r ezo^ dheéd waakt hem tot
ie lee-, een ongede dienst onbekwaam. tJn faomm
Ook in goeden zin:
schikt, onbruikbaar r.nensch.
11 est ii c- dune bassesse , hij is niet in staat
eene laapbeid te bel^rron. - Estomac inc- de digérei, eerie tot vel lérin r onbekwame maag. Arbre
inc- de porter de boos fruits, boom, die geen goede
vruchten kan dragon. ___ [Prat.] Un mineur est
inc- de disposer de son uien, een minderjarige is
onbevoegd om over zijn goed te beschikken. On In
déclaré inc- de posseder aucune charge, men heeft
hew voor onbekic ern verklaard, om een,' i post
-

te bezitten. Ools ais subst. n1,. Les inc-s, de on-

bekwamen, onesclaiktera, onbevnoegden.
Inncapaeité , i. Onbekwaamheid, ongeschiktheld, onbi nikboarheid f., onvermogen n., onrnagt,
onbevoendhei t, i n e u, p aa c i, t e i, t f. On a reconna
soit inc-, men heeft zijne onbekwaamheid inGezien.

— [Jur.] Inc- légale, wettelijke onbevoegdlheed. 11
attaque son engagement pour cause dine-, h

liesti-//dt zijne verbindtenis op grond van onbevoegdheid. -- [Chia .] ire- d'un corps pour le c aloe i uue,
onvermogen n. van een ligchaam ons z icii giet cle
warmtestof verbinden.
11

Incareérion, f. Inkerkering, gevonge-iizet-

tiag, gevankelijke opsluiting f. .Clip.] Beklernminrl f. eereer breuk. --_- Ineareerer, V. a. ]nkerkeren, gevangen of in hechtenis zetten, opsluiten.
--® Het part. passi is ook adi.: Dél)iteur incarcéré,

gerijzelde schuldenaar' ire. - _ f lir. :i e rae itoh-e,
beklemde breuk f.

Inc nadio, e, adj. Bleekrood, liegt vleeschkleurig: La couleur inc-c, of arils subst. in. L'incarna-

din, cie bleekroode kleur, het bleekrood. -- INTCAR ADINE, 1. (Bot.] Windroosje n., soor t von anemoon.
nearnat, e, adj. loo =rood, hoog vleeschklearr i.?l, rcozeroocl, rood, i n k a r n a a t: La couleur
mc- of als subsi. in. L'JNCARNAT, de roode vleeschkleur, liet inkarnaat. t Inearnatif, he, adj.
[Gbir.] Vleeschvertwekkend, vleeschrnakend: Remède
inc-e of als subst. 1NcAIINATIF, ui. Vleeschraakend
middel. ----- Incarnation, f. [Théol.] Vleeschwording, men.schwording, verschijning in 't vleesch
(van Christus), i 32, c a r n dr t i e f. ---- Les inc-s de
Vichnou, cie vleeschwordingen van Vischnoe( een' der
personen van de indische tr2amocrti of drieeenheid).
- [Chip.] Vleeschaangroej inq f., vleeschaarwas ni. — Inearner (s'), V. pr. { tiéol.] in
't vleesch •verschi/nen, het inenscheliik libchaans aan
worden: Le Verre s'est incarné,-nem,vlsch
pour opérer rotre rédemption, het Woord is vleesch
geworden, om onze verlossing tebewerken. --- [:Chic.]
La plaie commence a sin-, de wonde begint nieuw
vleestb te krijgen. _e__ 1nearné, e, adj. (en part.
passé): Le Verge int -, het vleeschgeworden Woord.
. -- (fig. et lam.) Un diabie inc-, een vleeschelijke
duivel; een verduiveld boos wensch. C'est la malice
,

inc-e, 't is de boosheid zelve. C'est la prudence
inc-e, hij of zij is de voorzigtigheid zelve.
1n eart, m. , z. 1NQU ART.

Ineartade, f. Onbezonnen uitval u7. of be-

leed iging f., onbezonnen streek m. --- [Klan.] liet

uitslaan naar voren en achteren (van een paard).
INCARTADES , I. pl. Buitenspor4jheden f. p1.,
dwaze streken m. pl.
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Incartation, t., z. V. a. EíNQUA.R '.
1 kiessteler, V. a. Gevangen zetten; --¢^
versterken. --, s'INCASTELER, V. pr. Zich in een'
kasteel, in eene sterkte opsluiten; --- ook: zich een
kasteel of sterkte bouwen.
ineattiolique, acl j. ïViet katholijk, onroomsch.
luacautionné, e, adj. [Prat.] Zonder borg of
borgtocgt, onl ewaarbor gd.
IIieendli^r e, in. et I. B randstichter n1., -sticht-

ster f. --- (firs.) Oproermaker ui. . - In dezen zin
ook als adj.: Auteur mc -, op ^oerstokend schr/jver m. Discours inc-s, oproerige gesprekken n. pl.
----- Lecture, Oeillade inc-, wellustkweekende, ontvlamanende lektuur f., lonk m.
Inceuciie, ni. Brand m. La lueur, Les famines
d'un mc -, de gloed m., de vlammen f. pl. van een'
brand. Arr=éier, Eleindre an inc-, een' brand sluiten, blusschen. Assurance contre tincm, verzekering telen brand, brand-assrei°antie f. Caisse des
inc-s, brandkas, brandassurantie-kas f. (Loc.
.prov.) II ne faut qu'une éiiucelle pour allumer
an grand inc-, eene enkele vonk kan een' ggrooten
brand veeroorzaken, eene geringe oorzaak kan groote
uitwerkselen hebben, één onbeducht woord kan een'
grooten twist ontsteken. (fig.) Twistvuur n.,
tweespalt f. , oproer n., oorlog m.. Les ecrits sédilieux propagerent fine-, deoproer'i,ge geschriften
stookten het twistvuur enz. oan. l ucendier,
v. a. In brand steken, doen afbranden, in cie asch
leggen. w--- (fig.) Tweespalt zaa(jen, oproer, oorlog
verwekken..--a- Hei part. passi is ook adj.: Maison
incendiée, in brand gestoken, afgebrand , in de
astb gelegd huis n. - -- Ook als subst. Les incendiés,
rte afgebrandefrr, de personen. wier bezittingen door
den brand ve.:;geld zijn.

Incensnnraable, adj. Onberispelijk, onwraakbaar. --- Incensure, e, adj. - Jog niet aan de
censuur of beoordeeling onderworpen.
Inacorati, f, [Pbarru.] Overtrekking , vermnenging f. met was; door°everking eenes' drooge
zelfstandigheid met eene vloeistof , totdat zij de
l jvigheicl van. -Was ver krijgt, in c e r ci t i e f.
ln'certa n, e, arclj. onzeker, ongewis, twij `'el-

,

achtig; niet vast,estel(l, onbepaaidd: L'avenic est
mc -, de toekomst is onnzeke'r. Succes int -, onzekere,

tw/ifetachtige uitslag in. L heure de notre mort

est inc-e, het uur van onzen (lood is onzeker, onbepaald. ---_ Onzeker, veranderl k, ongestadig, onbestendig: Le temps est bigin !ne, -, het weder is
zeer veranderlijk, onbestendig. La faveur des princes est inc-, vorstengunst is ong estadiq, wuft. —

Jour inc- , Lumière inc-e, zwak, twijfelachtig
licht n. ---- :Hombre int -, onbepaald eretal n. ---

Van personen sprekende : besluit ?loos, weifelend,
twijfelmoedig. Je suis inc- de ce que je Blois faire,
ik ben besluiteloos aangaande 't geen ik doen moet.
II est inc- de ce (luit dolt deveni.r•, hij weet niet,
wat er van hem worden zal. --v.. [tan.] Cheval
inca -, paard, dat nog niet goed gedresseerd, nog
onvast van Jiang is. R-- [Peint.] Onbepaald, onzui-

vel' van omtrekken. ---- INCERTAIN, m. filet onzekere,

twijfetachli€ae. — [Bang.] Veranderlijke waarde f.
of koers n. — Incertainenteut, ode. Op eenti
onzekere, twijfelachtige wgze. --• Incertitude, f.

Onzekerheid , besluiteloosheid , weifeling, twijfelochti ►beid, on^^astheid, verapaderlikheid , wankelbaarheid, ongestadigheid f. Etre dans fint -, in de

onzekerheid zijn. inc- douloureuse , pijnlijke besluiteloosheid. L inc-desesopinions, het weifelende
viert- zijne gevoelens. L,inc- de nos jugements, de

oerzekerheid van onze oordeelen. L inc- da temps,
de veranderljjkheid, ongestadigheid vain het weder,
h,eessa,nnx„ ent, adv. Terstond, dadelijk; onophoud, lijk. Mon ûère va partir inc-, an/In broeder zal terstond vertrekken. I1 travaille int -, h/i
werkt onophoudelijk. — Incessant, e, adj. Onophoudelijk, voortdurend: Plainte inc-e.
Incess bikte, f. [Jur.] Ona fstaanbaarh.eid f.
(b. v. van een rebt). — Ineessible, adj. [Jar.]

Niet voor afstand vatbaar, ona fstaanbaa^r^, onverv'reernd baar.
meeste, In . . goedschande f., vleesch= e ge-

rri.eenschap tusschea bloedverwanten, die ^' ensde
wet geen huwelijk met elkander mogen aangaan.
,--- [Cath.] Int- spirituel, geestelijke bloedschand
(tusschen geestelijk verwante personen , zoo als
tusschen, den doopvader en zijne troopdochter, tussclren den biechtvader en .zijne b echtelinge). - - Het
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woord wordt sorntfjds, vooral in ppoezj, voor° I TCESTUEUX, als subst. en als adj., gebruikt. --- Ineetstiaeusezuent, ado. Op bloedschendige wijze,
in bloedschande. — Incestaueux , erase , adj.

Bloedschendig. Un homme inc-, Line femme inceuse, af cols subst.: Un inc-, LJne inc-euse, een
bloedschender ni., bloedschendster f. — Commerce
inc-, bloedschendige, ongeoorloofde omgang m. —
(poét.) Lit inc-, bloedschendig bed n. ---- Enfant
Inc-, in bloedschande geteeld kind n.

Incharnt ale, adj. Orazin.gbaar, niette zingen.
$ inchar•itabte, adf. Onlief dadig, lie fdetoos.
-- 5 Ineharitahieinent, adv, Oir onliefdadige

wijze. — ^ Ineharité, f. Liefdeloosheid, f.
Ineihaste, adj. On/neisch. -- Iiichasten, ent,

ada. Op onkuische wijze.

Incfioatit', ive, adj. (pr. ch=k) Aanvan g end,
-inleidend. [Grain. j Yerbe inch- of als subst. isCHOATIF, In. Werkwoord, dat den overgang van

een' toestand, een' aanvang en voortgang uitdrukt
(b. v. vielllir , jaunir , s'endoruiir) , i ne h o á t iV u en n. ---- Inehoation, I. (pr. cli=k) [Phil.]
Begin n., aanvang m.
.Incieatrisable, adj. [Chir.j Onheelbaar, 'niet
tot sluiting of zarnengroeijing en likleekenvorrning te
brengen - -Ineieatri é, e, adj. Zonder lilcteelsens.
Ineideaiinierit, adv. Bij gelégenheld, toevallig,
.

toevalliger wijze, incidenteel: I1 en a parle
ine-, hij heeft daar toevallig van gesproken. --Jur.] Als bijkomende zaak. --- incidence, I'.
Géom., Opt.] Java/hing, zarnenvall'ing f., inval m.,
aanraking , ontmoeting , i n e i d é n t i e f. Angle
dine-, z. ANGLE. Point dine-, invalsipuunt n. -Incident, m. Bijkomend of tusschenkornend geval, :,-verval, toeval n.; bilk nnende omstandigheid,
nieuwe zwarigheid f. (b. v. in Bene beraadslaging, in
een regtsgeding, in een spel, enz.), tusschengeschil,
tusschen opkomend geschil n. , i c i di n t n. —
Toutes ses mesures furent rompues par on ineimprévu, al z ne uwatregelen werden dooreen onvoorzien voorval afgebroken. --- Cet inc- a mis la
cause hors d'état, deze bijkomende omstandigheid
of zwarigheid maakt, dat die beslissing der zaak
snoet worden uitgesteld. -- II y a deur beaux inc-s
dans cette pièce, er zijn twee schoone tusschenvallen in dit stuk. -- INCIDENT, E, adj. Tusschenvallend, tusschenkomend, toevallig bijkomend, invallend;
Question ins-e,lusschenkomende, bjjkornende vraag f.
---[Gram.] Proposition, Phrase ins-e, tusschenkomend voorstel n., tusschenkomende zin m., tusschenvoorstel n., tusschenzin m. ^--- In deze beteekeni.s ook als subst. f.: Une ins-e. — [Opt.] Le
rayon inc-, de invallende straal ui. — $ Incidentaire , in. [Prat.] Zwarigheidmaker, regIsvertrage'r, z. v. a. CHICANEUR. — -4- I.ncidentet,
ie, acij. Toevallig , -z. V. aa. INCIDENT , adj.
Ineidenter, v. n. [Pint.] Nieuwe zwagr'irjheden
opperen of inbrengen., bijzaken opwerpen, i n c i[
[

dentéren.

lnciníratiori , f. [Chin.] Verbranding tot
1ncinér€v, v. a. Tot asch verbranden.
liet part. passé is ook adj.: Substance incinérée, tot arch verbrande zelfstandigheid f.
5 Incipioni;site, tri. Iemand, die -veel begint,
maar niets afwerkt.
Ineirconsis, e, adj. Onbesneden. Ook als
subst.: Les iris-, de. onbesnedenen. --- (fig.) Les
Ine- de coeur, de lévres, d'oreilles, de onbesneclenen
van hart, van lippen, van noren: de onbekeerden.
-- S Incirco ^cisiomm, f. Onbesneclenheid f. —
asch. - -

(fig.) Onbekeerdheid f.

t S Ineirconserit, e, adj. Onbeperkt, onbe-

grensd: Dieu est inc-.

Incirconspect, e, adj. i° iet omzigtig, onvoorzigtig, onbe{lachtzaam. ---- Inneirconnspection, f.
Onbedachtzaamheid f.
Incise, f. [lihét.] _Korte tusschenzin rn. __leder lid n. van eene gedachte.
Ineiser, v. a. [Chive] Insnijden, opensnijden,
snijden, Bene langwerpige snede of insnede maken:
iris- le bras, on abcès, den arm, een ettergezwel
opensnfjden. --- [dort.] Inc- on arbre pour le
greffer, pour en tirer la rdsine, een' boom insnij
den, om hem te enten, om er de hars uit te winnen. -- [Mid.] Inc- les humeurs, les sues gastriues, de vochten, de maagsappen oplossen ze ver
verdunnen. — [Tech.] liet nog genie-eln
glas doorsnijden. m S'1 UrSER, V. ¢r. t ges zeel n
-

i CLINA.iS+_ .

'worden. — Zich zelven eene insnede geven. --4 iet
part. passé is ook adj.: Bras incise, ingesneden
arm m. Feuilles inc-es, ingekerfde bladeren n. pl.
-- Incisif, ive, adj. Insnijdend, snijdend: [Anat.]
Dents ine-ives, of als subst. I CiSiVES, f. pl., z. DENT.
Muscles fine-s, of als subst. INCISIFS, M. ph. Snptandspieren f.1. ---- [Mléd.] Allengs invretend,
bijtend, verdeellend en verdunnend: Vlédicaments
inc-s, of als subst. INCISIFS, III. pl. Verdeelende en
verdunnende middelen n. pl. — (fig.) Style inc-,
bijtende stijl nl. Raillerie inc-ive, bijtende, scherpe,
bittere spot inn. of scherts f. --- incision, f. Insnijding, overlangsche snede f. Faire une fine- au
bras, eerie insnijding in den arm doen. On obtient
ce sue par inc-, men vei—krijgt dit sap door insnijdingen. Inc- simple, cruciale, eenvoudige snede,
kruissnede. _fine- annulaire, ringssede (inn de booin-

schors).

-- :Incisiveiiaeut, ado. Door insnijding,

door inbijting, door verdeeling en of lossing. --- m ï-

CISIVES, f. pl., -. onder' INCISIF. - t INCISOIRE,
adj., z. V. a. INCISIF. -- incisure, / f., z. V. C.
INCISION, DECOUPURE.

Ineitabilite, í. [Mid.] Prikkelbaarheid 1. (excitabilité). ---- Iucitabie, adj. Prikkelbaar. ---Ineitant, e, adj., z. V. a. EXCITANT, STIMULANT.
---- Incitateiir, -trice, f., z. v. a. EXCITATEUR.

-- Incitatit, ive, adj. Prikkelend; aanzettend,
aansporend; opru Jend. --- Incitation, f. .^4anprikpeling , aansporing , rzanhits•ing, oppruijing f.;
[Mid.] prikkeling f., z. V. C. EXCiTATIO t. -Iircité, e, adj. (en past. passé can inciter): Hornme incit..é an crime, tot de misdaad, aangezet, aangespoord mensch. ---- - Inciteutent, n1., z. v. u.
INCITATION. -- Iiieiter, V. a. Aanzetten, aandrijen, aansporen, aanpr :`telen, aanmoedigen, .n
vuren; opruien, opstoken, aanhitsen: Iris- au biers,
au mal, tot het goede aansporen, tot het ,wade
opruijen. Inc- Ie peuple it la révolte, het volk tot
opstand aan.ititsen, opruien.
Incivii, e, adj. Onbeleefd, boersch, onheusch,
onho/felijk; onwelievend, ongemanierd, onb schei den, grof, lomp, onaardig. Un garcon inc-, een
onbeleefde jongen. Lette prière est iiic-e, dit ver
strijdttegen de welvoegelik--zoekisngard,
heid. m----- •` [Jun.] Onwettig (illegal). — Incicileinent, adv. Op eene onbeleefde, onhe'usche. onwel
wijze, onbeleefdelijk. .--- Incivil1sé, e,-levnd
adj. Onbeschaafd, ongemanierd. Incivilité, f.
Onbeleefdheid, lornphei.d, onheuschheid, onbescheidenhei,d f., boerseh gedra g n. I1 y a de fine- hi
faire sea, 't is onbeleefd, eerie lorniaheid, dit te
doen. Voris avez corms skills inas -s, gij hebt duizend onbeleefdheden begaan.
IfcivigUe, adj. Onburgerljh:, wat met burgerzin, met burgerphigt strijdt: Action -iris-, onbur'_
ger l jke daad f. ----- tueivis ne, in. Gebrek n. aan
burgerzin, aan burgerdeugd of - trouw.
I^ïciairvoyant, e, adj. Viet helderziend.
ir;elassigne, a fj. Niet klassisch (vgl. GLAS SIQUE).

Inclémmenee,t. Gestrengheid, otngenade. onbarmhartigheid f. (fait.) L'incl- de la critique, de streng
kritiek. (poét.) L'iucl- des dieux, de ge--heidr
strengheid, de gramschap de,' goden,. --.- Strengheid,
guur beid , ruwheid f.- i.'incl- de la saison , dthi
temps, de guws•heid van 't saizoen, van 't weder.
.y-. - Ineiénient, c, adj. Gestreng, ongenadig, onb=armharti;{, ontoegeeftijk; .-.- guu'r', ruw, streng, bar.
Innelinnaisorn, f. lveiging, helling, overhellin g f.:
L'incl- dune muraille, dun terrain, de helling
van een' muur, van een' grond. -- [Géom.] L'incd'une ligne droste a un plan, cie neiging eener regie
lijn naar een vlak. L'angle d'incl-, de in c 1 i n atie- of rime-itlisgshoek in.; ---- ook [Opt.] invalshoek
(angle d'INCInENCU). ---- [Astr.] Incl- dune planéte,
de l'orbile dune planète, inclinatie of helling der
loopbaan eener planeet, de hoek, (lie tiet vlak van
hare baan net het vlak der' elkliptika maakt. -[Phys.] joel - magnétique of de 1'aimant, de l'aiguille aimantée, inclinatie of helling der niagneetnaald, hoek, dien zij met het vlak des horizons
maakt (wel te onderscheiden van déclinaison, miswijzing). --- [Mar.] Overhelling f. , slagboeg ra.
Incl- des rndts achteroverhellin,g der masten. —
[Pharm.] Verser par incl-, allengske-ns, ander een
zacht voorover houden, afgieten. — Inclinant,
C, adj. Neigend, hellend. Un cadran incl- of inclind,
een (tegen 't zuiden) he ienei-e zonneuoi ier rn. __ .
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Inclina,teur, trice, adj. 'ei1ing of helling be-

Incohérent, e, adj. Onzamenhangend, niet zamenhangend, los, niet behoorlijk verbonden. -- Incohésion, f. [Phys.] Gebrek n. aan cohtesie of

werkend. -_ _ inclination, f. Neiging, buiging f.,
inz. van 1 ligehaam van 't hoofd: Faire une
lucl-, une profoncle inel-, eerie buiging, diepe bui t/trig raaien. Répondre par une légère incl- 1tel 1, -met eerie ligte hoo/dbuiging, een' lichen knik
antwoor (/ en. --- (fig.) _Neiging, cje neigdheid, natuur
i n c l a n á t i e f. Sui--tjkevorlifd.,/us(tkm
vre, Vaincre son inel- z jne neiging volgen, ovenDinnen. I1 n'a p oint d'incl-pour l'étude, hi j heelt geen lust
tot de studie. Elle a beaucoup .d'incl- It bicri faire,
zij heeft veel geneigdheid tot weldoe,,. -• - La cheese
est son incl-, de aclt is zijn lust, zijne liefhebber ij.
--- Geneigdheid, liefde f.; voorwerp n. dier liefde,
berninde, minnares f. Se send, de fine]- pour qn.,
enegenheid voor iemand gevoelen. Iariage d'incl-,
uwelIk n. uit _liefde. ---- (f(Im.) nette den1oiselle
est son in•l -, die jufe• Js zijne geliefde. -,- Boire
aux r til!-- de. qn ., o r iemandsi.nclifatie, cp't voor
zijner liefde drinken. - [P1Iarm .] , z. rr. a.-werp
INCLINAISON. ----- Incline, e, adj. (en, part. passé
van incliner) : Plan incl- . hellend vlak n. Tête
'

,

•

-

,

•

incl-e , Corps inel-, voorovergebogen hoofd , lig
I1 eist incl- 1 la rigueur, hid is tot-ehamn.
strengheid !geneigd , helt tot strengheid over. t Inelinement. m., z, v. a. INCI.INATION. -°

Incliner, v. a. Doen hellen, eerie hellende, schuin

geven , voorover buigen of houden :-,scherigtn

Incl- uric surface plane, een vlak doen h ellen. Intl- un

eenti vaas even voorover houden (om 1 't vocht
uit te gi ( ten). Inc!- le corps, la fête, buigen, knik
-- INnLINER, V. a. Bellen, overhellen, neigen,-ken.
overbuigen : Ce plan incline, dit vlak helt. Uri
mat qui incline a gauche, een mast, die links

vase ,

('

overzet, overh ( lt. ---- //q.) La victoire incline de

not chté, de overwinnrnq neigt, wendt zich naar
onze zijde. ---- (fig.) Neiging, geneigdheiii tot iets
hebben, genegen, gc^r?ei-gd zijn over°hellen, i n c 1, z:

n é r e n: Incl- b la pais, b 1'indulgence, tot den

,:rede, tot toegevendheid geneigd zijn. Incl- à (of
pour) une opinion, tot een gevoelen overhellen. -s' INCLINER , V. pr..Hellen, neigen, overhellen; zich
buigen- Ces deux lignes droites s'inelinent 1'une
vers l'autre, die beide regie lijnen neigen tot elkander. Cel arbre s'incline , 3,ie boorti helt over.
-- S'incl- respectueusement levant qn., eerbiedig

voor iemand buigen, een' eerbiedige buiging maken.
--- L'univers s'incline levant Ie Créateur, 't heelal
buigt zich, knielt voor den Schepper neder.
Jnclus, o, adj. (en part. pa ssé van 't verouderde INCLURE , inc/uiten) Ingesloten , inli gend:
La lettre ci-incluse, de hier ingesloten brie m. [Bot J Étamines incluses, ingeslotene, niet uitssringende helmdraden in pl. — Ook als subsi.: 4 euillez remcare les incl-es a leers adreses, wees zoo
oed , de ingeslotene neven.sgaoiude brieven aan
r.nnne adressen te bezorgen. — ineleisif, Ie,
adj. Insluitend, besluitend, in zich begrijpend. --

g

iNCLUSIVE ,

f.: Donner Tinel- à un cardinal, eencri

kardinaal na gesloten conclave nog daarin opnemen.

-- Inelusivement, adv. 3Iet iuislui.ti.ng, ingeslolen, medeger(kend, daaronder begrepen. I)epuis Ie
si\ de ce mois jusqu'au tr(nte incl- van den
zesden, dezer maand tot deern dertigsten i-ngesloten..
— Inclusion, f. Beslotenheid f., het ingesloten zijn.
Ineoetion , f. [í\léd.I Gebrekkige koh.ing of
u:ertéring I. (b. v. der sp' zen).
incoireibilite. f. [ekes.] Onopsluitbaarheirl,
onbedwingbaarheid f. --- Incoërcible, adj. Onsluitbaar, onbedwingbaar, onhoudbaar, niet op te
sluiten; niet zamen te drukken: Fluides inc-s, on.opslui tbare vloeistoffen (lichtstof. w(Irmtesío f) .
Incognito, adv. (ital.) Onbekend, laein7;eljjf,
onder° vreemden naam; naamverbergend; zonder
bekend te willen zijn, i n c O g n i t o. Boi qui voyage
une-, koning, die onbekend, onder een' vreemden
naam reist. Traverser sa ville natale inc-, zijne
geboortestad heimelijk, zonder bekend te willen z jn
cioortrekke1I. -- 1Mon rir inc-, onbeken (i , vergeten
sterven. ------ (faun.) Rire inc-, in 't geheim, in zijn
vuistje lagchen. •-- Ook a.ls subsi. m.: Gardes fine-,
zich niet bekend maken , zich als een onbekende
houden. (Plus. Des incognitos.)
. Incohérenee, f. Gebrek n. aan zamenh.ang ,
nnuerbondenheid f., het niet-zamenhangen, i n c oh e r é n t i e f. L'inc- des parties de l'eau, het niet
waterdeeltjes. ---- (frg.) L'inc- des-:onehagdr
idée:s, 't gebrek aan z(rnen!'anq der be !:rilrpen. -;

zamenhang.
ineolat, rn., z. V. a>. INDIGI NAT.

ineollé, e, adj. Ongelijmd: Papier inc-.
incoloration , f. [ Phys. ] Ongekleurdheid,
kleurloosheid f . — ineolor e, adj. Ongekleurd,
kleurloos. -- (fig.) Style inc-, kleurlooze stijl m.
Incotnbant, e, adj. Opliggend, op elkander
liggend (van bloembladeren, insecten-vleugels, enz.).
— Ineonnber, v. n. Opgelegd zijn, rusten op:
C'est a lui que ce devoir incombe , op hem r ust die
pligt. — [Jur.] Déclaration qui incombe is celle
de 1'accusé, verklaring, die tot ondersteuning van
die des beklaagden strekt.

incontbustibilité, f. [Phys .] Onverbrandbaar

— Incombustible, adj. Onverbrandbaar.-heidf.
11 n'existe pas de corps véritablement inc-s, er
zijn geen wezenlijk onverbrandbare ligchaunen.
ineomniencé, e, adj. Onbegonnen.
Incosninensnrabilité, f. [Didact,] Onmeetbaarheid f. --- [Géoiii .] Onderlinge onmeetbaar lucid. --- Incommensurable, adj. Onmeetbaar:
La puissance de Dieu est inc-. -- [Géom.] Onderling onmeetbaar, zonder gemeene maat: Le cóté
d'un carré et sa diagonale sopt inc-s, de zijde van
een vierkant en zijne diagonaal of hoekpuuntsljn

zijn onderling onmeetbaar:

Incornrnersable, adj. [Banq.] Niet om te
zetten, niet verkoopbaar, niet geschikt om in den
handel gebragt te worden.
In conl[ni&,é ration, f. (woord van J. J. Rousseau) Onbarmhartigheid f.
Incorninodant, e, adj., z. v. a. INCOMMODE.

Incommode, adj. Lastig, ongemakkelijk, bezwaarljk, hinderlijk, ongeriefeljk, moejeli.k: Outil ine-, lastig, moeijeljk te hantéren gereedschap n.
— Maison, Vêtement inc-, ongemakkeljk, geen
gemak verschaffend huis, kleed n. Bruit inc-, las
hinderlijk geraas n. ---- Homme inc-, lastig,-tig,
lastigvallend, vervélend mensch. Voisin inc-, lastig buurman. Homme inc- à tout Ie monde, man,
die iedereen tot last is. Les cousi ns soot fort inc-s,
de muggen zijn zeer lastig. -- [Mar.] Vaisseau.
inc-, wreed, zwaarwer kend schip n. --- Incommodé, e, adj. (en part. passé van incommoder) :
Il est inc- par la lumière, het licht hindert hem.
Je suis fort inc- de la perte de eet argent, 't ver -

.

lies van dat geld brengt mij zeer in verlegenheid.
— Etre inc-, légèrement inc-, onpasselijk, ligt ongesteld, niet te wel zijn. Etre ine- d'un bras, een'
pinljjken, (zeeren) arm hebben. Etre inc- dans sas
affaires, slecht met zijne zaken staan. --- [filar.]
Bátiment inc-, schip met haverij, ontredderd, ge
schip n. — Inconimodentent, adv. Op-havend
lastige, hinderlijke wijze, ongernakkeljk. — Ineommoder, v. a. Lastig vallen, overlast, belet,
ongelégenheid aandoen, hinderen, kwellen, belemmeren: La moindre chose Tincommode, de minste
zaak valt hem lastig. Si cela pouvait se faire sans
nous inc-, wanneer dit gebeuren kunde, zonder u
lastig te vallen_ Je crams de vous inc-, ik vrees u
belet aan te doen. Cette dépense a for t incommodé
ses affaires, deze uitgave is voor zijne zaken zeer
hinderlijk geweest. Cette montagne incommode
fort sa maison, deze berg ligt zijn huis zeer in den
weg, belet het uitzigt. — Ongesteld, onpasselijk of
niet wel maken: Son diner l'a incommodé, zijn
middagmaal heeft hem onpasselijk gemaakt. -s' INCOMMODER , v. pr. Zich in verlegenheid brengen , zich ontrjven. — Elkander hinderen of
tot last zijn. — Incommodité, f. Ongemak,
ongerief, bezwaar n., overlast, last, hinder m.,
ongelégenheid , ongemakkelijkheid f. C'est une
grande inc- que d'être mal logé, 't is een groot
ongemak, slecht gehuisvest te zijn, te wonen.
Chaque état a sas inc-s, elke stand heeft zijne
moepeljkheden, bezwaren. La perte de son proces
lui apportera de fine-, het verlies van zijn regtsgeding zal hens in ongelegenheid brengen. --- Onpasseljjkheid, ongesteldheid; zwakheid f., gebrek n.
Ce nest pas une maladie, ce nest qu'une légère
!ne-, 't is geene ziekte, 't is maar eene kleine onpasseljkheid. — Les inc-s de la vieillesse, de ongemakken des ouderdons. --- [Mara Ce vaisseau
à donné signal dine- (of de détresse), dit schip
heeft een noodsein, een nood schot gedaan .
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Ynconirmtaebilite, f. [t)ithict. i Onveranderderd, verzacht te 'worden. --- I.ncoinnnuable,
lVkheid f., onfieschiktheid om ve,randerd, vermin-

adj. Onveranderlijk: Tout métal est mc -, elk
metaal is onveranderlijk, is niet vatbaar om in.
een ander metaal omgezet of veranderd te worden.
-.-- Peine joe-, onveranderlijke, niet te verzachten,
straf f.

Inconninuin, e r oodj. Ongemeen, niet algemeen.
-- Inco niueuiiérnent, adv. Op ongemeene, niet
alc}emeene wijze.

Oninededeelbaarheid f. -- lncomninainicable, adj. Oninededeelbaar: La toute-puissance de Dieu est inc-.
de almagt van God is onmededeelbaar. — Inconi1ncoinnteenicabilite e f. [Didact.]

ninnicatif, lve, adj. lTot zich niet laat mede-

deelen, niet op een ander overgaat. ---- Van personen: niet mededeelzo, anm, achterhoud end.

Onveranderlijk
onverstoorbaarheid., onontzetbaarheid f. -w--heid,
I.nconintuitable, adj. Onveranderlijk, onontzetbaar, onverwisselbaar, niet te verdringen: Propriétaire inc-, onverstoorbare eigenaar. Possession
mc-, onveranderlijk bezit n. -m- inconinintablem ent, adv. Op onveranderlfjke wijze.
lncornpacte, adj. Niet ineengedrongen, niet
c ompact (vol. COMPACTE)
Iueonimettabilité, t. [Prat.]

.

Incoinparabilité, f. Onvercieljkelijkheid,

voortre/Telylkheid f. - Incomparable, adj. Onverreli lkelijk, ongemeen, weer q aloos. C'est un
homme inc-, 't is een onvergel jkelij : man. Une
1111e d' une beauté joe -, een meisje van weirgalooze
schoonheid. -- lncoinparablenicnt, adv. (steeds
door een ander btw. van ver<peljkin.g vergezeld)
Onvergelijkelijk, zonder vergelijking: Ce batiment
est ire- plus grand que l'autre, dit gebouw is onvergelijkeli^k grooter dan het andere. Cette letire
est inc- mieux écrite que la vótre, deze brief is
verreweg beter geschreven dan de uwe. Incotnparé, e, Onver eldken.
incotnpassible„ adj. [Thëoi.] Gelijkelijk onvatbaar voor lijden (van de personen der Drietenheid gebézigd). -- incon,passion, f. Onmedelijdendheid, onbarmhartigheid f.
lucomlpatibilité , f. Niet-overeenstemming,
ongelijkaardigheid f. (van twee karakters, humeuren). –__ [Jul.] Onvereenbaarheid, onbestaanbaarheid. wettelijke onmogelijkheid (van te gelijk
twee bedieningen of ambten van zékeren aard te
bekleeden), incompatibiliteit f. 11 y a toeentre ses deux emplois, die beide bedieningen
zijn onvereenbaar, mogen niet door denzelfden
p ersoon waargenomen. worden. ---.- incotnpatibie, adj. Met overeen te brengen, ongelijkaardiq;
onvereenbaar, onbestaanbaar: Ces deux caractères
lont. inc-s, deze twee karakters verdragen zich niet
met elkander, zijn van tegenstrijdir;en aard; L'amour
de Dieu et Parlour du monde sopt Inc-s, de
liefde tot God en de liefde tot de wereld kunnen
niet gepaard gaan, ----- [Jur.]Ces deux places sont
inc-s, deze twee plaatsen mogen niet met elkander
vereenigd worden, kunnen vist in één' persoon ver
--- Inconipatiblennent, adv. Op-enigdwor.
onbestaanbare, onvereenbare wijze.
Incoinpatissant, e, adj. Onme^doogend, zon
medelijden.(ef'enbaa.r.-der
Ineompensable, adj. Onvergoedbaar, onverInconipéteninient, ode. [Prat.] Op onbe-

voegde, onwetteljke wijze, onbevoegdelijk, zonder
bevoegdheid. `-- Incoinpétence, f. Onbevoegdheld, ongeregligdheid, i n c o m p e t d n t i e f. mncd'un Juge, dun tribunal, onbevoegdheid van een'
regter, van Bene regtbank. -- Bij uitbreiding: Je
reconnais moo inc- en cette atiare, ik erken, dat
ik onbevoegd, onbekwaam ben om over die zaak te
oordeelen, te spreken. --- Incompétent, adj.
Onbevoegd, ongeregtigd, i n c o as p e t é n t: Juge
inc-, onbevoegd regter. ---- Etre mc - en musique,

en peinture, onbevoegd, onbekwaam zijn om over

toon- en schilderkunst te oordeelen.
% Inconiplaisance, f. Norschheid, onhoffel$kheid, onvriendelijkheid. — inconiplaisnnt, e,
adj. Norsch, onvriendelijk, onhoffelijk, ongedienstig.
ineonmp1énment, m. Onvollédigheid f.
Inconmplet, ète, adj. Onvollédig, onvoltallig,
onvolkomen: Ouvrage inc-, onvelledig, defect werk n.
-. Joie inc-, onvolkomene vreugde f. ---_ [Bot.]

Fleur the-, onvolledige bloem f.Ook ellipt. als

subst.: Le registre des me-s, de lijst der onvolledige
boeken. - Inconiptètesnent, adv. Op onvolledige, onvolkomene wijze.
Ineonmplexe, arli. Niet zamengesteld, enkel-

voudig, éénledig, i n c o nz p 1 ex. --- [Algèb., Arith.]
Grandeur toe-, enkelvoudige grootheid f. (die door
een' enkelen term wordt uitgedrukt). --- [Log.]
Sy ll ogisme joe -, sluitrede, die uit enkelvoudige
stellingen bestaat.
ineomposé, e, adj. Niet zamengesteld. -.Mus.] tniervaiie 111e-, eencoudi(,e interval, die

zich niet in kleine intervallen laat oplossen. ^Inconmpréfien ibilité, f. [Di.dact.] Onbeg#rï-

pel jkheid f. --- Incompréllensible, adj. Onbe-

gripeljk , ondoorgrondelijk; ---- bi uitbreiding:
moetaelryvlk te begrijpen, verwonderlijk, vreemd. Les
voies de Dieu soot ina-s, Gods wegen zijn onbegrijpelijk. .. Cette proposition nest point toe-,
dat voorstel laat zich wel begrijpen. ---- (fans.) Cet
homme est me-, uit dezen gnan kan men niet wijs
worden. Conduite toe-, onbegrijpelijk, vreemd gedrag is. -- 4 Incoinprél,ensiblentent, adv.
Op onbegríjpeljl e wijze.

(\ Incomprenabie, adj. Onbegrijpelijk.
i.neonipre^sibilite, t'. [Phys.] Onzaanenpers-

baarh.eid. --- Incompressible, adj. Onzasnen-

persbaar, niet zamen te drukken of tot kleiner
uitgebreidheid te brengen. --- ncon,prinné, e,

add. Niet zamengedrukt.
Incoinpris, e, adj. Onbegrepen, onverstaan..
-- (lig.) Miskend, niet naar waarde geschat.
Jnconmpté, e, adj. On, eteld.
inconcédé, e, adj. Onbewilligd,

niet toege-

staan. - lnconcessible, adj., z. v. a. INACCORDABLE.

Inconcevable, adj. Onbegrijpelijk, onbesefbaar, niet te bevatten; — b# overdrjving: buitengewoon, verwonderlijk, vreemd. La grandeur do
Dieu est toe-, Gods grootheid is onbegrijpelijk. 11
est toe- combien on lui a dit d'injures, men kan
zich niet voorstellen, hoe veel beleedigingen men
hein heeft gezegd.Sa conduite est toe-, zijn gedrag is onbegrijpelijk, men kan er niet wijs ui.t
worden. ---- Inconcevablennent, adv. Op on-

begrijpelijke. op hoogst zonderlinge wijze.
inconciliable, adj. Onvereenigbaar, onbestaanbaar, niet overeen te brengen; onverzoenbaar,
niet tot een vergelijk te brengen. Faits toe-s, niet
overeen te brengen feiten n. pl. Deux voisins inc-s,
twee onverzoenlijke buren m. pl. --- Ineonciliablenient, ado. Op onvereenigbare, onverzoenbare wijze.

Inconclu, e, adj.

Niet gesloten of geklonken:

Marché inc-. (bondig: Argument inc-.
Inconelnant, e, adj. Niets afdoend, onInconeressible, adj. Wat zich niet laat ver

verdikken of vast maken.

-enig,

lncondannnable, adj. Niet veroorde lbaar,
onbestra/feljk. -- lncondamné, e, adj. Niet

veroordeeld.

Inconditionné, e, adj. In slechten toestand.
Inconditionnel, le, adj. [Gram.] Niet voor
waardelijk, onvoorwaardel ij k. . - lnconditionnellenaent, ado. Op onvoorwaardelijke wijze.
Inconditipède, adj. [H:. n.] Met in staat,
om de boenen onder 't lijf te verbergen.
Inconduite, f. Wangedrag, slecht gedrag n.
Inconfessé, e, adj. Zonder biecht afgelegd te

hebben.

ij Inconpiance, f. Wantrouwen n.
Ineonfiné, e, adj. Onbegrensd.
Inconiirwné, e, adj. Onbevestigd.
lneonfor ;ne, adj. Ongelijkvormig, ongeljkluidend, niet c o 0 form. --- in conformite, f. On-

gelijkvormigheid, ongelijkluidendheid f.
lnconfns, e, adj. Niet verward, duidelijk. Inconfasément, adv. Op duidelijke wijze.
Inconoelable, adj. Onbevriesbaar, onstrembaar. — ineongelé, e, adj. Onbeva'oren.
Incon^►•ru, e, adj. [Gram.] Onlaalkundig, strjdig met cie taalregels; p-- (jaar.) ongepast, ongeschikt; onwelvoegelzpk, plomp, onhebbeljk, aanstootelijk. Locution inc-e, ontaalkundige uitdrukking f.
— Question inc-e, ongepaste, onbetamelijke vraag f.

Choses inc-es, onhebbeljke, aanatootel2jke dingen
n. pl.. --. I-iommne fort inc-, zeer plomp, onbeholpen..
boersch mensch. --- lncongrnité, f. Taalfout,
taalzeende f. ---- (fare.) ongerjmdheid, onwelvoe-
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gelijkhek, onheblelijkheid f. (nz. zulk Gene, die
men zich in goed gezelschap zou schamen te doen
of zelfs te noemen). Discours plein line-s, rede f.
1:)i taalfouten. U ne fait quo des i tc-s, h doet
niets dan onhebbelijke dingen. ---- Ineongrfl ment,
adv. Op ontaclkundi ie. ongepaste, onhebbelijke
wi ze.
nconnalssable, adj. Onkenbaar. _ _ #BI-

I

connaissanee, f. Onkennis, onwetendheid f.
Inconnexe, odj. Onzamenliangend, onverbonden. ---- lncotmexion, f. Gebrek n. aan zoenen hang of verband. ueonnexité, f. Gebrek n.
aan verwantschap, cyan, onderlinge overeenko m st.
Incofni,, e, adj. Onbekend, ver=bor ren, ge
vergeten, onvermaard; --- onondervonden,-heim;
ongevoeld: Pays Ina-, Terre inc.-r, onbekend- land n.
Auteur inc-, onbekend sclo ijver. . <«1ath.j Quantité inc , z. INCONNUE f . --- Agir par des moyens
inc-s, door onbekende, l ehei.mne middelen werken.
Vivre Inc-, onbekend, in 't verborgen leven. Cest
un homme i -ttc-, 't is een onbekend, een vergeten,
in het duister levend enensch-. --- Des sensations
inc-es, ongekende, nooit te voren, ondervonden ge waarwordingen f. p1. -• Dane ce lamps de troubles,
les lois furent inc-es, in dien tijd van onlusten,
waren de wetten in vercgéte.!heid, in minachting'.
INCONNU, rn., -E, f. Onbekende en en f. Une
lettre apporte nar un inc-. een brief, door een
-

,

onbekende gebrargt. I1 a épousé mie inc-e, hij heeft i

eerie onbekende, Gene onbeduidende vrouw gehuwd.
--- INGONNU, ni.

Inconsonmptible, adj. Onverteerbaar, onver-

bruikbaar.

Inconstamment, adv. Onstandvastig, onbestendig, op ongestadige wijze. — Ineoustanee, f.

On.standvastieheid, onbestendigheid, wankelmoedig heid, wispelturigheid. wisselvalligheid, verander likheid, wuftheid, ongestadigheid f. Son inc lui
a fait perdre `es arms, zijne ornbes tendigheirt
,

heeft hem zijne vrienden doen verliezen. - - Lineda temps, des vents, de veranderlijkheid des we-

ders, der winden. L.'inc- de la fortune, de wisselnattigheid der fortuin. --- Inconstant, e, adj.
Onstandvastig, onbestendig, veranderlijk, wuft,
wispelturig, ongestadig: Un homme ine-, een onstandvastig, wispelturig man. Voilb un temps biet)
ilic-, 't is nu zeer ongestadig wets. Toutes les choses
diet-has sort fort inc-es, alle dingen hier beneden
zijn zeer onbestendig. ------ Somtijds ook als subst.:
Punir on inc-, une inc-e, een' onstandvastige, Bene

ontrouwe straffen.
Ineonstituutionnalité, f.. Ongrondwettigheid-,
strjdirheid f. met de staatsrégeling. — Inconstituutionnel, le, adj. Ongrondwettig, strijdig snel
de grondvet of staatseecleling, i n c o n s t i t u t i o n-

n. e e 1. ---- luconstitutioaunellement. adv. Op
ongrondwettige w- jze.
Inconsulté, e, adj. Ongeraadpleegd.

Inconsuunté, e, adj. Onverteerd.
(rein.
lncontanhlné, e, adj. Onbevlekt, onbezoedeld,
Incontestabilité, f.

Onbetwistbaarheid, on-

liet onbekende. INEGONNUE, f. 1 tegensprékeljkheid, uitljemaaktheid

f.--- incontes-

Math.} Onbekende of gezochte grootheid f. (quart Lite inconnue). Dégag;er line - , z. DÉGAGE1,.
inconquis, e, adj Onveroverd.
ineonselenee. f. Gewetenloosheid f. ---- tin
conseieueiensennent. ads'. Op gewetenlooze,
Ineonseiencieux,
niet naauwgezette wijze.
tense, adj. Gewetenloos niet naauwgezet van ge
Inconscient, e, adj. Onbewust. Inc--wetn.s
de sol, zich zelven onbewust, zonder bewustheid

adj. Ontegensprëkelik , onbetwistbaar,
uitgemaakt. C'est une vdritë toe-, 't ms eene ontegensprekeljke waarheid. ---hteontestablemeut,

inconségttengnnent, ads Op eene zich onge-

Incontinetnnaent, adv. Ononthoudzaasn, onmatig, zonder onthouding, onkuisch. — Incontinence, f. Gemis n. der onthoudingsgave, ononthoudzaamheid, onmatigheid, onit.uischheid, i n e o nt i n é n t i e f. — {Méd.] Onvermogen n. om eerie
natuurlijke behoefte op te houden: Ine- d'urine,
onwillekeurige waterloozing f. --a- Incontinent,
adj. Ononthoudzaam, onmatig, onkuisch, ontuchtig. fi.omme toe-, onkuisch mensch. — Ook als
subst.: La mort moissonne dans leurs plus beaux
jours les inc-s, de dood neemt de ontuchtigen in
hunne beste dagen weg. - INCONTINENT, adv. (als

van zich zelven.

lijk blijvende, zich zelven tegensprekende, tegen strkdige wijze. --- 1neo* sequenee, f. StrjdipIceid roet eigen beginselen, gebrek aan gelijkheid
met zich zelven, eigen tegenspraak, onger jmdheid,
ongelijkheid, onbestaanbaarheid, i n c o n s e q u é nt i e f. ; -^- ook: onoverdachte, onbezonnen daad of
rede, onbezonnenheid; ---- ligtzinnige handelwijs f.
(eener vrouw). -- Inconsequent, adj. Zich
zelven ongelijk of tegensprekend, zich niet gelik
blijvend, i n, e on s e q u é n t: Bommne inc- dans sa
conduite, dans ses propos, iemand, die zich in zijn
gedrag, in zijne gesprekken niet gelijk blijft —
(farn.) Femme inc-e, ligtzinnige, niet ingetogene
vrouw. -_-- Van zaken sprekend: strijdig, tegen
Conduite inc-c, tegenstrijdig ,gedrag n.-strijdg:
Réponse inc-e, strijdig antwoord n. --- Somtijds

ook als subst. gebézigd: C'est an jeune inc-, one

Inc-e, 't is een, jonge onbezonnene, een iigtzinnig

meisje.

lnconsery aíhle, adj. Onbewaarbaar, onbe-

houdbaar.

ineonsideratioii, f. Gemis a. van aanzien,
van- hoogachting, minachting f. Tornber dans line-,

in minachting, in vergételheid geraken. — Onberadenheid, onbedachtzaamheid, onbezonnenheid f.
Faire qc. par inc-, iets uit onbedachtzaamheid doen.
- inconsidéré, e, adj. Onbedachtzaann, onberaden, onbezonnen, zonder overleg. Action inc-e,
onbedachtzame daad f. Promesse inc-e, onbezonnene
belofte f. I1 est fort inc-, of als subst.: C'est on
inc-, hij is zeer onbezonnen, onberaden. -- lncon
sid.éréntent, adv. Onbedachtelájh:, op onbezon-

a ne, onbedachtzame wijze.

c

4- Inconsistanee, f. Onvastheid f,, gebrek ii.,

aan zamenhang of verband (in denkbeelden, plannen, enz.), incon sis tántie f. — Ineonsis
tant, e, adj. Onbestendig, geen stand houdend, onzamenhangend, zich weêrsprekend, i n c o n s i s t da t.
Inconsolable, adj. (van personen en zaken)
Ontroostbaar, troosteloos: Femme inc-, ontroosthare vrouw. Douleur inc-, troostelooze droefheid f.
InconsolaWlen' ent, adv. Onvertroostelijk, zon-

fier troost. — lnconsolant, e, adj. Niet ver-

troostend, peen troost gevend: Paroles inc-s. -w. Inconsolé, e, adj. Ongetroost.

l eoJmse)rnrné, e, adj. Onvoltooid, o?evotkonw .

table ,

ida. Op onbetwistbare wijze, buiten tegenspraak,

buiten kijf, ontegenzeggelijk: Lette proposition est
isle- vraie, dit voorstel is buiten tegenspraak waar.

---- lneontesté,

e, adj. Onbetwist, onbestreden,

onweirsproken: Droit inc-, onbetwist refit n.
Ineontign, i , adj. Niet aangrenzend, niet be-

lend.

ellips voor':

dans le temps inc-) Terstond, aan -

stonds, op staanden voet, dadelijk, oogenblikkeljk.

Des qu'il cut recu vette nouvelle. I1 partit ine-,

zoodra hij dit nieuws ontvangen had, vertrok hij
terstond.

lneontina, e, adj. Afgebroken, niet voortdurend of aanhoudend.a--Incontinuité, f. ,dfgebroken verband n . of zasnenhang, niet bestendige duur m.
lncontradiction, f. Niet -tegenstrjdigheid.;
overeenstemming f. van gevoelens.
Incontrainte, f. Vrijheid f. van dwang.

lncontrefait, e, adj. Niet nagemaakt of natr6le (z. dat woord).
lncontrólable, adj. Niet vatbaar voor conIncontroversable, adj. Onbestrijdbaar, niet

gedrukt.
voor

bestrijding of betwisting vatbaar.

lnconvaincii, e, adj. Onovertuigd.
inconvenable, adj. Niet dienstige niet gepast,

ongelegen; -- weleer ook: onbetamel(jk, onwelvoegelijk. --- Inconvenance, f. Ongepastheid, ongeschiktheid; onbehoorlijkheid, onwelvoegelijkheid,
onbetamelijkheid. Line- de vette démarche, de
ongepastheid van dien, stap. - L'inc- du lieu, de
ongeschiktheid der plaats. ---- Quelle inc- i welk
Bene onwelvoegetjkheidt --- lnconvenant, e, adj.
Ongepast, ongeschikt; onbetamelik, onbehoorlijk,
onhebbelijk, .onwelvoegel jk.

Inconvenient, m. Ongelégenheid, zwarigheid,

onaannérnelijkheid f., hinderpaal m., ongeval; nadeel, inconveniënt n. Je ene vois aucun inea vela, ik zie daar niet de minste zwarigheid in.
Quel ine- y trouvez-vous? wat bezwaar, welke
onaannemelijkheidndt gij er in? Vous rencon-

t.rerez Mien des ins;-s, gij zult vele hinderpalen
ontmoeten. Parer aux ina-s, de ongeiegenheden v oor-
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IN C ONVERTJ

INCRUSTER,

komen. -.-- Chaque chose a ses avantages et
ses inc-s, iedere zaak heeft hare voor- en nadeelen,

als suhst. Des incr-s, verdikkingsrniddelen, i, n ere s s d Of i a n., pl. -- Inerassation, f.
Verdikking, i n e r a s s a t i e f. --- S Inerasser.
v. a. Verdikken, verdigten. ---- S'INCRASSEII, v. pr,
.likker of di,rter worden.

haar voor en tegen.

Ineonverti, e, adj. Onbekeerd. - - Ineonvertible, adj. Onveranderbaar, onverwisselbaar,
onom`etbaar (vgl.l. CONVERTIBLE). -tissable, adj. Onbekeerbaar; z. V. a. INC ONVER (onovertuig dheid f.
TIBLE .
' litconviction, f. Gebrek n. aan overtuiging,
neonvi€é, e, adj. Ongenoodigd.
Incoque, adj. (woord van Voltaire) (plais.)
Zonder schaal of dop.
Incorporalité, f. [Dogr.] Onligchannelijkheid,
nnstoffeljicheid f. : Line- de Dieu. Gods onligcha-

melilkiaeid.
Incorporation, f. Inlijving, vereeniging, opname f.: Line- dun régiment dans un autre, de
inlij ving van een regiment in een ander. Linedune province ii un royaume, de inlijving van
eene provi ncie bij een koningrjk. Line - dune personne dans une société , de opname van iemand in
een gezelschap. --- [Pharm.] Vermenging van drooge
en vloeilende stoffen tot eene pil- of deegvormige
massa. ' Incorporé, e, od . (en part. passé
van incorporer): Consents inc-s, ingel jfde lotelingen. Foret inc- an domaine, bij het domein ingelij fd bosch n. -- Substance inc-e avec une autre,
zelfstandigheid, die met eene andere volkomen ver
daarmede ééne lijvige stof uitmaakt.-mengdis
- Incorporéité, f., z. V. a. INCORPORALITE. --

Incorporel, le, adj. Onligchainetijk, onstoffelijk:
L'áme est inc-le, de ziel is onligchamelijk. — [Jur.]
.11roits inc-s , onstoffelijke (enkel een zedeljk bestaan
hebbende) regten n. pl. — In corporer, V. a.

Inlijven, in een ligchaam (genootschap, gezelschap,
vereeniging) opnemen, vereenigen. Inc- de nouvelles levees dans l'armée, nieuwe ligtingen bij 't leqer inlijven. Ine- qn., dans one société, iemand
i n eene sociëteit of genootschap opnemen.— [Pharm.]
Verschillende drooge en vloeibare stoffen tot ééne

iner-s, of

Inerédibilite, f. [Didact., Théol.1 Ongeloof

baa'rheid, ongeloofelijkheid f. — . lnerédible,
adf. On^eloofelijk, niet te gelooven (incroyatile).
^Inerednle, adj. Niet hgígeloovig, tw(felzuchtig, niet ligt te overtuigen: test un esprit incr-,
of als suvst. Un roer -, 't is een ongeloovige, een
bardgeloov ge ziel, (fam.) een ongeloovige Thomas.
— [Théol.] Ii igeeslig, ongeloovig, de verborgenaheden der godsdienst verwerpend; --- als subsf.
i'rjjgeest, ongeloovige. — lncrédnlité, f. Hardgefoovi,gheid, try felzucht; — ongeloovigheid f., ge-

brek n. aan, godsdienstgeloof, ongeloof n.
Ineréé, C. adj. Ongeschapen: Dieu est un etre

iner-. God is een ongeschapen wezen. La sases'
incr-e, de Ones( liapene wijsheid f. ((ods zoon). --

Ook als subst. (p(ét.) I.'incréé, de On.geschapeve,

God m.

Inerénient,m . [Algèb.] , z.v.tï.DIFFF.RENTIELLE.
-f- j Hneréper, v. a. Berispen, laken, smalen.
Inerin inaable, adj. [Jur.] Als misdaad, als

best,- ra ffèlijk aan te rekenen , vervolgbaar. -Inerinuination, f. Toerekening als misdaad,
vervolging, incr'iminfctie f. --- Inerlininer, v. a. 1I11 misdaad beschuldigen, aan
te laste leggen, als bestra ffelijk beschou--tijgen,
wen, i, n cri ni i n é r e n. - Het part. passé is ook
adj.: Personae roer -e, van overtreding beschuldi g d
persoon m. Article incr-, g e i n, c r i m i n e e r d artikel n., plaats van een geschrift, die men iets strafbaars te laste legt, waarvoor de schrj,ver in regten
wordt betrokken. ---- Incriminel, le, adj. \ iet
misdadig. --- Inerinainellennent, adv. Op eens
I? iet misdadige we.
Incristallisabilité, f. [Phys.] Niet-kristal-

liseerbaarheid f. — Ineristallisable, adj. ]Viet
kristalliseerbaar. kritiek onderhevig.
Ineritignable, adj. .Onberispelijk, niet aan
Incrochetable, add. [Tech.] Niet open te
steken, niet met een loo p er, haaksleutel of valschen
sleutel te openen (van slotw('rk).
Incroyabilité, f. Ongeloofeltjkheid I. -- Incroyable, adj. Ongeloofelijk, moe jel fjk te geloove n: Récit, Mèrveille incr-, ongeloofeiijk verhaal,
wonder n. — Bijzeer'
vergrooting: buitengemeen,
tweede natuur.
Incorrect, e. adj Onnaauwkeurig, onjuist, groot: I1 souffre des douleurs liter-s, h lijdt buim . Het On gegebrekkig, met feilen: Edition inc-e, onnaauwkeu- ten emeene sm
'LE,
smarten. — INCROY.tR
rige uitgave F. Dessin inc-, onjuiste teekening f. ---- looel jke: I1 leur faut du merveilleux, de finer-,
Auteur. Peintre inc-, onnaauwkeurig schrijver, zij willen niet dan wonderen, dan ongeloofelJke
schilder. — Incorrectement, adv. Op onnaauw- dingen. -- [H. de France] Tijdens het Directoire
keurige wijze. — Incorrection, f. On naauw - de naam eerier klasse van modeheertjes, die in
keurigheid, slordigheid f. Cet auteur est plein 1 hunne kleeding en tooi zeer ongemeen en belagched'inc-s, deze schrijver is vol onnaauwkeurigheden. lijk waren; modegek, pronker, z, n c r o y a b 1 e m.
--- lncorrigé, e, adj. Onverbéterd: Ouvrage Les incr-s oat succéde aux muscadins, at ont été
inc-. -- Incorri;ibilité, f Onverbéterljkheid f., remplacés par les dandys, les fashionables et les
onvatbaarheid voor verrbétering. — Incorrigi- lions. — i Ineroyableenent, ode. Ongeloofebie, adj. Onverbéterljk, niet te verbeteren, ver - l#•, op eerie ongeioo f el^j1ke u jpe. — Ineroy anhard in 't kwade: Enfant, Joueur inc-, onverbé- ce, f. Ongeloof n.
Inerustable, adj irat voor inlegging, omterl ijk kind n., speler m. Défauts inc-s, onverbéterljke, ingewortelde gebreken n. pl. — In:eorri- korsting, overtrekking vatbaar is, inlegbaar, om
— Inerustant,-lcorstba,inue r.
giblenient, adv. Op onverbéterl j-ke wijze,
S Incorroinpu, e, adj. Onbedorven; — on- e, adj. Omkorstend , i n c r u s t é r e it d Source
incr-e, omkorctende bron. f. -- Substance incr-e,
omgekocht.
Incorroyé, e, adj. [Tech.] Cuir tja- onge- merustérende of overkorstende stof; houtstof, t I gtouwd leder n. Far inn-, niet uitgezweet ijzer n. 1 i n e f. -- Incrustation, f. Het inleggen, beIneorruptibilité, f. Onbederfelijkheid, onvat- ^cleeden 0/ overtrekken met steen, marmer, staal.
baarheid voor bederf. --- (fig.) Onomkoopbaarheid, 'nz.; ingelegd of overtrokken werk n. — [H. n.]
onwrikbare deugd f. -- incorruptible, adj. Omkorsti.ng, overkorsting f., steen- of kalkaardiy
Onbederfelijk; -- (fig.) onomkoopbaar: Matière inc-, yekleedsel, dat zich om de voorwerpen zet, wanneer
onbederfelijke, voor bederf onvatbare stof f. -- ij in zékere wateren, inz. die met kalkzouten bela.Juge inc-, onomkoopbaar regter m. — Incorrup- ten _ zijn, langen tijd vertoeven, i n c r U s t aí t je,
n e r u s t é r i n g f. ; omkorst voorwerp, i n e r it .ction, f. [Théol.] Onverder felijkheid f.: Lorsque
nous serons ressuscités, nous revetirons line-, `a a t D. Iner- des chaudières it vapeur, ketelwanneer wij opgewekt zullen worden., zullen wij ,teen m., kalkaardi aanzetsel aan de binnenwanten der stoomketels. — [Anat.] Kalkachtig aan
de onverder feljkheid aandoen.
-;etsln.ofkrabigednI.roaS Incoupable, adj. Onschuldig (innocent).
Incourant, e, adj. [Com.] Niet gangbaar, iische weefsels. — Ineruster, v. a, Inleggen,
niet verkoopbaar, zonder aftrek, ongezocht: Mar- ►eleggen, overtrekken, bekleeden, i n c r u s t é r e n.:
ncr- d'ivoire une table of Iner- de I'ivoire dans
chandise inc-e, niet verkoopbare. ongevraagde
waar f. Papier mc -, niet te discontéren papier n. Ine table, eerie tafel met ivoor inleggen. — [H. n.]
binnen
gebogen.
)mkorsten,
overkorsten, met eerie kalk of steen
Naar
Ineonrbe, adj. [Sot.]
korst overtrekken (gelijk sommige wateren.-chtige
--- Incourbé, e, adj. Niet gebogen, regt.
!e daarin lang vertoevende voorwerpen doen. -^Inerassant, e, adj. [Méd.] Verdikkend, ver ^'INCRUSTER, V. pr . Ingelegd, ii'ortlen . -- Zich omrligtend (van. 't bloed en andere vochten). Remèdes
lijvige massa vermengen. -- (fig.) L'habitude nous
incorpore au vice, de gewoonte maakt ons geheel
één, vereenzelvigt ons met de ondeugd. — s 'INCOR PORER , V. pr. Zich tot één geheel vereenigen, zich
vermengen: La cire et les gommes s'incorporent
facilement ensemble, het was en de gommen ver
zich gemakkelij k. -- Le vice s'incorpore-meng
a i'homme, de ondeugd wordt den mensch tot eene
;

.

:

--

INCU B AIO
A T ION
Maa cten. - Het part. passé is orb wj. Bone

d'écailie inerustée dor of en or, 'net ;oad ingelegde schildpadden doos F. Braanclie incr-e, o nttorsste
tak ni. ---- Ook als subst.: Un iel iner u.ste, een.
schwa?, inlegwerk a.

incubation, f _II. git.] Het broeiden„ of broeien
(Ier vogelen; brooding, br sr;, ill e n f. --Four d'inc-, broeioven. iii. (voo ;_ e 6j; en) z3=t.
,

,

,

Ontwikkelings tijdperk n. eerier ziekte.
Ineuhe., in. Soort van dwnriona, die, vaar een
and volksgeloof, de vrouwen. in heren slaap bezwa^n.gert, nachtduivel in. - [ dd.] Naciitelíji e hartdrukking, nachtmerrie f. (a eá a€).

6I

INI)ffl?1MMENT.

mudagne, adj. Zoeteier stop; of d e gen (daguej;
(bij Rabelais) Volonderl jk, smoheloos of slecht
gekleed.
Inde, at. (Coosa.] indigo- Blaauw a. bient iInde).
-- Bloedhout, Blaauw%reut, c; n the -holt ii. ( bois
d'Innde, can ?péche). - [ II. ti.] Coq d'tnde, Poule
d'lnde, z. COQ, POULE. --- [Bol.] Oeillet d'iride.

(vpro/een
Iiidébattu , e, add. s.V iet 'Voor{ en tegen btulndébreullla le, adj. Onontwart°raa r .
indéee^ ment, adj. `Op onvoegzanie, onbeta-

z. OEII.LET.
,

ntel jke wijze. -- ndéeeuee, f. Onbetcrinelihheid,
ornvoegzoamlhei l , onhebbelijkheid , oneserbac.,rlrrsid

Inenbe,e, adj. Bebroeid: O out mc -, bebroei€', ei n,
- - Ine bit Lion, f V1c ] 13, t lidgen 0 (it
i eglter zijde. p of gebakken.

indecé3at ,e I. II y a de find- P parlor de la
sorte, 't is oec'oegzoam zoo te spreken. Dire une
lad-, iets oneerbaars zeggen.Indéeent , e

held f. - -- ^g neulpab1e, adj. Bescht4d igbaa,'.
r,-. Inculpation, f. Beschuldiging, aanklagt, te
lastlegging, aantijging, i n c m l p a t °i e I. _-- Inent jzen„ te last le lbo n,
per, °a. o. B sch:2Ltd ior ii aan-wi

onleesttaar, naan-wel.6i^s leesbaar; -__. citeister moejslijk te beq.r' pe r, verward. Un cth.ifr•e a double clef

beschuldigen; --- elkander beschuldigen. -W.-- .liet part.

laat zich, niet orate j f er e n.. fLettte, i nuserit Old-,

,

netut, e, a(lj. O i yhookt'; hiel rgaar iehoot adj. Orwecgzoa t, ongeschikt, o3nbetamel jk, onzedeS Ineuleation, f. dnscherping,`Qaa )rentin^g f. lijk, ones r'baar,onl ursch, i, ad Pc cut. Paroles ind-es,
i^e 1p lull f. i Ji'r.] Beselauleligbaar- onbetamelijke woorden nn, pl. Posture indecente,

1, fl CU l]) ij e e n, - S ' INCULPER, V.

Zich zelven

passé is ook, adj. en subst: La personae ineulpée
of L'inculpé, fie t scn2 lrli rate- b klats ;a , i n- u lpaa t j .

Iiie^ilquer, vv. a. Inscherpen, inprenten., in-

boezernen: 11 faut lui irae- eet..te maxime de bonne

heure, ene n moet Trem, vroeg dezen, rondregel in.cclaerpen. -- ",'J'NCULQUE„R, V. pr. Ingeprent worden. — Elkander in7)Ve'fltcn,. -- Het part. passe is
ook adj. Le cinquiéme eomreandeinent ne peut
etre trop incuiqué aux enfants, het vijfde gebod
han den kinderen niet r.'enoeg worcierl infeprent.
liieiil.te, adj. Onbebouwd: Tea°res me-s, onbe-

oneerbare houc'c inn ij f.

Iiidéehilfl-able, :t iJ. giet onteijfe, baar,

es[ ind-, een geheimschrift ,riet dobbelen sleutel

onleesbare brief ni., onleesbaar handschrift a
Cot auteur a des passages .trad-s
e .sell yvfief'

heeft oneerklaaroare, duistere plaatsen. (fig.)
Sa conduite est mi-, zijn gedtog is andoor°á ron del k. Uit hou-tine last-, een orfeloorg rondelrey ïnensch
-- Indeelil ra lei ment, ode. Op niet ontcijfer
bare, o1) onleesbare, onverklaarbare acw jze..-__ I n .,

-

,

déehltfré, e, aeij. Niet ontcijferd.
Indéeii able, adj. Niet aan tiende onderhevig.
Indecis, e, adj. Onbeslist, onbeslecht, ono fge-

Paan, onuitgemaakt; onzeker, twijfelachtig, mopjelijk te erkennen of te bepaleir; (vang personen)

bouwde laan ler en f. 1. - (fig.) Onbeschoo f d, on- bes/al/doos, w aaai celInoedig. Le procés est encore
geoefend , ruw. Un esprit i ee- , een onbeschaafd ind-. het geding is nog onbeslist. La victoire restti.
verstand a. i 1oeu s inc-es. -2-- itzwwe zeden f. pl. ----- longteiiips ind-e, cie overwinni-n g bleef lang twfjCheveln.re mc -, wanordeljjk, haveloos hoofdhaar an. felachtig. Formes lad-es, twijfelachtige, onbepaalde,
Iiie i1t valxle, odj. Onbetrouwbaar: Terre inc-. moeijeljk te bepalen vormen m. pl. C'est na liomme
.-- (fig.) Lsprif ine-, niet te besekaven, geest in. road-, 't is een besluiteloos awn. -.-- Inddeision, f.
-- Incultivé, e, adj.. z. v. a. INCULTE. ---In- Besluiteloosheid, wankelmoedictei d, onzekerheid f,
culture, f. Onbebouwde toestand at., woest/teid
woest/rei f. Son lad- est cause anon ne fluit riea navee lui,
Inenii bie, adj. [Bi l.biiogi•.] : Edition inc-, of zijne besluiteloosheid; is oorzaak, cat men, in Beene
als subst. INCU ABLE, t. Uitgave f. uit den vroer,- zaak tnet hem kan telt einde komen. [Admin. ]
.sten tijd (telt fie wieg) (ter boekdrukkunst, eerste - Ind-s, twijfelachtige gedeelten a. pl. eerier° rekening.
Jndéel1nabifitét , f. [Gram.] Onverbaigbaarflag der drukkunst. B-eclierclei des inc-s. i of c alaeicl f. --- Indéefinalile,, aej. Onverbuigbaar:
n d b tel a of drukeerstelingen opsporen.
Iiieurabilité, t, On•ggeneesl(jkheid, onh.eelbaa , r- lion ind-, of als subst. INDECLINABLE, ni. Onverheld f. -- Inenrabte, act,. Ongeneeslijk, ongenees- buigbaar naamwoord ai. - I ndéeliné, e, ar,. /.
baar, onh-eelbaar: Maladie i sc-, ongeneeslijke ziel tef. Onverbofgen.
Indécomposa fe, wij. Onontbindbaar ' . -._- uPlaie irae -, onheelbare wond f. -- (fig.) Vice, Passion inc-, ongeneeslijke, onverbeterlijke ondeugd t., deconapose, e, adj. Onnontbonden.
Iiidéerit, e, adj. Onbescáhreven.: Plante ind-e.
hartstogt in. — Ook als subst.: HOpital des inc-s,
Indéerottable, odl. Onreinigb aas`', niet schoon
gasthuis n. voor ongeneesbarera. P-- Bierij -ablete maken. (In dezen eig. zin zelden, gebruikt.) --ment, adv. Op engen.eeslijke wijze.
Ineurie, f. 7orgelooshe d; onachtzaamheid f. H.onime lad-, Animal lad-, oithande baal ns nsch,
stug, terutrstootend schepsel n,
-r 1i*e^ riet semeIIt, ado. Op zorgelooze, ach
t Indefatigable, adj., z. v. a. I FA IGABLE
t.iicnnrienx, lense, oftj. Zet'--telozvi._
Indefeetït hité, f. ['flieo.i.] f'oortdurend begeloos, achteloos, zonder weetgierigheid. — u ieelriosité, f. 4elateloosheid, onoclrtzaamheid. zorge- staan n. , onoph-ouc elijkheid , onvergankel• kheict.
gebrek
ii.
ioosheic f.
aan leergierigheid.
L'ind- de i'Eglise. _•Indéfeetitble, adj. OnverIricnrsion, f. Vejandelijkeinzal in. stroop ti' J f., ganldelej/t.. rit jddst:r°c á,P1, onfeilboar,• ;C,a vcrité e t
strooptogt in. Les inc-s des harljares dans ce pays. in.d - .
gaafIn-léfeetn *uur § prise, adj. ,fret besclzod.ligd,
de vijandelijke invallen, strooper ,jen e'er barbaren
Indéfendable, Pij. Onverdedigbaar. ---- ladém
in dit land. ---. Bij uitbreiding: Ontdekkingsreis f.,
-togt m.: Les inc-s des savants dans t'intérieur de feiidu, e, mij. Oneer dedigd, zonder verdediging
1' Afaique, de ontdekkingsreizen der geleerden in of bescherming, weerloos. --- Ook als subst.: Pro.4 frika's binnenlanden. --- (fig.) Ce romancier fait téger les ind-s, cie weerloozen besc het'men. _--- -(- lnsouvent des inc-s dans Ie dornaine de 1'histoire, défeiisa5le, indéfensible, adj., z. v. a. INdie romanschrijver ,naakt dikwijls uitstappen in IJÉFENDABLE. ---- Indefeilse, f. Weerloos/Zeid f.
Inderini, e, adj. Onbepaald, onbeperkt, onbe;treedt dikwijls op) 't gebied der geschiedenis.
Ineiirvabilite , f. [Didaet. j Erombaarheá.d , grensd , van onbepaalden duur, van onbepaalde
buigbaarheid f. --- Ineurvable, adj. Kroonbaar, grootte of verhouding. Ligre ind-e , onbepaalde
bui g baar, wat zich laat krormmnen, of breigen. --- lijn f. _Nonibre ind-, onbepaald getal n. Temps id-,
Incrurvation, f. Kromming, buiging f. -- [Mild.] onbepaalde tijd ni. Espaee ind-e, onbegrensde ruimte f.
Kromming der beenderen, der ruggegraat, itien
e u r- Liberté ind-e, onbeperkte vr-jjheid f. — Onbepaald,
natie f. --- mncrrwe of Iiieurvé, e, adj. Bin- algemeen, niet omschhreven: [Gram.] Sees inknenwaarts gebogen of gebromd. -__ Inenrvifofe, onbepaalde, algemeene zin m. Mode lad-, z. v. a.
C, adj. [Bot.] Met binnenwaarts gebogen bladeren. INFINITIF . Prétérit^aof Passé déf-, z. PnETÉnlr. ProIne rise, adj. [INumisni.] Médaille inc-, of als nom hiel -, onbepaald voornaarnwoor'd n. -. [Log.]
subst. INCUSE f. Gedenkpenning m., die aan de Pine Proposition ind-e, o tbepaald, algemeen voorstel a.
zijde of vel aan de beide zijden den stempel hol in — [Chhim. ] Coml inaisons lad-es, onbepaalde verbindingen f. ápl. (die in onbepaalde verhoudingen
plaats van verheven. vertoont (ihraactéate).
plaats hebb,Dra.). Inde nim^ ent, acte. -tn't
• In agation , f., 4. , rr. ai. iNVES.kI! A l l ION,
aly
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heeft hel hein onbtpaa1detij k beloofd. (:e riot est
p.iis ind-, dit 'woord Wc I't in 't algemeen, in onlbepaalden zin genomen.
Indéfinissable , adj. lNict bepaalbaar° , voor
Pene bepaling o,c omschrijving vatbaar: Termes
ind-s, -net bepaalbare termen ni. p1. of beivoordinlien f. p1. -_- ((ïg.) Onverklaarbaar, onbeschr-}jfbaar,
raadselachtig, wonderl k: iJomme, Caraclère ind-,
onverklaarbaar, wonderlijk mnensch, karakter n.
S Iiidéiih,ité, f. Onbepaaldheid f.
Indéfr ielhable, adj. Niet ontginbaar, onbehouu,baar. --- lndéfriehé, e, adj. Niet ontgonnen.
Indléhiseenee, f. [Bot..] Het niet vrijwillig opengaan of o _ enspningenn, het gesloten blijven (b. v. van
zaadkuulse s). ---- Judélhiseent, e, all, .iet open. pringend of openberstend.

dcii noordanierikaareschen vrjheidskrijg. .___. iudépendantisme, m. Leer, secte f. der inde pende-n-

Intel, Iil., Z. V. a. ELATE.

Indélébile, adj. Onuitwisschelijk, onuitwiscliboar. onuitdelgbaar, blijvend: Enere ind-, onuÈ-twischbare inkt ni. . ---- (fig.)
g.) Aft'ront id-, onuitwischbare, onverclëteljke beleediging f. --- Le tbaptên e
irnprinie pan caractère ind-, de doop drukt een
onuitw iseli.baor karakter, eerie onnuitdelgbare eigenschap op. --- JndéléEiilité, f. Onuitwi.cchbaarYhei.d; onuitdelgbaarheid f.
In éléga, bilité, f. [Didact.] Onoverdraagbaar-

-- lntiélégable, adj. Onoverdraagbaar.
Indelibéré, e, adj. [Didaet.] Onoverlegd, niet
overwogen, onberaden. Jugement iIl -, onoverlegd

heid f.

oordeel B.

Indélieat, e, mij. ()nkiescli, niet naauwgezet,
-niet fijngev-oelig: :Hom mme ind-, Conduite ind-e. onkiesch, 7nensch, gedrag n. - _. Indelieatenient,
ape. 0p onkies,ehe wijze. R--- 4- Inciélieatesse, I.

Onkieschheid; onkiesche daad f., onkiesch gedrag n.
Indeinne, adj. (in'. inn-dèns -ne) [Jur.] Schadeloos: Sortir ind- -rune allaire, schadeloos van
Bene zaak afkomen. ®-- Indemnisation, I. (pr.
in-dam -rui) Schadeloosstelling, vergoeding f. — Indeinniser, V. a. (pr. in-dam- ni-ze ) Schadeloos stel
vr jho°uden, vergoeden: Vous serer condarnnè a-len,
Find-, gij zult worden veroordeeld, om hem schadeloos
tehoitden. On 1'a indeinnisë des pertes, qu'il avait
soufiertes, men heeft hem voor geledene verliezen
schadeloos gesteld. ---- -tiet part. passé is ook adj.:
Pert.e ind-e, vergoed verlies n. --- Indeninitaire , ni. (ju'. 111-dais---) Schadeloos-gestelde. -----

. ndernnité , I. (vr. in-dam---) Schadeioosheid;
schadeloosstelling, vri houding, schadevergoeding f.
11 demande one ind-, hij vraagt eene schadeloos-

stelling.

Indeinontrable, adj. Onbewijsbaar, onbetoogProposition íl d-. ---- lndéniontré, e, adj.
Onbewezen, onbetoocgd.
lndeniable , adj. ()nlooche-nbao.r , nbetwist-

baar.

.

baar, ontegenzeggeli;l:.
lndénnonaable, (ld . ( non.tknoopbaor, onoj)los-

baar.

hhicientcé, e, adj. [.DI. B., Tech.] ()ngeta d.

indenture, f. [Dipi.] , z . ENDENTURE.
indépendawmnent, ado. Onafhankelijk, op

ornaf'han.lkeljke w ze; zonder verband: Dieu agit
índ- de tout, God handelt onafhankelijk van alles.
Did- de ce qui doit stiivire , onafhankelijk van,
zonder verband niet hetgen.e volgen moet. -- -- Behalve, buiten, zonder, boven en behalve: Ind- de

retie sonime} vous recevrez use indemmité, be-

halve, boven deze som, zult g eene schodeloosstel-

fing ontvangen. ---- Inde p endlanee, t. Onafhan-

ten, independentismus n.
Inderaeinable, adj. Onontwortelbaar, anuilroeibaar. --- _ ( fig.) frdjugé ind- , onuitroeibaar
vooroordeel n. - ndéra^ciné, e, adj. Niet ont-

worteld.

indeseriptible , adj. Onbeschrijfelijk , onbeschrjfbaar: .honheur ind.--- Indeseriptibleisient, ode. Op onbeschrijfelijke wijze.
lndésiraable, adj. Niet wenschetjk, niet weeschenswaard°ig. -- lndésireux, ease, adj. Zonder begeerte.
: ndestruetibilité, t. [Didact.] Oneernielbaar•heid, onuitroeibaarheid f. ---- Indestructible,
adj. Onvernielbaar, onuitroeibaar.
Indéterininable, adj. Onbepaalbaar , voor
geene definitie of bepaling vatbaar. --m lndéterminati.f, ive, adj. ?iet bepalend, niet beslissend.

--`- indéteriuinationa, f. Onzekerheid, onbepaaldheid, besluiteloosheid. weifeling f.: Ii est encore

dans find-, hij. is nog in onzekerheid, weifeling. - ._

Ind éternine, e, adj. Onbepaald, niet vgastge-^

steld: Tenips Hid-, onbepaalde tijd in.. IoIrIbz'e ind-,

onbepaald getal n. --. (van personen) Onbepaald,
besluiteloos, onzeker, weifelend. I1 est encore iodih- dessous, hij is daarin nog besluiteloos. - [Math.]
Problème ind-, of als subst. INDETERMINÉ, M. Onbepaald vraagstuk n. (dat een onbepaald getal oplossingen toelaat). -- Indéterrninérnent, ode.
Op onbepaalde wijze.
indévinahie, adj. Niet le iaden, o ,, ulalo,5-

baar; ondoorgrondelijk..
Indévot, e, adj. Niet vroon7., o lllodsdielnstig,
ongodvruchtig. --- Ook als subst. it uyez les ind-s,
vermijd de ongodsdienstigen. -- - Indévotion, f'.
()ngodsdienstighei.d f.,. gebrek n. aan. godvrucht.
Index, in. Bladwjjzer in., register n., in/landsopgave t., 1 11(19e III. Cherelher dans rind-, in der,
bladw ver zoeken of nos/aan. IOd- purgatoire 01
enkel ind-, lijst f. der door Rome verboden, boeken..
___ Ind- expurgatoire, z. EXPURGATOIRE. -- (fig.)

Livre nis a rind- par Ja police, boel; n., waarvande verkoop door de politie verboden is. -.-- [Anat.]
Wijsvinger , voorste van -ee ni. (indicateur). In

dezen zin ookals eidj.: Le doigt ind-. ---- [liiécan.]

Wijzer in., vuald f., op Bene spil clra.a.? ende (zoo
als die van een kompas) .
lndextérité, f. [Didact.] Onhandigheid t.
1ndianisnie, tin. Indische aard m. of voorkomen n . — indianiste, in. Kenner, beoefenaar ni.
der indische talen.
Indieant, e, adj. [Mad.] Aanwijzesld.

lndieateur, in. [Jur.] Aanwijzer, aangever,
aanbrenger rn. (In dezen zin verouderd). - Seinwijzer m., nzaamxt der twee bew.t„e lelijke stukken of
armen van een' telegraaph-paal. ---- [Mach. ii vapeurj
Toestel n., die de spanning van den stoom of ook
de hoeveelheid opgelost :zout in den ketel aarn wijst,
digtheidsmeter, zot -oanwijzer, indicateur m.
----- [H. n.] Ind-s, of als adj. Oiseaux ind-s, honig koe/toe/ten ni. pl. Le grand Ind-, de groote honig koekoek. — Anat.] , z. v. a. INDEX. --- Ook als
adj.: Doigt ind-, Muscle ind-, 2 ,ijsvinge ' rr., strek
indicatif, ive,-spierf.vanduwg'adi. Aantoonend, aanwijzend. Syrnptume ind- dune
arise, aanwijzend ver°sch: nseleenerkrisis.— [Tliéol.]
Formule ind-ive, formulier n., waarbij de priester
als uit zijn' e igen naam spreekt. -- [Gram.] Mode
ind-, of als subs! I tiDICATIF , ni. Aantoonende wijs t.

kelijkheid. zelfstandigheid; vrijheid f. II vit dans
find-, hij leeft in onafhankelijkheid. -- [iiist.] -- Indication, f. Aanwiyzing, aanduiding, aanGuerre d ind-, vl'^lleidsoorlog rn., inz. die tusschen tooning, opgave f.; teeken, kenteeken n. I1 fut arrètè
l ngeland en zij e amerilcaansche tkolonnnien. --- In- sur rind- de son voisin, hij werd op aanwijzing van
dépendant, e, adj. Onafhankelijke zelfstandig, zijn' buurman in hechtenis genomen. -- [ Jur. ]
}rij; zonder verband.i n, geen verband staande. Il. Fausse ind- des liens, valsche aangifte of verklaest ind- de qui que e.e soit, hij hangt van niemand ring f. der goederen. _ - Son silence est one in€tttoegen aamd af, hij -is zijn eigen meester. Peuple de son einharras, zijn zwangen is een teelten van
ind-, onafhankelijk, vrij colli n. Esprit ind-, zijne verlegenheid. ---- [Miéd. ] C'est one ind- que
onafhankelijke , naar onafhankelijkheid strevende la bile est fort irritèe, 't is een teeken, dat de gal
geest, mnensehh rim. Cela est ind- de l'affaire dunt it zeer geprikkeld is. Ind- curative, prophylactique.
s'agit, dat heeft geene betrekking op de zaak. waar- aanwijzing, dat , enezende, voorbehoedende niidd len moeten toegediend worden. --- [Mar.] Noarderan de rede is. INDÉPENDAnTS, M. pl. [H. eed.]
Onafhankelijken, in d e p e n d é n te n ni. pl., naam ljke rigting f. der kompasnaald.
indiee, i-n. Kenteeken, kenmerk n., aanwijzing f.
in
eeuw
Engeland
16e
eener
IS
de
van de leden
ontstane protestantsche secte, die alle geestelijk ge- Ind-s trompeurs, sure, bedriegeljke, zékere tee/cezag verwierp (ook NIVELLEURS geheeten); -- schot- nee n. pl. ----- [Prat.] Blijk n., grond m. van verSC/IC en nederlandsche dissidenten die 't gezag der moeden, aanduiding f. — [Mar.] Ind-s de terre.
,cloten loochenen,,.. -- Ook: strijders in, p1. in kenteekenen 0. pt. van de nabijheid des lands.
.
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Indieibie, wij. Onze€fgel jk, onuitsp ekel k, oitz itdrtcickel j, : Jojo ind-, onuitsprekel ke vreuqcte f,
Indieiblement, adv. Op onuitsj)rekclijke wijze.
Indieolitl.ie , Indigolitlie , ni. [ Iiuér. 1

Bkwuwe turmalijn of schort rya. (vi TOURMALINE).
ndietion, I. Beschrijving of bf*jeev oeC n g I.
gaan een co ecilie, synode of her°kvergadering. ---1 Chron. i Periode f. of tiddl a°ir e°r van l jaren, eeaae,
'waarschi n1ijk in 3L, door Constantijn den Groote
za gesteld ja' tel iq indictie, (?anei;tsclae in.

diCtie f., irtiictie-e kel Iii. On trouwe le norm 'e

(te 1'1oct- 1'olTi hifO, ede ajoutant irois I uil i,oimábbre
donné, e[ en lto divisant par quifize, Uien: Vi,ldt de
E'omeinsche iicdicti.e, •I000?leer mcii bij een fje eren:

joargetol drie trekt, en dan Inet v ijftien deelt,
indietive, adj. i s Ant. torn.] Fètes ind-s, op
hoog bevel voor(lescl,,revev fee sten tn. pl. t I<érries
impérat,ives) .

indietdle, Apt eet/lui. van indite) I eiiteekeníje n. TVele.e ook: beri&,ft- of adviesbuiej tit.

Indien, ne, adj. Indisch•, wol tot ate IndidU

behoort; indi.oansch, wat de Indianen of oorspronlzel/l e bewoners van Amerika betreft. Usages ind-s,
indische gebruiken zn. pl. Oct00 id-, indische oce
a1an ail. Langues stld-ties, imtische talen, f. »1.
Als subst.: Iodide ni., ndisch.e Vilobv„ I.; IndUtala• ni..
in,diaa 2sch.e vrouw f. (Prow.) Faire I'échatige
do i'ind-, een hoogst voordeeli en ruil doen. —
I: ind-, het s(1a•3ahrit tsans t°it). Teeli. Pei no

a ried-ne, ivoren of beenen kaal til, met zeer fijne
lenden aan weêrsziden, — INDiEN, a. [Asti,] Indiaan ti. , zuidelijk sterrebeeld n. tu•sschen den

Paauw en; glen Jul orivogel, ---

El n, J Koekvisch

of indion.ei-visch in. (oh Martinique Portugees
geheeten). cone snort van l lipvirsch. P _, INDIEN E, f,

[Coin.] Oostindische bedrukte katoenen stof f., fifn
katoen , sits of chits n. ..-.,. Indienne^ir , aai.
- elke, f. Katoen -I abrikc t t ar beider ni.. t-r-

beidster# f. in eene /CotoeIlfagjk.
Indifi°éren fluent, ode. Met onverschilligheid,
onverschillig, koeltjes; -• zonder onderscheid, om
't evern. 11 tut teen tres- and-. hijrd zeer oever
koeltjes 0ntvan.ge:> . 11 lit totttes sorter (Ie-schilg,
livres ltd- ei saris choix, I j leest olie soorten
van boeken oaa,d i onderscheid en zonder !eeg s.
Indi férenee, f. Onverschil iplaeid., Isoelziannic-heid, laauwheid, t., gebrek ii. run belangstelling,
ongevoeli:gl<eid f. voor de lie/dc. t1 a recu vette
nouvelle aver and-, hij heeft dit ;a.icacws "neet onverschilligheid ontvangen. Elie t'a que de l'indpour lui, zij is onverschillig jegens hem, voelt gee, erlei liefde voor hem. i iidifféreut, e, adj.

Onverschillig, «let onderscheiden, eenerlei, ont't even.
ii est and- lequel des deux vous preniez, 't is on-

verschillig, hetzelfde, welke von• de twee gij neemt.
Actions and-es, onverschillige daden f. pl. (die op
zich zelven noclh goed, noch slecht zijn). --„ Onve<schillig, onbelanggr•gh., van geen, belang: Cot homy e
mest fort hid-, die ratan is mij zeer onverschillig,
aan dien man, is' mij zeer weinig gelegen.. Conversation ind-e, onverschillig g esprek tt.,lgesprrek over onbelan rijKe, onbeduidende za/een. --- ( Van personen)

Onverschillig, zonder voorkeur; ongevoelig, koel,

laauww, niet deelnemend, koudbloedig: Der ieurer
ind-, onverschillig, onzijdig, blijven. Ii reste ánd-

I tout ce qua se passe, hij blijft onverschillig, zon. der deelneming omtrent tiles, wat er voorvalt. Oeil
and-, onverschillig oog H. Femme ind-e, onverschillige, koude, voor de liefde onvatbare vrouw i. -.ln dezen zin ook als subst.: Faire :rind-, den onverschillige, onp art jjdige spelen, zich onverschillig
houden. --- (iron. of plais.) IJoe a.imalhle ind-e, eens
lieve ,gevoelloozc. -- IndiférentiszHe, ni. ] Phil.,
` liéol._) Stelsel n., leert. der onverschilliglaei'.l, tctauwgeloovigheid, koelheid I. in geloo fszaken; stelsel van
hen, die ` t voor de zaligheid onverschillig achten,
welke godsdienst men belijdt , i n d 1, f f e r e n t Ismus n. — Indifférentiste, n1. Aanhanger vein
dat stelsel, van die leer, indifferentist ni.
Indigénat, in. [Jur.] Inboorlingsregt, geboorleregt, burgerregt, voorregt n. der in,q ezeltenen (zelden gebruikt dan van Polen sprekende). ---- Weleer

z. V. a. NATURALISATION.

Indigence, t. Groote armoede, behoeftigheid, be-

hoefte, nooddruft f., onvermogen, gebrek n. Tomber
dans find-, tot behoeftigheid vervallen. --- Les ind-s,
de behoeftigen, de armen in 't algemeen. --_ Etre
it lied-, onder de bedeelde armen beh.00rev. -- , ( g.

--

f,

INDIGOTIF1RE

1.ad- 1'estprit, d'idées, armoede t. 0(11, rgeest,ean t enk-

beelden.

Indigè^ie, adj. Inlanelsch, inheemsch: Aninmaux,

Plantes, Productions ind-s, inlandsche dieren n.
pl., plan ten f, pl., vooa°threnliselen n. p1. ---. P0pulation ind- nheer sciie , eigen bevolking d. die
't land setici t de vroegste lijden bewoont). — Le
dien zes ook als s' bs%. Les it d-s de l'A.iinérique,
de inboorlingen, inl<'<ule- as ni. pl., inhecaa oche vol
pl. v < 'Im r ,i,<, E. --- 5 Indigo néité, t'.,-Izerlt1
,

z. V. a I NPI ;.s<tT.

Indigent, e, a . Behoeftig, boodd,'ufttg, zeer
arm, gebrelelgdend, iiooeblfjdend. Seeourir hos conipatriotes id-s. zijne behoeftige landgenoolen 1(/slaan. --- Ooá als cutest.: Assister les inet-s, de behoeftigen, C.r1051i, nooflrlruftigen te h ug koenen.
,

Iaudigéré, e, adj. %`Iéd.] Onverteerd. • i-.
digérer . (s'), V. pa Zich eene kwade maag, eenfe
slechte s ®ogsa^erteran,g berokke aer ------ udigeste,

adj. Moegelijk of zwaar te ve, ti, eaa•; onvcrteerbaar; onvei teerii. Le t lei«n tast inn-, de meloen is
zwaar te ver teren. I9 rend les viandes encore id-c,
hij raakt (le spijzen nog onverteerd kwijt. (/1g•)
Ondoordacht, ongcorden•d, verward: Pensées ind-es,

onbelzookte, verwoede, niet doordachte denlabeelden n. pl. _-..- Indigestibilité. I. Onverteerbaarheld t.—li digesti le, wij. Onverteerbaar, z. v. a.
INDMGESTE. --- indigestion, f. (pr. gé - tipi -ou)
Onverteerliii/ieid, gebrek n. aan of zwakheid van
spijsvcrtéiing, kwade maag, i n d i g( s t i e t.: Motine des cozies (rune ád-, non ale gevolgen eener
slechte spp(jsveatea ing ster-ven?. - )oiq.) La crudité
ot l'irrl- cie ces ecrits, de a aai wheiil en on•verteci'boarheid dezer geschriften
Indi éte, adj. [Ant.] IVaxaot, dien, (Ie Ouden,
gaven aan. de eigene helden en halfgoden van een
land of van cciae stad: 11.éros ind-, •vei'godle lands-

held ni. _ __ Indigit3nnents, .ni. pl. Boek nn. der
romeinsehf: priesters. bevattende de namen ets ge hemen der tot Izieavaa.c: dienst behoorende godheden.
Indigit naentes, t. pl. Lofzangen 10. pl. ter
eere van de vergode landsh,elden.
Indignationn, f. t eronli aardig •g, p aaatstoriq
misnoegen n. (doos' iets schandel s, onregtvactrdigs, enz. opgewekt), i it d i g an a t i e €, oir unc. chose
aver and-, iets niet verontwaardiging zien.
Indigne, adj. Onwaardig , niet waardig,

onbelai el k, ongepast: slecht, snoof, sclaondelz:11,
verfoeijel jk. II est and- dte°s graces que vous lui
faites, hi is de gurtstbcw j e a, olie gij hela beloont,
onwaardig. Lávre ind- de votre attention, boek n.,
dat awe aandacht niet ver dient. ---- Leda est indde son rang, eat betaamt .enen rang niet, is zijn'
rang onwaardig.
Conduite inct- , snood, laag
gedrag n. C ost un honi át^d- , of als subst.
C'est un hid-, 't is een slecht, verachtelijk mensch,
een snoodoard. ---- Indigné, e, adj. V'erontulaardegd, graanstoa ig.: II sortát and-, hij ging veront2t aos
'digd henen. Je suis and- de votre conduite,
ik ben over uw gedrag verontwaardigd --- Indigneanent, adv. Op onwaardige wijze, o awaardielnn, schandelijk: S'ac q uátter int- de sa charge,
zijn ambt schandelijk, slecht waai'nenien. On la
traité and-, men heeft hein op cciie onwaardige wijze
behandeld. — Comniunier and-, onwaardiglijk ten
avondmaal gaan. --- Indiener, v. a. De verontwaardigingl opwekken, misnoegd en gramstorig maken: " ,'injustice nous indigne, de ongeregtigheid
verontwaardigt, vergramt 022,9. — sINDIGNER, v. pr.
Verontwaardigd gifjn, zich ergeren, zich belgen: It
s'indigne de vous voir lei, h/f ergert zich, is verontwaardigd u hier te zien. -- Indignité, t. Onwaardigheid; schandelijkheid, snoodheid; -- smaadheld, beleedi,ging f., hoon ni. Ii en fut exclus is
cause de son zed-, hij werd er wegens zijne on.waardigheid van uitgesloten.
.' ind- de vette action
souleva tout Ie monde contre lui, de schandelijhheid, snoodheid van deze (laad maakte iedereen op
hein verbitterd. On 1'a traité aver id-, men heeftt
herb met smaadheid, hoon behandeld.
Indigo, in. [Corn., Tech.] Indigo m., ndirloblaauw Ii., eene schoone blaauwe verfstof uit de
bladeren vaan onderscheidene soorten van anil- of
indigo-planten in Oost- en West- Indië. -- Somtj Ac
ook z. v. a. INDIGOTIEII. --- bndig oearwine, f.
,

Chico.], Kaf'mijn-indigo in. -- Indigofere of
Indigotifére, adj. Indigo voortbrengend: Planles in -sof cals s sbst. INDIGOFERES, in. p1. Indigo-
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lanl,e . Indigolit:i,e, m. [-Mincr. j Iiu1irlosteen, iE ra (ii €101 i th rei. -- indigometre , m.

[Chim.] , z. V. a. CHLOPRO ETRE. -- lnci.igotate, m. LChhiin.] Ind'irozuur zout In. — Indigote rie, i. Ii.digo -plantaadje; indigo - fabriek; indiio-kuipp f. Indigotier , in. 1 Bot. j Indigoplant Y.; - indigo- bereider, indigo-fabrikant m.; --eigenaar= ni. cener indigo pla ntaadle. — Indigotifère, wij., z..INDI.GOFERE. --°- Indigotine, f.
[Chirn. j Kleurend beginsel n. van den indigo.
Ind.igotique, aci. l . Chitmm. j &cir]e ind-, i,no qoz u ur ii.

S Indiligecnuuiient, ado. Op nalatige, trage
wijze. -- Indiligenee. f. Gebrek n. aan vlet of
spoed, traagheid €. — 5 indiligent, e. aflj. On,ijverig,, traag, onachtzaann.
t indigtue, adj. , z. V. ta. INDIEN.

indiquaer, V. a. ff j zei , toonen, aantoonen.,
aanwijzen, aanduiden; doen kennen, leergin. L ai
luidi, de wijzer der-guiled1':ornqail
klok wees (stond opt twaalf ure. 11 ma indique'
F'hornme qui ia suit nnaltraitd, hij heeft mij eten„
man gewezen of aangeduid, die hein mishandeld
had. -- IndiqueZ-fioi ie anoyen de rlevenir i•iciw,
leer mij 't middel om rijk te worden. ---- [Méd.]
iln potils qui indique ia saaignoe , ren pols, the
(ene aderlating aanduidt. 0-- tad- les Oifldrents
sens (full mat, de verschillende betee kenissen van:
een woord doen.'kennca n of aangeven. -- Bepalen;
vaststellen, aanzeggen, aankondigen. lad- une assemlblde ui an tel jour, op dien en (lien dag cane
vergadering vaststellen. lad- no candle, eerie kerkvergadering beroepen, aanzeggen. -_--- [Beaux art`
i ^d- an projet, une idée, par quelgties traits, een
plan,, een (Ienkbeeld vIugtig, roet losse trekken
-

]

schetsen of aanduiden. ------ met part. passé is ook adj.:
A fileure indiquée, op het bepaalde, vastgestelde

uur. Au lieu indigoe, op de aangevezen plaats.

° Iindire, V. a., z. V. a. INDIQUEII. --°- INDIIIE,
V . P. (I' éod. J E ene belasting opleggen en verdeeles.
-

Indiseret, rite, wij. Onbescheiden, ortbedach-tzaam, onbezonnen, onberaden , onvaorzigtig, i n-

d i s c r e e t: Ii est fort lad-, hij is zeer onbesche -

den. Un zèle ind-, een onzbedaachtzameijver in. Urge
priere ind-ète, een onvoegzaam, onbescheiden ver
ek n. Ce scat des paroles ind -eter, dra zijn on--zo
bescheidene, onvoorzigtige woorden. -- Niet geheim-

houdend, p; aatziek, praalaclilig: Les enfants sort

presque tons ind-s, kinderen, zijva in 't algemeen
prautach.ti.g: men kan den kinderen zelden geheimen
toeeertrou ;en- Langue ir_9d-e, onbescheidene, klap
tont; f. ---- Ook als .subst.: Ne lui dies riep,-pend
e'est uit hid-, uIIe ind-ète, zeg item of haar niets,

hij is een babbelaar, zij is eerie babbelaarster, hij of

z kan niet zwijgen. °-- Indiseretemn.ment, adv.
Op onbescheidene, onhedachtzame ^Fitis. ---- Jndiserétion, t. Onbescheidenheid, onbezonnenheid, on-

voor,zirt-igh.eid , onbedachtzaamheid ; onbescheiden
daad f. of woord. it.; ---- praatzucht, i n d i s c r étie f. Son ind- fait, qu'ii no rnérite aucune con

fiance, zone odnbescheidenheic? nmaakt, hat hij geen
vertrouwen verdient. C'est Ia seule ind- quit alt
faite, dat is (Ie eenigste onbezonnenheid, die hij begaan heeft. Son ind- a gate lout, Zijne vraatzieeht
heeft alle, bedorven.
idiseaat hle. adj. Niet geschikt voor uiteenzetting of beret, eneerd onderzoek D. , i it (l 4 s c i
-

tee t °baar.
Indispens bilite, i'. [Didact.]

Onvermjjde-

1 ;klteid', volstrekte noodzakelijkheid. --- In ispendsable, odj. Onvermijdelijk, volstrekt noodzakelijk
onmisbaar. C'est une lol lad-, 't is eerie onverrnij-f
delfj e wvet(wwrwaaraan men zich onmogelijk onttrekken
kan). I.rn c.ievoir icd-, een onverzuirnelike pligt in.
Outil, Olijet 1114-; onrïiisbar r, onontbeerlp h ge, eedschap, voorwerp nn. - --- Als subst. weleer: vrouwenwerkzak rn . (r i,i( ule, ridicule). - Indispensa-

blennent, adi.V. Eiooelu e cliq. on cemn del k, on-

veï'.z'uimel'(jk.

)( Indisponihilité, f. Liar.] (Jnbesclx kbaai -

?--- De opbrengsten of leencijnzen. verdubbelen.
Als subst.:
subst.: L'ind- au x quatre mus. de leer.ca asee
dubbeling in de vier gevallen.
Inetireeet, e, adj. i.V'iet lijn- of regelregt; middellijk, niet regtstreeksch, zjledelin,gsch; sli.nksch, bedekt, verborgen, geheim, i n di r e c t. Chemin hid-,
niet regt_e/regie, zidelingsche weg, omweg ni. _-- t éponse ind-e, niet regtstreeksch, middellijk antwoord in.
Nouvelle parvenue par nam vole ind-e, lijding f..
riie men niet reqtsti eeks, van ter zijde, uit de

heid, on .vcrvt eenzrlhaarheir f. --- Indisponible,
adj. Onbeschikboar, waarover enen- ?iet kan of marl
beschikken, onvervreemdbaar, i n d i si) o n i It e 1.
Indisposé, e, adj. (en, wart passé van indisposer) Ongesteld, onpftssel)jk; -- ontstemd, wreiret i.g, boos, kwalijk gemutst, c f keeri p, ge l- n d t. ska on e e r d: ,ie nee sens iisd-, ik voel mil onpasselijk.

w egen. --- [Gram.] Regime jail-, z. REGIME. -^-

l'indisposera contre vous, dit zal hen., tegen u 'innemen, boos op u maken. -- Indisposition, í.
Ongesteldheid, onpasselijkheid f. je n'ai point su voire lad-, ik heb niets van uwe ongesteldheid. ge-

,

---- 11 est iud- contre vous, lit] is boos op u•, tegen

u ingenomen. ----- indisposer, v. a. Onpasselijk,
ongesteld maken: La chaleur indispose certaines
derde of vierde hand gekregen heeft. — Louange personnel, de warmte maakt sommige inenschen
end-, bevlekte, schijnbaar zijn(]er popzet gegeven lof ongesteld. — Misnoegd, wrelee'ig of boos stinken, in
in. Vues ind-es , bedekte, sl'i.niksche inzigten D. kwade lu/in brengen, i n, di sp o n é r e n: Lette afp1. mies id-es, slinksche wegen m. pl. of mid- faire nous a tons indisposds coritre lui, deze zaak
delen D. pl., hij- of sluipweger► , kromme, ,verkeerde heeft ons allen misnoegd op hem. gemaakt. Cela
,

[ Litt.] Disci-ours hid-, indirecte, verhalende rede f.

(waarbfi (le ,persoon riet als zelf sprekend wordt
ingevoerd, maar alleen„ cie inhoud zin-er rede wordt

medegedeeld). ---- [,Jar.] Ligne ind-e of collatérale,

:.,. COL LATEaaAL. ---- [Ad m i n . [ Contribution ind-s,

indirecte, middellijke belastingen I. pl. (die niet
reg/tstreeks (den personen opgelegd , m aar door
middel van Benen op ztkere waren, enz. gelegden
rins geheven worden). --- hRdireeteulent, adv.
Middellgk, , van: te zijde , ^ ,ijdelings , niet rertstr eeks, door de derde havo?, bedeliteljk, door omwegen: ce g11'11 'Nods disalt, s'adressait irid- is mol,
Wal Is ,l tot a sprak, ging van, ter zijde snij gran.
Nouve?le parveiiue laad -. uit de derde hand ontvangen tiding f'. Loner, Pl°mier lad- qn., iemand
bedektelijk prijzen, laken. ,
Indirigibie , adj. (woord van ivapoleon; 1.t
Ona.bestn.urbaar, onregeerbaar: Peuple and-.
ndiseeriiabie, adj. [Didact.j Niet te onder
te onderscheiden. --- Intiseerneinent,-kenof
n. Gebrek aan schei° zin i. /lae'irl of oordeel, gebrek
-ki_dorz.qtIn
Indiseiplinnable, adj. Onvatbaar voor a.fri€fting of tucht; onieerzacim; onbuigzaam, weêrspanig. Soldate ind-s, voor krijgstucht onvatbare sol
-- icoiiers mud-s, onleerzarne, weerspannige-daten.
scholieren. --- Caractkre lad- , onbuigzaam, stug
karakter nn. -__ Indiseipliné, e, adj. Zonder tucht,
tuchteloos, ongeoefend, onafgerigt, g e In d i s c i p 1 i
Arme ind-e, leger zonder krjgstucht ,-aerd:
slecht geoefend leger n. Ecolier iaat -, w anordellk,
n y eéispannig scholier m.
,

weten. -- Misnoegen, verdrietigheid:, wrëveligheid,
kwade luim f. Tout ie monde gist daas unie grande
ind- contre lui, iedereen is zeer misnoegd op hens_,
zeer tegen hein ingenomen. (In (,ezen zin is het woord
oud, en weinig gebruikelijk.)
Indisputabilité, i'. Onbette'istbaarlaeid, onbestiájdbaathcid f. -- Indisputable, adj. ()nbetwistbaar, onnbestr'ijdba ar, ontegenzeggelijk: II a uil
droit ind-, hij heeft een onbetwistbaar rept. -- Indisputablenieut, adv. Opp onbetwistbare wijze.

Indispuuté, e, aelj. Onbetu' st, onbestreden, on-

aangevochten.

Indissolubilité, f. [Didacl., Chirp.] Ono :losbaarheid-, onontbindbaarh.eid t.: L'ind- de lor
dans 1'eau forte, {ie onoplosbaarheid van het goud
in sterkwater. -- (fig.) Lind- dun lien entre dein.
antis, de onontknoopbaarheid van Benen band tusscls.en twee vrienden. -- Indissoluble, adj. Onoplosbaar, onontbindbaar, onscheidbaarr. L'argent
est lad- clans l eau régale, het zilver is onoplos
baar in koningswater. --- (fig.) Le véritaihie amour
est un lien lad-, de ware liefde is een onoplosbare,
onon.tknsopbare, hechte band. ---- lnrlissoluhlement, ida;. O)) onoplosbare, onscheidbare, onverorante adj. [Clhiin..
breekbarewájze. -Onopgelost.
Onduidelijk:,
niet onderIndistinct, e, adj.
scheiden, onbepaald, verward: On entend des voix
lad-es, men hoort ve-a°war°de, niet onderscheidene
-

INDISTIIN CT-NT
E
sten nizeu. Le sonimeil nous pt•ésente des images
ind-s, in den slaap komen ons onduidelijke beelden

voor den geest.

— Indistinetennennt, adv. On-

duui,delijk, niet onderscheidenljk : It prononce si

ind- qu'on a de la peine à I'entendre, hij spreekt

zoo onduidelijk uit, dat men moeite heeft, om heem
te verstaan. --- Zonder onderscheid, zonder aan
11 médit lad- d'amis et denim--ziendspro:
mis, li-j spreekt zonder onderscheid kwaad van
vrienden en vijanden. - Indistinctible, adj.
Niet te onderscheiden. --- ) Indistinetion, f.
Ouduidelijkheid, verwardheid. f., gebrek n. aan
netheid, aan sierlijkheid. (in dien Zin (foor J. J.
Rousseau gebruikt.)

Individu, ni.

(eig. een ondeelbaar of onsclteid-

baar geheel) Ieder op zich zelf beschouwd, afzonderlijk, bewerktuigd wezen, leid i v i d u n. (eenling,
enkeling , ondeelige , ondeelbare); inz. persoon
mensch iii. Lind- est nu tout particulier, par rap-

port á I'espèce dont it fait partie, het individu is

een bijzonder geheel, met betrekking lot de soort,
waarvan 't een deel uitmaakt. Classes, genres,
espèces et ind-s, klassen, geslachten, soorten en
individus of enkele wezens. --- On arp éta tous les
ind-s qui habitaient Bette maison, men- nam til de
personen, die dat huis bewoonden, in hechtenis. I1.

en est des peuples comme des irtd-s, 't is niet de

volkeren gelegen als mei ieder' burger, persoon,
inenschh op zich, zelven. Celia regarde anon int -,
dat gaat mij alleen, mijn' eigens persoon aan. - (fam. van iemand, dien men niet kent of niet wil
noemen en van wien men 3ni:nachtend of schertsend
spreekt). Quel est eet id-, wie is dat mensch? Je
tie veix point nee tr°ouver avee, eet ind-, ik wil
niet dat individu, nSe dien kerel niet in gf zit hap
zijn. - (fain. et iron.) Avoir som r de son id-,
Soigner, Conserver son ind-, veel zorg voor
zijn lieve ik dragen, veel met zijn eigen tabernakel
opp hebben. ------ - Individualisation,

f. Beschou-

suing op zich zelf of in 't bijzonder, beperking tot
een enkel wezen, individual ise ring f. (verenkeling). _

-J- : ndivicluualiser, v. a. O1) een,

enkel, a`zonderl(k voorwerp overdragen, als een
op zich zelf staand iets (afgezonderd van de soort)
beschouwen en behandelen., i n d iv i d u, a l i s t r° e n
(verenkelen). –. Individualisme, in. [Phil.;
Stelsel van afzondering, van op zich zelve staande
werkzaamheid (het tegendeel van association), i ndiv i dUatissnus II. — Indivithialiste,
Aanhanger van drat stelsel, i n d i v i d 'a a l i s t nu.
Individu allté, t. Gezamenlijke kenmerken n. pl.,
waardoor een voorwerp zich van een ander derzelfde soort onderscheidt, eigenaardigheid, bizon®
derheid, persoonl?jkheid, individualite i t f. —
Somtijds voor individu gebruikt: Toutes les lad-s

dtaient en lotte. ---n Inndividne, adj. t. I` hio1.
Ondeelbaar, onafsciaeidbaar: La tres -sainte e, indTrinité, de allerheiligste en ondeelbare -Or i.etenheid f. ID--' Individnnel, lee, mij. [Didact.] Tot

een enkel wezen behoorend, eigen, aan een enkel
voorwerp eigen, slechts op één' persoon passende,
bijzonder, afzonderlijk, elk voor zich zelven, persoonlijk, individueel.

Individitellem ent,

ode. Op afzonderlijke wijze, afgezonderd, op zich
zelf. Considérer l'homme ind-, den mensch op zich
zelven, afzonderlijk beschouwen. — Inilivizner, V. a. Tot een individu maken, een i:ndivid .Lflen vorm geven.

In divinable, wij.. z. V. a. INDEVINABLE.
Indivinité, f. [Tlhéol.] Ongoddeliikhei:d f.. ge-

mis n. van goddelijke eigenschappen.

Indivis, e, adj. Prat.] Onverdeeld, on eschei[

den, in 't gemeen: Succession iiid-e, onverdeelde
nalatenschap. Ses Pleas sont dell eurds cominuns
at lad-, zijne goederen zijn gemeenschappelijk en
onverdeeld gebleven. ---- IBot.; Feuilles ind-es, onverdeelde, niet ingesneden bladeren n. pl..-__. PAR
INDIVIS , loc. adv. Onverdeeld, gemeenschappelijk:
Its possèdent vette maison par lad-, zip bezitten
dit huis gemeenschappelijk. - Indivise e, adj.
Onverdeeld. --- Indivisément, adv., z. v. a. PAR
Walvis. ---- Indivisibiliste, m. [Didact.] Aananger van de leer der ondeelbaarheid, i -n d i v i-

I IJ IRE.

-

deelbaar. Indivisinn, f. [Prat.] Ongedeeldheid, gemeenschap f., gemeenschappelijk bezit n.
Nul ne peut être contraint h demeurer dans find-,
niemand kan genoodzaakt -worden om in gemeenverspreid.
(of
schap te blijven.
Indivnlgné, e, adj. Niet ruchtbaar gemaakt
In-dlx -heit, adj. en subst. invar. [lmpr.,

Libr.] : Un livre in-dix-iiuit, of Un in-dix-huit,

een boek in achttiende formaat (waarbij het vel 36
bladzijden heeft) , een i n-o c t o-d e c i'as o (in-18).

Indocile, adj. Onleerzaa-mn, onvatbaar, on-

buigzaam , ongezeggel jjk , onvolgzaam , ongehoorzaarn, ongedwee, stug. Un enfant ind-, een onleerzaam kind n. Des moeurs ind-s, onbuigzame ze.den f. pl. — Het wordt ook door' a en een zaak
(niet door een persoonsnaarn) gevolgd: Un-nam

dcolier ind- aux lecons de ses maitres (niet: indocile a ses i Maitre ). ---: Indoeilite, f. Onleerzaamheid; onib'r.c'igzaamheid, ongedweeheid, strengheid f.
-t-. Iiadoet ,
doetentent,

adj. Onwetend, ongeletterd. --W- Inode. Op onwetende, ongeletterde

wijze._

In;doleinni rent, ode. Op ongevoelige, zor gelooze,

trage wijze. — indolence, f. Onvatbaarheid voor .

lijden, hartstogteloosheid f. (In dezen eig. zin weinig
gebruikt.) --- Onverschilligheid, ongevoeligheid, zon
stompzinnigheid, traagheid, slapheid, sla -geloshid,
----- Indolent, e, adj. On--penighd,vazf.
gevoelig, onverschillig, zorgeloos, vadzig, traag. C'est
tin homme lad-, 't -is een ongevoelig, een vadzig man.
[Méd.á Onp nljk. pijnloos: Gonfiement ind-,
pijnloos gezwel a. — Oolc
Ook als subst.: Rien n'interesse 1'iad-, de gevoeliq. , cad ge steil nergens
belang in.
Indolore, ac . Geen pijn gevoelend.

Indoniptabilité , f. Ontembaarheid , onbe-

dwingbaarheid, onbandigieid f. --- In oniptaie, adj. Onterrabaar, onhedwingelijk, niet te onderwerpen of onder 't juk te brengen: Animal ind-,
ontembaar (lier a. P euple ind-, onbedwingbaar
volk D. --- Courage ind-, onbedwingbare, onu,ankelbor°e moed ani. --- Indom ta leinent,
ode. Op ontemnbare, onbedwingbare wijze. — In-

om té, e, adj. Ongetemd. wild. Cheval ind-,

ongetemd paard n. Taurean lad-, wilde stier nn.
---- Courage lad-, Valeur iod-c, onbedwongen, onverzettelijke moed iii., dapperheid f.
Indvté, e, adj. Zonder uitzet of hu'wel'ájksgïft.
In- douw, adj. et subst. invar. [Imps., Lier. J
Un livre inn -douw of Un in-douse, een boek in
twaalfde formaat (waarbij het vel 2!s bladzijden
heeft), een in-d uo(.lécimo (iii-ltia).
Innth-i, in. [11. n.] Kleine ongestao'rte aap m
van 't geslacht der maleis.
Induw, e, adj. Onbehoorlijk, strijdig griet pligt,
regel of gebruik; ongelegen, ontijdig (zelden voor komend dan in): fl.eurelad-e, ongelegen, ontijdig
uur a. — _Prat. i Vexation lad-e, onbehoorljke
knévelarij f.

Indubital le, adj. (alleen van zaken) On,betwewij felbaar, zeke^r, onfeilbaar: Droit lad-, onbetwij felbaar regt a. N ouvelle ind-, onbetwijfelbare,
echte, zekere tijding f. ------- Indiihitablement,

adv. Ontwijfelbaar, zonder twijfel, zekerlijk, bui
kijf. Ii dolt arriver ind- detain, hij moet on--ten
tivij Telbaar morgen aani oenen.

In€ iaetif, ive, adj. [Phil.] Uit bijzondere ge-

vallen afleidend of afgeleid; tot de inductie behoorend, i n d u c t i e f.

Indnnction, f. Aandrij-

ving, aansporing, aanhitsing, verleiding f. (In dezen
zin weinig gebruikt). [Log.I Gevolgtrekking,
sluitrede f., besluit ra. van het bijzondere tot het
algemeene, optelling van bijzondere gevallen om
daaruit eene stelling te bewijzen, ire ci ci c t i e f.
Prouver par ind-, bij inductie, door Bene 'reeks van
voorbeelden of feiten bewijzen. 1L'ind- tire des faits
particuliers une lol génerale, de inductie maakt
ruit bijzondere feiten of gevallen eene algemeene
wet op. -- (Chir., Pharm.] Bestrijking van eerie
pleister. — [^Fauc.] Doorzwelging T.
Ind;lenient, ode., z. IND0IENT.

Indtuire, v. a. Inleiden, misleiden, overreden, bes i bil i s t m. — Indivisibilité, f. Ondeelbaar
praten, aanzetten verleiden: Qui nous a indult a ceLind- des atomes, dune-heid,onscbarf.: la? wie heeftu daartoe verleid? Ne nous induis point
hypothèque, de ondeelbaarheid der atomen, eener en tentation, leid ons niet in verzoeking. — Iadhypotheek. -- Indivisible, adj. Ondeelbaar. --- q n. It ei'reur, iemand (willens of onwillens) in eene
Indivisiblennent, ode. Op ondeelbare ?wijze, a's- dwaling brengen. Ind- qn. en erreur, iemand (op-
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zett't jl Iit• t bedriegelijk •rorar1eii^e^?.r iii dtct ilfi,zg ' Zin: de door technische bewerkingen teweeg gebragte
Waarrtevorhoofifl f] der natuurproducten, volksvljt,
- nijverheid, i n (1 zu s t r i if f. Encourager, Protéger,
Favoriser find-, de volksnijverheid aanmoedigen,

brengen. _.--- Oevollltrekken, a-jieiden, besluite7.,
(1j i: ()u'induisez -vuur do i , welke revolrtrekkinsl •^ a akt l/ daaruit o ? s--- [Face.1, T e1((,( I?:
1 oiseau iilduit sa gorge, de vogel zwelgt het reoinen, voedsel door'. •- «'Iy°lt'IFf}, v. pr. .l^lkf^nder
clandrijv 3ab of aansporen. In^ïtiit, e, odj. (ere.
Jccr i. passé): . un:n ' itit1- en erreur. Ovali.r,'1
Jy

tlebr°agt, mislead man.

hI;dulgeninntfnt. E1-!i ,. et toe " ïfelleeicl, toe-

géfel, li, inschikkelijk: On I'a ju ,e fort ii?d-, ramen
heeft hein zeer toegefelijk beoordeeld. --- Induulgen.ee, f. Toegeven'If i' 1, i, schikkel kheid, ver• -

sehooning, zachfi;foedigheid t.: Traiter qn. avee
ind-, ien,cir,d -net toegeceii'Ife id behandelen. I it
ftop din - pour ses, enfants, zij leeft te zeel ivschikkelijkltetd voor hare !Eiaderen. -^_ [ . t''('1.

Oelzeele off' gedeeltelijke ortl.e vng (Ier ''radestra f,
suet `or theffi.nu, ''iv1,jtscriel(i7).! f., aflaat ni., à, ndu 111éntre (ii' dezen zin oorg:,!., rneerv.):
Ind•- plénières, v,olko iienn aflaat !.i ecorder des
find-s, a/!'u:! schenken. t_e traffic 'eandaleu á des
ind-s, de ener°l,!ke 1'/i1'' /i;,,- anieriaj f. -.-.,'if! el fa-Pn)
Gagne'. Iterit.er les i;l(Î-s, les ind-s pléméres,
erd
een plaatsje . ire den 1,' :i'1verdienen
van i,emanind,
die iets aUoe. elzlks, onaa7iclenaa^ns heeft vol:oei - iI).
---°•• Indulgent, e, adi. 1 'oegev9er d, toegefelfjk,
versclt.00;aerid, inschik/ Q 1;1, zachtzinni 1, lt^rz.. rrzoedig: 11 egt . trop find- i (of ¶.our; ses enfants, hifi is
ie toegefel ij k voor zjl,.• kir"- deren, hij ziet zjjn.•n
kinderen te veel door cie 1'i;igei°„° --- Somtijds ook
taan zaken: ;!orale lijd-e, i ;t''>ikk ijkti zedeleer° f,
hirlail er, r,1. n: Toeris, eliu— z n, doo ,^ ate
_ , -. sb^:'. ' f` - a1 ,.^, plo t. a^ er , ndulge
'fuut' <, , ,\ I( Satre , ij debt l'erlieerdhede,n,, -+,fees daar ona toegefelijk ofntrent die van andeirer . --- s'INIlUI GER, V. ;t'. .roerfis `eiijk jegens zich
elijla.- d behanzelven 1/, --- elkan-d r niet toeI.ejk
"

delenz,

ndnit, I. (is;°. lij•dtllte
auselzjli: 1'fill"
Ill/a l f. tot Bene zcak, die andkrs in alen, regel niet
'/('oor loo °d is, gunstbr ;,sf; vr brie] ni. r €' ae regé,'ii(;, Van seas- bisschop, ï ,, d 'I l t n.
'o :
,ijke i=i voertol Zia-, a.meril aa nsche rw^€ ren i,. -Spw je,
I n d l t o iii. ----- Inl t taus, ice. lts tb.elrbende
I'll seis prove I.rach.tens een indult.
Iln(I1H lent, m. [ '!t."1 Opoe> h €id Li!, gewas,°ein..
Indónient, adv. (_Prat..] Op o .be1E.ot rlijke of
o nbillijkeijze, tein onre!f'
iidup►llcatif, five, adj. [Bot.] Binnenwaarts
omgevouwen of verdubbeld: Ee:titles i. d-Ives.
IncI•^f:1ble, adj. Ondur rzaa r^.
itd.nratl®n, t. [_Yiéd., Cliff °." F rffi', !i,, j (' Ii'
Si, lever. de rmiilt, het Dart, een ezwel • e,^-.z.),
S! ac. r á t i e I. •-- Ind to -1, e, t' Ij, On erhard, on1' 'ill J, (l ru iden.
in usie, ,. [ Bot.] Zaadhulsel al. der vareoa.ndtis ri' al, e. aclj. [Prat .1 .Goor ind 111/) 1, o f
nijverheid werkp eerei : Produits inust
dria u,
I 1' ver f»;ii.-- producten t. I1. _W_ . hncl. astritriser (s'),
v. ,pr. Zich r,?.et Ihet i, 'i,l^,sta'ialisanus bezig houden,
1 1 i i h 'trialistnf, m. )iaatsch.ajpelr)k stele l, dort ede iia.diisti,ie (i.Is liet hoofddoel an deft.
ii ',t .' ! .'l' als de spil der zarti' levier beschouwt,
h uIlistriailtte,adj.
industrialiism.us l..---"rot afat stelsel behoor end. --- tls subsi. m. I,it hariger t! II slat stelsel. i. r d u s t r á a l i • t ni.
figdbistiie, f'. ('1- , clir^lheid, bedrevenlh.eId. P('(;'
di , iheid f., ver Jz , ' ft n. -in't ver•rigteit van iets, kumst,
. lv''heid, werk vaardigheid , slijt, ktl„réstv'l ,t I...
zaamheid, nijverheid t., ._._ be(l , J: , b roep n., hanté- 1
ring 1., ambacht n., i n dus t ri e f. trad- lolIahle, ^
langereuse, eriit^inelle, pr , stil he, gevaarlijke, rit-?sdadige werkzaamheid of bedtut enheid. ('('st un
tfomme de beaucorlp d'ind-, 't is ee zeer vlijtig 1
en bekwaam rasma, een naera- van groot" kunstvaar
a Employer, '.lettre, .ppliquer son int- á-tlighed
qc., zijne vlet eii kunst op iets aanwenden. 11
fait ruilsister sa .taalfile pat° son find-, hij onderhoudt zijn gezin door ''1n'; bedrijvigheid, ri ,lverheid. Fxereer quelgne find-, een of ander
bede-1)/ 'i it deze of gene haastéring hebben.
Vifre, Subsister d'in .-, den kost (door° goede of
slecht ' middel('n) weten te ulinnen, vcayn, eerai, bed►riji leven. --- Chevalier d'ind-, I. CHE At [Econ. posit.' Gezamenlijke pogingen oast de mass,
der voorhanden rijkdommente vermneer•dea9en, o;óá
rájkdon- rraen te rotr't Jtjjt' te rapen: --- i tt 'nq'' '
-

,

beschermen, begunstigen. De la Iiberté nart find-,
uit de vrijheid wordt de volksvlijt geboren. Indgiicole, commerciale, m aitufaetturière, landbouw -,
handels -, fabr°ijks- indu'str'ie. _---- lndjistriel, le,
adj. Tot de industrie o/' beroepsnijverheid bekoolend, dooi' de industrie voortgebragt. ii n da s t rie e 1. Arts 111(1-S, ndu.,•tridle kunsten f. pl. -Produits
ind-s, nijverlreid s producten, nl. pl. Iliehesses indles dune nation, i ndustr , le, obi landel en bedri;ven berustende i°ikdonnnen en. ;iii. eener -natie.
INDUSTRIEL, ni %rpjverheids'atan, bedrif fsinan., be's. 11'í eÍ'ai' en fl7 e, van t abrf)lie er en, i it d u s1 r i Li e l in. ---- lndemstriellenzeut, ode. Op in,d•testràdle wijze, door kunstvlijt of nijverheid.
litdustr ieusexneiit, adv. Op ntiv?ere, kunstige,
vernuftige wijze, toet kunstvaat -digheid. Tra<<ailler•
fed-, racet vlijt en oordeel -iverken. Machine iedexéeu€ée, kunstig uitgevoerde mac/tine f. -- In
thistt•leux, louse, adj. Vlijlig, bedrijvig, noest,
tt 2,er k {, asti q, kunslvaar°di , vernuftig, vindingrijk, geestig, in kunst handwerk of bed,- f ervaren,
i n c1 it s t r i e u s: Ouvrier find-, vlfjtig, nijver werkman. 11 it 1'esprit fort hid-, hi is zeer vernuftig,
vinding'- jk. CeIa eet fait d' uune mailiere fort ledlease, dat is zeer kunstig, vernuftig gedaan. -Mains fed-louses, kunstige, kunstvaardige lionden f. pl. Ook els solist.: Les agrieulteurs et
les lul-. (Men zegt in dezen mier nu liever iedus4

`

triels, ofschoon dit woord, als subst., met de a.na-

logic der taal rain overeenkomstig schijnt.)
l^ntJut, In. [ C'alh. j Lager geestelijf e, cl b,g (l e
haootmissen in mishemd en tunic de)i diaken en
onderdiaken. aan 't allooi' bedient, misdienaar ie.
hnduuv ial, e, adj.

[Bot._ De vrucht blijvend

csrn,evend. _lnduvle. f. Aanbl ve'ttd v ruchthuisel it.
Inébr iilabilité, t. [i idaet.j Onwrilrbaa'r-

heid, onbewégelijkheid f. — Inébranlabi.e, adj.

Oitbewdyelijk. onbeweegbaar, onwrikbaar, standVasti q : floc iter in-, onbe vsegelijke, onwrikbare rots f.
_ (fig.) Courage in-, on .vgrikba're moed in. Résolutiori in-, oswerzeitelijls besluit is. Coeur in-,
standvesli<7, onwankelbaar hart n. -A- nébranlablennennt, ode. Op oniorikbare, onverzettelijke,
slaudvostige
z^ nnébranlé, e, Onver?VI
sturi.kt, ongeschokt. (vet-ruilboar.
JnéehaiigevthLeF odd. Onve,"u'i.sselbaar, onIneelalrei,e,adj. Onopjee>telderd, Question in-e.
Inéeonoiiie, Iinéconommmique, wij. Onhuishouddel,k, niet spaarzaam f zuinig. -.^ Inéeoasolie, f. Onliuislioudebijkheid f., gebrek U. adie

huisbeleid,

aan. st)aarzaaraheid.

nécouuté, e, adj. Omi erhoord, niet gehoord.
Inéerit, e. wij Niet geschreven, ongeschreven.
Biddle, f., [111eí1. É

Onthouding
f., .. ^V. a. Al -

STINATION, DIÈTE.

Xnedlt, e adj. Onuitgegéven, ongedrukt: ()ti-

vrage in- Leitres in-es, onuitgegeven werk nn.,
brieven m. pl, --- [H. n.1 Nog niet beschreven:
;

Espèces races at in-es, zeldzame en, nog niet be-

schreven soorten f. ,lil. (van planten of dieren).
I neWabillté I'. [Théol._J Onuitsprékeljkheid f.:
L'in- des gralldeurs de Dieu, de onuitspreket khiefd van Gods gr°oothteden. .-_-- Ineffable, wij.

Onuitsprekelijk: Le nay stère in- de 1'incarnation,

(ie onuitsprekelijke verborgenheid der ienschwordin.g....._- . Ine ablennent, ads. Op onuitspreke-1 jke wijze.

1hieffaçable, adj. .)n itw isclab car, onuitwissch lijk, ()fluitdelgb€ ar': Cast ene tache in-, 't is
('ene olzuitwiscl: r .<.°= c £tle.k. -- (fig.) Ce bienfait est
gravé dans mon coeur en traits inn-s, deze weldaad
is ras mijn Dart geprent met onuitwischbare trekken. Souvenir in-, onvergételijke herinnering r.,
onuitdelgbaar, blijvend, zee)' langdurig aandenke c• n. Ineff^a^ableinent, adv. Op onui-t-

wischbar e wijze. -^ --- Ineffacé, e, adj. Onuitgewischt.
Ineffeetlf, five. adj. Zonder kracht, zonder
uitwerking, krachleloos, onwerkdad irl: Promesso
-

in-lye, krachtelooze belofte f. Volonté in-lye- on-

werkdage wil m. --- ineiï'eetué, e, adj. Onuitgevoo d, niet verwezenlijkt: Promesse in-e.
liteW ieace,adj. Kracltteioos, zonder u-i.twer-

IN E FFIOAOE ENT
hug, vr-ut'hteloos, on., -rnoge,$id: tit dicaiuen t in-,

krachteloos geneesmiddel n . Protection in-, onver-

.rogende besctb';;' inE; f. Conseils in-s, krachielooze
raadgeci, ge f. 1. ---.- [Thtol.1 (i•àce in-, onkrachtdadige genade f. ----- Inefieaeenient, a(lv.
Op k•achtelooze, onkraehtdadige wijze. • Inefieaeite, f. Gebrek n. aan werhdedigheid, onkrachtdadigheid, 1,°aclif '1'" \held, e,toere"kedheid, vruchteloosheid f. I.'in- d•un rein(de, d'u secou.rs ,
d' un mogen . ' ---- rTlièol.] I. 'fl- de la 'r'ict , !le on,

krachtdadigheid. dei genade.
uf/:'fqI in grootte, ' oaar e
In€g'al, e, a.d,). Ongelijk
('I eenige andere eigenschap }; — onefen, hobbelig;
ongeregeld, onregelmatig, ongeli;*kinatig: Defy
chores de grandeur in-e, twee dingen ! ' ongel,
ii'. grootte. Deux hommer de condition in-e, twee
mannen van ongel Jken stand. Its se son: battus U
forces iii-es, zij hebben elkande!' met ongelijke
krachten bevochten. --- Ce chemin est in-, die 'u'eg
is one fen, hobbelig. :Marcher d'un pas in-, met
ongel, ke, onregelmatige sri'i''den looE'e!', ij 4Pijveinent in-, ongelijks ,atE'le beweging f. ----- z I^°d.
Fouls in-, onOel kn'atage pols cf polssl;cg rn. Respiration in-e , on,gel^1kmatige ademhaling f.
Litt. J Stele in-, ongeli)knialige, zich niet ael, l
blijvende, stjl ni. -W_ (fig.) Ongel,lk, '^}erandeè'ljk,
ongestadig, wispelturig, onbesteP.di-g, g2 , illíg: Caracf

tère in-, ongestadig karakter n. t.es personnes

in-es soot d'un commerce c[(satr(^thle, met onbestendige, verafderl/ke, wispelturige 'nerschen is
't niet aangenaam, oen te gaan. (Plan'. in. inég;u ).
Inr^galen^ ent. adv. O,! ongel€jke, ofFe/eiie, ongelijkmatige yze, o ,gel t' I! ziclt lven niet
gelz,)k hi,/rid, ongel eaeld. ___ Inegalitt, f. Ongell.kheid (t! ei(le!L 'aap tusSchen twee o/ :meer
ijergeleke:, voor• espen) i n (''1 ' l is f i t L. Uin- de
deu lignes, de deux tours, de deux surfaces,

de ongelijkheid '',,( twee linen, torens, old ervlokten, cie verschillende lenflte, hoogte, uitgebreidheid
van t('e l,)rpen, torre ^s, vlakken. Uin- i':Pe, de
engel jk oua er loer?. --- Ongelijk e^icl, onetferh.eid, hobbeligheid, f.: t.'in- dun (lit €lilt
ter re.iri, de o,,elfeaiheid vuin ee, ' weg, 1.;;,, een'
grond. -- - Ongelijk eiel on,re ','I'i!' i ','l t, ongeregeldlieid, oncvenmatil/l1eicl f. £'ii - du Inas, du iuouvefent, de onregel;atigheid van den tred , van de
beweging. -^-- . t'd.l L'in- du fouls, des pulsations,
de onrerelinaíigheid van den pols, 'Jan de poissla-

:

gen.

\str.]

Onregelmatigheid, afivj ki;gig f. in

(ien loop, ii, de beweging der plan'3teri.. 'fir!.
Ongelijkheid. o igestadigl^e^c., ^,^eranderl2jkheid, w^sa

pelturiglieid f.: J,' ill- de roti earo.ctéi°e, (le ongesta-

digh•id van zint karakter. ('est un hi utrrie qui u
rye grandes in-s, 't is eeg) i)aan, diezich zeer ongeltk 11, van veranderlijke denkw ze. --- l iiI- du
style, de oi'gelijkrnatigl'eirl van den 'i'ii,

1.
tenient, ad, .

Op o:nge.,chikte,

' it'aze

967
'Avg,,

Ineptie, f. (pr. t= c) Ongeri, riarlheid, zotheid,
dwaasheid. lafheid I. Ce livre est plein d'in - ' s dat
boek. is vol ongerijrndhedeii, vol bea^•zelpraat. 11 ne
débite que Iles ineIties, hij brengt nets dan on-

ger jartdheden, dare otit.'! , laffe taal voo'r' eten dag,
Inépaisable, 'td;. t) P ;latte!! , oriicitputbatar, niet ledig te /uttexi..' Source in-,, onuitputbare bron f. --- Bij uitbreiding: 'lit-or, h uurse,
líne in-, onuitputtelijke schat m., beers, 2njn I.
- (fig.) Bontd, amour, Douceur in-, onuritputtel^jke €goedheid, liefde, : achtmoedighei,d f. Iwette maI iere est. in-, die stof iss onuitp t , It tcitveriend
rijk. ---- Intpuisnbtensent, adv. Op o ui.tputtel1k&^ wijze. ---- In(I)tiis(, e, apit', Onuitgeput.
Inéqualifó11é, e, adi. ] Bot.] Met o,agelll:e
of onr/et kvol'Iriug' bladerenInég iii att'Ie, adj.
Ongel jkhoeki f. .. Inégn1latiral , e, aclj.
['iliner.1 1n tw e-- ongelijke hel/'te' verdeeld.
Int'teiilat( re, adj. [Bot.; )n-gelijkaijdï t Inéquipede', iu, pl. [ H. n. j' On€ elijikz'oetigen ni.
pl. (geslaciat vary irtsecten S. --' Int unable, adj.
Onbillijk, o i-behoorlik, on,.egtm(lig. --- nCquit a I)lenient, a(!v. op onbillijke ut):".
In(t^iivaly , e, add. :Bot.. Iet twee t't, ?,;ljke klapv:iezv néel^iivalve, 'I',, ptt. n.
,t. et ongel jke schalen of sclhelpetn: Les htiitres soffit
in-s, de oesters 'it ongel kschalig. ..- i*ogiti.

vo€ tie,, ao'j. (), it , t, belzircr'.2g.

$nerute, aoi,j. [il. it Bit . (I getval.,end, zo-r pr ikkels, stelsels, doormen
els,
cder horens, ang
Inerte, adj. Traag, zonder ve , Jrkracht of werkzaanaheid: f,a matière in-, de trage, wei , el+tote,

rl.00de stogy f. . ' ,) inn esprit in-, een trage, logge'

geest. Ina vieil;F.=use int-, de we kelooze, •gat ve rif f, ---. I€lertie, I. (p)'.
;'acht o,'tbloote grijsheid
1=,t Bict4iet.1II

er kelooshtFi€l, t agheid, logheid f.

-- [Ph\s.1 Force ti án- of enkel In-, traagheid,
kracht f. der traa It ei 1, traagheidsverrnoge a n.

'It de reDos, traagheid zi' den toestand van'

rust, het t'olstrek't onvermogen der ligche,2nen or;t
zic% .welven in beweging te brengeni, wanneer zi i
rust zij .. In- li l'v'dat de niouvemeut, traagheid it

den toesta,aï.l aan beweging, het oever rrogen der'
bewegin g gebragte ligchamen ons iets aa/n, die bete veranderen of haar te doen ophoude ,.
-- (ig.) t t' ininistre Ieencontr.. dans la. nttitut
une force d'in- qui neutrulis;t. touter ser mesases,
de minister ontmoette bij (I' ?at;,' et', ' 1 jJdelijken
(Iassie?.'et2:) tegefnstand, die al zijne maatregelen
krachteloos maal te. --- II est plonk' dais une
,t.vegi;ig

t7rofonde in-, hij i- in -volslagen edkeloosheid, ge -

voelloosheid verzonken. `!'o tier dans I'in-, traag,
stomp, gevoelloos worden.
Inérai(jit, e, ari(. Ongeleerd, ongeletterd, onwetend. -- mere ition, f. Ongeletterdheid: onwetendheid f.

', Inéléialn!ttent, 'P1' . Onsierlijk. ', InéInervation, f., z. WINNER 'A'^ION.
léganee, f. Onsierli,Jkheicl. smal eloos/ieid I. --Ineseation, f. [ Iéd. i , Z. V. (9. ' R.k si'l ,i't,Inelégant, e, act Onsierltjk, onbevallig f., zon
smaak (ii v°ornP, in manieren, in uitd J'I,'a.ng).-cier ` ION. • ' Iet voorzien van aas.
Ine
Inespéré, e, ac"'. Ongehoopt, onterhoopt, onIneligibiiitt, f. Onverkiesbaaria.eid f. --adj. Onve,'kiesbaar, onbevoegd oir! geko--ligbe, verwacht: Bonlheur in-, oei ,verhoopt, onverwacht
geluk n. Succession in-t'. oevertaci;te erfenis f. - zen te worden,.
Indo ffiIenee, f. GsebP ek n. aan ?l,'f'lspreke,td- Inesptrxnient $ it/t', Onverhoopt, buiten ierheid. --- IY^elogaent, e, adj. Niet welsprekend. :I.'achiang I.
Inestentiel. Ie, act, . On vezenlj!,:, ;;tetol.. inéliietable, adj, Onvermijdelijk, onzer
La mort in-. (baa l -bi.del$,jk: . strekt noodzakel k, ontbeerlijk.
Inetttimabl':, adj. Oi'-'t'(tardeerbaar, vnschatin('lni.able, add. On uittoijkbaar, ('IiuitduikInEenibryona, e, adj. [Bot. Zonder zaadkie- baar: Cela est d'une valeur in-, dat je van on]

men, ,geslachteloos (van bedeklbloez,)ende planten).
inénarrnhle, adJ. Onverhaalbaar, onuitsprekelijk, onbeschrijf°el k: Chores in-s, Joie in-, onui-tsprekelijke dingen n. pl., onbeschr j felijke vreugde f.
Inénergie, f. Onkrachtdadi-ghebd f , gebrek
aan energie (ti. ÉNtlt(iE.)

schatbare, onberekenbare ztgaarde.. --_- Inet,tinie, e.
adj. Ongeselaat, niet geacht.
Inetendn, e, atJ. Zonder uitgebreidheid (al-

leen voorkomend in:) ('Fhéol.1 Ie corps de Jesus
(krist est in- dans I'Euch;ristie, liet ligcliaam van
J. C. is zonder uitgebreidheid in 't h. avondmaal.
--- [Phys.] Points in-s, onuitgebreide, zentinische
Inenten d;, e, adj. O,n.gehoord.
Inenvieux, ietate = (U/f. Onafgunst•ig, zonder punten (de monaden van Lei:bnitz).
5 Ineuplmonie, f. t?ntoelluidenetheid. --_ Inerua fgztnst. (nog niet ondervonden.
neprouve, e, adj. Onbeproefd, ongesmaakt, phonique, add. Onweiluidend: Des sons, des
#nepte, adJ. () ngeschikt, onbekwaam; onge- snots in-s.
Inévangéiiiue, adj. Onet.'angélisch, niet t'olr jmd, laf, smakeloos, plat, zot, dwaas: C'est un
homme tout-à-fait in- it tout, 't is een haan, die gens 't Evangelie: Conduite, Doctrine inc-.
InCvidenee, f. j Didact,( Onklaarbl keljkh.eid,
geheel tot alles ongeschikt, onbekwaam is. w--- Tout
ce qu'il dit est in-, al wat hij zegt is (t ngerj)md, onduidelijkheid I. --- Inevi ent, e, adj. Onklaar
onduidelijk, duister: Proposition in-. -bljkei,
rot. -- Ook als subst.: I'm- est souvent sot, touInévitabilit4, f. [Didact.1 On^.eran^delujkjours ridicule, de ongeschik ( e, onbeholpene man is
di kwijis zot, altijd belagcheljk. ---- INEPIEs, M. pl. held f.: Lin- de la n;ort. -- Inevitable, adj.
H. n. l, z .', o. I)RO?TES z. iitONTE, -' 5 inep- Onver delájk, onvoorko; neligk: tin malheur in-.
,
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IN1V1TABLEMENT

T tin iroiizrrne inn-, ee•? onontwijkbaar n ensch,
een lastig ?non, dien- men overal ontmoet. --- inéiltableimmeHt, adv. Onvermijdelijk, vwodzakeli k,
lip onver2nijdel4jke wijze. _._ inévitel, e, adj.
Onvermed eat
Inexact, e, Onnaau'wkeu? ig, onjuist, gebrekki,g
-, net fouten; onacktzaam: Copie inn-c, onnaaawkeuri-q, a fschri ft ti.: Calcul inc-, onjuiste berékening f.
Copiste inc-, onnnau-wkeurig, slordig, onaciitzoom- o fsckrjver m. — iisexaeteraent, ode. Op
on•naauwkeur' qe w /ze. __.._ itiexactltu .e, f. Onnaa'uwkeuriglieid, onjuistheid, dwaling, fout, ont;in- d'un récit, d'un culcul.
hue, e, adj. Onverkoord.
Inexcusable, odj. Onve schoonl k, onver-

achtzaai beid f.

sclioonbaar, o iveronn,t wwoordelijk: Sn conduite eet
ire-, zijn !eda 1 is onv=ersch.00nbaa'r, niet te verontschuldigen. _.__ : nexcus Iiement, or/v. O1) onvverschoonlijjke wijze.
:hhexecuutame, odj. Onuitvoerbaar, ofnuitvoe.e
ondoenlijk: Votse or•dre eet, in-, Uw bevel is-lijk,
onuuilvsoerlik, ondoen lij k. - _Inexéeuuta einnelut,
ado. O1) onuitvoerbare wijze. I nexécuté e,
adj. Onuitgevoerd, oreafpedaan. --- Iflexéeuutioin, f.
1Acktergebleven, uitvoering, -niel-volirekkin f : L'iii,

-

-

9

d'uun testament. d'un projet, d'un ljoéme.
JIZexereéR e, adj. Ongeoefend, onbedreven:
Ou rage dune nia; n inn-e, werk ii. van eerre on.ye-.
oefende hand.

Inex.i i ilité, f. wiet - invorderbaarheid: L'iiic 'une lette. Inexigi le, adj. Niet invorder
baar, wat ';riet 'ni-et relt inceeorderd loin worde'n:
Detie in-, griet in te vorderen sclmld.
n exi nt, m: adj Vliet bestaand,, niet aan-

we..ie, niCe vno. ;n<v,mde/n. -- _ nlexistengee9 f. iVietaanwezégl eid t., liet - iet- bestoan.: Ito- i'tir$ betamout.
inexorabilité, t. [DÎdC1.j Onverbiddelijkheid, onverm.nr.wbaar!m.eid f. - Inexorable, adj.
Onverbiddelijk, onv9ernmiewbaar, o'nbewégelzjk; zeer
liestrerq. Les péctieurs endureis trorrweront Dieu
in-, de verharde zondaren, zullen God onverbiddelijk vinden. Un père irm-, eenti onverbiddelijk, allerstrengst v°ancr. Etre in- au prières, aux tarmac,
door gebeden, door tra^nen vief te vier nu;riven zijn.
nexorahl.enmennt, tide. Op onverbiddelijke
wijze, onverbiddelijk.
nexpeI°ience. i'. O I i Ï il I ii.

roan nn.ders'?'ndinq , onbed reveniieïd , on eoe em -

hcei.d f. l..'iii- de ià geur_► e°sse, de onervarenheid der
jeu,gicd.. L'iri- do monde es!. c=ause de lien des lau-

tee, de orgie ; car eretreil in 't geen tic wereld (de ge
eiken der wereld, den omgang riet menschen)-br
belre;'t , doet vele reisslagen begaan. -- Innexpéri.®
inernté, e, adj. Onervaren, onbedreven, ongeoefend:
Générul in-, onervaren veldheer. Chirurgien in-,
onbedreven wondl'lmeeler. - Somtijds ook: niet ondervonden: Un mal récent at !n-, een versc.lt en
nog niet ondervonden kwaad rn. --- Inexpert, e,
0d1. Onbedreven, onbelkwoamn, niet zaakkundig.
i nexpiable, adj. Niel te boeten, onverzoenbaar: li y a des crimes in-s, er zijn misdaden, die
niet geboet kannen worden,. - inexplé, e, adj.
Niet gehad: Crime in-, nog niet geboete misdaad f.
gnexplie btllte, f. [Diidact.J O^,verkloarbaarheld f. -- 1iexpHeabIe, adj. Onverklaarbaar,
onoplosbaar: L'imommne eet ene enigme in- a lui
méme, de rmensek is zich zelven een onoplosbaar
raadsel. _--- Onbegrijpelijk, wonderlijk, zeer vreemd
(in vlezen zin ook van personen ceel ézitld): C'est
tin homme in-, 't is een wonderlijk, onbegrijpelijk
anon,, Sn conduite est in-, zijn gedra fi is zeer vreemd,
onbegrijpelijk. Iinexpileablew.went, odv. Op
onverklaarbare, onbe.. jpeljke wijze. - _. ltiexpHcite, adj. Onduidelijk, duister, verward, mocyelijk te beer lyen. I iaexplieltemmmennt, ado. Op
onduidelijke wijze. nexplique. e, add. Niet
verklaard, onopgelost, onopgehelderd.
.

-

-

Zinex p tore. e, a-di. Met onderzocht, niet na -

gespoorcl , rog niet bezocht en nc. auwkeuriq opgenomen. Cote, Torte, liter in-e.
Inexplosible, adj. Onontplofbaar, voor geen
enmtplolfen of springen vatbaar. Machine iii-.
Inexpressible, Inex p rirnnable, a(I . Onuit,spr ekel jk, niet uit te drukken, onnoemelijk, naocnloos: Joie, Douleur in-.

Inexpugnable, adj. Onneembaar, niet niet
geweld 'reennbaar, one inhaor: Forteresse in-,

INFANT.
h iexteitsibilité=, f. [bidact.,]

Onr°ekbaarlmei,d f.

---- inextemisible, odj. Onrekbaar, onuitbreidbaar: Corps in-.
inextingeuibilité, f`. Didac.t.j Onuitblusch,baarheid I. ---- Ii^exti ngnible, add. Onui.tbluschbaa-r , onuitdoofbaar: Feu ire-. -- (g.) Suit in-,
onleschbare, one tilbare dorst m. leire in-, o'nbedwingbar, niet te bedaren gelach ca.
f innextirpabilite, f. [bidact. ] Oranzi.t oeiba.ur/meid. ---- .nextirpable, adj. Onuitroeibaar: Racines in-s. --- (fig.) Abus in-s, onuitroeibare, niet
a f tes cha /fen misbruiken n. pl. --- 1nextii-palbleinent, ado. Op onuitroeibare wijze. --.__ Irnextir
,

pe, e, ad j. Onuitgeroeid.

t Inextri.eabili.té, f. [Didaacct.] Onontwar-

baarheid, onoplosbaarheid f. --- Inextricable,
al/I. Onontwarbaar, hoogst ver ward, onoplosbaar.
lJn lahyrinthe de procédures its-s, een dooi/maf van
zeer nételige, niet te ontwa rren °ectsgedingen,. _---Iuex.tricable neat, ado. Op hoogst vermaarde

wijze.

iufexi I ble.
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Onderworpen.

a '\ ei

ff 2; ?

°'inging

innfaillibiliste, am. Aanhanger, verdedi ger van
'S pausen ot feilbaairli-eid. _.,. I faillibitité , f'.
Onfeilbaarheid, onvatbaarlield. voor dwalina; vol
Fint- eet de i.'essenice de Dieu,-strekz/midf.
de o 'nfeilbac °/meid lint in 't wezen ease God.
Limit- du papa, ale onfeilbaarheid vas- den paus..
L'inf- des regies darithmétique, rye zekerheid vare.
de regels der rekenkmende. -- Lint- dune promesse,
de zekere€eid, o'atbedriegelijklmeid• eereer belofte. --nnfaillibe, adj. Onfeilbaar, aan dwaling niet onderhevig, onbedrieclelfjk:, volstrekt zeker. Dieu soul.
egt inf- oei al 'e i is on fe elbuj r.. I es m les d'ari lmsliélique soot int-s, de regels der m ekenkunsl
zijn zeker-, on f 3iloa ar. Sa perte eet int- , zin ver,

lees, zijar o elegy f an i i„s zeker. Ce mallleur lui ar°r ver , cola est lief-, dat ongeluk zal hem overkomen,
't kan niet rmmissen. -- nfa:illiblernent, adv. Op

onfeilbare, zd'kere wijze.

nfaisable, of!. Ondoenlijk, ondoenbaar: Cost
nice chose it-, 't is eero,e ondoenlijke .vaal .
Inlaisiliable, adj. Onv frv°alscltbaar=
luafamn aWle, adj. Onteerenswaard . Infa
manut, e, a dj. Onteerend, eerroom end, eerschendend. Sentence inf-e, eenteeren d vonnis n.. Paroles

int-es, eersc/eenode de, schandvlekkende woorden ii.
p1. - Infame. atieiu, f. [,bric. inns Eerloosheid,
sc1 andviel^ f. _ luufa e, adj. Eerloos, gesclza-ndvlekt;onteerend, scieandeljk, ajschuwel/jk, info a en.
D. N a gees chhétim ments qui renderit int-, er zijn
straffen, die eerloos maken. Qui peut vivre int- est
indigne tin jour, wrsie geschandvlekte eerloos leven
kan, is het daglicht niet waardig. ---- Profession
inf-, ecrlloos beroep, bedrij f n. lof- traimison, snood
verraad mm. Action int-, schandel//ke, afschuwelijke
daad f. Tableau juf-, schandelijke., zedelooze schilderf/ f. Lieu loof-, schandeljke plaats f., thuis rn. dec•
ontucht. --- Bij overdrijving: Vuil, slordig, zeer
leef/ik, a Eren lig , ellendig. Vous avez nu hahil.
int-, 4 hebt li een heel slord e rge neen kleed
,

,

aan. Or ie lagen dans one chambre int-, daas an

ta udis int-, reen tja f leeca eeoe ellendige kamer, een
armzalig kot tot r;erblj/'. -- CNFAMtE, ni. et f. Eerboze, geschandvlekte; laaghartige n.i erf., scleurkm.,

verachtelijk mnensele rn. - -- Iimfauié, e, adj. (en
part. passe van infamer): Un homme int- par lapt[1100 pulslique. een door de volkseneening geschaadvlekt roan. InfaRmeriuent, ado. Op eerlooze
wijze. Infaau nel', v. a. Eerloos maken, onteeren, schandvlekken, in kwaden naam, brengen, belasteren, schenden, eerrooven-, i n fa m é r e n. Lette
conduite nous innfaevie /s galaais, (lat gedrag schandvlekt u vroor alt/id. Ook zonder voorwerp: Un
.ugei lent qui infame, een vonnis, dat eerloos maakt.
nfanuie, 1. Eerloosheid, schande, schandvlek; ---_
schanddaad, snoodheid, laagheid, schandelijkheid f.;
smaad, eerraaf ni., scheldwoord ti. Encourir l'inf-,
eerloos worden, in eerie onteerende straf vervallen.
it craint ncoins Ia mort quo l'inf-, hij vreest den
dood en/ceder dan de schande. Couvrir qn. d'rnf-,
iemand met schande bedekken. I1 a fait leien des
inf-s, hij heeft vele schanddaden, begaan. II lui a
dit mille inf-s, hij heeft hein duizend laagheden,
scheldwoorden gezegd.
infant, en. son nick ke pc ins en., 4rinses f. (in
.Sponie c;e, Portugal) , in faut m., in fa atee f,
-

,

IN FANTERIE----__ Ook als wij. Le cardinal int"-, de kardinaal-

infant.
Infainterie, f. Voetvolk n., soldaten te voet,
voetknechten m. V1., voetleger n., i n fa n t e r i e f.
----. inf- légère, ligte infanterie. In!- de marine, zeesoldaten , mariniers m. pl.. mar in e - i ra f a nterie.
Infanticide, nL Kindermoord m.. in.. de moord
van een pasgeboren kind. -- Infantieide, m. et f.
Kindermoorder m , -rnoordster f. - Ook als adj.
Père, Mre inf-, kindermoordende vader, moeder.
Hérode fut inf-, Herodes was een kindermoorder.
I'afatigabi ité, f. Oneer°moeibaarheid, onvermoeidheid f. --- Infati able, adj. Onvermoeibaar, onvermoeid- ---- onverdroten., rusteloos, onverJlaauwd: Ouvi°ier ir f-, onvermoeid werkman m.
II est inf- au travail, hij is onvermoeid in 't werken. ii fioursuil € elte affaire avee un zèle inf-,
hij zet die zaak met een onverdroten, rusteloozen,
oever/laauwden ijver voor°t.-_-- Iiifati ablement,
adv. Op onvermoeibare wijze, ero nder° woede te worden, onvermoeid.
Infat ation,f. t%erdwaasdhe-id f.,zottewaan in.,
belagcheljke inbeelding , overdrevene, zotte voorliefde f. tot iemand of tot iets, dwaze vooringenon2enheid f. 11 est dans uiie grande inf- de sa noblesse, cia son nnérite, hij is hoogeljk ingenomen
met zijnen adeldom, met zijne eigen verdiensten,
hij loopt hoog niet zich zelven weg. C'est one
deplorable lof-, dat is eerie jammerlijke inbeelding,
een beklagenswaardige waan. -- Infatuer, v. a.
Verzot maken , d'ivaselik vooringenomen maken:
Qui vous a infatuë de eet Domme-la, de ce livreli, wie liceft u Zoo verzot op (vooringenomen met)
,
dien man , dat boek gemaakt' V. pr. Verzot, d vaselijk ingenomen .zijn. S'inf- de
(In., dun projet, hoog met iemand, met een plan
ingenomen zijn, (#`aan.) met iemand, reet eer, plan
wegloopen. - Iufatné, e, adj. (en part. passé)
it eg t inf- de son mince talent, hij heeft veel 'met
zijn sober talent op. trine fille inf-e, de sa beautd,
een met hare schoon/meid hoop ingenomen, g e In-
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invloed op iemand verwerven, iemand geheel van
zich afhankelijk maken (gelijk de vassaal vary zijn'
leenheer 'is). ---- Het part. passë is ook adj.: Dimes
inf-es, als leen gegeven tienden f. pl. Domaines
inf-es, kamer°leenen n. dal.
Inferaxiliaire;, a . J Bot.] Onder de twijgof bladoksels staande. --- hifère, adj. Lager staand
(met betrekking tot een hooger geplaatst planten-

orgaan).

inférer, e. a. Besluiten, opmaken, afleiden,
gevolc, trekken. Que peut on inf- de ce fait? wat
kan men uit dit feit besluiten ? welke gevolgirekking kan men uit dit feit maken? Het Part.
passé is ook adj. : Proposition infërée dune autre, voorstel ii.. dat uit een ander voorstel is opgemaakt.
nféries, f. pl. [Ant.] Doodenofers, brrafaf
fens n. hl, (gelijk die bij de Ouden aan de onderaardse/me goden voor de zielen der gestorvenen gebr agt werden).
Inférieur, e, adj. Beneden, ender, lager, onderst, laagst (met betrekking tot een hooger geplaatst
voorwerp). La lyre inf-e, de onderlip f. La machoire inf-e, de onderkaak f. La région inf-e de
lair, de beneden streek der lucht, het onderst luchtgewest. La fiartte inf- dune maison, crone montagne, dun tableau, het beneden deel van een huis,
berg, schilderij. ---- Geogr.] L'Egypte of-e, Beneden -Egypte n:. Ddpartement de la Seine inf-, de
Ja Loire inf-e, departement der Beneden -Seine. Beveden-Loire , der veder- veine, der Neder- Loire.
- IAstr.] Planètes inf-s, binnen-planeten f. pl.
(Mercurius en Venus , welker loopbanen binnen,
die der aarde liggen). (fig.) Lager, geringer.
minder (in hoedanigheid, stand, getal, enz.). Condition inf-e, lagere, mindere stand n7. of betrehIcing f. Classes inf-s, lagere, onderste klassen f. p1..
Mërite inf-, geringere verdienste f. NonThre int-,
minder, kleiner getal n. Marclmandises inf-es, geringere, slechtere waren f. pl. 1l est inf- ii voos,
hij is, staat beneden u,, bi doet voor u onder. Votre fortune est lof-em im la sienne, uw vermogen ie
fa tu eerd 7mtei ie U.
geringer dan, rm/ct zoo groot als 't zijne. INF l If favorabie, adj. Ongunstig, on'voor°deeligl. asia, nn., -F, f. Mindere, geringere, ondergeschikte,
- - Infavor blernent,adv. Op ongunstige wijze. on,derh.00rine in, ern, f. Les rit-s doivent respect ii
Infécond, e, add. Onvruchtbaar, niet of wei- leurs supdrieurs, de minderen, ondergeschikten zijn
n voor°tbr'eraferld. Terre inf-e, sol inf-, onvruchthunnen meerderen, hunnen meesters eerbied ver
bare aarde f., bodem of grond in. Oeuf inf- , on-- Inférieuurernent, adv. _Beneden,-schuldig.
vruclhtbaarr ei nn. Fleur inf-e, onvruchtbare bloem f. onder; - .. geringer, slechter, niet zoo goed.
1e mulet nest leas réelle gent inf-, de muilezel is Placer one chose inf- is one autre, een ding beniet wezenlijk onvruchtbaar , tot voorttéling onge- neden een ander plaatsen. — Cet auteur dent bien
it inf-, Imagination mi-c, on- inf- it l'autre, die schrijver schrijft op verre na zoo
sv/mikt. -_ (fl Esprit
vruchtbare vleest in., verbeelding f.
goed niet als de andere. --- Inferiori é, f. Mindilé,, f. Onvruchtbaarheid, gebrek aan vruchtgeving. derheid f., g1eringler°e stand, graad, rang aftrap in.,
Tine longue inf- dégénère en sl.érilit.é, eene lang- lagere waarde; ondergeschiktheid f., het achterstaan
durige onvruchtbaarheid ontaardt in dorheid.
bij anderen. tl ne reeonnait pas asset Soil inf- ,
Infest, e, adj. Besmet, aangestoken; stinkend, h ij erkent niet genoeg zijne minderheid. Son iefrottend, verpest. Air inf-, besmette lucht f. Lien devrait le rendre plus humble, yin geringere staat
inf-, besmette plaats f. fl a 1'haleine inf-e, h# heeft moest hein onderdanige -r maken. Lint- d.ii nombre,
een' kwalijk riekenden adern. ---- Ifeeter, v. a. de minderheid in getal. Le malheur de lint-, het
Bermnetten, aansteken, verpesten, in et stank ver- ongeluk der ondergeschiktheid. int- de gdnie, de
v ullen, vergiftigen met cene ziektestof. Ce marais ineirite, g eringer graad van vernuft. verdienste.
infecte fair, of als v. v. Ce marais renege, deze
iiiférité, f. [Bot.] _Lagere plaatsing f. (van een
poel vergiftigt, besmet de lucht, dat moeras stinkt. plantendeel).
La fiesta; avai_t infects toute la wille, de pest had
S : nferiiialile, adj. Onsluitbaarr•.
de gansche stad aangestoken, besmet. (fig.) L'h€Infer,ial, e, adj. Iielsch, tot de hel behoorend:
résie a infeelé tout le village, (Ie ketter %j lieet't het tot de onderwereld der Ouden he/marend, onderge/mede dorp aangestoken. fl vous infectera par ses aardse/t: Monstre inf-, helscfi gedr'ogt, belleraonster n.
mauvaises moeurs, pil zal u door zijne slechte ze- Le serpent, Le dragon inf-, ale helse/me slang f.,
den aansteken, besmetten. — Het part. passé is ook helledraak, duivel ni. _Rage inf-e, helsche woede f.
adj.: Les lieux infectés, de besmette plaatsen f. pl. Les dieux, Les rages infernaux, de onderaardsche
-_-- lnnfeetieux. iense adj. (Méd. j l3esmettend, goden, regters, (le goden, resters der ondern'er°eld.
aanstekend, pestaardic;. ---- Infection, f. Besmet(fig.) afschuwelijk, gruwelijk, sn.00rl, duivelsch:
ting, aanstek'ing , pestiucht , pest , pestziekte f.; fdée inf-e, d.,-ui elscli, gevloekt denkbeeld n. Malice
besmettelijke stank um. , i n f° ë c t i- e f. Lint- (les inf-e, gruwelijke. helse Tae boosheid f. (arn. ) Bruit
corps morts unit la geste dans in yule, door de inf-, helsch, onuitstaanbaar geraas n. Queue mubesrnetten(le uitwasemingen der Ijkers ontstond de sique int-em ! welk eer?e afsciauulelijke, helsche mupest in de stad. Une inf- suffocante, een verstik- z.tk ! ---- Machine int-e, helsche roach/ne f., helsch
kende stark ni. --- Infeetiennniste, m. [Md.] 'werktuig n.. een toestel om eeoc mooe°ddadine antGeneesheer. die de behandeling der uit besmetting p inging teweeg te brengen. [ ChirnJ Pierre int-,
ontstane ziekten tot een stelsel maakt, infect i- helsche steen m. (gesmolten en tot pijpjes gegoten
assist ni. (spoed ni. salpeter', uur° vigeer, dat op de dierlijke reeeef. els eerie
Inféfleité, f. Ongeluk n.. rampspoed, tegen - sterk bijtende werking doet). -_ Infernaiea ment,
Inféodmt$m , f. [Feod.] B eleening I. — In- adv. Op .helsche wijze, afschuwelijk. -- . Inferféod er, v. a. Beleenen, verf den; tot een leen nmiser, °o. a. !elsclm maker, der belle waardig
maken. - S'INFÉODER. V. pr. Ter leer gegeven maken: eene borne/ooze drift opwekt—en. --_ Inferworden. -.__ (g.) S'inf- a nu., zich zeer r nauw aan n ilté I. ars. el.^c ei 2 /me/cc/me boë^,^aar°iemand verbinden. S'inf- gn,, zich, eer' onbepoaiden dig/meld. f.
'

,
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.

--^-- Lint- de Ia inernoire, de onvastheid, ongetrouwheid van het geheugen. _--- [Théol.] Ongeloovig-

Inférobrauche, adj. [H. n.] Met onder ren
mantel geplaatste kieuwen (van weekdieren).
Infertile, adj. Onvruchtbaar, schraal, niets of
reed• weini j voortbrengend: Terre inf-, onvrucht-

baar land n. -^- (fig.) Esprit int-, dor, onvruchtbaar, utets scheppend verstand n. — infertilisa ale, asij. Ongeschikt tot vruc'itbaarinaking. —^
Infertilité, f. Onvruchtbaanheid, schraalheid f.
L'inf- de ce champ, (le onvruchtbaarheid van dezen
akker.

Iufesable,

adj., z.

INFAISABLE.

Infestation, t. Vijandelijke aanval rn, v erontrusting, bestoking, strooper , verwoesting f. ---.
Infester, V. 'ï.. Verontrusten, onveilig maken,
bestoken, atloopen-, stroogen, uitplunderen, verwoesten. Les ennemis infestaient les frontières, de v-j-

anden liepen de grenzen af. Les pirates infestaient
touter les cotes du ro auine, de zeer°ooverrs naak
kust des koninzgrijks onveilig..---tendgasch
i vi uitbre? Ling:

Les rats infestent vette maison,

mn dit huis wordt men zeer door de natten geplaagd.
---- Infeste, e, adj. (en part. passe) Une foret
inf-e de voleurs, een door roovers onveilig bosch n.
Vn arme inf- de ehenilles, ren door rupsen afflevreten boorre Iii. Un champ int- de inauvaises herbes, een met onkruid bezette akker ei.
Infestiteation, f. [ Anc. Gout..] In. bezit neming t.
ran een goad door oz)erhandiryl.ng van een' stroohalrn..
tnfeu ation, t., .z. !NFEODAT!ON.
Ii'feini11é, e, ad ['Bot.], liever APH LL .
Infeetrable, adj. $ Teeh.I Niet voor t„iitin!
,

lesch'ikt, oneiltbaar.

Infibulatioi f. CIii', Vétér.J Beringing f.,

het inringen der voorhuid of 't kunstmatig vereenigen met een ring of naad van die deden, wel
v r ij heid tot het werk der voorttéling noodig is-ker
mbo de Ouden-een middel tot bewaring der kuischheid, later tot wering der zelfbesmetting voorgeslagen en nu enkel aan dieren uitgeoefend). — Iniuler, V. a. Ringen, beringen, inringen. — InllMlé, e, adj,: Cheval laf-, geringd paard n.
a^ Inf]sier, V. a. Ontkennen, tege s wreken.
Inn dèle, adj. Ontrouw, onfietrouw, trouweloos;
oneerlijk; onstandvastig, on gestadig; onnaauwkeuricl, onjuist, onecht, onwaarachtig. Épanx, Amant
inf-, ontrouw echtgenoot, minnaar in. Ami, A1lié
int-, ongetrouw, veranderlájl , onstandvastig vriend,
bondgenoot. Etre inf- a son ami, eh ses devoirs,
zijnen vriend ontrouw zijn, zijne p;lipten niet vervullen. =---- Caissier, Dornestiqne, lef -, ontrouw,

oneerlijk kassier, bediende. — Interprète, Narratear inf-, niet getrouwe of naa'uwkeurige tolk, ver
Rapport inf-, onnaauwkeu=rig, onjuist, on--haler.
waaraclzti,g beript n. Copie inf-, onnaauwkeurig,

vert alscht afschrift n. Portrait inf-, weinig of niet
gelijkend po r tret of af beeidsel, — Më oire inf-,
ontrouw, o. nnvast, zwak geheugen n. [Théol.]
Les nations, Les peoples inf-s, de ongeloovige,
niet chrirtedjke natiën f. p1., volkeren n. pl. —
(mi.) La nier est an éiërnenf int-, de zee is een
ontrouw , verroelerl- k , niet te vertrouwen eletadat. La fortune lui devint inf-, de fortuin werd
hem ontrouw, keerde hei - den rug toe. a--- INFIDE,L.E, in. et f. Ontrouwe ei. en f., inv. ontrouw
minnaar en., ontrouwe minnares f. ---- Ongeloovige,
niet- christen , ins. niuhainedaan , muzelman m.
Combatire les inf-s, de ongeloovigen bevechten.
La pluralitd des femmes est admise clsez les inf-s,
de veelwijverij wordt bij de muzelmannen toegelaten. --- [ Thëol. j Int- négatif, onbfeloovige uit on-

wetendheid (wien 't Evangelie niet verkondigd is).
lijf- positif, on eloovi.qe met opzet (die geweigerd
heeft het Evangelie aan te nemen). — Intidèleeeft, ado. Op ontrouwe, trouwelooze wijze, on.t etrouwel-fik. — Infidélité, e. Ontrouw, ongetrouw heid, trouweloosheid; trouwverzaking, trouwscbendi.nng,daad van ontrouw;pligtschending t. misbruik n.
van vertrouwen, oneerljkheid; --- on naauwkeurigeid, onechtheid; onjuistheid f. Lint- d'un amant,
dune feaiime, de ontrouw van• een' minnaar, van
eerie vrouw. Faire des inf-s l5 sa maitresse, daden
van ontrouw ,jegens zijne geliefde begaan. ---- Cet
employé a commis ure inf-, plusieurs inf-s, die

ambtenaar heeft zich aan eerre oneerljkheid, aan
velerlei oneerlijke daden schuldig gemaakt. ®- Liefdim historien. dun aspiste , dune citation, de
onnn,aauwkeurigheid, onjuistheid van een' geschiedschrijver , pan een' afschrjjver, van eenti aa haling,

heil f., ongeloof' n., het niet-belijden der ware godsdienst, litre ohstind dans fint- , in 't ongeloof
volharden.
Infigura bilité, f. [Lidact.] Onaf beeldbaarheid f. — Infi^iarable, adj. Onaf beeldbaar, niet
af te beelden: Dieu est inf-. — Iufiguré, e, adj.

Zonder bepaalden vorm; — niet figuurlijk, eigenlik
Infiltration, f. Inzjging, intrekking,
ging, doorzijpeling: Lief- des eaux dans une cave,
de doorzijpeling van 't water in een' kelder. -[Méd.] DoorziJging, uitstorting f. van lysnpho
bloed, etter, enz. in de zelfstandigheid der organen.
__ itifiltrer ('s), v. pr. Inzilpen, intrekken, indringen, doorzijgen, doorzijpelen: Lean s'infiltre
dans le hois le plus dur, iet water trekt in 't hardste hout. ----_ filet part. rosse is ook adj.: Liquide
inf-, ingetrokken vocht n. - -- [Méd. j Cellules inf-es,
met ingetrokken ly npha gevulde weefselcellen.
inifin'e, adj. Onderst, laagst, kleinst, geringst
(zelden i n, eig. zin gebruikt). (fig.) Les rangs
inf-s de Ia societé. de laagste klassen f. p1. dermaatschappáj. -- b Infiniité, f. Laagste stand in., aletigheid f.: L'inf- de lshom e.
.Iu fi, e, adj. Oneindig, eindeloos, onbegrensd,
onbeperkt , altijddurend , eeuwig : Dien est inf-,
God is oneindig. Lespace est inf-, de ruimte is
onbegrensd. La gloire inf-e des élus, de eindelooze
heerlijkheid der uitverkorenen. --- Bij overdrijving;:
zeer groat; ontelbaar, talloos: Des astres placës
a one distance inf-e, sterren, op verbazend grooten afstand van elkander geplaatst. Avoir des obligations int-es a cpn., zeer groote verpligtir^gen aan
iemand hebben. Urge variétd hit-e de creatures viveefes, eerre tallooze verscheidenheid van levende
schepselen. [Math.=1 Quantité int-e , oneindig
eroote hoeveelheid f. (q-rooter dan, eenige denkbare
hoeveelheid). — INFINI, n1. 1Iet oneindige, onbe
q i ea sde: IL'hornrne ne peat Pier concevoir i'inf-,
ile encased kan ;iet oneindige niet wel bevatten of
begrijpen. --- a L INFINI, loc. adv. Tot in 't oneindige. _-- - [ Math, ] Le calcul de 1'inf-, de rekening of ylossifl , (Ier oneindig kleine groat/sedan,
analysis van 't oneindige (di/ferentiaal-, integraal en exponentiaal- reken ing), in /initesimaal-rekeningf.
--- á INF1NI, toe. ada. In 't oneindige, onophoudelijk: La divisil;ilité de la niatière i€ 1.'inf-, de deelbaarheid der stof tot in 't oneindige. Cela irait a
lint-, dat zou in 't oneindige voo rtloopen. - -- Inliniment, adv. Oneindig, zonder grens of praat;
hoorast, ten uiterste, zeer veel. Dien est int- lion,
sage, God is oneindig goed, wis, algoed, 'alw(js.
— dij uitbreiding: Je vous renies°cie ijst-, ik dank
u ten hoogste, tens zeerste. Elle eet inf- aimable, zij
is hoogst beminnelijk. 11 vaat int- nmieux rester lei,
't is veel bëter hier te bl ijv en. I1 a int- d'esprit,
h.- heeft zeer veel geest, verstand. --- Int- petit,
Int- grand, oneindig klein, groot. [M ath Quantité
inf- petite, oneindig kleine hoeveelheid. (kleiner dan
eenige denkbare hoeveelheid). — Iuu#initaire, ei.
Aanhanger, voorstander m. der in f nitecisnaal-rekeAainfg. - Intin,ité, f. Oneindigheid, onbegrensd
zeer grocte menigte of hoeveelheid, ontel--heid
baarheid, talloosleeid f. Lint- de Dien, Gods oneindigheid. — Une lef- de pei'sonnes y oat perdu Ia
vie, een verbazend getal roenschen hebben daarbij het
leven verloren. Line int- de chases Glui se passent
sous nos yen.:, eens groote menigte dingen„ die
onder onze oogerg gebeuren. --P- Iisíienitésima , e,
ad j, [Math.] De oneindig kleine grootheden belreflend: Calcul int-, of Calcul de 1'infini, z. boven.
e— In nitésisne adj. [Math.] Oneindig klein,
els subst. ni. Het oneindig-kleine. --- Isafinitlf, m.
[Gram.] Onbepaalde wijs f., infinitief, in f 1t 1 v u s m. -- Ook als adj.: Le mode int-. — In .siltovisre, rn., of als adj. Doctrine lidinitoviste, f. Leert., volgens welke al de bewerktuigde
wezens beschouwd worden als gevolg der ontwikkeGag van kiemhen, die tot in 't oneindige in elkander zijn gevat. i n f i n i t o v í s os u s n. — INF NITOVJsTE, ei . Aanhanger, voorstander en. dier leer.
Infix enable, adj. [Iaat.] Wat zich kraclhteloos,
ongeldig laat maken. Tdmoignage inf-, getuigenis,
die men krachteloos kan maken. -- In rre2*.tif,
ave, adj [Pint.] Oi,ggeldig makend,, opheffend, ve> .nietigevd, i n f t-r ni a t i e t: A.rrPt in f- duneseatm-ce, (bcr le =e) uitspraak f., die een gewezen von
-
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pais krachteloos maakt. _._ Infirmaa:tion, f. j Prat.]
Ongeldig-making, opheffing, vernietiging. i n f i rm d t i e f. in rme, adj. Zwakke jk, zieke
zwak, krachteloos. Vieillard inf- , zwakke,-lijk;
ziekelijke grijsaard m. La vieillesse mi-, fle zwakkelike oulerdom m. --- ,'habitude du vice rend
1'hoinnne inf-, de gewoonte der ondeugd maakt den
mensch zwak. - Jugement in!-, onvast, weifelend
oordeel n. -_-m Ook als subst. Les malades et les
inf-s, de zieken en zwakken. Cest un inf-, dat is
een zwakke, ziekelijke. — Infirmer, v. a. [Prat.]
Verzwakken, krachteloos, ongeldig maften, optie/Ten,
rev d r e n (b. v. een tesvernietigen, verbreken, i 92. j i,
tarnent, een vonnis, contract, enz.) _- _ [Didact.] Infune preuve. un témoignage, de zwakheid van een
bewijs, van eene getuigenis aantoonen. -Iet part.
passé is ook adj.: Sentence inf-e, krachteloos gemaakt, opgeheven vonnis D. ---- Infirmerie, f.
Kranken- of ziekenhuis n., inz. voor soldaten, ziekenzaal, ziekerkaper, infirmerie f. [Mar.]
Ziekenboeg in. [Bot.] .Plaats f. voor l rvájnende
planten in trekkassenn. ---- [()isel.] Met dikke sergie
gevoerde kooi f. voor zieke vogels, --- (fig. et font.)
Cetfe maison est une inf-, nine véritable inf-, dat
huis is een waar gasthuis (velen liggen ei te gelijk
ziek). =_-u Jnfirrnier, rn., -fiere, f, Ziekenoppa_ eer in., i oppasster f. in gast- of ziekenhuizen. ---^
Ook als adj.: Frére int-, geestelijk krankenbezoeker n1. (eene weleer aanzienlijke kloosterwaardigheid). Père int-, Mire ir^f-iére, ziekenvader, ziekenmoeder. Infirmm®Ité , f. Zwakheid , staakte,
krachteloosheid , gebrekkelijkheid , ziekelijk lig
Les-chamsgetln.,zi?jkdfrmtei.
int-s corporelles, de ligciiamei ke zwakheden f. V'.

Les inf-s de la vieillesse, de gebreken a. pl. aes
ouderdorns. . (frg,) Zwak1 eid, broosheid, zedelijke onvolkomenheid f., gebrek , ongemak n. II
faut supporter les int-s de son prochain , men
moet de zwakheden, de gebreken. ongemakken van
zijnen naaste dulden, verdragen.
Infixer, V. a. Inplanten, in iets bevestigen
of vastzetten. --- Het part. passe komt als wij.
voor: Les preruiéres dents ne sopt pas inllxées
dans la mdclioire, de eerste tanden staan niet
(liep en vast in de kaak.
lnflannnabilité, f. [Phys.] Ontvlambaarheid,
ontbrandbaorheid f, ; .'infl- de l'esprit dit yin, d a
gar liydrogëne earboné, de ontvlawbaarheid van
den wijngeest, van het koolwaterstof gas, ,'inflde in poudre, de losbrandingl, ontploffing van 't
kruid. Intl- sponntanée, zeifontbrandinq, zei font
ing f. (fig.) ,'infl- de 1'iniagination, du
slamming
coeur, de ontvlambaarheid van de verbeelding, van
't hart. --- Inflate eta le, at/i. Ontvlambaar,
ligt ontbrandbaar: Le soufre, Ie caa phre sent des
matiéres fort infl-s, de zwavel, de kamfer zijn
zeer ligt ontvlambare stoffen. - [Chinn.] Air tall-,
waterstof-gas n. - (fig) Ligt opvliegend of indrift erakend, prikkelfbaar. Caz°az,tere teil -. ligt
opvliegend karakter n. Imagination tail-, prikkelhare verbeelding f. n ar rn atlon, f, Oatc lamming, ontbranding f, - ; Méd,} Ontsteking,
i n t a an7 a tt e f. It y c, de 1`intl- a4 cello plain,
er is ontsteking bij die wond. _-...1V tdr.I t e sen
iekte f. der vorkens..--- Intiamtuatoire, adj.
[Mèd.I Ontstekend, ontsteking veroorzakend, niet
ontsteking verbonden. Fiévre fail- , ontstekingkoorts f,
Inf$-.tion, f`. Méd,J Opblazing ; gsetti`n l van
't lijf door winden, inflatie f.; r. V. a TU MEUR.
IDfl(-e 9i, e, ael. j. [Opt., Bot, Bi ?nenwoarts
gebogen,. Rayons inll-s, Pétales tal-es, binnen
gebogen stralen sit. pl,, blocinbladeren n. p1.-warts
N.
Intt
.exibi
pr. Buigen. — In
hehir(s'), v.
lité h f. Onbaigbaarhei d f. [Plays.] I,'intl- eat ape
prop rinse qui n'appartient F5 aweun corps, de onhuigba{ r Beid is eeve eieeacdw, , do tiet één hr!_
cl care bezit. ---- (fq,) Onbuigzaamheid, stugheid,
onverzeltel ¢kheid. on,verbiddei kheid, onbewegelijkheid, oneer? urrvbaanfieid, stjfzinni,heid, holsstarrigl eid, hardnel°kigheid f.L int!- dun ]alge, dun
eréancier, de onverbiddelijkheid eens re ;ters, eens
schuldeischers, ,'infl- du coeur, dit caractére, ds
onverrgarr,ra ,hoar°laeid van 't hart, de stugheid, onwrikbaarheid van 't karakter. -_- In flexll)le, adj.
Onbuigbaar, niet te buigen: Les corps teil -s. de
onbuigbare ligcho en n. pl, -_... Aneun radial noest
absolu ent lad-, niet ddn s etaol is volstrekt on-

baigbaar. 4--a 'fig.) Onbaigzaatr, t r eerzettel k, cr; wrikbaar, onvctin,n vbaar, )rterbiddedlk onbeWégel k, stug, stn fzinnicg, st 1hoofdi€g, halsstarrig:
I1 est rigide et infl-, h(,j is streng €yet. onverzettelijk. t:ne constanee infl-, eeae onbeii'.' ' l )he standvastinlieid. I est,une Ige mu-, 't is een onverbi.ddel k regter. I. ne verte infl-, eene o wrikbare
eleagd f..--- iet casa ;tére infl-, een sta's. halsstar-ria karakter n. •--- Yttftexibiernent, ' 'It . Op
or-buigznrrre wijze, onverzettelijk, onbewéfjel k: I1
derneure inil- attache it son opinion, hij ld i't on.verzettelijk bij zijn gevoelen. --^ Inflexion, f. Bui
Saluer en faisant utje légère infl- de corps,-ginf.
te cane ligt" baai'iui! gr('eten. [t)pt.] Buigi g,
afwijking (let lichtstralen, á. V. d,• DIFFRACTI0. -_-_
Ste rtb ,iging f. {b1j .zingen en spreken): Les infl-s
de cel ae°tertr, In ce chanteur Bont €oUlours na
de stembuigingen van dier tooneelspe11 -turelïs,
va7 1 t altijd natuurl k. _---- [Gramm'
Buiging, hrcig -ngsletter f,, die den overgang vaar
den wo)rtel ol) den Uitrjani vormt. ilaíh.] Point
d'infi-, b riigp2 t n, ir, ee ae I„.roptrnne lijn, waar zij
eerie rigt i: tegeno^;er- 'ft steld aaar hare a, net
aanneem,!, n exiose ipe of 'hr®ub^.de^it- in. [PIS -.] :en, door leger° uitgievonde
werktuig tot waarneming v€an, de verschijnselen der
straalbuigintl, t n [1, • i o s k o o p n.. ----- litilexipt!e, ar'i. [H- n._] t. et bije en,,jr.arf. eboge^
,

voeten.

I ^ Ietlf, I e, adj• j ar. j lr te lege. gin, tree te
bra;. , opgelegd. Peine intlylc e, op Ye leg gen straf;
-

t;,' ,tra, f. f. [,dui°.1 (pleggi rn, toes

c' izznfl eerier straf, veroordeelin; tot eerie l /strc/'.
st ra,vol voeri,ig, vo'i•rrisvoltrekkiii :, i `n f l i c t a e f.
- Inf iger, v. a, Oplegge, , toek:ennen, voor
,

,schor ven, vaststellen. Ies p .=,fines que les ,t. in-

tligent aug ineendiaires, d e stat/jen, die de wet
reen brandstichters oplelt. Infl- tot' a.,nende, un
e1^t timent, eerie boete, lac s}ijdi a•c oplegt en. — S'INFLIGEit, i . pr. i!"•'zelve l. o rleggen. S intl- des
privations, z?ck zelven, ontbér'i»gen opleggen of
raoorschr yen 1:1/;. ''1,.;. oplge,v, ---- ();1!-1 ( (t
corde3 . - - _Het pert. past° i.^^ oon ad
It nfl-E
pear Ie jnge, door der regeer toe'ekr Gele ('iflolage^
legde straf f.
I,^ ®rene-e zee, f. f Bot. I, iloenie`rastand i.

wijze, waarop de bl'., men ,gyp' de plaat geschikt ot`
geplo.rtst zijn, i f1 o r e c c r n t i e f, Intl- radicale,
eaulinaire, r xr éa:e, péfiolai °e, fo'iaire, etc., stand
der bloemen op den r vo'rtet, op den stern, op dei{•
ak, op den• bladsteel, op de bladeren, enz.
ik ette e, ,,,1,á. :o . j?.,. lot, •,,net gevlot:
29

^l epee, f. 1;, loed g., n;verk n i,?i,I'l'In t i e f. .strot,] twee astre a u' e bonne ia fI
_lei les corps s^.,binkoires dit gestera te ;„eelt eer,'

oede^a énvloed op de onder rrxaa
. <,sche li e% anu,9n .__-_

Fint,- de Fa r, (Ie invloed, zoerl rig der lucht,

'

. B ' infl- (le !a lu tie sur les $ ;prees, de invloed de ,
'ii ., ér op de wraters/et jde11. t_e_ I, e s ton., leis ré

paP,dent pa to ^t leur tienreuse infl-, d ^ goede
-

vetle'd ,^ersp;' eider oveiral lire qe €ui kilte werk , .

11 a I.''-'ug or:p d'ieï - daas vette ffair .. hij hi'
veel irvloe l, ceel te :ze ;e-n f deze zaak.. I1 a pende
t.oute infl-, h !heeft llerr i,jrr^loed, alle ':.eza ,alle
r ertro 'we verloren. _-._. l•d.] • Z. IN LUENZA• -_..

Infloe leer, V. .In 1lo ed nebbe, , . 17-z:, er. eelt (op),
ira ° l u e n c V r e : Iel - le l,euple< ol^ l?e volk ^^ vloed ^ Were te ^-. I
de r;erl4ie^
zi?r E'. i!',^fer; en,

11 s€' latsse thew- par sa feiiiiiic„,

hifi l€ r t zich dog}r z• ne vree w lei`1ea^ } r staat
odder den i7:, -vloed ga r zijn.- vr°ow.v. a..- Hex, part.

passé Ii'

rn,t i. a ,'. , ..: '

lto n ,,fl. gei
Q

n-

f l u' e Y v r e' r d 2r-tiro, gemand, "eels Woorden, eik,
d(.,Fie r- onder r en i vloed v ,r een ander stct(r)', -_.
Ir ti e ^t, e, adj, Ira.vloedhebbe•rd, `i ver. end,
wie veel invloed . - eelt: Patti infi-, ; t t9loedr ke

pang f. ._.- I i ^l , f, (teel

é^l,] _.!'t: -

nieen vcrsp eideziral^i - o -loeikoorts. larudve^•_
kan /t v, :- .'ti e,
p grep f. gehe- I' In tier.
itvloenen., ianvloed ^e ;f en. roep e-

?loed 1~,e di et• infl T^fi€
oeurs, sur le ,',i 5''t''. stir i'' sheet d ^
Fhoni,ue, liet lil,:.,'t heeft invloed , , - der; ?zo dhei.< , op de zec err, a' het kar kter, oq fh€t voo
korren an e,, men sc%. --- In110 na ° son ^° °é

les

?ar sa fo tullep dop$ L -^^ a i n n,
,

pie zijn ^ -

97.E

IN1' OC TIOla

INFUSOIIt

Infocation, f. Het te vuur• zetten levuur-- spoed geleefd. --- Faire le récit de ses int-s, zijne
rampen, wederwaardigheden verhalen. --_- Infor(l(1 t.) (vgl. IN) [frpr., Lahr.] tuné, e, adj. (en part. passé van 't oude infor-

setting f.

In-fo1io 9 rn.

olio- formaat B. (waarbij het vel eenmaal gevouwen is en dus 4 blad,z jden heeft), i n- f o ii o n.,
foliant Y-n., boek 1n. in folio-t'orr7r aat. Des in-

folio, of als adj. Des volumes in-folio, folianten
III. pl., boeken irP--folio ii. pl.
S Infondre, v. a. Insmelten, innig vereenigen,

Bene cir,enschapp aan een liglehaarr, mededeelen, inplanten, vermengen.
nforcable, (Mij. Niet met geweld te nemen,
onoverweldigbaar, onneembaar: Position lof-.
Informateur, m,, -trice, f. Onderzoeker,
navorscher, inwinnen ui. van beri ten. — - Weleer
ook z.

V. a.

PIIECEPTEUR. P-- Innformamatif, iv e,

O( j. Berigtend, onder°rigtennd, leerend. --- -• Infor. ation, f. [Jui•.] Geregtelrjk onderzoek, getuigenreer boor ii., ondervraging f. (inz. in cr uninéle
zaken; vgl. ENQUETE): fl eet assigné pour etre ouï
en inf-, hij is gedagvaard, om als getuige gehoord
te worden. Continuer les ïnf-s, de ondervragingen
i

voortzetter,. Aller cox inf-s, prendre des lof-s, eert

ger °eg telt!f onderzoek instellen. Cahier d'inf-, memocie van- ingewonnen berigten. Pour lof-, tot rna lat.
( air .) Onderzoek In., nav'orschin.g, navraag, hondschap f., berigt, bescheid n., i n f0 r m a t i e f. (in
dezen zin meestal meerv. gebezigd): Faire des inf-s,
berillten inwinnen, onderzoek doen. Les lof-s que
-

j'ai prises of recueillies) sur sa conduite, ne
soft pas satisfaisantes, de berigten, ..die ik om-

treat zijn gedrag heb ingewonnen„ zijn niet vol
niet bevredigend.
-doen,
Inforine, adj. Zonder bepaalden of :zonder behoorlijken vorm, ongevormd, vormeloos; misvormd,
wanstaltig, wan-schapers, mismaakt, gedrogtelijk:
Masse lof-, vormelooze klomp en. of rrzassa f. Le

nionstre est ure production lof- de la nature, het

monster is een, wanschapen, gedrogtel•(jk voortbrengsel der natuu r. - (fig.) Onvolkomen, niet in den
vereischten vormra bevat: Cette pièce, Cot acte est
inf-, dat stuk, die acte is niet in den vorm, is onvolkomen. Des essais lof-s, onvolkomene proefnemingen, f. pl. - m [Asar. j Etoiles int-s, afgezonderde,
verstrooide sterren f. p1., die tot geen sterrenbeeld

be/woven.

I nform é, e, adj. (ern part. passé vair informer):
. age Fien juf-, e goed ingelicht refter. 1 Tous eies
goed, slecht irn-gelicht, onderFien, gal lof-, g;
rigt, geïnformeerd. IN'FOIME, m. áJur.I
Gerel;telrjk onderzoek Ii. (INFORMATION).
informer, v. a. [Phil. anc.] Vormen, den

zelfstandigen vorm van een ligchaaan• uitmaken;
L'áme informe Ie corps, de ziel is de vorm, welke
`t ligehaam tot een zelfstart€lig wezen maakt. ^--Onderrigten, berigtei,;, hond doen, kondschappen,

naruit of kennis geien.. i n f or a dr e n: 011 l'iii-

forme, de tout ce qui se, passe, men geeft hem
kennis van al wat er voorvalt. --^ INFORMER, V. n.
[inc.] Gearegtel jk onderzoek doen (in eerie cr°imindle of i j fstra jfelijke zaak) Permission fint-, verlof n. om een geregtelirlc onderzoek te doen. I1 a
été ordoniié qu'il en sera it plus ampleme it inforu u pendant quinze jou 's on u s q u e q u o, reen

heeft last gegeven, dat ei , t2dur-ende veertien da-

gen, of zoo lang het noodig mogt zijn, een verder°

geregteljk onderzoek z n, zoude. a -- Inf- des vie
et moeurs dïe qn., naar ienlands leven en gedrag

onderzoek doen (om te weten of hij dit or dat
ambt waardig is} -^ s'lrevoRMER, v. pr. Onder^zoeken, navorschen, onder°zoek doen, vernemen, zich
i, n f o r m é r e n: Sint- de ia vëritd, naar de waar
onderzoek doen. Je men suis innformé it plo -h,eid
,

ik heb bij verscheidene personen-sieurpon,

daarnaar vernomen, onderzoek gedaan.
Inform ité, f. [bidact.] Vormeloosheid, napevorrndheid, wanvormigheid, i n f o r ni, i t ei t f.
infortiat of InforeUit, in. [Pl llol.] Het
tweede boek der d igesten of pandecten: (egl. .IIGESTE) ,
inforiidtum vi.
Inforti able, adj. Onversterkbaar, niet te bevestigen of te versterken. `--- nfortifié, e, t dj.
Onversterkt, niet bevestigd, zonder vestingwerdcen.
Infortune, f. Ongeluk n., reeks f. van weder
buiten zijne schuld-wardighen, msc
tref/en, rampspoed, tegenspoed en. ; - ongelukkig
voorval rn., ramp f`., slap ni. 11 a toejours véeu
dans lint-, hij heeft altijd in 't ongeluk, in ramp- ..

tuner, ongelukkig maken, kwellen). Ongelukkig,
on fortuin.l jk, niet door 't lot begunstigd, rampspoedig. Iíorome inf-, Femme inf-e, of als subst.
INFORTUI\'E, -E, ongelukkige man in., vrouw f.,
ongelukkige ni. en f.

I nfraetaii-e, adj. Overtredend. -- lnfra•eteur, m., -trice, f. Overtreder, schender, ver
Ili. (van een verdrag, eene wet, enz.) -m-T-brek
Infraction, f. Overtreding, inbreuk, schending,
kwetsing f.: loft- fi la lol, inbreuk op de wet. L'infrdes loin, de overtreding der wetten, vetschending.
filfr- de paix, vredebreuk f. IJs out fait one infrau traité, zij hebber. 't verdrag geschonden, overtreden, e r inbreuk op, gemaakt.

Infralapsaires, in. pl. [ThéoL] Aanhangers
eener secte, die beweert, dat God reeds vvóvr Adams
val besloten had, een zeker petal men.schen te verdoemen,

Infra nehl. e, acht. Onoverschreden. -Y InfraneeJatssaJie. adj. Onoeerschr jdbaar: Limite
iafr-.
I nfrangible, adj. Onbreekbaar, niet te breken.
. Infrequeminent, ode. Met dikwijls, onnienig eldig. ---- Infré «epee, f. Gebrek n. aars
herhaalde wederkeering; onbezochtheid, ledigheid f.
of gebrek aan bezoekers. --- Infrégllent, e, adj.
Niet herhaaldelijk, niet menigvuldig. --_ Infregicenntr, e, adz. Onbezocht, nog niet bezocht, een zaam, doodsch. Mers int-es, onbezochte zeeën f. pl.
Promenade lof-e. slecht bezochte, eenzame wandel
(te stelen.-dref.
gnfripounab e, mij. (laic.) Onsteeibaar°, niet
.nfrnctuensentent, adj. Vruchteloos, verpeels, zonder nut of voordeel: Xai tra aillé infr-,
ik heb vruchteloos gewerkt. Infrtietueux,
euuse, adj. Onvruchtbaar, Wing of geen vrucht
oplaverend: Chimp infr-, onvruchtbaar, weinig
gevende akker in. Terre infr-euse, onvruchtbaar,
schraal jaar it. ---- (fig) ITruchteloos, vergeefs, nutteloos: Pious eimes l'annte passie one annee infrtictueuse, w ij hadden verleden jaar een onvru.chtbaas jaar. moire peine sera infr-euse, uwe moeite
zal vruchteloos zijn. -_-- fnfruetnosite, f. Onvruchtbaarheid; — vruchteloosheid, nutteloosheid f.
nfeile, f. [11. anc., Liturg.] Witte wollen
vvoorhoofd.band m. als tooi der oud -rorneinsche
priesters, pr°iesterwronng f ; -. _ abts- of bisschopsmuts f , een zinnebeeldig sieraad bij plegtige geldgenheden.

I nfiiudibiilé , e, of . nfun ibulifornne,

adj.

[Bot.] Trechtervorinig. Infnndihsalnni, m.
in- foto. - th -bu -lome) [Arndt, ó, z. v. a.. ENTONNOil .

(pr.

Infus, e, adj. Aangeboren, ingeschapen, ingegdven: Les apotres avaient on don lof-, de apostelen hadden eene (vara God) ingegévene gave. Sageese lof -e. aars peborcne, ingeschapen wijsheid t.
(f am. et iron.) II cr€0i1 avoir ia science inf-e,
hij meent, dat hij met de wetenschap geboren is,
dat de kennis herre aarnpeww.vaaid is.
ifieser, V. a.. Ing eten, inz. [Pharm.] opflieterp, laten trekken of werken, een oergietsel op iets
maken, i a fsi a d d r e re-: Int- du quinquina dans
du yin, Jana op tvj n laten trekken. ---- Ook zonder
voorwerp: lof- P fraid, houd op g ieten of laten trekken.- (fig.) Dieu infuse ses graces dans nos
coeurs, God stort zijne genade ir onze harten uit.

- S'INFUSEB, v. pr. Trekken,. € ftrekke n, 'veeeken:

fi faut laisser au tI A
ps
Ie temde slof-, men, moet
age thee tijd laten om te trekken.. - Met weglating
van 't voornaamwoord: Laisser

inf- one planter

eene plant laten aftrekken. Het part. passé is

ook adj.: ï1 prend Ie quiooquioa infusd dans du

vin, hij gebruikt een afire/reel van kina op wijn.

Innfuusibilité, f. [bidact. j Onsineltbaarheid f.
--- Infusible, adj. Onsmeltbaar.
nfnnsion> f. Het opgieten, ingieten; opgieting f.,
ohgietsel, aftreksel, treksel n., i n fel s i e f.: tuf- de
the, de earno idle, treksel, aftreksel van thee, van
karr2illen. Int- b chaud, a froid, warm, koud opgietsel i,. --- [Clir.] lnspaitir g, ingieting t. van
ee➢nig vocht in eene opene ader. -- (fig.) Les apotres
avJaient. ]e don des laogues pay fint- du Saint
Esprit, de apostelen hadden de gave der talen door
ingeving van den f1. Geest, I nfusoir, ai. [Chir.]
W erktuig tot oderinspuiling, i n f ss.vo r i rc os n,

IN FUSOIRE

-)fasoire, 11/f.: Vers inf-s, k .innalcules,
Zooph'tes int-s of of als subst.
JNFUSO1T:s, 1n. pl. [H. n.] In Usie- of op(ietsel-

diertjes, n?,ik.roskopische wormpjes n. pl. (die zich
in in fusiën (If ook in stilstaande vochten ontwikkelen
en alleen. door 't mikroskoop waar te nemen zijn. ---Infusori4i, e, adj. [j . n.] Tot de vorming,
ontwikkeling der i:nfusie-loeriii( s beh.00rend.
n ^^n Ie, a j. O7it'atnba'cr. w In ^ n^,
e, Udj.ngniewonnen. (de bee ren.
Inwanlihe, (MIJ. a^ ,.} I / cg, luchtig, ligt op
Ingai•anti, e, (i(i. OngeWaarborgd, ongedekt,
-

+D ader° raranlie of waarborg: -Marc andises ing-es,.

ongeu^aarborgde waren f. pl. I1 est !'esté ing-, hil
bleef oni/f, ongegvaarborcid. ---- Ook als subst.
n)1.: Nous sornnnes du a onibre des ing-s, wij behoore onder de ' iet -geu.'aarborgden. ------ Iogara^ntie, f. Gebrek . aan waarborg.

I»gCnérabie, adj. Niet te teen. niet voort

te brengen, ol'teelbaar ve.

I1. j. Ter voortteling onbel:u^^ram, o^ maglig.

Ingénéreux, ease, adj. Onedel,noedi' .
Iugénier (s•), v. pr. Zijn vernuft, zijn clenk-

eerrrcogen ;,7 i anven, op middelen peinzen, middelen verzinnen: Ii s'ingenie poer tires son frère
d'einJarras, hij peinst op mniddel•n, ome zijn' broeder uit de verlegenheid te helpen.
Ingénier, rei. Is •, g dige, kri gsb n
mfleester (bij dooft door vernufteli1a'1 vertaald),
i n g e n i e u r fl. Ing- de piace, ve.sti,,z, bo wkundige. Ing- de guerre of de campagne, veld-incfenieur. Ing- géograpite des camps et armees, I Fj, uslandn eter. ingemeu.,.-geograaph der kampen en
legers. ing- civil, l of bu-rgerl k ingenieur.
Ing- des poets et chanssées, boutbnieester der° brug
Ing- des eanx et fc^rèts, ingenieur-genar9,o.
der wateren en bosschen. Ing- de ia marine, zeebouwmeester, marine-ingenieur. Ilig- constructeur
de Ia marine, bou kundig opzi.gter over (T
constructeur de)' marine. Ing- en chef,
hoofd-ingenielIr: oppe teur.
In énieusen-xent, adv. Oja vernuftige, zinr ke, geestige V„ z . Lela ast ing- imagine, dat
is vernuftig, zinr1lk uitgedacht. .II s'en ast tiré
ing-, hij heeft er zich op eerie schrandere, aardige
!Itl; e uit gered. n enieiix, Tease, adi. ;er -

nuftig, geestig, zinrijk, vindingrijk, scherpzinniq,
schrander, kunstr l , kunstig uitgedacht.° 'e t
ene femme inT- lense, 't is eery ver iuftile, schrantitre vrouw. Fast. ene machine :;it ing-Tense,
't is een zeer kunstig gemaakt werktui katte
invention esi, fort ing-ieuse, deze uitvinding is
zeer kunstig uitgedacht Une malice ing-ieuse,
• ene sloot uitgedacitte booslfeid f. -In éniositë, f.

Didac#

IN(IIJRGITER

-

Vernuftigheid schranderheid, zinr-i /t!eid,

it vind ingsgalve, '. n 'j' i o s ii e i t I.

Inf(nii, e, adj. Orr,€gekunste!it, eenvoucig, open„
-rond, trouwt^hartig, rondborstig, opPegt, eer'a,;ls.,
onbeu;inpeld, onbevangen;. eni)e fille it e, ongekdnsteld, eenvoudig, t:r•;'loos !o t,g 11. :• n. Aveu
-

ing-, ron.de, o abeioimpeld! bekentenis f. ----. [ `éod.
t dellilk leen t:. --- O k cells s cbst.:
;j!.
Fief U- vriileen,
Faire ring-, dept lit 1Ewl artige, dei eenvoudige,
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tegengif goed- of kwaadschiks inbrengen, doen
doorzwelgen. -. Het p art. passé is ook adj.: Il a
rende toutes les matières ing-es, hij heeft al de
in de maag gebragte stoffen weder uitgeworpen. -^S'INGERER, V. pr. ingebragt worden: Ces nmédicanients doivent sing- aver la plus grande précaution, die medicijnen moeten met de grootste be/toed-

(Wfl1heid
mhei.d ingebragt, door de keel gebragt worden.
-- Zich mennen, of steken in iets, zich niet iets ongevraagd bemoezjen: Je ne ni'ingérerai point dans
vos affaires, ik zal mij niet mengen of steken in,
niet bemoeijen met uwe zaken. 11 s'ingère de doneer des avis. hij -iaat -igt zich- aan raad te geven. -Iiigestn:, m. pl. [Pli siol., Méd.] Ingebragte levensmiddelen n. pl., door het spijskanaal in de
maal] gebragte drooge of vloe.jende stof/en f. pl.
Ingestion, f. (pr. in-,jés-thi-on) Inbrenging
van voedsel of artsenij door de keel in de niaag.
Inglissant, e, a j. Viet glad, -niet glijdend,
stroef.

In giolbo, adv., z. GLOBO.
Inglorieusernent, ode. Op onroenzrjke wijze.
---_- inglorleux, lense, adj. Onroenzrjk, roemeloos. --_ Iugloi ifié, e, adj. Onverheerlikt, oogtroemt!.

Ingogne, f.. aangename drank rei. der negers
in Senega nbi e, uit cane perzi.kvormige vrucht bereid.

Ingoftable. adj. Onsmakelijk: Fruits ing-s.
–.. Ingoûté, e, adj. Ongeproefd, onaangeroerd:
Tols ces niets sopt 1'estés ing-s. - -- (fig.) Niet
goedgekeurd: Mesures ing-es.
ingonvernable, adj. Ons'egeerbaar, onbestuurbaar, ongedwee: Peuple ing-, onregeerbaar
volk n. Vaisseau ing-, onbestuurbaar schip n. -a-In ;ouverne, e, od j. Onbestuurd, niet geregeerd.
Ingrn:eieusenient, adv. Op onbevallige, onbeleefde -wijze. — Ingraeieux, ieuse, odj. On-

bevallig, niet innemend, stijf.
Ingrain, in. (pop.), z. V. a. EPEAUTRE.
Ingranbrnatieai, e, adj. Ontaalkundig, tegen de regels der spraakkunst. - - Iet ;rammnatiealenient, adv. Op ontaalkundige wijze.
I.h^ rn.t, e, adj. Ondankbaar, onerl,enteljk: II
a été ingr- r nvers sop. bienfaiteur, hij is ondank aar jegens zgnen weldoener geweest. I1 est ingra vos Iontés, hij vergeldt owe goedheden met ondank --- (fig.) Der, onvruchtbaar; weérspannig,
moeijeljk te bewerken; geen voordeel gevend; arm,
weinig stof opléverend (in zake van letteren en
kunsten). Terre ingr-e, Sol ingr-, ondankbare, onvruchtbare, den arbeid niet loonende grond m.
Une igre ingr-e au ciseau, een steen, die zich
moe jeijk laat bebeltelen, een weêrspannige, stugge
steeg rn. Le sujet cie ce poènie est vraiment ingr-,
liet onderwerp van dat dichtstuk is inderdaad ondankbaar, arm. — Ook als subst. Un ingr-, Une
ingr-e, een, eerie ondankbare. Les bienfaits font
les fogs-s, de weldaden, maken ondankbaren. ---Inffratenient, adv. Op ondankbare wijze. --igra,tissi ome, adj. (fam.) Hoojp,st ondankbaar.
..-.-- Ingvn.tit:iide, t. Ondankbaarheid, onerkente,

V

lijkheid f.

ingraventent, aide. Op eeoc niet deftige or

den c rgelooz• .spelen of uithangen. .,- [TltIIt._j
3oner fes rig-s, les ing-es (of lot!er 1'i! géDuité

ern.sti e -wijze.

spelen.
--^
der .jonge een onschuldi e, n(iive meiVes
T
7

terbacr.

niet in slavern j geboren; vnl geborea^e nn. en Ç.
Ingénri té, f. .envoa^di hei^l,^argel' oshei.d, trouwhartigheid, rondborstigheid, o^ enhartigheid, ogre€ith.eid, ongekun.steldizek, onbevangen eId, vrV^noedl.iheid f fail :-out' tolt ce qu'on aait et
ce qn'o 3 sent, de arrgeloosheid poet al, ivat aren

deel, inmengsel, in g r e d i d n t n. Les ingr-s dont

,le 'rol de:4 eenvor:di!-„e, 5ro :, il?artige i. rs ill aadjes,
^ ^

ixig^'^, 1:. adj. et su-bst. •I3^°. rom. ® °t,geboijrcII,
,;

weet en, : e, l/ bekennen. ----- Oef ,00zele, zotte,
belagchelijke 't:; lilt of olilt,erking f.: Tout

son €iiscours, pst plein ding-s viii fond pitie, zijne
t swaardige
ganse! e rede is vol onnoozele• ;raeét ,'(I
netten. i\l.tnUl' P, f. , Dr. ros! ;, Ir geboren(Flit.
It
I°or
dborstige
heid f. Ingénument,
onbeuvi.,ipelde, troaaha,a°tige wijze: Je vons avoue °ai
rig- crue• je, Yai !.Lit, ik zal u openhartig bekennen
dat ik het gedt an heb. Ii dit- tetter chci,e” ing-,
hij zegt alles onbewimpeld, ron^i-borstig.
In inne, f. Inmenging, bemoeijing f. ^-Ingerei, v. a. [l til.. Inbrengen, door den mo ^d
in de maag brengen. ,toen i': t lge6 : II faut ing:

ie (,otttT°e- 7t. -.o.1 de grf° ou d e force.. ?inca

;o't bet

Ingrav iss bie. adj. Onbeklintboar, onbeklouIngrédient, in.. Bestonddeel. zatnenstellend

on fait.l'encre, de bestanddeelen, waarvan noen den
inkt na-aakt. Les ingr-s dune médecine, dune
sauce, de innen sell eerier arts-enij, eener

saus.

[Phil. scot. in aisle vermenging,
vereeniging f. .---- Ingression, f. [Asti.] Intrede f.

gr s, T

eener iianeet in een teeken of stn °r ebeeld.
Iiigrossn,tion, f. [., Ichh.] Vervorming . der
grovere elementen. aarde en. water, in de ligtere,
vuur egt lucht.
<llsaar, ondoorwoaadInguéable, adj. Onwr,
baar, diep: R ivière ir g-.
In uérissaibie, adj. Ongeneeslijk, ongeneesbaar.

Ing^ainaire, Inga final, e, adj. [Anat.] De

liezen of de scrtaamstreek betreffend: Glandes ing-es,

liesklieren f. .pl. ®- [Ctiir.] _Heroin inguinaie, liesbreuk f. (Plus. to. VNNGTJINAUX).
In u ° it tion, f. i ed.j Doorzwelging, doorslikking f. --- Inguv iter,, v. a., docrrgtzons 'iu-
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INHAIBILE

gi er, V. pr. ((am.) Gretig doorz'welqen, door
r2t
eel lappen: II commenca par sing- un pot
dune excellente Mère.
Inhabile, adj. Onbekwaam, onbedreven; onbevoegd. Artiste inh-, onbekwaam kunstenaar m.
[Jur.] Un mineur est inh- a gouverner son bien,

een minderjarige is onbevoegd om zijn vermogen
te besturen. Inhabllernent, ode. Op onbekwame wijze. - Inhabileté, 1. Onbekwaamheid,
onbedrevenheid, ongeschiktheid f. L'ínii- de ce gnéral lui a fait perdre Ia bataille, de onbekwaamheid van dezen. veldheer heeft hem den slag doen
verliezen.
inhabitité, f. [Jur.] Onbevoeqdheid 1. L'inh- a suenider, it héiiter, de onbevoegd held tot opvolgen, tot erven. lnliabiliter,v. a.
{Jur.] Onbevoegd n a ken.
Inhabillé, e, adj. Onqekleed.
inhabitable, adj. Onbewoonbam, niet te bewonen. Maison juli-, onbewoonbaar huis n.
Inhabitation, f. Onbewoondheid f., liet niet
bewonen (van een huis). - Inhabité, e, adj.
Onbewoond. Pays jail-, onbewoond land n.
Inhabitude, f. Gebrek n. aan gewoonte, ongewoonte, ongewoonheid f.: L'inIi d'écrire des lettres,
de ongewoonte van brieven le schrijven.
Inha
hitné, e, adj. Ongewoon; ontwend.
Inhalant, e, adj. [Bot.] Opsloipend. inzuigend (absorbant). - nhaIation, f. Opslorping,
--

jaw igirg f. (inspiration).
Inharnionie, t. Onwelluidendheid t., gebrek n.
Inliarinoaan harmonie of zamenstemminq.

nieusemeit, adv. Op onwelluidende wijze.
Inharmonieux, louse, adj. Onwelluidend, niet

zainensteminend.

Inhérence, t. 1-let aanhangen. aankleven; aan/iangigheid ; verhouding dec dingen, volgens welke
het eene slechts in en aan het andere gedacht
wordt, inheeréntie t. - Inhérent, e, aclj
Aanhcingend, aanklevend, onafscheidelijk, I n Ii w
sé n t: La pesanteur est une qualité lob-c a Ia
inatière, de zwaarte is eene aanklevende, inwonende, onafscheidelijke eigenschap des stof.
Inhiber , v. a. Prat.] in- of terughouden,
Hetpart, passi
verhinderen, stuiten; verbieden.
komt ook als adj. voor: Choses inhibées, verboden
dingen n. p1. (Het woord veroudert.) - Inhibition, t. (doorgaans in 't raeervoud en vergezeld
-

[

van zijn synoniem dfenses) Verbod n., ontzeg-

ging t.: mb-s et defenses soot faites Is toutes per-

sonnes, 't is aan een ieder ontzegd en verboden.
- Inhibitoire, adj. Verbiedend, ontzeggend.
S Inhonorable, adj. Onloffid'(jk, niet vereerens
waardig. - S Inhonorablenient, adv. Op on
lo/Teljke wijze. -a, odj . Ongecerd,
onvereerd, inz. van de laatste eer of de eer der begrafenis beroofd. S Inhoori1iqne, odj. Niet
eervol, geen eer aanbrengend.
InhospitaHer, ière , adj. Onherberyzawn.
ongastvrij: Peuple , Pays lull-, ongastvrij volk,
land n. Réception inh-ière, ongastvrije ontvangst 1.
IuhospitaIièremnt, ads'. Op onherbergzame
wijze. - lnhospitalite t. [Didact. ] Ongastvrijheid, onherbergzaamheid F.
Inhimain, e, Onmenschelijk, onsnenschlievcnd,
onbarmhartig , onmetdoogend, onyevoelij, wreed,
gruwzaam, ontmenscht: Maître job-, oninenscheljk
meesterm. Coeur lob-, ongevoelighart a, 1raitenient
Une
lob-, wreede, barbeiorsche behandeling F.
femme inh-, of als subst. Une lob-, eene ongevoe
tige koude vrouw (die niet beantwoordt aan den
haristogt, dien zij inboezemt) , eene wreede.
humainement, ode. iVreedelijk, op eene wreede,
onmenschel$jke wijze II Ia traitd inh-, hij heeft
hem onmenscheljk behandeld. - Inhurnanisei-,
V. 0. Onmenschelfjk , wreed maken. ontmenschen.
... InhumanitP, F. Onmensehelijkheid, wreedheid, onmeldoogeniTheid, wreedaardigheid; oninenschel(j/cedaad F Traitor go. avec inh-, iemand met
tyanwnseheljjkheid behandelen. Ii a coaimis quelques
mis-s, hij heeft eenige osnnenschelijkhe?den begaan.
humatio9 , F. Beaarding , egraving , tee
aarde bestelling, begrafenis f. Les inh-s dans les
figlises sont cléfenclues , het begraven in de kerken
is aerboden. Frais d'inh-, begrafeniskosten in. p1.
Inhnrner, V. a. Beaaidon, begraven, ter aarde bestellen, ten çweive brengen (mr. wanneer dit met
,
gepaard gaat). On Fiatsqodsdienstpkgtipheden
trois Jours après sv mart, men begroef horn drie
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dagen na zijnen dood. .- Het part. passé is ook
adj.: Les marts inh-s, de begraven dooden.
S Inigite, m. (van Inigo of Ennicus, de voornaam van Loyola), z. v. a. JÉSUITE.
Inixnaginable, wij. Ondenkbaar, onbedenkelijk, onbegrijpelijk. Cette porte est in- , dit verlies
i.e onbegrijpelijk, men kan het zich niet verbeelden.
- S Inirnaginablernent, adv. Op ondenkbare,
onbegrjpeljke wijze.
niniitable , adj. Onnavolgbaar. Une pièce
in-, een onnavolgbaar, niet na te sunken stuk a.
- fihimitabIernent , adv. Op onnavolgbare
wijze. - Ininilté, e, adj. Niet nagevolgd.
lnimitié, F. Vijandschap F., openbare, duurzame
haat, afkeer m., kwaadwilligheid, vijandelijkheid F.
Une in- enracinée, irréconciliable, eene ingewortelde, onv erzoenlijke vijandschap. Mettre an terme
a de longues in-s, een einde aan langdurige vijandeljkheid maken. - Natuurlijke afkeer m. tasschen dieren; ook qebeizigd van gewassen, die niet
bij elkander willen groe(jen: 11 y a de i'm- entre
les chiens et les chats, er bestaat een natuurlijke
afkeer of vijandigheid tusschen de honden en de
katten.
4 Inindustrie f. (woord van M1raheau
Onbedrjvigheid, gebrek aan industrie of nijverheid.
- Jnindstriel, le, adj. Niet industridel, zonder industrie. - Inindustrieux, lease, wij.
Onbeclrjzig, onwerkzaam, niet bedreven in kunst,
handwerk of bedrijf, niet vindingrijk.
Ininflaiiuuabilité , F. [Didact.] Onontvlambaarlieid, onontbrandbarheid f. - inluflaannabie, wij. OnontviambPar, onontbrandbaar.
IninfnsabIe adj. [Pharin.J Niet voor opgieting of aftrekking geschikt, onaftrekbaar: Plan-

tes in-s.
S lningéniensernentz adv. Op onvernuftige
--- 1ninénieux, lease, wij. Onvernufwijze.
lig, ongeestig. (opschrift.
ininserit, e, oeij. Niet ingeschreven; zonder
S Ininstrnetif, ive, adj. Niet leerzaam, niet
leerrijk. -- S Ininstruit, e, adj. Niet onderwezen, onwetend, zonder onderrigt; - zonder narigt
of tijding. -- [Prat.] Niet geinstruterd of
ter regtebehandeling voorbereid.
ininte ll eetnel, le, adj. Niet totet
h verstand behoorend...inintelligenee, f. Gebrek aan, gemis a. van verstand of doorzigt.
Inintelilgent, e, adj. Onverstandig. ----tuintailigenunent , ode. Op onverstandige wijze.
--. S Iuintelliibi1ité, F. Onverstaanbaarheid,
onduidelejkheid 1. -- Inintelligible, adj. Onverstaanbaar, onbegrijpelijk, onverklaa rbaar, duister
(inc. van de taal, de uitdrukking). Raisonnement.
Texte in-, onverstaanbare e'edendrin ij f., tekst in.
.- Bij uitbreiding ook van personen gebezigd: Nous

trouvons in- s ceux qui veulent eons faire consprendre nos toils. - ninteIIigihIeatent, adv.
Op onverstaanbar e wijze.

luintention , F. Onopzetteltjkheid , onvoarbedachtel(j/cheid F. ---aiutentionnel1ement, ode .
Onopzetlel'(Jk, onvoorbcdachtel(jk.
Iiiintevi,rétab il ilé , F. [Didact.j Ones ittegbaariieid, onverkl a arbaarh eid t, -- iiuierprétable, wij. Onuitiegbaar, onverklaarbaar: lApo
calypso sera toulours in-, de Openbaring van Johannes zal steeds onverklaarbaas- zi -- tuin-.
terprété, a, adj. Onnitgelegd, onverktaard.
tniuterrompn , a, adj. Onafgebroken.- tuintei-rnption , F. Onafqeh'i-okenheid F. , geduriqe
voortgang in.
Ininvcntif, iv'e, adj . Niet vindingrijk.
Ininvitable, wij. Onnoodigbaee'
v, ongeschikt
om genoodigd te worden, tiinvité, a. wij.
Ongenoodigd.
tuique, adj. On billijk, oïu'egtvaardig, onregtnietig, tegen re,ç t en ucet. wedes-regteljk. Jugernent
in-, onregtvaordig vonnis a. -- tuiquement,
adv. Op onbillijke. onregtvaw-dige wijze, onregtmatig. onbilljkes'wijze, --- tniqi il té, I'. Onbitl(Jkheld, ouregtvaordigheid, ongeregtigheid, wederreg telijkheid 1 . Un acte din-, eene daad van neger-egtigheid , onregtvcrardige daad F. -- [Mor.] Bedor-eenheid, verdorvenheid, onelecegd, zonde, naperegtigheid F. Vin- de notre sièle, de bedorvenbeid
van. nare eeuw. G e-st on boner-ne rernpli din-s.
't is een regl bedne-ren, zondig nine, een man vol
em gereçtlgtwdeie.
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Intrritabilité , f. [E)idact.j Onpr•ikkelbaorh id , zielekalinte, onverstoorbare bezadigdheid f.
--- 1nirritable, apj. Onprikkelbaar. -- Inirri-

tation, f., z. v. a. INIRRITABILITE. • lnirrité,

e, adj. Onvertoorn.d.
Initiable, a(/j. (pr. t=c) Inw denswaardig,
irt?rp idbaar. --- lnitial, e, adj. (pr. t—c) lanvangend, beli.nnend, inleidend: I.ettre in-e, of als
subst INITIALE , f., beginletter, eerste letter, voorste
letter (van een, woord, van een hoofdstuk, een boek),
i n i t i a a l f. pers in-, Ligne in- e, eerste vers n.
eerste regel m. Discours in-, inleidende rede f. --^[Pbys .! I.a 'itesse in-e des pl'oiectlles, de aan
bi der werptuigen. Point in- d'un-vankelij?/
ouvernent, aa5vangs unt Ii. ee-ner beweging. --INITIAL , M. V oorlettergreep f., voorvoegsel n. Dans
.

taking t., angegrond verwijt n.; scheldwoord, smnaadwoord n. G'est une inj- irré arable, 't is eene on! erstelbare beleediging f.Faire
une in j- á qn.,
1
iemand schimp, hoon aandoen. Je ne saurais souff rir Bette in j-, ik kan dien hoon niet dulden. fis
en vinrent aux in'-s, zij begonnen elkandr
e te beschianpen, te schelden. II tiert, répute Bela à inj-,
hij houdt, neemt dit op voor Bene schending, bellediging. ---- Van zaken sprekende: schade f., nadéel n., door den tijd, het gure weder, de lucht aan
de voorwerpen toegebragt. Cette éMlise a beaucoup
souffert des inj-s du terups, deze kerk heeft veel
werking des tjds (door den
door de vernielende ILPi
tand des tijds) geleden. Etre

exposé aux hij- de

lair, du te(nps, aan 't gure weder : aan de onrema1 lien a an 't weder° blootgesteld zijn. --- Tomes inj.-s
du suit, de onverdiende raanpen f`. pl., de slagen m.

Ie mot i I 1 i sib 1 e on distiI^5ue 1'iu- i 1, le radical
l i s et le final i b 1 e, in 't woord i I 1 i s i b I( o-n- des noodlots. — InjIIrier, v. a. ileleedigen, honen,
derscheidt men 't voorvoegsel i 1, dele wortel lis en lasteren, sIraaden, schelden, beschimpen. I1 injurie
den uitgang i b I\ITIALls, 1. pl. of INITI- tout Ie monde, hij beschimpt, hoont iedereen. - -AUx, ,n. pl. •eeste "1 mysteriën n. pl. van Ceres. s'IN'JURILR, v. pr. Elkander beleedigen. e--- .Het art.
Initlateur, trice, ad,1. el subst. (pr. t- =c) passe is ook. adj.: P(fa(''' inj-e, beleedigd, ge
persoon -- Inl tIrien-seinent, ado.-itond
nw in Lijder in., inw,ldsterf. m--- luitiatif,

ive, ado. (l.r. t®:c) Pleat het oordragtsregt, het
aanvangmaken- betreft, het roordragtsregt bezittend.
.--- INITIATIVE f. Inleiding, opening f.; rec1jt van
aan te wangen, vrijheid f. of reet 1. z ^n lezen.
[Polit.j legt tot voordragt bij beraadslaa,ing over°
• yen onderwerp, bevoegdheid f. tot het doei van
wetszoorstelle. (ire, vertegenwoordigende amnerrs).
rendre Vin-, het eerst een voorstel doen; van het
voordragtsregt ,q brUi!i mm2ake , het initiatie f
neraen [Mil._ het eerst aanvallen. -4Y_ llniti-

ticir^, f. (p9°. x-tai-Li-a-c1-un. Inwijding;

inlei-

ding f. t,erémonies de 1'ire-, legtigheden f.
pi. -.-- Cie Bore nest qu`une Iii- ;i vette seience,
dit boek i-s niet dan Bene inleiding tot die vetenschap. --= ll^^itlé, e, a< j. (en part. passé 2van initier) Inbgewrd; bekend genre:kt (reet): tlomme inlig:
« ux m 't; de :.iadster-ien of verborgenheden
ingei{ d, 'ran. I1 egt in- au secret, ii draagt ken-

Op beleed-igende, verachtelijke, hone-n;de, eel kwetsend e neet verslriad àng. Ii a psi rlé fort in jcontre vows, hij heeft zeer verachtelijk van u gej urieux, ieIISe, aí11. !eleedigend,
sill orcen. smadel k. ^veraclilelilii, eerroovend: 11 ne dit que des
paroles i (IJ -levees, h;zegt ra.iets dan srn-aadwoorden.
gele eet ifj- pour ions, dat is beleedàgend voor c. - -

( fig. et poéL) Le it l
v j( dig, balsturig lot.
l ui eiste, I'll. onregllnatig, on-regt, wederregtel k; onrédel^ k, ongegrond. f mnie.
Jude inj-, ill a€t.rdig a_a, , renter. I ei, arrêt
ill j-, onre,tvaardige wet f., onbilljjk vonnis n.Demande inj-, onbillijke raag f. of Bieck mn. Soupcon inj-,
onge€ronde, onredelijke verdenking f. R- IN.IUSTE, m.
Het onrellt aa.rc ige, onbillijke, enz., het omegt; de
ongeregt•ile, onregtvaLl °I-i: La distinction du juste
et de 1'inj-, It onderscheid tusschen refit en omegt.

- deme aux %eux do 1'inj-, un Hij - eet horrible,

nis van p 't c eliein^-, 't geheà1n is hew inedegedeeld.
. NITIL á ril. lu, ew jde i-n. --- llnitier, v. a.. (pr.
t—c) fn ii. gden, plegtig ond.er't getal aan de belijders
tiener b zondere eeredie 2.st opnemen, toelaten tot de
kennis van zékere geheime plecltigheden of iysterien: II se fit in- aux alysteres de CcrCs, hij liet
zich i de geheimen of verborgenheden van
1 .' re's.. --_, (fig.) pel end m:' aken, rnededeele'l, op de
hoogte brengen, oe °enen, bedreven maken, de. eerste
gronden en1gen. In- qnl ure scjence, i un
tiener
et
art, iemand de beginselen .ener enschap,
kunst leeren. ature semblait 1;;ir ilit ie it
Ijera
I'll!
I.
geheimen,
sep secrets, de ^li u ; r schee,,
te hebben toebet:' ' 1 , medergedeeld.
njeeter, v. ti. [\!e.. (lair., Inspuiten, opspuàten.° Itj- dans 1'oreiile, nellin 't oor
spuiter. .--- Ook 111.et den naa t- van I.et deel, waaraan de inspuiting verriz t >ordt, tot voorwerp:

eega cangere-,1i ' ,i is afschuwelijk, 0011 ; 't oog des
ongeregticlen zelven. --- Ind ustentent, € II. Onregtvaar €ig, op onnbillijke, o3 re waard ge wijze. : 5 klej llstesse, f. Onjuistheic , onnaauw eurigheid f. --_- in j l Stiee, f. Ongeregtigheid, onregtvaardigheid, II l leid f.; onregtvaardige daad f.,
omegt, ongel I;k I) f. Uin j- aigrit les
esprits, de ongere€Itigheid verbittert de ge?noederen.
aire, (í :,t ettre, Exerce ° ure inj-, Bene on1iereatigherd, teen omegt, Bene verongelijking begaan,

ren opspuiten. -- Het part. às ook adj.: L i-

En natllr/l,lihIi, lof°. ado., Z. NAT[TIIALIIIUS.
nn taal - el, Ie, adj. Onnatuurlijk. _

Inj- les -eines, les artlres, d } aderen, de slagade-

queur inj-e, ingespoten , ocht ii. %aissea .^x irlj-s,

t(:!do n.

- - llnj liStili lile, adj. Nict te regtvaar-

digen, niet te billijken, onverde(l !(aar. -- - inj ns—
hue ngeregtvaardird, ongebillijkt.
nil-if)le, III!!. Onleesba r (vgl. ILLIslia.l).

In InlILn(i1, Inc. ado., Z. ANUS.
riIl 1ei1itit', f. [Tli(.o).• Onreborenheid f.,

de on!reogelf kheà!l van geteeld te zIn (B • ne eigen -

sch- p die dort Vader en den H. Geest wordt toeIekend).-R- nnaseible, adj. O:geteeld, ongeboren.

tllrellel-lent, ado. 01 onn tuur(f//fl. weze.
opgesloien valen, n. I. -..- Ill ll te!lr, tl'ice,
Inna leallilite, f. [INTaivi .] Onbevaarbaarh.eid,
mot inspuiting dienend: abe ii+, buis tot insputting, SjI) it f. — ENJE TE U t, 311. Insp^cite,°, opspiIi• ongeschiktheid eerier plaats 115? bevaren te worden.
ter ni. .__. l !I j eetion, f. Het inspuit (I:; inspu iikbe arbeid, ongeschiktheid f. van eeg vaarO
tuig •-i te bouwers. ---._- '-22 t-i 011e, adj.
iirt., opgpuitàng, i ri j é e t i e f.; tot insp kiting lie
P(• td vocht n.; insplZ'l?ngskunst f. I1 a fait faire des Onbe^.?ar. ,^bija-°: Les Iia °es renden'. Bette uier inn--,
inj-s pour gaérir vette fill k. hij hee 't inspuitingen de ijsbt nl en , laken dia, zee onbeaiaarbrlar.
hl I, e, a€!j. [P1^il.; Ingeboren, aal'gebor°en,
laten doen , o i, die and te genezen. - -- L'lnjingeschapen, dooi de :l';/); i(, ii eplant. Ides. Quaiting gas te Ih.eet.
était trop cbaude, de 111111!!
lites
inures, aa.agebOren, /1).!. schapen denkbeelden rn..
opgespoten
analigchaarnsdeelen,
Inj- , opgespoten
p 1 ., eigenschappen f. pl.
tomische prixI.IIiáten 11. pl.
5
Iiinéeel
.ire, (I/if. Onnoodic,
Injone ion, f. FUi td rukkelijk bevel, gebod nl.,
tall m., i,nscl;erping f., stellig voorschrift nn., i n- ;Ili, niet Iwodai)efadig. £Rin^Seessairekplent,
n e t i • f. In lui a fait inj- de partir, enen ee ft adl. Op onnoodige a( ze. -- aaraé^°essité, I. [Dida,t.j i `vet-noop wendigheid (.
kent bevolen te vertrekken.
lH®1 a)ei ltle, adj. [t.om.j liet cl rltandetInjoIl tile, adj. [Tliei1.1 (woord van Voltaire}
baar of omzetbaar (van w;ssels, schuldbrieven, enz.),
Onspeelbaar, niet te spelen: Pièce inj-.
nnéitl', I. [iï il.j .anc,ebor•nheàcl, fliges-/qIII °lit. ----llljudieiiire, ad,J. Tegen den ret,tst„
:,jlIllieiensel5.ent, ado. 01) onoordeelkundige penlieid f. (Vgl. I'.:) .
nnervl1tioll,
f.
[tl.
sioi.]
en.mf
in-Vloed in.
.dj.
Onoordeelie::Ie,
,Ixe. ---_ Inj aadieiea^a^,
kundig, onverstandig, sled t overlegd. In j t'- op het denken, innervatie f.
Inn.ettoy51 le, adj. ei—I,baa
(, e, ad!. Onbeoordeeld, ongevonnlst.
1Inneeln 2nent, adv. Op o;zsCIulrlà.cle, ; • elooze
inj etre, f. Onrey?t n., onbilli,l heid_ regtsCerkracd'i ' f. In enger' zin: beleediging f. (inz. laze, zondtr erg, zonder list of bidrog; op
zotte, domme wijze, uit ozlIwozeihei(f.
onn••zele,
n.:aaIn),
eer-kwetsa^a.g,
vang, de eer, en de goeden
r enki ^.g i', hovel, si gad, schimp.. verOnge°- to o a'l Je 1•ai fait, dit Int -, ik heb het
,

,
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c#tschuldig, zonder erg gedaan, gezegd. --- ii vv int
tout inn- raconter Ia sottise qu 'il avait faite,
h-j vertelde zeer onnoozel de gekheid , die hij
begaan had. - Innoeenee, f. Onschuld, nietschuldigheid, vrijheid van schuld, schuldeloosheid f.:
Les juges ont reconnu son inn-, de regters hebben
zijne onschuld erkend. Défendre Ia cause de i'inn-,
de zaak der onschuld, der onschuldigen verdédigen.
-- Onschuld, reinheid, zuiverheid van zeden; een
argeloosheid f.: Lion- de nos premiers-voudighe,
parents, de onschuld, onbesmetheid, reinheid onzer
eerste ouders. Perdre son inn-, zijne onschuld, de
zuiverheid zijner zeden, de reinheid zijns harten
verliezen. Lage d'inn-, de leeftijd in. der onschuld,
de kindschheid f. - Onschadelgkheid, ongevaarlijkheid f.: Linn- dun remède, de onschadelijkheid
van een geneesmiddel. -- Te grootti eenvoudigheid,
onnoozelheid, domheid, f. Cot homme eat dune
grande inn-, die man is zeer onnoozel. _--x Innoeent , e , adj. Onschuldig, schuldeloos, zonder
schuld: 11 fut al)sous et reconnu inn-, hij werd
vrjgespi oken en voor onschuldig verklaard. -_ Onschuldig, argeloos, eenvoudig, rein, zuiver, onbesmet:
II est encore aussi inn- que l'enfant qui vient de
naitre. hij is nog zoo onschuldig, argeloos als een
eerstgeboren kind. II mène ure vie inn-e, hij leidt
een onschuldig, eenvoudig leven --- Jeux inn-s,
kleine gezelschapspelen, pandspelen nn. pl. --- Onnoozel, ligtgeloovig,, dom; niet wel bij 't hoofd,
i n n o c d n t. Vous etes been inn- de croire +sela,
gij zijt wel zeer onnoozel, als ;e dat gelooft. —
(fam.) Le pauvre homme! it est inn-, die arme
man! hij is niet wel bij 't hoofd. ----- Breuvage, Remède inn-, onschadelijke drank m., sgeneesmiddel n.
--. Ook als subst. m. en f. in dezelfde beteekenissen: 11 rant protéger fes inn-s, men, moet de onschuldigen beschermen. II a laisse quatre petits
inn-s, jail heeft vier onnoozele kinderen achtergelatenn --.- Le massacre des inn-s, de moord der onnoozele kinderen (door Ierodes). Les Inn-s of La
-

;

fête des Inn-s, het feest der onnoozele kinderen,

aller-kinderenndag ra. m-- (dnc. loc. prov.) Donner
les inn-s. of Innocenter, op oller-kinderendaq uit
scherts mei de roede slaan. — (Loc. fans.) (Vest
la musique des inn-s, 't is erbarmelijke muzi k,
kattenmurtilk. — [Cuis.] Une tourte d'inn-s, eene
taart van jonge duiven. — (fain.) Un pauvre inn-,
een arme, eenvoudige onnoozele hals m. Faire l'inn-,
den onnoozele spelen. — (Loc. proza.) Cast on innfourré de malice, hi heeft ze achter de noren, 't is
een wolf in eene schapenvacht. -_- INNOCENTE, Á.
[Cost.Ï Soort van ruim vrouwenkleed n. zonder
gordel or lijfbard (op 't eind der 17e- eeuuw. -- Innoeenter, v. a. Voor onschuldig verklaren, rec;tvaardigen, ?,rfjspreken. - (fig.) z. onder INNOCENT.
---- innoennité , I. [ .M&(d. _; Onschadelijkheid i'.:
t,'inn- dun breuvage, dun remède, dune Plante.
Innomnbrabilite, f. l idut.] Ontelboarheid,
talloosheid f. ---- Inno;nbrabie, adj. Ontelbaar,
talloos; zeer talrijk: D'inn-s tienfaits, tollooze weldaden f. lal. ._._ Innonabrabiernent, adv. Op
tallooze wijze. ----- i nnombré, e, adj. Ongeteld.
Inno!nnnie, e, adj. [Dr. rom.] Onbenoemd, niet
onder een bepaalden naam bekend.' Contra_#.s jim-s,
onbenoemde contracten n. pl. i nno w finable,
adj. Onnoembaar, niet te noemen. _--_ Innom iné^
C, adj. lAnat.] Ongenoemd, nameloos. zonder naam:
Os- inn-s, ongenoemde beenderen n. pl. (twee beenderen von 't bekken). Veines, h.rtéres inn-es, on,enoem-de aderen, slagaderen f. pi. -- :i nnotti i na-

biti, adj. Onnoembaar, geen,' naam, te geven.
innovm tennr, ti-lee, adj. Nieuwighedenn invoerend. ----- Als subst.: Invoerder m., invoerster I.
van nieuwigheden. (In, zake van godsdienst zegt
men doorgaans NOVATEUR.) - -- Innovation, f.
Nieuwigheid, invoering van iets nieuws, i n- n on a t i: e t. Inn- en politique, en I gislation, en x^Ié(lecine, en littérat.ure, nieuwigteden in de staatkunde, u^etgevinfi, geneeskunde, letteren, invoeren. Inndangereuse, gevaarlijke vie ie igheid f. --. Inicov er,
V. n. NieuW4ighed en. invoeren: 11 ne fa tit point inn- IégèreT ent, menmoetnietonbedachtel , nieuw'egïzed n
invoeren. ---- Ook als v. a. II ne faut rien inn-. —
liet part. passé is ook adj.: FèIe inn-c, nieuw ingevoerd feest n.
Innuunndrabiiité, Innhlinérabte . nnau.m érabternentl Innniwwére, e, z. INNOO.BRABILITE. ear.

INONDATION.
Innntrition, f. [Méd. ] , z. v. a. ATROPHIE.
Ino, m. [H. n.] Naam van een' dagvlinder mn.
S Inobédienee, Inobédient, ,e, Inobéis-

sant, e, z. DESOBEISSANCE, DESOBEISSANT.

Inobseujrri, e, adj. Onverduisterd.

nobservable, adj. Niet waar te nemen of gade
te slaan. niet na te leven of na te korven: Phènomènes in-s. niet waar te nemen natuurversch(jnselen n. pl. —, Préceptes in-s, onopvolgbare voor
g) l. — inobservance, Inobserva--schriften.
tion, f. Het niet- in- achtnemer, niet - naleven (van
eerie wet, overeenkomst, voorwaarde, enz.), ver
overtreding, niet -onac-lztmig,verwonver v ulling, i v o b s e r v d n t i e f. —Inobser

ver, v. a. Niet waarnemen; niet veronachtzamen, overtreden. -- Het part. passe, komt
ook als mij. voor: Xaladie inobserg tie niet waar
ziekte f. ---- Carême inobservé, niet nage--genom
leefde, overtreden, geschonden vasten f.
Inocarpe, adj.' [Bot.] Met ve-zelige vrucht.
INOCARPE . M. [Bot. [ -Brjap elboom van de Zuid
eilanden, i n o k a rp u s an.
-ze
Inoeeuupation, f. .W 'erkeloosh.eid, ledigheid f.
;

-- Inoecupe ,

e, adj. Werkeloos, ledig; onbe-

zet. Vie in-e, werkeloos leven D. -_- Place in-e, onbezette plaats f.

in-octavo, wij. et subst. in. (Vfll. IN) [Impr..
Libr.] Boek fr rmaat n., waarbij ieder vel driemaal

gevouwen is en 8 bladen of 16 bladzijden heeft,-

Des volumes in-octavo of Des in-octavo, boekdeelen in-octavo (in 8°), octavo-boekdeelen gil. pl.
Inoeniaire, adj. [H. ti.] In, de ooghoeken ge-

p!ant (b. v. van de voelsprieten der insecten) .
inoenlateiir, m., -trice, f. [Md. J Inenten ni.,
inentster f., hij of zij, die de kinderziekte inent. -©ok als wij. Instrument in-, entinesje, soort van
lancet n.

--- inoculation, f.

Inenting, i.nz. die

der kinderpokken, i n o c u 14 t i e f. Communiques'

une maladie, ia petite vérole par in-, eerie ziekte.
de kinderziekte door inenting mnedeedeelen. L'in- de
la vaccine, de inenting met de koepokken. ----- Inoeulerc V. a.. Inenten., inz. de kinderziekte, kunst

ziekte, de kinderziekte mededeelen, i n- a--matigen
cu 1 e r e n. -T-- (fig,) TI est plus facile din- un vice
qu'une vertu, 't is gemakkelijker eerie ondeugd dan
eene deugd in te prenten, in te scherpen, bij te
brengen. a-.' S'INOCIJLER, V. pr. Ingeënt worden.
zich door inenting nm,eded-eelenn. - Het part. passé

is ook adj.: La petite vërole inoculee est plus
binigne que la naturelle, de •in qecnte kinderziekte
is goedaardiger dan de natuurlijke. ----- Inoeniiste, m. Aanhanger, voorstander rei. vaan de inenting.
Anti-in-, tegenstander van de inenting.
Enodorant, e, gebruikelijke=r Iuohiore (woord
van J. J. Rousseau) [Bot.] Geen' reuk of peur van
zich gevend, reukeloos: Heir: inodorante of inodore,
reukelooze bloem f. ---. Cabinet d'aisance inodore.
reukeloos genaak (sekreet) n. — Inodoriférant,
e, odj. Niet welriekend, niet g °unig; reukeloos.
m n odule, w. [Mid.] Vézelig toevallig weefsel,
dat zich in etterende wonden ontwikkelt en, de hoofd
Inodulaire,-orzakdelitnwgs.—
adj.: `tissu in-, z. V. a. 1NODUL .

Ifoffethsant, e, Ino ensif, iv e,

odá. Niet

beleed•ágend, geenerlei kwaad bedrijvend, argeloos,
onschuldig. '-' ao en , e, wij. Niet beleedigd;
onaon,>evollen, — Ino ensiventent , rodj. Op
piet beleedigende, ache/ooze ?Vijs.

Inofileiense gyment, odv. Op onbilli ke, onbehoorljjke wijs . _.-- not ieieaax, reuse, odj. Onbehoorlijk. onpligtniatiq. onbillijk, wederregteljk,
;

benodeelend, verkortend.'

[Jun.] Testament iii-, on-

bill2; k. r^egtverkof tend testament n. (waarbij de regt-

matire erfgenaam zonder grond door den er1'7naker

wordt onterfd. f)onat.ion- in-ieuse, onbillijke schenking f. (waart)) een der kinderen ter, nodeele van
het rebt der anderen wordt bevoordeeld.). - - Inof•
fi elosité, f, [, r. i O,nbilijjkheid, wt=ederregtelijlcheld f. (van eene er/making of schenking). Action,
Plainte din-, regtsvordering, flapt f. .negens onbillijke reptsverkorting (bij erfmnakingern. of schen-Ringen). ^^ (gips n., i v o l i t h nl.
.1nolitbe, in. [ inër. ] Vezels/een m., straalinoinbragD, e, adj. Onbesclzaduuod, zonder
schaduw, zonder booroen: Site in-.
Inofdation, f`. Overstrooaning, inbraak f. Notre
pays eet su;iet aux in-s, ons land staat aan overstroominfen bloat. — to- rausde par les pluses, dir.

1.
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in-proniptu, ni., z. IMPROMPTU.
rj; 'regens veroorzaakte over°stroorr ing. ____ [Fort.]
Inqualifiable, adj. (doorgaans in kwaden
Onderwaterzetting, i n u n d á t i e f.: Faire des in-s
autour dune place, den omtrek eener vesting on- zin) Niet riet den regten naam te noemen, niet te
der water zetten, inundatiën maken. -- filet over- qualrficére"n, ,iet qual'ificeerbaar: Conduite inqEnquant, M., nu E CAN.
gestroomde water zelf, vloed, watervloed m.: L'enI ii-qu arante -hult, adj. en subst. in. Boeknemi entra dans In place a travers lie-, de vijand
drong midden door den vloed, door de onder water formaat n., waarbij ieder vel 2t bladen of 8 bladgezette streek, de plaats binnen. - (fig.) Groote zijden heeft: Des volumes in-q-, of Des in-quarnenigie t. volks, zwer°nn m. vijanden, die een land rante -puit, boekdeelen n. pl. in acht-en-veertigste
(QUARTATION.
binnenga€leken en als 't ware overstroomen: L'Ocei- formaat (in i8° •
Inquart, in., Inquartation, f., z. V. a.
dent etait troublé par Fin- des barliares, het WesIse-quarto, adj. et subst. M. (latin) (vgl. 1N)
ten -werd beroerd doorde overstrooining der barbaren.
— (dénigr.) Une iii- d'éerits, cle brochures, een. [Impr., Lille.] Boekfo'rrnaat in., waarbij het vel
vloed, een heir van geschriften, van vlugschriften. tweemaal gevouwen is en 1 bladen of 8 bladzijden
4--- Inondé, e, adj. (en part. passé van inonder): heeft: Des volumes in-quarto, of Des in-quarto,
Plaine in-e, overstroomde, verdronken vlakte t. ---- boekdeelen i n-q na. r t o (in o), quarto-boekdeeien. nn.
Visage in- de pleurs, in tranen badend gelaat n. pl., kwartijnen ni . pl.
Iii-gaaatre-viugt-seise. adj: et cubed inn.
— (fig.) vuile in- d'etrailgers, stad f. vol vreemde[lmpr., Libr.] Boekformaat, waarbij het vel 96
dagen. [Bot.] Plantes in-es, onder water blij
galanten f. pl. (die in 't water giroeijen zon--vend bladen en 192 bladzijden heeft: Des volumes in-q-,
deiY aan de oppervlakte te komen). --- lender, of Des ire-quatre-vingt-seize, boekdeelc"n in zes-en).
V. a. Overstroornen, onder water zetten, i n o n- -negentigste formaat (in do
Inqueresse, í. [Pêclse_] Werkvrouw, die de
d é ren: La roer a inondé Bien des ternes dans les
Pays-Bas, de zee heeft in de Nederlanden veel gronds haringen aan. speten rijgt om, ze te d r oogen, haoverstroomd, verdronken. — Bij vergrooting: rij ringaanr jgster f.
In^1txlet, ète, adj. Ongerust, bezorgd, bevreesd,
bevochtigen, doornat waken : Les pleurs in--lcejk
nondaient son visage, de tranen stroomden over bekommerd; ---- onrust of bezorgdheid aanduidend;
onrustig, woelig; ---- woelgeestig, woelziek; onhaar gelaat , bare oogen. zwornmen , haar gelaat
baadde in tranen. In- q i. dun verre d'eau, iemand vergenoegd rrtet zijnen staat. Celia nouvelle me
een glas water over 't lijf werpen. --- (fig.) Les bar- rend inquiet, die tijding maakt mij ongerust, bebares inondèrent I'emmpire remain , de barbaren zorgd. _ l.a jalousie est une passion inquiète, de
overstroomden 't romeinsche rijk. Une multitude jaloezy is een onrustige hartstogt. ____ tin air inq-,
i mmense inondait la plaine, eerie tallooze menigte Des regards ing s, een ongerust (gelaat n., bezorgde
rukte in, overdektr- (Ie vlakte. -W_- .lrn- le pul ic de blikken in. pl C'est no esprit inq-. 't is een oninauvais dolts, hi publiek met slechte s &rittera rustige (leest, s°crc. woelgeest ani. --.^- lJf .iaalade inq-,
overstroomen. -. s'INONDER, V. pr'. (fa m.) Zich veel een onrustige, woelige" zieke. tin sommeil inq-, een
water of ander vocht over 't lijf storten: zich onrustige, dikwijls afgebroken slaaf) m. — Inulétant, e, adj. Onrustbarend, verontrustend,
rijkelijk de keel smeren.
Inoi)iné, e, adj. (ingedacht onverwacht, op- rustverstorend, zorgwekkend: Voisinage inq-, rust000rzie a, onverhoopt: Accident in-, onvoorzien, verstorenale nabuurschap f. Noavelles inq-es, veronverwacht voorval n. -- a Inopinément, adc. ontr°ustende tijdingen. f. pl. - - In iiiétation, f.
Onvoorziens, onverhoeds, onverwacht, op onver- Verontrusting f. (in dezen zin. niet gebruikelijk).
wachte -ie ze: (ela est vi'i'i re ira -, dat is onvoor- ... [Jug.] :Stoornis, storing t., die de prescriptie
of verjaring verhindert. -^ Inquiéter, V. a. Oatziens gebeurd
.nopportun, e, adj. Ongelegen-, ontijdig, las rusten, verontrusten, ongerust maken, bezorgdheid
---. inop ortunérnent, adv. Op ongelégene-tig. of bekommering boren; storen, verstoren, verhin)

,

;

wijze, ten onpas, ten ontijde. -- Inopportrtnité, f.
[Didact. & (.)n gelegenheid, ontijdigheid, onvoe q:zaa,'rri.-

held t.

i.nor ani ue, adj. Onbewerktuigd, niet organisch: Stres in-s, onbewe 'ktuigde wezens n. pl. La
n alière in-, de onbewer ktuigde stof t.

inorthodoxe, Inorthod.oxie, z. dc 'sneer

gebruikelijke woorden HÉTER000X.E, HETÉR000XIE.
Inosenlation, t. [Aunt.] , z. v. a. ANASTOMOSE.

.Ineubli ble, wij.. Onvergetelijk: Evinement
In-. ---- Ii nublië. e. adj. Onvergeten.
In ~~i, e, adj. Ongehoord, nooit gehoord: zeer

vreemd, zeldzaam; . ..ction, Cr^uauté in-e, ongehoorde daad, wreedheid f. Voilh une chose in-e,
dat is iets orgehoord.s, iets zeer ereem.ds of zeldzaams.

Inoxydable, adj. [Chico.] }Viet oxydeerbaar,
niet vatbaar voor verbinding met de zuurstof.
In-pace, m. (latin, eiij, in vrede, in rust) (vgl.
IN) Kerker inn., gevangenis f., bij sommige kloosterli.ngen tot leven slange opsluiting gebruikt.
In-pnrtllais, loc. ante. (lrr. ene-par-ti-buce)
(latin, bij afkorting voor i. p. infidelium) In 't ge
niet-katho--bied,n'tlarogvie,d
lijke christenen: Évêque in-p-, bisschop i n-pp a r t i.b u s (die den titel voert vaan, eeln, bisdom- in een
land., dat de ongeloovigen in bezit hebben). (lig. et
iron.) Monarque in-p-, monarch, vorst zonder land.
In-petto, loc. ode. (vgl. IN) (ital.. rig. in de
borst, in 't hart). Bij zich zelven, in de gedachte,
in 't geheim: 11 jura in-petto de Sc verger t:ot ou
tand, hij zwoer bij zich zelven zich vroeg of laat te

wreken. Le pape a fait deix cardinaux et en a
reservé un in-petto, de paus heeft twee kardinalen
benoemd en er nog een in pett t o. in de gedachte
gehouden (wiens naam hij eerst later zal bekend
maken'.
In-plano, ni. adj. et subst. (latin.) (vgl. iet)
[lmpr., filar.] Formaat n., waarbij het vel papier
niet gevouwen is en slechts ? bladzijden heeft: Des
formats in-piano of Des in-plano, in-plano formaten n. pl.

deren. Lette nouvelle, Lette peusee nm'inquiète,
d"it nieuws, deze gedachte verontrust snij. -- 11 ne
vent paint qu'on i'irnquiète, hij evil niet, dat men.
hen store. lug- I'ennenii par de fausses attaques,

den viand door boze aanvallen verontrusten. ----

S'iNQUiTER, C. 1r. Zich verontrusten, zich bekom

zich storen, zich bekreunen: II est sans-wrten;
souci, it nne s'irngluiète de (sur) glen, hij is zonder
zorg, hij bekommert zich ore niets. Ne vous inquié-

bes pas de sas menaces, stoor git- aan zijne bedreigingen niet. — Het part. passé is ook adj.: Personne mg-e, verontrust, gestoord persoon i..-In ulétu e, t. Onrust, ongerustheid. bekommering, zorg, bezorgdheid, beangstheid f.. Allez chez
vous, votre mere est dans une grande vise, roer
ga naar huis, uwe moeder is in groote,-telinq,
doodel ike ongerustheid. ]N'en soyez point en inq-,
:

wees daarover niet bekommerd , ongerust. --Onrust, veranderlijkheid, zucht f. naar verandesing: L'inq- naturelle b l'%orrime. --- Onrustigheid,
woeligheid, r tsteloosheid, benaauwdheid f. (bij zie
Ce nmalade a passel la nuit dans urge grande-ken):
inq-, dans de grandes inq-s, die zieke heeft een'
zeer on °ustige"n, benaauwden nacht gehad. ---- Iraq-s,
ligíe, zwervende pijn, vooral in de beenen, krieweling t. it a des iag-s aux (dans les) jambes.
t Inquiner, v. a., z. V. a. SOU1LLER.

Inquisiteur, ire. Onderzoeker, navorscher; inz.
geloofsonderzoeker, keiterregter, -inquisiteur m
Le grand inq- d'Espagne, de groot-inquisiteur van
Spanje. ---. in g - d'Etat, staats-inquisiteur, een meet
onbeperkte volmrre,agt bekleed regéringspersoon in de
voormalige republiek `'enetid. --- [R. n.] Soort van
stinkwesp of prachtkever (tbupreste) . -m" 5 Inqul.sitif, ive, a.dj. Onderzoekend, navorschend; -de inquisitie of de inquisiteuren betreffend. —.
4- Regard inq-, scherp onderzoekende blik m. -Inquisition, f. Onderzoek n., nasporing f. (in
dezen algeniee ien zin zelden gebézigd); — gel
onderzoek n., geestelijke regtbank I., weleer in
sommige landen ingesteld, ter opsporing en bestraf
fing derzul.ken, die van de aleenteene (kath.oljke)
-

97-

_ÎNQIJISITIONNAÏ RE

---.---

kerkleer afweken, kettergerei t, heilig officie nn.,
in q u i sí t ie f. Les horreurs de 1'inq-, de gruwelen tu. pl. der inquisitie. Les familiees de I'inq-,

z. FAMIL1ER m. ---- Inquisitionnaire, adj. Tot

de inquisitie behoorend. --- Inquisitorial, e,
adj. Der inquisitie of den inquisiteuren eigen; -scherpverhoorend, uitvragend; — achterdochtig;
willekeurig; al te streng, i n q u i s i t ó r i s c h. ----

Inqtuisitorié, e, adj.: Personne inq-, of als

subst. INQIJISITORIE, m., -E, f. Door de inquisitie
of 't kettergerigt veroordeelde in. en I.

Inrainno, m . mom.] Ongesponnen egyptisch

katoen n.

Inrotulation, f. [ Anc. prat.] Nummerring 01
aaneenhechting der acten naar volgorde, i n r o t ell á ti e f. ----- Inroteiler, v. a. De geregtsstukken
naar volgorde nomineren en aaneenhechten, i n r oí u 1 dr e n. (vernielboar.
Inruinable, adj. (woord van Voltaire) On-

InsaisissabilYté, f. [Jur.1 Onaantastbaar°-

heid f. ---- Insaisissable, adj, [Jur.] Onaantastbaarr, vrij voor geregtetjk beslag: Pension ins-,
jaarwedde f., op welke geen arrest of beslag kan gelegd worden. -- Met grijpbaas'; niet waarneembaar
door de zintuigen of door 't verstand, onmerkbaar,

onbegrijpelijk: Un lutteur ins-, een niet te grijpen
worstelaar. Des sons in-s a l'oreille, voorhef oor
niet waar te neuzen, op te vangen- bonen in. pl. -^Le sens de cette inscription est ins-, de zin van
dit opschrift is onbegrijpelijk. — :Homme ins-, onbegrijpelijk. ondoorgrondelijk 7nensch; ook: iemand,
op wiep enen geen vat kan krjgen.. --w Insaisissablenienit, adc. Op niet waar te nemen, onmerkbare wijze. (ongeschikt.
fusalifable, adj. Ci i uu.4 Tot zoutvorming

insalivatioiY, f. [ 1 d. ] Veimenging van 't
speeksel met de spijzen, speekselvermenging, i n s a1 i v á t i e f. _ Gebrek a. aan speekselvloed.
$nsalubre, adj. Ongezond, nadeelig voor de

gezondheid. --- Insal®ubrenient, ode. Op onge-

zonde wijze. ---- insalhibrité, f. Ongezondheid
(inz. reet betrekking tot lucht en water): L'insde lair cause des maladies, de ongezondheid der
lucht veroorzaakt ziekten.
lasante, Insanité, f., z. V. a. IJELHIE, FOLIE.

Insn..pide : adj. Zonder smaak, smakeloos: Mets
ins. --- insapidite, f. Smakeloosheid f.: tins- de

ces mets, de smakeloosheid dezer wijzen.

Insatiabilité, f. (pr. tia=cia) Onverzadel jkheid f., onverzadelijke eetlust ni. --- (fig.) Ins- de
gloire, de rienesses, onv=erzadelijke begeerte f. naar
oein, naar rijkdommen. -_-- Insatiable, adj. (pr.
t=c)

Onverzadelijk, onverzadigbaar, -nirnnierzat:

I1 a une faire ins-, hij heeft een' onverzadelijken

honger. - - (fig.) Avarice ins-, onverzadelijke riet'igheid. Soil ins- de richesses, onleschbare dorst
naar rijkdommen Un homme ins- de gloire, een
Insatiablen, ent,
altijd roembegeerig man.
«dv. (pr. t=c) Op onverzadelijke wijze.
Insaturabie, adj. [Chim.] Onverzadigbaar,
:

niet te verzadigen.

5 Inscienznient, ado. (pr in- cl -„t-man) Onwe-

tend, buiten weten, zonder voorbedacht of opzet,
nett onuwetendheid: Je vous ai nul insc-, ik heb -te
buiten mijn weten, onvoor°bedachtelijk benadeeld. J T
inscienee, f. Onwetendheid, onkunde f.

.N S: S.
een' cirkel of in eene spheer. ---- Inserire, -v. a.

Inschrijven, opschrijven, boeken: laser- qn. sur la
liste des candidats, iemand op de lijst der kandi-

daten inschrijven. 11 s'est fait inscr-, hij heeft zich
laten inschrijven. Inscr- une rente an grand livre,
eene rente in 't grootboek inschrijven or boeken. -,--Inser- une maxime sur en monument, eene spreuk
op een' gedenkteeken plaatsen. — (lig.) inscr- son

nom au temple de mémoire, of de la 'loire, dans
les fastes de la gloire z ich onsterfeflk maken,
,

zich een' bljvenden °oerra verwerven (door geschriften, heldendaden, enz.). _-m- 'Géom.] Inser- ene
figure dans ene autre, eene liguur in eene andere
beschrijven.. - - s'iNseR1RR, v. p ►°. Zic/t inschrijven
of doen inschrijven: Je m'inserirai sur la liste des
souscripteurs, ik zal mijn' naons op de lijst (lee

inteekenaren zetten. --- [Jur. ] S'incr- en faux,
voor 't gerept be érera, dat een of ander steek
valsch of ver•valscht is, eene aanklagt van schrift

instellen. ---- Biij uitbreiding ook in-veralsching
het dagel.jksch leven: Je m'inscris en faux contre
ce que vous dites, ik verklaar uw gezegde, uwe
bewering voor valsch, ik kom op tegen. 't geen gij
zegt. — Inscrit, e, adj. (en part. passé vary
inscrire): Dette inscrite, ingeschreven, geboekte
schuld f. Orateur, Créancier inscr-, ingeschreven,
redenaar, schuldeischer in. [Géornn.] Figure inscrite, ingeschreven figuur f.
Inserutabilite, f. [bidact.] On-doorgronde-

ljkheid, onncispeurl(jkheid f. ----- Inscrutable,
adj. Ondoorgrondelijk, onnaspeurljk: Les voice
de Dieu sont mier-s, Gods wegen zzln ondoorgrondel jk. Le coeur de 1'honinie est inscr-, 's enen -

schen hart is ondoorgron-del k. Inscrutablee cent, adv. Ole omnaai eerlijke, ondoorgr ondet s;` e}
wijze.
.insert, In, .s,. i.^'su.

Inscuipter, V. a. Inhouwen, inbeitelen.
Insécabilité, f. [Phys., Math.] Onsn jdbaar -

heid, ondeelbaarheid f. ---- Insécable, adj. On-

snijdbaar, ondeelbaar: Point, Ligne ins-.

Innsécourable, adj. (woord van Voltaire) Onafscheidbaar, onafwerpbaar.
Insecouable, adj. _Niet te helpen. --- Inset
conru, e, Niet geholpen, zonder hulp gebleven.
Insecte, m. [H. n.] Dier met koud wit bloed,
voelsprieten aars den kop en zes of meet' pooien;
ongewerveld dier, welks borst en achterlijf als door
inkervinee. e;n van elkander° afgezonderd zijn, kerfdier, gekorven dier, inset t n. — Insectier, m.
Insecten-kastje (les' bewaring van insecten), inseet d ries m n. — Inseetifere, adj. [Bot.] Een insect bevattend. -_ Insectivore. adj. [H. n.
Zich (geheel of ten deele) met insecten voedend,
insecten - etend. - INSECTIVORES,

M.

Pl. Insecten -

eters in. pl., naan( eener familie van zoogdieren
(mollen, spitsmuizen, muskusratten, egels, gordel
ook eenei menigte vogelen, die-diern,z.;
zich uitsluitend of grootendeels met insecten voeden. — Inseetologie, f., z. v. a. ENTOMOLOGIE.

Insecto amologoie, nl., z. v. a. ENTOMOLOGISTE. ---- Insecto-;nortifère, adj. Insecten

Des substances ins-s, of als subst. Des-doen:
insecto-nmortiféres, 'insecten-loodende stoffen f. pl,
-- Inseeto-phage, m. Insecten-eter In.; z. v. a.
INSECTIVORE. — Insecto p pile, adj. et subst. m.

et f. Insecten-vriend of -liefhebber en . , insecten
liefhebster f.
-vriendof
InséeuritF, f. Onveiligheid f.
in-seize, adj. et subst. m. [Impr., Libr. j
Boekformaat n.,waarbij ieder vel vier anaal gevouwen
is en 16 bladen of 32 bladzijden heeft: Des volumes
in-seize of Des in-seize, boekdeelen n. pl. in zes
rmaat, i n-s e d e c ire o (in 16°) .
-tiendfo
Inséuiliiation, f. Inzaaijing f., voormalige
des inscr-s et belles-lettres, de akadeneie der opzoogenaamde
transvijf
schriften en fraaije letteren (een door Lodewijk bijgeloovige kuur, eerre der
xIV. te .Parijs opgerigt genootschap). — Inscr- plantatidn, waarbij men een gedeelte aarde met den
sur une liste, inschrijving op eens lijst. I1 a gris etter der wond dooerkneedde, daarin het zaad eenei'
ses mar-s en droit, en médecine, hij heeft zich als voor de kwaal dienstige plant zaaide en dat met
student in de regten, in de medicijnen laten in- het waschwater van 't zieke deel besproeide, i nschrijven. ®-- [Fin.] Inscr- sur Ie grand livre (de s em i ná t ie.
Insensé, e, adj. Zinneloos, krankzinnig, waan
la dette publique), inschrijving o het grootboek
gek. Homme ins-, Femme ins-e, krankzin--zing,
- hypothé(der nationale schuld). -^- [Jar.] laser
en)
faux,
nige
man, vrouw. --- Bij uitbreiding: onzinnig,
caire, z. HYPOTHECAIRE. Inser- de (of
aanklagt f. van vervalsching, wraking van een te onverstandig, dwaas: N'écoutez pas la foute ins-e,
voorschijn gebragt stuk als valsch of vervalscht. --- luister niet naar de onverstand iqe menigte, naar
[Mar.] Inscr- maritime, opschr ijving tot de zee- den dwazen volkshoop. — Conduite, Entreprise
dk wt. -- f om.j Beschrijving eener #guur in ins-c. dwaas gedrag n., onzinnige onderneming f,
inseriptible, adj. [Géorn.] Beschrij f baar in

een' cirkel of in eene spheer: Toes les triangles
sont inscr-s, alle driehoeken laten zich in den cirkel
beschreven. ---- Inscription, f. Inschrift, opschrift,
bijschrift n. ; inschrijving, opschrijving, i ns c r í r t i e f. Monument charge d inse -s, met opschri te•n bedekt gedenkteeken ti. Déchiífrer une
inscr-, een opschrift ontcijferen. -- L'Académie

INS SIB LI E

Discours ins-, zotte •edendring f. ---- Ook als subst.
can personen: Que fait eet ins-, cette ins-e? wat
doet die zinnelooze? Courir comme un ins-, als
een dolzinnzge, als een dolleman loopen. Vous pariez comme un ins-, gij praat als een gek.
Insensibilite, f. Ongevoeligheid, gevoelloos
f.: L' ins - dune pantie malade, de gevoelloosheid-iled
van een ziek of lijdend ligchaamsdeel. --. In zede
zin: Ongevoeligheid, onverschilligheid; hard--lijken
vochtigheid f.: L'ins- aux reproches, de ongevoelig
voor verwijtingen. Il faudrait avoir beaucoup-heid

d'ins- pour n'être has touché d'un tel spectacle, men

zou wei :zeer ;hard vochtig, ongevoelig moeten zijn,
wanneer toen bij zulk een schouwspel niet geroerd
werd. . -- Insensible, Ongevoelig, geen gevoel bezit lend, gevoelloos: La rnatière ins-, de gevoellooze stof.

Les végétaux paraissent its-s, cie gewassen schijoer zonder gevoel. --- Ongevoelig, niet gevoelend,
den zinneljken indruk der voorwerpen Hiel ontvangend: Le froid le rend ins-, de koude maakt
hein gevoelloos. -__- In zedeljken zin: ongevoelig,
onverschillig, koud, hardvochtig: I1 est ins- aux
plaintes, aux soufirances des rnallieureux, hij is
ongevoelig voor de klagten, voor 't lijden der ongelukkigen: tine femnm ins- la 1'arnour, eene voor
liefde onverechillige vrouw. ---- Ongevoelig, onmerkbaar, niet waar te nemen, aan de waarneming
ontsnappend: Le mouvement de l'aigullle dune
horloge est ins-, de beweging van den wijzer eener
klok is onwerkbaar. Ook als subst. (in zedelijken

zin): C'est an ins-, une ins-, 't is een ongevoelige,

'inz. een voor de liefde ongevoelige. Insensiblentent, ode. Op onwerkbare, ongevoelige wijze,
allengs, van lieverlede, ongemerkt: La vie, le temps
s'écoule (of passe: ins-, het leven, de tijd r f =:,git on-

gemerkt voorbij. Leau crease ins- les pierces, het

water holt allengs de steenen uit. - Inseinsitif,

ive, adj. [Didaet._I Zonder gevoelvei mogen: Les
plantes sopt ins-iv es. -_ __ nseuti, e, adj.JVMet

gevoeld, niet ondervonden.

Inséparabilité, f. [Didajct.] Ona fscheidbaareid, onafscheidelijkheid f.: L'ins- des trois personnes divines. -- lnséparable, adj. Onaf
scheidbaar, onscheidbaar, onafscheidelijk: L'oinbre
est ins- do corps, de schaduw is onafscheidbaar
van 't ligchaam. Le reniords est ins- du crime, de
wroeging is on.ca f scheidelijk van de -misdaad.
Ook van personen: Ces deux amis sont ins-s,
deze twee vrienden zijn onafscheidbaar, zijn altijd
bijeen. -- In dezen. zin ook als subst. (fans.): Ce
sont deug. ins-s, 't zijn de siameische broeders.
?=Gram.] Particules ins-s, of als subst. INSËPAUALES, onsc`teidbare partikels of voorvoegsels (zoo

als in in inséparable, dë in détruire, enz.). ---_^
I SEPAIIABLE, in. [H. n.] Ouineesch parkietje n.
Inséparablement, ada. Op onafscheidelijke
wijze: Its sopt unis ins- of ins- unis, zij zijn onafscheideliáh veree;nigd.
Insérable, adj. Invoegbaar, inlaschbaar, opneembaar: Cet article nous paralt ins-, dit artikel
schijnt ons ter opname, ter inlassching geschikt.
insérer, V. a. Invoegen, insteken, inl€asschen,
inschuiven, inzetten: Ins- Un cahier, an feuillet
dans un livre, eene katern, een blad in een boek
steken of inlasschen. — II a insére cette singularif.h dans son bistoire, hij heeft deze bijzonderheid
In zjne geschiedenis ingevoegd, opgenomen. 11 faut
en ins- qe. dans votre harangue, gij moet iets
daarvan in uwe redevoering laten vloejen. Faire
ins - un article, mie annonce dans un journal, een
artikel, eene advertentie in een dagblad doen op-

nemen of plaatsen. - s'!NSERER, a. pr..ingelascht,
opgenomen worden. -- liet part. komt ook als adj.
voor: Feuillet inséré dans on livre, in een boek
gestoken blad n. Clause insérëe dans un testament,
in een testament opgenomene clausule of bijbepaling f. --- [Bot.] Feuille ins-e. sur la tige, op den
stengel ingeplant blad n.
Insernienté, e, adj. [Ij. de France j Prêtre

ins-, of als subst. 1NSERMENTE, onbeëecligd priester

(die den burgereed weigerde, toen de burgerljke
constitutie der priesters werd afgekondigd).
Inserts®n, f. Inlassching, invoeging, ontsteking,
inschuiving, inzetting, inplanting, i ns é r t i e f.:

Ins- d'un feuillet dans an livre, dune clause
dans on traite, invoeging van een blad in een boek,
van eene bepaling in een verdrag. L'ins- d'une annonce dans an journal, de invoeging, cpstenvfng,

INSINUER.

-
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plaatsing van eeoc aankondiggin.g m.n een dagblad.

L'ins- dune lettre ou d'une syllabe dans un mot,
d'un mot dans un discours, d'une note marginale
dans Ie texte, de inlasschin y van eene letter or

eene lettergreep in een woord (epénthesi:s), van een
woord in eene rede, van eene randnoot in den

tekst. ---- [Chir., Méd.] , z. v. a . INOCULATION . ^_[Aunt.] Lies- des fibres musculaires sur leurs
tendons, de aanhechting, inplanting der spiervezels
op hare pezen.. -- [Bot.] L'ins- des feuilles sur l a .
tige, des étamines sur l'ovaire, de aanhechting,

invoeging der bladeren op den `stengel, der helmdraden op hef vruchtbeginsel.
,

Insession, f. [Méd.] Zitbad, half-bad n., damp-

bad, dat zittend gebruikt wordt.

Insexé, e, adj. [Bot.] Geslachteloos: Fleur ins-e.
insidiateur, trice, adj. Belagend, lagen of

valstrikken leggend, verleidend. - - Als subst.: Belager in., belaagster f.; verleider m., verlei,lster f.
Insidiation, f. Het lagen leggen, betoging t.;
verraderlijke handelwijze f. — Insidieusenient,
adv. Op belagende, arglistige, verraderlijke wijze.
-- Insidieux, leuse, adj. Belagend, verstrik trend, arglistig, verraderlijk, bedriegelilk, valsch.
ve'i'leidend: Oltre ins-, verraderlijk aanbod nn. Questions ins-lenses, verstrikkende, arrglistige vragen f.
p1. Caresses ins-tenses, laedriegeljke, verleidende
liefkozingen f. pl.
Insigne, ar/i. (eid. een kenenerk dravend) Groot,
uitmuntend, buitengemeen, merkwaardig, beroemd,
roeenruchtsg, uitstekend: Bonlieui' ins-, uitstekend
geluk n. I1 ma rende un service ins-, hij heeft
fj eerie zeer groote, uitnemende dienst bewezen.
— Ook in kwaden zin: \roleur ins-. vermaarde
dief ni. Sculéá ut ins-, beruchte IEwaat oever. Ins-

coquin, aartsschelm.. Ins- caloinnie, snoode laster m.
INSIGNE, in. Teeken, ken- of inerkteeken n.;
(doorgaans in. 't meerv.) eereteekens, stand- of
rangteekens n.1., i n: s z g n i e n. La robe on la
loge est fins- fig juge, de tabbaard of de toga is
het rangteeken des renters. On avait glace sur le
cercueil les ins-s du défunt, men had de insigniën
of rangleekenen des overledenen op de lijkkist gelegd. ------ Bij uitbreiding: Les cretins portent a

leur cog les ins-s de la misère physique, de eretins of kroposenschen dragen aan hunnen hals de
merkteekenen der li.gchameljke ellende.
1nsig nifianee, f. Onbeduidendheid, nietsbeduidendheid, nietigheid f. --m- Inni g nifant, e,
adj. Onbeduidend, nietsbeduidend, nietsbeteekenend,
gering. C'était un discours ins-, 't was een niets beduidend gesprek. C'est un homme tout-Èh-fail
ins-, 't is een volstrekt onbeduidend mensch.
nsiiladonn, ni. [Agric.] Vorentrekker= in., een
landbo uuuwgereedschcalp om vóór het ploegen de voren
,

af te trekken.

Insinuant, e, wij. Indringend, innemend.
vleijend, aantrekkend, bekoorlijk. C'est une femme
ins-e, 't is eene innemende vrouw. 11 a des manièves insinuantes,

hij heeft innemende manieren.

- - Insintiateur, in. Inblazer, geheim mede
-- 5 Insinuatif, ive, adj. Indringend,-delrm.
ingang verseha nd of zoekend: Paroles ins-ives,
indringende, v(ende woorden n. pl. - Insinuatian, f. Het ontzigtig indringen, inbrengen,
inschuiven:: L'ins- de la sonde dans une plaie, de
behoedzame invoering der sonde in eene wond. --.-.- (fig.) Behendige, bedekte mededeeling of aanduiding eener zaak, zonder de zaak bepaaldelijk
te noemen, inblazing, influistering, i n s i n u a t i e f.
Ins- adroite, perfide, sluwe, lage insinuatie of inblazing. ---- [Rhét.) Innemende noordragt, geschikte
inkleeding om de gunst, de welwillendheid der
hoorders te winnen: Bxorde par ins-, voorinnemende inleiding of voorafspraak f. [captatio bene
-- Bij uitbreiding: innemende, aantrek -volentim].
manieren f. vi., innemendheid f. Son ca--kelj
ractere etait la facilitd, fins-, zijn karakter was
de ongedwongenheid, de innemendheid zelve. ^[Anc. jur.] Inschrijving, registréring der acten,
die ter kennisse van belanghebbende derde personen
moeten komen. --n- insinueer, v. a. Omzigtig inbrengen, zacht invoeren, insteken of inschuiven:
Ins- Ie doigt, une sonde dans une plaic, den vinger, een tentijzer behoedzaam in eene wond brengen. ---- (fig.) Ongemerkt bijbrengen, op behendige
wijze mededeelen, heimelijk inblazen of in/luisteren, bedektelijk te kennen geven, laten. merken,

t
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-INSPECTEUR.

r o s a 'n u é r e n: lnsinue7 -lus cela doucenment, breng (van, personen, vooral in de eerste beteekenissen).
hem dat allengs en ongemerkt bij, geef hem dat' C'est un ins-, new ins-c, 't is een, eene onbeschaamde.
insoler, v. a. [Méd., Plsarm. j Jan de zon,
onder de hand te verslaan. Ins- de bons sentiments a qn., iemand goede gevoelens bijbrengen, het zonnelicht of de zonnestralen blootstellen (vgl,

[Prat.] Faire ins- tin testament,
een' uitersten wil laten inschrijven. --- s'iNsINuER,

inboezemen. ---

V. pr. Onbemerkt indringen: Lair s'insinue dans
les corps, de lucht dringt ongemerkt i.n de ligehamen. -- (fig.) L'espoir s'insinuait peu a peu dans
soit dine, de hoop vond allengs toegang tot zijne
ziel. -- Van, personen sprekendé: zich indringen,
zich behendig den toegang banen; zich in iemands
gunst dringen, zich bemind naaken door vleyerij,
zich i n s i n u é r e n. 11 s'innsinue partout, hij weet
zich overal in te dr ingen. Sins- dans lesprit,

dans la bienveillance, dans les hannes graces de

qn., bij iemand een' witten voet weten te verkrijgen.
in si piece, wij. Smakeloos, zonder smaak, van
taffen, jtaauwen smaak, laf: Le sable, la rnagnesie
soot ins-s, het zand, de magnesia zijn zonder smaak.
Mets, tTiande ins-, flaauwe spijs f., laf vleesch n.
--- (fig.) Geesteloos, zouteloos, ongezouten, laf, ongerijmd. Plaisanterie, P ai11erie ins-, geestelooze,
laffe scherts f. Conte fade at ins-, laf en- onger-ijind
vertelsel n. — nsipidexament, ada. ®1r laffe, smakelooze wijze. --- INSIPIDEII, V. a. Smakeloos
maken. -- nsipidité, f. . Ssaakelooslceid. onsmakelfjkheid, lafheid jlaauuwwwheid van smaak. (fig.)
Geesteloosheid, zouteloosheid, lafheid f.
Insipienee, f., z. V. a. IGNORANCE. Insist aitee, f. Het aandringen, aanhouden (b. V.
op een verzoek); volhouding f.; dringend verzoek n.
-- insister, v. a. Aandringen, aanhouden. blij een staan, valhanden, volheiden, in s is te/ r e n:
N'in; >-tez pas davantage sur vette prétention, dring
niet langer op dezen eisch aan. I1 insiste b demander cola, hel volhardt met dat te vragen. I1 voulut
ins-, hij wide aanhouden, volharden. -- Zich sten
gronden of beroepen op iets, op iets drukken.-ne,
-

L'avocat insists fort sur vette preuve, de advokaat

drukte zeer, beriep zich sterk op dit bewijs.
insoeiabilité, f. [bidact.] Ongezelligheid, on-

verdraagzaamnh,eid, f. s- Jnsoeiabie, adj. Onge-

ze/lig, onvverdraagzaam. .Ilomnie, Caractère ins-.

Insoeiableiiient, adv. Op ongezellige wijze.

insoeia .{Q e, adj. Onmaatschappeljk. (P/ar. m.

insociaux. ) — Insoccilité, f. On-n2aatsch.appel2,lfE-

heid, ongeschiktheid oen eens maatschappij, eene gezellige zamenleving te vormen.

INSOLATION).

insolide, adj. hier` vast, hecht of duurzaam.

Insolidenn.ent, adv. Op onvaste, onduur-

z ame wJjze. --- ^ Insolidite, f. Gebrek n. aan -vast-

held, hechtheid of duurza mheid (b. v. van een ge-

bouw).

Insolite, adj. Ongewoon, ongebruikelijk, tegen
't gebruik, tegen de regels, buiten den haak: Procédé bizarre at ins-, wonderlijke en ongebruikeljke handelwijze f. , ac/i. Op

ongebruikelijke wijze.
Insolubilité, f. [lidact.] Onoplosbaa -beid f.
(van een ligchaam in een of ander vocht, van een
vraagstuk). ----a (Insoluble, adj. [(:bira.] Onoplosbaar, onontbindbaar , onsmeltbaar : La résine
est ins- dans lean, liars is onoplosbaar in water.
----- (fig.) Question. Probléme ins-, onoplosbaar, onverklaarbaar vraagstuk n. Difllculté ins-, onoplosbare, onoverkomelijke zwttoriglield f. _ - nsola-ibiennieYnt, tau. Op onoplosbare wijze.
Innsoivabilité, f. Onvermogen nn. van betalen,
onrnagt f. om zich van zijne sclhulden, te kwijten,
i. n s o l v ii n t i e f. --- Insolvable, adj. Onver
mogend of oninagt ig om te betalen, i n so l v é n t.
I1 est devenu ins-, hi heeft opgehouden te betalen,
hij kan niet meer betalen . Sa masse est ins-, zijn
boedel is insolvent.
Insoinnie, f. Slapeloosheid f. je suis travaillé
dune ins-, ik ben met eens slapeloosheid geplaagd.
Jason able, adj. Onpeilbaar: l'Ier ins-, en,r -ilbacre zee. --- (fig.) Cur ins-, onpeilbaar, d;:ádoorgrondeljk, raadselachtig art n. — nnsonde, e, adj. Ongepeilcl, nog niet gepeild: Bale ins-e.
insonore, adj. Zonder klank of geluuid; onwelluidend.
S Insoiie!a minent, acly. Op zorgelooze, ac/iic/ooze wijze. -- Insouciance, f. Zorgeloosheid f.
Vivre dans une coupable ins-, in eene strafbare
zo-geloosheid leven. -- Insouciant, e, adj. Zorgeloos, achteloos, ligtz-innnig: Homme ins-, Femme
ins-e, af els subst.: INSOUCIANT, ni., -E, f. Zorgeloos man in., zorgelooze vrouw f., zorgelooze iii.
en f. Ins- du lendenIain, zonder (pligtrrzatige) zorg
voor den dag van morgen. — Insoneiclix, ieiise,
-

adj. Onbezorgd, vrij van bezorgdheid: Ins- du len-

In-soixaiate-donne, n-soixante qua- demain, onbezorgd, onbekommerd, onbevreesd, voor
tre, adj. et subst. a ^. [Impr., Lehr.] Boekforma- den dag van morgen. (déren.
insnudabie, adj. Onsoldeerbaar, niet te solten, waarbij ieder vel tot 7^, tot 64 bladzijden, of
insocumettable, adj. (woord van Napoleon I.)
tot 1 erg 128 bladzijden gevouwen is. Des volumes
in-soixarnle-douze, in-soixante-quatre, of Des in- niet te onderwerpen of one/er 't juli te brengen:
soixannte-d:louze, Des in-soixante-gtuatre, boekdee- Peuple ins-. --- Iiisoiimis, e, adj. .Niet onder len n. p1. in '7 ste, in 6 ste formnact (in 720, in. 6 o). worpen, nog niet onder 't Juk gebragt, vrij: PeuInsoleition, f. [Méd., Pisarme.] Blootstelling f. ples ins-..___._ iNSOUMIS, ni. ( ii.] , z. v. a. REFRAC-

aan de onnestrralen, het in de zon zetten (om te
verdroogen, te droogen, om bij e en' zieke den h uidprikkel of de kwijnende levenskrachten op te wek
zonnebad n., i n s o 1 á t i e f. ---- Wer--ken,z.)
king f. van licht en, zonnewarmte op de dierlijke
huishouding of op deze of gene zelfstandigheid. --^

TAIRE. --- Insoumission, f. Onder-worpenhei.d,
onbedwongenheid f.

onbeschaamdheid zoo ver, dat hij mij dreigde. ---

Ieisoupg,onnable, adj. Niet te verdenken, boven de verdenking: Homme ins-. — Insonpsoniié, e, adj. Niet verdacht, peen verdenking gevend.
-- insonpconnenx, euse, adj. Niet argwanig,
onkwaaddenkend.
Iusontenable, adj. Onhoudbaar, onverdedigbaar: Opinion, Cause ins-, onhoudbare sneening,
zaak f. ---- Onuitstaanbaar, onverdrageljk: Vanité
ins-, onverdrageljke ijdelheid f. Homme ins-, onuitstaanbaar man. m-- Jnsonten.albiemmment, adv.
Op onhoudbare wijze.
Inspeeter, V. a. In oogenschouw nemen (als
daartoe gelast of geuolmagtigd) , bezi.gtigen, onder
i n s p e e t é r e n: Insp- des travaux publics,-zoekn,

scheiden, lomp, grof, onbeschoft, verwaten; .-- onwelvoegel jk, oneerbaar; ---- hoogmoedig , trotsch,

inspecteur m. Insp- général, algemeen opziener, hoofdopziener, inspecteur-generaal. Insp- des

[Méd.]

Zonnesteek ni. (coup de soleil).

Insc.Ieniuient, adv. Op stoute, onbeschaamde
I1 me répondit
in- non, hij antwoordde mij onbeschaamd neen. -_
Insolence, f. Onbeschaamdheid, onbescheidenheid,
lompheid, koene aanmatiging. stoutheid, onbeschoft heid; beleedigende trotschheid f., overmoed ni.; --wijze, onbeschaamdelijk, verwaten.

onbeschaamde daad of uitdrukking, i n so l é n t i e f.

11 poussa fins- jusqu'á me mengvin, hij dreef de
L,'ins- dun parvenu, de beleedigende trots van een' tin regiment, les écoles dune commune, openbare
parvenu. I1 ma dit mille ins-s , hij heeft mij werken, een regiment, de scholen van eene gemeente
duizend grof heden, onbeschoftheden, heleedigingen inspectéren of in oogenschouw nemen. -- Itispeegezegd. --- Insolent, e, adj. Onbeschaamd, onbe- tear, nl. Opziener, opzigter, schouwer,onderzoeker,
overmoedig. 11 est si ins- qu'il se fait lhaïr dans

poets et chaussées, des forëts, des mines, d'arnies,

toutes les compagnies, hij is zoo onbeschaamd, des travaux bydrauliques, des constructions nadat hij zich in alle gezelschoppen gehaat maakt. vales, de marine, do service de santé de 3a marine,
Des regards ins-s, onbescheiden blikken m. pl. Ré- inspecteur van de bruggen en wegen, van de bos -

ponse ins-e,

lomp, grof antwoord n. — Cet homme

schen. , van de m(jnen, van de wapenen, van de

est trës ins- avec les dames, die man is zeer an- waterwerken, van den scheepsbouw, van de mawelvoegelijk, onkiesch bij de dames. Il ne faut pas rine, van de geneeskundige dienst der marine. ----étre ins- dans la prospérité,..m-en moet niet trotsch, INSPECTIIICE, f. Opzie aster f. Madame l'insp-, de
overmoedig in. voos:cpoed zijn. ---- Ook als subst. I inspecteurs-vrouw. - - (fang.) C'est une insp-, ovals

_--

I. SF
r!dj.

une da e, xl sp-, 't is eega ; snufj'elaarslet .
. .Ifst,eetif, ive, Inziend, de onzigtbar•e dingen bete°etferid. --- Inspection, f. .I•nrzigt, inzien n., bezigt?ging, beschouwing, rr'aar ik' ming, onderzoeking, oogenschou F', monstering f.; o^ zigt, f:.':(,
fit, toevoorzigt n., z •rl s]; é t i e f. A

-

,

A

première in,..p - on connait que, eet acte est faux,
b 't eerste ,/1(,I of isrz,zienr er Iii ,at ment die akte
als 'a!.h.

---- íL'ilisp- ciI, viel, des astres, de be-

schouwi-ng van clerz htt l, de ':I ,- ,,. _ iI lui W^^ (;it
(de
par 1!h- de la nnaif, hij wide h.eIr? waar°
bezigtiging van-) de hand. -- i.'insp- des corps

snorts, (I li kschouwiozg. ---_ ,\1i1.] Insp- des t,rou-

es, #11/:'; Ii!i?l' t.°oepe4.-moisten,?,' f. Insla- des

armer, ie der wapens, gt-(veervjsjtatie f.
11 a 1'iuïsp- sur les Qit\reiers, sur les écoliers, lhj
heeft het opz•.r t, toezi It over 't werltivolk, over d'
scholieren. I,'ih•p• des for•ts, rtes poster, Iles contributions, des clornait es, Ii t toeziet oven iii'

Deer het postwezeit, over de beladingen, over
de d(rmIeirne n. --._ ')]ziener post ni. rif -IH Ibt n. 11

o real une leep- dares 1'ig fal t.erie.
:Iu,sbirauit, e, lc/I. l
hlazend., ir,get'e;.rl, bezielend, aarvi , ;' nd (befjeesterend): Ile spectacle insp!Á°ant ale la nature, het in
ver voeri 'If , ve, , iii 1, , ,-r brengend, sch(II , iI•s/I el der
natuur. Les anciens ci i aieiit ii ales génies inspirateu s, de Ouden. •elootdear roan. inblazende ge
?teer mensch inga ven, wat-.7resn(caI'!,di
hij te doen of te I./) els°era had). ---- i belille ook
tls subst. I. gebézi.gd: i ,oi ! i'inspiratrïce et Fo%jet Ill rues chants, of r , t; (,. eEster en voorwerp
^ a liIUIie zaingen. • -__- ; nat.] 3^kluseles inspirateurs
of als subst. insp-s, longspieren, Î. ,, 1•. die tot de
inademing nmIdewe,°l e a.. ---- Its1iratiogee I. j Plï siol.] Inade •ing I. ,'insp- se f II t par• la couche
et: par les nari,Ies. de ina,dejr1i g I 11,1 (1 door de7^
ron en de II.'! , (:1 jv. -- _!,,blazir;g, ingeving, inboezemin f., het opwekken van, e r; denkbeeld , voor
n .e nen, e nz. rit, ierri'5 fi l s kerf; de •i ' boezernde zaak
zelve; de i1 als van zelf of door hoorler ingeving opgekomen r, e(j
'a zte; --- bezieling, (chter1 ke vervoering of geestdrift (bel ''(II / II! i I, s IIir IF t i, e I. Je n'ai agi que par votre insp-, ikk: h.eb
Silleer5 do( of volgens r w ngeving, or uw' aanr3aei, gehandeld. ----- it nécoute que• les insp-s de
sa haine, hij luistert allee7I naar° 't geern, zijn haat
151 Iii inblaast of •ingeeft. I1 lui vint. pril, itisp- divine,
Ii(' Dietz. .'en Buut, lij kreeg eerie goddelijke in1; , 'ing, er° kwant e(', h.00ger denkbeeld, eerie ge
van boven bi,; hen , o. I.es propliétes ne-r?ahte
i arlaient que par bins! - divine , de aropheten
.spr(I ken slechts door góddel•i)ke ingeving. -- Cu'.'
vers ont été faits d'insp-, die verzen zijn iet- d iiterlijke verr^oerivo 'If verrukking gemaakt. Céder
tu 1'insp-, de inneem , de hoogere inblazing volgen-.
-- Inspire, e, adj. In•geademal. Uair insp- cans
les poltroons, (Ie in de longen ingeademde, ingehaalde l-:Ucht. - tr gegeven, i.nreblazen•, ingeboezemd;
ire. vervoering o/ 'I I fi ;long gebragt, bezield (be,

;

-

)

1' '.'(eed.), r I r s 1 i• r e e r d. Idée it sp-e par

mouIr, door de liefde ingegeven denkbeeld D. --(fam.) Il fut biel insp- quand it fit eelu, hij werd.
floor een' goede ,,. r eest oedre ', ' , hij had eend
rioede iragevifi.g, toen hij dat, deed. ---- Pole insp-,
bezield (begeesterd dichter) . ---- Les apótres, les pro-

phétes ét;lent insp-s, de apostelen, de jroI.11aeten
hadden hoogere, Ii.2ddel /(l' i,ngevingern. :tee inspiré
Iles di.eux, goddel-jJke ingevingen hebben,, voddelíjke openbaringen. ontvangen.
ontviel -- .l-n dezen laat
zin ook als subst. rlebézigd. Un insp-, Une-sten
insp-e , een door hool,er invloed riedrévenae , zie
in., zieneres f., g e i va s ta r I e e r d, e ni. ene I. ---ner
Inspiree, v. a. [:P11 iol.] .fn2ademeii inblazent.
tnsp- fair duns les poul.nons, de lucht in de lon,gen halen, i.nadem,eit. Insp- áe fair dans les pouinons dur noyé., d'un enfant Iiou\-eau-né, hecht
to de longgen vare ('en' Ii) -enbeting, vary, een• pas ('I' (((Ill 11 kind blazen. ( fig.) X` geven-, inblazen., inboezemen , in iemands hart o j` geest Bev gevoel
denkbeeld, voornemen doen, ontstaa7i•: Insj/- de
nour, du mépris, (lu respect, liefde, verachting,
eerbied inboezemen. Ces lieux inspirent de lu nielancolie , die oorden, ver wekken droefgeestigheid.
Les 'icluesses inspirent; l'orgueil, rijkdommen. ruiaker/ hoogmoedig, boezern:en hoogmoed, in. -- (rrtet
een' jersoonsrta(il tot a:i-.., ;3er ') Ingeven, aanrar .den, dra'l' ':. aandrijven , inspon°e n, bestr(ierr;.
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bezielen, aanu,uren, in geestdrift of geestver voerirzg
brengen (begeesteren), i n s pi rt r e ra.. Ce-st la fureur qui 1'insp-, de woede drijft, bestuurt hem Qui t'inspira de quitter ton vieux père, wie gaf
u in, wie dreef u aan uw' ouden vader te verlaten. - Les Muses inspirent les poètes, de Muzen
of Zanggodinnen geven den dichters hunne zangen
ira, bezielen de dichters. C'est Ie Saint-Esprit qui
i'inspire, 't is de Heilige Geest, die in heng werkt,
die hem drijft, doet handelen of spreken. --- S'INsPIRER, V. pr. Ingeboezemd worden: L'amour sinspire, mais ne se com lande pas, de liefde wordt
ingeboezemd, maar laat zich niet bevelen — Ingevingen krggen: Je me suis inspiré a.uprës de nous.
liispissatïon, f. [Chien., Méd.] Verdigting,
verdikking f. --- Inspisser, V. a. Verdigte •, ver
-diken.
Iiistabitité, f. Onvastheid f. Geneest altijd ,gig.
gebruikt); onstandvastigheid, onbestendigheid, wisselvalligheid , veranderljkheid , wankelbaarheid.
I.,'inst- du lenige, de la fortune, cie onbestendigheid,

van het weder, van de fortuin,. ,'inst- du coeur
humain, de onstandvastigheid, verander lijiuheid van
het men.sehelájk haat. --- [Core..] L'inst- des prix,

het wankelen, niet vast staag der prijzen. ---_ Instable , adj. Onvast; onbestendig, wankelbaar,
veranderlijk. --- Insta le ent, adv. Op onbeste•rtdi-ge wijze.
Installatie ^, f. Instelling, bezitgeving (van
eer, ambt, eerie waardigheid), het in bediening stel
aanstelling, in s t a t 1 O t ie: L'inst- du-len,pgti
président dun tribunal, de aanstelling var, den
voorzitter eener regtbank. .- [Mar.] Behoorlijke
inrigting. plaatsing, berging f. van al de voorwerpen aan boord. lost- nl ennurlénagement, inwen-°
dige verdeeling en beschieting. - Installer, v. a.
In een ambt of waardigheid zetten•, in bediening
stellen, aanstellen, bezit geven, bevestigen, •i n s t a t1 t r e n: On 1'a installé hier dans son nouvel ernploi,
hij is gisteren in zijn' nieuwen post bevestigd,
aangesteld. --- Vestigen, eene vaste plaats geven,
plaatsen: lust- an commis ii. son bureau, Benen
bediende op zijn kantoor Bene plaats geven. --[M7ar.] Elk voorwerp zijne behoorlijke plaats geven;
beschieten, tot gebruik inri Aten, bewoonbaar weaken.
--- 'S INSTALLER v. pr. Zich rya• bezit stellen, zich
zelven in bediening stellen, zich installéren: Ces
juges s'installent eux.-nmémes. ._-- (fain.) Zichplaatsen, zich vestigen, zich nestelen, eene plaats voor
goed innemen, betrekken. S'inst- dans to fauteuil,
zich in een' armstoel Zetten, nestelen. 11 s'est si
Piet) installé dans cette maison, qu'on le prendrait
pour Ie maitre, hij heeft zich in dat huis zoo goed
genesteld, dat men hem voor den huisheer zou aanzien. --- Iet part. passé is ook adj.: Personne
inst-e, aangesteld, in bediening gezet, gein stal1 e e r° d persoon in. — lie voilà installé, nu ben
ik voor goed geplaatst, gevestigd, genesteld.
Instamnient, adv. Dringend, met aandrang,
ernstig, insta •n t e l ij k: I1 me 1'a demandé inst-,.
hij heeft mij dringend verzocht.
Instance, f. Het aanhouden, aarnzoeken•, drie
verzoeken of begeeren; aandrang ni., drie--gend
geode ibede, aanhouding f. , aanzoek, ernstig ver zoek. Ij. Je lal flit à son rost -, ik heb het rip zijnen
aandrant , oog zijne dringende bede gedaan. Faire
de grandes, de vi es inst-s auprès de qui., dringende beden bij iemand doen, sterk bij iemand oni
iets aanhouden. — A ee, rost -, met aandrang,
z. V. a. INSTA.M TENT. -- [Jun.] Fisch ni., aan zoek n., vervolging voor eene burgerlijke regtbank,
regtsvorderi.ng f. L'inst• était encore pendante b
ce tribunal, de eisch, het aanzoek was nog h ij
deze regtbank hangend. lust- d'appointé, aanzoek
om schriftelijk tegen elkander te werk te gaan.
Inst-, de licitation, aanzoek om gedwonge verkooging. fis :pon t en rost- l'un avec l'autre, zij liggen
met elkander voor de regtbank. Hors d'inst-, buiten
regtsvervolging. Faire eider une rost -, eene regtsver ,volging laten- afdoen, teneinde brengen. Introduction
,

-

il'int-, gedingeopening f. Reprise d'inst-, hervatting

der(afgebrokene) regtsvordering. Péremption d'inst-,
het vervallen, ongeldig worden van eene regtsvordering. -- Geregtsho f n., regtbank f. I1 est j u ge en peemière, en dernière lust-, hij is regter bij de eerste
of lagere, bij de hoogste regtbank, regter ter eerste,
ter laatste ins tantie. Tribunal de première
lust-, regtbank van eersten aanleg, in eerste i n s t a n.-
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tie,' Eger e regtbank ï., die het eerst de bur cr°tyke geschillen behandelt. ---- [Scot.] nieuwe bewVsgrond m., nieuw betoog n. (ter ontzenuwing
van 't antwoord op 't eerste) .
Instant, e, adj. Dringend, aanhoudend, er°nstig: Des prières inst-es, d'inst-es prières, dringende aanzoeken, gebéden n. p1. ---- Dringend, boven
't hoofd hangend, dreigend, (imminent, urgent,
pressant): Le përil, Le besoin est just-, 't gevaar,
(ie nood is dringend, dreigend.
Instant, in. ()oge nblik, kortst tidve i-loolr, orn-

rnezien n.. I1 fit vela dans un rost-, hij deed dat
iet een oogenblik, (fain.) in een orrtntezien, amen .
Ii y a quelques inst-s . eera,ife oogenblikken geleden. Des 1'inst- , vas, stonden aan. Arrètez
Attendez un rost- , of ellipt. enkel : Un lustwar/it , wacht even of eventjes , een cogenblihk.
wacht
C'ela peut arriver Jun fust- a l'autre, dat kan

elk oogenblik gebeuren. ---- a CHAQUE INSTANT, li

TOUT INSTA? T, H'INSTANT EN INSTANT, bc. ode.

leder of elk oogenblik, gedurig, telkens, onophoudek. - a

L'INSTANT, DANS L'INSTANT ,

loc. adv.

^oyenblikkelijk, da,lelijk, in een oogenblik. Instantané, e, adj. Oogenbli,kkel k, een {ogenblik

durend, snel voo.rbíjrs grand, vlugtig: Ce mouvement
na été gti'inst-, die bewegin g stras slechts oogevblikkelijk. Frayeur inst-e, snel voorbijgaande, vlugtige schrik ni. -- Instantanéité, f. [bidact.]
Oogenblikkelijkheid f., duur m. van een, oogenblik.
---- Instanta,nérnent, udv. Oogz n.blikkeljjk, lotselijk.
Instar de (a 1 1 ), loc. prop. Naart voorbeeld

van, in navolging van, o„) de wijze van, gelijk, als:
A 1'inst- des Romains, naar 't voorbeeld der .Romeinen. 11 entretient wie suite nombreuse à l'instd'un prince, hij onderhoudt een talrijk gevolg, gel?-Ik een vorst.
Instn,urateur, in., insteller, opr•igter, heretcher n. ---- Instauration, f. Instelling, invoering f. L'inst- des jeux oly mpiques, dune religion.
-- kler^stellin.g, wederoprigting, vernieuwing f. (restauration). ---- nnstaLirer, V. 0. instellen, ïnvoer°en,• herstellen, vernieuu en., weder oprigten (restau-

rer, renouveler).
instigateur, in., -trice, 1.

4anhitser, aan -

stoker , aanvoerder , oprte jer° in. , aanstookster,
opruister f. --- [Anc. jur.] Aanbrenger, aanklager in.
-_ Instigation, f. Aandr ()ving, aanstoking, opstoking, ophitsing, o )r Cijinc1 f. C:'est á votre instqu'il a agi ainsi, op unie aandr° ving heeft hij dus
gehandel d . Les inst-s du démon, de aanporringen,
inblazingen des boozers. -- 5, Instigeer, v. a.
Aanprikkelen., aandrijven , ophitsen, aanporren,
opr•ufjen, verleiden, liet part. passé komt ook
als adj. en subsi. voor. Ces gees instiguës par
des traitres, deze door verraders opgehitste menschen. --- Les instigateurs et les inistigués, de opr°uijers en de opgeruide ñ.
Instillation, f. ] Phaarrn.. Méd.'; Indruppeling,
.i ns t i- l l á ti e f. Verser par inst-, druppelsgewijs
of bij druppels laten opvallen. (b. v. een genees-- instiller, V. a Indrup iniddel o eerie wond).—
pelen, druppelsgeuriis doen vallen, in s t i 1 l é r e n.
Instinct,

ni. Natuurlijke, ingeschapen aandrift

der dieren, natuurdrift f., bewustelooze natuur prikhel ni., onwillekeurige neiging of drift f.4 —
kunstdrift van sommige dieren (bijen , spinnen.,
bevers, enz.), i ,i.5 ti n c t n. L'animal agit, se
conduit par lust-, par pur inst-, het dier volgt
enkel de natuurdrift, laat zich door 't instinct leiden. -- Van den mensch sprekende: innerlijke, onvrijwillige aandrift of neiging, die de werking der
rede voorafgaat; somtijds ook: zeen' grootti g eschiktheid, onweerstaanbare overhelling f. tot iets: C'est
plutót par inst- q ue par raisonnement qu'il a fait
vela, hj heeft da meer uit instinct dan volgens redenéring gedaan. Asoir l'inst- de lea guerre, du
crime, een' nat uurl^jken aanleg, eene zëker°e vvoorbe.schiktheid tot den, oorlog, tot de -misdaad hebben.
a---Het woord is ook enkele malen. van het plane nrw k gebëzigd, om daarmede die g eaardheid der
gewassen aan te duiden, waardoor zij het licht of
de schaduw, de warmte of de koelte zoeken, hunne
takken en wortels liever in deze dan in gene rigting
uitstrekken, enz. --- Instinctif, ive, adj. Volgens dierlike aandrift , onwillekeurig, instinctmmatid. --- anstineti` eisent, adv. Door instinct,
(>p instinctmatige si' ze. — Inisbnetivité, F. [ Di,

INSTRUCTION

dact.J Lig;nschap f., toestand in. van het door instinct
handelende wezen, instin t aatigheid f. -- Instinc.
tael, Ie, asij. Uit het instinct ontstaande of voort
-vloe
ende, instinctueel.
Instrtoir e, ni ., of als adj. Action 1NSTITOIRE, i.
[Dr. roos.] Actie of klagt f. tegen den principaal van
eenes factoor, makelaar of handelsbediende, met
wier. de koop i.e aangegaan, waaraan hij niet wil

voldoen.

Institr&ant, in. [Prat.] Erfeleller mn.
inbtitner, V. a. Instellen, inzetten, stichten
(inz. van geestelijke orden, van tijdfeesten, plegtigheden en dgl. gebezigd), i n s t i t u é r e n. Inst- one
fête, one confrérie, een feest, eene broederschap.

•instellen. Napoleon I. institua 1'ordre de la lëgion
d'honneur, Napoleon I. stelde de orde van 't legioen
var, eer in --- [Jar.] Past- un héritier, Inst- héritier
tot zijn' erfgenaam benoemen. --- lust- un juge,
uit notaire, een' rer ter , een' notaris aanstellen.
in functie of bediening stellen. .S'INSTITUER, V. Pr.
Zich zelven aanstellen, benoemen: II s'établit, chef
;

de vette entreprise. --- Ingesteld, aangesteld wor'-

cien. -- Het part. passé is ook adj. Fete instituée
feest n., ter eere van
den heiligen Lodewijk, ingesteld.
Institut, ni. Leefregel ni., gezamenlijke ?'eqe ,
waaraan eerie vereenr.iging zich onderwerpt, inz.
leefregel eenel' kloosterorde; --.- die orde zelve, stickting, instelling, inri=sting f. ---- Titel van zékere
geleerde genootschappen, of maatschappijen; L'inst(national, royal, impërial) de France, of enkel
Inst-, de universiteit te Parijs, het Instituut (bey
staande sedert 1833 uit á . 1;ademitin: l'Acadënmie
en l'ltonneur (Ie saint Louis.

francaise, l'Ac- des inscriptions et belles-lettres.
l'Ac- des sciences, 1.4e- des beaux arts en l'Acdes sciences morales et politiques). -- f.,
waar het Instituut zijne zittingen houdt: Aller
'Inst -. - INSTITUTS, M. pl., z. V. a. INSTITUTES.
Institutes, ni, pl. Gronden in. pi., grondbe-

ginselen n. pl. van 't roineinsche regt, inleiding Á.
tot de regtswetensc?iap, i ns t i tie t e v, i n, s t i t U1 iu nes f. pl. Les inst- de Justinien of enkel Les
inst- , de instituten van Justiniayss, een gedeelte
van de op last van J. bijeengebragte wettenverzamelin r. --- Bj uitbreiding: Les rost® du droit francais, de gi'ondbeg•inseien van 't fransche regt. Inst]outumières, aanleiding f. tot, kort begrip n. van
de gewoonteregte-n.
Institutenr, nn., -trice, f. Insteller opr°igter, stichter In., oprigtster, stichteres f.: L'inst-

d'un ordre religieux, des jeux olynlpiques. --

Leermeester in., leermeesteres f., inz. lzj of zij,
die Gene kostschool, een huis van opvoeding houdt,
kostschoolhouder m., kostschoolhouderes f., i n s t it u t e u r m., i n s t i t u t r i c e f.; --- in beperkter'
zin: schoolonderwijzer, schoolmeesler m. (in dien.
zin door de wet op 't primair of lager onderwijs
in Frankrijk geijkt). ----- (fig.) Le travail est an
bon inst-, de arbeid is een goede leermeester.
Institutif, ive, adj. instellend, ordenend.

Institution, f. Stichting, instelling, inzetting,

i, n s t i t u,t i e f.: L'inst- d'un ordre religieux, de
la p airge, de instelling van eene geestelijke orde, van
het pairsehap. --- Ook de geslichte of ingestelde zaak
zelve: Bonne, Louable, Pieuse rost -, goede, prjsel(jke , vrome stichting of instelling. --- [Jur.
Inst- d'héritier of testamentaire, benoeming, aan
een' erfgenaam. -- Bij uitbreiding:-stelingf,va
Opleiding, opvoeding f.: L'inst- de la jeunesse esl,
d' une grande importance. (In dien zin weinig gebruikelsjk.) --_ Opvoedin sgesticht, huis n. van opvoeding en onderwijs, kostschool f., p e n s i o nn a a t, instituut n. Inst- des aveugles , des
sourds-nluets, blinden -, doofstonnnen- instituut.
Instructeur, m. Leermeester m. (In dezen algemeenen zinc, zelden gebruikt.) [Mil.] Officier of
onder officier, met het onderwijs in de exercitiën
der soldaten belast, e.cerceer- meester°, drilmeester;
militair leeraar, instructeur. ---- Ook als adj. gebézigd: Lieutenant-instr-, luitenant - instructeur nn.
g

-

— [Prat.] Juge instr-, onderzoekings-regter, reg-

ter van (of ter) instructie. — Instruetif, ive,
adj. (alleen van zaken) Leerzaam, leerrijk, onderwijzend, onderrigtend, nuttig: Livre fort instr. --[Phil.] La vue, Joule et l'odorat soot des sens
instr-s, het gezigt, het gehoor en de reuk zijnn onderrigtende zinnen. --_- Instruction, f. Onderw js, onderrigt n..; o'n.derw zing, onderrigting, let-

---tl
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ring, les, i ri s t r° a$. c t i e f.: L'instr- de Ia jeunesse,
het onderwijs der jeugd. L'instr- publique, het
openbaar onderwijs; ook: het ministerie van openbaar onderwijs. L'instr- dorestique, het huisonderwijs. L'instr- des nouvelles recrues, het orderrigt der nieuw aangeworven soldaten. --- Vous lui
donnez là une bonne instr-, gij geeft hem daar
eerie goede les. I1 écoutait les instr-s salutaires
des prédicateurs, hij luisterde naar de heilzame

lessen, leeringen der predikers. M-^ liet door onder

verkregene, kennis, kunde, wetenschap, geleerd -wijs
1I a de l'instr-, hij bezit kunde, hij is -wel-hezdf.:
onderwezen. II nmanque d'instr-, 11 est sans instr-,
hij is onwetend, onkundig, hij heeft Beene weten
vorming gehad. - Qnder , °egt n., aanwij -schapeljk
zing, handleiding ï., voorschriftn., inz. (en dan
doorgaans in 't` w reerz.) regel ni. van te houden
gedrag, dienstvoorschrift aa., lastbrrif f m., handlei,

-

ding f. in anblszak€git?, t n. s t r ti cl r e. Je vous Ie
dis pour 'votre instr-, ik zeg u dit tot uw onderr'igt,
tot uwe handleiding. Je ne puis in'écarter de mes
roste -s, ire kan, mag ra „ mijne voorschriften niet
tt fnv ken. Get ambassadeur partira aussitót qu'il
aura recu ses instr-s, dig; afgezant zal vertrekken,
zoodra hij zijne instructie, Win dienstvoorschrift

heeft bekomen. Instr- secréi.es, verbales, geheime,
mondelinge instruction of voorschriften. _ Instrpastorale, herderlijke lastbrief, voorschrift of aanwijzing van een bisschop over een of ander leerpunt. - [,Iur.j Voorbereiding stirrer regtszaah, tot
behandeling, instructie .t. Insir- préparatoire,
voorloopig onderzoe k ti. Juge ti'instr-, z. V. a.
jïuge INSTRUCTEUR.

instruire, V. a. Oiulei'w zen, onderrrigten,

leeren, onderwijs of onderrigt geven, bekwamen,
wijzer maken, lessen of voorschriften geven, i ns t r u é r e n. Instr- la- jeunesse, les enfants, de
jeugd, de kinderen onderwijzen. I1 m'instruit par
Son exeniple, hij leert mij door zijn voorbeeld. Le
malheur 1'a instruit, het ongeluk heeft hem geleerd,
wijzer gemaakt. Instr- un enfant à dire Ia vérité,
een kind de waarheid leeren zeggen. Instr- un
jeune homme aux armes, aux affaires, een jong

rnensch in den wapenhandel, in de zaken oefenen.
--- Bij uitbreiding ook van dieren gebé.zigd: Instran cheval, un chien, een- paard, ee'n.' hond a fv-igten. On instruit l'éléphant a se mettre à genoux,
enen leert den, olifant ner?í° te knielen. --- Ook zon
voorwerp of als v. a. gebruikt: Ce maitre in--der
struit fort Fien, die meester geeft zeer goed on-

derwijs. 11 a pour but d'instr- et de plaire, hij
tuit leeren en behagen. les exemples instruisent.
mieux que toutes les préceptes, voorbeelden leeren

beter dan alle lessen, (peon.) leeringen wekken,
voorbeelden trekken. ---- Instr- de, onderrigten, berigten-, inlichten, kennis, berigt of inlichting gever,
in for inéren. J'instruirai votre familie de la conduite que vous tenez, ik zal uwe amilie kennis,
berigt geven, van uw gedrag. ---a- [Jur.] Instr- un
proces, une affaire, een regtsgeding. eerie zaak
ter behandeling voorbereiden,. Instr- le procés de
(In., of zonder voorwerp: Instr- contre qn., iemands
proces (in lj fstra f felike
s' zaak) opmaken, iemand
crimineel verhooren. _ i: sTRUIII , V. pr. 1 eer°en,
aanleeren, kennis of kunde verkrijgen, wijzerworden, zijn verstand vormen, zijnen geest beschoren,
zich oefenen, zich zelven onderwijzen; zich zelven
inlichtingen verschaffen. I1 a an omrand désir de
s'inst,r-, hij heeft veel zucht om te leeren, om zijn
verstand te verrijken. 11 s'instruit dans felle science,
hij oefent zich in deze of die wetenschap. Cet

homme s'est instruit lui-mênme, die man heeft zich

zelven onderwezen, is zijn eigen leermeester ge-

meest. ti s'instruisait par ses propres yeux, hij

onderrigtte zich met eigene oogen. ---- [Jur.]
z ij ne
cause, son affaire s'instruit en ce moment, ztjne
zaak wordt op dit oogenblik ingeleid, g e ï n- s t r u e e r d. -- Instruisable, adj. (woord van
J. J. Rousseau) Foor onderrigt vatbaar of ge.schikt: Sinon instruit, du moms instr-. ----- In-

struIsant, e, nu JNSTRUcTIF. ---- Instruit, e,

adj. (en part. passé van instruire): Enfant Bien
instr-, goed onderwezen kind. west on homme
instr-, 't is een kundig, bekwaam, man. -- Cheval
mal instr-, slecht afgerigt, gedresseerd paard n.
II en est mal instr-, h# is dienaangaande slecht
o'nnderri t of ingelicht, hey heeft deswegens verkeerde teriaten gekregen. [.lug.} L'a.fairc est
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suíiisamrnent instr-e, de zaak is genoegzaam ter
behandeling voorbereid, voldoende geïnstrueerd.
Instrument, m. Werktuig, gereedschap, gerei.
kunstgereedschap, kunstwerktuir, -i n s t r u an da t,
inz. toou tkunstiver°ktuig, speeltuig, muz(jk-instruinent n. Instr-s aratoires of d'agriculture, landbouwgereedschap, akkergeres. instr-s de chirurgie,
de mathé;natiques, wondheelers-, nieetkunstenaarswerktuigen, chirurgische, mathematische gereedschappen. Instr-s de guerre, krijgsgereedschap,
krï jgsturuig, oorlogstuig n. Instr-s de torture, martel-

,

gereedschap, foltertuig. Instr- à cordes, it vent,

snaar-, blaastuig, snaar-, blaasinstrument. Jouer
dun instr-, een instrument bespelen. Les instr-s
des arts mecaniques se nomment outils. ---- (fig.)

Hulpmiddel, middel, werktuig n., al wat dient om
Bene werking voort te brengen, werkende oorzaak f.

11 a été l'inslr- de sa vengeance, hij is 't werk-

tuig van zijne wraak geweest, hij heeft zich van
hem bediend om zich te wreken. Scs domnestiques
omit été l'instr- de sa ruine, zijne bedienden zijn
de oorzaak, de bewerkers van zonen ondergang
geweest. _-- C'est un bel instr- que in longue, de
tong is een schoon werktuig; ook (prov.): dat i-s ge-

makkelijker gezegd dan gedaan . -- [Jur., Diplom.]

Oorkonde t., bewijsstuk, bewijsschrift, schriftelijk
opstel . tot staving eener voorgevallen handeling,
document n. Cast no instr- authentique, dat is
eerie echte oorkonde, een echt document. L'instrde la paix de Westphalie, de oorkonde van den
Wesiphaalschen vrede. -- [Mil.] Instr-s vérificateurs de l'éprouvette, pour armes, pour Pouches

à .feu, visiteer-instrumenten van den proefmortier.
voor draagbare wapenen, voor vuurmonden. ---[terit.] Le vieux, Le nouvel instr- (bij sommige kerkvaders) het oude, het nieuwe testament. — Instrunientaire, mij. {Jur.J (alleen voorkomend in):
Témoin instr-, notarieel getuige. --- Instrunnental, e, adj. 'ot middel of werktuig dienend, werk
Cause instr-e, werktuigeljke oorzaak f. -a-tuigeljk:
]Mus.] Tot de speeltuigen. behoorend, door speel
Musique-tuigenvorba,stuine l:
instr-, muziic f., die met speeltuigen zonder g ezang
wordt uitgevoerd (in tegenstelling met vocale mu.z k of z angspel). Coinpositeur instr-, toonzetter
voor de .speeltuigen. Chant instr-, zangparlj, die
aan de speeltuigen wordt toevertrouwd, om den
Manger te laten rusten, instrumentale zang m. ----.-

S Instrimnmentatif, ive, adj. [Prat.] Tot de
asten of oorkonden behoorend. -- Jnstrumentation, f. [Mus.] Uitdrukking der muzijk door

de speeltuigen. ----- In beperkten zin: verdeeling
van een mnzu .ijkstuk onder de verschillende speeltuigen, i n s t r u m e n 1 é r i n g f. - Instransenter, V. n. [Prat.] Geregtelijke oorkonden, asten
of documenten opmaken. -- INSTRUMENTER, v. a.
] Mus.] poor speeltuigen compondren of zetters;
een muzfjkstuk onder de verschillende speeltuigen
verdeelen,, in st r u m e aE t é r e n. -- Instrumentiste, in. Beoefenaar van één of meer speeltui.gen, speeltuig- of instrumentbespeler, ni st r uan e n t i s t ni. Le carps des instr-s, het militair
nr;uzikcorps.
inset, m. Onbekendheid f. net iets (alleen je

uitdrukkingen): à I'm--bruiktndefjwol
S u , buiten weten, zonder voorkennis: A 1'insu de
mon irére, buiten weten van mijn' broeder. A mon
son, notre, votre leur insu, buiten, mijne, zijne,
onze, uwe, hunne voorkennis.:

Insubniergible of insubenersible, adj.

Niet door 't water te overstelpen, onverzinkbaar,
alt ij d boven water blijvend. Bateau ins-, reddingsboot f.

Insubordination, f. Gebrek n. aan kr jçjstucht , niet-ondergeschiktheid , 2veérspannigheul ,
schending der verpli,gte gehoorzaamheid aan hoagem' geplaatsten, i as u b o r tl á ra á t i e í. II rëgne
dans ce régiment anti grande ins-, er l^,eerscht in
dit regiment eerie slechte kr gstucht. -- Insu.

bom-donnable, adj. Niet to onderwerpelïkheid,
tot gehoorzaamheid te brengen. ---- insulbordon-

né, e, adj. Wederspannig, weérbarstig, niet ondergeschikt: Un éco eer, soldat ins-, een weder spanniq scholier, soldaat.

Insubstantialité, Insu bstantliel, z. P. a.
CORPORALITÉ, CORPOREL.

Insueeès, m. Mislukking t., slechte uitslag m.,
kwaad geeolg n., tegenspoed m., ongeluk .n.
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insuceessif, ive. adj. Niet achtereenvotgend,

a ,gebroken.

Insuffisannnaent , adv. Niet voldoende, op
rrngenoeg: arme, ontoereikende wijze. -._- Insnnífisanee, f. Ongenoegzaamheid. ontoereikendheid;
niet rienoegzaarie bekwaamheid of geschiktheid, onbekwaamheid f. L'ins- de ses neoyens, de onge-

noe€gzaaan-heid zijner bewijsgronden, On ne 1'a pas
adnlis a cotta charge a cause de son its-, men

heeft hem dit ambt niet gegeven wegens zijne onbekwaamheid, omdat lijf er niet tegen opgewassen is.
Insu tfisant, e, adj. Onvoldoend, ontoereikend,
ongenoeqzaam: Sas raisons soot ins-es, Mijne pion-

den zin onvoldoende, niet penoe zc ani. II Maui
des talents pour cet,te place, les miens soft las -s,
men -moet talenten, begaafdheden tot deze plaats

be zvitten, de inUne zijn ontoereikend.
Insufflatlnn, T. [JMIéd.] Het inblazen van
damfa of gas in een of ander liggchaamsileei); labiazing f. -- Iusul ler, v. a. .Inblazen. -- giet part.
passé is ook adj .: rapen insu llléo, ingeblaze t
damp nn.
Insulaire, adj. _Een eiland of eilanden betref

ThTIGRIT1.

hi/send, opru°ijen,d, een' opstand verwekkend: Co

mité ins-. — [nsuurreetion, f. Opstand m. tegen

't bewind (doorgaans met het bijdenkbeeld van refit

aan de zijde der opstandelingen): L'ins- des Grecs,
des Améri.cains, . nsuxrreetionnalre, adj.
Tot opstand geneigd, overhellend. -- Insuurrectionnel, le, naij. Oproerig. -- Innsuurreetionneilerent, adv. Op oproerige wijze, door op-

stand of oproer,

Insusceptible, adj. Onvatbaar, niet vatbaar.
hnsalspeet, e, aPj. Niet verdacht.
intabuler, V. a. Op dc tabdl of lijst in.schrj-

ven (iemands naam).
Intact (pr. in -takte ), e, adj. Onaangeroerd,
geheel on.besciáonden , zuiver, rein, onbesmet, onbe-

vlekt, onbezoedeld: Le dcpét scot trouvé encore
int -, het aanverti°ouwde goed is nog onaangeroerd

gevonden. M onumenl, resté int -, ongeschonden. ge
Vertu int -e, onge--blevn€gdkt,.-(fig)
schondene, zuivere deugd f. ('est an honirne int -,
't is een onberisp.ch k man (op Wien ?ren nog niets
heeft te zeggen).
Matiéi'e int -e., nog niet behande/de stof t. - Intaetile, adj. [Ph -s.] Onvoel-

baar, optas baar: Le son est int -, het geluid is
daartoe behoorend, i n su l a I r. Peuple iris-,-fend,
onvoelbaar, kan raten niet voelen of tasten. --- Ineilandvolk n. --- els subst.:.h;i.landbewoner, eílander in. -- Ins larite, f. Afgezonderde ligging f. tactilité, f. [Ph gis.] Onvoelbaarheid f.
van een eiland, toestand van een land, dat uit
Intailie, f. I Beaux arts] Verdiept snij- of
eén of meer eilandeen bestaat, f n s ut l a r I te i. t f. beeldhouwwerk n., inwaarts gesneden, hol gegraveerde steen, intaglio na.
L'ins- eies Etats britanniques,
insnitant, e, adj. (alleen van. zaken) BeleeIntanglbilité, f. [Lidact ] Onberoerbaarheid,
dirend, horend, smadelijk, schamper: Paroles (ns -es, onvoelbaarlaeid €. --- Intangible, adj. (woord van
honende woorden n. pl. -- Insuilte, t. (weleer in.) Voltaire) Onvoelbaar, aar, 't gevoel ontsnappend.
Beleediging, beschimping f., schim , srrtaW! , hoon, in.
intarissable, adj. Onuitputbaar, onuitputtelijk, niet voor uitputting, opdrooging of ledigwor11 lui a fait ia n e ins-, hij heeft hem eerie beleed i.
eenera hoon aangedaan. --- [Mil.] Overval nn.,-king, ding vatbaar: Source int -, onuiiputbare bron f. —
overrompeling f. : Cette place est hors «ins-, deze Bij uitbreiding: Larines, Fleurs int -s, altijd vloei vesting is tegen overrompeling beveiligd. — null- jende tranen in. pl.. dine, Carriére int -, onuitter, v, a. Grof beleedillen, beochimnlren, honen, puttee jke sofje, groeve f. -- - (lig.) line érudition
smaden, opzettelijk met woord of daad mish,ande- int -, eene onuitputbare geleerdheid. — (fain.) Son
een. II 1'a insulté publiquernent, hij heeft hercm bakli est int -, hij heeft altijd stof tot praten, zijn
(haar) in 't openbaar gehoond. ins- la cendre des mond staat niet stil. --- Intarissablement, adj.
snorts, de aseb- der clooden honen, schenden. Le si- Op onuitputtelijke wijze. (int -e.
lence mênie insufte quelque€ois, het stilzwijgen
Intn,xe, e, acij. Onbelast, tolvrj: Marchandis^
zelfs hoont, beleedigt somtijds. -- (fig. et fain.) La
intégrable, asij. [Math.] Door intergraal-relourde cognee insufte la fort par le fennps epar- kesting te vinden, te berdkenen. --- intégral, a,
inée, de zware bijl schendt het door den, tijd ge- adj. Geheel, voltallig, volkomen. eert geheel uitmaspaarde woud. -- [Mil.] Ins- une place, eerie kend: Pavement int -, Restitution int -e, algeheele
vesting onverhoeds overvallen, plotseling aangrj- betaling, teruggave f. — [lath.] Calcul int-, inpen. --- INSULTER, V. n-. Spotten, de verschuldigde t e cl r a a i-rekening f., de hoogere rekenu°ijze, die
achting niet bewijzen: Ins- it ia misère d'autrui, door vergelijking der oneindig kleine deelen de ein.net eens anders ellende spotten. 11 ne faut pas d-irge grootheden voortbrengt, ;aaruit de eerste
ins- dux malheureux. men moet de ongelukkigen ontstonden. .---- 418 subsi. f. .iNT GRALE dune
niet bespotten. — S'INSULTER, V. V. El/sander be- quantité diíférentielle , i n teg ra a t , integrale
leed/gen. --- Het part. passé is ook adj.: Personae grootheid f., eerie eindige veranderljke grootheid,
ins-e, gehoond, beleedibd persoon m. --- t insul.. weder hersteld of berekend uit haar oneindig klein
teder, in. Beleediger, beschimper.
deel (hare differentiaal). -- ` intégralenient.
Insupérable, adj. Onovertrefbaar.
adv. Op eene volkomene, geheele wijze. — InteInsupportable, adj. Onverdragelijk, onl jde- gralité, f. Geheelheid, volkomenheid, vollediglijk, onuitstaanbaar, duldeloos: II sent des douleurs heid, i n t e g r a l i t e i t f. --- - integrant, e, adj.
ins-s, hij gevoelt onljdel jke smarten. (et homme (alleen gebrsiilct in): Portie int -e, wezenlijk tot het
,

est ins- en tout ce qu'il fait, die man is onn-ver-drarle-

lijk in alles wat hij doet.
Insuppnn-tablement, adv. Op onve-rdrabel jke, on.ljdeljke wijze.
Ins'ureté, f. Onveiligheid, onzekerheid t.
Insnirgé, e, adj. (err part. passé van insuurger):
Nation ins-e, in opstand geraakte natie f. - Ook
als subsi.: INSCHGES, opstandelingen, oproerlingen,

muitelingen, muiters, insurgénten in. pil. -[flist.] Hongaarsclt.e landmilitie, die door eerie
buitengewone oproeping (heirban) wordt za7nengebragt, baanderheir n., 1, Vr s u r g é n t e n na. p1. --Opstandelingen in. pl. (In dezen zin liever xï^SURGES.) ----Insu.urger, 21. a. Tot opstand brengen,
tot oproer aanzetten: Ins- line nation, na peuple.
--- s 'Ir SURG ER, V. pr. Opstaan, in opstand kornet
of geraken, oproerig worden: Les provinces s'in-

surgérent.

Inseurmnntable, adj. (alleen van,. zaken) . Onoverko7nelijk., onverwinneljk: 11 a trouvé dans son
chemie des difficultés ins-s, hij heeft op zijnen
weg onoverkomelijke zwariprh.eden gevonden. J'ai
une env ie ins- de dompil•, ik heb een' onverwinnelijken lust tot slapen. — Insnrmeontabienient,

o.dv. 01) onoverkomelijke wijze.
Insurprenable, adj. Niet bij verrassching in
ie nemen: Poste ins-. --- Insnrpris, e, ail j. Niet
verraccht.
Insurreeteinxt. trice, aalij. `Jot opstand min-

geheel behoorend deel, i n, t e g r é r e n, d deel n. ---

( hys.] Molécuales int -es, kleinst mogelijke deeltjes,
waarin men zich eery, mineraal verdeeld kan denken, zondes- dat zijn aard eenige verandering ondergaat, irate rc^ren.de wolel rfle?^. f. Vil. intégratinn, f. [Math.] Het vinden der integrale grootheid, het integreren. i n t e g r a t i e f.
Intègre, adj. (eiij. !geheel, gaaf, ongeschonden,
nog frisch) Regtscbapen, o ar e, t, on.berisoel k, zuiver van zeden , braaf, eerlijk, onomkoopbaar:
Hommne, Juge int -. regtech.ape . man, onornkooi:baar regter in. Vertu int -, ongekreukte, migeschonden deugd f.
Integrer, V. a. [lath.]' Int- une différentielle,

eerie eindige veranderlijke grootheid uit haar ge-

geven oneindig klein deel berekenen, de integraal

berekenen, interlieren.

integrité, t. Geheelheid f., ongeschonden toestand, zuivere oorspronkelijke staat ni. van eene
zaak, volledigheid, volkomenheid, i n t e g r i t e i t t.:
11 a renris le dépót: dans toute son int -, hid heeft
het toevertrouwde goed in ongeschonden staat uitgeleverd. 1..'int- du territoire, de geheelheid van
't gebied. Lint- dun monument, de ongeschonden
toestand m. van een gedenkteeken. ---(fig.) Défendre tint- de ses droits, de geheelheid, on.geschon denheid zijner regiesi. verdedigen. — Bij uitbreiding: II a gardé des Beuurs, des fruits.:_ d une année
,
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a l'autre dans foute leur int-, hij heeft bloemen,
Vruchten van 't eene jaar in 't andere gaaf, in
gaven, ongeschonden toestand bewaard. Conser-

ver lint- de son corps, de son âme, de ses rnoeurs,

INTENDANT
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Parijs, te Genua. - Intelligent, e, adj. Verstandelijk, verstandig, met verstand, rede, oordeel
begaafd; - vlug van bevatting, schrander, vatbaar,
vol doorzigt; - bekwaam, ervaren, kunstig, bedreven. L'homme est un etre int-, de mensch is
een verstandelijk, met rede begaafd wezen. •- Cet
enfant est fort int, dat kind is zeer vatbaar, vlug
van begrip, verstandig. - Ce chien est trOsint-, die hond is zeer leerzaam. - Ii s'est conduit
en homme int-, hij heeft zich als een bekwaam,
ervaren, knap maan gedragen. - Ook als subst.:
Les int -s me comprendront , de verstandigen
zullen mij begrijpen. inteiligentiel, le, arij
[Phil.] Tot het verstand of tot de verstandsver
mons
behoorend.Sge intelligibilité,
f. Verstaanbaarheid, duidelijkheid. - Intelligible, adj. Verstaanbaar,
duidelijk, ligt te hooren, te verstaan, te begrijpen:
Parlez dune voix haute et int-, spreek met eene
heldere en duidelijke stem. Ce passage est fort
int-, deze plaats is zeer verstaanbaar. - [Phil.]
Etre int-, verstandswezen, bovenzinnelijk wezen n.
Le monde rOei et ie monde int-, de werkelijke en
de bovenzinnelijke wereld f. -- Intelilgihiement,
adv. Duidelijk, op verstaanbare, duidelijke wijze.
Vous ne lisez pas int-, gij leest niet verstaanbaar.
S inteanpéraanment, adv. Op onmatige wijze, onmatig: Ii bolt int. - Intempéranee, t.
Onmatigheid in 't bevredigen der zinnelijke lusten, inz. in spijs en drank, overdaad, zwelgerj,
uitspatting, ongebondenheid f. Son int- a ruilié
sa santé, zijne onmatigheid heeft zijne gezondheid
verwoest. - Int- d'étude, de travail, de lecture,
ongernatigdheid in studie, arbeid, lektuur. - Intde langue, ongebondenheid van tong, te groots
vrijheid, vrijpostigheid, ligtzinnigheid in 't spreken.
Int- de plume, te groots vruchtbaarheid eens
schrijvers. Int- d'imagination, te groote weelderigheid van verbeelding. - intenipéi-ant, e,
adj. Onmatig, overdadig, buitensporig, ongebonden:
L'homme int-, of als subst. m. I'INTEMPÉRANT
mine sa santé, de onmatige verwoest zijne gezondheid. - Intempéré, e, adj. Onmatig, ongeregeld, uitspatten d (in zingenot, in hartstogten).
- Ook van zaken: Désirs int -s, onmatige, ongetemperde begeerten t. p1. intempérie, t. Ongerégeldlmeid (inz. in de lucht, het klimaat, de
saizoenen, in de ligchaamnsvochten), ongestadigheld, guur/meid f. - On souffre heaucoup de lintde lair, men lijdt veel van het gure, ruwe, onge
- [ MOd.] Etre malade dune int--stadigewr.
le bie, aan eens ongesteldheid der lever lijden.
Int- des humeurs, gebrekkige vochtmenging 1. intnerveuse, overprikkeling, of ook, ontspanning der
zenuwen.
Intenipestif, ive, adj. Ontijdig, niet passend,
ongepast, verkeerd aangebragt: Demande int -ive,
ontijdige vraag f. - inteinpestiveinent, adv.
Ten ontijde, te ongelégener tijd. - Intexnpesti
vité, t. Ontijdigheid t.
intenable, adj. Onhoudbaar, onverdedigbaar:

de zuiver/meid, rein/meid zijns liqchaams, zijner ziel,
zeden bewaren. - ( fi g.) Reqtsclmapenlmeid, braaf/meid, opregi/meid, onom koopbaarheid, onkreukbare
eerlijk/meid f. Corrompre lint- de qn., iemands
eerlijkheid omboopen. Lint- dun juge, de onomkoopbaarheid eens regters.
lutégunient, in. [H. II.] Hulsel, bedeksel a.,
inz. de dunne huid t. van de inwendige liqclmaarnsdeelen.
Intellect, m. [Didact.] Kenvermogen, verstand a. (entendement). - Intelleetibilité, f.
[Didact.], z. V. a. INTELLIGENCE. - liate ll ectif,
ive, adj. [Didact.] Tot liet verstand behoorend,
verstandelijk: La faculté, la puissance int-ive,
de verstandskracht f., het verstandelijk vermogen,
de kracht der ziel om iets te begrijpen. -- Intellection, 1. [Didact.] Begrip a.: Lint- est Faction de i'entendernent, het begrip is de werking
van bet verstand.. - inteileetive, f. [Didact.]
Verstand, begrip, bevattingsvermogen a. - intellectualiser, v. a. (in 't pidlos. stelsel van
Kant) Bovenzinnelijk maken, in de rij der intellectuule of verstandelijke dingen plaatsen. - intellectaialité, t. [Phil.] Hoedanigheid der verstandeljke dingen; toestand m. van liet kenvermogen, het geestige in den nmensch, i n t e 11 e c
t u a l i t e i t t. - inteilectnel, le, adj. Tot het
verstand behoorend, dat betreffende, verstandelijk,
i n t e it e C t u e e 1: Faculté int -le, verstandsvermogen n., verstandskracht f. Vision int-Ie, verstandsaanschouwing t. Vertus int-les, verstandskrachten 1. p1. - Objets int -s (in tegenstelling met ohjets sensibies), verstandelijke, bove nzinnelijke voorwerpen n. p1. - Ook: geestelijk (in tegenstelling
met rnatériei): L'ârne est on Otre int-, de ziel is
een geestelijk wezen a. - inteliectasellernent,
adv. In den geest, in gedachte, op verstandelijke
wijze. - Intelligeniment, adv. Met verstand,
met oordeel.
Intelligence, f. Verstandsvermogen n., bevatting f., begrijpende geest m., verstand, oordeel, begrip, besef n. Lint- humaine, 's menschen verstandsvermogen. Avoir lint- prompte, vive, vlug,
levendig van begrip zijn. Ce livre est a Ia portee
de toutes les int -s, dit boek valt onder ieders bevatting, kan door ieder begrepen worden. Cda
surpasse mon list-, dat gaat boven mijn begrip,
dat is mij te hoog. - Somtijds ook van dieren gebeizigd: L'élëphant, Le ellen a beaucoup dint-,
de olifant, de hond heeft veel verstand. -- Zuiver
geestelijk wezen n., geest m. Dieu est Ia souve
raine, Ia supreme int-, God is het hoogste verstandswezen, de opperste geest. Les int -s cuiestes,
de hemelgeesten, engelen m. p1. - Grondige kennis f., inzigt, doorzigt n.; bekwaamheid, schrander/meid f. ii a lint- des écritures, hij heeft eene
grondige kennis van de seimriften. Ii ma donné
Fint- de ce passage, hij heeft mij tot regt verstand Place, Position int-.
intendance, t Opzigt, oppertoezigt, beheer,
dierplaots gebragt. Lint- des langues, de kennis der
talen. Ii a une parfaite int- de ces noses, hij heeft bewind n., i n t e n d cl n t i e f.: Ii lui a donné linteen volkomen inzigt, doorzigt in die zaken. Ce pein- de sa maison, de ses finances, hij heeft hein 1meI
tre na aucune int- des effetsde iumière, duclair beheer van zijn huis, van zijne geldmiddelen toeobscur, die schilder heeft geenerlei kennis van 't licht- vertrouwd. - Weleer gebézigd van zékere, nu
effect, weet licht en schaduw volstrekt niet goed aan ten deels opgehevene, openbare bedieningen : intente brengen. - [Prat.] Pour plus dint- de Ia cause, dantschap, opzienersamnbt a., intendants -plaats t.;
tot beter verstand der zaak. - Ii s'est acquitté de - duur m. dier bediening; uitgebreidheid van 't
cette mission avec heaucoup dint-, hij heeft zich gebied, ook: de woning 1. des intendants. Lintmet veel bekwaamheid, schranderheid, oordeel van des bâtiments, des vivres, het ambt van opperdie zending gekweten. Onderlinge vriendschap, bouwmeester, het oppertoezigt over de levensmideenstemmigheid, eendragt, goede verstandhouding; delen. Cda nest pas de son int-, dat behoort niet
gemeenschap tusschen personen om een' derde te tot zijne jurisdictie, tot zijn gebied. Cela est arrivé
bedriegen of te schaden, verstandhouding f. La mcii- sons son int-, dat is onder zijn intendantschap
leure int- rOgue entre ces deux families, de beste gebeurd. Je vals a lint-, ik ga naar de woning,
verstandhouding, eenstemmigheid /eeerscht tusschen 't bureau van den intendant. - [Mil., Mar.] Kadie beide familien. Ii était dint- avec les conjurés, pitein-kwartiermeesterschap, intendantschap a. [Mil.] Int- militaire, personeel en materieel n. tot
hij stond in verstandhouding, heulde met de zaam
gezworenen. us sont dint- pour anus tromper, zij het krjgsbeheer behoorend.
Intendant, m. Eerste opzigter of toeziener,
zijn het eens, zij heulen met elkander, om ons
te bedriegen. -- [Mil.] Avoir int- avec les en- beheerder, bestuurder (van iemands huis, vermonemis, in verstandhouding, geheime briefwisseling gen), zaakvoerder, i n e n d a n t. Int- de la maimet den vijand staan. - [Com.] Ce banquier, son dun prince, eerste opzigter over 't huis van
Ce négociant a des int -s a Flambourg, a Paris, een' vorst, vorstelijk huishofmeester. II a un intb Gènes, deze bankier, die handelaar heeft han- qui le vole, hij heeft een' zaakvoerder, die hem bedelsgemeenschap, correspondenten te Hamburg, te steelt. - Titel van zekere met toezigt en beheer
-
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belaste opesibare of bijzondere ambtenaren: Lintdes bâlirnents, de onperbouwmeester. Lint- des
mines, de ntesdaet der mijnen. Lint- de Ja douane,
(ie tol-inspecteur. Lint- du tlléâtre de Ja cour,
de intendant van 't lioftooneel. - Int-s militaires,
lcrjgs-intendanten, leqerverzorqers m. p1. - ( fam.)
Int- de rivière, rivier-intendant, de snoek m. (wegens Zijne roofqieriglieid dus ge/weten). - ENTEN-DANTE, I. Titel van de vrouw eens voormaliqen
provincialen intendants; - ook van de kloostervoogdes in sommige orden, in te n a n t e f.
Intendit, in. [Anc. prat.] Bewijsstuk, bijgebragt
bewijs n . , voornaamste getuigenis f.
Intense, adj. [Phys.j Eene hoedanigheid in
liooçzen graad bezittend, Zeer groot, levendig, sterk,
hevig: CliaJeur, Feu int-, groote hitte f , sterk
vuur IL Froid int-, vinnige, doordringende koude t.
- Bij uitbreiding: Amour Int-, innige. vurige
liefde t. - [Méd. ] Maladie int-, Itivige Ziekte f. [Mus.] Sons int-s, sterke, krachtige, doordringende
bonen ni. pl. - Intenif, ive, adj. innerlijk,
naar innerlijke kracht of sterkte; Z. V. U. INTENSE
- Intension, of (gebruikelijker) Inteusité, t.
[Phys., Méd.] Inspanning, kracltversterking 1.;
hevigheid t., Iwoqe of hoogste graad m., innerlijke
kracht en werkzaamheid„ werkzame kracht, i nidnsie, intensiteit t. Lint- de Ja flèvre, de
hevigheid der koorts. Lint- de Ja Jumière, du son,
du froid, dune force mouvante, de werkzaamheid,
doordringende kracht van 't licht, van 't geluid,
van de koude, van eene beweegkracht. Int- magndtique, de werking, de invloed der magnétische
aardkracht op cie magneetnaald. Lint- du son ne
change rieri a sa propagation, de sterkte van 't
eluid verandert niets aan Zijne voortplanting. j ntensivelnent, adv. Met hevigheid, met kracht,
met groote, verhoogde of versterkte kracht of
werkzaamheid.
JIIteHtable, adj. iYict te beproeven, voor proefneming ongeschikt; - onverleicibaar, niet te verleiden. - Intenté, e, adj. Onbeproefd; - onverlid.
InteIlteF, v. a. [Jur.]: Int- un procès P qn.,
iemand een proces aandoen, een retsgeding met
iemand beginnen. Int- une action, one accusation
contre qn., iemand geregtelfjk aanklagen. - liet
part. posed is ook adj.: Procès illtenté, aangedaan
proces n.
Intention, t. .Rigti'n.q der Ziel op iets, wilswerking f., oormerk, voornemen, doel, doelwit, inZigt,
oogwit n., beooging, in t én t i e f. I 1 a lint- de vendre sa maison, hij heeft het voornemen rijn huis
te verkoopen. Mon int- n'était pas de VOUS ddpiaire, cela s'est mit contre mon int-, het was
mijn voornemen niet u te mishagen, dit is legen
mijn oogmerk gebeurd. A queue int- dit-il cola?
met welk oogmerk zegt hij dit? Je J'ai fait P bonne int-, ik heb het met een goed oogmerk gedaan.
- Bedoeling, ineening f.; wil m., wilsmeening f.
Ii faut consiclérer lint- du testateur, men moet
de bedoeling van den testamentinaker in aanmer
king nemen. - C'est lint-du roi, het is de wil
des konings. .- Faire qc. A lint- de qn., om
iemands evil, uit liefde, genegenheid tot hem iets
doen. II a fait dire Ja messe h lint- du défunt,
hij heeft ter wille, ten beste van den overlédene de
mis laten lezen. - [Chir.] Guérison dune plaie
par première int-, snelle of eerste genezing eener
wonde (waarbij de von (.1,randen in onmiddellijke
aanraking met elkander zijn, spoedig zansenkleven
en zonder ettering ver,qroeijen). Gudrison par soconde int-, genezing door ettering en lilcteekenvor
ming - [Mus.], Z. V. Cl. MOTIF. - ( Prov.) C'est
lint- qui fait l'action, of Lint- vaut le fat, de
wil geldt voor de daad. La bonne int- duit ètre
rëputée pour le fait, de goede wil moet voor de
daad gehouden worden.
Intentiouné, e, adj. (en part. passé van intentionner) Zeker oogmerk hebbende, gezind, geneigd q e In t C n t io n e e r d: Des gens bien, mal
int-s, welgczinde , kwaljkgezinde lieden. - Ook
als suhst. . Les bien int -s, de welgezinden, welmeenenden, weldenkenden.
IHtefltiOHflel, !e, adj. in 't oogmerk liggend,
bedoeld: Le sens apparent de vette proposition est
Men différent In eens int- de i'auleur, de schijnbare zin von deze stelling is zeer onderscheiden
pqq ((en zin s dien de schrijver er bij dacht, of van
-
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INTEROESSEUR,
den door den schrijver bedoelden zin. - [Jur.]
Question int-Je, geregteljke vraag t. naar het oogmerk eener daad, die men den gedaagde te last
legt. 11 a dté acquitté par Ja question int-Je, hij is
door de beslissing der vraag over het oogmerk
zijner daad vrijgesproken. - [Phil. anc.] Espèces
int-les of irnpt'esses, de atomen, die (naar de
meening der oude wijsgeeren) van de ligchamen of
voorwerpen uitgaan en op onze zinnen werken. lntentionnellerneHt, adv. Naar of volgens de
meening of de bedoeling. - Intentionlier, v. .:
Int- qn. , iemands voornemen of bedoeling leiden.
Inter, (pr. in-tèr) lat. voorzetsel, dat vele
fransc/ie woorden voorop gaat, en t u s s c P en,
t us s c h e IC b e i d e beteekent (interligne, interrègne,
interposer, intervenir, etc.). In zijn' franschen vorm
mitre helpt het insgeljks vele franschen woorden
zamensteilen (entre -ligne, entremise, entreposer,
entremetteur, etc.)

Jntei'ai'ticislaire, adj. [Anat.] Tussehen de

gewrichten ligge nd. Cartilage, Ligament int-, tusschenpeu'richts-kraakbeen ii. , tusschengewrichtsband m. - Inteibranehial, e, adj. Tusschen
de kieuwen aanwezig.
IntereadeHee, t. [Mid.] Storing in de geestgelde opvolging der poles/ages., tsesschen welke men
nu en dan een' bijkomenden polsslag waarneemt,
ongelijkheid, intercaddntie f. - (fig.) Les
CondO, les Turenne out dprouvd lint- de Ja fortune, de Condé.c, de Turennes hebben de onbestendigheid der fortuin ondervonden. - lntez ea
dent, e, adj. [Méd.]: Pouls int-, Pulsation int-e,
ongelijke, ongeregelde pols, polsslag m.
Interealaire, adj. Tusschengevoegd, ingelascht, ingeschoven. - [Chron.] Jour int-, dag,
die am de vier jaren aan de maand Februarj
wordt toegevoegd en gewone jaar tot een schrikkeljaar maakt, schrikkeldag, acnvullingsdag m.
Lune int-, dertiende maan f. , die om de drie
jaren in ItstIl jaar valt. - Mais int-, aanvuilings
maand t. (die om de drie jaren aan de inaanjaren
wordt toegevoegd). - [Méd.' Jours int -s, vrije
dagen (die tusschen de kritische dagen of tuscchen
twee aanvallen eener tu.sschenpoozende koorts komen). - [Pods.] Vers int -s, herhalingsverzen D.
pi., versregels, die in sommige dichtstukjes herhaald worden. - 1ntereaateur, m. Inlas
sc ,er, tusschenvaeger al. -- Intercalation, f.
.tnlassching, in- of tusschenvoeging, inz. van een'
dag bij de maand Februarj in de schrikkeljaren,
intercald tie t. -- Bij uitbreiding: Lint- dun
mat, dune Jigne dans tIll acte, dun article dans
on compte, dun passage dans hI texte. - Interealer, v. a. lnlasschen, in- of tusschenvoegen (een dag in t jaar, - een woord, een regel in
een geschrift, een' post in eene rekening, enz.). liet part. passé is ook adj.: Les mats intercalés
soot dune autre main, de ingeiasc/ite woorden zijn
van eene andere hand.
Interc e der, v n. Tus.schenbeiden komen, lusschen treden, in 't midden treden, bemiddelen. Intpour qn. , voor iemand tusschenbeiden komen,
iemand door voorspraak of aanbeveling helpen, een
goed woord voor iemand doen, iemand tot bemiddelaar dienen. (hell aanwezig.
Intereellulaire, adj. [Bot.] Tussc/sen de celt Intereeptation, t. Onderschepping f., Z.
INTERCEPTION. - intereepter, v. a. Onderscheppen, opvangen, den gesege/den loop van iets
afbreken of stuiten: Int- Ja lumidre, le son, het
lie/it, liet geluid opvangen, het beletten verder te
gaan. - Int- one lettre, een' brief onderscheppen.
Int- un convoi, een konvooi opvangen. -- liet
part. passé is ook adj..- Des Jetties int -es thcouvrirent Ia trabison, onderschepte brieven leiden
't verraad bloot. - t [Gioim] Ligne int -e, Z. C. a.
ABSCISSE. - Intereeptioll, f. Onderschepping,
opvanging (van de lichtstralen, van 't geluid. van een' brief, enz.), intercéptie t. - [Chir.]
Voormalig verband n., waarbij ah de ledematen van
den lijder met gekaarde wol bedekt en deze niet
breede zuachtels omwikkeld werd.
Intereervical, e, adj. Tusschen de ha/severvelen geplaatst. (P/ar. m. intercervtcaux).
Intereesseur, m. Bemiddelaar, tusschenbeiden treder, voorspraak, i le t e r c e d ei a t m. Je
veux être votre int- aup'ès de vofre père, ik wil
uw voorspraak zijn bij uwen vader. - inter-
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INTERCIDENCE
cession , t. Tusschenkomst, bemiddeling, voor

voorspraak, i n t e r c é s s i e f.: J'ai employé-béde,
fint- de votre soeur, ik heb mij van de voorspraak,
de bemiddeling uwer zuster bediend. Lint- des
saints, de voorbidding der heiligen.
Intereicienee, f., z. v. a. DIaPTOSE.
Inter cident, e, adj. [Méd.], z. V. a. INTER(gesneden.

CADENT, INTERC:ALAIRE.

t Intereis, e, adj. Aan stukken gehouwen of
Interelavieu^laire, adj, Tusschen de sleutelbeenderen of de sleutelbeenspieren liggend. —
IntercostaI, e, adj. 'Tusschen de ribben liggend:
Muscles intercostaux, tusschenribsspierenn, F. p1.
Intercuurrenee, f. [Méd.] Ongelijkheid f., z.
--

v. a. INTERCADENCE . -- Intercurr ent, e, adj.

[Méd.] Trsscilenkomnend: Fièvre irat-e. in verschil
jaargetijden voorkomende koorts f. Pools int -,-lend
z. V. a. POULS INTERCADENT. — 5 Intereur sion, f .
[Mil], z. V. a. INCURSION.

lnter elatané, e, adj. [Méd., Anat.] Onder
huid en vleesch aanwezig, i n--huidsc,ten

tercutaan.

Interdeiitaire, adj. [Vétér.] Tusschentandsch:
Espace int -, ruimte f. tusschen de tanden des
paards, waar 't gebit ligt.
IHmterdietion, f. Verbod n. , ontzegging, i is t e rd i c t i e f. Une expresse int-, ren uitdrukkelijk
verbod. Int- de commerce, handelsverbod. Lintne frappe que de tels articles de commerce, het
verbod betreft slechts deze en gene han dels- artikelen.
— Lint- dun officier, (Ie schorsing, voorloopige
ontzetting van eerren ambtenaar. -- Ontzegging
van het eigen-goederen - beheer, hel plaatsen onder
curatéle. Int- des droits civiques, ontzegging f., geheel of gedeeltelijk verlies n. der burgerregten, burgerl' ke dood m.
Interdire, v. a. Verbieden, ontzeggen. On lui
a interdit l'entrée de ia wille, men heeft hem het
binnenkomen in de stad verboden. Int- toute connmunicalion, alle gemeenschap verbieden. Int- la
parole ui qn., iemand het woord ontzeggen, hem
het zwijgen opleggen.
Une affaire imprévue
m'interdit ce plaisir, eene onverwachte bézigheid
verbiedt, belet mij dat genoegen. — Van personen
sprekende: Schorsen, ontzetten, iemand tijdelijk of
voortdurend de oefening zijner amnbt.sbézigheden
verbieden. L'évéque a iriterdit ce pretre, de bis
heeft dezen priester geschorst, in den kerk -schop
gedaan, gesuspendeerd. On Ja interdit de sa-ban
charge, men heeft hem van zijne bedie ;ing ontzet.
— [m r.] On a interdit ce prorogue, men heeft
dezen doorbrenger onder curatele, onder voogdij
gesteld. — Int- Ie feu et ]'eau, vuur en water
ontzeggen- (gene bij de Romeinen gebruikelijke formule in banvonnissen) . — Ontstellen, verbazen,
verstomd of .sprakeloos doen staan (in dezen zin
zelden dan in de zamengestelde tijden gebruikt).
La peur i'avait interdit, de vrees had hem verstomd. -- Interdit, e, adj. (en part. passé van
interdire) Verboden, ontzegd, geweigerd; — (van
personen) ontsteld, verbaasd, verstomd: L'entrée
du rovaume lui est int -e, 't is hem verboden in
't koningrijk te komen. — 11 demeura tout int-,
hij bleef c'eheel verstomd, als versteend staan. --INTERDIT , m. [H:. eccl.] Uitsluiting f., kerkban m.,
pausel jk bevel, dat den priester in de altaarbedieninrl schorst en gansche steden, gewesten en
landen van 't genot der sacramenten berooft, i nt e r d i c t n. Int- local, personnel, mixte, plaat
persoonlijk, gemengd interdict. Le pape fui--selijk,
mina son int- sur cette province, de paus schoot
zijnen banbliksem op dit gewest af, leido die provincie onder 't interdict. — Tijd m., dien 't interdict duurt: Ces choses se passèrent durant fint-.
— [Prat.] Etre en int-, onder curatéle staan;
(fam.) sterkind zijn.
later-dpinneux, ease, adj. [Anat.] Tus schen
de stekelachtige uitwassen van de wervelbeenderen
gelegen.
Interessant, e, adj. Belangwekkend, belang
ijk, gewicitirl, van belang, van aangelegenheid, in--r
nemend, aanlokkend, onderhoudend, i n t e r e s s cl n t: Ouvrage, Sujet int-, belangrijk. onderhou den.d, boei/end werk. onderwerp n. Nouvelle int-e,
belangrijk, gewigtig nieuws n. Ilomme int - , Physiouomie Oft-n, belangwekkend man, gelaat n. I1 est
int- de voir rein, 't is van belang, der moeite
waard, dat te zien. — Interesse, e, adj. (en
—
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part. passé van intéresser) Belanghebbend, d eelhebbend, betrokken (in eene zaak) , geïnteresseerd: Les parties int -es, de belanghebbende partijen f. pl. Tout citoyen est int - au repos de l'État,
elk burger heeft belang bij de rust van den Staat.
J'y suis int -, ik ben daarin betrokken; ik heb
daar
aan deel. — In dien zin ook als subst.: Les
INTERESSES, m. pl., de belanghebbenden, de deelnemers in. pl. -- Baatzuchtig, inhalig, winzuchtig,
gewinziek, eigenbatig, alleen zijn eigen voordeel
beoogend. I1 ne fera Tien pour rien, c'est un lsomme int-, hij zal niets voor niet doei, 't is een
baatzuchtig; mensch (hiervoor hoort men dikwijls
verkeerdelijk: 't is een i n ti- e s s a n t 7nensch) . Toes
int-es, baatzuchtige bedoelingen f. pl. — Intéresser, v. a. Belang of deel doen hebben, in eerre
zaak mede betrekken, tot deelnemer maken; in iets
betrekken of wikkelen; iemands deelneming opwek ken, zijne belangstelling, nieuwsgierigheid spannen,
hem aantrekken, innemen, bewegen, roeren; -aangaan, betreffen, raken, van gewipt zijn, aangelecen zijn, interesseren. On ma intéressé
dans cette affaire, men heeft mij in die zaak ge
mij tot deelnemer gemaakt Cette re--troken,
publique a intéressé tous les princes dans sa ditense, deze republiek heeft alle vorsten voor hare
verdediging gewonnen. Je voudrais int- votre pitié
en sa faveur, ik wenschte u o medelijden voor hem
te winnen. Tout vous intéresse it prendre ce panti,
alles noopt u, maakt het voor u van belang, deze
partij te kiezen. — Ce jeune homme m'intéresse,
deze jongeling boezemt snij belangstelling in. — In
dien zin ook zonder voorwerp: Sa physionomie
intéresse, zijn gelaat boezel nt belangstelling in,
neemt voor hem in, wekt deelneming. — Cette
aventure intéresse tout Ie monde, dat voorval
trekt ieder aan, wekt, spant ieders nieu wsgierig
Cette tragedie interesse les spectateurs, dat-heid.
treurspel roert, treft de toeschouwers, spreekt tot
—
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hun, gemoed . — En quoi cola vous intéresse-t-il?

in welk opzigt, gaat u dit aan ? raakt u dit? Cela
ne vous intéresse en rien, daaraan kan u, niets
gelegen zijn, dat kan voor u van geen g ewigt zijn .
Cela interesse anon honneur, dat gaat mijne eer
aan, daarin is mijne eer betrokken. -- Int- ie
jeu, het spel belang bijzetten, een' prikkel geven
(door 't lokaas van winst). --- [Chic.] (fig.) Raken,
kwetsen: En faisant vette incision, áardez-vous
dint- les parties voisines, zorg, dat gij bij het
doen, dezer insnijding, de omliggende deden niet
kwetst. — S 'JNTCRESSER , v. pr. Deel nemen; belang
stellen. I1 s'est interessé dans Bette entreprise, hij
heeft aan die onderneming deel genomen, heeft zich
in die onderneming gewikkeld. Je m'intéresse a
vette affaire comme si c'était la mienne propre,
ik stel belanf, in die zaak (die zaak gaat mij ter

harte), alsof zij mijne eigene ware. Sint- pour
qn., iemands zijde kiezen, zich voor iemand in de
bres stellen, zich iemands zaak aantrekken. -S'int- contre qn., partij kiezen tegen iemand (door
Corneille in dien zin gebruikt). -- Elkander belang
inboezemen, in elkander belang stellen: Ceux que
Ie malheur unit sintéressent et se recherchent.
Interêt, in. Belang n., al wal iemands nut,
voordeel, eer, welzijn betreft of bevordert, aangelégenheid, zaak f. ; voordeel, nut n. Int- public,
général, commun, algemeen, openbaar belang,
's lands zaken, 's lands welzijn n. Int- particulier,
personnel, de familie, bijzonder, persoonlijk belang,
familie- aangelegenheid, familie-zaak. Int- d'bonneur, eerezaak. Int- pécuniaire, geldzaak, gelde
aangelegenheid. Veiller aux int-s de qn., voor-lijke
iemands belangen waken. I1 y va de votre int-, uw
belang, uw voordeel is er mede gemoeid. [1 trahirait son ami pour le plus mince int -, hij zou
zijnen vriend om 't geringste voordeel verraden. —
II a été amorcé par fint -, hij is door 't uitzirit op
winst aangelokt. Cost un vil int- Glui la fait agir,
't is eene lage winzucht, die veen Bedreven heeft.
— Deel, aandeel n.: J'ai un leger int- d ans vette
entreprise, ik heb een klein, gering aandeel in die
onderneming. Prenelre tin int- a un navire, een
aandeel in een schip nemen. — In volstrekten zin:
Eigenbelang n., eigenbaat, baatzucht f. C'est un
homme au dessus de fint -, 't is een man, die
boven (Ie eigenbaat verheven is. Lint- ne duit pas
gouverner les honinies, het eigenbelang. de baatzucht moet de menschen niet besturen-. L'intérêt
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est la Pierre de touche de I'amitié, het eigenbelang is de toetssteen der vriendschap. Je parle
sans int-, ik spreek zonder eigenbelang, zonder
baatzuchtig oogmerk. — Belang n., belan gstelling,
welwillendheid, toegenegenheid f., aandeel n., dat
men in iemands lot neemt, deelneming f.: Prendre
int- á qn., á in joie, à l'aftliction de qn., belang
in iemand stellen, deel nemen in iemands vreugde,
droefheid. I1 m'inspire beaucoup dint-, hij boe
mij veelbelangstelling, deelneming in. —-zemt
[Litt.] Belangrijkheid, aantrekkelijkheid, belang
wat in een werk geschikt is om-wekndhif.,al
de opmerkzaamheid te boef/en, het verstand te
treffen, de ziel te roeren: Cette histoire est pleine
dint-, die geschiedenis heeft zeer veel belangwekkends, veel aantrekkelijks, houdt de aandacht gespannen. Cette pièce est Bien écrite, mais elle
manque dint-, elle est dénuée dint-, dit stuk is
goed geschreven, maar 't heeft niets boeijends, aan
laat het gemoed koud, het spant-trekljs,h
de opmerkzaamheid, de nieuwsgierigheid niet. —
[Econ. pol.] Rente f., opbrengst van een uitgezet
of geleend kapitaal, interest m. Gros, Petit
int-, hooge, lage interest. Int- it cinq, a six pour
cent par an, interest tegen 5, 6 percent in 't jaar.
Prêter, Mettre, Placer de l'argent a int-, geld op
interest nemen, geven, plaatsen. Joindre fint- au
principal, de rente bij de hoofdsom of 't kapitaal
voegen. Int- des int-s, Int- composé, rente van
rente, interest op interest, zamengestelde interest.
Int- du commerce, handels-interest, 1, 2 per cent
'S maands of 6 pct. jaars. Int- usuraire, woekerrente, ongeoorloofde interest. — Weleer ook scha
nadeel n.: Au grand int- de notre biers-def.,
commun, tot groot nadeel van ons gemeene wel
Mettre qn. hors dint-, iemand schadeloos-zijn.—
houden. — [Jur.) Int-s civils, schadeloosstelling f.,
die in criminnéle zaken wordt toegekend aan hem,
die in zijn persoon of goederen sloor de misdaad
of 't vergrijp is benadeeld en zich als civiele partij
tegen den aangeklaagde heeft gesteld.
Interférence, I. Inmenging, tusschenkomst f.
[ I'hys. j Int- de la lumière, wederzijdsche inwerking der lichtstralen op elkander bij hun zamentreffen, i n te r f er é n ti e f. des lichts. — Interférent, e, adj. Het verschijnsel der interferentie opléverend: Rayons int-s, zamentreffende,
interfererende lichtstralen m. pl. — Interférer, v. n. Onvoorziens opkomen, tusschenbeide
komen; -- overeen stemmen.
lnterfoliacé, e. adj. [Bot.]: Fleurs int -es,
bloemen f. pl., die beurtelings lusschen ieder tegen
-overstandblpgoeij.
Interf®lier, v. a. Met wit papier doorschieten
(een boek). — Het part. passé is ook adj.: Exemplaire interfolie, doorschoten exemplaar n.
Interieur, e, adj. Inwendig, innerlijk, binnen,
binnenst, van binnen, inz. in de ziel aanwezig:
Les parties int-es du corps, de la terre, deinwendige deelen, binnen -, binnenste deelen n. pl. des
ligchaams, der aarde. La decoration int -e dune
maison, de inwendige versiering f. van een huis.
Le commerce int- dun État, de binnenlandsche
koophandel m. van eenen Staat. Men int-e, binnenlandsc ze zee f. II sent un feu int- qui le consume,
hij gevoelt eene innerlijke hitte, die hem verteert.
— Mouvements int-s de fame, innerlijke bewegingingen, aandoeningen der ziel. — Cet homme est fort
int-, deze man is altijd in zich zelven gekeerd. —
[Dévot.] L'homme int-, de geestelijk gezinde
mensch m. La vie int-e, het innerlijke, geestelijke
leven. INTERIEUR , m. Binnenste, innerlijke, inwendige n. Lint- de celte maison, het inwendige,
binnenste van dit huis. Cet homme nest pas sain
dans son int -, deze man is inwendig, van binnen
niet gezond. Lint- du pays nest qu'un désert,
het binnenland is niet dan eene woestijn. — Tous
ces produits se consomment à fint -, dans fint -,
al die voortbrengselen worden in 't binnenland,
in 't land zelf verbruikt. — Le ministère de fint -,
of enkel Lint-, het ministerie van binnenlandsche
zaken. Ministre de fint -, minister van binnenland
zaken. I1 est employé b fint -, hij heeft een'-sche
post bij, hij werkt aan 't ministerie van binnen
zaken. — Lint- dune personne, iemands-landsche
huiselijke betrekkingen, zijn huiselijk leven. I1 est
fort malbeureux dans son int -, hij is in zijne huiselijke betrekkingen zeer ongelukkig. — II connait
—
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lint- de vette famille, de ce ménage, hij is met
het inwendig leven, de huiselijke geheimen van dat
gezin bekend. — [Devot.] Dieu seul connait fint -,
God alleen kent het menschenhart, weet wat in
den mensch is. Rentrer dans son int-, in zich zelven keeren, in zijn hart of geweten gaan; zijne
.edachten verzamelen, zamenvatten. -- Cet homme
,i fint- fort bon, die man heeft een zeer goed hart.
— [Feint.] Tableau dint-, of enkel Int -, schilde-

rij, die een binnenvertrek, een tafereel van 't huiselijk leven voorstelt, binnenstuk, stil-leven n. —
Binnengedeelte n. eener diligence achter de coupé of
cabriolet, binnenwagen m.: Prendre une place dans
fint -. — Interieure&nent, adv. Innerlijk, inwendig, van binnen. Cette médecine agit int -, die
artsenij werkt inwendig. — Dieu lui parlait int -,
God sprak tot hem door zin geweten, door zijn binnenste. I1 se sentit int- touché, hij gevoelde zich
innerlijk, in de ziel getroffen.
Interim, m. (pr. in -te -rime) Het voorloopig
of tot nader order waarnemen van eens anders
bediening, in te r i na n. Le préfet est absent, tel
conseiller fait fint -, est chargé de fint -, de prefect is afwezig, die raadheer neemt intusschen zijne
ambtsbézigheden waar, is met het interim belast. —
[H. eccl.] L'Int- of L'Int- d'Augsbourg, het Interim, liet Augsbureische Interim, een voorloopig
concoretaat of geloofsvoorschrift van Karel V., in
't jaar 1548 door drie godgeleerden opgesteld en
tot aan eene algemeene kerkvergadering als wet
voorgeschreven. — PAR INTERIM, Inc. adv. Middelerwijl, voorloopig, intusschen, voorshands, tot nader order, a d i n t e r i m: I1 a le portefeuille de
la guerre par int -, hij neemt tijdelijk het ministerie
van oorlog waar, hij heeft ad interim de portefeuille van oorlog. Un ministre par int -, een voor
lijdelijk minister. -- Intérin'aire, in--lopig,
térirnistique, adj. Voorloopig, tot nader order,
ad interim, interi?ni sti.sch: Ministèreint-.
— Intérianat, m. Ambtsbediening f. tot naderordLr. — lnterintiste, m. [H.. eccl.] Aanhanger
van 't Augsburgsche Interim.
Intériorité, f. [Didact.] Innerlijkheid f.
t Interj etter, v. a. Tusschen werpen, tusschen
planten (interposer). — Interjeetif, ive, adj.
[Gram.] Mot int -, Locution, Expression int -ive,
als tusschenwerpsel gebézigd woord n., tusschengeworpen uitdrukking, oneigenlijke interjectie f. —
interjection, f. [Gram.] Tusschenwerpsel n.,
klank, die een gevoel of eene zintuigelijke uwaarneming uitdrukt en buiten allen logischen of grammatischen zamenhanq der rede staat, i n t e rj é ct i e f. — [Prat.] Int- d'appel, indiening van appél of beroep (op hooger reotbank). — Interjeetiveinent, adv. Als tusschenwerpsel, bij wijze
van tusschenwerping. -- Interj eter, V. a. [Gram.]
Eén of meer woorden in 't midden van een gezegde werpen of plaatsen. — [Prat.] Int- appel of
an appel, appél of beroep op eene hoogere rel; thank
doen, in hooger beroep gaan, appél doen aanteekenen, appelléren
interligne, m. Tusschenregel m., ruimte tusschen twee geschrevene of gedrukte regels, i n t e r1 i n i e f. — (fig.)_ Ii ne me parut aucun int- h ce
qu'elle disait, z2^ scheen mij toe geenerlei geheim
voorbehoud of bedekte bedoeling (arrière pensée)
te hebben bij 't geen zij zeide — INTERLIGN E, ï.
[Typ.] Metaalstrook, die doorgaans tusschen ieder
paar gezette regels wordt geplaatst, om ze te scheiden en te steunen, tusschenljn, i n t e r l i- n ie f.
— Interligner, V. a. [Typ.] Interliniën gebruiken, met interlinidn zetten. — Het part. passé is
ook adj.: Composition interlignée, zetwerk n. met
interliniën. — Interlinéaire, adj. Tusschenrégelig, tusschen de regels geplaatst, i n t e r t in e a ir: Traduction int -, tusschenrégelige vertaling.
— Interlinéation, f. 1-let tusschen twee regels
geschrévene, tusschenschrijving, in te r t i n e d t i e f.
-- Interlinéer, v. a. Tusschen de regels schrijven, interliniéren.
Interlobulaire, adj. [Anal.] Tusschen de
lobben of kwabben van een orgaan aanwezig. Tis.su int -, pezig en geaderd weefsel n. tusschen de
lon.gkwabben.
Interloentear, m., -trice, f. Tusschenspreker rn., -spreekster f., sprekend ingevoerd persoon;
— gesprekvoerder m., -voerster f., hij of zij, die
met iemand spreekt: Vous aviez Jh on ennuyeux
.
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int-, gij hadt daar een' vervélenden spreker of
prater bij u. — Interlocution, f. Tusschenspraak f. — [Prat.] Tusschenuitspraak f., tusschen- of bijoordeel, voorloopig bescheid n., wegens
cene bijzaak van een regtsgeding, i n t e r l o c itie f. — Interlocatoire, adj. [Prat.] Arrêt,
Jugement, Sentence int -, of als subst. INTERLOCUTOIRE, In. Voorloopige uitspraak f. omtrent de
ondergeschikte punten van een geding, i n t e n t oC u u t n. Enquête int -, voorloopig onderzoek n.
Interlope, adj. [Mar.] Smokkel- of sluikhandel drijvend: Vaisseau int -, of als subst. INTERLOPE, m. Smokkelschip n., smokkelaar, sluikhandelaar m. Faire le commerce int -, of als subst.
Faire fint -, sluikhandel op de kusten of eilanden
drijven, lorrendraajjen, lorrendra.aijeril drijven.
Interloquer, v. a. [Prat.] Een voorloopig
bescheid geven, een bijoordeel uitspreken, eene tusschenuitspraak doen. — (fam.) Verlegen maken,
in de war brengen, verbluffen: Cette plaisanterie
m'a interloqué, die spotternij heeft mij verbluft.
Interlude, ni. Tusschenspel n. (intermède) .
nterlunietin, m.(pr. —ni-ome) [Astr.] Tijd m.,
waarin de maan niet schijnt, donkere maan, nieuwe
maan I.
Interniariage, m. [Prat.] Huwelijk n. tusschen verwante personen.
Intercnxillaire, adj. [Anat.] Tusschen de
kinnebakken of kakebeenen gelegen.
Interniède, in. [Théát.] Tusschenspel, tusschenstuk n., tusschenvoorstelling f., kleine vrolijke
opera f., die tusschen de bedrijven der hoofdvoor
gegeven wordt, intermezzo n — [Chim.,-steling
Phys.] Tusschenmiddel, stof, die den overgang of
de vereeniging, of tel de scheiding van twee andere teweeg brengt, bindmiddel, oplossingsmiddel,
inter-médium n.
Intermétliaive, adj. [bidact.] Tusschen af
voorwerpen aanwezig, tussclienliggend,-zonderljk
tusschen. Temps, Espace int-, tusschentijd m.,
tusschenruimte f. Corps int-, tusschengelegen lig
Fluide int- , tusschengeplaatste vloei -charn.
middenstof f. — Idées int -s, bemiddelende-stof,
denkbeelden, overgangs -idéen n. pl. — [Anat.] Cartilage, Ligament int -, tusschenkraakbeen n., tusschenband m. — [Géol.] Terrains int -s, tusschenlagen. tusschenbeddingen f. pl., aardschichten tusschen de oorspronkelijke en de latere formatien.
— [Como.] Commerce int -, tusschenhan.del m., het
voor rékening ontbieden van buitenlandsche waar
ten verkoop in een ander land. — INTERMÉDIAIRE, M.
Tusschenkornend voorwerp n., tusschenruimte f.,
tusschenmiddel n.; — tusschenkornst, bemiddeling f.,
bemiddelaar m., bemiddelaarster, bemiddelares f.
Adoucir par un int- deur couleurs tranchantes,
twee scherp afstekende kleuren door eene tusschenkleur zachter maken. — Se procurer one chose
par lint- de qn., zich door iemands tusschenkomst
iets verschaffen. Vous me servirez dint-, gij zult
mij ten bemiddelaar strekken. — Interniédiairement, ad. Door tusschenkomst of bemiddeling. -1- Internaédiarite, f. Het tusschen-zijn, tusschenli.ggen. — Interinésliat, e, aclj. (zelden voor
dan in:) Temps int-, tusschent jd m. —-kon2ed
Congrégations int -es, tusschenvergaderingen f. pl.
(van geestelijke orden of kapittels) . — Ook als subst.:
Lettres dint-, koninklijke genadebrieven in. p1.,
waarbij werd toegestaan, de inkomsten van een
opengevallen ambt te genieten, totdat het wederom
vervuld werd.
Interminable, adj. Niet ten einde te brengen,
zeer langdurig, niet af te maken, ona fdoenlij k,
zonder einde, eindeloos: Ouvrage int -, onafdoenlijk werk n. Disputes int -s, twisten in. pl. zonder
einde. Int -s éclats de rice, onophoudelijk geschater
van lagchen. — Intermine, e, adj. Onafgemaakt;
— onbegrensd.
Intermission , f. Het afbreken , ophouden;
af breking, verpoozing f. I1 travaille sans int- (ge
interruption) , hij werkt ona fge--bruikelj:san
broken, zonder ophouden. — liet wordt inz. als
médische term gebézigd: La fièvre lui a doré trente
heures sans int -, zijne koorts heeft zonder tusschenpoos dertig uren aangehouden. — Somtijds ook
gebruikt voor INTERMITTENCE.
Intermittence, f. (Mid] Het beurtelings nalaten en hervatten der ziekteverschijnselen, afgebrokenheid f. Int- du poufs, uitblijving, afbreking
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van den regelmatigen polsslag, ongeregelde rhythmus
van den pols (als op een gegeven getal polsslagen
een of twee uitblijven). -- Intermittent, e, adj.
Afbrekend, uitblijvend, beurtelings ophoudend en
hervallend , in t e r m i t té r en d. [Mid.] Fièvre
int -e, tusschenpoozende koorts, wisselkoorts f. Type
int -, beurtelings verschijnen en verdwijnen van de
ziekteverschijnselen. Pouls int -, uitblijvende of afgebroken polsslag m. — Sources int -es, uitblijvende,
nu en dan of onregelmatig vloeijende bronnen f. pl.
— [Phys.] Fontaine int -e, tusschenpoozende fontein f., eene kunstfontein, die bij afwisseling hare
waterstraling staakt en hervat.
Internionde, in Tusschenwereld f., ruimte
tusschen de wereldbollen.
Intermeusenlaire, adj. Tusschen de spieren
aanwezig,
Internat, m. School, die den leerlingen tevens
tot inwoning verstrekt, kostschool f. — Bediening f.
der doctors- leerlingen of aankomende geneesheeren
in de burger- hospitalen, i n t e r n a a t n.; duur m.
van die bediening.
Internation, f. [Corn.] Het zenden van koopwaren naar 't binnenland. — [ Polit.] Nederzet
vestiging f. in 't binnenland.
-ting,
International, e, adj. Tusschen natiën of
volken bestaande of heerschende, van volk tot volk
plaats grijpend, i n t er n a t i o n a a 1. Commerce int -,
handel m. tusschen twee natiën; onderling volkenverkeer n. Droit int -, volkenregt n., internationaal
regt, regt van vrede en oorlog (droit des gens).
(Plur. m. internationaux.)
Interne, adj. Inwendig, innerlijk, binnen, wat
inwendig is, tot het inwendige behoort. Une qualité , vertu mi- , eene innerlijke hoedanigheid
deugd f. — Une douceur, maladie int -, eene inwendige pijn, ziekte f. Sa fièvre ne parait pas
an dehors, elle est int -, zijne koorts vertoont zich
niet van buiten, zij is inwendig. — [Géom.] Angles int -s , inwendige hoeken m. pl. (door twee
parallelen en eene snijlijn gevormd).— [ÉCOl.] Elève
int -, of als subst. INTERNE, m. Inwonend leerling,
kostleerling m. — [Phil.] Luxe int -, welstand m.
van ligchaam en ziel (in 't stelsel van Fourier).
Interner, v. a. [Polit.] Naar 't binnenland
trekken, zich in 't binnenland nederzetten: Les
réfugiés politiques ant recu l'ordre dint-. — INTERNER, v. a. [Polit.] In 't binnenland eerie plaats
aanwijzen en daar doen blijven : Qu'on interne
Ahd-el -Kader dans une résidence oil it ne puisse
nous nuire, men wijze .bd-el-Kader tot verblijf
eene stad in 't binnenland aan, alwaar hij ons niet
schaden kan. — [Como.] Naar 't binnenland ver
— S'INTERNER, v. pr. Zich naar 't binnen -zend.
begeven om er te blijven: Les troupes se sopt-land
internées. — Zich naauw, innig vereenigen, zich
vereenzelvigen: Sint- aver un ami..
Internissable, adj. Onverdoofbaar, onbezoezoedelbaar, onbezwalkbaar: Le lustre int- de Jeanne

d'Arc.
Iiiternonee, m. Tusschenboodschapper, i-nz. de

pauselijke gezant aan de buitenlandsche kleinere
hoven of bi republieken; ook : de oostenrijksche
gezant bij de Porte, i n t e r n u n c i u s of -n d ntiu s m. — Internonciature, f. Ambt n. of
waardigheid f. van eenen internuncius.
Interosseux, ease, adj. [Anat.] Tusschen
de beenderen gelegen: Les muscles int -, of als subst.
Les int -, de tusschenbeens-spieren f. pl. Les artères
int -euses, of als subst. Les int -euses, de tusschenbeens-slagaderen f. pl. - INTEROSSEUX, m. [Chic•.]
Werktuig, dat men tusschen twee beenderen inbragt,
om die te scheiden.
Interparietal, adj. in. [Anat.]: Os int- of
als subst. INTERPARIETAL, m. Tasschenwandbeen
(van de hersenen).

5 Interpellatenr, m., -triee, f. Hij of zij,

die interpelleert, opheldering of verklaring vraagt,
ondervrager ni., - vraagster f.; gererltelijke ope2scher m., -eischeres f. — Interpellation, f. [ Prat.]
Opeisching, vordering, uitnoodiging (ons iets te
verklaren, te doen). — [Polit.) Ondervraging,
vraag f. om opheldering of verklaring , door een'
volksvertegenwoordiger aan een' minister gerigt,
interpelldtie f. — Somtijds ook in het dage
leven gebruikt: Cette brusque int - me trou--lijksch
hla, die plotsel jke ondervraging, opeisching bragt
mij van min stuk. -- Interpeller, V. a. Opeischen,
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verklaring vorderen,

n t q rp e ii d r e n. L'Iiuissier l'ayant inteipellé
de signer, ii déclara ne savoir, de deurwaarder
hem tot tee/cenen aanqemaand, opgevisc/i,t hebbende,
verklaarde hij niet te kunnen (schrijven). Ce dé
pute a demandé et ol)tenu Ja permission dint- le
ministre del'intérieur, deze afijevaardigde heeft verlof gevraagd en bekomen , om den minister van
binnenlandsche zaken te interpeltéren, om ver/darnp en op/zelderinq te vragen. - Je vous interpelle de dire Ja verilé, iie eiwit van u, dat gij de
waarheid zegt. J 'interpelle votre conscience, votre
Jionne foi, i/c beroep mij op uw geweten, awe
goede trouw. - I-let part. zasséis ook adj.: Ii fat
t

sooiiné et interpellé de répondre, hij werd gedag-

vaard en aangernaand, opgeeischt om te antwoorden. Le ministre interpellé répondit . .. , de p eIn t e rp e t t e e r d e minister antwoordde
Iiitei'pinné, e, adj. [Bot.]: Feuilles int -es,
on g elijk gevéderde bladeren n. p1. , zarnengestelde
bladeren , die niet blaadjes van ongelijke grootte

zijn bezet.

JNTERROQATOIRE.
Inteiprétable,adj. Verklaarbaar, voor verklaring, uillegging, vertolking vatbaar. - 1iiterpré
tateiir, rn, 4zice, f. Verklaarder, uitlegger m.,
verklaarster, u[llegster I. (van den zin, de mecning);

z. v. a. INTERP1IETE. - Interprétatif, ive, adj.
Verklorend, uitleggend, vertolkend. - Iiitezpré
tation, f. LJitlegging, verklaring, opheldering;
vertolking, overzetting, vertaling f. Lint- des lois,
de I'écriture sainte, de verklaring, uitleiqing der
wetten, der H. schrift. Int- des songes, droomverklaring, droomuitlegging. Etre de stricte int-, van gestrenge toepassing zijn. On donne une mauvaise
int- a toutes ses actions, men geeft eene slechte uitlegging, een' kwaden zin oan al zijne daden. Cette int- nest pas boone, deze overzetting, vertolking, vertaling is niet goed. - Inteaprétativement, mlv. Verklarenderwijze, op ver/darende, uitleggenele wijze. -- Interpi-Ete, rn et f.
Vertaler , Overzetter ; vertolker , tolk ; uillegger,
verklaarder rn; - vertaalster, vertoikster, uitlegster f. Cet écrivain na pas encore trouvé dint-,
die schrijver heeft nog geen' vertaler gevonden. Lint- de Ja Porte, dc tolk der Porte. Vous nous
serviiez dint-, gij zult ons tot tolk dienen. Se
pai'ler par int-, met elkander door tusschenkomst
von een' tolk spreken. - Les interprêtes des dieux,
de vertolkers, verklaarders von den wil der goden.
- (fig.) Les yeux sont les int -s de lérne, cle oogen
zijn de tolken der ziel. - Int- des songes, uitlegper der droonien, droomuitlegger rn - lnterpré

lnterplévricostal, e, adj. [Anat.] Muscles interplévricostaux, binnenste tussuhenribs -spieren f pl
interpolateur, Ia. Inlasscher, invoeqer, inz.
schriftvervalscher rn . - Interpolation , f. Tasschenioeging , invoeging , bijvoeging , inlassching,
inschuiving, inz. van een woord of zin in den tekst
van een handschrift, vervalsching, schriîtvervalsc/sing. i n t e rp o I a t i e f. - [ Math.] Inlasschinp
van een zeker getal termen tusschen twee termen ter, v. a. Vertalen, Overzetten; vertolken; uitvan eene reeks, zoodat zij met die twee termen leggen, verklaren , ophelderen; ten goede of ten
eene nieuwe reeks uitmaken; bepaling van den aard kwade duiden. opnemen. Les Septante out intercener functie, waarvan men slechts eenige bijzon- prété lAnden Testament, de Zeventigen hebben
dcie waarden kent. - [Phys., Astr.j Opsporing het 0. T. vertaald. Comment interprétez-vous ce
der standvastige wet, die tusschen eene reeks van passage? hoe verklaart gij die vlaats? Comment
feiten en waarnemingen bestaat, welke eerst niet interpi'étezous son silence? hoe verklaart gij,
dan onregelmatigheid en afwij/dng vertoonen, i n- welke gevoigtrekking maakt gij uit zijn stilzwijgen?
poldtie-methôde 1. - Interpoler, v. a. Int- des songes, le vol des oiseaux, droomen, de
lussehenvoegen, inlasschen, opzettelijk of uit on- vlugt des' vogelen uitleggen. - On a mal interkunde één of meer woorden in den tekst van een prété cette action, men heeft deze daad misduid,
handschrift schuiven, schriftvervalschen, tekstver- haar eene kwade bedoeling toegekend.. Int- une
valschen, interpoléren. - [ Math., Astr., Phys.] action comme une offense, eene daad voor eene
De /tancleluijze der interpolatie toepassen: tusschen beleediging houden, als eene beleediging beschoutwee termen eener reeks eenige andere termen plaat- Wen. - S'lNTERPRETER, v. pr. Uitgelegd, verklaard
sen die met de eersten op nieuw eene reeks vor- worden, zich laten uitleggen of verklaren: Cette
men; -- de standvastige wet opsporen, die eenige action pent sint- en hien, en mal, die daad laat
sc/djnbare onregelmatige feiten en waarnemingen zich ten goede, ten kwade opvatten. - Het part.
verbindt, in t e rp 0 1 é r e a. - S'INTERPOLEII, v pr. passé is ook adj.: Discours interpi'été, vertaalde,
Gemnterpoleerd worden. - liet part. iassë is ook vertolkte rede f. Silence mal int-, verkeerd, onacij. Passage , Manusciit interpolé , ingeschoven gunstig opgevat stilzwijgen a.
Iiiterrané, e, adj. [Bot.] Onder de aarde
Valeurs
plaats f. , vervalscht handschrift a.
int -es, Termes int -s, ingeschoven, g e I n t e r p 0- groeijend: Plantes lilt-es.
liiteirègne,
m. Tusschenregéring t., tusschen pl
d
e
waar(len
1.
er
pl, termen rn.
le
inteiponetuation, f. [Gram.] Tasschenvoe rijk, lusschenbestuur IL, ledigheid f. des troons. [Hist.] Tijdruimte f. tusschen den dood van den
van cadge punten of stippen in de rede, om-gin
daarmede stilstand in de handeling of wel eene duitschen keizer Karel IV. in 125 en de troonsverzwijqing of uitlating aan te duiden, i n t e r beklimining van Rudolf I. , graaf van Habsburg,
in 1273, interregnum n. - Interrex, m.
punctdtie f.
Interposer, V. a. [Didact.] Tusschen plaatsen, [Ant. rom.] Tu.cschenregént, rjksvoogd m.
lnteri'ogant , adj. m. [Gram.] Point inttussc/ienbeiden zetten. - ( fig.) Tusschenbeiden komen, in 't midden treden, bemiddelend optreden (liever d'inter'ogation), vraagteeken (?). - In(met): Int- son autorité , son crédit pour faire terrogat, 1fl. [Prat.] Gereqtelijke vraag t., vraagréussir one affaire, met zijn gezag, zijn' invloed stuk, vraagpunt a ; - ondervraging t. , gezamen
tusschenbeiden komen, om eene zaak te doen geluk- ljke vragen, doos' de regtbank aan eene der partijen
ken. - s'JNTERPOSER, v. pr. Zich tusschenbeiden gedaan, interrogaat a. - (fam.) Je n'ai que
plaatsen , tusschen treden : Quelquefois Ja June faire de tes int -s, ik heb met awe vragen niets te
vient sint- entre le soleil et Ia terre, somtijds maken. - Inteii-ogatenr, m., -ti-ice, f. Ondervrager rn, ondervraagster f. - Lastige vrager
treedt de maan tusschen de zon en de aarde.
( fi g.) Des arnis communs se sont interposs)s pour of vraagster f., vraagal m. en f. - Interrogales réconcilier, vrienden van beide partijen zpn til, ive, adj. [Gi'am.] Tot vragen dienenel, eene
bemiddelend (als bemiddelaars) opgetreden, om ze vraag aanduidend, vragend: Seiis int- , vragende
te verzoenen. - liet part. passé komt ook als adj. zin rn Particule mt-lye , vragende partikel f.,
voor: Objet interposé, tusschenqeplaatst vooruerp n. vragend woordje, vroagwoordje n. Point int- (of
Personnes int -es, tusschenpersonen, middenperso- d'interrogation). vraagteeken (?). - interroganen, bemiddelende personen, bemiddelaars m. p1. - tien, f. Vraag, ondervraging t.: 11 a Idea repondu
aux int -s qu'on lui a faites, hij heeft wel geantJuteipositif, ive, adj. Tusschenstaand, tussc/ien
- Interposition, f. Tusschenstand m.,-ligend. woord op de hem voorgelegde, gedane vragen. tusschentreding f. [Astr.] Lint- de Ja terre entre [Gram.] Point dint-, z. INTERROGATIF, 1NTERROle soleil et Ja terre, de stand der aarde tussc/ien GANT. - [ Rhét.] Vraagswijze voorstelling of intussc/ien zon en maan. - ( fig.) Tusschenkomst, kleeding f. - Interrogativement, ode. Vrabemiddeling I'. : Lint- de J'autorité du rol, de tus gendes'wijze, vraagsgewijs.— lnteriogatoire, m.
[Prat.] Geregteljk onderzoek n, î-egterlgke onderschenkomst van 's konings gezag. - [Jur.] Inbrenging van een regtsmiddei, i n t e r p o s i t i e f. Int- vraging f. , verhoor. interrogatOrium a.
d'appel, indiening van beroep op hooger regt bank. Subir 'int-, verhoord worden, een geregtelgk onInt- de personnes, schijnoverdragt t. (als 2emand derzoek ondes -gaan. II s'est coupé dans son int-,
in regten optreedt voor een ander, die bij eene zaak hij heeft zich in zijn verhoor tegengesproken. - Proces-verbaal van 't verhoor, de vragen des reglers
niet betrokken wil of kan zijn).
-

-

INTERROGER

-

INTERVENTI.

991

en de antwoorden des beklaagden bevattend: On lui int -s, of als subst. INTERTRACHÉLIENS, rn pl Hals)Jieren f. pl., spieren tusschen de dwarse uitsteeka lu son int-, zijn verhoor is hem voorgelezen.
Inteiroger, V a. Vragen, ondervragen; uit- g s van den hals.
hooren , uitvragen; verhooren. Pourquoi minterintertransversaire, adj. [Anat.]: Muscles
rogez-vous Si curieuseinent? waarom ondervraagt int -es, of als subst. 1NTERTRANSVERSAIRES, M. p1.,
gij mij zoo nieuwsgierig? lnterrogez-le sur ce spieren t. pl tusschen de dwarse uitsteeksels van
fait, ondervraag hem over deze daad. Les exami de hals-, rug- en lendewervelen.
hatertrigo, m. [Méd.] Het (zoogenaamde) smarnateurs lout interrogé touchant cette chose, de
examinatOren (onderzoekers) lichten hem aangaande ten der huid bij kleine kinderen (eene roosachtige
deze zaak ondervraagd. Int- Un criminel. eenen huidontsteking). - Blikaars rn (door paardrijden
misdadiger ver/tooren. - (fig.) Van zaken spre- veroorzaakt).
intertropical, e, adj. Tussclien de keerkrinkende: Raadplegen, onderzoeken, om raad vragen:
Int- sa conscience, l'criture salute, zijn geweten, gen liggend of groeijend, intertropisch: Réde H. schrift om raad vragen, raadplegen, oder gions int -s, tueschenkeerkrings- of enkel keerkringszoeken. Int- Ie bon sens, met liet gezond verstand te gewesten n. p1. of -streken f. d. Zone int -e, heete
rade gaan. - S'iNTERROGER, V. pr. Zich zelven vra- aardgordel m. of luchtstreek t. (zone torride). gen of afvragen, zich beproeven, zijn eigen verstand Plantes int -es, tusschen de keerkringen groeijende
of hart raadplegen; - elkander ondervragen. - planten 1. p1.
Intervallaire, adj. [Bot.] In de tusschen
liet part. passé is ook adj. Canthdat interrogé,
ondervraagd, geexamineerd kandidaat. C riminel ruimten liggend of aanwezig.
intervalle, rn Tussc/uenruimte F., afstand van
int-, verhoord misdadi ger m.
twee plaatsen of tijden, tusschentijd m., tusschenIutevioi, in., z. V. a. INTERREX.
luterronipre, v. a. Afbreken, afsnijden, stui- P008 f.; vak ii. ii y a dix pieds dint- entre ce
ten, den zamenhanq of voortgang van iets verhin- foss€i et le vuur, er is tien voet afstand tusschen
deren of beletten: Int- Ie cours dune rivière par die gracht en den muur. Quelques Ethiopiens ont
Un canal, une digue, den loop eener rivier door een régné a Tbèbes dans eet int-, eenige Ethiopiers
kanaal, door een' dijk afbreken. int- on cliemin hebben in dien tussc/uentijd te T/ueben geregeerd. par des coupures, een' weg door verhakkingen af- [Mus.] Toonsafstand m., hoogteverhouding f. van
breken. - (fig.) Afbreken, den voortgang ver/da- twee toonen , interval Ii. Int- simple, eenderen (van eene rede, een gesprek, een' arbeid, eene voudig interval (binnen de grenzen van 't octaaf
reis, enz.), doen ophouden of staken; (van personen) gelegen). Int- redoublé, verdubbeld interval (dat
in de rede vallen, storen. Int- un discours, Ie fl1 buiten de grenzen van 't octaaf gaat). - [Mil.] Intdun discours, eeuw rede, den draad eener rede tactique, taktische afstand tusschen twee geléderen,
afbreken. Pourquoi m'interi'ompez-vous ? waarom tusschen twee rijen tenten. - [Méd.j Koortsvrije
valt ge mij in de re!r? - ( fam.) Sansvous int- tusschentijd in. Int-s lucides , tusscheuepoozingen,
(als verontschuldiging, wanneer men iemand in de waarin een krankzinnige zijn verstand unagtig
rede valt), zonder u in de rede te vallen; houd u is. - [Mar.] Int -s, vakken, afstanden tusschen
bij uwe rede. - IJur.] Int- Ia possession, Ia pies- de spanten. - PAR INTERVALLES, bc. adv. Bij
cription, de voortduring van 't bezit, de verjaring tusschentijden, bij tusschenpoozen, van tijd tot tijd,
beletten. - s'INTEiIIuOMPlCE, V. pr. Zich zelven afljebroken, beurtelings : Ii y travaille par int-,
in de rede vallen, den draad zijner rede afbreken, li( werkt er hij tusschenpoozen, nu en dan aan.
plotseling ophouden, afbreken. L'orateur s'inter
Iiitei-valvaire, adj. [Bot.] Tussc/uen de scharompit an milieu de sa harangue. - litteirorn len van een vruc/itfuulsel gelegen.
Inteivenaîit, e, adj. [Prat.] Tusschenkomend,
e, adj. (en part. passé van interiompre).-pil,
Ctiemin int-, afgebroken, doorsneden weg rn Tra- tussc/ienlredend: Ii a été recu partie int-u dans
vaux int-s, afgebroken, gestuite werkzaamheden f. ce proc/us, hij is als derde o7 bemiddelende partij
pl Discours int-, afgebroken, gestoorde redevoe- in dat regtsgeding aangenomen. - Ook als subst.:
ring f. Possession non int -e, onafgebroken, onge- Lint- a été condamné, de derde partij, de tusstoord bezit n. - Propos int-, gesprek n. zonder sclientreder, de in te r v e a i ë n t is veroordeeld gezaunen/eang, zonder verband; - ook de naam van worden. - [Cam.] Hij, die een' onder protest ligeen zeker gezelschapsspel.
genden wissel betaalt om de eer van eene der handIntei-rupte-penuée, t. [Bot.] , z. v. a Feuille teekeningen te dekken, eer-acceptant , i a te r v e
n i t n t m. -- lntei-venir, v. n. (met être) TasINTERPINNEE.
S Iiiterrnptenr, trice, adj. Storend, ver- s henbeiden komen, tusschen treden, tusschen vallen,
storend, afbrekend, in de cede vallend: Murmures in 't midden treden, zich ter bemiddeling in eene
int -s. - Als vuist.: On init les int-s a la porte, zaak mengen, bemiddelend optreden, bemiddelen,
men zette de verstoorders uit de deur.
in tervenidren. II intervint dans cette négotiInterruption, 1. Het afbreken afstaken; afbre- ation, hij trad in die onderhandeling tus.cc/ienbeiden.
king, staking, storing, schorsing, inz. van den voort- Faire int- Ia force armée, de gewapende magt
gang eener rede, stoornis, interr s)p Ii e 1. La guerre te hulp roepen, doen tusschen komen. -- Le papa
a causé lint- flu commerce, de oorlog heeft de sta- intervint dans Ie dilférend de ces deux princes,
king van den handel teweeg qebragt. La moindre de paus trad als bemiddelaar tusschen die beide
int- pent troubler on orateur, de minste stoornis vorsten op. - [Pi-at.] Pour être recevable a intlean eenen redenaar in de war brengen. - [ Rhét.] dans nu proces, il faut avoir intérêt, om als derde
Korte afbreking of schorsing eener rede (suspen- of bemiddelende partij, als intervenient ineen prosion). - [Bot.] Les int -s dune fenille pinnée, ces ontvankelijk te zijn, moet neen daarbij belang
d'un épi, de naakte, ledige plaatsen aan een geve- hebben. - Ook als a. imp. gebruikt: II intervint
derd blad, aan eene korenaar. - [ mr.] Int- de mu tiers, er kwam een derde tussc/ienbeiden, er
prescription, sluiting, op/couding der verjaring.
trad een derde als bemiddelaar op. - Interven
luterseapulaire, adj. [Anat.]: Région, Estredend,-tif,veadj.[Pou]Tschnbie
pace int-, streek, ruimte t. tusschen de schouder- bemiddelenr/ , i a te r V C n t i C f: Système int-, stelsel
van tusschenkomst, van interventie, i n t e r v enbladen.
Intersection, f. [Géom.] Snijding, doorsnij- lief systeem n. - Intervention, 1. Tassc/ien
ding, doorsnede f., plaats, waar twee of meer lijtusscieentreding, bemiddeling f.: het tusschen-komst,
nen, vlakken of ligchamen elkander snijden, s'nij
van eenen derde in eene regtszaak; bemoeijin,q-tredn
punt n., snijlijn t., snijvlak n., i n t er s é c t i e f.
van eenen staat in de aangelegenheden van andere
Interstellaire, adj. [Asir.] : Espaces int -s, stalen, i n t e u' v é n t i e f Cda nécessita lint- de
ruimten f. pl, afstanden m. p1. tusschen de sterren. Ia force armée, dat maakte de tusschenkomst der
Interstice, in- [mr.] Tusschentjd m., tijd- gewapende magt noodzakelijk. Int- ofllcieuse, wel
ruimte f., tijdsverloop n., volgens de wet in ac/ut u,illende bemiddeling. - [Prat.] A. lint- de .
te nemen tusschen zékere verrigtingen, b. v. lus- ten overstaan van . - . 11 a été déclaré non reschen 't ontvangen van twee graden of ordeningen. cevable en son int-, hij is als derde regtspart(j
- [Phys. int -s, kleine ruimten tusschen de deelen voor onontvankelijk verklaard. - Int- armée, gevan een )igchaam of tusschen de zamenstellende wapende tusschenkomst. Système dint-, de nonmole/cu/en, porien f. p1. - Ititersticiel, le, adj. int-, stelsel van interventie, van non-interventie.
Eene kleine tusschenrunnte vormend: [Pisys.] E spa- -- Intervenu, e, adj. (en part. passé van inces int-les, z. v. a. INTERSTICES.
tervenir): Personne int-e , tussc/ienqetreden perIntertrachélien , ne, adj. [Anat.] : Muscles soon rn
-
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Interversion, f. Omnkeering (van volgorde o
rang) , omzetting, omplaatsing, i n t e r v ë r S i e.
Intervertébral, e, wij. [Anat.] Tussclien th
Wervelbeenderen gelegen: Cartilages intervertë
braux. -- lnterveitèbre, f. [Anat.] Tusschen
wervelbeen n.
Ilitervertir, v. a. Omkeeren (de volgorde),
omzetten, omplaatsen, verwarren, verstoren. Int
l'ordre des temps, de volgorde der tijden omkeeren,
verwarren. Int- l'orclre des créances, de volgorth
der schuldvorderingen omkeeren. Int- l'anangemenl
des mats, de natuurlijke volgorde van de woordee
omkeeren. - Onderslaan, heimelijk geld achIer/iouden : II a interverti (dtourn) les deniers de
cette succession, hij heeft de gelden van die nalatenschap onders/agen.—lntei-vertissemeiit,m.
Omkeering, orde-versloring. Lint- de l'ordre établi,
de omkeering, verandering van de ingevoerde orde
t liltestable, adj. [Prat.] Niet bevoegd om
te getuigen.
lnteistat , adj. [Prat.] Zonder testament oj
uiterste wilsbeschikking: Mourii int-, zonder testament sterven. Hériter ab int-, zonder testament
erven. Heritier ab int-. z. HER1TIER.
Intestin, e, adj. Inwendig, innerlijk, in het
ligchaam: Douleur int-e, inwendige smart 0/pijn 1.
Fièvre int-e, binnenkoorts 1. - ( fig.) Binnenlandsch,
enlandsc/i : Guerre int -e, binnen- of inlandsche
oorlog, burgeroorlog ia. - Les troubles int -s de
la maison royale, de familie-oneenigheden van 't koninkljk huis. - INTESTIN, reL [Anat.] Darm m.,
darmkanaal n. Gros int-, Int- giêle, o/' als meerv.:
Gros int -s, Int -s grêles, dikke, dunne darm. Les
int-s, liet gedarnife, de darmen, de ingewanden.
(z. c (E ctji, CôLO2:, RECI TM, DUODENUM, 1LEON,
JEJUNUM.) - intestinal, e, adj. Het gedarmte,
het ingewand betreflend, i n te sti ii a a 1. Canal int-,
darmkanaal n. Douleuis int-es, darmpijnen f. pi.
Vers intestinaux, of als subut. INTESTINAUX, in.
Pl. Ingewandsworinen ni. pl. (entozoaires).
Intié, e, adj. [Bot.] Zonder stengel. (Gebruikelij ker is ACAIJLE.)
Intimation , I. Geregtelfjke aanzegging, konddoening, bekendmaking, i n ti in a ti e f. - Folie
int-, verkeerde aanzegging.
Iiitirne, adj. Innerlijk, diep, innig, wat liet
wezen van iets uilinaakt of zdkere dingen op 't
naauwst verbindt: Connaître Ia nature int- dune
chose, den innerlijken aard, het wezen van eene
zoals kennen. La liaison int- de toutes les parties,
het innig, naauw verband van al de deden. Conviction int-, innige overtuiging 1. Le sans int-,
de innerlijke zin m. -- (fig.) Innig, hartelijk genegen; vertrouwd, vertrouwelijk, i n t i e m. union,
Liaison int-, innige, naaueve verbindtenis f. Leur
commerce paralt fort int-, hun omgang schijnt
zeer vertrouwelijk te zijn. Cast mon arni intirne,
of als subst. (fam.) C'est mon int-, 't is mijn
vertrouwde vriend, mijn boezemvriend, hartevriend.
- Conseilier, Sécrétaire int- of privé, geheimraad, geheimschrijver in.
Intinié, e, adj. (en part. passé van intimer):
La personne i nt-a, de gevegte!ijk gedaagde persoon. - INTIME, lit, -E, I. Gedaagde in hooger
beroep of appél, g a t n t i m e e r d e m. en f., tegenpartij f. van den appellant.
Intiweinent, ac/v. Innerlijk, innig, op innige
wijze, ten naauwste, hartelijk, met innige genetenhe(d. Des parties int- lides entre cues, innig,
tip liet naauwst met elkander verbonden deelen n.
p1. - Jan suis int- convaincu, ik ben er innig,
in mijn ziel van overtuigd. - us sont minis int-,
zij zijn op het innigst, van ganscimer harte aan
el/sander verknocht.
Jntiiiier, V a. Te kennen geven, van liooger
hand aanzeggen, inz. geregtelijk aanzeggen, aankondigen; dagvaarden, voor hooger' regtbank dagen, intimnëren. On lui in lima l'ordre de partir, hij kreeg bevel om te vertrekken. - On lui a
fait int- la vente de sas meubles, men heeft hem
geregteljk laten aanzeggen, dat zijn huisraad zoude
verkocht worden. Ii la intirné en son propre at
privé norn, hij heeft hens in zijn' eigenen en bijzonderen naam gedagvaard. - Int- on candle,
een concilie of kerkvergadering uitschrijven (plaats
en tijd daarvan aankondigen).
intiwidable, ac/i. Voor bangmaking vatbaar,
bang te maken. - Intimidation, F. Het bang of be-
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vreesd maken, liet schrikaanjagen; schrikaanjaging,
bangmaking, bedreiging, i n t I mi d cl t ie I. [Prat.] Un
acte fait par int- est nul de plein droit, eene door
bangmaking tot stand gekomen acte is voigensalle regt
van geese waarde. - [ Pout.] Système dint-, stelsel n. van vreesaanjaging, staatkunde, die 01) 't nemen van gestrenge maatregelen berust. - Intl.
niidateur, tiiee, adj. Schrikaanjagend, vreesinboezemend, bangmnakend: Système int-, Mesures
in-ti ices. - Intiniidei-, v. a. Vrees of schrik
aanjagen, vervaren, bang of bevreesd maken, afschrikken, beschroomd, schuchter of angstvallig
maken, intimidëren. 11 lintirnida par des menaces, hij jaagde hem schrik aan door bedreigingen. II ny a qua lint- pour venir a bout de lui,
men behoeft hem slechts benaauwd te maken, om
met hem zijn oogmerk te bereiken, om met hem
klaar te worden. II na faut pas int- les enfants,
men moet de kinderen niet bang maken. - SINTIMIDER, v. pr. Bevreesd, bang, benaauwd worden.
- Het part. passé es ook adj : Nous dtions inti
midés par ie danger, wij werden door 't gevaar
afgeschrikt.
Intirnité, f. Innigheid t., naauw verband 0.;
- innige, hartelijke vriendschap, vertrouwelijk/meid,
weclerzijdsche vertrouwdheid, intimiteit t.
Lint- das rapports qui unissent toutes les parties
de ce système, het innig, naauw verband tusschen
al de deden van dit stelsel. - us vivent dans la
plus grande int-, zij leven in de grootste vertrouweljkheid.
lntinetion, f. [Liturg.] Vermenging van een
klein gedeelte der gewijde hostie met het bloed van
Jezus Christus, indooping van het brood in den
wijn bij 't Avondmaal, i a tin ctie f.
Intitré, e, Ongetiteld, zonder titels.
Intitislation, f. Betiteling f.; opschrift n., titel in. van een boek. - Intitulé, e, adj. (en
part. passé van intitular): Betiteld: Sa brochure
int-e Le Patriotisme va paraître, zijn vlugschrift,
betiteld De Vaderlandsliefde, zal weldra in 't licht
komen. - JTITULÉ, M. [Pi-at.] Opschrift, bovenschrift n., formule aan 't hoofd van eene wet,
verordening, dagvaarding, enz. Int- d'inventaire,
hoofd n. van den inventaris. - lntitulei-,
v. a. Betitelen, een' titel of naam geven, benoemen; met een opschrift voorzien, boven schrijven.
Int- un livra, une pièce de theSâtre, een boek,
een tooneeletuk betitelen. - [Prat.] Int- un
acte, eene, acte met een opschrift voorzien. - SINTITIJLER, V. pr. (lam. en doorgaans in ongunstigen
zin) Zich een' titel geven, zich betitelen.
Intolérable, adj. (alleen van zaken) Ondra
onverdragelijk, onuitstaanbaar, onlijdbaar;-gelijk,
niet te dulden of te gedoogen. Douleurs int-s, onverdrageljke smarten of pijnen t. p1. - injure int-,
niet te dulden hoon H". Cain ast int-, dat is niet
uit te staan. - Intoléi-ablenient, adv. Op
onverclrageljke, onljdeljke wijze. - Intolérance, I. Onverdraagzaamheid I., inz. in zake van
godsdienst. - intolérant, e, adj. (van personen
en zaken) Onverdraagzaam (wie geen ander gevoelen dan 't zijne, inz. wat de godsdienst betreft,
duiden kan): Homme int-, onverdraagzaam mensch.
Principes int -s, onverdraagzame begrippen n. p1.
- Ook als subst. Lint- ast un mauvais chrétien,
de onverdraagzame is een slecht christen. - Intolérantisnie, m. Geest m. van onverdraagzaamheid, in t 0 1 eren Ijs ei u 5 n. - Intoléré, e,
Niet gedoogd, onveroorloofd.
Intonation, f. [Mus.] Toonaangeving f., juistheid in 't aangrijpen der intervallen; aanhef m.;
tet inzetten van een gezang: Int- failjle, forte,
juste, fausse, zwakke, krachtige, juiste, valsche
oonaangeving of i n t a n d t i e. - Faire lint- dun
hant, een gezang aanheffen, inzetten. - Bij uit5reiding: Verschillende toonen, die men bij 't lezen
9f spreken op de lettergrepen legt, het rijzen of
alen der stein, i n t 0 n d tie f.
Intorsion, f. [Bot.] Omwinding, omrluijering f.,
Jigenschap van sommige planten om bij 't opstpgen
mare buigzame stengels om de bijstaande gewassen
e strengelen.— Ombuiging f. van buiten naar binnen.
Intoxicant, e, adj. Vergift bevattend, verjiftigend: L'action jut- e dun gaz, de vergiftigende
verking van een gas. - intoxication, f.
Vergiftiging f - ntoxiqiier, v. a. Vergiftigen.
Iutracrânien, ne, adj. [Phil.] Binnen de
,
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INTRACRESCENT
hersenpan aanwezig: Broussais a tenté d'expliquei
la pensée comme une innervation intr -ne, B. heef

gepoogd, de gedachte als 't gevolg van eenen in th
hersens werkenden zenuwinvloed te verklaren.
Intracrescent, e, adj. Inwendig groeijend.
Intrados, m. [Arch.] , z. DOUELLE interieure
Intradtaisibie (weleer ook Intraduetihle),
adj. Onvertaalbaar, niet over te zetten, niet iv
eene andere taal naar eisch terug te geven: Ce jeu
de mots est intr-, die woordspeling is onvertaalbaar.
— Iutraduit, e, adj. Onvertaald, nog niet ver
-tald.
intraitable, adj. Onhandelbaar, onbuigzaam,
stijfkoppig,
halsstarrig,
hardnek
ongedwee,
stug,
Les richesses Ie rendent int-, de rijkdommen-kig:
maken hem onhandelbaar. II est d'une humeur
int -, hij is stug van aard, wonderlijk van humeur.
— Ii est intr- sur ce point, op dat punt verstaat
%geen rede.
ntra -nmiaros , loc. adv. (latin) (pr. —murace) Habiter intr-, binnen de 'muren, in de stad
wonen. (spieren gelegen.
Intra -ni:nsenlaire, adj. [Anat.] Binnen de
Intransitif, ive, adj. [Gram.] Niet overgankeljk. Verbe intr- of als subst. IN TRANSITIF , m.
Niet overgankel ijk , intransitief werkwoord,
subjektief werkwoord, ook (minder goed) onzijdig
werkwoord n.

Intransmnutable,

adj. [H. n.]

Insecte intr-,

insect n., dat geene gedaantewisseling (transmutatie)
ondergaat.
Intransparenee, f. Ondoorschijnendheid f.
Intranspiante, e, adj. Niet verplant: Ar-

bre intr-.
Intransportable, adj. Onvervoerbaar.
Intrant, in. Naain, dien men weleer bij de
universiteit van Parijs aan dengene gaf, die door
eene der vier zoogenaamde natiën (z. onder NATION)
werd aangewezen om den rector te kiezen, verkiesheer nl.
Intra - pelvio - trochanterien , adj. nl.
[A nat.] : Muscle int-, of als subst. Intr-, inwendige
sluitspier f. der dij.
Intravesti, e, adj. Niet verkleed, niet ver
— (fig.) La vertu est toejours intr-e, de-moind,.

deu(d draagt nooit een masker.

In-treste -deux , In-trente-six ,

adj_ et

subst. m. [Impr., Libr.] Boekformoten, waarbij het
vel 3 en 36 bladen of 64 en 72 bladzijden heeft:

Des volumes in-trente-deux, iii-trente-six, of Des
in-trente-deux, in-trente-six, bcekdeelen n. pl. in
twee-en-dertigste, in zes-en-dertigste formaat (in

32o, in 36°) .
Intrépide,

acfj. Onversaagd, onverschrokken,
stout , stoutmoedig, manmoedig , ,koen: Homme
intr-, onversaagd man. Marcher a la mort d'un
pas int-, onverschrokken in den dood gaan. —
(fam.) Solliciteur intr-, onvermoeid , niet af te
schrikken aaszoeker, sollicitant. — Ook als subst.:
C'est an intr-. 't is een onverschrokkene. — Intrépidentent, adv. Op onverschrokkene, stoute
wijze. — Intrepidité, f. Onverschrokkenheid,
onversaagdheid, manmoedigheid, onvervaardheid,
stoothartigheid, koenheid, stoutheid f. Sa présence
redoubla leur int-, zijne tegenwoordigheid verdubbelde hunne onversaac.dheid. — Bij uitbreiding:

L'intr- du crime, de stoutheid, onbeschaamdheid
der misdaad. (pligtig.
Intributaire, ad,j. -diet cijnsbaar, niet schat -

Iutrigailler, v. a. (fain.) Kleingeestige, lage
listen of streken gebruiken. — Intrigaillear, m.
Gemeen intrigant m., mensch vol nietige arglist.
Intrigant. e, adj. ,rglistig, geslepen, volstreken en listen, kuiperijen makend, allerlei ge/reline,
slinksche middelen gebruikend om zijn doel te bereiken, i n trig d n t. Homme intr-, Ferme intr-e,
of als sub•ct. INTRIGANT , m., -E, f. Sluwe indri,nger m. , indringster f.; vriend m , vriendin f. van
kuiperijen, van geheime slinksche wegen, arglistig
mensch n., konkelaar m., konkelaarster f., int r igent m. en f. — Intri ;oterie, f. (très-fam.)
Kleine, nietige arglistigheid, onbeduidende intrigue
of kuiperij. -- Intrigue, f. List, arglistigheid,
listige kunstgreep f., sluwe streek m., kuiper(j f.,
heimelijke aanslag m., i n t r i g u e f. Les intr-s de
la cour, de kuiperijen, heimelijke listen en lagen,
bedekte praktijken, draaierijen van het hof, hof
hof-intrigues f. pl. — [Litt. , Théát.]-kablen,
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Verwikkeling f., knoop m. (van een' roman, van
een tooneelstuk). Pièce , Comédie d'intr-, stuk,
blijspel n., waarvan de hoofdverdienste in 't ingewikkelde der handeling en de oplossing van den
knoop ligt, intrigue-stuk n. — ( fain.) Verlegen
Me voilk hors d'intr-; I1 s'est tiré d'intr-,-heidf.
nu ben ik uit de verlegenheid, uit den brand; hij
heeft zich uit de zwarigheid gered. (In dezen zin
zelden dan in de genoemde zegswijzen gebruikt.) —
Ook: geheime liefdehandel m. of minnarij, verliefde
intrigue f. — intriguer, v. n. Met slinkschestreken, draaier jen omgaan, kuiperijen maken, kuipen,
konkelen, i n t ri g é r e n: 11s intriguèrent pour le
perdre . INTRIGUER , v. a. Verwikkelen, verstrikken, in verwarring of ongelegenheid brengen: Cela
m'inlrigue beaucoup, dat brengt mij in groote ongelegenheid, dat geeft mij veel te doen, te denken.
— s 'INTRIGUER , C. pr. Zich veel moeite geven, om
zijn oogmerk te bereiken; zich ergens indringen. Il
s'est bien intrigué pour obteni r cela, hij heeft zich
veel moeite gegeven , om dit te verkrijgen. Cet
homme s'intrigue partout, die man dringt zich
overal in, poogt zich overal te doen gelden. — Ilet
part. passé komt ook als adj. voor: Cet homme
est bien intrigué dans vette affaire, die man is
leelijk in die zaak verstrikt, verwikkeld, bij die
zaak geïntrigeerd. — Pièce de théètre bien
intr-e, goed verwikkeld tooneelstuk n. — Intri—

gueur, »ease,

adj.

llomme intr-, Femme intr-

ueuse, of als subst. !NTRIGUEUR, m., -UEUSE, f.

Hij of zij, die geheime minnaren begunstigt, kop
-pelar
in., -ster f.
Intrinsèque, adj. Innerlijk, inwendig, tot het
wezen van iets behoorend. Ses qualités intr-s, zijne
innerlijke hoedanigheden f. pl. La valeur intr- d'un
br^ou, d'une monnain, de innerlijke, wezenlijke
waarde van een juweel, van eerre munt. — intrinsequeinent, adv. Innerlijk, naar het wezen:
Cela est bon intr-, dat is in zich zelve goed.
1 Intrique, f., bij dichters soms gebruikt voor
,

INTRIGUE. -- ) Intri€tne, e, adj., z. v. a. EMIBROUILLE, CONFUS.

Iutroducteur, m., -triee, f. Inleider, binnenleider 01., -leidster t., aandiener, voorsteller m.,
aandienster, voorstetster f. — Introdiietif, ive,
adj. [Jur.] Inleidend, openend, voorloopig: Demande,
Requète intr-ive, eerste verzoekschrift tot inleiding
van den re ashandel. —Introduction, f. Inleiding,
binnenleiding, invoering. opvoering, i n t r o d u c t i e
f. L'intr- d'un ambassadeur auprès du rol, de inieiding van een' afgezant bij den. koning. L'intr- d'un
personnage dans on roman, de opvoering van eene
personaadje in een' roman. -- inbrenging, invoering f. L'intr- de la sonde dans la vessie, de inbrenging van de sonde of peilsti ft in de blaas. — Intrde marchandises, invoering van koopwaren. — (fig.)
Intr- d'une coutume, dun usage étranger, invoering van eene gewoonte, van een vreemd gebruik.
— (fig.) Inleiding, voorbereiding f.: lntr- aux sciences physiques, inleiding f., wegwijzer m. tot de
natuur-wetenschappen. – Inleiding,voorafspraak
Intr- d'un discours, inleiding eener redevoering. —
[Jur.] InIr- dune instance, inleiding eener regtszaak, het op de rol brengen eener procedure. —
— [Musa Inleiding of voorbereiding tot een muzijkstuk (meestal van langzaam, ernstig karakter);
— reeks van zandstukken en koren, die onmiddellijk op de ouverture volgen, i n t r o d u c t i e f. —
introdnetoire, adj. Tot de inleiding behoorend.
introda.uire, v. a. Inleiden, binnenleiden, invoeren, inbrengen, ingang of toegang verschaffen,
i n t r a d u c é r e n. Il m'introduisit dans le cabinet
du roi, hij leide, bragt naij in 's konin.gs kabinet.
Intr- les ennemis dans la place, den vijanden toegang tot de stad verschaffen. Qui a introduit eet
homme dans notre société ? wie heeft dien man in
ons gezelschap binnengeleid , geïntroduceerd ? —
Opvoeren, doen optreden, ten tooneele voeren: I1
a introduit dans sa pièce un nouveau personnage,
hij heeft eene nieuwe personaadje in zijn stuk opgevoerd. — Inbrengen, insteken, doen binnendringen; invoeren , binnenvoeren. L'ouverture était
assez grande pour qu'on put y intr- la main, de
o p ening was groot genoeg om er de hand in te
steken. Intr- la sonde dans ene plate. de sonde in
eene wond brengen. — Intr- des marchandises dans
un pays, koopwaren in een land invoeren, binnen
Intr- un nouveau système, een-breng.—(fi)
V
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nieuw stelsel invoeren. Cela dut nécessairement -- t ((am.) On 1'a mis intus, men heeft hem geintr- le désordre, dat moest noodzakelijk verwarring plakt, gevangen gezet.
Intussiiseeption, L [Phys.] Innerlijke opdoen ontstaan, teweeg brengen. — [Fauc.] Intrun oiseau au vol, een' valk zijne vlugt laten begin- name, inwendige toeëigening, wederzijdsche inzuinen. — a'INTRODUIRE, V. pr. Ingebragt, ingevoerd ging en zamensmelting van twee stoffen; aanzetworden: La sonde s'introduit peu a peu, de sonde ling f. van nieuwe deelen van binnen, inwendige
wordt allengs i gebra^1. — Inkomen, binnendringen, aanwas m., i n t u s s u s c e p t i e f. — [Mid.] Teindringen , z zelven den toegang verschaffen, gennatuurlijke inschuiving van het Bene, darmgezich indringen ; insluipen , binnensluipen : Lair deelte in 't andere.
mule, f. [Bot.] Alant, alantswortel in. (auntie).
s'introcluit dans les poumons, de lucht dringt,
komt in de longen. Cet homme s'introduit partout, In- des prés, rooloops-alant. — lnuiées, f. pl.
die man dringt zich overal in. Il s'introduisit dans Alantsgewassen n. jol. — Incline, f. [Chien.]
(a maison par la fenêtre, hij klom door 't venster Alantstof f., zetmeel n. uit den alantswortel (maar
in huis. Ces abus se sont introduits aver le temps, ook uit de wortels van bertram, engelwortel, ei
paardebloem, uit de bollen van tijloos, de-chorei,
die misbruiken zijn allengs ingeslopen --- Elkander
binnenleiden of toegang verschaffen. — Introthiit, knollen fier dahliaas, enz.).
Inunifornie, adj. Niet eenvormig. — Inaunie, adj. (en part. passé van introduire). Les personnes intr-es, de ingeleide, g eï n t r o d u c e e de forniénnent, adv. Op niet eenvormige wijze.
luurbanité, f. Gebrek n. aan welgemanierdersonen nl. pl. Sonde intr-e, ingebragte sonde f.
held, onwellevendheid, grofheid f.
ystème intr-, ingevoerd stelsel n.
Innsé, e, adj. Niet' versleten, onversleten.
Introït, m. [Liturg.] Inleiding f., aanvang ni.
inusité, e, adj. Ongebruikelijk, buiten gebruik,
derails, introïtus m.
niet
gebruikelijk: ,lusqu'ici sela était in-, tot hier
Intromission, f. [Phys.] Indringing, inbrenqing, inschuiving, insleking van 't eene ligchaam toe was dat niet gebruikelijk. Ce mot est in-, dit
woord is buiten gebruik.
in 't andere, i n t r o m i s s i e f.
InQtile, adj. Nutteloos, vruchteloos, vergeefsch;
Intronisation, f. Troonsbeklimming, inz. ree
plegtige instelling van eenen bisschop of paus, door onnut, ondienstige, onnoodig, overbodig, overtollig.
Paine
in-, nuttelooze moeite f. Faire des efforts in-s,
bezitneming van den bisschopsstoel of den troon in
de hoofdkerk, i n t it r on is á t i e f. — Introsai- vruchtelooze pogingen doen. — Voilà des paroles
ser, V. a. Ten troon verheffen, op den bisschops- in-s, dat zijn noodelooze woorden. Ce sopt des
stoel plaatsen , een' bisschop plegtstatig in zijne ineubles inutiles, dat is ondienstig, overtollig huis
C'est an homme in- b sa patrie, à sa fa--radn.
waar digheid zetten, inthroniséren.
Intro-peiviniètre, m. [Oost.] Bekk ctneterm., mille, 't is een man, die voor zijn vaderland, voor
werktuig ons de innerlijke ruimte von 't vrouwelijke zijn gezin van geen nut is. — C'est uit homme
qu'il nne faut pas laisser in-, 't is een man, dien
bekken te bepalen, i n t r o p e l v i rn é t e r in
hntropion, m. [Mid.] Binnenwaarlsche om- racen niet nutteloos, niet ongebry ikt ïrroel tulen. van
wiens bekwaamheid, dienst men taitj iïtr,el trekkeering der oogleden, i n t r o v É r s i e f.
Introrse, c di. [Bot.] Binnenwaarts omgebogen. ken. — Innaatileinent, adv. Nutteloos, vruchteIntrospeetif. ive, adj. [Didact.] Inziend, van loos, te vergeefs, overbodig. Vous avez travaillé
binnen onderzoekend: Coup d'oeil intr-, naar bin- in- , gij hebt nutteloos, vruchteloos gewerkt. —
nen gerigle blik m. — Introspection, f. Be- Inutilisabie, adj. Niet ten nutte te maken, onschouwing, onderzoeking f. van het binnenste, van dienstig, onbruikbaar: Objet, Homme in-. — Inntilisé, e, wij. (en part. passé): Chose in-e, onhet inwendige.
Introeuvable, adj. (fam.) Niet te vinden, sier- nut, nutteloos of onbruikbaar gemaakte zaak f. -pens Ie vinden: Vouus étes un homme intr-. — Inutiliser, v. a. Onnut, nutteloos maken. —
[# ist.] Chain bre intr-, spotnaam van de fransche Inutilité, f. Nutteloosheid, vruchleloosheid f. On
Karper (ier afgevaardigden in 1815 , wegens hare a reconnu 1'in- de cette machine, men heeft de
eenstemmigheid aangaande het toenmaals aangeno- nutteloosheid van dit werktuig ingezien. Ii s'est
men staatsstelsel. — 5 Intronve, e, adj. Niet apen cu de 1'in- de ses visites, hij heeft de vruchteloosheid zijner bezoeken bemerkt. — Gebrek n. aan
gevonden, nog niet ontdekt.
Iiitrure, v. a. Inbrengen, z. v. a. INTRODUIRE. werkzaamheid, aan gelegenheid om dienst te be— intrure (s'), v. pr. (alleen in de zamengestelde wijzen, werkeloosheid, ledigheid f.: C'est un homme
tijden in gebruik) Zich indringen, zich met geweld qu'on laisse dans i'in-, 't is een man, dien men
of list of zonder wettige aanspraak van eene waar- ongebruikt, werkeloos, buiten bediening laat. —
digheid of een ambt meester maken. 11 s'est intrus In-s, onnutte, overvloedige dingen n. p1. of zaken,
dans cette charge, hij heeft zich in dit ambt ge overtollig„heden f. pl. C'est on discours rempli
— intrus, e, adj. (en part. passé van-dronge. din-s, 't is Een gesprek vol nuttelooze zaken, nieintrure): Evêque intr-, Abbesse intr-e, ingedron- tigheden. I1 ne dit que des in-s, hij zegt niets dan
gen bisschop m., abdis f. — [H. de France] Prê- la/fe taal f., onnutte woorden n. pl
hnvn,ciilant, e, adj. Niet waggelend of tril
tre intr- of constitutionnel, beëedigd of constituvaststaand, onbewégelijk: Lunsière inv-e, niet-lend,
tioneel priester (die den eed aan de burgerlijke
constitutie der geestelijkheid had afgelegd). — Ook flikkerend, stil licht n.
5 Invader, v. a. Eenen inval doen.
als subst.: C'est un intr-, 't is een indringer, een
Invagivation, f. inschuiving f. in Bene scheede.
ongeroepene. — Intrusion, f. Indringing f., het
[biet!.] , Z. V. a. INTUSSUSCEPTION. — Invaindringen in eene bediening, ook in een gezelschap,
giner, v. a. [Chir.] In de scheede brengen. —
intrusie f.
Ihitiiitif, ive, oel j. [Phil., Théol. j Innerlijk s'INVAGINTER, v. pr. [Mid.] In elkander schuiven
aanschouwend, onmiddellijk waarnemend en gewaar- (van 't eene darmgedeelte in 't andere).
Invaineu, e, adj. (woord van Corneille, ook
wordend , aanschouwelijk , intuïtief'. Vérité
int -is e, aanschouwelijke waarheid (die zich van zelf, door Voltaire gebruikt en aanbevolen) Onoverwonzonder redenéring, aan 't verstand voordoet. Fa- nen: Ton bras est env-, mais non pas invincible.
Iinvalable, adj. Ongeldig; — niet ontvankelijk
culté it^t-eve, aanschouwings -vermogen n. — Vision
int -ive, innerlijke aanschouwing van God (gelijk in seglen.
Invaleur, f. Onwaarde, waardeloosheid f.
men den zaligen in den hemel toekent). — Intniinvalide, adj. Zwak, krachteloos; onvermotion, f. [Phil.] Helder, regtstreeksch inzigt, zonder
tusschenkornst !Ier rede, onmiddellijk bewustzijn n.; gend, bouwvallig, gebrekkelijk , zwakkelijk , inz.
innerlijke aanschouwing f.; — door God ingestorte uitgediend hebbende, tot de dienst onbekwaa-rn of
kennis f., in t u í t i e f. Verité dint- , z. v. a. niet meer bruikbaar. On arréta les mensliants,
vérité intuitive, z. boven. — [Théol.] Int -, z. v. a. tant ic,v-s que valides, men hield de bedelaars
vision intuitive, z. boven. — Bij uitbreiding: Il a aan, zoowel de gebrekkeijke als de gezonde. Solappris la musique, les mathérnat:iques par int -, dat env-, gebrekkig , voor de dienst onbruikbaar
hij heeft de muzijk, de wiskunde als van zelf, zon
geworden, invalide soldaat m. — (fig.) [Jur.]
zijn toedoen, zonder moeite of inspanning ge--der Ongeldig : Donation , Testament env-, ongeldige
leerd. — Intuitivement, adv. Op aanschouwe- schenking f., uiterste wil m. — Ook als subst.:
ljke wijze.
Les inv-s, de zwakken, ziekelijken, gebrekkigen,
Intninescenee, f. [MViéd.] Opzwelling, opzet inz., de tot de krjgsdienst onbekwaam gewordene
-tinq, manschappen, ,gebrekkelijke soldaten, i v a l i d e n m.
opgezetheid f., gezwel n.
Intus, adv. (latin.) (pr. in-tuce) Van binnen. p1. -- HBtel des bv -s, of enkel Les Inv-s, een
.
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door Lodewijk XIV. te Parijs gesticht gebouw,
ter opneming van oude en gebrekkelijke krjgslieden, 't hotel der Invaliden. — Invalicté, e, adj.
(en part. passé van invalider): Acte inv-, Donation inv-e, krachteloos, van onwaarde geworden,
ongeldig gemaakte oorkonde, schenking f. — hnvaliidemeut, adv. Op ongeldige, krachtelooze
wijze. — Invalider, v. a. [Prat.] Ongeldig of
krachteloos maken, omvérstooten, inval -i. d é r e n:
Son second testament a invalidé le premier, zijn
tweede testament heeft het eerste krachteloos, ongeldig gemaakt. -- Invalidite, f. [Prat.] Ongel
nietigheid, invalid i -dighe,kractlos.
i t f. L'inv- d'un contrat, dun manage, de-te
krachteloosheid van een verdrag, van een huwelijk.
Invariabilité, f. Onveranderlijkheid f. L'invdes principes, d'un mot, deonveranderlijkheid van
de beginselen, van een woord. — Invariable,
adj. Onveranderlijk, vast, standvastig, onwrikbaar:
Je suis lnv- dans mes promesses, ik ben onveranderlijk, standvastirr in mijne beloften. II jouit dune
santé inv-, hij geniet eene vaste gezondheid. —
Mots inv-s , onveranderlijke woorden n. pl. —
[Matil.] Grandeur inv-, standvastige, onveranderljke grootheid f. — Invariableiiient, adv. Op
onveranderlijke 'wijze. — Invariation, f. Gebrek n. aan afwisseling, aan
L'invverandering:
h ivarid, e, adj. Onverde la température.
anderd, niet veranderd, niet afgewisseld.
Invasif, ive, adj. Den vjandeljken inval betreffend, daarnaar° gelijkend, invallend, i n v a si e f:
Cette guerre a un caractère lor-. — Invasion, f.
Vijandelijke inval m., strooi;to t m. op 's vijands
grond, i n v á s i e f. Guerre d'inv-, invals-, invasie-oorlog m. — (fig.) L'inv- des fausses doctrines, du mauvais gout, de overhearing, het overhand nemen van de valsche leerstellingen, van den
valsagen smaak. — [ Mid.] L'inv- de in maladie,
de eerste verschijnselen of kenteekenen eenex ziekte.
-- L'iiiv- du clioléra, de inval, het eerste verschijnen der cholera in een land.
Ioveetif, ive, adj. Tot trekken dienstig.
Invective, f. Heftig aanvallende, beleedigende
rede f., grof smaad-, scheld- of schi.mpwoord,, sinadelijk verwijt n., losbarsting f. van misnoegen, uit
Faire des inv-s contre qn., in scheld -varingf.
tegen iemand uitvaren. Un plaidoyer plein-worden
d'inv-s, een pleidooi vol scheldwoorden. — Inveetiver, V. n. Driftig en- beleedigend uitvaren,
vinnig verwijten, beschimpen, schelden, honen: Il
a invectivé contre le luxe, hij heeft hevig tegen
de weelde uitgevaren.
Invendable, adj. Niet te verkoopen, onverkoopbaar. - Invendu, e, ac/i. Onverkocht.
Inveiierabble, adj. Onneerwaardig.
Invengeable, adj. Niet te wreken, wat niet
gewroken kan worden. — Invengé, e, adj. Ongewroken: Je ne moor rai pas inv.
Inventaire, in. [Jur.] Boedellijst, wettelijke
lijst f., staat m., register n., schriftelijke opsornming van at de voorhanden artikelen in een luis,
in een magazijn, in een vaartuig, enz.; opgave van
at de aanwezig gevonden of over te leveren goecleren, papieren, meubelen, enz. bij overlijden, bij
overneming van bedieningen of posten en dial., boede/beschrijving , boedelopschrijving f. , invent ar s m. Faire l'inv- dune succession, dun magasin, den inventaris (de lijst van at 't voorhandene)
van eerre nalatenschap, van een manazijn opmaken. Inv- de production, lijst der overgelegde stukken. — Line- d'un vaisseau, de scheeps-inventaris, liet schippersboek. Inv- du désarmement, inventaris, staat in. der oplegging (van een schip).
Bénéfice dine-, z. BENEFICE. -- Bij uitbreiding:
Verkoopin.g, veiling f. der op een' inventaris gebragte goederen. II y a tin inv- sur cette place
publidlue, er wordt op die markt boedelverkooping,
boedelhuis (bol/huis) , erfhuis gehouden. (In dezen
zin verouderd; men zegt nu encan). — [Paint.]
Porseleinen verfbord n. ter beproeving van de
kleuren. -- Ook wel verkeerdelijk gebruikt voor
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sprookje, eene fabel verdichten, verzinnen. —(Pray.)
I1 na pas inventé Ia poudre, hij heeft het kruid
niet uitgevonden, 't is zijne schuld niet, dat de
oorlog zoo lang duurt. — Ook zonder voorwerp
gebézigd: Ce romancier invente biera, die romanschrijver is bekwaam in. 't verdichten. La faculté
d' inv-, het uit vindingsvermogen. — Het part. passé
is ook adj. Chose tieureusement inv-e, gelukkig
uitgevonden, verzonnen zaak f. — Inventeur, m.,
-trice, f. Uitvinder m., uitvindster f ; verzinner m., verzinster f. Ii est le premier inv- de eet
art, hij is de eerste uitvinder (de vader) van die
kunst. Les poètes ont regardé Cérès comme I'invtrice du labourage, de dichters hebben Ceres als
cle uitvindster van den akkerbouw beschouwd. I1
est l'inv- de cette calomnie, hij is de verzinner
van dien laster. Un inv- de mensonges, een leugensmeder, leugensmid in. — Inventif, ive, adj.
Vindingrijk, vernuftig: Homme, Esprit inv-, vindingrijke man, geest in. — Invention, f. Uit
vermogen n., uitvindingsgave f , geest in.-vindgs
van uitvinding; verdichtings-talent n., vindingrijk
uitvinden; verdichting; vinding f.,-heid,f.;—t
vond ni., verdichtsel, verzinsel n ., i n v e n ti e f.
La nécessité est la mère de l'inv -, de nood schept
het vindingsvermogen, de nood maakt vindingrijk.
Ce poète, Ce pcintre a beaucoup d'inv-, die dichter, die schilder is zeer vindingrijk. — L'inv- de
l'imprimerie, de la boussole, de uitvinding van de
boekdrukkunst, van 't kompas. — Cet Domme est
fertile en inv-s, die man is vruchtbaar in uitvzndingen. Brevet d' inv-, z. BREVET. — Cela est de
votre inv-, dat is een verzinsel, verdichtsel van u,
dat hebt gij verzonnen. Heureuse inv-, gelukkige
vinding, vond. — Bij uitbreiding: kunstgreep, list f.
11 a recours a mille inv-s pour se procurer de Jargent, hij verzint duizend kunstgrepen om aan geld
te komen. Vivre d'inv-, van kunstgrepen, van afzetterij, van opligting leven. — [Cath.] Vinding,
ontdekking van zékere reliquien of heilige overblij fsels; — bij uitbreiding: feest, dat de Kerk deswegen viert. Inv- de la sainte Croix, vinding,
ontdekking van 't heilige Kruis, Kruisvinding f.,
feest n. der kruisvinding.
Inventorier, v. a.. Eenen inventaris maken,
eenen boedel opschrijven, daarvan eene lijst maken,
boedelbeschrijven, i n v e n t a r is é r e n. — Het part.
passé komt `ook als adj. voor: Mobilier inventorid, g e i n v e n t a r i s e e r d e, opgeschreven boedel m.
Invérité, f. (door Mercier voorgesteld woord)
Onwaarheid f.
Ilnvernissé, e, adj. Ongevernist.
Inverroeailté, e, adj. Ongegrendeld.
Inversable, adj. Onomnwerpelijk, bevrijd voor
omvallen. Une voiture inv-, een rijtuig, dat niet
kan omvallen.
Inverse, adj. Verkeerd, omgekeerd, in tegen
Vous avez place cela en sens-overgstldi.n:
inv-, pij hebt dat verkeerd, in omgekeerde rig/dig
geplaatst. --- [Math.] Proportion inv-, omgekeerde
verhouding f. Six est /i trois en proportion invcomme six a douze, zes staat tot drie in omgekeerde reden als zes staat tot twaalf. -- (fig.) Construction inv- (libre, transposit.ive), z. INVERSiON.
— [Plays.] La force d'attraction est en raison
inv- du carré de la distance, de aantrekkingskracht
staat in omgekeerde reden tot het vierkant des afstands, neemt in dezelfde reden af, als de vi.erkanten der afstanden toenemen. — Ook als subst. nn.:
Faire l'inv-, het omgekeerde doen, eerie reeds gedane bewerking in omgekeerden zin hervatten. —
(fam.) II fait toujours line- de ce quon lui cornmande, hij doet altijd het omgekeerde, het tegendeel van 't geen men hein gebiedt. — Inversenient, adv. Op omgekeerde, verkeerde wijze. —
Inversihie, adj. [Bol..] Op elkander passend,
elkander bedekkend (van teladeren). —Inversion, f.
Ornkeering (van de natuurlijke of gewone orde),
omzetting f. — [Log.] lW'oordverplaatsing, omzet tinr, der woorden, waarbij de bestanddeelen hun
logisch karakter behouden.., i n v é rs •i e (vgl. CONVERSION). 11 y a pen d'inv-s en francais, Si ce
EVENTAIRE.
Inventer , v. a. Uitvinden , uitdenken, ver nest dans la poésie, de fransche taal heeft, zoo
verzinnen: Inv- on art, eerie kunst uit -dichten, men de po/zij u?tzondert, weinig woordomzettingen.
Coster de Harlem a ineenté I'imprimerie,-vinde. — [Mil., Mar.] Vorming der slagorde of der marsch.orde in omgekeerde rangschikking, i. n v é r s i e f.
Coster van, Haarlem heeft de boekdrukkunst uit
Invertebrk , e, adj. [H. n. j Ongewerveld,
one machine, eene machine uitden -gevond.I
conte, one fable, een vertelsel of-ken.—Ivu zonder wervelbeenderen: La classe des animaux
--
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inv-s, o f' als subst. des invertébrés, de klasse der
ongewervelde dieren.
lnvertir, v. n. [Mil.J In omgekeerde rangorde
plaatsen, doen opkomen, in inversie plaatsen, i nVertéren.
Investi, e, adj. (en part. passé van investir):
Les dveques ínv-s par les princes, de door de
vorsten beleende bisschoppen. — Un prince env- de
in souveraire puissance, een met de oppermagt
bekleede vorst. — Forteresse env-e, ingesloten, berénde vesting f. Port env-, ingesloten, geblokkeerde
haven f.
Investigateur, m., -trice, f. [Didact.] Onderzoeker,naspoorder,navorscher m., onderzoekster,
naspoorster f. Inv- des secrets de la nature, onder
naspoorden van de geheimen of verborgenhe--zoekr,
den der natuur. --- investigation, I. Na.cporing, navorschin.g f., onderzoek n. L'inv- de la vérite, het onderzoek naar de waarheid. — [Gram.]
L'iiiv- du thème , de opsporing , het analytisch
onderzoek van den wortel eens werkwoords.
lnvestir, v. a. Plegtig bekleeden met de teekenen eener arnbtswaardigheid, beleenen, in een
ambt of waardigheid plaatsen, instellen, in bezit
stellen, bekleeden. Les princes investissaient leurs
évéques en leur donnant la Crosse et l'anneau,
de vorsten beleenden hunne bisschoppen door hun
den herdersstaf en zegelring te geven. Inv- qn. de
la souveraine puissance, de l'autorité nécessaire,
iemand met de oppermagt, met het vereischte ge
Insluiten, omsluiten, om--zagbekldn.[1Mi]
singelen, berennen, rondom bezetten: Inv- une
place avec un corps d'armée, eene vesting met
een legerkorps berennen. -- On investit la maison
oh ii s'était réfugié, men omsingelde (bezette al de
uitgangen van) het huis, waarin hij de wijk had
genomen. — [ Mar.] Inv- on port, eene haven insluiten, blokkéren. Inv- un vaisseau, een schip van
alle zijden aantasten, omsingelen. — Bij uitbreiding: env- qn., iemand gedurig omgeven, niet van
iemands zijde wijken, iemand bestormen. — INVESTIR, v. n. [Mar.] Landen (in dezen zin somtijds
op (Ie kusten der Middellandsche zee gehé. igdl): La
galère investit á Naples, de fj rrlr i 105(1,1e le 'I/)els
aan. — lnvestisseenent, taf. [hill J Berenning,
insluiting, omsingeling f. L'inv- de la place a été
faite b propos. de berenning der vesting is juist
van pas of tijdig geschied. — L'inv- dune maison,
de omsingeling, bezetting van een huis. — investiture, f. Plegtige inzetting in 't bezit eener waar
bediening enz., beleening, bevestiging in-dighe,
een ambt; het toereiken van den bisschopsstaf en
ring als teekenen der opgedragen snapt, i n v e s t iI u u r f. Donner I'inv- d'un fief, d'un évéché,
met een leengoed, met een bisdom beleenen. Droit
d'inv-, beleeningsregt, investituur-regt n. Lettre
d'inv-, leen-, giftbrief m.
lnvétéré, e, adj. (en part. passé van invétérer): Mal env-, verouderde kwaal f. I-lame
inv-e, ingewortelde, ingekankerde haat m.
S'iNVETÉRER, v. pr. Door langen duur zich vastzetten,
verouderen, inwortelen (inz. van ziekten, kwalen):
Le mal s'est invétéré, de kwaal is ingeworteld,
verouderd. — ( fig.) Les erreurs qui se sont env-es
dans l'esprit du people, de in den volksgeest vastgewortelde dwalingen. — Met weglating van 't voornaamwoord: Un mal qu'on a laissé env- est diflicile h guérir, eene kwaal, die men heeft laten
verouderen, is moeijelijk te genezen.
lnvétison, m. [Anc. jur.] Vr ij , ledig erf n.,
rondom een huis.
(bijna naakt.
1iivétua, e, adj. Onqekléed; niet genoeg gekleed,
S Inviable, adj. Onbegaanbaar.
lnvigilatnee, f. Onwaakzaamheid f., gebrek n
aan waakzaamheid.
lnvinn,tion, f. [Théol.] Vereeniging der goddelijke natuur van Jezus Christus met den ingezégenden wijn.
invineibilité, f. [Didact.] Onverwinbaarheid,
onbedwingbaarheid f. — Invincible, adj. Onverwinnelijk, onverwinbaar, onbedwingbaar: Une
armée env -, een onoverwinneljk leger. -- (fig.)
Onoverkomelijk; onwederstaanbaar, sterker dan
de wil; onwedersprekelijk, ontegenzeggelijk: Obstacle env-, onoverkomelike, niet weg te ruimen
hinderpaal in. -- Dégout env-, onweerstaanbare,
onverwinneljke afkeer m. — Argument env-, onwedersprekelijk, ontegensprekelijk bewijs n. -—
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Ignorance inv-, onvermijdelijke onwetendheid (van
zaken, waarvan 't onmogelij k is kennis gehad te
hebben). — Men vindt het ook met á gebézigd: Un
people inv- au fer et aux armer. — Ook als subst.
[Fust.] L'inv-, z. v. a. ARMADA. — Invinciblenient, ode. Op onverwinnelijke, onoverkomelijke,
ontegenzeggelijke wijze.
lei-vin;t-quatre, adj. et subst. m. [Impr.,
Libr.] Boekformaat, waarbij het vel 24 bladen of
48 bladzijden heeft. Des volumes in-vingt-quatre
of Des in-vingt-quatre, boekdeelen in vier-en-twintigste formaat (in 24o).
gnviolabilité, f. Onschendbaarheid, heiligheid,
onaantastbaarheid , onverbrékeljkheid , onkreukbaarheid: L'inv- d' un serment, du droit des gens,
de onschendbaarheid, heiligheid, onverbreekbaar heid van den eed, van 't volkenregt. L'inv- de la
personne d'un prince, des ambassadeurs, de onschendbaarheid, onaantastbaarheid van den persoon eens vorsten, van de afgezanten. L'inv- de
la couronne, de niet-verantwoordelijkheid des vorten voor de daden zijner regéring, de onschendbaarheid der kroon. L'inv- dun temple, d'un
sanctuaire, de onschendbaarheid van een' tempel,
van een heiligdom. — Inviolable, adj. Onschendbaar, onaanlastelijk, heilig, onverbrekelijk, onkreukbaar: Le droit des gens est un droit ins'-, het rept
der volken is een onkreukbaar rept. Fidélité env-,
onverbrékelijke, onveranderlijke trouw f. C'est
une coutume env- parmi ces peoples, 't is Bene
onschendbare gewoonte onder deze volken. — Le
roi est env-, de koning is onschendbaar (kan, als
zoodanig, niet in regten vervolgd worden). -- Les
temples des dieux étaient env-s chez les anciens,
de tempels der goden waren bij de Ouden onschendbaar, heilig. — lnviolablenient, ode. Op onver brekeli ke, onschendbare wijze. Je tiendrai ma
parole env-, ik zal mijn woord onverbrekelijk houden. — % )Inviolé, e, adj. (woord van Voltaire)
Ongeschonden.
lnvisibilité, I. Onzigtbaarheid, onzienlijkheid f.:
L'inv- de Dieu, de fair. — Invisible, adj. On-

zigtbaar, onzienlijk (wat door zijn aard, klein
plaatsing, afstand aan 't oog ontsnapt): Dieu,-heid,
Lame, Lair est env-, God, de ziel, de lucht is onzigtbaar. A tomes fnv-, onzigtbare atomen n. pl. Une
conléte env- à l'oeil nu, eerie voor 't bloote of ongewapende oog onzigtbare komeet. -- (fig.) Onzigtbaar (wrt zich niet laat zien, vinden of bespeuren);
verborgen. Cet Domme est env-, die man is nooit
te zien, men vindt dien man nooit te huis, men
kan dien man nooit te spreken krijgen. Que dire
d'un avenir env- ? wat zullen wij von eerie verborgen toekomst zeggen? — Devenir env-, onzigtbaar
worden, op eens verdwijnen, zonder dat men 't
merkt. I1 était là tout b l'heure, it est devenu
env-, hij was zoo even nog daar en is nu verdwenen. — lnvisiblenment, adv. Op onzifllbare,
onmerkbare wijze.
lnvisquant, e, adj. -biet kleverig of slimerig.
lnvisité, e, adj. Onbezocht.
lnvitatenr, m., -trice, f. Uitnoodiger m.,
uitnoodigster F. (van gasten, inz. bij de oude Romeinen). -- Invitation, F. Uitnoodi,ging, noodiging, i n v i t a t i e F. Inv- a one voce, a un festin,
uitnoodiging ter bruiloft, ten feestmaal. Lettre,
Billet d'inv-, uitn.00digings-, invitatie-brief m.,
- briefje n. — invitatoire, adj. [Cath.] Opwek
dat het Ve--kingseza(toGdvrhljking),
nite exultemus vooraf gaat, invitatórium n.
— INVITATOIRE, adj.: Lettre env-, pauselijke uitnoodigingsbrie f aan de bisschoppen van Rome's
kerspel. — Invité, e, adj. ( en part. passé van
inviter): Les personnes env-es, of als subst.: Les
invités, Les invitées, de genoodigde personen m.
p1., de eenoodigden m en F. pl. — Inviter, v. a.
Uitnoodigen, noodigen. nooden, verzoeken, vragen:
Inv- qn. a diner, iemand ten eten noodigen, op
't middagmaal vragen. — (fig.) Aansporen, aan
opwekken: Le beau temps nous invite à-zetn,
la promenade, het schoone weder spoort ons aan,
noodigt ons uit tot eene wandeling. La raison et
Ie devoir nous y invitent, de rede en pligt zetten
ons daartoe aan. — S'IN'VITER, v. pr. Zich zelven
noodigen, ongevraagd te gast komen. — Elkander
uitnoodigen.
lnvitré, e, adj. Niet verglaasd, of tot glasvormigen staat gebragt: Sable et potasse env-s.

INVOCATION

-

Invocation, f. Inroeping, aanroeping, bede
om hulp aan een bovennatuurlijk wezen, inv oc á t i e f. L'inv- du Saint-Esprit, de aanroeping
van den heiligen Geest. — [Poes.] Planroeping,
die de dichter tot eene of andere godheid, inz. tot
zijne muze rigt, om hem haren bijstand te verleenen, hem in te blazen. — Invocatoire, adj.
. danroepend, eene invocatie of aanroeping bevattend.
Involontaire, adj. Onwillekeurig, onvrz,^willig, niet opzettelijk: Action, Mouvement Inv-, onwillekeurige daad, beweging f. Une erreur inv- se
pardonne aisément, eene niet opzettelijke, onwillekeurige dwaling wordt ligt vergeven. — Ook als
subst. m_ L'inv- et le nécessaire excusent de tout
péché, het onvrijwillige en noodwendige (eener
daad) ontheffen van alle overtreding. — Involontairernent, adv. Op onwillekeurige wijze.
5 Involontiers, adj. Ongaarne, tegen wil en
dank, met tegenzin.
Involncelle, m. [Bot.] Bijhulsel, dekblaadje n.
aan de basis der gedeeltelijke bloemschermen. —
Involnnere, m. [Bot.] Hulsel n., naam der dek
aan de basis van 't algemeene bloem--bladjes,i
scherm eerre soort van kraagje vormen. -- Invoineré, e, adj. [Bot.] Met een hulsel voorzien,
omhuld (gelijk b. v., het bloemscherm der gemeene
peen). — Involute, e, Involutif, eve, adj.
[Bot.] Ingerold, met de beide randen binnenwaarts
gerold (van het blad in den knop, zoo als bij de
kamperfoelie, 't viooltje, de perenboom, populier).
Involution, f. [Bot.] Inrolling, inwikkeling f.
(hullend.
— [Jur.] Verwarring, verwikkeling f.
Involvant, e, adj. [Bot.] Inwikkelend, omInvoquer, v. a. Inroepen, aanroepen, een hooger e ezen om bijstand vragen: Les catholiques
roiwains invoquent les saints, de roomsch-katholijken roepen de heiligen aan. -- Le poète invoque
souvent sa muse, de dichter roept dikwijls zijne
muze aan. — Bij uitbreiding: Inv- le secours de
qn., iemands hulp inroepen. — Inv- le norn de
Dieu, den naam des IJeeren aanroepen, God aan
Heer dienen. — Inv- une lol, on té--biden,
moignage, zich op eerie wet, op eene getuigenis
Het part. passé is ook adj.: Les dieux
beroepen.
invoqués etaient sourds à leurs prières, de aan
goden waren doof voor hunne gebeden. -geropn
Invraisentblable, adj. (pr. —can—, ook in
de beide vol(-ende woorden) Onwaarschijnlijk. —
Invraiseinblablennent, adv. Op onwaarschijnlijke wijze. — Invraiseniblance, f. Onwaar
iets onwaarschijnlijks n.
-schijnlkedf.;
Invulnérabilité, f. Onkwetsbaarheid f. —
Invnlnérable, adj. Onkwetsbaar: Aclhille était
env-, excepté au talon, Achilles was onkwetsbaar,
uitgezonderd aan den hiel. — (fig.) Il est invaux traits de la médisance, de pijlen der kwaad
deren herra niet. — (iron.) Le poste-sprekndli
des inv-s, de bloodaards-schuilhoek, Abrahams—
Invulnerahlenient, adv. Op onschoot m.
kwetsbare wijze.
Io, f. [H. n.] Paauwenoog m. (oeil de paon),
een vlinder. — (poét.) Vaars, koe f. (met zinspeling op de mythologische Io, dochter van koning
Inachus, die ten gevolge van Jupiters liefde in
eene vaars of jonge koe werd veranderd): Les
dour présents d'Io, la crême, le laitage, -- io !

interj. [Anat.] Vreugdekreet der Ouden, io! hoezee!
Iodate, adj. [Chinn.] Iodiumzuur zout n. —
lode, m. Iódium n., een der enkelvoudige ligchamen, die men zoutvormers noemt, in 1811 door
Courtois te Parijs in de moederloog van varec(zeewier-) soda ontdekt, maar ook in andere zeeplanten en in 't zeewater, in de levertraan, in vele
zoute en zwavelige bronnen, enz. aanwezig. —
lodé, e, adj. Iodium bevattend, met iodium ver
— Iodeuix, ease, adj.: Acide iod-, iodig--mengd.
zuur n. — lodhydrique, ac .: Acide iodh-,
iodium-waterstofzuur n. — Iodide, m. Naam,
dien Berzelius gaf aan de verbindingen van 't
iodium met ligchamen, die minder elektro -negatief
zijn, dan het zelf is. — Iodine, f., z. v. a. LODE.
-- Iodige'e, adj.: Acide lad-, iodium-zuur n.
Stil iod-, iodium-zout (met iodium-zuur tot basis).
— Iodo-lborique, adj.: Acide lad-, iodium-boriumzuur n. — lodo-chloroore, m. Iodi-umchlorium-verbinding f. — Iodo-nitrigne, adj.:
Acide lad-, iodium- salpeterzuur n. — Iodo-phosphure, m. Verbinding van iodium en phosphorus
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met een ander enkelvoudig ligchaam. — lodosulfure , m. Iodium- zwavel-verbinding f. —
Iodo-suulfuriquue, adj.: Acide lad-, iodiumzuur-zwavelzuur n. — Iodure, f. Iodium-verbinding. Iod- de potassium, de cuivre, de plomb,
de mercure, iodium-potassium (potasch- metaal),
-koper-, -lood, -kwik n.
lol, m. [Mar.] Jol, ligte roei- en zeilboot f.;
ook: ligt noordsch vaartuig n. (i o Ii t h m.
blithe, m. [Minér.] Straalgips n., violet-steen,
lonien, ne, adj. Ionisch, van Ionic. Dialecte
ion-, of als subst. m. L'Ion-, iónische tongval m.,
(die zich door zachtheid en weekheid onderscheidde).
Mer ion -ne, Ionische zee f. Iies ion -nes, Ionische
eilanden n. pl. — IONIEN, m., NE, f. Ióniër, ionische vrouw. — IONIEN, m. [Poés.] , z. v. a. Vers
IONIQUE. - tonique,

adj. Ionisch, z. v. a. IONIEN.

— [Arch.] Ordre ion-, ionische orde f., de tweede
naar tijdorde, de derde in rang onder de grieksche
bouworden. — [Poés.] Vers ion-, latjnsch vers n.
van 4 ionische voeten, ieder uit 2 korte en 2 lange
lettergrepen bestaande.
Iota, m. Naam der 9e letter van 't grieksche
alphabeth, de grieksche i (c). -- (fam.) Het minste, allergeringste, niets: Ii n'y manque pas un
iota, er ontbreekt niets, geen letter, geen tittel of
puntje aan. — [H. ti.] Naam van een' nachtvlinder, die op de beide bovenvlerken twee langwerpige
zwarte strepen draagt. — Iotacisme, in. [Gram.]
Moeijelejke, onzuivere uitspraak der keelklanken.
— Te menigvuldig gebruik van den i-klank in de
woorden eenei taal. — Spelfout f., vaak voorkomende in grieksche handschriften ten gevolge der
verwisseling eensdeels van t, ét en ij, anderdeels
van ot en V.
Iotere, m. [H. n.] Giftblaasje n., het orgaan,
dat bij de venijnige insecten het vergif afscheidt.
Ionler, v. a. et n. Op de wijze der Tgrolers
e. a. bergvolken, dat is met keelgalmen en snelle
overgangen von zware tot schelle toonen, zingen.
Ipécaccuanha, m. [Bot.] Amerikaansche braak
-wortel;indaschfbz epurgwotel ni. (de wortel eener soort van violierboom),
ipecacuana f.
Ipo of Ippo, m„ z. v. a. UPAS.
Ipomde, f. [Bot.] Trechterwinde f., windeplant

met trechtervormige bloemen, jalappe-plant f. —
Iponmopside of Ipornopsis, f. Amerikaanse/te
trechterwinde, met schoonti, roode bloemen [Convolvulus purga] , welker wortel de echte jalappewortel, een bekend purgeermiddel, oplevert.
Ippo, m., z. IPO.

1prean, nn. [Bot.] Viaamsche olm- of ijpenboom in. (naar de stad Yperen benoemd).
Ips, m. [H. n.] Druivenkapél, w[jngaardsavondkapél f. — Ipsides, in. pl. Vlinders m. pl.
van die soort.
Ipso-facto, loc. adv. (latin) Door de daad
zelve: Celui qui frappe un prètre est excomtnunié ipso-Facto.
Ir -, voorvoegsel bij vele fransche woorden, z. IN.

Zékere boom van den Senegal.
Ira of Iria, F. [Bot.] Soort van cipergras n.
met ééne aar.
t Iraconde, adj. Toornig; opvliegend.
Irascibilité, f. Prikkelbaarheid, oploopendheid, ligtgeraaktheid, geneigdheid F. tot toorn. —
Iraseible, adj. Prikkelbaar, driftig, ligtgeraakt,
oploopend, korzelig. — [Phil.] Appétit ir -, 'neiging
der ziel, die haar aandrijft om de zwarigheden,
welke zij in 't najagen van 't goede of in 't ver
kwade ontmoet, te boven te komen.-mijdenva't
Irasse, m. [Bot.] Zuid-amerikaansche palmboom m.
— IR, m. [Bot.]

Irato (ah), z. AB IRATO.
t Ire, f., z. v. a. COLERE.

Irén archie, f. [H. anc.] Vrederegtersambt n.
— Irenarque, nl. Vrederegter m. in de wingewesten. — Irénophylaee, m. Vredebewaarder m.
Irène, F. ] Astr.] Naam eener coplaneet of
asteroide, in 1851 door Hind ontdekt.
j Ireux, ease, adj., z. v. a. COLERIQUE.
Ina, f., z. IRA.

--

Iribira, m. [H.. n.] Zuid-amerikaansche vogel

van 't gieren geslacht.
Iridation, f. [Pbys.] Eigenschap van zekere
mineralen om de kleuren van den regenboog te
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vertoonen , i r i d á t i e f. — Irideetoniie , f.
[Cbir.] Uitsnijding van een gedeelte van den regenboog (iris) in 't oog, i r i d e k t o m i e f. — Iridectoniique, adj'. Wat die kunstbewerking betreft, i r 2 d e k t ó m i s c h. — Iridé, e, adj., [Bot.]
IRIDEES , f.
Naar de iris of lischbloem gelijkend
pl. Lischbioemplanten f. pl. — iridescent, e,
adj. [Phys.] De kleuren van den regenboog weërkaatsend. — Iridipenne, adj. [11. n.] Met regenboogkleurige véderen. — Indite, f. [Méd.]
Ontsteking van den regenboog.
Iridium, in. (pr. —di -ome) [Chim.] Een metaal,
in 1803 door Tennant in de ruwe platina ontdekt,
en dus geheeten, omdat zijne oplossingen al de
kleuren van den regenboog vertoonen.
Trien, Arie, adj. [Anat.] Tot den regenboog
(iris) behoorend.
. —

Iringion, m.

IRRÉGUEARITÉ.

-

[Bot.] , Z. ERYNGE.

Trion, m. [Bot.] Veldmostaard m. ; ook de
naam eener soort van waterruit van boekweit
en van zonnedauw (rossolis).
Iris, m. (bij dichters ook f.) Lischbloem, zwaardlelie, i r i s f. Ir- des marais, z. v. a. GLAiEUL des
marais. Ir- de Florence of Flambe blanche, florentijnsche iris, welker welriekende wortel (racine
d'iris) den naam van violenwortel draagt. —
[H. n.] Schoone vlinder m. (ook grand Mars
changeant geheeten). — [Anat.] Ringvormig vlies
of vliezig tusschenschot n., dat in 't midden eene
ronde opening (den oogappel of pupil) heeft, regenboog m., regenboogsvlies n., ir is f. — [Chico.]
Naars der sch,00ne regenboogkleuren, die bij . t essayéren in den kapeloven voor een oogenblik de
zilverkorrel bedekken, alvorens zij begint te blik
— [Opt.] Kleuren-spectrum of prismabeeld n.,-ken.
door een prisma op een' muur gevormd, als men
het onder den vereischten hoek voor eene kleine
vensteropening houdt, die een' bundel zonnestralen doorlaat; — naam der weêrsch2jnkleuren,
die zich dikwijls op de teleskoop- en mikroskoop-glazen vertoonen. — [Météor.] Regenboog
(arc-en- viel). Les coulenr s de l'lris, de kleuren
van den regenboog. — [Myth.] Naam van de
maagdelike, gevleugelde bodin der goden; — bij
overdragl: geliefde, liefste, liefje. — [Astr ] Naam
eener coplaneet of asteroide, in 1847 door Hind
ontdekt, Iris. — [Minér.] , of Pierre d'iris, regenboogssteen m. (met kleuren, naar die des regenboogs gelijkend). — [H. n.] Regenboogvisch,
jonkervisch, zeejonker m. (een lipvisch, ook girelle
en donzelle geheeten).
Irisatio», f. Kleurspeling f., regenboogsweérschijn m. op somanige voorwerpen.
Irisé, e, adj. :Regenboogkleurig; de kleuren
des regenboogs weêrkaatsend, weêrschgnend —
5 Iriser, V. a. Met de kleuren van den regenboog
beschilderen. — 5 IRISER, V. n. De regenboogskleu-

ren vertoonen.

Trite of iritis, f. [Mid.], z. V. a. IRIDITE.
1rlanrlais, e, adj. Iersch, van Ierland, tot
Ierland behoorend: Couturnes ui -es, iersche gewoonten f. p1. La langue inl-e, of als subst. m.
L'irl-, de iersche taal f., het iersch. — IRLANDAIS, m., -E, f. Ier nl., iersche vrouw f.

Ironie, f. [R1iét.] Rede/iguur f., waarmede
men spottend of hékelend het tegendeel zegt van
't geen men meent, bedekte spot m. of spotternij f.,
heimelijke scherts, i r o ni e f. — Boerter j, boert,
grap, scherts f. Dire qe. par ir -, iets uit scherts,
om de grap zegger. --- ironique, adj. (van zaken)
Boertend, spottend, schertsend: Discours ir-, boer
gesprek n. II dit cola dun ton ir -, hij zeide-tend
dit op een' schertsenden toon. — Ironiquenient,
adv. Op boertende, schertsende, spottende wijze. —
% Ironiser, V. a. Ironisch of bedekt spottend
prijzen. — 5 IRONISER, V. V. Schertsen.
Irotluois, In e, f. (eig. Irakees, of als adj.
irokee sch) (lam.) C'est an Ir-, 't is een wonderlijk, ongemanierd, onhebbelijk mensch.
Irrachetable, adj. Niet weder te koopen,
onafkoopbaar.
Irradiation, f. [Didact.] Het stralen, uit
straling, straalverspreiding, uitstraling f.;-stralen;
lichtkring m. rondom de sterren. — Beweging, die
van 't middelpunt naar den omtrek werkt, i r ra
— S Irradier, v. n. [Phys., Mid.]-diátef.
Uitstralen, zich uit een of ander punt naar de
omliggende deden verspreiden.

Irrafiné, e, adj. Ongezuiverd, niet gerafneerd: Sucre irr-.
Irraisonnabilité, f. (woord van Molière)
Redeloosheid f. L'irr- dun animal. — Irraisonnable, adj. [Didact.] Redeloos, van rede of verstand ontbloot: L'homme nest par irr-, mais souvent it est déraisonnable, de mensch is niet redeloos, verstandeloos, maar dikwijls is hij onredelijk,
onverstandig. -- S Irraisonnablenient, adv.
Op redelooze wijze, zonder verstand.
Irrassasiable, adj. Onverzadeljk. — Irrassasié, e, adj. Onverzadigd.
Irratilié, e, adj. Niet bekrachtigd.
Irrationnel, le, adj. Niet redelijk, niet op
redelijke overtuiging gegrond. — [Math.] Onmeetbaar met betrekking tot de eenheid, niet volkomen
naauwkeuriq door eenig geheel of gebroken getal
uit te drukken, i rr a t i o n e e 1. La racine carrée
de 2 est irr-le, de vierkantswortel uit 2 is irrati.oneel, laat zich niet juist (maar slechts bij benaderíng) in getal uitdrukken. -- Irrationnellenient, adv O) onredelijke wijze.
lrréalisable, adj. Niet te verwezenlijken, onuitvoerbaar: Projet irr-.
Irrece`'able, adj., z. v. a. INADMISSIBLE.

Irrecberchable, adj. (woord van J. J. lousseau) Onvervolgbaar. -- Irrecherché, e. adj.

Niet gezocht, niet gewild: Mets irr-. — Niet ver

-volgd:
Criminel irr-.
Irreeoi nnmandable, adj. Niet aanbevelenswaardig. — Irreconisnandé, e, adj. Niet aan
-bevoln.
Irréconapensé, e, adj. Onbeloond, nog niet
beloond: Élève irrr-.
Irréconeiliable, adj. Onverzoenlijk, onverzoenbaar: Ennerni, Inimitié irr-. — Irrécon-

ciliablennent, adv. Op onverzoenlijke wijze. —
Irréconeilíé, e, adj. Onverzoend.
Irrécouvrable, adj. [Fin.] Oninbaar, niet
te innen of in te vorderen: Taxes, Comptes ire•-s,

oninbare belastingen, rekeningen f. pl.

5 Irrectitude, f. Niet-regtheid f.

Irrécausabie, adj. Onverwerpelijk. onwraakbaar, onweêrsprekelijk, onteqenzeggelgk, deugde
Juge, Témoin, Témoignage irr-, onwraak--lijk.
bare reggter, getuige m., getuigenis f. Preuve irr-,
deugdelijk, onweérsprekelijk bewijs n. - Irrécflsableaelenit, adv. Op onwraakbare wijze.

Irréductibilité, f. Onherleidbaarheid f. —
Irréduetible, adj. Onherleidbaar, onherstelbaar.
— [Chico.] Oxyde irr-, metaal-oogde, dat zich

niet tot den metaalstaat laat herleiden of terug
[Math.] Equation irr-, onherleidbare,-breng.—
voor geene vereenvoudiging vatbare vergelijking
(die zich niet tot eerie vergelijking van laxeren
graad laat terugvoeren). Cas ire-, onherleidbaar
geval n., toestand, waarin eene vergelijking van
den Sen graad drie bestaanbare, ongelijke en onmeetbare wortels heeft. — [Chir.] Hernie ier -, niet
in te brengen breuk f. Luxation ire-, niet te zetten
ontwrichting f. -- Irréduetlblenient, adv. Op
onherleidbare wijze.
Irréflécbi, e, adj. Onberedeneerd, onoverlegd,
onbedachtzaam: Réponse irr-e, rnnnverlegd, onbedachtzaam antwoord n. — IrréIlexio^h, i Onbezonnenheid, onnadenkendheid, onbedachtzaamheid f.,
gebrek n. aan overleg.
S Irréfor!nabilité, f. [Didact.] Onverbeter1 kheid, onveranderlijkheid. — Irréforinnable,
adj. [Prat.] Onveranderlijk, onomstootelijk: Juge-

ment irr-. --• Irrefornmé, e, adj. Onveranderd.
Irréfraga.bilité, f. [Didact.) Onverwerpelijkheid, onwroakbaarheid f. — Iírréfragable,
adj., z. v. a. IRRÉCUSABLE.

lrrefuusable, adj. Niet weigerbaar, niet af te
wizen: Demancle irr-. -- Irrefrisé, e, adj. Niet

geweigerd,.

Irréfntable, adj. Onwederlegbaar, niet te
2veirleggen: Livre irr-. — lrréfuté, e, adj. Niet
of nog niet wederlegd.
Irrégularité, f. Onregelmatigheid, ongeregeldhemd, ongelijkheid, onevenredigheid wanorde f.:
L'irr- dun batiment, de onregelmatigheid, oneven redigheid van een gebouw. L'irr- dun poème, de
onregelmatigheid van een dichtstuk. L'irr- du poufs,
de ongelijkheid van den pols. — L'irr- de la conduite, des moeurs, de wanorde, ongeregeld/meid
van 't gedrag, van de zeden. — [Jur., Dr. can.]
:

IRREGULIER
Onbevoegdheid f. Dispenser de 1'irr-, van de onbevoegdheid dispensatie of opheffing verleenen. —
Irrégulier, ière, adj. Onregelmatig, ongeregeld,
onevenredig, ongelijk, wanordel jk: Ce bátiment
est fort irr-, dit gebouw is zeer onregelmatig.
Pouls irr-, ongeregelde, ongelijke pols in. — Conduite irr-ière, ongeregeld, wanordelijk gedrag n.
— [Gram.] Verbes irr-s, onregelmatige werkwoorden n. pl. — [ Poés.] Vers irr-s, onregelmatige,
vrije verzen n. pl. — [Géom.] Figures irr-ières,
onregelmatige figuren f. pl. (welker zijden en hoeken niet gelik zijn). Courbes irr-ières, lijnen f. pl.
van onregelmatige kromming. — [Bot.] Calice
irr-, onevenredige bloemkelk m. — [Mil.] Troupes
irr-ières. ongeregelde troepen m. pl. — [Jur., Dr.
can.] Onbevoegd (tot verdere waarneming der geeslelijke bediening). Prêtre irr-, onbevoegd priester fin.
-- Irrégulièreunent, adv. Op onregelmatige,
ongeregelde wijze.
Irréligie'nseinent, adv. Ongodsdienstig, op
ongodsdienstige w ijze. — Il s'est comporté dans
l'église fort irr-, hij heeft zich in de kerk zeer ongodsdienstig gedragen. — Irréligieux, ieuse,
adj. On jodsdienstig, goddeloos, met de godsdienst
strijdig; zonder godsdienst; zonder eerbied voor de
godsdienst: Somme irr-, ongodsdienstig mensch n.
Action irr-ease, ongodsdienstige daad f. — Ook
als subst.: Un irr-, een ongodsdienstine. — lri-éligion, f. Ongodsdienstigheid f., gebrek n. aan,
verachting f. van de godsdienst, ongeloof n. II ne
faut pas confondre l'i nmoralité et l'irr-, men moet
de zedeloosheid en de ongodsdienstigheid niet met
elkander verwisselen.
S lrréniéable, adj. Van waar men niet kan
terugkomen. L'enfer est on lieu irr-.
Irréniédiable. adj. Onherstelbaar, onverhelpelijk, ongeneesbaar: C'est un mal irr- 't is een
onherstelbaar, ongeneesbaar kwaad. — ( fig.) Faute
irr-, onherstelbare 'misstap m. — Irrén,édiablexnei t, adv. Op onherstelbare wijze.
lrrénissibilité, f. [Didact.] Onvergéfelijkheid. -- Irrénlissible, adj. Onvergefelijk, niet
kwijt te schelden: Une faute, Un crime irr-, eene
onvergefelijke feil, misdaad f. — lrrérnissiblenient, ode. Zonder genade, zonder barmhartigheid
of vergéving: 11 sera puni irr-, hij zal zonder genade gestraft worden.
t Irrerwittent, e, adj. Onophoudelijk.
Irrénmuable, adj. Onbewégeljk: Meuble irr-.
lrréenunérable, adj. Onbeloonbaar: Enfant
irr-. — lrreannnéré, e, adj. Onbeloond.
Irréparabilité, f. [Didact.] Onherstelbaar
lrréparable, adj. Onherstelbaar, on--heidf.—
vergoedbaar, niet weder goed te maken: La perte
du temps est irr-, het verlies des tijds is onherstelbaar. — lrréparabiemnent, adv. Onherstelbaar, op onherstelbare wijze. -- Irréparé, e,
adj. Niet weder goed gemaakt, niet hersteld: On
ne pardonne pas une faute irr-e.
Irrépentance, f. Onboetvaardigheid f., gebrek n. aan berouw. — lrrépenatant, e, adj.
Onboetvaardig: Pécheur irr-.
Irréplicable, adj. Onbestrijdbaar, waartegen
zich niets laat inbrengen: Argument irr-.
Irrépréhensihilité, f. [Didact.] Onberispeljkh,eid, onbestraffeljkheid f. — Irréprélhensible, arlj. Onberisl=eljk, onbestra/feljk, onwraakbaar: Personne, Conduite irr-, onberispelijk persoon m., gedrag n. — irrépréhensiblennient,
adv. Op onberispelijke, onbestra/feljke wijze.
S Irrépriniable, adj. (woord van La Harpe)
Onbedwingbaar, onbeteu(,elbaar, niet te weerhou den of te onderdrukken.
Irréproehabilité, f. [Didact.] Onverwijteljkheid, berlspeloosheid, onbesprokenheid f. --- gr reproehahle, adj. Onverwijtelijk, onberispelijk,
onbesproken, vrij van berisping of blaam. domme,
Conduite irr-, onberispelijk man m., gedrag n. —
[Prat.] Témoin irr-, onwraakbaar, onverwerpeljk
getuige in. — irréproeha:blenient, adv. Op
onbesproken wijze.
Irrésistibilité , f. [bidact.] Onwederstaanbaarheid f. — Irrésistible, adj. Onwederstaanbaar: Penchant, Regard, Charme irr-, onweerstaanbare neiging f., blik m., bekoorlijkheid of
tooverkracht f. — Négociateur irr-. onwederstaanbaar onderhandelaar m. — Irrésistihlenient,
adv. Op onwederstaanbare wijze.
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Irrésolu, e, adj. Besluiteloos, wankelmoedig,
twijfelmoedig, weifelend, aarzelend, onbesloten,
onzeker (in de keuze, die door smaak en gevoel
wordt bestuurd). Homme, Caractère irr-, besluiteloos man nl., karakter n. -- Ook als subst.:
L'irr-, de besluitelooze. — % Irrésoluble, adj.,
z. V. a. INSOLUBLE. — Irresoluenent, adv. Op
besluitelooze, wankelmoedige wijze. — Irrésolution, f. Besluiteloosheid, wankelmoediglseid, wei
-feling,
onzekerheid f.
% Irrespect, m. Oneerbiedigheid f. (irrévérenc e) : — 5 lrrespecter, V. a. Niet eerbiedigen,
geringschatten. — Het part. passé komt ook als adj.
voor: Personne irrespectée, niet geëerbiedigd, niet
geacht persoon m.
S Irrespeeteeeuse mrnent,
ads. Op oneerbiedige wijze. — lrrespeetaneux,
ease, adj. Oneerbiedig.
irrespirable, adj. [Phys.] Voor de mademing ongeschikt: Gas, Air irr-.
Irresponsabilité, f. [Didact.] Onverantwoordelijkheid, onaansprakelijkheid f.: L'irr-. du
rol. — Irresponsable, adj. Niet verantwoordelijk, onaansprakeljk. — Irresponsablernent,
adv. Op niet verantwoordelijke wijze. (irr-.
Irrétractable, adj. 0 wederr•oepelijk: Erreur
Irrétrécissable, adj. [Tech.] Neet voor krimping vatbaar, krimpvrij.
5 Irréussite, f. Het mislukken, niet-slagen,
mislukking f., kwade uitslag m.
Irréverenzulent, adv. Op oneerbiedige wijze.
—, Irrévérenee, f. O ?eerbiedigheid f. — Irrévéreneieux, ieuse, adj. Oneerbiedig: Personne
irr-ieuse. — Irrévérent, e, adj. Oneerbiedig
(inz. ten opzigte van heilige zaken): Posture irr-,
oneerbiedige houding f.
Irrévocabilité, f. Onherroepelijkheid f.: L'irrdes décrets de Dieu, de onherroepelijkheid van
Gods raadsbesluiten. — Irrévoeable, adj. Onherroepelijk: Parole, Serment irr-, onherroepelijk
woord n., onherroepelijke eed m. — lri•évocablenient, adv. Op onherroepelijke wijze. Cela
a été décidé irr-, dat is onherroepelijk beslist geworden. — Irrévoqué, e, adj. Onherroepen,
niet ingetrokken: 'Foute loi irr-e exige obéissance, elke niet ingetrokken wet vordert gehoor
-zamheid.
Irrigable, adj. Besproeibaar. — Irrigalbilite , f. Besproeibaarheid f. — Irrigatetir, m.
Besproe jer iii. , een werktuig om voetpaden,
straten, lanen, enz. te besproeien, ir r i pa l or; — een door Hit,ault uitgedacht besproei
ij vrouwelí ke on--jingswerktu b
gesteldheden; — een werktuig tot schoonmaking
der blaas na de steenoperatie. — Irrigation, f.
[icon. rur.] Besproeijing, bevochtiging, bewatering f. (van een tuin, een veld, een weiland door
middel van sloten, greppels, doorsnijdings-riolen),
i r r ig á t i e f. — lrrigatoire, adj. Besproeijend,
tot besproeiing dienstig: Machine irr-, besproeijings-werktuig. — Irrigner, v. a. Besproeien.
— Het part. passé is ook adj.: Champ bien irrigue, goed besproeid veld n.
1- Irrision, f. Bespotting f. (raillerie, moquerie) .
lrritabilité, f. Prikkelbaarheid, gevoeligheid,
aandoenlijkheid, i r r i t a b i 1 i t e i t f.: L'irr- des
nerts, de prikkelbaarheid van de zenuwen. Les
—

feuilles de la sensitive out une irr- remarquable,

de blaadjes van het zinkruid of kruidje-roer-mjniet hebben eene merkwaardige gevoeligheid. —
(fig.) L'irr- du caractère, de prikkelbaarheid, ligtgeraaktheid van 't karakter. — Irritable, adj.
Prikkelbaar, gevoelig: Nerf, Muscle irr-, prikkelbare zenuw, spier f. — I1 a le genre nerveux irr-,
hij heeft een prikkelbaar, aandoenlijk zenuwgestel.
— [Physiol.] Prikkelbaar, ligt geraakt, ligt opvliegend: L'homme ier- s'entlamme au moindre
mot, a la moindre opposition, de prikkelbare mensch
vat vuur bij 't minste wonrd, bij den geringsten
tegenstand. — [Bot.] Quelques plantel out eertames parties irr-s, Benige planten hebben zékere
zeer gevoelige, zamentrekbare gedeelten. - -- Irritanieut, m. (oud woord, door Balzac verjongd)
Prikkel, prikkelend middel n. (aiguillon). — lrritant, e, adj. [Mid.] Prikkelend: Médicaments
irr-s, Substances irr-es, of als subst. Des inmTANTS, prikkelende middelen n. pl., prikkels m. pl.,
irritant ia n. pl. La moutarde, les cantliarides,
l'arsénic sont des irr-s énergiques, mosterd, spaan-
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sche-vliegen, arsenik zijn krachtig werkende prik
hels. — Irr-s mécani q ues, werktuigel jke, mecha
nische prikkels (zoo als insnijdingen, inprikkingen
elektrische vonken). Irr-s chimiques, scheikunstige
chemische prikkels (loo zouten, zuren, 7netaalop
lossingen). — (fig.) Prikkelend, opwekkend, aan•
zettend, gaande makend; boos makend, ei gerend,
vertoornend: Lecture irr-e, opwekkende, verhittende lektuur f. Refus irr-, verbitterende weigering f,
— IRRITANT, E, adj. (van 't latijn

ir ritus, ijdel,

krachteloos, Vernieti.van geener waarde) [Prat.]
m
te niet doend, a n n u l 1 égend, overstootend,
rend, c a s s é r e n d: Décret irr-, vernietigend
besluit n. — Condition, Clause irr-e, volstrekt
noodwendige voorwaarde of bepaling f. (zonder
welke eene acte ongeldig, van geener waarde zou
zijn). — Irritaiitisme, m. [Méd,] Stelsel, dat
het gebruik van prikkelende middelen leert of
voorstaat, irritantismus n. — irritantiste , m. [Méd.] Voorstander van dat stelsel, i r r i.t a t í s t in. — Irritatif, ive, adj. Prikkelend,
aanprikkelend, opwekkend, aansporend. — Irritation, f. [Méd.] Het prikkelen, opwekken; prik
opwekking, vermeerdering f. van de organi--keling,
sche werking der weefsels, prikkel m., i r ri t á is e f.:
Irr- nerveuse, zenuwprikkeling f., opgewekte toestand m. der zenuwen. Irr- nervale, zenuwsterkende prikkeling. — (fig.) Hévige gemoedsbeweging, opgewondenheid, opbruising, spanning, ver
gisting f. etre dans un état d'irr-, in-biterng,
een' toestand van opgewondenheid, van spanning
verkeeren. Calmer I'irr- des esprits, de opgewondenheid, verbittering der gemoederen doen bedaren.
li-riter, v. a. Vertoornen, vergr ammen, verbitteren, tergen; — opwekken, aanprikkelen, p rik
doen vermeerderen. lrr- qn., iemand ver -keln,
vergramd maken. Irr- un chien, eenen-torne,
hond sarren, tergen, ophitsen. I1 a voulu vous irrmei,
contre
hij heeft u tegen mij willen verbitteren,
opzetten. — Les obstacles irritalent son courage,
de hinderpalen vuurden, prikkelden zijnen moed
aan. Qui se lone irrite l'envie, wie zich zelven

prijst of beroemt, lokt den nijd uit, maakt den nijd
gaande. Les persécutions ne peuvent qu'irr- ie
mal, de vervolgingen kunnen het kwaad slechts
vermeerderen, verergeren. Son mauvais regime a
irrité le mal, zijn verkeerde leefregel heeft de kwaal
verslimmerd. — [Méd.] Prikkelen, prikkeling opwekken, het gevoel van pijn, hitte, spanning in
een of ander weefsel opwekken: Irr- les n?erfs, la
membrane pituitaire, de zenuwen, het slijmvlies
prikkelen. -- Ook zonder voorwerp: Les acides
irritent, de zuren prikkelen. — S 'IRRITER , v. pr.
Zich vertoornen, in toorn, in drift geraken, ver
toornig, boos worden: Cet homme s'irrite-gramd,
facilernent, die man wordt ligt boos. — (fig.) La
mer s'irrite, de zee wordt onstuimig, verbolgen.
-- Geprikkeld, getergd, verbitterd worden, verergeren, vermeerderen: Son opiniátreté s'irrite par
les obstacles, zijne halsstarrigheid vermeerdert door
den tegenstand. La fèvre s'irrite, de koorts ver
zich, wordt erger, hevirfer. ---- Ir,-ité, e, adj.-heft
(en part. passé): Personne irr-e, vertoornd, ver
verbolgen persoon m. Taureau irr-, getergde-gramd,
stier m. Appétit irr-, geprikkelde lust, opgewekte,
aangezette eetlust rn. Nerf irr-, gepr ikkelde zenuw f.
— (fig.) Les (lots irr-s, les vagues irr-es, de ver
onstuimige golven, baren f. pl.
-bolgen,
lrrogation, f. [Ant. rom.] Strafoplegging,
toekenning of oplegging eener straf, i r r o a á t i e f.
Irrorateur, m. Besproeijer, soort van persfontein f., toegepast op 't geuriamaken der vertrek
Irroration, f. Zachte besproeijing, be--ken.
sprenging, besprenkeling f. ï het in den dauw leggen. Bain par Irr-, sproelbad n. — [Méd . anc.]
Soortgelijke kuur als de inseminatie (vgl. IN SEMI
ATION) , waarbij de plant met de vloeijende uit -N
lijders besprenkeld en dan met aarde-werpslnd
overdekt werd, i r r o r a t i e f.
Irruption, f. Inval, inz. het inrukken dec vijands in een land, i r r u p t i e 1.: L' irr- des barl_hares dans 1'empire romain, de inval der barbaren
in 't romeinsche rijk. — Bij uitbreiding: overstroowing, inbraak f. van 't water: Les irr-s de l'océan,
de la mer.
lrtioie, f. Soort van wijnstok m.
Isabelle, adj. Ligt geel, geelachtig wit of bruinachtig geel, izabelkleurig, izabel (inz. van het haar
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van paarden gebézigd): Cheval is- of als subst.
Un ISABEL LE, m. een izabelkleurig paard n., een
izabel nl. Is-s café-au -lalt, gele izabellen, parelvalen. Is-s dorés, goudvalen, goud-izabellen. Is-s soupede-Iait, wit-izabellen, hermelijnkleurir/e paarden.
Is-s communs, geelvale of gemeene izabellen. Is-s
foncés, roodvale of donkere izabellen. (De benaming
wordt afgeleid van ele spaansche prinses I s a b e l1 a, die hi de belegéring van O stonde in 1601, de
gelofte moet gedaan hebben, niet eerder schoon
linnen te zullen aantrekken, voor de stad zich had
overgegeven; en daar die overgave eerst 3 jaren
daarna plaats greep, had haar linnen intusschen
die bleek-vale kleur aangenomen). — [H. n.] Soort
van kleine schoenlapper m. (insect); — naam van
den haai der Stille zee; — soort van blaauwkeeltje
(vogeltje); — volksnaam eener izabelkleuri.ge porselein-schelp f.
Isagogé, f. ] Philol.] Inleiding tot eene wetenschap; inleiding tot, verklaring van de logische

schriften van 4ristóteles, i s a g ó g e f. — Isago-

gie, f. Inleidende wetenschap, inleidingskunst,

isagogiek f.
Isaone, adj. [Géom.] Geljkhoekig, i s a g ó-

nisch.

Isaire, f. [Bot,] Zeer kleine, wee/ce paddestoel,
die liefst op rottend hout en doode bladeren wast,
schorszwam, is á r i a f.
Isaigue, f. [Bias.] Bloem in den vorm van
vijf klaverbladen door een' omgekeerden wassenaar.
Isane, f. [EI. n.] Mexicaansche spreeuw m.
Isanthe, adj. [Bot.] Met gelijke binemen. —
Isantlière, adj. [Bot.] Met gelijke stofkolfjes.
Isard, m. [H. n.] Klipgeit of gems f. der
Pyreneen.
Isaris, m. [Corn.] Katoenen stof f. uit Indië.
lsatide of Isatis, f. [Bot.] Soort van indigoplant, die cene blaauwe verfstof, pastel of weede,
oplevert — [ Fl. n.] Poolvos, i,/svos ook witte
vos in. geheeten (omdat hij des winters zijne blaauwachti.g grijze kleur verliest en wit wordt) , í s a t i s f.
isatine, f. [Chim.] Stof, die in den vorm van
lr,00groode tweeledige zuiltjes uit eene oplossing
van indigo in verdiend chroinium-zuar wordt ver
gesublimeerde indigo m., i s a t i n e f. =--kregn,
:

Isatinique of Isatique, adj. [Chim.] Acide
is-, isatine-zuur n.

Isatis, f., z. ISATIDE.

Iseariote, m. (naar den afvalligen apostel
Judas lskarioth) Verrader m.: Ii y a un Ise- dans
zette société (vgl . JUDAS) .
Isehénmie, f. [Méd.] Het stillen of stelpen eener
5loedvlceijinq of bloedstorting.
Ischiadique, adj., z. ISCHIATIQUE. — Ischiau re of isehiagrie, f. [1Vléd.] Heuppin f., heup-

!vee n., heupjicht f. , lendepijn, lendejicht. —

ischiaeèle of Ischiatoeële, Ischioeèle
)f Ise.hiotoeèle, f. [Méd.] Heupbreuk f., breuk
voor de zitbeens-insni)ding. -- ischial , e,
Ischiagi e, lschiatique, adj. [Anat.] Tot

yet heupbeen behoorend: Goutte ischiatique, heup

-^ichtf.

Isehit.rose, f. [Méd.] Onderdrukking f. van het

tweet of van de huiduitwaseming.
Isehio-anal, adj. m. [Anat.] : Muscle isch-,
f als subst in. Isch-, opligtende spier f., oplig`er m. van den aars. — Ischio-eaverneiix,
zdj. et subst. m. Oprigtende spier van (Ie roede.
.-Isehio-elitoridien, adj. et subst. m. Opriger van den kittelaar. — Isehio-coecygien,
cd;7. et subst. m. Zitbeens-staartbeensspier. f.
)

Ischioeèle, f., z. 1SCHIACLLE.

Ischio-fémoral, adj. m. [Anat.]: Muscle
sch-, of als subst. m. Inch-, groote aanvoerende
pier f. van de dij. — Ischio-fésnoro-péro[iiien, adj. et subst. m . Tweehoofdige rlijspier.
Isehion, m. [Anat.] 1leupbeen n.
Ischio-pénien, adj. et subst. m. [Anat.] Zit^eens - roede spier f. — Isehio-périnéal, adj. et

^ubst. m. Zitbeens-bilnaadsspier, dwarse bilnaa.ds^pier. — Ischio-plantaire, adj. et subst. m.
,7itbeens-zorlspier f. — Isehio-prostatigiue,
idj. et subst. m. Zitbeens-voorstanderspier. —
lschio- soms -troch antérien, add. et subst. m.
Vierkante dijspier. — Isehio-ti oehantérien,
rdj. et subst. m. Tweelingsspier. — Ischio-itréiral, z. v. a. ISCHIO-CAVERNEUX.
Isehnophonie, f . [Méd.] Zwakheid of fijnheid

ISCHNOTE

ISOPÉRIMlTRE.

van stem. — Isehnote of Ischnotie, f. (pr.
is-kno-cie) [Méd.] Magerheid, dorheid f.
Ischohlennie, f. [Méd.] Onderdrukking f.
eener ziekelijke slijmafscheiding. — lschocoïlie, f. Buikverstopping, trage darmontlasting f.
-- Ischogalactie of Ischogalaxie, f. [Méd.]
Onderdrukte zogafscheiding f. — Iseholoehie, f.
(pr. is-ko-lo -kie) [Méd.] Onderdrukking van de
kraamzuiveringen. — Ischoniénie, f. Onder
maandstonden. — Ischopyosie, f.-drukinge
[Méd.] Onderdrukte etteruitscheiding f. — Ischitrétique, adj. [Méd.] Pisafdrijvend: Remèdes,
Médicaments isch-s, pisafdrjvende middelen, middelen tegen de pisopstopping, i s c h u r é t ie a n. pl.
— Ise huarie, f. Onderdrukte waterlozing, pisopstopping f.

lapt, e, adj. [Phys.] Niet geleidend, de elektrische vloeistof niet vrij doorlatend, i s o 1 é r e n d. —
Isolateur, in. [Phys.] 4fscheidin.qs- of a fzonderings-stoel, isoleer-stoel m., isoleer- bankje n.,
i s o l a t o r m.; — niet-geleider m. — Isolation, f.
Afzondering, alleenplaatsing f. — [Phys.] Het afsluiten der verbinding van een voorwerp met elektrisch geleidende ligchamen, afzondering, i s o 1 ér i n g of iso la tie f. — Isolé, e, adj. (en part.
passé van isoler) Alleen of op zich zelf staand,
afgezonderd; eenzaam levend, geïsoleerd: Colonne is-e, alleen staande zuil f. Tout mortel isne vit qua demi, ieder eenzaam levend mensch
leeft slechts ten halve. Endroit is-, afgezonderde,
eenzame plaats f. — [Mil.] Homme, Soldat is-,
afgezonderd man, soldaat m. (die voor 't oogenblik
tot niet één korps behoort) . — [Phys.] Corps is-, van
alle gemeenschap met elektrische geleiders afgesloten,
geïsoleerd ligchaam n. — Isolement, in. Afzondering, afgezonderde ligging of plaatsing; eenzaamheid, afgescheidenheid f., het afgezonderd, eenzaam
leven: [Arch.] Is- dune colonne, afgezonderde
stand m. eener zuil. — Il vit dans on complet is-,
hij leeft in volslagene afzondering. — [Phys.] 4fgesloten gemeenschap f. met alle elektrisch gelei
Isolenment, adv. Afzonder -denligcham.—
zich zelf, buiten verbinding, eenzaam: I1-lijk,op
a traite ce sujet is-, hij heeft dit onderwerp afzonderlijk behandeld. Vivre is-, afgezonderd, eenzaam leven. — Isoler, v. a. Afzonderen, a fgezonderd of vr ij plaatsen, buiten verbinding, ver
gemeenschap stellen, isoleren. Is- one-bandof
maison, une colonne, een huis, eene zuil op zich zelf
plaatsen, van andere afzonderen. Is- one personne,
iemand in afzondering, buitengemeenschap houden.
— (fig.) L'égoïsme isole 1'homme, de zelfzucht
plaatst den mensch op zich zelven, scheidt herre van
zins gelijken af, isoleert den mensch. — [Phys.]
Is- on objet, een voorwerp van alle verbinding
met elektrisch geleidende ligchamen afsluiten, het
geheel met niet-geleiders omgeven. — S'ISOLER, V.
pr. 4 f fiezonderd, geïsoleerd worden. — Zich van
't gezellig leven uitsluiten, zich afzonderen, de
eenzaamheid zoeken. — Isoloir, m. [Phys.] ,
z. V. a. ISOLATEUR. — loc. fig. et fam.) Se mettre
sur 1'is-, zich op 't isoleer-bankje zetten (van een'
parvenu, wiens laatdunkendheid hein zijne vorige
bekenden en vrienden doet mijden, terwijl hij zelf
door de grooten wordt vermeden).
Isolusine, f. [Chim.] Een uit den wortel der
virginische melkbloem (sénéga) a fgezondercd alkaIi n., isolusine f.
Ison,ère, adj. [Minér. Gelijkdeelig, gelijk gedeeld, i s o m é r i s c h. — [Chim.] Corps is-s, zulke
ligchamen, die bij gelijke chemische zamenstelling
toch verschillende eigenschappen hebben (gelijk b. v.
de gestolde rozenolie en het steenkoolgas, de liefelijk riekende citroenolie en de stinkende terpentijn
— Isornérie, f. [Arith., Algèb.] Herleiding-olie).
van verschillende breuken tot denzelfden noemer;
het verdrijven der breukvormen uit eene vergeljking. — [Chico.] Gezamenlijke oorzaken, die de
ligchamen isomérisch kunnen maken. — Isonaérique, adj. [Bot.] , z. v. a. RÉGULIER. — [Chim.] ,
z. v. a. ISOMMÈRE. — Isoinorphe, adj. Van dezelfde gedaante, geljkvormig. — [Chim.] Substances is-s, stoffen, die elkander in de vermengingen der ligchamen kunnen vervangen, zonder
Bene verandering in hunne vormen ten gevolge te
hebben, of wel, die denzel fden kristalvorm in hare
verbindingen met andere stoffen aannemen, volgens
dezelfde atomische verhoudingen, is o m o r p h is c h e stoffen f. pl. — Isoinorphie, f., Isoniorphisme, m. Geljkvormigheid, hoedanigheid f.
of toestand m. der isomorphische zelfstandigheden.
Isononne, adj. [Phys.] Naar dezelfde natuurwet gevormd (inz. van kristallen) , i s o n o m i s e h.
— Isonosnie, f. [Phys.] Gedaantevorming naar
dezelfde wet. — [H. anc., Polit.] Gelijkheid voor
de wet; gelijkheid van burgerregten, i s o n o mi e f.
— Isonornique, adj., z. v. a. ISONOME.
Isopathe, adj. [Méd.] Met de eigen ziektestof
(te genezen). — Isopathie, f. De geneesleer der
eigen stoffen: Is- des contagions, (gewaande) eigenaardigheid van aanstekende ziekten, dat zij in
hare eigen smetstoffen de middelen tot hare genezing bevatten.
Isoperhnètre , Isopéritnétrigne , adj.

Isénmien, ne, adj., z. IZEMIEN.

Isengrin, m. Izegrim. Yzegrim m., naam van
den wolf in den roman Reintje de Vos en andere
middeleeuwsche dichtwerken.
Isérine, f. [Minér.] Korrelig titanium, ti.tanium-zand n.
Isiagae, adj. Wat op Isis (egyptische godin,
gemalin van Osiris) betrekking heeft: Culte is-,
Isis -dienst f. — Table is-, Isis -tafel f., een ver
gedenkstuk der oudheid, waarop de gedaante-miard
van Isis en hare mysteriën, benevens de meeste
egyptische godheden staan afgebeeld. — ISIAQUE, m.
Priester van Isis.
Isis, m. [H. n.] Isis, edelkoraal n.
Islam, m. (arab., eigenlijk overgave van God
of van 't ware geloof), of gebruikelijker Islainisme, m. Benamingen der muhamedaansche godsdienst, islam m., islamismus, muhamedismus n.
(mahométisine); --- gezamenlijke landen en volken n. pl., die de leer van Muhamed belijden.
Islandais, e, adj. IJslandsch. — ISLANDAIS m.,
-E, f. IJslander, ijslandsche vrouw f. — ISLANDAIS, M. IJslandsche taal f., ijslandsch n.
Isinaéliens, in. pl. Ismaellers in. pl., muhamedaansche secte in Perzië en Syrië, ook h a s j as j i m gekeeten, uit welken laatsten naam, die van
a s s a s s y n e n is ontstaan (z. ASSASSINS). — Isniaélisme, m. De reet joodsch.e begrippen ver
godsdienst, door Ismael aan de Arabieren-mcngde
gebragt, i s rn a t l í s 'mus n. — Isnaélites, m.
pl. Naam, dien men dikwijls den .Arabieren, als
afstammelingen van Ismael, Abrahams zoon uit
Nagar, geeft, Ismaëlieten m. pl.
Iso-harométriquie, adj. [Géom.] : Lignes is-s,
lijnen, door al die plaatsen getrokken, waar de
jaarlijkscl?e barometer -veranderingen even groot zijn,
i s o b a r o m é t r isc h e lijnen f. pl. — Isocarde, f.
z. GLOSSE, COEUR de boeuf. — Isocèle, Isocélie of Isocélisrne, liever 1SOSCÈLE, enz. —
Isoere, Isoehromatitlne, adj. [bidact.] Van
ééne en dezelfde kleur, geljkkleurig. — Isoebron,ie, f. , . v. a. LITHOCHROMIE. — Isochrone,
adj. [Méd., Méc., Géom.] Gelijk langtijdig, even-

lang durend, gelijkdurend, in even lange tijden
volgend, i s o c h r ó n i,s c h. Les battements des artères sont is-s, de kloppingen der slagaderen volgen elkander na even lange tusschenpoozen. Vibrations is-s, gelijkdurende trillingen f. pl. Ligne is-,
aracentrique, kromme lijn (curve), langs welke een
gch,aain, door zékere kracht gedreven, een gegeven
punt in gelijke tijden even veel nadert of zich
daarvan verwijdert, isochrónische, paracéntr i s c h e lijn f — Isoehronéité, f. of lsoehronis ;ne, m. [Méd.] Gelijke tijdduur m., gelijkdurigheid f., i s o c h r o n í s m it s n. — Isochronique vent, adv. Op isochrónische wijze. — Isodaetyle, adj. [U. n.] Gelijkteenig (van vogels).
— Isodon, m. [H. n.] Soort van buidelrat f.
van Nieuw-Holland. — Isodonte, adj. Gelij ktandig (inz. van slangen). — Isodynaine, adj.
[Bot.] Gelijkkrachtig, aan wederzijde met gelijke
krachten aangroeiend. — Isoédrigne, adj. [Minér.] Gelijkzijdig, geljkvlakkig. — Isoi;te, z. ISOTE.

i

— Isogéotherme, adj. [Géom.]: Lignes is-s,

lijnen, die de punten vereenigen, op welke de hesten.dige temperatuur van den grond dezelfde is,
isogeométrische lijnen f. pl. — Isogone,
adj. [Minér.] Gelijkhoekig. — Isogonigeie, adj.
Gelijke hoeken beschrijvend. — Isographie, f.
Gelijkschrift n., z. v. a. FAC-SIMILE.
Isolable, adj. Wat zich laat afzonderen of
op zich zelven plaatsen, is o 1 e e r b a a r. -- Iso-

(
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[Géom.] Van gelüken omtrek, isoperirné
trisch: Figures is-s, figuren f. p1., welker omtrek
dezelfde lengte heeft. - ISOI)élifllétEie, t. Gelijkheid f. von omtrek.
Isopétale, adj. [Bot.] Met gelijke bloembladeren. - Isophone, wij. [Didact. ] Van gelijken
stemomvang, met gelijke stein. - Isophy lle,
adj. [Bot.[ Met gelijke bladeren, .qeljkb!aderig. Isopleure, adj. [Géom.] Gelijkzijdig. - isopode, adj. [H. ti.] Geljkvoetiq. - ISOPODES, M.
pt. Geljkvoetes-s fl1. p1., schaaldieren, wier pooten
alien aan elkander gelijk zijn. - isopogone,
adj. [H. II.] Geljkbaardi.q, aan beide zijden een'
gelijken baard hebbende: Plume is-.
isopolitie, f. [Polit.] Gelijkheid van burgerre ten, staatsburgerlijke gelijkheid t.
sopsèphe, adj. [Ant. gr.] Een gelijk getal
opléverend. Vers is-s, verzen, welker letters, als
cijfers beschouwd, hetzelfde getal vormen, i 5 07) 5 ép h i s c h e verzen n. p1.
Isopyie , t. [Bot.] Zékere ranonkelsoart. isopyion, m. [Bot.] dkelei f. - isoraniune, f.
[Bot.] Malabarsche boom rn, welks sap tegen de
tering gebruikt wordt.
-

Isoirhopastique, isorropie, t. [Math. anc.]

Evenwiqtsleer t. (statique). - isori-hopique,
adj. Die leer betreffend.
isoseèle, adj. [Géom.] Geljkbeeniq, geljkribbig, met twee gelijke zijden of ribben. Triangle is-,
geljkbeenige driehoek m. - isoscélie, f. of isoscélisnie, in. Geljkbeenigheid, gelfjkribbigheid 1.
isosténione of isostémonopétale , adj.
[Bot.] Met evenveel helmdraden als bloembladeren.
isote, t. [Bot.] Het kleine huislook. Is- des
niarais of des étangs, moeraiook n.
isotherine, adj. Van gelijken warmtegraad,
evenwarm. - [Géom.] Lignes is-s, lijnen, op den
aardbol door zulke plaatsen getrokken, die een' gelijken warmtegraad hebben, iso thérmische
lijnen t. Pl.
israélite, adj. Isratlietisch, joodscli, tot het
volk van Israël of het joodsche volk behoorend. zils subst. m. en t. Israëliet, jood m., jodin t. (Lac. 1)10v.) C'est un bon isr-, 't is een door en
door eerlijk man.
issant, e, adj. [Bias.] Uitkomend, uitspringend (van dieren in 't wapenschild, wier bovendeel
uit eenig stuk schijnt op te rijzen).
Issas, isse, 1. [Anc. mar.], z. v. a. DRISSE.
- isser, v. a., z. II1SSE1I.
1 issir, v. n. (alleen het bovenstaande ISSANT
en het onderstaande ISsU is daarvan nog overig),
z. v. a. SORTIR.
issons, 1550115, m. p1. [Mar.] Kardeelen t.
p1. , hijschtonwen ii. p1. dei' vaas.
issli, e, adj. (en port. passé van issir) Gesproten, afgestamd, afkomstig; afstammend, geboren.
Elie est issue du sang royal, zij is van koninklj
ken bloede. issu de bas lieu, van lage afkomst. De
ce manage sont issus quatre enfants, uit dit hu
weljk zijn vier kinderen gesproten.
issue, f. Uitgang, uitweg In.: Cette maison a
-

-

!ss- en telle rue, et Ja mienne na point diss- sur
Ie derrière, dit huis heeft eenen uitgang in die en

Versmalling tusschen de tobben van sommiqe bladeren of tusschen de gelédingen van sommige vruchten.
- isthmieu, tie, Isth rn ique, adj. Eene landeagle betreffend of daartoe behoorend. - [ Ant.]
Jeux, Combats isthm-s, plegtige grieksclie oefeningsspelen, kampoefeningen, die van 3 tot 5 jaren op
de landengte van Korinthe gevierd werden, í s t hm is c h e spelen D. p1. - Isthniite, t. [Mid.]
Keelontsteking t. (schen ni. vi.
istiophoi-e, m. p1. [H. n.] Borstvinnige visitacislile, ni. [PbiloI.j De uitspraak der grieksche 1/ als eene i, i t a c í sin u s n. (in tegenstelling
met itacisine, vgl. ERASMIEN). - Itaciste, m.
Aanhanger, verdediger dier uitspraak, i taci s t m.
itague, Itacle, itagle, itaqne, t. [Mar.]
Schinkel ni., seep f. Fausse it-, borgreep. It- de
la grande vergue, draaireep. It- de grand bunier,
de petit bunier, de perroquet, groot marszeits-, voorsnarszeiis of bramveep. It- de palanquin de ns, riftalie-schinkel. It-s de sabords, poortschinkels. It- de
hout de vergue, noktakelschinkel. It- de bune, Itde di'isse des liuniers, marsereep. It- de palan, staander, mantel m. aan eene talie. It- d'artimon is
moque, broek t. van de bezaan.
-(- italianisateur, italianisetir, m. Veritaliaanscher m., hij die gaarne en dikwijls italiaansche woordvormen en zegswijzen-gebruikt. — -j_ ita
lianisation, t. Veritaliaansching f. - 4. itaIianisei, v. n. Veritaliaanschen, zich van italiaansche uitdrukkingen of zegswijzen in eene andere
taal bedienen, it a t i a a is é r e a. - ITALIAMSER,
V. a. It- un mot, une phrase, aan een woord, een
zin een' italiaanschen uitgang, eene italiaansche
wending geven. — S'ITALIAN!SER, V. pr. Italiaansc/u woosdvormen gebruiken; italiaansche zedeis of
gewoonten aannemen. - italianiseur, m., z.
1TALIANISATEIJR. - italianisme, italieisine,
italisnle, III. Italiannsch taaleigen n., italiaan-

sche woordvoeging t., inz. de verkeerde navolging
daarvan in eene andere taal, ita t i c i s m u s m.
— italien, fli, adj. Italiaansch, wat Italit (het
nieuwere) betreft: Moeurs, Coutumes it-nes, italiaansche zeden, gewoonten t. Pl. Musique, Podsie
it -ne, italiaansche snuzijk, poezij f. Poète, Auteur
it-, italiaansch dichter, schrijver m. La langue
it -ne of als subst. I'ITALIEN, In. De italiaansche
taal t., het itaiiaansc/s. [tamme it-, Femme it -ne,
of als subst. ITALIEN, ilL, -NE, t. Italiaan m , itaiiaaansche vrouw t. — ITALIENNE, f. [Cuis.] Itatiaansche saus f. — is i'!TALIENNE, inc. adv. Op
italiaansche wijze, op zijn itatiaansch. — italique, adj. Italiaanse/s, wat Italië (het oude) betreft.
— [Astr.] Heures it-s, italiaansche uren n. p1.,
italiaansche uurrekening f. (de 121 uren van den
natuurlijken dag tusschen, twee achtereenvolgende
zonsondergangen). — [Phil.] École it-, wijsgeerige
schoot f. van Pythagoras. - [Typogr.] aractère
it- of als subst. ITALIQUE, M. Schuinliqgende latijnsche drukletter, cursijf-letter f. (vgl. cuasir).
— S italiser, V. a. Met curs(jf-letters drukken.

- Italisme, m., Z. ITALIANISME.
itaque, t. , z. ITAGUE. (struik t.
it é of itéa, in. [Bot.] Zekere Amerikaansche

item, adv. ( pr. i-time) (latin) Insgelijks, daardie straat, en het mijne heeft van achteren geenen enboven, ook, nog, verder, i t em. — Als subst. m.:
uitgang. Cette eau na point d'iss-, dit water heeft Artikel n., post m., punt in eene rékening n. Vous
geenen uitweg, afloop. - Bij uitbreiding: Les iss-s de petits item , dat zijn kleine, nietsbeduidende
dune viiie, de naaste omtrek m., de omliggende posten. - Vous lit-, daar ligt de knoop, daar
komt het op aan. C'est un autre it-, dat is eene
streek t., de buitenwerken n. p1. eener stad.
Uitslag ni., uitkomst f. Ii faut voir queue iss- aura andere zaak. Hem vest tout, ik heb niets meer te
cette affaire, 2nen moet zien, welken uitslag deze zeggen of te geven.
itératif, ive, adj. [Jur.] Herhaald, bes-vat.
zaak zal hebben. Nous en attendrons l'iss-, wij
zullen er het einde, den uitslag van afwachten. - Faire des mandements it-s, herhaalde bevelen geik
vind
ven. II sera fait is la partie it-ive commandement
Je ne trouve point Oss- (t cette affaire,
bij deze zaak geen' uitweg, geen hulp of redmiddel. de payer, er zal herhaald bevel aan de partij ge- [Any. mi[.] Uitval m. (sortie). - [Econ. dom.] daan worden om te betalen. It-ive difense, herEetbare afval m. van zékere dieren. - Zémelen t. vat verbod n. It-ives rémontrances , herhaalde
p1. , graanafval in. - a LISSUE DE, 10v. prép. Bij verzoeken n. pt., aanmaningen t. p1. - itéi-atiliet einde, bij den afloop: A l'issue du conseil, du venient, adv. Bij herhaling, meer dan eens, wesermon, bij of tegen den afloop der raadsvergade- derom. On la sommi it-, men heeft hem bij Fierhaling aangemaand, gesommeerd. - -j- itérer,
ring, der preek.
isthnie,m. Landengte, landtong f., isthmus m. V. a., z. v. a. REITÉRER.
ithos, m. (pr. i-toce) Zedeleer 1., het zedelijke.
L'isthme de Suez, de Corinthe, de Panama, de
lthyphalle, in. [H. mid.] Amulet n. in de
landengte van Suez. van Korinthe, van Panama.
- (Lor. prov.) Percer l'isthme, 't onmogelijke be- gedaante van een phallus of mannelijke roede. —
proeven. - [ Anat.] L'isthme de la gorge of du Drager van zulk een amulet. - ithyphylle, 1.
,
gosier. de naauwe afscheiding tusschen het boven- [Bot.] Met regIe bladeren.
itinéraii e, In. Reisweg na.; s-essboek n., reisste gedeelte van de luchtpijp en de keel. - [Bot.]
-

ITOU

JACOBÉE.

beschrijving f., reisverhaal n., wegwijzer m. Les
allemands ont fait beaucoup dit-s, de Duitschers
hebben vele reisboeken, reisbeschrijvingen fiemaakt.[Cath.] L'it- des cleres, het aan roomsch-katholjke
geestelijken op reis voorgeschrevene gebed, reisgebed n.
— [Mil.] Alarschroete, marschlinie f. — Ook als
adj.: Carte it-, wegkaart, reiskaart, postkaart f.
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Itou, adv. (verbastering van item in den mond
der landlieden in de omstreken van Parijs): Et
mol itou, en ik ook, insgelijks.
Itoubou , m. [ Bot. ] Soort van viooltje in
Guiana, welks wortel aldaar tot de zelfde einden
als de ipecacuana in Brazilië dient.

J, in. (pr. ji, naar de nieuwere uitspraak je;
vroeger ook i consonne, en bij de fransche druk
i d'Hollande geheeten) Tiende letter van 't fran--kers
sche alphabet en zevende der medeklinkers, de J f.
Un grand J, un petit j, Bene groote J, eene kleine j.
t Ja, adv. Reeds (déjà). — Niet, geen (point).
— t (Loc. prov.) Il est des enfants de Noé, de la
race de Ja-fait t woordspeling met den naam van
1Voachs zoon Japhet), hij heeft zijn gansche erfdeel

Katje n. — [H. n.] Duizendpoot rn. (millepieds).
— Inlifère, adj. [Bot.] I^atjesdragdnd. — bui
hole, adj. [Bot.] Met katjesvormige bloemen.
Ive of Ivette, f. [Bot.] Veldcipres m., hoe

Jabébinette of Jabébirète, f. [H. n.] Soort
van rog in. op de kusten van Brazilië.

Mesure it-, wegmaat f. Colonne it-, z. COLONNE.

ieilaeé, e of Iulide, Iuliforine, adj. [Bot.]
Katjesvormig (vgl. c HATO ) . — line, in. [Bot.]

langer hoe liever.

lvoire, m. [H. n., Tech.] Ivoor, elpenbeen n.,

de zelfstandigheid van de slagtanden des olifants;
bij uitbreiding ook gebézigd van de slagtanden van
andere dieren, en ook voor tanden in 't algemeen.
Une bille d'iv-, een ivoren biljartbal nl. — (poét.)
Un col, Un sein d'iv-, een ivoren, sneeuwwitte,
hagelblanke hals, boezem m. — Il fait crier son
double rang d'iv-, hij doet het knarsend geluid
van zijne dubbele tandenrij hooren. — [Corn.]
1Noir d'iv-, ivoorzwart n. (uit ivoorsplinters, kunst
ook uit de lange beenderen der-draijes.fvl,
sch.atpenpooten bereid). — ivoirier, m. Ivoordraaier; ivoorhandelaar m. — 5 Ivo!rin, e, adj.
Fan ivoor, ivoren; naar ivoor gelijkend.
Ivraie, f. Dolik f., onkruid n. ii faut arracher
I'iv- qui emit parmi le blé, men moet de dolik,
die tusschen het koren groeit, uittrekken. — (fig.)
Séparer l'ivr- d'avec le bon grain, het onkruid
van het koren, het goede van het kwade, de scha
bokken scheiden.
-penvad
[vie, adj. Beschonken, dronken. Les ouvriers
sont souvent tires le lunch, de werklieden zijn dikwijls des waandags beschonken. — (pop.) I1 est
ivre-mort, mort-ivre, ivre comme une soupe, hij
is smoordronken. — (fig.) lure d'orgueil, de anité,
d'amour, dronken, bedwelmd van hoogmoed, ijdel
liefde. lyre de carnage, de sang, bloedgierig,-heid,
bloeddorstig. -- Ivresse, f. Dronkenschap, beschonkenheid f., toestand eens beschonkenen. Demi
roes m. — (fig.) Bedwelming, vervoering, ver -ivr,
L'ivr- des passions, de bedwelming der-rukingf.
/iartstogten. Poétique ivr-, dichterlijke verrukkin g .

_— Iv,°oguie , adj. dan den drank verslaafd::
Homme, Femme ivr-, of als subst. IVEoGNE, in.
et f. Dronkaard, zuiper m., zuipster f. --- Ivro-

gner, V. n. (pop.) Zich dikwijls aan den drank te

builen gaan, zich dikwijls dronken of zat drinken,
zuipen. — Ivrognerie, f. Dronkenschap, hebbelijkhei.d van zich dronken te drinken, zuiperij f. —
Det gedurig dronken zijn, het zuipen (in dien zin
doorgaans meere.). C'est une ivr- continuelle ,
dat is een gedurig zuipera. Elle ne peut plus souffrir les ivr-s de son marl, zij kan 't aanhoudend
drinken van haren man niet meer dulden.. —
Ivroguesse, f. (pop, et bas) Zuipster f.
Ixeutique, f. Vogelvangst, inz. met lijmstangen of ijrnroedjes, ixeutiek f.
Ixiaee, e, Ixié, e, adj. [Bot.] Naar de
ixia gelijkend. — Ixhi of Wxiie, f. Pronkgewas
met bolwortels, in verscheidene schoone soorten,
eerezwaard n., enrelsche zwaardlelie, i x i a f.
Ixion, m. [Asti.] Naam van het sterrebeeld
Hercules, en ook dat van de Zuiderkroon. — [H. n.]
Naam van twee verschillende stofvleugelige vlinders.
Ixode, m. [H. n.] , z. v. a. TIQUE.
Ixon, m. [Bot.] Soort van gain, vogellijm f.
Ixope, f. [Bot.] Soort van bergsalade of spaansche cichorei f.

Ixore, f. [Bot.] Struikgewas n. uit Oost- Indië,
door Linneus zoo geheeten, omdat de bewoners der
kust van Malabar den tempel van hunnen god Ixora
met dezen struik versieren.
Izard, m., z. ISARD .
I.zari, m., z. v. a. AZALA.
Izénuien, ne, adj. [Géol.] Door nederzetting
of bezinking ontstaan.
izgnepotl, m. [H. n.] Indiaansche stinkvos m.

doorgebragt.

Jabirou, m. [_U. n.] , z. v. a. GIGOGNE de Brésil.

Jable, in. [Tech.] Gergel, girgel ni., fcroos of
kneus f., keep in duigen ter opneming van de bodemstukken; -- kim f., uitstekend einde der duigen
boven den bodem. — J abler, v. a. Gergelen, de
gergels of duigkepen maken. — Het part. passé is
ook adj.: Douves jablées, gegergelde duigen f. pl.
— J abloire, m. Gergelejzer, kreusmes, kroosijzer n.
Jabot, in. [H. it.] Krop m. (der vogels): Cet
oiseau a bien mange, it a le j- plein, deze vogel
heeft goed gegeten, heeft den krop vol. — (fig. et
pop.) Ce garcon a Bien rempli son j-, deze jongen
heeft duchtig geschranst. — [Modes] Hom, borst
(aan een' mans-overhemd),-strok,hemdf.

j a b o t m. — (lam.) Faire j-, zijn' jabot breed uit-

halen (om er snede te pronken); — (lig.) eene hooge
borst zetten, zich trotsch aanstellen. — [H. n.],
z. CABOT.

Jabotave, nl. (fain.) Gesnap, gebabbel n. —
J aboter, V. n. Babbelen, snappen, kakelen, snateren. — Soms ook als v. a. gebruikt: Jai out jqc. dun certain savant, Ik heb iets van een' zeke-

ren geleerde hooren vertellen. — Jaboteur, m.
[H . n. J Snapper in., naam eener a frikaansche meerl.
Jabotièrc, f. [Ft. n.] Guinésche gans I. —
Stof f. voor den jabot of de hom.

Jaca of Jacka, in. [Bot.] Een der namen
van den indischen broodbooiiti. (kruipertje n.
Jacamar, m. [H. n.] .dmerikaansch boomJacana of Jacane, m, [EI. n.] Spoorwiek f.,
spoorvogel, jakana m. J- arme of Chirurgien, z.

CHIRURGIEN.

Jacapa of Jacapu, m. [H. n.] Zilversnavel m., eerie zuid-arnerinaansche prachtmees.
Jacara, ln., z. JACARE.

Jacarande, f. [Bot.] Braziliaansche bignonia

of trompetbloem f.

Jacare, Jacaré of Jacara, in. [EI. n.]

Zuid-amerikaansche krokodil, brilkaaiman ni.
Jacard, nl. [H. n.] , z.

v. a. CHACAL.

Jacarini , m. [HL. n.] Soort van bastaard

-nachtegl,i.
Jacasser, v. n. Snateren, snetteren (van eksters): La pie jacasse. — (fig. et iron.) Snappen,
babbelen. — J acasserie, f. Gesnap, gebabbel rn.
Jaceal, in. [H. it.], z. v. a. CHACAL.

Jaeée, f. [Bot.] Wilde amberbloem f.
Jasent, e, adj. [Prat.] Verlaten, onbeheerd
(van een goed, dat geen beheerder, eigenaar heeft).
Jachal, m. [H. n.), z. v. a. CHACAL.
J achère, f. [Agric. ] Het braak of onbebouwd
liggen; braakland, braakveld n. Laisser one eerre
en j-, een stuk land braak of onbebouwd laten
liggen. Labourer des j-s, braaklanden omploegen.
— Jachérer, v. a. [Agric.] Een braakveld voor
de eerste maal ploegen. — Jachérie, f. Braak
-ligenda.
(jachtre).
Jacinthe of Hyacinthe, f. [Bot.] Hyacinth,
hiacint 1. J- d'orient, tuin-hiacint.
Jacka, m. , z. JACA.

Jackie of ]Paradoxale, f. [H. n.] Bastaard

-kivorschm.(nGua),jkief
Jaco, m. [[-1. n.] De gewone ongekuifde boompapegaai in., aschgraauwe papegaai van Guinea,
Congo, enz. (van den graadboog.
Jacob, in. [Mar.] : Baton de Jacob, stok m.
J acobée of Herbe de St.-Jacques, f.
[Bot.] Sint-Jakobs-kruid n., Sint-Jakobs-bloem f.
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JACOBIN

Jacobin, m., -e, f. Jakobijn, dominüaner steen, bittersteen, een blaauwachtig groene, soms
monnik m., non f. - [H. pol.] Naam der mede- ook groenachtig witte, half-harde, doorschijnende
leden of aanhangers van liet volksgenootschap der steen van het taikgestacht, inz. in Egypte, nephriet,
woeste vrj/ieidsdweepers, dat gedurende de fran- jade, nephrjtische jade in. — Jadien, ne, adj.
sche revolutie in 1790 te Parijs ontstond en Zijne Niersteenac/itig.
Jadis, adv. (pr. ja-thee; meest in pokZij en in
zittingen hield in 't voormalig Jacobijnen -klooster;
in t algemeen: overdreven voorstander der volks- gemeenzamen stijl gebéZigd) Weleer, eertijds, voorregdrinq, jakobijn m. - JACOBIN, M. [H. n. ] Naam, heen, oudtijds, voorde zen. On n'aime plus comme
aan verscheidene vogels ter wille van kun gevederte i , men bemint niet meer als eertijds. — Ook als
gegeven, 0. a. aan een koekoek, aan een' indischen adv. en subst.: Les bonnes gens da temps j-, de
dikbek, aan een' ortolaan of korenvink, aan eene goede lieden van den voortijd. Du temps de j-, in
duif, enz. - [Bot.] Soort van eetbare paddestoel m., de dagen van weleer, in de dagen van ohm.
Jalfet, in. [Econ. rur.] Trekhaak in. tot afdie in de .4pennijnen onder de sneeuw groeit. —JA-

-

COB1NE, f.

[U. it] Mantelkraai, bontekraai f.; -

ook: kraag -kolibri rn (oiseau-mouclie a collier van
Bu//'on). - [Cuis.] Soupe P Ia j-, zikere soep f. van
amandel-bouillon, patrijzen-gehakt, eijeren en kaas.
- Jacobinaii-e, adj. Jakobijnsch, voor vrijheid
en gelijkheid blakend, overdreven demokrdtisch. -

Jaeobinière, f. Jakobijnenkiub f.; vereeniqing
van demokraten. - JaeobinIser, v. a. Tot jakobijn maken. - JAGOBINISEB, V. a. Jakobijnsche
stellingen of meeninqen verbreiden. - SE JACOBII'HSER, V. pr. Jakobijn worden. - JaCObiHiS
me, m. Partij f. en gevoelens n. p1. der Jakobijnen,
overdreven vrjheidszucht, vrjheidswoede f.. j a k 0bin ismus n. - Jacobites, m. p1. [H. rel]
Aanhangers van den heiligen Jakohus, eene oude,
vooral in Afrika verspreide godsdienstpartij, die
men naar haar geloof ook Monophysieten en Eutychianen noemt, Jakobieten ii. Pl. .- [H. pol.]
Roolnsch-katholjke aanhangers van den in 1688
verdreven koning Jakobus H. in Engeland, als ook
die van Zijnen naar Frankrijk gevluchten ZOOfl
Jakoines III. (den pretendemni).
Jacode, rn [H. fl], z. v. a. BRAINE.
t açoit pie, conj., Z. v. a. QI.JOIQUE, BIEN QUE.
Jacotias, rn [Corn.] Soort van oostindisch,
meestal glad neteldoek, jaconndt ofjacquet ii.
Jaeot, in., Z. JACO.
Jacotisme, m. Overdreven ijver rn voor de
leerwijZe van Jacofot. - Jacotiste, jij. Aanhanger der onderwijs-manier van Jacotot, j a c 0l ist m.
Jaeoupeu of Jacoutlu, m. [H. o.] Soort
van indische fazant rn - Jacoiu-on, rn [H. n.]
Zékere adderslang , jakoeroe m. (ook couleuvre
d'aPoie geheeten).
Jacquart, m. [Tech.]Jacquartsche weefstoel in.
of machine f„ een door Jacquart van Lyon uitgevonden weefstoel tot het gemakkelijker en sneller
weven van Zijden stoffen.
t Jacque, F. [Mil.] Wambuis ii., dat men
onder 't harnas droeg.
Jacquerie of Jaquerie, I. [H. de France]
Boerenopstand m. in Noord-Frankrijk ten jare
1358, met het doel om den adel uit te roeijen (Zoo
genoemd naar den spotnaam Jacques-lonhomme,
waarmede de adel de boeren aanduidde) ; -'t algemeen volksopstand in., j a q u e r i e f : Je ne
veux pas être Ie roi dune j- (woorden van Napoleon 1.). - Jaeqiiier, m. Deelnemer in den boerenopstand, in een' volksopstand. (boom M.
J aeqninie, f. [Bot.] Amerikaansche breiappetJaeqtiot, in. [U. n.] Volkenaam van vele papegaaisoorten, en van pratende eksters; Z. V. 0. JACO.
Jacre,m. [Chiin.] Paimwijnsuiker;kokossunker t.
Jaetaiiee, t. Zwetserj, snoeverij, grootspraak,
pogcherj; opgeblazenheid, verwatenheirl, ijdelheid,
vertoonoiaking 1. Discours pleins de j-, gesprekken
vol snoeverij of grootspraak. - Jactancieux,
ieuse, adj. (woord door Mercier gewaagd, maar
tot dus verre enkel tot de spreektaal beperkt) Snoevend, pogchend, snorkend. - -- Jactateur, in.,
-trice, t. Snoever, Zwetser, page/ier, grootspeeker in., snoefster, grootspreekster t. - .)- Jactatif, ive, adj. Snoevend, pralend, grootsprekend.
- Jactation, t. [Méd.1 Onrustig woelen n. eens
lijders. — t Jacter, v. a., SE JACTE1I, V. pr.,

z.

V. a. VANTER, SE VANTER.
Jaenlateur, m. Aic.miI.] Werpschutterm.

- [H. n.] Naam dec vogelsoorten, die de vi sschen

met hunnen snavel aanvallen. - Jaeulatoire,
adj.: Prière, Oraison j-, schietgebed n., ZieleZucht in.
- Fontaine j-, springfontein t. - J4CULATOIRE, f.
[Anc. mi ] .] Werpkunst, schiet- en werpkunst t.

Jade of Néphrit, in., of Pierre néphrétique of divine, 1. [Minér.] Niersleen, graveel-

plukking der boomen.

Jafupierre, 1., Z. JUCHERE.
Jagra, Jagre, in., Z. v. a. JACRE.
Jagua, Jaue, in. [Bot.] Wijnpalmboom m.
Jaguaeatl 9 ni. [H. n.] Gekuifde ij.cvogel ni
J aguar,In. [EI. n. ] Jaguar m.,tijqerkatf. , amenkaansche tijqer in. [fehis onca, L.] —Jaguavète, in.

[11. ij.] Zwarte tijgenkatl. (in Paraguay).
Jagude, t. Soort van vischnet, dat blijvend in
killen, slaken, enge wateren wordt uitgezet; — het
visschen daarmede.
(boschpapegaai in.
Jague, ni., Z. JAGUA.
in. [H. n.] Soort van kakatoe of
Ja !P
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Jalet, in., Z. v. a. JAIS.

Jai ll ir, v. n. Springen, uitspringen (van voeltten, van vonken, van lie/it), opspringen, opwellen.

Moïse fit jailhir une fontaine rio roclier. Mozes
deed eene fontein uit de rots springen. Le sang
jailhit avec force de ha veine ouverte, het bloed

spoot, sprong met kracht uit de geopende ader.
Ii fit jaihlir des dtincehles dun caillou, hij deed von
ken uit een' keisteen spuingen. - Bij uitbreiding:

Le clnevai, en galopant, a fait j- de ha boue sur
votre habit , het paard heeft in het rennen of

qaloppéren slijk op uw kleed gespat. — ( fi g.) La
lumière jaihhit do clioc des opinions, uit de botsing
der meeningen wordt liet licht geboren. — Jaillissant, e, adj. Uitspringend, springend. Les
eaux j-es, de springende wateren. Ii a dans son
jardin one fontaine j-, hij heeft in Zijnen tuin
eene spningbron. — Jaihhissement, in. Het opspringen, uitspringen. Le j- des eaux, het opspnin gen of opwellen der wateren. Le j- lu sang, het
uitspringen des bloeds.

Jais, m. [Minér.] Gil it., Zwarte barnsteen in.,
(succin ooit), eene verscheidenheid van de bruinkool, die Zwart en glanzig is en tevens hard genoeg om op de draaibank verwerkt te worden
Noir comme j-, comnie lu j-, Zwart als gil, git
Zwart, koolzwart, pikzwart. - [Teelt.] J- antiticje], kunstgit, nagemaakt git, soort van email of
glas. (slijterij.
-

Jalage, in. [ Féod.] Heerenregt n. op de wijnJalap, OTt. [Bot., Pharm.], Jalappe-plant t.;
Jalappe-wontel m., een in gedaante naar de rammenas gelijkende wortel, vol harsig, sterk purgirend sap (Zoo genoemd naar de mexicaanse/te stad

Jalapa). — Faux-jalap , Z. BELLE-DE -NUIT. —

Jalapine, t. [Chiini.] Eene uit den jalappewortel getrokken stof, j a t a p 1 ii e t.
Jale, t. Soort van groote nap of schaal, in.
tobbe of knip. t. — Jalée, 1. Schaalvol f.
Jalet, m. Rond keisteentje n. (alleen gebruikt
in): Arc, Arbalète P j-, boog, handboog, in., waarmede men steentjes of balletjes schiet.
Jahle, f. [Géol.] Laag t. zamengehoopte keijen,
die in sommige streken der heidevelden van Frankrijk onder de teelaarde ligt en den wasdom der boomen belemmert. - Negeninnen -kapsel n., aan de
oevers dei Gambia.
Jallot, Jalot, in. Kaarsenmakers tobbe t. voor
de geklaarde talk.
Jalon. in. [Géorn., Mil.] Bakenstokm. (bij 't tandmeten) , afsteekpaal m., meetvaan f., niçjtvaantje n.,
j al 0 a fl1. - (fig.) Hoofdbegnip n., dat bij eene
studie, bij een arbeid tot nigtsnoer ofieiddraad dient.
— Jalonné, e, adj. (en part. passé van jalonner):
Allée j-e, met bakens afgezette, afgestokene laan f.
- Jalonnetnent, in. Het Zetten van bakenstokken, van rigtvaantjes. - Jaloiiner, v. n. Met ba
afsteken, rigt- of meetvanen stellen, af--kensto
bakenen, afpalen, jalonndre n. —JALONNER,v.a.:
J- one ahide, un chieniin, eene laan, eenen weg afpalen. - [Mil.] J- wie ligne, une direction, eene
linie, eene nigting doorjalonneurs aangeven. - (fig.)

JA.LONNEUR

--

Les savants ont jalonné le route de la science, de
geleerden hebben de baan der wetenschap afgebakend.
— Jalonneur, m. [Mii.] Hij, die bij 't optrekken
door een rigtvaantje de vleugelpunten aangeeft, j atonneur m.
% J alousé, e, adj. (en part. passé van jalouser)
Benijd: Nation toujours brave, toujours j- e, altijd
dappere, altijd benijde natie. f. — Ook : van jalousiën of zonneblinden voorzien : Fen être j-e. —
5 Jalou'sennent, adv. Met ijverzucht of jaloezij.
— % Jaloiiser, v. a. Benijd, jaloersch of ijverzuchtig zijn (op): J- ses coneurrents, op zijne mededingers jaloersch zijn. SE JALOUSER, v. pr. Elkander ijverzucht of afgunst toedragen, op elkander
jaloersch zin. — Jalousie, f. IJverzucht, a.fgunstigheid, wangunst, afgunst f., spijt m. of verdriet
n. over een of ander voordeel, dat een ander op ons
heeft, inz. minnenijd in., jaloerschh.eid, jaloezij f.
11 y a presque toujours de la j- entre les gens de
même métier, er is schier altijd afgunst, jaloezij
tussch.en de mannen van 't zelfde vak. J- de métier,
beroepsnijd, broodn ijd in. La jalousie de sa femme
le rend malheureux, de minnenijd of jaloerschheid
zijner vrouw maakt hem ongelukkig. —(Prov.) I1 n' y
a point d' amour sans j-, geen liefde zonder jaloezij.
La j- est la soeur de l' amour, de jaloezij is de zus
liefde. — [Polit.] Onrust, bezorgdheid, ach -terd
een vorst of staat bij anderen ver -terdochf.,i
Les troupes que levait ce prince donnaient-wekt.
de la j- à tous ses voisins, de troepen., welke deze
vorst aanwierf, verwekten bezorgdheid bij al zijne
naburen. -- Tralievenster, vensterraam n., door
't welk men ziet zonder zelf gezien te worden; zonnescherm, zonneblind n. , soort van vensterblind uit
evenwijdige zaamverbonden houtstrookenbestaande,
die men als eene gordijn kan vederlaten of optrekken, j a lo us i e f. — [Mar.] J- d'un vaisseau, te
groote rankheid f. van een schip, waardoor het ligt
kentert. — J-s, musketgaten, schietgaten n. pl. —
— [Bot.] Driekleurige amarant of duizendschoon f.
— [Hort.] Soort van lekkere herfstpeer f. —
[Opt.] Lunettes de j- , jaloezij-bril m. (waar
een voorwerp kan begluren, ofschoon men-dormen
't gezipt naar de tegenovergestelde zijde wendt). —
Jaloaux, oase, adj. IJverzuchtig. afgunstig, wangunstig, naijverig, benijdend, nijdig, inz. minnenijdig, jaloersch. 11 est j- de votre gloire, de vos succes, hij is naijverig, jaloersch op (hij benijdt u)
uwen roem, uwen voorspoed. Regarder qn. d'un
oeil j-, iemand met een afgunstig, nijdig oog aan
Cet homme est très- j- de sa female, die man-zien.
is zeer jaloersch op zijne vrouw. Transports, Soupcons j-, jaloersche driftvervoering f., argwaan m.
(Loc. prov.) Etsre j- de son ombre, op zone eigen
schaduw (in den hoogsten graad) jaloersch zijn. z. ook
BESACE. — (fig.) Un voile j- dérobait ses traits à
tous les yeux, een nijdige, wangunstige (hinderlike) sluijer verborg haar gelaat voor aller blikken.
— Il est j- de ses droits, de son autorité, hij is
ijverzuchtig op, zeer gehecht aan, zeer zorgvuldig
voor zijne regten, zijn gezag, hij duldt niet, dat
men de minste inbreuk op zijne regten, op zijn gezag maakt. Je suis j- d'obtenir votre estime, ik
ben begeerig, verlangend, ik tracht er ijverig naar
om uwe achting te verwerven. I1 est j- de lui plaire,
hij doet zijn best om hem te behagen. Cet homme
est j- de son opinion, die man kan geene tegen
andere meening dan de zijne dulden.-sprak,gen
— [ECrit. ] Notre Dieu est un Dieu j-, onze God
is een ijverig, naijverig God (wil alleen aangebeden
worden, kan geene andere voorwerpen der aanbidding naast zich dulden). — [Mil.] Poste j-, Place
j-ouse, gevaarlijke, ligt te overrompelen post m.,
vesting f. — [Mar.] Barque j-ouse, ranke, ligt
kénterende, te veel op zijde vallende boot f. -[Tech.] Voiture j-ouse, rijtuig, n., dat naar de
eene of andere zijde overhelt. — Jaloux, m., —
onse,, f. IJverzuchtige, af-, wangunstige, jaloersche m. en f., misgunner, benijder m., misgunster,
benijdster f., jaloersch man m., jaloersche vrouw f.
— (Loc. prov.) I1 ne dort non plus quill j-, hij
doet peen oog toe, hij kan in 't geheel niet meer sla
Sans les j- on vivrait, overal, in alle standen-pen.
treft men benijders aan.
Jammioine, f. [Chico.] Zoutvatbare basis in de
schors der geoffrea van Jamaica ontdekt, j a m a ïci ne f. — Janiaïeigae, adj : Acide j-, jamaïcine-zuur n.
—

JAMBE.

loos

Jainais, adv. (in ontkennenden zin, met ne).
Nooit, nimmer, nimmermeer; (in bevestigenden zin)
ooit, immer. Je n'en ai j- ouï parler, j- que je
sache, ik heb nooit daarvan hooren spreken, nooit,
zoo veel ik weet. Ne me parlez j- de lui, spreek
mij nimmer van hem. J- père ne fut plus heureux
que vous l'ètes, nooit was een vader gelukkiger
dan gij zijt. (Soms ellipt. en zonder werkwoord of
ontkenning). Avez-vous été an Japon ? J-, zijt gij
in Japan geweest ? nooit. — A-t-on j- rien vu de
plus nmagnifique? heeft men ooit iets prachtigers
gezien? C'est ce qu'on peut j- dire de plus fort,
de mieux, dat is het sterkste, het beste, wat men
immer kan zeggen. — a JAMAIS, POUR JAMAIS, (fam.)
a TOUT JAMAIS, loc. adv. Immer, altijd, eeuwig,
voor altijd, voor eeuwig. Dieu soit béni à j-, God
zij eeuwig geprezen. Unis à j-, voor eeuwig ver
Adieu pour j-, vaarwel voor altijd. J'y re--enigd.
nonce a tout j-, ik zie er voor goed en voor eeuwig af. m. JAMAIS, M. (fam.) Eindelooze tijd m.
Au grand j- je n'y retournerai, ik zal nu en nimmer, in alle eeuwigheid niet daarheen terug keeren.
(Loc. prov. et pop.) Trois jours après j-, te SintJutmis, in der eeuwigheid niet.
Janaavas , m. , [Coin.] Indisch taf n. met
gouden bloemen.
Jambage, m. [Constr.] Grondmuur, steunmuur m. (waarop de zware balken rusten); zijmuur
(voor een' schoorsteenmantel), deurpost, deurstijl,
vensterpost, pijler m. — [Calligr.] Been, beentje n.,
neêrhaal m. (eener letter): Faire des j-s trop affamés,
te magere, te dunne neêrhalen maken. — [Tech.]
J-s d'un tour, stijlen eener draaibank. — J-, (bij
looijers) het gedeelte der huid, dat de pooien bedekte.
— [Féod.] Droit de j-, z. v. a. CUISSAGE.
Jantbarandi, m., [Bot.] Soort van houtige,
rankige peperboom in.
t Jambayer, v. n. Met groote schreden gaan.
Jambe, f. [Anat.] Been n. (ligchaamsdeel van
den mensch, en ook van sommige dieren, gerekend
van de knie tot aan den voet). La j- d'un homme,
d'un cheval, d'un boeuf, d'un chien, d'une autruche.
— In de taal van 't gewone leven wordt het woord
in ruimer' zin ook van 't geheele onderste lid van
het dierlijk ligchaam, en ook als synoniem met patte,
poot gebruikt. — Il est naut de j-s, baut sur les
j-s, hij is hoogbeenig, hoog op de beenen. Il a la jbien faite, h2,1 heeft welgevormde beenen. Avoir la
j- enflée, brisée (ronipue, cassée), een gezwollen,
gebroken been hebben. Une femme qui va a cheval
jambe de eb, jambe de là, eene vrouw, die schr(jlings te paard zit. Avoir un bon cheval entre les
j-s, een goed paard berijden. — J- de bois, kunstbeen; houten voet; — bij uitbreiding: iemand, die
een' houten been draagt. — (fam.) Avoir de bonnes
j-s, les j-s hannes, vlug ter been zijn, het loopen
lang kunnen uithouden. N'avoir plus de j-s, niet
meer kunnen gaan. Renouveler des j-s, weder met
nieuwe kracht aan 't loopen gaan; (fig.) eene zaak
met nieuwen ijver hervatten. (Loc. fam. et prov.) II
a la j- tout dune venue (comme la j- dun chien),
hij heeft spillebeenen, beenen als bezemstokken, ooijevaarsbeenen. Faire j-s de vin, een glas twee drie
wijn drinken, om des te vaster te gaan. Avoir ses
j-s de quinze ans, nog fiks of vlug ter been zijn
(van een bejaard mensch). Jeter un chat aux j-s de
qn., iemand een struikelblok (eene zwarigheid) voor
de voeten werpen; de schuld op iemand werpen.
Jouer qn. sous j-, iemand gemakkelijk de baas zijn.
z. ook BRAS, COU, COURIR, CROC-EN-JAMBE, DESSOUS (par), ÉCHARPE, FAIT (adj.) — [ Man.] Been n.,
schinkel m., broek f. Ce cheval a bien de la j-,
dit parrd heeft sterke schinkels. is goed gebroekt.
Il na point de j-s, het staat niet vast op zijne beenen, het struikelt telkens. Cheval qui a les j-s
saines, arquées, paard met gezonde, met kromme
beenen. Ce cheval a des j-s de chèvre of de veau,
des j-s de serf, dat paard is bok- of krombeenig,
spillebeenig. Ce cheval sent très kien les j-s, répond, obéit aux j-s, dit paard luistert goed naar,
gehoorzaamt aan de beenen (des ruilers). z. ook
CHERCHER. — Bij uitbreiding: [Tech.] Les j-s d'un
compas, d'une sauterelle etc., de beenen van een'
passer, van eene zwei, enz. — [Arch.] J -s de force,
z. FORCE (aan 't einde). J- sous poutre, noot, neut f.
of steen m. in eenen muur, waarop de balken rusten. — [ Mar.] J- de chien, kruishout n., kruisklamp m.; horens m. pl. van een kruishout; —
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ltorensteelc, trompetsteek m., somtijds ook: wuif
hout n. (montant de voite). 3- de fileux, ophouder m. der inastbanden (aan riviersc/iuiten) . J-s de
Ilune, Z. GAMBE. - [ Pêche] J- dune niallie, been n,,
hoopte f. von een moos. J- de filet, klep 1. von een
net. - [ Escr.] Avoir des j-s, vaststaan, beenen
maken. - [Anat.] J-s du pouls, du clitoris, naam
van twee zenuwen des arms, des kittelaars. [Md. ] J-s des Barbados, naam, dien men op de
Ant/lien aan de arabische olifanteziekte (eiep/iantiasis) peeft.
Jambe, e, adj. (zelden dan met bien of mal
gebruikt) (fam.): Homme hien j-, man niet welgevormde beenen. Cheval mal j-, paard met leel'(jlce
beenen.
Janibelonge, Jaiiibelouse, f. [Bot.] Vrucht
van den jamboesboom, eene aangename, verfrisschende steenvrucht, jamboese, jainbeloese f.
t Jarnber, v. a., z. v. a. Donner Ie CROC-EN
JAMBE; ook Z. v. a. Jouei saus JAMBE.
Jamhette, f. (verklw. van jarnle) Beentje n.
(in dezen zin somtijds van de pooten dec spinnen
gebruikt). - [Constr.] Slut, draagband m. onder de
noodbalken of onder de sparren. - [ Mar.] Stut, tarm,
staanman m. 3- de voûte, .c'piegeistut, wulfstut m.,
knie t. tusschende reigelings van het aljoen, wulfhout n. (montant de voûte).--- [Tech.] Zak-vouwof knipmes H. zonder veer. - Tweede soort van
sabelbont n. (Lor. prov.)Donner Ia j- ii qii ., iemand
een beentje zetten (z. CROC-EN-JAMBE).
Janibier, m. [Anat.] J-s. of als adj.: Muscles
i-s. scheenbeenspieren 1. p1. J- antérleur, 'posterieur, grêle, voorste, achterste, dunne scheenbeenspier t. - [Bouch.] Slagtboom in., krom/mout it.
(waaraan de slopers het geslapte dier bij de pooten
ophangen). - (Loc. proc.) Crocliu comme one j-,
krom als een hoepel. - [Couvr.] , z. onder TR1ER
- Janibière, t. [Anc. mii.] Beenstuk, beenhar
was n., voetrusling t.
-

-

-

g

-

-

Jainbo, Jambos (pr.—hoce), Jambos m.

In Amerika de naam van 't kind eens inboorlings
en eener mesties.
Janthoa, m. [Bot.] Volksnaam van den citroenboom der Philippf/nen.
Jambol m. [Bot.] Wijnzure, pruimnvormige
vrucht f. van den Jambolane of Jamboloin, m., clenjambolaneboom [eu genia jamljolána]
in IndiP.
.Jarnbon, D. Ham f. Un i- fumd, roti, eene
gerookte, gebradene ham. J- de Mayence of de
\\Testphalje, Westfaolsche ham. - [Bot.] J des
jardiniers of de St-Antoine, gele ónagra f. (welker raapvormige wortel gegeten wordt). - [H. n.],
of Jarnbonneaii m. Kamdoublet, holslerschelp,
zijdentossel, dakmno.csel t. (pinne marine). .- Jani
bonneau, m. (verklw. van ,jambon) Kleine ham t.,
bommetje n.
Janibos, M., Z. JAMBO.
-

-

Jambosier, Janibose, Jamhosade, m.

[Bot.] Jamboesboom, jambo-boom m. [eugenia malaccensis] (ook giambo geheeten).
Jamis, m. (pr. —mice) Turksche school t.,
waarin de wetten en de koran onderwezen warden. - [Corn.] Tulle /t j-, katoendoek n. uit de
Levant.
Jainme, M. [Minér.], Z. V. a. GEMME.

JAPONIER.

IHO door Mahmoed vernielde en opgehdvene bevoorregte klasse van krijgslieden, die weleer de
kern van het turksche voetvolk uitmaakten. - (/1g.)
Handlanger m. van een dwingeland. - [ Cath.]
Lager beambte aan de roomsch.e kanselarij.
Janitor, tim. [Aunt.], z. v. a. PYLORE.
Jannat, rn. Mahamedaansc/i paradijs n.
Jannequin, rn. [Corn.] Gesponnen levontsch.
katoen n. van geringe hoedanigheid.
t Janneton,

t., z. v. a. GRISETTE.

Janon-tarentisme , m. [Mid.] Soort van
tarantismus (z. TARENTISME), aan de volkeren van
Afrika eigen.
Jatiot of Jeannot, rn. (verklw. van Jean)
Onnoozele hals of bloed ni.
Janotisme , M. Onwillekeurige verkeerde
woordsc/iikking t. (gelijk die van zekeren Janot,
eens personaadje uit een boertig tooneelstuk), waardoor vaak een vreemde zin peboren wordt, janot I 5 iR u 5 rn. (b. v. Je viens chercher one ni&lecine

pour mon père, pui est malade, dans une bouteille.
Janoiiare, Jaiiovare, in., Z. V. a. JAGUAR.
Jaiisénien, ne, adj. [ Ft. eed.], z. v. a. JANSENISTE. -- Janséniquement, adv., liever JANSÉNISTEMENT.— J ansénisme, m. Leer t. van Cor-

nelius Jansen of Jansenius, bisschop van Yperen
(gestorven in 1638), over de genade en de voorbeschikking, jansenísmus n. — Jaiiséniste, m.
Naam, door de roomsch-katholijke kerk gegeven
aan hen, die de onderteckening der bully van paus
Alexander VII. weigeren, in welke bulle 5 stel/ingen, als geleeraard door bisschop Jansenimes, miiorden veroordeeld (zij worden ook appellanten ge/meeten en noemen zich ze/ven in Nederland oud-roomschen 0/de klerezie), ja n se ni st m. —(fig.) Streng
deugdzaam niensch en Jezuïeten-vijand. - JANSÉNISTE, t. Korte baleinen vrouwenrok rn.; soort
van vrouwenmof t. (beide van vroeger' tijd). JA1SSENISTE, adj. Jansenistisch, tol liet jansenismus
behoorencl. -- a LA JANSENISTE, bc. ac/v. Op streng
zedige wijze.
Jansénistenient, ado. Op
-+ Jansénistique, adj., z. v. a.
z/jnjansenistisch.—
JANSÉNISTE.
Jaiite, t. [Tech.] Velg, radvelg f. On serre
les rais entre les i-s et Ie moyeu, inca sluit de

speken op tusschen de ee/gen en de naaf. - Cirkelkelijzer n., strook ijzer, waarmede de omtrek der
schepraderen of schoepwie/en gevormd wordt. J- de rond, zwikvelg. -- Janter, V. a. [Tech.]
Ve/gen, de velqen in 't rad zetten.
Janthtne, t. [H. ii.] Weekdier n. van t ges/acht der gasteropoden of buikkr'seipers, dat, naar
men meent, het purper der Ouden opleverde.
Jantière, 1. [Tech.] Ve/gdrevel rn. (tot vereeniging der ee/gen).
Jantilte , 1. (verklw. van jante) [Hydraul.]
Schepbord D. (inca gebruikt doorgaans aube of
palette). - .Jantiller, e. a. De schepborden aan
een scheprad zetten.
Janual, e, ac/i. [Ant. rum.] Den god Janus
be/ref/end: Fétes i-es of als subst. JANUALES, t. Pl.
Janus-feesten n. pt. Porte J-e, Janus-poort f. , cciie
der poorten van Rome. Gâteau j-, of als subst.
JAN[JAL, M. Janus-koek m. (die den len Januarj
aan Januswerd geofferd). - Jaiinalien, adj. rn.:
Vers j-s, verzen n. p1. ter eere van Janus.

Jamogi, rn. [Bot.] Soort van b(jvoet m., uit
Janus, m.: Ouvrir, Fernier le temple de .1-,
den oorlog verklaren, den vrede sluiten (met toeJapan afkomstig.
Jan, m. [Jeu] Jan m., vamn der beidebakken speling op den tempel, dien Numa te Rome le)' eere
van het tiktak-hord. Petit jan, kleine jan, de zes van den poel Janus bouwde en die in oorlogstijd
eerste pijlen of velden aan de zijde des spelers. geopend, in vredestijd gesloten moest zijn. —[Astr.],
Grand Jan, gi oote Jan, de zes rokende velden aan z. e. a. BOUVIER. - [H. n.] Naam van een'
dezelfde zijde. Jan de retour, de zes eerste velden nachtvlinder m.
aan de zijden der tegenpartij, keet-jan.
Janvier, m. .Januarj, louwmaand t., eerste
Janaca, m. [.11. ii.] Viervoetig dier n. in Afri- maand eon het tegenwoordige jaar. Le dix J-, le
ka, van de hoogte des paards, met horens als die dixièntejour de Janvier, (Ie tiende (dag der maand)
van den os, jasmaka m.
januarj. - (Loc. prov.) C,est min soleil de j-, 'lis
Jandliobe , t. [Bot.] Amerikaansche plant een onbeduidend, karakterloos mensch.
met peervormie vrucht, janderoba t.
Japhétiqne, ad j.: La race j-, het geslacht
Jane, t. [Tech.] Waterval n. in de fabrijken van Japhet, het blanke of europésche menschenras,
van her/f/nec/i blaouw.
dat volgens de godge/eerden van Japhet, Noachs
Janfiédeiie, m. [H. n.] Afrikaansche nicer/f. derden zoon, afstamt.
Jaiigae of Jangag, m. [Corn.] Soort van
Japon, m. [Corn.] Japansch porselein n.: Ces
indisch katoen n.
tasses sont d'ancien j-. - [H. n.] Naam van een'
Ja.niceps, m., Janiephalie, f. [Anat.] lipeisch. - JAPONS, ni. p1. [Corn.] Oostindische
Wan .s chepsel fi. met twee hoofden en twee tegenover- zijden stoffen 1. p1. tot kleedjes.— Japonais, e, ac/j.
staande aan gezipten.
Japonsch, van Japan. - Als subst.: Japanees rn.,
Janissaire, m. Janitsaar m., soldaat der in japanésche vrouw t. - Japonner, t'. a. [Tech.]
-

'

-

APPAGE
Aan liet porselein een japansch voorkomen geven,
japonëren of japanéren. - Het part.pass
is ook adj.: Porcelaine japonnée, qejapaneerd
porselein n.
S Jappage, m., z. V. a. JAPPEMENT. Jappant, e, adj. Keffend, blaffend. - Jappe, F.
(pop.) Gesnap n : Cette femme a 1)eaucoup de j-,
die vrouw heeft veel snaps. - Jappement, m.
Het kr/Ten; gekef ii. - Japper, v. n. Keffen (van
jonge honden, ook van vosscilen). - ( fig.), z. v. a.
CRIAILLER. Ook als v. a. in fig. zin: 11 no fait
que j- des vers, hij dreunt gedurig verzen op. Jappeur, ni Keffer. — ( fig.) Kijver, schreeuwer m.
- Jappi ll er, v. n. Gedurig ke,tJ'en.
Jaqe, F. [Anc. mi l .], Z. JACQUE. - J- de
mailles, ntalitnjak, ?nali&nhemd n.,, rnalitnkolder in.
m. [Bot.] Broodvrucht 1,, vrucht des

- JAQUE,

broodbooms.

JaqueHue, F. Soort vein wijdbuikige kruik of
kan f., vrouw-jacoba-kannetje n. (naar de bekende
gravin Jacoba van Beijeren).
Jaquemart, Hi. Geharnaste mansfiguur, die
op son'iniiye klokketorens met een bonier de uren
slaat. — (Loc. p rov.) Etre armé comma Un
tot aan de landen, van top tot teen gewapend zijn
(zöodat men niet vrij in zijne bewegingen is). [Ane. mii.] Soort van zeer lange en breede degen m.
- [Te-eb.] Hefboomiiqter m., eene veti' aan de
voormalige muntpers.
Jaquerie. F., Z. JACQUEIIIE.
Jaqiterotte, I (pop.), Z. V. a. TIJI3EREUSE.
Jaquet, ni. Kleinepoelsnip F. (bécassine sourde).
Jaquette, F. (verkiw. van jaque) Jak,
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kwijnend hout. - [ Lapid.] Kleurvlekken f. p1. in
een' diamant. —Jardinal, e, adj. (zonder plur. m.
De tuinen betre//'end, in tuinen groeijen
d: Plantes
j-es, tuinplanten f. p1. - Jardinassei, v. n.
(faln. et plais.), z. v a. JARDINE1I. - Jardinée,
adj. [Mmdi.] : Pierre j , edelsteen m. met bijna
ondoorzi.gtige plekken.
Jardiner, V. n. [Dort.] (fam.) Tuinieren, hovenieren, inz. uit tijdverdrijf of vermaak. — [Fauc.]
Van den grond op de vuist des valkeniers springen (van een' valk, dien men afrigt). - JARDINER,
C. n. [Fauc.] J- l'oiseau, den valk in den tuin, in
de open lucht of in de zon zetten. - [fort.] Uitdunnen (het te (ligt staande hout). -- Jardi net, m.
(verktw. van jardin) Tuintje n., kleine tuin m. -

,

(Pray.) Ne fats on four de ton bonnet, Di de ton
ventre Un j - , wie gezond wil blijven, moet het hoofd

niet te warm houden en ook niet te veel groenten
eten. - [Mar.] Afdeeling voor 't haringkaken
ophet dek der buizen. — Jardineux,euse, adj.
[Lapid.] Donker, troebel, niet helder (van edelgesteenten, inz. van smaragden). - Jardinier, m.,
-ière, F. Tuinman, hovenier, tuin-ier, tuinder, tuinarbeider m.; tuinierster, hovenierster, tuinmans
f. — Tuinbouwkundige m. (in dezen zin-vrouw
tegenwoordig zelden gebruikt; soms zegt men nog
Artiste-j-). — J- fleuriste, btoemnkweeker, bloemist.
J- l)otaniste, kweeker van zeldzame, vreemde, uitheemsche gewassen. J- pdpiniériste, boomkweeke-r.
J- maraîclier, moeskruidbower. groenboer. J- planteur, kweeker van woudboomen. - (Prov.), z.

onder CHIEN. - {Fauc.] Faire l'oiseau j-, z. v. a.
JARD1NER l'oiseau. - [H. n.] , Z. V. a. ORTOLAN.

- Volksnaam van den prachtkever, den aardkrekel
e. a. Op moeskruiden azende insecten. - JARDINIERE, f. Bloemtafeltje n., pronkmeubel met een
bloemenbak of bloemenmand daarop ter aankweeking van bloemen, j a i d i n i è r e F. — [Coutiir.]
Smal boordsel n. aan lubben, hemdstrooken e. dgl.;
geborduurde tub f. - [Cuis.] Spijs F. van verschillende moeskruiden, vooral rapen en wortels
dooreen, hutspot ivi. — -[ Jardiniste, m. Tuinaanlegger, kundig ontwerper van tuinen en parken.
- .4- Jai-dinoiniane, in. Overdreven tuinliefhebber, tuingek m. - - Jardinomanie, f. Overdreven tuinliefhebberj f.
Jardoi,, rn, of Jarde, f. [Vétdi.] Eeltig geJarde, f., Z. JARDON.
zwel n. aan den paardevoet, hazenhak in.
Jardin e m. Tuin, hof, gaard m. J fruitier,
Jaret , m. [[tort.] Zékere pruimsoort F. oofttuin, boomgaard in. J- potager, léguIaier of [H. n.j Kleine soort van zeebrasem m. in de Midmaraicher, moestuin. J- mixte, woes- en oofttuin dellandsche zee.
te gelijk. J- fleuriste, bloementuin, bloemenhof. Jt Jargauder, v. n., z. v. a. JASER, CAQUETER.
Potanique, des plantes, des simples, of rnédical,
.Jargon, m. Brabbeltaal, loinpe, onbeschaafde
botanische tuin, plantentuin, kruidtuin, tuin voor taal, kromtaal f., bargoe-nech, koeterwaalsch, brageneeskruiden. J- sec, z. v. a. HERBIER. J- normal, merlatijn n.; - voor bijzondere bedoelingen gemodél-tuin. 3- de proprelé, pronktuin, alleen tot vormde laat of spraakwendingen; - platte volkssieraad en vermaak aangelegde tuin. - J- public, taal, (lie komische schrijvers sommige personaadopenbare tuin, beplante wandeldreef F. voor 't volk. jes in den mond leggen. 11 parle si mal francais,
- (pop.) Le j pavé, de groen- en fruitmarkt F. que je nenlends point son j-, hij spreekt zoo sjecht
(fig.) Zeer vruchtbaar en aangenaam oord: La Fransch, dat ik zijne brabbeltaal niet versta. Les
Touraine est Ie j de la France, Touraine is de lilous out leur j particulier, de gaauwdieven hebtuin van Frankrij k. L'Italie est nommée Ie j de ben hunne bijzondere taal. — Le j- des petitsl'Europe, Italic wordt de tuin van Europa ge- m aîtres, de gemaakte taal, het zot gesnap der monoeind. — Grasveld, weiland n. te midden van een degekken. Le j- des villageois of Le j- villageois,
gletccller of ijsveld. — [ FL. anc.] J-s suspendus de de boerenspraak. - (Loc. pol). et prov.) II entend
Baliylone, hangende tuinen van Babylon (een der Ie j , of bij verkorting: II entend le jar of le jars,
zeven wereldwonderen). - J-s d'Epicure, Plsilohij weet van wanten, hij laat zich niets op de mouw
soplies des j-s, Secte des j-s. z. v. a. EPICURIENS. spelden, hij is geslepen. - Bij
m isbruik ook gebé
- (Loc. prov.) Cest une pierre jetde dans mon zigd van eene vreenide taal, die men niet verstaat:
j , die zet is op mij gemunt, daar krijg ik een 3. n'entends pas Ie j de ces étrangei's, ik versta
steek onder water, die kan ik in mijn' zak steken.. het koeterwaalseb van die vreemdelingen niet. Cda nest pas crd en Ion j , dat is niet op uw' Le j- des oiseaux, het gekwetter der vogels. grond gewassen, dat komt niet uit uw' eiyen koker, JARGON, rn [1%'liiidr.] 1-larde, gekristalliseerde steen.
M hebt gij zelf niet bedacht, niet gemaakt. Voilh soort van gele diamant , eene varieteit van den
des fruits de mon j-, ziedaar ietsvan mijn maak- zirkoon. — JARGONS, m. p1. Naam der kleine, goudset, van mijne vinding. z. ookdllou. - [Fauc.] Don- gele, geelroode of violetblaauwe, naar den hyacinth
ner lej- P on olseau, z.JAPDINER loiseau. - [iblar.( gelijkende steentjes, Van de grootte eener speldeKap t. der galerij ook wet: de gaanderij zelve. J- da- knop, die van Puy in Auvergoe in den handel komour, middelgalerij F. J- de roses, snij- of beeldhouw- men en tot versiersels van velerlei galanterie-w aren
werk ii. der galerij. - Ja.rdinage, rn [[ lort.] gebruikt worden
liet aanleggen van tuinen en parken; — (in beJargonelle, f. Zekere herftspeer f.
perkter' zin) tuinbouw ni., tuinmanskunst f., het
Jargonier, V. n. Snateren (van de gaas en
hovenieren. z. v. a. HORTICULTURE. - in collec
hij uitbreiding ook Van andere vogels). — (fig. et
tieven zin) Met tuinen bezet gedeelte n. van een ter- fasn.) Brabbelen, kromtongen, onverstaanbare taal
rein, tuingrond m. -- (bij uitbreiding) Moeskrui- spreken: Jls jargonnent je ne sais quoi, zij brabden n. /31., groenten F. p1., die voor de markt be- belen ik weet niet wat. -- Ook als v. a.: Quest-ce
stemd zijn. -- [Faux et fonuts] lIJitdunning t. der quils jargonnent? wat babbelen, rabbelen ze daar?
bosschen door 't wegkappeo van te digt staand of - Jaigonnestpie, adj.: Paroles j-s, onverstaan-

zool, tot
lot de knieën reikend wambuis n. — Jurk F.,

lange kinderrok m. (der kleine knapen, eer zij in
de broek gestoken worden). — (Joe. pray.) 'I'rousser Ia j- a un enfant, een kind wat voor de billen
geven. Secouer Ia j a qn., iemand wat op zijn jak
geven, een pak slaag geven. Je ne men souviens
non plus que de ma première j-, ik ben 't glad
vergeten. -- [El. n.] J-, of Darnej-, volksnaam van
den ekster (pie) .(
zee-eilanden.
Jaquier, in. [Bot.] Broodboom m. der ZuidJai, m.: Entendre Ie j-. z. onder JARGON.
J araeatie, t. [Bot.] Bmaziliaansclie cactus 1fl.;
ook eene soort van echte meloenboom m.
Jarbière, F. Snijines n. der matenmakers.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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bare woorden n. pl., brabbeltaal f. -- - Jargonfleur, m., -ease, f. Brabbelaar m., -ster t., kromtong m. en f., koeteraar m., -ster f.; — babbelaar m., -ster f. — Ook als adj.: Oiseau j-, kwetterende, snaterende vogel m.
Jarlot, m., z. RABLURE.

Jarnac , m. Soort van kleine dolk m. uit
vroeger' tijd. — (fig.) Coup de j-, z. COUP (blz.
447, kolom 2, bovenaan).
Jarni, Jarni-bleu, Jarnicoton, JarniDien, Jarnigoi, Jarnigué, Jarnonbille,

interj. (verouderde verbasterde vloekwoorden in
den mond van 't volk) Verdord, voor den drommei, enz.
Jai-note, f. [Bot.] -4ardnoot f.
Jarre, f. Groote waterkruik, scheepskruik f.
— Aarden fonteintje n. (tot huiselijk gebruik). —
Zemelkist f. (b korenmolenaars). — [Chap.] Lang,
stjf, blinkend haar, dat buiten de pels van sommige dieren uitsteekt en zich niet laat vilten, zoodat het met een tangetje wordt uitgetrokken, zomerhaar n. (ook poil mort, poil de Chien, geheeten).
-- Vigogne-wol f. (van 't peruaansche schaap) . —
)allen
klokff. (ten gebruike bij de elektrische batter
Jarré, e, adj., z. v. a. JARREUX.
Jarrebosse, f. [Mar.], z. V. a. CANDELETTE.
Jarret, m. [Anat.] Knieboog m., de achter de
knieschijf gelegen holte, waar het been buigt, knie
knie f. Plier, Tendre (Raidir) le-gewrichtn.,az
j-, het kniegewricht, de knie, het been buigen, uit
Raidir le j-, den geest-strekn.—(figam)
geven. Avoir du jarret, onvermoeibaar in 't gaan,
in het dansen zijn. Etre ferme sur ses j-s, fiksch
op de beenen staan, eene goede houding hebben. —
[Man ] Plaats, waar het achterbeen van het paard
of een anderviervoetig dier buigt, spronggewricht n.,
wade f. J- sec, évidé, mou, coudé, droog, uitgerond, week, krom spronggewricht. J -s pleins, dikke
en ronde sprongrewrichten, dikke waden. Cheval
droit sur Ie j-, paard, dat te recut in de achterbeenen
is. Cheval qui a les j-s trop ouverts of quiporte
les j-s en dehors, paard, dat te wijd in de hielenis.
La tête du j-, de hak, het hoofd of de punt der
wade. —J- dun mars, bogt f. vaneen gebit. — Avoir
des j-s de Ier, te vast zitten, te vast aansluiten
(van den ruiter, die de beenen te sterk aandrukt) .
— [Bouch., Cuis.] J- de veau, kalfsschenkel. Mettre un j- de veau dans Ie pot, een' kalfsschenkel te
vuur zetten. — [ Arch., Constr.] Sprong m., onregelmatige kromming, bogt f. (als gebrek aan de
ronding van een' gewelf, van een' boog, van een'
stuk hout, enz.), bult, knobbel m.; ieder naar bui
0/' binnen afwijkend punt in eene kromme lijn.-ten
J- rentrant, saillant, inspringende, uitspringende
bogt. — [Hydr ] Knie, bogt f. in eene buis of pijp.
— [Hort.] Zeer lange tak m., die van al zijne zij
behalve van die aan 't einde, beroofd is,-taken,
scheut, spriet m. — Jarreté, e, adj. [Vétér.]
Met binnenwaarts gekeerde achterbeenen, te naauw
van achteren , koebeenig, krombeenig (crochu):
Cheval j-, Mulet j-. — [Constr.] Onregelmatig gekromd, eene bogt of een' sprong makend, bultig:
Voute j-e, Pilastre j-. — Kousebanden dragend:
Elle est toujours j-e, zij heeft altijd kousebanden
aan. — Jarreter, v. n. [Constr.] Eene onregelmatige kromming, eene bogt of knie maken: Cette
voute jarrète. — JARRETER, v. a. [Hort.] J- une
branche, eenen tak al zijne zijtwijgen ontnemen. —
J- qn., iemand kousebanden aandoen. - SE JARBETER, v. pr. Kousebanden . aandoen, zijne kousen
met banden vast maken: Se j- au dessus, au dessous du genou, zijne kousebanden boven, onder de
knie vastmaken. —filet de knieën tegen elkander stooten. (In dezen zin weinig gebruikt.) — Jarretier,
ière, adj. [Anat..] Tot den knieboog behoorend:
Muscle j- of als subst. JARRETIER, m. Knieboogspier f. , — [ Vétér.] Cheval j-, z. v. a. Cheval
JARRETE. — Jarretière, f. Kouseband m.: Votre j- trane, uw kouseband is los, sleept u na. —
(fig. et fam.) I1 ne lui va pas h (of jusqu'h) la j-,
hi,* kan op verre na bij hem (in kunde, in verdienste, enz.) niet halen, hij kan in zijne schaduw
niet staan. Donner desj-s h qn., iemand zweepslagen om de beenen geven. Je lui taillerai bien des
j-s, ik zal hem wel beenen maken; ook: ik zal hem
de handen vol, heel wat te doen geven. — [ Hest.]
Ordre de la J-, orde f. van den Kouseband (eene

JASPER.

door Eduard III., koning van Engeland, in 1344
ingestelde ridderorde). — [ Chir.] Breede band m.,
ter bileenhouding van de dijen na de steensnijding.
— [Méd.] Drooge , mélige uitslag m. aan den
knieboog. wol, van haar).
Jarrenx, ease, adj. Ruw, stroef, rijzig (van
Jars, m. [H. n.] Gent m., mannetjes-gans f.
— (Loc. pop. et prov.) I1 entend le j-, z. onder
JARGON.

Jarsette, f. [H. n.], z. v. a. GARZETTE.
Jas, m. [Mar.] 4nkerstok m. — [Sal.] Eerste
vergaarbak m. der zoutpoelen (van de zee door
een' dam gescheiden).
Jaser, V. n. Snappen, praten, babbelen, kallen,
keuvelen; klappen, verklappen, 't geheim verpraten.
Elle ne fait que -, zij doet niet dan snappen of
babbelen, zij kalt onophoudelijk. — Bij uitbreiding
ook gebézigd van vogels, die men leert praten: Ce
perroquet, Cette pie ne cesse de j-, die papegaai,
die ekster praat zonder ophouden. --- (fam.) Je
vois bien qu'un tel a jasé, ik zie _wel, dat die of
gene geklapt, 't geheim verpraat heeft. — (Loc.
fam. et prov.) J- comme une pie, comme une pie
borgne, comme une flute a neuf trous, als een
ekster snappen, zijn' mond onophoudelijk roeren.
Vous jasez Bien a votre aise, nous avez les pieds
chauds, gij hebt goed praten. gij zit hoog en droog.
Jasequené, e, adj. [Anc. mil.] Met metalen
maliën: Cuirasse j-e, ijzeren-malienharnas n.
Jaseran, m. I Anc. mil.] Pantserhemd n., soort
van maliënkolder.
Jaserie, f. (fam.) Gepraat, gebabbel, gekakel,
gesnap n.
Jaseron, m. [Joail.] Gouden ketting m. met
zeer kleine schalmen. Ook z. v. a. JASPERON.
Jaseur, m., •ease, f. (fam.) Snapper, prater , babbelaar, praatvaár m., snapster, babbelaarster, halster f. — Verklapper, verprater m. (van
geheimen), klapspaan m. en f., klappei f. — [ H. n.]
J- de Bohème, de gewone beemer (Bohemer), zij
een vogeltje uit het noorden van-destarm.,
Europa, door 't bijgeloof ook pestvogel geheeten.
Jasine, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. BRUANT.
Jasione, f. [Bot.] Jasione f., eene soort van
klokjesbloem.
Jasinélée, f. [Pharm. anc. [ Olie f., uit witte
viooltjes en sesam-olie bereid.
Jasmin, m. [Bot.] Jasmijn, jasmijnboom m.,
een struikgewas van velerlei soorten; — jasmijn f.,
de welriehende bloem van die plant, welke veel
door parfumeurs gebruikt wordt. Les flexibles
rameaux du j-, de buigzame twijgen van den jas
Caeillir un bouquet de j-, een' ruiker-mijnstru,k.
jasmijnen plukken. — Gants de j-, jasmijn- (naar
jasnnin riekende) handschoenen m. pl. Huile ,
Pommade de j-, jasmijn-olie, jasmijn• pommade f.
— [Passem.] Jasmijn-sieraad n., bundel kantieljes, koordjes, enz. — [Hort.] Zékere perensoort
(ook vilaine de la reale geheeten). — Jasniiné,
e, adj. [Bot. Jasmijnachtig. — Jasnlinées, f.
pl. Jasmzjnplanten f. pl. — Jasminoïde, adj.
Jasmijnvormig. •-- Als subst.: Basterdjasmijn f.
[lycium., L.]

Jasonie, f. [Bot.] Soort van langbladeriq,
stinkend vlookruid n.
Jaspachate, m. (pr. ch=k) [Minér.] Jaspisagaat in., een edelsteen uit groen jaspis en agaat
zamengesteld. — Jaspage, m., z. v. a. JASPURE.
— Jaspe, m. [Minér.] Jaspis m., harde, ondoorzigtige steen van 't kiezelgeslacht, in allerlei
kleur en teekening. J- sanguin, opale, porcelanite,
bloedroode of bloed-jaspis, opaal-jaspis, porselein jaspis. J- agate, z v. a. JASPACHATE. — J- heuri,
gebloemde, gevlekte jaspis. J- volcanique, z. V. a.
OBSIDIENNE. - Vase, Tabatière de j-, vaas, snui f
doos f. van jaspis. — [ Tech.] Naam der kleuren,
waarmede de boekbinder de snede c'er boeken jas
marmert: Faire Ie j-, z. v. a. JASPER. —-pertof
Jaspé, e, adj. (en part. passé van jasper) Jaspiskleurig, veelkleurig of bont. Livre a tranche
j-e, boek n. met gemarmerde, g e j a s p e e r d e
snede. Livre relié en veau j-, boek in gemarmerden franschen band. — Tulipe j-e, jaspiskleurige,
bontkleurige tulp f. — Marbre j-, jaspis-marmer,
naar jaspis gelijkend marmer. — Jasper, v.. a
[Tech.] Jaspiskleurig beschilderen, besprenkelen of
bespikkelen, veelkleurig maken, het voorkomen van
jaspis geven, marmeren, j a sp é r e n. — SE JAS-

JASPERON
PER, V. pr.: Le platre se jaspe Bien, pleister laat
zich goed marineren of jaspéren.
Jnsperon, m. [Tech.] Dikke, geheele rol of
bundel in., goud- en zilverdraad voor beleclsels.
t Jaspieper, V. n. (pop.) In het wild, in het
honderd heen praten. — -t- Jaspineuux, euuse,
adj , z. v. a. BAVABD.
Jaspo°ijle, adj. [Minér.] Mat en dof als jaspis, jaspisae/at2g. — Jaspure, f. [Tech.] Het

marmeren of j a s p é re n.; lnarmerinc, veelkleurige
besprikkelin.cj of beschildering op de wijze van jas
La j- dun livre, dune co--pis,jaérngf.
lonne, de marinering, jaspéring van een boek, van
Bene zuil.
Jasse, f. { :con. rur°.; Rustplaats f. voor de

kudden gedurende de daghitte.

Jassefat, m. [Tar.] Soort van perzisch vaar -

tuit, n., j (1 s s e f a t in.

Jataron, m [H. n.] Soort van kamnzossel f.
(in den handel vieiile ridée geheeten).
Jatr®pfiate, Jatrophi ue, z. v. a. CR0-

TONATE, (:ROTOLA IQUE. -- J atroptie, M. [Bot.)

--
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Jaiiuniere, f. [Mar.] Hïennegat n., gat voor de
roerpen, opening aan den achtersteven, waardoor
het hoofd van 't roer gaat.

Jaudnar, m. H. n.] , z. v. a. ROUGE - GORGE.
Jaunâtre, ad). Geelachtig, naar , 't gele zweemend. — JAUNaTRE, m. Geelachtige kleur f. —
[H n.] Geelvisch in. (van 't geslacht der lipvis -

schen). — Jaune, adj. Geel: J- comme de lor,

du citron, du safran, goud -, citroen -, sa ffroan -geel.
Toile j-, geel, ongebleekt linnen n. — [H. n.] Race

j- of inongolique, het gele of mongoolsche menschenras. -- [Géogr,] hier j-, Gele zee f. (tusschen
China en Korea). -- [Mid.] Fièvre j- of Typhus
d'Amérique, gele koorts f. Maladie j-, z. v. a.
JAUNISSE. — Avoir le teint j-, ee,4e gele gelaatskleur hebben. -- (faro.) Etre j- comme nn cuing,
comme safran, comme souci, etc. zeer geel, zoo

geel als sa /Traan zijn. -- (fig. et vrov.) Faire des

contes j-s, onqeloofelijke, belagchelijke dingen ver
ook EEC, BEC-JAUNE en BEJAUNE. --teln.z
JAUNE, m. Geel n., de gele kleur. J- pale, doré,
citron, bleek -, goud -, citroengeel. J- de paille, de

Jatropha f., eerie plant van 't geslacht der wol fs- souh'e, de sucein, stroo-, zwavel -, ambergeel. Jde chrome, chromaat -geel (onzijdig chromium -zuur
melkplanten.
Jatte, f. Kom f., nap. bak in., spoelkom f. lood -oxyde). J- de niontagne, berggeel. J- de Nadine j- de bols, de porcelaine, een houten nap, ples, lvapelsch geel. J- minéral, mineraal geel, ook
porseleinen kom. — [Mar.], z. GATTE. — [Chi,7m.] Kasselsch-, Par(sch- en 17eronéser -geel geheeten
(verbinding van geel lood -oxyde en chloorlood). --Glazen, porseleinen of aarden schaaltje of schotel
laboratorium). — [Artif.]-tje(nbruik' J- d'oeuf, dojer, eidojer ni., geel van een ei; -Waterrad, water- vuurrad (girandole pour lean). [ H. n.] naam van eene halvemnaan- schelp; ook
[Bot.] van de vrucht des ster - appelbooms (caïmi— [Meun.] Meelkist f. — Jattée, f. Kornvol f.,
tier), sterappel m., en volksnaam van den oranje
napool, bakvol In.: J- de laic, kornvol melk.
[Bot.] J- ii feuilies de rue, J- d'Italie,-apel.—
Jau®elide, f., z. v. a. CLIDE.
Jauge, f. Maat, ijkmaat f., k nl., vereischte J- de Rome, namen van den ranonkel. J- lisse,
inhoud van een of ander vat: Ce tonneau na pas Grosse j- tardive, namen van twee perziksoorten.
la jauge, dat,vat houdt de maat niet, is niet vol- Grosse j-, soort van vfjg f. — J- écarlate, hrun
gens den ik. Etre de jauge, den ijk, de vereischte of gris, fr collet rouge, namen van verschillende
maat hebben; — ook (fam. van eerie flesch of een zwamsoor'ten. — Jauneau, m., z. V. a. FICAIRE.
glas sprekende): ruim de maat houden. — Maalstok, — Jauunellipse, m. [ii. n.] Fisch van 't gepeilstok, roeistek m. om den inhoud van vaatwerk slacht der' lutjuns. -- Jaunet, m. [Bot.] Boter
te bepalen; vat of fust n., dat t t stander of inoH. J- d'eau, water -boter bloem f. — (fam.-bloempj
del voor de andere dient. — [Mar.] Meetschaal, et pop.) Goudstuk, geeltje n.: Conipter ses j-s, zijne
meetplaat f., soort van proport i e-passer, om den geeltjes tellen. — Ook als adj.: Pain j-, broodsoort,
scheepsinhoud te meten. Ook z v. a. JAUGEAGE. die 't midden houdt tusschen wit en bruin brood.
— [Tech.] Meetband m., meellijn f., strook — Jaunir, V. a. Gelen, geel maken, geel verwen,
perkament om de dikte van een touw te me- met eidojer bestrijken. J- un plancher, eersen vloer
tern; — diktepasser, zigzagsgewijs gebogen ijzer geel verwen. Le suleil jaunit les moissons, de zon
tot afmeting van de dikte der )Jzerstaven, der maakt het graan geel. — [Tech.] J- le laiton,
ijzerdraden; — nnaatstok m., tirnmermans lini- den tot spelden bestemden messingdraod in verdund
aaltje n.; -- nomrnermaat f. der speldeniakers; zwavelzuur van 't aanhangend oxyde reinigen.
probeer- of proefring m. der naaldenmakers. — — Nagels of spijkers blank maken (door ze in een
[Agric.] Kuil m. ter voorloopige inplanting van vat met azijn te schudden) . — JAUNIR , C. n. Geel
gewassen; maat ter bepaling van de diepte dier worden (van 't graan, van vruchten, van weefsels,
kuilen. Labourer une terre, un potager à vive j-, van de huidkleur, enz.) — Jaunissant, e, adj.
een' akker, een' moestuin zeer diep omploegen, om- Geel wordend (zelden dan in poet. stijl gebruikt):
Les Rids j-s, Les moissons j-es, de geel wordende,
spitten. F urnrer h vive j-, rijkelijk en diep mesten
— Jaugé, e, adj. (en part. passé van jauger) rijpende granen n. pl. Les feuilles j-es, de verwelMet den peil- of roeistok, met cle meetschaal enz. kende bladeren n. pl. — Jauinisse, f. [Mid.] Geel
f. J- Blanche, z. CHLOROSE. — [Bot.]-zucht,gélw
gemeten, gepeild, geroeid, geijkt: Tonneau j-, gepeild, geijkt vat n. -- J augeage, m. liet peilen Ziekte der boomeen, die hunne bladeren cods' den
tijd
doet
geel
worden of afvallen. — [H. n.] Zékere
in
hoeveelheid
vocht
voegen,
bepalen
van
de
het
of
een vat, zonder dat vocht es' uit te verwijderen; ziekte der zijdewormen (grasserie). — Jauanisroe(jing, peiling f.; — roeiloon, peilgeld n. — [Mar.] seur, in. [Tech.] Geelmaker, geelder m. (van den
Sch,eepsroeting, scheepsijking f. , bepaling der tonne- messingdraad, z. JAUN1R). — Jaaanoir, m. [H. n.]
maat of inhoudsmaat, der grootte of der belaad - Gele en zwarte kaapsche meen f. — Jaunotte, f.
bare ruimte van schepen; — tonnegeld, maatgeld, [Bot.] Zwavelgele zwamsoort.
Jauterean, m., z. JOTTEREAU.
ijkloon D. Certificat de j-, ijkbrief in. — JanJava, n1. Java, soort van levervisch in.
ger, v. a. Peilen, roe jen, meten, ijken: JJavan, e, Javan4ais, e, adj. Javaansch,
des futaihles, vaatwerk peilen, ijken. — [Mar.]
J- un vaisseau, een schip meten of ijken. Vais- het eiland Java of z?óne inwoners betreffend. —
seau jaugeant cinq cents tonneaux, schip van .Als subst. Javaan m., javaansche vrouw f. — Le
j-, de javaansche taal f., het javaansch. — JAVA;00 ton, metende 500 ton. — [Hydr.] De hoeveel
bepalen, die eer?e fontein, eene pomp,-heidwatr FALSE. f. Soort van adder f.
Javanique, adj. [Ethn]: Race j-, geslacht
in 't algemeen een waterwerktuig, in een gegeven
tijd kan opleveren. -- J- une pierce, (bi,j steen van Javan (zoon van Japhet), grieksch menschendikte en breedte der einden van een'-houwers)d ras n., z. v. a. RACE JAPHETIQUE.
Javari of Javaro, m., z. V. a. PECARI.
steen meten, om hem zuiver Izaaks te bewerken. —
J avast, in [Véter .] Zwerende koot f. (bij
(fig.) J'ai jaugé tout de suite eet homrmme-la, ik
heb dien man dadelijk gepeild, terstond zijne be- paarden). (in eene rivier).
Javeau, in. Aanwas m., aanslibbing, plaat f.
kwaamheden, gevoelens enz. beoordeeld of geschat.
Javela^e, m. [Agric.] Het bij zwaden te
— SE JAUGER, V. pr.: Un navue ne se jauge
qu'appruxirnativement, de inhoud van een vaar - droogen leggen van 't afgemaaide graan; het daar
betaalde loon n. — Javeier, v. a. Het af--vor
tuig laat zich niet dan b,Aj benadering bepalen. -Jaugeur, m. Roeijer, wijnroeier, peiler; scheeps- gemaaide graan bij zwaden vereenigen, om het op
meter, scheepsijker, dopper. J- juni, bedsdigd win- 't veld te laten droogen en geel worden. — Ook
roeijer, scheepsijker. — Sornt2jds ook als adj.: als v. n. en V. pr.: Cette avoine commence ii
li se j-, die haver begint te droogen en geel te
Maître j-, hoofd n. der peilers.
worden. --- Het part. passé is ook adj.: Blé javelé, in
Jangue, f. [Bot.], z. v. a. AJONC.
111 5
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ZW(Uiefl gelegd koren n. - Avoines j-es, liever f. , 1
The (h)O1 den regen bedorven is, tijdens zij in zwaden '

lag. - .Javeleur, m., euse, f. Zwadenrnaker in., -maakster f.
Javeline, 1'. [AtiC. rniI.1 Korte werpspies f.
01 werpsc1ic1it in.,' halve piek f. - [Econ. rur.]
Bundeltje ii. rijst- of sprokkelhout, bundel rit latten (javelle).
ade zadde f.,
,Javelle, t. [Agile.] Zwad, zwade,
hoeveelheid, (lie de maaijei' met zijne zeis in éénen
zwaai nederlejt en op de voren laat droogen en
qeel worden. Rarnasser les j-s pour en former
des gerbes, (le zwaden zainenrapen om er schoven
van te naken. - Bij uitbreiding: Bundeltje n.
rijshout, bos ni. latten of w'ijnçjaordstaken. - Ce
tonneau est tornljé en j-s, clot vat is uiteen, in
duigen gevallen. - [Chim.] Eau de JAVELLE (naar
den naam van een dorpje bij Parijs), f. Javellewater n. (cliloorpotasch in vloej/enden staat), tot
liet bleeken en ontvlekken van lijnwaad.
Javelot, m.[Anc. mii.] Werpspies f., werpschicht ta. - [F-I. n.j Pijlslanq f.
Javelotte, f., Z. V. 0. JAVOTTE (ken n.
Javeiiis, m. [H. n.] Amerikaanseh wild narJavotte, f. [Tech.] Aanbeelelbed n., gegotene
ijzer-massa, waarin men de aanbeelden bevestigt,
op welke in (le ijzersrnclterjjen de groote hamers
werken.
Jayet, in., z. v. a. JA1S.
Je (vóór een blinker of stomme li J') pion..
Ire pers. sing. ik: Je crois , ik geloof. ,i'écris, ik
schrijf. Jeu parJe, ik spreek er van. J'y pense, ik
denk er aan. J'habite une ebiauniière, ik bewoon
cviie hut. - 1,e dirai -je ? zal ik het zeggen? Peut-ètre irai-je, misschien zal ik gaan. Puiss -je
vous voir heureux ! mogt ik u gelukkig zien!
Dussé -je vous voir périr, al moest ik ei ook zien
omkomen. Fussé -je nu hout du monde, al ware
Ik ook aan 't einde de,- wereld. - .1e soussigné
certifie que..., ik ondergeteekende verklaar dat...
- JE iXE SAJS QUO!, lor. subst. Ze/eer iets (dat
men geen naam kan geven, niet beschrijven kan).
Un je no sais quol m'avertit quo je dots me détier de eet homme, een zeker iets (ik weet niet
wat) waarschuwt mij, dat ik dien man moet wantrowwen. - (f(i in. et dénigr.) C'est UH je no sais
quoi, t is een zeker iemand, een ik weet niet wat.
Jé of Itotin, m. ITech,j Ruimer, dOOi'SiC
kei' m., rietstok Din verstopte buizen of goten door
te steken..
.Jean, m. Jan. (Men vindt dezen eigennaam in
verscheidene spreekwoordelijke, deels gemeenzame,
deels platte egswijzen): Cost comme Ie hréviaire
de messire J-, rein va sans (lire, dat is zoo
klaar als de zon, (lat spreekt van zelf. Jean
farine, Z. FAJIINE. J- potage, hansworst, pot.senniaker. J- (le Niveile, z. onder CHIEN.
StJean bouche dor, z. onder IIOUCHE.
fait tout, j- tout P droit, Jan-albedril, bemoeial,

Jeannette, f. (eiq. verkiw. van Jeanne, Johanna) [Bot.] Volksnaam van de narcis (nareisse).
- [Tech.] Jenny, eene katoen-spinmachine f. (naar
de vrouw van den uitvinder Arkwright dus geheeten). - Gouden kruisje n. met een hast er op,
als vrouwen -halssieraad,.
Jeannotisme, ni., z. v. a. JANOTISME.
Jécoiaire, adj. [Anat.j, Z. v. ii. HÉPATIQUE.
- Jécorat, e, adj. [Mid.]: Son jécoral, lever-

geluid n., 't geluid, dat gehoord wordt hij 't aankloppen der leverstreek.
Jeetigation, f. [Med.] Het oinwerpen het
woelen, onrustige ligchaamsbeweging t. in ziekten;
'
ook: het trillen von den pols. j e c t iq d t t e f.
--

.Jectisse, t. adj.: Terres j-s, opgeworpen, om-

gewoelde grond m. of aarde t. - Pierres i-s ,
bouwsteenen ni. pl., die niet de hand gelegd kunPen worden.

,

Jeeniba, in. [Bot.] Jecuiba, boom, waarvan
het roode hout zeer geschikt is tot beeldhouwwerk.
JégneuX, IT!. Wijde beker m. met een oor;

Z. V. 0. GÉNLEUX.

,Jéhovah , fl1. (hébreu) .Eeuwige, Onveranderlijke, Gort, J e h 0 v a h. - Driehoek in. met dien
naam in hebreeuwsch letterschrift daarin: Un Jscuiplé, een gebeitelde Jehovah.
JéjufluIn, Iii. (pr --nome) [Anal..] Nuchtere,

ledige doria m. (tweede gedeelte vein den dunnen
darm, tusschen den twaaifvingerigen darm en den
(waterslang f.
kromdarin) .
Jek, in. [[-1. n. ] Zeer kidverige braziliaansche
Jewbiet, Iii. j Tech.] Gedeelte van den pie-

tersvorin.

Jennis, f. [Tech.], Z. JEANNETTE.
I S .ienin, fl1. Zot, domkop in.; hoorndragerJerboa, m., Z. JEP,BO.
Jéréiniade, f. Klaaglied n.,jommerklagt f. , ge.-

--

dung en vervelend geklag n., j e r e in t a d e f. (niet
toespeling op de Klaagliederen van Jeremias, een
(steenbreke f.
der bijbelboeken) .
Jernotte, t. [Bot.] Piinperneiachtige roode
Jérose, t. [Bot.] Roos 1. van Jericho.

.lérosotyinitain, e, adj. et subst. Jeruzaleinsch; - inwoner iii., inwoneres f. van Jeruza1cm, Jeruzalemmer ii., jeruzalemsche vrouw f.
Jéson, IT!. [Ei. n. ] Harteschelp 1. van denSen e ga
Jesse, t. [H. ii .] Vise/s van 't karpergesiocht,
die in Brandenburg aland., in Saksen dikkop, in
Pommeren en Pruissen jese of göse, in de Nederrijn-provincie onondvisc/i. heet.
Jésuite, 1fl. [H.. ccci j Jezuïet, jesuit, medelid of aanhanger van de roomsch-kathoijke geestelijke orde, die door Ignatius van Loyola. in 153 1
(v. a. in 1 521 ) onder den naam van gezelschap of
sociëteit van Jezus (compagnie ou société de Jesus)
gesticht, door paus Clemens XIV. in 1773 opgeheven, door paus Pius VII. in 181.1 hersteld werd; hare
leden noemden zich, toen zij onder (te Restauratie
Jan-hen. Faire Ie J- Jogne, den onnoozele, on- weder in Frankrijk kwamen, Pères de Ja Foi,
een
onberadene,
vaders van 't geloot (Sedert Pascal in zijne
des
vignes.
schuldige spelen. .1onbezonnene, iemand, die blindelings in de val Lettres provinciales de zedeleer dier orde aangeloopt. C'est le manage de J- des vignes, taut tast en hare gevaarlijke stellingen ten toon gesteld
tenu, taut payé, 't is een huwelijk zonder bruiloft: had, kreeg het woord in de volksstaal de beteekenis
er getrouwd te zijn. van) Schijnheilige, huichelaar, sluw, gevaarlijk,
:ij huizen met elkaâr zond
Faire comme SU- qui donnait le baptême sans intrigant, booswicht onder 't masker van godsdienst.
t'avoir recu, iets willen onderwijzen, dat men zelf - (pop. et provinc.) Kalkoen Ia. (omdat dit dier
niet geleerd heeft. Cast J- de Logny, ii na pas door de jezuïeten naar Europa is overgebragt). -tikte, 't is met hen!.: kom ik er van doop niet, dan Jésnitesse, t. Jezuletin, jezu/etes f.,' non eener
kom ik er morgen, hij heeft altijd tijds genoeg. orde der 16e eeuw, naar die dci' jezuïeten gevormd,
[his ten, Jean, on te frit des oeufs, lach maar, maar in 1630 door Urbanus VIII. opgeheven. vriend, ge zult uw trekken wel thuis krijgen.. Jésnitique, adj (alleen in kwaden zin) Jezuletisch, volgens de leer, de grondstellingen, de banEmployer toutes les hei bes de StJ-, ,z. HEERE.
Mal de St.Jean of Mal St.Jean, z. EPILEPSIE. - delwijs der jezuïeten. - Jésuitiquenient, ado.
C'est tin JEAN (in deze zegswijze van 't ital. zuano), Op jezulel/sche wijze, huichelachtig. -- .4- Jésui't is een zot, een uilskuiken, een pontoffelkneeht, tiser of Jésuitiquer, v. a. Den jezuïet spelen,
-

-•

-

een horendrager. - Jeau- de Gand, m. [H. n. ]

Jan-van-Gent, eene soort VOS!. kropgans. - Jean-

de-Jaiiten, m. [H. nj, . V. a. ALBATROS. Jean-dc-blanc, in. [H. n.] Kleine arend ni.,

die (volgens den Jarclin des Plantes) eene overgangssoort tusschen den vischarend en den huizert
of muizevalk moet zijn; - bij anderen: sint-maarlensvogel, een aschkleurige mouw ni.
Jeannelet, m. [Chas.], z. V. a. CHANTERELLE.

Jeannet, til. (eig.verklw. van Jean) Onnoozele
hals m., uilskuiken n. (katoenen stof.

Jeannets, m. pi. [Corn.] Soort van gekeperde

z. v. a. ESCORARDER. - Jésiiitisine, fl1. Loyo-

la's leer f., beginselen ii. p1. der jezuïeten, jezuleismus IL; - huichelarij, geveinsdheid f.
Jesus, m. Jezus. Compagnie of Societé de J-,
z. onder JÉSUITE. Jesus-Christ (vgl. CHRIST.), Jezus
Christus. -- [Papet., Corn.] of als adj. Papier j-.
Jezus-papier n., eene groote papiersoort, die de
letters I H S tot wateninerk heeft. - Bon J-!
Doux J-! J- Maria, interj. (om vreugde, vrees,
verwondering enz. , aan te duiden) Lieve God!
Lieve Heer! Jezus Maria!
Jet, n., warp rn; hetwe'rpen, in 't algemeen eeoc
t

JETAGE
beweging , die reet een irae kracht of snelheid ge sch.iedt. Le j- de la pierre a-er la (ronde, de steen
werpen des .steeps met den slinger. Arme-worp,het
de j -, werpgeweer, werpgeschut, werptuig n. Le j-

liet bommen-weipen; kunst I. van bom
te werpen,. Force du j-, kracht van den worp,-men
werpkracht f. J- d'eau, waterstraal, watersprong m.
-- J- de lunïière, lichtstraal, inz. plotseling inval
lichtstraal in. ---- J -s de feu, vuurfonteinen F.-lend
pl., branders ni. pl. (kunstvuurwerk). — J- de dés,
des fontbes,

wori, gooi m. met de dobbelsteenen (coup de dés).
- tempter 1'argent par Iles j-s, het geld bij wor-

—
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vormen vol ((((s of talk gieten. — (i,couu. ►•ui.

J- d'abeilles, z . V. (1. JET 1 abeilles.

Jeter, V. a. l4erpen, gooijen, sm(jte.n..1- one

pierre, ,eenen steen teerpen, wegwerpen. 3- enne
pierre a la tale (Ie qn., iemand een' sleen rsao r
't hoofd smijten. J- un filet, een net uitwerpen.
J- de l'ar;ent an peilde, geld onder 't volk wet peii, strooigen. J- go. par terre, iemand op de e
grond werpen, iemand r)eeierwer pen. ;l- one walson par terre, een huis neer werpen, afbreken. I.a
tempète nous jota out nu écueil, de stoma wierp
,

,

ons op eerre klip. — f eipen, uitiverpen, opwerpen, uitschieten, uitstorten, van zich gewen of wer•-

pen tellen, het geld uit de hand schieten. Calculer
nu j- et à in plume, met rekenpenningen en ?net de pera.: Un animal qui jette son venin, een (lice, dal
pen, of op 't vaprer rékene'n. — [ Peche] Werpnet n. zijn, venijn 'uitschiet. (fig.) 11 a jeté tout son vertin,
J- de filet, z. V. a.. coup de filet, z. coup (blz. 44ó, hij heeft al zijn venijn uitgeworpen, al hei kwade

hol. 2). — [Mar.] J- de n=archandises, het overboord- werpen of - zetten der koopwet ren (b ij gevaar). Faire le j-, goederen overboord werpen of
zetten. J- et contribution, aandeel der kooplieden
in 't verlies, {loer 't overboord zetten veroorzaakt.
..ï- de voiles, stel, voltallig stel n. zeilen. (Men zegt
liever jeu de voiles). — [Fond.] Gietins t., gietsel n.;
het gieten: Couler une pièce d'un seul j -, een
stuk in eens gieten. -- Ook: gietgat, vormraat n.,
opening, waardoor de vloeistof in den vorm loopt;
o fsteekgroe f f. ; — overschietend metaal, dat in de
buis blijft, door welke 't tgietseel in den vorm vloeit,
(b ij geschut masselotte gelheeten), verloren hoofd n.
— [Bot., Hort.] Loot , spruit f., scheut m., lot n.
Cet arbre a fail de beaux j-s cet.te anode, die
boom heeft dit jaar sehoone loten gemaakt. J- du
Pots, jarig lot, nieuwe scheulen van 't zelfde jaar.
Canne d'un seul j-, rottirrr;, rietstok inn van één
schot (zonder geledingen of knoesten, — (zonder bepaling) Un j-,. un j- bien droit, lien Cher , een riet stok, een zeer repte, zeer dure rotting. -- J- sur
eau, naam eener waterplant. — [ Leon. run.] J- d'a-

heilles, jonge bijenzwerm m., die den korf verlaat.
-- [Constr._J l4 aterbord, regenbord ti. (boven
pene deur or raam ter afkeering van den regen.)
-- [Peint.] j- de draperies, plooijenvol m., plooi jensch.ikking f., wijze van, voorstelling der plooj en
eener draperie. -- [Fauc.] Dunne riem aan den
loot des volks, eerpriem m. --- Ook de naam der
oord om den hals eens tot de galg veroordeelden,
Strop in. --- [Brass.] Vulketel, schepketel; — wateremmer ni., puts F. -- [Plonib.] Koperen ingiet trechter nl. -- [Sae.] Loogschepper, koperen schepper m. om den ketel met de loog te vullen. --

k

[H. n. j J- marin, J- d'eau nlarin, zeescheede f.,

een plantdier, dat waterstralen schiet. — (Jig.)
[ I,itf., Beaux arts] Fait d' un seul j -, in eens door,
in éénen adem gemaakt, onder den invloed derzelfde aandrift of opwelling, met snelheid bearbeid
of uitgevoerd. On croirait que Fénélon a produit
Ie Télémaque d'un seul j-, men zou wanen, dat
F. den Telemachus in eens daarneder heeft geschreven (zonder op 't neschrévene terug te komen, zon (I er veranderingen of verbéteringen). — Le prernier j- d'un ouvrage, de eerste schets, het eerste
ontwerp van een werk — DU PREMIER JET, loc. adv.
in eens, zonder afbreking, zonder er op terug te

komen : 11 a fait cette pièce de vers du premier
j-, hij heeft dat dichtstukje in eens af neergeschreven.
Jetage, m. [Chic.] Uittreding van etter, van
vochten. -- Vetér. ] Droes , neusvloed ier. (der

paarden.)

Jeté, e, adj. (en part. passé van- Jeter): Pierre
j-e sur un toit, op een dak geworpen steen m. De
]'eau j-e par la fenêtre, uit het venster geworpen
neater n. Ses cendres furent j-es au vent, zijne

osch werd in den wind gestrooid. — [Mar.] Etre jsur un bane, sur one cote, op eerie bank, op eene
kust bezet, geworpen zijn.. — [ Beaux arts] Cela
est j-, bien j-, dat is slechts geschetst, dat is gelukkig ontworpen, goed geschetst. — (fig.) Une
parole j-e en lair, een los uitgeworpen woord n,
tan cri fut j-, er werd een kreet geslaakt. Le dé
(Le sort) en est j-, z. DE. — Jeté, m. [Danse] Dansas m., die slechts de halve tijdmaat van een' anderen heeft. -- Jetée, f. Hazendam rn., havenhoofd,
hoofd n.; kisting F. J- de fascinuge, de charpente,
de maconnerie, kisting f. van rf/swerk, kribwerk n.;
palenhoofd; steenen hoofd n., steenen beer m. —
liet op een' weg gebragte steengruis, puin, zand
enz., om hem te verbéteren of op te hooggin. ---

[Tech.] Faire one j-, een gietsel maken, de kaars-

gezegd, dat hij wist. — La n:ontagne jette du feu,

de berg werpt (braakt) vuur uit. Cette fontaine

jette beaucoup d'eau, die fontein werpt veel neater .
op. Lette Iamlfe jette heaucoup de lumière, die
-

lamp geeft veel licht. Ce diamant jette on grand
éclat, die diamant schiet een' helderen glans aait.
(fig.) J- des soupirs, zuchten, zuchten slaken. 3-

des Cris, des plaintes, geschreeuw, klagten aan
J- des é clats de sire, uitbarsten van. lage/ten.-he/Tn.
— Werpen, slrooijen, uitstroofjen : J- des fleurs
sur un cliemin, bloemen op een' weg strooiteer. jdu sel sur Ie lard, zout op het spek stroo(jen. Jdes senmences en terre, zaad in den grond strooijen. --- (fig.) J- des semences de vertu dans Ie
coeur d'un enfant, zaden van deugd in 't hart van
een kind strooijeu. -- Leggen, stellen, planten, slaan,

rigten, brengen, enz.: J- les fondements dune rille,
dune maison, de grondslagen van eerie stad, van
een huis leggen. -- (fig.) J- les fondements d'un
Etat, een' Staat grondvesten, opr-igten. -- J- no ttout
sur one rivière, eerre brug over eerre rivier slaan
(fnv. voor den overtogt van troepen). -- Quand Ie
Créateur jeta les hoormes sur la terre, toen de

Schepper de men.schen op aarde plaatste. - - J- ses

idees sur Ie papier, sur Ia toile, zone gedachten, op
het papier. op het doek brengen, werpen. J- on

I coup d'oeil sur qc., sur qn., een' blik op iets, op

iemand werpen, rigten, vestigen. J- on regard sup•
le passé, een' blik op (in) 't verlédene werpen, slama..
J- les yeux sur qn., het oog op iemand rigten,

vestigen, slaan; bijzondere oogmerken met iernonel
hebben. J- des regards ale compassion sur qn.,

medelijdende blikken op -iemand slaan, iemand titel

medelijden aanzien. J- one oeillade, (les oeillades,
een' lonk, lonken geven, toelonken. -- J- l'effroi,
i'épouvante dans le camp, dans one assemblée,

schrik, ontsteltenis in de legerplaats, 'in emoe verrgadering brengen, verspreiden. — J- ses souprons
sur qn., zijn' argwaan op iemand laten va?ten,

iemand verdenken. J- des soupcons dans l'esprit

de qn., iemands argwaan gaande rriaken,iernanr.d ver-

denking, achterdocht inboezemen. J- du ridicule

sur qn., sur une action, iemand, eerre daad belagchel k maken-. -- J- qn. dans le péril, dans i'inquiétude, dans l'embarras, iemand in gevaar, in
onrust, in verlegenheid brengen. — J- qn. en pri-

son, dans les fens, iemand in de gevangenis toet'pen of gevangen zetten, iemand in de boetjen slaan.

-- J- un manteau sur ses épaules, zich een' mantel
om de schouders slaan. -- (fig.) J- on voile sur gc.

een' sluijer over iets werpen, het met stilzwijgen voor
er niet verder over spreken. -- J- des propos,-bijgan,
iets zijdelings of bedektetijl4 te kennen geven, zich een
woord laten ontvallen, iets ter sprake, op het tapijt

brengen. -- (Loc. fig., fain., prov.) J- one mat•chandise (t la tete, eerie koopwaar voor een spot-

prijs, voor een ei en appel, aanbieden. J- one chose

a la tète de qn., iemand iets naar 't hoofd wei'-

pen, het hem aanbieden , zonder (lat by er ma

vraagt. J- . de la goudre aux yeux, zand in de
oogera, stroogen. J- son plomb sur qc., zijn.' angel

naar iets uitwerpen. J- on os èè c n., 'remand een

been, een brok toewerpen, hem iets van de voor-

deelen afstaan, hem door een klein voordeel zoekera

te winnen. J- son coussinet sur qn., iets door list
zoeken meester te worden. J-;la pierre b qn., eerren

steen op iemand werpen, heat iets te laste leggen,

hein beschuldigen. z. ook: BONNET, CHIEN, COGNEE,
COTON, COU, I)P]VOLU, FENETRE, FEU, FLAM131E, FROC.
GOURME, (SIIAPPIN, NAUT, POURCEAU. [ Brass.]
J- les secondes, het, mout voor de tweede maal op-

gieten, (nadat reen het eerste wort heeft laten af-
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loopen) . J- trem p e, den ketel zn de koelvaten ledigen. — [Bot.] Cette vigne a lien jeté du bois,
die wijngaard heeft veel hout ,riemaaht, veel ranken
restholen. Ces arbres ont jeté de profondes racines. die boomen hebben diepe wortels Geschoten. —
Ook zonder voorwerp : Les arbres ne jettent pas
encore, de boomen maken nog geen hout, schieten
nog niet uit. — (/ij.) Ces abus ont jeté de profondes racines, die misbruiken hebben diepe wortels
geschoten. — [Bout.] J- en soie, eenen knoopvorm
met spoelzijde overtrekken. — [Cir.] J- des chandelles, des bougies, gegoten kaarsen maken. J- les
mèches, de tweede waslaag aan de pitten geven. —
[Chir. j Cette plaie jette du pus, of, zonder voor
Cette plaie jetfe, commence a j-, dezewond-werp:
ettert of draagt, zet etter af, begint te etteren. —
[Econ. rur.] (als v. n.) Les bonnes mouches jettent deux fois l'an, goede bijen zwermen tweemaal
's jaars (tweemaal in 't jaar zondert zich een jonge
beenzwerm van den moederkorf af'). Ces mouches
n'ont, (Cette ruche n's) pas encore jeté, di.- bijen
hebben (die korf heeft) nog niet gezwermd. —
[Fauc.] J- le faucon, J- I'oiseau du poing, den
valk oplaten, opwerpen. (van den havik gebruikt men
laclser) . — [Fond.] Gieten, a f eieten, gesmolten metaal in een' vorm laten loopen. J- une statue en
bronze, een standbeeld in, brons gieten. J- on canon,
een stuk geschut slieten. -- Ook zonder voorwerp:
Ce fondeur jette bien, die gieter werkt goed, maakt
goed gietwerk. J- en sable, in kleine zandrorm.en
gieten. J- en moule (ook fig.) z. 1f0UI.E. — [Impr.]
J- un Plane. de Blanc, J- une espace, ure intervalle, wit, ruimte laten. gene ruimte onaangevuld
laten. — [Jeu] J- ses cartes, zijne kaarten uitspelen.
J- les cartes, de kaarten wegwerpen, met spelen
ophouden. — J- le dé, of als v. n. J- an sort, om
de hoogste oogen werpen, iets door 't lot laten
beslissen. -- [Mar.] J- des marchandises, la cargaison a la eer, goederen, de lading overboord
zetten, werpen, gooien. -- J- l'ancre, het anker
laten vallen, ten anker gaan. J- la sonde, le plomb,
boden, het dieplood uitwerpen. J- le loch, loggen,
het logplankje overboord werpen. J- des mats ui
bas, masten om laag zeilen (door hen met zeil te
overladen). J- in ehaloupe b la mei, de sloep in
zee strijken, zetten. J- Ie salvanos of la bouée de
sauvetage, de reddingsboei uitwerpen , uitzetten,
J- des grappins P bord dun autre vaisseau, enterdreggen op een ander schil) overfooijen. J- b la
bande, een schip doen krengen, poederen over éénen
boeg, den last over ééne zijde legceai. J- son navire
a la cote of Se j- à la cote, het schip op de kust,
op den wal zetten, opzettelijk op de kust of in den
wal loopen. Jette! gooi op, smijt uit, sloot uit.
Jette Ie hunier hors de la hone! stoot het marszeil uit de stars! Jette dehors! breng uit (het
schip). — [Mil.] J- des hommes, des munitions
dans une place, krijgsvolk, krijgsbehoefte n in eene
vesting werpen, binnen brengen (ondanks den belégerenden of blokkérendenvijand). — [Pêche] J- Ie
filet, het net uitwerpen. -- [Peint.] Ce , peintre
jette bien les draperies, s'enter^d bien a j- les
draperies, die schilder weet de druperiën goed aan
te brengen. — [Plomb.) J- le plumb sur toile, op
eene reet doek overtrokken gietbank zeer dunne
loodbladen gieten. — [Pot. d'étain] J- sur la pièce,
een hengsel, handvat, oor aan een vat gieten. -[Vénér.] Ce serf jette sa têt.e, dat hert werpt
zijn hout, zijn gewei af. -- [Verg.] Le verre jetie
son set, het r, las verliest zijn zout, krijgt kleine
scheuren of bersten. — [Vétér.] Ce cheval jette
sa gourme. une fausse gourme, dat paard werpt
den droes af, zet den kwaden droes af. - SE JETER, V. pr. zich werpen, zich storten : Se j- par
la fenètre, dans la eer, zich uit het venster, inde
zee storten. Se j- an cou, aux pieds de qn., zich.
om iemands hals, aan iemands voeten werpen, iemand
omhelzen, voor iemand nederknielen. Se j- sur qn.,
sur son ennemi, zich op iemand, op zijn' viand
werpen. hem aanvallen. Se j- sur qn., sur un yeas, gretig op iets, op een' maaltijd aanvallen. —
e j- dans un peril, zich in een gevaar storten. Se jdans la rét'orme, dans la dévotion, met ijver eene
andere levenswijs aannemen, op eens vroom worden, een devoot leven gaan leiden. Se j- dans un
couvent, in een klooster de wijk nemen, in een
klooster gaan. I1 seeta dans. Ie bois, hij wierp

dans les affaires, zich in vele en gewirltige zaken

steken, groote zaken ondernemen. — Se j- a la

tête (de qn.), zich bij iemand opdringen. I1 ne
faut pas se j- b la tête des gens, men moet zich
den menschen niet opdringen. Se j- dans le parti
de qn., iemands partij kiezen, omhelzen. Se j- sur
les louanges de qn., breed in iemands lof uitwei, -

1 den. z. ook BRAS, FPIPERIE, DIOULE. - [Géogr.]

^ Zich uitstorten, zich ontlasten, zich werpen, vallen, uitloopgin; uitsteken, vooruitsteken. Le Rh ne
se jette dans la Méditerranée, de Rhóne ontlast
zich (heeft hare uitwatering) in de Niddellandsche
zee. La Saóne se jette dans le Rhone, de Saone
valt, vloeit, werpt zich in den Rhone. — La terre se
jette ici Bien avant dans la gier, het land steekt
hier (strekt zich hier) zeer ver of diep in zee uit.
— [.Mar.] Se jeter a la cdle, z. boren onder JETER, V. a. Se j- en plein, op den wal loopen. —
Geworpen wog den : Cela se jette dans la rue, dat
wordt op straat geworpen, dat is niets waard.
Jefeur, m. [Tech.] Werper; gieter m.
Jetori, m. [Jeu] Leg- of rekenpenning, speel-,
pachtpenning m., rond, speelmerk n. — J- de présence, presentie-penning (in sononige bijeenkomsten
aan elk der tegenwoordige leden uitgereikt). —
[Tech.] Lettergieters werktuig n. tot toetsing, der
gefloten letters. — (Loc. prov ) Etre faux comme
un j-, een valsch karakter hebben, de valschheid
zelve zijn. — Jeto unier, m. (dénigr.) (woord
van Voltaire) Lid der fransche 4cadémie, inz. een
getrouw opkomend lid daarvan (met toespeling op
den weleer rondgedeelden jeton of presentie-penfling, naar welker getal de presentie-gelden werden
uitbi°taald).

Jettiee, adj.'f. [Manut.] : Laine j-, slechte, stroeve
wol f., uitschot n.
Jeu, m. Spel, vermaak n., uitspanning, verlustiping; grap, boerterj, kortswijl f. J- d'eniant, kinderspel. J- innocent, onschuldig spel, schuldelooze
uitspanning. J- de main, handspel. lipte klappen
uit scherts, plagerij. (Loc. prov.) J- de main, j- de
vilains, uit kortswijl vechten is gemeen. — Cela
passe le j-, dat gaat te ver, dat is meer dan scherts.
I1 se fait un j- de votre faiblesse, hij spot, hij
drijft een spel niet uwe zwakheid. Ce sont de
rudes j-x, dat zijn ruwe, onbevallige boerter en.
11 a fait, dit sela par j-, hij heeft dit uit korts wijl gedaan, gezegd. I1 le Arend en j-, hij neemt
het in boerterij, scherts op. — J- de mots, woord
zinspeling f., dubbelzinnig gezegde n. — J--speling,
de la nature, natuurspelinq, werking der natuur,
die iets zonderlinge voortbrengt; het dus voortgebraqte voorwerp zelf. Cette coquille est extraordinaire, eest un j- de la nature, deze schelp is
buitengemeen, zij is een spel der natuur. — J-x
d'esprit, spelingen van 't vernuft, ver nu ftspeli.ngen
I'. pl. (zoo als raadsels, charaden, eindrijinen, enz.).
— (prrét.) Les j-x de la scène, de tooneelvoorstellingen f. pl. Les j-x de Melpomène, de Thalie,
de treurspelen, de blijspelen. Les j- de Terpsichore,
de dans m., het dansen. Les j-x sanglants de Mars,
de bloedige oorlogsbedrj ven n. pl. — C'est un j- du
basard, de la fortune, 't is een spel van het toeval,
van de fortuin. — Spel n. het aan zékere regels
onderworpen spel, waarbij men doorgaans eenig
,,geld waagt; het spelen. J-x de basard. z . HASARD .
J-x d'adresse, kunstspelen (die vaardigheid van
hand en oog vorderen). J- de Galsul, de combi
verstandsspelen, spelen van berékening.-naiso,
J-x de commerce , gezelschapsspelen (zoo als de
meeste kaartspelen). (De namen der bijzondere,
spelen zoeke men onder 't bepalende woord.) — 11
est heureux an j-, hij is gelukkig in 't spel. J'ai
perdu an j-, ik heb bij 't spel verloren. Etre adonné, attaché au j-, aan 't spel overgegeven, te zeer
gehecht, verslaafd zijn. II vit de j-, hij leeft van
het spel. Maison de j-, speelhuis n. L'entrée dune
maison de j- est une des portes de la Grève, de
ingang van een speelhuis is eene der poorten naar
't schavot. — Inzet, 'inlecl; pot m. Mettre an j-,
Faire le j-, inzetten, in den pot leggen. Jouer beau
j-, spelen waarom de anderen willen. Jouer gros
j-, grof, om veel geld spelen. Jouer petit j., om
weinig geld spelen. Tirer le j-, den gezamenljken
inleg, den pot uithalen. Il y a trois cents francs
sur j-, sur Ie j-, er staat 300 francs in. — Spel,
de gezamenlijke kaarten, die de speler in de hand
in het bosch. Se j- krijgt; de oogen of punten, die men bij 't kaart- o f
ich
z
zich., stortte zich, redde
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dobbelspel maakt, in 't algemeen de verhouding die het aan (le repte zijde, aan 't rede einde acmeeen speler zich tot zijne tegenpartij bevindt. grijpt, die zijne schaapjes weet te scheren. C'est
Ii a un beau j., bien du j-, hij heeft een schoon Ie droit du j-, 't is het regt van 't spel, de zaak
spel. Porter beau 3-, een schoon spel hebben, eer brengt het zoo mede. Donner da j- i qn. , iemand
men koopt. II lui est entré vilain j-, hij heeft een wat te doen geven. Jouer a j shr, achter eene
slecht spel ingekocht. Jal ruiné iyion j, en dear- zaak zijn, zeker van zijne zaak zijn. Les fantant , ik heb mijn spel met het écartdren of weg- tes sont faites pour le j- , in het spelen moet
werpen bedorven - Vous conduisez uien votre j-, men niet toegeven, of qeene m isslagen door de
gij speelt goed. Ceux qui regardent ne doivent vingers zien. Battre qn. Ii 3- sûr nest pas de
point parler stir le .j-, (le toekijkers moeten niet in belle time, 't is laag, iemand te slaan, die zich
het spel spreken. Tenir j-, voort c pelen niet hein, niet kan verweren. Couvrir son j, zijnen aanillig
die veriest; Ook: in zijn huis of in 't openbaar slag verbergen. Etre cocu de bon j , vrijw
speelpartijen geven. Couper j-, met spelen op/wa- horendrager zijn. Ii joue un j- (1 se perdee, bdf
den en de winst medeneinen. Les règ!es lu j-, de speelt een gevaarlijk spel, zijn geheel fortuin staat
speireqels ni. p1. C'est Ie vrai j-, (lat 15 liet reqte op liet spel, hij waagt te veel. C'est un j jood,
spel, zoo moet er gespeeld worden. II a le j- serre, 't is eene doorgestoken kaart, een afgesproken werk
hij is voorzigtig in het spel, hij waagt niet ligt veel of plan. C'est un j- a se rompre Ie you, 't is een
halsbrekend werk, eene hoogst gevaarlijke zaak of
in liet spel; ook: hij houdt zijn spel te veel gesloten,
ontwikkelt zijn spel niet (in 't schaken, dammen, onderneming. A quel j- l'a-t-on perdu? hoe komt
tiktakken). Se piquer an j-, met spelen volhouden, het, dat men hem niet meer ziet. Cda nest que jhoewel men verliest; (lig. et fain.) in eene onder- pour moi, dat is voor mij slechts spel, dat valt mn)j zeer
neming volhouden, ondanks alle hinderpalen. Jouer gemakkelijk. z. ook: BEAU, BON, CACHER, CHANDELLE,
lion j-, bon argent, Jouer de franc j-, om contant CORDE, IJEUX, ENFANT, ENTRÉE, EPINGLE, PRINCE,
of gereed geld spelen. J'y vais do j-, je suis da j,, VENANT. - (Pray.) Dieu vent j-, wie een' kuil
of enkel j'en suis (in 't recivi -spel), ik houd tegen voor een ander graaft, valt em- zelf in. Quand on
den hooqeren inleg op die haai t. -- Spel n., datgene ce pent plus rnettre an j-, ii fout quitler le j ,
waarmede, waarop gespeeld wordt: J- de cartes, als enen niet meer mee kan doen (in verne Jlien,
spel kaarten. J- enlier, vo!lediq spel kaarten (51). werkzaamheden enz.), moet men uii.ccheirien. Après
J- de piquet, piket-spel, jasspel (31 kaarten). J- Ie j viennent les noises, na gekheid volgt gemeenlijk gekijf of twist.
de quilies, kegelspel. J- d'oie, ,qanzebord n. J
JeutH, m. Donderdag m. J- gras, de laatste dond'échees, schaakbord met de stukken, schaakspel.
J- de dames, dambord met de schijven, damspel. - derdag voor de vasten. J- saint, witte donderdag,
spelen
uitgevoerd
worden:
de donderdag van de vasten -week. (prov.) Cola se
Plaats, in welke • zdkere
Un j de paume, de crosse, eene kaats-, koifbaan. ferala semaine des trois jeudis, of quarantejours
j
amais,
dat zal te Sint-.Jutmis nooit) geJ- de mail, mnaiiebaitm t, - [tlus.] Spel n. ; v(jze après
oma een speeltuig te bespelen, speelwijze f. .1- dor- beuren.
Jeiimerante, f. [Tech.] ITei.qiiiai H., model
ques, orgel; register im. Les tuyaux du rnèrne
i , de orgelpijpen van hetzelfde register, van de- voor de radveiqen.
zelfde rij. J- de flates douces, flaitreqisler. 3- de
Jean (a), toe. adv. Nuchter, nuchteren. Je suis
voix hurnaine, menschestens f., register, dat die encore in j-, ik ben noch nuchteren, heb heden nog
stem nabootst. J- de trornpettes, trompetreçjister. niets gebruikt of genuttigd Prendre un rernède
Plein j , Demi-Jeu, vol spel, half spel, de sterkere le j-, een geneesmiddel nuchteren innemen.
of racer g emati g de toonfn , rile men nit een speeltuig
Jeune, ar/f. Jong, jeugdig. Un j- enfant, een
haalt. J- céleste, Z. CELESTE f. Avoir ie j beau, jong kind n. Une j- personne, eenjong neensch, inz.
ige lieden.
brillant, teridre, dëlieaL eene schoone, schitterende, een jong meisje n. Des jeunes gens, jom
teedere, fijne speelmnanier hebben. - Cet acteur a 11 eet plus j-, nioins j- que mol de deux aics, hij
Ie j- touchant, noble, die tooneelcpeler heeft een is twee jaar jonger, ouder dan ik. Quel est le
roerend, edel spel, speelt met gevoel, met waardig- plus j- des deux, welke is de jongste van beiden.
held. J- de tlidhtre, theaterspel, tooneelgebaar n. VIe j- chien, een jonge hond m. Une j- plante,
- S- niuet, stom spel, zwijrjenrl spel n. - [Anc. eene jonge plant f. - A hr. Richard j-, aan
mii.] Lej- de Ia pique, del'espadon, het vechten met den heer Richard de jonge of jongere (junior)
de piek, niet den houwdegen. -- [Escr.] Schei-in- (in tegenstelling met alné, de oude, de oudere). wijze f., manier van trekken, van vechten. Son jDans mon j- age, dans moo j- temps, in ocjne
est de porter en parant. 'tis zone manier b(j'tpa- jonge jaren. J- ardeur, jeugdige drift f., ijverréren uit te vallen. 3- sensible, insenoii)le, vaste, vuur n. de, jeugd. - 11 a le visage aussi j- que
vrije, stoot. J- dur, harde stoot am., battérinq f. - sil n'avait clue vingt mens, hij ziet er zoo jeugdig
[Teelt. j Avoir du j , speiinq hebben. Cette pofte uit, als of hij eerst twintig jaren was. Avoir Ja
na pas assez de j , deze near heeft geen spelens voix j-, eene jeugdige, zachte stem hebben. 11 a
genoeg, poot niet gemakkelijk open of toe. Le encore Ie goût j-, hij heeft nog een' jeugdigen smaak
i dune roue dans sa cage, de qemnakkeltjke bene- (van een' bejaard' man, die nog behagen schept in
ging van een rad in zijne koe. . Le balancier le de bedrijven der jeugd). - Un j- fon, un j- Ptourdi,
cette horloge na pas assez de j , de onrust van of (rig.) Un j- lem ron, een jonge gek, een wildzang.
dit horioie heeft neen spelens penoer. _ (tb.) Z, ook BARBE. - ( Lo c. fig. et faoe.) Cette couleur
Le j- des passions liurnaines , de in machine poli- est j-, die kleur staat alleen aan jonge lieden wei.
tique, het spel, etc bewegingen der mensiheljjke Le reste en sera bien j-, er zal heel weinig van
hartsto.rjten, der staats -mnachine. - [Mar.] Le nult overblijven; de rest zal niet veel waard zijn. de hune a assez de j' dans le chouquet . de steng [ Pout., Lilt.] La jeune France, Italic, Alleinagne
heeft spelens genoeq in. 't ezelshoofd- Un j ( jet) etc. , het jonge, vrjzinnige Frankrijk, Italië, Duitschde voiles, een stel zeilen. Un j- davirons. eenstel land, enz. -. [Prov.j J- chair et vieux poisson, jong
roeiriemen. Un j- de pavilIons , een stel vlagoen. vieesch en oude vis e/i. (het vleesch van joop vee en
[Mil.] Le j- dune mine, het springen eener oude visschen smaakt liet best) . - Somtijds ook gemijn. -- [Peint. ] 11 v a du j- daims cette composi
bézigrl voor kinderachtig, onbezonnen, onbesuisd,
tion, er is leven en beweqinq (verscheidenheid, af- onervaren: lion Dien, qu'il est j-! lieve hemel,
wisseling) in dit stuk. - [U.ist.] J-x, openbare wat is hij nog kinderachtig, nog groen! Je crois
schouwspelen der Ouden (wedrennen, worstelen, qu'il seta toujoucs j-, ik geloof. dat hij altijd een
zwaardvechten, enz.), volksfeesten n. pi. J-x olyrnkind zal blijven. Jenne, m. [11. ccc [ .] Geestepiques, J-x Iloraux, J-x capitolins etc., z. OLYM- ljke, die de lagere wijdingen heeft ontvangen, jonger. - [FPod.] Lager beambte. - Ook: Leerling,
PiQUE, enz. - J-x militaires, krijgsspelen, gymnastische oefenspelen (door Hendrik den Vogelaar in- jongen:Les j-s du tailleur.(In deze beteekenic.cen vergesteld). Jx oratoires, redekunstige wedstrijden m. ouderd). - i -s de langues, jonge lieden, die door
p1. (der oud -nederlandse/me rederijkers-kamers). - sommige gouvernementen in de kennis der oosterItlytli. , Pods.] Les .i -x. les Bis et les Graces, de sche talen woeden opgeleid, om later als tolken te
Spelen, Lachjes en Bevalligheden (bestendige ge- dienen. - Pline le j-, Plimiius dejongere (ter onderzeilen van Venus). - (Loc. fain. ei prov.) Mettre scheiding van Pline lancien). Scipion le j-, Scipio
qn. , an j , iemand ergens in wikkelen. C'est de jonnere (tee onderscheiding van Scipion lam é ).
son j- de tirer laffaire en longueur, zijn voordeel
Jeilne, in. Het vasten, onthouding van spijs,
vereischt liet, de zaak op de lange baan te trekken. inz. onthouding van vleeschsp)jzen op zdkere dagen
C'est un homme qui fait Men son j , 't is een meeisch. hij de roomsch-katholjken. L'usage du j- est de
waarin
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JEUNEMENT

Ca plus haute antiquate, 't gebruik van 't vasten
overoud. Jour de j-, vastendag m. Un j- or.
(ionné par 1'> glise, een door de kerk voorgeschre.
ven vasten. Le j- du Carême, het vasten in del
vastentijd (in de vasten). — Un j- trop longruine i„
santé , een te lang vasten verwoest de gezondheid
— (fig. et (am.) Depuis six mois je n'ai pu aller at
spectacle: eest an bien long j-, sedert zes maan.
den heb ik uien schouwburg niet kunnen bezoeken
lat is een zeer lang vasten. — (Loc. prov.) I1 u
biera faitdes j-s qui n'étaient pas de commande.
ment, tig heeft dikwils tegen zijnen wil moetee
casten: hij heeft dikwijls niets te eten gehad. Lon€
comme cpn jour de J-, zoo lang als een vastendar
(van iets, dat vervelend lang duurt).
Jeuoeoneuut, ode. [Véner.] Nieuwelings, onlangs. Cerl de dix cars j-, hert, dat pas zijn gewei
met tien takken heeft gekregen, zesjarig hert n.
Jleûnner, v. a. Vasten, zich van spijs of vaag
zekere spijzen onthouden, inz. zich naar 't voorschrift der roomyr,sche kerk van vleeschspijs onthou
slechts éénen maaltijd daags gebruiken. J--den

deux fois 1a semaine, tweemaal 's weeks vasten. -II faut qu'il jeune pour guérir, hij moet 'eini-b

of niet eten om béter te worden. J- an pain ei a
lean, niet dan 'water en brood gebruiken. -- (Loc.
prov.) Jeune biera qui ne mange rien, wie niets
heeft, kan ligt vasten. -- (burl.) J- à feu et it sang
of i Ier émoulu, een allerstrengst vasten houden.
Jeunesse, f. Jeugd f., levenstijdperk, (lat op de
er' idschheid volgt, jonrlheid, jongelingschap f., jonge

jaren n. pl.; --jonge lieden, r 1. pl. La j- passe site,
de jeugd gaat schielijk voorbij. it a biei employé
Sr j-, hj heeft z')ine jeugd, zijne jonge jaren, goed
l;t,lleed. 11 ne i„ i, pas :ionner tapt de liberté á
la j-, 'men moet (len jongen lieden niet te veel vr^ -

held geven. 11 ' avait ce lal lien de la j-, er
waren op dit bal vele jonge lieden. La fleur de la
j- périt dans ce combat, de bloem der jongeling
kwam bij dit gevecht om. Asoir an air de-schap

j-, er jeugdig uit zien. — (fain.) I1 yest accou-

tunné de j- (voor dès sa j-) , Ir)] is van der jeugd af
daaraan gewoon. -- (pop.) Jong arserz,sch, inz. jong

meisje: Cette jeunesse-1' fait la iière, dat meisje
speelt de fiere, de trotsche. -- Jeugdige onbezonnen -

heid f. of streek m. C'est ure j- (un coup de j-)

qu'il lui faut pardonner, 't is een jeugdige streek,
diem men hein moet vergeven. --- (Lae. prov,) I1
faut que j- se passe, saris moet der jeugd wat toegeven,; de jeugd moet uitreien. La j- revient de
Idea loin, jonge lieden komen vaak van de zwaar
ziekten weder op; ook : béteren zich dikwijls-ste
na cie grootste a fd•walingen. Esconspter sa j-, een
ongebonden leven. in z(s7e jeugd leiden. Z. ook DIFICILE. — (Prom.) Si j- savait et vieillesse pouvait,
den ,jongen lieden ontbreekt het aan ondervinding,
en den ouden aan krachten. — Jeunesse wordt
ook wei van dieren en van boomgin gebruikt : Les
chats soot, très-arnlm.lsants dans leur j. Cet arbre
porte la j- sur sa léte et la vieillesse dans son

coeur.

Jeuxitet, te, c#dj. (fam,m. enz doorgaans in 't vrouwelijk) Zeer jong. Elle est encore toute j -te, zij

'is nog zeer jaap,. --- Ook als subst. : L'innocente

j -te, 't onschuldig navisje.
Jeóneur, nl., -ease, f. (firn.) Hij of zij, die
vast, die dikwijls, die gaarne vast (doorgaans met
grand c.ebPzictd) : Les Orientaux sont de grands

j-s, de Oosterlingen zijn eerste liefhebbers van vasten.

„leun- parti, m. [Mar.] Overeenkomst f., vol
welke de gemeenschappelijke eigendom van-pens
een schip, in geval van scheiding. wordt overgelaten aan heir?, die de voordeeligste voorwaarden
insekt.
Joaillerie, f. Juwelierskunst f.; juweelenhandel ni. I1 se mê(e de j-, hij verstaat iets van de
juwelierskunst: hij doet in juweelen. I1 s'est enriehi is la j-, hij heeft zich met den juweelhandel
verrijkt. -- Joaillier, m., -ièi-e, f. Juwelierr m., juwelierster f., hij of zij, die in juweele'n
handelt; juweliersvrouw f.
Joalle, Jovalle, f. [eon. rui.] Een in bedden van ï tot 8 meters breedte aangelegde, aan
wederzijde anet rijen u) nstokkeaz beplante grond in.
Joanuette (Eau de), f. (Pharm.] Water,
plat zwavelzuren kalk, onderkoolzure soda, Ijzer,
enz. bevat, en dat als versterkend middel bij bleekzucht, witte toed enz. wordt aangewend.

-~

JOINDRE

-lob, as. (Loc. prov.): Pauvre comme J-, zoo
Th .;a als Job, doodarns. C'est la femme de J-, 't is
e .: helleveeg, eene Xantippe. — Les amis de J-,
3 '.),- vrienden m. pl., zulke, die den ongelukkigen
ongeluk verwijten. — [Méd..] Eau de Job,
g ., 2 „e ra<<: l-water n. uit een dorp van dien naam in


AL. r ,° ; e. — Larne de J-, z. LARI%IE.

Jo yard, m. (fain.) Onnoozele bloed, domkop,
ligtgelo::>w ge m. — Jobardlerie, f. Onnoozelheid,
ricmli.e'id f., domme zet m.

t .gobelin of Jobelot, m., z. V. a. JOBARD.
---- ^ .Jober, v. a. et n. Spotten; zich aan spot!ernJ bloots,°eren. -- ; ,Joberie, f. Spot m., spot-

ter•n';i f.
Jobet, in. [Fond.-, Mete shouder in., ijzeren
haak ni., die de matrijs vasthoudt.
S Jobisnie, m., z. v. a. JOBARDERIE.

.loe, m. Molenrust f.: Mettre le nsoulin it j-,
den molen in rust zetten.
Joeasse, f ., Z.V. a. JJRAINE, DRENNE.
Jockey, ram. (an l.),longe voorrijder of rijknecht.
Joeko, n1. [H. ii,], z. v. a. CHIMIPANZÉ.

Joerisse, nl. Zal, zotskap m., uilskuiken n.,
erwtenteller, potkijker, jan -hen; onnoozele en onhandige knecht in.
ninake r, grappenmaker nn.
Jodelet, ICI. Potr,
Joel, Joil, Joili c, m. [H. n.] Arenvisch ira.
(athérine).
-

t Johan, :n., z. v. r`. cocu.

Joie, f. Vreugde, blijdsehccp, vrolijkheid f. Cris
de j-, vreugdekreten as. p1., gejuich n. Causer
de la j- a qn., iemand blijdschap veroorzaken.
Tressaillir de j-, van vreugde opspringen. Vous
étes bien en j-, gij zijt sept vrolijk. J'en ai bien
de la j-, ik verheug er snij
over. Je vous serviral avec j-, ik zal u met vreugde dienen. _(farn.) 11 est It in j- of beter dans la j- de son
coeur; hij is vervoerd van vreugde. Feux de j-,
vreugdevuren n. pl. — Se donner au coeur joie
dune chose, z. COEUR. Fille de joie, meisje f.
van pleizier, Qateiwoi, hoer f. — J-s, genietin ge n f. pl., genoey'ens, vermaken n. pl. Vivre dans
les j-s du. monde, in de wereldsche vermaken of
genietingen. leven. --- (Loc. prov.), z. ENTENDRE.
— Ce lont j-s de manage, 't zijn kortstondige
vreugden.
Joigniant, C, adj. Naastgelegen, bijgelegen,
belend: Line maison j-e a in nmienne, een huis aan
het mijne belend, naast het mijne liggende. -JOIGNANT, prep. Naast, nevens aan: Une maison
j- l'église, een huis vlak naast of aan de kerk.
Joiindre, v. a. Zamenvoegen, zamenleggen, bij
voegen, zamenzetten, zarnennaa Jen, zamenmen--en
gen, .zamensluiten; vereenigen, verbinden; bijdoen,
toevoegen, bijvoegen; -- achterhalen, inhalen, bi
J- deux pièces, twee stukken aan elkander-halen:
voegen, zamen[ risen, enz. J- les mains, de handen
vouwen, zamenvouwen (one te bidden, te srneeken).
Joignez cette maison b la vótre, vereenig dit huis
snel het uwe, trek liet bij het uwe. J- deux pièces
ale Bois, twee stukken hout verbinden, lasschen.
J- des ais aver des chevilles, planken met bouten
verbinden. J- bout ia bout, met stuiken tegen elkander aanbrengen. J- deux tomes en un volume,
twee boekdeelen in éénen band zarnenbinden. -- Je
joins mes prières is celles de votre famille, ik
voeg mijne beden bij die van uwe familie. J1'utile a l'agréable, het nuttige met het aangename
mereen'igen. 11 wint j- la compagnie, hij kwarrn b#
ket gezelschap. J- l'autorité spirituelle avec la
Lemporelle, de geestelijke magi met de wereldlijke
sereenigen. J- l'e-spérience au raisonnement, onlervinding aan redenering paren. — J- l'ennemi,
'len vijand achter- of inhalen (om met hein te
;echten). Il n'y a qu'une demi-heure qu'il est
panti, vous le joindrez encore en chemin. liet is
naar een half uur geleden, dat hij vertrokken is,
lij zult hein nog op weg inhalen. J- un vaisseau,
'en schip inhalen, op zijde komen. — ( Loc. prov.)
.voir de la peine is j- les deux bouts (de l'année),
.,. BOUT. — JOINDRE V . n. Sluiten, aansluiten, beioorljjk aan of in elkander passen: Prenez garde
ue cette porte joigne Plea, geef acht, dat die
eur goed sluite. Le couvercle de cette bofte ne
oint pas bier, het deksel van deze doos sluit niet
coed. — [Mar.] Dans un arrimage, it faut que
out soit a j-, bij het stuwen moet alles vastliggen,
gast tegen elkander aan liggeit. — SE JOINDRE.

JOINT
V. pi . Zich vereenigen, rich zamcnvoegeii, zamen,

komen; elkander aantreffen of ontmoeten. Trap

faible contre tant l'ennemis, ii se joignit a cette

puissance, te zwak tegen zoo vele vijanden, vereenigde hij zich met deze mogendheid. Les armées
alliées 5e sont jointes P P., de verbondene lepers
zijn te P. zamengelcornen, hebben zich te P. vereenigd. Les deux escadres 5e joigisirent is teun

hauteur, de twee eskaders of smaldeelen veree'n4jden zich op die hoogte. Nous anus joindrons P
Paris, wij• zullen elkander te Parijs aantreffen,
wij willen te Parijs zamenicoinen.
Joint, e, adj. (en part. passé van jointh'e):
Des planches Idea i -es, goed zamnenpevoegde, aaneençjelasc/ite, verbonden planhen t. pi. Prier Dieu
les mains j-es, God met gevouwen, zaampevouwen
handen bidden. Sauter P pieds i -s met aaneengesloten voeten springen. - 115 sont i -s d'arnitid, zij
zijn oom' vriendschap verborden. - Le travail, ja Ia gaietë, surmonte toutes chases, arbeid, aan
opperuimdlieid gepaard, komt alles te boven. -Vous trouverez cl-joint copie (of ei-jointe Ia co
pie) de ma lettre, gij zult hiernevens het afschrift
van mijnen brief vinden. Ci-j- quittance, Ci-j-s
les papiers, hierbij quitanlie, de papieren. - JOINT
QUE, bc. conj. Waarbij nog komt, bovendien: II

na pas fait votre commission, paren qu'il na
pas nu le temps, j- qui! était malade (men zegt
liever j (1 CC que, j (i cda que).
J oint, in. [Anat.] Gewricht ii., gewrichtsverbinding f., gelid, lid n., qeidding 1.: II a le bras
cassë au-dessus du j-, hij heeft den arm gebroken
boven 't gewricht. Vous n'entenclez pas a couper
-

JOMBIE.

-

-

het fraaiste van de zaak is, dat.. Cela passe le
i , dat is ineer dan mooi of lief (dat nadert het
schoone).
Joliet, te, adj. (serklw. van oli)
(fam ) Lief, liefjes, netjes, vrij aardig: Cette jeune
Idle est i -te. Jolluieiit, ads. Op lieve, aardige
wijze, aardig, lief: Elle danse i , zij danst netjes.
Vous écrivez i , pij schrijft fraai. Cet enfant lui
a répondu i , dit kind heeft hem allerliefst geantwoord,
(iron.) J'ai i- arrangé le drôle, ik heb
.

-

-

-

-

-

-

-

den kerel aardig «luchtig) doorgehaald, de les gelezen, mores geleerd. - Vous vous kies j - trornpd,
gij hebt u mooi (deerlijk) bedrogen.
Joliète, f. [Tech.] Plank f. bedekt met tinosclt
one te polijsten.
Jolite, f., z. IOLITE.
-t J olivetés, in. p1. dardigheden, /raaijigheden,
allerhande aardige kleinigheden t. pl. , mooi speelgoed n. ; - zoete kinderpraat m.
Jomharbe, f., Z. JOUJIARBE. - JonTharde, f. [Mus.] Fluit f. snel drie gaten.
Jone, m. [Bot.] flies, bieze f., rusch in., rietn.
J.- fleuri, bloembies, rietgras. J- épineux, J- mann,
z v. a. AJONC. J- odorant, keinelshooi, kameelstroo n.
3- gloîmtrulé of dpars, eknopte bloembies. - Une
toulre, one botte de j '-s, een bos m. biezen. Une
natte de i -s, eeoc biezen mat t. - Une canoe de
of un i-, een rottingriet II., rielstok m., riet. i^Joa fij Un j - d'angent , een zilveren hoepring m.
zonder steen of kas. - Papier de i - , oud eqyptisch papier ti. , uit den papyrus-struik bereid. (Loc. prov.) II se tient dnoit comme un -, hij
staat zoo re9t als cciie kaars.
Joneace, e, Joncé, e, Joneaginé, e,

Joncaeées of

nu poulet, vous ne sauriez trouver les j - s, gij
kunt geen hoen snijden, gij weet de gewirhten
niet le vinden. -- (lig. et fam ) Trouver ie j - (Ia
Jointure) , de zaak bij het repte einde aanvatten. [Constr.] Voeg f. , stuik ni., naad f.: Reinplii' les j-s
des pierres, de voegen der steenen vullen, vol sirpken. J- de douche, doorgaande of langsehe soep.
3- en coupe de face of de tête, J- montant , staande soep. J- de lit, strekkende of streksche soep.
Assembler a i -s perdus, met verloren lippen verbinden, verse/iersen. Border P i -s carrés, met karveelwerk opboeijen. J- P onglet, in verstek. Jcarré, haaksche of vierkante voeg. J- de menuvmement, dekvoeg. J- feuillé, schuine soep. J- gras,
maigre, stompe, scherpe of scherphoekipe soep. Jserre, q eslotene, naauwe soep. Plein sum i-, met
verspringende voegen, in verband. J- incemtain, onregelmatige soep. J- ouvert, opene, wijde voeg. Jmefait, opgewerkte soep. J- P pointe de diamant,
diamantvoeg. Faux j-, slech te soep, geopende soep.
J- a plat point, stuik, eenvoudige, gladde soep,

adj. Biesachtip, biesaardiq.

voeg tusschen een' oplanger en zijne siang, vergaring t.
Jointe, t., Z. V. C. PATUI4ON. - IManuf.] Vulzijde 1. (tot herstelling der gebroken draden).
Joitité, e, adj. [Vtéi'. ] : Cheval court-j-,
long-i-, droit-j-, kort, lang, steil (of rept) gekoot
paard n. Cuieval has-i-, paard, dat (loortreedt,
doorzakt, dat laag gekoot of beervoetip is.
J ointif, ive, adj. [Tech.] Aansluitend, aan of tegen elkander sluitend, kant tegen kant, zonder lucht:
Les planelses de cette cloison sont j-ives, de deelen van dat schot staan vlak tegen elkander aan
gevoegd. - Joiiitivement, adv. Naast elkander:
Planter des palissades i-, palissaden naast elkander in den grond slaan.
Jointoierneiit, in. [[Iac.i I-let voegen: het
diptstrjken der voegen. - 'Jointoyer, v. a.
Voegen, dc voegen invullen.
Joi n ture, t. [Anal.] Gewricht, beengewricht n.
[Constr.] , z. v. a. JOiNT.
Jol, in. [Mar.] Jol f.
Jou, e, adj. Aardig, mooi, lief, fraai, hupsch,
knap, sierlijk. Un i - enfant, een aardig kind. Une
i -e 1111e, een lief meisje. Faire de i -s vers, fraaije

dooden, met gekwetsten bedekken , bezaaijen (een

lijmvoeg. J- entre une allonge et sa varangue,

verzen maken. II a fait de .1-es actions a Ia guerre,

hij heeft schoone, hupsche daden in den oorlog gedean. - (fig.) C'est un - sujet, ' t is een knap,
prjseljk jong snensch. - (fern.) II a une i -c place,
hij heeft een' ni oofjen, voordeeliqen post. II lui a
ioué Un j- tour, hij heeft heineen' mooijen (leelijken) trek gespeeld. J- P croquer, z. CJIOQUEII. 3(beau) garcon, Z. GARCON. - Ook als subst.: Le
i - de l'histöire est que.., 't mooije van de historie,

-

Joneées, t. iii. Biesgewassen n. p1. , biesplan
ten 1. pi. - Jenealre of Jonearia, t. [Bot.]

Spaanse/in ortegia f. , soort van krappiant met bieziqen stengel. - Jonehaie, 1. Met biezen bedekte plaats f. , bles - of rietveld n. (netten.
Joiiche, t. [Pêclie] llijplijn, touwlus t. aan
Jonehé, e, adj. (en part. passé van oncber)

Bestrooid, bezaaid, bedekt: Chemin

i de Beurs,
-

met bloemen bestrooide weg m. - Champ i - de
morts et de mourants, met dooden en stervenden
bedekt veld ii. - Jonchée, f. Gestrooide bloemen,

bladeren, kruiden, enz. (bij piegtiçje gelegenheden),
strooisel n. Faire une i d'herljes et de Beurs,
kruiden en bloemen strooijen.
(fig.) Une i de
cadavnes, eene menigte verstrooid liggende lijken.
Biezen kaasvorm in. ; het daarin gemaakte
rooinkaasje. Aclieter de la i , roomkaasjeskoopen.
-

-

-

-

-

-

P JONCHEE, lor. ads. Rijkelijk, met pause/ic

handen vol.
Joncher, V. Cl. Bestrooijen: J
an chemin de Beurs, eenen weg met bloemen bestroo(jen.
(fig.) 3- de moits, de hlessés, met
.-

-

slagveld).

Jonchère, t., z. s. a. JONCHAJE. - Bos in. Piezen, soort van drjivend eiland ii. van biezen.
Jonehets, m. Pl. Knipperspel Ii. Des i - dos,
d'ivoire, een beeiien, ivoren knipperspel. Jouer
aux i - , het knipperspel spelen, knipperen.
Joncier, ni. , z. v. a. GENET d'Espagne. Joneiforiiie, adj. [Bot.] Biesvormip. - Jonelnelle, 1. [Bot.] Kanthalm ni., kogelbies C. Jonciole, f. [Bot.] 1Jlaauwe bies-anjelier f.
Joneolde, adj. [Bot.] Biescormig.
Jonetion , f. Vereeniginq, verbinding, zamen komst t., zamenloop in. ; sereeniginyspuni is. La
de
deux ai'mées, de sereenipinp, bijeenkomst van
itwee lepers. La i- de deux mers, de deux nivières,
de zainenloop, zamensloeijing van twee zeeën, van
twee rivieren. - A Ia i- des deux routes, op
't vereeniginyspunt der beide wegen. - Plan de
i - , vereenigingssiak, rakend vlak n. , stuik m. -3- des varangues et allonges, vergaring der veengen en oplangers.
Jondelle, f. (pop.), z. v. a. FOULQUE.
Joiigerinanie, f. [Bat.] Leverkruid n.
Jongler, v. is. Goochelen, uit de tasch spelen;
verscheiden ballen, messen enz. opwerpen en vangen. - Jonglerie, t. Goochelarij; kwakzalverij;
- bedriegerij t., valsche
schijn iii. - Jongleur, m.
Goochelaar, kwakzalver; - bedrieger; - toovenaar (bij de Indianen); - in de middeleeuwen:
soort van minstreel, rondtrekkend muzikant en
zanger m. (z. ook COMIR)
Jonidie of Jonie, t [Bot.] Soort van viool
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tje, dat als braakmiddel wordt aangewend, jo ni- spelen. II joue en carreau, en coeur, en trétle,
en pique, hij speelt in ruilen, harten, klaveren,
orchis-gewas n.
schoppen. Je joue sans prendre , ik speel zonder
Jonque, f. [Mar.] Jonk f., chineesch vaartuig. te koopen. - Somtijds ook met den naam der
j- 1e guerre, oorlogsjonk. J- rnarcliande, koop- geldsoort waarom men speelt: J- aux écus, aux
vaardg -jonk. (of vlec/itgras (auffe). louis, om kroonen, buizen spelen. Les enfants
Jotiquienne, f, [ Pêche ] Touw n. von draad- jouent aux épingles, de kinderen spelen om spelJonquîHe, f. [Bot.] Soort van welriekende den. - J- avec, contre qn., met. tegen iemand apenarcis, tijloos, jonkielfe f. (van Amboina. len. - J.. de of avec quelque instrument, met
Jortlain, in. [1:1. fl. ] Soort van ombervisch iii dit of dat werkt uig spelen. J- du (an) battoir,
Joropa, fl1. [Bot.] Zuid-amerikaansche palm- met het palet spelen. J- avec Ia i'aquette, met het
raket spelen. L'un joue rnieux de la masse, l'autre
boom m. met eetbare vrucht.
Joseph, of als adj. ui. Papier j - , [Corn.] Jo- de Ia queue, de een speelt (biljart) beter met de
seph -papier ITL, eene soort van dun en doorschijnend schop, de ander met de keu. J- des gobelets, met
papier. Coton j-, joseph -katoen, soort van gespon- de bekers spelen, goochelen; (fig.) bedrog spelen,
bedriegen. J- des mains, elkander uit jo/es klapnen katoen ii. - Visch in. van de Kaap.
Jota, ni. [H. a.] Roofvogel van Chili, zwarte pen geven, stoeijen; (pop) opligten , bedriegen, styaasvogel ill. --- JOTA, f. Arragonische dans iii. - len. - J- de lespadon, du ba ton, den houwdegen,
Jotai11e, 1. [Iii. n.] Italiaansche kuifleeuwe- den stok 'met vlugheid hantdren, daarmede zwaairik m.
jen. - Faire j-, laten spelen, de kleur der kaart
t Jotte, F. [Bot.], z v. a. BETTE. - [ Anc. noemen, waarin gespeeld zal worden, zich als speIer aanmelden. Je joue sans prendro, ik speel
mar.], z. v. a. JOUE.
S a a s p r e n d r e (zonder te ecartdren of kaarten
Jottereaux of Jontei-eaux, m. p1. [Mar.
te verwisselen). Jouez-vous? Faites-vous j-? speelt
Ooren II. pl. , klampen m. p1., mastwangen 1. p
gij? laat gij spelen? Si vous passes, ie iouerai,
J- d'éperon, slooiknien 1. Pl.
Jo2ab1e, adj. Speelbaar, te spelen, wat ge- zoo gij past, zal ik spelen. - On ne donne plus a
speeld kan worden.
i dans cette maison, er wordt 2n dit huis niet
meer gespeeld, men geeft er geen speelgelagen meer.
JouaH til. [Mar.], Z. v. a. JAS.
JoiaiHer, t'. a. (fain.) Om eene kleinigheid - Zonder bepaling heeft jouer anders vaak een'
kwaden zin: C'est an homme qui joue, 't is een
spelen tot t(jdkorting.
Joabarbe, f. [Bot.] Huislook, donderbaard ii. speler. Ii ne joue plus, hij speelt niet mcci', is van.
Grande j-, groot huislook D. of donderbaard m. Pe- zijne speelzucht genezen. II iouerait les pieds dans
tite .j - , klein huislook, valscie nieskruid n. J- ver- lean, 't is een aartsspeler, een gezworen speler.
miculaire. geel /!?: - look n, muurpeper f. J aqua- - (farn. et plais.) Ne i- que pour l'honneur (of
fl4ue, raterskr?/ n., ii'abbeklaauw in. J- des als t. a. Ne i que l'honneur, alleen om de eer,
Tignes, smeerwortel, hemelsle utel in.
niet om geld spelen. - Cet acteur joue fort ljien,
die tooneelspeler speelt zeer goed. Spelen,
Joudardn, f. [H. n ] , Z. V. a. FOULQUE.
Joiie, I. Wang, koon, kaak f.: J- droite, gau- een muzfjkinstruinent bespelen: J- da violon, de Ja
che. regter, linker wang. Avoir les j-s ranges, llûte, op de viool, op de fluit spelen. Ii joue uien
roode koonen hebben. J-s creases, avaldes, con- du clavecin, hij speelt goed op het klavier. II joue
sues, ingevallene, hangende, zeer vermagerde wan- de tonics soi'tes d'instruments sur tons les tons,
hij speelt alle soorten van speeltuigen uit alle
gen. - (fain.) Donner sur Ja j- of Couvrir Ia j
a qn. , iemand op de kaken slaan, muilperen geven. toonen. J- de Ja trompette, du cor. op de trompet
Sen donner par les j-s, zijn goed door de keel of bazuin, op den horen blazen, spelen. (Vroeger
lappen, doorbrengen, verbrassen. Vos avis sont zeide uien: Toucl) ei' du piano, Pincer de la guiinutiles, Il sen lint les j-s, uwe waarschuwingen tare, Sonner de Ia trompette, Donner du cor, etc.,
zijn vruchteloos, hij slaat ze in den wind, luistert maar thans geeft men aan iouer de voorkeur,
er niet naar. - [lil.j Coucher en j-, z CO(JCHER van wat speeltuig Ook sprake zij). - [ Mar.]
(ook/Ig.). En j-, feu! (ellipt. bevelwoord), leg aan, Faire i Ie gouvernail, het roer doen werken.
vuur! 3- dun fusil, wang van een geweer. - J-s Le vaisseau joue sur son ancre, het schip rijdt,
dune batterie , wangen of zijden eener batterij. - werkt op zijn anker. Le vent joue, de wind
[Mar.] J- de vaisseau, boeg, scheepsboeg in. J- de loopt. - Jouer wordt ook van watersprongen,
pouiie, wang, zijde f. van een blok. S- de vaclie, watervallen, die men laat springen of vloejfen, van
schildpad t. J-s de virevaut, stijlen, klampen in . p1., mijnen, die men laat springen, van geschut en
zgstulcken ii. p1. van 't braadspil. - [Tech.] Wang, vuuruerk, dat men afsteekt, gebézigd: On fit j zV(1 e 1. , zijwand fl1. Les j-s d'uiipeson, de wan- les eaux (weleer: On joua les cans), men liet de
gen of zijden van eenen unster of weeghaak. Les waterwerken spelen. La mine, Ie fourneau joua,
i -s dun rabat, de wangen eener schaaf. Les i -s de mijn, de mijnkamer speelde, barstte las. Quand
dune machine, dune chèvre, de zijdeling.cche Ie canon cut ioud, toen 't geschut gespeeld had.
deden van eene machine, van een' bok. - { Man.} L'artillerie avait joué su ffisamment, 't geschut had
Ce cheval a trop de i-, dat paard heeft te vette genoeg gewerkt. - [Tech.] Werken, zich bewegen;
ook.' speling, speelruimte of spelens hebben.' Ce reswangen.
sort joue en sens inverse de l'autre, die vete werkt
Joné, e, adj.: Dame touclide, dame j-e, z
onder DAME. C'est on jeu j-, z onder JEU. - in tegengestelde rigting met de andere. Cclie ser
(Loc. prov.) Cette pièce fut e a Loches, dat rure ne Jane vas hien, dat slot heeft geen vrij
stuk wordt niet mcci' gespeeld, is geheel van de spel. Failes que In clef joue mieux dans Ia serrure, maak, dat de sleutel meer spelens in het slot
tooneelrollen verdwenen.
Joiiée, f. Dikte van een' muur in de opening hebbe, zich beter in het slot bewege. - [Mar.) Le
mat joue, dans son etambrai, de mast staat las,
van een venster, van eene deur, vlugt f.
Joiier, v. a. Spelen, zich vermaken: Ces en- heeft speling in de visaing. - (fig. et [am.) Faire
fants jouent ensemble, deze kinderen spelen zamen. J- tous les ressorts, alle mogelijke middelen in
Ne sauriez-vous - sans vous querelier ? kunt gij 't werk stellen. - (Loc. fig. ei [am.) 11 Joan de
niet spelen zonder twisten? ( fig.) Gevaar loapen honheur, de malheur, al wat hij onderneemt ge(in dezen zin altijd met h): Ii joue h se casser lukt, mislukt hem. J- an roi dëpouillé. Z. DEPOUILIe con, it se noyer , hij loopt gevaar ons den hals LE. J- au plus sûr, de veiligste, minst gewaagde
te breken, te verdrinken. - (fig.) J- avec sa vie, partij kiezen. J- h coup sûr, zeker van zijne zaak
sa santé, met zijn leven, zijne gerondheicl spelen zijn. S- an fin, nu plus fin, liet, alle mogelijke list
of spolten, zijn leven, zijne gezondheid niet ant- gebruiken ore te slagen. J- h quitte ou double of
J- quitte on double, Z. DOUBLE; (fig.) alles wagen,
zien, moedwillig wagen of op 't spel zetten. -sur le mot, sur les mats. woordspelingen maken. alles op 't spel zetten. J- de Ja prunelle, wenken,
- [Man.] Ce cheval
e avec son mars, dat teekens van verstandhouding geven. J- des Jambes,
3 oaltijd op) zijn gebit. 11 of J- des talons, loown, wegloopen, het op een
paard speelt met (knabbelt
joue de Ia queue, het slaat met den staart. - loopen zetten, beenen maken. J- des couteaux, van
Spelen, een spel, gezelschaps-, kans-, kaartspel Ide trekken. .1- de Ia poche, geld uit zijn' zak
spelen: j- h colin-maillard, b Ia main chaude, halen om te betalen. J- du pouce, geld tellen, opblindemannetje, handjeklap spelen. J- aux dames, dokken, afschuiven. J- de son reste, liet laatste
aux échecs, au piquet, dammen, schaken, pl/eet wagen wat men nog heeft, het uiterste nog bewoespelen. J- aux dés, dobbelen. J- aux cartes, kaart- ven; zijn nog overig vermogen geheel opmaken;
diurn ii. - Jonopsis, m. [Bot.] Peruaansch
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JOUER
ook: de laatste partij van zone bediening, van zijnen toestand enz. trekken. Cette coquette joue de
son reste, deze kolcétte poogt nog van het overschot harer bekoorlijkheden partij te trekken. Jdes paupières, de oogen niet meer open kunnen
houden, slaperig zijn, vaak hebben. J- aux pots
cassés, z. POT. J- a In fausse compagnie, zijne
deelijenooten of makkers in den steek laten. (pop.)
J- de 1'épée b deux jambes, of b deux talons, z.
EPEE. J- de l'épée a deux mains, op de galeijen
roeijen, galeiboef zijn. JOUEN, C. a. Spelen:
J- une pantie de billard, eerie partij biljart spelen
of maken. J- un cent de piquet, een honderdje piketten. Jouez ce coup pour moi, speel of doe dien
stoot, dien slag, dien worp enz. voor mij. — Jun jeu, een spel spelen, het bij voorkeur of gaarne
spelen, het gewoonlijk spelen. Quel jeu jouez-vous,
wat speelt pij? welk is uw lievelingsspel? — J- Ie
jeu, het spel naar de regels, naar den eisch spelen.
Vous ne jouez pas le jeu, gij speelt niet naar
den regel. J- une b lle, een' bal spelen of stooten
(op 't biljart). J- one balie, een' bal slaan of uit
kaatsen, in 't kolven). J- une carte,-slan(i't
eerie kaart spelen, uitspelen. J- carreau, pique,
ruiten, schoppen spelen. II écarte mal, mais it joue
bien les cartes. hi ecarteert (ruilt) slecht, maar
speelt goed uit, trekt veel partij van zijn spel. Json coup, zijn' worp zetten, de geworpen oogen
aanzetten (in het tiktakspel). — Ook als v. a. ge
van 't geen men op 't spel zet, van 't geen-bézigd
waarom enen speelt: Jouons l'écot, un ducat, laat
ons om 't gelag, om een' dukaat spelen. J- gros
jeu, petit jeu, z. JEU. J- un jeu d'enfer, z. ENFE1I.
— (fam,.) 11 jouerait jusqu'b sa chemise. z. cHE1IISE. — ( fig.) J- sa vie, zijn leven vermetel, roekeloos wagen of op 't spel zetten. — J- qn., met
of tegen iemand spelen (in dien zin alleen bij 't
kaatsen en raketten): Je l'ai jood du battoir, ik
heb leren hein snel het palet gespeeld. Il me gagne
toujours, quoigt;'il me joue par dessous (la) jambe
of sous j-, hi wint het altijd van mij. hoewel hij
zijn' bal tussel en de beenera moet doorslaan. —
(frl.) J- qn., iemand bedriegen, foppen. verschalken, beds tten, belarch.elijk maken ten toon stellen,
met iemand schertsen. J- les deux, beide partijen
bedriegen, foppen. Vous me jouen, je crois, gif
fopt mij, geloof ik. On 1'a joué sous un nom emprunté, men heeft hem onder eersen ontleenden
naam belagchelijk gemaakt. N'ayez riep b déinèler
avec lui, it voos jouerait par- dessous la jambe_
it les a tous joués par- dessous la jambe, hebniets
met hem te doen, hij zoude u verschalken'. hij heeft
ze allen bedroegen, gefopt, bedot. J- one pièce, on
tour qn., iemand een' trek, eene poets spelen. (In
denzelfden zin gebruikt men 't woord ook als v n.:
J- d'un tour, dune pièce b qn.) — [Mus.] J- on
air sur le violon, sur Ie piano, Pene aria op de
viool, op de piano spelen. — [Théát.] Spelen,
voorstellen, geven, opvoeren: J- one tragddie, one
cornédie, une farce. een, treurspel, blijspel, klucht
spelen of opvoeren. J- on personage. on róle.-spel
eerie personaa(lje, eene rol spelen of voorstellen. I1
joue les amoureux, hij speelt de (rol der) verliefden. J- les ingénues, z. INGCNU. — J- ia cornPdie,
het beroep van komediant drijven; — ( Tr(.) komédie
spelen, gevoelens veinzen, die men niet heeft; ook:
grappige, lachwekkende dingen voor den dag brengen. — (fig.) J- l'afiligé, 1'liomme d'irnportance,
den bedroefde, den man van gewipt spelen, uit
la douleur, la surprise, smart, verwon -hanoe.J
veinzen, voorgeven. Il joue on grand róle,-dering
hij speelt eene groote rol, bekleedt een belangrijk
ambt, voert groote dingen uit. II June on petit
personnage, hij heeft niet veel te beteekenen. 11
joue on mauvais personnage, hij speelt eene slechte,
gerneene rol. I1 a joué Ie róle d'un homme trèsfaible, hij heeft zich als een zeer zwak mensch.
gedragen. — Molière a joué les faux dévots, Molière heeft de scbijnvromen op het tannedl ten toon
gesteld, bespottelijk gemaakt. — Geljken naar, er
uitzien als: Ce papier joue le velours, dat papier
gelijkt naar (ziet er uit als) flawed. Cette étof e
joue Ia soie, die stof heeft het voorkomen van
zijde. SE JOUER, v. pr. Gespeeld worden: Ce jeu se joue avec des cartes. a deux, b
trois, dit spel wordt met kaarten, lusschen twee,
drie personen gespeeld. — Spelen, zich vermaken,
dartelen; iets zonder moeite of inspanning doen:
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Cet enfant se joue avec tout ce qu'on lui donne,
dat kind speelt, vermaakt zich met al, wat men

't geeft. (poét.) Un ruisseau qui se joue dans

les prairies, eene beek, die door de weiden dartelt.
zich door de weiden kronkelt. — Ce travail vous
aurait para difficile, mais II la fait en se jouant,
dit werk zoude u moeijelijk hebben geschenen, maar
hij heeft het spelende verriut. — La fortune se joue
de moi. de fortuin speelt met mij, bedriegt mijne
ontwerpen, enz. Se j- de qc.. de qn., met iets, met
iemand spotten, schertsen, denrek scheren. Il ne
faut pas se j- de l'Ecriture sainté, de la religion,
men moet met de heilige Schrift, wel de godsdienst
niet spotten. Ne voyez-voos pas qu'on se joue de
vous? ziet gij niet, dat men met u schertst? u ten
beste houdt? u voor den gek houdt? Il se joue de
vos exhortations, hij spot met uwe vermaningen.
— (Prov.) Le chat se joue de la souris, de kat
speelt met de muis, de fortuin drijft met ons haar
spel. — (fam.) Se j- ii qn., iemand op eene onbezonnen wijze aandoen , zich. aan iemand wagen:
Ne vous jouez pas lr lui, it n'entend pas raillerie,
doe hem niet aan, waag u niet aan hem, blijf van
hem at, hij verstaat geen scherts. I1 s'est joué
son mailre, hij heeft zijnen heer aangedaan, het
m:t hem willen opnemen, hem aangevallen. Ne
vous jouez pas à sela, ne vous y jouez pas, wees
zoo gek niet dit te doen, laat u daarmede niet in,
laat dit staan.
Jouereau, m. (fam.) Slecht speler, kruk m.
Jouaet, m. Speelgoed, kinderspeeltuig n.: J'ai
acheté des j-s pour mes enfants, ik heb speelgoed
voor mijne kinderen gekocht. — (fig.) I,'homme
est souvent Ie j- de la fortune, de mensch is dikwijle de speelbal der fortuin. Pensez-vous qu'il
veuille vous servir de j-? denkt rij, dat hij zich,
tot uwe speelpop, tot uw' gek zal laten gebruiken?
Je ne veux pas etre Ie j- de sots, ik wil niet van
gekken worden uiteelagchen.— Pendant deux jours
notre vaisseau fut Ie j- des vents et des Hots, twee
dagen lang was ons schip een spel (de speelbal) van
wind en golven. — (Man.] Gebitketting je n., kettingje van 't mondstuk. — [Mar., Tech.] Wrijvinllsplaatie, besla! n. J-s de pompe, pompeijkheslag. J-s de sep de drisse, potplaat, scheerplaat f.
J- d'anere, inrlezonken plaat f., binnenplaat van
den ankerstok.
Joruette, f. [Chas.] Ondiep konijnenhol n., al
snelende door 't konijn gegraven (in onderscheiding
van terrier) .
Joueur, m., -ease, f. Speler m., speelster f.
(fam.) Vous êtes vn rude j-, one rude j-euse. gij
zijt een ruwe speler, speelster, pij kunt niet spelen,
stoeien, dartelen of gil doet iemand zeer. -- (fig.
et fam.) C'est on rude j-, 't is gevaarli lc met herra
aan te leggen, hij verstaat .leen gekscheren. — In
meer gebruikelijken zin: Speler, speelster van een
aan renels onderworpen spel, inz. liefhebber van 't
spel. speler van beroep. J- de billard, de cartes.
d'échecs, biljartspeler, kaartspeler, schaakspeler.
Ce jeune homme est un j-, die jongeling is een
speler, is aan 't spel verslaafd. Beau (bon) joueur,
aanc'enaam, onbaatzi,chtig speler (die zichh zelven
bij winst en verlies gelijk blijft). Mauvais joueur,
onaangenaam, kn zerig speler. — (Prov.) La balie
cherche Ie j-, va au j-, of ellipt.: Au bon j- la
balie, La balie au j-, Z. BALIE. De deux regardants it y en a toujours on qui devient j-, van
twee toekijkers wordt er altijd één een speler. —
[Com ] J- de la bourse, ; la hausse, beursspeler,
drijver van actie-spel of agiotace (z. dat woord).
— J- d'instrument, instrument of speeltuig- bespeIer (in dien zin tec enwoordig alleen van geringe,
onbeduidende muzikanten gebézigd), speelman. Jeuse de barge, de violon, harp-, vinnlspeelster. —
J- de farces, grappenmaker, kluchtspeler. J- de
gobelets, goochelaar. J- de marionnettes, marionnetten- of poppenspeler.
Joufflu, e, adj. Bolwangig, met bolle, dikke,
opgeblazen. wangen: Elle serait jolie, mais elle est
trop j-e, zij zou aanvallig zijn, maar heeft te bolle
wangen. — [Mar.] Avant j-, vette, bolle, ronde
stompe boeg rn. — Ook als subst. (fans.): Un gros
j-, een dikwang, bollenblazer.
.joeg, m. Juk n. Mettre les boeufs au j-, de
ossen in 't juk spannen, hun 't juk ogle gen. -(fig.) Juk n., dienstbaarheid, onderwerping, slavernij, afhankelijkheid f., dwang m. Secouer le
,
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i_' Saiflanchir (JU j-, liet juk afwerpen, zich van
dienstbaarheid, slavernij, onderdrukking bevrijden,
zich vrij maken. Mettre sous Ie j , onder 't juk
brengen, onderwerpen. Le j- (le Ia servitude, de
a domination, liet juk der dienstbaarheid, der
overheeiscliinq. Le j de l'étiquette, de dwang der
t)eieerdlleidsvorrnen. - Le j- du nariage, de I'hylien, het huweljksjuk. de hu welijksband, de echt m.
.. [H. roei.] Juk n., twee in den grond geplante
pie/ecu met eene derde daarop, onder welke soort
van (JOi!TJ de oude Romeinen hunne overwonnen
oijan:ien snwdelj1 (tcden doorgaan.
[ Mar.]
Sjor/iout fl, knuppel rn (om touwwerk ineen te
dioaijcn. .- hooi.] J dune balance, z. v a. FLEALT.
Jougan, ni jR n.] Soort van steenuil m.
Joul, rn Voedzante drank rn der Japanézen.,
uit het qekruirte en verdikte sap van gebraden
rundeleeseh bereid.
Jouières, JouiHères t. p1. [Hyde.] Zij
enuren rn pl cener sluis.
Jouh', V. 0. Genieten, genot hebben, gebruiken,
het bezit, gebruik, genoegen of voordeel von iets
hebben, jouisséren. J dun privllège, dun
droll, in 't bezit of genot van een voorregt, van
een iegt zijn. J- de cent mille francs de rente,
11)0,000 francs rente hebben. --Voti'e père jouissait
encore dune parfaite santé, uw vader genoot nog
eene volmaakte gezondheid. II est majeur, ii joult
de son bien, hij is meerderjarig, hij is in t bezit
van zijn vermogen. II jouR du repos, hij geniet,
smaakt de rust.— J- tout saul est un plaisli' barl)are,
alleengenieten is een barbaarsch vermaak. L'art
de j , de kunst van genieten. Jouissons, Je temps
ltiit, laat ons genieten, de tijd snelt tienen. - J- de
qn. , 't genot van iemands aangenomen omgang,
van zijne dienstvaardiqheid hebben. - ((am.) Jdune femme, de omhelzing, de hoogste gunst eener
vrouw genieten. - J- de l'emhairas de qn., zich
over iemands verlegenheid verheugen.
Jonissanee, f. Genot, gebruik fl La j- des
droits politiques, des droits civils, 't genot, bezit
der staats-, der burgerregten. Avoir pleine et
eentière j- de yes biens, in het volle genot van zijn
'cennogen zijn, het voile, geheele gebruik daarvan
hebben. Cette terre ne lui appartient pas, il Wen
a que Ja j- (lusufruit) sa vie durant, dit goed
behoort heus niet, hij heeft er slechts liet levenslange vruchtgebruik van. Troubler qn. (lans Ia j-,
iemand in 't genot, in de bezitting storen. - Genot n. , genieling f., vermaak n., wellust rn 11 est
privé de foute •j , hij is van alle genot, vermaak
beroofd. Les j-s de l'arnour, du manage, de genietingen der liefde, des huwelijks. - ( fain.) Avoir
Ja j dune femme, z. v. a. JOUIR dune femme.
- [Fin.] j- de telle époque, tijdstip van 't jaar,
waarop de schatkist de interesten van een op 't grootboek ingeschreven kapitaal uitbetaalt: J- du 2
soars, du 22 juin, rente- uitbetaling van 2 maart,
van 22 junij.
Jonssa,it, e, adj. [Prat.] Genietend, int genot: Majeur usant et j de ses droits, meerderjarige, die in 't voile bezit en genot van zijne regten
-
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Joujou, in. (fain..) Kinderspeelgoed n. (jouet).
.1- de Normandie, Z. EMIGRETTE.
Joni-, m. Dag m. , daglicht, zonnelicht, licht n.
A Ja pointe of Au point du j , bij 't krieken of
aanbreken van den dag, bij 't eerste ochtendlicht. Le
j commence ui paraltre, II commence h faire j-,
liet wordt dag, licht. Au petit j-. bij 't eerste scheroerliclit. 11 est j-, Ii fait grand j-, 't is dag, volle
(lag. Le j- baisse, décline, de dag loopt ten einde,
de avond valt. A Ia chute, cur Ie dëclin du jour,
legen den avond, bij zonsondergang. Voez cette
étolîe an j , au grand j , bezie die slof bij den dag
of bij 't licht, bij vollen dag of bij 't heldere daglicht. Otezvous un pen do j , ga wat uit het lie/it.
La j- ne pénhtre dans cette chambre que par une
petite fenutre, die learner kijjgt geen ander licht
dan door een klein venster. Fuir le j-, Ia lumière,
l'éclal du j-, het licht, liet daglicht ontvlieden, schuwen Travaillez-y de j , en plein j-, werk er bij
dag, bij klaarlichten dag aan. Demi-j-. Faux-j-,
z. aid. -- (poet.) Le dieu du j-, L'astre du j-,
Le flambeau du j-, Le père du j , de god des dags,
het gesternte des dags, de dagtoorts, de vader van
den dag, de zon. - J- arti ficiel, kunstlicht, elk
ander 1k/it dan dat der zon. Le j- que donne le
-
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gaz, une bougie, une lampe, het licht van t gas,
van eene kaars, van eene lamp. - Placez ce tableau
dans un autre j-, plaats die schilderij in een ander
lie/it, zoodanig, dat het lichter anders op valt. Mon
moclèle i/taiL dans un mauvais j , mijn model stond
in een verkeerd licht. Présenter une étoffe a difféi'ents j-s, eene stof op verschillende wijzen tegen
't licht houden. Mettre qc. dans sonj-, ietsbehoorlijk in 't licht plaatsen, zoodanig in 't licht plaatsen,
dat het zich op de voordeeligste wijze voordoet. (fig.) Mettre une affaire dans un faux j , Ia présenter sous un faux j-, eene zaak in een vaisch
daglicht stel/en, haar uit een verkeerd oogpunt doen
beschouwen. Mettre qc. dans un beau j-, Z. BEAU.
Mettre une pensée dans tout son j-, eene gedachte
in al hare klaarheid voorstel/en. - Cette proposition est claire comma Ie j-, dat voorstel is zoo
klaar als de dag, is zonneklaar. - Mettre nu j-,
het aanzijn geven of schenken, ter wereld brengen.
Mettre un livre nu j-, een boek in 't licht geven.
Mettre une chose nu j-, nu grand j , eene zaak
aan 't licht brengen,wereldkundig ma/een. Ceux ft
qui je dois le j , zij, aan wie ik t leven te danken
heb, uit wie ik geboren hen, mijne ouders. Cet
homme craint le j-, die man schuwt het licht,
durft zich niet vertoonen. Le grand j- de Ja publi
cité, de algemeene openbaarheid. -- Se faire j , zich
een' weg, een pad banen, zich opening en doortogt
versc/ia/fen, doorbreken: us se soist fait j- an travers des ennemis, zij hebben zich door de vijanden
heen geslagen. Le cation fit j dans ce hataillon,
het geschut maakte opening in dit bataljon. TOt on
tard Ia vérité se fait j , vroeg of laat breekt de waarheid door, komt de waarheid aan t lie/it. -- Voir le
j , het daglicht, het levenslicht zien, geboren warden. Perdre le j-, sterven. - (lig.) Ce Jivre na
vu le 1- qu'après Ja mort de son auteur, dit boek
is eerst na den dood des schrijvers in 't lie/it gekomen. Ii y a bien longtemps que eet habit na
vu le j-, dat kleed heeft in langen tijd het licht
niet gezien, is in lang niet gedragen. Voir Ie j ft
travers qc., den dag, het licht door iets heen zien.
- Venir nu j , voor den dag, aan den dag komen.
.- 11 est j- cliez lui, cliez ella, hij, zij is op, opgestaan, bij de hand, men kan zich tij hem of haar
laten aandienen. II est petitj- chez lui, cbez elle,
hij, zij is pas ontwaakt. -- (/1g. et fain.) C'est Je
j- et Ia nut, us ne se ressemblent pas plus que
Je j- et Ja nuit, zij ge/ijken (verse/tillen van) elkander als dag en nacht. - Elle est belle, comme Je
i , zij is engelachtig schoon, wonderschoon. Elle est
belle a Ja chandelle, mais Je j gâte tout, zij is
kaarssclioon, maar bij dag moet men haar niet zien.
Elle est dans son beau j , zij ziet er van daag goed.
uit. . Les dames n'aimeiit pas Je grand j-, de
(lames houden van 't sterke daglicht niet. - Brûler
Ie j-, bij helderen dag licht branden; - (prov.) de
zon willen verlichten : eene klaarblijkelijke zaak
willen opheldeïen. Cela jette iieaucoup cie j- sur
cette affaire, dot verspreidt veel licht over die zaak.
Je ne vois aucun j- ft cette affaire, ik zie geen
uitweg, geen middel, geen lie/it, geen gat in die zaak,
ik weet niet, wat van die zaak te maken. Si je
vois j ft vous servir, indien ik kans, mogelijkheid
zie om u te dienen. - Donner j- ft une affaire,
eene zaak op de baan, ter sprake brengen. Donner
cia j- f1 une affaire, eene zaak ophelderen, haar in
't licht stellen. - (Lee. prov.) Demain iJ fern j-,
morgen komt er weir een dag, dat is morgen nog
bij tijds genoeg. Ce qui se fait de nuit paialt nu
grand j-, ook het nicest verborgene wordt openbaar.
- [Arch.] Licht, vensterlicht, venster a., vensteropening f. (baie, hele): Ce j- est uien pratiqué, dat
licht is goed aangebragt. Les i -s de cette maison
sont bien niënagés, de vensterlichten van dit huis
zijn goed verdeeld, behoorlijk aangebrgt. J- droit,
ter borsthoogte geplaatst licht. J- ft plomb, te lood
invallend licht. 3- d'escalier, traplicht. - [Jur.]
J- de coutume, vensterlicht, dal de eigenaar van
een huis in een' niet-gemeenschappeljken muur heeft
of laat maken. J- de servitude, dwanglich t, ventier in een' muur ten gevolge van een regt of bij-msidere overeenkomst. J- de souffrance, venster,
lat op 's buurnians erf uitziet, zonder dat deze
ieh daartegen verzet. [Consir.] Spied, opeOng f., naad, dag rn , licht n., lucht, tusschenruimte t. Ces planches ne joignent pas, ii y a
lu j- entre deux, die planken stuiten niet aaneen,
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er zijn naden, openingen tussclzenbeiden, men ziet
er den dag, het licht doorheen. 11 y a de grands
i-s dans cette murai ll e, er zijn groote scheuren,
spleten in die muur. Le j- entre les ioidages,
de mind of lucht tusschen de buitenhuidspionleen.
--- [Artill.] J-s, tusschenruimnten, openin1en f. p1.
tusschen de schanskorven.J- d'essieu d' un aff ut, gat n.
van de as. J-s de tourillon, oorgaten n. p1. [Mdc.,
HorL] Tusschen'ruiinte, speling f. tusschen twee raderen. - [ Peint.] Licht, nabootsing van 't licht in
eene schilderij. - J-s, lichten, heldere toetsen of partijen in eene schilderij. Savoir bien mêler, Obser
ver bieri les j-s et les ombies, licht en schaduw
goed in acht nemen of weten aan te brengen.
Dag m., de tijdmaat of tfjdrui,nte van 21 uren;
00/c: de tijdruimte tusschen zonsopgang en zonsondergang. J- arliliciel, Z. ARTIFICIEI. J- civil, bargerljice dag (van den eenen middernacht tot den
daarop volgenden). J- astronornique, astronomische
dag (van den eenen middag tol den daarop volgenden) . J- solaire, zonnedag (ijdsverloop tusschen
twee op elkander volgende doorgangen van de zon
door den meridiaan). j- sidéral, sterredag (tijdsverloop, dat eene vaste ster behoeft om lot den
meridiaan terug te keeren). J- moyen, middelbare
dag (die 't midden houdt tusschen de veranderlijke
dagen, welke de zon aanwijst). z. ook INTERCA
LAIRE, COMPLEMENTAIRE, CANICtILAIRE. La semaine
a sept j-s, de week heeft zeven dagen. Le premier
i de septembre, de eerste dag van september. Au
troisidme j du mais, op den derden dag der maand.
Quel j est-ce aujourd'hui ? wat is 't van daag voor
dag? C'est an j de fête, t is een feestdag. Un j
de jeûne et de prière, een dank-, vast- en bededag.
J- maigre, gras, vasten-, vleeschdag. J- de Fan,
nieuwjaarsdag. Le premier j de Noël, de eerste
kersdag. Au second j de pâques , op den tweeden
paaschdag. J- de naissance , geboortedag. J- de
congé, speeldag. J- de palais, regtsdag. J- de jugewent, oordeelsdag, jongste dag. J- de courier, de
poste, postdag. Un j- ouvrier, ouvrable, een werkdag. J- d'hiver, dautomne, d'été, de printemps,
winter-, herfst-, zomer-, lentedag. - Z. ook EARBE,
CRITIQUE. Le j d'hier, de dag van gisteren. Le jd'avant, de vorige dag. Je ne l'ai pas vu dis ce
j-lb , ik heb hem van dien dog af niet gezien.
Piendre j- avec qn., eenen dag met iemand bepaten, vaststellen. IJites moi votre j , zeg snij uw'
dag, den dag, waarop 't u gelegen komt. Ce géndrai a pris .1-P die generaal heeft den dag, de dienst
4vergenolnen. A j préfi x, nommé, op den bepaalden, genoemden dag. Cest non habit de (h) tous
les jours, dat is mijn alledaagsch kleed. 11 y a
quelques i -s, eenige dagen geleden. Ii ne reviendra
pas avant quinze j-s, hij zal niet binnen lit dagen
terug zijn. Dans buit j-s, Dans quinze i -s. D'aujourd'hui en buit, en quinze, binnen 8. H dagen,
lieden over 8, H dagen. - Les beaux ks, de
schoone dagen, eerste lentedagen; - ( fig.) de tijd
der jeugd, de lente des levens. Ses beaux j-s sont
passés, zijne (b (,i re) schoone dagen zijn voorbij.
Bon j-! goeden dag! Donner, Souhaiter le bon j(of bon j-) á (In., iemand goeden dag, een' goeden
dag wenschen. -[Divot.] Bon j-, hooe feestdag,
hoofdfeestdag. Le jour de Phques est un bon j-,
de paaschdag is een hooge feestdag. - ( pop.) Faire
son j-, ter communie, ten avondmaal gaan. - Etre
a son dernier j , 0/) 't sterven liggen. Son dernier
i approchait, zijn einde naderde. - Les grands
j-s, de lange zomerdagen; -- [Uit.] De landdagen,
de algemeene regtda;en, waarop de gematigden
van vorsten vergaderden. - [Corn.] J-s de faveur
of de grâce, Z. FAVEUR. Se mettre a j , al zijne
zaken, briefwisselingen, rekeningen, enz. in orde
brengen. Etre it j avec les livres, de boeken tot
op den loopenden dag bijgeschreven hebben. - [Mar.]
J-s de planche, le'dagen, ietijd, de tot lading en
tossing toecestane dagen. J-s de séjour, vertoefdagen. - (fig.) Le godt du j , de hedendaagsche,
thans heerschende, tegenwoordige smaak m. La
mode du j-, de tegenwoordige mode. Les didgants
du j- , de modeheertjes. - J-s, dagen m. p1., leven n.,
leeftijd m., tijd, waarin men leeft. Firiir, Terminer
i -s , zijn leven eindigen, sterven. Abréger, Avancer
ses i -s, zijne dagen, zijn leven verkorten. Je ne Ie
ferai de mes i -s. Ik zal dat nooit doen. Nous no
verrons point cola de nos j-s , wij zullen dil in
ons leven, in onzen leeftiid niet zien. Quand il
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sera venti sur ses vieux j-s, wanneer hij oud zal
geworden zijn, in zijne oude (lagen. - [Ecrit. ]
L'Ancien des i -s, de Eeuwige. Mourir plein de
i -s, zat van dagen, ze
er oud sterven. -- Aux premiers i -s du monde, in de kindschheid der wereld,
in den eersten tijd na de schepping. -- (fig.) La
vie de l'homme nest qu'un i-, 'smenschen leven
duurt maar een lag, is zeer kort van duur. ROgue
dun j - , zeer kortstondige regéring. - (Loc. fig. ei
fain.) 11 vit au j- la iournée, hij leeft van zijne
dageljksche verdiensten; hij leeft van de hand in
den tand, verteert dagelijks wat hij wint; hij leeft
als vrolijk Fransje, zorgeloos. Se mettre 0 tous les
i -s, zich te zeer blootstellen of wagen. Ce comédien se met a tous les j-s, die komediant speelt
schier eIken dag II ne faut pas mettre ses proteetours a tous les i -s, men moet zijne beschermers
niet misbruiken, niet te dikwijls zijne toevlugt tot
hen nemen. II no faut pas mettre cela 0 bus les
i-s, men moet dit niet dagelijks gebruiken, wat
verschoonen. (Deze laatste uitdrukkingen zijn verouderd.) - .1irai chez vous un beau j-; II y a
beau j- que ie no Iai vu, Z. BEAU. Cette chose
est longue comme un j- sans pain, deze zaak duurt
te lang, men wordt er verdrietig hij. II tient ses
grands i-s, hij ontvangt vele lieden bij zich. Un
beau i de thou ii vous prencira, eer gij het voorziet, te een of ander tijd, zal hij u beet hebben. Ii
y a encore j- davis, het heeft geen haast. - (Proc.)
A chaque i suttit son mal, sa peine, ieder dag
heeft genoeg aanzijn eigen kwaad. Les i so suivent et ne se resseml)lent pas, de eene dag is de
andere niet, wat heden niet gebeurt, kan morgen
1 gebeuren. Hier, auiourdhui, domain sont les trois
i 5 de l'homme, de menscii leeft bij den dag.
Jour komt nog in verscheidene bijwoordelijke uitdrukkingen voor: a joun, open, opengewerkt, door
zigtig, met openingen, doorluchtiq: Cello tour est
bâtie 0 i , deze toren, is doorigt'ig gebouwd. Un
panier a i , een opengewerkte mand, korf. Perce
a i , doorgeslaqen. - DE JOUR: Elco de j , de dagdienst, de wacht hebben. - Ook: bij dag, bij daglicht: Ceci est arrivé de i , dit is bij dag geschied
- DE JOUR 0 AUTRE, DE JOUR EN JOUR. TOUS LEI
JOUIIS , van dag tot dag: Je l'attends de i en j - ,
ik verwacht hem elken dag. II devient tous les -s
plus méchant, hij wordt van dag tot dag ondeugender. -- DE JOUR 0 AUTRE, allengs, alien gskens,
langzamerhand. - DUN JOUR 0 L'AUTRE, van den
eenen dag tot den anderen: Remettre tine affaire
dunj- 0 l'autre. -- PAR JOUR, eiken dag, per dag.
dagelijks, daags: 11 pale deux tiorins par F. hij
betaalt twee gulden daags. - JOUR PAR JOUR, dag
voor dag, eIken. clog: Jon ai lait relation i par
i , ik heb er dag voor dag, eIken dag verslag van
gedaan. - JOUR POUR JOUR, op den dog af, juist
0/) den dag: II niourut un an aprèselle,j- pour)-.
hij stierf een jaar na haar, op den dag af. - AU
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PREMIER JOUR, op den eersten dag den besten, zoo
spoedig mogelijk. - UN 1)E CES JOURS, dezer daags,

op een' der eerstvolgende dagen: Je viendrai vous
voir au premier i , un de ces i - s. - L'AUTRE
JOUR, onlangs, niet langgeleden, véôreenigedaqen,
vOor eenigen tijd: II était l'autrej- Wi. -- DU JOUR
-

AU LENDEMA1N , tusschen van daag en morgen, reeds
den volgenden dag. DE DEUX JOURS L'UN, om
den anderen dag. - UN JOUR, ac/v. Eens, op ze-

keren dag of tijd, eenmaal, te een of ander tijd:
II vint me trouver on -, hij kwam mij eens, op
zékeren tijd bezoeken. Vous vous souvientlrez Un
i de ce quo je vous dis, gij zult nog eenmaal
-

denken at n 't g een Ik a zeg

Jourdaiti, m. [Astr.] Jordaan m.. een klein
noordelijk gesternte. - [Géogr.] Jordaan 1. (rivier).
JourdJsuii, m. [Prat.] Ce i , de huidige dag,
-

de dag van heden. (in andere gevallen zegt men

thans auiourd'huj.)

Jourdin, In. [U. nj, z. V. a. IIOLOCENTRE.
Jonret, m. [H. n.] Gevlekte venus.cchelp t.
Jouinal, adj. in. (alleen gebruikeljkin): Livre
i , dagboek, dagregis t er n. (van ontvang en uitgaaf, koop en verkoop). Papier j-, Papiers journaux, dagblad n., dagbladen n. p1. - JOURNAL, m.
Dagboek, dagberiqt, dagveriiaai; dagbiat! a , eau-

rant(kranl)f,, tjdblad. tijdschrift, weekblad, maandschrift, j ou r na al n. J- official, staatsblad. 3- dune
campagne, dun siègo, d'unvoyage, dagverhaal van
een veldtogt, beleg, reis. .1- do bâtiinent, scheeps-
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dagboek, scheeps-journaal. --Publier un j , een dagblad uitgeven. 3- quolidien, liebdoniadaire, niensuel,
dag-, week-, maandblad n. J- pdriodique ,
schrift n. J- du commerce, handelsblad. 3- Iittéaire, scientilique, politique, letterkundig, welenschappelijk, staatkundig tijdschrift. Que disent les
journaux ? wat zeggen, beriqten ae dagbladen? Naam eener oude landmaat f., nog in sommige
fra.nsclie departementen in gebruik. — [H. eed.]
Daqelijksch brevier of getijboek n.
Journ aer,ière,adj. Dageljksch , alledaagsch:
Travail j , dageljlesch werk n Occupation j-ire,
dageljksche bëzigheid f. - Veranderlijk, wisselvallig, onbestendig,' wispelturig: C'est un homme j ,
't is een onbeslendig, wispelturig man. Les armes
sont j-ières, de wapenen zijn (het wapengeluk is)
Wisseivalliq.---JOURNALIER, fl1. Daglooner, daghuurder, daggelder. Cest un pauvre j , 't is een arm daglooner.—[rvlar.]Être nu j , op versch rantsoen zijn
(van een schip, dat zijn proviand nog niet aan
boord heeft en zijne behoeften hij den dag koopt).
-t- Joninalisme, in. Dagblad- of tijdschriftwezen n., gezamenlijke dagbladen n. pl., geest, invloed m. der dagbladen en tijdschriften , jo u r
nalismus II. - Journaliste, in. Dagbladschrijver, tjdschriftsteller, uitgever van of medewerker aan een dag- of weekblad, aan een maandof tijdschrift. jo u r n a t i s t in. - [liapr.] Zetter m.
van een dagblad of tijdschrift.
Journée,f. Dag m., tijdruimte tusschen iemands
opstaan en naar bed gaan. II a kien employé Ia
j-, hij heeft den dag goed besteed. J'ai travalllë
toute la j , ik heb den gebeden dag gewerkt. Dagwerk Ii., werkmansarbeid m. gedurende een'
dag; dagloon n. Jiomme le j-, Gens de j-, daggelder, daglooners. Louer des gens a j-, a Ia j-,
menschen in dagwerk, op dagloon huren. Je lui
dais trois j-s, ik ben hem drie dagen loon schuldig.
11 travaille h Ia j , hij werkt op (in) daggeld. 3de lÉtat, gewoon dajeld, daggeld van 't rijk. (fig. et (am.) Mentir b la j-, in daggeld liegen, van
't liegen dagwerk maken, gewoon zijn te liegen.
(Loc. prov.) Vivre au jour la j-, z. JOUR. Faire
tant parses j-s, que . . . , het door moeite en arbeid
zoo ver brengen, dat . . .; (iron.)het zoo boat maken,
dat . . . (Deze zegswijze is eerouderd.) Faire jblanclie, blaauwen maandag hone/en, 's maandags
niet werken. J- gagnée , 1- mangée, uit de hand
in den tand. - Dagreis f. II y a uiie j de chemin
1'ici b cel.te ville, die stad ligt eene dagreis van
hier. Marcher b grands, a petites i -s , groote,
kleine clagreizen maken. Ildemeure a troisj-s did,
hij woont drie dagreizen van hier. 3- d'arrnée,
dagmarsch eens lepers. - 3- bourgeoise, gewone
werkdag of dagarbeid. t Travailler a Ia j- du
rol tegen een niet te bepalen loon. voor een
later te bepalen loon arbeiden. [MII.] Dag, dag
van den strijd; slag, veldslag in. Ce fut mie
sanglanle -, 't was een bloedige dag. La i de
Marengo, de Waterloo, de dag, de veldslag van
Marengo, van Waterloo.
Journellement, adv. Dagelijks, alle dagen,
eiken dag: Ii y travaille -, hij werkt er dagelijks
aan.
Journoyer, V. fl. Den dag zonder werken, lui
doorbrengen.
Jousion, m., z. v. a. SQIJALE marteau.
Joute, t. [ Aric. mil ] Steekspel n., het lansbreken te paard. II emporta Ie prix de Ia i-, hij
behaalde den prijsin 't steekspel. 3- ii lances brisées, a fér ernoulu, strijd met gebroken, met scherpe
lansen. — 3- sur leau , watersteekspel (waarbij
twee met lansen gewapende mannen, ieder op de
voorplecht eener schuit staande, elkander in 't water trachten te stooten). — Bij uitbreiding: 3- de
coqs, decailles, hanen-, kwartelgevecht n. - ( fig.)
Les j-s do barreau, de spiegelgevechten der balie,
de debatten of twistredenen der advokaten. Jouter , V. n. Een steekspel houden, lansen
breken. 3- sur lean, een watersteekspel houden.
- Faire i des coqs , hanen niet elkander laten
(fig.) Je ne vous conseifle pas do i
vechten.
contre lui, ik raad u niet, ee met hem in woor
denstrjd in te laten.
Joditerealix, M. p1., Z. JOTTEIIEAUX.
Jou$egir, m. Steekspeler, lansbreker ni. - ( fam.)
C'est un rude -, 't is een geducht lansbreker,
kampioen; 't is alles behalve een malsche tegen-
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partij, 't is gevaarlijk met hens in twist, in woorclenstr(jd te geraken.
Jonve, 1. Naam van een' afrikaanschen vogel.
t Jouvenee, t. Jeugd I. (alleen nog gebezigd
in): Fontaine de j , verjongingsbron f., Z. FONTAINE.
t Jouveneea.i, m. (somtijds nog boertend geb(,>' zigd) Jongeling, jongnian m.: Vous ètes un jou
i de toe donner des conseils, ij zijt een lieve jongen (gij zijt er de man wel vaar) om mij raad te
geven. (Men heeft ook jouveiicel gebruikt, waarvan:) -)- Jouveneelle, t. Jong meisje n., jonge
dochter t , juffertje n. - Jouventernent, adv.
Jeugdig als een jongeling.
Jovial, e, adj. (fam.) Blijgeestig, blijmoedig,
lustig, vrolijk, opgeruimd, joviaal: ii umeur,
Complexion j-e, blijgeestig humeur, gestel n. (Ds
Académie weigert aan dit woord een mannelijk
meervoud.) — Joviale, 1. Vergadering t. op (Ionderdag. - J\Taa,n eener door koningin Christina
te Stokholm opflt rigte akaddinie, die op donderdag
Joviaienuiit,
hare vergaderingen hield. -ode. Op lustige, blijgeestige wijze. - Jovia li té , t.
Blijgeestigheid, blijmoedigheid, opgeruimdheid, vrolijkh eid, jovialiteit t.
Jovien, na, adj. [Myth.] Wat Jupiter betreft, tot Jupiter behoorend. — [Minér.] Tot de
aardveranderingen vóór den zondvloed, voor den
historischen tijd behoorend. - Jovilabe, m.
[Astr. ] Werktuig ter voorstelling van de planeet
Jupiter en hare !s manen of wachters voor een
gegeven tijdstip, j 0 v i 1 d b t u in a.
Joyan, in. Juweel, kleinood ii,, opschik, tooi ni.
Elle était chargée de j-x, zij was met kleinooden
overladen. Les j-x de la couronne, de kroonjuweelegt , rjkskleinooden. - [Prat.] , Z. BAGUE. (iron.
et lam.) C'est un Peau j - , dat is wat ells, een
kostelijk stuk.
Joyeusement, ode. Op vrolijke wijze, met
blijdschap, vrolijk. Nous y passâmes j Ia journée,
wij bragten daar den dag vrolijk door. - Joyeu
seté, t. (fam. et plain) Kortswijl, boerterij f. -Joyeiix, euse, adj. Vrolijk, blijde, lustig, opgeruid. lvlt/iartiq. Vivre j - et content, vrolijk
en vergenoegd leven. Homme Men j , zeer opqerulind, lustig man. Mener une vie j-euse , een
vrolijk leven leiden. - Une j-euse nouvelle, eene
blijde, verheugende, verblijdende, heugelijke, tijding. — Chants j , vrolijke liederen n. p1. of
zangen en. p1. - (fain.) Bande j-euse, vrolijk gezelschap n. - [Hist.] J-euse entrée, blijde intogt in., vrolijke inkomst f., in de voormalige Onstenrjksche Nederlanden, eene soort van verdrag
tusschen den regent en 's lands stoten, waarbij de
eerste. vóór zijn intogt en huldiging in de hofstad
de beslaande privilegiën moest bekrachtigen.
Jozo, m. [EI. n.] Blaauwezeegrondel, blaauw
-grondel
rn
Jubabe, f. [Bot.] Indische (weinig bekende)
schors t. van vanielje-reuk en smaak.
Jubaite, t. [U. nj, Z. GIBBALI.
-1- Jibe, t. Manen t. p1. (van den leeuw, van
he paard): - kam iii. van zékere dieren); —
helnitopsieraad n., maan t. (cirnier). - Soort van
vrouwenkleed n. (jupe).
Jiibé, in. [Arch.] Hoogzaal, okzaai. dokzaal t.,
galerij, die weleer aan 't einde van het koor tus
de hoofdzuilen was geplaatst en tecenwoor--schen
dig ook aan 't einde van den beuk tegen den westgevel aangebragt wordt, alwaar het orgel en het
zangkoor met haar vereenigd zijn en men eene orqelgalerj en eene inuzijk- en zanggalerij of wel
eene van beide aantreft. — (Loc. prov.) Faire venir
qn. in j , iemand wel in orde weten te krijgen. naar
zijne pijpen doen dansen. Il eet venu ii j - . hij heeft
zich onderworpen, alles gedaan, wat awn hebben
wilde.
Jcibilaire, adj. Tot het jubelfeest behoorend:
Fête j-. Annie j-, jubelfeest, jubeljaar n. — z. ook
onder JUB1LÉ.
J i&bilaHon , 1. Vreugdebedrijving, vrolijkheid.
II 'y avait grande i dans cello maison, er was
in dat huis gr oots vreugdebediijving, grootgejuich,
men at en drank er naar hartelust.
J itbité, rn. [H.. j ud ] Jaar des jubels, jubel
jaar n., jaar der kwijtschelding (volgens de wet
van M zes om de 50 jaren gevierd). - [Cath.]
Aflaatjaar, volle en algemeeneoflaat in., door depausen om de 25 jaren (weleer om de 50 en vroeger
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nog om de 100 jaren) en bij ge'wigtige gebeur tenis
b i l ce u 'm n -- tfuwelilks jubel n.,-senvrld,ju
jubelviering van een 50- of 25jarig huwelijk, gouden bruiloft, zilveren bruiloft f.: Faire j-, gouden
of zilveren bruiloft houden, ju b i t é r e n. — Bij
uitbreiding ook: Jubel feesí n. der 50- of 25jarige
ambstbrkleedi.ng. — Ook als adj.: Chanoine, Doeteur, Fonclionnaire j- of Jubilaire, kanunnik,
doctor, ambtenaar , die 50 jaren zijne bediening
heeft waargenom en , jubilérend kanunnik , enz. ,
jubilaris m . — [Jeu] F aire j-, het spel in de
war werpen (zoodat n.ienrand verliest of wint).
% Jubiler, V. a.: J- un vieux domestique, een'
ouden bediende van de dienst vrijstellen met de
helft van zijn loon. — % JUBILER, V. n. Vreugde
bedrijven, j u b i l é r e n.
Jubis, m. Kistjes-razijnen f. pl., in cie zon gedroogde druifrazijnen van Provence.
Jue, in. Roeststok m. (gebruikelijker juchoir).
Juelhart , m. [Métrol.J Zékere landmaat in
Opper- I)uitschland en Zwitserland, ongeveer gelijk
een oud 'morgen, jauchart, jauchert, juch, juk n.
Juelier, v. n., en Se juelher, v. pr. Roesten
(rusten), zich op een tak of stok nederzetten om
te slapen (gelijk vele vor,els en inz. de hoenders
doen), op het rek gaan. Les faisans juchent sur les
arbres, les poules dans Ie poulailler, de fazanten
roeslen op de booroen, de hoenders in 't hoenderhok. Quand les poules se jucrient, als de kippen
op 't rek gaan. — (fig. et fam.) Zeer hoog en niet
behoorlijk gehuisvest zijn: 11 est allé j. au quatriéme (élage), hij heeft eenverblijf, een hok op de
vierde verdieping betrokken. — Het part. passé is
ook adj.: Oiseau juché sur le haut dun arbre,
boven in een boom roestende, vogel m. — [Man. j
Cheval juché , liever BOULETE . — Jzichoir, m.
Roest f., roeststok m. (waarop de hoenders slapen),
hoenderrek, kipperek n.
Jaadaïque, adj. Joodsch: Croyance, Religion
j-, joodsch geloof n., joodsche godsdienst f. — (fig.)
Interprétat.ion j-, valse/te, verdraaide, uitlegging of
verklaring f. — [Minér.) Pierres j-s, jodensteenen.
ol(j fsteenen m. pl., olijfvormige steenen, die enen in
Judea, Palestina, Silezië vindt. -- 0 LA JUDAïQUI,
toe. ode., of Juadaïquerent, ode. Op zijn joodsch,
op joodse/te wijze. — Jndaisants, m. pl. Weder afvallige joden; joodsche sectarissen ; leeraars, wjsgeeren onder de joden. •— Juudaïser,
V. n. Joodsche plegtigheden, gebruiken of wetten
waarnemen; — op zijn joodsch leven, het met de
joden houden. — (fam.) Bedriegen; schagch.eren,
den jood spelen. On a reproclni au'x premiers chrétiens de j-, men heeft den eersten Christenen ver
dat zij joodsche plegtigheden waarnamen-wetn,
— Judaisme, m. Jodendom, ju d a ï s rn us n.
Judas, m. Verrader, valschaard, judas m.
(met zinspeling op den afvalligen apostel Judas
Iskarioth). — Baiser de J-, judaskus. verrader
kus m., valsc'ie liefkozing f. Traitre comme-ljke
j-, hoogst verraderlijk. — (Loc. prov.) Avoir un
poel de J- , judas-haar hebben , rood , rosachtig,
ro.skleurig haar hebben. Etre damné comme J-, de
eeuwige verdoemenis verdienen. — (fig.) Kijkgat,
spierjat n. (in eene zoldering, om te zien of te
hooren wat er beneden omgaat).
J eadelle, J udè le, f. [U. n .]. z. v. a. FOULQUE.

Judieaude, f. [Log.] Onderwerp n. van
een voorstel. — 5 Judicat, nl. [Log.] Gezegde n.
van een voorstel. — Judieateur, rn. [Log.]
Koppel- of bindwoord n. van een voorstel. — 5 Jtadieatif, adj. et subst. m. [Gram.], z. v. a usDICATIF . — [Prat.) Eene uitspraak bevattend, die
kracht van wet heeft. ---- ^ Jeidication, f. [Phil.]
Oordeelvelling f. — J;^dieatoire, wij. [Anc.
prat. j Vonnisvellend, j ic d i c a t d r i s c h. — Ju dicatnul solvi, (pr. — torsie --) (latin.) [Prat.]:
Caution j - , borgtogí eens vreemdelings, die een'
regtshandel aanvangt, voor de betaling der regtskosten. — Judicature, f. Reglerambt n., stand m.,
waardigheid f. van regter, j u d i c a tour f. —
[H. sacr.] Regterarnbt n. bij de oude [lebreën. —
Judiciaire, adj. Rea,terlijk, gererptelijk. Acte j-,
regtcrlijke akte f. Ordre j-, geregtelijk bevel n.
Vente j-, verkooping op regterlijk bevel, geregteljke
verkooping f. Témoin j-, getuige in repten, voor
't gerept. — Cela est contre toutes formes j-s, dat
is tegen alle regtsvormen. — [Rhét.] Genre j-, ge
-regtlikvoda,sweprknhidf.,l-
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sprekendheid der balie. — jUDiCIA1RE, f. (fam.)
Oordeel n., oordeelskracht f., beoordeelingsvermo
n.: Cet homme a Ia j- fort bonne, deze man heeft-gen

een zeer goed oordeel. — Juudiciairetnent, adv,

Op regterljke wijze, regterlijk. -- Jurdieiel, le,
adj. Tot het gerept of de rel thank behoorend, regterlpk. — Judicieusentent, adv. Met oordeel,
oordeelkundig, wijselijk. 11 agit toujours j-, hij gaat
alt ij d met oordeel te werk — Judicicux, Tease,
adj. Oordeelkundig, reet gezond oordeel begaafd,
verstandig, wijs, schrander. Homme j-, verstandig
man. ga réponse n'était pas judicieuse, zijn antwoord was niet oordeelkundig, niet snedig of
schrand; r.
J regal, e, adj., z. v. a. ZYGOITATIQUE.

Jue, m..Regter m. Dieu est Ie sous-erain, le
supreme j-, God is de opperste regter. — N oLnrner,
lnst.ituer des j-s, regters benoemen, aanstellen. Jcivil, burgerlijke regter. J- ermine, eriminéle of lijfsti a/fel jke regter. J- arbitral, ,echeidsregter. J- coinp éten t, wettig, bevoegd 'regter. J- de paix, vrederegter, kantonreppter. J- instructeur ofd'instruction, z.
INSTRUCTEUR. Personae ne peut etre j- en sa propre cause, niemand kan rep ter in zijne eigene zaak
zijn. -- (Prov.) De fou j- briev e sentenc e, een gek
is terstond met zin oordeel klaar. — J- botté, (wel
gelaarsd, niet gegradueerd regter; — (nu)-er)
een onkundig regter. — Bij uitbreiding: Beoordeelaar, beslisser; kenner, kunstregter; scheidsman,
scheidsregter. Vous étes mauvais j- en celti, gij
zit hierin een slecht beoordeelaar, kunstregter. Je
vous en t'ais j - , ik laat u daarover oordeelen, doe
gij daarin uitspraak. Nous vous prendrons pour
j-, wij willen u tot ,tcheiilsrnan nemen. -- La pos
de naie inelingschap, liet-tériesunjmpal,
nageslacht is een onpartijdig regter. — (fig.) Les
sens soot quelquelois des j-s troinpeurs, de zinzen
zijn somtijds bed riegeljke regters , beoordeelaars.
La raison est un j- séti®re, de, rede is een gestreng
regter.— [H. sacr.] Bugler m. (bij de oude Israëlieten,
van Jozua tot Samuel). Le livre des J-s, of enkel
Les J-, het boek der Rigteren. — [Myth.] Les j-s
des enters, de regters der onderwereld (Minos,
..Eacus en Rhadamanth.us).
Jaagé, e, adj. (en part. passé van juger): Affaire
j-e, beoordeelde, besliste zaak f. Personae j-e, gevonnist persoon. Bien j-, coal appelé; Mal j-, bien
appelé, goed gevonnist, slecht geappelleerd; slecht

gevonnist, goed geappelleerd (formulen, waarmede
eene hoogere retltbank de uitspraak eener lagere
bekrachligt of verwerpt) — JUGE , m. Geregtel ke
uitspraak f. Le Idea j-, Le mal j-, de billijke, de
.

verkeerde uitspraak.

Judgeable, adj. (woord van Mirabeau) Voor
't gerest te betrekken, voor 't gerept behoorend.
J u geaient, in. [Prat.] Oordeel, regterljk oor
uitspraak, refltspreking, vonnisvel--del,vont^s.
velling f. J- équitable, juste, billik, regtvaardig
oordeel of vonnis. Assister b on j-, eene reJtspreking bijwonen. Appeler dun j-, van een vonnis appelléren (z . APPELEB) . Fair e signifier , exécuter un
j-, een vonnis laten beteekenen, ten uitvoer leggen.
— Mettre qn. en j-, iemand een crimineel proces,
een lijfstra/feljk geding aandoen. J- par défaut,
vonnis bij verstek. J- arbitral , scheidsregterljke
uitspraak, gewijsde van goede mannen. z. ook DECISIF, CONTRADICTOIRE e. a. bepalende woorden ,

ook COzIFIRMER, ESTER, RESSORT, etc. --- [Divot.]

J-s de Dieu, Gods oordeelen of raadsbesluiten n.
pl.; -- [Anc. coot.] , z. ORDALIE . — [Relig.] 3-dernier, laatste oordeel, wereldgeregt n. Le jour du j-,
of enkel Le j-, de oordeelsdag m. Quand la trompette
du j- sonnera, als de bazuin van den oordeelsdag,
van'tlaatste oordeel zal blazen.— (Loc. prov.)Cela
durera jusqu'au j- dernier, dat zal in dereeuwigheid
duren, daar is geen eind aan te zien. — Oordeel,
gevoelen n., meening, zienswijze f.: Porter, Donner son j- sur un éerit, sur un auteur, zijne mee
zijn gevoelen over een geschrift, over een'-ni.g,
schrijver uitbrengen. Fonder, Asseoir son j- sur
une probabilité, zijne meening op eene uwaarschzln1Vkhei.d gronden, bouwen. Jeu derneure, Je men
tiens à son j-, ik houd mij aan zijne uitspraak,
aan zijn gevoelen. — Vous faites de mauvais j-s
de votre prochain, gij velt een ongunstig oordeel
over uwen naaste, gij denkt kwaad van uwen
naaste. — Oordeel, beoordeeli.ngsvermo,gen, verstand,
begrip n., oordeelskracht f.: li a Ie j- bon, solide,

sain et net, hij heeft een goed, grondig, gezond en
juist oordeel. Le j- lui manque, 't ontbreekt item
aan oordeel, aan oordeelskracht. - [Log.] Oordeel n., verstandsverrigting, waardoor men beslist
of er al of niet overeenstemming tusschen twee begrippen beslaat: Toute coniparaison entre deux
objets produit nécessairement un j-, elke vergeljking tussciten twee voorwerpen brengt noodwendig
een oordeel voort. Tout j quon exprinie est une
proposition, ieder uitgedrukt oordeel is een voorstel.
Jiigeo1ine Jagoline, 1. [Bot.] , zv.a. SESAME.
Jsigeoteur, m. (dénigr.) Onbevoegd, slecht beoordeelaar m.
Juger, V. a. et n. Oordeelen, een oordeel of vonMis uitspreken, vonnissen, regt spreken, uitwijzen;
een oordeel vellen, eene uitspraak doen, beoordeelen, beslechten, beslissen; - meenen, van meening
o(• gevoelen zijn. achten; zich verbeelden, denken,
gissen, vermoeden. J- un procès , een regtsqeding,
eene zaak uitwijzen. Jugeant en dernier ressort,regtsprekende in het laatste ressort. J- contre droit et raison, tegen regt en billjkiteid uitspraak doen of vonnissen. J- une personne, iemands reqlszaak beslissen,
eenen persoon vonnissen. Je vous jugeral, quand
j'aurai vu les pièces, ik zal eene uitspraak over te
doen, wanneer ik de stukken zal gezien hebben.
On a juge mal de lui, men heeft kwalijk over hens
geoordeeld. II ne sait pas j de Ia podsie, hij kan
niet over de dichtkunst oordeelert. 11 it'est l)as
difilcile de j ce qui en arrivera, 't is niet moeijelijk te oordeelen, wat daaruit volgen, gebeuren zal.
Que .ugez-vous de cda ? wat oordeelt, denkt gij,
meent gij daarvan ? Quo jugez-vous pie je doive
faire ? wat meent, oordeelt gij, dal ik doen snoet?
Je juge cela a propos, ik acht dat voor goed, behoorljk. 11 en juge comme uit aveugle des cotileurs, hij oordeelt daarover, gelijk een blinde over
de kleuren. Ne jugez point, si vous ne voulez pas
être jugd, oordeel niet. zoo gij niet wilt geoordeeld
worden. J- d'autiuî par soi- menie, anderen naar
zich zelven beoordeelen of afweten. Loell juge des
couleurs, l'oreille des sons, het oog oordeelt over
de kleuren, het oor over de geluiden. - Jugez queue
fut ma joie, Si je fus ravi de revoir mon fils, stel
U eens voor, verbeeld u, hoe groot mijne vreugde
11,
weder te
was, hoe verrukt ik was, mijnenzoon
zien. Vous pouvez bien j quil en fut pas fort
content, gij kunt wei denken, dat hij daarover niet
zeer tevreden was. U est aisé de j dots cda part,
liet laat zich gemakkelijk inzien, raden, denken,
waar dat van daan komt. ---- [Paume] J- Ia balie,
den loop des bols vooraf bepalen, voorspellen; (fig et fain.) den afloop van eene zaak vooruitzien,
beoordeelen.
Jugeile, t. [Anc. jur.] Begtsgebied, ressort of
grondgebied n. eener regtbank. --- Beoordeelzuclit;
ongegronde kritiek f. - Jugeiir, m. [Anc. prat.]
itaadsheer m., die qeene rapportenustbrengt, maar
alleen oordeelt. --- (iron.) Oordeelveller, iemand,
die altijd oordeelt en bedilt, zonder zelf iets te kunnen voortbrengen.
Jtiglandé e, adj. [Bot.] Naar den notenbooin
gelijkend, walnootachtig. -- Jugkttidée&i, t. walnotenbooinen m. p1. - Juglaudicole, adj. Op
den notenboom levend.
-
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-
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Jugoliiie, 1.

, Z. JiJGEOLINE.

Jugulaire, adj. [Anat.] Tot de keel behoorend,
de keel betreffend. La veine j , of als .subst. : La
J-, de keelader I. Z. ook GOLFE. - [ 11. n.] PaisSons J-S of als subst.: J-s , keelvinnigen m. pl., viswhen, wier buikvinnen onder de keel geplaatst zijn.
- Mil.] J-s, stormband in. (van een helm, van
een' sjako).
t S Juulatevir, fl1.. Z. V. a. EGORGEUII. (fig. et fam.) Onverdrageljk vervelend snensch.
. S Juguter, V. 0., Z. V. 0. EGORGER. - fig. et
(am.) Doodeljk vervelen; -- afpersen, afzetten.
Jugules, 1. »1. fAstr.] Naam der drie st.- i-rei?,
van Orions gordel, en ook van de twee .sterren aan
de borst van den Kreeft.
Jflif, ive, adj. Joodse/s, van Judea: Pretre j ,
joodse/s priester. Le peuple j , Ja nation juive, het
joodse/te volk, de joodscite natie. Viiles juives, steden van Judea. Homme j , Femme juive, of als
subst. JUIF, m.. -IVE, f. Jood m. , jodin f. - (fig.
et fans.) Woekeraar. schagcheraar in. (Loc. prov.)
Etre riclie comme on j-, schatrijk, ongehoord rijk
zijn. - Le .1 errant, de wandelende, rondzwer
-
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vende jood, de joodse/ze wandelaar (naar de volkssage een schoenlapper van Jeruzalem, Ahasveros genaamd, die aan den ter kruisdood gevoerden Jezus
eene rustplaats vóór zijn polisuis weigerde en deswegen door dezen veroordeeld werd om tot aan
zijne wederkomst op aarde rusteloos rond te wandelen) . - [FL n.] Dubbelmondige visch, jodenviscit,
hamervisch in. - b LA JUIVE, The. adv. Op zijn
dse/s gebruik. (Van godsdienstgejoodsch, naar joo
bruiken sprekende, zegt men liever a ia judaique.)
Juiltet, m. Julj, zevende maand van ons jaar,
hooimaand 1. Ii est né en j , le premier de j ,
hij is in juljj, den eersten julj geboren. - [ J iistj
Jlivoiution de j-, Julj-revolutie f., omwenteling in
Frankrijk gedurende drie julfj-dagen (journées de
i ) van 1830, waarbij de oudere tak der Bourbons
verdreven werd en de jongere tak, die van Boorboa-Orleans (daarom dynastie de j- geheelen) ten
troon kwam.
Juli, , M. Junfj , zesde maand van ons jaar,
zomermaand f.
Juiver, v. a. , z. v, a. JtJJMÏsER. - Jiiiveale, t. Jodenwijk, jodenstraat f., jodenhoek m.
(quartier des juifs). - (fig. et (am.) Woekerhandel ni., schagcherij, afzelterj f.
Jujube, t. [Bot.] Itoode borstbezie, jujsb e t.
.- JUJUBE, m. Verzachtend borstiniddel n., nit jujutes bereid, borstklontje ii., borstsuiker t. -- Jui ubier, ni., Borslbezieboom, jujubesboom in.
Jule, M. [ii. n.] Z. tULE.
Julep, m. [itiëd.] Koeldrank m.
Juli&uie, t. [Bot.] Z. V. a. JULIENNE.
Julien, ne, adj. Juliaanscit, wat tot Julius
Ccesai behoort, door hem ingesteld is. [Chron.]
Calendrier j , Juliaansclsc kalender m., de door
Jul C. ingevoerde verbélerde tijdrekening, waarbij,
in plaats can liet maanjaar, het zonnejaar, ter lengte
van 365 dagen en 6 uren, ten grondslag werd gelegd,
dat daarom Année j -ne, juliaansche jaar n. beet.
Ere j -ne, juliaansche tijdrekening f. Période i-ne,
juliaansche periode t., eene t ijdruimte van 28 X 19
>K 15 = 7980 jaren, na welker verloop zon-, maanen indictie-cirkel gezamenlijk op nieuw beginnen.
SAINT JULIEN 111 . [11oct.] Naam eener pruimsoort,
en eener perensoort 1. - Soort van Bordeaux-w)jn m.
Ju l ienne, F. [Bot.] Nacht- . stokviolier,
bloem t. van damast. -- [Cuis.) Moesiruidensoep F.
(ook potage it Ia j geheeten). - h LA JULIENNE
bc. adv. Onhandig, onbeholpen. -- (fig. et (am.)
Itecoudre sa robe a in j , eene (out of domheid
op eene onitnindige 'wijze bemantelen of goed maken.
Julis, rn [H. n.] .1onkervisch it. (ginelle, donD.
((af
zelle.
Jumaras, In. (ss. -- race.) Indisch gebloemd
J umart of Geuiart, m. Muilos, osezel in..
muilpaard n., fabelachtige bastaard van het paarden- of ezels- en het rundergeslacht.
Ju nieau, elle, (weleer gémeau, gèmelie). Te
eener dragt geboren: Freres j-x, Soeurs j-eiies, of
als suhst. JU1%IEAUX . JUMELLES, tweelingbroeders,
tweelingzusters. Elle accoucha de deux, de trois
i - x , zfj beviel van tweelingen, drielingen. Cest uit
i , 't is een tweeling. - Ook van dieren en van
twee zaamge!Ïroeide vruchten gebdziqd : Chiens j-x,
tweelin ghonden, twee honden uit c'dn nest of broed.
.- Pomme, Noix j-eile, tweelingappel ni., tweelingnoot F. - [Tech.] Alambics j-x, twee doos
buizen verbonden destilleerkolven, waarvan de eene
tot ontvanger van de andere dient. - [Anat.] z.
GASTROUNEMIENS. J-x of Extenseurs du pled, groote
tweelings- of strekspieren f. pl van den voet. -[Bot.] J-x. Geslacht vast paddestoelen m. pl
Juuielées, 1. pi. [Teelt.] Twee overlangs aaneenijesloten stukken hout.
Jumeler, v. a. (Constr., Mar.] Schalen, van
schalen of wangen voorzien , schalen omleggen:
-

-

-

-

-

-

-

-

Notre grand mal. ayant consenti dans on coup
de vent. nous protititmes de 1enTheliie pour le i-

daar onze groote atarI dooreen' rukwind gekraakt
was, maakten wij van de invallende stilte gebruik
om hens te schalen. - Het part. passé is ook adj.:
Mitt jumelé, geschoolde, gewangde mast mm
Jumeile, f. [Tech.] Elk der beide opstaande
stukken van eene wijnpers, boekdrukpers, enz.,
wang f., zfjstuk n.. in 't algemeen de naam van
ieder der twee gelijke metalen of houten stukken,
die in 't zamenstel eener machine voorkomen.
[Artif.] Dubbele vuurpijl m. -- [Amsc. artiii.] Dubbele
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vuurmond m., kanon met twee monden. — [Mar.]
Schaal, wang f., uitgeholde klamp m., langwerpig,
aan de eene zijde uitgehold en aan de andere zijde al'gerond stuk hout ter versterking (b. v. van masten,
raas). J- de racage, rijbed n. J-s de Max, balkschalen. J-s d'asseml lage, zijschalen. J-s de brasséiage,
stootschalen f. pl., brasklampen m. pl. J-s à tralner les mats, schoenen m. pl., smeerhouten n. pl.
om masten te versjouwen. — J-s de rechange, waarboze schalen. 3-s tie campagne, losse schalen.
[Bias.] J-s, tweeli.ngsbalken m. pl. (zamen niet meer
dan één gewone dwarsbalk beslaande) . J-s passées
en croix, uit tweelingsbalken gevormd kruis n.
- [Opt.] Dubbelkijker m., dubbele boned- of opera-kijker. m. -- [Carr ] Soort van zeer ligt rijtuig n. pl., met dubbelen bak. -- z. ook onder JUMEAII.
Jament, f. Merrie f., moederpaard n. (Prov.)
(z. onder CHEVAL . -- [Anc. tech.] Muntpers f., die
door een paard in werking werd getrapt. — Ju nneitteuux, ease, adj. [Med.]: Urine j-euse, dikke,
troebele pis f. (als die der merrie).
Junipérace, e, adj. [Bot.] Naar den jeneverboom gelijkend. —. Junipéraeées, I. pl. Jenever
pl. -- Junipère, in. Arabische wie -bomeni.
jeneverboom nl.
-rokbin,
Junon, f. [Asir.] Juno, naam eener in 1804
door Harding te Lilienthal ontdekte coplaneet (zoo
geheeten naar de myth. Juno, Jupiters gemalin). -Oiseau de Junon, Juno's vogel, de paauw m. —
Jinona,i, e, Junonien, ne, Juiionigaue, adj.
Juno betreffendd ofaanJuno behoorend,J u n ó n i s c h:
Fierté junonienne, fierheid, trotschheid als die van
Juno. — Junonies of Junonales, I. pl. [Ant.]
-

Junofeesten n. pl.

Junte, f. (espagn. junta, vereeniging, verbind-

tenis, vergadering; van (jaar:) J- sanitaire, de conl-

merce, apostolique, :gezondheids-, handels-, apos-

tolische j is n t a f. (in Spanje en Portugal). -- Ko
staatsraad m. in Spanje; re--nikljeutaf.o
gérings-comitté n. — Juntes , I. p1. [Philol.]
Boekverkoopers- genootschap n. in Venetië, dat zeer
sch,00ne drukken heeft geleverd.
J upe, f. Rok, vrouwenrok m. Corps de j-,
tij/je, roklijfje n. J- de dessus, de dessous, boven-,
onderrek. Troussez vos j-s. ligt uwe rokken op.
Jupiter, m. [Asir. } Jupiter m., eene der hoofd
(naar den myth. Jupiter, den oppersten der-planet
goden dus reheeten). Les satellites, Les bandes de
J-, de wachters of manen, de donkere strepen van
Jupiter. --- Oiseau de J-, Jupiters vogel, de
arend m. --- Arbre de J-, jupitersboovn, de eik n,.
-- [Bot.] Bache de J-. z. BARBE. Fleur de J-, jupitersbloem f., zwitsersche honigdauw m. — [Alch.]
Philosophisch of alchimistisch goud n. ; — tin n.
-- 5 Jupitriser, V. n. Een uitspattend leven
leiden. (creak m.
J Bipon, m. Onderrokje n., korte vrouwen-onJ urable, adj. [Féod ] Eedpligtig: Fief j-,
Leen n., waarvoor de eed van getrouwheid moet afgelegd worden. --- Jaarab eté, f. [Féod.] Regt n.,
om den eed van getrouwheid te vorderen. — J etrade, f. [Féod.] Ambt n., dat tot eedaflegging
verpligtte. — Jurande, f. Ambt n. eens gezworenen bi een gild, overmanschap n. van 't gild; —
tijdduur m. van die waardigheid. — Gezamenlijke
gezworenen m. pt., collegie n. van gezworenen (koop
-liedn).
Juurasslen, ne, Jurassique, mij. [Géogr.,
Géol.] Tot den Jura of zijne bewoners behoorend:
Couches jurassiques, Jura-lagen of schichten f. pl.
_ els subsi,: JURAssIEN, m., NE f. Jura-bervosier m., -bewoonster f. (zworene m.
Jurat, m. (weleer) Schepen (te Bordeaux), geJuratoire, adj. (alleen voorkomend in): Caution j-, waarborg, borgtogt m. onder Bede. di a
en main-levée sur en caution j-, hij verkreeg
tegen zijne beëedigde belofte opheffing van 't ge
beslag. — [Coat.] Intbrêts j-s, geregteljk-regtlik
toegekende renten f. pl.
J ure, e, adj. (en part. passé van j urer) : Gezworen, bezworen-, onder Bede verzekerd of be-

lkrachtigd, beledigd. Foi j-e, bezworen trouw f. --Courtier j-, Traducteur j-, beëedigd makelaar,
vertaler (translateur) M. --- z. ook CRIEUR . — (fig.)
Fnnenn j-, verklaarde, onverzoenlijke, gezworen
vijand, loodvijand m. -- JULIE, m. )Jur.] Gezworeve ni., lid eener jury (z. dat woord). -" (wel
) Gilde-overman, gezworene in. -- Jurée, I.-er
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[Anc. coot.] Jaargeld n., dat de burgers aan den
vorst of heer opbragten, om in geval van proces
regt te verwerven. — Burgermeente f. — Regtsonderzoek n. — Verloofde, bruid f. — Mettre en j-,
te koop veilen. (In al die beteekenissen verouderd

en in onbruik).

Jiirement, m. Eed m., eedzwering I. zonder
noodzaak; vloek m., vloekwoord n., verwensching,
vervloeking f. On ne te croira pas, malgré tous
tes j-s, men zal u niet gelooven, ondanks al uwe
eeden. It fit d horribles j-s, hij braakte verschrikkeljke vloeken, verwenschingen uit. -- Somtijds

z. v. a. SERMENT.
J nrer, V. a. Zweren (bij); zweren, bezweren;

— sterk verzekeren of bevestigen ('t zij met of

zonder eed): J- sa foi, by zijne trouw zweren. I1
j ure sa foi. son Dieu que..., hij zweert bij zijne
eer, bij God, dat... Dieu en vain lu ne jureras,

gij zult niet la g tvaardiq bij God zweren. gij zult
den naam Gods niet ijdellijk gebruiken. — J- la
paix, den vrede bezweren. J- fidélité obéissance,
trouw, gehoorzaamheid zweren. J- la mort, la
ruine de qn., iemands dood, verderf zweren, vast
besluiten. - - Vloeken (bij), lasteren: 11 ne fait que
j- Ie nom de Dieu, hij vloekt gedurig bij Gods
naam. --- JIJRER, V. n. Zweren, een' eed afleggen
of doen. I1 jure sur son honnenr, hij zweert
op zijne eer. J- sur l'évangile, op liet evangelie
zweren. — Noodeloos eeden doen of zweren; sloeken, lasterm: II jure à tout propos, hij zweert b#,
iedere gelegenheid. 11 vent a moi en jurant, h#
kwam vloekende op mij aan. --- (fig.) Ce violon
jure, die viool krast. Le vert jure aver le bleu,
groen en blaauw passen volstrekt niet bij elkander,
steken te scherp bij elkander af, vloeken tegen elkander. — L'orgueil jure avec la misère, hoovaardij en armoede passen slecht bij elkander. — (Loc.
prow.) J- ii toutes mains, voor geen' valschen eed
terugdeinzen. J- sur la. parole du maitre, b#
's meesters woord zweren. S'il ne tient qu'b j-,
la vache est n nous. als 't maar op zweren aan
dan hebben wij gewonnen spel. -- z. ook-komt,
CHARRETIER, PAïEN- — SE JURER, V. pr. Elkander
zweren of onder Bede beloven. Its se sont juré une
amitié éternelle.
Jureur, m. Vloeker, zweerder, lasteraar. C'est
un grand j-, 't is een groot vloeker. Un j- du
noch de Dieu, een lasteraar van Gods naam. —[Fl.
de France] Priester, die tijdens de eerste revo^utie
den eed op de burgerlijke constitutie don geestelijkheld afleide. --- (Loc. prov.) J-s de Bayeux, ligtzinnige eedzweerders (die niet van plan zijn hun
-ne
eed te houden).
Juri, m , z..7tTRy.
Juridietion, f. (vroeger' jurisdiction) Regtsmagt f., regtsdwang m.; — regtcgebied n., regtsban m., jurisdictie f. J- ordinaire, laïque of
séculaire, ecclésiastique, gewone, wereldlijke, geeslelijke regtsmagt. On lui a attribué la j- sur tout
Ie pays, men heeft hem de regtsmagt over 't ganscice
land toegekend. -- La j- de cette cour est trèsétendue, 't gebied van dit geregtshof is zeer uitgebreid. --- Somtijds ook: geregtsh.of, geregteljk ligchaam n.: Les j-s inferieures, de lagere geregtshoven n. pl. — (fig.) Cela nest pas de votre j-, dat
is buiten uw gebied, daarmede hebt gij niets te
maken, dat gaat u geheel niet aan. Cela nest pas
de ma j-, daartoe ben ik niet bevoegd. --Jan
dietionnel, le, adj. Tot de regtsmagt, het regtsgebied behoorend. — Jaaridique, adj. Geregtelijk,
in regten, volgens de regtsleer en de zegt n, in den
regtsvorm: Cette sentence est j-, dit vonnis is geregtelijk. Cela nest pas j-, dat is niet volgens de
regten, in den reatsvorm. --- Juridiquen' ent,
adv. Op geregtel ke wijze, volgens regten.
Juriseonsiilte, in. Regtsgeleerde, raadgevend
kenner der regten en wetten. -- J urisprtidenee, f. Regtsgeleerdheid, regtskunde, wetenschap
van de repten en wetten: II est savant en j-, hij
is een ervaren regtsgeleerde. -- J- canonique, eivile, criminelle, kennis von 't kerkelijk, burgerlijk,
lij fstra fl'el jk regt, kerkelijke, burgerlijke, lij fstraj^
feljke regtskennis f. --- Regtsstelsel, aangenomen
regtsbegrip n.: La j- de la coon na jamais varie
i zich
sur ce point, het regtsbegrip van 't hof is
omtrent dat punt altijd gelijk gebleven. — j Jnrispreadent,

m. (iron), z. v. a JURISCONSIJLTE.

J miste, ni. Regtskenner, regtsgeleerde, leer-
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oar in, schrijver over de regten, inz. theorétisch goed zittend kleed a. Calcul, Observation j , juiste,
naauwkeurige berdkening, opmerking of waarneref- tsqeleercle, ju riis t m.
Juioii, in. (twit.) Gewoon vloekwoord ii., missy. - Cette montre est j , dat horiogie gaat
vloek m., die iemand eigen is, dien hij telkens in gelijk. - (Loc. prov.) Cela est j comma de lor-,
den mond heeft; in 't algemeen: vloekwoord fl Le dat is als op een goudschaaltje gewogen. - Avoir
juron de Henri IV. était ventre saint-gris, l'oreille, le coup d'oeil j - , een zeer naauwkeurig,
't gewone vloekwoord van Hendrik IV. was ventre fijn oor of gehoor, een' juisten, scherpen blik, een
saint-gris. -- Lacier un j , Un gros j , zich een goed gezipt hebben. Esprit j , juist verstand, goed,
gezond oordeel n. - Ce fusil est très-j-, dat gevloek, een lee/f//c vloe/cwoo',d laten ontvallen.
Jury, ni. (anql.) Gezworen geregt ii., re.qtbankf. weer schiet op een haar. - In dezen zin ook van
van gezworenen, die na 't hooren der getuigen den schutter gebe zigd: Il est bien j-, hij schiet of
mikt zeer juist, hij is een geest schutter. J- arqueuitspraak then, ju r y t. La déclaration, La dé
cision du j - , de verklaring, de uitspraak der jury. busier, goed buksschieter. - Somtijds ook: te
J- militaire, krjgsregtbanlc, militaire jury. - kort, te naauw, te ligt, te klein, krap: Ce chapeau
Raad, m. van beoordeelinq, commissie f. van bijzon- mlçst si j-. que je ne puis Ie mettre, die hoed is
der Onderzoek: 3- de lexposition des produits de mij' zoo naauw, dat ik hem niet kan opzetten. Cette
l'industrie, beoordeelingsraad in. over de tentoon- pièce dor est trap j , dat goudstuk is wat ligt.
stelling der nijve heids-voortbengselen. Le j des Le tailleur ma fait 'non habit bier, Ç , de kleirmaker heeft mij mijn' rok vrij krap gemaakt. arts, de gezamenlijke kunstregters.
Jus, m. Sap, nat n. J- de citron, de groei1- JUSTE. adv.: Peser, Mesurer j , juist togen, meten. Chanter, Raisonner, Parler j-, juist, naar
les, citroensop, aalbessensap. 3- de viande, vleescie
den eisch zingen, redenéren, spreken. Cela entre
(zjeu) n. J- de veau, kalfsnat n. - 1--nat,jus
de réglisse , drop n., zoetlioutsap. - (pop.) Le j i , tout j-, dat past, sluit naauwkeurig, juist,
de Ia vigne, de Ia treille, du Ijois tortu, d'octobre, precies. --- Voilb tout j l'hornme qu'il nous faut,
daar is juist de man, dien evij hebben moeten. het druivennat, de wijn in.
Etre dhaussé trof) j - , te naauwe schoenen of laarJiisant, ni. [Itlar.] Ebbe, eb t., vallend u'ater n. 11 y a grand j , (laar gaat veel eb, eene zen aantrekken. - AU JUSTE, AU PLUS JUSTE, toe.
zware eb. Le j étale, Le j cot étalé, er gaat adv. (van getal, gewigt, maat en prijs gebézigd):
,qeene eb meer, 't is stil of staand water. Mi -j-, Je vous dirai an j ce qua cela coCite, ik zal u
juist, naauwkeurig zeggen hoeveel dit kost. Dites
Mive eb, half tij n. Arrière-j-, achter-eb.
Ju&utrrne, t. [Ann. mil.] Dubbele strijdbijl in. men Ie prix au j-, tout an plus j-, zeg er mij
Jusée, 1. [Tech.] Zuur laf n., zwelgpap t., den naasten, den allernaasten prijs van. Voyez
zwelder in ., een zuur water, gewoonlijk uit ge- an j- ce que cela pèse, weeg dat eens zeernaauwbroken gerst en zémelen door gisting bereid, waar- keurig, zie eens hoeveel dit precies weegt.
Juiste, m. Boerinnejak is. (z. ook onder JUSTE,
in de onthaarde huiden gedompeld of gezweld
adj.)
worden.
,J usteinent, ode. Op 'regtvaardige, billijke wijze:
Jlielle, t., z. v. a. MENDOLE.
Ii agit j - , hij handelt reqtvaardiq. U a été j - puni,
Jusque, prép. Tot. Jusqu'iei, jusque -lui, lot
hier, tot daar. Jusqu'oû ? tot waar, tot hoe ver? hij is naar billijkheid, naar verdienste gestraft. Depuis Paris jusqu'ui Bruxelles, van Parijs tot Juist: Voilâ ,j ce quit vous faut, dat i.e juist,
Brussel. Depuis Pâques jusqu'b la Pentecote, wat gij hebben moet. C'est j - cda, dat is liet juist.
4. JiisteiiiiIieii, In. Juiste midden n.: En
van Paschen tot Pinksteren. 11 i'esta mi jusquà
trois heures, hij bleef tot drie ure hier. Lisez toutes chases ii faut savoir garder on j , bij alle
jusqu'au bout, lees tot aan 't einde. Jusqu'au re zaken moet mess het juiste midden weten te houvoir, tot wederziens. - Ami jusqu'à Ia morse, den, noch in 't reese, nor/s in 't andere uiterste
jusqu'aux autels, Z. AMI. - Het dient ook om sets vervallen. - [Pout.] Stelsel n. van 't juiste
dat buiten de gewone maat of grens gaat aan te midden. inz, de gematigde staatspartij in Frankrijk
duiden: lis ont tud jusqu'aux enfants, zy hebben onder Louis Philippe (door de tegenpartij iron.
zelfs de kinderen ged or!. 11 aime jusqu'a ses en- dus gelseeten). - Aanhanger van dat stelsel, van
nemis, hij bemint zelfs zijne vijanden. II nest pas die partij: Ce sont des juste-milieu, 't zijn manjusqu'aux valets (Ill i sen indent, allen, zelfs de een van 't juiste midden. - Ook als adj.: Minisknee/its, bemoeijen zich er mede. - Somtijds, vooral tère j , ministerie van 't juiste midden (dat de
in dichtmaat. als 't volgende woord niet een' klm- partij van 't juiste midden is toegedaan).
J ustesse, f. Juistheid, naasewkeurigheid, stiptleer begint, schrijft en spreekt inca jusques : Josques au viel, Jusques is quand? -- JUSQU-A CE held f.: Cette balance est dune grande, dune
extrême j', die balans is zeer juist, bij uitstek
QUE, be. conj. (met den subj.) Tot dat: Conthattre,
jusqu'a ce que Ja mart suive, vechten of strijden, zuiver. - La j dune pensee, dune expression,
totdat er de dood op volgt. - ( fain.) Jusqu'a de juistheid, bepaaldheid van een begrip, van ease
uitdrukking. 11 dent, pense, répornl avec j , hij
tant que, z. v. a. jusqn'(s ce qua.
Jusquiame, t. [Bot.] Bilzenkruid, slaap- schrijft, denkt, antwoordt met juistheid, gepastkruid n. J- noire of liannebane of potelee, zwart heid. - La j du coup d'oeil, de loreille, de lesprit, de juistheid, scherpte van den blik van het
bilzenkruid. J- blanche, wit bilzenkruid n.
Jussion, f. Bevel, vor.ctelijk gebod a. (bij ge- oor, van het oordeel. - [Artill.] Juistheid van
zegelden brief aan een geretshof gegeven, ter vol- schot. J- de tir, zekerheid van treffen. - [Man.]
voering van iets, waarin het weigerachtig was). Donner les plus grandes j-s, een reeds aferigt
Lettre de j - , koninklijke gebodsbrief m., kabinets- paard volmaken, de laatste hand aan een gedres
bevel II.(sluitjas M. seerd paard leggen.
Justice, f. Regtvaardigh.eid, geregtigheid, bilJ ust-an-eorps, tij. Mansrok, gekleerle rok;
Jaste, adj. Regtvaardig, reqtsnatiq, billijk, re- lijkheid t., regt fl: Notre rot gouverne avec ]-,
onze
koning regeert met reqtvaardigheid. 11 s'y
Dien
vroom.
delijk, wettig; deugdzaam, opregt,
est j , God is regtvaardig. Sentence j-, regtvaar- conduit avec i et raison, hij gedraagt zich daorb#
vous le dedoin- regtvaardig en billijk. - Fat Ia j - de mon côte,
dig, wettig vonnis n. II est .1
niagiez, 't is billijk, dat gij hem schadeloos stelt. ik heb het regt aan mijne zijde. II a reconnu Ja
Une j punition, récompense, cciie billijke, ver- i de mes prétentions. hij heeft dc retvaardigheid,
diende straf, belooning f. J- viel ! J- Dieu ! regt de billijkheid van mijne vorderingen of aanspraken
groote God! - Une j coidre,-vardigehml! erkend. On Ie bidme avec i , men berispt hem met
Un j orgueil, een regtinatige toom, hoogmoed in . reqt. 11 faut rendre i h tout Ie monde, men moet een
De j-s soupcons, gegronde argwaan rn of verden- ieder regt doen, ieder even wat hem toekomt. Faites
icing f. Homme j- at craignant Dieu, vrcoin
i de croire, doe mij het regt van te gelooven.-molIa
en godvreezend mensch. -- Ook als subst.: La - Beqtsprekende overheid t., geregt, geregtshof n.,
science do j- et de l'injuste, de kennis van wat regtba'nk, vierschaar f.; regtshandhoving, regtspleregt en onregt is. Le j imaginaire de Platois, de ging, regtsuitdeeling, regisoefening f., regt fl, ju
denkbeeldige brave of reqtvaardige van Plato. Le titie f. Homme de i , geregtspersoon in. Gens de
éjour des j-s, 't verblijf der regtvaardigen of der i , geregtslieden. re! ters; - somtijds ook: ge'regtsvromen, de hemel ni. - Juist, noauwkeuriq, be- dienaars in. p1. On fera j auiourd'hui, men
hoorljk, rigtiq, wet passend, in orde: Mesure, zal van daag reyt doen, strafoefening houden.
Proportion, Poids j , juiste, behoorlijke maat, - Se faire j , zich zelven regt doen, veroosdeeevenredigheid, zwaarte t. Habit j , wel passend. len, ongelijk geven. II ne faut pas se faire j-
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it soi-rnême, men moet zich zelven geen regt
verschaffen, zich niet wreken. Rendre Ia j , gereqt
houden, regt spreken, ter vierschaar zitten. On ne
peut avoir j de ce juge, men Jean van dezen regter geen regt krijgen. Rendre ui qn. 1v j qui lui
est due, iemand liet verschuldigde regt laten toekomen. J- vous ferni j de eet homme, ik zal ie
van dien man regt verschaffen. - Appelel qn. en
i , iemand voor het geregi roepen. Cour de j (tribunal), geregtsho/ n. La haute j , het hoogere geregt ii. Exécuteun de Ia haute j , scherpreyter m.
J- de paix, de canton, vredeqereqt, Icantongeregt.
— Miiiislne de In j , ininistei' vanjcestitie. - ( fam.)
Employé de Ja j , ambtenaar bij 't ministerie van
justitie. Bureaux de Ja j , bureau vun 't ministene van justitie. — [Eenit.] Accomplin toute i
alle geregtig/ieid vervullen. Soultiin pensécution
pour Ja j ., om der geregtigheid wille vervolging
lijden. — Reqtsgebied ii. [H. de France] Haute i
hoog regtsqebied ii. (van een' keer, wiens regter
kennis nam van alle burgerlijke en c'riminéle gevallen, met uitzondering van (ie konin/c10 1ce za/een).
Moyenne j-, middelbaar regteqebied (van een' keer,
wiens reqier in alle barqerlij/ce , doch zelden in lijfstraffelijke zaken regt sprak). Basse j , lager
regtsqebied (van een' keer, wiens reyter alleen uitspraak deed omtrent de geldeljj/ce opbrengsten aan
den keer en in adere geringe geldzaken).
de paix , vredegeregt fl
Justiciable, adj. Aan den reqtsdwang onderworpen, voor liet refit betrekkelijk, onder zeker
recjtsgebied beltoorende, staande. - Ook als subst.:
Je no sijs pas votre j , ik be/toot niet tot uw
regtsgebied.
Justieiaire, ((ij. et subst. ni. ei t. [J'hëol.]
hij of zij, die door eigen geregtigkeid gelooft
zalig te worden
Justicie, f. [Bot.] Just/cia t., z. v. a. GAIlJiistitiées, f. p1. Planten f. p1.
MANTINE
van t geslacht der jcesticia.
Justicier, v. a. Reyten, eene ljstraf doen
ondergaan ten gevolge van een regterlfjk vonnis:
On a justicié deux • Jiomcnes, Jun est fouetliu et
lautne est pendu, 'inca heeft twee menschen gerept,
de eene is çjeqeeseld en de andere opgehangen.
J usticier, in. Voorstander, handhaver van
regt en geregtigheid: Ce prince était grand j-, deze
vorst was een g'iool handhaver van het eeLt, had
de geregtigheict lief.
[FIloci.] Geregtskeer (ook
als wij. Seigneur j-): Ii est tiaut j- de vette paroisse, hij is oppergeregtslleer van dit kerspel —
Justieière, f. Geceqtsvrouw f. — -(- Ook als
adj.: Nos armées, terrthles i -s , l ont ranger DOS
injures, onze lepers zullen, als een vreeseljk strafgerigt, onze beleedigingen gaan wreken.
J nstiflable, wij. Te regtvaardigen, verdedigbaar: Sa conduite nest pas i , zijn gedrag is niet
te rerjtvaardiien, is ooverdedigbaar.
J ustifiant, e, ac/f. [ThéoI .] Reqtvaardigend,
regtvaardiqinakend: La grace, Ja foi j-e.
Jostifieateiir, rn [Tech.] Gelijkmaker, justee-der in. (die de gegoten letters joist gelijk
maakt). . Verefl'eninqswerktuig der lettergieters,
een driehoekig blik tot beproeving van de hoogte
der letters, justdrium n.; justeerviji t. —4als
subst. en adj. m.) Regtvaardiger, vegteaarciigend:
Cette action na tnouvera pas de j-. die daad zal
geen reglvaardiger, verdediger vinden. — justificatif, ive, adj. [Prat. ] Regtvaardigend, wal
tol regtvaardiging dient. bewijzend: Pièces j-ives,
regtvaardigende bewijsstukken n. p1. Ii a été recu en
ses faits i -s , hij is tot bewijs zijner onschuld" toegelaten geworden. — Justification, f. Reotvaardiging, verontschuldiging, staving, verdediging, verantwoordiging f. Entrepnendne Ja i de qn., iemands
regtvaardiging ondernemen. II a pobhié sa i hij
heeft zijne verdediging, zijn verweerschrift in 't
licht gegeven. - [ThoJ.] La i des pcheuns, de
regtvaardigmaking der zondaren. - [Tech.] Regel/engte f. (bij letterzetters). La j est fi xée inva
riablement dans Je composteur de J'ouvnien, de
regellengte wordt onveranderljk in den zet/wak
des werkmans bepaald. Vers qui dpasse Ia j ,
versregel m., die buiten den haak of de regellengte
loopt. — Gelijkmaking, vere/fening der kolommen.
— (bij lettergieters) Vereflening, vergelijking eener
nieuw renoten letter met de malrjeletter.
Justiflé, e, adj. (en part. passé van justi fier):
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

--

-
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Innocence j-e, geregtvaardigde onschuld t. Fait j-,
gestaafd feit ii. — Contiance j-e , pebilljkt vertrouwen n. - II a été j de ce crime-lá, hij is
van die misdaad vrijgesproken.
Justi fier, v. a. Regtvaardigen, van schuld, van
blaam zuiveren, de onschuld aantoonen, doen blijken
of bewijzen, vrijspreken: Nous Javons pleinernent
justiflé. wij hebben hem ten volle geregtvaardigd , van
alle schuld vrijgesproken. II a justifie la rnénioire
: de son pere, hij heeft zijns vaders nagedac'ttenis
van alle blaam gezuiverd. -- [Th/wij Le sang
de Jésus Christ nous justi fi e, het bloed van J. C.
reglvaardit 005 - Bewijzen, aantoonen, u,aar
maken, bewaarheiden (bewuarheden): Je lui ai justi fid le conti'aire, i/c heb hem het tegendeel bewezen, bewaarheid. 11 justi fie par son baplistaire
quil est rnajeun, hij bewijst door zijne doop-acte
dat hij n'teerderjariçl is. - [Jun.] (met het voorzetsel de) 11 devra j- de sa qualité de Francais,
hij zal moeten doen blijken, moeten bewijzen,' (lat
hij een Franschman is. Jan ai justiflé, ik heb het
1 bewezen. - Regtvaardigen, billijken, wettigen.
I L'intérèt public lIe saurait j- une telle violation
du droll, het openbaar belang kan zulk eene regIsverkroc/ding niet wettigen. — [ Tech.] Juist (nOken, rigten, vere/fenen; (bij lettergieters) de nieuw
gegoten letter naar de snatrjs. of mode/letter vere/J'enen, j U 5 t cl r e a; - (bij letterzetters) de juiste
lengte aan een' regel geven: J- Ie composteur, den
zethaak op de vereischte regellengte stellen. J- une
page, one colonne, eene bladzijde, eene kolom door
middel van tusschenljnen (interlinies) of wit op
de noodige lengte brengen. - Ook zonder voorweep gebtzigd: J- dgalenient , gelijkmatig justejeen,
de woorden ljkmatig spatielren om (len regel op
de vereischte lengte te brengen. - SE JUSTIFIER,
v. pr. Zich reglvaarthgen, zijne onschuld bewijzen:
-

Je roe justitienai de ces calomnies, ik zal mij

van dien laster regtvaardigen, zuiveren. - Geregtvaardigd, gebilljkt worden: Cda ne so justilie pas, dat laat zich niet regtvaardigen, niet billijken.

Justilieur, al. [Tech.] Vereflenaar m , hoofd-

gedeelte van 't snijwerktuig der lettergielers.

Juteux, ense, adj. Sappig, saprjk: Pêche
j-euse , soppige perzik t.
.Juvegneur, m. [Féod.] Met een lijftogt be-

schonkene :o/were zoon no.
.4- Jiiyenaiser, v. n. In den bijtend spottenden stijl van Juvenalis schrijven, j u en aliséren.
Juvéiiaux, adj. in. p1. [Ant. nom.] Jeux j-,

juvenalien t. pl., feesten ter ccve van Ju v e n t a
of de vergode jeugd, door jongelingen gevierd, die
aan haar de eerstelingen van den uitbottenden
baard toewijdden.
Juvénil . C, adj. (ook in 't maand. zegt men
nu liever juvénile) Jeugdig, der jeugd eigen:
Grâce j-e, jeugdige aanvalligheid t. Caprices ju-

1 v/wiles, jeugdige grillen t. W. - . Jiivéuile.
ineiit, adv. Op jeugdige wijze.
Juxtaposer, v. a. [Di/wet.] Naast elkander
plaatsen. - SE JUXTAPOSER, V. Pr Phys.] Uitwendig aanzetten. - Juxtaposition, f. Naast
elkanderplaatsing t. - [Pbs.] Uitwendige aanzetting 1. , het toenemen van een onhewerktuigcl
ligchaam door aanzetting van buiten, jux tapositie f.
Juzan, iii. [Méd.], Z. V. a. ELEPHANTIASIS.

13

-

-

-

-

-

K, no. (naar de oude en gewone benaming lea,
naar de nieuwe lee). Elfde letter van 't alphabet
en achtste der înedeklinkers, de K t. On n'ernploie

guère Ie le en fnançais que pour quelques mots
es. men bedient zich in
tinës de langues étrangèr

't fransch zelden van de k dan in eenige uit vreemde
talen genomen woorden.
Kaa of Kaka, m. [Bot.] Geylonsche kurkuma f. of geelwortel no.
Kat'a of Kava, m. Gegiste drank op sommire Australische eilanden, uit den wortel eens?'
plant [piper metbysticuni] bereid, ka va no.
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-

KAAWY

KEVEIJ.

Kaolin, in . [Mintui- .] Chinésche porseleinaarKaawy, in. Gegiste drank in Brazilie, uit gede f., door verweiring van 't veldspacith ontstaan,
kookte mais bereid, maïs-drank, k a a w y in.
Kabak, in. Bier- en brandeu'jnhujs n., tier- kaolin (naar 't schiereiland Kaoli of Korea).
Karabe, in., z. SUCCIN.
berg of kroeg f. in Rusland, die aan de kroon eene
Karagan, in., Z. V. a. CABACAL.
schatting betaalt; - koopmansgewelf n. aldaar.
Ka randas, ill. [Bot.] Ceylonscite palmboom in.
Kabassou, in. [ H. II.] Kabassoe m., gordelKa ratas, in . [Bot.] Ainerikaaneche wilde aloedier met een' gordel van twaalf banden.
plant
t., van welker vézelen men doek maakt.
Kabin, IL Voor een' bepaalden tijd aangegaan
Karateli, in ., Z. CAJIATCH.
huwelijk D. bij de Turken en Perzen; weduwgeld n.
Kai-atiase, f. [Chic.] Vleeschuitwas n., aan
voor weduwen en turksclie pasjas.
Kadéun, f. Slavin f. van den grooten-lieer, de slapen of aan 't voorhoofd. (dis f.
Kardotion, HI. [Ft. a.] Groote levantsche hogeeen weinig hooger in rang dan de odalisken, Is aKan, in. Mostaardpoeder n. uit de kolonien.
deoen t.
Karmesse, t. Z. KEIIMESSE.
Kadish, f. Gebed n. voor de afgestorvenen
Kas, in. (pt. kace). [Tech.] Papiermakers
bij de joden, k a di Sc ii. (roni in. p1.
Kagne, t. Italiaansche meelreepen of macca- raam n. - [Mui'.] Negertrommel t.
Kassigiak, in. [H. a.] Soort van rob in. zonKahouanue, f., Z. CAHOANE.
der uitwendige ooien.
Kalk, in., z. CAIC ; turksche mantel ni.
Kat -ehérif, in . Soort van kabinetsordes des
Kaimac of Kairne, m. Soort van turksche
turkschenkeizers, die oogenblikkelijk en zonder teroomkaas t.
genspraak nioetvolbragt worden, katti-sjei if in.
KaIr, in. [H. n. ] Visch ni. van 't kabeljaauw
Katqui, in. [Corn.] Katoendoek n. van Surate.
•- [Bot.] Kokosvezels in. p1., waarvan-geslacht.
Katiaca, m. [H. n.] Fazant in. van Guiana.
nien in Indië goed touw maakt.
Kattak , in . Paardenborstel in. dei-Arabieren,
Kajou, m. [H. nj, Z. v. a. SAJOU.
Kakatou , Kakatoès of Kakatotiès, ook in Frankrijk ingevoerd.
Kancheteux , ense , wij. [Minér.] Veine,
z. V. a. CACADOU.
Mine k-euse, steenkoolrjke ader, mijn t.
Kake, t. 'Bot.] Soort van vijg t.
-

Kakerlak, KakeiIaqtie, in. [H.n.] Kak-

kerlak (blatte). - [Etlin.] Aziatische albinos, kak
kerlak, Z. ALBINOS). - Kakerlaquisnie, Ka kerlatisnie, in. Toestand in., gesteldheid t. tier
kakkerlakken.
Kaki, in. [Bot.] Japansche lotusboom in.
Kakier, m. [Bot.] Soort van vijgeboom in.

Kakingo, in. [H. n. ] Enningsvisch in. (waarschijnijk van 't zalmgeslach t) in de rivieren van
Afrika.
Kalan, fl1. [H. n.] Schelp t., die den Ouden
de purperkleur opleverde.
Kalateui, m. [Anc.] Heraut dec romeinsche
(boom in.
priesters, k a t a t o r in.
Kalavel, in . [Bot.] Soort van plinpernotenKaléldoseope , in. {Phys.] Schoonheidskij
leer in., een door Dr. Brewster te Edinburgh uitgevonden kijker, welke eenvoudige, verschillend
gekleurde en daarin gelegde voorwerpen aan het
oog in tallooze rege lmatige vormen, die bij de geringste beweging des kijkers afwisselen, voorstelt,
kaleidoskoopn.--KaléidophOne, ni. Een
door Wheatstone uitgevonden werktuig, waardoor
de tot voortbrenging der toonen gevorderde trillingen voor het oog ziijtbaar gemaakt worden, pitavise/i kaleidoskoop ii.
-

Kalender, Kalendes ,

Z. CAL....

Kali, in. [Bot.] Zoutkruid ii. , zouts t ruik in.;
.-- liet uit de asch van deze of andere planten betelde loogzout (alkali) , plantenloogzout n., pol-

ascii f - K alium,
z. v. a. P OTASSIUM.

Hi. (pt'. --ome) [Chin.]

Kahuichi, in. , Z. KAMICHI.

Kalmie, f. [Bot.] Heideplant van velerlei soor
ten, die allen root' vergiftig doorgaan, kalmia f.

-

Kalpack, in., z. COLBACH.
Kainichi, in . [H. a.] Groote moerasvo gel of
reiger in Zuid-Amerika , door Oken struishoen

geheeten, kamisji in. (dezelfde als CAMOUCLE, CAMOUCHE).

Kaniine-masla , in. Mineralisch vettig aanzetsel of bekleedsel van sommige sirenes in Rusland, steenboter t.
Kan, in., Z. KHAN, ill.
Kanaster, m., Z. CANASSE.
Kaiigiar, Kandjar, in , Z. v. a. CANJABE.
Kanguron, Kangaron, in. [U. n.] Plantetend, zachtzinnig, eetbaar viervoetig dier van t geslacht der buideldieren, inz. op Nieuw -Holland,
dat zeer korte voorpooten heeft en op de achterpooten al huppelend loopt, springer in., springrat t.,
kangaroe in.
Katina, t. [Bot.] Kaapsche ginseng of krachtwortel in. (tusboom in.
Kannaine, t. [Bot.] Soort van japansche loKaiitien, ne, adj. [Phil.] De wijsbegeerte van
den beroemden Koningsber.qer wijsgeer Kant betreffend, kantiaansch. - Kantistue, M. Wijsgeerig stelsel van Kant, kantismus a. - Kantiste,rn. Aanhanger, volgeling van Kant, kantist m.
Kauttiffa, in. [Bot.] Abyssiniscite acacia t.

(CA1IAssIN.
Kanris, in., z. CAUIUS.
Kavauehe, t. [H. n.] Soort van karper, z. V. 0.
Z.
Kaviar, in.,
CAVIAR.

Kawi, in. Naam der oude geschrevene taal
der Javanen. kawi-laal t.
Kaziné , t. Schatkamer van den Grooten hei.
Kayinan, in., Z. CA1JIAN. (MYROBOLAN.
Kébnle, t. [Bot.] Z!fnoot, bekennoot f. , z. i'. a.
t Keepsake, a. (angl.) (ps. kipe-séke) Jtndenken, herinneringspand, 5 0 u v e it i r n., inz.
prachtboekje n., pracht-almanak m., keurig ingebontien plaatwerkje niet novellen, roincincen, enz., als
nieuwjaarsgeschenk.
Keiri, m. [Bot.] Gele violier t.
Keitch, in., Z. CAICHE.
Keffeki li te, in. [Minér.] Meerschui m II., wilgeelachtige talkaarde in Azië, inz. in Natoli, die
tot pijpekoppen gesneden en gevormd wordt, k e ffekilofkiiikeffim.
Kelkel, in. [Pèehe] . Moot of snede t., van gedroogde en gezouten tong.
Kélolde,
t. [Méd ] Pijnlijk kankergezwel II.
Kélotoinie, t., Z. CELOTOM1E t.
Kelp, m. Ascitzout fl. uit verbrande zeeplanten, onzuivere koolzure soda t.
Kennédie, t. [Bot.] Tweelobbige nieuw-holI landsche plant, kenstedie t.
Képi, in. [Mil.] Soldaten m uts t. bij sommige
fransclte troepen in Algerie.

Kérère, 1. [Bot.] Bignonia of trompetbioem
van Guiana (Ook hialle tranche) geheeten).
Kérion, ni. z. V. a. ACHORES.
Keriiia, 111. [Bot..] Valsch indisch keelkruid. n.

Kerinès, in. [U. ii.] Kermes ii., soort van schildluis t. in Zul/-Europa, welker besvormige eihulsels of maskers, die naar uitwassen op de wortels
en den bast tier gewassen gelijken (daarom weleer
k-végétal, plantaardige kermes, geheeten), ingezaflUid en tot verschillende roode kleuren, inz. tot
karmozijn -rood, lila en vlookleur, ook in de apotheken, gebruikt worden„ in den handel scharlakenbëzien , kermesbezien, purperkorrels geheeten.
--. K- minPral, mineraal kermes n., eene verbinding
van antiaionium-oxyde en zwavel-antimonium, die
weleer als artsenij onder den naam van kas-thui
(poudre ties chartreux) grooten opgang-zeipodr
maakte.
Kertnesse, t. Remus t.
Kerniétisé , e , adj. [Phairn.j : Potion Je-,

drankje niet karthuizer-poeder (z. onder KERMES).
Kerne, in. [Anc. roil.] lersche werpschutter.
Kersanton, in . [Minér.] Zwart-grijze gespikkelde steen in. uit de omstreken van Brest.
Kersey, in. [Coin. 1 z. V. 0. CRESEAU.
Ketch, in. Z. V. a. CAICHE.
Ketinie, j. [Bot.] Tweelobbige plant van

't geslacht der maluwe, met zeer sc/none bloemen, cyrische maluwe, ketinia t.
Kevel, f. [[-I. n.] Gazelle t. von den Senegal.
Kevel, in. [Minér.j Bijzondere minerale stof t.
Keveu, m. [H. n.] Lijster t. van Chili.

-

Khaf, in. [Bot.] Geurige
t. van Maiokko
(lie men soms met den 'rooktabak vermengt.

Eha1ifat, Khalife, Z. CAL1FAT, CALIFE.
Kha n , ni. [H. orient.] Vorst «opperhoofd, deî
Tataren ( Tartaren), tatarenvorst, Ic h a n, C h a n in
.- Openbare herberg 1. in 't Oosten. doorgaans tol

opneming der karavanen bestemd, k ha n m.; oosterschc
laats mailctp
f. of bazaar rn. Khaiiat, ni. Gebied n., waardigheid t. van een' tatarenvorst, k h a n a a t n.
Kharateh, kharadj, z. V. a. CARATCH.
-

Khassek, f., Z. ASSAI{i.
Khaiiié, rn., z. EAZINE.
Kiastre, m. [Aim. chir.] X-vo'rrnig kniever-

band D . der Ouden, Sint-Andrieskiuis n.
Kihitka, f. Ligte russische wagen, in. met
wielen, k i t I t lea t. - Tent f. uit dierenhuiden tij
de Tataren en Kalmoeken; - ma ttenbekleedsel n.
over wagens, enz.(blaauwen grond.
Kiégaii , in. [Corn.] Japanse/te stof f. met
J11iIir, in. [H. n.j Pluvier in. van Virginie.
Kiliare, m. [Méti.] Vlaktemaat van 1000 ares
of vierkante voeden, tien bunders. (Men gebruikt
liever dix hectares.) -- Kiliogone, in., Z. CIIILIOGONE.

Kilo, soms Kilo (jrieksch cliilioi, duizend).
Voorvoegsel, dat bij de grieksck-fransche namen
der nieuwe maten en gewigten het duizendvoud
der daarop volgende eenheid aanduidt: duizend,
duizendmaal. - Kitogone, m. Figuur t. met
duizend zijden en duizend hoeken. -- Ki1orainme, in. [Métr.] Gewigt van duizend grammes of
wigtjes , pond, nederiandscli pond, k 11 0 g r a en, tij
verkorting kilo n. - Kilolitre, ni. Inhoudsmaat
van 1000 litres of kranen of koppen, tien rten of
mudden, k ilol iic r t. - Kiloniètre, in. Leng
temaat van duizend meters of ellen, 100 roeden,
nederlandeche mijl f., lii to in e t er in. - Kiloinétriqite, adj. Kilomdtrisch, tot den kilometer
belioorend. - Kilostè r e, in. L4jchaamsmaat
van 1000 stères of wissen of kubieke meters.
Kilt, ni. Naam van t torte rokje of schort,
dat de Bergschotten in plaats van broek dragen.
Kiiia, in., z. V. 0. QUINQIJINA.
Kinésie, f. [Phil.] Beweegkracht f., beweegvermogen n., kin4sis f. -- Kinésimétrie, t. [Didact.] Maat der beweging, beweqingsmeetkunst,
kin es i omet ne t - Kinésiinéti ique, ad:j.
Daartoe behoorend, k i n e s i a en é t r i s C t.
King, m. Naam der vijf ouds-te en heiligste boeken der Ghinézen. -- Ghineesch speeltuig n.
Kink, rn [H. 11.] C/iinésche pirol of goudlijster t. (door Button tusschen den pisangvogei en de
meert geplaatst).
-

-

Killkajon, In., z. V. a.CERCOI.EPTE, CARCAJOU.

Kino, m. Fraai rood gedroogd plantensap ,
bijna geheel wit looistof bestaande, dat InZ. uit de
amerikaansclle zeedruif wordt gewonnen, k i n a,
verIceerdeijl ook kino-qom t. ge/weten.
Kiosqiie, ni. Turksch tuinhuis, zomer/mis of
paviljoen ii., k i os IJ m. - [ Mar.] Turksch saai'tuig n.; ook de kampanje, de hut t. op liet halfdek
der turksche oorlogsschepen - Kiosq niforme,
adj. [Arch.] Kioskvorinig, in den trant van een
kiosk of tur/esch Paviljoen gebouwd.
Kiotorne, in. [Chic.] Werktuig tot wegsnijding
van de vergroote huig en tot soortgelijke kunstbewerkingen, kiotoone ni.
Kirrhonose, f. [Méd.] Geelwording 1. van
een inwendig ligchaamsdeel..
Kirseh, Kirsehwasser, rn (pr. kirche-

wassre) Soort van kersenbrandewijn , geestrijke
drank iii ., uit geplette en met hare pit gegiste ee'ilde
kersen bereid, kirsch, kirschwasser n.
Kislar-aga, rn. Hoofd II. der zwarte gesnedenen aan het turksche hof; opprrtoeziener van
den harem des turkschen keizers.
Kiste, f., Z. CYSTE. - EISTE, M. [Corn.] Soort
van duitsche wol 1.
(GAisG.&.
Kittaviah, m. [H. n.] (waarschijnlijk) z. v. a.
Klavais, m. [Minér.], Z. V. a. FAILLE.
Klephtes, Kieptes, Z. CLEP II TES.
Klopéiiianie, f. [Méd.] Steelzucht f., onwederstaanbare neiging tot diefstal. - Klopémaiiiqiie, adj. Die kwaalbetreffend, steelzuchtiq.
Klonkva, in. [Bot.] Kruipende finscheplant t.
Knéma, M. [Bot.] Muskaatboom m. van Gochinchina.
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Klépier, in. [Bot.] Mneiilcaansche zeepplant,

meiicoccn t.

Kni ffa, f. [Bot.] Soort van Sent-Janskruid,
dat maar twee stijltjes heeft.
Knodaloworphe, (111]. [11. n. ] Naar den
fliensch gelijkend: Singe kn , of als subst. Kn-,
op den mensch gelijken-de aap, aapmensch rn
Kniperlé, ni. [Cot.] Zdlcere druivensoort t.
Kuotes, t. p1. [Minér.] Verstrooide korrels
zwavellood in de graauwakke of den zandsteen
van sommige groeven.
Knout, rn. (pr. knoute) Uit harde juftriemen
bestaande zweep t. of qeesel rn, waarmede in Rus
land de overtreders (rails niet van adel zijnde) gestraft worden, knoet 111.; -- zweepstraf, kernelstraf
t.
.
Kiiyphonisme, ni Straft , waarb ij de lijder,
na niet honig besmeerd te zijn, aan de steken der bijen
wordt blootgesteld. (dier ti., k o 1 a rn.
Koala, in. [ 1 . n.] Nieuw-hollandse/t buidelKodreti, in. [Minei.]
Met steenolie gemengde
1
vetstof, met de berg- of steenboter overeenkomend.
Koff, KofFe, in. [Mar.] Kof t., kofschip n.
Rol, rn. [Pèclse] Kat t., oroot sleepnet n. bij
de nederlandse/ee kabeljaauwvangst in gebruik.
Kolpode, rn. [11. n. ] Plat en bogtig infusiediertje n.
Kopeek, iii , Z. CO SEC.
Kopte, Koplite, M., Z. COPTE.
(schoc's.
Kopu, m. [Corn.] Chindsche stof t. van boomKoran, m., Z. CORAN.
Korélte, t. [Minér.] Speksteen. korelet rn.
Korro, rn Negerharp t. met 18 snaren.
Kosehab, ni. Drank rn der Oosterlingen, uit
pistaches, razfjnen, enz. bereid.
Kott, in. Navig.] Vooronder, kot n., soort
van roef in kleine vaartuigen.
Koua, m. Kova, het oude hieroglyphische schrift
(beeldschrift) der Chinezen.
Konan, in. [Bot.] , z. v. a. CHOIJAN.
Koubo, Kubo, ni. Titel van 't wereldlijk opperhoofd in Japan.
Kouloiiglls, rn. p1., Z. COLOUGLIS.
Kourniss, in. Bedwelmende drank der neonooische Tartaren, uitpaardernelk bereid, koemis rn.
Kova, ni., z. KOIJA. (negers.
Kounting, n:t. [Mus.] Driesnai'ige guitar t. der
Konpolithe, ni. [Minor.] Zeer ligte, doorechijnende, paartemolrglanziqe steen m.
Kraal, rn Kraal t., dorp der Hottentotten.
Kiabs of Krebs, rn [Jeu] Engeiscie dobbelpel D. met twee steenen.
Krake, m [Pèche( Netanker n., netsteen in.,
vaarvan de Noren zich bij de zalmvangst bedienen.
Kraken of Kraxen, in . Vervaarlijk groote
eepoi(jp in., waarvan sommige zeelieden spreken
ook poisson montague (;eheeten).
Kremlin, Kreml, in . Binnenvesting, citadel t.
II Rusland, inz. cie historisch vermaarde keizerlijke
ierqt te Moskou.
Kreutzer, in. [Métrol.] Duilsche koper- of
ilvermunt, waarvan er 60 in den gulden gaan.
K r is, in., z. v. a. CRISS.
Krokérie, f. [Bot] Eetbare lotus in.
Krouffe, in. [Minér.], z. v. a. FAILLE.
Kruoinètre, ni. [Phys.] Koude- of vorstme
den graad der koude te-erm.,nwktuigo
epalen. -. Krtioniéti-ie, t. Koude- of vorstineIng t. -- Kruoinétriqne, adj. Die wetenschap,
at werktuig betreffend, kruométr isch.
Kiibo, in., z. KOUBO.
kiuithie, t. [Bot.] Palinbooni rn. in Nieuw;ranada en op de westhelling der Cordilleras,
U n t h i a t.
Kuphée, t. [Bot.] Braziliaansch bloedkruid n.
Kurbalos of Karhatos , rn. ( pr. --loco,
-toce) [H. n.] Kleine vogel in , aan den Senegal,
ok pêcheur, visscher, vischvoqel, qeheeten.
Kitrite, Kiirte, in. [H. n.] Hoogrug in . (door
ken tot de been- of koffervissc/,en gebragt).
Kurtehis, in. [Mi l .] .4delljk ruiterkorps in
'erzie.
Kiirtka , in. [Mil.] Naaiewsluitend wambuis ii.
er poolsche lansiers, vroeger in fransche dienst,
olsche-lanslersrok rn., k u r t k a t.
Kussir, in . [Mus.] Turksch speeltuig n. met
snaren, gespannen over een vet, dat een' houten
hotel bedekt.
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KWAS

Kwas, ni. (pr. conasse). Gegiste drank in. voor
den qemeenen man in Rusland, uit qekierocle gerst
bereid; ook een geheel andere russische drank, die
ins;. uit appelen 'en frambozen bereid, op de tafels
der grooten doorgaans aangetroffen en in sommige
herbergen getapt wordt, Ic w a s of km a s s in.
Kynancie, f., Z. V. a. CYNANCHE.
Kyrié of Ky 0 é-é1esou , in. (pr. --é-leisson), (twee aan 't griekse/s ontleende woorden, beteeliende: Heer, erbarm U, waarmede de gezongen
missen in de roomsc/i-kat/molijke kerk beginnen). Geder/te des' gezongen mis, waarin God wordt aangeroepen. On en est au kyrimi, au kyrimi-mileison,
men is aan 't kyrië. aan 't Imyrid-eleison. - Mazijk f., op de woorden van 't kyrie gezet. Un beau

kyrie-ileison.
Kyiie ll e, f. Smeekgezang n., titanic 1. (in dezen
zin zelden gebruikt). - ( fig. et fain.) Langwijlig ver-

haal n., vervelende optelling f., eindelooze klaqten,
verwijt ingen f. pl. enz., litanie f. Une k- d'invectives,
de reproches, een zondvloed van scheldwoorden,
verwijtingen. - Weleer on/s : een dichtstukje met
een referein aan 't einde van iedere versafdeeling .
Kyrsotowie, f., Z. CIbSOTOMIE.
Kyste, in. Beurs- of zalcqezwel n., Z. CYSTE.
- Kysteax, euse, adj. Een beursgezwel bevat-

tend. z. verder op CYST—.
Kythaii-hagie, f. [Mid.] Bloedvloeijing f.
uit eene tardkas. - Kytharrhagiqnm, adj.
Die bloedvioejfing betreffend, Ic y t /t a r7 P ci g i 5 C it.
--

7

In
L, in. et f. (Un le, Une elle). Twaalfde letter
van 't alphabet en negende der medeblinkers. LI
(elle) of Le I (Ie) est mme letire liquide, de I is eene
vloeibare letter. --(Loc. prov.) Ii en a dans IL, 11
bat de FL, hij is reeds boven de vijftig (met toespeling op de beteekenis der L als romneinsch talteeken en 't kosnoniem van haren naam aile, vgl.
AlLE). De t wordt niet gehoord in baril, clenii,
coutil, cul, fenhl, flls, fournil , fusil, gentil, gentils
bommes, gril, mmnil, nombril, outil, persil,
pouls, soûl, sourcil. Ook in de eigennamen op
auld, ault en aulx, zoo als Renauki, Quinault,
Rocheioucaultl, Dussaulx e. a. wordt de t, zoo
min als de op haar volgende letter, gehoord, ook
niet in Arnould, Sainte-fIlenehould (pm'. Menou).
- Zij behoudt de haar eigene uitspraak in de volgende woorden (en hunne afgeleider) : calcul, recul, civil, exil, til. mil (verkorting van mille), (Nil,
pistil, profil, pumiril, sextil. subtil, vii , viril, vol
til; ook in Acbille, Camille, Dille (stadsnaam),
Gille, Saint-Gilles, Lille, calville, codicille, fthrille,
imbmicille (dat doorgaans met cciie enkele I wordt
geschreven; ook in inThmicillité, dat abusive/ijk op
zijne plaats mt eene enkele I voorkomt), papille,
pupille, tranquille, ville; in distiller, osciller. seintiller, I i tiller, vaciller ; in pusillanirne, arm illaire,
oscillation en in alle andere die op illaire en illation uitgaan, ook in de woorden die met ill aanvangen, in die waarin yll wordt aangetroffen, en
in 't es/gemeen in alle se'oorden, waarin de 1 door
een' anderen klinkei dan i wordt voorafgegaan.
Behalve de haar eigene uitspraak, heeft de 1 en
vooral de 11, voorafgegaan in dezelfde leltergreep
door i, nog eene andere, die men mouillé, 'weekvloeijend, noemt. en voor het gehoor nagenoeg klinkt,
alsof em- eene korte i volgde, b. v. billard, meilleur,
ongeveer als biliard, mmilieur, terwijl op de tong
des volks, vooral te Parijs, in zulke woorden een
nog meeker geluid, waarbij de 1 als geheel wegvalt,
gehoord wordt (b. v. billard, als hi-lard). Die
l'inouillé komt coos- in de woorden, waarin nil,
ei!, euil, oeil, ouil, ueil , aille, eille, euil!e , ouille,
euil!e, uille, 't zij als uitgang of als zakelijk deel,
voorkomt; ook in de uitgangen : illas, illars, illet,
illit. illon, illot, illy; ook in bille , flue, quille,
vrille, gentille, briller in Avri!, babil, ci! (z. dat
woord) , grmisi!, mi!. (gierst) , peril; ook in den eigennaam Sully. - De 1h in sommige eigennamen, zoo
als Milliam, Jumilliac etc., wordt' als 1 mouillmi
-

LABADISME.

uitgesproken; 't welk ook 't geval is in gentilbonirne.
- So! (de munt) wordt uitgesproken gelijk men
't woord tegenwoordig schrijft: sou.
La, art. f., Z. LE. - La, peon., Z. LE.
La, in, (Mus.] Naam van de zesde stoot der
toonschaal uit ut de la of a, t.; ook de naam der
a-snaar op strjkinstru'snenten. Donner le la, de a
of la aangeven. Prendre le la, in den a-toast
komen. Rentettez Un Ia P ce vio!on, span eene
nieuwe a-snaar op die viool.
Lá„ adv. Daar, aldaar, op of in die plaats,
ginds, pinder, derwaarts, daarheen. Deineurez lá,
Attenclez-rnoi lá, blijf daar, wacht mij daar. Qui
Va là ? wie paal daar? (als 'militaire term) werda ?
Cost lá quit slemeure , daar woont hij. - D'ici 1k
fl005 comptons deux lieues, wij zijn hier nog twee
mij/en of meren van die plaats. Revenez demain;
d'ici lá j'aurai arrangi volre affaire, kom morgen
terug; in dien tusschentijd zal ik met uwe zaak
klaas' komen. - liet gaat ook eenige andere bijwoos - den voorop, met welke het dan door een koppelteeken wordt verbonden: L5-bas, Lb-haut, Làdessus, Lá-dessous, Z. BAS, HAUT, DESSUS, DESSOUS.
- Achter een aanwijzend voornaamnwoord of achter
een naamwoord geplaatst, geeft het daaraan eene
meer bepaalde beteekenis, duidt verderafzijnde voorwelpen aan en staat dan tegenover ei (vgl. CI):
Celui -lb, Celle-Iá, Ceux-lb, Celles-lá, Z. CELUI. En
ce temps-lá, in then tijd te dien tijde. - Somtijds
dient het, even als 't nederduitsche d a a r, enkel om
meer nadruk aan de uitdrukking te geven, en staat
vaak als overtollig. Quo dites-vous là ? Que faites
vous là? wat zegt, wat doet gij daar? C'est là
une belle action, dat is eene schoone daad. Est -ce
Ut cc que vous avez pi - nis? Is het (lat, wat gij 5eloofd hebt? C'est done lá Ie but de vos visites,
dat is dus het doel van uwe bezoeken. - Als stopwoord, of enkel ons mees' op iets aan te dringen,
om iets in iemands geheugen te roepen enz., staat
het in uitdrukkingen als deze: (fases.) Je le veux,
là, ik wil het, hoor. Vous souvenez-vous encore
de monsieur, lá, qui disaitde si plaisantes choses ?
herinnert ge u nog diets heer . . . hoe heet hij ook?
(dien mijnheer dings) , die zulke grappige zaken
vertelde ? - Achtes' zekere werkwoorden beteekent
het: tot dus verre, tot daas-toe, daarbij: Demeuronsen lá, laat ons daarbij blijven, laat ons niet verder
gaan, (vgl. DEMEURER). J'eis resterai là pour anjourd' Ins- i, ik zal 't voor heden daarbij laten. DE Là, bc. adv. Van daar, vast die plaats; van
dat tijdstip; daaruit, uit die oorzaak: ôtez-vous de
lá, ga van daar, ga daar vast daan. De là an
c ha teau il y a tine lieue, het kasteel ligt eene sniji
van daar, van die plaats. A quelques jours de lit,
eenige dagen later, na dat tijdstip. - De là tous
mes malheurs, van daar, uit die oorzaak, daaruit
zijn at mijne ongelukken ontstaan. Que voulezvous inférer de lá, welke gevolgtrekking wilt ge
daaruit -maken? - BELa, Z. DELá en DECA. -- AU
BELa, Z. aid. - t DES Li, bc. adv., z. Onder DES.
- PAR Lá, be. adv. Daardoor, door die plaats,
door dien weg; bij die zijde, aan dien kant; - op
die wijze, door dat ntiddel. Ce passage est ferme,
mais vous pouvez passer par là, deze doorgang is
gesloten, maar ,qij kont daarheen, langs dien weg
gaan. Prenez ce fardeau par là, et vous Ie soulèverez facilement, gs'ijp dien last van dezen kant,
aan dit einde aan, en gij zult hem gemakkelijk optillen. - Par là vous mites sûr de rmussir, op die
wijze, door dat middel zult gij zeker slagen. 11 faut
en passer par lit, Z. PASSER. - PAR Cl, PAR Lh. Z.
Cl. - Ca et Là, Z. CA, adv. --- Jusque- 15, Z. JUSQUE.
La Ia, 10e. adv. issterj. (fans.) Zacht wat! bedaar! La la, point de colmire ! bedaar, niet boos
-worden! - Ook om te bedreigen : La la, monsieur, nous flt)U5 retrouverons, genoeg, 't is wil
zoo, mijnteer wi spreken elkander nader. - LA
LA, bc. adv. Zoo tamelijk. zoo wat, mid eltnattg,
half en- half: Est il savant? La la, is hij geleerd,
kundig? Zoo wat, niet veel. Avez-vous bien dormi? La Ia, hebt gij goed geslapen ? Zoo tamelijk,
niet te best.
Lab, m , z. v. a. LABBE.
I4&tbadisUie, in. Leer van Jan de Labadie,
een' croons' dweepes' der lie eeuw, die de qeestetjke hi&rarchie afgeschaft, de gemeenschap der goederen ingevoerd wilde hebben, en de innerlijke ingiving boven de kerk en den bijbel stelde, lab a,

'
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-

dismus II. - Labadiste, m. Aanhanger van
die leer, la b a a i s t Ii
Labarre of Labarra, iii. [H. n. ] Venijnige
koranlotter IlL van Guiana.
Labarum, m. (pr. —rome). [Ant. mm.] Oud-eomeinsche keizerlijke krijgsvaan 1. of standaard m., die
eerst een'arend,maarsede'rlConstantijn den Groote het
teelcen des kruises voerde, 1 t a ru m n. - Om g angs
vaan meteen hints- of heiligenbeeld hij de Isatlioljleen.
Labatie, f. (pr. t=c). [Bot.] Ebbenboom iii.
van Cayenne.
Labazi, m. Von takken gevlochten nood/nat t.
op beornen (somtijds in 't Noorden tegen overstroo
mingen gebruikt).
Jabbe, rn. [U. n. ] z. V. 0. CHASSE-I%IERDE.
Labdacisme, m. Spraakgebrek n., waarbij de
I (in 't griekse/t lambda) moeijeljk of in plaats
van de r wordt gehoord, t a m b d a c i s m us n.
Te menigvuldig gebruik der 1, inz. aan 't begin van
op elkander volgende woorden.
-

-

Labdaniim, ilL, Z. LADANUM.
Labelle, t. [Bot.] Onderst lipvormig bloembladn.
Laber, m. (pl. labre) [Péchej. .Kreek, wijk-
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akkerwerk n., veldarbeid, akkerbouw ni. Donner nu 1-, deux I-s b un champ , eenen, akker, eenmaal, tweemaal omploeen, omspitten. Donner Ie
dernier 1- a one vigne. de laatste bewerkiog, de
laatste hak aan een' wijngaard doen. Ii y a dittOrentes manières de 1-, er zijn verschillende manieren
om den akker om te werken. L- Ei Ja bèche, b Ja
hone, onispitling, omhakking. I.- profond, léger
ofsuperficiel, diepe, oppervlakkige omwerking. Terie en 1-, tot bezaaijing voorbereid land n. Bètes de
I-, Z. LABEUR. - [Tech.] Roerschop f. der .gieters.
- Labourable, adj. Ter onlploeg?ng, omwer
king geschikt, beploebaar, bebouwbaar. Terre 1-,
bouwyrond ni., bouwland n. - Labourage, in.
liet omwerken, omploegen. omspilten, omhakken
der akkergronden; - akkerbouw, landbouw m. Les
instruments du I-, de werktuigen n. p1. tot den
akkerbouw, het akkergereedschap. II entend bien Ie
1-, hij verslaat den landbouw goed. - [ Tech.] Le
I- des Ans, het uitladen van wijn uit de schepen.
- [Itiv.] Le I- dun train, de middelstukken van
een heulvlot, die het diepst onder waler gaan. Het op- en afvoeren van rivierschepen onder de
bruggen heen; het daarvoor te betalen geld. - Labouré, e, adj. (en part. passé van labourer):
Champ 1-, omgewerkte, omeploegde, omgespitte
akker in. Vigne 1-c, omgehakte, omgewerkte wijngaard m. - [Tech.] Papier l-. ongelijk, ruw papier ii. (een gebrek, door 't schuiven van den schepvorm op het viii veroorzaakt). - Somtijds ook als
.cubst. rn. Un I-, een omgeploegd, omgewerkt stuk
grond. - Labourer, V. a. Omwerken, bestellen,
met den ploeg, de spade, 't houweel, de hak, enz.
eenen grond voorbereiden, omploegen, omspitten,
omhakken: L- on champ avec Ia charme, een'
akker omploegen. L- on jardin avec Ja bêche. it
Ja hone, eenen tuin omspitten, ophakken. - Ook
zonder voorwerp gebézid : L- avec les boeufs,
met ossen ploegen. L- a deux, ii trois charrues,
met twee. drie ploegen werken. - Bij uitbreiding:
Les cochons, les taupes ont Jabouré mon jardin,
de varkens, de mollen hebben mijnen tuin omqe
wroet. - [Mii.] Le canon laboure le rempart,
't geschut woelt de borstwering omver (beschiet ze
op één punt). - [Mar.] Lancre laboure le fond,
het anker dregt, dregt door, is driftig. Le vaisseau
laboure le fond, het schip moddert, schuift over
den grond. Les canons labourent Ja mer , de stukken slepen door 't water (wanneer door 't hellen
von 't schip het water lot de batterij komt). [Man.] Ce cheval laboure Je terrain, dat paard
struikelt telkens. - [Com.] L- les v i s, de wijnen
uitladen en nederleggen. - [ Tech.] L- le sable ,
het vormzand omroeren. - (fag.) L- le papier, met
moeite, met inspanning iets opstellen of nederschrjven. - L- le champ de Ja science, het veld der
wetenschap bearbeiden. - (leg. ei fam.) Elle lui
labourait Je visage avec ses ongles, zij krabde
hein 't qezigt op. - L- sa vie, een kommerlijk
moeitevol leven leiden, met veel wederwaardigheden
te kampen hebben. - Ook als v. n.: II aura bien
a I- avant de parvenir a son but, hij zal veel door
te staan, veel te doen hebben, eer hij zijn doel bereikt. - SE LABOURER, V. pr. Omgewerkt, omgeploegd worden. - (fly.) Elle se labourait le visage
avec les ongles, zij krabde zich 't gezigi op. Laboureur, m. Landbouwer, akkerman, veldbouwer, bouwman, boer, landman; ploeger m. [Tech.], Z. LABOUR. - [Anc. mar.] Vrachtvoerder, sch'uitevoerdei m.
Labradorite, m., Pierre de Labrador, f.
[MinOr.] Labrador-steen ni., zwartachtig graanwe
steen, veldspaath n. met frauje kleurspeling (naar
de vindplaats dus gebeden).
Labrax, m. [H. ti.] Wolfsbaars, zaimbaarsm.,
een zeer smakelijke visch, inz. in de Middellandsche
zee, die 3 voet lang en wel IR kiloos zwaar wordt,
door Plinius om zijne vraatzucht lupus genoemd
(ook loop of loup de mer, loubine, loupasson geheeten)
Labre, m. [H. n.] L/pv/sch m. - Bovenlip m ,
der insecten; bij sommige schrijvers ook de bovenlip der zoogdieren. - Labrisurcium (t'lSlande, m. (pr. —ei-ome) [MOO.] Zwelling en
openbersting f. der bovenlip. - Labroides, m.
-

plaats f. voor vissc/iers en kustvaarders.
Laberdan, ni Ingezouten kabeljaauw m.
Labeur , m. Zware en aanhoudende arbeid in.,
moeijeljk werk, zwoegen n.: Etre récornpensé
de son 1-, voor Zijne moeite, voor Zijn zwoegen bebond worden. 11 joult du fruit de ses 1-s, hij geniet de vruchten van Zijn' arbeid. - [Agric.] Ces
terms soot en 1-, deze landerijen zijn beploegd,
liggen niet meer braak. Bites de 1- (of de labour),
ploegvee ii., ploegpaarden, werkpaarden n. p1. [Irnpr.] Gewigtig, groot werk n., waarvan de oplage zeer aanzienlijk is (in tegenstelling met kleine
geschriften van geringe oplage, die men ouvrages
de viiie heet). (Het woord wordt overigens meestal
alleen in deftigen stijl en in poazij gebézigd).
I Labeürer, V. n. Werken. (Nu alleen nog
voorkomend in 't spreekw zeggen): En pen d'lseures Dien labeure, God werkt in korten tijd groote
dingen (bewerkt schielijk de bekeering van eenen
zondaar).
Labial, e, adj. [Anat.] De lip of de lippen
betref/'end, daartoe behoorend, 1 a b i a a t: Glandes
1-es, lipklieren f. p1. Muscle 1-, lipspier t. - [Prat.]
Otires 1-es, mondelingsche of ook schriftelijke beloften van betalen (zonder echter met geld voor
den dag te komen). -- [Gram.] Lettres ]-es of als
subst. LABIALFS, t. Pl. Lipleiters I. p1. (b, p, f., v.,
in.). - LABIALES, t. p1. [H. n.] Insecten n. p1.
van 't geslacht der wandluizen, met ver vooruitstekende bovenlip. - LabiaHser, v. a. Met de
lippen uitspreken. - Aan eene letter de waarde
eener lipletler geven. - Labiatiflore, adj. [Bot.]
Met lipvormige of in twee ongelijke he lá gedeelde bloemkroon. - Labiatiforme, adj. [Bot.]
Lipvormig. - Labiatioti, 1. Lipvormigheid t.
- Labidomètre, m. [Chir.] Tangmeter n.,
werktuig om den afstand van de beide lepels der
verlostang, als zij 't hoofd des kinds omvatten, te
nieten, labidometer in. - Labidoure, adj.
[H. n.] Met tangvormig eindigenden staart of achterljf. - Labié, e, wij. [EI. n., Bot.] Met lippen,
gelipt; lipvormig. - LABIEES, f. p1. [Bot.] Lipbloemen f. Pl.
Labile, adj. Zwak, te kort schietend (zeiden
voorkomend dan in): Mémoire 1-, zwakgeheugen n.
Labio- nasal, e, adj. [Gram.] Lettre 1-c,
lip- en neusletter f. (de in).
Laboratoire, in. Werkplaats f., inz. van
den scheikundige, den artsenijbereider. den vuurwerker, enz. , stookhuis, smelthuis, smeltvertrek,
I a b o r a t d r i u in n.; stookgat n. van een' reverbereer-oven, zool f.
Laborieusernent, adv. Met veel moeite en
arbeid, moeijeljk, bezwaarlijk. - Laborieux,
leuse , adj. Arbeidzaam, werkzaam , naarstig,
efjver. Hommel-, werkzaam man. Esprit 1-, werkzame geest m. -• Van zaken sprekende: moeijeljk,
bezwaarlijk, zwaar, hard: Recherches longues et
1-leuses, lange en moejeljke nasporingen f. p1. Vie
l-ieuse, moeitevolleven n. Accouchement I-, moeje
lyke, zware verlossing 1. Entreprise 1-leuse, zware,
moejeljke ,onderneming t. - Laboriosité, t.
[Didact.] Arbeidzaamheid, werkzaamheid, vlijt f.
pl Lipv/sschen m. Pl. - Labro-patatin e,
Labour, m. Omploeginq, omspitting, omwer adj. [Anat.] Tot de bovenlip en 't gehemelte beking van den grond, bestelling t. van den akker, hoorend. - Labropercoïde, adj. [H. n.] Naar
-

-

-

-
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den tipvisch en den baars gelijkend. -- Labrosi
té, f. [H.. n.] Lipvormigheid f.
Labrusque, f. [Bot.] Virginisehe wijnstok ni

-- Naam van den wilden wijnstolk bij de Ouden.

Laburne, m. Sporkenboom, valsche vuilboom n1
(aubour) .
Labyrinthe, ni. [Ant.] Groot en kunstig ge

bouw n., met eene zoo groote menigte elkande
kruisende slangen en ineenloopende kamers , da
men er ligt in verdwaalde, 1 a b y r° i n t h n.: Li
I- d'Egypte, cie Crète, het labyrinth van. Egypte
van Kreta. -- [Hort.:! Doolhof m., tuin met vel
kunstig dooreengevlochten slingerpaden. -- (/1g.
Verwarde, duistere zaak f.; ingewikkelde en druk
kende omstandigheden f. pl. des levens; het duistere
raadselachtige in eene rede. Etre dans un grans
1- d'affaires, eene groote beslommering, een' doolho
van zaken oorhanden hebben. — [Anat.] Binnenst
afdeeling van 't gehoor-orgaan, bestaande uit dei
voorhof, de half-cirkelvormige kanalen en het slak
kenhuis, door de oudere ontleedkundigen gezamen
lijk labyrinth of doolhof geheeten. — Laabyrin.
,

thiforme, adj Doolh.ofvormig. — Labyrinthi.

que, adj. Doolh.ofachtig, 1 a b y r i n th i s c h; --

verward, ingewikkeld. -- [Aunt.] : iV erf labyrin ,
tbique (of auditif), gehoorzenuw f. (8e zenuwpaar)
Lac, m. [Géogr.] Meer (mein) n. Le 1- d(
Constance, liet meer van Constant of de Bodensee
Le l- majeur, het groote meer (Lavo nmaggiore).
Lacaï, m. [H. n.], z. v. a. CABIAI.
Laeatane, f. [Bot.] Philippfjnsche banaan•
boom m.

Lacea, f.

[Bot.] , z. LAQc1E.

Laceate, m. [Chico.] Melkzuur zout n.
Laecifère, adj. [Bot.] Goinlak voortbrengend
-- Laccine, f. [Chico.] Lakstof f., eerre in 't gom.
lak aanwezige zelfstandigheid. --"-- Laeeique, adj
[Chim.] Acide 1-, lakzuur n.
Lac-dye, m., z. LAQUE.
Lacé, e, adj. (en part. passé vara lacer): Cor set 1-, geregen keurslijf n. Femme 1-e, geregesz
vrouw f. — LACE, M. Ineenvlechting van glazen
koraaltjes aan eene kristallen armkroon,. — Laeer, V. a. .Bijgen, toerjgen, snoeren, namens -noeren., met een rijgveter zamenhalen. L- un corset,
des bottines, een keursje, halve laarzen toerjgen.
— L- une femme, eene vrouw rijgen. — L- un
tablier de rouge, een voorschoot met rood lint bezetten. — [ Mar.] Het zeil aan de ra vatten. L- one
bonnette, een bijzeil aanrijgen (aan een ander zeil).
— [Tech.] Een net mazen, de mazen van een nel
maken. — [Chas.] Dekken, bespringen (cou vrir) .
-- SE LACER , v. pr. Zich zelve rijgen: — geregen,
toegeregen worden.
Laeérable, adj. [Prat.] Verscheurbaar, wal
enen kan, wat* men moet verscheuren: Écrit l-. —

Laeération, f. rerscheuring f. Le juge ordonna
la 1- de eet écrit, de regter beval de ver scheuring
van dit geschrift. -- Lacérer, v. a. Verscheuren: L- une promesse, een handschrift, schuldbriefje verscheuren. — liet part. passé is ook adj.:
Libelle lacéré et brulé par ordre du juge, smaarschrift n., op last des regters verscheurd en verbrand.
Laceret, Lasseret, m. [Tech.] Zwikboor,
kleine avegaar m. -- Ringschroef f., ringnagel m.
met dubbele punten. (mantel m.
Laverne, f. [Ant. roni.] Overmantel, regen Laeeron, m. [Bot.] , z. v. a. LAITERON.
Lacert , m. [H:.] (pop.), z. v. a. CALLIONYME.
Lasertien, ne, adj. [.H. n.] Hagedisachtig.
Lacertiens, m. pl. Schub- of pantserhagedis sen f. pl. — Lacertiforme , Lacertinide,
Lacertoide, adj. Hagedisvormig, naar de hagedis gelijkend . — LACERTOIDES, M. pl. Geslacht n.
der eigenlijke hagedissen.
Lavet, m. Rijgsnoer n., rijgveter, veter, rijg nestel, nestel m. Passer, Serrer, Lacher, Cooper
on 1-, een' rijgveter doorsteken, aanhalen, losma ken, doorsnijden. -- [Ois., Chas.] Strik (om patrijzen, l jsters, hazen, enz. te vangen); lijsterstrik,
lijsterboog m. Prendre on lièvre, one grive au 1-,
Benen haas, eene lijster in den strik vangen. -(fig.) Se laisser prendre aux 1-s de qn., zich door
iemand laten verstrikken, verschalken, bedriegen -[Tech.] Klinknagel m. (rivure). — ^4anh.echtsnoer n. (der darmsnarenmakers) . — [Mar.) L- de
Ier, haak, wervelhaak m. — Zijden koord f. of
strop m., door den Grooten fleer somtijds als eene
--
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looft van {loodvonnis aan zijne rjjksgrooten toegezonden.
(baksteenen te leggen.
Lacète, f. [Mac.] B ijzondere wijze van de

Laceur, nl. [Pèch.] Nettenbreider Iii.
Làehe, adj. Slap, niet gespannen, los. Cette
corde est trop 1-, dit touw is te slap. Serrez ce
noeud davantage, II est trop 1-, haai dien knoop
nog wat aan. h2,) is te los. Ce drag cette toile,
est trop lhche, dit laken, dit doek is te los, te

jl. Avoir Ie ventre 1- , loslijvig zijn, open lijf
hebben. — [Cord.] Cordage 1-, losgeslagen, los
touw n. — [Mar.] Vaisseau 1-, schip,-streni.g
(lat slap op zijn roer is , la fwindi<7 schip. --(fig.) Traag, loom, vadzig; mat, krachteloos, lof.
slepend. II est 1- au travail, hij is traag tot het
werk. 11 fait on temps 1-, 't is loom, laf weder.
Une vie 1- et ef)eminee, een vadzig, verwijfd Ieven n, — [Peint.] Dessin 1-, Contours 1-s, zwakke,
krachtelooze, flaauwe tee/seining f., omtrekken ni.
pl. -- [Litt.] Style 1-, matte, weekelijke, slepende
stijl in. — Laf, lafhartig, bloodaardig, bloohartig,
versaagd; laag, onteerend, schandelijk, laaghartig,
gemeen. Ce soldat est 1-, die soldaat is la flna-rtig,
zonder hart of moed. I1 a été assez l- pour trahir
son ami, hij is zoo laag geweest zijnen vriend te
verraden. Action 1-, laaghartige, onteerende daad f.
— Ook als subst.: Cent un 1-, 't is een lafaard.
bloodaard; 't is een laaghartige. — (fans.) C"est

un grand 1-, 't is een lamlende, de vadzigheid zelve.
Làché, e, adj. (en part. passé van lacher):
Corde 1-e, losgelaten, gevierd touw n. Prisonnier,
Oiseau 1-, vrilgelatenz., losgelaten gevangene, vo gel m. — Ce dessin est trop 1-, die teelera.ing is
te los, te achteloos bewerkt.
Laehenient, adv. Op trage, vadzige wijze:
Travailler 1-, vadzig, zonder 'fiver werken. — Op

lafhartige, laaghartige, schandelijke wijze : Fuir
1-, la/hartig vlugten. Trahi^' 1- son ami, zijnen vriend
schandelik, laaghartig verraden. — Ëcrire 1-, een'
matten, krachteloozen, ïuiet gespierden stijl schrijven.
Laehenalie, f. [Bot.] Kaapsche plant f. van
't geslacht der affodillen.

Láeher, V. a. Loslaten, losmaken, ontspannen,

vieren, wat schot geven, laten schieten, wat te
stijf gespannen is een weinig ontbinden : Cette

corde est trop tendue, laches- la on peil, dit touw
is te sterk gespannen, vier liet wat, geef het wat
schot. L- on corset trop serre, een te stijf geregen
korset wat los maken. — Loslaten, vr laten, laten ontsnappen, laten varen: L- on prisonnier,
ein' gevangene loslaten, vrij laten. L- sa proie,
zijne prooi loslaten, laten varen. II le tenait clans
ses mains, mais it 1'a làehé, hij hield het in zijne
handen, maar hij heeft het losgelaten. — Les prunes lachent Ie ventre, de pruimen maken losl.lvig,
verwekken stoelgang. -- L- la bonde dun étang,
Ie robinet dune fontaine, les écluses, de duikerkiep van eenera vijver, de kraan van een fonteintje, de sluizen openzetten. -- L- on trait, on
coup de canon, eenen pijl afschieten, een kanon
doen. — [filar.] L- one bordée, z. BOBBEE.-schot
-- [Man.] L- la bride, la main à un cheval, een.
paard den teugel vieren, eene vrije hand geven. —
(fig.) L- la main, la bride, la gourmette In qn.,
z. BRIDE, GOURMETTE . — [Jeu] L- la, main, den
slag, den trek laten loopen; --- (/1g. et fain.) Rek
worden, minder eischep. L- la balie, dennn-keljr
bal niet slaan, hem laten loopen (in 't kaatsen). -L- pied, L- le pied, wijken, deinzen, vlugten; —
(fig.) toegeven, zwakheid bonen. — [Esse.] L- la
mesure, achteruit gaan, teruggaan, w ij ken. — (fig.)
L- un livre, on pamphlet dans le public, een boek,
,en vlugschrift in 't licht geven. -- L- prise, losla ,en, wat men gegrepen had; — (fig.) eene vervol7ing, een' twist, een' strijd staken; het gewonnene
rains ondanks teruggeven. — [Chas.] L- les chiens,
.'épervier, l'autour, ; de honden, den sperwer, de in
lavik loslaten (op hunne prooi) (van den valk ge
jeter). — (fig.) L- les huissiers sur on-iruktmen
lébiteur, de deurwaarders op een' schuldenaar afenden. — I1 lasha on mot, (lui fit one grande imwression, hij liet een woord vallen, dat grooten
ndruk maakte. I1 a lhché Ie mot, it ne saurait
plus s'en dédire, hij heeft zijn woord gegeven, hg
can het niet meer intrekken. L- la parole , I.e mol, het laatste bod doen (bij een' koop); het
Beslissend woord spreken. — Le malade láche tout
oils lui, de zieke laat alles onder zich loopen. ---

---

LACHÊSIS
(fain. et pop.) L- de l'eau, wateren,, zijn idaler
bozen. L- un vent, een' wind lozen. z. ook
AIGUILLETTE. 11 lui lácha on souf Iet, hij raf hein
Bene oorveeg. — LaCHER, V. n., Of SE LciCHER, V. pr.
Losgaan, zich ontspannen: Son pistolet vint a 1-,
zone pistool ging van zelf los. Prenez garde que
Ie ressort ne láche, geef acht, dat de veer niet terug
springt. — Un resort qui se liiclie, eene veer,
die zich ontspant. — ( fig.) Sc l- en propos indécents, zich in onbetamelijke woorden uitlaten.
.Lachésis, f. (pr. Ia -leé-zice) (Loc. prov .) Pendant que L- a encore (le quof filer, terullll w)
nog leven (niet toespeling op Láchesis, eene der
drie schikgodinnen uit de mythologie). -- [[HI. n.]
Ruitslanq f., eene braziliaansche slang; --- ook:
het vergift uit de tanden dier slang (een honnaopathisch geneesmiddel).
Laeheté, f. Slapheid f., gebrek n. aan veérkracht, aan geestkracht. (In dien zin -niet in gebruik.) -- Lafheid, lafhartigheid, bloodaardigheid,
versaagdheid. 11 s'est déshonoré par sa 1-, hij heeft
zich door zijne lafhartigheid onteerd. — Laagheid,
laaghartigheid, schandelijke, onteerende daad f. (in
dien zin ooh. in 't meere.): 11 a commis lien des
,

1-s, hij heeft vele laagheden begaan. (lerhals

M.

Lachnee, f. (pr. ch=k) [Bot.] Kaapsche kelLacier, v. a. Binden; iemand in zijne strik-

ken vangen,.

Laeinié, e, adj. [Bot.] Diep en on egelmatig
uitgetand. — Lacinifiore, adj. Met in slippen
of riemen uitloopende bloembladeren. — Lacinifolié, e, odj. filet in slippen uitloopende bladeren. — Laciniforine, adj., Slipvormig, diep gekerfd. — Lacinilure, f. Smalle, diepe en onregelmatige insnede of uittanding f. — Lacinuulé, e, adj. Met onregelmatige insn' d in.gen.

Lescis, in. Netwerk, maaswerk n. Doorecnvlechting f. van onderscheidene vaten of zenuwen
in 't menschelijk ligchaa?n. z. ook CHOROiDE.
Lacistènne, m. [Bot.] Netelplant van Jamaica,
lacistema f.
Laak,m. [itlétrol.] Gefingeerde of aangenomen
rekenmunt in Oost-India , = 100,000 ropijen of
120,000 gulden.

Lac-lack, Lac-laque, 1n. z. LAQUE.
Laconicon of Laconique, in. [Ant.] Badstoof; zweetkamer f., droog dampbad. 1 a k á n i

Roodkleurig schoeisel n. in Lacedee?non.-koni.—

Lao, ni., Z. LASSO.
Laconique, adj. Beknopt en nadrukkelijk, kort

en bondig, kernspreukig, pittig, spaarzaam in woonden, eenlettergrepig (naar de manier der oude Lakoniers of Laced€emonzërs), l a k r n i s c h, lak on i e k. Réponse 1-, kort en nadrukkelijk antwoord n. 11 est 1- en sas réponses, hij is kort enzaakrijk in zijne antwoorden. -- z. LACONICON. —
Laconignernent, adj. op lakonische, beknopte,
korte en nadrukkelijke wize, beknoptel jk. I1 me
repondit fort I-, hij antwoordde mij kort en bondig.
Laconiser, v. a. Kort en bondig spreken, met
weinig woorden veel zeggen , l a k o n i s é r e n. --Laeonis,ne, m. r inrjke kortheid en bondigheid
in spreken en schrijven, kortbondigheid, spaarzaam
karigheid f. in woorden, 11 a k o n a s m u s n.-heidof
-- Laeonoinanie, f. Overdreven zucht om zich
kort en bondig uit te drukken; — gemaakte navolging f. der spartaansche zeden.
1- Lacrynnable, adj. Beweenenswaardig, be-

treurenswaardig. — Laerynaal, e, wij. [Anat.]
De tranen of de traanweden betreffend: Voles 1-es,
traanwegen n1. pl. Glandes 1-es, traanklieren f. pl.
Caroncule 1 -e, traanheuvel m. Points , Conduits
lacrvmaux, traanpunten, traanbuisjes n. pl. Canal l- of nasal, tranenkanaal n. (dat in de neusholte uitkomt). Sac 1-, traanzak m. — [Chir.] Fistule
l-e, traanfistel f. — Laeryniatoire, m. (of als
adj. Vase 1-, Urne 1-). [Ant. rom.] Tranenvaas f.,
tranen/le cchje n. -- Lacrymiforcne, adj. Traan
[Géol.] Lave l-, traanvormige lava f-vormiq.—
- - t Laerynnule, f. Traantje n.
Laas, m. (pr. la) Strik m., snoer ii., koord F.

On l'étrangla aver tin l- de soie, men worgde hein
met een' zijden strik. Le sceau était attaché aux

édits aver des I- de sole , het zegel was aan de
edicten met zijden snoeren vastgemaakt. Un 1- de
erin, een strik van paardenhaar. —(fig.) Tendre des

1- a qn., iemand valstriklcen spannen, iemand lagen
leggen. 11 est tonihé dans le 1- , hij is in den
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strik gevallen. Ella le tenait dans sas 1-, zij hield
hem in haar net, in hare strikken gevangen. — Ld'amour, liefdestrikken, in elkander gevlochten letters, linten, enz. --- [Manuf.] Gewerkt linnen n.
uit Caen.
Lactaire, adj. [Didact.] Wat de melk of het
zogen betreft. -- [Bot.] Melk of melksap bevattend.
melkh.oudend. — [Ant. rom.] Colonne l-, inelkzuii,
vondelingszuil F. op de groenmarkt te Rome, bil
welke cie kinderen te vondeling werden nedergelegd.
— Lactate, m. [Chir.] Melkzuur zout' n. --Lactation, f. Het zogen; zoging, voeding f. van
een kind met melk: La nature fait aux mères tine
lol de Ia 1-, de natuur maakt de moeders het zogen
ten pligt. --- Lacté, e, adj. De melk betreffend;
naar melk gelijkend, melkachtig. — [Méd.] Diete
l-e, melk-dieet n., melkkuur, ?melkvoeding f. Fièvie 1-e , melk -, zogkoorts F. — [Anat.] Vaisseaux
1-s, melkvaten n. pl. — [Bot.] Plantes 1-es, melk
pl. (die een' overvloed van melkachtig-plantef.
sap hebben). ---- [Astr ] Vole l-e, melkweg m. — LACTEE, f. [H. n.] Melkwitte indische adder f. —
Lactéifornne, adj. Fan melkachtig voorkomen,
melkachtig. -- Laetéipenne, adj. [H. n.] Met
melkwitte vlerken. ---- Lactéoline, f. [Chico.]
Melk-extract, melkdeeg n. , een door verdamping
uit de melk verkregen droog deeg, l a c t e o t í n e,
1 a c t o 1 i n e F. -- Laetescenee, f. Melkachtige
gesteldheid, melkachtigheid f. — Lactescent, e,
adj. [Bot ] Melksappi.g, vol melkachtig sap: Laitue
l-e, m.elksappige latuw F. — Laetifère, adj.
Melkvoerend : [Anat.] Vaisseaux I-c, melkvoerende
vaten n. pl. --- L ACTIFERES, f. pl. [Bot.] Planten niet veel melksap. — Lactif que, adj. Melk
verwekkend, of voortbrengend, de melkafscheiding
bevorderend zoggevend : Aliments 1-s, zoggevende
spijzen F. pl. — Lactiflore, adj. [Bot.] Met
melkwitte bloemen. — Lactigène, ad,j. z. v. a.
LACTIFIQUE. --- Lactine, Lactose, f. [Chico.]

Melksuiker f., een bijzonder nader bestanddeel der
melk in den vorm van kristallen. — Lactiphage,
adj., liever GALAOTOPHAGE. — Lactipote, adj.
Melkdrinkend, niet dan melk drinkend. — Lactique, adj. [Chim.] : Acide 1-, melkzuur n. —
Lactite, in. [Minér.] Melksteen, melkjaspis, fossile maansteen let. — Lactivore, adj. Van melk
levend (gelijk; le zuigelingen). — Lactoniètre, m.,

Z. GALACTO_METRE. — Lactoris, F. (pr. —rice).

[Bot.] Melkplant f. — Lactoseopc, m. Werk
om het roomgehalte van de melk te onder-tuign.,
-zoekn,latspm.
Laetneé, e, adj. Latuwachtiq, naar latuw ge1 kend. -- Lactoucique, ad'. [Chim.]: Acide 1-,
latuwzuur n. (nog van twijfelachtig bestaan).
Lac unaire, adj. [Minér.] Met open vakken
tusschenbeiden (van kristallen). — Lacune, f.
open vak n., gaping, uitlating (b. v. in een boek).
Ce livre n'est pas entier, it y a des 1-s, _ dit boek
is niet in zijn geheel, er zijn gapingen in. — [Anat.)
Kleine holte, welker wanden een sljmachtig_vocht
afscheiden, slijmholte f. L- de la langue, vrij diepe
holte op den wortel der tong, het blinde gat. —
[Bot.] L-s. holten, met lucht gevulde ruimten in
't celweefsel van sommige planten. — Lacnnette, f.
(verkl. van lacune) Kleine gaping f., open vakje n.

-- [Fort.] z. v. a. CUNETTE. — Laeuneax, eense,
adj. [H. n., Bot.] Met gapingen, met holten voor zien; ook z. v. a. RULLE. (kool f.
L.acuilarris, m. (pr. —rice) [Bot.] Soort van
Lachre, F. Het insnoeren, het omwikkelen met

een' band; de omgewikkelde band m.

Lacustral, e, adj. [H. n., Bot.] Bij of in de
meeren levend of groe fiend : Plante I-e, meer- of
vijverplant F. Poissons lacustraux, meer- of vijvervisschen m. pl.
I.adanifère, adj. [Bot. ] Lddanuni voortbrengend of dragend. -- Ladanuin of Labdannnl, ni. (pr. —nome) Gomhars f. met balsamieken geu?°, van geneeskrachtige eigenschap, uit de eilanden Candia, Cyprus enz., l ad a n u m m. —
Ladany, ni., Lade, f. [Bot.] Inheemsche naam
van den cistroos- struik, die 't ladanum voortbrengt.
Ladre, adj. JVIelaatsch, lazarus, leproos (lépreux); (van varkens) gortig. — (Chas.] Lièvre
l-, moerashaas in. — (fig. at fan.) Ongevoelig ('t zij
aan 't ligchaam of aan de ziel), qcvoelloos, vrek
schrokkig, zeer -inhalig, aartsgierig. -- LA--kig,
DRE, M., LADRESSE, F. Telaatsche. — (fig.) Onge-
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voe1ie , qevoellooze m. en f. ; - vrek, schurk,
aartsgierig-aard in., vrekkig wijf n. -- [Vétér. ]
Le clieval a lu I-, des tac h es de I-, dal paard
heeft kale vlekken aan de ooqen. - Ladrerie, f.
Lazarus/tuis, leprozenhuis n. - Melaatschheid, Iatzary f. - (fi7.) Ongevoeligheid, gevoelloosheid, naar
ligchaain of çeest); - vrek/figheid, schroklciqheid
inhaligheid, groote gieriqheid f. - {Vltér.J Gorligheid f. (soort van schurft hij varkens en wilde
zwijnen).
Lwtare, in. [Liturg.] Vierde zondag in de
vasten (naar de aanvangswoorden der latjnsche
mis: katare Jerusalem, verheug ie, Jeruzalem),
rozenzondag IL
Lagan , m. [Mar.] Strandpoederen, aange
spoelde goederen a. pl., strandvonden rn. pl., al
wat de zee op het strand werpt. - [Anc. mar.]
Strandvondgeld fl.
Lagante, ITO. Gierstenbrood a.
Lagène, r. [Ant. ram.] Fleschvormige vaas f
- Lagéniforme, adj. [ H. n.] Fleschvoi'mig. Lagéiiite, f. [Miiir.j Fl schsteen, fleschvormiqe
steen m. - Lagéisophoris, t. p1. [Ant. gr.]
Drink/eesten II. p/. , by welke ieder zijne flesch
medebrapt.
Lagetto . Lagette, ni. Zonderlinge struikvan
JaiIIaïca, Guiana en Sint-Domingo, welks tweede
bast naar kant of gaas gelijkt, daarom ook boisde
detitelle , kanthout a., kantstruik m. qeheeten.
Lagias, rn [Cim.] Fraai bedrukt doek a.
uit Pequ.
Lagoeéphale, rn [H. n. ] 1-lazekop, kogelvice/i rn (van 't geslacht der zeegrondels). goehife, m., z. v. a. BEC-DE-LIEVRE. -- Lagoéc e, 1. [Bot.] Wilde komijn in. - Lagographie, f. [H. a.] Beschrijving t. van 't hazengeslacht. - Lagogi-aphiqeie, adj. Daartoe behoorend, lagogrdphiscli. - Lagoinys, rn
[H. a.] Haasinuis f., dwerqhaas rn (in Siberia,
't zuiden van Rusland, aan den Oeral, enz.)
-

i

Lagon, rn. Z. LAGUNE.
Lagopède, rn [FL ii.] Sneeuwhoen a.
Lagopli th almie, f. [Méd.] Hazenoog a., ge-

brek oer oogleden, waarbij zij in den slaap, gelijk
die der hazen, geopend blijven. - Lagophthalmique, adj. Tot die kwaal belioo'rend, I a q o p 01 hcu 1 misch. - Lagopode,adj. [U. n.] Met behaarde voeten als de haas. - Lagostoine, rn
Z. V. 0. BEC-DE-LIÈVJIE. - Lagotis, rn Kaapsche sprinqliaas ; wo/haas m. - Lagotriche,
[ii. a.] Aap rn. met wollig haar.
Lagouan, m. [Bot.] Boom der P/lilippijnen,
lagoeaan in.
Lagre, rn. [H. a.] Legger rn., legblad n., glasplaat, waarop de werkman al de andere legt.
Lagrie, 1. [H. a.] Wolkever rn
Lagriinoso, adv. (ital.) [Mus.] Klageljk, op
weenend-roerenden toon (te spelen).
I Lagiie, f. [Mar.] z. v. a. SILLAGE.
La uillière,f. [Peche.] Groot net n. (te Marse/lie in gebruik), twee honderd vademen lang en
zes breed.
Lagiiis, rn. [Mar.] Boeljnsteek, schuifknoop,
stropeteek, slipsteek m.; - boelijn t.
Lagune, t. Klein meer, ondiep strandmeer a.,
plas m., inz. de naam der zamenhangende reeks
van zoodanige meeren, die zich in de Adriatische
zee van den mond der Piave tot aan Ravenna uitstrekken, 1 a g u a e t.
Lagnie, t. Siberische rat t. (staart rn.
Lagiiiier, rn [Bot 3 Fluweelqras a., hazeLal, e, adj. Wereldlijk (alleen nog gebruikt in):
Frère I-. Maine 1-, leekebroeder in. Soeur I-c
(nu soeur converse), leekezuster f. - [Anc. coat.]
Conseiller I- ou Iaïque, wereldlijke raad. - Cour
I-c, (justice séculiere) wereldlijk geregtsliof a. Ook als subst.: Les clercs et les 1-s, de geestelijken
en de wereldlijken of ieeken. - )- Lai, rn. Klagt f.,
beklag a. , klaagzang rn.
--

g

Laic, z. V. a. LAIQUE.
Laical, e, adj. [H. cccl.] De lee/een betreffend.
Laiche, t. [H.. fl] Regenworm, peurworm in.
- [Bot.] Rietgras a.
Laïcinine, in . [ H . rel.] Leer t. van het req t .
der leeken om de kerk te regéren, 1 a I c I s m u 5 a.
-. Laleiste, adj. Tot die leer belioorend. - Als

subst. rn. Voorstander dier leer. - Laicocéphale, m. Ketter of scheurmaker, die een leek

LAIQIJE.

voor hoofd der kerk erkent. - Somtijds ook van
de anglikanen gezegd, omdat deze den honing voor
't hoofd der kerk erkennen.
Laid, e, adj. Leeljk, mismaakt, wanstaltig.
FiIle I-c, leeljk meisje a. Avoii' les mains I-s , leeljke handen hebben. L-e bête, leeljk dier, beest a.
- (fam.) Une 1-c maison, een lee/jO huis n.
Une 1-c mode, eene leeljkemode. Ce que vousdites
lb est bier, 1-, wat ge daar zegt, is heel leeljk,
onfatsoenlijk. - ( fig. et fain.) C,est an 1- magot,
une 1-c guenon, t is een rept leeljk, foe/lee/ijk
mensch, een apengezigt a - (Proc.) Z. AIIIOUR.
Ook als subst.: Ua I-, Une 1-c, een leeljk man,
ccce leelfjke vrouw. Malheur aux 1-es, wee de
leelf/ke vrouwen. - Les 0Iées da 1- diffèi'ent comme
celles du beau, de begrippen van 't leeljke verschillen, even als die van 't schoone.
t Laidange, 1. Beleediqing t. door woorden.
- t Laidauger, Laidatigier, v. a. Leed
doen, beleedigen door woorden. uitschelden.
Laidasse , t. of als adj. Femme 1- (pop.)
Laidement , adv. Op leeLeelf/k wijf a. If/he wijze. - Laidci'oii, t. Leelfjk meisje n.,
leeljke vrouw f., maar die niet zonder bevalligheid
is. Cest uric 1- qui ne déplaît pas, une jolie I-,
ofschoon zij leeijk is. 'mishaagt zij toch niet, bij
al hare leeljkheid heeft zij echter iets aardigs. Laideur, t. Leelfjkheid, mismaaklhe'id 1. La 1de cette fIle, de lelijkheid van dit meisje. La Idune action, do vice, de leelijk/ieid, afzigtelfjk
heid eener daad, eener ondeugd. - 1 Laidir,
v. a. Leelijk maken (ealaithr). - Beleediqen met
woorden, schelden. -- -)- LA1IIIR , v. n. Lee/f/k worden. - t Laithire, t. Leelgkheid, smet t.
Laie, t. [H. a.] Wilde zeug of zog f., wijfje
von een wild zwijn. - fEaux et for.] Sinalleweg in.,
in een bosch gehouwen. Ai'ijre de 1- of de idserve
Z. BALIVEAU. - [Tech.] Getande steenhouwershamer in.; - kerf of groeve f., daardoor in den
steen peman/et. - Orcelkast f. - Wijnkuip, oliekuip t. ter opvanging van de uitgeperste vloeistof.
Lain age, III. Allerlei dierenhaar, dat verwerkt
wordt en in den handel komt, inz. wollen waren t.
pl: Faire le commerce des I-s , den wolhandel
drijven, in wollen waren handelen. Schapevacht f.: Le 1- de cette brebis est rernarquablemeat beau, de vacht van dit schaap is bijzonder
schoon. -- [Tech.] Kaarding f. der lakens en wollen stoffen.
Lame, t. [Vol, inz. scitapewol t. Des bas de
1-, wollen kousen. L- agaeline , Z. AGNELIN. L
crue, surge, grasse, ruwe, ongewasschen , vette
wol. L- prime, seconde, tierce, wol van de eerste,
tweede, derde kwaliteit. L- mhre-prime of Mere-I-,
ook L- fine of haute, kern- ofpuikwol (die van
pen genomen is). L- morte, oode
den rug der
dieren ontnomen wordt). Lde
wol (die aan sch3oode
tontisse, scheerwol. L- de Moscovie , fijn beverhaar D. - (Toe. prov.) II se laisse manger, tondre Ia 1- sur Ie dos, hij verdraagt alles, laat zich
het vel over de ooren halen. Vous avez les pieds
de I-, gij zijt zeer traag om iemand te helpen. DCbattre de in lame dune cilèvre, om 's keizersbaard,
om niet/ge dingen twisten. - [I-I. a.] Negeraar,
wollig, gekroesd haar n. der negers. -- [Chin.
ace.] L- philosophique, zinkbloemen t. pi., wol
der philosoplien. - Lamer of Laner, v. a.
[Tech.] Kaas-den. -- Het part. passé is ook adj.:
Étoffelainéeofcardée, gekaarde stof f. — Lamei-ie, t. Wollen waar t. - Kunst t. der n,olbereiding. - Kaarderj; scheerderj t., scheerhuis n. Wolwinkel; wolh andel m. - Laineiir of Laneur, in. , -euse, f. Wolkaarder m., -kaardster t.; lakenrouwer rn, -rouwster f. - Laineuse, f. [Tech.] Kaard -inac/iine t. - Laiiieux,
euse, adj. Wollig; ruim voorzien van wol, wolrijk: Etotfe 1-euse, wollige, ruige stof t. Agneaux
trés-I-, zeer wolrjke, wollige lammeren a. p1.
[Bot.] Feullie, Tige 1-ease, wollig, ruig blad a.,
wollige stengel in. - Lainier, m., -ière, t.
Wo/werker m., -werkster f.; - wolhandelaar rn.,
-handelaarster f.
Laique, adj. Wereidlf)k (in tegenstelling met
geestelijk, kerkelijk). Personae, Juge 1-, wereldlijk
persoon, regter in. Habit 1-, wereldlijk kleed
Puissance I-. wereldlijke magt t. - LAIQUE, in.
Leek, wereldljjk persoon in.: Les ecclësiastiqueset
les 1-s, de geestelijken en de leeken.
-

--

LAIS

AISSIER.

Lass, m. [Eaux et for.; , z. v. a. u,ALIVE Ate;

ook z. v. a. ATTERIRISSEMET.

Lars, f. Voornarrwe boeleerster, galante dame,
die den scidja der eerbaarheid weet te bewaren,
Labs f. (naar de vermaarde Laïs in 't oude Ko®
rinthe).
Laissade, f. lAne. mar.] Intrekkin(J. engte f.

van den spiegel eeras schil s.

Laisse, f. [I;tias.l Koppelr'iem, konpelband in.,
koppeltours n,: Teoir des Iévriei°s en l-. zvinrl3.on
den aan den koppelrie m houden. ---- l-Jne 1- de
lévriers, een koppel windhonde ,. -- van een'
enkelen hond Jtebézigd: Mener son Chien en 1-, z
een. hond aan een touw, riem of koord houden. -(fig,) Mener qn. en 1-. iemand aan. den leiband
houden, niet hein doen w.vot men wil. --- [Chap.]
iloedeband in. ---- ['far.] .fir oogijevallen land of
strand Dï.; o.-v eraa„rLvas X11., aansppoClinrl f., uitenp orn f.. kw d:liler in, (táeriissei^,ei t); o®lc z, V. a.
9

LAGAN. - [Chas.], Z. LA1SSEES.

L issé, c, aclj. (en part. paced van laisser):
Un honlnie laissé it lui nieme, een aan- zich .zelven.
overgelaten mensch. — L_ussE, ni. (Tech.], Wit
punt n. in heti^atroon der lintwevers. -----LAISSEES, f.
pl. Drek van wolven en ander zwart wild, (Men
zegt (301e, maar minder goed, LAissE.)
Ï. aisser V. a. Laten, achterlaten. ter'u;laaten;
niet aweq- 0/'-rr:edenena.en; niet ontnemen; laten. ligpen, laten staan, vergeten mede te nemen. Ii a
laissé son his (1 Paris, hij heeft zijnen. zoon te
Parijs gelaten, achtergelaten, Laissez nous votre

enfant jasqu' 3 ce soir, laat uw kind tot dezen
avond bij ons. Les brigamis lui oat. laissé la vie,
ne lui out laissé (Jun la chemise, de roovers
hebben hein liet leven gelaten, hebben hem niets
dan zijn hemd gelaten.. 11 a laissé sa canoe au café,
hij heeft zijn' bolting in 't kof f )huis laten staan.
J'al laissé ma montre dans ma chanmre, ik heb
grijn horlogie op mijne kamer laten liggen. Laisser
on tableau 1 1'eaposit,ion, eene schilderij op de
tentoonstelling laten. Laissez-moi auprès du tea,
laat mij bij 't vuur blijven zitten, L- an champ
en friche, een' akker braak laten liggen. L- one
chose intacte, erne zaak onaan eroerd laten. -T..- one lacune, no intervalla, eene gaping. eene
tussclaenruinite laten of laten blijven. -- Laten,
toebetrouwen, in bewaring geven: I1 a laissé son
argent entre les mains de son notaire, hij heeft
zijn geld in (Ie handen van zijnen notaris gelaten,
aan zijnen notaris toevertrouwd, ---- Verlaten, ach
laten varen., opgeven. (pette rivièr°e a laissé-terlan;
son ancien lit, die rivier heeft hare oude bedding
verlaten. Laisser le 1.on cnenmin, den regten weg,
liet goede pad verlaten. Adieu, je vous laisse, vaar
ik veerlaat u. --- 11 sect sauvé et m'a laissé-wel,
dans le péril, hij heeft zich weg gemaakt en inV
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nemen of laten, 't is niet goedkopper. I1 y a h prendre et b I- , er is goed en slecht onder elkander,
het erve is te gebruiken, het andere niet. — Laten,
nalaten, achterlaten, doen overblijven; vermaken
(bij uitersten wil). L- une bonne repulation apr s
soi , een' goeden naam achterlaten. 11 laisse une
femme et six enfants, hij laat eene vrouw en zes
kinderen (rr;<te °. --- Ce vin laisse on bon gout,
die wijn laat een' garden smaak na, heeft een' goedeaa, nasmaak. Ce voyage m'a laissé d'agrvable3
souvenirs, die reis heeft tn.ij aangename tva i rne^°i.nge
-- J'avais laissé la paix, j'ai
retrouvé 1,a gueree, ik heb den vrede achtergelaten.
ik heb den oorlog teruggevonden. — I1 a laissé
des legs à toes ses amis, IPA heeft legaten aan at
zfine vrienden ver°maakt. I1 a laissé des spumes
considérahles a I'hcpital de la vi11e, hij heeft aan
sommen aait 't stedelijk hospitaal of gast -zienljk
versnaakt. — Laten, toelaten, niet beletten,-huis
vergunnen. (in die beteekenis vaak doos' enne onbepaalde wjjs 'ecoll,d): Laissez-moi parler, laat mij
sp eken. Je 1'ai laissé passer, .sortie•, -ik heb hens
laten voorbijgaan, uitgaan. Laissez le vivre ( en
fanlaisie, lact hem naar' zijn' zin leven. — ( Loc..
fain.) L- le champ libre a pu., iemand het veld
vrij laten, hein vrij spel geven. I1 faut l- tle monde
comme it eet, men moet de wereld laten zoo als
zij is (men moet riet ondernemen haar te verandes'en). Laisser qn. dans son particulier, iemand
alleen, geheel alleen, laten. Laissez le faire, dire,
laat hein begaan, laat hem praten (stoor u niet
daaraan). Laissez-moi faire, laat mij begaan. —
(fain.) Laissez que je vous ermbrasse, sta toe,
vergun, dat ik u omhels, laat infj u omhelzen..
Laten, aflaten, ophouden. Ii ne faut pas l- d'aller
toujours vatte cheinin , gij moet niet ophouden
uwen weg te gaan, ga maar bestendig uwen wei.
-- (fain.) Laissez done, houd toch, op, laat staan,
scheid uit. Laissez, laissez, genoeg, genoeg, za
maar niet verder, houd snaar op. Laissez-moi
done, Laissez-nnoi en paix, en repos, tranquille,
laat snij in rust, met vrede. Laissons le badinage,
sches'ts ter zijde, laat ons roet schertsen ophouden.
— II est pauvre, _mais ii ne laisse pas d'être bonnete ho mnw, hij is aren, naar desniettemin een
eerlijk roan. Quoi que vous disiez, cela ne laisse
pas d'être vrai, wat (raj ook zeggen Piootit. dit iv
toch waar. --- Laten rusten, overslaan, stilzwijgend
voorbij gaan: Je laisse one infinité d'autres preuves, ik laat eene menigte andere bewijzen rusten.
Je laisse tout cela, ik ga dat alles stilzwijgend
voorbij, ik rep van dat alles niets. --- [ajas.]
Laissez courre, z. COURRE. -- Laisser aller, .z.
n

,

ALLER (blz. °t 1, kol. 1) . --- z. ook AIIRACIIER, BOTTE,
BRCDE, RUFFLE, FROMAGE, PLUMER. -- [Mar.] L-

un vaisseau., een schil) verlaten. L- ses ancres,
zijne ankers laten, loten zitten, achterlaten, zijne
lb son projet, hij heeft zijn plan. laten varen, opge- touwen- kappen of slippen. L- le fond, op het
geven. — Laten, overlaten. afstaan. Jevouslaisse diep of in de diepte konten , den grond vertel'honneur, Ie profit de l'invent.ion, ik laat u de ten ; -- ook (van het anker sprekende) : sprineer, het voordeel der uitvinding. ik sta u de eer, gen , op en oer zijn. L- on vaisseau courir,
het voordeel der uitvinding af. Les ennemis nous een schip laten loosen. denzelfden koers doen hensont laiesé le champ de Nataille, nous ont laissés den. -- Ook als v. it. Ce vaisseau lakse courir an
II)aitres dit champ de l.Patailic. de vijanden hebben oord, it s'affalera sous le vent, (lat schip laat .liet
ons het slagveld gelaten, hebben ons liet veld ge- noord aanloopen, 't zal op lager wal bezet raken.
ru,imd, hebben ons meesters van 't slagveld, gelaten. Laisse courir plein ! bon plein ! vol houden! houd
-- Je laisse cela it lofre soin, li votre prudence, vol! houd goed vol! (bevelwoord aan den roerganik laat dat aan nine zorg, aan uwe v.00rzigtitllieid gen) La nier laisse, de zee valt, zakt, loopt weg.
over. Je nous en laisse Ie maitre. ik laat er u --- I.- un vaisseau abattre, een schip doen of laten
meester van. L- u
re chose au sein, h la discré- afvallen. ---- L- tomben l'anc re, het anker laten
tion de qn., iets aan ieinonds zorg, bescheidenheid vallen, ten anker gaan. z. ook Doi-Miu. L- aller
overlaten, toebetrouwen. L- a l'ahandon, laten loo- les avirons, de rierien, laten slepen. L- bootes les
pen, geheel veronaclhtzamen. L- a la merci de .., voiles dehos°s, al de zeilen bijzetten. -- SE LAISSEE,
ter prooi laten van .,. Te l- que les quatre mu- V. pr. (altijd door een infn. gevolgd) Zich laten,
raffles, niets dan de vier muren overlaten: uit een toelaten, dulden, niet beletten. Se 1- inourir de
huis, een vertrek alles m-edeneinen, wegstelen. — faun, zich van honger laten sterven, zich. doodhonL- un cheniiu, une rivière it droite, sur la droite, geren. Se 1- aller is In douleur, zich aan de droefeen' weg, een huis regts of ter re ster zijde laten heid overgeven; z. ook onder LAISSER 'ALLER op
liggen. — Je voos laiose a penser, h jager ce ALLER (blz. 41, kol. 2). Se 1- ti omper, séduire,
(lui erg arrivera, ik geef u te denken, te beoordee- zich laten bedriegen, verleiden. — (farm.) Je me suis
len, wat er uit voort zal komen. Lela laisse beau- suis laissé dire cela, ik leef mij dat laten zeggen,
coup b penser, (laar laat zich veel van denken; laten wijsmaken. -- (fig. et fare,.) Ce livre se laisse
dat geeft veel stof tot nadenken. Cet orateur laisse assep: tien lire, (laat boek laat zich vrij duel lezen
beaucoup b penser, die redenaar laat veel te den- (het verveelt, vermoeit niet) . Ce vin se laisse hoi:re,
ken (aan zijne toehoorders) over. -- L- urge chose die wijn laat zich drinken (is vrij goed). Se 1a certain prix, it bon compte, iets voor zékeren. pénétrer, zich in de kaart Zaten kijken, zich, laten
prijs laten, afstaan, verkoopen, iets goedkoop laten uitvorschen of doorer•onilen. Se 1- gouvei'ner, conof geven. field est a prendre ou a 1-, wen kan doll duire, menner par le nez, par le bout de nez. zich
.

in 't gevaar achtei f el ,► ten, laten, zitten. 11 a laissé

,
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LA BOTTRDE.

bij den neus laten. rondleiden. — Somtijds staat
Laitoti, m. [Métall.] Geel koper, latoen, mes
-sinq.,
een mengsel van koper en zink.
mourir, hij is gevallen, gestrlrven.
Lait :ie, f. ; Bot.] Latuw, latouw f. L- pom4- Laisser - aller, in. Natuurlijke ongedwon- mQe, romaine of domestique, kropsalade f., roomgenheid van edrag, van schuil wijze, zekere achte- sche of tuinlatuw. L- sauvage, wilde latuw. Lloosheid, welke sommigen personen niet kwalijk staat; d'áne, z. v. a . aRYPis EPINEUSE; wi lde karcrdzlis— al te groote toer, evendheid . (z. het woord als tel in. L- de brelils. z. a. a. RLANCHETTE. L-- de
werkwoord onder ALLEC blz. i+, kol. l). — Lais- chien, z, v. a PiSSE`LJT. L- de chèvre. soort van
ser- tourre, in., z. onder uoWIIIE. — Laisse- eul,horbia of wol fstnelk f. L- de grenouilles, soort
tv4
tt-fre,
ai
in. Zeker vrouwentooisel onder Lo- van fonteinkruid n. L- de lièvre, soort van melk
deulijk XI V.
L- de inuraille, muurla -kruidn.,hazeolf
Laait, in. Melk f., zog n. Du 1- de femme, de
[H. n.] Soort van netschelp f. in de Mid--tuw.—
tr
vache, d'ánesse, de chèvre, de junient
ouwe-, dellandsche zee.
kreije-, ezelinne-, gqeite-, p . ardeinrlk. f. Petit lLaaize, f [Tech.] Verschil n. der werkelijke
of L- clair, hui. wei f. Du I- de treurre, karnemelk. breedte eener slof en hare wettelijke of bepaalde
Du• i- coupé, water en melk, dunne vervalschte breedte. — Somtijds ook: breedte eenei stof tuschen
melk. Du 1- caillé, geronnen melk. Une vache a de zelfkanten: Ce drap a cinq quarts de 1-, dit
1-, eene melkkoe f. Un pot de 1-, een pot met rneik. laken, doek is vijf kwart breed.
Un pot au I-, een rnelki;ol in., Bene melkkan.. Carbon
La k Lte, m. Engelsc/t natuurdichter van de
de l-, speenvarken n. Agneau de 1-, zooglarrm n. La sentimentéle school (zoo als Rogers, Wordsu ,orth,
flevre de 1-, de zogkoort.s . Les dents de 1-, de melk- Campbell; dus rjeheeten omdat de meesten hunner
trrnden, jonge, eerste landen in. pl. Frère, Soeur aan de schotsche meeren [lakes] woonden), l ade 1-, zoogbroeder, znogzusler, medezuigeling. -- k i s t in.
(blaauc',cw n.
(Loc. fig. et prov.) 11 a succé cola avec le l-,
Lak luns, m. (pr. —mute) Lakmoes, lakmoeshij heeft dat met de melk irrgezogen, hij is van
Lall atien, f. Gebrekkige uitspraak der letkindsbeen af daartoe gewend. C'est `a vache a 1-, ter 1. (labdacisrrie).
dat is zijne melkkoe, h.nnir bij, lijf trekt daar reduLalonde, f. [loot.] Jasmin m. van Madagaskar.
rig voordeel i an. I1 sait connaitre mouches en 1-,
Lattice ofLlanaa, m. [H. n.] Kameelschaap,
hij is niet dom, hij weet hoe het in de wereld qaat. lama n., een in de bergen van Peru bij kudden
Acaler qc. doux comme 1-, iets geduldig verdra- levend dier, dat in den getemden staat een nultig
lien. Vin sur 1- est soulrait, L- sur vin est venin, huis- en lastdier is. — Tibelaanscli priester. l a!Pijn op melk is coed voor elk , melk op wijn ma m. Halaï-I- of Grand 1-, Groot-/oma, dalaïis venijn. Si on lui tordait le nez, ii en sortirait lama, het godsdienstig vereerde opperhoofd der geesdu 1-, hij is nog jong en onbedreven, zonder on- lelijke en wereldlijke inapt in Tibet. — L4a€uaiflervinding. Troubler Ie l- ii une nourrice, eerre que, adj. Wat met de leer der' lamaïeten neer
min bezwangeren. S'emnporter, S'enlever comme
— Lamaïsme, in. Gods--enkom.t,laisch
une soupe au 1-, opvliegen als buskruid, zeer op- dienst der boeddhistische Tibetanen en Mongolen,
loo;end zijn. Etre de la confrérie du pot au lalt, lamaï.cche godsdienst f., 1 a m a train s n. — 'Lalaisser zonder bf teekenis: II s'est laissé tomber,

—
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kleine kinderen hebben. z. ook I;OUILLIR. DENT. -[Astr ] Vole de laic, z. v. a. vole L ACTFE . — [Bot.]
L- d'ane, z. v. a. LAITEROY . L- Patio, z. v. a.

FUMETERRE. L -

de couleuv re, z V. a. RÉ^ EILI.E
MATIN. L- doré, soort van melksapliibe paddestart m. L- de Sainte-Marie , soort van dis
in. — [Chim.] L- d'arnandes, amandelmelk.-tel
L- de chaux. kalkmelk. L- virginal, maagdemelk
(eene melkachtige alkoholische o'plo.csmg van benzoë
of uwierook, of ook van azijnzuur lood, weleer door
de jonge dames als schoonheidsmiddel gebézigd).
L- véretal, planternelk, het melkwitte sap in vele
planten. L- de soufre,- .zwavelmelk (oude naam der
door een zuur ,geprecipiteerde gezwavelde waterzwavelstofzure zou (en). -- L- de poule, boendermelk , versche eidojer met warm water en suiker
verrnenc;d. — L- d'oeuI. eijermelk, het witte vocht
in een ei, dat naar eisch geknokt is om uit den
dop gegeten te worden. — [Man.] Cheval soupe
,

de Tait. z. SOUPE

Laitag;e, m. Melk, melkspijs f., melkkost in.,
pag) I'.; zuivel n., al wat van melk gemaakt wordt.
II ainie fort le 1-, hij houdt veel van melkspijs.
Laitance of Laite, f. Hort f. (van visch). -Luité, e, adj. klom hebbend: Poisson 1-, hom
hom. -- (fig. et prov.) C'est sine-nredm.,vischt
poule 1-e, 't is een lafbek, een bloodaard.
Laitée, f. [Chas.] Dragt f. (portee), inz. van
eerre teef. de gezamenlijke jongen dirzel%de dramt.
Laiterie, f. [Econ. rui.] Melkhuis n., melkkelder m., melkerij; kaaskamer f. — Melkwinkel,
boter- en kaaswinkel; -handel m.
Laiterol, m., z. V. a. CH(0.
Laiteron, (pop.) Laeeron, m. [Bot.] Wilde
latuw f-, melkkruid , konzjnekruid n., hazekool,
hazelatuw, hazesalade f., L- épineux, ganzedistel,
dauwdistel m.
Laiteeux, ease, adj. Melkachtig, melkkleurig:
Suc 1-. melksap melkachtig sap n. -- [Lapin.]
Opale 1-euse, melkkleurige opaal m.— [Bot.] Planles 1-euses, melksapp•ige planten f. pl. — [Méd.]
Maladie 1-euse, melk- of zorzielite f. — [Anat._j
Conduits 1-, melkbuizen f. pl.
Laitier, m., -iére, f. APIkboer, melkverkoo-

per m., melkboerin, melkvrouw f., rnelkinei,jje n. —
Bonne l-ière, veel melk revende koe; - (fain.) zoelc''ijke min f. — Ook als adj.: Vache t'-ière, melkkoe f . -- LAITIER , in. [Chien.] (Glasschuim, ijzer
volvan, volkanisch-schuimn.—[Mér]Lde
glasschuim n.

n an te of Lantjaiste, in. Belijder na. dier pods-

dienst, l a m a ï e t, l a w a ï s t. (wijn in.
La'm'algue, m. [Corn.] Soort van ProvenceLamenn, at. [iiot.] zwarte morel f.
Lazen anage, m. [Mar.] Loodswezen n ; het
loodsen, buitenloodsen; loon/speld n. Fiats de 1-,
loodskosten m. pl.
La mande, m. [H. n.] Slang op Java, koningsslang, a fodsslang f.
L`uunnauer, v. a. [Mar.] Loodsen. — Lainaneur, m. [Mar.] Loods, buitenloods, kustloods,
havenloods w,.
Lasm,autin, in. [H. n.] Atlantische zeekoe f.
(ook manate, Poisson fern roe, sirène geheeten).
La mbarde, f. (FL. nj, z. v a. ROUSSETTE.
Latubda, m. [H.. n.] Naam van een' avondvlinder m.. die op zijne vlerken de figuur eener
omt'ekeerde grieksche 1 of larnbda draagt. — Lammbdoidaal, e, Lanabdoi. e, adj. [Anat.]: Suture
1-, lambda-naad f. r\ -vormsi e vereenigirg van de
schedelbeenderen met het achterhoofdsbeen.
Lavabeau, m. Lap m., lornpf ; brok m., stuk n.:
it y a laissé un 1- de son habit, hij heeft ereenen
lap, een stuk van zijn kleed laten hangen. Son habit
est tout en 1-x, zin rok is geheel gescheurd. —
(fifl.) On na conserve que quelges 1-x de sesécr its,
men heeft slechts een/ge brokken van zijne .cc/irif.

ten bewaard. 11 a arraché un 1- de cette succession. hij heeft een stuk van deze erfenis afgescheurd,
tot zich gehaald. -- [Chap.] Vutdoek m., die de
tot vilt geslagene wol sche dt. — (Chic.] Lap vel

of vleesch, door eene wond of kunstbewerking o gescheiden. — [Chas.] Ruige huid f. van het hertsgewei, die het dier op zekere tijden afstroopt.
Lambel, m. (weleer z. v. a. LAMDEAU). —
[Blas.] ,3arensteel, tournooikraag m.
La mbiebe, f. [H.. n.], z. v. a. GUIGNETTE.

Laomabin, e, adj. Talrnachtig, treuzelachtig,
traag in 't handelen. — LAu1E1N, m., -E, I. Tal
treuzelaar, draler, sammelaar m., talmster,-mer,

talenkous f., treuzel m. en f. -- [H. n.] LAMBIN, in.,

z. v. a. BUTOR. — Larnbiner, v. n,. Talmen,
dralen, sairimelen, sukkelen. Hhtez -nous nn peu
et ne lambinez pas, harst u wat en talen niet. —
La elm bi n eri e, f. (Tam.) Talmerij, drol/tip, sukkelarj 1. (slak f.
Lanmbis, m. [1-f. n.] Groote weet-indische zeeLa:ratborirde, f. [Hort.] Lange, dunne twijn f.
aan de sleenvruchtboomen). — [Constr.) Rib,
zolder- of vloerrib f.; steunbalk in. — [Mar.] L-s,
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rneliigère, adj. Blaadjes dragend. — Latueflifoa'zne, adj. [ vlinÉ:r.j Bladv';rorlq. schil fervornoq.
— L aieiellipède, adj. Riet bladvorrnzge enrten.
— Lantelliros1re, adj. (1-1. n.) . let platten,
Lambrequin, ill, [Bias.] helmdekkleed n. [A! ch.) Ultb!esneden hout- of blikwerk n., alp bbo dvorinigen snavel. — Laa,sellosodereté, e,
sieraad op eene tent, een koerel, enz. aanc;ebraf -t adj. [H. ri.] 1$bel i laatjes aan rlen .snavels acrd.
Laanentoiaiie . Lantenloso, adv . (ilal ) (pr.
Laiithii°is, m. [Arch.] Schotwerk n., beschie•
tinel f., paneelwerk n., bekleedinq van de wanden, la-rrrèn—) I Mt.s. ► Klnoend, adrreev-ia, op klagenden
ook van de zol lerinla van een vertrek, 1 a 'in b r i toon. — Lamentable, ad,/. 13eklagelpk, jao azer-sérinq;plet•zodf.,i?sgwelrIaj'ond. liok, deerlijk, deerniswaardig. erbarmelijk, droevig.
L- de revèlement, de derni-revètement, d'appul, ellendig: Accident 1-, jai;imerlijk, droevig voorval
lambrisérinq over den geheelen muur, over (.,ren of ongelul£ n. — `1'ti de voix i- klasel jke toon in.
Cris 1-s, jammerlijk, erbarmelijk. dre7ni.,wekk nd
halmen muur of ter hoopte van den schoorsteenman
10 palm. 1,- feint. booze-tel,rho!van6 geschrei n. — Litatien1aWemenat, adj. Jarnrr,erlambrisérincq. geschilderd Vaneeluwerk. — Bij uit- 1 k, kiagel• k, olr erbarrne ijIse un ze : 11 se plaint
breiding (pnét.): tfroninq, inz. prochti e u oninp 1• , 1-, hij beklaagt zich. jammerlijk. — I^^.aaeet48 ^,paleis n.: Rarement le laonheur se tr ouve sous les lion, f. Jcrrnrrr.erklacgt, weefla- l f.; gekerm.. gejain1-s dorés, 't celuk huist zelden onder de verprulde nier, geschrei n. On n'entendait que 1-s, near -hoorde
gewelven, in de woningen der grooten. Le céleste Niets dan weelelagten. Faire d éternelle 1-s, altijd
1-, Ie 1- cle la voute céleste. het hemelslak of klagen of jarnrneren. -- Les 1-s de Jirdniie , de
het hemelgewelf, de hemel, (Ie Olympus n1. Des 1- klaagliederen van Jeremias. -- L amnieaétei ', v. a.
de verdure, de feuillage. Irriëelen, lanen. -- Lam - Beklagen, bejamnieren, beIVeenen. b..n hreijen: L- la
brissage, m. Het beschieten, het bekleeden snet mort de ses parents, den dood van zijne ouders
paneel- of pleisterwerk, liet Ir,m.bríséren; paneel beweenen. — L..MENTER, V. a. Klagen. jammeren,
Lambrisser, v. a. Be--werk,bschotn.— schrei jen, weenen: Vod s ayes beau pleurer Egt 1-,
schieten , niet paneel- of pleisterwerk bekleeden, lij rnrogt vrij weenen en kermen. Le crocodile 1-,
lambriséren. — Het part. passé is ook ad?.: de krokodil kermt, krijt. — SE LAMME NTER, V. a. zich
Appartement, Plafond ricilernent lam brisd, rii c beklagen, jammeren, kermen: Vous vous 1-z engelambriseerd of beschoten hertrek n., zoldering f'. vain, gij beklaagt u vergeefs. 11 se larnente Burson
— t LAMMEJRISSE, m., z. V. a. MANSARDE.
inalheur, hij jammert, treurt oren zijn ongeluk.
La9abrnsque of 1, amaatbraaetae,f., ook Lain-. Des femmes (lui ee larnentent., klagende vrouwen. --y
Laamentin, in., z. LAMAN'TIN.
brot, [Bot. Verwilderde wijnstok ni.; vrucht
Lammleulo, in. (pr. 1a-liièii-to). [Mus.j Veredaarvan.
Lance, f. Dunne metaalplaat f., metaalblad n. tiaansch klaaglied n. der gondeliers. -- LainenL- . d'or, dar gent, de plomb, de cuivre, goon-, toso, ado. z. LAMIENTAPILE.
1,aueette, f. (verklw. vair ladle) , z.v.a. LAMELLE.
zilver-, lood-, koperblad. — Geplet goud- en zit.Lanvie, f. [1-i. n.] I,angfneu<ige hooi. rrrensc enverdraad n. tot galons of bezetsel, tot borduur haai
in. Dents de 1-, verslterirde haai/ancien in. til.
werk, enz., klatergoud n. — Kling f., lernrner n.
L- d'Ppée, de sabre, degenkling, sabeiklinrr. L- de --- Soort van houttor f. 1 Ai,t. i 1.-e. heksen f.
damas, da7nascener kling. L- de couteau, de canif, pl., spoken, n. pil., c,evaorlijke booze wezens, waar
kinderen bang inslokte.
-medn,
pie rasoir, de lancette, lemmer van een gries, penneLa aaier, in. )'ieccli. j h'li, -, lerrrnrrer-, plaat
mes, scheermes, lancet. L- à deux trancliants, toweem
a
ker;guldt _,e-fka»rmn
rn.
—
snfjdend lemmer; ook: leidekkers snijhamer m. —
[Boi.J Soort van brandn.etr 1. l^. el tent f.
L- a cation , loopscheen f., ijzeren plaat of klinq tot
La!niei'e, f., z. V. a. LA uIEI E.
geweerloop. L- de baïonnette, bajonetkling. --- ( fig.)
Laarihna g'e, rn [Tech. j Jut pletten, uitsmeden
C'est une bonne l-, hij weet den deren te hanteren, is een geoefend schermer, een goede kling, --- der metalen; /rlctling i.
Laminaire, t. [Bot.] Soort van zeewier in
( li g. el fam.) C'est une line 1-, 't is cave sluw feelks,
een doorslepen u'ij f.-( /ig. el prov.) La l- (of i'épie) 't noorden, — LAMINAIRE, adj., z. v a. LAMELLE.
use te fourreau, z. EPE:E.--[Annat.) Blad n., dun en --- Laaninai•iees, f. p1. [Bot.] Noordsche zeeplat gedeelte van een been. — [Bot.] Bovenst en wie•i'planlen f. pl.
Laaaainer, v. a. [Tech.] Metaal tot blik of
verbreed gedeelte van een genageld bloemblad; bladvormige huid f. onder den hoed der paddestoelen. dunne platen of bladen maken, pleiten, 1 a in I n eb— [H. n. j Platte en dunne uitbreidina aan veler- ren. -- Het part. passé is ook adj : Piomi lazniné,
lei voorwerpen, blad, plaat. — [Tech. ) Staalstrook f. geplet lood, bladbroei m. -- Laminerie, f. 1 Tectr.]
voor horlogie- meiren; — breedte f. der hoefnagrels, Pletlerj f. -- L a`!mitieur , ni. (l een.] .Plf tier in.
kling; — houlen lat of trede f. aan den lintwer- -- Laaaaineoir, m. ('feet*'. Pletuwerktuia n., plet
; pletmolen m., pletcilinder tn. p1.; ---machinef.
kersstoel; weverskarn m., schering f. — [Trictrac.],
gletterij f.
z. V. a. FLECHE. — [Mar.] Golf, baar, zee f. 1,-s
Lainiodoute, f. [H. n.] Versteendehaaitand m.
courtes, korte golven of zeeën. L- sourde, deining,
Lainflzine, adj. Wat den Groot-lama (z. LAlange zee f. L-s de ressac, teru,r,.slaancle golven,
grondzeeën. L- de 1'arrière, zee van achteren. Le EA) betreft: Culte 1-, lamadienst f.
Lamon, m. [Com.] Brazilieliout n. uit de dlvaisseau est altrite par la I-, hel schip is tu sschen twee
zeeën, de zee neemt den wind uit de zeilen. Le vais- !erheiligen-baai.
LEanopado.ire, m. Standaard, staaf of slok
seau est debout á Ia 1-, prdsente le cap à la 1-,
va dehout a la 1-, het schip houdt den kop op de Arta lampen aan te hangen, lampendrager ni. --- [Ant )
er, fakkeldrur er m. — L eatitpsaaiazee, heeft de zee op den kop. tl a la 1- par le tra - Lampendrar,
vers, het ligt dwarszees. La l- vient du large, de lion, f. [Ant.) Foltering f. der eerste chrrx•tenrnartelaars niet in de knieholte gehouden branzee komt te loefwaart aan boord.
Lan é, e, adj. [Tech.] filet goud- of zilver- lende fakkels. — I.,aaaepaadédroaaaie, f. [Ant ]
draad dooraoerkt: Etotfe larnge d'or, d'argent, S akkelloop, -n'edrert m. reet brandende uinstoori►en. — Lampaadiste, ► t. Fakkellooper in , wedmet goud. met zilver doorwerkte stof f. ,
kespen f. p1., leagers m. lal. der rondhoutputten. —
[Géol.] Onderste laar; f. der steenbeddingen in di
groeven b43 Parijs, uit veeeken steen be.staanrae.
,
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/a neliaire, adj., z. v. a. LAMU.LLE. - La-

metle, f. (verklw. van lame) Metaalblaadje of

plaatje n., metaalstrook f.; kleine kling f. of lemmer n. — [Bot.] Naam der dunne, smalle plan
organen en 1iradvormige aanlranosels, blaadje n.-ten
— [U. n.] Naam der dunne schilfer s of plaatjes,
die door hunne opeenlegginq of kruising de blade-

rige weefsels vormen. — L.-inbelle, e, adj. Uit

plaatjes of blaadjes bestaande, bladraio, blr.daardiq.
— .Lamelleuax, euase, adj. Bladerig, schil feriq,
wat zich in bladen of schilfers laat verdeelgin:
L'ardoise est une pierre 1-ease. -- [1iner.) Cas sure 1-euse, gladde, vlakke breuk f. — L.aoaellibraanlhe, cidj. [i . n.) Met bladerige kieuwen. —
Laneellieorne, adj [H. n ] Met bloderir;e bundeltjes aan de voelhorens. — Lamaaeiti%re, Lo,-

renner inet fakkels. -- L aan ipadoeaaaucie, f.

Larnpwaarzegginrq f., voorspelling uit het lurrrpicht. — L.aasupadonaaneieaa, to , -ne, f. Lampvaarzegger m., - zegster f. Lasaai,a.dophore, m. Lampendrager (bij
larrrlr^ ri/eeslen), fuk' eizwaai/er n). — Larnpaelopiaories. f. 7:1 L(an;en feesten n. pl. (inz. ter eere van Minerva, Vulanus en Proarétheus).
Lanapani, e, odj. [Corn.] Huile l-e, geklaarde,
^ezuiver'de olie f.

L mpaareilles, f. pl. [Conn.] Soort van kaimrre-

ot , 1 a nTi 1r a ri l 1 as n . (ook nonpareille e,eheeten).
LLaubpías . rn. (pr. lan1-pace) )Vebtér.] Gezr.rel n.

ran 't verhemnelle, kikvorsrhgfzu'el ii., het hopgen
man den rooster (ook FÉVE geh"elen). •- (pop.) Ver
(alleen in dien zin gebruikt in): H minester-iemln.
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le 1-, drinken, pooyen. — [Gom.], of L a m p a s - ] stapel of te water doen loopen, het afloopen (van
ses, f.pl Oostinéischeen Chinésche zijdeslof, naar
een schip).
gebrocheerd gros de Tours nelykend, lampas n. Lancastérien, ne, adj.: Méthode 1-ne, sysLampassé, e, adj. [Bias'] Gelongd, metuit- lerne 1-, wederkeerig onderwys n., leerwyze, valstekende long: Lion 1- de gueules, rood getongdegens welke een groot aantal leerlingen inéénlokaal
lee ww m.
gelyktydig warden bézig gehouden en waarbij de
Lam pate, m. [Chim.J Lampenzuur zout n. bekwaamste als monitors"of onder-leemieesters de
Lampe, f. Lamp f. L- de nuit, nachtlamp. iminder geoefenden onderrigten, Lancastersche meL- sépuicrale, ør«/-, lyklamp. L- å double cou- thod e f., Lancaster sch stelsel n. {naar Joseph Lanrant d'air,tampmet dubbelen luchtstroom. L-d'Ar- caster, die in 180S deze leerwijze te Londen invoerde).
gand, Argandsche lamp {met inwendigen luchl- Lance, f. Lans, speer, spies f. Le bois, le fer
stroom, nu quinquet geheeten). L- astrale, z. AS- de la 1-, het hout {de stang, schacht), het yzerder
TRAL. L- économique, spaariamp. L- hydrostati- | lans. Tenir la 1- en arret, de lans geveld liouden.
que, hydrostdtische lamp (in weXke de oik door deBaisser
\
la 1-, de kins stryken of velien; {fig.) zich
drukking eene zwaardere vloeistof opstygt). L~ ig-overwonnen bekennen, toegeven. Briser, Rompre
nite re, van ztlf onibråndende lamp. L- inécanique une l- avec, pour qn., eene lans met, voor iemand
ofearcel, carcel-lamp (waarin de olie door middel
breken; {fig.) hel met, voor iemand opnemen. L- de
van een raderwerk opklimi). L- pneumatiquc, jtmew- combat, de toumoi, slrydlansjournooi- of riddermalische of luchldrukkingslamp. L- de Davy, de lans. L- å entrance, a fer émoulu, scherpe, geslemineur, de syrete, Davy's lamp, mijnwerkers-, pen lans. L- courloise, gracieuse, mousse, frettée
veiligheidslatnp. L- a souder, L- docimatique, sol- of! mornée, slompe lavs. L- brisée, uitgesneden,
deer'lamp. — ' [Mar.], z. HABITACLE. — (Loc.fig.,,ingezaagdelans
j
{die ligt brak). L- ä la main, handfam., prov.) U n'y a plus d'huiie dans sal-;L'ou- | lans, kleine lans {vöor stryders te voet). L- de
vrage de eet. auteur sent la 1- of 1'buile, z. HUILE. cheval, ruiterlans, ruiterspeer. L- å pouisée, lans
Veilier comme une 3-, guarne laat opzilten, goed met eene greep, gewone lans. L- de jet, werpspies,
team 7 nachtwaken bestand zyn. z. ook BOISSEAU. werplans,
j
speer. L- en arret, L- baissée ofraide,
Une 1- de couvent, eene non, die hare gelofte van gevelde
\
Ians. L- gaie of Lanceguaye, aan wederkuischheidheeft geschonden. —[Arch., Impr.J Gul-zijde
!
beslagen werpspies. — L- de drapeau, d'étende-1-, z. aldaar. — [Com.] Soort van stamyn n. dard, vlaggestokm., standaardschacht f. — L-sdes
~ [H. n.] Handelsnaamvanverschillendeschelpenchevaux de frise, scherpe punten, pinnen der frieLampée, f. {pop.) Groot glas n. wijn. — sche ruiters. {vgl. CHEVAL). — By uitbreiding: met
L a m p e r , v. a. {pop.) Met grbote, voile glazen eene lans gewdpend krygsman, lansdrager: Une
drinken, druk pooyen. Quand il eut lampe his it compagnie de cent 1-s,' eene compagnie van 100
verres de vin, il toinba, Joen hy acht voile glazen lansen of speren. L- fournie, z. P'OURNIE. Ook
wyn hadbinnengeslagen, vielhy.--Ook zondervoor-fig. gebézigd voor man (in tegenstelling met quenöuiile, vrouw): Fief qui tombe de lance en queuoerp: 11 aime a 1-, 'hjj houdt van poojjen.
nouille, leen, dat van de zwaardzyde tot despilzyde
Lainperon, m. Pijp, tuit f eener lamp.
Lampette of Lamprette, f. [Bot.], z. v. a. (van den man op de vrouw) overgaat. — [Arti'll.,
Artif.] L- ä feu, zunderm. L- ä feu puant, stinkNiELLE nåtarde.
Lampion, m. (verklw. van lampe) Illumi- of stankzunder. — [Mar.] L- de sonde, loodstok,
neerlamp I1., -glas IL, lampion m. — [Mil.J L- a peilslok m. (om den aard des bodems te leeren kenparapet, pekpan, pektoorts, lampet f. L- de mi- ncn). — Fausse-lance, z. aid.— [Man.] Main,
neur , myngravers-lampet, mineurs-lamp f. — Pied de la I-, regterhand f., regterbeen n. des rui4- Lampionuei*, v. a. (plais.) Met tampions ters. Clieval de'l- passade, lanspaard, tournooi(zuur n. rosw. [Tech.] Spadel m. des stukadoors: — stookhzetlen, illuminéren.
Lampique, adj. [China.] Acide 1-, larnpen- ijzern., roerstang l. des kalkbranders. —- [Chir.]
Lampiste, m. Lampenmaker, -verkooper m. Lancet voor de traanfistel-operatie. ~ [Hydr.j L— Lampisterie, f. Lampenmakery t., -handel m. d'eau, z. v. a. JET d'eau. — [Bot.] L- d'eau,
Lampocarpe, adj. [Bot.] Met blinkende mostkruid n., kleine plant met w'itte bloemen.
Lance, e, adj. (en part. passé van lancer):
vruchlen.
Lampoii, m. [Anc. cost.] Soort van gouden of Fiéclie 1-e, Javelot 1-, afgeschoten pyl m., uitgezilveren haak, om den hoed op te slaan. — Lam- worpen spies L — Regards 1-s, uitgeschoten blikpons,m./)/. Soort van drinkliederen n., pi, rond- ken m. pi. — Liévre 1-, o-pgejaagde, opgestooten
gezang n.. waarby aan Heinde van elk couplet het haas m. — Kåtiment 1-, te water gel äten, van stapel geloopen schip m. — Points i-s, te wyde, te lange
woorä .lampons herhaald werd.
Laniposirde, f. [Bot,] z.v, a. GLOUTEHON.— steken m. pi. (aan naai- of borduurwerk).
[Exploit.] Laag f. zachteren steen onder de rots- Lancellée, f., z. LONCHITIS.
steenlaag.
Lancéolé,Lancéolaire, adj. [Bot.] LansLampresse, f. [Péche] Lampreyennet, prik- vormig, lancetvormig. Les feiiilles du saule sont
1-es, de Maderen van den wilgenbopm zyn speer- of
kerne t n.
lansvormig. — [H. n.] LANCÉOLÉES, f. pi LansLamprillon, m., z. LAMPROYON.
Lamproie, f. [H. n.] Lampreit prik f.t steen- vormige visschen m. pi
ikker, steenzuiger in. L- marine, zeeprik, zeelam- Lancer« v. a. Werpen, schieten, met kracht,
prei. L- de riviere, rivierprik, negenoog (ooftsept- geweld wcgslingeren, wegwerpen. L- un dard, uh
javelot, eek wérpschkht', eene werpspies schieten. Loeil geheeten).
Lamprométre, m. [Phys.] Werktuig n. om une pieiTe avec la fronde, eenen steen wegslingede sterkie van Hlicht temeten,
tamprometerm. ren. L- des bombes, des obus, bommen, granaten
-— Lamprométriqne, adj. Tot den lamprometer werpen. L- une fusée, een* vuurpyl doen opgaan.
behoorend, I a m p r o m é t r i s ch. — Lampr o- (poet.) Dieu lance la foudre. God schiet den blikphore, m. [Ant.] Nieuwgedoopte m. (omdat diesem. Le soleil lance ses rayons sur la terre, de
qedurenae de 7 eerste dagen na zynen doop eenzon schiet hare siralen op de aarde. — (fig.) L- des
schitterend wit Meed droeg). — (by de nieuwere oeiilades, des regards, toelonken, blikken toeiverGrieken) opstandingsfeest n. — Lamprophyl- pen. 11 lui Janna un regard de c ole re, hy ivierp
lé, e, adj. [Bot.] Met gladde, blinkende bladeren.een' toornigen iJlik op hem. L- un soupir vers le
Lamproyon of Lamprillon, m. [H. n.] ciel, een' zucht ten hemel zenden. L- un coup de
pied a qn., naar iemand schoppen; iemand eene
Kleine lampret of prik f., wormvisch m.
Lainpsaiie,Y. [Bot.] Wilde moslaard' m. {ook vernedering aandoen. — [Mar.] L- un vaisseau å
! l'eau, een schip van de werf, van stapel läten looiierbe aux mamelles geheeten), wildc kool L
Lampiige, Lampurge, m. [fl.n.] GestrecpteI pen. L- un vaisseau sur ber, sur coueltes mortes, een schip op eene wieg, op slagbeddingen laten
plat kop in. (die de schepen volgf).
Lampyre, m. [H. n.'J Glimworm, m., Johan- afloopen. L- une chaloupe a la mer, eene sloep
nis-wormpje n., Johannis-keverm. {ook ver luisant, te water brengen, te water smijten. L- un brulot,
raouche lumineuse, mouclic å feu geheeten). — eenen brander afzenden. -L- une manoeuvre, een
louw uitschieten (om het ergens aan vast te maken),
Lampyrides, f. pi. Glimwormsoorten f. pi.
Lauiyi*^« sn. Een naar de hagedis gelykendeI een touw beleggen. — [Man.] L- ,un cheval, een
\ paard doen rennen.— [Chas.JL- le cerf, le liévre,
nisch, I amy ru ft m.
het heri, den haas uit zijn leger jagen, opstooten.
Lanaire, f.jBot.] Kaapsche lelieplant f.
Lan^age, Lan cement, m. [Mar.] Met van » — LANCER,», n. [Mar.] Gieren. i,-sur båbord,
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sur tribord, d'un bord surl'autre, over bakboord, \\ L ä n e t , m. [Péche] Zeker garnaalnet n.
over stuurboord, over beide boordcn gieren. Le I| L a n e t t e , f. [H. n.] Kwartelvalk, blaautvvoet n.
vaisseau lance sur son ancre, het sc'hip giert op {het ivijfje).
zijn anker. — SE LANCER, V. pr. Aanvallén, aan- i| L a n f a r o n , ra., z. v. a. ATTELABE.
L a n g a g e , ra. Spraak; taal f.; uitdrukkingen
gry pen, onstuimig toeschieten, zkhwerpen: Lelion
se lanca sur lui. de leeuw school op hem toe, mel I van een volk, van eene bijzondere soort van Heden
hem aån. Se 1- dans la riviere, zich in de rivier | {inz. met betrekking tot den zin); stijl m. Le 1«
storten. — {fig.) Se 1- dans le nionde, dans les distingue 1'horame des animaux, de spraak onderaffaires, dans la littérature, zich in 'i gewoel der scheidt den men sch van de dieren. Les peuplesparwereld icagen; groote gewaagde zaken ondernemen; lent tous un 1- different, de volken spreken allen
zijn geluk in de klterkundé, als schryver beproe- ISeene verschillende taal. Un 1- inconnu, barhare,
ven. '— Ook zonder bepaling: C'en est fait, je me eene onbekende, barbaarsche taal of spraak. Le 1du barreau, de la chaire. de 1'Écri'ture, de taal
lance, 't is gedaan {beslist), ik wil het magen.
L a n c e r e r , v.n. Met ae lans vechten,éenelans \ der pleitzaal, des känsels, der Schrift. Le 1- de la
lyreken, steekspelen.
j| vertu, de la colére, de 1'amouv, detaalderdeugd,
gramschap, liefde. L- de la nalle, gemeene taal,
JLanceron, m., z. LANCON.
vischtvijven-taal, straattaal.
L- pompeux, poétiJ L a n c e t i e r , m. Lancet-koker m., -foedraal n.
L a n e e t t e , f. [Chir.] Laatvlym (., laatijzer n., que, fleuri, opgesmukie,dichterlyke, bloemryke stijl.
tweesnijdend wondheelers-mesje tot aderlatingen en | — Cela est écrit en beau 1-, dit is in een: schooinsnydingen, lancet n. L-å grain d'orge, a grain nen styl geschnvcn. — Vous me tenez la un étrange
d'avoine," a langue de serpent, å sabre, gersten- 1-, gy voert daar eene wonderlyke taal. Il a bien
korrelvormig, haverkorrelvormig, spils ioeloopend change de 1-, hy spreekt nu geheel änders, hy is
of slangetongvormig, sabelvormig lancet. — [Tecli.j reel van toon veranderd. Vous tenez tousleméme
Tweesnijdende graveerstift f.; — dolk m., steekmes 1-» SV spreekt allen uit eenen mond. Ce n'est
pas lä le 1- d'un homme de bien, zoo spreekt {zulk
der slagers. — "(H. n.] Lancet-grondel m.
L a i i c h e , f. j'Maz.] Groote zuid-amerikaansche eene taal voert) gcen regtschapen man. — {fig.)
tweemastboot; braziliaansche roeiboot, l an c he f. N'avoir que du 1-, geen grondige kennis bezittén,
zeer oppervlakkig zijn. — Le 1- des dieux, de taal
JLanci, m., z. LANCIS.
L a n c i e r , m. [Mil.) hansier, lansruiler, speer- der goden, de dichtkunst. -- Bij uitbreiding ook van
ruiter. — [Tech.] Lansmaker ni. — {fig. et iron.) dieren gebézigd: Les oiseaux ont une sorte de 1-,
CTest un chaud 1-, 't is een snoever, snoeshaan, de vagels hehben eene soort van spraak. Le 1- des
I betes, de taal der dieren. — {fig.) Al wat dient
windbreker.
L a n c i é r e , f. [Tech.] Opening, waardoor het om de qedachten, de gewaarwordingen uit te drukwater loopt, wanneer de molen met maa.lt; dijk- ken: Le 1- des yeux, de taal der oogen. L- du
geste, gébarentaal. Le 1- écrit, de geschreven taal.
kribbe f.
L a n g a n a , m. [H. n.] Gordelslang f.
L a n c i f o l i é , e, adj. [Bot.] Met lansvormige
L a n g a r , L a n i a r d , ra. [Mar.] Bagijnzeil n.;
bladeren. — L a n d f o r m © , adj. [II. n.] Lans— snoauw, brik f., die een bagijnzeil voert,! an g art.
vormig.
f L a n g a r d , L a n g u a r d , ra., - e , f. GrootL a t i c i n a n t , e, adj. [Med.] Douleurs I-es,
schietende, stekende, rukkende, lancerende
pij- mond, snapper, babbelaär m.; babbelaarster, snäpnen f. yl. — L a n c i n e r , v. n. [Méd.] Steken, ster f. — Ook als adj.: Femme l~e, babbelzieke
schielen {van pijnen).
vrouw f.
L a n g e , f. Luur, luijer f., kinderwindsel n. —
L a n c i s , m. [Constr.] Zékcre herstellingswyze
van een beschadigdenmuur door het diep inbrengen [Tech.] Drukkersdoek m.; villlap. lap laken of
van ändere steenen; de daartoe gebruikte steenen; sergie, flodder ra. — L a n g e s , f. pl. [Mar.]
—{bij deur- of ra omposten): twee tangere zy steenen. z. LATTES de hune.
L a n g e l o t t e , f. [Tech.] Werktuig n. {door
L- du tableau, de 1'écoincon. builen-, binnehzijsteen.
L a n c , o i r , ni. [Tech?] PFatermolenschut'n.; — den Engelschen geneesheer Langelotte ui'tgevonden)
arinkbaar te maken.
schoorsleentong^ f.
{ — kleine snoek I| om het'goudteverbryzelenen
L a n e , o n of L a n $ e r o n , m. [H. n.] zandaal;
L a n g i t , ra., z. v. a. VERNIS de la Chine.
L a n $ o n n i e r , , m . [Tech.] Werktuign. tot den
L a n g o b e r t , ra., [Hört.] Naam eener perenpizé-boww (z. PISÉ).
soort f.
{deaux-wyn m.
L a i i d a m m a i i , ra. Voorziiter van de wetgeL a n g o i r a n , ra. [Cora.] Soort van wilté BorL a n g o n , ra. [Péche] Efger m. —[Cora.] Soort
vende magt in de meeste demokratische zwitsersche
kantons, landdrost m. — L a n f l a m m a i i a f , ni. van witte Bordeaux-wyn ra.
Waardigheid, l., post ra. van cert landamman of
L a n g o n r e r ( « e ) , v. pr. Den smachtende'spelanddrost; duur ra. van zijne ambtsbediening.
len, zijne liefdesmart uitdrukken.
L a n d a n , m . [Bot.] Moluksche palmboom, sagoL a n g o n r e n s e n i e i i t , adv. Op smachtende
boom; indiaansche brdodboom ra.
wyze; zwahkelijk, mat. Regarder cjn. 1-, iemand
L a n d a n , m. Soort van reiswagen met neér- smachtend aanzien. Le målade marche l-, dezieke
slaande kap voor 4 personen. I a n d au er m {naar \I loopt zwakkelijk. — L a n g o n r e u x , e n s e , adj,
de beyersche stad Landa u). — L a n d a u l e t , ra. Kwijnend. zwakkelijk; smachtend, 1! a été longKleine landauer ni.
temps målade, il est encore tout 1-, hij is lang ziek
L a n d e , f. Heidegrondm., heidef., Jseideveldn., geweesi, hij is nog zeer zwak, mat. — Jeuné fille
steppe f.. dorre, enkel met hex- en struikgewas be- påle et 1-e, bleek en smachtend {van verliefdheid
dekte landstreek, inz. die langs de kust van den kwynend) meisje n. Regard 1-, smachtende blik m.
Biscay schen zeeboezem tusscheii de Gironde en de — Ook als subst. {iron.) Fa ire le I- auprés dune
Pyreneen, — {fig.) Dorre.. vervelende plaatsen f.pl. fille, by een meisje den smachtende spelen: —
in een boek. — [Mar.] L- de hune, z. LATTE de hune. {prov.) Ii n'est vie que del-, zwakke personen leven
L a n d g r a v e , ra. Landgraaf, titel der voorma- dikwijls het längst.
lige duitscli-keizerlijke reglers in*tbinnenland; titel
•f L a n g o n r i r ( s e ) , v. pr., z.v. Ö.LAMENTER.
van den vorst van Hessen-Hamburg. — L a n d L a n g o i i s t i , f [Si. n.J Zeesprinkhaan, soort
g r a v l a t , ra. Landgraafschap n.; waardigheid f. von eetbare zeekreeft m. — ook'z. v. a. CONGRE.
van landgraaf; grondgebied n. van een' landgraaf. — L a n g o n s t i e r , ra., L a n g o n s t i e r e , f.
•— L a n d g r a v i n e , f. Landgravin.
[Péche] Zeekreeftennet ra.
Landi'o/* L a n d i t , ra. [Hhst.] Fermaarde kerL a n g o n t i , m. Lendenschorf n. der Indianen.
mis L,weleer le Parijs en St. Denis in junij gelwuL a n g r a i e n , in. [H. n.] Afrikaansche ivurger
den; vacantie i. der studenten van de uhiversileit op of bonte eks ter ra.
dien dag; ook het honorarium, dat zij op dien dag
L a n g u a r d , m., z. LANGARD.
hunnen leerméesfers gaven.
L a n g n e , f. Tong f. La 1- d'un homme, d'un
L a n d i e , f. [Bot.] Waternimf' f. — + [ A n a t ] , oiseau, d'un boeuf, d'unpoisson, d'un serpent, de
z. v. a. NY31PHE.
{hengst m. tong van een mensch, van eenen vogel, os, visch,
L a n d i e r , m. Groot haard- of vuurijzer n., van eene slang. Le bout, Le dos, Le'trou borgne,
S L a i i d r e n x , e i i s e , adj. Ziekelijk, zwakkelijk. Le filet o/'frem de lal-, depunt, de rug, het blinde
L a n e , f. [Péche] Uitgestrektheid water, tvaar- gat. het toompje van de tong {tongriem). — Tirer
in men de zalm- en elftnetten laat af dry ven. laan f. la 1-, de long uitsteken {ord te bespolten). Montrer
L å n e r e t o / * L a n i e r , m . [H..n.]
Kwartelvalk, la 1-, de long Men zien of uitsteken {b. v. voor
Maauwvoet ra. {het mannetje).
\| den geneesheer). Une 1- fumée, eenegerookte tong
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Pate de I-s de carpe, rJastei, f. van karpertoneen;
- Le mulade a In 1-chargee, S"eche, de zieke hee[t
een~~ beslage.rye, drooge tong. Je me suis brule la
J-, ik ,lwbmyne ttnu; qetmmd. - iLoc. ram.) C'est
une mauvalse, rnechante 1-. une 1- de serpent, 't is

eene lostertong, scnendtoru), booze tong, slange-

ton«. Un coup de 1-. een scherpe, vinnir,e zet m.,
smtuutrede. tastertaol f. Je l'al sur la 1-, sur Ie

nou t de Ia 1-. bet ligt mij op de tong. II U la 1grnsse, hij lispelt, brouiot. Vous avez la 1- Ilee,
de tong is U tiebtnuien; {!# hebt een slot in den moiui,
(J'ij rlU'I'{t niet sprehen EUe a la 1- nlen pendue,
nlen {Iffilt'e, z, AFFILE. xvolr une grande volubilit(} de 1-, schieNjk en (Jemakke!ijk spreken. N'avolr
point de 1-:. qee» tong neoben, zijne tonu »ertoren
hebben, ziDygen ots men moest spreken. II n'a pas
pas Ia 1- dans sa pocne, hij 'is nut op zfjnen mond
ceoollen. La l-Iul a fOUl'chfi,hii heeit zicl: cersinoken. Cela lui a denoue lu 1-, dat heeft hem den
mom! r,eopeml. II a bien de la 1-, H a Ia 1- bien
longue. il ne saurait tentr sa 1-, flij kan niel zwfjgen, 'lijnen m.ond niet tunuien, h'jj heeit vee! uraats,
is lana van ton«. Il n'est pas maitre de sa 1-, II
ne salt pas conduire sa 1-, hij uieet zyne tong niet
i-n loom te tuuulen, trij kan niei zwijgen. Donner
du plat de la l~ ~ qn, iemand 1,lcjjen, honig om
dtn mond smeren. II fait rles merveilles du plat
de la 1-, hij is een held met den moml. II tire la
1- a'un pied de long, het 'water staat hem tot aan
de keel. !ly is in den (lrootsten nood. Jeter sa 1(lUX chiens, zieh niet lal1gl?r het fwo!"d breken,
om ids te Faden of te onderzoeken. '- Avoir E:oit' il
HvalerSfl 1-, van dorst versJJwchten. Avoir la 1dorre. eenp (flatlde tong hebben. wegs!erJend, verh'irldijk ·weten te spreken. Drnouer, Defier la Ii, qn.. z. HENOUER. 5e mOl'dre la 1-, nog juist t1an
1WS inhnudfn. wat men wilde zef'gen. 5e mordre
Ia 1- aavoir parle, sjdjt qevoelen van iets (!ezegrl
tt! hebben. C'est une 1- de la Pentecote, line lang'ue
de feu, zyne tnng ontzid 11iets Of niemanrl. RilPporter, TireI' bonne 1-, bdunorijh:c ber-ifjten inwinnen. -- Gen~ de 1-, ad/)olwten. Gens de deux I-s,
tn/ken. - (Prov.) II faut tourner sept fois ~a Iduns sa bouche avant de parler, eersl denken en
dan sfJTelfen. Un coup fie 1-, e~t pire qu'un coup
de lance, o[ Mieux VilUt de main batlu que de 1feru. een ton{Jsteek is ergei' dan een lanssteek. Qui
langue a h Rome va. of Avee une I- on va a
Rome, nu.t vraren komt men Ie Rnme, toie -weet
te spreken /roln! ol'eral tere(ft. La 1- va
fa dent
t'ait mal, of Ou la (lent souffre "(\ Ja1-, ierler ·weet
best 'I.oaar de se/wen hem wrinat. Les dents sont
llonnes ('outre la 1-, rnen mod zifh Never in de
{onu bijlt:n (de t011(/ a{bijlen). dan ift-.' onbeflOnrN;ks
zwmen: tJeter oj) de tonf! gebetfn v(Jnr dan na men
ids ver'keerd {leUwi !tee[t. II vaut mieux glisser
du pierl que de la 1-. bder met den vod dan met
de long pestruih:eld. L- en Iloucheet non en t)Oul'~e.
btlo[ten in den wind, veeI (tpschreeuw en weinig
wol L- de miel, coeuJ' de fie], honi~1 in den monti,
(lol in 't hart Qui a )- longue aura les mains
r;ou rfes, snoet'ers z'ijn rl1kwijls loraards. z. ook
•~COHl:HER. - IMan.l Donner de la J-, md de tong
,f)/oan 01" smokken (fils oansporing voor het l;aard).
AIdes, Appel de )a 1-, lJestllrino, roetJen met
de tnng. _. I'Ve(/ens mYe~·eenknmst van ~ler1(J01?te
word! langue ran l'erschillfnrJe din(Jen gel)(!zinfl:
{ErriL] Le Saint-E~prit e~t de~eendu 8Ul' les
apotl'es en )-s de feu. de IJeilire-Gpest is n]J de
olwstelen nee'gerlaflld in rle redaonte van vl.lrige
tonr;en. - rl\1ar.J 1'17;(1 f., wrij[hn11.t n.. 'Ulrij{filaot,
ker f L- de voile {leer, tonr r f , stontlap,stootlwnd 01.,
(filling f. _. rGI-;ogr.1 L- de terre, londt011(1.-1 Tecb.l
TOl1(l rler hO/011.\·(nok )apguette re l1ccl en) - SIJleet f.
in 't rlos bil 't rloorsnijden,' - L- de boeuf, hartvonni(llllf1 ktuig n. (del' rnet.f\eloO't's),' - L- de roupe.
81Jib:lJeitel m.; - L- d'aspic. spits/Jonr, drilbnm' f.
(rier (tf'weermokers): - tandsehraprier 01., staten
tUl1tetje r1. (drf tandmeestl-rs),' - L-s de ferpent,
rlriehoekire versteende visrtdanden, t(l11lisleenen m.
rd. - [RoLJ L- de boeuf. o.\:sftnn(l (s(:olopendre).
L- de cerr. hert,f\to11.(!, . .·lepnN1Pfn fl. L- de chat,
z. 11. a. EUPATOIRF.; B1DENT. L- de cheval, rnuizedoorn m. (petit f:oux, I"ragon). L- de chien, z.

ou

r,YNOfrLOSSE.

Z 1'. a. OPHIOfrLOSSE.
r.OXSOUJ)E (grande). 1..-

L- de serpent.

L- de vache.

z.

t'.

a.

d·agneau. .flom;t 1.'on v,eet'Ql'ee r., lamsto11f/ . L- de
bouc, z. v. a. ECHION. VJPERl~E. - (H. n.] L- de

serpent, z, v. a. GLOSSOPETRE. L- de chat, d'or,
de tigre, katte-, goud-, tijgeTtong (nomen van ver-

schittenne sene/pen). -".,.,..".... Taol, tondtaat, »olkstaal f. La 1- latlne, rrancalse, liollandutse. de latimsct:«, [ransche, hollandsche taai. L- rlche, pauvre, douce, barbare, rijke, arme, zoetvloeijenrLe.
buroaorsche taal. L-sanciennes, savantes. modernes, mule, qeleenle, nieuuiere talen. L- orlginale,
primlttve, oorspronkdijke taut (die van qeene andere is a((jele'irl) . L- mere, rnatrice, moedertaat,
taal, ~aarvan andere afgeleid zfjn. L- derlvee,
aioeieuie teat. L- maternelle, moedertaat. teal van
net land, uiaarin men qebcren is. L- vivante. Let'e'nd~ taal (die noy door een gelled »ot« qesnroke«
wotat). L- morte, doode taal (die aeene vOlksstaal
meer is).L-s soeurs, zustertolen (uit dezeltaegrondtaal ontstaan). L- sacree, gewijrJe tool, net heureeusosch, L- sainte, heili{Jeteat, etketaoi, woa-rin
de door God in(jeueven uescnrute» van een valll
geschTeven zYn. L- ecrlte, parlee, ceschreoen taal
schrfj{taal, fjesproken tact, spreekituil
om(Janr;slaal. - Maitre de 1-, taatmeester. - (Loc.
]Jrov.) On ne s'entend pas, c'est Ia confusion des
I-s, men rerstaat elkantier niet, 't is een babyloniscbe snraatueruiarrtn», - (Prov.) L'usage est le
tyl'an des 1-8, 't gebruik is de tyranT de hoo(Jste
wet(Jever in de talent Taal, wijze van spreken
(langa~e): La por~ie esl In 1- des Dieux, depoezij
is de taal d{~r (Joden_ Savoir In 1- d'une science, de
laal eener tlJetenschap verstaan. La j- de l'amonr,
de taal der lie{de. -- Langue is ook in't al(jemeen
gebruikt voor: land n., nt-d-ie f., into voor de 'l)erschillende afdeelinr;en del' 1l1allezer orde. Les huit
1-8 de l'ordre de Malte efaient la 1- de Provence,
eeI!e d' Alnergne. de France, de Castille, d' Aragon,
d'l!alie, ct'Allemagne et ti' Angieterre.
Lang'ne~ e, adj. I BIas.] jUet uitgestoken tong
von onOere kleuT dan 11ft dier.
l~t'lng'ueUe. f. (verlflw. van langue) Tongje,
tongetje n.~
!flein tongvormiu voorwei'j). -- [M us.]
Klep L, 1£leJ!je n. (aan fen blaas-instt1Mnent);wind~
~lep aan eene orgp.lpjJp: tan{Jent-tonqetje; z. V. a.
ECHALOTTE. --- L· de !Jallon, klep o( tana aan een'
l/LeMbol. - [Nav.] Groote en zeer stf'f'ke schu1t f.
van eilwn/lOut. - ITeeh.] Tong t, scl1eidsJrtuwr m.
(in een' sclwnrsteen, in eenwater-, sell:reetput. enz.);
tong der bulans (languette); 001£: Jjoortje of
hui:\je n. der balan.,:; - ·rnessing, -ranrJlijst r. (aan
eene planli tot sluiUno ·in de arot'f eener andere);
- lip f., 1titstekend stu.;/{je {Jour[ of zUver aa.nieder
gegoten stulf (om darn'aun [letoetst te woraen alvore11.s er de kellr or> gec1TuJft word t); - lio .f.,
kpop rn. aan !let deksel fCJ1eT !fan (waarop riedU1fn
biJ ' t 0l)enen drulrt): - tong of lip uan bet frisket
riel' boekdrukpe-rs; -- If/eine win or keQ, slout!wr; r..
aansla m. - rAnaL j stemsjJ{ect f. del' luchtPV1).
- [BotJ BladvUesje n. aan den binnenhoek tussrhen ' t blad en den steel. FJeuI'S 1- ~ demifleurons, z. onder FLEunON.- [H. n.] Tonr; r. (:301e).
I~itugnenr, f. Kwijninq, rnatheid, slapheid, ve-rzwakkill(J. ontspa!lnenheid, krachteloosheirl, zwakif r L- du corp8, a(nemina ~.eT ligchaom~~~ac!lten •
Et re, Tomtler en 1-, u)er;/rwynen, 1n kwrJ'mng vervollen. lVialarlie de 1-, weO/fwijnende, uitterende
'liekle r. L- d'estomac, maa(JZwakte f - Treurigheid, neerslaoi'it heid 1'., kloijl1wnde tnestand m. ais
gevolq van z'ielelijden: Depuis la mort de sa femme,
son e~prjt est dan~ une lIlorteJle 1-, sedert den
dood zyner vrov,w is zijn geest diep ler nede1' gedrukt, kwij-nt hfj 11Je{J. - (fin.) En hiver loute la
nalure est en 1-, in den winter treurt de (jeheele
natuur. - Smoelltendverlanqen, into der lie[de.
smochten n. Ce pauvre amant sent une morlelle
1-, deze anne m'innaar versmacht van lie[de. Une
1- amoureuse, een verrie[d smachlen. - (jig.) Tenir
qn en J-, iemand lan(l oJ) iets, dat hij ver/ongt.
[Litt.] II y a de Ia 1- dans cet
lolen tllacllten. ouvrage, e'" is pel'n gang
(lloed in dU werle
IAang'n~y ~'lge, m. [Vrtrr.] Varkensschouu.,ing f.
- l ..nn:.:.neY"I'~ v. a. Een varken schouwen, het
aon de {img (mderzoelten, om Ie zien of !let (jort1g
is. - (Lnf. Ii!!. et ,yrnv.) POUI' 8HvOit' Ie secret du
maltl'e, iI faut 1- les valet~. mn 'l oeheim des mee.~
lers te weten, m.od men de bediendc'n polsen, uithooTen. - I ... ang·upyenr, m. J7m'kenssf!lOuwerm.

or

or

a
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§ Lan~'uide" ad}, z. v. a. LANGUlSSANT. I ..un:,:;nido, odlJ (ital.) [Mus.] Smachtend, vurll1 verlangen uitdl'ukkend.

LANGUIER
Langnier, m. Gerookte varkenstnng f., met
een oetieeltc van hei keelstuk er by: Les I-s d' Anjou
sont en grande reputation, de gerookte »arkenstoncen van Anjo11; zijn zeer beroemd.
Lung~di'o V. n. Kwfjnen. 1)erkwynen. 'l.ve{]kwynen, 'V1::1"zwolcken, sulflfeltn. ieroatten; uiiteren; een
of under langdurig lijden tmaeruoo», rersmachten.
On langult long-temps de ce mal-ta avant d'en
mourir, men »erkunjnt lang bji tieze zirkte, eer
men er aan sterit. II est pulmonique, il y a trois
ans qu'Il Ianguit, hij is lonfz'Uchtig. hiJ ieert sedert erie [oren uit. L- de ratrn, de sou, van tumger, van aorst versmochten. II a langul trois ails
dans Ia prison. Itij neeit drie jarl'n in de fleranuenis twef-mekwfjnd. »ersmccht, - (fig.) L- damuur.
van lie/de smacttten. L- dennut. van cerretiiu: »erooim. - Les plaislrs langutssent dpj~. de oermaken »erftcuuscen reeds. Sa conversatlon lunguit,
zijn OJII{;Urlfi is siaperio, zijn rezelsc/Hip iscerretrnti,
het ontbreekt hem tum sto]. Cette piece de theatre
Ianguit, tlut tocneetstuk is mat. Iwudt de belunflstfllin(J niet gaande. Les atlaires langutssent, de
zaken kw-Ynen. coon sum. -- Puri(/ »ertancen,
reikhalzen, smuchlen: Donnez lui ce qu'I! vous
demande, ne le faites pas tant 1-, geer hem wat
hi) U 'VTaort, [aot hem nid zoo lanu reil£!1Qlzen.
Nous ne rai~ons plus que 1- apres Ie moment de
son depart, 1J1ij reilfhalzen zeer naar het o{)qenLJUk
von zijn vertrelf. II !anguissait fort tie revuir c' tte
filie, iiij was Teot be(!ee'f'1fj om dit mei.~ie werlel'
te zien. - L.a ng·ili~I.'Hulln,ent, ortv. OJ) h:wijnende, :mwchtende 'w'?jze. -. J...uag·uissant, e,
adj. !(,nijn enrJ, ziekt:!'jjlf, krorhleloos, zwalf: srnachtencl, minziek. nest l- dans sun lit, hi) Nat InDy·
nenrl te bed. La v;eilles8e l-e, de Ifrl1chtclooze
ouderdmn. Sa :-:ant~ I-e, zijne zwaf:ke, kwiJnt-nde
gezondhe-id. -- Un ,juur 1-, fen'trwt, /laauw daoNcht.
Un style, Dn di~cou!'s froid et 1-,eenslepende stijl m.,
een vfrf1elp/nd, mut (JPsJll'ek n. -- lJn regard J-, een
smochtende, ktviinemle, teaZe'!' verlie{rle IitUe m.
IA,aniilh-e, adj. rAnaL] Dents l-s (canille~),
of als subst. LAi\lAIHES t'. pl. h.onr./standen. sniJtanden m. pl.
0-, z. BOURnE.
Lnnit(~, adj. (aileen 11{)OrJwmend in): Boune
IJoiU:ip;", m., z. LANERET.
Lnnh\I';e, f. Dunne smalle riem 01., gelijk die
der nwrslfrrullers, d-ie, V'a{lrmede men eenen vallf
op de hand hmul/; Hem aon eene zwcep.--. lMar]
z. V. a. DHOSSE de racage. F!otler en l-s.uit de
l'iiifen -w(J(:iien, l)aneen
in stukken sclleuTen.
i11...anifi-·~"e, adj. [H. n.] H-Toldruuend. - IBuL]
!tId H\olli(l !}(Jur, met wotriue vezels berJekt. IAlniOol'e, Grlj. fBot.j lUff umliioe lJloemen. .L,ju.i~i"l·e, ad}. rBot.J J.f/oldra(Jeru!; wollit,f.
L,cu&iUe, r. lCim] VloaiJ/srhewollp,n stor r
Lnnion, m. [H. n.] Spfcllt m. van Gu-iana en
van N,"uziho..
Lanil,i>dt", adj. rH. n.l llfd 1nolli.!7e voetAn.
J.4iHai~te! m. [Ant rom.j Veclztmeester m., a{rinter. lwnper o{ verlwoper van zwaardvechters,
l a 11 i s t n.
L.tnivpuh·e, adj rH. n.] ~let wolHqen buili.
I"anneso r. I'l. [Pi'lcheJ Zjjrijnen, pezen L JJl.
(die Nlr! de hnn{dlijn r/cr netlr:n nit~7(Wn).
l ..iuHluel'l·e, f. Lederen zwemgorrJel m.
l ..iUHiiilt~He, f. [Bolo] Soort van porstlein (11os(slaft m.; het (Jifrp.n.
telp:in) L
IActIlS, m. ~Mat'.] Gier m., qie1'infl f.. oierJ.4.i-nsiH~, m. [HorL] Snort von her{stpeer f.
!danson, m. [1-1. n.J Kabe!j(l(Juwaos B., viscltje,
dat (len kal;elj{w1J,w tot vnerL.flef strpl£t.
1~;:'HiS{luenet, m. f Anc.rni!.j lYaam van voor··
maliue rluitsche vnelso/dalen. lllndslfncrht m. fJtu.] Zekfr oud kanss'pel n., dut met koar-tengeSlJef:ld-werd. l a 11 s If en e t n. ~ - plaats. waa?' dat
Rpel enmellilf andere kanss/Jel gespeelrl werd. LUnSf!Uenete.", v. n. Lanslrenet spelen.
j,J ..U lt., m (H. n.]
Inlandsche naam 'van den
zebu (z, ZEBU).
I"ant;luit".", m .. Z. tATANIER.
L~.nte.as, m. (pr. -1r.-aee) rMar.] Groot chineesth roeischip n. voor den handel tusschen kIacao
en GJ'ntrnl, I ante (J s m.
• "auter, v. a. rTech.] Koperwel'k d,·fj"en.
Lant t"1'oe, r. Lonlaanz. lantaren: weleer ook:
str(fotlanloarn (rrvef'bere). AlJumer les I-s, de lantar-ens aan-, ops:teken. Quand it sort la twit, U
prend toujours une petite 1-, wanneer hii des I
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nacnts uitgaat, neemt hij altijd eene kleine taniaor«

rnede. L- claire, .ppen Iantoarn. L- source, de
chasse, de peche, dievenlontuarn, sums, blintle of
oetieuue tunuuirn. -- [Pnys.] L- magique. toooerlantourn. (jig.) C'est une 1- magtque, 't is eene

tooreritmtcurn: een gezelsrhap, unun van de leden
gedu1'ig oiunssete«. -- [Arch.] Lantaarn in een
tuus aan het duk, tot Iiclitgevin{J dienemie. tl aptantcarn; -. open iorenlje n.; - getraliede galely of
loge I., uuuir men kun tioaren en zien zonuer ~/t:
zien te worden. [Mec.] IV'iet n. van »ersctieuteie
suillen, uuuiri« de ttnulen van een an er Tad vallen. dry{wiel in een' molen, - [Arl.ill ] Laodltpel.
sasieuet m (euiller). L- h gargou~se./wnl()esk()ke1 m.
L- a nutruille . scnrootbus, bl1kken doos L [Ortevr.] UIJcnr;ewer/fte, tunuuirncormice knOll fit.
tum den bisscho1JSstuf. - SO()'I t van kastje n., wuw'in
de oouduuuu: han!;t, om /tel goud goed te uiece».
- [1\1:11'.] If/almaat n.. hol cedeeite 1'001' otm de
roersctuicnt. - Puurbaalf L, tuvoemniur n. _. [BoLJ
Lantourmiormice JJaddestoel m. van Ameriso, I H. n ] Handnsnocm tan rerscneuiene bolle. tiunne.
eenuizuis door'schijnf,nrle scheipen, umiaarn r.. een
tiensnaoci m. - [H ist.] Mertre n la 1-, tum de
lantaal n ophangen. (Z.LA~TEnNER). -- Fde des
1-5. la fete de~ I-s, luutal11-nj'etst n., dut men
in ClliTW Of) den vijlt1rnden £let eerstemaa1ll1 vierl,
door he! uitt/U'ti(jtn van verscheirJent' aan(,cstnlfene
lantarens. - (Log. Ii'.) I est long comme une 1-,
Itij i,~ zeer luntiZ-aum -in olles. COllier des I-s (l'(l(laises. ImEvel'lles), 'Zotteklap. beuzelpraat. SIIf'ookjes
vel'tellen. - (Loc. prov.) Fail'e cruire que llesvessies 80nt des I-s, ieman.cllfnollen voor c,trofnen verlwopen.
Lanfel'lIeau, m. (1)erklw. van lanterne).
[ArdLJ I<leine t1'oplantaarn 1'. lSaLJ Hleine
aartillam m. in de zo'Utpoelen.
l.c.llntel'nel·, V. n. ({am.} Talme-n, dr'alen, lanter{anten: Vow.; ne laUes que 1-. (Jij dnd nll·ts dan
falmen. Ii s'e~t amuse il 1-, II'ij hee['t den tijrl met
lunter-ranten dool'(/elJrflct. - LANTEHNER.V. a. /(}tte
taat. (feklfepraat u.it.,'laan. heuwtfn. leLiteren; lllstir; val/en, vermoe-ijen, verVf!len. Je ne sais ee qU'il
me vient 1-, ik wed niet, Wilt hy my k-'lnt leuteren, vertdle?? (pop_) II me lallterne les oreiiies
tous Ies jours. IIfj bubheit m~j aIle rla(,'en de oor-en
vol. rHo de France], or Met!re ilia lanterne.
o/lhan(fpn, aan een lantaarnpaul OIJknoopen (I.elylc
h.et VOl/f. tij lens de eerste trans-ehe Tevolutie. lie
venfuchle personen zonder 1)o'rm van {J1'oces aan
lut kOOT(i opknoopte, waaraan de straatlantaarns
hinflen).
l ... autel'ueJ'ie, f. Besluitdoosheid, riralerij. talmerry L. oesililfkel n,;- znlteklap, beuzellJraut m.
I... antel"nic.·, m., iel'e, f. JAwtaarnmakel'
-verkooper Ill., -oerko()fJster L; lantaa'rnowileker.
- SukkPlaar, talmt!f. lunter{anter m.. sukkelaarstet, talmkous L. lJesluitelnos mensch n ; I)t!u,zelaar,
sprookjesverleller m.. beu,zelaar-sler L, li!o{Jpei f.
Lant t"1·ni~tes, m. pl. Lf!rlen dfr UOOf'lIw!i"8
akadende te Tuulouse. {1'1e aanvankelijk des noeflts
byeen kwwflen (W(WTOm zy zich mt'llant(wrns naar
!tunnel,ernarlpr'ploalsfJeQolJen),lanternisten m·fJl.
Lanft"nuHl, m. r Areh.] Kleine luwpellunlaarn r.
La-ratione, '.caHone, r. l Mar.] Cilinesche roeigalei L vOUr' rie lfUstv(jurt.
Lantil)Onl..~ge, m. (pnp) LanteT{antpr-ij r'
zoltepraat m., Iliulle I£uren r. pl. - l ..untiIHHIlie.", V. n. (pop) neuzelpr'oat o{zntleklop uitslal1n.
Lantor, m. lBot.] Beusaclltige palmfJOnm m.
op Java.
(oj) koper.
l.c..,ntnr~, r. [Tech.] D'-ijrwerk~(Jedrevenwaif n.
Lautu.'I .. , 1... a.ntnreJn~ inlerj. (orn fene minac!ilenrle weiaerinq, o11tJrenninfl nf eene wil"hl/ t l.tit
te dr-uklten) (pop.): II lui a eet'it cela? I-! Jlii zau,
hem dat gesell/'eDen hebfwn'! larilari! ('lelnnDe -f lOie
wit). -- LA~TUI~LU, m. l..iedje n. met dat woord tot
referein. -- IJeuJ. ZeIter kaartspel~ tanterluijen,
I ant e r lu n.
Lanngi(·oa'ne, ad}. rHo n.1 Mel dnnzinp nnelhorens. - Lanu~'in~nx, (&USC, adj. Wollin..
wolachliq. - I... itnilleux, euse, adj. [H. n.] l~let
wolachlig dnns berte/fl.
La-nnsul'c, f. [Tech.] Stnk [noti n. aan de
vorslen (ook ha~que qeheeten), -I)nrRtlo()(l n.
~ Lao(o."atie, r. Innloed m. van 't qemeene lwlk.
Lapiu'ocele, f. [Chir.j DarmfJ'tcuk f. aan
den buik.
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L a p e r , v. n. Leppen, slabben, drinken gelykde
i L a q n a i s , m. Ljjfknecht, voetknecht, looper,
hind en eenire and-ere dieren. — Ook als v. n. gelakkei m. — (Loc. fam, et prov.) Mentir comme
hézigd: le chien a lapé sa jattc d'eau, de hånd un 1-, onbeschaamd Uegen. Malice de i-, grove,
heeft zijn' nap water uitgelepi.
ruwe, onbetamelijke scherts f. L- ne déroge" pas,
L a p e r e a u , m. [H. ih) Jong konijn, konijn tje n. voorname lieden verloochenen hunnen rang niet
L a p h r i e , f. [H n.] Moo'rdvlieg f.
I gaame. — [H. n.] Tuinslak f.
L a p i d a i r e , adj. Den steen betreffend: Style i L a q u e , f. {of Gomme-Jaque, Piésine-laque
t-, sty I der gedenkschriften op steen, op marinerLak, lakhars, gomlak n., een uihloeisel van onder*
enz., lapidair-styl
m.; korte en bondige schryfJ scheidene oostindische boomen, veroorzaakt door
trant m. — [H. n.] Irisectes 1-s, insecten, die hunne j den steek eener schildluis (de lak-cochenille). L-en
mer en in de steenen (eggen. — LAPIDAIRE, m. batons, stoklak (waaruii door aftrekking in slap
Steensnyder, bewerker van edelsteenen, diamant\ soda-water en nederploffing dooraluin het lac* lack
slyper; handelaar in edelsteenen, diamantverkooper;
of lac-lake en het meer zorgvuldig behandelde lackenner van, scnryver m. over de edelqesteenten. dye, het verwerslak, loordt bereid). L- en grains,
Lapidatioit, f. Het steenigen, tiet ter dood korrellak. L- plate en feuilles of en écaiiles,
brengen door steemvorpen; steenigen n. — L a p ischellak.
— Algemeene naam van iedere gekleurde
der, v. a. Steenigcn: Les Juifs lapidaient les stof, die verkregen wordt door aftreksels van verfadultéres, les blaspbémateurs et les idolalres, de hout, krap, enz. herhaaldelijk te doen oplossen dooi*
Joden steenigden de eclitbrekers, de godslasteraars
een mengsel van krijt en sty fsel met aluin: L- rouge,
en de afgodendienaars. — (fig.) Si 'je disais cela jaune, v'erte, bleue, rood, geel, groen, blaauw lak.
on me lapiderait, 0/5 ik dit zeide, zou men mij h- carminée, karmyn-la'k.' L- garance, kraplak.
steenigen, zou alter verontwaardiging tegen mij losL- de Fernambouc, fernambuk-lak. — LAQUE, m.
barsten. — Bet part. passé is Sok adj.: flomme Lakwerk n., lakwaar (., verlakte voorwerpen inz.
lapidé, gesteenigd man.
uit China, chineesch lakgoed n.; — lakvemrs 11.,
Lapidescent, e, adj. [Geo!.] Hard als steen, het roode of zwarte verni's op t chinésche lakwerk.
steenaardig, steenachtig. — L a p i d e n x , ense, — Ook een daarmede bedekt meubelstuk: Voilä un
ådj. Naar steen gelykend, steenachtig.— L a p i d i -beau 1-, d,at is een schoon laktafeltje.
fication, f. Steenvorniing, wording van steen, L a q n é a i r e , m. (pr. la-coué—) [Ant. rom.]
steenwording f. (niet ie verwarren met petrification, Strikvechter, kampvechter. die met een' slinger
versteening). — Lapidifier, v. a. [Chira.] In steen en een' dolk gewapend was.
veranderen, tot steen maken. —- SE LAPIDJFJER,
Laquelle, pron. rel. f.f z. LEQUEL.
v. pr. In steen veranderen, tot steen -warden. — f L a q u e t o n , m. (verkl. van laquais) {fam.)
Het part. passé is ook adj.: Métaux lapidifies, in lyfknechtje, kleine lakkei m.
afren verrvderde detalen n. pi. — Lapidillqne,
L a q n e n x , nense, adj. Lakachtig, lakkleurig.
adj. Steen cerwekkcnd. slet amakend: Eaux S-s, steen- L a q u i e r , m. [Bot.] Chinésche lakboom m.
varmende water en n. pi. — Lapilleux, ense,
L a r , m. [fl. n."|, z. v. a. GIBBON.
adj. [Bot.]: Fruit 3-, steenvrucht L {in tvelke zich L a r a i r e , m. [Ant.] Huiskapel, nis of kas f.r
verhardingen bevinden, die men ten enreate steen-waarin bij de Romeinen ale beelden der lares, der
ijes noemt). — Lapilliforme, adj. [11. nV| In den huis- of familie-goden of beschermgodm slonden.
vorm van kleine steentjes, van harke korreis, steen- L a r c l n , 111." Diefstal nr, dieverij, ontvreemkorrelig. —- Ijapillo, m. Lava-gruis n.
ding f., geheime roof m.; het gestolene, gestolen
L a p i n , m. [H. n.J Konijn n. L- sauvage. de goed n. II est accuse et convaincu de 1-, hij is
garenne, wild konijn. L- domestique, de clapier, van diefstal beschuldigd en overtuigd. Il a porté
lam konyn. Terrier de 1-, konijnenhol n. — {fig.son 1- cbez lui, hij heeft zijn gesiolen goed bij hem
et pop.) 11 est brave comme un I-, hij heeft een gebragt. — L-amoureux, Doux 1-, gesiolen kusjen.
splintemieuw pak aan, hij ziet er nitals een goud- — [Lilt.] Letterdieveryf. (plagiat): Les plus beaux
haantje. Propre comme un 1-, keurig netjes, net endroits de son livre son t des 1-s, de schoonste
als eene pop. Il court comme ui\ 1-, hy haaltzyne plaatsen in zijn boek zijn gestokr, zijn letterdiebeenen goed na zich. — (pop.) Éire en 1-, bij denveryen.
koetsier op den bok zitten. Il ert bon lå, le 1-, dat
L a r d , m. Spek n. Du 1- frais, ranee, versch
in
spek. Une (leelie de 1-, eene zijde spek.
is goed gevonden. goed bedacht. — Lapin heeten garstig
het dagelyksch leven ook eenige dieren van geheel
L- a larder, petit 1-, lardeerspek, mager spek. Lander geslacht: Chevéche h, bf Hibou a clapiers, de salosr, pekelspek. Omelette au 1-, spekpannekleine amerikaansche uil m., die zich holen graaftkoek m. — L- de balcine, toalvischspek. — (Loc.
als 't konijn. L- d'Allemagne, z. v. a. SOULICK. L- fig., fam. et prov.) II ne jette point son 1- aux
d'Amérique, of (zeer ten onregte) L- de Java, z. cbiens, hij gooit nieis weg. J- son 1- aux chiens,
v. a. AGOUTI. L- d'Aroe, soort van kanqaroe. L- niet langer zwijgen, gaan klappen. On lui vent
åe Bahama, z. v. a. MONAX. L- de Brésil, z.v.a. faire accroire qii'il a" mange le 1-, men wil hem
GAfiiAi. L- deNorwége. lemming m. — L a p i n e , f. de seJnild geven, hy moei het gedaan, het spek opWfifjes-konijn n., voedster !. (ook base geheeten). gegeien hebben. IS aime å faire du 1-, hy slaapt
— {fig. et pop.) C'est une 1-, une vraie I-', 'tis eene gaame lang. II y a du 1-, daar steekt wat achtcr,
goede leghen (van eene vrouw. die veel kinderen 'dat is niet pirns. Faire trembler le 1- au chartrygt). — L a p i n i é r e , f. Konynenperkn., -berg ni. nier, hanger
hebben als een wolf. Venir comme 1(garenne).
aux pois,1 juist van pas of ter sneé kornen. Crier
au
1sur
qn..
den steen op iemandwerpen. Vilain
L a p i r é , m . [Bot.] Geaderd rood cayenne-houtn.
L a p i s of Lapis-lazuli , m. {pr. la-pice) comme 1- jaune, aartsgierig. — [Tech.] Spint n.
— Au lard! bevelwoord voor de man[Minér.] Lazuursteen ni. (OUTREMER, LAZULITHE). (z. AUBIER).
nen aan yt heiblok am *t werk te hervalten (in teL a p l y s i e , f. z. v. a. APLYSIE.
L a p u i n d e , f. Kleed n. of manfel m. van ren- genslelling met den roep Au renard! die hun qebiedt
optehouden).— [Minér.] Pierrede I-, speksleenm
diervel
L a p o u , e, adj. Laplandsch, nit Lapland, tot (steatite).
Lapland of zyne inwoners bchoorende. Race 1-e, L a r d a g c , ro. [Anc. cout.] Regt n., belastingt.
laplandsch menschenras n. Coutumes 1-es, lap- op het spek. ~ Het spekken (lardéren).
tundschegebruikenn. pi. — LAPON m., — E, f. Lap- L a r d e m i e , L a r d e l l e , f. (pop.) Koolmees f.
L a r d e r , v. a. Spekken, bespekken, met speklander m., laplandsche vrouw f.
reepjes opvullen, omwinden of doorsteken, lardéL a p p a , f. [Bot.], z. v. a. BARDANE.
L a p p a c é , e, adj. [Bot.] Met een angeltje of ren: L- unliévre, een' haas lardéren.— Ook zonder voorwerp: Un cuisinier qui lärde propremen t.
haakje aan 't einde (van plahtendeelen).
S L a p s , 111. (pr. lapse) alleen in.sina. met temps — (fig.elfam.)L-qn. de coups de poignard, iemand
een
gehézigd): L- de temps, tijdsverloop, tijdsbesteku., aantaldolksteken toehrengen. L- qn. d'épigramtijdruimte f.: Aprés un grand 1- de temps, na een mes, eene menigte puntdkhten op iemand maken. Llang tijdsverloop. — L a p s , e, adj. [Théol.] Af- jsesdiscoursde grec, zyne redenenmet griekschdoorspekken.
— \Mi\i\] Spekken, spikken, metsteekgavallin (alleen gebézigd met zijn herhalingswoord re1
laps): Il est 1- et relaps, hij is tweemaal afvallig 1ren doorrygen. L- !es honnettes, de broodwinders
spekken.
L-un paillet, eene mat spekken. — [Mil.]
getoorden, hij heeft het vrijwillig omhelsde kerkge- I
L- un saucisson, un gabion, eene fascinen-worstt
loof weder verlaten.
een' schanskorf lardéren (met pinnen aan andere
L a p s a n e , f., z. v. a. LAMPSANE,
L a q s , m., z. LACS.
I verbinden). — [Tech.] La navelte a lardé, de $poel
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is onerueen of tnuierbeen (in ptaots van tU.I\schen
de !£elUngdradfn door) cesctioten. -- [Jeu] L- une
carte, hedektelijk rene kaart in 't spel steken. Bet JJOrt. passe komi oot: als adj. voor: Viande
bien lardee, (joel! respelft vleesch n. - Collation
lardce, z, v. a. AaIBH;U m. (in de Ie beleekenis) [Mar.] Paillet tarde, Bonnette I-e, (}t!spekte((Jespikte)
mat, bonnet f.
Lcu'del'asse~ f. [Mar.] Gemeen, stecht touw n.
IA~u'des"e ~ La.'des'elle. l . . al·d.Pl'iche, f.,
LUI'dt-a'ou, m. (pop), z. v. a. LAIWENNE.
L.u'deus', m. [Ane. cout.] Ontvanger m. de?'
re;ten nf) lit t snek,
LardieJ', m. Spekkomer t., spekzotder m. Ook z. v. a. L\HDElXNE.
Lal'dite, f. f Miner.], z, v. a. STEATITE.
LaB'doh'e, r. Spek- of lanieerpriem m. [Constr.] IJteren sctiocr: m., ijzeren punt f. tum
eenen pool. -

Oot: als adj.:

Bois 1-. Z.

FUSAIN.

Lal'don, m. Speki'ee,J m., spckreerje, Iartleer-

'reepje n. - (fia. ct fam.) Stees, vinnige of scnerne
zet, schimpscl1eut rn., scllirnpwoord n. -J,.YalHn
van een liolluntiscti nieuwsblawfje uit de 17 e eeuui;
- oak (f(/Hhipfl noor FEUlLLETON. - (Lee. Iam.;
Elle est Ie 1- du qual tier, zij is de lrlappei, de
nieuuispost van de buurt. _. [Jeu] Bedrie(jelijk ingestalfen koart f. in een spei, - [Arur.] Groote
zuiermer, spr-inrrpnt m. - [Tech.] Vul:stu.,kje n.,
stukje ijzer of staal tnt slniting del' by 't smeden
ontstane betsten of scheU/'en.
S i.d«ll'donnel', 1). a. Snijden, houwen, z. v. a.
LARDEn. - (fifJ. et (am..) Vinnifle zetten, sch'imp.\·cheuien qeven. - [ArliL] Zwenners a(steken,
spr'inr-potlen a{schiete11.
IA~U'dul'e ~

WOllen

r.

[Tech.]

Wee/rout r. in eene

sto" (c(jl. LARDEn).

I ...u·euler,

nl.

[Tech.] Rand m. nnder aan een

sc!lui!,roalJl, ont. lIet inwuteren te beletten.
Lsu'es, Ill. pl. rAllt] Famitie-(rorJen. hLliselfjke
beschcT1n{;(1f!en, huis(Jorlen m. pi. by de Rnmeinen,
die ([oor lileine bee/djes, in nls'.\'(!n of in den hoek
van den hoard (!rpllwlsl, rertefIen?DOOrdicrl 1.oerden. - (poet.) Almodonner ~es 1-. z'ijnehuis(forten,
zijnen hoard, zy'n !luis verla len. lis lu ren t mas~a
crcs il ]'a~;pect tie leurs I-s, -;y IDerr/rn in 't gezir;t
hwnner' huisooden, in "unlle ei(j(!nwO'ilin{J vermnonl.
- L-s des vais~eaux, descl1emins, dc~ nUl'eluurs,
etc., fJescl7ermgodc'n der schepen, toegen, lituisweoen, enz.
L.u·ge, ad.i. RrecrZ (in te([enstelling rnet long,
[anfl, en met ('troit, smal), ruim, wyrl: Un jardm
plus long que 1-. een luin. die meeT lano dan breed
ts. R~vicre, Chemin 1-, breede ririf:r f., 1,()eq m.
Vi~ap:e 1-, ureer! ge:i{ t n. Chapeau trop 1- dentree,
trop 1- de Lord. hoed, die ie 'Il"ijd of t(~ ruim van
in{ffl'nu, tf breed 1'an ramI is. Des soulier,:o;, Des
ha~ trop I-s. te wijrle sr!1nenen m. pl .. Iwusen L pl.
_. rMall I Cllcval 1- de devanl, paorrl n., md ('erie
lJrefr!e, U{)~rl genpende borst. --- r A nal.j M us~le 1du do:-,.

z. grand

Mu~ele

1- du cOU. z.
PEAUSSIER. -- (!iff.) Groot uitreIJl'eid. nlWl, aanziclIliik: Un pouvoir Jjien large. eetlc OToole, uilfjcbreide WO(;·t,1)ollllart r. Une rart Llicn 1- de
forlune, een l'uim of aanl:ienljjk Handed in {or
tuff! . .- C'e~l un llOmme 1-, 't is een vrijzin'nio,
OfllJfkrnmpen mensch. - II a la ('on~eience larre.
TWBSAL.

Z. CONSClE;\CE. rHea\l~ arts] Brad, IllS. {ilisch.
stout. nnwtsc!l: Confours I-s, IJrcf(If., ~'tnule. omtrl'lrke1i m, pl. TuudlC. Pinceau 1-, l£racllUc e.
'velte tret . .
ppn.~erl.'treek m. stout. IJTted pen.~erl n. Le style £In fiix-~eptien~e ficcle e~t tres-I-.
de sljjl. bouwtnml de.,. 17e eeaw is leer stout,
(jronlsc!l. r.!\lon.] Des €.~pe('cs de 1- lui. de 1olui, mUl1lspef1~n ran ie ru.un re/wlle. van ie N'erle
kl'ur. (Lr('. prnl) L- de Louche. droit de
eeinture. ndfrl in 'l lnlol'en, IwriO in 'f WT 0 1.
II e~t 1- tIu bien d'au!rui, !Iii 1X mild van een an(!ermon.'\ qfJed. z. noH ACCO.\LUODEJl (s·). counROIE,
EI';\ULE .. L\BtiE, (]ltv. HuilJl. breed: [Man.1

nr

sop. Au 1-, zeeuiaarts. in de ruimte. Avotr le cap
au 1-. teeuiaartsotmtecce«. Le vatsseau vlent du
1-, liet scMp komt op uit zee. Vent C:u 1-, zeewind m. Prendre le 1-, Courtr, Se mettre au 1->

de ruimte zoe/fen, hiezm unnnen, in zee stehen,
zeeusaorts aanlecqen, tiet ruime of vollesop kiezen.
La mer, le vent porte au 1-, de zee, de wind »oert
naar builen. Pousser au 1- d'un aut re

battment,

d'une lie, een tmiler vaartuig, een etiaiuiop »erren
otstasui voorbfj varen. Pousser au 1-, a/hourlen,
a(stelren (van eene boot, die den oeoer o( het schip
rertaotv. Au large! oflunulen! tunul
(fi(l. et
(am.) Gagner, Prendre 1~ 1-, z'{jne biezen pakken.
de vlu[]t nemen. z. 001£ lJEPENSEH, CHICHE. - AU
LARGE, loco arlo. Huim, onbctemmera. onbelirompen:
II est loge bien au 1-, hi) is zeer ruim gelmisl,est.
II fait bon etre au 1- dans ses souliers, quanti on
a des COl'S, 't 'is uoed, ruime schoenen aan le teboen,
unmneermenliluloreus tieeit. Vous etes tvop presse,
mettez ·vous un peu plus au 1-, gij zit te naauui,

an -

neem uiot meer

pl0ats,wat

meer uu: gemak. --

Ce! hornme-Ia est au 1-, liie man tieeit olies
volop, ieett in overvloed. IJ lui est venu une sue((i(!.)

cession. qui l'a mls plus au large qu'll netatt,
Itij tieett eene erfenis geliregen, die hem in stuat
!teeft gesteld, om ruimer te kunnen [ellen dan »oorbeen. - AU LO~G ET AU J.AUGE, loco ad», fVijd en,
zijll, allerweae: S'elp,ndre au long et au 1-, 'lich -i-n
aile rigtingen zoo vel' mogelijk uilbreiden, ZOO ")eel
rltuats als mO(Jchjk is beslaan. La nouvelle s'est
repanduc ..:lll long et au 1-, de tijdm{l hee[t zich
wijd
Z1Jrl veTln't'irI. - EN LO~G E1' EN LAHGE,
loco
Beurtelings in de lenate en in de breedte.
-:- DU LOX~1 ET DU I,An~E, lnr; o.rlv. (zelden geb/!z'if,'d d(Jn m de iWjJ. 'llltrl-ruklnng): Ii en a eu, on
lui a donne flu long et du 1-, hij heer! links en
rents slaoa pel(rer;en.
J.A4u·:.::tAnH~nt~ adv. Op breerJe tDij-ze (in dezerl
eiq. zin-niet (JefJi'ui/relijlf). - (fig.) B{jlrelijk, overdoedi(!, len {'nile. milrlelijk: II it el(~ paye 1-. h'y
is rijlrflijk belaald {jeworden. On lui donna 1- toul
ce ({U'i! demandait. nten 'far hem, ten volle al wat
hi) vraaade. Nous avons bn 1-, wij hel)lJen Ol)er11/u di g. firaaf cedlonlfen. II donne J-. "if geert mildel"ijk II est. aimnf10nne 1- nux plai~il"s, hjj heert
zicll aan de vennakcn ge'leel ooer(;e(Jeven. - Peindre. Desi'i!wr, Compo~er 1-, oj) breede. fi,ksclle,
$toute. 'wijze, sch'ilrlenn. teelfenen, o{Jstcllen.
l ...lI"g·es~H·, r. lUilrlheirl, milrle (fi!'t r.. 1uilrl r,eschenk n. Quelie t-! llJel!r e{lne miltl!7eid.! Faire des
I-s fl ~cs amis, 'fnitrle r;esc!le'l1ken aan ,:iJne vrienden ui/deelen. - Faire 1-. gelrl ondeT' t volli slrnnijen.
-- Pit~('es de 1-, {fe/r/f;fnkken, rUe de hel'aulen bij
kl'oouinaefl van vorsten en v# andere l11ertiae (lele(Jenheden onder 't l'olk st;nniden, .~trooiflennin
gen m. lJI. - fMoo] L- de loi of d'aloi, te ruim
ael/alle der muntstulrken.
! .....I.g .... Ce, f'. Sowl /-int n.
IAiU·:';CU.', r. 13reerlte r. La 1- d'une rue, d'une
ta LIe. rtf brfedte 1)(J'n eene slrard. van ef"ne tarel.
Cette toile a lin m?tre et demi de 1-, d-it Hnnen
is rHlderho! el breed.
1..'II-g·hetfo, adt'o fMus.] Eenigzins lan{Jzaam~
minder' lrmr;uUlIit dan llet L(J r n0, l1war lanrzamer
dan 't ad II g i O. - LiU'g'O, adv. [MUS.] Zeer
lanrznam, r-crelft
I ..n q;n.~. ad';' fMar.l Los, niet slUr. .(j7ar. losgeviprd: Manoeuvre 1-. lnsse IN)ller m., ,lO:lap [nun' n.
Eroutes I-s. Insse s('!Jnlen m. rd. - (van den wind
grhpzir:d) Hreerl. 'i·uim. bolfstors: Vent 1-. breerle,
ruime, fwli;..,tapen-1P1'11rf,. bok.~ta(rswind m. Avoir
"ent 1-, Porter nf Cimrir 1-, ee'n' IJOk.\;tan.~wind
heIJlJe'YI. r1.lim aanhnur!rm. I.e vent est. g"mnd 1-, de
wind knmt ('ennefi'zanm ochler' in. Le 'vent est petit 1-. de wind k()Jol renoew:(Jam rh(l(Jts in. 't is
bfjna lIalnerwind. Faire rOllte gTanrl 1-, van den
wind W~r lon!ll11. CUllril" h deux fwarts 1-, met twee
slrelu''/1 in 't zei! welloopl''fI. - Ook als suhs:t.: Ce
U

r

,ai~seau

est meillelll' voilier sur Ie

J~

au';t touta

Ce e]-lcvnl va J-, 1rup 1-. rial poarrl rnoald (en' te autre allure rial ,l.;rhin zeilt met een' ruimen wind.
gro('/en !crinr!, namt Ie l'f'd lerrein of' ruillllc ~11. /Jell'}' rlan /iii ellf,f' andere re!e{Jenhefd. -- fl LA LAR- rFallc.1 L'oifeau Lilt large. de vO{J;l s,;~'e1dt GUE. lor lit/II.: Nou8..r0l1S mimes n la 1-. wijko2fjne rlel'lfC'f/ '/(iI. moolft zkh hreed
I Mar.J zen de ru 'mle (l'eT1{·tJderr!en MIS rer 1)On den never,
Faire 1-, in :ce ,r;:lf/[ct'I, 'u;e1('(J(J1-!s Innpl'fI. ....--=-l.AR- 1)011 rle andere srhenen). A la I-! rI A t-! 'l.dt elkanGE. m. nt~('dte f: Ce (lrap fl t!ouze d{lcimetre~ de der! in de l'lJ,imle! -- lol;u·~nf·I· .. 1'. n, rl\1ar.]
1-. dflt Inlifl1 is 12 prlOIf'Y! lJ?'f'frl. Pays qlli a fent I.m·laten, Ins(fflofjen, OIJt,tt'ken: L- une bo~se. un
Beues de 1-. lfind. del 100 lIIijlt"fI i11 d{' tn-t'rd/e flfert. ('at;le. une amarre. epn st n/lJ1er, ('en zwaar tnuw.
-- [Mar.J Jitdude, rtdme o[ volle tee f., !lei ruime een me~~rtO'uw losfjoofjen Largue Ie lor! sleek
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holzen! Largue la grande amure, les drisses, les
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I ('waarin de tranen zich vormcn): L- bien desslne,
boultnes! steek op den crooten hols, de nallen, de Lien peint, coed oeteekcsule. qeschilderde oOflhoek.
/)Oelijl1S! Largue les bras, Ies palans de rls l los de I - Lill·nlie.·es~ f. pl. r H. n.] Spleten Llll. onder de
ht'a.~.\'{:'n, de rululies, L- les rts, de reoen uiisteoor;en der herten, uit uielke de tiertstranen (Iarken. L- en banile, in eens losflooyen, tuten otiece» mes du cert: vloeyen, esuielhoesies n pl.
or loopen.
Viercn, lJijvieren, scftrikken (filer):
l;tiirnlille, f. [Bot.], z. v. a. LAJUIE de Job,
L- les Lalancines, les ecoutes, de tOll/,enanls, de GREJIlL. L- des Indes, z, onder J..AJUIE.
schtuen lJijvifren, een sth1'1kje cere». L- le point
1 rn.oienH~nt, m. f Med ], z, V. a. EPlI'HORE.
de vent de la grande voile, de toeischootnoorn van 1 lJ·uloY ant, e , adj. tluilend; scltY'eiJend,
't oroote zeit/a-ten toeronken. - He] part. naese is sterk u.eenetui (in difn zin ram. en meestut in onook ari}: Manoeuvre larguee, !osfwvierd touu: n (JunstifJen zin): On l'a trouvee toute Iar.noyante,
- Vatsseau 1-, uihfntifWerlft, bekaaui schip n.
men beet] tuiar ruirLja i mereiui. tiuitentl ceoonden,
LARGUEB. 1'. 11. Buim, ruimsrhoots, met een: bok- - Aanrloi nliitc, u.ot tranen ttoet storten (in tlezen
.rttorswind zeilen: Lc valsseau largue. het sch;l) 1111.. vToegf:r(;'ebruilft van een blijspel, uiaarin 't (janzeiit ruim. -- Uit elluuuier ioerken, ontzetten, Ins doen/yke den boomtoon had): Comique. Cumedle
uunde», zict: beqece»: Bordage qui a largue, bui- f-e, aandoenlijk bfijspel n. - ln tlrze beteekenis
tenlluitls]Jlank L, die zic»beuecen neett. losr:esp1'on- oo«ots suus«: Le metange du comique et du 1-.
cen i». Le vatsseau largue de purtout. de Iavant. de rermenuitu; van III t luhnische en 't (Jonrloenlijke.
't srhip is geheel, is van Doren usteen qeuie. kt, - Lal·llIoyta •• , v. n ((aln.) l1eviq schreijen. iammeontzet.
ren ,1ftijttn, tuulen. Cetle fille ne fait que 1-,dit mei.\je
'let tiet telkens np een tiuilen, -- S L ...-moyeux ,
1...'J·ice, f. [Bot.]. z. v. a. LARIX, !\JELEZE. Lnl'i4"ine, f. Hars f. van den iorkenuoom.
euse.. adj. Tot huilen en jommeren wmei(j(t.
Laride, e, tut]. [H. n.] Ncar de meeuui (JeI.ill·rates, m. pl. [H. n.] Drouiusespen f. pl.
lijkentl. -- I ... al·idps, m. 1)/. Mceuwen f. pl., voLaU r e, f. Draaiuiesp, soort van groar/fever
{Ids nun ' i meeunien. eslcctit.
(routsseur).
S I ... lu·idon, m, «(am.) {ink. knk.~jnnr;en m.
IAill'ree, f. [Bot.] Braziliaansclze ruitplar;t,
I . . al·igot .. m [Mus.] JJerd 1·."flui~ie D., soort lurrea f.
van Meine {luU o{ {laqeolel f (nu niet mee'r in
t Liu'I'is, n. Onbebouwd vfld n.
r;eb'l·ullf).·
Jeu du J-. {luitTedxter D. (f)fm een
Lar.·oll, m., I ... alo.·onnesse, f. Die{m., dietorrd). - (Lor. fOP.) Boirp
tir~-I,-. z. nOIRE.
cure L L- domestique /lltisdie{. - Doli flcbezigd
t'an de /)ehle met Jezus (lclfruiste boosdoen.:rR: Jesus
I ... ill'ix .. m. [Bot. I, 'l. V. a. 1'flELEZE.
I ..al'uulire, adj [Bot.] Tra(Jl1l)ormir,(Nln 'laden). Cbri4 rut crutifie entr'e deux I-~, J. C. 111e'rd
' . . al·llIe, l. Tr(Jon III Verser, Rf-ipandre des I-s, tusschen twee roovers (Jltoordenaar's) fJekruisir;d. -de~ 1-8 anH~res. des I·s de l-=arg. i'ranen. bittere,
L- d'honneur (woord van Moliere), eerdiet. ee,'bloerlif/c tronen .r.:toden. ver(jitfen. Pleurer il ehau- rootlel'. verleirler m. - (Loc. lJ1'nv.) lis s'entendes l·s, heete trul1en srhrfijen. Des yeux tTemprs, dent eomme I-s en roire, z. E~TENDnE. II e~t 1baigIH\g de I-s. o(){'en 11oll1'anen, in tronen bodende cOmme une thouette, line pie. hij ,\'teeltals el ne raaf.
Of'(;en. A,'oir recours aux I-g, tnt tranen 'lijne tN!- II ne laut pascrier au I . dal is nht we()(Jegeven, dot is
vlu(t nemen. EIJe a Ie don des I-s, z. nn:'i. Ril'e ter;en zijn' volllll pry's bflu(J/l1. J'ai eu un 1-de maraux I-s, .iu~qu aux I-s, iarrhwn. dot de ooren nve1'- che, i/1: heh het /)'('/Jandelwop. VOOI' eenei en oppel
!twlie11. S ahl'eu,-er de I-s, Vivre de J-s, 'lich geheel (Jpkrrht.- (PNw.)L'ocea!"ion fait lel-, de fjdff:enlwill
aan de:. dro(J{ht1d oN:r( el'en. Es,.;uyer les 1-8 de maokt den diet. Les gros los font pendre les petit~,
{In., iemands lrar/en droo(len, ieilWrifI trnosten. A' oil' de f!'I'oole dieDt!n han{Jen de If/eine np. On pend les
des 1-8dans Ia voix. OJl hartJ'fwrenden loon zingen, petits I-s. mais aux grands on fait pardon, k/tine
dieven hon{;! men op, en (lrooie loot men lnopen.
sll~t:lfen. L-s de crocodile. z. mWCOIHLE.
(PlfnJ.)
Ce que maitre veut et valet pJeuresont. I-s per- Au plus J- la bourge, z nOURSE. II faut etre mardues, '1Jwnruer 1ets (;ehl!Uren 1II('(.t. dan he/peu de chand ou 1-, wie te duuT verrkonpt is een tlier. Detranen niels. - (hy uitlJreidinr en !in.) fh'UT)l l el m.,
mandezil mon compagnon ~ije i'lJis 1-, rleepnesc1le/m
is als de wulp,re, de cene k! aai pikt de andere de
druprwlt e. dl'Ul'je n.. /fIeine hnf'veelheid lwrht. «am.) II u'a pris qu'une 1- de lin. hjj heert slerhts oo(etl uit. Le~ I-s s'entr'elJattent. et les laf('in~ t'e
een' druJ!rel, eene Meine tfU r• u'ijn (:edr-on/fen. -- drcouvrent. deeene spltslJnel verruodt den aN/eren.
J)·t'upt'or'niio flm Rig o{ (omrfl'h 1){wht. Sail n., dot
Est Lon 1- que 1- dpl'obe (emlj]e), een knappe
'utt rla'/l/en of /)oo1Jlpn lW'1Jl. Le~ g'O\llD'le~, les rr.- dier die een' diet bestedt, een (/1(:{ luut 'lich niet
lii, t btwtflen, twee Joden welen 1Dot een bril knst.
~ines ~ont des I-s de difi"'rentsarLres, de rmnme'YI,
de hOt,fien zyn t1'a rl- o{ drutJVlwllii(l(! ?tUrlol i.'\el.l) - [Lillr., Bel.] Omgesll]r;en hoeh. n. vaYJ een blod,
,'an ver.\·rhillen(!e boomen. L-~ de vigne, '11·ijn(,'oorri- riie niet merle a/{;Nmerien is, oor. ezd,wmr n. _.
druPl'els, -tranen.
I Pharm., MNl.J Manne en IImpr.] Papif'tsnipper m. tusschen den NJnn en flet
1-5. manna in tronen (uit den slam der f,fi.,\rhen te Iw([rukken vel, waor-r/oo1' dit laalste den inlft
t'an SidUe en CalalJrie). L-s de cerr, hertstronen ?rift kan votten, L- de plume. Zifl r., binnerr..
(l1it fie rof:/wr!fen l'an 't her-t). L- de joh. ,joln;- vlie.Ci D. eener pen. - t IAiu'.·oniqne~ arU. Dier·
tra n (fene uii lndi~ o{knm.~ti('e lJlt111t ml'l Pl{'(Jl1- achti{J. - t Lal'J·on.utill.-., t". Dhmenbende r.
s('happen 0[.\' die ran 't parrlkn.11d (grrmill. - [Hot.] - l ... ilJ·.·onne.lu, m. (plais.) Dif(ie nO, steIer
1..- de Joh. du Chri~t, de MO'ise, fie Notre-Dame. ran gerin{,e v"(I'n.verpen: Ce 1- pent devenir un
Jnh.c;-. C -ristus.. It.Jn'lfS, Mado-tnIOn (f''1'(JslJ!rwl gra nd la non. ,,,= t d ut d if lJelian een die{ gl'Of'fjen. met IT'lJonrormir:e zoden, o('k Larmi1le des Indes t l . . al·.·O .. IU...·, V. n. et n. Stt/en. - t I . . artn Loix rteheftpn). - rehas-I L-s de plomh. ,'orel- ,·onlua.·ie, f. JJidcenhandwerk n., die{stal m., ro()scftrOflt. vorelstnr n.
fPhys.j L-s. f!o.c;lranen• ve'Jy I'.
•r;pril1fml(J(J,~ies, riie fJij't offJrf'lren der punt trlpt eett'
l ..iU·US, m. rHo n.], z. v. a. l\10UETTE en (;OeLAN'D.
knot in .~tnr val/en
rArch.]. z. t'. a. GOlJTTE. I......·'·c, f. I Ant.] Schr'i/fbeelrl n.. scltorltliJk
[Verr.J L-g, alasm'el1lranen (drlljJlJrls, rlie Nl" de S1JOolfsfl•.fJpook n. n.j lnsc('t, riat zirh. noy
1'en luasde wanrlen en 't re'wflr des (mens rallen. in 'lUn' nl1l'olknmenen topstand brvindt
(Jan de
L- d'e~~ai, lJrner- n( IJrnbee?'trOlltl (om den (frood gedaallteverwisstlin{f onr!erworpen i~, maRker n.,
t'an s/fIrllh'g te lofllr~e1'f). - fMinpJ'] Pierre de 1-5, pnp, I a r veL - I.. n.'\'p., e, adj. fM(id.J rertroans/een m. (rilet Irooprnnn1rp; 'i'(p/(/(en). _.
momrl, l'e'l'berren: Fh~\ re I-e, vermfwlrie konr'l.~ r.
[H, n.j I.-~ marines. 'uplronen (~Iiim(-'rife knrrel.~ - I.lcu',·h"idta , adj. rHo n.] Al(J.\·kerr!o()d(l1d:
op 't strand f"n ofJ 'lefp/rmtl'n. rlft' men t,oor kuit Cher,ille 1-, 'Jups L, die ran imifcten-laH'en !fett.
VQ1l (en u'f'"kdifr rf een' 1'1.\'I'h hflUrff).
- I.A&II·,-h"ole. arl}. ! 11. n. J In ed/ 'JIlJRkrr n(
t IAu·n... Ue, f. (re'klu'. l'an larme) (fam.) r!(l1 J hrel.. d. • ......·\'ifu.·ut .... mff 11-1, n.1 il/O.ItTror:nf.if n
krr- fl{ 1-'()(JI'ormiu.
I~a. \'iluu'e, odj. I H. n j
l~a.·.ni~J·~ m.1 Areb. I DUd, Ifn.. lfr oru'olttrfrfJ
JJ(f.~'lier.c; of ]J0Ji1wn (wrlnrl.
Dlln en.,' muu7', eem'rieur. enz flo1'(Jehrort: orrin/(:
I )I'Y. m. f H. n. J Erkho()}'n m. ''(In, Su111 rrlrfl.
druiprlak. druiphnr'd n., riruiplvsl f. L- (rune forl iu·)'lIgalgi ~ f., Z.l). a. LA RY:XfiJTE.
1.....nicl'\e. drn[Jsteen m epner- knrn;.'\ (ook mourheUe I')'ng'p" e. I
·yu~ien. lie, arlj IAnaf I Tot
yeheeten). L- d'une f'heminre. kronslij.'\t lwn- el)n' ht"t xtl'otlen/Jon/'d be'IO(Jr'fnd. --- I ..a I'yll:£it e. t.
srhnnr.~l('en. L- d'une CHve, d'l!ne cuj~ine, .f\terk
rI\1pd.] O'ltlile!fjl1f/ ran hd strnlt,.l1hoo;d ~ I (f '/' Y nUilf·p.f:nerlen kelrler - . k('ukcfwenJiter. , Marrch. J r i li ~ f.·
I.. al·)"nll.0g,.oal.he., f. fDj(tact.(
Saigner un cheval aux 1-8. eel1 paord oan de .(('open Strnttenhonrdbr>!:rhriJvn' m. - I ..al·y,,~o~,·a
Q,(}£l'lalen. - lDess., Peint.J Binnen~~te oofj1wek m. Ilbie, Liu'yngologie, !. SLt'otle1J,hoordbe~cht'jj.

I

a

t

t

rH.

or

Ll\LIFOLIE.

LARY~GOGRAPHIQUE

r. -

1.'111g
Lar~'ngog'I'aphique4 IJa.·)'lIgologhIiH~, adj. Die bf.scllriJv'ina betre/fend, 1a l' y n-

go ~t1. d 11 his c h. - Lilryngol'rlul~ie, f. R/oeding uit rip {l.lchtfJi}/J
uit net sircttenliocia. -

or

L«u'yngorl·haghl.~e,

adj. Die bluer/inn beire]»

renrJ,l(Jryngo·l'rhagisch. - IAal'yngosfome , adj. [H. n.] In nlaat» van m. na met eenen.
rektiere« snuit or iroms. roorzien, I (J r y n (Jos t
m i Sf h. - I..iu·yng·ofouait>, r. [Chir.] strottenhoottlssnnle f. - r Anat.] Onlll'ding van tiel
sl1'uttenlloo(rl. - IAiU')"ugotoJllhJue, adj. Die
kunst/Jewtrliinn, die (mlfefl'l1l(f in·tre/rem!, 1(J r Y ngot6rnisch. - I ..a r ynx , '1L IAnaL) Strouen''()If'd n., erne uit »erschittende kroa!f./)eeruJeren bestuamte tnii», dip von booen met tiet ton' been, van
onderen met de lurnlpijp zamenhan(ft, I dry nx m.
1.4.1ls, inieri. (in de/'UfJen styl oeroucerai, »er-

o-
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Lassiere, f. [Chas.] Wo[vennet n. - [Econ.
fur J ScliOvenueT!Jp/U(jts t'.
Lassills, m. 1)/. Streinet D,
I ..a~~is, m. [Com.] Snort van zijde-a[val m.;
- dtuuoan fCJ}wolfte stc] f.
Lils~itude, r. Vernweirlheid, motheid, afgema.tlieu), tmtsuonnin«; cerreiuu; I. II tumha de 1- /lij
viet van ref mocuiueu! neder. - [Med.1 L- spontanee, van zel] nrr;ekomen ceroet ui» mcttieii), ran
zsotuirie in de leden. Sentlr de grande- I-~ nans
tous les meml.res, t rocte molhtidin aile /er/en
gevnelcn. - On tit la palx par 1- de In guerre,
men sloot den »rede. onulat men den 001"[og moede

was.

IAas~o, m. Slrik, rolstrik m., inz, de /rlflre
we1'l'lwnrrl, ttie» de ZuAd-.4:llerikanlm zoo bel/endig uieten te uierien om unid» bulfe/.~ en paarden;
ouk den slier utj de stiereni ecechten, np te vancen,
kortina van HELAS.
en ,f;nmtijds een' l'ijrl11rl nester te »elte»:
"
SP, otl]. il1nerlp, mat, vermoeul, aicemot,
I"a~t, m. j Mal'.J LO't, irmnelnsl, !lcheepsla,~t It ,
ifre 1- de se tenir del.out, maede zijn von 't sttum..
aewiql,
'W(J(J'rlJii
de
urootte,
net
rtraarrvermo('pn
von
J'ai la main I-:-,e davotr f·rrit., Tll'ijne tuuui is mntdc
min 't ,';rhr'ijoen.
iLo«. fiJi. rl prnn.) On va bien een scltip u'otdl uerekeml, (JPlijk (Jan iuse« ttmnen.
loin depuis qu'on est 1-,
L- (faller va encore of tu-ee duiZl'11f( kilo(J ununen (1) I. TON:XE\U). Les
loin, (len moeti!« menscl: reett niet firt moui rerlo- Neerlandals jan~ent leurs batunents par 1-5, de
reno Un I- d'aller. ('en trace, ren. tuuiard, Iuitak; Netterttnuter« ijlfi'n (II' meten hunne stlle/Jen by
fasten. - Nederduitsclle ntuim eener inlwur/.mwot
f B. n.l , z. v. a, Bl1TOR. -- Moede, nuirs, met
keer of' tenenzin cernultl: Je 8ui.; 1- de ta nt de roar rlroofje uiuren, ge/ijlr aan 30 nectotiters of
muddt3r1.
~o!t i~e~, ik fjen zon VN/ z()the(Ir~Ji mnede, m# walnen zoo nef! znt~pd{'n. 11 e!'t 1- de livre, !Iii is l1et I l"a!'1tl'e~ IJiliSf I'{~-hlc.nc. m. [Com.] Wit
/el'pnmoede. h'U is 'wrn:s von 'l fpven. - (fif].)" z. 'lJel1 JdrT' los n. (in de I.pl'mJt,.
l ..clfc"H~~ l.4ilfh.ane, m. fMinrf.] L((1?thanium,
GUEBBE. -- Lns. m rECOil. fur], Z. v. a. LASSJEHE.
l(Jt~(Jull n., fen nicuw, in 't ce.rium-f1xyrle aangeI".HH" eU', m. Inrli.\('h nwt't'nns of kaflOnnivr in
lr(l!Ten wt'luOl
dienst ran de en! e/.'\r~le rouw{J(1f/ie, I tl S If/[ r m.
I ...'lo;f·if'. h'e, ()r~j. Cdt', 1LJelll.lslig, nntur-!ltiq. I
l ..at.auL·", m [Rot! Snnrt van palmhoom. m.
1.l',.dt:.w'h, rI(l' it l; 'wellusli(J II/alief/ri. FiIle l-ive, oJ} ~l(;([(J(!u'Jwr, de StllUl(l.'wf,e eilanden, enz, waaijer1)o/
llIlJOnnl, luloonbonm m.
'1"I1IJ'.~r:tl, ontllcftliq meisje n. Ta bleau 1-, nntU('htinf~ sc!l1!rfe l 1:i f, ulIdr.w'!, {a!'ered n. Livre~.
("ntent. £, r;rij. Pe1'/wrr:en, versr',nlen: fJur.,
Man..! Vi('e~ 1-8, ncrfJnr(Jcn, n,et zi,tbare (JelJr'eYers I-s, WUljl.\;CIU!, 1f'el1ustkwedfende f)oek('rI. verzen n. p/.
l ..nsf"hTt·~'H"nt. ar/I' 01' reile, 011- ken n. 11/. (b. "'. 1'/111 ('en paard). Senitli(le~ I-~,
l'erbnrren serl'ilulen (I1'1;e7.waren n. pl. (fl. n. von
tuchlireWij7e
I.;il~t·i'·f~f,u.. f. Geilhpid, 1.I'u.lpsclihcid, u'ellastiuheirl, (J11t!lrhti(}hdrl, dartet~1dd l'.
ee1~.'lUis).
IChim.1 Clwleur I-e, uebomJen, niet
I ....a sea'. m (1;r. Ja-zere) I Rot. J Drief1{adcr'g V1 ye 1Ni'r'mle nf wW'lJdeslnr r.
(..." ar f.
lazPI'kruirJ n., mf'(J.\·tfTH'orfel m .. lasf rpi t iu m n.
IA.,tr·..ail'e. nl. [Con~tl'.] n'l'rl'rRrib, dwarsl . . ilh~l·al. fa. ad}. Tot de zijde behno'rel1d, oon
- I Pliarm.1 J"Ville enzio(ln, duit'P/.wtrrk m.
de zij,fp VUlI id.c: l'nrwhontlen. zijrlt!lii1(,'srh: !\Jur 1-,
l.4a~io("anll~~. f. P-1. n.J EilfenlJ!ad n., een
Porte I-e,7ijlll/lu't m., zijrl('ur L - Venf~ lat~
stofl'leUf'l Iii p rlw vlinder.
raux, zijwinden m. r/. - Fletlr~, Feulles l-es, zijl.4ill~iO(~iU'I)e, ar~j. l BoL] !rlet wollige
donwaart.<:.\·I(J(J'nde fJ!rwmen f. l i l., bladeTen n. pl. zine Dtllf'flt.
·1.4«,~ionit{"'. m [\linrr.] Steen met haatlJOrmir;e I.es 8inll~ Jalrraux du Cel'yeilu, de zijderinrt,~rhe
lrrislu//en, I (J Z inn i e t m.
hersen110lhn r. 1/ - P~I 1'(1l"~ie l-e, zijdetP'f'/am1.4«,sioIJ~t~, i~. r r Rot. I Snnrt I'on wegerlrorn m.
mino f. - t r A1ge1>.] Equation 1-, 1)er(fflijJd'n(t
l",asiol;ii·l·t~. adj. fH. n.j J,lel !)ehrwrtfe vlf'rll(Jn den I'll nard.
Lnft~I·.llf~uu·nf. adv. Zy,/(Iin(,,·, lYln lel' ziidf!. ,.- I ..iltpr,{,list~. (., adj.
kf'n ~l'fln in.\'pl'len) -- J".lsiOltY i.;'e. ndj. [H. n.1
l,let fwhaon[ o("hte1'dpcl (1'{!11 ZOO(ff!'irrr1J).
LAICl1ir.]: Ti!iPe 1-(\. 7ii~nprle I'. von den .'\tcen. SIOPyr.E m. Aflp m. md t)(!I!aarrl flr'drrdeel.
J,,4Itl~I·,...lisi·tt·s n{ I ..ist·tt .. s. m 11/. TU.IPP1'/Ptl1...,~io~IH"I·,ne. 1.;.lSioSI}OI'~. or/i. r liot I Jlel ((Iit;e inRfdl11 n. r/., nnt een al/fenslarmrl hoar
/u'h(f(f1'r1e Z(1odkfJ?Tels. - 14a~i I»i"dt", adj. f H. n. J (Jan dlfl~ 7iide dp~' l'(le/lwr'eng, I {J t era lis ten m.
AIel be.fworrle vneten. - l~nl!oiul'e, adj. ftJet tJe- Til -- IAtC '.,.... (i,) (/olin) Van de rfjdp, z. LEGA'r.
huarden slam't
-- I ..at t~I'ifitH·i·. (lrlj, fRo!.] iUd ,fjrlfllinr's .C't({(!11r1e
1..,aS~I'H·ttt". f. renm 1 ':'el n. van pen jOfl(J IJInpmcn. -- IAC.t·'I·iI'oli.~, (1'. affl. I Rot J Illd 1#r
hermefjjn. - I H. 0 J jnrtflP he md iJn WP7('1 f
"('oorls stf10ndf' IJ!wlr"r'en. --I..ntpri:.:,.'ude .. adJ.
J..,a~s.anf .... udj. Pt'rmwij('J1(l, arlliotlf"nd: /'£11'_ r 1-1. n.J ;/'f1{'(fmf-: Innpend: r\ raJzllee~ 1-" o{ a'.~
m!!enrf,terrfri"tir, luslf(;: Travall 1-, vermoeijend,
.fi,'uh<:t. LATERI(;HADES m. 11/. Ziiwaarls InnpP11de
ve1'/~ehnd uwr]( n.
Jipinnen r. pl. (ooli a ,'aignees cralles, lirahs/Jinnen,
lu'('lfn)
IAn~S"'I'~ 1'. a. Vprmrefjen. moerle maken, ([{maltpn, re'f'1~elen, lostig nof/en. f:efte Ircture me la!"~e.
l",afhi·l_hl'osynie. f., 7.. 1). a. Al\l~F:SIE.
dip. leklunr neNoopit mij Ceftr elTilul'e la~"e les
1...lfI..·~~f·. f., ·Z. 1'. f1 fRot.] CLA~OESTlXE.
Vou~ la~
yeux, dat s"'lrift lJermnt'i1 rle (loren
I~ii t hl·obi,·, r. I Rot. J Spring- of ]Jur(!('f'rk nr ~ez rna pafierce, fJfj mol rniin rpduld af, (!ij t,ut
rel.,' r. 1 1.
(GESSE.
min rrerlulrl u·it. - Onlr. znnder l'nnnf1Pr'l.': Le
I ..at hy."us. m Crr.
l'nee) [Bo'.], z. v. a.
plai~iJ~ la~~e fl la fin, hf'll'pr/fl(wk "C 1' mnpit , nerJ ....a tih.andt>-. r. rlrer7pil It.
ret It tfm lou 1stI'. SE LASSEB, 1'. pl'. Jt.[nt'd(~ wnrI ..,afihiu bt". ndj 'H n1 '~Iet breeden hoord.
den, zirh veni/(wfjen, zi(·I) a(illf!ften, zirl1 rprN'/en. hrrtrl/wmrfjl'. -- l ..i.ti'-.'I»it~. e. arli. fH n.]
Je me ~u is las~p il eouI'ir ilf heh m# met Innpf'fl
,lift hl'er-rff'n lWjJ;
IA •• fif"«lud ..... ad; I H. n.}
l'prnf{wid. r:e~prif se li:l':sP rfU' une frop granlle
n,'('pr!,·fn(!J'l'ii'. -- Af.f; gab."!.: UI'et'dstaarl m., eene
np: lit'ation, rip rpe.(·t 1(lnrdt tfnnr ie n-rnnt{' 'insIHf,.,- 1l.'r:Ie'I'~I(ln(f.
rtin" o{f'(,IJ/nl. Vo!" IHH!ff.s IW ~e 1;1~~pnt P::~'l'N'
',aU,·i.,,·;·. m.
anti PUt'l'prmanf"l III
((If'd''l'rle11 'iii" fwdt uit f(lut
On.::p, !a~~t\ d'('n'latli~ r1a'tl~1
me! 111"1'f'r b'Y'rrrl he7n(lmrl klN'feoilre fOlJj()l'r~ fa m(lm{~ ('hwe ""f""N"t nn.", dinn"lu If n. dt'r 1'nmf.lin r"r ?'Ood""lep r rn , 1J'rre/r\',~
ollii'! hdul(dc {f fl (lfl'r nl On rH' r'Put ~(\ 1- de la en le:lilfl1
1~4lfi(·h,,·i"lI, ...... adj: Oig-nifps
rqral'ller. men '''O'n han 1 ' ?Ii, t fennf'(1 aan-:1P11. l-ne~, u 1(forrlin 1/f rf l)'J1 . rlicr'e{ t f!Ul'tm op hel drogen
,'on rlrf/ latH': chI' us
liet 11Ort. lJfls' i..,' noli arU. A voir les hras I-s.
mnerle in rip arUl.ifl 7f,1'7l.
1.4~,til'OIl ... (ldi. rHo n.l Rr-ped"olz1'. - l.ta1".i'S~'H·I·t"t .. m.. 7.. LACERET.
tit·OI'U .... odj. r H n 1 'J,[Pl /nrl'df I'nef1,orf"YlR of
1.....!"lsPI·ie. r fTech. i FUl1 maVlrJeUJerk; lijn f11
l.'f!f/.\'fJ ifltn
I .• ,i fi ~o!'t f!.. e. arli rH. n I RY>,'erldi(;t I'lerhtsd n. arm den knT{hnrlNtl
riMJiq. -- I ...., fidft .. t I~, (•• mli. 11-1. n J R"('(,r!·t+ I.Al,ssefl!. .. f., z. 1'. a. LASSITUOE.
land. - t ..«iHn ........ ad}. i Rof 1 Met hreede lJf(lt')Ails:siel', m. [Pethe. J Trer;hteI'1u:t n.
men. - l ..iIHroUf;', e, adj. lHot.] BreedlJlurlerig.

.....is,

nr

ar-

or
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rH.

e
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LAURENT.

-- I ... rltilabre" adj. [H. no] Met breede Nppen. beterde breedte. Courlr en 1-, in breeate roortze»:
- I..athuane, aclj. Breedtuuuiui. breedgeklaauwd. len of' unnnen. Le chemin en 1-d'un vatsseau, de
Latin, e, adj. Latijnsch, tot tiet oude Latium »ertmaenie. afgele{jde breedte van een schip. - Bij

orvllleszijnel-es,imooners,
of z'ijne teat behooren£1. Les
de steden van Latium. La langue 1-,

de latijnsclw teat. Dlscours 1-, redeooerint; in 't
tatii«, latijnsche redevoering r. - Quartter, Pays 1-,
lat'ynsche wijk r., latjjnseh. kuiaruer n., een gctlecite van Parys, uiourin de Sur-bonne is en weleel' oolf, de meeste collt~(lien uiaren. - L'cgttse l-e
occidentale, de latiinsclie, roomsche of wester-

or
seize kerk 1'. Les

Peres 1-8, de latynscl1e kerkotuie-

Bit 1-, latijnsch o{ roomscti kerkqebruik n. [Mar.] Voile I-e, emmcrzeil, 10tjjnzeil , drie!loeliig
zeit n. Vergue I-e, latijnzeilra f. Battment 1-,
»aartuu; met emmerzeilen o{ latijnzeilen. - LATiN, m. Latfin £I" de latijnscl1e tao! L L- hongrors,
lwngaarsch latijn (dat in l1orlfi'ar-ije oeeproken
word!). L· de urevlaire, de culslne, stectit, bedor"en tatii». kcuken-, hrumcrlalijn. -- tLoc. fig.)
Je n'entends pas IA 1-, dat ism'V te hoo«, ik be(j'l'ijp het niet. II entend son 1-, hfj ,:is do(wkneed,
tlocrstepen. Gens de 1-, qeleerden: stre tou en let en francais, een (lek in (olio zijn. Cela est du

'fen.

1- pour

VUUS,

or

C'est du 1- qui passe votre

gamme, dat »erstaat QY niet. Ptquer en 1-, siecht,
uts een schoolJongen 'rYden. II y perdra tout son
1-, hoi) zal er niet nwde te rerit komen, hij zal ver'geefsche moeite doen. Je suis au Dout de mon 1-,
het versland staat mit stil, 1/f weft niet meer woe

te dIlen. Parler l~ devant Jes cordeliers. van iets
'~'preken tot iemand, liie ftet betel' vt1'staat dan
II ne ~ait ni grec ni 1-,
is ueT dom. Ne savoir

wy.

hii

01 grec ni 1-, efn grnole weetniet zVn. Cracl1er
du grec et du 1-. Z. CUACHEIl. - Les I-s, de iJelij-

or

del'S der lat'ijnfJ'clie
Tnomsche ked£lee,'; waners van 't oude Latium.

t Latinelu', m.

de be-

LrJii}rluitkramer, pt'dant

rn.

LitUnie.. , m. Latijnknzner; laLijnsche tolk m.
- Lntiuhfue_ adj, Tnt de laNjnen bellonrend.
latijnsch. -- Liltinist1ult, e, adj.: Personne I-e,
-

lemand, die in een nnroomsch land de 1'oomscfle
eel'cdienst vnlgt. - l ... atillis41tion, f. Verlatynselling, I at i n is d tie L -- ILCittiniser, v. a. et n.
Yerla tijn scften, an' laly'nscl7en uitgang of vorm
(ian cen WOOTd ~jeven, I (j tin is if r en, - !let ztjn
lalijn pronken
te lroop lonpen, gedur'ig lntijn
spreken; - latijnsche '~/JreekwtFen en 'Woorrlvoe!I'ingen nabootsen. - [H, eccl.j De roomsche kerkleer volfJen. - lid part. passe is ook adj.: Mot
Jatinise, verlatijnscht woord n. - Gree I~, iem(Jnd,
die van de grielfsche tnt de latijnsc/ze roomsclie
kerk is OVer{!eaaan. - Latinisen.", m. (ram.)
Slecht latinist, radbraffer von 't latijn. - I...,atiIlisllle, m. Latijnsch taaleigen n., l at in ismus m. - l ... aUliiste, m. Latijnlrennet m ..
-Kensler f., I at i n i ,\' t m. en r. -- Lafiuit~, f.
Latijnsche taalo{taalkunrJe L, wijze van 't luUjn te
schrijnen of te .lprelfen: eel auteur
une helle 1-,
die sC/IT'iJeer schrij{t een schnon, siet/ilk latfin.
Basse 1-. lJedorven, verbasterd latfin (zoo als men
't begon te schryven na 't ver-val der romeinsche
letlerkwnrle) .
Lnfil)ede, adj. fH. n,] Rreedvoelig. - LaUpenile, odj. [H. n.J Bl'eedl.1/eu(/eI-ig. - LeaH.,iuui-~ e, adj. [H. n.] Bi"eedvinnig, breedr.e.vil1d.
LnthIU'-, adj. (Med.]: Fhhre I·, all(!rlangsche
k.oorts r, welker aanvallen langdl/.ng, maar als onme1'khaar z'ijn.
Lntil'eille, adj. rHo n.] ~.1et breedezwemnoef.en
- LiIU.'osh'e, adj. Bf'eedbelikig, brcedsnavelig.

or

or

a

t 16iltitel', v. o. J7erberge'n.

tdtbreiding: klimtuit w.Jucbtstreek L: L'hommepeut
vivre sous toutes les 1-8, de mensch ken in ietier
klimaat leoen. - Ui(J.) Ruimte, speelruimie, uitcestrekthcul I.: Ce princlpe peut avoir une grande
1-, dit be(Jinsel laat zict, »er uilbreuien, laat »eet

speelruimte toe. Le programme vous donne beaucoup de 1-, tiet programma laat u de tuuuien ruim.

l ... aUtudinah-e, adj. [Theol.] Verdrtuuruiam,
relrkelijk. - LATITUDINAiHE, m. of (by Bossuet,
Iatltuutnarien) Zeer ceraraaozaum (/odaele,ordc of
tierkleercor, die oeene strenqe zedeleer predHtt en
het pad ten hemet breed maokt, latituclinaris;
ook Z. V. a. UNIVEHSALlSTE.- Latitndinarhune,
m. Stetsei n., cecoetens n. pl. del' iatiiuumarisse«;
leer r. of odeof n. der oluemeene genadeschenkiny"
I ..atonaie, f. [Ant.] Steetutroeoe f., inz, de onderaarrisclle steenoroeiturkers bij Syracuse, onder
de reWiring van Dionysius den lyran.
I ..atour , m. [Com.] Soor! 'van roode medocwjjn m.
Lat.-an (I}alais de), m. Het aan de Jolumnis-ker« orenzenae palei« van den pou» te Rome
I ate r a an n. Conctles de L-, lateracmscne kerk~
vergaderingen r. pl. (in de kert: van St. Jan van
Loteraan gehonden.
La.h-ie, f. [TIH~oI.] Godsdienst. fJodst'ereering,
vereerino van een eemg Opperwezen (i.n tegenstelling met nULlE).
I ..ah·iue~, f. pl. 11eimelijlf oemalt n., beste-JmmeT L, .')e!iTet't n. (Net woord VJonlt tegenwoordig
zelden gelnUliit, dan wanneer men van de heimelijlre renwkken der Rorneinen spreekt).
Lah·obitt.-, L [Miner.] Ifiezelzu,re aluinaarde f.
L.tlUng·e, m. lIet beLermen
IJeslaan met latten, btlatl'lng f.; lalweTli n. (lllttis).
LaUe, f. l Constr J Lot r, L-s volkes, Tatten.
waarop de leidekftel's de Leyen lem~en. leilatten. Ljointive, bind/at. L-s d'un moulin vent, totten
aan de w'ieken van eenen -molen. - [Mal'.j Lot,
roede, ijzeren roe f. L-s de gaimrit. L-s pHantes.
stroo/flatten, 1'inkellolten, r'oeden, stroo/wn L pl.
1.- de llane de perroquet, ijzeren lat tusschen de
bramzalinfJs, u'ithnuder op de bramzalin{j,lI. L- de
caillehotis. rooste·rlat. L-s de bune, beslag der ju{fers van /let stengewant. L- de constructeur, teekenroe. - 1..~lHel", V. a. lConstr.] ~let latten be/ermen, lJellitten. -- Planken op enwn(/e'r sta;Jelen,
znodat zjj doo?' lallen ge.~cheiden ziJn, op latte,~
slapden. - Het part. pusse -is 001£ adj.: Le comble
est drja laUe. het dak is reedsbelat. - I..attis,m.
[Constr.] Latwerk n., belaUina f.
I ..nttone, 1'., z. ·v. a. I.J\.NTIONE.
1..3udanullI, m. (pr -llOme) [Pharm] Met
kruitle'Jy'en vermenode Ol!ium-tinetnur r., pjjnstillend middel, shu'1rmirldel, I au d d n u m n. (Lnc. prov.) Donner du 1- II qn-. ienwnd laur/arwm tJepen. ienwnd Ldltermate prijzen, bewiet'noken.
Lnud€lteur, m. (door f\'iercier voor(!f!steld.
woord) Lo!'u:denaar; vleLel' m. - S Laudatit',
i,'e, adj. Lot:~jJre!:errd, lHijzenrl.
."",andes, t'. rd. fCath.j Lo{zfJ'ngen m. rd., die
dnorfioa'n,\' 0]> de 'melten volrje'n. Dire 1-, de lo{zangen oflezen.• On est it 1·, men is uon de In{zQf/(Jen.
I... audicene, m. pi. [Ant. rom.] Betaald toe(fig.)
ju-icher m. (daqueul') del' advofiaten. J"leije:"': "whuim[ooper tn.
.
'
1....aIHlisn.e, m. (F(lod.] Som relrls, d,ie de grond ..
e1nC1WU't Inj de aonnemin(J van een' nieuwen {)1'ondbruiker van dezen ontving, l a u f1 eIn i 1./; in n.
L.uu·e, f. J1o'fwilw'11dorp in 't (Josten, dorp of
rehufht n., waorum ieder huts door een' of twee
11Innniken werd bt'1{'()ond.

or

a

I ..ntifudt-, r. (Geogr.J IJteedte. (Jeograpl1i.~cltf
breedte r., llt:,trmd m. eerier lJaots van tlen evenaa7'
naar 't noorrlen o{ naar '1 zv.iden. L·· septentrionale. mf;ridionaJe, f/onl'der-, zldderbTf-:edle. Un
I..~lnl"i·. e_ adj. [Numj~m.l Gelau1.verd: Tete
degrc de 1-. an breedtearaad m. Degre de 1- croi~ I-e, qe/autt'err! hoof'] n. - If... <!uu·e.llt ,(I', adj. Gesante, (jraad van wasgcnde breulte (np rent her- !ouwen/, nut den lau?L'erkrUl1s veni'ier'd (inz. van
leide kam't). La J- of ta hauteur du pole, de in 't o/Je11UflOr /)effTnonde (lichlers (Jl'bezi(frl). Poete
pon/shno('te. - - (!\st r. j Ilreedte, sltTrebr·l'fdte. 0(- I·, bpknmnrl rJirfller:
(in Enr;elond) holtlichter ffi.
stand fenfr sier of f~el1er rdanN! lot de f!f/·iJ!tika. L- Doli cIs subst. Gl1auwerde, brlioler van emum,
grocen!rique. breedte ten (;'I)zi(.'[1: rle'j' uanle. aentefl- prfis (J(:n ef'l1e olwr/nnie. I (J ure a atm. --IA3Utrisrlte IJrferlte. L- hfiJioccnlriqte. hreerlte ten Ofl- "~,.H!HOII_ r. z. JIACCAI.AUHEAT.
zi(Jte der zon, hclio('enlri ('hi) In eerlte. L- degcenI...uu·f& .... it·'l f. [BoLJ Soort van zeegras n.,
dante d"llle plaIH~'e. 'l1J.i(hlijlff fJr'etrlle tenfr 1J!o- IOltrentia L
neet.- fMar.J L- de drpart. d'arrivre, ohl'rfJ1'en,
1...DI,,·ent, Ill. (eirennofJm,die in~.~()mmfge srreekbekomel1e bree teo L- ollfenrr. estim(·c. fOITigre,
'woonleliJlw reu(Jden vnrwknllit ,: Et I'e mis drdans
waargenomen (ye'l}onden, berekende), Cegi.s'lc, Vet'- cornmo frere L-, in den std/r val/en, zich Laten
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beet nemen. Etre sur le grll comme saint-Lau-

I ..avasse, f. Stortreqen, plasregen m., u1olkrent, in 't noauui zitten. Crier it saint-Laurent, breut: f. Les 1-8 font souvent de border Ies petites
le diable se brule, :ich over een (Jerina onoemak rlvteres, de wolkbre1J,ken aoen dikwijls de Kleine
beklagen teoen iemosui, die een »eet gl'ooter lijdt.
rioiere« buiten hare oevers iretlen. - (fig. et fW/~.)
Li,nrentine, f. [Com.] Getncenute sto] f. van II lui a donne une bonne 1-, /liJ heeit hem geducht
zfjde, katoer: en tuuu: - [1301.] Soort van ueeren- de ooren qeumssctien, Ce bou Illon , Cette
oor n. (bugle).
sauce n'est Que de la 1-, die bouillon, die saus is
La.u."eole, f. [Bot.] Kellertuils m. (DAPHNE »ee! te dun, te iooteri», is niet dan spoetuxiter.>«
garou). L- melle, commune toujours verte, altijd [Tech.] Vlakke dakstcen m.
I ..~l\ratel·e, f. (BoL] Stokroos r.
groene keltertuits, vij{vingerknitili n. L- [emelle of
gentllle, z. u. a. GAHOU. - [Ant.] Louuserkroon m
t Lavation, L Het uiossctien; wassching f.
Lalll'lel", m. P1oL] Laurier, Icurierboom m.
Lil,Ve, L lGeol., Miner.] Lava I., naam der
L- alexaudrtn of a languette. z. ». a. HIPPOGLOSSE. sto], die in l'uri{J vloeijenden stoat uit de vulkanen
L- amand.er of cerise, kers-laurier m., laurier- wordt oeuiorpen en bij 't ainoete« tot steen »erkers f. L- aromatique. SOOtt van bloedhout. Lvbots tuirdt, uioasteen m., lu'Vaglas n.
jaune, ueeltiout n. t- grec, z, tJ. a. AZEDARACH.
I . . ave, e, adj. (en part. nass«van laver): Llnge
L- des Iroquois, z, v. a. SASSi\FRAS. L- -avocat, bien 1-, goeli gewassclwn linnen n. - Burne bien
]~e, (Joed uuiezeepte baard m. (Prov.) Barbe
Z. V. a. AVOCATlEil. L- de la Ctnne. salamanderboom m. L- -rose, rotetaurier, oleander m. L- bien l-e o{ et u vee est n deml ratte, z. HARBE.-thym, sauvage, bastaard-, 'wilde laurier. L~ -tu- Couleur l-e, »erumsschen, te »eet nerzuumle, bteene
Jlpier, Carotiuisctie Iaurierbcom, gTootbloemige lau- kleur I. - Cendres l-es , 'Uitgelooflde ascti f. rier. - (fig.) Louuier, laurier m.. overwinning, Poil bal-Iave, lichi,bruin tuuir n -(fig. et fam.), Z.
zeqe, eer r., roem m. Cuellllr, Morssonner des I-s, ECUELLE. - Lilvee, f. hoop m. gewassc!cen wal
luuuieren p{ukken, inoo(Jsten, vee! roem en eer be- die te dl'ooaen Uelegd uiordt.
L«,,\'ege, I . . a,'ezze, L [Mtner.] Schil{erige
halen, hoo(/e warwndadecn oerricten. "Fffitril' ses I-s,
zyn' roem beotekken of uezoedeten. EIre charge de leisteen, inz. uit Iuuie, uiotuvan men vu,U'rbesten-

or

J

l-~, met Iuuuiercn, met roem ovenlelft z'ijn. S'endorrnir SUI' ses I-s, op zijne icuuxren instupen, te
midden eener roemriike loopbaon slilstoan, niet
voortgaan. Se l'epoE-cr su l' ses los, 01) z'tjne lanwe~
ren rust en , de vruchlen van den 'ul['lverdienden
f'oem in rust geniden. - L~uu'ifoHe, e, adj.
B Ot. ] Mel lau:rierachtir;e blarleren.- L~ulI'ine, f.
BOLJ Soort -vc,n o!iil'uooYn m. - (Cllill1.J Hijzon(ere r:ekristalliseenle stot uit de vrucllt drs laurierbooms, I a if, 1'in e r. - Laul'h~e, e, adj. [BoL]
Naar- den laurier fjclijlfend. -- LAU1U~EES) f. pl.
[BoL] JJl1t.derplanten f. }11.

~

t L.uu·iol, m., z. LomOT.
Lauriot, m. [Boul.] Balf In. om den ovendweil

in nit te 1))ossclwn.

Lands-ana due, f. [H. n.] Kleine oestersoort f.
Laurose, m. [BoL], z. D. a. LAURIER· rose.
1.. 41'Ul'ine, f., Z. D. U. AVAL.\NCi-lE.
Lavabo, m. [LHurg.] G-edeelte der mis, dot
met dit lai'ijnsch 'woorrJ (heteelrenenrle: l1f zal wasschen) lJer;int, het I a v ri b 0 ; -- lIet hanrJenwasscllen
des nlislezenden lJriestel's; - linnen doelf m., 'wao'taan hij zich de handfn a{droont. - Nieuwerwelsch
rneutlelstul£ n. met allerrlci waschla!'el-f/creerlscharJ.
Lnv41ge~ m. lid wasschen, a{wasschen: I.e Ides ,·itre.;, d'UD plancher. lu,t wassclzen der glazen,
het SCflf'oblJen van een' 1)[anlien,J[ner. - [.vletall.]
lJet 'uitwflsschen del' el'tsen. - Plas m... ie f.;Toole
hoclleelhe'irl. lJncht, tot fen of ander oogmerff nebruikt. Quel 1- at~on faU Hi, we/k een' plas wale1'
hee{t men daw' ne(~"{jeWOt]Jen. - Cette soupe, Ce
carp, n'est que du 1-, deze soep, deze lWlfij isvetl
te dun, is nirt dan .\·!wei'ing. Vou~ YOUS 1.rouyerez
mal de lout ce 1-, ot rlie waterire kmd. at dat geslol/bet zal 'If, slerht bpJwmfn. - Prendre un Yomitif en 1-. een lJraalnniddel met vee! 'woter innemen.
IAill'ilgne. f. [M:ner.) Lauagnasleen, fJenuesche /(J1stfcn m.

I ... a,-.alu"he, r.. Z, v. a. AVALANCHE,
ILlav~UHle, f. [Bot.] Lavendel Ill., een weld/'kend tl.dnf;,ewas. 'U'aarvan men de lJIoernen gelJruih't
tot het bereiden van eau de I-,lllli!e de 1-. If/vendelwater n., lavendelolie f., lavenrlelgeest m. Grande 1-, slJijk f.
(linnen n.
I ..a \' illHIt-.", m. [Com] SieTlyk qewerkl vlaaillsch
S I ... ll\'andpl"ie, f., z. v.a. HUANDEBIE. -IAuvnndh~... m. I'Vuscfnnees!er m. (aon smll17rire hoven). - rAIch.] LQ def: philo~ophes . .hlf)iter. La~'andiel'e, f. Ti'"wrhvTouu" bleeluder r. (lUen
gebniilit door-goon.,,: lliandris~cll~e. naJa'- voor de
lle1lJsters dtr trasc!/l)('ouw is h!vandiere ('elJru.ikel'ijlfer). - [Nav.j Pont, schouw L - [H. n.] KwH,-

stoart m.

I"ea\' an"8e~ f. rEot.] PeRlilentie-wortel m., oak

galflga,

rue de ctHh re geheeten.
f., z. v. AVAI.AXCHE.

La\',iln~e,
I~.t\'ail,et,

m. [H. n.j Somt ran fore! der !wvoysehe Ulferen., illz. NJ'n "t meir 'Dan Com;ton'Z,
gromlfor'fl, meer{nrel f, adeldsrh m .. die des 10-

mers I)ij

vele duizendel1 rel'aneen 11'0rd&. en rw in-

gewutc11. en if/(lel'ukt te z[in (mder den rwarn van
fOIch of Llau-WIeh allerwe{;e verzonden wordt.

diClC potten maakt ,

steen m.

teoersteen , poteteen , taoetz(waschbak

D.

La\re-nlains, m. Waschbekken D., handel ... ilvenH'ut, m. lIet wflssehen; wassf,hing f.

Unz. als kerlfplegtigheid,

of als

belre{dlieidsbewijs

bij de Duden): Le 1- des pieds, des mains, des

autels, de vOfl-, liand-, altaw"was.sching. z. v.

Oak

ll. CLYSTEHE.

Lave.", v. a. Wasschen, 'uitwasschen, arwassehen, met water enz. reinigen. L- dll linge. des
gants, linnenrjoed, hanrlschoenen 'UJQsscflen. L- Ies
vUres, de glazen wussc!wn. L- nne plaie avec du
vin, eene wond nzet wijn uitwas.'.c/zcn. L- ses mains,
zijne handen 'wasscften. La pluic a hien lave les
rue~, de regen hClIt de str-olen ooed aluewassrhen.
- L- ta barile, lien baarrt inzeepen. - [Mar.]
Schoon schip makcn, spoe/en, het dek wasscl1en~
L- les hamac8, de hooijen schro/.Jben. - Bij u1t~
brehiino: lJesprncijen, lJespop,len: La riviere lave
les murailles de Ia ville, de rivicr bespoelt (loopt
lan{js) rle muren (Jer stad, - (/ir!.) L- se~ peches
avec ses lannes, zyllC zonden beweenen, 'lint z'ijne
tl'W7.cn boeten. Rien ne peut 1- cette tache, niets
lian die vlek ui!wl1ss:chen, uitrJel{fen. L- un affront
dans Ie ~ang, cene bloaliUe wraak over eene belee{[1gina nemen. -- (Loc. {ifl. et lJTOV.) L- la t(~te
qu., iemarlfl het !tooI'd wl1sschen. han (/oorhalen,
!lekelt~11. A )- )a tete d'un ane (Ii'un maure) on y

a

]1e1'd ~a le~sive, z. }lNE.

Uno main hne rautre, de

eene !land wl.lschl de omlere: lJlocdvenlJanten, vl'ienden en" verdfd'i(;en of verorllsf'huld'iaen e/lwnl1ef,
- [PeinL] L- un tle~sin, cene teekening wa,,,:scIJen,
!war met oostinrlisrhen inkt of met eene andere
lileur sclwdwllcn
ifleuren. L- les couleuJ's, de
hleuren wasschen, Iwar in water Vl~rdunnen en
zuiDeren. [Tech.] L- du pavie.., popiel' planen:n, door Iijmwl1ter' halen. L- llne poutre, eenen
bulk r;lad belwlJ,wen, om hem reat vierkant te
ma/fen, ofslechten, opu..'erkell. - L- les cendl'es,
les mines, rle ascII uitloogen, de erlsen uitwfls.w:hen.
- L- Ia laine ~l do~, de wol OfJ het diet, eer 't gesclwren wordt, 'Wos.,:che1l. -- SE LAVEll, n. pro
Zich wasschl!n: Se 1- Ie Yisage. zich het aangezigt
'l.IJassc17en. Lavez·\ous les mains, wasc!1 uwe !landen. - (fig.) Se 1- d'un crime, zich van eene misdoad zuivercn, re(jtvaardigen. - Je nfen lave
Jes mains (or la houclle), iA- wasrh m~Jne hanrlen
in rmschuld. 1k wil met ecne zoo o'm'ertvaard1(je
za{J/{. '/liets te rinen hebfJen. Se 1- la p-orge de qc.,
mrt iets den sjJnt drijf)en, el' uiede larc!Len.
S I ..i.vel'i(~? f. lI"asc f1plaol s f. Oavoll').
1...'Vel"lllllSSe, m. [Com.j Roodt' wirn m. van
Ber?;y.
(of lJjjtl'lieg r.
l ..n"~I't, m. [H. n.] Amerikaal1uhe nwskiet ffi.
I ....n 'eton, m. [Com.] Grove wol, /raanlwol t.,
walk/HIm' n.
I ... a\'eftc, f. raotdnek, u'w,chdoek. 'Wtijrrjrek,
schuU/rlap m. (riet l"ertnuwer.fi). - I H. n.] YolkslIamn tier zwaluw (alouette) in 't zuiden van
F'ranlo'ijl£·
l ..a\-enl"~ m., -ense" r. J¥assche~' m., 1."m:chster, wu.sclwrouw f. L- de gauts, liand,f)clloenwas-

or
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scber. Lveuse

de

vatsselle, »atemoaschster. -

(Tech J Uiuoocer m.

I ..a\·is'l m. [Dess.] Het unsschen, het kleuren
eener teekenuu; met oostindischen inkt, met roetbruin (hister) n{ eene andere kleur« t 0[. -- De tius
gewosschen teekenuu; f
I ..a \'oil·, m. Wasrhlluis n., uioscnptaats; waschkuu), wuschtobbe f.; spoel». t; 'lvasclibeklcen, lumtlbekken n. - Goouteer: m. [Arqueu., MiL]
Poetsstok met een' lap omuiotuien, krosser, om
den ~'eweerloOl) te zuineren.
l.la\'ul'e, r. Sehotel-, »uat-, ,foipot:lwater n.; bV over'drjjving: met te »ee! uiaier aangelenflde
soep I., »erusaterde bouillon m., enz. -- [Tech.]
Hel uiaesche», bet uiuooce»; - het pluneren of
l'ijmen van papier (bii boelibi?1der.c;); de daartoe
gelJezi{:de oloeisto], uiosctnnuter n., loog I., pltmeer'of ljjmwote r n.; - de door uiunasscbinq n( uutooginU »erkrecen zilrer- o[ coiuideetties. Moulin Ii
1-, (lUX l-s, umschmoien m. Terre de 1-8, u1t te
looren wwh o{ aante. al lie tot lJOeder ceoru te
stoffen, u.uorcan men zict: tot de smelting beaiend.
heeit {In die m. 11, uitloo~t.
I ... axafif, Ive, adj. fMtid.] Ontlastend, buik~uit'e'f'end. a(voerend. 11 u r (i ere n d, l a x ere n d:
Medicament 1-, n{ als suust. LAXATIF, Ill. Purgeer'm'iddel, I (i X ti n s n.
I ..a x ifooste, e, arij. rH. n.] AIel mijd uitfenslaande rilJlJen, 'WtjdriblJig. - I ..ilxifloloe, adj.
fBoLI lUel wyrl uiteenstoande b/oemen.- I ... axifoli~, e'l adj. ft'Itt wijd uiteenstaande /JIadel'en.
Laxife, r. SlalJheirl f., gebrek aan sfJorminp,
aan di,dhdrl of zomenhan(f. loshcid, lam i t ei t f.
La 1- d'une tonIe, de sl(jfJheid van een touw. Ld'un ti~su. losf,eid van een wee{sel. - t [LitLj
L- du style, omsla{jtigheid, wijdloopfglleid van den
st'ijl.
I.....y~, f., z. tAlE. - L:tyer, v. a. [Ei:\UX et
for. J 11et hnul merken, dot by den hak II/Ott gespaoHI worden. - [MHc.l Den steen met den tandbeilel (J.,flel'en
beho'w;,erl.
I .....ypfier~ m. Koslenmaker, maker van kasten,
kislt:11 , Nfite koITer.') , ",toven , TaUe- en mni::enallen
en dr.l kleine 11oor'werpen (nol. E:lJBALLEVU).Lnyett f', f. Linnfnkist. linnenkast L; - lade,
sChuiflude f. (van een.e kas, een kauinet, enz.). Al fle ll{)Or fen pas (lebor-en kind l'erelschle lileedin,(stuk/ren en windscls, luijermanrt f. - rMus.]
Schui!:ifl. n, aan den fJromlller eener zakJ;ijp. -Lay~Uf'l'ie~ m. I(astenlllokerswe'rk n.; kastenmakerstwmlwerk n.
-/runst, f.; -- ka~'tenmakers
winkel n{ -handel m.
I.ayen.·, m. lEaux et for.] lJoutmerker n.
(v{ I. LAVEH).
l ..a7.ilgne, Lintl)nrmiq deeg n. tnt (;~ebali.
Laz ...·~t" Ill. Kronken- n{ ziekenhuis n., oorsprortkt rtfk fen aan rlfn hei!. LHZHfUS (fewijrt huJs
voor melaatsthen flij Jeruza/ern. - Quara11tuinehui.~ n.. l 1eTufijr in zeehavens, inz:. aan de ltJi(ttlellandsche 'lee. voor rlcr.wmen. en (joederen, die uit
vfr-dorhte pl(Jotsenknmen, I a z n ret n. - I".lzarist~o III Lid n. ffner geeste!yke nrde in Fron/ff'ijk, dOfJr f/inrcn/ius t'an Paula in 1045 tnt hft
zendelin(Js'1l'erk npfJe1'lrt. I a z a ri s t m. - l,ilZoilJ'if~, m Hiddfr der Lozarus-flrde, eene geestelijlie
orr/e uit den tijd der krui,r;ln( ten.
I ..azulite'l m. rMinrr.] IUaauwspaath. n., la~ul1et ilL, Z. V. a. tAPIS-LAZULI.
l"ilZZiH'on(-'l m. (ita!.) (/11'. lao-za-ro-nr) Lastdrflll'r'. IituiJer. lJed(/loar' m.linz. tt:: Napd.'l). lid dier
loll ijke arme vf1lkskllu:se. welke d{'el.~ ran lastdrogen
en onder do(!Inonel'.filflerk. dpcl.r; van fJedden o[ nog
sterMer mirJdden fJestoal. (Plur lazzclfoni).
loACl7.zi" m. (von 't itol. Jc)j~zo. rd. lazzi) (pr.
JHd-7i) GelmreflR1-le/ n. bjj 't italiaansrhe fIIijspel
belo(,t'hdfik re!J(Jor' n., prt.r; r.; - v{!rn'u{U{ e ul m.,
('Prat fmtwonrd n., (Jel,mprm'isee1'de srher'l.'i f. II ~'rn e~t firr par un 1-. par fle~ 1-, hti hellt er
1irh rlr,nr" een' kwinkslag, door hansworslt:'flstreken

or

or

ttit re1·ccl.
I ..e" ar'l. m..

I~a'l f. (beide vri(ir een klinker n(
s[owwe II loA"). Les. pl. m et r. IJe. den, het:
Le jour, La ~emaine, L'Hnnre, de dag m., de
'I1'fek r., hf t .iaar n. Prndilllt Ie jour, gedurende
dt'n dllr.. Lp~ jours, )e~ ~emainp~, Les annres, de
dUf/frl, 1)'fl-ien, jOJren.. (V{ I. DU. AU).
' ...-" IJron, moo ....1. r. (beide l,ri6r een kNnker
of &tomme h Le), LeSt pl. m. et f. (van IJerso-

LEV ON•
nen en zaken, die ats regime direct voorkomen).
Hem, tuuir (ze). net; hen (ee). tu.ar (zp), ze: Je Ie
vols, ilr. zie he/no Je la connals, ik ken hoar. VOWI
votre livre, [e lal lu, zietluur uin uoe/£. iff lieu net
('t) fjelezen. Menez-Ies ~ Paris, breiu; hem (hoar,
Zf) naar Parijs. Je vats les consulter, ik ca hem
(hoar, ze) rcadpleuen. OU avez-vous mls mes
livres? mnntrez-les mol. waar hebt flY mijne boeken geltgd, ioon. ze Inti. Sont-re vos Itvres ? ce

Ies sont. zijn tu.t uuie boeken? ja, zij zyn n.t,
Le, m. Breeute eener sto! tusschen de zetikunten, tuum f. II y a deux Ies de toile Ii ces draps,

tieze beddda/wJ1s zijn oun twee breedten. Robe de
slx hj~, kleedje »un zes bancn, -- {Mar.j Vue
voile de h uH Jr~ et deml, een zeil van acnt en een
hal{ taee«. Le dune plnnche, breedte eener 1;{011k.
- [Nav.] Oevertooni. mye tumt m. vOOJ' de dienst
iter s('huUen op de binnemouteren; jaa~ll)ad n.
(chemin

de halage).

Lpn" m. [Bot.] Breedbltuleruje koot

t

I,jean~, ado. Duurinnnen

r.

(in tegen.\'telling
Anjou).
Ziourte populier rn (in
Lebeche, I"eIH·~{·he, Ill. (Mal'.J ZUldwestewitJd Ill. (nIl de iUidrJellanrische zee).
L~b?I'is, m. f H. n.] Canadasche adder f.
Lebetin, III •• I .... betille, L (H. n.] J/enjjnige
adlh'f' I. nun de Levant.
I ..e canonaall(·ie. f. ] Anat.] 1Vaa rzegget'v f.
uit. beklitns of '''''c/wtds nut water, woorin men
edelstpenen o{ stukjes melaal wkrp, scJlOtelwiCchf1/(l'rij. Lt. k a no 1I1,(1n tie f. - Lecanolll ancien, ne~ adj. Tnt die waarze{j(Jel'ij btlJfkkelfJk.
- Als s'u/)st. Sf!wtelu.)(JarZef/geT Ill., -ze(f.~'tp,. L
I ..e .ohe, f. ({am.) Dun sneedje (b}'ood, vleesch,
ham" enz.), schijlje n. - (Bot., PecheJ, z. v. a.

met CEANS).
I ..~i,,·d'l m. [RoL]

LAICHE.

Leche, e, adj, (en part. passe van IEkher):
Doigls I-s, A:31'ieUes I-es, a{uelikte vinr;er's m. pi,

borden n. rd. - (Peint J TalJleau 1-, trop 1-, (feIi/fte, te zeer re!i/rte, al te zOr'gvuldig en { eKurlstl'/d
bewerkle schilderjj r. - In dien zin ooli als sub.\t.:
Le 1- est I'oppose du large, du radle. !let gt:lilfle
,,'laat teuenover het stoute, Ittl ongedwonUf11e. - (fiu. et {am.} Un ou rs Il}al f-. een on(!elikte
btJer. een IOtrl,!J, slecllt o/H.enoed. onllebbe/ijk mensrh.
- (Prot'.) S'il n'y avait pas de femmes, les hOll)mes ~er(jieilt des ours mal I-s, ols er f/eene vrof1,wen waren, zouden de mannen ongelilfte becren
zyn: de uJngrmg met vrouwen besciwajt, veredtlt
den man.
L~che-doigt (il), adv. ({am.) In 'U'er (feringp,
hotvee/lu:id, fen tkf'tje, ziertje, met mondjes maat.
- ~ loAt~(·hp-"J'ion'l m. Lekkerbeetje n.
I ..e,,·hpfa·ite.. f. ieuis. j JJl'aadpan. dl'uippan f.
(Loc. JJI ov ) lis ont bu dans une 1-. zij hebhen
wedel' Uit eenen ,f\chotel {Jef"(~ten: zij hebben zich
lJerzoend. '-1 Ma I' ] , z. cOQ-SOUJUS (waal' verkeerdclijli Jichefl'ite st at).
l~e(Oht"g'nalle, r. rHo n.J Venijnige braziHaansrhe 7lJr'XlJ f... - Lef·he-IHltte, 1'. (H. n ], bij
BUFl<'()~ snmtyds z. tl. a. UNAU.
l~p(Ohel·,l). a. Likken (ldiken) , afliliken: Lun pial. ~e8 doig-fs, ses levres. cen' srhott1, zvn,e
VinfjeTS. zyne lip/len ofliliken. Lps chiens h~ehent
leurs plaies, de nondt::n IikKPn Iw.nne 1.oondpn.
({Ullt. en zonder voorwfr,J): II aime n 1-, hi) lonpt
gaQ1"nf np de Iflap, hi} is een panliltker. - (fig.)
Ce pei nl re, Cel all teu I' Ip( he trop ses ouvrages,
die schilder, d'ie .w~h.djver likl, /funstell te lIeel aon
zijn wetk.
(Lnc, pro()l;.) t- rOUI'S, de lwr1ijf'n
-uitzui!,f'n, door "et p1'ore.c: te rek/fen, - SE LECHKR,
tJ. pro Zie" /ikken: Un chat qui se Itkhe. t!eVf h:ol,
die zir"h likt. - ({aul.) On ~'en leehe le~ doigts,
Cela est h s'en ]- les doigl~. r!urn' !Hft men vinrer
en duim 11a: dat is Vii uit.~lek lekker, bereerliJk,
II n'a qU'n s'en 1-Ies hartles, hii z(J1 fir zit!, den
mond '(lid vet olin rrdlke]J (er niets VQ11 hefJfwn I
t I..eche,'ie, r. Lek/fernij f. - Onf'pbondfflJwid f.; - hu';s n. von onluthl. - Lefohl-ur.
euse, at/j. ({om.) G'ulzig. _. Alg subst. m. Ta{dsC1/'uA Jll e1' , lwnlikke r m ; -- ('1l1dcer ook) borl ft!ner
gelluwde vrouw. - Le(·houu{&.." v. a. Gedutig
likken.
I~"f·idpe'l r. [RoL] Bnomlt'verkruid n.
I~ec;on, r. Le.r; L, onderwijs, rnulerrif'l n. van
een' !rtrwecster (Jan zijne h:erlingen; lezin", vnurlezing L; leeruur D. L- de droit, de medetine, de
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chtmle, les, tmderuiii« in dereoten, de geneeskunde,
de scneikuaute. Ce proresseur a fait (donne) aujourd'hui une nolle 1-, tlezeIlOo!Jeeraar tieeit Iwden
cene sctioone fezing. vooTlezinf/ oetunuten. II prend
J- (des Iecons) d'escrtme, de danse, hi) neemt onderwiJs, "Les in hfl sctiermen, dunsen II possede
~i bien les matnernatlques. qu'i1 en Ierult 1-, hij
»ersuiat de w1s4unde zoo qoed, aut hij er onder'Wij,li in zou kunnen qeoen. Les ecullers qu!
manquent ~ leurs 1-5 tout peu de progres, de
sctiotieren, die uusine leeruren oerzuime«, make»
u-einu; norderuuen. - Les, teertoak, opgove r.
Falre dire n!' reciter la l- de lesooerlmoren; luten
opurm en. II salt fa 1- ra r coeur, hij kent zijne
les oun buiten. - Nij uitfJre1r1ing: Les, Taad;ev1ng,
uermanini; f., ooorscnri]! n.: Ecoutez lcs I-s tie cet
horume sage. luisie« naur de lessen, de raadgevincen vun dien wyzen man. II a eu de mnuvaises
I-s, hy heej] »erkeerden . slectitm I tuui (fekrt'gcn.
(/i!!.) Les I-s du malheur. de texperlence, de
I'nlstotre, de lessen van 't tmqeluk. van de ervaTiny. van de (Jesrhiedenis.
Je lui al ulen fait sa
1-. ilc Iteb hem ter deeq rle lellielen qetezen, hem,
duchUO dooTuehoald.- [LitLJ Letinc; leeswijze 1'.,
o/Jvatlinq van den zin eens schryvers: Confronter
le~ ditfrl'entes 1-8 d' un passage. de verschillende
lezin(Jen ran eene rJluats 'De'i'!lelHken. - (/if/. et
rallt.) II y a une it III re 1- de ce fait, riat voorlJal
'wordt nog ander'S 1)ertdd. - [Lit 11 rg J II Y a trois
I-s n etwque nocturne, iedere 'vroegmette bestaat
uit drie morgenlp,ssen, afrledinoen.
l.e(~teill'. 01., -h'ice, r. Lf'zer. voorlezeT 01.,
lezeres, vom·lezere.<:, vomltesster L, hij nf zij, die
voor anderen ol'eriuid of U)()1' zich zelt'f met de
{)(Jr,en Ifeid. L- du I'oi. L-trice de la reine, leur
des koninpi, lezeres der l£On1noin. Qui sera notre
I-? 1J,Je zal onze l1nor!ezer zyn? Un ,'oman a plUS
de I-I rices que de I-s. een roman heftt meer leuressen dan leurs. - Avis au 1-, z. AViS. - [Mu~.J
C'e~t un I'ort bon 1-. une furt llonne I-trice, hij. ziJ
BjJeelt zeer vlu(! van 'l blod. - Tilel der pl'o{essoren aan 't collerie Dan Frankr'ijJt; ook van by/eeroors op hoOf. esc!Jolen, die in Tang beneden de
"norleeroar's slaan, leermf'ester inz. eener nieuwere
laol, left 0 r m.
IAe(·tit·,ilh'e .. 01, [\nt] Rosbaardra{!er, sloor,
door 'wien dr: (Jude ROII/finen in hunne draogzetels
ged?'u(en 'werrJe17.- [H. eecl.J J)oor]e17drafjer m.,
Jkrsoon, (he in de (l1'ieksclle kerJr, met /tet wegvoeren der lijke17 'wo·" bdast.
Lef·UonnaiJ'e, m. rLiturg-.] Collerten-bnek n.
(1'(fl. COLLEC1 E), uybelsch leer-boek in de roomsche
I£er-k.
Le(·ti~t~ .. ne. Tn.
Ant.l Kllssrnfeest, (JodenfjosllUwJl n, bij de Romeinen, wOllrfJiJ de beelden
de'!' roden op kostlJare kussen.c:
bedden neler;d of
Wi I np sloden rondnm' df spijstufels geut werden.
l,e{·Coh·~ m. Bewe elijhe lessenaor m . waarop
men fen o/Jen( eslagf!n bnfk leot. - Le(·. I'in, m.,
z. v. a. J..lJTIH~. - IAt·...t I'ois, m. Leeszaal, lees/f.amer f. (in snmmiffe k/oosle/'s).
J~e(·tiu·e~ f. 111,t leun, voorleun; lezing, voor(f'tinq, lelftl.lur- L On fit la 1- du contrat en prpf't10l'e rte deux t~moins. Itel fnnlract 'iJ)e1'd in teuen'Uloo;'dioheirl ?Jan twee aetuinen t'norgeh:zen. II
~lillle lJe(1 ueou p la 1-. !lij Ilf"udt reel l'an lezen. van
lehtuur. - Cabinet de 1-, leeskolJinet n., 1J/rwts
WOOl' men t'n(){' eeve re/delijlre bijrlrar. e rlaniJ!oden
en tJOelfen leesl. - Comtr, Jurv de 1-, (ommisde r.
1'an onderz()ek der by een tomleel inr;ediende sluk~·f11. Hetreen. nun IN.,-l, leesstof f" heslJotli n.,
Ifklilur f: VoW. une e},('ellente ]-, ziedoar een
·:uillllu·nlend feest,u(' If, eene vOM'lretrelijke lektuur.
{7ft liet lezen l1(lfwlof'l'lneide kerl1li.~. fU lezcnhei rf,
-Ielftuur f. Homme qUi a IWflu('oup tie 1-, mensch
ron ,rnf'/e Iwlf':ttl,,('id. 'l{(Jr fJl'hJun .,,1Oft. - Le('~
IHl1J.\o/ r : (~u~eic:l:er 1a 1- a llX en lilllt s. (hn kinde'rerl
(ie lef.\·/fIl'n,1 (} ffe1"1l'ijzt'rI, r!1'111f,lulen:1'/ leerelllt 'l(111,
1..~f')·tJH". m. I Anl.1 roas L 'l"()nr nNe. rcukwpr k Wfl";fk. nrfl zdl'f'n, e11Z. - Klr1u'el·dons f.
{/tr Ouden. - I~~.·)'tlli~, f. [RoL] z. v. a. QUA-

Legal, e. adj. Wettig, wettelijk, volgens de
wet, 'l"eylmatig, leg aut. Precede 1-, weltige handeling f. Petnes J·es, "~Jettelijke stratte« L lJl.,st1'affen
vo/gens de wet. - In bijz01lderen zin: Ntun: de wet
van Mozes: Ceremonies, Viandes l-es, toetteffjke.
in Moze« wet voor'Ofschl eoene lJleQti~Jhf.den, spjjzen f. pl. - f H. ant.] Colonnes I-es. uietuiilen L 1)1.
waarop by de Lucedteaumiers tie uietten gesncrJen
uiaren. - 1..~gl'lelllellt, an». WeUfl-ijk, op uiet»
Uge wfjze: Cera n'est pas fait 1-, dat is nice volyens de wet or wettelijk qemuukt, (Jerlaan. gldisatioll, f'. [Prat.] B':Jkl'achtiging, qerecteNike {Jt;vestiy1ng, ectiloerkluruuj van een or tuuler
stul: aoor een: openbaurambtenaar, teqo.Li sti ! ie f.
- IA~ga,lis~I·, v. a. Bekrucntiuen, wtlUgen, gerer;teliJk lJevtsti!jen, wrttig o{ gf/rUg in ref/ten nuike»,
l e fJ ali s ere n. Faire 1- line procuration. eene
voluw{Jt Laten wettiyen o{ leqoliseren. - Het l)ar'l.
passe is 001£ adj.: Acte Iegause, geretJtelijk bekr'ocMigde of gel ega 1is e e T d e ucte I, galih., r. Wettigheitl, ocereenstemmmq f. eener
verrigting met de uxt, uietstiorm 10•• 1e fI a lite i t f.
La 1- de cet acto ne peut etre contestee, de we'·
Uglzeid van tieze ucte kan niet worden betwist. Respecter la 1-, de wettelijke l)oorschrirten el'1'biedifjen. - (lJe zin van g ere g t i gil e i fl, bill ij Jr.h f i ti, door Corneille aan dU wOO1'd gegeven, is
md regt gewraah-t).
I.. egut, m. [H. anc.] Een aan den stedehouder
eeneT J oJJteinsche prov'incie toef/evoefjde helpel" on..
derveldheer, leg a atm. - f H. eccl J Tilel van
de gevolmagtifjrlen vun 't pauselijk ho{, als 001£ die
van vete aartsbisschoppen, leg a atm. Llatere (Vt). latere), gevolJiwgtigd kanlinaal als lwu.f}elijJr, af.qezant by gcwirtige gelegenheden alln ee.n
del' groote hoven, o{ weI als opperbcz'elvnertler in
sommifJe provincien van den Kerkelijken staat, die
men ltf1atiiJn noemt.
L~gatili .. e, m. et r. [lur.] Een by testament
be(;i/l1gde, in zoo verre hij (feen erfyenaam (in den
z1n 'van het regt) is, 1e fj at d ri.s m. en f. - I ..
gateau·, m., -tl'h'e, f. fAne jUI'.J Er{maker.
eTtluter m., er{lJlllakster, er{laatstpr f. (nofj te(jenwoo'J'dig in tegenstellingmet leuata'tre(1ebruikl).
1..~g'.ltJne, f. lCim.] Soort van hal{ zijden, /tal!
wollen stof. leg at i n e L
1,j~gaUon, f. , H/aaTdigheid, bediening f. van
een' Icuaat (vgl. LEGAT); - nebied n. van een' Ie·
gaat, inz. de naam van iedel'e del' zes provincien
van den KerkeliJken Staat, die door fen' legaat Ii
lotcJe worden best-uurd, legatie. -Duur m. der
ambt"beflitrt1ng van zullr, een' legaat. .- [Diplom.J
0iJdragt f. dom' l?en' VOTst nan een' of meer per'sonen gegeven om biJ een vreemd ho{ te gaan onderhandefen; oezamenlijke personen, riie een' (Jezant, eett"
zaalffjelu.\'tigde o{ get,ofmagl'iud' mimsler veTflezellen.
gezantsc/wp n., Ie 9 d tie f. - Hotel, verb/ii{ n. van
zulli een aezantschap.
Le~ato. adv. (itol.) [Mus.] Verbonden, vereeniud, geslee]!t, Leg d l o.
Legatoit"e, adj. rHo anc.]: Province 1-, wingewfst fl., aut door eenen legaat werd bestuurd (vgl.

r

or

l

J

J

J

'''fELE

IMedp.,

r.

fTech.] }'Iidd(}11redef'lte t'011 ern' znut-

:flJt o{ znutrnel (marai~ ~alant). - I.....de, ~ ..eflon. m. I BuLl. z. " a LAn!':. LADA~Y.
LEDE,
"EnON (If LEHlEn. m I B"I.j If?ilrle 1'OSl1W?'il11 ffi.
I.~t". f I RoLl: Smwl 1'0n l'IierlJnmn m. - Enter
,en 1-,

Z.V.

a. Enter en rente, z. ENTER.
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Le-

Le-

a

e-

LEGAT).

Ba-

Lege. adj. [Mar,] Ledig, leeg, onbeladen:
timent 1-, lerlig, onhelwten scllip n, Vais~eau qui
fait un retour 1-, schip, dat ledig, geballast terug
kerrt.
I..p.gendairel' m. Legendenschrijver, schryver
van de ueschiedenis der heiliren en rnartelaren. I egenddri-us m. - Lpg~nde. f. Levensbeschrjjving der htiligen of nW1'telw'en. heiNgennescMertenis, Ie (J 11, li e f. Ce saint l1'e5t pas dans la 1-.
rleze heilice stanl niet in tie legende. -- (fig.) Vervelenl1, langdradi{J rerhaol n.: II nous a r:~~onte
Hne grande 1- des actions de ~es ancetres. hVhee{'
nns een lany. vert'liend verl1aol van de darien zuner
IlOnT()'Ur!f1'S cer/oon. - Omschrift. rondschril't D.
eener ,nunt."Ie (J e 11 de r. - I ... f~g~udogo .. ie. f.
Leer r. 1'(111 rie legende11 der heili{Jf'n.
I ..e~,·,·. f.I'e, adj. Li(t. nid zwaor. L'air est
plus I~ que leau, de lurId is Hqtflr dan. niet zoo
zwaar al.~ 't watt'r. Habit 1-,ligt, dun kleed n. Fardenu 1-. Note last m L- comme uneplume, zoo Ii"
a/.'i eene verier. - Monnaie I-ere, te Natemllnt r. Ce
ducat est 1- rt'un gmin, deze dukaot i.~ een grefn
te..'igt. - (Lrw. (am. et Tn'Ol).) II est 1- ~'lln grain.
hy hfe{t cen' .~lag tlan den molen weg, z'Y11e hersens
zijn niet in orde. Homme 1- de deux grains, z. V. Q.

e
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Que la terre te sol l-ere (aan de
Oude» ontleende ug,,;wyze) , nlOge d~ aarde u tacht
drukken: God schenke 1.t de eeuunqerust, - [Mar.]
Ce cheval est 1- la main, dit (ward is Ngt in
op de hand. Cheval 1-, /i{1t, r,emakkdijk, levendig
paa:rd n ..Cheval de l-ere taille,. rank, lijn paard n.
Mam I-ere, z, MAIN. - [Pelnt.] Contours 1-8,
l,uchtige omtrekken m. pl. Les couleurs de ce tableau sent fort J-eres, de kleuren van die sclliLderij
zyn zeer ligt, dun, lblchtachtifl en doorschijnend.[Arch., SeuJp.] Ouvrage 1-. ligt, luchtig. tijn bearbeid. uierk n. (fifJ.) II est 1- da rgent, zijne beurs
1Sledig. Cet homme a uue tete l-ere, un cerveau
1-, C'est un cerveau, un esprit 1-, die man timmert
niet tiooc. - 1..igt, dun, {ijn: Vapeur, Fumee I-ere,
dunne, Iu.te damp. rook m. -- Lipt, ~'emakkelijk te
»erdrtuien, te »erteren : Joug 1-, figt }uk n. OOUleur l-ere, liyt te dranen smart f. Punttlon I-ere,
tigte, gerin{Je sire] r. Viandes l-eres, Linte, niet bt:zuiaretule sptjzen f. pl. Je ne bois que du vin 1-,
ik drink niet dan /in len w'Un.::- Lict, vlaq, coinno,
rap, Iucliiu), vlug tel' been: Etre 1- n In course, h
fa danse. luchtu; loopen, dansen. Marcher d'un
pas, d'un pied J-, met luchtuen, vluqWn ired
toone». Je me fens aujourdnul plus 1- qu'a l'ordinair«;;, ik flevoel 'my van deag lucfllirer, vluu;er
d{ln naar fjewof)'nte. - Elle a la voix I-ere, zjj
lleerl eene ligte. ongcdwon(,ene stem. Ce chirurgien,
ce l)ianiste a Ia main I-ere) (He chirurcffn, die pianist heett eene lir teo 'vlu(/{je hand. - (fig.) II a la
main I-ere, hij is !irt van hand: hV slaat dade/fili
toe; ook (van een' diet sjJrelcendi'): hiJ /teeft vlurn e,
fMil.j Troupes I-es, figte
gaauwe vingers. troelJcn m. J)I. Cavalerie J-ere, lintuewapende ruiterfj, linie /wvalerie f. Infantel'ie I-ere, Hote in(anterie L, jagers m. pl. Arlillet'ie i-ere, rijdernde
artillnie f. -- 1..ir;t. onbeduidend. cering, khin,
van weinig betedfenis, o!Jf!en1lokkip: Vne I-ere
ble~~u]'e, eene liute, l1iets beduidende wond L II
eut un 1- acres de fie\ re, hij had eene li~·te, Ifleine
verman-ing van }worts. H n'a qU'une I-ere teinture de philosophic, hij hef/'t slecl!ts eene geri7lr;e,
oppervlaklfi{}e kell'nts 110n de tot sbcgeerte. Fante
I-ere, ger'inf/e (out 1'., kleine mi,~slap m. Vous allt~
guez des raisons fort I-eres, (ij ?Joert zeeJ' nietir;e
1'edenen aan. L- ~ouYenjr, zwukke, r;erinr;e, duistere herirl11i'rin(l f. - Lif t. r:emak/fl'luk, aan(f1'la(Jm: Cet. auteur a Ie style 1-, deze sc"rijre1~
heeft een' linten, (WnrerlOflun Rti). hi} srhTjj(t zeer
lief'. Avoir Ia conver~ation 1ere, r:enwl£keliJk,oangenomn. lifjt versloanlJ(107' 'in den orngarw, in 't 011derfloud 'I·Un. - Lirt, Hptz'innig. veranderlij/£, ongestodiu, fWU{t. wisl'fllu1'ig: Un peupJe 1-. eenliUtzinrtff] 'Colli. Un e~prit 1-, een on(festarli(J. wispelt'urig rJlfrlSr!z. L'homme est. plus 1- {tue Ie vent,
de mensch is verandellfjlfpr don de wind. - Avoir
Ie sommeH l~, 11ift twit slu]Jf:'I1. een' lossen sloop
hebben. - PorEieJ-ere, lir;le dicfllsnort or rlOi!zij f.
(die min lJelan(l? iilfe 01ldeTWe-rren befJamlelt en los
daarhl'cn vlol'il). Poe~ie~ l-el'e~
rugiti\c~. losse
dichtsluk,irs n. 111. - t D~: I..EGER.. lee. (ulo .. z. 'n. a.
LEGEHE:\1ENT. - n LA LEGEHE. lac. mll)_ Oil Hate,
luchliU\ /-i{;tzinnir'e wyze. Etre Vt~!u ~! la I-em,
tiot. lu('hti(~ies gekleed ~ijn: - (fi(!.) Vous y alJez
bien ilIa I-ere. r;ij r:aat zeer lif,'lzinniu daarbij Ie
fl)er-/f. Examiner une {'I!o~e t.rop ~ la I-ere, eene
zank te flur lif!o te oppervlolikir. rn(/erzoelren. LEGER, m. rReaux ~Ht~] liP! Ii! fe, los.I'e, blmallige. nngedu'Ollfene. - I . . f.gerentent. adv. fArt.
OJI Hgie. l'''u;rme. vli~(!tire. (nsse, nnbf;r!ac' l~ome wij:e,
enz.· (t:. I..EGER): E1 re vetu, anne 1-, It( t (Jelflu~d,
gewol'Jend z:#n, Danser, cOlll'l" 1-, 1'lu(I lurht7g
dansen, [oo/:erl. II l1'a fOllehe eette mn!iere que
)., hij' heert de'll' stoffe. die look mam' 'lvein'if/,
OJ1J1f!7 clalfki(/ aan(J()r(wrd. II ne faut pas eroire,
drcirlel' f:i 1-. men mnct Z()O (JaauiJ!. -:no nnlJeduchtelijk rdel relof!i)f'n. /)esUs en. -- (Prot'.) Qui jrge
J-, ~e trompe lounlrment. 'wie Q!1u'rrlu/fki!! on,:,,daTt. kWi) zirh (TONliJk 1'1'r'f;·i.f<sen. -- I ..f~:.:.el·ef i•• r.
Lirthtid, ferince 'Z'1I'omle: /l.jnhdd, dornlltid f. La
1- d'une plume. de~ vapcurs. de Hrtneid run nne
veder, ran de dallll'ffi. La 1- t1'une ctone, de lir{heid. /iin!lpirl ec?wr stn( - ])rtheid. l'lughf'irl. sY'('Ikeitt, (tezwinr/hpid r; ~ourir avec 1-, t\yec la Iou eerr, mf'l l'hUlht'id, zrn 1'Iuff snel aI.,' ('(!11 !W1 t
lonpen. - 1..1/ l'lfirl.f{'j]wli·kd(jkfteid. t'oonfighdd.
Im'!wirl. bevrJl/hllf i(l r:
A ,"oil' de la 1- fl(ln~ Ie
style, dans la cOnyer${ltion, een' lo,\'scn, lJel)allif;en
EUNUQHE.

or

a

or
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stijl, eene iumcename, gemakkelijke manter van omgang heooen. Avolr une grande !- de main, vlug
en gemakkel1jk sctiriicen, sclukieren, spelen, eene
losse, vlugge hand ncbben. A voh de la 1- d:1I1S la
volx, eene buiquune stem hebben, vlug en qemakke/ijk zincen. - (/irr.) Lirrlzinnif)wid, 'll'ispelturigtieul; veranderlijl£1leirl, wurtheill. onqestadiglteid; onlJesterllliglteid; anueducntzaumneid: onnudenkendneui.
La 1- de nos jeunes gens, de liotzinnigheid onzer
jonne lieden, La 1- des Athenlens, de wu{theid,
veranderlijkheicl rler Atheners. - Cette raute a
ele commise par 1-, die {out is uit onoedact.tuuunheid becaan. Cette 1- ne merltatt pas une sl forte
punitlon , tieze onuedacntziuunneui »eraiende niet

zui): eene zu.are sira].

t LfAgicide, adj IVetdoodend, uietoertredemi,
wet oerkruch tend : Ordonnance 1-. -- AI.(j sunst.:
Wetvertnder, uieiceruchtcr, uieinerkrnchler, wetuertropper m. Leg i f"e r e , adj. fVetgevend.
J.. . egife.·c.·, v. n. Welten nuiken.
I"i-gile, m. [Cath.] Doclt m. over aenlessencar,
waaro/J net evanW:l1e tict,
Li'gion, L (Mil] Groote leqera{deeling f. bij
de oiuic Romeinen, eersi 3,UOO, later ti,OUO man en
meer sterk, kriiqsschaar. lrl!urbende I., leg i 0 e n n.,
l e (/ i 0 r. - Ool: in Frcnkriik. (in navo[r:/ing der
Roineinen) de naam van verscl1illende leger-korpsen
onder Frans J., IJendrik il. e. a., inz. seder! Napoleon I. de tJenwnino roor de groote a{deelingerJ,
del' nationale gorde en der gendarmerie. L- etrangere, vreemden·[egioen. 1.- d honneur, lerdoen
von eel', eere-Iegioen, eene door lVapnleon I. 1110esteidl' orrle tot lJe!ooninq van u1tstekende diensten
en lalenlen. - Rij 1dtlJreil1ing: Groote 'lneniote,
schuar f.: Une 1- d'unges. een le(lioen. lieer van
enaelen, eene tnrelensdwf1'J'. -- ({am.) II a une 1-de
pal'ent~, hjj heerl eene Ie(I'io , ecne O'f'oote meni{jte
[Numi~m.J Ler;ioen:.>munt f.,
lJloedverwanlcn. JJeni/infj met flet woorrl legio lm een eiJrer tot opschri{t. ._- IAl~~iounah'e, m. [Mil] Sol(/aat ran
een rome'insfh {egiuen, ler,inenssoLduat m. -- Ridder m., lid n. van 't Icoioen van aT. _. [Y. n.]
Roo{mier r. (mierensoort, dip IJij uvennen andere
sonrten gaat be'lool'en.)
Doh: als arlj. gcbezigd:
Soldat 1-. lef:'iofn.~·soldaat m. I~pee 1-, !Pfj·ioensdegen m. (IJijzondrre soort 'L'on der;en lJi) dc rom.
ler1nenen in fJcbruik). --- Fourmi J., TfJnrlJiier f.
l.Ae:.:,is~ f. fll .• or als ar/j. t' Soie LEG-IS (pr. Iegiee) Fij-nste lJerzische zijde. h!r:1s-zfJde L
J~{;~isl.ilt~"I·, V. fl. (i"on.) J"Vdlen 'ma!fen, den
welpere?' spelen. - Lt~~isl.ltenl', m., -ta'ice-, f.
Welpever m., 11'd(J('er~1e1' r. Lyturgue et Solon
ont
de gnlnds l-~. LYfllTqUS en .','olon umren
groote wftr;erers. - Bij u1tbreidin(J: I.e 1- du Parnas~e friln{'(li~, de 'wetoerer van den, {1'onschen
Parnassus (7tl. Boileau. d1'c de kum.tl'pgels der (ransche lJOe:tj flel:!"t ouluwrrJen). -- (fiq.) L'opinion

+

-- +

etc

e~t la su preme I-I

rice

de~

peuples

et des l'(Jis,

de

vollu;rneeninfj is de nprwrste 'wetgee!,ster der v(llken.
en vonden. [H. de Francel ljrl van 't ?Dctrel'fnrl licchaam vdr;ens de c01lstitulie van ' t jaar
V III (linD). - O{)/£ als adj. rehez·jed: Roi IG, wetrfcenr1 !f(minn m. Heine j-fril'e. wet(ffTen.(/e lwnin(in. 'wet(Jef!{ster r. - Li·~·isl.atir, i,re,
a(~j. fVetr ercnd.
POllvoir 1-, wet{/cvende 'lIWot f.
Corps 1-, 'wel('ft'el1rl. lh-chaom n. - Me~Ul'es l-ives,
dnn'( eerie 'Wet vonrrlPS(',"r'n'cne, wet/ire maatregelen m. Ill. - I ... f~~hlihlfion. r. WetgelJende mont;
'tvel(tel,inq f.; (ezolllenlfJ/ce u1flten f 1il., wct/wt'/r n.;
- 11ldkennis: Wi lfmsrftulJ f. dfr Wellen. -.:... .!"egisI.,ih·pnlent. adn. Op wctr;ercmh! tvyze. -- I~e
gisl«,ful'e, f.

Wilrerend tigchonrt/, n.; - wct-

gevcnde 'l){rgorlerinq or mart f; -- 1c r i s I at n u r f.;
- duu.T m. rlet· wnkwamhtid van riot li(Jchamn
die reruaderi'l1g. - L(~::.i~tt... m. Wdkewr!ct'. 'wetkundi{Jf, 1N!tcdeerde, 't€[jtsr,elecrde; -- student m.
in de'rNlen.
I . . ~~:.:.if~. m., Z. tJ. G. LEGITE.
IAlf~iii1iln.airf~. adj. IJur.J liet wetti(ler{deel
betre/I'enrJ: Droit!" I-f;, er{rleelsrer;tfn n. pl. Portion
1-. 1,l'clli(! t?r!"rff!('l'!te n., 1e qi tie 11/ e 1) n 't·t i e r. Heriner )-,
a/.(j subst. L-. uwlti(l e·r(cerlOom. I ..t~::.ifirnafion. r. Echtl'prlrlariru7 L. het echien
of iif;1'fl''1Iij/ifJ1'. 1'011 ern lmUtt}, huwdfjli l'efwekt
!finri. I e (; i t i If! d lie r. Lettre de 1-, ffltlinosIJrie{ m. ~- f Dip!.] Er!fei1t1111O. etMcer1fiaring van
de l'nllJ/orrt, fJ. V. 1'an (f.''I1fl71 ,'ezant.
Legititne, adj. fretteliil' , fwettig, de by dJJ

or

or
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wet vereischte hoedanigheid of voorwaarden beziti Als subst. [H. n.] Gladkop m., soort van hagedis.
tend, regtmatig; echt ih huwelijk geboren. Pouvoir,
—-Léioeomrae, m.[Chini.j Aardappel-styfseln.,
Autorite 1-, wettige magt f., bevoegd gezag n. —tot verdikking der veriv in ae katoenfabryken. —
Enfant 1-, echt, ivettig, in huwelyk geboren kind n. Léioderme, adj. [H. n.] Met gladde of naakte
— Intérét 1-, wettige interest m."of rente f. — huid. — Iiéiognatiie, m. [H. n.] Gladkaak f.,
Roi I-, wettig honing (die naar vegt en wet honing
i tandelooze vise!» m. — Léiope, adj. Platvoetig.
is of moet zijn). — 'Wettig, met door de wet ver- — LÉIOPE, ra. fMéd.] Platvoet m. — JLéiopbylboden, geoorloofd; billy Jc, behoorlyk, regtmatig, le, adj. [Bot.] Met gladde bladeren. — Alssubst.m.
betamelyk, op regi en rede negrond. Amour 1-, Gladblad n., soort van heidegewas. —- Léiopile,
geoorloofde Hefde f. — Sa douleur est 1-, zyne
I adj. [Bot.] Met gladden hoed (van paddestoelen).
smart is regtmatig, gegrond. II a un sujet lort j — Léiopode, adj. [H. n.] Plat-, gladvoetig. —
1- de se p] a indre 'de >bus, hij heeft eene zeer bil- Léiopooie, adj. (11. n.j Met gladde kieuwdeklijke, geqronde rede om over u te klagen. — LEGI- sels. — Léfospertne, adj. [Bot.] Gladzadig. —
TIME, !.' [Jur.] Wettig erfgedeclle, regtmatig erf- Léiostome, ra. [H. n.], z. v. a. LÉIOGNATHE.—
deel, dat de wet den kinderen van de goederen Iiéiotriqne, adj. [H. n.] Glad-, sluikharig.
hunner onders toekent, kindsgedeelte n., le gi tie- Leipogramme, etc., z. LIPOGRAMME, enz.
rne por tie f. — Légitimejiient, arifø. Öp wetL é o i a , ra., z. v. a. CRIOCERE.
tige, regtmatine, billyke wijze, met rcgt en billyk- Lémaiiite, f. [Minér.] Jade of niersteen ra.
heid. — Legitimer, v. a. Wet tigen', ivettig, gel-van 't meir Leman (Geneve), lemaniet m.
dig maken; voor echt of eerlijk vérklaren, als in Lembaire, m. [Ant. rail.] Romeinsch zee- of
echt geteeld beschouwen, echt'en, legitimér en: Lscheepssoldaat ra.
un acte, eene acte voor echt en geldig vérklaren, Leuime, m. [Math.] Voorloopige stelling, leenL- un pouvoir, de echtheid eener volinagt staven. of hulpslelling f. iotbetoog van eene andere, I emL- un enfant, een (buiten huwelijk verwekt) kind maw. — [Miis.] Korte pauzei. — [Rot.] Watervoor echt verklaren. — {fig.) Itegtvaai'digen, verlinze f.
schoonlyk maken, vergoelyken: Rier) ne peut 1-sa Lemming, ra. [H n.] Noordsche trekmuis t.
désobéissance, niets kan zijne ongehoorzaamheid(van de grootte eener water rat), lemming m.
regtvaardigen. — SE LEGITIMER, V. å. Zijne volmagt Lemnade, adj., z. v. a... NA'IADE.
toonen en 'staven, zyn goed regi bewyzen; — voor Lemiiieiuie, adj.: Terre 1-, z. v. a. terre
echt verklaard morden". — Het pari. passé is ookS1GILLÉE.
adj.: Enfant I-, voor echt verklaard kind n. — Leiuniscate, f. [Géora.J Slingerlijn, kromme
4 Légitimisoie, m. [Polit.] Leer f,. stetsel n. lyn van den 4eu graad in de cédaante eener 8f
der legitimisten. — 4- Legitimiste, ra. [Polit.] le ran is k a at f. — Lemnisceros , m. (pr.
Voorstander, aanhanger, verdediger van de legiii—roce) [Géora.] Kromme Ujn f., om haren vorm
miteit of van de ugten, die de geboorte o>> 'tbezit
liefdestrik ra. \j\oeM of lacs d'amour) geheeten.—
van den troon gee ft; aanhanger van den in 1830 Lemnisqne, m. [Ant.] Purperenwolienbandm.,
nit Frankryk ver dreven oudsten tak der Bour- ter vasthechting van de kroonen der zegevierende
bons. — Légitimité, f. Wettigheid, geldigheid kampvechters. '— [H. n.] Koraaladder'i. (élaps)
in regien, regtvaardigheid, billijkhéid, ini. echtheid
met drie ringen of banden. — [Dipl.] Zyden snoer n.
van geboorte, eerlyke geboorte, leg it i m i text aan
f. de diplo'matische zegels. — [Bibliot.] Teekenn.
La 1- d'un droit, dune demande, een wettigheid in onde handschriflen ter aanduiding van het
van een regi, de regtvaardigheid van een' eisch, tekstverschil bij de uitleggers, I e m n i s k u s m. (f )
Ou lui dispute sa l-\ men betwisl hem zijne echte Lécnosité, f. Dragt of smerigheid der ooghoegeboorte. — [Polit.] Overeenkomstigheid met de
ken door de zoogenaamae oogboter, I e m o sit ei t L
wet der algemeene geregtigheid; -- (sedert 1830): Léuionlemon, m. [H. n.] Boktor ra. van
grondstelling, dat de vorstelyke waardigheid, even
Cayenne.
als andere privaat-regten, een onvervreemdbaar er- Lemur, ra. [II. n.], z. v. a MAKI. —Lémnfelijh goed is, onafhankelyk van den wil des volks,res, f. pi. [Ant.rom.] Nachtgeesten m. pi. of afgelegitimt t c it !.
scheiden zielen f. pi., spoken ii. pi,, I emu ren i. pl.
— Lémnrieiis, m. pl. [H.n.] Geslacht der maLegrau, m. [Pécne], z. v. a. JAGUDE.
Legs, f. (pr. le) Erfgift, erfmaking, erflating i., kis. — Lémuries, t', pl. [Ant. rom.] In Met gescheniting by urter sten wil, legaat n. Il liii a vierde feeslen n. pl. ter verbanning der lemuren of
f. pl.
laissé uh 1- de trois mille florins, hij heeft hem nachtgeesten, /emiirién of leniurdlien
een legaat van drie duizend gulden vermaakt. L- Lehdemain, m. De volgende dag m., dag, die
pieux,' er fmaking tot een of ander vroom oogmerk gevolgd is of volgen zal op dien, waarvan men
{b. v. aan kerken, scholen, enz.). z. ook CADUC. ispreekt, de dag daarna, des ('.$•) änderen daags.
Le 1- de ses nbces, des daags na zijne bruiloft.
Legnana, f., z. v. a. IGUANE.
Léguer, v. a. Vermaken, als erfgift bij uiler- iPenser au 1-, aan den volgenden dag denken. On
sten wil toebedeelen of maken, legater en. Il 1'a remis au 1», men heeft het tot 's anderen daags
rø'a légué ce jardin, hij heeft mij bij uitersten wil uitgesteld. — (Prov.) Il n'y a pas de bonne fete
dezen luin gemaakt, hij heeft mij deten tuin ver- sans 1-, een goed feesl duurt niet maar éénen dag.
maakt. — (fig.) Napoleon légua l'opprobre de sa Lendore, ra. et L (pop.) Lamlende, slaapmuts,
mört a la maison régnante d'Angleterre, N. ver- druiloor m. en f.
maakte de schande van zijn7 dood aan 7 regerende Lénées, f. pl. [Ant.] Wynoogstfeesten n. pl.te
huis van Engeland. — Ilet part. passé is ook adj.: Athenen, ter eere van Bacchus(Léhaios bygenaamd).
Lénifier, v. a. [Méd.] Lenigen, verzachten
Les biens légucs ä ses enfants, de aan zijne kindoor middel van een verzachtend middel. — (fig.)
deren vermaakte goederen.
Légume, i'. [Hort] Peulvrucht f.; in 't alge- Ver ligten, troosten, opbeurcn. — % Lénité, f.
meen: moeskruid n., grdente i.Jedereeetbare plantZachtaardigheid, buigzaamJieid van karakter, toeof wortel — [Bot.],' z. v. a. GOUSSE. — Légn- gevendheid f. — Lénltif, ive, adj. [Méd.j Lenioiier, iére, adj. De moeskruiden, de peulvruch- gend, verzachtend, —- LÉNITIF, m. Verzachtend,
ten betreffend. — Légumiiie, f. [Chim.] Eene pynstillend middel n. — {fig.) Verligling, veriroosuit peulschillen afgescheiden slof, le g umine. —ting, opbeuring f.
Lénok, m'. |'H. n.] Visch van 't zalmgeslacht
Légnminenx, éuse, adj. [Bot.] Peulvruchtdragend; peulachtig: Plantes 1-euses", of als subs t.in Oosl-Siherié, le nok m.
LÉGTJMIKEUSES, f. pi. Peulgewnssen n. pl.; moes- Lent, e, adj. Langzaam, traag, niet vlug in
planten f. pi, — Légiimi'nifornie, adj. [Bot.] handeling bf in beweging; langzaam werkend.
Peulvormig. — Légnmiiiivore, adj. Van peul- I/åne est un animal i-, de ezel is een traag dier.
vruchten of groenten levend. — Léguniiste, m. Elle est 1-e å écrire, zij is traag in (korht niet
ligt tot) het schryven. Un poison i'-, een langzaam,
Moeskruidteler, warmoezier m.
vergift n. Avoir la
Lelbuiisiasiisiiie, m. [Phil.] De idealistische sluipend, langzaam werkend
$
wysbegeerte of het kosmologi sch monaden-stelselparole 1-e, langzaam in t sprekén zijn. Avoir !e
pouls 1-, een: 'langzamen pols hebben. Il est mort
van Leibnitz.
d'uneflévre1-e, hij is aan eene sluipkoorts gestorven.
Leiehe, m.. z. v. a. LAIGHE.
Lente, f. Neet 1*. (luizen-eitje in 7 hdar.)
Leimostites. m. pi, [H. n.] Weidevogelsm.pl.
Léiobafe, m. [H. n.] Soort van rog m. — Leatemeiit, adv. Langzaam, tragelyk. MarLéiocarpe, adj. [Bot.] Met gladde vruchten.— cher 1-, langzaam gaan. Il y Ya 1-, hi) gaai langLéiocéphale, adj. [Bot.J Met gladden top. — Szaam daarbij te werk.
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Lenfe.', v. a.. z, LA~TER.
Lenten r , f. Trtuioheut. langzaamneid f.: La Ide la tortue, de trougheid tier schildpad. II est
d'une 1- insu pportahle , hij is onverdranelijk ituutzaam (in zijn do-n, zijn spn:ken). - Avoir line grande
1- d'esprlt, d'hnaetnatlon. zeer trotu: van begrip,
van veToeeldina zijn. - Het wO'Nlt nnk in 't meer».
gebruikt: Les I-s de In procedu re, de trace nann m,
de tertracincen van 't rertsgerling.·- [Mar J Vals-

seau lent. trotui, lui schip n. Ce valsscau est. 1-h
venir au vent, ~ arrlver, dat scni» toett slecnt op,
valt mndjelijk af.
LenU('t"lIe, r. [Bot.] Rnorlachtige ovale vlek f.
onder de SC/lOTS del' boomtakken.
Lentit·uliaire" ad]. Linscormui. Verre 1-, lins»ormu; alas n. Pierre, Coquille. Graine 1-, lins»ormiqe steen m., schelp. uuuitunre! f. Als
subst.: [Chlr.] Lmsixnmi« mes n. -- [BoL]. z »,«,

LRr:TILLE d'euu. - I~enti("nle, r., z. v. a. LEX1'ILLE. - I~enth"ulti" e, adj., z. v. a. LE:\TICULAlHE. l.enti."uline, f. [H. n.] ladue 1111s-

scneip f. - l . . t~ntifeJ·e, adj. [Bot.] Lmzendrtiqen«. - l ...entifol'lue, odj. [Anat.] LinSl)Orm·ig.

1..~nfigt~J·e, adj., z. 'll. a. I_E~Tl~EHE.
LenHlliu", m. [H. n.]. z, v. a. E"J1SS0LE.
Lt"ntillade, f. [H. n.] lfaairog, spUsllt'Uil m.,

melaatschheui f. -

[Modes] Zeker »rouuienborst-

siertuu! n.
L"olltice, t. [Bo1.] Plant f. van het qestacnt
des bel berisse-struiks. - L~Olltodoll, m. {Hot.]
Leeuuieuma m. - Leontol){~taloll, m. rBoLJ
Leeuuiekltuuuo m. L~untol)hthahlle~ m.[Bot.J
Leeuwenoo{j n. - Leontopode, tul]. I Bot.] Met
bkuleien , die naar Jfe/.lwt::~/a(l'Uwen gerjjken. Ats subst. z, v a. LEO~TOPETALON. - Leoll~o
s tomou, m. [HoLJ Tuin-tutetei r.- Leonul'e.

adj. tBot.] Met teeiuoestaartcormice stencets en
blader-en. - Als suost. [BoL] Leeuuiestaort m.
Leopa.·d, m. [H. n.] Luipaard III - [Blas.]
Gtumae en aanzierule leeuui m. L- llonne, klimmendc en aanzien e teeuio, {jeleeuwde luipaard.[Poet.] Enf1eland n. (met toespeiuu) 0]1 de 3 /uipaarden, die 't in zyn uionen voert). - [H. n.]
Nuom van een' »isc« en van uoee schelTJen. LEOPARD, E, tutj. (in oude blijspelen) J·f/reed.Li'opaJ'de, e, adj [Blas.]: LIOn 1-, oaande leeuui
(([·if tnunuuunuic den HOp van ter zijde »erioontv.
Lf~padite, f., z.v.a. PATEl_LITE.- LpIHu·is.m.,

+

v. a.

Z.

;\IALAXIS. -

IAeIHt~,

01.,

z, V. a.

}lATELLE.

LppidanUle" e, tut]. (Hot 11lId sc/mbvonniye
bloesenu: - Lepido(~el'e, uri}. [H. n.] Met schubbige »oeituirens. -- L~I)idocJ'ocite, m. [Miuer.]
Schil{er-ig-vezelipe brumijzersteen , l e p i d 0 if r 0soort nun roo.
c i e t m. -- Lel)idoide, adj. Scnutn:·l'mir.~ scMlI~enfille, f. l Ao}'L] Lfnze. tin», een peulce'wos;
[eriq.
[Anat.] Suture 1-, of ais subst. LEPIDO'i-001£ rie erwt der lieul. Semel' des I-s, linzen zaaijen. Manger des I-s, lin zen eten. L- d'eau
de DE. f. SchufmuQlt m. oan den schedel. -- Lpltie
marail', waterlillze f.. kroos n. (eene 11lant, d·ie {fe- dol~I.~, m. tH. n.j Grenad'ier m. (een visch). -lfjk groen rrws op stille wuteren drV!,t en waorl'an L(·pidolithe, Ill. i Miner.] SchUrer-steen, sfhil!e:de (;cnden veel houden) - fMrd.J L-s, spl'oeten, Tir,e t,linuller van lilaToorJe lfieur, Ie pi r1 n!'i t h of
L~pidophyll(" ~ adj. [Rot.]
zomervlekken (rpbrHde8). - lOpt.j Lins oj' hns f., I i Ita Ii t h m. brandglas n., glas. dut min Of rnrer de aedaarile Jl1et schuboonni(fe bladt'l't:n. - L~I,idopode, wl;j.
/.fl. n.j Schubi'oetio; met schulJ/)ire ii/olen in r.:laats
eene'" linu-er11. t heelt en waardoor hit Uliflfnlnopen de?" lfelltstralen wordt ve't'llleerderd of vcrmin- van vuetcn (bij repiiiien). - IAepidol)O!ine~ ar/j.
derd. L- plan-convexe, rJI{Jt-iJ()lvorrJli~'e o{ pI a n- [H. n.j ftIet schutJbir;e lfieuwrJeh:sds. - lJ'.)idoeon vex (;ltn.,:(m.e! eene 11latte ('11 rene fwlle zijde). L- I.teres, m. pl. (H. n.J 5to!,v/eu(}eHge iUM'cten,
conleXe-(·onyexe. rlubbd-t){)lvormiu of b i con vex e mtlvier nau/rte vlfu;(;'els, die mel (lene snort van
lens (met t wee bolle oppervlukttJrI). L- pIan-conca- schubtJiq slot bali 1ft zijn, vlinderR m. 11[., kapellen f.
ve, via k-holle of lJI an - con c a v e lens (met eene pL. -- Lepidoptenit~s, m. pl. Vel'steen Ie vlinplatte en eene holle zijrle) l- concave-concave. liers m. /;1.. of u(tfrukken Vfln vlinders in steen.dulJbel-holle of biG 0 n c a 1) e lens (met twee holle Lppidopt~J"ologie, L [ H. n. j Leer, lfCnnis f.
opprrvlaJ.ten). L- COl1Cin'e-COn\exe, len.s met eene VUJt de vl'iJu!eU:i, 'vtrlwndei'inq f OUf?' rle sto{vleuholleen fJene boUe zljrle. conc(Jn(-convexe lens. gehye insecten. - L~pidol,tt~I'ologhlne, adj.
- I Hurl.j Plotrond of lensvormia r:ewit;t aun den JPat tot die leer, fiie ve/liunrieling belloort. -slinger 1)(ln een uurwetk, tins, schijf f. [Ant. L~I)idosnI'("onl~, m. [.Vled.J Schubbif) tJlaschrom.1 l1et honderd en ocld-te nedfelle van een g( WUS IL in dl;n strot. - Lel,idosonle, adj. r.Ii.n.]
drachma. -- Lentilleux, elise, adj. SpToetig .it'let schubbig Ii;{. - Lepidote, L I H. n.] Slj'i~
gellwrper m. - A!s adj. tH. ILl GeschulJrl. -- I ..~
met zome1'vlekken
pisac..u.UH.~, f. [1-1. n.j Slekelscilelvisch m. ('in
l . . entistIHe, m. [RoLJ ftlastikboom m. - [H. n.]
Afnlwlinscl1e :.;/ang f., die l'(wk OfJ den mosUliboom lie jUlwnsche zei'en). - Lepisnlc, m. [H. n.]
Suilierdiertje n., suikergast m., eene ongevlruntlde
WOldt aangetrfi/fen. -- LE~TI~QUE, adj. [Opt.J Mi'ruot - S'oort van Ii/wisch m. -1~~I.isoste~, f.
roil' 1-. bTanris/JieQel m. lIIct2 len zen.
rHo I,.] Bundersnock Ill. lEssox oseus. L.j. .Jenio~ or/v. (ital.) rMu~.1 Lanuzarrm, gerekt.
Lenziuite, f. fMiner.] Duilsch mineraol. uit L(~I)i~.ul·e, adj. LH. n] ~let ~;cl1ubbigen staart
kiezdaa1'f!e. oluinaarde en water zament esttld , (varl DI.\·sr!1t11).
lenziniet m
L~I)ol'ide, LeIJOI'in, e, adj. [H. n.] Naar
l ..f~O, m. I Bot.] Zeerr stekelioe dis tel m. (ook den twus fle/ijAena, IlOw:acliUg. - LEPOHIDES, m.
pl. Dit:Ten n. pl. van 't hazenDes/acht.
chardon reroce oeheeten).
"
Lf\IH'e, f ArJelaotschheirt, leprooshtid: /j'ChU1'{l f.
1.I~og...o("otfe, I..eor-ro("otfe. m. rHo n.]
Fabtll.i('llti.' e bostaard m. van de leeuwin en de - (fh.) La 1- du peche, de'mf'laatsch/It!id. besmettelYJfhdd. best/u tling f. der zonde. I BoL] L'Jnannelijke hyena, (eeu.w-hyena. r.
1..~(nH"ift'~rn. [H. n.]Leeu'UJaop m. 1)an1~fncoa. l!lanc o!' Lppl'eir'e, m. SOOJt van mos, (eTJrd,r-ifl f. - L~IH'enx, ense. ar/j. I :VJtid.J Melautsch,
L~one~ses, adj. f. Til. (Com.j: S{igovies 1-,
-

or

l

iJ

.schoonste spoansche wol f'. uit Leon.

l ..i·onh"{~I)S~ m .. z. v. a. PI~CHE.
Li;oni~" L tRoLl Per-uaonsche brijallpclboom m.
I ..f.onin, e, adj. Den heuw eirel1, leeuwachtig.
.- [Jur.j Sodete I-e. Contrat 1-, leeu'loencenoolschap, Iceul1'en-conlract n., onrer;tl/laU(fe rernee11schan (If Ot'ereenkom.'1t, 'U'oarlJij aile nf rie meE'st",
voordet'ien aon een' of ecnir;en te beutt valltn (met
zin S1Jelinn OJ} rIe bekende cesopisrhe I'alle/). ~PoP~.]
"ers 1-, leonische of leoninische vcrun n. ,)1., !lP:J'(Jmeters, hiJ welke het midden en einde van ;erlrr
ven; met tlkander 'rtimt (noa1' Leo
Leonius er'Y/'
mirldeleeuwsch dicMer, dus rehceten). --' I ..~oni
ser, v. a. Een leeuuJen-contrart
gnneemW'tflll
aanfJoan. - IJeonistes, m. pl. [H, reLj Wal-

or
or

denzen

(Yaudoi~).

1..~Ollifis, m. (pr. - tice) [Rot.] Kaapsche
leeU'wesloort m. (pblomi~).
l ..ponUnse, m. f MEld.] Arobische melaatschheid f.. die 't aongezirt dOD?' zwellin(!'I1aor dot 'van
pen' Iteaw doet gelijlfen, leeuwfnrezifji n., I eo nt i a s is r. _. Leontine, 1. [Med.] Scort van

LEPHEUX, m., -EUSE, f. lHduut.\cilc m •
en f. -- I ..elu·ose.-ie, f. LefJl'ozen-, lazot'usl1u·is n.,
leproosrJij I., ver'jilf{inaskuis' voo1' meloatschen.
1....lifcu·anthe, odj. fRot J .lUi't fijne doornen
slt kd,'. - Leptanthe, adj. [BoL.j beJet zeer
kit-in£: fJloemen.
1"'~ltfi, m. [H. n.] Zeer kleine zeportire myt f.

leproos. -

or

Lt~IJti~nle,

m. ! Mrd ], z. v. a.

lUARAS;\IE.

L"'Vfo(·cu'l)e, adj. [HoL] AJd lunge. dU11ne
vrUl'hten.
I..elttocaule, udj. I Rot.j 1l'Jft dunneon ",'onken slt rwd. l.AeptO(~{oI)iH•.le~ odj.
tH. n.j Kkinh,'o(diq - Als suust.: Smo(krll l m. (Z.
H;\;\lE~O~). - 1....., )fO(· ....I·l.. ~ O(t.1. rH. n.Jll1etdunne.
lanft l)(}e!spriden.
I..epto("hiruie, r. [Mrd.]
TfleslanrJ m. rler vorhten, als z'iJ hunne gronds/of
missen. - LeptodiU"tyle. adj. r H. n J !vIet
lange, dunne teenen of viu(lers. -- I ..eptodonte,
ari!. f H. n] Mel zett klfine tanden.
Lel)toglosse. ar/./. [H. n.] }}Iet smalle. dunne luna. JAt"litolelle, m. [Bot.J Ma/uwplant r. van lUa-

daousknr.

Lt'ptontique, adj. [Med.], z. v. a. ATTENUANT

LEPTOPET.A.LE

LESTE.

teiiscliennis r. Crime de 1- nation, noocierraa« n.

Leptopetale, adj. [Rot.] Met smalle bloembtadere»: - I"CI,tol)honie, L Fynstemrnighdd r.
- l ..e ptophonitl ue; adj. Fjjnstemm'ig. - IAeptophylle, arlj loot.] Dun- en snuitbuuieru: LCj,tol)ode, adj [H. n.] fttlet zeer kleine. dunne
ooeten. -- Als suost. m. soort van rlorade (rory-

phene). -

10Di

jegens de natie. Crime de 1-humanlte, onteering I,

der menscntieui.

l ... eI!H.·.', v. a. Kusetsen, wonden; -

beleedigr?!t

krenken, verongclyl£en, te kort doen, sctuuien, besuuieeien. Le coup a lese (blesse) les parties nobles, de slay, huuw, het sctuit, enz. hee]! de edele
det:l~n {~ekw(Jt~t. Je craignats de vous 1-, de 1vos Interets, 1k oreesue u te tieleetluien, te »eron-

LCI)tO))saphe of l ..eJ)tosaph~, m.

Gevlekt ecyptisch porpl7yr n. - LeptoIJte.-e,
adj. [H. n J Met zeer kteine »leuqets. - i.CIltorhallll)he, arlj. [H. n.] Met umcen, tiunnen snuvel. -- Lecto.... In e , adj. I H. n.] Met zeer naauwe
neusqaten. - J..eetoehtz e, adj. IBoL] Mvt zeer
fijne icortels. - L~ptos~I).ilie, adj. I BoLJ Met

gelijken. uwe bclangen te schaden. - SE LESE",
v. pr. Ziclt benadeelen;- ellunuler bemuleelen. Hel part. passe is ouk adj.: lVIemhre lese, {Jekwetst
UrI n. Amour-propre 1-, (Je/oJ)( tste e'iaenliefde f. Il n' y a personae de I- en cette affaire, niemand
is in dtze uuik te tun t gef/aun. - LPraLJ Partie
I-e. betuuteeuie. beleed1{Jde [Jodi} f.
Lesine, f. Verreqaande luiru.neui, vrekkighefd.
Il vit de 1-, hij ieeit uerrequand karig. II fit cela
par 1-, hij deed dot uit »etrecoinule Iwri{JIteui. Lesine.-, v. n. Buitenqemeen IwhO zijn, op aue«
uiteumuien, bef£mbuelen. - Lesiuerie., f. Trek m.
1.1Wl IWTiUheid, van »errecaande vrekkigheirl; vrekkige otmi m. - Lesineur, euse, adj. Ka-

suial!« mdeeluuien de« bloemnett:«. - Leptosoiue,
adj. [H. n.] Met smut en dun lijr. - l ... eJ}to.
spel'iue, adj. [Bot.] JUet zeer taetne zotuikorrets.
- I ..el)tostach),e, e , adj. [Bot.] Met dunne
btoemuren. -- Lel,fostyle, adj. l Bot.] Met drtuui/ijn stij/tje. - Lel)teU"e, adj. LH. n.] Me! lan-

uen, aunnen stuart. -- .sts suust. 111. Bastaorrl-boktor I., soortvan houtbokje n.; -- surinoumsctie buitietoieermu:« f. - I ..e l.tu.·etl·s, m. pl. I H. n.J
Lanohonrnige keoers m. pl., bokkeversoorten r. pl.

ria.

- Lel.tynite, m. [Miuer.] Soort van velds]Jaath n.,
l e p t u n i et m.
Letluel, I~aquelle, (pl-UF. lesquels. lesquel-

vrek/fig.

Lesion, f. [Med.. Chir.] Besctuulunno, kwetsiny, unnu! L: L~ legere, prorondc. ligte, die11e
wond 1'. L- organique du coeur, des "pnumoris,
oTfjanisene, dour inWendi!,e oOTzaak ontxtane aandoenin{J besr/uu1i!,ing van flet ha, t, van de longen.
Sans fra~tion ni 1-, z~nde?' bl't'uk Of (elsel.- (~ur.j
VeTlwrtmg, benadeel1n!l, schade r. (dle men by een'
koop, eene overeerdwm,u, enz. lijdt). - Breuk, beschad'lfJing L: On n'a remarque aucune 1ce
scelle, men !tefft geene beschadiging aan dit zeyel
bemerlrt.
Le~tllu", f., z. LlSQUE.
Lesse, L, z. LAISSE. - [ehas.] Plaats, waar
de wulven hunne tancien wetlen. _. l Liturg.] Dooden(jelui n. (in CtlOmjJogne). _. LESSE, m. [Ane_
mil.] lHd /lui.de'n gerLekt Ifrijgstu,in n
I ..e sse.·t ie, r. [Bot. j z. v. a. llA{rUEXAUDIER.
.I.e~~h'agc, m. 11ft loogpn, uitloogen; looging,
"!'1tlOOg'lnU ~. - Lessi\'e, L Loog f., loo(jwatc1' n.,
wdere tellugende, ontvettende vlof'istol, zeelJWater,
zeepsop n,; - wqsch, he! in de [oog te zetten linnengoed; !let opfJu:ten
11laSsc!len met loo{jwate1',
C'e~t une j)onne 1- pour Ie Bnge, dat is eene ()(;ede
loofJ VOOr hd linnen. l\1ettre Je linge Ja 1-', het
Linnen in loogwatt:.r zetten. Fail'e Ie 1-, Laver la
1-, de wasch uit Int /ooflwater 'U)(lsschen. - L-

Ies) pron. interr. IF'ie? uiellte? uietk? wat?
Lequel des deux eleves remportera Ie prix? wie

or

(Wtflfe) van rte btil1e leerHngen zal den Ij}'ijs bella-

len? Lequel de ces tableaux, Laquelle de t:es(leurs
vous plait! 'Welh evan deze se/li/der'ven, vun tieze
bloemrn f)fVOltU! Le8quels de ce~ lin'es, Lesquelles de ces plumes ehoi:-:bsez-vous I 'well-w liezer
boeken, dezfr /Jen1?en kiest fly! Lequel de ces deux
livres avez-vous lu? wellt van deze b/:"i(le boelwn
heM fly (Jclezen? Lequel vaut mieux. de ne ri~n
faire ou de faire des nens? wut is {Jeter, niets ie

a

duen ol benzehnfjen Ie doen. - LEQUEL, tAQUELLE,
pron. rel. fVelke, dewdlie. hetwtlh', die. (Jat. Le

jardin pour lequel, La mabon pour laqueile i1s
sont en pl'Oet'~s, de tLtin. om 'welken (denwellwlI) ,
het hutS, om hetwel/r zij in prr!CfS /irmen. Je parle
de ces deux hommes (de ces deux remme~) entre
le~quels (entre lesq uelle~) regne Ia plus etroite
amitie, ik spreek V(1n deze twee mannen (van deze
twee vrouwen), tUS,\'c!len'U)/:llfe (wit!) de inni{jste
vl'ienrlschop lieersrht. La felnme de vutre oncle,
a
laquelle eEt tres-charitahle, lit!- VTOUW nws ooms,
welke zeer Ne(rlodifj is. Void un m.emple tire des
anciens. lequel je ne puis m'emptther de rapportel', zit'hier een v(}orlJeelrl, aan dp Oudrn ontleenrl, d'imp,l'imel'ie, boe!f~ruh'kcrs-loog. L- des savonniers.
hdwelk (dat) iii nid nalaten k(J'n nan te flalen. U'l:'jlzu:del's-loO{J, iJvtenrle loo(j. L- de centlres, asch[(Jog. - (flu. et fUIn.) II a fait une 1-, une etrange,
Choisis~ez entre nous lequel vous "oulez pour
comnagllon, liies uit ons rJ~n(lene (dien(!ene), dien u~~~ furieuse 1-, ~y heert acid verspeelrt. veel gdd
(tOtlh'en) Cy tot meri{l!zel ver friest.
f'Fa!'neer de u'lJ t spe[ Luten 'lltten. Fail'e la 1- des Gasc()n~_ z.
vo(rrzdst!s de en il de voorn. lequel en lesquels GASCOS. z. ook a~E. - I ..e ssive.-" v. a..Met loog
voor-o!' (joan. worden deze rlaarm"t!e zamenoctrok- rdnigen, wWischen; in de loog zdten, in de waseh
kpn tut DUQUEL en DESQUELS. AUQ£1EL en AUXQUELS: down. L- Ie linge, het linnen(joed u'asschen.
Ook
Duquel, Desquels de vo~ amis parlez-vouR. van zonder voorwerp: L- h cbaud. }} froid. heel, kondt
weI/un, van we/lw uwer'Vrienrien srJ'f'eeld(tij? Au- uitwassclten. .-- l Chim.j Uitlooren, water op zequel, AuxqueL:.; de ce~ enrant~ donnerez-vou~ les Ii- ker'e sto/fen gieten om er de ojJlosbare deelen tlQn
vres, au.n we/h'. Win u.'tlke dezer kinde'len zu/t (Jij de al te scheiden. - (fig. et lam.) L- la tete a qn.,
bocken{-'evc'n L'art aUCIuel, Les arts auxquels il ~e I ifmand de ooren wassrhen: hem duchUn de waar,oue. de /fu/mt. de kunsten, lion welke (w{Joruan) " l1t::irl zeggen. de les lezen. - I ..essi,'eu.', m.,
by zich toeu'ijrlt. Le lJui~ n l'el;1.rre duquel il a tite -eose, f. //(/osseher ro., 1UflschsteT 1. - Les~i.
lllesse, Itet uos('h OCln weIHs in(;ano 11# (fek1/)e f .'it vie.'e, f Wasclwrouw f. in dUfjloOl1.
werd. - In komischen en nok in retlerlijken stijl,
l ..t Ast, m. [Mar,] Rallust m. van een schip, om
somtijds O.Ok mit eene dubbeLz1 nirtheid te rermijden, het den be/1Oorlijken dicp(Jonn te aeven en in even'Uwrdt lequel 1l'el eens a/s f.;ijooe(Jelij!£ woord ge- wi! t te houden. Vaisseau sur son 1-, een enkel
bruilfl: Leque1 homme, Laquelle femme me dit, md !mllast beladen ,ficlzip. (JelJallast sfhi}) n. Aller,
'tl'ellie man. 'Wflke Vl'ouu., iII'V zeirle. De laquelle fenne Revenir sur son 1-, (jcbdlast
Of) ballust vertrekken. teruqkeeren. Vieux 1-. ou,de ballast (die reeds
il~juuiront leur vie durant. van welke lIoeve zij hun
leren lang hi t vruclit ebruik zullen IIeM)en.
de reis nude gemaakt hf'f{t). L- lave, gewasschen
I.el'e, f. [H. n.J Soori Vlln braziliaanschevleer- ballast. Faire du 1-, ballast innemen. Voile ~ 1-,
ballastklt:ed. ballastz~'iI n. Le 1- ruule, de ballast
rnuis r.
raat over, raakt levenrlig. -- Le 1- d'un bailon,
IAi~"ie, f. [Bal.] Lauwetand m.; hoerblad n.
I... e.'upe. f. r H. n,J Kieuu,worm m., een week- de hal/ust van een lue/ltbol. Lacher du 1-, bollast
dier, dot zirh inz. aan de Dogen en kipuwen der uitwerTJen. - [Peche] Visclmetgewir t n. - l.te8t age, m. lIet ba/lasten, het innemenvan ballast,
visschen hec/d.
l . . el'IH~en. De, ad}. [Ant.]: Hydre I-ne, lerna- bebfl,llasten. - Knnst f. van ballasten.

or

I

or

sehe slanq f., z. HYDHE.
LPI"ot, m. tH. n.j Eikelmuis, groote hazelmuis f., soort van zevenslaper.
I ... e~, m'l. et l)ron. rd., Z. LE.
I ..es("hf~, f. [Ant. gr.j rerzamel- en uitspannin( slJil1ats r.
I ..~se, adj. RelelJdigd, fle/lweist: Crime de I·
majeste, misdaad van gekwetste majesteit, majes-

Les.e~ adj. J7lug. los, lenig, buigzaam in de
ledematen; fi{;t, luchtiO (:ekleerl, net; - handig,
v!ug, hehel1dig. Marcher d'un pas 1-, met vluggen.
tred loopen. Vous voilH hien J- Hujourd'hui, qiJ
zijt heden'reqt ligt, net geklee(1, C'est un homme
fort 1-, l1et is een zeer vlug, handin geschikt man.
_. ({in. en in ongunstigen zin).- C'est un homme
un peu trop 1-, 't is een man, die niet zeer 11,aauw
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van qeuieten is, niet kiescn, niet naauw(Jezet in zyn
doe»; in zyn sprelten. C'est une reponse bien 1-,
dat is een zeer ligtzinl1ig, ligtvaardi{], onbezonnen

antuioor«.

Ledte, e, acU. [Mar.] Geooltast: Navlre bien,
mal 1-, goed, slecht geballast schip n. ---- (fig. et
(am.) Homme hien 1-, ruim 1)erzadigd,zat mtJnsqh.
l ..e stemeut, ad». Op vlu {/(fe , losse, [ucht1ge
wijze (VOl. LESTE): Il Mail vetu 1-, flij uuis luctitig, aardig (Ie/deed.
II s'est tire 1- de cette mallvalse atlalre, hij tieett zicl: aardiq. met sliinneu:
«it deze slechte zaat: getroliken. Bepondre 1-, Hat-

Brief m. II me faut ecrtre une lettre, ik
moet eenen brief schriuie«, L- de recommandation,
_

. . .0. .-"""'.

aanbevelingsbrze{. L- d'amour. lie(debrief, minnebrief'. L- de change, unsseume}. L- de graeo, getuulc-, ve'tgiffenisbf'ief. -- L- de condoleance, brief
»a» rO?l1.vbelfla{j, rcuioorie}, L- de fiHicitation, brief
van gelukwenscking. L- de divorce. sctieidorie].
L- d'affaires, brie{ ooer zoken, naotmuinsorie], L·

de credit. de creance. davls, de change, ctrculalre.
etc., z. CHEDIT, CHEANCE, AV!S, CHANGE, CIRCULAIRE, en andere bepoletule uioorden. -~- L-s de
cachet, lwninklijke oetieimorieoe», naam der beruchte lfOninklijh~e becelschriiten tot inhecntenisnezinnia aniuioorden.
i-Aester, v. a. [Mar.] Ballasten. bebaliasten, muu: (vo6r de groote [rtmsclie revctutiev. - [Mar.]
ballast inladen of innemen, - (fig. et (am.) L- L- o{ L- de mer, zeebriet, zeeoos m.; kommissieson ventre, son estomac, zijn' buik.zHne nuuu; brief. L- de marque of de represallles, Iwperoriel',
mulen. - SE LESTEH.. ll. l)r. Bebollast worden. --- bricioan scnavertiaiin«. 1,- de service, iiumstbrie],
(fig. et (am.) Se bien J- I'estomac, of enkei Se L- de sante, oeunutneuisctu. L- de Yoiture,vrachtl ..esteu.. ~ m. tnie], vrachtliistf. --- (flo.) Avoir l-s de qc., zebien 1-, zict: (Joed den buik vullen.
[Mar.] Ballastsunoer, opziqter over den ballast;- kemeui van iet» tieboen. Si j'avais 1-de vtvre enballastschiplJer, bauastcoerder m. -- oo« ols adj.: core trois ans, de revenir de ce voyage, je VOliS le
donnerais, uuiien if; er een brietie(brieren zegel)
Bateau 1-, oalltutschust f.
IAeth, m. [Anc. mar.] Volle ladin{j,vracht r., van had, dot it: nog drie [aren leven zou, dat 'ii,
van deze reis zoude teruq komen, zoude ik het u
Iast n. (last. cargatson).
l ..ethaL, e , adj. Doodeiij«.
LethaU- geven. - Ce sont des i-s closespour nons. dat zjjn

+f.

te,

+

Doodetijkheid f.

I Leiteren

ons oerboroen« dingen. -- LETTHES, f. pl.
f. pl., letterkusute f., useienscnappen; door
studie oerkreqene kundiQlleden f. pl. Les iJelIes 1-8, Z.
onder nEAU. L-s humaines,z. HUiHANlTES. H- de
I-s, z. HOIUME. n a beaueoup d'esprH., mais point
de I-s, hij lleett veel verstanrl. maar {leen letter]tennis, gecn wetensclwp. -- Les saintes l-s, de
heil1ge scltr'ift f., de bijfJel m.
I . . etfl'e, e~ adj. Geletterrl, geleercl, gestudeerd.·

VOOI'

LeU.a.'gle, f. LM(:ld.] Sltumzucht, slaapziekte f.;

I,a 1- est ordinairement accompagnee de fMvre et

de delire, de slaapzie/£te (faal gewoonlijk vergezeltl
van lworts en ijlinq. - (jig.) Dorfleid van geest,
log/zeid, ongevoeligheid, zorueloosheid, slaperi(Jheid.
On rattaque en son honneur, et il demeure dans
une honteuse J-, men tast hem in zijne eer aan,
en hij brijrt in eene schandel?jke gevoelloosheid, onve'l'sc';-flliflheirl, on(fevoeligheid, - Letha,rgiqne, C'est un tlOmme 1-, '{ is een geleerd man. Pour
adj. [Med.] SlaapzuchUU.· SommeH 1-, letfwrrrische avoir cette place, il ne raut pas etrc 1-, om dezen
slaap, do.or{slaap ~'. - (!iH.) Ongevoelir;, gevoelloos, post te kr'tj(fen, behoert men niet gestudeenl te
onversc!t1111g, dot, slapeng. - Als subst. m. en f. hebben.
Ook ats subst m.: Les 1-8 chinois, de
chinesche geleerden.
In doodslaap veTzonlfene, schijndoode m. en f.
I~ethe, m. [Myth.] Lethe f., str-oon't del' 1-'e1'LeUI'ine, f. [Impr.] Renvooiverwyzingsgetelheid in de onder-were/d. -- (Loc. prov.) A voir letter. nontletter L, Kleine letter, die naast een
]m reau du L-, een zwak geheugen hebben; ook.' woorrl wordt gczet, dat op den rand of lJeneden
over'lerlen zjjn.
ver'klaarrl staat.
Kolom.hoord n., (lronte letters
LethU'el'e, adj. DoodaanlJren[jenrl, doodelijk.· boven de lwlornmen van een 'Uwordenboek, enz.
Plante, Sue 1-, doodel1j!w plant t, doodelijk sap n. - Letter f. die in een woordenboeli den mu!rgang
-- LETHIFi~RE, In_
n.] Slang, adder f. 'Wier van de eene letter OJl de andere aanrllJ,'idt.
beet or ?Jenijn doodel'ijli is.
Lefh'ise, C'I adj. [Poes.]: Vcrs 1-, z. v. a.
TAUTOGHAllUIE
S LetHier" v. a. VerblHden. verheu(Jen.
t Len., m. TVol! m. (loup).
de fa queue
Leth'e, f. Letter f. L- capHale, grande of maspelers aclder
juscule, kapitale, groote of hoo!,rlletter. Petite l- leu-leu, ltinderspcl n.. 1.vaarb'ij
L- minuscule, lile-ine letter. L- initiale, berlin- ellwnder loopen. - Aller !l la queue leu-leu, een
letter van fen woord. L- dominica!e, zondagsletter. voor een achier elkander goan, fju, eu e rnaken.
L- Halienne.1taliaansche letter, italiaansc/J schri{t n.
Lencacanthe, ad./. [Rot.] J.l1et witte llorens.
Cette 1- est tJ'op menue, maigl'e, et celJe~ci trop - Ais subst. f Ever1.voTlel m., zwarte lwmeleon
pleine, deze letter is te dun, rnager, fljn, en die (cameleon noir). -- IAencacbate, f. (pl'. ch:=k)
is ie grot, dik. - L- Ial)iafe, linguale, guUurale, [MiIH~I'.] ~lel1ragaat, wit ceaderde [{gaat m. - Lendentale, na~ale. pala/ale. lip-. tong-, !feel-, tand-, (~.Hlthe, adj. [Bot.] jUd 'Witte blnemen. - JAeuneus-, 1:erhemelte·letter f. - [Imp!'.] Drukletter f. canthclne'l m, [BoL] Jol7annes-hloem, Or'oote
Lever Ia 1-, de letter opnemen (cuit de letterlfas), zet- madeliel' C, kal{sooq n. - LencanUH~re., e,
ten. Lettre gris~ o{historiee. (/Toote versierde begin- adj. [Bot.] lUet toitte sto{kol{jes. - Leucas., m.
letter. - Gravure avant la 1-, eerste en beste a{- [Bot.j, z. v. o. nnYADE. -- Lence., m. [Med.]
dr'uk eener plaat n" (die vonI' het ingri/felen van' t fVitle huiduitslar; m. -Len(~ine, f. [Chirn.J
underschTift getrolf/fen 'wonlt). Gravurv avec la 1YUle stof, die men l 1erkrijut ({COl' de geleisto!,met
J-, p'l'oe{druk met het onderschri{t. Gravure apres 'Z'wavelzuu,r ie behandelen, leu c in e r. - Len)a 1-, qewone aFdrnk met flet onderschri{t. - A 13 (",Ue., m. [Miner.] Witte o{ vulkanisclie granaat
l-, au' pied de Ia 1-, letterljjk, naar den letterlijken (van het kiezelgeslacht) , lettciel m.
zin. Entendre, Expliquer qc. a la 1-, lets letterlijli
l~eiH~o, m. [Bot.] Arrikaansche gierst f.
l~encoblelltHu'e, e, adj [H. n.] IHet u'ftte
t'crstaan, uitlc(l(Jen. 11 ne faut pa~ prendre cela
Ia J-, au pied de la 1-, men moel rlit rl'iet naar de oogleden. - l~eucocal'l)e, adj. [Bot.] JUet witte
letter, letterljjlr opvatten, ten strengste nemen. vruc!den. - Leu(~OCel)hale, adj. [H. n., 8oL]
Rendre, Traduire une phrase ilIa 1-, eene spreck- Withoord·i(J. - I ..encocel'e, adj. TH. n.] lllet
'wyze van woorrl tot woord, lettcTNjk overbf'cngen, witte voelhorens. -- Lenl~ocolne, m. I Bot.]
vertalen. - (Loc. fl[!.) Aider
la 1-, aan eeniy WitlJlnemige (jranaatbloem m. - Lencodel'ine,
geschri{t iets bijvoegen, om den zin vol te maken. arM. [H. n.] ~lct witte huid. - Lencode."nline, f.
- (iron.) Ii aime 3 aider 3 la 1-. hij voegt gaarne [ParL] Naom van een nieuwllwdisch renkwuler n.
iets toe, 1JCrgroot, vcrrraait gaarne. Cet homme
l.eaH~odonte, ad.f, [H. n.] AIel witte tanden.
n_J ~let witten buik,
est ccrH sur mon livre en I-s rouges. deze man - Leucog'asfJ'e, adj.
daat bij mij 'in een zwart lJlaadje. 11 n'y manque wltbuikig. - Lencog'efl, 1'. [Miner.] Jf7 ilte edeln.] ]lIet
pas une lettre, e'r ontbreekt geen letter, (Jeen tiUel steenm. - LencoglHlphale, adj.
of ;'ota aan. Ses actions sont ecrites en I-s de wit dons (en vedereit van eene andere lflenf).
sang' dans l'histoire. zjjne daden zijn 'Il1et bloedige Lencog"rannneO) adj. rH. n.-] 1-Vit geslreept. letters in de gesclliedenis geboekt. - ((am.) C'e~t LeiH~og·I'ill.he, ad}, rEot] filet wit gestreeple
un sot en toutes I-s, 't is ten rlek in {olio. - Ecrire I bladeren. - LEUCOGIUPHE, m. [Didact.] Schryver
un mot. un norniJre en toufes J-8, een woord vol- OL'er de albinns (z. dat 'Woord) , - LfAllcog."autt (zander verlwrtin!7en scllrijoen), een (letal in Ilhie, f. Beschrijvinf] rier albinos, verhandeling
woorden (niet in cv{ers) schryt'en. - ({am.) Dire over 't albinisrrws (z. Al.IHNISIUE). - L~IH·og."a
ane chose en toutes I-s, cent zaak in /war geheel, J)hique, f. adj. Die beschrijving o{ verlrandeling
zonder iets te verbergen of te verbloemen, zeg(Je1t. tJet1'eH'end, leu kog raphisch. - Lellcoioll, m

or

rH.

or

a

a

rH.

r.H.

LEUCOLITHE

LEVEE.
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rer, v. a. [Fauc ] Den vogel op den lokvogel gewennen. — (fig.) In den strik lokken, aanlokken,
verleiden. On l'a leurré de cette recompense, men
Z. V. O. LEUCOGRAPH1E, LEUCOGRAPHIQUE. — L e u - heeft hem met deze belofte in den strik gelokt. —
colome, adj. [il. SK] Wit gezoomd. — JLen- SE LEURRER, v. pr.Afgerigt worden {op den lokvoe©iiie* m. [Méd.] Wiite vlek t. op het hoornvlies gel). —- {fig.) Se 1- dun doux espoir, zich met
van 7 oog. leukoma n. — Leucoméle, adj. eene zoete hoop vleijen. — ilet part. passé is ook
[H. D.J Wit en zioart geteekend. — .Lencomo- adj.: Oiseau bien léurré, goed op den lokvogel gerie, f. [Med,] Rustetooze zwaarmoedigheid, waar-leer de valk m. Personne 'l-e par un faux éspoir,
door eene valsche hoop verlokt persoon m.
bij de lyder gaarne ecnzame, somber e ptaatsen opLeutrite, i". [Minér.J Kalkaardige en phosphozoekt. — Leaconote, a.dj. [II. n.] Met mitten
rug. — [Bot.] Met wide bovenbladeren. — Len- rische mergel m.
Levage, m. [Ane. cout.J Heffing f. (b. v. der
ebpathie, i. [Méd.j Bleekzucht f. — Leticopathique, adj. Bleekzuchtig. —• Leucope, adj. tienden of andere heerenregten).
Levain,m Giststof(.,zuurdeegn.,zuurdeesemm.
JM. i).] Mti witte voeten. -— Lencophe, adj.
[Ii. n.] Met wit en bruin geteekend. — JLeneo- Du pain sans i-, ongerezen,ongezuurd brood n. Un
phleginatie. f. [Med.] lHuid- of bleekwater- cataplasme de 1-, eene pap, een omslag van zuurzucht 1. —• Leticophlcgmatique, adj. Huid- deeg. Mettre en i-, te rijzen, te gisten zetten. —
waterzuchtig. — Leucophobie, f. [Méd.] Schvw- Bedorven Hgchaamsvocht n. {als z'iekteoorzaak beheid of vrees f. voor de witte kleur. — Leneo» schouwd): Le I- de la petite vérole, de pokstof,
phre, adj. [H. n.] Met wiite wenkbraautoen. — stof der kinderpokjes. Cette maladieprovientd'un
L e u c o p h t h a l m e , cdj. [ii. n.] Witoogig. — I- qui s'amasse dans l'estomac, deze ziekte komi
Als subst. ni. [Minér.] Witoog m., een steeh der voort van een in de maag opgehbopt zuur. — (fig.)
Ouden. — Lencophylle, ahj. Met witte blade- Overgebleven indruk van haåt, lie fde of een' onderen. — Als subst. m. fVUölaä n., soort van kUer-ren liartstogt, verborgen, ameulende neigingf., overkruid. — Leucoplenre, adj. [II. n.j Met witte bly f sel n. II reste encore panni eux iin i- de liaizyden. — Lencopode, adj. [Bol.J Witstelig.— ne, er bly ft nog een overbly fsel van haat, zekere
[H. n.] Wiivoetig. — Lencopoge, arfj. [H. n.j wrok by hen over. Se défaire. Se dépouiller du
Witbaardig. — Lencoprocte, ftdj. Me/ rø;*/ \ieux i- du péché , den ouden zuurdeesem der
achterdeel. — Leiicoprymne, adj. [H. n.j Me/ zonde afleggen.
L e v a n t , m. adj. {alleen in): Soleil 1-, opgaanwitte billen. — Leiicoptére, adj. [H. n.j Me/
tøtfte vleugels. — Lencopyge, crij. [H. n.j Me/ de zon f. Je serai lå ä soleil 1-, ik zal bij het opgaan
der zon daar zyn. —• (Loc. prov.) Adorer le
føitøew .<Ä/. — Leucopyre, adj. [Bot.j Me/
to?//e vruchten. — Leucopyrie, f. [Méd.j Te- soleil 1-, de opgaande, ryzende zon aanbidden, denringkoorts i. — L e u c o p y r r n e , arfj. [H. n.j Me/ gene huldigen, die aanzien in de wereld begint te
tøttf en rood geteekend. — Lencorhaniphe, adj. kry gen. — LEVANT, m. Oosten, oost n., inz. de
[H. n.j Me/ tø?Yføw öeft of snuit. — Lencorhize, streken, die te onzen opzigte in oostelijke rigting
adj. [Bot.] Me/ witte wortels. — Lencorhyn- zijn gelegen, oostelyke streken !'. pl., morgenianqne, adj. [H. n.j Me/ m//en snavet. — Leu- den n. pl.; meer bepaald: de kusten vari Kleincorrlié, e, adj. [H. n.j Me/røitøerøs/u?7 en wn/ Azi'é, Syrie en Egypte, Levant m. Du 1- au
onderlyf. — Leucorrhée, f. [Méd.j £Fi//e couchant, van den opgang tot den ondergang. van
»/oed m. (fry '/ vrouwelijk geslacht). — Lettcor- den morgen tot den avona, van het oosten tot het
rhéique of Leucorrhb?qne, ödj. To/ den westen. — Peuples, Marchandises du L-, ooster*m//en- u/oed behoorend, leukorrhéisch.
— sche valken n. /;/., koopwaren f. pl. — Commerce
Leucoryx, m. [H. n.j Regthoornige indische du L-, Levant- oflevantsche,levantynschehandelm.f
antilope i. — JLeucosaphir, in. [Minér.J Wit- z. ook ÉCHELLE. — [Géogr.] Mer du L-, de Midblaauwe sapphir m. — JLencosceptre, m. [Bot.j dellandsche zee f. — JLevanti, m. Turksch galeiIndisch ijzerkruid n. — I^sieose, f. [Méd.j Ge- soldaat, levant i m. — lievaiiiin, e, adj. Oosmmenlijke ziekten der lympha- of watervaten, terschjevamtsch, levantijnsch: Peuples l-s, oostersche
leukosis
i. — JLeucogperiiie, adj. [Bot.] valken n.pl. Ports l-s, havens L pl. vande Levant.—
Met loitte zaden of vruchten. —- l*eucospile 9 Als subst.:Les L-s, de ooslerlingen,levanlynenm.pl.
Leaco&ticte, adj. [H. n.] Witgevlekt. — I^eis- — [Mar.JUn 1-, een Levant- of Smirna-vaarder m.
costom«, ödj. [H.n.] Witmcndig. — lieneote, (zoowel van t schip als van den kapitein gebézigd\.
adj. |H. n.j Me/ w;f//e ooren. — Leiieotriqne, — L e v a n t i n e , f. [Com.] Effen zijdestof f. (uit
adj. [H. n."j Witharig. — Leiacoxantfie, ödj. de Levant oorspronkelijk), levant i en f.
[Bot.j Me/ "wn£ ew geef geteekend. — Ijeaieoxyle, Leve, i. [Jeu] Houten bal-lepel m. met langen
ödj. [Bot.] Met without. — Leu«ozoné,e, adj. steel (in eene klos- of malielaan).
[H.n.] Me/ witte ringen of cirkelstrepen geteekend. Leve, is, adj. (enpart. passé van lever): Pierre
l-e, opgeligte, opgeheven steenm. Mains 1-es, opge•— L e n c u r e , adj. JH. n.j Me/ wvtten staart.
l^eugeon, Leng-ron, ?n. [PécheJ JVijdma- heven,opgestoken handeni.pl. Épaules\-es,opgetrokken schoudersm. pl. Yeux l-s, opgeslagen, ten kezig net n. om roa te vangen.
'Lear, adj. poss. Mun, hunne, haar, hare:',L- rnel gerigte oogenn.pl. Pont I-, opgehaalde brug f.
jardin, L- carrosse, L- maison, hun, haar tuin IY\., — Pain 1-, gerezen, gegist brood n. — Les plus
hunne, hare koets f.Jmn, haar huis n. L-s fre res, grands dormeurs étaient alors les premiers l-s, de
L-s soeurs, L-s chevaux, hunne, hare broeders m. grootste slapers waren het eerst op. La lune était
pl.. zusters f. pl, paarden n. pl. — LE LE UR, LA l-e, de maan was op. — Avoir la main l-e, le
LEUR, pro«, poss. De, het kunne, hare: Mon non- bras, le fer, le glaive 1-, gereed zyn om toe te
heur, f.Ion erreur .sera aussi !e, la 1-, näjn geluk, slaan. Marcher la tete 1-, met opgerigt hoofd, onmijne dwaling zal ook het, de hunne, het, de hare bevreesd, vrijmoedig, stout daarheen gaan. Prendre
zjjn. Mes aniis sont aussi Jes l-s, mijne vrienden qn. au pied I-, iemand juist op het punt van henenzjjn ook de hunnen, de haren. — LEUR. pr on. gaan, vertrekkenof afreizen aantreffen; ook: iemand
pers. ni. et f. Hun, of aanhen, haar of aan 'haar. by 'twoord vatten; iemand iets vragen zonderhem
Ces enfanis, Ces poules ont faira, donnez-leur k tyd tot nadenken te geven, iemand overrompelen.
manger, die kinderen, die kippen hebben hanger, — Ook als subst.: Voter par assis et 1-, z. ASSIS.
geef hun. haar [ze) wat te eten. Voilä ce qui leur — LEVE, ni. [Mus] Opslag m. (der hand by "t
plait, dat behaagt hun, haar. Je le leur at dit, ik maatslaan).
heb het hun of aan hen, haar of aan haar gezegd. Léve-cul, ni. (alleen in platte zegswyzen) Jouer
Lenrre, ra. [Fane.] Lokvogei m., vogelvormig ä 1- of å cul leve, z. onder CUL. — [Fauc] Voler
rood stuk leder om den jagtvogel terug te roepen.a 1-, het opvliegen van 7 wild afwachten (van jagtL- a tiroir, met vleesch of' aas voorziene lokvogel.vogels, die hunne prooi niet aanvallen voor zy
Acharner, Décharner le 1-, denlokvogelvan vleesch opvliegt).
voorzien, het vleesch ontnemen. — Chasser au 1-, Levée, f. Hel oprapen, inzamelen van zékere
mel den lokvogel jagen. — [PécheJ Nagemaakt dingen; de opgeraapte of ingezamelde voorwerpen
levend aas aan'den vischhaak, lokaas n., leur f. —zelven, inzameling f. Il fut present a la 1- des
(^fl.) Strik in., lokaas n.,voorwerpvanverleiding: fruits, hy was bij de opraping, inzameling der
Il vous fait eet offre, mass e'est un I-, pour \oiis vruchten tegenwoordig. Toule la 1- luiappartient,
attraper, hy doet u dat aanbod, maar '/ is een de gansche inzameling, oogst behoort hem. — Heflokaas om u te verschalken, te vangen. — L.enr- fing, inning f. La 1-des impöts, des contributions,
[Bot.], z. v. a. PERCE-NEIGE. — Lencolithe, m.
[Miner.] Witte schorl m., z. v. a. LEUCITE, AMPHiGÉNE. — Leucologie , Lencologiqne,
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de hefling, ket ontoanoen der belastingen. - rMiJ., dlttlculte, eene zwarigl1eid oplossen, uit den 'Weg
Mar.] Werving, oprnepin(j, lictin«, rekruterin«. ruimen. - Een fjf'detlte van een geheel a{,'nijden
L- de seldats, de matelots, oproe,Jing,werving van tin». van suuten spr'elfend): L- trois aunes de drap
soktcten. inotrozen. La 1- de 184.0, de liuting van pour un hautt, tlrie etten taken tot een tueed artglO. Falre une 1- de gens de mer, la J- d'un
snYden. L- sur la Iargeur de Ia toile de quoi ratre
equipage, eene oprofping van 't varensvolk doen, ties polgnets, uit de breedle van net lumen het
eene scneepsbemtmninq aanwerven. L- en masse, nood1fje (J{sni.jden, om henuieboorden daaruit te maatcemeene oproeping, li{iting, vollonvapening. ken. - L- une aile, une cuisse d'un poulet, eene
fMil.] La 1- dun slege, net opbreken van een be- »lerk, een boutje van een kuiken a{snYden. L- une
{ego L- des arrets, o/Jherfill(j van. ontslag ui! hei palre d'empelgnes, een tuuir ooerteeren uit eene
ar-rest. L- de boucllers, z. BOUCLIEH. - [Mal'.J
/wid snijden. - Inuunelen, bijeen uimelen, opraL- de la mel', net aunsctneien; rotten, aanloopen pen; antotmcen, tieffen, figlen. L- les Irulls dune
der uoioen: IJ y a de la 1-, de zeeschie!tum. stout terre, de vruchten van een siult land inutmeten.
hot. - [Conslr. mar.] Zitbank f., 1JOOTste balk m. II a leve bien du foin dans ce pre, kij heei! van
L- des couples dun vals-eau, oprigtiv{J der sptm- deze weide ueel tiooi qehaold, inrezameui. L- les
t~n nan een schip. Couple de 1- 01" MHitre~se-levre,
Impots. de belastingen lu.ten, he/fen. L- la dime,
oprigtinasspant f. -- [Chir.] La 1- de l'upparelt, de tiende inuuneten. - [Admin.] L- un corps, een
he! ufnetnen, de Noting nan net verband. ,- I Cout. J /-iJk gere~'tclijli otmemen en loq;brenaen. L- un
Cette J- servira pour Ie collet. dit afsnijrfsel tal enfant, een'vondeling opnemen en ncar 't ntnuutot een' kraag tiirnen. Cette piece est presquen- linushuAs brence»: -- [Agrtc.] L- les guerets, tiet
tiere. on nen a prls qu'une 1- de jupe, dit suik braakland beoinnen. om te lJloeaen. - l Cnus.] Lis bfjkans nog i ehecl, er 1.~ slecnts een stul: 1.'001' Ie Iievre. den haas opjagen. uit z'yn lester opstooten' orouuienrcl: alcesneden. -. [Ceom.] L-e d'un ten. - (/i{J.) L- Ie llevre. ieis net eerst op net taplan, lieoer LEVEH dun plan. - [Hvdr J Aarden pyt brenuen, van ids net eerst sureken, tiet ijs
or iemetseltie dam, uiat, diJI, m. La 1- de cette breken. II ne Iallatt pas 1- ce Ilevre-Ia, daar-van
riviere sert de cllemin, de darn van deze r-ivier had men nict UlrH!ten b'preken. - [Grom.] L- Ie
dif17t tot fen' weg. - [Jeu de earfesJ Sla(l, trek m.: plan d'une place. d'un lieu, eene vesting, een terFaire trois 1-5 (main~), dde trekken. slagl n halen. Tein 0lmemen of OlnTwten en op 't papier overA,'oil' la 1-, de ul,eeste slagen hebben. - [Admin.] breu(/en. L- un plan a vue, op het oog opmetpn.Ledigin(J del' briel;enbu,~sen; (jezamenlfjkeuit de bus- L- une marque en mel', eenmerk peilen.- [Hort.]
sen fJenomen brieven: La uerniere 1- se fait a sept L- un al'bre. L- un arhre en motte. een' boorn J
beures du soil', de laatste /if:ting (;esr;Metft om 7 een boom met zijne aarde uitnenwn (om te Ve1''Ure. - [Tech.], Z. v. a. CAl\DIE. - Tanti m. van planten). L- des oignons. des tUlipcs, bloembollen
fen rad Ruimle f., die de zlJA(fer in eene pmnpbuis tu,lpen uit den grond hale '!. - (Impr.] L- la leUre,
doorloopt. - fJur.] L- du scelle, des sceHes, ar- z. LETTBE. --- IJeu] L- une main, ecnen slag of
neming van de zegels, ontzefjding L Faire la 1- trek hulen (in 't kaartspel). - (Mar.J L- J'ancre J
d'un corps, d'un cauavre, een Iyl' ge'reqtelijk O]J-hd anker lir,ten, ojJhalen, t'h.uis winden. L- une
nemen en weofJrel1 gen. - {Com.] Vooruit ontvan- ancre par les chevt~ux, een anker met de boeireep
gene som r. (door een' der deelhebbers). - A la 1- !ioten. L- les lors, de !talun opsteken of opgeiien.
de la premiere srance, bij 't opheffen, bji 't einrle Leve Ie grand lof! (Jef oJ) den hals van 't g1'ootder eerste heffino. II est venn a la 1-de table, hij zeit! L- les bo~ses, Ies garcettes. de stolJpef'S, de
seisinr;s van efn touw a{nemen. L- les fourl'ures
is bij 't einde van den maaltfjd gekmnen.
I"eve-gazon, m [HorLJ Zodensteker, zoden- d'un cordage. de kleedina a{remen. Leve les garligter m.. zurlenspade f. (Plur. Des leve-g-azons.) I cettes! SeisojJ! npgeseisd ! L-les nunes. de riemen
L(.'·f.»nugatte, f. (POf}.) Gele schelvisch m., oplwud£n (ui! het water tiuten) , op riemen hourond.\'chaar r., pollak m. (lieu).
I den. - L- un vaisseau, e;:'j~ schip in zijne spanten
Leve-nez, m. rMar.J Ophaaldel' m. der gei- zetten, de spa'nten van een schip opTi(Jten. L- Ie
touwen. (Plur. Des leve-nez.): L- de la lJonnelte brion, ae voorsteven-knie opri{/ten. L- Iesaccores
du bunier, pagaaijer m. van 't boven-lijzilU. L- de tie stutten van ondel' een schip werl'nemen, wegla bonnette basset geitouw l,an 't onde'rzeil.
slaan. L- la cha~se. ophouden met jagt op een
' ...eve.", v. a. Lifjten, oplig/en, he/ren, ophelren, schip te maken. - r MiL] L- des soldals, soldaten
ti/len, oplJeuren, ophfllen: L- une pierre de terre, Nghn, aanwel'ven. 1.- Ie siege. Ie camp, het beleg,
eent!n steen van de aarde opligt~n. L'aimant h~ve /let kamp opbreken. L- Ja garde. dewacht aflossen.
Ie fer, de zeilsteen liut hct firer op, trelit het In L- Ie piquet. met overhaastinq teru(jtrekke'n. L- Ie
de hoof'te. Levez un peu votre pied. Ngt 1j,wen masque d'une llatterie. eene battery demaskeren
vopt eens op. Le pretre. apre~ la ronsecration,
Of/en en. - [Man.] L- un cheval :'l caul'ioles, it
lcve I'hostie, de priester heft de Itostie na de in- courbettes. a pefades. een paard op luchtslJ1'onze(jenin(J op. L- Ies main~ au ciel, de handen ten gen, kromsprongen, tot het ophelfen del' voorbeenen
hemel heffen. L- les epaules, de schnuders opllo- a{ri(jten. - [Prat.] 1...- une ~entence au gTetIe,
len. Voulez-vous un peu 1- Ie store? wilt gy 't een vonnis ler grilfie ligten, 'licit daarvan een afvenste1'scherm eens ophalen, in de hoogte trek- schri{t laten ge1.1en L- protet of un protfH, een
ken? 1..- Ie rideau. la toile, de gordijn ophalen. protest I eve r e n. over cen' wissel gereqtelijk een
- L- un enfHnt au bapteme. een kind ten doop protest loten opuwken (z. PHOTET). - L- Inseance,
heffen. II leva Ie haton sur Jui. pour Ie frapper, de zittinq opbreken, opheffen, de vergadering voor
hjj /idle den stok tegen hem op, om Item te sll1an. geeindipd verklaren. - L- la dtifen~e, J'excom- (fig.) J'en leverois Ia main. ik zou rinaro'll 'WeI muoication, l'interdit, het verbod, den ban, het
eenen eed willen r!o('n. L- Ie pied. .fOUl zjjne lJiezen interdict opheffen. .:"-'.""""""""-, LEVElt, V. n. Opkomen,
pak/fen,den kraafjenmarsch slaan. z. ook MENTON. L- opschieten, opgaan. uit den grond komen (van planla tete, Ia crete. Ie nez. het hnofd, den neus OTJ- len)t'- l'yzen. oplwmen. gisten (van deeg). L'orge
sieken. trotsl'h zijn. - ((am.) 1.- boutique. mena- leve plus vite que Ie froment, de gerst komt
ge, eenen winkel, eene hui/i/lOuAing opr1(Jten, be- (lichiet) .~chielrik('r O'p dan de tarw. - La pelte a
ginnen. L- I"efendard. z. ETENDAHD. - L- un ma- bien leve, het dee(J is goed opgelwmen or goed geJade SIIr f'on srant, een' zieke overeir1d zetft.:.n. L- "'ezen.
SE LEVEI1. v. pro Zich oprigten of overIe pont-levis (l'un chateau, de Ol}haalbru(J l'an een eind zetten. opstaan, opr'yzen; npgaan. Se J- de
kaster'l ofJlrekken. A!,nemt!n, a{lir-ten, '1.lJegnemen. ~on si{ige, t'an zijne zitplaats opryzen. Se 1- pour,
vcrwfjde'ren: L- In SPITure d'une porte. het slot devant qn.. voor iema·>d o{lstaan. oprijzen Cuit ee,.van erme de'Ur arnemen, ars/aan. L- Ie masque, bied). - Se 1- de tahle. van tare! opstaan, den
het masker of nwmaangezigt a(neUWl1; (fin.) niet disch verla ten. - Se J- de hon maUn. Vl'oe(/ opmeer' rein 'zen. z1ch nertoonen geltJk men is. L- J'e- .I)taan of het bed verla ten. Le ~oJeil se leve. de zon
('orce d'un al"bl"e, de srhors 1.'an eenen boom afli(l- flOat, komi op. Le jour se leve de bonne heure en
ten. af.w·fl'illen. II raut 1- deux pieds de terre ele, des zomers 1Dorrlt het vroeg dao. - Le vent
avant de Je trollver, men nwet twee voet aarde se leve, de wind verlteft zich, steekt op. - Le
ll'egnemen. eer men hI t vindt. L- la nappe, Ja ta- temps se levera a midi. het UJedet· zal met den
hIe. un plat, he! tafel/aken, de tarel, eenen sf/wtel m'idda(J opklnren. - Se 1- contre une proposition,
ornemen. wefltlnnpn. L- Ie chapeau, dfn hoed al'- tepen een VOO1'stet opkomen, er zicll tegen verzetnnnen. L- l'appal'eil, d'une plaie, het verband nan ten. -- (Lor. prov.) n faudrait SP 1- de bon matin
eene wrmde (J{l?("ten, L- une tache sur un hallit, pour J'attraper. wie hnn beet wil hebben, moet
eene t'lek uit een kleed maken. - (fig.) L- une vroeg opstaan. z. ook ERGOT. - (Prov.) A beau sa
J
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lever tard qui a bruit de se lever matln, z. BRUIT.
- L- une charge aux parties casuelles, een amot
door het betalen riel' aml;tsgelden cerlcruoe»: L- le
scelle. de r;eregtelijke zeoe!« licten, ontzeoelen.
LEVER. m. lid opstaan, he! oerlaten van 't bed;
het otikomea, de o/igan,g m. (van een tiemelticctuuuni;
tut ophuien; optreknen (rier toonep!r/On1ijl1). On
ne le trouve chez lui qu'u son I-,men tnndt hem
niet i'tiuis, dan uuinneer hij 1J(JS is opreslaan. II etatt au 1- du roi. IJijmaalfte ziJne mor enoowac/ding bij den Iwnill(], hy unis OfJ INt octitetulhezoek. Le 1- des etottes, tiet opkomen tier slcrren. :-: Au 1- du foleiL bij den opuan(l del' um.
L- heliaque, z. HELlAQUE. L- cosmique, z, (:OSl\11QUE. L- astl'onomique, astronomisctie oJlfjang
(aun den uiaren o{onz/},lharenhorium).-- [Gpom,]
Le 1- d'un plan, he! opmeien. opnemen; ne] itoen.
van opmetin!jen.- [Theat.] Arriver au spectacle
au 1- du rideau. b'y 't opoaan der riordijn in den
schnuwbUT(l komen:
(host'ie bij de mis.
IAever-Dieu. m. [Cath.] Het oplwlfen del'
tl.le'{~I'oy, m. (oude etd): Jurer par 1-, IriJ
den uiuren koninn zuieren,
IA~\'eUI~, m. Gaarder, tieffer, ontcanqer van
belustuuen, van tienilen; enz, - [Tech.] Werkman, die de bladen van de inlten neemt (in JlOFier(aln-ijken); - wegneme'i' fier r:edT'ukte bladen (bij
boeIHlrull/rers). L- de lettl'es, vhJ,(J It tterzettcr.
Leviathan, m. 1l1onster aclltig tvaterdier n.
(waarvan de biJbel in 't Doel£ ]n/) spreelft). volgens
somlllir,en d/~ wa{oisch, valgens anderen de krokodU. lei) i t 11 an m.
Le\'if"c,ude, adj. [H. n] 11'1pt gladden staart. I
- l~e"h~oH~, ad,j: I H. !L] !tIet (;ladden hals of
borststu!£. - LeVicoste, ell adJ, [H. n.] j'llet

latt de ses I-s, de zachte oterredino 'l)[npide'lwn
zyne iipf/en. - Les I-s du cheval. du bueuf', du
chien, de lippen van 't paard, van dfn os, van
dm tumtl, - iLoc. prov.) Souvent Oil Ie dit des
levres (de boucne), mats Ie coeur n'v touche, z,
BOUCHE. Prier, Prumett re du nout des I-s, z, BOUT.
Rlre du lJ- des levres, tegen zijn' ziu lu chen. Son
rire ne depusse pas ses I-s, hjj lactit nauulllt:lijks
merkbaar. Avolr le coeur sur les I-s, sur Ie fjord
des

I-s, z,

COEUR,

noun.

'IO!HS

Se mordre les 1-8 de

qc.,

eroens .\pilt ran liebben, Serrer les I-s comme un
chat qui bott du \ luatzre, een zuur gez'iyt zetien,
A voir un mot, un nom sur le b- des I-s, z.
BORD. Gouter du n- ties levres, s'if'lJer-hppen. [Anat.] Les grandes 1-8, Les petites 1-8 of les
nvmphes, de {J'I'()ote or uituiendu;e, de kleine of
inwendir;e schaamlippen. - (Arch.] Band m. del'
oaos (campune) von 't ko'l'intlfisch kapitttl. (BoLJ L1]Jvorrni(J cedeette n. van een: bloewkdk of
cent' bloemkrnon: L- tnrerteure, board m. of' on"
derii»; L- SUIH11'ieure, helm m. of baoenti», l Chir.] Les l-s d'une plate, de 1.oondlippen. _..
I Ii n.] Naam del' omytbo{jen schtlpl'anden. [i\llLJ L- de I'entonnotr, boor«, rant: m. von den
mimtrechter, L-s d'un trou de loup, rand »un an'
wolrskuil.- [Man.J Ce cheval s'anne, se dNend
des 1-8, dot ]ward hec{t te li'ikke hfJjJen (zoodat
het de (Ie/nt-stung niet voelt).
Le\'.·eleUe, f. (verklw. van !eyre) Lipje n.,
kldne. lieee lip f.
Le\'i'eteau. I~ii~vl"eteall, m. (verklw. van
le,raul) l Chas.J Neslhau.f;. zeer jonge haas m.
l.Ae\'I· .. tfe, 1. [1-1, n.] Wijfje n. von een' wind..
hond, teet: L - Le\'J'~He .. e, adj. Lang en smul
als een uwndhond. - ~ Levl'efter, v. a [Chas.]
glorlde zYden.
Hazen met wfndhonden jagen. Jonge hazen
Le\'ier, m, [Mflran.] He(boom. lwndboom m., wer'Tif'n. -- t (/ia.). z. v. a. LEVltAUDEH. _. Lespauti r. Le~ tWilS, ie point dappui, de pUissanee, ,'reHel'ie, f. lChas.] Arri~tinp 1" der windhonde rtisi~ian('e du 1-, de (jFlJleU, het sleun-, ma~t-, den.
fYindhonden-stui m. - Levl'eUelll-, ffi.
last,Jiunt 1'a.n den h.eIlJOom. L- coude, (Jebroken Opkweelier, a{rigter m. van Win.dhonrlen.
t Levl·eux. euse" adj. Diklippig.
ht(bomn. L- hydl'CiuFque, hfiltra'ulische of waterhe/booln. --- [Al'li!i.l L~ porteul', draagspaak. LLev.'j("he, Levr-onne, f. [Chas.] longe wiifferret beslaren spudf. L- de manoeuvre. handspaak, jes-windhond m.
rOlsfiaak. L- d'ahilttage. 'weegboom bi) den linao!).
Le\','ie.·, m. [H. n.) Winrllwnd, hazeu.Jinrl m,
L- de pointu~le, des caronades, baksyzer n. - I Ce 1- prend un lievre corps it cor-ps, deze 'wind[Mach. a vap I iiandhef'tJoorn, handtl Ill. L- d'ex-I hond van{,t eenen haas in vol/en loop, - (Loc.
cent rtjue, fxcentt ieke or uitmiddt:lpuntige stam(l f. prov.) Pain de 1-, slfJcht brood n. Soupe de 1-. in
L- de ~ousp3pe de sClrete, he{fJoom van de veiUa- water aeweekt brood. COUl'il' eOrPme un 1-, als
heidslifep. - (fig.) L'eloquence est un pUis~anl 1- een hazewind, zeer snel [oopen. - t (Prov.) De
pour remuer la ffiulHtude, de we!sprekendheid toute8 failles bons I-s, men moet iemaruls verrlifnste
i~ een muatige hefboom. tot opr-uijing van het vol/e
niet naa;- ziine gesta/te lJeoordeelen. II n'es~ chasse
Leviel'e, f. fPeclJe] Ndlijn, netreep f, dill I que de log, geen betel' ja;t dan met winrlhondetl,.
tOltW OfJ erne spit om de netten OJi te hafen.
I Jamais llHllin n'aima I-s. russfhen lftenscllen uan
Levifolie, e, adj. fRoL] .lWet g!adrle bladeren. , 't ztl!,de beroep bestaat gemeenlijk f)roorinijd. IA~"igation, f. [Chim.J f'ijnwr{Jving f. (jig. et (am,) La j\ stice a mis ses I-saux trous~es
Levjgatt~u.', m. [Teeh.J F-jjnwTijver m. (in
du fripon. de j'ustitie heert hare speurlwnden den
Re1chenbacl1s toeste! tot fut maken van beetwortel- I schu,?'k athterna yezonden.
suiker).- Scheermes n. met een.w:hutb!arl. l ..e vi- I I"evron, m.. lie, f. Jonge windhund m., jonge
gel', v. a. rChim.J Tot alierji,inst TJoederWryven., leer L v.an een' l.()ind~ond. - Windhond van klein
I~evipede, adj. (H. n.J IUd gladde voeten (van
ras, enr,elsche windhond m. - (jig.) Jeune I·, z.
inserte;'). -- Snelvoetig.
JEU~E A t1'a me comme un 1-. hongerig ais eenwo!f.
Ilpvirat, m. rHo jud.] Het verpligte huweliJk
I~e\,.ire, f. (;ist. gest,. biel'gist f. L- seche,
tusschen eene 1Jrouw en den b'Jooeder haars over- drooge gist. -- [Cui~.] Zwool'd n. (van 't Illrdeerleden mans 1 ev iraa t s-huweliili n.
spek). -- [Blas.] Vrtjkwartier n. (l'ranc-qutlrtiel').
l.Jel'ilohynQUe,' a,dj. [H. n."1 NId (Jladden bek. - [peChe,] lJ,(}/)enste 7'ij halne mazen van ee.n, viscll- Le\1i!'ush'e, adj. [H. n.] 111rt Noten, d'unnen, net. -- Le\'liriea-, m. Gistnerkoofler Ill.
gladden snavel. -- Afs suhst.. z. CENOHHAlUPHE.
Lexh~ogl'aphe,
m. fVoorde'i'[;oe/[sthr'ijuer,
Levis, adj. m. alleen in PO:\,T-LEV1S, z. alrl.
I e x 'i ko (l r a a p h m. '- I... ~xi{·ogi·iai)hn e, f.
Levite, m. I H. jud.j Le'viet, alstammeling l fPl1iIol.] Woordenboelcsrlwijviufj f --- [Gl';lm.]
van Levi (lakobs derden zoon blj Lea); joodsch of- Woordbescflrijv'iJl(j f.. (.7edeelte rIeT spraakk i t1ist ,
ferpr-iester. - LEVITE, f. Soort van zeer' 1/ljjrl dat de fJrondbestanddeelen der woorden, hunne afvroawenkleed n., U.l'iide nwns-over:.j(U 111,' - Le".i-Ilddin g, d,,e Vf. rSCII.wende W'ii7.i",.zn gen va11: h'U. n.nen
tesse, Le\'Uisse, f Vl'OUW (If dochteY' von een' 'l)o'nn enz. besrlwuuJt, lea; i k 0 (J l' a ph 1 e L levitt. - Lpvitiq lH~, adj. Lr-'vidiscl1, wat de Lexi~o::'l"al)hiqne, ad.f. Wat de lexiko{frapMe
It'Vieten bett'e!'t: Race, Famille 1-, levictisch (Je-betre(t, lex1ko{Jrdphisrh. - 1.At-xif·ograslacht n., stam In_ van Levi. Loi 1- of mo~a"iqlje, phhluenaent, adj. OJ) lexilwgrapf/isthe wyze. levietische of mozai'sche wet f. - LEVITlQUE, m. IJexif'ologie, f'. Wom'denleer, 11Jdtmsc 1w jl der
Leviticus ill., hd derde boek van ft'lo·us.
wooTden met opt-iat tot h'unne 1vaarrle. !lunne
I ..e\'iu~~nle, adJ jlIin of' meer liot, w'lt liqt. vnnninn. Ie a;i k 0 l 0 flie r. -- IAexicologiqau:,
S Le'7.·aud~I·, v. a. cen' haas veroo/gen. ad) Wat de woordenleer bette{t, le:r;ikolo"
(fig.) Vervoloen, nautten, na,jagen. - Ook als (J'i s c h. - l.Aexh"ologltle, m. Ke',ner der wnoJ'adj. (/ig. et {am.) Homme levraude, een man, die denleer, I ex i k 0 l 000 m.
S Lexigl"llithie, r.
geNil£ een haas vervol(Jd wordt.
IVoorrlsrhr'yving. kennis non de re!!te schrijfwfjle
Levl'aut, m. (verklw.van Iievre) [H. n.)
del' wonrrfen, inz. ten Olni(!te 1'0'11. hunnfn uitrang.
Jongft.haas m., haw;je n. L- de trois quarts, haas - Lexig."aphiflue, adj. Wrtt die kennis {levan dJtie vie1'endeel .Jaar,~.
trfrt, lex i(l T JJ his ell. - Lexil)h~l .. n'i,que,
I"el're, f. [AnaL] Lip f. L- infpr-ieure. supe- adj., z. ALEXlPH,\R.\L\QUE. - LexipYI'~tiqtle,
rieure, onder-, lJovenlip. La douce pel'sua8ion cou- adj .. z. ALEXIPYRETIQU~.
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Lexicgtie, m. Woordenboek (dictionnaire), inz. Les ressorts de cette voiture sont bien I-s, dit
grieksch woordenboek, lexikon
n. — Ook alsrijtuig heeft zeer buigzame veéren, — (fig.) Min
adj. Manuel i-, handwoordenboekje n.
zaam, vriendelijk, innemend, inschikkelijk: C'est
T Lez, ni. Breedte; zijde f.; rand m. — fLEZ, un homme fort 1-, 7 is een zeer minzaam, innejM'4p. 2*# (røog gebruikelijk in eenige namen vanmend, vriendelijk man. — [Phys.] Gire 1-e, lenig,
plaåtsen): Le Plessis lez Tours, Saint-Dénis lez ligt kneedbaaren vastzamenhangend was n. — uParis.
ANT. m. Zachtheid, buigzaamheid, innemendheid,
Lézard, ni. [H. n.j Hagedis f. L- ocellé, pa- inschikkelykheid f.; Il a du 1- dans le caractére, hij
relhagedis {in Zuid-Europa). L- vert piqueté, is van een' innemenden, toegéfelyken aard, hij heeft
groen gestippelde hagedis. L- vert å deux raies, een zacht karakter. — [Danse] Avoir du 1-, buigøroe«i gestreepte hagedis. L- des souches, dronk-zaam in de knieen zyn.
hagedis. L- gris des nm rallies, graauwe muurha- LKard, m. Kleine fransche kopermunt f. ter
gedis. L- gris des sables, graauwe zandhagedis. waarde van een vier de sou of drie deniers. —
— L- moniteur, s. i), a. SAUVE-CARDE. L-cayman, (Luc. fam.) N'avoir pas un (of le) l-, jN'avoir pas
krokodil-hagedis. — L- écaiileux, z. v. a. PANGO- deux 1-s pour se faire tondre, dood arm zyn, geen
LIN. L- de mer, z. v. a. CALLIONYME dragonneau. cent ryk zyn. Je n'en donneråis pas un 1-, ik'geef
— \fig- ?t fam.) C'est an pauvre I-, 7 is een arme er geen'' cent voor. Il se ferait fouetter (of fesser)
pour isn Hard, 11 couperait un 1- en deux, hij is
drommel.
L é z a r d e , f. Volksnaam voor de wyfjes-hage- de gierigheid zelve, hy zou op een' cent dood bly ven.
— [Bot.] rclksnaam van den zwartenpopulier.—
dis f. — Spleet, scheur f. in eenen muur.
L é z a r d é , e9adj. {en part. passé van lézarder): [II. n.j L- de SL Pierre, Sint-Pieters-penninom., een
ammonshoren. — L i a r d e r , v. n. (fam.) Elk mat
Mur 1-, qescheurde, gespleten muur m.
Lézardelle. f. [Bot ] Hagedisstaart m., eens byleggen of uitleggen, z. v. a. BOURSILLER. — Karig, taai in 7 afschuiven of betalen zyn, cent voor
amerikaansche waterplant.
Lézarder,v. #• DoenopspUjten ofscheuren (een"cent betalen. — L i a r d e u r , euse, adj. (fam.)
muur of ander metselwerk). '-- SE LÉZARDER, V. Kari g. — Als subst. Gortentelder m., -teister f.
pr. Splyten, scheuren krygen.
l i a s , m. (pr. li-ace) [GéoI.'J Leiachtig kalkL é z a r d e t , m. [H. n.] Kleinekrokodil-hagedis f. gesteenten n., dat de qrondslag der Jura-bergen uitLi age, m, [Féod.] Regi n. op de wynmoér. maakt, Has n.
— LUSE. m. Het hinden. Fil de 1-, bindgaren n. _Liasse, f. Bundet m., pak n. geschriflen, die
L-du salpétrc, ducharnon et du soufre, verbinding by een behooren, aaneengeregen papiéren n.pl.y inz.
aan 7 salpeter, de kool en de zwavel{inde kruid- die handels- of regtsza'ken'betreffen, Has m. —
molens).
Brievensnoer, rygsnoer ri., veler ni., die zulke paL i a i s , ni. [Minér.] FijnkorreUge, zeer hårde,piéren zamenhoudt. J'ai mis toutes ces Jettres en
kalkaardige bouwsteen m. uit de groeven rondom
1-, ik heb al deze brieven tot een' Has gemaakt,
Parijs. — [Tech.] Lange houten roede (. aan de aaneengeregen. Donnez-moi une 1-, geef'my een'
veter, een' rijgsnoer. ~ [Gom.] Strengetje gaven n
scheerbank der wevers.
van 96 meters.
L i a i s o n , f. Zamenbinding, zamenvoeging, vereeniging, verbinding, aaneenschakeling, aaneenknooL l b a ^ e , m. [Mac.] Slechl gehouwen bloksteen m.f
ping f.\ zamenhang ni., verband; bindmiddel n. Laniet dan tot fondeérwerk bruikbaar.
1- de For et du fer se fait par le moyenducuivre,
L i b a n , m. [Péche] (inde Middell.zee) Bovende vereeniging van het goad met het yzer geschiedtlyn n. van een net; ook ballast-reep f. onder aan
door middel van het köper. La I- de deux pieces het net; — kurklijn i. — LIBAN, m. [Géogr.J Lide bois, de verbinding van tivee stukken hout. La banon m. (gebergie aan de grens van Palestina).
soudure est une espéce de 1-, het soldeersel is — Cedres du L-, z. CEDRE.
eene soort van bindmiddel. — (jig.) Gette affaire a Libaue of Livane, m. [H. n.] Een der nade la 3- avec l'autre, deze zaak staat met de andere men VOM den pelikaan.
in verband. — Verbindtenis, vriendschapsbetrek- Libaiioniancie, f. [Ant.] Waarzeggerij f.
king, goede verstandhoudingf.\ (in tmeerv.) goede
uit den wierookdamp. — Libanoiuaiicien,m.,
kennissen 1. pl., vertrouwelyke omgang m. Il y a -ne, f. Waarzegger m., -zegster f. uit den wieune grande 1- entre eux, er bestaat eene naauwe rookdamp. — Ook als adj. Art 1-, kunst f. des
oetrekking tusschen hen. L- de parenté, d'amitie, w ierookwaarzeggers.
familie-bétrekUng, vriendschapsbetrekking. —• Get Libanote of Libanotis, f. [Bot.] Wierookhomme a des 1-s qui me son t suspectes, die man kruid n., soort van rosmarijnkruiå (athamanthe).
heeft kennissen, bezoektgezelschappen. die my ver- Libation,f. [Ant.] Ojfergieting, ivijnstorting f.,
dacht zyn. Il a beaucoup de 1-s, maispeu d amis, drank- of pl eng offer n. by de Ouden, waarby'een
hij heeft veel goede kennissen, maar weinig vrien-weinig van den drank ter eere van de goden werd
den.— [Gall.J Bindstreepje n., ophaal m. — [Constr.]uitgestort, l i b åtie S. — (fam.) Faire des 1-s. den
Verband, verbinding: Maconnerie en 1-, metsel- beker druk läten rondgaan, lustig drinken. — Liwerk in 't verband, Placer les pierres, lesbriques batolre, m. [Ant ]'Plengoffervaas f.
en 1-, de steenen in 't verband plaatsen. — Ook: Li b a t t e , f. Neger dorp of -kamp n.
het bindmiddel der steenen, metselkalk in., pleister t. Libées, L pl. [Ant] Wynuitgietingen f. pl.
— [Cuis.j Les jaunes des oeufs donnent de la 1- by de offeranden.
ä la sauce, de dojers van eyeren binden de saus, Libellatique, m. [H. eccl.] Christen, die tygeven haar de noodigedikte oflijvigheid.— [Fauc]dens de vervolgingen der keizers zich een' schutsJSaaels en klaauwen van den roofvogel, waarmede
brief had gekocht, libellåticus
m.
hy'het wild vat, om het op te ligten. — [Mus.]
Libelle, f. (eig.boekje, kleingeschrift) Smaad-,
Boogje n. ter vereeniging van eenige noten; — noschimp-, schotschrift,blaauwboekje, libél n. C'est
tenreeks f. op dezelfdelettergreep. — [Gram., Log.] un 1- diffamatoire, 'tiseeneerroovendschotschrift.
Il n'y a point de 1- entre ces phrases, entre ces — [Droit rom.] L- de divorce, echtscheidings-libel.
idées, er is geen verband, geenzamenhang tusschen
— [Prat.] L- d'exploit, dagvaardings-libel, -schrift n.
die zinnen, die denkbeelden' —1*1 a,isonner9 v.a.— [H. eccl.] Schuts- of veiliqheidsbrief n. (z. LI[Constr.] In'i verband plaatsen. in't verband met- BELLATIQUE). — Libeller^ v. a. [Prat.] Een
selen. — Met metselkalk verbinden, voegen. — Het
eisch in reglen opstellen en met behoorlyke gronden
part. passé is ook adj.: Pierres bien liaisonnées, staven. Il faut bien 1- eet exploit, die dagvaarding
goed in 'i verband géplaatste steenen 1 m. pl.
moet naar eisch gelibelleerd of met redenen omkleed
Liance, f. [Febd.] Regi n. van een heer op warden. — [Fin] L- un mandement, une ordoneenen vassaal of leenm-an. — Pligt in. van getrouwnance, de bcstemming der in eene aanwijzing uitheid eens vassaals.T
gedrukte geldsom naauwkeurig aangeven. — Het
Liane, f.[Bot.]A aam, dienmen in de fransche part. passé is ook adj. en subst.: Ajournement
kolonien van Amerika aan de planlen geeft, welke, 1-, omstandig uiteengezette, met redenen omkleede
even als het klimop. hare ranken om andere stren- verdaging of dagvaarding f. — Le libelle d'une
gelen, slingerplani, Håne f. L- ä chiques, z.cm- dem ande, het schriftelijk opstél van een' eisch. —
QUE. L- en coeur, en gelée, a tete de serpent, z. Libelliste,m. Schotschriftschrijver, schimpschriftCISSAMPELOS. L- a régfisse, giftboom f. Pomme de maker, libelschrijver, libel list n.
I-, watermeloen m. L- tranche, z. KÉRÉRE. L- ä Libelltile, f. [H. n.] Schoenlapper m., waterjuffertje n., i. v. a. DEMOISELLE. — Libelllnifcouton, z. v. a. GOUANE.
L i a n t , e, adj. Buigzaam, veérkrachtig, lenig:nes» f. pl. Geslacht der waterjuffertjes. — L i -

LIBELLOII)]~~

LIBERTINAGE

l057

delen. .Me;ttre un prisonnter ~n 1-, een' gevCf.ngene
In 'vryheut stellen. - Vryheul, onarhankelyklleid
(van stand, saranter, gedrag): II aime trop sa 1pour prendre un tel ernplol, hij heeft z'ijnevrijheid
te riel' om zul« een' post can te nemen. Engager,
bruikie» de Cnuien tiicn bast om oJ) te schriiten, Vendre, Perdre sa }-, z,ijne vrrjjheicl buu! en, »eren can dual' tiet woord livre VOOI' b 0 e k.)
uoooc«, nerliezen, (Prov.) z. CUlT.
II a perdu
Libera" m, [Cath.] Gebed n. »oor de atnestOJ - sa 1-, elle lui lit perdre sa 1-, zijn hart is niet
»enen (naart..!wt latijnsche panvallu~wuord ubera, n~p:er' vrij, .~ij lieef] nem v~n zijne vrijheid oeroota,
certos, bevT1Jd). -- (Loc. fig.) Chanter un 1-, een zy tieeit zyn hart ({OOT lle{de aan zict: geboeid.
danlflied zinqen, Mijcie zijn, tia! men »enienuuu: I L- civile
enkel L·, vrijheid, btugerlijke vr'Ul1eirt.
onts{ag~n is: A son.(tepar,t, no~s ch~nter~ms. un
L· P.oI,itiqU~. of ~~~n~titutionnelIe, s,taotkltl1.,d.ige,
l .. berable, (Ul;. [Adm. mIL] Gcsclukt om at- grona~vet~eruke vryn.eul. 1.- de commerce, hangedankt te worden.
delsvryheul. L- des mel's, vrryheid der zee. der
Libel~al" e, adj. Jl!lild,
mededeel- zeecaart, onueiemmenle zeeoaart. L- de la presse,
zaam,weldadig: La nature
a
1-0 de ses f vryheid del' drukpc>«, persvr'ijheid. L- de condons, de naiuur was mild jeaens hemmet hare ga- science, gewetensvr'yheid. L- des cultes, vr'ijheid
·ven. nest 1- envers les pauvres, hij is rrtilddatlig van godsdienstoe{ening, godsdienstvrijheid. L~ de
jegens de armen. Les dons de votre main l-e, de penser, decnre, vrijhe'id van denken, van schfijqiften uuier miku: hand. - Onbevooruonleeld, on- ven. L- lndivlduelle, morale, naturelle, uersoon»
bevangen,van vr'ye en
denli- en tunuictuiij», lyke, zcd~lij}w, natuwtlijlw vr'iJlwid.
L- de Ianvr'vzinnig, infjenomen »oor
volksvrijheid en een' gage, vl''?J'wirl van teat, vrymocdi.glwid, ooennarEducation 1-, vrije, tuinei«, stotttheid.
p'"rijheid, vrije, uemeenzcme
»riie« staatsiorm; Ii be r a
onoekromnene, vrrijzAnnige opvoecling f. Partt 1-, 1Yf"U- manier van doen tzoouie; in kuuulen als in goeden
zinniu e, liberale partij 1'. Princlpes ltberaux, vrij- zin~ en dikwijls in 't meerooiuti, 1)rijmoedigheid,
z.in?tige, vrijheidlieverrle ,be(Jinselen n.. pl. -;.- Arts ' V'i'v.po~~'i(Jlwic.t. f. H.onn~te 1-, ge}J~ste, welvoegelyke
Ilneraux, z, ART...- LIBERAl" m. Mtlddawge: Le vTyhel.(1" vTymoedz(Jheld . Je n'alme pas cette 1-,
1- double Ie rnerite du don ImrIe sentiment, de iI, Iwud n'iet 'l.'an die vrYpostigheid. Ii prend trop
rnilddadige venlubbelt de verl1ienste der girt liOOT de 1-5 a,ec ses superieurs, hij maaktzich te vrij
,t gevoel.
[PoUL] Veijhe'id, vT'zend, aanhanger met ziJne rneerderen. Prendre des 1-8 avec une
van vr'ije staatsinriqtingen, vrrijzinnige, l'i bera a l femme, zich vr'lj heden nwt eene vroruw veroorlorrt 1,es liberaux de France, de Uberalen van ven, haar n,iet met welvoegeZ,ijliheid behandelen.
PrankrYk. - Liberalelnent, adv.llIildelijk, Vrijheid (ais belecfdheidsterm in den omyangsstijl):
rijkelyk; vr'ijzinnige, liberate 'wijze. Li- Je lwends la ]- de vous rappeler volfe promesse,
beraliser,
a. Tot 'een' Drfjzinnige of liberaal ilf neem de vT'i;jheid (iii ben zoo 1Jry) , tb uwe beDemander 'la 1-, verlof
rnalten. - SE LIBERALlSER, V. pl'. VTijzinn'ig, Ube- lolten te herinneren.
raal worden. - lAibel'alisnle" ffi. ft.lzlde, onbe-I vragen.
Vrljheid, losheid, uemak.lreNJkheid, onk,l'ompen begins-eien n. pl,; welgezindhc'idjegens alie gedWOngt.'nheicl (van de bewegingen van 't liochaam,
Itlassen del' maatschappij.
[PoUL] Vryhe1idsmin, van de hanrlen, enz.). 11 a une grando 1- d'action,
vryzinnigheid, lie{de L tlom' f)rije staatsvormen, de mouvements, de langue, de geste, hij is zeer
liberaLismus n. - Libe.·~\lite, f. MUdhe'id, ongedwongen, los, vrfj in z-ijn doen, 'i-n ZY1.le bewemilddadighe'icl; '{nilde gift, lie/degift f.; - onbe- gingen, in zyn spreke'l't, in z'yne gebaren. L- de
krompene. onbevGoroorcteelde, vrye, edele denk- I burin, de pinceau, losheid, ongeclwoJ'tgenheid, sto'utwyze f. Exercer sa 1- envers qu., z'fjne r;nilddadig- I heid van graveersti{t, van IJenseel. L- de main.
he.i.d jegens iemand uitoe{enen. - Vos l-s .sont malli los/w'ld, vlughe'id, vaa, rdigheid, geoe{endheid ,van
placees,nwe giften, weldaden zyn kwatiJli geplaatst, hancl. - In dezen laatsten zin ook van levenloGze
- Cet homme se fait remarquer par la 1- de
voorwetpcn gebezigd in den z'in van: r'uimte, vrije
sentiments, die man onderscheidt zich door
beweging, speelruimte, speling f.: Cette roue a
onbelfTompenheid z'ijner gevoelens.
beaucoup de 1-, dat rad hce(t eene zeel' vrije be·
Libel-atenr" m., -ti-ice" f. BevT'ijder, verlos- weging, hee{t 'Volkomen m"ye speUng. Cette porte
set, vrijmaliCr m., bevrijdster, verlosster f. II a
n'a pas assez de. 1-, die lieu/' !le',eft geen speelrldmte
Ie 1- de Ia patrie, hy is de bevrijder des vader- genoeg. -- L- d'esprit, vf'i}heid, onbevangenheid
lands geweest. Jesus Christ est Ie 1- du genre llu- van geest, van denkliracht. .-- S L- de ventre, gemain, J. C. 'is de verlosser van 't menschetijl: ge- regelde werking f. van den buik, van de ingewanslacht. Voila rna I-trice, dat is rn'yne beV1'ydster, den, open lijf n. - [Jur.] L-s, vriJheden f. pl .•
verlosste'i'. -- Oak als adj. gebl!zigd: Evenement 1-, I vrfjdommen m. pl., instellingen f, pl., voorregten n.
Armee I-trice, verlossend voorval, leger n.
pl.: I.es 1- descommunes, de vrijheden, l 1ry dommen
-+- Liberatif" ive" adj. Bevrfjdend, vr'iiheid beweT- der gemeenten. -- [Marech.] L- de langue, tongkend.-Libe.'.-ation" f. [Jur.] Bevr'ijding, vtfjspre-, vryheid 1. ([eelige j'uimte in 't gebit voor de tong
king, onthe/finq, ophefJing, kwyUng, Ii bet d t·i e f. van 't pam'd). - EN LIBERTE, loco adv. In vrijheid,
Les lois sont toujours favorables la 1- d'un de- vrijelijk, onbedwonfjen (librement): Parler en }-,
biteur, dewelten zijn altijd gunsti.g tot de vryspTe- en tonte 1-, vrij, volkomen VT'y spre}ren.
king van eenen schuldenaar. - ta 1- de l'Etat, de
Libe.-ticide" adj. Vrijheidmoordend, -vernietiuitdelging 1Jan de staatsscliuld. - [Adm. mil.] L- gend. - Als subst. ID. Vrijlw'idsmoorder; vT'ijheidsde service militaire, vrijsteUing, onthelling van moord ffi.
lcr1jgsdienst.
Libel-Un, e" adj. Losbandig, los, loszinnig, onIAiberer" v. a. [Jur.1 Onthelfen, ontlasten, geregeld van zeden, van gedrag, ongebonden; zedevrymaken, bevrfjden (van een' last, eene verpHg- loos, aanstootel'ylf. 11 est devenu fort 1-, hij i.s
ting): II a libere sa maison de cette servitude, hij zeer losband'ig geworden. Contes, Discours 1-8,
heeft zyn huis van dit servituut, deze bezwarenis [osse, wulpsche, zedelooze vertelsels, gesprekken n.
bevr-ijd. - SE LIBERER, V. pl'. Zich vrymaken, zich pl. Vie I-e, losbandig, los Leven u.
Ook in minontlasten: Se 1- de ]a tyrannie d'un maitre, zich der ongunstigen zin: Cette mere a des enfants
van de dWingelandij eens meesters vrij- of losma- bien ]-s, die moeder hee{tzeel' ondeugende, ongese 1- de cette dette, hij manierde, verwilderde kinderen. -- II est d'une
ken. II ne tal'dera pas
zal zich b'innen kort van deze schuld v'1"ijmaken, humeur l-e, hiJhaat allerle'i dwany, - LIBERTIN, m.
kwijten. - lIet 11art. passe is ook adj.: :Forcat Liclztm'is, zwierbol, [osbol; - vrij(Jeest, ongeJibere, ontslagengaleiboe{m.- Il est HIH~re de toules loovige, spotter met, verachter van de godsdienst.
ses dettes. hy is van al ziJne schulden ontheven. I - Libertinage" m. Losband'iglzeid, ongebondenLibel'te" f. Vrijhe'id r. (van wil, van l£eus).
heid, losheid van zeden, van gedrag, lichtmisserij;
entiere, abso]ue, geheele, volstrekte vrijheid. Dieu " -- ligtzinnigheid, onbestendighe'ill, wispelturigheid.
a donne Ja 1-, Ja 1- de volonte l'homrne, God
vit dans un 1- continue], hij Leert in eene gelwert den mensch vryheid, ee11,' vrije/~, wU (Jegeven. duriqe losbandigheid, hi), leidt ee??, l~? l~ven. - II
Les passions atfaibliesent Ia 1-, de dr~Iten verzwaJe- y a trop de 1- dans vos etudes. Q'ljJ z~Jt ~n uwe stuken de 'W-ilsvT'V!zeid. - Vryhe'id (van dienstbaar- dien te los, te onbestendig. - L- d'esprit, d'imagilwid or slavern'ij, van dwan(J, 'van gevongenschap). nation, weelderigheirJ, teugelloosheid van geest, van
l.a 1-est l'etat naturel de 1'110mme, de vrijheid is verbeelding. -- [Ret] Ongadsdienstigheid f., ongede natuurliJke toestancl der mensch en. i'arier, loof n., vr'ygeestel'y f. II fait profe.ssion de 1-, htJ
Agir en 1-, in vrfjheid, onbedwongen sprelfen, han- speelt den vriigeest, hij komt openlyk VOO1' de 'lwy-

belhdoide of Libelloide, adj. Naar dot insect

(Jelijkend.

_
Liber" 14h....et, m. [Bot.] Bast m., dunne
uui«, welke zich tusschen de senors en het unite
tiout or spint bevindt. (Van scmmiqe boomcn ge-
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1- de soucts, de soins, vrij, bevrijd, onthevenvan
kommer, van zorgen zijn. - N'avolr pas I'esprit 1-,
niet vrfjin 't hoofd zijn, niet geregeld tum iets
kunnen denken Of arbeuien, het hoofd met andere
dingen vol hebben. - Je sorat 1- a une heure, ilc
zal te een uur vrij (van bezigheclen) z-Yn. - Avoir
le ventre 1- of Avoir Ilherte deventre, z, LIBERTE.
-[Admi1).] Papier 1- of mort, on[/ezegeld ptuner n,
- [Bot.]EtammesI-s, vrystaande helmdradenm. pl.
- [Com.] Lcoutume, vrijd01n m. van inkomendereqten. - [Chas.] Saison 1-, open Mjd m. iuxuirin men
jagen mag).- [H. n.] Dolgts l-s, »riie, qetiee! oescheiden teenen m. pl. - [Litt.] Traduction 1-, vrije
IAibraire, m. Bcekverkooper, noestunuieuiar; iniet stoats naar 't oorspronkeUjke gevolgde) »er- leesb'ibliotheekhouder, ooekencerhuurder m. L- ialuu; f. Piece en vel'S I-s, ~gedicht n. in vr-ije
editeur, z. EDITEUR. I.... commtsstonnatre of d'as- o"!regelmaUge »erzen, - [Plrys.] Calortque 1-, »rije,
sorttment, commiss-ie-boekhandelaar (d'ie in door an- niet (lebonden ioarmtestor f.
deren uitgegeven boeken handell), Mj de Duitscliers:
-+ Libre-ecllang·jste, m. Vocrsttuuier van
sortiments-tuindeuuir. L- bouquiniste, z, v. a. BOU- den vrijen handel.
QUINISTE. Oo« als arU. gebezigd: Corumls 1-,
~ibJ'e~~ent, tui»: VTijelij~, op ongell'won{Jen
boelwerkoopers-bediende m. Imprtmeur 1-, druk- wyze; Vty Of rima uit, onoeunmpeui, rondborsUg;
fJeesterij uit, - Libertine.., v. n. (fam.) Ben
los, losbandig, ongebonden, uitgelaten Leven leiden,
roeketoos leven. - SE LIBERTINER, V. pr. Losbandig worden.
Libette, f. [H. n.] f{noppenbijter m., eenfraai
schildvleugelig insect.
§ I ..I btdfnenx , elise, adj. fVeUustig, ontuctitig, onkuiscti, geU. Appetit 1-, wellustige beoeerte f.
Htstoires ]-ses, ontuChtige (Jeschiedenissen f. pl.,
'verhalen f. pl. -l.ibidinosite, f. Ontuchtigheid,
qeilheid f.
Libihun, (ad), Z. AD LIBITUM.
Libolll'et, m. [Peche] J.llakreellijn 1'.

or

Parlez et aglssez

ker en baekluuuieuuir. Marchande 1-, boekverkoop-

gemeenzaam, te vrij, vrijpostig.

lende of slingerende beweging der maan om hare
as, physische libral'ie.
I ..ibre, adj. Vrij (in de verschitlende beteekenissen van zijn subst. LIllEWfE). L'homme est ne
{-, de mensch is vrjj geboren. La volonte est 1-,
rie wil is vrij. (Prov.) Les voiontes sont ]-s, ieder
,Itan doen wat flij fllYil; doe zoo als gij goedvindt.
L- arbitre, z. ARBITRE. Vous Mes 1- ot Jl vous est
1-de refuser ou d'3ccepter, het staat u v1'ij te weineren of aan te nemen. -- II est 1-, hij is vrij, on~
afhanlfelijk. C'cst un homme de condition }-, il
est ne 1-, 't is een man van vrijen (niet slaafschen)
::tand, hij is vrij geboren. II est 1- de sa personne,
/lij ,is vrij heer of meester over zijn' persoon. Il est ]4 maintenant, hij is thans vrij (niet meer
fJevangen). Le commerce. entre personne~. l-s est
moinscoupallle que l'adultere, de (vleeschelyke) om{lang tusschen vrije (ongehuwde) personen is rninder strafbaar dan de echtbre·uk. Elle n'est plus
1-, zij is niet meer vrij, hare hand is verzegd; zij.
is gehwwd. - . Ol~ est tout.
fait 1- q~ns cette
maison, men 1S 1n dat hu~s geheel vry (zonder
dwang, onbelemmerd, vrij van stijve pligtplegingen).
lhre 1- avec qn., vrij metiemandzijn, gemeenzaam,
zonder pHgtplegingen met iemand omgaan. - II a
des mani(~res trop 1-5, ltij heeft te vrije, vrijpostige,
fJemeenzame manieren. Des propos I-s annoncent
(tes moeurscorrompus, losse, losbandige, zedelooze,
onbetamelijke gesprekken zijn het kenmerk van beflorven zeden. - II a une contenance 1-, un air ]-,
ltij heeft eene vrije, losse, onbelemmerde houding,
pen onaedwongen voorlwl1'tCn. [1 a ]a voix 1-, la
varo1e uI_~ fly fleeft eene vrije, onbeLemmerde stem
'f 'l,titspraak, hij s]Jreekt vlot, zonder haperen. Pinceau 1-, vrij, [os, vlug, sto'ul penceel n. - Ce
ressort, cette roue n'est pas 1- dans ses mouvemellts, die veer, dat rad is niet vrij in hare, in
cijne beweging, heeft geeJ'i speling, geen speelruimte
flenoeg. - Vne assemb1ee ou 1es SUffrages ne SO!lt
pas ]-s, eene vergaderinrl, waar de stemmen n~et
vrij zijn, waar men zijne meening niet zeggen mag.

tU!g n. met op zjjn 'wogst v'Yf roeibanken, I iburn a f.
Lice, 1. Loop- of renbaan, steekbaan f., strijd]JC?'k n., tournooiplaats f., tournooiveld n. Lutter
en 1-, in het strijdperk worste/en. L- close, besloten strijdperlf, af.qepaalde bewn. EntreI' dans ]a 1-,
het tournooiveld binnentreden; - (fig.) zich in eenen
strijd begeven of inlaten, het met iemand opnemen.
Fuir ]a ]-, geen vriend van strijden zijn, (lentw'ist
ontvlugten. -- Le l)arreau est une 1- ollverte au
talent oratoire, de ple'itzaal -is eene lwmpplaats
voor 't 1 edenaar s-t alent . - Leltning f. van een
hOlden bru,g; afsluitinfl eener manege of ri:jlJaan.
- IlICE, f. [H. n.J Wijfjes-jagthond m. L- DOUee,
dragtige teer f. - (jig.) Geile vrouw f. - [Manuf.l,
liever LISSE, z. BASSE-LISSE.
.
Licence, f. Verlofn., vergunn'ing, bewilliginq f.:
etait sorti sans en avoir demande la 1- 'son
superieur, hij was uitgegaan, zonder daar-toe verlo!" aan zijn' opperstegevraagll te hebben. - [Com.]
Bijzondere ve1'gunning van de regering tot den
uitvocr of den verlwop van deze of gene waar,
patent n., 1ice n t 'i e: L- pour Ie debit du tabac,
vergunning, vrijdom tot den verkoop van tabalc.
- [Ecol.] Graad ill., waardigheid f. van licentiaat, waardoor men de bevoegdheid !teeft om te
onderwijzen en voorlezingen te houden; tijd van
oefening of voorbereidin[/, leer-cursus m. tot dien
graad. EntreI' en, Sortir de 1-, zijn' cursus als
Ucentiaat aanvangen, voleindigen. Te qroote
V1~ijheid, die met zedigheicl, eerbied, enz. in' str-ijet
is: II prend des l-s, se donne de grandes I-s, hij
geeft zich veel vrijheid, cluJ'ft z'ich zel1)en veel
veroorloven.. - Ongebondenheid, uitgelatenheid,
losbandigheid, teugelloosheid, uitspatting f. L- effrenee, toornelooze ongebondenheid. II faut reprimer
Ia 1- de Ia jeunesse, men moet de uitspattinaen,
den moedwil der jeltgd onderdrukken. - [Beaux
arts] Vrijfleid, afwijking van de k'unstregels: I.pel'mise, geoorloofde vrYheid. L- poetique, dichterlijke vriJheid, afwi;jking van de taalregels tel'
wille van maat of rijmo!" uitdrukking. Ce com~

ster, tuuuietaarster in boeken. - Librairesse, f. 1-, spreet: en handel V1'yeliJ k. Je vous dirai 1- mes
(bltrl.) Boekxerkoopers »rouu: f.; ook z. v. a. Mar- sentiments, ~k z~{l u mijne gevQelens rondborstiq,
chande libraire. - Librah'ie, f. Boekoerkoo- vry ltd, ruilerlij): zeagen - Vous en usez hten
pers-beroep of -bedriJf n.; boekhan,rlel; boektoi1J.- 1-, gij luindelt te vr'i;j, gij z'ijt aZ te vrijpostig.
LibJ·ets, m. l)l. [Manuf.] Boeklinnen n., soort
ke; m.; - uieleer ook »oor RIBLIOTHEQUE, boekerv,
van boekvormig qecouuxn cluUsch linnen.
gebez'igd.
Libricole, m. (pla'is.), z, v. a. BIBLIOPHILE.
Lib..ation, f. [Arts.] Verptaatsuu; van de
'Vlakken oj} de schijf tier moan, lib r d tie, schijnl.ibriHe, f. [Ane.mil.j Soort van slingertuig n.
Libnrne, .f. [Ant. rom.] Zeer ligt, snel vaarbare of optische UbraUe. - Schornrneling, wagge-

a

-

l..e commerce, la presse est ]- dans ce pays,

de handel, de pers is in dat land vr'y (staat niet
onder belemmerende bepalingen). - Etat, Peuple,
Pays 1-, vrije staat m., vrij volk, vrij land n. (aan
f!eerte vreemde magt, aan geen willekeurig gezag
onderworpen, in 't genot van grondwettelijke regten). - ViBes I-s, vrije steden, vrije rijkssteden
(in DWitschland.) Les chemins, Les passages
~'ont I-s, de wegen, de doorgangen zijn vrij, open,
reiliq. Les mel'S sont ]-s, de zeeen zyn vrij, de
:eevaart ,is veil'if!. (Loc. prov.) Les chemins sont
1-5, La campagne est 1-, de deur staat open, ftY
l,·unt (Jaan als qe wilt (inz. tot een, bediende, ale
dreiqt tevertrekken). - Espace ]-, vrije, onbezette
'ltbii;~te f. Cette place est 1-, die plaats is vrij,
npen~ onlJezet. -(fig.) Champ 1-, z. CHAIUP. - it.re

o

n

a

positeur, Ce peintre se pennet bien des l-s,

deze komponist (toonzetter) , deze schilder ve'1'oor··
looft zieh vele afwijltingen, vl'ijheden. - [Call.]
1.-s, krullen f. pl., stoute pe'nnetrekken m. pl. tot
versiering van 't schrift. - Licencie, e, adj.
(en part. passevan licencier): Tr01!pes l-es,. afgedankte troepen m. pl. - LICENClE, m. L 1,C e ntiaat m., iemand, die zich op hoogescholen debevoegdheirl verworven heeft om doctor te worden en
zijne wetenschap 1.tit te oefenen en te onderwijzen,_
toegelatene, bevoegde m. - Licencienlent, m.
[MiL] Het afdanken, ontslaan van troepen: afdanking f., ontsla{f n. - Licencier, v. a. [MiL]
Afdanken, ontslaan, fUJit de krijgsdienstzenden.o

Apres ]a paix, on Ifcencie ordinairement des tron-
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na den »rede danlftmenJ gewoonUjk krtj(Jsvolk
-- Den qrtuul van luentuuit »erteenen. (In dezin verouderd). - SE LICENCIER, v. pro Zicl:
'vergtfJnnen of veroorloven; - zich te veel »eroorloven, t~ ve~l vr'ijh~'id nemen, de urenzen panpli(jt,
van zedlgheul te ouiien oaan. (Ook deze zu: is vettnuieni.; -- I...I eeneteusement, adv. Op tniitenspodae, on(lebondene, uitoeuuenewijze, at te VT'ij:
n parle 1- sur Ies matleres de la religion, hij
spreekt al te vrij over godsdiensUge onderwerpeli.
-- Lieencieux, Ieuse, adj. Losband'fg, ouiteusporifJ, 'Uitgelaten, ongebonden, te vrijpostig: Mener une vie l-Ieuse, een losbanrlig, liederljilf leven

sp/'lngerule, taimmenae, 0]) zijne hoede suuuuie, zittende, opzUtende, liggencle eennoren, - [Arttll.]
soortcan tuniuniser m., nog by de Bussen in geb-ruik, eenhoren m. - [Tech.] Zekere papiersoort
met een' eentuiren tot usuermerk.
I ..I eornet, m. [H. n.] EenhorenvL~ch m. del'
AralJ1sche gOlf.
.
IAicon. (by l1ichters somti;jds Ilcol), m. Holster,
luiiiier m., riem of touu: O1n den kop van paarden,
ezels e. a. tasuiieren. -- [H. n.] Rand van den 1'0{felsnavel, tum denkant van den kop. - (LoC.l)}'OV.)
Ge~s de sac et de 1- (licol), slecht gepeupet, gesputs. n. n alme mleux le 1- que Ja }Jete, z, Bl~TE.
II traine son 1-, de strop ·waclzt hem, htj za! de
galu met onuoopen,
Lictenr, m. [It rorn.] Bijlbundeldrager, plaatsmqker 1'001' en lJevel'lwll:rekker van dehoogere ocerheul~personen, geregtsdzenaar, lie tor.
Llcnale, m. [Bot.] 800ft V(('/I palrnboom m.
del' ~Iolukl{en.
Li~ure., f., lieoer I.JISSURE.
{antl1ope f.
I ..~d(nee, f. [H. n.] soort van airiluuuuche
LIe., f. lief, heffe, moer t., grondsop n., droesem m. L~ de vln of enke; L-, ~'WijnmOe1'. Ce vln
est clair et bon jusqu'a la 1-, deze wijnis heuier
en goed tot op (len droesem. -- (fig.) I.Ja 1- du peuple, de heffe des volks, het gepelf.Jjjel, janhagel, gemeen, graauw. La 1- du genre humatn, des nommes, het uitvaagsel de)' menscbneid. - Borre Ie
calice ,jusqu'a la 1-, Z. CALICE. Boire Ie plaisir,
Ie bonlleur ,lusqu'h la 1-, ovennatig genieten, het
vermaak, !tet geluk uUputten. -- (Prov.) Le bon
vin ne peut etre sans 1-, OOlf de beste 'lVijn heeft
zijn' droesem, oolt de beste. mensch heett ziJne ((cbreIten, er ·is geen {Imul zondet schuhn.
)
Lie, adj. Vrolijk, dartel (aileennog voorkomend
in): Faire clH~re ]-, heerlyk en in vrelt(Jde leven,
Goede sieT maken.
I ..ie, e, adj. (en part. passe van lier) Cheveux
I-s, Fleurs l-es, zamengebonden haren n. pl., bloemen f. pl. On l'a amene pieds et poings 1-8, men
!teeft hem [febonclen aan voeten en handen weggevoel'd. Avail' les mains I-es, aande handen gebonden zyn; - (fig.) -in zfjn doe'll belemmerd, verhindetd zijn, onmagti(J' z'~jn, wel Willen, maar niet
kunnen. - Lettres, notes l-es, verbonden letters,
noten f. pl. - Saucellien l-e, goecl gebonden,
dilate sausf. - Tous ces gens 1-s par serment,
al deze door een' ceel verbonden liulen. Ds sout 1-8
d'amitie, d'interet, zij zfjn door vr'iendschap, door
belang verbonden. - Je suis fort 1- avec lui, ik
sta met hem in naauwe verbhl,dtenis. - [Jeu]
Joner en parties l-es, in gesloten partijen spelen
(zoodat men b. v. 'van drie paTtijen twee moet
winnen om den inzet te bekomen. [Med.]
Matiere8 l-e8, gebonden sto/fen (l~itwetpselen). (Loc. prov.) La becasse est l-e, de bruid is in
de SChlt-it, de vogel 'is in de kooi ((Jebruikeli;jlf gezegde qls het hu'weUjks-contract geteekend 'is), z.
ook BECASSE. Entrez, nos chiens sont 1-8, lforn
maar binnen, treed vrij binnen (tot iemand, die
aarzelt in te treden).
Liege, m. [Bot.] Kurkeik, kurkboom m.; k:urk n.l.ever Ie1-,denkurkbast afnemen, afschillen.
Semelles, BOllchons de ]-, kurken zolen, stoppen f.
pl. - [Miner.] L- fOS8ile of des montagnes, bergkurk n., soort van asbest. - [Peche] Patenotres
de }-, lfUrlten dobbers m. pl., kUPken paternosterwe1'lf n. aan den netrand_ - [Tech.] I~-s de Ia
selle, de be·ide vleuqels 01' barletten aan de ziJden
van den zadelknop. ' - Liege, e, adj. (enpart.
passe van Heger): Filet 1-, van kurken of dobber's
voorzien net n.
Liegeee., 1. [Feod.] Eed m. van persoonlijlie
trouw. - Liegeluent, adt). [Feod.] Op leenpligtige wijze.
Lieger, v. a. [Pecbe] Vankurken voorzien
(een net). - Liegeux, ense, adj. Kur/wcht-ig.
)...ien, m. Band, riem m., lword, snoer, tmtw n.,
alles, waal'mede men zamenbindt of vastmaakt.
I~- de fer, de paille, (l'osier, de jonc, yzeren,
stroo,;jen, teenen, b-iezen band. - [Mar.] T~es l-s
des m(Us, des verg'ues d'assemblage, de mastbanden, de rabanden der zamengestelcle raas. Les l-s
d'une grue, de stutten van eene kraan. - (fig.)
te 1- du mariag'e, 1..e 1- conjugal, de httwelijksband, echtknoop m. t- d'amitie, de reconnaissance,
band van rriendschap,van erkentelijl£heirl. 1.efl. l-s

teuien. II. tient des discours 1-,' k~i lunuli oneerbare, zedeiooze geSlyrelfken. - [Litt.] Rime t-teuse,
onnaa'uwkeurig, ontoereiketui rijm n.
Liceron, m., Never I~ISSERON.
Licet, m. (1J~': li-cette) Ferloi n., ver(/,unn'ing f.;
verg'unnlngsbewys n.

.I ..Icetre, I., beter I.JISSETTE.
I ..I ehe, f. [Tech.], Z. v. a. LISSOIR. - [H. n.]
Amerikaansche Iuuu SOOi't van zeehotui m."
Lichen, m. [Bot.] (P)'. ch==k) Korstmos n. Lvs,
mosplanten,mossoorten f. pl., korstmosse« n. pl., een
talriik plan~~ngeslachtdel' beclektbloeijenden. Lichen
d'Islande, '1Jslandsch mos n. I~- parelle, verwmos
(waaru'it de orseille bereut wordt). L- des rennes,
I~- rangtterln, rendiermos. L- desmurs, {feel schiuimoe, muurmos. - [Med.] Huidmo« n., vlecht f.,
kaa1'worm m. Lichenate, m. (pl'. ch==k, oak
in de volgende) [Chim.] Moszuu'i' zout n. - Li ..
(~hene., e., adj.,z. v. a. l.ICHENO'iDE. - Liehe"
nee, f. [H. n.J lUosru}Js f., zeer schoone r'ups van
den eik. - LieJu~neux., elise, adj. Korstmosachtig. - Liehenicole, adj. [Bot.] Op korstmossen groe-yend. - Lichenifortne., aelj. Korstmosvormig. - Lichenine, f. [Chim.]: Bestandrle.el van het ijslandsch mos, moszetmeel, lie h en in e f. - I ..i clienique, adj. [Chim.1: Acide 1-,
korstmoszuur n. - IJicIHu~ite, f. [Miner.] lYlossteen m., steen met mosafdrlliklten. - l..tieheni..
vore., ad}. [H. n.] ~loseten(l. - I... icheno~p-a.
pile, m. .1l'Iosplantbeschrijver m. - Licbeno..
graphie, L Beschrijving del' mosplanten, der
lwrstmossen. - Lichenog'raphique, adj. Daartoe behoorend, lie hen 0 9 r ap h is c h. - Liehenoide" adj. N aar eene korstmosplant gelYkend.
- LlCHENOi"DES, m. pl. Kortmosachtige planten f.
pl.; levermossen n. 1Jl. - Lichenologie, Li·
chenologique"Lichenologue, z.,v. a. LIeBE·
NOGRAPHIE, LICHENOGRAPHIQUE, J.ICHENOGRAPHE.
.~ichel·, v,. a. et n. (pop,). Dr'inken; ,1Joo'~jen,

Llcheur, m. Dnnlfer, zl/;zlJer. fTech.], z. v. a. LISSEUR.
Lichine, f. [Bot.] Soort van zeeoras n.
Licier, m., z. LISSlER.
Liciet, m. [Bot.] 1V olfsdoor n" kl"uisdoorn m.,
soort van jasmyn. (kever m.
zw.pen. -

,;I

I ..i cine, f. [If. n.] Soort van aard- or loopLicitation., f. [Prat.] Openlijke verkooping
(lan, den meestbiedende (van eenonroerendgoed, dat
niet weI onder de ve}'schUlende eigenaars kan verdeeldworden), vcr kooping by opbod, veiling, a u ctie f. - L- volontaire, wilUge verkoopin(j. - Li..
citatoire, adj. [Pr.at.] De veiling betrejfend,
eene openbare verkoopmg vereischend.
Licite, adj. [Jur.] Niet door de wet verboden,
(Jeoorloofd: Souvent ce qui est 1- n'est pas convenable... dikwyls is dat(Jeen, wat geoorloofdis, niet
betamel1Jk.
J... icit
e., ad.f. (en part. lJasse van HcUer):
Terre l-e, by opbod verkocht, in 'l)eUin(J gebragt
larnd n.
Liciteolent, arlv. Op geoorloofde wijze.
l . . iciter, v. a. [Prat.J Aan den rneestbiedende
verkoopen (wat aan meer dan een toebehoort en
z'ich niet laat verdeelen). - Ook als v. n.: n faudra
1-, men zal tot openbaren verkoop moetenovergaan.
Licoche, f. [H. n.], z. v. a. LIlUACE.
Li~oir, m., betel' LISSOIH.
Licol, m. (poet.) z. LICOU.
Licopode., m. fBot.], Z. LYCOPODE.
IAicol'ue, f. [H. n.] Eenhoren m., fabelacht-ig
dier met een'langen, regten horenmidden op't voorhoofd. - z. v. Ct. CHARANCON. - L- de mer, z. v. a.
NARVAL. [BIas.] Eenlioren, eenhoornig paa'rd
met een ge'itebaard en leeuwestaart. L- saillant,

e,

furieux, en dMens0, aecroupi, aecule, en

repo~,
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de la nature, Uti sang, de la chair, de basuie» del'
suiiuur, des bloeds. des oieesche«. Les 1-8 de la societe, de btuuien de?' nwatsclwJ7pij. - [Ane. prov.]

IJiestage, m. [Anc. [ur.] Begt n. op de ooer
zee aankomesuie uutren.
Lieu, m. Plaats; ruimte f.; otml, gewest n.
Tout corps occupe un 1-, ieder li(Jchaam neemt
eene plaats in, beslaat eerie ruimte. Le mouvement
fait, que Ies corps cnangent de ]-, de beweging
maakt, ciat de tuichame» van ptaate »ercnaeren.
OU est votre 1- de demeure? unuir is uuie woonplaats? Un 1- de platsance, de recreation, eene
pltuu« van rermaoh, lei sera le I- de rendez-vous,
tiier zal de plaats van zomenkomstz'ijn. En quelque
lieu qu'il allle, je le trouverat bien, 0]) uielke
puiats, can welk coni hij 001£ moue oaan, ik zal
ce 1- "ci,
hem uiet tnntlen. Vous le trouverez
aii zuft hem op tieze puuits »uuien.. II le dit dans
plus d'un l-, hij zeot het oj) meer dan eene plaats.
Hauter de mauvais l-x, slechteplaatsen, bordeeten,
speelhuizen tiezoeke«. Des l-x ecartes, inhabttes,
afgeleaene, onbewoonde oorden; ptaatsen. L- public,
01JenbaTe plaats (schm~wbuT(.I, lwffijlzuis, kerk,.enz.).
:- Les l-x, de oerlrenken u. pl. van een huis. -I.-x d'atsances of enke! E-x, z, AISANCE. - L- de
platsance, lusttiuis n., buitenplaats f. Mettez-Ie en
1- sur, lefl tiet op eene veiUge plaats, bezoro het wet.
l,e 1- oil je suis ne, mon ]- natal est vVesel, de
plaats, 1./)lWT 'iff geboren ben, m'ijne (Jeboorteplaats
'is f/Vezel. - Le J- saint, de kerlr. - Visiter les saints
lieux, de heilige plaatsen, ket beloofde land bezoeken. - Plaats f., rang m. Le 1- d'honneUl', de
eereptaats (aan tafel, enz.). Mon perc Hent Ie pre··
Jnier 1- dans son village, myn vader belrleedt de
eerste plaats, den eersten rang In z'iin dorp. (Deze
zin verondert; alleen in regten zegt men nog:)
Chaque cn~ancier viendra en son ]-, ieder schittdeischer zal volgens zij'n' rang opkomwfl. - [Prat.]
:E tre au 1- et place de qn., in iemands (regt en bevoegdheid getrede1'i zijn. - Afkomst f., geslacht n.,
{amilie f. C'est un homme de uas 1-, ,{ is een man
'lyan geringe a{kornst. Sa femmeest de l,on 1-, zijne
VtOUW is van goeden hltize. Ii sent Ie 1-, d'Oll il
vient, men h:an aan hem.zien, van welke a{komst,
1)an wat geslacht ltij is. - (flg.) Je tiens cela de
bon 1-, iii !teb dat van goeder hand. -- ({am.) On
a parle de vous en bon 1-, men hee{t in goed gezelsclwp van 11, gesproken. - Plaats (in een boek,
geschrift): En quel 1- Platon l'a-t-il ctit? op welke
plaats Iwett Plato dat gezegd. --. Tenir lieu de "',
de plaats bckleeden van, vervange'n: n me tient
1- de pere, htj is my een vader. bekleedt biJ my de
plaats van vader. -- A voir 1-, plaats griJpen o{ !tebben,
gebeuren. Cela n'aura pas l-~ dat zal geene lJlaats
!tebben, dat zal niet getJeuTen. - Aanleid'ing, (Jelegenheid, om"zaak, 1'eden f.: Il a donne 1un
accommodement, hij heeft aanleid'ing tot een verdrag gegeven. Donnez-moi 1- de vous rendre ser~
vice, geef rnij gelegenheid om u te dienen . •rat tout
1- de ]e croire, iii heb aUe Teden, oorzaak, grond,
mn !tet te gelooven. S'il ya }-, zoo daartoe redenen
zfjn, zoo et grond voor is. - rAstr.] Plaats van eene
f)laneet, hare lengte, het teeken en den graad van
den dieren'l'iem, waarin zij zick bevindt. ~ [Bot.] Lnatal ct'nne plante, stamplaats eenerplant. L- d'habigroeiplaats. tation onlinaire. gewone standn.] Soort van sclwlvisch, roodschaar, z. (levenagatte). - [Man.] Ce cheval porte en beau 1-, dat
paard draa(/t z'ijn' fzals, z'?jn' kop sierlijk.- [Mar.]Lde reste, standplaats, verblij{plaats (waar de reis
moet eincligen). L- d'entrep6t, stapelplaats. L- d'allege, ligUngsplaats. - [Math.] L- geometrique,
gemnetrische lJ1qats, Tegte krom1ne Njn, waarvan
al de p'ilinten dtenen om een onbepaald vraagstuk
op te lossen. - [MiL] L- de gite, nachtverblijf,
nachtlf:warUer n. L- de sejour, verbliU'-, toef[RIH~t.J L-x oratoires of eommuns, allJlaats. gemeene bronnen, waaruit een redenaar de middelen put, om z'?jn onderwerp te behandefen. L-x
communs, gemeenplaatsen, vaak gebruikte llJitdrukkingen f. pl., aUedaaaschf-, a{gesleten gezegden n.
pl. - AU LIEU DE, loc. prep. In plaats van, in stede
van: Au 1- d'etudier. if joue, in plaats van te st'uderen, speelt hi}. - EN PREMIER LIEU, EN SECOND
LiEU, EN DERNIEJ{ tIEU, loe. adv. In de eerste,
in de tweede, in de faatsle plaats, eerstelijk
ten eerste, ten tweede, ten laatste of laatstelijli. AU UEU QUE, loco conj. In plaats flat, teriojjl:
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A mechant chien, court 1-, een: kuxuien tunuimoet
men kort lunuien : nun moet slechten menschen

'fveinig vrijheid laten.
Band m., klusster, boei f.
(in tiezen zin doorcoons meern.i: Brtser. Homnre
ses 1-5, zijne banaen, boe'{jcn ccrbreuen. z. 0011, "ts.
- (flg.) Afhankelijkheid, slavei'n'ij f., inz, lieideboejjen f. pl. II trouve ses f-s bien doux, ldj vindt
zyne slavern-ij, zijne ktuisie,» zeer aanqennam, -(L~c. fig.) II tratne encor? SOIl J-. hij sleept zijne
boe! nog na zich, 'IS nog niet qenee! van z~Jn' hartstogt, (fenezen, net qecaor nog niet te boven; z. ool:
THAiNEH. [JUI'.] Double 1-, dubbele band. »eruxmtsctuu: tusscnen knuieren van denzelfden rader
en dezelfde moeaer. Simple 1-. eniuie band, Vi?T-

wantschap tusschen halve urceiiers en

eusters. -

.- klcmtuio« m. del' timmerlieden;

tntuttoo« n.

[Tech.] Knee«, beneden deel von den bol deshaeds;

der ciazennuikers.
Lif~nite, f. [Med.] lJIiltontsteking f.
Lienne, f, [Trss.] J(ettingdraden m. pt., die
bij 't weven nict z'iin opgeli!jt en door uxtke de
spoeZ l1i£t is fwen gegaan.
Lientel'ie, f. (pl'. )i·an-·-) [Med.] Sp'ijsloop,
btdlfloop In., waarbij despijzen o'nvedeerda{vloeijen.
Lienteriqne, adj.
(Het woord veroudert.) Tot den maagloop behoorend.
Lier, v. a. Binden, toeb'in-den, zamenbinden,
vastmaken, ve1'binden, aaneenlJillden, aaneenhechten, door een' band of dOG!' cen bindm'iddel vereenigen o{ doen zamenhangen; lmoopen, strikken.
L- nne lmtte de foin. een' bos strGO zamenbinden.
II raut lui]- les bras, menmoet hem de annenMnden,
knevelen. C'est un fOll it 1-, z. FOU. L- les Iettres,
de tettel's zamenb'inden. L~ ses souliers. les cordons de ses souHers, z'yne schoenen, schoenbandjes
toefJinden, toeknoopen, toestriklfen.-Le chaux et Ie
ciment Bent les pierres, lwllf en tTas verbinden de
steencn. -(fig.) Un sermentinjuste ne lie jamais,
eenonregtvaatdige eedverb'indt nooit.L- un discDurs,
les parties d'un discours, de deelen eeneT rede zamenb'inden. L- amitie avec qn., vl'iendschap met
iemand nwken. L- conversation avec qn., een gesprek, omgang met ienwnd aanlrnoopen, zich in
een gesprelf met 'ienwnd inlaten, in gesprek Taken.

Nous avons He nne partie de promenade,wy
hebben eene wancleling met elkander' beraamd. Il
a bien, mal lie sa partie, hij heeft z'yne zaalf, zfjne
9nderneminr; goed, slecht aangelegd. - L- les mains
a qu., iemand de handen binden, hem werkeloos,
zonder invloed maken. L- la langue a qn., iemand
de tong binden, hembelettente sprelten, te klappen.
- [Fauc.]Le faucon lie bien Ie gibier, de valk
pakt het wild aoed aan. --- [Ecrit.J Ce que YOUS
aurez

lie

sur la terre, sera aussi

lie

dans Ie ciel,

wat gij oj) de aarde bindt, zal OOlf in den hemel
gebonden z'fjn, -- SE LIER, V. pl'. Zich verbinden,
enz. (in bfjna al de beteekenissen van l1et V. a.).
I.,es ingredients se Bent bien, de bestanddeelen
'verbinden zich goed. Cette sauce se lie, die sau,s
tvordt dill:. -- (fig.) Se 1- les mains, zich de handen binden. Se 1- par un serment, un l'oeu, zich
door een' eed, eene gelofte lJinrlen. Ne nous lions
qU'a des gens 'vertueux, laat ons enkel met deugdzame lieden verbindtenissen aangaan. Se 1- d'interet, d'affaires avec qu.. met iemand gemeene zaak
rnaken, eene compagnieschap aangaan. Ce fait-Ia
se lie une autre aventure, dat feU hangt met een
ander 'voorval zamen. - Cos couleurs, Ces groupes se lient I)ien, die lileuren passen, goerl byeen,
die (lroepen staan in goed verband.
LieJ'ne, f. rConstr.l Bindbalk; nokbalk m.; r,ib f.
aan een gothisch {Jewelf. - L-s, bodemplanken f.
eeneT scknit. - [H. n.] Hegge·clemaUs f. soort van
witbloemig meelh't'uid D.
Liel'ne.., v. a. [Constr.]: L- une lmIee., een
paalwerif met dwars- of bindbalken voorzien. liet part. lJasse komt ook als adj. vool': Voute
gothique Jiernee, geribd gothisch gewelf n.
I...ierre, m. (oudUjds llierre) [BoL] Klinwp,
eiloof, veil, klemrnerkruid n, L- d'eau. water-veil.

a

or

L- terrestre
trainante, Herbe de Saint-Jean,
Rondelette, aardveU n., hondsdraf m., z. tJ. a.
GLECHOl\IE. - Lier.·e, e, adj. [Bot.] ~Iet klimopbladen.

t

Liessc, 1. Vreu,gde, l'rol-ijh:heid f.

en

a

or

rH .

or

or

L'uo depense son argent, au -1- que l'auLre serre
Ie si~p, de een ver'kwist zVn geld, in plaats dat,

I tet'wyl de onder het wegslu,lt.

LlEUE

LIGNE.

Lieue, f. illijl I., uur D. Il Y a une 1- d'lct
Have, '« Hage figt een uur »o» hier. J'ai
fait huit f-s par jour, iii heb cch] miite», uren
daags afuele(Jd. L- carree, 'oierkante mijt, L- commune de France, oeuxme [ronsche mijl (van 25 in
een' ortuu! des meruiuums). 1,- de poste, postmijl
(van ongeveer 4,000 meters. L- marine, [ransche
zeemijl(van 20 in een' graad). - (Lac. prov.) Falre en

[Impr.] Dubbele letter, tunmeuetter, stutdeite: t.,
twee or meer letters op een teuerstoiuie: - ook
vereenigde letters en uioonien in 't sch-ryven. [Mar.] Wvelin(j, sjorruu; f., garenstrop, pakstrop m. -- [Theol. mvst.] Votstace« ophe/fing
van 't ceooetiermoqen; zielsverrukking f. -- Ncar
't vollfsbijgeloo{: nestelknoop m.,onmagt f" onoermoqen n., ats uitwerking van zekere oetoonerm«,
uxuinioor sommice Ngchaamsverrigtingen, inz. die
van het teeloemuuten, opgeheven worden. - Li·
g aturer , V. a. [Chir.] Ondcrtnnde», een' teatband omlegeen.
Lige, adj. [Feod.] Persoonlijt: leenpUgtig (van
den vassaal gebezigd, die «an z'!jn' teentieer door
nog naauuiere bander/' 'van dienstoaartieu! dan de
gewone teenman was verbol/den). Hommage 1-,
persoonlij1w leenpUgt m. Fief 1-,Homme1-,z. FIEF t
HOl\IlUE. Seigneur 1-, onmiddellijk teenheer m. --

a la

qulnzejours quatorze 1-5, zeer ttuuizaom, treuaeiiq
zijn, den slakliengang gaan. Etre a cent, a mille
I-s d'une chose, N' en pas approcher de cent. mtlle
I-s, »er, zeer vet van de uxiartieui, van het doe!
af zijn; eraen» in 't cehee! niet tum ttenke»: En
tout pays il y a une 1- de mauvats chemin. z.
CHEilHN. II sent son Iripon d'une 1- a la ronde,
de scliurk ziet hem uit de ooaen.
IAieul"~ m. Scturoenbuuier in.- Lieuse, adj. f.
[H. n.] Chenille 1·,

1~UpS.

die luiar nest 'it'll »er-
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scheiderne zamenoerotd» buuteren of bioemen maakt. LlGE, m. Persooniiit: teenneersreqt n. - I.4igeanLientennuce, f. Luitenontscluip n., Iustenanis- ce, f. [Feod.] PersoonliJke leendienst, persoonl'fjke
plaats f. II a une J- dans l'artillcrle, Mi tieeit ecne leenpligtir;he'id f. Fief de, 1-, dumsuee» n. -- l.ti ...
luAtenantsplaats bij de ortiilerie. La 1- generate de gee, L [Feod.] Eed m. van leenmanstrouui:-: [fl. n.]
l'armee, het tuitenant-ceneronisctui» b{j 't leaer.
soort van »tuuier m.
Lig'elnent, tul», Met
Stad- of stedetunuiersctuip n. ---IAientenant, m. perscontijke» leenpliQt, tlienstieenptujtu), - IAi·
Ptaatsoelueeaer (van een' onmiddell1jfi hooqe:

ue- gence,

f.,

z. 1'. a. LlGEA_~CE.

plaatsten persoon), stede-, sttuiiunuier; uiz. plaatsI_Agnage, m. Atkomst I., geslacht n.: Homme
»ernanccr van den lwpitein, titei des o(Jieiers, die de I1HUt 1-, ienumd van !looge aflwmst, van aanonmiddellijk in a{dalenden Tang op den ttapiiei« zienlijken huize. (In (lien z'in verourlerd.) - [Com.]
volgt, l 'u i ten ant; -in 't algemeen 'ieder otllcier, Roode wfjn van Blois, 'lJAt verschillende druivendie onmiddellijk beneden eenen chef staat en dien soorten; - soortvan Otleans-1wijn m. - [Ane.
des liOOds vervan(jt_ L- general du royaume, al- couL] Reat n. op !let Iwntvervoer'.
gemeen steele/lOuder des riilis. -- [Mil.] L- en pre~
LignatHe, adj. [Rot.] Op het flOut wassend.
mier, en second, eerste, tu.Jeede luUenant. L- d'arJAigne, f. Lijn. streep, 1'in 'i e f.: L- droite,
mement, de distribution, luUenant van waJHJning, couriJe, jJrisee, -regte, kromme, gebrolfcn tYn. Lvan uitoifte. L- cohmel, luitenant-lwlonel. L- ge- verticale of perpendieulaire, ol)lique, llurizontale,
neral, luitenant-generaal. - [Mar.] L- de vaisseau, eire ulaire, loodlijn, sclwAne lijn, 'waterpas-lijn.
luitenant ter _zee. L- de port. offiC'iei' del' haven. cirkel-!1jn. Deux 1-5 qui se coupont, twee ellwnL- en pied, (weleer-) ondste luitenant, eerste offi- del' snijdende lfjnen. Tracer des ]-8, lijnen trekder (op een (tanseh se1dp). - [Ane. jur.] 1.- civil, ken. --- (/iO.) Suivre la 1- du devoir, de l'hor:neur,
regter in b1/;rgerl'ijke zaken. L- crlminel, hals- vol(jens pligt, volgens, de eer handelen. Ces deux
regter. L- de police, polieie-prefect. - l[.ieute- artistes sont sur h~ meme. I-, di~ beide ku?~stoefe·
nante, {, VoormaNge titel lier vroww van een' naOTS staan ge!'y/i tn 'verdzenste, ~n naam. Etre en
ollicier'
ambtenam', die den titet van luitenant premIere }-, den eeTsten Tang bekleeden. Etre tlOrs
'voerde.
[Ane. miL] L- -eoloneHe, luitena-nt- 1-, rl'iet zoo als anderen zljjn, eene bijzondere soort
kolonels compagnie, tweede compagnie L
uAtnwlwn, niet te -vergel'ijlien zijn. --- [Geogr.,
Lii~ve, 1. [Ane. jur.] Uittrelrsel n. -un een reAstr., Mar.] L- equinoctiale, of enlfel t-, z. v. a.
gister der leengoederen.
EQUATEUH. Passer, Couper la 1-,de linie passeren,
Lievl"e, m. [H. n.]
m. L- en forme, au sn'ijden, doorgaano 1..- meridienne,meridiaan-lijn.
a I'aecroupie. haas z'ijn leger. I__ over Je regte z,ijn, van noord tot zuid in ' t vlak des mer'igite,
}-, z. I,EVER (ook jig.). Courre Of COluil' Ie 1-. z. diaans getl'oklien. -- [Adm.] L- de douanes, tolcounm (ook fig.). -- L- de plaine, de montag~pe , linie f., rij tollwntoren langs de grenzen. L- televeld-, berghaas. L- ladre, z. LADRE. - (fam.) Etre graphique, tele(J'tapfwn-tinie, volgreeks van op elkpeureux eomme un 1-, zoo !Jano als een haas, als ander werkende telegrapl1en. - [Anat.] L-s de la
edel- main, lijnen. sf,repen der hand. L- blanche (meeen wezel zijn. -- t GenUHlOmme a 1-,
man, die slee/ds van de .fagt leert. -- (fig. P'Y'ov.) 111a11'e) de l'abdomen, witte buUistreep f. La 1Memoire de 1-, kort geheugen n. Vouloir prendre clpre du femur, de scherpe Hin van !let dYbeen. -Ies 1-8 au son du tamlJouf, een plan T'uch~~am' [Arlill.] L- de mire, 'tigtlijn, vizierlijn. L- de til',
rnaken, dat, om te slarwn, gche-iln rrwet blfjven. sch.ootlijn. - [Astr.] L- des absides,z. ABSIDE.
Sommeil de 1-, lwzeslaap, ligte slaap; het slapen L- des nqeuds... knoqpenNJn. L- d~s syzygies, lijn
met open oogen. C'est une somme it prendre sur der sy-zyg-Wn, lyn, [he door de muldelpunten 1)an
Ie dos d'nn 1-, dat geld, die schuld lwnt ge wet op zon, aal'de en maan f/aat, wanneer deze {aatste
uw' buik schrijven: dat is eene hoogst onzekerre, in te(fenstand (opposition) of inzwnenstand (contw'ufelachtige ontvan(]st. C'est tout 1- et tout lapin, joncHon) is. -- [Chern. de fer] L- d'operation,
het eerne is als 't andere, ·t is lood orn oud ijzer. operatie~ of verr-iqtingsNJn. die. WQWfOP een spoorPas tl pas Ie 110euf prend Ie 1-, langzaam gaat wen wordt afnebakend. L- d'un chemin de rer,

or

or

zekerr. z. ook COLLET. GiTE. - [Astr.] Hews, sterr-ebeelli van 't zu'idelijlf lIalfrond. -- [Chir., H. n.J
BEC-DE-L-, Z. ald. - L- de mer, z. v. a. API.YSIE;
l\10LE. - [Ane. mar.], z. v. a. LIURE. - Lie\'I'etean~ m. (H. n.] JonfJe, noU zuiqende haas.
IAie\'rite, m. [JVJinel'.] Soort vanjjzererts m.
Lig'az.nent, m. [AnaL! Band m., witte, vezelige verbincUng dC1~ fJeel1deren or bevestigi'll(J der
gewrichten, geelhaar, lir/ament n. L· cillail'e,
ooghaaruand. - l.tigaulentenx, ense~ adj.
fAnat.] Bandae!1t'iu. - [Bot] f7ezeH(J, rlradiQ. Ligalnentifol'ule, adj. Anat.] Bandvormi(J.
Lig'nn, m.
n.] 800rt van bij f. der Phi-

lijn of as f., tangswelke tel' l'egler en linlrerzjjde de

verschillende uJerh:en, waaruU een 8poo1'weg be
staat, worden aangebrar,t.
B'ij 'uitbreidin(J: La
1- d' Amsterdam il Rotterdam, de spoorweglinie,
de spoorweg van .£/. tot R. - [Com.J L- de compte,
wille Tand aan de regterzijde eeneT rekening; ttitgetroliken gelds-om op d-ien rand. Porter, Mettre,
'firm', Faire entrer en 1- de compte, z. C03!PTE.
- [Constr., llort.] Lyn f., snoei', rigtsnoer. meetsnoer n" meetlijn f. MarqueI' Ie l}ois a la 1-, het
hout met de bjn, de krijtlijn teekenen. TireI' une
M

r
muraille a ht 1-, eenen muur volgens het r'igtsnoe]' optrekken, Plantes des arbres ~l la I·, boo.
men in regte lijn, volgens het meetsnoer planIAigatif, ive, adj. [Grau1.] Verb·indend, za- ten. L- de plomb, de niveau. loodlijn, watermenvoer;cnd.
]JClslijn. -- [Ecrit., Impl'.] Regel m. II y a quinze
l.tigatnle, f. [Rot.] Band- of lintmos n.
I-s a clwque page, op ellw bladzijde staan vijfLigahu'e, f. [Chir.] Laatbanrl m., laatver- tien regels. II raut que Ie compositeur redresse
band n.; het omleagen daarvan; l1et verbinden, inz. eette 1-, de zette1' r;wet dezen regeZ regt zetde onderbindin.g f. van eene aeIer Of van een uit- ten. Mettre un m()t a la 1-, met een 'luooi'd een'
was; de daartoe dienende draad m. or draden m. nieuwen 'tegel be(rinnen. L- de tete, eerste regel
lippynen I

rH.

pl., ligat-uur f. BROCATELLE. -

[Com.], z. v. a. lUEZELINE,

[Cost.] Yrouwen-sclwenlint n. -

der bladzijde. L- de pied, onderste }'enel met quad'i'aten, waarin de ,I)ignatuur of bladteelieningstaat.
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LILAS.

- Je 'VOUb ecris cos 1-5, pour YOUS demander, fk
Ljgne~one., f. [Mar.] Opgeslagen, ust de hand
sehrijf 'U tleze regels, om 1(, te v1'agen. Mandez-lui gesla{jen Z'yn f.
cela en deux 1-8,meld of schryt' (haar) hem dat met
Lignette., f. J.Hiddelmatig bindtouw n. VOO1'
een; poar, met weinigeregels of' woorden. Donner Ia netten. 001£ z. v. a. ERViUEI'. (Er staat »erkeerae1- a qn., ieaunu! aan 't hoot'd eens briefs een' ruim lijk BRUlUEL.)
geplaatsten titel geven; tusschen den titel en den
Ligllenl., m. [Tech.] Pek- of pikdraad n.
eeisien reqe; eene uroote» of kleiner ruimie laten,
Ligneux., euso, adj. [Bot.] Houtachtif./; van
naar gelang van de'n eeroied; dien men den persoon tunit. Tige l-euse, tunuoctitioen stengel In. Fibres
sehuldig is. Mettte nors 1-, tniiien den regel, op l-euses, houtvezels f. pl. - Le corps 1- de l'arbre,
¢en rand sehrijven. [Escr.] fttre en 1-, in de tiet tiout van den boom. - LIGNEUX, m. of Lignilijn, in de rigting staa»: Sortir de la 1-, uii de ne, f. [Chim.] Houtsio], onerkorstetuu: of incruslijn, de rigUng gaan. [Fort.] Fersctumsinus- teretuie sto] 1.
linie, verschansing f. (in dezenzin vaak in 't rneerv.):
Lignicole, adj. [H. n.] In 't hout levend.
Travailler aux 1-8, aan de »ersctuinsmqen uierken.
Lig'nhle, f. [Chim.] Organische, naar hou;geAttaquer, Forcer, Combler les I-s, de »ersctum- Ujkende stot f.
Lignifere, adj.[Bot.] Houtdragend, hou,tgevend.
singslinie aanvallen, oiermeesteren, »ernielen, Lcouvrante of magistrate, dekkende,magistrale l'{jn.Lignification, f. [Bot.] Overgang m. tot hout,
L- de trajection of L- de feu, vuurNjn. L- de ho'utuJording f. - LigllifieJ" (se), v. pl'. Tot
moindre resistance, lijn van den kortsten weder- tunit overgaan, in hout »eronderen, hout worden.
stand (bij eene mijn). - [Mil.] Linie, slaglinie,
..Lignifol"lue, adj. IIoutvormig, ncar lwut gealge;;wene rigting iter troepenstelling. Entrer, Ren- lykend.
trer en 1-, in linie nomen, de linu: hernemen.
Lignine, f., z, LIGNEUX
Romure la 1-, de linie brcken, »erbreken, niet
Ligniperde, adj. [BoL] IJoutbedervend, tunuien. Forcer ta 1-, de linic torceren. vaneen Als subst. f. Houtbederver, hout- of sclwrskever m.
selw/deFt (dOOT zict: te vel' vooruit te begeven). ReLignique, adj., z. PYROLIGNIQUE.
Iuser Ia 1-, "det in de linie opkomen, achier de
Lignite, m. [Miner.] Bruinkool t., aardharsig,
linie blijven. L- de direction, d'operatlon, rigtings-, [ossie! tiout. t i q n iet n., eene brtuuisto] van geverrigtings- of ol>eraUe-Unie. - L- de batallle, I lijken OOTslJfong ols de steensoo! en veel naar deze
sla{jorde, linie van batalJ·e. L'armee etatt rangee, gelijkend.
campee sur trois ]-s, het leqer was in dl'ie linien
IJiguivore., adj. [H. n.] J-Ioutvretend, hout(slagorde?'/;) geseham'd, in drie linien gekampeerd. . vernielend. - Als subst. m. IIoutwm'm m.
L·s combinees, f/ecombineerde, 'in verband wer- I IAignolet, m. [Constr.] (zelden gebruikt
kende linien. L- de demarcation, z. DEMARCATION in): Couvrir en }-, de nok van een gebouw
(waar ohns'ivelijl:' DElUAHQUATION staat). - Les leijen dekken.
premieres, Les secondes l-s, de eerste, de achterste
I.ignosite, f. Jlo1.dachtigheid f.
{Jelederen. - Troupes de 1-, linietroepen (in teaenLignonlot, m. [Agric.] Dwarsloopende schutI,a 1-, paal m. deT wijnstokken.
.
(gue 1-.
stelling met Hgte, onge1~efJelde tToepen).
~ Lignnode., adj. [Med.] Roetkleurig: Lande lil1ie, de linietroepcn. II a servi dans la 1-, hij
lteeft in of bij de Unie flediend. - [Mar.l L- de
Ligolilbeau., m. [H. n.] Kleine zeehreeft f.
combat de bataille, slaglinie, slagorde f. Doubler jLigoristes, m. pl. [H. eccl.l Ligor:isten, lila 1- de comlJat, eene linie tussehen ttoee VUTen gorianen of redemptoristen m. pl., eene naar die
b~oengen. Vaisseau de 1-, linieschir). L- de force dey jezuieten gelijkende oTde in Italie en Dostenet de, contre-force,.aanval-.
verdedigingsUnrie.
ri,jk, dpOT Alfonso Lig't£~ri gesticht en in 1749 door
de vllesse, snelzmlende hme, derde nWTsclwrde. Bene(hctt£s .L'flV. bevest1gd.
L- serree, aesloten linie. L- de file sur la per-·
Ligue., f. Verbond, eedgenootsehap n., verbindpendiculaire du vent, lwerstinie op de l)erpendic'L£- tenis f. van vorsten ot staten, om zich tegen een'
lair van den w·incl. L- de bataille au plus pres, (Jemeenen 'L'iJand te ver(ledi·oert of wei om dien aan
bij-de-uYindslinie van batalJe. L- de marche, zeil-, te vallen, wanneer zij gelijke belangen van godskoerslinie. L- de front, frontlinie. Couper la 1- dienst en staatk'unde te handha1.'er~ hebben; inz. het
de l' ennemi, door de vijandelijke linie heen bre- eedgenootschap of de zamenspanning der r'oornsehken. 1.. -s de relevement, pe'ilingsz.inien, marschli- I h-atholijke partij teaen de koningen IIendrik III. en
nien. L- du plus pres, bij-ile-windslinie. - L- de I IV. van FrankrHk, in IB76 door den hertog van
sonde, loodlfjn. L- blanche, goudronnee of noire, Guise gesloten, ligu e f. - (fig.) Zamenspanning,
ongeteerde, geteerde liJn. L- d'amarrage, witte zamenrotting f., komplot n. - Liguer, v. a.
marllijn. Fil de 1-, lfjngaTcn n. L- de six fils, Verbinden, in een zeZ{de verbonfl vereenigen. ~
zesdraadsl:fjn. - L- d'eau, waterlijn. L- de fort, SE LIGUER, v" pro Een verbond aangaan, in een
lijn del' grootste wijdte. L- superieure, eerstewa- verbond of eedgcnootschap treden; zamenspannen.
tert-ijn, lastl'ijn. L- de charge, de flottaison, z. / - Liguenr, m., -neuse, f. [HorL] AanhanCHARGE.L-d'encoluredes-varangues,li1mlijn,kimf. ger m., aanhangster f. del' tigue ten tijde van
L- du fond de nlblure, haTt van de spong of spon- Jlendrik III. en IV., eeclgenoot, Ii 9 i s t of 1ining. L- du pont, deh:lijn f., st/ook m. van het deli. g u'l s t m. en, f.
- L-s de trelingage, hanepootjes n. pl. 1..-s de bon- I I . . igulah·e, adj. [Bot.] T01~g- of riemvormig,
nettes, lijstlijnen. - [Math., Opt.] L- de foi, z. v. a. lang, du,n en plat. - Als subst. f., z. V. a. CINERAIRE.
C~~LllHATION. I~- visuelle, gezigtslijn. rMetr~l.]
I . . ignle, t .LBoL] Tongetje, tongvormig blaadje
Lyn, st1~eep f., 12e gedeelte van een' ouden duzm. of bloe1(tblaadje ~1.; halve bloern.kroon f. - [H. n.]
L- d'eau, waterstreep, li40e gedeeltevan een waOnderl1p f. del' 1nsecten. - Rwmworrn, soort van
tel'duim (t. POUCE D'EAU). - [Pechel Visehsnoer n., ingewandsworrn m. - [Tech.] 1,-8, langeensmalle
vischl1fln; hengel en sim of vischlijn. 'Pechel' la 1-, duigen f. 1)1. .- Ligule, e, adj. [Bot.] Tong-,
met del ijn v'isschen; hengele'n. L- flottante, dor- riernvormig. - Lignliflore, adj. [Bot.] Met
mante, vlottende of drijvende, slapendeof Ttl.Jstende ton[fv01'mige bloemen. - Ligulifolie, c, adj.
lfjn. L- de fond, grondlijn. - [Geneal.] Linie, [Bot.] Met tongvormige blaadjes. - Liguliforlijn f., 'Volgreeks van a(starnmelingen van een ge- Ine, adj. [BoL] 1'ong- o{ riemvormig.
Lignoristes, m. pl., Z. lAGORISTES.
slacht. L- directe o{ droite. collateral ,masculine,
felninine, regte, zydelingsche, manneltike, vrouweLigure., f. [Miner.] Edelaesteente n., waaraan
lijke linie. L- ascendante, descendante, z. ASCEN- nwn vroeger 't vermogen toekende om de geelzueht
DAN!, DESCENDANT. - [H. n.] Lena f. soort van
te genezen.
stokviseh.
- "
Ligurite, f. [Miner.] Liguriet m., eene delfLigne, e, adj. (enpat't. 1>asse van ligner): stof, aan de oevers del' stura in Ligurie aangePapier 1-, gelijnd, gelinieel'd papier n. tl'offen.
.
[Bot.] Feu.illes l-es, gestreepte bladeren n. 1J{.
Lignsticulll, m. (pl'. -kome), z. v. a. J;.IVE~HE.
§ Lignee, f. Geslacht n., stam m., nakOme-j
LigustI'Ulll, m. (p'r. -trome) (BoL] L1.(Juslinge'n m. pl.: Ce prince mourut sans 1-, n'a 110int tel', mond- o{ keelkntid n. (troene), eene plant,
laisse de 1-, est demeure Ie seul de sa 1-, deze die veelal tot heggen wordt (/ebezigd.
vol'st stierf zonder nakomelingen, hee{t geene kin- I Lilac, m., z. I~ILAS. - Lilace, e, adj. [Bot.]
deren nagelaten, is alleen van zyn (Jeslaeht; van Naar de syring gelijkend. - LILACEES, f. pl. Syzijnen starn ovel'gebleven,
'
ringeplanten f. pl. - Lilalithe, 111. [Miner.],
Ligner, v. a. Lijnen tr-ekken, met ljjnen 1)OOr- z. v. a. LEPIDOLITHE. - Lilas., m. Syringeboom,
syringestt'uikm., syri,ngo{sering,spaansche vlierf.•
zien, linier'en. - [Vener.] Dekken (aligner).
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een bekend. tuinaewas; - ook: de Hchtblaa'uwe,
paarsctie kleu» del' btoemen van dit gewas, lilakleu: f. (Couleur de 1-, of als adj. Couleur 1-.)
Lilee, f. [Bot.] Soort van eypergras n.
I~iliac~, e, adj. [Bot.] Lelievormig, lelieachti{l·
- LILIACEES, f. pl. Lelieqeuiussen n. pl., lelii:!n f.
pl. - Liliago, m. [Bot.] Europesche slaaplelie f.
(asphodele). - t Lilial, e, adj.: Le sceptre 1-,
de tetie-schepier m., de scliepter tler [rtuisctie koninqen. (Plur. m, Illlaux). - Liliasphodele, f.
[BoL] Wilde hop f. - Liligere, adj. [Bot.]
Leliendragend. - Liliiftore, adj. Met lelieachti-ge bloemen. - Liliifol"IUe, adj. [Bot.] Lelie'l)orrni{/.
~ :,I",iHth, m. IVachtspook n. in vrOLflweqedaante,
dat de kuuieren steelt; de doodsengel nl. by de
joden. - [H. n.], z, v. a. ENGOULEVEl\'T.
LHiunl, m. (pr. -ome) [Anc, med.] Levensgeest m., teiensuxuer n. (doorgaans l-.. de Paracetse gelzeeten) , de absolute of watervrye alkohol
del' nieuuiere scheilrundigen.
LiUipntiens, m. pl. (pl'. t=:c) Lilliputters,
beuxmers van het verdichte landje Lilliput (in
Gullivers reizen door Swift), uiezeniie«, cUe niet
urooter dan een duAm zijn. - (fig·) Un LillipuHen, een zeer klein mensch, een dwergje n. LILLIPUTIEN, NE, adj. Dwergaehtig, zeer klein,
niet-ig, onbedeuidend: Btbltotheque I-ne, lillip'utsche,
zeer Kleine bibliotheek f. Politique I-ne, n'ietige,
lileingeestige sttuiikusule f.
'~LiHojs, adj. (van Litle of Rijssel): Chien 1- of
artois, Chien quatre-vlngts, Of als subst. Un 1-,
een riisselsche of oriesiscne hond, rijsselaar m.
(eene bastaarrdso01't).
IAhnace, f., Lhuas, m. [H. n.J Slak zonder
ht1.Jisje of sehelp, naakte slak f. - LEUACE, f. [Mecan.]
Schroef f. van Archimedes. -- [Arch.] Escalier
1- of en limacon, z. ESCAT,IEH. - Lhnace, e,
agj. [H. n.]" Naar eene slali gelijliend. - L.m!ACES, m. pl. [H. n.] Slak/wn 1. pl. zonder hU1,sJes.
Lhnachelle, f. [Miner.]Schelpaardigmanner n.
Lima-cial, e" adj. Slalwormi(f.
Lhuacie, f. [Bot.] KlouteJ"plant f. van Cochinell,ina.
Lhnacien, ne, adj. [H. n.] Tot de slalt behoorend, naar de ~lak gel#kencl. -- LllUACIENS, nl.
pl., Z v. a. LIL\1ACES. - [AnaL] Tot het slalilwnhuis (in het gehoor-orgaan) behool'end. - Li·
In~cirOI"Ule, adj. ,Slalivormig. - IJhnacin, e,
adj., z. v. a. IJIIUACE.
Linla~on, m. [H. n.] Schelpslak, huAsjesslali f.
L- de terre, ge?neene tuinslak. (Loc. prov.)
C'est un 1- qui sort de sa coquille, 't is een slak,
die 'ldt hare selzel]) krttipt (van een' gering' man,
die de grooten wit nadoen). - (Prov.) Contre 1a
nuit s'arment les 1-8, zelfweer is ieder sehepsel ingesclzapen. Autant cllemine un 110mme en un jour
qu'en un an Ie 1-, wie lanazaam gaat, wordt spoedig ingehaald. - [Anat.] Slakkenhuis n. ('van den
doolhof in 't 001'). - [Arch.] Escalier en 1-, z.
ESCALIER. - [Mecan.], z. v. a. LIl\IACE. SlagTad n. (van horlogien, pendulen). - [[\fed.] Gelee, Sirop de 1-, slaliken-gelei, slakken-siroop f. Linla~one§que, adj. (b'UTl.) Slakvonnig.
Linu,~onne, of als adj. Chenille 1-, f. fH. n.]
Naam eener schoone ruige rups.
~ Linla~onner (se), v. Pl'. ('lDoord van St.
Simon) In zijne schelp lrtuipen, zijne lwrens intrelfken.
Lima~onniere, f. Slakkentlt'in m., slakltenperk n., afgesloten plaats tel' bewaring van levencle
slaklien tot voedsel..
. (haaijetand m,
Lhnacule, f. [H. n.] Geaderde versteende
f.ahnaille, f. Vfjlsel, vijlstof n. L- d'argent,
•le fer, zilver-, ijzervijlsel. - Prendre de la 1-, staalvijlsel innernen
Linlai .. e, m. [Pee he] Jonge tonijn m.
Lhnarchie, 1'. [Mcd.] Ret verhongeren (Ll-

/'ooliachMge aard- of tuinslali 1'. - [Tech.] uroote
vijl f.
Lhnatioll, f [Tech.] Het viJlen; net moken
tot vijlsel. - Lhllatnle, f. (verklw. van lime)
Kleuie viil r., vijltje n., handviil f.
Lilnbarde, f. [Bot.] Soort van alant m. (inule).
Lhnbe, m. [Astr.] Buitenrand m. van een
hemelHgchaam. .- [Math.] In Graden verdeelde
raiu! van een rnathematiseh werktuig, van een
quadrant, sextant, enz. - [Bot.] Rand van een
bloemblad of een' bloelnlietk. - [Archeol.] , z, v. a.
NllUBE. LllURES, n. pl. [Cath.] Afgezonderde
plaats by de lui, voorblJ;rg m., »corportaa! 11. der
tiel, »oor ongedoopt gestorven kinaeren, die in dit
verblijf van de erizotuie gerein'igd en »oor den hemel geschikt 'Worden; - soortQelijk heueportaa;
»oor de zielen tier Vaderen van 't Oude Testament,
eel' hare verlossing door Christus' nederdaling tel'
helle had plaats gehad.
Lhnbel" of LindJre, m. [Com.] Kaveling
partij f. van 40 huuien.
Lhllbifere, adj. [Bot.,H. n.] Met gekleurden
rand m.
Lirnbilithe of Linlbite, m. [Mtner.] Gele
vulkanische stof t. (in Breisga'u).
I ..Ime; f. [Tech.] Viil, jjzervyl; tunurasi, f. Lrude or mordante, grove vijl. L- douce, jijne vijl,
zoetvijl. L- carree, raspvijl. L- a trois comes of
en tiers-point, drietumte vijl. L- coutille of couteau, mesvijl, snijvy'l, zaagvijl. L- bras, lange
vijl, armvijl. L- it main, handvijl. L- sourde, doffe
vijl, dievenvijl, snijv'iil. L- en queue de rat, kleine
ronde vijl, roitesiaart m. L- tranchante, tweesnijdende vijl. Lfeuille de sauge, halve ronde vijl.
L- dos de carve, spitsvYl. L- coudee, gebroken
viii. L- potence, galgv'ijl. L- fendre les vis, snijvijl, sehroefsniivijl. L- de foret ofquarelette, vierkante a1'mvijl. L- d' Allemagne, duitsche vijl, stroovYl. L- d'aiguille of aiguilleJ gatvijl. L- en coeur,
hartvijl. L- de dentiste, tanrlvijl. L- parallele,
vijl van geNike breedte en d·ikte. Dents de la 1-,
tanden m. pl., spitsen f. pl. del' vYl. Cette Hmene
mal'll pas, die vijl vat 11,iet, neemt niet af. -- (jig.)
C'est une 1- som'de, 't is een gluiper, hij heeft ze
achter de ooren; 001£: 't is een sluipend kwaad of
vergif. Passer, Repasser la 1- sur un ouvrage,
een werk, geschritt verbeteren, lJOlijsten, nazien,
beschaven. Se servir trop rudement de la 1-, at te
seherp beoonleelen. - [Bot.] L- douce, kleine zoete
limoen m. - [Chas.] L~s of dagues du sanglier, z.
onder' DAGUE. - [H. n.] rVafelijzer n., zeer zeldzame oostindische schelp. - [Mar.] L- de mer,
zeesehldm 11. aan den oever'. - [Peche] L-s, vlak,
etten water in zee.
Lhne, e, adj. (en part. passe van HIller): Du
fer ])ien 1-, goed bevijld ijzer 11. - Les vel'S de ce
poete 80nt bien I-s, de verzen van dien dichter zijn
naauwkeurig gevijld, zeer zorgvttldig bewerkt, qelikt.
Lhue-bois, m. [H. D.] Houtboorder (eeninsect).
Lhnenarcbie, f. [Ant. gr.] HavenolJz:igt D.
Lhnenarchique, adj. Dat opzigt betrelfend.
-, Lhnenarque, m. l1avenopzigtel', li m e·
n a r r; h m.
Lioler, v. a. [Tech.] Vijlen, bevijten, doorvijlen. 1..- Ie canon (rUn fusH, den loo']) van een
geweer bevijlen. - (fig.) L- un ouvrage, een werk
zorgvuldig verbeteren, besclwven, bevijlen, likken.
:- L- un marais, een moeras droog m,aken, droo(J
leggen. - SE LIIUER, v. pr., z. v. a. S'ELIlHER.
t Liolestre, m. rCom.] Gelieperde seroie f.
Lhnette, f. [Bot.] , z. v. a. J..IlUE douce. Eau
de 1-, limoensap: n. - J~iluettiei', m. [Bot.] Limoenbomn m.
Lhneur, m, [Tech.] Vijler m .
t Lhnenx, eusp, adj., z. v. a. LDI0NEUX.
Lhllicole, adj. [H. n.] In 't slijli:, in moerassen
levend. - J-AIlUICOLES, m. pl. Moerasvogels m. pl.
(snippen,l)luvieren, enz.). -IAhnicnle, f. [II. n.] ,
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I ..imande, f, [H. n.] Kleinste, maar smalielijliste seholsoort, schar f. (inz. in de Noord- en
Oostzee). [Constr.] Plat en smal Stuli hout,
bind n., gording f. - [Men.] Breed liniaal n. [Mar.] Smartring f. (geteerde strook doek tot touwLimander, v. a. [Mar.] Met
bekleeding). smarting bekleeden. - Lhnandoid~, adj. [H. n.]
Sclza'tvormig.
Linlas, m. [H. n.] ,Z. v. a. LIMACE, 'inz.. de

a

a

a

a

a

~

v. a. BARGE.

Limier, m. [Chas.] Spe't~rhond m. - (fig. et
fam.) Les l-s de la police, de speurlzonden, spionnen, hanrZZangers m. pl. del' politie.
IAinJifo.~nle, adj. Vijlvormig, vijlachtig, 'ruw
als eene vyl.
t Liminaire, adj. fLitt.]: Epitre 1- (preliminaire), inleiding, voorrede f.
Liminarchie, f. [Ant. rom.] .Ambt n. van
grensbewaar'der. - I ..i nlinarchique, adj. Dat
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ambt betre (fend. — Ltinloarqiie of Liiiittar«i — Limoner, v. n. [Eanx et for.] Hout kry gen,
\ dik genoeg om er disselboomen van te maken. ~~
que, m. Grensbewaarder m.
Lioiitatlf, i v e , adj. Beperkend, bepalend, % LIMONER, v. a. [Cuis.] Visch in heet water van
binnen zéhere grenzen besluitend, lim i iatief. de aanhangende slib reinigen. — Limoiieiix,
— [Prat.] Legs 1-, Disposition 1-ive. — L i m i t a - eose, adj. Slykerig, slibberig, modderig: Ruisseau
tion, f. Bepaling, beperking f.: On lui a donné 1-, slykerige beekl, — [Bot.] Plantes I-huses, planun pouvoir sans 1-, men hee'ft hem eene onbepaaldeten f. pi., die liefst in modderigen, drassigen grond
volmagt gegeven. L- du prix, prysbepaling f. —wassen. — IAmoneuXi m. [H.n.] Slykgronaelm.
Somtijds z. v. a, LIMITE, DEMARCATION. — Ll- — Limonier, m. [Bot.J Limoenboom m., een
mitativement, adv. Beperkenderwyze.
der schoonste en meest voorkomende ciiroenboomen
Limite, f. Grens, grensscheiding f. (doorgaansvan Zuid-Europa. — [Charr.] Disselpaard, lamoenin 't meerv.) L-s, grenzen, limielcn i. pi. {van paard n., paard in de disselboomen. — IA moeen' staat, geivest, landgoed, veld). Le Rhin est ntere, f. [Charr.] Gaffeldistelm. (van een ry lui g).
unc 1- forraée par la nature, de Byn is een door — Fiervoetig rijtuig n. met eeri gaffeldissel. — L i de natuur gemaakte grensscheiding. Étendre les montie, f. [Minér.] Zode-yzersteen, soort van
l-s d'un Etat, de grenzen van eenen Staat uitbrei-ijzererts, limoniet m. — Limoselle, f.[Bot.]
den. — [Astr.] Les l-s des planétes, de uiterste Moeraskruid n.
afstanden der planetenbanen van den diercnriem. Limousin of Limosin, m. Metselaar, grof— [Math.] L-s des racines d'une equation, de metselaarra.(op de wijze van die uit het voormalige fransche landschap Limousin of uit de stad
grenzen vande wortels e-ener vergelyking. L-s d'un
probléme, grenzen van een vraagstuti, getallen, Limoges). — (Loc. prov. et pop.) Ravede L-, klein
en dik vrouwtje. Zeste de L-, in wijn gedoopt stuk
tussehen welke de oplossingen beslolen moeien zyn.
~~ {fig.) C'est un hommei qui ne donne point de brood n. Manger du pain comme un L-,' een duchtig
l-s å ses désirs, 't is een man, die aan zyne begeer- broodeter zyn. -~ [Com.] Un 1-, of als adj. UR
ten geene palen stelt. Vous sortez des l-s de la cbeval 1-, een paard uit Limousin. — Linioiiraison, de voire devoir, gy handelt onverstandig. s i n a g e of Liniosinage, ra., Limonsinerie
gy gaat uwen pligt te bvÅien. — Limiter, v. a. of Liinosinerie, f. [Mac] Grof metselwerk n.
Begrenzen, omgrenzen, bepalen: La mer limite la{als dat der Limousins).—°LIniousine, f. [Bot.J
France au coucbant, de zee bepaalt Frankryk ten Gewone, roode en witte anemoon of windroos L
westen. — (fig.) Binnen zékere uilersten beperken, Limpide, adj. Melder, klaar, zuiver, doorschijbepalen, vaslslellen, l imitér en: Dans certaines nend: Eau, Source 1-, helder water n., klare bron t.
villes, on limite le prix du pain, in zékere steden -— {fig.) Style 1-, klare, zuiver e sty I m. — Limbepaalt men den prys van het brood. L-le pouvoir, pidité, f. 'Held-erh-eid, klaarheid, zuiverheid, doorles droit? de qn., kmamh volmagt, magi, iemands schynendheid f.
regien beperken. — SE LIMITER" V. pr. Beperkt,
Liiniile, f. [H. n.] Moluksche krab t.
bepaald worden. grenzen hebben: Notre imagination Lim ure, f. [Tech.] Bet vylen; vylwerk n.,
ne se limite jamais. — Het part. passé is ook adj.: bevy ling f., — somtijds ook z v. a. LIMAILLE.
Monarchie 1-e, beperkte monarchie of eenhoofdige Lin, m. [Bot.'j Plasplant f.; vlas n. Filer du
regering f. Temps 1-, beperkte, bepaalde tyd m. 1-. vlas spinnen. "Graine, flu ile de I-, lynzaad n,,
Esprit 1-, beperkt versland n.
lynolie f. Fil delin, vlas- of linnengaren n. Toile
Limitrophe, adj. Jangrenzend, naastgefegen. de lin, of enkel L-, vlasdoek, linnen n. — Gris de
Pays 1-, aangrénzend land n. Cette provihce'est 1-, z. GRis m. —• Ferscheidene vezel- of vlasach1- de 1'Allemagne, deze provinde grenst aan Duitsch- tige voortbrengselen dragen ook den volksnaam
I'm: L- des marais (of Linaigrette) Wolgras, haland. — f Ant.J Colonhes l-s, grenszuilen f. pi.
Lininéophile, Limnophile, adj. [H. n.] toengras n. L- étoilé, soort van weegbree f. LGaarne in moerassen of poeten zich ophoudend. sauvage {of linairej, vlaskruid n., vrouwenvlas,
t Limneiidétiqne, f. [Didact.] Kunst f. om wild vlas. L- aquatique, marin, soort vanwiern.
het schip op zee de gewilde rig ting te geven, stuur-L- de liévre of L- maudit, z. v. a. CUSCUTE. •—
L- incombustible of fossile, z. v. a. AMIANTE. Lmanskunst, zeevaartkunst t.
Liimiite, f. [Minér.] Boomsteen m.t die een met de la Nouvelle-Zélande, Nieuw-Zeelandscfi vlasn.
(phormion). — L i n a e é , e, adj. Naar vlas gelijboomen omgeven meet voorstelt.
Li in II opt én es, m. pi. rH.n.] Moerasvogelsm. kend, vlasachlig. — LINAGÉES, f, pi. Flasplanten,
vlassoorten
f. pi.
pi. — Liiiinorthoptéiies, m. pi. SneMiegende
Linaigretfe, L i n a i r e , z. onder LIN.
moerasvogels m. pi.
Linee, f. [Com.] Cfiineesch satyn n.
Limoctonie. f. [Méd.] Honqerdoodm., z.v.a.
Lincenl, m. Doodkleed, lyklakenn., doodwad-e f.;
LIMANCHIE.
Limodore, ra. [Bot.] Soort van oostindisch — toeleer ook: beddelaken n. — (Prov.) Le plus
riche n'emporte qu'un 1-, ook de rijkste moet by
standelkruid n.
Limoges {naam eener fransche siad, depart. den dood alles achterlaten.
Haute-Vienncj (Loc. prov.): Convoi de L-, einde- Lin$oir, m., z. LINSOIR.
looze pligtplegingen f. pi. — t Oeuvre, Ouvrage of Lliidor, m. [Jeu] Kaartspel n„ waarin ruiten
zeven de hoofdkaart is en lin dor heet (ook nain
Travail de L~, alter lei emailleerwerk n.
iaune qeheeten).
Limoine, f*. [Bot.] Zeelavendel f.
Line, e, adj., z. v e. LINAGE.
Linion, m. Sly k {slik) n., slib f., bezinkselder
stroomende wateren. L- ärgileux, kleiachtig slib. Linéairc, adj. Wat door lijnen geschiedt, tot
— (fig.) Nous sommes tous formes (of pétris) du lynen betrekking nee ft, volgens lijnen, lynvormig,
méme 1-, wij zyn allen uit hetzelfde sly k (vÅt line air. Dessm h, teekening door lijnen, lineairof omtrek-teekening. — [Algéb.] Equation 1-, verdezelfde aarde) gevormd, gekneed, wy hebben alien
denzelfden oorsprong. — LIMON, m. [Arch.] Trap- gelyking tussehen twee verandérlyke grootheden,
wang f., schuin sluk houi of steen, dat de treden waarvdn ééne slechts tot de eerste magi gaat, lien de leuning van een' trap draagt. — Limon, m. neaire vergelyking f. Probléme 1-, vraagsluk, dat
[Bort] Liraoen m., soort van kleine, bleekecitroendoor zulk eene vergelyking wordt opgelost, linéair
met danne schil. Jus de 1-, limoensdp n. —- [Mar.] vraagstukn. Quantitél-, grootheid, die slechts ééne
Jakobsladder f., naam der sterke einden touw, dieafmeting (lengte) hceft, linéaire grootheid f. — [Bot.]
als laddersporten dienen om in 't want te klimmen,Feuitie 1-, lynvormig blad n., lang en zeer smal
— [Chan*.] Disselboom m., lamoen n. Mettre un blad met bijna evenwydige zyden, gelijk die der
cneval dans les l-s, een paard in de disselboomen meeste grasplanten. —'LINÉAIRE, m. [H. n.] Naaldvisch in. — L i n e a l , e, adj. (zander m.pl.) [Beaux
tpannen.
L i m o n a d e , f. Limoen- of cUroenwatern., eenarts] De lijnen (van eene teekening, eene schildery,
derkoelende drank van cilroensap, water en suiker,een gebouw, enz.) betreffend. — [Jur.j In regie
limonade f. L-ala glace, ys-limonade. L-seche, lijn'voortgaande. lineaal: Systéme 1-, lineaallimonade-poeder n. — [Pharm.j Verzoete zuur- systeem n., bepaling der erfopvolging naar denaaste
drank m. •— Limoiiadier, m.. -iére, f. Limo- linie (ry der descendenten)."—'Linéalement»
adv. Mel betrekking tot de lijnen.—Linéainent,m.
nade-bereider of-verkooper m., limonade-bereidsler
of -verkoopster f., koffijhuishouder m., -houdster f.,Trek,fijnelyn op 't gelaat, gelaatstrek, gezigtstrek,
wezenstrek n., lineament n. — [Physiol.] L-s»
die ook limonade e. a. verfrisschendedrankenschenkt:
buffet-houder m.t -houdster, baffet-juffer f. — Li- Eerste sporen van bewerktuiging by de menschelyke
moiielller, m. [Bot.] Soort van limoenboom m. of dierlijke vruchlkiem. — (fig.) Il n'a encore tracé

LI()N.

IJINEARIFOLI]1j
que Ies premiers I-s de son ouvrage, hij tieett pas
de eerste sctiets, de ruuiste omtrekten van zijn werk
gemaakt. - l.olilleal·jfolie, e, adj. [Bot.] Met
tijnvormige buuieren: -LineaI'Uobe, e, adj.
[Bot.] In lijnvormige lobben »erdeeut. - Lineatifoli~, e- adj. [Ant.] Me! evenwijdi(Jebladribben.
Linees, f. [Bot.] , z. u. a. LINACEES.
Lineolah'e, adj. Lyn-, streepuormiq.
Lineole, f. [H, n.] soort van bloedlyink m.
Lineole, e, adj. [H. n.] Met gelileurde sirepen of lijncn geteekend.
IAinet, m. [Corn.] Soort van lumen n.
Linette, f. Lijnzaad n. - [H. n.], z. v. a.
LlNOTTE en TRYGLE.
Ling'A, Lingan), Ill. [ReI. Ind.] Hct mannelijke tia n., oereerd aLs zumebeei« van de teelkracht
del' natuur (z. v. a. phallos bij de oiuie Criekeni.
- IAing'3Iuistes, m. pl. Priesters m. pl. van

den luuium.

Lingal'd, m. [Tiss.] Gepapte ketUn{]dTaad m.
tot herstettuu; van de drtuien; welke onder' t weven
breken. - [Peche, Com.], z. v. a. UNGUE.
Linge, m. L'iJnwaad, luinenqoa», tinnen n.
Menu 1-, lijn linnen (hals-, zatuioeken. enz.).
Gros 1-, groot
ai»t linnen tsltuiptokens, neuuien,
seroetten, enz.). L- de corps, de lit, de cuisine,
detanle, lij(-, bedde-, tteukes«, tufeltinncn, Lplein. oeuvre, elfen, gewerkt of aebloemd iinnen. -Un 1-, een tioetc. drooqdoek m. Un 1- barbe, een
scneerdoel: m. Changer de 1-, aiuier of scnoon linnen
tuuuioen, -- (Loc. jlrov.) II n'a pas plus de force
qu'un 1- mouille, hij is zoo slap ats een vaatqoek
(van een zeer zwak gestel, zwak korakter), Etre
curieux en 1- sale, altijd vuil linnen dragen, .zee1'
onzindeli;)/f zijn. Laver son 1- sale en famille, zyne
farnilie-zaken, huiselijke oneenigheden in stilte, binnenskuis a{doen. - (pop. et (am,) C'est un vrai
paquet de 1- sale, 't is eene regte totebel, slet. Linger, m., el'e, f. Linnenkooper m., -lwopster f.;
linnen(Joedmaker m" -maakster f.; rinnennaaister f.
II est 1-, Elle est I-ere, orals adj. Il est marchand
1-, EHe est marchande I-ere, flij, zij handelt in
linnens. - [H. n.J Linnenmot f. - Lingel'ie, f.
Linnen- of lijnwaadhandel n,; bedrij{ n. 'van linnenkooper, van linnenkoo]lster,o --linnenwinliel m.,
linnenlrraam f.; - linnenkamer f. - Lingette, f.
[Com.], z. v. a.ESPAGNOJ.ETTE.
Lingot, m. . ~. letaalstaar, baar f.• gegoten stanrl
metaal (inz. van gourl en zUver) ter verdere verwerking. - [ehas.] Slulfje lood ot ijzer n., dat
soms de rJlaats van 'wyel vervangt, schroot .n. [Imp".] Hoi wit n., (fegolen aanvullingsblokJes~ LingotieJ'c, 1. [Tech.] staa!'vorm m. - Lingotifol'lne, ad.i. rrech.] Staa{vormig. . I..illgottel', 'v. 0. fTeeh.] Slaven or lwren (J1eten.
Ling-nat, e; adj. De tong betreffend, tot de t~ng
behoorend. - [Ant.] Muscle 1-, tongsph~r f. Artere
I-e, tongslagader r. Os l-, tongbeen n. (os lryo·ide).

or

zwaard n. -
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[H. n.] , z, v. a.

LIGULE -

LIn-

gille, e, adj. [fl. n.] Tongvormig.
Liniaire, adj. nraadvdrmig.
t Linief', m., ..Ier-e, f. Vlashandelaar m.•
<

-ster r. - LlNIER, rERE, adj. Het »las betreffend
(aileen gebezigd in): Industrie f-Iere, vervaard'iging
van ,'t Iynwllad en lijngaren, vtos-iruiustrie 1'. LINJERE. r. Vias veld n., »tasatuu» m.
Linifice, m. [Ant.] Vlasbere'idin(fskunst, [ijnwaadmakerij f. - Linifolie, e, adj. [Bot.] Met
buuiere» als die van 't vias. - IAillig'el'e, adj.
VLasdragend of -voorlbrenqetut, -- Lmnengoed

draueut:

tscueermeesen,

Linignise, f. [Coutel.] Slijppoeder n. »oor
Linhnent, m. [Med.] Vloeiourezal] f., vioei-

btuir smeer- of strijhmuuie; n. ter »etzacntuu; of
opLossing, lin i 111,
t n. - Lillition, f. Insmeruui, -inwrijving, inzalving r.
IAinociel'e, f. [Bot] Soort van jasmijn f.
Linon, m. (vroeger IAinonlj)le) Zeer /ijn en
los tmnetuneetsel, kamerdoek, qaos-or sluijerdoek n.
Linostole, adj. iuo». uioon! van Voltaire)
Linnesulraoetut: La troupe 1-, net numniken- en
nonnenros n. - Lillostolie, f. [Ant.] Lang linnenkleed n.
Linostrophon, m. [Bot.], z. v. a.

en

lUARRUBE.

Ltuut , m. [H. n.] F'lasvink, uumneties »las»in«, tiennepoink , tietvink,o jonge 'l)[a~v'ink m.
- Linotte, f. p''!asvink m., wijfjes »uuoin«.
(Dolt van 't uumnetje sprelrend gebruilft men
doorqaans linotte).
(flg. et (am.) C'est (Il
a) nne tete de 1-, 't is ienunui van uieinu; oordee', een zwalihoo(d, nnnnozel mensch. -- (fig. et
pop.) SitJler la 1-, druk befferen, overdadig drinlfen or pooijen,o ook: gevangen zUten.
'
IAinsoir, m. [Constr.] Draagbalk m. voor de
ribben aan een dalwenster
aan eene schoorsteenopenina.
Linteah'e, . adj. lVaar een linnen of gazen
wee{sel gelijke'nd. - l Geom.] Courhe 1-, kromme
lijn f., (jie door een aan bej{ie einden opgehan{Jen
slap touw t(Jordt gevonnd, lin tea ria L
Lintean, m. [Constr.] Bovendrempel m. van
eene denr of een venster; middendrempel1Jan een
kozijn, katf n. - [Fort.] GOTd'ing f., dwarshout n.
del' palissaden.
(lijkend.
I . . inteifol'rne, adj.
lap linnen geLinthee, f. [Com.]
zijdestof f. uit
lYanifinu.
Lhui'ise, f. [Agric.] Lijnzaad n. om te zaaijen,
l..4iornen, rn., Z. V. a. LUl\L\IE.
Lion., m., nc., f. [H. n.] Lctttw m., leeuwin f.
l,a gueule, La cl'inh~re du 1-, de muil m., de manen f. 1Jl. van den leeuw. Le 1- rugit, de leeuw
bruit. - (flg.) Hardi, Brave cornme un 1-, nwedig,
stout als een leeuJw. - (Loc. prov.) I.e partage
du 1-, verdeelinq,waarbij de ster/isle
magti(Jste
Cllles kriigt (vat. LEONlN"). A l'ongle on connait
-- [Gram.] Lettres, Consonne'5, Articulation~ J-es, Ie }-, aan den klaauw lrent men den leeuw: een
of ais subst. LINGUALES, f. pl. Tongletlers f. pI., cukel 'Woord, een enkele trek is (Jenoeg om over
tongmedelflinkel's, tongklanlten m. pl. - rChir.] 't karalfler, 't vers-tand van een' mens'ell te 001'5
Bandage 1-or als s1.lbst. JANGUAJ~ m. Tongt1erband n. dee/en. L- au Jogis, renard dans la plaine, een
Ling'nal'd, Lingouill'd, m" z. 'v. a. LINGUE. held bij den haarrd, een haas in 't veld. z. ook ciNE,
IAinguatule, L lH. n.J, z. v. a. LIGULE,
BATTHE,
CHiEN, (met zinspelino OlJ
Idingue, L [H. n.] Leng r.. ian(Jste en slanliste de leeu'wen
Tower ie Londen) Aanz'ienlijk,
visch van' t lwbeljaauwgeslacht (ook morue longue beroemd l}ersOorl, die door de (lrooten te Londen
gefteeten).
en Parijs om strijrl op hanne parlijen wenl genooLingnet~ m. pVlar.] Spilpal, fj:eren pal m.
digd, TrleJ'ku)aardipheid van den da(f, bezienswaa1'aan den voct van 't gangspil. - [Com.] Soort van di(Jheirl f., 'loondel'rlier n. ~ - (sedert eeniOtjaren):
satijn n.
(die f. rijk, loszinni(l modeheerlje, (Jemaakt toongever,
Lingnicnlhu'e, r. Taalbeoe{ening, taalstu- lio n m. - In dien zin ook 1)an jonge dames ge~
Idingnirel'~, ad.i. rHo n,] Jl;Iet eene tonq vo(!rbeziU,z: C'est une I-ne du premier ordrc, 't is eene
zierl. - IAin~uif'olie, e, adj. ~Iet tOHfjVOrnHfje l'i 0 nne, eene toonqee!,ster van de eerste ,'Wort.
bladeren.
Ling-nifol'lue, adj. [H. n.] Tong- [Klas.j L- rampant, klimmende leeuw. L- 3rme.
vormi7.
Jampa8se et couronne, fjena([clrle, cctongde en geI,ingnist~~ m. Taallwnner, laalgeleerrle, l i 11kroonde leeuw. L- as~is de front, ziltende en aa'llgu i st m. - I..ingnist.hlue~ f. A1ne,meene taal· ziende leeu'Lu. L- pose, staande leeuw (op de i
kunde, sludie de]' lalen m Iwar onderhnu verban'l, pooten). Ombre de 1-, sclwrlutoleeuw. L- naismnt,
I in{J uist i elf. f. - Ais adj.: Wat tot de 'wiJs- /wlvf, leeuw. L- issant., uitkomende h~e'uw. L leo·
gep,r'lgc en vergeNJkencle taalstndie betrelilring heeft, parde, gaande feeaw. L- momc, leeuw z()11der
i in 0 u is tis elf: Travaux, Decouvertes I-s, tfwl- tanden of to'nq. L- difTamc. leeuw zander staart.
kundiae lincuis[ische 'll"frkzawnherlen, ontdekkin- L- dt'ilgonnr, drakenlfenH'. L- marine, zeelee'uw.
gen f.upl.-- 'r Ethnogr.] Contl'ces l-s, land lreken f. - lAsh'.] Leeuul, vijfrle slerrebeelrl van den diei)!., in 'welke naauw verwar.te talen (!Ps]Jrokfn ·rentimn. - I H. n.] L- marin, zeelfeuw, leeuwenworden. - I ..ingnisnge, ad}. r II. n.] lltlet zu~q- rnb !11. L: biH3nl o{ rouge. z. v. a. GOXGUAlt L~
sprittvnrmi(!e t01l(1. - ~,IN'GUlSU(~ES.. m. pl. ZUfg- d~s (o~.l'mIS, z. v Q; F~UrL\I.ILION. L- de::, pucerons
sprietrlrm]crs m. lJl. (vllesvleu(Jel1re 1n.~ecten). .
01 PeLlt 1-, bladlu1svllt'g L - [Mar.] Paard D.
) ..ingule, L [Ant. mil.] Lang en ,f)mfll 'rometnsch 1 ontler de balken,

a

or

or

+

+

'1066

LIONCEAU

Lionceao; m. (verklw. van lion) Leeuuienwelp, jonge Ieeuu: m., leeuwtje n. -- [Blas.] Naam
der leeuuien ale err meer dan dl'ie in 't schild
voorkomen.
Liondent, m. [1301.], z, v. a. PlSSENL1'l'.
Liollue, e, adj. [Bias]: Leopard 1-, Z. LEOPARD.
Lioube, f. [Mar.] Driehoekiqe keep of uitla-

ting in de geheele dikte van een stuff hout, ter OJ)nernin(J van een onder stuk, If{ull of klucht f. Liouber, v. n. Kluften, klucnien.
Liparis, (pr, --rice) of I-Ial'eng de Hpare, m. [H. n,]Kleine vette visch m., wiens kop
ncar dien van eenen hating geUjkt.
Liparocele, L [Chlr.] Petbreui: n. (aan 't
scrotum). - LiIHll'oide, adj. Nasir vet gel-ijkend: Medicament 1-, of ois suost. Un 1-, een
menusei van vet en eene andere sto], - Lipar-osqutrehe, m. [Chir.]fJard »etqezuie! n. -Lipal'oh-ichie, f. [DidacL] Vetharigheid f.
Liller of Lipper, v. n. Schreeuwen (als de
WOlt/w).

Lipodcl'lue, adj. [Med.]

OJ)

sommige plaalsen

ontoetd,

IAipogramnlatie, f. [Philol.] Opstel u., waar-

in opzettelijk 't gebrui/r van eene of meer letters
van 't alphabet is vermeden. - Lipogranuuatique, adj, !rlet letterweglating, met opzettelijke
vermtjcling 'van zekereletter' of letters, lip 0 gr a min d tis c h. LipogralDluatiste, m. SchrijveT van zoodanig lmutselwerk, lip og r a m m a-

tis t m.

Liponle, m. [Chlr.] Vetgezwel n., speJ£buil f.
Liponis, m. [BoLJ, z. v. a. ROUCOU.
j,/ilJOpsycbie of Lipothynde, f. [Med.]

Zwijrn, voorbijgaande onrnagt, flaauwte of bezwijrninq, katzwijm f. - l . . ipoPYi-je, f., z. LIPYRIE.
L'jppe, f. (fam.) Dikl£e onderl'ip, dikke hanglip f. - [l f~Jt la 1- of ~a 1-, n fait ~n.e grosse,
vilaine 1-, hy [aat de ltp hangen, hy lS ~n geen
Goede h~in1,. - [Tech.] Lip f., li1Jvormig gedeelte n.
t Li.»pee, f. ({am.) Mondvolm. - Maaltijd ill.,
maal n. (in dezenzin altijd door franclw ver'gezeld), z. FRANC, adj.

Lipper, t\ n., z. LIPER.
Lipllitude, f. Leepoogighe'ilt f.
l~iPI)U, e, adj. (fam.) Diklippig: Les negres
sont 1-s. - 001£ als subst. Un 1-, Dne I-e, een,
eene lliklip, worstlip, han{Jlip m. en f.
Liptote, f., z. LITOTE.
Lipul'e, f. [H. n.] Buidelbeer, koala m. (aan

de Hudsons-baai).
Lipyl'ie, f. [Med.] Koorts met inwendige hitte
en uitwendige koude. - Lipyrien, De, adj. Wat
die !WOTts betTcft.

Liquater, Liquation, (1)1'. qua==coua), z.

v. a.

RESSUER, RESSUAGE.

Liquefaction, f. (pr. que==cue) Vloeibaar-

nwlLing, smelting, ontlating van harde of van hal'sige stoffen door een zacht vuur. - Liquefiable,
adj. (pl'. que==ke) Voor zoodanige smelting vatbaar, smeltbaa?~. - l.4iquefiant, e, adj. (pr
que==ke) Vloeibaal'makend. - Liquefier, v. a.
(pr-. que==ke) Vloeibaar maken, smelten. - SE
LIQUEFIER, V. pt. Vloeibaar wor'den, smelten. Het part. passe is 001£ adj. eire Hquetie, ges-molten, vloeyend gemaakt was n.
Liquet, f. [Rist.] Kleine, wrange peersoort f.
(001£ poire de la vallee geheeten).
Liqueur, f. Vocht n., vloeistof f.; drank, inz.
door destillatie of overhaling veTkregen drank,
stel'ke drank m., gebrand water n., like'll'" f.
L'eau est la plus abondante des l·s. het water ~s
't overvloedigst van aUe vochten. L- grasse, vette,
vetti(Je vloeistof (b, v. olie). L- rnaigre, magere
vloe-istot (b. v. water, wijn). Le yin de Madere
est une agreable 1-, de lHadera-wjjn is een aangename dranlf. Vins de 1-, zoete w'iJnen (b.v. muskaatwijn, spaansche wyn, enz.) Ce vin a de la 1trop de 1-, die wijn is zoet, te zoet. -l,-s fraiches,
verkoelende, ve1'trisscnende dranken. - I/usage
des l-s est contraire
Ia sante, 't gebruik van
sterke dranken benodeelt de gezondheid. Marchand
de 1-8, drank-, stel'kedrankverkooper, hande/aar
in gebrande wateren. - [Chim.] L- des cailloux or
de 'cristal, kiezelvoeht n., oplossinfl van kiezelaarde
in vloeijende potaseh. L- de Labarraque, chioorsoda f. L- rumante de Boyle, Boyle's rookende
geest, gezwavelde ammoniak m. L- fumanIa de

a

Linavtus, chloortin n. L- mtnerale anodyne d'Hotrmann, Ho{fmanns-droppels m. pl., »erzoete zuiavelethergeest In. als artsenij. L- fumante de Cadet,
Cadets rookende qees! m. - [Med.] L- de l'amnios, z, AIUNJOS. - [Tech.] zemeuooter, zemelbad n., als bijtmiddel der stoffenverwers. - Liqneur-enx , neuse, adj., gebruikelijker is r.rQUOREUX.

Liquidanlbar, m. [Bot.] Koptu- of storaxboom, amberboorn, amber-ahorn m., een noord,omerikaasuctie boom. - Ploeibare storax of amber
(storax liquide), amerituumsctie storax, het tuirsuie,
roodachtige, balsamieke sap uit dien boom.
Liquidatail"e, f., gebrui/felijker Liquidateur', m. Sctiuuliereffenaar, hij, die met de afdoemng der schuuien en vorderingen is betast, 1i,qui ddt 0 r m. - 001£ als tulj.: Commtssatre 1-,
schutdver-effenend komrnissaris m. (De Academie
(Jeert geen »rouui«. geslacht aan tui woord; nogtans vindt men Societe Iiqutdatrtce). - LiquIdation, f. Vereffening, a{'rekening, in orde brenginy, sluiting eener rekenino, Liqui d d t i e f. 1,d'une mas.se, bereddeTing eens boedets. - [Tech.]
Het (Jaarzwden iier zeeploog.
Litiuide, adj. Vloeijend, vloeibaar: Cette enere nest pas assez ]-, deze inkt is niet vloeijend
genoeg. Confltures l-s,natte, vloeibare konjituren
(gele'i, marmeuuie, enz.) - (Poet.) Le 1- element,
tiet water. Le 1- empire. La plaine 1-, de zee. -[Gram.] Consonnes 1-8, vloeibare medeklinker's (die
zich vloeijend en gemakkelijk by andere medeklinkers Iaten uitspreken, qelijk l, m, 11" r), - [JUl'.]
](laa1', in orde, bljjkbaat, uitgemaakt, voor geene
tegcnspraak vatbaar: DeUe 1-, klare, onbetwistbare, l i q 'I./;ide schuld f. n me doH tant de 1-,
hij is my onbetwist nog zoo en zoo veeZ schuldifl.
-:. LIQUIDE, m.. ·Vloeis-tor f., vocht n" inz. geesttyke, zttre qf geg1ste dTank m. DroUs sur les 1-5,
drankbelastmg. Lo malade est reduit aux l-s, de
zieke kan of magniet dan vloeibare spijzennuttigen.
- [Admin. mil.] Service des J-s, drankdienst L,
uitdeelers van den drank. [ellipt.j II est dans les
1-8, hij is by de drankdiensf yeplaatst.
Liquide, adj. (en part. passe van Hquider):
Compte 1-, vereffende, gel i q uide erde rekening f.
Liquidenlent, adv. Blijkbaar, klaar, ontegenzeggelijk: Vous me devez encore 1- dix florins, gij
zfjt my nog !flaar tie'n gulden sclwldiO.
IAiqnider, v. a. A{felfenen, vereffenen,
op etten voet brengen, l 'i qu ide r en.
comple, eene refcening vere,renen. - SE LIQUIDER.
V. tw. Zijne zalwn of rekeningen op etfen voet
bre'nr:en.
Liqnidite, f. Vloeibaarheid f.: La 1- de l'eau,
de vloeibaarheid van het water.
Liquol'eux, ense, adj. Zoetig, min of meer
zoet ('inz. van zelwre w'ynen): Vins 1-, zoetige
wijnen ill. pl. - Aan sterke dranken eigen of daaruit vom'tkomend: Vapeurs I-euse~, bedwelmende
dampen m. pl. van den sterlfen drank in 't hoofd.
- Liqnoriste, m. et f, Sterke-drankverkooper m.,
-verkoopster f.: likeurstoker, sterke-drankstoker,
brander m.
Lire, v. a.. (dikwijls zonde~' uitgedrukt voorwerp): L- un lIvre, la gazette, Ie grec, een boek,
de courant, grieksch lezen. L- haute voix, tout
bas, met luider stem of hard op, stil or zachtjes
lezen. H ne sait ni 1- ni ecrire, hij /ian lezennoch
schrijven.
fait une ecriture aisee
1-, hij
schrijft eene gernakkelijk leesbare hand. - Quel
auteur lisez-vous dans votre classe? welken
schrijver leest gij in tlwe klasse? welken schr'ijver
verklaart men, vertaalt gij in uwe school?- C'est
un ouvrage qU'on ne peut 1-, 't iseen werk, dat
niet te lezen is (dat te slech! geschreven, te zedeZoos is). Ce livre se laisse 1-, liat boek laat zich
weI Iezen (verveelt niet, is onderlwu,dend). - II ne
parle pas l'anglais, mais il Ie lit avec faciHl.e, hi}
spreekt het engelsch niet, maar leest (verstaat) /let
met gemak. - (fig·) Lezen. doordringen, gewaur
worden, bespeuren, ontdekken: Dieu lit dans les
repHs les plus caches du coeur, God dringt door
tot de verborgenste scll'uilhoeken van het hart. Je lis
dans "OS yeux. que vous avez menU, ik lees, bespeur, ontdek in uwe Dogen, dat gij gelogen hebt. Ldans ravenir, de toekornst ?)oorspelten. - [Impr.]
L- sur Ie plomb, op de'n vorrn lezen, net zetsel
lezen. - [Jeu] L- dans Ie ,jeu, dans les cartes de
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groene rtuuistreep. - [Blas.] Casque 1- et grille,
omboorde en getraliede helm.
Liseret, m., z. v. a. J.. ISERON. - LiseroHe
of Liserole, f. [Bot.] !{ruipende uiuuie f. Liseron of fJonvolvulus, m. [Bot.] Winde,
wrange f., eene slingerplant. waarvan die, welke
heggen in oroeit, eene fraaije, groote, witte utokvormige oloem neeit.
Liset, m., Lisette of Lisette-beche, f.
[H. n.] Bladkever, knoppenbijter m. (ook coupebourgeons geheeten). - I,ISETTE, f., Z. v. a. FIATOLE en LATEHALISETE.
Liseur, m., -euse, f. Lezer m., lezeres L,
minnaar Ill" minnares f. van lezen: Grand 1-,
Grande I-euse de romans. - [Anat.] Eenc der vier
regte oogspieren, welke den oogbol naar de zijde
van den neus trekt, gelfjk dat bij 't lezenplaats
tieett (clezelfde als ADDUCTEUR). - [Manuf.] Opgever van het dradengetal van het na te maken
weefsel (v(Jl. 1,IRE).
Lisible, adj. Leesbtiar, gemalikelijk te lezen,
dtddelijlf geschreven: Cette ecriture n'est pas 1-,
dat schrift is niet leesbaar. - (fifl.) Co livre n'est
pas 1-, dat boek is niet om te lezen, laat zicti niet
tezen (1s te stectit cescnreoen, te »eroelend; te zedeloos). -- Lisiblelnent" tui». Op teesoore, duidelijke Iwijze geschreven.
l.lisie."e" f. Zel{kant m. van take», linncn, enz,
Lever les I-s d'un drap, de zelfkanten van een laken ainemen. -- Bij ~titbre'id'ing: leiband Ill. der

son adversatre, in partij's spel zien, het spe! deJ'
partij rtuien. - [Mus.] L- la musique, muzijk
iezen, van 't blad weg spelen.- [Manuf.] L- un
dessin, het getal der draden zeggen, die een wever
moet nemen, om eene qeceoene teekening in eene
stoffe te uieoen. - SE LIRE, v. pro Gelezen uiorden, zieh laten lezen: Cette ecrlture se lit assez

facilement.

LireHe, f. [Bot.] Vruchtoodem m. (bij de fiorst-

mossen, tioutzusammen, enz.), als hi' z'ich met een

overlangsch spleetje openi.
Lh'iodendrine" f. [Chlm.] Bitter beginsel n.
'Hit den terscnen bast iier uiortet« van den tiruulendron, l i : to d end r i me f. - Lh"iodendron, m.
[Bot.] Ranonkelgewassen n. 1)[., mz, de 1.- tuliplfere,de virginisclze tulpenboorn m,
IAirion, m. [Bot.], z. v. a.coLcHIQUE jaune.
Liris" m. [H. n.] Drtuiuoesp f. (LARRE).
Lit"on, m. [H. n.] soort van marmot f. del'
Alpen; - uieieer z. v. a. LOIR.
Lis, m. (pr. lice; iiocn in fleur de lis pro li)
[Bot.] Lelie, lelieplant f., uiz, de bloem der untte
lelie L Olgnon, Bulbe de 1-. leliebol m. Fleur de
1-, lelieoiocm, lelie f. ~Z. oot: ueneden. - (fig.) Vitsiekende blankheid or untheul: Un teint de 1-, Un
telnt de 1- et de roses, een leUeblank gelaat. eene
gelaatskleUl' ols lelii!n en rozen, (fam.) eene klet/;l'
als melk en bloed. - (poet.) Les 1- de son teint, de
son seln, de teiie«. de leUeblankheid van 'war gelaat, can haren boezem. - [Blas.] Fleur de 1-,
!iguur, die onueveer drie t1ereenigde leliebloemen kuuieren: Ma femme n'a jamais mene ses entants
nabootst, lelie f. Fleur de 1- d'or, de gueu1es, goula l-, mijne vrouw heett nooit hare k1nde1'en aan
den, Toode lelie. Autrefois l'ecu de France avatt den leiband Laten loopen. - (fig.) Mener qn. h la
trofs fleurs de 1- d'or en champ d'azul', weleer 1-, par la 1-, iemand aan den lciband ho'urlen, met
droeg hef fransche wape'nschild d1'ie gO'1ulen [elien iemand eloen wat men wil, iemancl gelzPP!, en al rein een blaauu) veld. - (lwet.) L'empire des }-, I.e geren. -- (jig.) Rand, finnt. zoomm. (vail eenveld,
trone des }-, het rijlc, de iroon de'r [elien, het een 'U'oull, een gewest, een land), gJ'ens L, grenszoom m. Ces deux villages sonl sur la I~ de cette
(voormalige) {ransche riJ'r., de fransclw troon. IJ- au Pie,t! nourri of couP,e, Zelie met arfJesneden province, deze twee dorpen lir;gen op de grenzen,
1)Oet. Fleur de 1- epanouie. sierlelie L L- de jar- van die provine'ie, La 1-, Les 1-sd'un llOis, de zoom,
dm, tttinlelie. Fleur de' 1- dMaillante a dextre of buitenrand van een bosch. - (Prov.), Z. DRAP.
it senestre, halve lelie met ontbrekende regter- of
Lisoir, m. [Charr.] Schemelm. dwarshout n.
inkerhelj't. - (jig.) ,Sieger. Etre assjs sur les
[Manuf.] flouten gestel n. 1)001' 't appreteren of
fleurs de 1-, een hoog 1'egerings- of Tegtersambt (Jlanzen van sto,7en, inz. van stamijn.
bekleeden (met zinspeling op (e met lelfen besUkte
l.l1i8qn~, f. [P~~ebe] Zelwr wijdmazig net n.
zetelkussens). - Fleur de 1- heette ooh: net voorma- I Lissage" m. fMar.] Het omliggen, omscheren
lige {ransche brandmerli,omdat net eene lenebl,oem of scheren del' senten; de gezarnenlijke senten (lis'Voorstelile: Il avait la fleur de 1- a l'epaule, hij 8es). - [Tech.] Glanzing, gladmaking, polijsting f.:
was fjebrandmerkt (van daar FLEUl1DEIJISER, z. ald.). L- de la poudre canon, polijsting van het bus- [Bot.] L- cles etangs, waterlel'ie (nenuphar kruid. - Het uAtrekken der laliens in de breedte.
blanc). L- des marais, soort van lischbloem 1. 1.. -,
J.. isse, adj. Glad, vlak, effen: Surface 1-, qladde
asphollele, affodillelie. 1.- narcisse, L- vert nar- en effen opdervlalfte r. Etoile 1-, (Jladde stof t. PacisleUe (colchique jaune, narcisse d'automne). L- pier 1-, glad papier n. 'Front 1-, glad voorhoofd n.de SL Jaques, St. Jakobslelie, ,SChoone narCiSlelie.! Colonne 1-, glar/de zuil f. (ZOn,d,~er groeven, ribben
L- du Japon, japansehe 17arcissoort. L- de mai of of andere sieraden).
des vallees, z. v. a. lUUGUET. L- jacinthe, lIiaIJisse, f. [Mar.] Sent (ceinte), lijst f., stuk
cintlelie. L- bulbifere of orange, vuuTlelie.L- de hout, dat t-rjdelijl£ dient om de spanten op hare
Suze of persien, perzische Zelie of korenbloem f. !plaats te houden; berghout, baJ'klwut n. L-s des
L- de St. Bruno, valsche of onechte lelie, groot ! couples, d'execution', spantsenten. 1.-s desgaspinkruid n. L- des teinturiers, 'WOtl'W f. (gaude), barits, malsenten. L-s de contour. boegmallen m.
weegbree f. (chasse-bosses). L- lure, chinesche I pl. L-s des faeons, kim- o{ snjjsenten. Fausso
zwaa-rdlelie. -- [Ast!'.] JOein sterrebeeld in dat I 1- of L- de fond: 1Jlak- of vloersent. L- du fort,
1..Jan den 1'am.- [Metrol.l L- d'or, d'argent, Zelie- I sent del' grootste wijdte, scheersent. 1.-8 d'aecasdaalder m., g01.lden en zilveren leliestuk (voorma- I tillage of d'oeuvres mortes, 'l.lerschansing- or bolige franscl1e m'Mnt). - [Peche] Na,a"m twn zeke1' vense1lten. Premiere 1- d'accastillage, top,sent. ,1.net, lis f. - l Tech.] Grove tanden m. 1)[. aan de villord, rahout, reeho'Ut. L-s de rabattue, ver't einde van een' weverskam. - [H. n.] L- de tuiningsenten. t- (ofRarre) d'hourdi, hekbalkrn. Lmer, Z. v. a. ENCRINE.
decoufonnement, ffToonlijst. 1.-de plat bonI, potdek§ l.4isabie, adj. Leesbaar, wat zich laat lezen I sel, deklijst. L-s de l'eperon, de herpe ofd'echarpes,
(met genoegen, met vrucht).
. regelingen f. pl. van 't galjoen. 1.-sde garde-corps,
Lisage" m. [Manuf.] l-Iet opgeven van het leuningen f. pl., leijers m. pl., rondom het boord,
leuning t1an de verschansing :L- de hatayole, leudradenaetal (vgl. LIRE).
Lisnillenr! elise, adj. Veel en zander 001'- ning van de mars. L-s de porte-hant13ns, rnstlijst.
L-s de la cale de eonstruetion, leijers van de Iwtdeel lezend.
Lisai'd" m. [Com.] Soort van indisch doek n. ! lina, 'Wieg- of (foot/eyers. - [Constr.] Delfstul£ n.
5 LiScu'd, e" adj. (fam.) Leeszuchtig. op lezen I' van eene brugfeuning. - [Com.] Bindgaren, pakve'1'zot.
touw n. - rH. n.J Br'uine adder f. met roode
Lise, f. Dr'ijfzand, vlotzand n. (aan den zee- plek/ren. -,- [Tech.] Schering f., scheeJ'lijsten r. pl.
van eenweefgetouw, beweegbare si'ukken, die, met
oever). - rAnc. mus.] Doedelzali m.
Lisei"age, m. [Tech.] Bloemborrluursel n. de voettrerlen, de kettingdrarlen openen om de spoel
door te laten. Basse 1-, Haute 1-, z. BASSE-LISSE.
rondmn eene stor, omsnoering, omboord-ing. Lisere" m. [Tech.l Zeer smal zoomlint n. t'an I - LISSE, m. Glarlheicl en effenheid: eeHe table est
zyde, goud- of zilversto{ tot randboordsel; - streep, d'un parfait 1-, de'le tarel is volkornen glad.
Lisse, e, adj. (en part. passrJvan lisser): Etoffe
bies f. van eene andere kteur dan de stor, langs
welker rand z1j [nopt. - Liserer, t,. a. [Tech.] II-e, geglansde stor r. Papier 1-, ger;:ansd papier n.
Met een bloembordu1"r<~el omleg(Jen, mnsnoeren, m.el
Amande I-e,,z,. A;UANDE. -,- I.. ISSE, m. C,zadlWid,
snoeren omzetten. - llet part. passe is ook adj. glanzighe'id (van eene stot. tJan bladeren).-- [Confis.,
Ruban bleu lisere en vert, blaau'w lint met eene ! CUis.] Taai of dik gekookte s1.like-r f, Grand. Petit
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1-, geheel-, hal(-taai gekookte sufker. - [Perr.]
Le I- d'une perruque, hetgladllangende, langehoar
eener 'Pruik.
(touw D.
Llssea.I, m. [Tech.] Kluwen garen of bind,List;er. v. a. Glad en glanzig tnaken, polfjslen,
ylanzen, likken, strjjken. L- du Jlnge, des bas,
linncngoed, kousen glanzen. L-Ia poudre, les grams
de poudre, llet busk·ruid. de kruidkorrels poljjsten.
L- la bougie, de waskaars op het rolhoul glante'l.
L- la bougie Olee. de getrukken kaars door wrVving met cen' vochtigen .doek glad englanzig maken.
Pterre a 1-, glans- of ltksteen m. - L- les draps,
de lakens in ile breedte 'Uitrekken. -- [Mar.] Senten scllet'en. omscheren of aanspjjkeren.
Lls8eron, m. [Tech.] Scheerstok D. van 't
weef.qetouw.
..'
Llssetfe, r. [Tecb.] Likbeen. poltlstbeen D. Snoer D. aan 't achte1'gedeellc van't wevers-scheerraam.
Li~sel1r, m., -ease, f. [Tecb.] Glanzer, gladmaker m., glansster, gladmaakster f. (van papier,
de weefcetouwen.)
linnen, teaer, enz.).
. Lissier, m. [Tech.] Scheerlijslmakel" m. (voor
Lit'soir. ID. [Tech.] Werktuigll. tot glanzing
of poljjding (van glas. marmer, ivoor of andere
harde ston, ii/ihout, gladho'Ut D., glQ'llssteen, olanzer, lik.':tee1~ ID., polijstkol[ f.; polfjstvat n, (det·
busk"uidmakers): - plet- of glansfJers f. (der iJoekdrukken,). - Yertrek o. in eene papierfabrjk,
waar het l1Qpier ge{jlansd wordt. glansltamer r. -Werkplaatt, f. tot poljisting van 't buskruid; poljj.dvat n.
Lissostyle, f. [Bot.], z. 'D. a. GREVILLEE.
Liseillre, f. [Tech.] Door het Uk/I.OUt, den likof r;lanssteen verkregenglansen gladheid; glanzing,
polijsting r.
Llste,. r. lAist, noamljjst, naamrol f.: II n'est
:pas sur rna 1-, hiJ staat nlet op mijne iiJsl. - L-

civile. z. CIVIL.
Listeali. m. [Mar.] SmaUe ljjstnaald

D., sluk
halfhout, kalfn .• kleinc sentf., wouterman m., lat r.
L- de PODt. slrook m. van IIet dek. L- depOI'te-

baubao, z. v. a. LISSE de porte-bauban. - [Fort.],
v. a. JAINTEAU.
Listel, m. [Arcb.] Pierkante lijst r. of smaUe

~.

strook ID. aan z'uilen en andere gedeelten van gebou'Wen. -- Gevulde ruimte f. lussehen de zuilgroeven. - [Bias.] Losse fladderende band m. boven ·t !lelmteeken, op welken de u'al1enkt'eet wordt
geplaalst (ook li8tOD fjeheelen). - [AI·till.] Ljstje,
sieraadsbandje n. aan een stuk ttesehut. L- du
bouton of du cul-de-Iampe, druifband. L- de la
plate-bande de cula~8e, kamerband m.
LI8tOIl, m. [Mar.] Rand m. van de koperen
duhbel'ing. - (Bias.]. z. v. a. L1STEI~.
Lit, ffi. Bed n.; bed met at zjjn toebehooren;
beddede, lerre1'stede f.; bj uitbreiding: iedere slaopof lim/laots t. L- de plume, de cl'iD, de paille, 'Vi'aerbed, fiam'tleharen bed. stroobed. Un 1-duro mollet, een hard, racht bed. Se mettre au 1-, Sorth'
du 1-. naar bed {Jaan, ute het bed flaan. L- de bois
de chene. d'ucajou. eikenllO'U ten, mahonijllOuten
bedstl'de f. Buis de lit. bedEitede. L- d'ange, ledeIranI o. L- de rep08. de parade. rusl-. paradebed.
L- de cump, veldbed D., bl'ils f. L- Duptial. br'Uidsbed. L- de '-eille, bed ,'oor iemond, die zieken oppq.st, fl:aoklJed. - L- de misereof de travail, kraom1Jed (ler ve?'lru;sinc). L· de I'uccouchtie, klaombed
(na (/e bevallin(;). L- h deux perSODDes of L- de
~I'andeur, bed voor twee perSOflen. L- de ~aZOD,
de feuillage. de mOUSFe, de rougel'e,' rustlllaats
tan graszoden., van loof, van mOSt t'an varen. DrefSeJ·, tendre un 1-, een bed op.fllaan. Faire Ie
]-, het berlolJtnaken, spreiden. Garde Ie 1-. z. GARDER. - Etre uu J- de la mort, np /tel doodshed liggen. II est mort dans SOil 1-, hil is 0'" 2V:' bed ~e·
slort'en. - (Loc. prov.), Z. SE GOUCHER. ECHARPE.

Prendre UDe

per~oDne

au

~aut

(UU

FOI'tir)

du 1-,

iemond umarnemen (een bezoek ceve,,) OJ) " oogenbUkt'a1l1fjnopdaan. - Mourh'au I- d"boDDeur, op
het beft VlJn ('er derve,z. in renen slo(l sf/cuvelttl;
oak: in de 1Lilocfeni'11(l t'an pen. eert'nl IJeroe", sterl'en·. - SouiHer fon 1-. S· Ie lit nuptial. zjjn bed,
lid ·hll'U'('lijkfllJed bevlekken, erhlbreuk pler,e-n. Bed. hUWtlyk n. C'cst. un fils du. ~erond 1-, "is
een zon", "an lid twecde bed. h"we/1Ik. II a quatre
eoranfs rio deux lits. /Iii heert vier kinderen uit
twee i&uweljjke'll. Frere, Soeur de' 1- cnlier, volle

brooder, zuster. Frere, Soeur de deml-l-, AalV6
brooder, zuster. L- bl'ise, ontbonden h'Uweliik. (/l~.) Bed D., bedding f. (eener rivier); beddIng r.,
beliken m., kom f. (der zee); bedding, laag, schicht
(van eene of andere dof). Le Rbin sort quelquerots de SOD 1-, de Rijn treedt somt'ijds 'Utt ztine
bedding. Le I· de la Seine est rort 'proCoDd, de
bedding (g1'ond, bodem) van de Seine'tS zeer diep.
Le 1- de la mer, de locean, de bedding, het bekken der zee, des oceaans. L.. de fumier, mistbedding, laay mut. Dans ce terrain on trouve un 1-de
terre sur un 1- d'argile, ot puis un 1- de sable,
in dezen grond v'indt men eene laag aarde op een'
kle'igrond., envervolgens een: zandgrond. L- depierre,
de moellon, laag steenen, bloksteenen. Poser une
pierre duns son 1-, eenen steen in zjjne laay, iA
zijn~ natuurlijke li9f/.ing leggen. [Mil.] L- de
rasclnes, laag of 'f'IJ lege1·lakkebossen. - [Mar.l
L- du vent, 'lvindstreel£ r., de hoek het punt, tfe
rfgting, waar'Uit de wind 'loaait. Tentr Ie 1- du
vent, de w'ind.dreek noude», bij den wind zeilen.
L- de maree, kabbeling van tegen elkanderloopendc
stroomen of getjjen. - [Hist.J L- dejustice, troon
of zetel des honings bl1 (Ie plegtige zittingen van
'l parlement; - deregtszitting zelve r., regtsdag ID.,
rJroole »iersenaa» f.
Litage, m. [Tech.] Het dekken der zelfkaftl
bjj 't »erue« (VOl. LITER).
I ..l ta.tles, f.. pl. rLiturg.] Smeekgezang, klaaglied D •• hulpinroeping f. (waarbj men Gods hul,
door lusschenkomst der Maaod en der heiligen
smeekt, dool' deze na elkander in te roeflen), litanit f., Utanil!n f. pl. Chaoter, Dire des I-s. de Ii·
taniiJn z'ingen, lezen. - (Loc. prov.) Meltre qn.
daDS ses 1-, iemandin zijne voorbed.cn 6pnemen;(iron.) 1emand naar dendrommelwenschen. -(/lg.,
in 't enkelv.) Lang en· vervelend, lar;gd1'adig verhaal n. II nous a ruit uDe IODgue I-deses exploits,
hij heeft onseene lange litanie, een langdradig vcrhaol van zjjnc daden gegeven.
Llteall, m. fTecb.] Ljjst f., houten roede t.,
tot steun dienende. - L-x, gekleurde zoomstrepen f. pl. (zoo als aan sOTmnige servetten en tarel..
taken,fI). - [Chas.] Wolfsleyer D. bj dag.
.
I.itee, r. LCbas.] Yereeniging f. van verscheidene dieren in 't zelfde leger of hoi. - Dragt t.,
gezamenliJke jongen, die een wijfjesdier te gelijker
tjjd draagt en wer'Pt.
Liter, v. a. [Tech.] Den zelfkant of zoom va1l
't laken. bit ·t indonllJelen in 't ver{bad, bedekkeft.
opdat hj ae kleur 'Van 't bad niet aanneme. -[Per-be] Pisek b·ij lacen (IUs) in vaten stapeletl.
haring, zr.1ttevisch, enz. pakken
Llterie, f. Gezamenlijktoebehooren van een bed,
beddegoed n.; bedtoedel n. - Militai1'e badden. n.pt.
Lltenr. m.. -elise, f. [Tecb.l Hfj of zij, die
bjj 't t,erwt!n der lakens de z~lrkanlen bekleedt.
I ..i thagogle, f.[Med.] Steen.- of f1l'uisafdrvvende
kr·acllt r.• e'igensellap der steena{drijl'ende mfadelen.
- Lithagoglle, adj. Steen-, g1'Uisa{drjjvend:
Medicament )- als subst. L-, graveel- of steenafdrjjvend midde n.
(steenkool f. (houllle).
LUhalitrax, m. [Miner.] Aardpekac1lUge kool.
LUlaa.'ge. f./Chim.]Glit. loodglit D., IIalfverglaasd eerste lood~oxyde (uit decupellaUe van werlelood of tilverhoudend lood ontstaan), Ii t h a 1'" 1/rium n., lood-a!1:Yde of massfrot D., in kleineloo·
vertjes cekridaUisferd, en dat L- d'o)", L- d'argent,
Goud-, zilverglit. hl?et, als.liet·een' 'witten of (Jelen
gloed l,eert. _. Litlulrge, .... Lltllargire, e,
ad';' !flet loodnlit vervali;c:ht: ViII I·.
LItII~o8plaore, m. [Miner.] Bolognesersteen m.
of spoath D.
Litlalal!ilql1e, adj., z. v. a. URIQUE. - LIflaillsis of I ... itlalasle, f. [Med.] Sleenvorming
in 't menscheUjk lir;chaam. stfenziekte r.; - ger..
slenkorrel l., zekere oogkwaal. - Lindate, m.
fChim.], z. v. a. URATE. - Litbhle. f. rCbim.J
Slef'nlcogzout D., lit hi-ne f. - I ..l tlalqlle, adj.
(Chim.]: Sell-, zout n. met lithium tot basis; vroeget ook z. v. a. URIQUE. - Litlah"II, m.
(pr. -o01e) MetalUselle bo.ds f. Vatl het in 1817
ont"ekle sleetlloogzout of Ii/kine, lith i tJ, m, Itthiann.
Litllobn.lion, m.· rMiD~r.] Blada(druk m.,
t:ersteencl blad n. - 1.ltJaolJle, m. {H. n.] Insert n.• dat n"der ~teenen leert. - LitilOltolie, r.
[Ant.] Sleeniging r. (a18 doodstro(). - LUlloca..

ar-

or

LITHOCARP~~

LITTERATURE.

Lame, m. [Mlner.] Verstcende riet- of plantstettLithociarpe, m. :Vcrsteende vrucht f.
- Lithochl'olue, 1l1. Beoelenour de?' lithochrt»
mie, scmuier op steen. Lithochroluie, f.
Kleurensteendrulf m., Ifleursleendrulfkerij I., kunst

LitbotrUenr ofLifhotribe, m. [Chlr.] Steen»erbriizeuiar m., wf31'kl'uig am den steenin debiaas
te verbrijzelen of lijn te moken, lit hot rip tor m.
- Litho..·iti~, f. [Chlr.] Sleenverbrijzeling, het
/ijnwrijven van den steenin de utaas, lit hot r tpsi e f. -- ~ Lithoh·itiel·, v. a. De sltenverbrijzeling uiiooeren. - LithotJ'iqne, adj. Steenverbr·ijzelend. lit It 0 t r i jJ tis C IL - Litbotyllogl'al)llie, f. [Tech.] l/ermeni(JVltldiging van
lien tctteraruu door steendruk, voluens de in 1829
door de uebroeaer» Dupont te Parijs nitgevonden
handelwyze.
ilum! n., lioutsieen m.
Litbox)'le, m. [Miner.] Delfhoui, cersieenti
Litie.·, m., z. v. a. LAtTlER de volcano
Litiel'e!l f. Drututstcc! m., draagbaar, rosbaar L,
. draagzetel m ; Se Wire porter en 1-, zict: 'in een:
draagstoel taien dracen, - Stroo, strcoisel n. in
sial/en, onder 't »ee. Faites bonne 1- ces cbevaux,
mack »oor deze ptuirden een goed strotnsel. Ce cneval est sur Ia 1-, dU paard liflt op 't stroo.
is ziek. - (fig.) Falre 1- de qe., iets ierkunsten,
niet uchten, niet »erschoonen. II est malntenant
sur Ia 1-, hij heett n'u uitcedicn«, Mj 'is op, ka»
niet meer, - [Agric.] Uituierpsels n. pl. del' zydeuiormen. L- sautee, opqescnud stolstrooise! n.
tais de mest er nut den staicorh is uitcesclnuis,
t Litigant, e, adj. [Prat.] Pteuend, proces»oerend; tunsietui: Il y a plusleurs parties l-es
dans cette anatre, er z1:1'n in tiezc zaak vcrsclleidene
JJleitende, ]Jtocesroere'llde partijen. - LjUg~, m.
LPrat.J RegtsstTijd m., regtsged1ng, pleidoui, proces n. - ('in de gewone taal) GeschiL n., twist m.,
twistzaak f. - Litigieux, ieuse, adj. Betwistbaal', 'Wat in regten oetwist wordt of kan worden,
Ii ti gill'll s; - 00 If.' gaarne twistend of ple1tend,
pleitzielf, twistziek.
Litiscontestation ,f. Geregtelijke tegenspraak.
t Litispendallce, r. [Prat.] Aanhangioheid f.
van eene zlwk Dom·'t gerefjt.
Lihnnancie, f. [Ant.] 1Nnnwaarzeggery f.Litonulllcien, m., ne, f. Ring1.uaarzegger m.)
-zegster L
(oeverkruid n.
Litol'elle, f. [Bot.] Soort van weegbree f.,
I.itol'ue o{l..iton.'ne, f. !{ramsvogel m., lijster
met asc/I{jraauwen kep en Itals, jeneverbps-lijstr;?'f.
Litote, f. [RIH~t.] Verzochting. verkleining f.,
inz. eene.schi)nbaa-r verkleinemle ·uUrIrukking om
iets dam'door te meeT te verhetfen, lit () t e 8 r.
Lih'anleh'e, m. [Phys.] Voehlweger, wel~ktuig tel' bepaling 1Jan de speeijieke
soortelijke
zwaal'te del' vloelstof{cn, lit T a Tn e t er m.
Lit ..e, m. [Metrol.] Eenheid det' inlwudsmaten
van 't metrieke stelse( Iran f., /fOp m., lit e l' L .
Lih'e, f. ROllwband of rouwgordel m., breede
zwarte streep
lijst f. rondom eene kerk of kapel,
't 2 ij van binnen 01' van bu1ten. bij 't ove'rlijden
van ern' vorst of koog aanz'ienlijk' man, waarop
de {]cslaclltwapens des doeden gehecht otueschilderd
werden. - rMar.] L- de toile goudronnee, presenni'J1g1Wa({ m.
(schepel.
Litl'on, m. [Metro!.] Durie inhoudsmaat,
1/10
l&iHel', v. (l., Z. LITER.
LiHel'alh'e, adj. Tot de lctlerkunde of boeken'tennis behoorend, letterlrl1ndig, wdenschappelijk,
(jeleeni, 1itt eTa ir: Societe. Journal 1-, lelte?'kundi(J (Jenootschap, tijdSC/l1'itt n. - I.e monde 1-,
de gcletterde werfld f.. de letterlrundi{Jen. geleerden m. pl. - I~ittel'ah'elnent~ arlv. Op letterkuruUrre wijze, uit een letterkund1g OO(f]Junt.
Littel,.. I, e, adj. Lftterlijk, woorrlelijk r. Sens
1-, letter/VIm zin Ill. - Traduction I-e. letter-lijke
vertalin(l. -- eel homme cst trop 1-. die man neemt
alles te lelterlijk op, le~t alles le zeer naar deletter
uit. - Le grcc 1-, het ueleel'de griekseh, het (Jrieksch
der Ouden (in tegenstellinq met gree Yulgail'e of
moderne). - rAlgeL).j Grandeurs l-es, lcilergroot!let/en L 1]1. (Een m. pl. van dU woo'rcl vermeldt
de Aca(Jemie nift; sommi(fc .(jpraaklfunstseilrijvers
(ellter beweren dot men litteranx mag ubruiken.)
- IAitt~I'alelnent, arlv. Letter/ij/f, r/Qar de lettel', tfJOOHle1Vk. CeJa est tracluit. renLlu 1-. dal is
'Woordelijk verlauld. - l..tiHel'alite, f, LetterliJkllfill, woordelijke vertolin(l, li t t era li t eit f.
l"itt(~I,.,telll·, m Lett~rlfunr1ige. gf/ellerde, fleleertie, lit t r' d tor m. (Lflveaux 'noemt eene letterkundir,e vrouw. Iitleralrke. welk wonrd de
Academie nift hee{t.) - l"iHf...·atu.. e, 1'. Lelterkunde, geletterdheid, r;eleerdlzeid, ervarenheid in

gel m. -

om met otieoenoen oj) steen te schilderen en 't lieschiuiea:« op tloel:
te drukken; -- geklcurde steenafdruk m. - :!"Hhochl'olniq ue, adj. Die Iuunst

or

betretien«, Lit Iioc nr o m i s c h: - Lithochl'omlate, m., z. v. a. LITHOCHROl\lE. - Litboclas-

tique, adj., z. v. a. I.ITHOTRlPTIQUE. - Lithoeotte, f. [Tech.] Sieentiim f. - Lrtnodenrtre, m.
[Miner.] Sleentunit, »ersteend nout n. - '.<lithodrasshlue, adj. [Chir.] Tot steencatten, tot
steenverlJrijzeling dienstig. - Lithoeciell, ne ,
adj. [BoL] Lichens 1-8, oj) steenen uuissesuie korstmossen n. 1J1.
LHhogene, ar/j. Steenxennekkeml, sieenmckend, -- Litflogenesi(A, f. [Dtdact.]
Leer f. der steenoorminc. - J..4Uhog,eog·uosie, f.
Steenkennis, sieenhunde f. - l"ithoglYI)he, m.
Steensnijder m., graveur oj) steen. - Lithoglyphiq ue , f. Steensnijkunst, lit hog I y P It i eli f.
- .Als adj.: Tot de steensnijkunsi benoorenti. 1itho g lylp his c h. -I~ithoglyphite, f [Mtner.]
Beeulsteen m, - Litbogonhuhlue, adj., Z. v. a.
LITHOECIEN. -- LithogTaphe, m. Steenscnriioer,
steenleekenaur; steendrukker, lit It 0 g 1'0 ap ti m., uieleer Z. v. a. I.lTHOLOGUE. - LHhogl'«11)hie, f.

Stcenectiriiiuunst, steenteekenkunst ; steendrult-

h'unst t. ae door Sennefelder te JJItinchen oJ} 't eind
del' vorige eeuw uitgevollden lfunst om op steen gemaakte tcekellingt-n door eene pel's te vermenigvul~
digen, lit hog r a JJhie f.; - het 0[1 die wijze bedr-ukt blad, steendn.lk m.; - steendrukkelij f.,
werkplaats dessteendrukkers. - If/ eleerook Z. v. a.
LITHOLOGIE. - Lithog..-al)hiel', v. a. steenschrijven, steenteekenen; steendrukken, lit hog r a lJ h iere n. - liet part. passe is ook adj.: Portrait
litllograpllie,{JesteendruHt, gelithographieerd
pm'tret n. - Lithogl'al)hiqne, adj. De steendruklrunst betrelfenll. door steendrukkunst voortgebragt, lit h 0 UT d 11 his c h.
Lithoi(le, Litholfl ne, adj. [H. n.] lVaar steen
geUjkend, steenvor1ll'io, steerlOcht'i(J.
Litholabe, m. rChir.] Steentang f. - Lithologie, f. [B, n.] steenleer, steenkunde, steenlJeschryving f. -I"ithologique!l adj. Steenkundig,
steenbeschrijvend, Ii l h 0 {j is c h. -- Lithologne, m. Stcenkenner, steenkundirje. steenbesclnijvel', lit It 0 100 g m. -- Litholnallcie~ f. [Ant.J
Steenwaarzeggerij f., waarzeg(jing uit zekere steenen (sederietcn), lit h 0 In anti e f, - Lithonuulcien, m., ..ne, f. Steenu)aarzerJ(Jer m.,
-zegstel' f. - LiHlolIHII'ge, f. (Miner.] Steenmeta n. (moelle de pierre), SOOl t van kleiuQJ'lle. LiU10IUol'phHe, 1'. [Miner.] Beelrl/iguursteen 111., een zonderling (Jevonnrle steen.
Lithonh'ibon, m. [Anc. med.] Sleenoplossenrl
middel
IJoeder n. (OO/f Htl10ntrlptique aeheeten).
[Bot.J. z. v. a. HERl\IOLE. - Lifhonh'il)R
sie, l.lithonh·jlltelu', f., z. I,ITHOTRlTlE, LI-

to

or

or

RHOTRIPTEUR.

LithOI)lulge, m. [H. n.] Steeneter, steenknager m. (zeke1'(~worm). - IlitholllHlnie, t'. Doorschijncrulhfid f. von steen, van lJOrselein, enz.; doorscliijnings-beeld II. in steen o{steenaclitirre stof,
b. v. porse/ein; Hunst f. mn zulke rJoorsrhijningsbeelden te maken.
I..ithol)hile, ad./. [Bot.,
H. n.] Lietst oj) steen groeijtnd; in steenen, oj)
steenaclltlye l)laotse~l levend. -- Lithol»ho~l)ho·
I'e, m., z. v. a. tlTHEOSPHORE. - Lithoph)Olle, f.,
z. V. a. UTHOHlBUON. - Lithol)hyte, m.l H. n.]
Stef.l11Jlant f., fioraolnfwas n.; pll1ntsleen m., plantversteening r. - l..tithol)l~ltolnie, L rChir.J Verwijding f. der untlira tot doer/wling van blaasstcentjes.
LiUIOScOI)e, m. [Chfl'.] Werlfluig n. om den
steen en d~ u{mflina daar-van ,in de lJlaos ie ontdekken, 1i t ~1 0 S k 00 p m. -- I ..ithoslu-.'nle, m.,
z. v. a. GRE:\IlL. - Als adj. rRoLJ lUtt harde,
steenachti(;'fzuden o(vruclzten. - Lit ho~h'ote, m.
[Ant.] f/loer-mozaielf n. - [Bill!.] Plaut.,' r., waar
Pilal'us re(J·ts:.illino hield. - 1~i1 hotholne, Li·

thotolllie, Lifhothouliste, z.

CVSTOTOlJE.

CYSTOTOlU1E, CYSTOTOJJlSTE (die juister de zaak
U1tdTli.kk(l1). - Lit hoh'ibe, m., z. v. a.
TRITEUH. - LHhotl·iIH.'lit-, f., gebTuikeliJkef (m{lar
mi'nder j-uist) is L1THUTHlTlE. -- Litboh'iptcl'e,

UTHO-I'
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aal en soeiensctuip , kennis der fraaije teiteren;
kennis del'lette1'k1.lndi,ge reqeten en voortbrengsele'n,
boekenkuauu: of -kennis; - gezamenlijke letterkundige voortorenqseler: van een volk, land, of tydperk, tit t er atu u r f. - +1"ith~J'omallie, f.
Overdreven zuchi f. voor detetteren, schrijfwoede f
Littoral, e, adj. Het hustlasui betretfend, tot
de kust or den oeoer belioorend: La partie l-e de
cet lttat, net kusiuuui van dien Staat. Poisson 1-,
Plante l-e, oevervisch m., oeverplant f. Otseaux
Ilttoraux, strand'vogels m. pl. - LITTORAL, ill.
Kustlancl, strand n., ltuststreek I., oeoer m., inz:
het aan Oostenrijk beluiorende kustland langs de
Adriati.,c;chc zee of 't gebied van Triest, lit to rei t e n.
LiUol"eHe, f., z. LITORELLE.
Littres, f. pl. [Blas.] , z. v. a. DEVISE, LEGENDE.
l"ittul"e, e, adj. [H. n.] Met gekleurde strepen,
min of meer naar letters gelijkend, ceteekeiui.
Litnite, f., Lituolithe, m. [H. n.] Pijpvol'miqe slukiersteenuu; f., tnssduipssta], kromstaf m.

Liture,

r.,

z. v. a. RATUHE.

I~ihu'gie, f. Kerkgebruik n., kertuuenst f.;
kcrkelijk voorscnnt; n., kerkenorde, voorgeschreven inriqtuu; f. van deeeredienst, kerk{ormulier n.,
lit u r g i e f.; - kerkgebeden n. pl. en kerkplegtigheden f. pl. - I"itnl'giqne, adj. Ntuir kerngebruik, volgens het lterkooorschriit, tot de liturgie
behoorenrt or daarmede overeenkomstig, l i tll Tg ·isc h. - I~ihn'giste, m. Henner van, schrijver
over de kerkgebTuiken of lit~"rgien, lit u r g is t m.
~ituus" m. (latin) (pl'. Ii-tu-nce) [H. rom.]
W'lgchelaarssta{ m., kromme staf del' augurs, die
ook den eerste'n bisschoppen tot herdersstaf d1ende.
- Soort van trompet f. Mi de oud-l'omeinsche
kl'ijgsmuzijlf.
LiuI'e, 1'. Di1£ bindtOtlw n. tel' vasthechting van
den wagenlast. - [Constr.] Kotve'l~, kniehouten n.
pl. aan een vaartuig. - [Mar.] Woeting, sjor'ring,
naaijing f., tou'l1.Jomwinding tel' verbindingvan
twee voorwerpen. Fausse 1- de beaupre, d1.l,bbele,
voorste of tweede woeting van den boegsprriet.
Liv3!ie, f. [H. n.] Volksnaam van den lJelliliaan (pelican).
Ijivarde, f. [Cord.] Strijker m., wrij/lap van
werk tot gladmaking van 't gesponnen gm'ell. [Mar.] Zeilspriet m. (baleston, balestron). Voile
1-, sprietzeil n.
Livec.he, f. [Bot.] Lavas f., eene schermdrafJ?nde, geneeskrachtigc plant. L- commune of des
monta~:nes, berg-eppe f.
Liverdun, m. [Hort.] 800rt van druif f. (uit

a

het depart. Jrleurthe).
I~ivide, adj. Loodkleurig, loodblaa'uwachtlg,
zwartblaal.lw, vaal; - doodskle~"rig, doodsch, doodsbleek. Levres I-s, loodkleu~'ifle lippen f. pl. II a des
marques l-s sur ]a peau hij heert zwal'tblaauwe,
of bruine en blaauu,e vlekken op de Imid. - La
jalousie au teint 1-, de jaloezij met haar doodsklettri(l gelaat. - [H. n.] Soort tlan lipvisch
Lividite, f. Loodklm/;r, loodkleurigheid,
doodskleur r.
Livie, f. [H. n.] Soort van bladvloo f.
Livistone, r [Bot.] Soort l'an palmboom m.
van Niel.lw-llolland.
I,hrot, m. [H. n.] ,z. v. a. nUSE.
IAivraison., f. [Com.] .Levering, a!levering,
le v er ri n c i e f.: II a fait Ia 1- de tl'ente pieces,
hij hee{t eene lever~ng van dertig stulfken gedaan.
- [Libr.] A/levering f. (van een boek- of plaatwerk). Les l-s de ce dictionnaire paraissent regulierement, de a/leveringen van dit woordenboek
1)erschiinen geregeld. - ~ l<tivrancier, m. Afle1Jel'am' (van waren),leverancier m.
Livre, m. Boek n. L- imprime, broche, relie,
gedT'Mkt, 'ingenaaid, ingebonden boek. L- in-folio,
I

in-quarto, in-octavo, in-douze, etc., z.

IN-FOLIO,

classlque, z, ELE~IENTAIRE, CLASSIQUE. L- anonyme, pseudonyme, apocryphe, canonique of sacre,
L-s sapienttaux, etc., z. ANONYl\IE, enz. L- auxtHaire, hulpboek. L- de btbltotheque, bibliotheek-

boel;', boe!;, dat niet bestemd is om geregelcl doorgelezen, maar om by gelegenheicl geraadpleegd te
worden. L- populalre. volksboek, boel: »oor 't volli,
goedkoope uitgave van een boek. L- spirituel, geestelijk boek. L- profane, wereldlijk boel« Mauvais
1-, slecht, gevaarlijk boek. - (jig. et (am.) Vous
parlez comme un 1-, gy spreekt ols een ooek; of
't gedrukt was, gy drukt u goed ust, ook: gij
drukt u stijf, gemaakt, pedtmt uit. Il n'a jamais
mis le nez dans un livre,Mi Iieeit nooit den neus
in een boek qestosen, nooit iets qeiezen. Devorer

un 1-, des l-s, z. DEVORER. Paltr, Seeber sur tes
l-s, met ocerdreven yver, onophoudelijk lezen. J'v
reussiral (J'en viendrai a bout), ou j'y lirulerat
mes I-s, z. BRtILER. - Le 1- de la nature, Le
grandjl-, bet,boel'i del' noiuur, de natuur, in tuire

oorzaken en gewrochten gadegeslagen.. Le 1- du
monde est un excellent J-, het boel: de, uiereui
(de omgang rnetmenschen) is een voortreffelijk
leerboek. Cela etatt ecrlt dans le 1- du destin, tuit
was in 't boek des noodtots qescbreoen. Le J- de
vie, des vivants, des elus, tiet boel: des leoens,
tier uuoerluwenen iuiaari« de nomen del' tot zaligheid bestemden ondersteld worden geschreven te
zijn). - t L- des rots, een spel kaarten. Feuilletel' Ie 1- des rois, kaa'rtspelen. - (Loc. prov.)
Gardez-vous de l'homme qui ne connait qU'un 1-,
twist nooitmet icmand over'eenonderwerp, ·waarvan
hij zijne eenige studie hee{t gemaalrt. Un gros lest un grand mal, een dik boek (een boek in. veel
deelen) is dikwijls verve/end. Apres cela il faut
fermer Ie 1-, daarop valt niets meer te zeggen, te
antwo01'den, dat moet als af.qehandeld beschouwd
worden. - [Com.] Boek, Jwopmans- of kantoorboek, t'egister, jouTnaal Il. L- de mise et de receUe, boek van ontvangst en uAtgaaf. Grand 1-.
L- de compte, gTootboelf, schuldboek. L- lwonillon, brouillard, memorial, lfladboek, memoriaal.
L-s auxiliaIres of d'aide, bijboelren. L- de caisse.
kasboek. L- de banque, banco-boek. L- des com··
missions, lwmmissie-boek. L- des comptes courantes, rekening-courant-boek. L- des copies de lettres, kopij-boek. L- de depenses, kle'in-uAtgaafboek,
verrschotboek. L- des factures, {actuur-boek. Lde boutique, de magasin, wi,nkel-, magazijnboek.
Tenir les i-s, boekho'uden. La tenue des I-s, !let
boekhouden. Teneur de I-s, boeklwude1'. - [Mar.]
1.- de bord, ladingsboek, vrachtboel;. 1.- of Table
de loch, logboek, logtatel f. L- des signaux, seinboek, generaal of groot seinboek. - [Mil.] L- de
compagnie, de police, de punitlOn, boek del' compagnie, lJoliC'ie-boek, stra{boek of strafregiste?' n.
- [HisL] L- rouge, 1'OOri boe/i, register der geheime uitgave-l1, t;an 't fransche hof onder Lodewijk
X IV. en XV. - (Loc. prot'.) Etre (ecrit) sur ie
rouge, in 't zwart register slaan, in geen(Joetl
blaadje slaan, een'kwaden naam hebben. --- L- d'or,
go'Uden boek (met de namen der arlelli,jlierarnilWn,
in Italic, inz. te Venetie), OOlf: Tca'i,r,ter -van de
namen der pa-irs van Frankrijk, sedert Lodewijk
XVIII. - L- noir, tooverboclr, tooverformulierboek. - Boek n., hoofda{deelino van een werk:
Ouvrage distribue of divise en douze 1-8,werk in
12 boeken in(Jedeeld. Labibie est divisee en l·s,
de bijbel is in ('>oelten a{gerleeld. Le premier, Ie
second 1- r:Bs Rois, !let eerste, tweede bock del'
LIVRE ODVERT, loco adD. OnvoorKoninger:. bereid, voor de vuist, van 't blad weg,zondet'
voora{gerwne st-udie: Traduire un auteur
1Ollvert, een' schryver vaor devuist ve1'talen. Chan..
tel', Jouer
1- ouvert, van 't blad weg zingen,
spelen. L'OUVERTURE DU LIVRE, loco adv. B'ij
't openslaan van 't bock.
Liv.'e., f. JMetrOl.] Pond n. (dooraaans in 16
onsen verdeel ). Vendre
la 1-, by 't pond verkoopen, - L i v ref., voOl'matige {l'anse/Ie rekenmunt (verdeeld in 20 sous, biina ter 'u)aa1'de van
een (ranc). Au sou, Au mare ]a 1- (nu au marc
Ie franc), pondspondsgewijs, naar evenredigheid
'van ieders inleg of vordering. - (Loc. prov.)

a

a

a

a

IN-QUARTO, enz. L- en feumes of en blanc, boek
in losse bladen, oningenaaid boek. L- blanc, boek
van wil, onbeschl'even, onbedrukt papier. -- PubJier, Faire paraHre un 1-, een boek in 't licht
geven, uitgeven. L- approuve, defendu, goedgekeurd, verboden boek. L- revu, corrige, augmente
par l'auteur, door den schryver herzien, verbetel'd,
vermeerderd boek. L- (regUse, de prieres, kerk- Faire de cent sous quatre l-s et de quatre I-s rien,
boek, gebedenboek. L- de droit, de medecine, de bij elken handel of lWop geld inboeten. - L- de
theologie, boek over de regtsgeleerdheid, genees- gros, pond vlaamsch (== 6 gulden). L- sterling,
.k1.tnde, godgeleerdhcid. 1,-, Ouvrage, eJementaire, pond sterling (ingebeelde engelsche munt, ongeveer

a
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tel' unuirde van 1'2 at.). - [Hort.] Poire de 1-, hu'isvesting, bedrfjf enz, vermeld staat, . l i v ret n. ;
pondspeer f., eene groote peersoort:
- aanteekenboekje, register n. van ieaeren inleqLivre, e, adj. (en part. passe van Itvrer): ger in eene spaarbank; - livret of zakboel£je del'
Marchandlses I-es, afqeleverde koopwaren f. pl.- muiioire«. - [Arith.] Tafel f. van vermenigv'ulBataille I-e, geleverde slag m. - Une ville l-e
diging. - [Bot.}, z. v. a. LIBER. - [Jeu] De 13
Ia Iureur des soldats, eene aan de woede del' sol- kaarten in 't pharao- en basset-spet. - [Tech.]
daten pr'ijs oege-ven sttul, - Une femme l-e au Goudboekj'e n. (tusschen welks blaadjes men het
desespoir, eene wanhopige »rouu: - II est 1bladgoud tier vergulders legt).
Iul-meme, hij is aan zich zelven overgegeven; hij
S Livrier, m. (woord van J. J. Rousseau)
is z'IJ'n elgen meester.
Boekennuiser, boekensmid, broodschrijver m.
Livree, f. Dienst/ileeding, kennelijke dragt der
Lixe, m. [H. n.] Soort van kalander 111.
bedienden van »oorname lieden, liverei f. Les laLixiviation, f. [Chlm.] Uitlooging f. quais de ce seigneur portent la 1- bleue, de ton- Lixiviel, Ie, adj. Door uitlooging verkregen,
keijen van dezen heel' drage'll blaauwe lioerei. Gens uitgeloogd: Sel 1-, aschzout, loogzo'ut n. - t Lixide 1-, liver-eibedienrlen Ill. pl. _. I'll collectieven zin: vienx, Ienae, adj., z. v. a. LIXIVIEll.
al de oedienden, die dezelfde liverei draoen; alle
Lizardes, f. pl. [Com.] Lijnwaacl n. van Coiro.
lakkeyen, livereibedienden: Toute sa 1- accourut,
Lizee, L, of Lizier, m. Vloeibare meststot f.,
al zijne livereibedienden kwamen toeloopen. L'en- die in ZwitserLand wordt gebn"ikt.
tree etatt lnterdlte la 1-, de imgang was den lakLizer, v. a. [Manuf.], z v. a. LISSEH.
keijen or Uvereibedienden verboden. - (fig.) II porte
Llam'3, m. [H. n.], z. LAMA.
la 1- de Ia pauvrete, hi} draagt de ldeeding del'
Llanos, m. pl. (pl'. lia-noce) [Geogr.] Verbaarrnoede, z'jjn uUerlijke bewijst, dat hij in armoeae zend groote boomlooze vlakten f. pl. in Zuid- Ameteett. Les ambltieux portent Inditterement toutes rika, II a nos m. ot:
les I-s, de eerzttchti.gen dienen ieder, die hunne
Loase, L [Bot:] T'Weelobbige plant uit Peru en
eerzuchi bevorde'rlijk kim zijn. (poet.) Les Chili, met groote, schoone bioemen, loa s e f.
I-s des bois, des campagnes, de la nature, de
Lobaire, adj. [Bot., H. n.] In lobben verdeeld;
bltuieren, de bloemen, het Gras.- Kleur, tijfkleu'l' f. tot de lobben o{ kwabben behoorend. - [Anat.]
Dans Ies tournots Ies chevaliers portaient Ia 1- Arteres I-s, of als suost,1,-8, slagaderen f. pl. van
(les I-s of les couleurs) de leurs mattresses, in de de halfroncien del' nersene«. - Lobaire ot Lotournooijen droegen de ruuiers de lijfkleur, de ge- b ar-le, f. [Bot.] SOO1't van korstmo« n.
iietde kleur hunner dames. - L-s de la manoe, de
Lobe, m. Lob, kwab, lel L, lap m. [Bot.] L-s
la noce, bruidsUnten n. pI. - [H. de France] seminaux of enke: L-s, zaadlobben, lobben. Jaarlijksche toelage f. der hofbeambten 'Door hunne [AnaL] L-s du toie, du poumon, de kwabben,
kleedij (tot 1789).'- [Vener.] Bontkleurige 'add f. lobben del' lever, del' long. L- of Lobule de l' oreilIe, oorlet L, oor/eUelje n. - Lobe, e, adj. [BOL]
van sommiae dier-e'n tot op zekeren OtHlerdom. [H. n.] Woudslal£, tttinslak f. L- des arbres, 1'ing- In lobben verrrleeld: Feuilles I-es, lob- or lapvormige bladeren n. pl. (die door randkervingen in
rU1Js f.
l ..i vl'er, V. a. Leveren, a/leveren, overleveren, twee of meer deelen zijn gesplitst). Plante uni-I-e,
U'itleve1'en. in handen stellen: L- des marcbandi- bl-I-e, eenlobbige, tweelobbiae plant (met eenezaadses, koopwa1'en leveren. - L- un eoupable la lob, met twee zaadlobben).
I ... obelie, f. [BoL] Talr'ijk amerilwansch pla'njustice, aux (of entre les) mains de la justice, een'
schuldifJe aan de justitie overgeven, in handen van tengeslacht, tot de klokbloernen behoorend, lob e't gerent stellen. - I~- une place, un poste a l'en- lia f.
nemi, ~ eene vesting, cen post aan den vijand in
Lobifere, adj. .1l1et eene of meeT lobben. Lobiole, 1. (verklw. van lobe) Bladvormig uithanden geven (hetz'ij door veT'raad or by verdrag.
- (fig.) I~- un manuscrit
I'impression, een spndtsel aan lWTstmosplanten. -Lobipede, adj.
handschTift late'll dntkken. - L- bataille 01' une [H. n.] Met huidkwabben aan de pooten. - lAObataHIe, 1.- un combat, een' veldslag, een gevecht bulaire, adj. [H. n.]Kwob- of letvormig; in
~everen. (fig.) L- hataille of .combat pour qu., kwabben of lobben vetcleeld; tot eene kwab o{ lob
'wmands belangen 'Wakker verdedtge~~. de zaak voor behoorend. - IAobnle, m. (verklw. van lobe)
:fernand opvatten. - OVe1'geven, pr1j}s geven, bloot- Kleine kwabbe of lob, kwabbetje, lelletje n. - Lostellen (-in dezen zin dOD?' gevolgd): L- une ville bnlt~, e, adj. In lobbetjes of k'wabbetjes verdeeld.
Local, e, adj. Plaatselyk, met eene plaats en
au pillage, a la fureur des soldats. eene stad aan
de plunderring, aan de woede del' soldaten l)r'ijs hare gesteldheid overeenkomend, tot eene plaats begeven. L- les voiles au vent, de?} wiJ.~d in de zei- hoorend, daar aanwezig, claar gebruikelijk, lolen laten 'vallen. - (fiu.) L- son ame a la douleur, k a a t. Mouvement 1-, plaatsbewegino. beweging
au cIesespoir, zijne z,iel
de clroefheid, aan de door geheele verandering van plaats. Coutume 1-.
au IH'as seculier, aan Usages locaux, plaatselijke gewoonte f., gebru'iwanhoop overgeven. ~den wereldlijken ann, aan de regterltjlw magt 1ren n. pl. Dissensions I-es, plaatselijke verdeeldover[leven (een' schuldige). (fig. et ram.) On a livre lwden f. pl. Autorites I-es, plaatset'ijke overheid f.
les restes du dIner au bras seculier. men lteeft -- Memoire I-e, plaatsgeheugen n. (dot inz. de
het overschot van 't ruaal aan de d'ienstboden over- plaats etC'1' voorwerpen onthouclt). - [Gram.] Adgelaten. - [Chas.] L- Ie cerf aux chiens, de hon- verlJe 1-, bijwoord n. van plaats. - [Med.] Maladen op het hert loslaten. - (fig. et fam.) Je vous die, Affection I-e, plaatselylre zielite, aandoening f.
livre cet homme-In. marie avant qU'il soit peu Rain 1-, plaatselijk bad n. (dat op eenenkellijdend
i1£ sta er' voor in, dat deze man binnen kort ge- ligchaamsdeel wordt aangebragt). - [Peint.] Couhu'Wd zijn zal. Je vous Ie livre pieds et poings leur I-e, lolrale kleul' f., eiaenaardi(Je en natU'urlies, iIi ben e1' borf! voor, dat gij rnet hem doen lijke kleu1' van een voorwerp, onafhankelijk van
!£unt wat gij w'ilt, hem gebruiken liunt, waartoe de bijzondere verdeeling van Zieht en schaduw. gij toilt. z. ook CHANCE, VE~DRE. - SE LIVRER, Bij uitbreiding [Litt.]: La couleur 1- est parfaiteV. pl'. Zich overgeven, zich overlaten, zich toebe- ment ohservee dans ce poeme, de lokale kleur is
t1'ouwen: Se 1la joie, it la paresse, l'ivfO- in (lit dichtstuk naauwkeurig in acht genomen (het
gnerie, l'etude, zich aan de vreugde, de l~liheid, 1Jerplaatst den lezer of hoorde1' geheel op deplaats
de dronkenschap, de studie overgeven. II s'est en- en in den t'fjd der handeling). - LOCAL, m. Betierement livre des gens, qui Ie trahissent, hi} grensde Tuhnte Cinz. met opzigt tot de plaatselijke
heeft zich geheel toebctrolLwd aan i'ieden. die hem gesteldheid) , plaats f., vcrtrek n., zaal t, gebouw.
verraden. C'est un tornme qui ne se livre pas, 10 1ia a l n. Le 1- de ecHo imprimerie est trop
't is een man, die 'uit zijne eigen oogen ziet, die resserre, het [olmal, dewef'fiplaats rIezer boekdrukniet te Hgt 1JeTtrou/lvt. - [Jeu] Je me suis livre, kery is te bekrompen. - VIsiter, Reparer les 10ik heb mij··zelven {Jeleverd, rnjjn spel bloot uegeven, caux des indigents, de lokalen, vctb!ijven, 'Woninmijne partij een' goeden slag, een' gemakkelijken gen del' behoeftigen bezoeken, herstellen. - S 1... 0caleUlent, adv. Op plaatseli;jke wyze. - -~ lAOstoot enz. gelaten.
t Livl'esqne, adj. Enlrel uit boeken geput: caUsation, f. Het plaatselijk rnaken; het geschikt
make,n (1)001' zeker lokaal of bepaalde plaats, l 0 c aErudition 1-, boekenqeleenLheid f.
]t~ivret, m. (verlflw. van livre) Boekje n., inz.
lis d tie L - [DidacL] Plaatsaanwijzing, plaatsdat. hetwelk elders de plaatselijke over/wid elite'll bepaling. - Plaatsqehe'ugen n., vermogen om zicrt
werkman en bediend,e ter hand stelt, en waarin de plaatsen te herinneren; vermogen om de voorzyn naam, geboorteplaats, per.::: oonsbeschTij vi ng , werpen in de ruimte te beschouwen. - Loca-
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User, v. a. Lokaa; of plaatselijk make«, op de ptaats te »eronderen, l 0 com 0 b iii t ei t, t oc (fa

behoorlijlie plaa.ts stellen; voor. 't iokaa! gesrhikt
maken, lo k a l i s e r e n. - [Didact.] Door de gedacnte op eene bepaalde ptaate steuen; de plaatsing
van een »ocnoerp beputen. - [Med.] Naar een
bepaald liucluuimstiee! »erplaatsen en daar »astteclen. - -I- Localiste, m. [Med.] Geneeslieer, die
de plaatselijke kuuuen stetsetmutiq oetunulett. Loc~tlite, f. Plaatsgesteldheid, plaatsely'kheid,
plaatselijke byzonderlzeid of oesteldheid; - de ptaols
of ruimte zeloe, met betrekking tot hetceen tuuir
lYijzonder euie« is. - [Pelut.] Eigensclwp f. der
plaatseljjke of touale kleur. -.+ [Phll.] Ei(lenschap
del' uiezens, uielke hen eene plaats doet besitum,
ondoordringbaarhe·id f.
t S Loc3nde, adj. Te huur: Chambre 1-.
I.oca.·., rn., Z. v. a. EPEAUTRE.
Locat.iliJ·e, m. et f. lluuriier m., huurster f.
(van een huis of cedeette daar-van). z, CLOS. Princlpal. Prlncipale 1-, hoofdhuurder, tiootnhuurster,
hij of zij, die een geheel huis van den euienaar getiuurd neett en uiederom een qedeeite daaroan can
tuuieren »erhuurt, -- Locate, e, adj.: Heritage
1-, erideel u., uit de opbrengst van huisverlturing
te genieten. --S Loccateu.·, m , ..euse, r. Verhuuriier m., »erliuurster L - Locatif, Ive, adj.
Den tiuurder of de rertiurino betreffend (zelden
gebezigd dan in): Reparations l-ives. herstellinqen f. pl. ten laste van den tiuurder. Valeur l-ive,
huurprijs m., huuruuuirtie r. Rlsques l-s, schaden L 1)1. ten taste des huurders. - Loc.aUolI, f.
Fer-huTing f; -- dilfwijls 001£ huY'ing (conduction);
- verhuurd of gthuur-d, in huu?' gegeven
~'enomen 1wnd n.; - verhuurhuurprijs n. [TheaLJ Het huren of bespreken der schouwburo"
loges of plaatsen Cpl.; - het bureau of kardoO?' dier
verhur'frng. - Lo{~atis, m. stech! huu1jJaarrl n.
I ..o{"h" m (1)1'. 10k) [Mar.J Log f., lOrlplankje n.,
d1'iehoekig, met lood bezwaard 1)la111ije aan eene
lange lijn, ter be7/Gling van de snc/heid of de vaart
van een schip. L- de Massey, LO(J van Ma.r;sey
(om met meer naauwkeurigheid dan doormiddel
van de gewone IO{l den loop van een sc/lip te me- i
tell). Ligne tie 1-, loglijn 1. Noeuds de la ligne
de 1-, knoopen m. pl., merken n. 1)/. der lor/fin.
Tahle of Livre de 1-, lortarel r., logboek o. Tour
de 1-, lOfjrol, Tol f. .van de IO(Jlfjn. Jeter Ie 1-, loggen, de [og Oller boord werpen.
Lochc'~(:''' m. [Tech.] Het losmaktm der suikerbrooden in de vormen door ze te scltuddf'n.
Loche., r. [H. n.] Smee1'linn m. (cohite). Lfranclle, z. FRAl\"GHE-HAIWOTTE. L- d'tHang, groote
smeerling, 1JOe!visch, weervisch. L- de mer, zcegrondel m. -- In velestr'eken van Frankrijk, z. v. a.

mot i vi t e it f. - Loconloteur, "'ice, adj.
Bewegend, ptaatsncrtuuieretui. tot plautsoerosuiering dienend. Apparell 1-, voortbewegingstoestel n.
-- LOCOIIiOtif, Iv e , arlj. Plaatsocituuieretui,
vry beuJee{jbaar, ptaatscertuuierisu; of »oortoeioe(ling ueuierkcnd: Faculte l-Ive, oermoqen der tw'iie
beweginq (den tiieren eit/en). - [Mecan.] Machine
l-ive, u~~rklui{/ n. ter vuorlbeweginfj, mz., en dan
gewoonlyk als subst. flebezigd, LOC0310TlVE, f.
Stoemtrekker, etoomuiaqen In, rolletuie sioommacnine, die 0]) de spoorwegcn de rijtuigen or wag[jons ens. »ocrttrest, I oc 0 In o! i e f f. - Locomotton, f. Pkuitscertmdennn, voortbeweging. ~
Loconloth'ite, f., z. J.OCOJIOBILlTE.
'
I~o(~qu~ts, m. pl., z, LOQUETS.
Locl·eaUln., l.ocl'onnn, m., z, V. a. OLONNE,
Loculith'e, adj. [Bot.] Met oasie« tioite»,
met zaatlhui.,jes. Locnliunentenx, euse,
adj. [B9t,.] Jl;ltt vele door muuictschotten gescheiden

or

zatuinuisies.

I~oculal', m. rAgric.], Z. V. a. EPEAUTRE.
Loculation, f. lHoLJ Feetoatuuctieu! f. (van
eene orucht».
Locule, m. (burl.) Geldkist, geldbeu1's f. -

[BoLJ Vu kje, celletje n. -- Locule, e , adj. [Bot.]
lIuisjes »enteeui. - Locnlenx,
e use, adj. [Bot] f/ol zaadhuisjes of vakjes.
t Locust.i" I. [Bot.] , z, V. a. BLANCHETTE.
I~ocushlil·e., tut], [H. n.] Sprinkhaanachtig,
- LOCUSTAlHES, m. pl. Spdnklianen m pl., sprinkhaarlsoortl:n. - Locnst(", r [H. n.J Sprin;ilwan m.
(Euulerelle). -- [Bot.] Gl'osaartje n. - Vrucht r.
van den aziaUsclien Imssia-boom.
I ..o cusfelle., f. [H. u.] Sprinkhaanvanger m.•
SOO1·t van bastaard-naclztegaal.
Locution, f. Uitrtrukkine; zegswijze, spreek
wijze, spreekmanier f. L- adverlliale, prepositive,
cOlljolictive, tWee
meet tUDor-den, dte zamenge...
nomen als biiwoord, voorzetsel, voegwoord gelden.
1.- proverbiale, lamiliere, triviale, spreekwoordeliJke, gemeenzame. r)latte uitdrukking.
Lodalite, L [Miner.] Soort van veldspaath n.,
0 f1 a Ii e t m.
Lodde, f. [H. n.] Noordsche za/m m.
I.odi"ule., L [Bot.] llulsel n. van 't vruchlbe·
ginsel va.n. de bloem.en der grasplanten.
l ... odi~I·~ ffi. GesUkte, met wol gevoerde bedde..
deken, sprei f.
IAodoice, m. ] BoL] Soort van palmbo01n, zee·
ko/wsbnom m. del' lUaldiven en Seyc/lellen.
Lods, m. pl. (aileen r;ebruikt met ventes) [JUI'.]
L- et ventes, Droit de 1- et ventes. r-ecorrnitie of
rantsoenpenninf,'en m. pl., waarop de landheer bij
LBIACE.
den, verkonp van zekere (joederen refft harl.
Lot"her, V. n. Loshangen, op 't punt van
Lor, m. [Mar.] Loef f, de winrlziide van 't
vallen zijn (nu aileen van 't hoerijzer gebezirid): zeilend scltip: Cote du 1-, loe{zijrle f., ~oefboord n.
Ce chela} a un fer qui IOthe, dot 17 0ard Ileett Au 1-, loe{waarts, ie loevert. AJler
Venit' au
een hoef'jjzer, dalloshangt. - )Loc. prov.), z...on- (n) 1-, PPIO. e.ven, aonloeven. Vir~r 1- POUl' 1-, voor
der }'EIL - LOCHER, V. a. r reeh.) L- les paInS, den wmd omwenden, halzen. Eire au 1-, de loef
de sllikerbrooden in de vormcn schudden (Oln ze hebben. Gagner Ie 1-, de loer a{winnen. Houter au
van "'urine wanden los temaken).
fJiJ de bne/ijn opwerlfen. L~! toet 0)) ! IlOud de
Lochet or I.onchet, ffi. Agric.] Smalle loel'! L- tout! loet OJ) slijl/ loef np wal je l£unt!
spade 1'. (nog in Picarciie in gebruik}; - tltrrste~ haal rligl iJij den wind! targue Ie I-! z. LARGUER.
ker m. (werktui[J). -- LocIH~t.:·,ge, m. lJet om- - Le 1- de grande voile (lr erlkcl Le grand )-, de
wet/fen van den orond met de spude. - Loche- loef
de groote Iwls. de binnenlweA: van een groot
tel"., v. a. Omspitten.
zeit naar de windzijrle. Level' Ie 1-, den grooten
I"Of"hi~l~. e. adj. [Mpd,] De liraamzuivering
hals opst('ken. Cou pie de 1-, lnefspant f., spant bij
betTe/Tend: Ecoulement 1-, kraamvloed m. - Lo· den grooten hals/flomp. - (/irl.) Bevenir du 1-.
cities, f. pl. lVai'uiLTlijh'e zuilJfrinn l1er lrraam- Z. V. a. Mefire de i'eau dans son "in, Z. EAU. twouwen na de bevlIUinr;,kraamzuivering r., kraam- I",ofel', Lofr~I',
a. I Mar.] Loeven. op- of
vloed m. (!Wp. VIDANGES flcheeten). - Lo(~hio.... aan/Oe1..'en. Lone n
risee, i:l fa lame! loet op
rhag;i("., Lo{"hiol'I'hf~e, f. BnVP1Hnatire kraam- von',. de bui, rom' de zfe!
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Lochiol'I'h41gifIIH~, I ..oehio.··
I'heique, adj. Dien (e sierken vloed betl'efTfnrt.
l.sochnel"ie, f. [BoL] SoOY't van turksclle

zuivering C.-

't~rs L wraheUe).
I~oeliianisnle of r~o~kislne. m. Wfjsbe(Jeerte f., w~ls(;'ee1'i(J ste/set n. van den ennelsr!len
wfjsgeer Locke, l 0 c Iii ani s m usn. - 1.0("1, i·

aniste of Locliisfe, m. Aanhan{Jer

ke's wijslJe(feerte, lockianist m.

t'an Loc-

IJor".n.ul, m., z. v. a. LA~IANEUR.
.
I~ocol, m. f H. n.] Kleine bij L der Philirpijr1l'n.
Lo.." onaobile, a(~j. [Didact.J roor lJ!aulsl'er-

andering va/boar. loco

lite,

In 0

I~OCOluoth·itt~,

f.

bie!. -

I"Of"OUIObi·

[Didaet.l rerpluals·

baal'heid, bewft{jQaarlleid f., vermogen

QiI}

van

I.og·, m.. z. LoelI.
Log'cu'iUuue, m. [Math.] Verhouilings- of

betrelfJfi1ln~'{;fl{ll 11.,

or

eX/ionent
aanwfjze1' d£r
mont, tet welke lid arondtal van et:n stelsel nwet
verheven 'Worden OIn eeni(J onder ~Jet(Jl v()ort te
bren(f'!l. kU7lstr:etal n" [(){/orilhmus m. -Ta ble des I-s, 10['aritJuncn-tafel r. L-8 logisliques,
lo(wrillimen, bij 1Jll'//fe rnul de {ogarilll1l1us is van
3,6HO. - l"og·.I.·iUunifluP, adj. Tot die Iwnstgetallen be/1Oorend, die br:trelli::ml. log a 'ri t h..
Tn i s C II. Ta iJJe 1-, [ogarithrnerl-tafel r. Haquetfcs,
tchelles, Regles I-s. lor;o'rit/1misf:1I1J staa{jes n. 11l.,
scllalen r. /-i.. linialen n. 1)1. CouriJe, Spirale f-,
ats subst. L- spirale, lnr,w'it/llnischt! spirrwl r.,
liromrlle {tin" die zich om Iwar mitldelpunt draait,
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umder tiet ooit te oereisen. - LOGAIU'!'Hl\UQUE, f. Ions, tappengat n. L- du canon, de la plattne,
LogaTitllmiscfle of logistische lijn r., de trcnscen- plaats, liflplaats »oor den loop, ooor tiet slot. denie kromme lijn, by welke de ortunate« de lO(Ja[Mur.] Ktuneriie, verbrv{ n. aan boord.
rithmen del' abscissen zyn, en ongeJfeerd. - Leer f.
IAogel', v. n. Wonen, huizen, gelzuisvest z'ijn,
del' tcaariitunen. - Loga.'iUunotecbnie, f. 10gel' en. L- au quatrieme etage, op de vierde
Kunst f. om logarithmen-tofels te maken. -- Lo-verdieping uxmen. Loger chez ses parents. bij zyne
gal'iUllnotechniql1~, (lrl.j. Die tuinst betre/fend,
ouaers inwonen. Les hotelleries etalent sl pleines
log a r it lim 0 tech n i 8 C h.
qu'il no put trouver ou 1-, de logementen uioren
Logate, f. [Cuis.]: Gigot la 1-, behooflijh' ge- zoo cot, dat ltij geen hu'isvestingv'inden tum. ~
ktopte en gelanlecrde (dooTspekte) tamsoou: m..
(Loc. prov.) L~
Coucher
la belle etoile, z.
Loge, f. Hut. Ifluis, eel f., kamertie, vertrekie; COUCHER.
(fig.) Rarement une ame forte loge
jJortiersverblij{; !wk n., kroam f. Cet hermite s'est dans un corps enemlne, zelden tiuisi, woont eene
fait une petite 1-, deze ktuuenuar neett zicti eene sterke ziel in een veruJiJld, zwak li(jchaam.
kleine kluis of hut gebouwd.
Le portier n'etait LOGEH, v. a. Huisresien, huisvesting qecen,nerberpas dans sa
de portier was nict in zfjn tuimertie cen, log ere n:
pourrez-vous 1- tout co monof tuiisie. - Les ]-5 dans les petttes-matsons, de de-HI, u.aor zult [lY at (He mensch en tuusoesten,
cellen tier llranlfzinnigen. Les 1-8d'une menagerie, logeren'! On I'a loge chez mot, men heelt hem bij
my gen:wisvest. - Je ne sals ou 1- toutes mes atde tuiuhen eener d·iergaarde. Envoyez Ie chien
sa 1-, jaag den tum« in z1jn tiok. -- Les 1-8 de la ratres, H£ weet niet, soaar ik al mijne zaken eene
totre, de krome«, markt- of kermis-nromen. -- plaats zol oece«.
[Mil.] L- une armee, ~ell
(Loc. prot'.) N'est pas mercier qui ne salt pas teqer nederslon« of posteren, liei eene voordeehge
taire sa 1-, een (loed lwopman uieet kuinten te lo1£- stelling doen innenien. - (Loc. prov.) L- Ie diable
ken. - L- de rrancs-macons, log e, vergaderzaal f. dans sa bourse, z, BOURSE. .-- SE I"OGEH, v. pro
de'l'vrijmetselaars; het "gebouw tier vrijrnetselaars, Eene wonin[J tuezen, gaan uume»; .zijn verblij'
vrijmetselaars-loge, bouwhttt f., 'l~?"ijmetselaars-tem- nemen, zich tuuscesten; - z'ich eene woning boupet m., ellw afdeeling van llet'vrvmetselaarsgenooteene woning voOl' z'ich inrigten. II est alle
scIWI}; - ook: 1)ereeniging, veruadering van vrij- se
I'autre extremite de la ville. hij is aan
metseloars: Tenir nne 1-, eene loge hourien. -- 't andet e·ind £ler stad gaan wonen. n s'est loge
[Theat.] Afgezonderae, alueslntene z1tplaais, tres~agrealJlement a la campagne, flij heeft z,ich
sclwuwlJurtg-cel, l 0 fI e L;
kleedlmmertje n. del' een aangenamn landhuis gebouwd, inget'igt . ._-tooneelspelers; - by ttitbre·iding: de Loeschouwers [Chit'.] Bliiven zUten: La balle s'est logee lIans
in de loges. L- cintree, decouverte, trorielage, over- l'epauJe, de lwael is in den schourler- blyven zitten.
deHte loge. Aller tl'ouver un aeteur dans sa I-, -- [MiL] Se 1- sur la contrescarpe, zich olJ de
cen' tooneelspele1' in zijne kleedlwnu:r bezoelren. Les contrescm'p nestelen, een logernent maken 1Jer·
l-s ont siftle~ applaudi, de loges hebben r;efluten, toe- schansen (van ele beleaeraaTs gebez'i(fd).
gejtfJlcht. - Jour de ]-, tooneel- of schouwbu/'gdag m.
§ Logette~ f. Kleine loge L, hutje, celletje n.
(waarop men 't regt !teeft zick van zjJne gehu1.trde
Logenl", m., -elise, f. SlaapsteehOlHler m.,
lone te bedienen). -- (Loc. prov.) Etre aux pre- -houAster f.: hij ofzij, die ambaehtslieden en gemieres l-s, de beste IJlaats, de (JunsUgste gelegen- ring volkje huisvest.
heid l1ebben om iets te zien.
[Mar.] ScheepslwI ... ogicien, m., lOne, f. RedeneeTkundi.ge m. en
mertje n., ltOM f. (VOOt sommioe oflicieren).
f., !iij
zij, die met juistheirl redeneert; redeneer[Com.] l-JandelskantooT n. del' Europeanen 1n een kunstenaar, kenner der logica of redeneerkunde,
J..Vaarn 16 g'i c 1,/., s m. -- l/Veleer: student 'in de logica. ander werelrldeel, z. v. a. COjiPTOIR. von verschillende a{deelin[!en del' handelsbeur'rs te (fifJ.) L'imaginatlon est souvent une mauvaise
Lyon. lYlarseille, enz. - [Bot.] Cel t. vakje n., I-ne, de verbeelding is d'ikw~ils eene sTeehte TPdeIfleine, meestal door 1)l'iezen of rniddelschotten ver- neerster. - Logique, f. Recleneerkunde, Kunst
d':elde holte, waarin de VI"uclltpilte'n, zich bevinden, om met ju istheid te denken en te redeneren, Kunst
zaadlat1sje n. -- [Org.] Ploats of !wmer f., 'lvaar of leer der gevolgtrekkin(Jen, denlileeJ', leer f. der
de blaasbalr;en van een orgel l i g g e n . \
I denkwetlpn n{ del' zuive1'e gedachte; wetenschap n.
Loge, e~ adj. (en part. passe van loger): Etre van het verstand of !let kenvermogen in 't aige1- forI
l'eiroit, zec'f na(mw behuisd, geh1l1SVest meen, log i co., lo (Ji eli f.
Leerboek n. over de
zYn. - (fig. et (am.) Il en est 1- In, zoo ver ,is 't !lOgica. - By witbreiding: n a une 1- naturelle,
met hem gelwmen, zoo vel' fleert Mj het (door zyne fort juste, hi} bezit een natu-urlij1£. gezGnd. zeer
onvoo1'zigtiglwid. sIijfhoo{rl1gheid, enz.) geb1'agt; --- . juist oordeel, hi) rnaalit juiste gevolgtrekkinrJen.
ook: daarvan is friJ niet
te brenoen, dat ligt
n n'y a point de 1- dans cet ouvrage, e1' is
(staat) nu eenmaal by hem 1)(l:st. S'i1s perdent ce I geen Tedeneriny, (!een zamenhang van denkbeelden
proces, its seront bien 1-5, als ziJ dot proces ver- ; in d-it werk. - (fig.) La 1- du coeur, des passions~
Uezen zal. 't e.T. nwoi (rnisselyk) met hen uitzien. de redeneringen. de bijzondere redeneertrant van
NOllS voila bien l-s, claar 'litle'll w'U n'umet het
het haTt, van de dri[ten. - Logiqne, adj. Be'!nes in den built.
I derwer!£undig, oordeelkund'ig, l6 g i se h: Ce rai·
Logeable,
sonnement n'est pas trop}-, die redenermrJ is niet
ingeriut: Cette
al te IOfJisch of juist. - Logiqnenlent, adv.
niet bewoonbaar.
Volgens de redeneerfiuncle, dClaTOP gerlTond.
Log'eluent, In. 1-Voning, huizing f., inz. 'ienwnds
Logis, m. Woning f., huis, verblV{ n. Ch3Ugewoon verb/iif n.. 'Woonplaats L; - vertreli n.. ka- gel' de 1·, van woni.nq vel'anderen, verhuizen.
mer, woonkamer f. (in een buroerlwisj. Ou est son Demeurer au 1-, t'h1tiS Mijven. Corps de la, Z.
1- ? Oil a-t-il son 1-, u)aar is. waa1' hee{t hij z'ijne CORPS (blz. 433. Iwl. 1). - (fam.) Huis of waning
woninq, waa1' woont h#? Son logement est au van dengene. die spreekt: On m'attend au 1-, men
sixieme etage, hfj huist, heelt eene kamer op de wacht my t'huis. Allons au 1-, laat ons naar huis
zesde verd-iepin(J. n H la tal)le et Ie 1- chez son (laan. - (fig. et (am.) II n'y a plus personne au
maitre, !I'V !leert lly zijn meester kost en inwoninfl. 1-, er 'is niemand meet' by hem t'hu1s, zijn denkL- garni, meul,le, gelneubeleerde woning, !uuners.vermouen is weg; ook: hii !iat te .l)terven en is
- (l11en gebruike dit woord niet 'in de beleeken'is reeds buiten kennis. La folle du 1-. de verbeelding,
t'an: l7e1'berg hnisvestinq 'Voor re'iziqers of vreem- inbeeld'ing f. - Herbern f.. logement n., 'inz. (Jering
den. wellw het woord I oq em en t in Nederland logement, 1 0 (J i e s n. Le· Cheval blanc est un bon
hee(t). [MiL] Inkwartiering f.; kwartier n. 1- pour Ie voyageur, /tet Witte Paarrl is een goed
Fail'e ]e 1-, de kwartierlijst, de lijst del' militairen, lorries VOGr den reizenden man. - [Mil.] Marechal
die by de bnrgers ingekwa1'tieTd of gelwislJest zu,l- des 1-, z. llIARECBAL. - (Loc. prov.) II va marlen worden, opmaken. Billet de 1-, biljet n. van
quel' les 1-, hy gaat kwarMer maken (van iemand,
inkwartiering. Exemption de 1-, vrfjdom m., vr'v- die zich van een gezelschap a(zondert, om het
stelling f. van inkwartiering. Cctte ville a beau- eerst aan ie komen, waar de anderen heenqaan).
coup souffert des 1-8 des troupes, deze stad hee(t
IJogiste, m. rAnt.] Een del' 10 arnbtenaren,
veel door inkwartiering geleden. - Verschansing f., die aan de a{tredende O1Jerheidsper'sonen te Athegedekte verblijfplaats om zich by een' aanval staande nen h1,J.,nne verantwoording over 't geldbeheer
te houden, 10 fJ e 'in
t n. Les assiegeants ont fait nomen, rekeningalnemer. log i s t m. ,
un 1- SUI' la demi-lune, de belegeraars hebben een
Logistiqne, f., welee?' z. v. a. ALGEBRE, LOlogernent op het rravelijn gemaakt. - Le 1- d'un GARITHME. - Als ad.f.: Logaritbme 1-, z. I~OGA
nlOrtiel' f de ketel van een' mortier. 1,- des tourll- RlTHrUE. - [MiL] 1Vetenschap, die den tjjd en de
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puuus, uieuce tot liet uitooeren eener taktische be- nature

(in zedeUjlien zin), of door(/aans La 1- naturellc of La 1- de la nature, de naiuuruiet, de
gevoelens van (/eregtigheid, uietuiiiletuitieul en zedelijkheid, doo.r God in 't rnenschelijk hart gepLant.
- (fig.) Faire 1-, als wet gelden, kracht van wet
hebben: Certaines coutumes font 1-, zekereceuioonten tiebben kractit van wet, geldenals uietten. Dans
les langues vtvantes, l'usage fait 1-, in de leoetuie
talen is 't gebruik de uietqeoer. -- Fatre, Donner,
Dieter, Imposer la 1-, de wet voorschrijven, met
gezag, O]J hoogen toon gebieden, zich doen qenoorzamen. Se Caire une 1- de qc., zicti iets ten pligt,
wet of reqe: maken. II n'a ni rot ni 1-, z. FO!. -(Prov.) Necesslte n'a point de 1-, nood breekt wet.
- (Loc. prov.) Ce que je VOllS dis, c'est Ia 1- et
Ies prophetes, wat ik u dao» zeg, is zoo uiaar ols
IAfogogTilJhe, m. Woontrtuulsc), letierrtuui- 't evangelie, is onbetwijfelbaar. -- Wet f., gezag n.,
sel n., rtuuise! betreffetuie een woord, dat door »er- heerschappij, magt f.. reqt n. : Alexandre rangea
zettuu; o{ weglating van zijne letters andere uioor- toute I'Asie sous sa 1-, SOllS ses 1-8, Alexander
den qeeit, die bedelftelijk omschreoen worden, lo- bragt geheel AzUl onder zijne heerschappy, onder
«osr h f. - Logogriphique, adf De logo- zijnen schepter.La 1- du vainqueur, du plus fort,
gryph betre/lend, (fig.) raadselachtig, duiste1°, tiet reqt des onerunnnoars, des sterksteti. - Etre
logogry/phisch.
SOliS les l-s d'une femme, onder de heerschappij
Logo~nachie, f. [Dldact.] 1Voordenstrijcl,
eener »rouu». onder de pantotrel staan; zich door
uioordeniunst m., woordvittinq f. Logolua- eene orouu: Iaten rcqeren. Suhlr Ia 1-, Recevoir la
chique, adj. Den woorden~;trijd betreffend. 1- de qn., zicti aan iernand geheel ondenoerpen;
Log'olnachiste, m. JYoordentwiste1', iooorden- hem in tules gehoorzarnen. - LOI, m. [Mon.] Weltelilk gehalte del' muniepecien (alol). zifter m.
Logoiiletre, m. [Geom.] prerhoUtdingsmeter,
I ..o ignon, m. [Com.] Soortnan Bordeaux-wij'll,
proportie-passer m. - LogonuHJ'hl ue, adj. Den tot de Medoc-wijnen betiooresul.
proportie-passer bet1'e/fend, l 0(10 me t r is ch,
.Loimique, a(~j. [Med.] Pestaardi{j, besmetteLogophanie, f. [Theol.] Vleeschwording van lijk (l?estilentiel). - IAloisnographe, m. [Didact.]
't Woord.
(veel woorden. Schl'1jver over de pest; waarnemer eenerpestziekte.
§ Logopbile, adj. Breedsprakig, vriend van - Loilllographie, f. BeschriJving f. eener lJf!st
o(besmetteUjkeziekte. -- i...oiIDographique, arU.
Logor.. Ju~e~ f., z. v. a. 1..0GODIARRHEE.
I ... ogotechnie, f. rGram.] Wetenschap van de Pestbeschrijvend. - Loinlo1ogie, f. Verhandeling
woO/oden, h1lnne juiste- beteelienis, hun gebruik, enz. over de besmettelij1fe ziekten. - Loinlologique,
Logothete, m. [Rist.] Kanselie1' aan 't by- adj. Die verhandeling betreffend. - Loimolozanti(nsche hof; - beheerder cle1' geldmidrlelen; gue, m. Schryver van zutlk eene vm~handeling. wetu'ltlegger, log 0 the e t m.
Loirnopyre, f. [Mell.] Pestkoorts f.
Logotrope, m. [Phil.] 8001'tvan voorwaarIAloin, adv. Vel', ver1'e, op (l'rooten a{stand: Sa
delijlte slttit1'ede f.
vue, Ce fusH porte tres-I-, zrjn gezi{lt reikt, dit
Loguer, v. a. [Teell.] De suikerbroodvormen geweer draagt zeet vcr. Je vais tres-l-, ik ga zeel'
1)an binnen bevochtigen. .
(jaaglijn. verTe. - (jig.) Cette affaire ira j., die zaak zal
Loguette,f. [Nav.] Trelrtouw n. aan eene ver klinke'll, zal ojJzien baren, zal groote gevolgen
Lognis, m. [Com.] Allerhande snuisterij f., hebben. Vous aIIez trop 1-, g·tj gaat te vel'. Mener,
Pousscr, Porter 1- lme atfaire, eene ,zaakver drijglazen l£Oralen, en.z. voor de Negers.
Loi, f. lVet 1'., gebod n. L-s civiles, criminel- ven. Ce jeune homme ira 1-, diejongeling zal 't ver
les, burgerlijke, lijt'strarfelijlce welten. l,-s humai- brengen. II est malade, n n'il'a pas 1-, llij is ziek,
nes, divines, rnens9helijke. goddelyke wetten o{ ge- hij zal 't niet lang uitlwuden. Avec la depense
boden. La 1- de l'Etat o{ enlrel La 1-, destaatswet, qU'il fait, il n'ira pas 1·, by de vertenngen, die hiJ
elke in den 8taat aangenomen regel, die lrracht van maakt, zal kij spoedig aan 't eindezijn. II ne voi,~
wet hee(t. Observer, Execdter, Enfreindre, Elu- pas plus J- que son nez, que Ie l)out de sonnez, hy
deI', VioleI' la 1-, de wet naleven, uitvoe1°en, over- zie~ !tiel ver1er, dan zijn neus lang 'is, hij heelt
treden, ontd'Ldken, schenden. La 1- fondamentale Wetnl.g doorz1gt, voorzo1rg. Releter, Envoyer une
of con8tttutionnelle, de grondwet. Loi d'exceptton proposition bien 1-, eenvoorstet ver 'lvegwerpen, e1'
of exceptionnelle, exceptionele of uitzonderinqs-wet, niet van willen hooren. - (Prov.) Pas pas on
(die tydel'ijk inbreuk rnaakt op eene grondwet of va 1-, of Qui va doucement va 1-, lanqzaam gaat
andere algemeene wet). L- fiscale, belastings-wet. zelrer. - DE LoiN, loco adv. Van veTre, uU de
L- bursale, geldhe{fings-wet. L-s organiques, wet- verte:
a
tue de 1-, hij 'Werd lIAt de verte geten, die de werkingswijze de1' instellingen, waar- £lood. Vous verrez cela de 1-, {Jij zuJt dat van
van 't beginsel door eene wet is vastgesteld, naau'w- verTe, uit de verte zien. - (fig.) Voir de 1-, vet
keur'iq bepalen, organieke wetten. L- penale, stTaf- vooruit zien, veel doorzigt, veelvoorzorg hebben.wet. L-s politlques, politielre of staatkundi[fe wet- (fig· et (am.) Voir venir qn. de 1-, de bien 1-, raten. L-s eccIesiastiques, kerkelyke wetten. Les l-s den, spoedig inzien waar iemand lzeen wil, welk
de la guerre, de l£r'ijgswetten. La 1- des nations, oogmerk hij heert, ondanks de omwegen, die hiJ
het volkenregt. L- municipale, (/emeentewet, neernt; ((am.) iemand al van ve1'te rtfJiken.
La 1- ancienne, of in bijbelstyl enkel La 1-, de wet Revenir de 1-, de l)ien 1-, ket ver ophalen. La jeuvan lHozes, de wet del' Joden. La 1- nouvelle of de nesse revient de bien 1-, Z . •JEUNESSE. Ne connaitre
grace, de wet van Jezus Christus, de wet der ge- qn. ni de pres ni de 1-, iemand in 't qeheel niet
nade. La 1- de Mahomet, de wet van J.lluhamed, het kennen. - Nous sommesparents, mais de 1-, wij
islarnismus, de islam. - z. 001£ AGRAIRE, GOlUBETTE, zijn bloedverwanten, maar in verren g1'aad.
IUARTIAI., RIPUAIHE, SALIQUE, SOlUPTUAIRE,TALlON. (Prov.) A beau menti!'qui vient de 1-, wie 'uit verre
- Gens, Hommes de 1-, regtsgeleerden; - officie- Landen komt, hee{t goed liege'll. - DU PLUS LOIN
ren der regtbank. -- In rt(;im,er zin: voorschrift n., QUE, D'AUSSI LOIN QUE, loco conj. Vit de grootste
regel m., waardool' zekere dingen worden vast(le- verte, van zeer verre: De plus 1- of d'aussi 1- que
steld, noodzakelijke verlwuding, die 11it den aard je l'apercus, j'ai couru au devant de lui, zoodra
der dingen voortvloeit, lJligt m., wet f. Les 1-8 de 1k hem even 'in de verte zag, snelde ik hem te gel'honneur, de la bienseance, de la politesse, de moet. C'est du plus 1- qu'il me sOtivienne, dat is
l'humanite, etc., de voorschriften, welten, regelen, zoo vert mij heugt, dat heugt my naauwelijlis meer.
pligten der eeT, welvoegelykheid, lJeleefdheid, men- - AULOIN, loco adv. In deverte, op grooten afstand:
schelijkheid, enz. l.es l-s du lang-age, de la gram- Voyager, Chasser au 1-, in verre streken reize'n,
maire, de wetten, regelen der taaZ, derspraak- oj) 'verren afstand jagen. - AU PLUS LOIN, loco adv.
Kunst. Les l-s de ]a nature, de natuurwetten, de Zoo vel' mogel-iik: Au plus 1- que rna vue puisse
bestendige regelen, die de natuur in hare werkingen aUeindre, Je n'apercois rien, zoo ver mjin blUt
volgt, zoo als: La 1- de l'attraction, du mouve- zich mag uitstrekken; bespeur ik niets. - IJOIN
ment, de la pesanteur, de wet der aantrekkings- LOIN, DE LOIN LOIN, DE LOIN EN LOIN, loe. alive
kracht, der beweging, rJer zwaarte. 1.e8 l-s de la Op groote a(standen lJan elkander (zoo van plaats
werling ?w9dig zijJ~, leert berekenen, log 'ts tie k f.
Logodiar.·hee, f. (woord van Frederik den
Groote) Vloed van zinlediae uioorden, uioordenvloed m., iooordenkraom C- Logographe, m.
Snelschrijver 111. (vgl. LOGOGHAPHIE). (H. de
France] Dagboe~ n. del' zittingen van 't wetgevend
llg.qhaam van 17()I tot 1792. - Logographie, f.
Byzondere wijze van snelschrijving, waarfJ'tj de
rene des sprekers door 12 of meer schrijvers zoodanu; werd opgeteekend, dat de zamenvoeg'inq del'
gedeelten, door elk van hen neergeschreven, de getieele rede wedel' voortbragt. - [Gram.], z. v. a.
LEXICOGRAPHIE. - Logograilbique, adj. Tot
rlie sneLschrij{kl.Mlst o{ tot de woordbeschrijvinq
betuiorend, log 0 g r ]J his ch.
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LOINTAIN
tus van tijd). Planter des arhres 1- a 1-, boome«
op groote atstasuien van euuuuier plaatsen. II ne
vlent me voir que de 1- (en) 1-, hij Iwmt my
slechis ntt en dan (na lange tusschenpoozen) bezoeken. - LOIN DE, loco prep. Vel' van: Ils sont loin
d'ici, zij z'ijn »er (wijd) van hier. NOllS sommes
encore 1- de l'ete, wij zijn norI vel' van den zomer.
-:. (jig.) II est encore 1- de la "perfection, hij is
nog vel' van devolmaaktheid. -- Etre l- de compte,
Z. COMPTE. - Loin de staat sorntijds ool: vooraan:
I,- de mot une pareille pensee, verre van mij zulk
eene gedachte. L- d'ici, profanes. »er van Iuer,
weg v.an him" gij oning~'~,()tjden. (Bij dkhters vindt
men zn dezen z1n somtyds enke! Ioin.) - (Prov.)
L- des veux, 1- du coeur, uit het oog, ttit het hart.
Pres de I'egltse et 1- de Dieu, een vlijtig kerkgangel', maar een slecht christen. - Etre 1-, bien 1- de
Iaire une chose, geheel niet qeneigd zijn om iets
te doen, terre, zeer »erre zijn van iets te willen
doen. Je suis 1- de YOUS en 'voulotr, ik heb 't in
qeene« deele OlJ u gernunt, i k draag u cotstretu geen
kwaad hart toe. -- Loin of Bien loin, door een
uifim. gevolgd, beteenent, atslietnederduitsch verre
in die betrekki.ng: in plaats van: L- (Bien 1-) de
me remercier, il m'a dlt des injures, »erre (wel
verre) van rnij te bedanke«. heett ll'ij mij beleedigingen f]ezegd. Bien 1- d'etudier, il joue, in plaats
van (w~l »erre van) te studeren, speelt Mj. .- In
dezen zin ook door que en eensub].gevolgd: L- que

a

rna fiIle pleure et tremble pour sa vie.
Lointain, e, adj. Verafgelegen, »e: verwijderd, ver: Pays 1-8, Peuples I-s. - LOINTAIN, In.
Verte t., verschiet n.: Je 1'ai apercu dans Ie l-, ilt
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barden benooretui: Bovaume1-, lornbardischh:oningrijk. -- [Peint.] Ecole l-e, lombardische school t.,
de beroenuie sctuuiers uit Lornbardije en Bototme,
van de 16 e tot de 18e eeuw, ook ooumescne school
oeheeten: - [Tech.] Panter 1-, soort van popier,
lombard. Anc. jur.] Lettres l..es, lombardische
brieven m. pl., soOTt van handelspatenten, welke
den Lcmcaraers. die in Frankrijk handels- of bankierstiuizei wilden oprigten, uitgereikt werden. LOlUBAnDs, m. pl, Lomtmrden, uu, de ntuim del'
weleer in FranlfTijk en Duitschland ueoeetuuie ltalumen, die tuuir schier uitsluitend den handel dreven, en die om hunne woekerwinsten zoo zeer te
kwader (aam stonden, da! het woord lombard zoo
veel als usoekerour, bedr'leger, aizeiier beteekende.
Lombes, m. pl. [Anat.] Lenden f. pl.
LOlllbis, m., z. V. a. LAlVrBIS.
Lo~nbo·abdonlinal, adj (AnaL]: Muscle 1-,
of als subst. m. L-, dwarse buiksp1erf. - LOlnbocostal, ~dj. et suost. m. Onderste, achteT~te, (Jekerfde sj)1er f. - Lombo-costo-tracbelien,
adj. et suost. m., z. V. a. SAcnO-LOlVIBAIRE. LOlubo-(lorso-h'achelien e adj. etsubst. Lange
ruqspie», - LOlnbo-lulIlleral, adj. et suost. m.,
Z. V. a. grand DORSAL Lond)o-sacre, adj.
et subst. m. Spier del' lenden- en kruisstreek.
LOluboyel', V. a. [T'ech.] Het zouuoater door
verdarnpina verdigten.
.
Lonlbric ot'Loulbril, m. [H. n.] Aardworm,
reqemoorm m. - [Med.] soort van spoelworm,
ingewandsworrn. - L- marin, zandworrn.
Lombricaire, f. [BoL] soort van w1erplant f.
Londn'ical, e, adj. [AnaL] l/Vorrnstaltig,
'Wornworrnig: Nerfs lombricaux de Ia main, du
l)ied, wonnstattige hand-, voetzenuwen f. pl. Lombriciforllle, adj. [H. n.] 1'Vormvormig. Lomb.·icine, c, Lonlbricoide, adj. [H. n.]
Naar den regen- of aaTdworm gelijkend. - Lornbricite, f. [Miner.] 1'Vormvormige versteening f.
- Lo!nbricogeno§e~ f. [Meel.] Uit spoelwormen voortkornenrle ziekte f. .
LOlllbrU, m., Z. L01UBRlC.
LOUie, m. rHo n.] Roodkelige d'uikervogel m.
Lompe, m. lB. n.J Klompvisch, zeehaas 111.

r

hebhemin de verte, in 't veTschiet gezien. - [Peint.]
Ce peintre excelle dans les l-s, die schilder munt
uit in de vergeziQten, in de achtergronden.
Lob-, m. (H. n.] Zevenslaperilh bergrat, slaaprat f. - Lou'ot, m., z. v. a. LEROT.
t Loisible, adj. Vergund, geoorloofd: Chose
}-, geoorloo{de zaak f.
Loisil', m. Ledige of vrye tijd m. (WaarrODer
men maar welgevallen kan beschilfken) , r11Jsttijd m.,
snippeluurt.ie n.; - Ujd, vereischte tifd om iets u'it
te voeren. Faites cela avos lleures de 1-, doe dat
in uwe vrije uren. - (poet.) D'l1enreux l-s, gel'uk- (lievre de mer, mole).
kige uren van rtiJst. - Je n'ai pas eu assez de 1Loncheres, m. pl. [H. n.] Stelwlratten f. pl.
pour penseI' a cela, ik heb geen tijel genoeg gehad,
I ..onchieux, Lonchiu..e orLonchure, m.
om daaraan te denlren. - (Loc. ram.) Il n'a pas [H. n,] Visch 1l1, met spitsen of lancetvormigen
Ie 1- de so moucher of d'etre malade, hij heeft staart en gescheidene buikvinnen.
geen' NJ,cl om zijn neus te snuiten, om ziek te we- ii Lonchite, Lonchites, f. (pt. eh==k) [Bot.]
zen: ll/lj zit tot over de ooren in 't werk. - a "Soort van varenkrtt'id met lancet'vorrn1ge bladeren.
I,OISIR, loco adv. Zonder overhaastinq, oJ) zijn ge- - J.JO~CHITE, f. [Astr.] Lansvorm'ige komeet f.
mak, met fJcmak: Vous ferez cela a 1-, a votre 1-,
Lonchhll'e~ Lonchu.·e, ill" Z. LONCHIEUX.
gij lftiJnt dat op uw gemak doen. - Pensez-y a
Londeau, m. [Com.] Soort van lijnwaad n.
1-, denk dam' OJ) uw gemak, rijpeliJk, bedaard uU Bretagne.
over na. s'en repentira 1-, hij zal tijd geLonderirette, f. ((am.) 11leisje van verdachte
noeghebben, om dat te betreuren. - ~ Loisireux, zeden (lul'onne).
Lon(!res, m. [Ane. Inar.] Zware platboomde
eu~e, adj. "ric vrijen of ledigen tijd hee!'t; in
led1.ge uren gemaalrt.
galei f., londer m. - [Com.], of Londrin
Loli:, m. [Med.], Z. LOOCH. - [Mar.], Z. LOCH. !--akensoort f., uit Languedoc en elders, d'ie men
tnz. naar de Levant verzendt.
~oliace, e, ad}; [Bot.] Naar. dolik of'onkruid
Long, ue, adj. Lang, u'itgestrekt in [engte (in
gelykend. - LOLIACE ES, f. pl. Doltlf-, onkr'uidplanten f.pl. - Lolhun, m. Wetenschappelijke naam tegenstelling met kort, of met breed): De I-s jamvoor IVRAIE.
bes, lange beenen n. pl. Un 1- chemin, een lange
Lollards, m. pl. [H. rel.] Lollardisten m. pl., weg m. Dne barbe I-ue, een lange baard m. sedert de l~e eeuw denaarn van verschillendevrome Dne tal)le I-ue, eene lange tafel f. Cette cl1ambre
genootschappen van leeken, die zich de verpleging est plus large que I-ue, deze ]tamer is meer breed
del' zieken en 't begraven del' dooden tel' taak dan lana. - Lunette de I-ue-vue of enkel I .. -uestelden; ook: slJotnaarn del' aanhangersvan Wicliffe vue, f. Verrekjjker m. - Habit 1-, Z. HABIT. in Engeland.
(Loc. prov.) Faire les 1-8 yeux, scheel aanzien, Z.
Lonl3storne, adj, [H. n.] Met een' omslag of ook BRAS, DENT, ltIAIN. -- (Prov.) De I-ues terres,
rand aan den rnond. - l~oInatocar'pe, adj. l-nes nouvelles, w'ie uit verre landen komt, kan
[Bot.] Met vruchten, die een' dikken rand or om- t~eel vertellen. L-ues paroles font Ies jours courts,
slag hebben. LOlnatophylle, adj. [Bot.] bij aangenaam onderhoud ver1)liegt detijd. - Boire
los traits, met lange te~(;gen drinlwn. - (fig.) II
Met bladeren, die een' rand van andel'en aanl dan
het blad zel!' hebben.
en a bu toute l'amertUllle l-s traits, hij heeft
Lond)agie, f , Lonlbago, m. [Med.] Lende- al !let bittere daarvan met lange teugengedronken.
- (ellipt.) Prendre Ie plus 1-, den langsten weg
zwakheid, lendepijn, .lendejicht, tu mba g 0 f. LOlubagiq ue, adJ- De lendepyn betreffend. ~ nemen of kiezen (om ergens hee'lt te gaan); -- (jig.)
Lonlbah'c, adj. [Anat.] Tot de lenden behoo- de rninst geschikte middelen kiezen om een doel te
rend: Nerfs l-s, [enden zenuwen f. pl. -- Ver- bereiken, den 1ang8ten weg i.nslaan. - [Anc. mil.]
tebre 1-, of als snbst. f. L-, lendenwervel m., inz. Faire 1- bois, groote afstanden tusschen de geM·
de onderste del' :.> lendenwervelen, die op !let hei- deren hou,den. _. Lang, langdurig; meer of min
ligbeen geplaatst is.
lang van duur: Dn 1- voyage, eene lange reis f.
LODlbar, m. [H. n.] Touwgordel m. del' Dne histoire l-ue et ennuyeuse, eene lange en
Karthuizers.
.
(lombard m. vervelende geschiedenis. Dne I-ue absence, eene
Lombard, m. Bank van leening, beleenba'iikf., langdurige afwezigheid. Un 1- diseours, Dne I-ue
Lonlbal'd, e, adj. Lombardisch, tot de Lom- harangue, eene lange, wijdloopige redevoering, aan-

n
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spraak f. Le temps est 1- a qui attend, de lijd
»att lang »oor den waclttende.z. oot: COURS, HALEINE.
- tfcm. et ellipt.) II ne la rera pas l-ue, hij zal
't niet lang sneer uuiken (weldra sterven). -- [Com.]
Assignation a I-s jours , assignatie f. of orderbrie{je n. op lana z,igt (waarbij een laneer uitstel
van betaHng dan [Jewoonlyli wordt toe{lestaan). (Gram.] Syllabe, VoyeHe l-ue, lange letlergl:cep r.,
!flinker m. -- Lancztuim, trtuui: Il est 1- a tout
ce qu'Il fait, hij 'is tanquuim in at zijn doen. Cette ·

Longer., tl . a. Longs trekken, tano« aoan; Le

cerr a lunge cette route, het hert heeit dezen wea
qenomen. is Jangs dezen w.eg [fegaan. L'arrnee Iongea Ia rivlere, tiet teuer trot: langs de rioier. ~
GOlf uon eaken gelJezigd: La route Ionze Ia rivlere,
de weg toopt, strehi zich langs de rioier, - [Mar.]
Lanqs zeiien, Z. ELONGER, ALtONGER.
IJongevite, f. Lanoteoesuiheui, levenslengte f.,
I lange leoenstiuur, hooge tnuierdom m.: La 1- des
carpes, des corheaux, des perroquets, de lange

I
I

plante est l-ue

a pousser, a venit',

it crottre, die

plant groeit uuunaam. - (fig. et lam.) C'CBt du
pain bien 1-, daar iaoi zicti beter ncar uiccliten dan
op »asten (van in 't eerscuie: betootdc voordeelen).
~ LONG wordt d-ikwijls als adv. gehezigd: ((am.)
Il nous en a dit 1-, bien 1-, !dj hee{t ons veel en
»eteriei daaroan gezead. II en salt l-, bien 1-, hi)
is doorsiepen; zeer bij de hand, hij is niet Ligt te
vangen. z, ool: CHEVAUCHER, .TOIXTE. -- LONG, m.
Lenqte f. Cela a six metres de 1-, dat hee[t zes el
in de tenate, is zes el lang. II est couche, etendu
tout de son 1-. hij lfgt geheel uitpestrelft, zoo lang
als hi) is. En 1- et en large, of de 1- en large, en
1- et en 1-, au 1- et au large, z, LAnGE.
(Loc.

leoensduur der harpers, raoen, papegaaV'en. Table

de 1-, ta{el f. van den lecensduu».
Long-gl'ain~

m. [Tech.] Llijn f. van de arootete

!telling iter leiblo/ike?'!; 'in den qrctul:

e , ad}. [BoL] it/et lange
dekbhl(ien (bractees). ---I.4ongicarpe, adj.
[H. n.] Met lange ioortumd, -Longic3nde,
add. [H. n.] Langstaartig.
LONGlCAUDES, ill. pl.
[H. n.] Langstaarten m. Iii. (zoo ols hanen, faLongf e aule, adj.
zanten, paauuien, enz.).
[Bot] Met lancen stenqel. - Lougicolle., adj.
(H. n.] Langhalzig. - I...ongicone., adj. En. n.]
LangweTpig, /{egelvormig: Bee 1-. --I~ongicorne,
adj. [H. n ] Me: lange »oeinoren«
Long;icorprov.) II en a
On lui
a donne tout du 1-, Des, m. l)l. LrwghooTnige insecten n. pl. - Lonof H en a eu
du 1- de I'aune, Il en a eu du gicoste, e, adj. Lanqeeruni. -- Longic.'ure,
Long;icuspide,
1- et du large, z. ]..ARGE, AUNE. - z, ook COURT m. odj. [H. n.] lY1et lange d'ijen.
- 'I'lrer de 1-, 0]) de lange baan schuioen; -- oak: e, adj~. [l~L n.] Met lange spitsen gewapend. wenloopen, zijne b/iezen pall-ken (doch in dezen zin Longlepuaenx, euse, adj. [H. n.] Jliet lange
~~tekels.
,
(tafellaken n.
verouderd). - [etas.] l~e cerf tire de 1-, het hert durens
l . . ong'le.·e, f. [Econ. dom.] Zeer lanqwerpig
kiest, zoekt het ruime veld. - I~E LONG DE, TOUT
Longiflore, adj. IBot.j )Iet lanne lJloemen.
LE LONG DE, TOUT DU LONG DE, AU LONG DE, lac.
prep.: Lanfjs. Le 1- de la riV,iere, lanas de rivicr, I - I . . ongifoli~, e, adj. [R.ot.] llJet lange bladeTout Ie i- du chemin, lm1(!s den ganschen weg. ( reno --: LOlIgtiab.·c.. adj. lH. n.1 .IJJet lanne
J'aHuis au 1- du bois, ik giley tangs het bosch. - ! uovenhp. - Longihw#je, e, adj. [H. n., HuL]
Alet lange l(wabben or lobben. -- I.,onghnnne,
TOll t Ie 1- en Tout du 1- de beteekenen ook:
gedurerule, den geheelen tijcl door. n mange tout adj. [B. n.] Langhand1g; rnet lange voorpooten
Longhneh>e, m. KleennaIe 1- du jour, hij eetden oansehen day door. II n'a (van een insect).
fait que dormil' tont du 1- de Ja seance, hi} hee[t kers-werktuig n. tot het maatnemen, 10n q i m e
zoo lano de zilting duurde niet gerJaan dan slgpen. t e r. m., - LOlIg'lnu~trie, f. [Geom.) Lengle- DE I.;ONG, EN I..ONG, toe. adv. Overlangs, ln de metmg \een gedeelte der meetkunst). - Longilengte. Fendre en 1-, overlangs kloven o[ splyten. nH~tI·iqne., adj. Tot de lenr;temetin(J behoorend.
l.ong'in, m. (lam.) Talmer, tre'uzelaar m.:
Mettez ces buches de 1en 1-, plaats clie bloliken in de lengle. - [Fane.] VoleI' en 1-, rentuU C'est Ull 1-, un saint-l-.
Longil}a1Ile, adj. [H. n.] ivletlanae voelsprievliege'n.- AU LONG, TOUT AU LONG. loco adv. 117i}dloopio, omstandi.q, lang en breed. Ii a explique cela ten. - ~.on~il}ede, adj. [H. n.] Langvoetiq.
tout au 1-, ltij heett dit omstandirJ, lang en breed langbeenzg. - .Long'ipenne~ adj. [H. n.] 1l-Iet
verkLaanl. Nous en parlerons plus au ]-, wij zul- lange vleugels. - I . . ongilletaie, adj. [Bot.J .Lli'et
len wijdloopiger daanwn sprclr.en -- TOUT DU LONG, lange bloembladeren. - IAongipetiole, e, adj.
[Bot.] lYlet lange bladstelen. - I.. . ongillinlle,
lac. adv. In de gansche lengte, voluit: On vaH ]a
rue tout du 1-, mer/; ziet de straat 'in hare gansclle Long,ipinne, e., adj. [1-1. n.] ]}Iet lange vinnen.
lengte. Ecrire son nom tout du 1-, .z'ijue'n naam - IAong'i.·osh'e., adj. Langsnavelig. - LONGIvoluit se/v·'Yi'en. --- Longue, f. [Gl'am., Poes.] 1 ROSTRES, m. pl. Langsna't)els m. pl., eene familie
Lange lettergreep f.
(Mus. ane.] Lange noot f. I der slrandloojlers, kenbaar aan hun' langen, smallen
- (fig. et lam.) z. onder BREF, adj. - a LA I~ON I en zeer teecleren snavel.
i Longis., m. ({am.), z. V. a. LONGIN.
GUE, loco adv. .Llfet del' tyd, metterUjrl, op den
langen d1lUT, op de lange baan, ten laatste: A la Z. V. a. ELONGIS. L- de passe-avant, lever
1- II fera des progres,' met de1' tijrl zal hjj vor- den loopgang. - [Cord.] Strena m. qarens.
I.ongisete, adj. [1-1. n.] AIel lange borstels.
deringen rnalfen. IJ est tres-fort, mais h Ia 1- H se
Long'isiHquenx, neuse, adj. [Bot.] llf.et
fatigue, hij is zeer sterlf, maar npden langen duur
doppen. - , Longispillll"
(als 't werk lano duurt) word! hiJmoede. La verite langwef'pige peu/en
fait son chemin la 1-, de waarheid baant zick leux, euse, adj. [Bot.] Aiet lanfle dorens of
tenlaatste (allengso{eintielijk)een' 'lOeg.-DE LONGUE siekels. -- Longistyle., adj. [BoL] Met ,teer
MAIN, loe. adv. Sinds lang, sedertlangen liJd: NUllS lanne stijlljes.
Longitude, f. [Geogl'., Mar.] Lengle, geograsommes amis de J- main, wij zijn sedtrt jaren
vrienden. Je Ie eonnais de 1- main,ik ken hem lJhische lengle, a{stancl eener in (rraden uitqedrukte
IJlaats van zelieren meridiann, die als eerste is aan.
seder! Langen tijd.
Long~ m. [Tech.] Groote bali m., 'waann de genomen. L- s.urmer, zeelengte, lenpte op zee. Prendre Ies I-s, a/stand nemen, de len{jteop zee met een
zoutzieders de moederlooglalen bezinlzen.
Longanilne, adj, Langmoedig, fjoedeTlierei1,. inslrunwnt waarnemen. L- observee, e~timee, cor- -!- IAongin)inlenH~nt, adv. Op lan.fjmoedige rigee, waargenomen, geq'iste, verbeterde lengte. of goedertieren wijze. - Longanhnite, r. Lan(J- [Astl'.] A~tr~nomische. lengle, a{stand tussehen de
moedigl1eid, goedertierenheidf.: Abuser de la 1- de tot de ekllpttka lwrlelde plaats eener ster en !let
Dieu, Gods lan(Jtnoedinheid misbruilren.
lente-evennac.'dspunt (vgl. LATITUDE). - Longitudinal, e, adj. De lengle betr-effend; in delenffte
LOlle'~, f. [Man.] Halste'triem. leireep m.; lange
lfjn L, wauroan men 't paard in den cil'kel laat gerigt, zich in de Lengle uitst1'ekkend. - rAnaL]
draven, 10 n g e f. - (fig. et (am.) Mar'cher sur :Fibres I-es, in de lengte voo;'t!oopende vezelen f.
(of dans) sa 1-, zich in zijne eigen strikken ver- JJI. - [Chir.J Fracture I-e. ol)erlangsche breuk,
warTen; 'lich vast praten. - (Loc. prov.) La 1- en spleetbreuk f. (ptur. m. longitudinaux.) - Lonvaut mieux que Ie franc corps, 't is gevaarUjk gitndinnlP'luent, adv. In de lengle, overlangs.
J.. . ong'·jointe, e., adj., z. JOINTE. - Longmet die menschen om te gaan. '- rCuis.J Nierstuk, inz. kal{snierstulf n - [Faue.] fVerpriem m., nez, m. [H. n] Langneus m. (11an 't geslacht
kart srwer n. aan depooten des vogels. - lTech.] rier snuitslangen); - lanr/,ncu,zige haai m. (LAMIE).
Lederen riem m. aan de koets'lweepen, over een - Long-pan, m. [Con~tr.] Langste zjjde va".
fen dak o{ dokstoel m. - Long-pie., m. [Mar.]
gedeelte van zijne lenrrte gevlochten.
I . . onge, e, adj. [Bias] Gebonden: Faucon 1- Etre il 1-, op en neer zijn (wanneer het vaartuig,
d'azur, blaauw gebonden valk (valk 'met cen' bij 't lir,ten van een vooruitgebragt anker. boven
blaauwen werpriem aan de poolen).
dat anker is gekOmetl, wodat de kabelte lood staat).
LongilH·actete~

en
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Longrine of Longnerine, r. [Constr.] Leyger, overlangsche (JronctfJalli m, - [Mar.] Leqqer.
Les 1-8 d'une cale, de lanqsrlennen m. pl. eencr
hellinq. Lit de I-s, bedding, 'opeenvolging van lcggers. 1.. -s, tatuiertc, rocstenoerk n.
Longteulps, adv. Lang, Langen tijd: II y a
1- que j'ai ce livre, 1l£ heb dit boel: simls lang of
sedert [annen tijd. n le connait depuis (des) J-, kij
kent hem sedert lanq.
Longue, f., J~:\ I,ONGUE, adv., Z. owi. IJONG.
l.tong;ne-epine, 1'., ,Z. v. a. ORBlS eplneux.

or

rope, m. Sctuuildicr n. met betuuirtie ,min
meer cilinderkegelvormige »oeten.
.
LOI)ill, m. (pop.) BTOk m., stuk n., lap m.
(van een or tuuier tooruierp, inz, van ieis eetoaars,
van 1,leesclt): On lui a donne un bon 1- (deviande),
men heelt h~m een goed stuk, een' goeden homp
ge[j~ven.
IJn 1- de terre, de pre, een lap qrona,

or

uieitond: .. II a attrape un bon 1- dans la suecession, h:1J heett een: Goeden plot: van de ertem«
gelfTccen. - [Tech.] Uit »ersctieuien stukken Dud
'Uzer zwnengesmede tuom» m, t § LOlliner, v. a.
In stutaie» or orokke« oerdeelen.
Loqnace, ad;'. SnapachUg, praatuek - Lo-

a

I ..ongne-Iangne, f.,z. v. a. TORCOL.

LongueJ..nent, tui». Lang, wxlurende een' lanUjd: Honore tes parents, ann que tu vives 1-,

qu acite , f. Praatzucht, snapachtigheirl f., qesnap, aekal, gebabbel n.
I.loqne, 1'. (fain.) Piarde t , lap van een »er-

uuien vader en uuie moeder, ondat ftil lang

mooal teoen II a preche 1-, ldj heeit lang (tot llervelens toe) geprerUlrl. Avec une grande anondance

st.~ten

nteed.: Son habit est, tomhe, s'en va en I-s,
,zyn 1'0h: hangt, volt tuu: ttarden. -_. [Hort.] Stukje
taken n. ter oositiechiuu; del' jon(Je tokken en loten
Longne"p4l,nnu~, f. [Jeu] Kaortspc! n.,
aan den muu« door middel van een: spijker), de ar~fand tusschen de speters qrooter dan
Ll~eCI1.J Lss, cormiappen m. pl. tot re·iniging, der
reae: 1S.
sUlkerbroodvonnen). -- [BoL] , z ». a. DOUCE-AlUERE.
Longueresse, Longnesse, f. [Tech.] Lang
Loql~e, adj. m. [Pechej: Hareug 1-, cesctum1°cfjttwelfig prtsmu n., dat men in deteuiroeeen luikt, de.n tuiritu; m. (door eon Of atuier zeedier' gebeten
d'idees. on parle Iongtemps; avec nne grande
ahondance de paroles on parte 1-.

om te gemakkelijlwr de leiblokken uit te liaien.
IAongue.. Ine, L, z. LONGRINE.
.
(Iwid f.
tLongnerie, f. Lan.,aWijlighe'id, langdradig-I
Longuet, te , adj. (vel'klw. van long) (ram.)
Min 01' meer lang, uuu lang. ~. LONGUET, m. [Tech.]
Klauiermakers tuimertie n.
Soort van papier n.
Longueur, f. Lengle f. {van eenvoorwe)"p ·in
z'Y'll.e groctste,. arm.etin g).;. tiJ,'(ll~n{jte, lanadUTig'.WidLI
IJa 1- d'un Lalon, d'une allee, de fe'nate van een'
stok, van eene l(lan. Un salon de quinze metres
de 1- sur douze de Iargeur, cene zaal van 15 meters
in de Lengle en 12 ,in de breedte(van 15 meterslang
en 12 breed). - Epee de 1-, lange degen m., l°apier D. -- [Man.] PassageI' un cheval de sa 1-,
eenpaal'd op zijne lengte passages doen maken. -[Mar.] L- de tete en tete, lengle over steven. Lde l'etrave tll'etambot. lengle 0)1 het deli. L- de rablure en ral)lure a]a flottaison, lenfJte van spongtot
spong op de lastlijn. L- de cable, lcubellengte (encabJure).-Lal-desjours, desnuits, delennte derda{len, del' nachten. La 1- de Ia vie, de Lengle deslevens,
de lev~nsfenf)te f., leven.sd'u1!"r m. La 1-de sa ma]a.~ie
l'a fume, de langd'u'tlgliez.d, lange duur van zyne
ziekle hee{themin dengrond geholpen. n fait des visites d'une 1- insupportable, ltij 'In;aalft onverdraQelfi,k
lange bezoeken. -- Sermon, Poeme d'une 1- demesuree, preek f., d'ichtstuk n. van bovenmatige lengte.
-- Langwi;jligheid, langdradigheid, nooc1elooze r;ereklhe'id, ovel'tolligheid f.; - OOlf: lan{lzaamheid,
vettraging f., trage {Jang m. ('in deze beteekenissen
vaak 'in 't meerv.). n"y a des I-s dans cette tragedie, e1' zijn gerekte, langwijlige plaatsen in dat
tl'eurspel. Ouvrage d'une 1-assommante, onuUstaanbaar, langdradig wer/£ n. - Je :mis ennuye des
I-s de ce proces, de trage, la'ngzame gang van clit
regtsgeding ver"veelt my: - EN JJONGUEUR, loc. adl'.
In de lengte, overlanqs. Seier, Fendre en 1-, overlangs dco/'zagen, kloven. - (fig.) Tirer, Trainer
nne chose en J-, eene zaak op de lange baan schu'iven, haren tIuur verlengen.
Longue-vue, z. ond. IJUNETTE. .
I onguis, m. [Com.] Soort van indisch taf n.
I onicere, f. [Bot.] Ge'iteblad n. (naar den
!jlatuurkenner Adam Lonicor dus geheeten). z.

of gekwetst).
Loqn.ele, f. ({am.) Vaardigheid van tong; inz.
Oil.c.r qcmeene on.cle'ttWer.pen, 'in Pla.tte taal: Cet
homme a heaucoup de 1-, die man heett veel snaps.
I ..o quet, m. [Tech.] Klinlt f. teener deur). [Gom.j DfJwol f., geringste wolsoort van de dijen
of sphenkels der schapen (doorgaans tot vttlsel gebTUtl.f.t) ..- [Mar']..~Chalm, gre.n~el m., jjzerenstang
tot sluzt'lngde'/' lUl/ten. - [Tech.] Bundel m. hondsgras of varftenshaar tot borstels. - Couteau 1-,
rnes u. met eene sluitveer. - Loqneteaui, ffi.
(verklw. van Joquet) [Tech.] ](linkje n., luikklink,
tr'ekklink f.
~ Loqnete.., V. a. Aan de klink
Tarnmelen (ten teeken dat men wit binnenkomen).
t I . . oqueteux, euse, adj. GescheuTll, in lornlien gekleed.
Ook als s'Ltbst.: Un pauvre 1-, een
arm, haveloos man. - LOfluette, f. (verklw.
van loque) (pop.) Stulfjc, brokie, lapie n. - [Hort.],
Z. v. a. L~QUE. [Bot.J, z. v. a. EPILLET. [Pecll~j lVluldelmoot f. van den zalm.
[Tech.]
RolletJe n. gekamde wol.
Lo."aiJ'~, m. [Ant.] Slaafm., met de tuchtiging
del' anderen betas!.
~ Lo."andler, m. [Agric.] Ploegknecht m.
LOi'a,nt~le, .Lo."allitlle, f. [Bot.] Soort van
!camper/aehe, 1'wmbloem f.
lAOI'd, .m. (anal.) (pl'. lor) Heel', Lord, eeretitel
del' ,adellfjke personen in Engeland. La Chambre
des L-s (Chambre .haute), cle Kamer der L01'ds,
het lioogel'ftui.s. L- -maire, heer burgemeester,
lord-mayor, tttel des eersten 1'eaeringspersoons te
Londen.
,
LOI'dose, f. [Med.] roorwaartsche kromming
van de ruggeg1'aat. voorwaarts gebogene houding
des ligchaams; tdtpuiUng 1)an het borstbeen, l 0 rd 6 sis f., lor d 6 mall.
LOJ'e, e, adj. [Blas.], z. LORRE.
IAOJ'.ette, f. i1feisje n. van tigte zeden, weeldenge gnsette f. (z. dot woord).
L~rgnade, f. Lo'n/i, bedekte, zijdelingsche liefdebllk m. - LOl'gnel", v. a. Belonken, begluren,
steelswijze aanzien; met een lorgnet of door een
ooag1as bekijlfen. L- une femme, verUefde blikken
op eene vrouw sloan; eene vrouw door een loranet
CHEVRE-FEUIL1~E.
bespieden. - (fig.) L- nne charge, un heritage,
Lonlanla, m. rolksdeuntje, liedje n.(naar 't re- op een post, eene erfenis loeren, (lie bejagen, vurig
(erein Ion Ian Ia t'an sormn-ige lie[fjes).
beaeeren.. - ~ LOl'gne."ie, f. (fam.) Belonking.
Loose, f., z. 'l'. a. BONDONNIF.;RE
begZ,uring f. - Lorgnette, f. [Opt.] ZakktiLoo(~h, Loch of Look, m. (pr.lok) (Pharm.l
kertje n., Ifleine verrekijiier m. tel' beschouwing
Verzachterul borstmiddel n. (by verkoudheden en van niet ver afgelegen voorwerpen, lor 9 net n.
andere aandoeningen t'an de borst).
L- de spectacle, tooneelkijlfCT m. -Lorgnellr, ro.,
Lophides,Lophies, m. pl. [H. n.] Visschen- -euse, f. ({am.) Beton/ier, begluurder m., belonkgeslacht n., waartoe de zee'wolf of zeeduivel (ban- ster, begZ,uurster f. - Lorgnon, m. Tuurglas,
droie), de padvisch (chironecte), devleermu.isvisch handglaasje, oogglas n., eenVOU(Ua bl'illeglas, dat
in een' rand met een steel of handsvat besloten is.
of zeevleermuis (maltllee) behoore'n.
I ..o phionote, alij. fH. n.] lUet zeel'lange rugvin. lor 9 n on n.
I . . Oilholu"allche, ~adj. [H. n.] lWet kU'i{vormige
Lori, m., Z. LORIS.
kieuwen. -- LopllOI)ho..es, m. J]l [H. n.J PlurmI~ol'icaire, m. rH. n.] Pantservisch m. van
bosdragers m. pl.. vogels met eene vederrkroon op 't ge.~lacht de?' wenteraars. -- Lo.'icate, adj. G-eden lcop naar die van den paauw gelijkenrl.
harnast, gepantserd; Statue 1-, geharnast standJ..o phorine, f. rHo n.] Violetkelige paradysvo- beeld n. - (Bot.] Riemvormig zeegl'as ll. - Lonel m. - .Lophote, adj. [H. n.] !(amd1'aaend. I'icnh~, e, adj. [H. n.] In lange, dunne tWijgen
- LopbYI"e, m.rHo n.] l-lagedisf. met geschubden ·vel'deeld (van po'i1pgewassen). - IAO.'ifoUe, e,
lwm . .- Bladwesp f. der pynboomen, - I ..o phy- . adj. [Bot.] Met riemt10rmig ·verler~gde bladcren.
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LOltlljLART

LOUANGEUR.

l ..oriHart, m. [Anc. mtl.] llHddeleeuwsche

lro/Ten), zij tieett een zeer goed htfJwelijk getlaan.
(farn. et iron.) Le voila bien 1-, hij is mooi wegqekomen; nu is hy fraai bezoriui.
Lotier., m. [Bot.] Steenktaoer, peulklaver L
L- blanc of feuillesde Irene, z. V. a. AZEDARACH.
I.J- d'Egypte, soort van uiaterleiie f., lot'usplant f.
L- de Mauritanie, soort van prangwortel ill. Lodorant, geurige steenklacer. - LOTIER, m. [Peche]
Visscher m., die een vol aandeel in de vangst heett,
- Lo~~forille, adj. Lotusvorrnirl, naar steenklavel' gel'v kenel.
Lotion, f. [Chim.] Hei usosscnen, uitloogen
van ertsen, aarden, asch, enz. - [Pharm.] Wassehing, afwasschinfJ, at'spoeling f. - [lVIed..l Wosschfng, reiniging f.; waschmiddel, waschwater n.
(tot ztlJivering van wonden, zuieren, enz.): La 1tient Ie milieu entre Ja fomentation et le haln, de
afwasschin(/ tioiuit het midden tusschen de stoving
en het bad. L- emolllente, astringente, uieckmaketui,
zamentreknend umsclunuuie! n. - La:1- des pieds,
het voetbad (pediluve). - Lotionuer, v. a. [Med.]
fVasschen, reinigen, zuioeren.
Lotir, V. a. Loten of aandeelen makcn (inz.
van eene nalatenschap); - partfjen of lwvelingen
make» (van te verkoopen waren). - [Tech.] Lune mine, de proe] van een erts nemen.
Lotis~age.,
m. [Tech.] Ertsbeproeving f.,
proefnemtng »an een' erts.
'§ IAotissement, m. He! maken van tuuuieelen,
van kavelingen. - t Lotisseur, m.Kavelingenmake?' m.
Loto, m. [Jeu] Lotto, lottospel n.
Lotoide., adj. [Bot.] Lotusvormig.
IAotophages, ffi. pl. Lotuseters, rnenschen,
die zlich voornamelijk met de lol'usvr'ucht voeden,
inz. een zoo geheeten volk del' oudhe'id aan Afrika's
zuidkust. - Lotos., m., z. LOTUS.
Lotte of Lote, f. [H. n.] Puitaal, kwabaal m.
aalrups f. (een zoetwatervisch in geheel Europa,
met rolvormig, bijna naakt en sliimig lij f, als de
aat. L- vivipare, aalmoeder (blennie). L- de Hongrie, Z. v. a. GLANIS. - L- franche of Franche-l-,

speer f.

Loriot., m. [H, n.] Wielewaal (wiedewaal,
weduwaal) m., ooudmeer! f. - ({am.) Compere 1-,
z, v. a. .ORGELET. - [Tech.] Bakkerstobbe 1., tot
omspoehng van den ovendweil.
Lorique., f. [BoL] Glad, schttbachUg zaadvliesje n. - IJoriqne, e, ad}. [BoL] Met zoodanig vlies omkleed. :-- LORIQUES, m. pl. [H. n.]
Geschubde. gepantserde amphibien f. pl.
I~oris., m. [H. n.] 1'raaglooper, soort van maki
of luiaard op Ceylon, van de qrootte en taeur van
't eetuiorentie. - soort van prachtige, groote papefjaai m. op de lv[oluliken.
Lorolel'je, f. [Tech.] Alleriei klein ijzeruiert«,
kleinsmids-werk n. (Het woord uiord! tecemooordig zeuien gehoord). - LOl·lnier., m. Kleinsmid m.
Lorrain., e, adj. JFat Lotharingen of ziine
beuumers oetrett, lotharingsch. - Als subst.: 1,0tharinqer m., lotharingsche vro,uw f.
Lorre., e, adj. [Blas.] Gevind, met vinnen van
andere sieu» dan de visch.
LOJ's, adv. (pl'. lor) Toen, 'in dien tjjd (alors).
-- Het wordt tegenwoordig niet gebruikt dan in:
LORS DE, loco prep.: Tijdelis, ten Mjde van: L- de
son manage, ten t'ydc van zijn hllwelijk. -- DES
LORS, loco tui». Van dien tijd at: Des 1- il resolut,
van dien tijd at, van toen af besloot hij. - POUR
LORS, loco adv. In dien tijd: Je commencai pour
1- a mieux connaitre etc., toen begon ik 'bete» in
te zien, enz, Pour ]- nous verrons ce qu'Il v aura
a Iatre, in dq~ geval (dan) :fullen wij zien, tfJat er
te doen zal zyn. - I,ORS lVIElUE QUE, loco con). Dan
zeits als, wanneer zeiis.
LOJ"sque., conj. (pl'. lorce-que) Wanneer, town,
also J'en jugerai, ]- fen serai mieux informe, ik
zal daarover oordeelen, wanneer iii er betel' van
onde'rrigt zal zijn. Lorsqu'il apprit sa mauvaise
eonduite, toen hij zfjn slecht gerlragvernam. J'ecrivais Iorsqu'il m'appeJa, ik schree{, toen hfj mij riep.
Lornle., f. [Bot.] Draadvormige vertak1f:ing f.
der korstmossen.
LOrUllI., m. (pl'. -rome) [H. n.] Bij sommige
vogels: de veder/ooze o{ gekleurde pleli tusscllen
den snavelwortel en 't oog.
t Los, m., Z. V. a. U)UANGE.
IAosange, m. [Geom.] Ruit f.,schee{hoekig
vierkant n., rhombus m. - [H. n.] Geruite zu-idamerikaansche adderslang f. - [BIas.] Ruit f.
I.J-saccolees, aboutees, aaneengesloten, aanstootende
ruiten. - EN ]~OSANGE, loe.adv. Ruitvormig: Diamant taille en 1-, ruitvormig gesneden diamant m.
ECu en J-, ruitschild n. (in 't algemeen aan dejonkvrouwen toegewezen). - Losanger., V. a. [Didact.] .Tn ru-iten verdeelen, ruitsgewijze schiliken.
- Bet part. passe is 001£ adj.: [BIas.] II porte
losange de gueules et d'or, hij voert een ruitveld
1)an rood en goud in zijn wapen.
(~~HARANqON.
Lossan of Losson., m. [H. n.], Z. v. a.
J.. . osse,Lollsse., f., Z. v. a. BONDONNIERE.
Lot., m. Lot, deet, aandeel n. (van een geheel,
-inz. van een errqoed, dqt onder verscheidene personen verdeeld wordt): Egaliser les ]-s d'une succession, de loten of aandeelen eener nalatenschap
gelijk maken. - [Com.] Kaveling f., jJrtrtij koopwaren, die te'gelijk geveildwordt. Je VOllS reserverai
ee I-, iff zal dat partijtje, die kaveling voor u bewareno - Uitkomende prijs m. in eene loterij: II a
gagne Ie gros 1-, hij heeft den hoogsten prys getrokken. - (fig.) La misere est mon 1-, deellende
is mijn lot, mijn deel. l,e ridicule est son 1-, 't is
zijn lot, zijne bestemming zich belagchelijk te malwn.
I ... otalite, Lotalatite, m. [Miner.] 800rt van
smaragdiet, lot ali et m.
.
Lote., f., z. J.JOTTE.
I..ote., e, adj. [Bot.] l.Vaardelotusplant gelijkend.
Loterie, f. Loterij f.: Mettre a Ia 1-, in de 10terjj zetten of spelen. 'Mettre une maisonen 1-, een
huis laten 1)erloten. Billet de I-, loterij-briefje n. -'
Loterijspel n. (zeker kinderspel). - (fig.) Le mariage, I.Ja vie est nne 1-, het huweUjk, het leven
is eene loterij, een lwnsspel. - (fam.) C'est un
lerne Ia 1-, 't is een mooi bUitenkansje, een fortuintje, een gelukkig toevat.
I ... oti, e, adj. (en part. pas.se van Iotir): Succession I-e, in aandeelen verdeelde e?'fenis f. (fam.) Elle est Ilian I-e, elle a fait un tres-bon
mariag'e, zij ,is goed bedeelrl (z'ij heeft het goed ge-
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Z. FRANCHE-BARBOTTE.

Grande 1-, z.

-

V.

a.

LINGUE.

Lotus of Lotos" m. Lotusboom m., lotttsplant f., laaf- of voedselboom m., naam van verscheidene gewCtssen, die eene voor mensch en vee
voedzame en lavendevrucht dragen, inz. eene plant,
die den Egyptenaars en Indiers heilig was, egyptische waterlelie; steenklaver f. -- (Loc. prov.)
Manger du l-, zi;jn geheugen verliezen.
Louabie., adj. Loffelijk, pri;jselijk, 10fwaarcUg,
pr-ijswaardig, lovenswaardig, prijzenswaardig, verdienstelfjk. Action l-, loffelijke daad f. Vous Nes
1- d'avoir agi ains;, gij z'yt lofwaardig door dus
gehandeld te hebben. - [Med.] Du sang, du pus
1-, (Joed bloed n., gezonde etter m. Des dejections
I-s, gezonde stoelgang m. - '§ Louablement.,
adv. Op lolfelijke. prijselijke wijze.
Lonage., m. Huttr, verhuring f. Le contrat de
]-, het huurcontract. Le 1-d'une maison, de huur
van een huis. Donner, Prendre, Tenir, Ramer
]-, verhttren, in huur nemen, hebben, geven. II
paie deux cents florins pour 1-, hij betaalt twee
honderd gulden huur. Cheval, Carrossede 1-, huurpaard n., kuurlwets 1. - [Peint] Figures de 1-,
vulbeelden n. pl. - (Prov.) Vente passe ]-, kovp
breekt huur. - t Louage.·., m., z. V. a. I.JOCATAIRE. LOllageur, m. Verhuurder m. van
paarden en Tijtuigen.
I ... ollange., f. Lof m., lo{spraalf., loft'uiting r.,
roem, pr-ijs m. Cela est digne de 1-, rIat ,is lofwaardig. L- outree, overdreven lof. Cela est or
tourne a sa 1-, dat is of verstrekt hem, tot lof. Lsoit Dieu, God zij geprezen, geloofd. - ({am.)
Chanter les I-s de qn., veel goeds vaniemand
zeggen. - LouangeJ', V. a. (zelden dan schert·
send gebezigd) Vleijend prijzen, lof uitbazuinen,
loftuiten. II vent qU'on Ie louange sur tout ce
qu'il fait, hi} wil, dat men aUes zal prijzen, wat
hij doet. - Bet part. passe is ook adj.: II aime
~tre Iouange, kij hoort gaarne zijn' lof uitbaZU1nen. - Louangeur, m., ·ense~ f. Loftrompetter, lofbazuiner, bewierooker m., lo{bazuinster,
bewierookster r., h:ij o{ zij, die gaarne, dikwijls en
ten onpas prijst. L- banal, gage~, veil, gehuurd.
bezoldiad lo{redenaar m. - Ook als adj.: Discours
1-,Paroles l-euses, loftuitende 1'ede f., woorden n.pL
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LOUP.

JAoubine, L [H. n.], z, 'v. a. CENTROI
lA.BRAX.
Louche, adj. Scheel, scheeiziend, toensch: Cette
fine est 1-, elit meisi« is scheel, ziet scheei. Yeux
1-8, ecneeiziciuie, loensctie oogen n. pl. (firl.)
Niet hetder, troebet. niet doorschijnend; (in zedelO..\1E,

eglise, stocenzetster Lin eene kerlc. - I,OUEUH, m.,
-EUSE, f., Z. v. a. LOUANGEUR.
Loug're, m. [Mar.J Loqger m., meizeitetui

vaartuig, 'inz.. voor de krijgsdienst; platbodemd

[ranscli vaartus«.

Louis d'or ol enkel Lonis, m. [Anc.metrol.]
lijken z'in) ondttideljjk, tw{jlelachti(/, onjU'ist, onbe- Franscne goudmttnt tel' uioarde van 24livres, goupaald, dubbelz-innig: Co Yin est 1-, deze wijn is den Lodewijk, LOllis d'or. - L- d'argent, »oortroeoet. Ces pedes ont un oeil 1-, deze paarlen malige Iransctie zitoermunt tel' uuuirde van 60
z;ijn niet qetiee! zuioer. Cette expression est 1-, sous, doorgaans ecu geheeten. - Louise-bon..
deze 1.dtdrukking is onbepaald, clubbelzinnig. Cette ne, f. [Hort.] Ntuim eener perensoort. - Louiaction .est. 1-, die datu: is twijlelacht-ig, verdacht, sf ade, f. [Lltt.] Dichtsf-uk n. tel' eere van Svntdubbelz·znn~g. -- In dezen zin oak als subst.: II y
Lodewiik tLouss L¥.), 10 u is id de f. - Louia du 1- dans sa condutte, er hgt ietsll'ubbelz'i1mirls sfsme , Ill. [H. ret] Leer f. del' qeestelijken, die
in zijn qedra«. - (Prov.) L'envte est 1-, de nijd al de verasuleruuten, onder Lodewijk XVI. in de
ziet sctieel tbeoordect; de dtuien van cndcren nooit conetitutie tler geestelijkheid gebragt, oeruierpen,
met jUistheid). - I..OUCHE, f. [Agric.j Soort van [oui sis m lfJ 8 n. - I-Aonisiste, m. Aanhan(/er
langgesteetde lepel m. om den »toeiaoren mest over dier [eel', 10 ui sis t m. (De touisisten maken een
't land uit te spreuien. - [Tech.] Drilboor f. (tel' deel uit van 't geen men la Petite Eglise heet.)
wijdermaking van qaten); oot: z. v. a. I.OCHET.-LOUI), m. [H. n.] lVoll m. L- dore, z. v. a.
[Cuis.] (In vele steden van 't noortlen van Frank- CHACAL. L- -cervier, L- -garou, L- -tigre, z. bel'ijk) Soeplepel m. - IH. n.] Soort 'van Iipvisch m. neden. 1,- de mer, z. LABRAX; (fig.) oud beoaren
_I~ouche ... bois, m. [H. n.], z. v. a. CLOPORTE.
zeeman, zeerob, zeebonk m. - (jig.) L- des eaux
IJouchelnent, m., I ..o ucherie, f. [Didaet.] donees, de snoek; de insctuitter m. - (Loc. lam.
Het scheeteien, scheelkijken.
fig. et . .prov.) II fait un froid de 1-, 't is vinnig
Loucber, v. a. Scheel ot loenscti zien, scneei kinui. Etre enrhume comme un 1-, zuicar »erkouof loenscti kjjken: Elle ales veux beaux, mais den ~ijn. Manger comme un 1-, eten als een wOll,
elle louche un peu, zij Iieett scnoone oouen, maar gu[z'tg en »eei eien. Marcher it pas de 1-,. op de
zy liijkt een we-ini(J scheel. - Louche.·ie, f., z, teenen loopen, stU komen aansZ,uipen, met dievenJ..OUCHE1JIENT.
t1'eden gaan. Il a crie au 1-, kij is zoo schor, dat
Lonchet, m., Z. I.OCHET.
hij bijna n'iet kan spreken. II a vu Ie I·, h'ij 18
IAonchete, f. [IVIed.] Scheelheid. loenschheid f. van aUe markten t' hUis, hij weet waar Abraham
Lonchette, f. [Opt.] Bril m. teaen 't scheelzien. den mosteTd haalt, hfj weet van wanten; - somLoucheur, m., ... euse, f. Scheel.ziende, schee- (ijds ook: kij staat te liijken Of het te Kel/;len donle m. en 1'.
deTt. La chevre a pris Ie 1-, hij is in zijn e'igen
Loucbon, m. [Charp.] Dennestam m. zonder kuil gevallen. 'renir Ie 1- par les oreilles, in eene
Ji:noesten.
netel-ige, misseUjlw, gevaarNjke omstandigheid zjjn.
I... oudier, m. [Com.] Grove haren deken f. On Ie regarde comme un 1- gris, men ziet hem
-l)OOr de gevangenen.
niet gaarne, hy is gezien als potte !fool bij eene
Loner, v. a. II1li1"en, in huul' nemen; - ver- groenvrouw. On I'a couru comme un 1- gris, men
h1/;Ten, in hu~/;r geven. J'ai loue deux chambres heett hem d'igt op de hielen yezeten. En t'uyant Ie
dans sa maison, ilr. heb in zyn huis twee kamel'S 1-, il a rencontre Ia louve, hij is 'van den wal in
gehuuJYl. II m'a loue son jardin, hij heelt mij zy- de sloot, 1.dt den regen in den drop geraakt. D'un
nen tuin verh'l1/urd. Chamllre a 1-, kameT te huur. cote Ie 1- nous menace, de l'autre Ie chien, wy
1..- des livres, des meu]Jles, des chevaux, lJoeken, z'ijn tusschen twee vuren. Savoir la paten6tre du
Inf;lsTaad., paarden huren o( verhuren. - II est
1-, het tooverlormulier liennen om den woltte verJ-, hjj is te kr-ijgen (hij 1S nu buitcn dienst ol be- jagen: iemand toonen,dat men niet bang voor zijne
trekking.) - (Loc. prov) L- son ventre et son dreigementen is. II est COlnme Ie 1-, i1 n'a .iamais
talJourin, beloven by 'iemand te komen eten. Avoir vu son pere, hy is een bastaard, hij weet niet w·ie
zijn vader is. Danser Ie branle du 1-, den kraai~
des cllambres il 1- dans sa H~te, z. CHAl\'IBRE. jenmarsch slaan,bang wOTden en 0]1 devl1./;gt gaan.
SE LODER, v. .lJr. Zich verhuren, verhuurd worden.
ees ouvriers se louent a la journee it qui les II a un courage de 1-, hy is dapper ter;en zwa!idemande, deze werklieden verhuren zich vool' dag- ken, tegen hen, die zich niet kunnen verdedigen.
loon aan iedel', die ze verlangt. Ces appartements II est connu cumme ]e 1- blanc ol gris, z. CONNU.
5e. ]ouent fort cher, die vertrekken worden zeel' - z. ook BERGERIE, BREBIS, CHIEN, GUEUI~E, HURduur ve1'huurd. - Het part. passe is ook adj.: LER. - (Prov.) Le 1- nlourra dans sa peau, een
Maison Ionee mille francs, voor duizend (rancs slechtaard veranclert zelden. Les 1- ne se mangent
'verhu'uTd ol gehu'nrd hU'is n. - (pop.) Je suis pas, de eene kraai pikt de andere de Dogen niet
loue, 1k ben reeds verzegd.
'ldt, 't is diel en dieljes maat. La lune est l'abri
tOUER, v. a. Pr'ijzen, loven, lot geven, lof toe- du 1-, wat deert het de maan of de honden haar
zwaai;jen; danken, dankzeggen. 1.. - qn. en face, aanblaffen: hooggeplaatste personen deren de beleeiemand in 't aangezigt prijzen. L- et remercier digingen de'!' geringe lieden niet. Quand Ie 1- est
Dieu, God loven en dan/fen. Je loue Dieu de sa pris, tous les chiens lui Ial'dent la fesse, ook de
bonte, ik dank God voor zyne goedheid. - Ook ezel geelt den slervenden leeuw een'schop. A chair
zonder voorwerp: Savoir 1- et blamer a propos, de 1-, sauce de chien, op een' ruwen kwast past
'van pas weten te pr-ijzen en te laken. On ne loue eene scherpe bijl. Quand on parle du 1-on en voit
d'ordinaire que pour etre loue, men pryst door- la queue, als men van den rit/;ivel spreekt, staat h'ii
gaans enkel om gepl'ezen te worden. -- (fig.) Les achter dedeur (rammelen zijne beenen), of: spreekt
eieux louent Ie Seigneur, de hemelen loven den men van denvent, hij is er bij of omtrent. - z. ook
lieer, vertellen Gods grootheid. - (Loc. prov.) L- BREBIS, ClIASSER. - [Astr.J fVoll, cen der zuideavec les mains, betalen, geld geven. - SE I,OUER, l'iike sterrebeelden. - [Blas.l L- passant, rampant,
V. pl'. Zich pr'iizen, zich zelven lof toezwaa'iien: gaande, klimmende WOlf'. L- ravissant, roovende
On ne doit pas se l-soi-meme, men moet niet zich wolf (met zijne prooi in den bek).- [Chim.] Oude
zelven pryzen. - Se 1- de qn., de qc., met iemand, namn van 't anUmoniu·m, or spiesqlans. - [Chir.J
met iets of over ?Cts tevreden zijn: J'ai sujet de "Vretende 'Wolf, eene om zich vretende, kankerachme 1- de lui, ik heb oorzaak, reden, om over hem tige zweer or zulk een uitslag. - [Cost.] ll!om f.
tevreden te z'ijn. II se loue fort du jardin, qu'H van zwart tluweel, ter bescherrning van ' t gelaat
a achete, kij ,is zeer 'lvet met zijn' gekochten tuin by strenge koude. - rPecheJ lVaam van velerlei
tem'eden. -- (lam.) Se 1- et se remercier, met netten, zaknet n. - [Tech.] Gesteelde ivoren po~
zich zelven bij uitstek ingenomen zijn. - (Prov.) lysttand m. der goudsmeden e. a.); - wolf, wolOui se loue, s'embouo, eigen lol stznkt. - Ret breker m., eene kist, van binnen met ijzeren punpart. passe wonlt ook als add. gebezigd: Elle me- ten en eene met spitsen bezette 1'01 voorzien, teT
rite d'Ctre Ionee, z'y verdient f/eprezen te worden. losmaliing van de kaardwol; - pakstok m. (der
Dien solt Ioue! God zij geloo{d, gedankt!
boekverkoopers e. a.); - koevoet ro., groote spijIAoueur, m., -elise, f. Verhl/;urder m., ver- kertang f.; - kanthaak, zethaak m. (tel' omwenhUuTster f. L- de chevaux, de voitures, de cham- teling 1)an zware stulfken hout); - stuk hout n.,
bres g-arnies, verhttnrder van paarden, 'rijtuigen, dal in de as is (dat onder 't bewerkfm mislukt is
qestoffeerde kamel'S. l.-ew;;e de chaises dans nne en vervangen nwet worden); - rll,st L van den
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qeuieerluum. - (fig. et fam.) Beer, sctoudeucne« m.~
ook z, 'v. a. dette crlarde, z, CRIARD.
Lonpasson~ m.,

z, v. a. LABHAX.
Lonl}-Cel'vie.., m. Losch, lm» m. - [Polit.]
Beurs-suecuumt (agioteur), speculant op de staatsonderneminqen; op de noissbetioetten.
Loupe, f. [Med.] Wen r., be'ursgezwel n. L
eharnue, gralsseuse, vleeschgezwel n., spekbuil f.,
vetgezwel n. - [Bot.] Knoest m., tunuacntu; 'uJitU?as n. aan sonunige boomen. -- [H. n.] iVat,uurlylre butt m. of uituxis n. van sommuie tiieren
(D. v. van den Iwmeel). - [Opt.] Hcsuiverurootglas, oogglas u., lOC1J f. L- d'eau, uxiierlins f. -(fig. et pop.) guellel- wat treuaelaar is dat! [Joail.] Onootmaoute, onrijpe iaoor de natuur
onvoltooid gelaten) edelsteen m. - [Tech.] Het in
de yzerllutten tot eenen klomp verzamelde, ontkoouie en ineengeslagen yzer, wolf, vos m. (vgl.
CINGLER); -~ uiosut- en vloersteenen del' oude
smettooen« »oor gowt en ziloer, die »ercruisr; en
door uUlooging van luuine goud- en zilrcrdeelen
ontdaan worden.
Loupel-, v. a. (pop.) Den luiaard spelen, nieis
Loulleiu-, m.,
doen; -- poofjen, drinken. elise, f. Luuuird, treueeiaar m., treuseuuuster f.
(met toespelinq op iemana. die met eene loep orheidi); - 001£ drinker, pooijer.
§ Lonpenx, elise, adj. [BoL] Knoestig.
LOUI)-garou, m. 'Veerwol{, bietebaauw m.,
soort van booze ceest in wolvengedaante, die naor
't volksbijgeloo{ uiz, des nachts zijne parten speelt.
- (fig. et (am.) Norscti, teruestootend mensch,
bUffel, uieeruiol] m.
Loop uuu'in, m. [H. n.], z. v. a. IJABRAX.
LOU)l-Ug're, m. [H. n.] Tijgerwolf m., (leviekte hyena f.
LOIU'd, e, adj. Zwaar, rnoeijelijk te beu.Jegen;
l~g, nict vlug, plomp, lomp, ongescldkt. Un fardeau
bIen 1-, een zeer zware last m. Lcs chevaux de
FJandre sont )-8, de vlaamsche paarden zyn plomp,
log. - (jig.) Faire une l-e faute, een' lompen misslag befJaan. Plaisanterie 1-,plom]Je, qrove scherts f.
- Doe l-e tache, eene zware, rnioeijelijke taak.
Des contours )-8, plompe, grove omttelcken m. pl.
Style 1-, plompe, onbeholpen, slepende stijl m,
C'est un llomme tres-l-, 't is een zeer darn, loU,
traag mensch, 't is een domkop. - Avoir une maison bien l-e, une charge bien I-e, een kostbaar
huishouden, eenhuis vol kinderen hebben. - Lourdaud, m., ..e, 1. (ram.) Lornperd, plomp, onbeho'uwenmensch, [ummel m.; lomp wijf n. - Lourdauderie, f. Lompheid,plompheid f.; lompe
.f}treek m.
(Bourgogne.
Lourdea,lI, m. [Agric.] Drt111JenSoort van
Lonrdee, f., z. TOURNIS.
Lonrdelnent, adv. Op zWa1'e, Zogge, jJlompe
wyze: Marcher 1-, een' plompen, loggen gang hebben. - Vous vous trompez ]-, g'ij bedTiegt 'I./; g1'ovelijk, geweldig. - Lonrdel'ie, f. ({am.) Lompe
streek m., domlwid, lmnpheid 1'. - Lout'deul', 1'.
Zwaarte f. (zelden dan firl. gebezigd); plornpheid,
onbevalligheid, onbeholpenheid: 1,- d'un edifice,
plompheid van een gebouw. L- du style, mathe·id
van stijl. - Lourdise, z. v. a. LOURDERIE. (Het
woord veroudert.)
Loure, f. Fransche dans Ill, van ernstige en
langzame beweging. - Muzijkwijs f. ~Jan dien
dans. - Soort van doedelzak ro.
noten).
LoureJ-, v. a. [Mus.] Verb'inden, slepen (de
i

.Lollve, e, adj. [H. n.] Spiraalvormig ineengerold (van slangen).
Louvelle, f. [Mar.] (alleen »oorkomend in):
Border en 1-, en louvette of en carvelle, met karoeeluierk boorden.
Louver, v. a. [Tech.] Het gat »oor de steentang (louve) in een: steen maken. '- [Mar.], z. v.

a. LOVER.

l.lollvetage, 111. [Tech.] Hei losrnaken der wol
met den iool] (z. LOUP).
LOl1vet, te, adj. (alleen van 't paardenniuugebezi[Jd, ats het de hleur van den wol{nabij komi):
Cheval 1-, Jument l-te, wolfllieuriy paard n.,
wolfgraauwe merrie f. -- LOUVET, m. [Vetcr.]
_Koorts 1'. met pcstbuuen.
Louveteau, Ill. [H. n.] Jonge wolf m., wolfje n. - [Tech.J Steenttnui-uw; f. -- Loeitcn m.,
naam van den zoo» eens vrymetselaars, door eene
loge aanqenome».
l"oUl'ete.', v. n. Werpen (van de wolvin). [Tech.] De ktuirduiot met den zoogenaamden wol
iosmaken en tot de kaaYding »oorbereuien.
I~ouvetel'ie, r, 1Volvenjagt r., al het »ereisctde
tot de groote jagt op wolven (jagers, paarden, handen, enz.); - huisvesting f. »oor den jagtstoet in
Jwninkl1jlie gebouwen.
I ... ouvetfer, 111. Opperjagtmeester m. b'ij de
wolvenjagt tuieleer een officier van's lwnings hu'is).
- Lasuieicencar m., die zict: verbonden tieett al
het tereischte VOOT eene wolvenjagt gereed te Iunuien.
.Lonvette, f. [H. n.] Hoprups f. - [V eter.]
L- des piqueurs, nondetuis f. (tique). - [Mar.]
Border en 1- of en louvelle, z. IJOUVELLE.
LOllveu.., m. [Com.] WeTkman, die 't gat
voor de steentang (louve) in den steen maakt.
Lonlriel's, m. [Com.] Lalfen n. van Louviers
(fransche stad, depart. Eure).
l ..o nvoyage, m. [Navig.] Bet laveren of 'in
den wind opwerken. - Lonvoyer, v. o. LaveTen, opwerken, bH tegenwind zigzagsgewijs opzeilen. L- petits Lords, met lfOrte slagen opwerken.
- (fig.) Bedaclttzaam dralen, behoedzaam te werk
gaan; allerlei omwegen gebruiken om tot een gewenscllt doel te geraken, l a v ere n.
Louvre, n. Naam van het o'ude lwninklijk pale'is te Parys., - (fig.) Zeel' r'ijk en prachti{] gebouw n. -- [Peche], z. v. a. VERVEUX.
Lovaniste, m. LeeTaar m., lid n., student m.
der universiteit te Leuven (Louvain).
Lone, f. [Tech.] Zeepbrood n., stuk zeep, dat
de fengte van een en de b'reeclte en dikte van drie
baksteenen hee{t.
IJovelace, m. (iron.) Lichtmis, verleider
(met zinspeling op Lovelace, eene personaadje van
Richardsons C l a 1" iss e.

a

Lovel', v. a. [Mar.], z. v. a. CUEILLIR.
Lovet" m. [Vetcr.J, z. LOUVET.

LO\l" 3, m. [H. n.] Chinesche pellikaan m., dien
men ter visch'vangst a{rigt.
Lowando, nl. [H. n.] Ceylonsche baviaan m.
met zwaTt hoofdhaar en baard en witachtig ljjflzaar (vaak verward ~net den ouandcrou, een' anderen ceylonschen baviaan, die een' witten baard en
zwart lijfhaar heert).
.
(kolfjes.
Loxanthere, adj. [Bot.] lUet scheeve stofLOx3.'tJ'e, m. [Med.] SCheefheid van een of
meerleden, gewt'ichtsa{wijlfing f., loxcirthros m.
Loxie, f. [H. n.] lJikbelf m.,z. v. a. GROS-

BEe, BEC-CHOISE, BOUVREUIL.

IJlOXocosllle, m. [Astr.] Astronomi.sch wetkLOlIsseau. LOlIsset, I"osse, m. [Mar.]
IIoosgat n. (in vaartuigen, die geene vaste pomp tU'ig om de bewegingen del' aarde en de daaruit
voortvloe'ijende ,verschjjnselen aanschouwelijl£ te
hebben). z. 001£ BOSSE.
Lonstic, m. (vervorming 'llan het duitsche maken, lox(lJrosrnos n.
Loxodl'olue, f. (Mar.] Lijn van den schu'inlu,8 t ig) Grappenmaker, vl'oljjlie broerler, snaak ro.
Lontre, f. [H. n.] Ulter, vischotter, rivicrot- schen koers van een schip, J£Tomme Ijjn, die een
teT m. L- marine o{ Castor de mer, zeeottel', soort vaartuig op zee besclzrrij{t, terlvfjl het steeds devan rob. - Cllapeau, Manchon de J-, of als subst. zelfde windstreel£ ho'udt en de meridianen onder
LOUTUE, ro. Hoed m., mof f. van otlenJel, van ot- denzelfden hoek snjjdt, loxodroom, loxodron~ i s c he lijn f. - Loxodronlie, f. flee meten
terhaar.
§ Lou,r~n·t, Louvat, m., z. v. a. LOUVE- van zoodanige ljjn; -- schuinsche lwer's ill. van een
Loxodroluiqllc, adj. Lox 0 d r
TEAU. -- Louve, f. [H. n.] rVolvin f. - (fig. et schip.
fam.) Ontu.chtige, veile m'ouw f. _.- [Tech.] stee'n- m is c h, den schuinschen koers betreffend: Ligne 1-,
trekker m., steentang f., Hzeren werki'uig om stee- z. 1'. a. LOXODHOlUE. Tables los, streektafels, loxonen op te ligten. -- rPecl1e] DOO1'geslagen vat n., drom'isclze ta{els f. pl.
LO)T aI, e, adj. Onvervalscht, eellt: Marchandise
laallion f. (als b'uis OTJ het luik geplaatst, om den
~evan(jen en toebereiden kabeljl1auw er door in bonne et l-e; Vin1-. (In dezenzin zelden gebruikt.)
t 'ruiin te 'lverpen). -- soort van net n. op drie - [PraLJ Ronet 1- inventaire, goede en deugdelijke
.:.laken.
i1wentaTis m. Lcs frais et loyaux coOts, de regt-
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matige, wettige koste«. - (fig) Bectschcpen; brua],
l..tlucies, f. pl. ~H. n.] Phosphorische of lichtende
cetrouui , oetioerzoam, opregt, rond en eerlyk, zoiiphyten of die-rptanten f. pl.
loy a a l: Homme 1-,reqtschepen; rondborstig man.
Lncifer~ m. (eig. lichtdrager, Iichtaanbrenqer;
Precede I-, opregte, 'rondehandelwyze t. .- rMan.] [Myth., Poes.] De planeet Venus ols morueneter.
Cheval 1-, trouu: paard n. (dat zijn' ber'ijder in
(bij de ctiristenens Forst der auistemis. duivel,
alles gehoorzaamt). Bouche I-e, coeden: uieeue» satan m. - LncHiqlle, adj. [Didact.] Lichtmond m. - Loyalenlent, adv. Op regtschapen, voortbrengend, lichtend. - Lncifug;ace, Luciee-rljjke, opreqte tlY[jze. - Loyalistes, m. pl. f'uge , adj. [Dldact.] Lichtsclnun. - tlTCIPHU[H. d'Angt.] .dantumcer« del' van den troon oedre- GES, m. pl. Lichtsctiuuien, lichtschuwe kecers m.pl.
»en stuarts; - aanhangers des konin(Js in den (001£ photophvges uenecten':
noora-omentuumscne» vrijheidsrorlog, loy a t i s Lncilh", f. [Bot.] Scherpbl'ldig bronen1£ru'id n.
ten m. pl. - J.oyaute, f. Pligtrnatigheid, geI.uehnetre, m. [Phys.] Lichtmeter m. (PHOtrouwheid f., tnulerdunen-trouu»; gehoorzaamheicl TOMETRE).
aan de wet, eerlijkheid, reotschupenheui, fJoede
Lucille, f. [Myth.] Lichtacnorenqster, helpster,
trouw, loy a ti t ei t f.
bjjnaam van Diana en J1.l1W, ats ounstire aodheden
I.. . oyer, m. HUUT, tiuishuur f., huul'prijsm. van der berenden, Lu c i n a f. _. (poet.) Le~t travaux
een huis. Prendre une matson
1-, een tiuis in de I-, het 1£inderbaren. - [H. n.] SalfraankletlJrige
tiuur nemen. Je pave un gros 1- de cette matson, kammosset f.
ik betaal eene groote tiuur, een: zuiaren hUttrprys
Lncinocte, adj. [BoL] Zich desnacnts openeu:
»oor dit huis. (lUen zegt 001£: Donner nne Ierme en by dag sluitend (van bloemen).
1-, eene bOely!erij in tiuur geven; maar van den
Lnciodonte,m. [H. n.] Persteenae snoe1£tand m.
huurprijs sprekendegeb'l'ui];t men in rlit geval Never
l.iuciole, f. [H. n.], z. LUCCIOLE. - (poet.)
fermage.) - Dienstbodenloon n. (In dien zin wei- G/imworm m. - Lucipnre, arlj. [Didact.],
nig qeoruikirlieoe» salalre.) - Belooning f., loon n.: z, v. a. LUCIFIQUE.
L'honneur est le J- de la valeur, de eel' is de beLucophl'e, m. [H. n.] Z£ker infusie-diertje n.
loonitu; der iuumerhei«. iDeze beteekenis is oud.)
l ..gH~I·aU", Ive, adj. Winstceoetui. unnstaan- (Prov.) Qui sert et ne pas sert, son 1- perd, brengend, voordeelig, met unnst »erbonden: Comwie zjjn orbeul stack! of niet voltooit, »ertiest merce, Emploi I-. - Lncrativelnent, adv. Op
zfjn loon. Qui bon maitre sert, bon 1- a, een goal unnstoeoemle, vOO1'deetige unju: - Lncs'e, m.
meester wed zyn »oit: ie beloonen.
W'inst L, voordeel, gewin, pro/ijt n.: On travallle
Lo~oliste, m. [H. eccl.] Loyolist, jezuiet m.
plus pour le I· que pour I'honneur, men werkt
(v(J1. JESUITE).
meer 1lrit win- dan uit eerzuctit.
(brnchet).
I ..o znuge, f., Z. J.OSANGE.
lAnes, m. [H. n.] Pollrsnaam van den snoek
I ..nbie, f (ram.) Gril, kuur, zotte lu,im f.: n i t Lnctn.~nsernent, adt)., Lnctneux, ense.
lui prend ~ouvent des I-s, hij hee{t d'ilfloijls k'L~Ten, i a(~i. j(la' ely/i, jammerlij1£; (nog gebezigd in:) [Med.]
zotte luimen, grillen.
I Respiration l~euse, klagelijke ademlwling f. (waarbfj
Lubin, m. [H. n.], z. v. a. LABRAX. -- t LUBIN, I een I£lagend qeluid gehoordwordt).
Lncnf.n'ateul", I... ucubration, l.ducubrer,
adj. m.; Frere 1-, bedekt weUltstelin(l (een spotnaam, dikwijls den monniken gegeven).
Z, ELUCUB-.
I".. billie, f. [BoL] Soort van wederi1£ f. (lysiLncuHite, f. [Miner.] Slinkenrl manner n.,
maehie).
(bli.nkende voeten. een 1£oolzur'ige kalksteen, n e l' 0 ant i c 0, I u cu lLnbricipede, adj. [H. n.-I Jlfet (lladde 01' lie t m. (ook marbre lucullien en noir antique
Lnbricite, f, (eig. gladdehelling, (Jlibberiqheid). I geheeten).
GeilIJeid, schaamtelonze, grove zinnelij/fhei.d f. of
IAucunia, f. [H. n.] J(.~. .Wikstaart m. (bergeronwellust m. - Lubrifier, v. 0. [Didact.] Glad en nettp, hoche-queue).
glibberiq maken, smeren. L'huHe d'amande douce
I . . nddistes, m. pl. [II. d' Angl.] PZrlnmatige
lUbrifie Ies intestins, zoete amandelolie maa/ft de I vernielers van 't machine-wezen (noar hunnen eer-inge1.vanden glad, (llibberig, sme.er.t de ingewanrlen. , sten amwoerder Ludd zoo geheeten), l~tddisten,
- Lnb.·ique, ad.f, GeH. in hnoqen graad 'wellus- lu ddi e t en m. pl.
(van de 3e qualiteit.
tig, ontuchtig; geillJeid ?titdrukh:end of daartoe OP-I
Lndes, m. [Com.] fV"Ute charnpagne-wf,fn m.
wekltend. - ~ I ..ubl'hlnenaent, adv. Op geite,
Ludie.., rn. [BoL] Uitheemsche plant f. van
ontuchti(Je wifle.
'
't f!eslacht der r'ozestruilwn.
Lnc (Saint-), m. (Loc. prov.) Cela n'est pas
~ Lndifica,toi.'e, adj. BedTiegefi;j1£, mislcirlend.
selon S1. Lue, dot is.nietindenhaak, i,nrlenregell l.4udiou, m. [Pllys.],z.1J.a.DIABLECARTESIEN.
(dat staat niet by i.Atlras, in 't evangelievan Lukas).
.IAlulo~ingien, ltC, adj. tVat Lodewijk bettert.,
Lnc.i&ne, m. [H. n,] Kamkever, bosch kever, Luclov~ngzsch.
sclwlelJijteT m. (eer·f-voJant). - Lncanides, m. I LueUe, f. [AnaL] Hwig r., vTij1wnrlend kegclpl. Schalebijters m. pl., kevers van 't yes/acht det' I vormig rniddenstuk lier zachte gehemelte-bogen, keel' l e l l e t . i e IL II ala 1-abattue, de !lu'ig is hem in de keel
schalebijters.
Lncarne, f, [Arch.] Dalt-. zolder-, vlierina- geschoten, hij liee!'t de hU1iJ, zyne 'mig hangl. Revenster, da1£r'aampje n. L- boml1ee, gewelfrl dak- mettre la 1-, de huig UgtcJn.
venster. L- d Ia capucine, kapvenster. L- demoiselle,
Luellr, f. Scllijnscl n ,schyn m., zwak o(ve:rzwa1£t
op de dal£s]JarTen draqend ve'ludertje.
l'icht, scllemerlicht n., scherneringr., schemer m. La 1Lncciole, f. [Fl. n.] ltaliaansche fJHm- of des etoiles, de1alune, /let schfJ'llsel, licht del' sterren,
del' maan. On voH dejn une 1- du cote de l'oi'ient,
Nchtkever m.
Luce (Ean de), f., z. onder EAU.
men ziet reeds een zwak licht, een zachte gloed in
Lncel'uaire, m. [Litnrg.] AlJonrldienst f. b'y 't oosten. Lire Ia j- du feu, bij het scll{insel, den
lamplicht, - gezongen antwooTd n. bij de ambro- gloed van 't v'U'ur lezen. - (fig.) II n'y a pas une
siaarzsche vesperrlienst. - [H. n.] Soort van straal- 1- de raison dalls tout ce qU'il dit, er is geen schijn
or gtimworm m. del' noordelijlre zeeen. - 1... 111("('1'· van Tede, geen vonkje gezonrl veTstand in at wat
nates, m. p1. Godsdienstgezangen der bij lamplicht hij zegt. Vne I- d'esperance, een strool van hoop.
I.. . nffa,~ LuKe, f [Bot.] Soort van indische
Il)ergadenle eerste cflristenen, / u ce rn at ~n m. 1J[.
Lucet, m. fTech.] Sckuirplal1k f. van eene der 1£auwoerde f.
zijrlen van de leigravers lfist (bassicot).
I~ngnb ..e, adj. TTcu'rig, droevi(J,somber,naar,
Lu.cide, adj. Lichtend, r,lanzend, helder, 1£1aar, klarle/Y/f, alielig: Voix 1-, treurige stem f. Pensees
dOOTScMjnend. - (!iq.) Expression 1-. heldere, op- lugutJres, droevige gedacl1ten f. pl. Habits Iuguhres,
helderenrle, 'leer duidelijke uitrlrulfh'il1(j f. Esprit rouwkleedeTen n. 111. Morale 1-, sombere, lreurige,
1-. helder verstand n. - 'Avoir des intervalles. des zedeleer f. - Somtijds ook van personen: Voil~ pour
moments l-s, 11eldere, bedaarrle tus.~rhenpoozen, of un jeune llomme des domestiques bien 1-8, dat
oogenblikl£en 11efJbcn (van een' fjlhnofdige or kr'anlr- zfjn vrij sombere bedienrlen voor een jon(J mensch.
zinnifje). - LUCIDE, f. [Astr 111e/der lichtende ster f. - Lng;nbl'eluent, adv. OJ) somlJere, treurige,
Lngnh.'er, v. a. ]JIet trettin eeiI ste'rrebeelrl. - Lucideulent. arlt'. Op her- 1£lagelijke uyyze. derp, Mare, duidrlij/re wijze. - l4u~idite, t, Flel- ri(!lIeid or somberheid vervullen.
Lnl, pron. peTS., 3e pers. m. l1ij (met denklemderheid, doorziatigheid f. - (fig.) La 1- du ~tyle,
(rune expres81on, de helrle'rliei", duidelij1£heid, 1,er- loon op dit woord): C'e~t lui qui me I'a dit, hij
staanbaarheid van den stijl, van eene uitdru1£kin(J. heert my dat gezegd, hij 1s het, die 't mij gezerfd
Ln~idonhl&le, adj. [Point.] Doorzlgtig,
neere. S~ soeul' portait un panier et lui ul? pa·
doorsc!z~Jrzend van tOO'll.
quet, zyne Z1UtCl' droeg eene mand, en hy een
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heei! dat gedaan? f zen »reezen, sctnuoen het licht (het onderzoek, de
hij en zfjn olwnbaarwording tiunner daden). Mettre un livre,
broeaer zijn qekomen. Lui seul a decouvert le un ouvrage en 1- (doorgaans au jour), eenboe«. een
secret, hij aileen hef1t dat qetieim onulekt. Lui-rneme uiert: in 't lictit ueoen. - (Bij uitoreuiuu; en?Joet.):
a haute voix vlendra la demander, /lij zeit zal Dag m., daglic!lt; leven, leoen-ucnt; gezir]t n.Ce
tuuir met luuier stem komen vrtuien, opeischen. matln j'at voulu devancer Ja 1··. tiezen morgen

pakje. Qui a fait cela? lui, wie

Mi. Ils sont venus, lui et son trere,

Hem (ais voorwerp en ais regime van een naorzetstl): La fortune nous a persecutes, lui et mot.
de [tntuin tieeit hem en utij vervnlgd. Elle ne
voyait revenir ni lut nt moi, zij zag hem nocn
my teruckceren. Vous n'accusez que lui, gy b::schul(i'i[jt hem alleen. C'est de lui que .ie le Hens,
van tiem lu;b ik 't cenoord: Elle ne pense qu'a
Iut, zij denh"t aileen ann hem. Je VOllS laisse seul
avec lui, iii teat u met Item aileen. Le cri de son
peuple est monte jusqua lui, de krcet van zyrt
vollt is tot hem ojJ{Jestegen. Je me suis declare
pour lui, ik het: my ocar hem »ernicani. - Zirti:
Un coeur ~i peu maitre de Iul, een hart, dat zich
zoo wein'ia meester is. II saura se Iaire atmer luimeme, hij zol zich zeioen bemind uieten te muken.
II n'est pas ennemi de Iut-rnerne. I7ij is qee» vijand
van zicn zeioen. -- LUI, m. ei L Hem o{ can
hem, hoar 0/ aan luuir : Nous lui devons tout,
wy zijn hem haar (aan Ilern o( aan Iwar) (Jiles
verschuidiad. On ne lui pardonnera pas cette
faute, THen zal hem
hoar die {out niet ver-geven. Voila ee que lUi ai destine, ziedaar wat iii
he'rn
fwar, VOG'!' hern
voor flOor bestemrl heb.
Parlez-luL spreelt tot (tegcn, met) hem of haa'r.
Lub'e, v. 11. (met avoir) Schijnen, lichten, blin/fen,
glinsteren, schitteren, glans {ieVi '11: Le soleH lua, de
zan scl/ijnt. La lune commence 1-, de maun bt:gint
op te homen, te schYnen. Des flue Ie jour ]uira,
zoodra hd dog zal zijn. - On voyait de loin 1-les
epees, les armes des ennemis, men zag vun velte
de degens, de wapenen (fer- vyanden glinsteren, blinken. -- (/i[l.) Un rayon d'espfrance nous luit encore, een straal van hoop besch1Jnt ons nog, Mijft

unlde ik v6dr den dag, VdOT tiet opuaa« der ztni
opsiaan. Commencer
'voir la 1-, fa 1- du jour,
net iicnt, tiet dagl1cllt becinnen te aanscnouioen,
geboren worden; beg'innen te leoen, 1n 't ieoen treden. Etre prive de Ia 1-, van 't tichl, leiensticht
beroot« uo.ue», steroen; ook. van 't f/ezigt oeroot«
zijn, blind zyn
worden. -- ((ig.) Licht n., kennis, huiule, Handigheid t., 1nzi{;t, door-zi~t, »erstand n., -vt1'lichting; - inlicfltinfj, opheldering, »erklaring, onderriQting tin deze ueteetienissen naak ook
in 't meet», gcbtUikt) 1.- naturelle. acquise, natuu«:
lijl«; ieruiorcen kennis. II a de grandes l-s, M;jLezit
»ee! aoorzu,«. tieett een {rroot icrstunti, uitucnreule
kund'ifjhedtn. Dieu est Ie pere des l-s, la source
de toutes Ies I-s, God is de otuier des lie/Its, der
kennis, de tmin van cite Hennis. t.e peuple manque
aLsolument de I-s, lut ontureeht lilt vollf (ian aile
verliclltinu. Je soumels cette question avos 1-8,
iii ondtrwerp deze vraag aan 'ilW 1nz10t, oorrleel.
! Il nous donnera (fournil'a) des I-s sur tette
aHaire, liij zol ons lieltt, oplielrlehng. onderrirlt in
deze zaak geven. II a porte 1a 1- dans les tenelHes
dn moyen age, kij hu;{t licht verspre'id over de
duAsternis del' rnilidclu:uwen. - eet ecrivain a
a (~te la 1- de sun Eiecle, die Sch1'i;ver is Int licht
zynfT eeuw geweest. Les I-s de rEg-lise, de Ucht,m,
groote lichten £leT Hetli, (ie berOC1udc kerkvaderen,
kerlifeeraars. -~ (Prov.), z. ROISSEALT. - Licltt n.,
oar/gestolieno{ brandencte Haw s, im/LJJ f. Apportez
nOllS de ]a 1-, iJreng Oli,\' licht. Ii y anlit dans la
Ealle un grand nomJ}re de 1-8, er Waf en in de zaal
een Groot W:tul lirltten (iwan·en. lampen, gas-v{ammen). - [Artill.j Zundrat 11. Deboucher la 1- d'un
ons 1100 ovel. - (Prov.) Le soleilluit pour tout canon, d'un JusH, liet zundcat 'Van een Jwum, van
Ie monde, de zon schynt VOOI' iedereen. -- {LOC.I· een {.Jeweer opennwlcen, zU'iveren. - [Astr.J L6
prO'l1.) Le soleil luit dans sun ventre, de zon scll'ynt cendl'ee de ]a lune, (lS(:hfjTaauwlicht dt:7' moan,
in ZV1U: maal/, lIy Ii.eete ~~n' h()ll~n, ledig{/t~ bU'i1L ~U:,t rnaUe .SCllt,m,eThcht, ,tDOOrin 1,nen kort VOGl' en
-- IA.iisant, e, adj. Schynend, hclztend, bhnlfend, /fOlt na meuwe maon het naar oriS tocgeheenJe ge~
schitten:nd; Dianzig, blank: Etoile I-e, schitterende I deelte deT'. nocl~tzijae van die bijplaneet {JeS1Jf'u/r t ,
ster f. Vel' 1-, glinsteTworfJi. {jlimwonn ffi. Le en welk i'lchtz'lj vun rie aarde ontvangt. - [Mor,J
satin est la plus I-e de toutes les etofles, het sotfin, L- de pomr;e, fJOWfJ(Jct, IO(j-, [oosfjat n. - [Peint J
is de f1(anziu.,te van alle sto/fen. Encre i-e, bUnlfe'flde Licht n.~ heldeTe p(aats f. Les l-s ~ont bien enteninkt ill. Cheveux 1-8 de pommade, van pommade dues, bwn menagees dans ce taLleuu, het licht
blinkend haur n. - l,UlSANT, m. Glans In. Le 1- is in die sch1Ldery floui aan(;ebrarJ, goal verdeeld.
de cette etol1e, de glans 1)an deze stur. ~- [PeinL] Grande t-, slaghc/it. L- large. prinelplle, sotiveWeerulans m. op schilderijen in olieverw ot nwt raine, hooldlicht, van bovtn 1'tvaUend Uchl. Lvernis: -~- LUlSANTE, f. rAsh.J, z. v. a. LueiDE.
glis8ante, strYlflicht. L- dimimH~(l, perdue, veTI..nisette
JAnizette, f. lEcon.J. z. v. a. vlotijend, z1ch ve1liezerul licht. L- eparpilJee, ve7'CLAIRETTE.
('t wilde zwijn. strooid, verrbrolfkflli licllt. L- serree, belferlit /icht.
Luites, f. pl. [ehas.] Teelballen m. pl. van - [Tecl1.J Doorloopend gat n. in een sluJi !lout,
t l ..nitoll, m., z. 1). a. LUTlN.
openi 9 [,_Ucht n. (b. v. in eene schaaf tot opneLullisrne, m. [Phil] Stdsel van den vermaar- ming van lien beUeI).; (Joli; ven.,ter, 'raani n.: Ouvrez~
den aLehirnist liaymond LutHus, 't welli eigenlijk nous des I-s. - J(yk!;at n., kijlu.;pltel f., vizier n.
bestonrl in de kuru;! om OVfr alles te spreken zon- (vnn mothematische 'wetlftuig('n (z. v. a. DIOPTRE).
der iets te weten, a[sook om 'Van de ffCrinf/.,'te sto/fl:n - Winrlrjat H. i1'; een orgel.
LUlllignon, m. Brandend f]edeelte n. van. de
goud te maken, 1u.lIismus m. --I..uHiste, m.
Aanhanoer van dit stelsel, lull i s t In.
pit Ul1el /Hwrs
lam,n; - lJrandend eind,ie kaars.
Luh': m. [H. n.J Een deTnantt:n van den kui{Luulinaclt-, f. [Pecl1e]; Peet1er il la 1-, bij
{aklit/licht, met {ulfiftls, toortsen, brandpannen,
leeuwcr1k (alouette huppee).
Lun.acheHe (pl'. cl1==k) o{ LUiuaqneHe, r. v·U1.J,Tpanl1Cn visscher!.
[Miner.J ScinljJl/wrmer 11. rnet Opuu[f11oeri, tum. (fLUlllinaiJ'e, m. Ilemellicht Il. (in dien zin
c hello (loemalielfo). - Als rutj. I H. n.J Colombe aileen in (lC bybt;{-uitrh'ulfkina:) Dieu fit deux
1-, soort van nieuw-hollondsc!le duif f.
grands I-s, run pour preside)' au jour. l'(lUiTe
Llunbag·o, L, z. L01\1BAGlE. _. 1.(uubl'it·Ue l.Jour presideI' ii la nuit, God JnuoJrte twee gToote
o{Lolnb.'icite; m. Iii. n.J Versteerute regenwonn. liclttfn, htl eene tot hcu'sclwPli;i des daogs, en 11ft
J,.u~nie .. e, t. lP~lYS.J Licht n., li~hlstol; helderQ1!de'te tot, hecncJufPIJ'U ri~:s .1IuClit;'i. .-- (in coflect.
held, IrlaarheidL, llchtfilansm., sChfJnsel n. Rayon Z1rI) !Vaslwa'l'.wm 1. rl. uy aeh~r:1'f£(henst; (ok/fe/Sf.
de 1-, f'ichtstraal m. La 1- du soleH, des astres, 1.11. by erne ucm' a{ O I1S , enz, -- (fom. et tl'w.) II a
de l::t lune. het lieht del' znn, (Jer stfrrcn, de)' use ~on 1- ~ force de lire. hij /u.:e(t door Veff lezen
maan. La 1- des flambeaux, des })ougies, du gaz, Zip? uezif,f bed.olVl:1l. On lui a roe-he res 1-8, nwn
het liehi, sellijnset vun de {lantbouwen, van lie lie It Item an pam' lJluuuwe OOfjcn ces1u(,en.
kaarsen, van 't {Jas. Cela jettc !Jeaueoup de 1-,
LUlllinellx, euse, adj. Lichtr,evcnd, ver1ichdat veTspTeiat veellicht, helderheid, {jlan~. L- na- tend, hdthr, IJlinffend: Le ~oleil est nn corps 1-,
turelle, artifidelle, nat1.lurlicht, IfUflStNcht. L- de 20n is een ficlilf/PVtnd lirc!lam. Clute 1-, Uch~
directe, rrflecllie, re(/lstreek:ich, terugfjeh"oatst licllt_
tenrle bol m. Tri:ICe fumineu~e. hf:ldeTe strtf'{J r. -~
lEcrH.] Dieu hidlite une 1- inaccessible. Gnd
Colonne l-eme. zuil L von fjudit'rJ Cn dOO1'schijuend
woont in (en ontne{janlielijk licht. Anges, Enlants pOj,'ier. ---- (jiy.) n a eent SLr cetle Illatiere un
de I, enfie1en, lfinderen des Nehls.
(fJr:et.) Le ouvrage tre:--J-, IHJ hec['t (yve?' dtzc stolTe fen zeer
pere d(l Ja 1-, de bron des lie/lis, de lichlbron, lie Itt'!'?ijlr. voortrelfelijk WeTt': ffsn'7?,ccerl. LJne idl;e
zan f. -~- (fir.) Mettre une verit~~ en 1-, eene waar- iumineuse, fen !~elde". liclttvenpreidend rltnlfheirl in 't licht std/en, !taor dtlidelykmokc11 en LJeeld n.; een heer'lylw inval Hl.
ve-rspreiden. Les mecllants craignent Ia 1-, de bc()t Lunlinier, m., z. v. a. MARGUlLLlER.
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Llllnnle, m. [H. n.] Noordsch duucertioe» n., (naar de Irtmsctie stad, Lunel in Languedoc). '[Jooleend L, 10m m. (guillemot).
(kend. [Blas.] Mtumroos f., eene!iguur, zumenqesteui uit
§ I ..ulniniqne, adj. L'ichtgevend, lichtverwek- 4 tumstootende tnassenaars, in den vorm eenervierLnntp, m., z. L031PE.
blarlerige roos oereenuid,
Lnnili ..e , adj. De nwanbetreffend, tot demaan
Lunet, m. [Pecne] Garnaalnet n.
betiooreno; Mois 1·, mtuinnuumd r. Annee 1-, meanl ..un£lticl·e, f. [But.] Brillekruid n. (van 't geJaar n. Cycle 1-, :to CYCLE. Influence 1-, invloed stacn: der krllislJlnemigen).
der moan. - [Anat.] Os, Cartulage 1-, maancor- _ l ..u uetre , f. Kijkalas, oogglas n. L- d'approcne,
mig been, kraakbeen n. - [Miner.] Pierre 1- of de ot h longue vu'e of enkel L-, verrekijker m.
de lune, mtumsieen m. - [Com.] Interets I-s, De pulssantes I-s, sterke, »ermoqetuie kYkers. Lmtuuuleiijksche interesten m. pl. (die de [oden in convexe, concave, »eroroot-, »erkleuiqlas n. L- de
de Levant voor hun noorqeectioten geld vorderen).
spectacle, tooneelk'ijket m. z. oot: ACHROlUATlQUE.
- LUNAJRE, f. [Bot.l JJfaankruid n. Cadran 1-,
L-s, bril m. Une paire, deux paires de ]-5, fen
wyzer m., die de uren door' middel van de moan bril, twee britten. Ittui
I-s, brillendoo.~ie, brillenaanwijs:t.
huis,je. L-s it branches, btU met oorbuuien. - (/ia.
Lunaison, r. ll:Jaanverwisseling f., maanioop, et fam.) Il n'a pas de honnes I-s, II a mls ses
maantijd m., tijdru1rnte van de eene nieuwe moan l-s de travel's, Ses 1-8 sont troubles, 17ij hee]! zijn'
tot aan de andere, uuuinmatnui f. (29 dacen en 13 bril niet en, Mjn tml stoat »erkeerd; zijn tni! is
uren). Apres dix-neut ans lee. memesI-s revtennent beslagen: hi} ziet die uiok »erkeerd in. -- (Loc.
au meme jour, net necentien jaren nallen de moan- prov.) Chacun volt avec (of
travers) ses I-s,
rerunsselinqen uieder op den zeiiden dag. Toute ieaer ziet door ziJn' eiqen brii: elk hee{t zijne eigen
cette 1- a ete pluvleuse. ged'tlrende deze {Jansche zienswyze. - BijuitlJreiding: Lvs, ooglappen m.
maan was het 1'eaenacfttig.
pl.,oogleeren n, pl. der paarden. - L-, rtmde
Luna.·ien, n e , adj. Tot de mtuin of hare 012- I openuu; van een seureet-aesset. tiri! m. -- [Arch.]
derstelde bewonersbehoOTend;maanbewonend. Hom- L-, lichtrrat n., ini! in een: geweifboog. -- f Artill.]
me 1-, Femme l-ne, of als subst. LUNARlEN, m., L- d'attut, k/apmltts f. tuuuirmede net ]Jrotsaat
-NE, f. Maanoeuxme: m., -beuioonster f.
bekleed is). Contre-l- d'artut. onnerklanmuts. L~
Lunathlue, adj. Aan den (vermeenden) invloed callbrer les projectiles, Ies tnurillons, lwgflmal,
de» maan onderwmpen, mcaniiek. [VeH~I·.J
ttunienma! m. - [Cuis.] L- d'une "\ olatlle, bril m.,
Cheval 1-, miumbiuui, rnaanzurhtiq ]Jaard n. borstoeen n. van een: vonel. -- [Fort.] L-, klein ra- [Med. J Maladie I-, maanziekte f. Personne 1-, ve1vn n., brilschans, 1un e t 1'. - [Jeuj MeUre
of £lIs subst. in. et f. J.UNATIQUE, maanz'ucl1tir;e, dans la 1-, met eene schij( door tusschenschuivinq
maanzieke m. en f. - (!iq. et (um) GrilNg, eir;en- twee scMjven der tegenpartij aanvallen (in het
zinnig, wunderlijH, vol kuren: Elle est un pen 1-, dammen). Donner une 1-, nelegenh.eid (feven om
zy is min of meet wonder/ijk, qrillig.
twee stukken met erin' pion aan te vallen (in 't
1.AIH)d~, f. [H. n.j, z. v. a. 1\1ACAREU~.
schal£~n). _. [Tel:l1.] L-, horlogie-ring or -rond m.,
Lundt., m. lWaandag m. Le 1- de Paques, de waann het glas 'wardt geze!: - sl1chtmaan f.
la Pentecote, Paasch-maarlda(J. Pinkster-maandag. (schaafmes der leerloo-iJers): - Fer 1-.'01, Iwe/¥jzer
L- gras, maandag va6r vastenavonrl. L- saint, zonder kalkoenen, halvemaan-ij'zer n. ; Fer h demi
maandog van de {;oede of heidue week. - (pop.) 1-, hoe(yzer meteen' binnen of buiten kal/wen; }~aire Je 1-, Ia saint 1-. maandClfl, blaauwen of
L-s, fwtvernaanvonnige npeninuen f. l)l. in den
scl1oenlapj'fCrs maaridag houden (oJ} maanda(J niet glasoven; - L-, reistok m. aan eene draaibank.werken). Petit I·, grande semaine, fen nuchtere I Dot gedeeltevan de monstrans, 't 'ioellf de hostie
(met werken dOOtr;ebragte) maandag gee{t eene ?noel bevatten, oog n.
vette week.
Lunettier, m., H~.·e, f. Brillenmaker, brillenLUlie. f. [Astr.] ltfaan f. L·Ol'lJit.e, Ie globe, Ie sNipeT: brillcnkoopman, brillenhandelaar m., tJrildisque de ]a 1-, de jnopbaan L, de bol m., de lenverkoopster f.
scI/vI' f. der nwan. Les pllases de Ia 1-, de schijnS Lunette.', 'v. n. (burl.) Rrillen, een' brU
gestalten der rnaan. Nouvelle J., nieuwe marm. di'af!~n
gebruiken. - Luuettiere, f., z. LU-
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Pleine 1~, 'volle '1Jwan. Le premier, Ie derniel' NETiERE.
quartier de la 1-, liet eerste, I/e.t laat~te kwart·ier
Luniforlne, adj. fr!aan-,hatvemaan-vormig.
Luni-sol.iIli ..e, adj. [Astr.] Den maans- en
der nwan. La j- est dans ~on plein, de moan is
vol, , t is 'volle maan. IJn iJeau clair de 1-, een zonsomlOop l)f!lretrerul, I un is 0 l air. Le cycle 1schonne 'maneschijn m. Il fait clair de 1-, 't is ma- est de cinq cent trente-deux ans, de zon- en

neschijn, de maan schijnt. Aux c1al'tes de Ia 1-, in
den 'If/wneschijn. Au detlin de Ja 1-, lJij a[f;aande.
a(nemende rnaan. Que] quanl ieme de Ia 1- avons
nous? lIoe vcr zijn Iwijmet de moan? hoe oud is
de maon? den hoeveelsten rlag l1a nieuwe moan
hebben wi}? Z. oolf cnOlSSANT, DECOURS. - (Loc.
fig., ram et prov.) C'est une 1-, un vi8age de pleine
1-, 't is een vollem.aans-a ezi{ t. La 1· de mie!. de
wittebroods-weken, de eerste wellen no. de b1'uilo(t.
A voir des I-s, orillen, wondediJke lfU1'en heblJen.
Prendre qn. dans sa J)onne. dans ~a rnauvaise 1-,
1emanrl in zij1'le (Joule, in zyrie kwarle luil'n trr,/fen.
Faire un trOll il la 1-, slil lIenenqaan zonder te
beta/en, bOl1keroet spelcn. Changeant comme ia 1-,
veranderlijk als de maan, ais de 'u'ind, als een
weer/wan. Cela lui va comme un manteau it fa
1-. dat staat (,wst, klcedi) hpJn n( hau'f in 'l (relleel
111et. II a la 1- (of un quart de I·) dans :-:a tete,
II tire (of II Herd) un peu de la l-, hfj heefl een
Sla{/1)an den molen wert. h?j is nift 10el fJij 't honft!.
z. ook ABOYER. CHERCBER DENT. ENSEIGNE. LOUP.
- (pr tit.} Depuis (juatre I-~, sedert vier Tnrwnden.
l,a 1- rle feu, de 1no(lnd Jttlij. -~ [A l<-h ] ZilDfr o.
1,- corntie, lworndlver, {jfsmolten c!llrwrzi!Der.
Cristaux de 1-, salpeterznu't zllveT. -_. fRat. J Ld'eau, witte water/eNe f. .- rHo n.] L- de mer.
Puisson l-, groote of rr.;1.tzen-zadelvisch. in Brazi/ifJ
enxada gehecten (van 't qes{acht de-r lipl+.:schen):
- maanvisrh, sp1eqelvisrh tn.; - 1naanOorm1qe
zeester
moan f. (een weekrJier);
snnrt van
nGorrd-amel'ilwansche zvdeworrtn ffi. [Myth.], z.

or

DIANE.

I ..nnr., e .. odj .. z. V. a. LUNULE.
..
LuneJ, m. ICom.} Soort vun muskaatwvn m.

maansjaarkTinris een t'ijdvak van il32 ('23X 19)
jaren (vgl. CYCLE).
§ I.uniste, m. Hij, die veel aan den invloed
der maan toesc!lri;jft, maangelooniee, I un is t m.
l.tuIHllaia·e, adj., z. v. a. LUNULE, E, arlj.
fAunule, f. (verklw. van IUlle) lla{vemaonvormi(j sitraad n., als VTOUIDPntoo'i: ook (Jan dfn
hals der 1JGarden. -- [Geom.J Halnemaanvornl'ige
fi(JLLur f., ruirnte tussrhen tUJee cirl£(~lb()ren, wetker bolle zijde rwar denzel(den kant nekeerd is. I H. n.],
LUNULE, m., z. v. O. MOLE; PLEunoNECTE; -- diej7e halvemaarlVormi! e indrulf fJij smnmige tweesfhaliae srhelpen, U.1QQrt'etn elke srhaal
de helft vertoont, halve maan L - IAstr.] Naam
der trawrJriten o{ manen ran JU1J'iter en Saturnus.
Lunnlt~~ e. adj. [Rot] lUaan-. hall'emaanvormiff.
LUNULE. m. I H. n.], 7. rrnder LUNULE.
Lnon, m Gedeelte n. von een' winrfill()lell.
Lupel·cal~s. r pl. IAnt rom. J J.f7 nlnenf eesten n. lil., (Jevio?'d lr.:r eere von Pan of Luperclls,
den beschutler teqen de wn!vcn (0. a. let (JNlu.chle11i.~ afin de molvin, die Romulus en Rtmus zoogde),
l up e r (' ri Ii en f. pi.
l~nl}Hogie, 1A1Iloiog'ie, f. [Mrd] Leer der
wolfs· nf' hf:urs~!ezlvellen. dPT 1I1ennen.
1.4i1I)in. m. [Bot.] r"'Vol(.,/)fwn /'1J(jebolcsbonn. III 'P i 'n e L
IAnl~inash'e~ rn. IRoL!
J-Tij(blad n .. erne nao?'de vii efiOl'U fjiJiikendp. plunt.
_.. IAnpin{AH~. f. fBot I rh'fsc'1kleurire If/aver f.
.- l",ul)inhu·, f ICl1im J Eeiie '!,tit ('et rij(ehoon
meet alreznnderdp (lO/llstn( L
Lnl)og'~, f. f H. n.J. Z 1) a. HUPPE.
I~upon~ m. r H. n.) Khine p"·l'."eldnschelp f.
van den Senegal.

I
I

or

or
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LUTTEUR.

Lllpnle, L [1.-1.• n.. ] Polksnaam van den snoek I

(brochet.)

Lnpnlinc, f [Bot J Gele, uoorte laaie» f., soort

van spurrie f. o{ klaverhooi n. - [Chlm.] Rene
uit de hop en de kat;'es van vygeboon (lupin) afgezonderde biitersto], itt IHd in e.
Luquoise, f. [Com.] Zijdesto{ f. 'l£'it Lucca,
in Franh:rijli nogemaakt.
Llu'ett~, f. (oud uiturnl, dat in 't referein aer
vollfslied;'es »oorkomt: Iuron , Iuretle) Lustige,
uxikkere meui f.
SIAnl'ide! adj. Lood- of l-ijlilfleurig, doodsbleek.
t Lnseau, m. Reliquien-kast L; - lwrkho{ n.
LIU'OIl, m., -ue , f ({am. et pop.) rrolij/w,
lustige broeaer, ioakkere keret m., lustig, konuia;
IU)ij{ n., vfolijke deern f.
Lnsiadc! f. Naam van 'I beroenuie heldendicht
des poriucesctien dichters Camoens, bezingende de
ontrlekkinUfn der Portucezer. onder Vasco de Gama, lu s fa d e f.
Lush.! m., z. LUZIN.
Lush'ag'e! m. [Tech.] Het u1anzen, glanzig
maken; glanzing L, glans m.
Lustral, e, ad]. [Ant. rom.] De 1'c'inigings[eesten betreffend, In s tr a a l: Fetes l-es, of ole
subst. LUSTRALES, f. 1][. Reinigings{eesten, Ius t r
1 i a n.lll. Eau l-eJ Teini,qingswatr:?' del' Oiuleu; (in
defligen sty/) wijwatcr n. del' I(atholijken.
S l.AustA'aUf, Ive, adj. Glansgevend,
Lnsfriltion! L [Ant. rom.] Pteotioe zU'ivedng
door bespToeijingen, optogtcn en zoenotiers. remiging, lzeiUging, wilding,' l us t rat i e f.; inz, besprenging 'van een pasgeboren kind rnet lustraalwater.
I ..ush·e, m. [Ant. rom.] Groot reinigingsfeest n.,
dat de censors by hun a{treden om de Ii jaren aan
't volk Gaven; - van dam' OOff: tijd van l'y{ jaren,
1ust e r m. (poet.) II n'avait })as encore acheve
son cinquieme 1-, hii was nog geen vijf en, twintig
jaar oud. - Glans. luister m. (oan een VOOf!loerp
door wrfjving, polijs-ting, vernissing, IJOpping (mz.
gegeven); de tot (jlanzing dienende stor. Le 1- d'une

a-

etofi'e, du satin, du taffetas. d'un ciulpeau, d'un
tal,leau, de glans van eene stor, van satijn, 1)an
tat, van een' hoed, van eene ,,,eM/derY. -- (!ig.)

Glans, luister m., aanzien n., heerlijkheid, IJtaal L
(als aevolo van schoonheid. verdienste. honge waardig'!cid, enz.). tes pierreries donnent du 1la' beaute des femmes, de edel(lesteenten zetten de
.schoon/wid del' vro'uwen luister by, verheffen hare
schoonheid. Cette charge lui donne un grand J-,
d-it ambt (Jeert hem een groot aanzien. La laideur
de cette femme sert de 1- ses compagnes, de
leelijkheid dezer vrouw verlwogl (doet te betcr tdtkomen) de schoon/wid harer gczeltinnen. - B."roonkandelaaT m., Jrristallen annkroon f.. lu, s t er m.:
La salle etait eclairee de cluelques I-s, de zaal
was met eenige kristallen lrroonkanrlelaren verlicht. - [TheaLl (iron) Ctwvaliers du 1-, z. v. a.
Cl-AQuEuns. - [Bot.] L- d'eau, z. v. a. CHARAGNE.
Lustre.", v. a. Glanzen,' glanzig or blinkend
maken, opuYrijven, polyslen, lwlandercn. L- une
etotfe, eene slo{ glanzen. - SE LUSTRER, V. pro
Geglansd worden: Les soies se lustrent avec de
l'alun frold, de zijdestolTen 'lIJorr]pn met kouden
aluin gf.'glansd. - Het lHut. passe is oolr adj.: Chapeau lustre, geglansde hoed m. - [Bot.] Anemone,
Renoncule I-e, bl'inkende, glanzi{lc onemoon f., 1'0.'lumkel m. -1..Austren.·! m., -euse, f. Glanzer m.,
gLansster f. - JAustrelllx, euse, adj. Vol glans,
zeer glanz·ig.
J.lIsh·ier, m. L'ustc1'1nah'er, vervaatdiger m.
flan kToonkandelaars.
LU8ft'hH~! f. rCom.] Soort 1'an zijde-dro('et,
glansta{ n., Itt s t l' in e f.
l\lOLETTE.
Lustrolr, m. Glans- o{ likhout n.; z. V. a.
Lushlcru! m. (b'utl. en minacldend woord.
dat mfn wil afleiden van l'eusses-tu cru, en dot
gebruikt uJordt van iemand, 'Wiens naam men zich
niet te binnen brengt en dien men geene acl1tinqwit
bctoonen): Un pauvre J-, een anne kprel of drommel. - Ook: onnoozele bloed m. (niai~)
Lut, m. (pl'. Jutte)fPharm., Cbim.] Klee(deeg n.,
klee{stot' f. (omflpsschen, 1neengeschoven IJuizen enz.
luchtdi~;t te maken, tras, cement, Zym, klei enz.),

a

a

l

u tum n.

Lntaire, f. [Bot.] Soort vanzeewier n., I ula'ria f.

Lnta. tfou, f. [TeCh.]. llet l'uchtdigt maken met
klee(deeg (Iut), tiet tu t e r e n.
LnteicoHe, adj. [H. n.] Geelhalzig. - Lnteteor ne, adj. I H. n] Met qele horens »oeisprieten. - Lnteillenne, adj. [H. n.] Geelvleuyetig. - Luteo{~ephale, adj. [H. n.] Geelhoofdig, met ceien Imp.
)"uteole, m. [BoL] soort van reseda, wouw L,
geelkruirl n. [reseda luteola].
f"nteoiine, f. [Chlm.] Kleurend. bestanddeel n.
van de stenqet« en bladen der wouw. I ute 0 I i 11 e f.
I. Ant~ r ~ v. a. [Tech.] AIel Iflee{'deeg (Iut) Iucliidirrt make», cliflt smeren, lu t ere n.
Lntb! m. [Mus.] Luit f. - (poet.) Prendre,
Accorder son 1-, naar de lull, de tier, bet speeltuig
(jttvpen, zyn speeltuu; siemmen: beoinnen te dichten,
een dichtstuk qaan maken. - LntlH~e! adj. f.
[Mus.] tolleen eoorkomena in): Mandore 1-, l'ldtvormiRe lnandolijn f. (met meer dan 4 snaren).
Lntbel"anislne, m. [H. rel.] Luthersctie geIootstccr f.; iutherdom n. LnUH~.'jaliiser
(ae) , v. pr. De tutnersche kerkiee» omnelzen, luttierscn worden.
1..llthcl'ie! f. Luitrnakerij f.; luitlwnrlel; luituiinl«! m. - LntheJ'ien, m., De, f. Luitspeler m.
luitspeelsler f.
LntlH~rien, De, adj. Luthersch: Culte 1-, lutnersctie eeredienst f. Eglisel-ne, luttiersche kert: f.
- LUTHERIEN. m., -NE, f. Lutheratm m., luthersche m. en f., belijder m., bel1Jderes f. iter luihersche
leer. -- z, 001£ onder LUTHERIE.
l.Authenx, m. [H. n.] rolksnaam van denboomlee'uwerik (cujelier).
(snarenspePltuAgen.
Lnthj~r, m. Luitmaker; vervaardiger van
Lntin, m. 800{'·t van nachtspoo/fsel n. maar
't vo/ksbijgeloof, h.welgeest, plaarmeest m., kaboutermannetje n. - (fig.) PVoelziek, darteZ, plaagziek
kind n., g1$U, schallr, cleugniet; Tusteloos mensch m.
- ({am.) II Be dort 11as plus qU'un 1-, hfj heett
nooit Tust, is alt1id op de been,. - LUTIN, E, adj.
T-Voelig, dartel. (j'Uitachtig: Cet enfant ~l un air 1-,
dat kind ziet er {/uit(jcht-ig, schallwclitig u1t. IAntine.·, V. a Kwellen, plagen, (/eene rust laten:
Illes a Jutinrs toule Ia nuH, hij heett hun den
ganschen nacht geene rttst gelaten. - ((am.) J'ai
une afl'aire qui me Juline sans cesse. ik heb iets
Clan de hand. dat 'm.V onoplwudelij!f dool"t hoo{d
SPOolft. - LUTINER. v, n. Den kabmtterman spe/en,
spo/ren, woelen, razen en tieren. - SE I.UTINER•
v. pl'. Elkander lewellen.
I ..nti pede! adj. [H. n.J Geelvoetig.
Lnfjan! m. Visch van 't geslacht de'!' lipvisschen, in NoorweRert k a l' ads e geheeten. L- de
Norvege, bndne li]Jvisch, berg-gylte m.
l.Autl·in, m. !(oorlessenaar, zanglessenaar m.
voor de gezangboelwn ojJ 't 1£00'1'. - Un collect.zin.)
Koorzanpers, zij, die v66r den Iworlessenaar zinyen: Diriger Ie 1-, de lworzangers besturen. [Litt.] Hekeldicht 1)an Boileau, dat dezen tUel
drao(ft.
(derslang f.
l.<Inh'ix, m. [H. n.] Naam eener indische adIAllta'one! m. [H. n.], z. v. a. DRAINE.
Lntte, f. PVorstelinfj f., worstelstrijd m.; 'Worstelkunst f., het worstelen. S'exercer R ]a }-, zich
in 't 'Worste/en oefentn. - (fig.) Oorlog, strfjd,
twist, 'Woordenst1"ijd, wedstrijrl, 'Wcdijve1' m. La
paix mit fin () cette 1- san.glante, de vrede maakte
aan dien bloedigen om'Zog, die bloedige 'Wors:teling
een einde. La 1- du pouvojr absolu et de la liherte,
de strijd van de onbepaa/de magt en de v~~ijheid.
Prendre part 3 Ja 1-, aan den 'Woordenstr1Jd, redetwist deelnemen. - (fig. et (am.) Emporlcr qc.
de haute 1-, iets met geweld doorzetten. ten uttvoer brengen. Faire qc. de llOnne 1-, eerlijk bii iets
te werk gaan, iets dOO1~ geoorZoo!,de nl'iddelen veTkrijgen. l~utteJ', V. a. "f7orstelen; - (fig.)
vechten, strjjden (op wat wijze vok); - tegenstand
bieden, zicll verzetten. L- avec o{ contre qn., met
iemand worslelen. JacolJ Iutta avec range, Jakob
worstelde met den enf/el. - Les deux armees lutterent avec lJeaucoup de courage, de beide Zegers
11nchten, streden. worsteZden rnet veel moed. Pouvoir 1- avec qu., tegen iemand op(Je'WaRsen zijn,
iemand lIet hont'd kunnen bier/en. - L- contre Ja

or

+

tempete. contre les vents. contre les tlots. contre

les obstacles, contre Ja mort, etc., teqen denstorm,
de VJinden, de baren, de hindet'palen. den dood
warsle/en, kampen. - Lntteur, m. !-Vorstelaa't.

LYRIQUE.

LUXATION
1..\1xatiol!', f. [Chlr.] Verrekking, ontwti~h
VerlJlaatsing van een been usi zijne kom.
Luxe, rn. Weelde, prtuil, pracht, prachtliefde;
overaoa«. ve~'kwisting f. Le I- est plus grand que
jamats, de ~veelde is grooter dan ooi«. Le 1- des
habits, de kieeaerpracnt, overdaad van hleederen.
Un 1- rulneux, scandaleux, eene verderfelijke, ergerlijke weelde, verkwisting. - (jig.) lei, 1a nature
deplore un grand I- de vegetation, tuer vertoont
de tuitui» eene zeer weelderige qroeuirccnt. 11 y a
un trop grand 1- de comparaisons dons ce poeme,
er is in cat dichtstuf£ een te kwistige overvloed
van verge/Ylifngen. - Siertuui n.. toot, opschik In.

tin»,

Ce livre est imprlme avec un grand 1· tvpographlquo, dat bock is met groote typographische

pracnt gedrukt. Edition de 1-, })rachtuitgave f.

Luxe.·. VI. a. [Chtr.] Ontuirichien, »errekken:
La chute lui a luxe l'os de Ia culsse. de val neeit
hem het d'ybeen ontwricht. - SE I..UXER, v. pro
Ontuiricti! soorden: Cet os se luxe alsement, dat
been wordt figt ontuirictu, uit zHne kom geligt. lIet part. jw.:sse is ook adj.: Os luxe, oniumctit
been n.
-\- Luxor-li,en, ne, adj. Grootsct«, retflsachtig,
kplossaal (met toespeling op de obelisk van LUxo?~,
d-ze sedert 18:3:6 de Place de la Concorde te Pa'i'Ys
versiert).
'§ Lnxuenx, ense, adj. Weelrlerig, overdadig.
Lnxure, f. imeest in den stHl der christ. zede-.
leer gebezigd) Geilheid. ontucht. onktdschheid f.
Le peche de: 1-, de zonde van tmtuctit.
Lnxnrianee, r. [Hort.] Te uieeuieriqe gl'oe'im.,
geilhei.d f. - (fig.) La 1- des productions de l'esprit, de I'Imagtnatlon, de groote weelderighe'id van
den gee.st, van de vel beelding. - l ..nxIII'ian t, e,
adj. [Hort.] Te welig. geit uUschietend or groeijend. weelderig, overvTuchtbaar. - (fig.) Imagination I-e, te weelderige verbeeld'ing. - t Luxurier., V. n. Weelderig, geit wassen uitschieten.
- l.Auxurienscluent., adv. Op weelderige, geile
wijze. - IJuxlll'ieux., ieuse, adj. Ontuchtig,
onktMsch, wulpsch, geil; tot ontucht opweklrend,
ontucht aamlu·idend.
Luzerne, f. [Bot.] Spurrie f., soort van kla·
verhooi n., 8paansche klaver f., eengewas 'met klavervormige bladeren, inz. tot veevoeder gebru'ikt in
Frankrijk e1'1. ltalie, waar het ti- 5maal 's .iawrs
kan gemaa'id worden. - Lllzerniere, f. Spurrieland of -'veld D., spurrieakker m.

or
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Lnzette.

r.,

Z. LUISETTE.

Lnzin~ 1111. [Mar.] Huizing f., dt/in touw van
twee draclen kabelgaren.
(plan t f.
1.4l1zuriagne, f. [Bot.] Som't van aspersieI.ycanthrope, m. [Med.] Lijder aan wolfswaa11Zin, 'W'olfmensch, weerwolf m. - L)'canthrollie, f. [(rankzinnigheicl f., waarbij de lijder
waant in een' 'Wolf veranderd te z'ijn, wolfswaanzin m., I y Icc ant h r 0 pi e f. - (fig.) jl'Ienschenschuwheid f.
Lyeee., f. [Ant. gr.] Naam van de openbare
worstelplaats te Athenen, in welks overdekte gangen .Aristoteles onderwees. - lVaarn del' fransche
colh!gien of middelbare scholen tijrJens het eerste
keizerrYIi;. - vergader'ing f., .. genootsqhap ~: van
letterkundl(j!(Jn; - elders (gelyl£ b. V. In Be'ljeren)
eene sOO1~t IN:tn hoogeschool, d1.e slechts eene theologisehe en eelijB philosophische afdeel'ing heeft; - in
't algemeen;' geleerde school f., lyceltm. gymn as i u m n. - Lyeeen, m. LeerHng m. in een
lyceum of £~:ollegie.
LYCIEN, NE, adj. [Myth.] Bijnaam van Jupite'l'
en van Diana.
L)'chnis, m., I . . yehnide, f. fEot.] Koekoeksbloem, mltur"oloem r.. vrouwenroosje, vliegennet n.,
eene plant ~an de 'ilasse der dekandria.
Lycllnite., m. [Miner.anc.] Wit parisch mar-

me'/' D.
§ Lycltnobe., adj. et su1)st. m. en f. Den nacht

tot dag 'Inakend; nachtarbeider m., -arbeidster f.
Lychnoides, f. pl. [Bot.] Geslacht der noekoeksblnernen.
I . . ychnoluancie, f. [Ant.] Waarzer/yerij uit
lichten. uit lampen. - Lychnonlaneien, m.,
-ne., f. Licht· of lampwaarzegger m.. -zegster f.
Lyebnorolnate, m. Algemeen licht, wereldlicht n.
Lycioide, m. fBot.] , Z. V. a. SIDEROXYLON.
Lyeion" ffi. [Bot.] Barbari.sse-boom, boks- Of
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m., een doornachtige boom, inz. tot
prieelen (lesch-ilit. l ytc i u m n.
L)-'codonte, m. [H. n.] (eig. 'wolfstanrl) , z. V. a.
BUFONITE. -_. Lycogale, f. [Bot.] Wolfsmelk f.
- Lycope, m. [Bot.] fVolfspoot, uiaterosuioorn m.
- Lycoperdon, m. [Bot.], z. '1-1• a. VESSE-DE-

Lycope"donnees, I,ycoperdinees, Lycopel'doidees, f. pl. [Bot.]

LOUP, VESSE-LOUP. -

Paddestoelgewassen van 't geslacht der ioottsoeest
(vesse-Ioup). -- Lyeope"sicon, m. [BoLJ Liefdesappel m. (pomme d'amour). - I..ycophron, m.
Duister, onoerstaanoaar schr'uver m. (met zins/,eling op een: oud' dichter van dien naam). - I ... ycophs-outfsme , H1. Duistertieui van stijl. - lAycophtbahne, m. [Miner. anc.] Wol{soog n.,
steen van 't onyxgeslacht, naar een wolvenoog gelijkend. - I ..ycopode, m. [Bot.] fVolfsklaa'uw m.,
gordelkr1.dcl. slangenmos n. Poudre de 1·, poeder
van l..volfsklaauw, tieksenmeei n. - LYCollside, f.
[80t.J Kromhals m. L- des champs, akuer-kromhals. - Lycorexie, f. [Med.] Wolfs/lOnger m.,
Z. V.

a.

BOULIl\IIE.

Lycose, f. [H. n.] Soort van snelloopende spin f.
I... ycte., m. [H. n.] Soort van noutseoer m.
Lyge., m. [Bot.] , z. v. a. ALVAHDE.
Lygodier, Lygodion, m. LBot.] soort van

tVolkndcl n.

(tenebrtcoles).

LygophHes, m. pl. [H. n.]lVachtkevel's m. pl.
Lyluexylon, m. [H. n.] Houttteoer m.
Ly.uphndenite, f. lMed.] Ontstekingvan de
umteruiailtiiere»: - Lylllpltallgite, f. JMed.l
Ontsteking der uxueroaum, I y mph an g e 1, tis f.
- IAyrUIJhatiqne, adj. rAnat.] De lympha of

het bloedwatel' bdrelfend, daartoe betiooreiui, 1y m..
p!l d tis c h: Vaisseaux I-s, watervaten, lymphatische vaten n. 1)l. (de hoofdorganen del'opslorping).
Glandes I-s, watervaatkliecren f. pl. - I.. . yluphe., f.
[Med.J Vloeistof f. in de watervaten desligcfwams,
bloedwate'r n., l y mph a f. L- de Cotugne, Z. CoTUGNE. - [Bot.] Watedg plantensap D. - LYIIIpbellrislne, m. [Med. [ Ziekelijke of tegenna·
tuurUjke uitzeUing del' wutervaten. -- Ly,ilphite., f. [Med.], Z. V. a. LYl\1PHANGlTE. - LYlnphose, f. [Med.] Vonning lIel' lympha in de watervaten, I y mph 6 sis f. - Lylliphotonlie, f.
[Anat.] O'itleding der watervaten; kunstrnaHge
opening f. van een watervat.
I..ynce, f., LyncurillS., Lyneurns, 111. [H.
n. anc.] Linxsteen. loschsteen m., z. BELEMNITE.
Lyllgo(le, f. [Med.] Koorts met hili gepaard,
hikkoorts f.
Lynx, m. [H. n.] Losch, linx (loup-cel'vier). (fig.) II a des yeux de 1-, hij heeft tinx-oogen,
arendsoogen, een zeer sche1'p gezigt; ook: hij heeft
een dool'dringend verstand, eenvool'treffelfjk doo'tz'igt. - Pierre de 1-, Z. v~ a. LYNCE.
'I..yonnet, m. lH. n.] Soort van mot f.
I ..ypelnanie, f. fMed.] Dro'e{geestigheid, zwaarmoedi(Jheid (melancolie), ly pot h y m i e f.
Lyperanthe, m. [Bot.] Orchisgewas n. 1Jan
N'ieuw- Holland, I y per d nth u s m.
Lypi., m. [Bot] Bruinroode t'ulp f.
Lyl'e, f. [Mus.] Lier r., oudste snarenspeeltuig
by de Egyptenaren, GriekMt, enz. - (fig.) DichtKunst f., d'ichtvuur n.. dichtacler f., dichterlijke
vervoer'ing of geestclrift f., inz. Iyrische poezy f.,
!let lierdicht. Prendre, Accol'der sa 1- (orson tuth),
z. LUTB. II y a Iongtemps que je D'ai monte les

cordes de ma 1-, que j'ai Iaisse reposer ma 1-,
1.1£ heb in Langen tijd de tier n'iet besnaard, iii heb

de lier lang laten rusten: ik heb sedert langen tijd
(leen verzen gemaakt. de dichtkunst niet beoefend.
La 1- de Pindare, de Bel'anger. de lier, Iyrische
poezy. dichtade'r van Pinrlarus, van Beranger. La
1- sacree. de gewijlle poezfj. Les enrani.s, Les
maitres de Ia 1-, de dichters. de groote dichters.(Astr.] LieI' f., een noordeliik ster-rebeeld tussche'n
Hel'cules en de Zwaan. - [H. n.] Zeelier r., liervisch m. (van 't geslacht del' knorhC!ne'J!) (tl'igles);
ook een vlsch va. n 't geslacht der spmmsschen (callionymes). -,- Li~r'lJogel, liel'staa.r:t m., een prachtigc vogel van Nzeuw-Holland, byna van de gl'ootte
des fazants. - L- de DaVid, Davids hm'p of lier f.,
eene f1'(wije schelp.
Lyre., ~, adj. [BoL] Liervormig, (van bladeren).

Lyriocf.phale, m.,

z. LYROCEPHALE.

Lyrhille, adj. [Mus .• Poes.] Tot de /it:r behoo?'end; voor het spel op de tier gemaakt of geschikt;
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uiot met de lier beqeleul, ofgespeeld en gezongen

kan wOTde11; - zangerig, gevoelvol tu'r is c h:
Poesie 1-, dichtsoort. welker inlunul de aeuuuirVJordingen en fwrtstogtelijke qemoedstoestanden van
den dichter uittirultt, gevoelspoezij, IJjrisclze poezij f.
(waartoe de humne, ode, dithyrambe, cantate behooren). Poeme 1-, lierdicht n., lieruuu; m. Peete
1-, tierdicnte», gevoelsdichter m. - Theatre 1-,
scliouwburg te Parijs, waar rnuzijkstukken en operaas worden opgevoerd. - LYRIQUE, m. De lyrisene dichtsoort f.
LyJ'islne, m. Ferliecenheui, hooge dichterlijke
vlugt I. van den styl, I Y r i s m 'us n. -- Ook in ongunstigen zin: gezwollenheid f. van sUJl, bombast m.
ldyl'iste, m. Lier-, luitbespeter m. - Schrij»er. die in 't lyr-tsmus vervalt.
Lyl'ocephale, m. [H. n.] Lierkop m., hagedis van 't ges/acht der tequanen (in Indie, inz, in
(Lied. lierstuk n.
Bengalen).
Lyl'o(lie, f [Mus. anc.] 1/001' de lier gemaakt
Lya'on, m. [Bot.] Dude naam der water-weegbree (plantain d'eau).
(der m.
Lysandre, m. [H. n.] Indische vlinder, lysanL:fs3I'de, f. [H. n.] Grijze hagedis f.
Lysianthe, m. [Bot.] Soort van uentiaa» f.
Lysilnachie, LY8iulaqne, f. [Bot.] Wederik m., eqelkruid. n., Z. CHASSE-BOSSES. - L- rouge,
z, v. a. I,YTHRUIn, SALICAIRE. - L- jaune cornue,

+

-+

MACEDOINE.

I WUl'Lembourg,
Nuremberg en andere eigennamen
klinkt em kort ols ein.)

Ma., adj. poss. f., Z. MON.
J1labier, m. [Bot.] Plant van 't geslacht der
eU]Jhorbiaas of uioitsmelksoorten uit Guiana.
ltlabonia., m. [H. n.], Z. V. a. GECKO des murattles. - JlJaboniel", m. Kleine boom op de
boschrijke bergen van Zwid-Amerika, uit welks
tanuen, knoestigen uiortet (mabouia) tie wilden
knodsen maken, knodsboom, duioelsboom. m.
§ )Iaca, f. (1,lOp.) Koppelawfster f.
1tlacabre, adj. 1'. (alteenvoorkomend in): Danse
m-, doodetulams m., zinnebeeldige voorstelling. inz,
op de kerlihoismuren der middeleeuwen, waarbij
de doo.'t wordt af.qebeeld, als eene menutte dansende
personen van allerlei stand en lee{tijd met zich

ooerctui.

Ma,caco, m., z, V. a. lUACAQUE.
(trijs m.
ltlacacoII.tls, m. [H. n.] Braziliaansche pam. [Tech.], of Chemin pave a

Mac-tt.daln~

la Mac-Adam, Mac-Admn-weg, gemacadamiseerde
weq m.-Mac-adaillisage~ m. Wegbestrating f.
notqens de manier van Mac-Adam. - Mac..ada-

mtse..., v. a. Een' we(/ met klein qestooten crtmietkieze! of steen- en kallfpuin oedekke«, »ouiens de
bestratingsuJijs van den .tmerikaan Mac-Adam,
m a c-adam is eTen. - Bet part oasse wordt ook
ols a(~j. gebruikt: Route mac-adamlsee, gemacadaz. V. a. ONAGRE.
miseerde weg m.
(beT m. (mechoacan).
I ... ysis, f. [Med.] Oplossing of t-rapswijze scheiltlac.adossill, m. [Pharm.] Witte rbabarMacaf, m. [Imp!'.] Koppelteeken, verbindingsdina eener ziekte, heilzame krisi« f.
Lysiteles, f. pl. [Med.J Radicaal of in den streepie n. (-) in 't heoreeuuieche schri{t.
-1- Macaire, m. Doortronte, oermeteie fieit,
grond cenezeade muidelen n. pl.
Lyssa, f. [Mj-Jil.] LJo'l10sdolheid f. - Ly~ses, f. onbeschaarnl1e kwakzalver, st01lte en s{tuwe arzetpl. Zoogcnaam.de dolheiasblaten onder de tong by term. (naar ze!feren Robert Macaire). - -+- ltIapersonen, die door een dol dier aebeten zijn, tong- cairisille, adj. Sluwe en stoute /ieltery t., het
pokken f. pl. - Lyssodecte, odj. Door een' dol- argl1stig voordeel tTekken van's volks ligtgeloovig(kel m. heid door middel van kwade trou'W en kwakzalver'ij.
len hond, door een dol dier gebeten.
Lystre, f. [H. n.] Soort van uitheemschen kreMaealll, m. [Bot] Soortvan wilde oostindische
l.oIyterie, f. [Med.] Voorteekens ll. pl. van wel- aprel m.
dad';ge krisis of gelukleige wending bij gevaatlij/fe
Macao, Maccan, m. [H. n.] Roode ara f,
ziekten.
I
(eIeoJithe). een schoone, groote, langstaar-tige papegaai van
L)·throde, f. [Miner.] Roode vetstecn m. Bl'azilie.
Lythr.un, m. (pr. -trome) Bloedkruid, parItlacaque, m. [H. n.] Eigenlijke of gemeene
tijke 11. (salicaire).
meerkat L, nwkako m., ook wei kuifaap m. (Ie..
I . . ytte, f. [H. n.], Z. V. a. CANTHARIDE.
heeten (wegens het puntig haarbosje, dat het wijfje
Lyzan, ffi. [H. n.] f7ischvan 'tmakreelgc:slacht. op den kop heeft).
Lyzarde, L, Z. LYSARDE.
Macal'e, m. (woord, door Voltaire gesmeed
uit het grieksche makal'; gelukkig) Geluk n.
ltlaca.. et of ltIaecaret, m. [l~av.] 17001'vloed m., rafeling, eenverschijnsel aan den mond der
Garonne en andere rivieren, gelijle aan dat. 't welk
men elders barre heft (z. BARBE, biz. 146, in 't
midden). - [Tech.] Soort van ijzeren staaf f.
Macal"eux, m. [H. n.] Papegaaidui/fer', noordsche alk m.
Mac31·ibo., ffi, Z. v. a. CARIBOU.
M, m. et t. (Un me, Dne emme) Dertiende letter
Macarisllle, m. [Liturg. grec.] Naarn van de
van 't alphabet en tiende der medekl'inkers. L'ro 6 psalmen, die met het qrieksche woord makarios,
(emme) of Le m (me) est une consonne labio-na- gelukkiq, aanvangen, malf ari srnus m. - Grieksale, de m is eene lijJ- en neusletter. - (Gevolgd sche lofzang m. ter eere van de heiliaen.
Itlacal·on., ill. [Conf.J Amandelkoekje, bitterdoor eene n wordt de ill niet gehoordin automne,
damner, damnation, damnable, condamner, con- Hoekje n. - [Tech.] Kam m. met· ronde einden. damnation, condamnabJe; maar zij behoudt de [Mar.] M-s, Scheetjes n. pl., !forte stukken houl
hoar als l1pletter eiqene uitspraak in automnal, tot steunsels der zetborden of Losse opboeisels.
MaC3J'Olu:;e, f. (Poesie macaronique, Vel'S
automnation, amnistie, gymna~e, indemnite, omnibus, omnipotence, etc.; zoo ook in mnemosyne, macaroniens) Koddige verssoort, waarbij men de
mnemotechnie en andere, waarin mn vooraan woorden van de eene taal naar de renels ?)an eene
,f)taat. -- In woorden, die met emm beginnen, in andel·e, inz. van de latijnsche taal zomenstelt,
welke de eerste m tel' wille van de volgende in de vervoegt en verbuigt. mac a 'r 6 n i s c h gedicht of
plaats der n is getreden, leZinkt em als an met !let vel'S n. (gelijk b. v. het bekende: non omnes sunt
neusgelltid (emmancher, emmener, emmaiJJoter. kokki qui Jong-os drag-ere messos).
Ma{~al'olli, m. (ital.) Lange taaije rneelrepen
pl'. an-muncher, enz.); in andere gevallen behoudt
zy het haar eigen Lipgeluid (immol'teJ, immen~e, of dcpgdraden m. pl., OJ) eene bijzondere wijs toegrammaire, commuer, Emma, Jemmapes. Jem- bereid (eene geliefde volkslekkernij inz. in ltalie).
ming, enz.). - Op het einde van een woord heeft maccar6ni, maccher6ni. - [Pbarm.] Zede m den nettsklank der n ([aim, nom, parfum, ker poeder n. tegen 't loodkolijk (bestaande uit
pro fain, non, parfun); doch in de meeste aan een deel eerste antimonium-oxyde en twee deelen
vreemde talen behoorende eigcnnamen behoudt de suiker).
Macaroniqne, Itlacaronien, lie, adj., Z.
m hare 'uitspraak als lip letter' (Abraham, Amsterdam, Cham, Jerusalem, Sem, Stockholm, enz.); 1\IACAHONEE. - Macaronisille, m. De macaroook in het tusschenwerpsel hom! - Adam (pr. nische dichtsoort.
Maccau, m., Z. MACAO.
Adan) is een der ~l,itzonderingen. - In 't midden
Mace, f. [Bot.], z. lUACIS. - [Jeu] Inzet,
van een woord, voor b en p, klinkt de m ook als
de neuskLank n (assemhler, combler. compagnie, lJOt m. (masse).
compte, impie, embraser, embrasser, pro as-sanMacedoine., f. [ClliS.) Eene uit velerlei groenble, con-bIe, con-pa-gnie, conte, ain-pie, an-bl'a-ze, ten ofv1'uchten zamengeste despijs. ma cedo in e f
an-bra-ce). In sempiternel, Memphis, Rembrandt - (fig. et (am.) Letlerkundig allerlei n., menge'
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lingen f. pl. (miscellanees). in on(lunst1gen zcn:
poesnos m. - [Jeu] Bij't kaartspel: eene reeks
paTtijen, uxuiri« ieder tier speiers op z'yne beurt,
ols hij de luuirt (Jee{t,het soort van s]Jel 'OooTschrij{t,
dat men teqen hem spelen zol, ma c e d 0 i n e f.
JI41,cefronde, f. [Anc. mil.J fVerktuig n. om
steenen weg te siuuieren, sieenstincertuir m.
Mace.", v. a. r N((~d.l, z. MASSER

vide, hij kaauwt leegmonds; - (jig. et fam.) h'fi
vleit zich met eene ijdele hoop II m'a fait m- a
vide. hij hee{t mij met fl'aajje belo{'ten gepaaid.
M- les morceaux qn., iemand de zoiu: voorkaauwen, ze »oor hem klaar moken, - Je ne le lui at
poln t mache, ik heb er geen doekjes om gewonden,
het hem ronduit gezend. Je ne macne pointce que
j'at sur Ie coeur. ik zeg ronduit wat ik op 't hart
Iwb. - [Man.] M- son frein, op 't (/ebit Iuuuiuien,
met hei (Jebit spelen. - SE lUaCHER, v. pro Gekaauu»: worden, zich Laten luuuuoen: Les petits

a

Mace.. ~ Jlacier of Mac."e, m. [Bot.] Barbarijsche boom m., welks scliore men tegen den
roor/eloop aangewend tieeit.
Macel"ation, f. [Pharm.. Chim.] Weeking,
uitweeltinq, he! uieeken of a{trekken eener organische Ztlfstandigheid in eene Iunule vloeistof: - inbijting f. der ertsen, m ace r ri tie f. - [Devot.]
Liqchaamskwelling (door vasten, slagen, enz.),
zelfkastijding, afmatting, uitmeTgelinq f. - Maeer-er , v. a. [Pharrn., Chim.] Weesen, laten
weeken of doortrekken, uiiuieeken, den zamenhana.
van de zacntere deeien door eenevloeisto{ verstoren
of sctieuien. -- [Devot.] Kwellen, tuchligen, Iuistijrten, atmatie«, uUlJwrnelcn (zijn luictuuim, zijn
»ieescn), - SE MACERER, V. pr. Geuieeki, door
weeking oescueule« or afqetrokken worden. - Zich
zelven kastijdwn, zijn liqctuiam of v!eesch tucntuien
of kwellen. - Het part. passe is onk tuli.: Substance
maceree, oeuieente zel{standigheid f. Corpsm-, gekwcld, uitgemergeld li(/chaam n. - Ook als suost. m.

morceaux se machent plus alsement que les gros.
~Iachette or Machete, f. [H. n.], Z. V. a.

HULOTTE.

itlacheur, m., -euse, f. Kaouuier m., tuuunoster f. Un m- de tabac, een tatnhstuunuoer, prui,mer. - (pop.) C'est un grand m-, 't is een sterk
eter.

;'lachiaveli(IUe, adj. (pr. cb==k, ook in de
volgende) Volgens de staatkunde van Maccbiavelli;
- (bij uitbreiding): siuu: staatkundi(l, bedriegelijk,
te kwader trouui, argli.stig politiek, mac chi av e llistisch, m a c c tii ac el t isc n. - +Machiavi· User, V. n. Naar de grondstellingen »o» Macchiavelli handelen, mac cit i a v eIt i s ere n. ]Ia(~h(~vialisine, m. Staatkunde, leer f. van
Macchiavelli, een: beroecui' geleerde, uiicn (volgens
sommiqen ten nnregte) te last wordt gelegd, dat
Un macere, eene inieiceetue sto],
hy in zijne verhandelinq il Principe (devorst) geMaceris, m. Astl'.]. Z. V. Cl. HERCULE.
leerd hee{t, hoe's vorsten willelfeur door geweldJI.,ceron, m. [Bot.] Peterselie f. van Macedonie, dadigheden en slinksche wegen de oP1Jermagt moet
staandehoudenen bevestigen, zonder daarbij 's volks
enaelwortel m.
Machabees, m. pl. (pr. ch==k) Boeken der belang te 1'aadplegen; - (by u1tbreiding): sluwe,
Machabeen, de drie laatste boeken van 't Oude arglistige staatlwnde, afsch'uwelijkepoUliek, lfwade
Testament of wei van de zooqenaamde apokryphe trouw f., mac c hi a veil ism usn. - Tt\jachiaboeken, bevattende de geschiedenis der joden onder vtHiste" m. Aanhanger van de aan lYf. toegeschrede em'ste votS'ten van 't geslacht der Asmoneers, ven flTondstellinqen, m a cc hi a v e it is t m.
Judas, Jonathan en Simon, bijgenaamd de MachaMachicatoi.. e, m. [Med.] Kaauwmiddel n.,
been. --Naarn van 7 joodsche b1"oeders, die in kaauwartsenij f. - Prendre du tabac en m-, ta168 '0661' J. C. te Antiochie den marteldood onder- bak kaauwen. pruimen.
gin(fen, Jl;lachabeen m. pl.
t )Iachicot~ m. (denigr.) Kerkzanger, 1.'001'
MachacoiI"c, m. (pr. ch==k) [Agric.] Hennep- zanger m. - Machicotage, m. [Mus.J Aanbraok 1'.
vulling der intervallen of tusschenpoozen in 't kerkMach a-Ulone ofltlacheolone, f.(pl'. ch==k) (lezang, zooqenaarnde versieringen. - Miachico[Rot.j Soort van kalebas m., die eene zeer ver- fer, v. a. Een gezang met zoogenaamde versier'ingen
fl'isRchende spijs oplevert.
vonrdrofJen.
Ilachaon, m. (pr. ch==k) [H. n.] Een der
Machj(~onlis, m" z. lHacHEcouLIS.
schonnste en qrootste eurojJesche vlinders m. 1)[.
Jtlachinal, e, adj. Werktuigelijk, met kunstMaehaonie, f. (pr. cl1==k) [Bot.] Soort van werktuigen verr-igt o{vervaardi{Jd; - onnadenkend,
volgens sleur, als eene machine, mac h ina a l.
zuid-amerikaansch kina-boompje n.
Hache, f. [Bot.J Peldsalade r. (blanchette). Mouvement m-, werkt'u1gelijke bewegingf. - Action
- (pop.) Het kaauwen or eten: Faire la m-, une m-e, onnadenkende, onwillekeurige, machinale daad.
bonne m-, zich te goed, doen, ter deefJ schransen. (PluT. m. machinaux). - Machinalenlent,
Maciu~, e, adj. (en part. passe van macber): adv. Op werktnigelijke wijze. MachinaDu pain m-, gekaauwd brood n. Les viantles hien tent', m., -f.'ice, f. Betamer, brouwer, smeder,
m-es sont demi digerees, goedfJekaauwde spijzen verzinner, aanlegger m. van iets kwaads, aanzyn daardoor reeds Italr verteerd. -- (jig.) On lui leqster, verzinster f.; ontwerper m., ontwerpster f.
a donne cette affaire, cette besol2;ne toute m-e, van sLuw berekende plannen, van k'uiperijen. Il
~.en hee(t herndie.zaak, dat werk hnogst gemakke- Mait le m- de cette intrigue, hij was rie smeder
lylt gemaakt, 't lS hem voorgekaauwd. Ce sont van dezen heimeUjken streek. - itlachination, f.
morceaux. tout m-s, 't is reeds half gedaan werk, Beraming, smeding, brouwing f. van kwaad; listige,
(pon.) 't 1.8 gesneden koek. - Cordage 111-, do(rr heimelijke, booze aanslag m., arglistigheid, kuiperij,
wrijvinq at'gesleten touwwerk n.
mac h i,n d t ie f.
Machecoulis of Ma~hiconlis, m. rAnc.
Jlachine, f. Werktuig n., in1,. een uit velerlei
forL.J Bovenste galerij of uitstekende borstwerinq r. deelen, uit raderen, veeren en allerlei betDeenbare
van de oude vercled'ioingswerken, dwinger m.; ook: stukken zamengesteld werktuig, ku,nstwerktuig ter
de daarin aangebrante openin(Jen f. pl. of gaten n. 1)00rtbrenqing of verligting van beweging, kunstpl., mac h i c ou [i s m. Redoute a m-, blokhuis n. toestel,drfj{werk n., 111, a chi n e f. Les m-s simples
met een vooruitstekenden en doorboorden muu1'- sont les cordes, Ie leviel', Ie tl'euil, la poulie, Ie
krans of borstwering.
(vreetzak m. plan incline, Ie coin et )a vis, de enkelvoudige
Itla(~hedl'lI, ill. (pop.) Vraat, gulzigaard,
werktuigen zijnde tOtHVen, de hefboom, het windas,
IUachefer, m. lY[etaal-ofyzerschuim n., slak- de katrot, het hellend vlak, de wig en de schroe(.
ken f. pl., halfverglaasde sto/fen, die zich in de l,es m-s composees, compliquees sont innombrasmeltovens op de oppervlalfte van 't gesrnolten metaal l)}es, de zamengestelde werktuigen zijn ontelbaar.
onder de gedaante van schu'im vereenigen (chiasse, Fail'e j- une m-, een werktuig in beweqing, aan den
escarl)ilIe).
gang, in werking brenpen. Monter, Demonter une
Mache-Ialu"ie.., m. (burl.) Poeet, dichter m. m-, eenwerktuig 0lJ.i;;lellen, uit elkander nernen. MIlachelie.., ie.·e, adj. [fl. n.]: Dents m-h~res, architectonique, he{werktui.g n., stelling f.- [Phys.]
of als subst. l\Hl.Cl-lELIEHES, f. pl., Z. DENT. M- de compression of de condensation, perswerkMuscle 01-, kaal(;Wspier f.
tuig, druk-machine (tot verdigting der Lucht). MItlachelotte, f. [Anc.mil.] Kleine stTjjdknods f. electrique. elektriseermachine. M- pneumatique of
Ilachenlon.'e. f. [Mar.] Scheepsbescfluit-krui- du vide of de Royle, luchtpomp f. M- hydraulique
mels, kruimelingen f. pl., gespouwde beschuit f.
eau, waterhefwerktuig, hydraulisch werktllAg~
Itlache.", v. a. [(aau.wen: M- du pain, de la M- d' Atwood, Atwoods machine (tel' waarneming
viande, brood, vleeseh kaauwen. - Ook zonder van de natuurwet, waaraan vrijvallende tiqchamen
voorwerp: Vous avalez sans m-, gj,j slikt door gehoorzamen). -- M-s de guerre of M-s militaires,
zonder te kaauwen. - ({am.) II mache de haut. oorloqs- of krjjgstuiqen. werptuigen n. pl. M·s
hj eet met lange landen, eet niet met lust. II mache souIDantes, blaaswerktuigen, blaaswerk n. M-souC-
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flante cvllndrtque, blaascylinder m., windpomp f.
1\1- a vapeur, a reu, rtoomwerkt-uig, stoommachine.
- 1\1- de haute, de nasse pression, machine van
hooge, van lage drukking. M- it vapeur fixe, locomotive, vaststaand, VerlJlaatsbaar etcomuierlttuu:
M- locomotive, z. LOCOMOTiVE. M- a vapeur de
trente chevaux, stoom-mcchine van dertiq-ptuirdenkracht. - M- Inrernale, helsch, alvernielend
werkt.uig, brandtoestel n., brand-machine f., brander m. 1\1- pvrique, »uuruierkers-toestei. pyrische
ofontbrandings-toestel m.-- M- it mater. ademater,
mastkraan f., onderleggerm. Machine it 1l1- tlottante,
mastlniltc f., mastook, mastliqter m. 1\'1- a draguer,
bagger-machine (cure-mole). M- a epulser, dok-ma-

Macbonnenlent, m. Het gebrekkig of lang-

net mommeten. -,. [Grav.) Onzui»ere, tuirde omirekken m. pl. - Machonil~, e,
adj. [Grav.] Onzuioer, onbepaald (van omtrekken);

zaam tuunuoen,

hard, te ster« a{stekend. - Als subst. m., z. v. a.
ImlcHONNEl\1ENT. Macbonner, v. a. Met
moeite, langzaam kaouuien: n a de mauvalses
dents, il ne fait que m- Ies viandes, hij heett
slechte tatuien, hij kaauwt de sp'ijzen met moeite of
ltmozaam, h'ij mommeit. - ({ig. et triv.) II ne fait
que m- ses paroles, hij kaauwt zijne woorden, hij

spreekt mommeleiui.

Itlachoquet, In. [H. n.] Krekel m. del' Anti/len, die's nachts een tikkend metaalr:eluid doet
chine (tot het ledigpompen van een droog dok. nooren, daarom ooksmui ueheete«, mach o ket m.
L'horloge est une belle m-, het zokuuruiert: is een
Machotter, v. a., Z. V. a. luacHONNER.
sctioo« kunstuiert: Les automates sout des m-s fort
ltlachul of. ltlachol, m. [H. [ud.] soort
Ingenteuses, de outomaten zyn allerkunstigste werk .. van tier f. der Hebreen.
tuigen, dr'ijtwe1"ken. - 1\1-8 de theatre, tooneel- , t Machllrat, m. Boeluiruklters leerlinq; knoeimachines (om personen, schermen, enz. te doen ier. slecht drunker m.
Machure, f. [Tech.] Slecht geschoren plaats
opstijgen of nederdalen). Comedle, Tragedte it m-,
blijspel, treurspel n., welks uitooeruu; zoodanigen ui 't taken. - t (pop.) ruile vlek f. in 't gezigt,
toestel »ereiscnt, mactune-stuk n. - ({ig.) Cela op de kleederen.
Machllre.-, v. a. [Tech.] Onzuiver a{trekken,
sent la m-, dat is er als met de haren bijgesleept,
Maciel', m., z, MACER.
dat komt als een deus ex m a c h t n a (z. dat
woord). La m- de notre corns, de machine, het smeren(bijboekdrUkkerS)'-1. Bezoedelen, beoiekke«.
Jlaciforule, adj. rBot Foelieachtig, naar de
kunstig zamenstel van ons ligchaam. ({ig.)
L'homme est une m- admirable, de mensch is muskaatbloern gelijkena.
Macigno, m. [Miner.] Kalkhoudend graniet n.,
een bewonderenswaardig zamenstet. Cet homme
n'est qu'une m-, est une pure m-, une m- am- dat tot bousoen wordt gebruikt.
Macis, m. Poelie r., muskaoibloesem m., het
bulan te, die man is niet meer dan eene machine,
is./outer een werkluig, een uasuietend. automaat, neioormu; uieefsel van deharde schaal der muskaathfJ tuindelt machinaal, naar den ouden slender of noot (ook tleur de muscade geheeten).
Maclage, m. [Tech.] Het omroeren van de
sleur. - (poet. et fam.)~a m- ronde, de aordc,
de uiereld. - La m- de Istat, de stcats-mactune, qesmolten glasstof or den glasvloed.
Macle, 1. rMiner.] liolspaath n., kruissteet:m,
de inrigting, zamenstelling van den Staat. - (jig.)
Kunstgreep, list, behendigheid f., vond m.: Voyez 001£ chiastolithe, crucite en pierre de croix geheeten). - [BoLJ, z. v. a. MACRE. - [BIas.]
que~le m-. il a fait jouer (of a employe) dans cette
atfaHe, zw eens lOat kunstgrepen, wat .~luwe von- Malie, 1'ttitvonnig v,itgebrokenr'uit f. (welker overden, YJat verborgen drij(veeren hij bij d·ie zaak in blijvende rand 1/5' der 'ruit moetbeslaan). - [Peche)
werklng heeft gebragt. - (!i(J.) Ieder g1~OOt voort- Soort van kruisnet n.
Mach~, e, adj. m [Miner.], z.v. a. HEMITROPE.
brengsel van kunst, van genie: L'eglise de Saint"
Macler, V. a. [Tech.] Den glasvloed of de gePierre de Rome est une etonnante m-, de SintPieterskerk van Rome is een verbazingwelf,!fend smollen glassto!, met eene ijzeren stang omroeren.
kunstst'uk. 1.a tragedie d' Heracliusest une belle m-, - liard glas met zacht vermengen.
ltlaclon, m. [BoL] Soort van wolfswortel m.
~et treurspel Herakltus is een schoon kunstgewr'ocht.
Que ce tableau est riche de composition! QueUe - Zekere druivensoort f.
MaclonniiH-e, f. [Peche] Soort van zaknet n.
m-! hoe 1'ijlf in ttitvoering is deze schilderij! welk
Itlacon, m. [Com.] .F'ranscheroode wijn m. uit
een meesterstu1£! - [Tech.J 1Vasbal m., mengsel
!tet arrond. Macon (depart. Saone en L01re).
van wit was en zwavel (bij schoenmakers).
Ma~on, m. .1l-1etselaar m. MaItre-m-, meester
Machine.-, v. a. BTouwen, smeden(iets klOaads) ,
op het tou'w zetten, voorhebben, slull' iets kwaads metse/aar, metselaarsbaas. Aide-m-, opperman. bedenken of op.iets laakbaars toelefjgen, kttiperijen Somtijds z. v. a. FRANC-IUACON - l\JIACON, NE,
maken, mac h 1 n ere n: M- une trahison, eenver- adj. [H. n.J Bynaam van zekl>e1'e insecten,l> die zich
raad smeden. Il machine votre perte, lzij beraamt, van aarde of klei eene soort 'van woningen bouwen:
smeedt uwen ondergang. - SE LUACHINER, v. pro Abeille, Fourmi, Araigneenl-ne, bouwende of metGebrouwd enz. worden.: II se machinr.qc. contre selende by, mier, spin f. - l\li\.qONNE, f. [H. n.]
Soort van zeeslak f., steendrager m. - Ma~on
lui, er wordt iets kwaads tegen hem gebrouwd. Het part. passe is ook adj. Trahison adroitement nage, m. Metselwerk n. Le m- de ces murs est
bon, het rnetsetwerk van deze rnuren is goed. machinee, slttw gesmeed verraad n.
Ma~onne .., V. a. ftletselen, toemetselen. II y a
Mi),chinerie~ f. [Tech.J Vervaardiging van
machines of k'unstwerktuigen; inrigting, ineenvat- bien m- dans cette maison, in dit huis is veel
te metselen. - M- une fenetre, eenvenster toemetting hunner deelen, mac hi n eri e f.
Jlachinellr., m. (door La Fontaine gebruikt), selen. - (fig.) Broddelen, knoeijen. Voyez, comme
il a maconne cela, zie, hoe hij dat gebroddeld, gebete1" MACHINATEUR.
MachinisDle, m. Gebruik n. der machines of knoeid Iteert.- Ma~onnerie, f. ftletselarbeid m.,
werktuigel1; -- het machine-wezen. - ltlachi- metselwerk n., metselarij f. Cloison de m-, gemetniste, m. Uitvinder, maker van kunstwerkt-ujgen, seide tusschenmuur m..M- en liaison, metselwerk
machines-maker; toeziener, bestuurder van de ma- in l'erband, in verband geplaatste stee1'}.en m. pl. rAnc. jur.] Bouwgeregt n. - SomlfJds z. V. a.
chine, inz. van de stoommachine, machine-drijver,
FRANC-IUACONNERIE. - 1tIaconnique, adj. De
werktuig-drijver, "in a chi n is t m.
Machinoir, m. [Tech.] Schoenmakersstrijl~- of vrijmet~eldrij betreffend, m a 9 0 n n i ~ k.. Societe
m-, vrymetselaars-gezelschap n. of soczetett f.
likhout n. voor de schoenpunten.
IlacOllba, m. [Com.] Fijne soort van snuifltJacblis, m. [H n.] Soort van elanddier n.
tabak, makuba m. (naa1' een district op MartiMachlosyne, r., z. v. a. NYlUPHOMANIE.
nique,
waar die tabak inz. gebouwd wordt).
MachoiJ"e., f. [Anat.] Kaak, liinnebak f., kakeltlacqllage, m. [Tech.] l-/et vlas- of hennepbeen. 1\1- sUp'el'ieure, bovenkaak. M- inferieure, onder/mak (by zekere dieren mandebulegeheeten).- braken. - J!acque., f. Vias- of hennepbraak f.
(/lg. et farn.) II a la m- pesante, hi} drukt zich (l\IACHACOIRE). - Jlaequer, v. a. Vlas of hennep
lamp, onbevallig uit. C'est une m-, 't is eenlomp, braken of' beuken.
Macqu~rie, f. [Miner.] Leigroefader f. van
r'uw mensch. cen ongeUkte beer. - (pop.) Jouer,
S'e~crimer des m-s of de la m-, Faire aller, Bran- vreemdsoorti(Je stof, die noord en zuid loopt.
Maeracanthe.,
adj. [Bot] ~Iet ('roote en
Ier les m-s, met graagte en g'ulzig eten.- [Tech.J
Bek. klaaauw, knijper, grijper m. (van nyptangen, scherpe dorens of stekels. ~ Macranthe, adj.
(MACER.
bankschroeven ensoortgelijke voorwerpen). - Lip f. ~Iet qroote bloemen.
Maere, f. [Bot.], Z. V. a. CHATAIGNE d'eau,
van den geweerhaan. - [Mar.] Klaauw m. (aan
Maeree, r., z. v. a. IUACARET.
de bezaansgaffel, de giek, enz.).

a

Machol, m.,

Z. lUACHUL.

Maerelle,

r., z. v. G.

FOULQUE.

MACREUSE
Macreuse, f.
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of Macrostenlone, adj. [Bot.] Met lange, ver

r ouu» or treureen , rtuueend. Doublem-, fluweel- uitstekende tietauirtuien; - ats suost. m., z. V. a.
eend f. (Beide soorten heeten bij Oken mooreetui f.) LISERON. - Macrostiche, adj. [Diplom.] Lang- fig. et fam). II a du sang de m-, hi) is zeer regelig. - Macrostoille, adj. [H. n.] Met grookoudbloedig, alttJd even kal1n en bedaa,rd.
Maerobe, m. Langlevend, hoogbeJaal'd mannl.
- Mac)'obie, f. Langlevendheid I., langdurig
leven n. - Macl'oblen, De, adj. [Didaet.]
Lanoer van lecenstiuu» dan gewoonlijk. - ~lACRO
BIENS, m. til. [Ant.] Langlevenllen m. pl., een fabe'actitu; volk by de oiuie grieksch.e schr'ijvers. Ma(~.'obiotique, f. [Med.] Kunst om net leven
te »ertenaen, oudwurdin(Jsliunst; in 't al(Jemeen:
gezondheidsleer, m a k rob i 0 tie k f. - Als ad.f.:
Langlevend. - Macl'obofryte, adj. [Bot.] Met
groote, lange trossen. - Macrobl'an-che, adj.
[H. n.] Met lan(Je kieuwen. - Mncrocalice,
e, adj. [Bot.] Me; grooten bloemkelk. - Macroe arpe, adj. [Bot.] Me; lange, groote »ructit. Macroeephale, adj. [H. n.] Groothooftlig.[Bot.] Emuryon m-, breedhoo/digevruchtkiem f
- .ats suost, [Med.] Ienuuui met een zeer groot,
Jla.croceJ·e, adj.
lang hoot«, groothoord. [H. n.] Met ieer langeof flikbehaarde voelsprieten.
- MacroCer{IOe, adj. [H. n.] Met tanoenstaart
(van coqels). - M.,croeheh-ie, Jlacl'ocherie, f. [Med.] Groothandighe-ht, buiten. ewoneontw'ikkeHn{J .tler tunuien. - ~lacrocheJ'e, adj.
Langhand1g. - Als subst. 1. [AnLJ Purperlsleurige tunica met lange mouuien>: Macronelne, m.
[BoL] Amerikaansclie plant van 't Ot!slacht der
krapceuxisse». - MilCI'ocolue, adj. Langharig.
~Iacrocopidoptene, GlU. [H. n.J HId
langen sabelvormigensnavel. - Macrocosrne, m.
[Phil. scolast.] De groote wereld n, het uiereuiqebouw (in teoenstelluui met mierocosme, de mensch).
- Macrocosiliolog'ie, f. [Dldact.] Wereldleer t., wetenschap van 't heelal in 't alqemeen en
van den aardbol in 't byzonder. - Jlacrodacty!e, a(~j. [H. n.] Met lange teenen or vingervotrnige verlengsels of aanhangsels. - Als subs!. m.
pl.: Lannteenigen O1. pl.. steltvogels met vr'ije en
zeer lanae teenen. - MacJ'odonte, adj. [H. n.J
ft'Iet groote. lanqe tap.den. - Jla{·rogastre, adj.
[H. n] lUet grooten. langen, ,sterk unttoilfkelden
buik. - Macrog'losse, adj. [H. n. j 1t:lel zeer
lanae tong. - M.acograthe., adj. [H. n.1 ~let
lange kaal£ of kinnebak. - llacl'olepidote,
adj. [H. n.J Met gToote schubben - Maer~
lobe, m. [Bot. j Falflrel- of toortsboom m. ('In
G'uiana). - Macrolog'ie, f. Woordel1kraam,
wijdloopiglieid, breedsprllk-ig gesnap n - )Iacroloptle, adj. [H. n.] 111et OToole kuif. - JlacronH~lie, f. [!\led.] Buitengewone ontwikkel-ing van
Ma('ronosie, f. [Med.]
een or onder lid. Langdnrir:e ziekte f. ~Iacronyche, adj.
[H. n.] 111et zeer lange nagels. - ltlacrope, m.
[H. n.] Lloutkever m. met zeer lange vOO'r'jJooten.
- Itiacl'ol)(~tale, adj. [Bot.] J.Jl;Jet lange bloemMacrol,hHHlh:ne, adj. [H. n.]
bladeren. .iUet oroote oOrJen. - JI«tc.·ollhyHe, adj. [BoL]
~Iet groote bladeren. Itlnci'ophysoCel)haIe m. [Med.] Buitengeworw zwelling van lzet Iwofd
der li(fchaamsvrucht . .- ~Iac .. opnee, f. [Meet)
Larwademif!heid f., liet lanazame en diepe ademhale11. - Iilacropode, adj. [H. n.] Lan(Jbeenig,
langv·innig. - l\1AeHOPODES, m. pl. [H. n.] Knaaudieren n. pl. met zeer lanue achterpooten. - itl aC.·ol)odie, f. rMt~d.J Lan(lvoetigheirl f. - M.acl'ol)OI'e, (ul;j. I H. n.J 1lIet qrnote porU!n. Macl'olu'osopie, f. [Med.] Buitengemecrw ontwikkelinq van 't gclllat. - Itlneroptere, ad;.
[H. n.] 'Lanm)leugclig; - lan[Jvinnig. - MACROPTERES, m. pl Langvle-ugeliacn m. pl., vogels met
zeer lange vlel.l(Jefs; - langvinnigen m. pI.. tlisschen
met zeer groote vinnen. --- }la~.I·ol)te .. onote'l
adj.
n.] Jltlet zeer Lanqe 1'U{jV1nnen. crorhize, ad}. [Bot.] Aiet groote wortels. JI~u·l'ol·hyn(IUe, add. [H. n.J Jllet (}Tooten beli,
met lanqwe.rpiaen, snuUvormig verlengden kop. -Mac!'osceHde, adj. Alet tanneachterrpooten (van
inspcten). - M«u· ..oscelie, f. [Med.! Langbeenigheill f. - Milcrosciens, m. pl. l Geogr. ane.]
LanQscharhlwi.uen m. fJI. -- Jlael'osonlatie, f.
[Mert. j Bllitengewone grootte lenrdede:) li(Jc,'Iaams.
- Jla('rosperlne, attj. I Bot.1 "'let (1Toote vruchten or "aden. - Jlacl'ostitchye~ e, adj. [Bol.]
.i\{et eene lange, groote bloemaar.--- Mn,crostelne

M.,-

rH.

or

ten mond. - Mac.·ota.·se, adj. [H. n.] Met
langen voetwortel m.
)Iacrollle, f. [H. n.], z. u, a. FOULQUE.
~Iacronre, arM. (H. n.] Langstaartig. - [BoL]
Met lange sporen (van bloemen). - lUACROURES, m.
pl. Langstaart-ige zoogdieren n. pl., vogels, vissellen m. pl.
(lige schelp.
Itlactre, m. Baltlrog m., soort van tweescha)Iacta'isnle, m. [Ant.JKoddige dans m. by
de Grieken.
. Jlaculation, f. [Impr.] Bezoedcling, besmenng (van den drnk). - iJlaculahu'e, f. Misdr-uk, kaspapier; pakpapier n. - Macule, f.
Vlek f. Papier sans m-, onbevlekt, zuioer bedrun;
pepier n. - [Astr.] Zonnevlek f. - [Ane. med.l
Aloedervlek. - [Theol.] L'Agneau sans m-. het
vlekkelooze Lam, Jezus Cnristus. - Maclll~r9
V. a. Besmetten, besmeren, bezoedelen, bekladden
(van gedrukte bladen en platen sprekende). lUACULER, v. n. Argeven, atsmetten: Les feuilles
nouvellement Imprtmeeemacutent, de »ersct: gedrIlkte oelle« geven at. - Het part. passe is ook
adj. Feuilles maculees, besmeertie bladen n. pl.
- Maclilipenne, adj. [A. n.] Met gevlekte
vederen.
It.1acnsson, m. [Bot.] Aardeikelln., aardnoo!f.
Itladaise, r., z v. a. ECHEVEAU.
rtlad,1! lite, f. (pl. ~Iesdalncs) tu« van elke
gelnlJwde »rouu: in Prankrijk; meortnuo, de ortniu:
des tiuizes: Comment se porte m- votre mere?
hoe »aart meorouui uwe moeder? J'at vu m- la
duchesse, ·ik lzeb rnevrouw de l1ertogin cezie»: La
servante a dlt que m- est sortte, de meui beett
gezegd, dat mevrouw (de vro'uw van het hUis) is
uitgegaan. - Weleer ook de titel van de oudste
dochter des lwnillgs en des dauphins van Frankrijk, ook der gemalin van Monsieur ('s konings
oudsten broeder) en van aUe prinsessen van den
bloede. - (pop.) Ene fait Ia m-, zij speelt de madam, groote mevrouw, hee/'t zwierige manie·ren.Jouer it la 01-, moedertje, mevrouwtj'e spelen(van
me!sjes, d·ie in haar kinderspel de handelingen der
hU1svrouw nabootsen). - (Loc. prov.) Monsieur
vaut })ien 01-, et tn- vaut bien monE'ieul', man en
VT07tW komen goed by ellwdr, 2yn elkander waard.
Iladan, m. Hindostanschekapel; herberg en
'rustplaats 1'. voor reizigers in Hilldostan.
Jladapolaln, m. [Com.] Soort van sterk wit
katoen n. (naar de stad van clien naam i.n Bindostan).
Jladal'osc, f. [Med.] Het uitvallen van't haar,
inz. van de OO(lhare'n en de wenkbraauwen, m ad a r 6 s ·is of In a des i s r.
~I.adefaction,,r. [Pharm.] Bevochtiqing,natmak-lrI(J f. - ~la.defieJ·, v. a Bevochtifjen.
!Uadeieine, f. fPcHiss.] Naam van zeker gebakje, ut suiker , C'itroensap, meel, eijeren enz.
[HOft.] Namn eener perzilr- en ook
bereid. eener peersoort r.
M~.delonnettes of Jlag'delonettes, f. pl.
In klooste1's boetende lirtelfooijen; - ook: de kloosters zelven, waa1'in d·ie vrouwen hare misstappen
boeten.
1tladenloiselle, f. (pl. Jlesdernoiselles)
Titel del' o-rloehuwde VrOU1.Den in Frankrijk, lWejU/,vrouw, .lllejnffer •.iurvrouw. - Weleer ()ok de
titel tier owtste dochter van J.l!ons1eur ('S lwninqs
broeder) of van de ee'N:te pr-inses van den bloede,
zoo lanq zij no(/ onqehuwdwas.
~.Iadel·e~ m. rCom.j PVi;jn van 't elland jlladera, rnadera-wjjn, madera m.
ltladier, m. [Mar] In de 1l1irldellandsche zee,
z. v. a. VARANGUE ~ - o(}k z. v. a. l\IADRIEH.
Itl adistel'ion.m. [Chir.] Voormalire haartanq f.
Madone, r. (ei(J. rrdjnevrOtlJw) Beeld der maagd
lUaria. Ma-ria-bee/d n., mad 0 nn a f.
-:- ~Iadonle, od.f,. z. v. a. I\IALADHOIT.
Jladl'ctgue, Jladrag'e, f. [PecheJ Tonijnnet n. (in de Afirlrlellandscfle zee).
~Iad ..as, m. (pr. -- drace) rCom.] Slof f. uit
z'ijdeen katoen. madras n ; hals- of zakdoek m.
van Aladras (n.aar de oosUndische stad t'an dien
namn).
rtladre, r. [Miner.] 800rt tlan /i.ine steen,1JJaar...
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van men uieleer drinkbekers sneed (misschien dezelrde als de onyx).
Madre, e, adj. Gevlekt, gespikkeld, qemarmera,
bont, veelkieurig: Leopard m-, gevlekte lUipaard m.
Porcelalne m-e, bont porselein n. Bois m-, bruin
gevlekt h,ou.t n. - (fig.) Laos, doortrapt, gestepen, llsttg, sluw: On ne I'attrapera pas. il est
m-, men zal hem niet beet krijgen, hV is ueslepen,
by de hand. - Oak als subst. m. en f. C'est un
m-, 't is een looze vos. C'est une m-e, 't is een
geslepen wijf. - lUADRE, m. [Faue.] Volk m., die
meermalen geruid heel't.
.
(palmdraden.
Madrenaglle, f. [Com.] Slo] f. uit katoen en
1tladl'epol'e, m.. [H. n.] Sterkoraoi n., zeester r., eene soort van polyp o!plarddier, mad r epo r a 1. - ~Jadrel)Oriqlle, adj. [Miner.J sterkoraal bevattend. - Itladl'el)Orite, 1. [H. n.]
Persteeniie madrepora of zeester 1'.
JI.ld.'ieJ', m. [Constr.] Zware plank, doorgaans
van eiken haul, plaat, eiken plaat f. - M- de
plate forme, beddingplank, beddingplaat. - Mjointif, vcrb,tndingsbalk m., houten verbindingsplaat.
Mad.·igal, m. [Lltt.] (eig. herdersdicht). Klein
lyrisch,. zinrijk gedicht, doorgaans op de liefde
bet7'ek1£1ng hebbende, van ~ tot 16 reqets lang,
rn a d r i {j a l n. - [Mus.] Muzfjkstukje n. on de
woorden van 't madri{fal qezet, »roeeer in ltaMe
zeer gezocht. - By u'itbre'iding: II dehite des rnadrlgaux
routes Ies dames, hij zeot at de vrouwen iets ocuints of aardigs. - lJladrigalesqlle,
adj. [Mus.] Tot het contranunt van 't muzikale
madri({al behoorend. -- Madl'igalet, m. (verklw.
kort madrigal. van madrigal) (iron.) Klein
ltlad"jgalier, m. Dichter van madrigals.
Jlad.'ig'alique, adj. liet dichterlilk madrigal
betre/fend, in den styl van 't madrigal neschreven.
J)«ld.'ure, f. lUarmering f., gekleurde aders of
strepen t'. pt. in '1 hout, in de harde zeep, enz.Gekleurde spikkcls m. pl. of vlekjes n, pl. op 't gevedel'te van vogels.
Itlaesfoso" add. et adv. (pr. ma-es--) (ital.)
[Mus,] Plegtia, verheven, met waardigheid (doorgaansvergezeldvan de woordenadagio,andante,ete.)
Maestral (pr. ma-es-), Mesh'al of Mistl'al, m. [Mar.] Noordwestewind m. op de
Middellandsche zee. - Maestralisation, f. Afw{jking f. der kompasnaald naar het Noord-Oos-

van wit aanleggen (van iemand sprekende, die velertei dingen van dezeifrie soort koopt). - Titei
van zekere periodieke geschrirten over letterkusuie
en wetenschappen, tijdsehri!,t n. voor een belJaald
vak. manazijn n. - Bak m. or mand f. v66r, achier of onder de r'ijtuigen tot berging van »olieze»,
enz, - Magasillage, m. [Com.] Tfjd, dien de
/wopwaren in 't magaziin blijl'en. -- Pakhuishuur f.,
li(meld, bergloon n. (emmagaslnage.) - Itlagasiner, v. a. Iieoer E:\11UAGASINER. - ltlagasiflier, m. ,~la(Jazijnbewaarder, poklluismfester m.
(gardc-magasin). - Magazijnboek n. (der lwoplieden).
Jlagdaleon of ltl agdalide, m. [Pharm.]
Bolletje, piJpje n.: M- d'emplatre, de sourre, rotpleisler, 1,ijpzwavel f.
ltl ag'de Ii II , m. Beker m. of »aae f. uit een
steen cesneden, z, v. a. MADRE.
1tlagdelollnett~s, f. pt., Z. l\1ADELONNETTES.
)Iag-e, m. [H. ane.] Perzisch vuuraanbidder,
inz. een perzisch priesier en ceieerde, een oeteenle,
sierrekuauliqe en droomoertdaarde», mag i e r m.
Les trois m- de l'Orient, de drie wyzen (of koninaen) uit het Oosten (die den pas geboren Jesus
in den sial te Bethlehem bezocfden). - MAGE. adj.,

a

or

ten. -

Maes'raiisel',

v. n.

[Ane.

mar.]

Nootdweslel'en, van 't noordcn naar 't westen
draaijen: L'aiguille maestraIise, de magneetnaald
Ire/it 11aur 't westen.
)Iaesh'o, m. (pr. ma-es-) (itat.) [Mus.)
Groote komponist of toonzetter, groote toonkunstenaar, mae s t rom.
Maffle. e of (liever) )Jafln. e, adj. ((am.)
Bol- of dikwanQ'ig, met dikke. bolle 1l'Ongen, met
een vol rezigl. - Ook ais subst.: C'est un gros
manu, 't is een dikwang, een vollemaansgezigt, een
bo[{enblazet.
~I afol'fe, f, [H. eccl.] 800rt van mantel m.
der egyptiscl1e monniken.
Mikg;ade, Ma~adis, f. [Mus. ane.] Dudgrieksclleharp f. ~net 20 snaren; Anacreons-lir-r f.;
001£ eene soort van filMt en trompet f. - I) agadisc.., v. n. [Mus. ane ] Op de map,adis spelen.
Magaiese. Uagalaise, f. [MetaIL] Zinkhoudend ijzere'rts m., mag a ( s e f.

+

e

)Iaganese, r., z. v. a. lUAGNESIE.

MagaJ'in, m. [Bot.] Soort van indische jasmijn f.
ltlagas, m. ((Jr. -gaee) [Mus. ane.] Holte
onderaan de oude lier om haar meer klank· te
doen (leven, klankholte f.
.
.
llagasin, m. Yoorraadl'i-tHS, pakhu1s, magazyn n., beroploats voor waren of noederen; bewaartJlaats f. de1' goederen, uit welke de winke{vooY'raad gedurlg aangevuld wordt. M- de hie,
korenpakhtlis n., kOl'enschuu1' f. M- de poudre,
kruidmogazijn. M- aux bois, houtma(lGzijn, houtstape/plaats f., houttuin m. M- de nouveautes. ma(Iazijn van nieuwiaheden, van mode-artikelen. McHchand en m-, Koopman in 't gront, gronthandelaar m. (die er geen' win/wi voor den kle'inhondel OTJ nahoudt). - Gronte verzamelin(l van verschillende voorwerpen, vomTaad m. Un ill- de
pommes, de fruits, een groote voorraad van ap·
pelen, van fruit. _. (Loc. (am.) Je crois qU'iI en
veut faire m-, ik getoof dat kfj 81' een magaz/ijn

z.

MAJE.

ltlag'icien, m., ne, f. Toocenaar. toooeraar,
zuxrtetcunstenaar, duuielskusutenaar m., toovenares, toooeres. toocerhens. toooerkot f.
ltlag'ie, f. Tocoerhunst, tnoverfj f. M- noire
of enkel lVI-, zwarte Kunst

r.

(die oeacnt 'oerd met

oehulp van den duivel te worden uitgevoerd). Mlllanche or nntureUe, natuuJ'lijlre toover/fUnst, ge-

heime wetensehap. M- tlH~nrgique, z. THEURGIE:(fig.) Tooverkr'acht, begoocheling, betooverende werking, zinsmisleiding f.: eet auteur seduit par la
m- du style, die schr{fver verleidt door de tOOl)erkracht, door het betooverende van zijnen stijl.
QueHe est done la In- de ce tableau? waarin Hgt
toch de toover/fraellt van deze schilderij? - (Loc.
prov.) C'est la m- noire, dot is hekserjf, dat is
zeeT moeijeljjlf te verstaan, daart'on begrijpt men
niets. - )Iaghlue" adj. Tooverkunstig, tooveraclltig,naar tooverij gelijkend: Art m-, toove?'·
!fur/st f. Pouvoir m-, tooverlfracht f. Illusion m-,
tooverachtir;e begooeheling r. -- Mil'oir, Lantel'ne
m-, tooverspif{Jel m., troverlantaarn f TatJleau
m-, tooverschilderjj f. Carre m-, z. CARRE. Baguette m-, z. BAGUETTE. -- (fig.) Bftooverend. begoochelend, verblindenrl, verbazend: CeJa produit
un eIfet m·, dot doet eene betoovercnde, zinsbegoochelende wer/fing.
rtlagisnle~ m. [ReI.] Godsdienst der magiers
of nud-perz'i,vehc priesters, rn a {J ism usn.
M.Igiste.·, m. (pl'. -tel') ({r!lin) (iron.) Schoolmeester, dorpsschoolmeester. (Plur. De~ magister).

IU••g·istel'e, m. [HisL] Grootmeesterschop n.

rier ftlaltezer orde; tijrldU1.tT m, 1)On die waardig·
heid. - [Chim., Pharm. ane.] Itleesterpoede r n.,
de tot lJOeder gebra[Jte nerierslag van de edelsle
deelen eenCl' stof, m a ()is tel' i u m n M- de bismuth, maGister van bismuth, 1wreiwit n., eene
verbindi11(J van bismuth met salpeterzul.tr of een
onder-Sal,JeterzuuT zout (vroegc?' vee! afs blanketsci, nu als vloeimi,ddel bfj emailleersels, tot vulling
van valsehe paarlen enz. gebruikt).
ltlagista'al, e, adj. 11leesterlijk, den meester
kenmerkend of betamend: Une oeuvre m-e, een
meesterlfjk 'Wer/f, een meesterstuk n. - (denigr.)
ft-IeesterachUg, (febifdend, heerschzuchtia, schoolmeesterachtig, 'lJer"waand, pedant: II s'expt'ime d'un
ton m-, hij spreekl oJ) meesterachti(Jen, op hoogen
toon. - rHi~t.1 Commanderie of Chamhre m-e,
(JTootmeesterlijke (door den grootmeester der lUoltezer orde te be,qel'en) lwmmanderie f. [Liturg.]
Prebende

m-e, z. v. a. PRECEPTORIALE. - [Geom.,

Fort.) Ligne m-e. hoo(dlinie van een werk, door
den ingenieur ontworpen; vuurlijn, binnenkruin
rPllarm.]
der bOTshoering, ma(listraal f. Compositions m-es of extempol'anees, Medicaments
magistraux, voor(!esc!7)'even artsenijen, naar't recept of 'l)oorschrift des ge11eesheers klaarremaakle
en toe(lediende genee.w·tiddelen Un tegenstellino met

compositions, officinales of Me~Hcaments officinaux, artsenjjen,1ie r;eheel toebcreid in de apothe-

!rp,n voorhanden zyn). - it) agisfralellH~nt, adv.
0.0 meesterljjke wH7e, meeslerlijk; - ..op meesterachtige, heerschzuchtige) ver-waande wyze.
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JlagistJ'at, m. Ooemeutsnersotm; reger'l11gs- Personne m-e of ats subst. Un m-, Une m-, een
persoon , regering.c;lid. raadsheer , burqemcester , gemagnetiseerd persoon, eenor eene oemrumetiseerde,
mag is t r a at s-persotm; o{ficier der rectbtml«. reg- iemaiui op wien of une het die?'Iijk mtumetismu«
ter m., - gezamenlijke regeringsleden n. pl. (ma- tOf(Jepast wordt. - Magnetisenr, m., -euse, 1.
gistrature), cemeente-bestuur n., ooerneui. m a fI i s- HiJ of ziJ, die door het d'ierlijk nuumetismus genet r a at 1. - Jlagistratllre, f. Waard1(J- zingen zoekt te beuierken, nuumetiseerdcr, m a gheid f. van ooerneidsnerscon, ouerheulsamu; n., net is e u r m., uuumetiseerster f. Ook als
'regering, mag i s t rat u 'U r f.; 1'egterlijke waar- adj.: Eleve m-, Aide m-, leerling , heiper van
digheifl f. - Tijd m. der ombtsbedienitu; van een: een' mtumetiseur. - Ma~'IH~tisnle, m. [Pnys.]
nuutistraatspersoon. - Gezamenlyke regeringsle- Magnetische o{ aant1'ekkeride kracnt, eigenschap f.
van den zeilsteen om het yzcr aan te trek ken.
den n pl., ocerheu! f.; regterlijke mact f.
ltlaglna, m. [Pharm.] Iedere dikke, lijmi(fe of m a (J net ism usn. - M- terrestre, aara-nuumegeleiachtige stot, dikke zal[ f., m a (J man. - l-Ve!- tismus. de inotoed, die de aardbol zeit op de komeer ook: overbljjrsel n. eener uitqeperste zelfstan- l Jasnaald uitoetent. -- rMrd_J M- animal, dierlijk
nuumeiismus. -- Magnetogene, adj. Tot de
digheid (marc, reces).
Itl agou .. , m. [Econ. rur.] Volksnaarn van den oorzaken del' mtumeiisctie werking behoorend. zydeworrn in 't zuiden van Frankrijk. - tLoc. Jlagnetogenie, r. Opwekking del' ouumetiscue
prov.) Mourlr la graine dans le ventre comme 1Jerschijnselen. - Mngnetologie, f. Leer van
Ies m-s, steroen zonder z~jne plunnen volvoerd den nuumeei en de matmeiisctie Kracht. - We Unte hebben. - Itlagnand.'ie, ltlag'uane-rie, r., scnap f van liet dierlijk mtumetismus in zijne 00'1'z, v. a. lUAGNAl\lEHE. - ltlagnnuiel", m. Eice- 'laken en uituierkseten: - Magnetolog'ique,
ncar, bestuurtier van eene inrigting
een geLJouw adj. Tot de rnagneetleer tot de uxienscnup van
voor de zijdeteelt. (A-len zeqt 001£ rnagnadler, ma- bet dierlijk nuumetismus beltoorenrl. - IUa,gnegnandter, magnaissier). - Mag'lutnie.·e, f. Ge- tometne, m.'[Phys.J lWagneetmeter m., wel1ftuig
bouw n. »oor de aank 1,veekino van zijdewonnen, tnt meting o[ bepaling van de Kracht des nuumeets
»oor de zijdeteelt. (Nlen zegt ook magnundrle. (uitoevonden door de Saussure). - MagnetophIPne, adj. Tot de uituierkseien der mtumetisctie
magnauerte. cocontere, verrerie.)
Jiag'nanhne, adj. Grootnwedig, hoo(jhartip, «racnt oenoorend, - 1t,agnetophrenie, f. Leer
verheven, edelmoedig. Heros Ill-, grootmoedig der rna' neiiscne uiunerkselen,
(lijnwaad n.
held m. Sentiments m-s, edele, grootmnedige, »erMugnettes .. 1'. pl. [Com.] heifer hollandsch
hevene gevoeltns n. pt. -- Magnanhnelnent,
JlilgniC"i1ude, adj. [11. n.] lUet grooten staart.
adv. Op f/rootmoedige wjjze. met grootheid, verheMilgnifieat, m. (pl'. mag-ni-fi-katt) rLiturg.]
venheid van ziel. - Mag'naniauite, f. GrootLo!'zano m. ier eeTe van Maria by de vesperdienst
moedi(Jheid, hooghartigheid, zielegTootheid, verhe- in de roomsch lwt'lo/ijke kerk (naa1'de lat, aanvanqsvenheid van ziel, edelmoedigheid r.
woo/den: magnificat anima mea Dominum, mijne
Mag-nnt, m. (pr. mag-nn) Rijksgroote, voor- ziel verhert or loo!'t den lieer). (PluT. Des mag~
-naam, rijksbeambte, oud-adellijke in Hon(Jorije en nificat). - (Loc. prov.) COl'I'iger Ie M- o[ Coniger
Polen. magnaat m. - .~ M«lg'IHltisule, In. Ie M- it matines, geheel ten onpas aanmerki11{Jen
~lagt f. der magnateh. Gezamenlijke nwgnalen. maken, willen verbeleren of Laken, waar niets te
t ~Iag'ne, adj. Groot (nu alleen overgebleven verbeleren or te laken valt. II ne raut pas chanter
matines, men moet ni('t te vroeg virtol'ie
in): Cllarlemagne, Karel de groote [Carolus mag- Mkraaijen, de beerenhuid niet verkoopen v66r de
nu~] .
Magnesides, m.pl. [Miner.] ~lineralen n. pl., beer (JeV017(lCn is.
die maqnesium bevattpn. - Itlagnesie, f. [Chlln.]
~Iagnjficence, f. Pracht, heerlfjkJieid, hoogBilteroarde, talkaarde~ m a gne si a f. (naar 't heid. luister m. II aime la m-, hi] bernint de pracht.
landschap Magne~ia in Thessalie). 1\1- acree, blan- Traiter qn. avec m-, iemunrl met 1)racht of luister,
che, crayeuse. witte o[ lrootzure ma(J11esia. M- iemand heerlfjk onthalen. La m- d'un temple d'un
tluoree o[ spatique, opbruisenrle o(vloeispaathzure palais, de pracht van een' tempel, van een' paleis.
marlnesia. M- nitree, salpelerzw't'e magnesia. M- - (firl.) La Ill- du style, de lJracht, verhevenheid
noire, zwart manfiaan-oxyde, zwarte magnesia. 'van stijl.
M- suHatee, zW(1)elzuremagnesia. - ItIa~·ne ..
JI.lg'lIifie.", v a. Verhee'rlijken, 1)Tijzen, roesie, e, Ma~nesjen, ne, adj. [Miner.] Jlill1fJne- men (inz. den Hper). Man arne magnifie Ie Sei~
sia bevattend. rnet ma(lnesia l)erbonden, talkaardig. gneur, miir.e ziellooft, moakt proot. prtj,~t den Heel'.
- Jlagn~sifere, adj. [Cllim.J Toevallia mar;Magnifiqne, adj. Prachtig, heerlijk, lU1stel'nesia bevattend. - Magnesique, ad}. [Chim. J rijk; kostbaar. fraai; prachtlievend. I.es Romains
}rId magnesia tot basis -- Magnesite .. f. [Mi- etaient 111-8 dans leurs 8pectacles, de Romeinen
ner.] Eene uit bitteroarde en koolstofzuur beslaande beminrJen de pr-Qcht tJ'jj hunne schnuwspelen. Voila
steer/soort r. - Itl;ag'ueshun, m. (rJr. - orne) un bM.iment m-, dat is een pracl1tig gebouw. Jrletailische hasis f. van de magnesia (door Davy II a des meuhles m-s, hi) heert Iw,~tbaar. (raai
hui.waad. --- Cette vue m-, ,Ut hee'tl'jike tdtzigt. in 1808 a{wzonderd).
1t1.a~nethlne, adj. [Phy~.] Den nWr]neet o{
Des p1'OmeS8eS m-s. heerlijke. fraoiklinkende belorten f. pl. Paroles m-, Iwogdravenrle woorden n.
zeilsteen betTelrend;met de aantn:kkende kracht
van den maqneet begaofd, aantrekkend, 111 a 9 n
1Jl.
Un style m-, eenverheven stiji m. -- ({am.) II
tis c h: Vertu, Attraction m-,magnetiscl1e kracht,
fait un .temps m-,
is ovel'heerlfjk, mag'll i (i e k
aantrekking f. Fluhte. Courant m-, maonetische werle't. - MAG~IFIQnE, m. et f. Pracht/ievende m.
vloeistor f., strewn m. of strooming r. -- Azimut m-, en f. - Hft scMllerende, prnchtire_ - rHo n.] 800rt
z. AZDIUT. iquateur m-. z. EQUATEUI1. Mer:dien ll((n pararlijsvorel m. - -Ua~nifiqnelnent~ ndv.
m-, z. l\lERIDlEN. - Barre m-, ma(,metisfhe staa{. Of) prachtire. luisterrijke w~ijze, met 1)racttt. rijwar roan nun de kracht van den rHa neet heeft kl'l#k, heer/tik.
(-,'fer/fen snavel.
mede(Jerleeld -- Het dierrijk maqnetism11,S betTeffend.
Mll~nh'ostre, adj.
[H. n.] Met qrooten,
ma 9 net i s r. h: Sornnambulisrne m-. mognetische
t JI~.gnitnde, r. Grootte (van gestalte); -slaap m. -- Mag;neU(luen.~nt, arlv. Op nwr;ne~ grnntheul. rnaat f.
tische wijze. -- It:lagn~ti8ant. e, ad). ltfagne)Ii,~ninrn~ m., z. 1'. a. lUAGXESIUlU.
tiserend. Personne m-e, of olssubst. Un 01-. z. v. a.
JI;l:::nole, f. [Rot.] Nont f. del' magnolia,
MAGNETiSEUR. - ItI,agneti8«"tion, L 1~I(Jqncti magnoHu-vrucht r. - ltlilg-noliuc". e, Ma~'no
sering, toepassinq, uitvoerin(j van lIet dietlijli nW(l- li~, e~ adj. Naar de marjr/olia nelijkenrl. tiJt hp.t
netismus: - toestand m. tlan een gemagneliseerde. gesLaeht der maf!?1oliaas behnnrend. - Magno- l'Uagnetiser, v. a. fltlaglletische krachl aan lie~ f., of lIa:.:,nolit"J', m Magnolia f.. fT e benereen ligclwam mededeelen. - Het dierliJk maaneUs- boom m. tLit NonrrJ-AmeTika, in ondersrheidene
?nus in . t wer Ii stellen, volqen:,' Z()fiere geneeswijze soortpn. een 1irachtiQP bnmn met roosvnrmice blne(int:. door Dr. Mesmer sedert 1776 ,in zwang qe- men (naar F'rQ?o~nis' MagnoL wp,feer professor der
komen) door wt'ijving met den rnanneet of donr kr-uidkunde te ~lnntpellier, benoemd).
gerer-elde handlJeweoi.ng en aan:rakino (maniplliatie)
1tla:£note~ r. Naam der marmot (marmotte)
geheime krachten in !wt mensc!lel'ijk l'ir;c17aam op- by rie AI!Jen-f1ewoners.
'wekJien. om du.s doendeu!kere kwalen, inz. zpnuwJla,got, m .. [H. n.l Aap m., de einenlyke of
lijden, te oenezefl, m a {} 1'1 e t i, s r en. .- flet 1wrt. groot/' aap, - (ram. et iron.) Zeer leelijk mensch,
passe is ooll: adj. en subst.: Anneau mat-metis?, ge- apenr;ez1p,t; lomp, nnbehnlpen schepsel n. -- B('r~pot
magnetiseerrle, aantrekkend uemaakte ring m. -- te/fjke fi!/uur f. van chineesch porselein. - Opge-

or

or

a

e-

e
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s-paarfle en weggeborgen schat, vette spaarpot m .

Se ratre un bon m-, een' Goeden spaarpot maken,

MAILLE.
Ie dunne pin of tap f. (die te veel speZing in het

gat hee{t). Bois trop m-, al te dun tuiut n. »eei geld orersparea.
Pinceau m-, scnraai, macerpensee! n. Couleur m-,
Mag."aphe, m. [Mus anc.] Winds]Jeeltuig n. zwakke. te dun opgedragen kieu» f. - Lettre,
der Hebreers (volgens de besch1"ijving in den Tal- Caractere, Ecriture m-, maqere, schrole letter f.,
mud naar onze orgels gelijkend), rna grap h m.
te d'un schrift n. - [Mar.] Navlre m-, sctierp,
Magredine, f. [Com.] Egyptisch lijnwaad uit mager schip n. Eau m-, ondiep water n.
Cairo.
- (Loc. prov.) C'est une m- ecnlne, II est mItla.g."ol of Magrot, m. [Bot.] soort van comme un hareng sauret, comme un squelette,
blaauwe druif f. uit het depart. Correze.
comme un coucou, het vet zit hem niet in den
Mahagoni, m., z. l\1AHOGON.
weg, hij. is zoo rnage~ als een oeraamte, als een
Mahaleb, m. [Bot.] Boom of struit: m. van tunu, 't 18 een sctuirminket. II va du pied comme
't geslacht der kersenucomen, inz. in de Vogesen nn chat m-, hij is zeer vlug ter been, een goed
en bij het dorp Suinie-Lucie, daarom oak bois de voetganger. - (Prov.) A chevaux m-s vont les
Sainte-Lucie (z. BOIS. blz. 190 uo; 1), 001£cerister mouches, de arm.~n worden meer met belastingen
m- en prumier odorant geheeten. Zijne buuieren, gedrukt dan de ryken. - lUAIGRE uxmi! ook ellipt.
btoesems en bezwn (inktbezien of pm'fumeerkersen ols adv. yebruikt: Dessiner, Peindre m- (d'une
genaamd) worden tot welriekende uiaieren, zijn manlere m-), te schraal or dun teekenen. schilderen.
hout tot draai- en schrijn1JJerk gebruikt.
- Falre m-, Manger m-, geen vleesch eten, vasMahel"ne, f. [Bot.] Soort van hermanskruuin. tendag tunuien, - [Marech.] Estamper (Etamper)
Mahogoll, m., Mahogonie, f. [Bot.] Ma- m-, schraal, maqer stampen, de nagelgaten in 't
tuuumie-, malumie- or acardie-boom m. in Zuid- hoefiizer digt b'ij den buitenrand slaan (in tegenAmerika (001£ bois d'acajou, acajou a meubles stelling mel estamper gras, vet stampen, waarby

geheeten).
Maholuetan, e, adj. ltJuhamedaansch, rnahomedaansch, wot tot ltJuhamed, zijne leer of zijne
volgelingen betrekking neeit. - Als subst. m. en f.
Muluunedaan m., muhamedaansche f., beliider m.,
belijderes f. van Muhameds leer. - Maholnetisllle, m. Godsdienstlem' f. van ~luhamed, muhamedaanscft geloof n., m'uham e dis mu s. islamismus n., islam m.
(galjoen f.
Mahon, m., MahoDne~ f. [Mar.] Turksche
Mallot~ m. [Bot.J Katoenstl'uAkm. del' Antillen.
ltlahont, m. [Com.] Grove wollen stof f. uit
Engeland en 't zuiden van Fl'ankrijk voor de levardsche havens.
)Iahute, f. [Fauc.] IBovenst gedeelte n. van de
vlerrken, kort aan 't lijf van den valko
)Iai~ m. ftlei, meimaand, bloeimaand f., vijfde
maand van het jaar. - Champ de m-, Z. CHAlUP.
Arbre de 111-, meiboom, meUak, me'i, boom of
tak ill., d·ien men op den 1 il mei ter iemands eere
vOOJ' zijn ll/uis plagt of pleeqt, te planten.
Mai~ f.. liever lUAIE of l\1EE.

de gaten digl aan den binnenrand worden ingedreven). - [Fauc.] Voler bas et m-, laag en met
tegenzin vliegen. - MAIGRE, m. Het magere, mager
vleesch, mayer n. Le m- d'un [ambon, d'un saumon,
het mager van eene tuun, van een' zoim. Voulezvous du gras ou du m-, wilt gij vet of mager. Tralter en m-, een' maaltyd zonder vleeschspijzen
voorzetten. - (iron.) Cheval charge de m-, maaere
knot m. - [Tech.] Prendre Ie m- d'une pierre,
eenen steen at'schrijven (met lijnen beteelwnen) , ter
aanwijzing hoe hij bellO'uwen moct worden. I\'IAIGRE, m. [H. n.], z. v. a. Ol\iBRE.- Maigre.,
let, te, adj. (verklw. van maigre) ({am.) Eeniqzins mager, niet te vet; wat schraaltjes. - Maig.'eluent, adv. Op magere wijze (doorgaans fig.
et fam. gebndkt): n a de quoi vivre, mais bien
m-, hij heert ziJn brood, maar heel schraaltjes,
vrij sober. - t Maig;resse, 1., Z. v.a. lUAIGREUR.
- Maigret, te, adj., z. V. a. IUAIGRELET......
Majg.. eilr~ f. 1~fagerheid; schraalheid f. Jamais
je n'al vu une si grande m-, nooit heb ik zulk
eene groote magerheid, iets zoo magers gezien. (fig.) M- d'une colonne, schraalheid, te grootedunte
Maianthelne, m. [BoL] Z. V. a. lVIUGUET.
Maiba, m. [H. n.] lndisch tapirzwijn n.
eener zuil. M- d'une ('ouleUl'. zwakte, {laauwheid
Itlaidan, m. Marktploats f. in 't Oostcn; ren.. eenet kleur. M- tin style, dorheid, droogheid f. van
baan, inz. de oude renbaan f. te Constantinopel.
den st'yl. - Itiaig'rh", V. n. (met avoir als men
Maie, f. [Mar.] Lekkist f. (voor het geteerd de handeling, den overgang van den eenen toestand
touwwerk). - [Tecll.J BakkeTstro(J m.(buche). in d~n anqeren, met etre als men 't gevolg of
- Tafel f. of borlem m. voor het uit te persen drui- de tutwerkmg op 't oog hee{t) ~lager of magerder
venmerq. - Schopvorm'irJ werktuig n., waarmede 'Worden, vermageren, afnemen. IJ maigl'it de jour
men by 't geellwper-maken den kaln;tijnsteen met en jour,
vue d'oeil, l1ij wordt met ellien dag
het houtskoolpoeder vermen(Jt (ook mee geheeten).
-rnagerder, valt zigtbaar a{. II a maigri depuis
deux ans, hij is sedeTt twee jaren magerder geMaienne, f , z. v. a. AUBERHlNE.
worden - Het part. passe is ook adj. Elle est
Maieur, m. [Anc. miL], Z. V. a. l\IAJOR. In Beloie: burgemeester eener landelijke gerneente.
l)len maigrie, zij is veel vermagerd. - MAIGRIR,
Maienze, f. rHo n.] Volksnaam der koolmees f. v. a. 111agerder, dunner, doen schijnen (van k/ee(mesange charbonniel'e).
deren sprekende): Lesvetements noil's maigrissent
:Jluigl'e, adj. ~Iager (van mensch en of d'ieren), Ia taBle, de zwarte kleederen geven aun de gestalte
weinig of geen 'vet hebbende. Devenir m-, mayer een d'unnc1' of slanker voorkomen. - [Tech.] Uitworden, vermageren. Roenf, Poulet m-, magere dunnen, afnemen, pas of voeg maken. M- une
os, rnager hoen n. Viande Ill-, mager vleesch n. piece de bois.
- Mager (van spijzen), niet voedzaam of versterMaigne of iJlegne, m. IVei, hui f. (petit
kend; zonder vleesch 'vet of bouillon bereid. Les lait). - lUAIGUE. f. [H. n.], z. V. a. AlVIBRE.
Mail, ID. [Tech.] Zware yzm'en hamer m.,
chartreux etaient astreints des nourritures m-s,
de karthuizer'S mogten niet dan mageren kost ge- waarmede de mynwe1'ker de wiggen in de steenbTuiken, moesten zich van vleeschsp'ijzen onthouden. voegen of de gemaakte inkepingen staat. - ZwenRegime m-, Repas m-, Bchrale leefregelrn., magere gel, vleael, be'uker, stamper m. (waarmede het vlas
maaltfjd m. (zondervleesch, enkel uit vastenspijzen enz. bewerkt war'dO. -. Soort van italiaanschen
bereid). Soupe m-, magere Boep f. - Jours m-s, kalkmortel m. - [Jeu] Knlt, 'malie f. (waarmede
'vastendagen m. pl. (waarop 't gebruik van dier/ijk men in de maliebaan slaat),. -- rnaliespel n.; voedsel verboden is). -- (fig.) Faire m- chere, un maliebaan, f. Houle de m-, kolf~ or maliebal m. m- repas, een' sch1'alen, soberen, slechten maaltijd [Anc. mil.] M- d'armes, st'l'ijdhamer m. - [Mar.],
ho·uden. (z. 001£ CHERE, CUISINE.) - Mager (van z. V. a. l\fAILl,ET.
den bodem of grand), schraal. dor,onvntchlbaar.
Mailhee, f. [Anc. mil.] lUalienrok, rnalienCes terres sont rort m-s, di.e landerijen zijn zeeJ' kolder m.; gemalied stnk n.
schraol. - Argile.Chauxm-, magereklei f., ka/k m.
MaHlade, f. [Peche], z. V. a. TRAIUAIL.
(die veel kiezel bevot). - (fig.) Unsujet m-, een
)Iaille, f. MarlS f. (van een net), sleek m van
dor, schraal, onbevallig onderwerp n. Un style brei- of knoopwerk: Filet
grandes m-s, net met
gropte maun. II y a nne Ill- rompne a votre has,
ill- et decharne, een dorre en drooge, aUesieraad
mis:;;ende stij! m. C'est un m- divertissement, er lS een steek aan uwe kons los. Reprendre, Re"
't is een sober vermaak, eene droo(Je uitspanning. leve.. une m-, een'steekweder onnemen. - A-lalie f.,
- lBeaux a1'ts1 CoJonne m-, magere, schrale 1Jantserringet}e der oude 1Jlapen'rustingen. Cotte de
zuil f. (wcllwr scl1acht te lang is . met betrekking m-s, lJantserrok, rnalienkolder m. Gant~ de m-s,
tot hare diklt). Moulure m-, schrale, te dunne malien- of pantserhandschoenen m. pl. -- (Prov.), z,
lijst f. Angle 01-, al te scherpe hoekm. - Tenon m-, HAUBERGEON. - Scllalm, ketUngschalm ID. Chaine
I
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de deux cents m-s, ketting van 200 schalmen.
Chaine a m-s sans etals, garnle d'etals, ketting

zonder, met staanmannen of staggen. - [Blas.J
Ronde gesp m. zonder tong. - t [Bot.] Knop m.
ot oog n., waaruit de orucht der meloenen, der
komkommers, de druiventros te voorschijn komt;
- soort van mantot: m. - Merostrua; (in 't hout),
spiegeldraad m., spiegelvezel, bloem I., beeld n. [Chir.] Ronde vlek f. op den oogappel. - [Fauc.] ,
z. v. a. lUAILLURE. - [Mar.] Opentng of ruimte f.
tusschen ieder del' inluniten, lucnt f. Remplir les
m-s, deluchten vullen. M-sde valgrage, luchten tusschen de wegeringen - M-s de votles, oogen n. pl.
der rabanden. - [Pecha] Vij(Jetouw n. van sparto-eras (autre). M- rovalo, groot oemaasd zakne; n.
- [Tech.] M- de corps, draad m., die door den
qlas1'ing aaat (by zijdewevers). M- de corps d'en
haul, den bas, bovenste, otuierste dubbele draad
aan den glasring. - MAILLE, f. [Anc. metrol.]
Kleine koperen transetu: munt f., halve penning m.
(obole). - [Orf.] Halt lood n. - (fig. et ram.)
Cela ne vaut pas une m-, dat is ueen' penning
waardiq. Il n'a ni sou ni m-, hij oezit geen' rooden
cent, hij is doodarm. Ils ont toujours m- it partir
(a partager) ensemble, zij hebben altijd met euumdel' wat te tunsten, eenig »erscnu. Un pince-m-, een
gierigaard. Ce n'est pas jeu de trois m-s, dat is
by lange na geen kleinigheid. II ralt Ia m- bonne,
hij maakt goede rekening, z·ijne rekening kmnt altijd tot oJ} eenen penn'ing uii. z. ook DENIER.
Maille, e, adj. (en part. passe van mailler):
Filet bien m-, goed gemaasd net n. - Ce IH~raut
d'armes est bien m-, die wapen-lJeraut is goed gepantserd, hee{t een' goeden maUenkolder aan. -Fer m·, traliewerk n. van ijzerdraad (voor een venster). - Petales m-es, netvormi(Je, gctraliede bloembladeren n. pl.- Plumes, Fourrures m-es, gespikkelde vederen, ge1)lekt bontwerk n. l.es perdreaux ne
sont bons que quand ils sont m-s, de jonge patrijzen zijn eerst goed, als zij (levlekt zijn. - M ur m-,
t'l.tilswyze, met schwine voegen opgetrokken muur m.
- [Mar.] Bonnette oo-e, aangeregen bonnet f. l\iAILLE, m. [Tech.] Een der 8 werklieden, die
ieder vunr in de smeltovens volgens de catalansche ot {ransche manie,' bedienen.
Maitlean, m. [Tech.] [{leine klopper m. voor
het ~ewee(Jbare blad der droo(Jscheerdersschaar.
MaHlechol't, m. [Metall.] All-Wersel n. van
koper, zink en nikkel, ter vervanging van het tafelziiver (inz. te Parijs vervaardigd) , maillechord,
mele/lior n.
Itlailler, v. a. ~let een' malienkolder of malienrok wapenen of tlitruslen. - Mazen maken; met trali.evormig draadwerk vool'zien. - [Mar.]
Rijgen, aanr'ygen (een zeit aan cen ander). [Tech.] A'let een' houten hamer (maillet) kloppen. M- sur toile de batiste, un CUil', een stuk
batist,eene huid glad kloppen. - [Agric.] Kruiswijze voren pfoef/en. -- l\lAILLER v. n. [Bot.] Knoppen of oogen krijqen, lin' ppen zetten (vgl. lUAILI.E).
- [Cha~.j Vlele/wn krijr,en (van jonge patrijzen).
In dezen zin o()k SE lUAILLER, v. pr.: Les per-

dreaux commeneent a se m- (Les perdreaux mail-

lent), de jonqe potrfjzen krij(Jen vlekken.
ltlaiUel'~ m. Postpaarrl n. rlal de brieven draagt.
Maillej'ie, f. Hennepbraakmolen m.
!Iaillet, m. [Tech.] Houten hamer m. met
twee hoofrlen (bij velerlei handwerken in gebruik);
sleg
slaqel, houten klopper m. - McalfaL,
kal{aathamer m. M- ~ fourrer, klcedkuil, moskuil m. M- ~ glace, ijshamer, ijsbreker m. Mepisser, splUshwner m. - M- chasf'e-fusees, buizenslaqer,buizenklopper m. (der- vuurwerkmakers).
Drijfhamer m. (der k-uipers). - Stamper m. (in
de papiermolens). - [Anc. mil.] M- d'armes, strjjdhamer, kneusl7amer. - [Bias.] Klopharner. Memmanche, demanehe, emboute, gesteelde, on(lesteelde. van onderen beslanen kl()plwmer. - lUAILLET, m. Paard n. in den disselboom van eene
pmdchais.
MaiHetage, m. fMal'.] Bet omlegf/en der spykel huid; -- de spjjkerhuid zelve f. - 'Itlaillete.. ,
v. a. r Mar] BeSl!ijkeren, eene spijkerhuid omleqgen. 1\1- sur le franc-bord, sur... doublng·e. de spijkerhuirl om de buitenhuid, op eene dUbbeling aanbrengen.
JlaiHenr. m. [PeeheJ Nettenbreijer, nettenknooper m. (Jaceur).

r.,
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MaHlier, m. [Anc. tech.] Malienmaker, pant-

serieqer m., z. v. a.

CHAlNETIER.

Mailloche, f. [Tech.] Houten klopper m. der

kU'ipers, tier tuiepelmaker«. - Soort van mynwerkers hamer, wat ligter dan de qeunme (Z.l\lAIL).[Anc. mll.] Soort van strijd- of beuknamer. [Blas.] Kleine klophamer m.
Mailloir, m. [Tech.] Klopsteen m.
Maillole, f. [Agric.j Loot f. van den wyngaard. wijngaardstek m.
Maillon, m. [Tech.] Geemuuleerti ringetje n.
vool' de snoeren der gaaswevers. - ](ettingschalmpje n. -Koperen ring m. der lintwevers. - Z'ijdewevers glasring m. - [Mar.] Schuirknoop, slipsteek, sliersteek 'm.
)Iaillot, m.Klein-kinderwindsels n. pl., feitels,
luren or luijers enz. Enfant en m-, au m-, ingebakerd
kind n., zuigeling m. en f.- [Theat.] J.Vaauwsluitende vleeschkleurige broek f. der tooneeuumseressen,
Maillotin, m. [Anc. mil.j Soort van strijdhamer m. - [Tech.] Olijvenpers f. - MAILLOTINS, m. pl. [A. de France] Naam eener opl'oerige
partij onder Karel VI. (naar het wapen, dat zij
hanteerden) .
Maillu..e, f. [Fauc.] Vlekken f. pl., spikkels m.
pl. O}J de vederen des vogels.
Mahnoll, m. [H. n.] Aap m. met een: »arkenssttuirt (i.nz. op Sumatra).
J'lain, f. Hand f. Vous avez les m-s de (it la)
glace, flY hebt ijskoude luuuien. Avoir, Tenir
(dans) la m-, in de hand tieooen; lunuien, bij de
hand hebben. Vivre du travail de ses m-s, van
zijner hand n werk leven. Prendre it (avec) la
m-, in de, met de handen nemen, vatten, vangen.
Prendre qn. par la m-, lui prendre la m-. iemand
bij de ha'nd nemen, zijne hand vatten. Prendre qc.
deux m-s, iets met beidehanden vatten. Prendre
pleines m-s, iets met volle handen nemen.
qc.

a

a

a

Ces pigeons sont si prives. qU'ils5e laissent prendre a Ia m-, deze duiven zijn zoo tam, dat zy zich
met de hand laten vangen EaUre des mains, in
de handen slaan (om toe te juichen). Je l'ai reCll
des mains de votre frere, ik heb het uit de handen
van uwen broeder ontvangen. II a Ie chapeau a
la m-, hij !tee{t den hoed in de hand. Donner,
PreteI', Tendre la m- it qu., iemand de hand bie-

den of rei ken (om hem te ondersteunen, op te rigten); (/ir/-) iemand de behulpzame hand in eene of
andere zaak bieden. - Tenir la m- it qc., (lehand
aan iets houden. Cela est fait a la m-, dat is uit
de vrije, losse hand gemaakt; (fig.) dat is rnet opzet, met oogmerk gedaan, 't is eene a(gesprokene
zaak. Aclleter qc. a la m-, iets uit de hand koopen. Acheter qc. de Ia premiere m-, iets uit de
eerste hand koopen. Acheter qc. par m- tierce,
iets door' de derde hand I£oopen. Mener qn par la
m-, lui donner la m-, iernan{l aan de h(tnd leiden.
- MeUre la m- au plat, de hand in den schotel
steken (om te beginnen rlaaruAt te eten). Mettre
la m- quelque instrument, quelque arme, pour
s'en servir, eenig werktuig. wapen in de hand
nemen, om e1' zich vag te bedienen.Mettre In plume it la m-, de pen in de hand nemen. II met
l'epee it la m-, htj trekt den degen. Mettre aux
m-s, handgemeen doen worden. En venir aux m-s,
handgemeen worden. - Elle a eonsenti a lui nonner sa m-, zij heert er in bewilligd hemhare hand
te (leven, hem te trOluven. - Donner les m-s
une chose, in iets bewilligen, de hand tot iets leenen. Donner qc. de la m- it la m-, de m- it m-,
iets van hand tot hand, van de eene hand in de
andere geven. Donner, Remettre qc. il qn. en mpropre, iemand iets eigenhandiQ overgeven, ter
hand stellen. - Donner la m- a qn., iemand de
re(fterhand. de beste, hoogste plaats ('even. II est
tombe en honne m-, hi} is in goede handen gevallen. - Monter m- avant, met de handen vooruit
oplrlauteren. -- La m- de Dieu se fait eonnaitre
iei, hierin z'iet men de hand of den vinger (de almagt, de besturing enz.) van God. Ma fOI'tune est
entre vos m-s, dans les m-s de vf)tre pere, mijn
gelulf. staat in uw~ handen, in de handen (magt)
uws vaders. - MAIN wordt, als het nederd'uitsche
han d, ook voor handschri{t. schrift n. gebruikt:
II a nne bonne m-, hi) sr.hrijrt eene r;oede hand.
Imiter la m- de qn., iernands hand or schrift namaken. Voyez, est-ee la sa m-? zie eens, is dal
zfjne hand, zijn schr'ift? - (Loc. ram. et prov.)
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Je l'ai de bonne m-, ik heb het van aoeder hand,
ik weet het zeker. Avotr les m-s nettes, zuioer
van iets zyn, er geen deel aan hebben. ParLir de
Ia m-, schielijk oertrekken. L'argent ne lui tient
pas aux ms, lui fond dans Ia m-, hij han qeen
geld bewaren, het geld glijdt hem door de »uuiere.
II ales m-s de beurre, hij laat alles vallen. Fatre
credit de. la m-, 3 la bourse, niet borgen, slechts
voor klinlwnde mun! oerkoopen, Falre sa m-, zijn
voordeel 'l.tit iets tialen, zijne schaapjes bellOorlyk
weten te scheren,iets ongeo01'loofds naar zich tuilen.
II a la Ill- bonne, heureuse, hij heeit eene goede,
gelukkige hand, alles gelukt hem. Se ternr par la
m-, het met elkander lunuien, eens zYn. Avotr qn.
en m- pour une affaire, iemond tot eene zaak by
de hand hebben, van zijnen bijstand »erzekerd z,#n.
II lui a mls la flute it la m-, hij heert hem he!
eerste onde1'wijs op de {luit geneven. - Forcer la
m-, noodzaken, dwingen. Tendre la m-, de hand
uitsirekken of optunuien, bedelen. Lever la m-,
eenen eed doen; ook: dreuien te slaan. Faire une
chose haute Ia m-, ietsmet veel gezag uiicoeren.
Tenir la m- haute
qn., iematui streng, kort
houden, den duim op hem Iunuien. Je vols bien
qu'Il faut que j'y mette la m-, ik zie wel, dat ik
mij daarmede moet bemoeiien. N'y pas aller de mmorte, 1ets met Kracht aanvatten, eene zaak met
kracht doo1'zetten. Je suis sous sa m-, ik sta onder hem, ilt ben in z'iine magt. II tombera sous
rna m-, it passera pas mes m-5, hij zal wet in
mijne handen vallen, iii zal hem wei in mjjne magt
m-s,ik lireea er de handen van
krijgen. J'en eus
vol. Prendre a (de) toutes nl-s, zich op allerlei
wyze zoeken te verrijken, van aUe kanten naar
zich schrapen. Je ne puis couper cela, je ne sUls
pas en m- of a ma m-, iii kan dat niet doorsnijden, 't is mij niet ter hand. - (pop.) II a la mcroche, II n'a pas les m-s gourdes, IJ n'a pas tou-

a
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jours ses m-s dans ses poches, Il n'est pas sur
of II est dangereux de la m-, II faut Ie regarder
aux m-s, hij hee(t lange vingers, hi} steelt gaa1'ne,
men moet hem qP de vingers kijken. Graisser Ia
m- of les pattes a qn., z. GRAISSER. - ({am.) Ene
a de la gorge comme sur Ia m-, autant que sur
la m-, haar boezern is zoo plat ais eene schol. Grand comme Ia m-, zoo groot als eene vuist (van
iets dat zee1' klein in zijne soort is). Avoir Ia mllonne pour chantel', slecht zingen. A voir des m-s
de laine et des dents de fer, een groote eter en
luije wer!fer zijn. Manger dans Ia m- a qo., met
iemand al te {amiliair of (Jemeenzaam zijn. - Sous
m-, in het geheim. onder de hand. II neg-oeia sous
m-, hii onderhandelde, in het geheim, ender'de
hand Un humme a deux m-s, e'en man, die twee
v

posten ot bed'ieningen te r,clijk vervult; OOli: een
dubbelhartig mensch. Un homme de m-, een man,
d·ie doorzet, die zaken dnet. Desgens de m-, kloeke,
toutes m-s,
vastberarlen mannen. C'est un hdie man is tot alles te gebrwiken, i.'i van zessen
klaar. Gens de ])asse m-, gemeen volk, gepeupel.
Un tour de m-, eene handgreep. En un tour de
m-, in een oogenfJlik. Un coup de m-, een stout
bestaan, stoute en verrassende onderncming of aanval, overrompeli'YI(J. Un coup de m- est Lient6t
fait, eene stoute daacl is schielijk uilQevlJerd. Cette
place est a l'alll'i d'un coup de m-, deze vesting is
tegen een' onverwachten oG1wal, tegen eene overrompeliny bestanrl. - (Prov.) A plusieu!'s m-s
l'ouvrage avance, vele handen maken ligt werk.
Qui a longue m-, attetnt de loin, geoote hceren
hcbben lange annen. De marchand a'mal'ehand of
de Jarrun a lanon it n'y a que Ia m-, tusschen
rnenschen van een slag is paa'lJ,w de konp geslolen;
't is diet en dief.jesmaat. II vaut Jl1ieux tendre la
m- que Ie COll, 't is beter te bedelen, dan te stelen.
- z. ook AlUOUH, AHME, BAlSER, BAS (adj.), BON-

a

NET, BRIDE, COEUR. COXSClENCE, mbIANGER, DOIGT,
ENCENS01R. EPEE, FED. GOURD, DIPO~ER, JED, LaCHER, LAVER, LEVER, LIE. LIER, LONG, LOUER,
[Mil.l A m- arnH~e, qewapenlUARIAGE, PaTE, -

del hand. Combat de m- n m-, gevccht van nabij,
het handgemcen zfjn. Faire m- basse, nedersabelen,
in de pan hakken, O1)e1' de klina jagen; uitplunder:.en. Coup de m-, z. boven. En ventr .~ux m-s,
Etre aux m-s, handgemeen 'Worden, zrJn, ,l;laaqs
raken, zYn. - [Escr.] A voir de Ja m-, handig
trek/fen, eene fjoede hand van scherme'n hebben.
Avoir les armes bien (belles) Ja m-, een' goeden

a

stand

by

't schermen hebben, sierlyk of zwiertg

schermen. -- [Man.]M- en avant, voorhand, »oorste
gedeelte van een paard, Imp en tuils. M-en arrlere,
achtertuuui. achterste gedeelte. Ce cheval est bien
fait de la m- en avant, dit paard is van »oren goed
gebouwd, tieeiteene welgemaalfte »oortumd. Ce cheval tire, bat a la m-, dit paard ligt zwaar in de
hand of vuist, rukt in de hand. II a I'apput, la
bouche a plelne m-, het is vol in de hand. nest
bien, sensible, Jeger it la m-, het is iiqt, gevoelig
op de hand, goed in de ouist. II force Ia m-, het
luistert niet naar den toom of teugel, gaat door.

Ce cheval tourne 3 tou tes m-s, dit paard laat zich
reqeren, is zeer male Rendre la m- it un cheval, Caire partir de la m-, den loom »ieren, het

wei

paard Laten doorscnieten, van de hand laten qaom.
Soutenir of Tenir Ia m-. den toom kort tunuien,
den teugel sirekken, de vuist oasttiouden. Mener
un cheval haut Ia m-, een lJaard de teuoels hoog
houden, eene verhelfende teugelwerking uitoeienen.
M- de la bride, teugelhand, tmkerhosu! des ruiters.
M- de l'epee, de Ia lance, de la gaule, regterhand
Ja
des ruiters. Travailler un cheval de la moo,
m-, een paard uit de hand rijden. N'avolr point
de m-, den teiuiel niet wei uieten te ooeren or te
gebruiken. Cheval de m-, handpaa-rd. Un cheval
deux m-s, it toutes m-s. een
en koets- of
trekpaard (dat onder den man en voor 't rjituig
dient.) Clleval qui est sous Ia m-, hoI'S de la
ill-, bij-de-handspaard of linker trekpaard, vande-hands-paard of regter trekpaard. M- ignorante, savante, onhandi{Je, geoerende 'i"uitcr of
hand. Moo legere, douce, dure, ferme, ligte,
zachte, harde, 'vaste hand. - [Jeu] Trek, slaa,
steel£ m.; voorlland 1'. Comt)ien avez-vous fait de
m-s (de levees)? hoe veel slagen hebt (Jij gehaald?
Qui a la ill-? wie hee{t de voorhand? tOle speelt
'Mit? J'ai ]a moo, iii heb de meeste sla(Jen, trekken.
A vous la m-, gij zet of speelt voor, qij hebt de
voorhand. Perdre Ia m-, de voorhand ve1'Uezen.
- Avoil' of Faire Ia m-, kaartgeven. -. ((mn.) II
a Ia tn- ehaude, z, CHADD. Z. Ooli ARlHEHE-MAIN.
- [Mar.] Agir of TireI' m- sur m-, hand Oller
hand halen, zonder 'i"'uklwn invallen. Amarrer en
bonne moo, vaslmaken zonder oPrJaan. Monter mavant, hand over hand in den mastkorf klimmen,
voor scheen klirnmen. M- avant! hijsch voa1' de hand!
M- torse, z. v. a. GAROCHOlR. - M- de fer, sj07'kram,
lzarpoen m. (t:. v. a. GAJ.OCHE); - ijzeren vork t.,
om het uitgepluisrie wer/£ in den troq te IlOuden,
ten einde het te feren. - [Mus.] II a une mgauche magnifique, hy speelt voortreffelijlf met de
linkerhand. Avoir un beau port de or.. , met veel
bevalligheid spelen. n n'a pas de moo, hi} speelt
slecht, hij heeft eene ongeoefen.~e ~{Jnd. Je ne l'ai
pas dans Ia m-, het (Jaat
nwt meer van de
hand (van een muzi;jkstuk, dat men niet meer
vaardig !fan uitvoeren). Morceau a deux, a quatre
m-s, 'lU71;Zijksluk voor hoee, voor vier !landen. [Peint.] Ce peintrc a de la moo, d'ie schilder heert
eene vaste, vaar'dige, vluqge hand. -- On reconna1t

a

rv-

a

mv

dans ce tableau Ja 111- (Ie faire, Ia touche, Ie pinceau) du maitre, men her-kent in deze schildetij
de hand des nwesters. - [Prat.] Fermer la m-,

beslag op 't goed Dan een' schuldenaar leggen (om

hem te belelten het te vervreemden). Passer en mbreve, r'l'(Jtstreeks aan den laatsten schuldvorderaar
betalen. Prendre la m-, rie toestemming en den eed
de1' contracterende partijen ontvangen. Mettre la
ill- au llaton of a la verge, van eene nolatenschap
arzien. BaHler ]a m-, zijne toestemming !leven.
Plaider la m- garnie, z. GARNI. VideI' ses m-s, op
rer;terlijken last eene som gelds uitbetalen. Saisir
entre Jes m-s de qn., beslag {egren op de fIelden,
die in iemands !zanden zijn. - [Feod.] Ce fief est
dans la m- du rot dit Ieen is in de hand des ko-

nings, is door den koning, 'Wegens aclzterlating van
de leenbelwntenis, ingetrokken. Le 1'01 avalt Ia
grande m-, de koning had hfl opper- en trekkingsregt in de leenzaken. La m- du roi demeul'ant
garnie, daar de koning in Iwt bezit (van het leen)
blee{. Cet heritage a change de m-, dit erf(!oed
heeft een' ande1'en heer bekomen. Tenir une terre
en (par) ~e~ m-s, een land(Joed zelf ('ebr'uiken. fHist.] M- de justice, 800rt van schepter met de
!iUUU1' eener' hand. die de konin~1 van Frankri}k
by ziine krooning' in de hand hield, scheple1' der
ge-regtigheid. -- [Astr. J Ste1'rebeeld tu.sschen Pe-
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aosus, Cepheus, en .Andromeda (ook sceptre en
Iezard geheeten). - rMyth.] l\f- votive, bronzen
of marmeren hand, die men den goden uit dankbaarheid offerde. - [H. n.] M- de' mer, de Iadre,
de Iarron, voortbrengsels van zee-insecien, soort
van aoarii: or duivelsbrood. Les singes ont
quatre m-s, de apen zijn viertuuuiiue dieren, tieoben vier handen. - [Fauc.] Les m-s du raucon,
de pooten of kuunucen van den vallf (van sperwers
en havilfen sprekend, gebruilft men pied). - [Blas.]
M- renversee, omcekeerde hand. M- en rasce of
coucnee, l1ggende hand. lVI- appaumee, hand, die
de binnenzyde »ertoont. M- contre-appaumee of
Arriere-m-, hand, die den rug vertoont. M- jurante, bemssante, zuierende. zegenende hand. [Agric., Econ.] Ce ble a de la m-, dat Koren
weegt, volt zwaar in de hand. - [Bot.] M-s,
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aan de doode hand komen of vervallen. Gens de
m-, lieden van de doode hand, lijreigenen (wier
goederen, als zij zonder wettige kinde1'en stierven,
aan den heer vervielen).
Itlaill-llloyenne 4 f., Z v. a. PAREATIS.
Mainotte, f. IBot.}, Z. CLAVAIRE.
Itlai~lt, e, adj. (ram.) Meni», meniqe, »ele,
verscneuiene. M- homme, M-e femme, menig man,
menige vrouw. II lui a parte m-es rots, fly heett
hem verscheidene keeren gesproken. Apres m-es
victolres, na vele overwinningen. Par ru-eset m-es
pelnes, door duizend zorgen en moeiten.
i Mai~ltenance, f. Handhaving, bescherming f.
- rAnc. jur.]. z. v. a. MAINTENUE.
Itlaintenant, adv. Tegenwoordig, nu, ttuins,
heden. M- Je n'en al pas le lolsir, thans heb iii er
gefln tijd toe. M- ou jamats, n'u of nooit. - MAINTENANT QUE, loco conj.: M- que nous sommes seuls,
expllquons-nous, daar wy thans alleen zijn, laat
ons openhortig spreken. - Weteer oot: als subst.:
Les avocats, Les jeunes gens de m-, de hedendaagsche advolfaten, ionce tieden,

Hecntrankies n. pl. (vrilles). - [Pharm.j M- de
Dleu, uxnuipleister f. - M-s de Christ, koekie« n.
pl. van parelsuiker. - [Tech.] 1\1- de briqueteurs,
troeo or otoe« m. van 13 man, die V001~ een' oven
mel 500,000 uaksieenen zorat. - M-s de carrosse,
ijzeren stuttuen, door welke de. hangriemen eener
koets oaun; oo«: kuiasten of riemen m. pl. boven

i Maintenelu", m. 'Itasuinaier, ondertunuier.

aan de koets. om zicti daaraan vast te lunuien. Keteltuuik m. des usastuuirsenmaners. Fatre des
cierges 3 la main, waskaarsen met de hand maken. - Koper geldschopje n. der wisselaars en
bankiers; - asch- of kolenschopje n. in de huisllOudens;- koperen schepper m. in de kruidmolens.
- Kromme tang, snaveltang f. der goudsmeden. Ring, knop m., tuuuiootec! n. van eene lade, om
die open te trekken. - Emmertuiakm. aan 't hijschtouw van een' put. M- de poulie, ijze1' beslag n.
om een lJlok of katrol van een 1Jut. - IJandje n.,
figuur eener hand, bfj letterzetters. M-s de passe,
Z. CHAPERON M- de papier, boelf n. papier (25
vel/en). - lVI- courante, z. COURANT. - Donner
de la m- a une etotTe, eene slof gumrnen, om ze
van beter hoedaniqheid te doen schijnen (gommer).
- M-s de ~oie, vier ineenged'taaide strengen z'ijde.
M ainade, f. [Hist. J Soort van v'tijoilde n.
t Main-assise, Jlain-Inise, f. [Prat.]
Beslag n. op en intrelfking f. van een leen. User
de m-, beslag op iets leggen, een leen intreliken; (poP.) toeslaan, slaag uitdeelen.
Mahulte, m. [H. n] Indische spreeuw m.
Majn-a,'ant~ adv. lMar.], z. onder l\lAIN.
Main-h.-nne, f. rPapet.J Gemeener kaartpapier dan 't gewone. Rornpre ]a m-, de bOtken palJier openslaan en den rugvouw glad strijken.
(PluT. Des mains-brunes.)
rtiain-cluuule, f., z. ond. CHAUD, adj.
Main-conl.iante, f. Dekstuk n. van een trap- I
leu,n'ing (waar de hand op leunt en langs glijdt).
(prw'. Des mains-coulantes.)
M ain ..{'onrante, f., Z. ond. COURANT.
I
Jlilin ..d'oenv.-e, f [Tech.] Bewerking, bearbeiding r., {utsoen, maakloon, arbeidsloon n. (Plur.

Maintenir, V. a. De hand lunulen (aan een
voorwerp, onaat het in stand blijve), ondertunuien;
ondersteunen, onderstutten, beoestiqen; vast of zamen houden. M-une matson en non etat, een huis in
goeden toestand houden, de hand aan een Iuds tuiuden. Cette poutre maintient Ia matson. deze balk
ondersteunt, schraaq; tiet huis. - (flg.) Handhaven (de goede orde, tuchi, enz.), in stand houden, staande tunuien, otulertunuien, beuioren; beschermen, beuieren; iottunuien, »erzekeren. M- les
lois, la justice, Ie bon ordre, de wetten, de oeregtigheid, de goerle orde handhaven. -- Ook zander
voorwerp: Je maintiendl'ai (spreulf op 't nederlandsche konings- en rijkswapen) , iii zal hand/wven,
standhouden. - II vous maintiendra dans votre
pl~ce, fl'ij zal u in die bediening hanrlhaven, doen
blyven, bescherrnen. II maintient depuis longtemps
cette famille, hij onderhm~dt sedert langen tijd dit
huisgezin. - Je maintiens que cette opinion est
fau~se, ik houd staande, beweer, dat deze rneening
ve'tkeerd is. - SE MAINTENIR, v. pro In qoeden
staat blijven; zich handhaven or staande /louden;
gehandlwa{d worden. Sa beaute se maintient,
hare schoonheid blijrt in stand, blij(t voortdurren.
II

s'est maintenu longtemps dans les IJonnes graces

du prince, Itij Izeert zich lanq in de gunst des vO'tstenstaandegehouden. Les lois se maintiennent en
vigueur dans ce pays, de welten worden in dit
land met k-racht gehandhaa{d.
1tlaintenon, f. [Modes] Soort van goudenhalskruisje n. als damestooi(naar Mad. de Maintenon
dus (feheeten).
Bailltenn, e, adj. (enpart. passe van maintenir). Un homme m- dans sa dignite, eenin zyne
waardigheid gehandlward man. - Maintenne, f.
rJUI'.] Gereqtelijke bescherming of handhaving f.
Des mains d'oeuvre)
in cerdg bezit.
t Maine" 1tlainee, f. Handvol f . D a i n t i e n , m. liandhaving f., behoud n., onMain-rel'flle, f. [Feod.]: Donner, Tenir en derhouriing, bewaring 1. Le m- des lois, de la
m-, eengoed in gronrlcijns of grondpacht geven Of religion, de handhaving van de 1Detten, van de
h.. eblJ.en, z..onder daardour leenregten te verkrijgen'l gods(fjenst. Pour Ie m- de la discipline, tot onder-Heritage de m·, errgoed n., dat geen' titel van houdinq, tot belwu(t der tucht. - Ligcftaamshmlt·
adeldmn par.
(papier. ding, lzouding r., gelaat, voorkornen n. n faut
1tlain ..flenrie, f. [Papet.] Soort van klein i tOlljours avoir un m- decent, men rrtoetaltyd eene
Main-foJ'te, f. Handbieding, huJpbieding f., welvoe{)elijke lzo'uding hebben. On voit fl son minz. aan !let (jere't; sterke arm, geregtsdwang m., qu'il est llien eleve, men ziet aan zjjn voorkomen,
dwanqmidrlel n. Donner, Preter m-, bijstand, hulp dat l1ij goed op{jevoed is. - N'avoir point de m-,
tlerleenen. On est entre de of avec m- dans Ie zich linksch, onmanierlijk voorrloen.
chateau pour prendre un prisonnier, men is met
Maipolll'i, m. [H. n.] Kleine zwartlwppige
gereotsdwono, cel1Japenderhand in 't kasteel ge- 1Japegaoi m. van Cayenne. - Naarn van ket tapirdron(Jcn, om eenen (fevangene te vatten. - [Com.] zwijn in Guiana.
Zekere stn{fe van gekeperde wnl.
Mairain, m., z. MERRAIN.
~1,ain-g'iH'nie, r., z. GARNI.
Sltlilira.t, m Ambt n., waardigheid vanm.aire.
Main-Ic\rpe, f. [Jur] Ontslagn. van panding, - Mah"e, m. Eersle burgerll1ke ambtenaar eener
opheffing f. van een ge't'egtelijk beslag.
gemeente (in Frankrijk, en ook. tijdens de (ransche
M.ain-nlefh·e, v. a. fFeorl.l Vt'ijlaten. vr'ii- overheersching, in Nederland). burgemeester, hoo{dmaken, de lij(eirenschapvan iemand opheffen. sehout, m ai re m. - rH. lIe France] M- du paIlain-uais, m. Vrjjr;efatt'ne m. -- Main-ulise, f. lais. opperhuishofmeester, bij de fransche koningen
Vrijloting (der lijreir,enen door ltunne heeren); z. de titel der aanzienNjkste Iwrbeambten, m aj orook MAI~-ASSISE.
do m us. Weleer ook als arLj. gebezigd voor
M.ain-rllol'ta,ble, adj. lJur. ane.] Aan de majeur of maje: Un mien cousin est juge m-,
donrle hand tJehoorend, aan 't gerectder dnode hand eenmijner neven is oppel'regter. M- age, meerderonderworpen. nnvervreemdbaar, onoverllraapbaar. jariglie'id f. - 1tlah"t'8se" f. (1)lais.) Vrouw van
lfj(ei[Jen. - Main-nlorte, f. J)oode hand, ljr- een' maire. - MaiJ'ie, f. .Ambt n., waardi.gheid f.
eifj'enschap, onvervreemdbaarheid f. Tomber en m-, van maire; - duur m., z'ijncr ambtsbediening, burII
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pecnent de voir Ia ville, door at de huizen kan
men de stad, door at de boomen tietboscn niet zien:
une te veel op geringe byzaken let, verliest vaak
de hoofdzaak Utt het oo«. II est a metlre aux
petites m-s, C'est un echappe des petites m-s, hi}
tioort in 't gekkenhu1s of dolhuis ttnus, 't is een
qek, een onzinnige. Ce sont les petites m-s ouverpaye? doch zeg my, wanneer kan ik op mijne be- tes, dat is een regte dolhuisstreek. C'est la m- de
taling rekenen? M- il est temps de Ilnlr, dan 't is Dteu (du bon Dleu), on n'y bolt ni on n'y mange,
tijd, om op te tunulen. - lUAIS, ad». itum., en dan schraalhans is iiaar keukenmeui. Etre dans Ia maltyd met pouvoir in ontkennenden of vragenden du roi, vry woning hebben, in de {/fvan(Jenis zitzin verbonden): Je n'en puis m-, ik kan 't niet ten. z. ook BRULETTR, BURON. CHARBONNIER, PARheipen, 't is myne schuld niet. Si cela est arrive, DESSUS (ond. DESSUS), FElUIUE.
en puis-je m-? indien dat gebeurd is, kan ik het
Maisonnage, m. [Eaux et Ior.] Hoogstammig
helpen? - Ook als eubst. (fam.) II ne loue guere hout n., dat voor den huizenbouw geveld wordt,
sans quelque m-, hij prijst zeiden, of er is een btnuotunu, timmertunit n.
maar bij.
Maisolluee, f. (pop.) Gezamenlijke huisgeMaYs, m. (pt. rna-ice) Turksche tarwe f., nooten m. pt.: Toute lam- est venue diner chez
turkscti koren; m a is n.
mol.
Maison, f. Huis, woonh~tis n., woning f., get Maisonn e r, v. n. Een huis bouwen of herbouu: n. M- it trois etages, h1iJis van drie »erdie- boiuoen, - t lUAISONNER, v. a. Herbergen, huispingen. M- en bel air, geheel aiieen staand tnus. »esten, logeren.
(klein, lief tuus 11.
M- de louage, tiuurhuis. M- rustlque, ooerenuioMaisonnette, f. ioertuu:van maison) l1uisje,
Maist.. auce, f. [Mar.] Korps n. scneeps-tmn'ing, boerderij f. 1VI- de platsance, Iusthuis. 1\'1- de
(a la) ville, luii« in de stad (in tegenstelling met: dero/Ticieren; bazen en komnuuuleurs der iimmerM- de campagne, M- champetre, z, CAMPAGNE, werven. Ecoles de m-, school 1'. voor werkbazen
CHAMPETRE). M- de ville, M- commune, sttuinui«,
(in de (ransche onrtogshavens).
rtuuinuis, oemeenie-huis. (1"1en zeotdoorgaans Hotel
ltlaih'e, m. Meester, heer, gebieder, gezagvoerde ville, Municipalite.) M- d'arret of de deten- tier, Bon, mauvatsm-, goed, slecht meester. Chertion, z, DETENTIUN; - z. ook FORCE, CORRECTION, cher m-, een heer or meester zoeken; - (fig.) nog
EDUC<\TION, JED, e. a. bepalencle 'Woorden. iVl- de besruiteloos zijn, welke party men kiezen zal. Dieu, huis Gods, de ker/£. M- Dieu o{ Hotel-Dieu, [Ecrit.] Nul ne peut servir deux m-s, niemand
z, HOTEL. M- de charite of enkel Cl1arite, M- o{ kan twee heerel/ (God en den 1lJammon) dienen;
Salle d'asile, z. CHARITE, ASILE. Petite m-, (weleel') ook: 't is moeijelijk twee posten, twee zaken te geeen doorgaans a{fJelegen huis bestemd tot pleizier- lijk goed waar te nemen, te besturen. - (Prov.)
partijen, drinkgelagen of qehe'ime vermaken. Les Tel m-, tel valet, Les bons In-s font les hons
petites m-s, het dol- of gekkenhuis, naam van een valets, zoo heel', zoo knecht. II faut Nre comvoormaUg gesUcht voo?' k:rankzLnniqen te ParHs. pag-non de sa femme et m- de son cheval. men
(fam.) 1\1- de llouteille, kle'in landhuis in de naby- moet zijne vrOttW met zachtheid, zijn paard met
heid eener stad (waar men aan vele bezoeken is strengheid betwndelen. Pour bien servir et loyal
blootgestt:ld, zoodat tie {lesch gedudg op tarel moet etre, de serviteur on devient m-, wie wei doet,
zijn). - (jig.) La tortue porte sa m- sur son dos, wel ontmoet. z. oolt COMPAGNON, CLERC, I,OYER.de scMldpad draagt hoar hitis 0lJ den rug. - Bij Dieu estle ill- de l'univers, God is deheer, opperheer, meesterdes heelals. Parler en m-, d'un ton
uitbreiding: HuisholJ.{Hng f., huishou,den, huis; httisf/ezin n., gezamenli;jke huisbewoners. Lever m- de m-, als meester, als gezaghebber) op bevetenden
(of menage), eene huishouding beginnen of opzel- loon spreken. Heurler, Sonner en m-, ha'lYZ (ats
ten. Tenir m-, eene eigcn huAshouding hebben. II de heer des hUizes) aankloppen, schellen. z. ook
a une m- l)len luurde, hij heert een zwaar huis- CHACUN. - Se rendre ill- de qc., zich meester
houden. Avoir un grand etat de m-, op een' groo- van iets malten, iets overmeesteren, bemagtigen,
ten 'Voet Leven. Fail'e les honneurs d'une m-, z. overwelrligen. - (jig.) Se rendre m- de la cononder HONNEUR. Faire une bonne m-, goed huis- versation, het hoogste woord in een gezelschap
houden; goede zaken doen. - nest aime de toute I 'voeren, den praat aUeen hebben, aller aandacht
la m-, hy 'Wordt door 't gansche huis, door al de tot zich zelvenbepalen. 5e rendre m- d'un incendie,
h'uisgenooten bemind. - Les gens de la m-, de d'une sedition, een brand beteugelen en blusscllen,
huisbedienden(debedienden van eenbyzonr1el' h'Lt1s). e"en op1~oer delnpen. 5e rendre m- des esprits, des
- Les gens de m-, de diensthoden (in 't alaemeen). coeurs, aller gemoederen, harten weten te winnen.
- ({am.) ~Faire m- nette. al zijne bedienclen weq- I litre m- de ses passions, meester van zijne drirten
zenden. Faire m- neuve, andere, nieu,we dienstbo-I zyn, zijne harlstogten in toom (in teugel, in bedwang)
den nemen.- M- royale, koninklijk huis, koninklijk hm£den. Etre m- de soi, zich zelven beheerschen.paleis or Iwsteel n.; - al de pr'insen van den bloede. Ce chanteur est m- de sa voix, die zan(fer heeft
- M- du roi. huis deskonings; hofstoet deskonin{/s; zijne stern in bedwang. eet orateur est m- de son
- 'U)eleer ook koninJflijke lijfwacht of garde f. 1\1- sUjet, die redenaar is zijn onderwerp meester,
militaire, rnilitair huis, gezamenlijlie troepr!n, die rna{]tio. Etre m- (Ie m-) de fane qc., vrijheid,
den persoon des vorsten bewaken. - (Corn.J 1\1- magt tot iets hebben, iets in zfjne vrije keu8 hebde commerce of enkel 1\1-, handelsh'ltls. II a ete ben. Vous etes Ie m-, Vous etes bien Ie m-, gij
recommande a une bonne m-, hij is aan een goell hebt maar te bevelen, het staat geheel aan u. huis, ha delshuis aanbevolen. M- de banque, de Trouver son m-, zijn' meesterl'inden, met iemand
commission. (}'exppdition, wissel-, commissie-, ex- te doen kr'fmen, die sterkel', ristiger, bekwamer,
pediUe-!wndel. - Huis, geslacht n., a{komst, fa- enz. is. Vous Nes mon m-, nij zijt m.ij de baas
milie f M- ilJustre, beroemd geslacht. La Ill- fl' Au- (tot iemanrl door 'wien men in een spel, eefening,
triche. hetOostenrijksche huis. II a reIeve sa m-, enz. overwonnen is). Les anciens sont nos m-s en
hij heeft tiJn neslac/d. zijne (amUie weder opgehol- beaueoup de choses, de Ouden zyn ons in menig
pen. - II sent son enfant de lwone m-, men ziet opzigt de baas. - llfeesder, eigenaar m. Qui est
het hem aan, dat hjj van een fjoed geslacht, van Ie m- de ee cheval, wie is de ei{jenaar van dit
goeden huize is. - Traiter, Accommocler qn. en pa(l'td? wien komt dit paanZ toe? -- ( Prvv,) L'oeil
enfant de bonne m-, iemand prachti[J of heerlijk du 111-, het oog, hilt toezint, de waakzaamheid, de
onthalen; - ooli: hem braaf afrossen. - [Astrol.J naauwke'urigheirl des rneesters, des eiqenaars. n
Les douze m-s du soleH, de twool{ huizen del' n'y a rien de tel qUB l'oeil du m-, l'oeil du mzon, de twaalf leekens van dendierenr'iem. - (Loc. engraisse]e cheval, Z. CHEVAL. -- ((am.) II trouvera
pr01J.) Quand on ,:oit lw(Hel' la m- de son voisin, m-, 't zal zijn hepr ot' meester wet 1)inden (van
on a raison d'avOlr peur, eens anders schade of een gevonden 'Voorwerp. woarvan men Vf,rJnoerlt,
.~chf1nde behoort ons wijs te maken, wie zich aan
dat het wet opgevraagd zal uJol'den). L'argent n'a
anderen spierelt, spiegelt zick zacht. M- faite et point de m-, oan een stulf, Qelrl kan nwn niet zien
femme faire, neem een huis, dat geheel Maar wien het toe/comt.
llfeester, leermeester, onis, en eene jong8 vrmf,W, die gij zelf kunt op- der'1Dijzer, leeraar m. M- d'ecriture, de dessin. de
leiden. Fumre, plnie et femme sans raison, chas- I danse, de musique, d'escrime (o{ d'armes or..en
sent l'homme de sa m-, rook, re{Jen en eenlnvaad 1fait d'armes\, d'arHhmetique, de lang-ues, schrYf-,
wilt, jagen een man uit zjjn verblijf. Les m-s em- teelwn-, dans-, muzijlf-, scnerm-, reken-, taalmeesgemeesterscltap n., - qemeente-tuus n. (matson
commune).
Jlais, coni. Maar, dock, dan. 11 est rtche, mil est avare, hij is rijk, maar hij is gierig. Sa fortune n'est pas dimlnuee, m- elle est plutot accrue,
zijn vermoqe« is niet af-, maarveeleer toeoenomen.
- M- dltes-mol, quand puis-je compter d'etre
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(Jllen ze'ide vroeger lVI- a eortre, il desslner,
enz.) M- decole, schootmcester, onderwijzer van eene lagere school (nu lieoer instituteur
prtmatre). M- de pension, tautscnoouunuier. Md'etudes, z, ETUDE. M- es arts. z. ES. - (fig.) Le
temps est un grand m-, de tijd is een uroot o{
goal leermeester, rnettertijd kan men veel leeren.
Jurer sur Ia parole du m-, bij 's meesters woord
zweren, bUndelings de gevoelens van een tuuier,
dien men als zijn' meerdere erkeni, aannemen en
verdedigen. - [Man.] Avoir les pieds en mdanser, transcne or sniJdersbeenen hebben. - Meester, zaakkundi!Je, ercarene in eene kunst ofwetenschap: Je m'en rapporte aux lU-8 de l'art, ik beroep mij 01) de meesters 'in de kunst. Homere et

ter.

a danser,

a

Virgile sont deux grands m-s en noesle, Homerus

en Virgit-ius zfjn twee groote meesters (voorbeelden,
lichten) in de dichtkunst. Cela est peint de main
de m-, dat is door eene meesterhand (Jeschilderd.
Il ecrlt en m-, hij schrij[t meesterlijk. Les m-s du
Parnasse. de meesters, wetgevers op den Parnas,
de groote dicnters, wier uierken ols modellen beschouwd worden. Les m-s de l' ecole italienne,
tlamande, de meesters, groote schilders der ilaliaansche, del' vlaamsche school. Meester, baasm.,
iemasui, die behoorlijk in een del' voormalige ambachtsgilden was opgenomen; hoo{d n. van eene
werkplaats. 1\1- cordonnter, macon, tailleur. meestel' ecnoenmaker. metseuuir, kleermaker. Voila le
m- de cet atelier, ziedaar het hoofd, de meester
dier werkplaats. Adressez-vous au contre-m-, wend
u tot den meesterknecht, tot den opzigter; z. ook
eONTRE-IUAiTRE. Passer qn. m-, iemand aLs meestel' in een gild opnemen; - (fig. et fam.) i,emand
al etende wachten, niet met het eten op iemand
wachten. II est passe m- en fourberie. hij is een
doorknede schurk, een aartsjielt. - (Loc. prov.)
Les apprentis ne sont pas m-s, van leerlingen,
van beginnaars moet men niet te veel vorde1'en o{
vergen. - Maitre wordt ook bij andere woorden
gevoegd om den eerste onder z'ijns gelijken aan te
auiden: M- clerc, M- garcon, M- valet, z. CLERC,
(ran't~) Un m- homme, Un
GAlleON, VALET. m- sire, eenwakker, bekwaamman, eeneerstebaas
in zijn vall,. Un m- fou, m- fripon, een eerste gek,
een aartsgaauwcHef. -- M-Jaques, z. v. ~. :FACTOTUl\L z. ook ALIBORON, GOMIN; PETIT-IUA1TRE. <

[Anc. mil.] Une compagnie de cinquallte m-s,

eene kompaflnie .van nO ruiters. _ _ J-Vaam en
titel van velerlet 1JersOnen, meeste1" opzwner, opzipt~r, opperste, enz. 1\1- des ceremonies, z.
CERElUONIE. M· ~e la garde-robe, z. v. a. GARDEROBIER. M- d'h6teI, z. HOTEL. M- des offices, opz1(Jter o'ver de lagere ho{beambten.M- de l~ c~~m
bre aux deniers, schatmeester des komnklyken
huizes. M- des comptes. rentmeester. 1\1- des eaux
et forets, houtvester. M- de ]a ven~rie, jagermeestel'. M-de chapelleof de musique, kapelmeester.
- Ook met grand: Grand-m- des ceremonies, de
la venerie, des eaux et forets, etc., opper-ceremoniemeester, opperjaatmeester, opperhoutvester, enz.
- [Ane. mil.] M- de cavalerie, de la milice, meester, bevelhebber del' ruiterij, del' voetknechten. M-

des arbaletriers, des eng-ins, des mineurs, etc.,

meester del' Jiruisboogschutters, del' krijgstuigen,
del' mijngravers. enz. - [Mar.] M- entretenu fI{
enkel M-, meester, baas, scheepsonde-roflicier. M-de
manoeuvre o{ d'equipage, schipper, eerste onderofficier. Second m- de manoeuvre, bootsman en
schieman. Contre-m- de manoeuvre, bootsmansen schiemans-maat. M- cordier, touwslager~baas.
M- d'equipage d'un port. bootsman van eene
werf of oorlngshaven. M- canonnier d'un port,
konstapel-majoor van eene wer{. M- mateur d'un
port, masten-inzettel', baas-master eenerwert. M-de
chaloupe, bootsman; kwartie'l"meester. M- coq, o{ficiers-ko/(. M- armurier, baas-smid, geweermakersbaas. M-ealfat, opper-kal{ater. M-charpentier of de
haehe, scheepstimmermans-baas, oppertimmerman.
M- pilole, timonier, eerste of opper-stuurman. Mvalet, bottelier. - M- de garniture. tuigbaas, tuigmeester. M- voilier, opper-zeilmaker. M-greeur, takelaarbaas. M- de vaisseau, schipper, gezagvoerder,
koopvaardij-kapitien. M- de port o{de quai, havenmeester, kaaimeeste~·. M- de bateau, de barque,
schipper, schuitevoerder. M- de serrurerie, bankwerker, sLotenmakersbaas. M-perceur, forellI', boorder-, metaalboordersbaas. - 1\1- de grave, droog-
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baas (die met het d1'oogen van den tot stolwisch bestemden visch moetzorgen).-M· des hautes-oeuvres,
des lasses-oeuvres, Z. OEUVRE. - Somtijds wordt
maitre ook bij nomen van tetenlooze vOO1'werlJen
gevoegd, om het eersie, »cornaomste in zyne soort
aan te d'uiden: M- autel, z. AUTEJ~. - IBot.] Le
m- brln d'une plante, de /lOofdstenqels eener plant.
- [Mar.] M- hau, 1\1- couple, M-' cable, etc., z.
.BAU, COUPLE" CaBLE, ens. M- gabari, grootspan!mal n. - [Peche] M- de palangre, z, v. a. ~IAl
TRESSE~CORDE.- [Tech.] IIorLogiemakers-passer m.
met bustenuxuirts gekeerde punten.
Jlaih'esse, f. Meesteres, gebiedster, vrouUJ;
euienores f. Bonne, mauvalse m-, goede, slechte
meesteres of gebiedster. La m- de la matson. de
»rouu. €les toiizes, huisorouu»: La Ill- d'une hotellerie, de waardin van eene neruer«. - (fig.) Rome
fut la m- du monde, Rome was de gebiedster, beheersctieres der uiereui. Cette femme est m- d'ellememe, de ses passions, deze vrouw is meester over
zich zelve, over hare dri{ten. - Meesteres, leermeesteres, onderwijzeres f. M- de dessln, de musique, de chant, teeken-, muzijk-, zanomeesteree.
M- d'ecole, sctioolmeesteres, schoolhoudster (weleer:
matres). M- depenstou, lwstschoolhoudster. - C'est
une m- femme, It is eene uiakkere, verstandi{Je,
knappe »rtnn»; - (fam.) een kloek, fiksch, wyf,
een dricdekker, eene »rouui, die de broek aan
lieeit. - Petite-maitresse, z. ald. - Atinnares,
gelie{de, bemuuie. vrijster L, meisie; - lie{je n.,
m a i.t l' esse, mat res f. II courtise sa m-depuis
des annees, Mi'vryt sedert jaren naco' zyn meisje,
hij is sedert jaren met zijne heminde geengageerd.
- II a plusieurs m-s, hij houdt et verscheidene
maitressen, Ucljes op na. - lVIaitresse dient ook
even aLs maItre, om het eersteen voornaamste in
zijne soort aan te d'uiden: La m- arche d'un pont,
rle hoo{dboog m. eener brug. La m- piece d'une
charpente, het hoo{dstuk van e~n timmerwerk.
M- conduite des eaux, hoo{dwaterleiding f. [Bot] 1\1- brancbe, hoo{dtak m. - [Hort] La
m- roue d'une horloge, het groote beweegrad van
een uurwe~>k. - [Mar.] M- levee, grootspant n.
M- varangue, grootstevrang f., vrang van 't grootste spant. M- cote, middelrib f., middelspant n. Mancre, z. ANCRE. - [PecheJ M- corde, zware
vischlijn f.
Maitrise, f. 1J'leesterschal) , meesterregt n.,
hoedanigheid van meestn' in kunsten en ambachten (van '~ voormalige gildestelsel). Gagner la m-,
Parvenir a la m-, me,Jster of baas worden, It- t
meesterreot verkrijgen, in 't gilde komen. Lettre
de m-, gildebriel m. - Grande m- of enkel M-,
grootmeesterscnap n. (in somm'ige orden). - [Mus.]
Kapelmeesterschap n.
MaUriser, v. a. Als meester beheerschen Of
regeren, den meester o{ den baas spelen; 'vermeesteren, bemeesteren, beheerschen, overheerlwhen. 11
vent 01- ses egaux, hij wil over zyns gelijken ais
meester regeren. - Ook zonder voorwerp: II veut
toujours m-, hij wit altijd den baas spelen. Alexandre a maitrise toute l' Asie, Alexander heeft
geheel Azie overheerscht, onder 't iuk gebragt.
- (fig.) M- ses passions, ses penchants, zyne
hartstogten, neigingen beheerschen, bedwingen. M- la rortune, de fortuin dWingen, haar op zijne
ziJde weten te krijgen. - SE lUAiTRISER, V. pl'. Zich
zelven beheerschen of bedwingen; beheerscht,
bedwongen worden.

t

Majagn"', m. [H. n.], z. v. a. CORl\10RAN.
Ma~ ale, f. [Bot.] Melige sleutelbloern f.
MaJanfe, f. [Bot] Soort van aardbezieplant f.

t Mllje, adj. m. [Jur·l: Jug~ m-, voorzittend
regter m. eener [arere reqthank.
Majeste, f. Majes'teit, heerlijkheid; hoogheid, grootmagtiglteid, statigheid, de{tigheid, verhevenheid, voortrelfelijkheid f. La m- divine, de
goddelijke majesteit. La m- de Dieu, GodsheerlfJkheid. La m- des rois, de grootmagtigheid del' koningen-.. La m- royale, de koninklijke hoogheid,
majestett. - Admirez Ull peu la m- de ce temple,
bewonder toch de heerliikheid, statigheid van dezen
tempel. La m- dJ son"\''isage, de deftigheid van zyn
yelaat. II prononca ce discours avec beaucoup de
m-, hjj deed deze»rede, verhandeling met veel de'tigheid. statigheid. - Titel der gekroondehoofden,
Majesteit f.: Sa M-Ie roi, la reine. Hare !fajesteit de
koning, de koningin. Plaise a Votre M-, het behage
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Uwe lrlajesteit. Leurs M-s,Hunne Majesteiten. Sa M- kapitaal schrift n. - [Cath.] La m-, hetvoorzanIa reine d'Angleterre 01' Sa M- lnltannlque, Hare gersambt (in sommioc kerken».
(visch m.
MajesieU de Iwningin van Engeland. (liet gcbruik
Makaira, m. [H. n.] Ntuun van een'zwaardwit, dat men, van keizers sprekeiuie, by Majeste
Mia,ki, m. [H. n.] Snuitaap m., spookrtier n.,
het uioord Imperiale »oeat; van luminqen is de bij- cen naar de open gelijkend dierengesfacht, met
voeginfl..van rovale, in Frankrijk althans, niet fle- den snuit van een: vos iioaortoe de makoko [lemur
bru1kelyk.) - ~laje8tuenseluent, adv. Op sta- cauaj, demangoe or bruine maki [lemur mougooz]
tige,dertige,verhevene, m aie s t u eu s e wijze. met en de makun [lemur makako] behooren), m a ki,
majesteit. -- Majestneux, elise, adj. Statig, l emu r m.
statelijk, deftig, »erticcen, orootsc», prachUg, 1£0Hal, m. Het kuxuie, al ioat schadelijk, nadeeninklijk, m aj est u eus. Spectacle m-, groolsch, Zig. onaangenaam is, unit smart of »erdriet »eroerheoen scltouwspel n. Demarche m-euse, dertige, oorzaasa. kwaad, leed, verdriet, onheil, ongell1Jk n.,
statiqe gang m. Style m-, deftifle, »ertieoen, m a- ramp, kuuuit f.; - qebret: n., - sctuuie f., letsei,
j est u eu s estill m. - lUAJESTUEUSE, f. [Bot.] nadeel, »erties n. M- physique, moral, natulfJrlijk,
Naam eener af/jelier met qroote btocm en stevigen zedelijk nuuuui. L'homme est sujet a mille maux,
steacet.

Majenr, e, adj. Greeter, orootet, aanzienlijkst:
La m-e partie de cet ecrtt est tncorrecte, het

grootste gedeelte van dit ffeschrilt is onnaauwkeurig. - Lettre m-e o( majuscule, hoo(dletter, groote
of kapilale letter f. - (fif].) J-Joogstgewigti.a, alterbelangrijkst: Interet m-, Affairem-e, hoogslgewigtige aaugele{JenIJe'id, zaak f. Cause m-e, oeotedenae,
allerbelangrijkste oorzaan o( aanqeteoenneul f. -

Force m-e, onuiedersttumoare, hoouere maot r. [Cath.] Les ordres m-s , de hongere wijdingen.
Excommuntcauon m-e, z. EXC031lUUNICATION.'[Mar] Mats m-s, ondermasten m. pl. Voilesm-es,
»oornaamste zeilen, tiooltizeuen m. pl. Lleues m-es,
groote mijlen f. pl. -- [Mus.] Ton of Mode 01- o(
als 8ubst. M-, harde toon 01., bOlJenstem 1'. Tierce
m-e, groote tets f. - [JeuJ Tierce m-e, Quarte
of Quatrieme m-e, Quinte m-e, etc., dorie, vie'r,
vij{ kam·ten van eene kleu?" die van het aas a( op

!

elkande~ volgen, groote de'l'ae, vierd.e, vijfde, enz'j!
(Men zetdevroegeren zeat nogwei: Tleree, Qual'ie,
OUinte major.) - lUAJEUR, E, adj. el subst. Meeraerjarig, rnondif/; Fille m-e, meerder:jarige dochter, mondig me'lsje. 1.esma.1eurs, de meerderjarrigen.

de mensch is aan duizesul kuuiten, rampen onderworpen. II n'v a pas de m- a cela, tiaaru: steeki
geen kuuuui, Surmonter ses manx, zijne rampen,
onheilen, z'ijn teed te booen kemen. Les maux de
la guerre, de rampen, schaden des oorlogs. Je ne
connals point de m- en lui, ik ken geen kuuuui,
geen gebrek in hem. Avoir bien du rn- a gagner
sa vie. veel moeite, »ee! zwoegens hebben om aan
den kost te komen. Avolr du m- }l ratre qc.. iets
met weerzin doen.- Dire du m- de son prochain,
kuiaad van zijnen naaste spreken. - 'I'ourner,
Expliquer, Prendre une chose en m-, eene zaak
»erkeerd uitleggen, kwafoijk cpoatten, kwalijk nemen. - Tout Ie monde lui veut du m-, ieileree»
is »an hem atkeeru), Je ne lui sounatte point de
m-, iii wensch hem niets liwaads. II me veut 01d'avoir dit cela, n m'en veut m- o( du 01-, hij is
boos op my, omdat ik dat gezegd heb, hi} wit 't op
mij verhalen, wreken. Tout Ie m- est arriv8 par
sa faute, ~';j draagt d.e schuld van at ~et ongeluk:
leed, onhe1l. -- Cela ne me touche III en bien m
en m-, Z. BIEN. - Kwaad n., slechte daad, ondeu,gd f. II ne faut pas faire Ie m-, afin qu'il en
arrive du bien, men mag geene slechte daad (geen
kwaad) doen, opdat daaruit iets goeds voorkome.
Il faut rendre ]e hien pour Ie mal, z. BIEN. Induire qn. a mal, iemand tot de ondeugd, tot het
kwade verleiden. PenseI' ~l m-, slechte oogmerlwn
hebben, op iets kwaads denken. - MeLtre une
femme a m-, eene vrouw verleiden. -. Kwaal f.,
plaatselyk lijden n., ligchaamssmart,lJijn f., wee n.
Avoir ffi- la jambe, au bras, pijn aan he! been,
aan den arm hebben. Faire du m- it qn., iemand
IJijn, zeer doen. Guerir un Ill-, eene kwaal
genezen. Le ffi- de ventre, de dents, de tete,
d'oreilles, d'yeux, de buik-, tand-, hoo{d-, oor-,
oogpijn. Avoir Ill- au ventre,aux dents,
la
tete, etc., buik-, tand-, hoo(dpijn hebben. La
tete me fait m-, rni}n hoo(d doet mij zeer.
MOD mal de tete est revenu, mijne hool'dpijn is
teruggekeerd. Mal de coeur, nei,g'ing tot brakun,
misselijkheid f. (nausee). M- St-Jean, M- caduc,
Haut m-, M- sacre, z. v. a. EPILEPSIE.M- rl'enfant, barensweeen Ii. pl., barensnood m. M- de
mere, z. v..a. HYSTERIE., M- d'Alep, de Phenieie,
M- St.-Mam, z. v. a. LEPRE. M- de Naples, des

- § lUAJEURS, m. pl. Voorouders, voorvaderen
(ancetres). - MAJEURE, f. [Log.] Eerste of hoordstell-i'fig f. in eene sluitrede, m aj 0 r m.
Major, adj. m. et f. (alleen bij mil'itaire graden in gebru1k): Opper, rnajoor: Adjudant-01-,
adjudant-majoor. Chil'ul'gien-m-, chil'urgijn-majoor, eerstereqiments-heelrneester. Tambour, Trompette m-, tarnboer-majoor, trompetter-majoor,
hoord der regiments-lrommelslaaers of trompetters.
Sergent-m-, se1'geant-majoor, "eerste onderoflicier
van eene compagnie. Ronde-m-, ronde van den
rnajoor. rnaJoors-ronde 1'. Etat-m-, z. ETAT. -- lUAJon, m. [MiL] Majoor, groot-majoor m. 1\'1- du
regiment, rnajoor van 't regiment. M- de la place,
majoor van de vesting, 1Jlaats-majoor. M- general,
rnajoor-generaal. - I Mar.] M- de vaisseau, kapitein-luitenant. M- de la fiotte of de l'escadre,
rnajoor van de vloot of van 't eskader, chef van
den algemeenen sta{ van een' admiJ'aal.
Majorat, m. Vool'regt des oudsten onder vele
even naauw verwante er{aenamen, regt des oudsten, rn aj 0 r a at n.; - ook het goed des oudsten,
dat telkens on(Jedeeld bij den oudste der familie Allemands. des 'furcs, des chretiens, M- francais,
bl-ijrt. - Majorataire, m. Bezitter van een espagnol, indien, polonais, portugais, z. v. a. SYmajoraat.
PHILlS, VEROLE. M- blanc, M-d'aventure, z. v. a.
Majordollle" m. Hormeester, opperho(mees- PANARIS. M- St.-Antoine, St.-Firmin, Sainte-Geter, hormaarschalk, aan de hoven 'l.'an ltalie en nevieve, z. v. a. ERYSIPELE. M- de terre, z. 1). a.
aan dat van Spanje, m aj 0 1'd 0 m us (ital. m a g- SCORBUT. M- de mer, zeeziekte f. M- de misere,
g i ordo m 0); ook z. v. a. maire du palais, z. z. v. a. PEJ~LAGRE. M- St.-Lazare, z. v. a. ELEonder MAIRE. - [Ane. mar.] Meester der levens- PHANTIASIS. M- Sainte-Marie, rnelaatschheid f.;
middelen, lJroviandmeester.
schurft f. en n. M- de Siam, {Jele koorts. - [VeMajoriqlle, f. Vaatwerk n. uit /ijn leem met tt~r.] M- d'ane, ezelsziekte f., kioo( aan de hoe{kroon
wit glaz'uur en kunstig beschilderd, m aj 0 Ii c a f. van 't lJaard en vooral van den ezel. M- de feu
Majol'ite, f. [Jur.[ Mondigheid, rneerderjariq- of d'Espagne, hersen- o{ hel'senvliesontsteking f.,
heid, majorenniteit f. - [Mil. et Mar.] Ge- VUU1' n. by de paarden. - M- de cerf, hertsziekte.
nerole sta( m., majoriteit L; - weleer ook: kramp, klem f. (by ]warden). M- de garrot, de
rnajoorsplaats f. - Meerderheid f. o( overwigt n. rognon, kneuz'ing, schaving 1'. (door de drukking
de?' stemmen in eene vergadering; _. meerderheid, van den zadel 01' eene andere oorzaak). M- de
de party, welke doorgaans de meeste stemmen ver- pied, z. v. a. FOURCHET. M- de taupe, z. TAUPE.eenigt, m aj 0 ri t eit f. M- absolue. volstl'ekte (Prov.) M- d'autrui n'est que songe. niemand
meerderheid. de helrt der uitnebrante stemmen met hinkt aan een andermans zeer. M- sur m- n'est
nog eene. M- relative, betrekkelijke meerderheid, pas sante, de eene kwaal geneest de andere niet;
hoof/st getal stemmen, door eon' der mededingei's er voigt slag op sla(J, ongeluk op ongeluk. M- sur
verkregen. - Bij uitbreiding: Meerderheid, grootst m- est sante, of: Sante n'est pas sante, mais mgedeelte van eene vergadering, een regiment, enz.
sur m- (o( malHdie) est sante, (laffe, rliet wet verMajuscnle, adj. Een weinig grooter. Lettre, taalbare woordspeling, berustende op de gelijkluiCaractere 01-, or als subst. lUAJUSCULE, f. Groote dendheid van het woord sante, gezonrtheid, en
of hoordletter, kapitale letter f. - [Dipl.] Ecriture sans t, zonde~' t, ongeveer als of men in 't nederm-, scltri!'t n. dat geheel uit hoo(dletters bestaat, duitsch wildezeggen: ramp op ramp is zonderwee,
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maar welvaart is niet zonder wee, of: de koestal- ,
len zijn zotuier vee, maar de vHerinqen zyn niet
zonder vee) .. Chacun sent son m-, ieder voelt zyn
zeer, elk heett zyn pakje te draqe«. Aux grands
maux les grands remedes, zaehte meesters (keelmeester's) maken siinkende wonden, oj) een' ruwen
kwast past eene scherpe bYl. Rage d'amour fait
passer le m- de dents, de minnegloed verdrijft de
kiespyn (allerlei ligchaamsl'ijden). Le m- vient
cheval et retourne boiteux et contreval. de ziekte
komi te paard en »ertrent te voet. - (Prov.) De
deux maux il raut eviter Ie plre, van twee kusalen moet men 't minsie kiezen. A force de ill- tout
ira bien, als de nood het tiooest is, is »aat: de redding nabij; ook bij 't groot~~te teed moet men niet
wanhopen. z, ook CHAUD. - MAL, m. [H. n.]
Wentelaar of meirval m., de grootste europescne
r"iviervisch (silure). -=--- l\IAL, adv. Siectit, lcuialijk, ere, op slechte, »erkeerde wijze, in onqunstiflen
staat: II a m- fait ses alfaires, hij heeft zijne zalfen
sleek! uedium, II est fort m- vetu, hij is zeer slecht
gekleed. J'at m- entendu, ik heb kwalijk, verkeerd
oenoor«. Il n'ecrit pas m-, hi} schrijrt niet slecht.
Un mot In- tnterprete, een slecht vertaald, »erklaard woord ft. - Etre m- avec qn , met iemand
oneens, oneenig zijn, niet op een' goeden voet met
iemand staan. Mettre qn. In- avec un autre, iemand
met een ander in oneenigheid orenqe», Cela vons
sled m-, dat staat u kwalijk. - (Prov.) M- vit,
qui ne s'amende, die leeft slecht, die zich niet
betert. - Etre m-, ziek. ernstig ziek zijn. Ce malade est bien m-, va tres-m-, die zieke is in gevaarlijken toestand of (RoP.) rigt slecht.- Se trouvel' m-, zich onrassel'ljk bevinden, niet wel zijn,
kwalijk zijn; flaauw worden. - (jifl.) II s'est mtrouve de ne vous avoir obeL 't is hem kwalijlf
bel-:'mnen, 't heeft hem berouwd, dat hij u niet heeft
gehoorzaarnd. Si vous Ie faites, il vous en prendra
ill -, wanneer gij het dod, zal hij 't u kwalijk nemen.
Malabiltfu'e of 001£ ltlalabath"IUU, (pl'.
-tro-me), m. [Bot.] Soort van inclische laurieTbladeren, eenigzins naar kr'uidnagelen riekende. Malabathrhunn, m. (pr. -nome) [Pharm.]
Zalr f. uit die plant.
(I'ATARASSE.
Malit,bt:"J'te, Malabeste, f. [Mar.], z. v. a.
§ J'lalache, 1. [Med.] Weekmakend middel n.
Mala(~hite, m. Groen kOO'ZU1lT kopererts, atlaserts, schriksteen, m a I a chi e t m.
1tlalacie, f [Med.] Ziekelijke, tegennatuurlijke
trek m. naar zekere,dikwijls on(Jezonde, schadelijke
of walqelijke spijzen, inz. bij zwangere vrouwen,
bclustheid f.
Malacoderrne, adj. Weekhuidiq, met weeke
huid. - lUALACODERlUES. m. pl. Weekdieren (mollusques). - Malacolithe, m. [Miner.] Weeksteen m., eene aan den augiet verwante steen-soort,
sahlith, malal£olith m.-1tlalacolo~ie,f.
[DidacL] Leer 1. van de weekdieren. - Malacologique, adj. Die leer betreffend. - MalacOIIlOnOI)terygien, ne, adj.
n.] ~let eene
enkele weeke 'rugvin. - Jla1acollhylle, adj.
[Rot. J Met weeke, zaeht aanvoelen.de bladeren. Jlalacoptere, adj. [H. n.] J1!let weeke, zijdeaehtige vederen. - Malacopterygiell. ne, adj.
[H. n.] ~let weeke vinnen. - Itlalacorbyuque, adj. [H. n.] Met weeken snavel. - Malacosarcose'l f. [Med.] IVeekheid, slapheid van
't vleesch. ~ 1tlalacosolne, ad}. [H. n.] Alet
week liif'. - Malacosteose, f. [Med.] Beenderverweeking f. - Malacostraces, m.pl. [H, n.]
Weekschalige dieren n. pl., kreeften m. pl., krabben f. pl. met beweqelijke oogen. - MalacoxyIe, m. [BoLl Giftappelboom m. (ook mapou gekeeten). - Malacozoaires, ll1. pl. 'Yeelfdieren n. pl.
S Malactiqne, adj., z. v. a. El\lOLLIENT.
Malade, adj. Ziek, krank, onqesteld. lijlIend.
II est m- au lit, hy liqt ziek te bed. Elle est rnla mort, mourir, a l'extremite, zij is doodziek,
doodkrank, zy liqt op sterven. Son frere est mde la fievre, de la petite verole, zijn broeder ligt
ziek aan de koorts, aan de kinderziekte. Tomber
m-, ziek 'worden. II a l'atr m-, hij ziet er ziekelyk
uit. - Ooh: van liqehaamsdeelen, van dieren, en
bjj uitbreiding van ailes 'wat wegkwijnt, wat zijne
eigenaarlIige iwedanigheid of kracht heeft verloren:
Avoil' un bras m-, een' zieken, lijdenden arm hebben. Un chien m-, een zieke hond ffi. Un arbre
I
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m-, eenzieke, kwijnende boom ID. Un Etat m-, een
kwijnende Staat m. Une institution m-, eene kwijnende instelling. Un aimant m-, een verzwakte
magneet or zeilsteen m. - Une bourse m-, eene
krunke. ledige or byna ledige beurs 1. - Il est md'esprtt, hij is niet wel bij zinnen. II est plus mdesprlt que de corps, hij is zieker naar den geest
of 't gemoed dan naar 't liqehaam. Imagination
m-, ziekelijke, ontstelde verbeelding f. -' iLoc.
prov.) Est bien m- qui en meurt, of l l n'en mourra
que les plus m-s, daaraan zal niemand sterven.lUALADE, m. et f. Ziekc, kranke m. en f. Le, la
m- est hors de danger, de zieke is buiten ueoaar.
II fait Ie m-, ltij lunuit z'ich ziek. - Maladie, f.
Ziekte, ttrcnkheul; krankte, onqesteuineui. Une mmortelle, eene doodel-ijke ziekte. II a mauvals visage, il couve quelque m-, hij ziet er sleeht uit,
hij heett eene ziekie onder de leden. Contracter,
Gagner une m-, Etre attelnt d'une m-. eene ziekte
krijgen. Relever de m-, van eene ziekte tierstetleo.
of opkomen, - M- bleue, jauue, noire, z. v. a.
CYANOSE, JAUNISSE, l\iELENA. lVl- Imaglnalre, z, v. a.
HYPOCHONDRIE. Nl- nerveuse, z. v. a. NEVROSE.
M- du pays, z. v. a. NOSl'ALGIE. M· pedlculatre,
z v. a. PHTHlRIASE. M- venertenne, z. v. a. SYPHILIS. - II a Ia m-, hi} heett de ziekie (de heerschentie landsziekte, cholera, pest enz.) gelfregen.Les m-s des animaux, des plantes, de ziekten der
dieren, del' planten. - (jig.) Les passions sont les
m-s de l'ame, de tuirtstocten zijn de ziekten der
ziel. La m- d'un Etat, de ziekte, de ktoijnende, verachterende toestand van eenen staat. - (jig.)
OverdTeven zucht f. tot iets. n aime fort les tableaux. les fleurs, c'est sa m-, hij hmtdt veel van
schilderen, van bloemen, dat is zijne zucht, zijn
hartstogt. Il a la m- du jeu, hfj is speelziek, (Loc. prov.) C'est une m- de femmes, 't hee{t
niets te bed'uiden. - Maladif, ive, adj. Ziekelijk, s~(;klfelend, zwaklfel1ik: II est d'une complexion
m-ive, hij is van een ziekeNjk uestel. - Maladivete, f. [Med.] Ziekelijkheid, zwakkelijkheid,
zwakke gezondheid r. - ItIaladrerie, f. Laza1'US- of leprozenhuis n., ziekenhuAs voor melaatschen (Ieproserie, ladrerie).
Itlaladresse, f. Onlwndigheid, onbehendigheid,
ongeschiktheid, lompheid 1. La m- de eet ou'vrleI',
de onhandigheid van dezen werkman. II est d'une
extreme m- en tout, hy vat alles zeer onhandig
aan. - (fig.) II y a de ]a m- se justifier par de
telles raisons, 't verraadt onverstand, zich met
zoodanige redenen te ref/tvaardi,gen. - Maladroit'l e,. adj. Onhanrlig, lomp, onbehendig; onl1erstandl(J, onoverlegd. -- II est m- en tout ce
qU'il fait, hij is onhandiq in al wat hfj doet. Reponse m-e, onverstand'ig, Unksch antwoord n.
- Als subst. m. en f. Onhandig, linksch mensch,
lomperd m., onlwndige V1'OUW f. - Maladroitenlent, adv. Op onhandige, lomne wijze.
Malaga" 111. [Com.] ~lalaga-wijn m.; Malagarazfjnen f. pl.

a

Malag'lna of Malaglne, m. [Med.] Ver-

zachtende of verweekende omslag ill., verweekend
midriel, ma I a gma 11.

Malaginel', v. a., z. AlUALGAlUER.
~Ialag'nette, 1. [Bot.] , z. v. a. CARDAl\IOlUE.
ltlalai, m., z. lUALAIS.
Malaire, allj. [Anal.] Tot de wangen of de

kaken behoorend: Os m-, liakebeen n.
Malais, e, adj. Maleisch: Coutumes, Moeurs
m-es, maleische gewoonten, zeden f. pl. Langue
m-e of als subst. ~lALAIS, m. Maleische taal f.,
rnaleisch n. -- l\lALAIS, m., -E, f. Maleijer m.,
maleisehe vrouw f. Les m-, de Maleijers, een afzonderlijk mensehenras in Achter-Azie en op de
eilanden van de Indische zee, het maleische 'i'as.
~ Malaisance, f., z. v a. MALAISE, El\lBARRAS.
Malaise, m. Ligellamelijk kwalijk-bevinden n.;
onaangename gewaarwordil1(f, onbehagelijkheid, ongeleqenheid f., onf/emakn., neteligeomstandigheid f.,
gelds(lebrek n. Voir qn. dans Ie m-, iemand in
netelige, kornmeTlijke omstandiqheden, in achterUltgang van zaken enz. zien. II sent, II epl'ouve du
m-, hij is niet op zyn gemak; hy is niet regt 'Wel.
~ Malaise, e, adj. Niet gemakkelijk of ligt,
moeijelijk, bezwaarljjk, ongemakkelijk; - geen gemak aanbren(1end, lastig in 't gebruik; - bekrompen in geldmiddelen, onvermogend. Cela n'est pas
si m-, que vous croyez, dat is zoomoeijelijk, zwaar
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niet, ais gy meent. Une vulture m-e, een ongemakkelvli Tytuig. - Gens m-s, lieden, die in bekrompen omstanduineden leoen.die zicti moeten beheipen,
onbemiddelde litden. -- ltlalaiseinent, adv. Op
moeyelijke, bezwaarlijlw wijze, moeiiel'ijk,ongemakkelijk, bezwaarlijk.
Malaisien, n e , adj., z. v. U. lUALAIS.
Malamiris, m. [Bot.] Ntuun eener penersoort.
Jlaland..e, f. [Constr.] Rotte Kwast in't tioui,
uilige taoast, uil, paardepoot m. - lUALANDRES. f.
pl. [Veter.] Kurcen of kenen f. pl. in de kniebogen
'der ptuutien. - [Med.] ~1elaatschachti(Je uitslag J~.
- z, 001£ sunos. - Jlalandreux, euse, adj.:
Bois m-, Tottig, beschadigd tunit n. - Cheval m-,
met kniekloven behebd paard n. - Itlalandrie, f.
[Med.], z. v. a. lUALANDRES.
Malandrin, m. (oors}Jl'onkelijk de naam van
arabische en euyptische stractrooiers ten tijde del'
kruistogten) Straatroover, struikroover; sctietm,
schurl: m.
S ?tlal-app.'is, e, adj. Sleeht opgevoed, onwellevend, onmanierlijlf, umui. - Ool: als suost.
m. en f. C'est un m-, une m-e,'t is een omnanierlijk mensch, eene »rouu: zosuier opvoeding.
§ Jlalap.·e, m. (bedorven van mal-apte) [Typogr.J Onkundige zeiter, die te ntuiuusernoo« zyne
kopij kan lezen.
linl it, propos, adv. Ten onpas, ontijdig, ongeleqen (z. ~ROPOS)..
'
Malilpte.·e, adj., z. v. a. MALACOPTERYGIEN.
Malapterure, m. [H. n.] Elektrisctie men-oat
ot wente/aar 01.• inz. in den NiJl en den Senegal,
door de Arabieren r a as c h or blilrsem geheeten.
Malarlnat, m. [H. n.] Gevorkte knorhaan m.

[trigla cataptlracta].

Malard, Mala,rt, m. [H. n.] Naam van den
woerd (mannetjes-eend) in som~nige departementen.
Malate, m. [Chim.] Appeiz'llJur zmd n. Md'alumine, appelzure aluinaarde f.
Jlalathise, f., z. V. a. MALACHITE.
Malaventure, f. Ongeval, ongeluk n. (mes-

aventure).

Malavise. e, adj. Onbedacht, onberaden, onbezonnen, onvoorzigtif/; onverstanrl'ig. Je fus bien
m-, lorsque je m'engageai dans cette afIaire, ik
was zeer onbezonnen, toen ik mij met die zaak inliet, in die zaak wikkelde. - Ook ais subst. m.
en f.: een of eene onbezonnene: VOllS etes un m-,
une m-e de parler de la sorte, 't is onbezonnen,
onvoorzigtig van u, zoo te spreken. - Malaviseillent, adv. Op onbezonnen wiJze.
Malaxation, f. (Pharm.] Weeknwh:ing f.,
inz. het weekkneden van pleisters. - Malaxer,
v. a. Week, lenig maken (b. v . . harde stqlfen in
oUe, enz.). - Het part. passe ~s ook adj.: EmplcHre bien malaxe, goed 'weekgeknede pleister f.
Malaxis, Malaxide, f. [Bot.] Plantvan
't ges/acht deT orch'is- of standelkruiden.
.Mal-baH, e, adj. (fam.) Onbevallig of lomp
van ligchaarnsbOlf,W, slecht gebo'uwd; rnismaakt,
wanschapen: Un grand corps m-, of als subst.: Un
grand m-, een groot misrnaakt mensch, eenplompe,
vierkante kerel.
(ken op eenen berg.
Malberge, f. [Hist.] Vergader'ing f. cler FranMalbeste, m., z. v. a. lUALABERTE.
Malbol'onglt, Malbrollck, nl. Be1'oernd,
(ransch vollfslierl n. op den engelschen veldheer
Mar lb 0 T OUg h; de door geheel Europa verspreide marschwys van dat lied;. oude {l'ansche
contredans m. - [Com.] ZtJkere kortharige ligt~
stot met kleine teekeningen, rnalbroek n. - [H. n.]
Malbroek m., een bengaalsche aap, naauw verwant
[Tech.]
aan den hoedaap (bonnet chinois). Roue la m-, 'fad n. met breede vellingen.
Ilaicontellt, e, adj. Ontevreden, maar half
tevreden (inz. "'an meerdeTen met h1.tnne minderen.
- [Pol.J Les m-s, de onvergenoeg'len met de lqndsa LA
regering. de mal con ten ten m. pl. MALCONTENT, adv.: Faire couper ses cheveux a
)a m-, zich het haar zeer kort doen afsn'ijden. S Malcontentenlent, m. Onte'vredenheid f.
Mal-disant, e, adj., z. v. a. l\1EDlSANT.
Maldollne, f. (fam.) (JeuJ I-let vergeven (verkeerd geven) der kaarten: II faut refaire, il y a
~-, er moet op nieuw gegeven worden, de kaart
w vergeven.
Male, adj. Mannelyk, van't mannelyk geslacht,
tot het mannelijk geslacht behoorend: Enfant m..,
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manneli;jk kind n., l!,;ind van 't manneliJ'k geslacht,
jongen. Perdrix m-, mannetjes-patrijs m. - Plante
m-, Palmier m-, mannelijke plant f., TJalmboorn m.

Cette plante porte des fleurs m-s et des fleurs

femelles sur le merne pied, deze plant draagt
manneliJlw en vrouwelijke bioemen op denzelfden.
stengel. - ((ig.) lUannelyk, sterk, kracnu«, vol
uitdrt/;kking, gespiercl, kloek, torscti, stout, moedig:
Voix m- mannelijke. zuicre stem f. Courage m-,
manneZ,ijke moed m. Style m-, qespierae, krachtiqe,
nadl'ukkelijke stijl nl.· Eloquence m-, mannelijke,
deftige uselsprekendneui. Contours m-s, krachtige,
sierke omirekke» m. pl. _. [Tech.] Partie of
Branche m- des ctseaux, tenailles, forces, etc.,
bewe(Jel'ijke arm m., regterblad n. van metaalscluiren, tangen, ens, - [Call.] Trait m-, (iksehe,
k1'achUae pennetretc m. Caractere. Ecriture m-,
manneN,jke letter 01' hand f. - [Mar.] Batiment
m-, goed zeebouwend schip n. - La mer etalt
tres-rn-, de zee Hep zeer hoog, was zeer verbolgen.
- [Bot] Encens m-, uutiscne wierook m. l\laLE, m. Manneljjkwezen n., man m., mannetje n.
(van een dier). La valeur est lo partage du m-,
de dapperheid is het deel des mans. Le m- de Ia
brehls, het mannetjes schaap, de Tam m. - (pop.)

C'est un laid, vtlain m-, ' t is een leelijk, wanstaltig, hatelijk mensch. C'est un franc, bon 111-, 't is

een (iksche, kloeke vent. - tProo.i,».

EPERVIER.

Malebeste, L, Jlalebet, m., z, l\1ALABERTE.
§ Maleb~te, f. Gevaarlijli mensch m., mensch,

die niet te vedrouwen is.
t Malebosse, f. Groote b'ult of bogchel m. [Med J Pestbuil f.
Maleboncbe, f. (weleer) Kwaadsprekendheid f.
(rTIpdisance); - (nu) si'inkende adem m.
Mah~diction. f. Vloek m., vervloelfing, verwensching f. Charger qn. de m-s, imnand vervloeken. II recut la m- de son pere, hij ontving zijns
vade~'s vlo'ek. La m- est sur cette maison, er ligt
een vloek, een onzalig lot op dit huis. - M-! vervloekt! (zelrlen dan op het tooneel gehoord).
Mi\le-fa~on,

r., z. lUALFACON.

S M.l.le-fahll, f. Groote honger m. A ce metier
on meurt de m-, by dit handwerl£ sterft men van

hon(Jer.
Maleftce, m. Betoovering, beheksing; hekserij,
zwarte Ifunst f. - Jlaleflcie, e, adj. Betooverend, behekst. - (fam.) eet l10mme est m- par ]a
nature, die man is door de natuur stiefmoederlijk
behandeld. - Malefique, adj. [Astrol.] Kwaaddoend (door de astroLogen. inz. gezegd van de pianeten JltIars en Saturnu8 (maleficesJ, wam'aan zij
een' schadeUjken invloed toeschreven.
t Malernent, adv., z. V. a. l\'IALHEUREUSEl\1ENT.
t Maleulo.'t, f. Ongelttkkige, jammerlijke dood,
t )Ialenconh·e., f. (vroeger 001£ Ilatenconlb.'e) (fam.) Kwade ontJ1WeUng f., onaeval,
ongeluk n., tegenheid f. II vous arrivera m-, er
zal u een ongeluk overkomen. - (Prov.) Qui se
soucie m- lui vient, wie een ongeluk vreest, dien
t'reft het. - Malenconh'eusenlent, adv. By
ongeval, by ongel-uk. - Mi,lencontreux, elise,
adj. Ongelukkig, ram]Jspoedig; onheU aanbrengend.
Itlalellgin, m. Bedrog n. (fourberie, trom-

t

perie).

§ Jlal-en-point, adv. ((am.) In slechten staat,

slecht gesteld (wed de (ort'ltin of de gezondheid betrefl).
Malentendll, e, adj. KwaUjk begrepen, ver·
keerd ortworpen Of inqeTigt: Ouvrage, Biltiment
m-. - lUALENTENDU, m. Misverstand n., dwaling,
verkeerde opvatting f. Il y a du nl- dans celte affaire, er is een misverstand b'V deze zaal;,.
t Itlale-nllit, f. Sleehte, onrustige, slapelooze
nacht m.
(der otie.
Milleolence,f Oliestank, onaangename reuk m.
Malepeste, interj. (fam.) Verduiveld! te droes!
de duikeT!
t Itlalerage, f. IIevig verlangen n. Il a la fide faim, hij is zoo hOJlge1~ig als een wolf, Mj heeft
den geeuwhonger.
ltlales, m. pl. [Mar.], z. v. a. AIGUILLOTS.
1tlales-senlaines, f, pl. (fam.), z. v. a. MENSTRUES) (001£ in sing.: Elle a sa male-semaine).
Malestran, m. [Peche] Sardvnen m. pl., die
in de pekel gelegd zyn, alvorens z'ij in de vaten
gepakt worden.
Mal-etre, m. Voorbijgaande ongesteldheid, on-
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passelylrhe'irl I., kwaZ,ijk bevinden n. - Bekrompen
{ort1.dnsomstandigheden f. pt.
Jlal~h'ons~e, 1. [Cult.] Dud regt 11. of impos! m. op {ru1t en tiorenoee.
ltlale"olt-, adj. (ranL) Kwaacl'Loiltig, onqenegen: Voila, Iecteur henevole ou m-, tout ce que

ongel-uk komt nooi; alleen. Le m- n' est pas tou[ours a la porte d'un pauvre nomme, rna regen
komt zonntschyn, 't kan »erkeeren. z. 001£ HEUR.
- PAR lUALHEUR, loe. adv. Hij ongel'uk, ongelukkig. II tomua par m-, /iy viet bij ongeluk. ~Jalhenl't-nsenlent, adv. toudt1jds ook a la
nUltlheure) Bij on elulc. oJJ onflel'ukkige wijze,
ongelukkig. II arrlva m-, het cebeurtie by ongeluk.
Il est mort m-, hi} is ongel'ukk1(1, op eene ongelukkl(Je wvze qestoroen. - 'Malheurenx, elise,
adj. Onuelukkiu, Tampspoedig, "I'ampzalig, ellendig,
beklagenswaard'iq, [emmet lijk; onfortuinHjk; onheilspellend, onheUbrengend, nadeei'ig, schadelyk:

j'al

a te dire.

Malfa,~on, 1'. Misstosui. wanstand m., [ou; r.,
flebrek n. aan eenig qemaan; uierk. Il y a de la rna cet habit. eris een gebrel£, een nusstand aan dit
kleed, -" (fig.) Bedroq n., ontrouuie handelw'ijze f.
II v a de la rn- cela, tiie: steeki bedrog center.
~lalfaiJ'e, v. a. (alleerdn den in,fin. in aehruik)
Kwaad doen, sctuuien. benadeelen, kwaUJli tuuuielen: II est encltn m-, /iij is ueneoer: tot kuxuui
doen.- J'lalfilisance, f. Boosaardighefc1, kuxuulwilligheid, ne'ff:ing f tot kunuu: doen: II a donne
des preuves de m-, kij hec]! lJrijken van bnosacrdigheicl uegeven. - IUalfaistilnt, e , adj. Boosaardig, kwaadaardig, ltwuodwillig; - schade/yk,
nadeelig. nest d'une Innneur mae, hij tieeit een'
boozen, kuxuutunituien aord. - Les vins Irelates
sont m-s, de vervalschte wvnen zijn nadeelig,
sclwdelijk. - ltlalfalit, e, adj. Misnuuuu, wanstaiti«, nusocrnui, leetijlr (van perstmeni; stecnt 'ingeript of uitceooerd, slectit oemaakt (vanzalien).
- Jlalfaitenr, m., -h'ice, f. KwaaddoeneT,
booswicllt, misdadiger, boosdoener m., kwaaddoenster, misdadi(jster 1'. II raut punir les malfaiteurs,
men rnoet de booswichten stTa/fen.
Malfanu~, e, adj. In een lfwaad gerucht, in
een' slechten 1warn, ie kwader famn siaande. Les
gens m-s 80nt exclus des charges pUbliques, de
te kwader {awn staancle nwnselwn worden van de
openlij/w ambten uitqesloten. ~ rHALFAl\lEES of
lUALNOlUlHEES, 1'. pl. r Hot.] IVaam von sommige
onschadelijke eU}Jhorbiaas of wol{smelli]Jlanten in
de {Tansche kolonh~n.
t ltlalg.'acienseulent, aelv. Op onbevallige,
onhe'usche, on/)eleefde 'wyze. - ItlaJgracienx,
ieuse, adj. (tam.) Onheusch, onbetce{d, onwellevend., boersch, lomp: Reponse m-ieuse, onfJeleetd
antwoo'td. n. Enfant m-, onwellevencl, lomp lrind n.
1flalg.. e, prep. (oudtijels Maugl'e) In wcerwil, tegen den zin (van iemand), tegen wit en dank,
ondanks, 'in spijt van, trots, 'niettegenstaande. Il
I'a fait m- son pEn'e, h'ij heeft het in web"wil van
z'ijnen vader gedaan. On l'y obligera m- lui. men
zal hem daar-toe noodzaken, hij moge willen o{
n'iet, men zal h.em zyns ondanks, tegenwit en dank
daartoe dWingen. II est parti m- mes instances, hij
is vertrokken, ,niettegenstaande l11,ijne dr-inoende
bede. - MALGRE QUE, lac. conj. (aileen met het
'Werkwoord avoir te gebruiken) O{:o;choon, alhoe'Wei, al: 1\1.-. que vous ell ayez, a,l ~y't gig er tegen,
ofsr.hoon flY het ongaarne hebt 01 net.
Mnlhabile, adj. Ongescli'ikt, onhand'iq, onbedreven, onbekwaam, onervaren: nest 111- dans ces
affaires, flf] is onbeclre'ven in die zaken. - ]1lalhabHenl.a u t , adv. Op ongeschikte, onbekwame
wijze. - Itlalhabilet~, f. Ongeschil;;tlwid , onhandiqheid, onfJedreVeri//leid, onbekwaamheid,onervarenheid f.: Sa rn- lui a fait perdre son emploi,
zijne onge,<,chiktheid hee{t hem zjjn arnbt doen verliezen.
Malherbe, f. [Bot], z. v. a. DENTELAIRE. [Anc. prov.] 1\1- croit toujours, onkru-id vetgaat niet.
Malhenr, m. Onge/uk n., tegens[Joed, rampspoed m.; onheil n., fmnp f., slag m" onreval n.,
tegenheid, werlerwaardigheid f. Le rn- Ie poursuit,
het ongeluk, de tegenspoed vervol{Jt hem. Le m- a
voulu, que son ennemi s'y trouvat aussi, !let ongel-uk wilde, .rial zyn vyand er zich OO/f lJevond II
lui est arrive un 111-, er is hem een onheil, ongeval over/wmen-. II succombera a tant de m-s, hij
zal onder zoo vele rampspoerlen bezwijlwn. Les
m s de la vie, de wederwaardigheden des lel)ens.
CeJa porte m-, dat brenfjt, ko'ndiat onheil aan. Depuis quelque temps Ie m- lui en veul. sedert
eeniaen tyel iaopt hem alles legen. - lUAtHEUR a,
(soort van verwensching en bedreigir;g) Wee: Maux impies! wee den (Joddeloozen! 1\'1- !l ceux. qUi
1'ont dU, wee den(Jenen, die 17et gezegd hebben. -001£ met sur: M- sur eux et sur leurs enfants!
wee over hen en httnne kinderen! - (Prov.) A
quelque chose rn- est bon, daa'r is geen ongeluk
zoo groot, o{ er is een geluk lJ'ij, aUe kwaad
"cert ztin baat. Un m- ne vient jamais seul, em

a

a

II y a des hommes

111-

1·101

par leurs fa utes, er zijn

menschen, die door hunne euiene schuld ongelukkig
zijn. Il est dans un etat m-, hij is in een' ellendigen toestand. II mene une vie m-euse, hij leidt,
ooert een beklagenswaanlig, jammer/ijk leven. Je suls m- au jeu, ik benongeluh'kig,onfortuinlijk
in tiei spel. - Avoir, Fatre une tin m-ouse. ongeluklfig aan zyn einde komen. Avoir la main
m-euse. eene onfjeluklfige hand hebben (van ienunui,
die olles oreekt; van een speier, die slectiie kaorten
gee(t; van een tieetmeester, unens operatien ze/den
qelukken, enz.) - Une constellation m-ouse, een ongelukliig) onheilspellend geslernte n. Les m- e1l'ets
de J'erreur, de schadelijkc, }armnerrijke gevolgen 11.
pl. clerdwaling. - Pl1ysionomie m-euse, ongulIstig
voorlwmen of gelaat ll. - NJ- ecrivain, erbarmeU!Jk,
slecht schryver m. II a la mernoire m-euse, hij
hee{t een slecld geheugen. - ({am.) Un m- diner.
een schraal, ontoere'ikend m'iddag'Yfl.aal n. Je n'ai
qu'une m-em~e piece de einq francs, ik !lei; niets
dan een e!lend'ig vjj/francsst'Uk. - (Loc. prov.) II

est m- en fricassee, z.

FRICASSEE. -

IHALHEU-

REUX, m., -EUSE, 1'. Onoelukkige, ellendige; snoode,
eerlooze m. en f. II raut avoi!' compas~ion des Ill·,
men rnoet rnecleliJden hebben md de ongelukkiaen.
QU'avez-vous fait, m-? 'wat hebt (tV gedaan, ongeink/dge, ellendige? - Il faut chasseI'ce m-, fry
maet dien deugn1et. booswicht, scht",.k we(;jagen.
- C'est nne m-euse, 't 'is eene ligtelwoi. - (Prov.),

z.

(JIBET.

~Ialhonuete, adj. (van personen en zaken)
Onwellevend, onwelvoegelij/£, on{atsoen/i;jlt, onbeleefd, onholfdijk: Homme, Conduite m-, onwellevend man m"onfatsoenlijk gedrag n. - OneerLijk,
slec/d, zonder eer of regtschapen/uAd (in deze be..
teeken'is altijd vddr !let subst.): M- homme, slecht
oneer/ijlf mensch, (vgl. HONNETE en IJESHONNETE).
- M.~,iholuu~tenlent, adv. Onbelef/"rlelyk, op
onbeleetde, onbetamrlij/fe, onlf: op oneerlijke wyze.
- M~dholuietcte, f. Onbetmrteli;jkheid, onbeleefrihe1d, onlleuschheid, onwelvoegeliikfwid, onhoftelij kheicl f.
"
llialice., f. Boosheid,Hwaadwlllinheid (met sluwhe'id en list gepaard), arglisti(JflCid r., neiging om
kwaad te liven; z'u.cht om het be/agchelijlie en verIfeerde te helielen, om de laclzwekkende ziJde van
een voorwerp or een persoon te aoen uitknrnen;
.!\chalkheid f., 1noedwU m., fJuUerv f., moedwillige
streek n. or poets 1'. C'est nne m- noire, qu'iI ne
faut pas laisser impunie. 't is eene afscltuwerijke.
duivelsche boos/zeid, die niet o'll(jesl1'att moet blijven.
II I'a fait par m-, !lij heerl !let u'it moedwill1gheid,
uit schalkheid ger/aan. C'ost un hornme Fans m-,
't is een man zonder arglistigheid. - II vous fera

surement quelque m-, s'il en trollve )'oceaslon,

!lij zal u zekerlijk eene poets spelen. indicn hij er
geleuenheid toe vindt. eel enfant est plein de m-,
(lit kind is vol schalfiheid, vol guitestreken. II y
a de 1a m- dans sa physionomie, er is iets schalkachti(fsin zijn f]e/aat. - Co sont des m-s, dat ziJn
nweliwillige streken. - Entendre mqc., een
kwade tl/itlegaing aan 'iets geven. II n'y entend p~s
m-. hij meent !tet zoo kwaad niet. z. ook I"OURRE.
- Jlalicienseln~I1t, adv. ft-let booslleid, schalkheid, enz., Of) kwaadwillige, ar{Jlistir,e wyze,.
schaiksch, Guitachtig. - 1tlalicieux~ iense, f.
Boos, bO()SaflTdig, kwaadwillif/, argli,"l,tiq, guitachtiff, schalk, schalksch. II est m- cornme un vieux
singe, hi} is zoo aTglistifj als een oude aap. Enfant m-, schalk kind n. - Cheval m-, kwaadaardig paard n. - Ook als subst. gebezigd: C'est
un m-, un petil m-. 't is een guit, een kleine
schalk. Le m- veut faire de petites peines et non

a

de grands malheurs.
!tlalicore

'

of Malicorinm,

(pr. -ri-ome)
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MALIFORME

MA1SAIN.

[Bot.] Schil f. van eenen granaatappel. - Ma- I
liforrne, adj. [Bot.] Appel1)ormig.
Malig;neluent, adv, Met boos opzet, met boosaardiglzeid, op kwaadwillige wijze: Quitter sa
femme m-, zijne vrouw met boos opzet rerlalen.
- Halig-nUe, f. Booslieui, boosaardialleid; scluidelijkheid 1"., nadeeligeinvloed m.; ktlJaadaarcl'igheid,
besmettelijkheid f. eener ziekie. La m- du coeur
humatn, de boosheid, verdorvenheid »an 't menschelijk hart. - La m- de I'atr, deschadelijlfheid, de
suuieeluie invloed der lucht. -- La m- de nevre,
de kwaaclaardigheid van de koorts. La m- de Ja
peste, de besmettelijlflieid del' pest.
MaJirnbe, m. [H. n] Vogeltje 1)an 't geslacht
del' useoers of uieeiicaels,
M.tJin, ig;ne,adj. Boos, boosaardig, kwaadaardiq;ondeucend, oerdornen; -heke/end, bijtend,
kuvuuispreketui; -- nadeeii», schadelijk; - sluu),
siim; schollc. oofijlc Volonte m-tgne, booze un! m.
Il a dit cola d'un ton m-, !lij beet] dit op een'
boosaardi(Jtn toon geu(Jd. Regarder qn. d'un oeil
m-, iemand met een nijdig oog, ku'aadaardigen blil:
aanzien.-- (tam.) Le m- esprit or L'esprit m-, oot:
als subst. Le m-, (Ie booze geest, de duivel. - Cet
homme a un m- voulolr centre moi, die man
tieett iets kwaads tegcn mij in denzin. - Une joie
m-Igne of Une m-igne jote, eene booze, duioelsclie
»reucde 1'. (over eens enders leed). - Une interpretatton m-igne, eene k1lJaadaatdige, stekelige'uitlegging.- II est trop m- pour s'y latsser prendre,
hij is te slim om zich daarmede ie lalen verschalken. - (iron et prov.) II est m- cornme une
choueUe, !Iii is zoo slim (dom) als eene gans. In dezen zin ook als subst.: C'est un m-, 't is een
sluwert, een geslepen rnensch, een sl1mme gast. lJ a J'esprit aussi m- qU'il a Ie coeur }Jon, hij is
even spotziek, schaUf van geest, ats hij goed van
hart is. Une fievre m-igne, eene kwaadaardige
koorts f. Vne pJaie m-igne, eene kwaadaard·irle
wonde f. II y a je ne sals quoi de m- dans cette
plante, el' is iets sclwdeliJks, nadeeligsin deze plant.
Itlnline, f. [Mal'.l Spti.ngtij n., Spril1(/vloed,
spring m. -- MALINE (betel') l\1ALllYES, f. 1~lfchelsche kant f. (naar de belgisrhe stad Mechelen,

Malleabiliser, v. a. Hamerbaar maken. Mallel,bilite, f. Hamertuuirtieut, oietbaarneu! t.,
geschiktheid van zekere metalen om in kouden toestand door tuunerslaoen or pletrollen 'uitgebreid te
worden en zoo meer digtheid en ner] te krijgen. (flg.) La m- du caractere, de nuuizaamneid, gedweeheid van 't korakter. - ;11"llleable, adj.
Iltunertuiar, pletbaar. - (/irn L'esprit de l'homme
n'est m- que dans sa jeunesse, 's mensctien qeest
laat zich. aIleen in de jeugd l.Juigen, »ormen.
Malleal, e, adj. [Anat.] Tot net nomertie
van 't 001' betioorend.
MaHea-,nothe, f., z. v. a. PAVETTE.
MaHeifol'lue, adj. Hameriormui.
ltlaHenlolle, f [Com.] 117 it , zeer jiJn neteldoet:or koioen n. uit Oostuuli»; - »rouuien tiolsdoek m. van die stot:
Itlalh~olah'e, adj. [Annt.] De enkels betreffend
of dacrtoe benoorena. - M.aJleole, f. [Anat.]
Uitsteeksel aan 't beneden eir de van 't sctieenoeen
en 't kuitbeen, enttet, enkituniu: m. (cheville). Minterne, externe, binnen-, buitencnket. - lAne.
mil.] Vuur- or brandpj,jl m.
(mattes-postes.)
MaUe-poste, f., z. onder MALLE. (Plur. Des
ltlofllletieJ", m. Volies-, lw/fennaker m. - Ook
als aci.: Ouvrier m-, Cotlretier-m-.
Nlallette, f. toertuu: van malle) Valiesje, ko]:

or

Maline8).

Ilalingl'e, adj. Sukkelend, liwijnend, ltrukkend, zwalikelijk, ziekeliik (inz. uit niet bekende
oOTzaken). Je ne sais ce qU'a cet enfant, il est
tout m-, ik 'W.eet niet wat dl1 lfind schort, 't is
altijd sukkelend.

t

ItlalingTier, m., z. v. a. SACRISTAIN.

Malinfentionne., e~ ad}. Kwolijk gezind,
kwaadwiflig. Cette femme est tres in-e contre
vous, dez:e vrouw is zeer kwalijk gezind jegens 1.(,..
- Ook als subst.: Les m-s ont repnndu cette nouvelJe, de kwalijkgezinden, lfwaadwilligen hebben
dit nie'Uws versprreid.
Maliqne, ad}. [Ctlim.l: Acide m-, appelzuur n.
§ M.lllis, f. [Med.] Wormzweer f. - LVeter.],
Z. v. a. CLAVEAUX.
Ilalhol'De, -adj. ({am.) Zeer onhandig, lomp,
linksch, onaeschilft: Ce valet est bien m-, die kneclzt
is zeer lomp, plomp, onhanr11(J. -- Doli als subst.:
C'est un vrai m-, 't is fen regte lomlJerd. - (pop)
Dne gro~se m-, eene dikke, lompe meid of1)rouw.
Mal·jnge, m. (Pral.J Verkee1'd vonnis n.,
onregtvaardi(,'e, op (hoaling lJerustende uitspraak f.
- (fig.) Verkeerde oordeelvelling, dwaling f.
)Ialla~uette, f., z. l\JALAGUETTE.
JlaHard, m. lTech.] Kleine slijpsteen ill. der
scha'f'enslijpeTs.
Itlall{", f. Reislwffer m., valies n.; brievenmaol f., lJostrijders-valies voor de brieven; -postlwr, J)ostchais f., ri}tuig ler verzending der bTiellen
(ook malle-poste geheeten) , post, brievenpost f.
Faire sn m-, zt;n kolTer, zijn valfes pakh~en (om op
reis te (laan); zich reisvaarrli(f maken. DMaire sa
m-, zijn kotfer
valies uitpakken. La m- du cour- .
rier est fermee, de brievenmaal van den postbode
is ges/oten. -- La m- otLa mnlle-po~te de France
n'est pas arrivee au,jourd'hul. de rram,che brieven]Jost, de rransche post is heden n1etaan(fekomen.
- (Loc. fig. et tam.) Il porte toujours fa m- sur
son dos, l7ij draar;t altijd zyn pakje op den TUg (van
een' bultenaar- sprekpnde). z. ook TROUSSER. Grnote rugmanrl f. or -lwrf m. der marskramers.
Malle 'of ltlaU(i, m. [H. n.] Nijlmeirvalof !
wentelaar m. (malapterure).
.

or

[ertie n., reisbuauiel, reiszok m.

MallieI' ~ m. Postpaurd n. (dat de brieoe»
draagt). - Lamoen- or disselpaard n. voo1' de
postchais, stelpaard.
ltlalnulison ~ f. [Bot.] Wilde dragant m.,
wildzoetlwut n. - Naam van een lu.s-tslot op
ru'im 2 uren arstands 'lwn Parys, lang door 1Vapoleon 1. en Josephine bewoond.
Mahnener~ v. a. ft;1isllandelen ('t tij met slayen 01' ntet woorden), - hard or slecht belwnde/en;
- een groot verlfes doen lijden. - Het pa'rt. passe
is ook ad}.: Personne malmence, rnishandeld,zwaar
benadeeld persoon m. Les troupes de~ ennemis
furent bien m-es, de [roeTJen der vijanden t{)erd~n
zeer rnishandeld. n l'a bien m- dans eette dispute,
hfj hef!'t hem biJ dp-zen twist veel kwaad gedaan.
Jlal-ruort, f., Z. lUALE;UORT.
Mahuoulnc, f. [Vener.] Slecht verteerde
mest m. van hetten.
MalnollHnees, f. 1Jl., z. and. l\'IALFAl\1E.
ltlalons, m. pl. [Tech.] Baksteenen m. pl. tot
het fJouwen van oroote zeepketels.
(rnaluwe
Malope, f. [Bot.] Plant f. van 't qesfacht rier
~laloJ'donne, .. , adj. [BJas.]: Pieces m-es,
een en twee (feplaatste slukken n. pl. (l.,vanneer
van drie fi(Jttren in 't wapenscftilri eene nabij lIet
schildhoo(d en twee nabij de schildpunt geplaatst
zijn, in plaats van, naar den reqe!, twee en een
(Jeplaatst (rosees) te zjjn, dat is, twee aan 't schildhoord en eene aan de schildpunt).
Itlalot.'u, e, adj . .J.llismaakt, wanschapen, ellendi[!. --- Dom'gaans als subst. gebr'Ltikt: C'est
un m-, une m-e, 't is een mismaah:t schepsel, een
elleruli(J, armza1'ig, berooid wezen n., eene lompe,
diklw schommel f.
.
t Malpagne, m. [Com.] Wanbetalmg f.
Malpil~ser, v. a. rCom.J Verkeerd boekem.
It.lalpei~·ne~ ro., -e, f. ({am.) Slecht gekamde,
ongekamde m. ert 1'.; slordig, haveloos gekleede
man m. or vrouw f., onzindelij/i mensch n.
Mall)ighiacet"s, Mall)ig'hif~es,Lpl. Planten f. rile van '{ ges/acht deY' rnal/llgMa. - Malpighif~e, f. ftfalpi{Jhia L. eeneamerilwanscheplant.
t Ma1lllaisant, c, adj, Onaangenaam, onbehageli;}k, onbevallig.
M.rtll)laqnet, m. [Miner.] Eleek Toode marmersomt f. met grijze golrstrepen.
Ma1llole, rn. LH. n.j Amerikaansche adde1"
sissenrJe siang f.
Mall)rOpre~ adj. Onzindelfjk, onrein , vuil.
morsig, slordig: Femme m-, onzindelijke vrouw t
Habits m-s, morsire, slordir;e kleederen n. pl. -t (fig.) Onqeschikt· Etre m- h raire une cllUse,
on(Jeschikt tot de verTigUng van iets zijn. - Mll,I·~
proprelnent, adv. Op onzindelijke, slordige
'll:iiu; -. Of) slordige, erove 'Wfjze bewerkt. MallJrOprefe, f. Onzindcljjklwid, onreinlzeid.
mOrS1(lheld. slordiqheid.
Iialsain, e, adj. Ongezonrl, geene gezondheid
genietend; - Ollgeznnd, scl7adelijk roor de gezond~
he1d: Cet enfant est m-, dit kind is ongezond. ~.~

Contree m-e, &ngezonde tandstreek f. Nourriture
m e, onoezotu; voedsel n. - [Mar] Cote malsatne,
onsuioere kusl (rJevaarlij!c om aan te doen), onherberozome, ol1zuivere, »uite hast L

I
I

or

brotiene mout. -_.

NlaltGlge~

m Ret mouien (val.
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Malve.·saHon, f. Ontrouuie uxuirnemuu; van
een' post, umbtsontrouu: L, inz, tiet v. erduisteren of
tmderstaan van cekien, m a Iv e r s d tie f. - Malverser , v. a. Err/en post niet eerlyk uxuirnemen,

M,al-saint-Illaill, m. (pop.), z. v. a. GALE. 'I
?tlalseant, e , adj. Oncepost, onvne{Jzaam, onbetametij«, onbehoorlijk: II est Ill- a une jeune
personae de parter de la sorte, 't is »oor eenjong
menscti Ort(lflwst, tmooeqzuom, aldu« te spreken:
Dc tels pensers me seratent m-s, zuu« gedachten
unuie» m'1) niet beicmen.
iceuie: nM.lllSe'lne, m. [Vener.] Onr:eliik getakt tiertsM.1Lsonnant, e, adj. lTheol.] KttaliJklUi-1
dend, (J(JJistoot,lyk: Propositlon m-e, aanstootdylw
sieiluu; f. - Bij uitbre1ding: nnwelvoeuelijk. tmzedelijk: Expression m-e. onbtlamelijke U'UdrukkirlfJ f.
Mal-subtH, m. IChas.] Terinrjziekte f. der
' !
vor:tls.
JlaU, m. [Bras.] Mcu; n., gekiernde en ced'f'oowie, maar nO(j nlet (Jebroken (JeIJ/cUe gerst f.;

-- by sommiee schri.oers oct: de naom van het ge-

MAMMALOGIQUE.

Ortr;coorloo{de ioardeeien van zyrw arnbtsbediening
irekken, ceule» onderstcon, »crauisterer: of »erdimkerenumen, 111 a l verse r en.
Mahroisie, r. (by sommigeschryvers m.) [Com.]
lUalvezei, moiiasie of malcusier m., een edele,
geuT1ge, zoete unjn, doo1'{joans van goudr:ele kleur,
uiz. van de suut lXojlOli (U Malvasfa op 't schiereitoiu! PrIm eo; - tiumstmutu; toeoereuie transche
muskaatwfjn m. uit Provence.
t Mah'ouloir, m. Kwaadwilliglleidf. - Malvoulu, e, adj ..({am.) Stecht of kwalijk gezien,
in een tcunuu! blaadje staande. uetuiat.
MalnaD, 1. Kinderuicord voor mere, moeder,
m a Hi a. Grand'maman, grootmama, qrootmceder.
'fam.) Une grosse m-, eene dilike tante. zwaarlij1Jire »rouio L - (pop.) M- -teton, z. n «. NOURRICE.
M«ulIallpi.an, m. [i\1ed.J Zuieer f., unuirmede

zic« de renerisctictcuiaot,

PIAN qehecten,

opentuuirt,

MJ'lnlbl'ille, f. LH. n.] Alambergeit, syrische of
indische {jdt t. van den berc Mamller in Syrie.
Miunei of M,illlune, m. [Bot.] Abrikozenboom
van Sint-Dannnc», mumou-boom m.
Maluellaire', ad]. [H. n.] De borsten betreffend.
~laHe (Ordre de), m. [Hlst.] AIaltezel'orde f.,
- M.uueHe, r. Borst, mom, pram f. netorcaan
eene lft'il1tai1'e (feestelyke or de (naar haren hoo{dzc- de1' melko{scheidiny by de zoogdicren, inz. v'/'(luwetel, lIet efland Malta, dus (jeheeten). Cbelalier de horst f. Enfant.
Ia rn-, kind n. aan de borst,
M-, iUultezer Tidder m. Croix de lVI-, lUoltezer zuiCtling m. en L - Les m-s d'une haleine, de
kruis n. -- (Loc. rrov.) Faire des croix de In'ommen. borden van ten' walv·isch. Les m-s (or
1\1-, cedwongen vasten, niets te cttn hebbc:n. - z. pi~) dune vaclle, d'une ch(~vre, de ui;jers m. l)l.
ooli MAl,THE. .
eeneT koe, eener veil. - (fi(J.) Eerste levenstijdItlnltel", adj. v. a. (Tech.] ft;louten, de gerst perk n.: Je Jus de~ Ja m- un llomme de douleur,
inrnout verandeTen, haar eerw aanvrmkelyke kie- ik was van mij1'le VToefiste jeuQd at een man der
mintJ down ondernaan, 10aarbij de klc1'1Ue dee/en smaTie, een lijder. - (Bot.J Nallrn van verscheidene
anftscheide'n en de meelachti(fe in slylll.suiker en b07'stvormicefJaddestotlenm.1JI.- )lanlellieJ'e, f.
gom
ezet wOTClfn. -- llet liart. passe is 001£
fAne. mil.J Borstlwrnas, borstwapen n.
Maod.f.:
l'orge maItre, gemoute gerst f. - MaJ- IneHif~I'e, adj., gebr'uikefijker ~lAIU!\nFEllE. teua·, m. ]}1vuter, moutmalHr; orouwer nl.
lUnulelliforule, adj. tH. n.J Borstvormig.Militha, f. [H. n.j, z. v. a. ~HLANDnE.
I'lault'iou, m. Tfpel, borsttepel m., speen f. Malthe, f. [Miner.] JJine1'aallJek n., z. 'V. a. Hij 'u,ittn't:i£1ing: ronde verlu.:venhe'ill f. op eene
PlSSASPHALTE.
[Tech. [ ff ole1'werende m01 tel m., vlulfte, borst- of tppelvormig uitstek n.; - noam
uit dat mineraal pelf. bereici;
som t van g{azen- cer te1Jels n{ wrotjes 011 de tong, op de huid; - der'
maher's ,~t(llIVI:'1'W r.
I· knobbels of uitwassen
aan planten; - der knoppen,
MaIUu"e, f. [H. n.], z. CHAUVE-SOURlS.
duimen aan sluitboornen, (jrem/eis e. a. ijzcren of
Jlaltote, L Onwett1(;ebelas-ting; bu'itenaewone, !louten lJOOTWerpen, enz. - [Geogr.] Alleenstaande,
drulilffnde uefasl1ng, ge[l1a!'persino, if'nerelory; ker;elvormi(fe hoogtef. of heuvel n.; ataerondeben](bijuUbreidinrj en ten onregte) fJelastino f., im- I top. - IH. n., 1301.] Naarn van veTscheidene ~c!lel
l)(jst m. van allerlei aard. - (ram.) G-eutrilt?Jlijke I 1um, van 1'ele paddestne/en (ler wille van hunne
heffers der buitengc'Lvone belastingen, der gcdwO'n- gedaal1te). - [Tecl!.] M- artiticiel, Jwnsttepel m.,
ben fje[dhfflingen, lJacliters der 7'e(,ten. --.- Wel- tepeldojJje n. (biJ ontoerreiJeende ontwilikeling o{ b'i:;
e~r ()o!f, wachtschip n., ldtle(mer m., nu PATACHE
een andc'l' grbrek der tepe/saange'Wend). - fMar.]
gelieeten. -- (Lnc. prov.) Fajre la m-, smok- Roerftaok III -- Mailleionne, e, adl. ]llet tekelen. -- t Millt6tier, Hl. Belastinqh(ITer; ptls, l(nobbe/s, wratten 01' andere min nf meer le11f{vormiye hoor,ten bezet. - Manlelu, e, adj.
knevelaar, rlP1rJo!IJI::rser. woelferour, tdtzui! er m~
ltl ••Jh·.aitl"1', v. a. Mislwndelfn, door darien
Met ZWfire, groote borsten,zwaar van boezem. woorde1? beleuligen, kwaliik be.iegenen: veronfe1ijOok ais subst. (ram.) C'est nne grosse m-e, zfj
ken, onnct (/nen. n rnal1raHe Hl femme et ~es is ZWOOf van bon·ten.
enfants, /iij rn1sftandell ziJrle vrouw en kimjerr'n
!tlaluelnco, m. Braziliaansch kind n.) uit een'
011 ne doH m- pe!'8unne, men moet rl.'icmand !f:Wfl- blarlken man en eene inlandsche t\TOUW geborrm.
lfjk lJejet]cl1fn. -- Ce IH~re a maltraite Fon fils
Ilillnf"luk, ltlanlelouk, MaUlluk of
dans ~on testament, die Dader heett zfj'ilfn loon M.unlneionk, m. (Cig. een uit ctrristenouders
in z·yn testament tt; lwrt ffedaon. -- lid part
nelJoren en in de lr1'Lliwmedaansche fJodsditnst oppas-sci,'; ool£ ad}.: Valet maItr(litt~, rnis/iandelde relJrafJte slaal en ly!,wachter des egyptischen sulknecht. - NODS (Hons tile for! maHraHrs dans cetfe tam;;) Solduat eener erYrtische 1'UitfT-J111litie, die
3H!ieffT8, cependant on nous a Iraites lort mal,
eenmaal fen' teet rn'ooten irl'vlced had, maar wel...
'lDfj hdlben in dot lO(!Utlerit zeei' vfel rnoeten beta- keT no{/ oUijd ma(jtig overschot in 1811 door den
len en zifn er toclz zen' slahl out/zooid.
toenrnoli en pasja van Efypte, Jrlehemet- Ali, werd
Jlci\hrtiH~e,~, ~'alvc ...e, adj IHot.lltIaluwve'rrtietigd, 1nameluk HI. M··sdelagarde, ru.iter·
aChU(f, mHl7' de malu..We UCliitW'l?d. --- Mah'C:lc~e§
comraf!1lie L (fpr ktizer1ijke ran/e, onder Napoleen
JI.ah'j.t"s, r. i. ltlulll'l,tlt-J la1}tcn L Ii.
J. r:evonlld uit de door hem, in Ecypte ar;l1lgeworven
ltliiheilLance, f. !(wo(J(ho'illWfleirf f.; haat ill.: mamflukkfn.
of! 'Uilst, 1f'M1vunst L Vm]?! des ctrrts de !"3 m-,
M 3 l n i e . f. (zamentrekking van, mon amie) Mfjn
dat zijn 'uitwerlu,:els vorn 'lijne kW(J(J,jwillirheid. Ne(ie. 1lIijn ha'd,je. hartjelie{.
S'ex p ~er H Ia m- dn JJuhlic, Zifh uan dealLen/eerie
ManJiU«,h·e. ad.f. I AnaL] Tepelvormfg, wrat~
a{!!v,ns:t. aan den volkslll1ot I;!rotstflhn" -- Mat- vorm1fJ.
lUAl\IILLAlRE. m. f H. eccI.j Lid D.
veil hlfat, e, odj. HU'(l 0 r!w'illig , alf-jLi'rlrlig, 'U'(1n- eener serte ran mennrmielen nf dnops(rezinden, m aklilisti{/. Calaetere m-, kuwurfwillig, urrur'sti~; ka- mill a l'i st m. - )Icuuilh~~ e, Mnnlillellx,
HIHter n. Homme m-, k.wuaduJfllig, l.ijrlif/. 1V(ln- ens~, ad.f. [Hot.l Met rcnde knobbfltjes
'WTat{JUristic nwn m. -- Ook als sufJst. m. en L: IfwQad- }fS bedelft.
'willioe; lr.r.'i1ljUfistigc. Ouelque 01- lui aura juue
M.annl1aireo adj rAnat.] De borslenbetrelfe11l1:
ce 1our-!4, rle fP11f of o11(Iere 'Wangunstire zai hem Glande m-. b rstlflier f. -- Arteres m-s,
als
de:611 sind: ~'e·'5r!eelrf IJeliben.
, suhs!. MAMl'tlAWES. f 1'[. Borst-slagoderfl1 f. pl. ~lah'~i~hH~
Itlnh'esine, r. (eil) kwade. I Jlananull. e. ad,j [H. n.] z. v. a. l'tIAl\fMIFEHE.gevuo'tfijire . Liannan) : Ane miLl IVaam ran een !tlauunalogie.r. Leer, Hennis f. der zoor;dieren.
voorrlluli i; (o1'lr.gsweTptuig, 'in a[ v e si n e L
ltianuu.itogique, adj. Die leer of kennis
lUALTER).

JI«,it.&iHe, e, adj. [Blas.] Mancbe m-e, wyde
'fIlO'UtO 1. van een: muuleteeusoscben taooer«.
t JlilHnlent, m. Wrok, unece! m., kwaadwillit;flcid L
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betreffend. - Mamnlalogiste, m. zoogdier-l
kenner m. - Jlanlinalog'lIe, lTI. Lijst f. der
zooqdieren, - Jlullullife.·e, adj. Van borsien
of prammen ooorzien; zoqesui: Animaux m-s of
als eunst. lUAlHMIFEHES (min gebruilfelijk Mat))maux), ill pl. Zoogdieren n. pl., dieren, die
borsten om te zogen hebuen, m a m m d lie n f. pl.
M-s fossiles, iersteenae en andere oeenderen n. pl.
van zoogrl'ieren uit de voorwereld, m am m a Ii 0ti the n m. pl. - ltlanuniforRue, adj. Borst-,
pramoormiq. - Mauuuite, 1'. lMed.] (mtstekuu;
van eene of van de tieuie borsten. - MalllRloIog'le , etc., z. v. a. l\lA:VEUAI..OGIE. ens,
ltlanunon, m. Goud- or fJeld{10d m.; tuutlsclie
goederen n. pl. en rijtuicmmen m. pt., »oor zoo
verremenf1aaraangeheelzijnharthanut, mammon.
Manunonth, m. [H. n.] Ontzaggelijk (froot
landdier n. uit de ioonoeretd, we/lfs beenderen in
Siberie en inz. aan den Ol1io in Nocrti-Amerikti
opgedolven en ols ivoor tot allerlei Ifunstvoorwerpen ueruierk! worden, voorwereldlijke olirant,
m amm o e t ti 111.
Ma,IIJoudi, m. [Metrol.] Rekenmumt in Perzie,
=: lr/oo taman. - Mauloudis, m.pl. [Com.] Betlrulst tudoen of chits uit de staten van den (Jrooten rnoqol; - fijn wit lijnwaad n., rlat uit Mekka
ncar Smyrna wordt »erumuen.
M' alHour, f. (zamentrekking van mon amour),
z. r. a. l\I'AIUlE.

Ilan, m. [H. n.], z. v. a. JUANS.
Danae"on, m. [H. n.] Prachtig schoone indisclle fiat 1'.
Manaldn of Manaqnin, m, [H. n.] ZuidAmerilfaansch ..woud'lJogeltje met schitterenrle kleuren, m ana ko/} 12 m.
~ Itlanaigie, f. [f\'led.] Algemeene ve'i'doovina L van LifJchaam en geest.
Manant, m. (weleer) Infjezelene, -inwoneT; (late1') landbtwoner, landman, boC't' m.; - (n1t) lompenl, boerenkinlffl m.
Manate, m. [H. n.], Z.l,AI\'lANTIN. --Jla...
natlde~, f. pl. Geslacht n. del' zeelweijen.
Manca(·ou~ m., z. v. a.lUANACOU.
(len m. pl.
Jlan(~aIHh'He8, f. jll. [Bot.J ZeepadrJestoeMau("elle, f. l1alsketting m. del' karpaarden,
(he nut eenen ring aan den karboom vast is.
ltlancenille,r. [BoL] Giltuppel. mal1schemilleofmanz:anillo-appel m. -1tlanceuilliel', m. G'iftapllelboom, rnanschenillenlJoom m. imz. op de Antil/en, wellts lwucht en sap ve'7'gittig is. Les Indiens
trempent leurs tleclles dans Ie sue du m-, de Indianen clompelen hunne pijlen in !let sap van den
manschenillenboom.
Mallch("~ m. Steel m., stang, greep f., hecht,
handvatsel, handvat n. Le m· d'nn marteau, d'une
lime, d'une hacIle, de sial van een' hamer, eene
vijl. eene byl. 1\1- de JJalai, bezemsteel m. Couteau
H m- d'al'g-ent, mes met eenzil'veren hecht. Branler
dans Ie m-, z. BHANLEH (ook fig.). 1\1- (manelleron)
de la cbanue, ploegstaal't. - M-deviolon, hals m.
van eene viooL. Ce musicien conflait, sait son
m-, est sur de son m-, deze muzijkant kent, weet,
vel'staat zijne greep, heett eene vaste greep. [Tech.] 1Vl- 3 polir, slyp- or lJOljjsthecht n. del'
rnessenmakers. Faux-m- () trempel', 1)erstaaltang f.
(om de te harden of te temper'en roorwerpen mede
?)ast te houden). I.e m- du bandoiI', de greep van
het spanrad (Jan een weertnuw. - rHo n.] M- de

couteau, z. v. a.

COUTELIER.

I.e m- d'une ec]anche

de mouton, het hie/tje, de liesl e van eel/en schapenperbo'ut. 1\1- d'aviron, handvatsfi Il. van een'slfJCpsriern. - (Loc. 1)7'00.), z. COGNEE.
Mnncbe, L Mmtw f. La m- d'une chemi~e,
d'un habit, de mouw van een' hemd, van een' Tok,
:M-s courtes, longues, kortp, lange mouwen. Bouts
de m-s. Z. V. a. PLEUREUSES. Garde-m-, Fausse
m-, z. ald. (bij 't laatfite staat abusievel-ij k F AUSSEMARCHE). (Loc. fig.) Avoir, Tenir qn. of (jC.
dans Ea m-, iemand of iets in zijne ma~'t of in
zijne hand l1ebhen, vrij over iemand of iets kunnen
besch-ikken. C'est une autre paire de m-5, dat is
eene andere zook. dat is wat anders. Tirer la illde qn., femand om iets vel~zocken, iemand in den
arm nemen. II ne ~e rera pas tirer par ]a m-,
men zal hem nipt befweven te nnodzaken (om er
heen te (Joan, om het te doen), hfj zal het zich geen
Dn femp8 qU'on se
tweemaol laten zeggen. mouchHH sur ]a m-, in den ouden ti;d, toen men

MAND.A.RINISME.
niet beter wist, toen de uiereu: nog onnooze! was.
II a Ia conscience large, comme la m- dun cor-

tieett e~n zeer ruim geweten. - [Jeu]
In- a m-, elk eene party gewonnen heboen,
zooaat men eene derae moet spelen, om te zien wie

deller, hij

Etre

de baas is. - [Geogr.J Ktmaal n., zeearm m.,
bogti(je zeeenqte r., uiz, die, uiellte Frankrijk van
Engelanrl scneuit, net Kanaal, Engelsch lumaol. [H. de. France] Gardes de Ia m-, vle'lt(felwachtel's, zydewacltters, lijfgLlrden, die in de kapel en
-bij pler)tige gelegenheden den koning ter zijde gingen. Gentllshommes de la 111-, edellieden, die
met de bewalfin(j en oppassinq der transctie konincskuuleren belcst uiaren, - [Mar.J Buis, rpyp, 81a119,
memierinq f. M- vln,
eau, wijnpijp';: of slang,
uiaterslanq. lVI- de pompe, de dalots, momieriiu;
van de pomp, van de sjJijgaten. l\1-s vent, koel»
of luctitzeiien (groote buizen van zeiuioek , die
cersctie Lucht tussctietuiek» en in de stookplaats oer
stoomscnepen voeren). - [ABC. mtl.] Vleuqel m.•
vleuyelbende f. - [Peche] JUOUW- o{ trechtervormig net n., Z. lUANOLLE. [Pharm.] M- of
Chausse d'Htppocrate, z. CHAUSSE.
~laucheJ'eaux, m. pl. ITech.] noome» m. pl.,
hanrJ{jrt'jlen f. pL. van eene liniusecerssclieritu). [Modes]. z. v. a. GIGOTS.
M ~tnche .. on, m. [Agric.] Ploeqstaart m. [TedJ.J Les m-s d'une brouette, de handgrepen f.
pl.. boomen m. pl. van eenen kruiuiaoen:
ltlancheste.. , m. (pr --tere) [Corn.] Pluuieeiachiige katoenen stor f. (naar de (Jelijlmamige en
geise/ie rab1'iJ/fstad).
MiulcheHe, f. Lub, lob, handlubbe f.. sieraad
van kant, nete/doek, enz. aan den lIemdslzandboord,
rn an c Ii e t f. M-s de dentelle, kanten lubben. M-s
a d- ~ met kant orrtzoomrle lubben. -, (Loc. provo et
/i{l.) Vous m'avez fait In de belles m-s, daar heM
t,e mij eene rraaije poets gespceld, daar brengt ge
mij door uwe onvoorzi{}Ugheid or lomphcid, mooi
in 't naa'uw. Prendre des m-s pour l)ar1er a qn.,
zee1' vourzigt1g md iemand omgnan, iemand met
glace-handschoenen aanvatten. C'est un marquis de
la m-, 't is een schooiJer, een b(Y/elaar. - [Impr.]
Boek n., harulsclzT'ifl vol kantteelwningen. - [Mar.]
Oplwuder, knevel m. del' schoten~ del' groote brassen 'in 't bezaanswant, stropje n. - rArtiil.] M-s
de bombardier, d'artificier, bombardiers-, vuurwerlwTs-, mo'rsmouwe'/l, L pl. - [Bot.] M- de la
vierge, z. 1'. a. USERON. M- grise, (piJsbladzwam n.
- LH. n.] M- de Neptune of Dentelle de filer.

a
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a
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ESCHARE.

ltlancllon, m. HIor m. Le m· est un double
sac sans fond dans leque] on garantit les mains
du froid, de mot is een dubbele bodemlooze zali, in
welken men de handen warm houdt. - [Fond.]
Ring of band ffi. der gegoten buizen. - fMar.J
JJze1'en kluis f. - [Ven.] Geblazen glascilinder m.
(die overlangs doorgesneden en in eenen stl'ijkoven
tnt eene rtas17laat or taret wordt 'l.titgespreid). Manchonni~r, m. [Ven.] 1'Vel'/fman 111., die
de (jiascilinrfer's blaast.
)Ianchot~ adj. Eenhand'ig, eenarmig, aan eene
hand 01' aan eenen arm ve1Tnin1£t. Il est m- de ]a
main droite, hij is aan de regter hand verminkt,
hij !fan de regter hand niet gebruiken. - Ook als
subst.: Un m-, une m-e, eenof eene eenhondi.ge. (Loc. fig.) eet homme n'est pas m-, die man is
niet linksch, is niet gek. is een geslepen gast, is
by de hand. II est m- de ]a langue, hij is dik,
zwaar van tong, zwam~ ter spraal£. - MANCHOT, ID.
[H. n.] Amboi: ische 1Jlatv1sch m. - Vetgans f.
(eene soort von rJinguin or alk van de z1tidelijlfeaardhelrt). Grand m-, groote o{ 1Jatagonische vetgans.
JlaIU"iellue" f. [Bot..! Soort van bel'k m.
Miuacipiltion, r. fJul". rom.] Overgevingeener
zaak als eigendorn, eigcnaardige plegtige Ot'ergave
van ei('endom bij de oude Romeinen, rnan c i P(l t 1e f.
Mandant, m. iJur.J Laslgeve'r, volmagtge'ver,
principaal, man do 11t ITI.
J'landa,'in'J m. Chineesch staatsbeambte of geleerde, aanz'ienlijlr Chineesch. rna n d a rij n m. JlandaJ'inat" m TYaardigheid f. van rnunda'tYn. rnandarijnschap n.
..
Malld.u·ille, f. [Com] Etren z~Jden ldor met
katoenen scherting. Mand.u'inisllle, m.
Stelsel n. 'l,'an beproevingen, wellre in C:l,1na 1ezul ken, d'ie rlOar den graad van mandaryn d11tgen.
moeten doorstaan; -- bij uitbreidiu,g: ieder stel-

t

sel n., dat de strekking heeft om de b'urgers ncar
den graad huamer vordering in kennis te rang,
schikken, m a n d ar i n i s m u s n.
ltlandat, m. [Jur.] Mand aat n., volmagt, volrnagtgeving, magtiging, opdragtf., last m., - reqterlijk bevel n., - pauselyke verordening f. of verbod
(1\'1- apostolique). - [Polit.] Gedragslijn f., voorschrift n., last m. (door de niezers aan hunnea(gevaardigden in de Tweede Kamer gegeven). - [Fln.]
Aanwyzing f., betaal- of orderbrie(je n., door een:
schuldenaar aan zfjnen sctuuaeisctier gegeven, opdat
deze zich door een' derde doe betalen. ass i 9 n
tie f.; - soort van papieren geld, tydens de fransene revolutie de)' voriae eeuui, dat de ass'ignaten
moest vervangen. -- Mandataire, m. [Jur.]
Volmagthouder, lasthebber, gevolmagtigde, zaakvoerder, mandataris m. -- [Polit.] Algevaardigde in de Tweede Kamer (in betrekking tot zijne
kiezers). - Mandate..., v. a. Een mandaat of
orderbriefje ter betaUng afgeven; - een regterlyk
bevel iter aanhouding, dagvaarcling, enz.) uitvaardigen, man d ate r en. - Het part. passe komt
001" als adj. voor: Somme mandatee, geldsom f.,
voor welker betaling een mandaat of orderbTiefje
is a{gegeven. - Mandateur., m. [Anc. mil.]
Overbrenger van bevelen. - Mandatif., Ive ,
adj. [Jur.]Het regterlyk mandaat o{ bevelschri{t
betreffend: Forme m-tve, »orm m. van 't mandaat.
Hande, Fyn teenen mandje n. met 2 ooren,
v~t.n binnen met doek bekleed, ter oerzetuiuu; van
pypaarde. - [Anc. fort.] Schanskorfm. (gabion).
Hande., e, adj. (en part. passe van mander):
Personne m-e, ontboden persoon m. Chevaux m-s,
bestelde, opontboden paarden n. pl.
Mande!nent, m. Meer vermanende clan gebzedende besch'ikking of bepaling f., inz. van de katholijke bissehoppen in Frankryk en BelgW, herderlijke
brie{m., mandement n.-Beveln., verordeninyf.
der overheid; regterlijk opontbod (mandat). M- exeeutoire,.voltrekkingsbevel n. - [Fin.] Aanwyz'ing f.,
orderbrtefje n. aan een' ontvanger of een' pachtM\
ter betaling van zekere som aan den houder: II

a,

a donne un m- de cette somme sur son fermier,

hij heeft eene aanwijzing van deze som op zlijnen
pachter gegeven. J'ai paye selon votre m-, ik heb
volgens uw orderbr'ie{je, uwen last betaald.
Mander, v. a. Melden, ber'igten, verwUtigen,
kondschappen, eloen weten (' t zij sch1'iftelyk of
door een bode). Je lui ai mande de venir, ik heb
hem laten weten, fjesehreven, gemeld, dat hij liomen
moet. N'avez-vous rien it m- Paris, hebtgy niets
naar Parijs te melden, te schryven. - (Loc. prov.)
Je ne Ie lui ai pas mande, ik heb 't hem ronduit
,in 't gezigt gezegcl. - Gelasten, gebieden, bel)elen:

a

Le roi mande a ses juges de faire bonneet prompte

justic~,
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de koning gelast zynen regters, goed en
vaardl.g regt te doen. - Mandons et ordonllons,
zoo gelasten en bevelen wi} (eerste woorden van
't mandement aan 't slot der openbare acten). -Ontbieden, opontbieden, bij zich doen komen, byeen
1'oepen: II a mande son intendant, hy hee{t zynen
zaakvoerder ontboden. Le roi a mande Ie parlement, de lwning neeft het parlement byeen geroepen. - M- sa voiture, ses chevaux, zyn rijtuig,
zijne paarden bestellen, doen voorkomen.
Mandibulaire., adj. [AnaL] Tot de onderkaak behoorenrl: Os m-, onderHakebeen n. -lilandibule, f. Kinnebak, onderkaak f. (van denmensch
en de andere zoogdieren). - [H. n.] Elk del' be'ide
gedeelten van den vogelsnavel; - ook: ieder der
heide uitstekende deelen aan de bovenlip der insecten. -- M'andibule, e, adj. [H. n.] ]let lfinnebakkenvoorzien.- Mandibulifo.·me, adj. Kaakvormig, kinnebakvormig. - Mandibl1lithe, m.
[H. n.] Versteende vischkaak 1.
(band m.
Mandil., m. Soort vanperzische tulband, hoofdMandiUe, f. Voormalige lalfkeijen- or bedienden-roJ!, liverei-mantel m.
~Iandoline, f. [Mus.]Som't van viersnariqe
kleine luit, mandolyn f. - Mandore, "f.
[Mus.] Pandoer-citer f., insgelijlrs eene viersnarige
luit, die sinds lanrl in onbruik is geraakt.
.
ltlaJ.ldouste, f. [H. n.] Slang f. op Ivladagaskar, dw van vleerm~lizen en vogels leert.
Mandragore, f. [Bot.] Alruinwortel, alruin,
toover- of heksenwortelm. (van 't geslacht der belladonna) , rnandr a 9 01'e f. Itlandragorite, m. Op alruinwortel get1'01fken wyn m.

Mandragne, f. (pop.), z. v. a. lUADRAGUE.
Mandren aque.,f. [Com.], z, v. a.luADRENAGUE.
Mandrel'ie, f. [Tech.] Digt of vol gevlochten
nuuuieuierl: n. - Mand.·ier, m. Maker van

zulk mandewerk.

Itlandrill., m. [H. n.] Btiouuin m. van Guinea,
Congo, onz., met zeer langen snuit en kortenstaart,
na den orang-oetang de qrootste van aile apen en
bavianen, woudduivel, mandrill, maimcn, door de
neuere boggo m. geheeten.
.
Itlandrin, m. [Tech.] Naam van verschillende
uxrktuiqe»; die den werklieden, tot mal, model of
vorm dienen of om de bewerkt wordende »ooruierpen vast te houden; vormyzer n. der zwaardvegers;
tunioast n. der qoudsmede« e. a.; draaiboom m.,
klouw, spil f. tier kunstdraaijers;- doorslag, stempel m. del' smeden, enz., slotenmakers e. a.; kardoesrol f., kardoesrnal n., pairoonrouie» m. [Chir.] Sonde 1. of tentyzer n. »oor de traanfisiei,
- MANDRIN, m. (naam van een' vermaard' fransch'
roove1'hoofd): C'est un M-, 't is eenbooswicht, hi}
is tot aiies in staat.
Manducable, adj. ] Med.] Eetbaar, goed om
te eten (mangeable). - Mandncation,f. [Phys.)
Het eten, de verwerking del' spijzen in den mond
en de doorslilfking derzelve. - [Cath.] Het eten
van 't ligchaam van Cnristus in 't he-ilig avonduuuil. - ~ Mandncite., f. (woord van Babelals)
Groote tumqer, geeuwhonger m.
Maneage., m. [Mar.]Verpligte liOstelooze hulp f.
del' matrozen by net in- en u'itladen del' koopwaren.
Manecantel'ie., f., z, 1\'lANICANTERIE.
t Manee., f. Handvol f. (poignee).
Manege, m. Bet afriqten del' paarden; in 't
algemeen: kennis f. van alles, wat het paard betreft, inz. ryl£'unst f. - Rybaan, ryschool, maneg e f. Cheval propre, exerce au m-, een voor
de rijschool geschikt, in derijschool geoe{end paard,
een manege-paard n. - M- de guerre, ongelijke
galop, kTijgsgalop m., krijgs-mane[le L - [Mar.]
Scheepsbestu'u1' n., besturing f. van een sehip. [Exploit.] Gang, loop nl., rigting del' steenkooladeren. - [Tech.] 1l1aehine f., die door een of
meet in eene cirkelbaan loopende paarden in beweging gebragt wordt, rosmolen m. - (fig.) Behendige, listige hanclelwijze, bedekte handeling f.,
listig gedrag n., listen f. pl., streken m. pl. Je
connais Ie m- de ces gens-Hi, ik ken de bedekte
gangen, de slt~we handelwijze van die menschen.
Je ne suis pas encore fait a ce m-, ik versta die
kunstgrepen nog niet, iIi ben op die streken nog
niet afgerigt. Voila un etrange m-, dat is eene
zonderlinge handeling, eene wonderlijke manier van
doen. - [Rist.] Le m-, Le parti du m-, I.a societe du m-, de manege, de partij of !flub del' rjjbaan, eeneuit de overbly{sels der .Jakobijnen gevormde party, die onder het Directoire in eene
aan de Tuilerien grenzende maneqe-zaal byeen
kwam. - Manege, e, adj. in <de manege gedresseerq of a{gengt.
Maneque, m. [Bot.] Soort t'an muskaat f.
Man~s., m. pl. [Ant.] Zielen f. pl. del' afgestorvenen, schtmmen f. pl. der overledenen (als godheden
del' onderwereld beschouwd envereerd), schaduwgestalte L, geest m. Polyxene fut sacrit1ee aux md'Achille, Polyxena werd aan de schim van Achilles geofferd of ten zoen gebraat. - Ook als
adj.: Les dieux m-, de goden der onderwereld. (poet.) TroubleI' les m· de qn., iemands asell verontrusten, zyne nagedachtenis aanranden or schenden. II attesta les m- de sa mere, hy riep deschim,
den geest zijner moeder tot getuige op.
Jlanet., m. [Peche] Staand net ll. (waarin de
1)isch by de kieuwen gevangen wordt) , man e t n.
Manette., f. [Tech.] IJzeren handvatsel n. aan
de vormplank des pis e-metselaars. [HorL]
Rond en hol steekijzer ll. om de plant met hare
aarde uit te ligten.
Manga, Mangas of Mangi, m. [Bot.)
Mango-vrueht L, z. lUANGUIER.
. (tige aap m.
Mangabey, m. [H. n.] Abyssinische langstaar-

Mangan., Manganon.,

GONNEAU.

Manganate,

ill., Z. V.

~Ianganesiate, m.

a.

lUAN-

[Chim.J

Mangaanzuur zo'ut n. -" Manganese, Manganhnu (pr. -orne), m. Bruinsteenmetaal n.)
eengraauwachtig wit, zeer bros enzwaarvloeibaar
metaal, man ga an, man g a n es i u m n. -
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Maogaoesien,lle, adj ..iUangaan bevattend.
Un ulcere lui mange la jamne, eene zuieer
Manganesifere, adj. Toeootlu; met manqtum »erteert ,z'ijn been, knaagt aan zijn been. Uno pouvermengd. - )Ianganesique, Manganique, dre, qui mange les chairs mortes, een poeder, dat
adj.: Acide m-, rnangaan-z'Uu'r,. tweede mangaan- Iiet unuie »teescti wegbijl. L'eau-Iorte mange l'aroxyde n. - ltlanganellx, adj. m.: Acide m-, gent, het sterkwater »reet of bijt het zUver in. Le
manganigz'u!p', eerste rnangqan-oxyde IL --- )Ian- grand jour mange les couleurs, het volle daylicht
ganinn), m., z. MANGANESE.
»erteert de kieuren, doet de kleuren verschieten.
Mange, e, ad}. (en part. passe van manger): La rlvlere mange ses bords, de rioter knaagt hare
Souris m-e par le chat, door de kat opgegeten oeoers af, spoelt hare oecers weg. - (fig.) M- qn.
muis f. -- (fig.) Douleurs m-es, verkropte smart f. des yeux, iemand met de oogen verslinden, iernand
- Plancte, Ecriture m-e, 'i.dt(/esleten ptaat 1'., uit- I! met vurig »erlanoen, met hartstogtelijke tiefde aangegaan scllr'ift n. -- [Mar.] Etre m- par Ia mer, zien. M- qn. de caresses, iematui met liefkozingen
door de zee o.verstelPt worden, blind acuter de zee overladen, uit liefde opeten. cette. fiHe est belle,

I

a

z'ijn, zuiaar uierken. onder stortzeeen smoren (van jolle
m-, dat meisje is zoo lief, dat men haar
een schip). Les voiles sont m-es par Ia mer, de zou opeten. - (fig.) 1\1- ses mots, z{jne woorden
zeilcn slaan blind achier de zee. .Etre m- par la opeien, doorslikken, de woorden ten halve, ondu'iterre pour un spectateur, door de hoagte van 't delijk uitspreken, - M- ses douleurs, zijne smart,
land niet te zien z'yn, in de kust »erloren zijn (van I' J)ijn opltroppen, z'ijne klagten bedwingen. - M- le
't schip). - (Prov.) ECU change, ecu m-, een qeuns- chemin, de beenen gaauw na zich halen, snel looselfl. stuk geld is B1JOedig uitgegeven.- Mangea- pen (inz. van paarden). - M- l'ordre, eenen last
ble, adj. Eetbaar, goed om te eten; nog zonder vergeten uit te ooeren. - M-Iescrucltlx, les saints,
nadeel of wal!J'ing te eten. - )Iangeldlle, f. I een pilaarbijter, schijnheUige z'Yn. - [Mar.] La
lIuisdieren-voeder, ·inz. vogelvoer' B. - Weleer ook terre mange le vent a ce vaisseau, het land be»oor menschenvoedsel gebruikt, en nog heden in die neemt den wind aan tlit scltip, brengt dit schip in
beteekenis gebez'igd in: (Loc. fam.) II est toujours de luuite. - Le timonier a mange du sable, de
occupe ,de m-, hij denltt onophoudelijk aan eten. stuurman heett .het 'uu.rglas geschud, neett tiet te
II se creve de m-, hi) heett z'ich tot proppens toe vroeg omgedramd. La lune mangera Ie temps, de
vol gegeten. -- Jlangeant, e , adj. Etetui: II est maan zal de lucht, de wolken doen optrekken, het
hien nuvant et m-, fly kan goed drinken en el'en. weder doen bedaren. - (Loc. pro'u.) Voila ce que
- Jlange-bonilIon, m. [H. n.] Wolkr'uid~ les rats n'ont pas mange, daar zijn de ratten nog
worm m. (ook soufIreteuse geheeten). - Mange-I niet aan geweest, kijk. dat is nog overgebleven (als
fournlis, m., z. 'v. a. FOURlUILIER. -=- Mange- men iets voor den dag br'engt, dat lang weggeborfro.neDt, m. [H. n.] Worm m. 1n de groene gen is geweest) .. Je ne mange point ce..que j'ai
tarwe. -- Mange-rose, lTI. [H. n.] z. v. a. Il\I- sur mon coeur, 'lk zeg het, zoo als 't my op /tel
PITOYABJ..E. -- Mangeoi ..e, f. !(ribbe, krib, paarhm't ligt, ik maak van m'un hart geen doofpot.
dekrib f., lang'werpige vreettrog of etensbak m. Savoir bien son pain m-, wel weten te leven. II
onder de ruif in de stallen. La devanture, L'en- mange son pain dans sa poche, hij houdt gaarne
foncure de la m-, de voorlwnt m., de diepte Of ho{- aUes voor zich zelven; hij deelt niemand mede.
te der krib. - (Loc. prov.) Tourner Ie cuI. Pauvres gens vivent de ce qu'ils mangent, arme
Ie dos ]a m-. ids qeheel1)erkeerd beginne'n, het Meden behelpen zich zoo goed als zij kunnen. paard b-ij den staaTt' optoornen, het paard aelder (pop. et t-riv·.) II en veut 111-, hij wit aan den slag,
tien wagen spannen. Tenir la m- haute.il qn., zjjne handen jeuken, hiJ heeft lust om te vechten.
iemand den broorlkorf hoog hangen, hem n1et veel - Cela ne mange pas, dat eel (feen brood (van
ie eten geven. - Mangeoter, v. a. et n. (fam.) icts, dat men bewaren wil, ofschoon 't vool'shands
geen nut doet). - SE MANGER, V. pl'. Gegeten wor.Kieskaml/wen, zander lreli of eeUust elen.
Manger, 1-'. a. Eien, voedsel gebrui,ken: M- du den: Le pain se mange deux, trois fois par jour,
pain, de la viande, du fruit, brood, vleesch, fruAt het brood wordt twee-, driemaal daags gegeten. eten of nuttigen. Les chevaux mangent du foin et (fig.) Se m-, Se n1- des yeux, de caresses, elkande l'avoine,' de paarden eten (vreten) Iwoi en ha- del' verliefd aanzien, elkander met liefkozingen
ver. Les oiseaux mangent du grain, des mouche- overladen. - Ook in tegengestelden zin: Ces gens
Tons, de vogels eten (vreten) zaad en vUegen. Les ont faBU se m-, 't scheelde wein-igof die menschen
chenilles mangent les feuilles, de rU,psen vreten hadde'?'/; elkaar verscheurd. lIs se mangerent de~
bladeren, vreten de bladeren at - (fig.) Cette yeux, zij w-ie1'pen verwoede blikken op elkande1'
forge mange bien du charbon, diesmid.shaa1'dver- (als of z,y elka{l1' wilden opeten). lIs se mangent
slindt, verbruikt (v1'eet) veet kolen. Ces legumes Ie blanc des yeux, zii gunnen elkaar het wit, het
mangent l,ien du beune, die aroenten verslinden licht in de oogen nict. - [Gram.] En Francais l'e
veel boter, llebben veel boter noodifj, z'ijn groote feminin se mange toujours devant une v()yelle,
boterdieven. - Ook zonder voorwerp, inz. '1.'001': in 't fransch wonU de vrouwelyke e v66r eene
den maaltijd houden, spijzen: Le malade ne mange klinkletter niet uitgesproken. z. ook APPETIT,
pas, ne vent ni hoire, ni manger, de zi-elte eet BLANC, BLE, BOIRE, BREBIS, CHAPON, CHEl\'II~E,
niet, 1))i1 eien noch drinken. Donner a m-, gasten CHIEN, COEUR, CROQUE AU SEL, DENT, FUl\1EE,
by zich ontvangen; - tafel, open talel !louden Un I,ARD, LOUP, MAIN, POIS~ON, RENARD, VACHE.
eene herberg). - (pop) M- comme un loup, comme
l\IANGE~, m. Eten n., spys t, v.0edsel n.: C'est
un chancre, comme quatre, z. LOUP, CHANCRE. un m- delicat, un m- de roi, dat 1S een lekker, een
II ne mang'e jamais chez lui, hij eet, houdt nooit lwninkUjk eten. - (fam.) n en pel"d Ie boire et Ie
den maaltyd te hU'is. M- seul, c'esl. m- comme m-, hij kan er niet van eten of drinken. z. ooll.
les lions et les 10ups, aUeen eten (aan tafel zit- BOIRE m. - tBot.] 1\1- des oiseaux, naam eener
ten) is als leeuwen en wolven eten. - (fig.) Opeten, lwlebas va'n Guinea en Amerika.
1)eTteren, doorbrengen, door de keel jagen: Feu
Jla,ngerie, f. (weleer) llet eten; maaltijd m.,
mon one-Ie a mange tout son bien, tOylen mijn maal n. - (fig.) Geldafpersing, kneve!arij, afzet.
oom (mijn oom za17ge1') heeft ziJn aansche vermo- teri} f.
gen opgegeten, doorgebragt, opgemaakt. 1\-1- son
Jlange-tout, m. Doorbrenger, verkwlster m.
bien en proces, zijn goed met pTocessen verspillen, (PluT. Des mange-tout.)
te zoek maken. II a mange trois maisons el deux
Mangenr, m., -ense, f. Eter m., eetsler f.
belles terres, hij heeft drie hu·izen en lwee ,r;;choone (door(Jaans met een biiv. naamw. gepaard): Un
landerijen doo/' de keel gejaagll, doorgebragt. grand, lJf~au m-, een groote, stevige eter, een vreM- qn., iernand uiteten, in den gr'on,d he/pen,iemands ter, 1.lraat. Un petit m-, een kleine eter. - (fig.)
fJOed opmaken, hem ruineren. Les femmes, Les Un m-, een verkwister, doorbrenger m.; - (fam.)
chevaux Ie mangent, de vrouwen, de pam'den gelda{perser, Ifnevelaar, afzetter m.; - weleer ook
kleeden hem uit, ma/ten hem arm. - (fam.) Je (fam.) z. v. a. GARNISAIRE. - (pop.) M-s de chren'ai garde de lui en parler, il me mangerait, ik Hens, prakUz'ijns, regtsveJ'draaijers, uitzuigers,
zal my wel wacllten hem daarvan te sjJl'elfen, hy knevelaars. M- de petits enfants, M- (of avaleur)
zou my opeten, versl'inden, gewe1difJ legen my uit- de charrettes ferrees, z. AVALEUR. 1\1- de vlandes
'varen. z. ook BLANC DE L'OEIL. Je lui mangerais appretees, de soupe appretee,lediglooper, schuiml'ame, Je coeur, ik zou hem uit (Jramschap kunnen looper. M- de crucifix, d'images, de saints, pilaarverscheuren._""""""'. (van zaken sprekende)Invreten, byler, schiinvrome. M- de livres, boekenverslinder,
wegvl'clen, wegbijten, 'inknagen, inroesten,verte- onve1'zadelijk lezer. 1\1- de feu, vuurvreter, kwak,'en: La rouille mange Ie fer', de roest tJerteert het zalt'er. -- [H. n.] M- de fourmis, z. !'. a. FOUR-
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1tHLIElt M- de pierre, steenoreter, ieiuiorm m. M- nicheers en' t manicheismusbetreit,man i ch eesc h.
de poires, peeroreter, peerrup« (d'ie inz. op de sui- - MANICHEENS, m. pl. Aanhangers van de chriskerpeer aast). lVI- d'appat, zwarte hoornvisch ten-secte desperzischen duuuuleertuirs Manes in de
[balista ringens] van China: M- de plomb, z. 3e eeuui, die tuiee goddelijke uiezens of beginsels,
onder PLONGEON.M- de rlz, rijst1Jreter m. (volks- een goed en eenkwaad, aannam, man i c h e e r s m.
naom van ve"l'schillende vogels) .M- de vel's, worm- pl. - )lanicheislIle, m. Leer f. van Manes
»reter isoort van bastaard-nachtegaal). 1\1- de en zyne aanlwngers, man i c h e 1,s m usn. -novaux, notenoreter, notenkraker, ~. v. a. GUOS- Jlanicheiste, adj., z. v. a. lUANICHEEN.

BEC. WI- d'abellles,

z. v. a.

GUEPIERE, CLAIRON

~Iallichoire,

m. [Tech.] Schoenmakers glad-

apivore. M- de lolrs, de rats, de chevres, nomen hout n. »oor de achtersteken.
Manichordion, tpr. ch==k) , m. [MUS.] Soort
sumqen, die inz. op rotten, muizen, geiten,
van ktaoier, manikordium, klavikordi'um n.
enz. jagt mase«.
.
Daniele, f. [Tech.] Handvatsel n., waannede
Mangeure, f. (pr. man-Jure) Aangevreten plek,
door uiormen, molten, muuen, ens. beschacligde de droogscheel'der zijne sctuuir in beweging brengt.
plaats f. aan kieederen, boeken; brood, enz, Drap - M-s, z. v. a. ~IENOTTES. - z. ook l\IANIQUE.
Manicolle, f. [Pecue] Groot schepnet n.
plein de m-s de vers.' oken of doek n. vol nwtgaten. - [Vener.] fVilde-zwynevoeder n.
Manicorde, m., z. v. a. lUANICHORDION.
Manicordium, m. (pr. -orne) [Tech.] UzerMangier, m., z, lUANGUIER.
Mangle, m. [Bot.] V10ucht f. van den man- draad n. ooor snarenspeeltuigen; Jwpenlraad VOOT
gium. - Haughun (pT.-ome) of Manglie.', m. papiervormen.
Banicon, m. [H. n.] Buuieuiie» n., buidel[Bot.] Zuid-arnerikaansche boom, soart van unl«,
van

welks tokke» rondom den siam ee~le. men-igte viij
reqte loten nederwaarts sctiieten, dw vn den grond
weder wortel vatten, wortelboom, man g i tl- m m.
- 1\'1- de tanneur, looyeTsboom m. tuxlks sctuirs
somtijds den kuuuuist ve1'vanr;t) ,
Mangonneau, m., Mangonelle, [Anc.
mit] Zeker werpgesclmt n. der muuieleeunoen (eene
navolging van den katapttlt del' Ouden) , slinger m.;
slingcrsteen, pijl m.
(CHASSE~l\'IAREE.
Mangonnier, m., in Languedoc, z. t'. a.
Mangorin, m. [BoL] Oostindische jasmijn f.

rtlangostan,

~Iangoustan, m. [Bot.]-Mid~

delmat'ig hooge boom del' 1l1o[ukken, die eene zeer
smakelijke soort van appel draagt, moluksche gar~
dni,a f., mangoestanboom m. - Mangonste, m.
Vrucht van dien boom, van ele grootte eens oranjeappels en met frambozenge'l.lr.
Jiangollste, f. [H. n.], z. v. a. ICHNEUl\iON.
z. ook onder NIANGOSTAN.
Mangne, m. [Bot.] Mango-vrucht, mango of
'Yiwnga 1., vrucht des ~nangobooms (manguier). 1\fANGUE, m. [Peche] Groot vischnet n. (in de 1t-fiddellandsche zee gebrttikelijh:). -l\IANGUE, m. [H. n.]
Afr'ilwansfh zoogdier n.
rtlanguier or ltlangas (pl'. -gace), m.[Bot.]
Hooge oostindischeboom met goudkleurige, vLeez'ige,
zeer welsmaJwnde vruchten, die eene amandelachtige kern hebben, mango-boom m. [mangifera in-

dica, L.]
Mani, m. [Bot.] Gomboom m. van Guiana; de
uit dien bomn vloe'vende gom f.
Maniable, adj. Handelbaar, hanteerbaar, te

hanteren; - gemakkelijk bewerkbaar, niet stug,
lenig, smedig; geschikt om aangevat ie worden,
aanvatbaar. Ce marteau est trop IOUI'd, il n'est
pas m-, die hamer is ie zwaar, hij laat z'ich niet
hanteren. II n'y a point de metal aussi m- que
)'01', e1' is geen metaal zoo bewerkbaar, zoo rekbaar
aLs het goud-. Ce fer n'est pas encore m-, dat ijzer
laat z'ich nog niet aanvatten ('t is nog niet genoey
afgekoeld). - [Mar.] Cordages m-s, lenig, buigzaam touw1!Jerk n. Voile m-, gemalfJrelijk te be~
handelen zell n. - l,e temps et Ie vent sont m-s,
weer en wind z'ijn handzaam.- (fig.) IIandelbaar,
gedwee, inschikkelijk, toegevend. Un bon pilote

rend un grand vatsseau aussi m- qU'une barque,

een goeel stllt~rman maakt een groot schip zoo reaeM'baar, buigzaam, als eene schu-it. C'est un hom~

me dont l'esprit est m-, 11'est point du tout m-,

't is een mensch, die een' toegevenden geest heeft,
die onbuigzaam is.

Maniacal, e, adj. [Med.] Den waanzin betreffend; Affection m-e, waanzinnige toestand m.
Delire m-, raaslwlUng f. del' waanzinnigheid.
Maniage, m. [Tech.] Behandeling, kneding

der kLei of potaarde.
)Ianiaque, adj. Doo';, razernil or waanzfn aangetast, razend, woedel1d, waanzinnig, onz'innig;
der waanzinnighe-id eigen. - lUANIAQUE, m. en f.
H/Yaanzfnnige, razende m. en f. - Hi} of zij, die
zick allervreemdst, ais een waanzinnige aanstelt.
M~nicaire, m. [Bot.] Palmboom m. in lYederlandsch Guiana, man i cdr 'i, a f.
Manicanterie, f. [H. eccl.] ZangscllOol f.
voor koorkinderen bij sommige kapittels (nu Never
maitrise geheeten).
ManicIH~en, ne, adj. [H. ret] "Vat de ma-

Tat f. van Granada.

Manicrot, m. [Mil.] Invalide m., die twee
gelijke ledematen (2 armen, 2 beenen, 2 oogen) verloren lieeft.
Manicule, m. [H. n.] Poorpoo! m. van een
zoog{Uer. - MANICULE. 1. [Med.] Bedam'de uxuinz'in m., ligte graad m. van krankzinnighe-id.
Manie, f. [Med.] Verstandsverbijstering f.,
waanz'in m., 'lJ.laanzinnigheid, kranl£zinnigheid, razern'v, dol/wid, woede f. - z, v. a. lUONOl\lANlE,
or idee fixe, z, FIXE. - ZonderHnge hebbelijkhe-id,
»reemde zucnt, grit of Iuim f.; - (b-y uitbreiding)
oierdreien nMging of zuctit, hartstogtelijke »oorliefde of gehechtheid, verzothe'id f.: Cet homme a
la m·· des talJleaux, des chevaux, des tUlipes, dip
man is verzot op sch-ilderiien, paarden, tUlpen. (In
deze beteekenis vorrnt het woord vele zamenstelHngen, zoo als: anglomanie, bibliomanie, metromanie, enz.)
Manieluent, m. Het behandelen. betasten, bevoelen,aanvoelen;behandeling, betasting, bevoeling,
aanvoeling f.; - het ged'ur-ig cloo!' de handen gaan;
- het vrfj of gemakkelyk gebruik derr ledematen:
On connait la honta d'un drap au m-, men lrent
de deugd van een [aken door het te betasten of aan
te voelen. Cet aveugle distingue les couleurs au
m-, deze blinde ondersche'idt de klettren op 't gevoet, op den tast, tioor bevoelin{/. - Les etoffes'de
soie se gatent par Ie m-, de zydestoffen bederven,
als zij dikwijls cloor de handen gaan, veel behandeld worden. - n etait perclus du bras droit,
en avoir Ie m- assez libl'e,
mais il commence
hij was lam a.g,n den regter arm, maar hij beg'int
hent weer {)TtJ wei te bewegen. - Behandeling,
hantering f., het omgaanmet een werkt'wig, 'tvapen, enz. Le m- des armes, de behandeling del'
wapenen, handgrepen.f. pl. me.t het gewee r . Le mdu sabre, het vaard'lg gebru'tk van de sabel.
[PeinL] Le ill- dn pinceau, des couleurs, de penseelsbehandeling, de aanwending or 't gebruik der
kleuren or verwen. - ({ig.) lVI- de la voix, de la
parole, b'u·ir;i.ng, regeTing de1' stem, del' spraak. -~
Bestu1tr, beleid, bewi,nd, beheer n.: Le m- des affaires, het bestuur, bewi'fld der za1wn. II m'a contie Ie m- de toutes ses affaires. hi} heett mij de
leiding, het bestuur 1.,an at z-fjne zaken toevertrouwd. - [Fin.] Ce tresorier a beaucoup de
m-, a un grand m-, deze schatmeester heeft aanzienlij/fe sommen onder zich. Son m- est de tant
de millions, hem gaan zoo en zoo veet milUoenen
door de handen.
_ )Ianie.', v. a. Behandelen, ter hand nemen·,
door de hand laten yaan, hanteren; betasten, bevoelen, aanvoelen; een voorwerp vlug hanteren Of
gebruiken, er vaardig mede om-yaan; best'uren, beheeren, leiden, re!leren. M- un outil, een gereedsclla]) hanteren or behandelen. M- des livres, des
papiers, boeken, papieren door de handen Laten
gaan, telf' hand nemen 1\'1- les peaux, de h'l~iden
door de handen laten gaan, met de handen wrijven en drukken (om ze lenig te maken). Bien mta pate, ~et deeg goed doorwerken, doorkneden. M- une etoffe, un chapeau, eene stor, een' hoed
bevoelen, aanvoelen (om de deugdelijkhe'id te onderzoelfen). - Cette fille sait bien m- l'aiguille,
dit meisje weet vlug met de naald om te gaan. IJ
salt bien m- l'epee, hij weet goed met den degen
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om te gaan, den degen te tumieren. M-Ie ptnceau,
Ie clseau, le burin, la plume, net penseel, den
beiiet, de g1'aveersti{t,de pen tuinieren, »oeren, met
meer of minder bedrevenheid weten te qebruike».
Ce sculpteur, Get ortevre manie bien le marhre,
l'argent, deze beeuuunuoer, deze goud- of ziiier-

smui weet het murmer, het zilver goedte beuserken:
- M- un cheval, eenpaard naar de kunst bestureno ]\f- un navire avee adresse, een schip naar
eiscli besturen, - M- son corps de bonne grace,
zijn ligchaam sierUjk bewegen. II manie tous les
lnens de cette matson, hij bestuurt, beheert het
geheele ve'i'mogen van d-it tuus. Je ne veux point
m- le hlen d'autrut, ik wil eens enders goed niet
besturen. - (jig.) L'esprit de Ia populace est difttctle m-, de qeest tier iacere volksklasse laat
z'ich moeijelijk besturen, leiden. II sail m- son
esprit, hi} weet zijn gem oed te besturen. Get auteur
a bien manle son sujet, deze schrijver hee{t zijn
onderwerp aoed behandeld. - ({am.) Cela n'est
pas si aise
m-, dat is niet zoo gemakkelijk te
doen, - (Prov.), Z. .BEUnRE. - MANIER, V. n.
[Man.] Ce cheval mante bien sous l'homme, dit
paard laat zict: goed reoeren, beweegt zich goed
onder den man. II mante bien droite et gauche, 't u.erkt floed rects en links. M- de rerme il
rerme, in eens den sprong doen, in eens aansprin(fen. - [Couvr.] IVIbout, een dak onuiekken,
een dal: nieuw belatten en er de oiuie pannen
weder opleggen. - [Pav.] Een' steenen vloer opbreken en omleggen. - SE MANIER, v. pro Behandeld
'worden, zich laten behanrlelen. - ({am.) Cela Be
se manie pas ainsi, riat (faat zoo niet. - liet part.
passe is 001£ adj.: Outil bien manie, goedbehandeld
(Jereedschap n. Vaisseau bien m-, goed best~£urd
schip n. - AU lUl\NIER, loe. adv. Op 't gevoel, op
't aanvoelen, op den tast: On reconnait la bonte
d'un drap au m-. - MANIER, ill. [H. n.J Soort
van groote ekster m.
Maniere, f. lvlanier, wijs, wijze, bijzondere
wijs van doen, handelwijs; gewoontef., gebruilf n.,
ttant m. Chacun it sa m-, ieder meeft zijne manier, Mjne eigene 'Wijs van doen. Sa In- de vivre,
de penser, ne me plait pas, zijne levenswijze, denkw'?jze behaagt my niet. lU- d'etre, toestand m.,
waarin iemand zich bevindt. II I'a clit d'une m- si
elaire, que..., hij heeft het op 2'ulk eene duidelijke
1JJyze gezegd, dat .. ~ela arriva de cette m-, dat
(jebeU/rde op deze wyze. En toute m* il ne l'aura
point, kij zal het op geenerlei wijze,volstrekt niet
/wbben. Enquelque m-, eenigermate. En quelque
m- que ce soit, op welke wijze het ook z'ij. De
queIle m- voulez-vous que je m'y eonduise? hoe
zal ik rnfj daarbij ho'uden? A Ia m- accoutumee,
op de gewone wijze. VoHa une ilelle m- de parler,
de s'enoficer, dat is eene sclwone manier van spreken, van zich uit te dr'ukken. - Ce peintre a
nne belle m-, deze schilder heeft eene schoone manier, behandel'ing. La m- de Rembrandt, du Correge, de 1lwnier (eigenaardige, kenmerkende trant)
van Rembrandt, van Correggio. - Gemaaktheid,
pekunsteldheid, gedwongenheid, a{wijking van 't na-_
tnurlijke, gemanierdheid, gemaniereeTdheid f.:
A forcede soigneI' son style, on tombe dans Ja m-,
als men te angstvatlig naauwkeuTig op zijn' stijl is,
wordt mengelcunsteld, gemanierd, gemaniereerd.
Cela frise un peu la m-, dat is min or meer gek~(,n
.s'teld. - (fam.) Soort f. (meestal in ongunstigen zin):
Une m- de bal, eene soort van bal or dansparty.
JI vint une ill- de demoiselle, e1' kwam eene SOOTt
van jufvrouw (pop.: eenstuk van een jufvrouw). II
fut aborde par une m- de valet de chambre, hij
we1'rZ door eene soort van kamerdienaar aangesproken. - .M-s, man'ieTen f. pl., hebbelijke wijze 1)an
zich voor te doen, gebruiken n. pl., gewoonten f. pl.
Ce sont des m-s desobligeantes, dat zijn onbeleefde
manieren, gewoonten. Les mauvaises m-s deplaisent tout Ie monde, kwade manieren misha(Jen
ieder. Les m-s du monde, de manieren, gebruiken
van de wereld, van den besch~aafden omqanq. DE I,A BONNE (of .BELLE) IUANIERE, loc. adv. (iron.)
1'er liege, naar den aard, zonder veTschofJning:
Il a ete critique, etrille de la belle m-, men heeft
hem duc~tig geheh~eld, doorgehaald, a{geklopt. -DE l\IANIERE QUE, loco conj. Zoo dat: Il se conduisit de m- qU'on n'ent rien dire, hij gedroeg
~Aehzoo, zQoda1!'ig, dat men niets te zeggen had.
DE )IANIERE a, loe. prep. Zoo dal: II parla de
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m- it lever toutes les doutes, hij sprak zoo, zoodanig, op zoodanige wijze, dat aUe twij{el werd
opgelzeven. - PAR l\IANIERE de dire, de parter,
d'entretien, etc., loco adv. Ce n'est que par m- de
dire, 't is slechts bij wijze of mamer van spreken.
Je Ie lui dis par m- d'entretien, ik zeuie het hem,
dewijl het gesprek toevallig daartoe aanleiding qo].
- Par m- d'acqult,

Z. ACQUIT.

Manj{~.·e, e, adj. Gemamerd; gedwongen, gezocnt, gek'unsteld, qemuakt, stijr. onnatuurlijl£, gem a n i e r eer d: Style m-, gedwongene, oekunstetde schrijfwijze. Couleur m-e, qekunsteuie, onnatuurlijke kleur. 001£ als subst, m. Le m-, het
Maniegekunstelde, uezochte, qemaniereerce. I'isnle, m. Genui n ie r eer d.heui f., gebrekn. aan
natuu?'.?ijkheid, aan ongedwongenheid. - MauieI'iste, m. inz. schilder, die te dikwijls or te veel
zich van de wezenlijke natuur zijns otuieruxrps »er'Wijdert, gemaniereerd kunetenaar, man i e)' i s t m.
Maniette, f. ['I'ech.] Viltlap,wrijflap m. tot
z~dver'ing van den rand der drukplaat.
Manienr, m. Geldhandelaar, geldomzetter, ioieseiaar, enz., iemand; uiien veel geld door de handen gaat (dikwijls minachtend gebezigd). - [Anc.
cout.] 1\1- de l)Ie, tuirenomzetter of omuierker m.
Manifestation, f. Openbaring;bekendmaking,
verkondiging; opening of blootlegging (van een
voornemen); - het openlijk aan den dag leggen
of de openbare uitdrnlckmg van eene or andere
meening door het oot«. ni ani f es ta ti e f. La mdu Verbe, de openbaring van het woord. La mcl~: ses sentiments, de bekendmaking, bloottegging
zyner gevoelens. La m- bruyante de l'esprit pUblic,
de luidruchtige rnanil'estatie van den volksgeest. )Ianifeste, adj. Handtastelijk, baarblijkelijk,
klaar, klaarblijkelijk, zonneklaar, onbetw'Yfelbaar:
Vne verite, Une erreur m-, eene handtastelijke,
onbetwijfelbare waarheirl f., eene kennelijke dwaUng f. - Rendre un crime m-, eene misdaad aan
denday brengen, in 't licht stetten.- MANIFESTE, rn.
Openlijke verklaring van een' vorst of eene mogendheid, die de Teden van 't gehouden gedrag by eene
gewigtige gelegenheid blootlegt, vorstelijke regtvaardig'ing f., openlijk verdedigingsgesch'ri{t n.; plegtige
aankondiging or bekendmaking del' hooge overheid,
man i f est n. - [Com.] VeTklaTing, aangifte f.
der goederen aan boord van een vaartuig (in de
Levant). - Manifestement, adv. ]aaarblijkelijk, openbaarlijlc, handtastelijk, op onbetwy{etbare
wijze. - Itf anifester, V. a. Openbaren, be/fend
maken, aan den dag bTengen, in 't licht stellen,
bloot/eggen, ontdekken, verkondigen, man if est el' en. Dieu a manifeste son pouvoir, God heeft
zfjne rna-gt geopenbaard. M- ses sentiments, zijne
gevoelens blootleggen, openbaren, verklaren. - SE
lVIANIFESTER, v. pro Zich, openbaren, zich naar buiten 1)ertoonen, zich doen kennen: Jesus Christ se
manifesta aux apotres, J. C. openbaarde zich aan
de apostelen. Son imprudence se manifesta surtout
dans cette occasion, zijne onvoorzigtigheid, onbedachtzaamneid openbaarde zich, vertoonde zieh,
bleek vooral bij deze gelegenheid. -Het part. passe
is ook adj.: Une opinion souvent manifestee, een
dikwijls geopenbaard, aan den dag gelegd gevoelen n.
!tlanifornle, adj.
n.] Handl)ormig.
1tlanigan ce, f. ({am.) Kleine kuiperij f., streek,
looze trek m., loosheid, kunstgreep f. II y a Iii
une m-, que je n'entends point, daarachter steekt
eene l£unstgreep, een looze trek, dien ik niet versta.
- j1lanigance.·, V. a. (fam.) Bekuipen, smeden,
lJrouwen, spinnen, op Ustige wijze te werk gaan:
C'est lui, qui a manigance tonte cette affaire, hij
is 't, die deze gelleele zaak bekuipt heeft. - Ook
zonder voorwerp: M- pour se faire nommer depute,
kunstgrepen gebruiken om als argevaardigde benoemd te worden ~
Manig.·aphe, m. Schryver m. O1)er de verstands-verbijsterinfl. - Manigraphie, f. Ver!landeling over' de waanzinnigheid of verstandsverbijstering. - Manigraphique, adj. Daartoe
behoorend, man i g r d 1J his e h.
M3Jligllette, f., z. V. a. lUAJ-JAGUETTE.
Manigniere, f. [Peche] Aalfuik n. van op
palen uitgespannen netien.
~Ianjhot, m., z, V. a. MANIOC.
1tlanikin, m. [H. n.] . Groote aap m. 'tJan de
Goudkust, met langen, w'itten baard, m ani kfj n m.
ManU, m., Z. MANJ.

+

rH.

}IANILIER

~IANOEUVRE.

§ Maniliel", m.. [Tech.] Mandemaker m.
MalliHe, f. [Jeu] Tweede matador m. or hootdtroet f. in 't omberspel (in de zwarte kieure« de
twee, in de roode de zeven). M- a la comete,
ruiten negen in 't comete-spet (doorgaans comete
geheeten). - [Tech.] Houten lJin f., om de sui:
kerbrooaen te iioorsteken, opdat de siroop gemakkelijk ktlnne afloopen. - [H. n.] Indische adder f.,
wier beet zeer gevaarlijk is. - M-s, koperen rinen m. pl. (bij de Indianen, voor de armen en
geenen).

Maniluve, m., z,

l\lANULUVE.

Manhn3, m. [H. n.] Braziliaansclle waterslang f., door de wUden in hooge eel' oetunuien.
Manioc, m. [Bot.] Broodsoortet, maniok m.
[iatropha manthot], een tamelijk hooge struik van
't geslacht del' braaknoot in West-Indie en ZuidAmerika. Zijn groote knolvormige uiortei bevat de
cas sav e (z, dat woord).
Maniolle, f. [Peehe] Spiering-zaknet n.
Manipulah"e, adj. [Ant.] Wat den maniputus (z. lUANIPULE) betreit. - Als subst. m.: Hoofd,
aanvoerder van eenen manipulus, man i pu 1dr ius m.- Manipnlateul", m. [Chtm., Pharm.]
Behandelaar, bereider In. - Manipnlation, f.
Behandeling, inz, kunstmatigebehandeling, aanwending der noodige handgrepen (in vele ku'nsten, inz.
in schei- en artsenijmeng1f:unst). - Mallipule, m.
[Ant.] Cnui-romeinsche standaard m. of ieqeroaan f.
(eerst een boe stroo opeen' Langen staolc, later eene
piek met eene hand daarop); tnul-romeinscne soldatenlwop Ill. of legerafdeeling f., vendel, het 1/ 3
eener cotunte, man i p u Ius m. - Hand- of zweetdoek m. del' roomsch-katholijke rnispriesters; -- (in
de grieksche kerk) handdoek tot het a{droogen der
handen en heilige vaten, door den subdiaconus op
den linker schouder gedragen. - [Pbarm.j Handvol f. (b. v. kruiden, bladeren). - rEcon.] Gereedschap n. om iets van 't vuur te nemen zonder zich
te branden. - [Anc.mil.] M- pyrotechnique, bundel m. springbussen - rBlas.] Mouw f. met een
lang at'hangend st'uk stof, manipel m. - ManilnIler, v. a. [Chim., Pharm.] Behandelen, met
de hand bewerken of bereiden, man i p u l ere n.
SE lUANIPULEH, v. pl'. Zich tnet de hand Laten
bereiden of bewerken: Ces substances se manipu-

lent facilement.

Manique, f. [Tech.] Handleern., duimringm.
(bij schoenmakers,' zeilmakerse. a.). - (Loc. pop.)
II tire Ia m-, C'est un homme de Ia moo, 't is een
schoenlapper, schoenmaker. II entend la moo, 't is
een geslepen gast. - z. ook ~IANICLE.
Manis, m. [H. n.] Schubbige ha(Jedis f.
Manitou, m. Geest, dmmon of fetisch m. del'
wilde volksstammen. - [H. n.], z. l\IANICOU.
Maniveau, m. Platte mand of ben f.
Itlanivelle, f. [Mecan.] Zwengel,handboom m.,
kruk f., handvat n. (ter beweging van velerlei werktuigen). M- d'une vis de pointage, handvatselof
kruis n. van eene stelschroef', schroefstok, schroefsleutel m. M- d'une pierre a meuIe, kruk, zwengel van een' slijpsteen. M- de cordier, draaijer,
draaistok m. del' t01lwslagers. M- de rouet, radzwengel, raddraaijer. M- avec pivot sur l'arbre de
mouvement de la glissiere, kruk der stoomschu·ir..
bewegings-as. - [Mar.] Moo du gouvernail, roerpen, greep f. van de roerpen, kolderstok, kanterstok m.
Manne, f. (pl'. mane) [Bot.J Manna n., een
geelachtig, taai, zoetachtig en zacht buikzuiverend
sap, dat tlit verscheidene boomen, inz. uit eene
soort van tamarisken op den Sinai en uit den
manna-esch op SiciLie en in Calabrie vloeit en als
Kleine doorzigtige korrels wordt ingezameld. M- en
larmes, manna in tranen. - M- liquide, perzische
manna (tereniabin). M- masticine, cederhars (gomme de cedre). - M- d'encens, beste wierook m.
van de kle-ur del' zuivere manna. - Herbe la
m-, of Moo de Prusse, mannagrasn., eene dryvende
grasplant in moerassen en aan rivieroevers. M-de
Pologne, vingervormig panikgras n. - [H. sacree]
Manna n., honigda'uw ro., wondetdadig voedingsmiddel del' I sraelieten in de woestijn. - (fig.) Mceleste, hemelsch manna, Gods Woo?'d n.; hemelspyze f.: I.a verite est une m- celeste. - C'est
une bonne, une vraie m-, dat is een goed, echt
manna (van eene of anderegoede, 1,oedzame vTucht,
die in een land overvloedig is). - [H. n.] M- des
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poissons, oeiertuiit, oeceraas n. - lUANNE, f. (pl'.
manne) Langwerpige nuuui, ben f. M- a maree,
oiscnben. - M- d'entant, kinderwieg f. (berceau).
- [Mar.] Ballastmand. - Manlu~e, f. Mand-,
benool f. - [Mar.] ]}Iand »o! ballast, ballastmaat r.,

-:- orootkor] m. - Mannelle, f. [Anc. mar.]
Kolderstok m., roerpen f.
Mannequin, m. Hooge, naauwemand f., rugkor], morktkor] m. (ini. »oor groenten, fruit,
visch). - [Hort.] Mandvormige omtueeduu; van
jonge boomen om ze te beveiligen. - Perpootmand f. (waarin men jonge boomen opkweekt 0)11,
ze late?' met aarde en al te verplanten). Arbre it
m-, in zulk eene mand opgekweekle boom m, [Peint., Sculp.] Ledemanm., ledepop f., menschenfiguur f. metbewegelijke ledematen. - [Chlr.] Soortgelijke mannen- of vrouwenjiguur, op welke de
leerlingen zicli in de handgrepen »oor 't »erbtuui, leggen, »oor de geboortehulp, enz. oetenen. - (fig.)
I Karakterloos, onzelfstandig mensch; ledeman. Cette figure sent le m-, die figuur is niet natuurlijk (geschilderd, gebeiteld) , zij is ncar denledeman
gemaakt. - Mauneq uln age, m. [Arch.] Beeldhouwwerk n. aan gebouwen. - Mallnequine, e,
adj. [Pelnt., Sculp.] Stijf, gedwongen, onnatuurlijk,
als een tedeman. - Mannequiner, v. a. (woord
van Diderot) Het »oorkomen van een' ledeman
geven: Cette robe de chamhre me mannequine.
Mannet, m. [H. n.] Kaapsche spr'inghaas 111.
Mannette, f. (verklw. van manne) llJandje,benneiie, korfje n., groote lanqwerpige mand (banne).
Mallnifel"e, adj. [Bot.'] Mannadragend, mannagevend. - Mannipare, adj. [Bot.] Mannavoortbrengend. - [H. n.] Insecte m-, insect n.,
welks steek de manna u'it de planten doet vloeijen.
rtlannite, f. [Chim.] Mannastof, mannasuiker f., het hoofdbestanddeel der manna.
Manoeuvre, lll. Handlanger, daglooner, sjouwerman, inz. opperman, metselaars en leidekkers
handlanger (aide-macon, aide-couvreur). - (fig.
et denirrr.) Slecht, smakeloos, werkttligelijk werkman of kunstenaar m.
.
Manoenv."e, f. IIandeling, hand- of kunstgreep, wijze van bij eene zaak te werk te gaan;
inz. [Mar., Mil.] de kunstige beweging, wending
or besturing van een schip of eene menigte krijgsVOllf, scheepswendi.ng, krijgszwenking, regelmatige
ktlnstbeweging, maneuvre f. Bien entendre la
lll-, een schip, eene krijgsbende goed weten te besl'uren of te doen werken, de maneuvres verstaan,
goed kunnen maneuvreren. M- prompte, hardie,
avantageuse, snelle, stoute, voordeelige beweging,
wending, maneuvre. n suppIea au nombre par de
savantes m-s, hij wist zijne zwakheid (in getalvan
manschappen, van schepen) door schrandere maneuvres ot' bewegingen te vergoeden. - [Mar.j
M- basse, onderdeks- of tusschendekswerk n. Moo
haute, scheepswerk in 't want, in de marsen, op
de raas. Grosse m- of M- de force, zwaar werk
(bij't inschepen van kanonnen, lwbels, enz.). La
m- des chaines, des cables, het werken met de
kabelkettingen, met de kabeltouwen. - Looper m.,
touw, touwwerk, want, tui(l n. M-s courantes, M-s
dormantes, loopend, staand want. M-s hautes, bovenste loopend of staand want (dat niet op !let dek
vaart). M-sbasses, onde?'ste loopend ot staandwant
(dat op hel dek vaart). Fausses m-5, M-s de combat, borgtouwwerk, borgwant, de borgen. 1\1-s de
recbange, waarloos touwwerk. M- passee, door..
geschoren of gesclwren looper. Moo passee tour,
a contre (of de revers), van voren naar achteren,
van achteren naar voren varende looper. Moos du
vent, loefwant, loefwaarts touwwerk. M- de revers
of de sous Ie vent, lijwant. M- engagee, onklare,
beknepen looper of touw. M-s majeures, mineures, zwaar, Zigt touwwerk. Reprendre une moO,
een' looper op- of inkorten, aanhalen, aan- or
stiifzetten. - [Constr.J Vrije, ongehinderde beweging van werklieden enwerktuigen in eene gegevene
rui'rnte: II faut laisser de la place pour que la msoit libre, er moet plaats blijven voor de V?'ye
werking van volk en machines. - [Peint.J Behandeling van penseel, van Ve1'wen: La nl- de ce tableau est belle, de penseels-, de kleurbehandeling
van deze schilderij is schoon. - [Chir.] Handgrepen, gezamenlyke verrigtingen, 't zij op het Ujk,
op den ledeman of op den lijder, inz. de handgrepen by verlossingen. - (fig. enin kwadenzi.n) [Ian-
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MANQUER.

deLwys f., muule! n., dat men in It uierk stelt om
in eene zoot: te suuien; - ook (pl.) slinkschewegen In. pl., listen en uiqen, ktdperyen f. pl. II a
fait la une etrange m-, hy is daar op eene zonderlin:ye wys te uierk qeqaan, heett daar een vreernd
muidc', eenc oreenuie kunstgreep aangewend. Les
obscures m-s du vice, de duistere. »erboruene
liuiperijen, listen, liunstgrepen der ondetty.d.
Manoeuvree, 1'. [Feod.] Persoonl1jke teenrnansdienst f.
Manoeuvre.', v. a. et n. [Mil., Mar.] Beuiegingen rna/ten, oefeningen tunuien, scheepswendinyen, troepenzwenkingen maken, kl'Yasbewegingen
tumvoeren of leiden, tiet zeit- en tali:elwerk. tiet
want reqeren , maneuores maken, man eu v r er en: M- habilement une flotte, eene oloot met bekwaamheid, naareisch besturen. L'equipage, L'armee a bien manoeuvre, het scheepsooll«, net icaer
heett goed qenumeuoreerd, goed qeuierki, de bewegingen behoorlyk uitgevoerd. Le vaisseau manoeuvre bien, net schip maneuoreert goed, laat
zich goed besturen. -- (fig.) Maatreqelen nemen,
muulelen en inz. ueheime, sluuie, Listige middelen
in 't uierl: stellen om in eene zaak of onderneming
te slagen: II manoeuvra Indlgnement dans cette
affaire, hij handelde op eene onwaardige wys in
die zaok, hij stelde laakbare, schandelyke middelen
b'y d'ie zaau in 't uierk.
Manoeuvl'ier, m. [Mar.] By, die goed met
een schip en al wat tot het scheepsbesttJJur be/wort
weet omte gaan, bekwaamzeeman, knap zeeoflicier';
-,- in het tuig gebr'uikt wordend matroos, matroos
del' eerste klasse, takelaar, maneuv;reel'der m.
lUANOf:UVRlER. [ERE, (!flj. [Mil.] In de mane'u'Vi'es of krijgsbeWftj'ingen crvaren, de taktische bewegingenvlug ttitvoerend: Armee m-iere, geoefend,
in 't veLd bntikbaar leger n.
t ltlalloh', m. [Prat.] Ifrwizinge f., huis n.,
woning J. M- seigneurial, heeren-huizinge. M- abnaHal, episcopal, abts-, bisschopswoning f. (Poet.) M- cbampetre, landelijke woning f. Le m-

infernal, tellf3breux, Le sombre m-, te m- de

Pluton, de hel, de onderwereld, Pittto's verbly'{ of
'tyk n. Le Il1- liquide (by La Fontaine), de zee f.,
de oceaan m.

JlanoDleh'c, !tlallonu~trie,Manometrique, z. DASY~IETRE, enz.
Manoque, f. Bundeltje n. gedroogcle en uitgelezentabaksbladeren. - [Mar.] Klwwen n., bos m.
M- de merlin, de lusin, klt!Jwen marlyn, h'uiz'ing.
ltlanorinc., f. [H. n.] Olijfgroene zangv0a.el nl.

oj) Nieuw-l10llaud.
Manoscope, m.,

z. v. a.

(SY~IETRE.

lUANOlHETRE of DA-

Ma,nosse!l f. [Exploit.] Gat n. of opening in

het JJrisrna der leigroeven (vgl. LONGUERESSE).
Manote, f. [BoL], z. v. a. CLAVAIRE.
Manoul, m. [H. n.] Tatarijsch dier n. van
't kattengeslacht.
Mi,noule, m. [Com.] Levantsch 'vlas n.
Manourable,m. [Feod.] Persoonlijk Leendienstpligtige m.
Ma,nouvrier, m. Daglooner, daggelder m.,
werkman in dagloon. - t l\IANOUVRIER, JERE, adj.
Ilandwerksmatig, als in dagloo'n gedaan.
Manquant, e, adj. Ontbrekend,tekortkomend:
Les livraisons m-es, de ontbrekende afleveringen f.
pl. Somme m-e, tekortlwmende som f. Soldats m-s
it rappel of aLs subst. Les m-s a rappel, nietaanwezige of ontbrekende soldaten.
Manque, m. Gebrek, mangel; tekort n. 1\1d'argent, d'esprit, gebrek aan geld, aan verstand.
M- de parole, de Coi, woordschending, trouwbreuk f.
' - II a trouve dans ce sac dix francs de m-, hij
hee{t 10 francs te kort, te weinig in dien zak ge'vonde.!. - MANQUE DE, loco prep. By gebrekvan

(fatite de): Cela lui est echappe
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d'attention,

verongeLukt, van talent »erstoken advokaat, dichtel', schilder m.
'
Ma'llqllenlent, m. Misslag m. 'uit onachtzaamheid of onoplettendheid, »erzien n., achter/ating,
n'iet-volbrenging f.; qetne«, mangel n. n n'y a
personne qui ne soit sujet it quelque m-, er is
niemand, Of hij staat »oor een' 01'anderen misslag,
»oor dit of dat »erzuim bloot. II est sujet aux
m-s, hy »erzuunt; oerqeet ligtel-ijk iets. Le m- de
parole, liet niet-houden, n'iet-volbrengen van zyn
woord. Z. cot: lUANQUE.
Manque.., V. a. Vootby laten gaan, Laten ontsnappen, »erzuimen (eene gelegenheid, een' bepaalden tyd, enz.); nie! treffen, niet aantreffen; niet

raken, missen, misslaan, niet uierpen, missctueten;
enz., m a n Ii ere n. Vous avez manque une belle
occasion, gij hebt eene scnoone gelegenheid laten
voorbtij gaan, cerzuutui. Je suls arrive trop tard,
j'ai manque cet homme, iii ben te laat oekomen,

ik heb dezen man gernist, niet

meer aangetroffen.

Le chasseur a manque le llevre, de jager hee{t
qeicngen. II a manque son coup, zijn slag, stoot, worp,
den haas niet qertuikt, niet aetrotren, niet

enz. 'is mis geweest; ook zijn aanslag, zijne onderneming 'is mulul«. - M- une tulle, een' bal laten

staon, niet maken (geliJk men beproefde te doen).
- [Mar.] IVI- un virement de nord, eene wending

niet kumnen uitvoeren. IVI- un abordage, niet slagen
in eene entering. 1\1- un apparetllage, niet onder
zeil kunnen gaan. _. (fam.) S'il me manque, je ne
Ie manquerai pas, al zoekt hij my niet, ik zal hem
wel weten te vinden (by wijze van bedreigi11:g). La m- belle, z. V. a. L'echapper belle, z. ECHAPPER. _.
lUANQUER, V. n. Eene fout Ofeen' m'isslag begaan, {eiten: Tous les hommes peuvent m-,
alle menschen kunnen {eilen. N'avez-vous jamais
manque, hebt f.J'ij nooit eene fmtt gemaakt? -- Niet
afgaan, weigeTen, ketsen (van schietgeweer): Son
rusHa manque, zijn geweeris niet afgegaan, heeftgeweigerd. - Te kart komen, ontbreken, niet hebben,
ontbe1'en, missen, flebrek hebben aan; mislukken,
niet slagen, man k ere n: C'est l'argent qui lui
manque, 't ontbreekt hem aan geld. Les fruits ont
manque cette annee, er zijn dit jaar geene vruchten, de vruchten zyn dit jaal' mislultt. Les vignes
ont manque cette annee, de wyngaarden hebben
dit jaar niet gedragen, niets opgebragt, zijn 01'}vr'uchtbaar geweest. Le courage lui a manque,
kij heeft geen' moed gehad, 't hee{t hem aan moed
ontbl~oken (gemankeerd). Le pain manque. er~ is
(Jeen brood, er is gebl'ek aan brood, broods(Jebrek.
Le feu d'artifice a manque, het v'uurwerk is mis·
tukt. - Les derniers chants de ce poeme manquent, de laatste zanaen van ciit dichtstuk ontbreken, z'ijn er niet by. - In d'ien zin ook als V. imp.:
II manque deux personnes, d~ux volumes, er ontbrekentwee pe1~sonen, twee boekdeelen. - n ne lui
manque que la parole, er ontbreelit maar despraak
aan (van een weLgelykend portret, van ee1?" zfJ.er
schranderen hond of ander dter). - Gebrekktg zyn,
een gebrek hebben, schelen; vallen; wegzinken, bezwijken. Cette maison manque par les fondements,
dit !luis is gebrekkig in zyne fondamenten, 't ontbreekt, het scheelt dat hnis aan zijne gl'ondsLagen.
Ce cheval manque par les jambes, het scheelt dat
paard aan de beenen, ele beenen deugen nict meer
van dat paard, !let struikelt, vall. Si cet homme
manque, sa familIe est dans la misere, als die man
valt, sterft (komt te vallen, te sterven), is zijne
familie arm, ongelukkig. - La terre manqua solis
ses pieds, de aarde, de grond zakte of zonk onder
zijne voeten weg. - Ce banquier a manque, die
bankiel' heeft zyne betalingen gestaalft, is faUiet,
bankeroet. - Les forceslui manquent, zijne kl'achten schieten te kort, bezwijken, de krachten verlaten of begeven hem. La parole me manqua, ik
kon geen woord uitbrengen, de spraak of de tong
weigerde mty hare dienst. - - 1\1 a n que r de
(gevolgd door een' injin.) ITergeten, nalaten,verzuimen (iets te doen); - ook (fam.): op het punt
zyn of staan (om iets te doen). Ne manquez pas
de VOllS trouver au rendez-vous, verzuim niet u
op de bepaalde byeenkomst te bevinden. II a manque de tomber, hy stond op het punt om te vallen,
hjj was byna, gevatien, 't scheelde weinig of hij
viele - (ellipt.) Qui cherche Dieu de bonne foi

moo de memoire, dit is hem ontgaan by gebrek van
oplettendheid, van geheugen. - rJeu] M- de touche,
misstoot m., rmispunt n.(in 't biljal'tspel);misworp m.
(in 't keaelspel); soms ook manque a toucher) geheeten). :- l\IANQUE, f. [MiL] Bet a{wezig zfjn bij
't appel (ook manquement geheeten).
Manque, e, adj. (en part. passe van manquer): Projet m-, mislulrt plan of ontwerp n.
Ouvrage ill-, mislukt, niet geslaagd, gebr'ekkig
werk n. Occasion m-e, verzuimde geLegenheid f. ne manque jamais (l'occasion, l'avantage) de Ie
Lievre m-, misgeschoten, niet gevangen haas.ill. - (fam.) Avocat, Pretre, Peintre m-, m1sZ.ukt, trouver, wie God opregtelijk of te goeder trouw
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MA.NTILLE.

van sommige geestelijke zusters.- [Com.] Groote
beddedeken f. (weleer te ~lontpellier, Avignon en
Parijs vervaardigd. - [H. n.] Soort van sprin~
tuum m. aan de kusten del' A:liddellandsche zee, 1n
Provenceen Languedoc. M- de mer, z, v. a. SQUILLE.
Manteau, m. (oudtijds Mantel), Mantel m.
1\1- de voyage, de deull, de ceremonle, d'honneur,
reis-, rouui-, staatsie-, eere-mantel. M- imperial,
royal, ducal, keuers-, kon'ings-, hertogs-mantel.
M- a bee, staatsiernantel van den orcotmeester der
Moiteze» orde. - M- de dames, dames-mantei. M- de nutt, de lit, nachtmanteltje. M- a queue,
steepmantet. - [Mil.] M- de guerlte, 8childwachtsmantel. M- d'armes, geweermantel m. (die in 't veld
over de gekoppelde geweren gehanrJen wordt. [Areh.] M- de cnemlnee, schoorsteenmantel. M- de
fer, yzeren mantel, die den steenen schoorsteenmantel draagt). - [BIas.] Wapenrnantel, hermelijnen grond ffi., waarop het schild staat. - [Bot.]
Gezamenlijke bloembladeren eener anemoon. [Fauc.] Kieur f. van de »ederen del' roofvogels;
- 001£ van het tuuir der dieren, - [H. n.] Vleezig
»ues. ciat tiet binnenst del' tweeschalige schelpen bekleedt. M- de St-Jean, M- ducal, royal, Sint-Jans,
hertogs-, koningsmantel, handelsnamen van zeer
schoone schelpen. - [Theat.] Roles a m-, mantelrollen f. pl., zekere rollen van defUge en bejaarde
personaadjes, b'y welke de mantel als eenvereischte
wordt beschOtlwd. Jouer les roles a m-, of enkel:
Jouer Ies m-x, de mantelrollen spelen. lVl- d'arlequin, draperie f. of voorhang m. van 't boven-voortooneel (niet zigtbaar, dan wanneer de gordjjn is
opgetrokken). - (fig.) SOliS Ie m- de la cheminee
of Sous la cheminee, sous Ie m-, z. CHEli'IINEE. Mangerson pain sous Ie m-, een ander ni.ets gunnen, alles vool' zich zelt'en houden, gierig zYn. (fig.) Dekmantel, schijn m., voorwendsel n.
se
couvre sous Ie m- de Ia devotion, hij verschuilt
zich onder den dekmantel van vl'oomheid. - (Loc.
fig.) Il ne s'est, pas fait tenir of dechirer Ie m..
pour cela, z. DECHIRER. z. oolf GARDER, HIVER,
LUNE. - (Prov.) S'il fait beau, prends ton m-,
s'it pleut, prends-Ie si tu veux, 't is altijd goed,
tegen mogelijke onaangenaamheden op zyne hoede
te wezen.
Dantele, e, adj. [Blas.J ECU m-, gemanteld
schilcl n. (wannee1' de keperlyn zoolaag in 't schild
staat, dat ket bovendeel veel meer oppervlakte beslaat). Hermine m-e, gemanteldhermelijndier n.(met
een klein, afvliegend manteltje aan den hats ornhangen).- [H. n.] Oiseau m-, gemantelde vogel m.
(bij welken de lileu'J' del' hals- en bovenvederen by
de overige afsteken). Corneille m·e, mantelkraai f.
-.+ Manteler (se), ({am.): Elle se mantele
bien, zij mantelt. 1rl;00i of goed, zfj draagt mooije
mantels or mantl,eljes. - flet part. passe wordt
ook ais adj. gebruilft: Fille toujours bien manteIee,
altyd net gemanteldmeisje n.
Jlantelet, m. (verklw. van manteau) Jl;lanteltje n., Ifleine mantel; schOttdermantel; zijden, fluweelen of lakensche mantel m. del' vrouwen; paarsch manteltje del' bisschoppen, dat
over hun
koorhemd werpen, als zij voor den paus of zijnen
legaat verschjjnen. - [Mar.] Poort, valpoort f.
(tot sluiting del' geschutpoorten). Faux m- of lVIvolant, losse, looze valpoort. M- bl'ise, dubbele,
halve of halfopenslaande valpoort. - [Anc. mil.]
Jl;lantel, houten bedekking of beweegbare borstwering, aardkist f., gevulrle schanskorf m., stormscherm n. - tTech.] Schermleder n., lederen valklep aan koetsportieren, aan trekschuitramen: PElUENT.
Mansionnaire, m. [H. eccl.] Kerkwachter, draagriem m., Ffussen n. van een Iwetspaard. portier m. eener grieksclle kerk. - [H. de France] [BIas.] fJelmmanteltje (volet), schilddekkleed n.
- Opzigter del' koninklijke. vertrekJren (onder de
t Jlanteline, f. Vrouwemantel, schoudermantel m.
koningen van het tweede htHS).
Mansj ou, m. Indische praauw f.
Mantelnre, f. [Vener.] R~/;(Jhaar n. van den
Manslletaire, m. [Anc.rom.] 1JTUde-dieren- hond, als 't van eene andere kle'ur dan 't overiqe
'
temmer m.
(peer f. l'ijfhaar is.
Mansl1ette, f. Zekere groote,bl'uingesprikkelrle
Mantenien of Mantenen, m. [Mar.]Greepf.,
(smout n.
t Mansueteillent, adv. Met goedaardigheid, handvat n. van een' roeiriem.
Manteqlle, f. Wilde-zwijnsreuzel f.; diBrenmet zachtmoedigheid. - Mansuetude, f. Goedaardigheid, zachtmoedigheid, lijdzaamheid f. - [Hist.J
Ilantiehore, m. (pl'. ch==k) [H. n.] FabelTitel de1~ ll-lerovingische koningen (in navolgmgvan achtig indisch wonderdier n. met het aangezigt van
dien der 1~omeinsche keizers).
een' mensch en den staart van een'schorpioen;zeer
wilde jakhals m., mantichora f. - Zekere roofMante, f. Vrouwenmantel zonder mouwen; (weleer groote, op den grond slepende sluijer, inz. kever m.
rouwsluijer ffi. der ho{dames. - B# uitbreiding
t MantH, m. [Com.] Tafelgoed, tafellinnen n.
Mantille, J. Lange sluijer m. der spaansche
(poet.): stu-yer, man.tel m. - Gewaad D. of slujer

zoekt, mnllt Hem gewis, kan nooU missen Hem te
vinden. - lVI a n que r de (gevolgd door eensubst.)
Ontbreken, missen, niet hebben, ontoeren, gebrek
hebben tum, te kort komen: M- d'argent, de courage,
d'occaston, geen geld, geen moed, geen gelegenheid
hebben. Le generalmanquatt d'hommeset d'argent,
de qeneraal had gebrek ('t ontbrak den generaal)
aan manschappen en geld. Cet homme ne manque
pas de vanite, d'amnttlon, 't ontbreelft llien 'man
niet aan ijdelheid, aan eerzuctit: Il manque d'experlence, hij mist ondervinding. - M- de parole,
zijn woo,td niet lunulen , zijn uioon! tneken. 1\1 a n que r a, nalaten (wat men ten opz'igte van
iemand of ieie benoort te doen), »erzuimen, niet
betrachten: M- it ses amis, l'amltie, zijne »rienden oerzoken, »erlalen, achiersteuen, in den steek
laten, de vriendschap schenden, te kor! doen, teqen
denpligt del' vriendschap luuuielen. lVI- sesdevoirs,
zijnen pligt schenden, »erzuimen, nalaten, niet betracnten. Je n'y manquerat pas, i1£ zal 't niet »erzuimen. II manque au respect, qu'Il vous dolt,
mats moi [e n'v manquerat jamais, hij schendt,
»eruuiut, verliestuit net oog (doel te kort aan)
den eerbied, d'ien Mj 11,verscht~ldigd is, maar ilf zal
dien nooit schenden, u'it het oog certiezen; Il a
manque au rendez-vous, hij heeft zich niet op de
afgesproken plaats bevonden, hij lieeit de bepaalde
bfieenkomst niet bijgewoond. - M- a qn., ienuuui
te hort doen, iemand de verschu,ldigde achting,
eerbied, oplettendheid, enz. niet bewyzen, zyn' pliyt
jegens iemand verzaken: II m'a manque essentiellement, hij heeft zich jegens m-ij aan wezenlijk (of
belangryk) pl'igtverzU1m schuldig gemaakt. A qui
al-je manque dans In moindre chose? wien heb i1£
in 't allerminst te kort gedaan? - Celui qui
manque a amier Dieu, manque a la principale
obligation de la loi, wie nalaat God te beminnen
(wie God nict bemint), handelt tegen de eerste verpligting del' wet. - [Jeu] M- it toucher of 1\1- de
touche, misstooten (in 't biljartspel) , miswerpen
(in 't kegelspel). """"""""""'_ SE lUANQUER, V. prr. Misgeschoten, n'iet getroffen of geraakt worden; elkander niet raken or treffen. Le gibier qU'on tire
au Yol se manque souvent, het wild, dat men in
de vlugt schiet, wordt dikwijls gemist, niet getrotren. Les deux adversaires tirerent l'un sur
l'autre, mais ils se manquerent, de beide partijen
(tegenstanders) schoten op elkander, maar zij raakten elkander niet. - Msoi, zich zelven onregt
of te kort doen, zich zelvenbloot stellen of vergeten,
tegen zijn eigen eel', wam:.digheid, belang handelen.
IIans, m. [H. n.] (by de landbouwers) Pop f.,
masker n. van den rneikever.
Mansard, Mansart, m. [H. u.] Volksnaam
der wouddui{ (ramier).- [Tech.] JJzerenstang r.,
bjj 't zwart of ruw koper smelten in gebruik.
Mansarde., f. [Arch.] Toit, Comble en m-,
gebroken of hollandsch dak n. (welks bespanningen
uit een steil en vlak gedeelte bestaan) , mansG1'disch
dak n. (naar den uitvinder Mansard, een' fransch
bouwkundige). - ](amertje n. onder ZUllf een gebroken dak, vliering- of zolderkamer f., dakvertrek n., man sal' de f. - VenstM' in 't steile gedeelte van 't mansardisch dak, dakvenster n. [Mil.] M- de tente, kap f., dak n. van eene tent.
Manseau, m. [H. n.], z. v. a. lUANSARD.
Mansein, m.[Hor1.] Naam eenerdruivensoort f.
Manselles, f. pl. [Tech.] Armen f. pl. of handvatsels n. pl. van eenstraatstamper of heiblok.
Mansion, f. [H. anc.], z. v. a. CAMP, CAl\{-
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MANTO

vrouwen, die tot op den gardel nedertuuuit, 1Jta nt ill a f. - Zwart zijden sjerp, d-ien de dames, in
navolging del' spaansche mantilla los om de schoutler« slaan en om de middel vastmaken.
Manto, m. [H. n.] E'urolJesche vlinder m.

MARAGER.
schrift aan den dr'ukker verkocht. Cette Inbllotheque contient des m-s precleux, deze boekery
bevat kostbare manueenpten of tuuuisctiriiten.

M3llustupration. f., z. v. a. ONANlS~IE.

§ Manntention, f. Handhaving, insumdtiouJ'lantonnet, m. [Serr.], z, lUENTONNET.
ding, bescherming (b. v. van de wetten); -leiding,
Mantnre, f. [Anc. mar.] Het klotsen, sloan aer bezorging f., betieer n. (der zaken): Le maglstrat
golven, branding, deining f. - [Tech.] Hier en veille a Ia m- des lois, de overheid waakt voor de
daar verbrand ijzerdraad n.
handhaving der uieiten. - II en a conne Ia m- a
Manuaire, adj. [Feod.]: Droit m-, vtMstregt n., son rrere, hij tieeit het betieer daarvan aan zijnen
regt des sterltsten..
breeder toebetrouwd.- [Mil.] Rijksbakkerij f. voor
Mannate, adj. [H. n.] Hosuien hebbende.
detroepen.- ItIanntentionnaire, m. Opzigter,
Mallubaliste, f. [Anc. mil.] Schichtwerp- bestuurder m. eener rijkslJakkerij. - Manntentuiq u., kruisboog m., manubalista f.
tfonnef , Ie, adj. De handhaving of het beheer
Mallubiaire, adj. [Ant. rom.] Den o01'logs- betreffend. - Mallutentiolluer, v. a. Poor den
tniit betreffend. Coionne m-, met krijgstrofeen of lege!~-proviand doen zorqen, brood in's rijks bakzeqeteeuenen versienu: zuil.
keryen bakken.
ltlanucode, m. [H. n-l Koningsvogel m. [paraManzanille, m. [Bot.] , z. v. a.lUANCENILLlER.
disea regia], een zeldzame, prachtige paradijsvoltlapon, m. [Bot.] (op de Antillen) Boom m.
gel. M- a douze filets: witte paradijsvogel [po alba], met zacht hout.
zoo croot ais eene lijster, met 12 draadvormige
Mappaire, m. [Ant. rom.] Seino.ever m. by
staartvederen (001£ zeerzeldzaam). M- nolr, zwarte de openoare spelen. - !tlappe, f. Seinro; f., rot
paradijsvogel.
doeu, welker opwerping tot sein diende. - WetMaUluluctenr, m. [Mus.] Orkestmeester. eel' ook z. v. a. TORCHON; - 001£: landkaart 1.
(weleer) Kcoroestuurder, voorzanger In. in 't 1£001'. (carte geograpblque). - [BoL] Soort van ricinus
- Manuduction, f. [Chir.] Bestuur n. der of wonderboom m. der Molukken.
Mapllenlonde, f. Wereldkaart f. - (jig.)
hand gedurende de operatie of kunstbewerking.
Manuel, Ie, adj. Wat met de hand verrigt Groote, volle vrouwenborsten f. pl. - [H. n.]
wordt: Ouvrage, Travail m-, handenwerk n., han- Naam eener sehelp.
denarbeid m.- Distribution m-Ie, tuuuiuitdeeluu; f.,
t ltlapper, v. a. 'Vrijven, afvegen (het huiegift a0n de kanunniken »oor hunne hulp bij zekere raad.
kertuliensten. - MANUEL, 111. Handboek m. M- des
Jlapl'ounier, m. [Bot.] Soort van euphorbia
sciences, des arts, handboek del' wetenschappen, of wol(smelk f.
der ltunsie»: M~ lexique, handwoordenboek. Maqllage, ltlaque, Maquer, z. lUACQ-.
[Chim., Chlr.] /J/tyze f. van behandel'tng, handenMaqueJ'eau, m. Makreel m., een trekvisch.vaardigheid f., handgrepen f. pl. M- chimique, M-x, brandvlekken f. pl., roode oleltnen op dedijen
etumisctie handgrepen. Le succes d'une operation en beenen (door zich te digt aan 't vuur te wardepend souvent du m-, het welgelukken eener ope- men). - ~IAQUEREAU, m., -ELLE, f. (bas) Kopperatie of .kunstbewerking hangt vaak van de han- laar, hoerenwaard m., koppelaarster, hoerenwaardenvaardtgheid, van de kunstgrepen at. - Ma- d,in r. - Maquel'eHage, m., )Iaquel'ellenueffe, f. [Tech., Msr.], z. lUANIVELLE. - Da- I"ie, f. (bas) Koppelarij f., het schandelijk bedrijf
nuelleUlent, adv. lWet de hand, van de eene van hoerenwaard.
Maqllette, f. [Scnlp.] Geboetseerd model n.
hand in de andere, eigenhandig: II lui a paye,
remis eette somme m-, sans quittance, hij !teeft in 't Iilein. - [Arqueb.]. Loopplaat f., lange vierhem deze som eigenhandig betaald. Recevoir m-, kante scheen m., waaru1t de geweerloop gesmeed
uit de hand ontvangen.
wordt. -- Toestand m. of gesteldheid f. van het
Manufactll.. e~ f. (eig. werk, gewrocht der driemaal gegoten ijzer.
Maqui, m. [H. n.], z. MARL - [Bot.] Mhanden) Vervaardiging 'van zekerevoorwerpen del'
industrie of bedrijfsnijverheid (in dezen zin is fa- glanduIenx, struik m. van Chili, uit welks eetbare
brication meer gebruAkelijk). - lnrigting of werk- bessen, ter grootte van eene erwt, eene soort van
1Jlaats f., waar die voorwmpen vervaardigd, inz. wyn wottdt bereid, aristotelia f.
)Iaquignon,m. Paardenkooper, roskammer In.
waar voorwerpen uit het dieren- en plantenrijk
verwer kt w01~den, fabrijk, man u fa c t u u r f. (inz. in ongunstigen zin). - Bij uUbreiding (farn.)
Elever, Etab!ir, Monter une m- de draps. de soie, ](oppelaat van huwelyken, beunhaas, onbevoegd
de glace~s, eene taken-, zijde-, spiegelfabrijk oprig- makelaar of bemiddelaar in alle1'lei zaken.- Maten. Artlcles de m-, manufacturen, manufactuttr- quignonnage, m. Roskarnmerij f., paardenhanwaren f. pl., inz. stoffen van zijde, katoen, vias, del ro., paardentuischerij f., roskammers-kunstgrehennep, 'lOol, lwar, enz. - Gezamenlijke werklie- pen f. pl. - Het beunhazen, beunhazerij, koppeladen eener{abrijk: La m- s'est revoltee, de fabrijk, rij, geheime, ongeoorloofde make!!1Tij..f. - Ma't fabrijksvolk is opgestaan. - (jig.) Le bureau qllignonnel', v. a. Roskammery dryven. - Zich
de ce journal estune m- de calomnies, het bureau met beunhazerfj of koppelarij inlaten, beunhazen;
of kantoor van dit dagblad is eene fabrijk, een koppelen.
Maquillellr, m. [Peche] Jttlakreelvisscher m.,
broeinest van betasteringen, van lastertaal. Manufactul'er, v. a., gebruikelijker is FABRl- vischschuit f. voor de makreelvangst.
Mal"a, m. [H. n.] Patagonische haas m.
QUER. -- Manufactlll'iel', iere, adj. fVat tot
Mal'abou, m. [H. n.J Krop- of reuzenoojjede fabry1ten behoort of betrekking heeft: Industrie
m-iere, rabrijks-industrie f. - Peuple m-, volli, dat vaar, maraboe-ooijevaar m. (in Oost-Indie' en Afrifabrijks-nijverheid heert. - ~IANUFACTURIER, m., ka). Plumes de m-, maraboe-vederen, schoone
donsachtige vederen tot sieraad op dames-hoeden.
lBRE, f. Manufacturier m., manufacturierster f.,
Mal"about, m. [Hist.] Bijnaam van een' aramanufacturist m. en f., hij of zij. die eene manubischen
starn, die zich in Barbarije en Sahara
(actuur of fabrijk bezit, bestwurt; - werker m.,
nederzette en zich van andere muzelmansche stamwerkster f. daarin.
Mannlee, f. [Bot.] Handvormige maskerplant f. men afzonderde. - Een voor heUig gehouden muhamedaansch priester of monnik, die bij de Berbe..
MantJlu,Te, m. [Med.] l1andbad, armbad n.
Manunlission, f. Vrijl ating , toslating van een' ren in Noord-Afrika eene moskee of l£apel bedient;
- mUhamedaansche bidkapel f. - Blikken wijdslaafof lijfeigene, manumissie f.
.
Manns, f. (latin) (pt'. ma-nuce) [Leg. rom.] buikige kan uit de Levant, levantsche kOflijkan f. Regt n. des mans over de vro'uw. - IN-IUANUS, Soort van zeer fraai gaastint, ma ra bo'u t n. (ook
(pr. ine-ma-nuce): Dire son in-m-, zijne ziel in als adj.: Rullan ill-). - (pop.) Leelijk, misvormd
mensch, apengezigt n. - [Anc. mar.] Groot galeiGods hand geven, zich tot den dood bereiden. Manus-Dei, m. [Ane. pharm], z. v. a· ~IAlN zeil n. bij slecht(volge11s anderen: by mooi) weder.
- Mal'aboutage, m. [Tech.] Het knippen der
de Dieu.
Manuscrit, e, adj. Handschriftelijk. met de zijde stoffen. - Maraboutill, m. [Anc. mar.]
hand geschreven: Ouvrage m-, Copie m-e, ge- stormzeit n. eenergalei.
ltlaracana, m. [H. n.] Ara-papegaai, mar aschreven werk n., kopij f. - lUANUSCRIT, m. Handschrift,. geschreven boek om gedrukt te worden, can a m. - Maracaxao, m. [H. n.] Groene
inz. oud geschreven stuk, man usc rip tn. II a distelvink m. van Brazilie' (chardonneret vert).
Marager, m., z. v.a. lUARAICHER.
vendu son m- a l'imprimeur, hi} heert zijn hand-
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Maradrologie, f. [Litt.] Verluuuieluu; over !tarde kctksteen, in ceiertei soorten, »eetaimet adede venkel (titel van zeker werk).
ren en vlekken in allerhande kieuren, en ioor
Maraicher, e.-e, adj. De moeshruiden- of sctioone polijsting geschikt. Table de m-, marmegroententeelt, den moestuin betreffend: Plantes ren tatet f. M- statuaire, beeldhouwers marmer,
m-eres. moeskruiden n. pl. z. 001f JARDINIER. murmer »oor standbeelden (bij de Ouden inz. pa- l\IARAiCHER, m, Afoeskruidteeler, uuu-moezier, riscti marmer, marbre de Paros,nu vooral het
groenboer m.
carrariscti marmer, marbre de Carfare). M- brut,
Maraignon, m. [H. n.] Zeer jonge (tal m.
fief, ruw, bros manner. - Assember des m-s,
Marail, m. [H. n.] soort van fazant m. aan Faire une collections de m-s, kunstwel'ken van
den Maranon of de .tmazonen-rioier.
marmer verzarnelen; 001£: eene verzarneling van
Marais, m. Moeras, moerasland; drasland, allerlei marmersoorten aanleggen. - (fig.) Koelbroekuuu; n.; poel m. M- salants, zoutputten m. heid, koudheid, onverschillighcid, hardvochtigheid;
pl., groote kommen of bekkens aan 't strand, die onbewegelijkheid, verstijrdheid f. II a un coeur de
men met klei bekleedt en met zeeuiater laat vol 100- m-, hij heett een steenen hart. Je restai comme
pen, om daa1'uit door verdamping zout te uiinnen. un mce discours, by dit gesprek uios ik als
Mtourbes, veen n., veengrond m. - Lage moe- versteend. - [Tech.] Wrijfsteen voor verwen,
rassige grond in en om de steden, tot de moeskrui- droogerijen; polijststeen der tuiartenmasev» e. a.;
denteelt aangelegd. - [Geogr.] M:- pontlns, pon- - korrigeersteen m. del' leiterzetters. - [Mar.] Mtijnsche moerassen m. pl., zeer ongezoncle, moeras- du gouvernatl, 1'01, trammel f. van het stuusrtui.
sige streek ten zuiden van Rome. - [H. de 'France] M- de cabestan, voer'ing, klok f. van 't gangspil.
Naom, dien men in 1793 aan 't uuuist gedeelte del' - [Htst.] 1\1-s d' Arundel, de Paros, d'Oxtord,
conventie-zaal en aan de daar zittende leden van Parisen, Ox{ordsch murmer, nomen eener oudde gematigde partij gaf (in tegenstelling met la grieksche marmerentijdtafel, bevattende de kronijk
montagne, de berg of het hooger gedeelte, waar van Athenen (waarschijnljjk op 't eUand Paros gede heethoo(digste demohraten hunne plaatsen had- vonden, door den graat van Arundel in 1627 aanden). - [BoL] Feves de m-, z. FEVE. - (Loc. gelwcht en sedert 1669 in 't bezit der universiteit
prov.) Se sauver par los m-, z. SAUVER. - C'est van OXford), marmerrkron'ijk f. - [Anc. jur.] Taun bourgeois du M-, 't is een ouderwetsch bekrom- ble de m-, marmerentatei, naam van drie fransche
pen Durgerman (naar de wijk Le Marais te Parijs, jurisdictien, die in 't paleis aan eene groote mar001£ Quartter du Temple geheeten, uiaar veleoude meten tate: hare zittingen hielden.- Jla.'b.,e, e,
winkeliers van hunne renten (even).
adj. (en part. passe van marhrer): Papler m-, geMaralnelles, r. pl. [Conf.] lngemaakte ja- marmerd papier n. (flat het voorkomen van marIJansche kween f. pl.
mer heeft). Livre Il1- sur tranche, op snede geMal'an, m. [Hist.] Naam, dien de Spanjaarden marmerd boek n. - Etotfe m-e, gemarmerde, veelaan de Mcoren gaven. - Bij uitbreiding: iemand l£leurige stof f. - Fleurs m-es, gemarmerde, onvan lage afkomst.
(ringe overtredingen. regelmatige bontgestreepte bloemen f. pl. - '.feint
t Mal-ance, f. [Anc. cout.] Boete f. VOOT ge- m-, gernarmerde gelaatskleur f., gelaat n. met
Marander, v. n. [Mar.] (by de zeelieden in blaauwe vleHken. Chair m-, gemarmerd vleesch,
't Kanaal) Sturen, aan 't roer staan. - Ce vais- rood en blaauw geaderd vast vleesch n. - Marsean marande bien, dat schip luistert goed naar bre, m. [Bot.] Gemarmerde paddestoel m. 't roer. - l\IARANDER, v. a. [Peche] (i.n Norman- [H.n.] Schoone arnerikaansche haged'is f. - [euis.]
die) Een net herstellen. - Weleer 001£: p'roeven.
Ragout, opstoofsel n. ?)an versch:illend vleesch. Marane, m., z. l\1ARAN.
MaJ'bree, f. [R. n.] Naam der gemeene lamprei
Marasca of Marasque, m. [Bot.] Zure (lamproie) in vele departementen. - Marlu'er,
kers f., die den maraskino (.z. MARASQUIN) oplevert. v. a. Marmeren, marmerkleurig beschilderen, bestrijMarasme, m. [Med.] Uitter'ing, verwelking, ken of bespikkelen, met naar manner gelijkende
wegkwijning; krachteloosheid of verzwaklf,'ing dOOf' vlekken en strenen voorzien. M- du papier, du
O1lJderdom, afneming f. van krachten (m- froid of cuir, des etotfes, papier, leder, sto/fen nwrmeren.
senile), mar as mtft s m. - Marasilloide, adj. M- un manteau de cheminee, een' schoorsteenTeringachtig, aan afneming van krachten lijdend. mantel marmeren. - Marbrerie'l f. Kunst om
Marasllue, m., z. l\IARASCA. - ;'Iaras- rnarmer te bewerken, rnarmerkunst f. II est tresqUiD, m. Fijne brandewijn m., op tijn gestooten v~.rse dans Ia m-, hi} is een groot marmerkenner;
pitten van zekere soort van z'ure ker8 (marasca) h,y verstaat de kunst goed om marmer te bewerken.
getrokken, mar ask in 0, mar ask ij n m.
- L'interieur du temple est revetu d'ouvrages
Ma..ath.'e of Ma.'athrllnl (pl'. -trome), m. de m-, het inwendige des tempels is met marmer[Bot.] Venkelplant f. van lVieuw-Granada.
werk bekleed, beleqd. - Marbreur, m., z. v. a.
Maratre, f. (altijd in kwaden zin gebezigd) DOMINOTIER. - Marb.'ier, m. Marnwrbewerker,
Stiefmoeder f., slecllte, hardeschoonmoeder ten oj)- marmersnijder, steenhouwer m. in marmer. zigte van de voorkinderen haar mans. - Bij uit- MARBRIER, JERE, adj. flet marmer betretrend: Inbr-eiding: Ongevoelige, harde, wreede ~geder voor dustrie m-iere, nijverheid in rnarmerwaren. haar eigen l£roost. - (fig.) L'adverslte est notre Marflriere, f. Marmergroeve, marmermijn f. mere, la prosperite n'est que notre 01-, de tegen- M.arbrllre, f. jl1armering t., nabootsing van 't
spoed is onze moeder, de voorspoerl is niet dan l1wrmer op het papier, op de snede of op den band
onze stiefmoeder. - In den fig. zin ook als adj.: van een boek. - [Med..1 Blaauwe huidplel£ken f. pl.
Une terre m-, eenstiefmoederlijlw, stugge, onvruchtItlarc, m. (pr. mar.) [Metrol.] Mark n., (Jewiq1sbare grond m. La nature a ete m- envers cet eenheid 'inz. voor goud-, zilver- en edelgesleenten,
homme, de natuur heeft dien man stiefmoederlijk verdeeld tn 8 (oude) onsen. Au m- ]a livre, Z.
behandeld.
J..IVRE f. - Zilvermunt f. inz. in Hambura enLiiMaraud, e, adj. SlJitsboef, schurk, schelm, beck, mark-lttbsch n.; ook eene rekenmunt, in
lieIt, guit, schobbejak m., deugniet m. en f., feel£s f., onderscheide1~ Landen van verschillende waarde (het
gemeen wf]f n. -:- Mal'audage,..m. [Mil.] Ifet mark-banco tn Hamburg en Lube9k ==90 cents).~
stroopen, het uttgaan op stroopery. - Ilarau- [H. de France] M- d'or, de konmklijke kas 1. daHle, f. Gespuis n., boevenbende f. - Ma- M- de euivre of enkel M-, stel in elkande1' sluiraude, f. [Mil.] Strooperij t., door rondzwerven- tende koperen gew'igten, in den vonn van een' atde soldaten gepleegde roof', ongeoo,rloofde btdt m., geknotten kegel, zamen een mark wegende.
moeskopperij, maraude, marode f. All"r en
Marc, m. (pr.mar) Droesem, drarm., bezinkof
la m-, op stroopen n'itgaan.- Z. ook MARAUD. sel, grondsop D., heffe, moer, drab f. M-de raisin,
- Marauder, v.n. Stroopen,ongeoorloofden buit druivenmoer. 1\'1- de cafe, kOffijdik n. - [Vjgn.]
makcn, brandschatten,moes"koppen, oJ] marodegaan, Persvol f., hoeveelheid druiven en anderevruchten,
in a rod ere n. - Maraudellr, m. Soldaat, die die te gelij1£ geperst worden. n n'a pas assez de
onder voorwendsel van vermoeidheid achterblijft en raisins, de ~oires pour en faire un m-, hij heeftniet
heimelijk op roof en plundering uUgaat, strooper, 1 genoeg druw.en, apPc.,..en om e1' eene pers mede te
moeskopper, brandschatter, mar 0 de u r m.
vUlllen.
Marav~(lis of Jlaravedi, m. [Metrol.)
Marc~jge, m. [Cout.] Regt n. OlJ zeevisch.
Spaansche kopermunt f., waarvan cr 36 in een'
Mareassin, m. [H. n.] Jong wild zwjjn, dat
reaal de plata gaan; - spaansche rekeMnunt f., i noo geene slagtandenhee(t, {rislijn n.
waarvan er 34 in zulk een' reaal gaan.
! .Marcassite, m. [Miner.] Zwavelkies, tjzerMarbre, m. [Miner.] Marmer n., tijne, vaste, I 1£18s n., cen goudgeel, naar 't staalgraauw zwee-
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mend erts, dat uit ijzer en zwavel bestaat, mar- m-, zijne uuiar op prijs tunuien, doen geld,en wat
k ass i et ill. - Collier, Brasselet de ill-S, hats- men tieeit, wat men zegt. M-qui plait est amottle
sneer n., armband ill. van markassieten of gezond- vendue, scnoone, goede waar is reeds half »erkocnt.
beutssteenen.
- Somtyds z. v. a. TRA.FIC, handel m.: Faire
Mal"Cation, r., liever DEl\lARCATION.
ill- de qc., erqens handel in drijven. Faire metier
Marceline, f. [Com.] Soort van ligte zijdestoff. et m- de q~., eelJe. broodwinning van iets maken.- [Miner.J Kiezelzuur mangaan n. (uit deomstre- (fig.) II tatt metter et ill- de son esprit, de sa
ken" van saint-Moree', in Piemontv.
devotion, kij pedient zich van zyn vetstand, van
Marcescence, f. [Bot.] Het verwelken, »er- zyne »roomneui tot baatzuchtige ooomerke», droogen, ins: van de bloemlfelk. - Marcescent, Vaisseau equtpe mottle guerre, moltie m- aee, adj. [Bot.] Verwelkend, verslappend. - Mar- wapend.koopvaard~schip, ten oorlog en ter koopeessfbfe, adj. [Didact.] Verwelkelijk, voor ver- vaart uiteerust SChlP n. - (Loc. prov.) II a fait
welking vatbaar.
s~. fortune mottle guerre, mottle m-, hij neett
Mal'chage, m. [Cout.] Gemeenschappelijk z1}n (orl'ui1}. gemaalrt. op eene twijfelacktige, dubbelweideregt n. - [PoL] Het lineiien, uittreden van zuuuqe w'yze. II lUI a vendu sa matson, mottle
't teem.
gu~rr~, . multte m-, hij tieett hem zijn huis, half
Marchais, m. [H. n.] Onqestreepte mokreei m. vrywlllig en half gedwongen, »erkoctu:
Lesqe, ijle !taring m. (hareng gal).
Marchante, ltlal'cbanthe of BarchanMarchand, m., -e, f. Koopman, tuuuietoar, thte, f. [Bot.], z. v. a. hepatlque des rontames
tuuuietsmon m., koopvrouw, handelaarster f.; (z. onder HEPATICO'iDE, dat iuuir verkeerdelijk
kooper m., koopster f. z. DETAIL, GROS, FORAIN. staat in piaats van HEPATIQUE).
etc. - M- chargeur , becracnter. Premier m-,
.M.3.·che, f. (oudtijds) Mark, grens, grensp'roopperkoopman »on de factorijen in de kolonien. tnncu: f. - La M- ot Ia M- limousine, tnuie pro- M-e de modes, mode-koopvrouw, mode-han- »uuie van Frankrijk (nu verdceld tusschen de
delaarster. M-e lingere, linnen-koopvrOtiJw. - Je depart. Charente, Creuse, Indre en Opper-rienne).
ne puis trouver m- (of quelque acneteur), ik kan - La M- d' Ancone, de A-lark van Ancona, oude
geenen koojJer vinden. Attlrer, Falre venlr Ies afdeeting van: 't italiaansch gl'ondgebied (nu ongem-s (ofchalands), koopers, klanten lokke«. -11 y veer de legatte Ancona). .-- 1\1- d'Espagne, spaana m-, geboden! (als antwoord op het tumbod of den sene mark, naam door Karel den Groote gegeven
eisch des»endumeesters by openbare verkoopingen). aan de landen, die hij aan gene zijde der Pyrlmcen
- [Mar.] C'est un m-, 't is een koopiaarder, een had »erocerd.
koopvaardijschip. - (Lac. prov.) M- qui perd ne . ltlal·cb.e, f. Loop, gang m., beweging van
peut rire, in tegenspoed kan men niet vrolijk zijn. ~emand, die gaat. M- en avant, en arriere, de
II n'a pas suivi votre conseil, il s'en trouvera cote, voorwaartsche, achtel'waartscke, zijwaartsche
mauvais m-, hij heeft uwen raad niet opgevolgd, gang. Hater, Precipiter, Ralentir sa m-, zjjnen
't zal hem berouwen, hij zal er slecht afkomen. gang,tred, stap verhaasten,versnellen, vertragen.N'etre pas bonrn- d'une chose, bij iets zjjne re- [Mil.] A-Iarsch, optogt, aantogt m. L'arrnee est en
kening niet vinden, geene zijde daarbij spinnen. m-, se met en m-, het Leger is, gaat op marsch.
TrompeI'Ie m-, voor een spotprijs inkoopen. z. ook Cacher, Couvrir sa m-" zijnen marsch verbergen,
GAGNER, LARRON, ~IAIN. lUARUHAND, E, adj. deklien. Sonner, Battre la m-, den marsch blazen,
Handeldrijvend, tot den koophandel or den koop- slaan. Gagner une m- sur l'ennemi, eenen marseh
man behoof'end~' Ville marchande, koopstad, han- op den vijand winnen. M- t'oreee, ge{oreee?Ode of
delstad f. Vaisseau, Batiment m-, koopvaardij- versnelde marsch. Fausse m-, looze, misleidende
schip n., koopvaarder m. Capitaine m-, koopvaardij- marsch. M- de flanc, {lankmarsch, rnarsch in de
kapitein m. Marine m-e, koopvaardy-rnarine f. flank - En avant m-, voorwaarts marsch! - Prix m-, lwopmansprijs m. Acl1eter au prix (Loc.) Ouvrir la m-, voorop gaan, de eerste zYn.
m-, voo?' koopmansprijs koopen. Style m-, koop- - [Mar.] Gang, loop m., vaart, bezeildheid f.: Ce
mansstijl m. Riviere m-e, bevaarbare, voor den vaisseau est lent a la m-, dit schip loopt traag,
handel brui/rbare rivier f, - (fig. et fam.) Etre en zet weinig gang. H a une belle m-, 'thee{t eene
place m-e, op eene lJlaats zijn, waar men door goede, fraaije vaart. IJ a la superiorite, l'avantage
velen gezien en gehoord kan worden. - Verkoop- de Ja m- sur eet autre vaisseau, het zet meer
baar, goed om afgezet of verkocht te worden. Ce vaart, heeft meer bezeildheid dan dat andere schip.
ble n'est pas m-, dat koren is niet verkoopbaar, II a ele construit pour la In-, 't is op snelzeilen,
is geen kooprrwnswaar, behoort in den handel niet op snelle vaart loopen gebouwd. - Ordre de Ill-,
f hui.t~ - MARCHAND, m. [H. n.] Soort van breed- zeilorde. marf\chorde f. - [Jeu] M- des pieces de
snave1ige eend f.
(en af knibbelen. dame, d'ecbecs, loop m., ,!'igting f., voorgesehreven
Nlarchandailler, v. a. (pop.) Lang llingen beweging van de damschyven, van de schaakstukMarchander, v. a. Dingen, naar den pr'ijs ken. - (fig.) La m- de la nature, de loop, gang
eener waar vragen en daarop a{dingen, bieden. een gewone werking del' natuur. ArreteI' la m- de hi
bod doen: II a marchande ce dl'ap, hij hee{t op ci vilisation, den loop, voortgang der besehaving
dat la/fen geboden. heert dat taken willen koopen. stuiten. ArreteI' une maladie dans sa marche, eene
- 001£ zonder voorwerp: Je rai acbete sans m-, ziekte in haren loop, in hare vorderingen stuiten.
ik heb /let gekocht zonder dingen. Cela n' est pas - [Litt.] l,a In- d'un poeme, d'une piece de
trop cher, ne marchandez point, dat is niet te theatre, de gang, de loop der handeling in een
duur, knibbel niet, ding niet ar, bied niet mindel'. diehtstuk, in een tooneelstuk. - [Mus.] 1\1- har- (fig. et fam.) Si je Ie rencontre, je ne Ie mar- monique Of de l'harmonie, harmonische gang of
ehanderai pas, wanneer ik hem ontmoet, zal ik overgang van..den eenen toon op den ander~n. niet vele omstandigheden met hemmaken,hem niet Gang m., w'yze f. van gaan, tred m. AVOIr une
verschoonen, niet ontzien. II lui repl'ocha son in- m- majestueuse, een' de{tigen, statigen gang of
fidelite en face, sans Ie m-, hij verweet hem zijne tred hebben. - (fig.) Gedrag n., handelwyze La
ontrouw in 't aangezigt, zon,der hemte versehoonen. m- de eet homme a ete louche dans cette affaire
- lUARCHANDER, v. n. (fig.) Talmen, zich bezinnen, de kandelwyze dezes mans is in die zaak d-ubbelbedenken, twijfelen, dralen. II ne faut pas tant zinnig geweest. Ii sait cacher sa m-, hij weet zijne
m-, il faut resoudre, men moet zich niet zoo lang handelingen, maatregelen, oogmerken, gangen te
bezinnen, men moet b(!sluiten. A quoi bon tant verbergen. - fVeg van de eene plaats naar de
m-? waartoe zoo langgetalmd? (Tn dezen zin wei- andere, marseh m. Vne m- de deux heures. een'
weg, marsch van twee uren. Les truupes 'firent
nin gebruikelyk.)
Ma.·chandeur, m., -euse, f. Werkman m., une grande.m-, de troepen maakten een' grooten
'werkster f., die een of andere arbeid by aanbe- marsch, lcuien een' grooten weg af. - [Mus.]
Muzijkstuk ter beg~leiding van plegtiqe optogten,
steding verrigt.
Marehalldise, f. Koopwaa-r', waar f., koop- processUfn, enz., ttnz. van militaire optogten,
mansgoed, koopgoed, goed n., koopmansehap f.: Un llw?'sch m. M- funebre, triompllale, lijkmarsch,
ballot de m-s, eene baal met koopgoederen. On a triumph-marsch. M- militaire, 100ijgsmarsch. Msaisi toutes ees m-s, men hee{t at die koopwaren des grenadiers, grenadiers-marseh. _ _ (Arch.]
'in beslao genomen. Ce marchand n:.a pas encore Trede f., trap m. Les m-s d'un escalier, de treden
efale sa m-, deze koopman heeft z1J'iw waar nog van een' trap. Cet e~caliel' a des m-s de marbre.
niet uitgestald. M- avarh~e, beschadigd koopmans- die trap heeft marmeren treden. Les m-sd'UD
goed n. z. ook PAVILWN. - (fig.) Faire valoir AA. autel d'un perron, de treden., trappen van een
-»
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ouaar, van eene stoep. Gravir deux, trois m-s
Ia rots, tuiee, flTie treaen of trapper: te gelijk optaunmen. - (jig.) Ce prince est (est assls of est
place) sur los m-s du trone, die prins zit, staat
op de trappen van den troon, heeit kans, 'ij,itzigt,
hoop op de troonsopvolgin(J. - L'homme ne cramt
plus de tomber, lorsqu'Il est assis a la derniere

m-, de mensch »reest voor geen vallen sneer, wannee?' hiJ op den taaasten trap zit, tot den laagsten
(Tech.] Trede.
staat of toestand is gebragt. voettree f. (van een d1'aaibank, sl1jpmolen, weefgetouw, enz.); optrede (van een rijtuAg, enz.). Mbasse, z. v. a. BASSE-LISSE.
Marche, m. Mert«, rnarktplaats f., marktplein n. II y a un beau m- en cette Ville, er is
~n deze stad eene scluione markt. Le m- aux che-

Le m- du trone, de voetbank flan den iroon. Le
d'un carosse, tietrede van eene koet«. - [Mar.]
Paardlijnen f. pl., paard n. op deraas, tou'Wwerkn.
met knoopen, waarop de nuiirozen by »erschiueoden arbeui de voeten zetten, om vast te kunnen
staan. M- des herpes, spoorstct: m. - Voetpad
aan de oeoers aer ruiiere» »oor de schepen, trekpad, jaagpad n. - (flg.) Les ambitieux se servant
de m- les uns aux autres, de eerzucntioen dienenelkander tot voetbank, helpen eltuuuier in eereposien,
Ne sols jamals le m- de personne, 'Wees nooit
iemonds »oeuumk.
Marche.", v. n. Gaan, voortgaan, treden, stappen, m a 'l' che Ten. M- en arrlere. a reculons, en
avant, achterwaarts, acnteruit, »ocrwi; gaan. Mdoucement, zachtjes,zoetjes gaan. M- grands pas,
groote stoope« doen. 1\1- a talons, stappen. M- sur
Ie bout des pteds, op de teenen goan. ~f- it quatre
pattes, op handen en voeten ioope«. M-, Courir
commeun basque, z, BASQUE. Z. ook HERRE, LOUP,

a

vaux, aux legumes, au poisson, au ble, au bois,

de paarden-, uroente-, visch-, koren-, tunumarltt.
- M- franc, vrijmarkt f. (waar men geen markigeld betaalt). - (in 'uitgebreider' zin): M-sd'Europe,
d'Orlent, europescne, ocstersctie markten, landen,
koopsteden, unuir de t,oorlb1oengselen del' nijverhe'id
»ertier rnoetenvinden. - AJarlit f., verkoop m.
lwop m.,
'van 't qeen ter markt gebragt wordt;
wat men van de markt mede brenot, Le m- a
'bon aujourd'hul, de markt is hede« goed qeuieest.
Le m- n'a rien valu, de markt is hede'n slecht ceweest, men heefl niet veel ver-kocht. Le m- va nnlr,
de marn: loopt ten euuie. - La culsiniere gagne
toujours sur son m-, de kettkenmeid wint altijd
bij hqTen marktkoop, marktgang. - Afarlft, gezamenlyke verkoopers en koopersop demarkt; duur m.
der markt. Tont Ie m- s'attroupa, de ganschemarkt
liep te hoop. C'est demain ,jour de m-, 't is morgen marktdag. Il y a m- en cette ville une fois]a
semaine, er is in deze stad eens in de week markt.
- Prijs, koopprijs, marktprijs, koop m., voorwaarden bV lWop, verkoop of veiling. Je crois avoir
fait un bon m-, ik getoof een' goeden lwop gedaan
te hebben. Cela ne me couteque trois florins, c'est
bon m-, dat kost mij maar drie gulden, 't is goedkoop, een Goede koop. Les vivres sont bon m-,
grand m-, deleve'nsmiddelcn zyn goedkoop, duur.
Vous avez eu bon m- de ce drap, gij hebt dat la~
ken goedkoop gekregen. Ne pas revenir d'un mconc]u, op een' gesloten koop niet terugkomen. Rediger un m- par ecrit, een' lwop, een' handel 01)
sch'f"i{t brengen.- C'eRt un m- donne, un larron m-,
dat is spotprjjs, schandekoop. C'est un m- fait. dat iB
eenbepaalde,vastgestelde koopprijs. Un m· d'enrant,
een koop, dien men niet houden wile Un m- d'or,
een zeer voordeelige koop of handel. - II m'a
donne cela par-dessus ]e m-, hij heeft m'y dat op
den koop toegegeven. J'etais en m- avec Jui, iI, was
met hem in onderhandeling. Aller, Courir sur Ie
m- d'un autre, iemand in den koop vallen, den
koop bederven, onderkruipen. - (Lac. fig. et prov.)
SorBr d'une affaire, En etre quitte bon m-, van
iets goed ar lwmen, zonder groot nadeel van iets
af komen. Faire bon m- de qc., de qn., iets,
iemand gering achten, (Joedkoop geven. n va des

OEUF, TORTUE. -

Chacun marcnatt setonson rang,

ieder een ging, trok op volgens zijncn rang. (Loc. ~/ig.) ]\1- droit, regtuit gaan, zyn' pligt doen.
1\'1- surlebonpled, den (Joeden weg gaan, oppassen.
Je le Ieral bien m-, ik zal hemwei doen voortgaan,
wel beenen maken. - M- sur les pasdeson pere, in
de voetstappen zijns »oners treden, de voetstappen
van zijnen ixuier drukken, zyn »oetspoor volgen.

ete

M- entre des ecuells, sur des precipices, sur des
epines, een gevaarlyk, moeijelijk pad bewandelen,

op glad ijs staan, met vele bezwaren te kampen
/tebben. M- loin des routes tracees, n'iemand navolgen. - M- egal qn., met iemand gel'ijkentred
houden, gelyk met iemand staan. M- SOllS les lois
de qn., van iemand afhankelijk zijn. M- grands
pas la fortune, sch'ielyk rijk worden. Vous me
marchez sur Ie pied, gy l'reedt, trapt my op den
voet. - (fig.) C'est un homme it qui it ne faut
pas m- sur Ie pied, 't is een man, aien men niet
op de teenen moet trappen, moet beleedigen. Cette horlogemarche trop lentement, dat uur'Werk
gaat te langzaam. - Cette atIaire ne marche point,
deze zaak gaat niet vooruit. Cela mar.-:be tout seu],
dat gaat van zelf. Ces vel'S marchent bien, deze
verzen vloeijen goed. - Quand l'argent marcbe,
tout va bien, met geld kan men wei vooruit ko'men. - [Mar.] I.e vaisseau marche bien, marche
mal, ne marehe pas, het schip zeilt wet of goed,
zeilt slecht, toopt niet hard. II marche en escadre,
en convoi, het zeilt in eskader, ,in konvooi. L'armee
marche en ordre, en colonne, en ligne, de vloot
zeilt in orde, in k%nne, in linie. M- ]a voile,
l'aviron, zeilen, roeijen. lVI- dans les eaux d'un
autre, in het zog, kielwater van eenander schip varen, het onmiddellijk volgen. - [Mil.] Les troupes
marchent l'ennemi, de troepen trek/fen op,\marcheren tegen den v'ijand. Elles marchent en colonnes renversees, par mancbes, zy marcheren in
omgekeerde kolon'nen, in Kleine divisien of afdeeHngen. Les cbevaux h~gers marchment, de Ngte
kavallerie troft uit, was te velde. - [Escr.] Marpremiers aux coups, il fait bon m- de sa peau, cheren, Mpetits, it grands pas, met kleine.
de sa vie. h'ij is er aanstonds bij, waar slagen of groote passen marcheren. - [Mach. it vapeur]
steken vallen, 1Ifj verlmopt zyne huid goedkoop, hij Bewegen, loopen: M- en avant, en arriere, vooruit,
ontziet zich niet, hij acht zijn leven niet veel. achterruit loopen, slaan. M- a pleine pression,
Avoir bon ill- de qn., schielyk met iemand klaar toute vapeur, met vol/en (volop) stoom of kracht
worden. II n-est pas fort au jeu, vous aur(lZ bon werken. M-avecexpansion, aver, un certain degre
m- de lui, hij is niet sterk in 't ~pel, gij z'ult het de detente, nwt expansie or uitzetting, gedeeltelijk
gemakkelijk van hem winnen. Je te Ie payerai plus met -uitzetting werken. - MARCHER, V. a. [Tech.]
cher qU'au m-, 't zal u duur te .~taan komen. M- la capade, l'etotfe d'un cbapeau, de wol, stor,
Hoire Ie vin du m-, Z. nOIRE, MeUre Ie m- 11 la h€t vilt van eenen hoed doorwerlwn, vilten, ·walmain, den koop. de dienst opzeggen, een aangegaan ken. M- ]a terre, depotaarde met de voetentreden.
MARCHER, m. Gang, tred m. Je Ie reconnais a
ak/word verbreken. - (Prov.) On n'a jamais bon
m- de mauvaises marcbandises, slechtewaar heeft son m-, ik l1er/wn hemaan zijnen gang. - G1'ond m.•
men aUijd te duur. A bon payeur, bon m-, eenen plaats f., waarop men loopt: Le m- en est doux,
goeden betaler moet men {Joedkoop verkoopen: ook: rude, 't is zacht, hard. om daarop te (Jaan.
wie kontant betaalt, heert de waar goedkoop. Bon
Marchette, f. [Oisel., Chas.] Kniphoutje n.
m- vuide Ie pallier, mais il ne remplit pas Jabourse, van een knip of val. - [Tceh.] Kleine voettrede f.
goedkoop verlwopen rnaakt den winkel ledig,. maar aan een weergeto'Uw.
brengt geen voordeel aan. 1.es bons m-s ruinent,
Ma."chenr. elise, adj. [H. n.) Oiseaux, Inwie jagt OTJ knopjes maakt. helpt zich in den grond; sectes m-s Of ais subst. M-s, loop'l'ogels m.l)l.• loopgoedkoop wordt dikwijls du'urkoop.
insecten n pl. (die n'iet kunnen vliegen). Pieds
Marcile, e, adj. (en part. passe van march~~, m-s, loopvoeten m. pl. (der vogels). -- lIARV. a.: Terre suffi8amment m-e, genoeg of behoor1tJk
CHEUR, m., -EPSE, f. Looper, 'Voetganrfm' m., voetgetrede potaarde f.
ganqster f. II est bon m- (pieton), hjj is een goed
Marche-palier, m. Tr-aprand van een plat voeiganger. Les femmes sont ordinairement mauOf rostp/aats op een trap, bovenste traptrede f.
vaises m-euses, de vrouwen zfjn doorgaans slechte
Ma."chepied, m. Poetbankf,; optrede, tre.de f. t]oetgangsters. -- [Mar,] .M-. Bon m-,~ fJ'{)ede zeiler,
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snelzeiler m. Grand m-, Mauvais m-, voortreffetijk, sleeht zeiler. II n'est pas grand m-, 't is
geen hardlooper.- [Tech.] Klei-, potaardetrapperm.
Marcheux, 1l1. [Tech.] Kuil m. om klei te
treaen. - Marchoir, m. Kneedloots f.
Ma."coliiH"eS, f. pl. Zeevogelnetten n. pl.,
netten om's nachts zeevogels te vangen.
Ma."cottage, m. [Hort.] Het atzeue« of legyen van loten. - Marcotte, f. Afzetsel, loot f.

Ces marcottes ont prls, produit des ractnes, ont

MARGEUR.
M-arekanite, f. fMiner.] Marekansteen, doorzigtige soort van obsilIiaan, zoo genoemd naar de
vindplaats, de beek Marekanka in Siberie, mar ek ani e t m.
!tIa."elle, f., z. l\lERELLE.
Marellllue, f. [Geogr.] Naam van versehillende ongezonde, moerassige oorden in Itaue, inz..
de iasuistreet: aan de zeekust. die van de uitwatering der Ceeina tot aan Orbitello reiki, m arem m e f.
ltla.·ene of )lurene, f. [H. n.] Zee» smokelyke visch van 't zalmgeslacht, inz. in Pommeren

pousse de nouveaux jets, deze 'aizetsel« hebben
wortels gekregen, gemaakt, hebben nieuwe loten
qescnoten: - Marcotter, v. a. A{zetsels, loten [salmo martena].
in den grond leggen. On a marcotte une brancheMarengo of Brun-ularellgo, m. Bruin met
de cet arnre, men neett eenen tat: van dezen boom witte spikkels. Habit de drap m-, rok m. van
in den grond gelegd om loten te sctuete»: - Ook zulk gelileurd laken (dus genoemd naar den 'i'ok,
tender voorwerp: Manlere de m-, wyze van af- dien Napoleon 1. in den veldslag van Marengo
teggen. -Het part. passe is ook adj. Rameau droeg). - [Cuts.] Volaille a Ia m-, zekere toebemarcotte, afgelegde twyg f. of takje n. - Ma."- reidingswys van »ooets, waarby men ze klein snijdt
eottfn, m. [ECOll.] Kleine rys- or takkebos m.
en met truffels en olijfolie. braadt. - [Bot.] Zelrere
MardeJle, f., beter l\'IARGELLE.
blaauwe druif f. van de Rijn-oevers.
Mardi, m. Dingsdagm. M- gras, vastenavond ID.
Marenterie, f. [Bot.] Ftesschenboom m. van
Mare, f. Poet m., stilstaande, ondiepe water- Madagaskar.
Mal"eogl"aphe, m. [Mar.] Stroomschrijver,
plas m. M- bourbeuse, rnodderpoel m. - M- de
sang, bloedplas m. - (Loc. prov.) z. GRAPIN. strotmuuuuieoer, een door Chazallon uitgevonden
[Tech.] Olijfpersbak, appelperstrog, cirkel'Vo'i'mige werktuig, dat de verschi.llende veranderingen in de
oak ter uitpe'i'sing van olijven, appelen, enz.
stroomrigting zelf aanteekent, mar eo gra a ph m.
Mal"eage, m. [Anc. mar.] Vast maandgeld n.
t Ma."er, v. a.: M- une vigne, eenen wijngaat'd
(der matrozen op koop·vaarders).
met de hak bewerken.
Marec, Mareca, m. fH. n.] soort van eend f.
Mal'este.', v. a., Z. v. a. lUARCOTTER.
der Bahama-eilanden.
Marellil, m. [Com.] Naam eener Goede soort
Marecage, m. Drasland, broek, broekland, van witten champagne-wijn m.
moeruuui , moerassig land 11., vochtige, weeke
ItIa."ayeur, m., -euse, f. Zeevischverkoogrond m. - Ce gibier sent Ie m-, dit wild heet! een' per m., -verkoopster f.
moerassigen sauuik. - Marecageux, euse ,
Mal"foure, f. [Bot.l Stinkende nieswortel m.
adj.: Drassig, moerassig: Pays m-, moerassig
MartH of Morfi) , In.Ruwe olifantstanden m.
land n. Animaux m-, Plantas m-euses, moeras- pl., onbewerkt ivoor n.
dierenn. pl.,. moerasplantenf. pl., dieliefstinofbij
Marforio, m. Naamvan het verminkte standmoerassen leven, groeijen. - Emanations m-euses, beeld eens riviergods in den tuin van 't kapitool
moerassige uitwasemingen f. pl. Air m-, moeras- te Rome, waaraan het volk weleer, toen 't nog bij
lucht f. - z. ook GENT. Cet oiseau a un gout m-, het plein Navone stond, allerlei schimpschrirten or
deze vogel heeft een' moerassigen smaak.
wel schampere vragen plakte, die dan door zijn'
Mal"echal, m. Hoefsmid (ook M- ferrant ge-I overbuurman, ket standbeeld Pas q ui n 0, werden
heeten). M- veterinaire, hoefsrnid en paardenarts. beantwoorrZ.
- [MiL] Maarschalk. l\{- de camp, generaal~ma-. Margajat, m. (ram.) Mismaakt mannetje, tajoor. M- general des camps et armees, generaal baksmannetje, dreumesje n.
Margal~ m. [Bot.] (lJo1J.) Onkruid n. (ivraie).
veldmaarschalk. M- de bataille, (weleer) generaal
veldwachtmeester. 1\1- des Iogis d'un regiment, reMargaline, f. [Miner.] Soort van markassiet
giments kwartiermeester, {oerier van'tpaardevolk. (vpl. lUAHCASSITE).
M- de r-empire, maarschalk van 't keizerl'ijk. MMarganitique~ adj., z. lUARGANATIQUE.
de France, maarschalk van Frankrijk. - Grand
Margal"ate, m. [Chim.] Parelzuur zout n.
marechal, groot-maarschalk (der Maltezerorde). - Margarine, f. [Chim.] Parelstof f., een vast
- [Mar.] M- de camp of Inspecteur general, in- nader bestanddeel der olien envetstoffen. - Marspecteur-generaal der zeesoldaten (eene i,n 18!i2 in- garique, adj. [Chim.]: Acide m-, parelzuur ll.
gestelde wam'digheid). - [H. n.] Springkever m. Mal·garitacees, f. pl. [H. n.] Parelmosselen,
(Plur. Marechaux.) -1tIal"echalat, m. Waar- parelschelpen f. pl. - Margaritaire, f. [Bo1.j
digheid f. van maarschalk, maarschalkscnap n. Parelplant f. van Suriname. - ItIargaritate, m.
Marechale, f. V'J'ouw van eenen rnaarsehalk. [Chim.] Margaritine-zuur zout n. - Marga- Mal"echale."ie, f. Hoefsmederijf., handwerkn. ritifere, adj. [H. n.] Paarlen voortbrengend (van
schelpdieren); -- met parelvormige vlekken (gelijk
van eenen hoefsmid en paardenarts.
Mareehaussee~ f. Veiligheidswacht tezward, sommige insecten).-Margal"itique,adj. rChim.]:
rijdende veldwachters, policie-ruiters m. pl., mar e- Acide m-, margaritine-zttur n. (tdt overhaling van
c hau sse e f. (nu inFrankrijk gendarmerie gehee- ricinus-olie verkregen).-- Margaritite, f. fH. n.]
ten). -(welee'l'ook) Regtsgebied n. der maa1'schalken. rersteende parel f. - ~Iargarone, m. [Chim.]
Mal'ee, f. [Mar.] Getijde. getij, tij n., eb f. Margaron n., het niet-zu1'e overblijfsel van't overen,,,,'oed m. der zee. M- montante. vloed, opko- gehaalde parelzuur.
(lUARGOTTER.
mend tjj, wassend water n. M- descendante, eb,
Margande.. of Marganter, v. n., z. v. a.
ltlargay, m. [H. n.] Soortvan tijgerkat f.
a{gaand tij, vallend water. M- basse, laag ty,
bot-laaa water. M- haute, hoog water, hoog ty.
Marge, f. Rand, kant m., inz. het wit rondom
Grande m-, springtij. M- courante a sa fin. af- geschrevene of gedrukte bladzijden. Les deux m-s
gaand tij, staartje D. van de eb of van den vloed. du chemin, de beide randen, zoomen van den weg.
M- morte of b<ltarde, dood tij. M- et contre-m-, La m- d'une feuille, de rand van een blade On a
wantij. A Ini-m-, met half ty. La m- porte SOliS trop rogne les menges de ce livre, men heeft de
Ie vent, au vent, it telle aire de vent, het tij loopt kanten van dit boek te veel afqesneden. MarqueI'
met den Wind, tegen denwind, in die endie streek. en (of a fa) m.., op den kant of rand aanteekenen.
II a la m- contraire, ltij heeft /tet in het tv, heeft - (fig.) Laisser assez de m- it qn. pour executer
het ty tegen, Aller contre vent et m-, tegen Wind Ull projet, iemand tijd, gele(/enheid, speelruimte
en stroom opvaren; - (fig.) aUes tegen zick hebben, genoeg Laten om een plan uit te voel'en.
eene zaak ondanks alle hinderpaLen doorzetten.
Margelle, f. Randsteen, deksteen m. van eenen
Avoir vent et m-, wind en tij mee hebben; - (flg.) put, steenlaag f. rondom eenen put.
Margeoir, m. Schuif f., waarmede de opealles in zyn voorrZeel hebben. - (Prov.) Ce qUi
vient de flot, s'en retourne de maree, zoo gewon- ningen of ltlchtgaten des glasovens worden qesloten.
nen, zoo geronnen. La m- n'attend l'ersonne. men
Jlargel", v. a. [Typogr.] Den rand maken,
moet het ij.zer smeden, terwyl het heetis. - Versch het te drukken blad zoodanigin den vorm plaatsen,
aangebragte Zeevisch m. La m- est abondante, er dat de randen gelijk. zfjn. - [Tech.) De openingen
is veel zeevisch aan de markt. - (Loc. pr01J.), z. eens glasovens slulten en luchtdlgt maken. CAREME. - [Anc. jur.] Ghambrede la m·, policie- Margenr, m. [Tech.] Werkman'~ die de hlChtgeregt n. over 't vischwezen, over den vischhandel. gaten des glasovens tuchtdigt maakt. - [Typogr.]

MARGINAIRE
Inlegger, oplegger der vellen papier op eene snelMarginah-e, adj. J.l{et den rand verbonden. - Marginal, e, adj. Op den kant of
rand geschreven of gedrukt: Notes marginales,
kantteekeningen f. pl. - [Bot., H. n.] Op den
rand voorkomend, tot den rand behoorend. (Plur.
m. marginaux.) - Marginatnre, f. [BoL] Omranding f., rand m. - Margine, e, adj. Gerand,
gezoomd, inz. van een' smallen, uitstekenden rand
voorzien: Feullle, Semence m-e, gerand blad,
zaad n. - Margine.", v. a. OJ) den rand schrijven of tumieekenen, kantteekeningen maken. Marginifornle, adj. [H. n.] Randvormig.1tIa."ginipenne, adj. [H. n.] Met geranae vlerken or »leuqels.
Margot, f. (fam.) Babbelaarster, klappei; Zigtekooi f. - Volksnaam van den ekster. - Somtijds Z. V. a. CORMORAN.
Margota, m. [Navlg.] Zekere visschersschuit f.
op de Marne. M-s, twee gekoppelde schuiten.
Margotin, m. [Tech.] Twee of drie ineenge»toctue»: paardenharen tot hengelsnoer. - Soort
van kleuu: takkebos m.
Margoton, m. (ram.) Vrouw van hoogsttwij(elachtige eerbaarheid.
Margotte, f. [Anc.mar.] Presenning, broek f.
der verschansip,gijzers.
Margotter, V. n. Schreeuwen (gelijk de kwartels eer zij slaan).
Margonillet, m. [Mar.] Wantkloot m., houten kou« f. Entaille m-s, neut, neutvormige inlating f.
Margouillis, m. Vuil, slijk n., vuilnis f.,
modderplas, drek m. -Onzindelijk mengelmoes n.
van spijzen. - (/lg. et fam.) Lalsser qn. dans Ie
m-, iemand in de pekel, in de verlegenheid Laten

pers. -
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M-de conscience, huwel'ijk uit pligtgevoel. M-d'Incllnatlon, de convenance, Z. INCLINATION, CONVENANCE. M- de Ia main gauche, huwelijk met de
linkerhand, Z. ond. lUORGANATIQUE. M- de Jean
des vignes (tant tenu, tant pave) , z. onder JEAN.
- (Loc. prov.) Un bon m- pavera tout, een rijk

huwelijk maakt alles goed, brengt alles in orde. (Prov.) Les m-s sont ecrtts dans le ctel, de huwelijken worden in den hemel oesioten. - Bruiloft f. Etre invite
un m-, oj) eene bruiloft qenoodigd zijn. - Huwelijl£sgoed, uitzet n. Elle a eu
dix mille florins en m-, zij tieett lien duizend gulden als uitzet, als huwelijksgift cekreqen. - [Jeu]
Zeker kaartspel met 32 bladen, tusschen 2 personen, waarbij 't vooral op 't vereenigen van heer
en vrouw derzelfde kleur in eene hand tum komi,
m a r i age n. - Heel' en vrouw van dezel{de kleur
in eene hand. M- d'atout, mariaqe van troet. [Mar.1 Naaijing f., verbinding der oogen aan de
touuxinden door ander touwwerk. M- du tournevtre, naaijing der kabelarin(J. - [Tech.J M- des
soles. tweerning f. der zYdedraden.
Mariale, m. [Llturg.] Gebedenboek n. met de
dienst tier maagd Maria (in de grieksche kerk).
Maribonse, f. [H. n.] soort van surinaamsctie wesp f.
Marie, e, adj. (en IJaTt. passe van matter):
Homme m-, Femme m-e, gehuwd man, gehuwde
»rmu», - (Loc. prov.) Quand la fille est m-e,
tout Ie monde la demande, als de bruid is aan
den man, wit er graag een ieder an (aan). [Litt.] Rimes m-es, rijmwoorden n. pl., die twee
aan twee op elkosuicr volgen. - l\'IARIE, m., -E, f.
Pas gehuwde m. en f., bruidegom m., bruid f. Les
nouveaux m-s, de nieuwgetrouwden, jonggetrouwden. (Loc. lJrov.) 11 se plaint que la maziiten. -- t Margonilliste, m.,z. v. a. BROUILLON. riee est trop belle, ldj klaagt van weelde, hij weet
ItIargollsier, m. [Bot.], Z. v. a. AZEDARACH. zijn gel'uk niet te schatten, hij lilaagt OVM~ zijn at
Mal"g."ave, m. [Rist.] Markgraaf m. - Mar- te groot geluk. Menerqn. comme une m-e, iemand
met groote eer en staatsie begeleiden. - [Danse]
grave of Margravine, f. Markgravin f. Margravial, e, adj. Aiarkgravelijk. - Mar- Zekere /lguren-dans m., weleer inz. oj) burgerbruigraviat, m. Waardigheid f., gebied n. eens mark- loften in zwang. - [Jeu] , z. GUIl\fBARDE, ~iARIAGE.
)laJ"ie-galante, f. [Bot.] J70llfsnaam des
graafs of eenermarkgravin, marlrgraafschap n.
Margriettes, Margrilliettes, f. pl., Mar- bloemtuildragenden kinabooms.
gritins, m. pl., MargI'Uines, f. pl. Glaskora~aI"ie-~raillon, f. (JJOp.) Leelijk, morsig
len, glasjJaarlen, doorgaans donkerbZaauwe, ge- w1Jf n., vU11e stet, slons f.
streepte glazen voorwerpen tot den handel op de
Marie.-, V. a. Door 't huwelijk verbinden,trouwen; uithuwelijken. Le maire (bourguemaitre), Le
kusten van Afrika.
Margnerite, f. (eig. parel) [Bot.] Madelief f., pretre qui les a maries, de burgemeester, de priesmadeliefje n. Un bouquet de m-s, eenrui,ker ma- ter, die hen getrouwd keeft, die hun huwelijk heeft
deliefjes. Grande m- (001£ Grande paquerette, Oeil voltroklren, ingezegend. Ce pere a marie sa fiIle
de bouef), groote ganzebloem, koebloem f., 1'under- contre son gout, deze vader heert zijne dochter
oog n., z. V. a. CHRYSANTHEl\IE. Petite nl- of Pa- tegen haren zin uitgehuwelijkt. Il a marie sa fille
querette, kleine ganzebloem. Reine m-, z. v. a. a (avec) un fermier tres-riche, hij heeft zijne
ASTER. - (Prov.) Jeter des m-s devant les pour- dochter aan een' zeer rijken pachter uitgehuwelijkt,
ceaux, paarlen voor de zwynen werpen. - [Mar.] ten huwelijk, tot vrouw gegeven. - 001£ zonder
Gfjn of jijn n. om het anker te ligten, ankertalie f. vooTwerp: On ne marie point pendant Ie careme,
Faire m-, het schutjijn, eenj1jn op het touw zet- gedurende de vasten wordt er niet getrouwd. Dne
ten. Faire la m- en deux, eenen jijnlooper door fille bonne a m-, een huwbaar rneisje. - (fig.)
twee blokken scheren. - [Med.] Parel f., paarle- Vereen'igen, verbinden, paren, zamenvoegen: M- la
vigne avec.l'ormeau, den wiingaard met den olmmoerachtige 1,Zek op 't hoornvlies.
Margneritelle, f. (verklw. van marguerite) boom verblnden, aan den olmboom in de hoogte
Laten groeijen. M- Ie luth
la voix, de luit met de
[Bot.] Kleine madelief f., madeliefje n.
MargniHerant, m. (ve1'klw. van marguillier) stem paren, by het spelen van de luit te gelijk zin(denigr.) Kostertje n. - Marguillerie, f. Kos- gen. On ne peut pas m- Ie vice avec la vertu,
terambt, kosterschap n. -- MaI"gnillier, m. men kan de deugd en de ondeugd niet met elkandel' vereenigen. 1\1- les lettres avec les armes, de
Koster, kerkbewaarder, ke't'kmeester m.
Mal'i, m. Man, gehuwd man: M- jaloux, com- beoefening der letteren met de krijgsdienst paren.
plaisant, Bon, Vieux m-, jaloersch, inschikkelijk, M· des couleurs, kleuren zamensmelten, vermengen.
ooed, oud man. Le m- doH protection a la femme, - [Econ. fur.] M- des ruches, bjjen uit den eenen
ae man is verpligt de vrouw te beschermen. Elle korf in den ancleren verplaatsen. - (Lac. prov.)
a pris un ill-, zij heert een' man genomen, is ge- M- Ie cave et Ie pUits, water in zijnen wijn doen.
huwd. - Mariable, adj. Huwbaar, r1jp voor - (Pr01'.) II vaut mieux se m-, que debruler,
't huwelijk. Jeune fiIle deja m-, reeds huwbaar, het is beter te trouwen dan te branden. Qui se
manbaar meisje n. - Mariage, m. I-luwelijk n., marie par amour a nne bonne nuit, deux mauecht, trouw m. M- legitime, non legitime, wettig, vais jours, huwelijken uit liefde of genegenheid
onwettig huwelyk. Les devoirs, Les douceurs du verschaffen zelden..dnurzaam geluk. - SE MARIER,
m-, de pligten, de genoegens des huwelijk,s.. De- V. pl'. Een huwelyk aangaan,een' man, eene vrouw
mander, Prendre une flUe en m-, een metsJe ten nemen, trouwen. s'est marie a mademoiselle C.,
huwelijk vragen, nemen. Cassel', Rompre, Dissou- hij is met mejufvrouw C. getrouwd, gehuwd. lIs
dre un m-, een htLwelijk breken, scheiden, ontbin- se sont maries clandestinement, zij zyn met elkden (R- son mariage beteekende vroeger 001£: de ander in 't geheim getrouwd. - (fig.) Cet adverbe
huwelijkstrouw schenden.) II lui a promis sa fiIle en ne se marie pas bien avec ce verbe, dit bijwoord
m-, hij heeft hem zijne dochter ten huwelijk beloofd. laat zich niet goed met dit werkwoord verbinden,
Ce m- a ete declare nul, deze echt is voor !£rach- in vereeniging met dit we?'kwoord gebr'uiken. Sa
teloos, onwettig verklaard. M- prohibe, volgens de voix se marie au piano, hare stempaart zich aan
wet verboden huweljjk. M- en detrempe, huwelijk de piano, zy zingt by 't piano-spel.
Marie-salope, f. [Navig.] Modderpraam,
in schijn. M- cache of secret, hv/weljjk in stilte.

a

a

a

n

MARIETTE
moddersch1ltit, klepschuit f. -

(pop.), Z.

M.A.RMIN OTIER.
v. a. ~IA

RIE-GRAILLON.

Mal'iette, f. [Bot.] Tu'inklokje, Maria-klohje n.
Marienr, m.. -ellse,f. (denigr.) Koppelaar m.,
koppelaarster r. van huwelijken.
Marigot, m. [Geogr.] Natu'urlijk kanaal n.,

beek f. zotuier merkbcar verval of zigtbare helling.

t Mariole, f. 1tlaria-beeld n.
Marionnette, f. Pop met oeuieeabore ieden,
drtuui- of tedepop, ter uitvoering van klein-kindertooneelstuuie«, 'In a ri 0 net t e f. Le jeu de m-s of
enkel Les m-s, hetmarumetten-spet, poppenspel n..
de roneebons f. Falre jouer les m-s, een poppenspel uitvoeren. - (fig.) Falre jouer Ies grandes
m-s, alle zeilen Mjzetten, de uiterste middelen in

- Doorreuens ontstone poe! of plas m. - [Peche]
Courlr le m- o{ allerau m-, lnilakken en eten, 't uierk stellen. - (fig.) Klein, nietig vrouwtje,
terwijl anderen visschen.
lJopje n., - karakterloos mensch m., (lie zich tot
Ma.·ikina, m. [H. n.] Naam van den leeu- atles laat gebruiken, die geen eigenwit schijnt te
wenaap (singe-lion) by Button. toot: martkot).
tiebben, draadpop f. - [Tech.] Beweegbare klos,
Marilan, m. Naam van zeker kaortsuet n.
garenklos m. - [Ane. mar.] M-s, executie- of strafMariana, m. Groote zeeslang f.
Tolfel f., als sein ter uitvoering van ltrijgsstratfen,
Marin, e, adj. De zee, de marine oi '] zee- marionetten f. pl.
wezen betreffend, tot de zee behoorend, in de zee
Ila.'iotte (Loi de)" f. [Phys.] .ilfa.ri,ottische
»oorkomena: Monstre m-, zeemonster n. Dieu m-, wet f., wet van Mariette, grondstelling, volgens
zeegod m. Animal m-, 'zeedier n. Veau m-, zee- welke de digtheid der Lucht in evenrediglwid staat
kalf n. Oiseau m-, zeevogel m. Plantes m-es, zee- met hare drukking en uitzettingskracht (naar den
planten; zeeceoerptanten f. pl. Homme m-, Femme ontdekker, denFranschman Mariotte, zoogenoemll).
m-e, meerman m., meermin f. ({abelachtige wezens).
Maripa" m. [Bot.] Palmooom m. van' Cayenne.
Cela a le gout m-, dat heeit een' zeesmaak. Ilariscou, m. [Bot.] Vijverbies, vijverlisch f.
[Mar.] Carte m-e, zeekaart, oaskuart t., overzeiMarisque, m. [BoL] Knoopgras n. - [Hort.]
ler m. Aiguille m-e, kompas n. Montre m-e, zee- soort van groote smakelooze vijg f. -- [Med.] Vijgh,orlogie, zee-uuruierk n. Noeud m-, zeemans- iora! f., aanbeijenknoop m.
knoop m. Valsseau m-, schip n., dat zee kan
Marital, e, adj. Den man of echtgenoot toebouuien, vaarbaar schip n. Lieue m-e, zeemijl f. komend of betamend, mannelijk: Pouvoir m-, manAvoir le pied m-, zeenoeten of zeebeenen neboen, nelijk »ermoqen n. (Plur. m. maritaux.) - Mari(Joed op net zeetje gaan; (fig.) niet ligt verlegen of talenlent, tui», Als man, gelijk den man betaarnt:
van zyn stut: raken, voor ueen kleintje vervaard Le juge lui ordonna de tratter m- sa femme, de
uiezen, vast in zyne scnoen en staan. - MARIN, m. renter beval hem, zfjne vrouw zoo te betuuutete»,
Zeeman, varensgast, varensgezel, becaren man, gelijk het een' getrouwden man betaamt.
«(am.) zeerob, zeebonk m. Bon m-, goed, bevaren
Mal'ithne, adj. Aa'll zee gelegen; tot de zee of
zeeman, (ram.) oorlam. .- (denigr.) M- d'eau douce, 't zeewezen betrekkelijk; zeevaartdrijvend, rn a r izoetwater-gezel, onbevaren man, baar, slothout m. tie m: Ville, Province m-, zeestad, zee-provincie f.
Marinade, f. Pekel, pekelsaus f. tot inmaking - Service m-, zeedienst f Lois, Affaires m-s,
van ,"ipijzen; - de daarin gelegde spijs zelve, ge- zeewetten, zeezaken f. pl. Code m-,zeewetboek n.
marineerd vleesch, gemarineerde visch, enz., m a- Guerre m-, zeeoo1'log m. Forces m-s, zcemagt,
1'ind de f.
vloot f. Expedition m-, zeeondernerning f., zeeMaJ'ine~ f. Zeewezen n., al wat de zeevaart, togt m. BcHiments m-s, rnaritieme gebouwen n. pl.
de zeevaartkunde betreft, zeevaart, scheepvaart, - PUissance, Nation, Peuple m-, zeemogendheid,
zeedienst, zeevaartkennis; zeemagt, mar in e f. II zeevarend, zeevaartrlr'iivend volk n.
entend bien la m-, hij verstaat de zeevaartlit/;nde,
Maritorne, f. (fam.) Plomp, onhebbelijk wijf n.
het zeewezen goed, hfJ is een kundig" ervaren zee- (naar eene gelijknamige herbergmeid in den Don
man. - La m- est pour les nations nue source Quijote).
de gloire et de ricl1esses, de zeevaart is voo" de
1tlarivaudage, m. [Lilt.] Slijf opges'ierde,
natien eene bran van roem en rijkdom. Cet Etat verrnoe'ijende, onnatuurlijke, gemaakle stijl m. (ais
n'a point de m-, die staat !teeft geene marine of die van den franschen schryver Marivaux). zeemagt. M- militaire, royale, oorlogsvloot. ko- Marivander, v. n. Zulk een' styl schriJven.
ninklijke marine. M- marclHlllde, koopvaardijvloot,
Marjolaille, f. [Bot.] Marjolein, mariolein f.,
handels-marine. M- a vapeur, stoom-marine. Offi- bekend heestergewas met eironde, grijsachtig Groene
cier de m-, dans la m-, zeeofficier. Gens de m-, blaadjes, ais kruiderii by spijzen gebruikt.
.
de mer, zeevolk, scheepsvolk n., zeelieden m. pl. t Mal:Jo1et, m. Lafbek, vlasbaard$ onbedulBelzeer n. van 't zeewezen: Employe it la m-, dend jong mensch, die van aUes wil meepraten,
ambtenaar bij de marine of 't zeewezen. Le minis- snapper, fat m.
Milrjolle, f. [Hort.] Soort van peer f.
tere, les bureaux de la m-, het ministerie, de
bureaux der marine. - Zeesmaak, zeereuk m.:
Ma..kah'e, Kaasboer, zwitser-sche - kaasmaCeJa sent la m-, a un gout de m-, dat 'ruikt, !fer m. - Markarie, f. Kaashut f. inz. in de
smaakt naar de zee, heeft een' zeereuk, zeesmaak.

- [Peint.] Zeestuk n., a{beelding van zeegezigten
of zeetooneelen. Peintre de m-s, zeeschilder, schil-

der van zeestukken.
Marine, e" adj. (en part. passe van mariner):
Poisson m-, Viande m-e, gemarineerde, ingelegdevisch m., ingezouten, gepekelavleesch n. Huitres m-es, gemarineerde, ingemaakteoesters m. pl.The m- (avarie), door zeewater beschadigde thee f.
- [Blas.J Met een' t)ischstaart: II porte de gueules au lion ill- d'or, hij voert een' (J01uten zeeleeuw
in een rood veld.
Marinel, m. [Ane. mar.] Zeeman, matroos m.
- Watergeest m. (naar 't 'middeleeuwsche volksgeloo().
Mariner, v. a. (eig.) Inzeewater leggen of
inzouten; met ecne marinade of pclfelsmts toebereiden, inleggen. inmaken; spyzen met gekruiden
azfjn [alen donrt1'el£ken, mar in ere n.
T Marinette, f., z. v. a. ADIANT, BOUSSOLE.
Mal'ing'ouin, m. [H. n.] SOO1't van Amerikaansche mug of moskiet f.
ltIarinier, m. Schippe't, rivier- of kanaalschipper; zefman, bootsgezel ffi. - Ook als adj. [Ane.

mar.] Officiers m-s (nu Sous-officiers de la m-),

scheepsondero{ficie1'en m. fJl.
Mariniere (3 la), loco adv.: Nager la m-,
op zijn zeemat1-s. op matrozenwtize zwemmen. [Cuis.] Zekere toebereidingswijze, inz. t;.an 'Cisek·
spijzen.

a

f'ogesen; kaasbereidingskunst f.

!tlarkette, f. [Feod.],Z. V. a. CULAGE,CUISSAGE.
Marie.., v. n., Z. V. a. IUARXER.
Ma.·lborongh, m., Z. lUALBOROUGH.
ltlarli, m. [Com.] Ligt, eenigzins stidf gaasach-

tig weersel n. van garen of zijde; ook: hal{zijden
stof f., marl·i n. - [Tech.] Verdiepte rand ill.
(bij goud- en kopersmeden), z.- ook ENI!'ORMER.
Marlin, m. Kloofbijl f.
Marlotte, f. Kapmantel m. del' voorrnalige
Mooren in Spanje.
(kinderen.
Marnlaryge, f. [Med.] lIet flikkeren of fonkelen voor de oogen, het vonkenzien, m a l' m arygm, rnaraugie f., Z. v. a. PHOTOPSIE.
Marluatite, f. [Miner.] 2l1ineraal n. van Columb'ia, uit zinkzwavel en ee1'ste zwavelzuur ijzer
bestaande, mar mat i e t n.
MarDle, m. [H. n.], z. lUORl\IE.
Marll1elade, f. Kon{ituur f. t'an zeer gaar,
bijna tot brij gekookte vruchten; met suiker verdikt
en in vlakke bussen gegoten vruchtensap n., m a rmelade f. - (fam) Viande en ill-, veel te gaar
vleesch n. - (fig. et fam.) Cette tasse est en m-,
dit kopje i~ in duizend stuklfen. Mettre (jn.en m-,
iemand mur'w slaan, bont en blaauw slaan.
Marlnenteau, adj. m.: Bois m- of als subst.
MARMENTEAU, m. [Eaux et for.] IIoogstammig
haut n. al.s sieraad voor steden Of byzonderre huizinget~.

t Hal&minotier, m. Prevelaar m. van gebeden.

MARMITE
Marnlite, f. [Econ. dom.] Pleesctiketet, groote
kookketel m. M- de ronte, de cutvre, ijzeren, 1£0peren ketel. M- autoclave, z. AUTOCLAVE. M- arnerlcalne. stoomkookketel. - (overdragtelyk): La illbout, de ketei (het daar'in zynde) kookt. Ecumer Ia
m-, den ketei, het vleesch a[schuimen. - (fig. et
(am.) La m- est bonne (La Ill- bout) dans cette
matson, men hee{t in dat huis een' goeden pot,
men eet er tenner. La m- est renversee, de goede
dagen zyn uit. Avoir de quol faire bouillir Ia
m-, genoeg hebben om van te Leven. Cela fait houlllir Ia m-, dat helpt huistunuien, II avaleralt la illdes cordellers, hij is een oectoraat, een slokop, z.
ook ECU:UER, ECUMEUR. - (ram.) Soeurs de la m-,
z. v. a. SOEURS DE I.-A CHARITE.
t Marnliteux, euse, adj. Arm, armzalig,
ellendig. II est tout m-, hij is geheel arm. II fait
le m-, hij speelt den armoedigen man, hij doet niets
dan klagen.
MarmUier, 1l1. SjJitdraaijer; tnuierkot: m. eener
gaarlie'uken. - Marnliton, m. .Koks-, keu:~enjongen m. - Marlllitonnage, m. BedrYf n.
van keukenjongen. - Marluitonnel', v. n. Voor
keukenjongen "spelen, koksjongen zYn. - (burl.)
.Keukenklouwen.
Mal".Dolithe, m. [Mtner.] Soort van terpentijnsteen, mar m 0 ti t h. m.
Marnlolluer, v. a. ({am.) Mompelen, pruttelen. Que marmonnez-vous Ia? uiat pruttelt gy
daar? - 001£ zonder voorwerp: M- entre ses
dents, tusscnen de tanden mompeLen.
.
Jlarmonoides, f. pl. [Mlner.] Marmeracht1ge
steenen m. pt.
Marmoreeo, ne, adj. [Didact.] Van marmer, marmeren; marmerachtig, als marmer. TernpIe m-, Colonne rn-ne, marmeren tempel m., zuil f.,
- Blancheur m-, marmerachtige blankheid f.
Marmo.·ille, f. Marmerlamp f.
Marnlo..io, m. [Sculpt.] K'unstmarmer n.
Ma,rolor.isation, f. [Miner.] Overgang m., verandering f. in marmer'. - Marlnoriser, v. a.
[Didact.] In marmer veranderen.
Marmose, f. [U. n.] Muisvormig buideldier D.
in Noord- Amerika, rn arm 0 se f.
Ma.·.not, m. [H. n.] Groote aap m. met eenen
baard en Langen staart. - ]Uismaakte fiyuur f.
van steen of houl, snaaksch beeldje n. - (by uitbreiding) .Kleine schalk, snaak m. - (fig. et (am.)
Croquer ~e m-, lang met ongeduld staan wachten,
staan schtlcleren·.
ItIa."nloUage,. ffi. Gemompel, ge]Jrevet.n.
Ma.·nlotte, f. [H. n.]Marmot f., mormeld'ter n.,
bergrat f. (op de hoogste bergen van Europa en
Azie, inz. in Savoije). - M- volante, vliegende
marmot f., een dier van' t geslacht der oor-vLedermuizen. - (fig.) La belle In-! een mootje marmot!
(,iron. van een teel'ijk- meisje gebezigd). - [Cost.]
Soort van vrouwenkapsel m., bestaande in een'
onder de kin toegeknoopten doek. - [Admin.l
Brieventasch f., brievenkistje n. des brievenbesteflers. - [Mar.] Klein, draagbaar lontvaatje n.
S Marluottement, ID. [Med.], z. V. a. l\lUSSITATION.

MaFIDOUel", v. a. Mompelen, prevelen, onduidelfjli en tusschen de tanden praten: M- des prieres, gebeden prevelen. - 001£ z.onder voorwerp:
II ne fait que m-, hij doet nict dan mompelen,
preutelen.
§ Marlnotterie, f. (fam.) J.llarmottenslaap, het
zeer lang slapen.
t Marillottier, m. Verzamelaal' van de groteske bee/djes, die marmots geheeten worden.
Mal"nIOuset, m. (verklw. van marmot) Grotesk of snaaksch beeldje n. - (jig.) Misvormfl, leelijk ventje n.; Kleine snaak m., guitje n. (In deze
beide fig. beteekenissen heelt het een vrouweLijk:
marmousette). - I:Jaardijzer n. of vuurbok, in
den vorm va.n een driehoek-ig prisma, met een of
ander {iguurtje daarop.
Marnloldon, ffi. [II. n.] rolksnaam van 't
schaap (mouton).
(rnesten met mergel.
Marnage, m. [Agrlc.] liet mergelen, het beMarnais, ffi. (of als adj. Bateau m-) [Navig.]
raart'ltig n., dat de Marne a{vaart naar Parjs.
Marlle,f. [Miner.] Mergel m., mergelaarde t.,
vettige kalkachtige aarde, zeer geschikt tot verbeterinfr der r·onden. 1\1roulon, VOlder'.smergel of
-(larue. - Marne.", 'V. a. [Agric.] Mergelen, tner(J.
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gel over een' akker strooijen, met meroe; mesten.
- Hetlart. passe is 001£ adj.: Champ marne, gemergel" met meroe! toegemaakt land n. - MARNER, v. n. [Mar.] Opstuwen, wegloopen (van de
zee, au hare uiateren door den vloed of door de eb
zeer hoog stygen o[ zeer laag zakken). - Marneron, m. [Tech.] We'rkman in eene mergelgroeve,
mergelgraver m. - Marnenx, euse, adj. Mergelachtig, mergelhoudend. - Ma."niere, f. Jlfergelgroeve f.
Harnois, m., z. lUARNAIS.
Mal"oc, m. [Com.] Ligte wollen stot, die te
Rheims en elders gemaakt wordt, mar 0 1£ f. ltlarocain, e, adj. ]l;Iarokkaansch, van Marokko. - Als subst.: Marokkaan ID., marokkaansche
»rouu: f.
(een' tuiiksteen,
Mal"on, m. [Miner.] Onverkalkte kern f. van
t Ma.·onage o{ Maronllage, m. [Eaux et
for.]: Bois dQ m-, bouwhout n.
Maronites, m. pl. Cnristen-secte f. tum den
Libanon, eene soort van rnilitair gemeenebest cormende, maronieten m. pl.
.
Itlaroqllin, m. Marokkijn, marokkaansch ledel', saf/iaan, gekleurd bokken- of qeiienlede» n.,
fijn van ner] en met galnoten bereid. M- d'Espagne,
du Levant, spaansch, turkscti Leder of marokkijn.
Souliers de m-, marokkynen schoenen m. pl. Papler m-, papier, dat tiet marokkijn nabootst,
marokkijn-papier 11.- (fig. et pop.) C'est un platsant m-, 't is een vreemde, rare snaak. - [Hort.]
Soortt'an drui] f. - [Mar.] Topreep I., toppardoen n., tuuuier m. tusschen den grooten mast en
den fokkemast. - [Papet.J Overlangsche vouw f. of
runpe; ill. in eenvel papier. - Ma.·oql1iner, 1'. a.
~larokki;jnleder bereiden; kal{s- or schapenleder,
ook papier, als marolf,kijn bewerken. - Het part.
passe is ook adj.: Peau maroquinee, gemarokkineerde, ats maro/(kijn bewerkte huid f. - Itlaroquine..ie, f. K'unst L del' marokkijnberdding;
marokkijn-{abrijk f.; marokkijn-handel m.; marokkijn-waar f., marokkijn-werk u. - Maroqt!inie.·, m. Marokkijnbereider m.
I'larotique, adj. MaroUsch, den dichter Glement Marot nagevolgd, in den smaak van Marot:
Style m-, marotische stijl ffi. (d'ie zich door bevallige scherts, verrassende naWiteit en {ijne blijgeestigheid kenmerkt, en waarbij zekere thans 'lJerouderde taatvormen geoorloo[d zYn). - )Iarotiser, v. n. Ma1'ot in 't schrf,jven navolgen, mar 0t i,s ere n: Voltaire mal'otisait souvent daI~s ses
poesieslegeres. - M.a.·otislne, ffi. Schrijftrant,
stijl m. van Marot; navolging f. van dien styl,
marotismus n. - Itlarotiste, m. Schryver,
dichter in Marots trant, mar 0 tis t ffi.
Marotte, f. Stok ill. met een grotesk beeldje
o{ figuurtje daarop (ZOO als de voormaUge ho{narren die droegen), zotskapje n., narrenstok m., marot f. - (fig.) Stokpaardje n., iemanrls lievelingsdwaasheid, grU, dwaze meening f. Cbacun sa
m-, elk hee{t z'ijn stokpaardje, elke zot hee{t zv'"
marot. - [Hort.] Stok m., bijzonder ingerfgt om
de rupsennesten uit de boomen te halen; plukhaak ffi. voor de cider-appelen.
Ma."oucllin, m. [Peint.] Stecht pastel n.
Maronette, f. [H. n.] Het kleine gevlekte-riethoen n.
Maroufte, m. V/(Jgel, lie it , scho{t m. - MAROUFLE, f. fPeint.] Sterk klevende schilderslijm 1.
en n. - Jlaroufler, v. a. [Peint.] Het doek
eener schilder'y met schilderslijm op eenander doek,
op een paneel, muur enz. plakken. - (CoD'jtr.]
Paneelwerk van achteren met doek, vlaspluksel of
iets soortgelijks beplakken, om het uitwjjken of
trekken der paneelen te beletten.
1tIaronte, f. [Bot.] Votksnaam der stinkende
kamille (camomille puante or felide).
t Marpa1ld, e, adj. Dom, eenvoudig.
Ma.·prhne, f. [Mar.] Kleine marlpriem ill.,
lijlinaald f.
Marquant, e, adj. In 't Gog vallend, uitstekend, tre/fend, merkwaardig: Personne m-e, merkwaardig persoon m. Couleur m-e, in 't oog vallende, a{stekende kleur f. - [Jeu] Cartes m-es.
hoofdkaarten f. pl. (die dengene. welke ze heeft,
trekken or slagen bezorgen).
Itla."que, f. Merk, teeken, tn~rkteeken, kenteeken, kenmerk; stempelmerk n.; stempel m.; inI druk m" spoor n., dat een ligchaam op de plaats
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der aanraking met een ander ligchaam achterlaat,
likteeken n. ; vlek, moedervlek f. Mettre la m- sur
des fourchettes d'argent, den stempel, het merk op
zilveren vorken zetten, slaan. La m- de son papier est une couronne, het teeken, merk van zin
papier is eene kroon. La marchandise est Is la
m- de ce marchand, de koopwaar draagt het merk
van dien koopman. 11 a déclaré ne savoir signer,
et a fait sa m-, it a mis sa m- au bas, hij heeft
verklaard, zijnen naam, niet te kunnen schrijven,
en heeft zijn teeken, zijn kruisje er onder gezet.
Droit de m-, stempelregt n. — Apportez la mpour marquer cette vaisselle, breng, den stempel
om dit vaatwerk te merken. — I1 a été blessé au
front, la m- y est encore, hij is aan 't voorhoofd
gekwetst geweest, men ziet er nog het likteeken
van. I1 a eu la petite vérole, it lui en veste des
m-s, hij heeft de kinderziekte gehad, hij heeft er
nog pokputten, pokdalen, plekken, likteekens van.
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de sporen van hunnen doorgang in groote wanordelijkheden achter. — (fig.) De grands malheurs,
ont marqué la fin de sa vie, groote rampen hebben
't einde zijns levens gekenmerkt. Ce monarque a

marqué le commencement de son règne par des

bienfaits, die monarch heeft den aanvang zijner
regéring door weldaden gekenmerkt. — Een teeken
ter herinnering plaatsen, merken, aanteekenen, aanschrappen, m a r k é r e n: M- un passage dans un
Iivre, eene plaats in een boek merken, aanschrappen,
onderstrepen, er een teeken bij zetten. M- 1'endroit
oh ion a cessé de lire, een teeken zetten, een
vouwtje, lintje, enz. leggen bij de plaats, waar men
't lezen gestaakt heeft. — [Jeu] M- les points qu'on
gagne, de punten, die men wint, aanteekenen, aan
Vous avez marqué une partie de trop,-schrijven.
gij hebt eerie partij te veel gemarkeerd, opgeschreven. M- les points au billard, bij 't biljart de gespeelde punten bij eiken stoot afroepen. M- une
— (tam.) Faire porter ses m-s a qn., iemand tee- chasse, eenen slag (in 't kaatsspel) markéren; —
kenen, bont en Blaauw slaan. — Cet enfant avait (fig.) z. CHASSE. — (in zedelijken zin) Bepalen,
une m- en venant au monde, dat kind had bij het vaststellen; bepaald aanwijzen, aanduiden, aan
ter wereld komen eene vlek, eene moedervlek. Ce
bewijzen , verraden. II dolt se-tone; ,
cheval a une m- blanche au front, dit paard présenter a l'heure qu'on lui a marquée, hij moet
heeft eene witte vlek voor den kop. M-s de Judas, zich op het hem bepaalde, aangewezen uur ver
z. v. a. ROUSSEURS. -- Brandmerk n. Donner Ie
11 a marqué sa place parmi les bons écri--tone.
fouet et la m- á un criminel, eenen misdadiger vains, hij heeft zich eene plaats onder de goede
geeselen en brandmerken. — [Mar.] Merken, in schrijvers aangewezen, verworven. — I1 lui mar't oog vallende voorwerpen bij de kusten, zoo als quait tous les écueils de Bette mer qu'on appelle
torens, molens, bergen, baken, enz. M-s á terre, la vie, hij wees hem als met den vinger op al de
landmerken. Prendre deux m-s l'une par l'autre, klippen van die zee, welke men het leven noemt.
twee merken in elkander brengen. — Lettre de m-, — Ses discours !narquent Bien ce qu'il est, zijne
z. LETTRE. — Ken- of onderscheidingsteeken n. gesprekken toonen, verraden genoeg wat hij is. Sa
Les faisceaux et la hache étaient in m- des grands mine marque qc. de noble, zin gelaat duidt iets
magistrats romains, de bundelroeden en de bijl edels aan. — Melden, berigten, te kennen geven,
waren 't onderscheidingsteeken der eerste regérings- doen weten ('t zij mondelijk of schriftelijk). Poupersonen te Rome. Les m-s d'honneur, de eeretee- vals-je mieux Ie lui m-? kon ik 't hem duidelijker
kens. La garnison est sortie aver touter les m-s te kennen geven, zeggen, meiden? Je Ie lui ai
d'bonneur, de bezetting is met alle eereteekens uit marqué dans ma lettre, ik heb het hem (haar) in
— Un homme de m-, een voornaam,-getrokn. mijnen brief gemeld, berigt. — M- a. qn. sa reaanzienlijk man. — Herinneringsteeken; speelmerk, connaissance, son respect, aan iemand zijne dankbeentje, f i c h e n. Mettre, Faire une m- dans un baarheid, zijn' eerbied betuigen, doen blijken, te
livre, een teeken (vouwtje, lintje, papierstrookje) kennen geven. MAPQUE1I, v. n. Teekenen,
in een boek leggen. — Convenir de la valeur des kenteekens opleveren: [Maréch.] Ce cheval ne marm-s, de waarde van de speelmerken bepalen. J'ai que plus, dat paard teekent niet meer (men kan
perdu douze m-s, ik .heb twaalf fiches of merken zijn' ouderdom niet meer aan zijne tanden zien).
verloren. -- (fig.) Bewijs, teeken, blijk; voorteeken n. — (fam.) Cette femme ne marque plus, het tijdDonner des m-s de son zèle, bewijzen van zijnen perk der maandstonden is bij die vrouw voorbij.
Vver geven. C'est une m- de bonheur, het is een — [Chas.] Cette perdrix marque, die patrijs teegeluksteeken, een bewijs van geluk. Le ciel est kent (als hij een vuurkleurigen kam en donker
rouge ce soir, eest one m- de beau temps, de
borst heeft). — Le cadran solaire marque-bruine
hemel is dezen avond rood, dat is een voorteeken encore, ne marque plus, de zonnewijzer teekent
van schoon weer. — (fam.) Une m- que je connais nog, teekent niet meer, wijst het uur nog aan, niet
eet homme, of (ellipt.) M- que je connais eet meer aan. — (fam.) C ela marquerait trop, dat
homme, als een bewijs (om te bewijzen), dat ik dien zou te veel in 't oog loopen, dat zou ons oogmerk
te veel verraden. Cet homme ne marque point,
man ken.
1Wargluxer, v. a Merken, teekenen, een merk die man heeft niets dat hem onderscheidt, hi onlinof kenmerk, een' stempel geven: M- du linge,
derscheidt zich door niets. On ne trouve riep qui
nengoed merken of letteren. M- des moutons, des marque dans eet ouvrage, men vindt niets kenchevaux, schepen, paarden teekenen. M- de l'étain, merkends, niets bijzonders, niets uitstekends in dat
de la vaisselle, tin, vaatwerk merken of stempelen. werk. — [Hort.] Cette nouvelle allée commence
M- les poids et les mesures, de gewipten en maten à m-, de boomen dezer nieuwe laan beginnen uit
stempelen, ijken. M- un objet dun fer chaud, een te schieten, goed te groeien. — [Eser.] Een' goeden
voorwerp brandmerken , met een gloeijend ijzer steek geven, markeren: Cette botte rarque Bien,
merken. — Le bourreau marque les criminels, die stoot is goed aangebragt. gemarkeerd. — SE
de beul brandmerkt de misdadigers. -- [Mil.] M- IIARQUER, V. pr. Aangeduid bepaald worden: L'éun camp, een kamp of legerplaats afsteken, af ba poque de son retour ne saurait se m- exactement,
[Mar.] M- une passe, een vaarwater-ken.— de tijd zijner terugkomst laat zich niet juist of`
afbakenen of afzetten. — [Constr.j M- Ie bols, bepaald aangeven. Het part. passe komt in
het hout aflijnen, afteekenen, afschrappen. — Tee- al de gegeven beteekenissen ook als adj. voor: Serkenen, een' indruk (door een worp, houw, wond, viettes marquees, gemerkte, geletterde servetten n.
enz.) achterlaten, likteekenen: Un coup de pierre, pl. Papier marqué (timbré), gezegeld papier n.
un coup de sabre 1'a marqué an front, een steen Chose rn-e au bon coin, Ouvrage m- au coin du
een sabelhouw heeft hem aan 't voorhoofd-worp, gout, z. coiN. — II arriva au temps m-, hij kwam
geteekend. II la marqué au visage, hij heeft hem op den bepaalden, aangeduiden, vastgestelden tijd
in 't gelaat geteekend, gewond. — .^4 fteekenen, aan. — Etre m-, geteekend zijn, bij de geboorte een
aanwijzen , aanduiden : M- le chemin que doft of ander ligchaamsteeken medegebragt hebben. II est
parcourir un char, den weg aanduiden, die een m- au front, à la joue, hij heeft een teeken op
wagen moet doorloopen. --- [Mil.] M- les logic, de 't voorhoofd, de wang. Cet homme est m-, die
kwartieren bepalen, aanwijzen; -- (Loc. prov.), z. man is geteekend (heeft een of ander ligchaamsrgeonder LOGIS. — M- ie pas, den pas m a r k é r en, brek, een bult, enz.); — (fig.) hij staat in een
de beweging van den pas of stap maken, zonder kwaad blaadje, heeft een' slechten naam. Etre mvan de plaats te gaan. — Sporen achterlaten, ken- au B, z. a. Etre m- de petite vérole, van de kinteekenen, kenmerken: Ce torrent a marqué son derziekte geteekend zijn, pokdalig, zin, — (Loc.
passage par de grands ravages, die vloed heeft prov.) Etre m- au livre rouge of Etre dent sur le
zijnen weg door groote verwoestingen gekenmerkt. livre rouge, z. LIvRE. — Cheval m- de (of en) tête,
Les armées marquent ordinairement leur passage paard met eene witte vlek of kol voor den kop. –
..

par de grands désordres, de legers laten meestal

[Chas.] Cerf faux m-, valsch getakt hert n. Ce
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cerf porte quatorze faux m-s, dat heit heeft aan
den eenen kant 7, aan den anderen 6 takken. [Jeu] Etre nl-, gem ark e erd of opgeteekend zijn
(voor eene verlorene partij). - (in bijzonderen zin)
Duidelijk, zwjtbaar, kennelijk, in 't oog loopend,
bijzonder. Avoir des soms, des égards rn-s pour
qn. , zigttare, bijzondere zorq, oplettendheid voor
iemand hebben. Je vis une altération rn-c sur sa
physionornie, ik zag eene kennelijke verandering of
ontsteltenis op haar gelaat. Avoir an gout m pour
la pos!e, een' bijzonderen smaak voor de poozij
hebben.
Marquesec, rn. [Pêche] Witvischnet n., net
met kleine mazen, waarvan men zich in Provence
bedient om witvisch te vangen.
Marqiieter, v. a. Spikkelen, sprenkelen, met
vlekjes teekenen, met spikkels bevlekken. La nature
a marquetë in peau du tigre, de natuur heeft de
huid des tijgers gespikkeld. - [ Tech.] Ingelegd
werk maken: Ce menuisier entend fort bien P inles tables, des clamiers, deze schrijnwerker verstaat het inleggen van tafels, van damborden zeer
goed. - Het part. passé is ook adj.: Tulipe marquetée de plusieurs couleurs, tulp, die met verscheidene kleuren bespikkeld is. - Table n-e, ingelegde tafel f. - [Bias.] Geplekt, verschillend gevlekt
(van vlinders, bijen, enz.): Ii porte d'azur aux trois
abeilles dor in-es de sable, hij voert drie zwartgepiekte gouden bijen in een blaauw veld. - Marqueterie, f. [Tech.] Ingelegd werk, inlegwerk n.
van verschillend gekleurd hout, marmer, metaal,
enz. Travailler en in-, ingelegcl werk maken. Table
en in-, ingelegde tafel f. - Kunst f. om zoodanig
werk te maken: Habib en in-, bedreven in 't inlegwerk. - ( fig.) Onzamenhangend letterwerk n.,
verzameling 1. van weinig of niet zamenhangende
stukken, zamengeflanst werk, mengelmoes n. Marqueteur, in. Maker in. van ingelegd werk.
Marquetrine, f. [Bot.] Soort van tulp f.
Marquette, t. Schijf t. uitgebleekt was, maagdewas n.
Marqiieur, in., -euse, f. Merker ni., merkster f. (van linnengoed, tafellinnen, enz.); - stempelaar in. (van munten, vaatwerk, enz.), plombeerder (der stoffen); ook z. v. a. LAYEUR. - [ Jeu]
Oppasser, teller bij 't spel, inz. bij 't biljart; aanteekenaar der verlorenpartijen, markeur in. [Anc. mii.] Kwartieraanwijzer, m a r k e u r in.
Marquis, in. (weleer) Markgraaf, z. MARGItAVE;
- (later) titel van hem, wiens goed tot een markiesaat was verheven; - (nu) een door den vorst
geschonken titel van adeldom (tusschen graaf en
hertog), markies in. - ( fig. et iron.) C'est un
in-, un in- de Carmagnole, 't is een ingebeelde
gek, een jonge windbuil. - Un m- de Carabas,
iemand, die den grooten heer speelt, die beiagcheljk
trotsch is op de rijkdommen, die hem ten deel vielen, een markies van Carabas. - Saute in-! de
luchtsprong is gelukt ( als iemand van een gewaagd stuk goed afkomt). - Marquisat, in.
Waardigheid f. en landgoed n. van eenen markies.
- Markgraafschap n. (margraviat) . - Marqiii
se, f. Markiezin f., vrouw van een' markies; markgravin f. (inargrave, inargravine). - (iron.)
C'est une in-, zij hangt de groote dame uit. [Mil.] Overkleed, overtreksel, overdek n. eener
officierstent, overtent f. - [Mar.] Tweede zeil,
overzeil n. over de zonnetent; - in 't algemeen:
zonnescherm n. van linnen of zeildoek, m a r is i e z e f.
- (in 't zuiden van Frankrijk) Eene in afdeelingen
verdeelde tent, waarin de baders zich ontkleeden,
badtent f. - [Bot.] Soort van groote, smakelijke
peer, markiezin f. - [ Pêche] , z. v. a. MARQUESEG.
- Marquiser, v. a. Den titel van markies geven, tot markies maken. M- un baronnet. (fam.) M- qn, markies tegen iemand spelen, iemand
als markies betitelen. - MARQUISER, V. Cl. Den
markies spelen of uithangen. - SE MARQUISER,
V. pr. Zich den ?narkiestitel geven of aanmatigen.
Marquoir, in. [Tech.] Merklat f., liniaal n.
der kleirmakers en naaisters. - Merkteekenlap,
teekenlap in., als model bij 't merken of letteren.
Marraine, f. Peet, peetemoei, meter, doophefster f.
Marramas, In. (pr. mace) [Coin.] Soort van
goudlaken n.
Marrane, in. en t. Naam, dien de Spanjaarcls
aan de Mooren of hunne afstammelingen geven,

moor m., moorin f. ( Tot een Spanjaard gezegd, is
dit woord cane grove beleediging.)
Marre, f. [Tech.], z. v. a. MARE. - Soort
van breede, kromme schop, wijngaardhak t. - Marreneur, in. Werkman met de wijngaardhak. Marrer, v. a. Met de hak omwerken.
t Marri, C, adj.: Bedroefd, naar, droevig,
treurig. Etre in- d'avoir olfensé Dieu, droevig zijn,
omdat men God beleedigd heeft.
Marron, in. [Bot.] Kastanje t., inz. de vrucht
des tammen kastanjebooms. M- d'Inde, wilde kastanje. M-s glacés, gekonfijte kastanjes. - (Prey.)
Z. CHAT. - ( Loc. prov.) Ii est allé rôtir les in-s,
hij heeft tot zijn' laatsten cent verspeeld, hij is geheel uitgekleed. - Kastanje-kleur f., kastanjebruin n.: Le in- est une bonne couleur pour les
vêteinenl.s. - In dezen zin ook als adj. in. Couleur
in-; Habit de couleur in-; Du drag in-. - [Bot.]
M-s de cochon, de wortels in. p1. van 't varkensbrood (cyclame). M- d'eau, waterkastanje. rôti, soort van venusschoen in. (cypripède). - [H. n.]

Kastanjebruine zeebrasem in. (der Middellandsche
zee). M- pourpre, hi- épineux, purper-kastanje,
stekelige kastanje (handelsnamen van twee scheipen). - [Artif.] Springbus f. in den vorm van
een' kubus in zwaar karton met piktouw omwikheld. - [ Cost.] M-s, groote ronde haarkrullen, met
een lint omwonden. - [lmpr.] Heimelijk gedrukt
boek n. - Lettervorm in., groote in koper uitgesneden letter, om door overstrjking met verwstof
balen, enz. te merken. - [ Maréch.] Kastanjebruin
paard n. - [Mi] .] Wacht-, uurteeken n. - [Tech.]
Klonter in., in het deeg. - MARRON, NE, adj. (in de
fransche koloni en) Weggeloopen, ontvloden, naar
de wouden of oergen teruggekeerd (van huisdieren
en inz. van negers en negerinnen gebézigd): Cochon,
Chat in-, weggeloopen, zwijn n., verwilderde kat f.
Nègre in-, Négresse in-e, of als subst. MARRON, in.,
MARRONNE, f. Ontvloden, in bosschen en bergen omzwervende neger, negerin, boschneger, boschnegenfl. -- Onbevoegd, wie zonder bevoegdheid ztkere
bedieningen, zoo als wisselaar, makelaar, boekdrukker, uitoefent: Courtier in-, Z. COURTIER. - In
dien zin ook als subst.: C'est un m-, 't is een beunhaas. - Marronnage, in. Toestand der wegge
negerslaven, der boschnegers. - Het beun--lopen
hazen. - Marrointer, v. a. Het haar in groote
lokken, krullen zetten (in dien zin niet meer gebézigd) . - I MAIIRONNER, v. ii. Zeerooverj drijven.
- (pop.) Morren, preutelen.
--

Marroniiette, f. [H. n.] , Z. V. a. MAROUETTE.
Marronnier, in. Tamme kastanjeboom m. M
d'Inde, wilde kastanjeboom. M- a fleurs rouges,

roodbloemige kastanjeboom (van Carolina) - Bediende in. in 't klooster of hospicium op den St.
Bernhard, ter opsporing van verdwaalde reizigers.
Marrube, in. [Bot.] Anderen in., matrowe f.
eene plant met kennelijken muskusgeur. M- blanc
of officinal, witte of geneeskrachtige malrowe. M
noir of fétide, z. v. a. BALLOTTE. M- aquatique,
watermalrowe. Faux in- of Marrubiastre, in.
Valsche andoren, bastaard-malrowe.
Mars, in. (pr. inarce) Maart m., lentemaand f.
(naar 1W a r s, den god des oorlogs bij de Romeinen).
Z. BIERE, GIBOULEE, CAREME. - [Agric.] Zomerkoren n. (dat in Maart wordt uitgezaaid, zoo als
gerst, haver, gierst): S'il ne pleut pas, tous les
in- sont perdus, zoo 't niet regent, is al 't zomergraan weg. - [ Astr.] Mars, eene der hoofdplaneten, de ve in volgorde van de zon gerekend. [Chini. anc.] Het ijzer. - IJzer-, staalmiddelen n.
p1. Safran, Sel de in-, (jzer-saffraan in., ijzerzout n.
- [H. de France] Champ de M-, Z. CHAMP. [H. n.] Soort van dagvlinder in. - (poet.) Les
jeux de M-, de veldslagen in. pl., gevechten n. p1.
Les champs de M- , de slagvelden n. pi. Les tra
vaux de M-, de krjgsverrigtingen, oorlogsvermoeijenissen f. p1. Le métier de M-, dc krijgsdienst f.,
't beroep der wapenen. L'école de M-, de krijgsschool, de krijgsdienst t. Les enfants, nourrissons,
favoris de M-, de krijgslieden, soldaten. - La
ville de M-, Borne.
Marsaigne, f. [Pêclie] Soort van haringnet n.
Marsais , Marsage , in. [Agric.]

Zomer-

tarn'; z. V. a. MARS. (Kleine wilg, teenwilg in.
Marsaul, Marsaut, Marseau, in. [Bot.]
Marsane , f. [Bot.] Chindsche buksboom of

palm in. (buis de Chine).
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-

Marsèehe,qarseiche, [Agric.] Zomergerst 1.
Marsei ll aise, f. [H. de France] Fransch pa-

triottisch krijgslied n. (woorden en muzijk van

Rouget de Lisle, door kern Chant de guerre de
l'armée du Rhin, krijgslied van 't Rijnieger, ge-

noemd, maar m a r S e i 11 a i s a ge/weten, nadat liet
door de Marseillais, de Marseillaansche ftederalisten, in 179 te Parijs was gebragt); marseillaisearsch m. - [Corn.] Marseille-vijg f., eene kleine,
zeer lekkere v(jgensoort.

m

Marseliane, f., z. v. a. MARSILLANE.
Marselle, f. [Bot.], z. v. a. VIORNE.
Marsette, f. [Bot.] Liscit- of rietqras n.
Marsite, Marsllée, f. [Bot.] Waterlinze f.
- Mars il éacées, f.pl. Waterlinze-planten f.pl.
Marsi ll ane, t. [Mar.] Venetiaanscit, van voren

rond vaartuig ii., tot den kusthandel op de Adriatisclie zee.
Marsione, f. [H. n.] Witte zeegrondel rn.
Marsonin, rn. [H. n.] Bruinvisch rn., (bi) de
zeelieden) zeevarken ii. - ( fig.) Onrein, vuil mensch,
zwijn a. -. [Mar.] Oploop in., zwaar stuk hout,
dat inwendig den voorsteven en spiegel met liet
ligchaam van 't schip helpt verbinden. M- davant,
d'arrière, voor-, acliteroploop. - Bakstent, voortent t.
Marsupial, e, adj. [H. n.] Een' buidel of eene
beurs dragend. - [ Anat. ] Beurs-, zakvormig
(Plur. rn. rnarsupiaux.) - Marsuplaux, rn. p1.
[H. n. Buideldieren n. p1. - Marsitpialité, t.
Bewerktuiging 1. der buideldieren. - Marsiipi
fore, adj. [Bot.] Met beursvormipe bloemen. Marsupite, t. [H. n.] Versteend buideldier ii.
]

- Marsypocarpe, rn. [Bot.], z. v. a. BOURSE
de berger.
Martagoii , rn. [Bot.] • Wilde, turkschie of
roode lede, bergleiie 1., m a r t a g 0 a in.
Martavane, oh. Corn.] Groote vaas t. of

pot rn. van vermiste aarde ter verzending enz.
(naar de stad M a r to t a is in Pegu benoemd),
martabaan in.
Marte of Martre, 1' [H. n.] Marter in., inz.
de bosch- of boonzmarter [niustela rnartes] M
zibeline, sabeldier H. [mustela zibellina] . - Martervel n. , marterpels in. - (Loc. prov.) Prendre
rn- pour renard, het eene voor 't andere nemen,
zich vergissen. - Z. CHENILLE.
Martean, in. [Tech.] Hamer rn. Battre nu
(avec le) rn-, met den hamer slaan. La tête, Le
manche, l'oeil do in- de kop, de steel, het steel gat,
van den hamer. La panne, Ja queue du rn-, het
dikke, het dunne einde van den hamerkop. Vaisselle
au rn-, gedreven of geslagen vaatwerk n. Gros rn-,
groote hamer, moker in. Petit rn-, kleine hamer,
vuist 1. M- a emboutir, drijfhamer, hamer om gedreven werk te maken. M- de forge, smidshamer.
M- de (of ii) devant, voorhamer. M- de (of li)
main, handhamer, vuisthamer, vuist t. hi- li dents,
a panne fendue, tand-, klaauwhamer, die van hoven gespleten is, ons spijkers uit te halen. M- a
deux pannes, penhamer. M- d'ëlabli, bandharner.
M- a bras, hand/ui f. M- d'écouvillon, wisscherklos m. - lii- d'épinette, stemhamer. - [Anc.
mil.] M- darmes, strjdhamer in. - (Prov. et
Loc. prov.), Z. ENCLUME, COUP. C'est un diamant
soils les m-x, 't is een onwrikbaar, onverzettelijk
mensch, een ongevoelig mensch. - Klopper: Le mde porte, de deurklopper. - (/1g. et fam.) z.
GRA1SSER. - [ Anat.] Hamertje n., een der drie
beentjes in de trommelholte van 't oor. - [Eaux
et for.] lii- ' layer, merkijzer n., woudhamer in.
Z. GARDE-MARTEAU. - M- a marteler, merkhamer,
waarmede tot in 1827 het voor den scheepsbouw
bestemde hout werd gebrandmerkt, sjap m. [H. n.] Hamervisch rn., een haai met hamervormi
- Waterju11jer f., schoenlapper in. (zdker-genkop.
insect). - Hamer, eene T-vormige schelp. - [Horl.]
Hamertje in een uurwerk. - [ Mar. anc.] lit- liarhalestrille of d'arbalète, kruis, vizier n. van een'
voormaligen graadboog. - [Phys.] M- d'eau, polshamer, waterhamer, eene luch tledige, gedeeltelijk met
wijngeest gevulde glazen buis, waaraan twee bollen
zijn geblazen. - [ Perruq.] Ailonge-pruik, lange
krul ruik t.
artégal, in. [Pêclie] Soort van zak-scha
-kelnt.(brégi)
t Mal-tel, in. Hamer m. (nog tegenwoordig

door onrust, zorg, argwaan, gekweld zijn, muizenissen in 't hoofd hebben.
!tartelage, in. [Eaux et for.] Het merken of
teekenen van te veilen hout, liet brandmerken of
sjappen. - Het merk zelf.
Martelé, e, adj. (en part. passé van marteler)
Gehamerd, geklopt, met den hamer bewerkt. Vaisselle in-e, geslagen vaatwerk n. - [Numism.]
Médaille m-e , omgestempelde gedenkpenning in.
(op welken men een' nieuwen achterstempel heeft
geslagen). - [Mus.] Cadence m-e, Trille rn-,
duidelijk aangeslagen maat f., triller in. - (fig.)
Vers in-s, met veel moeite en hoofdbreken gemaakte
verzen n. p1. (tips hertemest in.
Martelées, t. pi. [Véner.] Platte, niet punMarteler, v. a. Hameren, kloppen, met den
hamer bearbeiden: M- de Ia vaisselle d'étain , tinnen
vaatwerk onder den hamer bewerken. - Ook zonder voorwerp: M- sur l'enclume, op ' t aanbeeld
bewerken. - (fig.) Met groote inspanning, met
veel hoofdbrekens stellen of verzen maken: II martèle sas vers, ses discours. -- (fig.) Kwellen verontrusten, zorg of onrust baren: Cello affaire me
martèle Ie cerveau, of zonder voorwerp : Cette
affaire me martèle, die zaak spookt mij in 't hoofd.
- [Eaux et for.] Dc te vellen boomen met den
hamer merken, sjappen. - MARTELER. V. n. [Fauc.]
Zijn' nest maken. - SE MABTELER, V. pr. (fig.)

Zich het hoofd breken, zich afsiooven, zich kwellen
of verontrusten.
Marteiet, in. (verkiw. van martel) [Tech.]

Hamertje n. - MARTELET, in. [Fl. n.] Volksnaam

van de zwarte rnuurzwaluw t. ( martinet noir).

Marteleur, m. [Tech.] Werkman met den

fjrOOtefl smidshamer.

Marteline, f. [Tech.] Beeldhouu'ershamer rn
Martelleiiient, in. [Anc. mus.] Soort van

triller rn. in den oud-franschen zang.

Marte ll ien, adj. in. [Litt.] Vers in-s, mar-

telliaansche verzen n. p1., berijmde verzen, ieder
van veertien lettergrepen, in de italiaansche heldenpolzij.
Martello, in. [Fort.] Soort Van kustfort n.,
gewelfde ronde toren in., inz. op de kusten van
Sardinië en Corsica, en a r t e 11 orn. (naar den
corsikaansciten ingenieur Martello).
Martial, e, adj. Strijdbaar, krijgshaftig, heldhaftig: 11 a lair m-, hij heeft eene krijgshaftige
houding. La bi in-e, de krjgswet f. Cour m-e,
krjgsraad in. (onder de fransche republiek). [Chin., Pharm.] IJzerdeelen bevattend, (jzerachtig (ferrugineux) . Pyrite m -c, ijzerhoudende vuursteen in., ijzerkies n. Teinture m-e, staaltinlituur t.
- MABTIALES, t. p1. [Ant.] Feesten n. p1. ter eere
van Mars. S Martialiser, v. n. Oorlog voeren.
Marticles, f. pi. [Mar.] Strengen t. pi van
den spinnekop, pootjes, hanepootjes, scheerijntjes,
parten n. p1. (chions).
Martigadour, m., beter MASTIGADOUR.
Martin, m.: La Saint-M-, Sint-Maarten, SintMaartensdag (11 November). - (Loc. pion.) Faire
Ja Saint-M-, goede sier maken, een lustig leventje
leiden. On pane taut de Ia Saint-M- qu'enfin on
y arrive, men roept zoo lang kermis, tot het ein
kermis is. Mal saint-Martin, z. v. a. CRA- -delijk
-

PULE. - Prendre M- (marte) pour renard, z.
MARTE. z. ook liNE. - (fam. et iron.) M- -baton
of enkel M-, de stok (als dwangmiddel voor weêr-

spannige dieren) , ezeldrijversstok ni. - MARTIN, rn
[H. n.] Martijnsvogel, philippijnsclie paradfjsvo-

el in. M- -pêcbeur, Z. ALCYON. (Plur. Des mar-g
tins-pêcheurs) . M- -chasseur, jagervogel, soort van

ijsvogel, die zich op het droage ophoudt. (Plur.
Des martins -chasseurs.) - [Hort.] M- -see, M

-sire, namen van tweederlei herfstperen, drooge
Sint-Maartens-peer, heer-Maartens-Peer f. (Plur.
Des martins-sees, Des martins-sires.)
Martinelle, t. Lombardklok t., klok der be-

leeningsbanken. (mer smeden.
Martiner, v. a. [Tech.] Met den grooten haMartinet, in. [Tech.] Groote, door water of
stoomkracht werkende hamer der ijzerhutten, onder welke de wolf ofwitqloeijende ijzerkloinp wordt
ineen geslagen of gefrischt; - groote beukhamer
of stamper der papier- en runmolens; - kogelsmeedhamer, holle homer in. - [Mar.] Piekeval f.,
dirk m. van de gaffel. M-s, parten n. p1. van de

gebruikt in de fig. zegswijze): Avoir in- en tête, pompgijk. - Soort van gee.selzueep of karwats t.

MARTINETIR

-

der voormali g e schoolmeesters. - [Econ. dom.]
Handblaker m. - [Anc. mil.] Zeker steenwerptuig der middeleeuwen, martinet n. -[Magie]
Sabbatsbok m.; - soort van beschermgeest der
reizigers. - MARTINET, of M- noir, M. [H. n.]
Muurzwaluw, torenzwaluw, gierzwaluw (cypsèle).
- [Bias.] Geknot vogeltje n., eene soort van huiszwaluw, zonder pooten aqebeeld.
Martineur, m. [Tech.] Werkman, die den
wolf of witqloeijenden ijzerklomp aan de werking
des qrooten hamers blootstelt.
Martiugale, f. [Man.] Dubbele springteugel m.
- [Mar.] Spaansclie ruiter m., doove jut f. onder
't jaaqhout van den boegspriet. - [ Jeu] Verdubbeting van den inzet. Jouer it in m-, of Ia m- of
Maitingater, v. n. Telkens den inzet, hetzij de
kaart gewonnen of verloren heeft, verdubbelen (ins.
in 't pharao-spel). - Martingaleui-, ni. inzetverdubbelaar.
Martinisme, m. [[1. rel.] Geheime, zeer duistere leer f. van zékere illuminaten, die, gelijk de
vrijmetselaars, in loges bijeen kwamen, m a r t i n is
mus n. - Martinistes, in. pl. Aanhangers van
het martinismus, verdeeld in 2 vaak verwarde
secten: de eenen, volgelingen van zékeren Portugees
Martinez, de anderen, van een Franschman SaintMartin (in 't begin dezer eeuw gestorven), welke
laatsten voorgaven, omgang met de engelen en de
zelen der afgescheidenen te hebben, sn a r t i n i sten m. p1.
Martoire, in. [Serr.] Penhamer m.

Mai-tras, in. [Agric.] Mesthoop m.

Iltartre, t. [H. n.], Z. MARTE.
Martyr, rn., e t. Martelaar m., bloed qetuige
om het geloof, geloo/'sqetuige iii. en f., geloofshel d m.,

offer n. voor de zaak van godsdienst, waarheid en
deugd, martelares f.; (bij uitbreiding) slagtof
ii. (van zijne eigene driften, meeningen, ens.);-fr
lijder m., lijderes t. St.-utienne fut le premier m
chrétien, Steplianus was de eerste christen-martelaar. - Régulus tot le m- de sa bonne lol, Regulas werd het offer van zijne trouw. II est m-

e son ambition, de sa vanîté, de son opinion,
hij is bet slagtofl'er van zijne eerzucht, ijdelheid,
meeninq. .- Cet homme est m- de In goutte, die
m.).Etre le
man lijdt veel aan de fir/it. - ( Lot. fa
m- de qn. , aan iemands kwade behandeling, luimen en grillen blootgesteld zijn. Ii est le m- de eet
homme, hij offert zich geheel voor dezen man op.
- Ii est du commun les m-s, hij munt niet uit
door bijzondere kundiqlieclen, er zit niet veel bij.
- (Prov.) Le diable a aussi ses ni-s, de duivel
d

heeft ook zijne martelaars. - Ook als adj. qebd

-

MASQUE.
Mai-zeau, m. [Vétdr.] Vleezig uitwas n. van
een' vinger lang, soms gevonden wordende aan den
hals der varkens.
. Masare, Îltasarls, m. [H. n.] Wespaardiq
sect n., halfwesp I. - Masat-ides, m. pl. Kalf
in
wespen, kalfwespsoorten I. p1.
Mascagniii, m. [hiinér.] Met water verbonden zwavelzure ammoniak m.
Mascai-ade, I. Vermomming, mommerj, gemaskerde verkleeding f. - gemaskerd en verkleed
gezelschap n., menigte 1. vermomde personen; —
maskerdans, moinmendans m., gemaskerd bal ii.,
maskerd de I.— (fig.) Ce monde -ei nest qu'une
m-, deze wereld is niet dan eene maskerpartij.
-

Mascaret, m. [Mar.] , z. MACARET, BARRE.
Mascarille, t. [Bot.] Eetbare, zeer gezochte

paddestoel m.

Mascarin, m. [H. n. ] Maskerpopegaai in.
(van 't geslacht der eigenlijke papegaaijen).
Masearon, m. [Arch.] .dpenqezigt n., groteske kop m. aan deuren, ins. aan fonteinen en
pompen.
(bloemen of bloesems.
Masculiflore, wij. [Bot.] Met mannelijke
Masculin, e, adj. Mannelijk, van het mannelijk geslacht. Le sexe m-, het mannelijk geslacht.
Les descendants en ligne m-e, de afstammelingen
in de mannelijke linie. - [Féod.] Fief in-, mannelijk teen n. (dat niet op vrouwen kan overgaan).
- [Gram.] Le genre m- of als subst. Le MASCUhet mannelijk geslacht. — [Pais.] Rime m-e,

LIN,

Vers in-s, mannelijk., staand rijm n., staande
verzen n. p1. (niet op een siependen, toonloozen
klank uitgaande). - ]- Maseuliniser, v. a.
Mannelijk maken; als mannelijk qebruiken. [Gram.] M- an mot, een vrouwelfjh woord als
mannelijk of in het mannelijk geslacht gebruiken.
- (fig.) hi- l'éducation, door de opvoeding mannelijk, kloek maken. - Masetilinité, f. Hoedanigheid des mans, mannelijkheid I., mannelijk ge-

slacht n. La seule m- a droit a la couronne de
France, alleen het mannelijk geslacht heeft in

Frankrijk regt op de kroon. — [Gram.] Comment
expliquer Ia m- de ce mot? hoe zal men 't mannelijk geslacht van dat woord verklaren?
Masetilit of Msu1it, m. [Mar.] Indische

sloep 1. (van een regtsgebied.
1 Masenient m. [Cout.] Uitgestrektheid f.
Masler, m. [H. n.] Hands- of ossedarm m.
(soort van schelp).
-

-[ Masnage, Masoiiage, m. [Cout.] Huishuur I. - -I- Masonier, m. [Cout.] huurder,

pachter m.

Masourka of Masurkft, f. Poolsche natio-

nale dans m., snasurka 1.
Masque, m. Momaangezigt, masker, mom, na- Martyre, 1. Marteldood m., martelaarschap n. gemaakt menschengezigt n.; fluweelen bedekking van
om 't geloof; ( bij uitbreiding) ziels- of ligchaams 't gelaat tegen zonnegloed en koude; - (bij uitiden n., marteling, kwelling, groote smart of breiding) vermomd of gemaskerd persoon m., gepijn I. SoulTrir, Enclurer le iii-, den marteldood maskerde m. en 1. bI- en carton, en cire, bordpalijden, ondergaan. La couronne du m-, de mar- pieren, wassen masker. M a domino, domino-mastelaarskroon. - Sa conversation, Ce mal de ker (waaraan de kin ontbreekt). La salle était
dents est un in- pour moi, zijn onderhoud, die remplie de m-s, de zaal was vol maskers of vertandpijn is eene marteling voor mij. — (podt.) momde personen. - (fig.) Valsche schijn m., voorH a souffert le m- toute la null, hij heeft den wendsel n., dekmantel m., veinzerij I. Saus le ingeheelen nacht hevige pijn geleden, uitgestaan. d'amitié, onder den schijn van vriendschap. Cost
- Itai-tyrion, Martyrium (pr. —ome), M. Ie in-, dont ii se couvre, dat gebruikt hij tot een'
Martelaarskapel f. (het graf van een' martelaar dekmantel. Lever le in-, het masker opligten, niet
bevattend); martelaars-kerkhof n.; kerk f., aan langer veinzen. Arracher, Oter le in- a qn., iemand
één' of meer martelaars gewijd. -- Martyi-iser, het masker afrukken, iemand ontmaskeren, hem in
al zijne slechtheid ten toon stellen. Son in- est
V. a. Martelen, om het geloof pijnigen, den marteldood doen ondergaan: Diocldtien lit m- une mli- tombe, hij (zij) heeft zich zelven (zelve) verraden.
nith de chrdtiens, Diocietianus deed eene groote - (fam.) II ne sort point sans son in-, hij vermenigte christenen den marteldood sterven. - ( fig.) toont zich nooit in zijne ware gedaante. - [Arch.,
Sculpt. , Peint.] Als sieraad aangebraqt menschenLes voleurs le martyrisèrent pour avoir son aigent, de roovers pijnigden, martelden hem, om zijn of dierenhoofd n., op de sluitsteenen der gewelven,
cht vaak van zeer grilligen vorm; - afdruk in. van
geld te krijgen. La goutte le martyrise, de ji
martelt hem. - ai-tyroIoge, m. Martelaars- iemands qelaat, ins. van een' overledene, in eene
boek n., geschiedenis, lijst I. der martelaren. - weeke stof, om daarnaar zijn afbeeldsel te maken.
Martyrologiste, m. Schrijver van een marte- - [Bot.] Fleur en in-, z. v. a. PERSONNEE. [Chir.] Aangezigtsverband n. - [Escr.] Schermlaarsboek,rnartyrolog t's tm.
Marurn, m. (pr. —rome) [Bot.] .4mberkruid, masker n., beschutting van ijzerdraad voor 't gekattekruid (herbe aux chats), mastikkruid, m a- laat. - [Litt.] Maskerstuk a., verzen, die weleer
in Engeland op het tooneel door vermomde persorum n.
Marvaux, m. p1. [Sal.] Druipkorven m. p1. nen werden voorgedragen, soort van opera met
dans. - [Mar.] Rookzeil n. voor den schoorsteen
voor 't pas gemaakte zout.
van de kombuis; - scherm n. van eene scheepskap,
Maryland, m. Tabakssoort f. (uit den gelijk
namipen noord -amerikaanschen staat der Unie) . - voor- en achterluifel m.; - opper m., beschutte
plaats aan eene kust. - [Tech.] hol of verheven
[Jeu] Zeker kaartspel n.
zigd: Le rol m-, de koninklijke martelaar (Karel
I. van Engeland, Lodewijk XVI. van Frankrijk).
—

-
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gesneden stempel m. om menschen- of dierenhoo/- denschip wordt gescheiden (ook cordon de massane
den op of in metalen terenten. - MASQUE, f. en voltiglole geheeten) .
(pop.) Oud en leelijk wijf, apengezigt, hatelijk
Massape, Massapée, f. [Mar.] Werktuig n.
voorwerp; — ool jk ding, schalk meisje n. — Mas- om de scheepstouwen in beweging te brengen.
Masse, f. Hoop, klomp m., verzameling van
quer, V. a. Maskeren, vermommen, het gelaat met
een masker of mom bedekken; — verkleeden; — gelijksoortige of verschillende deelen, die een lig
(fig.) onder een' bedriegel jken schijn verbergen, beof geheel uitmaken; het geheel eens ligchaams-cham
dekken, bemantelen. On masque quelquefois le vi- dat uit gelijksoortige deelen bestaat, vast ligt lig
massa f. Le chaos des poètes n'était-cham,
sage, men doet somtijds een masker voor 't gelaat.
M- qn. en arlequin, iemand als hansworst verklee- qu'une m- informe, de chaos of bajert der dichden en vermommen. — M- ses mauvais desseins, ters was slechts een vormelooze klomp. Les pyrazijne kwade voornemens verbergen. — ( fig.) Voor mides sont d'énormes m-s de pierre, de pyramiden
't gezigt verbergen. het uitzigt benemen, onzigtbaar zijn ontzettende steenhoopen. — Une m- de métal,
maken, m a s led r e n: Ce mur masque nos fenê- de plow, een blok, klomp, stuk metaal, lood. —
tres, die muur belet onzen vensters het uitzigt. Ce L'ours en naissant ne parait qu'une m-, de beer
petit bois masque notre maison, dit boschje mas- gelijkt bij zijne geboorte naar een' vormeloozen
keert of verbergt ons huis, beneemt ons huis het klomp. — C'est uric m- de chair, 't is een vleeschuitzigt. — [Mil.] M- une batterie, eene batterij klomp, een zwaar, vet, log schepsel n. — La m- de
maskéren, onzigtbaar maken. — (bij uitbreiding): lair, du sang, de gezamenlijke lucht (die op de
M- l'odeur de la venaison par des assaisonne- aarde drukt), al het bloed (in een dierlijk ligchaam),
ments, den reuk van het wildbraad door toekrui- de lucht-massa, bloed-massa. On j uge de la m- des
den of kruiden en maskéren of verbergen. — MAS- corps par leur poids, uit het gewigt der ligchamen
QUER, v. n. [Mar.] Le vaisseau masque, de zeilen besluit men tot hunne massa of digtheid. La nlkillen of liggen op den mast, het schip dreigt een' du people, het gezamenlijke volk of de volks-massa.
uil te vangen. — SE MASQUER, V. pr. Zich maske- —(fig.) La m- des lumières, des connaissances hu
ren, zich vermommen, een masker voordoen, zich
de gezamenlijke kundigheden, de massa-maines,
verkleeden. Se m- pour aller au bal, zich maskeren der menschel jke kennis. — ( fig.) Cola est bon pour
om naar 't bal te gaan. — ( fig.) Le vice se mas- la m-, dat is goed voor den volkshoop, voor 't
que souvent sous 1'apparence de la vertu, de on- gros des volks. Soulever les m-s, de massaas, de
deugd verbergt zich vaak onder 't masker, onder volksmenigten opr°ufjen. — Pour obtenir un sucden schijn van deugd. — Het part. passé is ook cés quelconque, it faut doener en m-, om Benig
adj.: Femme masquée, vermomde, gemaskerde goed gevolg te erlangen, moet men gezamenlijk
vrouw f. -- Bal masque, gemaskerd bal n. -- te werk gaan. -- [Arch.] Cet édifice forme
une belle m-, dat gebouw vormt Bene schoore
Brnlot m-, brander in., die er als een ander oor
p uitziet. — ( fig.) Ii est toujours in-, hij-logsei'„ mmiassa, een schoon geheel. — [Exploit.] M- de cal
vertoont zich nooit zoo als hij is, hij veinst altijd, rière, opeenliggende steenbeddingen f. pl., steen
massa. — [ Jur.] La m- des creanciers, de-groef
heeft altijd een masker voor. -- Maison m-e par
un boís, door een Bosch g e in a s k e er d, verborgen, gezamenlijke schuldeischers. La m- active dun
in zijn uitzigt belemmerd huis n. — [Mil.] Batterie marchand, het gezamenlijk vermogen van een' han
m-e, gemnaskeerde, voor 's viands oog verborgen
kas en uitstaande vorderingen. La in--delar,zijn
batterij f. — [ Mar.] litre m- par un autre vais- passive, de gezamenlijke schulden. -- Syndic de la
seau, door een ander schip gemaskeerd, in 't schie- m-, syndicus van den boedel (gevolmagtigde tot
ten verhinderd worden. --- Etre m- par Ie vent, vereffening des boedels). — [Mil.] Digt opgesloten
den wind onverwacht van voren krijgen.
kolonne, massa f. Les m-s se porterent sur tel
Ma,ssacrante, adj. (alleen voorkomende in: point, de massaas trokken tegen dat punt op. —
fam et fig.) 11 est dune humeur m-, hij heeft een [Mus.] Cet instrument fait bien dans les nl-s,
onuitstaanbaar humeur, een' onverdragel eken aard. dat speeltuig werkt goed, doet een goed effect in
Massacre, m. Moord, inz. aan weerloozen de massa, onder de gezamenlijke instrumenten van
gepleegd, gruwelmoord m., slagting, onbarmhartige een orkest of koor. — [ Point.] Les lumières de
vermoording f., bloedbad n., nederhouwing, neder- ce tableau sont disposées par grandes in-s, liet
sabeling f.: Le m- des innocents par ordre d'Hé- licht in die schilderij is bij groote massaas aangerode, de ombrenging der onschuldige kinderen (de bragt. — [Pharm.] 1VI- de pilules, d'emplátres,
kindermoord), op last van Herodes. Le m- de la pillen-, pleistermassa, het dooreenge?verkte deeg, de
saint-Barthélémi, des vêpres siciliennes, de moord, stof tot pillen, pleisters. — Massa, geldhoo fdsoin f.,
het bloedbad in den St.-Bartholomeus nacht, bij de hoofdkapitaal-fonds n. (eensr nalatenschap, eener
Siciliaansche vesper. La wille fut prise d'assaut, handelsmaatschappij, enz.) Toute la m- est de
et ion fit an grand m- des habitants, de stad cent mille frases, de geheele massa, de gezamenlijke
werd stormenderhand ingenomen, en men maakte nalatenschap, de waarde des ganschen boedels beeene groote slagting onder de inwoners. — [ Vener.] draagt 100,000 francs. — [ Admin. mil.] Fonds n.,
Nederlaag, groote slagting onder 't wild. --- 4 f- massa f. M- d'habillement, kleedingfonds. M- de
gehouwen en op de huid des diers geplaatste kop. lingo et de chaussure, linnen- en schoenen fonds.
Sonner le m-, het jagerregt blazen, jagers en hon- M- de chauffage, verwarmingsfonds. M- d'équipeden met den hoorn tot het jagerregt (curée) bijeen ment, uitrustingfonds. M- noire, zwarte massa,
roepen. — [Bias.] Herteschedel in., gewet van een regiments-spaar fonds (gevormd uit de achterstallige
hert met een stuk van den schedel. — (fig. et (am.) soldij der overledene of gedeserteerde manschappen
C'est un m-, 't is een knoeijer, broddelaar, slecht en dgl.). [Tech.] Moker, ijzeren moker m.
werkman; — ook (van iets kostbaars of moois, dat (der mijnwerkers, steenhouwers, straatmakers, enz.)
bedorven of gebroken is, sprekende) : 't is duizend M- a enrayer, vuist f., ijzeren hamer om de spajammer, 't is eene jsel jkheid. — Massacrer, ken in de naaf te drijven. M- à darner, aardstamV. a. Vermoorden, ombrengen, slagten, doodslaan,
per, aardplakker m. M- pointue of Moine, drevel,
nedersabelen: Faire m- toes les habitants dune zethamer in. hi- de Bois, moskuil m. M- à pointes,
wille, al de inwoners eener stad doen vermoorden. punthamer. M- en bois à assembler, handhei f. —
— (bij vergrooting) : 11 a rencontré des voleurs qui Tegenwigt n. aan een' unster of weeghaak. -font tout massacré, hij heeft dieven ontmoet, die [Artill.] M- de recul, stophout, stelblok n. M- de
hem zwaar gehavend, gewond hebben. — ( fig. et lumière, zundgatstop f. M- de mire, vizier n., z.
(am.) Bederven, verknoeijen, verbroddelen, bescha- v. a. FRONTEAU de mire. — [Anc. mil., Bias.]
digen; slecht werken, knoeijen: M- des statues, M- d'armes, knods, strijdknods, strijdkolf f. —
des meubles, standbeelden, meubels bederven, be- [Anc. tout.] Staf met gouden of zilveren knop,
schadigen. Le tailleur a massacré mon habit, de dien men bij plegtige gelegenheden vóór de koninkleërmaker heeft mijn' rok verknoeid. — Het part. gen, vóór de rijkskanseliers droeg, schepter m. —
passé is ook adj. Hammes In-s, vermoorde, omge- M- de bedeau, kerkdienaars-staf in. — [Bill.]
bragte menschen.
Schopje n., biljartschop .f. (om vérliggende ballen
5 Massacreur, m. Moordenaar, ombrenger m. mede te spelen); — het dikke einde der gewone queue.
Massage, Masseinerit, m. [Méd.] Het druk
— [Blas.] Knods f. (op wapens doorgaans in de
kneden, wrijven der ligchaamsdeelen, om de-ken, handen van wilden als schildhouders) M- it picospankracht der huid en weefsels op te wekken.
tons, morgenster f., ronde ijzeren bol met uitsteMassane, f. [Anc. mar.] 4fscheidingslijst f. kende ijzeren pennen. — [Bot.] M- d'eau, watereener gal/el (waardoor het achterschip van 't mid- kolf f., eene zamentrekkende en zuiverende water,
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plant van 't geslacht der rietgewassen (ook massette qekeeten). M- de liedeau, breedbiaderige waterkolf. — M- de hëron, Z. HERON. — EN MASSE,
bc. adv. Vereenigd, in zijn geheel, gezamenlijk,
alien te gelijk, in massa: La nation so leva en ni-,
de natie stond in massa, als één man op. Levme

Massot, m. [H. n.] Groene lipvisch m. (ook
labre tourde en bij Venetië papayallo verde ge-

en m-, Z. LEVEE. A voir la chose en rn-, On est
satisfait, als men de zaak in massa, in haar geheel

beschouwt (zonder ze in de bijzonderheden gade te
slaan), is men voldaan. — Cela ne se délite qu'en
m-, dat wordt niet dan tij partijen, tij groote partijen verkocht. oudert.)
Mâsse, f. [Jeu] Inzet, pot in. (Het woord verMasselotte, t. [Fond.] Verloren hoofd n. (vijl.
JET).

Masse-more, t., z. V. a. MECHEMOTJRE.
Massemillé, m. [Bot.] , z. v. a. MANCENILLIER.
Massepain, m. Suikerbrood, amandelbrood n.,

een gebak uit amandelen en suiker, marsepein,
marcipein IR,
Masser, V. a. [Mid.] Het vleesch of de ligciiaamsdeelen op oostersclie wijze met de handen
drukken of kneden. massdren. Clsez les Tures
On se fait IR- dans une étuve sèche, bij de Turken
laat men zich in eene drooge badstoof masseren of
kneden. - [Mil.] In massaas stellen of scharen.
M- son infanterie, zijn voetvolk in massa stellen,
digt opsluiten. — [ Peint.] De massaas of groepen
behoorlijk ordenen. — SE MASSER, v. pr. Zich ,qroepEren: Les personnages de ce peintre se massent
naturellement, de figuren van dien schilder qroepEren zich natuurlijk.[Tech.] Zich tot een'
klomp, tot eene vaste, digte massa vormen.
Màsser, v. a. [Jeu] Inzetten, een' pot maken.
(liet woord veroudert).
Massète, t. [H. n.] Slij mwor m , ingewandsworm ni., inz. der visschen (ook massette gespeld).

Masséter, adj. m. (pr. —tère) [Anat.]: Muscle

of als subst. MASSETER, M. Kaauwspier f.,
masséter m. — Massétérin, e, adj. Tot de
kaauwspier behoorend: Artère IR -e, kaauwspierslagader 1. - Massétérique, adj., z. v. a.
IR-,

MASSETER1N.

M assette, t. [Bot.], z. MASSE. — [ H. n.], Z.

MASSETE.

Massleot, IR. [ChIIR.] Loodgeel, loodglit n.,
loodasch t., een geel eerste lood -oxyde, tot bereiding
van de menie of het roode lood -oxyde, m a s s i c o t n.
Massier, IR. Stafdrager IR. bij zdkere plegligheden, pedél IR.
Massif, ive, adj. Dik en zwaar, wigtig; vast,
stevig; digt, vol, niethol, massief. BâtiIRentIR-,
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heeten). (broodvormers.
Massou, in. [Tech.] Zware tafel f. der zoutMassoy,m. [Bot.] Bast der taurierplant,massohi.
Massiie, t. Knods t., zware knoeststok m. La
m- d'Hercule, de knods van Hercules. — M- d'armes, strijdknods (oud wapentuig). Coup de. m-,
knodsslag IR.; - (fig.) harde stag m., onvoorziene
groote ramp f. - (fig.) Faire de sa tête IR-, zich
aan een gevaar blootstellen of zich veel zorg en
moeite geven, zich suf denken om in iets te slagen,
om een' hinderpaal te overwinnen. — [Bot.] En
IR-, En forme de ni- knods-, kolfvormig. Mousse
rampante a IR-, kolfmos. M- d'Hercule, naam eener
komkommersoort , om haren vorm zoo geheeten,
Herkules-knods; — ook de handelsnaam eener
knodsvormige schelp. M- des sauvages, wortel m.
van den knodsboom, in ab o ui a (z. MAROIJIER).
Mastic, m. (pr. mas-tik) [Bot.] Bleekgeel, wetriekend hars D. van den mastekboom [pistacia lentiscus] inz. op Candia (tot l akvernissen en rookpoeder gebdzfqd). — [Tech.] Soort van kleefdeeg n.,
stopverw f., steenhouwers-steenlijm f. en m., m a st ik n. hi- hydrofuge, vochtwerend mastik. M- invisible, onzigtbaar mastik, lakoplossing t. in wijn-

geest. — Mastieage, M. [Tech.] liet aanwenden

van mastik, het sluiten met kleefdeeg of stopverw.
Masticateur, adj. m. [Anat.] Muscle m-, of
als subst. MASTICATEUR, IR. Kaauwspier f. - Mastication, t. Het kaauwen, kaauwinq 1. - Masticatoire, adj. Tot kaauwing bestemd of geschikt:
Remède IR- of als subst. MASTICATOIRE, IR. [Méd.]
Kaauwmiddet ii., kaauwartsenij t., m a s t i c a t O
rium n.
Mastielue, I. [Chim.] Harsachtige stof 1. uit
het mastik, m a s t i c i n e f.
Mastigadonr, m. [Man.] Kaauwgebit, drenk
gebit n., watertoom IR., een uit kogeltjes en ringen
bestaand mondstuk n.
-

Mastigophore , in. [Ant.] Stokdrager in.,
ordebewaarder bij de grieksche spelen.
Mastiquer, V. a. Met mastik, kleefdeeg, stopverw, enz. digt maken, stoppen, zamenvoegen,

mastikéren.
Mastite of Mastolte , I. [Med.] Pijnlijke
opzwelling, ontsteking t. der borsten.
Mastodologie, f. Woord, dat voorgeslagen
is ter vervanging van 't hebridische MAMMALOGIE,
z. aid.
Mastodonte , in. Naam, door Cuvier aan
eene ondergegane dierensoort der voorwereld gegeven, m a S t 6 d o n n., Ohio -dier n. (animal de

stevig, uit zwaar muurwerk bestaand, tegen vuur
bestand gebouw; ook: lomp, log, zwaar schip n. — 1'Ohîo).
M astodynie, t. [Méd.] Pijn I. in de borden.
Femme -ive, dikke, zwaarlijvige vrouw f. \Tajsselie trap -iye, al te zwaar of wigtig vaat- - Mastoide, adj. [Ant.] Borst-, mam- of tewerk u. - Meubles d'acajou ni-, huisraad van pelvormig . Apophyse in-, tepelvörmig uitsteeksel
massief (niet opgelegd) mahoniehout. — Vase d'ar- van het slaapbeen.— Mastoldien, ne, adj. [Anat.]
gent IR-, vaas van massief, gedegen, digt, zilver, Tot het tepelvormig uitsteeksel behoorend. Cellules
massief zilveren vaas t. - ( fig.) Grof, lomp, plomp, m-nes. Antre IR-, cellen in het lepelvormig uitsteekonbehouwen; bot, dom: Avoir l'esprit IR-, log van set. Muscle m- of als subst. 3IAST01mEN, IR. Borstgeest, bot van verstand zijn. - Cot hOIRIRe est beenhoofdspier f., spier van het borstbeen en het
Men ni-, die man is zeer plomp, onbehouwen. — tepelvorinig uitsteeksel (doorgaans IRusele sternomastoïdien geheeten). — Mastoïdo-aiirienlai
MASSIF, M. I-let hechte, digte, wigtige, volle, m a sre, adj. [Anat.] Muscle in-, of als subst. Le IR-,
5 i e V e n.: Aimer le m-. — [Arch.] Grondmuur,
vol gemetselde grondslag m., die een voorwerp moet de achterste buitenste oorspier t. - Mastoldo
dragen. — [Hort.] Digt bosch of houtgewas, digt hygénien, adj. et subst. in-, z. v. a. muscle
struikgewas, digt graan of loof n. — [Mar.] Slemp- DIGASTRIQUE. - Mastolte, t. [Méd.] , z. v. a.
Artif.] La m- dune fusée, MASTITE. — Mastorrhaie, t. [Méd.] Sterke
hout n., kietklos IR.
het m (is sief eener vuurpijl, het korte staafje op bloeding uit de vrouweborsten. - Mastorrhade kern. - [Tech.] Inwendige ruimte f. des .smelt- giqile, adj. Tot die bloeding behoorend. - Mas
ovens. - Massh'ement, adv, Op hechte, stevige, tothèque, f. ] H. n.j Borstzak in. der buidelmassieve wijze; op logge wijze. - -(- Massiveté, f. dieren. — Mastozoalre, Mastozoologie, f.
Vastheid, digtheid , vuurbestendigheid; grofheid, Woorden, voorgesteld ter vervanging van MAMMIFERE, MAMMALOGIE.
plompheid, massiviteit f.
Masturbation, Mastrupation , f. ZelfMassole, Massoule, f. [Hist.] Knodsstraff.,
eene in sommige steden van Italic en en in Spanje bevlekking I. (onanisme). - MASTURBER (SE) of
weleer gebruikelijke straf, waarbij de lijder met 1%IA5TRT.JPER (SE), v. pr. Zelfbevlekking drijven.
Masulipatam. m. [Corn.] Zeer fijn indisch
eene knods werd doodgeslagen. — Massoler. V. a.
katoen n. (naar de gelijknamige stad in EngetschMet de knods ter dood brengen.
Massone, 1. [Bot.] Kaapsche goudwortel IR., Ilindostan).
-

[

-

massonia f.

Massorah of Massore, F. [H. jud.] Kritisch

onderzoek van den tekst des bijbels door joodsche
geleerden, m a S S 0 r a h f. - Massorète, Massorétique, adj. Wat de massorah betreft, m a s-

sordtisch. - Massorète ofMassoret, m.

Medewerker aan de massoroh, m a s s 0 r e e t m.

Masulit, in., Z. MASCULIT.
Masurage, rn. [Anc. cout.] Belasting op de

woningen. - Masure, t. Muurwerk n. van oude
vervallen gebouwen, bouwval in. Un harneau de
IR-s, een gehucht van bouwvallen, van slechte, vervallen woningen, die dreigen in te storten.
Mat, e, adj. Dof, zonder glans, ongepolijst,
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ongebruineerd, dof gemaakt, mat. Couleurs m -es,
do/Te kleuren 1. p1. Or, Argent rn-, dof, mat goud,
zilver n. - Vast, digt, zwaar; overladen: Pain
m-, vast, te stijf brood n. - Broderie m -e, overladen, stijf borduurwerk n. - Son rn-, doffe,
matte, gedempte toon im, dof geluid n. [Mar.]
Mar rn-, lange ree t. , zee met lange zeeën. - Als
subst. rn. Het matte, glanslooze (van een metaal,
van glas, enz.).
Mat, in. [Jeu] Mat n., In 't schaakspel de beslissende zet, die den koning zoodanig schaak geeft,
dat hij niet van plaats kan veranderen, zonder
zich aan een nieuw schaak bloot te geven. Un beau
m-, een fraai mat. Faire rn-, mat zetten. Donner
cbec et m-, schaak en mat of schaak-mat geven.
Echec et in- du berger, schaak-mat bij den derden
of vierden zet, schaak-mat van den herderszet.
Etre sous le rn-, aan 't schaak-mat blootstaan. (fig.) Donner échec et rn- a qn., een beslissend
voordeel op iemand behalen, hem de neirtaag geven, schaak-mat zetten. Donner dclsee et rn- is
tousles plats, z. éclsec (en lees daar tons voor tout).
- Ook als adj.: II est rn-, Le vous m-, hij is mat,
nu is hij mat.
Mât, rn. [Mar.] ilIast, nzastboons rn., 'mast/soul.
rondhout n. !W- d'assemhlage, M- jurnelé , zamengestelde, gewangde , geschaalde mast. M- dun brin,
mast uit één stuk. M- (ie beaupré, de misaine,
d'artirnon , boeqspriet rn., fo/ekeinast, bezaanssnast.
Grand, Petit m- de hune, groote steng, voorsteng
of fokleestenq f. M- de hune d'artimon of M- de
perroquet de tongue, lcruissteng. 1W- (of Baton)
de foe of Bout debars du beaupré, kluif/wat n.
Grand, Petit m- de perroquet, grootbramsteng, voorbramsteng. M- de perroquet d'artirnon (of de perrude), lsruisbranssteng, bovenkruissteng, grietjessteng. Grand, Petit m- de cacatoi, grootbovenbram
voorbovenbramsteng. M- de cacatoi d'artirnon-steng.
(of de perrucise), kruisbovenbramsteng, boven grietjessteng. M-s majeurs, ondermasten. M- d'ernbar
cation, sloepsnsast, sloepsrondlsout. M- de recliange
(of de fortune) , noodtuig, huiptuig, (triv.) jenevertuig is. M- de, hune de reebange, waarlooze steng
M- de tape-cul, druilsmnast. M- is pible (of piple),
gektugte mast, polalfkermast. - Agn/er les m-s,
de masten betakelen. Caler, Guinder les m -s. de
stengen strijken, hijsc/sen. Aller is rn-s et is cordes, voor top en takel loopen. - M- de pavilion,
vlaggestok rn. - [Bias.] M- dsarrné, mast zonder
zeil en touwwerk, onttakelde mast. - [Mil .] M- de
tente, tesststjl, stijl in. - M- de parasol, de paraplum, stok rn. van een zonne-, regenscherm. - M-

de cocagne, Z. COCAGNE. (TATOUEII.
Matacher of Mataeher, V. a., z. v. a.
Mataehinade,Mataehiner, Z. MATASSIN—.
Matacon, rn. [Bot.] Aardnoot op Madagas-

MAT1OIJOGIE,

van de staven. - [ flist.] Naam der leden van een
in 171& te Barcelona gevormd vrjkorps van 2,000
man, die Philips V. niet wilden erkennen.
Matasse, t. [Corn.] Ruwe, ongesponnen zijde f.;
- ruw katoen n. - Ook als wij. gebruikt: Soie rnMatassin , in. Kromme-sprongenraaker, potsenmaker. - MATASSINS, rn. pi. Mommedans ri.,
dans van vermomde, als hansworsten gekteede persassen met houten zwaarden (als navolging van
den wapendans der Ouden) ; de dansers ze/ven,
goochetciansers rn p1. - Matassinade, t. Mommedans m., z. V. a. MATASSINS; - pots f. , zot
gebaar n. - Matassiner, v. n. Den mommedans
uitvoeren; --- grappen of potsen snakes.
Matatan, m, Groote negert. om 1.
Matavane, t., z. v. a. MARTAVANE.
Matchi, fl1. [H. n.] Aap rn. van 't geslacht
der sapajoes. - Matehi-manitou, m. [Myth.
mdi Booze geest in. bij de anserikaansche wilden.
t Mate, f. Verzamelplaats f. der dieven, beurzesnijders en ander slecht volk te Parijs. -- Gens,
Enfants de Ia rn-, spitsboeven ni. p1.
Maté , eg adj. (en part. passé van mater):
Oiseau rn-, afgerigte vogel, volk ni. - Orgueii
In-, gefsuikte, vernedem-de hoogmoed rn. - Corps,
Chair ni-, gekastijd, gekweld liqc/saasn, vleesch n.
- (Somtijds ook voor mati): Verre in-, mat, dof
gemaakt glas is.
Maté , e. adj. (en part. passe van mister):
Vaisseau rn-, van masten, van rondhout voorzien

schip, bemast schip n. Bâtirnent rn- en vaisseau,

schip met fregatstuig, driesnastsclsip. Vaisseau men brick, en senau, eis beu, schip met briks-,
snaauws-, poonstuig. V aisseau rn- en chandelier,
schip met loodregt staande wasten,
Maté, rn. [Bot.] Paraguay-thee t. - In water
gekookte mats, maïs-bijl rn.
Mateau, rn. Zamengcbondene zijdestrengen t. p1.
Matelas, m. Matras f. M- de erin, de plume,
de lame , paarde/saren , veiren , wollen metros.
M. de paulo, stroomnatras. - Les rn-s dun carosse,
de koetskussens n. p1. - Matelasser, v. a. Van

snatrassen voorzien; als een matras of kussen opvullen: M- un lit, een bed van matrassen voorzien.
M- des chaises, stoelen opvullen, van gevulde zittingen, van gevulde r'ugleuningen voorzien. - i-let
part. passé is ook adj.: Voiture rnateiassde, opgevuld, omkussend rijtuig n. - Matelassier, m..
-!ere, f. Matrassenmaker, -maakster f.; opvulIer m., opvulster f. van stoelen, zitbanken, enz. Mateiassnre, f. Stof t. tot inwendige bekieeding
der rijtuigen.
Matelot, m. [Mar.] Matroos, zeeman, varensgast, varensgezel, bootsgezel; - (fasn.) pik/sroek ,
jan maat m. It!- novice , jongen, onbevaren matroos,
ligt matroos, oplooper ni. - Naam van ieder schip
eener linie met betrekking tot het onmiddellijk voorgaande of volgende: M- d'avant, voorzeiler. Md'arrière, opsluiter. Les rn-s du commandant, de
voor- en ochterzeilcr van den bevelhebber. - In
dezen zin ook als adj.: Vaisseau m-, schip, dat
voor of achter zeilt in de linie. - Maat, helper rn. (van een' scheepstimmerman). - [Anc.
mar.] Kooimakker, kooimaat rn. - H. of Mann
d'eau douce, Z. M5RIN. - [Cost.] Zéker jongenskleed n., waarbij broek en buis vereenigd zijn; -matrozenpak D. (als verkleedîng). - [H. n.] Volksnaam (Ier vensterzwaluw f.; ook; van eene kegelschelp f. - Matelotage, m, Het beroep, de
kunst van den matroos, zeemanschap f.; matrozenwerk, sc/seepswerk 0.; matrozen-maandgeld n. Gezamenlijk bezit D. eener kooi. - Matelote, t.
[Cuis.] Matrozen-geregt ii., matrozensoep f., zékere
spijsbereiding van tot ragout gekookten visch met
zout, peper, uijen, wijn, enz., m a t e 1 0 t e f. Matrozendans in., m a t e t 0 t e f. --- is LA MATEROTE, bc. adv. Op matrozenwijs, op zijn zeemans.
- [Cuts.] Sauce is in rn- , matelote-saus t. S Matelotesque, adj. Den matroos, den zeeman
eigen: Caractère m-, zeemans-, matrozen-karakter n. Plaisanteries m-s, matrozen-grappen t. p1.
Mâtement, m. [Mar.] , Z. MaTAGE.
Matéologie, t. [Didact.] Vergeefsch, ijdel
onderzoek is. van ondoorgrondeljke zaken, van onoplosbare vraagstukken, inz. van de verborgenheden der godsdienst, geheimeniszoekerj f. -'Ma-

kar, waarvan een geiijknasnig brood wordt bereid,
broodnoot t.
Matador , rn. Stierendooder, hij, die in de
stierengevechten der Spanjaarden liet dier moet
dooden, m a t a d 6 r rn. - [Jeu] Hoofdtroef f,
m a t a d 6 r, naam der hoogste troeven in het omber-, quadrille-, solo-spel. Spadille, manille et
baste sont les trois premiers m -s, spadelie, manille en basta zijn. de drie eerste matadors. Faux
m-s, valsc/ie matadors, troeven, die van manille
af op elkander volgen, volgreeks van Jioofdtroeven
zonder spadille. - ( fi g.) C'est un rn-, 't is een
eerste baas of meester (in eenig vak, spel, enz.);
't is een aanzienlijk, vermogend, veelbeteekenend
man.
(lijn f.
Matafion, in. [Anc. mar.] Beslagseising, steekMãtage, Mâtement, ni. [Mar.] Hel inzetten
der masten, liet bemasten; bemasting f.
Matagot of Matagaii, m. [Any. mar.] Brasklamp m., schaal, zijsc/iaal f.
t Matagraboiiser, v. a. (woord van Rabelais)
Zich nutteloos afsloven, zich veel vergeefsc/se moeite
aandoen. (pad t.
Matamata, t. [H. n.] Surinaamsc/ie schildMatainore, m. (eig. snoorendooder, eesse personaadje uit de spaaseche blijspelen, die op zijne
heldendaden tegen de Mooren pacht) (fam.) Pogc/icr, snoever, praalhans, grootspreker ; schuimlooper, tafeltikker m. - [Agric.] Groote, diepe
kuil m. in den grond, inz. ter bewaring van gretéologien, m. Naspoorder van 't ondoargronnen, onderaardsch korenmagazijn n., s i to m.
Ossderaardsche kerker m. ter nachtelijke opsluiting deljke, geheinsesiszoeker rn. -- Matéologique,
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geheiineniszoeking be/Wi) eiu1.—iatéo
t4eIlnie, f. 1./dele, nietige, nietsbeduidende kunst 1.
Mater. 1'. (t. [Jeu] hilt zetten, jj(t/ 'jPVtfl (in
- t schaakspel): %I- (In. a\- er tin pion, iIin(lntI met
een' pion flUit zetten.
fig. Jfffiatten., /itlIe,i
(hIJ. lot de

--. (

)

k(1SIjJ(ICI? : --ii)fl1i('Il(/'i, vep,u:(It
li(j(IV1(t?i (lf,fl (ltttfl .
li(.e.celi /0(ii r(1.iPfl
(let' jeCil,

(OJI)S,

zijn

,efl:

1- le

sa eiair
kastijden. -

zijn

11 a (t(. Jj(Jj maté pa r le mauvais succès (le (tlt(
hij I.tt tiflüi • I .c/tId(' f!(V()1!! V(lfl (It'e

C uìt 1(J)ti('.

onderneming ZCti verootmoedigd. - F! t ( / icic! ii.
leclt.j . . ( 1 (1. MATTER,
-Z. V. (t. MAL tXEfl.
1AIIR. -- LFUU.i I:ei( ((I()fC(ijI(! ((/( l(J(i(.
1â1 er

(t

a . [Mar.]

Bemasten, (Ie masten

i11C,(. \l- UI( vaisseau, ( ' (( t ((1(1/) bemasten,. •-- (1/)
j/n (i(((I zetten,. t '('1I ((I, (t( neér stellen, ((/;( ifIin:
:l- iine pièce de hUN. le ca non, ("1( stuk It((((1,
('('n stulk (JP.(ifl(i op zijn PitUl zetten. SI- une (Ofl1111e, t1e( ltl1lli. ('It ()(IIIÇ.S1j11, ((fl b((It ((j) (J(('(.
- Machine a ((1-, c. M.(lltNL.
aicral Iii. [H.. n. I J!I.'n(((I(i( der staartmees f. iianue jt lctiz .iie L(ii(
Jiâteiea , ' ûtere , m. kleine uUJi (1.:
(((((SIIt1IL/( f. ; /iqt ((pI(/I)((j ( . , /l'f f.
(:latériHstr. ( ('. [Phil. .] -lI •1;ITe/Ui

beschouwen ((/ onderstellen,
m (( I ( i i (( I i s e t • C l(. ---.n_i'LI(i.I.isun. V. fl
ei( SE AIATftIALISER. r. p P. .'t/((/. te!
worden.. --- Een (,(((.,(,j((f/(( worden.. - ria lisnie, ill. [Ph (l. ] Stofleer, geestloochening f.,
.çit'I.scI. (/(i! (/e((( ander beslaan (l(U( j((f der slof
erkent (fl !rr(IVR !(1It (It' it'I of (/f) ((i(1if/(1(G(I(t/(jIO
natuur derIC (;fl(/!(;'j(/ lOt)(iu iii, 10 (t te 7 1 (1?(((!UH.
Ij!i'1(,

(

),

-1riaiiste. it. /Oû1,sI(tfltIct
('(itt t!((l .st'I'/. stof /;'!itit 1. (l(('Xi!t(t(l/(eI((t(t,. lit (1I C i• I (I I t : I fit --- )I.'fLR{ sJJsl1 , adj. Geestloochenend, stof btIj)tl()t(! (/t stofleer(itttI(tttt((t(tI, ttc( ititilet it'litttttx besmet,. to(tIt' i jttI i s/(St It. E(ll S fi Ill
111-. Opinion m-, uit(I(tj(tli.1i.O/? schrijver ni. ,
Vt)t'!t1( 1). --- I. .'I(t//'tIj/1Oi(l, /(q
t/1(i1)U ljjk!teid : eigenschap (t .c/t./, fit o I t i• I (t I I-

I t t: itt (t :.: fi.

l"tt

1.

,1 atérl aux , m. »1. Bouwstoffenfi i . pl„ tie ruwe
stof lol eeni j werk, tip le bco,itevitt Vi((/ 1. , materialen D. PI.: 11 setil lt;Ilti. il asciiiltl' le itt- , hij

t// l)(;U?L't'i(, hij tetziotteil tIc ttt('l((t(lI(,t of bouw stoffen. -- I/bttttk t., /.u(u It.: (.oittlltt flfl Itoti
t\•t_ e des m-, een gat met t/btuo1c of puin vt/tt.
itelt. -- (fig.) Jpz fl- t1tit ou.Nr rage ltl-lttJ kite. tie
bouwstoffen (((1 ( i eu h j,slo,i.se/t werk.
M a teriel , Ie, adj. Stoffelijk, .îtOfbC?'(ttIPt'(I, uit
stof qctoiittt!, I((jr/t(tttt(lijk: - -- ( ( t j stof fiettt//ttol,
mat e t it' ei. Subl:titte tt-le. .cfo//tlj/kt t'(/claitI
.cI()/feitJIi. 1ifit/ttittttij)h wezen ii.
(l/jltt/ti stoelijk,
hoedani g heden. - ?ititt'IjiIc. (((((t t
ui-les, slit//e.
.s(itf gehecht: Nous s ommes trop It-- liii OttifilIre I ltettutt./ (lt Ja vertu par tlle-tnintt , ttj z yn
It c I,ittlj/ft uttt ie schoonheid der tittuiti Ion; lo(lt'
.p/)p jp kennen. ---- [ Tech.] Veel of t'. veel stof
bevallend, :uaut plomp, log, massief. Cci (115
(ttttl
CtI ornement ('St trop in-, (1tt ttt't'A'. do! sieraad,
is It, 'tttt(tt It , grof, 1',.p,tpittiij. •- (tic'.) flomme,
Itt(!
ttttt(
traagverstand H.
I'itri I t-. plomp
-' (Shol. J Zakelijk, wezenlijk, stoffelijk, matt t'r ie el (in tegenstelling ntt't forntel vormelijk, formeel) (tttso in-le, zakelüke,.s'Itt//eijjftt' otttttttk.
Sets I1t ) (1et'tt!j)IO' C(iit'lilht' zin ni. i t ltutl ,.
z(tI(el(/!ie. ut'titIf/kt'. (((t/t li(;C/ttittt('Ij,ft(' , itt'! iltttCIti1 (1tttt(Jtt lt('tt t//ei . '!; ' i'kttt'ett t. »1. -•-- [1 ii t.]
Faux ii- tt i('t-t't/i.(il(!jjI't', tttt rttotb"tlacltteljjIie te'r(tl.ç('lt itt( f. - t.'l'tltiEt. m. II"! 7iitt?t'If/IO' , tito//t'((jut'. li/'/tltatttt'I(j/ie: Le peuple ne Iiettl luau (ttIP la religion, lt('t itt/li it/i/ri enkel aan 't zinnelijke
t . tttt (/, (((/Ç(//p((Ç( /tttitqt'it. 11 faut distinguer Ie fltin iOtfl)el . »telt tttflt't itt'! ?t'PZI'tt Pflfl thu vorm, t,itt1t'i'/tt'itlett. •--- .\1 il .j Gezainenlijke legerbehoeften t.
j)1. (geschut, kruid en 10(1(1 , it(ttj(t(ttlIt , ti'tïflt'i(.S t'it'.)
til ai t' 1' 1 t ' t' I n. J'Cfltt(tfli 1 Ittttltl tout tiflt (1-,
(It' t'ij(itt(! 1st/j al zijn itttt1('t'i('('/ Pt't!Ot•t'tt. tI- de
'it/ge, iIeIift't'tiit(j.S-tfl(tiPt h'e!. - ('taitzett1U/ce behoeften ',werktuigen, fjPtt'C(I.s'CI(t!jJtL'it t'ttzt.) V(Lit tPi(
faiti'fjli, (/1 ttkIe't'j enz.: I. Ii- (1(1(1e iwpiioterie.
[ ltpjt( f. Stil p.]
1(1, 1 ;tttïh'tiE'el cenet (lt'ttiil'Pp().
1.'t til- (10 I'tt.t'l . /pf (jiutete. ('((Pitt (/t'(kt'itt' der
uitvoering, het materiéle der lit:n,s'i. - Niatérie!stoffelijke wijze, ii//Cltattte/?JA',
Jenent. telt'.
tt(I(It' 't (frjP't(t(tttt; cfO//e/tjk , naarstof,
OP
grove, luit ii'ijtt' Ir. bewerkt),
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. Materite, le, adj. Moederljk, der moeder
eqen : Tendresse , Sollicitude m-le, moederlijke
liefde, bezorgheid, moederliefde, moederzorg f. Sein
m-, moederborst 1., moederschoot rn - La langue
rn -Ic, dc moedertaal f., de taal van onzen geboortegrond. La tige rn -Ic, de moederstengel m., de stengel,
die eene plant of bloem draagt. - Van moeders

zijde: Parents m-s, bloedverwanten rn. en f. p1.
van moederszijde. - Société rn -Ic, vereenigiitg van
liefdadige vrouwen tot hulpbieding aan behoeftige
kraamvrouwen. - Maternell ernent, adv. Op
moederlijke wijze, als moeder, als liefitebbendemoeder. - Materniser, v. a. Naar Zijne moeder
aarden, veel van den aard zijner moeder hebben.
- Maternité, f. Moederstaat ni., moederschap n.,
moederljke waardigheid of hoedanigheid: La rn- a
ses plaisirs et ses peines. - Ilôpital, hospice de la

rn-, kraamvrouwen - gasthuis n. (te Parijs en elders).
Matero lle, f., Materot, rn. [Hart.] Naam
van druivensoorten.
Mateur, rn. Mat- of do/maker rn., werkman,
die metaal, g las enz. zijnen glans ontneemt.
Màteur, rn. mastenmaker. Maitre in-, masteninakersbaas rn.

Math étnaticien , rn., ne, t. Wiskunstenaar,

wiskundige rn. en I., nt a t ft e m a t i c u s rn. Mathém atique, adj. Wiskundig, wiskunstig,

tot de leer der grootheden beltoorende, in at P
m a tisc ft. Sciences m -s, wiskundi g e wetenschappen f. p1. Point rn-, mathematisch punt n. (als
zonder uitgebreidheid beschouwd) . - Onfeilbaar,
zeker, bewezen, onomstooteljic: Vérités rn-s , mathematische, onomstootelijke waarheden. Esprit rn-,
streng naauwuceurig, juist redenérend verstand n.

- Mathématiqueuient,

adv. Op wiskuneliqe

wijze, volgens de regels der wiskunde. - Mathéniatiques, t. Pl., of ook (volgens de Acadrnie)
Mathéniafique, f. Wiskunde, leer of wetenschap 1. van de grootheden, van de ruimte- en geta l le n-grootheden, mathematische, naauwkeurige
wetenschappen f. pl., mathesis f. M-s pures,
zuivere mathesis (die de grootheden in 't afgetrokken beschouwt). M-s rnixtes, toegepaste mathesis.
Apprenclre les m -s, Etudier en in-, de wiskunde
leeren, in de wiskunde studéren. - Mathésiologie, f. [Ditlact.j Wetenschapsleer 1., leer van
't onderwijs in 't algemeen.
Mathurin rn. [H. rel.], Z. TnINITAIRE. -

(iron.) Gek, onwijze, onzinnige. - (Loc. prov.) II
't gekkenhuis, hij is gek geworden. Colique, Trancliées,

faut l'envoyer a Saint-M-, hij moet naar

Mal de Saint-M-, aanval van krankzinnigheid, gekheid. - t Mathurinade, f. Buitensporigiteid,

uitzinnigheid F. (extravagance).
Matière, f. [Ploys.] Stof f, al wat onder 't
bereik der zinnen valt , de deelbare, uitgebreide
zelfstandigheid, die allerlei gedaanten kan cannymei. M- vivante, morte, organisée, levende, doode,
bewerktuigde stof. - bi- animale, végétale, dierlijke stof, plantenstof. - M- colorante, kleurstof.
- M- rnorPiflque, ziektestof. M- fécule, drekstof.
M- peccante, kwade sappen, bedorven iiqchaams-

vochten n. p1. Ii est sorti tteaucoup de in- de cette
plaie , ei' is veel stof, etter, at a t el s' i e uit die
wond gekomen. - M- dlectrique, bliksemstof, elektrisc!te stof. M- ignhe, M- du feu, vuurstof f. -Stof n., het stoffelijke, zinnelijke (in tegenstelling
met esprit, geest, het geestelijke, bovenzinnei(jke):
S'élever an dessus de Ia rn-, zich. boven 't stof,
boven 't zinnelfjke, aardsche verheffen. Dgagées

de Ja rn-, nos âmes verront Ia gloire de Dieu, van
't stof ontbonden of losgemaakt, zullen onze zielen
Gods heerlijkheid aanschouwen. - (fig.) Avoir

lesprit enfoncé dans Ia rn-, een' loggen geest, een

grof zinnel'j/k verstand hebben, zeer bekrompen van
begrip zijn. - Stof, grondstof f., datgene, waarvan
iets gemaakt is: Le fin et le chanvre sont les rn-s
dont on fait les tofles, vlas en hennep zijn de sloffen,
waarvan me n ljnwaad maakt. La facon de eet
ouvrage coûte plus que Ia in-, het fatsoen of maakloon van dat werk kost meer dan de stof. - M-s
dor et d'argent, goud- en zilverstaven f. p1. voor
de munt. - M- première, grondstof, ruwe stof, het
nog onbewerkte natuurvoortbrengsel, dat de kunst
moet bearbeiden; - (in aigemeener' zin) elk bestanddeel n. in de zatnensteiling van een ligchaarn.
- Stof, sta/Je f., onderwerp n., zaak f. (waarover
schrijft of spreekt). Approfondir tine rn-, eeme

men
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stofje doorgronden, van alle kanten beschouwen,
S Mâtinenient, adv. Op de wijze der waakrijpelijk doordenken, grondig leeren verstaan. vpui- honden.
ser une m-, eene stof, een onderwerp uitputten, er
Mâtiner, v. a. Dekken (van een' waakhond, of
alles van zeggen. Z. ook ENTRER. Table des m-s, ook van een' anderen hond met eene teef van schootafel, lijst f. der behandelde zaken (in een boek), ner, fijner ras). - j (fig. et fam.) Kwalijk bejdgezaakregister i i., bladwijzer ni. - Wi- criminelle, nen, uitschelden, begraauwcn.
Matines, f. p1. [Cath.] Metten, vroegmetten f.
civile, Iijfstraffeljke, burgerlijke zaak. La in- dun
délit, de aard, het kenmerkende van een vergrijp. pl. , eerste gedeelte der dienst des nachts of in den
-

- Les rn-s cornrnerciales lui sont très-farnilieres, ochlendstond (ook heures rnatinales, office nocmet handelszaken is hij zeer vertrouwd. - Stof, turne. vigiles geheeten). Aller ii rn-, in de vroegaanleiding, oorzaak, reden f., grond rn. (in dezen metten gaan. Chanter en-, de metten zingen. zin zonder lidwoord): Ii ny a pas lá rn- a se ía- Kerkboek met de ochtendgebeden, inz. met de dienst
dier, daarin ligt geene reden, aanleiding om zich van de heilige Maagd
. - [Hut.] M-s parisiennes
te ergeren. Donner, Apprêter rn- de rire, stof tot offrancaises, deparjsche bloedbruiloftf., de moord
lagchen geven. [Navig.] M-s, dwarshouten n.pl. van de Hugenooten in den St.-Bartholomneus -nacht
op den platten bodem van groote rivierschuiten. - (21 Aug.) 157 2 . - (Proc.) M- bien sonnies sont
EN MATIÈIIE DE, bc. prép. In zake van, in 't stuk a demi dites, een goed begin is 't halve werk. van, ten aanzien van: En rn- de religion, de mo- Ii pent y avoir un retour de rn-, de zaak kan
rale, in zake van godsdienst, in 't stuk van zedeleer. slecht uitvallen. Le retour est pis que rn-, het einde
Math , im Voormiddag in. (bij sterrekundigen is erger dan 't begin. Le retour vaut Men rn- de
de helft des dags tusschen middernacht en middag; afloop is beter dan de aanvang. Le retour vaudra
in 't gewone leven de eerste uren na zonnenopgang, bien rn- (soort van bedreiging) , 't zal er hem (u)
de tijd tusschen zonnenopgang en middag, of wel naar vergaan, het einde zal den last dragen. z. ook
in ruimer' zin tusschen zonnenopgang en 't middag- MAGNIFICAT.
maal, ochtend of uchtend, morgen, morgenstond,
Matineux, euse, adj. Vroeg opstaand, geochtendstond fl1. A une heure da rn-, te een ure woon vroeg op te staan: Ouvrier rn-, vroeg opna middernacht. bi- naissant, aanbrekende och- staand werkman. II faut être plus ni- que vous
tend, morgenstond. 11 faut prier Dieu le rn- et le a'êtes, gij moet vroeger opstaan dan gij doet. Les
soir, men moet God des morgens en des avonds femmes ne sont gubre rn-euses, de vrouwen staan
bidden. J'airne a dtudier le rn-, ik studeer gaarne zelden vroeg op , houden niet veel van vroeg opdes morgens. Il viendra dernain (au) rn-, hij zal staan. - (Inpotzij ook van zaken gebézigd): L'alou
morgen vroeg komen. Hier (au) rn-, gisteren och- ette aux concerts rn-, de leeuwerik met zijn och tend. Jusqu'h dernain rn-, tot morgen vroeg. - tendgekweel, de eroegzingende leeuwerik. - Ma(fans.) Je viendrai vous voir un de ces in-s, un tinier, ière, adj. Tot den ochtend behoorend
beau rn-, ik zal u eerstdaags des morgens eens (alleen voorkomend in): L'étoile rn-ière, de morkomen opzoeken, bezoeken. - (poit.) Le rn- de la genster, Venus.
vie, de ses jours, de ses ans, de morgenstond des
Matir, V. a. [Tech.], z. a a. AMATIR. - Den
levens, de kindschheid, jeugd f. Le rn- de l'année, soldeer- of vormnnaad wegkloppen , matvijlen. de lente f. Les portes du rn-, de dageraad rn. - Lime a rn-, mateiji f.
L'étoile du rn- (Vénus), de morgenster. - (Prov.)
Matisie, f. [Bot.] Peruaanse/me maluwplantf.
Tel rit le rn- qui le soir pleure, wie 's morgens
Matite , f. [Minér.] Tepeisteen, tepelvormige
lacht, zal '5 avonds ligt weenen. Rouge soir et steen m.
blanc in-, eest Ia journée du pèlerin, het avondMatité, f. [Mid.] Gebrek n. aan galm in de
rood voorspelt een' schoonen dag. - MATIN, adv. borstkas. - [Tech.] Matheid, dofheid f.
Vroeg: Je me lOve rn-, ik sta vroeg op. 11 s'est
Matoir, m. [Tech.] Matbeitei (der wapensmnelevd aussi rn- que vous. hijiszoo vroeg opgestaan den, goudsmeden, drijvers, graveurs e. a.); stemals gij. Sortir rn-, trap rn-, de grand rn-, vroeg, te pel; - klinkhamer; - uitdrjver, uitdrjfhamner rn.
vroeg, zeer vroeg uitgaan. - (Loc. prov.) Z. SE of -staal n.
LEVER.
Matois, e, adj. (fain.) Slim, loos, schalk, olijk,
Mâthi, rn. [H. n. Wachthond, waakhond, doortrapt.: Elle cit plus rn-c qua vous ne pensez,
slagershond, boerenhonct, bul/mond rn. Ook als adj. zij is slimmer, dan gij denkt. - Ook als subst. m.
gebdzigd: Un chien rn-. - (lig. et triv.) Grof, en f.: C'est un fin, rusi rn-, 't is een sluice vos,
plomp, norich mensch, bullebak m. - (Prov.) Qui een doorslepen gast rn. La rn-c ! die boze feeks f.
a bon voisîn, a lion ni-, wie een' goeden buurman - S Matoisernent, ads. Op sluwe, bore wijze.
heeft, kan veilig slapen, een goede buurman is be- - S Matoiserie, f. Loosheid, doorslepenheid;
ter dan een verre vriend. - (Loc. prov.) Voilà un bedriegerj f., slimme trek rn.
bon rn-, s'iI voulait rnorclre, als die maar wilde,
Maton, rn. [Econ.] Geklonterde melk, saus,
zou hij 't ver brengen. (het latwerk. enz. - [Tech.] Knoopje n. in niet behoorlijk geMatinage, rn. [Hart.] Bogt of kromte 1. van kaarde wol of boomwol, in touwwerk.
Matinal, e, adj. Vroeg opstaand, vi-oeg op
Matou, rn. [H. n.] Kater m., mannetjes-kat f.
(als bij toeval, of zonder juist gewoon te zijn vroeg - (fig et pop.) Leeljk, onaangenaam, terugstooop te staan, vijl. i%IATINEJJX); - tot den ochtend- tend mensch. - [H. n.] Kruiswentelaar, kruismeir stond behoorend. Vous étes bien rn- aujourd'hui , . val rn. (pimélode) van Carolina. (ilAslaic sauvagc.
gij zijt van daag zeer vroeg op. - Rosde m-e,
Matouré, ni. of Matourée, f. [Bot.] , z. v. a.
ochtenddauw rn. L'aulje rn-, Z. AUBE. (poit.) LiMatrace , rn. [Mus.] Zeker spaansch speeltoile m-c, de morgenster, Venus. - Visite ni-e, tuig n., in een rad met houten hamertjes bestaande.
morgenbezoek ii. - [Bot.] Fleurs rn -es, bloemen,
Matras , m. [Chirn. , Pharm.] Lan g halzi ge
die zich des morgens openen. (Piur. rn. rnatinals). deslilleerkoif 1. - [Phys.] hi- dc Boulogne, Bolog- Matinalernent, adv. Vroeg, in den morgen- nesem- flesch, spring/lesch f. - [Tech.] Gebogen
stond.
stang f. tot opening en sluiting van de buis aan
Mâtiné, e, adj. (en part. passé van mâtiner): den, zeepziedersketel. - [Anc. mil.] Bout rn., soort
Cliienne m -c, gedekte, besprongen leef f. -S(fig.) van pijl. - (Loc. pray.), z. onder DESEMPENNER.
Gens m -s, kwalijk bejugende lieden ii. pi.
t Matrasser, v. a. Zware slagen toebrengen,
Mâtineau , 111. (verklw. van rnatin) Jonge doodslaan.
waakhond, kleine boeren- of slaqershond rn
Matrieaire, f. [Bot.] Moederkruid n.
Matin e e. f. Morgentijd, morgenstond, voorS Matrical, e, adj. [Anat.] Tot de baarmoemiddag m., al den tijd tusschen 't aanbreken des der behoorend. - [Mid.] Midicarnents matricaux,
dags en den middag: Les rn-s sont fraîches en au- of als subst. MATRICAUX, rn. p1. Middelen n. p1.
tornne, in den herfst zijn de morgenstonden koel. tegen baarnmoederkwalen.
A quoi avez-vous passè In m-, waarmede hebt gij
Matrice, f. [Anat.] Baarmoeder f. - [Bot.
den voormiddag doorgebragt ? - ( fig.) La rn- de M- of Mire dc girofic, z. ondem GHIOFLE. - [Admin.
Ia vie, de morgenstond des levens, de kindschheid, Stamboek n., legger rn. - [Tech.] Matrijs, mejeugd f. - (fain.) Dormir Ja grasse rn-, Z. DORMIR taal- of gietmoeder f., bij lettergieters de koperen
V. a. - (Prov.) On a beau iv lever matin, quand vorm, die door 't inslaan eon den patrijs of den
on a Ie renorn de dormir Ia grasse ni-, wie eens stempel ontstaan is en waarin daarna de drukietters
zijn' goeden naam verliest, krijgt dien moeijeljk te- worden afgegoten; - muntstempel ni., moederrug. De grasse rn- robe dicilirie, lang slapen doet maat f., moedergewigt n., proef- of ijkmaat f.,
gescheurde klelren dragen.
proef- ofijkgewigt n., legger, sloper, standaard m.,
]

MATRICIDE

MAIJSSADE.

qerejte1jke hoofd- of modelmaat en -gewigt voor
alle andere; - roltafel f. voor den tabak. -- Ook
als adj.: Eglise m-, moederkerk 1. - Couleurs rn-s ,
enkelvoudige kleuren f. p1. - Langue rn-, moedertaal, grondtaal, oorspronkelijke taal t. - Loge
01- of Loge mOre, moeder-loge t.
Matricide,rn. Moedermoord rn—MATRICIDE, M.
en t. Moedermoorder m., moedermoordster t.
Matrieulaire, adj. [Admin.] Op de rol, naamrol ofnaamljst geplaatst, g eImma t i culeerd:
Procureur rn-, op de rol geplaatste procureur in.
- MATEUCULAIRE, rn. Op de rol geplaatste, Ingesc/n-dome, gemnsmatriculeerde rn. - Bewaarder der naamrol. - Matrienle, f. Inschrijfboek ii., naamlijst, naam- of stamrol f., register n.
der manschappen van een korps, der leden van
een genootschap of sociëteit, der leercars en student en aan ltoogescliolen, enz. -Bewijs n. van inschrijving op de rol. - Ook als adj.: Registre rn-,
stamregister n.
Matrimoine, rn. [Jur.] Moederlijk erfdeel n.
Matrimonial, e, adj. Het huwelijk betreffend,
echtelijk, liuweljksclî: Conventions m -es, huwelijksc/ie voorwaarden t. p1. Cause matrimoniale, echtelijke vaak t. - Matriiuonialeinent, adj. Ten
huwelijk.
Matrissae, rn. [Tech.] Bevochtiging t. van
het te snel gedroogde papier n.
Matrologue, in. [Anc. jur.] Register a. van
cciie stad, van een gezelschap, van eene gemeente.
Mati-onal, e, adj. [Bot.] Welriekend en met
fraaije bloemen: Le rosier est mm plante m -e. MATRONALES, t. p1. [H. n. ] Feesten n. p1., door
de matronen of deftige vrouwen op de kalenden of
den eersten dag van Maart gevierd, m a t r o n
lien f. p1.
Matrone, f. [Prat.] Vroedvrouw f., bij sommige gelegenheden door de regtbank aangewezen om
eene andere vrouw te onderzoeken en daarvan verslag, te doen. - M- romaine, romeineche m a t r d ii e,
deftige romeinsche vrouw en moeder f. - (farn.
of iron.) Bedaagde, deftige vrouw, matrdne f.
- (iron.) Bordeelhoudster 1.
Matrouée , f. of Matronique, M. [Aim.
cout.] Het voor de vrouwen in de kerk afgezonderci gedeelte n.

Mattarnore, rn. [Agric.], z. MATAMORE.

Matte, t. [MétalI.] Ruwsteen, kopersteen in.,
het product der smelting van den geroosten erts,
bevattende het koper in verbinding met zwavel en
velerlei zwavelmelalen. - [ Bot.], z. v. a. MATÉ.

Matteai, M., Z. MATEAU.
Mattegati, rn., Z. MATAGOT. (Levant.
Mattetin, rn. [Corn.] Soort van wol I. uit de
Matter, V. a, [Tech.] Het ijzer uitdrijven ons

eene ledige plaats daarmede aan te vullen. - Het
matte goud met lijm overtrekken. Z. ook MATER,
MATIR.

Mattia, rn. [Bot.], z. v. a. CYNOGLOSSE.
Mattoir, rn. [Tech.], z. MATOiR.
Matton, M. [Constr.] Groote gebakken vloer-

steen in. - [Anc. mii.] Steenkogel in. - z. ook
EATON.

Maturatil', ive, adj. [Chir., Pharm.] Rijp
makend, de rjpwordinq of ettering bevorderend.
Médicaments rn-s of als subst. MATURATIFS, rn
p1. Ettering of rijpwording begunstigende middeten, maturdntia n. p1. - Maturation, 1.
[Bot.] Rijping, rijpwording t. der vruchten, zaden.
- [Chir.] Ettering, rjpwordinq f. - [Cliim.]
Zuivering, verideling f. van een metaal. - [ Econ.
dom.] Koking van onrijp geplukte vruchten, om ze
eetbaar te maken.
Mature, t. [Mar.] Gezamenlijke scheepsmasten,
snasten m. p1. en stenqen t. p1., rondhout, mastge stel n. Menue in-, klein rond/out. Pièces de in- of
en/cel in-, de tot masten verwerkt wordende boomen m. p1., masthout, rand/lout n. - Atelier de
ffi-, mastenmakerswerf of -loots, mastenmakerj t.
Art de la ni-, niastenmakerskunst t., het mastenmaken. Science de Ja in- of enkel B-, kennis t.
ran de vervaardiging, zamenstellinq enjuiste plaatsing der masten. - Ook z. v. a. MACHINE a rnâter.
- tIâturier, M., Z. V. a. M/iTEUH.
Maturité, f. [Bot.] Rijp h eid t. (van vruchten
en zaden): Ce fruit na viendra pas a rn-, en sa
m-, deze vrucht zal niet tot rijpheid komen, niet
-

rijp worden. - [ Chir.]

Cat abces est it son point

de in-, dit gezwel is op het punt van rijpheid (als
de etter tot volkomen ontwikkeling is gekomen) . [Bras.] Le levain est en rn-, de gist is rijp, de
gisting is afgeloopen (als de gistbedekking op de
kuip een gelijkvormig vlokkig aanzien vertoont en
gaat zinken). - (fig.) La ni- de l'âge, de rijpheid
des teeftijds, de rijpe jaren n. p1., volwassenheid F.
- i%1- d'esprit, rijpheid, behoorlijke ontwikkeling t.
van verstand. Agir avec rn-, met rijp overleg te
werk gaan. Cette affaire est en sa rn-, deze zaak
is rijp, is hare ontwikkeling, haren afloop nabij.
Maturne, f. [H. n,] Naam van een' europésc/un vlinder rn.
Matiite, t, [H. n.] Zwemkreeft rn. van NieuwHolland en de Indische zee.
Matistinaire, m. [Calls.] Mettenboek a. Matatinal, e, gebruikelijker is MATINAL.
Manbehe, t. [H. n.], z.
Matibert g rn. (Loc. pray.) Faire des complimenis le la place de M-, gemeene, ruwe taal spre
ken (naar het plein Maubei't, in 't midden van cciie
der volkrijkste wijken van Parijs).
MauboIs, m. [Corn.] Lyonéscuse stof t. voor
mans'rokken.
± Mauclere, in. Lomperd, weetniet in.
Maudire, v. a. Vervloeken, vloeken, verwenschen: M- qn., qc. . iemand, iets vervloeken, verwenschen. II maudissait l'heure de sa naissance,
hij vervloekte 't uur zijner geboorte. Dieu maudira
les rnéchants, God zal de goddeloozen veroordeelen,
verwerpen. - SE MAUDIRE, v. pr. Zich vervloeken.
- S Maudissable, adj. Vloekwaardig, verenscheljk. - - MaudJsson, m., z. v. a. MALEDICTION. - Msuidit, e, adj. (en part. passé van
maudire) Vervloekt, verwenscht: Race rn-e de (of
par) Dieu, door God vervloekt, verworpen geslacht n. - M- soit le butor ! verwenscht zij de
lomperd I - Afgrjselijk, verfoeijeljk, afschuwelijk,
zeer slecht (in dezen zin doorgaans voor 't subst.):
Un m- jeu, een slecht, vervloekt spel n. Un rnchernin, een ellendige, allerslechtste weg rn. - Ook
als subst.: [Ecrit.] Alles, maudits! nu teu éternel,
gaat henen, gij vervloekten! in het eeuwige vuur.
Mauge , Maisgère , t. [Mar.] Spijgatklep,
lederen of zeildoeksche mansiering t. voor een spygat of ponipdaal; schcepsgoot 1. van Ieder of geteerd doek.
Maugiron, iii. [Hort.] Soort van pruim t.
I Maugré, prijs., Z. MALGRÉ.
Maugrehin, rn.. -e, t. Bewoner in., bewones-es t. van Barbarje; berbersch soldaat rn. - Als
wij. Barbarijsch. (verdord!
Maugreblen ! interj. (soort van vloek) Wel
Maugréer, v. n. (pop.) Vloeken, zweren. MAUGREER, v. a. Vervloeken, ves'wenschen. S Maugi-éeur, rn. Vloeker, vervloeker.
Maulin, rn. [H. n.] Braziiiaansc/i knaagdier n.,
soort van groote marmot t.
± MaupJteux, euse, adj. Wreed, gruwzaam,
onbarinhartig. - Ook als subst. gebruikt in de
verouderde uitdrukking: Faire le rn-, veel klagen
en kermen zonder reden.
Maure, rn. [H. n.] Aap in. van 't geslacht der
oorapen. - Aclderslang t. van Algerie. - z. ook
MORE.
Maurelle, f. , Z. V. a. JUCINOIDE.
Mauresque, adj. et subst., z. MORESQUE.
Mauret, in. of Maicrette, t. [Bot.] Myrtenbezie 1. (airelle). - Verwersdistel rn
Maui-ice, Mauritie, t. [Bot.] Palmboom m.
van Guiana.
+ Mauris, in. [Corn.], Z. V. a. PERCALE.
Mauritie, t., Z. MAURICE. (Wolga.
Maurone , t. [H. n. ] Steursoort t. van de
Mausolée , rn. Prachtig grafteeken, praalgraf n., eeretombe t., vorsteljk pronkgrafn. (naar
dat, 't welk koningin Artemisia, 350 jaar vóór
Chr., ter eere van haren overleden gemaal Mausilui, koning van Karig, te Halilcarnassus liet oprigten), mausoldum n. - [Cath], z. v. a.
CATAFALQUE.
Maussade, adj. Lof, smakeloos, onbevallig,
onaangenaam; knorrig, onvriendelijk, gmmetjk; ongeschikt, lomp. Ce bâtirnent est in-, dat gebouw is
zonder smaak, slecht gemaakt. Un poèrne rn-, een
langwijlig, vervélend, laf dichtstuk n. Homme,
Mine rn-, gésneljk, norscls mensch m., knorrig,
verdrietig gelaat n. Le temps est rn- aujourd'hui,
48
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MATJSSADEMENT

't is heden somber, betrokken weder. Cet homme
est rn- en tout ce qu'il fait, die man is onhandig,
lamp in al, wat hij doet.
Mauissadement,
-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

Dieu fall luire son sold l sur les boos et sur

-

les in , God laat zijne zon over goeden en slechten
(fans.) Faire Ie m-, zich boos of kwaad
schijven.
aanstellen, dreigen te slaan. Ook als adv.: SenTiouver in ,
tir in , slecht, kwalijk rieken.
II fait trop m- pour
kwalijk nemen, afkeuren.
sortir, 't is te slecht weir, ore uit te gaan.
t Mauvaiseté, f. Z. V. a. MECHAiSCETÉ.
Mauve, t. [Bot.] Maluwe, malowe, inalwe 1.,
kaasjeskruid n.
Mauvette, f. [Bot.] Rondbladige geranium m.
Mauviette, f. [H. n.] Volksnaam van den gewonen leeuwerik, als hij vet is en bereid op den
(Loc. prov.) Manger comme une
disch komt.
in , zeer weinig eten.
Manvis, in. [H. n. ] Volksnaam van den kuifleeuwerik (alouette huppée). .Bruinroode of rosse
lijster f. [turdus iliacus].
Mauvisque, f. [Bot.] Soort van mexicaansche
maluwe f.,malveviscusrn.
Maxagna, in. [Bot.] Westindische boom m.,
welks vëzetige schors tot touwwerk bearbeid wordt.
Maxi ll aire, adj. [Anat.] De kaken of kinne
bakken betreffend of daartoe behoorend. Los m-,
of als subsi. Le m-, het kakebeen. L'artère in-, of
als subst. La m- de kinnebaks-slagader 1.
Maxilleux, euse, adj. [H. n. ] Met zeer groote
MaxilHfère, adj. Met
kaken (van insecten).
Maxilliforine, adj.
kinnebakken voorzien.
[H. n.] Kakebvenvormig.
Maxillo-alvéoli-nasal in. adj. [Anat.]:
Muscle in of als subst. Le in , isedertrekkende
MaxiIIo-eoncliien adj. et
neusspier f.
Maxillo-la
subst. in. Oorspier t. der dieren
bied, adj. et subst. in. Driehoekige lipspier t.
Maxillo-narinal adj. et .cubct. in. Dwarse
Maxillo-palpébral, adj. et
neusspies' f.
subst. in. Kringvormige oogiicispier 1. MaxiHo
seléroticien, adj. et subst. m. Spier f. van de
kinnebak en 't hoornvlies; bovenste scliuinsche
oog.cpier f.
MaxHue, t Grondregel, grondslag in., alge
ineene, tot regel dienende stelling in zaken van zeden, in de wetenschappen, enz.; zelfgekozen wijsheidsrecei of maatstaf m. waarnaar men handelt,
bepaalde nieening, leerspreuk, in a x i in e f. M- Iondarnentale , géndrale , hoofd , algemeene grondregel.
Une in recue parmi les théologiens, een onder de
[Anc.
godgeleerdeh aangenomen grondregel.
mus.j Grootste of langste noot van acht geheele
maten. ntdxiina I.
+ Maxinier, V. a. Het maximum of den hoogsten prijs can eene waar vaststellen.
.i- Maxiwisation, I. (woord van Bentham)
Onbepaalde, oneindige vermeerdering f.: La m- du
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honheur.
-I- Maximiser, v. a. Tot den hoogst
moqelgken graad voeren: M- lebonheur.
Maxhuniti, in. (latin) (pr. inak-ci-mome) Het
grootste, hoogste: hoogste graad in die eene veranderlijke grootheid kan bereiken (inde wiskunde);
hoogste prijs, hoogste verkoopprijs m. hoogste
som f. hoogst getal n. grootste hoeveelheid f. ; "
toppunt n., hoogste graad in., m dximum n.
Fixer le in dune denrde den hoogsten prijs eener
eetwaar bepalen. II a obtenu le in- de Ia pension,
hg heeft het maximum der jaarwedde (de hoogste
som, die voor zijn' graad als pensioen wordt verstrekt) verkregen. On lui a appliqué Ie in- de la
peine, men heeft het maximum der straf op hein
toegepast.
Ce dévoueinent est Ie in de Ia
vertu, deze opoffer i ng is de hoogste graad van
deugd. Cette phrase est Ie in du risiiicule, deze
spreekwijs is alierbelagcheljkst.
Maye, I. [Tech.] Steenen olietrog of oliebakm.
(waarin de olijfolie uit den persbak komt).
Mayenne, f. [Corn. j Lijnwaad n. van Moyenne.
[Bot.], z. v. a AUBERGINE.
Mayo n naise, f. [Cuis.] Soort van salade I.
met koud gevogelte of visch.
M azame, in. [H n .] Mexicaansche ree I.
Mazarin, in. Bdkertje ii. van gemeen glas.
[El. de France] Aanhanger ni. van den kardinaal
Mazarin. Mazsu-inades f. p1. Schinmpschriften op Mazarin.
Mazai-ine, I. [Coot.] Gebak n. van amandelen, van konfituren.
rinesq ue, adj. Mazarjnsch, wat Mazarin betreft.
Mazarinisme, in. Staatkunde van of volgens
Maze, rin, mnazarinismnus n.
Ma z er, v. a. [Tech.] IJzer tot geuzen of gietelingen smelten.
Mazette, I. Slecht, mager paard n. knol in.
(fain.) Slecht
(fig.) Zwak, traag mensch in.
speler, kruk, stumper in.
-

Mv. Op onbevallige, gëmelijke, ongeschikte wijze.
Maussaderie, f. Onbevalligheid, gdmeljlc
heid t.; onaangename manieren f. p1.
Matavais, e, adj. Ongunstig, ongelukkig; onbekwaam, onbedreven. De m- pain, slecht brood n.
De m-es rnoeurs, slechte, bedorven zeden t. p1. Mtemps, slecht, ongunstig weder n.; kwade, booze,
dure tijd m. M-e haute, verkeerde, valsche schaamte 1. M renorn, kwade naam m. L'aii est in- clans ce
pays, de lucht is slecht, ongezond, schadelijk in dit
land. C'est une in e bête, 't is een boos, kwaadaardig dier, mensch. Un in- voisin, een kwade, lastige,
gevaarlijke buurman. hi- sujet, slecht, ondeugend
meïsch. M orateur, slecht redenaar. Ii eet en indtat, hij is in een' slechten, ongunstigen toestand.
Ii est in de compte, le in -e bi, hij is niet eerlijk,
ontrouw. Une rn-c conscience, een kwaad, verontrust geweten n. Les rn- anges (les humans), de
kwade engelen, de duivelen. Un in- augure, een
slecht, onheilspellend, ongunstig voorteeken n. Une
m-e physionornie, een slecht, ongunstig gelaat n.
II est souvent de rn c humeur, hij is dikwijls in
eene kwade mum. M bruits, kwade, nadeelige geExpliquer, Interprëter, Pi endre
ruchten n. pi.
qc. en rn-c part, iets kwalijk verklaren, uitleggen,
ti
opnemen. Hanter de m- lieux, Z. LIEU.
plaisant, laffe, zotte, onbetamelijke grappenmaker.
(Proc.) M-e herbe crolt toujours, Z. HEBBE.
Ook als subst. gebdzîgd: Dans toutes choses ii y
a du bon et do in-, alles heeft zijn goed en kwaad.
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Mazoiiika, Maxoni-ke, I., Z. MASOU1SJiA.

Me, pron. pers. 3e pers. sing. Mij: (als régime
direct) Cette no uvelle inn trouble, in'alarme, me
déconcerte, die tijding verontrust, ontstelt, verbijs
tert snij.
Mij, aan (voor, tot, tegen) mij: (als
régime indirect): Vous me donnez Un bon conseil,
gij geeft mij (aan mij) een' goeden road. II me le
cache, hij verbergt liet mij (voor mij). Ne men
parlez plus, spreek er mij (tot, tegen mij) niet
meer van.
Me voici, (zi;^ hier) hier ben ik.
Mé (vóór een klinker 2L) voorvoegsel bij
eenige fransche woorden, waaraan het evsme ontkensiende en wel ongunstige beteekenis geeft, alsof
men er 't woord mal bij voegde, zoodat het met de
nederduitscime voorvoegsels o n, v e r, in i 5, w a n
overeen komt, of zich door k w a a d, v e r k e e r P.,
enz. laat vertalen: Mécontent, ontevreden; Mésa
venture, ongeval; Mépriser, verachten; Mésintelligence, misverstand; 3 IÉCONNA1TRE, miskennen; Mdfiance, wantrouwen, mistrouwen; Médire, kwaadspreken; Mésinterpiêter, verkeerd uitleggen.
Meâ culpà in . ('atm) (eig. door mijne schuld)
(fain.) Dire son rn-, schuld bekennen; berouw over
zijne verkeerdheid gevoelen. (Plur. Des inca culpa.)
Méan, Méant, in. Sa] .] Vijfdevergaârbak in.
van een' zoutput.
Méanth-e in. Stroomkromming, kronkeling,
bogt, slingering I. (naar de rivier Mmearder, nu
Minder of Meinder, in Klein-Azie, om hare buiten,

-
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gemeesme krommingen vermaard) : La navigation

de Ia Seine est longue h cause de ses in , de vaart
-

op de Seine is lang, wegens hare vele boglen.
(bij uitbreiding) Slinerlaon I.; doolhof ni (fig.)
Son discours est un vrai in , zijne 'rede is een ware
Les
doolhof, is vol afwijkinjen, uitweidingen.
in s de Ia politique , de kromme paden, de listen
Méandrine, I.
en vonden der staatkunde.
[H. n.] Labyrinth-poljp in., hersenkoraal n.
Méandrique, adj. Slingerend, boytig, kronke
lend: Les routes in s dun lahNrinthe, de slinger(fig.) Discours in ,
paden van een' doolhof.
verwarde, raadselachtige rede f. Méandrite, I.
Versteend hersenkoraal n.
Wat. in. [Anat.] Gang in., kanaal n. buis f.
M audilif, gehoorgang in. M- cysfique, galblaosbuis.
Me c ani c ien, in.. no, I. Werktuigkundige m.
en f. ;
maker, uitvinder van werktuigen, machines of instrumenten, werktuigkunstenaar, werktuiqmaker, in e c h P a t c a s in. (tij misbruik)
Machine-bestuurde',-, machinist in. Ook als adj.
-
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gebéz'igd: Ouvrier m-, werktuigmaker m. - Médeem m-, mechanisch arts (die at de ziekteverschijnselen uit de wetten dec werktielgisunde meent te
kunnen verklaren). - -- Mécanicité , t. Het
werktuigelijke: La m- de ceitaiiies professions les
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Méchanisme, m.,
MÉCANISNE.
chant, e,
Slecht,
geM
het
neigd, boos, boosaardig, ondeugend, verdoi'ven,
nu

adj.

tot

kwade

snood, goddeloos: De ni-es gens, slechte lieden. Un
m- sujet, een slecht voorwerp rn. Une m-e action,
rend accessitiles a tout le monde. - Mécani intention, eene snoode daad f., een boosaardig
voornemen n. - Un Iii- homme, een slecht, godf. Kennis van de wetten, krachten en hulp--que,
middelen, die de beweging en 't evenwigt der lig- deloos mensch; Un homme m-, een kwaadwillig,
chamen betreffen, bewegings- en evenwigtsleer t. - kwaaddenkend, kwaadsprekend meosch m. - (bil
Werktuigkunde, leer der werktuigen of machines, vergrooting): Vous ides bien in- de rn- asoir laissé
mechaniek, mechdnica t. - lnrigtng f., Si longternps en peine, 't is heel ondeugend van u,
bouw m., kundige zamenstelling van eene mac/sine, mij zoo laag in ongerustheid te laten. - Slecht,
van een i/ge/warn of voorwerp, m cc li a n i e le n. van slechte hoedanigheid, van te geringe waarde,
La m- lu métier a bas est tres -inginieuse, de gemeen, ellendig, erbarmelijk: M- hots, M-e viande,
zamenstelling, het mechaniek van t kousenweef- slecht bout, vieesch n. Pl- yin, slechte, gemeene
getouw is zeer vernuftig. La en- du corps hurnain, wijn m. M- chernin, slechte, ellendige weg. Mdune montre, de zarnenstelling van 't menscheljk cheval, slecht paard n. - Un in- orateur, poète,
ligchaam, van een zakuurwerk. - [Asti.] M- ei- een slecht, onbekwaam redenaar, dichter m. leste, leer 1. van de beweging der hemelligchcnnen. M- juge, slecht, onregtvaardiq regter m. - De
- Ook z. v. a. machine, werktuig: Papier a in rn-s vers, slechte, erbarmelijke verzen; Des vers
m-, met eene machine vervaardigd papier, machi- m-s, ondeugende, scherp hékelende, spottende verzen n. p1. - II a Ia mine ni-e, une physionomie
'naal-papier ii. - MECANIQUE, adj. Werktuigkunstig, volgens de wetten dec werktuigkunde; hand- m-e, of ook 11 a rn-n mine, physionomie, hij heeft
werksmat'q, in e c h a n i s c h. Sciences m -s, de ver- het voorkomen van een slecht mensch; (het laatste
schillende deelen of afzonderlijke wetenschappen dec ook): hij heeft het voorkomen van een gemeen mensch,
mechaniek (de statiek , hydrostatiek , dynamiek, hij heeft een gemeen uitzigt. - (fam.) M-e langue,
hydrauliek , enz.) , mechanische wetenschappen f. lastertong f. , kwaadsprekende man of vrouw. Etre
p1. Lois rn-n, wetten der werktuigkunde. Puissan- de m-e humeur, slecht gehumeurd zijn. - (Loc.
yes m-s, mechanische magten, bewegende krachten f. fern.) II a trouvé plus m- que lui, hij heeft zijn'
pl., de enkelvoudige werktuigen, tot welke alle man, zijn' meester gevonden. Il ne sein pas si mandere teruggebragt kunnen worden. - Midecine qu'il dit of quil la promis a son capitaine, hij
m-, mechanische geneeskunde (die op de wetten der zal 't zoo erg niet maken, als hij gezegd of gedreigd
werktuigkunde berust). Arts ni-s, hondkunsten, heeft. - (Pray.) Jamais cheval ni lvi- homme
handwerksrnatige kunsten t. pl., kunstainbachten n. n'amenda pour aller a Rome, Z. CHEVAL. M-e pap1. - {Géorn.] Construction, Solution ni-, mecha- role jetie va partout a Ia volme, de laster vernische (niet ineetkunstige) figuurvorming, oplos- spreidt zich snel. - Nietig, onbeduidend, gering,
sing t. Courbes in-s, z. onder COIJRIIE. - fig.) mager, sober: Nous n'avions it souper que deux
Actions rn-s , werktuigelij ke, zonder nadenken, uit rn-s poulets, wij hadden voor ons avondeten niet
woonte verr'igte, gedachtelooze handelingen I. p1. dan een paar nietige, ellendige hoentjes. - II se
a partie ni- dun art, het lagere, handwerksma- fait bien valoir pour un m- diner qu'il donne tous
tige gedeelte eener kunst. Un métier bien in-, een les mois, hij laat zich wel veel voorstaan op dat
teer gering, werktuigelijk ambacht n. - Mécani. enkele maal, dat hij maandeijks geeft. - MEqueinent, adv. Op werktuigkundige, werktuige- CHANT, En,, -E, t. Slecht mensch, slechtaard, boostjke wijze. - t Méeaniquerie, f., z. v. a. doener m., goddetooze, deugniet, booze m. eis t.
Hanter les m-s, met siechie menschen omgaan.
MESQUIiSEIUE. - - I- Méchaniser, V. a. [Didact.]
Mechanisch of werktuipeljk maken, aan eene ma- Dien punira les m-s, God zal de boozen, de godchine gelijk maken. M- les arts, de kunsten werk- deloozen stra/Ïen. - (fans.) Faire le m-, op zijn'
tuigelijk maken. L'industrie rnéchanise les horn- poot spelen, zich boos of toornig aanstellen, dreimes, de industrie maakt de inenschen tot werk- gementen doen, - (Pray.) A rn-, m- et demi of
tuigen. - (pop.) M- qri., iemand vervdien, lastig A fourbe, fourbe et demi, Z. DEMI. Ii nest nul si
vallen, kwellen. - Mécanisme, in. Inrigtinq, m-, qui ne trouve sa ni-e, geen pot zoo scheef, of
zamenstelling 1'., bouw in., bewerktuiging t., drijf- er past een deksel op.
Mèche, f. [Tech.] Pit f. , lemmet n. (eener
werk n. van een ligchaam, m e c Ii a n i s in us n.
Le rn- de I'univers, de wereld/souw, inrigting des kaars, eener lamp), tamp-, kaorskatoev, lampenheelals. Le rn- du corps hurnain, het zamenstel, de kousje n. ; - Tonder, tondel, tonter, lintel rn
Lampe a trois m-s, lamp t. met drie pitten. Celte
bewerktuiging van 'S inenschen ligchaam. Le rndune montre, het drijf-, raderwerk van een hoc- m- ne prend pas, elle est mouillme, die loader vat
logie. - Le rn- de Ia peinture, de Ia sculpture, geen vuur, hij is te vochtig. - [Artill.] Laat f. Mhet werktuigelijke en praktische gedeelte der schil- a étoupilles of de communication, of enkel ETO1Jder-, beeldhouwkunst. - ( fig.) Le rn- des vers, de PILLE, z. aid. M- incendiaire, brandstichtende lent.
Découvrir, Eventer Ia rn- of Ia mine, Z. EVENTER.
Ia prose, de versbouw, de zinbouw van den onge
(ook fig.). Z. ook BALLE. TAMBOUR. - Schuine
bonden stijl.
Méeène, rn. Voorstander en beschermer van kant m. van den vuursteen. —[Chir.] Wiek, plukgeleerden en kunstenaars (niet toespeling op den selvlecht, strook t. linnen. - [Mar.] M- de mat,
romein Mrecenas, gunsteling van keizer Augustus staander ni., tong t. van eenen loost, koning m.
en begunstiger van wetenschappen en letteren), M- de gouvernail, schacht t., staander m. van het
Mw c ei n a 5 rn.(indische rhabarber m. roer. M- de cabestan, as f. , honing, staander van
Méchaniek , t. (pr. ch=k) [Bot.] Wilde de spil. - [Tech.] Hart n., pit 1. van een touw.
Mécharnment, adv. Op bposaardige, kwaad- - M- de cheveux, lok haar, haarlok t. - La mdun fouet, dune cravacise, het touwtje aan 't
aardige, ondeugeiide wijze, uit boosheid.
er n.,
Méchaneeté, f. Neiging tot het kwade, boos- einde der zweep, der karwats. - Boo'rjz
aardigheid, boosheid, orideugd , slechtheid, ver- boorlepel m. - La as- dun tire-bouchon, het
schroefvormig
ijzer
een'
kurketrekker.
van
dorvenheid, snoodheid f.: La rn- du caractère, de
boosheid van 't karakter. II agit en tout avec In-, Faire Ia m-, de nit den vorm komende vermicelli
hij gaat in alles met boosaardigheid, met slechtheid doorsnijden. - (Lee. fig. et Inc.) Ii ny a point
te werk. - Slechte daad f., geineene streek rn., m-, er is geen middel op; er is niets van te halen.
t Méchéance, t. Ongeluk, ongeval n. boevenstuk IL, schelmerij, schurkerij f. ; -- kwaadwillig, beleedigend woord n., achterklap, laster rn. t Méchef, m. Ongeluk, ongeval n. (nog in ge(in deze beteekenis en in de volgende ook in 't meenzame zegswijzen gebruikt): Si! ny prend gar
meerv. gebruikt): II a commis une noire rn-, mille de, il lui arrivera m-, als hij niet op zijne hoede
m-s, hij heeft eene snoode daad of een gruwelstuk, is, zal hein een ongeluk overkOmen. - t Méduizend slechte dingen gedaan. - 11 n'ouvre Ia eheoii-, v. a. Slee/it uitvallen, mislukken.
Mécher, v. a. [Tech.] Zwavelen, uitzwavelen
boudhe que pour dire une m-, des rn-s , hij opent
zijn' mond enkel om een boosaardig woord, om (een vat). - Het part. passé komt als adj. voor:
achterklap te spreken. - (fain.) Ondeugendheid, Tonneau mdché, uitgezwaveld vat n
Méclioacan, m. (pr. ch=k) [Bot.] Witte
ongezeggeljkheid, stoutheid, stijfhoofdigheicl, koppigheid; guiterj f., guitenstukje n., moedwil m., rhabarber m., soort van amerikaansche winds,
wel/ier wortel (de echte jalappe-wortel) als purgeerpots t. (van kinderen, jonge lieden).
(
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middel gebruikt wordt, m e C h 0 a C 4 fl a f. M- 110h,
z. V. a. JALAP.
S Méchoisir, V. a. Eene verkeerde keus doen.
t Méchoir, V. n. Z. MECIIEOIR.
+ Méciter, V. a. Verkeerd aanhalen, zich vergissen bij het doen eener aanhaling (uit een schrijver),
Méconiètre, ff1. [Ctuir. ] Lengtemeter (mv. voor
den Icetus), m e k o m é t e r nil.
Méeompte, m. Misrekening, rekenfout, dwa
l i ng, vergissing f tekort n. 11 y a dunil - dans
voti'e calcul, er is eene vergissing in uwe rekefling. Ii y a du m dans ce sac Wargent, er is in
dien zak geld een tekort.
(fig.) Misrekening, te
leur gestelde hoop of verwachting, teleurstelling f.
II se flattait de réussir, mais ii a trouvé du in-,
hien du m-, hij vleide zich te zullen slagen, maar
hij is bedrogen uitjekomen, heeft zich zeer teleurgesteld gezien.
S Méeornpter, v. n. Verkeerd
slaan (van een uurwerk). SE MECOMPTER, V. pr.
Zich misrOkenen of verrékenen: Je me suis mdcompté de ti'ois forms, ik heb snij drie gulden
misrekend.
(fig.) Si vous croyez cela, vous vous
mécomptez, indien gij dit gelooft, hebt ge 't mis,
zult gij teleurgesteld worden. 11 se mécompte fort
dans Vette affaire, hij misrekent, vergist zich geweldig bij deze zoals.
Méeoii, Oil [Bot. anc.] , z. v. a. PAVOT.
Méconate, in. [Chim. ] Mekon- of opiumzuur
Méconial, e, wij. [Mid.] Het mecozout n.
Méconine, t.
niumof kinderpek betreffend.
[Chim.] Bijzondere kristall(jne stof uit den opium,
mekonine t.
Méeouiq;ie, adj. [Chinil.]:
Méconi
Acide in-, me/son- of opiumzuur n.
te, f. [Mindr.] Maanzaadsteen, vischkuitsleen in.
Méeoiiiuni (pr. —ome) of MéCOfliOft, M.
[Méd.] Kin[Chim.] Papaversap, maansap n.
derpek n. de eerste taaije, zwarte darmontlasting
der pasgeboren kinderen.
4- Meconjeeture ., 1. Misgissing f., ongegrond
vermoeden n., verkeerde onderstelling t.
]- Meconjeetuj-er, V. 55. Misgissen, zich in zijne gisvingen, vermoedens vergissen.
Méconnaissable, adj. Onkenbaar, niet of
moeijeljic te herkennen: La petite vérole ia rendu
m-, de kinderziekte heeft hem onkenbaar gemaakt.
Méeonnaissance, t. Gebied aan dankbaarField, onerkentetjkheid t. (minder uit boosheid des
harten dan wel uit iigtzinnigheid, onverschilligheid,
vergeetachtigheid). Miskenning f. : La m- des
julfs envers Ie Messie. — Méconnaissant, e,
ad,j. Niet dankbaar, niet erkentelijk.
Mé con naître, V. a. Niet meer kennen of herkennen: Les longs voyages l'ont tellement vieilli
qui l est facile de le m-, de lange reizen hebben
hem zoo verouderd, dat men hem ligt niet meer
(bij uitbreiding) Verloochenen, verzetherkent.
ken, niet meer willen kennen (uit hoogmoed, minachting): Devenu riche et puissant, il mdconnaissalt jusqu'h sa nidre, nadat hij rijk en magtig was
geworden, verloochende hij zelfs zijne moeder. —
(fig.) Miskennen, geen regt doen wedervaren: On
onnu ses talents, ses vertus, ses services,
a méc
ses ijien faits, men heeft zijne bekwaamheden, deug den, diensten, weldaden miskend. Les •Juifs ont
méconnu idsus Christ, de joden hebben J. C. misM- Ja vurilé, de waarheid niet kennen,
kend.
niet inzien. SE MÉCONNAITRE, V. pr. Zich zelven
niet meer kennen, vergeten wat men is geweest,
zijn' ouden staat vergeten. On se méconnaît sonvent dans la bonne fortune, in voorspoed leent
men dikwijls zich zelven niet meer, vergeet men
dikwijls wat men geweest is. — iéeonnn, e,
adj. (en part. passé van méconnaître): L'innocence
m e, de miskende onschuld t Homme 111 de ses
conteniiporains, door zijne tjdgenoolen miskend man.
Méeonologle, t. [Didacf.. 1 Veliandeling over
of leer f. van den opium. — Méconologique,
adj. Die verhandeling of leer betre/flend , in elf on o 1 6 g i 5 c h. (paversourt t.
Méconopsis, in. (pr. —psice) Afwijkende paMécontent, e, adj. Misnoegd, onvergenoegd,
ontevreden, onvoldaan. Ii est m- de vous, de votre
conduite, hij is met u, met uw gedrag niet tevre
den.
MÉCONTENT, m., -E, f. Misnoegde, antevredene in. en f. — Les in s, de onvergenoegden,
inz. met het staatsbestuur, de morrenden. — MCcontenté, e, adj. (en part. passe van mécontenter): Maître rn-j, ontevreden gemaakt meester.
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i1écontentement, in. Misnoegen, ongenoegen n. ontevredenheid f. verdriet n. Vous avez
donné then du nil- a vos parents, gij hebt amen
ouders veel misnoegen, verdriet veroorzaakt. —
Méeontentei-, V. a. Misnoegd, ontevreden of
verdrietig maken, ongenoegen geven: Cet enfant
mdcontente fort ses maîtres, dit kind geeft veel
ongenoegen aan zijne meesters. — SE MECONTEN
TER, V. pr. Ontevreden zijn: II se mécontente de
tout. — Elkander reden tot misnoegvn geven: us
se sons mécontentés Inn l'autre.
Méeorhyi*qne, adj. [H. n.] Met langen ei
linder- of diaadvormigen bek of snuit.
1 Nîéeréance, t. Ongeloof; wantrouwen n.
MéCl'éllLDt, 1111. (weleer) Niet-christen, muhamedaan, ongeloovige in.
(nu, minachtend): C'est
un in-, 't is een slecht christen, een vrijgeest.
Mécréant,
e,
adj.
Ongetoovig.
1
Méeroire, v. n. Niet gelooven, geloof weigeren,
geen geloof slaan (door latere schrijvers alleen in
scherisenden en marotischen stijl gebézigd).
(Loc. prov.) II est dangereux de croire et de in ,
gelooven en niet gelooven te gelijk is gevaarlijk.
Mécroyant, e, wij. (woord van Frederik den
Groote), Z. V. a. MÉCREAN
T.
MCdailIe, t. Gedenkpenning, pronkpenning m.,
in e d a i 11 e, in e d a Ij e t. M- dor, gouden gedenk
penning. hI-s antiques, inodernes, oude, nieuwe
gedenkpenningen. M- inanimde (sans légende),
gedenkpenning zonder omschrift. M- consulaire,
impériale, snedaije uit de tijden der consuls, der
keizers. bi- contrefaite, nagemaakte medalje. M
dentelde, crdnélée, gekartelde, gerande medalje. MsaucPe, gedenkpenning van overtind of overzilverd
koper.
Le revers de Ja in , de keerzijde der
medalje; (fig.) de schaduwzijde, de slechte of ongunstige zijde, de kwade eigenschappen van een
persoon of zaak. — Tourner Ia in , de medalje
omkeeren; (fig.) de zaak van een' anderen kant,
uit een ander oogpunt beschouwen.
11 est sa
vant en in-s, ii salt then les in-s, hij is een kenner
van gedenkpenningen. On a frappd battu des
111-5 pour le sacre du rol, men heeft gedenkpenningen geslagen op de inwijding, krooning des konings.
(Loc. pray.) La in- est renversee of retournée,
liet geluk, de leans is verkeerd, het blad is omgekeerd. -- (iron.) C'est une vieille in , 't is een
oud, leeljk miff. — (Prov.) Toute n a son revers,
alles heeft zijn goed en zijn kwaad, zijn voor en
tegen. — Gouden, zilveren of koperen penning,
door den paus gewijd, aflaatpenning m.: Il a une
in- pendue â son chapelet, hij heeft eenen aflaatpenning aan zijn
en rozelerans hangen.
[Arch.]
Vlak verheven toad beeldwerk, waarop het hoofd
van een' beroemden man, of eenige beroemde daad,
wordt afgebeeld, medalje t., na e d a ij 6 si n.
Eerepenning m. als prijs uitgereikt aan dichters,
kunstenaars, verrigters van ddele daden, enz.,
prijs- m edalje: Ii a obtenu une in- de bronze a Ja
derni ère exposition, hij heeft bij de laatste tentoonstelling eene bronzen medalje verworven.
[Bot.], z. v. a. LUNAIRE.
Médaillé, m.
De tact eene medalje vereerde of bekroonde: Les
rn - s de juillet. — Médailleiii-, in. Graveerder in. der stempels van gedenkpenningen. — MCie, in. Kast t., kabinet n. voor gedenkpenthIlillmesgen, medalje-kast, verzameling f. van gedenkpenningen.
Médailliste, in. Kenner, liefhebher, verzamelaar in. van gedenlepenninqen; vervaardiger van gedenkpenningen. Médaillon, rn.
Zeer groote gedenkpenning in. Langwerpig rond
lijstje ti ring of krans in., ons schilderstukjes,
- trelle, naaincijfers, enz. in te plaatsen;
dat
cilderstuleje, portret enz. zelf, in e d ai I I ô n
[Arch.], z. v. a. MEDAILLE.
merlaljOn 11.
Médard (Saint), (naam van een' in M
overleden bisschop van Noyon, die in enkele gemeenzame zegswijzen voor/somt): Faire Ia mine
comme St. - M - , een leeljk gezigt zetten. Bis de
St.-M-,
St.-M-, gedwongen,gemaakte lach in.
grand pleurai'd, Sint-Médard brengt regen aan:
als 't op Sint-Medard (8 junij) regent, blijft het
weder een' geruimen tijd regenaclitig.
Médecin, in. Geneesheer, arts, medicijnmees
les', in P d i c u 5, doctor in de medicijnen, m e d ic i n at d o c t a r, (doorgaans kortweg) doctor rn. Ii
est encore entre les mains du in , hij is nog onder doctors handen. Etre abandonné, condainné
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des m-s, door de geneesheeren opgegeven (voor onherstelbaar verklaard) zijn. — (fly.) La tempé rance et le travail sont les deux vrais m-s de
l'homme. matigheid en arbeid zijn de twee beste

geneesheeren (gezondheidbewaorders, geneesmiddelen, artsenijen) van den mensch. Le temps est le
p lus llabile nl -, de tijd is de beste, knapste genees h eer. Le Fin est le m- de la mélancolie, de wijn
geneest (verbant, verdrijft) de zwaarmoedigheid. —
(Tam .) It fait honneur a son m-, hij doet zijn'
doctor eer aan: hij is nooit ziek. — (Loc. prov.)
Les jeunes m-s font les cimetières bosses, z. BOSSU

(waar men b - s voor b - es leze), z. ook EAU, GUERIR
(SE) Après la mort, le m-, mosterd na den maal
La robe ne fait pas Ie m-, 't kleed-tijd.—(Prov)

maakt den man niet, 't zijn niet allen koks, die
lange messen dragen. — -j- [Pharr.] De vierde
vinger der hand (omdat men dien gebruikte bij liet
dooreenmengen der medicijnen).
Médeeine, f Geneeskunde, artsenijkunde f..
m e d i c ij n e n f. pl. Etudier en m-, in de genees kunde, in de medicijnen studéren. Docteur en m-,
doctor in de medicijnen, geneesheer, arts. – La
m- d'Hippocrate, de Broussais, het geneeskundig
stelsel, de geneeswijze van Hippdkrates, Broussais.

---M- clinique , Z. CLINIQUE . M- mentale, behandeling der verstae elsziekten, M- légale, wettelijke,
geregteljke geneeskunde. M- vétérinaire, veeartsenijkunde f. — Geneesmiddel, n., artsenij, m e d i e ij n f. Prendre m-, geneesmiddelen gebruiken, onder doctors- handen zijn. Prendre une m-, een geneesmiddel innemen. Cette m- a Bien opére, die

artsenij heeft goed gewerkt. M- légère, douce,
zachtwerkend geneesmiddel. M- de précaution, voor
middel, behoedmiddel. M- universelle,-behodn
universeel, algemeen geneesmiddel. — (fig.) La mdes passions, du coeur, de geneesmiddelen voor de
hartstogten, voor 't hart. — Cela sent la m-, dat
heeft een' medicijn-reuk, een' onaangenamen reuk.

C'est une m- de cheval, ene m- comme pour un
cheval, dat is een paardedrank (van eene te sterk
werkende artsenij). Avaler la m-, la pilule, le

morceau, z. AVALER. — (Proc.) Contre la mort it

n'y a point de m-, tegen den dood is geen kruid
gewassen. I1 ne faut pas prendre la ni- en piusieurs verres, iets onaangenaams moet men dade-

lijk en in eens afdoen, z. ook ARGENT . -- (pop.)
Vrouw des geneesheers, doctors -vrouw f. (van daar
de woordspeling in de pop. zegswijze: Les méde-

cins prennent m- le jour de leurs noces).
Médeeiner, V. a. (fain., meest in ongunstigen

zin) Artsenijen, inz. purgeermiddelen toedienen,
medicijnen voorschrijven, m e di c i n é r e n: Its 1' ent
tant medeciné qu'il en est mort, zij hebben hem
zoo lang gemedicineerd of medicijnen ingegeven, dat
hij er aan gestorven is. — SE MEDECINER, V. pr.
(fern.). z. v. a. SE MYIÉDICAMENTER.

AIÉDICINIER.
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het middelvlies behoorend: Artères m-es, of als

subst. ?FIÉD
IASTINES , f. pl. Middelvlies- slagaderen.

Veines-m-es, middelvlies- aderen f. pl. — Mem
diastinite, f. [Mid.] Ontsteking van het borst
-midelschot,anf.
Médiat, e, adj. Middelljk, niet regtstreeksch,
middelbaar: Cause m-e, middeloorzaak, middellijke
oorzaak f. --- [Fust.] Princes m-s, middelbare

vorsten (wier leenen niet onmiddellijk door het
duitsehe rijk werden begeven). — Médiatement,
adv. Op middelbare wijze, middelljkerw s.
_Médiatecur, nl., -triee, f. Bemiddelaar, scheidsman, middelaar, becrediger, twistbeslechter, vrede
bemiddelaarster, scheidsvrouw. vrede --sticherm.,
stichtster f. 11 se rendit m- entre lui et mei, hij
trad als bemiddelaar tusschen hem en mij op. Its
clioisirent cette puissanc- pour m-trice, zij kozen
die mogendheid tot bemiddelaarster. — Jésus Christ

est le m- entre Dieu et les homines, J. C. is de

middelaar tussehen God en de rnenschen. -- [Jeu
Bijzondere soort van quadrille -spel , waarbij de
ombre een heer in ruiling voor eene zijner kaarten
vraagt en dan solo speelt; — die heer zelf, m ed i a t e u r m. — Ook als adj. Puissances m-trices,
bemiddelende mogendheden f. pl. — Médiation, f.
Bemiddeling, verzoenende tusschenkomst, tusschenspraak f.: On a accepté sa in-, men heeft zijne
bemiddeling aangenomen. — [Liturg. mus.] Ver
een psalmvers in twee deelen, om van-delingva
twee koren gezongen te worden. — [Astr.], z. v. a.

CULMINATION . — [ luist.] Acte de m-, m e d i d tieof bemiddelingsacte f. (van 20 Febr. 1803), waarbij

de consul Bonaparte aan Zwitserland eene nieuwe
staatsregeling gaf. — Médiatisation, f. [K.
d'Allem.] ]let ve r anderen van een' onafhonkeljken
kleinen staat in een' aflzankelijken, door hem onder
de oppermagt van een' grooteren te brengen, as e d i. a-

tiséring, mediatisátie f. --- Médiatiser,
v. a. Onmiddelbare rijksstanden middelbaar maken
of aan de opperheerschappij van een' anderen staat
onderwerpen, m e d i a t is é r e n. — Het part. passé
is ook adj.: Prince médiatisé, g e m e d i a t i s e e r d
of middelbaar gemaakt vorst m.
Médicago, m. (la in.) [Bot.] Wetenschappelijke naam voor LUZERNE.
Médical, e, ode. [Méd.] .De geneeskunde of
den c eneesheer betreffend, geneeskundig, ni é d i s c h:
Question m-e, vraagstuk, dat de geneeskunde betreft, medisch vraagstuk n. Matière m-e, kennis f. der artsenijen en hare bereidingswijze.
jze. -Somtijds verkeerdelijk voor MEDICINAL gebdzigd.
Médicanlent, ni. [Mid.] Bereid geneesmiddel n., artsenij, medicijn 1., m e d ie a mé at n. M-

interne, externe, inwendig, uitwendig geneesmidMéaiean^entaire, adj. Wat de genees-

del. —

middelen en hunne toebereiding betreft of daarover
handelt: Code m-, artsenij - wetboek n. Formule
m-, voorschrift n. ter artsenibereiding. — Médicaanenter, V. a. Geneesmiddelen geven, artsenij

Médée, f. [Minér.] Zwarte steen met goudgele
aderen, medea -steen m. — [H. n.] Vlinder van
't sphinxen- geslacht.
ingeven, medicijnen toedienen: M- un malade, un
Médéole, f. [Bot.] Soort van aspersie-plant f. cheval. — SE MEDICANIENTER, V. pr. GeneesmidMédiaire, adj. [Bot.] Middelst, in 't midden delen innemen. — Het part. passe is ook adj. Il
geplaatst: La nervure m- dune feuille, de mid- serait mort, s'il n'eut éte bien rnédicamenté, hij
zou gestorven zijn, zoo hij niet goed ware behandelete rib van een blad.
Médial, e, adj. In 't midden staande: [Impr.] deld geworden. — Médicamenteux, ease, adj.
Lettre m-e, letter, die in 't midden der woorden Wat de kracht, de deugd van een geneesmiddel
geplaatst wordt, m e d ie a Wetter f. — [H. anc.] heeft. of wat als artsenij dienen kan, geneeskracht
bezittend, geneeskrachtig: Le lait est un aliment m-.
Hostie of Victime m-e, middag -offer n.
M-édian, e, adj. In 't midden aanwezig, mid% Médieastre, m. (dénigr.) Onkundig genees
-her,
lapzalver, kwakzalver II.
del, middelst: [Anat.] Cartilage m- du nez, middel-neuskraakbeen n. Veines m-es, of als subst.
Médicateur, trice, adj. Wat de artsenijwerMEDIANES , f. pl. Middel-aderen, m e d i a a n-ade- king of de geneeswijze betreft, wat eene heilzame
ren f. pl. (aan de oppervlakte van den voorarm) . verandering in de bewerktuiging kan teweeg brengen.
Médication, f. [Mid ] Werking der artseNerf m-, middel- of mediaan-zenuw f. Ligne m-e,
of als subst. MEDIANE , f. Mediaan-lijn f. (die on- nijen; -- geneeswijze, kuur f.
dersteld wordt het liaachaam overlangs in twee geMédieéen, ne, adj. [Rist.] Wat de Médicis,
lijke deelen te scheiden). — [Arch.] Colonnes m-es, hunne regéring, hun' invloed, enz. betreft, m é d i,
middelste kolommen of zuilen f. pl. -- MEDIAN , m. cisch, medicéïsch: Siècle m-, eeuw f. der
Mediii.s (16° eeuw).
[Coin.] Mediaan-papier n.
Médianoche, m. (espagn.) Middernachtmaal n.
Médicinal, e, adj. [Mid.] Geneeskrachtig, gena een' vastendag.
nezend, heelend; tot de artsenij behoorend. Potion
Médiante, f. [Mus.] Middeltoon m., tusschen m-e, geneesdrankje n., apothekers -drank m. Ces de quint en hare terts, rn e d i á n t e f.
eaux sont m-es, dit water bezit genezende kracht.
Médiastin, m. [Anat.] Middelvlies, middel- Herbes m-es, geneeskruiden n.pl. Jours médicinaux,
schot n. (dat de borstholte in tweeën verdeelt), dagen m. pl., waarop men medicijnen gebruikt.
Médicinier, m. [Bot.] 4merikaansche braak
m e d i a s t i n u m n [Bot.] Zeer dun dwarsschot,
dat bij de kruisbloemige planten de vrucht in of purgeernootboom m. ; — zwarte hartvormige
tweeën scheidt. — MEDIASTIN , E, adj. [Anat.] Tot purgeernoot f.
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Médicomane, rn. en f. Groot liefhebber in. of
liefhebster f. van geneesmiddelen voor te schrijven.
Médicoinanie, f. Zucht t. om zich met geneeskunde te bemoeijen, om den geneesheer te speten, kwakzalverij f.
Medico -vétérinaire adj. Tot de veeart
senijkunde behoorend.
Médiété of Médiétété, f. [Math. anc.]Evenredigheid f. van drie getallen, in welke het middelste middenevenredig is tusschen de beide uitersten.
Mediétété of Médiatété, t. [H. dAl!.]
Middelbaarheid 1.
Médi fi xe, adj. [Bot.] In 't midden bevestigd.
Médigiine, m. [Ant,.] Grieksche maat f. voor
drooge waren.
Médiocre, adj. Middelmatig: Un cheval de
m- taille, een paard van middelmatige gestalte.
Homme ni-, middelmatig mensch, mensch van gesinge geestvermogens, van weinig bekwaamheid. Ii
a mm fortune bien m-, hij heeft een zeer middelmatig, vrij gering vermogen.
Ook als subst. m.
Cela est nu dessous du m-, dat is beneden 't mid
delmatige, gaat niet boven t middelmatige. Médloeremeiit, adv. Op middelmatige wijze, middelmatig: Ce!a nest que in- Ijien, dat ismaar middelmatig of tamelijk goed.
Somtijds ook met de
gebézigd: Cette femme a m- d'esprit. Médiocrité, f. Middelmatigheid; middelstand m. middelmaat t juiste midden n. La m- de sa fortune,
de middelmatigheid van zijn vermogen.
Vivre
dans une lieureuse m-, in een' gelukkigen middelstand leven.
Garder Ia m- en toutes chases, in
alle dingen de middelmaat in acht nemen (Men
zegt in dezen zin„ nu deer le juste milieu.)
Cet homme est u'une grande m-, die man heeft
een zeer middelmatigbekrompen verstand.
C'est une m-, 't is een middelmatig talent.
Médio- dorsal, e, adj. [Anat.] In 't midden
van den rug gelegen.
Médionuer, v. a. [Tech.] Een middelterns
aannemen; een' overslag maken bij vergelijking
berékenen.
Médipeetoral, e, adj. [H. n.] Aan 't midden der borst bevestigd (van insecten-deugden).
Médipoitrine, t. Middelborst t. (van insecten).
Médipontizi, m. [ M ar.] Middeldekstouw n.
Touwladder t.
Médire, v. n. Kwaadspreken, achterklappen:
Vors médisez de tout le monde, gij spreekt van
iedereen kwaad.
Médisauce, t. Kwaadsprekendheid f. achterklap m., zucht lot kwaadver
spreiding, schimpzucht f. La m- règne dans la
sociité de kwaadsprekendheid heerscht in de
maatschappij. La m- ne la nullement épargné,
de kwaadsprekendheid (de kwaadsprekers) hebben
hebben hem niet gespaard.
Médisant, e, adj.
Kwaadsprekend: Une langue m-e, eene kwaadsprekende tong. MÉD1SANT, M. -E, t. Kwaadspreker,
achterklapper in. kwaadspreekster achterklapsier f. 11 ne faut pas croire les m-s, men moet de
kwaadsprekers niet gelooven.
Méditateiu-s m. p1. [Phil.] Overpeinzers,
inijineraars m. p1., eene wijsgeerige secte van 't begin der 19e eeuw.
Méditatif, ive, adj. Tot
bepeinzing of bespiegeling geneigd, in overpeinzing
verzonken, nadenkend, peinzend, mijmerend, afgetrokken: La vie ni -ive ne convient qu'aux anges,
l'homme dolt agir, het bespiegelende leven betaamt
alleen den engelen, de mensch moet handelen.
Ook als subst.: Les ni-s soot ordinairement ahstraits, de bespiegelende menschen zijn doorgaans af
getrokken.
[Gram. lat.] Verbe m-, werkwoord,
dat eene neiging, begeerte tot eene handeling uitdrukt, ?neditatjvum n.
Méditation, t.
Overpeinzing, overdenking, bepeinzing, bespiegeling,
stille betrachting f.; stil gebed des harten, inwendig gebed n., inkeering f. tot zich zelven, med i t a t i e t. Cette question est épineuse elle
exige une longue m-, deze vraag is nitelig, bedenkeljk, zij vereischt eene lange bepeinzing.
Entrer en m-, in zich zelven keeren, stille gebeden
opzenden. L'heure de in m-, het uur der meditatie, der hartsgebeden. Titel van sommige werken over bespiegelende godvrucht en wijsbegeerte:
Les M-s de sainte-Thirèse, de Overdenkingen van
de heilige Theresia.
Méditei-, V. a. Overdenken, overpeinzen, bepeinzen, rijpelijk wikken en wegen; beramen, ont
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werpen, peinzen (op). M- une vërité, eene waarheld overpeinzen, over eene waarheid 'nadenken.
11 a méditi profondëment cette niatiere, hij heeft
deze zaak grondig overdacht, gewikt en gewogen.
Ook zonder voorwerp: Ce philosophe passa sa
vie is m- die wijsgeer bragt zijn leven met overpeinzingen, bespiegelingen door.
[Divot.] M- Ia
lol de Dieu, les anodes éternelles, Gods wet, de
eeuwigheid overdenken.
(bij uitbreiding: M- un
auteur, overeen schrijver nadenken, een' schrijver
bepeinzen. Overldqgen, ontwerpen, beramen (inz.
iets kwaads) : M- un plan, un projet, over een
ontwerp nadenken. M- Ia ruine de qn., iemands
ondergang beramen. fl5 inéditent one vengeance
éclatante, zij peinzen op eene schitterende wraak.
MEIIITER, v. n. Denken, nadenken, overliggen:
II mëdite de réparer sa faute, hij denkt er aan
om zijnen misslag weder goed te maken. Je méditais qui je clìoisirais pour méclecin, ik overdacht,
overleide, wien ik tot geneesheer kiezen zoude. M
sur une question, over eene vraag nadenken, peinzen.
in vrome overpeinzing verdiept, in zich
zelven gekeerd zijn; stille gebeden doen, me d i t éren. Les religleux ont des heures réglées, pour
in- en commun, de kloosterbroeders hebben bepaalde uren tot gemeenscha p peljke stille gebeden of
overpeinzingen.
SE NEffiTER, v. pr. Over zich
-

,

-

-

-

-

-

-

zelven nadenken. Plus l'homme se médite lui-même, plus ii 5 étonne, hoe meer de mensch over zich

zelven nadenkt, hoe meer hij verbaasd staat.
Méditerraiié, e, adj. [Gëogr.] Middellandsch,
midden in 't land gelegen: Les provinces in-es, de
binnen-provincien t. pl Mer m-e of als subst. MEDITERRANEE, t. Middellandsche zee, inz. die, welke
Europa van Afrika scheidt.— Méditerranéen,
no, adj. Tot de Middeilandsche zee behoorend;
z. v. a. MEDITERRANÉ.
(DIPL0E.
Méditinlllurn, m. (pr. —ome) [Anat.], z. v. a.
Médiuni, m. (pr. —ome) Middelweg, voorslag m. van vergelijk, van vere/feningf. Cherdher,
Trouver un m- dans one affaire, een middelweg,
een vereffeningsmiddel in eene zaak zoeken, vinden.
[Mus.] Middelstem t.
[Phys.] Z. MILIEU.
[Schol.] Betoog n., dat men tegen eene stelling op(Plur. Des midium.)
werpt.
Médius, m. (pr. —uce.) [Anat.] Middelste
vinger m.
Médiuseule, adj. [Typog.] Caracthre of Lettre m-, of alssubst. MÉDIUSCULE, t. Middelgroote
letter, die 't midden houdt tusschen de hoofdiettees of kapitalen (majuscules) en de kleine letters
-

,

-

-

-

(minuscules).

Médivalve, adj. [Bot.] Aan 't midden van
de klapvliezen der vrucht bevestigd.
Médoc, m. [Com.] Medoc-wijn, medoc m., eens
roode wijnsoort, naar 't voormalig district Médoc,
[Minér.] Medoclangs de Garonne, benoemd.
steen m. een donkerkleurige kiezelsteen, die, geslepen zijnde, naar den diamant gelijkt.
Médon, m. Wijnmede f. (een drank).
Médonner, v. a. [Jeu] Vergeven. verkeerd
geven (de kaarten). (Mal donner is gebruikelijker.)
Médi-èse of Médressé, f. Muliamedaansche
hoogere school t. kollégie of gymnasium fl in
't Oosten.
Médullaire adj. [ Anat.] Mergachtig; het
merg betreffend. Substance m- do cerveau, hersenmergstof t. Holle m-, mergolie f. mergs,ap n.
Artêre m-, Membrane m- of als subst. MEEOJL[Bot.
[AlOE, f. Mergslagader t., mergvlies n.
Rayons of Prolongements rn-s , mergstralen m. p
Médulle, f. [Bot.1 Merg
Etui in-, Z. Em!.
MédulIer houtige gewassen, houtmerg n.
Médulline, t.
leux, euse, adj. Vol merg.
[Cliim.] Mergstof f, eens uit het merg van vercheidene planten afgezonderde witte stof m e
'luiline t.
Méduse, f. [H. n.] Zeenetel t., een naakt woe'nengeslacht, m e d d s a t. Naam van een' euroéschen vlinder, me d usa t. Tête de M-, zeespin,
.M'edusa-ster t., Medusa-hoofd n., een zonderling
jevormd dier van 't geslacht der zeesterren.
:Loc. prov.) C'est Ia tête de M-, 't is een Medusaloofd, een afgrijselijk schrikwekkend voorwerp
naar 't hoofd van Me d u s a eene van de drie
orgonen der mythologie, dat, na doorPerseus afpelouwen en in 't schild van Minerva geplaatst te esjn,
iedereen, die 't aanzag, van schrik deed versteenen)
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- Méduséen, ne, wij. [ Myth.] Tot Medusa
behoorend. - 4. (fig.) IJzinywekkend, verstijvend,
versteenend. - -j- Méduser, V. a. (alleen fig.)
Van schrik verstijven, ontzetten.
Mée, f., z. onder MALE.
Méesie, f. of Méesia, in. [Bot.] Naarneener
mosplant, medsia f.
t Méfaire, V. n. Kwaad doen, misdoen, verkeercl doen, benadeelen, te kort doen.—Méfait, m.
[Jur.] Wandaad, euveldad, misdaad t (ook in
koinisclien stijl nog gebruikelijk, voor 't overige
vorouderd).
Méfianee , f. Mistrouwen , wantrouwen n.,
wantrouwigheid f. - (Pray.) M- est rnère de sû
ret, liet wantrouwen is de moeder der zekerheid,
veel vertrouwen , doet veel berouwen. - Mé
fiant, e, adj. Wantrouwig, argwanend, mistrouwend: Un hìomme m-, een wantrouwig man.
- Ook als subsi.: La in- na point cI'arnis.
Métier (se), v. pr. Wantrouwen, mistrouwen,
verdenken, kwaad vermoeden hebben, argwanen:
II se mifle de son frère, hij wantrouwt zijnen
broeder. 11 faut so m- de la faveur des grands,
men moet zich op de gunst der grooten niet verbten. - Elkander wantrouwen: Les plus tendres
-

amants se mifient Fun de l'autre.
Mégacéphale, adj. [H. II., Bot.j Met groot

hoofd, groolhoofdig. - dIs subst. f. Grootkop in.,
(een kever). —Mégaeère, adj. [H. n.]Met groote
horens. .- Mégachile, f. H. ii.] Bboemenbij f.
- Mégadère, in. [H. n. ] Soort van afrikaansche en indische vlelrmui. f. - Mégaderine,rn[H. n.j Groothuidige oorvledermuis f. - Méga
éleetrometre , in. [Phys.] Werktuig n. om
groote hoeveelheden elektrische vloeistof te bqalen
ofte meten, mega-eielktrometerm. — Mégalanthropogénésie , t. Kunst om sclioone,
schrandere kinderen te telen, qroobe mannen voort
te brengen. - Verhandeling 1. over die iewaande
kunst. - Mégalocarpe, adj. [Bot.] Met groote
vruchten. - Mégaloeète, in. [Iéd.] Buikuitvetting t. - Mégalochire, adj. [H. n.] Met
groote handen of voelers. - Mégalodonte, in.
[H. n.] Soort van bladwesp 1. - Mégalogone,
adj. [Minér.] Met zeer stompe hoeken. - Mégalographe, in. Grootschilder in. (die de voorwerpen in levensgrootte of meer afmaalt) . - Mégalographie, 1. Het grootschibderen, de vergrootende voorstelling van gewigtige voorwerpen, de
afbeelding van heidentafereeben. - Mégalographique, adj. Daartoe behoorend, m e g a b 0 g r aphisch. - Mégalornètre , in. Grootmeter,
werktuig om groote afstanden te meten, om de
lengte op zee te bepalen, m e g al o m e ter, m e gameter in. - MégaloHyx, in. [H. n.1 Grootklaauw, reuzenklaauw ni., een voorwereldlijk gordeldier, eens soort van 't meqatherium (z. lager).
- Mégalope, I. [H. n.] Karperharing m., een
visch, die web 12 voet bang wordt (ook savalle en
tassart gebeden). - Kever in. van 't geslacht der
grootvoetiqen (eupodes). - Mégalophonie, f.
[Méd.] Volklinkendheid 1. der stein; - luidgekbag n. van zieken. - Mégalopore, adj. [H. n. ]
Met zeer groote poriën. . Mégaloptère, adj.
[H. n. ] Met groote vleugels. - Als subst. in.
Grootvberk f. (een vlinder). - Mégalorhize,
adj. [Bot.] Met groote wortels. - Mégalosaure, m. [H. n. ] Beuzenhagedis f., krokodilvormig
dier der voorwereld van Iá 'meters lengte, m e ga 1 asaurus in. - Mégalospere,
m wij. [Bot.]
Met groote zaden of vruchten. - Mégalo
splanehnie, f. [Mid.] Uitzetting, zwelling t. der
ingewanden. - MégaLosplénie, f. [Mid.] Zwel
ling f. der mill zonder verharding. - Mégalote,
adj. Grootoorig, met groote ooren. - Abs subst. in.
e Vos in. (in de Sahara).Grootoorig
- Méganthe, adj. [Bot.] Met groote bloemen. Méganyctère, adj. [H. n. ] Groote huid- of balbonvbedermuis. - Mégapode, adj. Spoorwiek f., spoorvogel, tavon in., jakana t. (cluirurgien). - Mégaptérygien, ne, adj. [H. n. ] Met grootevinnen.
Mégarde , t. Onachtzaamheid t., verzien n.
(alleen met par, als bc. adv. gebdzigd): Ii la fait
par in-, hij heeft het uit onachtzaamheid, bij ongeluk gedaan.
Mégarien, ne, adj. [Ant.] Éco1e rn -ne, megarische school f., secte van oud-grieksche wjjsgee
door Euclides te Mégara gesticht (ook diabek--ren,
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tische en eristische school qeheeten). - His in-,
spottende, boosaardige sarddnische lach in. - Lar
mes in -nes, vabsche tranen in. p1.
Mégascope, in. [Phys.] Een door Charles
beschreven optisch werktuig, waarmede men, door
een voorwerp steeds digter bij 't brandpunt eener
verzamellens te brengen, gedurig grootere beelden
daarvan kan verkrijgen , no e ga 10 5k oop n. Mégastochyé, e, adj. [Bot.] Met lange bloemaren. - Mégastome, adj. [H. n.j Met grooten,
gapenden mond in. of opening. — Mégathérinni
(pi. —ome) of Mégathère, in . [I-I. H] Reuzenluiaard m., een voorwereldlijk gordeldier n.
Mégère, f. Booze vrouw f., boosaardig wijf n.,
helleveeg, furie f. (naar Megsera , eene der drie
furiën of wraakgodinnen Ier mythologie).— [H.n.]
Zekere vlinder in.; ook: de naam eener slang, megwra t.
Mégéthologie, f. [Didact.] , z. v. a. ALGEBRE.
Mégie, t. [Tech.] Het zeeintouwen, kunst f.

der zeemlederbereiding. - Mégir, v. a. Zeemtouwen, zeemleder bereiden. - Het part. passé
komt ook als adj. voor: Peau inég
ie , zeemgare
huid f., çeemgaar vel n. - Mégisser , v. a.,
z. v. a. MEGIR. - Mégisserie, f. Zeeintouwerj,
kunst 1. des zeemtouwers; - handel in. in zeemleder. - Mégissier, in . Zeemtouwer in.
Mégistanes , in. Pb. Zeer groote strandboo
in. p1. van de soort der DITRIDACTYLES.
-pers
Mègle, f., z MEIGLE.

t Mégnie, f., z. v. a. MAISONNEE. - Geslacht n.,
familie t. - Gevolg, gezelschap n.
+ Mégouvernement, in. Slechte regering. t Mégonvernei-, V. a. Slecht regéren.
Mègne, in , z. v. a. MAIGUE.
Méguider, v. a. Verkeerd beiden, op een dwaal-

spoor voeren.

t Méhaigner, V. a. Verminken. - ± Mehaigiienr, in. Verminker in.
Méhenbétène, f. [Bot.] Indische hazelnoot 1. Méhenbéténier, rn. indische liazelnotenbooin rn.
Meïanïie, t. [Ann. inar.] Fok 1.
GE.
1- Meige, f., z. v. a. MÉZAN

Meigle, 1. [Agrie.] Wijngaardhak, spitshak f.
Meilleur, e, adj. Béter: Mon pain est in- que
Ie vôtre, mijn brood is beter dan 't uwe. Rien de
in- que la vertu, niets beters dan de deugd. - Le
in-, La m-e, de, het beste. C'est Ia rn-e lecon que
vous puissiez recevoir, dat is de beste les, die gij
kunt krijgen. Cest inon in- aini, dat is mijn beste
vriend. - Ook als subst. in. (fam.) La in- de
laffaire est quo . . ., 't beste, 't mooiste van de zaak
is, dat .. . Boire du rn-, Tirer du rn-, van 't beste
vaatje, van den besten wijn drinken, tappen. (Loc. prov.) Le no- non vaut non, de beste van
hen deugt niet. (niet rn
Méionite, t. [Minér.] Witte hiacint, meloMéiose, f. [Méd.]Afneming f. der ziekte (DECLIN).
Mei an, in. [Tech.]: Corbeille it m-s, korf rn.

met vakken of afdeebingen.
-I- Méjiiger, v. a. Verkeerd oordeelen. - SE
MEJUGER, V. pr. Elkander verkeerd beoordeelen. MEJUGER, V. ei. [Chas.] De achterpooten in 't loopen voorbij het spoor der voorste zetten (van
herten).
Mélac, in. [Minér.J Peruaansch hoedjestin n.
Mélaconise, f. [Churn.] Zwart koperoxyde,
uit omtrent 20 deelen zuurstof eo 80 deelen metaal
bestaande. - Mélacoryphe, adj. [H. n. ] Met
zwarte kruin. - Me ladei-tnie, f. Zwarte huidkleuring, zwarte geelzucht f. - Mélados, in.
[H. n.j Bbaauwoogige witschimineb m., albinospaard n. - Méiagastre, adj. [H. n. ] Zwartbuikig. - Als subst. in. Zwarte lipvisch in.
Mélage, in. [Tech.] Rangschikking f. van de
verschillende papiersoorten, die de kaartenfabrikant moet zamenljrnen. (mees t.
Mé1aroriphe , in. [H. n.] Kleine zwarte
Mélaine, t. [Chini.] Zwarte kleurstof t. van
den inkt der inktvisschen. - [Anat.] Oogzwart n.,
aan de binnenvlakte van het adervlies des oogs. Zwarte kleurstof van de huid des negers. [Mid.
Zwarte stof der luchtpijpsklieren en bij de zwar -

zucht (inilanose).

Méiainoeoine, adj. [Parf.] Pommade in-,
of als subst. MELAINOGOME, rn., zwartverwende

haarpommade f.

MéLalenque, adj. [Bot.] Zwart en wit -
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MJLALEUQUE, L [Bot.] Kajapoetboom m., indische
struik van 't mirtengeslacht, de de kajapoet -olie
oplevert.
Mélalorne , adj. [Bot.] Met zwarte franje
omzoomd. - Mélalophe , adj. [H. ii.] Met
zwarte kuif. - Mélarnère, adj. [H. n. ] Met
zwarte leden. - Mélampe, adj. [H. n. ] Met
zwartevoeten. — Mélampode, m. [Bot.] Zwarte
nieswortel m. - Mélanipyge, adj. [H. a.] Met
zwarte, behaarde billen. Mélampyre, f. [Bot.]
Zwartkoren in , z. V. a. BLÉ de vache.
Mélanacre, adj. [H. n.] Zwart aan 't einde.
- Mélaiiagogue, adj. [Mid.] Remède m- 0/'
als subst. MELANAGOGUE, m. Middel D. tot afvoering van de zwarte al. - Mélanauthe, adj.
[Bot.] Met zwarte'of zuiartroode bloemen. Méianaiithèi-e, adj. [Bot.] Met zwarte stof
kolfjes. - MéJanchlèHe,adj. [Ho.] Met zwart
if/f (van insecten). - Mélanchiorose, t [Mid.]
ilooqe graad van geelzucht, zwartzucht f.
Mélancolle, F. [Mid.] Zwartgalligheid, zwarte
gal, zwaarbloediglieidf.; - zwaarmoedigheid, droefgeestigheid, m e 1 a n k o I te 1. - Guirir qn. de Ia
m-, iemand van de zwarte gal genezen. - Tornber
dans une grande m, in eene groote zwaarmoedigheid vervallen. - (Loc. pray.) Le bon yin chasse
Ia in-, goede wijn verdrijft de zorgen. La m- of
Cent aas de m- (Cent heures de chagrin) ne
palent pas Un 500 de dettes, Z. CHAGIUN. z. ook
ENGENDnER. - MELANCOLIER (SE) . V. pr. (burl.)
Zich aan treurigheid, aan droefgeestigheid overgeven. - Weleer ook als v. a. voor: bedroefd maleen, gebézigd. - Mélaucolique, adj. Zwartgallig, zwaarbloedq; -droefgeestig, zwaarmoedig,
treurig, somber, inela n koliek. Tempérament
m-, zwartgallig, droefgeestig, inelankoliek temperawent, gestel n. Qu'avez-vous? je vous trouve Nen
in-, wat schort u? Ik vind u zeer droefgeestig. II a
lair m-, hij heeft een zwaarmoedig uitzigt. II fait
Un temps m-, 't is somber, treurig weir. - MELANCOLIQUE, ni. en f. Zwartgallige , zwaarmoedige m. en t., droefgeestig, somber, in zich zelven
gekeerd mensch in., m e I a n k 01 i e k e ni. en f.,
melanchOlicus m. Les rêveries dun in-, de
mijmeringen van eenen zwaarmoedige. - Mélancoliquement, adv. Op droefgeestige, zwaarmoedige wijze, zwaarmoedig. (paddestoel rn.
Méianeonion, m. [Bot.] Soort van zwarte
Mélandie, Mélandi-in, m. [Il. n.] Kleine
sargo m., eene brasemsoort inz. der middellandsche
zee (ook petit sargo noir geheeten).
MéJané, e, adj. [Mid.] Zwart, zwartachtig,
zwartviekkig.
Mélange, m. Mengsel, zamenmengsel n., menging van verschillende dingen, vermenging, ondereenmenging f. Un m- de v i s, de couleurs, een
mengsel van wijnen, van kleuren of verwen. Ook van personen gebézigd: Quel m- de gens! welk
een mengsel, mengelmoes van menschen I - ( fig.)
Un bonheur sans m-, een onvermengd, ongestoord,
zuiver geluk n. Un m- de vertu et de vice, de
Men et de mal, een mengsel van deugd en ondeugd,
van goed en kwaad. - [H. n.] Vermenging, kruising f., paring van verschillende diersoorten: Le
-

MéIani1a, f. [Bot.] z. v. a. CDRAT.
Mélanhème, M. [Mid.] Zwarte stof f., die

de lijder aan geelzucht uitwerpt.
Mélanietere, adj. [11. n.] Zwart en geel. Als subsl. in. Zwartgele tangara of prachtmees f.
Mélanie , f. [H. n.] Zoetwater-schelpdier n.
der warme landen, mei d ni a f.
Mélanien, ne, adj. [H. n.]: Taches in -fles,
zwarte, zwartachtige huidvlekken f. p1. - Race
rn -ne, melanisch ras, mensc/iensoort op Van-Diemens-land, een lak der apoes.
Mélanique , adj. [Minhr.] Zwartachiig. [Chim.] Acide mélanique , zwarte kleurstof f.,
dooi' Marcel eene enkele maal in de pis aangetroffen (door Braconnot milanourine gebeden).
Mélaiiis, m. [H. a.] Soort van adder f.
Mélanisine, m. [H. n.] Overmaatvan kleurstof der huid, het toevallig zwartworden der huid.
Mélanite, m. [Minir.] Zwarte granaat, eene
aan den granaat verwante steensoort, soort van
versteende zoetwaterschelpen in de jongste berglagen, me I a ni e t m. - [H. n.] Soort van indische
dagvlinder, melaniet rn.
Mélanoca e, adj. [Bot.] Met zwarigekleurde
vruchten. -gélanocaale,
adj. [Bot.] Met
zwarten stengel. - Mélanocéphale, adj. [H. n.
Met zwarten kop. - Mélanoeère, wij. [H. n.
Met zwarte horens of voelsprieten. - Mélanoeei-que, adj. [H. n.] Met zwarten staart. Mélanochlne, adj. [H. n.] Met zwarte handen.
- Mélanoehiore, adj. [H. n. ] Zwart en geel.
- Mélanoehro'ite, f. [Minhr.] Zwartieleurig
mineraal n. van Siberië. - Mélanodère, adj.
[H. n.] Met zwarten hals of zwarte keel. - Mé
Ianogastie, adj. [H. n.] z. v. a. 1%IELAGASTRE. Mélanogène, m. [Pail.] Zwartinakend haarmiddel ii. - Mulanognathe, adj. [H. n.] Met zwarte
kaak. - Mélaiiogz-amine, f. [Muir.] Lijn- of
liniesteen m. - Mélanoti-aphite, f [Minhr.}
Beeldsteen 111. snel zwarte eekeningen. - Mélanolenque, adj. [H. n.] Zwart en wit. - iltéIanolophe, adi. [H. n.] z. v. a. MELALOPHE. -

Mélanomphale , adj. [H. n.] Met zwarten
navel. - Mélaiiope, adj. [H. n.] Zwartoogig
- Mélanoplire, adj. [H. n.] Met zwarte wenk
braauwen. - Mélauophthalme, adj. [U. n. ]
Zwartooqig. - [Bot.] Met oogvormige vlekken. Mélanophylle, adj. [Bot.] Zwartbladerig. Mélanops, rn. [H. n. ] Soort van roof f. Mélanoptère, adj. [H. n.] Met zwarte vleugels. - Mulanopyge, adj. , z. v. a. MÉLAMPYGE.
- Mélanopyri-he, adj. [U. n.] Zwarten rood.
- Mélanoi-Jiabdote, adj. [Fl. n.] Met eene
zwarte streep geteekeud. - Mélanoi-hamphe,
Mélanorhynque, adj. [H. n.] Met zwarten
bek, snavel.
Mélanose, f. [Mid.] Zwarte ontaarding der
huid; zwartwording 1, der ingewanden, ziekelijk
zwart weefsel n. in de longen of in andere organen,
melanOsis f.
Mélanosperme, adj. [Bot.] Met zwarte zaden of vruchten. - Mélanostiete, adj. [El. n. ]
Met zwartepunten geteekend. - Mélanostorne,
adj. [H. n.] Met zwarten mond. - Mélanote,
mulet provient du m- dun cheval et dune anesse, adj. [H. n. ] Met zwarten rug. - [Mid.] Met de
behebd. - Mélanouriiie, f. [Chim.j,
zwartzucht
het muildier komt voort uit de kruising van een
paard en eene ezelin. - [ Litt.] M-s, mengelingen I. Z. MELANIQUE. - Mélanoxyle, adj. [H. n.] Met
p1., mengelwerk a. M-s historiques, historische zwart hout.
Mélantérie, f. [Minir.] Metaal-, ijzer-, kopermengelingen. M-s de poisie, gemengde gedichten n.
zwartsel n., melantérie f.
p1., mengeipotzj t., poetisch allerlei n. - Mé
Mélanthe, m. [Bot.] Zwartbloem, zwarlbloelange, e, adj. (en part. passi van milanger):
Vin in-, gemengde wijn m. Couleurs Nen m-es, miqe biesplant 1.
Mélanthérin, m, [H. nj, Z. v. a. THON.
goed gemengde kleuren f. p1. - [ Manuf.] Drap m-,
Mélanthuiite , 1. [Minir.] Zwarte lee/eenweirschijnlaken n. (waarbij de schering- en inslagschiefer m.
draden van verschillende kleur genomen zijn).
Mélanthion,
rn. [Bot.] Zwarte wierook m.
medelijden
(fig.) Persicution m-e de pith, met
Mélanure , adj. [H. n.] Zwartstaartpj. ngemengde of gepaarde vervolging I. - Méla
geoir, m. [Tech.] Werktuig n. om de stoffen 1I11LANURE, rn. [EI. n. ] Zwartstaart, brandbrasem m.,
voor 't buskruid fijn te maken en ondereen te de oNade van Linneizs.
Mélanzane , f. [Bot.] Eijerdragende nachtmengen. - Mélanger, v. a. Mengen, vermengen,
zamenmengen, ondereen mengen een mengsel van schade f., e(jergewas n., melanzaanappel m., ook
twee of meer bij elkander passende dingen ma/een: pomme d'amour, liefdesappel, geheelen.
Mélaphyre, rn. [Minir. Zwarte of zwart
M- des v i s, des couleurs, des Beurs, wijnen,
kleuren, bloemen ondereen mengen. - SE MELAN bruine porfier, soort van syeniet , groensteen(met zwarte manen.
OER, v. a. Vermengd worden, zich laten vermengen. portier m.
Mélaptère, adj. [H. n.] Met zwarte vleugels;
Ces deux couleurs se mélangent lien. - Mélan Mélar ,, m. )H. a.] Gestreepte schelp f. van
giste, m. [Didact.] Vermenger rn van niet-bp't kegelgeslacht. .- [Bot.] Kleine spaansche vijg 1.
eenbehoorende dingen.
-

]
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-

télas, m. [Méd.] Zwartvlekkig huiduitslag n.,
zwarte huidvlek f. — [ti. n.] Javaansche zwarte
tijgerkat f. — Naam van een' vlinder, ook van
Bene schelpsoort, m e 1 a s m. — Mélasietère, m.
[Mèd.] Zwartzucht f., hooge graad van geelzucht.
Mélasis, m. [H. n.] Staartkever m.
Mélasme, m. [Méd.] Zwarte pijnljke vlek f.,
die vaak bil oude lieden op het lijdende deel voor
-komt.
Mélasonie, adj. [H. n.] Zwart van lijf (van
insecten). -- Als subst. m. Zwart of aschkleurig
insect n. van de orde der schildvleugeligen. —Mélaspernme, adj., z. v. a. MELANOSPERME.
Mélasphwernale, Mélasse, f. ; Tech.] Sui-

kerhoudende moederloog, die uit de bodemopenin gen der kristallisatie-vaten langzaam afvloeit, suiker-siroop, ni e 1 a s s e f.
Mélastonie, adj. [H. n.], z. v. a. NÉLANOSTOME. -- Als subst. m. Amerikaansche zwartebessenstruik m. (welks vrucht den mond zwart
maakt.)
Mélatrophie, f. [Méd ] Vermagering, uittéring
van een bijzonder ligchaamsdeel.
Mélax:tntlie, adj. [H. n.] Zwart en geel.
Méleaton, m. [Hort.] Soort van perzik, roode
mardaléna f.
Mèlé, e, adj. (en part. passé van mèler) Vins
m-s, gemengde, vervolschte wijnen m. pl. —Etofïes
rn-es, gemengde , mengelkleurige stoffen f. pl. —
La couleur du poli est dun noir m- de gris, de
kleur van 't haar is zwart, met grijs vermengd. —
(fig.) Un étonnement m- de joie, eene verwonde
vreugde gemengd of gepaard. — (jig.)-ringmet
Etre m- dans une mauvaise allaire, in eene leeljke
zaak betrokken zijn. — Les cartes sopt m-es, de
kaarten zijn geschud; ( fig.) de zaken zijn in de
war ,gebragt. — Oeuvres tri -es, mengelingen f. pl.,
verzameling van verschillende werken, van onder
stukken. — Société in-e, gemengd gezel -scheidn
fig. et fain.) C'est marchandise m-e,-schapn.—(
't is een allerlei, eene romme lzoo , een allegaartje (een uit personen van allerlei stand en ka
bestaand gezelschap); 't is koren en kaf-rakte
dooreen (van iemand, die zooreel slechte als goede
hoedanigheden heeft). C'est un inarchand m-, hij
verstaat can alles wat, hij drijft allerlei zaken. 11
a les dents m-es, zijn tong slaat dubbel (van iemand,
die te veel gedronken heeft en daardoor stamert).
— Cheval m-, paard, dat in zijne strengen ver
-wardis.
Méléa re, m. [H. n.] Meleáger m., naam van
eene gespilkelde schubslang; van een' européschen
vlinder; van eerie schoone schelpsoort. — (Bot.],
z. V. a. FRITILLAIRE. -- Méleaeride, Méléagris, in., Z. PINTADE.
Mèlée, f. [Mil.] Handgemeenschap f., hevig,
hardnekkig gevecht of treffen , kri gsqedranrl n.
Sanglante m-, bloedig treffen n. Se jeter dans la
m-, zich in 't gedrang, in 't midden der strjdenden
werpen. -- Vechtpartij , klopparlij , handgemeenschap f. (tusschen burgers): 11 a perdu son chapeau dans la m-, hij heeft zijn' hoed in de vechtpartij verloren. — ( fig. et font.) Hec;ige twist, hooggaande woordenstrijd m., (lam.) ruzie f.: Je me
tirai de la inelée, ik maakte neaj uit de voeten,
uit hel edrang.
Mèiéo,uiette, f., z. V. a. CARDAMOME.
Méléna, Mélène, f. [Méd.] Zwarte ziekte,
uitwerping van zwarte stoffen . ene 1w n a f. —
[Bot.] Soort van anemoon f. -- iéléna o ue,
adj., z. MELANAGOGUE. — MéléIiorrlhatgie, f.
Braking f. van zwart bloed.
Mèler, v. a. Mengen, vermengen , ondereen
mengen: M- les couleurs, de kleuren mengen. Mle vin. den wijn vermengen., vervalschen. M- le vin
aver l'eau, den wijn met water vermengen. M- cliverses sortes de fleurs (lans un bouquet, verschil
soorten van bloemen in eenen ruiker onder--lend
een doen. -- M- (les cheveux, du fil, des écheveaux, haren, garen, strengen in de war maken.
11- qn. dans one affaire, iemand in eene zaak
wikkelen. Dieu a nielé la peine an plaisir, God
heeft lijden met vreugde vermengd, gepaard. Ml'agréable b I'utile, het aangename met het nultige verrnenfen, vereenigen. Ce juge mete la douceur b la séverité, deze regter vereenigt. paart,
verbindt zachtheid met strengheid. Elle m la ses
larmes aux miennes, zij mengde hare tranen met
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de mijnen, zij nam een hartelijk deel aan mijne
droefheid. — [Jeu] Mèler of Battre les cartes, of
enkel M-, z. BATTRE. — ( Jig.) M- les cartes, In
fusée, eene zaak in de war brengen, den boll in
't honderd sturen. — M- (Fausser) one serrure,
een slot verdraaijen. — [ Man.] M- on cheval, een
paard onzeker (in zijne bewegingen) maken. — Mles races, de rassen kruisen, vermengen.— [Tech. j
De kaartenbladen rangschikken naar de orde in
welke zij aaneengelijmd moeten worden. — SE MËLER. V. pr. Zich vermengen , zich met elkander
vereenigen: Le vinaigre et Thuile ne se mêlent
pas, azijn en olie vermengen zich niet, laten zich
niet vermengen. — ( fig.) Se m- h la conversation,
zich in 't gesprek mengen, aan 't c,,resprek deel ne
Se m- dans la foule, parmi les ennemis, zich-men.
in den hoop, onder de vijanden mengen. Les troupes se lont mèlées l'épée a la main, de troepen,
zijn, met den degen in de vuist, handgemeen geworden. — Se m- de qc., zich met iets bemoeien,
zich eene zaak aantrekken, er voor zorgen; ook:
zich onbevoegd of ten ontijde met iets bemoeijen.
Ne vous mêlez point de cette affaire, bemoei is
niet met deze zaak. I1 se mële toujours de ce
qu'il n. entend pas, hij bemoeit zich altijd met dingen, die hij niet verstaat. I1 n'appartient pas á un
cordonnier de se in- de peinture, een schoenmaker
moet zich niet met schilderkunst bernoeijen, inlaten,
moet bij zijne leest blijven. — (fïg.) Zich koppelen,
zich paren (s'accoupler). Ces animaux se mêlent,
deze dieren paren met elkander. — (Loc. prov.),
z. onder DIABLE.
Mélet m., Mélette, f. [H. n.] Sprot f.; —
z. V. a. ATHÉRINE. — [Bot.] Soort van vijg f.,
bruin van buiten en rood van binnen (ook angélique ceheeten).
M élèze of Larix, m. [Bot.] Lorkenboom m.,
soort van den, die de venetiaansche of gewone terpentijn ( térébenthine de m-) oplevert.
Mélia, Méléa, m., Mélie, f., z. v. a. AZEDAR NCH. (sche pimpernel f.
Mhlianthe, m. [Bot.] Honigbloem, afrikaanMéiibée, m. [H. n.] Purperkapél f., kleine
danelinder m.
Mélica, f., z. V. a. MÉLIQUE.
Mè i ieé ri s, m. [Méd.] hloniggezwel n.
Melieerte, in. [H. n._] Soort van dagvlinder m.,
soort van siciliaansch schaaldier ij., me li eé r t a f.
Méliehryse, m. [And. minér.] Honigkleurige
topaas m.
Mh iieoeea, Mélieoque, z. KLEPIER.

èlierate, in. [Ant.I Honigwater n.
Mélide, f. [Vétér.] Snot f. (als ezelsziekte).

Mélie, f. [Bot.] , z. DIÉLIA. - [Mar., Corn.],
z. iIÉLIS.

MPiier, m. [Vign.] Soort van wittewijndruift.

Métilitlhe, m. [Minér.] Iinnie:steen m., eerie

honiggele vulkanische steensoort (onderscheiden van
MELLITHE).

1èlilot, m. [Bot.] Honigklaver, steenklaver f.
M- offi-inal, gewone honinklaver (met crele bloemen).
i% i- vulgaire, witte honieklaver (met witte bloemen).
,

M- égyptien, z. ALCHIMELECH.
Mmdimèle, m. [Bot.1, z. v. a. API.

Mèliuue, f. [Ant ] Medische aarde f., witachtige
of aschgraauwe aluinaarde, tot schildersverwen
eebruikt, m é 1 i n u m n. (van 't grielcsche eiland
Melos).
Uélinet, m., z. CERINTHE.
iélinite, f. [Minér.] Leveropaal. piksteen,

mei/niet m.

MéHniarn, m., z. v. a. MMELINE. — [Bot.] Soort
van salie f. — [Pharm.] K?vebloemen -olie f.
Méliorat, in. [Come.] Bolognéser organsyn of
kettinrxzijcde f.

Th Mhlioration, Mmliorer, Z. AMELIOI€—.
Méiipihage, adj. [ II. n.] Van honig of bloc-

mev.cap levend. -- MéHphnges of Méliptiamides , m. pl. Honioeters m. pl. , geslacht van
dunsnaveliee vogels. die op 't bloemensap azen.
Mélique, f. [Bot.], z. v. a. BLË BAE(BU. Parelrrras n.
Melis, m. [Mar.] Meli.cdoek n., soort van zeil
-doekvanAgrs.Muble,imparszdoek, bramzeilsdoek. — (Come.] t 0elissuiker f.,
eerie broodsuikersoort, minder dan raffinade. —
1

[Fa. nl, z. v a. PLAIBEAU.
Mélisrnatiqiie, adj. [Mus. anc.1 Met gezang48
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versiering, zoodat op ééne lettergreep van den
tekst verscheidene toonen gezongen worden, me
lismátisch.
Mélisse, f. [Bot.] Bijenkruid, bijenblad, citroenkruid n., honigbloem f., melissekruid n., melisse f. (ook Citronelle, herbe au citron, citronade geheeten). — [H. n.], z. v. a. ABEILLE. —
lélissographe, m. Bijenbeschrjver m. — Mélissogro.phie, f. Natuurlijke historie der bijen.
— Melissophage, adj. Honigetend. — Mélissoptiylle, adj [Bot.] Met melissebladeren.
Mélitagre, m. [Méd.] Zemelachtig uitslag n.
-- Mélitagreux, ease, adj. Met zulk uitslag
behebd.
Mélite, f. [Bot.] Kruisbloem f., melissebladeren n. pl. — [H. n.] Garnaalsoort f. (pil f.
Mélitente, f. [Pharm.] .Honigkoekje n., honigMélitite, z. MÉLILITHE.

Mélitophiles, m. pl. [H. n ] Bloembijen f. pl.,
bloemkevers m. pl.
Mélituurgie, f. [H. n.] Nijverheid, kunstvlijt f.
der bijen; z. V. a. MELLIFICATION. - Mcliturglque, adj. Daartoe behoorend.
Mellaude, f. [Cuis j Eiwitschijfje n. met suiker en oranjebloesem.
Mellate, m., z. MELLITATE.
Meliéolé, m. [Pharm.] Met honig bereid poeder n. — Melléolique, adj. [Pharm.] Met ho-

nig bereid.

Mellet, m. [Hort.] Soort van vijg f.
Mellier, m. [H. n.] Derde maag f. van de
herkaauu,ende dieren.
Mellifèire, adj. [H. n., Bot.] Honigvoortbrengend; honigdragend: Insectes m-s, of als subst
M-s, honigzevende, honigvoortbrengende insecten n.
pl. — Plante m-, honiggevende , honigdragende
plant. — Mellifleation, f. [icon. rur.] 1-lonigbereiding f. (der bijen.). -- Melliflquue, adj. [H. n.]
Honigmakend: Abeille m-e, honigbij f. — Meiliflu, e, adj. Honigrijk. — t (/1g.) Honigzoet, laf:
Paroles rn-es, honigzoete woorden n. pl. — Meltifl iité, f. [.bidact.] ilonigtelend vermogen n. —
S (fig.) Honir,zoetheid, lafheid f. van stijl. --- Mel-

ti sc h. -- Mélodramaturge, m. Schrijver m.
van melodramaas. -- Mélodranle, m. [Litt.]
Tooneelstuk f. met begeleiding van muzijk, in 't
welk de woorden, die bij intervallen van de muz%lk
begeleid worden, enkel gesproken, niet gezongen
worden, melodrama n.—(iron.) Héros de m-,
melodrama-held In., iemand, die altijd overdreven
gevoelens uitdrukt, die steeds van dolken, vergift,
zelfmoord enz. spreekt. — [Mus.] Ieder muzijk-gedeelte, dat door 't orkest wordt uitgevoerd om de
gevoelens des sprekers op het tooneel uit te drukken.
Méloé, m. [H. n.] Johannis-kever m.
Mélographe, ni. Notenschrjver, muzijkschrfjver m. ; notenschrijfmachine f. — Mclographie, f. Het noten- of muzijkschrijven. — Mélographigoe, adj. Notenschrjvend , as e to g r ap h i s c h.
ton).
Mélolonthe, m. [H. n.j Meikever m. (hanneMéloinane, m. et f. Hartstogteljk heminnaar
of liefhebber m., overdrévene beminnares of lie fhebster' van de muzijk. — Mélonnanie, f. Overdreven zucht voor de toonkunst, muzijkzucht f.
Melon, m. [Bot.] Meloen m. M- canteloup, z.
CANTELOUP. M- d'eau of Pastèque, watermeloen.

— [Minér.] M- pétrifié, fossile of du wont Carmel,

z. v. a. MELONITE. — [Méd.] Meloen- of appeloog n.,
eene appelvormige uitzakking van den regenboog
des oogs. — [Perr.] Pruik-foedraal n., meloenvormige pruikendoos f. op reis.
(kauwoerde f.
Mélonée of Mélonnée, f. [Bot.] Soort van
Mélongèue, f., z. AUBERGINE.

Melonide, Melonidie, f. [Bot.] Meloenachtige vrucht. — Melonifère, adj. Meloendragend of -voortbrenr,end. -- Melooiforn'e, adj.
Meloenvormig. — Melonite, f. [Minér.] Meloen steen, versteende meloen, m e 1 o n i e t m. — Melonné, e, adj. Naar den meloen gelijkend, meloenachtég.

Mélonnée, f., z. MELONEE.
Melonnier, m Meloenverkooper m. — Me
lonnière, f. Meloenbed n., meloenbak m.
Mélope, m. [H. n.] Soort van lipvisch, m é-

lopus in.

lilite, z. MELILITHE.
Melline, f. honigwesp, graafwesp f., vliesvleu-

Mélopée, f. [Mus. anc.] Vervaardiging van
de melodie voor een lied; kunst f. of regelen n. pl.
der toonzetting.

-- Mellissographe etc., z. MELlss—. — Mefllisuge, adj. [H. n.] Honigzuigend

vlieg f.

gelig insect met draadvormige voelsprieten. —
[Manuf.] Breede kant f., met goud- of zilverdraad
doorwerkt. — Mellipha ge, Melliphagides,
Z. MIÉLIPH--.

(van insecten). — Mellitate, m. [Chico.] Honigsteenzuur zout n. — Mellithe, m. Honigsteen m.,
eene honigc,ele steensoort, honigsteenzure leemaarde f., me 11 ie t m.— Mellite, adj. [i I. n.] Honigma
— MELLITES, m. pl. Honigbijen f. pl. — NEL --kend.
LATE, m. [Pharm.] Honigsiroop. — Mellitique,
wij. [Pharm.]: Acide ja-, honigsteen.-zuur n. —
-

Meilituurgie, f., z. MELITURGIE. — Mellivore,

adj. Iloniu;elend, van honig levend. — Als subst. al.
Honicvreter, honigdas in., een tot het geslacht van
den veelvraat gerekend, dier in Zuid-Afrika (ook
ratel geheeten). (cactus in.
Méloeacte, f. [Bot.] Meloendistel , meloenMéloehie, f. (pr. ch=k) [Bot.], z. v. a. coR-

CHORE. (nienne, z. ARMENIEN.

Méloehite, f. [Minér.], z. v. a. Pierre arméMélotil ea, m. [Mus.] Een door Stein in 1770

uitgevonden orgelwerk n. in de gedaante van een'
kleinen vleugel.
Mélodie, f. [Mus.] Aangename toonopvolging f.
of toongang m., zangwijs, wijs;— zoetluidendheid,
welluidendheid, m e 1 ei d i e f.: Cet air a beaucoup
de nl -, er is veel melodie, eene liefelijke toonopvolging in dat zangstuk. — Les m-s de Beethoven.
de rnelodiën van Beethoven. — La m- des vers de
nacine, de zoetvloeijendheid, ?welluidendheid van
Racine's verzen. — Mélodieuusenment, adv. Wel
welluidende wijze. — Mélodieux,-luiden,op
ieuse, adj . Welluidend, zoetluidend, welklinkend,
aangenaam, zangerig: Sons m-, welluidende toonen nl. pl. Voix m-ieuse, liefelijke, welklinkende
stem f. -- M€ lodigaue, adj. Tot (le melodie behoorend, m e ó di cc h. — Mélodliq uue€neat:,

ode. Op melodische wijze. -- Mélodiste, m.
Toonzetter van melodiën; vurig liefhebber van melodien, melodist m.
Mélodran'atigla,e, adj. Naar den aard of in
den vorm van een melodrama, m e 1 o d r a m d-

Mélopéponite, f., z. v. a. IIELONITE.
Mélophage, in. [H. n.] Ongevleugelde luis-

Mélophore, m, [Mus.] Soort van verlichte
muzijk- lessenaar, tot het geven van serenaden. —
Mélophore, m. [Mus.] Soort van guitar f. met
een' hlaasbalg. -- Méloplaste. in. [Mus.] Naam
eenex in Frankrijk door Galin uitgevonden leerwijze in de toonkunst. — Muzijkbord n., waarop
de leermeester de toonen aanwijst, die door de
leerlingen gezonr..fen moeten worden.
Mélose, f. [Chir.] liet sondéren, het onderzoek
met de sonde.
Mélote, f. Schapenvacht f. (als voormalig kleedingstuk van sommige monniken).
Mélothrie, T. [Bot.] Plant van 't geslacht der
kauwoerde.(voor 't oor.
Mélotis of Mélotris, m. [Chir.] Sonde f.

Mei ton (naam eener fransche stad) , z. AI GIJILLE.

M élursms (pr. —sure) m. [H. n.] Honig beer m.
Mélusine, f. (fig.) Twistziek, kijfziek wijf n.

(naar eene toovergodin uit de volkslegende).
Méenn.rehore, f. [Maréch.] Misstap in., ver

-stuikngf.

Membrnn, nl., z. MIEMBRON.
Meen1)raiie, f. [Anal., Bot.] Vlies n.---[Anat.]
M-s muqueuses, slijmvliezen. M- séreuses, weivliezen. M-s fbreuses, spiervliezen. — [Tech.] Boek
persplankje n. — Meruibrn,né, e, adj.-binders
Vliesvorrnig, als een vlies ui1.ebreid. — Meanbi-a neuux, ease, wij. Vliezig, vlijsachti,q. —
Menabrn.ueifolié, e, a7. [Bot.] Met vliezige
bladeren. — Mentbrstuiforme, adj. [Anat.]
Vliesvorenig. -- Menbraniuu, e, adj. [H. n. j
Vliesaardig,, vliesvormig. — Membran ale, f.
(verklw. van membrar:e) [Anat., Bot.] Vliesje n.
Menebre, m. (Anat.] Lid, ligchaarnslid n. Les
m-s du corps huniain. de leden n. pl., ledematen f.

p1. van 't nlenschelijk ligchaam, inz. armen en
beenen. — Membre viril, mannelijk lid n., roede f.
— (Cuis.] M- de mouton, schapenbout m. Les
luatre m-s dun dindon, de boutjes en vleugels van

MEMBRÉ
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een' kalkoen. -- (fig.) Lid, medelid n. (van een fait, zelfs dan als hij 't gedaan hadde, al hadde h#
staatsligchaam, van een' staat, van een genootschap, het ook gedaan. Les rois, les plus sages m-, sont
van een gezin, enz.) La Pennsylvanie est un m- souvent trompés, de koningen, zelfs de wijsste,
de la république des États-Unis, Pennsylvania is worden dikwijls bedrogen. J'ai tout a craindre de
een lid van de republiek der Vereenigde Staten. leurs lames, de leurs soupirs, de leurs plaisirs
M- de la Chambre des députés, de l'Institut, lid m-, ik heb alles te vreezen van hunne tranen, van
van de Kamer der a fgevaardigden, van het Insti- hunne zuchten, ja ook van hunne vermaken. —
tuut. Les m-s d'une société, de leden van een ge- a MEME (met être, mettre, laisser), loc. adv. In
nootschap, gezelschap, maatschappij. Il était traité staat, in de gelegenheid: Vous ètes a m- de servir
comme un des m-s de in famille, hij werd als een votre ami, gij zijt in staat, inde gelegenheid uwen
der leden van 't gezin behandeld. — C'est un m- vriend van dienst te zijn. Je vous mettrai, laissepourri qu'il faut retrancher, 't is een bedorven, rai à in- de faire, ik zal ee in staat stellen, de geverrot lid, dat afgesneden moet worden (van een' legenheid geven, vrijlaten om dit te doen. — (fam.)
persoon, die een gezelschap onteert). — [Algèb. J Boire á in- la bouteille, le seau, uit de flesch
Les m-s d'une équation, de leden eener vergelijking. zelve, uit den emmer zelven drinken. — DE MEME,
. [Arch.] La frise est un m- de l'entablement, TOUT DE MEME, loc. ode. Op gelijke wijze, evende fries is een deel of lid van het taflement. Les eens, evenzoo, desgelijks: J'avais pensede m-,
juist
eveneens, uist zoo
m-s d' un édifice, de deelen of leden van een ge- tout de m- que
vows, ik had
bouw. -- [Blas.] Vogelklaauw m. (van 't ligchaam als gij gedacht. — DE ME31E QTJE, loc. conk. Gelijk,
afgezonderd). — [ Gram.] Les m-s d'une période, eveneens als, zoo. De m- que Ie feu éprouve lor,
de leden van eenen volzin. — [Mar.] M -s, inhou- de ni- l'adversité éprouve l'homme courageux,
ten n. pl. (cotes). — Membré, e, adj. Geleed. gelijk het vuur liet goud beproeft, zoo ook beproeft
Bien in -, goed geleed, met welgevormde, welgeëven- de tegenspoed den moedigen mensch.
redigde leden. — [Blas.] Gepoot (als de boenen eens
MEME, m. [Jeu] Zeker biljartspel, waarbij men
vogels Bene andere kleur dan 't lijf hebben).
den bal der partij regtstreeks moet maken (in een'
Menlbret, nl. [Tech.] Kleine dikte aan 't einde der zakken stooten) zonder band te raken: Je
jouerai le m- et vous le doublé, ik zal op le même
van eiken spoorschenkel.
Memimbrette, f. [Anat.] , z. v. a. ALETTE.
en gij olp doubléren of overhalen spelen. Faire son
Me[lmbriile, f. (vuig.), z. v. a. coma.
joueur au m-, partij's bal regtstreeks maken. —
t Mlemmmbriolet, m. (verklw. van membre) (fig. et pop.) Faire au m-, bedriegen, beet hebben.
Klein lid n.
— z. ook onder MEME, adj.
t M4tnenient, adv., z. v. a. DE MEME.
ieembrei, e, adj Grof, zwaar van leden. Un
Iémento, m. (latin) (pr. me-mein-to) (eig.
homme gros in-, of als subst. (fam.) Un gros m-,
gedenk, herinner u) Herinneringsteeken n.: .l'ai
een pro/gebouwde man.
em brnre, f. [Anat.] Gezamenlijke leden n. mis un in- dans ma tabatière, ik heb een herinpl.: Cette jeune femme a la m- très-délicate, die neringsteeken in mijne (loos gelegd. — [Cath.] Gejonge vrouw heeft zeer tengere leden. — [ Menuis.] deelte der mis, waarbij voor de afgestorvenen wordt
Raam, paneelraam n. Les panneaux de cette me- gebeden, in e m e n t o n. (Plur. Des ménierto.)
% Mêmeté, f. (woord, door Voltaire voorgeslanuiserie sont dun ponce, et les m-s de deux pouces, de paneelen van dit schrijnwerk zijn van één' gen), z. v. a. IDENTITE.
i téam,in, Mén,ina,ntinna, f. [H. n.]
duim, en de ramen van twee duim dik. — [Com.]
Maat f. voor brandhout in de havens. -- [Mar.] Ceylonsch muskusdier n.
blemnonides of M emnoniens, m. pl.
.In/rout n., inhouten, spanten n. pl. Bois de m-,
hout, dat geschikt is, om tot inhouten van een [Myth.] Fabelachtige vogels m. pl., wil Memnons
schip te worden gebruikt. -- [Tech.] , z. v. a. assche geboren.
Méneoire,f.Geheugen, herinneringsvermogen n.;
MEMBRANE.
Mime, adj. Zelfde, eigen, een en dezelfde of herinnering, geheugenis, gedachtenis f., aandenhetzelfde; eenerlei, gelijksoortig: Le in- habit, het- ken n., memorie f. M- grande, Adèle, groot,
zelfde, het eigen kleed. La m- plante, dezelfde sterk geheugen. M- labile, faible, infidèle, slecht,
plant f. Les m-s raisons, dezelfde redenen f. pl. zwak, ontrouw geheugen. 11 a la m- sû re, hij
Son denture nest plus la in -, zijn schrift is niet heeft een vast geheugen. Vous avez courte m-, gij
meer hetzelfde. Pierre et Céphas, eest le m- hebt een kort geheugen. M- locale, z. LOCAL. (fam.)
apétre, Petrus en Cephas is een en dezelfde apos- M- de lièvre, een zeer zwak, los geheugen. M- artel. Deux animaux de in- espèce, twee dieren van titicielle, z. V. a. MNEMOTECHNIE. Cela m'est
eene en dezelfde soort. Donnez nous du m- vin, échappé de m-, dat is mij ontgaan, slat ben ik ver
geef ons van denzel Eden, van gelijken wijn. On
Remettez-lui vela en m-, breng hem dit in-getn.
vous fera le m- traitemeimt qua lui, men zal u gedachtenis, herinner hem dit. Se remettre en m-,
op gelijke wijs (op dezelfde wijs, eveneens) als Item zich weder herinneren. Repasser qe. dans sa m-,
behandelen. — Somtijds wordt het subst. verzwe- zich iets herinneren, aan iets terug denken. Je
gen: Ella nest plus la m•, zij is niet meer dezel f- n'ai point de in- de vela, ik herinner mij dat niet.
de. Cela revient au m- (résultat), dat komt op J'en ai encore ia in- récente, het is mij nog versch.
hetzelfde seder. — Het staat ook zonder lidwoord in 't geheugen. Je conserverai la m- de vos bienonmiddellijk achter persoonlijke voornaamwoorden, faits, ik zal uwe weldaden in gedurige gedachtenis
om den persoon of de zaak reel meer nadruk aan houden. Je vous en rafraichirai la m-, ik zal 't u
te duiden; ook achter zelfstandige n.aainwoorden weder in gedachtenis brengen, u herinneren. Rapmet gelijk oogmerk, of om eerie hoedanigheid en pelez un pee votre in-, rappelez en votre m-,
den hoogsten graad aan te wijzen, en beteekent denkt een weinig daaraan terug. L 'avez-vous point
dan: zelf, zelve: Je dis quelquefois en moi-m-, ik m- de l'avoir vu ? herinnert pij u niet hem gezien
zeg somtijds in mij zelven. Je l'ai vu moi-m-, ik te hebben? I1 en sera in- a jamais, men zal dit in
heb het zelf (ik zelf heb het) gezien. Il se loue lui- eeuwig aandenken behouden, men zal zich dit steeds
herinneren. 11 a twit des chose Q dignes de m-, hij
n1-, h ij zelf prijst zich (niet een ander prijst hein)
Ii se lone soi-m-, hij prijst zich zelven (hij prijst heeft gedenkwaardice zaken gedaan. henri quatre,
geen' anderen persoon). -- (Lac.) Etre soi-m-, zich de glorieuse m-, Hendrik de vierde, roemriker,
gelijk blijven, zijn karakter niet verloochenen. Faire roemwaardiger gedachtenis. De in- d'homme on
ene chose de soi-m-, iets vrij7,t)illi'l, uit zich- zelven, na vu rien de semblable, bij menschengeheusen
uit eigen aandrift doen. Cola s'entend de soi-m-, heeft men niets dergelijks gezien. A 1'iyrmmortelle
dat spreekt van zelf. Les mauvais lerinces nuisent m- de N., ter eeuwige gedachtenis van N. On
plus par l'exemple que par leurs fautes m-s, de eleva un monumenten m- de eet évènernent. men
slechte vorsten schaden meer door 't voorbeeld dlan rigtte een gedenkteeken op ter gedachtenis van dat
door hunne fouten zelven. — Cet homnle est la voorval. . La in- du juste sera éternelle, het aan
naam des regtvaardieen zal eeuwig-denk,
bonté m-, die neon is de goedheid zelve, de goedheid
in persoon. Ces filles soot les Graces m-s, die blijven. 11 ne faut as sléehirer (noircir) Ia m- des
meisjes z-íjn. de ('atien of Bevalligheden zelven, morts, men moet de nagedachtenis, den naam der
zijn hoogst bevallig.
dooden niet lasteren, schenden. Sa m- sera touMEME, adv. Zelfs, ja zelfs, ook: Les homines,
jours en bénédiction, zijn aandenken zal altijd in
zegening
blijven. Purger, Réhabiliter la m- dun
animaux,
plantes
msont
sensibies
aux
les
les
bienfemits, de menschen., de dieren, zelfs de planten défunt, het aandenken, den goeden naam eens afgezijn gevoelig voor weldaden. Quand m- it l'aurait storvenen zuiveren, in eer herstellen. — [Conn...
-
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Fin.] Pour m-, voor memorie, ter herinnering
(woorden, die men bij zékere artikelen plaatst, welke
enkel vermeld, maar niet in rekening worden uit
Myth.) Godin van 't geheugen,-getrokn).—[
Mnemosyne. — [Poés.] Les lilies de M-, de dochters van Mnemdsyne, de muzen of zanggodinnen.
Temple de m-, tempel m. der nagedachtenis, der
onsterfelijkheid (die ondersteld wordt de namen
der groote mannen te bewaren) .
MÉMOIRE, m. Schriftelijk opstel ter herinnering
of inlichting , herinneringsschrift , p r o m e m or i a n., m e m o r i e f. Donnez-moi un petit mde volre . affaire, si vous voulez que je men occupe, geef mij een beknopt opstel, eene memorie
van uwe zaak, zoo gij wilt, dat ik er mij mede
bézig houde. Dresser an m-, een herinneringsschrift
opmaken, een schriftelijk opstel van iets maken,
iets zakelijk in schrift brengen. -- [Jur.] , z. v. a.
FACTUM. — Rekening, opgave, lijst, nota f., staat m.
M- de frail, de dépens, rekening, opgave van onkosten. Le marchand ma déjà envoyé son m-,
de koopman heeft mij reeds eerre nota of rekening
gezonden. l- d'apothicaire, z. API)THICAIRE. —
Verhandeling f. over een wetenschappelijk, historisch, letterkundig onderwerp, z. v. a. DISSERTATION. — MEMOIRES, m. pl. Geden.kschriften, gedenkboeken, merkwaardige berigten n. pl., gedenk
pl., geschiedschriften n. pl., waar--wardighenf.
in de vervaardiger bij voorkeur zel f belee fde voor
heeft opgeteekend, dagboek n. over merk -valen
personen en gebeurtenissen; verslag, be--wardie
rigt n. van de verriplingen van een geleerd of letterkundig genootschap. Les m- de Sully, de gedenkschriften van Sully. Cet historien a travaillé
sur de bons m -, die geschiedschrijver heeft naar
goede berigten gewerkt, uit goede bronnen geput.
Méei,orable, adj. Gedenkwaardig, merkwaar
Une action m-, eene gedenkwaardige zaak. I1-dig.
na rien fait de m-, hij heeft niets gedenkwaardigs
gedaan. I1 prononca ces paroles m -s, hij sprak
deze merkwaardige 'worden. — S Mémorablenlent, ode. Op gedenkwaardige wijze. — Méintorandaunm, m. (pr. —dome) 4anteekenboekje,
memorie- boekje n. — Soort van di elomd ti the nota f., die den toestand eener zaak, de regtvaardiging van de door een kabinet aangenomen houding,
maatregelen enz. kort en bepaald opgeeft, mem orá n d u m n. — 5 Mémoratif, ive, adj. ([am.)
Gedachtig, indachtig: Soyez en m-, s'il vous plait,
wees er indachtig aan, denk er aan, als 't u
belieft. — Mémoa1al, in. Gedenkschrift (z, v. a.
MÉMOIRE, in.), inz. verzoekschrift n. ; diplomatische
nota der hoven van Rome en Spanje tot voorschrift
in eene zaak, memoriaal n. On a adressé plusieurs mémoriaux au papa, men heeft den paus
verscheidene verzoekschriften toegezonden. On a
présenté un m- an conseil des Indes, men heeft
den Indischen raad een memoriaal voorgelegd,. —
Bij uitbreiding: Bijzonder historisch gedenkstuk,
dagboek n. Le m- de Sainte-H.éléne, het dagboek
van Sint-Ilelena, dagverhaal van Napoleons wedervaren, gesprekken enz., tijdens zijne gevangen
dat eiland. — [Corn.] Kladboek, herinne--schapo
rin(sboek, m e en o r i a a 1 n. — Titel van verschil
dagbladen: Le rn- boedelais, de 1'ar--lendfrasch
mee, de la. Scarpe. - [Tléol.] Gedachtenis, herinnering f. L' Eucharistie est le m- de la passion
de Jésus Christ. het heilig avondmaal is de gedachtenis van 't lijden van J. C. — ( H. de France)
Mémoriaux, registers van de rekenkamer, gedenkboeken n. pl., waarin de open brieven des konings
werden a4'eschreven. — % MEMORIAL, E, adj. Het
geheugen betreffende. Aritbmétique m-e, rekenen n.
uit het hoofd. Colonne Fri -, gedenkzuil f. — Mérnorialiste, m. Schrijver van gedenkschriften. —
5 Mémoriseux, ieuse, adj. Geheugenrjk, met
gebeuren begaafd.
Mernplhite, f. of Menmphitis, m. [Minér.]
Zwart en wit gestreepte verscheidenheid van den
onyx (naar de egyptische stad Memphis benoemd);
soort van onyx-a(aat. me ira ph I e t m. — 1-'lem phitiqu:e, adj. Memphit sch: Pierre m-, mem.ph.itische steen nl. Danse m-, memphitische dans m
een statue krijgsdans der Ouden.
Menacant , e , adj. Dreigend, bedreigend:
Voix, mine m-e, dreigende stem f., dreigend gelaat n. User de termes m-s, dreigende uildrukkingen gebruiken. -- Un avenir m -, eene dreigende,
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onheilspellende, donkere toekomst f. — Menace, f.
Bedreiging, dreiging f., (fam.) dreigeménten n. pl.
I1me fit des m-s, it usa de m-s envers moi,
hij gebruikte bedreigingen tegen mij. Pensez-vous
m'épouvanter avec, par vos m-s? denkt ge mij
door uwe bedreigingen, dreigeménten te verschrikken, vervaard te maken? — Men aver, v. a.
Dreigen, bedreigen. M- qn. de l'oeil, de la main,
aver la canne, iemand met het oog, met de hand,
met den rotting dreigen. — Ook zonder voorwerp:
Il jure, it menace, hij vloekt, hij dreigt. — ( fig.)
Les ennemis nous menacent dune invasion, de
vijanden bedreigen ons met eenen inval. Lair nous
menace d'un grand orage, de lucht dreigt ons met
een zwaar onweder. Ce bétiment menace ruine,
dit gebouw dreigt in te storten. — (poét.) Des
montagnes qui menacent le ciel, hemelhooge bergen m. pl. — (iron. et fam.) Hoop geven: I1 nous
menace dun grand repas, hij geeft ons hoop op
eenen grooten maaltijd. — (Prov.) Tel menace qui
a grand peur, menigeen dreigt, en vreest zelf. —
SE MENACER, v. pr. Elkander bedreigen. Its se menacent des yeux. — Het part. passé is ook adj.
Homme menacé d'un grand malheur, met een
groot ongeluk bedreigd man. Pays rn- de guerre,
met oorlog bedreigd land n. Nous sommes in-s
d'un lung hiver, wij hebben een' langen winter te
vreezen. — % Menaeeur, m., -ease, f. Bedreiger m., bedreigster f. — -}- Menaceux, euse,
adj., z. V. a. MENACANT.

Ménade, f. [Myth.], z. v. a. BACCHANTE.
M.enaclure, f. [Jur. anc.], z. V. a. ASSIGNA

-TION;AJUREM.

Ménage, in. Huishouding f., huisbestuur, huis
huishouden; — huisgezin; — huisraad n.,-bewind,
inboedel m.; — huishoudelijkheid, spaarzaamheid f.
in 't huishouden. Tenir, Se mettre en m-, eene
huishouding hebben, beginnen. M- bien réglé, goed
geregelde huishouding. M- de garcon, vri,7gezellenhuishoudíng. C'est un vrai goi firre que le m-,
't huishouden verslindt veel. Ma femme entend
bien le m-, mijne vrouw verstaat het huishouden,
het huisbestuur zeer goed. — Mettre ene 1111e en
m-, eene dochter uithuwelijken, in een huishouden
zetten. — Its font bon, mauv ais m-, zij leven,
huizen goed, slecht met elkander. — 11 y a quatre
m-s dans cette maison, er zijn vier huishoudens,
huisgezinnen in dat huis. — Cette servante tient
son m- bien propre, die meid houdt het huis, het
huisraad , den inboedel regt zindelijk. S'aclleter
un m-, het noodige tot eene huishouding, een' inboedel aankoopgin. -- 11 vit avec grand m-, hij
leeft zeer zuinig, houdt zeer zuinig huis. — Vivre
de m-, zuinig leven of huishouden; — (iron.) zijn
huisraad verkoopgin om te leven, van zijn huisraad
teren. — Pain de in-, huisbakken brood n. Toile
de m-, huislinnen n. Liqueurs de in-, huisdranken, zelfbereide dranken m. pl. — Femme de m-,
huishoudster, waarneemster eener huishouding. —
M-, Economie de bouts de chandelles, z. BOUT. —
(fam.) 11 a m- en ville, hij houdt er eene gekamerde, eene bijzit op na. -- (Loc. prov.) 11 n'y a
qu'un m- de gate, er is met die twee maar één
huishouden bedorven (van twee even weinig deugende echtgenooten). — Mét®a é, e, adj. (en
part. passé van ménager): Les biens m-s dans
notre jeunesse, de in onze jeugd gespaarde goederen n. pl. Santé bien m-e, behoorlijk in acht genomene gezondheid f. -- Méuagenteiit, rte. Ons zir,tigheid,, voorzigrtige, omzigtig.e behandeling, behoedzaamheid, verschooning, inschikkelijkheid f. li
faut s'y conduire avec m-, men moet daarbij met
omzigligheid te werk gaan. Sa constitution demande beancoup de m-, zijne ligchaamsgesteldheid
vereischt veel omzigtigheid, voorzorg. Dire la verité
sans aucun m-. de waarheid zeggen zonder eenige
verschooning. I1 le traita sans In-, hij behandelde
hem zonder inschikkelijkheid. — Le m- des esprits
est quelquefois difpiciie, de leiding der gemoederen
is somtijds nioeijel jk. (.Deze beteekenis is verouderd.)
— Il na point de m- dans sa maison, er is peeve
spaarzaamheid in zijn huis. (Deze beteekenis komt
weinig voor.) — Ménager, v. a. Sparen, bezuinigen, met overleg, met zuinigheid gebruiken; —
verschoonen, ontzien, zorg dragen voor, in acht
nemen; -- met omzigtigheid behandelen of te werk
gaan; — wel leiden of besturen; — bezorgen. verschaffen, aanbrengen. 11 ménage ce qu'il peut dans
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sa maison, hij spaart in zijn huis, wat hij maar
kan. -- Ook zonder voorwerp: I1 ménage pour sa
vieillesse, hij spaart voor zijnen ouderdom. Voilà
ma bourse, ne la menagez pas, daar is mijne
geldbeurs, verschoon, ontzie ze niet. — M- sa santé,
sa réputation, zijne gezondheid, zijn' goeden naam
in ac/it nemen. M- son temps, zuinig op zijn tijd
zijn. Ook : den regten tijd tot iets kiezen. M- ses
ses paroles, weinig en met omzigtigheid spreken,
zjne woorden wikken. M- la modestie, la délicatesse, niets zeggen of doen, wat de zedigheid, de
kieschlieid kan kwetsen. I1 ne ménage personne,
hij ontziet, verschoont niemand. M- ses chevaux,
Zijne paarden verschoonen, ontzien, lien niet te
veel afmatten. M- les interets de qn., voor iemands
belangen waken, iemands belangen behartigen, niet
in de waagschaal stellen. — ( fig.) I1. est dune humeur fhcbeuse, it faut le m-, hij is ligt geraakt,
men moet hem met omzigtigheid behandelen, omzigtig met hem te werk gaan. — Il ménagera Bien
cette affaire, hij zal die zaak goed aanleggen, leiden
of besturen. M- one entrevue entre les partis intéressés, eene bijeenkomst tusschen de belanghebbeede partijen uitwerken, bezorgen. M- une pension, one surprise b qn., iemand eene jaarwedde
verschaffen, iemand eene verrassing bereiden. —
Ce peintre ménage Bien l'oinbre et la lumière,
die schilder weet licht en schaduw goed aan te
brengen. M- un escalier dans un bátiment, eenen
trap in een gebouw aanbrengen. M- on terrain,
eenen grond zóó gebruiken, dat men er overal voordeel van trekt. — ( Loc. fam.) Je n'ai rien b mavec eet lhomme-it, ik heb met dien man niets te
maken, niets uitstaande. — (Loc. prov.) M- in
chèvre et Ie thou, z. EHÈVRE. — ( Prov.) Qui vent
aller loin, ménage sa monture, wie ver wil rijden,
verschoone zijn beest, wie iets lang wil bezitten,
ontzie het, verschoone het. — SE MENAGER, v. pr.
Voor zich sparen, wegleggen: 11 s'est ménagé du
pain pour ses vieux jours, hij heeft een stuk broods
voor zijn' ouden dag gespaard. — Zich ontzien,
zich in acht nemen, zich wachten. I1 ne se ménage
point, hij ontziet zich niet. Se m- Bien aver tout
le monde, zich met iedereen goed verdragen, met
iedereen wel weten om te gaan. — Se m- entre
deux partis contraires, twee strijdige partijen te
vriend houten. Se m- aver qn., behoedzaam met
iemand omgaan. — Elkander onlzien of verschoonen. — Ménager, ère, adj. Huishoudelijk, huis
spaarzaam, zuinig. C'est une femme-houden.
m-ère, 't is eene huishoudelijke vrouw. Les jeunes
gens ne sort guère m-s, de jonge lieden zijn zelden
spaarzaam. II devient plus in-, hij wordt zuiniger.
Z. ook BOUT. -- (poét.) Main m-ère. spaarzame,
zuinige hand f. — MÉNAGE[, m., -EBE, f. Buishouder m., huishoudster f. Elle est bonne m-ère,
Zij is eene Goede huishoudster. — 11 eet bon m- du
temps, hij gaat zeer spaarzaam met den tijd om,
hij gebruikt hein nuttig. Qu'il soit meilleur m- de
sa santé, laat, hem, zijne gezondheid meer in acht
nemen. — MENAGEEE, f. Huishoudster f., dienst
huishouding waarneemt. — ( fam.) Ma-bode,i
m-; Notre m-, mijne vrouw. — Ménagerie, f.
.Diergaarde f., dierentuin m., dierenpark n.; gezamenlijke dieren eener diergaarde, verzameling van
allerlei vreemde en zeldzame dieren , me n a g ér e f. — [Econ. rur.] Fokkerij, kweekerij f. van
vee , van yodels ; hoenderhof m. — 5 Ménag eur, m., -euse, f. (altijd in kwaden zin) Hij
of zij, die iedereen ontziet, die alle partijen wil te
vriend houden. (GOGUE.
Mén:t ogee, m. i Méd.l , z. V. a. EM MÉNA-

Ménn als, m. [Bot.] ..4merikaansche bornagieplant f.
M énb akanite Cl. [Minér.] Titanium-ijzersteen m., metallische steensoort, naar de vindplaats
Menakan in, Cornwallis benoemd).
1ciaant, e, arlj. Leidend, besturend, voerend:
Les roues in-es des locomotives, de voorraderen
der locomotieven (die de machine op de rails houden).
MMéiiastasie , f. (Méd. j Baarmoeder-kolijk,
maandelijkcch lijden n. bij ongeregelde zuivering,
menastasis f.
Meudiant, e, adj. Bédelend, van aalmoezen
levend. Des gene m-s, bédelende lieden m. pl., bédelvolk D. — Religieux, Moine m-, bédelmonnik m.
--- MENDIANT, m., -E, f. Bedelaar, schonijer m.,
bédelaarster, bédelares, schooister f. Faire travailler
,

--

MENER.
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les m-s, den bédelaars werk geven. — [H. eeel.

Les quatre m-s, de vier bédelorden (jakobijnen,
augustijnen en karmelieten).— [Cuis.]
Bédelaars-dessert n., naam van 4 ondereen ver
gedroogde vruchten: vijgen, razijnen, aman--mengd
delen en hazelnoten. — Mendieité,f. Bédelstand m.,
bédelende armoede, bédelarj f., bédelsta f, bédelzak m.
Etre réduit a la m-, tot den bédelstand, bédelzak
gebragt zijn. -- Dépot de m-, bédelaarsgesticht n.
-- Mendier, v. n. Bédelen, om aalmoezen vragen: M- de maison en maison, van huis tot huis
bédelen. — I IENDIER, v. a. Bédelen, a fbédelen, met
bédelen ophalen: M- son pain, zijn brood bédelen.
— (/1g.) 1H- des louanges, om lof bédelen. M- l'assistance, l'appui de qn., iemands hulp, ondersteuning af bidden, smeekend inroepen. — [ Anc. prat.]
M- une saisie, une intervention, eene beslaglegging,
tusschenkomst zoeken te bewerken.
Mendole , f. [H. n.j Soort van zeebrasem,
laxeer -visch m., me n d o l a f.
Mendra ue, f., z. v. a. MADRAGUE. fiers).
Mène, f. [Tech.] Stel n. loogkuipen (bij zeepzieMené, e, adj. (en part. passé van mener):
Enfant m- par la lisière, aan den leiband gevoerd
kind. Homme m- en prison, in de gevangenis gebragt man. Voiture Bien m-e, Bátiment Bien m-,
goed bestuurd rijtuig, vaartuig n.
Menean , m. [Arch.] Vensterkruis n. Faux
m-, loos vensterkruis (dat niet met het kozijn ver
-bondeis,
maar met het raam opengaat).
lbiénecfhmes, m. pl. [Philol.] Naam van twee
sprekend op elkander gelijkende tweelingbroeders
in een gelijknamig blijspel van Plautus, m e n ce c hm e n m. pl. — (fig.) Twee sterk op elkander gelijkende broeders of aan elkander vreemde menschen.
— In dien zin ook in 't enkelvoud: Trouver son
m-, zijn evenbeeld, zijne wederga vinden. — -[- Ménech.in,éisre, m. Volkomen gelijkheid f. tusschen
twee personen.
Menée, f. Heimelijke list of kunstgreep, kwade
praktijk f. ï sluwe streek, aanslag m. J'ai découvert
ses in-s, ik heb zijne bedekte gangen, zone sluipwegen, zijne kunslgrepen ontdekt Les gens à memploient des movens sourds et honteux, menschen
van kwade praktijk gebruiken heimelijke en schandelijke middelen. — [ Véner.] Spoor n. van een
vlugtend stuk wild: Suivre la m- dun serf, het
spoor van een vlugtend hert volgen. — Ce Chien
a in m- belle, die hond blijft goed op het spoor.
— [Tech.] Greep f. van den tand eens rads) . —
Streek f. (bij 't ophalen of noppen der stoffen). —
[ Liturg.] Kerkboek n. der grieksche christenen, in
twaalf a fdeelingen voor de twaalf maanden.
Ménéen, adj. m. (pr. mé-né-Bin): Cercle m-,
maandcirkel m. van een' zonnewijzer.
Ménfléhould (Sauce It la Sainte-) [Cuis.]
Saus f. van boter , meel, melk, peterselie, look,
laurier, sjalotten en truffels, saus a 1 a S a i n t eMénéllou1d.
Mener, v. a. Leiden, geleiden, voeren, brengen, médenemen. II les a mends dans son jardin,
hal heeft hen in zijnen tuin geleid, gebragt. M- un
cheval par la bride, een paard bij den toom leiden.
Venez demain chez moi, et menez votre frère,
kom morgen bij mij, en breng uwen broeder mede.
IV'1- une demoiselle par in main, eene juffer bij de
hand leiden. — M- qn. en prison. iemand naar de
gevangenis voeren, brengen. Il mena tout son monde
avec lui, hij nam al zijn volk mede, met zich. -Menez-nnoi chez ie p, mice, leid mij binnen bij (verschaf mij toegang tot) den vorst. -- (fig. et pop.)
M- qn. par un chemin oh it n'y a point de pierres,
iemand bij elke gelegenheid vervolgen, geen rust
laten. -- (Loc. prov.) C'est un avecegle qui en
mène (of conduit) un autre, z. AVEUGLE. — Ook
met een' zaaknaam tot onderwerp en zonder voor
Ce chemin mène au chateau, die weg leidt-werp:
(voert, loopt, gaat, brengt) naar 't kasteel. — (fig.)
Cela ne mène b rien, dat leidt tot niets, dat loopt
op niets uit, dient nergens toe. — (Proc.), z. CHEMIN; — z. ook LISIÈBE , LAISSE. — Aanvoeren,
voeren; besturen, drijven, mennen; vervoeren. Mdes gens de guerre au combat, krijgslieden tot
den strijd aanvoeren. z. Ook BOUCHERIE, BAGUETTE,
BATTANT, ERANLE, DANSE. — M- Ie deuil, den
lijkstoet voorop gaan. M- les cbevaux of le carrosse, de paarden of de koets mennen, rijden. —
M- de front trois chevaux, met drie paarden naast
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elkander rijden. — Ook zonder voorwerp: Ce cocher mène bien, die koetsier rijdt goed. --- M- du
b1é au marche, koren naar de markt brengen, ver
du bols par bateau, hout te scheep-voern.M
vervoeren. --- (Loc. fig.) M- une vie honnête,
sainte, triste, scandaleuse, eeg? regtschapen, heilig,
treurig, ergerlijk leven leiden. — X17- grand deuil
de qc., zeer bedroefd over iets zijn, groolen rouw
over iets bedrijven. — II le mène comme it vent,
hij bestuurt, leidt hem, zoo als hij wil. M- qri. par
le nez, iemand bij den neus leiden, voor den gek
houden, bedotten, foppen. I1 se laisse m- par ce
vaurien, hij laat zich door dezen deugniet om den
tuin leiden. L'ambition le mène, de eergierigheid
regeert, drijft, leidt hem. L'argent ne Ie mène pas,
hij wordt niet door het geld bestuurd, het geld heeft
geen vat op hem., hij laat zich niet omkoopen. Mdoucement on homme, behoedzaam met een' mensch
omgaan. M- qn. rudement, iemand ruw behandelen. Je vous mènerai comme it faut, ik zal u ter
dege, braaf afrossen. M- peau, grand bruit de qc.,
groot leven over iets maken. M- de front plusieurs
affaires, vele zaken te gelijk drijven. Cette femme
mène one terrible vie it son marl, die vrouw maalt
een groot, vervaarlijk leven tegen haren man. Mof Conduire) la barque, Bien m- sa barque, z.
BARQUE. Le jeu, la débauche, les femmes mènent
Bien loin, het spel, de losbandigheid, de vrouwen
leiden zeer ver, storten in groote ellende. M- grand
bruit, een groot geraas maken. — Cette provision
de beurre nous mènera j usqu'h la fin de l'hiver,
wij zullen met dien voorraad van boter den winter wel uitkomen Get homme mène grand train,
deze man voert een' grooten staat, leeft op een'
groeten voet. — I1 faudra Bien m- les bras pour
enfoncer ces pilotis, men zal de armen wakker
moeten roeren, om die palen in den grond te heijen.
— [Tech.] M- la table, de kaarten uitzoeken en
in spellen verdeelen. M- aux ciseaux, de kaartebladen met de schaar bearbeiden. M- boire, een belegsel of passement opnac.ijen, zonder het strak aan
te halen. — [ Man.] Le pied qui mène, de regter
voorpoot van 't paard. — [ Mar.] M- un vaisseau
au tableau of au grelin, een schip op sleeptouw
hebben. — SE DIENEB, v. pr. Geleid worden, zich
laten leiden of besturen: Ces gens ne se mènent
pas aisément. — Elkander leiden: Souvent les
aveugles se mènent les uns les autres.
Ménespsuisie, f., z v. a. MENOPAUSE.
t Ménestrauder, v. n. Met de viool rond
kroegen op de viool spelen.
-trekn;id
Menestrel , m. Middeleeuwsch muzikant of
speelman, die de zangen der troubadours met de
vedel begeleidde of de zangwezen voor de liederen
dezer laatsten maakte, soms ook wel zijne eiren
liederen zong (maar dan liever chantère heette),
minstreel, menestreel, in Vlaanderen védelaar, in Holland vinder, spreker geheeten, later
afgedaald tot den rang van straatzanger en potsenmake" of goochelaar (jongleur).
Ménétrier, m. Slecht vioolspeler m. M- de
village, dorpsspeelman m. — Weleer de naam van
ieder muzikant of instrument- bespeler. -- (Loc.
prov.) I1 est comme les ménétriers, it na point
de pire logfis que Ie sien, 't gaat hem als de speell u i , die 't nergens slechter hebben dan thuis.
Ménéiriere, f. Instrument-bespeelster f.
Menette, adj. f. (alleen in): C'est one soeur
m-, 't is eene pilaarbijtster, eene fijnvrome, menniste zus.
Meneur, m., -ease, f. Geleider, leijonker,
leidsman m.; ,geleid ster f. Voilà Ie m- de vette
dame, dat is de leijonker van deze dame. — Md'ours, beerenleider. Son voerher est on mau►vais
m-, zijn koetsier is een slecht voerman of rijder.
— M-euse, bezorgster der voedstermoeders of minnen te Parijs; ophaalster van 't maandgeld voor
de te minne bestelde kinderen. — ( fig. et fain.)
Aanvoerder, raddraaijer, belhamel m.: On a arrèté
les m-s, men heeft de belhamels gevat. — [Tech.]
i:- de c°seaux, kaartebladsnijder m. M-euse (le
table, kaartenuilzoelkster (die de afgesneden kaarten lot spellen verzamelt).
M niane, f. [Arch. ant.) Uitstek, balkon n.
aan den voorgevel. — Or k als adj.: Colonne m-,
zuil f. niet eene soort van balkon daarop.
--

-{-

Méniaaathe, f., z. IIFNYANTHE.
t Ménil, nl. (pr. mi-ni) Woonstede f.; ge-

hucht, dorp n. (nog overig in sommige plaatsnarren:
Menilmortant, Grand-Ménil, etc.)
lilénilithe, m. [Minér.] Leveropaal (weleer:
blaauwe speksteen) , eene verscheidenheid van den
half-opaal (inz. te Ménilmontant b ij Paris), m enilith m.
Ménille, f. [Papet., Impr.] , z, v. a. ÉTENDOIR.
— [Anc. mar.J Stuk hout, als handvatsel op een'
galeiriem gespijkerd.
Menin, m. [Rist. de France] Prinsen-speelnoot; elk der 6 pages of edelknapen, aan de dienst
des dauphins verbonden. — (poét.) Les m-s de la
mort, de fakkeldragers bij ljkstaatsiën. Les m-s
d'Hélicon, de goede dichters. --- Menine, f. [H.
de France] Jonge eeredame bij de koningsdochteren.
Méninge, f. [Anat.] Hersenvlies n., inz. het
harde hersenvlies (dure-mère), m é n i n x f. — Bezinksel n. van den wijn in 't vat, eer de qistinq
is ingetreden. — Méningé, e, adj. [Anat.] Het
hersenvlies betreffend : Artère m-e , kersen-slagader f. (ook moyenne sphéno-épineuse gebeden).
— Méningette, f. (verklw. van ineninge) (Anat.]
Het dunne hersenvlies (pie-mire). — Méniiagine, f., z. v. a. ARACHNOIDE. — Méninginite, f.
[Méd.] Ontsteking f van het spinnewebsvlies. -1Méningite, f. [Méd.] Ontsteking der hersenvliezen, inz. van de meninx of 't harde hersenvlies. -íMéningo-eéphalite , f. [Méd.] Hersenvlies ontsteking f. — Méningo-gastralgie, f. [Méd.]
Maapzenuwl jden n., maagpijn f. — éningogastrique, adj. [Méd.]: Fièvre m-, galkoorts f.
(€ievre bilieuse). — Méninogène, au. [Méd.]

Valsche vliezen vormend. —éniaag'ophylax, m.
[Chir.] Hersenbeschermer m., een werktuig, vroeper bij de panboring in gebruik. — Méningor-

rh é e, f. [Mid.] Uitstorting van vocht tusschen de
hersenvliezen. — Méningorrhéique, adj. Daar
— Méningose, f. [Anat.] Been--toebhrnd.

derverbinding f. door vliesvormige banden.
Ménippé, e, adj. [Litt.] In den stijl der wer-

ken van Alenippus (wisge.nr, die omtrent 300 jaren
vOOr J. C. zeer bijtende hekelschriften schreef),
menippisch. Satire in e, menippische satyre f.; ook de naam van spotschriften, in 1593

tegen de hoofden der ligue in Frankrijk geschreven.

Méniseiaxrn, m. (pr. —ome) [Bot.] Maan varenkrui,d n. (ook ménisse, ménisce en meniscion gespeld) .
Ménispernaaeé, e, adj., z. V. a. MENISPER-

M GIDE. — Ménisperinate, n1. [Chita.] Maan
zout n. — : énisperme, M. [Bot.]-zadur
Maanzaad n. — Ménisperniées, f. pl. [Bot.]
Maanzaadgewassen n. p1. — Ménispermine, f.
[Chirp.] Een uit de levantsche bessen verkregen
alkali of loogzout n., ni enispermine f. — Mézaispermigne, adj. [Chum.] : Acide m-, maanzaal-zuur U. — Ménisperinolde, adj. [Bot.]
Maanzaadvormig, naar maanzaad gelijkend.
Ménis€lue, m. [Ant. gr.] Halvemaanvormig
sieraad n. -- [G éom. ] Haivemaanvorinig cirkel
[Opt.] Maanglas n., maan f., glas,-stukn.—
dat op de eene zijde bol en op de andere hol geslepen is, meniscus m. — [H.. any.] Dekplant f.
op de standbeelden (om ze tegen bezoedeling door
de vogels te beveiligen). — [Bijout.] M-s, halvemaanvormige sieraden n. pl.
Ménisse, f. [Bot.] , z. nEnISCiunn.

Mennonis ie, Vin. [Ei. rel.] Leer f. derdoopsgezinden. m en v o n t .g rrt u s il. — í eaaneonite, m.
Doopsgezinde, mennoniet iii.. aanhanger eener
christen- secce, die den doop enkél aan volwassenen
toedient, geenen eed zweert en een' afschuw van
den oorlog heeft (zoo geheeten naar een' harer
veeraars Menno Siinonsz., die haar oproer tegen de
wereldsche overheid in 1337 stilde).
no ,ralahie, f. [Mid.] Beschrijving F. der
maandstonden, — énographique, adj. Die
beschr jving betreffend, in e no g r d p h i s c., h.
-Ilénoide, in. [Astr.], z. V. a. CROISSANT.
MMénoire, f. [Tech ] Wielligter, wagenmakers
hef hnom m.

éaaois, m. [Minér.] .Halvemaansteen m.

MMMéaaole, f., of Fresniau, m. Karnschijf f.,
rende plank met gaten en eersen steel, in eene boterkarn.

Ménologe, m. [Cliro9n.] Martelaars- of heili
kalender m. in de grip ksche kerk, verdeeld in-gen
12 deden voor de 12 maanden des jaars.

MENTON.

MÉN OLOGIE
Ménologie, f. [Méd.] Verhandeling over, leer f.
van de maandstonden. -- Ménologique, adj. Die
verhandeling of leer betreffend, m e n o 1 ó g i Sc h.
Menora, m. [B. n.] Levanische geit f.
Ménopa«se, f. [Méd.] Het ophouden der maan
reiniging of der maandstonden, m e n o--delijksch
p a u s i s f. — Ménoplanie, f. Verdwaling of
verplaatsing der maandstonden. — Ménorrhagie, f. Te sterke vloeijing f. der maandstonden,
overbodige maandstonden m. pl. — Ménorrhagiq ae, adj. Daartoe behoorend, m e n o r rit á g is c h.
— Ménorrhée, f. Maandvloed m., maandeljksche reiniging, m e n, o r r h ce a f. — Ménorrhoïque, adj. Daartoe behoorend, m e n o r r h ce i s c h.
— Ménostase, f. Onderdrukking, opstopping f.
der maandstonden.
Menotte, f. (verklw. van main) (fam.) Handje n.,
kinderhand f. ME OTTES, f. p1. Handboeijen f. pl.,
paternosters m. ,pl. 11 était furieux, on lui mit les
m-, hij was woedend, men deed hem de handboeijen
aan.
(fig.) Mettre les m- le qn., iemand de han
den binden, iemand buiten de mogelijkheid of de
gelegenheid stellen om iets uit te voeren, om te
schaden, enz. — Menotté, e, adj. Met handboeijen
aan, gepaternosterd; Voleur m-.
Mensal, e, adj.(van't latinsche mensis, maand)
De maand betreffend.
Mensal, e, adj. (van 't latijnsche mensa, tafel)
De tafel of den disch betreffend. — Ligne m-e of
als subst. DIENSALE, f. [Chirom.] Middellijn f. in de
hand.
t Mense, F. Spijstafel f., disch m. ; — tafelgelden n. pl der abten, der kloosters of monniken.
— (fig.) Toutes les espèces out tin droit égal à
la m- de la nature, al de dierensoorten hebben een
gelijk rept op den disch der natuur.
Mensole, f. [Arch.] Sluitsteen m. aan een
gewelf, ménsola f.
Mens®nge, f. Leugen, logen f. On 1'accuse
de m-, men beschuldigt hem van eene leugen. Minnocent, onschuldige, onschadelijke leugen. Mo icieux , leugen om bestwil. M- puant , onbeschaamde, handtastelijke leugen. — [Ecrit.] L'esprit, Le père du m-, de geest, de vader der leugen,
de duivel. — ( fig.) Dwaling, begoocheling, verdichting , misleiding f. , bedrog n. Le monde nest
qu'illusion et m-, in de wereld is niets dan begoocheling en bedrog. — Les m-s de Ia poésie, du
roman, de verdichtingen der poëzi, des romans. —
(Prov.) Tous songes sont ►n-s, alle droornen zijn
bedrog. — Mensonger, ère, adj. Leugenachtig;
bedriegelijk, valsch. .Histoire m-ère, leugenachtige
geschiedenis f. Langue in-ère, bedriegelijke leugen
f. Attraits m-s, valsche, bedriegelijke,-ach.tlgeon
misleidende aanvalligheden f. pl. of aanlokselen n.
Mon
Dieu, que vous êtes m-! lieve Hemel,
—
Pl
wat zijt ge leu enac! tig! — Mensongèrement,
add. OIL leugenachtige, bedriegel ke wijze.
—

--

:

,

Menstruaal, e, ach., z. v. a. MMENSTRUEL. —
Menstruation, f. [Méd.] Maandeliksche zuive-

V. a. MMIENSTRUES; — tijdstip n. dier zuivering. — Menstrue, m. [Anc. claim.] Vloeibaar
oplossingsmiddel; scheidingsvocht, m é ns t r u ii m n.
— [Alch.] Kwik n. der wijzen; — water n. —
MENTSTRUES, 1. p1. [Mid.] Maandstonden, stonden m.
p1., ma.andelijksche zuivering of reiniging f. (door de
vrouwen ook affaires, ordinaires, lures, muis, règles,
purgations geheeten). — Menstrué, e, adj. [Mid.]
De maandstonden hebbend of krijgend. — Menstruel, Ie, adj. [Méd.] Tot de maandstonden behoorend: Les purgations en -les, de maandelijksche
reiniging f. -- Menstr ►ueux, e ►Ase, (Mij. [Chir.
arc.] De maandstonden te rijkelijk hebbende.
% Menseaaire, adj., z. v. a. aIENSUEL. — Mensnel, le, adj. Muandeljjksch, wal elke maand
gebeurt of verschijnt: Elat m- de recette, maandelijksche staat. ncaandstaat m. van ontvangst.
Ecrit I -, maondelujk.cc/e geschrift, maandschrift n.
•-- Mensuellesnent , adv. Maandelijks , elke
maand: Payer m- one dette.
Meusurabilité, f. [Gom.] Meetbaarheid f.
-- Mensurable, arlj. Meetbaar (mesurable). —
Mens ration, f. Meting f., het nmeten,. (en n.
Mentagre, f. [Méd.] .invlecht f., kinschurft f.
Mental, e, wij. In den geest. in de gedachte,
in den zin, innerlijk, m e n t a a 1. Oraison m-e,
stil, innerlijk gebed n. Restriction to-e, stilzwijgend, innerlijk voorbehoud, gedachten -voorbehoud n.,

ring, z.
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bedriegelijk, arglistig voorbehoud in gedachten. —
Het verstand betreffend: Aliénation m-e, verstandsof geestverbijstering, krankzinnigheid f. — Mentalement, adv. Op innerlijke wijze, in de gedachten : Les lois ne punissent pas les crimes
commis m-, de wetten straffen niet de in gedachten begane misdrijven.
Mente, f. [Corn.] Soort van wollen deken f., die
te Rheims wordt gemaakt.
Menterie , f. (fam.) Onwaarheid , leugen f.
zonder boos opzet: Le bavard débite des m-s, de
snapper vertelt onwaarheden.
Mente ►ar, eense, adj. Leugenachtig, bedriegelijk, misleidend, valsch. Personne m-euse, leugen
persoon m. — (Loc. prov.) I1 est-achtigmens,
m- comme un arracheur de dents, comme un laquais, comme one oraison funèbre, comme une
epitre dédicatoire, hij liegt als een kwakzalver,
hij liegt of 't gedrukt was. — Songe m-, bedriegelijke droom m. Silence m-, misleidend, bedriegelijk zwijgen n. Si! nest pas honnète homme, son
visage est Bien ni -, zoo hij geen eerlijk man is,
liegt, bedriegt zijn gelaat zeer. — [Theol.] Tout
homme est m-, ieder mensch is aan dwaling onderhevig, kan zich bedriegen. — [Chas.] Chien m-,
valsch aanslaande hond m. -- MENTEUR, m., -EUSE, f.
Leugenaar m. , leugenaarster f. M- fieffé, de profession, aartsleugenaar, gietlogen, leugenaar van
beroep. — (Loc. prov.) A m-, m- at demi, een'
leugenaar moet men met nog grooter leugens beschamen. II faut qu'un m- alt bonne memoirs,
een leugenaar moet een goed geheugen hebben.
Menthe, f. [Bot.] Munt f. M- poivrée, pepermunt. M- crépue of frisée, kruizemunt (ook ïeaume
frisé geheeten). M- aquatique, watermunt (ook
baume d'eau genaamd). M- -coq, Z. BALSAMITE.
M- pouliot of' sauvage, polei, waterpolei f. —
Menthoïdées, f. pl. [Bot.] Muntgewassen n. pl.,
muntsocrten f. pl.

Mentiane, f. (pr. t=c), z. v. a. vIOreNE.
MMentigo, m. [Véter.] Lippenvlechl f., lippen uitslag n. bij paarden en schapen.
Mention, f. Melding, vermelding f., gewag n.,
mi n t i e f. Faire m- de qc., melding van zeis
maken. II na point été fait m- de lui dans vette
affaire, er is bij deze zaak geene melding, geen gewag van hem gemaakt. z. HONORABLE. — Mentionner, V. a. Gewag of melding maken, vermelden, aanvoeren, gewagen, gedenken. M- qn. honorablement of enkel M-, eervolle melding van iemand
maken. -- Het part. passé is ook adj.: L'artiele
meotionné ci-dessus, het hierboven vermelde, aangehaalde artikel.
Mentir, V. n. Liegen, eene leugen zeggen, leugenlaal spi eken, met een bedriegelijk oogmerk onwaarheid spreken. Prenez garde de m-, wacht u
te liegen. M- b qn., tegen iemand liegen, iemand
voorliegen. II ne m'aura pas menti impunément,
hij zal mij niet ongestraft voorgelogen- hebben. Mle sa conscience, tegen zijn geweten, zine overluiging liegen. II en a menti (weleer ook: 11 a menti
par sa gorge), hij heeft het gelogen. — (fain.) Il
ne ment jamais, s'il n'ouvre la bouche, hij liegt
zoo dikwijls, als hij den mond opent. z. ook ENRAGER, DENT. — (fig.) Sa physionomie ne ment pas,
zijn gelaat liegt, bedriegt niet, vertoont hem gelijk
hij is. Faire m- le proverbe, het spreekwoord tot
een' leugenaar maken. — (Prov.) On salt m- sans
parler, grien kan liegen zonder spreken. II ne faut
as m- devout les nl-s, vertoon uwe kunst niet in
tegenwoordigheid van hem, die er meester in is.
Bon sang ne peut in-, het bloed verloochent zich
niet; de appel valt niet ver van den stam. A beau
m- qui vient de loin, z. onder LOIN. -- SANS i%IENTiR, a NE POINT a1ENTIR, foe. acv. Om de waarheid te zeggen, in ernst, in waarheid (I dire vrai).
— SE MENTIR, v. pr. Ziele zelven bedriegen, misleirlen. — Elkander beliegen of misleiden. — 5 MENTIR, m. Het liegen. Le m- est on maudit vice,
't liegen i.e eerie gevloekte ondeugd.
Mentisme, m. Ziekelijk overspannen werking
van den geest.
Menlo-labial, adj. [Anat.] Tot kin en lip
behoorend: Muscle m-, of als subst.: MENTO-LABIAL, m. Vierhoekige kinspier f.
Menton, m. [Anat.] Kin f., beneden gedeelte
1

van 's menschen ,gelaat of ook van de onderkaak
bij sommige dieren. M- pointu, carré, fourchu,
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rond, plat,Z.spitse, vierkante, gesplétene, ronde,
ook GALOCHE. Le m- d'un cheval,
platte kin.
dune chèvre, d'un bouc, de beneden muil m., de
kin van een paard, geit, bok. — ( fig. et (am )
Avoir deur m-s, double, triple m-, Avoir un mà double, à triple étage, eene onderkin, zware
onderkin hebben. Etre assas a. table jusqu'au m-,
zeer laag, op een' zeer lagen stoel aan tafel gezeten
zijn; ook: eene der beste plaatsen aan tafel hebben;
zich aan tafel regt te goed doen. — (Loc. prov.)
Branler le m-, de kaken roeren, eten. Secouer le
m-, met eene berisping den spot drijven. Lever le
m-, eene hooge borst zetten, de borst hoog dragen,
het hoofd in den nek werpen. Mettre ses mains
sous le m -, zijn gemak nemen. — [ Bot.] Le mde l' i ris, de drie afhangende bloembladeren van de
Tisch bloem.
Mentonnet, m. [Serr.] Sluit- of klemhaak m.
M- dun loquet, klinkhaak. — [Coutel.] Kinstukje n., uitstekend gedeelte onder aan 't mesleinmer.
— [Art.ill.) M-s de bombe, oorgin n. pl. van eene bom.
Mentonnier, ière, adj. [Anat.J Tot de kin
behoorend: Arteres m-s, kinslagaderen f. p1. Muscle m- -labial, z. v. a. SIENTO-LABIAL. — Mentonnière, f. Kinband in. (aan de voormalige dames-maskers); kindoek m., kinbeschutting f.
Chir.] Kinverband n., z. v. a. CHEVETRE.
[Tech.1 1í7o /felplaat f., horizontaal liggende plaat
vóór de opening van den moffel des beproevings- of
kapelovens, waardoor de deur van den moffel naar
welgevallen naderbij of verdera f kan gebragt'worden.
Mentor, in. (pr. mein-tor) Wijs leidsman, raad
raadsman, opvoeder, m e n t o r m. (naar-gevr,
Mentor, den vertrouwden vriend van Ulysses en
den leermeester van diens zoon Telemachus).
Mentulagre, f. [fed.] Onwillekeurige kramp
roede.
-achtigespnf.dr
Mentale -marine, f. [H. n.] Zee- bloedzuiger in.
entulonna11ie, f., z. v. a. MASTURBATION.
e, adj. Dun, fijn; klein, smal; (fig.) gering; klein. Ce baton est trop nl-, die stok is te
dun. 11 a les bras m-s, hij heeft dunne armen. De
l'écriture fort m-e, zeer fijn schrift n. Pluie m-e,
fijne regen, stofregen ni. De m- bois, dun, klein
hout, rijshout B. Poussière in-e, fijn stof n. Mplumb, m-e dragee, z. v. a. CENDREE. — z. ook
GIBIER, BETAIL, GRAIN, DIME, DENRÉES. — [ Cuis.]
M-s droits, afval van een dier voor ragouts. íi1rOt, klein gevogelte n. (kwartels, patrjjzen, vinken
enz.) - Sa m-e dépense ne monte pas a trois florins, zijne kleine uitgaaf beloopt Beene drie gulden.
M-s frais, kleine, geringe kosten. M-s plaisirs, kleine
uitgaven voor uitspanningen. z. ook onder MENU, m.
Argent pour les in-s plaisirs, geld voor kleine uilspanningen, speelgeld n., speelpenningen m. pl., zakgeld. M-s suffrages, kleine aan een' post verbondene bi-inkomsten; ook [Liturg.]zékere gebeden na
de dienst tot gedachtenisviering der heiligen; —
kleine, bijzondere gebeden n. pl. — De m-e monnaie, klein geld n. Le m- people, het gemeene
volk, het gemeen. — MENU, ode. Klein, in kleine
stukken: Flacher m -, klein, f i„ hakken; in duizend
stukken houwen. — ( fam.) je le haclherai mcomme chair à paté, ik zal hem lot moes hakken.
— Ecri re m -, fijn, zeer klein schrijven. — 11 pleut
dru et m-, z. DRU. — (fain.) Marcher, Trotter diru
et m-, al dribbelend, snel en met kleine stappen loopen. -- La gent trotte-m-, z. GENT. MENU, M.
Tafelljst, keukenlijst, spijslijst f., opgave van 't
geen by een' maaltijd op den discti zal komen,
menu f. — Klein linnengoed n.: I1 a mis trois
paquets de m- a la lessive, hij heeft drie bundels
klein linnengoed in de wasch gedaan. — (fam.) Se
donner du m-, zijn hart ophalen, zich rept verlustigen. — t Gens de (of du) m-, geringe lieden m.
pl., gemeen volkje n. — Par Ie m-, in 't kleine,
tot in geringe bijzonderheden, haarfijn: Expliquer
une chose par le m-, iets haarfijn, in al zijne bij
verklaren. Compter par Ie m- of par-zonderh
les rn-s, stuk voor stuk, zeer naauwkeurig tellen
o berékenen. — Savoir le m- de la chose, het
fijne van de zaak weten. — M-s of (als ad.j.) M-s
plaisirs, (weleer) bijzondere uitgaven, bij- uitgaven f. pl. van 's konings huis. — [Bijout.] Kleine,
als roos of als brillant geslepen diamant m. —
(Com.J Issue du m-, uitvoerregt n. van waren,
die bij kleine partijen uitgevoerd worden. Itégistre
du ni-, register n., lijst f. dier waren.

Wiiu,

MÉPLAT.

Menuaille, f. ((am.) .Allerlei klein geld. mosselgeld, kleutergeld n. I1 1'a payé en m-s, hij heeft
hem met allerlei klein geld betaald. — [Pechej
Uitschot, grut n. van visch. katvisch m. (fretin.) -Allerlei onnutte kleinigheden: Quo voulez-vous
faire de vette m- ? wal wilt gij met die vodder ,
dat ontuig doen.
Ménuehon of Menuet, m. (pop.), z. V. a.
MOURON DES CHAMPS.

Menuet, m. Oorspronkelijk fransche dans van
langzame, afgemetene, statige bewegingen, staatsie dans m., m e n u ét n. — [Mus.] Muzijkstuk n.
ter begeleiding van dien dans, in 3 /4 maat. — [Bot.] ,
z. MENUCHON. (vlas en lijnwaad n.
Menuf, m. [Com.] Soort van fijn egyptisch
% Menufeuilié, e, adj. [Bot.] Dun-, smalbladerig.
Mengmise, Menuisaiile, f. [Chas.], z. v. a.
CENDRÉE. — [Pêche] , z. v. a. ELANCHAILLE, MENUAILLE, FRETIN.
Menniser, v. a. et n. Schrijnwerken, het schrijn

beroep drijven. — [Mar ] Beschieten. ---werks
M-enuiserie, f. Kunst f. des schrjnwerkers, des
h.uistimmermans, schrijnwerkerij f., schrijnwerk n.;
beschietwerk n. van schepen. I1 ent.end Bien la m-,
hij verstaat het schrijnwerk goed, hij is een goed
huistimmerman, scheepsbeschieter. Ouvrage de m-,
schr-(jnwerk, kastenmakerswerk, huistimmerwerk,
scheepsbeschietwerk n. Grosse m-, grof huistimmermanswerk, snijwerk, lijstwerk. — M- d'étain, klein
tinwerk. — [Orf.] Klein goud- en zilvergoed n. ('i-ingen, gespen, haken, enz.) --M- des jardins, traliewerk in tuinen. - Mennisier, m. Huistimmerman, schrijnwerker; kastenmaker (M- en meubles): scheepsbeschieter (M- en batiments). 14en voitures, rijtuigmaker. M- treillageur, tuinlatwerkmaker m. — MENUISIER, TERE, adl. (H. n.] In
't hout nestelend (van insecten, inz. van sommige
mieren en bijen). — MENUISIERE, f. Schrijnwerkersvrouw. (viooltje n.
Menen-pensèe, f. [Bot.] Soort van driekleurig
Mcnnnre, in. (H. n.J Liervogel. lierstaart m.,
z. LYRE. M- Parkinson, Parkinsonsche lierstaart m.
(in Nieuw- Holland).
Menu -vair, m. [Com.] Bontwerk n. van een'
kleinen noordschen eekhoren (nu PETIT-GRIS geheeten). — [Bias.] Klein-vair n. (waarbij de rijen en
stukken of klokjes in grouter aantal (en dus klein er) zijn dan bij 't gewone vair (vgl. VAIR). -Menu- valre, e, adj. [Bias.]: M- de Celle couleur, in klein vair van die en die kleur (als de
kleuren andere dan zilver en blaauw zijn).
Mènyanthe, m. [Bot.] W aterdrieblad n., bitterklaver, koortsklaver, m e n y a n t h e s f., eene
water- of moerasplans, welker bladen als thee en
als extract tegen koorts, waterzucht, scheurbuik
en andere kwalen gebruikt worden. — Mènyanthine, f. [Chico.] Zetmeel n. uit het waterdrieblad.
Méon of Mèurn, m. [Bot.] Varkensvenkel f.
t M é pa rt i r, beter MIPARTIR.
Méphistophèlès, m. (pr. —lice) Doorslepen,
boosaardig verleider, sluwe snoodaard, duivel m.
(naar den naam van den boozen geest, die in den
Faust van Gmthe eene groots rol speelt).
Mèphite, f. [Cbim. any.] Vroegere naam van
verschillende koolzure en onderkoolzure zouten. —
Mèphitique, adj. Stinkend, verpestend, voor de
inareearing schadelijk, stiklucht bevattend, verstikkend, mephitisch. Air m-, stiklucht f. -[Chiin. ani ] Acide ni -, z. v. a. ACIDE CARBONIQUE.
— Mèphitis, rrn (pr. -tice) Stank m., schadelijke, inz zwavelige uitdarnpingen f. pl. — -(- Mephitiser, v. a. Stinkend maken, verpesten, met
schadelijke dampen vervullen. — SE MEPHITISER,
V. pr. Met stiklucht opgevuld worden. -- Het part.
passé is ook adj. en subst.: Un homme méphitisé,
Une femme m-e, of Un m-, Une m-e, een. eene
door stiklucht bezwilm'le of gestikle. — Mèplhitisn ie, m. Verpestende, verstikkende eigenschap f.,
verstikkend vermogen, m e p h i t i s m u s n.: Le
m- des euves, des fosses d aisance.

Mèl,laeer, V. a. (door La Harpe voorgesteld,
maar niet aangenomen woord om uit te drukken:)
Niet naar den eisch der welvoegelijkheid plaatsen,
misslaan! veroorzaken.
Mèplat, m. [Feint., Sculpt.] Halfvlak n., gewelfde lijn f., die meer of minder de regie lijn
nadert: Le gras de la jambe présente un grand

MÊPONCTTTER
et beau m-, de kuit van het been vertoont een
groot en schoon hal/vlak. I1 faut faire sentir les
m-s, men moet de halfvlakken doen uitkomen. --MEPLAT, E, adj. Hal fvlakkiq: Ligne m-e, half-

-

vlakke lijn f. ; lijn, die den overgang van 't eene
vlak tot het andere vormt. — [ Tech.] ,Neer dik
dan breed. Solive m-e of als subst. MEPLAT, m.
Balk m., die meer dikte dan breedte heeft.
-I-.. Méponetuer, v. a. [Gram.] De zin- en
scheidleekens verkeerd of tegen de regels plaatsen,
verkeerd punctuéren.
Méprendre (se), v. pr. Zich vergissen, zich
bedriegen, zich verzinnen, zich verzien, het eene
voor 't andere nemen of houden, mishebben, mis
zich vergrijpen: Je ne me suis pas mépris-tasen;
au jugement que j'ai fait de lui, ik heb mij niet
vergist, bedrogen ir,, 't oordeel, dat ik over hem geveld heb. Prenez garde de nous m-, pas op, dat pij
u niet vergist, dat gij niet mistast. — Vous vous
méprenez, gij vergeet tegen wien gij spreekt (tot
iemand, die zich onbetamel jk uitlaat).
Mépris, m. Verachting, geringschatting, minachting f., smaad m., versmading f. Ii l'a traité
avec le dernier m-, hij heeft hem met de grootste
verachting behandeld. I1 a du m- pour les choses,
qu'il ne connait pas, hij veracht de dingen, waar
hij geene kennis heeft. II ne mérite pas votre-van
m-, hij verdient uwe geringschatting, versmading
niet. II l'a fait par m- de vous, hij heeft het uit
smaad, uit verachting tegen u gedaan. — Tomber
dans le m -, in verachting, in een' verachtelijken
staat vervallen. -- (Prov.) I1 n'y a point de dette
sitót pay de que Ie m-, verachting wordt met ver
betaald, haat is 't loon der verachting. z.-achting
ook ENGENDRER. — Ook van zaken gebézi..gd: Le
m- des louanges, het versmaden dei- loftuitingen.
Le m- des dangers, de la mort, het verachten,
trotséren van de gevaren, van den dood. — mEPals, m. pl. .Smadelijke, verachteljke woorden n.
pl. of daden f. pl.: Les m- d'un tel homme valent
des louanges, de smaad, hoon van zulk een' man
is zoo goed als tof — AU MENUS DE. loc. prép.
Ten spijt van, trots, zonder acht te slaan op: I1
l'a fait au m- des lois, de sa parole, hij heeft het
in spijt van de wetten, ondanks zijn woord gedaan.
— EN MEPRIS DE, loc. prép. Uit minachting voor,
met ter zijde stelling van: Ii l'a fait en m- du devoir. — Méprisable, adj. (van personen en zaken) V erachtelik, verachtenswaardig: Homme m-,
verachtelijk mensch m. Conduite m-, verachtenswaardig, schandelijk gedrag n. — Des biens m-s,
verachtelike, nietsbeduidende goederen n. pl... —
Méprisablen'ent, adv. Op verachtelijke wijze,
verachtelijk. — -. Meprisammnent, adv. Op verochtenden toon, op smadel2jke wijze. — Mep risant, e, adj. Veraclhtend; verachting aanduidend:
Femme m-e, verachtende vrouw: 11 lui parla d'un
ton m-, hij sprak hem op een' verachtenden toon aan.
Méprise, f. Misvatting, miscasting, dwaling,
vergissing f., verzien, abuis n. Je ne me suis
pas apercu de cette m-, ik heb deze dwaling niet
gemerkt. s PAR MÉPRISE, loc. adv. Bij vergissing,
bij abuis: 11 a fait cela par m-.
Mépriser, V. a. Verachten, versmaden, ver
minachten, geringschatten: Ne meprisez-werpn,
pas les pauvres, veracht de armen niet. II méprise
tons les conseils, hij versmaadt alle raadgevingen,
h# slaat alle raadgevingen in den wind. — M- les
dangers, la calomnie, la mort, de gevaren, den
laster, den dood verachten, trotséren, niet vreezen.
— Il méprise les choses de ce monde, hij veracht,
stelt geen prijs op, verheft zich boven de dingen
dezer wereld. — Kwaadspreken, belasteren: Rien
de plus léche que de m- une personne absente,
niets is laaghartiger, dan van een' afwezige kwaad
te spreken. — SE MEPRISER, V. pr. Veracht worden; — verachting voor zich zelven gevoelen; -elkander verachten. — Het part. passé is ook adj.:
Un homme injustement méprisé, een ten onregte
veracht man. Un art méprisé, eene verachte, gering geschatte kunst f. — -f- Mépriseiir, m.
Verachter. (waarde.
lèáéprix, Te lage prijs m., prijs beneden de
lieer, f. [Géogr.. Mar.] Zee f., oceaan m. Le
rivage, Le bord, Les sables, Le sein, Le fond,
Les abimes de la m-, de oever, het strand, het
zand, de schoot, de bodem, de afgronden des oceaans, 1
der zee. Les flots, Les vagues de la m-, de golven, 1
A
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de baren der zee. La m- Méditerranée, Atlantique,
Paciflque, Glaciale, Baltique, de Middellandsche,
Atlantische, Stille, Ijs-, Oost-zee. La m- Rouge,
Noire, Jaune, Blanche, Morte, de Roode, Zwarte,
Gele, Witte, Doode zee. La m- du Nord, du Sud,
des Indes, de Noord-, Zuid-, Indische zee. —
Poisson de m-, zeevisch m. — Bains de m-, zeebaden n. pl. — M- haute, Passe, hoog, laag weter n., hooge, lage zee. M- pleine of haute, hooge,
volle zee, het ruime sop. Haute m-, hoog oploopende of aanschietende zee. Grosse m-, zware zee.
M- montante, perdante, wassende of opkomende,
vallende of aloopende zee. M- sans fond, grondeboze, onpeilbare zee. M- creuse, omkrullende,
aanschietende zee, hol water. La m- rapporte, de
zee loopt hoog op. La m- est houleuse, de zee
heelt veel deining. La m- est clapoteuse, de zee
kabbelt. La m- brise, de zee breekt, brandt. La
m- moutonne, de zee krult om, schuimt. La mest belle, calme, unie, de zee is glad, kalm, effen,
't is slecht water, de zee is slecht of geslecht.
Etre dans de belles m-s, in slecht water zeilen.
La m- est molle, de zee is stil, 't is stil water.
La m- va chercher le vent, de zee loopt den wind
op. La m- va contra le vent, de zee loopt tegen den
wind in. I1 y a de la m-, I1 n'y a plus de m-, er
staat zee, er staat geen zee meer. La m- est étale,
de zee rijst noch daalt, de zee staat, 't is stil water. La m- a perdu, a baissé, het tij is verloopen,
het water is gevallen. Le vaisseau a la m- devant
of debout, de l'arrière, par le travers, het schip
krijgt de zee vóór in of op den kop, achter in,
dwars in. Coup de m-, stortzee f., golfslag m. Prendre la m-, IViettre en m-, zee kiezen, in zee loopen
of steken. Ets -e en m- of à la m-, ei pleine m-,
in of op zee zijn, in volle, open zee zijn. Tenir la
m-, zee houden, in zee blijven. Mettre un canot
la m-, eene sloep uitzetten, in zee strijken. Port
de m-, zeehaven f. Bras de m-, zeearm, zeeboezem m. Homme de m-, zeeman. Gans de m-, zeelieden. Écumeur de m-, zeeschuimer, zeeroover.
Loup de m-, z. LOUP. Lettre de m-, z. LETTRE.
— Voyage de m-, zeereis f. Faire un voyage
par m-, ter zee reizen. Courir les m-s, in zee
omzwerven, kruisen. — (fig.) Groote hoeveelheid
of menigte f.: Le texte est noyé dans une mde notes, de tekst is in eene zee van noten of aan
verzwolgen. Une m- de maux, de-teknig
douleurs, de délices, eene zee van rampen, smarten, geneugten. — (Loc. fam., fig, ou prov.) C'est
un homme qui veut avaler la m- at les poissons,
't is een onverzadelijk mensch. C'est porter de 1eau
à la m-, dat is water in zee dragen. C'est une m-,
't is eene wijdloopige, ingewikkelde zaak, een afgrond. Voguer en pleine m-, in ruimen voorspoed
leven. Cest la m- a boire, 't is een eindeloos werk,
een onoverkomelijke arbeid. C'est une goutte d'eau
jetée dans la m-, dat is een druppel in de zee, een
hopje in den brouwketel, dat wil zoo veel als niets
zeggen, dat kan niets helpen. On 1'a cherché par
m- at par terre, men heeft hem overal gezocht.
Labourer Ie rivage de la m-, zich vergeefsche
moeite geven. — Cette sauce, Cette viande est
salée comme m-, die saus, dat vleesch is bremzout. — (Poet.) La m- éthérée, de luchtzee, het
luchtruim. M- sans eau, waterlooze zee, woestijn f.
— [Paint.] Vert de m-, zeegroen n. — [Corn.]
Ecume de m-, z. ECUME. — [Ant.] M- d'airain,

koperen zee, het waschvat in den tempel van Salomo.
t Mérande, f., z. v. a. GOuTER M.
Mérandine, f. [Coin.] Lijnwaad n. van 4uvergne.
Mératrophie, f. [Méd.] , z. MÉLATROPHIE.

Merbrégie, f. [Agric.] Soort van druif f.
% Mereadent, m. Verloopen, te grond gegane

kramer of koopman; geringe kramer m.
5 Mereandier, m. Vleeschrondventer m.

Mereanette, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. SARCELLE.

Mercantile, adj. Den handel betreffend, han
Profession m-, koopmansberoep n. Na--delrijvn.
tion m-, handeldrijvende natte f. — Esprit m-,
handelsgeest, koopmansgeest m. Style m-, koopmansstijl m. L'arithmetique m-, het koopmans-

rékenen. -- [Pol.] Sy stème m-, m e r c a n t i e lstelsel n . (volgens hetwelk handel en bedrijf, ten
kaste van de landhuishoudkunde, begunstigd worden, en de rijkdom eens volks in de grootst moge
massa van goud en zilver bestaat). -- Mer--lijke

MERCANTILISME

MiRE.

cantilenient, adv. Op koopmans wijze. Mereantilisnae, ni. Neiginq f. om alle voiksbedienstbaar
te maken,
l
langen aan die des hsande
mercantiijsmus II. - Mercantille, f. Kramer, koopmanschap f. van geringe waarde. S ereantoriste, adj., z. v. a. MERCANTILE.
S Mel-celot, Mercerot, in. Kramer m., die
geringe waren rondvent of op de kermissen uitstalt.
Mereenaire, adj. Om loon, om winst, voor
loon gedaan of verrigi; - loonzuchtiq, baatzuchtig, cigenbatig, veil. Travail m-, loonarbeid m.,
werk n. voor loon. Troupes m -s, huurtroepen m.
p1. - Actions m-s, baatzuchtige daden 1. p1. Un
témoin m-, een loongetuiqe, omgekocht, veil getuige.
Cet homme a l'hme m-, die man heeft een veile,
eigenbatiqe ziel, die man is veil. - MERCENAIRE,
m. et f. Loonbediende, huurling m. en f. - ( fig.)
C'est un vii m-, 't is een lage loondienaar, een
baatzuchtig, veil voorwerp. - [Mil.] M-s, Huurlingen, huurtroepen m. p1. - Mereeziaire
inent, adv. Op loonzoekende, veile, baatzuchtiqe
wij e. - Mercenarité, f. Veilheid (vénalité).
!Qereerie, I. Kramerij f., allerhande kramerswaren 1. p 1. Rubans, ill, soie, aiguilles soot de
la menue m-, linten, garen, zijde, naalden behooren tot de kleine kramerij. II apprerid Ia m-, hij
leert de kramerij. Le corps de Ja m-, het kramers
gild. - (Loc. pray.) II a pin sur sa in- of I riperie,
hijheeft slechte zaken gedaan, is zeer verachterd,
ook: zijne gezondheid heeft veel geleden.
Merel, I. Genade. barmha rt igheid I. (tegenwoordig zelden gebruikt dan in): Demander, Crier
m-, genade vragen, om genade roepen. - a LA
MERCI DE, bc. prép. Ter beschikking, ter willekeur
gegeven aan, ter prooi van, op genade
van, prijs
en ongenade. S'abandonner a Ia m- de qn., zich
aan iemands willekeur overgeven, zich geheel in
iemands handen geven. Une viiie prise d'assaut
est a la m- du vainqileur, eene met storm veroverde stad hangt af van de bescheidenheid, de
genade, de wil)ekeur des overwinnaars. Etre
exposé a Ia m- des dots, aan de golven prijs
gegeven zijn. Se commettre Ei Ia m- de ses conemis, zich op genade en ongenode aan zijne vijanden overgeven. - [Anc. mil.] M- de Dien, dolk,
waarmede de ridders den gevelden vijand afmaakten, zoo hij geen genade vroeg, genade-dolk m. {Cbev.] Don d'amoureuse m-, vrouwenqunstbe
n. - MERCI, In. (fam.) Dank m., dankzegging,-wijs
dankbetuiging I. Ii ne ma pas seulenlent dit m-,
hij heeft me zelfs geen' dank gezegd. Cda vaut
bien un grand m-, dat is wel eene hartelijke dankzegging waardig. Voilâ le grand m- que j'en ai,
dat is nu al mijn dank (bij wijze van kiaqt gezegd).
- (ellipt.) Grand m-! 'k dank u wel! hartelijk
dank! wel bedankt! M-! Ik dank u; ik heb genoeg.
Dien m-! God dank! God zij geloofd!
Mercier, m., -ière, f. Winkelier, winkelhouder m., winkelierster, winkelhoudster I. Kramer, marskramer m. (colporteur, porte-balle). (Loc. prov.) Ii tuerait un in- pour un peigne,
hij wordt om een haverstroo kwaad. - (Prov.) A
petit m- petit panter, men moet de tering naar de
nering zetten. -- Ook als adj. gebdzigd: Marchand
m-, winkelier; kramer. Marchande m-ière, winkelierster; rondvenster f.
Mereredi, m. Woensdag m. M- saint of Mdes cendres, z. onder CENDRE.
Mercure, m. fAstr.] Mercurius m., de planeet,
die het digtst bij de zon staat (dus geheeten naar
Mercurius, den bode der goden in de mythologie).
(fig.) Bode of onderhandelaar m. in liefdeszaken.
- [Chim.] Kwik, kwikzilver n. (vif-argent). M
doux, kwik -chioruur I , eerste chloorkwik, z. v. a.
CALOMEL. M- oath, gedegen kwik. M- sulfuré,
cinnaber, natuurlijk zwaveikwik. M- fulminant,
slagkwik, donderkwik. M- sublimd, kwik -chloride I.,
tweede chloorkwik, bijtend sublimaat. M- précipité
blanc, witte kwiknederslag m. (door ammoniak uit
de bijtende sub'limaat- oplossing verkregen). M- h
patique, kwik -levererts m. Fixer le m-, het kwik
vast maken, vast leggen, het zoodanig met een ander liqch.aam verbinden, dat het niet weder vloei
kan worden ('t geen tot dus verre niet ge--jend
schied is); - (fig.) een zeer ligtzinnig mensch bestendig of getrouw maken. - [H. n. ] Mercurius,
naam van een' dagvlinder. - Mereureux,
euse, adj. [Chim.] : Oxyde m-, eerste kwik-oxy-

de. - Mercurial, e, adj. [Ant. ram.] Mercurius of zijne eereclienst betreflend. - [Chim.j , of
Mereui -iel, Kwíkhoudend, kwikbevattend: Remèdes mercuriaux of mercuriels, of als subst. MER
CURIAUX, m. p1. Kwikmiddelen, mercurialilin n.
p1. -- Merciiriale, I. [Bot.] Glaskruid, bingelkruid n. - [Jur. anc.] Vergadering van 't fransche parlement op den eersten woensdag [dies
Mercurii] na de groote vacantie; - redevoering f.,
c) dien dag door den procureur-generaal of zijn'
plaatsvervanger uitgesproken, en waarin den mannen der balie hunne pligten voorgehouden en de
bestaande gebreken qegispt werden. - (tij uitbreiding van deze laatste beteekenis) Berisping I., verwijt n., bestraffing, doorhaling f.: On lui a fait
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une rude m-, hij is scherp doorgehaald, heeft een
scherp verwijt gekregen. - [Corn.) Staat ni. van
de markt, prijs der granen e. a. eetwaren, marktceêl I. - MERCURIALES, f. p1. [Ant.] Feesten n. p1.
ter eere van Mercurius. - Mereurialiser,
v. a. Berispen, doorhalen, bekijven. - Mercurlaux, adj. et subst. m. p1., z. onder MERCURIAL.

- Mei-euriel, le, adj. Kwikhoudend, z. MERCURIAL. Friction rn -Ic, wrijving met kwikzalf. Mereurilieatiou, I. [Chiai.] Kwikbereiding, afzonderinq van het kwik uit de metalen; verbinding
met kwik; uittrekking der metalen door kwik. Mercnrifiel, v. a. [Chim.] Overkwikken; het
kwik afzonderen. kwik bereiden. - Mereuri
que, adj. [Chim.] Oxyde m-, tweede of laatste

kwik-oxyde.

MerdaiHe, I. (pop.) Hoop m. lastige, stoute
kinderen, klein grut n.
Merde, I. (bas.) Stront, drek to. (van den mensch
jvn sommige dieren). - M- a gaillard, (pop.) z. a. a.
MELASSE. - (Proc.) Plus on remue la m-, plus clie
pile, hoe meer men den drek roert, hoe meer hij
stinkt. - (Toe. prov.) Ii y a de la m- au baton,
au hout do bâton, de zaak is niet zuiver, (triv.)
er is kak aan den knikker. Dire m- b qn , wat
met iemand lagchen, niets Om hem geven. M-! loop
naar den duivel! - [Corn.] Couleur rn- dole,
ganzedrekkleur, groengeel of geelgroen n. - [Bot.]
M- du diable, duivelsdrek rn., Z. ASSA-F€ET1DA. [Géol.] ..4ardharsige mergelaarde f. in de omstreken van Syracuse. - Merdeux, euse, wij. (bas.)
Bevuild, met drek verontreinigd: Chemise rn-euse,
bevuild hemd n. - (fig.) Ii sent son cas rn- of
véreux, Z. CAS. - RIERDEUX, ni. Straatjongen,
gemeene knaap m. - Merdicole, adj. [H. fl]:
Fourmi m-, mier f., die haar nest van paarde en muilezetsdrek bouwt. - Merdigère, adj.
[El. n. ] Zich niet drek bedekkend; -als subst. m.

Drekkever ff1. - Merdivoi-e, adj. [H. n.] Op
drek azend, dreketend.
Mère, f. Moeder I. Devenir m-, moeder worden.
Une m- de familie, eene huismoeder. Grand' rn-,
grootmoeder. - (Loc. fam.) Renvoyer qn. h sa
grand' ni-, iemand duchtig de les lezen of de waarheld zeggen. - Grand' m- paternelle, maternelle,
of da cöte paternel, maternel, grootmoeder van
vaders, van moeders zijde. Belle rn-, schoonmoeder,
stiefmoeder, tweede moeder. M- nourrice, minnemoeder. Notre première rn-, onze eerste moeder,
Eva. - Mère wordt ook van dieren gebdzigd:
Poussins qui suivent leur m-, kuikens, die hunne
moeder volgen. Cette chienne est une bonne m-,
die teef is eene goede moeder. - (fig.) Cette femme
est Ia m- des pauvres, die vrouw is de moeder,
weldoenster der armen. - Notre m- Ia sainte
Église, onze moeder de heilige Kerk. - Notre mcommune, ons aller moeder, de aarde, de natuur.
- La m- abbesse , prieure , de moeder abdis,
priorin. - (fain.) Comment vous portez-vous, la
m-, hoe gaat het, moeder, moedertje? (tot eene geringe vrouw van bedaagden leeftijd) . - (Loc. fam.
et fig.) hI- aux Paus, schatrijke en gierige vrouw.
- Contes de Ia m- l'oie, z. CONTE. - (fig.) Moeder, oorzaak, bron f.: L'oisiveté est la m- de tous
les vices, de ledigheid is de moeder van alle ondeugden. -La Grèce a été la m- des beaux arts,
Griekenland is de moeder van alle schoone kunsten
geweest. - [Bot.] H- de girofle, Z. GIROFLE. [Chas.] Ingang m. tot een dierenhol: La renardière
ii'a jamais qu'une rn-, het vossenhol heeft nooit
maar één' ingang. - [H. n. ] M- d'eau, z. v. a.
SERPENT DEVIN. M- des perles, parel-moeder, paarlemoir n. - M- des cailles, z. mère-caille, beneden.

-

M1REAIJ
M- les liarengs, z. v. a. ALOSE. - [ Hort.] Moedertronk m. - [ Minér.] M- or Matrice d'ém
raude, smaragd-praser m., qroenkleuriij kwarts,
kristal or spaath n. - [ Tech.] Moedervorm m.,
morvorm. - Grootste geelkoperen Plaat t. in de
rabrjken, moeder. MERE wordt ook dikwijls bij
wfte van adj. gebruikt: Lidée m- dun ouvrage,
het hoofd- of gronddenkbeeld van een werk. - La
In- patrie, het moederland. - La reine-m-, de
koninqinne moeder. - M- -goutte, voorloop m.,
wijn, die uit de perskuip vloeit, eer nog de druiven geperst zijn; ook: fijnste oljfolie t. M- -lame,
kernwol, rugwol f., de fijnste op het schaap gç
schoren wol. - [Anat.] Dure-in-, pie-rn-, Z. alENINGE. - [ Chirn.] Eau rn-, moederloog t. -

-

[Gram.] Langue 111-, Z. LANGUE. - [ H. n.] M-perle, moederparel t., groote schelp, die somtijds
een aantal paarlen bevat. - hi- caille, z. v. a.
RâLE de genets. M- carey, groote stormvogel. [Hort.] Branches rn-s, moedertakken rn. pl., dikke

boomtakken, uit welke de andere voortkomen.
Méi-eau, rn. [U. eed.] Soort van penninq rn., als
merkteeken van dienstbijwoning aan de geestelijken
en kanunniken gegeven, ook als toegangsteeken tot
de nachtmaalstafel bij protestanten. - [Mil.], weleer z. v. a. aIAJIRON.
Méi'elle of Marelle, f. [Jeu] Molenspel n.,
drie-strik rn. (zeker dambordspel); - hinkebaan t.
- Mére ll é, e, adj. [Bias.] Naar de figuur van
't niolenspel gelijkend. (I' e n d e r a t.
Merendère, f. [Bot.] Soort van tij1oo, meMéréti'iee, t. [H. n.], z. v. a. CYTHEREE Méi-étricier, in. Dier D., dat die schelp bewoont.
4- Mérénssir, v. n. Niet slagen, zijn doel missen, mislukken.
Merganser, rn. [H. n.], z. v. a. IIARLE.
Merger, rn. {Agric.] Steenhoop rn. (uit de zui-

vering des akkers vergaderd).
Mergule, rn. [H. n.] Soort van Groenlandsche
duiker m., groenlandeche duif t.
Mérianelle, T. [Bot.] Steenbloem t.
Méridiane, t. [Bot.] Soort van porselein t.
Méi'idien, rn. [Astr.] Middagcirkel, middagkring rn., middacljn f., m en i d ia a n rn. Premier
m-, eerste meridiaan. M- terrestre, aard-meridiaan. M- universel, algemeene meridiaan. Plan
du m-, vlak des meridiaans. M- du globe of de Ja
sphère, koperen middagcirkel den aard- en hemelgloben. - [Phys.] M- magndtique, magnetische
meridiaan (die door de polen des magneets gaat
en in welks vlak de magneetnaald zich beweegt).
- MERIDIEN, NE, adj. [Astr.] Den meridiaan, den
middag betreffend: Ombre rn-ne, middagschaduw t.
Hauteur rn-ne dun astre, middaghoogte eener
ster. Ligne rn -ne, of als subst. MERIDIENNE, t.
Middaglijn 1. M- dun cadran, snijlijn van 't vlak
des zonnewijzers met het vlak des menidiaans. Mde temps rnoyen, middellijn des middelbanen tijds.
- MERIDIENNE, f. Middagslaapje, middagdutje n.,
middagrust t. - [Bot.] Bloem f., die zich tegen
den middag opent. - Méridional, e, adj.
[Géogr.] Zuidelijk, zuiden, zuid: Peuples mdridionaux, zuidelijke, in 't zuiden wonende volken ii.
Pl. Latitude m-e, zuiderbreedte t. POle m-, zuidpool f., zuider-aspunt n. - Distance rn-e , mendiaans-afstand m., lengteverschil tusschen den meridiaan, onder welken een schip zich bevindt, en
dien, van welken het is uitgegaan; lengteverschil
tusschen twee sterren. - Ook als subst.: Un m-,
een bewonen van 't zuiden eens lands, inz. van
't zuiden van Frankrijk, een zuidlanden.
Mérier-blane, m [H. n. ] Witte moerbézie
m. (vogeltje, dat zich inz. met moerbéziën-vretn
voedt).
Méringenne, f. [Bot.], z. v. a. AUBERGINE.
Méringue, t. [PEtiss.] Fijn gebak n. of marsepein m. van eijenen, suiker, geklopte room, citroenschrapsel enz., m e r i n g e t.
Mérinos, rn. (pr. —noce) [H. n.] Meninos
m., spaansch schaap van 't edelst ras. --schap
Lame de m-, m e n i n 0-wol t. - [Corn.] Stof t.,
uit de merino-wol vervaardigd, m e r i n a s n. Ook ale adj. gebezigd: Bélier m-, Brebis m-, marinos-ram rn., merinos-schaap n.
Mérion, M. [H. U.] Soort van langstaartige
vliegenvanger n., een vogeltje, dat meer loopt dan
vliegt.
Mérione, f. [H. n ] , z.

v. a. GERBOISE.

MERLE.
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Mérise, f. [Hort.] Kriek, vogelkers t. - Mé
risier, ni. Kniekenboom. - Canadasche berk m.
Mérisme, ni. [Litt.] Indeeling t. (van een onderwerp) . - [Bot.] Soort van paddestoel m.
Méritant, e, adj. Verdienstelijk. van verdienste: Homme fort rn-, zeer verdienstelijk man m. Ook als subst.: Donner des recompenses aux plus
rn-s, belooningen aan de venciiensteljksten geven.
Mérite, rn. Verdienste, verdienstelijkheid t.,
loffelijke hoedanigheid, waardoor iemand of iets
zich onderscheidt, iedere soort van voortreffelijkheid. Reconnaltre, Honorer le in-, de verdienste
erkennen, eeren. Homme dun grand, dun rare
ni-, man van groote, zeldzame verdienste. - Le
m- se cache, de verdienste (d. i. de waarlijk verdienstelijke man) verbergt zich, is zedig, wil niet
pralen. - Le rn dune belle action, de verdienstelijkheid, het verdienstelijke eenen schoone daad.

- Le grand in- des Epitres de Boileau c'est ,d'être

naturelles, de hoofdverdienste van Boileau's Epitres
is hare natuurlijkheid. - In verdeelenden zin kan
ook het meenv. voorkomen: César et Pompée

avaient chacun leur rn-, mais c'étaient des rn-s

dilférents, Conan en Pompejus hadden ieder hunne
verdienste, maar 't wanen verdiensten van verschillende soort. - Se faire on m- de qc., zich
ergens op beroemen, zich iets tot eene verdienste
aanrekenen. Ahandonner qn. it son peu de m-,
iemand aan zijn lot Overlaten, zich niet meer om
hem bekommeren. - Verdiensten, het verdiende
door goede of slechte daden (in dezen zin zoowet
in 't meenv. als in 't enkelv.): Dieu nous jugera
selon le in- de nos oeuvres, God zal ons oondeelen
naar dc verdiensten van onze wenken, naar 't geen
onze wenken verdiend hebben. 11 sera traité selon
ses m-s, hij zal naar zijne verdiensten (zoo als hij
't verdient) behandeld wonden. - (iron.) El fait
valoir tous ses rn-s , hij slaat zijne verdiensten
hoog aan. - [Théol.] Les rn-s de la passion de

Jésus Christ, de verdiensten, de vruchten van Jezus' lijden. - Les rn-s des saints, de goede werken
der heiligen.
Mériter, v. a. Verdienen, waardig zijn, zich
waardig maken: II rnérite des louanges, hij vendient lof. Je ne mérite pas de vous faire pitid, ik
ben niet waardig u medelijden in te boezemen. Vous rnéritiez, ma dlie, un père plus heureux,

gij vendiendet een' gelukkiger' vader te hebben,
mijne dochter. -- Ook zonder voorwerp gebézigd:
Cet homme mérite beaucoup, die man maakt zich
zeer verdienstelijk. - Ook in ongunstigen zin: II
mérite punition, of qu'on le punisse, hij verdient
straf, gestraft te wonden. Cette action mérite Ia
corcle, la mort, die daad verdient den strop, den
dood. - Verdienen, doen verwerven, verschaffen:
Ses services lui out mérité cette place, zijne diensten hebben hem dien post verschaft, doen verwenven of verkrijgen. - Verdienen, veneischen; belangrijk genoeg zijn om... Cette nouvelle mérite
confirmation, die tijding venei.scht bevestiging, heeft
bevestiging noodig. - Cela mérite qu'on y songe,
dat verdient ,wei, is wet waard, dat men en aan
denkt. - MERITER, V. n.: Bien rn- de sa patrie,
de son prince, des Iettres, zich zeer verdienstelijk
maken jegens zijn vaderland, zijnen vorst, jegens de
letteren. - SE MERITER, V. pr. Verdiend, verwonven wonden: L'estime ne se mérite que par les
talents et les vertus. - Elkander verdienen of
waardig zijn: IJs travaillaient a se plaire et a se
m- Fun I'autre.

Mérithalle, m. [Bot.] Ruimte t. of gedeelte n.
des steels tusschen twee rijen of paren bladeren.
Méritoire, adj. Verdienstelijk: Action m-,
verdienstelijke, loffelijke daad t. - L'aumône est
rn-, het aalmoezen geven is verdienstelijk, is een
goed werk. - ._ (fam.) Cela est, Cela nest pas
m-, daar ligt verdienste, geen verdienste in. S Méritoireinent, ode. Op verdiensteljke wijze.
Merian, rn. [H. n.j Wijting f. , soort van
schelvisch zonder baard. M- noir, Z. COLIN. NIjaune, Z. LIEU. - (/1g. et pop.) Pruikenmaker,
kapper; kappersjongen m.
Merle, m. [II. n.] Meenle, merle t. M- flair,
ordinaire of commun, gemeene of zwarte meenle.
NI-

polyglotte,

z. v. a. MOQUEUR. M- â collier,

kraagmeenle. M- doré, z. v. a. LORIOT. NI- de mantagne of de rocher, steen- ofbergmees-le. M- draine
Z. DIIAINE. M- d'eau, Z. CINCLE. - Merle of Mer-

MERLÉ
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men u eens mag te zien krijgen, 't mag wel met
een krijtje aan den balk. Faire m-, des m-s, wonderen doen, buitengewone talenten, hoedanigheden
ten toon spreiden: Il fit des m-s dans cette bataille,
dénicbeur de m-s, z. DÉNICHEUR. A d'autres, dé- hij deed wonderen in dien veldslag. — (Loc.prov.)
nicheur de m-s, maak dat anderen wijs. Si vous Prorettre nlonts et m-s, gouden bergen beloven.
faites cela, je vous donnerai un m- Blanc, als ge — (Loc. fam.) Pas tant que de m-, niet heel veel,
niet bijzonder, niet wonderveel: A -t-il beaucoup
dat kunt doen, geef ik u 'k weet niet wal.
Merlé of Merlet, m. [Hort.] Soort van druif f. d'esprit ? Pas tant que de in-. (Deze zegsw(ze
veroudert.) — á MERVEILLE, loc. adv. WonderMerleau, m. [H. n.] Jonge meerle f.
wel, voortreffelijk, bi uitstek, opperbest, , wonderMerlée, f [Anc. fort.] Kanteel n.
Mertesse of Merlette, f. [H. n.] Wijfjes schoon, overheerljk: Elle chante, danse a m-, zij
zingt, danst voortreffelijk. Cela va à in-, dat gaat
meerle f.
opperbest, naar wensch, wonderwel. II se porte a
Merlet, In., z. MERLE.
Merlette, f. [Anc. mil.] Malienkap f., maliën- m-, hij is zoo gezond als een visch. — [Cuis.]
helm m. — [ Bias.] Meerltje n. (zonder bek of poo- Soort van ligt gebakje n. — [Bot.] M- à fleurs
jaunes, woudbalsemijn f., sprin kruid n. M -s d'Amten). - [H. n.], z. DIERLESSE.
sterdam, de Harlem, naam van zeer schoone tul
Merlier, m, (pop.), z. v. a. NEFLIER.
BELLE-DE -NUIT. - [ Hort.]-pen.MduPéro,zva
Merlin, m. [Mar., Peche] Marlijn, marling,
meerling f., driedraadsch touw n., huizing f. — ƒVI- d'iiiver, soort van winterpeer f. — Merveil[Tech.] Slagters kolbijl f. — Kloo fbijl f. voor hout. basement, adv. Verwonderlijk, uittermate, op
uitstekende, verwonderlijke wijze. Elle est. m- belle,
— MERLIN, m. (fam.) Heksenmeester, toovenaar,
goochelaar m. (naar den oud-engelschen schrijver zij is uittermate schoon. I1 s'acquitte de son devoir
Merlin of Melkin, dien men lang voor een' toove- m- Bien, h ij vervult zijnen pligt op eene uitstekende
naar en duizendkunstenaar heeft gehouden). II wijze. — Merveilleux, ease, adj. Wonderl jk,
possède la baguette de M-, C'est un nouveau M-, wonderbaar, verwonderlijk, verbazend, bewonderenswaardig, uitstekend, buitengemeen: Enfant m-,
hij kan tooveren.
uitstekend , bewonderenswaardig kind , wonderMei-line, f. Meerl- of vogelorgeltje n.
Merliner, v. a. IMar.] Marlen. M- les ralin- kind, n. — ( fans. at iron.) Vous ètes un m- homme,
gij zijt een vreemd soort (van een snensch). — Cela
gues des voiles, de lijken der zeilen marlen.
Merlon, m. [Fort.] Ledige ruimte f. tusschen a obtenu un succès m-, dat heeft een' verbazenden
twee schietgaten caner borstwering, m e r l o n m. opgang gemaakt. -- (fam.) Voilà du vin m-, dat
Merlonge, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. MERLUCHE. is voortreffelijke wijn. — [Litt.] Idées m-euses,
buitengemeen édele, verhévene denkbeelden n. pl.
Mee lot, in , z. onder MERLE.
Merluche, f. of Merles, m. [H. n.] Stok — Style in-, vreemde, wonderlijke, zeldzame stijl rn.
[gardus merlucius] — [Corn.] Poignée-vischn. - :d1ERVEILLEQX, m. liet wonderbare, wonderlijke,
de m-s, twee zanaengebonden stokvisschen. — (Loc. wonderbaarlijke, het vreemde; verrassende ; het
prov.) Manger de la m-, de wederwaardigheden bovennatuurlijke, de tusschenkomst van bovennamet geduld verdragen, door menigen zeren appel tuurlij ke wezens in een held endicht , tooneelstuk,
enz. Voila le in- de l'histoire, de l'aventure, zie
bijten.
zonderlinge van de geschie--darhetwonb,
Merltasine, f., z. v. a. MELUSINE.
denis, van 't voorval. Les grands poètes ont emMerInt, m. of Pean en m-, f. [Corn.] Bok
le
m-,
de
groote
ployé
dichters hebben het bovenhaar of de wol-kenofschapuid,met
(breuk f. natuurlijke te baat genomen. — Le m- de son style,
gedroogd is.
Méroeèle, f. [Chir.] Dijbreuk, uitwendige lies- de sas expressions, het édele, verhévene van zijn'
Méroete, m. [Ant.] Tooversteen der Ouden, stijl, van zijne uitdrukkingen. — MERVEILLEUX, M.
(tijdens de eerste jaren der eerste fransche repunu edele serpentijn.cteen m. geheeten.
Mérodon, m. [H. n.] Soort van bladluisvlieq f. bliek) Modeheertje n., saletjonker m., z. v. a. PETITMéroluve, f. [Méd. j Bad n. voor een enkel zig- MAÎTRE. — in iron. zin nog tegenwoordig gebruikt:
C'est un m-, of in 't vrouwelijk: C'est une m-euse,
chaamsdeel.
't is iemand, die zich veel inbeeldt, aanmatigt.
Mérops, m. [H. n.] , z. v. a. GUEPIER.
Mérycisme, m. [H. n.] filet herkaauwen (ruMérooa, m. [H. n.] Soort van zeebaars, reu
mination).
— [Méd.) Soort van herkaauwing bij
-zenbarsm.
Mérovingien, ne, adj. [Rist.] Merovingisch, den mensch, merycismus n. -- Mérycole,
[Méd.]
Herkaauwend, met herkaauwing behebd.
tot het koningsgeslacht van Merowig of Mereveus adj.
of tot den tijd der regéring van dat geslacht be- — Mérycologie, f. Verhandeling over 't herhoorend. Race m -ne, merovingisch huis of ge- kaauwen of over de herkaauwende dieren. —[Méd.]
slacht n. -- [Diplom.] Ecriture m -ne, merovingisch Beschrijving f. van de herkaauwingskwaal. -- Méschrift n. (dat in cie plaats van 't romano-galli- rycologigtae, adj. De herkaauwing betre ff'end,
kaansche kwam) - DIÉROVINGIENS, m. pl. Mero- m e r y k o t ó g i s c h. — Mérycologiste of Mévingiërs, het oudste koningsgeslacht in 't oude rycolognne, m. Beoefenaar, beschrijver van de
her'•kaaawing of het merycismus. -- Méryeothéfrankische rijk, van 486 tot 752.
Merrain, m. [Tech.] Duighout, vaathout, pijp- rion, M. [H. n.] Naars van een voorwereldlijk
hout, wagenschot, paneelhout n. (Ook als adj.: zoogdier. (Zuidzee- eilanden.
Méryx, M. [H. n.] Soort van houtkever m. der
Du bols m-). — [Véner.] Stang f., hoofdtak m.
Mes, adj. poss. pi., z. MON.
van 't hertsgewei of van andere horens.
Més-, voorvoegsel, z. ME-. (kruid n.
Méruute, m. [Bot.] Plant f. van 't geslacht der
Mésa, m. [Bot.] Zékere plant, soort van heidepaddestoelen. — Mérulides, m. pl. Vogels m.
5 Mésachat, in. Slechte koop m. -- 5 Méspl. van 't meerlgeslacht.
Merveiltat, Merveillot, m. [Hort.] Soort acheter, v. a. Duurkoopen, miskoopen.
-I- Mésadnministrer, v. a. Verkeerd, slecht
van schoone druif f.
Merveitle, f. Wonder, wonderwerk n., ver besturen of beheeren.
Mésadon,
m. [Eton. rur.] Soort van houten
buitengewone, somtijds onbegrijpelijke-wonderlijk,
zaak f. Une m- de l'art, een wonder van de kunst, lepel in. ter verzameling van 't op de hui drijvende
kunstwonder. Les m-s de nos jours, de notre stremsel.
tMésadvenance, Mesavenance,f. Kwade
siècle, de wonderen (bewonderensuwaardige gewrochten, uitvindingen, voorvallen, enz.) van onze dagen, uitslag in., ongeval n.; ontsiering, wanstaltigheid f.
--t Mésadvenaut, e of Mésavenant, e,
de
wonderen
onze
eeuw.
van
Les m-s de la nature,
der natuur. Ce poème est une m-, dit dichtstuk is adj. Kwalijk uitvallend; — onaangenaam, verdrieeen wonderwerk, een verbazingwekkend kunstge- ti q . — Mesadvenir of Mésavenir, V. n. imp.
wrocht. — Cet enfant est vraiment une m-, dat Mislukken, slecht uitvallen.
Mésair of Mézair, m. [Man.] Halve school f.,
kind is inderdaad een wonder. Une m- en beauté,
een wonder van schoonheid. — [H. anc.] Les sept gang van een paard, die 't midden houdt tusschen
m-s du monde, de zeven wonderen of wonderwer- den korten galop en de courbette, halve courbette f.
Mésaise, m., z. v. a. MALAISE.
ken der natuur. — C'est la huitième m- du monde,
ésal, m. [H. n.] Soort van horenschelp f.
dat is 't achtste wereldwonder (bij overdrijving van
Mésallerie, f. [Méd. ant.] Buitengemeene opiets uitstekends in zijne soort). — (fam.) C'est
zwelling
f. der beenen.
als
i
een
wonder
m- (une m-) de vous voir, 't is
lot m., visch van 't geslacht der lipvisschen. —
(Loc. fig. et fam.) C'est un fin m-, 't is een slimme
vogel, een boze vos. Jaser comme un m-, onophoudelijk praten, als een ekster snappen. C'est un

-

-
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M esalliance, f. Echtverbindtenis f. tusschen
personen van zeer ongelijken stand, mishuwelijk,
ongelijk huwelk Th - Mésa ll ier, v, a. Een
ongelijk huwel ij k doen aangaan, beneden iemands
stand uithuwelijken. - SE MESALLIER, a. n. Beneden zijnen stand trouwen, een ongelijk huwelijk
aangaan, mishuwen. - Het part. passe is ook
aclj.: Jeune flue m-c, inisliuwd, beneden haren
stand uitgehuwelijkt meisje a.
Mésaneyle, m. [Anc. mil.] Werpspies 1. met
een' riem in 't midden der schacht.
Mésange, f. [H. t].] Mees f. M- charbonnikre,
Mkoolmees. M- !aiIjue, moustache, baardmees. IMbleue, tilaauwmees. M- nonnette, moeras- o/'nonneM- Iiuppée, capuchonnée, kuifmees. M- it
longue queue, staartmees, langstaart, pannesteel m.
M- penduline, buidelmees (ook i'émiz geheeten). Mésangère, f. [H. n. Groote wees f. - Mé
sangette, f. [Oisel.] Meezenknip, kleinvoqeiknip
of -strik ni. - Mésanis, m. [Minér.] Soort van
koraal n., dat de europésche handelaars naar de
Levant zenden.
Mésai'aïque, adj. [Anat.] Tot het darmscheil
behoorend: Veines, Vaisseaux m-s , darmscheiladeren f. pl., darrnscheilvaten m. pi.
Mésarriver , a. n. imp. Kwalijk of slecht
gaan, slechte gevolgen hebben, verkeerd uitvallen
door onvoorziqtigheid, nalatigheid, enz. : Si vous
ne changez de conduite, ii vous en rnésarrivera,
zoo gij niet van gedrag verandert, zal 't slecht met
u afloopen.
-I- éii 9 V. a. Geen voldoening of
tevredenheid geven, misnoegen verwekken (mécon tentei).
Mésanle, 1. [Ant. gr.] Binnenplaats f. van een
grieksch huis. - Deur f., die van de eene plaats
voer de andere, of wel van de binnenplaats naar
't vrouwenvertrek voerde. - Ook als adj.: La
]

porte rnMésavenance, Mésavenant , Mésavenil. , Z. MESADVEN—.
Mésaventure, f. (fatn.) Ongeval, ongeluk n.
Cela est arrivé par une m- étrangère, dit is door

een zeldzaam, vreemd ongeval gebeurd.
+Mésehef, M. Ongeluk a. (MdHEF).
Mesdan!es, Mesdewoiseltes

, Z. MADAME,

MADEMOISE L LE.

Mèse, I. [Anc. mus.] hoogste sneer van het
tetrachord, middelsnaar t., middeltoon rn. - [Any.
pêclie] Harington f.
Mésédifier, v. a. Ontstichten, ergeren, ergervis geven. - SE MESÉDIFIER, v. pr.: Se in- deqc.,
zich aan iets ergeren. (len stof f.
Méseline, 1. [Corn.] Vlaa'msche zijden en wolMésellerie, f., z. v. a. MÉSALLERIE.
Mésernbryanthènie, rn. [BoL]Midddgsbloem,
vezel- of pluisbioem f. ( fi coïde).
-I- Mésemplol, rn. Slecht, verkeerd gebruik n.
- 4. M.ésemployer, v. a. Verkeerd gebruiken,
kwalijk aanwenden.
-I- Méseiseigner, v. a. Verkeerd onderrigten,
eene slechte leerwijs gebruiken.
-I. Mésentendre, a. a. Weigeren te hooren of
op te letten; verkeerd opvatten.
Mésentère , ni. [Anal.] Darmscheil , darmscheel a. , verlengsel van 't buikvlies, dat de dunne
darmen tusschen zijne platen insluit. - Mésentéretnphraxis , f. [Itléd.] Darrnscheilverstoping f. - Mésentérésie, f., Z. V. a. MESENTÉRiTE. - Mésentérie, t. [Mld.] Zwelling van de
darmscheilklieren. - Mésentériqee, adj. [Anat.]
Tot het darmscheil behoorend: Glandes, Artères,
Veines m -s, darmscheilkiieren, -slagaderen. -ade
ren f. p1. - MÉSENTERIQUE, M. [Bot.] Bedektbloeijende plant van 't geslacht der kruipende paddestaelen. - Mésentéi-ite, f. [Mid.] Darmscheilp

-

ontsteking f.

MÊSOMÊLAS.

-

-(- Mésestimable, adj. Geene achting waardig. — -1- Mésestime, f. Gebrek aan achting,
minachting f. — Mésestliner, v. a. Niet achten,
een ongunstig denkbeeld (van iemand) hebben; (iets)
te gering of beneden zijne waarde schatten. 11 se
fail rn- par une Idle conduite, hij berooft zich
door zulk een gedrag van alle achting. - Vous
rnësestirnez ce diamant, gij schat dezen diamant
te gering. - SE MÉSESTIMER, v. pr. Te gering geschat of geacht warden. — Zich zelven verkeerd
schatten. — Elkander niet achten.
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-I- Mésinférer, V. fl. Verkeerde gevolgtrekkin-

gen maken.

1- Mésinfornier, V. a. Verkeerde, onnaauwkeur?ge inlichtingen geven.
Mésintelligence , t. Misverstand n. , verkeerde verstandhouding, oneenigheid f.: t! y a de
la m- entr'eux, er is een misverstand tusschen hen,
zij zijn niet eensgezind. Causer de la rn-, oneenig
heid veroorzaken
Mésinterpréter, v. a. Verkeerd uitleggen,
kwalijk opvatten, misduiden. - Het part. passé
is ook adj.: Actions, Paroles rnésînterprétées, misduide daden f. p1., woorden a. p1.
Mésire, f. [Méd.] Leverziekte, leverontsteking f.
Mésite, f. [Chirn.] Eene door overhaling uit
houtteer verkregen vloeistof van aangenamen etherreuk en brandenden smaak, tnesit a.
I Mesle,f. (pr. mitle) [Bot.] Mispel m. (nèfle).
Meslie, f. (pr. mit-lie) [Pèche] , z. v. a. MENEJISE
1 Mestier, m. (pr. rnè -li -é) [Bot.] Mispel
boom rn. (néffler). - Soort van wijnstok rn. Stékelige hulst rn.
s MéslonabLe, adj. Berispelijk (blamable).
Mesniéiien , ne, adj. liet mesmerismus betreffend. — Als subst.: Aanhanger rn., aanhangster f. van 't mesmerisînus, inesmeriaan rn. en f.
- Mesmérique, adj. Tot Mesmer en zijn stelsd behoorend, m e 5 m e r i a a n s c h. - Mes'
ilsme ,rn. Magnetische geneeswijze en leer f. van
Dr. Besmer , dierlijk magnetismas, mesmerjsmus a. - Mesuiériste, rn. en t., z. v. a. MES-

- -.

--

-

MÉRIEN.
Mesnie, f. [Jur. anc.] Familie of maagschap f.

van 't zelfde huis.
Mésobranche, adj. [H. n.] Met kieuwen aan
't midden van 't lijf.
+ Mésobserver, v. a. Verkeerd waarnemen.
Mésocéphale, adj. [Anal.] In 't middenvan
't hoofd en (Ie hersenen geplaatst. - Als subst rn.
Middelhersenen f. p1., het verlengde merg, bovenst
gedeelte van 't ruggemerg, dat door de zoogenaamde
brug van Varolius (pont de Varole) in de hersenen
overgaat. — MésocéphaHqne, adj. Het verlengde merg betreffend. - Mésocéphalie , f.
[Méd.] Ontsteking van 't veriengde merg. — Mé
socbondriaqne, adj. [Anat.]: Fibres ni-, mlzelige banden m. pl., die de tusschenruimte tusschen
ieder paar van de kraakbeenige ringen der luchtpijp vullen.
Mésochore, rn. (pr. cb=k) [Mus. anc.] Kapel- of orkestmeester, koorvoerder rn.
Mésoeeeeurn, rn. (pr. —cé- kome) Plooi f. van
't buikvlies, dat den blinden darm (cwcurn) ondersteunt, mesoccecum a. — Mésocolon, rn.
[Anat.] Gedeelte van 't buikvlies, dat den karteldarm als door bladen bevestigt en omgeeft, kronkeldarmscheil, mesokdlon a. —Mésocrâne, in.
[Anat.] Schedelmidden a., kruin f. (vertex).
S Mésofire, f. [Coni.] Te laag bod, misbod II.
Mésolfrir, v. a. Onder de waarde, te weinig
bieden. Les rnarcliands surfont et les acheteurs
rnésoffrent, de kooplieden overvragen ende koopers
bieden te weinig. Vous rnésoffrez trop de vette
marchandise, gij biedt veel te weinig voor die waar.
Mésogasire, ni. [Anat.] Middenbuikstreek t.
- H. a.] Visch iii., wiens borstvinnen aan't midden des buiks zitten. — Mésoastrique, adj.
[Anat.] Tot de middenbuikstreek behoorend. —
[H. n.] De borstvinnen aan den middenbuik hebbend. — Mésoglosse, adj. [Anat.] In 't midden
der tong aanwezig.
Mésolabe, rn. [Géorn. any.] Werktuig om
tusschen twee gegévene lijnen andere middenevenredi,qe te vinden, mesoldbium a.
Mésole, f. [Min é r.] Soort van zeolith rn. (vgl.
[

zhoLn'HE). - Mésolenque, rn. [Minér. anc.]

Zwarte steen rn. met eene witte streep in 't midden.
- MÉSOLEUQUE, adj. [Bot.] Met wit middenlijf.
— Méso li the , f. Soort van vezel- of straalzeolith m. — Mésolobaire, adj. [Anat.] Wat
tot het eeltachtig liqchaam behoort.— Mésolobe, rn.
[Anat.] Eeltachtig ligchaam a., balk m., waardoor
de beide halfronde der groote hersenen met elkander
zamenhan gen.
S Mésoloarithme, m. [Algèb.] Logarthmus der cosinussen en cotangenten, m e 5 0 1 0 g aritbmus rn.
Mésoniélas, (pr. —lace) Mésoniè!e, rn.
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[Mînër.] Bleekkieuriqe edelsteen in. met eene Zwarte - (/1g.) Voorteeken n., voorbode m.: Les e clipses,
streep in 't midden.
les comètes ne sont pas les m-ères de la colère
Mésornérie, f. [Anat.] Middendeeln. , gedeelte de Dieu, de eklipsen, de kometen zijn geene voordes ligctiaams tusschen de dijen. - Mésompha
teekenen, aankondigsters van Gods toom. - (Prov.)
Ie, m. [Anat.] lVavel'inidden 11.; navel m.
II nest point de roeilleur m- que soi-mème, wie
-I- Mésonnanee, f. Wan/dank m., wanlui- iets goed wil verrigt hebben, moet zelf gaan, zelf
dendheid t.
is het beste kruid. - M- de malheur, job.sbode,
Mésophragme, m. [H. n.] Middenrand m. ongeluksbode. - [H. n. ] Slangenarend, sek:etain 't borstsc/iild der insecten. - Mésophryoii , rn. ns rn (séerdfaire). -- Messagerie, t. Bodes[Anat.] Ruimte boven den neus tusschen de wenk ambt n., bodespost m., bodeschap n., post van bode,
branuwen. (stengel en wortel. van postbode, enz. - Bijzondere inrigting tot vervoer
Mésophyte. ni. [Bot.] Sctteidslinie 1. tusschen . van reizigers en goederen met diligences, inz. in
-- Mésopotaiiiique, adj. [Géogr.J Région Frankrijk en Belgid , diligence-dienst, en e s s a g em-, tusschen twee stivomen liggende landstreek.
r l e f. - Ook: het bureau of kantoor van zoodaMésore, ilL [Liturg.] Tussclientijcl in. der nige dienst; de daartoe gebtzigde rijtuigen: Aller
diensturen (in de griekeche kerk).
a la m-, naar liet kantoor der diligence-dienst
Mésoreettim, rn. (pr. —tome) [Anat.] Ge- gaan. Voyager par Ia as-, met de diligence reizen.
deelte van 't buikvlies, dat den endeldarm tusschen
Messaline, t. [Corn. any.] Egyptisch lijnwaad n.
- (fig.) Scliaanetetooze, weelp.sclie vorstin ofvrouw t.
Zijne platen insluit.
Mésorhinion, m. [H.. II.] Gedeelte des so- (naar de verregaand losbandige derde gemalin des
qeisnavels tusschen de beide neusgaten.
romeinscleen keizers Claudius, Messalina).
Mésoscéloeèie, 1. [Méd.] Breuk t. aan 't
Messamitie, in., z. v. a. RA1SINIER.
middelvleesch of aan de bilnaudetreek. - MésoMesse. t. [Catti.] Mis, misse f., de katholjke
scélophyme, m. [Méd.] Gezwel of uitwas n. tees- avondmaaisviering; in enger' zin: het officium of
schen de dijen aan de bilnaad. - Mésoster
altaargebed; ook: de inzegening der hostie, waarhum, m. (pi . —name) [Anat.] Borslbeenmidden n. door de transsubstantiatie geacht wordt plaats te
Mésothénar, ni., z. v. a. ASTITHENAR. - grijpen: Aller a Ia m-, naar de mis gaan. EntenMésothorax, in. [Anal..] Boretmidden n. - dre, OoIt Ja rn-, de mis hooren, bijwonen. Dire Ia
- Mésotome, adj. [H. n. ] In 't midden inqe m-, de mis lezen. Servir Ia ni-, de mis bedienen.
- Mésotype, rn [Minér.] Naald-zeolith,-sned. La rn est elite, de mis is uit. Grand' ou haute m-,
vezel- of straal-zeolith ni., eene steensoort.
hooge mis. Petite of basse m-, stille mis. It!- des
Mésoxanthe, adj. [H. n] Geel in 't midden. trépassés, des morts of de rquiem, M- funèbre,
doodenenis,
Mésoyage, m. [Agric.1 Ligte omwerking met
zielmis, lijkmis. 1- latine, romaine of
de spade.
grégorienne, tatjnsche, roineinsch.e of gregoriaansc/ce mis. IVE- grecque, mis naar den griekschen
Mésozeurne, m. [Riiét.] , z. v. a. ZEUGME.
Mespiliforme, adj. [Bot.] Mispelvormig. - ritus, grieksche mis. - M- rnusquée, mis voor de
grooten of aanzienlijken (die t laatst wordt geleI Mesple, f. [Bot.] Mispel fl1. (nhfle).
Mesquin, e, adj. Karig, vrekkig; armitartig, zen). - (fam.) M- cie chasseur, in der haast gearmzalig, armoedig, gering, bekrompen; - smake lezen mis. - Voilb une messe qui sonne, daar
loos, kleingeestig Homme m-, vrekkig man. Elle luidt de mishlok. Ce prêtre vii de ses m -s, die
a la mine m-e, zij heeft een armoedig voorkomen, priester leeft van zijne missen. - (Loc prov.) Ii
ziet er zeer armhartig uit. Ii a des meubles bien va a Ia m- des morts, ii y porte pain et yin, hij
m-s, hij heeft zeer gering huisraad. Mener une vult zijne maag, eer hij ter mis gaat. II ne faut
vie m-e, een armoedig, bekrompen, karig leven pas se fier a un homme qui entend douze m-s,
leiden. - Les ouvrages de ce peintre sont m-s, wacht ee voor de lijnen, fljnvromen, huichelaars,
de werken van dezen schilder zijn zonder smaak, pilaarbijters. II ne va mi a m- ni a prèche, hij
sober. - Politique ni-e, bekrompen, armhartige gaat nooit ter kerk. Cyst un enfant de Ia m- a
staatkunde t. - Somtijds ook als subst.: Tlumo- minuit, 't is een nachtlooper, zwierbol. lichtmis. pliraste a fait un tableau vivant des rn-s de Ia [Mi ] .] Zékere trommelstag m., mis f. - [Mus.]
Grèce, T/ieophrastus heeft een levendig tafereel Geestelijk muzjkstu/c, dat bij de mis wordt uitgevan de vrekken van Griekenland gemaakt. - Mes- voerd, mis f.
quinement, adv. Op vrekkige, armhartige, beMessel, m., z. MISSEL.
krompen, smaleelooze wijze. - Ii sit m-, hij leeft
S Messéance, t. (pr. mi - ce —) Misstand m.,
armharligljk. II nous donna a diner m-, hij gaf onvoegzaamheid , onbetamel ijkheid . onbehoorlijkons karigjes te eten. 11 est aussi toujours vêtu held, ongepastheid f.: II y a de Ia m- de s'habiller
m-, hij ?5 ook altijd armoedig gekleed. - Mes- de In carte, 't is onvoegzaam zich zoo te kleeden.
quhierie, f. Karigheid, vrekkigheid, bekrompen- - Messéant, e, adj. Onvoegzaam, onbehoorlijk,
heid, armzaligheid, smakeloosheid t. Je nat jamais onbetamelijk.
vu une plus grande m-, ik heb nooit grooter vrekMesséniennes, f. Pl. [Litt.] Klaagzang m.,
heid gezien. - La m- de ces dcorations, de sma- treurdicht II. op de rampen van Messëni, en, bij
iceloosheid van deze décorotien of versieringen.
uitbreiding op de rampen van een of ander overMesquis, m. [Corn.] Bezaanleder n., met see- heerd land.
mak, in plaats van run, bereid. (boom m.
I Messer (pr. mess-ère) ofMessir, m. SomMesquite , m. [Bot.] Arnerikaansche inkt- tijds in boertende podzj gebruikt voor IS1ESSIRE;
Message, m. Boodschap f., last in., zending f. M- loup, lvi- lion (bij La Fontaine), Mijnheer de
Ii s'est Pien, mal acquitté de son ni-, hij heeft wolf, de leeuw. - Fel- gaster, Mijnheer de buik,
zich goed, slecht van zijne boodschap, zending ge- Mevrouw de maag. (gaan.
kweten. - Ook de zaak zelve, waarmede iemand
S Messer, v. a. et n. (fam.) Mis lezen: ter mis
betast is: Cest lui qui parfait les m-s, hij droeg
Mèsservir, v. n. (pr. mé-cer--). Slecht, on.de boodschappen, hij was de brievendrager. - behoorlijk dienen (in dezen zin niet meer in ge[Pout.] Officiële mededeeling tusschen de uitvoe- bruik) ; - ondienst doen, benadeelen, z. v. a.
rende en de wetgevende magt, koninklijke bood- DESSERVIR.
schap I. aan de Kamers (in Nederland), aan 't
Messiade, t. [Philo ] .] Messias-zang m., een
Parlement (in Engeland). - Messager , m., hoogduitsch heldendicht op den Messias door Klap-ere, t. Bode, boodschapper, boodschaplooper m., stock, en e s 5 ld d e f. - Messianique, adj. Wat
bodin, boodschapster, boodschaptoopster f.; - post- op den Messias betrekking heeft, m e s vi a i s c h:
bode, looper, besteller, reisbode m., bestel,eter, post- Prophéties m-s, voorspellingen t. p1. betreffende
of reisbodin f. Je lui ai envoyé an m-, ik heb hem den Mess/as. - S Messianis m e, m. Leer t. van
eenen bode gezonden. lJonnez-moi cette lettre, je den Me.esias; - Messias-waardigheid f., m e s 5 i aserai votre m-ere, geef neij dien brief, ik zat uwe nístnus m.
boodschapster zijn. - Un m- b pied, h clieval, een
Messidor, m. Tiende maand van den franschbode te voet, te paard. C'est un m- fidèle, hij i.e republikein.cchen kalender van 19 Junj tot 18 Julj,
een getrouw boodschapper. Le m- attend et me oogst-maand).
presse, de postbode wacht en overhacnt mij. Messie, m. De gezalfde bij uitnemendheid, de
( podt.) Le m- des dieux, de bode der goden (Mer- in 't Oude Testament beloofde verlosser, dien de
curius). La m-ère de Junon, Juno's bodinne (Iris). christenen in den persoon van Jezus Christus erLa m-ère du jour, du soleil, de voocloopster van kennen, Mess/as m. - (lig. et facet.) Attendre
den dag, van de zon (Aurora, het morgenrood). qn. comme le M-, met ongeduld op iemand wach-

,

--

-

--

MESSIER

-

ten, naar iemand verlangen als de Joden naar den

Messias.

Messier, m. Oogst/weder, wijngaardwachter.
-Messieurs (pr. me - ei -eu), p1. van MONSIEUR,
z. old.
Messire, m. (pr. rné-cire) Voormalige ceretitel
von aanzienlijke personen, later alleen van den
kanselier van Frankrijk; in boerti g e poezij,
z. V. a. Monsieur, Mijnheer, Meester. -- [Hart.]
Poire de H- Jean of enkel M- Jean, naam eener
roodbruine, zeer zoete herfstpeer f.
Messore, in. [H. a.] (pop.), z. v. a. CHABOT.
Messotier, m. (dënigr.) Mislezer, misafrab-

belaar in.

Mestèque, adj. ,

Z. COCHENILLE.

Mestiques, m. p1. [Bot.] Steentjes n.pl. of steenachtige verhardingen f. p1. in liet binnenst der kokos
'noot (waaraan de inboorlingen bijzondere krach-

ten toekennen).

Mestivage, in., of Mestive, f. [Aim. cout.]
Jaarljkeclie schatting t. van graan. - Oogsttijd;
-.. oogst ni.
Mesto, ads. (ital.) [Mus.] Treurig, weemoedig.
Mestre, of Arbre de in-, m. [Mar.] Groote
most m. eener galei. Antenne de ni-, groote ra of
roe f. Voile de m-, groot zeil, groot latjnzeil a. Mestre de camp, ni. [Anc. mil.] Bevelhebber,
overste, ritmeester in. M- géniraI le Ia cavalerie,
overste, onder-generaal der Icavalerie. - Eerste
, bevelhebberscoinpagnie van een regicorn
mest ruiter)j of voetvolk. (in Oost-Indië.
Mésue, Mésua, f. [Bot.] Deijzerhoutboomrn.
Mesuage, m. [Anc. cout.] ilaizinge f., landhuis n. (manoir).
Mesurable, adj. Meetbaar, te meten.
Meiurage, m. Het meten, uitmeten; - meet,geld, meetloon n. - i'ai vu le m-, je suis content
du m-, Ik heb het meten gezien, in ben tevreden
over het meten. - 11 VOUS faut payer Ie m-, gij
moet liet meetgeld betalen. - Lan d meters berigt of
verslag n. , gemeenljk met de schets van 't opgemeten land. - Mesuratear, m. Meetwerktuig,
meet-instrument n.
Mes te re, f. [Métroi.] Maat f. M- de longueur,
de superficie, de capacité, lenjte- , vlakte-, inhouds
moat. M- itiiiéraire, agraire, geodésique, weg-,
akker-, landmaat. M- dordonnance, algemeene landmaat. M-s liquicles (of des liquides, a liquicles),
sècties of a grain, maten voor natte waren of
vochtmaten, voor drooge waren, graanmaten. Bonne,
Fausse m-, goede, valsche maat. Le système des
poids et des m -s, het stelsel van gewigten en maten. M- anciennes, modernes, oude, nieuwe maten.
M-s nautiques , zee- , zeevaarders-maten. Faire
bonne m-, goed, ruim meten, eene goede maat ge-

(fig.)
Ven. Z. COMBLE, COMBLER, ETALONNER.
Cela passe Ia m- de son esprit, dat gaat de maat,
zijn
verstand
te
bode grens, de vatbaarheid van
ven. Les bienfaits de Theo soot Ia m- de vos
devoirs, de weldaden van Gort zijn de maat, de
maatstaf sewer pligten. Faire tout avec rn-, of
avec poids et m-, in alles met onezigtigheid, met
wijs beraad te werk gaan, alles wikken en wegen.
-

Dieu a fait tout avec poids, noinBre et m-, God

heeft alles wijselijk afgemeten en afgewogen (altes
met wijeheid gemaakt). Avoir dews poids et deux
m-s, of changer de poi d s et de in-, tweederlei maat
en gewigt hebben, partijdig zijn, naar verschillende
grondstellingen oordeelen. IN'avoir qu'un poids et
iine m-, maar édne maat en één gewigi hebben, onpartijdig zijn; alles over éénen kam scheren. (Loc. prov.) Les petites rn-s ne reviennent pas
Box giandes, men verliest altijd bij 't uitmeten met
de kleine maat, er wordt bij den verkoop in 't klein
op de moat verloren. - Maat, afmeting f. (dirnen
sion). Prencire Ja rn- dune colonne, dun bastion, cciie zuil, een bolwerk opmeten. - Prendre Ja
rn- dun habit, de maat van een kleed of rok nemen.
- [Arch.] Prendre des m -s, afmetingen op 't papier brengen. Donner des m -s, afmetingen bepalen
of vaststellen (van t geen men wil bouwen). Maat f., maatje n., bepaalde inhoudsmaat om zékere
waren in 't klein uit te meten: Une rn- de bid, de
se], davoine. eene maat koren, zout, haver. [Mat h . ] Maat f., deeler, factor rn., zékere grootheid, die als vergeljkings -eenheid of maat voor
andere grootlieden dient: 9 est rn- de 27 , 9 is een
deeler van 7 ; - 28 et 49 ont 7 pour rn- comme,

MESURE—FORCEPS.
28 en 49 hebben I tot gemeene maat of gemeenen
deeler. - [Pods.] Moat, voetmaat, versmaat t.:
Ce vers esi trop court dune syllabe, dun pied,
Ja mesure n'y est pas, deze versregel is dine lettergreep, één voet te kort, hij is niet in de maat. hij
zondi g t tegen de maat. - [Mus.] Maat t., regel
der onderlinge toonverhouding, tijdduur m., binnen

welken een zeker getal bijeenbehoorde noten gehoord
moeten worden: Battre, Observer Ja rn-, de maat
slaan, in ac/it 'nemen, hi. a deux temps, a trois
temps, maat van twee, drie tempoos. Jouer,
Chanter, Danser de (of en) rn- naar (of op) de
maat spelen, zingen, dansen. Etre
' hors de rn-, uit
de maat zijn. Presser, Ralentir Ja rn-, de maat
versnellen, vertragen. - ( fig.) Etre en rn- de faire
qc., instaat zijn, de gelegenheid hebben om iets te
doen. Etre hors de rn-, niet meer in staat zijn ons
iets te doen; van zijn stuit gebrapt zijn. Mettre
qn. hors de in-. iemand uit de maat brengen, zijne
plannen of voornemens verijdelen. - ( fig.) Maatregel rn., voorzorg f., behoediniddet n. JJ a pris ses
rn-s , de fausses m-s, hij* heeft zijne maatregelen,
verkeerde maatregelen genomen. L'autorité vient
de prendre one rn- trés-sage, de overheid heeft
daar een' zeer wijzen maatregel genomen. Tootes les rn-s sont prises pour que cela n'arrive
pas, alle voorzorgen, behoedmiddelen zijn gebruikt,
opdat dit niet gebeurt. Ronipre les rn-s de qn.,
iemands voornemens dwarsboomen , zijne maatregelen verijdelen. - ( fig.) Gemotigdheid, terugheuding, omzigtigheid, ingetogenlieid 1., gevoel n.
voor 't welvoeeljke: Ii rn'n dent, pand avec
beaucoup de rn-, hij heeft mij met veel gematigdheid geschreven, toegesproken. N e point garder
de rn- avec qn., iemand zonder verschooning behandelen, hem niet sparen. Passer Ja rn-, buiten
de maat gaan, de grenzen der wetvoegeljklseid, der
beleefdheid overschrijden. C'est un hornrne sans
règle et sans rn-, qui na point de rn-, 't is iemand,
die buitensporig, ongeregeld is in at wat hij doet.
- [ Escr.] Maat t., bereik n., afstand M. : Etre is
Ja rn-, hors de Ja rn-, op behoorljken afstand, op
te grooten afstand staan. Rornpre Ja rn-, buiten
den afstand geraken. Serrer Ja rn-, binnen den afstand komen, op zijne tegenpartij aandringen; (fig.) zijne tegenpartij in 't naauw brengen, in de
engte drijven, vast zetten. Lâclier Ja rn-, den afstand grooter ma/ten, terugdeinzen. Entrer en rn-,
beginnen te trekken. Tirer en rn-, vast staande
trekken. Gagner Ja m-, den afstand winnen. Mdure, zware stelling f., zwaar schermen n. [Man.] Goede, regelmatige gang rn. van het paard,
tempo fl.: Ce cheval fournit son air avec tante
Ja rn- et Ja précision possible, dat paard werkt
met uiterst regelmatige gangen of tempoos. [Tech.] Maat f., smalle papieren of (nu doorgaans)
léderen strook, waarmede kleermakers en naaisters
de maat nemen; - draadmaat f., draadtrekkers
ringen van verschillende grootte om de dikte des
draads te bepalen. - a MESURE QUE, toe. coaj.
Naar mate , naar gelang , naar evenredigfieict,
terwijl: A in- que Ion avancait, l'autre reculait,
naar mate de cent voorwaarts trad, week de andere terug. - Ook zonder que, als adv. en op het
einde van den zin gebëziqd: Travaillez, vous serez
payd ii rn-, werk, gij zult er naar (naar evenredigheid van 't geen gij gedaan hebt) betaald worden. - Ook met de als toe. prep.: Les Romains
élevaient Jeurs prétentions is rn- de Jeurs défaites,
de Romeinen dreven hunne eisciien hooger, naar
gelang zij neer nederlagen leden. - is (AU) FUR
ET MESIJRE, Z. FUR. - SANS MESURE, OUTRE ME-

SURE, bc. adv. Buitenmate, overmatig, uittermate,
buitensporig: Je vis one affliction sans rn-, ik zag
cent buitensporige, grenzetooze droefheid. JJ dépense
outre rn-, hij geeft buitenmate veel uit, hij is uitterinate verkwistend.
Mestare, e, adj. (en part. passévan mesurer):
Champ rn-, gemeten veld n. of akker rn. - Paroles m -es, afgemeten woorden n. pi. Expression
pen m -c, vrij onvoorzigtige, ongepaste uitdrukking t. Homme bien m- dans ses discours, in zijne
gesprekken zeer gematigd, behoedzaam, omzigtig
man. - [Lift.] Vers rn-s of métriques, metrische
verzen n. pl., verzen, waarin men gepoogd heeft
de latijnsche voetmaat na te volgen.
Mesure-étincelle, f , Z. V. a. SPINTHEROMETRE. - Mesui-e-foreeps, rn., Z. V. a. LABIDO-
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Mesure-laine, f. [icon. rur.] Wol
meter m., werktuig om cie fijnte der wol te bepalen
± S Mesurérnent, ode. Op afgemetene, om
zigtige wijze.
Mesurer, v. a. Meten, afmeten, uitmeten: M
une espace, Ja distance dun lieu a nu autie
eene ruimte, den afstand van eene plaats tot een(
andere meten. M- au mètre, au litre, met dec
meter of de ei, niet de kan of den kop meten, uitmeten. M- avec le compas, met den passer meten,
aftrekken, afpassen. M- un champ avec le pas,
avec des pas, eenen akker met voetstappen alineten. M- les degrés de 1roid de chaleur, de gradee
koude, warmte nieten of bepalen. M- Ia profondeui
dun puits, de diepte van een' put meten of peilen,
M- avec le plomP, met liet dieplood meten, tooden.
M- des (of avec les) yeux Ja hauteur dune tour,
de hoogte van eenen toren niet de oogen meten. (fig.) Nl- un homme des yeux, iemand van 't hoofd
tot de voeten opnemen of bekijken (als bedreiging
of minachting). - M- la terre, den grond meten,
ter aarde vallen. - z. ook TOISE. Le eer[ mesure
Ja forêt, het liert doorloopt het bosch, loopt van
het eene einde van het bosch naar het andere. M- de son crédit, zijn gezag misbruiken. M- son
verre, zich vol zuipen. M- l'argent a boisseau, zeer
rijk zijn. - (Proc.) On sera mesuré a Ja même
mesure qu'on aura mesuré les autres, eik zal loon
naar werken krijgen, met dezelfde maat, waarmede men uitmeet, zal men worden ingemeten. (fig.) Afmeten, met wijsheid of omzigtigheid regelen, evenredig maken, inrigten. M- ses actions,
ses paroles, zijne daden, zijne woorden afmeten,
voorzigtig in daden en woorden zijn. -- Ii faut
r
m- (of régle
sa chipenw sur ses revenus, Z. DEPENSE. Z. ook AUNE, JIREBIS. M- son épde avec
qn., tegen iemand van teir trekken, met hem vech
ten. Je veux m- mes forces contre les vôtres, ik
wil mijne krachten tegen de uwe beproeven. M- ses
actions, zijne daden afmeten. - SE MESURER. V. pr.
Gemeten worden: Ces marchandises se mesurent
an poids et non an volume, die waren worden
naar 't gewigt en niet naar haren omvang gemeten. - Se iii- avec qn. , zich met iemand meten.
iis'est mesuré avec lui, hij heeft zijne krachten,
zijn
e bekwaamheid tegen hem beproefd, niet hem
gekampt. - Elkander meten: 115 se sont d'abord
mesurés des yeux.
Mesiireur, m. Meter m. : Les jurés m-s de
grains, de charbons, de gezworene koren-, kolenmeters. ((bruik n. (alms).
Mésus, Méstisage, m. [Prat. anc.] MisMésuser, v. a. Misbruiken, een verkeerd gebruik maken: Ii a mésusé de vos bienfaits, hij
heeft uwe weldaden misbruikt.
Métabase, f. [Rhét. ] Overgang m. - [ M e d.)
Verandering van aanwijzingen of kenmerken en
van geneesmiddelen, m e t d b a s i s f.
Métabole, t. [Rhét.] Opeenhooping van geljkbeteekenende woorden of uitdrukkingen, one
't zelfde denkbeeld uit te drukken, metd b o 1 e f.
[Méd.j Ommekeer in., verandering van de eene
ziekte in de andere; ook verandering van het weder, van de lucht. - [Anc. mil.] Halve zwenking f.
bij 't grieksche voetvolk. - Métabolélogie, 1.
{Mëd.] Verhandeling f. over de veranderingen in
den loop der ziekten.
Métaearpe, m. [Anat.] Voorhand, middelhand f. - Métacarpien, ne, adj. Tot de voorhand behoorencl, voorhancisch: Les cinq os m-s,
of als subst. m. Les cinq in-s, de vijf voorhand
sche beentjes of voorhandsbeenen n. pl. - Métacarpo-phaangien, ne, adj. Tot de voorhand
en vingerleden behoorend. - Ook als subst. Le
m- du pouce, de aanvoerende trekspier f. van den
duim.
Métacentre, m. [Mar.] Zwaaipunt van een
schip, métacentrum n.
Métaehorèse, f. (pr. ch=k) [Méd.] Verplaatsing eener ziektestof van 't eene ligchaamsdeel
naar 't andere, in e t a c h a r d s i s f.
Métaehronisme, m. [Chron.] T/jdrekenfout f.
door 't vroeger plaatsen eener gebeurtenis, met achronjsmus n.
Métacisnie, m., z. v. a. MYTACISME.
Métacoudyle, m. [Anat ] Voorste vinger- of
teenlid ii. ('t welk den nagel draagt).
Métagallate, m. [Chim.] Brandig galnoten-
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zuur zout n. - Métagal li que, adj. [Chim.].
Acide m-, brandig galnotenzuur n.
t Métagrabotiser, v. a., Z. V. Cl. RIMAILLER.
illétail, m. Metaaimengsel, gemengd metaal n.,
compositie 1. Le similor est nu m-, het spinsbek is
een metaalmengsel. (meijerg f.
Metairie, f. [Agric.] Boerderij, tancihoeve,
Métal, m. [MiIlér.] Metaal n. M- noble, précieux, parfait, edel metaal (goud, zilver, platina).
M- ignoble, commun, imparfait, onedel metaal
(koper, tin, ijzer, lood, enz.) M- natif of vierge,
gedegen, zuiver metaal II. M- de foute, gegoten metaal. - M- d'Algei', algerjnsch metaal (uit tin,
lood en spiesglas, voor tafeigereedsctiap en muzijkplaten). It!- de prince, prinsmetaal, metaal van
prins Robert (zeer fijn koper met wat zink, voor
snuifdoozen, kokers, enz.). hi- de Ja reine, koninginne-'inetaai (uit tin, lood, bismuth en spiesglas,
voor engelsche trekpotten). M- a canon, kanonspijs f., geschutmetaal. M- des cloches, klokspijs t.,
klokinetaal. - Ook als adj. gebézigd: L'arsénic
m-, het arsenik-metaal, arsenicum n.(Plur. métaux.)
-t- Métalent, m. Gebrek n. aan talent, onbekwaamheid t.
Métalepse, t. [Rhét.] Verwisseling van het
voorafgaande met het volgende, van de oorzaak
met het uitwerksel, of omgekeerd, nee t a 1 tip s t s t.
Métalléité, t. [Rhét.] Gezamenlijke eigenschappen der metalen. - Métalleseenee, t.
[II. n. ] Metaaiglans m. - Métatlesceiit, e,
adj. Metaalglanzig. - Métallifère, adj. [Minér.]
Metaalhoudend , metaalbevattend ; enetaatve'rwekkend. - Métaflil'orrne, adj. Metaalvorneig. Métallin, e, adj. [El. ii.] Mèt metaalkleur, metaalicleurig, m e t a I 1 j n is c ii. - Méta ll ique,
adj. Metaalachtig, den aard van een metaal hebbend, metdtlisch: Corps m-, metaalachtig, sactaalhoudend ligchaam n. Éclat m-, inetaaiglans rn
Plumes, Insectes in-s, metaalglanzige véderen t. p1.,
insecten n. p1. - Science m-, munt-, penningkunde f. Histoire m-, geschiedenis t., welker feiten door
eene reeks gedenkpenningen gestaafd worden. [Fin.] Monnaie m-, gefingeerde of ingebeelde
munt t., papiergeld n., dat in klinkende munt kan
verwisseld worden. - MÉTALLIQUES, M. p1. [Fin.]
Staatsrenten t. p1., die op zilver luiden, die in
zilver en niet in papiergeld a/losbaar zijn (gelijk
de oostenrijksche obligatida, russische bone, enz.),
metallieken m. p1. - [U.n.] Metaaiglanzige insecten n. pl. —[Minér.]Metaalstoffen f. p1. - Mem
t
aflisatiou, t. [Phvs.] Verertsing, erts- of metaaivorming 1., ontstaan n. der ertsen. - [Chi m .]
Voortbrenging der metalen uit hunne ertsen, metallisdtie, snetallisetring t. - Métalli
ser. V. a. [Chin.] In metaal veranderen, een
oxyde den metaalstaat doen aannemen, m e t a 11 i5 ci r e a.
Métalloehimie, t. [Chim.] Scheikunde t. der
ertsen, ertsscheikunde, in e t a 11 o c h e m i e t. Méta ll oehiwique, adj. Ertsscheiktendig, metailochéinisch. - Méta ll ographe, m.
[Didact.] Schrijver eener metallographie, metaalbeschrijver, snetaliograaph rn. - Méta ll ographie, t. Beschrijving der metalen, metaalbeschrjving, metallogranhie t. - Métallographique, adj. Metaalbeschrijvend, m eta tb g r á 'p h i s c h.
Métallolde, ad. [CHum.] Naar metaal geljkend, metaalachtig - METALLOIDE, M. Enkelvoudig, niet-metallisch ligchaain, dat den aan 't metaal eigen' glans en luister mist en heel of half
doorschijnend is (zoo abs zuur-, water-, kool-, stikstof, zwavel, phosphor, iodium, chboriuin, bromium,
/luorium, silicium, enz.), metabbolde n.
Métallurgie, t. Scheikunst der ertsen, wetenschap der smetthutten, de kunst om de ertsen te
delven, de metalen daaruit af te scheiden en tot
de verschillende levensbehoeften te vervormen, m et a 11 u r g I e 1. - Méta ll urgique, adj. Tot die
wetenschap of kunst behoorend, ertsscheikundiq,
inetallslrgisch. -- Métaihirgiste, rn. Metaaluitsenelter; ertsscheikundige, kenner van de
nietallurgie, m e t a t 1 si r g, metallurgist rn.
Métarnéeonique, adj. [Chum.] : Acide in -,
brandq mekon- of opiumzuur n.
Métaniérique, adj. [Chim.] (woord van Ber
zelius) Schijnbaar isomérisch (vgl. IS0MEnE), m et a en ci r 1 5 c h.
-

A {t TANORPHISTES
Métamorphistes, m. pl. [H. eed.] Secte der

16e eeuw, die leerde, dat het ligchaam van Jezus
bij zine hemelvaart in een God is veranderd, m et a vr o r p h í st e n m. pl. -- M_etaniophopsie, f.

[Méd.] Gez•igtsgebrek n., waardoor de vorm en de

ootte der voorwerpen veranderd schijnen. -g étactiot-phot3able, adj. !'oor gedaantevera7.dering vatbaar. — Métannorphose, f. Gedaan teverwisseling of -verandering, omvorming, vervorming, herschepping, in e t a in o r p h. d s i s f. La mde Daphné en laurier, de her^cheppinq van Daphne
in eengin laurierboor. — ['fhilol.] Les M-s d'Ovide,
de herscheppingen, gedaanteverwisselingen van Ovidius (een beroemd latijnsch dichtwerk van Ovidius).
— [H. nat.] Les m-s des chenilles, des vers a

sole, de gedaanteverwisselingen der rupsen, der
z jdewortnen. -- (fig.) Buitengemeene verandering
van iemands uiterlijk, van zijne kleedij, of wel van
zijn karakter, zijne zeden, zijne fortuin, enz. De

simple soldat it est devenu géneral, voila une

grande m-, hij is van gemeen soldaat generaal geworden, dat is eene groote verandering. II est de-

venu doux et modéré, I'amour a produit cette
heureuse in-, hij is zacttrnoedig en gematigd ge-

worden, de liefde heeft deze gelukkige verandering,

herschepping te weeg fgebragt. — Méta.niorphoser, V. a. Herscheppen, van gedaante of ge-

sla/te veranderen, vervormen, rn e t a ni. o r° p h o s ér' e n. Narcisse fut melamorphosé en la fleur, qui
porte son nom, Narcissus werd in de bloem veranderd, die zijnen naons draagt. -- (fig.) Le mariage 1'a métamorpliosé en homme sage et rangé,

het huwelijk heeft heen in. een wijs' en geregeld'

vaan therschapen. - SE META iORPHOSER, v. pr.

Eene andere gedaante of gestalte aannemen, zich

herscheppen: Jupiter un j our se métamorphosa en
cygne, Jupiter veranderde zich eens in eene zwaan.
-- (fig.) Cet homme se métamorphose en mules
sortes de figures, deze -man neemt allerlei gestalten

aan, speelt allerlei rollen, verandert zijn gedrag bij
iedere gelegenheid. -- let part. passé is ook adj.:
INymphes rnétamorphosées , g e me t a rn o r p h os e e r de, van ge,laar?te veranderde nimfen f. pl.
MIétapèzie, in. [Anat.] Voorvoet, midden-

-

voet m. (mélatarse.) (ontstekingcgraad m.

Métaphiogoese, f. [Méd.1 Derde of hoogste
Mfétaphore, f. [B.hét.I Oneigenlijke, verbloem de, overdral1telgke zegswijs. overdragtelijke beteekenis van een woord, as e t a p h o o r f.: C'est par

in- que la grammaire est appelée la clé des

sciences, de spraakkunst wordt overdragtelijk de
sleutel der wetenschappen genoemd. - Métaptiorique, adj. Overdrag=telijk, oneigenlijk, leen.spreukig, verbloemd, rn e l a p h a r i s c h: Cela doit s'en
dans on sens in-, dat moet men in een'-tendr
oneigenlijken zin verstaan. Quand on dit dun

homme en colère, eest un lion, 1 i o n est pris
dans un sens m-, wanneer men van een toornig

mnensch zegt, hij is een leeuw, dan wordt leen w
in een' leenspreukigen, over•dragtelijken zin aenomen. — Style m-, beeldrijke stijl in. — 9[étaphorigt'eenent, adv. Op oneigenlijke, leenspreulei, e. overdrac,tel#ke, verbloemde wijze. — -1- Métaphoriste, in. Vriend van metaphoren of beeld
i s t m. (insecten.-sprak,metho
Métaphrag m,e, m. [H. n.] ?Middelrif n. der
Métaphrase, f. [Litt ] Letterlijke vertaling,
worrdelijke overzetting f. (meer om den waren
zin dan om de schoonheden eens schrijvers te doen
uitkomen), •m et dj) h r a s is f. — Métaphraste, m. Letterlijk vertaler, woordelijk overzelter;
verklaarder en tevens vertaler van een ('ui,cter'
schrijver, me t a ph rás t m. — Métaphrastique, adj. Letterlijk, woordelijk, in e t op h r á stisch.
4- MIétaphysieailie, f. Erbarmelijke, slechte
bovennatuurkunde f. — ?MMéta hyiuieien, ire,
adj. De bovennaluurkunáe betreffend: Ecole m -ne,
bovennatuurkundige school f. — METAPHYSICIEN, ril.,
-NE f Bovennatuurkundife in. en f. --- éta,sphysigvne, F. Bovennatuurkunde, wetenschap van
t bovenzinnelzlke, grondleer, of wetenschap van de
laatste gronden onzer kennis der Binoen, metaphysiek, metaphy'sica f. -- .Sorntijdsz.v.a.
philosophic, wijsbegeerte: La m- des langues, de
wijsbegeerte der talen. — Ook in ongunstir,ten zin
voor: misbruik van de afgetrokkene beschouwingen:
I1 y a Bien de la m- dans ce traité de morale, er

-
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is te veel afgetrokkens in die redekundige verhandeling. — aIÉT APHYSIQUE , adj. Bovenzinnelijk, bovennatuurlijk, tit de bovennatuurkunde behoorend,
m e t a p h y's i. s c h: Idées, Preuves m-s, bovenzinneljke denkbeelden, bewijzen n. pl. — Te afgetrokken, te fijn gesponnen, zwaar te begrijpen: Ce que
vous dices la est Bien m-. — Oogenschilnljk, op
oog.enschijnljkheid gegrond: Certitude :n-. — Iétaphysigtienient, adv. Op bovenn= tuurlijke,
metal;h.ysiscice wijze. — Métaphisiquer, v. n.
Zich met bovenzinneljjke voorwerpen bezig houden;
— iets diepzinnig, afgetrokken behandelen, in e t aphys i. céren: (faire.) A force de m-, it ne s'entend plus lui-même, door het onderwerp zoo diepzinnig te behandelen (door zich te zeer in 't boven
te verdiepen), verstaat hij zich zelven-zineljk
niet meer.
Métaplasine, m. [Gram.] Woordvervorming,
woordverandering, bijvoeging of afkapping van
ééne 0/' meer letters in een woord, ni e t a p 1 á smus m. — Métaplastigise, adj. Die woord
woordverandering be--verandigbt/f;e
vattend, metaplastisch.
Métaporopoiese, f. [Méd.] Verandering f,
in den toestand der huid-poriën of zweetgaatjes.
Métaptose, f. [Méd.] Verandering, waarbij
weer de ziektevorst dan de aard der ziekte veranderd wordt, metci17tosi.s f.
Métastase, f. [Méd.] Verplaatsing eener ziekte,
overstang der ziektestof uit het eenti ligclraarnsdeel
in 't andere, ni e t á s t a s i s f. --- [Rhét.] Figuur,
waarbij de redenaar op rekening van anderen stelt,
wat hij genoopt is zelf te erkennen. — Métastatiquue, adj. [Méd. ] Veranderd, verplaatst, overgegaan, m e 1 a s t a t i s e h.
Métasynci-ise, f. [Méd.J Verbétering der lig
uitdrijving van bedorven-charnsgetldio
vochten met blaartrekkende pleisters, me t a s y'nk r i s i s f. — Métasyneritique, adj. Door uit
veranderend of verbéterend, n2 e t a s y n--drjving
kritisch.

MCI m. [Anat.] Voorvoet, middelvoet

metatarsus m. — Métatarsien,

zie, adj.

Den voorvoet betre jJ'end: Les os m-s, of als subst.
in. Les m-s. de voorvoetsbeenderen n. pl. — MMetatae'so-phata.ngien, ne, adj. Den voorvoet
en de teerleden. betreffend.. — d1s subst.: Le m- du

pétit doigt, de korte buigspier f. aan den kleiere-nn
teen. Les in-s latéraux, de tu.ssciren.heenspieren aan
den voorvoet. — Le m- -sous-phalangien du pouce, de buitenwaarts trekkende spier aan den groo-

ten teen. Le m- -sous-phalanoien transversal des
orteils, de dwarsspier der teenen.
Metataxintetre, m., Z. v a. MONOMETRE.
Métateeir, m. [Arc. mi1.]

Kampafpaler, leger

-afperkin

Metathèse, f. [Gram.] Verzetting, omzetting,
inz. letteromzetting (b. v. l,erlan voor bielan), met á t h e s i s f. — [Mid.], z. v. a. METASTASE.
Métathoi-a.x, m. [H. n.] Derde of achterste

afdeeling f. van het borststuk der gevleugelde insecten.
Métation, f.. z, v. a. CASTRAMÉTATION.

Métaya e, m. [Econ. uur.] Huurbrief m. eener
landhoeve legen half vruchtgenot.
iiétayer, m.,
-ere, f. Hoefpachter, bruiker, hoevenaar m.,
hoefpachtster, brui/ester, hoevenaarster f. M- partiaire, hoerenaar tegen hall' vruchtgenot.
Héta7o°igeie, adj. [Géol.] Na de wording der
dieren opstaan.

1- Méte, f. [Jur.] Grens f.
Méteil, m. (of als adj. Blé in-) [Agric.] Half

tarwe half roc ge f., gemengd koren, rnastelein,
masteluin n. Du pain de m-, masteluin- brood, masteluin n. — Passe-rn-, graan n., waarbij twee deelen tarw tegen één deel rogge vermengd is.
„

Métel, m. [Bot.] Steekappel, soort van doorn-

appel m. (datura).

Métempsyeose, f. (pr. mé-tanp-) [Phil.]

Zielsverhumzing, verplaatsing der ziel uit het eens
ligehaain in het andere (volgens de leer der pythagoristen), metempsychósis f. —Métempsyeosiste, m Aanhanger van de leer der ziels verhuizing. nietempsychosiet m.
Métemptose, f. [Asir.) Weglating van een'
ingelaschten dag of schrikkeldag om de l3PP jaren
(volhens den gregoriaanschen kalender).
Métensonaatose, f. (woord van Fénelon)
-
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MÊT1ORE

[Phil.] Ligchaamsverwi.sseling f., overgang van m..
een 1i1clraam in een ander.

Météore, m. [PIiyo.J Luchtversch.jnsel n., ver
ieder versch2jPsel in den dampkring der-hévelingf.,
aarde, inz. de nicer zeldzame of in 't oog vallende,
m e t e a o r D. M-s aér'iens, luclrtaardige verhevelingen (winden, hoozen). 11-s aqueux, waterige
verhevelingen (renen, dauw, mist, sneeuw, hagel,
walken, enz.) - I'it-s ;urnineux, lichtende verhevelingen (regenboag, noorder- en zuiderlicht, dieren
,jzonnen, brjmanen). M-s ignés, vurige-riemslcht,b
verhevelingen (bliksem, vallende sterren, vuurbollen of luchtsteenen, dwaallichijes, Sinl-Elrnusvuur). - (fig.) Persoon of zaak, die een diepen
maar kortslondirgen indruk maakt: Ce coriquérant
fut on m- Gird épouvanfa le monde, clie veroveraar
was een meteoor, een schitterend maar voorb gaand

verschijnsel, dat de wereld sci rik - aanjoeg. -1 étéorïdíe, f. [loot.) Groote boom m. van Coch.inchina. - Météorîne, f. [llot.] Goudebloent f.
(souci). -- Météorhp e, adj. [Phys.] Op lucht-

of -veranderingen br-trekking

en

hebbend , daarvan afhankelijk , at e t e d r 2 s c h:
Prrénornènes nl -s, luchtverschijnselen n. pl. Pierre m-, meteoor-steen n3. (aërolzthe). - [Bot.]
Plante in-, meteorische plant, weêrplarr.t l'. (die
zich, ten opzigte van 't openen en sluiten harer
bloemen naar de wedrs!lestcldire<d, den zonneschijn,
enz. regelt). - Météüiîatîo, 1. Meteoor-vorming, liet ontstaan, het aannemen der gedaante
van gene luchtve•rhéveling. - M étéoiiser, a. a.
opzetting veroorzaken. -- SE^MtTf0[Méd.] Bur.k
RISER, v. pr. Opzevellen, door ophoop-ing van lucht

of winden uitzetten. - Het part. passé is ook adj.:

Venire mddéorieé, opgezette. opgeblazen, door winden gezwollen buik in. - Miétéoristiee, in. [Méd. j

Uitzetting van, den geheelen of ggedeelteljlken buik
door lucht of winden, bruikuitzettieg, bcc,ikotpzwelling (in rotkoort.sen). - M étéoilte, ► w., z. AÉRO-

LiTHE. -- M éteorognoste, t. [PIi s.]

Weten schappelijke weir•kucnde ; zo cersvoarspelling f. -

Météon°ographe, rn. `veerbeschrilver; -- weerwijzer m., werktuig. dat de luchtveranderingen
Météorogr•aplhie, f. [Plrvs.]

aan.u32jst 1'. -

M1TIER.

--

Be-

schrijving der luchtvenccvel7ngen , weddrbeschrijving f. - ?^Iétéorogr^^Pïgï^ïa^e, adj. Weêrbeschr2,lvend, de lucateveranderingen aanwijzend,
meteorográphisch. - Météorotitlhe,r.,
.

z. v. a. AËROLITHE. - Météoi'otogie, f. [P1hys.]

dier taal. I1 ny a point de m- dans eet ouvrage, er
°geen regel in dit we2 k, 't ontkracht dit werk aan
orde. Elie a la voix belle, inde alle na pas de
m-, zij heeft Bene schoon stern, maar zij zinc t riet
naar den regel. - [Bot.] indeelinrwijze der planten. MM- nalurelle, artificielle, natuurlijke, kunst -

is

-

matige indeícling. - [Cllr.] On taille selon deux
III s, men doet in.cn jdincen op ttveeder•lei w ijze. [ [Vléd.] M- curative, geneeswijze, behandeling eener

ziekte volgens zékere kunstregelen. - [Mus. J Uitvoeringswijze: Ce chanteur a, tine excellente in ,
die zanger heeft eerie voortreffelijke vourdragt. -

Manier f., Gebruik n., gewoonte f.: 11 ne salue

janiais le premier, eest sa m.-, hij groet nooit het
eerst, clot is zoo zjne manier, gewoonte. Chacun

ieder heeft zijne manier. Cast sa in-, hij
maakt het nu eenmaal zoo, hij doet het niet anders.
- e1ihodigi e, adj Naar vaste gronden geregeld, ordel tk, re+ elrrrctig, planmatig, geleidelijk;
naar de voor°schri (ten, der kuwt, wetenschappelijk,
a sa m-,

kunstmatig, meth 6 d i s c !a: Honinie, Esprit in-,

ordelijk, regelmatig me2ìsch n)., verstand rn. Ordre
m-, geleidelijke, methodische orde F. Médecin m-, ge
zich strikt aan de kun.stregelen houdt.-neshr,di
- Ook in onciunsl•igen zin: Cat 1homnie est m- dans

ses plus simples actions, die man is Blij f afgemeten

in Zijne geringste verril tingen. --

ti1odïq e-

m gent, adv. Op geregelde, geleidelijke, ordelijke

wijze, naar eten regel. - Mlét hodïïsal ion, F. Het
brengen tot eerie methode. -- M étliodisine, in.

Str eng geregelde handelwijs of leer~wijs 1'.; - leer en
leverrsiA is F. der 7nethodixten, ate t h o di s mu s n.
- Métho€Bate, rei. Aanhanger van., ijver aar voor

gene bijzondere methode in wetenschap of kunst. [H. rel.] Lid eener christensecte, inz. in Engeland
en Noord- Amerika, welke zich door strenge kerkleer onderscheidt, m e t h o d i s t - Ook als adj.:
Ministr•e m-, methodistisch leeraar, predikant der
methodisten. - Toenaam van roomsck-katholijke
schrijvers in de 17e eeuw, die den strijd met de protesten? ten door nieuwe dialekt'ische mets, oden zochten te verkorten. - Métthodolo; ie, F. [Didact.]
Leerkunde, voordragtsleer, ovI wikkelintr of voor
1MMétthodoïogiquue, aclj.-stelingF.dru+jzLeeckund.ig,'in athoclold giseh.
-

Méthonïgne, F. [Bot.], z. v. a. GLOBLEUsE. léthouï^;ue, adj. [CClhron.], z. iIÉTONNJEN.
Iethylène, ;r. [Churn.] Bijzondere zel/stan.-

dir he'id. i. in den houtgeest.

adj. .liet weder of de weêrkunde be-

Métï-tyommmannie, F. [Mèd.] Drinkzucht f., onverzadelijke dorst eens dienden kranken. - (weleer) Verslaafdheidl F. aan den drank.

weêrkundie,e waarnemingen f. p1.

Tables rn-s, tafels f. pl. der u;aarglenomen eveêrscicsteldheid. Instruvan
waarneming
pl.
tot
ments n-s, 2c'erktuieen n.

bange wijze. -- Méticueux, ease, adj. Zeer
vreesacii tin of tally, vol vreesachtigheid. - -f éticnosité, F. Groote vreesachtigheid, ongegronde

den toestand des dainpkrinrgs, meteorologische werk
wegwijzers (barometer, thermometer, by--tuigen,

angstecllilfheid F.
Métier, in. Ambacht,

Leer, wetenschap der luchtverschijnselen of der
weérsveranderin.gien, weerkunde f. - í étéoro-

lo igne,

treJferd, m e t e o r o l ó g i s c h. Observations in-s,

g•rometer). - alétéorolog hte, Méféorolo-

gue, m. 1L'eérk2l,ndiue, luchtu!aarnemer, kenner
van, schrijver over cle luchtv-erhev^elinh en, weérbeschrijver, meteoroloog m. - Météoroonan-

cie, f [Devin.]

Waarzegging uit cle luchtver-

schijnselerP, inz. uit bliksem en donder; weirvoorspelling f. - MMétéoroniaiieien., m., -ne, f.
Weerwaarzegger m., - zegster f. - Météorono-

mnie, f. [Phys.] Leer van de wetten rtes wede•rs.
-- iétéoronoenique, adj. Tot die leer behoorend, m et e o r o n ó rnisch-. - M étéoroseoye, in. [Asti.] Werktuig n., vroeger gebéz•ir,rf om

de lengten en breedten der plaatsen op aarde te
bepalen. - [Plhvs.] Jeerwijzer. weéraanwijzer m.,
m.eteoroskoolp n. -- iétéoroscopie, F.
[Phys.] Waarneming der luchtverschijnselen, des
?veders, ineteoroska pie F. - MMétéooscopique, adj. Luchtwaarneanend, weerbeschouwend,
meteoroskopisch.

Méthémmmei'in e e, adj. [Méd.] Dagel ksch, da-

geljIrs, voorkomend: 1 ièvre m-e of als subst. nzETBËMERISE, F. Alledaansche koorts (arphémérine).

? étïhode, 1. Nar -vaste grondslagen geregelde

wijze van handelen of van werken, handelwijze, manier, wijze, inz. leerwijze, orde f., regel nl in de
voo•rdrac t van de opvolgende deden eerier wetenschap, leergang ni., methode F. Sa m- ne vaat
Tien. zzjne leerwize deugt niets. M- pots r• appi•endre
leerwijze voor cie fGnsrsgre

la langue franeaise,

taal; ook; leer •b(ek n., handleiding tot het leeren
-

étieailensesnent , adv. Op vreesachtige ,

handwerk, werktuigelijk
bedrijf n. Faire apprendre un ni- h un enfant. een
kind Fen hanndwet k, een ambacht laten leeren. Faire
ie m- de cordonnier, boulanger, tailleur, het schoenmakers-, bakkers-, kleerrnakershandwerk uitoefeeen. De quel m- est-il? wat handwerk drijft hij?
Homme de m-, ambachtsinan. Gens de m-, am-

bachtslieden. Arts et m-s, kransten en ambachten.
C'est faire dun art un in-, dat heet de kunst tot

een handwerk eerlagen. Corps de m-, ainhachtsgilde n. Un gate-rn-, een knoeijer, loonbederver. Bij uitbreiding: Niet werrktuicrelilk bedrijf, beroep,

vak n., kostwinning, hantérinrl t.: Le ni- des armes, de la guerre, het F rijgsrnansber^oep, kri gsbe-

roep, de kr°ileismansstand in Cel avocat entend tien
son in-, die advokaat verstaat zijn vak goed. Melezvous de votre in-, bemoei ee met uwe zaak, niet uw
werk, Faire on in- lucratif, een winst,Grevende zaak,
beroep, h.an.téring drijven. - (/ r.)Ii a le coeur au rei -,

hij heeft lust, hart voor zijn ambacht. -- (Loc. fain.

et grog.) Voris ne le tromperez pas, it est du in-,

vrij zult hem niet bedriegen, hij is een kenner van

de zaak, hij is van, den winkel. Il se mede du md'autrui, dun autre, hij bemoeit zich met eens anderncans zaken. I1 est de tons ir -s, hij is tot alles
te gebruiken, hij waait naar alle -.inden. 11 nous a.
jour) un tour cie eon m-. hij heeft ons acne leelijke

Bots gespeeld. Donner, Sei'vir on plat de son in-,

een stanitje van zijne kunst, bel€u,aar;riieid, van
zijn karakter geven.. Que chacun Passe son m-,
een ieder blijve bi zijn ambacht, schoenmaker, blij f

MÉTIS
bij uwe leest. — (pop.) Elle est du rn-, zij is van
't handwerk (der liederlijke vrouwen). — z. ook
JALOUSIE, MARCHANDISE. — (Pron.) Quand chacun
fait soit in-, les vacties sont bien ganlées, wanneer
elk zich alleen met zijne zaken bemoeit, raat alles
wel, wanneer de eene hand de andere wascht,
worden zij beide schoon. Cost un méchant m- que
celui qui fait, peudre son maitre, 't is een slechte
kostwinning, die haren meester aan de galg brengt.
11 n'y a point de si petit m- qui ne nourrisse son
m-, geen beroep zoo gering, ot 't voedt zijn mees
— [Beaux arts] liet werktuigelijlee van eens-ter.
kunst: Ce l)eintre, Ce sculpteur a do en-, die
schilder-, beeldhouwer is tit t werktuigelijke van
zijne kunst meester. --- [Tech.] Stoel, werkstoel m.,
getouw, raam n., machine ter vervaardiging van
verschillende stof/en.: [bi- pie tlsseranci, de tairissier,
wevers, tapijtwerkers werisstoel, weefgetouw. Ma bas, ieousenwevers stoel. Des bas faits au m-,
geweven kousen f. pl. lbi- a biodei, borduurraam n.
Monter un in-, een raorn bespannen, een' wee /spoel
toestellen. Vil- LLaitant of ouvi'ant, z. IIATTAITT,
adj. -- (fig.) Avoir un l,oènnhe, un roman sue le
m-, een' dichtstuk, een' roman op 't getouw hebben
(er aan bézig zijn). — [Brass.] Wort n., het gekookte en gehopte inouta tre s:sel, eer het de gisting
ondergaat en bier wordt. — Azijnrrtal€ers perskuip t.
voor de wijnniolr. — [Pktiss.] IB1-, Petit tig -, wafeltje n., oblie f., ijzerkoekje n. — l- [Jur.] Verslechte n., behoefte f., nood in.: Le juge ordurnne qu'il
comparaisse, et, si m- est, qu`on emploie lu twee
pour 1'arrïener, de regter• beveelt, raat eij voor 't ge regt verschijne, en, des noods, met geweld daarheen
gebras, t woede.

itietis, se (soms M étif, ive), adj. Uit een'

blanke en eerie indiaaneehe (amerikaansche), of uit
een' Indiaan en eene blanke geboren, mesties. Un
honime in-, Une femme ni -se, ot' els subst. Un
m-, Une rn-se, een, eene snesties. -- [H. n.] Bastaard., van gemengd ras: Ce chien nest pas bon
(of franc) lévrier, it eet ni-, die hond is geen echte
hazewind, 't is een bastaard. — Lathe m-se, wol
van een gemengd schapenras, bastaardwol f. —

[Bot.] Pore ui -se, !gastaard-peer f. (uit cie koppeling van twee soorten voortgekomen). --- Métis-

sage, m. [Econ. rug.] Het [rotsen, vermengen

der rassen om ze te verbéteren.

t ilétivage, ni. [Féod.] Heerenrept n. op den

oogst, tiende t --^-

étive,.l'. Oogst m., rnaaijing f.
Métoehe, f., z. LI. a. METOPE.

Méton► ienm of Metouiq e, adj. m. [Clhron.] :
C-'cle m- (naar glen griel Méton dus geheeten),
maancirkel, z. CYCLE lunaire.
141étonnontasie, f. [Didact.] Naamvertaling,
overzetting van een' eigennaam in eerie andere, inz.

geleerde taal (b. v. Ramus voor La Ramée, Melancliton voor Schwarzei'd, d. i. zwarte aarde,
Sa rto ri u s voor Snijder, enz.) .
.tMétoa&ymm'ie, f. [Rhét.] Oinnoeming, naamver-

wisselingg, overnarning f., eene figuur, waarbij de
oorzaak voor 't gevolg, het werktuig voor' den werker, liet inhoudende deel roos' den inhoud, of omgekeerd, wordt genomen, b. v. La mort eat dans
ses mains; C'est un savant l.)incceau; 11 avala la
coupe funeste, La slotte était de cent voiles, etc.
a-- MMétoanyunniquue, adj. K'oordverwisselend

inetony'litisch.

Métopaiitralgie , f. [Méd.] Pijn f. in de

voorhne fil,boezerrts of - holten. — 1Iétropantra1-

gigeie, adj. Die pin beta- ffend, rit e t op a n t r d l-

gisch. — Métopa zetrite, f. [1i\léd.] Oratstek-ing

van 't slijrnafsch.etdend vlies, dat de voorlcoo/dboezems bekleedt, m e t o p a n t r i t i s f. — éto-

panntritique, adj. Die ontsteking betref/end, m etop antr2tisch.

1 .étope, m. [Arch.i Vierkante tusschenrui.mte f.
tusschen de trigly p /ren der dorische fries, in welke
men de versierselen aanbrengt, m e t é p on n. Demim-, halve tusschenruirrtte. M- lcarlongue, langwerpzge, meer breede dan hooge tusseitenruimte.
Métopie, f. [H. n.] Dauwvlieg t.
étopiou, ni. [Bot.] Ammoniak - roetboom in
étopo€nmaucie, t. (Divin.] Waarzeg erfij uit

het voorhoo fdof"tgelaat. -- I1étopoumanneien, in.,
-ne, I. TVaarzegc'er m., -zegster f. uit de gelaalsrekken. — Métoposeope, m. Gelaatsonderzoe-

ker, voorhooJdkiher, rn e i o s ko o p m. — etoseopie , f. Voorhoofd- of gelaal beschouwing f.,

11IÉT. OMANIE.
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Z. v. a. METOPOMANCIE. — Métoposeopignie,
Gelaatbeschouwend , uit het gelaat voorspellend ,
me top oskópisclt. (oogappels.
M tope, f. [Méd.] Inkrimping, téring f. des
étouruué, e, wij. Verdraaid, krom, scheef.
Métrage, m. [Tech.] liet meten met den meter
of de metrieke, nederlandse/is el.
Métreigie, t. ['léd.] Baarrnoederwee n., -pijn f.
— MMetraigique, adj. Die pijn be/ref/end, in et r á l gis ets. — M étiauaslrophie, f. [Méd.]

Uitzakking en oïnstutping der baarrnoeder, m etranctstrophe f.
l èíre, in. [Métrol.] Meter in., eenheid der
nieuwe lengtematen (in Frankrijk. België, de Nederlaraden, Sarelinlë , Saksen , G-riekenland) en
grondslag vary, 't metrieke stelsel, gelijk gesteld aan
eert tierrrtillioe'nste gedeelte van oen noorrlelrlken rneridiaan-quadrant des aardbols, nieuwe of neder
— [Poes.] Syllaben- of lettergrepen-landsch,et.
maat, versmaat f., en é t 'r u rn. n. -- (iron.) [in
grand forgeur de m-s, een eerste verzensmid, rijmelaar jai. -- [Mus.] Toonmaat f. — Métré, e,

adj. (en part. passé van métier) [Tech.] Met den
meter urr eineten. — [Lift.] ,J.Vaar hel inetrsirn afgetelel of gemeten. — METEE, M. Met den nieter
gedane rneting I.
Métresupliraxie, f. [ lféd.] Verstopping der
baarmoeder, rrretremphrc,xis f. — Metiendctayte, m. Baarmoederspruit f.; — baarrnoeder-

inslimlirzg t.; — ingespoten vocht n., en e t r é nc h y t e s i.
(neaerlandsche el meten.
Métier, v. a. [Tech.] Met den meter of de

Métrete, ni. [Ant.] Grootste vochtmaat t. der
oude Grieken, verdeeld in 12 kon fen, omtrent ge/ijk aan 39 liters of kannen, in e tr e e t m. Mitalique, italiaansche of romeinsche ins/rest, amphora t. (vane ing van TOISEUIS.
,

4 tetreur, m. Voorgesteld woord ter verMétrieiern, m. [Litt.] Schrijver m. over den

versbouw.

Métrifer, v. a. (burl.) Verzen maken, rijenen.
1V 1étr•iopatthie, t. [Didact.] Matiging van hartstogten, tlel jkrrtoedigheie/, gemotdsrust f. — i 1ëtriopati,iq ue,adlj. Ueljkrnoedirl, n.-etriopáthisch.
l étriepe, ar:`j. [H. n.] 1[1e-t ponten van gerniddefile lenste (sass vogels). -- Metrioriharnphe,
Méti'ioa-hyn tine, adj. Met middelrnatig slikken,

laar en snave 1.
Méti'ique, adj. [ Métrol.] Wat tot den meter
of de el behoort, daarop steunt of daarvan afgeleid
is, rietriek, métrisch: Système m-, metriek
stelsel n., het op den meter gegronde maten- en
gewigtenstelsel. -- [Poés.] laar' het metrum der
versmaat of den versbouw behoorlijk afgemeten; in
verzen, dish/matig, m e t r° i s c lt. Art m-, of als
subst. METIUQUE, f. Perskunst, versbouw - kunst,
kunst of leer van den versbouw, kunst om verzen
te maken, rit e t r- i e le f. — METaIQUE, M. Schrijver
over de rietriek of den versbouw (mélricien).

taite, f. [i%iéd.] Baarmoeder- ontsteking, m e-

t r i t i s f.

(gen staart.

létriuure, adj. [H, n.] Met middelmatig lanMétr°obate, m. [fail.] Pasmaat f., werktuig

ter frrteting van den pas der infanterie.
etroe$ammmpsie, f. [Méd.] <4chteroverkanteling f. ster baarrnoeder. — Métroeèle, f. Baar
M étroeé igaue, adj. De baar -moedrbukf.—
ns e t r° o c é l i s c h. — iMé--moedrbukt/fn,

trodynaie, f., z. v. a. MÉTFiALGIE.
ll.etrographe, m. [itiéd.] Beschrijver der
baarsnoede, , en de ziekten van dit orgaan. — [Didact.]

Schrijver over de maten. --

_ étrogra-

phie , 1. [ Méd. ] Baarmoeder- beschr ij ving 1'. —

Verhandeling over de neaten; — over de
wetten van den, versbouw. — Métrographique,
aw;i. Die beschrijving, die verhandeling bétrc-/fend,
m e t r o gr rip h i s c h. — Métrologie, f. [fietsset.]
Maatkunde, alrlerneene rnaten- en ewig,ten-kep[iDidact.]

nis t.; Z. v. a. DMETROGIIAPHIE. — etrologique,
adj, Dernetrolo-ie betreffend, rnetrolr,)r;i!,ch. —
M1étrologis te , Métrologiie , m. [ Didact.]
Schriji^er eene s' ncetrolo.. ie, rri e t'r o 1 o o g m.
Métroloxie, f. [Méd.] Verkeerde of scheeve
ri!;ting, oatbuigging f. der baarrrroeder.

troulaYne, in. et t. Overdreven liefhebber m.,
li(c1'heb.cter f. van verzen., van verzenmoken, ver
n's e t r o m a a n m.-zengkus.,/ditrjelzck
en t. -- M étromnanie, f. Verzotheic-1 op verzen-
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MËTROM1TRE

diseau en (dans une) cage, een' vogel in eene kooi

maken, verswoede, rjnielzuchit, m e t r o m a n i e f.
[Méd.] . z. V. a. NVIMPHOMANIE.

Métrosnètre, M. [ i%lus.J Maat-, maatduurme-

ter rn. (vgl. ECHOMETRE). — M etroisofi2e, M.
Door Malzl uitgevonden maat- of tuctrneter, m e-

t r o n o om m. — [Mil.] z. v.
;

a. MÉTROBATE.

Métropole, f. [Géogr.j (eig.) Moedersta^l f.
met betreriking tot de dochtersteden of koloniën,
moederland n., moederstaat m. — Stad, waar een'
metropolitaan of aartsbisschop zijnen zetel heeft,
aartsbisschoppeljke stad f., aartsbis.schopszetel in.,
vi e t r ó p o 1 i s T. — Ook als adj.: Egtise m , aarts
bisschoppelijke kerk f. — (weleer) Provincie- hoofdstad f. — II1éti'opolitaiis, e, adj. Aartsbisschop peljk, metropolitaansch Eglise m-e , Siege m-,
aa, tsbisschoplteljke moeder- ofhoofdkerk f., zetel in.
-- ME TROPOLITAII?, rn. Aartsbisschop (archeveque)
roet betrekking tot zijne suffagraan- ot w ij bisschoppen. -- Métropoilte, m. Aartsbisschop der rus
kerk, nt cl r op o 1 i e t m.
-siche
Métropoty pe, m. [Méd.] Moederpolijp in.,
vleesclaui.t-was ti. der baarmoeder. — Métroptose, f. G]ilzakking der baarmoeder, m e t roV t ó s i s f. — Métrorrhagie, f.Moederbloedvliet,
bloedstorting f. uit (Ie baarmoeder. — Métrorrhagiquue, adj. Die bloedstorting belre jfend, in et r o rr h a g i sc h. — Métrorrhée, f. Moecdervtoed in.,
uitvloejiing van slijm, bloed, enz. uit (Ie baarmoeder, mn e t r or r h ce e f. -- Métrorrhex i e, f.
Scheuring, scheur f. der baarmoeder. —• Métroscope, m. Moederspiegel in., werktuig ter onderzoeking van de baarmoeder, m e t r o s k o o p m. --

-
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Miétroscopie, f. Onderzoek n . met den -moeder -

spiegel, rn e t r• o s k o p i e f. -- Métroseopique,
ad, . Dat on erzoek betre/fend, as e t r o s k ó l) i s c h.

A Iétrosictéroes, m. (pr. —rose) [Bot.] IJzer(groot lijf.
wi
e
l
in.
Métrosotue, adj. [H. ti.] Met middelmatig
Métr ostèf °e, in. [Chic.] Il7 erktuig tot vastlegging van den baarmoeder hals. — Métrototoutie, f. Keizersnede f. — Métrototnique,
adj. De keizersnede brui/end, m e t r o t ó mei is c h.
iétroxyle, m. [Bot.] Indische sagopalmbonm in.
Metro, in. (pr. me) Geregt n., spijs f., wat op
tafel tit spijs wordt voort ezet.
lets-iuciieu, rrne, adj. et subst., z. v. a METiS .
Mettable, adj. Draagbaar (van kleederen): Cet
habit nest plus m-, dit kleed, deze rok is niet meer
draagbaar, is te slecht orn gedragen te kunnen
worden. — Bjj uitbr eidin g somtijds ook van 't gelaat, van verstandseigen.schappen gebézigrl: (fain.)
Ce visage est encore fort, m-, dat gelaat kan er
nog wel mee door. Le savoir n'y sera nl-, geleerdheid zal daar niet gangbaar zijn, niet toegelaten
.

worden.

Mettage, m. [Tech.] M- en mains, het uit
scheiden van de verschillende soorten-zoekn
van zijde in de balen.
Met te, f., z. METE.
Metteiie, f. [ l ech.]

Goulvorinvulster f.
Mettetar, nl. Plaatster, steller, zelter ma. (zelden
voorkomend dan in): [Impr. j M- en pages, opmaker, vormopmaker in. — 141- en oeuvre, zetter van
edelsteenen, juweelzeltei• in. — (fig.) Cet écrivain
est un habile in- en oeuvre des ouvragesd'autrui,
die schrijver weet goed partij te trekken van eens
anders werken. -- METTEUSE, f. en mains, uit

METTRE.

zoekster der verschillende z(jde.soorten in de balen.
Mettre, V. a. Stellen, plaatsen, zetten, leggen,
steken, doen; brengen, heenbrengen, zenden. M- un
cadavre dans une fosse , een lijk in eenen kuil
plaatsen, leggen. M- un cheval dans (a) l'écurie,
een paard op stal zetten. M- un malade dans son
lit, een' zieke in zijn bed leggen. lti- de 1'huile dans
la lampe, olie in de lamp doen, gieten. 1Y 1- du
hols dans la cheminée, dans Ie feu, hout op den
haard, op 't vuur leggen. I1 mit la lettre dans sa
p oche, hij stak den br ief in z ijn' zak. 1%1- un panJet à la broche, een hoen aan 't spit steken. Mun mors, une selle à un cheval, een paard eer
bit aanleggen, een' zadel opleggen. M- pied à terre,
voet aan wal zetten. M- I'adresse b une lettre,
't adres op een' brief zetten., plaatsen, schri;-ven
M- les chevaux a la voiture, de paarden voor 'i
rijtuig zetten, spannen. M- une chose a sa place
iets op zijne plaats zetten. leggen, stellen, brengen
M- un homme an cachot, aux fens, een mensel
in den kerker zetten, in de boeijen slaan. M- ui

;elfen. M- un enfant au monde, een kind baren,
`er wereld brengen. M- un enfant en nourrice, een
kind te minne doen, bij de min bestellen of brenten. M- un enfant en pension, een kind op eene
kostschool plaatsen, ter school leggen, naar eene
kostschool zenden. M- un garcon en apprentissage,
„n métier, een kind in de leer, op een ambacht
iestellen of doen. M- un enfant en penitence, een
Lind straf opleggen. Il a nets son Pils chez un
iotaire, hij heeft zijn' zoon bij een' notaris geplaatst.
1- une assiette sur une tal► le, een bord op eene
Tafel zetten. 1Vi- cc. sur Ie feu, iets op 't vuur
!eggen. M- le feu a une maison, een huis in brand
,teken. M- le feu an fourneau. den oven aansteken,
in brand maken. NI- Ie pied sur qc., den voet op
iets zetten. fil- ses pieds sous la table, zijne voeten
ginder de tafel steken. M- qn. hors dune maison,
i-entand uit een huis zetten. Mettez vos livres avec
les miens, les; uwe boeken bij de -mijnen. —. M- tin
a qc., a In dispute, á sa vie, een einde aan iets,
an den twist, aan zijn leven maken . — M- Ie
couvert, de tafel dekken. -- M- le pied dans une
maison, den voet in een huis zetten, een huis binnen treden. — 1\(1- (Réduire) un militaire ii la
demi-solde, een' ki fjg'smnan op halve soldij zeilen.
M- qn. à la mendicité, aux ahois, ieireand tot den
bedelstaf, tot het uiterste brengen. — (fig.) M- Ie
nez dans les affair es de qn., den neus in iemands
zaken steken. Ii ne met jamais le nez dans un
livre, hij slaat nooit een oog in een boek. M- qn.
dans son tort, iemand in 't ongelijk stellen. M- son
espérance, sa confiance dans qn., dans qc., zijne
hoop, zijn vertrouwen op iemand of iets stellen,
vestigen. Je l'ai mis dans le gout de voyager, ik
heb hem smaak voor 't reizen doen krijgen. M- les
peuples dans l'esclavage, de volkeren in slavernij
brengen. i\'1- (le l'ordre dans ses affaires. M- ses
affaires en ordre, zijne zaken in orde brengen,
orde op zijne zaken stellen. M- qn. dans sun intérèt, iemand in zijn belang brengen, voor zich
winnen. M- tout en usage, alles in 't werk stellen,
alle middelen aanwenden. — NI- le temps b qc.,
den noodigen tijd tot iets besteden. J'ai mis trois
jours b mon voyage, ik heb mijne reis in drie
dagen gedaan. — M- qn. au nowbre, au rang de
bes amts, iemand onder zijne vrienden rékenen.
1V1- qn. á ]'amende, iemand beboeten, in de boete
slaan. M- des obstacles b qc., iets verhinderen, belernrrr:eren. Mettez le comble a vos bontés, z.
COMBLE. M- un homme a la raison, an dé^espoir,
iemand tot rede, lot wanhoop brengen. M- qn. à
l'epreuve, iemand op de proef stellen. M- qn. au
fait, z. FAIT ii!. !NI- deux personrjes aux mains,
aux prises , twee menschen met elkander slaags
brengen. M- des rersonnes mal ensemble, oneenigh,eid tusschen personen zaaijen , menschen met elkander oneens maken. M- les chosen au pis, de
zaken op zin ergst nemen. voorstellen. M- les choses an has«rd, a l'aventure, de zaken aan het
toeval overlaten. íál- qc. à la portee de qn., iets
onder iemands bereik, bevatting brengen. La vertu
vous met au dessus de l'envie, de deugd verheft
u boven den nijd. — M- un homme b mort, iemand
ter dood brengen. M- qn. h terre, iemand op den
grond werpen. M- une chose a haut, b bas prix,
iets op hoogen, lagen prijs stellen. Id- qn. b couvert iemand. dekken, beschutten, beveiligen. M- une
affaire b jour, eene zaak in het daglicht stellen.
itt- une chose la pront, partij of voordeel van iets
trekken. M- qc. ii part, iets ter zijde stellen. — 11
niet sa gloire h tout blamer, hij stelt er zijn' roem
in, alles te laken. — M- en tète un rude adNersaire à qn., iemand eerie kwade, zware terenpartsj
gessen. hi- une maison en veste, een huis te koop
zetten. M- qn. en colère, en fureur, iemand toorniq, woedend maken. M- qn. en joie, en bonne,
en nmauvaise humeur, iemand verheugd, opt eruimd,
knorrig snaken. M- qn. of qc. en danger, en péril,
iemand of iets in gevaar, in de waagschaal stellen.
M- qn. en faveur, en créciit, en honneur, en réputation, iemand gunst, vertrouwen, eere, naars doen
verwerven. NI- qc. en vogue, iets in zwang brengen. M- qn. en bien, en mal, iemand op den goeden,
kwaden weg brengen. M- qc. en of par écrit, iets
in geschrift brengen, opstellen. M- sa conscience
en repos, zijn geweten tot rust, tol zwijgen brengen. M- qn. en frais, en dépense, iemand op kosten
,
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jagen. M- sa confiance en qn., zijn vertrouwen op
iemand stellen. — M- une parole en oubli, een
woord, een gezegde vergeten, er niet meer aan
denken of van spreken. M- en pratique one maxime,
een' grondregel in beoefening brennen, toepassen.
11l- une chose en sureté, iets in veiligheid brengen.
M- en oeuvre un ami, les ressources de l'art, eenen
vriend. de hulpmiddelen der kunst in 't werk stellen, te baat nemen. M- qn. en état de gagner son
pain, iemand in staat, in de gelegenheid stellen om
zijn brood te verdienen. --- II ma mis hors de moimème, hij heeft mij buiten mij zelven gebragt. —
M- on prince sur Ie tróne, een' vorst op den troon
plaatsen, hem de opperste staatsmagt opdragen.
M- qn. dans un poste, iemand in een' post plaatsen, hem een ambt geven, toevertrouwen. M- qn.
dans le monde, iemand in de maatschappij binnen
de I'ame, de ('expression dans son-leidn.—M
chant, met gevoel, uitdrukking zinren. M- de l'accent, du feu dans son langage, met nadruk, met
vuur spreken. M- du gout, de 1'imagination, de
l'art, du sentiment dans ses écrits, met smaak,
verbeelding, kunst, gevoel schrijven. M- de la bonne
foi, de la modération, du mystère dans sa con-

duite, te goeder trouw, met gematigdheid, met geheimzinnigheid handelen. M- de Ja dureté dans ses
réprimandes, met hardheid berispen. Mettez de la
détente dans vos expressions, wees kiesch. betamelijk in uwe uitdrukkingen. — M- la main sur
le bon endroit, de regie plaats treffen, vinden wat
men zoekt. M- qn. á la risée publique, iemand
openlijk ten toon stellen, bespottelijk maken. Mde la suite à qc., iets met orde, regelmaat uit
qn. dans son tort, iemand in 't onge--voern.M
lijk stellen. M- one chose en doute, eene zaak
betwijfelen, in twij jol stellen. z. ook ABOIS, AVANT,
BOEUF, BONNET, BOTTE., BOUT, COLLET, COMBAT,
COMPTE, CONSCIENCE, DEBANDADE, DEPOT, DOIGT,
DOS, EAU, ECU,ENCENSOIR, EXECUTION, EVIDENCE,
FAIT, FAUCILLE, FEU, FUREUR, GOND, JEU, JOUR,
:MIN, MAL (m. et adv.), OEUF, PIS, PLACE, POIGNARD,
QUIA, SENS, SIEN (m.), TAPIS. Aantrekken,

aandoen , omdoen , opzetten; dragen, gewoonlijk

aanhebben. M- son habit, sa chemise, son pantaion, ses bas, ses bottes, son gilet, ses gants, zijn

rok, hemd, broek, kousen, laarzen, vest, handschoenen aantrekken, aandoen. M- sa cravate, zijne
das omdoen. M- son chapeau, zijn' hoed opzetten.
— I1 ne met pas de gants, de bottes, hij draagt
(gebruikt) geen handschoenen, laarzen. — M- sur
soi tout ce qu'on gagne, al wat men verdient aan
zijn' opschik uitgeven. — M- bas, uittrekken., uit
afzetten: M- bas ses habits. zijne kleederen-doen,
uitdoen, uittrekken, zich ontkleeden. M- bas son
chapeau, of M- son chapeau bas, zijn hoed afzetten, z. ook BAS, adv. — ( fig.) M- bas son chagrin, son animosité, zijn verdriet, zijn wrok afleg gen, vaarwel zeggen. Van gedaante veranderen, van den eenen toestand in den anderen doen
overgaan: M- en pièces une lettre, eenen brief verscheuren, in stukken scheuren. M- qe. en poudre.
eu cendre, iets tot poeder, tot asch brengen of
maken. M- un champ en prairie, van een' akker
een weiland maken. M- une chambre en couleur,
eene kamer verwen. M- une pensee en vers. eene
gedachte in verzen, brengen, uitdrukken. M- ses
idées par écrit, zijne denkbeelden op schrift brengen. M- des paroles en musique, woorden op muzijk
brengen. — M- du Latin en francais, latijn in 't
fransch overbrengen, vertalen. — N- une terre en
avoine, een land met haver bezetten, bezaaijen.
M- vingt arpents en bois, twintig morgen tot bosch
maken. Plaatsen (geld), leggen, beleggen: Msor, argent à ia caisse d'épargne, zijn geld inde spaar
leggen, plaatsen. z. ook FONDS. AVENTURE. --bank
Que voulez-vous mettre? wat wiltoij wedden,
inzetten ? J'y mets ma tête b couper, ik verwed er
mijn hoofd onder.
Aanzetten, opzetten, inzetten, een ontbrekend deel toevoegen: M- un pied b one
-a--s

table, un bouton a un habit, one roue is one
voiture, een' poot aan eene tafel, een knoop aan
een' rok, een rad aan een rijtuig zetten. Mettre
one pièce b on pantalon, een stuk in eene broek
zetten. M- le comble a un bàt:innent, het dak op
een gebouw zetten. — Somtijds wordt mettre onmiddellijk door een in/in. gevolgd: M- sécher du
liege, linnengoed te droogen hangen M- chauffer
de l'eau, water te vuur zetten, water te heeten
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zetten. M- cuire des pols, erwten te koken zetten
te vuur zetten. — [ Cuis.] M- du poisson au bleu
z. BLEU. M- on poulet en broche, een hoen aan
't spit braden M- des fruits en compote, vruchten als kompot toebereiden, inkon/Ijten. M- des
anguilles en matelote, paling à la matelote toebereiden (z. MATELOTE). — Faut.] M- l'oiseau à
la plume et au poll, den valk op gevogelte en ander wild afrirten. — [ Mil.] M- one armée sur
pied, sur le pied de guerre, de paix, een leger op
de been, op voet van oorlog, van vrede brengen.
M- one armee en campagne, een leger te veld
brengen. M- une ville en état de siége, eene stad
in staat van beleg stellen. M- one armee en désordre, en fuite, een leger in wanorde brengen, op
de vlugt slaan. M- one armée en bataille, een
leger in slagorde scharen of stellen. — [ Man.] M:on cheval au pas, au trot, an galop, een paard
in den stap. in den draf, in galop brengen. M- on
cheval sur les dents, hors d'haleine, een paard
witputten, afrijden, buiten adem brengen. M- qn.
à cheval, iemand op het paard helpen; leeren paardrijden. M- on cheval (ledans, z DEDANS. M- on
cheval dans les mains, dans les talons, een paard
aan de hand, aan de boenen gewennen (bij 't afrigten). Ce cheval est propre a m- aux airs "elevés,
aux courbettes, dit paard is geschikt om tot de
hoogere gangen , tot de courbettes over te gaan.
M- un cheval sur le bon pied, een paard met het
regeerbeen leeren aanspringen.. Ce eheval met ses
dents, dat paard wisselt, werpt de melktanden uit.
— [Mar.] M- on vaisseau is l'eau, b Clot, en (of a
,

,
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la) mer, Z. EAU, FLOT. MER. M- on vaisseau de
1'avant, de l'arrière, een schip vooruit houden (er

achter blijven), vooruit zeilen of voorbij loopen. MJa grande voile, het groot zeil bijzetten. M- les
voiles sur les cargoes, de zeilen losmaken. M- on
vaisseau dehors, een schip uitrusten. M- sa batterie h l'eau, zijne batterij te water brengen, met
de geschutpoorten te water liggen. M- on canot
à la mer, eene sloep uitzetten. M- les ancres a
poste, de ankers op het boord, in de rust zettten.
M- les linguets, pallen, de pallen (van 't gangspil)
inzetten. M- le cap b telle wire de vent, om die
of die streek gaan liggen. M- vent dessus of sur le
mat, tegenbrassen. M- la barre au vent, dessous
le vent, het roer te loefwaart, aan lij leggen. M-

les voiles dedans, z. DEDANS. — [ Prat.] M- qc. en
justice, en la main de justice, iets in handen van
't gerept stellen, bij 't geregt aangeven. M- qn. en
droit, iemand regtigen, regt geven. --[Tech.) Mdes pièces de bois en cbantier, een stuk hout
mallen, afschrappen. M- on travail en chancier,

een werk op stapel zetten, beginnen of opzetten.
— M- la peau sur le large, de huid of het vel met
de beide handen uitrekken (bij leêrtouwers). — Men main la sole, de zijde tot de verwing op het
nagelhout klaar ,naken. --- Mettre wordt ook dik
zonder voorwerp, als v. n., gebruikt: M- b la-wijls
loterie, in de loterij spelen. M -' au jeu, inzetten,
zijn' inzet inleggen. -- [ Mar.] M- sous voiles of
en route, onder zeil gaan. M- dehors, naar buiten
zeilen, naar de ruimte houden. M- sur le Per, voor
anker komen. M- an plus près du vent, bij den
wind gaan liggen. M- a sec of b máts et b cordes,
voor top en takel gaan liesren. M- à culer. tegenbrassen om achteruit te deinzen. M- b courir, de
zeilen volbrassen, volzetten. M- en ralingue of b
fasier, levendig brassen. M- h terre, ontschepen.
M- b bord, aan board leggen, zetten. M- b bord
dun vaisseau ennemi. een vijandeljk schip aan
boord lengen, enteren. M- en panne of vent dessus,
vent dedans, b jdraaijen, onder den wind met één
marszeil vol en één tegen draaijen. M- b la cape,
bidraaijen voor storm. M- en (of b) route, koers
houden, koers gaan leggen. M- h la bande, krengen,
het schip omhalen. M- a l'autre bord, wenden,
over den anderen boeg gaan liggen. — [Com.] Mau dessus d' u n autre, iemand overbieden, meer
dan een ander bieden. — [ Tech.] M- en oeuvre,
zetten, edelgesteenten of paarlen in goud, zilver, enz.
vatten. %1- en pages, opmaken (bij letterzetters),
het gezette tot bladzaden en deze tot een' vorm
vereenigen. M- en train. den vorm voor 't afdrukken klaar maken. M- en couleur, kleuren, de vatse/me paarlen hare kleur geven. M- an bleu, de
véderen blaauwen. M- sur le pot, de afgekoelde
suikerbrooden met hunne punt in den hals van
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moires. wapenstukken n. pl. M-s béraldiques,
heraldieke bij/figuren f. pl.
? eubier, V. a. Met huisraad voorzien, bemeubelen, meubeléren, sto/Téren. itt- une maison, une
cbambre, een huis, eene kamer bemeubelen, van
huisraad voorzien. — M- une ferme de bestiaux,
voor eene pachtlloeve het noodige vee aanschaffen.
SE METTRE, V. pr. Zich zotten, zich ,stellen,
zich plaatsen, enz. Se m- aupres de qn., zich naast — (fig.) irk- sa tëte, sa nrémoire, zijn hoofd, geiemand plaatsen of zetten. Se m- an dessus, au heugen met velerlei kennis verrijken. -- Ook zonder voorwerp: Lette étofi'e meuhie Bien, die stof
dessous de qn.. zich boven, beneden iemand plaat
zich. beter of geringer dan een ander schat--sen, staat goed als draperie, bekleeding of omhanging.
ten. Se m- au dessus des préjugés, zich boven de — SE MMS UBt ER, V. pr. Van huisraad voorzien
vooroordeelen verheffen. Se m- h la place de qn.. worden: Cette chambre commence a se m-. —
zich in iemand, plaats stellen. Se ni- b. table. aan Zich huisraad aanschaffen, meubelen koopen: I1
tafel gaan zitten. Se m- an commerce, b l'itude, s'est nmeublé. — Het part. ;ass is ook adj.: Chamzich op den handel, op de studie toeleggen. Se m- bre meublée, gemeubeleer'de, van huis-raad voorà son nice, zijn gemak nemen. Se ren- en danger, ziene kamer f. Personne bier, mal meublée,
zich in gevaar begeven. Se in- en sueur, tout en -iemand, die goed, slecht in zijn huisraad zit, die
eau, zich in het zweet brengen. Se r7r- an liasard vele en fraaije, aveinir,e en geringe meubelen heeft.
de périr, zich aan levensgevaar blootstellen. — Se — Cave bien m-e, goed voorziene kelder m. — (fig.)
m- ii tous les jours, zich gemeenzaam maken. Se dl a la tète Bien meublée, hij heeft veel kennis.
n1- en feu pour peu deelioses, we ens kleinigheden Elle a la bouche bien ni -e, zij heeft schoone tanden.
Meno le€ te €$t, Me€ogler, z. BEUGLEMENT,
boos worden. Se m- en chemie, zich op weg begeven. Se ni- b l'ai)ri, a couvert dune chose. zich BEUGLER.
Meulard, in. Zeer groote draaielïjp.ateen m.
voor iets verbergen, beschermen. Se m- aux trousses de qn., iemand vervolgen, nazetten. Se m- en Meuktrde, f., Meulardean of Ni enteau, na.
quatre pour ses arms, voor tine vrienden in de Slijpsteen nl. van kleiner afmeting.
veile, f. Molensteen, maalsteen m. L'oeil de la
bogt springen. Se rya- sur son quant ii rooi, zich
verwaand aanstellen, hoogmoedige gebaren Jegens en-, het gat van den molensteen. Piquer. rhabiller
iemand aannemen. Se m- en peine, zich bemoeijen, la m-, den molensteen scherpen, billen. M- supézich onrustig maken, verdriet hebben. Se nn- bien rieure of de dessus, bovenste molensteen, looper in.;
dans l'esprit de qn., zich in iemands gunst dringen. lvi- inférieure of de dessous, onderste molensteen,
Se n1- dans la dévotion, vroom worden; den vrome legger. — Slijpsteen m. ,schijf van zandsteen, ijzer
beginnen te spelen. Se ni- dans l'ennbarras, zich of staal, hout, enz., bij verschillende bedrijven tot
in verlet„ nheid l) ogen. Se ren- dans Ie jeu, zich afslijping, sch.erping, poli] sting enz. in gebruik. Maan het spel over ven. Se m- dans la hotanique, plate, sch.uifsteen. rat- ronde montée, ronde draaizich op de kruidkunde toelerrgen. Se m- en fete, slijpsteen met stelling. — [Agric.) [loop graan of
zich in 't hoofd halen, zich inbeelden, stijf op iets hooi op het veld, korenhoop in., hooischelf f., rook
blijven slaan. Se m- sur le clhapitre de, berinnen of roke f. Mettre en cn-. , in schelven of rote spreken van. Se in- mal aver qn., kwade vrienden ken zetten. -- [Corm] M- de frornage, groote
met iemand worden.— Cesarbres se mettent b fruit, zwitsersche kaas f. -- [Tech.] Mantel m., metseldie boomen beginnen vruchten te zetten, te dragen. werk rondom den vorm des klokgieters. — Glas— Se m- après qn., iemand nazetten, achtervolgen. aanhangsels n. pl. om de blaaspijp des glasblazers.
— (faire.) Se m- en rang d'oiseau, zich onder men- -- [ Véner.] Harde, knobbelige wortel ni. van 't hert sschen mengen, waartoe men niet behoort. Se n1- en gewei. — [H. n.], z v. a. la10LE.
die€ilea€u, m., z. MMEULARDE. -- Meule
rang d'oignon, plaats nemen, zonder daartoe ver
te zijn. I1 ne sait oh se m-, hij weet niet,-zocht nardl., m. z. v. a. CHEVANE.
Memilerle, F. [Tech.] Molensteenhouwerij f.,
wat hij zal aanvangen, beginnen. -- Se mettre á
(door een in/in.. gevolgd) Beginnen: Se m- h eau- werkplaats, waar de molensteenen bebouwen worrit , á rire, a jouer, beginnen te loopen, te lagchen, den. — Het molensteenhouwen.
Me€ €lette, f. (verklw. van meule) [Agric.]
te spelen. I1 se mit b parler tout bas, hij begon
zeer zacht te spreken. Se nl- b ne rien faire, gaan Kleine schelf of rook f. — [Péche] Kabeljaauwledig zitten. — Zich op zékere wijze kleed-en: Elle maaq f.
Mieralier, m. [Tech.] Molensteen -, slijpsteen se met bien, mal, zij kleedt zich goed, slecht. 11
ne sant pas se m-, hij meet zich niet te kleeden. houwer m. — Meaullère, f. [Arch.] Kiezelaarblok- of bouwsteen, molensteen m. (Ook als
dige
Vous vous mettez singulièrernent, gij' kleedt u zonadj.: Pierre m-). Molensteengroeve f.
lening, ongemeen.
Mei €ion, n1. [Eton. rur.] Schelf f. dekstroo. ---•
Mettre- proza, m. [Tech.] Gaarmaking, gaar[Sal.] Hoop ni. zout uit de zoutputten.
to/sing f. van de door gradering voorbereide zout
Meun, m., z. MEON.
-loog.
-water
Meunerie, f. Molenaarsbedrij f n. — Molenaars Mesublant, e, adj. Geschikt tot meubelérina,
goed voor draperie, behanging of bekleeding: Étoffe woning f. — Bergplaats f. voor het te malen graan.
m-e, meubelstof f. Rideaux m-s, nseubelgordjnen f. — Meunier, m. Molenaar i n. — Ook als adj.:
Garcon m-, molenaarsknecht. — (Loc. prov.) 11
Pl. — [Jur.] Meubles m-s, tot meubeléring en n'v
a rien Si hardi que la chemise d'un m- (parce
sieraad dienend huisraad n.
Mei€ble, adj. Gemakkelijk beuweepbaar. [Agric.] qu'elle Arend toes les matins un voleur á la gorZ.
Litt, los: Terre ni -, ligte, losse, luchtige bodem m. ge), molenaars en dieven zijn zusterskinderen.
— [Prat.] Roerend, los, vervoerbaar: Biens rn-, ook DEVENIR — [Bot.] Naam van een' paddestoel;
bladeren.
met
witbehaarde
een'
wijnstok
ook
van
—
roerende, tilbare goederen n. pl of have f. —
MEUBLE, 111. Stuk huisraad, meubel n. Garnir une — Witte uitslag of roest nl., z. v. a. BLANC. —
[H. nl. z. v a. CHABOT, ABLE, CHEVANE, TETARD.
maison de meubles, een huis niet huisraad voor
II a un beau m- dans sa ehambre a cou--zien. — Volksnaam van eenige vogels. — Molenaarstor f.,
cher, hij heeft een schoon stuk huisraad in zijne, zwarte meelkever m. — Meaunière, f. Molenaar
molenaarsvrouw. -- [H. n.] Volksnaam van-ster,
slaapkamer. — Se met ire dans ses m-s, het noodige huisraad aanknopen. -- M- une femme dans de langstaartige mees en van de mantelkraai,
Meurt- 4e-ft:ien, m. ((am.) hongerlijder, arme
ses m-s, eene bijzit kameren. — (collect.) Gezamenlijke toerusting van een vertrek (stoelen. tafels, drommel, luiaard m. (Plan. Des meurt -de-1'aim.)
Meurtre, m. Moord, opzettelijke doodslag m.
bedden, vloerkleeden, enz.) IP a un beau m- dans
sa chambre, zijne kamer as schoon gemeuheleerd. Faire, Commettre on m-, een' moord begaan.'t—
— (bij uitbreiding ook van zékere gereedschappen, (fam.) C'est un m-, 't is zonde en jammer, is
die men bij zich draagt): Un couteau est un m- een mrord. Ce serait un m- de laisser perdre de
utile en voyage, een mes is een nuttig meubel op Si beaux fruits, 't zou zonde zijn, zulke schoone
reis. — [Prat.) M-s, z. v. a. Biers m-s, z. boven. vruchten te laten verloren gaan. — (fig. et fans.)
— Roerende, losse goederen n. L'argent est re- Crier an m-, zich luid, met veel misbaar beklagen.
gardé comine un m-, het geld wordt als een roe- I1 s'en defend comme d'un m-, hij werpt die berend goed aangezien. — M-s d'agriculture, land- schuldining verre van zich af, hij loochent die zaak
bouw-gereedschappen. M-s animés d'un paysan. le- hardnekkig.
Meurtri, e, adj. (en part. passé van meurtrir):
vende have f. van eenen boer. — [Bias.] M-s d'ar-

verglaasde sirooppotten zetten (om de a f vloeijende

groene siroop op te vangen) . M- en fut, een schaa f
ejzer in zijn hout zetten. — (Loc. prov.) Je n.y
prends, ni n'y mets, ik doe er niets af of hij, ik
vertel de zaak juist zoo als zij is; ooi.: ik wil er
niets van weten, de zaak is mij geheel onverschillig.

,
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MELJRTRIER
Fruits m-s, gekneusde, geblutste, gekwetste vruchten f. pl. — Homme nn- + le coups, bont en blaauw
geslagenmensch. -- (flq.) Serpent peint de couleurs
m-es, met bonte of gemarmerde plekken geteekende
slang f. •— Weleer ook: Vermoord, gedood (assas siné, tué).
Meurtrier, m., -iére, f. Moordenaar, dood
— MEUR --slagerm^.,odvtinresf.
TRIER, IÈBE. adj. Aan moord scbuld'i,q; moorddadig,
veler dood berokkenend. vernielend: Personne mière, een aan moord schuldige m. en f. -- Les armes à
feu soot m-iéres, de vuurwapens zin ?noordgeweren. On ouvriL un feu m- sur t'ennemi, men
opende een moorddadig, allergen eldigst vuur tegen
den vijand. Combat m-, moorddadig gevecht n.
Un mal in-, eene vernielende kwaal, plaag f. —
Cette place est m-ière, die vesting is niet zonder
verbazend verlies van manschappen te nemen. —
(poét.) L'épée rn-ière. hr-et moordstaal. — La dent
m-iére du sanglier, de moordende tand m. van 't
wilde zwijn. — 1zEtH1aII PE, f. [Fort.? Schietgat,
moordgat n. ( in een vestingwerk). -- [itlar. ant.]
Schietgat in 't bovendek om van onderen op den
aan boord springenden vijand te vuren; ook de
naam van zulke gaten in de beschotten der slaven
-halers,
om op de oproerige slaven te varen.
M eu-ti-ii-, v. a. Kneuzen, blutsen, kwetsen:
La balie ne fit que m- les chairs, de koeel bragt
niet dan eene kneuzing, kwetsuur in 't vleesch te
weeg. M- des cerises, des a bricoi s, kersen, abrikozen kneuzen, blutsen. — Ook zonder voorwerp:
Les coups de baton meurtrissent. stokslagen veroorzaken kneuzingen. — (fit;.) M- les rimes, les
coeurs, de zielen, harten kwetsen. — [Feint.] De
levendigheid der kleuren door een vernis veraczclaten. — [Stulp.] Op liet marmer loodregt met den
tandbeitel werken. — [Tech.] M- les peaux, de
huiden lenig maken. — SE MEURTUIR, C. pr. Gekneusd, gekwetst warden. -- Zich kneuzen of kwetsen. — Elkander kneuz neen of' kwetsuren toebrengen; elkander bont en blaauw slaan. — Meetrtrissure, f. Kneuzing, bluts, kwetsuur f. ; blaauwe of bonte plek f. door kneuzing veroorzaakt.
Meetang, m. [Bot ] Groote chinésche roos f.
Meute, f [Chas.] Troep, koppel m. jagth.onden voor de groote of lange jaat. M- de soixante,
de cent chiens, koppel van zestig, honderd jagthonden. — (fc;.) Une m- d'ambitieux, een troep,
menigte eerzuchtigen. — Clé de m-, z. onder eLE
(in den fig. zin zegt men doorgaans chef de meute).
Mévéla°avite, m. Turksche derwisch of bedelmonnik, m e v e 1 a v i e t (naar Mevelava, stichter
der secte); ark turksche kwakzalver m.
% MMévenclre, v. a. [Corn.] Onder den prijs of
de waarde verkoopen, met nadeel, schade, verlies
verkoopen. — 5 é-veute, f. Verkoop m met
schade, onder de waarde. (eenen lifeigene.
Mex, m. [Féod.] Pachthoeve f., goed n. van
Mexiean, e, adj. 1'M1exicaansch, tot Mexico
of zijne inwoners behoorend. — Als sub.ct.: Mexicaan m., mexicaansche vrouw f. — MIEXICAIN , M.
[H. n.] Naam eener mexicannsche slang. — atEXiCAINE , t. Zékere geképerde wollesto f f.
Mezail, m. J Blas.] Helmvizier, vizier n.,
voorzijde des helms.
t

,

Mézair, m., z. MESAIR.

Mézance, f. [Ant. roar ] Verblijfplaats van
den galeivoogd of bevelhebber eener galei, raadskamer f.
1Mézeline of 1flézeln,ine, f. [Corn. anc.]
Halflinnen wollestof, mez elm ne f.
Mézéréon, m. [Bot.], z. v. a. GAROU.
Mezza,, z. MEZZO.
Mezzabomat, m. (pr. mé -za-boute) [Ant. mar. j
Noodzeil n. eener galei.
Mezzanin, in. (pr. med -za —) [Ant. marl
Derde mast ni. van zékere galeijen.
Mezzuni8e, f. (pr. med -za– ) [Arch.] Halve
verdieping, elke lagere verdieping tusschen hoogere
(entresol); ook: halfvenster n., kleiner venster boven een grooter, m e z z a n i n e f.
Mezzo, ads. m , Mezzo,. adj. f. (pr. med -zo,
med -za) (ital.) [Mus.] Middelmatig. — Mezzoforte, (pr. —té) [Mus.] Middelmatig sterk, eenigzins sterk. — Mezzo-piano, [plus.] Half zacht,
min of meer zacht. — Mezzo-soprano, m.
Mus.] Diepe bovenstem f., diepe discant m. —
ezzo-termine, (pr. —né) Middelweg m., mid-

--
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del n. van vergelijk, midden ii. tusschen twee uitersten (woven terme) (Plur. Des mezzo-term mine.)
Mezzo- tinto, (pr. --tine-to) [ ray., Feint.]
Zwartekunst, plaat in de zwarte manier ; —
middelti. n t, middelkleur, halve of gebrokene tint;
lipte schaduwing f. — Mezzo-mannica, [Mus.]
Met de hand op de halve hoogte van den hals der
viool. — Mezzo-orchestra, (pr. ch=k) [Mus. J
Met half orkest. — Mezzo-voce, (pr. — vo -tche
Met halve of gedempte stem.
Mi -, (onveronder-l;ik woordje, alleen in zamenstelling gebruikt, verkorting van denil, half). Bij
het adj. parti geeft het de cleeling in twee gelijke
deelen te kennen: Les opinions ont did nil-parties,
de meeningen waren gelijk verdeeld. Cette robe est
mi -part.ie de blanc et de rouge, dat kleedje is voor
de helft wit en voor de helft rood. — In dien zin
ook bij bis : Du pain mi-klis, half bruin brood n.
— Bij subst. als canal, chemin, corps, cote, jambe, inarée, mbt, tuur, sucre, terme, wordt het
door h voorafgegaan en als ad v. gebruikt: Conduire qn. jusqu'a mi -chemin, iemand tot halfweg uitgeleide doen, iemand tot half-weg brengen.
I1 n'y a de l'eau qua mi -corps, qu'hh mi -jarnbe
(of jusqu'b mi -), men gaat in dat water niet dieper dan te halven begins, halver taf. Maison située
a mi -cote, te halver helling, op 't midden der helling (eens heuvels of bergs) gelegen huis n. Cette
poutre ne porte qu'b mi -mur, die balk ligt, draagt
alleen or de helft des manes. Confitures á misucre, Pommies cuites a mi- sucre, kon%ituren van
half suiker half deeg, appelen met hall' zooveel
suiker gekookt. Cette femme est accouchée à
mi -terme, die v;iouw is op de helft van haren tad

(van hare zfcctn erschop) bevallen. ^ -- [Mar.] Hisser, Amener n punier a mi-mat, een marszeil
te halver steng hischen, strijken. Naviguer à mi canal, in 't midden van 't kanaal, middenvaar
zeilen. Remonter une rivière b mi -marée,-waters
eene rivier snel hall' tij opvaren. — B ij carèrne of
bij een' maandnaam gevoegd, vormt het een zamen gesteld subst. en krijgt het lidwoord la, ofschoon
de volgwoorden mannelijk zijn: On vous balera vers
la mi-caréme, men zal u tegen de helft van de
vasten betalen. It viendra à la mi -janvier, à la
mi-nears, hij zal in 't midden, in de helft van ja.
komen. -- Somtijds ook zonder a:-nuarj,v°i.t
(Proc.) [tIl-mal, queue d'hiver, met half mei komt
het staartje van (l n winter: het vriest somt ij ds
nog in de helft van mei.
Mi, in. [Mus.] Naam van de derde der noten
van de toonschool uit ut: mi of e f. — Naam der

(chanterelle).
Mio,let. m. [Corn ] Sergie f. uit de Cevennes.
Miaon ! (klanknaboctsing van 't geluid der

snaar, die deze noot aangeeft

kat) Miaauw!

Miasmu.tique, adj. [Méd.] Miasma of smet-

stof bevattend, uit miasma ontstaan, m i a s m át i s e h: Atmoephére m-, met smetstof bezwvangerde dampkring m. Maladies m-s, uit smetotof
ontstane ziekten f. pl. — Miasmne, m. [Mid.]
In de lucht verspreide ziekte- of smetstof, aanstekingsstof f., als oorzaak van 't ontstaan eener
heerschende ziekte beschouwd, m i á s m a n.
Miaszite, f. [Minér.] Soort van bitterkalk
dolomiet, eene koolzure kalk-bitteraarde-stenof
(b ij Miasz in Siberië aangetroffen).
Miitulant, e, adj. `Mlaauwend, miaauwend:.
La race rn-e, het kattengeslacht. — Mianlard, m.
of Miia rile, f. [H. n.] Volksnaam der zeemeeuw
(goëland). (brood n.
-t- l iannlée, f. In wijn, cider enz. gekruimeld
Miaulemnent, m. Gemaauw n. (van katten,
soms < ok van andere dieren van 't kattengeslacht).
— Miauler, v. n. Maanwen, miaauwen. -- (fig.)
Bespottelijk zingen. — lei iauleair, m., z. V. a.

MIAULARD. (agrostide.)
Mibore, f. [Bot.] Soort van laag bundelgras ti.
Mica m. [fbliner.] Glimmer, katteqoud. katte-

zilver, mosk®visch glas, in i k a n. — Mieacé, e,
adz. Mika- of alimmerachtig. — Micacique, adj.
Mika bevattend.
1MMicarelle, f. (Minér.] Soort van skapolith of
stenrelsteen m., m i k a r e l f.
Mica.sehiste, m. [Minér.] Schiefermika n. —
Mieasehisteux, ease, adj. Uit schiefermika
(z. v. a. MOIJRIIE.
Mication, f. [Ant.] Vingerspel n., ongeveer

bestaande.
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Mice, f. [ Féod. J Regt n. op de helft der vruchten.
Michatit, m. (pop.) Slaap, vaak m., slaperig
gehoord)

slaapje n. (zelden dan op boekdrukkerijen-heidf.;

Miciie, f. Wegge f., klein wittebrood van 2 12 of

1 kilo; ook wel van een zwaarder rond brood en

van een groot stuk kruim gebézigd. --- (L^c. prov.)
C'est lui qui donne les m-s, hij is 't, die de broodjes (de gunsten) uitdeelt. A la porte oû Ion donne
les m-s. les gueux y vont, waar men brood uit
vindt men de bedelaars: wie gunsten heeft-delt,
uit te deden, dien ontbreekt het niet aan vleijers. Une
in- de saint-Etienne, een steen (met zinspeling op
den gesteenigden Stephanus). — [Minér. j M-s de
quatorze-sous of Tètes de moines, veertien-sousbroeden n. pl. of monnikskoppen m. pl., naam van
de kalkhoudende zwavelzure strontiana (bij de
werklieden in de groeven bij Parijs).
1Miit•Iié, m. (pop.) Zot, gek. -- (pop et bas.)
11'oerenlooper m. (peersoort.
Michel (Saint-), m. [Hola.) Naam eener
Michélie, f., z. CHAMPAG.
M iehon, m. (pop.) Geld n.
iicttiaananen, m. [H. n.] Gebulte hond van

]Vieuw- Spanje.
Micmac, m. (fam.) Heimelijke, slinksche handeling, ^draaierj, kuiperij, fkfakkerj, doorgestoken kaart f., mikmak in.
-Mie.o, m. [H. n.] Zilveraap, miko m., kleine
zi?verkleurige aap aan de Amazonen-rivier.
Mieocottlier, m. [Bot.] Olmvormige lotusboom rn., met zwart vast en buigzaam hout en
eene welsmakende, kersvormige vrucht.
Micone, f. [Bot.] Naaktstenfgelig wolkruid n.
licraeantl e*, adj. [Bot.] Met kleine stekels
of doornen.
Micrarnpélis, ni. (p•. —lice) [Bot.] Pennsylvánische momórdica f. of balsemappel m.
Micranthe, adj. [Bot.] Met kleine bloemen.
Mieranthènte, rei. [B0í.] , z. v. a. GLOBIFERE.
Mierocarpe, adj. [Bot.] Met kleine vrucht.
— 41s subst. in. Soort van paddestoel in. — Mi
ad?. [H n.] Met kleine breuk; zacht ge--erocèl,

zwollen. — Microcéphale, adj. [H. n. j Klei,nhoofdig, met kleine hersenen. — Ells subst. m.:
Kleinhoofd n. — M-s, kleinhoofdige insecten n. pl. -Mieroeère, adj [H. n.] Met korte voelsprieten.
-- Mlerochloé, m. [Bot.] Indische nardus m.
— Microehi•ottotnètre, m. T dmeter ter bepaling van zeer kleine tijdruimten, m i k r o c h r on o m e te r m. -- Mier oehr onontétrigne, adj.
Dat werktuig betreffend, mikrochronoméMier oeone, adj. [ H. n.] Met kleine
trisch
kegelvormige verhevenheden bedekt. -- Microcosnie, m. [Didae.t.] De wereld in 't klein, de
kleine wereld f., de mensch, m i k r o k ó s m o s m.
— Microcosmique, adj. Den mikrokosmos or
den mensch betref/end, m i k ro k ó s m i s c h. —
[Chim.) Sel ni-, pzszout n., uit pis bereide phosphorzure soda- ammoniak m. --Microcosmologie, f. Klein-wereldleer, leer van den mensch,
m i k r o k o s mo l o g i e f. — Microcosniologique, adj. Die leer betre/Tend, mikrokosmoló11 i s c h. — Mieroeoustique, adj. [Phys.] Klankof geluid versterkend: Instrument m-, klankversterkend werktuig n. (.cpreektrompet, scheepsroeper,
hoorbuis,, enz.) — Mierodactyle, adj. [H. n.]
Met korte vingers of teenen. -- Mierodonte,
adj. [H. n.] Met kleine tanden. — Miero-élec. —

trontètre, m. [Phy s.], z. v. a. CONDENSATEUR
électriqu , e. ,— MMlero-galvanique, adj. Den

mikro-galvanometer betret/'end , sit I k r o g al v án i s c h. — Miero-galvauonietre, m. Werktuig n. tot waarneming der dierlijke elektriciteit
tot in den geringsten graad (door Maréchaux uitgevonden), mikrogalvdnometer in. — Mi erowrastre, adj. [H. n.] Kleinbuikig. — Als
subsT in. Soort van ichneumon m. of spoorwezel f.
-- Microglosse, adj. [H. n.] Met kleine tong.
-- Als lutist. m. Snuitpapegaai m. (perroquet of
ara ii trompe). — Mierognathe, adj. [H. n.]
Met kleine kaak of kinnebak. — Mierot*raphe, m. [Didact.] Beschrijver van zeer kleine,

mikroskópische voorwerpen. — Kleinschrijver, in k r o g r a a p h m. — [Phys.1 Soort van pantograaph of teekenaap m. --- Micrographie, f.
[Didact.] Beschrijving van zeer kleine voorwerpen
door middel van vergrootglazen, mikr ographie .

-MICROSCOPIE.
— Mïcrographigne, adj. Die beschrijving betreffend, mikrográ p hisch. — Mlerolèpe oj'
Microlépidote, adj. Met kleine schubben. —
Mierolépidolithe, m. [Minér .] Sch ijnbaar geschubde edelsteen m. — Mierolépidoptérologie, f. Verhandelinq f. over de kleine vlsndet'soorten. ---- iierologie, f. [Didact.] Verhandeling

over de zeer dunne of fijne voorwerpen. — Kleingeestigheid f — Microloáique, adj. Die ver
betreffend; — kleingeestig, m i k r o 1 ó--handelig
g i s c h. -- Microloaue, m. Beoefenaar van mikrologische voorwerpen; -- kleinigheidsvriend, kleingeestige , ja.qtmaker op nietigheden gorteteller;
muggezi fier, letterzi Eter, in i k r o 1 o o g m. --- Lakónische, kernspreukige rede f. --- Mieroinégas, m. (woord van Voltaire's maaksel ter aan
Fontenelle) Kleine groote, een groote-duingva
man in 't klein. — Microntere, wij. [H. n.]
Met kleine, tengere ledematen. — Microtnétre, m. [Astr., Phys.] Kleinmeter, werktuig, gewoonlijk bij verrekijkers en vergrootglazen aangebragt, om kleine grootheden of afstanden naauwkeurig te meten; -- ook een werktuig om de fijnte
der woldraden te onderzoeken, wolineter, m i k r om e t e r m. --- Microtnétrie, f. Meting der zeer
kleine grootheden of afstanden; kunst om den mikrometer te gebruiken, not i k r o m e t r i e. — Mi
adj. Den mikrometer of de mi--croutéige,
krometrie betreffend; met den mikrometer gedaan:
Observations m-s, m i k r o m é t r i s c it e waarnemingen f. pl. Vis m-, mikrometer-schroef f. (om
zeer fijne verdeelin!len, zeer digt bij elkander lig
streepjes op metaal, glas enz. te zetten, of-gend
uistheid de lengte
met een' hoogen graad vanjuistheid
van een' ligchaam te bepalen). -- Microtnmate,
adj. [EI. n.] Kleinoogig. — Microuème, adj.
[H. n.] Met korte voeldraden. -- Microonte, m.
[H. n. j Kleinste der fossiele viervoeti,e dieren. --,

Mici'ope, n2. [fl. n.], z. 'v. a. MARTINET. --

[Bot.] Onecht roerkruid n. (gnaphale). -- Mlcropétale, adj. [Bot.] Met kleine bloembladeren. -- Microphénix, in. [H. n.] , z. v. a. JA-

SEUP.. --- M1Mierophile, m., z. v. a. MICROLOGUE.
-- Microphone, adj. [Phys.]. z. v. a . MICR0 -

COUSTIQUE. — Zwak of fijn van stem; — klank

Als subst. m. Klank--doven,klamp.—
demper m. — Microphonie, f. [Méd.] Zwak
—
Mierophthaltne,-heid,
fijnheid f. van stem.

adj. [H. n ] Kleinoogig. — [Méd .] Kleinoogig, aan

ziekelijke verkleining des oogappels lijdend, m ik rophthálmisch. — iIicro phthalinie, I.
Kleinoogigheid f. --- [Méd.] Ziekelijke verkleining
des oogappels. — Mierophylle, adj. [Bot.]
Kleinbladerig. ---- Jls subst. in [ H . a.] Egypt ische
,

oorvledermuis f. — Micropode, adj. [H. n.]

Klein- of kortvoetig, kortbeenig. — Micropore,
adj. [Bot.] Met zeer kleine poriën. — Mlerops, m.
[H. n.] Soort van potvisch m. — Micropsvchie, f. [Didact.J Kleinmoedigheid; kleingeestige,
bekrompene denkwijze f. — Micropsygtie, adj.
Kleinmoedig, kleingeestig, bekrompen, laag. — Mi
adj. Met kleine, korte vleugels. ---croptèe,
F,lICROPTERES , m pl. Kleinvleugelige insecten, ni ikróptera n. pl. — Microptery ien, ne,
adj. [H. n.] YIet kleine vinnen. -- Mict•opyle, m.
[Bot.] Kleine zaadvliesopening f. -- Microrchide, adj. [Anat.] Met kleine teelballen — I%HCROR CHIDE , f. [Méd.] Ziekelijke verkleining, ook belerrimerde ontwikkeling der teelballen. — Microrhainphe, adj. Met kleinen snavel. — _Microrhyngne, adj. [H. n.] Met korten snavel. --Mierort•hyze, adj. [Bot ] Met kleine wortelen.
— Mierorthorynque, adj. [H.. n.] Met kleinen,
regten en tengeren snavel. — Microscotnigaie,
adj. [Chico.] . Sel m-, drievoudig uit de pis ver
zout van soda, ammoniak en ph.osphorzuur,-kregn
van veel dienst bij de proeven met de blaaspijp,
mikroskómisch zout n. -- Microscope, M. [Opt.]
(eig. kleinkijker) Vergrootglas, m i k r o s k o o p n.
M- simple, composé, enkelvoudig, zamen gesteld
mikroskoop. M- ii division, verdeelings-mikroskoop.
M- solaire, zonne-mikroskoop. M- b réflexion,
spiegel-mikroskoop. M- lucerna, lamp-mikroskoop.
— (fig.) 11 voit tout avec an m-, hij ziet alles door
een vergrootglas, zijne verbeelding stelt hem alles
vergroot. erger, bedenkelijker voor. — [Astr. [ Zuidelilk sterrebeeld beneden den steenbok, Mikroskoop n. °-- Microscopie, f. [Didact Leer of
.

.]

MICROSCOPIQUE

kunst van 't gebruik des mikroskoops; — gezamenlijke kundigheden, door 't mikroskoop te verkrpgen. — Mieroscopique, adj. Het mikroskoop
betre/Tend. door vergroolgiazen beschouwd of waar
alleen door vergrootglazen waar te nemen,-genom;
onzichtbaar voor 't ongewapend oog, m i k r o s k óp i s c h: Observations m-s, mikroskopische waar
pl. — Aniniaux m-s of als subst. mi -nemigf.
M. pl. Mikroskopische dieren n. pl.-CRosr,OPIQUES
— Oeil m-, miltroskópisch oo.1 n. — Mierosomatje, f. [iMéd.] Misgeboorte f. in overmatige
ligchaamskleinte bestaande. — Mierosoisse, adj.
[H. n.] Met zeer klein lijf. — Mierosperune,
adj. [Bot.) Met zeer kleine zaden of vruchten. —
Mierosphère, m. [Bot.] Sort van zeer kleinbladerige nardus ra. — Microsphycte, adj.
[Méd.J Met zeer kleinen of zwakken pols, mirosphy'ktisch. -- Mierospfhyxie,f. [Md.}
Zwakke polssla fr- m. — Microspore, wij. [ Bot.]
Kleinzadig. — ?iMierostaeliyé, e, adj. [Bot.
Met kleine bloemaren. — Microstère, nl. [Opt.]
Planten-mikroskoop n. — MierostPnnone, adj.
[Bot.] Met kleine stofdraden. — Microstonie,
adj. [ El. fl.] Met kleinen mond. — Als subst. m.
Kleinmond, soort van snoek m. der Middellandsche
zee; ook eene soort van lipvisch m. -- Mierotée, f.
[Bot.) Soort van melde f. der Antillen. — Mi crothele, adj. [H. n.] Met kleine wratten of
tepels bedekt. — Mierotraehèle, adj. [ H. n._[
Korlhalziq. •— Mierotropiiie, F. [ Med.I Spaar
ontoereikende voeding f. — Mie•r-ozoaire,-zame,
adj. Bij uitvlek klein — MICROZOAIRES, M . p1.
Oneindig kleine diertjes n. pl. (die men voorwaar
aanneemt). -- Microzone, adj. [H. n.]-delijk
Met een' smalen gordel geteekend (van schelpen).
— Microre, adj. [H. n.] Klein- of kortstaarliq
.

(brachyure).

MIE U X s

---

Midas, m. (pr. -- dace) [H. IL] Midas-aap,
tamarin in., met zeer breede, kale ooren (in Guiana). — Midas-vlieg f., met zeer lange voelsprieten.
— Een der namen van de reuzenschildpad (tortue
tranche). — (fig.) Rijke weelniet, domme bewonderaar. slecht beoordeelaar m. (in.et toespelieg op
den rijken phrygi.schen koning Midas, die, als
scheidsreeater in een' muzikalen wedstrijd tusschen
Apollo en Pan, aan den laatste de overwinning
toekende, en daarvoor van den eerste een paar
ezelsnoren krees; van daar ook: Avoir des oreilles
de M-, een slecht kunstrerter zijn. — Midstsieres, m. pl. [U. n.] Midas-vlieten f. pl.
Mideronneer, v. n., in sommige streken z. v. a.
Faire !a NitlAD1ENNE.
Midi, m. Middag m , het midden des lags, (noen,
noenl jd m.) twaalf ure op den dag, het middaguur: it arriva à m-, vers le in-. sur le m-, of b
l'heure de In-, h m- sonnant, hij kwam op den
middag, tegen den middag, op het middacuur, met
het slaan van twaalven of juist te twaalf ure aan.
II est m-, m- et demi, in- on quart, m- trois
quarts, 't is twaalf ure, half een. kwartier over
twaalven, kwartier voor éénen. Après m-, Avant
m-, na. vóór twaalven. Le cadran marque m-, de
zonnewijzer staat op twaalf ure. M- est sonnee,
't is twaalf ure geslagen. -- En plein m- op vollen,
klaarlichten dag. in 't openbaar. — (Loc. fam.)
Cast ne pas voir Clair en plein In-, C'est dire
quit ne fait pas jour en plein in- (tot iemand, die
iets klaarblijhelijks betwijfelt of ontkent), dat heet
willens blind zijn. -- (Lor. prow.', Chercher m- b
quatorze heures, zwarigheden maken, waar er geene
zijn; een' nondelnozen omhaal van woorden maken.
iets klaarbl jkelijks met veel woorden. willen ophelderen; iets zoeken, ivaar 't niet of hoogst moei?el jk
te vinden is. -- ( poét.) Le m- (le !a vie, de middag,
de zomer des levens. — [Astr. 1 M- vrai, ware middag.
het tijdstip, waarop het middelpunt der zon wprkel jk door den, meridiaan gaat en de a.etrommni.cche
dag begint, middag. M- moven, middelbare middag,
tijdstip. warrop het middag zou zijn, indien de zon
zich met eenparige snelheid, en tevens niet in de
ekliplika, maar in sten w7uator bewwg. --- Zui,den n. (sod): Le m- est opposé au nom, het zuiden
ligt tegenover 't noorden. Les vont rees do in-, de
landstreken in 't zuiden, zuidelijke streken F. pl.
Le vent du m-. de zuidewind m. Cei:te cabine regarde le m-, est exposke an in-, die heuvel ligt
-naar 't zuiden. — L'Espagne est an m- de la
France, Spanje ligt ten zuiden van Frankrijk. —
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(bij uitbreiding) Zuidelijke landen n. pl., zuiden: Les
peoples do m-, de volken van 't zuiden, de zuideljke volken. Voyager dans le m- de in France, in
't zuiden van Fi ankrjk reizen.
Mie, f. Kruim, broodkruim f. --- (Loc. prov.)
11 jeune entre la m- et la crouie, hij stoort zich
aan de vasttin niet, houdt de vasten slecht. — [Tech.]
Porseleinqruis n., /ijngestooten porseleinscherven f.
pl. — [Bot.] M- de pain, broodkruim, zékere paddestoel. — Oudtijds ook als adv. gebruikt voor
pas, point: (fam.) II n'en tatera, Wen aura m-, h#
zal er niets van hebben. — t MIE. f. (verkorting
van amie) Vriendin, geliefde f., liefje, hartje n.:
Ma ni-, of MT' AMMLE. — Kindermeid, opzigtster f. van
kleine kinderen (nu liever BONNE).
liél e, f. [Coot.] Helft f.
Mid, m. Honig m. Rayon de m-, honigraat f.,
honigzeem n . Mouche b in-, honigb-ij f. Couleur de
m-, honigkleur f. M. vierge, snaagdenhoniq. Doux
comme al-, honigzoet — (f q.) Liefelijk, zoetvloeijend,
oorstreelend, hartverkwikkend. Etre dour comme
til-, Etre tout sucre et tout m-, zeer zoetsappig,
overvriendelijk, overbeleefd zijn. — (fig.) Le Indécoule de ses lèvres, de honig vloeit van zijne
lippen, zijne woorden zijn liefelijk en streelend.
Lune de nl-, z. LONE. -- (Proc.) On prend plus
de mouches avec du nl- qu'avec du vinaigre, met
zachtheid komt men verder dan met hardheid of
geweld, een goed woord vindt eene goede plaats.
Un peu de fel gàte beaucoup de m-, een klein
verdriet bederft de grootste vreugde , eene kleine
wolk verbergt de zon. Bouche de m-, eoeur de Eiel,
hanig in den mond en gal in 't hart (van vleijers,
valschaards. Nul m- sans Eiel, geen lief zonder leed.
Trop achète le m- qui le lèche sur les épines,
hij koopt zijn vermaak te duur, die er zijn' plint
voor opoffert. - [Minér.] Pierre de in-, honigsteen m. (rnulitite). — M- de Fair, M- aérien, lucht
oude naam van het manna. •-- M- indien,-honiq,
M- de roseau, indische honig, riethonig. vroerere
namen van de suiker. — Miellat, m., Miellée,
Miellnre, f. Honigdauw m. — Miellé, e, ver
woord voor Mielleuux, eisse, adj. Hn--ouder
nigbevattend, honigachtig, honigzoet; (doorgaans in
onqunstigen zin voor) lafzoel, /laauwzoet: Ce vin
a on gorut m-, die wijn heeft een' honi.rgsmaak. —
(/g.) Paroles m-euses, zoeetsappiee, honigzoete,
vleiende woorden n. pl., flikflooi erzlen f. pl. — Ook
als subst. Les m- sont souvent hypocrites, de zoetsa ipige, overvriendelijke mensc' en zijn dikwijls
huichelaars. — 5 Mielleusement, adv. Op honi.rzoete wijze. (kalk m. van Toscane.
MiPenite. f. [Miner.] Bitlerspaath n., bitterMien, ne, pion. pass., 3e pers. Mijne: Son
frère at le in-, Sa soeur et la m -ne, zijn (haar)
broeder, zijne (hare) zuster en de mijne. Vos intérèts et les m-s, vos atfaires at les m-Ines. uwe
belangen, unie zaken en de mijnen. — Het werd
vroege , en wordt ook in gemeenzamen of kómischen
stijl nog tegen woordig als adj. vóór een subst. gebruikt: Je trouvari 1h un in- ami, ik vond daar
een vriend van mij, een' mijner vrienden. — Is het
noch van 't lidwoord noch van.un vergezeld, dan
staaf het na zijn subst.: Ces fruits-1a sont m-s, die
vruchten zijn mfj'^
MIEN , in. Het mijne, het mij
toekomende, m:jn eigendom m : Je ne, dernande que
le mien, ik vraag, verlang alleen het mijne. — Je
vows dis la chose comme alle est, je ny mets (of
ajoute) rien du m-, ik vertel u de zaak, gelijk zij
i.s, ik doe (voeg) er niets van 't mijne bij. — Le
tien at le m-, !et mijn en dijn, de eigendom: Le
tien et. le m- engendrent heaucoup deguerres et
de proeès. - LES MIENS, m. pl. De mijnen, mijne
bloedverwanten, nabestaanden, mijne familie, mijne
aanhangers, voorstanders, mijne partij, mijne on. —

derhoorigen. — M1EN5ES. f. pl.(fam.) J'ai bien fait des

m- clans ma jeunesse, Ik heb in mijne jeugd vele
dwaasheden bermaan.
M iel te, f. Kruisnel. broodkruimel f.; klein stukje
van iets eetbaars. beetje, brokje n. Ramasser les
m-s, de kruimels oprapen. -- I1 ne men donna
qu'une m-, hij gaf er mij enkel een stukje, gene
mondvol van. — (fam.) Faire saucer les rei-s, snel
groote graagte eten --- (lpop. et bas) Rendre les
m-s. het genutliqde uitbraken.
Mieux, adv. (rompar. aan bien) Réter; meer,
liever
LE MIEUX (superl.) het best, het meest,
het liefst: Il chante ni-, beaucoup m- qu'autrefois,
. —
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MIEUX-IJISANT

-

MIGRATOIRE.

hij 2ngt beter, veel beter dan weleer. Vous ne sauS

inent, adv. Op gemaakte, vriendelijke wijze, genez m- Falie, gij kunt niet beter doen. Ii aime ni kunsteld. - Enfant élevé in-, weekelfjk opgevoed
que (de) s'instiuire, hij houdt meer van-samuer kind n. (in dien zin weinig gebruikt.) — Migiiar.
2ch le vermaken dan zich te oefenen. Laquelie der, v. a. (fain.) Troetelen, met weekheid behanaimex-vous En- de ces deux étoffes? welke van deze delen: M- un enfant , een kind te weekeljk opvoebeide sla/Ten hebt jij liever. het liefst. welke bevalt u den. - Eene gekunstelde bevalligheid geven: M- son
't best.? Ce soot th les fleurs qu'elle ainie le in-, style, zijnen stijl te veel likken, eene gekunstelde,
dat zijn de bloemen, die zij 't meest bemint, waarvan opgesierde netheid in zijn stijl brengen. . Ook zonzij 't meest houdt. Z. ook ADlER 3I1EUX onder A1MER. der voorwerp: Cette femme inignarde trop, die
L'hornme do monde le m- (alt, de schoonste, wel- vrouw wit zich te aanvallig, le lief voordoen. - liet
gemaaktste man van de wereld. Dans les moments part. passé is ook mij.: Enfant mignardé. vertroeteid
les in- choisis, in de best gekozen oogenbiikken. -- kind fl. - Langage in-, gekunstelde, opgesierde
Pluson ad'esprit, iii- cela vaut , hoe meer verstand taal f. - SE MIGNARDER, V. pr. Zich verwennen,
men heeft hoe beter. M- vaut (of 11 vaut m-) se taire zich zelven te veel toegeven. - Mignardise, t.
que de parler mal h propos, beter te zwijgen dan Fijnheid, aanvalligheid f., inz. van 't gelaat: La
ten onpas te spreken. - (ellipt.) M- que tout cda, in- de ses traits, de liefeljke fijnheid harer gelaatsdoe meer dan dat alles, er valt wat beters te doen, trekken. - Gekunstelde aanvalligheid, gemaakte
te zeqqen. - Et re m-, in betere gezondheid, beteren sierlijkheid t. ; 1lettre de Ia in- dans ses m-ières,
toestand zijn; beter voorkomen of uiterlijk hebben; dans son langage, gekunstelde manieren aannemen,
van beter gedrag zijn. Le malade est in- qu'il gemaakt spreken. - [Kort.] Soort van grijze ann'était, de zieke bevindt zich beter, is er beter aan jelier, pinkster-anjelier in . - MIGNAISDISES, f. p1.
dan te voren. Cette femme est beaucoup m- que Liefkozingen, flikfloojjerjen, vleijende, innemende
sa soeur, die vrouw ziet er veel beter, aanvalliger manieren t. p1.: Se laisser prendre aux rn-s dune
uit dan hare zuster. Depuis ses voyages il est femme, zich door de lieve. vriendelijke manieren
Ieaucoup m- qu'il n'était , sedert zijne reizen is hij de aanlokselen eener vrouw laten vangen of verveel beter van gedrag dan weleer. - 1 1EiX wordt strikken. Cet enfant obtient tout ce qu'il veut de
ook als subst. , net of zonder lidwoord, gebruikt: Le sa mere par ses in-s,dot kind weet door zijn
in- est de Wen point parler, 't best is er niet van flikflooijen alles van zijen moeder te verkrijgen.
Migiial, in. Geestrjke drank m., uit eene soort
te spreken. Etre change en in-, ten goede veranderd, verbéterd zijn. Sattencire b in-, op beter, op van palmboom verkregen.
Mignon,
ne, adj. Aardig, net, mooi, lief, fraai,
betere tijden, omstandigheden wachten. Arranger
tout pour le m-, alles zoo goed mogelijk schikken. klein en bevallig: Bouclie rn -ne, vet mondje n. ViFaire de son m-, du m- quon peut, zijn best doen. sage in- , fraai, bevallig, fijn besneden gezigtje ii. Aller de in- en in-, gedurig vorderen, vooruitgaan. Souliers rn-s , lieve, netteschoentjes n. p1. — Enfant
Ses affaires vont de ni- en in-, zijne zaken gaan in-, liefste kindje n., lieveling in. en t. -- (fain.)
hoe langer hoe beter. - (fain.) A qui m- m-, om Pclié in-, geliefkoosde zonde, troetelzonde f. Argent
strijd, om het best, om het zeerst, om het hardst: in-, spaargeld n., spaorpenning in. , potgeld n. Ils senfuaient ii qui m- in-, zij vluqtt°n als om MIGNON, NE, t. Lieven-2 g in. eo f., oogappel in.,
strijd, om 't hardst - Faule le in-, bij gebrek aan lie/ic n. : La mOre airne fort eet enfant, eest
beter, van wat beters. - (Prov.) Le in- es t l'ennemi son rn-, de moeder bemint dit kind zeer, 't is haar
du bien, Le in- fait regretter le bien, men bederft lieveling, trade/kind, Benjamin. Mon in-, ma rn-ne.
vaak wat goed is door het beter te wil/en maken. - mijn tie/fe, hartje, mijn lieve kleine. - (fain. et
II y a du al- clans son état, 11 y dies lui mi in- iron.) Vous êtes on ni-, on plaisant in-, (tot iemand,
sensbie, Le in- Se soutient, zijn toestand betert, er die iets verkeerds zegt of doet), ge zijt een aardige
is werkelijk beterschap hij hem, de beterschap houdt snaak, een rare jongen. -- Somtijds ook in zeer
aan (van een' zieke, ook van iemands zaken). - ongunstigen zin: Les in-s de Henri III., de lieveMIEUX wordt soms ook als adj. gebézigd in plaats lingen (deelgenooten der schan delijke uitspattingen)
van meilleur, beter. meer gepast of behoorlijk: II ny van hendrik M. - MIGNONNE. f. [linpr.] Kolonel,
a rien de in- of Rien nest in- que ce que vois kleine drukletier tuaschen brevier en nonpareil. dites. — LE MIEUX nu MONDE, AU MIEUX, TOUT AU [Bot.] Jioodbloeïniqe enexicaonsche ma/ewe f. [ I-tort.] Soort van schoone, donkerroode peer f.; MIEUX , bc. ode. Opperbest, zeer goed, zoo goed
mogelijk; Cela va le in- du monde, tout au in-, soort van zeer groote, hoogroocle perzik f.; — soort
dat gaat voortreffelijk, zoo goed als 't wezen kan, van langwerpige, geelwitte pruim 1. - Mignon-' DU MIEUX QUE, TOUT DU MIEUX. QUE, LE MIEUX nemeiit, adv. (fam). Netjes. liefjes, op nette, fijne,
QUE. TOUT LE MIEUX QUE, bc. conj. Zoo goed ma- aanvallige wijze. - MIGNONNET. in. [Bot.] (pop.)
gelijk: 11 a fait lu in-, tout do in-, le in- qu'ij a Klaver f. (ti'èlIe). - Miiiioiiiiette, f. [Corn.]
Pu, hij heeft gehandeld zoo goed als 't hem mogelijk Soort van zeer fijne, sinai/c qarenkant, in ig n o nn e t t e f. - Zeer klein gestooten peper f. - [Bot.]
was, hij heeft zijn best gedaan.
Vollisnaam ion verscheidene planten: peperkruid n.
MeliX-(liSaHt, in. (u)oord van J.J. Rousseau)
(drave);— witteweegbree f. (holosté); - gel klaver t.
Schoonspreker, mooipra ter in. (Plur. Des mieux
disants.) - .1- Mîeiix- etre. fl). Betere staat, ge- (lupuline); - tuin-reseda f. (rsslc1a desjardins); lukkiger toestand m., verhoogd welzijn n.--- Mieux. soort van .steenhreke f. (saxifrage); - chinésche anfaisant, e, adj. (woord van Baizac) IVeldadigst, je/ier in. (oeillet de Ia Chine); ook z. v. a. iiIIGNARedelmoedigst, liefderijkst: Le meilleur et le in- des D1SE. — [H. n. ] Zlkere kleine nachtvlinder en.
t Mignot, e, adj. Lief, fijn, netjes (mignon).
homines. .- MIEUX-FAISANT. M. I lieval] Vlugste,
bevalligste en wakkerste ridder in een tournooi. - Enfant in -. bedorven, vertroeteld kind n. Femme n-e, grillige vrouw f. — ± Mignotement,
(Pl ii Des n ) ieux-faisants.)
Mièvre, adj. (lam.) Levendig, woelig, kinder- adv. Netjes, lief/es. -- Mignoter, v. a. Vertroelijk ondeugend of moedwillig. - Mièvrement, telen: B- un enfant. - SE Mli;NOTER, V. pr. Zich
adv. (fam.) 0 1) woelige, guitachtiae, ondeugende verwennen, zich trodden. —,H t pail. passé is ook
wijze. - Mièvresie, f. (fam.) Kinderlijke gui adj.: Enfant mignotë, vertroeteld, bedorven kind n.tech f , moedwil in., ondeugendheid, baldadigheid f. Mignotie,f. (pr.t=e) Bot.] Iiloauwe stei'rehloem f.,
- Ook van soinmirje dieren gebéziqil: La in- des christus-oog n. (oeil de Christ). - (oudt ij d s ) Liefkozing. flikflooijerj t. — t Mignotise, f. Viegerj,
singes. - Mièvrete, f.. z. V. a. MIEVRE1UE.
/likflooijer(j t. -.- [Bot.] M- des Génévois, lijm M.
Mi -fl, in. [Manuf.j Halfdraod,n.
(thyin) . ..
Mi -fort, in. (de lépée), Z. EPEE.
Migraine, f. Scheleiioofdpijn, eenzgdg'e hoofd
Migsiive, in. [Anc. mil.JMiddelbaar zwaard n.;
- soort van hellebaard in.
pijn f. - (fain.) Cda donne Ia in- (van iets ververdrietigs sprekend) , daar zou men hoofdvt/ends,
MIGNON).
z.
(weleer
v.
a.
Miguard, e, a dj.
Gemaakt vriendelijk of aanval/i q : Souiire ni-, ge- pijn van krijgen. — ± [Bot.] Gi'anoatappel in. (gremankt lachje n. — Maniëres in-es, gemaakt vr/en- nade). - [ArtifJ Granaat I (grenade darilice).
Migrane, t. Scluildkrob f., soort van zeekrab.
deljke manieren t. p1. - Enfant in-, v/c/fend , flik
Migration, t. Verhuizing of uitt?'ekkinq naar
flooijend kind n. - Ouvrage in-. fijn, net bewerkt
dans
een
onder laNd van vele menschen bijeen, volksvervoorwerp n. - MIGNAP,D, In. [Peint.] Donner
Ie m-, in 't opgesierde, qelikte, gemaakte verval/en, huizinqy. landverhuizing, in i g r a t i e t. - Ook:
het aanvallie te gemaakt of gekunsteld. voorstellen. het trekken, het doen van verre reizen door zékere
- (fain.) II fait le in-, Elle fait la m-e , z. v. a. dieren.soorten. Saisun de Ja m-, trektjd in. Migratoire, adj. De volksverhuizing, het trekFaire le beau, la belle, z. BEAU. - Miguarde
-,

(-,

,

-

-
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ken der dieren betreffend. Oiseaux m-s, trekvogels m. pl.
-f- Mi -gregeois, e, adj. Half grieksch. — moils
subgit.: Un ni-. een half-Griek m. (Paraguay.
Miguel, m. [H. n.] Gevlekte blindslang f. van
Miguélisone, m. [Polit.] Gehechtheid f. aan de
zaak van den portugéschen ex-knning dom Miguel,
miguelismus n. — Migiiéliste, m. Aan/tan
mi,quelíst m.
-geidrzak,
Mijauurée, f. (lam.) Vrouw of meisje vol inbeelding, 7,ufje, zottin f.
Mijoter, v. a. [Cuffs.] Langzaam en zachtjes
koken. — S (fig. et fam.), z. V. a. MIGNOTER.
Mil, adj. numér., z. MILLE.
Miff, m. (1'morriilé) (Bot.] Gierstplant f.; — zaad n.
dier plant, gierst f. (doorgaans millet geheeten). —
Mil epis, indiaansche dierst f., sorghum n., durra f.
M- a grappes, z. v. a. PANIC.
Mitabre, in., z. v. a. BR[TCHE.
Milan, m. [1-I. n.] Wouw, kiekendief, hoenderdief m. — Volksnaam van een' vliegenden visch; van
een' knorhaan. — MILAN, M. [Econ. dom.] Milanésche roodkorstkaas f. — [ Bot. J M- d'été, vroeg
soort f.
-rijpe
Milanaise, of Milanèse, f. Zeker goudspin
s
e
f.
i
werk n. op twee draden zijde, mi la n a
-ners
Milandl.re, m. [HH. n.] htovdshaai m., Z. V. a.
CAGNOT.

Milaneaui, In. (verklw. van milan) [H. n.]
Jon te wouw m. — Milanelle, f. Wijfjes wouw.
Milanèse, f., z. AJILANAISE.
Milésie, f. [H. n.] Zweefvlieg f.
1VliliacN, e, adj. Naar de gierstplant gelijkend.
-- MILIACEES. f. pl. Gierslplanten I. pl. — Miliaire, ac(j. Naar gierstkorrels gelijkend, gierstachlig, gierstkorrelvormig. — [Méd.) Eruption m-, of
als subst. MILIAIBE, f. Gierstvormig uitslag. gierstuitslag n. Fièvre m-, koorts met gierstuitslag,
purperkoorts f. — MILIAIRE, M. [H. n.] Soort van
adderslang f. — Miiiasse, f. Soort van maïs- of
gierstpap f. — Milica, m. [Bot.] Gierstvormig
gebaard horen n.
Miliee, f. (bij de Ouden) Krijgskunde f., krijgswezen n., het beroep der wapenen; ook de kr2jgsmagt f. van eenen staat. — (Per., Ecrit.) La vie de
l'liomme eet une m- continuelle, 's mencchen leven
is een gedurige strijd. -- (in deftigen stijl) Krijgsbende f., krijg svotk m.: Le général perdit dans cette
bataille la fleur de sa m -, de veldheer verloor in
dien slag de keur van zijn volk. -- [H. de France]
Korps bevoorregte boorschutters, dat van Frans I.
tot op Hendrik U. bestond. — Jaarljksche ligting
bij 't lot, om 't leger voltallig te houden, of ligting
tot bijzondere oogmerken, landweer, mn i 1 i t i e f.
(in tegqenstelling met troupes réglées). Tiger h In
m -, Tirer an sort pour la ni -, loten, voor de ligting
loten. Tornt ►er ll la ni-, in de loting, in de ligting
vallen. — (fier. et faxra.) 11 est suldat de la in-, hij
blijft wat hij is, hij brengt het nooit verder. — (fig.
et poét.) Les iTI-s celestes, de engelen. — Milieien, m. Soldaat van de ligting of loting, militiesoldaat, milicien m. (zik f.
Milieoto!m, m. [Hort.] Roode magdalena-perMilieuu, ral. Midden n., plaats, die op gelijken
afstand vaan de witeinden, van den omtrek liet;
in ruimer zin: die van de uiteinden of grenzen
ver verwijderd is, middel-: On éíeva in statue au
m- de in place, neen rigtte liet standbeeld in 't
midden der markt op. Le point du m- (soms als
ac j. Le point m-), het middelpunt. Le rn- du corps
het midden (les ligchaams, het middelljf, de middel f. Le doigt (lu m-, de middelste vinger, middelvinger m. — Cette vilie est au rii- de la France, die stad ligt in 't midden van Frankrijk. II se
jeta an m- des ennemis. hij wierp ziel) in 't midden der vijanden. -- (fain.) I1 tourba au beau mde la rue, hij viel midden op de straat neêr. —
Ce bras de mer s'avarnce au inn- des lerres, die
zeearm dried diep landwaarts in.. Cette langue
de terre s'avance an m- de Ia nier, die landtong
steekt tot (lien in zee uit. — (fig.) Nous sommes destines i+ vivre an m- des homines, wij zijn
bestemd om onder de mensehen, in de menschelijke
maatschappij te leven.. Dieu est au in- de nous,
God is in ons midden, is midden onder ons —
liet wordt ook van den tijd, van eene rede of geschrift, van zedelijke zaken gebézigd: Sur le mdu jour, op 't midden van den dag. Nous sommes
-
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au m- de 1'ét.é, de 1'iiver, wij zijn midden in den
zomer, den winter. Ce passage se trouve an m-,
dans )e m-, vers le m- du livre, deze plaats staat
in 't midden, omstreeks het midden van 't boek. Ii
demeura court au m-, an beau nl- de sa harangue, hij bleef midden in zijne aanspraak steken.
Vivre au m- des plaisirs, te midden der vermaken
leven. — (fain.) C'est un Domme qui, an m- de
tout cela, est fort u plaindre, 't is een man, die,
met dat alles (ondanks dat alles, in weérwil daarvan), zeer te beklagen is. — La libéralité tient Ie
m- entre la prodigalité et 1'avarice, de ritilddadigheid houdt het midden tusschen de verkwisting en
de gierigheid. Prendre Ie m- entre deux extremes,
tusschen twee uitersten een' middelweg nemen. —
(Prov.) Vertu git an m- elke deugd ligt tusschen
twee ondeuuden of uitersten. — Juste in-, z. JUSTEMILIEU. — Ii n'y a point de m-, of enkel Point de
m-, er is hier geen middelweg, geene andere uit
[Phys.j Middenstof f., elke stof, binnen-komst.—
welke eene andere doordringen en zich met meer
of minder vrijheid bewegen kan, RI é d in m n.
Lair est le m- dans lequel nous vivons, de lucht
is de middenstof, waarin wij leven. L'eau est Ie
m- ou vivent les poissons, het water is de middenstof, waarin de visschee leven. hi- refringent,
straalbrekende middenstof. — [Anat.] M- de 1'ocil,
middenstof van 't oog, doorschijnende, min of meer
dikke oogvochten. — [Astr.] M- du eiel, punt n. des
evenaars, dat in den meridiaan ligt. — AU MILIEU
DE, loc. prep. Onder, te midden van: I1 est perdu
au m- de la foute, hij is onder de menigte verloren, verdwenen.
Miliole, m. [Mid.] Gierstkorrel f. op 't ooglid.
Miliorats, m. pl. [Con,.] Italiaansche zijde f.
uit Bologna en Milaan.
Militaire, adj. Den krijg of het krijgswezen
tuber/fend, daartoe behoorend , daaraan eigen, krijgs-,
oorboys -, militair. L'art m-, de krijgskunst,
oorlol,skunst f., het krijgswezen. Science in-, kr jc;swetenschap f. Excercises rfl-, krjcjs-, wapenoefeningen t. pl. Discipline m-, krijgstucht f. Loi m ,
krijgswet f. Gloire rn-, krijgsroem m. Grade in-,
krájgsnlan.cgraad in. 3 ustice rïr-, kr jgsregtsplegging f.
Exploits m-, krijgsverrig,tingen f. pl. Vertu m-,
krijgsmansdeugrl- f. Ecole, Academie III-, k7 jgs.school,
krijgsakadérnie, militaire school of aihadernie f. —
Testament rn-, in 't veld, op 't, slagveld gemaakt
testament n. Exécution m-, Z. EXECUTION. — Architecture m-, krijgsbouwkunde f. Routes in-s, krjgsof stratégische wegen. legertnegen m. p1. Port in-,
oorlogs- of krijgshaven f. Chantier m-, oorlogswerf f., timmerwerf voor oorlogsche,ren. -- Fièvre
m-, legerkoorts f. — Ook in tegenstelling met civil
gebézigd: Autorités civiles et m-s, z. AUTORITE.
Enlplois civils et m-s, burgerlijke en militaire p osten in. pl. of betrekkingen. f. pl. — [Bot.] Hei'he
m-, z. MILLEFEUILLE. — MILITAIRE, in. Krjosman,
soldaat, 7n i 1 i tai r m. C'est. un bon m-, 't is een
goed soldaat. — Kr jrlsvo!k n., krijgslieden, militairen in. pl.: Cette ordonnance déplut au m-, die
verordening mishaagde aan 't kr g.svolk. ,- Krijs,=smansstand in., beroep n. der wapenen: Etre dans
le m-, tot den krijgsosansstand behooren. — i litairensent, acly. Op kr jgsmanswjze, naar
krijgsgebruik, op soldatenwijze: --- stipt, ordelijk,
afgemeten, en i l i t a i r e en e n t. Executer in- on
soldat, een soldaat fusilléren of doodschieten (als
straf). Exécuter m- un 1)ourg, un village, een
vlek, een dorp op brandschattinrj stellen.
Militant, e, a(lj. Strijdend: [Théol.] L'église
m-e, de strijdende kerk f., de gezamenlijke geloovigen op aarde.
4 Militariser, V. a. Militair maken: M- ene
nation. — Militarisme, in. Krjgswezen, kr jgsstelsel n.
Muiter, v. a. Strijden (alleen in fig. zin gebruikel(jk): Cette raison milite pour moi, ne milite point contre mol, die reden strijdt of spreekt
vvor mij. bewij.ct niets tegen mij.
M i i l ai re, m. Aanvankelijke naam van den
kilomete7 (kilomètre).
Mifladngiae, m. [Bot.], z. v. a. SORGHO.
Mille, adj. numér. (onveranderlijk) (pr. mile)
Duizend. M- homines, Trois rsi- chevaux, duizend
rnenschen, drie duizend paarden. — Ook voor een
onhepaold, maar eroot getal gebruikt: Je vous ai
dit cela m- fois, ik heb u dat duizendfinaal gezegd
-
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— Soms wordt mille nadrukshalve verdubbeld: II
y a m- et m- chosen à dire 10-dessus, daarover

ljks duizend stuivers heeft te vertéren. Un gros
m-, een r jkaard
Milfespèce, f. (pop.), z. v. a . CALAIIE;IT.
Millet, m. [Bot.] Gierst; gierstplant f. — Oneigenlijk ook de volksnaam van vele andere gewas sen: M- des petits oiseaux, M- en épis, M- d'ltalie, M- à grappes, M- en branches, soorten van
panik-gras n. (panic). M- d'Inde, Gros m-, z. v. a.
MAis. M- d'Afrique, z. v. a. sonano. M- noir, z. v. a.
SARRASIN . lil- long, z. V. a. ALPIST E. M- d'amour,
M- gris, M- perlé. M- du soleil, z. V. a. GRÉ IL .
M- a balais, M- de Cafrerie, M- a chandelles,
soorten van honiggras (houque). M- des chèvres,

vallen duizend en nogmaals duizend din^ en te zeggen. — (Loc. fang.) I1 s'est donné á tous les m(diables), hij wenschle zich zelven naar alle duivels, hij zou van spijt wel uit zijn vel hebben gesprongen. S'enfuir a tous les ni -, naar den duivel, naar alle duivels gaan, overhaast de vlugt
nemen. Menteur cornme tous les m-, aartsleugenaar, onbeschaainde leurgenaar. --• Mille wordt
verkort tot MIL in de jaartallen der christelijke
tijdrekening, doch alleen voor het duizendtal jaren,
waarin wij thans leven: Lan mil buit cent cir^quant.e -sept, het jaar achttien honderd zeven en
vijftig. — Lan deux mille de la création, de l'ère
„

Uhrétienne. -- Somtijds ook subst. m. gebéziod:
Le premier m-, hel eerste duizendtal. M- multipile par m- donne un million, duizend giet duizend

vermenigvuldigd maakt een millioen.
MILLE , m. [Métrol.] Mijl f., wegrnaat van zeer
uiteenloopende lengte in de verschillende landen.
M- anglais, engelsche mijl (= 1609 meters). M-

anglais géographique of mnarin, engelsche geographische of zeemijl (= 1862 met.). NI- hollandais

marin, hollandsche zeemijl (1555.51,9 met.). M- danois, deensche mijl (= 7632 met.). M- suédois,
zweedsche mijl (= 10688 met.). M- italien. itali-

liaansche mijl (18tí6 met.). M- autrichien, oostenrjksche mijl (7386 niet.). M- autrichien marin,
oostenrjksche zeemijl (185e met.). M- portugais
marin, portugdsche zeem jl (185, griet ). — Je denleure á trois m-s de Londres, ik woon drie mij
Londen.
-lenva

Mille, e, adj. [Lap.] Gierslkorrelvormig: Agate

m-, gierstvorrnige agaat m.

Mille-ea ntoEa, m. [ Peche] Broed n. van visch,

ter speldegrootte, dat zich soms in verbazende hoeveelheid vertoont. -- Kleine baars m. van 't mein
van Geneve. (kookte gierst I.
Millée, f. Gepelde en in bouillon of melk geMille-fart., m. (ital.) [Cuffs.] Ovaal vermicelli-deeg n.
Millef'ennille, f. Duizendblad, .dchilles- kruid n
(ook pop. herbe militaire, herbe h la coupure of

au charpentier gebeden). — Mille-fears, f.
(alleen voorkomend in): Rossoli de m-, duizend-

bloemwater n., soort van rosoglio op velerlei bloemen ,getrokken. Eau de m-, koepis f., die opgevangen en als geneesmiddel wordt ingenomen. Hulle
de m-, uit koemest door overhaling verkregen
olie f. — Veldherderstasch f. (thlaspi). — Millegra.ines, f., z, v. a. PIMENT; HERMAIRE. —

Milleu reiix, m. [Bot.] Zee- of kuctbies f. -Mill,eg;rn®®x, m. Soort van weerwolf (naar 't

volksbijgeloo f) .

Miilénaire, adj. Duizend bevattend; duizend
Le nombre m-, het duizendtal n., getal dui--jarig.
zend. — Bègne m-, duizendjarig rijk n. (chiliasme). -- MILLENAIRE, nl. Tien eeuwen f. pl., dui-zend jaren n. pl. — z. v. a. CHILIASTE. -- Miilénarisine. m., z. a. a. CHILIASME.
Miliepède, Mïilepieds, m. [Ha j Duizend-

been, duizendpoot rn., naam van eene zeespin, van
eeve krab, van een arnerikarrnsch insect. --Miiiepert :lis, in. [Bot. j Sint-Jan,ekruid n. (hvpéricum, chasse -dia lhlei. --- Miiiepieeis. m. pl. [H n.],
z. v. a. CE\TIPEDE; Z. ook MILLEPEDE. — Milie-points, m. [H. n.] Soort van gestippelde ke-

uelschelp en porseleinschelp f , abéboek n. — MiiIeponetuuP, e, a !j. [H. n.] Met duizend punten.
,

n.] Puntkoraal n., poljpvoortbreng.sel vol poriën, inz. in vlotgebergten. --Milléporite, m. Versteend, punikoraal n.
-- Miilèpore, m. [I1.

Millerée, f., heler MILREIS.
Milleret, m. [Passein.] Bezetsel,

versiersel n.
aan den zoom der vrouwen kleederen.
Millérie, f. [Bot.] Milleria f., eene bloemtuil-

draaende 1plant. (veld, gierstland n.
Miliérrirne, f. [Angie.] Gier:ctakker m., gierstMilleroile, f. [Tech.]

voor olijfolie.

Oliekruik f. der zeep

-ziedrc,

Miliésirne, m. [Numism.] Jaartal n. (van een

na 't, jaar duizend geslagen muntstuk of gedenkpenning, ook van een gedenkleeken). — Millésiu eer, v, a. liet duizendste gedeelte nemen, een
van duizend nemen, den duizendsten penning hef
-fen,milsér.
-t- Miilesoudier, m. (pop.) .Iemand, die dageA

-

z. V. a. BALSAMINE des bois. M - jaune, M - sau-

vage, soort van zwartkoren n. (nlélampyre). —
(Prov. pop.) C'est un grain de m- dans la gueule
d'un áne, 't is- een droppel in de zee, 't is zooveel
als niets. — [11. n.] Soort van ratelslang f. —
Derde maag f. der h.erkaanwende dieren. — [Méd.]
Gierstuitslag n. (exanthème miliaire).
Miiii, vooropgaand woord bij namen van maten
en gewigten: Duizendste (z. inilliare, milligramme,
millilitre, millimètre, millistère).
Milliade, f. [Didact.j. z. v. a. CHILIADE.

Miiiiaire, adj. De mijlen of zékere gelijke afstanden aanduidend: Borne, Pierre m-, of als
subst . MVIILLIAIRE , m. Mjlsteen, mijlpaal in. —
[Bot.] Plante à feuilles m-s, duizendbladige plant,

plant met tallooze blaadjes.

Miiliard, m. Duizend millioenen, at it l i ar d n.
La dette de eet Stat est. de quatre m-s, de schuld
van dien Staat bedraagt 4 milliarden of 4 +00 millioen (francs of livres, guldens). (vijl . BILLION) .
Miliiare, m. [Métrol.] Duizendste deel n. der
are of vierkante roede, = 10 vierkante palmen
(iets meer dan een vierkante rjjnlandsche voet).
Miiliasse, f. (fare. et dénier.) Zeer groot getal n., zwerm m.: Une m- de mendiants, een
zwerm bedelaars. — Somtijds ook gebruikt voor
mille miljiards, duizend milliards of millioen maal
millioen (billioen).
Miilièrne, aril. Duizendste: La m- année, het
duizendste jaar. Une m- partie, een duizendste

deel n. — .MIILLIEME in . Duizendste deel ri.
Miliier, m. Duizendtal, duizend n.: Un md'arbres, een duizendtal booinen. — Un in- de
paille, duizend bossen n. pl. stroo. — Cette cloche
pèse dix m-s, die klok weegt 1000 centenaars. —
Onbepaald, maar groot getal: On le trouva parmi
les :n-s de moils, men vond hein onder de duizenden dooden. — a MILLIERS of (gebruikelijker) PAll
,

MILLIERS, IOC. adv. 13i

duizenden, bij grooten getale.

Miliière, f., z. v. a. MI1l.LERI:NE.

Milligranbuie, m. [Métrol.jDuizendste deel n.
van een grarnrne of wigtje. -- Millilitre, nl.
Duizendste van een liter of kan of kop. -- Iii-

liane, ni. Duizendste van een franc, tiende van
een centime. — Millinmètre, m. Duizendste van

den. meter, = 1 streep.
Million, m. Millioen n., duizend -maal duizend.
-- La guerre a ('outé tant de m-s, de oorlog heeft
zoo veel millioenen (francs, guldens) gekost. —
(fana.) Etre riche h rn-s. Ne compler que par m-s,
schatrik, onmetelijk rijk zijn, millioenen bezitten.
— (bij vergrooling): Je voos ai ouï dire sela un
m- de fois, dat heb ik u at duizenden keeren hooren zeggen. -- Millionièrase, adj. Millioenste:
M - partie, of als cute st, M ILLION1ÈME , in. Millioenste deel n. — Milliounaire, wij. Millioenen bezittend, millioenen -rijk: Négociant in-, rnillioenenrijk koopman. --- (fain.) II est deux, trois fois m-,
hij heeft twee, drie millioen -,ran vermogen. Cel
homme est to-, of als subst. C'est un 11ILLIONNAIRE,
die man bezit rnillioenen, 't is een schatrijk man,
een millionair.
Millistère, m. [tMétrrol.1 Duizendste gedeelte
van een stère of wisse, = 1 kubieke palm.
--

í illot, in. [Méd. j . z. v. a. MILLET.
MillouJn, Milouiu, nl. [H. n.] Tafeleend,
reigereend f., roodhals m. [ana ferina of rufa]
(ook pochard ge'^eeten). — M illoniiian, m. [H. n. j

Bereernd f. [ana manila of frmnala] .
Milialhine, in. 1 Piot.1 Vrucht van de averrhoe
of den bilimbi (vgl. BILIMBI).
Milinils, f. pl. [Corn.] Soort van oostindisch
katoenr►oek n., in i l m i is f. pl.
M i -iods, m. [Anc. jug.] Halve rantsoenpenningen m. pl. (vgl. LOOS).

MILORD

MINE.

Milord, m. (angl. my lord) Mylord, toespraaktitel eens lords (vgl. LORD). — ( fig. et fam.) C'est
un m-, 't is een rijke sinjeur.
Milort, m. H. n.] Niet-vergiftige slang f. uit
het Milanésche.
Miloiaii., m., z. MILLOUIN.
Milphose, Miltose, f. [Méd.] Met ontsteking

verbonden uitvalling f. der oogharen en wenkbraauwen (madarose). — Milphyque, adj. [Méd.]
Médicament m-, middel n. tegen 't uitvallen der
oog- en wenkbraauwhar en.
Milreis, f. [Métrol.] Portugésche reken- en goud
ruilreis of 1000 reis, ongeveer = 2,90 gl. -munt,
Milte, f. Afrikaansche glinus of vijgplant (gli-

nole) .
Miltite, f. [Minér.] Soort van verkalkte bloed
-sten.
in. (hématite) , m i l t i e t m.
iilto e, f. z. MILPHOSE.
Milvin, e, adj. [ti. n.] Naar den wouw of

kiekendief gelijkend.
soorten f. pl.

— MILVINS, In.

pl. Wouw-

Mime, f. [Litt. anc.] Soort van klein tooneel-

spel, meestal kluchtspel bij de oude Grieken en
I omeinen, waarin de handelingen, manieren en
redenen van een of ander bekend persoon, doorgaans op onkiesche, onzf-delijke wijze, werden nagebootst. m i in e f. — Uitvoerder, ook schrijver
van zulk een kluchtspel, in i m u s, rn i in i c u s m.
— C'est on bon in-, 't is een goed mimicus, goed
gebarenmaker, goed nabootser of nadper van iemands
manieren, houding, spraak, enz. — Ook als adj.:
Ii est m-. — -4- Mimer, v. a. Door gebaren voor
uitdrukken (van doofstommen of panto--stelnof
mime-spelers). — Het part. passé is ook adj.:
Discours mimi. door gebaren uitgedrukte rede f
— Miurise, f. Spottende herhaling f. van iemands
woorden, onder nabootsing van diens houding, gebaren en toon.
Mimrtèse, f. [Minér.] Met arsenikzuur ver
-bondelxy.
viiisrmeuse of Mimote, f. [Bot..] M i m Ó s a f.,
uitheernsch plantengeslacht van verschillende soorten, waarvan eenzee zich onderscheiden door de
ongemeene gevoeligheid harer bladeren of andere
deelgin, zoo als: La ni- sensitive (of enkel La sen
de gevoelige mimosa of net zinkruid. La-sitve),
m- pudique, de schaamachtige mimosa of 't k7uidjeroer'-m(j -niet. — MIMIEUX, EUSE, a(lj. [Bot.] hoogst
gevoelig voor aanraking: Plantes m-euses, mimosa-planten f. pl.
Minaian.bes, m. pl. [Litt.] Soort van zeer
vrije , ontuchtige jamben (vgl. IAMBE), waarvan
zich de as i in e n in hunne kluchtspelen bedienden,
inimijarnben.

Mirntigire, adj. Tot de mimiek of gebarenkunst,
tot de remenen rif gebarenspelen behoorend; door gebaren uitdrukkend of nabootsend, m i mis c h: Jeux
m-s, gebaren - spelen, mimische spelen m. pl. Poète
m-, minnen-dichter. — La langue m-, de gebarentaal f. -- [Méd.] Onwillekeurig, instinctmatig (van

bewegingen). — il1IMMMIQUE, M. Gebarenmaker, pot-

senrnaker, nadper; — z. v. a. poète mimique, —
na i in i c u s m, — MIIMIQUE, f. Gebarenkunst, gebarenleer f., gebarenspel n., m i in ie k, mimische
kunst f. C'est par la ni- qu'on transmet des idées

aux sourcls-muets.

Misnodrame, m. [Litt.] Door gebarenspel
scitlevoeren drama of tooneelstuk n. -- Minmograplhe, m., of als adi. Auteur m schrijver
van ruimen of gebarenspelen, in i as o g r a up h m.
--- Mimimographie, f. Verhandeling over de mimiek of over de ►nirnen. — Mirnographique, adj.
Die verhandeling betreffend, m i rn o rt r d p h i s c h.
— Miae®ogroplhisnme, m. Nabootsend schrift n.,
dat het beeld van het door de woorden uitgedrukte
voorwerp aan het oog vertoont. — Mianologie, f.
(bidact.] Nabootsing, nadping f. van iemand in
zijne stem. uitspraak, gebaren. — [Gram.) [let
inachtnemen der klanknaboolsine bij 't scheppen van
nieuwe woorden. — Minmologique, adj. [Bidact.]
Tot de stem- en gebarennahootsing hehonrend, m imoldg i sch,. — I Gram.) Substantif, Verbe
m-, klanknabootsend zel f tandig naamwoord, werkwoor n. -- -[- Mitnolo isme, m. [Gram.] Klank nabootsing, vormino van woorden vol ens de organische geluiden der voorwerpen of handelingen,
die zij moeten aanduiden, m i m o 1 o g í s rn u s n.
-- Miniologue, m. [bidact.] Nabootser van 1
-,
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iemands stem, uitspraak en gebaren, nabootser, naàper. niimo1oog rn.
Minnophyre, Miinoporphyre, m. [Minër.J
Leemachtig cement net veldspaath-, soms ook kwartsof ander korerels en van por/ierachtig weefsel.
.4- Mimoplastique, adj.: Tableaux m-s, levende tafereelen, die 't lijden van Christus voor
i s c h e tafereelen n. pl.
-steln,riopd
Minpose, f. [Bot.] , z. MIIMMMEUSE. — [)Vlinér.
Graauwsteen m., grijze lava f. van digt veldspaat
en augiet. — DIIMOSEES, f. pl. [Bot.] Mimóscaplanten f. pl.
Miiuule, f. [Bot.] Maskerbloern f., van 't geslacht der helmkruidplanten.
M-iniusope, m. [Bot.J espenboom in., groote,
schoone boom van Indië en Nieuw-Holland, met
bloesems, die eenigzins een' apenkop gelijken.
Minable, adj. (pop.) Erbarmelijk , ellendig,
armzalig.
Minable, adj. Onderrnijnbaar.
Miiiage, m. [Gout.] Meetregt n. op het koren;
regt op de wijnen. -- Min m ;eau•, in. Ontvanger In.
van 't meetregt.
Mivahouiet of Min aoiiet, m. [filar.] Draaijer in., om het stengewant aan te zetten.
Minaret, m. Ronde toren 'met uitstekende bal kons aan de moskeeën of turksche bedehuizen, van
welke de uren des gebeds worden afgekondigd,
moskee-toren, rn i n a r it m.
Minauder, v. n. Zich met gemaaktheid aangenaam willen maken, mal behaagziek zijn, zich
opsieren. — Mivauderie, f. Gemaakte behaag zucht, nu fferij, oppronking f. — M-s, gemaakte
manieren f. pl. — IliinaQadier, ière, adj. Gemaakt, behaagzuchtig , opgepronkt: Jeune rille
m-ière of als subst. MINAUDIERE, f. Saletpop f.,
paauwinnetje, behaagziek, opgepronkt meisje n. Les
m-s sont faux, de gemaakte, behaagzuchtige menschen zijn onopregt.
Mince, adj. Dun, van zeer geringe dikte: Cette
étolfe est bien m-, trop mrr-, die stof is zeer dun,
te dun. --- (Loc. prow.) M- comme la langue d'un
chat, zoo dun als een blad. -- (/iq.) Gering, sober,
schraal, middelmatig, onbeduidend, klein, nietig:
I1 donna on m- diner, hij gaf een schraal middagmaal. Un in- héritage, een (,ering erfdeel n. Un esprit bien m-, een zeer middelmatig verstand n. Line
dispute assez in-, een vrij nieture twist m. — Cet
homrne a la mine bigin ni-, eest an hormone Plea
m-, un homme de in- étoffe, hij heeft een zeer onbeduidend, een gemeen voorkomen.
?Mile, f. Uiterlijk aanzien van 't gelaat, voor komen, uitziclt, gezigt, wezen n. Bonne, Vlauvaise
of Mécliante m-, goed, slecht of ongunstig uitzigt.
Ii a la m- fére, haute, noble, grande, petite, insolente, hij heeft een fier, voornaam, edel, grootsclt,
gering of ongunstig voorkomen. I1 na pas de m-,
lij heeft geen voorkomen, zijn gelaat zegt niets,
is zonder uitdrukking. Faire trite m-, een droevip, verdrietig gezipt zetten. On se trompe souvent
Ii la m-, men bedriegt zich dikwijls in 't gezigt, in
't wezen, in de gelaats- of wezenstrekken. Il ne
faut pas toujours juger des geus à (of par, sur)
la m-, men moet de menschen niet altijd naar hun
uiterlijk beoordeelen. -- Homrne, Femme de bonne,
de mauvaise m-, man, vrouw van ! unstig, van
verdacht voorkomen. Avoir (une) bonne, inauvaise
m-, een, gezond, ziekelijk uitziet hebben; ook: een
goedaardig, b«osaardig uitziet hebben. — (fain.)
Pryer de m-, een goed voorkomen, maar weinig
verdienste hebben; ook: niet gezond zijn, hoewel
enen 't schijnt te wezen. II a la ruine, toute la ind'être riche, hij schijnt rijk te zijn. Vous avez in
n1- (Vous m'avez kien in m-) d'avoir trop hu, gij
ziet er uit, alsof ge wat te veel gedronken hadt. II
porte la m- d'un espion, hij ziet er uit als een
spion. — Ook van 't vourkorrzen der dingen rebézigd: Ce mets a bonne, mauvaise m-. die spijs ziet
er goed, slecht uit. -- Houding f , die men tot een
of ander oorrrnerk aanneemt, voorkomen n., schijn m.,
gezigt n.: Áffecter one m- grave, een deftig, ernstio Bezigt zetten, eene ernstige houding aannemen.
Faire in- d'ètre content, den scli jn aannemen, zich
houden of aanstellen alsof men tevreden is. II fit
m- de so.rt.ir, hij deed alsof hij wilde henenfraan.
Faire bonne, mauvaise, froide m- A qn., iemand
goed, slecht koel ontvangen of onthalen. — (fam.)
Depuis quelque jours it me fait la m-, sedert
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eenige dagen houdt hij zich boos op mij . Faire une
laide m-, een leel2jic gezigt zetten. z. ook M1EDARD
(SAINT). Faire la ni -, pruilen, stuursch zien. —
(Loc. prov.) Faire bonne m- a mauvais jeu, z.
BON (blz. 193, kol. 2). — MINES, f. pl. (fam.) Gezigtsbewcgingen f. pl., die iemand niet eigen zijn,
gebaren, gezigten n. pl., mi n e n f. pl.: Faut -il
tant faire de m- et de facons, moeten er zoo veel
minen en omstandigheden gemaakt worden? A quoi
bon toutes ces m-? waartoe al die tuinen, komplimenten, gebaren of omslag? — J'eus beau lui faire
des m-, it ne ma pas compris, of ik hem al teekens
en wenken gaf, hij begreep me niet. — Elle lui
fall des m-s, zij geeft hem lonken, zij werpt hem
verliefde blikken toe. (In de bovengenoemde, inz. in
de gunstige beteekenissen schijnt mine meer en meer
door air te worden verdrongen.)
MINE , f. Mijn, ertsmijn, bergstofgroeve, groeve f.,
bergwerk n. M- dor, d'argent, de cuivre, de fer,
d'étain, de charhon de terre, de sel gemme, goud-,
zilver-, koper-, ijzer-, tin-, steenkool-, steenzoutmijn. M- primitive, de transition, d'alluvion, oor
Tra -spronkelij,vga spoclin-m.
x (of dans les) m-s, inde mijnen werken.-vaileru
Percer on puits de m-, een' mijnput, eene schacht
boren. Exploiter une m-, eene mijn ontginnen,
bewerken. Ouvrier des m-s, bergwerker, nljnwerker. -- M-s profondes, diepe, neêrdalende gangen ni,
pl of mijnaders f. pl. M-s éievées , opstijgende
mijnaders. M-s horizontales of dilatées, schichten f.
pl., horizontale gangen. M-s en marrons, en rognons
of en nids, M-s séparees, dgarées, verstrooide, afgezonderde ertslagen (die geen zamenhangende gangen of aders vormen). M-s fixes, voortloopende
gangen. — (fig.) Ce sujet est one m- de beautés
poéliques, dit onderwerp is eene bron van (is rijk
aan) dichterlfik schoon. C'est une m- de savoir,
d'érudition, 't is een uitstekend, grondig geleerd
man. — Iedere met vreemde zelfstandigheden ver
als zwavel, eene aarde, een-mengdbrstof(z
zuur, enz.), erts m.: M- dor, d'argent, de cuivre,
goud-, zilver-, kopererts. Pierre de m-, gangsteen m.
— M- de plomb, z. GRAPHITE. Dessiner à la mde plonib, riet potlood teekenen. M- cornée, hoornzilver n. M- cdssante, sèche. froide, bros, dor,
zwaarvloeibaar erts. M- pliante, chaude, vive. lenig, warm, ligtvloeibaar erts. — [Mil., Fort.] Mijn,
kruidmijn f., sprin.gkuil, springkelder m. (om den
daarboven liggenden last door kruid in de lucht te
doen vliegen): Charger, Faire jouer one m-, eene
mijn laden. doen spelen of springen. Le puits, La
chambre of le fourneau, L'entonnoir, Le saucisson de la m-, de m nput n., mijn.kamer f. of
mijnoven m., de mijntrechter m., de kruidworst f.
der mijn. M- filirninifère, bornmfjn, steenm.ijn. Mdirecte of simple. M- double of figurée en T, enkele, dubbele of T-vormige mijn. Eventer la m-,
z. EVENTER, ook fig. -- (Jig.) Faire jouer la m-,
de mijn doen springen, een' heimel jken aanslag,
een koiiiplot ten uitvoer brengen.
MINE, f. [Métrol.) Min e, oude fransche graanmaat, 1 /2 seller of mud, =78,05 liter. — Mina,
inhoudsmaat te Florence (=12,18 lit.), te Turin
(=19.16 lit.), te Genua (.= 21,71 lit.), te Milaan
(=1? 69 lit.). -- Inhoud eener mine: Manger one
Th- d'avoine, eene mine haver opeten. — (Loc. prov.)
Ii en a pour sa m- de fèves, h2,á heeft er van gelust, 't is heen betaald gezet, hij is er tegen ,^elnopen. — [Ant.] Mina f., oud-grieksch gewipt, =100
drachmen of 436 grammes of witjes; — ook eerie
oud-grieksche maat, — 1 16o talent. M- attique, attische, otheensche mina
Miner, V. a. [Mil.) Mijnen of kruidmijnen aan
maken, ondermijnen, ondergraven. su i.--legnof
né r e n. M- un bastion, een bolwerk ondermijnen.
— Allener uithollen , ondergraven , weospoelen:
L'eau mine la Pierre, het water holt den steen
uit. Les rivières minent peu b peu leurs bords,
de rivieren ondergraven allengs hare oevers,
spoelen allengs de aarde onder hare oevers weg.
— (fig.) Ondermijnen, doen uitléren, allengs ver
vernielen, ongemerkt doen vergaan: Cette-téren,
maladie le mine, die ziekte ondermijnt hein, doet
hem afvallen, uittéren. Le temps mine tout, de
tijd ondermijnt, vernielt allengs alles. L'étude mine
pen i pen la santé, de studie sloopt, verwoest
ongemerkt de gezondheid. — SE MMtNER. v. pr. On.dermijnd worden, zich laten ondermijnen: Cette
:
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place ne peut se m-. -- Allengs uittéren, afvallen,
vergaan: I1 se mine par sea regrets. — liet part.
passé is ook adj.: Bastion m-, ondermijnd, g em i n e e r d bolwerk n. Bords m-s, ondergraven,
uitgespoelde oevers m. pl. — Santé m-e, ondermijnde gezondheid f.
Minérai, m. Erts m., het metaal zoo als 't uit
de mijn komt, mijnstof, bergstof f. M- fusible,
rebelle, ligte-, zwaarvloeibare erts. M- riche, pauvre, rake of édele, arme of magere erts. — Wordt
de soort van erts bepaald, dan zegt men mine:
Mine d'o,', d'argent, goud-, zilvererts. Wil men
echter bepaaldelijk te kennen geven, dat dit of dat
metaal in een' erts de overhand heeft, dan zegt men
minérai: M- de cuivre, kopererts (met zeer weinig
zilver). M- d'argent, zilvererts (met weinig koper).
Minéral, m. Delfstof, mijn- of bergstof f., onbewerktuigd ligchaam in den schoot of aan de oppervlakte der aarde, mineraal n. Le carbonate,
Ie sulfate et le phosphorate de sonde lont. des
minéraux eforescent.s, de hoolzure, zwavelzure
en phosphorzure soda zijn uithloeijende mineralen.
— Minéral, e, adj. Delfstofeljk, al wat tot het
rijk der mineralen of delf 'toffen behoort, ertsachti-p, mineraal. Charbon ni -, del fstoffel- ke kool f.
Sels minéraux, minerale zouten, bergzouten n. pl.
Le règne m-, het mineraal- of delfstoffen-rijk. —
Eau m-e, z. EAU. Source m-e, minerale bron, gezondheidsbron I. — M iuéialisable, adj. Verertsbaar. — Minéralisateur, m. [Chim., Minér.]
Verertsende stol' f., ertsvormer m. — 1iLvéI•alisation, f. Verertsing, versteenin.g f., overgang m.
tot een mineraal, mineralisátie, minera.
l i s é r i n g f. — Minéraliser, v. a. Verertsen,
versteenen, een metaal of half-metaal den vorm van
erts geven, m i n e r a l i s é r e n. — liet part. passé
is ook adj.: Plomb minéralisé par le soufre, door
zwavel verert.ot lood n. — Minéi•aliste, m.,
liever MINERALOGISTS. — inéralogie, f. Delfof bergstofkunrle, erts- of steenkunde, leer van de
onbewerktuigde notuurli(ch.amen, m i n e r a l o g i e f.
-- Miriéralo ique, adj. Del f:ctofkundig, de deli
stofkunde betreffend, min e r a l ó g i s c h. — Mi
adv. In de taal der delf--uéralogiqent,
stofkundtgen. — :1inéralogiste, soms Minéralog ne, m. Delfstofkundige, erts - of steenkenner,
kenner (Ier mineraloaie, m i n err a l o g i s t, ra i n er a loog m. — Minéralurgie, f. Toepassing der
niineralogie op de nasporing en onderscheiding der
ligchamen, inz. steenachtige, waarvan de kunsten
partij kunnen trekken. m e t a it u r g i e f. — M i néralnrgigne, adj. De metallurgic betre[fend,
m e t a l l i r g i sc h. — MintraM,rgiste , m.
Beoefenaar, kenner der metallurgic, me t a l l u rgist ni.

Minerie, f. Zoutmijn f.
Minnéregraplbe, m. 1 Didact.] .Oelfstofbeschrijver, miner ograaph m. -- iuér°ogrophie, f.
Beschrijving der delfstoffen. — iE inérographi(iise, adj. Die beschrijving betreffend,, ni i n e r ográp iissclz.

M inerval, m. Leergeld, schoolgeld n., inz. op
de latijnsche scholen en gymn,nasiën, rrm i ncrv rt l n.
— MINERSAL, E, adj. [Ant.] Jan Minerva geur'(d.
— inei'vales, f. p1. [Ant.] Borneinsche feesten ter eere van Minerva, m i n e r v á l i a n. pl.

— Minerve, f. (fig.) C'est one M-, 't is eene zoo

wijze als schoone vrouw (met zin.slpelincl op Minerva
of Pallas de schoone godin der wijsheid in de
mythologie). — Faire are. malgré M-, iets in spijt
van Minerva [invita Minerva] doen, zonder vatbaarheid en aanleg iets ondernemen, inz. studéren.
— (fain.) 11 ne pouvait

riep tirer de sa m-, lij

kon niets uit zijn brein, hoofd, hersens te voorschijn, brengen. - [Chir.] tlalskraag rn om 't hoofd
der kinderen regtop te houden. -- Minervien,
ue, adj. Minerva betreffend.
inet, in., -te, f- ( fain.) Poes f., katje, hoesje n.
Minette, f. [Tech.] Zandbak m. des pottevor-

mers. — [Rot.] M- dorée. z. v. a. LIJPULINE. —
{Minér.) Naam van verschillende ertsen, inz. van
erts Goeder n. — Weleer z. v. a. petite minauderie,
nu/fern f. — z. ook MMIN'ET.
Mineur, m. (of als adj. Ouvrier m-) Mijnwerker, bergwerker, bergman m. Le petit m-, de
berggeest m.. het berg.cp^oolc (naar mijnwerkers bijgeloof). — [Mil.1 Mijngraver, schansgraver, m in e u r ni. Attacher un m-, een' mijngraver neer-
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laten (in 't gegraven gat, dat hij verder moet uit
--- iAgric.] Ondergronds-ploeg, molploeg m.-holen).
— [11. n.] Mineerworm m., insect, dat in 't merg
der planten of bloesems leeft (ook als adj.: Vers
m-s). — Een der namen van de indische spreeuw
(mainat.e). z. ook onder MINEUR, adj.
Mineur, e, adj. Minder, kleiner, geringer, lager. — [Catli.] Les quatre ordres m-s, of als subst.
Les quatre rn-s, de vier lagere geestelijke orden.
Excommunication m - e, z. EXCOMMUNICATION. —
Erères m-s , minorieten, minderbroeders m. pl.
(cordeliers, franciscains). -- (Loc. prov.), z onder nuux. — [Géogr. j L'Asie m-e, Klein-elzie n.
— {Mai'.j Lieues in-es, kleinere mjlen f. pl. —
[Jeu] `fierce, Quarte , Quinte m-e, kleine of lage
derde, vierde, vijfde (3, 4, 5 lage volgkaarten in
't piketten). — [Vlus.] Tierce, Quarte, Quinte
m-e, kleine terts f., quart, quint f. Ton m-, zachte
toon, moltoon m. — Ook als subst.: Cet air est
en m-, dit lied is, staat in kleine terts, is in den
moltoon. — [Call.] Caractères m-s, kleine letters f.
pl., klein schrift n. — [Jur.) Minderjarig, onmondig: Une personne m-e, of als subst. Un m-, Une
m-e, een. eene minderjarige, onmondige. umancïper une felle in- of une m-e , een meisje voor
mondig of meerderjarig verklaren, van de voogdij
of vaderljke magt ontheffen. — (Loc. prov.) Ce
nest pas la Ie profit des in-s, dat geeft niet, dal
brengt geen voordeel aan --- D11NEURE , f. [Log.]
Minderterm m., tweede stelling f. eener sluitrede,
minor m.
Mineuse, f. [11. n.] Soort van bruinkeeltje n.
(tarter) van de La Plata- oevers.
-j- Miueux, e®ise, ar)j. Ellendig, armzalig.
Mingle, ni. [toetrol ] Mengel, mingel n., oud
vochtmaat (als wijn-, bier-, oliemaat-nedrlasch
=1,9.1 liter; als brandew4nmaat =1.,23 lit.; als
melkmaat =1,31 lit.).
-j- Mingreliin, e, adj. Zwak, sukkelend (faible,
débile).
Min iatiire, f. (oorspronkelijk) Het schilder
i n i a t © r e n, meest monniken, die in-werkdin
de middeleeuwen de handschriften met fraai gekleurde letters en teekeningen (eerst van m i n i u m
of menieverw, later van allerlei kleuren) opsierden.
— Klein- of fijnschilderkunst, het schilderen met
gomwaterverrwenr, die met de penseelpunt opgedragen of gepointilleerd worden, m i n i a t u u r-schilderkunst f. — Afbeelding f., portret n. in 't klein,
miniatuur-schilderij of -portret: Voile une jolie
m-. --- (fig.) Klein , keurig bewerkt kunstvoor
Cette botte est une vraie m-, die doos-werpn.:
is een waar miniatuurtje. — C'est une jolie,
petite m-, 't is een allerliefst klein meisje. — EN,
I1IINIATURE , loc. adv. In 't klein, verkleind, in min i a t'u u r: I1 a donné une description en m- de
toutes les parties du globe, hij heeft eene zeer beknopte beschrijving, eerre miniatuur- besch,sjjving
van al de deden des aardbols gegeven. — (fig.) 11
a la goutte en m-, hij heeft een' ligton aanval van
jicht. — Mialateeriste, m. Miniatuurschilder,
kleinschilder, en i n i a t u ri s í in.
Minieeule, f. Uiterst klein deeltje n.
Miniere, f. Berggoed n., berg- of mijnstof,
metaalmoeder f., de aarde, het zand of de steen,
waarin zich, een of ander metaal of mineraal bevindt en waaruit men 't afzondert. ( Tegenwoordig
zelden gebézigd dan van de delvingen in de open
lucht des moerasijzersteens, alsook van de veenderijen.)
M i n i ui e, adj. Zeer klein of gering, hoogst onbeduidend: Objet dun intérèt m-, d'une`aleur
m-, voorwerp van zeer luttel belang, van onbeduidende waarde. -- t [Corn.) Drap m-, zeer donkerkleurig, donkerbruin laken n. (naar de gewaadskleur der minimen). — [Mus.] Intervalte m-,
klfinst interval n. — Note m- of als subst. 31IN131E. M.
Halve noot f. (oude naam voor blanche). — MINIME, M. [H. rel.] Minste broeder, lid eener zeer
strenge monniken-orde, in de 15e eeuw door Franciscus van Paula gesticht, Pauliner monnik, min i rrc u s m. (Men had ook inin irnesses, Pauliner
nonnen, onder anderen te Abbeville). — [H. n.]
Naam eener adderstang, eener eenschalige kegelschelp, ook van verscheidene vlloders. -- -E- Misti nmité, F. Kleinste deel n. van iets; — onbeduidend
geringheid,, mini mi te it f. — Mininone i, m.-heid,
(pr. ---.movie) [Math.] Geringste, laagste graad m.,
:
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waartoe eene grootheid herleid kan worden. —
Minste som f., minste prijs m., minste straf f. enz.
(onder die, waarvan sprake is), m i n i m u m n.
(Plur. Des minimum of Des minima.)
Ministère, nl. Dienst, bediening f., ambt n.,
post m. : Remplir les devoirs de son m-, zijne
ambtspligten vervullen. Cela n est pas de mon ni -,
dat ligt buiten mijn ambt, bevoegdheid. — Le indes autels, de altaarbediening, het priesterambt. —
(bij uitbreiding) Le m- de la parole, de l'éloquence,
het sprekers- of redenaarsarrcbt (b. v. dat van predikant, van advokaat, enz.). -- Mi- public, openbare aanklager of eischer, een bij elke regtbank
aangestelde staatsbeambte, die voor de handhaving
der orde waakt en de toepassing der wetten eischt,
procureur-generaal m., openbaar m i n is t é r i e n.
— Dienst f., dienst- of hulpbetoon n., tusschenkomst f.: Si tious a vez besoin en cela demon m-,
je suis à vos ordres, zoo gij in die zaak mijne
hulp of tusschenkornst noodig hebt, ben ik tot uwe
dienst. — Staatsbestuur n., regéring; vergadering
der ministers, der staatsraden van eenen vorst; -bijzondere afdeeling of departement van bestuur,
dat onder eenen minister staat, m i n is t é r i e f.
Le m- était oppose it cette proposition, het ministerie, de regéring was tegen dit voorstel. Entrer
au m-, Sortir du m-, in 't ministerie of staatsbestuur komen, uit het ministerie treden. — Le mdes affaires étrangères, de l'intérieur, de la guerre,
etc., het ministerie van buitenlandsche, van binnenlandsche zaken, van oorlog, enz. — Duur eener
minislerregéring; — hotel n. of woning f. eens ministers; — bureaus, of ambtsvertrekken n. pl. van
een ministerie; — gezamenlijke beambten bij een
ministerie. Pendant le m- de Richelieu, gedurende
't ministerie van R. — Aller au in- de la guerre,
naar 't ministerie van oorlog gaan. — Miniestérialismue, rn, [Polit.] Gevoelens n. pl., gedrag n.
van hen, die een ministerie stelselmatig ondersteunen, ministerialismus n. — S MMinistériat, m. Regéring eens ministers; duur in. zijner
arnbtsbediening, m i ni s t e r i a a t n. — Miniesteriel, le, adj. 1Jet ministerie of de ministers betreffend, wat daarvan uitgaat; aan 't ministerie
gehecht, verkocht, in i n is t e r i e e 1. Politique inle, niinisteriéle staatkunde f. Le parti m-, de ministeriéle partij f. Journal m-, ministerieel dag
— Banc in-, plaats van de aanhangers van-bladn.
't ministerie in de wetgevende vergadering. -[Jur.] Officiers m-, openbare ambtenaren m. pl.
(die bevoegd zijn tot het opmaken van zékere acten: notarissen, procureurs, deurwaarders, enz.)
-

-

—

MINISTERRiEL, m.

Aanhanger, voorstander van

't ministerie, minister-man, ministeriële m. -M iiiistérielle:nent,, adv. In den ministeritlen
of bij 't ministerie ge:bruikel jken vorm.
Alinistre, m. Dienaar, handlanger m., werk
(meest in zedelijken zin): 11 est Ie m- des-tuigf.
passions, des vengeances de son maitre, hij is
het werktuig van zins meesters hartstof; ten, wraak.
-- (bij uitbreiding). La peste, la famine et la
guerre lont les m-s des venpeances de Dieu, pest,
hongersnood en oorlog zijn de dienaren, uitvoerders van Gods wraak. -- [icon. pol.] Stoatsdienaar, staatsminister, minister m., hoofd n. van
't staot,obestuur of van een' tak daarvan; gezant,
ambassadeur m. Le m- des finances, de la justice,
de la marine, de minister van f nantiën, van justitle, van marine. M-s d'Etat, M-s sans portefeuille, ministers van staal of zonder portefeuille
(die niet aan 't hoofd van een departement staan,
doch in den staatsraad zitting hebben). M- plénipot.entiaire, gevolrnagtigd minister. -- Le in- de
Prusse près la cour de France, de pruissische gezant aan 't fransche hof. — M- of M- de Dien, de
la parole de Dieu, de Jésus Christ, de l'Evangile,
de la religion, du culte, dienaar, bedienaar van
't evangelie, van Gods woord, evangelie-dienaar,
prediker, predikant, leeraar, godsdienstieeraar,
priester (in- des autels). — [H. n.] Soort van
amerikaansche dikbek m. (gros-bet).
iinisirerie, f. [H. egel.] Ambt van eenen
kloostervoogd, oppervoogdijschap n. in een Mat/itsrijnen- klooster.
Iliniaa^n, m. (pr. —ome) [Chin.] Menie f.,
rood lood-oxyde (oneigenlijk ook deutoxyde of
tweede loodoxyde geheeten) . loodvermiljoen n.
IVI!inois, in. (lam.) Lief aar dig, aanvallig
,
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(hoewel niet schoon) gezigtje. — Weleer in 't algemeen: ,gezigt, gelaat n. -- [Mar.] , z. V. a. AMINOT.
Minon, in. Poes f., poesje n. (naam, waarmede
de kat geroepen wordt): — (Loc. lam. et prov.)
II entend bien chat, sans qu'on lui dise m-, hij
heeft aan een half woord genoeg.
Minorat, ni. [Cath.] Waardigheid f. van hem,
die in de lagere geestelijke orden (ordres mineurs)
is getreden, 7ninoraat n.
Minoratif, ive, adj. [Pharm.] Zacht afvoerend: Remède m-, of als subst. MINORATIF, m
Zacht afvoerend middel n. — Minoration, f.
[Mid.] Zachte afvoering f.
Miisoré, in. (Cath.] Geestelijke, die de mindere
wijdingen heeft ontvangen, m i n o r i s t in.
Minorite, m. Minderbroeder (frère mineur),
minoriet m.
Minorité, f. Minderheid, het kleinere getal, as
o r i t e i t f.: La in- des voix, des suffrages, des
votants, de stemmenininderheid. La in- de 1'assemblee l'emporta, de minderheid der vergadering behield de overhand. — Minderjarigheid, onmondigheid, mn i n o r e n n i t e i t t.; duur m. daarvan. Ce
bier fut vendu pendant sa m-, dit goed werd gedurende zijne minderjarigheid verkocht. — Zonder
bepaling gebézigd: Minderjarigheid van een' vorst:
Les m-s sant souvent des temps de trotubles, in
tijden van minderjarigheid hebben er vaak onlusten plaats.
Minot, m. [Métrol.] Oude fransche inhoudsmaat, ; 11 mine (z. MINE). — Inhoud dier maat.
— Farine de m-, meel n. in vaten ter overzeesche
verzending. — (Proc.) Its ne mangeront pas un
m- de sel ensemble, zij zullen geen schepel zout
zaaien eten, niet lang vrienden, niet lang vereenigd
blijven. — [Mar.] Botteloef, doovejut f. van 'tanleer; penterbalk, haakslok in. o?n 't anker, als 't
gekipt is, uit te houden. Les haubans du m -, de
sjorring van de botteloef.
Minotaiare, m. [Myth.] Stiermensch n., een
fabelachtig monster, half mensch half stier, in den
labyrinth op Kreta, dat door Theseus met behulp
van Ariadne gedood werd. — [Astr.] , z. v. a.
CENTAURE en SAGITTAIRE.
Minoterie, f. [Corn ] Inricting f. tot nteelbereiding voor den uitvoer. — Overzeesche meelhandel m. — Minotier, m. Meelbereider voor den
overzeeschen uitvoer; meelhandelaar m.
Mintrir, v. n. Piepen (van ratten, muizen, enz.)
Misiiiit, in. Middernacht in., twaalf ure in den
nacht. A in- et denii. A m- an quart, A in- trois
quarts, te half een, kwartier over twaalven, kwartier vóór Benen. La messe de m-, de middernachtmis f. — (Loc. prov.) Les enfants de la messe de
rn-, de lic'itmissen, zwierbollen m. pl.
Minnie, f. [H. n.] 14frikaansche kleine sper
-wer,minuls.
Minuscule, adj. Klein (van letters): Lettre,
Caractère m-, of als subst. MINUSCULE, f. Kleine
letter f. (in tegenstelling met majuscule).
Minute, f. Minuut, zestigste deel van een uur:
II est midi moms vingt ni -s, 't is twintig minuten
vóór twaalven, vóór 't middaguur. — Zeer kort
lijddeel, oogenhlik, ommezien, ainer J n., minuut f.:
Je reviens dans une m-, ik kom zoo dadelijk, binnen eene minuut terug. — (fain..) C'est nu homme
a la m-, 't- is een man van de klok, een zeer stipt
mensch. — [Cuis.] Cc telettes b la m-, snel gebraden en opredischte ribbetjes n. vl. --- [ Astr., Géogr.]
Minuut, zestigste deel van een' graad (ni- sexagésimale); naar de nieuwere verdeelt nfg: honderdste
gedeelte van een' graad (in- centdsimale). — [Arch.]
Minuut, 60e, 3íie, 18e of 1-,e gedeelte van den 'rnodulus (vgl. MODULE). — [ feint.] Minuut, !s8e ge
lengte van `t rnensehenleoo fd.
-deltr
MINUTE, f. Zeer klein schrift n., kleine letter f.
— Eerste schriftelijk opstel of ontwerp, klad, concept n. (om vervolgens in 't net geschreven te worden). Faire la m- dune lettre, het concept or klad
van een' brief maken. -- [Jur.] Origineel, oorspronkelijk opstel n. van eene openbare acte, een contract, enz. (omdat het met kleinere letter plagt geschreven te worden, in te enstellinq griet de g r o s s e),
en i n u u t f. Toutes les m-s doivent être sur papier timhré, al de minuten moeten op oezegetd papier geschreven wouten. -- ( Géoln.] Ontwerp n.,
ruwe schets f. (op het terrein zelf gemaakt). —
{Mécan.] Klein tandrad n. -- [Mar.] 1MIinuutglas,
2

--

MIRACLE.

zandlooper, die in eene minuut, tegenwoordi in.
eene halve of vierde minuut, ledig loopt, half- of
kwartminuutglas n. — Minuter, v. a. Ontwerpen, ten papiere brengen, het concept of klad, de
minute van een opstel maken, in i n u t é r e n: hiun acte, un contrat de manage, eene acte, een
huwelijks- contract ontwerpen. — Zeer fijn of klein
schrijven. — 5 (fig. et fain.) In den zin hebben,
beramen, overpeinzen, van een plan zwanger gaan,
het plan hebben om spoedig iets uit te voeren. —
In dien zin ook als v. n.: I1 y a longtemps qu'ii
minutait de le faire, hij wigs reeds sedert lang van
plan dit te doen. -- sE MINUTER, v. pr. Ontworpen,
in klad gebragt worden. — liet part. passé is ook
adj. : Acte rninuté, in minuut of klad gebragte
acte f. — Minnnterie, f. [Tech.] Minuutwerk n.
(van een uurwerk). — itinuteur, in. Steller der
minuten van de pauselijke karper
Minutie, f. (pr. t=c) Kleinigheid, beuzeling,
beuzelarij, nietigheid, onbeduidendheid, vodderij f.,
wisjewasje n. Vous vous arrètez toujours h des
m-s, gij houdt u altijd reet beuzelingen op. M-s gramniaticales, spraakkunstige nietigheden f. pl. —Inatieasement, adv. Op beuzelachtige, kleingeestige wijze, tot in de minste, nietigste bij zonderheden.
Il a calculé in- toute la dépense, hij heeft de gansche uitcgaa f tot in 't allergeringste berekend. -Miuutieux, ieuse, adj. Beuzelachtig, nietig,
kleingeestig, zich riet beuzelingen ophoudend (alsof
't zaken van gewigt waren). C'est on homme m-,
't is een man, die zich met beuzelingen ophoudt.
Recherches m-ieuses, beuzelachtige, haarfijne onderzoekingen f. pl. — Peintre in-, schilder, die
groote zorg ook aan de minste bijzaken beslee'(t.
— Ook als subst.: inn in-, Une in-ieuse, een klein geestige m. en f., beuzelaar m., beuzelaarster f.
Min uititlore,adj. [Bot.] Met zeer kleine bloemen.
Mioehhe, in. et f. (pop.) Klein )vind n. — dénigr.)
Vent, kerel rn., wijf n.
Iiolé, in. Russische wijnmede f.
-t- Mioi,, in. Knaapje,jongske n. -- [H. n.] Volksnaam van de fluiteend C. (siffleur).
Miostn.de, f. j Corn.] Geringe serpie 1.
Mi -parti, e, adj., z. iii-. --- -f- Mi -purtir,
v. a. in twee helften verdeelen, uit twee even groote,
maar onaclikaardige, deelen zamenstellen.
Miquelets, m. pl. (weleer) Spaaneche bandieten
in de zu deljke Pyreneen, krjgs- en roofzuchtige
bergbewoners, ber! jagers; -- (nu) soldaten, die de
bijzondere wacht der kapiteins-generaal of gouverneurs der provinciën in Spanje uitmaken, m i q u e1 ets m. pl. M-s francais, fransche miquelets, een
door Napoleon I. in ° 1808 opgerigt korps n., om
tegen de guerillas te wet ken.
-- Miqneot, m. Bedevaartganger in. naar eene
aan St. Michiel gewijde kerk of kapel; rondtrekkend hédelaar (onder den dekmantel van zoodanige
bedevaart). p-- (pop.) 11 fait le m-, hij speelt den
huichelaar.
Miral}uncle, f. [H. ti.] Braziliaansche horzel f.
Mirabelle, f. [Hort.] Kleineroodachtigbruine
of gele ronde pruim van lekkeren smaak, m i rab e 11 e f. (naar 't fransche vlek Mira luau).
,firaele, ni. Wonder, wonderwerk. wonderleehen n., wonderdamt f., daad der goddelijke almagt, die met de ons bekende natuurwetten in strijd
is, nc i r a k el n. Les in-s de Jésus Christ, de
won.derwerken van J. G' -- (Prov.) II nest in- qua
de vieux saints, riten moet zijn vertrouwen alleen
aan beproefde lieden schenken. — (bij 'ergrooting)
Vreernd.coortige, niet verwachte, gebeurtenis, zeldzaamheid f., allerzonrlerlingst voorval n., b uitengewone daad f., iets verwonder'lijks of verbazends,
wonder n. 11 a éctiappé P la mort comme par ni -,
hij ic den dood als door een wonder ontsnapt. Cette
machine est an m- (one merveille) de fart, die
machine is een kun.ctwnnder, een zeldzaam kunstgewrocht. — (fain ) C'est un rit- (une merveille)
de vous voir, z. MERVEILLE. 11 faut crier to-, (lat
mag wel een mirakel heeten. -- Faire m-, beter
doen, dan wat men verwachten mogt. Faire des m-s,
uitblinken in al wat men onderneemt, wonderen
doen. Cela se peut sans ni-, dat gaat heel natuurlijk toe. dat is doodeenvoudig. -_ (iron.) VoiUk
an beau nl ! Vous avez tai 15 un beau m- ! daar
hebt ge at heel wat moois gedaan t — á MIRACLE,
loc. adv. (fan.) Wonderwel. wondersehoon. voor
I1 salt notre langue à m-, hij kent onze-trefljk.:
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taal wonderwel. Cela est fait à m-. dat is wonderschoon gedaan, gemaakt. — ?lliracliflique,
adj. (burl.) Verbazingwekkend (merveilleux); —
wonderdoend (van heiligen-beelden, enz.) — Mi raculeitseiuent, adv. Op wonderdadige wijze,
bij wijze van wonderwerk; — op bewonderenswaardige, verbazingwekkende, wonderschoone wijze. —
Miraculennx, ease, adj. Wonderdadig, door
een wonder gebeurd; wonderdoend; naar een wonder gelijkend, wonderlijk, verwonderlijk, verbazend,
Evènernent m-, wonderdadige gebeurtenis f., wonderwerk n. L'enfant m- né pour la rédemption
du genre humain, het wonderkind, voor de ver
geboren. Élie, eet homme-losinqdemch
m-, Elms, die wonderdoener. — Sa guérison me
semble m-euse, zijne genezing schijnt mij een wonderwerk. Ouvrage m-, verwo-rderljk, bewonderenswaardig werk n. Homme m-, zeer buitengewoon
mensch in., mensch van zeldzame talenten. — Ook
als subst.: 11 y a du ni- en tout ceel, in dit alles
is iets wonderbaarlijks — Miractaiiiser, v. n.
(woord van J. J. Rousseau) Wonderen doen.. —
Als v. a. wonderdadig maken.
5 Miradore, m., z. V. a. BELVEDER.
Mirage, m. [Phys.] Luchtspiegeli g, opdoe ming f., soort van gezigtsbedrog, waardoor men,
ten gevolge eener b ijzondere wijze van straalbreking,
in de verte, of aan den hemel als achtergrond, bij
helder, warra en stil weder, beelden van allerlei
voorwerpen bespeurt (door 't bijgeloof voor 't werk
der Fata of toovergodin Morgana gehouden), fata
(eiland Cuba.
morgana f.
Mira,: uiuniaa, in. [Bot.] Palmboom m. van 't
Miraille, e, adj. [Bias.] Gespiegeld (van de
anders gekleurde oogen op den paauwestaart, van
de ronde vlekken op de vlindervleugels.
-

Miraillet, lliralet, m. [H. n.], z. BARRACOL.

Mira[nolin, m. Naam der arabische khalifen,
bij de schrijvers der middeleeuwen (eene spaansche
verbastering van 't arabisch emir al moumenin,

vorst der geloovigen) .

Mirauder, v. a. (pop.) Met aandacht bekijken,
aangapen. — M- un oeuf, liever MIRER un oeuf.

lliraut, m. [Chas.] Eigennaam van den mannetjes- speurhond m. sect).
Mireolion, m. [H. n.] Miereneter m. (een inMire, f. [Mil.] Vizier n., vizierkorrel, korrel,
mik f. La m- d'un canon, d'un fusil, 't vizier van
een kanon, geweer. Ligne de m-, rigtljn f. Angle
de m-, rigth.oek m. — Ce canonnier prend sa m-,
die kanonnier viseert, neemt zijne rigting. Point
de m-, mikpunt, doel n. — ( fig.) Ce nest pas là
son point de m-, dat is 't niet, waarop hij doelt,
hij heeft heel wat anders in 't nog. -- Coin de m-,
z. COIN. — MIRE, m. [Chas.] Vijfjarig wild zwijn n.
— Miré, e, adj. [Chas.]: Sanglier m-, oud wild
zwijn n. niet binnenwaarts gekromde slagtanden.
— Ook het part. passé van mirer als adj.: But
m -, in 't vizier genomen doel n. — Oeufs m-s,
voor 't licht bekeken eijeren n. pl.
Miresuent, m. [Mar.] Uitwerking der opdoe ming (z. MIRAGE). Etre en in-, opdoemen (van een
schip, dat zich in de verte hooger voordoet dan 't is).
?direr, v a. Rieten, mikken, aanlengen, viséren:
M- le but., op het doel riglen of pointeren. -- Ook
zonder voorwerp: Après avoir bien miré, it manqua son coup, na lang gemikt te hebben, schoot
hij nog mis. — ( fig. et fam.) M- tine place, un
emploi, op een' post. eene bediening loeren. — Mdes oeufs. eijeren tegen 't licht houden (om te
onderzoeken of zij versch zin). — M- un drap,
een laken tegen den dag houden. - MIRER, V. n.
[Joail.] Spiegelen (van diamanten en andere fijne
steengin met weinig hoeken en facetten ). — SE
MIRER, v. pr. Zich spiegelen, zich in een spiegel
beschouwen. Elle se mira-glas,inwterz.
longtemps aver complaisance, zij stond lang met
welgevallen vóór haren spiegel. Se in- dans l'eau,
zich in 't water spiegelen of bekijken. --- (bij vergrooting) On se mirerait dans ce parquet, dans
vette vaisselle, men kan zich in dien vloer, dat
vaatwerk wel spiegelen. — (fig. et (am.) Se m- dans
son ouvrage, zijn eigen werk met welgevallen, met

ingenomenheid beschouwen. Elle se mire dans ses
plumes, zij pronkt met hare véderen, spreidt haren
opschik, hare schoonheid met zelfbehagen ten toon.
Le paon se mire dans sa queue, de paauw spiegelt
zich in (pronkt met) zijn' staart (van een' zot, die
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op zijn fraai voorkomen grootsch is) , -- [Mar.]
Opdoemen, z. v. a. Etre en MIREMENT : La cote,
La terre se mire, de kust, het land doemt op.

Miride, in., z MIRIS.
t -Miridiee, adj. Wonderen zeggend. -- Mi riiique, adj. (plots.) Wonderbaar, vreemd. -Mirifignemmment, adv. Wonderbaarlijk.
Miriole, m., liever MYRIOPHYLLE.
Minis (pr. —rice), Miride, m. [H. n.] Half- -

vleugelig insect, dat zich doorgaans op de planten
ophoudt en snel loopt. (perzik f.
Mirlieoton, m. [Hort.] Groote gele najaars-

t Mirlifiehnres of Mirelifichure, f. pl.

Kleedij f.. opschik, tooi m.
M,irliflore, nl. ((am.) Pronker, saletjonker m.
Mirlipot, in. Salie-aftreksel n., salie -thee f.
lirliro, iiriiros, m. [Jeu] Twee zwarte
azen, zonder matadors (in 't, omberspel).
íirlirot, in., z. v. a. MELILOT; LUPULINE. -(Loe. pop.) Yen dis du m -, ik lach er wat meé,
ik geef er geen zier om.
Mirliton, m. Rietfluitje n. -- Gazen kapsel
uit de iRe eeuw. — Zeker volksreferein, in i r l it o n n. -- Sedert eenigen tijd ook een naam der
louis d'or'. — [Cuis.} 'Zeker tusschengeregt n. van
ejeren, suiker, oranjebloemen, boter, enz., m i r-

liton.

Mirnieau, m., z. v. a. SELAGE.
Mirumidoii of Myrmidon, m. (fam. et iron.)

Klein, onbeduidend manneke, ventje n., dreumes;
dwerg; — wijsneus, waanwijze m.

iiirniillou, m. [Ant. rorn.] Kampvechter niet

de zeis, mi r m i l l o m.
Miroir, in. Spiegel m. M- de poche, de toilette,
zak -, kapspiegel. Glace, Bordure de m-, spiegel
Ce m- flatte, die spiegel-glasn.,piejt
vleit, doet schooner schijnen dan men is. — M- de
métal, metalen spiegel. M- ardent, brandspiegel.
M- plan, concave, convexe, vlakke, holronde, bol -

ronde spiegel. M- cylindrique, prismatique, coni-

que, cilinder -, prisma -, kegelspiegel. — M- des
Incas, spiegel der Incas: de obsidiaan en de vuurstein, door de oude Peruanen tot spiegels geslepen;
weleer ook de naam van 't gepolijst zwavelzuur
ijzer. — (fig.) Les vieux sont le in- de fame, de
Dogen zijn de spiegel der ziel. — Cet homme est
un in- de vertu, de patience, die man is een voor beeld van deugd, geduld. - [Anat., Chir.], z. v. a.
DILATATEUR. — [Arch.] Ovaal sieraad n i n lijstwerk, spiegel. -- Holte in den voorkant van een
steen , door het te diep doordringen van den
beitel bij 't behouwen, spiegel. — [Bot.] M- du
temps, z. V. a. MOURON rouge. M- de Vénus. venusspiegel, soort van klokje (campanule). — [Chas.]
Op eene spil staand werktuig met stukken spiegelglas. om vogels te lokken. — Snippendrek m. -[Cuis.] Oeufs an m- of sur le plat, spiegeleijeren n.
pl., ongeklutste gebakken ejeren. — [Eaux et for.]
Ingehouwen plek op den te vellen boomstam, op
welke met den merkhamer of sjap het merk gezet
wordt, spiegel. [H. n.] Paauwspiegel, zekere
dagvlinder. — Gekleurde, blinkende vlek aan den
vleugelrand of op den staart van sommige vogels.
— [1-iydraul.] Spiegelvorrnige of vierkante waterkom f. — [Man.] Bai it m-, z. v. a. MIROITË. -[Mar.] Naambord n. (nu liever fronton of tableau
gehecten). — [Minér.] M- d'ane, M- de sainte
Marie, M- de la Vierge, M- du pèlerin, of Pierre
spéculaire, Pierre Ir Jesus, zonderlinge namen,
die de fransche steenhouwers geven aan de doorschijnende, geelachtige platen van de kristallen des
zwavelzuren kalks, spiegelsteen m. — [Péche]
Vlak water n., spiegel Pêche au m-, het visschen
met den spiegel (waarbij de visch wordt aangelokt
door een' spiegel, die 't beeld der maan opvangt).
— [Tech.] , Z. v. a. CLAIRIÈRE. — Miroitaut, e,
adj. Spiegelend, weêrsch jnend. — Miroité, e,
adj. [Man.]: Cheval m-, bal in-, spiegelbruin, appelbru-in paard n. — [H. n.] Carpe m-e, spiegelkarper m., ook Reine des carpes geheete [Rex
cyprinorum] . -- Miroitement , m. [Didact.)
Weérschjn m., afspiegeling f. eener gladde oppervlakte. — iiroiter, v. n. [Didact.i Weêrschijnen, het licht terugkaatsen, afspiegelen. — Mi roiterie, f. Spiegelhandel m.; spiecrelmakerj f.,
bedrijf n., werkplaats f. des spiegelmakers. — Mi roitier, ni Spiegelmaker; spiegelverkooper m.
Birop, in., z MIROU.
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MIRONTAII'E

Mirontaine, Mironton, n. Volksreferein n.
t Mirostoyer, V. n., Z. V. U. SE MIMER.
Miroton, in. [Cuis.] Met toekruiden bereide

sneedjes gekookt ossevleesch n.
(schip n.
Miroar of Mie on, m. [Mar.] iameesch roei-

111irouette, adj., z. V. a.

Miroxyle, m. [Bot.]

MIRGITE.

Perubalscrnboom m.

Mirtille of Mirtil, Mirte, z. MYRT —.
Mis, e, adj. (en part. passé van mettre): Chose
m-e It sa place, op zone pleats gelegd, gezet, gesteld ding n. — Le Christ mis er, Croix, de ge
Christus m. — Femme m-e à mal, ver -kruisgde
vrouw f.

— Mot bier m-,

goed aangebragt,-leid

geplaatst woord n. — Ville m-e à feu et a sang,
te vuur en te zwaard verwoeste stad f. Personne
kien m-e, mal m-e, goed, slecht gekleed mensch in.
-- [Mar.] Cheval kien m- dans la main et dans

les talons, goed aan de hand en beenen gewend
paard n.
Mis, m. [Anc. prat.] Overgave f. der
proces-asten aan de griffie; dag m. dier overgave.
—

Misn.go, m., z. BISAGO.
Misaine, f. [Mar.] Fok f., rokkezeil n.; latijnsche bezaan f. Hune, Mat, Vergue de to-, voormars f., fokkemast m., fokkera f. Haubans, Etais
du mat de m-, fokkewant, fokkestag n.
Misandre, f. [Bot.] Soort van gunneria of

netelplant f.

Misanthrope, m. Menschenhater; — ongezellig, mensclsenschuw, terucjstootend mensch. — Somtijds ook gebruikt voor mélancolique, zwaarnioedige, droe fgeestirt e. — ( fig.), z. v. a. DESOBLIGEANTE.
[Jeu] z. v. a. SOLITAIRE. — MISANTHROPE,
Misanthropique, adj. Menschenhatend; — menschensch uw, ongezellig, terugstootend. norsch. --—

,

Misanthropie, f. (vroeger liseunthroperie)

Menschenhaot m.; — nnensc6<< nschuwheid, on.gezelligheid. hebbelijke onvriendelijkheid of norschheid f.,
terugstootende manieren f. pl. — Somtijds z. v. a.
MELANCOLIE. — Misantbropique, adj., z. mSANTHROPE. — j5 1Misanthropisme, m., Z. V. C.
MISANTHROPIE.

Miseeila.nèes, f. pl. Gemengde opstellen n.
pl., mengelwerk, allerlei n., mengelingen f. pl. (Ge-

bruikeljker is mélanges.) — Somtijds ook als adj.:

Oeuvres m-s mengelwerken n. pl. (oeuvres mnëlées).

MiSeWo, m. (pr. eh k) [Minér.] Italiaansch
veelkleurig marmer, mis c h i o n.
Miseibilitè, f. [Didact.] Vermengbaarheid f.
-- Miscible, adj. Vermengbaar, te vermengen.
Miseopi► e, m. [H. n.] Draaiwesp f.
Mise, f. Inleg, inzet m., inleggeld n. (in eene
handelsonderneming, in een spel, in eerie loterij,
enz.). Sa mise dans cette affaire est de cent mille
francs, hij heeft honderd duizend francs in de zaak
gelegd, gestoken. M- de fonds, ingestoken kapitaal n.
Retirer, Doubler sa ám1-, zijn' inleg, inzet terugnemen, verdubbelen. De conihien est la m-? hoe
hoog, hoe veel is de inzet? wat wordt er ingezet?
= Bod, opbod n.: Ma m- a couvert la sienne, ik
heb een hooger bod gedaan dan hij. — Uitgaaf f.
(in deze beteekenis verouderd) La m- excède la
recette, de uitgaaf overtreft de ontvangst. Ne faire
ni m- ni recette de qc., iets noch in ontvang noch
in uitgaaf brengen. — Gangbaarheid f., omloop m.
(van munten); aftrek m., debiet n. (van waren). Argent, Monnaie de m-, gangbare munt f. Ces especes n'ont plus de m-, die speciën, munten zijn
niet meer gangbaar, zijn buiten omloop of koers.
Cette étoífe est encore de m-, die stof vindt nog
aftrek, wordt nog gevraagd. — (fig. et fam.) Cette
excuse nest pas de m-, die verontschuldiging is
niet geldig, niet aannemelijk. Cet homme est de
m-, die soon mag zich vertoonen of laten zien, kan
overal verschijnen. — Kleeding, kleedij, wijze van
zich te kleeden, kleederdragt f.: Elle a une mdéeente, élégante, indécente, ridicule, zij heeft
eene welvoegelijke, sierlijke, onbetamelijke, belagchel jke kleeding. — [Con.] M- b bord of Frais
de m- à lord, kosten m. pl. van inlading of inscheping. M- ii terre, kosten van uitlading, los
ontscheping. — [Constr.] M- en ligne,-singof
opbouwing, optrekking naar het rigtsnoer of de
lijn. — [Fond.] M- en feu, het aansteken des
ovens. M- hors, het uitdoen, uitblazen. — [Impr. j
M- en pages, opmaking van 't zetsel tot blad zijden; het opmaken van den vorm. M- en train,
toestelling van den opgemaakten vorm voor den
afdruk. M- en casse, het uiteennemen van den
—

MISÈRE.
afgedrukten vorm en het verdeelen der letters in
hare eigen vakjes, het d i- s t r i b u d r e n. — [Jur.]
M- en possession, in bezit stelling f. hi- en cause,
het betrekken von iemand in eene regtszaak. M- en
délibéré, het stellen eener zaak in nadere beraadstaging. M- en derneure, oproeping eens schuldenaars tot betaling. M- en accusation, het stellen
in staat van beschuldiging. M- en lifherté, vrjlating f., het op vrije voeten, stellen. M- b prix,
prjsbepaling f., aanslag m. der waarde van een
voorwerp. — La m- en verste d'objets, het over gaan tot den verkoop van voorwerpen ('t zij op
regterizjk gezag of uit vrijen wil des eigenaars)
(te onderscheiden van: Des objets mis en vente,
te koop gestelde, in den handel gebraifte of ver
gestelde voorwerpen). — [Mar.] La m--krgba
à l'eau dun vaisseau, het te water brengen of
laten, het laten afloopen van een schip. La n i- en
place des couples, het stellen, plaatsen der spanten. — [í41i1.] La première m-, de eerste uitrusting, toelage f. voor de eerste uitrusting (van een'
soldaat, van een' officier). La m- en Plat de siége,
het in staat van beleg stellen. La m- en subsislance, het in huisvesting en voeding zin. - [Théàt.]
it!- en scène, inrigting f. voor het tooneel, voorbereidsels voor de opvoering van een tooneelstuk,
inz. als het voor de eerste maal gespeeld wordt. —
[Tech. j ill- en oeuvre, het onder handen nemen
van een of ander te bearbeiden voorwerk?, toestel m., toebereidsels n. pl. tot de bewerking. -Opgesoldeer°d stuk ijzer n. tot versterking. — Koelvat n . voor de gaurgezoden zeep. — Kegelvormig
gat n., waardoor het moslaardzaad in den molen
wordt gestort, trechter m. — Schikking van 't
hout voor een vlot. — 1 MISE-BAS, m. Oude, afgelegde kleederen n. hl. (voor de dienstboden of
armen. (Plur. Des mises-lias). — 1115E-HORS, f.
[Corn.] Inleggeld. ingestoken kapitaal n. in Bene
onderneming (Plur. Des mises hors).
Misèr ale, adj. (van personen en zaken).
.Ellendig, ongelukkig, erbarmelijk, rampzalig. deerniswaardig, armoedig, schamel; slecht, verachteljk;
voddig, nietig, m i s e r a b e l: Famille in-, ellendig,
deerniswaardig, lijdend huisgezin n. II tra ne une
vie lien m-, hij leidt een zeer ellendig leven. II a
fait une fin m-, hij is in armoede en ellende gestorven, heeft een jammerlijk einde gevonden. Les
raisons qu'il aliègue3 sont nl -s, de rédenen, die
hij aanvoert, zijn armhartig. 11 faut être kien mpour faire une action si honteuse, men moet zeer
slecht zijn, om zulk Bene schandelijke daad te doen.
Il se tourmente pour de m-s honneurs, hij kwelt
zich om nietige eerbewijzingen. Les rn-s disputes
de l'école, de armhartige, nietige schoolsche twisten. — MISERABLE, m. et f. Ellendeling, ellendige;
nietswaardige, deugniet m. el f. II faut assister,
secourir les m-s, men moet de ellendigen bijstaan,
te hulp komen, ondersteunen. C'est un petit m-,
't is een jonge deugniet. — C'est une m-, 't is eene
ligtekooi, een veil wezen. — Miiérableroent,
adv. Op ellendige, jammerlijke wijze, deerlijk, erbarmel jk; slecht. - -j- Misèrableté, f., z. v. a.
3IISERE ; PAUVRETE.
Misère, f. Ellende f., nood, jammer m. ; groote
behoefte of armoede f., gebrek n. La vie est pleine
de m-s, het leven is vol ellende, ongelukken, tegenheden. Ce monde est one vallée de m-s, deze
wereld is een jammerdal, tranendal. Tomlaer dans
la m-, tot armoede vervallen. Mourir de fain et
de m-, de pure m-, van honger en gebrek, van
louter gebrek omkomen. La paresse produit la m-,
luiheid teelt armoede, gebrek. — Onvolkomenheid,
zwakheid en nietigheid f. van den mensch. Nul
nest content de son état: rien ne marque davantage la m- de I'bomme, niemand is tevreden met
zijnen staat: niets getuigt beter, bewijst sterker
's menschen onvolkomenheid , tekortkoming. —
Moeite, zwarigheid, ongelegenheid, verdrietelijkheid,
kwelling f., verdriet n. C'est une m- que d'avoir
affaire is lui, 't i.s eene kwelling, een plaag -net
hem te doen te hebben. — (fig. et fan.) Collier de
m-, ezelejuk, zware, gedwongen, gedurige arbeid,
drukkende last in. Lit de m-, Kraambed n., bed
der smarte. La m- du temps, des temps, de
slechte, dure tijd m. -- Beuzeling, kleinigheid,
nietigheid f. Il se fiï.che pour une in-, h ij maakt
zich boos over eene beuzeling. Ne dire que des
m-s, niets dan nietigheden, beuzelpraat uitkramen.

MISER1RÉ
— [Jeu] Spel n., waarbij de speler aanneemt niet
één' trek of slag te maken (in't orrabre-, quadrille-,
boston-spel) , m i s è r e f., in 't boston ook grande
m- geheelen. M- sur table, M- ouverte, open, opengelegde misère (waarbij (le speler zijne kaarten
bloot of geopend voor zijne tegenspelers nederlcgt).
Petite m-, M- à l'écart, klein-misère (waarbij 'men
ééne kaart ecarteert of weglegt en aanneemt al de
slagen te halen, in 't boston). íM1- forcée, gedwongen misère, íusschenspel in 't boston, wanneer niemand een spel aangeeft en waarbij diegene verliest,
die de meeste trekken maakt.

Miséréré, in. {Liturg.] Roomsch-katholjk kerk
dat met de woorden Miserere-gezanp(slm5'7),
naei, Domroe, erbarm U maner, o fleer, aanvangt,
m I s e r é r e n. ; -- de zangwijs f. van dien psalm. -(fig.) Minuut f., oogenblik, ommezien, amerj n.
(mei toespeling op den korten tijd, dient opzeggen
van 't miserére vereischt): Je reviendrai dans un
m-, dans deux m-s au plus, ik ben in eene'minuut,
binnen twee minuten op zijn hoogst terug. — (Loc.
prov.) Ii a tout dit depuis in- jusqu'b vitulos, hij
heeft alles van stukje tot beetje gezegd, hij heeft
ons geen woord geschonken (met toespeling op den
zang, die riet miséréré begint en met vitulos eindigt). 11 en a eu depuis m- jusqu'a vitulos, hij is
bont en blaauw geslagen. — [Méd.] Darmjicht f.,
darmkronkel m., liet drekbraken, in i se r é r e n.
(passion iliaque, iléus, clhordapse, colique de m-).
iséi°icor•cle, f. Barmlcartigheid, goedertierenheid, ontferming, genade, verschooninq, vergi fenis,
vergeving f., 7nededoogen n. Faire des oeuvres de
m-, werken van barmhartigheid doen, uitoefenen.
C'est un homme sans m-, 't is een onbarmhartig
mensch. C'est une grande m- que Dieu nous a
faite, 't is Eene cgroote genade, die God ons heeft
betoond. — Crier ;n-, om genade, vergi nis
schreeuwen, roepen; erbarmelijk schreeuwen. fae ie
m- a qn-, iemand begenadigen, vergeven. Ii ne leur
a fait aucune m-, hij heeft hen niet in 't minst
verschoond. — (Prov.) A tout péclié ni -, er is
vergeving voor alle zonden, geene zonde is zoo
groot, dat zil niet zou kunnen worden vergeven;
men moet toegeeflàjk zijn. — Etre aa is m- de qn.,
van iemand geheel afhankelijk, in iemands magt
zijn. Se remettre, S'abandonner b la m- de qn ,
zich aan iemand op genade en ongenade overgeven.
Cela rime comme halleiiarde et m-, dat rijmt
slecht, dat rijent als een tang op een varken. —
[Jur. ane.] Préférant m- to justice, willende genade voor regt doen gaan. — [Cath.] Al wat
tegen den ordesregel aan de monniken wordt gegeven of toegestaan; zitplankje n. aan de koor- of
klapstoelen; stoel m., waarop oude en zwakkelijke
geestelijken bij de godsdienstoefening zaten, m i s eV 2 c o r d i a f. — Kleedkamer f. bij de Karthuizers.
— Gastenzaal f. in sommige godsbuizen. — Tweede
zondag m. na Paschen (naar 't latinsche misgezang
psalm 89, dat met misericordia begint). — Filles,
Religieuses de la M-, de Notre-Dame de la rel-,
barmhartige zusters, nonnen van Onze-Lieve-Vrouwe der Barmhartigheid (eene in 1637 gestichte
orde). -- [Mar.] , z. ANCRE . — [Cheval.] Genadedolk m. (nERCI de Dieu). — MISÉIUCOIIDE ! interj.
M- ! que vois -je ? Barmhartige God ! wat zie ik?
A 1'aide ! m-! help! om Gods wil! -- MiséricordEeuseenent, adv. Met barm.hartighieid, op
j

genadir,e wijze. — Misérieordieaux , ietase,

adj. Boem iartig, genadig; vol erbarrning, mede
Dieu est m-, God is barmhartig. —-dogen:
Homme m- envers les pauvres, met de armen
medelijdend mensch. — Ook als subst.: Bienheureux sont les m-, car its obtiendront miséricorde,
zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhart iglieid verkrijgen.
Misguriie, m. [R. n.] Smeerling m-, poel- of
sl kvisch, weêrvisch m., een riviergrondel (loche,
loche d'étang, colite, Poisson de vase, baromètre
vivant). (schelp f.
Miwile, m. [H. n.] Kruikvormige, eenschalige
Misocanmpe, m. H. n.] Poppen- of maskervreter m. (een insect). — 5 Misogame, m.
Huweli leshater; oude vrijer m. -- Misogamie. f.
Huwelijksverachting f., afkeer m. van den echt. —
% Misogyne, m. Vrouwenhater m. — Mysogynie, f. Afkeer m. van de vrouwen. — S Misologie, f. Afkeer m. van alle wetenschap, verachting van elke leerwijze, van de redeneerkunde.
,

[

--
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MITELLS .

— S' Nlisologqie, m. Redehater, verstandsverachter, hater der wetenschap, mi so 1 o o g m. —
5 Misonmesse, m. Vijand m. van de mis. --S Misophane, m. Lichtvijand, lichtschuwer m.
— ï Misopoeon, m. Baardvijand, baardhater m.
— Misopolème, m. Oorlogsv(jand, hater in.
van den krijg. — j Misopsychie, f. Levenszatheid f., afkeer m. van, verdriet n. in 't leven.
— ^ Misosohhie, f. Wijsheidshaat m. — 5 Misoxénie, f. Haat m. teren vreemdelingen.
Riispiekel, Mispikel, m. [Minér.] Arsenikaal Ozer, een mengsel van zwavelijzer en arsenikijzer, mispickel n.
Misset, in. ( Liturg.] Misboek, missa al n. —
[Irnpr.] Groote drukletter f. (ook grand canon
ge/weten), tusschen dubbele kanon (double canon)
en groote kanon of sabon (trimigeste), missaal.
Missilance, f. [El. n.] Soort van kleine valk as.
?Missile, adj. [Ant. rom.] Armes in-s, werpgeweer, werptuig in.
Mission, f. Zending f., last m., opdragt, vol
Rernplir, Accomplir sa m-, zijnen last,-magtf.
zijne commissie of zending vervullen, uitvoeren.
Avez -voos m- pour cela ? hebt gij daartoe last,
volinagt ? 11 agit sans m-, hij handelt zonder opdragt of volmagt. — [Rel.] Zending, roeping f.
tot prediking van 't Evangelie: La m- des apótres
eient de Jésus Christ rnéme, de zending der apostelen koprat van J. C. zelven. -- (Loc. pros'.) II
prèche sans m-, hij is niet gemagtigd om dit te
zeggen of te doen. — (in collect. zin) Zending f., zen
-delingschap,bkr otn.ebkrig
der heidenen of ter onderrigting van christenen,
uitgezonden geestelijken, in i s s i e f. La rn- a fait
de grands fruits dans vette ville, de missie heeft
in die stad groot nut gesticht. Les in-s dans le
Pérou, de missiën in Peru. On la envoyé en indans vette ile, men heelt hem als zendeling naar
dat eiland gezonden. — Faire la ni-, zich aan het
bekeeringswerk wijden. -- Pères de la in-, z. V. a.
LAZARISTES, z. LAZARISTE. — [Géogr.] Blijvende
vestiging van christen-zendelingen, inz. die der
Jezuïeten in Paraguay, gedeelten van Brazilië en
La Plata, waar zil eenmaal talrijke koloniën van
bekeerde Indianen gevestigd hadden, m i s s i e f. —
Missionna,ire, m. Zendeling, bekeeringsgezant,
geloofsbode, heidenbekeerder, m i s s i o n a r i s m.
— M-s, z. v. a. Pères de la mission, LAZARISTES.
— Missionarisine, m. IJver m. voor 't zendelingswezen.
Missive, adj. f. Ter verzending bestemd (alleen
in): Lettre m-, zendbrief, brief r n. — diet woord
wordt doorgaans als subst. f., en wel in boertenden of spottenden stijl gebézigd: I1 ma éerit une
longue m-, hij heeft mij een' langen epistel of
brief geschreven.
Mistic, Misti€lue, m. [Mar.] Zeker driemastvaartuig der Middellandsche zee, as is t i e k m.
11listouflet, m. Vertroeteld mensch m., bej

-

dorven kind n.

?(netral, m. Noordwestewind (in't zuidoosten
van Frankrijk), mistral m.
Mistrap ee, f., z. v. a. MAISTRANCE.

Miry, in. [Minér.] Goudgeel mineraal n., dat
zich aan den chalciet zet, gelik het zoogenaamd
spaansch groen aan 't koper, m i sy n.
Misys, m. (pr. —zice) [Bot.] 4frikaansche
truffel m.
Mitaine, f. Want f., vuist- of duimhand
Une paire de m-s, een paar wanten.-schoeni.
— Vrouwen- klephandschoen m. (die enkel tot het
bovendeel der vingers reikt. -- (fig. et pop.) Onguent muon m-, middel, dat noch nut noch schade
doet. — (Loc. prov.) Ce sont lb des ni-s /i quatre
pouces, dat middel is geheel nutteloos, dient neegens toe. Cela ne se prend pas sans m-s. On ne
peut y toucher qu'avec des m-s, dat laat zich
zoo gemakkelijk niet doen, dat gaat zoo gernakkelijk niet. Il faut le prendre aver des m-s, hij is
geen kat om zonder handschoenen aan te tasten.
— [Tech.] Gering bevervel n. -- Blikken handschoen des glasblazers. — CROQUE - MITAINE z. afd.
Mite, f. [H. n.] Mijt, made f. M- dornestique,
kaasmijt. M- des farines, meelmade. M- des oiseaux,
vogelluis f. — Mité, e, adj. [Corn.] Door de mijt
bedorven of doorknaagd: Fourrure m-e.
,

Mitelène, in. [H. fl], z. M1TILENE.

Mlitelle, f. (eig. kleine mijter) [Bot.] Beeren-
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--

MIXTIONNER.

oor n. (saniele), bisschopsmutsje n. -- [Chir.].drm--

heure. — MITRAILLER, V. a. Met schroot beschieten;
doodschieten roet schroot (gelijk dat in de fransche
Miterne, f. [Pêche] Schuilplaats f. voor de omwenteling der vorige eeuw, inz. te Lyon, bij
vischotters; z. V. a. JONGHÈRE.
wijze van regtspleging met gansche hoopen van
Mithriaque, adj. [Atiat.] De godsdienst van aaneengebonden burgers geschiedde), m i t r a i 1 l éMithra (bij de oude Perzen de Zon, volgens ande- ren. M- l'ennemi. — SE MITRAILLER, V. pr. Elkren de Liefde), of het mithriacismus betreffend.
ander met schroot beschieten. — Het part. passé
Mithridate, m. [Pharm.] Tegengif n. (waar is ook adj.: Ennemi mitraillé, met schroot begroete
uitvinding wordt toegekend aan den ver-vande vijand m.
koning van Pontus, Mithridátes), mi--marden
Mitral, e, adj. [Anat.] Mijtervormiq, mutst h r i d á t e s m. — Vendeur de in-, kwakzalver; vormig: Valvule m -e, of als subst. M1TRALE, f.
-- snoever, windbuil m. -- Mithildatique, adj. Mijtervormig of tweepuntig klapvlies n. voor het
Wat Mithridates betreft: Guerres m-s, Mithri- adergat der linker hartkamer. (Plur. m. mitraux).
Miitrale, f. [Com.] Russische katoenen stof f.
dátische oorlogen m. pl.
Mitigatif, ive. adj. (Didact.] Verzachtend, -- z. ook onder MMITRAL.
verliyftend, lenigend. -- Mitigation, f. VerzachMitre, f. Mijter m., bisschopsmuts, hoofdsieting, leniging, verligting; matiging f. La m- des raad der bisschoppen, aartsbisschoppen en kardipeines, de la fièvre, de verzachting der straffen, nalen bij plegtige gelegenheden. -- M- de carton,
de matiging der koorts. — Mitiger, v. a. Ver bordpapieren muts t., die men in Spanje den slartmatigen, lenigen: M- une lol,-zachten,vrli. oilers der inquisitie bij hunne teregtstelling opzette,
un jugement, eene wet, een vonnis verzachten. — kettermilter in. — -t- [ Arch., Mathém.] Halve regte
M- une assertion, une proposition, eene bewering, hoek m., hoek van L$ graden. — [Ant.] Een oor
kapsel n. der romeinsche vrou--spronkelijzch
Bene stelling matigen, haar minder absoluut maken,
haar eenigzins wijzigen. — ss MITIGER, V. pr. wen, m i t r a f. — [Chlr.] M- d'Hippocrate, muts
Zachter, gematigder worden. — Het part. passé is van Hippákrates, Hippokratisch verband, een hoofd ook adj.: Peine m-e, verzachte, verligte straf f. — verband. — [H. n.] Mijter. eene om haren vorm
Morale m-e, verslapte zedeleer f. — Luthériens zoo geheeten schelpsoort. M- épnscopale, bisschopsm-s., gematigde lutheranen m. pl. — Carnes m-s, mijler, bisschopsmuts. — M- polonaise, poolsche
karmelieten van minder strengen ordesregel.
muts, soort van polyphuisje. — [Tech.] Muts- of
mijtervormige schoorsteenkap f. — Dik gedeelte n.
Mitilène, m. [H. n.] Soort van ortolaan m.
Mills, nn. (pr. —tice) Groote kater ra. (matou). van 't meslemmer bij het hecht. — Mitré, e, adj.
Mitoierie, ln., z. MITOYERIE.
Gemijterd, z. GROSSE. --- Abbaye crossée et m-e,
Miton, in. (verklw. van mitaine) Soort van abdij f., aan welke het regt van staf en mijter te
vrouwen-handschoen, die alleen den voorarm be- voeren verbonden is. -- t Mitrer, V. a. [Jura
ui adj. [H. n.
dekt en de hand bloot laat, armmof f. — Onguent Jan de kaak stellen. — Mitrifore,
m- mitaine, z. MITAINE. — Een der namen, die iIijtervormig (inz. van schelpen). ,— Mitron, in.
kinderen aan de kat geven, poesje n.
(pop.) Bakkers- of koekebakkersknecht m. (om hunne
Mitoiina ge, M. [Cuis.j Soort van bouillon rn . muts zoo geheeten). '-- Papieren muts f. of miter ni.
voor de soep.
Mitraile, f. [Bot.] Paddestoel ni. met muts- of
Mitonuer, v. n. [Cuffs.] Zacht en lang laten mijtervormigen hoed.
Iitte, f. Gas n, der sekreelpulten (koolzuur
koken, meuken. — De kleuren bij een zacht vuur
langzaam laten inbranden (bij emailleerders). — en zwavelwaterstofzuur niet ammoniak verbonden)
MITONNER, v. a. (fain.) Troetelen, koesteren, zorg(ook plomb geheeten).
vuldiq verplegen, zeer voor iemands gezondheid en
Mittek, m. [H. n.] Groenlandsch waterhoen 1j.
gemak zorgen, verwénnen: II aisle qu'on Ie miMitu, m. [H. n.] Gehelmde paauwies of hokko
tonne, hij wordt gaarne getroeteld, zorgvuldig op- m. (vgl. Hocco) in Brazilië.
gepast. On mitonne trop Get enfant, men koestert,
Muire, adj. [Méd.] : Pouls in-, zwakke, ongeverwent dat kind te zeer. — ( fig et fam.) M- qn., lijke, en onregelmatige pols m. — [Pods.] Vers in-,
iemand ontzien, te vriend houden, goede woorden hexameter, welks laatste voet een jambus in plaats
geven, vleijen (om party van hem te trekken). M- van een spondétts is.
t Mive, f. [Pharm.] Siroop, gelei f.
un protecteur à qn., iemand door zijne zorgen
Mixte, adj. Gemengd, vermengd, uit dingen van
eenen beschermer verschaffen. — M. une affaire,
eene zaak omzigtig tot een' goeden uitslag voorbe- verschillende soort zcamengesteld. Corps, Substance
reiden. — Weleer ook: door sprookjes, vertelseltjes m-, gemengd ligchaam, gemengde zelfstandigheid f.
onderhouden. — SE 1!]ITONNER, v. pr. Zich te goed — (fig.) Opinion m- en religion, en politique,
doen, zich koesteren. — Het part passé is ook adj.: gemengd gevoelen n., gedeelde zienswijze f. in godsSoupe mitonnée, zacht gekookte soep f. — Enfant dienst, in staatkunde. Commission m-, gemengde
mitonné, verwénd, vertroeteld kind n. — Affaire commissie (uit twee of meer genootschappen, natiën
m-e, omzigtig voorbereide zaak f. -- Miitonne- genomen). — [Jar.] Causes m-s, gemengde (deels
rie, f. [Cuis.] Zachte koking f. — ( fig. et fain.), persoonlijke, deels zakelijke)regtszaken f. pl.— [Bot.]
z. V. a. CAJOLERIE.
(myriapodes). Boutons m-s, knoppen m. pl., die te gelijk bladeMitosates, m. pl. [H. n.] Duizendpooten ni. pl. ren en bloemen voortbrengen. — [Grain.] Terme
Mitoilehe, f., z. NITOITCHE.
m-, gemengde terns m. (uit de wetenschappelijke en
Mlitou-poranga, in. [H. n.], z. v. a. iioecO. de dagelijksche taal zamengesteld). — Ecriture m-,
Mitoyen, ne, adj. Tusschenbeiden, in 't mid- gemengd schrift n. (met verschillende lettersoorten).
den. tusschen twee andere dingen, middel: M- mi- — [Math.] Proportions m-s, gemengde evenredigtoyen , middelmuur , gemeenschappelijke muur, heden (waarbij de reden der voorgaande en vol
termen bij hun verschil wordt vergeleken.-gend
scheidsmuur in. Cloison in -ne. middelschot n. (tusschen twee vertrekken). Espace in-, middelruimte, Figure m-, gemengde figuur f. (uit regte en kromme
tuscchenruimte f. — [ ftlaréch.] Dents m -nes, mid- lijnen gevormd). Nombre in-, gemengd getal n. (uit
deltanden m. pl. (tusschen de voor- en hoektanden). één of meer geheelen en eene breuk bestaande),
--- (fig.) Prendre un parti in-, een' middelweg in- z. ook MATHEMATIQr1E, f. -- [Peint.] Peinture m-,
slaan, tusschenheiden doorgaan. — Mitoyenne- gemengd schilderwerk n. — [Polit.] Gouvernement
té, f. Gemeenschap f., gemeenschapscheiding f. van nl-, gemengde regérinq f. --- [Théàt.) Pièce m-,
twee aaneengrenzende panden door een geineenen gemengd stuk, half blij- half treurspel n. (tragimuur, heining, heg of sloot. Etre en m-, door een' comédie, comédie larmoyante). — MIXTE. M.
gemeenen muur enz. gescheiden zijn.
[Chim.] Gemengd ligchaam D. — Mixtiligne,
Mitraillade, f. [ Artill.] Schrootvuur n., adj. Deels door regte, deels door kromme lijnen
schrootschoten n. pl., het hevig schieten met schroot; begrensd. — 'Vllxtion, f. (pr. inik-sti-on) [Pharm.]
het nederschieten van volkshoopen met kanonvuur. Menging, vermenging f. van verschillende stoffen
-- Mitraille, f. Oud ijzer of koper n. (In dezen in een vocht (waarbij de eigenschappen der inmengzin verouderd.) — [ Artill.] Schroot n., kartel- sels dezelfde blijven). — Somtijds ook van ieder
sen f. pl. Charge de m- of b la suédoise, schroot- ander mengsel nebézigd. — [Tech.] Ligt bijtmidlading. M- b boulets, druif f., druiventros m. M- del n. der vergulders. — Mengsel van olie en talk
a gorgon, kneppel, bout m., schrootbussen f. pl. om de werking van 't sterkwater te beletten (b#
-- (fam.) Klein geld n., geringe munt f. —[ Tech.] graveurs). — Mixtionuer, v. a. (pr. mik -sti—)
Geel koper n. tot soldérinq. — Mitraiiler, v. n. Mengen, vermengen (deze of gene stof in een vocht,
Met schroot schieten: On mitrailla pendant une inz. van slechte, gevaarlijke inmengsels gebézigd);
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vervalschen. -- Het part. passé is ook adj.: Vin
mixtionné , vermengde , vervalschte wijn m. -Mixture, f. IPharm. j Mengsel , vloeibaar en

krachtig artsenymengsel n., inz. bestemd on bij
druppels hetzij in een glas water, hetzij op suiker
gebruikt te uworden. m i x t u u r f. ,
Muétnecéphalique, in. [Hilt.] Geheugensterkenae balsen m., een wonderbalsem, die Karel
van Bourgondië, naar men vei telt, van een' engelschen arts kocht. — 11tnérnonides of Miiennosynides, f. pl. [Myth. j Zanggodinnen, muzen,
mnernoniden of mnémosyniden f. pl. (zoo
gebeden naar Mnemósyne, hare moeder, godin
van 't geheugen). — íltiéiizoiiie, Mnénnotechnie of Mnéinonique, 1. 1-ierinnerings- of
geheugenkunst, de kunst om de kracht des geheugens door zékere hulpmiddelen te ondersteunen,
rnnemonick, mnemotechniek f. — MwÉMONIQUE, MNEMOTECIIMQUE. adj. Wat de geheugenkunst betreft, m n e rn o t é c It n i s c h: Art nln-,
geheugenkunst f. — Mnén,osque, f. [H.n.]
Sc/wane vlinder in. van 't geslacht der parnassiërs.
z. ook onder AMNÉMONIDES. — -)- Muédimosyner, v. n. Bij 't studéren de hulpmiddelen der
geheugenkunst te baat nemen. — Mnéinosynides, z. n1NEl1ov1DES. — Muémoteehnie, Miiémoteehnigire, Z. MNEMONIE, MNE MONIQUE.
Muiare, in. [Bot ] Mosvormige melde f.
Mnie, f. [Bot.] Sterre,: os n.
Mobil, (of als adj.: Don in-) [Anc. mr.] Gift
der vrouw van een gedeelte baars huweljksgoeds
aan den man, als tegemoetkoming in de kosten van
't huishouden.
Mobile, adj. Bewér;eljk, zich bewegend; beweegbaar; L'aiguillé aiinantée est in- sur son
pivot, de magneetnaald is bewegeljk (beweegt zich,
draait) op hare spil. Les vents agilent la surface
m- des eaux, de winden beroeren het beweegbare
watervlak. — (fig.) Veranderlijk, onbestendig, wuft:
Caractère m-, veranderlijk karakter n. — Imagination, Esprit in-, bewegelijke, voor allerlei indrukken ligt vatbare verbeelding f., geest in. -Fêtes in-s, bewegelijke, veranderlijke feesten n. pl.
(die niet aan een vast tijdstip of bepaalden dag
des ,laars gebonden zijn, zoo als paschen, hemel
pinksteren). — [Mil.] Troupes m-s,-vartsdg,
bewe eljke, verplaatsbare, togtvaardige, rn o b i e 1 e
troepen f. pl. (in tegenstelling met sedentaire).
Colonne iii-, troepenafdeeling, die 't land in aller
rij liegen doortrekt, mobiele colonne f. -- [Imps.]-lei
Caractères in-s, bewegelijke letters f. pl. — [ Tecli.]
Ienuiser e ril -, bewegelijk timmerwerk n. (deuren,
vensters, enz.)
MOBILE, in. [Mécan.] Ligchaam
in beweging, bewogen of beweegbaar ligchaana n. ;
bewegende kracht , beweegkracht f. , (urijf'rad n.,
dri fveér f. , in ó b i t e n. UJn m- imprime une partie de son mouvement h un autre in- qu'il rencontre, een bewogen li.gchaanc brengt een gedeelte zijner
bewec;ing op een ander beweegbaar ligchaise over,
dat het ontmoet. L'eau est le m- de cette machine,
het water is de beweeg- of drijfkracht dezer machine. Le premier m- dans une lnontre est Ie
barillet, het eerste drijfrad in een horlorie is de
[ Astr. anc.] Premier m-, eerste beweegtrom.
kracht, hemel, die ondersteld werd al de andere
hemelen te omringen en in beweging te brengen. —
Temps, Heures du premier in-, sterretijd in.,
sterre-uren n. pl. — (fig.) Drat fveér, beweegreden,
drangreden, aanleidende, werkende oorzaak f.:
L'amour-propre est Ie ni- de toutes nos actions;
de eigenliefde is de drijfveêr van at onze daden.
11 fut Ie premier m- de cette conjuration, hij was
de eerste drij/*veêr, aaniegrer van die zarnenzwering.
Mobiliaire, adj. [Prat.] In meubelen, in roerende goederen bestaand, de meubelen, de roerende
goederen betreffend, nc.obiliair, mobilair:
Richesse m-, in meubelen of roerende goederen
bestaande rijkdom in. Imposition ni -, belasting t.
op de meub.;len. — L'argent. les obligations, les
récoltes coupées sort des elfets m-s, geld, schuld
gesnaaide veldvruchten zijn roerend of-brievn.
mobilair coed. -- Mobilier, ière, adj. Den aard
of de hoedanigheid van huisraad of roerend goed
hebbend, roerend, m o b i 1 a i r: Les bieras m-s d'une
succession, de roerende goederen eener nalaten
Succession rn-ière, Héritier ui -, erfdeel n.-schap.
of erfenis f., erfgenaam ni. van meubelen of roerend
goed. Saisie m-ière, beslag n. op 't huisraad, op
--

—

—
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de roerende have.
MOBILIER, in. Gezamenlijke
beweegbare of roerende goederen n. pl. ; — in het
dageljksch leven ook gebruikt van: de eigenlijke
meubelen, het huisraad, den inboedel.
Mobilisable, adj. [Mil.) Vatbaar voor mobielverklaring. — Mobilisation, f. [Jur.] Het beschouwen of behandelen van onroerend goed als
roerend (ameublis: enlent). — [Mil.] Mobiel-verklaring f. -- Mobiliser, V. a. Beweegbaar, ver
maken. — [J u r.] Onroerend goed (krach -platsbr
eenti overeenkomst) als roerend beschouwen-tens
(aineublir). — [Mil.] Mobiel maken, troepen marschvaardig maken en doen uittrekken, die anders
rustend waren of enkel plaatselijke dienst deden,
in o b i l i s é r e n. — SE MOBILSSER, v. pr. Tot roerend goed verklaard worden. — Mobiel gemaakt
worden.
Mobilité, f. Bewégeljkheid, gemakkelijke beweging; verplaatsbaarheid, beweegbaarheid, in o b i1 i t e i. t f. La in- des corps sphériques, du mercure,
de bewegelijkheid van de bolronde ligcharnen, van
't kwik. La m- de la nlatière, de beweegbaarheid,
verplaatsbaarheid der slof. — [Physiol.] Bewegeljkheid, pri.kkelbaarhei(l, groote zenuwachtige opgewektheid. — (fig.) Bewegel jkheid, vlugtigheid,
onbestendigheid, wu fthcid f. M- de caractère, d'esprit, d'irnagination, veranderlijkheid van karakter,
bewegelij kheid van geest, van verbeelding. -- Mdes trali.s, de la physionomie, bewegeljkheid, telkens veranderende uitdrukking der gelaatstrekken.
— M- deschoses liumaines, wuftheid, onzekerheid,
veranderljjkheid der rnenscheljke zaken.
Mobular, m. [H. n.] Gehorende rog m. der
,4zonsche eilanden.
—

Meest, m., z. MOKA.
Mocade, t., z. v. a. MOQUETTE.
Moca.ga, in. [Bot.] Palmboom m. van Guiana.
Moeassines, f. pl. Sandalen of riemschoenen

der Arabieren; — ruwe lederen schoenen m. pl.
der noordamerikaansch.e Indianen.
Moshe, t. Pakje n. gesponnen zijde, zoo als
't uit vreemde landen koerit, verdeeld in drie geljke (l eelen, tiers genaamd. — Ongetwijnd garen n.
uit Rennes.
f Moehlique, adj. (pr. mo-klique) [Méd.]

Purgatif in- of als subst. MOGHLIQUE, In. Sterk
werkend purgeermiddel n.
Moco, m. [H. n.] Braziliaansch knaagdier n.
Mococo, m. [H. n.] Soort van maki, z. mm
(waar men n'iókoko in plaats van n,akoko leze).
Modal, adj. [Log.] Eene voorwaarde of bepeeking bevallend, voorwaardelijk, m od a a t: Proposition m-e, of als subst. MODALE, f. Voorwaardeljk of beperkend voorstel n. — [Mus.] Cordes,
Notes nl-es, era o d á l e , den inodus of de toonsoort
aangevende snaren, noten t. pl.
5 Modali &te, in. Modevriend ns. (modiste).
Modalité, f. [Phil. J Wijze van zijn, gesteld heid, verhouding eener zaak tot het denkende subject of tot het kenvermogen (welke verhouding óf
mogelijkheid Of werkelijkheid Of noodwendigheid
is), modaliteit f. — [Log.] La m- d'une proposition, de voorwaardelijkheid van een voorstel.
— [Mus.] Grondtoon m. (waaruit men speelt).
Mode , t. Voorbijgaand of veranderlijk gebruik n., (lat van den smaak en de grilligheid afhangt , heerschende smaak m. , tjdsgebruik n.,
dragt of wijze van kleederdragt, mode f. Nouvelle, Vieille in-, M- ridicule, extravagante, nieuwe,
oude, belugchelijke, buitensporige mode. Passer de
m-, uit de mode, uit den smaak raken. Ce nest
plus la in-, La ni- en est passée, dat is uit de
snode, dat is geen gebruik meer. A la m-, naar de
mode, naar den nieuwsten smaak, naar 't gebruik
van den dag, m ó d is e h. Se mettre à la m-, zich
naar de mode kleedera. Couleur ia ia m-, modekleur f. C'est un mot fort à la ni-, 't is een woord,
dat zeer in zwang, in de mole is, een modewoord.
Les fous inventent les ni-s et les sages les luivent,

de dwazen bedenken de modes, en de wijzen volgen
ze na. — (lam.) Cet hommne, Cette femme est fort
à la m-, die man, die vrouw is sterk in trek, wordt
zeer gezocht, gevierd. — [Cuis.] Boeuf á la In-,
z. BOEUF. — (fig. et iron.) Visages á la ni -, modegeziglen n. pl. (van menschen, die andere manieren
aannemen, zoodra zij zien, dat de fortuin verandert). Amis a la m-, mode- vrienden n1. pl., vrien_
den in den voorspoed. Savants à la m-, mode-g&
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leerden, veelpraters en wein.igweters , oppervlakkige betweters. — I\/1-s, mode-waren f. p1., mod.eartikelen n.1pl., al wat totdarnes-kleedinq en -tooi dient,
m o d e s f. pl.; — handel m. in the voorwerpen;
-- kunst f. om ze te vervaardigen; — platen f. p1.,
die de mode- veranderingen voorstellen, mode-platen.
-- Wijze, manier f., zin in.: Chacun vit a sa m-,
ieder leeft op zijne wijze, naar 't hem lust. Se faire
une philosophic à sa rn-, zich eerie wijsbegeerte naar
zijn' eigen zin scheppen, eene wijsbegeerte op zijne
eigen hand hebben. — (1 rov.) Chaque pays a sa
m-, elk land heeft zijn gebruik, 's lands wgs 's lands
eer. — Oncle, Tante it in m- de Bretagne, volle
neef, nicht van den vader of de moeder. Neveu,
Niece a la m- de Bretagne, zoon, dochter van zulk
een neef of nicht.
MODE , ni. [Phil.] Wijze van zijn, modaliteit f.
(z.1MMODALITE). — [Log_] i/1- des arguments, vorm ni.
der betooCen of bew gzen, verschillende schikkin!swijzen van de stellingen eener sluitrede, iet betrek
-kingtodequa lit.—(nde
dafeljksche taal) Wijze , manier f. , vorm m.,
method e f. lMl- de gouvernement, d'administi•atien, d'enseignement, vorm van regéring, bestuur,
onderwijs. Le m- le blus simple de lever les
impóts, de eenvoudigste wijze van belasting-he/frog.
La riiode règle tout, mème le na- ate gouvernement,
de mode regelt (beheerscht) alles, zei /s den régerings
vorm. — [Gram.] Wijs, wijze t., veranderlijke
vorm van 't werkwoord , uitdrukking van den
vorm, waarin het onderwerp en het prcedicaat
door den spreker met elkander verbonden worden,
modus m.: La grammaire francaise admet cinq
m-s: le in- indicatif, le m- coniititionnei, le iniinpératif, le in- subjonctif et le m- infinitif, z.
1NDICATIF, enz.
[Mus.] Í oonsoort f z. MAJEUR,
NE\EUR. M- authentique, echte toonsoort.
Modelage, m. [Sculp.] Het model- of vormmaken, het voorstellen van een voorwerp in 't klein,
het boetséren, m o d e 11 é r e n.
Modale, m. Voorbeeld, patroon, m o d é 1 n.;
-- afbeelding in 't klein van een voorwerp, dat
men in 't groot wil uitv,'oeren. Un ni- d'éciriture,
een schrijfvoorbeeld n. I!1- de broderie, borduurpatroon n. Travailler sur un m-, naar een model
of voo) beeld werken. íVl- ale pidtre, de stuc, de
Lois, de liége, pleister-, gips-, hout-, kurkmodel.
*M- d'un vaisseau, dun édifice, model van een
schil), van een gebouw. — [Artill.] Mal, model:
M-s pour mouter les balies de fonte, kogelgietmallen. M-s pour le moulage en sable des boulet.s,
mallen tot het in zand gieten van kogels. M.- pour
coquilles P couler les bouleis, mallen voor kogel
[Beaux arts] Model, beeld n. man--gielna.—
nen- of vrouwen figuur f., man of vrouw, waar
kunstenaars teekenen of schilderen. M--narde
académique, studie-figuur, studie-beeld. M- vivant,
levend model. Poser le m-, het model in de ver
houding zetten. — La nature eet le m- des-eischt
arts, de natuur is 't model, het voorbeeld der kunsten. — Être fait comme on m-, zeer welgemaakt
zijn, volmaakt c eëvenred igd van lirichaanmasbouw
zijn. — [Tech.] Leemen vorm des klokgieters, klokvorm m. — M- de fabrique, vorrntaJel f. van den
zeelppfabrikant. -- (fig.) La vie de eet homme est
on m- de vertu, het leven van dien man is een
voorbeeld van deugd. Elle est on m- de chasteté,
zij is een voorbeeld van kuischh.eid. Homère et
Virgile sort de beaux m-s, Homerus en Virgilius
zijn schoone voorbeelden. Se proposer qn. pour
m-, zich iemand tot voorbeeld stellen.
Modeler, V. a. [Sculp.] Boetséren, van was,
pleister enz. een model van een voorwerp maken,
om dat in marmer of eene andere stof uit te voeren, modellen of voorbeelden maken; eene verkleinde
voorstelling van iets maken. M- une statue en tire,
een standbeeld in was boetséren. — tells v. n.: Ce
sculpteur niodèle Bien, mal, die beeldhouwer boet
goed, slecht. — afgietsels, holle vormen van-sert
voorwerpen maken. (In dezen zin zegt men liever
mouler.) — Den uitwendigen voren geven: C'est
l'océan qui a modelé le globe, de oceaan heeft den
aardbol zijne uitwendige gedaante gegeven. — (fig.)
Vormen, régelen, inrigten : M- sa conduite sur
Celle d'un autre, zijn gedrag naar dat van een ander inrigten. — M- une constitution sur une autre.
eene staatsrenelin(r of grondwet naar 't voorbeeld
eener andere ontwerpen. — SE MODELER, V. pi.
,
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Tot voorbeeld nemen, navolgen, nabootsen, zich
rir„ten of regelen naar: On doit se m- sur les gens
de bien, men moet de deugdzame lieden tot voor
navolging kiezen. — Het part. passé is ook-beld,tr
adj. Figure Bien modelée, goed geboetseerde figuur f.
-- Ook subst. [Beaux arts] Un beau modelé, een
schoon boetseer sel of boetseerwerk, acne schoone
nabootsing der vormen. -- Le m- du scuipieur,
het naar 't model gemaakte beeldmerk, het standbeeld zelf. (maker m.
Modeleur, m. Boetseerder; — model- of vorm -

od i•hlni•e, I. [Arch.] Verhouding en ronding vn 't lijstwerk eener kornis.
Moderantisine, m. [Polit.]Matigi.ngsstelsel n.,
geest rit. tier gematigdheid, gematigd regeringlsstelsal n., grondstellingen en gezindheden f. pl. van
matiging en zachtzinnigheid in staatszaken, m oderantismus n. — Modéreuitiste, m. Ge-

matigde, zachtgezinde, m o d e r a n t í s t m.

Modérateur, m., -trice, f. Ifégelaar, bestuur
leider, opzigter, regeerder ►n., régelaarster,-der,
bestuurster f. Dieu est le nn- de I'univers, God is
de bestuurder des heelals. — Bevredigen, bezarlhper,
bemiddelaar, betoomer der overdreven gevoelens
der opgewekte hartstogten: Prétendre an role de
m-, de rol van bevrediger willen spelen. — ,Somtijds
ook als adj. gebézigd: L'esprit m- du monde, de
geest, die de wereld régelt, regeert. La tempérance
eet in-trice, non ad^ereaire des plaisirs, (Je matig
betoomt, maar verbiedt rte vermaken niet. —-heid
aZ®DERAT.EUIt, in. [Méca'n.] Stuk n. eener machine,
clot de werking rraalicnt en regelt, in o d e r a t e u r m.
(bij de stoo)nmachirnes ook régulateur geheeten). —
31odération, f. Matiging, gematigdheid, beza-

digdheid, inhouding, intí e nsi.ng, neaotlro ud)ng, m od e r á ti e 1. User de m-, snel gernatirpdheid te u,erk
gaan, inschikkelijkheid gebruiken. Mettre de la indans ses désirs, zijne begeerten matigen, intoomen.
— íál.- d'esptrit, gelrlkinoedigheid, gemoedsrust f. —
Motiging, verzachting, vermindering f.: La in- dune
peine, dune amende, de verzachting eener straf,
vermindering eener boete. On ne vent lui accorder
aucune m-, men wil hem niet de geringste vermindering, den minsten afslag toestaan. — Modern
rato, adv. (ital.) [Mus.] Met gematigde beweging,
,

matig.

odere, e, adj. (en part. passé van rnodérer)

Gematigd, bedaard . bezadigd, ingetogen; beschei-

den , billijk. Chaleur m-e , gematigde , matige
warmte f. — Poule in-, gematigde, bedaarde pols m.
— II est bien m- pour son age, hi is zeer beza digd, ingetogen voor zijne jaren. Esprit m-, bezadigel, wis, bescheiden gemoed n
MODERE , m.
[Rist., Polit.] Gematigde, gemodereerde ni.,
voorstander van rnatip,ing, van bezadigdheid in gevoelens, in besluiten. — MModéréóllent, adv. Op
gematigde, bezadigde wijze, met male, matig. —
Modérer, v. a. Matigen, verzachten, doen bedaren, intoornen, inhouden, in toom houden, beperken, beteugelen, bezadigen, temperen. lil- Ie feu
d'un lourneau, het vuur vare een fornuis matigen,
doen verflaauwen. M- ses pas, sa marche, zijne
schreden, zijn' gang vertragen. M- sas coups, zone
slagen verzachten, minder hard slaan. Pl- les prix,
de prijzen verminderen, lager stellen. — Eclairer
les hommes, eest les m-, door de menschen ver
te maken, maakt men hen bezadigd, ingetogen,-licht
gematigd. — M- sa colère, sec passions, zijnen
toorn, zijne hartstocpten into(:-men, beteugelen, inhouden. íái le zèle de qn., iemands ijver intoomen.
MVl- la rigueur dune loc, de strengheid eener wet
verzachten. — SE sIODGRER , v. pr. Gematv der,
zachter, bedaarder worden, a fnernen, verminderen.
Le temps, la chaleur, Ie froid commence is se
m-, het uweder, de hitte, de koude begint te beduren, gematigder, zachter te woeden. — Zich
matigen, zich bedwingen, meester van zich zelven
zijn: Pen de gens savent se in- dans la rronne
fortune, weinig menschen weten zich in den voor
-spoed
te matigen.
Moderne, adj. Hedendaagcch, van den nieuweren- tijd, nieuw, nieuwerwetsch, naar den laatsten
trant, in den jonasten smaak. m o dé rn. Les auteurs
m-es, de hedendaag.cche, nieuwere tijden. Les
temps anciens comparés avec les temps m-s, de
oude tijden met de nieuwere vergeleken. Gout. m-,
nieuwe, hedenilaagsche smaak m. Cola nest pas
m-, dat is niet in eten jongsten smaak, niet nieuwer. --

MODESTE

1M.IOFLLF.

-

wetsch. M- invention, nieuwere uitvinding f. Architecture, Astronomie, Chimie m-, nieuwere
bouw-, sterre-, scheikunde f. Géornétrie m-, nieu-

were rneetlkunde f. (die van de oneindig kleine
grootheden). Physique rn-, nieuwere natuurkunde
(eerst die van Descartes, vervolgens die van Newton). Histoir•e rii-, nieuwere geschiedenis f. — Ecole
m-, nieuwere, hedendaagsche school, schilderschool f.
— Ook als subst.: Les anciens et les ni-s, de

oude en de nieuwere of hedendaac,sche schrijvers,
geleerden of kunstenaars. -- ii L A MODERNE , loc.
ode. laar den nieuwsten of laatsten smaak, naar
de hedendoaarsche wijze. — Moderner, -t- oder niser, V. a. Naar den nieuwenen smaak inrir;ten of vervormen, inz. verbouwen of herstellen,
een modern of ni,euwerwetsch voorkomen geven,
modern, i s é r e n. — Het part. passé is ook adj.:
Église mocler•née of modernisée, naar den nieuweren sm.aak verbouwde, gemoderniseerde kerk f.
— Modeîniste, in. (woord van J. J. Rousseau)
Voorstander van 't nieuwe, verhr/fer ot' lo f i edenaar
van 't hedendaagqsche ten koste van 't oude, m oderníst in.
Modeste, adj. Zediq, bescheiden, ingetogen,
stemnrit ; eerbaar, bets: r,'ielijk, welvoegel fik, gematigd; middèl►rmatig, gering, eenvoudig. I1 est ril- dans
toutes see acliorus, hid is zedig, bescheiden b.i al
zijn doen. Elle gzrrda; en in- silence, zij bewaarde
een zedig, bescheiden stilzwijgen. Elle est m- dans
ses habits, zij is zedig, stemmig, welvoegelijk in
hare kleeding. Une femme belle est m-, eerie schoone
en eerbare vrouw. — Etre m- dans sa dépense, gematigct in zijne vertérinq zijn. — 11 na qu'une
hij houdt .Slechts eene zeer eenvouctige tafel. — (fig.) La m- violette, het'réderig, bescheiden viooltje. — Couleur m-, stemmige, niet

table très-m-,

in 't oog loopende kleur (van kleedgeren). — Ook als
subst.: Faire le, la in-, den of de zedihe, stemmige
spelen of uithangen. — I fodïestem ent, adv. Op
zedige, bescheidene, gematigde. wijze. met zedig^-

heid, eenvoudigheid, enz. — Modestee, f. Zedig-

heid, ingetogenheid, bescheidenheid; stemmigheid,
eenvoudigheid; eerbaarheid, welvoegelijkheid, gematigdheid f. On nose Ie loner en sa présence, cle
peur tie blesser sa in-, men durft hem in zijne
tegenwoordigheid niet prijzen, uit vrees van zijne
zedigheid te kwetsen. 11 pane toujours avee ni -,
hij spreekt altijd met bescheidenheid. — Elle a
toerjours gacclé une grande in- dans ses habits,
zij heeft altijd eene groote stemmigheid, eenvoudig
acht genomen. — La m--heidnarklg
est un eies plus grands ornernents dune f lle, de eerbaarheid is een der groote sieraden van een meisje.
Ces paroles blessent la cri -, deze woorden kwetsen de
welvoegelijkheid. — Se comporter aver m-, zich
gematiyd, ingetogen gedragen. Etre dune g r ande
m- dans sa dépense, zeer matige vertérinc,en maken.
Modieïté, f. Geringheid. reinheid, onbeduidend
bekrompenheid, kleine hoeveelheid van geld of-heid,
goed, ira o d i c i t e i t f. La ni- de sa fortune, de
geringht:id van zijn vermogen. — Etr'e tenté par
la rn- du prix, door den geringen prijs verlokt
worden..
Mod ifi:ab'e , adj. [Didact.] Voor wijziging
vatbaar, te wijzigen of te veranderen. — odi-

fle teer, trick, adj. Wijzigend, eene wijziging
teweeg brengend: Cause m-trice, of als subst. a mDrFICATEUR, M. 1'ii z'icende oorzaak f. — MMo411fieati!', ive, adj. Wijzii end, bepalend, eerre rzwijziginc; uitdrui..kend. — [Grant.] Terme, riot nn-,
of als sub st. a100JFICATLF , m. Wijzigend, bepalend
woord n. — Enoncer une proposition aver quelque
m-, een voorstel met eene of andere nadere hepalisp of beperking voordragen. --- Modification, f.
Wijziging, beperking, nadere belfaling; -- verzachting, matig ier , fl1, o d i f i c á t i e f. Ceite lot aurait
besoin de clnelque in- , die wet zou wel eenige
wijziging of beperking behoeven. Une opinion susceplible de l^eaucoup de in-, een voor veel wijzi
ging vatbaar gevoelen n. La m- dune peine, het
verzachten, wijzigen eener straf. --- [Didact..] Les
corps recoiv-ent, dilférentes rn-s, de lFrcltarnen ondergaan ver,schillende veranderingen of w zirfinpen van beslaan, van geclafrnte. -- [Gram.] Ladverhe aajoute an verbe ciuelque m-. het bijwoord
oecgt eerie of andere wijziging. bepaling of omstan-

digheid bij 't werkwoord. — Modifier, v. a Wijzigen, nader bepalen, beperken; matigen, verzachten,
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veranderen., m o d i f i. c é r' e n. M- une promesse,
une proposition, eene belofte, een voorstel beperken,
nader bepalen. — M- une peine, une amende, eene
straf, eene boete wijzigen, verzachten. M- un projet cle loi par des amendements, een wetsontwerp
door amendementen of verbeteringen veranderen of
wijzigen. — [midact.] Les ditférents arrangements
des parties tnotlifient la mmatière, de verschillende
schikkingen der deelen veranderen, wijzigen den
vorm of de t:edcrante der stof. — SE MODIFIER,

v. pr. Gewijzigd worden, wijzigingen ondergaan:
Son opinion s'est beaucoup modifiee, zijne meehing heelt veel wijzig, inq ondergaan, is sterk gewjzigd. — 1-let pat-t. passé is ook adj.: Articles
moditiés, gewijzigde, gemodificeerde artike-

lei n. pl. — Verbe modifé par un adverbe, door een
bijwoord gewijzigd of vader bepaald werkwoord n.
LMModïilon, m. [Arch.] lve^ut, kardoes f., S-vormig versiersel in de kroonlijst der korinthische en
romeinsche orden tot ondersteuning van den dropsteen, modillon of modigli:on, m.
M®tdinnatani e, f., z. v. a. MODENATURE
Motiolaii'e, Modiollfornie, wij. (Didact.]

Radnaa fcorniir.— Modiole, f. Tiveeschalig schelp dier n., soort van zeer smakelijke mossel f. — [Bot.]
Maluwe f. van Carol-isa. — [ Hvdraul.] Pornpbuiskanaal n.; — hydraulische blaasbalg, in.
Modique , adj. Matig , rédelijk , gering van
waarde, sober, onbeduidend. Somme in-, mature, redel jke, gerincne som f. Fortune, Revenu in-, gering,
sobri, schraal vermogen, inkomen n — Mo-ili-

q uenieot, adv. Matig, met mate, op geringe, sobere wijze.
Modiste, m. et f. Modemaker, modehandelaar,

maker, verkoopei van mode- artikelen, inz. van
vrouwentooi. — Weleer ook: Volger, vriend m.
der modes; — en vóór de uitvinding der boekdruk kunst schoonsch rijver I n.; -- modemaakster; modehandelaarster, modekoopvrouw, m o d i s t e f. —
(weleer) Modekop f.
Modo, ni. [U. n.] Soort van noorweegsche schol f.
M odulaire, adlj. De oud-ggrieksche en ro meinsche bouwkunst volgens hare drie orden betre jfenct,
modulair.
MModuks.teuurr, m., -ti-iee, f. [Mus.] Kenner m.,
kenster f. van de kunst der modulatie. — Modnlation, f. [Mus.] Stembuiging, toonleiding f., het
rijzen en dalen der stem bij zangers, ook bij redenaars; inz de overgang m. van de pene toonsoort
in de andere, voordragtswijze, m o d u l á t i e f.
Module, m. [Arch.] blaat f., maatstaf n., inz.
de maat, waarnaar men de evenredigheden tusschen
de deelen van een bouwwerk afteekende of bepaalde,
chelle de in-, modulmó d u l u s, rn lóin.
d Echelle
schaal f. — Le nmètre est le ni- des longueurs, de
meter of el is de maat der lengte-uitgebreidheden.
— [1 umism.] Muntmaat, doorsnede f. der munten en gedenkpenningen. — S [Oéom.] Subtanpens f. van de logarithm ische Dijn (vgl. SOUS-TAN[Algèbr GrootGENTE en LOGARITH ïIQUE) .
heid f., waarmede de logarithmen uit een stelsel
vermenigvuldigd moeten worden, om de overeenkomstige logarithmen von een ander stelsel te bekornen, in d d u l u s.
-

:

—

.]

MMModu ter, v. a. et n. [Mus.] De stem of den

toon laten rijzen en dalen, afwisselend niet kliertmende en dalende stem of kracht van toon voor
de bonen buigen, m o d u 1 é r en. --- Een lied-dragen
overeenkomstig de toonsoort, waaruit heit gezet is
voordragen, naar de regels der modulatie schik
stijl) Zingen, dichten;-ken.—(ipoét,dfgen
— op redenaarstoon voordragen; — uitspreken,
uitstamelen.. -- SE MOULER, V. pr. G e m o d UI e e r d worden. --- diet part. passé is ook adj.:
Air bien modulé, door alle looneg behoorlijk voor
-gedranli,.
;

MMoël le, f. [Anat., Phvsiol.] liderg , beenmerg n.
M- allongée, ver °ten 'd merg n. (z. aI SOCEPrIALE).
M- épiniere of ver'tébra le, ruggemerg. -- [Cuis.]
M- de boen f, ossemerc . Tourte de rn-, is la in-,.
mergtaart f. --- (fig ) Le froid 1'a pénétré jusclu'h
la in- des os, rte koude is hem tot in merg en been

gedrongen, hij is tot in zijn binnenst, dong en
door koud. — (lip. et fans.) Titer b qn. (of Sneer

qn. jusclu'h) la in- des os, iemand tot op het merg,

tot op het bloed uitzuigen, tot op het hemd uit
allengs al, wat hij bezit, afpersen. —-kledn.,hm
[Bot. ] Plantenmem;, houtmerg n. M- de sureau,
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vliermerg, vlierpit n. -- (fig.) Pit n., het hoofd
voornaamste, nutti{;ste van een geschrift:-zakelj
II faut tirer of eitraire la m- dun bon livre. —
[Minér.] M- de pierce, steenmerg (lithomarge);
ook z. v. a . FARINE fossile . M- de terre, z. V. a.
MARNE. M- de rnontagne, de roche, verschillende
soorten van koolzuren kalk. M- de rocher, z. v. a.
AMIANTE . — Kwast m.. hardere plaats in leisteen,
kwarts, enz. — Moélleuseruent, ode. (fig.):
Tableau peint in- , mollig , malsch uitgevoerde
schilderij f. — Ecrire m-, kernachtig, krachtig
schrijven. — Moelleax, ease, adj. Vol merg
mergrjk; mergachtig: Os, Bois m-, mergr jk been,
hout n. Substance m-ease, mergachtige, naar merg
geljkende zelfstandigheid f. —' (fig.) Kernachtig,
pittig, vol gezond verstand en leerrijke zaken: Dis
kernachtige rede f. — Mollig, zacht,-coursm,
aangenaam: Vin m-, molsche, zachte en toch krach
wijn m. -- ];toffe m-euse, zacht aanvoelende,-tige
lenige en toch vaste stof f. — Les contours m- (of
les m- contours) de ce corps enchanteur, de mol
zacht afgeronde omtrekken van dat bekoorlijk-lige,
ligchaam. — Voix m-euse, volle en liefeljjke stem f.
-- [Paint., Sculp.] Pinceau in-, mollig, breed en
vet penseel n. Burin, Ciseau in-, mollige, merg achtige graveerstift f., beitel in. — nIO I LEUR, m.
[Beaux arts] Le in- dans la couleur, dans les
contours, het mollige, malsche in de kleuren, inde
omtrekken. -- [Danse] Avoir du In-, buigzame
knieën , veel bui !zaamheid in de kniegewrichten
hebben.
Moëlton, m. [Macon.] Bloksteen m., naam
der kleinere stukken ha'rdsteen., die niet boven de
17 kubieke decimeters gaan. M- brut, d'appareil,
ruwe of onbehouwen, behouwen bloksteen. hi- bloqué, brosse, onbehouwbare bloksteen. M- de plat,
en coupe, op zijn' plat, op zijn' kant geplaatste
steen. — [Glac.] Zandsteen m. voor 't slijpen van
kleine spiegelblazen. M- d'assiette, eigenlijke spiegelsiijpsteen (onder welken een der beide spiegel
welker wederzijdsche wrijving de pal fisting-glazen,
moet voortbrengen, bevestigd is). M- de charge,
laststeen in. (waarmede de vorige wordt bezwaard,
om de wrijving sterker te maken). — MoPtlonaitle, f. [Tech.] Kleine stukken n. pl. bloksteen. — Moëltonnier, ni. [Tech.] Kloofwig f.,
kloofbeitel ui. (voor den blokoteen).
Moette, f. [Agric. j Disteltang f..
t Moeuf, ni. [Gram.] , z. v. a. MODE.
Moeters, l'. pl. (pr. meurce ; in het dareljksch
leven, ook bij de dichters, doorgaans meur). Zeden t. p l., goede of kwade hebbelijkheden in 't levensgedrag. Hannes, Mauvaises in-, M- pures, dépravées, regides, dissolues, goede, slechte, zuivere,
bedorven, gerégelde, losbandige zeden. Changer de
m-, Réformer ses in-s, zijne zeden, levenswijs ver
Certihcat de vie et na -,-ander,vbét.—
getuigschrift van wandel en gedrag. — — Avoir
des m-, 1V'avoir point de m-, goed, slecht van gedrag zijn. Homme, Femme sans m-, zedelooze
man, vrouw (Pr'Ov.), z. HONNEURS, CORROMPRE.
Zeden f. pl., gebruiken n. pl., gewoonten f. pl.,
bijzondere levenswijs van een volk, van bijzondere
personen, ook van dieren. Chaque nation a ses m-,
elk volk heeft zijne gebruiken. Autres temps, autres
m-, andere tijden, andere zeden. Cela nest pas
dans les m- de not re nation, dat ligt niet in onzen
volksaard. On adopte facilement les m- de ses
amis, men went zich ligt de gewoonten zijner
vrienden aan. — Les m- des animaux, de levens
neigingen der dieren. — [Litt., Peint.]-wijs,de
Les m- sont parfaitement observées dans vette
tragédie, dans ce tableau, het tiidsgebruik, de lokale kleur is in dat treurspel, die schilderij voor
acht genomen. -- [Mus.] Wetten f. pl.-treljkin
der grieksche muzik.
Mofat, m.. z. v. a. BUCARDE.
- -

. —

Mofette, f., z. MOUFETTE.

Mopes, f pl. [Pèche] Kabeljaauwingewand n.
(bij de visschers van La Rochelle).
Moghamie, f. [hot.] Soort van spurrie f.
Mogitalisme, Mogislannisrne, in. [Méd.]
Moeijelijke uitspraak f., inz. der lipletters, het
stamelen.
Mogol (Grand), m. Groote Mogol in., titel
der mongool che beheerschers van Hindostan sedert
1525 (aan wier heerschappij de Engelschen in de
vorige eeuw een einde gemaakt hebben).
,

---

.

MOINDRE.

Mogori, Mogoris, Mogrite, m. [Bot.] Soort
van jasm-gnplant f., m o g o r i uni n.
Mohabut, in. [Bot.] Soort van indisch lijnwaad n.
Mohatra, adj. m. (alleen in): Contrat in-,
schijnverdrag n., een door beide partijen enkel in
schijn gesloten verdrag of koop, meestal om een
ander, dat met de wet in strijd is, daarmede te
bedekken.
Moi, pion. sing., 1e pers. (als onderwerp gebruikt) Ik: Mon avocat et moi nous sonimes de
eet avis, mijn advokaat en ik zijn van dat gevoelen: C'est moi qui l'ai prédit, ik heb 't voorspeld.
(ellipt.) Faire une làcheté, mol ! eene laagheid begaan, ik! Qui veut m'assister? Moi, wie wil m#
helpen? Ik. -- (als régime direct of voorwerp)
Mij: II a renvoyé son frère et moi, hij heeft zijnen
broeder en mi weggezonden. Louez-moi, Récompensez -mui, prijs mV, beloon mij. Menez-y-moi,
Menen-y-moi (Mène-s-y-moi), geleid er mij heen.
Je ne plains que moi, ik beklaag alleen mij zelven.
Qui a-t-on voulu désigner? Moi. wien heeft men
willen aanwijzen? Mij. — Somtijds gebruikt men
't geheel overtollig: (fam.) Faites-moi tare ces
gens••la, laat (nie) dat volk daar zwijgen. Donnezleur-moi sur les oreilles, geef (me) hun wat om
hun ooren. — (als régime indirect, door een voorzetsel voorafgegaan) Mij : Parlez-vous de mat,
spreekt gij van néij? Pense-t-il a mof ? denkt hij
aan mij? Tout est contre moi, alles is tegen mi.
Venez avec moi, kom met mij Cela se fern par
moi, dat zal door mij gedaan warden. A mol, It
Thai, soldats ! hierheen! te hulp! help mij, soldaten!
— De voos l5 moi, onder ons, tusschen ons gezegd
en gebleven. De vous It moi, je ne crois pas que
la chose réussi^se, onder ons gezegd, ik geloof
niet, dat de zaak zal gelukken. Quant It moi, Pour
moi , wat mij betreft, wat mil aangaat, mij aan
ik voor mij (z . Ook QUANT) . -- (als ré^ime-gande,
indirect, zonder voorzetsel) Mij ; aan (tot. met,
tegen) mij: Donnez-moi cela, geef mij dat. geef
dat aan wi. Rendez-moi compte, geef mij rekenschap. Parlez-moi sincèrement, spreek opregt tot
(tegen, met) rnij. — á[o1-MEME (om den persoon
met meer nadruk aan te duiden): Ik zelf, ik zelve:
Je veux aller moi-mème lui parler, ik wil hem
zelf (ik zelf wil hem) gaan spreken. z. oak ME'ME.
— Somtijds als subst. gebezigd: C'est un autre
moi-mème, 't is een ander ik, een tweede ik. —
Moi, m. Ik n. Le mol choque toujours I'amourpropre des autres, het ik kwetst (hindert, ergert)
altijd de eigenliefde van anderen.
Moidette, f., z. v. a. MOILETTE.

M oie, f. [Econ.] Hoop in. zand, hout, hooi, enz.
Moignet, m. IR.. n.] Volksnaam van de lang-

staartit,e mees f. (mésange It longue queue).

Moi non, nl. Stomp m., overgebleven gedeelte
van een afgezet lid, ook van een' afgehouwen of afgebroken tak. II ne lui reste qu'un m-, hij heeft
niet dan een' stomp (van arm of been) over. —
Tailler on arbre en m-, de takken van een' boom
kort bij den stam afsnijden. — [Tech.] Knop m.
tot sieraad onder aan 't blad eener schaar.
Moitette, f. [Tech.] Met vilt overtrokken po
gebroed n.-lijst/wan.(pu,
Moinaille, f, (fam. et dénigr.) MonnikengeMoindre, adj. (compar. van petit) Minder,
geringer, kleiner; (met het lidwoord of een ander
bepalend woord de superl. van petit) minst, geringst,
kleinst. La distance d'ici It Paris est m- qu'il ne
dit, de afstand van hier tol Parijs is kleiner, minder dan hij zegt. Cette somme est m- que celie-cl,
deze som is geringer dan die. Son mal nest pas
nl- que le vdtre, zijne kwaal is niet minder dan de
uwe. I1 est revètu dune m- dignité qu'auparavant,
hij is niet eene mindere, lagere waardigheid bekleed dan te voren. Ce vin-lb est m- que l'autre,
deze wijn is minder goed dan de andere. Voile on
drap de m- prix, hier is een doek, laken van minder', lager', geringer' prijs. — Le nl- mot que
nous direz suffira, het geringste, minste woord, dat
gij zeggen zult, zal genoeg zijn. Au in- signe ii
-

est obei, bij hel minste teeken gehoorzaamt men.

hem. Au in- bruit (fam. Au nl- petit bruit) alle
s'éveille. bij het minste (allergeringste) gedruisch
wordt zij wakker. Ses ni-s vertus tealancent toes
ses vices, zijne minste, minst beteekenende deugden wegen tegen al zijne ondeugden op. Je n'ai pas

MOINDREMENT

--

la n- appréhension, ik heb niet de minste vrees.
— (Prov), z. euotsIR. — Als subst.: Les quatre
m-s (of mineurs), z. MINEUR. -- [Mus], z. v. a.
MINIME.

Moindieinent, adv. (fam. en alleen in): Pas
Ie m-, niet in 't minst, volstrekt niet.

Moire, m. Monnik, kloosterbroeder, klooster
(bij uitbreiding) bédelmonnik; — ieder-ling;—
geestelijke in. Se faire m-, monnik worden. La vie
des m-s, het monnikenleven. — (Loc. prov.) Gras
comme un m-, spekvet. Mieux vaut gaudir de son

patrirnoine que Ie laisser b un ribaud de ni-,
béter zin goed verbrast, dan 't aan de kerk ver
Donner Ie m- a qn -, iemand ongeluk aan -makt.
ook: iemand eene pats spelen door hem-breng;
in zin slaap met een touwtje aan z jn' grooten
teen te trekken. Se faire m- après sa mort, zich
in de monnikskap laten begraven (uit vrees voor
den booze). Cest Ie m-, on vrai m-, 't is een
ijzegrim: z. ook ABBAYE, ABBE, BOURRU, HABIT. —
I%M- Iai, z. onder OBLAT. — [ Econ. dom.] Soort
van beddewarmer in. of beddepan f., monnik m.
— [H. n.] Monniksrob in. [phoca monacus], een
zeehond zonder oorschelpen; — volksnaam van meer
dan één' bruinvisch m. of zeevarken n ; — ook
van een' vraatzieken haai; van een' aap; van den
gierenkoning; van een' valk m.; oude naam van
de musch f. (moineau); — naam eener eenschalige
schelp van 't kegelgeslacht, monnik. — [Mar.]
Monnik, sisser m. (kleine met azijn besproeide buskruidkegel, dien men tot zuivering der lucht tusschendeks in brand steekt). — [ Tech.] Blaas f. in
't gegoten staal of ijzer. — Binnenst n. van den rooffel (moufle) des kapelovens. — Wit gebleven. wit
afgedrukte plek f., (bij boekdrukkers), monnik. —
z. ook MASSE pointue.
Moineau, m. [H. n.] Musch, mosch f. Mfranc of domestique , huismusch. M- de bois,
boom- of veldmusch (friquet). — M- de Guinée
(Perruche à tête rouge), roodkoppige papegaai m.
van Guinea. -- M- de mer, stekelige tarbot f. -Pot it m-, musschenpot m. (voor de musschen bui
aan den muur geplaatst, om daarin haar nest-ten
te maken). — (Prov.) Tirer sa poudre aux m-x,
zijn kruid aan de musschen verschieten, voor nietigheden veel kosten maken, vergeefsche moeite
doen. Le m- à la main vaut mieux que la grue
qui vole, één vogel in de hand is beter dan tien in
de vlagt, beter een half ei dan een ledige dop. —
(Loc. fam. et prov.) II est cbaud comme un m-,
hij is zeer verliefd van gestel. Appelez-vous sela
des m-x? noemt ge dat bagatellen, kleinigheden? —
[Fort.] Klein stomphoekig bolwerk n. op 't midden
eener te lange courtine. — MOINEAU, adj. [Man.]
Cheval m-, gekortoord paard n., kortoor m.
Moinerie, f (dénigr.) Monnikendom, monnikenvolk n ., de gezamenlijke monniken nl. pl. I1
s'est attiré sur les bras toute la m-, hij heeft zich
den ganschen monnikenhoop op den hals gehaald.
— Monnikerj f., aard en handelwijze der monniken: Il y a been de la m- dans son fait, er is veel
monniker j, veel monnikachtigs in zijn doen. —
Somtijds ook: klooster: 11 s'est retire dans one
m-, hij heeft zich in een klooster gestoken
% Moinesse, f. (iron. et dénigr.) Non f. (religleuse).
(FRANC.
Moinet, m. [H. n.] (pop.), z. v. a. MOINEAU
t Moineton, m. (verk w. van moine) Monnikje n.
Moinette, f., z. v. a. MOINESSE.
Moinilion, m. (dénigr.), z v. a. MOINETON.
Moinotin, m. (pop.) Koolmees f. (mésange
charbonnière).
Moins, adv. (compar. van peu) Minder, min,
weiniger; (met het lidwoord, superl. van peu)
minst, weinigst. Cette table est m- longue que
l'autre, deze tafel is minder lang dan de andere,
niet zoo lang als de andere. Cela me coûte quatre
florins m- vingt cents, dat kost mij vier gulden
min twintig cents. Parlez m-, et m- haut, ,spreek
minder en niet zoo luid. Cela na pas m- de trente
mètres, dat is niet minder dan (niet beneden of
onder de) dertig meters lang. I1 a m- de savoir que
de vanité, h ij heeft minder kunde dan ijdelheid.
Il est m- spirituel qu'il n'est instruit, hij is minder geestig dan geleerd. La chambre est else mgrande que vous l'aviez pensé? is de kamer minder groot dan (zoo groot niet als) g# gedacht hadt.
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Il n'est pas m- babile que je le croyais, hij is niet
minder bekwaam, dan Jk dacht. — Les plus mal heureux osent pleurer Ie m-, de ongelukkigen
durven het minst weenen. Les élèves qui se sopt
le m- appliqués, de leerlingen, die zich 't minst
hebben toeuelegd. Vénus est la planète la m- éloi( gnée du soleil. Venus is de planeet, die het digtst
de zon staat, den minsten afstand van de zon
I
I by
f heeft. — 11 ne fallait pas m- (rien m-) qu'une
I raison aussi forte pour nee délerminer, er was
niets minder dan eene zoo sterke drangreden n00dig om mij over te halen. Ii ne faut (of II n'en
faut) pas m- que je pale, ik moet desniettemin
betalen. — Je n'en donnerai ni plus ni in-, ik zal
er noch meer, noch minder voor geven. I1 non sera
ni plus ni m-, zoó en niet anders zal 't geschieden.
— Qui plus, qui m-, de eene neer, de andere
minder. — Dikwijls staat moms aan 't hoofd van
den zin of het zindeel, in tegenstelling met plus of
ook met moms zelf, en wordt dan vertaald door:
hoe minder, des te minder: M- nous désirons, plus
nous possédons, hoe minder wij begeeren, hoe rij
wij zijn. Plus on airne qn., m- ii faut qu'on-ker
Ie flatte, hoe meer men iemand bemint, hoe minder men hem moet vleijen (of des te minder moet
men hem vleijen). M- on mérite un bienfait, mon lose espérer, hoe minder men eene weldaad
verdient, hoe minder men ze durft hopen (des te
minder durft men er op hopen). — I1 ne le menace
pas de m- que de lui rompre bras et jambes, hij
dreigt hem niets minder, niets geringer, dan hem
armen en beenen te breken. — G'est m- que rien,
dat is minder dan niets, is geheel en al onbeduidend. Cet homme-lb est m- que rien, die man
beteekent niets, is een hoogst onbeduidend wezen.
- Une maison non m- agréable qu'hospitalière,
een even zoo aangenaam als gastvrij huis. — Rien
m- que (door een adj. gevolgd) , niets minder dan,
alles behalve, in geenen deele, volstrekt niet: I1
n'est rien in- que sage, hij is niets minder dan
wijs, alles behalve wijs; --(door een subst. gevolgd
is de zin nu eens bevestigend, dan weder ontkennend, naar gelang de zin het medebrengt): Vous
lui devez de la reconnaissance, car it n'est rien
m- que votre père, gij zijt hein dankbaarheid ver
hij is niet minder dan uw vader-schuldig,want
(hij is uw vader). Vous pouvez vous dispenser de
reconnaissance enviers lui, car it nest Tien m- que
votre père, gij behoeft hem geen dankbaarheid te
betoonen, want hij is niets minder dan uw vader,
alles behalve uw vader (h ij is uw vader niet). —
a MOINS, loc. adv. Minder, voor geringeren pres;
om eene mindere of geringere reden. Vous avez
beau marchander ce livre, vous ne l'aurez pas b
m-, gij dingt vergeefs op dit boek, gij zult het niet
minder krijgen. On rirait, on ee facherait lP n1-,
men zou om iets geringers lagehen, zich boos maken. — h MOINS DE, loc. prép. Minder dan, tot
minder prijs dan; tenzij, zonder. 11 n'aura pas ce
cheval á m- de mille francs. hij zal dit paard
niet minder dan (niet onder of beneden de) duizend
francs hebben. Je ne lui pardonnerai pas b mdune rétractation publique, ik zal hem niet ver
tenzij hij openlijk herroepe, zonder eene-gevn,
openlijke herroeping. -- b MOINS QTJE DE of (met
weglating van que) b MOINS DE, loc. prép. Zonder,
tenzij. A m- que de travailler beaucoup, it ne
réussira pas, hij zal niet wel slagen, tenzij hij
hard werke. A m- d'être fou, it nest pas possible
de raisonner ainsi, zonder gek te zijn, is 't onmogelijk zóó te redeneren, 't is niet mogelijk zóó te
redenéren, of men moet gek zijn. -- b MOINS QUE,
loc. conj. (met den subj.) Tenzij: Il ne fera rien
de bon, a m- que vous ne Ie surveilliez de près
hij zal niets goeds doen, tenzij ge hem van nabij
gadeslaat (of gij moet hem van nabij gadeslaan).
:

— AU DIOINS, DU MOINS, (soms ook POUR LE MOINS,
TOUT AU MOINS, TOUT DU MOINS) loc. adv. Ten

minste (in beperkenden zin): Donnez lui de quoi
vivre a son aise, ou du m- (tout du m-, tout an
m-) de quoi subsisler, geef hein, genoeg om ruim
te leven of ten minste (voor 't minst althans) het
noodige om te bestaan. S it n'est pas riche, du ma-t-i1 de quoi vivre honnètement, al is hij niet
rijk, hi heeft ten minste (toch) genoeg om fatsoen lijk te leven. Si Ion ne salt point divertir, it faut
du m- ne pas ennuyer, weet men niet te vermaken, men moet ten minste niet vervélen. I1 est
50
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mort, on Ie dit du m-, hij is dood, men zegt het
althans of ten minste. — AU MOINS , loc. ode. Ten
minste (als versterking) vooral, bovenal: N'y manquez pas an m-, laat het vooral niet na. Au m- ne
manquez pas de venir, zorg ten minste, zorg vooral,
dat gij komt. — Ten minste, op zijn minst, niet
minder dan: I1 a au m- (of tout an m-, niet du
ni-) mille florins de revenu, hij heeft ten minste,
op zijn allerminst duizend gulden inkomen. --- DE
moils, loc. adv. Te weinig, te kort, n onder. I1 y
avail dix francs de m- dans ce sac. er waren
twintig francs te weinig in dien zak. Elle a trois
ans de in-, zij telt drie jaren minder, zij is drie
jaren jonger. - EN 11101NS DE, DANS MOINS DE, loc.
prép. Binnen, in minder (tijds) dan: Dans m- dune
heure, je serai á vous, binnen 't uur bes ik weder
tij u. J'aurai achevé cela en m- dun an, ik zal
dat binn n 't jaar, in minder dan een jaar afgemaakt hebben. — EN MOINS DE RIEN, toe. adv. In
zeer herten tijd, in een oogenblik of ommezien:
J'aurai fini en m- de riep, ik zal zoo dadenijk, in
een oogenblik klaar zijn. — f [Prat.] SUR ET TANT
MOINS DE , loc. prép. In rrrindeiing, op afkorting

Moisi, e, adj. (en part. passé van moisir):
Pain, Fromage nl-, beschimmeld brood n., beschimmelde kaas f. — (Loc. iron.) Ii a (les écus m-s,
hg is een potter. — dolsi, m. Beschimmelde plaats f.,
hetschimmelige of beschimmelde; schimmelige smaak
of reuk m. — Moisir, v. n. Doen beschimmelen:.
Cost 1'humidité qui a moisi ce paté, de vochtigtigheid heeft die pastei doen beschimmelen. — MOIsIR, v n. en SE M01SIR, V. pr. Beschimmelen: Tout
moisit, se moisit dans les lieux humides, alles
beschimmelt op vochtige plaatsen. — Moisissu.
re, f. Schimmel f.: C'est la m- qui a gàté tout
cela, de sc/rirnrnel heeft dit alles bedorven. — z.
v. a. MOlsl. — M- de pierce of de roche, M- durable , z. V. a. BYSSE, AM1ANTE. — M-s , schimmels,
schimmelplanten I. pl. Otez la m-, neem, doet er
de schimmel af.
Moison, f. [Anc. jur.] Pacht f. voor de helft,
soms een derde der vruchten. — M- des étofïes,
wettelijke lengte f. , die een stuk geweven stof
moest hebben. — IJkmaat f. voor graanmaten —
t iiloisonier, m. Pachter n. voor een gedeelte
der vrachten. rine).
MMloisse, f. [H. n.] (pop.) Zeehoef. (vache rna?Mloissine, f. Bundel m. wijngaardranken met
de druiven daaraan.
MMloisson, f. Oogst, graanoogst m., inzameling
van het graan; — het te veld staande; ook: het
ingezamelde graan; — oogsttijd, oogst m.: Le temps
est bon pour la m-, het weder is goed voor den
oogst, voor de inzameling der veldvruchten. Faire
la m-, oogsten. — Pays couvert d'abondantes m-s,
met overvloedige veldvruchten overdekt land n. —
On a fait saisir sa m- dans la grange, men heeft
beslag doen leggen op zijnen oogst, op zijne ingezamelde veldvruchten. — La m- approche, de
ooy.ctl d nadert. — (bij uitbreiding) Les plaines
bien cultivées présentent d'abondantes m-s de blé,
de vin, d"huile, de mid l et de fruits de toute
espèce, wel bebouwde vlakten verloonen een' rijken
oogst van koren, wijn, olie, honig en allerlei vruchten. Les m-s dor et d'argent que l'Espagne recueillait dans Ie Nouveau Monde, de oogst van
goud en zilver, dien Spanje in de Nieuwe wereld inzamelde. — (fig.) Ce savant a fait une riche m- dans les archives du royaume, die geleerde
heeft in 's rijks archieven veel belangrijks gevonden.
Cette quèteuse a fait arre abondance m-, deze
kollektante heeft vele giften ingezameld. Ce mis
grande in-, die zendeling heeft-sionareftu
een goeden oogst gemaakt, heeft velen bekeerd, tot
het christendom gebragt. — (fig. et poét.) M- de
lauriers, de gloire, inoogsting van lauweren, het
behalen van vele overwinningen, van veel roem.
— Jai vu cinquante m-s, Ik heb vijftig oogsten beleefd: ik tel vijftig jaar. — La déesse des m-s, de
graangodin, Ceres. — (Loc prov.), z . FAUCILLE .
— MOISSON , m. [H. n.] Musch f. van Martinique.
— Mol Bonne, f. [Hort.] Paarsche v jrsoort f.
— 1i1okssouuer, V. a. Oogsten, inoogsten, de
granen of het veldgewas inzamelen. M- les froments,
les avoines, de tarwe, de haver inoogsten. — Mun champ, een veld afoogsten, den oogst van een
veld inzamelen. — Ook zonder voorwerp: On ne

- -

(betalen).

MOINS, m. Minste, geringste zaak f., het minst:
Le m- que vous puissiez faire, eest de faller
trouver, het minst, dat gij doen kunt, is hem te
gaan bezoeken. — II ne s'agit que du plus et du
m-, het komt maar op het meer of minder aan.
La chose ne peut pas ëtre arrivée ainsi, it faut
qu'il y ait du plus on du m-, aldus kan de zaak
zich niet hebben toegedragen, er moet wat bijgedaan of weggelaten wezen. Its lont à pen près
d'accord, ils en sopt sur le plus et sur le m-, zij
zijn 't bijna eens, zij handelen nog maar over 't
meer of minder. - (Prov.) Qui peut le plus, peut
le m-, wien 't groote niet te zwaar is, dien valt
het kleine ligt. — [Impr.] Streepje, dwarsstreepje n.
— [Algèb ] Minus-teeken n. (—).
Mloinns -pel uu, m. [Adinin. mil.] Het niet
ontvanc ene,
?Mirage, m. [Tech.] liet mooren of wateren
van de st/fm, van 't metaalblik. — Het vlammig,
gewaterd aanzien, de waterlans m. — Moire, f.
[Tech.] Moor, zijdemoor n., eerre soort van gewaterde zijden stof. M- figurée, ondée, salinée,
gebloemd, gegolfd, gesatineerd moor. — MOIRE, ni.
[Bot.] Volksnaam der kamperfoelie (chè releuille).
— Moiré, e, adj. (en part. passé van moirer):
[Tech .] Etoffe, m -e, Kuban m-, gewaterde stof f.,
gewaterd lint n. - Moire, m. liet gewaterde.
M- métallique, metaalatlas, metaalmoor n., blik,
waaraan men met verdund salpeter- en chloorwatel stofzuur een gevlamd of gemarmerd aanzien geeft.
— 1MIoirer, v. a. [Tech.] Mooren, wateren, een
gevlamd of gewaterd voorkomen geven, rn o i r é r e n.
— Molretle, f. [Corn j IbIoorachtig geweven
slof f. — Moireur, in. Maker van gewaterde
;

stoffen, van nieloo ollas, in o i r e e r d e r m.

Alois, m. Maand f. L'année est composée de
douze m-, het jaar bestaat uit twaalf maanden.
Quel quantième du m- avons -nous? A quel jour
du m- sommes -nous? den hoeveelsten van de maand
hebben wij? — I1 a gardé le lit deux m- durant,
hij heeft twee maanden lang het bed gehouden. Je
vous paierai par m-, ik zal u bij de maand betalen. Loner une chambre an m-, eene kamer bij
de maand huren. — Maandgeld n: Avez-vous payé
le in- ? hebt (jij het maandgeld betaald ? I1 cut
bientót dépensé son m-, hij had spoedig zijn maand
verteerd. — Elle est dans son septième m-,-geld
zij is in hare zevende maand (van zwangerschap).
— [Astr._J M- civil of cornmun, bur^.erl jke maand.
M- astronornique of naturel, astronomische maand,
sterremaand of natuurlijke maand. M- solaire,
zonnemaand, tijd, dien de zon besteedt om één der
teekens van den dierenriem te doorloopen. M- lunaire, maanmaand,, tijd, die van de eene nieuwe
maan tot de andere verloopt. Z. ook GAVE, DRACONT1QUE. PERIOD1QUE, INTERCALAIRE , ANOBIALISTIQUE, SYNODIQUE. — (Loc. prov.) On a toes les

ans douze m-, men wordt dagelijks een daagje
ouder. — M0is, In. pl. Maandstonden m. pl. (règles).
Eloise, f. [Charp.] Karbeel, klamp, band m. —
[Mar.] Dwarsrib, gording f., dwarshout n. —
l',lab.] Ovenhaak, roerhaak m. -- Moisir, V. a.
Te h.] Met karbeelen, klampen of banden vastmaken.

c
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moissonne pas encore cbez nous. — (fig. etpoét.)

M- des palmes, des lauriers, palmen , lauweren
inoogsten, veel roem, veel overwinningen behalen.
— (Loc. prov.) Comme tu sèmeras, tu moissonneras, of Qui sèrne, moissonne, gelijk gij zaait,
zult gij ook maaijen; gij zult loon naar werken
krijgen. Celui qui seine le vent moissonnera la
tempéte, wie wind zaait, zal storm maaijen: wie
oproer verwekt, zal er 't slagto ffer van worden. —
(fi g.) Doen omkomen, doen sterven, wegrukken,
we rxmaaien: La mort, La guerre, La peste a
moissonné des rnilliers d'hommes, de dood, de oor
heeft vele duizenden menschen wegge-log,depst
. — SE 310ISSONNER , V. pl'. Ingeoogst worden:-rukt
Les blés se nioissonnent dans ce mois. — Het
part. passé is ook adj.: Blé moissonné, ingeoogst
koren n. - Leur vie a été moissonnée dans sa
fleur, hun leven werd in den bloei afgesneden. --Moissoillleltr , m., -euse, f. Maaijer, koren
maaister f. — [H. n.] (pop.), z. V. a.-rmcaije•.,
;

FREUX.

Moite, adj. Klam, eenigzins vochtig: Avoir les
mains m-s, klamme handen hebben. Ces draps soot
encore m-s, die beddelakens zijn nog min of meer

MOITEUR
vochti . -- Moiteur, f. .klarigheid, geringe vochtigheid f. — Moiti, e, adj. (en part. passé van
moitir): Papier m-, gevocht papier n.
Moitié, f. Helft f., half, geheel n. La m- dun
pain, de helft van een brood. La m- dune succes
de helft eener erfenis. Avoir m- (sa m-) dans-sion,
une maison, de helft in een huis hebben. Acheter
trop Cher de m-, de helft te duur koopen. — La
m- de la vie se passe h souhirir, de helft (een aan
gedeelte, ongeveer de helft) van 't leven-zienljk
wordt in lijden doorgebragt. — La m- dun dis
de helft eener redevoering. Mettre la m--cours,
d'eau dans son vin, zijn' wijn half met water ver
Manger Ia m- de son Bien, zijn , halve-meng.
vermogen opeten. — Offrir 1a m
- de sona
lit qn.,
iemand de helft van zijn bed. eene plaats in zijn
bed aanbieden. Couper, Partager une chose par
la m-, iets middendoor deelen. Le diamètre coupe
le cercle en deux m-s, de middellijn verdeelt den
cirkel in twee helften. -- (fig.) Pariager un diiférend
par in m-, een verschil middendoor deelen. — (Loc.
prov. et tij.) Il a pavé plus de la m- de ses dettes,
de ses dépens, z. DEPENS. — En rabattre la m- of
de la m-, er de helft af doen, iemand veel minder
achten dan te voren. — ( fig. et fain.) Wederhelft f.,
de vrouw met betrekking tot haren man: Comment
se porte votre m-, hoe vaart uwe wederhelft, uwe
vrouw ? M- de moi -mème, de mon coeur, de mon
ame, dichterlijke bewoordingen voor: gade, weder
vrouw. — Moitié wordt ook als adv. voor-helft,
à demi, de helft, half, gebruikt: Du pain m- seigle, m- froment, half rogqe-, half tarwebrood n.
Boire m- eau, m- Vin, half wijn, half water drinken. M- guerre, m- marchandise, z. MARCHANDISE (ook fig.). M- de force, m- de gré, (fam.) Mfigue, m- raisin, half kwaad-, half goedschiks, half
willens, half onwillens. — ( fig. et fam.) Cet homme
est m- chair, m- poisson, die man is half vleesch
half, visch, men weet niet hoe men 't met hem heeft.
-- a MOITIE, loc. adv. Voor de helft, ten halve,
half. Donner, Prendre, des terres it m- (a m- fruit),
landerijen voor de helft (van 't vruchtgenot) verhuren, huren. — A m- chemin, te halver weg. A
m- prix, voor de helft van den (gewonen) prijs. —
Cela est a m- pourri, dat is half, ten halve, grootendeels verrot. Tonneau a m- vide, half ledig
vat. Argent plus da m- dépensé, meer dan half
verleerd geld. — DE MOITIÉ, toe. adv. Voor de helft,
half (te veel, te laag, enz.): Sauce trop poivrée
de to-, half te veel gepeperde saus f. Discours trop
long de m-, half te lange redevoering f. -- Etre
de in-, Se mettre de m- avee qn., met iemand zamen doen of voor de helft staan, winst en verlies
gelijk deelen. Si vous voulez jouer, je seraf de mavec vous, zoo gij wilt spelen, sta ik u half.
Moitir, v. a. Ligt bevochtigen — [ Tech.] Vochten: M- le papier, het papier vochten. — SE MOITIR, V. pr. Vocht, vochtig worden.
Moka of Moca, m. (ook Café de M-, of als
adj. Café m-) Moka of arabische kof f., mokaboonen f. pl. -- A ftreks 1 n. der gebrande en fijn
gemalen moka-boonen, moka-kr f j f.: Boire du m-,
moka drinken. — [Minér.] Pierre de M-, z. v. a.
g

DENDRAGATE.

Mol, Motie, adj., z. MOU.
Molaire, adj. f. [Anat.]: Dents m-s, (of máchelières) of als subst. Les m-s, z. DENT. — Glandes nl -s, baktandsklieren f. pl. — Molariforrne,
adj. Baktandvormig. — Molarite, f. [Minér.]
Kiezelsteen m. voor molensteenen.
Molasse, f. [Minér.] Losse, zeer poreuse zandsteen m. , inz. in de Alpen en den Jura, m o la s s e f.
Moldavique, f. [Bot ] Bastaard- of turksche
melisse. - MOLDAVIQUE of MOLDAVE, Moldavisch,
tot Moldavië of zijne inwoners behoorend. — Als
sabst. Un , Une M-, een Moldaviër, eene Moldavische vrouw.
M®le, f. [Méd.] Maan- of moederkalf n., wanstalticge, levenlooze vleeschklomp, onder den invloed
der bevruchting in den uterus gevormd, m o 1 a f.
— [Ant.] Gezouten offermeel n., waarmede men
den kop der offerdieren bestrooide. — [ Tech.] Koperdraad n. voor de speldeknoppen. -- [H. n.J,
z. LOMPE.
Mole,

m. Steenen beer, havendam m., hoofd n.
aan eene haven, m o e l j e f. (inz. van havens in
de Middellandsche zee gebézigd). — [H. rom.] Md'Adrien, mausoléum of praalgraf van Adriaan

--
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(nu 't kasteel San Angelo). -- [Tech.] Sponningmaat f.
Moleau, m. [Tech. ] Eerste olie f. of vet n.,
uit de met traan gedrenkte zeemhuiden gewron gen.
Mole- boat, in. of Mole, f. [11. n.] , z. LOMPE.
Moléc.ilaire, adj. De moleculen betre/Jend of
daartoe behoorend, moleculair. — [Phys.] Attraction in-, aantrekking tusschen de moleculen of
zeer kleine deeltjes van ieder ligchaam, as o 1 e c ulaire attráctie f. — Moléculaa.iremnent,
adv. Bij mnoleculen. — Molécale, f. Zeer klein
deeltje n . van een of ander lirjchaam (welk deeltje
men zich echter als nog in atomen deetbao?' voor
vgl. ATOME), m o l e c s( l e f. Les m-s de Fair,-stel,
du sang, de luchtdeeltjes, bloedbolletjes n. pl. —
[Physiol.] Mikroskopische diertjes n. pl. in 't zaadvocht, m o l e c u l e n f. pl. — MoléeuHste, m.
[Physiol.] Hij, die bewerktuigde moleculen in plaats
van de mikroskopische diertjes in 't zaadvocht aan
-nemt,olcuis.
.

Molée, f., z. v. a. MOULEE.

Molere, f. [Bot.] T'T'olkruid n. (bouillon-blanc).
Móler, v. n. [Mar.] Voor den wind zeilen,
lensen (inz. in de Middellandsche zee).
+ Molestation, f. Overlast, hinder m., bezwaar n., kwelling, ongelegenheid, m o l e s t á t i e f.,
m o 1 é s t e n f. pl. — -t Moleste, adj. Lastig, bezwaarlijk. — Molester, v. a. Lastig vallen,
overlast of ongele enheid aandoen, plagen, verontrusten, kwellen, molester aandoen, m o 1 e s t é ren.
— SE MOLESTER, v. pr. El/ander overlast aandoen. — Het part. komt als adj. voor: Personne
molestée, gekweld, verontrust, g e m o l e s t e e r d
persoon m.
Molet, m. [Tech.] , z. v. a. MOLE In. — Tan getje n. der goudsmeden.
Molétoir, m. Spiegel-polijstglas n., op een'
steen bevestigd en met tinasch, bestreken glas tot

polijsting.

Molettage, ni. [Tech.] Het opbrengen der sieraden op het nog weeke aardewerk.
Molette, f. [Tech.] Looper, wrijfsteen m.,
doorgaans een kegelvormig stuk marmer, glas enz.,
waarmede verwen, droogerijen, buskruid enz. worden fijngewreven. -- Draai/iout n., draairol, draaispoel f. (bid touwslagers, bij lintwerkers, enz.) —
Met vilt overtrokken polijsthout n. (bij spiegelgietens). -- Slijprol, sljpschijf (der brillenslijpers). —
Draaischjf f. (ter ophechting van de sieraden aan
aardewerk). — Wjzerradertje n. (in uurwerken).
Machine à m-, toestel om den erts uit de mijn
naar boven te hijschen. — Tangetje n. (der goud
-smedn),otf.—[Ma]Sprd,sondertje n. — Kol, bles f. (dpi de poil). — [Mar.]
Windboomgat, spilgat n. (amolette). M-s de gabarit, houten malnageltjes of -pinnetjes n. pl. —
[i tort., Bot.] , Misvormde meloen, pompoen of kom
dezen zin ook als adj.: Melon-komer.—(In
m-, Concombre m-.) — Volksnaam van de herders tasch (bourse à pasteur). — [Véner.] Naam der
schouder- en schenkelpezen van het hert. — [Vétér.]
Wen f., zacht gezwel n. bij de koot des paards,
gal f. M- souffiée, windgal f.
Moletter, v. a. [Tech.] De versieringen aan
't weeke aardewerk maken, — Het spiegelglas met
het polijstviit afwerken. (lijkend.
Molge, adj. [H. n.] Naar den salamander geMoliant, e, adj. [Tech.] Lenig, buigzaam
(van 't leder bij leêrtouwers).
Molière, adj., beter M OLAIRE. — -J- [Agric.]
Terre in-, vette, lenige aarde f. — -t- MOLIÈRE, f.
Molensteengroeve f. (meulière). -- Steenen kanons kogel m.
Moline, f. [Corn.] Soort van spaansche wol f.
Moliné, m. [Bot.] Soort van nachtschade f.,
molinea f.
Molinie, f. [Bot.] Blaauw parelgras n.
Moliniswe, m. [:H. rel.] Leer f. van den
spaanschen jezulet Molina, die de krachtdadigheid
der genade afhankelijk maakt van den wil, m o 1 in í s m u s n. --Moliniste, m. et f. 4anhanger m., aanhangster f. dier leer, m o 1 i n i s t m. en f.
Molinosisnie, m. [H. rel.] Leer van den
spaanschen priester Molinos, die in tenietdoening
van den wil en eene algeheele overgave aan de
goddel(jke genade of verwerping bestaat, m o ii no sí sm u s n. — Molinosiste, m. et f. Aan-
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hanqer rn. , aanliangster f. dier leer, mo I I n o - insecten). - MOLLJPENNES, t. pi. Schildvleugelige
insecten n. p1. met weeke vleugeldeksels.
sist m. en 1.
Mol li r, V. a. Zacht, murw, week worden. On
Moflasse, adj. Slap, onaangenaam week op
't oonvoelen: Chair, Peau rn-, slop vleesch, vel D. laisse rn les nèfles sur Ia paille, men laat de mis- Drap m-, slop, niet stevig of vast aanvoelencl pelen op het slroo week worden, rotten. Cette poire
laken n. - 1OLLASSES, In. p1. [H. n.] Dieren mollit, die peer wordt zucht, murw. - ( fig.) Zwak
worden, moede worden; le ligt toegeven; wankelen.
met naakt, week, gelelachtig liqcliaam.
La jambe mollit a ce cheval, dit paard wordt zwak
Mo ll e, f. [I-i. n. ] Volksnaam der middelland
op de poelen, wordt afgemat. Ii ne faut pas inzeezeelt f. (mollera). - [Tech.] Bos jespleten-sc/ie
dans cette affaire, men moet in deze zaak niet te
teenen I'. Pl. (voor mandemakers e. a.).
Mollé, m. [Bot.] Peruaansche mastikboorn rn. ligt toegeven. Tenez ferme, vous coaimencez a
(ook Poirier lentisque en Lentisque du Pérou e In-, blijf standvastig, gij begint te wankelen, te wijken. Les troupes mollissent, de troepen beginnen
he eten).
te wijken. - [ Mar.] Le vent niollit contre les
Molle-bande, f. [Artill.] Achterste sieraads
voiles, de wind blaast flaauw in de zeilen. Le vent
band in. (van 't kanon).
Mollernent, adv. Oji weeke, zachte wijze (door- mollit, de wind ver/laauwt, bedaart. La mer mollit,
çjaans fig. gebruikt): Etre couché, assis m-, zocht de zee slecht af. - [Corn. ] Le bId a mclii, het
liggen, zitten. Se balancer in-, met losse bevallig koren is gedaald, in prijs verminderd. (in dezen
held golven (van g) - aanhaimen, enz.) - Des bras zin liever diminuer). - MOLLIR, V. a. [Mar.] Min- arrondis, mollq, zacht afgeronde armen rn. pi. sin cordage, een eindje touw afvieren, vieren, bot
Ce ruisseau coule in- clans la plaine, deze beek geven. M- Ia barre du gouvernail, het roer laten
vloeit zacht, halm, bedaard door de vlakte. - zakken. - SE MOLL1R, V. pr. Week worden.
Slap, zonder veirkracht, weekeljk, trageljk; ver1 Molliteiir, m. Bitterheid verdrijvend middel n.
wijfd, verweekeljkt: La guerre se continuait m-,
Molliuscule, adj. [Bot.] Eenigzins zacht of
de oorlog werd slap, trageljk voortgezet. Se con- week.
MoI1iigine, f., Moll ugo, rn [Bot.] Soort van
thiire in- dans one affaire, zich laf, zonder veirkracht in eene zaak gedragen. Vivre m-, een wee- wolkruid n. -:- Moihiginé, e, adj. Wolkruidachtig.
keljk, verwijfd leven lijden.
Moluiiscartieiile, e, adj. [Fl. n.] Den overMoIlei-a, m. [H. n. ] Zeezeelt f. der Middelgang van de weekdieren tot de gelide dieren uitlandsche zee [Phycis mediterranea].
Mollesse, f. Zachiheid, weekheid, slapheid t. La makend. (huidblaartje n.
Molluseum, m. (pr. come) [Méd. ] Blijvend
in- et la dureté des corps, de zachtheid en hardMollasqiie, adj. Weekljvig. - MOLLUSQIJES,m.
heid der ligchomen. La m- des onguents, des pornmades, de weekheid der zalven, pomnsaden. - La p1. Weekdieren n. pi., ongewervelde dieren met
In- du climat n'aliaiblissait pas leur courage, de meer %min week lijf, doorgaans met eene harde
zachtheid van 't klimaat verslapte hunnen moed zelfstaigheid, hoorn of schelp bedekt, m 0 1 lu sniet. - [ Physiol.] La rn- des chairs, sic slapheid k en (2e klasse der warmen in 't stelsel van Linnetis,
van 't vleesch. La rn- de sa complexion lexpose 2e hoofdafdeeling van bet dierenrijk bij Cuvier).
Mob, rn., Z. MOLEAU.
a beaucoup de maladies, de weekheid van zijn geMolabre, rn [I-I. n.] Paddestoelkever in.
stel maakt liens voor vele ziekten vatbaar. - [Peint.,
molligheid
van
Moloii, f. [Bot.], z. v. a. FILIPENDULE.
Sculp.] M- des chairs, zach.theid,
Molops, in. (pr. —lopce) of Molopes, t. p1.
't vleesch. M- de pinceau, te weeke penseelbehandeling, gebrek aan vastheid en kracht; ook liefeljke [Méd.] Uitstorting t. van bloed onder de huid,
zachtheid, molligiteid van penseel. - M- des con- bloedstriem rn.
Mouosse, in. [Pods. any.] Versvoet van drie
tours, zachtheid, molligheid van omtrekken, zachte
afrondingen. -( fig.) Wee/cheid , weekei'j)kheid, lange lettergrepen, zwaarganger, m 0 1 O 5 s u S m.
slapheid f., gebrek aan vastheid van karakter, aan - [H. n.] Hondsvleêrmuis t. (van 't warme Âmewilskracht; - te groote toegévenciheid, zwakheid t.; rika en in Bengalen). Naam eener adderslang. - verwijfdlieid f., werkeloos en wellustig leven n. (podt.) Groote waakhond in. - Molossique, adj.
La in- de nos rnoeurs, de slapheid, weekeljkheid [Pods. anc.] Vers rn-, vers, welks maten allen
onzer zeden. Conduire une affaire avec m-, eene molossen zijn, m 0 1 os s i s c h vers n.
Moloxita , in. [H. n. ] Abyssinische non f.,
zaak slap, traag besturen. - La m- de ce père a
perdu son dis, de toegeefljkheid, zwakheid van soort van meen. (de Levant.
Moltoline, t. [Corn.] Gezeemde lamshuid t. uit
dezen vader heeft zijnen zoon ongeleekkig gemaakt.
Mofilcelle of Moluque, t. [Bot.] Moluksche
Vivre dans la m-, een verwijfd, week en weelderig
leven leiden. - [Litt.] Losse bevalligheid, bevallige melisse f.
Molure, f. [H. n.] Indische adderslang t.
achteloosheid t. in den stijl, in de denkbeelden.
Molve, f. [H. fl], z. v. a. LOTTE.
Mollet, te, adj. Week, aangenaam zacht op
Moly, in. [Myth.] Kruid n. van wonderdoende
't aanvoelcn, mollig. donzig. Etoffe m-te, zachte,
mollige stof t. - Lit in-, zacht, donzig bed n. - kracht, dat Mercurius (volgens Homerus) aan
Oeufs rn-s (of Oeufs a la copie), Z. COQUE. - Ulysses gaf, om hem voor de betooveringen van
Pain m-, zacht wiltebroodje n. - (fam.) Ii a en- Circe te vrjwaren. - [Bot.] Bloemlook n.
Molybdate , in. [Chirn] Molybdcenumzuur
core les pieds m-s, hij is nog zeer gevoelig in de
voeten (van een' pas herstelden jichtljder) . - 1OL- zout n. —Molybdène, Molybdan, rn. [Minér.]
Waterlood, een wit, bros, loodkleurig, moejje!y/c
LET, M. [Anat.] Kuil 1., dik n. van 't been (grasde-jambe). Avoir de beaux, de gros m-s, schoone, smeltbaar metaal, welks bestaan in 178-2 door Hielm
zware kuilen hebben. - (fam.) Avoir des rn-s de is aangetoond, m o t p b d w n u 1fl n. - Molybcoq, ooijevaaiskuiten hebben. - [Bot.] M- d'lnde dénite, f. [Minér.] Zwavel -molybthrnum n. - Moof du Pérou, z. v. a. MOLLE. - [ Tech.] Kleine lybdeux, adj. in. [Chum.] Oxyde m-, eerste
franje t. (aan meubelen). - Kleine goudsmids- molybdasnum-oxyde n. - Molybdides, in. p1.
[Minér.] Wate'rloodhoudende mineralen n. p1. tang 1. (molette).
Molleton, rn [Corn.] Zachte, dikke wollen Molybdiqiie, adj. [Chum.] Oxde in-, tweede
stof t., molton, mol n. (naar 't engeisch vlek Molton). snolybdasnum-owyde n. Acide in-, waterloodzuur n.
- Molybdite, t. [Churn.] Molybricenigzuur zout n.
Mollette, t., Z. MOLETTE.
t iltollice, 1. Zfjdeachlige weekheid f. op 't - [Minér.] Loodsteen, looderts in. - Molyb
dolde, f. [Minér.] Ligt en zeer hard looderts in.,
aanvoelen.
moly bdoïde Ii. - Molybdotnanele, t. [Devin.]
Mo ll ient, e, aaj., z. V. a. EMOLLIENT.
Waarzeggerij uit gesmolten lood, sn o t y b a 0 sn anMoîilère, f. [Agric.], z. V. V. MOLIERE.
Mollification, t. [Mdd.] Verweeking, week- tie f.
Mom, m., Momme, t. Zeer krachtig en smamaking, verdunning t. - Mollifier, V. a. [Méd. ]
Verweeken, week maken, verdunnen: M- les un keljk Brunswijksch bier, sn 0 ifi, m 0 mm e f. (naar
meurs, une tumeur, de vochten verdunnen, een zijn' eersten brouwer Christiaan Mumme).
Moniasser, V. a. [Agric.] Den wijngaard uitgezwel week maken. - SE MOLLIFIER, week worden, verdunnen, vloeibaar worden. - Het part. snijden of van zijne onnutte ranken en knoppen
passé is ook adj.: Tumeur rnollifi e, verweekl ge- ontdoen.
Home. in. Voor diefstal gevat kind n. - (pop.)
zwel n.
Moflinède,m. [Bot.]Peruaan.cche neteistruik m. Straatjongen in.
Mornenet, in. [H. n.] Soort van baviaan in.
Moflipenne, adj. [H. n. ] Weekvleugelig (van
-

-

-

-

-

MOMENT

-

Moment, m. Oogenblik n. en m., zeer kort
tijddeeltje , ommezien ; tijdstip , m o m én t n. Il
arriva trop tard dun m-, hij kwam een oogenblik
te laat. Prendre quelques m-s de repos, eenige
oogenblikken, eene korte poos u2trusten. — ((am.)
Un m-! een oogenblik ! wacht even! — Le m- de
la mort, Le dernier m-, het oogenblik, het tijdstip
des doods, het laatste oogenblik. Choisir. Prendre,
Saisir un m- favorable, een gunstig tijdstip kiezen,
waarnemen. — Ook van een' langer' of korter'
tijdduur gebezigd: I1 est fou par m-s, dans certains
m-s, hij is bij tijden, bij vlagen, bij zékere gelégenheden gek. Les sages oat lours m-s d'erreur,,
de wijzen hebben hunne oogenblikken, tusschenpoozen van dwaling: Avoir de bons m-s, goede,
goedaardige, heldere, bedaarde tusschenpoozen heb
/tule, boosaardige of van ijlhoofdir,e-ben(vadri
menschen sprekend). — [Math.] Oneindig kleine
grootheid f. (différence). — [Mécan.) Kracht van
een ligchaam an beweging, hoeveelheid van beweging
of product van de snelheid (les ligchaams en de
massa, m o m é n t n. — it CE MOMENT, loc. adv.
Op dat oogenblik, dan..— AU :MOMENT DE, loc. prép.
Op het punt van, gereed om: Au m- de partir.
-- AU (Of DANS LE) MOMENT oh, AU MOMENT QUE,
loc conj. Op 't oogenblik dat , wanneer , toen:
J'arrivai dans le m-, nu ii sortait. — DU MOMENT
QUE, loc. conj. Zoodra, sedert: Du m- que je l'ai
apercu, je lat salad, zoodra ik hem bemerkte, heb
ik hêm gegroet. Je 1'ai aimé, du m- que je l'ai
connu, ik heb hem bemind, sedert (sinds, van 't eerste
oogenblik af dat) ik hem gekend heb. — Ook: daar,
dewijl- Du m- que voos Ie voulez, j'y consens,
daar gij het wilt, stem ik er in toe. — DES CE
MOMENT, DE CE MOMENT, loc. adv. Van sr i)i den.
aan, dodelijk: Partez dis ce m-. — i] TOUT MOMENT, ui TOUS MOMENTS, d CHAQUE MOMENT, DUN
MOMENT

a L' AUTRE, DE MOMENT EN MOMENT, 10e.

ode. Elk oogenblik, gedurig, telkens, onophoudelijk: It change l tout m- d'opinion, On Nattend
de m- en m-. — DANS LE MOMENT, DANS UN MOMENT, EN ITN MOMENT, loc. adv. In of binnen een
oogenblik, dadelijk, zoo dadel jk, terstond, onmiddellijk, onverwijld: Je reviens dans le m-. -- EN
CE MOMENT, DANS CE MOMENT, loc. adv. Op dit
oogenblik, thans, nu: I1 part en ce m-. — POUR
UN MOMENT, POUR QUELQUES MOMENTS, loc. adv.
Voor een oogenblik, voor eene korte poos, voor
een poosje' Je ne vous quitte que pour un rn-,
pour quelques m-s.
Momentané, e, (vroeger ook Momentain,
e), adj. Oogenblikkelijk; kortstondig, ras voorbij gaand, vlugtig: Plaisir m-. — Momentane
n,ent, ode. Slechts voor een oogenblik; op vlug
snel voorbijgaande wijze : Ce nietéore na-tige,
paru que m-, dit luchtverschijnsel was slechts voor
een' zeer korten tijd zigtbaar.
i miserie, f. Mommerij, vermomming f. (In
dien eig. zin veranderd.) --. (fig.) Veinzerij, ge
gemaaktheid; — zotte, belagchelijke ge--veinsrlhd,
woonte of ceremonie f. Ella parait fort altligée de
la mort de son maxi, mais eest une m-, zij schijnt
zeer bedroefd over den dood van haren man,
maar 't is geveinsdheid, veinzerij. — Il y a peu
de cultes qui ne soient défigurées par quelques
nn-s, er zijn weinige eerediensten, die niet door eene
of andere monzmer j , door eenig dwaas gebruik
misvormd worden. — J Monneaur, m. Vermomde;
— kluchtspeler; — goochelaar m.
Montie, f. Gebalsemd en gedroogd lijk bij de
oude Egyptenaren, m o mie f. — ( fig. et fam.)
Cast une m-, une vraie m-, 't is eerie mumie,
een dor, uitgedroogd mensch:, 't is niet dan vel en
been; ook: hij is zoo stijf als ten hout, hij staat
daar als een paal. — [Corn.] M- minérale, kost
voor wonden zeer heilzame-bare,wliknd
berobalsem m. in Perzie en elders, welken de oude
Egyptenaren bij 't balsemen hunner lijken gebruik ten, mineralische murnie f. Gomme, Baume
de m-, z. v. a. P1SSASPHALTE. — [ H n.], z. V. a.
LARVE. — [ Hort.] Zwart boomwas n.
X11árniers, m. pl. [if. rel.] Spotnaam eener
nieuwe pietistische secce in Zwitserland , sedert
1813 ontstaan
Moniiiication, f. [Didact.] Mumie-bereiding.
verandering van een lijk tot eene mumie. — ( fig.)
Groote vermagering f. -- M onmifier, v. a. Tot
rnumie maken, m u m i f i e é r e n. — SE MUMIFIER,
.

--
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V. pr. Tot Bene rnumie worden, in eene inumie
veranderen. — (fig.) Bij uitstek mager worden.
Monnme, f , z. MOM.

Molnon, m. [Dans. ] Soort van maskerdans m.
— [Jeu] Soort van weddingschap t'usschen gewas
een' worp met dobbelsleenen; inzet m.-kerdnop
Couvrir le in-, de uitdaging aannemen, eene gelijke
som zetten.
Motnont, m. [H. n.] Indische fazant m.
Moneordigine, f. [Bot.) Balsemappel m., Bene
anrerikaansche plant. — M- vesceuse, z. G1CLET.
Monlot, M. [H. ii.], z. HOUTON.

Monitis, rn. (pr — muce) (fig.) Bespotter, bedillaar, hekelaar m. (naar Monnus, den god der
spotternij en satyre ?til de mythologie).
Mon, adj. Gross. m. Mijn, mijne: Mon livre,
lion awl, won espoir, ns;jn boek n., mijn vriend m.,
mijne hoop f. — Ma, adj. poss. f. Mijn, mijn:
Ma mire, Ma honte, Ma maison, Ma principale

affaire, mijne moeder. mijne schaamte, schande f.,
r
mijn huis n., mine voornaamste zaak f. -- Vóó
een subst. of adj. férn., dat met Bene klinkletter of
stomme h begint, verandert ma in won: Mon épée,
Mon unique espérance, moo humble demeure,
mijn degen, mijn eenige hoop, mijne nederige, geringe woning f. — Mes, adj. poss. m. et f. pl.
Mijne: Mes amis, Mes livres, mine vrienden m.
pl., mijne boeken n. pl.
Mona, m., z. HONE.
Monacaille , f. (dénigr.) Monnikengespuis ,

monnikengebroed n.
Monacal, e, adj. (doorgaans met minachting
flebézigd) Den monnik, zijn stand en levenswijs betreffend, monnikachtig. Les ordres monacaux, de
monniken-orden f. pl. Habit m-, monrnrlrsl;leed n.
Esprit m-, monnikengeest m. Vie m-e, monnikenleven n. Cola est trop m-, dat is te monnikachtig.
— [Diplom.] Ecriture m-e, het nieuwere gothische
schrift. .—Monacaleinent, adv. Op monniken wijze, monnikachtig: Vivre m-, op de wijze der
monniken leven.
Monacanthe, adj. [H. n.] Met slechts éénen
stekel. — MONACANTHE, nl. Een horenvisch rn.
Mon acelle, f. [Bot.] , z. v. a. HELVELLE.
S Monachat , m. (pr'. ch=k) Monnikenle-

ven n. (vie monacale).

Monachisn'e, m. (pr. ch=k) Monniken stand m., monnikendom n.; monnikengeest m., monnikerij f.
Monde, f. [Phil.] Eenheid f., enkelvoudig
wezen, ondeelbaar bestanddeel n. der stof (volgens
Leibnitz). monade, m o n a s f. — volmaakte een heid, God zelf (volgens de Pythagoristen). — [ 11. n.j
Puntdiertje, zeer klein infusie-diertje n.
Monadelphe, adj. [Bot.] Eenbroederira, mona d é l pli, isc h. — Monadelphie, f. Planten klasse, bij welke de meeldraden van onderen in
éénen bundel zijn zamengegroeid (16e klasse van
Linnens) , eenbroederi:gen f. pl., m o n a d e lp h i a n.
pl. — Monadelphique, adj., z. v. a. MONADELPHE.
Monadisrne, m. [Phil.] Stelsel n., dat het

heelal beschouwt als zamengesteld uit monaden,
m o n a d i s m u s. — Monadiste, m. Aanhanger
van dat stelsel, m o n a d i s t m. — Mon adologie, f. Eenheidsleer f., leer' van de enkelvoudige
wezens. — Monadologique, udj. Die leer betreffend, monadológisch. ,
Monandre, adj. [Bot ] Eénhalmig, éénmannig,
met slechts éénen meeldraad, ris o n d n d r i s c h. —
Monandrie, f. Plantenklasse f. welker bloemen
slechts éénen meeldraad hebben (de le klasse van
Linnéus), éénhelrnigen, éénmannigen f. pl., in o n á nd r a n. pl. — Monandrigtie, adj., z. v. a.
MONANDRE.
Monanthe, adj. [Bot.] Met ééne bloem. één -

bloemiq, m o n ei n t /ai s c ia. -- Monanthe of Monanthèmne, adj. Met geheel op zich zelf staande
bloemen, monánth.isch, monanthémisch.
— Monantlhère, adj. Met slechts één stofkolfje,
rriona nth érisch.
Monaptère, adj. [[ii. n.] , beter MONOPTERE.
Monarchie, f. Alleenheerschappij, éénhoofdige
regéring f.; — door een' monarch geregeerde staat m.,
rijk n., monarchie f. M- absolue, limitée, onbepaalde, bepaalde m o n a r c h i e. — Les m-s de
l'Europe, de rijken of anonarehiën van Europa. La
m- des Assyriens, des Mèdes, het Assyrische, 11Ié-
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dische rijk. — Nonarchien, m. (dénigr.) [H. de
France] .Aanhanger van de in 1791 afgekondigde
ve^te^:enwoordigende monarchie, ei o n a r c Ii i s t m.
— Monarehique, adj. Eenhoofdig, alleenheer schend; den monarch of der monarchie eigen of
toegedaan; door een' monarch bestuurd, monarchaal, m o n d r ch i s c h. — MMonarchiqueque ment, adv. Op monarchale of eenhoofdige
wijze. — 5 Monarehiser, v. a. Monarchaal of
eenleoo fdig maken; onder de heerschappij van een'
monarch brengen, monarchiséren. — MoIiarehlissue, m. Stelsel n. der alleenheerschappij;
verkleefdheid f. daaraan, rn o n a r c It í s mu s n.
— Monaareliiste, m. Voorstander, aanhanger
der monarchie of eenhoofdige regéring, m o n a rc h i s t. — Eene enkele maal ook als adj. gebruikt:
Uil peuple m=, een volk, dat den monarchalen regéringsvorm voorstaat. — Monareholatre, f.
(pr. c h= k) [Didact.] Overdreven vereerder m. der
monarchen. — Mon archol atrie, f. Vorstenaanbidding; overdreven monarchen -vereering f., het
beschouwen der monarchen als plaatsbekleeders der
godheid op aarde.

-Ilonarde, f. [Bot.] .4merikaansche lipbloem I.
Mosiarquue, In . A11eenheerscher m., hoofd n.
eener rr,ona.rchie, m o n a r c h m.
Monase, f. [11. n.], z. v. a BARBACOU
Monastère, m. Klooster n. M- d'hommes, de
Blies, mannen-, vrouwenklooster. Les premiers
m-s s'établirent en Egypte, de eerste kloosters
werden in Egypte opgerigt, gevestigd. — Monasticité, f. [Didact.] Kloosterstand m., monnikendin n. —Monastico-gothiquie, adj. [Diplom.]:
Eeriture n1-, Z. V. a. Écrií.ure monacale , z. MONACAL . — t Moir _astier. m. .Kloosterabt m. --Monastiquue, adj. (ook zonder minachtend bijdenkbeeld, vgl. MONACAL) Den monnik, zijn stand
en levenswijs betreffend, kloosterlijk: Ordres monastiques, monniken-orden , kloosterorden f. pl.
Discipline m-, kloostertucht f.
Monalul, m. [ H. n.] Indische paauwfazant of
plwianbosdragger nl. M- resplendissant of Lophophore
eclatant, schitterende paauwfazant, een heerlijk
schoone vogel in de bergen van Noord-Indië, welks
kuif en rugvederen als goud, smaragd en saffier weerschijnen, terwijl de staartvederen bruinrood zijn.
, otaanle, 1. [Mus. anc.] Griekse/te /luit f. uit
één stuk. — MONAULE.,m. Bespeler m. wier fluit.
Monatut, adj. m. Eénoorig: Chien, Chat m-,
hond ni., kat f. met een oor.
Monax, m. [H. n.] .Marylandsch mormeldier n.;
Canadasche of Virginische marmot f.
.

.

Monbin, Monbain of Mpondias, m. [Bot.]

Groote pruimbrom in. der .d istillen.

Monde, m. Wereld f., heelal n., hemel m. en
aarde f.: Dieu a créé Ie m-, God heeft de wereld,
hemel en aarde geschapen. — Le m- physique,
moral, intellectuel, idéal, de natuurlijke of stof
zedelijke, verstandelijke, denkbeeldige we--felijk,
reld. — Wereld, aarde f., wereldbol, aardbol, aardkloot m., aardrijk n. Selon l'Écriture Dieu créa le
m- en six jours, volgens de Schrift schiep God de
aarde in zes dagen. Ce has m-, Ce m- sublunaire,
deze beneden wereld, dit ondermaansche. Lan du
in-, het jaar der wereld. Les cinq parties du m-,
de vijf werelddeelen. Le centre du m-, het middelpunt des aardbots. Faire Ie tour du m-, eene
reis om de wereld doen, de wereld omvaren. Le
m- ancien of des anciens, de oude wereld (Europa,
Azië en Afrika). Le nouveau m-, de nieuwe wereld (Amerika). Le m- nouveau, de aardhol, gelijk wij dien thans kennen. Le m- maritime, de
eilanden-wereld, Australië (Oceanic). — [Bias.]
Wereldbol m. op de pauselijke tiara en op de keizerskroonen. M- cintré, omgorde wereldbol (door
een' geheelen dwarsband en een' halven verticalen
band omgeven). M- eroisé, gekruiste wereldbol (met
een kruis er op). — (fam.) Le bout du m-, C'est
le bout du nn-, Un coin du in-, Les quatre coins du
m - , z. BOUT, COIN. — (Loc. prov.) On na pas toutes
ses wises en ce m-, men moet de ongemakken dezer
wereld voor' lief nemen. — Venir au in-, ter wereld komen, geboren worden. Éi re au m-, leven,
bestaan. Cesser d'être au m-, N'être plus au m-,
sterven, niet meer leven. Mettre an enfant au m-,
een kind ter wereld brengen. — Wereld, elke planeet als bewoond beschouwd: Dieu a semé des m-s
dans l'espace, God heeft werelden in de ruimte
gezaaid. Chaque étoile fixe occupe probablement
le milieu d' un m- , elke vaste ster beslaat waarschijn/lijk het midden eener wereld (is door eene
groote menigte planeten omgeven). — (bij overdrijving) Wereld, groote, digt bevolkte plaats f.: Paris
est an m-, an petit m-. — (hij uitbreiding) Wereld f., menschdorn n., al de menschen; — de menschen
in 't algemeen, het gros der menschen, de meeste
menschen m. pl. ; — ook: een zeker aantal menschen, volken: Jésus Christ est Ie Sauveur du to-,
J. C. is de Zaligmaker der wereld. Laissons Ie mtel qu'il est, laat ons de wereld laten, zoo als zij
is. --Le m- chretien, de christenwereld, de gezamenljke christenen. — Le m- est biera méchant,
de wereld is, de menschen zijn zeer boos, bedorven.
Sa vie est utile au m-, zijn leven is nuttig voor
de wereld. Tout Ie in-, iedereen. Tout le m- le
dit, sait cette nouvelle, iedereen zegt het, weet dit
nieuws. — (fam.) I1 ne faut pas accuser le mlégèi ement, men moet de menschen niet tigtvaardig
beschuldigen. Se moquer du m-. zich aan de wereld, aan de menschen, aan hunne praatjes niet
11 v avait beaucoup de m-, pea de m-,
storen.
pas grand m- à 1'Opéra, er waren veel menschen,
er was veel volk, weinig volk, niet veel volk in de
opera. — (bij overdriving) Avoir an m- denimmis sur les bras, een heir van vijanden op zijn'
hals hebben. -- (somtijds zelfs van één' persoon ge
N'entrez pas dans son cabinet, il y a du-bézigd):
m- avec lui, ga niet in zijn kabinet, er is iemand
bij hem, hij heeft iemand bij zich. — Volk n., bedienden, dienstboden m. pl.; werkvolk n., werklieden m. ail. (in die beteekenis meestal met een adj.
poss.), Onderhoorigen , soldaten m. pl. , scheepsvolk n., manschap f., mannen: Congédier tout son
in-, at zijne bedienden wegzenden, afdanken. L'architecte a amend tout son m-, de bouwmeester
heeft al zijn volk, werkvolk, werklieden meêgebragt.
— Les ennemis perdirent trois fois plus de inque nous, de vijand verloor driemaal meer volk,
manschappen dan wij. Ce capitaine n'avait que
la moitié de son m-, deze kapitein had nog maar
de helft van zijn volk, van zone manschap. — Ce
bátiment a tout son m-, dat vaartuig heeft al
zijn volk, scheepsvolk, heeft zijne equipage of bemanning voltallig. Envoyer du m- a terre, volk, een
deel der bemanning aan wal zenden. Wereld, menschelijke maatschappij f., omgang m.,
verkeer n. in gezelschap, inz. een uitgelezen gezetschap, personen, die de genietingen der weelde, spel,
dans, schouwburg, gezelschappen, ook gezellig onderhoud najagen. Avoir l'expérience du m-, ondervinding van de wereld, van den omgang met
immense/ten hebben. C'est an homme qui a vu le m-,
-

Moneayat, m., z. v. a. BUItAT.

Monceann, ni. Doop. stapel m., ordelooze of
toevallige zamenhooping f. M- de blé, de foin, hoop
koren, hooi n. — Des m-x de morts, de tués,
stapels duoden, gesneuvelden. — Mettre des pierres
en in-, steenen op een' hoop werpen. — (fam.) Avoir
des m-x dune chose, overvloed, volop van iets
hebben. — Greffe en m- of en approche, z. APPROCHE. — f Moneelet, ni. (verklw van monceau) Bergje, heuveltje, hoopje n.; kleine hoeveel:

heid f., beetje n.

MONDE.

Mondain, e, adj. l'Vereldsch, wereldsgezind,
aardsgezind, aan de wereldsehe ijdelheden verkleefd;
tot die ijdelheden behoorend: Homme m-, Femme
m-e, wereldsgezinde man, vrouw. — Plaisirs, Bonneurs m-, wereldsche. aardsche vermaken n. pl.,
eer f. Parure m-e, wereldsche tooi, ijdele opschik m.
(Buiten de leerredenen en de slichtet ke boeken komt
het woord zelden voor; — als adj. van monde in
den eig. zin, mag men 't nooit gebruiken: men zegt
système du monde en niet système mondain). —
1IONDAINTS, m. pl. tl'ereldlingen. Les in-s ne veulent
pas entendre parley de pénitence, de wereldsgezinden willen niet van boetedoening hooren spreken. —
[H.. n.] Soort van zeer vruchtbare huisduiven f. pl. —
Mondainement, adv. tells een wereldling, op wereldsche wijze. Vivre trés-m-, zeer werelds leven. —
Mondanité, f. Wereldsche ijdelheid; — wereldsgezindheid f., wereldlust m., zingenot n. Le mépris
des m-s, de verachting der wereldsche ijdelheden.
Passer sa vie dans la m-, zin leven in zinnelijke
genietingen, in wereldlust doorbrengen. — Ver
omgang m. met de wereld, snel de groote-kern.,
wereld.

--

MONDER
qui a un grand usage, une grande pratique du
m-, 't is een man, die de wereld gezien heeft, die
veel wereldkennis, veel ondervinding heeft opgedaan. Fréquenter le beau m-, le grand m-, met
de beschaafde, fatsoenlijke, elegante wereld, met
menschen van den eersten rang of met de groote
wereld verkeeren. A son entrée dans le m-, b2 zijn
intreden in de wereld, bij zijn optreden onder de
menschen of in de za?nenleving. Mettre qn. dans
Ie m-, iemand in de wereld binnen leiden. Science
du m-, wereld-, menschenkennis I. Savoir bien Ie
In-, son m-, Avoir la science du m-, I'esprit, le
train du m-, de wereld, Zijne wereld kennen, met
menschen weten om te gaan. N'avoir pas de m-,
Ignorer les choses de ce m-, geen wereldkennis
hebben, de gebruiken der zamenlecing niet kennen.
Quitter le m-, Renoncer an m -, Se retirer du m-,
de wereld verlaten, vaarwel zeggen, een stil, a. fge.
zonderd leven gaan leiden. II nest p lus du m-, hi
ziet geen menschen meer, leeft stil. — Il ne volt
qu'un certain m-, hij verkeert slechts, gaat alleen
om met zeker slag van menschen. — Homme du
m - , z. HOMME . — Il ne faut pas mépriser le petit
m-, men moet de kleine wereld, den burgerstand,
de geringere lieden niet verachten. Le m- savant,
lettré, de geleerde, geletterde wereld. - (Loc. prov.)
Ainsi va le m-, Il faut laisser le m- comme it est,
zoo gaat het in de wereld, zoo doen de menschen,
dat is zoo 's werelds loop; men moet de wereld
haren loop laten. C'est le m- renversé, dat is
de verkeerde wereld. II doit a Dieu et an m-, hij
is Jan en alleman geld schuldig, hij zit tot over de
ooren in schulden. -- Cela est, Cela va le mieux du
m-, dat is opperbest, dal gaat overheerlijk. Nous
sommes le mieux du m- ensemble, wij staan met
elkander op den besten voet, wij zijn witte vrienden. -- Je donnerais tout au m- pour avoir sela,
ik zou alles ter wereld, al wat ik heb, willen geven om dat te bezitten. On dit de lui tout le bien
du ni-, men spreekt alle mogelijk goed van hem.
Le meilleur h-, La meilleure chose du m-, de
beste mensch, het beste ding ter wereld. — Ella a
épousé un homme de par le m- que je ne nommerai pas, zij is met zeker iemand getrouwd, dien
ik niet zal noemen. — L'autre ►n-, de andere wereld, het toekomend leven. — (pop.) Aller dans
l'autre m-, naar de andere wereld gaan, sterven.
-- (fam.) De quel in- venez -voos, uit welke wereld komt gij van daan? (tot iemand, die onbekend
schijnt met hetgeen ieder weet). — (fig. et fam.)
C'est on homme de l'autre m-, 't is een mensch
uit eene andere wereld (van iemand, wiens levens
gebruiken, denkwijze enz. niet met zijn' tijd-wijze,
strooken). Dire des choses de l'autre m-, vreemde,
ongeloofelijke dingen vertellen. Depuis qu'il a cessé
d'être malade, it se croit dans un autre in-, sedert
hij niet meer ziek is, meent hij in eene andere
wereld te zijn. — [Bot.) Japansch honds- of kweek
bloesems. — [H. n.] Ge--grasn.metvoz
vlekte stekelbuik of viertand m. (tétrodon) —
[Papet.] Grand m-, zékere groote papiersoort.
MONDE , adj. (alleen in den bijbelstijl) Rein, zuiver: Les animaux m-s et immondes, de reine en
onreine dieren n. pl. (vgl. IMM0NDE).
donder, V. a. Reinigen, zuiveren, pellen, schillen: M- de l'orge, des amandes, gerst pellen, amandelen schiller. — [Méd.] MI- one plaie, eene wond
reinigen (mondifier ). — SE MONDER, V. hr. Gezui verd, gepeld worden: L'orge se monde, de gerst
wordt gepeld. Une plaie doit se m- souvent, eene
wond moet dikwijls gezuiverd worden. -- Het part.
passé is ook adj.: De l'orge mondé, gepelde gerst f.
Du café m-, aftreksel n. van groene kofJljboonen.
-f- Mondicité, f. Reinheid , zuiverheid , zindelijkheid f. (pureté, propreté). — Mondificatif,
ive, adj. [Méd.] Zui verend , reinigend: Remêde
m-, of als subst. MONDIFICATIF, nl. Zuiverend,
reinigend geneesmiddel n. — Mondification, f.
Reiniging, zuivering f. — MIondifier, v. a. Reinigen, zuiveren, schoonmaken (wonden, zweren, enz.)
-- SE ;MONDIFIER , v. pr. Gereinigd worden: Cette
late ne se mondifie pas facilement, die wond
aat zich niet gemakkelijk reinigen. --- Het part.
passé is ook adj.: Plaie mondifiée, gereinigde, gezuiverde wond f.
Mondique, f. (_Minér.] Wit arsenikkies n.,
steenachtige zelfstandigheid in de tinertsen.
Mondo, m. [Bot.] Japansche meibloesn f.
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Mondrain, m. [Mar.] Heuvel, kleine zand-

bern aan de kust. kegel m.

Hone, f. [H. n.] Bonte, afrikaansche aap, die
zich door twee witte vlakken ter weérzijde van
den staart onderscheidt, nonnenaap nl., m o n e f.
^ [simia mona] .
Monédanle, f. [H. n.] Vogelgeslacht, waartoe
de kauwen (choucas) behooren. — Snavelwesp f.,
eene amerikaansche graafwesp.

Monenteron, m , z. v. a. COLON.
Ilonérin, in. [Hurt.] Soort van perzik f.
Monet, in. [H. n.] (pop.) Mused f. (moineau).
t Monétage, m., z. v. a. MONvAYAGE. -Monetaire, m. [H. anc.] Huntmeester ni., —
werkman in de munt . -- MONETAIRE , adj. De rnunten betrefl'end: Science m-, muntkennis f. Système
rn-, muntstelsel n. Lois m-s, muntwetten f. pl. —
olonetisation, f. Het in omloop brengen (van

papier) als geld, uitgifte f. van papierr'eld; bepaling der waarde of den koers van een papiergeld,
monetisdtie. — Monetiser, v. a. Teren een'
zékeren koers in omloop brengen (papiergeld); eene
nominale waarde geven (aan papiergeld).
Monfrin, m. [Hort.] Soort ran perzik f.
t Monge, f. Non f . -- M ONGE, m. et f. Spaan
kloosterling m. en f.
-sche
lion golique, adj. [Géogr.] Mongolisch. La
race m- of jaune, het mongoolsche of gele men-

schenras. -

1on goes, m. [H. n.] Bruine of wollige maki,
mongoe of mongoes m., een indische aap.
Mon al, m. [H. n.] Soort van jerboa of egyptische springmuis f.

j Tonial, e, adj., z. V. 0. a1ONACA.L. — MONI ALE , f. [Droit. can.] Non f.
Ionilaire, adj [H. n.] Rozekrans- of hals
— Monilieorne, adj. [H. n.] Met-snoervmig.
rozekransvormige voelsprieten. — Monilifère,
Ioniligère, adj. [EI. n., Bot.] Een' rozekrans
dragend. — Moniliforme, Monilioïde, adj.
[H. n., Bot.] Rozekransvorrnig.
ionin, m., -e, f. Aap m., apin f. — (fig.)
Leelijk, terug.stootend mensch n.
Moniteur, m. Vermaner, waarschuwer, raad

leerling, die-gevr,hina.—Scolepr,
met het onderwijs van een zeker getal zijner mede scholieren belast is (in de scholen van 't wederkeerig onderw ij s), m ó n i t o r m. — Titel van zékere
dagbladen, inz. het officiële fransche regéringsblad
(moniteur universal) , as o n i t e u r m. — [ H. n.j

Moeras - hagedis f. (waarvan men vroeger geloofde,
dat zij door een zacht gefluit den mensch voor de
nabijheid des krokodils waarschuwde) (ook sauvegarde en souffleur ge/weten). — Monition, f.
[H. eccl.] Waarschuwing, bedreiging met den
kerkban, m o n i t i. e f. — Monitoire, m. (of als

adj. Lettre m-) [lerinnerings- of vermaningsbrief in.

(tot openbaring van den bedrijver eener mis daad),
m o n i t o r i u m n. — lonnitorial, e, adj. Den
vermaningsbrief betre/Tend; in den vorm van zulk
een' brief, m o n i t o r i a a 1. — Monitr ice, f.
Raadgeefster , vermaanster f.
Monj oil , m. [Bot.] Amerikaansche bornagieplant. varronia f.
MIonk1, nl. [H. n.] , z. v. a . st mIIRI .
Monnage, m. [Coot.] Opbrengst f. voor 't gebruik van den !ieeren- molen, maalregt n. — Regt,
dat de kooplieden aan den heer betaalden voor 't
houden van jaarmarkt op zijn grondgebied.
r^Monnaie,
f. Munt, muntspecie, specie, kimkende munt f., geld, gereed geld, muntstuk n.,
muntstukken n. pl. M- dor, d'argent, gouden, zilveren munt. M- de cuivre, de billon, koperen munt,
kopergeld n. Fausse m-, itt- altérée, valsche, vervalse/de munt. M- fourrée , met goud of zilver
overtrokken muntstuk n. Faible, Forte m-, ligt,
zwaar geld. Ni- an dessous du titre, geld beneden
't gehalte. Battre m-. z. BA TTRE (ook fi g.), FR.LPPER . Papier m-, papieren geld, papiergeld. ái1- de
compte, fictive of imaginaire, rekenmunt, ingebeelde munt. — ( Loc. prow.) Payer de (en) même m,
Rendre, Donner a qn. la m- de sa tece, met ge
munt betalen, betaald zette. l ferait de la-lijke
fausse ni- pour lui, hij zonde alles voor hein wa-

V

gen. z. ook DÉCRIE. M- fait. tout, 't geld regeert de
wereld, 't geld, dat stom is, maakt rept, wat krom

is. Payer qn. en in- de singe, en m- de cordelier,

z. GAMBADE . Il n est que changeur pour se con-
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naîtie en in-, die man schijnt zeer knap in onzuivere zaken te wezen. - M- de baroche, ding van
weinig waarde, dat men in plaats van geld peeft.
- Klein geld, klein zilvergeld, kopergeld; waarde
van een geldstuk in kleinere munt. Navoir pas de
m- sur soi, geen klein geld bij zich hebben. N'avez
VOUS pas Ia in- dun form , hebt ge qeen gulden
klein geld? kunt ge mij niet een gulden wisselen?
- Munt f., muntgebouw n., plaats, waar 't geld
geslagen wordt. - [Bot.] (pop.). z. v. a. LUNAIRE.
- M- do pope, z. V. a. LYSIMACHIE. - [ EL. n.]
M- de Guinée, z. V. a. CAURIS. i%1- de pierre, Bdu diable, t!- numismale. steen-, duivelsmunt f.,
naam van fossiele zee-producten, die naar munten
gelijken.
Monnaierie, t. Werkplaats f. der munters;
plaats, waar de stempel geslagen wordt.
Moiinayage, rn. liet munten, het muntslaan.
- Z. BRASSAGE.

Monnayer, v. a. Munten, munt slaan, geld
slaan, geld stempelen. - Het part. passé is ook
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Monodactyle, adj. [H. n. ] Eenteenig. Monodeiphe, adj. [H. n Met slechts eene baarmoeder. - Monodendron, m. Uit een' enkelen
boomstam gemaakte schuit 1. - Monodie, t.
[Ant.] Eenstemmig gezang n. met begeleiding der
her. - .e/ileenspraak f. inde treurspelen. - Soort
van eenstemmig klaaglied n. - Monodon, in.
[U. n.] , z. V. a. NARVAL. -- Monodonte, adj.

[[TI. n. ] Eentandig (tan schelpen). - _Monody-

name, adj. [Bot.] Met éénen langeren meeldraad.
Monocie, f. [Bot.] Klasse der eenhuizige plan-

ten met gescheidene 'mannelijke en vrouwelijke
bloemen op éénen stain (de 21e klasse van Linne ns),
eenhuizigen f. pl., m o n a c i a n. p1. - Monce
cique, adj. Eenhuizig.
Monogame , adj. Slechts eenmaal gehuwd,
monogdmisch. - [H. n.] Animal in-, dier,
dat slechts met één voorwerp poort. - [Bot.J
Plante m-, plant, welker bloemen allen van 't zelfde
geslacht zijn, plant met enkelvoudige bloemen. MONOGAME, ni. et t. Hij of zij, die na den dood
dvi' eerste huwelijks-wederhelft geene tweede neemt
of meent te mogen nemen, m 0 n 0 ga ns is t m. en f.
- Monoganile, t. Enkelvoudige, Riet herhaalde
echt m., eenmonnerj, eenwijverj, monogamie f.
(in tegenstelling met polygamie). - [Bot.]
Plantenklasse 1. met enkelvoudige bloemen. - Mo-

adj. : Argent monnayd, gemunt zilver n.
Monnayère. 1. [Bot.] , Z. NUMMULAIRE, CHASSEBOSSES.
Monnayeur, m. Munter ni. Faux ni-, valsche
munter. - (Loc. peon.) 11 West que m- pour se
connaître en billon, z. v. a. ii nest poe changeur
noganiiqne,
poul se connaître en monnaie, z. MONNAIE.
,

t Moniséage, DL, z. V. a. MONNAYGE. Oud heerenregt n. op de munt. (PECHEUR.
lilonnier, m. [U. n.j (pop.), Z. v. a. MARTINMonobaphie, f. [Didact.] Eenkleurigheid f.
- Monobase, adj. [Minér.] Met maar één
grondvlak.
MOHGuaFpe adj. [Bot.] Met déne vrucht. Monoearpien, ne, adj. [Bot.] Slechts dénmaal
vrucht dragend. - Monocentre, Ionoeentilde, m. [Fl. nj, z. v. a. LEPISAGANTHE. Monocéphaie, wij. [Anat.] Slechts één hoofd

(op twee ligchainen) hebbend, eenhoofdig. - [Bot.]

Met slechtséén bloemhoofcl. - Monocéphalie, f.
[Anat.] Eenhoofdigheid (als misgeboorte). - Monoeère, odi. [[TI. fl.1 Net slechts éénen horen. MONOCERE of MONOCÉROS, M. [H. n.] Eenhoren ni.,
een dier van twijfelachtig bestaan; ook de naam,
dien men aan den rhinoceros, aan den narwal, aan

den paradijsvogel, aan verscheidene visschen, aan
enkele kevers en sommige schelpen heeft gegeven. [Astr.} Een/toren, zuidelijk sterrebeeld tusschen den
Grooten en den Kleinen Hond. - Monocer
que, m. [ H. 11. ] Soort van infusie-diertje n. Monoeb il e, adj. [U. n.] Eenhoevig. - Monoclitamydé, e, adj. [Bot.] Mel slechts één bloemhulsel. - Monochorde, til., Z. MONOCORDE. Monoebroé, e, Mouoehroite, adj. [Didact.]
Eenkleurig. - Monoebromate of Monochrome, adj. Eenkleurig ('eschilderd: Tableau
m-. - MONOCHROMATE, MONOCHROME, rn In delne
kleur geschilderd voorwerp n., eenkleurige schilderij, monochrdma, monochroom fl —Monoctiromatique, adj., z. v. a. MONOCHROMATE.
- Monocle, in. Vergrootglas n. voor één oog.
- [Chir.] , z. MONOCULE. - [ H. n.] Schildvloo t.,
eenoog n. - MONOCLE. adj. Eenooaig. - Monodine, adj. [Bot.] Met tweeslachtige bloemen. ± Monocolon, til. [Anat.], z. v. a. RECTUM. Monoeolorado, m -. H. n.], z. v. a. ALOUATE.
- Monoeondye of Monocondyllon m.
[Diplo in. ] Verkorting 1. —Monoeorde, m. [Bus.]

Toonmeter m., werktuig met deine snaar, met beweegbare kam en indeelingen, om daaraan de hoogte
en diepte der looneis te bepalen, m o n o c h d rd in m n. - Eensnarig speeltuig n. - Monocotylédone, adj. [Bot.] Met een lobbig zaad. MONOCOTYLÉI)ONES, II. p1. Planten, welker zaad
slechts éénezaadlob heeft, m o n o k tyled 4 n e n t.
p1. - MonoeotyédonJe, f. Eeniobbigbeid. f.
van 't zaad. - Monocrorne, adj. et suhst. z.
MONOCHROME. - Monoeroton, m. [Ant.] Vaartuig D. met déne rij roeibanken. - Monoe.i!aire,
adj. [H. n.] Eenoogig. - Monocifle, m. Chir.]
Eenoogig verband n. (waarmede slechts één,
bedekt wordt). - [Opt.], z. v. a. LOUPE, LORGNETTE. - Mouoculiste, ni. (burl.) Eenoogige,
een.00g, cykloop ni. - Monoelilture, t. [Didact]
Uitsluitende aanbouw m.. monopolie ii. van aanbouw. - Monocycle, adj. [Didact.] Slechts één'
kring beschrijvend.
[

adj., z. v. a. MONOGAME.

nogamLste, in. et t., z. V. a. MONOGAME. Mönogastrique, adj. [H. n.] Met éénen buik,
met delne maa g . - Monogère, adj. [Didact.}

Eenig in zijne soort. - Monoénie, t. [U. n. ]
Alleenteling, zelfvoortbrenging t - Monogéni-

(pie, adj. [Minei-.], z. V. a. HOMOG E NE. - Monog'oinphe, adj. [FT. n.] Eentandig (van zekere
infusie-diertjes. - Monograrnniatique, adj.

Het monogram of naamcfjfer betreflencl, in o n og r a mm a t is e h. - Monograni me, in. Ineengevlochten letters f. p1. van eenen naam hij onderteekeningen , ook op sipnetten, oude schilderijen,
enz. , naamtrek m., naamcijfer, m 0 n 0 g r a gn. n.
Bij de Ouden: iedere eenvoudige omtrek in. of
eenvoudige teekening t. - Monographe, in.
[Didact.] Schrijver eener monoqi'ap/uie, m o n agraaph in. - Ook adj.: Auteur in-. - Monographie, f. Beschrijving van een enkel geslacht
of eene enkele soort (planten, dieren, enz.); verhandeling overeen enkel of bijzonder onderwerp,
monographie t. - Monographiqise, adj.
Tot zulk eene beschrijving hehoorenci, die betreffend,
m a n 0 g r Ci p h is c ii. - Monoyne, adj. [Bot.]
Eenwijvig, eenstijlig, met één stijltje of stampertje,
1fl 0 no gy'nisc h. - Monogynie, t. Eenwijvigheid t. - Afdeeling van sommige klassen in 't stelse van Linnelis, waartoe de planten met één stampertje behooren, eenwijvigen f. pl., m 0 n 0 g y'
j

-

cia IL p1. - Monogynique, adj., z. v. a.

MONOGYNE.
Monobiste, adj. [Anjt.] Uit slechts elein weef-

se bestaand. - Monohydrate, in Whim.] Eerste der hydraten van eene stof, welke er verscheidene vormt. - Monohydriqiie, mij. Slechts édn
deelwaterstof bevattend. - Monohyle, adj. [F!. n.j
Uit eene enkele gelijkaardige stof bestaand.
Monoïainiqiie, adj. [Pharm.] Uit slechts delne
stof bestaande (van eene artsenij). - Monoique,
adj. [Bot.] Eenhuizig, van de klasse der monwcia
of eenhuizigen.
Monolithe, ad j. [Scuip., Arch.] Uit éénen
steen. monolithisch. Statue in-, standbeeld uit
één' steenblok. - MONOLITHE, in . Kunstvoorwerp H.
uit thin blok steen, m 0 n 0 1 i t h m. - Nionologiqile, adj. Alieensprekend, in den vorm van een
zelfgesprek, m o not ó gis c h. -Monologue, in.
Alleenspraak t. inz. op het boned, rn o n o i o 0 g in.
- Monolope, in., z. v a. CONIE.
Monomachie, t. [Anc. jur.], z. v. a. DIJEL.
- Mononiine, Monomaniaqiie, adj. [Meld.]
Met monomanie behebd. - MONOMANE, MONOMA MAQUE , m. et t. Waanzinnige in. en t. omtrent
een enkel voorwerp lijder in., lijderes t. aan een
vaststaand denkbeeld (idde lixe), monom a an in.
en t. - Monornanie, F. De op een enkel voorwerp geriote waanzinnigheid t., vaststaand 'lentebeeld n. als zielskrankte, m o n a m a n I e 1. - Overdreven zacht t. tot eenzaamheid. - Moiiônie, in.
[Algéb.] Enkelvoudige grootheid t. - Monornène, adj. [H. n.] Eendeelig, enkelvoudig. -
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MononiérOsoflie, adj. [F!. fl. Met een uit één adj. [Anat. ] Slechts één lijf voor twee hoofden
stuk bestaand lijf (van insecten) - Monornètre, hebbend. - Mon osperm atique, Monospei'
Monométrique, adj. [Litt.] Eenmutig, m o no- me, Monosperinique, adj. [Bot.] Eenzadig,
métrisch. --MONOMETRE, m. Iers n., dat maar eene zaadkorrel dragend. - Monosperslechts uit één lid bestaat, b. v. een tweevoetig nile, f. [Bot.] Eenzadigheid f. - Monostajarnbisch of troclicelech vers, in o n a m t t e r m. - ehyé, e, adj. [Bot.] Met in eene enkele oar verMouomyaires, [IL p1. [LI. II.] Schelpdieren n. eenide bloemen. - Monostiehe, in. [Litt.}
p1. niet eene enkele si'uitspier. - Mononiyee, m. Eenregelig vers of opschrift, diclilstukje van ida
vers, monóstichon n. - Ook als arij.: [Minér.j
[Bot.] Bladzwwn n
Monopagie ofIonopégîe, f. [Méd.j Hoofd- Ciistal in-, kristal n. met dine rij facetten ons de
basis. - Monostoiiie, a dj. [II. n. ] Eenmondig,
sander
van
pijn, die zich enkel tot eene plek bepaalt,
laots Ie veranderen, plaatselijke hoofdpijn f. - met éénev mond of dine opening. - Als subet. in.
oope,
adj. [Didact.] Eenooqig. -- Mono- Eenmondige ingewandsworm in. - Monostyle,
n
pède, adj., Z. MONOPODE. - Moiiopégîe, 1., Z. adj. [Bot.] Met maar din stijltje of stampertje.
Monosyllabe, in. [Gram.]Eenleltergrepig
MONOPAGIE. - Mouopériathé. e, ui/i. [Bot.]
Met enkelvoudig b(oemhulsel. -- Monopérg ne, woord n. - Ook als adj.: Mot in-. - Motiosyladj. [Bot. 1 Met eenlobbig zaad en voodoos den labique, adj.: Vers in- , vers n. van eenleltercjrepiqe woorden; ook: eenlettergrepio vers n., versstamper daande meeldraden - Monoperson
iiel, Ie, adj. , liever UNIPEIISONNEL. Mono- regel in. van dine lettergreep. - Monosylla
pétale, adj. [Bot.] Eeribladerij, met één bloem- bisme, in. Het spreken met eenlettergrepige waarblad, in 0 fl 0 p e t d Ii 5e Ii. - Monopétalie, f. den, het kort bescheid geven.
Monathatame, adj. [ [I. n ] Met inane dine
Eenbladeriqheid f. Monophage, mij. 1 Dictaat.]
Alleenetend. - Als subcl. m. en f. dileeneter in., holte (van eenschalige schelpen). - Monothé-eetster f. - Monophagie, t. [111th!.] Ziekte, ique, adj. in éénen God geloovenri, op dal geloof
waarbij men slec/ils voor ëéne spijs smaak heeft; gegrond, in o n o t h ei s t isc h. - Monothésleefregel in., waarbij men niet meer dan ééne soort iiie, in. Vereering f. van ren' eenicjen God, in ovan spijs nuttiGi. -- Monophtoe, in. Naam not hejsmusn —Monothélste, in . ei 1. Hij
eener sterk lichtende lamp t. MonophthaLme, Q( zij, die slechts éénen God vereert, in a a ot h dadj. [Didact.] Eenooiig. - MØNOPHTHALME. M. is t in. en f. - Als adj. z. V. a. MONOTHEIQUE. [Chir. ] Verband II. voor één oog (monocute). - Monothèle, odj. [Bot.] Met maar din' vrucht[H. n.j Eenom in., een oostindische visch. - Mo- knoop. . Monothéflsnie, in . [Ft rel.] Leer f.
nophylle, w)j. [Bot.] Eenbladerig. - Mono- eener christen-secte der 7e eeuw, die in Christus
physîsme, in. [H. rel.] Gevoelen der monophy- slecht.cumnen wilaannam, mon 0th elett s mus n.
sielen, inonophysísmus n. -- Monophysi- - Monothélites, in. p1. Aanhangers dier leer,
tes, in. pl. t7ooriiialiqe christen-secte f., die in monothelicten m. p1. - Monotltyre, a dj.
den persoon van Christus slechts ëmnc natuur aan- [H. n. ] Eenschaliq (vein schelpen). - Monotivain, m o n o p h y s i e t e n in. p1 - Monophyte, gre, in., Z. IIOIU1ILON. - Monotone, adj. Eenadj. [Bot.] Plante in-, plant f., waarvan inca niet toonig; eenvormig. langwijlig, vervulead. Chant in-,
racer dan ëéne soort kent. - Monopleurohran- eentooniq gezang n. Bruit ni-, eenloonig geluid n.
clie, adj. [H. n. ] Slechts aan ééne zijde kieuwen (hij uitbreiding) Acteur, Orateur in -, eentoonig
hebbend. - Monopode, adj. [Ft. n. ] Eenvoetig. tooneelspeler , redenaar in. - (fig.) Vie in-, eentoonig, eenvormig leven n. Plaisir m-, eentoonig,
- i%l ( )NOPODE. M.[Ant j Tafel 1. met een' voet.
[Anat. 1 Eenvneter in., misgeboorte t met één' voet langw[jliq, vervilend vermaak n. - fPeint.j Ta- Mon opole, in. .4lleenhandel, u.itsluitende han- bleau m-, schilderij van din toon en kleur, zonder
del ni., het re;t, van wrue den staat aan iemand uitdrukking. - [Méd. ] Fièvre in-, eenparige
gegeven om uitsluitend en alleen een' zekeren han- koorts f. (die van t begin tot het einde (lenzelfdea
del of eene fabrikalie uit te oefenen (ook wel van graad van kracht behoudt). - t Monoton e
sommige andere voOrrefjten gebezigd), in o n o p ô- nient, adv. Op eentooniqe wijze. - Monotot ie n. -- Dwangkoop. ?J)aren()pkOOp in., overeen- iiie, f. Eentooni.qheid.; - eenvoriniqlieid, longivijkomst tusschen kooplieden om zëkere in groote liqleid, eenzelvigheid t. Ce préclicateur na point
hoeveelheid opgekochte waren slechts tegen een' din flexion de voix, eest une in- perpétuelle, deze
door hen bepaalden prijs af te léveren. - ( fig.) predikant heeft qeene steinbaiqing. 't is eene qed ieCet écrivain senible s'ëtre résvrvé le in- de 11fl- riqe centoonigheid. - (fig.) Ce poème a de la in-,
jure et de la calwmuie, die schrijver schijnt zich dit dichtstuk is eentooniq, heeft geene afwisseling.
hel monopolie of uitsluitend re;t voorbehouden te Sa vie est dune m enrmuyeuse, zijn leven is verhebben om anderen te honen en Ie lasteren. - Mo- vdlend, eenzelvi!. - Monotrènies, in. pi. [H n. ]
nopoler, V. a., doorgaans 310NOPOLISER. -- Mo- Dieren n pl., die slechts done opening voor 't lozen
nopoIeir, in. Alleenhandelaar. met een mono- van de uitwerpselen en van 't zaad hebben. - Monotriglyphe, in. JArebj Ruimte f. van éénen
p0/ic bevoorref/le, at o a a p o Ii st; - ook: opkolper in . Monopolisant, e, a dj. Den alleen- triglyp4 en twee metopen tussc/ien twee dorische
handel drijvend, een monopolie bezittend. - Mo- kolommen, monotriqlyph rn - Monotronopoilser, V. 0. Iets It (ten alleenhandel beper- métrique, adj [i%linér ] Met vier assen, van
ken; een monopolie drijven, m 0 n 0 p 0 i I 5 dre n. welke drie aan elkonder gelijk zijn (von kristallen).
-. Monopoliste, m. Voorstander des alleenhan- - Monotype, adj. [ITI. I) j Noor dnen typus of
]

dels of der monopoliën, monop o list in.; ook
z. V. a. MONOPOLEUR - Monopse, a(ij. ftI. n.j
Eenoegip. Monopsie, f. Eenoogi.qheid t.
Monoptère, (11/f. 1 11. n.j Eenvinnin.
PTÈIIE. M. [Arch. aoc.j Ronde, op dine zuilenrij
ruslende tempel in - Motiopthrygien, zie,

adj. [H. ii.] Eenvinnig, met eene enkele ruqvin.

- [Bot.] Semence rn -ne, eenvleuqeliq zaad n. Monoptole, in. Gram.] Osvebuighaar, door

alle naainvallen heen onverandrljk woord, mo'noplôton n - Moiiopyrèiie, adj. [Bot.] Met

eene enkele kern of pit.

Mono- rahon , m. I H . n.j h'nrtstoartipe aap in.

van 't qeslac/l der sakis. - Monorehide, adj.
[Anat.] Slechts dnía teelbal hebbend. - Monor

chis , in. (pr. ch=k) Iemand , die mar één'
teelbol heeft, in 0 n o r c h i e t in. (ook monorchide
gebeden). - [Rot.] Soort van stan delkruid n. -

Monorhynqae, adj. [H. n.] Eensnovelio. Monoiinie, f. [Litt.] Eenrjin n., dichtstukje

mei maar ëin rijm.

Monosépde, orij. [Bot.] Met eenen kelk uit
én stak. - Monositie, F. (pr. t--e,) [Mid
Het slechts eenmaal daags eten. - Monosonie,

qrondvnrin gevormd, en a n a t p'p is c Ii.
Monoxyle . adj.: Barque in-, of als suhst.
MONOXYLE. rn Uit éénen booinstain gemaakt vaartuig, monOxylon ii.

Moiis, rn ( pr. monce) Minarhtende verkorting
van Monsieur: Mijnheer a., heertje n.
Monseigneur, in. Eertitel in. der personen

van aanzienlijke geboorte of waardigheid, zoo als

van qroolliertoqen, hertogen, aartsbisschnppen en
bisschoppen, qevolinarti.qde afgezanten, ook van de
maarschalken van Frankrijk (als men hunne waar-

diheid ei' niet bijvoegt; anders zegt enen: Mon
sieur le niarichal); weleer ook. op zich zelven gebruikt, de titel ries douphins of troonsnpvolers
van Frankrijk; IIooqedelgeboren. IIoogedelestrenqe
Heer. Monseigneur. - Donnerdu in- h qn.,
Trailer qn. de m-, monseignewr tegen iemand
spelen, iemand met monseigneur aanspreken. (Plur. Messeigneu rs, weleer nok wel Nosseigneurs.)

In dierentaol: breekijzer voor sloten.Monsei-

guenrie, 1. (iron.), Z. V. a SEIGNEUIIIE. Mon
seigneni'isei•, V a. (plais.) Iemand den titel

van Monseionear, van Itonoedelgeboren of gestrenge
geven. - si: MONSEIGNEUICISER, V. ps. Den grooten
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sinjeur of heer spelen. Den titel van monseigneur
aannemen. — .Elkander den titel van monseigneur
geven.
Monsieur, m. (pr. mo-cl-eu) Beleefdheidstitel
voor mannelijke personen, Minkeer. — Titel, dien
men in de middeleeuwen aan den paus en de hetligen, en aan de koningen van Frankrijk tot onder
de Vawois gaf; — op zich zelven gebruikt was 't
weleer ook de titel van den oudsten broeder pies
konings van Frankrijk. — Plur. Messieurs (pr. micl-eu) Mijne heeren. — Donner du m- a qn.,
Mijnheer tegen iemand spelen, iemand Mijnheem
noemen. — Titel, dien de bedienden den heer des
huizes geven: M- est sorti, :t ijnheer is uitgegaan.
— (Loc. prov.) M- vaat mien madame, z. MADAME.
-- Ieder roan, wiens taal en manieren eenige opvoeding te kennen geven, heer. Un m- est venu
vous demander, er is een heer naar u komen vragen. Appelez ces messieurs, roep die heeren. —
(pop.) .Faire Ie m-, Faire bien le m-, den heer,
ter deeg den heer uithangen. Devenir gros m-,
een groot heer worden, fortuin maken. C'est un
beau m-, hij is netjes gekleed. C'est un vilain nil-,
't is een onverdragelijk, een norsch, terugstootend
mensch. — [[ lort.] Prune de m-, heerenpruim,
soort van ronde, fraai paarsche pruim I. — Ook
als adj. van de kleur gebézigd; Une robe prune
de m-.
Monson, n1., liever MOUSSON.
Monsone, f. [Bot.] Monsonia f., soort van
geranium van de Kaap.
t Monostier, m. Klooster n.; kerk f. (later
heeft men moustier en moutier gezegd).
Monstre, m. Monster, gedrogt, wanschepsel,
schrikdier n., misgeboorte f.; in 't algemeen: afwijking der natuur in hare bewerktuigde voort
bij overdriving: leelijk schepsel n.;-brengsl;—
wreed, ontaard mensch m. Un m- a deux tètes,
een monster, wanschepsel met twee hoofden. Mmarin, zeemonster, zeegedrogt. I1 y a des m-s dans
les fleurs, dans les fruits, er zin misvormingen
bi de bloemen, de vruchten, enz. — Cette femme
est un m-, un m- de laideur, die vrouw is a fzigtelijk feel jk, is een monster van leelijkheid. — (jig.)
La discorde est un m- odieux, sanguinaire, de
tweedragt is een verfoeijelijk, bloeddorstig monster.
— Néron était un m-, Nero was een monster. —
(pop.) C'est un m- de nature, 't is een onmensch,
een monster der natuur (van een' wreedaardig'
mensch). Lest un In- d'ingratitude, d'avarice, etc.,
't is een monster van ondankbaarheid, gierigheid,
enz. — (poét.) Les m-s des buis, de verscheurende
wouddieren. Les In-s warins, de cetaceen of wal vischsoorten f. pl., de groote zeedieren n. pl. —
On a servi des m-s, men heeft ongemeen groote
visschen, monsters van visschen opgedrscht. -- (dig.)
Se faire un in- de qe., zich verbeelden, dat iets
hoogst moeijeli, k, onaangenaam is. — [Hort.] M- doubie, simple, namen van twee tulpsoorten. M- pale,
soort van anjelier m. -- [Tech.] Soort van schaar f.
met groote, lange oogen. — (iron.) Zeer klein
schaartje. — t M1®rSTRE, adj. (fain.) Buitengemeen
groot of talrijk, ontzaggel jk, kolossaal, monster.
Un concert m-, een monster-concert, zeer talrijk
concert; ook: een uit zee,- vele muzijkstukken bestaand concert n. Diner us-, een monster-d i n ë n.
-- [ [-I. mii.] Mortier m-, monstermortier ni. (door
de Franschen b ij 't beschieten der citadel van Antwerpen in 133 2 gebruikt). — Monstruensennent,
adv. Op monsterachtige, gedroc;telijke, afschuwelijke
wijze. — Monstrneeix, ease, adj Monsterachtig, wanstaltig, misvormd, gedrocgteljk, wanschapen; tegennatuurl jk ; zeer leelijk, afschuwelijk,
schrikkelijk, monstrueus, monstrous. Enfant
in-, wanschapen, gedrogtelijk kind n., wanvrucht f.
-- Accouplement ni-, tegennatuurlijke paring of
koppeling I. — (jlg.) Association m-euse did/mes,
onnatuurlijke zamenvoe ing van denl:b eiden. -Flomme d'une grosseur m-ease, mensch van monsterachtige, verbazende dikte. — Avarice rn-euse,
afschuwelijke gierigheid f. Crime m-, ijselijke, hemeltergende misdaad f. — [Bias.] Animal m-, awnster, monsterdier n., dat Of geheel hersenschimmig
is, Of ligchaamsdeelen heeft, die het van de natuur
vreemd zijn: Dragon m-, monsterdraak m. , draak
met een' baard, die uit een' bundel slangen bestaat. —
31ONsTRUEUX, m. [Hort.] Zékere perziksoort f. —
Monstruoslté, f. Monsterachtigheid, gedrogte,
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lkheid, wanschapenheid, wanstaltigheid, misvorming, misvormdheid, afwijking van de natuur,
monstruositeit f. La m- de cette tête, de
son ventre, de wanstaltigheid van dat hoofd, van
zijn' buik. — Toutes les fleurs doubles, triples
sont des m-s, alle dubbele, drievoudige bloemen zijn
afwijkingen. — C'est une in-, 't is een wanschepsel , een monster-product, iets geheel buitengewoons.
— (jig.) La m- de son crime, de a fschuweljkheid
zijner reisdaad.
Mont, m. [Géogr.] Berg m., inz. een op zich
zelven staande berg, een bergtop, die zich te midden eener keten of groep verheft (in proza zelden
in zijne eig. beteekenis gebruikt dan gevolgd door
een.' eigennaam en zonder 't voorzetsel de). Sur ces
m-s entourés d'une éternelle glace, op die met
eeuwig ijs omgeven bergen. — Le m- Blanc,
de Mont-Blanc of Witte berg. Le m- Etna, de
berg Etna. Les m-s Pyrénées , het Pyrenéïsche
gebergte, de Pyrenéen. — (poét.) Le double m-,
Le m- sacré, de Parnassus of Parnas (nu Lyakoera).
— (Prov.) Clsaque m- a son vallon, of I1 n'y a
point de montagne sans vallée; elke berg heeft
zijn dal, alle leed heeft zijn lief, alles heeft zijn
voor en tegen, zijne eigen geaardheid. — (Loc. prov.)
Promettre des m-s d'or, m-s et merveilles a qn.,
Z. DIERVEILLE. — fan2. en bij overdrijving) Cela
lui coûte des m- d'or, dat kost hem bergen goud,
ontzettend veel geld. — z. ook PAGN'OTE. -- M- de
piété, berg van barmhartigheid, naam van inri,gtingen, waarbij men op pand en tegen interest geld
leent, bank van leening, beleenbank f., lombard m. —
[Anat.] M- (Montagne, Eminence) de Vénus, venusberg, venusheuvel. — [ Chirom. Naam der kleine
verhevenheden aan den wortel der vingers in de
handpalm. — M- joie, M.- joli, M- rachet, Mvoyau, Z. lager in de alphabetische volgorde. —
MONTS, M. pl. (zonder nadere bepaling gebézigd)
De Alpen: Au delà des m-, aan gene zijde der
bergen, der Alpen. — -t- à MONT, Inc. adv. Naar
boven. PAR MONTS ET PAR VAUX, loc. adv. Naar
alle rigtingen, naar alle zijden, overal. Chercher
qn. par m- et par vaux, iemand overal, in alle
rigtingen zoeken.
(

—

MMontagasse, f. [H. n.] (pop.), z. PIE-GRIÈGHE.

.Montage, m. Het opdragen, optrekken, ophijschen of opbrengen, het naar boven werken van
hout, koren, enz.); — het loon daarvoor. — [Navig.]
Het opvaren, opwerken (der vaartuigen in eene
rivier). — [Mar.] Le in- du petit fond, het stellen
of inbrengen der vrangen, van de opvullingsspanten, het opbrengen van 't vlak. — [Tech.] Le mdu métier, liet stellen, het klaarmaken of toerigten
van 't weefgetouw. --(fig. et pop.) C'est un mde coup, of enkel C'est un m-, 't is eene doorgestoken kaart, een strik, eene bedriegerij.
Montagnard, e, adj. De bergen bewonend:
Peuples m-s, bergvolken n. pl. Animaux ni-s,
bergdieren n. pl. -- De bergbewoners betreffend:
Costume m-, kleedt der bergbewoners. Moeurs
me-s, zeden f. pl. der bergvolken. — Als subst.:
C'est un m-, 't is een bergbewoner. Les m-s, de
bergbewoners, bergvolken. — (H. de France] Leden n. pl. der bergpartij (vgl. MONTAGNE). -[Myth.) Berggeesten m. pl., aardmannetjes n. pl.
— [H. n.] Bergvolk n. (in Zuid-Afrika).

Montagne, f. Berg m. ; gebergte n. Le som-

met, La pente, Les tlancs, Le pied d'une m-, de

kruin, de helling, de zijden, de voet van eersen
berg. L'Espagne est coup/me par des in-s, Spanje
wordt van gebergten doorsneden. Cbaine, Groupe,
Système de m-s. bergketen, berggroep f., bergstelsel• n. M- primitives, oorspronkelijke of eerste gebergten, grondgebergten. M-s de transition, overgangs-gebergten. M-s secondaires, M-s de formation posterieure of récente, bergen van latere vorminq, secondaire bergen. M-s tertiaires, hergen der
derde orde (door de zee of door stroomende wateren gevormd). — M- volcanique, M- de feu, vuur
-berg,vuspwnd lkam.(vocn)Mde glace, ijsberg. — M-s á couches, h filons. vlot-,
ganggebem glen. — (Loc. prov.) La m- a enfanté

une souris, de bergen zouden baren, en err kwam
Bene muis; 't was veel geschreeuw en weinig wol.
II a sa m- dans sa tête, zijn hoofd is geh(;el vol

met zijn plan. — (Proc.) II n'y a point de m- sans

vallée, z. onder MONT. Deux, rn-s ne se rencoatreut

point, mais deux bommes se rencontrent, bergen
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en dalen ontmoeten elkander niet, maar de menschen wel. — ( fig.) Des m-s de morts et de mourants, bergen van dooden en stervenden. — [ Anat ]
M- de Vénus, z. MOKT de Vénus. — [Astr.] Mde la Table, Tafelberg, een zuidelijk sterrebeeld. —
[Chím.] Bleu de m-, bergblaauw, blaauw koper
zout, koperazuur n. — [H. de France] Naam-zur
der banken aan de linkerzijde in de nationale con-•
ventje tijdens de fransche omwenteling der vorige
eeuw, waar de heethoofdigste demokraten (montagnards) hunne plaatsen hadden, de Berg; de
bergpartj. (fans.) Berge n.
5 Monta; nette, f. (verklw. van montagne)
Montagneux, ease, adj. Bergachtig, vol bergen: Pays m-, bergachtig land n.
Montain, m. (H. n.] Bergvink m., Ardenner
dikbek ni — y MONTAIN, E, adj. In de bergen levend; z. v. a. MONTAG1VARD.
Montaison, f. (weleer) Opstijging; — opwel
kokende of gistende vloei. -ling,opbrusf.va
— Feu de m- (bij Rabelais), iemand, die-stofen.
van tijd tot tijd vlagen van gekheid heeft. —
[Pêche] M- des traites, ritijd m. der forellen
(wanneer zij 't zout water verlaten om de rivieren op te zwemmen en er hare kuit te schieten).
t Montance, f. Bedrag, beloop n.
Montsnine, f. [Chiin.] Alkali of loogzout n. uit
de schors eener nieuwe kinasoort, berg/dna geheeten, 9nontaníne f.
Montanismne, ni. Leer van Montanus, bisschop
te Pepuza in Phrygië (in de 2P eeuw), m o n t a n i smus n. — Montanistes, m. pl. Aanhangers
van Montanus, eene christen-secte in de 3e en le
eeuw, die eene allerstrenclsle zedeleer had, m o n
pneumátici (d. i. geestelijk-getani sten, ook
zinden). Pepuzianen en Phrygiërs geheeten.
Montant, e, adj. Opwaarts of naar boven
bewegend, opgaand, oploopend. opklimmend, rij
stijgend, opvarend: 11 y a dans ce puits un-zend,
seau m- et descendant., er is in dien put een opstijgende en afdalende emmer. Chemin m-, oploopende, opgaande weg m. — Bateau m-, opvarende
(tegen den stroom opvarende) schuit f. Marée m-e,
z. MAREE. — [ Mil.] Garde m-e. opkomende wacht f.
(die eene andere wacht aflost). — [ Bias.] it porte
d'azur h trois croissants m-s dor, hij voert drie
gouden klimmende (met de horens naar 't schildhoofd gekeerde) wassenaars in een blaauw veld.
Pièces m-es, regtopstaande stukken n. pl. — [Bot ]
Tige m-e, zich opwaarts rigtende stengel m.
— [Ma;.] Joint m-, opwaarische, staande voeg f.
— [Modes.] Robe rn-e, hoog kleedje n. (dat de
borst en schouders bedekt).
Montant, in. [Tech. ; Opgaand of regtop staand
stuk hout of ijzer in velerlei timmer- of zjzerwerk.
stijl, post. slaander m. M -s d'une croisee, dune
Porte cochère, stijlen van een' vensterruam, posten
eener koelspoort. Les m-s d'une échelle, de boomen, staanders eener ladder. M-s de la presse,
z. v. a. JUMELLES. — M-s de la bride, koonstukken n. pl. des tooms. — Bedrag, beloop n., som f.
(eener rekening, ontvangst. uitgaaf enz.), mn o nt á n t n.; son, f. of totaal n. van elke zaTnengetelde bladzijde eener rekening, dat aan 't hoofd
eener volgende wordt overgebragl. — Eerst opvolgrade in een' openvallenden rani of post, naar regt
van ambtsouderdoni: Ce lieutenant est le premier
m-; die luitenant iss de eerste om op te gaan. (In
dezen zin verouderd). — Verhoogde, pikante smaak
of geur, prikkel m. van zékere dimden: Donner
du m- a une sauce, eene saus pikant maken. Ce
vin a du ni-, die wijn is krachtig, vurig. Ce tabac a beaucoup de in-, die tabak heeft een' prik
geur. — [ Anal.) Uitwas n. van een kake--kelnd
been. — [Fauc.] Prendre le m-, honger stijgen
(van den jagtvogel, die zich hoven het door hem
vervolgde wild verheft). — [Hort.) Opgaand lot
of ,jong hout n. -- -j- [Man.] Leerling, eerst beginnende rijder m. — [ Mar.] M -s de Pities, betingstijlen m. pl. M-s de voute, wulfhouten n. pl. M-s
de poupe, hekstutten en. pl. M -s des cornières,
oplangers m. pl. der rantsoenhouten. M -s de cloche,
klokstutten. galrrstjlen m. pl. — Le m- de l'eau,
de opkomende vloed m. (mare montant.e).
ontasslrr, m. [Corn.] Gesponnen katoen n.
uit de Levant.
Monte, f. Het bespringen of dekken (van henqsten en ook van andere huisdieren); — tijd m. der
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dekking; — register n., dat daarvan in de stoeterijen gehouden wordt.
`conté, e, adj. (en part. passé van monter)
Beklommen, bestegen, enz. (z. MONTER). Escalier
m- , beklommen trap m. Cheval in- , bestegen
paard n. — Je suis m- chez lui, ik ben boven bij
hem gegaan. — Etre bien m- en chevaux, en menPie, en liege, ruim van paarden, huisraad, linnen
voorzien zijn. Sa maison est m-e sur un pied-goed
trop couteux, zijn huis is op een' te koslbaren voet
ingerigt. — [ Man.] Êt
re Bien, mal m-, goed, slecht
bereden zijn, een goed, slecht paard berijden. —
(Loc. prov.), z. GEORGE. — Il est m- sur des
échalas, hij heeft ooijevaarsbeenen. — Cheval haat
m- of m- haat, hoog gebeend paard n., paard, dat
hoog op de beenen is. — [Mar.] Vaisseau m- de
cinq cents hommes, met 500 koppen be ,and
schip n. Ce bátiment est percé pour cinquante
canons et m- de trente, dat schip is voor 50 stuk
geboord en voert er dertig. — Vaisseau rn-,-ken
schip in zijne houten, gehout schip n. — Diamant
bien m-, goed gezette, gemonteerde diamant m.
— Ma montre nest pas m-e, mijn horlogie is niet
opgewonden. — ( Mus.] Violon, Piano bien, mal
m-, goed, slecht besnaarde viool, piano f. — \Tiolon
m- trop haat, te hoog gestemde viool. — ( fig.)
Esprit m-, Imagination m-e. opgewonden geest m.,
verhitte verbeelding f. — ( fig. et faas.) Vous ët.es
aujourd'hui bien m-, mal m-, singulièrement nl-,
gij zijt van daag goed, slecht, wonderlijk gemutst.
— Nous ne sommes pas m-s sur le ton de médire,
wij zijn niet gewoon, 't is bij ons geen gewoonte,
kwaad te spreken. — C'est an coup na -, 't is Bene
doorgestoken kaart, eene vooraf beraamde zaak,
vooraf bereide uitkomst of afloop. — Collet in-,
z. COLLET (nok (fig:)
Monte -a- regret, m. (alleen voorkomend in de
fin. uitdrukking): L'abbaye de m-, de galg f. —
Monte-au-eiel, m. [Bot.] Volksnaam van het
oostercch, perzik- or vlooijenkruifi.
Montée, f. Trap van een klein, onbeduidend
huis, kleine trap in. M- étroite, roide, aisle, smalle,
steile, gemakkelijke trap. -- Trap van een' windmolen. — (pop.) Trede f. (nmarche, degré) van
een' trap: I1 monte toujours les m-s trois a trois,
hij springt altijd hij drie treden te gelijk den trap
op. -- (pop.) Faire sauter les m -s (i qn., iemand
de trappen afcm iten. — Hooger wordende plaats f.,
rijzende grond m., opgaand terrein n., opgang m.;
— het opstijgen, opklimmen, oprijden. Voil)i une
rude in -, dat is een mneijeljke, steile opgang. La
m- de ce cóteau est fort pénihle, het beklimmen
van dien heuvel is zeer moeijeljk. Nous le rencontrámes à la m-, wij ontmoetten hein bij 't opklim
bij 't naar boven gaan [Arch ] M- de pont,-men.
rijzing eener brug (hoogteverschil tusschen den
oever en haar hoogste punt). M- de voute, hoote
van een' gewelfboog in 't licht. -- [Eeon. rur.]
Tijdstip n., waarop de zijdeworm zich bemint in
te spinnen. — (Fauc.] Trapswijze opstijging van
den valk. M- d'essor, hooqe vlurrt f. — [ Manuf.]
Het opbreneen van een patroon op eene stof. —
[Teclt.] Uitsnijding f. van den kraan aan een
kleed,. Monte -jus, ni. [gaff.] Soort van pomp f.
Monter, v. n. (met avoir om eene handeling,
met etre oma een' toestand uit te drukken). Klirnenen, opklimmen. stijgen, opstijven, naar boren graan,
opraan, oprijden, opzvaren. Nous monthrnes lenternent, wij ringen (reden, roeren, rezen) langzaam
opwaarts of naar boven. M- a an arbre, tegen een'
boom opklirnrnen. M- sur un arb' e, in. op eenen
boom klimmen. Aucun oiseau ne monte plus haat
que l'aigle, geen vogel stijgt honger dan de arend.
Cet escal "er monte au premier etage. die trap
loopt naar de eerste verdieping. M- en carrosse, in
de koets stijgen, treden. Quand je l'apercus (lans
in rue je lui criai de m-, toen ik hem op destraat
zag, riep ik hem, toe honen te komen. Jesus Christ
eat monté au cie/, J. C. is ten hrlrnel gevaren. —
M- au tróne. den troon beklimmen, de rearing
aanvaarden. z. ook cHA1RE. - Ne montez pas sur
la chaise, klim niet op den stoel. — [Man.) M- á
cheval. te paard stjr'en, raden; ook te paard leeren rijden. it Bait bien rn- )i cheval, hij kan goed
te paard rijden. M- h dos, b nu. hh pail. zonder
zadel rijden. M- en troupe. achterop zitten. -(Loc. prov.) Bon cavalier monte h tante main.
een knap man weet zich altijd te redden, is overal
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t'huis. — [Niar.] M- sur aver, sur un vaisseau,
op een schip dienen of zijn: zich op zee, op een
schip begeven, in zee gaan. M- au vent, boven den
wind komen, de loef winnen. M- It In hune, sur
les vergues, á la girouette, naar de mars, de 'raas,
naar den vleugel openteren of klimmen. — [Mil. j,
z. ASSAUT, BRÈCHE. - ( fig.) M- sur les planches,
de planken, het tooneel betreden, tooneelspeler worden. M- sur le Parnasse, den Parnas of Pegasus
bestijgen, dichten, verzen maken. — Opklimmen,
in rang stijgen. II était Bergent, it est monté ti
la lieutenance, hij was onderofficier en is luitenant
geworden. 11 a monté par tous les degrés, hij heeft
alle graden doorgeloopen, hij heeft van onderop
gediend. I1 était en troisième, et il est monté en
seconde, hij was in de derde klasse en is in de
tweede gekomen. M- au faite des honneurs, ten
toppunt van eer stijgen. -- (Prov.) Bien bas choit
qui trop haut morste, hoogmoed komt voor den
val, wie hoog klimt valt laag. — (Loc. prov.) Mcur ses grands chevaux, sur sec ergots, z. CHEVAL, ERGOT. M- aux noes, schielijk in toorn geraken, oploopend zijn. Quand on lui parle de cola,
it monte aux naes, wanneer men met herra daar
spreekt, wordt hij toornig, boos. — Stijgen,-over
rijzen, opklimmen (van dampen, sappen, enz.),
wassen (van 't water). Les eaux soot montees,
depuis hier, de wateren zijn sedert gisteren geste
gewassen. La rivière a monté cette nuit de-gen,
deux pieds, de rivier is dezen nacht twee voet gewassen. Le brouillard monte, de mist trekt op.
La sève monte aux arbres, het sap stijgt in de
boomgin op. Le baromètre monte, de barometer
-rijst. Le sang lui a, est nnonté au visage, het bloed
is hem in 't aangezigt gestegen. Ce vin monte a
la tète, deze wijn vliegt, stgggt naar 't hoofd. --(fig.) Les cris des innocents montent au ciel, de
kreten der onschuldigen stijgen ten hemel. —[Mus.]
La voix monte par tons et demi-toils, de stem stijgt
door geheele en halve toonen. — Le collet de votre
habit morste trop haut, de kraag van uwen rok
is te hoog. Les fleurs montent en graine, de bloemen schieten in 't zaad. -- Voilb ie soleil, qui
monte sur 1'borizon, daar komt de zon boven de
kun of den gezigteinder. --- Stijgen of rijzen (in
prijs), duurder worden, opslaan: Le prix du blé
est, a monté jusqu'h..., de prijs van het koren is
gestegen, gerezen tot... Faire m- bien taut une
maison, een huis hoog opjagen (bij verkoop'rng). —
Groeijen, aanwassen, toenemen: Son orgueil mania
aver sa fortune, zijn hoogmoed steeg, vermeerderde
met zijn geluk. — Beloopen, bedragen: A combien
tout sela (se) monte-t-il? hoe veel bedraagt dit
alles? La somme (se) monte a mille florins, de
som beloopt, bedraat t duizend gulden. Les frais
de son proces monleront bien haut, zijne proces
zullen zeer hoog loopen. aIONTEI,-kosten
V. a Opgaan, beklimrmren, bestijgen, oprijden, opvaren: M- l'escalier, la montagne, den trap, den
berg opklimmen, beslipcgen, opgaan. — [Mar.] Man vaisseau, een schip kommandéren of voeren,
het bevel over een schip hebben. — [ Man.] M- un
cheval, een paard berijden, te paard rijden; — een
paard afrit ten, oef enen. — (Prov.) Q ui monte la
mule, la Eerre, wie den ezel gebruikt, moet hein
voéren: wie een ding gebruikt, moet het onderhouden. — [MiI.] M- la garde, de war/it betrekken, op
wacht trekken, op schildwacht gaan. M- la trancbée, de wacht in de loopgraven betrekken. —
(fig. et Jam.) M- une garde h qn., z. GARDE. —
Met het nooelige vrorzien, uitrusten; — toestellen,
in orde brengen, ineen zetten, opmaken, opslaan,
opzetten, monte/ren. M- une personne en tinge,
Iemand met linnen voorzien. íái- une maison, een
huis van 't noodige huisraad voorzien. M - une
imprimerie, la m- de sec presses, eene boekdrukker2j oprigten. haar van hare persen voorzien. Mune croix de diamants, een diamanten kruis zet
tik- une serrure, een slot (alle stukken. die-ten.
daartoe behooren) zamenstellen. in elkander zetten.
M- un lit, une armoire, een bed, eene kast opslaan..
— M- une chemise, un habit, een hemd, een kleed,
eenen rok opmaken, alle daartoe behoorende deelen
zamennaaijen. M- un soulier sur la forme, een'
schoen op de leest slaan. M- une estampe, eene
plaat in eene last, achter vlas zetten. M- un bouquet, eenen ruiker maken, binden. - [Mil.( Mune pièce de canon, een stuk geschut montéren,
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op zijn af/uit leggen. M- une batterie, eene batterij
montéren, klaar maken. M- no fusil, une épée,
eenen snaphaan, een geweer, eersen degen opmaken,
m o n t é r e n. — M- Ie bivouac, het bivouar, klaar
maken, betrekken. M- un cavalier, een' ruiter uit
paard en wapens voorzien. ----rusten,hmva
[Pècbe] M- un filet. een net reeden, klaar maken.
— [Mar.] M- un vaisseau, een schip in zijne houten of inhouten zetten. M- l'arcasse dun vaisseau,
ses canons. ses pierriers, les mantelets des sabords, etc., het achterwerk van een schip oprigten,
zijne stukken, zijne mortieren aan boord nemen,
zijne valpoorten aanbrengen, enz. M- le gouvernail,
het roer aanbrengen. — (fig.) M- une cabale, een
komplot op het touw zetten, voorbereiden. M- une
pantie, Bene partij, een pleizierpartijtje voorbereiden. — [Mus.] M- un instrument de musique, een
muzikinstrument van snaren voorzien, besnaren.
M- un violon, snaren op eerie viool zetten. - On
a monté ce luth trap aut, men heeft deze luit te
hoog gestemd.
sa lyre, zijne lier besnaren, zone luit of zijn speeltuig stemmen, zich
aan het dichten zetten. -- [Peint.] M- la couleur,
de kleur ophalen, hooger, levendiger maken. -(fg.) M- son ton et sa dépense, een' hoogerea
toon aannemen en meer vertéring waken. — On
lui a monté ta tète sur eet objet, men heeft here
't hoofd daarover warm gemaakt, men heeft heng
dat in 't hoofd gezet. Naar boven veevoeren, opbrengen, opwerken, opdragen, optrekken,
ophijschen. M- du fain en grenier, hooi op den
zolder dragen. On monte les gros fardeaux sur les
greniers avec des poulies, men hijscht zware lasten
met katrollen op de zolders. Montez un pea cette
table dans ma chamlfre, breng deze tafel eens naar
boven op mijne kamer. — Montez la crérnaillère
d'un cyan, hang de haal, den heugel eenen tand
hooger. — M- une montre, un tourne- broche, een
horlogie, een spit opwinden SE MONTER,
v. pr. Bedragen, beloopen, de som uitmaken: Son
armée se montait á vingt mille homines, zijn leger beliep twintig duizend man. — Zich van 't
noodige voorzien, het vereischte aanschaffen: Se
m- en tinge, en vètements, zich het noodige linnengoed, de noodige kleedingstukken aanschaffen. —
(fig.) Se m- sur sec grands airs. op een' hoogen
toon gaan spreken, eene hooge borst zetten. — Zich
opwinden, zich warm of boos maken: Cet Domme
ce monte aisément, die man geraakt ligt in vuur,
(prop.) hij is schielijk op zijn paardje. II s'est monté
lui -meme It-dessus, 11 s est monté la tète, il fles
démordra pas, dat heeft hij zich zelven in het hoofd
gezet. hij zal daarvan niet afgaan. — Elkander in
vuur, in drift zetten, elkander boos maken: Its se
montèrent la tete sur ce sujet, zij maakten elkander het hoofd daarover warm. — Opgewonden
worden: Cette pendule se monte tous les quinze
jours, deze pendule moet om de veertien dagen
opgewonden worden.
Monte- ressort, m. [Tech.] Sleutel m., veerschroef 1., veêrspanner m.
Monteur, m. [Tech.] Toesteller, klaarmakers,
zamensteller van de verschillende deelen eens voor
zetter (van edelgesteenten), in on te e rd e r.-werps;
M- de boetes, horlogieka.smaker. M- de chardons,
koardenzetter. M- en Plane. geweerlade- maker. —
(fam. et pop.) C'est un m- de coups, 't i.e een man,
die met streken omaaot, die lirtgeloovigen wil bedriegen. — Monte*tse, f. Opmaakster. M- de
(papiersoort.
modes, modemaakster f.
Montfi.®neon, in [Tech.] Formaat n. eerier
Montfort, M. [Hort ] Soort van tulp f.
Montgolfière, f. Soort van luchtbol m., waarin
de lucht door verwarming verdund wordt, m o is tg o 1 f i i r e f. (naar de gebroeders Montgolfier dus
ge/weten).
-

.) M— (fig

Montteháeon of Montiehicours. m. [Corn.)

Zékere half zijden half katoenen oostindische sto gy .

ilontieole,

adj.

[H. n., Bot.]

In de berrc a

levend of groeijend. — Als suhst. m. Langstaartige
mees f. — Soort van zwartkeeltje' n. (traquet).
MonHeule, m. (verklw. van mont) Bergje n.,
kleine here, hemel m.

Montie. f. [Bot.] Montia f., eene porseleinach-

tige plant in beek en op moerassige weiden, snel
een onneljk vijfspletirr bloempje.
Montier, m. [Sal.] Opziener m. in de zout
werken.
-
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Montifringille, m. [H. n.] Bergvink, flyden(omdolend.
ner dikbek m. (montain).
Moiitivag.te, adj. [H. n.] In of op de bergen
Mont-joie, f. (weleer) Hoop steenen ter aan
overwinning of andere groote ge--duingvae
beurtenis, ook ter aanduiding van den weg; - (bi
uitbreiding) hoop, stapel m. van allerlei voorwerpen. -- Oude krjgskreet m. der Franschen. Titel van den eersten of voornaamsten wapenkoning.
Mont-joli, m. [Bot.] Bergsalie f.
Montiisaartrïte, m. [Minér.] Gipssoort uit de
groeven van iVlontmartre, bij Parijs.
Montivaairismue, m. Tri felschuimerij, pan.nelikkerij f. (naar zékeren illontmaur, een vermaard'
tafelschuimer der 17e eeuw). - Kwinkslag m.,
woordspeling f.
Mont-inénnIe, m. [ Astr. ] Noordelijk gesternte n., onmiddellijk onder Bootes of den Beerenhoeder.
Montoir, m. [Man.] Stjgblok n., stggbank f.
(om gemakkelijker te paard te kunnen stijgen). Le caté du m-, de linker zijde van 't paard. Le
cóté hors du m- (hors m-, hors le m-), de regter
zijde f. L'étrier du cóté du in-, de linker stijgbeugel m. -- Ce coeval est ditpicile, rude an m-, dit
paard laat niet gaarne opstijgen (verzet zich tegen
't bestigen). - Cheval doux, facile, aisé au m-,
paard, dat stil, rustig bij 't opstijgen is.
Montoriehi, in. [Bot j Het hart des katoen
Antillen (mahot), als plaatsvervanger-struikde
van kurk gebruikt.

Moist-pagnote, m., z. PAGNOTE.
Montpellier, m. [Com.] Brandewijn m_ van

(deaux-w(n m.
Montpellier.
Montprinblane, m. [Com.] Soort van BorMoiitrabte, adj. (woord van Voltaire) Vertoonbaur.
Mont-Itaehet, m. [Com.] Een der beste witte

Bourgoi:ne- wijnen uit de streek van Beaune.
M-ontre, f. Monster, staal, toonstuk, proefje,
patroon, voorbeeld n. Voile one m- d'avuine, de
vin, ziedaar een monster haver, wijn. Acheter du
blé sur m-, koren op 't monster koopen. Marchandise it la m-, waar volgens 't monster. M- d'une
Ptolie, de drap, staal van eene stof, van laken.
M- de confitures. proefje van konfsturen. - Uit
toon gehangen, buiten gezette waar f-gestald,n
(váor de winkels der kooplieden), uitstalling f.,
toon m. Tout cela nest pendu, nest mis lá que
pour la m-, dat alles is slechts ten toon, te kijk
gehangen, gezet. La ni- dun orfèvre, dun houlanger, de tonnkast f. van een' goudsmid, de toonplank f. van een' bakker. --- Tuyaux de m-, voorste,
pen. La m- de cot orgue est en
buitenste orgelpijpen.
étain poli, de buiten pij pen van dat orgel zijn van
gepolijst tin. - (Loc. fam.) 11 Wen coûte riep
pour la m-, het gezigt, hel zien heeft men om niet.
-- Ce marchand ne fait point de ni -, die koop
legt terstond zijne beste waar voor (zonder-man
eerst de mindere winkelgoederen te laten zien). Cela nest que pour la m-, dat is enkel tot ver
(zonder tol gebruik te dienen). - La or--tonmakig
des blés est belle, de granen staan mooi, beloven
veel. - (Prov.) Belle m-, pea de rapport, veel
vertooning en weinig van beteekenis, mooi van
buiten en slecht van binnen, veel geschreeuw en
weinig wol. - (fig.) Faire m- de son esprit, de
son érudition, met zin verstand, zijne geleerdheid
pronken of veel vertooning maken. Comme it fait
m- de son credit, de son iniluencei wal pronkt
hij, vat geeft hij hoog op van zijn krediet, van
zijnen invloed! - Plaats, waar de paardenkoopers
hunne paarden te koop zetlen, paardernarkt f.;
wijze, waarop zij ze beproeven, proefrid m. II y
avait deux cents clhevaux it la m-, er stonden
twee honderd paarden aan de lijn, op de markt.
La m- est troinpeuse, de proefrid, het proefrjden
is bedriegelijk. [Anc. mil.] Wapenschouw. mon
stering f. (revue); - ook: maandelijksche of driemaandeljksche soldij f. M- sèche, wapenschouwv,
waarbij geen soldij woerd uitbetaald. -- (fam ) Passer it la m-, bij de monstering doorgaan (ofschoon
het dat niet of te naauwernood verdient). Cela
peut passer P la in-, dat kan er mede door, dot
is zoo tamelijk. . Zakuurwerk, horolocgie, hor
Le mouvement. la sonnerie, la chaine, Ie-logien.
ressort, le halancier, les rouages, le cadran, les aigullies d'une inontre, het gaande werk, het slag-
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werk, de ketting, de veêr, de onrust, de raderen, de
wijzerplaat, de wijzers van een horlogie. NI- dor,
d'argent, gouden, zilveren horlogie. M- à holte
dor, horlogie met Bene gouden kas. M- de poche,
a pendule, zak-, slingeruurwerk. M- à sonnerie, It
répétition, slaand-horlogie, repetitie I. M- à reveil,
horlogie, dat van zelf slaat. M- à secondes, I.
quantième, horlogie, dat de seconden, den datum
aanwijst, seconden-, datums-horlogie. M- á savonnettes, horlogie met een openspringend deksel in
plaats van glas. M- à cylindre, cilinder-,, zeer plat
horlogie. M- (Pendule) a équation, z. EQUATION.
FYI- (Horloge) marine, z. HOIILOGE. - Ma montre
va bieo, mal, elle avance, retarde de cinq minutes, mijn horlogie gaat goed, slecht, het loopt vijf
minuten voor, achter (of na) . Régler sa m-, Mettre sa m- à i'heure, zin horlogie gelijk zetten.
Monter sa m-, zijn horlogie opwinden. z. ook
DOIGT, DÉTRAQUE.
Monntré, e, adj. ( en part. passé van montrer)
Getoond, vertoond: Objet m-, vertoond voorwerp n.
Personne m-e, aangetoona, aangewezen persoon m.
- Avoir ate Dien, mal m-, goed, slecht onder
zijn , een.' goed' of slecht' meester gehad-wezn
hebben.
?lfontrée, f. [Anc. jur.] Bevel n. tot plaatselijk
onderzoek, tot onderzoek in loco, tot huiszoeking.
Montrer, v. a. Toonen, laten zien, vertoonen,
ten toon stellen; - wijzen, aanwijzen, aantoonen.
FYI- sa maison, ses tableaux, zijn huis, zijne schilderijen laten zien. M- des animaux à la faire,
dieren op de kermis ten toon stellen of laten zien
(kijken) . - M.- du doigt, met den vinger wijzen.
M- le chemin à qn., iemand den weg wizen. (fig. et pop.) M- son nez quelque part, voor een
oogenbilk ergens komen om terstond weder henen
te gaan I1 faut qu'il montre son nez partout, hij
moet, hij wil overal bij zijn. M- les dents à qn.,
iemand de tanden laten zien, toonen, dat men niet
bang voor here is. itl- les talons, zijne hielen lair,
zien; zijne biezen pakken. II montre le vul, z. GUL,
z. ook BEJ.AUNE. - (fig.) M- le chein,in aux autres,
M- l'exeinple, anderen den weg wijzen, 't voorbeeld geven. itI- la porte à qn., iemand de deur
of 't vierkante gat wijzen. z. ook DOIGT. -- (fig,)
Toonen, doen blijken, aan den dag leggen; aantoonen, bewijzen, betoogen. I1 montra son courage
dans cette occasion, hij toonde zijnen moed b#
deze gelegenheid. M- de la douleur, de in joie, de
la crainte, droefheid, vreugde, vrees aan den dag
leggen. M- un visage gai, triste, een blij, treurig
gezigt zetten (gelaat vertoonen). ;M- on vi age de
Ier, zich onverzettelijk betoonen. On lui a rnontré
qu'il avait tort, men heeft dein aangetoond, dat hij
ongel k had. -- Onderwijzen, onderrigten, leeren:
Il montre Ie Latin et le F"ancais, et son frere
niontre la musique et le dessin , kg onderwijst
het latijn en het fransch, en zijn broeder geeft onderwijs in de muzijk en in het teekenen. - Ook
zonder voorwerp: 11 montre en ville, hij geeft lessen in de stad. - Montrez-lui un pea son devoir,
leer, beduid hem zijnen plicht eens. - (Loc. (am.)
M- a vivre it qn., iemand teregt zetten, mores
leeren. - SE 1ÍONTRER, v. pr. Verschijnen, zich
laten zien, zich vertoonen: 11 se montre partout,
hij laat zich overal zien. Le soleil ne s'est point
montré aujourd'hui, rle zon heeft zich heden niet
vertoond, laten zien. - II nose se m-, hij durft
..

niet voor den dag komen, hij is bang zich te ver
Se nl- homme de courage, zich als een-tone.
man van moed gedragen. Se in- digne de sa fortune, zich zijne fortuin waardig betoonen. Se m- tel

qu'on est, zich vertoonen of voordoen gelijk men
is, niet veinzen. Se bien, mal m- dans arse circonstance, zich in eene omstandigheid goed, slecht

houden of gedragen. - Getoond of vertoond worden, vertoonbaar zijn: Cela ne se inontre pas, dat
laat amen niet zien, dat rag, kan niet vertoond
worden. (Vertooner m.
Montreur, m. (woord van La Fontaine):
Montrier, m. (woord van Voltaire) (iron.) liarlor.ielnaker m. (fabricant de montres).
Mouutneux, ease, adj. Bergachtig, zeer ongelijk van bodem: Contrée m-euse. - Naar bergen
gelijkend, bergvormig: Des nuages m-.
Monture, f. Rjdier, rjbeest n., dier. waarop
men rijdt: Le cheval est la meilleure de toutes
les an-s, het paard is onder alle dieren het beste
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tot rijden. Les mules sont la m- ordinaire en

Espagne, in Spanje gebruikt men gemeenlijk de
muilezels om op te rijden. — (Loc. prov.) `ui veut
aller loin, ménage sa in-, z 111ENAGER. — Datgene,
wat tot omvatting, opmaking, toerusting van een
voorwerp, tot beenhouding der verschillende deelen
dient, m o n t u u r f.; — het zetten, opmaken, m o nUren. La m- d'un diamant, het invallen, zetten
van een' diamant. La m- d'un fusil, dun pistolet,
de lade, het hout van eenen snaphaan, van eene
pistool. M- dune scie, houtwerk van eene zaag.
La m- ou garniture d'un éperon, het leér, scheenstuk van eerre spoor. M- de bride, stangtrens f.,
hoofdstel n. — I1 demande tart pour In m- de ce
diamant, de ce miroir, hij vraagt zooveel voor
'I zetten van dien diamant, voor 't omlijsten van
dien spiegel. — [ Anc. mar.] , z. V. a. ARMEMENT;
CHARGE.

Mont-voyau, m. [H. n.] Geitenmelker m. (engouievent, crapaud volant.) van Guiana.
Monuunient, nl. Gedenkteeken, gedenkstuk, gewrocht der bouw- of beeldhouwkunst om de cie
een gew'iglig voorval, van een' groot'-dachtenisv
man te doen voortduren, m o nu end n t n.; — bij
uitbreiding ook gebézigd van gebouwen en andere
kunstgewrochten , die door ouderdom , grootte,
prat'}t, enz. of door daaraan verbondene herinneringen indruk maken; ook somtijds van natuur
belangrijkste voortbrengse--vorwepnad
len der letteren en kunsten. Dresser, Eriger un
m- à la gloire d'un grand homme, een gedenkteeken, eene gedenkzuil ter tere van een' groot'
man opriglen. Cet hophal est on beau m- de
l'humanríé de ce prince, dat hospitaal of gasthuis
is een schoon gedenkleeken van de menschlievendheld dezes vorsten. Les m-s nationaux, de nationale
gedenkteekenen. Les m-s d'une vide, de monu.enten, voornaamste en schoonste gebouwen eener stad.
— I1 fit élever un magnifique monument à son
épouse, hij deed een prachtig gra fteeken (een schoon
praalgraf, eene heerlijke ,grafnaald) voor zijne echt
tavernes, les precipices-genotpri.—Ls
sont autant de m-s des réiolutions du globe, de
spelonken, de afgronden zijn zoo vele gedenkteekenen (bewijzen, blijken) van de omwentelingen
onzes aardbals. — Cet ouvrage, Ce tableau est
on beau m- du génie, dit werk, deze schilderij
is een schoon gedenkstuk (gewrocht) van 't genie.
— Monumental, e, adj. Tot de gedenkteekens
behoorend, die betreffend, daaraan eigen, den aard
daarvan hebbend , at o n u en e n t a a l: Sculpture
m-e; Statue m-e.
Grootsch, duurzaam: Style
rn-. (Plur m. monumentaux.)
Monza, m. [Hort.] Soort van perzik f.
Mophelte, f., z. MOUFETTE.
t iops►e, m. [f-t. n.). z. V. C. CARLIN.
Mopsre, f. [H. n.] Buigzame koraalpoljp m.
4Ioquable , adj. Bespottelijk, bespottens-

waard.

Moquue, f. [Mar.] Doodshoofd, doodshoofdblok n. M- d'étai, lr coeur, sta.okous f. M- a on
ou t plusieurs trous, ju fferblok niet een of meer
gaten, slrrietlrout n. M- d'araignée, spinnekophout,
scheerhout.
Mogqnner (se), v. pr. Spotten, den spot driven,
bespotten. belay chen., uitlachen, belogchelijk maken,
voor den rek houden. On se moque de sous, men
bespot u, houdt u voor den gek. Elle s'est moquée
de nous, zij heeft niet ons gespot, den gek geschoren. On ne se moque pas de Dieu. God laat zich
niet bespotten. - Spotten, verachten, trotséren,
niet lellen, zich niet storen of bekreunen, belagchen: Ce soldat se moque des prils, die soldaat
trotseert de gevaren, telt de gevaren niet. II se
moque tle vos menaces, hij spot naei awe bedreigingen. Je me moque de lui, je ne le crams pas, ik belach herra. ik lach uwt riet hem, ik vrees hem niet.
Quoi quit puisse dire, elle s'en moque, hij mag
zeggen wat hij wil, zij vraagt er niet naar, bekreunt er zich niet over. (Lor. fares . et prov.)
Je men moque comme de Van 40, ik geef er peen
zier, geen duivel (in. Je me moque du qu'en dirat-on , ik lach met de praatjes van de menschen.
z. ovk BARBOUILLEE, CHIEN, FOURGON. -- (absol.)
Schertsen, (-eksc!,eren, niet in ernst spreken of doe ,
boerten: Vous vous rrnoquez, quand vous parlez
ainsi, rij schertst, 't is u geen ernst, gij meent
het niet, wanneer gij zoo spreekt. — Vous vous
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moquez de vouloir me reconduire, 't is u immers geen ernst mij naar huis te willen brengen.
— Nu en dan ook met faire gebruikt: Vous vows
ferez m-, gij zult u belagchelijk maken. — Het
part. passé komt somtijds ook als adj. voor: Tout
s'engage a la fin sous le joug moqué de l'bymen,
ten slotte buigt zich elk onder 't bespotte juk des
huwelijks. — Les moqueurssont souvent moqués,
de spotters worden dikwijls zelven bespot. — Moquerie, f. (altijd in kwaden zin) Spot m., spotternij, beschimping, uitjouwing f., hoon m. 11 est
l'objet des m-s de toute la compaguie, hij is 't
voorwerp van den spot, de beschimping van 't geheele gezelschap — Dwaasheid, ongerjindheid f.:
C'est one ni- que de vouloir sortir par le temps
qu'il fait, 't is dwaasheid, bij zulk weder te willen
uitgaan.
Moquette, f. blokfluweel, trjpfluweel n. (tripe),
wollen stof, welher weefsel naar dat van 't fluweel
gelijkt, kaffa f. —. (pop.), z. v. a. MOQUERIE. —
[Chas.] Levende lokvogel in. bij een' strik. —
Uitwerpsels n. pl. van den reebok.
Moqueur , euse , adj. Boertend , spottend,
schertsend, gekscherend: Elle est on peu m-ease,
z ij is wat gekscherend, spotziek. Ris m-, spottend
gelach n. 11 a Fair in-, hij heeft een spottend,
boertend gelaat. — MIOQUEUR, m., -FUSE, f. (fam.)
Spotter m., spotster f. spotvogel m.: Ne le croyez
pas, eest on m-, geloof hem niet, hij is een spotvogel. — Les m-s sont souvent moqués, z. onder
31OQUER. — [ H. n.J Spotvogel, spotlijster in., een
noordamerikaansch vogeltje, dat allerlei klanken
misleidend nabootst; — spotter m., Terragona-slang,
slusjeradder f., op Java.
Moquoiseau, m. (zamentrekking van moqueoiseau) [Hort.] Soort van witte kers f., die de
vogels niet eten, meenende, dat zij niet rijp is.
Moraiiler, v. a. [Maréch.] Den neusnijper
opzetten. — [ Tech.] Den glascilinder uitrekken.
- Het part. passé komt als adj. voor: Cheval
moraillé, paard, dat den neusnijper opheeft. -Morailles, f. pl. [Maréch.] Neusnijper, pranper in...- [Teelt.] Bektang f., glasblazerstang om
den geblazen glascilinder uit te rekken, eer hij wordt
doorgesneden.
oraillou , m. [Tech.] Slotkrarn f., sluit
aan een kist- of kofferdeksel, die in 't-hakm.
slot gaat om te sluiten.
Moraine, f. [Tech.] Band in. of list f. van
met.s'elkalk rondom een' p i s é-muur. — [Corn.]
Wol van aan ziekte gestorven schapen, sterfwol f.
— 1 Minér. J Kleiachtig puin, zand n. aan den voet
der zwitsersche gletschers. — [ Vétér.] .darswormen ni. pl. der paarden.
Moral, e, adj. Zédelijk, de zeden, de zedelijkheid of de zedeleer betre/fend, zedekundig; goed
van zeden, zedelijk goed, deugdzaam, rn o r e e l; —
(in ruimer' zin): niet onder de zintuigen vallend,
enkel gedacht, in den geest, bovenzinnelijk: Discours
m-, zedelijk gesprek n. Vérité m-e, zedelijke waar
Le sens m- dune fable, de zedelijke zin-heidf.
of de moraal eener fabel. Philosophic rn-e, weten
praktische wijsbegeerte f. Pr'in--schapelijkzdr,
cipe m-, grondbegrip en middelpunt n. der zedeleer, zedewet f., m o r a a l principe n. Personne
ni -e, zedel(jk, deugdzaam mensch in. Ce prédicateur est fort in-, die prediker draagt vooral de
zede- of pli,gtenleer voor. — Le m- moral, de zedelijke, bovenzinnelijke wereld f. Ses forces m-es
Wont encore rien perdu de leur énergie, zijne
geestkracht heeft nog niets van haar vermogen vertoren. — Certitude m-, morele, zedelijke (op ltooge
waarschijnlijkheid berustende) erewisheid of zeker
Preuve, Dérnonstration m-e, een moreel (niet-heid.
op strenge berékening of op feiten, maar op gezonde gevolgtrekkingen berustend) bewijs of betoog n. Intérêts moraux, zédelijke (niet louter
stoffelijke) belangen n. pl. — MORAL, in. 's Menschen gezamenlijke zedelijke vermogens, het zede
est mieux partagé au physique-lijke,snor/Ic:1
qu'au m-, hij is beter naar 't ligchaam dan naar
den (;eest bedeeld. — j- Le m- dune armée, de
morele of zedelijke kracht van een leger. — Morale, f. Zedeleer, leer der pligten en deugden,
leer der zedelij kheid, der gedragsrégeling, zedekunde, moraal f. M- sévère, relhchée, dangereuse, gestrenge, verslapte, gevaarlijke zedeleer. II
affecte de parlor lou jours m-, hij wil altijd den
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zedepreker uithangen, hij heeft altijd zedespreuken
in den mond. M - chretienne, christelijke zedeleer.
M- en action, zedelijke verhalen n pl. — La md'Aristote, de zedeleer, de verhandeling over de
zeden van eh istoteles. — Vermaning, berisping f.:
Son père lui a fait une m-, une bonne m-, zin
vader heeft hein de les gelezen, eene scherpe zedepreek gehouden. — La in- d'un ouvrage, de moraal,
de zedeljjke zin van een werk. — Moraleinent,
adv. Zedeljk, naar de regels der zedeleer: Action
m- bonne, mauvaise, zedelijk goede, slechte daad f.
— Volgens moréle zekerheid, naar hooge waar
tegenstelling met physiquement):-schijnlked(
Cela est vrai m- parlant, dat is, moreel genomen
of naar alle waarschijnlijkheid, waar. Cela est inimpossible, dat is moreel of naar verstands-waarschinlilkheidsgronden onmogelijk. — -{- M.oralisateur, trice, adj. De zedelijkheid of de goede
zeden bevorderend. zedelijk verbéterend of verédelend. — + Moralisation, f. Zedelijke verédeling,
verzedeljking f., het zedelijk maken, het opleiden
tot zedeljke beginselen, m o'r a 1 i s á t i e f. — Moraiiser, v. n. Zedelijke beschouwingen maken,
levenspligten voordragen en inprenten; — zedepreken, den zedepreker spelen of uithangen, mor a l i s é r e n. I1 y a bien de quoi m- sur ces évènements, er zijn over die gebeurtenissen vele zede
beschouwingen te maken. — (fam.) Avez-vous-lijke
bientót achevé de m-, is uw zedepreken haast uit?
— MORALISER , v. n. Zedelijk maken, de zeden ver
les lezen, eene zedepreek houden:-bétern;d
Ceci tend à m- lus homines. dii strekt om de
menschen zedel jk maken. — (fam.) Son père 1'a
bien moralisé, zin vader heeft hem duchtig de les
gelezen, de ooren gewassen. — SE MORALISER, V. pr.
Zijne zeden verbéteren, een biter leven gaan leiden:
I1 se moralise de plus en plus. — Elkander zedelessen voorhouden of de les lezen: Ces deux personnes se moralisent sans cesse. — Het part.
passé is ook adj.: Ouvrage moralisé, in zedelijken
zin uitgelegd werk n. Personne to-e, verzedeljkt
persoon m. — Voila assez m-, dat is nu genoeg
gezedepreekt, gemoraliseerd. — i Ioralisear, m., -eaese, f. (iron.) Zedepreker, lastige
zedemeester: C'est un m- éternel, 't i.e een eeuwige
zedepreker — Moralisnie, m. Wj.sgeerig stelsel, dat zich uitsluitend tot de zedeleer bepaalt;
— godsdienstgeloof van hen, die het leerstellige
en zelfs de openbare eeredienst ter zijde stellen en
zich enkel met goede werken bézig houden, m o r a1 i s m u s n. - 1Mloraliste, m. Zedeleeraar, zede
schrijver over de zeden, deug -tres,zdg
— Moralité, f.-denplig,morast.
zedelijke
overdenking
f.; zedelijke zin nl.,
Zedeles,
leering f. (van een verdicht verhaal of fabel); zede
doel n , zedelijke strekking (van een of ander-lijk
letterwerk). Tirer des m-s dune histoire, zedelessen, zedekundige opmerkingen uit een werk
trekken. 11 y a une belle m- cachée sous cette
fable, er lilt onder die fabel eene schoone leering,
een schoone zedelijke zin verborgen. — Zedeljkheld f., het zedelijke (b. v. eener handeling); het
zedelijk goede, de zuiverheid en innerlijke waarde f.
eener verrigting; zedeljk karakter, gedrag n., in or a t i t e i t. La morale est dans In tète, la m- dans
le coeur, de zedeleer ligt in 't hoofd, de zedelijk
Les actions des insensés soot-heidn'tar.—
privées de m-, (ie handelingen der onzinniqen hebzedelijke
waarde. — ll est dune rnben Beene
irréprochable, zijn zedelijk gedrag of karakter is
onberispeljk. --- [Litt. anc.] Mar a l i s á t i e f.,
» spel m. van Sinne", soort van zedelijk tooneelstuk
der oude Rederijkers, waarin afgetrokkene idéen
verpersoonlijkt als spelers, vaak onder de grilligste
namen, optraden (onderscheiden van de my.ttériën,
die eene of andere verborgenheid des geloofs voor
(wijnstok M.-steldn).
Morande, f. [Agric.] Aan den wortel zieke
M oiate, m. [Chim. 1 Moerbeziehoutzuur zout n.
4. Morateur, in Tuliner, draler m. — Moratoire, adj. [Didact.] Een uitstel vergunnend.
— [Jur. anc ; Lettre m-, vorstelijke schutbriej,
vrjbrie f, waardoor een schuldenaar voor eenigen
tijd tegen de vervolgingen zijner schuldeischers
werd gewaarborgd, ij zeren brief m. — ( Prat.]
Intdrèts in-s, interesten m. pl. of renten t. pl. wegens
vertraagde betaling.
Mlorave, adj. [Géogr.] Morávisch, tot .Voravie
:
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of zijne inwoners behoorend. -- [H. rel.] Frères
m-s , moravische of boheemsche broeders , hernhutters in. pl.
(ziekte voortgebragt.
Morbeux, ease, adj. i Ieléd.] Ziekeljk, door
Morbide, adj. [Peint., Sculp.] Week, rnuruw,
zacht, wat malsch, mollig, vleezig voorgesteld wordt:
Chair m-, mollig, zacht vleesch. n. — [Méd.] Tot
de ziekte behoorend: Phénomènes m-s, ziekteverschijnselen n. pl. — Morbidesse, f. [ Peint. et
Sculp.] Malschheid, teederheid, weekheid, wolligheid (van 't vleesch)
M-orbieu, interj., z. v. a. alolBLEU.
Morbifique, adj Ziekteverwekkend, ziekmakend: Humeur, Matière m-, zielktestof f.
Morbilles, f. pl. [Méd.] Huiduitslag n., inz.
roodvonk m. en mazelen t. pl. -- Morbilleux,
ease, adj. Met huiduitslag gepaard: Fièvre m-,
roodvonkkoorts f.
Morbleu ! interj Verduiveld! droncmels! sak
te duivekater!
-kerlot!
Morbran of Morvran, m. [H. n.] (pop.)
Zwarte raaf f. (corbeau flair).
Moree, f., z. .MORSE.

Morceau, m. Stuk n., brok in., gedeelte n. van
een geheel, 't zij al 0/' niet daarvan afgescheiden.
M- d'étoffe, de buis, de pain, de viande, stuk
stof, hout, brood, vleesch. Mettre en m-x, in
stukken snijden, breken, scheuren, slaan, enz. —
M- de terre, stuk grond of land. — Voilb an mdélicat, ziedaar een lekker stuk, eene lekkere beet.
— (fain.) Manger un m-, eene mondvol nuttigen
of eten, een' kleinen maaltijd houden. Aimer les
bons m-x, een liefhebber van wat lekkers zijn,
gaarne wat lekkers eten. Le m- honteux, het stuk,
dat gezondigd heeft, het op den schotel overbljvend stuk. S'endorinir le m- au hoc, met het eten
in den mond (dadelijk na 't eten) in slaap vallen.
-- (fig. et fain.) Doubler les (of ses) rn-x, Mettre
les m-x doubles of en double, schielijk het eten
naar binnen slaan. S'èter le m-, les m-x de la
houche pour qn., het brood uit den mond voor
iemand sparen. zich het noodige onthouden om
iemand te helpen. I1 vous arrachei'ait volontiers
les m-x de la bouche, hij gunt u de bete in uw'
mond niet. Tailler, Coripter, Rogner les m-x in
qn. , iemand de brokken toetellen , iemand kort
houden, hem slechts het hoogst nonidige geven. z.
ook mácHER. -- (Peon.) M- avalé na plus de gout,
eene genoten weldaad is haast vergeten; gedane dingen hebben geen keer. Les premiers m-x nuisent
aux derniers, de eerste heten schaden de laatste,
wie van de eerste schotels te veel eet, moet de laatste onaangeroerd laten. Double jeune, double m-,
hoe langer men vast, hoe beter het smaakt. mà la nourrice, het beste stuk. M- è la Brinvilliers,
vergiftigde beet of schotel m. - (pop.) M- d'Adam,
z. v. a. POMINIE d ' Adarrn. -- Gedeelte, strek n. van
een' letterwerk: Traduire des m-x de Virgile,
stukken uit Vic gilius vertalen. Beau m- d'un
discours, schoon gedeelte eener redevoering. —
Sonitijds wordt Morceau ook van een eeheel gebruikt, inz_ van voorwerpen, die kunst, wetenschap
of letteren betreffen: Un faisan est an m- délicat,
een faz„nt is een lekker stuk, een lekkere .schotel.
Le Panthéon est cpn beau m- d'architecture, het
Pantheon is een schoon bouwstuk, een schoon gewrocht der bouwkunde. Ce sermon est un des
plus beaux m-x d'éloquence, die leerrede is een der
schoonste stukken (stalen) ven welsprekendheid. Ce
tableau, Cette statue, Ce monument est on mprc1cieux, achevé, die schilderij, dat standbeeld, dat
rerlenkteeken is een kostelijk, uitmuntend stuk,
kunstlewr ocht. (Men zou van zulke kunstvoorwerpen niet mogen zengen: mauvais morceau (voor
mauvais tableau), grand m- (voor grande statue,
grand rnoni,ment) ; ook mag men niet van een gedeelte eener schi^derj, gelijk van dat eener redevoering, zeggen: C'est un beau m-). — (fam. et
fig.) C'est un in- trop Cher, i n in- de prince, daar
kan ik niet aan ruiken, dat is me veel te duur,
dal is lrroote-heerenkost. rijke-lui's-kost. C'est na
m- friand, un m- de roi (van een aanvallig meisje
sprekend), 't is een lekker ding. — [Mus.] iVld'en3semble, meer dan vierstemmig stuk der oj^eraa.s,
en sem ble-stuk. — f Anat.1 M- de diable of M.frangé, naam van den ongelijken, als 't ware in
franjes verdeelden rand van de uiteinden der eileiders of trompetten van Fallopius.
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Moreeler, v. a. In stukken verdeelen, verbrokkelen: M- tin héritage, un pain, eene erfenis, een
brood verbrokkelen, in kleine deelen verdeelen —
Het part. passé is ook adj.: Pays morcelé, ver
Style morcelé, verbrok--brokeldan.—(fig)
kelde , in korte zinnen afgebroken stijl m. -f- Morcelet, m. (verklw. van morceau) Stukje,
brokje n. (petit morceau). — Morceltement, rn.
Verbrokkeling, verdeeling f. in stukken (van landerijen, nalatenschappen, enz.)
1liordache, f. [dean. dom.] Groote vuurtang.
--- [Tech.] Houten klemhaak m. (waar tusschen
sommige voorwerpen in de schroef gezet worden,
opdat de bek van deze hen niet beschadigen zou);
— handschroef f.; — bek ni. van sommige tangvorsnipe voorwerpen. — Soevereintang F. — Mondklem f. (die in kloosters den nieuwelingen somtijds
als penitentie voor onnoodig spreken wordt aangelegd) .
Mord.acité, f. [bidact.] Bijtende, invretende
eigenschap eener vloeistof, batende kracht f., invretend vermogen n.: La ni- de lean-forte. —(fig.)
Scherpheid, bitsheid, vinnigheid f., het stékelige in
woorden of geschriften: La ni- de Voltaire, de
bijtendheid, het scherp hékelend vernuft van V. —
La m- révoltante dune épigramme, de ergerlijke
scherpheid of boosaardigheid van een puntdicht. —
Mordailler , v. a., z. v. a. MORDILLER.
geneigd,
Mordant, e, adj. Bijtend, tot bijten geneigd,
bijtziek (inz van sommige dieren). --(fig.)
invretend, wegknagend: Acide. Sel m-, bijtend zuur,
zout n . — (fig.) Bijtend, bits, stékelig, schamper,
scherp: Style m-, b jtende, scherpe stijl m. Sa
plume m-e, zijne scherpe, in gal ,gedoopte pen f.
Plaisanteries m-es, schampere, vinnige scherts f.
— aIoRDAN T, m. [Tech.] Bijtvocht, bijt- of hecht
vergulders, der katoendrukkers,-mideln.(r
enz.) — Gr jijen, nijper, knijper, bek m., werktuig
bij verschillende bedrijven, om iets ter bewerking
vast te leggen; houten nijpertje aan 't visorium of
den kopijhouder des letterzetters; ook z. v. a. MORDARET . — (fig.) Cette voix a du m-, die stem heeft
een' doordringender klank. Cet acteur a du mdans son jeu, die tooneelspeler heeft iets eigenaardigs en tref/'ends in zijn spel. Cet homme a du mdans l'esprit, die man heeft een doordringend ver
heeft oorspronkelijkheid en scherpzinnigheid.-stand,
-- [Mus.] Halve triller m., zekere versiering in de
voordragt van spel of zang.
Mordoret,m. [Sell.] Vergulde spijker of knop m.
op het paardetuig.
Mordate, m. [Rel.] ,Christen, die tweemaal
renegaat wordt (vpi . RENEGAT) .
1Wordéehi of Mordéhi, m [Méd.] Oost -in-

dische ziekte f., bestaande in eene ziekelijke sp svertérinq ten gevolge der luchtstreek, rn o rd e h i m.
Riordetle, f. [l.-1. n.] Slekelkever m. — ordellonnes, m pl. [H. n.] Geslacht der knaags- of
slekelkevers of wortelvreters.
Mordette, f. [H. n.] (pop.) llleikeverpop f.
Mordeur de pierres, m. (H. n.] Bij de visschers, z. v. a LABRAX. — z. ook MIORDI'IERRE.

Itlordexin,m. [Méd.] Aziatische chólera, mor
-dexínf.
Mordicant, e, adj. [bidact..] Scherp, prikpelend, bijtend: Sel, Suc m-, scherp zout, sap n.
Humeurs m-es, scherpe vochten n. pl. — (fig. et
(am.) Scherp, vinnig, stekelig, bits (liever MoePANT) . — Mordieaiites, f. pl. [H. n.] Bijlvlie-gen f. pl. — j Mordication, f. [Mid.], z. V. a.
PICOTEMENT . — Inbzjting f.
Mordicus, adv. (latin.) (pa . -- kuce) Met de
tanden (alleen fig. gebézigd in): Soutenir son opinion m-, zijne meening met hand en tand, stout
en stijf staande houden.
Mordienne, f. (alleen gebruikt in (loc. adv.)
A la grosse m-, zonder komplim,enten of omwegen,
rond en ruiterlijk: I1 les a traités b la m-, hij
heeft niet veel omslag met hen gemaakt, hij heeft
hun zijne meening ronduit gezegd.
t Mordiecn! inter., z. v. a. MORnLEU.
tliordilloge, m. Het zacht bijten, het geknabbel. — Mordilter, v. a. Zacht en aanhoudend
bijten, beknabbelen — Ook zonder voorwerp: Les
Jeunes chiens aiment h us-, de jonge honden knobbeten graag. — SE MORDILLER, v. pr Elkander
,

.

zacht bijten.

Mordoré. e, adj.

Hoogrood, bruinrood. —

MORDOR1 , m. Bruinroode kleur f,, het bruinrood.

— [H. n.] Soort van duif f.; — soort van tangara of prachtmees f.; — Bourbonsche vlasvink m.
— Mordorure, f. Bruinrood n.
Morspierre, m. [1-I. n.] Stekelgrondel, steenbijter m., een europeesch riviervischje (ook percepierre ge/weten).
Mondre, V. a. Bijten: Le Chien la mordu au
bras, de hond heeft hem in den arm gebeten. Les
puces font bien mordu, de vlooijen hebben hem
ter deeg gebeten, gestoken. Le perroquet vous mordra, de papegaai zal u bijten, pikken. — (poét.)
M- la poussière, in 't stof, in 't gras bijten, sneu
La lime mord lacier, de vijl knaagt het-veln.—
staal. — [Gray.] M-, Faire m- one planche, eene
plaat etsen. [Mar.] L'ancre mord le fond, of
zonder voorwerp: L'ancre mord, het anker houdt
grond, vat in den grond. — [Teint.] L'étoffe mord
la teinture, de stof neemt de verw aan. — (fig.)
Hékelen, scherp gispen, kwaad spreken: Sa vieille
b'ouche édenlée mond toujours !e prochain, haar
oude tandelooze mond bijt (hekelt, schendt) altijd
den naaste. — M- ses ongles, zijne nagels afbijten,
zich suf denken, b. v. op een rymwoord. — DIORDRE, V. n. Bijten: M- dans une pomme, in eenen
appel bijten. Les poiseons mordent is 1'hamecon,
de vzsschen bijten aan. Les perroquets, Les puces,
Les serpents mordent, de papegaaijen, de vlooijen,
de slangen bijten. — (Loc. fig. et (am.) I1 ne mord
ni ne rue, hij doet goed noch kwaad Cela ne
mord ni ne rue, dat baat of schaadt niet, dat is
onverschillig. La mort n'y mord, dat is onvergankelijk. I1 n'y saurait m-, 't is hem te hoog, te geleerd, te moeijelijk. Commencer b m- au latin,
een weinig begrip van 't latjn, krijgen. z. ook
AVEUGLE, GRAPPE, HAMECON, BIaTIN. —

(Prov.)

Un chien mort ne morel plus, een doode hond bijt
niet meer, wie dood is, kan niet meer schaden.
Tel grince des dents qui na nul talent de m-,
menigeen dreigt, die geen moed heeft om te slaan.
z. Ook APOYER, CHIEN. — (fig.) L'eau forte na
pas assez mordu sur cette planche, het sterkwater heeft op deze plaat niet diep genoeg ingevreten.
Cette pierre est Si dure, que la lime n'y mord
pas, deze steen is zoo hard, dat de vijl er geen vat
op heeft. — [Impr. j La vignette mord (avance)
sur les lettres, het vignet gaat tot over de letters,
bedekt ze. La frisquette mord, 't frisket bijt af
(als 't een gedeelte van den rand der bladzijde bedekt en dat verhindert den druk te nntvan^,.en). -[Mac.) Cette pootre ne mord pas assez avant
dans le snor, die balk gaat niet diep genoeg in den
muur. — [Mar.] L'ancre mord, z. boven. — [Méd.]
Les dents de cette roue ne mordent pas assez sur
le pigeon, de tanden van dat rat vatten niet .1'iep
genoeg in 't rondsel, in 't drijfmal. — (fig.) Boosaardig hékelen, beri,.spen, bedillen: Il cherche à msur tout, hij zoekt alles te berispen, hij zoekt alles
te bedillen. Il n'y a point h In- sur sa conduite,
op zijn gedrag is niets te zegsren. Il mord en riant,
hij geeft al lagchende eenen steek onder water. —
SE MORDRE , V. pr. Zich bijten: Se m- la langue,
zich in de tong baten; (fig ) z. LANGUE. --- ( Loc.
prov.) Its ne se mordront pas, zij zullen elkaar
niet bijten. Allez vous y faire m-, vertrouw, reken daar maar eens op. z. Ook DOIGT -- Elkander
bijten: Its se sopt mordus b la joue. — Morde, e,
adj. (en part. passé van mordre): Flomme in- d'un
Chien enragé, door een' dollen hond gebeten man.
— [Bot.] Feuille, Racine m-e, afgebeten blad n.,
wortel m. (als zij een stomp, onregelmatig geland,
als afgebeten einde hebben). — [Mar.] Garant m-,
beknepen, onklare looper m.
More of Meunre, m., Moresse of
a„resse, f. Hoor m., moorin. f , bewoner of heuwacres van Noord- Afrika of de Barbarijvche Staten.
— (Loc. prov.) Treiter qn. de Turc a M-. En
user avec qn. de 'i'urc lá M-, iemand zonder de
rrrin.. te verschooning, barbaarcch, op zijn turksc/s
behandelen, met iemand leven als de kat met de
muis. A laver la tète d'un M- (d'un hee) on y
peril sa lessive, z. hNE. — [Man.] Cheval cap de
m-, cavecé de m-, moorkop. Cheval gris de m-,
zwartschimmel in. - Des has gris de m-, zwart
kousen f pl. — More wordt ook als adj. voor-grijze
beide geslachten gebézigd: Le peuple m-, La nation
m-, het moorsche volk. Urne femme m-, eene moor.cc/se vrouw, moarin. — MORE, m. De moorsche
,
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taal f. Le petit more of Le moresque, het klein
moorsch, eene afwijking van de eigenlijke moorsche
taal . -- MORE , f. Soort van mede f. (hydi , omel) .

Moré, e, adj. [Bot.] Naar den moerbezieboom
gelijkend.
Moreau, adj. m. [Man.] Cheval m-, de pail
m-, gitzwart paard n. — MORE AIT, m. Korf m.
van touw, waarin men de paarden op weg wat te
vreten geeft.
Morée, F. [Bot.] Kaapsche lischbloem f. -MioREE, f. [Minér.] IJzerhoudende kleiaarde f. (inz.
in het depart. Haute-Marne).
M.oréine,f. [Chico.] Gele morin of morine,
kleurend bestanddeel van den geelhout- of verwersenoerbézieboom [morus tinctoria j van Amerika
(vgl. MORINE).
Moi•elie, f. [Bot.] Plantensoort van 't geslacht
der solaneen of nachtschaden, waartoe ook de aard
(in- tubéreuse of parmentiêre) behoort. M--apel
grimpante of rampante, Vigne de Judée, Douceamere, klimmende nachtschade, hoe langer hoe liever. M- furieuse, z. v. a BELLADONE . M- de mu.

raille, muurkruid n. (pariétaire). M- somnifère,
slaapverwekkende nachtschade f. M- du Canada,

z. V. a. 31ECHO ACAN. M- des Indes, indische schar
kermes -bézie f. — [H. n.] Volksnaam van-lakenof
de europésche koet I. of 't gemeene waterhoen; —
ook z. v. a. VAIRON.

Morendo, adv. (ital.) (pr. mo-rein-do) [Mus.]
Wegstervend, verminderend, decrescendo tot naauwelijks hoorbare zwakte van toon.

Morene, f. [Bot.) , z. v. a. HYDROCHARIDE. —

t [Méd.] , z. v. a. HÉMORRHOïDE.

Morenie, f. of Morénier, m. [Bot.] Groote

peruaansche palmb'ooin m.
Moresque of Maurer ne, adj. Moorsch, de
gewoonten, zeden en smaak TrVooren betrefend:
Danse m-, moorsche dans in. Edifice m-, moorsch
gebouw n. — [Arch.] Style m-, moorsche of arabische bouwtrant m — MORESQIJE , f. Mloorsche dans,
moorendans m. — Peinture a la in-, (of als adj.
Peinture m-), of enkel Moresque, z. v. a. ARABESQUE. — [Bot.] Gebladerte n. van den kapperboorn
(caprier). — Soort van anemoon f. (ook morette
geheeten).
.

Moresse, f., z. MORE.
Monet, m. [Bot.] , z. V. C. AIRELLE.
Moréti ane, f. [Bot.] Indische justicia f.

(car-

mantine).
Morette, f. [Bot.] , z . MORESQUE.
Morfée, f. [ Hort.] Ziekte f. van den olijf- en
oranjeboom.
Mom-ril, m. Draad m. aan een geslepen mes. -z. MARFIL.

Morfiat, m. [Agric.] Buikloop m. der .zijde

-wormen.

t Morfondentent, m. Verkouding f. (refroidissement). — Morfondre, v a. Verkouden,
met koude bevangen, door en door koud maken:
Ce vent vous morfondra, die wind zal u koud
maken. -- SE MORFONDRE, V. pr . Verkleumen, van
koude verstijven: Habillez-vous, vous vous mor
kleed u, gij zult koud worden, gij zult-fondrez,
verkleumen. — [Boul.] La pate se morl'ond, het
deeg wordt koud. — (fig.) Veel tijds onnut verliezen, vergeefs wachten: Je me suis morfondu h vous
attendre, ik heb lang vergeefs op u gewacht. II
laisse ses créanciers se m- b sa porte, hij laat
zijne schuldeischers vergeefs voor de deur wachten.
— Morfondit, e, adj.: Cheval m-, van koude
bevangen paard n. — MORFONDU, m. [Mar.] Opeclagen lijn f., opgeslagen schiemansgaren n. —
ll^orfondure, f. [Vétér.] Gewone droes m., ver
-koudheif.

Morganatique, adj. Nachtelijk, als een nacht
geheimzinnig. — Manage m-, morganatisch-gezit,
huwelijk, huwelijk niet de linkerhand, bij 't welk
een vorst, graaf enz. aan eene niet met hem in
geboorterang gelij kstaande vrouw iets bepaalds tot
morgengave [morganhtica] uitzet, terwijl de kinderen, uit zulk een echt geboren, alleen den naam
en 't vermogen der moeder erven — Morganatiquenient, adv. Op morganatische wijze.
Morg ane, f. Nachtgezigt, spookachtig licht n.
— Naam eener vermaarde toovergodin uit de ridderromans, aan wier invloed de bewoners van
Reggio in 't konincgrijk Napels 't natuurversehijnset ^ der luchtspiegeling toeschrijven. — Chateaux
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of Palais de la fée M-, luchtspiegeling, fata -morgana, vgl MIRAGE .
(kruid n.
Morganie, f. [Bot.] Nieuw -Hollandsch helm.

M-orgeline, Morgenille, f. [Bot.], z. v. a.
ALSINE. M- d'été, z. v. a. MOURON des champs. —
M- d'eau, water-muizenoor, vergeet-mij-nietje ii.
de printeinps, schermdragende witte weegbree f.
ldioreonle, f. [H. n ] Soort van zeenetel f.
Moi g'urant, e, adj. Stuursch, barsch, trotsch
van gelaat.
Morgue, f. (weleer: gelaat, gezigt) Trotsche
ernst m., norsch en gebiedend voorkomen n.; ver
ingebeeldheid , laatdunkendheid f. -wa,ndhei,
hoogmoed M. I1 a tien de la nl-, hij zet een heel
deftig en fier gezipt; hij bezit veel trotschen eigen
La m- le rend insupportable, de laatdun--wan.
kendheid maakt hem onuitstaanbaar. -- Tenir sa
m-, een deftig en stijf ambtsgezigt zetten, zijne beroepsbézigheden met gemaakte deftigheid verrigten.
— Faire la m- a qn., een trotsch, uitdagend gezigt
tegen iemand zetten, iemand norsch en hoogmoedig
aanzien. — -1- Opgeblazen, hoogdravende stijl m. —
Plaats aan den ingang eener gevangenis, waar de
cipier zijne optesluiten gasten onderzoekt, m o rg u e f. — Plaats der lijkschouwing te Parijs. —
[Pêche] Ingang m., opening f. van een zaknet. —
Iorgrué ! interj. (boerenvloekwoord), z. v. a.
MORBLEU. — Morgueaua, m., z. v. a. MORGUEUR.
-- Morgnène! interj. (soort van vloekwoord),
z. v. a. MORBLEU. — Morguuer, v. a. Met trotschen ernst, met fiere stuurschheid aanzien, trotséren, met uitdagende trotschheid bejegenen. — De
nieuw ingekomen gevangenen naauwkeurig beschouwen, om ze te herkennen — SE MORGUER , V. pr.
Elkander tartend aanzien. -- Iet part. passé is
ook adj.: Perrsonne morguée, met fiere stuurschheid bejegend persoon m. — Morguuetir, m. Gevangenschouwer (die met het naauwkeurig onder
nieuwe gevangenen is belast) . — Stuursch--zoekdr
kijker, trotseerder m. --- Morguienne ! interj.,
z. V. a. MORBLELT.
M-orilhond, e, adj. Zieltogend, op sterven
liggend. — Etre tout m-, kwijnend, slepend zijn,
alsof men zou gaan sterven. — Ook als subst.:
.

Zieltogende m. en f.

Morieatid, e, adj. (fam.) Donkerbruin van
gelaatskleur. — Doorgaans als subst. gebezigd: C'est
un gros m-, une petite m-e, 't is een donkerbruine
kerel m., een donkerbruin meisje n.
Movie, f. [A nc. j ur.) Schade f., verlies n. door
een overlijden veroorzaakt. — Peau de in-, huid f.
van een op de vilplaats afgestroopt beest.
Moriformue, adj. [Bot.] Moerbézievorinig.
1 11 ner, v. a. Tot goede zeden opleiden,
wel opvoeden. (In dien zin verouderd.) — (fam.)
Doorhalen, de les lezen, regt zetten, mores leeren:
Qui vous donne le droit de venir me ni-? wie
geeft u 't refit m ij de les te komen lezen? —. SE
MORIGE TER, v. pr. Zijn gedrag verbéteren, een meer
zedelijk leven gaan leiden. -- Het part. passé komt
als adj. voor: Enfant morigéné, wel opgevoed
kind n.

Morille, f. [Bot.] Morielje f., soort van paddestoel in. — [Corn.] , z. v. a. MORAINE.
Morillon, nl. [Hort.] Soort van blaauwe zoete
druif.

—

H. n.] , z. GARROT. — 310RILLONS, m. pt.

[Joaill.] Soort van ruwe, geringe smaragden, die
men bij 't ons verkoopt, m o ri l i o n s m. pl.
Morin, ni. [Chinn.] Kleurend bestanddeel n. van
't geelhout of den verwers- moerbezieboom, m or i n m. — [ H. n.] Moorenkopje ti., eene zwarte
duif met witte vlagt. — Ook als adj. (Pigeon m-.)
M orinde , f. [ Bot. ] Indiaansche nioerbéziestruik m. — M- royale, inktwortel m.
Morine, €. Sterfte f. onder 't vee. — Wol f. van
doode dieren (moraine). — [Bot.] Perzische plant f.
van 't geslacht der kaardebollen. — [Chinn.] Witte
morin m., het oorspronkelijke kleurende bestanddeel
in 't binnenst der blokken geelhout, mor i ne f.

M-orinelle, f. [H. n.], z. v. a. G UIGNARD.
Moringe, m. [Bot.] Oostindische behénnotenMono, m. [H. n.] Naam van een' prachtigen
euy ,l ésciren dagvlinder m.
Mw—Jon, m. [hue. mii.] Ligte helm m. der
boom m., moringa f.

oude ridders. — Slagen m. pl. met de h.ellebaardsch ac; . t of met de musketkolf op het ach terdeel. (Loc. ,:Jrov.) Donner sur le m- ia qn., iemand wat
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MORION , m. [Ant.]
op 't lijf, op de billen geven
Domme, leeljke en mismaakte dwerg, dien de rijke
Romeinen tot hun vermaak hiel a en; potsenmaker,
. —

nar m. — MOR1ON, m. [Bot.] , z. v. a. MORELLE

somnifère. -- Zeker .standelkruid (orchis). —
[H. n.] Soort van loopkever m. — [Minér.] Zwart
bergkristal n., een doorzigtige glansrijke edel -achtig

rooktopaas, pramnion, m o r 2 o n in.
-sten,
Moriq^ie, adj. [Chico.] Acide m-, moerbezie-

houtzuur n.

Moris, m. [Corn.] Soort van indisch bombazijn n.
Morisonie, f. [Bot.] Soort van knolls- of duivelsboomn (mabouier), in o r i s ónia f. (naar den
schotschen botanist Morison). (linnen n.
:11orlalse , f. [Manuf.] Snort van Silézisch
Morme, iorinirot, Mor^ny110 of '1'M.ormyre, m. [H. n.] Marmerbrasem m. (in de Middellandsche zee) .

Moreton, in. [H. n.], z. V. a. MANDRILL. —
z. V. a. MACAREUX.
Hor mones, m. pl. [Ant.], z. v. a. LAMIES. —

MORMONES, m. pl. [H. rel.] Aanhangers eener
zonderlinge noord-amerikaansche godsdienst-secte,
in deze eeuw gesticht door Joe Smith , en benoemd naar hunnen Mormonen-bijbel, die door zékeren gewaanden propheet Mormon in 181, werd
opgesteld, heiligen van den jongsten dag, m o rmonen m. pl.
Mormops, m. (pr. -mopee) [H. n.] Naam
eener javaansche vledermuis I.
Mornnyr e, m. [H. n.], z. MORMTE.

Mornain, nl. [Hort.], z. BOURBO[ILEZ.

111 orue, adj. Treurig, droefgeestig, zwaarmoe
bedrukt; donker, somber; dof, zonder glans-dig,
of levendigheid. I1 est m- et pensif, h2 - is droefgeestig en peinzend. Visage, Air in-, bedrukt, somber gelaat n. — (fig.) Temps in-, somber, donker,
betrokken weder n . Le soleil est m-, de zon komt
niet door, 't is eene betrokken lucht. — Couleur
m-, doffe, glanslooze kleur f. — MORN E, m. Kleine

ronde berg, heuvel aan de kust, inz. op de fransche
west-indische eilanden , berg- of heuveltop in.; — ook
wel van hooge bergen aldaar gebézigd. — MORNE, f.
[Cheval.] Houten of metalen ring m. om de tournooi-lans. — (pop.) Plaats der l kschouwing te
Parijs (morgue). — Morné, e, adj. [Cheval.]
Stomp. Lance m-e, stomnpe, geringde, afgestompte
lans, tournoot-lans f. — [Bias.] Geknot, ongewapen.d (van alle dieren, die zonder bek, tanden,
tong, nagels en staart worden voorgesteld). —
Viande in-e, aangestoken, tot bederf overgaand
vleesch.
lornelle, Mornille, f. [Pèche] Soort van
vischvangst f. op de spaansche kusten met eene schuit
en vele netten.
Mornet, m. (verklw. van morne) Bergje, heuveltje n. — Mornette, f. (verklw. van morne)
[Bias.] Lansringetje n .
Mornife, f (pop.) Muilpeer, oorveeg f., klap in.
in 't gezipt met den rug der hand. — Soort van
kaartspel n.
Mornille,-f., z. MORNELLE.

M or oehite, f., Morochte, Morochttis, m.

[Minér.] Melksteen, morochiet, morochtus m.
Morose, adj. Knorrig, gémeljk, verdrietig,

kregel. — -)- biorosé, e, adj Treurig, peinzend,
somber. — Morosif, ive, adj [Anc.jur.] Langzaam, nalatig, traag (b. v. in't betalen). — r Morosis, f. [Didact.] Stompzinnigheid, verstandsafnerning f. (morosiet m.
Morosite, F. [Minér.] Soort van vollersaarde f.,
Morosité, f. Somberheid, kregelheid, knorrigheld f. — Morosophie. f. (woord van J. J.
Rousseau) Soort van sombere, in zich zelve ge(koek m.
keerde krankzinnigheid f.
Moroade, f. [H. n.] Roode zeehaan, zeekoe-

Moroxalique, adj., z. V. a. MORIQUE. — Moroxite, f. [Minér.] Groenachtig blaauwe phos-

phorzure kalkaarde f., aspergie-steen m. (te Arendal in. Noorwegen) , eene verscheidenheid van den
a p a t i e t. -- Moroxylate, m. [Chir.] , z. v. a.
MORATE. — Moroxyligtie, adj., z. v. a. MORIQUE.

Morphé of Morphon, m. [H. n.] Soort van
groote dagvlinder, m o r p h e u s m. — Morphée,
m. [Myth.] De god des slaaps en der droomen; —
de slaap m. — MORPHEE, f. [Méd.] Meelvlek, witte
huidvlek f.
Morphil, m., z . MORFIL .

Morphimétrie , f. [Didact.] Vorm- of gedaantemeting f. — Morphime.trique, adj. Daartoe behoorend, m orp him étrisch.
Morphine, f. -[Chico.] Slaapbolzuur, opiumzuur n. een alkalisch bestanddeel des opiums en
zeer hevig vergift (in 1816 door Santuerner te
Hannover ontdekt) ,morphine f. , m ó r p h i u in n.
— Morphigite, adj. Slaapverwekkend; vervélend.
— [Chum.] Sel in-, mórpliium-zout n. — Mor phiammi, m., z. v a. MMORPHIUM1. (havik m.
Morpheus, m. (pr. --puce) [H . n ] ArendMorphologie, f. [Didact.] Vormingsleer f.
der li.gchainen, der organische lichamen. — [Méd.]
Leer f. der benaauwde droomen. — ullorpholo giq ei e, adj. Daartoe behoorend, mar p h o l ó,
gisch.
Morphon, n1., Z. aionvuE.
M orphoinanie, f. Behebdheid f. met droom

-gezihtn;drom .
Iorphturonmolge, adj. [H. n.] Met eenen
salamander- staart.
lorlpion, m. [H. n.] (bas.) Platluis f. — (fig.)
Kleine onbeschaamde deugniet in
dorre of Moiirre, f. [Jeu] Zeker vinger
personen.
-speln.tuchw
itiorrude, in. [H. n.] , z. v. a. GRONDIN.
Mors, m. (pr. mor) [Man.] IJzerwerk n. van
een hoofdstel, bit, mondstuk n.: Les br anches et

les bossetter Jun m-, de stangen en de knoppen
van het gebid eens paards. M- à Berge gebit , dat
uit olijven van één stuk bestaat. M- á branches
tournées of à soubarbes, gebit met verscheiden
buigingen, gebroken mondstuk n. M- à canon
simple, gebit met een eenvoudig mondstuk. hi- à
gorge de pigeon, duiverthalsmondstuk. M- à i„„iroir, gebit met beweegbaar mondstuk. M- ii pas
d'ane, galgengebit. 1H- a tire-bouchon of h la Nestier, mondstuk met een' kurketrekker, scherpwerkenel mondstuk, Nestiers mondstuk. M- à la turque,
turksch mondstuk. Les chevaux prirent le m- aux
dents, et entrainlèrent le carrosse, de paarden
maakten zich meester van den teugel, en gingen
met de koets op den hol. — (fig.) Prendre le inaux dents, zich onbeteugeld aan iets overgeven,
zich van een juli losmaken. — [Forg.] Le in- de
l'étau, de bek van de schroef. — [Rel.] M- du
livre, randen in. pl. van den rug eens boeks —
[Verr.] M- de la felle, uiterste einde n. der blaaspijp. -- [Bot.] M- du diable, schurftkruid n.
Morse, f. [H. n.] Zeekoe f. (vaehe marine). —
M-s, buitenrij, kruisrij f. van straatsteenen.
Morselis, m. pl. [Pharm.] Kruidkoekjes n . p1.,
gekruide en gesuikerde geneesmiddelen, als koekjes
toegediend, ni o r s e l 1 e n f. pl.
Morsure, f. Beet m. MI- dun chien enragé,
dolle hondsbeet. M- de puce, de punaise, vlooi-,
weegluisbeet, -steek m. — [Bot.] M- de grenouille,
,

z. V. a. MORENE.

Mort, f. Dood m., overlijden, sterven, a (sterven n.: M- naturelle, natuurlijke dood. M- violente, geweldige dood. M- de vieiilesse, dood van

ouderdom. M- douce, tragique, subite of soudaine,

prématurée, honteuse, zachte, treurige, plotselinge,
at te vroege, schandelijke dood. I1 a longtemps
combattu contre la m-, hid heeft lang tegen den
dood geworsteld. Sous peine de m-, op doodstraf.
11 voyait approcher 1'heure de sa m-, hij zag het
uur van zijn afsterven naderen. M- civile, burriu ke dood, uitsluiting van de voorregten der
rgerl ke zamenleving. Donner la in- ii qn., iemand
dooden. — Faire une belle ni -, regt christelijk,
godvruchtig sterven. Toutes les voix allaient it la
m-, allen stemden tot den dood. I1 est jugé à in-,
hij is ter dood veroordeeld. Etre malade a la m-,
Être It la in-, doodziek zijn. Haïr qn. à la m-,
iemand doodeljk haten. Je ne lui pardonnerai, ni
à la vie, ni à la m-, ik zal hem nooit, noch in het
leven, noch in den dood, vergeven. II est coupable
de m-, hij is doodschuldig. Condamner a, a la m-,
ter dood veroordeelen. — (fig.) Le inono p ole est la
m- de I'industrie, de alleenhandel is de dood, de
ondergang van de nijverheid_ — (Loc. fam.) I1 a la

g

m- entre les dents, it est á l'article de la m-, h#

staat reeds met éénen voet in 't graf; hij heeft den
dood op de lippen; hij is op zijn uiterste; hij zieltoogt. — (Prov.) Après la m- le médeein, als het
kalf verdronken is, dempt men glen put. Point de
remède contre la m-, tegen den dood is geen kruid

-

MORTADELLE
gewassen. La friture est la m- au beurre, het gebak kost veel boter. — ( fig.) Groote smart f., groot
verdriet n. La goutte lui fait souffrir mille worts,
m- et passion, de jicht doet hem groote smarten,
vreeselijk lijden. Ce ills dénaturé lui donne la m-,
deze onnatuurlijke zoon doet hem veel verdriet
aan, doet hem sterven. C'est une m- que d'avoir
affaire a eet hom ne, 't is ellendig, verdrietig tot
stervens toe, met dezen man te doen te hebben. —
La m- aux rats, rottekruid; — weleer ook: wormkruid n. — Pères de la m-, kloostergeestelijken,
welke de doodkranken oppassen. MORT, m.
Doode, afgestorvene, overlédene m., lijk n. Enterrer les m-s, de dooden begraven. Une tète de in-,
een doodshoofd n. II fut trouvé parmi les in-s, hij
werd onder de dooden gevonden. Les anciens brulaient leurs m-s, de ouden verbrandden hunne
lijken. — (Prov.) Les morts ne mordent plus, de
dooden bijten niet meer; die dood of uit den weg
zijn, kunnen geen kwaad meer doen. — [ Mar.]
M- de lean, dood tij n. MORT, E, adj. (en part.
passé van mourir) Dood, overleden, gestorven.
Chair m-e, wild, (lood vleesch n. in eene wonde.
Couleur m-e, bleeke kleur f. Cotte m-e, nalaten
monnik. Lèvres mes, bleeke-schapf.vne
lippen f. pl. Feuille m-e, verwelkt, geel blad n. —
Langue m-e, doode taal f., taal, die niet meer
door eene geheele natie gesproken wordt, geene
volkstaal meer is. — Mer in-e, Doode zee f. (in Palestina). — Main m-e, z. MAIN. M- gage, z. GAGE.
— [Mar.] Corps m-, zwaar anker, met een wartel of zwaartouw, dat aan den wal in een anker
of aan een stuk geschut vast is, en waaraan een
schip zich kan moeren. Tour m- d'un cordage,
bogt van een touw, om eenen dukdalf vast;;ee}naakt.
Oeuvres m-s, werk n. van een schip boven water.
M-es eaux, zog, zogwater n., opborreling f.
Mortadelle, f. [Cuffs.] Groote Italiaansche
metworst, saucijs f.
Mortaillahie , adj. [Jur. féod.] Lij feigen:
Héritages m-s, lijfeigene erfgoederen n. pl. — Ook
als subst.: Les m-s ne peuvent quitter lours terms sans permission du seigneur, de lijfeigenen
kunnen zonder verlof van den heer of bezitter des
goeds hunne landerijen niet verlaten. — Mor taille, f. Lijfeigenschap, regt van lij feigendom;
erfgoed n., dat aan den heer vervalt, na den dood
van zijnen lijfeigene. (wol f.
iortain, m. [Corn.] Soort van geringe, slechte
lortaise, f. ['Tech.] Inkerving, insnede, vore
of groeve f. in een stuk hout, om er een houvast
-in te voegen, gat in hout, om er een ander stuk
met de punt in te bevestigen. Ouvrage assemblé
à tenons et à m-s, met pen en gat gemaakte ver
— [Mar.] M- du gouvernail, gat in 't-bindgf.
roer, waarin de helmstok wordt gestoken. M- de
poulie, schijfgat van eene katrol; -- slothoutgat n.,
gat voor het slothout. — [ Luth.] Stuk hout,
liniaal n. met gaatjes, waardoor de wippertjes van
een klavier gaan. — M- d'arcthet, kleine spleet aan
het hoofd van eenen strijkstok. — [Artill.] M- de
inoyeu, speekgat n. in de naaf. — Mortaise, e,
adj. (en part. passé van mortaiser) Ouvrage m-,
met pen en gat gemaakt werk n. — [Blas.] Zwatuwstaartig. — Mortaiser, v. a. Met pen en
gat maken, een gat maken.
Mortalet, m. [Anc., artill.] Kruidkist f.
Mortalité, f. Sterfelijkheid, sterfelijke natuur;
sterfte f. Epicure croyait a la m- de l'àme, Epicurus geloofde aan de sterfeljkheid der ziel. Le Ills
de Dieu s'est revêtu de notre in-, Gods zoon heeft
onze sterfelijke natuur aangenomen. — La m- s'est
mise sur (dans) le bétail, de sterfte is onder 't
vee gekomen. — Tables de m-, sterflj sten, tabel
pl. der sterfte. -- La in- des blessures, de-lenf
doodelijkheid der wonden.
Mort-bois, m. Onnut, slecht hout n. in bosschen, doornen, struiken, enz. (Bois m-, dood
hout n.) — Mort-chient, m. [Bot.] , z. v. a.
..

--

COLCHIQUE.

Morte-charge, f. [Man.] Vaisseau It m-, schip,
dat zone volle lading nog niet heeft. — Morteears, f. [Mar.] Laag tij n., lage ebbe f. z. ook EAU.
Morteille, f. [Bot.] Mostaardzaad n.
Mortel, le, adj. Sterfelijk; — doodelijk. Les
homrnes sont m-s, de menschen zijn sterfelijk. — Une
maladie m-e, eene doodelfjke ziekte f. — Péehé m-,
doodzonde f. — (Loc. prov.) Chanter qn. ses

a
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sept péchés m-s, iemand al zijne fouten voorhouden. Le cours de cette vie rn-e, de loop van dit
sterfelijke leven, tijdelijke leven. — ( fig.) Zeer
groot, uiterst, onmatig; Froid m-, zeer strenge
koude f. 11 est plongé dans une m-e tristesse, hij
is in eene uiterste, zeer groote droefheid gedompeld. Ii est son ennemi m-, hij is zijn doodvijand.
— 11 y a dix ru -les lieues d'ici d E., E ligt
tien groote, vervélende uren van hier. — MORTEL, m.
(in deftigen stijl en bij dichters). Sterveling,
mensch m. C'est un heureux m-, 't is een geluk
sterveling. Les m-s, de stervelingen m. pl. —-kig
Somtijds ook in 't vrouwelijk, in tegenstelling met
imniortelle of déesse : Elle na pas 1'air dune m-,
zij heeft niet het voorkomen eener sterveling.
Norte-laine, f., z. v. a. M►IORArnTE.
lortelletnent, adv. Doodelijk: I1 est blessé
m-, hij is doodelijk gekwetst. — Pécher m-. eene
doodzonde begaan. — ( fig,) Zeer groot, sterk, tot
den dood toe: Haïr, Poursuivre, Offenser qn. m-,
iemand zeer sterk, doodelilk haten, vervolgen, zeer
zwaar beleedi.'en.
iortellerie, f. [Tech.] LIet steenvergruizen;
het werk des steenvergruizers of steenstampers. —
Mortellier, m .Steenslamper m., hij, die harde
steenen in eene soort van vgzel klein stoot, om
daarvan cement te maken.
Morte-page, f. z. PALE.
Morte-raison, f. Jaargetijde n., waarin de
handwerksman enz. niet kan werken of verdienen,
werkelooze tijd in.
Mort-gage of Gage-iuort, m. [Jur.] Dood
pand n., pand, waarvan de bezitter den interest
geniet; dood pand, waarvan geene inkomsten gegeven worden.
Mortier, in. iliortier, vijzel m. Un m- de cuivre, een koperen mortier. Le pilon d'un mi-, de
stamper van eenen vijzel. Pilez cola dans le m-,
stamp dat in den mortier kort. -- [Artill.] Bomketel, mortier in. Mettre in bombe dans le ni-, de
bom in den mortier' laden. M- canon, mortier,
waaruit met gloeijende kogels wordt geschoten. Ma chambre conique, poire, cilindrique, mortier
met kegelvormige, peervormige, cilindrische kamer.
M- à la Coehorn, handmortier, Coehoorn- mortier.
M- pierrier, steenmortier, sleenstuk. M- à la Gomer, Gomersche mortier met kegelvormige kamer.
M- á grande, petite portée, groote, kleine dragt
der mortieren. La volée, le renfort, les tourillons,
les emhases des tourillons, l'anse, l'áme, la lu
het mond -mière,lbasntchdum-,
middenstuk, de tappen, de tappenborsten,-stuk,he
het oor, de ziel, het zundgat, de pan van het zundgat, de kamer van den mortier. — Metselspecie f.,
mortel, kalk m. Battre, Meler le m-, den mortel
roeren, ondereen mengen. til- de cirnent, mortel
van ciment. 1V'I- à chaux et á sable, mortel van
kalk en zand. — [H. de France] Zwart fluweelen
muts f. met een gouden boordsel van boven, dien
de kanselier en de voorzitter van het parlement
in Frankrijk droegen. M- de of á veille, vijzelvormig nachtlampje i1. van zilver of koper. Bougie
de m-, het daarin brandend waslicht. — [Papet.] ,
z. v. a BACHAT.
Mortilère, adj. [Méd.] Doodelijk, dat den
dood veroorzaakt. Poison, sue m-, doodelijk vergift, sap n. ( Men zegt liever DELETÈRE.)
Mortifiant, e, adj. Grievend, zielsverdriet
veroorzakend; beschamend: 11 est m-, eest une
chose rn-e, d'essuyer publiquetnent un reproche,
't is grievend, openlijk een verwijt te ondergaan,
te ontvangen. Ce sont des humiliations m-es, dat
zijn, beschamende vernéderingen.
Mortification, f. Tuchtiging, kastijding, dooding f. ' La m- de la chair, de tuchtiging, flooding
van het vleesch. Ces moines pratiquent de grandes m-s (austérités), deze monniken oefenen, betrachten strenge ligchaamskastijdingen. — Beschaming, vernédering f. ; leed n. Je le dis pour sa ni-,
ik zeg het te zijner beschaming I1 out bien des
m-s a essuyer dans vette maison, hij had veel
leed, vele grieven in dit huis uitte staan. — (Chir.j
La m- des chairs, het zwart worden der huid
(door eene kneuzing of wond) ; het versterven, afsterven van 't vleesch. — [Chum.] La m- d'un
aside, het dooden van een' zuur (als men 't zijn
bijtend vermogen ontneemt). La m- du mercure,
het dooden van het kwik (als men 't van zijne vloei-
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baarheid berooft). -- [Cuis.] La m- de la viande,
du gibier, het besterven van 't vleesch, van 't wild
(om het malscher te maken).
Mortif er, V. a. M- de la viande, vleesch laten
besterven, het malsch maken. On bat la viande,
on la met à Fair, pour la m-, men klopt het
vleesch, men hangt het in de lucht, om het malsch
te maken. — [Chir.] Het vleesch ongevoelig maken,
verdooven. — ( fig.) Kastden, kwellen; ten onder
brengen, temmen. i\1- sa chair pour l'amour de
Dieu, uit liefde tot God zijn vleesch kastden,
tuchtigen. M- ses passions, zijne driften temmen.
— Beschamen; verdriet, leed, schande aandoen. I1
leur a dit des choses, qui les out mortifiés, hij
heeft hun dingen gezegd, die hen zeer beschaamden.
- SE MORTIFIER, V. pr. Malsch, murw worden,
besterven. La viande se mortife lentement dans
no temps froid, het vleesch wordt bij koud weder
niet spoedig malsch. — Het part. passé is ook adj.:
De Ia viande bien mortifiée, goed malsch gemaakt
of geworden vleesch. — (fig.) Je suis Bien m- de
vous dire que votre procès est perdu, het doet
mij rept leed, u te moeten zeggen, dat uw proces
verloren is.
Mortise, f. [Tech.] Mirten- en andere bladeren n. pl. voor de leérlooijerij.
Mort-ivre, adj., z. IVRE.
Mort-né, adj. m. Doodgeboren: Enfant m-.
Mortodes, f. pl. Valsche paarlen f. pl. voor
den negerhandel aan den Senegal.
Mort-plain, m. [Tech.] Kalkwater n., dat
reeds gediend heeft.
sorts-snags, m. )l. Wanden, scheidsmuren
m. pl. van eenen smeltoven.
Mortmuaire, adj. Tot cis doorlen, tot de begrafenis behoorend: Drap m-, doodkleed n. Le brancard m-, de lijkbaar f. Les linger m-s, het doods
La maison In -, het ster /huis. — Régistre-gewad.
m-, doodboek n., doodenljst f. Extrait m-, dood cedel, doodacte f.
Mort- volant, m., z. MORVOLANT
Morse, f. [H. n.] Kabeljaauw m. M- en baton of sèche, stokvisch m. M- salée, zoutevisch,

labberdaan m. — (Loc. prov.) Avoir des yeux de
m-, groote, uitpuilende oogen hebben. — 5
oruette, f. (verklw. van morue). Kabeljaauwtje n.
Ilorve, f. (pop.) Snot f. — [ Vétér.] Droes nl.,
snot f. — [Hort ] Verrotting der latuw en cichorei. -- Sljrni,g vocht n. in de oliehoudende vruchten, alvorens zij rip worden. — Morveau,
Morviaui, m. (bas.) Dikke snot f., snottebel m.
Morvèqtie, in [Hort.] Zékere druivensoort f.
Morver, v. n. [Hort.] Verrotten. — (bas)
Snotterig zin. — Morveiix, eense, adj. Snotterig: Ce garcon est toujours m-, deze jongen is
altijd bespot. ° (Prov.) Qui se sent m- se mouche,
die zich schuldig gevoelt, trekke zich bij den neus;
wien zulks aangaat, kan het naar zich nemen;
Wien de schoen past, die trekke hem aan. Il vaut
mieux laisser son enfant m- que de lui arracher
le nez, 't is beter een klein kwaad te dulden, dan
het door een verkeerd middel te verergeren. —
[Vétér.] Cheval m-, droezig paard n. — [ Hort.]
Salade, C11icorée m-euse, rottende salade, cichorei f. — MMORVEUX, m., -ELISE, f. (bas) Snotneus m.
en f., snotjongen m. Traiter qn. comme un m-,

iemand als een snotjongen behandelen.
Morvolant, adj. Verwarde zijde f. bij 't afhaspelen der tonnetjes.
Morxi, m. [Méd.] ]vaam eener pestziekte f. in
sommige streken van Oost - Indië.
Mosa, m. Melk- en meelbrij m.
Mosaïque, adj. Mozaisch, van Mozes afkomstip: La toi m-, de mozaische wet f. — (Loc. prov.)
I1 est coilfé b la in-, hij is een horendrager.
MMOSAiQIJE, f. Ingelegd werk, steen- of glasschil
veelkleurige stukken-derstukn.,zamlv
steen, brut en glas, die door middel van kleefdeeg
of lam zóó kunstig met elkander tot allerlei figuren
verbonden worden, dat men ze, op eenigen afstand
gezien, voor penseelwerk houdt, m o z a ï k n., m us l e f werk n. -- Mosaïquiste , m., liever
MOSAiSTE.

Mosaïsnne, m. Leer of wet f. van Mozes, de
mozaïsche of joodsche godsdienst f., m o s a i s m u s n.
Mosaïste, adj. Les artistes m-, of als subst.

Les m -s, mozaik- of musiefwerkers.
Mosarabe, Mosarahique, z.

MMOZAR—.

Moscatelle, Moseatelline, f. [Bot. ]Muskuskruidje n.
Mosclhifère, adj. [H. n.] Muskus opléverend
of voortbrengend: Animal m-, Vessie m-, muskus dier n., muskusblaas f.
MMoscouuade, f. Ruwe, ongezuiverde suiker,
meel - of poedersuiker, zandsuiker f. (waaruit door
verdere ra/ néring de melissuiker, enz. bereid wordt,
moscova,de, cassonade f.
Mioscovite, adj. Moskovisch, russisch. — tells
subst. Un, Une M-, een Moskoviër; eene moskovisehe; — (poét.) Rus, Russin.
Moselle, f. Moezel f. Vin de M-, moezelwijn m.
Mosette, f. Bisschopsmanteltje n. der Franciskanen.
Moslem, Moslemin, m. Muhamedaan of Muzelman m. (musulman), Muzelmannen m. pl.
Mosnière , f. [Corn.] Eerste witte-wijnsoort
van Nantes.
Mosquée, f. Muhamedaansch bedehuis n., turk
-sche
tempel in., moskee f.
Mosquille , Mosquillier , MMIosgaiite ,
Mousquite, z. MÍOUSTIQU , enz.
Mosso, adj. in. (ital.) [Mus.] Bewogen, met
eenigzins lévendige beweging
;

lostier, tn., z. 310NASTEPIE.
?liot, m. Woord; gezegde n. Un m- francais,

vieux, nouveau, ambigu of a double atténte,
équivoque, een franse/t, oud, nieuw, duhbelzinniq
woord, eene woordspeling. Ce m- a vieilli, dit
woord is verouderd, in onbruik geraakt. En tout
cela it n'y a pas un In- de vrai, van dit alles is
geen woord waar. Je vous le dirai en peu de m-s,
ik zal 't u met weinige woorden zeggen. — Un
gros m-, een onho ffelijk woord. De gros m-s, harde
woorden, scheldwoorden. Le gros m-, het groote of
beslissende woord. Un bon ni -, een goed of gebruikel k woord; ook: een geestig woord, een vrol ij ke
inval, aardig gezegde. Un m- gras, een vuil of onkuisch woord.— M- pour rire. grap, woord om te lagchen. Vous avez lhché là un in- bien léger, gij hebt
daar een ligtzinnig woord laten vallen. De grands
m-s, overdrévene gezegden, uitdrukkingen. - M- factien, gekunsteld woord. M-s artificiels, hulpkunst woorden (kunstig zamengezette woorden, tot behulp
van het geheugen). — (fig. et fam.) Trancher Ie m-,
vrij uit spreken, zoo als men denkt. I1 ne faut
point s'arreter à l'écorce des m-s , men moet
niet aan de schors der woorden blijven hangen (maar
tot hun' waren zin doordringen) . — Si vous le
voyez, je vous prie de lui dire un m- en rnon nom,
wanneer gij hem ziet, bid ik u, hem een woord in
mijnen naam zeggen. Je lui en écrirai on m-, ik
zal hem daarvan een woord schrijven. Eerivez-lui
quelques m-s, schrijf hem eenige regels. Un m-,
s'Il vous plait, een woord, als 't u belieft. Ii
demeura confus, et ne dit, ne sonna m-, hij bleef
beschaamd, en sprak geen woord. Je n'ai pas le
plus petit m- a dire ia cela, hierop heb ik niet het
geringste te zeggen. Qui ne dit m-, consent, die
zwijgt, stemt toe. — (fam.) Si on vous le demande, m-, je vous prie, den vinger op den mond,
wanneer men u vraagt, dat verzoek ik. M-, m-,
taisez-vous, stil, geen woord. Ne pas soufler m-,
niet kikken, zoo stil als een muisje zijn. — (Peon.)
Quand les m-s tont dits, l'eau bénite est faite,
wanneer men zijn woord heeft gegeven, is de handel klaar. Le sage entend h derni m-, de geleerde
verstaat met een half woord, voor een verstandig
mensch is een half woord genoeg, voor den ge
goed preken. I1 n'y a qu'un in- qui-lerdis
serve, zeg met één woord, waartoe gij besluit;
met één woord, het blijft daarbij, zoo als ik u zeg.
Prendre qn. au m-, iemand bij het woord vatten,
zich aan iemands gezegde houden. — Woord n.,
prijs, dien men voor iets vraagt of biedt. Que
voulez vous vendre cela? Vingt florins. Est ce
votre In? voor hoeveel wilt gif dit verkoopes? Voor
twintig gulden., is dat de uiterste of naaste prijs?
Il est homme a un m-, I1 na qu'un m-, hij zegt
met één woord, wat hij er voor wil geven. Au
dernier m-, qu'en offrez-vous? met één woord,
hoeveel biedt gij daarvoor? Il vent être payd à
son m-, hij wil hebben, wat hij vraagt, hij laat
zich niets afdingen. — M- pour
rire,i boerterij, enz.
II a toujours le m- pour rire, hij s altijd korts wijlig, weet altijd iets aardigs voort te brengen.
Il ny a pas lb t e m- pour rire, daarover is in
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't geheel niet te lagclzen, niets belagclieljks is daarbij.
Je ne vals oü est le m- pour rire, ik zie daarin
geene stof tot laqclien. Je ny vois pas le in- pour
rire, ik zie er liet fijne niet van. Ii ny a pas le
m- pour rire a ce quil dit, men kan over hetgeen
hij zett in het geheel niet lagchen. - Leus, zinspreuk f. Les rn-s des anciens philosophes, des
Lacédérnoniens, de zinspreuken der oude wijsgeeren,
des Lacederiumniprs, - [Mi l .] Donner, Aller prendre
Ie rn-, het wachtwoord geven, uitdeelen, ' hel wachtwoord halen. Le in- de guet, de ralliernent, het
wac't-, hetlierzarnelingswoord. — (Lay. prov.) Ils se
sont donrid Ie ni-, Ie rn- du guet, zij zijn het met
elkander eens. Lui, qui avait le rn-, ne fit semblant
de rien, hij, die den aanslag wist, die in verstandhouding was, liet niets merken, - [ Véner,] Sonner un
on deux m -s, een of twee woorden of lang aangehoudenjagihorentoonen doen hooren, - Le m- dune
éiiigrne, dun logogriphe, het woord, de oplossing
van een raadsel, van een letterraadsel. A CES
MOTS, A CE MOT, bc. adv. Bij deze woorden, bij
dat woord. -- EN TIN MOT, lor. ode . Met één woord,
kortom. Je vous ie dis autant en on rn- qu'en
mille, Ik zeg het u met één woord zoo goed als
met duizend, dus, kort en goed. - MOT a MOT,
MOT POUR MOT, bc. adv . Woord voor woord, van
woord tot woord: Traduire rn- a m-, woord voor
woord, woordeljk vertalen. - Ook als subst.:
Cette version nest qu'un mot-b-mot, die overzetting is niets dan eene letterlijke vertaling.
Motacille, 1. [H. ni Kwikstaart rn. (bergeronnette). - MOTACILLINS , m. p1. Kwikstaart
soorten f. p1.
Mote, 1., Z. MOTTE.
Motelte or Moteille, f. Rivier -puilaal (lotte).
Motere ll e, t., z. v. a. MOTTEUX.
Motet, rn. Spreukgezang, veelstemmig kerkgezang, zangstuk, dat gewoonlijk eene bijbelspreuk
tol onderwerp keert, motet n.
Moteiir, rn. Beweger, leider, bewerker, drijver,
aanleggrr rn., oewelgende oorzaak of kracht 1. Dieu
est Ie premier m- de toutes choses, God is de
eerste bewerker, de eerste bewegende oorzaak van
alle dingen. Le vent est le in- du nioulin a vent,
de wind is de bewegende kracht van den windmoten. Vous en ètes le m-, gij hebt er de eerste aanleiding toe gegeven. ( Van eene vrouw sprekende
zegt men doorgaans: Elle a été le moteur, niet Ia
motrice de cette affaire.) - MOTEUR, TRICE, adj.
Bewegend, drijvend, aanleidend: Force rn-trice,
bew egkrocltt t. - [Anat.] Muscles m-s, or als
subsl. M-s, beweegspferen f. p1.
Motif, m. Beweeggrond m., beweegreden, drijfveer f., prikkel, spoors l ag m. Quel est son m-?
welke is zijne beweegreden? II a fait cela de son
propre m-, hij heeft dat uit eigene beweging gedaan.
L'intërèt est le seul m- qui Ie fait agir ainsi,
het eigenbelang is de eenige drjfveêr, die hem aldus doet handelen, te werk gaan. - [Mus.] Thema,
hoofddenkbeeld n., dat een stuk beheersclit. - [Beaux
arts] Een op effect of uitwerking berekend kunstmiddel n.
Motilité, f. [Didact.] Bewégeljjkheid, gemakkelijkheid van beweging, neiging om zich te bewegen,
mol ill t ei t f.
Motion.) f. [Didact.] Bewéging r. Dans Ia
nature ii se fait une continuelle m- d'atornes, in
de natuur is eene gedurige beweging van atomen.
- Voorslag m., voorstel n., voordragt ter beraadslaying in eene vergadering, m a t i e f. Applaudir
une m-, een voorstel toejuichen. Sa in- passa a une
grande majoi'itë, zijne voordragt ging met eens
groote meerderheid door. - [ Any. mil ] , z. V. a.
EVOLUTION, MANOEUVRE. - Motionner, v. n.
Eens voordract, een voorstel in eene vergadering
doen. Motionuetir, m. (doorgaans in kwaden
zin) Voordragt- of voorsteldoener.
S Motival, e, adj. [Jur.] De motieven of beweegredenen betreffend. - Motive , adj. f.: Cause
m-, bewegende, werkende oorzaak f. - Motiver,
V. 0. Gronden, oorzaken van iets opgeven of aanvoeren, beweegredenen bijbrenç:en, m 0 t i v dren:
M- un arrêt, son refus, eene uitspraak, Zijne weigering met redenen omkleeden. - liet part. passé
is ook adj.: C'est one decision Men motivée, dat
i.ç eene gegronde uitspraak, eene met gronden op-

gegevene beslissing.

Motrice, adj. f., Z. MOTEUR.

Moto, m. (ital.) [Mus.] : Con m-, niet beweging,
levendig, aandoenlijk.
Motte, f. Kluit, aardkluit f., klomp m. aarde.
Rompre les rn-s d'un champ, de kluiten op eenen
akker in stukken slaan. - Aardklomp m., die
aan den wortel van boomen, van planten blijft, als
men ze uit den grond haalt; ook waarvan de puttebakkers, enz. hunne vaten maken - Hoogte I. of
heuveltje n. met een' windmolen daarop. - [ Anat.],
Z. V. a. MONT de Vénus. - M- a brûler, plagge t.,
turf van gebruikte run, om te branden. - [Fauc.]
L'oiseau prend in-, de volk zet zich op de aarde,
laat zich op de aarde neder. - Mottée, f. [Agric.]
Door diepe slooten omgeven aardhoogte t. in de
moerassen der Vendde. - Motter, v. a. Kluitjes
aarde naar de schapen werpen om ze te doen gehoorzamen. .- SE MOTTER, V. p1'. [C has.] Zich
achter kluiten aarde verschuilen: La perdrix s'est
mottde, de patrijs heert zich achter de kluiten
aarde verborgen, verscholen.

Mottereau, m. [H. n. ] 1Tolksnaam van de
strondzwaluw t. (hirondelle de rivage).
Motterelle, f. [H. n.], z. v. a. MOTTEUX.
Motteur, rn Plaggen- of runkluiten-maker,
-verkooper m.
Motteax, m. [H. fl] Witstaartje n. (vul-blanc).
Motti proprio (de), (latin.) bc. adv. Faire
one chose de in-, iets uit eigene bewéging of aandrift doen. - Ook als subsi.: C'est un m-, 't is
eene uit eigen beweging (door den paus) gegtvene
verordening. (van! zwijg daarvan!
Motus, intei-j. (fam.) Stil! spreek er geen woord
Moa (en voor eens klinkletter of stomme Ii,
vooral in potzij en deftigen stijl: Mol), Molle,
adj. Week, zacht, murw; -- (fig.) teeder, krachteloos, slap. Ce lit est m-, dit bed is zacht. Des
poires rnolles, weeke, zachte peren t. p1. - Avoir les
chairs molles, teeder, zacht vleescit hebben. - Pouls
m-, slappe pols m. Ce cheval est rn-, et na point
de force, dit paard is zwak, en heeft geene krachten. Le temps est m-, liet weder is warm en vochig. Une âme molle, eltéminée, eene weékc, verwijfde ziel. Line molle indulgence, eene zwakke
inschikkelijkheid. Son style est m-, zijn stijl
is krachteloos, slap. - Caractère rn-, weekeljk,
traag karakter n. Langage m-, weekeljke taal f.;
op kwijnenden toon uitgesproken woorden D. p1.
(Proc. pop.) Ii no lui prornet pas poiresmolles,
hij is zeer boos op hem, hij dreigt hem hevig. [Mar.] Un vaisseau rn-, een schip, dat slap op
zijn roer is. Le vent est m-, de wind is slap,
waait niet door. - MOU, rn (pop.) Long t. van
sommige dieren. - Het zachte, weeke: (Pray.)
Quand I'un vent du rn- l'auti'e vent du dui', zij
zitten elkander altijd in 't vaarwater. - [Mar.]
Losse, slaphangende bogt t. van een loopend eind
in liet tuig (als van een gijtouu, bras, schoot of
hals), part n., loos t. Donner do m- it son cordage, een touw wat schrikken, vieren. Embraque
Ie in-, haal de loos door.
t

-

Moucade, t. [Co [n .] , Z. MOQUETTE.
Moucet, m., Z. MOUCHET.
Mouchache, Mouchage, m. Zetmeel n. van

uitgeperst maniak.

Mouchard, m. Policie-spion, kondschapper,
aanbrenger, verklikker, bespieder, speurhond m.
(naar zékeren Antoine de Mouchy, die zich tijdens
de vervolgingen der Hugenoten in Frankrijk grootinquisiteur des getoofs deed noemen en wiens handlangers men mouchards heette). - Moucharder,
v. a. (pop.) Bespieden. - MOUCHARDER, v. n. Voor
spion spelen. - SE MOUCHARDER , V. pr. Elkander
bespieden. - Het part. passé komt ook als adj.
voor: Personne m-c, bespied persoon m.
Mouche, t. [H. n.] Vlieg f. 11 y a quelques
espêces de m-s, er zijn eenige soorten van vliegen.

M- bateau, aquatique, watervlieg. M- cantharide
of d'Espagne , spaansclie vlieg. M- a mie!, honigbij t. M- a scie, zaagwesp, bladwesp f. M- stercoraire, merdivore, strontvlieg. M- gubpe, wesp t.
,
M- asile ou parasite, roofvlieg. M- du kermès

Z. COCHENILLE. M- luisante, glimworm m. Pieds

de m-s, hanepooten m. p1., slecht schrift n. [Cost.] Moesje, zwart pronkpleistertje n. Elle a
quelques ni -s au visage, zij heeft eenige moesjes op
't aangezigt. - Haarbosje n. onder de onderlip
(doorgaans irnpériale geheelen) . - [Astr.] Zuidelijk, bij ons niet zigtbaar gesternte, Vlieg t. Ook een
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klein noordelf3k gesternte boven den Ram.— [Cou tel.]
Couteau a m-, mes met eene stalen vedr, dat men
niet kan openen, of men moet de veêr opli.gten. —
[Escr.] Chasser les m-s, in den wind slaan, de
vliegen wegslaan (van een' slecht schermer). — [Jeu]
.Naam van zeker kaartspel n. — [Mach. a vap.]
Klein rondsel n. — [Mar.] Adviesvaartuig n. —
[Mus.] M- en Grosse m-, namen van zékere snaren
der lier. — [Min.] La m- du forèt , de punt
van de drilboor. — [Parch.] Stukje perkament,
waarmede de perkamentmakers een gaatje in het
perkament toemaken. — [Peche] Vliegvormig aas n.
Ni-, politie-spion, z. DIOUCHARD. — MOUCHES, f.
pl. [Méd.] Eerste en zachte pijnen van 't baren —
M-s volartes, het mugr,en -zien, het zien van bewégelijke vlokken voor de oogen (eene oogkwaal). —
(Loc. (am. et pion.) Que fait-il la á gober des m-s,
waarom verkwist hij den tijd? Quelle m- vous a
piqué? wot deert, scheelt u? waarom wordt gij
boos ! Faire une quenelle sur un pied de m-, om
eene beuzeling ki) ven. Etre tendre aux m-s, ligt
geraakt, gebeten zijn. C'est une fine ni-, 't is een
booze vent, een fijne vogel, eene boze feeks. Une
m- de cuisine, een hongerige gast. I1 prend la m-,
hij stuift, vliegt op, wordt om een haverstroo boos.
Faire dune m- no éléphant, z . ELEPHANT (en
lees daar niet no maar une mouche), z. ook DRU,
MIEL. Un maitre in-, een behendige goochelaar.
A chevaux mailtres vont les in-s, arme lieden worden het meest gedrukt; waar de hegge het laagst
is, wil ieder er over klimmen. — I1 tombe des
Ill-s d'hiver, er valt sneeuw, het sneeuwt.
loucher, V. a. Snuiten (den neus, de pit der
kaars of lamp). M- du sang, bloed snuiten. M- une
chandelle trop court, trop près, eene kaars te kort
snuiten. — (Loc. prov.), z. DMALLE. — [Mar.] Mun cordage, een touw afschrappen, schoon maken.
— [Constr.] M- une pièce de buis, een stuk hout
opstuiken, afkorten. — [.Cord.] M- le chanvre,
den hennep snuiten (de harde einden a fsn'(jden). —
Ook zonder voorwerp in den zin van: den neus
snuiten. Le tabac fait in-, de snuif doet snuiten.
Je ne mouche guère, ik snuit weinig of niet. —
SE MOUCHER , v. Pr. Zich den neus snuiten: Mouchez-vous, mon petit ! snuit uw' neus, mijn kleine!
Dites-lui quit ee mouche, zeg hens, dat hij zich
snuite, dat hij zijnen neus snuite. — (Loc. prov.)
I1 ne se mouche pas du pied, hij is bij de hand,
hij laat zich. zoo ligt niet bedriegen, bedotten; hij
is zoo dom niet. Cela était bon du temps qu'on
se mouchait sur la manche, eertijds (in den goeden
ouden tijd , toen men niet beter wist) ging dat
wel aan. On ne se mouche pas sur la manche,
men is niet meer zoo onnoozel, men laat zich nu
veel voorstaan. Il na pas le loisir de se m-, hij
heeft zoo veel tad niet, (lat hij zijn' neus snuit,
hij heeft zeer veel te doen, hij kan naauwelijks
adem halen. Qui se sent morveux se, mouche,
wien de schoen past, die trekke hem aan.

--
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i mil.] Werptuig n. dat men tegen de muren wierp.
^ — [Tech.] Blokschaaf, holle blokschaaf, kraalschaaf f., duiveljager m. — IIOUCHETTES , f. pl.
Snuiter, kaarsensnuiter m. (een bekend werktuig).
Mouchetuure, f. Natuurlijke vlekken f. pl. op
de huid van sommige dieren, op de véderen van
vele vlinders, op de vlerken van eene menigte ka
bloemen, enz. — Als sieraad aangebragte-peln,o
vlekken, sprikkels, moesjes op stoffen. — iBias.]
M- d'herniine, herm.elijnstaartjes n. p1. — [Arch.]
Kleine versieringen f. pl., sterretjes, enz. op de
ledige ruimten van bouw- en beeldwerk. — [Chir.]
Oppervlakkige kopping f. (scarification).
Moucheur, m., -ease, f. [Théát.] Kaarsen
(als voormalige schouw- -snuiterm., f
burgbediening). — Hij of zij, die zich dikwijls den
neus snuit.
Moui<choir, m. Doek, neusdoek m. M- de poche,
zakdoek. Iii- de cou, halsdoek der vrouwen (nu
liever fichu) M- à deux faces, neusdoek met twee
zijden van verschillende kleur. — [Mar.] Blaas
tegen den voorsteven , in het zamcnstel-balgm.
van een galjoen. M- de cabestan, voering f. tusschen
de spilklampen.; klampen tusschen de voering van
het spil. M- d'étaitibrai, vissingstuk n. — (fig. et
fam.) Jeter le m- h une femme, onder verscheidene
vrouwen eene uitkiezen tot bijslaap.
5 Molichou , m. Snuitsel n. — Zoogenaamde
dief in. van de kaars. — Mouuchure, f. Snuitsel n. M-s de chandelle, kaarsnuitsel n. — Het
uitgesnotene (uit den neus). — [Mar.] 4fgestuikt
of opgekort stuk hout n. — [Cord.] Snuit, snuitsel n. (de afgesneden harde einden van de hennepvezels). (Galei f.
Moucleu, m. [H. n.] Zeeblaas f. — t [Mar.]
Moutre, m. Karavaangeleider m. in 't Oosten.
Mouudre, v. a. Molen, vermalen, fijn malen:
M- du blé, du ris, du café, koren, rijst, kofjij
malen. — (fig.) M- qn. de coups, iemand murw,
bont en blaauw slaan. — (Proc.) Ii nest que
d'htre à son blé m-, het oog des meesters maakt
het paard vet. — Ook zonder voorwerp gebézigd: Ce moulin mood trap gros, die molen maalt
te grof. — SE MOUDRE . v. pr. Gemalen worden,
zich laten malen: Ce blé se nioud mal, dat graan
laat zich slecht malen.
Motie, f. Leelzjk gezigt n.; grijnzing, bespotting
met het gezigt. Faire la m- a qu., tegen iemand
een sc%'a.eef gezigt trekken, de tong uitsteken. —
(fig. et fam.) Faire la m-, pruilen, slecht gemutst zijn.
Mouée, f. [ Véner.] Brood n. en melk f. voor
de jagthonden, vermengd met den afval van een
gevangen dier. geiten).
Mouéter, v. n. Knorren (als de bok onder de
Mouette, f. [.H. n.] Meeuw f.
Moeil'étigruue, adj. Met stik- of minlucht gevuld, stikluchtochtig.
Moafette, Mofette, f. Schadelijke mijnlucht f.,
giftdamp m., allerlei nadeelige uitwasemingen, voor
JIIOUCHER, v. a., z. V. a. DMOUCHARDER.
de ademhaling ongeschikte gassoorten, die e onMouucherle, f Het snuiten.
deraardsche plaatsen, inz. de mijnen. besmetten. —
Mouucherolle, f. [H. n.] Soort van vliegen
[H. n.] Stinkdier n. (viverre). — [Bot.] Herders(gobe mouches).
-vangerm. tasch f.
Mocheron,
un. [H. n.] Vliegje, avondvliegje n.,
cc
Moutflette, f . [Tech.] , z. v. a. ATTELLE.
íoumti'Ion, M. [H. n ], z. ARGALt.
inz. mug f. (cousin). -- MOUCHERON, In. Pit eener
brandende kaars, neus m.
Moullarct, m., -e, f. (pop.) Dikmuil m. en f.,
Moucheronne, adj. f. (bij La Fontaine) La bolleblazer iii., -blaasster f., hij of zij, die een dik
en opgezet gezigt heeft.
gent m-, het vliegenvolkje.
Mouchet, m. [H. n.] , z. V. a. EMOUCHET. —
Mouufie, f. [Mécan.] Blokkenhuis, blok zonder
[Tech.] , z. V. a. MOUCHETTE. — Soort van bas- schijf; blokkatrol n. ; soort van takel of ggn. —
[Cost.] Want f., vuisthandschoen m., handschoen
taardnachtegaal ni.
Motccheté, e, adj. (en part. passé van mou- zonder vingers. — (Loc. prov.) I1 ne faut pas y
cheter) . Gesprikkeld: gevlekt: Peau m-e, gevlekte aller sans in-, men moet dat niet zonder handhuid f. Satin m-, gesprikkeld satijn n. — [Bias.] schoenen aanvatten: men moet daarbij de noodirfe
Pièce m-e, met hermeljnstaartjes bezaaid stuk n. voorzorgen in acht nemen. — [Tech.] IJzeren
— [Eton. rur.] Bid nl-, brandig, door meeldauw ge- stang f., om de uitwijking des muurs te beletten,
vlekt koren n. — [Escr.] Sabre m-, Epée m-e, te- muuranker n. -- PIOUFLE, M. [Chico.] Moffel m.,
knopte sabel, degen m. — [Maréch.] Balzane m-e soort van kleine beweegbare oven, van vuurvaste
of herminée, witte vlek f. met zwarte sprikkels of aarde, die aan den kapel- of beproevinlrsoven der
vlekjes . — 1110UCHETÉ , M. [H. n.] Gevlekte hage- essayeurs is aangebragt en waarin de kapels gedis f.; — soort van been- of ko/ervisch m. — [Bot.] plaatst worden (ook bi/ emailleurs in gebruik). (In
Naam van twee paddestoelen m. pl. — Mouche - deze beteekenis vindt men 't woord soms ook vrouter, V. a. Sprikkelen, vlekkig maken, met zwarte welijk) . — (pop.), z. V. a. MOUFLARD. — Mouflé, e,
vlekjes besprenkelen; met moesjes beleggen (eene adj.: Poulie m-e, katrol n., in verbinding met een
stof). — MOUCHETER, V. n . [Hort.] Vlekkig wor- of meer andere. — Moutier, v. a. (pop.) Stevig
bij neus en wangen vatten, wat op 't gezipt geven.
den, vlekken krijgen.
Moachette, f. [H. n.] (weleer) Bij, honigbij f.; — [Tech.] M- un cour, een muur van den of meer
bijenzwerm m. — [Arch.], z. LARMIER. — [Ant. ankers voorzien.
--
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Mouflette f., z. MOUFFLETTE.
Mouillure, f. Bevochtiging, natmaking; —
Moeflon, m., z. MOUFFLON.
vochtigh.eid. — [Hort.] Ligte begieting f.
Moefti, m., z. MUFTI
Mouisseau, m. [Mar.] Strik m., waarmede
Mocuillade, f. [Tech.] Het bevochtigen van op de galeijen de grootste touwen aangebonden
den tabak met zilt water. — Mouilladoir, m., worden.
z. 1V10UILLOIR.
Mouissoiie, in. [Agric.] Soort van vijg f.
Mouillage, m. [Mar.] Ankergrond m., anker
Moulage, in. [Tech.] Het vormen, het in een'
Bon, Mauvais m-, goede, slechte anker--platsf vorm gieten, het afgieten, het slaan of drukken in
grond. Aller au in-, ten anker korven. Mettre les eenen vorm. Le rn- des grosses pièces en fopte de
ancres en in-, de ankers klaar maken om te laten Ier, des canons, des cloches, het afgieten der groote
vallen. — [ Tech.] Bevochtiging van de gerst om stukken van gietijzer, der kanonnen, der klokken.
ze te doen kiemen; — bevochtiging van 't leder. — Le m- en sable des boulets, het in zand vormen
Menging f. van water in wijn.
der kogels. Le m- des carreaux, het vormen der
Mouuillé, e, adj. (en part. passé van mouiller) estrikken of vierkante vloersteenen. Le m- des
[Mar.] Geankerd, voor anker: Nous étions m-s chandelles, het gieten der kaarsen. — Het vormdans la rade, wij la en op de reede voor anker. — maken, het vormtrekken: Le m- des coquilles à
.Bevoch.tigd, besproeid, nat: Habits in-s, natte, van boulets, het vormen der kogelgietmallen. — Het
den regen doortrokken kleederen n. pl. Etre m- meten van brandhout; --- meetloon n. daarvoor. —
jusqu'aux os, tot op het hemd toe nat zijn, geen' Molenwerk n.: Le corps de ce moulin est bon,
droogen draad aan 't lijf hebben. Des yeux m-s de mais le m- ne vaut rien, het licchaam van dezen
larmes, oogen vol tranen. — (fig. et fam.) Poule molen is goed, maar het maalwerk deugt niet. —
m-e, durfniet, vreesachtig mensch, bloodaard rn. Maalloon, maalgeld n.: 11 a déjà payé le m-, hij
Etre in- comme un canard, doornat zijn; een durf- heeft het maalgeld, maalregt reeds betaald. —
niet zijn, den lafaard spelen. — C'est du papier [Hort.] Soort van druif f.
(steen m
Moulant, m. Molenaarsknecht; — molenm-, clie stof is geen cent waard. — Jouer au doigt
,l oalard, m., Moularde, f., z. v. a. n10Unl-, laten raden, welken vinger men bevochtigd
heeft (zeker spel). — (Loc. prov.) Se couvrir dun LEE, MATIÈIIE, CIMOLEE.
Motile, f. [H. n.] Mossel f. M- de mer, de ridrap m-, eene begane fout door eene slechte ver
erger maken. z. ook DRAF. —-ontschuldig vière, zee-, riviermossel. M- de perles, parel-mossel.
(pop.) Etre m-, te veel gedronken hebben. — [ Gram.]
Motile, m. Vorm, in 't algemeen ieder hol
Lettre m-e, weekvloeijende letter (gelijk de, 1 in voorwerp om iets in te gieten, in te drukken, in te
bail, felle, de gn in agneau enz.)
PTOUILLE, m. slaan, enz.; model n., mal f. -- M- à balies, kogel
Het bevochtigde, natte, doorweekte. — 310UILLE
rm. Jeter mie figure en m-, eene figuur in eenen-vo
(bevelwoord), z. Onder .410U1LLER.
vorm gieten. Rompre le m-, den voren breken. Les
Monnille-bouelie, I. [.Hort.] Waterpeer f., canons, les cloches se font au m-, de kanonnen,
Bene zeer sappige zomerpeer.
de klokken worden in vormen gemaakt. Des m-s
Mouillée, f. [Paget.] Hoop vodden, die men a faire des chandelles, vormen, om kaarsen te
te (lelijker tijd laat rotten.
maken. — ( fig. el fam.) Le in- en est rompu, en
Motuitleuteiit, m. Bevochtiging; lichte besproei
est perdu, zoo iets, zoo iemand is er niet meer,
-jing, dear is de wrirga van verloren. Se former sur le
besprenkeling f.
Monniller, v. a. Bevochtigen, nat maken, nat
m- de qn., zich naar iemand vormen, de gewoon
iemand aannemen. Ces deux personnes-tenva
besprenkelen, besproeijen, begieten, doorweeken:-ten,
M- un tinge dans 1'eau, een linnendoek in 't water ont été jetées dans le mèrne m-, die beide niennat maken, natten, in 't water dompelen. La pluie schen zijn in éénen voren gegoten, gelijken elkana mouillé les chernins, de regen heeft de winden der als twee droppels water. — (Loc. prov.) Cela
bevochtigd. 1%!- les plantes dun jardin, de planten ne se jette pas en m-, dat gaat zoo gemakkelijk
van een' tuin besproeien. La Méditerranée mouille niet. — (pop.) M- de gant, muilpeer, oorveeg f.
les cotes de ce pays, de Middellandsehe zee be- Le m- de bonnet, het hoofd. Le m- de pourpoint,
sproeit of bespoelt de kusten van dit land. — Ook het ligchaam, lijf. Conserver le m- du pourpoint,
zonder voorwerp gebezigd: Ce brouillard mouille zich niet in gevaar begeven, zijn leven niet wagen.
comme de la pluie, die mist maakt nat als regen. 11 y a laissé le m- du pourpoint, hij heeft er den
.—[Mar.] M- les voiles, de zeilen natten, digtgie- romp gelaten, is er dood gebleven. — Mettre en
ten. — M- l'ancre, het anker laten vallen, ten an- m-, drukken (imprimer). Etre en m-, gedrukt
ker komen, ankeren. — Ook in dezen zin als v. n.: zijn of worden. — [Chim.) , z. v. a. 11IOUFLE. —
Mouille ! (bevelwoord) Laat vallen 't anker! M- Bois de m-, meethout, vademhout n., hout van been pagale, met staande zeilen ten anker komen. paalde • grootte en de beste soort, dat in nieetramen
M- aver de faire, onder zeil ankeren. M- en af- of meetringen wordt verkocht.. — Perkament of vefourchant, al zeilende vertuijen. M- en barbe, zich lijn n. , waartusschen de goudslagers het goud in
in een' hanepoot vertuijen, voor twee ankers an- bladen slaan. — Gietbank f. der loodgieters. — M- a
keren. M- en patte d'o ► e of en barbe de chat, voor oreille, kromme tang f., om den paarden daarmede
twee of voor drie ankers in een' hanepoot ten an- de ooren af te korten. — M s (bij de gouddraadker koenen. M- en eréance, een anker met de bar- trekkers) de onverguld geblevene plaatsen van het
kas uitbrengen. i%i- en poupe, en croupière, een gouddraad.
anker achteruit laten vallen. M- avec la quille,
11Motalé, e, adj. (en part. passé van mauler):
voor de niet/ ankeren, het schip aan den grond Figure in-e, gevormde, gegoten figuur f. Chandelles
zetten. — (pop.) II faut que je mouille, ik moet m-es, gegoten kaarsen f. pl. — Bois in- (cordé)
mij de keet eens smeren (eens drinken). — SE gevaámd hout n. — Marches m-es, traptreden f. pl.,
A10U1LLER, v. pr. Zich bevochtigen; nat worden.
die aan den rand met een lijstje voorzien zijn. —
Je nat fait que me in- les lèvres, ik heb maar Lettre m-e, gedrukte brief m. ; — schrijfletter f.,
even mijne lippen bevochtigd. — I1 a peur de se die den druklettervorm nabootst. — (Loc. prov.)
m-, hij is bang, dat hij nat zal worden. Ses yeux Croire tout ce qui est in-, alles gelooven wat gese mouillèrent de larmes, hare (zijne) oogen ston- drukt is. — (fans.) Homme in-, welgemaakt mensch.
den vol tranen, werden nat van tranen.
— MULE, M. (pop.) Gedrukte letters f. pl., geMouillères, f. pl. [Agric.] Doorgaans voch- drukt schrift n., het gedrukte: Lire le m-, dans
tige plaatsen in akkers of weiden.
le m-, gedrukt schrift lezen.
Mouillet, m. [Tech.] Wagenmakers werk
Monlèe, f. [Tech.] Afsljpsel n., slib f. van
inzetting der spaken. --- [Hort.] , z. v. a.-tuign.o den slijpsteen, die in het bakje onder den slijpsteen
GOET.
valt.
Mouillette, f. Re.pje brood n. ter indompeMouler, v. a. Gieten, vormen, in den vorm
lina in water, melk, win.
gieten (van metaalgietsels zegt men liever fondre
Mouilleuur, m. [Mar.] 4nkerslot n.
of cooler). M- des chandelles, kaarsen gieten. MMouuilloir, m. [Tech.] lvetbakje n., bakje met en plátre, in pleister vormen, afgieten, afdrukken.
water bij 't spinnewiel, waarin de spinsters hare M- la figure dune personne, een' pleisterafdruk
vingers nat maken. — Tobbe f. bij de papiermakers, van iemands gelaat nemen. — M- le papier à carwaarin zij de lompen nat maken. — Ketel in., tes, de figuren op het kaartpapier drukken. Mwaarin de lijm is om het papier te lijmen. — Ver
les anses, de ooren aan een of ander vat maken.
bij brouwers, waarin de gerst, die kiemen-trek — M- du Bois, z. CORDER. — M- une faucille, eene
moet, wordt bevochtigd.
sikkel op den slijpsteen afsljpen, aftrekken. —
,

—
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Burette of Pot à m-, kan f., waarmede de vloei-

ende talk in de kaarsenvormen wordt gegoten. —
[Hort.] M- des arbres, booroen door besnoeiing
verschillende gedaanten geven. — [Pèche] M- le
bareng, den haring (door hem tusschen de vingers
te drukken) van allerlei vreemde voorwerpen en
van schubben, zuiveren. — SE MIOULER, V. pr. Gegoten, gevormd worden. — ( fig.) Se m- sur qn.,
iemand tot model, tot voorbeeld nemen.
Moiflerie, f. [Tech.] Gieterij f., giethuis n.
Moulet, m. [Tech.] Zékere houten mal f. der
schrijnwerkers.
Moulette, f. (verklw. van mooie) Schelpje,
mosseltje n. — [Hort.] Soort van tulp f. — [ Tech.]
Soort van wit schelpje, waarmede men verheven
figuren vormt en bekleedt. — Gedeelte van de niet
eener schaar.
Mouleer, m. Former. — Vormgieter, haar
M- en terre, en sable, vormer in-senflitrm.
aarde, in zand. — M- de bols, houtmeter m.
Moulière, f. [Pécbe]1Vlosselbank, mosselplaat f.
— [Tech.] Zachte ader f. in een' sl jpsteen.
Moulin, m. Molen m. M- l vent, à eau, à I'huiIe, à blé, b papier, a poudre, a tan, à Toulon, à tabcc
en poudre, a scie, à bras, etc., wind-, water-,
olie-, koren.-, papier-, kruid-, run-, vol -, snuif-,
zaag-, handmolen, enz. M- is café, koffijmolen. Mbanal, gemeente- of dwangmoten. — (Loc. prov.)
II lui ressemble comme à un m- a vent, hij geijkt
hem in 't geheel niet. Faire venir ]'eau au m-, het
water op zijnen molen leiden, nut, voordeel, winst
aanbrengen. Laissez-le faire, it viendra moudre
sur notre m-, laat hem begaan, hij zal ons wel bij
eene andere gelegenheid noodig hebben. 11 a fete
son bonnet par-dessus les in-s, hij trotseert de
openbare meening, alle welvoegelijkheid; ook: hij
heeft van die onderneming a f cjezien. Sc battre
contre des m-s à vent, tegen windmolens (hersenschimmen) vechten. C'est un m- a paroles, zijn
mond, zijne tong staat nooit stil.
Moulinage, m. Toebereiding der zijde op den
zjjdemolen, zidereederij, zijdetweerning f., de dus
bewerkte zijde f. — Het malen.
Mouliner, V. a. De zijde op den molen reeden
of tweernen. — Den grond omwoelen; het hout
doorknagen (van wormen). - SE MOULINER, v. pr.
Gereed of getweernd worden. — Omgewoeld, doorknaagd worden. -- Het part. passé is ook adj.: Sole
moulinée, getweernde zijde f. — Bois m-, wormstekig hout n. Pierre m-e, steen m., die zich tusschen duim en vinger tot stof laat wrijven. Cire
m-e, doorvreten was n.
Moulinet, m. (verklw. van moulin) Molentje;
hindermolentje, ook een soortgelijk voorwerp, om
de vogels in de tuinen te verschrikken. — Draai
om zware laten op te ligten. — Kruis -bom.,
(tourniquet) op voetpaden. — Haspel, knup--radn.
pel m., waarmede een touw vast gedraaid wordt.
— [Mar.] Penrod n., draaiklos, rol f. in de bril.
-- [Mil.] Faire le m-, of La conversion centrale,
om het middelpunt zwenken. — [ Escr.] Faire le
m- aver une épée, met eenen degen een rad slaan
(om de slagen af te keeren), eene snelle omdraaijing
doen. — Faire le m-, schieljk omdraaijen op de
handen met de beenen in de hoogte, een molentje
maken. — [ Danse] Molen, kruiswijze wending in
den contredans. — [ Econ. dom.] . z. V. a. RIOUSSOIR.
— M- á vent, windmachine op den schoorsteen,
om het nederslaan van den rook te beletten, rookvang m. — [Meun.] M- dun moulin a vent, windradje aan den windmolen (om de veranderingen
van den wind te kunnen waarnemen). — [ Mar.]
M- h bitord, spinnewiel n voor schiemansgaren.
Moulineur, Moulinier, m. Zijdereeder, zijdetweernder m. (lor of leeraar.
Moulla, Moullah, m. Mulla, turksche doet Moult, adv. Veel, zeer. I1 était m- vaillant,
hij was zeer dapper.
Moultaus, m. pl. [Coro.] Chits, bedrukt lijn
uit Moeltan.
-wadn.
Moulu, e, adj. (en part. passé van moudre)
Blé, Café m-, gemalen koren n., koffij f. — Or
m-, schildersgoud, gemalen goud n. — (fig.) Avoir
le corps tout m-, Etre tout m-, als verlamd aan
alle leden, als geradbraakt zijn, in alle leden pijn
voelen.
Moulure, f. [Arch.] Uitstekende lijst f., lijst
allerlei vorm als sieraad aangebragt;-werkn.va

— bij uitbreiding: allerlei sieraad aan goudsmidswerk; ook de sieraadsbanden aan geschut.
-t- Mounée, f. Hoeveelheid te malen koren.
Mounestan, m. [Hort.] Soort van druif f.
,Mousier, m. [:EI. n.] (pop.), z. V. a. MARTINPECHEUR.

Mo`iquette, f. [Tech.] Beenen ci.'indertje aan

't rad des kunstdraaijers.

Mouraehet, m. [Coro.]

van witte Bourgogne-wijn.

Bastaard m., soort

Mourailies, MM oui•aillon, z. IIORAILL-.
Mourant, e, adj. Stervend, zieltogend: Homme m-, stervend mensch m. Regarder qn. dun
oeil m-, iemand met een stervend oog aanzien. I1
a les yeux m-s, de ooryen breken hem. — (fig.)
Des yeux m-s, van liefde en verlangen kwijnende
ooges. Trainer une vie m-e, een kwijnend leven

leiden. Voix m-e, kwijnende, slepende, wegstervende stem f. Couleurs m-es. verzwakte, bleeke kleuren f. pl. Bleu m-, bleekblaauw. — MOURANT, m.,
-E, f. Stervende m. en f.: Le champ de bataille
était plein de morts et de m-s, het slagveld lag vol
dooden en stervenden.
Mourande, f. [Hort.] Soort van olijfboom m.
— Moureanon, f. [ [t ort.] Soort van vijg f.
Moureau, in. [H. n.] Volksnaam van 't rondborstje (rouge- gorge). - [Hort.] M- des Languedociens, naam eener of jfsoort.
Moureiller, m. [Bot.] Soort van malpighia f.
Mouirelle, f. [Bot.] Zwarte morel f.
Mouret, m. [H. n.] Napschelp f. van den Senegal.
-I- Mourette, f. Liefje, hartje(m'amour, m'amie).
Mouiri, in. [Coro.] Soort van indisch katoen
-doekn.
Mourier, m. [H. n.] Volksnaam van de lang
mees f. (mélange b longue queue).
-starige
Mourine, f. [H. n.] Zeearend, arendrog m.,
eene soort van rog.
Mourir, v- n. Sterven, afsterven, overlijden,
verscheiden, den geest geven. M- dune mort naturelle, de mort violente, een' natuurlijken, een'
geweldigen dood sterven. M- de maladie, de vieil
lesse, de faim, dun coup de pistolet, aan eene
ziekte, van ouderdom, van honger, door een pistoolschot sterven. M- en prison, in de gevangenis ster
Nous mourons tous les jours, met elken dag-ven.
doen wij eene schrede naar 't graf. — II est mort
en bon Chrétien, hij is als een goed Christen gestorven. M- tout en vie, M- tout vif, met een gezond
ligchaam , in volle levenskracht sterven. M- au
champ, au lit d'honneur, op het veld, op het bed
van eer sterven, sneuvelen. — ( fam.) M- de sa belle
mart, een' natuurlijken dood sterven. — (iron. et
faro.) M- dans les formes, naar de regels der kunst
(geneeskunst) sterven. M- au monde, au péché,
der wereld, der zonde afsterven. I1 en a été à m-,
hij is er doodziek van geweest. I1 s'en va mourant,
hij zal haast sterven. I1 meurt martyr, hij sterft
een' smarteljken dood. Cette race ne meurt point,
dit geslacht sterft niet uit, zal nooit vergaan. —
(pop.) II est mort comme un chien, hij is als een
heiden gestorven. Je viendrai à bout de mon dessein, ou j e mourrai à la peine, ik wil mijn voornemen doorzetten, al zou 't mij het leven kosten.
Je veux m- (0/' que je meure) si cela nest pas
vrai, ik mag sterven als 't niet waar is. — (fam.)
11 mourra dans sa peau, hij wordt nooit anders,
hij zal nooit veranderen. — (Loc. prov.) Le renard
mourra en sa peau, de zondaar zal zich niet bekeeren. Un lièvre va toujours m- au gite, Z. GITE.
M- à ses dépens, zich zelven ombrengen. M- sans
langue, plotseling sterven, zonder gebiecht, of een
testament gemaakt te hebben. (Deze uitdrukking is
verouderd.) On ne sait qui vit ni q ui meurt, bij
leven en sterven, men kan niet weten wal er gebeurt. Mauvaise herbe ne meurt point, onkruid
vergaat niet. Va ou tu veux. meurs ou tu dais,
men mag doen, wat men wil, men kan zijn noodlot niet veranderen. Autant meurt veau que vache, er sterven zoo wel jonge als oude menschen.
— (bij overdrijving): M- d'impatience. de chagrin,
de bonte, van ongeduld, van verdriet sterven, ver
schaamte wegzinken. Il pensa m- de-gan,v
rire, hij dacht, meende van lagchen te sterven, zich
te barsten te lagchen. M- de faim, grooten honger
hebben; gebrek laden. M- d'envie de voir qn., van
verlangen branden om iemand te zien. — M- civilement, de voordeelen (in regten) van de burger-
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lijke maatschappij verliezen, daarvan verstoken zijn,
burgerlijk dood zijn. — Ook van boomen en planten, van allerlei instellingen, van zédeljke zaken,
kunstwerken, enz. gebézigd: Le froid, la sécheresse a fait m- ces arbres, de koude, de droogte
heeft deze boomen doen sterven. Cette manufacture meurt faute de capitaux, die fabrijk gaat
te niet uit gebrek aan kapitalen. Son nom ne
mourra jamais, zijn naam zal nooit sterven. Ce
feu mourra, Si ion n'yr met du bols, dit vuur
zal uitgaan, zoo men er geen hout bij lent. Laisser
mn- un sabot, eenen drájftol laten uitloopen. Le
boulet de canon 'riet m- à ses pieds, de kanonskogel bleef mat voor zone voeten liggen. II faut,

lorsqu'on peint, que les couleurs se perdent en

mourant les unes dans les autres, bi het schilderen
moeten de kleuren zich in elkander oplossen, ver
[Jeu] Dood zijn, niet meer mogen mede-liezn.
spelen, de partij kwijt zijn.
IouaiR wordt ook
als v. imp. gebruikt: I1 meurt tour les jours biers
du monde, er sterven dagelijks veel menschen. —
SE MOURIR, v. p r. Sterven, op sterven liggen, ziel
(zelden plan in den pres. en imparf. indicat.-togen
gebézigd). Je me meurs, ik sterf, ik voel, dat ik
sterf. I1 se mourait, lorsque son dis arriva, hij
lag op sterven, toen zijn zoon aankwam. — Votre
feu, votre lampe se meurt, uw vuur, uwe lamp
gaat uit. — Se m- d'amour, de peur, van liefde,
van vrees sterven, smoorlijk verliefd zin, eene
doodeli, ke vrees gevoelen. — a MOURIR, loc. adv.
Zeer, buitengemeen: Je suis las it m-, ik ben dood
moede, zoo vermoeid, dat ik zou omvallen. I1 est
malade à m-, hij is doodkrank.
Mouris, m. pl., z. MoURI.
Moru•lanel,e, m. [Hort.] Soortvan wittedrui f f.
-1- Monroir, m. Doodbed n. (lit de mort).
Mourou, m. [Bot.] Guichheil, guichelheil, muur,
murik, muurkruid n. M- des oiseaux, vogelkruid n.
M- des champs, of de Monellius, akkerguichheil,
rood bastaardmuur. M- d'eau of aquatique of
Samole, watermuur, zaadkruid n., waterpaardestaart m M- rouge, rod guichheil. M- d'alouette,
z. v. a. CERAISTE. M- femelle of bleu, blaauw guicliheil. — [EI. n ] Gemeene aardsalamander m.
Mouronné, e, adj. [Bot.] Naar guichheil getij/send.
Moaro renet, m. [Hort.] Soort van appel m.
Moarre, f. [Jeu] Vingerspel, vinrgerraadspel,
een italiaansch spel, waarbij het getal der opgestoken vingers geraden moet worden, morimorispel n.
5 Mouset, m. [H. n.] Muisje n.
Mousquet, m. [Anc. mil.] Musket, vuurroer,
roer n. fvl- b forquine, vorkroer. Vii- à main, handmusket. M- á mèche, lontroer. M- à rouet, radmusket. M- de rempart, walgeweer n., dubbelhaak m. — Porter le m-, dienen, soldaat zijn. —
(Loc. prov.) Crever comme un vieux m-, van
uitspatting sterven. — t Mousquetade, f. Mus
-ketscho,r ;muvoern.—
Mousquetaire, m. Musketier m. — Mousqueterie, f. Geweervuur, musketvuur n. Décharge
de m-, losbranding van geweervuur. — -j- Moosquetier, m., z. v. a. MOUSQUETAIRE. — Mousqueton, m. Karabijn f., ruitergeweer, m u sketon n.
Mousquets, m. pl. [Com.] Turksche en perzische tapijten n. pl., die over Smyrna naar Marseille
kwamen.
—

;
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ten, dertien ongelukken; de sleutel dien men bij
zich draagt, is altijd blank. -- Soort van schimmel f.
op den kop der oude karpers. -- Schuim n.: Cette
bière fait beaucoup de ni -, dat bier schuimt sterk.
— [Cont.] Schuim, soort van geklopte room,
waarin men chocolade, vanille, enz. mengt. —
Moussé, e, adj. Schuimend, wat men tot schuim
geklopt heeft: Chocolat m-, schuim-chocolade f.
Mousseau, adj. m., z. 310USSAUT.
Mousseline, f. [Com.] Neteldoek, moesselien n.
(zoo geheeten naar de stad Mossoel of Moessoel in
Azië). M- lame of de lame, wol-moesselien. —
[Conf.] Naam van zeker deeg van dragant-gom
met citroensap en suiker. — Mousselinette, f.
[Com.] Ligt neteldoek n. — Mousselinler, m.,
-ière, f. Neteldoekwever m., weefster f.; netel
rel. , -verkoopster f.
-doekvrp
?Musser, v. n. Schuimen, schuim vormen,
opbruisen, as o u s s é r e n. Le vin de Champagne
mousse plus que les autres vins, de Champagnewijn mousseert of schuimt meer dan de andere
wanen. — (fig.) Faire m- un succes, an petit
avantage, van, een klein voordeel veel ophef maken.
Mousseron , m. [Bot.] Kleine mei.kampernoelje, die in de lente onder het mos wast. M- d'automne, z. GODAILLER. — (fig.), z. V. a. PARVENU.
Monsseronne, f. [Bot.] Soort van latuw f.
Mouusseronnière, f. [Agric.] Meikampernoelje-bed n.
Moussette, f. [Hort.] Soort van appel m.
Mousseux, ease, adj. Schuimend, veel schuim
makend: Vin de Champagne m- Bière m-ease.
Bij dichters ook gebruikt voor MOUSSE. — [Bot.]
Rose m-euse (abusiv. voor Rose mossue), mosroos f.
— Somtijds als subst. m. gebruikt: Boire du
mousseux, schuimenden wijn drinken.
Moassier, m. [Bot.] Kruidenboek n. met niets
dan mosplanten.
Moussivore, adj. [H. n.] Atosetend: Le renne
m-, het mosetend rendier.
Motossoir, m. [Tech.] Schuimklopper m.,
roerstokje om de chocolade te doen schuimen. —
[Papet.] Hollander, roerbak, roertrog in., houten
cilinder met metalen scheenen bezet, waarmede de
lompen in half- en heelgoed veranderd worden.
Mousson, f. Tijdwvind, wisselwind m., naam
der in bepaalde jaargetijden regelmatig in eene
zékere rigting waaijende winden in 't noordelijk
gedeelte van den Indischen oceaan tusschen de kus
Afrika en Azië, m o u s s o n f. La nl- du-tenva
sud-ouest, du nord-ouest, de zuidwest-, de noord
Tijd m. dier winden: Attendre-westmoun.
la m- d'été, d'hiver, den zomer-, winter-mousson
afwachten.
Mousse , e , adj. Bemost, met mos bedekt:
Arbre m-, Pierre m-e, bemoste boom, steen m. —

Cette carpe est si vieille qu'elle a la tête toute

m-e, deze karper is zoo oust, dat zijn kop geheel
bemost (als beschimmeld) is.
Moussure, f. [Tech.] Baard in. aan den rand
van een geboord gat, inz. rondom de gaten der
aarden potten.
Moustac, ni. [H. n.] Snorbaard m., een aap
met blaauwachti e vlekken bij wijze van knevel
onder den neus [Simia cepphus].
Moustache , f. Knevelbaard, knevel, snorbaard in., baard der bovenlip. — (fig. et fam.)
Vieille m-, oude snorbaard, oudgediende. — (Loc.
fam.) . Bruler la m- a qn., van zeer nabij (is bout
Mousquite, m., z. MOUSTIOUE.
portant) een pistoolschot op iemand lossen. — Se
Moussa, m. Gierstbrj m. der negers.
bruler la m-, zijn plan verijdeld zien, zijn slag
Uoassache, f. [Com.] Zetmeel n. van maniok. missen. Enlever qc. a ,qn. sur la m-, jusque sur
Moussaillou, m. [Mar.] (fam.) Kleine scheeps- la m-, iemand iets voor den neus weghalen, vóór
jongen m., jongetje n.
den mond wegnemen. — (pop.) Donner sur la mMoussaut, Mousseau, adj. m.: Pain m-, à qn., iemand wat op 't gezigt geven. Reprendre
brood van gruttemeel. veroudert.) ses m-s, zijn ernstig gelaat weder aannemen. —
Mousse, adj. Bot, stomp (émoussé). (Het woord Baard m., enkele lange haren rondom den bek van
Mousse, m. [Mar.] Scheepsjongen, jongen, ka- sommige dieren, zoo als katten, leeuwen, enz., ook
juitwachter, zwabber, hooplooper m.
van vogels. — [Anat.] Kuiltje n. in de bovenlip onMousse, f. [Bot.] Mos, bladmos n., eene tal der 't neusschot. -- [H. n ] Baardmees f. (mésange
familie van de klasse der kryptogdmia of-rijke barbue). — [Anc. mar.] Borgstrop, hanger, vaste
bedektbloeijenden. M- d'arbre, de chêne, M- ter- toppenant, spaansche toppenant m. — [Mar.] Mrestre, boom- , eiken-, aardmos. M- aquatique, de la vergue de civadière, blinde trijs f. — [Tech.]
watermos; ook z. v. a. CONFERVE. M- du Nord, Langarmige tang f. des vergulders. — Gouddraadrendiermos. M- d'Islande, beter LICHEN d'Islande. trekkers kruk f.
M- de Corse, z. v. a. HELMINTHOCARTON. — Prov.)
Moustardié, ni. [Hort.] Soort van druif f.
Pierre qui roule n'am,asse pas de m-, b# veel
t Mousteille, Moustille, f. [H. n.], z. v. a.
verandering wordt men niet rgk, twaalf ambach- BELETTE.
(

51

1202

MOIJST1ER

---

t 1 toustier, m., Z. MOUTIER.
Moustiquaire, f. Bedgordijn f. of kleeding•
stuk n. ter beschutting tegen den steek der moskie•
ten in den nacht, m o s q u i t é r o m. (Men zegt ool

moustillier en moustiquière.) — Moustique, m

Bijtvlieg f., zeer lastige stekende mug ir
IIi ndië
en andere heete gewesten der aarde, coos
i e t m. -f. pl. [Méd.] Roode,
H. n.]

DIOUSTIQUES,

hevig jeu ende plekken f. pl. op de huid.
?bont, m. Most m., het uitgeperste zoete sat
der druiven, dat door gisting w n wordt.
Moutade, f. [Tech.] , z. v. a. DUITE.

Moidtard, rn. (pop.) Kwá jonnen, straatjoncen, kleine schavuit m. (Somtijds hoort men ool
het fern. MOOTAIUDE gebruiken.)
Montarde, f. [Bot.] Mosterdplant f. (sénevé);
mosterdzaad D. (graine de senevé). Seiner de la
rn-, mosterd zaaijen. Grain de in-, mosterdkorrel f.,
mosterdzaadje n. — [Cuis.] Mostaard, mosterd m.,
mengsel van mosterdmeel met azijn of eene andere
vloeistof. Cast de Ia m- fort piquante, de la mqui prend au nez, dat is zeer sterke mosterd, mos
neus vliegt. — (Proc.) C'est de-terd,in
la m- après diner, Cela vient comme m- aprèc
diner, dat is (komt) als mosterd na den maaltijd,
dat komt te laat. I1 n'appart.ient pas a tout vinaiprier de faire de bonne m-. 't 2s ieders zaak niet,
wat goeds te leeren; 't zijn niet allen koks, die
lange messen dragen. — (Loc. fam. et prov.) Brous
voos êtes amuse a la in-, tandis que les autres
faisaient leur devoir, gij hebt u met nuttelooze
dingen opgehouden, terwijl de anderen hunnen pligt
deden. La in-rend au nez, de boerterij, de gekheld is te grof, te vinnig, te bijtend. La in- lui
morste au nez, hij begint ongeduldig te worden.
Les enfants en vont a la m-, Tout Ie monde en
va á la m-, de kinderen op de straat weten het,
iedereen weet het, men spreekt er langs de straat
van. Sucrer ia in-, de pil vergulden, zijne bestraf flag enz. verzachten. Et le reste en m-, en de
rest aan mosterd (van eene te hooge herbergiersrekening). I( est fin comme m-, hij is bi de hand.
Houtarcielle, f. [Bot.] Soort van rammenas m.
Moeutardier, m. Mosterdpoije n.; — mosterdvaatje n. (des mosterdrrzans). -- Mosterdman, mosterdverkooper; — mosterd-fabrikant n1. ( Loc. fig.
et fain.) I1 se croit le premier m- du pape, hij
heeft heel wat verbeelding van zich zelven. -- [H. n.]
Volksnaam der muur- of torenzwaluw f.
-(- Monte, f. (fam.) Katje n., poes f.
Monté, e, adj.: Vin in-, gezwavelde wijn m.
loateille, f. [H. n.] , z. v. a. MOI1DPIERRE. (Er
staat abusievelijk MORSPIERRE.)
+ Moutier, in. (weleer Mo« stier,) Klooster n.; kerk f. — (Loc. prov.) I1 faut laisser Ie
i- ou it est, men moet de kerk de kerk laten; men
moet aan ingevoerde gebruiken niets veranderen.
Mont on, m. Hamel, gesneden ram m. (bélier
ebatré); ook in 't algemeen schaap, lam n. (bélier,
brebis, agneau). Le m- est le symbole de la douceur et de la vie champêtre, het schaap is het
zinnebeeld van de zachtmoedigheid en van het landleven. -- (Loc. fig. et prov.) C'est un m
it est
doux, comme on m-, hij is zoo zoet, zoo mak als
een schaap. Le peuple le fait comme les m-s,
het volk aapt alles na. Revenons à nos m- s,
laat ons tot ons onderwerp, tot ons vorig gesprek
•wederkeeren. Ii chercl,e cinq pieds à. on m-, hij
zoekt wat hij niet vinden kan. II est Bien loin de
ses m-s, hij is ver van de rékening, hij heeft de
verwachte belooning, enz. niet gekregen. Ii sent
l'épaule du m-, hij riekt naar het zweet. naar
den bok. I1 ressemble aux .m-s de Berri , hij
is op den neus geteekend. — (fig. et fain.) On a
mis près de lui un m-, pour le faire jaser, men
heeft bij hem (in de gevangenis) eenen bespieder
geplaatst, om hem te doen klappen. —11amelvleesch,
'in 't algemeen schapenvleesch n. Nous avons mangé
du m-, wij hebben schapenvleesch gegeten. Un gigot
de m-, een schapenbout m. — Schapenleder n.: Un
livre relié en n1-, een boek in schapenleër gebonden
---- [Tech.] Heiblok n.: Enfoncer des pieux jusqu'b
refus de m-, palen zoo diep ,inslaan, dat het hei
ze niet verder kan indrijven. — M-s, de vier-blok
stijlen of pilaren op de as der koets (vóór 't gebruik der veéren). -- Persboom m. — Gestel n.
tiener klok. — [H. n.] M- marin, zeeram m. (zékkere visch). — [Mar.] Kop m., krul f., wit schuim n.
—

-
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op de kruin der golven: La mer est couverte de
m-s, de zee is vol' koppen, is met lammetjes bedekt.
— [Hydr.] M-s, naam van zékeren schuimenden
waterval. -- MOUTON, NE, adj. Schaapachtig; goed aardig, zachtzinnig: Caractère m-, Humeur m -ne.
— Uit schapen bestaande: (fam.) La gent m-ne,
het sch.apenvofkje, de schapen. (toon in.
-1. Moutonnacie, f. Flaauwe, vervélendepreekMoutonnage, m. [Fèod.] Ileerenregt n. op de
schapen, op 't vee
Moritonnailie, f. Kudde f. schapen. -- (fig,
et iron.) Nadpers, schaapskoppen iii. pl.
Moeutonne, f. [Econ. rur.] Moederschaap n.
zonder eijerstok, — [Any. cost.] Gekrulde haarlok f. op 't voorhoofd.
Mouutonné, e, adj. (en part. passé van moutonner): - Tète, Perruque m-e, gekroesd (in digte
kleine krullen gelegd) hoofd n., gekroesde pruik f.
-- Le temps est m-, de lucht is vol schapewolkjes,
is met dunne witte wolkjes bedekt. -- (Loc. prov.)
Temps m•- et femme fardée ne sort pas de longue
durée, eerie lucht met schapewolkjes en eene geblankette vrouw duren beide niet lang. — [Man.]
Cheval m-, paard met een schaapshoofd, met een'
ramsneus. — 4- Moftonnernent, adv. Schaapachtig, als de schapen. — Moutonner, V. a.
Kroezen, het haar in kleine krullen leggen (zelden
dan in 't part. passé als adj., z. boven).-gebézid
-- M- un prisonnier, een' gevangene uithooren door
iemand bij hem te plaatsen, die zijn vertrouwen
zoekt te winnen. — MOUTONNER, v. n.. [Mar.] Omkrullen, schuimen: La nier moutonne, de zee krijgt
schuimkoppen, de zee krult om. — SE MMOUTONNER,
V. pr. Gekroesd of kroezig worden. — Zich tot
schaap maken. — -I- Montonnerie, f., Schaapachtigheid, onnoozelheid, domheid f. — Moutonneux, ease, adj. Gekroesd. — Mer in-ease, omkrullende, schuimende zee f. — Ciel ni-, lucht f.
vol schapewolkjes. — hioutonnier, ière, adj.
(fain.) Schaapachtig, zoo onnoozel al dom als een
schaap; (fig. et fain.) • volgzaam, gedwee, na -penti.
Mouture, f. Het malen, gemaal; -- maalloon,
maalgeld n. Droit sur les m-s, regt n. op 't gemaal. — Ce meunier a pris double m-, die molenaar heeft dubbel maalloon genomen. — (Prov.)
Tirer, Prendre dun sac deux m-s, zich zone
moeite dubbel laten betalen, dubbel voordeel uit eerie
zaak halen. — M-, ou bled m-, meel van tarwe,
rogge en gerst onder elkander. — [Pharm.] Fijn
-malingf.etdhzo
Motuvage, m. [gaff.] Het gelijkmatig verdeelere
der kristallen in de suikermassa.
Mouvanee, f. [Jur. féod.] Leenheerl)jkheid,
oppermagtigheid van een leen ten opzigte van een
daarvan afhangend domein; — (doorgaans) afhankelijkheid vara eens anders leen, leenbaarheid f.,
leenpligt m. Deux seigneurs différents ne peuvent
avoir Ia m- dun même fief, twee onderscheidene
heer-en kunnen niet in eemm en hetzelfde goed het
leenregt hebben.
Mouvant, e, adj. Bewegend, beweegbaar, los,
onvast, vlot. Les causes m-s dun agent, de beweende oorzaken van een werkend voorwerp. Ce sont
des terres mouvantes, dat zijn losse gronden. Les
roues s'enfoncent dans les sables m-es, de wielen
zakken in los zand, in dr fzand. — (fig.) La fortune
est on sable mouvant, wie op 't geluk vertrouwt,
die heeft op zand gebouwd. Tableau m-, schil
beweegbare figuren. — Lieu m-, druk-derijf.mt
bezochte plaats f, — [Bias.] Ii porte d'azur a trois
rayons dor mouvants du chef de l'écu, hij voert
drie uit het schildhoofd voortkomende gouden stralen in een blaauw veld. — [Jur. féod ] Fief m-,
afhankelijk leen n. Cett.e seigneurie est m-e en plein
fief de la couronne, deze heerlijkheid is een leen
van de kroon. — MOUVANT, M. [Chas.] LokvoId l m. bij een' strik. (raffinadeurs.
Monve-ehaux, m. [Tech.] Roerstok m. der
liiosuvernent, m. Bewéginr#, plaatsverandering f.
1t- lent, rapide, langzame, snelle beweging. Le mIe Fair, de beweging der lucht. Le m- de la terre
1'occident en orient, de beweging der aarde van
het westen naar het oosten. Donner le m- b qc.,
!ets in beweging brengen.. — M- apparent, schijn
M- uniforme, accéléré, retardé,-marebwgzn.
varié, eenparige (gelijkmatige), versnelde, vertraagle, afwisselende beweging. lei- simple, composé,
'nkelvoudige, zarnengestelde beweging. M- recti-
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ligne, curviligne, regtlijnige, krorrilijnige beweging.
M- d'oscillation, slingerende bewering. M- perpétuel, altijddurende beweging. -- (fig et (am.) C'est
Ie m- perpétuel, 't is een onrust, hij of zij heeft
nooit rust, is altijd in beweging. Chercher le mperpétuel, den steen der wijzen, de quadratuur
das cirkels, iets onmogelijks zoeken. — [1-Ion.] Le
an- d'une horloge, liet gaande werk, het raderwerk
eener klok. — [Mil.] On fit faire divers mouvements à l'armée, men liet het leger verscheidene
bewegingen maken. M- en avant, M- rétrograde,

MIoxa, ni. [ Iéd.] Bijt'oetwol f., eene graauiiwe,
wollige stof, die in China, Japan en elders uit de
bladeren en toppen van den geineenen bijvoet bereid
en als geneesmiddel inz. teren jicht en podagra uit
gebruikt wordt, m o x a f. Appliquer Ie-wendig
ni-, de moxa aanwenden, een' kegelvormigen prop
van die wol op de huid in brand steken, om daar
brandwond te doen ontstaan, die tot et--doren
tering overgaat. — Moxibustion, I. (pr. —busti-on) Het branden met mnaxa.

voortgaande, teruggaande beweging. — I1 y a da
in- dans ce regiment, er hebben bevorderingen bij
dit regiment plaats. — [ Mar.] Les rn-s dun

port, de orders of bevelen van de hacendirectie;
de veranderingen, door aankomen of vertrekken
van schepen voorgevallen. [Man.] Ce chev al
a. un beau m-, dit paard heeft een' schoonen
gang. — [Mus.] Maat, zanginaat f. Presser, Ralentir Ie in-, de maal schielijker, langzamer slaan.
Chanter, Jouer de in-, naar de maat zingen,
spelen. — [Litt., Pots.] 11 N a de grands m-s
dans cette pièce, er zijn groote roerende plaatsen
in dit stuk. I1 a employé toes les m-s de 1'éloquence, hij heeft alle wendingen, krachten van de
welsprekendheid aangewend. Ces vers n'ont point
de m-, in deze verzen is geene maat, geene welluidendheid. -- (fig.) Se donner bien du in- pour qc ,
zich veel moeite tot iets geven, veel water om iets vuil
,naken. — ( fig.) Gemoedsbeweging, aandrift, zi:elsdri ft f.; zin in. On nest pas maitre des premiers
m-s, men is geen meester over de eerste driften,
opwellingen. Combien de différents m-s s'élèvent
dans mon dme ! hoevele onderscheidene bewegingen, gevoelens stijgen in mijn gemoed op f La volonté donne le m- aux autres facultés, de wil
brengt de andere krachten in beweging. II a agi
par un bon m-, par un in- d'équité, de pitié, hij
heeft uit eene goede aandrift, uit eene aandrift
van billijkheid, van medelijden gehandeld. I1 ne la
pas fait de son propre m-, hij heeft het niet uit eigen
beweging gedaan. Suivre son m-, vr willig han
zijnen zin volgen. — M-s, onrust, beroerte f.,-deln,
oproer n., opstand m. I1 y a des m-s dans cette
vitte, er is onrust, oproer in deze stad. Durant les
derniers m- populaires of du peuple, gedurende
de laatste volksberoerten. — [Polit.] Le parti dii.
zn -, de partij des vooruitgangs.
-4- Mouvernenté, e, adj. Vol afwisseling of
verscheidenheid: Pay sage m-.
Louver, v. a. [Hort.] De aarde in een' pot,
bloembak enz. loswerken, oppervlakkig losmaken.
— [Raff.] De suiker van de vormaarde losmaken.
— (pop.) Bewegen, beroeren. — MouvaR, v. n.
;

[Navig.] Quand cette rivière mouve du fond, cela

annonce une grande crue, als 't grondwater dier
rivier sneller dan gewoonlijk stroomt, duidt dat
een sterk wassen van 't water aan.
lllouveron, m. [Ralf.] Roerstok m., om de
suiker om te roeren.
lfi[ouvet, m., Mouvette, f., of MMouvoir, m.

[Tecli.] Roerstok m., om het gesmolten vet om te
roeren.
oaivoir, v. a. Bewégen, in beweging brengen,
van plaats doen veranderen, verzetten: Trois hommes n'ont pu m- cette pierre, drie man hebben
dezen steen niet van zijne plaats kunnen brengen.
Le ressort qui meut une machine, de velg, die
eene machine in beweging brengt. — Bewegen, aan
aandrijven, doen handelen. aansporen: C'est-zetn,
la passion qui Ie meut, 't is de hartstogt, die hem
aandrijft, doet handelen. --- (Proc.) L'objet meut
la puissance, de tegenwoordigheid van 't voorwerp
maakt de begeerte gaande, dart tot de daad aan.
--- M- (beter Exciter) une querelle, een' twist ver
mus et is m-,-wekn.[Prat]Touspeè
alle tegenwoordige en toekomstige regtszaken. —
I0Uv0iR, v. n. [Eéod.] Leenroerig zijn, van een
ander leen afhangen. — SE MOUVOIR, V. pr. Zich
bewegen; bewogen worden; bewogen kunnen worden. Le pauvre homme ne peut se m-, de arme
man kan zich niet bewegen. Un corps qui se meut
en ligne drone, een ligchaam, dat in repte lijn bewogen wordt. les grandes masses ne se meuvent
pas facilement, de groote massaas laten zich niet
gemakkelijk in beweging brengen. — Il s'est mu
un diítérend, er is een geschil ontstaan, opgekomen.
,
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Moyau, m. [Tech.] Balk m. of zwaar hout n.,

waarmede liet druivenmerq ter uitpersing bezwaard
wordt. — Weleer ook: midden, middelpunt n.
Moye, f. [Mac.] Weeke ader' f. in eenen steen
— Weeke opperi)lakte f., van een' harden steen
--. Weleer ook: hoop, stapel m. — Moyd, e, adj.:
Pierre m-e, steen m. met eene weeke ader. — Met
de zaag in tweeën verdeelde steen m.
Ioyen, ne, adj. Middelmatig, middelbaar,
gemiddeld, het midden houdend. I1 est de n1 -ne
grandeur, hij is van middelmatige grootte , niet
groot en ook niet klein. II n'a qu'une fortune
m-ne, hij heeft slechts een middelmatig vermogen..
II est de m- age, hij is van middelbaren ouder-

dom, noch jong, noch oud. — Femme de rn -ne

vertu, vrouw van dubbelzinnig gedrag, van twij-

felachtige deugd. — Les auteurs de la m-ne la-

tinité, de schrijvers van de middeleeuw der latinsclhe taal (van omstreeks Sevérus tot aan den val
des rijks). — [Anat.] Ventre m- (la poitrine), de
borst. — [Astr.] La distance m-ne d'une planète,

de middelafstand van eene planeet. Latitude. Longitude ni-ne, gemiddelde breedte, lengte I. Temps
m-, middelbare tijd m. --- [Arith.] Termes in-s,
middelste termen m. pl. (eener evenredigheid) . —
[Gram.] Verbe m-, half bedrijvend en half lijdend

werkwoom'd (in het grieksch). — [Prat.] M-ne
justice, z. JUSTICE.
1110YEN, m. Middel n., weg, uitweg rn., gelégen.heid f. Chercher un m-, een middel zoeken. S'avaneer, Parvenir par de mauvais m-s, door slechte
middelen ergens toe geraken. Jeu sais bien le

m-, ik weet er het middel, den weg wel toe. C'est

un excellent in- pour s'enrichir, dat is een voom'-

trefj'elijk middel, eene schoone gelegenheid om rijk
te worden. I1 n'y a pas in- d'empêcher cela, 't is
niet mno;eifjk, er is geen middel, om dit te beletten.
— Middel, vermogen n., snapt f. Si vous avez Ie
in- de be sauver, it faut Ie faire, wanneer 't in
uwe raagt staat, wanneer 't u mooelijk is hein te
redden, moet gij het doen. I1 n'y a pas in- de
faire sela, I1 n'y a pas ni -, 't is niet mogelijk, em'
is geen kans op, dat te doen. — (ellipt.) Le m?
Quel m? op wat wijze? langs welken weg? hoe
zal dat gaan? hoe is dat mogelijk? — Tusschenkomst, hulp f., bijstand m,, toedoen n.: 11 a obtenu
eet emploi par ]e m- de son ami, hij heeft dat
ambt door tusschenkomst, toedoen van zijnen vriend
gekregen. — [Log.] Le in- de ce syllogisme est
faux, de middelterm van deze sluitrede is valsch.
— [Math.] M- proportionnel, z. beneden MOYENNE.
— MOYENS, m. pl. Middelen n. pl., vermogen n.,
rijkdom m.: C'est un homme qui a de grands ni-,

't is een man, die een groot vermogen heeft, een
rijk man. — Natuurlijke gaven f. pl., talenten n.
pl. Cet orateur a de faibles m-, deze redenaar
heeft zwakke, geringe talenten. C'est un garcon
sans m-, 't is een jongen zonder talenten, zonder
aanleg. -- [Prat.] Gronden m. pl., bewijsredenen f.
pl., die men bibrenr-t, om te verkrijgen wat men
vraagt: Donner des m- dans sa requête, gronden
in zijn smeekschrift aanvoeren. — [Legisl. et Fin.]
Voles et m-, inkomsten en middelen. Le budget des
voles et m-, het budget der inkomsten, bedrooting
der ontvangsten. — MOYENNE, f. [Math.] M- pro-

portionnelle géométrique of M- proportionnelle of

enkel M- , rekenkunstiq middenevenrédige. (Men

zegt ook Mogen proportioneel.) — AU • MOVEN DE,

loc. prep. krachtens, , door middel van: Au m- de

son intercession nous obtiendrez la place, door

middel van zijne voorspraak zult gij de plaats
krijgen. Au m- de son adresse ii a reussi, door
middel van zijne behendigheid is 't hem gelukt.
Moyen-à:ge, m., z. hGE. — 4. oyena giste,

adj. Tot de middeleeuwen beh.00rend.
Mioyennant, prép. Door middel van, neet:

Acheter une chose m- la somme de tart, iets

koopen met eerie som van zooveel. — MOYENNANT

120 /k
QUE, loc.

MMOYENNEMENT

---

conj. Op voorwaarde dat, mits: Je le

feral, in- que vous en répondiez, ik zal het doen,
mits gij er voor instaat. — Moyennentent, adv.

Middelmatig, tamelijk. Est-il riche? M-, is hij rijk?
Middelmatig. (Het woord veroudert.) — -J- Moyenner, V. a. (ram.) Bemiddelen, teweeg brengen:

M- une réconciliation entre deux perronnes, eene

verzoening tusschen twee personen bemiddelen,
teweeg brengen. — t Moyenneur, m., z. v. a.
)1ÉDIATEUR, ENTREMETTEUR, INTERMEDIAIRE.

Moyer, V. a. [Tech.] Hardsteen midden door
zagen. (moeras n.
koyère , f. [ Agric. ] Met rietgewas bedekt
Moyette, f.[Agile.] Kleine voorloopige hooi
f f., op 't veld gemaakt, om 't hooi tegen den-schei
regen te vrjwaren.
Moye'i, m. [Tech.] Naaf, nave f. (van een
rad). M- des roues à aubes, naaf of centersteek m.
der schepraden (aan de stoomboeten). — m0yEU, in.
Dojer, eido jer m. (liever jaune d'oeuf). — Bi Marot
voor milieu, midden, gebruikt. — [ Conf.] Soort
van gekonfijte pruim f.
Mozarabe, m. [Hist ] Christen in Spanje,
die van de Mooren en Saracenen afkomstig is,
Mozarabiër m. — Mozarabe of Mozarabique, adj. Tot de Mozarabiërs of tot hunne
eeredienst behoorend.

Mozette, f. [Cost. eecl.] Rok m. zonder mouwen,
als kleeding der hooge katholjke geestelijken in
Italië. — z. ook MOSETTE.
Mu, nl. Zacht geknor n. van een hond, die boos
wordt. — Het klagend en heftig brommen met gesloten mond.
Mei, e, adj. ,(en part. passé van mouvoir)
Chose mue, bewogene, in beweging gebragte zaak f.
-- Les homines sent souvent mus par deux principes opposés, 1'intérêt et la vanité, de menschen

worden vaak door twee strijdige beginselen aangedreven, 't eigenbelang en de ijdelheid.
4- Muabilité, f. [Didact.] Bewérelijkheid, ver
f. — ]disable, adj. Bewégeljk, ver -anderljkhi
onbestendig: Le vent, La volonté est-anderlijk,
m-, de wind, de wil is veranderl k.

Muage, in. [Anc. coot.], z. v. a. MUTATION.
-- [Tech.] , z. V. a. MUTAGE.
Muarnce, f. [Anc. mus.] Toonverandering f.:
Depuis qu'on se sert de la note si, on a abandonne les m-s, sedert men zich van de noot si be-

dient, heeft men de veranderingen van toon laten
varen. — La voix de eet enfant est en m-, de
stem van dat kind is aan 't veranderen, krij gt een'
dieper' toon.
?Mant, m. [Tech.] Kanaal of bekken n. in
een' zoutput.
Mucate, m. [Chim.] Slijmzuur zout n.
Mueédinées, f. pl. [Bot.] Schimmels f. pl.,
schimmelplanten f. pl.

NETJET.

Mode, f. [Corn.] Soort van stof f. uit l eene
chinésche boomschors.
Melder, V. a. [Mar.] Doorkaaien.
Mue, f. Het ruijen of verveêren (der vogels);
het verharen (van honden, katten, enz.); het ver
slangen, zijdewormen, enz.); het af--vélen(a
werpen der horens (van herten). Cat oiseau est à
la troisième mue, die vogel ruit voor de derde
maal. — Tijd, waarop die veranderingen bij de
dieren plaats hebben, ruit jd, verhaar -, vervult (jet m.,
tijd van 't afwerpen der horens bij 't hert. — De
uitgevallen véderen of haren, de afgestroopte huid,
de afgeworpene horens. — Buikooi f. voor den valk.
— Donkere mestplaats f. voor 't huisgevogelle. -- (fam ) Etre en mue, gevangen zitten; ook: wegens ongesteldheid zijne kamer houden. — Tenir
une femme en mue, eene vrouw kamergin, eene
bijzit onderhouden. — (Loc. prov.) I1 est propre
à garder les oiseaux en mue, hij is nergens toe te
gebruiken. — [Mus.] Mue de voix, stemwisseling f.,
verandering der stem tegen den tijd der manbaar heid, het breken der stem. — [Prat.] Mue de plaid,
aanvang m. van een proces, aanleiding f. tot een
regtsgeding. — [Véner.] Mettre les chiens it la
mue, de honden niet meer tot de jagt gebruiken.
— Mué, e, adj. Oiseau mud, vogel m., die geruid heeft. — Voix muée, stem f., die gewisseld
heeft.
à niveler).
Misel, m, [Anc. tech.] Waterpaslood n. (plomb
?Melle, I. [Bot.] Vieezige top m. van planten.
— Weleer ook eene soort van zeer sterk leder n.
Miser, V. n. Ruijen, verveiren, verharen, ver
horens afwerpen. Ces poules oat déjà-vélen,d
mué, deze hoenders hebben reeds geruid. Ce chat
commence á m-, deze kat begint te verharen. On
dit que les écrevisses muent aussi, men zegt dat
de kreeften ook hunne schalen afwerpen. — Van
stem wisselen of veranderen: Sa voix commence
déjà à m-, zijne stem begint reeds te veranderen;
— (pop.) de baard zit hem reeds in de keel. —
t MUER, V. a. Veranderen: Jésus mua l'eau en
vin, Jezus veranderde 't water in wijn. — [Véner.
Le cerf mise sa tète, het hert werpt zijne horens a -.
Mueson, m. Maat f., regt n. op den wijn.
?Met, te, adj. Stom, stemmeloos, sprakeloos,
van 't gebruik der spraak beroofd; — bij uitbreiding: sprakeloos of stom van verbazing, schrik,
schaamte, enz. Il est m- de naissance, hij is stom
geboren. Ce garcon est sound et muet, sourd-muet,
deze jongen is doof en stom (z. ook SOURD-MUET).
It fut si consterné qu'il demeura m-, hij werd zoo

ontsteld, dat hij geen woord kon uitbrengen, dat

hij verstomde. Les grandes douleurs rendent m-s,
groote, hevige smarten maken stom. — ((am.) I1
est m- comme un poisson of comme une carpe,
hij is zoo stom als een vise/i, hij spreekt g een
woord. — (fig.) Sa douleur était m -te , hare
Muchepot (à) (of A. la muchetenpot), smart was stil, zwfjgend, in zich zelve gekeerd.
Z. MUSSEPOT, — Mother (se), z. MUSSER.
Il est Ie chef m- de la conspiration, hij is 't geMucilage, nl. [Chico.] Slijm, plantenslfjm n. heinië opperhoofd der zamenzwering. La lol est un
— [Pharm.] Sl jmerig geneesmiddel n. — [ Mid.] juge m-, de wet is een stomme regter. — Témoins
Sljmige stof f. in de pis b# graveel en moejeljke m-s, stomme, zwijgende getuigen m. pl., levenlooze
waterlozing. — Mueilagineux , euse , (dj . voorwerpen, kenteekens, die tegen een' beschuldigde
Sljmiq, sl jmerig, slijmachtig. — [ Anat.] Glandes getuigen. — [Théát.] Jeu m-, stom spel, gebaren m-euses, sljmklieren f. pl. — [ Pharm.] Un mé- spel n. Scène m-te, stom tooneel n. — Vin m-,
dicament m-, of als subst. Un m-, een slijmerig niet gegiste, zoet blijvende wijn in. — [Gram.]
geneesmiddel n. — Mncine, f. [Chim.] Slzjmige Lettres m-tes, stomme letters, die bij 't lezen niet
stof f., met de lijmstof in de planten verbonden, worden uitgesproken: Le c dans blanc, 1'h dans
m u ci n e f. — Mueip arcs, m. pl. [Anat.] Sli m- honneur sont muets, de c in Blanc, de h in honvochta.fscheidende huidblaasjes n. pl. — Mucique, neur worden niet uitgesproken. — [Véner.] Chien
adj. [Chim.]: Acide m-, slumzuur n. — Mudl- m-, hond, die bij 't opzoeken van het wild niet
te , m. Chim.] Slijmzurig zout n. — Mucivo- aanslaat. — nIUET, m., -TE, f. Stomme m. en f.;
res, f. pl. [H. n ] Van plantensljm levende in- — wie zich stom houdt , wie niet spreken wil.
secten n. pl. — Mueo ène, m. Voedende sl jm- Faire le m-, den stomme spelen, zich stom houden. —
stof f. — Muteosité, f. Sl(jmige stof, door de [Prat.] M- volontaire, opzettelij ke stomme, beschulsljnzvliezen afgescheiden slijm n. — [Bot.] Sljmig digde, die niet wil spreken. - Les m-s du sérail,
sap, sljmsap n. — Mucostite, m. [Pharm.] , de stommen van 't serail, lieden in dienst des SulZ. v. a. C ATAPLASME.
tans, die, zonder stom te zijn, zich enkel door teeMucrone, m. [Bot.] Korte, regie stekel m. — teens uitdrukken. -- (Loc. prov.) C'est une in-te
Mucroné, e, adj. Stekelpuntig. — Mucro- des balies, 't is een kijfziek, altijd scheldend wijf.
nifère, adj. [Bot.] Met stekelpuntjes. — Ma.- — :MET, m. [H. n.] Soort van ratelslang f. — MUeronifolié, e, ad.. Met stekelpuntige bladeren. ETTE, f. [H.pn.], z. v. a. GIIENOUILLE rouse.—[Gram.
-- Mueronifórme, adj. iDidact.] Puntig, spits, ggrec.] M-s, stomme medeklinkers m. pl. [mutuej.
puntvormig.
— Jagthuis, jagthuisje n., verzamelplaats der jagers
Mucus , m. (pr. —kuce) [ Physiol. ] Naar (oorspronkelijk een huis voor 't ruijen der valken,
plantensljm gelijkend vocht n., dat de huid in ver voor 't horenwisselen der herten; later een soort
olieachtige stof uitscheidt, m u--bindgmet
landhuisje tot galante bijeenkomsten) . — Le--gelijk

e u s m. -- [Didact.], Z. V. a'. MUCOSITE.

ger n., waarin de haas zijne jongen heeft geworpen.

MLTETTER
Muetter, V. a. [Tech.] M- le vin, den wijn
ongegist of zoet houden, hem door middel van
zwavel zoet maken.
Muezzin, m. [H. aft.] Roeper, uitroeper der
biduren van de minarets der moskeeën, m u é z z in m.
iufie, m. [H. n.] Snoet, snuit m., naakt en
slijmerig uitende van den kop of bek van sommige
dieren (zoo als van den leeuw, tijger, luipaard,
van sommige knaagdieren en van de meeste herkaauwende dieren) . — Uit smaad soms ook van
menschen gebézigd: (pop.) Donner sur le m- àqn.,
iemand wat op zijn' smoel geven. C'est un m-, une
in-, 't is een apengezigt, een leelzjk, onaangenaam
schepsel. — [Scuip.] Muilvormig sieraad n. -[Tech.], Strook ijzer onder aan eene veér. Le mde la flèche d' un chariot, het vooreinde van eenen
langwagen. — [Bot.] , of MIufleau, m., z. v. a.
MUFLIER.
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zeer grillig , eigenzinnig zijn. z. ook FERRER, FREIN,
HEURE. — [H. n.] ,

z. v. a. MULLE. — Soort van

rog m. in de Roode zee - MULES , f. pl. [Méd.
Winterhielen, (pop.) kakhielen m. pl. — [Vétér.1
M-s traversières of traversines, kloven I. pl. aan
de gewrichten boven de knieschijf der paarden.
Mulet, m. [H. n.] Muildier n. (uit een ezel
en eene merrie geboren (vgl . BARDOT) . — (Loc.
prov.) Etr
e têtu comme un m- (of comme une
^ mule), z . MULE . Garder le m-, lang met ongeduld
staan wachten. z. ook BÉT. — Bastaard in , ieder
dier, dat uit de kruising of vermenging van twee
verschillende soorten is voortgekomen en niet weder
voortteelt; somtijds ook verkeerdeljk van de werkbijen gebézigd. — [Bot.] Bastaardplant f. -- [Mar.]
Portugeesch schip met latijnzeilen, ni u l e t n. —
[Vénér.] Hert, dat zijn gewei afgeworpen en nog
niet teruggekregen heeft - MULET , M. [H. n.],
.

.

?outlier, ni. (N1- de lion, de veau, de boeuf, de z. v. a. MULLE.
Muletier, m. Muilezeldrjver; - verzorger m.
cbien.) [Bot.] Leeuwenbek, kalfssnuit, ossensnuit,
hondenmuil m. (opperregter, mu f t i m. — (Loc. (am.) Brutal comme un m-, hoogst bruMufti, Moefti, m. Turksche opperpriester en taal of onbeschoft. — [H. n.] Soort van muildierMuge, Mugil, m. [H. n.] Harder m. (zekere horzel f.
visch) . M- volant, z. v. a EXOCET . - Mugi Muletières, f. pl. [Pèche] , z. v. a MULlER.
Musette, f. [Pèche] Portugésche visschersloide en Mugilornore, m. Eene chilésische en
.

.

schuit f. — [Fauc.] Maag f. dei' roofvogels (ook
Bene carolinische hardersoort.
Mugir, V. n. Bulken, loeijen: On entend m- les mulotte geheeten). Avoir la m-, de pip hebben. —
taureaux, men hoort de stieren loeijen. Cette vache Somtijds ook van de lebmaag van 't kalf gebruikt.
muit après son vege, deze koe bulkt naar haar — [[:1. n.] Tweeschalige mosselvormige schelp f.
kalf. -- (fig.) Cet homme mugissait de colère, de M- des peintres, schildersschelp.
% Mulièbre, adj. [Méd.] De vrouw betreffend:
douleur , die man brulde van gramschap , van
smart. Cet acteur ne parle pas, it mugit, die Flux m-, z. v. a. fleurs blanches, z onder FLEUR.
Muller, m. [Pèche] Barbeelnet n.
tooneelspeler spreekt niet, hij brult. — La mer
Muline, f., z. v. a. CHAYIITIS.
mugissait, de zee bruiste, loeide. — Mugissant,
Mulle, m. {îI. n.] Zeebarbeel in. ,hi- barbu,
e, adj. Loeijend, bulkend. Un taureau m-. een
bulkende stier. — Les vents, Hots m-s, de loeijende roode zeebarbeel (rouget) . M- rayé, gestreepte zeewinden m. pl., bruisende golven f. pl. Cet homme barbeel (surmulet).
Mulle, f. [Coin.] Geringe soort van meekrap f.
a la voix m-e, die man heeft eene bulkende stem.
— Meissen' ent, m. Geloei, gebulk n.: Le m- — Ook als adj.: Garance m-.
Mulon, m. [Tech.] Groote hoop zout, aan den
des vaches, het geloei der koeijen. — (fig.) Le mdes vagues, des vents , het bruisen der golven, zeeoever verzameld. — z ook MEULON .
Mulot, in. [H. n.] De groote veldmuis f. Mhet geloei der winden.
volant, veldvledermuis. Grand m-, trekrat f. [Mus
fiugot, m. Verborgen schat m. (magot).
M itguet, in. [Bot.] Lélie der dalen, meibloem f., decumanus] — (Loc. prov.) Endormir le m-, iemand
leverkruid n. M- des bols, woudmeester m. Petit weten te bedotten, in slaap te wiegen. C'est un
m-, z. C AILLE-LAIT . — [Méd.] Mondzweertje n. van endormeur de m-s, 't is een slimme vos, een gekinderen. — [ Vétér.] Boosaardige zweer f. in den slepen vogel, een bedrieger. — Muloter, v. a. De
mond der lammeren. — (fig. et fam.) Saletjonker, aarde opwroeten, gelijk de wilde zwijnen doen, om
pronker, ju/fersgek: C'est chez elle quest le ren de muizennesten te zoeken. -- Ook van jagthonden
bij haar is de vergaderplaats-dezvousm, gebezigd, die blijven staan bij elk voorwerp, dat
der pronkers, der heertjes. — MUGUET, TE, adj. zij ontmoeten.
Mulotin, m. [Agric.] Kleine korenschelf f.
(woord van Molière): Visites m-tes, bezoeken der
Mulquinerie, f. Handel m. in fijn lijnwaad.
saletjonkers of rnodeheertjes. — Mugueter, v. a.
(fam.) Den vrouwendienaar of saletjonker spelen; — Fabr jk f. daarvan. — Mulquinier, m. Fabrikant
van fijn l jnwaad; verkooper ni. daarvan.
— weleer ook: Op iets loeren, zijn oog op iets
Multangle , Multangulaire , adj. liever
hebben, naar iets haken. (In beide beteekenissen
POLYGONE.
verouderd.)
Muitiarticulé, e, adj. [EI. n.] Veelgeleed,
Maid, m. [Métrol.] Mudde f.. mud n.; okshoofd, vat n., ton f. Combien vendez -voos le m- veelledig. — Mialtiaxifère, adj. Didact.] Met
vele
assen. -- ï Multiberbe, adj. Zwaar van
d'avotne ? voor hoeveel verkoopt gij de mudde haver ? Un m- de vin, een okshoofd wijn. Percer baard, gebaard. — Multibuibeux, ease, adj.
un m-, een vat opsteken. Ce m- nest pas dejauge, [Bot.] Met veel bollen of uijen. -- Multicapsulaire, adj. [Bot.] Met veel zaadhuisjes. — Moaldeze ton, dit vat heeft niet de juiste maat.
Moire, f. [Tech.] Moérloog f. (die na de kris- ticaréné, e, adj. [H. n.] Met vele hooge ribben
talliséring van 't zout overblijft). — (in Franche- (van schelpen). — Multicaude, adj. [H. n.]
Veelstaartig, met vele staartvormige verlengselen.
Comté) Het zoute water uit de putten.
MMeilale, m, [Bot.] 4frikaansche palmboom n. — Multicaule, adj. [Bot.] Veelstengelig. — Als
subst. in Philippijnsche moerbézieboom (ook muMetlar, m. [H. n.], z. v. a. SOUFFLEUR.
Mulard, m. [H. n.] Bastaard m. van de ge- rier Perrotet geheeten). -- iàulticolore, adj.
[ Didact. j Veelkleurig. -- Multicorne, adj. [ (-í. n.]
meene o f ,wilde eend en van de turksche of mus
-kusendf. Met veel horens of voelsprieten. — Miaultieuspidé, e, adj. [Anat.] Veelpuntig (van tanden). —
t Mulat, m. [H. n.] , z. v. a MÉTIS.
Miilàtre, m et f. Mulat m., mulattin f., naam Mnitidenté, e, adj. Veeltandig. — 1iYnitidigivan het uit blanke en zwarte menschen (negers) té, e, adj. [Bot., Veelvingerig (van bladeren). —
geteelde menschenras. (In 't vrouwelijk zegt men Multifère, adj. [Bot.] Verscheidene malen 's jaars
ook mulâtresse.) — Ook als adj. gebruikt: Valet dragend. -- Mu^ltifide, adj. [Didact.] Veelspletig. — M ultiflore, adj. [Bot.] Veelbloemig. --m-, Servante m-, mulatsche knecht m., meid f.
Multifolié, e, adj. [Bot.] In vele blaadjes ge
T Mulcionaire, m. Koeijenmelker m.
Muleter, v. a. [Jur.] Straffen. met geldboete
Multiforé, e, adj. [H. n.] Met veel-del.—
uitbreiding)
Mis
gaatjes
of openingen. -- Muitiforme, adj. [Distraffen, boete opleggen. — (bp
kwellen. — Het part.,passé is ook adj.-handel, dact ] Veelvormig. — Multiformité, f. Veel
Multigemme, adj. [Bot.] Met-vormighed.
Homme mulcté, beboet man. — Etre très-m- dans
un dc rit, in een geschrift duchtig gehavend worden. veel knoppen. — Multi labre, adj. [H. n.] Veel
lippen. — Moltilatère,-lipgofmetrjk
Mule, f. [[l. n.] Muil, vrouwenmuil f., weleer
ook manspantoffel f. — Pauselijke pantoffel met adj. [Géom.j Veelzijdig. -- Multilobé, e, adj.
een kruis: Baiser la m- du Pape, 's pausen pan- [Bot.] Veellobbiq. — Multilocal, e, adj. [Dito/fel kussen. — MULE , f. Wijfjes-muildier n. -- dact.] Zich op vele punten of plaatsen te gelijk
(Loc. prov.) Etre fantasque (têtu) comme une m-, openbarend. — Multiloculaire , adj. [Bot.]
.

.
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MIJLTI .AMME

Veelvahkig. -- Miiltirnarnme, adj. diet meet

dan twee borsten of promoten, veelborstig. -MultiiiÓme, wij. [Algèb.] Veeldeelig (lieve, po-

Iynóme)..- Multipare, adj. [H. n.] Veel joneiltiparité, f. Eigengen te gelij k barend
schap van veel jongen te gelijk te baren. — Mul tiparti, e, Multipartite, adj. [Bot.] Veeldeelig
Mliltipède, adj. [H. n.] Veelvoetig.
M uitipétaié, e, adj. [Bot.] Plet veel bloembiaderen. -- Mtuitipie, adj. [Arith.] Veelvoudig, veel
Raison ni -, veelvoudir!e verhouding. INeuf-vuldig:
est in- de trois, of als subst. Neuf est un MULTI
negen is een veelvoud van drie. —-PLEdetrois,
[Géoin.] Point m-, veelvoudig punt n., gemeen
punt van doorsnijding van twee of meer armen
eenei kromme lijn. — [Mécan.] Veelvoudig katrol f.,
vereeniging van verscheidene katrollen. — La question est ni-, de vraag is veelvoudig. -- Muitipliabte, adj. Vermenigvuldigbaar. ---M ultipliant i e, adj. [Didact.j Vermenigvuldigend. -^IULTIPLI4NT, m. [Opt. j Glas n., dat de voorwerPeil vermenigvuldigt. — [Bot.; Indische vijgeboom n1. --- Multiplicable, adj., z. v. a. MIULTIPLIAI3LE. — Muitiplieaiide, in . [Ar itll.i Vermenigvuldigtal n., getal, dat vermenigvuldigd moet
worden., ritultip1ieán dus m. —Muultiplieateur, i n. [Arith.] Vermenigvuldige r m., getal.
waarmede een ander vermenigvuldirvd wordt, in u lt ii) ii e d t o r na. — -. Mmultiplieatif, ive, adj.
Vermenigvuldigend; vermenigvuldiging bewerkend
of uitdrukkend. — M uitipiîeafiou, f. Vermeerdering, vermenigvuldiging, verveelvoudiging.
[Aritli.] Vermenigvuldiging, mid l tip 1 i e d t ie f.
-- Mull i plicit3y, f. Ve fvuldigheid , menigvuldigheld, rn,jtigte, nd ultipl i citei.t f. — Multiplier, v. a. Vermeerderen, verveelvoudigen, vermenigvuldigen: Cela mn«ltiplie les liffcultes, nos
plaisirs, dat vermenigvuldigt de zwarigheden, onze
vermaken. Un mniroir qui multi p lie les objets, een
spiegel, die de voorwerpen verveelvuldigt. — [Arita.]
Vermenigvuldigen, m o l t i. p tic é r e n. — MULTIPLIER , v. V... Voorttélen, vermeerderen door voort teling: Les lapins multiplient prodigieusen ent, de
. --

.

--

-

konijnen vermeerderen zich sterk, telen verbazend
sterk voort. Dieu dit b Adam et b Eve : croissez
et rnultipliez, God zeide tot Adam en Eva: weest

vruchtbaar en ver menigvuldigt u : — SE MULTIPLIER,

V. pr. Vermeerderen, vermenigvuldigd worden: Les
obstacles se multiplient, de hinderpalen vermeerderen, groeijen aan. --- (bij overdr )vinng) Cet bom me se multiplee, die man vermenigvuldigt zich
zelven (schijnt door zijne werkzaamheid op vele
plaatsen te gelijk te zin). — M9iltiplleur , ui.
Vermeerderaar, hij, die vermeerdert. — ultiplinervé, e, adj. [Bot.] Veelribbig. — ulti,

ponetué, e, adj. [1-1. ai.] Met veel stippen ge-

teelcend. — Mu'ltirayonne, e, adj. [.H. n.] Veel
-- Multirème, adj. [Mar. any.] Met-stralig.
vele roeibanken of rijen riemen. — ?t ultisiliqué, e, Multisiliqueux, ueuse, adj. [Bot.]
tultisilMet veel hulsels, schillen of basten. -lonué, e, adj. [Didact.] Mgt veel groeven of voren. — M ultistzié, e, adj. [H. n.) Veelstrepig.
-- Multitige, adj. [Bot.] Veelsten gelig.
Multitude, f. Menigte, veelheid f., groot getal n. TI- d'hommes. d'animaux, de livres, menigte
menschen, dieren, boeken. -- (Zonder bepaling ge
Menigte menschen, schaar f.; volksdrom,-bézigd):
volkshoop m.; volk, genieen n. Il y await une trèsgrande m- is la fête, er waren zeer veel menschen
het feest. — Respecter les préjugés de la rn-, de
vooroordeelen van den volkshoop, van 't gros ryes
volks eerbiedigen.
Muiltivalve, adj. [H. n.] Veelsclralig (van.
schelpdieren). -® 1uitivaly , e, adj. [Bot.
Veelvliezir,. --- Multongulé, e, adj. [I-I. n.]
Veelhoevig, met meer dan twee hoeven aan elpen poot.
Mum, m., Munuue, z. mom.
almee, f., z. aiol'IIE. MANGOSTAN).

Muunneos, ni. [Bot.] Indische mangoestan (z.

Munnclie, f., z. v. a. MONDIQUE.
Muiidoure, f., z. v. a.` - IIENDOLE.

Mungo, m. [Bot.] Indische bilterwortel, slan-

genwortel in.

Muni, e, adj. (en part. passé van inunir): Place

m-e,

van al het noodige voorziene vesting f. -- 11

était m- d'un long dard, hij was met een' langen

dolk gewapend.

MIJR,

Municipal, e, adj. Gemeentelijk, de gemeente
betreffend, m u n i c i p a a l: Lois rn-es, gemeente
pl. Les officiers municipaux, de gemeen -wetnf.
ambtenaren. Le conseil rn-, de gemeenteraad. -----te

Ville m -e, z. v. a. ;^IUNICIPE. — Droit m-, b(zonder recut n. van een bijzonder land. — Garde nn-e,
stedelijke wacht, stadswacht te Pars, m u n i c ip a 1 e g a r d e f. Garde m- of als subsi.. Z-, ieder
man. van die stadswacht, stadsgarde m.

— Munieipalen'eut, adv. Gemeentelijk, naar de gemeenl
jke
vormen.
MIunieipaliser,
—
4.
v. a. Het
te
gemeente-stelsel in een land invoeren, als gemeente
2nrigten, van gemeentewetten voorzien. ni u n i cep a 1 i s é r e n. — Het part. passé is ook adj. Ville
mm
ingerigte stad f. --municipaiisie, als gemeente
iuiiicipalite, f. Gemeenteraad in., gemeente
i e i p a 1 i t e i t f. -- Gemeente--besturn.,

huis, raadhuis n. — Grondgebied n. onder 't gezag
van eenz' gemneerrterato.d, gemeente f. — HoedanigIhei.d f. van stadsgarde. — Munici p e, ni. [list.]
Romeinsche vrijstad f. in 't oude Italië, die 't romeinsche burgerregt genoot en onder eerie zelf gehózene overheid stond, m u n i c i p in in n. ; — ook
de naam van sommige romeinsch.e koloniën.
M niailieenee, f. Mildheid, milddadigheid, edel moedigheid f. -- t Munificent, Miinifique,
adj. (zelden dan i,it. scherts gebézigd) Mild.
i uuiiir, V. a. Verzorgen, van 't noodige tot
verdediging en voeding voorzien: M- une place,
eene vesting van fcrijgs- en ssnondbehoeften voorzien. itt- des vaisseaux, schepen uitrusten. — Mde plein pouvoir, niet volmaat voorzien, volmagt
geven. --- SE MI[1N'In, V. pr. Zich van 't noodige
voorzien: Se ni- dun bon manteau contre le froid,
zich van een' goeden mantel tegen de koude voor
Sc m- d'ai gent, de clievaux pour un voyage,-zien.
zich van geld , van paarden voor eerie reis voorzien.
— (fig.) Se m- de patience, de courage, zich met
geduld, met moed wapenen.
Munition , f. (doorgaans pl.) Voorraad m.,
behoeften f. pl., inz. krijgs-, legervoorraad m.,
oorlogsbehoeften f. pi., nz te n i t i e f La place était
pourvue de nn-s de guerre et de bouche, de vesting was van oorlogs- en mondbehoeften voorzien.
— Pain de m-, komnsiesbs'ood, legerbrood n. Fusil de m-, munitie-geweer, soldatengeweer n. —
M-s navales scheepsbehoeften. M-s confectionnées,
klaargemaakte munitie. --- (Loc. prov.) Avoir bier
des m-s de gueole, ruime van alles voorzien zijn
om goede sier te ma/een. -- -41uuitionuaire, Imo.
Leverancier, voorraadbezorger. Le commis du mdes vivr es d'un vaisseau, de bottelier van een
oorlogsschip
4. Misuitionner, v. a. Van munitie of voorraad voorzien, proviandéren.
-

,
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111fupliti, nl., z. MUFTI.

MMuq uemise, f. [Anal. ] Slijmvlies n . --- [I1. mm.]
Soort van adderslang f. --- Muqueux, ueuse,
Sljm bevattend; slijvn voortbrengend. Ligaments
m-, sljmbanden in. pl. Glandes muqueuses, slijm
pl. Membranes muqueuses, slijmvliezen f.-kliernf.
pl. Système n1-, sl mvliesstelsel n., gezamenlijke
sl jmv liezen. — [Meid.] I^ ièvre nmuqueuse, slfjmkoorts f. --- [Claim.] Suc m-, slijmsap n. Substance
muqueuse, slijmstof
Acide m-, z. v. a. acide
-X
, UCIQUE. — MUQUEUX, m., z. V. a. MUCILAGE.

Miir, in. Muur, wand m. M- de brique, muur
van bak- of klinkersteen. Id- de torchis, de bange,
muur van pleisterklei, van leerai Les gros nl-s d' un
bèt.iment, de z ware muren, buitenmuren van een
gebouw. M- mitoyen. Z. MMITOTEN. N1- lateral, zij rmmuur. 1%!- de séparation, de refend, scheidsmuur,
binnenmuur. M- de face, voor- of buitenmuur van,
een gebouw. MM- de elèture, ringmuur, muur om
eenen tuin, om eene plaats, enz. M- de pignon,
bovengevelmuur. M- planté , gefundeerde muur,
muur op palen. M- en fair, muur, die van onderen hol is, op eenen boog, enz. gebouwd. M- en
décharge, muur, die van onderen niet bogen gebouwd is (opdat er niet zoo veel steenera toe noodij
zouden zijn). X91- orbe, blinde muu r (waarin geen.
venster of deur is). M- crénelé, muur met schietgaten, gekanteelde muur. M- de parpaing. steensmuur. M- mitoyen d'un fourneau de fonderie,
brandmuur. — (absol.) Les m-s, de stadsmuren;
de stad. Aller se promener hors des in-s, buiten
de stad gaan wandelen. Depuis quand ëtes -voos
dans nos m-s? sedert hoelang zijt gij binnen onze
muren, in deze stad ? --- [Escr.] Tirer, Parer aai
.

.

MUR
ni-, 7nuurtrekkcn, blind paréren. -- [flan.] Gratter le in-, langs den muur schuiven. — D ormer
de la tête contra on ni-, met het hoofd tegen den
muur loopen. -- (fg. et fam.) C'est doneer de in
tête (of C'est se Bonner la tète) contre un m-, dat
heet het onmogelijke beproeven of ondernemen. -(Loc. pion.) On tirerait lilutót de Thuile d'un mque de l'argent de lui, men zonde eerder olie uit
Benen baksteen persen, dan geld van here halen.
Etre au pied d'un in- sans echelle, in eene begonnen ondernen ing niet verder kunnen komen
(omdat men niet net het noodige daartoe voorzien
is). Mlettre qn. au pied d'un m-, iemand in 't naauw
brengen. Les m-s (rnurailles) ont des oreilles, de
muren hebben ooren. --- Les voleurs n'ont laissé
que les quatre in-s, de dieven hebben 't g ansche
huis ledg gestolen.
Miir, e, adj. Rijp, tot den vereischten graad
van ontwikkeling gekorven: Bles , Epis , Raisins
in-s, rijpe granen n. pi., aren, druiven f. pl. Pornmes, Cerises ns -es, rijpe appelen nl. ppl., kersen f.
pl. — Ce vin sera bientot in-, die wijn zal weldra
drinkbaar, genoeg belegen zijn. -- Cet abcès est
ni -, dat gezwel is rgp, staat op 't openbersten. --- (fig. et fam.) Cet habit est m-, bien m-, die
rok, dat kleed is geheel versleten, valt vaneen. —
— (Jib.) Cette affaire est m-e, die zaak is rijp
('t wordt tijd er aan te werken, haar uil te voeren). Age m-, rijpe leeftijd m. (die op de jeugd
volgt). Homnle an-, Esprit n1-, rijp, verstandig man,
rip s , gezond oordeel of verstand n. -- Z. ook DELIBERAT1ON. --- Cette falie est m-e, dat meisje is
huwbaar. --- [Dévot.] Elie était m-e pour i'éternité, C'était un fruit in- pour Ie clef, zij was rijp
voor de eeuwigheid, 't was eene rijpe vrucht voor
den hemel. — (Loc. prov.) Entre deux vertes, une
to-e, order twee slechten één goede. La poire est
n7-e, de peer is rijp: 't is tijd om te handelen, om
de zaak door te zetten, af te maken. 11 faut atten-

dre a cueillir la poire qu'elle soit m-e, men moet
de peer niet plukken, eer zij rijp is.
Miirage, m. [Ace. Jul'.] Stadsbelasting f. tot
onderhoud der muren en andere openbare gebouwen. -- Oau nu-rinc, f.
ure ,ie, f. Plantsoen van moerbézieboonmen:.
Iaara glle, f. Muur, inz. sends/eke, hoops muur.
Les rn-s dune vitte, dune forteresse, de muren
eener' stad, eener vesting La grande -m- de in
Chine, de groole muur van China. Un pan de
ni een vak van eenen muur. Les ennemis escaladèrent in ni -, de vijanden bestegen den muur.
Arborer le drapeau blanc sur la ni-, de witte vlag
op den muur planten. --- [Man.] Boord, opstaand
boord n., vaste verschansing f. Bordages of Vaigres
de m-, wegers m. pl. tusschen de geschutpoorten.
— [Mintr.] Wand, grond ni. in eerie kolenmijn. —
(fam.) Enfernner qn. entre quatre m- ., ,iemand
tussch.en vier muren zetten, iemand gevangen zetten.
1l n'y a que les quatre m-s, geen blind paard kan
er schade doen (van een huis of vertrek met wei nig of geen meubelen) -- (fig.) Etre comme une
m- deviant l'ennenli, als een muur tegen den vijand
staan. — (Prov.) z. nun. --- Muraiité, e, adl.
Door muren onderschraagd (van loopgraven, onderaardsche gangen, enz.). -- Muaraitlednent, m.
Muurwerk, metselwerk n. in een' mijnput.
Mural, e, mij Wal op muren of wanden betrekking heeft: Cartes rn-es, wandkaarten f. pl. —
Couronne m-e, muurkroon f., welke de Domeinen
dengenen gaven, die bij 't bestormen eener stad het
eerst den muur beklommen hadden. — [Astr.]
Quart de cercle in- , of als subst. MURAL , M.
Mluurquadrant. - [Bot.] Plantes a1-es, muurplanten f. pl. -- Sel m-, rnuurzout n. (Plur, in. mu-,

.

raux.)

M ral, e, adj. [Méd.] Moerbézievormig (van
sommige blaassteenen gezegd). (Plur. in. nluraux.)
.ire, f. 1tfoerbtzie, moerbei f. hi- sauvage, de

ronce, of de renard, braambezie, braam f. — (Prov.)
Autant en dit le renard des ray-s of des raisins,
z. autant, Z. ook CROCHET. — [H. n.] Soort van
horen- of trompetschelp f. (buccin). — [Sal.],
z. V. a. MUIRE. — [Méd ] Moerbeigezwel n. tasschen den oogbal en 't ooglid.
M`iré, e, adj. (en ,Dart. assé van mover): Ville
^énétre
m-e, toegenietni -e, ommuurde stad f. —
seld venster n. -- Religieuses rn-es, kloosternonnen f. pl.

-

MURMTJRE.
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Murean, m. [Tech.] Metselwerk n. aan de

blaasbalgbuis eens schachtovens.

óreneent, adv. Rijp, in rijpheid. (In den ei .
zin niet in gebruik.) — (fig.) Pipeljk, welbedac rlelijk. Avant de faire ce
la,i t faut v refléchir m-,
eer men dit doet, moet men het rijpelijk overleggen.
Mnréne, f. [H. n.] 1lloeraal m., een zeer wel
zeeaal, inz. hij Sardinië, op welken de-smakend
oude .Romeinen hoogst , verlekkerd . waren : in ur cc n a f. — z . ook:^I
^P^E^ E . — MurénopihiS, in.
[H. n.] Naar de murcena gekkende zeeslang f.
in- er, v. a. Ommuren, bemuren, met muren
omgeven; niet muurwerk toemetselen. M- une ville,
eene stad bemuren, ommuren. i1- une fenètre, een
venster toemetselen. — SE oiUnER, v. pi'. Ommuurd
worden. -- (fig.) Zijne daden aan ieders oog onttrekken. (scheip f. (rocher).

Mur ex, in. [H. n.] Purperslakschelp, stekel-

Mûri, e, adj. (en part. passel van rnurir): Raisins nouvellement m-s, pas rpgeworden druiven f.
pl. — (fig.) Esprit nn-, ger.gpt verstand n. oatwikkelde geest nl. (chaux, AN HYDRITE ,
3luriacite, f. [1linér.] , z. v. a. MURI &TE de
Mariate, m9. [Chico.] Zoutzuur zout n. M- de
chaux, d'alunnine, zoutzure kalk-, aluinaarde f.
M- de soude, zoutzure soda f., chloorsodiuni, keukenzout n. — Muriatique, adj. Zoutzuur bevattend, in is r i á t i- s c P. Acide m-, zoutzuur n. —
Muricaleite, f. [Minér.] Bitterspaath n.
Murriehe, f. [Bot.] Soort van amerikaanse/ir
palmboom ni.
Murieier, in. [El. n.] Purperslak, stekelslak f„
dier, dat den murex bewoont. — Muricite, t.
Versteende stekelschelp f. (mium (brume).
M uride, in. Chico.] Oude naam in 't brroaurid.e, arp,). [H. n.] 1MZuisvormig. __ ju DEs, f. pl. Dieren n. pl. van 't rottengeslacht.
Murie, f. [Chin. anc.] Opgelost zeezoutzuur n.;
natuurlijk zoutwater n.
Mt i-ier, m. [Bot.] Moerbézieboorn in. M- blanc,
noir, jaune, witte, zwarte, gele moerbezieboom ra.
M- it papier, papier- moerbezieboom (in China en.
Japan). Al- sauvage, braambeziestruik m. M- de
renard, blaauwbessenstruik.
M tii'in, e, adj., z. V. a. s uriDE. — MURINS, .n.
p1., z. v. a. M1T1UDES. (Run , de plumb.

Mtirioearbo€gate de plomimb, in., nu ciiLOMtirigiiié, e, adj. [Bot.] iVeeketekelig
l Jiri r, v. iz. Ripen, rip moorden: Cheque chose
mfrit en sa saison, alles rijpt op zijnen tijd. Le
soleil fait tout ni -, de zon brengt alles tot rjph.eid.
--- (fig.) Laisser in- une ali'aire, eene zaak tot rijpheld, tot behoorlijke ontwikkeling laten komen. —
11 g' a des Rites qui ne rnurissent jamais, er zijn
hoofden, die nooit tot rijpheid, tot gezond verstand.
komen. — (Prov.) Avec le temps et la paille les
nèfles murisseut, geduld en bedstroo maken de
mispelen rijp.: alles wil zijnen tijd hebben. — )zttsun, v. a. Rijp maken, tot rijpheid brengen, doen
rijp worden: Le soleil muit les fruits, de zon
maakt de vruchten rijp. -- M- on abcès, een gezwel tot rijpheid, tot opengaan brengen. -- (fig.)
L'age et l'expérience murissent la tête, i'esprit,
de jaren en de ondervinding maken den geest,
't verstand rijp. — SE MuRiR, V. pr. .Rijp worden;
Les fruits se murissent, de vruchten worden rijp.
— (fig.) Sa tète Sc rnurit, zin hoofd, zijn ver
ontwikkelt zich, wordt rijp. —Mirissnnt.-stand
e, adj. Rijpend, rijp wordend: La grappe to-e, de
nijpende druiventros m.
iirleau, m. [[- lort.] Fluweelachtige blaauwe
druif f. (ook Languedoc, troyea, cahors geheeten).
Mioarnturaut, e, odl Murmelend, ruischend,
gonzend, brommend. Ruisseau m-, murmelende
beek f. — La m-e abeille, de brommende bij f. ---Murnaurateiar• ti-ice, adj. Morrend, gedurig
preutelend. — Als subst. Séparez-vous de ces in-s,
zonder u af van die morders, van die misnoegden,
van dit morrend volk. — t Mnnrnauration, f.
Gemurmel, geruisch n. --- Muriiiuure, m. Geaiurmei, geruisch; gebrom, gesnor; gemompel, gepreutel n., murmureiring. Le m- des ruisseaux, het
gemurmel of het murmelen der beken. Le m- des
zephyrs, het s uischen der westewindjes. 11 s'éleva
dans l'assernblée on m- d'approbation, er ontstond
in de vergadering een geruisch van goedkeuring,
Cet impót excita un grand m- parmi le peupie,
die belasting verwekte een groot gemor onder 't
-
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volk. -- Ua rnntré, e, adj. (en part. passé van
muriiii:urcii): Parolesm-es, gemompelde, gefluisterde
woorden n, VJl. 1 Murnturenient, m., z. V. a.
MUIMURE, BRUIT. --Murmurer, V. n. Murmelen, ruischen; brommen, morren, mompelen, preutelen, m u r m u ré r e n: Un ruisseau qui murmure
sur les cailloux, eene beek, die over de keitjes
murmelt. Le vent murmure dans le feuillage, de
wind ruischt in 't gebladert. — M- contre ses supérieurs, tegen zone meerderen morren. M- entre
ses dents, tusschen de tanden, binnensmonds mompelen, preutelen. On commence à en in-, dans trois
jours on en parlera tout haut, men begint daar
van te mompelen, te fluisteren, binnen drie slagen
zal men er (;verluid van spreken. — MURMURER,
V. a. Mompelen, binnensmonds zeggen; uitstamelen:
Que iriurmurez-vous là, wat mompelt gij daar?
M- un Horn, een' naam uitstamelen, naauw hoorbaar uitspreken. --SE MURMURER, V. pr. Gepreveld, ge fluislerd of zachtjes gezegd worden • Cette
nouvelle se murmure à l'oreille, men fluistert
elkander die tijding in 't oor. — -f- Murmareur, m. 1Vlorder m. — t Murniureux, ease,
adj., z. v. a. MURMURANT.
.Huron, m. Braambézie f.
Murrhin, in. [Ant.] Soort van zee) kostbare
en schoon bewerkte pronkvaas bij de Ouden, murrhínische vaas f.
Murrhine, f. Een zoete gekruide wijn m., wel
Frankrijk geliefd.
-erin
Mursault, m. [Corn.] Tweede dualiteit van
witten Bourgogne-wijn m. (Nieuw-Spanje.
Murricuuca, m. [Bot.] Passiebloem f. van
uruucnnge, Maruenje, m. [Bot.] Braziliaansche washoorn m.
Muiruume, in. [Bot.] Oost-afrikaansche waai
palmboom m., die eene soort van wijn-jerdagn
en van suiker oplevert.
Musa, m. [Bot.], z. v. a. BANAMER. — Musacé,, e, adj. Naar den banaanboom gelijkend. —
MUSACEES, f. pl. Geslacht n. der banaanboomen.
--

,

Musvograpbe, etc., z. niUSEOGR—.

Musa` -éte, adj. et subst. m. [Myth.] De muzen geleilende; muzenaanvoerder, hoofd en aan
muzen of zanggodinnen, een bijnaam-voerd
van Apollo en van Hercules, mu s a ge et in. -(fig) Muzenvriend, beschermer en bevorderaar m.
der kunsten en wetenschappen.
Musangère, f. [H. n.] Groote mees f.
Muusaraine, f. [H. n.] Spitsmuis. M- d'eau,
waterspitsmurs. M- volante, soort van vledermuis f.
-- [Vétér.], z. V. a. CHARBON.
Musard, e, adj. (fam.) Lanterfantend, drentelend, tijdverbeuzelend. — Ook als subst.: C'est
un m-, Une m-e, 't is een lanterfanter, eene beu
ook COMIR. — l iusarder, v. a.-zelarst.—
(fam.) Beuzelen, lanterfanten. — Miisarderie,
Heisardise, f. Tijdverbeuzeling, lanterfanterij f.
— Mnsardie, f. Ledigheid, traagheid; nietigheid,
beuzeling f.
Muse, m. [H. n.] Muskusdier n. — Muskus f.,
het sterk riekende, dikke vocht, dat bij het muskusdier (en ook bij vele andere dieren) in een'
beursje bij de navelstreek gevonden en zoowel tot
reukwerk als tot versterking der zenuwen aangewend wordt. lei- artificiel, kunstmuskus, bereid
door behandeling van de barnsteenolie met salpeterzuur. — Couleur de m -, muskuskleur f., soort
van bruine kleur. Peau de m-, met muskus wel
gemaakte huid f. — Cela sent Ie m-, dat-rieknd
ruikt naar muskus. — [Bot.] Herbe an m-, z. v. a.
AMPRETTE.

Museade, f. (of als adj. INoix in-) [Bot., Corn.]
Muskaatnoot, notemuskaat f., de vrucht van den
muskaatboom, om welker harde kern het netvormig
weefsel, de foelie of muskaatbloem, zit. Baume,
Beurre of Huile de ni -, muskaatolie f. -- Goochelballetje. n. — [Bot.] Rose m-, muskaatroos f.
— Museadelle, f. [[ lort.] Muskadélpeer, eene
vroegrijpe, smákel ke peer niet een' lieten muskusgeur. — Muiseadet, m. [%-list. j Muskadéldruif f.;
— kleine zoete appel m., waarvan men zeer goeden
cider maakt. — [Corn.] Muskadét -wijn m., soort
van wijn, die eenigzzns naar muskaatwijn smaakt.
— Mriscadier, m. Muskaatboom m. — Mus
Muskaatkoekje n. — Naar-cadin,m.[Corf)
muskus riekend heertje n., saletjonker, pronker,
modegek, inz. de benaming voor de elegante heer-
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tjes tijdens de eerste fransche omwenteling, musk a d g n m. — Muscadine, f. [Bot.] Wilde
canadásche wijnstok m. — j Modepop f.
Muiseardin, m. [H. n.] Relmuis, kleine hazelmuis f. — lei- volant, vliegende hazelmuis, soort
van vledermuis. — [Pharrn.] M-s of Moscardins,
m. pl. Kruiderkoekjes n. pl., om den mond zijn' onaangenamen reuk te benemen.
Museardine, f. [Econ. rur.] Geelzucht f. der
zijdewormen.
Muscari, m. [Bot.] Muskaat -hiacint rei.
Meiseariforme, adj. [H. n.] Bezem- of stof
fervormig.
Muscat, adj. m.: Raisin nl-, muskadéldruif f.
Vin m-, muskaalw n m. -- MUSCAT, in. Muska-

deldrui f, muskadel f.; — muskaatwijn m. --- Naam
van verscheidene lekkere peren, muskaatpeer f.
Museellin, e, adj. Vol muskus; — al te zoet.
Muscieape, m. [H. n.] Vliegenvanger in.
(gobe- mouches). — Museicapidées, f. pl. Gesac/it n. der vliegenvangers. (groeijendj
Museicole, adj. [H. n.] In mos levend of
Muscide of Muscifornie, adj. [H. n.] Vlieg vormeg, naar eene vlieg gelijkend. — Muscides,
in. pl. Vliegensoorten f. pl.
Muselgéne, adj. [Bot.] In mos ontstaande.
Museipule, adj. [Bot.] Vliegenvangend, bijnaam van verscheidene planten. — MUSCIPULE, f.
[Bot.] Vliegenvanger nl. (attrape- mouches). --Museivore, adj. [11. n.] Vliegenetend, van vliegen levend.
Muscle, f. [Anat.] Spier f., naam der zachte
deden van vezelachtigen bouw en roodachtige kleur,
die zich gedurende het leven kunnen zamentrekken
en welke het vleesch van 't ligchaam vormen. Les
tendons d'un m-, de pezen eener spier. Les fibres
des in-s, de spiervezels f. pl. — .Muselé, e,
adj. Gespierd, met sterk uitkomende spieren, sterk
van spieren.
M iscolde, adj. [Bot.] Naar eene mosplant gelijkend, mosachtig. -- Museologie, f. [Didact.]
Leer f. der mossen. — Muscologique, adj. De
leer der mossen betreffend, m u s c o 1 ó g i s e h. -$uscologiste, in Moskenner, m u s c o 1 o o g in.

— i uscophile, adj. [Bot.] Gaarne in mos

groeijend. — Muscosité, f. beter MUCOSITE.
1t1tisentlaire, adj. [Anat.] De spieren betref-

fend: Chair m-, spiervleesch n. Fibres m-s, spiervezels f. pl. li ritabilité m-, prikkelbaarheid I. der
spieren. — Système m-, spierstelsel, spiergebouw n.,
zamenhang van al de spieren eens ligchaams. Force
m-, spierkracht f. Contraction in-, zamentrekking f.
der spieren. — -(Musculature, f. [Beaux arts]
Gezamenlijke spieren van 't ligchaam, van een
standbeeld, enz.
Muscule, f. [Ant.] Schermdak n. der belégeraars. — [Anat.] Naam van twee dijaders, eene
uit- en eene inwendige. .
Mdusculeux, ease, adj. Gespierd, sterk van
spieren, gevleesd: Homme, Bras m-, gespierde man,
arm m.

Mu.seulite, f. [U. n.] Soort van versteende
schelp f., m u s c u l i e t m.
Muse, f. [Myth.] Zanggodin, ieder der 9 doch ters van Jupiter en Mnemosyne, beschermsters der
schoone kunsten en der wetenschappen, inz. der
toon- en dichtkunst, m u z e f. — (fig.) Les nourrissons, favoris, amants des in-s, de dichters. — I1
a offert an public les fruits de sa m-, hij heeft de
vruchten zijner muze (zijne dichtstukken) in 't
licht gegeven. Sa m- est lien refroidie, zijn dichtvuur is zeer verkoeld. — La in- de Racine etait
tendre et passionnée, de muze van Racine (het
karakter van Racine's poëzij) was teeder en hartstogtelijk. -- Les m-s grecques, latines, francaises,
de grieksche, latijnsche, fransche dichtkunst. Cultiver les m-s, zich op de fraaije letteren, inz. op
de d ich tkuu nst toeleggen.
MUSE, f. [Véner.) Het begin van den bronstijd
der herten, vijf of zes dagen durende.
Museati, m. [H n.] Snuit, voorkop, of mud
en neus m. van sommige dieren. inz. als dat deel,
merkelijk vooruit steekt: Le m- d'un renard, dune
belette, d'un blaireau, de snuit van een' vos, van
eene wezel, van een' das. — (pop. ook van menschen gebézigd): On lui a donné sur son m-, men

heeft hem op zijn tronie geslagen. C'est un Jots

m-, 't is een lief bekje. --- [Anat.] M- de tancbe,

US1E

---

z. V. a. ORIFICE de l'utérus. -- [Navig.] Snuit,
sneb f., voorgedeelte eener rivierschuil; — touw n.,
waarmede eene schuit aan den oever ligt. — [Tech.]
Bek m., gedeelte van den sleutelbaard, waarin de
tanden van een slot gaan. — armleuning f. van
een koorgestoelte, van een' armstoel, enz. (wegens
de weleer daarop afgebeelde snuiten) . — á REGORGE
MUSEAU , loc. adv. (pop.) Tot den hals vol, tot wal
--- M- long, zékere visch van 't geslacht-gensto.
der surinaamsche alen.
Musée, m. Muzentempel m., eene aan de muzen of aan de geleerdheid, aan de kunsten en wetenschappen gewijde plaats; verzameling f. van
daartoe betrekkelijke voorwerilen, kuneetkabinel,
m u s é u m n.: M- d'bistoire naturelle, de peinture,
de sculpture, museuw van natuurlijke historie,
van schilderkunst, beeldhouwkunst. — Gezelschap n.
van geleerden, van kunstenaars, die in een muséum
vergaderen.
Miiseler, V. a., z. v. a. EMMUSELER. — (fig.)

M- on calomniateur, eenen lasteraar den mond
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Etre réglé comme un papier de m-, zeer stipt in
al zijn doen zijn. Pays de m-, ongelijk, oneffen
land n. M- enragée, M- de chiens et de chats,
kattenmuzijk, oorverscheurende muzijk; verward
gedruisch , helsch geraas , een leven om dol te
worden. C'est la m- des saints innocents, dat is
erbarmelijke muzijk. — Gezelschap n. van muzikanten, die gewoon zijn gezamenlijk te werken:
Etre de la m- du rol, tot de koninklijke kapel behooren. M- d' un régiment, muzijkkorps van een
regiment. — (fig.) La voix de cette femme est
une m- délicieuse, de stem van die vrouw is een
liefelijk oorbanket. — (iron.) Cet enfant nous fait
là une belle m-, dat kind maakt ons (door zijn
geschreeuw) eene kostelijke muzijk. — S Musiquer, v. n. (plain.) Muzijk maken, uitvoeren. -MUSIQUER, V. a. Op muzijk brengen.
Mn solepsie, f. [Didact ], z. v. a. MÉTRO MANIE.
Mu soinane, Musonlanie, z. v. a. inÉLO-

MANE, MÉLOMANIE.

Musophage, m. [H. n.] Banaanvreter m. (een

snoeren. — SE MUSELER, V. pr. Gemuilband wor- vogel.

den: Les chiens se musèlent pendant leschaleurs.
-- Meueelière, f. Muilband, muilkorf m. Mettre
une m- à un chien, eenen hond eenen muilband
aandoen. — [Sell.] z. v. a. MUSEROLLE.

Muselot, m. [Vign.] Languedocsche druif f.
Muséographe, m. [Didact.1 Reschrjver van

fiver, m u s e oeen muséum, kunstkabinet-beschr,
g r a a p h m. -- Muséographie, f. Beschrijving
van kunstkabinetten en hunne zeldzaamheden. —
uséographique, adj. Daartoe behoorend,

museographiseIi.
Muses, v. n. fam.) Zich met beuzelingen ophouden, leuteren. — (Proc.) Qui refuse, muse, of
Tel refuse, qui après muse, wie eene goede gele
laat voorbij gaan, heeft er naderhand be--genhid
rouw over, wie aangeboden dienst versmaadt, begeert ze, als het is te laat. — [Véner.] Beginnen te
bronsten (van herten). — Op den doedelzak spelen.
Mitserin, m. Naam, dien de ongeloovigen onder
de Turken elkander geven, ongeloovige, godloochenaar m. (paard.
Meuserolle, f. [Sell.] Neusriem m. van een
Musette, f. [Mus.] Doedelzak m., zakpijp f.
Jouer de la m-, op den doedelzak spelen. — Zan
wijs f., zangstukje, liedje n. voor den doedelzak.
— [Tech.] Luchtblaas f. tusschen de papiervellen.
— [tllil.j Soort van ransel, knapzak m. — [H. n.]
Soort van spilsmuis f. (MUSEE.
Muséum, (pr. -ome) of uséon, m., z.
Mu,seur, m.,

esse,

f., z v. a. MUSARD.

Musical, e, adj. Toonkunstig, met de toon

overeenstemmend, daartoe behoorend, daar -kunst

geschikt, muzikaal: Art m-, toonkunst f.-toe
Caractères musicaux. muzijkletters f. pl., muzijkteekens n. pl. — Soirée m-e, avondpartij f. met
muzijk. — Echelle m-e, toonladder f. — Musiealernent, adv. Muzikaal, naar de regels der
toonkunst. — Musieien, m., -ne, f. Toonkunstenaar, m u z i k a n t m., toonkunstenares f. ; toon-

zetter m., toonzetster f. — Ook als ad;. gebézigd:
Ce jeune homme est bon m-. — Miisieo, m.
Speelhuis m. — Musieogwraphe, m. Muzijkschrijver m., een werktuig om muziek te copléren.
— Muisieomane, m. et f.. Musiconmanie, f.
liever 111Í LOIIANE, MÉLO MANIE.
Meusi% ive, adj. In mozaïk gewerkt, mu-

s i e f f . (z. MIOSAïQUE) -- Or m-, musief- of schilder -

goud, valsch schelpgoud n., uit kwik, zwavel en
sal- ammoniak. Argent m-, valsch zilver n., wit
tin met bismuth en kwik.
Miisique, f. Toonkunst; toonkunde, loontvetenschal), leer en kennis van de verhouding en zamenstemm.in,q der toonen, mu zij Is f La m- agit
immédiatement sur fame, de muzijk werkt onmiddelljk op de ziel. I1 entend parfaitement bien
la théorie de la m-, hij verstaat de gronden der
toonkunst volkomen. — liet op toonen gezette stuk,
muzijkstuk, gezang n.; zamenklank in. van stemmen en speeltuinen: M- pour le piano, pour la
barre, muzijk voor de piano, voor de harp. Mvocale, instrumentale. z. INSTRUMENTAL. M - d'égli-

se, de bal. M- militaire, kerk-, bal-, krjgsmuzik.
M- de chambre. kamermuzgjk. Instrument de m-,
speeltuin, muzijk-instrument n. Notes de m-, mu29knoten f. pl. Papier de m-, muz4jkpapier n. Faire
de la m-, muzjjk maken, uitvoeren. — (Loc. prov.)

Musgiier, v. a. Met muskusriekend maken,
met muskus toebereiden. M- une peau, des gants,

eene huid, handschoenen m u s k é r e n of met mus
doortrekken. — Het part. paseé is ook-kusger
adj.: Gants musqués, gemuskeerde, naar muskus
riekende handschoenen m. pl. — Poire musquée,
muskuspeer f — Canard musqué, muskuseend f.
-- (fig. et (am.) Paroles m-es, vleiende, verpligtende, zoete woorden n. pl. Des lantaisies m-es,
wonderlijke invallen m. pl., inbeeldingen, zotte
kuren f. pl. Donner une chose tante m-a, iets op
Bene hoogst
hoogst hoffelijke manier geven. Masse rn-e, z.
MESSE. — , Orateur m-, gemaakt, gezocht,
te behaagziek schrijver, redenaar m.
t Musquier, Mussquinnier, m., z. v. a.
MULQUINIER.

Minsse, f (weleer) Schuilhoek m. -•-- Naauwe
opening in eene heg enz. voor een haas, konijn,
enz. — b MUSSE - POT , loc. adv. ((am.) In 't geheim.
— t Musser, v. a. Verbergen, geheim houden.
— SE MMUSSER, V. pr. Zich verbergen, zich verschuilen.
Mussitateur, m. Prévelaar. brommer, mompelaar ni. --- Mussitatio€^, f. [Mid.] kist prévelen, zacht mompelen in sommige ziekten).
Massale, f. [H. n.], z. v . a. ARCHE de Nod.
M iastapha, m. ((am.): Quel gros in-! welk
een dikke, vette jongen !
Mustèle of Mustelle, f. [H. n.] Zee-kwabaal m., m u s t e l a f.
Mus ilnian , m. , e, f. Muzelman, moslem,

muhamedaan m., muhamedaansche vrouw f., volgeling m. en f., van Muhameds leer. — MMUSULMAN, E,
adj. Muzelmansch, muhamedaansch. Les états in-s,
de muzelmansche Stalen m. pl. Moeurs m-es, muzelmansche zeden f. pl. — Musuln ianisnie, m.,
gebruikeljker ISLAMISME.
Muusurgie, f. [Mus.] Kunst f. om de zuivere
en volsche akkoorden behoorlijk aan te brengen. —
t Musurïne, f. Dichteres f.
Maatabilité, f. Veranderljkheid, onbe.stendigheid, wisselvalligheid f. ; La m- des choses du
monde. de veranderljkheid der wereldsche dingen.
— .. Mutable, adj. Veranderlijk, onbestendig,
wisselvallig.
Muutacis ne, m. [Méd.] liet bezwaarl(k of ge brekkig (ook wel: het te veelvuldi) uitspreken van
de liplelters b, in en p, m u t a c t s m u s n. — z.
ook MYTACISME.

Mautage, in. [Tech.] Het stuiten der r;i.slinq;
het zwavelen van den wijn, den cider, enz., om eens

voortgezette gisting te beletten.

M ntande, f. Onderbroek f. der kapucjjnen en
sommige andere monniken.
Mutation, f. Verandering, vervanging, plaats
persoonsverwisseling f.: I1 y a eu de-verangi,
nonubrenses m-s dans ce régiment, er hebben tal
veranderingen, persoonsverwisselingen bij dat-rijke
regiment plaats gehad. — Verandering, omwenteling f., ommekeer in. (in het weder, in de Sloten,
enz., en dan door! cans in, 't meerv.): Les fréquentas m-s qui arrivent dans ]'air causent des mala
de menigvuldige veranderingen. die in de lucht-dies,
ontstaan, veroorzaken ziekten. Les gran(les m-s des
États Bont souvent causées p ar la faiblesse des
princes, de groote staatsveranderineen warden dik-
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-

wfjls veroorzaakt sloor de zwakheid der vorsten
— [JUF.] Overgang in. van een' eigendom dooi
verkoop, r.uii'ing, schenking, erfmaking, erz., os u'
t d t i e f. --- [Ant. rom.] Wisselplaats f., der paar'
den voor reizenden in de dienst van den Staat. -[i lus.] z. MUANCE.
t Miiie, f. [Gram.] Stomme medeklinker m. —
[Ann. HnlL] Doel n., schijf • f. (dude). '- Mate -

Jette, f. [Ans. roil.] Schijf e n. — , aiteose, f
Stornine taal, gebar•enspraak f.
Mater, V. a. [Tech.] De verdere gisting stun
ten; zwavelen (den wijn enz.). — SE .MUTER, V.1
Gezwaveld worden: Certaines liqueurs se iiiutent
— tiet part. passé is ook adj.: Vin maté, gezwa'
velde wijn m.
4- ?M1®etilateur, trice, adj. Verminkend, ver
valschend: Censure m-trice, verminkende boek-sen
suer f. La plupart des traducteurs Bont nn-s, di
meeste vertalers zin verminker s.— MUTILATEUR, 111 .
-TRINE, f. Verininker m. , ver•rninkster f.: M- dE
,

statues, de monuments publics. — Mutilation, f
[Chic.] Verminking, afzetting, afsnijding, wegne'

ming can een of ander uitwendig titchaamslid,

L'amputation de !a suisse est ene eruelle ijs -, hei

afzetten der dij is eene wreede verminking. —
Verininking, schending, gedeeltelijke vernietiging f
(van standbeelden, schilderijen, gebouwen, enz.,
ook van geschriften): Réparer les m-s d'une statue..
de verininkingen, de toegebragte schade aan eer
standbeeld herstellen. Cet ouvrage a subi de grandes ni -s, dit werk is zeer verminkt - Iuitilé'
e, adj. (en part. passé van mutiler)• Soldat m-,
verminkt soldaat m. --- Statue ár3-e, verminkt, geschonden, beschadigd standbeeld n. Poère ni - , ver-minkt, besnoeid dichtstuk n. — Période zn-e, onvolledige volzin. tij. -- METILÉ, m., -E. Verminkte rn.
en f. -- Muctiler, v. a. Verminken, van een of
ander uitwendig li chaarnsdeel beroove>?; on.tmannen. 1- qtl. dun bras, din pied, iemand door
't afzetten van een' arm, van een been verminken.
La jalousie des Orientaux les porte à m- les
esclaves auxquels ils confient la garde de tcurs
femmes. -- Verminken, schenden, gedeeltelijk ver
misvormen: M- une statue, un tableau,-szielnof
.

,

een standbeeld, eene schilderij verminken, schenden.

-- La censure a cruellernent in- set cru %rage, de
censuur heeft dat werk onba'rrnhartig verminkt,
heeft er vele en belangrijke gedeelten uit wegge s chrapt.SE MUTILER, v. pr. Zich verrmnken,
inz. zich ontmannen. --- Verminkt of geschonden
worden of kunnen worden: Les ornements se muElkonder verminken.
tileet aisérnent.
Mutille, I. [H. n.] Bijenmier I.
-1 - Mti3ure, f.,

z. v. a. MUTILATION.

Meethm, e, adj. Stijfhoofdig, wede^•spannig, hardnekkig, eigenzinnig; —. rrtuilzuchlig, oproerig. Enfant, Caractère ni-, weêrspannig kind, stug ka
Ce peuple est Ibger et in-, dit volk-rakten.—

is ligtzinniq en oproerig. — (fig.)

Visage in-, Yeux

levendig, wakker gelaat n., levendi e, shrekende oogen H. p1. — MUTIN, m., -E, I. é'tleerspan-

to-s,

nire, koppige, sty fh.00{dic,e ni. en I. — hints voyez
done ce petit in-, vette petite En-e, zie ene dien
kleinen a 'edrspanneling, die kleine stijfhoofd eens

aan. -- Oproer•rnaker, muiteling: On punit le

chef des m-s. het hoofd der oproermakers werd

lutination, f., z. v. a. MIUTINERiE. — Mettiner (,se), v. pr. Oproerig worden,
opstaan , oproer inakpn, aan 't muiten staan, muigestraft. — -.

ten: Les troupes se mulinent, de troepen slaan
aan 't muiten, worden oproerig, komen in verzet.
® J eêrspannig, halsstarrig zijn (van een kind).
— (fig. et poét.) Les hots. Les vents se mutinent,
de baren, de winden worden oproerig, beginnen
onstuimig te worden. — Soirljds wordt se uitge-

laten: Cet ordre rigoureux fit m- les soldats. —
Mulinerie, I. Muiterij f., oproer n., aasland m.:
Apaiser In m-, de muiterij stillen. — JVederspannigheid, eigenzinnigheid f.: it faut punir les enfants
de leur ni -, men moet de kinderen voor hunne
wederepannigheid straffen.
Mutiq«e, adj. [U. n.,

of

Bot.] Zonder punten

stekels.

5 Muur, V. •n , Z. v. a. GROMMELER, iURP+IURENi. — Onvolkomen spraakgeluiden voort brenn,grn,
gelijk een stomme. — [raus. J ; z. v a. EMEUTIR.
M itienne. tn. Stomheid f., toestand in. des
stommen. M- de nalssance, aangeboren stomheid t.

MYER.
---- [Econ.] Het zwavelen van den zoeten wijn (tot
stuiting van de gisting). -- M utité, I. Stomheid f.,

z. v. a. NUTISME.

Meitiialiste, tn. [Corn.] Deelhebber in eene
maatschappij van onderlinge assurantie of verzékering. -- ilatualité, I. [bidact.] Wederzijdsche
verhouding, wederkeerigheid f. -- Stelsel n. der
maatschappe n van onder lingen waarborg, mn u t ualitei-t I.
Mutuel, le, adj. Onderling, wederz(/dsch, wederkee7"iq, in u t u e e l: us s'aiment d'une alleetion
m-le, zij beminnen elkander ?reel eene wederkeerige
genegenheid. L'ainour in- entre le mart et la femme,
de onderlinie lie/de tiesschen man en vrouw. Ces
deux amis se soit rendu des services m-s, deze
twee vrienden hebben elkander wwwederzijdsche dien
bewezen. -- Assurance ni -le, onderlinge assu--sten
rastïe I. of waarborg in. — Enseignement m-,
wederkeerig onderwijs. --- Muutuellement, ede.
Over en wee r, onderling, wederkeer°ig. ils se halssent m., zij haten elkander over en weér, weder-

keerig.

— ; 'Mutueliiser, v. a. Gelijk met eel/its

vergelden (rendr•e ia pareille). —
uatuellisnie, in. [Coin.] Stelsel n. der rnutuellisten; hunne
ver•eeniging f., mu t u e l l i s m us n. — Meutuelliste, m. Lid rn. der zfjdeweversklub te Lyon,
ingesteld om elkander in nood te helpen, elkander
vara de noodige gereedschappen te voorzien, en den
prijs van 't werkloon met de fabrikanten te régelen, n2 a to e i l i s t m. --- Somtijds ook: aanhanger
van liet stelsel von wederkeerig onderwis.
Muatule, I. [Arch.] Iialkhoofd n. in de kroon list der dorische orde, m'u t u, l e f.
MUZICE1ei, DI, z. DIUSERI '.

Bot], z. v. a. CHAP,DON
spersie f.
[Bot.), z. v. a. CAMEL1 E.
yaigyc°ite, f. [Miner.] Zwavelzuur anti moy stcanntbe, m. (

étoiié. — Wilde
yagi e, n1.

niUnt en zetvet n.

Myce, m. [Béd.] Zwannrrzig uitwas n. in wonm. [bot.] Paddestoel m.
-- [H. n.] Soortnaam van de brulapen of spitskoppen, waartoe alleen de zwarte (gouariiba) en
de ronde brulaap (alouate) behoocen. — Myeétogénnèse, I. Ontslaan n. of eerste ontwikkeling f.
ULr7,addestoelen.— M ycétographe, nn, [Didact.J
Paddertoelbeschr/jver en. -- Myeétogr&pixie, I.
Beschrijving der paddestoelen. — Mycéiogra
phique, adj. Daartoe behoorend, at y c e t o g r aLden en zweren. — Ni yeète,

p h i s c h.

M y eétoïde,

adj. Paddestoelvormig.

-- MMY CETO DES , Ui. pl. Peuldestoelvosmige gewas
pl. — Myeéto.logie, I. Leer der padde--seni.

stoelen, der zwaluwen; verhandeling I. daarover.
°- M1ycétologigiie, adj. Die leer betreffend,

?n y c e t o l Ó y i s c h. — Myeétoogue of Mycé.
tolcgiste, ni. Schrijver tiener verhandeling over
de paradestoelen, m y c e t o l o o g m. -®ycéto•
p1, age, nn. [H. ii.) Z wanvreter, paddrstoetke-

ver 'ii. — Mycétophile, m. Liefhebber ni. van
paddestoelen. — [ H n.] Zwainvlieg I.
Mycologie, I. [D idaact.j Geschiedenisderpad{

destoelen.

yeiolognne, Mycologiste, m.

Benefenaar, kenner der paddestoelen. in y ko In a g m.

Myeoie, I. [ Méd.1 Sponsachtig vleeschgezwel n.,
sl'(iltpolyl) m., ntyk0sis I.

My z,tère, m. [H. n..( Neuskever m.
Mycthrrisem®e, ni i-let neusophalen. -® [Rhét.j
Voor teezetle en beleedigende spotternfj f., m y kt er i srrrus n.
,V.Iydsdovenithe , adj. [f-l. n.] O1) vochtige

planten levend (van vogelen).

Myilas, m. [ H. n.] z. MIDAS.

My tièse of Mydose, f. [iViéd.J Vloeijende ver
ooglenen eioor slijm of andere vochten,-Stermyd
aa y rl é s i s I. --- Myclon, m. [l téd.] Sponzig,
vuil vleesch n. in zweren.
Mydr•iase, f. [tsléd.J Gezigtsverzwakking f.
looi, tegennat uurljke verwijding van den. oogappel.
M y e, I. 1H. n. j Gr perschelp f., waarvan het
lier Myer (pr. mi -é), gaper, geheeten, als de
)esters gereten 'wordt.
Myélife, I. [Méd.] Ruggernergs- ontsteking f.
— Myéloeone, f. (Chico.] - tIersenvet. her:sen^ mout n. I yéio-méningife, I. ) Mé€. ( Ont-

;teking van het rugpernerpsvliec. — Myétol►1hihi-

sic. I. Rsactéring f. — Myé1ophtlhïsique, adj.
De rui téring belie/freed.
Myer, in., z. onder N YU.

-

MYGABE
Mygabe, T. [H. n.] Grootste soort van 't spin- Z. V. a. DESM.&N.

neneslacht.

M'iodésopsie, f. [Mëd. ] Het muggenzien, liet
flikkeren voor de ooqen als van zwermen rnuqen.
- Mylolde, wij. [F!. n. ] Vliegvormig - My.
iooie, I [Didact.] Leer or kennis f. van de
vliegen ofmugen. - Mylologique, adj. Daartoe
belioarend, rnyiolOqisc/i. - Myiologiste,m.
Schrijver eener vilegenleer, vliee beschrijver m. Myiothères, m. p1. I H. n. ] Miereneters, vliegeneters m. p1., vogels, die voornamelijk van vliegen,
mieren or insecten leven..
Mylabre, ni. [Ho.] Blaartrekkende kever m.
Mylète, m. [H. n. ] Fisch van 't zalingeslacht,
bij Oken taadzalm gelieelen.
aigle).
Myiobate , m. [U. n. Arendrog in. (iaie
Myloglosse. fl1. [Anat ] Eene der ton gspieren.
die van de maa /tanden uitgaat. Miohyoïdîeii, i n. Naain van twee tougheenspieren, die
van de maaltanden uitgaan. - Mylopharynglen, m. Kaak- en krelspier 1.
]

-

Myoeéphate

or Myoeéphalon, in. [Mtitl.]
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ters of ellen, = 10 nedert. mijlen. - Myrlanthe, adj, [Bot.] Met zeer vele bloemen, veelbloemig. - Myrlapode, adj. [I I. n.] Met zeer vele
voeten, veelvoetig. - MY1UAPODES, in. pi. Duizendbeenen, duizendpooten in. p1. (mitlepieds). - Mynare, rn. [Metrot.] Vlaktemaat van tien duizend.
ares of vierkante roeden, = 100 bunders. - Myriastère, m. [hitro1.] Ligchameljke maat van
lien duizend stères of kubieke ellen.
Myilea, rn. [Bot.], z. V. a GALE. PIMENT.
Myrieiiie, f. [Chirn.J Wit, onoplosbaar bestanddeel van 't was der bijen, myricjne 1.
Myrine, f. [H.. n.] Mannelijke l amprei f.
Myriiige, m. [An at. i Trommelvlies n. van 't oor.
Myriologie, t.. of Myriologue, M. Vrouwen -ljkzang m. bij de hedendaagsche Grieken.
Mvri onyine, adj. [ A nt. } Dteizendnamig (eig.
Venduizendnarnig) . - Myiiophthalrne, adj.
[H. n. ] Duizendoogig, met zeer vele oogen. - My.
riophyLle, adj. [Bot.] Veelbiaderig. PHYLLE. in. [Bot.] Duizendbiad a.
Myristica, al. [Bot.], z. v. a. MUSCAÏ)IER.
Myristiebes, t. p1. Muskaatboomsoorien f. p1.
- MyMisticine, f. [Chim. ] Kristatlijnen stof, die
zich uit ethirisclie muskaatolie afzet, muskoatkam/er, myristicine 1.
Myrrnéeie, f. [fi,léd.j Soort van wrat f. in de
handpalmen en voetzolen, waarvan er doorgaans
zeer velen als een mierenhoop digi bijeen staan. [H. n. ] Steekmier f. - Somt van spin f. - Myr
-

Vliegenkoïje, vliegenlioofdje n., vene uilzakking van
den regenboog door eeoc verzwering van 't hoornvlies. - MyoeoIiage, f. [Iéd.J Baikspierpijn 1. -- MyocaiHaIsîque, adj. De buikspier
pijn belreffeïid. - Myoetielite, f. Ontsteking f.
der buikspieren. - Myodésopsie, f., z. MYIO
DESOPS1E. - Myodynie, 1. Jichtige spierpijn i. Myoily nit ;e, adj. Tot de spierpijn beh.00rend. Myogèue, acI.j. [I&1.j Dorvliegensleken ontslaan. mieîsme, M., Z. MYRMECIUM. -- Myrméeite, 1.
- Myographe, in. [Didact.] Spierbesclirjver in. [Minér.] Miersteen m., steen met den afdruk eener
- Myographie, f. Spierbeschrjving f. - My- mier, rn y rmeci e t rn. - Barnsteen met eeoc wier
ogi-aphîqtie, wij. Daartoe behoorend. vi y o g r á- daarin. - Myrniéeiurn (pr. -ome). Myrniép hiscli, - Myofde,adj., Z.MYII)iDE. - My- elsinc, rn. [Mid.] Kriewelzng, jeuking, kriewel&ogîe, f. [Didact.] Leer f. Ier spieren. -1.1 Y - ziekte t., waarbij de lijder eeoc gewaarwording
o1ogqne, adj. Dieleerbetre/1Tend, rnyoldgisch.. hee/t, alsof er mieren over zijn ligchaam kropen.
- Myoogste orM'oogise, in. Schrijver eener - Myrméeoléon, m. [H. a.] Mierenleeuw ni.
leer van de spieren, in y a to a g in. - Myornan
(fourrni- lion). - Myrrnéeophage, in. [Fl. a.]
cie, f. [Dlvii'.] Soort van waarzeggerij uit het Miereneter m. (fouirnitier). - .4/s adj.Van miegepiep van muizen or uit de wijze, waarop die ren levend, mierenetend. - Myrinèi.e, adj. H. n.j
dieren eten, muizenwaarzeqgerj 1. - Myoman- Miervorinig. - MYRMÊGES, rn. p1. iflierensoorten 1 .
ein, iii., no, f. 1fl) of zij, die zich met die waar- p1. - Myi mklon, rn., Z. 3 11R311DON.
zeggerij bezip houdt, muizenwaarzegger in., -zegMyrobolaia, rn. [Bot.] Zalfnoot, behnnoot t.,
ster 1. - Myoiiile, 1. [Méd.] Spieronteteking f. gedroorde, naar pruimen g e lijkende vrucht uit
- Myopalme, m. [Mëd.j Peehuppeling f., het Oost-Indië, deels in suiker ingemaakt als konfi
sJ)rin.en van de spiervezen,
afvoerinqsmiddet (pur.qeerpruirn)-tur,delsa
Myope, adj. I MPd. ] Kortzigtig, bijziend,. - gebruikt, myrobcilanus rn. - Myroboa.
MYOPE. In. ei 1. Bijziende, korlziqtiqe a. en f. - nier, al. Myrobalanbooin in. - .4- Myaobo
Myopie, Myopiase, t., Myopisme, m. Kort- taut, e, arij. (fain.) Tooverachtig, naar eene p00zigliq'ieid. bijziendheid 1.
chel.streek gelijkend; - wonderbaarl ij k, verbazing-

-

-

-

-

Myoptère, al. [H. n.] Egyptische vleermuis,

vlieende rot 1. (rat volant).

M yorrhexe, f. {Mid.] Scheuring f. der spieren.
Myosaie, t [Hd. ] Spierpijn 1.
Myose, Myosie, f. Méct.] Vernaanwing van
den oogappel, iet verstijving van den regenboog
verbonden, in y P .c i s f.
Myosite or MyosiHe, 1., Z. V. a. MYOMTE.
Myosolide,f, Myosotis, m. [Bot.J, z.v.a.
GREMILLET. - Myosuic, wij. [U. n. ] Met een'
muizela(Irt. - MCIISURE, ni. [Bot.] Rolte.ctaart m.
MyosyHe, t. Mid. ] Soort ran rtieumaltsmas.
Myottibres, m. p1., Z. MYIOTLIÊRES.
S U oil it è , 1. [Méd.] Vermogen n. der spierbeweging. - Myotomie, f. [Anat.J Ontiedingder
spieren. - Myotomique, adj. Tot de spierontteding l)ehOOrind (cotfe).
Myoxoeéphale, m. [1-1. n. ] Knorhaan in.
M y ic, in. [H . n j Vi.ceh van de soort der murwna. .cpilsinuil m. - Oud woord voor: rnéctecin,
geneesheer: (Pron.) Après Ia mart le a- (or te
mire), na den dood de doctor, mosterd na den
maaltijd.
Myria, aan 't priekech ontleend vnorvoe.q.cel,
beteekenende: tiendidzendmaal. - M y ii acanthe, (idj. [Bot.1 Met zeer vele dorens of stekels.
My riade, t. Tienduizendtal, myridde f.; zeer (Yroote, onteThore menigte f.: Ii y a les ni -s
ii ifoifes, er zijn myriaden. tollooze sterren. iyriagraninie, in. 1 Mftrot.J Gen'it ion tien
duizend grainme.c or wirtjes, = Ii) kiloos of nederl
panden. - Myiiaitre. m. [Htro1.j Inhoudsmart van tien duizend liler.c. kannen or koppen,
= lOt) hertolilers, nederl. vaten or mu d den. Myrisiini- é . e, ar.Ij. [H. n ] Met zeer vele gelédinren of ringen (t'ai insecten). - Myrianièire, rn. 1MétroIJ Wegmaat van tien duizend me-

wekkend, zeer vreemd.
Myrobrome, in. [Bot], z. v. a. VANILLE.
Myi- odendion, rn. [Bot.] Boom rn., wiens
hout naar inyrrhehnut riekt.
Myi-osme, in. [Bot.] 8alsemriet n.
Myroxyle, in., Z. M1IIOXYLE.
Myirhe, f. [Bot.] Bittere, weiriekende en geneeskrachtige romhars van eenen struik in 't Onsten, inyrrhe, mirrhe f. - Myr r h*, e, adj. Met
myrrhe gekruid: Vin in-, myrrhewijn ni. - Myrrhide, f., Myrrhis, m., z. v. a. CEfIFEUIL musqué. - Myrrhin, Z. MUIÏItHIN. - Myrrhini.
te, m. [AiIC. flhiiIPF.] Myrrhe.cteen in.
Myr.
ruuts, m., Z. MYRRUIDE. - Myrrhite, m.[Miruir]
Geelachtige aoa(It, niyrrhe.cteen in. - My rihologie, f. [D ] dact.] Verhandeling f. over de mgrrue. - Myrrhopermiivn, rn. (pr. -moine)
[Bot.] Myrrhezaael, we l riekend zaad n .
Myrsine. f [Bot 1 Elhidpi.cche heidebes, myrSi n e t. - Myrsinite, t. (Ant.] Honigkieurige,
naar myrrhe riekende steen, m y r s ? n i e t rn.
Myi-site, in. [Pharin.] Op mirttakken getrokken wijn, mirtwijn in.
1 Mystaeanthe, m. [Bot.] Muizednorn rn.
(fragon , petit hi)uij. - Myrtaeè, e, adj. Mirtachlin, naar de mirt gelijkend. - Mrtacées, f.
Pl Mi'tplanten t. p1.
Myrte, rn. [Bot.] Myrt. mirt, mirtehonin, mirte.ctruik m., een bekend altijd groen gewas, bij
dichters het zinneheelel der liefde. - [Pharin.J
Feuttte de ni-, mirteblart a., een werktuig om de
zalven over 't tinnen uit te strijken, om de tony
meter te drukken. enz. -. Myrties, f. p1. MirtPlanten f p1. - Myi-tieoln, or/i. [hot.] Op den
mirtestruik qroeijend. Uyr1iFire, adj. (Bot.]
Mirtdrapend. -- MyrtîfoIii, e, wij. Met inirteblacteren, - Myrtiforiie, adj. [Anat.] Mirte-
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bladvormig. --- Myrtilithe, m. [Minér.} Steen
met afdrukken van mirtebladeren, mirtsteen m.

wetenschap; geloof aan de mogelijkheid eener on-

middelljke vereeniging met het goddelijk wezen en
het hartstogteljk streven naar deze vereeniging,
m y si i c i s m u s n. — Mystieité, f. Diepzinnige
navorsching in geestelijke zaken, in d e verborgenlieden der godsdienst, m y s t i c i t e i t f.
Mystifieatenr, m. Fopper, bedotter, hij die
gaarne liglgeloovigen bij den neus leidt en bela9cheljk maakt. --- Mystification, f. Fopperj,
pl.. z. V. a. MYRTACÉES.
Myrus, m. (pr. —ruce) [H. n.] Mannetje der misleiding der ligtgeloovigen, m y s ti f i c á ti e f.
— Mystifier, v. a. Foppen, bedotten, beet hebmurcena (muréne). — Soort van slang f.
ben, voor den gek houden, ligtgeloovigen bij den
Mysi, m., Z. MISY.
Mystaciné, e, adj. [ H. n.] Knevels of kne- neus leiden en belagchel j k maken, my s t i f i c é r e n.
Mystique, adj. [Didact.] Geheim, geheimzinvelvormige kleurstrepen dragend. — Mystaconig, verborgen, donker, in het duister gehuld (van
phane, adj. [H. n.] Met lange knevels.
zaken,
die de godsdienst betreffen) , m y's t i s e h,
f.
in
de
mysInwijding
Mystagogie, f. [Ant.]
teriën or geheimenissen. — M ysta g•ogee , m. m y s t i e k. Le sens m- de l'Écriture sainte , de
Geheimenisleeraar, inwijder in de verborgenheden. verborgen, verbloemde zin van de heilige Schrift.
— (fig. et iron.) Uit kramer van gewaande gehei- Ii ne faut pas entendre ce passage à Ia lettre,
cela est m-, men moet dit niet naar de letter ver
menissen.
— Auteur m-, schrijver-stan,ibeldprkg.
My^te, m. [Ant. gr.] Ingewijde in de kleine
mysteriën of verborgenheden van Ceres. --- [H. n.] over de mysteriën of verborgenheden van de godsdienst — MYSTIQUE , m. et f. H# of zij, die eene
Visch van 't haringgeslacht, baardharing m.
Mystère, m. Geheim n., geheimenis, verbor- onmiddellijke gemeenschap van de ziel met God en
genheid in eene of andere godsdienst, zaak des ge- de onziglbare wereld, zonder tusschenkomst der
loofs, die 't verstand niet bevatten kan; bij de zinnen, aanneemt, vriend van mysteriën of veroude Grieken: de godsdienstleer, die voor 't volk borgenheden; geheimweter, geheimeniskramer, m y'sgeheim gehouden werd en met velerlei gebruiken heus m. — Mystiquuement, a 1v. Op verboren plegtigheden gepaard ging; die gebruiken en gene, verbloemde wijze, volgens den verborgen zin:
plegtigheden zelven. waaraan teder nieuweling zich Ce passage doit s'expliquer m-. deze spreuk moet
moest onderwerpen alvorens, tot de kennis der ver in eenen verbloemden zin verklaard worden. -te worden toegelaten, m y s t ér i e f.-borgenhd Mystiquerie, f. (iron.) Geheimeniszucht, mysLes m-s d'Iris, d'Osiris, de Cérès of de la bonne tieke vroomheid f.
Mytacisine, ni. [Gram.] Het menigvuldig en
déesse, de mysterien van Isis, Osiris, Ceres of de
goede godin Etre initi i aux m -s, in de verborgen- verkeerd gebruik der letter in. (vgl. MUTACISME).
m. Verdichtsel, opgesierd verhaal n.
Mythe,
--Le
inheden van eene godsdienst ingewijd zijn.
de la Trinité, de verborgenheid der Drieëenighesd. van den helden- of fabelljjd, volksoverlevering,
— Les saints m-s, de Heilige mysterien, het mis- sage, my the f. — Mythigt^e, adj. De overleveMyrtille, f. [Bot.], z. v. a. AIRELLE. -- [H. n.]
Zékere dagvlinder m. (ook mirth geheeten).
Myrtochéllides, m. pl. [Anat.] Inwendige
schaamlippen f. pl. — Myrtoci &te, m. [Bot.]
uid n. met mirtvormige bladeren. —
St. Danskr
Myrtoide, adj. Mirtvormig. -- Myrtoïdes, f.

.

.

ring of sage betreffend, daarmede overeenkomstig,
fabelachtig, verdicht, m y't h i s c h. — -t Mythisme, m. Wetenschap t. der mythen. - Misbruik n.
— in 't alr emeen: geheim n., ondoorgrondelijkheid f. der mythische verklaringen, m y t h i s ni u s n. -in de menschelijke zaken. Les m-s de la nature, Mythographe, m. [Philol.] Schrijver van mydu coeur humain, de verborgenheden, de raadsels then, overleveringen of sagen, legénden-schrjver of
van de natuur, van 't menschelyk hart. Tous les -verteller, m y t h o g r a a p h m. - Mythograarts out leurs ns -s, alle kunsten hebben hare ge- phie, f. Beschrijving, schriftelijke zamenstelling
heimen. Les m-s de la politique, de geheimen der der mythen. -- Mythologie, f. Godenleer, fastaatkunde. C'est an m- qu'on ne saurait déve- belleer, fabelgeschiedenis, leer van de godheden en
lopper, 't is een geheim., dat men niet kan verkia- fabelachtige helden der oudheid, kennis en verklaren. -- Mettre du rn- à qc., Faire iii- dune chose, ring van de mysteriën en fabelen der oudheid, myeen geheim van eene zaak maken, iets zorgvuldig thologie f. — Mythologique, adj. Fabelkungeheim houden. C'est un homme, qui fait m- des dig, de goden- of fabelleer betreffend, in y t h o 1 ómoindres chores, 't is een mensch, die uit de ge- g i s c h. — Mythologignen, ent, adv. Op myringste zaken een geheim maakt. — (Loc. prov.) Il thologische of Iel belkundige wijze, volgens de fabel
— Mythologiser, v. a. In den geest der-ler.
est tout cousu de petits m-s, lij gaat in alles
geheimzinnig te werk. — Omstandigheid, zwarig- fabelleer behandelen of verklaren, de zedeleer uit
heid f.: Pourquoi faire tart de m- pour nous dire eene fabel trekken, in een' mythologischen zin opce que tout. Ie monde Bait? waarom maakt gij vatten, mythologiséren — Mytholo iszoo vele zwarigheden om ons datgeen te zeggen, ime, m. Mythologische verklaring f.; stelsel der
wat een ieder weet? 11 n'y a pas grand m-, daar fabelleer, mythologismus n. — Mytholoibte, Mytholo ue, m. Kenner of leeraar van
steekt niet veel achter, het is niet moesjelijk, (fern.)
e oude goden- en heldengeschiedenis, van de over't is geen heksenwerk. — [Litt. anc.] Soort van
zedelijk tooneelspel in de middeleeuwen, waarvan leveringen of sagen, m y t h o l o o g m.

offer (der kath. kerk) . — (fig.) Geheime werking f.
van de natuur, van 't menscheljk hart; bijzondere
kunstgreep f. of geheim n . in deze of gene kunst;

het onderwerp aan den bijbel of aan de verborgen
ontleend en waarin God. de-hednsglofwa
engelen, duivelen, enz. als handelende, personen optraden, m y s t é r i e f. (vgl. MORALITE) . — Mys-

Mytilace, e, adj. [H. n.] Mosselvormig. —

MYTILACEES ,

m. pl. Hoofdelooze weekdieren n. pl.

met schalen; mosselsoorten f. pl.
Mytilène, in. [H. n.] Soort van ortolaan in.
Mytilin, e, adj. [H. n ] Naar Bene mossel getérieu'senient, adv. Geheimzinnig, in 't geheim,
1
jkend,
mosselvorrnig. — Mytilithe, m. [H. n.]
C'est
in
homme
qui
se
conwijze:
verborgene
op
duit m-, 't is een man, die zich geheimzinnig ge- Versteende mossel f. — M y l i l o ede, ad j.. MosselM ytddle, f. Mossel f., tweeschalig schelpvorrmig.
—
draagt. II en a parlé m-, hij heeft er geheimzinnig

van gesproken . Les prophètes out parlé m-, de
profeten hebben op eene verborgene. bedekte wijze
gesproken. — Mysstèrieux, eense, adj. Geheimzinnig, geheimvol; bedekt, verborgen, duister,
raadselachtig. Les paroles rn-ieuses de l'vcriture
sainte, de geheimzinnige woorden der heilige Schrift.
Cela doet s'entendre dans un sens m-, dit moet
in een' verborgenen, bedekten zin verstaan worden.
11 lui dit dun ton m-, hij zeide hem op een' be(lekten, raadselachtigen toon. C'est un homme fort
m-, 't is een mensch vol geheimen (die niets om
't lijf hebben). — Ook als subst.: Faire le m-, den
geheimzinnige spelen of uithangen.

Mysticisme, m. [Phil.] Geloof aan geheime -

nissen of verborgenheden, aanneming eener geheime gemeenschap tusschen den mensrh en de Godheld , neiging tot het, wondergeloof of de geheime

dier n. - Myteilithe, m., z v. a. MYTILITUE.

Myhre, adj. [Bot.] Muizestaartvormig, naar
een' muizestaart gelijkend, m y u r i s e h. — [Méd.]
Pouls nl-, allengs verzwakkende, snelle pols m. -sMYURE, m. [Bot.] Soort van dolik f. (fetuque).
S Myva, f., z. ni1VE.

Myxa, 1. [Bot.] Zwarte borstbézie, vrucht f.
van den sebéstenboorn. -- (bij sommige schr vers)
Neusslijm n.
M-yxine, f. [H. n.] Wormvisch. slamaal m.:
M- aveugle, blindvisch m. (trompette).
Myxogène, adj., z. v. a. MUCIPARE.

Myxosarconne, m. [Need.] Slj nachtig vleesch-

gewas n., slfjmpolyp f.

Myzine,. f. [El.. n.] Soort van graafwesp f.
Myzoxyle, ni. [H. n.] Wollige bladlus f.

-

N.
N, m. et f. (Un ne, Une enne) Veertiende letter van 't alphabet en elfde der medeklinkers, de
N f. -- [Op het einde eener lettergreep heeft de n
den neus/dank (son nasal): an, en, bon, bien, onde,
indite, etc.; uitgezonderd zijn : amen, gramen ï
hymen, abdomen, Eden, Philopémen, in welke zij
hare natuurlijke uitspraak behoudt (a-mënn, gramènn, lii-mènn, etc.) -- Is zij verdubbeld, dan
heeft zij, met uitzondering van de woorden ennemi, ennobli, ennui, ennivrer, doorgaans den neusklank niet: anneau, année, pr. a-no, a-née. Nogtans wordt de dubbele n gehoord in: annales, annuler, connivence, inné, innombrable, innover,
enz. — Solennel, bennir, hennissement worden
uitgesproken als so-la-nel, ha-air, ha-nice-man.
— In Monsieur, bij sommigen ook in den eigennaam Barn, wordt de n niet gehoord. -- Ent, als
uitgang van den derden persoon meervoud der
werkwoorden, is geheel stom.]
Na of Nagi, m. [Bot.] Japansche, altijd groene
laurierboom m.
N abab, m. Indisch stadhouder, bevelvoerder in
Oost- Indië; (iron.) schatrijk geworden beambte der
engelsch- oostindische compagnie; in 't algemeen een
zeer rijk man, inz. die in Oost-Indië zijn groot
vermogen verworven heeft, n a b o b m. -bie, f. Waardigheid f. van nabob; gebied eens
nabobs, nabobschap n.; duur m. zijner aanbtsbediening; woning f. eens nabobs.
Nabirop, m. [11. n.] Kaapsche meert f.
abis, m. [H. n.} Soort van huisvlieg f.
1%albla, Fable, Nabliam, (pr. —ome), m.
[Mus. j .Snarenspeeltuiq n. der oude Hebreën, Phceniciërs enz., door Luther psalterion eheeten, n ab l a, n a u l a f., n a n l i u m n. — N abtiste, m.
Bespeler van dat snarentuiq.
Nabie, in. [Mar.] Propgat n. in den bodem
eener boot. Tapon du n-, prop m — z. ook NABLA.
N abot, m., -e, f. (fam.) Zeer klein mensch,
dwergje, dreumesje n.
Naibouurop, m. [H. n.] z. v. a. NABIROP.
Nacaire, f., Nacairel, m. [Anc. mii.] Cim-

baal f., bekken n.
Nacarat, adj. invar. Ltelderrood, in 't oranje
vallend. — NACARAT, m. De helderroode kleur:-gel
Cette étoffe est d' un beau n-, deze stof heeft eene
helderroode kleur.
N acelette , I. (verklw. van nacelle) Klein
schuitje of bootje n. — Nacelier, m. Schulte-.
voerder, gondelier; maker m. van booten of schuiten. — Nacelle, I. Schuitje, bootje n., schouw f.,
vaartuig n. N- de pècheur, visschersschuilje. —
(fig.) La n- de Saint Pierre, de roomsch. katholpke
Kerk f. — [ Anat.) Grootste holte f. van het uitwendige oor, oorscheepje n. — [Arch. J Half ovaal
lijstje m. in de profils.
Bot.], z. v. a. CARÈNE.
-- [H. n.] Soort van napschelp f.
Nae.he, f. [Conn.] Huid f. zonder kop- en staartgedeelte. — Weleer z. v. a. (esse.
% N aehon, xie, adj. Kieskeurig op 't eten; —
(pop.) Vies.
Nacre, f. Paarlemoirn. Coquillede,n-, N- de
perles, paarlemoérschelp, parelschelp f. Etui de n-,
paarlemoeren koker m. — i% aeré, e, adj. Paar
bevattend (van schelpen). — Paarlemoér--emoêr
kleurig, naar paarlemoer gelijkend, paarlemoérachlig, als paarlemoer. — NACIIE, nl. [U. n.] Volksnaam van twee vlinders. — N acrer, v. a. [Tech.]
Den paarlemoerglans geven. — N aeri te, f. [ M inér. j
Mineraal van levendigen parelglans, n. a e r ie t n.
— [

Nadde, f. [[-1. n.], z. v. a. GRISLAGINE.
Nadeile, f. [H. n.] Soort van ansjovis I.
Nadir, m. [Asir.] Voetpunt n. (tegenover 't

zenith). nadir n.
Nare, f. (alleen voorkomend in:) Eau de n-,
oranje- reukwater, oranje-bloesemwater n.

t

- .

N afre,

" N a f rer,

f., z. v. a. BALAPPE, CICATRICE. --

V.

a., z. v. a.

NAVRER.

Nagaret, m. [Mus.] .byssinische keteltrom f.,
die 't volk bijeen roept om de bekendmakingen der
regéring (nagar geheeten) aan te hooren.

N.AGOR.
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Nagas, m. (pr. —gace) [Bot.] IJzerhoutboom,
een goruboom m. -- [H. n.] Japansche walvisch m.
. Nage, t. Het zwemmen (inz. voorkomend in)
a LA NAGE, loc. adv. Zwemmend, al zwemmend,
met zwemmen: Se sauver à la n-, zich met zwem
gaan zwemmen, zich-menrd.Sjtála-,
in 't water begeven om te zwemmen. — (fig. et
fam.) Etre en n-, tout en n-, geheel bezweet, doornat van 't zweet zijn. — [Mar.] Dolboord n., dolboom m. Banes de n-, doften, dochten, roeibanken,
roeidoften f. pl. Terte de n-, sloepstent, sloepszonnetent f. — Donner la n-, voorroeen, de achterste
roeljer zijn. — N- dun bátiment, dune chaloupe,
ruimte voor de roeibanken van een roeivaartuig,
van eene sloep. — Canot léger de n-, boot f., die
ligt roeit. Chaloupe bonne, mauvaise de n-, snel,
lui roeijende sloep f. — NAGE of NÉGE, f. Onderlaag, zware grondlaag f. van een houtvlot.
Nageaut, e, adj. Zwemmend, drijvend. — [Bot.]
Feuiiles n-es, op het water drijvende bladeren n.
pl. (niet door wortels met den bodem verbonden).
— [Bias.] Poisson n-, horizontaal liggende visch m.
(al is hij ook buiten 't water voorgesteld). — [Tech.]
Carde n-e, wolk-aarde f., welker tanden meëgeven
of zich omleggen. - NAGEANTS, m. pl. Enkel in
't water levende zoogdieren n. pl. — Nagée, f.
Ruimte f., die een zwemmer bij elken slag doorzwemt: Il traversa in rivière en deux cents n-s,
hij zwom cie rivier in twee honderd slagen over. -N ageinent, m. (door Voltaire gebruikt woord)
Het zwemmen, het vermogen ons zich in 't water
boven te houden en voort te bewegen. --- N ageoir, m. Veilige zwemplaats f. - Nageoire, f.
Vin I. van eenen visch. — Zwemgordel in., blaas f.,
biesbos m. (die onder de armen genomen wordt
om zwemmen te leeren). — Houten bordje, vlotplankje n. (dat men op emmers vol melk of water
legt, om onder het dragen niet te storten). — [Tech.]
Bak m., kist f. vóór te kuip des papierrnakers. —
N alver, v. n. Zwemmen: Ii nage comme un potsson, hij zwemt als een visch. N- entre deux eaux,
onder water zwemmen; — (fig.) z. EAU. — (fig. et
fam.) N- en grande eau, en pleine eau, z. EAU.
N- dans les plaisirs, dans l'opulence, dans la volupté, zich in vermaken, in overvloed, in weelde
baden. Nous nageons dans i'incertitude, wij dobberen in onzekerheid. — N- des coudes, zich met
de ellebogen door 't gedrang werken. — z. ook
PATAUD. — Drijven, boven drijven, niet zinken:
L'huile, Le tuis nage sur l'eau, de olie, het hout
drijft op het water. — (bij uitbreiding): Ces pols
nagent dans la sauce, die erwten drijven in de saus.
Ces grands corps qui nagent dans les espaces 1wmenses, die rooie ligchamen, welke in de onmetel ke ruimten drijven, zweven. -- (bij overdrijving):
N- dans son sang, in zijn bloed drijven, baden, geheel met bloed bedekt zijn. — Mon pied nage dans
ce soulier, die schoen is mij veel te wijd. — [Vétér.]
N- Is sec, op drie ponten loopen (van een dier, dat
men eenen poot gebonden heeft). — [Faut.] Nentre les nudes, zweven. — [Mar.] Roeijen: N- de
touter les rames, de toute force, alle roeiriemen
te hulp nemen, met alle krachten roeijen. IN- u
bord, aan boord roefjen. N- à sec, met de roeiriemen grond slaan. raken. N- sec, met hangende
bladen roeien, zoodat men de riemen bij het einde
van den slag niet dempt, maar de bladen over het
water laat slieren, om niet te spatten. N- de long,
overlangs, met lange slagen roeijen. N- plat, de
riemen snijden bij eiken slag. N- debout, staande
roeijen, wrikken. N- debout au vent et à la lame,
tegen den wind en de zee oproeijen. N- sur (le) Ier,
voor eene dreg liggende roeijen. Allons, nagez!
frisch op geroeid ! haalt op, mannen! Nage qui
est pare ! roei, die klaar is ! haal op, wie kun!
Nage stribord, scie báhord! roei op stuurboord,
strijk bakboord! N- partout, gelijk ophalen, aan beide
zijden roeijen. — NAGER, v. a. [Mar.] N- un vaisseau, een schip boegséren, voortboegséren. N- la
chaloupe à bord, de sloep naar boord roeijen. —
t NAGER, m. Het zwemmen. — Nageur, m.,
-ease, I. Zwemmer m., zwemster I. Grand n-,
goed, sterk zwemmer. — [Mar.] Boef/er: Nous
avions six ti-s, w# hadden zes roeïjers. (Gebruikeljker is rameur.) — NAGEURS, m. pl. [H. n.] Watervogels m. pt. — Waterzoogdieren n. pl.
t%agor, m. [H. n.] Roode gems I. van den
-
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Naguère of Nagnéres, adv. (zcimentrekking
van ii ny a guère, n.1. de temps). (poët. en in deft4jen stijl) Onlangs, niet lang geleden, kortelings,
laatslelijk, laatst: Cette viiie n- si florissante, deze

-

onlangs zoo b1oe1ent1e stad.
IIaïa, 1. [H. n. ] Brilslang, /ioeds1an, naja f.
Salade, f. [Myth.] Stroom-, waterni m f, godin
der rivieren en bronnen, n a j d de f. - (lig ) Banchills aime les n-s, de wijn moet met waler gedronken worden. - [Bot.] Najade, eene plant der
stroomende wateren. N- marine, zee-najade. [1-I. lU Watersla'ngje ft., soort van zeer teede're
wa terworm (ook NAIDE gelieeten) .
laif, lye, adj. Natuurlijk, ongekunsteld, eengemaakt ongedwongen, onqezocht , onbevangen;
open, gul. openhartig, trouwhartig, onschuldig,
argeloos, onnoozel, eenvoudig, n a I f. Beauté naïve,.
natuurlijke schoonheid f. Expression naïve, ongekunstelde uitdrukkin g f. 11 a des nianièies naïves et
agréa!)leS, hij heeft gulle en aangename manieren.
Faire une relation naïve de qe., een openhartig,
onopgesmukt ver/taal van iets doen. 11 y a qc. de
11- dans tout ce qu'iI dit, er is iets gals, trouw/tasLigs in alles, wal /ij zegt. Cest une réponse naïve,
dot is een openhartig antwoord. C'est ilioromedu
monde le plus n-, hij is de openhartigste. of de
onvoozelste mensck van de wereld. - Ook als
subst. m.: Le ii- dilière du naturel, liet naïve is
van liet natuurlijke onderscheiden.
1ai, m., •e. f. Dwerg in., dwergin t.: Les
fl-s sont ordinairement contrefaits, de dwergen
zijn doorGaans mismaakt. - (Lay. pron.) Faire

t:Iun n- no Atlas, van eene mug een' olifant tno/een.
- N- jaune, Z. LINDOR. - [ Corn.] N-s londrins,

fijne engelse/te la/eens n. »1. van spaanse/te wol. NAIN, E, a dj. Dwergacitlig, klein. - [Bot.] Arbre
a-, een dwerpboom, laagsta m m. Cette plante reste
n-e dans on terrain see, deze plant blijft klein,
laag in een' dorren grond. Des pois n-s, des fèves
fl-es, /cruipererwten f. p/. of kruipertjes n. p1.,
Icruipboonen 1. p1. - Oeuf n-, m i dei n.
Nartngie, f. Waarzeggerij f. uit de zon en
maan bij de Arabieren.
Naiage, N&ilser, z. v. a. ROU1SSAGE, 1100111.
i%aissaHce, t. Geboorte; afkmtst 1. , geslacht n.
La ii- duit prince, de geboorte van eenen vorst.

Ilepuis Ja n- de idsus Christ jusqu'h present, van

de çeboorte von J. C tot nu toe. Le jour de nde geboortedag. Son père élait absent /t sa n-, zijn
vader was bij zijne eboarte afwezig Nous célë

brons aujourd'huî Ie jour, lanniversaire de sa n-,

wij vieren heden zijnen geboortedag. Rédiger un

acte de n-, cviie geboorte-acte opstellen. - Ce dëfaut
lui sient de ii, dit gebrek heeft hij mede ter wereld gebrogt Etre de Passe n-, van lage afkomst
zijn. C'est no homme sans n , 't is een gering
man. Cette Olie a de Ja n-, dit meisje is van Pioo:e
afkomst, van een adellijk geslacht. - (fig.) Oorsprong m., begin n., opkomst, wording f. Les luis
ont pris 11- de l'injuslice des liomroes, de wetten
zijn haren oorsjnonq verschuldigd aan de onregtvaardigheid der tnenschen. C'est de 1h, que les
troubles prirerui, n- , daaruit ontstonden de, onlueten, dat was de oorsprong der onlusten. Eloufrer
une queî'efle dans sa n-, eenen twist in zijn begin
smoren. - La fl- do monde , het begin, de wording
der wereld. - La n- do jour, het aanbreken van
den dag. La n- dune rivière, het begin, de bron
eener rivier. Cooper une branche a sa n-, eenen
tak geheel van anderen aInijden. - [Arch.] La
11- dun poufre , dune voûte, het begin van eenen
balk, van een gewelf.
1aissaiit, e, adj. Geboren wordend; wordend,
opkomend, beinnend. aanbrekend , voortkomend,
rjzend. Enfant n-, gebaren war(lend , ter wereld
komend kind n. - L'aurore n-e, hel opkomende,
aanbrekende, rijzende rnorjenrood. Les fleurs n-es,
de opkomende bloemen t. p1. - Un amour n-, eene beginnes * liefde 1. Utie fortune me est Otcile a renverser, een beainvend fortuin is remakkelijk omver
te werpen. Un Efat n- , een opkomende. eerst beginnende Staat m. Talents n-s, aanbrekende, pas
ontwikkelende talenten n. p1. - ft est en tète n-c.
Itij laat let haar weder grocijen , hij krjit u'ederstieuto hoar. - Cheveux n-s, los, vrjbangende
haren n. p1. (als die der kinderen). - [Blas.j Lion
n- , halve leeuw (waarvan alleen let bovenlijf is afgebeeld en de benedenhelft ontbreekt.

NANTIR.

lAne. prat.] Eigendom rn., die voor 't eerst als
er fg oed overgaat.
I%aitre, V. It. (niet tdi'e) Geboren worden. Ier
wereld kanten. 11 naquit Ie premier Mars, hij werd
den eersten Maart geboren. Tout ce qui nait est
sujet it mourir, al wat geboren wordt, moet sterren. II ne fait que de n-, hij is zoo pas geboren.
Il mautht le jour qui Fa vu n-, hij vervloekt den
dag, waarop hij geboren werd. - (fain ) Son parch
est a n-, zijne w'ederga moet nog geboren wolden,
hij heeft zijns gelijke niet. - Uitkomen, voortkomen , uitloopen , vat' den dag komen, uitschieten; opgaan; ontstaan, beginnen. L'herhie consmence a n-, liet gras begint uit te loopen. Les
flours naissetit au printemps, de bloemen komen in
de lente voor den dag, zijn kinderen der lente. Les
poules naissent des oeuis, de hoenderen komen uit
deefjeren voort. - (podt.) Le .joorconinsence a n-,
de dag begint aan te breken, het begint dag te
worden. - (fig.) Le trembltment de terre lit ndes fles, cle aardbeving deed eilanden ontstaan, voor
den dag komen. .l'ai vu a.- In fortune at lamour
de ce jeune homme, ik heb het qelak en de liefde
van diljonge inen.cc/e zien beginnen. II ne fait encore
que de n-, zijn geluk begint eerst op te komen. Co
ruisseau nait a deux lieues d'ici, deze beek antspringt twee uren van hier. Plusieurs maladies
naissent d' intempirance, verscheidene zie/eten antstaan door, hebben haren oorsprong uit onmatigheid. Les affaires naissent les unes des autres,
de zaken spruiten uit elkander voort. Cda fait
0- Ia curiositd, dat verwekt de nieuwsgierigheid,
- (fain.) Il est a n- que 't is nooit gebeurd.
nooit gehoord dat .. . (Deze uitdrukking veroudert.)
- C'est on tuut, qui vient de n, 't is een woord,
dat eerst in gebruik komt.
Navement, adv. Natuurlijk, onbewimpeld,
ronduit, op openhartige, gulle, eenvoudige wijze:
II a avoué U- sa mute, hij heeft zijnen misstap
onbewimpeld, openhartij bv/eend. Ex p rimer qc n-,
iets op cmie naïve, eenvoudige wijz
e uitdrukken.
- Naïveté, 1. Natuurlijk h eid, ongemaaktbeid,
ongedwanienheid; rondborstigheid, gul/wrtiqhcid;
beminnelijke eenvoudigheid, onschuld, trouwhartiqheid, ongedwongen aardigheid, n a ï v e t e i t f. La
n- dun paysan, de on, qekunstelelheid van eenen
boer. II y a heaucoup de grïce et de n- dans ses
expressions, er is veel bevalligheid en ongedwongenheid of natuurlijkheid in zijne uitdrukkingen.
- Admirez Ja n- de ce garcon, verwonder u over
de onnoozelheid van dezenjonçen. - Ook in 't
meerv. in den zin van: onnoozel gezegde n. Les
jeunes personnes sont stijettes it dire des n-s, de
.10 11 0e lieden staan voor onnoozele gezeden bloot.
%aja, t., Z. NA1A.
I;a*nttntin, rn , Z. V. Li. LAMANTIN.
N2It$gI, m. (kinderwoordje) Lekkers o. Vous
aurez do n-, gij zult lekkers hebben.
N e ii ePste, Nancéique, gebruikelijker zijn
LACTATE, LACTIQUE.
Naneelle, 1. [Arch.], z. v. a. NACELLE.
Niuitfou, Nandu, m. [f-I. n. ] Atnetikaansche
struisvael in.
Nauguer , m. [F!. n.J Soort van antilope f.
aan den Senegal, die men gelooft de d a r i n der
Ouden Ie zijn. misgeboorte).
Nanisme, m. [Mid.] Dwerrarliligheiel 1. (als
Nankin of Nanquhi, m. Oorspronkelijk cliindsche geelachtiie katoenen slof, nankin , nanking n. (naar de gelijknamige stad in China). Ook als a dj.: Couleur n-. nankingkleur f. Natiknehte, 1. {Com.j Fijne, naar nanking gelijkende ketoenesi stof U , 'a a ii k in d I n.
aflnit, t. [Bot.] .diaerikaansche plant f. niet
artiejokeormige vrucht, n a n n a 1 .

Nanni. Z. jNNf.
Naciqilin, Nanquluelte, Z. NANI{-.
Nn.nse, t. [Picltej Aulfuik f . aalkorf in.
Nani, fl1. [Giogr.j Bergstrooin, waterval m.
(raarders.
der Alpen.
Nsintaise, ?. Ove rjas of map tel m., in, z der z(- e
%aiihir, is. a Onderpand verzêkeren of even,
tot ondepand stellen, weiorboiy peren. II ne prefe
point quon ne Ie nanti'se of si on ne Ie nantit
auparavant, hij leent niets, wanneerwen item met
vooruit een onderpond, eene verzekevini geeft. SE NANTIR, V. ps. Onderpand nemen; beslaa legen
in beslag nemen. 11 sent nanti de bons etTets, lip

]ANTISSEMENT

-

heeft goede effecten tot onderpand genomen. [Prat.] Se U- des effels (de l'effet) dune succession, beslag op eene nalatenschap leggen. - Zich
t voorzorg voorzien: Je me suis nanti dun bon
anteau conire Ia plule , ik heb mij met een'
oeden mantel tenen den regen voorzien. - (absol.)
il a perdu son emploi, mais ii s'est bien nanti,
hij heeft zijn ambt verloren, maar hij heeft zijne
schaapjes op het (Irooge. - liet part. passé is ook
adj. Personne nantie, gewaarborgd, door onderpand gedekt persoon. Ii est nanti le meubles, hij
heeft hsthsraod tot onderpand, tot zekerheid. 1adisement, in. Onderpand n., verzékering,
zekerheid 1, waarborg m. Dormer ds efrets en n-,
effecten tot onderpand geven. On lui a remis des
pierreries en n-, pour son a-, men heelt hem edelgesteenten tot onderpand, tot zijne zekerheid gegeven. Prêt sur ii-, leenina 1. 0)) pand.
iapaeé, e, Iapiforme, adj. [Bot.] Knolof raajivorinig.
slpaI, 1apauI of iépau1, in. [H. n.j
Gehorende fazant, gehorende satyr ni. [tragopon satyrus] , een gehorende hoenderachtige fazant van
't Himalaya -gebergte.
apées, f. p1. [Myth.] Dalnimfen, napcoen f.
p1. - [ Bot.] Amerïkaonsche maluwe -planlen f. p1.
%apel, m. [Bot.] Soort van akoniet n. (vgl.
ACONIT) .

Naptithalase, 1%aphthaèse, f- [ChAin.]

Een der prodaclen, door de werking van chloor,
bromium, jodium, op de naphthaline verkregen. Naphthaline, f. [Chi n .] Koolwoterstof-verbinding, uit hel steen koot- of gasteer vrkreqen, n a pht ha line f. - Naphthe, t. [Minér.] Bergbal-

scm m., vloeibare witte aardolie t., die in de klei
en 't zond van de jongere bergen en op liet water
van sommige bronnen (naphthabronnen, inz. in

Perzië bij de Kaspische Zee) voorkomt en soms met
de berg- of steenolie ( pétrole ) wordt verward,
naphtha, na/ta f .
Napifoime, adj., Z. NAPACE.
N apes (Mal de), m.. Z. V. SYPHILIS.
N apoléon , II). [Betrol.] Fransche goudmunt f.

van B) (ook van i0 francs) met het beeld van Napoleon, gouden napoleon in. - Fransche kopermunt met de letter N, _ 10 centimes. - apo
léone , I . Bot.] Sc/wane afrikaansche plant,
naar Napoleon I. benoemd, a a p o 1 e ô n a t.
.

[

-

I%apoéouide, m. [Hit.] Afstammelingm. van
Najioleon; lid van zijn geslacht.— Napo!éonen,

ne, wij. Wal Napoleon, zijn krjgs- of slaeiisstelsel
aangaat. napoleOntisch. Familie, Poiltique n-ne. -

1apo1éousiue, m. Slaatkunde, regéring van
Napoleon; gehechtheid f. aan zijne beginselen, aan
zijnen persoon, nap oleonis mits n. léoiiisle, M. Aanhanger van Napoleon, napo
leonist ni.
IapoLier, m. [Bot.], Z. V. a. BAIU)ANE.
a poiii al iie, f. [Corn.] Napolitaansche stof t.
apIe, t. Tafellaken n. Mettre Ia II-, de tafel
dekken. Lever, Oter Ia n-, de tafel afnemen. (/1g. et fain ) La n- est toujours mise dans cette
maison, de tafel is altijd in dat buis gedekt, 't is
daar het buis de zoete inval. - (Loc. prov.) II a
trouvé a n- mise, hij heeft de tafel gedekt gevon-

den, heeft ren rijk huwelijk gedaan. - Nousviendrons diner chez vous, mais vous naves qu'b

mettre Ia n- wij kooien bij u eten, maar gij hebt
enkel voor eene gedekte tafel, voor brood en fruit
te zorgen. -- [Agric.] N- de blé, gelijkmatig met
graan bedekt veld n. - [Chas.] Hertehuid n.,
waarop de honden hun jagerregt of jajlmaai krj gen. - Kwarteinet, leeuwerikennet. in 't algemeen
digtinazig vogelnet n. - [ Hydi'aul.] N- dean, waterval, ijle zich in 't 'nedercallen zamenhangend en
breed uitspreidt. - Waterkant t. , waterplas, vijver, vlakke waterspwgei m., stil, efi'en 'ineir n. [Liturg.] N- d'autel, attaarkleed n. N- de communion, communie-doek in - [Pêche] IN- de filet,
vlak, enkelvoudig net n ; ook z. v. a. FLUE. -

NAPPE of rcAPi'E, M. [Vétér.] , z. v. a. CHARBON.
- Nappei'ie. t., z. v. a. LINGEIIIE. -- Iappe
row, Ill. (verklw. van nappe) Klein tafellaken,
servet n., als bedekking of beveiliging van 'I proole
tafellaken. - Nnppiste, m. [Chas.j Vogeivanger in. met netten.
Naqualre, m., Z. NACAIRE.
1' Iaqiiet, m. Kaatsboanlcnecht.Weleer

NARQTJOIS.

ook: lakei , en in de middeleeuwen: voetknecht,
voetsoldaat m. - -j- Naqieter, V. ii. Twisten,
haarkloven. - Als een knee/it aan iemands deur
Wachten. Faire n- qn, iemand als een' knecht behandelen. - Over nietigheden schertsen.

Iaqaette, t., z. V. a. NOGIJETTE.
Nar b onne, t. [[-tort.] Soort van perzik 1. [Corn.] Honig m. van Mi bonne. -- [Sculp.] PaarscP
marmer n. met gele en witte vlekken.
I%areaphthe,m. [Pharm.] Wetriekende bast in.

van den wier ookbooin.
Narcéine, t. [Chim.] Eene der zoutvatbare
bases in den opium, n a r c a I n c t.
areine, f. [I I. ii.] Soort van trilroçj m.
aa-eîsse, in. [Bot.] Narcisplant; narcisbloem,
narcis t. (volgens de myth. de plant of bloem, in
welke de schoone jongeling Narcissus, nadat hj
zijne beeldtenis in 't water gezien had en met zijne
eigen schoonheid hartstoteljk ingenomen geworden
was, dooi' de goden veranderd werd; van daar):
Cest nu N-, un beau N-. 't is iemand, die met
Zijne eigen figuur zeer is ingenomen, 't is een op
zich zelven verliefd jong ertesch; ook.' 't is ems
beldschoon jongeling. - Nareissécs, NareIs.
soides, t. p1. 1 Bot.] Narcissoorlen t. p1. eissifloi-e, aPi. [Bot.] Met naicisvormige blocmen. - %areissite, t. [Minér.] Narcissteen IlL
Narcobate, in. [H. n.], Z. V. a. TOIIPILI.E.
- 1%aicose, t. [Mid.] Verdooving, ongevoeligheld, narkOsis t. - Nai-eotine, t. [Chiin.]
Eene der zoutvalbare bases in dcii opium, opidn in.,
narkotine 1. - Narcotiquc, adj. [Mid.]
Slaapverwekkend, bedwelinend, verdoovend, krainpstillend: Reinède n- of als subst. NARCOTIQUE, In.
Slaapverwekkend, bedwetinend middel , n a r k ôt i c se in n.—(fig.) Discours, Livre n-, redevoering t.,
boek n. om bij in slaap te vallen. - [Chirn.] Sal
H-, zout n. toet nai'Icoline tot basis. - lareo
tisnie, m. Verdoovingstoestand m., gezainenlfjke
uitwerkselen der nariceitika of verdoovends enicideten, narkotismus n.
Nai'd, m. [Bot.] Nardus m., naam van verscheidene welriekende gewassen. Faux n- , zeer
geurige lavendel t. N- celtiqtce, celtische vatenaan m., spijk 1. N- de Crète of de montague , bergvaleriaan m. N- sauvage, z. v. a. CABARET. [Pharm.] N- indien of des Indes , Spica- n-,
spijknardus, indische nardus. - [ Part.j Nardus
olie f. , nardus m., een hij de Ouden geliefd en geschat reukwerk. - Naz-det, m. [Bot.] Allemans
harna.s ii. (taux na r ). - Nardinées, t. p1.
Nardu.cplanten, nardueroorten t. p1.
Nare, m. [[TI. Il.] Boonsc/ielp t. van den Senegal,
S I%arenx, ense, 1%éreux, ease, adj. Ge-

-

-

makkelijk brakend.

Nar-Mich of larguiHé, IargI1i11et, In.

Perzische waterpjp t. via uit te rooken.
Nargue , t. ( alleen voorkomend in): ( Loc
fain.) Dire n- d'unecliose. den brui van iets geven,
niet naar iets vragen: Faire n- ii qu., geen zier
om iemand geven, iemand smadel ij k trotséren. Nos vAns tout n- aux vôtres, uwe wijnen kunnen
bij de onze niet halen. - NARGUE, interj. N- do
vous. Ik heb den brui van u, naar den drominet
mei u! N- des cérimonies ! weg met de piigtpleginfen! - Nargner, a. a. (fam.) Smadelijk bravéren of trotsiren, niet tellen, bespotten: N- ses
enriemis , zijns vijanden honen , met verachting
tri)lséren. - SE NARGUER, v. pr. Elkander bespotlelijk maken, trotséren. - Het part Passé is ook
wij.: Personne nargume , met smadelyken trots behandeld, bespottelijk ten toon gesteld persoon n.
%ariuiHe, NarguiJiet, rn, Z. NARGHILEII.

1 Nariller, v. a., z. a. a. NARGITEII.
Nai-inaI, 51, wij. [Anat.] De neusgaten be
Ire/lent!. (Piur. in. nai'inaux.)
Naz'ine, t.[Anat.jNeuspat n. Lac1oisondesn-,
liet middelschot der neusgaten. Les n-s de Vlioniine.,
-

lu cheval, (In boeut, des poissons, des oiseaux. N-s postérieures, achterste openingen der acne-

holte, waardoor deze qneenschap heeft met de keet.
t rai- q iiin, m. Schoosjer, beurzesnyder m.

t NaItJIiOi, In., e, f. (fact.) Loeze, door-

trapte schelm. bedriegen, ondeugend spotter m., bedniegsler , spotster t. -- Ook als adj.: Chat subtil
at n-, stance en bedriefjeljke kat t. -- j NAEIQUOLS. M.
Dieventaal t. (argot): Parler ti-, schoojers-, dieventaal, eene voor anderen onverstaanbare taal spreken.
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NARQTTAISEMENT

--

-- Narquaisement, adv. Op ondeugend spot-

tende wijze.

Narrateur, m. Verhaler, verteller in. (Waar

't vrouwelijk mogt noodig zijn, gebruike men NAR
— Narratif, ive, adj. Tot het ver--RATICE).

NATIE.
wilde zwijn). -- Nasilleur, m., ease, f., z. V. a.

NASILLARD. — Nasillonnemernt, m., z. v. a.
NASILLARDISE. -- Nasillonner, v. n., z. v. a.
NASILLER. — Nasique, [H. n.] Met zeer langen

neus, grootneuzig. — NASIQUE, m. [H. n.] Neushaal behoorend, aa'7o 't verhaal eigen, verhalend, aap. langneuzige aap m. [Simia rostrata] . — Soort
vertellend, in den vorm van 't verhaal: Style n-, van adderslang I.
Poésie n-ive, verhalende stijl m., poëzij f. — Nar
N asiréens, m. pl., z. v. a. NAZARÉENS.
Verhaal, inz. historisch, redekunstig,-ration,f.
N asitor, Nasitort, m. [Bot.] , z. CRESSON
dichterlijk verhaal n.; vertelling f. Le fit de la n-, alénois.
den draad des verhaals. Etre interrompu dans sa
Nasolobaire, adj. [Anat.] Rameau n- of als
n-, in zijn verhaal, zijne vertelling gestoord wor- subst. NASO-LOBAIRE, m. Neusvleugeltak m.
den. — 5 Narrative, f. Kunst, gaaf f. van
Nason, m. [H. n.] Spuitvisch m., een klipvisch,
verhalen of vertellen: I1 a la n- agréable, hij heeft inz. bij Java.
Nasonnenient, m. Het hoorbaar ademhalen
eene aangename gaaf of manier van vertellen. —
1liarré, m. Verhaal n., inz. beknopt verhaal of door den neus; z. V. a. NASILLEMENT. — Nasonverslag n. van een enkel, niet belangrijk feit. Faire nor, V. n. Hoorbaar door den neus ademen; z. V. a.
le n- d'une chose, iets verhalen, vertellen. — NASILLER.
(Loc. fam.) Faire des n-s, slechte redenen bijbrenNaso-oeulaire, odj. [Anat.] Tot neus en
gen. — Narrer, v. a. Verhalen, vertellen. I1 a oog behoorend: Nerf n-, of als subst. NASO-OCUmal narré cette histoire, hij heeft die geschiedenis LAIRE, m. Neus - oogspier f. — Naso-palatïn,
slecht verhaald. — Ook zonder voorwerp: I1 sait e, adj. Tot neus en verhemelte behoorend. — Ook
n- agréablement. — Het part. passé is ook adj.: als subst. m. Neus- en verhemelte-spier f. — Na
Hisloire Bien narrée, wel verhaalde geschiedenis f.
neus- ere, ooglid be--sopalébr,edj.Tt
Na rthicoide, m. [Bot.. 1 Eenjarig seseli-kruid n. hoorend. — Ook als subst. m.: Neus- en ooglidNarval, in. [H. n.] Walrus, eenhoren, nar- spier f. — N aso -szareilier, ière, adj. Tot
wal m., een dier van 't geslacht der cetaeéen of neus en wenkbraauw behoorend. — Ook als subst.
walvischsoorten, in den noordel jken 41lantischen m.: Neus- en wenkbraauwspier f.
oceaan.
Nassat, m. [Mus.] Gedekte quint f. (quinte
Nasal, e, adj. [Anat.] Tot den neus behoorend: couverte), een orgelrer;ister.
N esse, f. [Pèche] Fuik, teenen of touwen vischOs nasaux, neusbeenderen n. pl. Mucus n-, neus
[Gram.] Door den neus gewijzigd, door-sljmn.—
korf f. — [Chass.] Soortgelijk vogelnet n., vogel
f. — (Loc. prov.) I1 est dans la n-, hij zit-fuik
den neus gehoord of uitgesproken: Les coneonnes
n-es sont m et n, de neusmf:deklinkers zijn m en n. in 't naauw, hij zit in de fuik gevangen; ook: hij
(Sommige taalkenners geven aan dit woord een m. zit in de huweljksfuik, hij is getrouwd. Donner
plur. nasals; de anatomisten zeggen steeds nasaux.) dans in n-, zich zelven in de verlegenheid, in 't
naauw brengen. -- [Chim.] Soort van fornuis n.
— NASAL, m. [Arre. mii., Bias.] Neusplaat f.,
neusstuk n. aan eenen helm, beweegbaar stuk, dat — [H. n.] Soort van eenschalig schelpdier, boogden neus beschermde, als 't vizier was vedergela - stak f. — Nasselle, Nassette, f. (verklwo. van
ten. asale, f. [Gram.] Neusklank m.: Les nasse) [Pêche] Biezen fuik f. -- Nassière, f.
n-s an, in, on, un. — I%asalentent, adv. [Gram.]
[Pèche] Plaats f , waar men de fuiken uitzet. —
Met neusgeluid, door den neus: Prononcer une 5 Nasson, m. [Pèche] Groote fuik f. — Nassone, f. [Peche] Kreeftenfuik f.
syllabe n-. — Nasaler, v. a. [Gram ] Den neus
geven, door den neus uitspreken. — Het-klan
Naste, m. [Bot.] Soort van groote bamboes part. passé is ook adi.: Voyelle nasalée, door den plant f. op Bourbon.
neus uitgesproken klinker m. — SE NASALER, V. pr.
Nastartie, f. [Bot ] Iterderstasch f.
Door den neus uitgesproken worden: Catty voyelle
Nasuaa, m. [H. n.], z. v. a. COATS. - Na
-suto,m.[Hn]
doft se n-. — Nasalité, f. Neusgeluid n., eigen
Soort van tapirzwijn n.
-schapf.der
neusklanken.
Natabilité, f. Drijfvermogen n., geschiktheid
Nasamonite, f. [Min/r.] Bloedsteen met zwarte oen te drijven.
aderen, n a s a m o n i- e t m.
Natal, e, adj. De geboorte betreffend of daar
Na.sard, e, adj., nu liever NASILLARD. —
geboorteland, vaderland n.-toebhrnd.Pays,
IASARD, m. [Mus.] Orgelregister n., dat eerie soort Jour n-, geboortedag m. Respirer fair n-, de va
van ncusgelusd geeft, n a s a a l of n a s a r d, n alucht inademen. — [Ant. rom.] Jeux-derlansch
sat, nasatfluit f. — Nasarde, f. Knip m. n-s (vroeger Jeux nataux), jaarfeesten ter gedachvoor den neus: Donner une n- b qn., iemand eenen tenzs van de geboorte eens keizers, natale feesten n. pl.
knip voor den neus geven; — ( fig. et fam.) iemand (Volgens de 4cadé'mie heeft dit woord geen manscherp hékelen, beoordeelen, bespotten. -- (fam.) neljk meervoud). — NATAL of NATALICE, M. [LiIlomme à n-s, man, die niet dan bespotting, ten- turg.] (weleer) Ieder christelijk feest. Le n- d'une
toonstell'ing verdient. — Nasardien, v. a. Eenen église, het kerkwijdinesfeest. Les quatre nataux,
knip voor of op den neus geven. -- (fig) sliet min- de vier groote kerkfeesten: leersmis, paschen, pinkachting bespotlen; trotséren. SE NASARDER, v. pr. steren en allerheiligen. — Natalities, f. pl.
Elkander knippen voor den neus geven; elkander [Ant. rorn.j Geboortefeesten n. pl.
minachtend bespotten.
Natant, e, adj. [Bot.], z. vv. a. NAGEANT. —
N ase, f. [H. n. ] Visch van 't karpergeslacht Natation, f. Het zwemmen; zwemkunst; zwemmet vooruitstekenden stompen neus. inz. in den oefening f. La n- est favorable b la santé, het
Donau. Oder, Rijn, Weichsel en in de Elbe.
zwemmen is goed voor de gezondheid. — Ecole de
Naseau, m. Neusmat n. bij de dieren, inz. bij n-, zwemschool f. — Natatoire, adj. Het zwem't paard en de andere groote viervoeters. - (Loc. men betreffend, tot zwemmen dienend. Exercise n-,
prov. et fig.) Cast un fendeur de n-x, 't is een zwemoefening f. — Vessie n-, zwemblaas f. (der
snoever, bla fkaak.
visschen). -- NATATOIRE, m. Veilige zwemplaats,
Naseile, f. [Anc. mil.], z. v. a. NASAL.
zwemschool f.
Nasieole, m. [H. n.] Neusworm m. — lei aNates, m. pl. [Anat.] Naam van twee groote
sicorue, adj. [H n.] Met een' horen op den verhévenheden der hersenen.
neus. NASICORNE. m., z. v. a. RHINOCEROS. —
I ati ee , f. [H. n. ] Eensehalige oeverschelp,
Neushorenkever m. — Soort van zeeschildpad f.
notice f. — Tai aticier, m. Dier n., dat die
5 Nasillant, e, adj. Een neusgeluid revend: schelp bewoont.
Canards n-s, snaterende eenden f pl.— Nasillard,
N ati f, lye, adj. Geboortig, geboren: I1 est ne, adj. Door den neus sprekend; uit den neus ge- de Paris, hij is geboortig van, geboren te Parijs. —
hoord. Orateur n-, dnor den neus sprekend rede- [Minér.] Gedegen: Or, Argent n-, gedegen goud,
aar m. — Ton n-, Voix n-e, neustoon m., neus- zilver n. (men zegt ook vierge) . — Aangeboren,
stem f . — Ook als subst Un n-, Une n-e. hij of natuurlijk: Vertu, Qualité n-ive, aangeboren deugd,
$#, die door den neus spreekt. — Nasillarder, eigenschap f. — Simpiiciié, Pudeur n-ive, natuurV. n. Door den neus spreken. — 5 N asi l l ardi- lijke eenvoudigh- id, eerbaarheid f. — Etat n- de
se, f. Uitspraak f. door den neus (als spraakge- l'bomme, oorspronkelijke toestand, natuurstaat m.
brek). — Nasilletuent, m. Het door den neus des menschen. -- Ook als subst. gebézigd: Les n-s
spreken. — Nasiller, v. n. Door den neus spre- dun pays, de inboorlingen, de oorspronkelijke beken. — [Véner.] Met den neus opwroeten (van 't
woners van een land.
-

NATION
Nation, f. Volk, natie f., gezamenlijke inboor

een land, met betrekking vooral tot-lingeva
hunnen gemeenschappeljken oorsprong. La n- francaise, espagnole, het fransche, spaansche volk. La
n- allemande, italienne, de duitsche, italiaansche
natie. Chaque n- a ses coutumes, ses moeurs,
ieder volk heeft zijne gebruiken, zeden. Toutes les
n- de la terre, al de volkeren der aarde. — I1 est
Hollandais de n-, hij is een Hollander van ge
personen van eene zelfde natie,-borte.—Ald
die zich in een vreemd land bevinden, landslieden,
landgenooten: L'ambassadeur assembla la n-, toute
la n-, de afgezant verzamelde de landslieden, at
de landgenooten. — (fig.) La n- des poètes, des
grammairiens, het geslacht, het ras der dichters,
der spraakkunstenaars. La n- dévote, het fiijnvrome volkje. (In dezen zin heeft het woord vaak
eene ongunstige beteekenis.) — Weleer ook, in de
faculteit der kunsten aan de universiteit van Parijs, gebézigd van elke der vier afdeelingen, waar
meesters zich volgens hun ver -indecolgr
vaderland splitsen: La n- de France, de-schilend
Picardie, de Normandie et d'Allemagne. — Col-

lége des quatre n-s, collegie der vier natiën (door
Mazarin opgerigt voor de kweekelingen der universiteit uit de toen bij Frankrijk getrokkene spaan
provinciën.-sche,italnvmeduitsch
National, e, adj. Tot eene natie behoorend,
haar betreffend, haar eigen, volks -, na t i o n a a 1:
Esprit, Prejugé, n-, volksgeest m., volksvooroordeel n. Assemblée, Fête n-e, volksver,q adering f.,
volksfeest n. — Les Mens nationaux, de nationale
goederen n. pl., de volkseigendom m. Pavilion n-,
nationale vlag f. Troupes n -es, nationale troepen m. pl. Garde n-e, Garde n-, z GARDE, f. en
m. Mona ie n-e, landsmunt, inlandsche munt f.
Poète n-, volksdichter nl. — Cardinal n-, kardinaal te Rome, die eene vreemde mogendheid aan
voorstaat, hetz() wegens zijne geboorte of-hangte
wegens persoonlijke en bekende gehechtheid. —
n'ATIONAUX, m . pl. Landslieden, landgenooten m.
pl., gezamenlijke personen, die eene natie uitmaken
(in tegenstelling met étranorers, vreemdelingen), —
Nationalenient, adv. t3p eene nationale wijze,
gelijk het eene natie betaamt. — Nationaliser,
V. a. Nationaal maken, door Bene natie doen aan
een voorwerp van belangstelling of deel--nem,to
neming eener natie maken. N- in guerre, den oor
nationaal maken. - SE NATIONALISER, v. pr.-log
.De zeden en gewoonten eener natie aannemen of
zich eigen maken, zich n a t i o n a t i s é r e n; (van
zaken sprekende) nationaal worden, in 's volks
zeden en gebruiken opgenomen worden. — Nationalité, f. Volkseigenaardiglzeid f., volkskarakter,
nationaal karakter n., n a t i o n al i te i t f.
% Nativeté, f. Natuurlijkheid f., het aangeboren zijn.
Nativité, f. [Cath.] Geboorte f. (in dezen zin
alleen van Jezus Christus, de maagd Maria en
eenige heiligen gebruikt): La n- de Notre Seigneur,
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Natte, f. Mat, vloermat f. N- de paille, de

jont, de roseau, stroomat, biezen mat, rietmat.
Tresser de la n-, matten vlechten. — Rouleau de

n-, rol f. matten. Coucher sur une n-, op eene
stroomat slapen. — Vlechtwerk n., vlecht, streng f.:
N- dor et d'argent, vlechtwerk van goud- en zilversnoeren. N- de cheveux, platte haarvlecht. — [H. n.]
N- de jont, soort van telline of vlakke tweeschalige schelp, letterschelp f. met zigzagsgeusijze strepen. — [Pêcbe] N- de liège, in Provence z. V. 9.
FLOTTE. — Natter, v. a. Met matten beleggen of
bekleeden: N- les murailles. le plancher dune
chambre. — Alatsgewjs vlechten of strengelen: Nde la paille, du jont, des cheveux. — SE NATTER,

Met matten bekleed worden; gevlochten worden:
Ces cheveux se n- facilement, die haren laten
zich gemakkelijk vlechten. — Het part. passé is ook
adj.: Cbambre nattée, met matten bekleede kamer f.
Cheveux n-s, matswf ze gevlochten haren n. pl. -[Pèche] Morue n-e, door de matten beschadigde
zoutevisch m. — Nattier, m., -ière, f. Matten maker m., -maakster f.; mattenverkooper m., -ver
-kopsterf.
Naturalibus (in), (latin) (pr. —twee) loc.
adv. (fam.) In den natuurljken toestand, zonder
be/deeding, naakt, moedernaakt: Il ma surpris in
n-, hij overviel mij, terwijl ik geheel naakt was.
Naturalisation, f. Aanneming van eenen
vreemdeling als inboorling, opneming onder de
landskinder. n, verleening, verkrijging van 't burgerregt, n a t u r a l i s á t i e f. Depuis sa n- it peut
disposer de son boen, sedert hij het burgerregt
heeft verkregen, kan hij over zijn vermogen beschikken. Lefties de n-, brieven van burgerregt.
— Het gewennen van dieren en gewassen aan eene
haar vreemde luchtstreek. -- Het inlijven opnemen van vreemde woorden en zegswijzeninn eene
taal. — Naturaliser, v. a. Tot burger maken,
in eene natie als lid of als burger opnemen, het
burgerregt of inboorlingsregt geven; — (van dieren
en planten) aan eene vreemde luchtstreek c ewennen; — (van woorden en zegswijzen) vit de eene
taal in de andere inlijven, opnemen; — (van wetenschappen, kunsten, uitvindingen, instellingen,
enz.) in een ander land met goed gevolg invoeren,
n a t u r a l is d r e n. Ii s'est fait n- francais. hij
heeft zich in Frankrijk het burgerregt doen geven.
N- un arbre, un animal d'Afrique en France,

een boom, een dier uit Afrika in Frankrijk inheernsch maken. — N- on mot latin en francais,
een' latijnsch woord in 't fransch opnemen, ° het
burgerregt geven. -- N- dans un pays sauvage les
arts de l'Europe, de europésche kunsten in een
onbeschaafd land invoeren en daar inheemsch maken. — SE NATURALISER, V. pr. Zich geheel gewen nen (aan), zich volkomen gemeenzaam maken (met).
— Inheemsch worden. -- Het part. passé is ook
adj.: Animal naturalisé, inheemsch gemaakt, gen a t u r a l i. se erd dier n. — Locution qui nest
pas encore n-e, (vreemde) uitdrukking, die 't burceile de la Sainte Vierge et Celle de saint Jean gerregt nog niet heeft verkregen. — NaturalisBaptiste sont les seules que fête l'Eglise, de ge- mne, m. [Didact.] Het natuurlijke; natuurlijk boorte van Onzen fleer, van de heilige Maagd en heid f.: Le n- dun prétendu prodige, de natuur
een zoogenaarnd wonder. — Natuur--lijkhedvan
van sint Jan Baptist (den .Doo er) zijn de eenige,
die de kerk viert. — (absol.) La n -, de geboorte, hike godsdienst f., natuurgetoof, redegeloof n., de
't geboorte feest van Jezus Christus, kersmis f. — leer, dat God zich aan de menschen niet anders
Schilderij, die de geboorte van J. C. voorstelt. — dan middellijk of langs natuurlijke wegen geopen[Astrol.] Geboortefortuin, geboortelot n., stand in. baard heeft, n a t u r a 1 i s in u s n. — Natuurlijke
der sterren op het tijdstip van iemands geboorte, geschiedenis f. van een land. — Nataraliste, m.
nativiteit f. Dresser la n- de qn., iemands Natuurkenner, natuurkundige, beoefenaar der natuurizjke historie; schrijver over de natuurlijke
horoskoop trekken.
historie. — (bij misbruik) Opzetter ni. van dieren
Natriuuns, m. (pr. —ome), z. V. a. SODIUM.
Natrix, m. [H. n.] Ringslang. waterslang f. (om die te verkoopen). — Belijder van de natuur
godsdienst , natuurbelijder, verwerper der-ljke
Natrolithe, m. ; H. n.] Sodasteen, aschzoutsteen m., eene aan den zeolith verwante steensoort, openbaring, n at u r a l i s t m. — Ook als adj. gebézigd: Un écrivain n-, een schrijver over de na
natrolith m.
historie. — Un point de vue n-, een n a--turlijke
Natron of Natrnm, m. [Chim.] Vuurbestendig mineraal loogzout (anderhalf koolzure so- t u r a l i s t is c h oogpunt n. -- Natuiralitè, f.
da), dat op dev bodem van vele in 't warme jaar Hoedanigheid van inboorling, of van eenen met het
Egypte, 4zip, Hon--getijduronmei burgerregt bedeelden vreemdeling, n a t u r a 1 i t e i t.
garje, Zuid-Amerika enz. wordt ingezameld, mi- Droit de n-, burperregt, inboorlingsregt n. Lettre
neraal alkali, na t r u m n. — lil atroniuen, m. de n-. bewijs n. van burgerregt of naturalisatie.
(pr. = ome), z. v. a. SODIUM.
Nature, f. Natuur, de zigtbare schepping,
Natta, f. [Méd. J Spekbuil f., groot vleeschach- de wereld; — de in 't heelal vastgestelde orde; —
de voortbrengende oorzaak der dingen, de schep
tig uitwas n., inz. aan den nek en den rug.
kracht f. Toute la n- nous prêche (nous-pend
Nattaire, m. [H. eccl.] (of als adj. Moine n-),
monnik m., die op eene biezen mat sliep, n a t t d- révèle) qu'il y a un Dieu, de geheele natuur predikt ons (openbaart ons), dat er een God is. -rius m.
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Les lois, Les nrystères, Les ineive illes de Ia ii-,
de wetten, verborgenheden, wonderen der natuur.
- La a- ne fait rien en vain, de natuur doet niets
te vergeefs. La a- agit (opère) par les voles les
plus simples et les pius courtes, de natuur werkt
langs de eenvoudigste en kortste wegen. — Jeux
de la II-, spelingen der natuur. - (Pion.) Dieu
et la a- ne font rien en vain, er is niets overtollips in de natuur. — Payer le tribut a Ia n-, den
tol aan de natuur betalen, sterven. - II est Idea
àne de a-, il ne salt pas lire son denture, wie
niet zijn eigen schrift kan lezen, moet van natuur
een ezel wezen. - Les dons, rithesses de la n-,
de gaven der natuur, natuurgaven f. p1. (geboorte,
verstand, schoonheid). In sommige uitdrukkingen wordt liet lidwoord weggelaten (en die weglating was weleer Vrij algemeen): Peincire l'apiès
a-, naar de natuur schilderen. Un crime contre
fi-, eene tegennatuurlijke misdaad. Natuur, de
oorspronkelijke gesteldheid en inrigting, de aard of
aangeborenheid, het wezen van een ding; het geheel der eigenschappen van alle geschapene wezens;
de bijzondere bewerktuiging van ieder bezield schepsel; de eigen gesteldheid van 't menscheljk ligc/own, het ligchaamsgestei of temperament; goddelijke natuur. La a- humaine, de menschelijice natuur; ook: het inenschdorn, het inenschelijk geslacht.
— La a- de l'aimant est cl'attirer Ie Ier, de na--

tuur (eigenschap, aard) van den zeilsteen is het
ijzer aan te trekken. - Chaque animal a sa aparticulière, elk dier heeft zijne bijzondere natuur,
bewerktuiging, geaardheid. Satisfaire aux besoins
de Ia a-, aan de natuurbehoeften voldoen. - Forcer n-, de natuur qeweld aandoen, meer willen
doen, dan men lean. Faire u a grand effort de n-,
iets met volslagen tegenzin doen. - (Pray.) Noorriture passe a-, de opvoeding vermag meer op
ons dan de natuur zelve. L'habitude est une a-,

tine seconde n-, Z. HABITUDE. N- est contente de
peu, de natuur is met weinig tevreden. - L'€tat
de n- , de pure a-. de natuurstaat, de zuivere natuurstaat, de rnensch, zoo als men hens zich vóór
alle beschaving voorstelt. - (fain.) Etre dans l'état
de pure a-, naakt, moedernaakt zijn. - La ncommence it s'a ffaiblir cii lui, de natuur, de le-

venskracht begint bij hem af te nemen. Ii y a des

maladies oû II faut abandonner Ia a- a elle-mèn1e,
er zijn ziekten, waarin men de natuur aan zich
zelve moet overlaten. — Etre bilieux, inélancolique
de a-, (le sa n-, zwartgallig, zwaarmoedig van
natuur, van gestel zijn. N- Ileginalique, slijmerig,
koudvochtig, onaandoenlijk ligchaamsgestei. - Ce
crime fait frémir Ia a-, die misdaad doet de na1uur, ons ingeschapen gevoel ijzen. Co sentiment
est conforme (t, contraire a Ia n-, dat gevoelen is
overeenkomstig met, strijdig met de natuur. Etouffee Ia voix de ia a-, de stem der natuur, de natuurlijke aandoeningen of neigingen smoren, tot
zwijgen brengen. - Ii est de sa n- enclin b ce
vice, tij helt van nature tot die ondeugd over. De
sa n-, le chien est nail de l'homme, de hond is
uit zijn' aard, uit instinct de vriend des menschen.
— Clieval de bonne, de niauvaise a-, goedaardig
of willig, kwaadaardig of onwillig paard. [Gram. ) Syllabe longue, bi'ève par 0-, van nalure, nd horen aard lange, korte lette)-greep f.
9

['lThéol.] Natuurstaat des menschen (in tegenstelling met den staat dec genade): La a- fragile,
corronipue, de broze, verdorven natuur. De I'état
1e a- le baptéme nous fait passera l'état de grâce,

uit den natuurstaat doet de doop ons overgaan
in den staat der genade. Natuurwerking f.,
natuur -product a. (in tegenstelling niet de gewrochten der kunst); — de natuur als modél der nabootsende kunsten. La a- est plus belle que l'art,
de natuur is schooner dan de kunst. Dans ce

magnifique jardin, l'art surpasse Ja a-, leniporte
var la a-, in dien heerlijken tuin overtreft de
kunst de natuur. - Co poète, Ce peintre, Cet
auteur na pas asses étudié, consulté Ja n-, die
dichter, schilder, schrijver heeft de natuur niet
genoeg beoefend, geraadpleegd. - Paysage fail
daprés n-, naar de natuur geschilderd of geteekend landschap n. Figures plus grandes, plus petites que n-, figuren van meer dan, van minder
dan natuurlijke grootte. Figures de dead a-, figuren Ier halve grootte. — (fam.) C'est a-, dat is
de natuur zelve, dat is geheel overeenkomstig met

de natuur. .- Somtijds ook: gesiachtsdeelen, ted
-den
a. p1., schaamte f., inz. der vrouwelijke
wezens: La n- dune louve, de qeslachtsdeelen
eener wolvin. Les femmes y soot représentées flues,
ne cacliant que leur a-, de vrouwen zijn er naakt
voorgesteld, enkel hare schaamte bedekkende. Soort f., aard m., eigenschap, bijzondere gesteldheld f.: Cdle plante, Ce minéral est dune a- particulière. die plant, dat mineraal is van etne bij
zondere soort. La a- du terrain, de aard van den
grond. Je n'ai point vu d'arbres de cette n-, ik
heb geene boUwen van die soort gezien. Qui a jamais vu des affaires de actie a-, wie heeft ooit
dergelijke dingen gezien? Changer la a- de son
Idea, den aard, de soort van zijn goed, van zijne
bezitting veranderen (b. v. landerijen voor zijne
effecten koopen). - EN NATURE, in natuur, in
n a t U r a, in den natuurlijken toestand, in den
oorspronkeljken, eersten, wezenljken staat. Payer
en a-, in natura, met natuurlijke voortbrengsels
van den grond (in plaats van met geld) betalen.
On lui rendra ces meubles, sils sont encore en
a-, men zal hem die meubelen teruggeven, indien
zij nog voorhanden, nog in ongeschonden toestand
zijn. - [Tech.] Diamant de n-, natuur-diamant in.,
diamant van ongelijk weefsel, die zich niet behoorlijk laat sljpen.
Naturel, Ie, adj. Natuurlijk, tot de natuur
behoorend, daarmede overeenkomstig, daaraan eigen:
Efiet a-, natuurlijke uitwerking 1. Cause n-Ic,
natuurlijke oorzaak f. Les facultés n -les, de natuurlijke vermogens n. p1. Le sentiment a- des
parents, hei natuurlijke gevoel der ouders. Sa anriosité n-Ic ly a engagé, zijne natuurlijke nieuwsieriqheid heeft hem dwtoe aangespoord. Lol it -Ic,
natuurwet 1. Cda est du droit a-, kt behoort
tot het natuurregt. - Lhistoire n-Ic, de natuurtij/te geschiedenis f.; boek over de natuurlijke geschiedenis. - Un enfant n-, een natuurlijk, onecht,
onwettig kind, een bastaard. Les parties n -las, de
schaaindeelen n. pl,. - Lurnières n-las, natuurlijke,
aangeboren kennis f. — Esprit II-, natuurlijk (niet
door oefening verkregen) verstand n. Une beauté
n -Ic, eene natuurlijke schoonheid f. - Ce nest pas
une perruque, ce sont sas cheveux n-s, dal is
geene pruik, 't is zijn natuurlijk haar. - Lame
de couleur n-la, onqeveewde wol 1. Via n-, onver
valschte , onvermengde, onversneden wijn rn
Natuurlijk, eigenaardig, eigen, overeenkomstig met
de gezonde rede, met het algemeen gebruik. II est
a- de se confier a sas arnis, 't is natuurlijk, aan
zijne vrienden zijn vertrouwen te schenken. II nest
pas a-qu'on joue toujours sans jamais gagner,
't is niet natuurlijk, dat men altijd speelt, zonder
ooit te winnen. II faut qu'il y alt quelque supercherie Iii-dessous, car cda nest pas n- er moet
bedrog achter steken, want dat is niet natuurlijk.
- Juges n-s, natuurlijke regters, die, welke de
wet den aangeklaaqden volgens hunnen rang en
den aard hunner zaak aanwijst. - [Arith.] Nornbres n-s, natuurlijke getallen a. pl (in tegenstelling met de kunstgetallen, die de logarithmen derzelve zijn). — [Astr.] Mois a-, Horizon n- of
sensible, z. tools, HORIZON. — [Méd.) Un accouchement a-, eene natuurlijke verlossing (zonder kunstbewerkin g ). — [Mus.] Musique n-la,
natuurlijke rnuzijlc f. , zang m. Tons n-s , natuurlijke toonen (zonder eenige verandering uit de gewane toonschaal gevormd). Notes n-I,es, natuurlijke
elle
Ecb n-la, z.
noten (zonder kruisen of wollen).
ECHELLE. - Natuurlijk, eigen, ongedwongen, on,qemsakt, ongekunsteld. 11 lui est n- de marcher
trés-vite, 't is hem eigen, zeer snel te loopen. Son
maintian nest pas a-, zijne houding is niet natuurljk, niet ongedwonren. Ces vers sont n-s,
deze verzen zijn ongedwongen, vloeijend. Cast un
garcon n- 't is een oprepte jongen. Vous n'avez
pas plis ce root dans son tens a-, jij hebt dat
woord niet in zijn' natuurlijken zin genomen.
NATUREL, tin. Natuur, natuurlijke eigenschap of
gesteldheid f., aard m. Cast Ie a- da calorique de
tendre en haul, 't is de natuur, de natuurlijke
eigenschap van de warmtestof, in de hoogte te
stijen. Le a- de l'liomme est d'être sociable, de
niensch is van natuur gezellig. - Natuur f., gestel, liqchaam.q7estel, temperament n .; natuurlijke
geaardheid; inborst f., humeur; natuurlijk gevoel n.
N- fort et robuste, sterk en krachtig gestel. 11 est
-

-
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jaloux, timide de son n-, hij is van natuur ijver- adj.: Rive n-euse , door schipbreuken berucht
zuchtig, beschroomd. C'est un enfant sans n-, qui strand n.au1age, in. [Mar.], z. v. a. AFFRETEMENI';
na point tie n-, 't is een kind zonder gevoel. C'est
une méchante mère, elle na point, elle manque NOLIS. - Naulisea, v. a., z. NOLISER.
1%atimachie, f. [Ant.] Scheeps- of zeestrijd ni.,
de n-, zij is eene slechte moeder, zij heeft geen
gevoel. 11 faut être sans n-, pour ne pas soulager inz. spiegelgevecht n. te water, zee- of waterkampuH pauvre quand on le pent, men moet zonder ge- spel n. bij de oude Grieken en Romeinen, a a tevoel zijn, om eenen arme niet bij te staan, wan- m a c ii j e f. - Plaats f., waar die spiegelgevechten
neer men liet Icon doen. 11 est dun Pon n-, hij is geleverd worden. - aumachicn, m. Deelnevan eene goede inborst, goedaardig. - Jvatuurnei- rner m, aan een spiegelgevecht. - Iauphy1ax,
ging f., aanleg m., natuurl ij k e begaafdheid, be- Nauphylace , in. [Ant. gr.] Havenwachier,
kwaainlieid t. 11 a beaucoup de n- pour Ia pein- scheepswachter in. -• I%auscope, m. [Mar.]
ture, hij heeft veel aanleg tot de schilderkunst. - Scheepsverrekijker m., werktuig ter ontdekking van
Natuurljleheid, ongedwongenheid, ongezoclitheid, ver verwijderde schepen, n a u s k o o p n. - Nau.
losheid, gemakkelijkheid f. van uitvoering. Son jeu seopie, t. [Mar.] Kunst om schepen op verren
manque de n-, zijn spel is niet natuurlijk, is ge- afstand te ontdekken; n a te s k o p j e f. - Nan.
dwongen, gekunsteld. N'avolr pas de n- clans le seopiqtie, adj. Die kunst of dat werktuig belangage, dans le geste, dans Ie maintien, niet treffend, nauskOpisch.
IIauséabond, e, adj. Walgelijk, walging vernatuurlijk is zijne taal, gebaren, houding zijn. Natuur 1., natuurlijk, uitwendig voorkomen n. van wekkend: Aliment, Renidde n-, walgelijk voedsel,
ieder ding: Cela est paint an n-, pris, tird sur le geneesmiddel n. - (fig.) Discours n-, walgel ijke,
a-, dat is naar de natuur geschilderd, de natuur afkeerwekkende redevoersng t. - Nauséatif,
afgezien. - [ Peint., Scuip. ] Dessiner, peindre ive, adj., z. v. a. NAUSEABOND. - Nausée, t,
d'après le n-, naar de natuur, naar het leven tee- Zeeziekte; walging, misselijkheid f., braaklust ria.
kenen, schilderen. - Une statue plus grande qua - (fig.) Ce livre me donne des n-s, dat boek doet
Ie n-, een standbeeld meer dan levensgroot. - In- mij walgen. - 1auséenx, ease, adj. [Mid.]
boorling in (in dezen zin doorgaans meert'. , en Walgelijk: Odeur n-euse, walgelijke reuk in.
nooit van de bewoners van Europa gcbdzigd): Les
t Naute. in . [Anc. mar.] Zeeman, zeevaar
n-s dun pays, de inboorlingen van een land. - der; scheepseigenaar m.
autier, in. [Pine] Mes n. tot het uiisn'fj
AU NATUREL, lor. adv. Naar de natuur, volgens
de natuur: Cette figure représente le prince au den van 't ingewand enz. der stokvisschen,
autHe, in. [El. ii.] Scheepssloep f „ schippern-, deze figuur stelt den vorst volgens de natuur
voor. - [BIas j D'azur a trois us nu n-, drie tje n., alft f., een sepia-vormig schelpdiergesiacht,
leliën met natuurlijke kleuren in een blaauw veld. (lOOS wei/es in kamers verdeelde schelp eene dunne
n-, op de eenvoudigsie wijze buis loopt, waarschijnlijk dienende tot verbinding
- [Cuis.] Boeuf
bereid ossenvieesch n. - DE MON NATUREL, lor. van lijf en schelp, nautilus in. - Nautl
hei', na. Dier n., dat die schelp bewoont. adv. lift mijn aard, van nature.
Iatnre11emeIBt, adv. Natuurl1c, van natuur. tilite , in. [H. n.] Versteend nautilus-schelpier n., nautiliet in.
Chaque chose se porte n- vers son centre, ieder
autique, adj. Zeevaart- of scheepvaart/mading streeft von natuur naar zijn middelpunt. Le
lion est n- courageux, de leeuw is van natuur dig, tot de zeevaart of het zeewezen behoorend,
moedig. •- Cela ne pent se faire ii-, dat kan niet n a te t i s c h: L'art it-, de zeevaartkunde, scheepnatuurlijk begaan. - Natuurlijk, eenvoudig, ge- vaart f. Compas n- of de mer, scheepskompas n.
makkelijk, van zelf; ongekunsteld, ongedwongen, Astronomie it-, sterrekunde f. der zeevaarders.
ongenaakt; eigenlijk: \'oith le sens qui s'offre n- Alrnanacb n-, zeeinans-alinanak in. Instruments
a I'esprit, dat is de zin, die zich van zelf aan 't n-s, zee-instrumenten n. p1. Carte ii-, zeekaart, pasverstand voordoet. Ecrire n-, ongedwongen, onge- kaart f., overzeiler in. Baronaètre Ii-, zee-barokunsteld schrijven. 11 neus a dépeint cda très-n-, meter rn. Obervations n-s, zeevaartkundige waar-
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heeft ons dat zeer eenvoudig, ongemaakt afge-

schilderd. 11 faut parier n-, men moet niet gemaakt
spreken. N- parlant, eigenlijk gesproken. - Openhartig: Parlez- mol Ii, spreek open h artig met mij.
Vous ny allez pas n- avec mol, gij gaat niet oprapt met mij om. --- Natuurlijk, zonder kunst,
zonder aankweeking: Ces plantes croissent n-,
die planten groeijen uit de natuur, van zelf, zon-

der aankweeking.

Naturiswe, m. [Phil.] liet geloof aan de
zelfvoortbrenging der natuur, n a t U 7' i S in ee s n.
%aueade m. [Econ. rur.] Zw(jnenvoêr van
zd,nelen, kruiden en water (inz. in het depart.
Haute-Garonne). (vruchten dragend.
aneifère , adj. [Bot.] Kleine nootvormige
aue1ée, f. [Bot.] Indische krapplant, morgenster, a a uk 1 e a f.
Naueore, in. [H. n.] Schorpioenvlieg f. (mou c he
scorpion, scorpion aquatique).
Nsuerate, in. [H. n.], Z. V. a. CENTRONOTE.
%aufrage, ni. Schipbreuk, het vergaan. Faire
C-, schipbreuk lijden, vergaan,
gaa, stranden. Mer fa
meuse en n-s. door schipbreuken beruchte zee t. (fig.) Verlies, bederf. onheil n. Son honneur a
fait n-, zijne err heeft schipbreuk geleden, hij heeft
zijne eer, zijn' goeden swain verloren. Voilh tout

ce qu'il a pu sauver du n-, dat is alles, wal hij
uit zijne ramp heeft kunnen redden. 11 a fait nau port, hij heeft vóór de haven schipbreuk geleden: op het punt van te slagen, is zijn plan, zijne
onderneming geheel mislukt. - Naufrag,
é e

adj. Verongelukt, vergaan, gestrand, door schip-

breuk beschadigd of bedorven: Vaisseau n-, vaartuig, dat schipbreuk heeft geleden, verongelukt
schip n. Marcliandises n-es, beschadigde, verongelukte koopwaren f. p1. Personnes n-es, schipbreukelingen in. p1. - Ook als subst.: Un n-, Des n-s ,
een schipbreukeling, schipbreukelingen. frager, V. n. Schipbreuk lijden, verongelukken,
vergaan, stranden, - S %aufraeitx, euse,

nemingen t. p1. - Nautiqllernent, ode. Op zeevoor/kundige wijze. - %autonier, m. , -ière, 1,
(pail.) Schipper, zeeman, stuurman m. , schippersvrouw L - Le n- des soinlires herds, de schipper
der onderwereld, Charon.
Naval, e, adj. De scheepvaart of het zeewezen betreffend, tot de zee, de zeevaart of de schepen behoorend: Combat ti-, zeegevecht n., zeeslag in.
Forces n-es, zeemagt, scheepsmagt f. Annie n-e,
vloot, scheepsrnagt f. Puissance n- e , zeemogendheid f. Science n-e, zeevaartkunde, kennis t. van
't zeewezen. Architecture n-e, scheepsbouwkunst t.
Munitions n-s, scheepscoorraact n. - Couronne
n-a, z. cr.wnoarc. - (Ofschoon de Académie een
in. p1. aan dit adj. weigert, vinIt men bij sommige
spraakkunstschrjvers: Des combats navnls.)
Iavai'etiltt, t. [Ant.] Scheepsbevei; scheepsbestuur n., navarchie f. - avarehique,
Mi. Het scheepsbestuua' of den scheepsbevelhebber
betreffend. - avarqrie, in. Scheepsbevelhebber,
scheepskapitein, vlootvoogd, a a v ci r c h in .
¶( iavée, f. Schuitslading, schuitvol 1.
I%avet, m. [Bot.] Raap f., knol in.
Na'etier, in. [Tech.] Weversschielspoelmaher in. - [H. n.] Dier ia., dat (ie weversspoe4
(eene schelp) bewoont.
Navette, f. [Bot.] Raapzaad ii. - Huile de
C-, raapzaad ii. -- NAVETTE. f. Schuitvormige
wierookvaas f. - [Tech.] Weversschietspoel t,
Ouvriers de la grande n-, grootwerkers, wevers
van goud- en zilverlaken en andere gemengde stoffen. Ouvriers de Ia petite n-, kleinwevers, hatwerkers. .- (fig. et fern.) Faire Ia n-, veel heen
en weder loopen. Faire faire in it- h qn., iemand
gedurig heen en weder zenden. - [Jeu] Over en
weir coupe/ren of aftroeven. - (Lee. prov.) La
langue lui va comme Ia n- dun tisserand, zvn
mond staat geen oogenbli/c stil. - [H. n. ] Handeisnaam van verscheidene schelpen. N- de tisse
rand, weversspoci f., eene vrij zeldzame schelp van
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Jamaica. — [Mar.] Gestropt kinnebaksblok, half
gestropt blok n. -- Kano f., boomstamschuitje n.
der Indianen. -- [Tech.] Loodblok n., zalm m.
(doorgaans saumon geheeten)
t Naviage, m. [Anc. mar.] Stuurmanskunst f.
Navieutaire, adj. [Anat., Bot.] Scheep- of
schuitvormig. Os n-, z. v. a SCAPHA . Fosse n- , z.
FOSSE. -- hls subst. m. [Ant. rom.] Scheepseigenaar m. —Navietule, f. Scheepje, schuitje n. [[La.]
Soort van infusie-diertje n. — Soort van noachsschelp f. — N aviforme, adj., z. v. a. NAViCULAIRE.

%'avigabilité, f. [bidact.] Bevaarbaarheid f.
— Navigable, adj. Bevaarbaar, te bevaren.
Fleuve, Rivière n-, bevaarbare stroom m., rivier f.
Canal n-. bevaarbaar kanaal n. Mer n-, bevaarbare zee f. — Navigateiir, adj. m. Zeevarend:
Peuple n-, zeevarend volk n. (Van 't vrouwelijk
navigatrice vindt men geen voorbeeld.) — NAVI-

GATEUR , m. Zeevaarder, inz. hij, die lange zeereizen gedaan, ontdekkingen gemaakt heeft; zeeman,
bevaren zeeman, bekwaam stuurman m. -- -Door
Buffon wordt de zwaan genoemd: Le premier des
n-s ailés. de eerste der gevleugelde stroombevaarders. —1OTavigation, f. Zeereis, waterreis, vaart,

scheepvaart, zeevaart f., zeetogt in. IN- malheu-

reuse, dangereuse,facile, sure, ongelukkige, gevaarljke, gemakkelijke, veilige vaart. N- hauturière, vaart op den oceaan, lange of groote vaart,
zeevaart. N- cutiere of N- des cétes, de cabotage,
kustvaart. N- plane, zeevaart naar platte kaarten.
N- par (of à la) vapeur, stoomvaart. N- nocturne,
scheepvaart bij nacht. N- sous-marine, onderzeeschescheepvaart, onderwatervaart. Nous avions une
belle n-, 'Wij hadden een' fray jen overtogt, eene goede
zeereis. N- intérieure. binnenlandsche scheepvaart,
schipperij f. Canal de n-, kanaal n. voor de scheepvaart, bevaarbaar kanaal, vaart f. -- [lijst. Acte de
n-, n a v i g a t i e-acte f., eene scheepvaart- en zeehandelswet, in Engeland door Cromwell in 1651
uitgevaardigd en twee eeuwen later opgeheven. —
[Phys.] N- aerienne, luchtvaart, de nog te vinden
kunst om een luchtbol of luchtschip eene rigting
naar welgevallen te geven. — Zeevaartkunde, stuur
i g a t i e f. II entend bien la n-,-manskut,v
hij verstaat de zeevaartkunde goed. Ii a fait un
livre sur la n-, sur fart de la n-, hij heeft een
boek over de stuurmanskunst geschreven.
Navigner, v. n. Varen, zeilen, de zee of de groote
strooenen bevaren, zeereizen doen, stévenen. Nous
naviguámes au nord, wij zeilden, stevenden, zette-

den koers naar 't noorden. N- le long des cotes,
langs de kusten varen. Ce vaisseau navigue been,
dat schip zeilt goed. C'est un homme qui navigue,
't is een varensgezel, varensman, zeeman. N- pour
l'Etat, pour Ie commerce , ten oorlog, ter koop
varen. N- b la traversée, au mois, voor-vardij
den togt, bij de maand varen. N- sur lest, geballast varen. N- en arme, en escadre, in eene vloot,
in een eskader of smaldeel zeilen. N- sur le plat,
naar de platte kaart zeilen. N- sur Ie réduit. sur
le rond, zijn bestek naar eene wassende, gereduceerde kaart opmaken. N- b terre, met het bestek
vooruit zijn, in 't land zeilen. N- dans les terres,
over 't land zeilen (als 't schip vaart. waar de
kaart verkeerdelijk land aangeeft). N- par les
sinus. par le compas de proportion, volgens de
sinus-tafels, volgens den proportionaal-cirkel zei
zijn bestek opmaken. N- juste, juist, naauw--lenof
keurig zeilen, met zijn bestek naauwkeurig uitkomen. N- la sonde à la main, op 't lood af varen.
-- NAVIGUER , V. a. N- une chaloupe, eene sloep
voortroeijen. — In deze laatste beteekenis kan het
part. passé ook adj. zijn: Chaloupe naviguée,
voortgeroeide stoep f. (Lombardie).
Naviile, f. Besproeijingskanaal n. (inz. in
1 avire, m. Vaartuig, schip, inz. zeeschip n
N- marchand, koopvaardijschip. N- en charge, in
lading liggend schip. N- en course, ter kaapvaart,
ter commissie-vaart, ter vrije nering uitgerust schip.
N- h► fret, gehuurd schip, huurschip, vrachtschip.
N- en guerre et marchandise, ten oorlog en ter
koopvaardij toegerust schip. N- profontié, zeer diep
gaand schip. N- (of Vaisseau), de conserve, N- banqué, debanqué, désarme, fré gaté, z. de bepalende
woorden. N- en selle, schip, dat voor en achter te
veel opspringt. N- biti du quart, schip, dat een
vierde der lengte tot breedte heeft. N- Idea lié,

NE.
stevig, sterk verbonden schip. — 1V-s b vapeur,
stoomschepen, stoomvaartuigen n. pl. --- (Prov.) A nbrisé tous les vents sont eontraires, ook het
schoonste weder kan een ziekelijk ligchaam of afgesloofd mensch niet baten; wie eens geruïneerd
is, dien loopt alles tegen. - [Astr. J Le n- Argo,
liet schip Argo, een zuidelijk gesternte bij den Hond.
— [Bias.] N - of Vaisseau habillé , z. HABILLE.

Navrant, e, adj. Grievend, hartbrekend, harttreffend. Un récit n - , een harttrefend, roerend
verhaal n. — Navrer, V. a. Kwetsen, wonden: Nh mort, mortellement, doodeljk kwetsen. (In dezen
zin verouderd.^reffen
— fg.) Breken (van droefheid),
(
doen bloeden:
het hart diep , doorgrieven,
Ce récit me navre de douleur, dit verhaal gaat
mij door de ziel, treft mij zeer. — [Hort.] N- un
échalas, eenera staak door eene insnijding rept
buigen. — Het part. passé is ook adj.: J'ai le
coeur navré de votre malheur, mijn hart bloedt
ovt r uw ongeluk, ik ben over uw ongeluk ten
uiterste bedroefd.
1®i avuee, f. [Bot.] Volksnaam m. van den mos
(moutarde) .
-tard
Naye, f. [Tech.] Loodregte vreemdsoortige
ader f. in eene leigroeve.
Nazaréat, m. [H. jud.] Naziréerschap n.,
staat des nazi.reërs onder de oude joden. — Proef- of
leertjd m. des nazireers. — i Iazaréen, m., -ne, f.
Lid n. tiener secte onder de joden, die zich levens
tijdelijk aan de dienst van God wijdde en-langof
de gelofte deed van geen' wijn te drinken, het
haar te laten groeijen, geene dooden aan te raken
en dgl., naziréer m., nazirésche f. — Nazaréner m.,
toenaam, dien de joden aan Jezus en aan zijne
volgelingen gaven (naar liet stadje Nazareth. waar
Jezus eenigen tijd van zijne vroegste jeugd doorbragt). N-s of nazaréïtes, nazaréistes, m. pl. Christenen uit de eerste eeuwen der Kerk, die tevens
de wet van Mozes naleefden, nazaréners of nazarieten m. pl. — Nazaréisme, m. Leer der
half joodsche christenen, die men nazareners of
nazarieten noemde, na za r i s m us n.
N azière, f., z. NASSIERE.

Ne, adv. de négat. Niet. — Het gaat altijd een
werkwoord vooraf, dat dan doorgaans door pas
of point wordt gevolgd: Je ne lis pas, j'ai mal
aux yeux, ik lees niet, ik heb pijn in de oogen.
Je ne lis point, je n'aime pas Ja lecture, ik lees
niet (nooit), ik houd niet van lezen (vgl. PAS en
POINT) . — Ne komt zonder pas of point voor,
wanneer het in eene ontkennende uitdrukking ver
wordt door: eitin, personne, aucun, aucu--gezld
nement, nul, nullement, jamais, guère, plus, ni,
que, qui que ce soit, quoi que ce soit. quelcon-

que, dire of répondre mat, voir of entendre goutte,
d'autre... que : Je ne crams riep, ik vrees niets.
Il n'aime personne, hij bemint niemand. Je ne
connais aucun de vos amts, ik ken geen' uwer
vrienden. Je ne le connais aucunement (beter
nullement, en aucune manière), ik ken hem volstrekt niet. I1 n'y a nulle raison de faire sela, er
is geenerlei reden om dat te doen. Je ne le souffrirai nullement, ik zal 't in geenen deele (volstrekt niet) dulden. Ne me parlez jamais de lui,
spreek mij nooit van (over) hem. 11 ne sort guère,
hij slaat weinig (zelden) uit. Je n'y pense plus, ik
denk er niet meer aan. I1 ne bolt ni ne mange,
hij eet noch drinkt. II n'aime que son plaisir, hi
bemint alleen zijn vermaak. Je n'en ai pand is qui
que ce soit, (b ome qui vive), ik heb er met nie-

mand hoegenaamd (met geen levende ziel) over gesproken. Je n'ai fait quoi que ce soit qu'on puisse
me reprocher, ik heb niets hoegenaamd gedaan,
dat men mij kan verwijten. Il ne lui est demeuré
chose quelconque, er is hem niets hoegenaamd
(volstrekt niets) overgebleven. II ne dit (répondit)
mot is mes questions, hij zeide (antwoordde) geen
woord op mijne vragen. Je ne vois goutte, Je n'entends goutte, ik zie, hoor volstrekt niets. Je n'ai
d'autre ambition que de nous voir heureux, ik
heb geene andere eerzucht dan u gelukkig te zien.
(In deze laatste uitdrukking kan men ook zeggen:
Je n'ai pas d autre ambition etc.; doch wordt
autre verzweren, dan blijven pas en point volstrekt weg: Je n'ai de volonté que la tienne, ik
heb geen' anderen wil dan den uwe). ^--- Pas
en point worden ook nog andere gevallen weggelaten, als: bij savoir, inn den zin van onzeker
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zijn: Il ne salt ce qu'il veut, hij weet zelf niet
wat hij wil. — Bij je ne saurais, voor je ne peux

pas gebruikt: Je ne saurais vous Ie dire, ik kan
t u niet zeggen. — Bij n'avoir garde: 11 n 'a gar de
de trompe r qn., hij is er verre van iemand te
willen bedriegen. — Bij pouvoir, oser, cesser, bouger, als men de ontkenning niet zeer sterk wil
uitdrukken, en vooral als zij door een' infsn. gevolgd worden: Je ne puffs souffrir vos plaintes, ik
kan uwe klapten niet verdragen. N'osez-vous entreprendre une cause si belle, durft glij eene zoo
schoone zaak niet ondernemen. La liberté ne cesse
d'être aimable, de vrijheid blijft altijd beminnelijk
(houdt niet op beminnelijk te zijn). Je ne bougerai
de là , puisque vous l'ordonnez , dewijl gij 't

beveelt, zal ik daar niet van daar gaan. — Ach
voegwoord que, als het dient om een'-terh
wensch uit te drukken of als het in de plaats van
pourquoi pas staat: Que ne m'est-il permis de
vous accompagner! waarom is 't mij niet vergund
u te vergezellen I Och of ik met u mede mogt gaan!
Que n'êtes-vous arrive plus tOt? waarom zit ge
niet vroeger aangekomen ? -- Bi het laatste van
twee door een betrekkel jk voornaamwoord verbonden ontkennende voorstellen, inz. als het eerste
eene uitsluiting bevat: Je ne connais personae
qui ne fasse quelquefois des fautes, ik ken niemand, die niet nu en dan fouten begaat. I1 est peu
de grands hommes qui n'aient été sensibles au
plaisir de commander. — In sommige vragende
vormen, ook na Si, als 't zoo veel als à mains que
beteekent, worden p as en point sierl jkheidshalve
doorgaans weggelaten: Y a-t-il un homme dont
elle ne médise? is er een mensch, van wien zij
geen kwaad spreekt ? Avez-vous un ami qui ne
soit des miens? hebt gij een vriend, die ook niet
de mijne is? Si to n'as des vertus, on te rendra
des hommages. et 1'on te haïra, zoo gij Beene deugden bezit, zal men u eer bewijzen en is haten. —
Ook na depuis que, il y a... que, g bruikt men
ne zonder pas of point, indien het volgend werk
een' zamengestelden tijd staat: I1 a bien-wordin
grand! depuis que je ne l'ai vu, hp is veel grooter geworden, sedert ik hem niet gezien heb. I1 y
a six mois que je ne lui ai parlé, sedert zes maan den heb ik hem niet gesproken. (Daarentegen: Depuis tors nous ne nous voyons pas, omdat hier
het werkwoord in een enkelvoudigen tijd staat.)
® - Dikwijls gebruikt de fransche taal in 't a f
hankelijke zindeel het ontkennende ne, ofschoon
dat zindeel geen' ontkennenden zin heeft, waarom
het dan ook onvertaald blijft; dit heeft plaats: in
de woorden, die eene vrees uitdrukken, zoo als
craindre, appréhender, avoir peur, trembler, il
est dangereux, etc., in geval het hoofdvoorstel zelf
niet ontkennend is of eene in den bevestigenden
vorm opgeslotene ontkenning bevat: Je crams qu'il
ne vienne , ik vrees, dat hij komen zal. (Daarentegen: Je ne crams pas qu.il vienne, ik vrees niet,
dat hij komen zal. Je crams qu'il ne vienne pas,
ik vrees, dat hij niet komen zal). Quoi ! craignez
vous qu'il ne soit exaucé? hoe! vreest gij, dat hij
verhoord zal worden? (Daarentegen: Peut -on craindre [d. i. On ne doit pas craindre] que la terre

manque aux hommes. J'aurais pris d'autres mesures, si j'eusse craint [d. i. maas je n'ai pas
craint] qu'on me trahit). — Na de ontkennend
gebruikte werkwoorden nier, douter, contester,
désespérer, disconvenir, wordt ne in 't afhankelijk zindeel veelal herhaald: On ne peut nier que
vette vie ne soit désirable, men kan niet ontkennen (loochenen), dat dit leven begeerlijk is. Je ne
doute pas qu'il ne vous écrive, ik twijfel niet, of
hij zal u schrijven. (Daarentegen: Je ne doute
(nie) pas qu'il y ait on Dieu, omdat het afhanke-

lijk zindeel iets stelligs, onbetwijfelbaars, onbetwist-

baars uitdrukt). — Na de werkwoorden empêcher,
éviter, prendre garde en garner gebruikt men in

't afhankelijk zindeel ne, om 't even of het hoofdvoorstel bevestigend, ontkennend of vragend is:
Empécbez queue ne se méle d'aucune affaire,
belet, dat zij zich met de minste zaak bemoeije,
Prenez garde qu'on ne vous séduise, zorg (pas
op, draag zorg) , dat men u niet verleicle. (Beteekent prendre garde, wel bedenken, weten, dan
blijft ne weg: Prenez garde que je vous dis la
vérité, weet, bedenk wel, dat ik u de waarheid
zeg.) —Na á moans que, de peur que, de crainte
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q ue, dans la crainte que, ook na que, als dit in
de plaats van sans que, avant que, à moms que

staat, wordt ne gebruikt: Je ne pars pas, à morns
qu'il ne fasse beau, ik vertrek niet, of 't moet
mooi weder zijn. II s'esquiva, de crainte qu'on
ne le getint de force, hij sloop weg, uit vrees dat
men hem met geweld houden zou. Je ne saurais
faire un pas seulement que je ne 1'aie aussitót à
mes truusses, ik kan geen' enkelen stap doen, of
ik heb hem terstond op de hielen. — Wanneer het
eerste lid eener vergelijking van meerderheid of
minderheid bevestigend is, wordt het werkwoord
van het tweede lid met ne gebruikt: I1 écrit mieux
qu'il ne parle, hij schrijft beter dan hij spreekt.
11 est plus riche, moans riche qu'on ne crost, h#
is rijker, minder rijk, dan men meent. (Daarentegen: Cello femme ne parse pas mieux qu elle éerit,
omdat het eerste lid der vergelijking ontkennend

is). — Zoo ook na autre, autrement, tout autre,
tout autrement, plutót que: On se voit dun autre
oeil (tout autrement) qu'on ne voit son prochain,

men beschouwt zich zelven met een geheel ander
oog, dan men zijnen naaste beschouwt. On dompte
Ia panthère plutot qu'on ne l'apprivoise, de panter
wordt veeleer met geweld bedwongen dan tam gemaakt. (Daarentegen: Je n'écris pas autrement
que je parse ) — Na it s on faut, vergezeld door
eene ontkenning of door de b(jwoorden peu, guère,
i esque riep etc., gebruikt men ne in 't afhankejk zindeel: II ne s'en faut pas de beaucoup quo
la somme n'y soit, er scheelt niet veel aan, of de
som is voltallig. Peu s'en fallut q ue le mème accident ne lui arrivát, 't scheelde weinig, of 't
zelfde ongeval ware hem overkómen. — Somtijds,
in fam. stijl, gebruikt men n'était voor si ce n'était:
:

P

Cet ouvrage serait fort bon, n'était la négligence

du style, dat werk zou zeer goed zijn, als de stijl
maar niet zoo veronachtzaamd was.
Pré, adj. (en part. passé van naitre) Geboren:
Enfant nouvellement ne of Enfant nouveau-né,
pas geboren kind n. Fille nouveau-née, pas geboren meiske n. Né de parents illustres, pauvres,
uit beroemde, arme ouders geboren, gesproten. I1
est né francais, hij is een Franschman van geboorte, een geboren Franschman. — Madame Dubois née Verdun, Mevrouw Dubois geboren Perdun. Jeune homme bien né, jongeling van goeden
huize, van deftige familie; ook; regtschapen jongeling. Elle épousa un certain M. Bunel, qui n'était
né en aucune facon, zij trouwde zékeren Bunet,
die geenszins van° goeden huize was — Fille mal

née, slecht geaard meisje f. — Mort-né, dood gebo-

ren. Veau mort -né, dood geboren kalf n. — (fig.)
Tragédie mort -née, dood geboren treurspel n. (dat
geenerlei opgang maakt). Premier né, eerstgeboren. Les enfants premiers nés, of als subst.: Les
premiers nés, de eerstgeborenen. z ook AVEUGLE ,
COIFFE . — (fig.) Etre l'ennemi né des talents, de
geboren, gezworen vijand van bekwame mannen
.

zijn. — I1 est né musicien, poète, hij is een gebo-

ren toonkunstenaar, dichter, hij is voor muzikant,
voor poëet geboren. 11 est né courageux, hij is van
aard, van nature moedig. -- Le protestantisme est
né dans la Saxe, het protestantismus is in Saksen
ontstaan. Des richesses sopt nées Ie luxe et l'oisiveté, uit de rijkdommen zijn weelde en ledigheid
ontstaan of geboren. — (fam.) Cet homme est né
prié of prié né, die man behoeft niet verzocht te
worden, is ook ongenoodigd altijd welkom.
Néanmoins, adv. Niettemin, echter, toch, desniettegenstaande, nogtans, evenwel. Il est encore
très-jeune, et n- it est fort sage, hij is nog zeer
jong, en evenwel is hij zeer verstandig. II l'avait
promis, et n- il n'en fit zien, hij had het beloofd,
en toch deed hij het niet.
Néant, m. Niet n. Dieu a créé (tiré) toutes
choses du n-, God heeft alle dingen uit niet geschapen. Sortir du n-, geboren worden. Le n- n'a
point de propriété, het niet (wat niet beslaat) heeft
Beene eigenschap. — [Prat.] Mettre au n-, vernietigen, niet toelaten, niet ontvankelijk verklaren.
Mettre n- sur une requête, een smeekschrift te
niet doen, verwerpen (door er het woord néant onder te plaatsen). (De uitdrukking is met het gebruik zelf verouderd). Article tiré à n-, artikel n.,
dat alleen voor memorie is uitgetrokken, post m., die
enkel let herinnerinq dient en geene geldsom bevat.
—Bij uitbreiding: Ntetigheid, nietswaardigheid; lage
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geboorte f., gebrek n. aan verdienste, aan bekwaam
heid: Le n- des grandeurs humaines, de nietigheii
der mensch.elijke firootheid. Se quereller pour urn
chose de n-, om eerie nietigheid twisten. On 1'„
fait rentrer dans son n-, men heeft hein tot zijn
nietigheid, in zijn' vangen lagen staat doen terug
keeren. Un homme de n-, een onwaardig mensch
deugniet. — Somtijds ook in 't meerv.: Ella a écrii
fles n-s spirituels, zij heeft geestige kleinigheden
geschreven. — (fam.) Je vous accorde votre pre•
mière demande ; mais quant h I'autre, n-, uw(
eerste vraag zij u toegestaan; maar wat de tweed(
betreft, nul o?r 't rekest. — -f- Néantise, f. Nietigheid, onbeduidendheid f.
1 iéarque, m., z. v. a. NAV ARQUE.
Iebel, m., .z. V. a . NABLA.
Nébride, f [Myth., Ant. gr.] Hertevel n., als
kleeding van Bacchus en de Bacchanten. — Xé.
brite, f., Nébrites, m. [iMinér anc.] Een aan
Bacchus geheiligd, ons onbekend edelgesteente n.
Nébulé, e, adj. [Bias.] Gewolkt, in een' wolk
-achtigen
vorm.
Nébuleuse, f. [H. n.] Soort van grijze en
witte adder f. — Soort van steenuil m. — [Astr.]
évelster, nevelvlek f., sterrehoop m. — i ebuleux, ease, adj. Bewolkt, door wolken verduisterd, nevelig, nevelachtig, mistig, donker, dijzig.
Temps n-, nevelachtig weder. — [Astr.] Etoiles
im-euses, nevelsterren f pl. — (fig.) L'horizon est
n-, het uitzigt is duister, er dreigen ongelukken. —
Esprit n-, sombere, zwaarmoedige geest m. Visage,
Front, Air n-, bewolkt gezigt of voorhoofd, ver
gramstorig gelaat n. — Discours n-, don--drietg,
kere, niet wel verstaanbare rede f. — [Méd.] Vue
n-euse, omneveld, verduisterd ,gezigt n. — rErULEUX, M. [.E3. n.] Soort van lipvisch m. — Nébulosité, f. [Didact., Astr.] Omwolkthcid, omn.eveling f., nevelachtig hulsel n. — (fig.) La n- de
son discours, de duisterheid van zijne rede.
Nécanée, f. of Nécanées, f. pl. [Com.]
Oostindisch blaauw- en witgestreept katoen n.
N écessaire, adj. Onontbeerlijk, noodzakelijk,
noodwendig, noodig: La respiration est n- à la vie,
de ademhaling is voor het leven onontbeerlijk. —
La foi est absolument n- pour le salut, het geloof
is tot het zalig worden volstrekt noodzakelijk. I1
isut.se rendre n- dans cette maison, hij wist zich
In dit huis noodzakelijk te maken. Cet argent lui
est n- pour Ie commerce, dit geld heeft hij noodig
tot den koophandel. 11 nest pas n-, que vous sortiez, 't is niet noodwendig, noodzakelijk, dat gij
uitgaat. C'est un mal n-, 't is een noodzakelijk
(onvermijdelijk) kwaad. — NÉCESSAIRE, m. Het
ioodige, noodzakelijke, noodwendige. I1 nest pas
riche, mais it a Ie n-, hij is niet rijk, maar hij
heeft het noodige. Prtférer le n- à l'agréable, het
noodige boven 't aangename kiezen. — Faire le n-,
den bedrijvigen man, den bemoeial spe!en, zich met
alles inlaten, alsof men niet gemist kan worden. —
[Com.] Soigner le n- dune lettre de change, het
noodige van een' wissel bezorgen, hem door den
betrokkene doen acceptéren of betalen. — Kistje n.
of doos f., koker m. met verschillende voorwerpen
van dageljksch gebruik, n é c e s s a i r e n. N- de
voyage, reiskistje n. — Ook de daarin vervatte
voorwerpen zelven: Un n- d'argent, een zilveren
ctecessaire. — Néeessairennent, adv. Noodwendig, noodzakelijk, onvermijdelijk: 11 faut n- mang er pour vivre, men moet volstrekt eten om te
leven. II faut n- que je men aille, ik moet noodzakelijk henengaan. (wand le soleil luit, n- it est
}our, wanneer de zon schijnt, is 't onvermijdelijk,
onfeilbaar dag. — Nécessitant, e, adj. Weleer
z. v. a. N ECESSITEUX . -- [Théol.] Grace n-e, dwingende genade f. -- (fam.) I1 est de nécessité n-e que
je le fasse, 't is volstrekt noodzakelijk, dat ik het
doe. — Nécessitation, f. [Phil.] Nooddwan q,
dwang m., omstandigheid, die iets onvermijdelijk
maakt. — Nécessité, f. Noodzakelijkheid, noodwendigheid, noodzaak f. Ce soot des denrées de
première n-, dit zijn levensmiddelen van de eerste
soodzakeljjkheid, het zijn de noodwendigste levens
Une n- absolue, fatale, eene volstrekte,-mideln.
onvermijdelijke noodzakelijkheid. C'est une n- de
mourir, de dood, het sterven is volstrekt onverm del,k. Une dure n- my a rédui.t, eene strenge,
harde noodzakelijkheid heeft mij daartoe gebragt.
Ohéir b la n-, uit nood, uit noodzakelijkheid geu
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hoorzemen. La n- d'aimer Dieu, de onvermijdeljke pligt om God te beminnen. Je ne vols pas Ia
n- de Bette conséquence, ik zie de noodzakelijkheid
dier gevolgtrekking niet in. — i\'ooddwang, nood
dwang m. On lui tenait le couteau it la-drang,
gorge, ce lui fut une n- de rendre sa bourse, men
hield hem het mes op de keel, hij was gedwongen
om zone beurs over te geven. Ne me réduisez pas
à la n- de vous dire des choses désagréables,
dining mij niet, breng mij niet in de noodzakelijk
onaangename dingen te zeggen. -- Drin--heid,u
gende nood m. Quelle n- y avait-il de Ie faire?
wat noodzaakte hem, welke dringende nood was
er, om dit te doen? La n de mes affaires requiert,
mijne dringende omstandigheden vorderen. — 4rmoede, behoeftigheid, behoefte f., gebrek n. Il est
dans la derníère n-, hij is in de grootste armoede,
hij is zeer arm. I1 est dans la n- de toutes chores,
hij heeft gebrek aan alles. — (Prov.) Faire de nvertu, van den nood eene deugd maken, zich naar
den tijd schikken. N- na point de loi, N- contraent
la loi, nood breekt wet . - NÉCESSITÉS, f. pl. Nood
pl. tot onderhoud van het leven,-wendighf.
nooddruft f., levensbehoeften f. pl. Cette succession Ie met à mème de se procurer toutes ses n-,
deze erfenis stelt hem in staat om zich alle nood
aan te schaffen. — Les n- urgentes-wendigh
de I'Éiat, de dringende noodwendigheden, geldbehoefte van den Staat. Les n- de la nature, de
noodwendigheden der natuur (als eten, drinken,
slapen, enz.). -- Faire ses n-, Aller h ses n-, zijne
nooddruft, zijn, gevoeg, doen, naar de bestekamer
gaan. — DE NECESSITE, loc. adv. Noodwendig,
noodzakelijk: I1 faut de n- que cela soit, dat moet
noodwendig zijn. II s'en suit de toute n-, daaruit
volgt onvermijdelijk. - PAR NECES
SITÉ, loc. adv.
Uit nood: Vendre ses livres par n-, zijne boeken
uit nood, uit geldgebrek verkoopgin. — Nécessiter, v. a. Noodzaken. in de noodzakelijkheid brengen, dwingen, verpligten. Dès que vous l'attaquez,
vous Ie nécessitez it se défendre, zoodra gij hem
aanvat, noodzaakt, dwingt gij hem om zich te ver
Noodzakelijk maken: Cela necessitera-déigen.—
votre intervention, dat zal uwe tusschenkomst
noodzakelijk maken. — Het part. passé komt ook als
adj. voor: Je suis nécessité b le dire, ik ben genoodzaakt, het te zeggen. — Nécessiteax, ease,
adj. Nooddruftig, behoeftig, noodlijdend, arm: Je
l'ai connu bien riche, ii est It présent fort n-, ik
heb hem zeer rijk gekend, nu is hij zeer behoeftig.
Soms ook bij pauvre gebruikt: N'oubliez pas les
p auvres n-, vergeet de noodlijdende armen niet. —
Langue n-euse, arme taal f. — Ook als subst.:
Les n-, de behoeftigen, armen.
Néchiloth, m. [Mus. sacr.] Algemeene benaming der blaasinstrumenten bij de Hebreën (gelijk
NÉGINOTH of NEGHINOTH, die van hunne snaar speeltuigen was). (derf veroorzakend.
Nécipare, adj. [H. n.] Den dood of 't verNee plus ultr a, loc. subst., z. NON PLUS ULTRA.
Néerodolie, f. [Didact.] Doodenvereering f.
-- Nécrogène, adj. [Bot.] Op een dood of sterrend gewas groeiend. — Néerographe , m.
[Didact.] Beoefenaar of beschrijver van lijken, n ér o g r a a p h m. — Geschiedschrijver v an dooden. —
i^écrographie, f. Lijkenstudie; ljkbeschrjving f.
— Geschiedenis der dooden. — Nécrographique,

xdj. Tot die beschrijving of geschiedenis behoorend,
aekrogrdph,isch — Nécrographisnie,m.
Misbruik n. der lijkenstudie. — i1 écrolátre, in.
Overdreven vereerder van de nagedachtenis der
boden; — overdreven rouwklager over een' doode.
— Nécrolatrice, f. Afgodiscliedoodenvereering,
loodendienst f — Overdreven smart f. over een'
bode. — Néerolátrique, adj, Tot die vereering,
lie smart behoorend, nekr old trisch. — Nécrolithe, m. [Minér.], z. v. a. TRACHTTE. —

!, écrologe, m. Doodboek, doodenregister n.; doo-

lenl jst f., opgave der jongst overlédenen in dagladen en andere tijdschriften. — Doodsberigt n.,
evensbeschrjvin.g van een' pas overleden beroemd,'
nan, verzameling f. van zulke leven.sbeschrjjvingen,
i e kr o 1 o o g m. — Necrologie, F. Doodenge
geschiedenis der overledenen. — Ne --'chiednsf.,
'rologiq^ne, adj. Daartoe behoorend, n e k r od g i s c h. — Nécrologue, m. Schrijver van de
reschjedenis der pas overledenen, n e k r o loog m.
— Neerontancie of Néeromance, f. Onder-
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vraging der dooden om de toekomst te weten, geestenbezwering; geestenbanning, zwartekunst f. —
iécromancien, m., -ne, f. Geestenbezweerder,
zwartekunstenaar, geestenbanner m. ; geestenbezweerster, -banster f. Ook z. g. a. AIAGICIEN. —

?%écromant, m., nu NÉCROIIANCIEN. — Nécronite, f. [Minér.] Soort van veldspaath. — i11écrophage , adj. [H. n.] Op doode dieren of
krengen azend
NECROPHAGES , m. pl. Lijhkevers.
-- ilieerophobe, adj. Didact.] Voor den dood
of voor lijken bevreesd. — Néerophobie , f.
Overdreven vrees voor den dood; vrees voor lijken,
. —

doodenvrees f. — Nécrophobigiie, adj. Die

vrees betreffend, n e k r op h o b i s c h. — Nécro-

pole, m. [Ant.] Doodenstad; begraafplaats, n eh r óp o l is f. — Nécropsie, f. [Chir.] Opening f.
van een lijk, lijkopening i. -- Nécropsique, adj.

.De lij kopening betreffend, n e k r ó p s i, s c h. — iii é-

eroseopie, f. Dooden- of ljkenschouw f., onderzoek n. van een lijk. — Nécroscopique, adj.

Daartoe behoorend, n e k r o s k ó p is c it.
Nécrose, f. [Méd.] Versterving f. van beenderen, n e k r ó si s f. — [A.gr iC.] , z. v. a. NIELLE.
--- Nécroser (se), v. pr. Door versterving aan
-getaswordn.
Nécrotomie, f. [Chir.] Lijkontleding , lijkopening f. — I%éerotomigite, adj. De ljkopening
betreffend, nekrotdmisch.
Nectaire, in. [Bot.] flonigkelk, honigbak in.
der bloemen. — Ieder bijdeel in ,de bloemen, dat
geen gedeelte der bloemorganen schijnt uit te maken.
— Nectar, m. [Myth.] De godendrank, goden wijn, n e Is t a r in. — (fig.) Elke voortreffelijke
wijn of drank: Ce vin est du n-, die wijn is nektar, is allerkosteljkst. — (poét.) Quel por n- j'ai
1.áu sur ta bouche ! welk een zuiveren nektar heb ik
op uwe lippen ingedronken! — [Bot ] Honigsap n.,
dat door verschillende deden der bloem can zékere
planten wordt uitgescheiden. — Neetaradène, f.
[Bot.] Klier , die het honigsap der bloemen uitscheidt, honigklier f. — Nectare, e, Nectarien, ne, adj . Naar neklar gelijkend, nekta.rachtig, zoet als nektar, nektarzoet. — S Neetarer,
V. a. (door Mercier gesmeed woord) Met nektar
drenken. — Neetarifère, adj. [Bot.] Honigsap
gevend of dragend; een zoet vocht uitscheidend. —
S Nectarin, e, adj. Nectarzoet. — Nectarinie, f. [H. il.], z. v. a. GUITGUIT. — Necta-

ripare, f. [H. n.] Honigsap voortbrengend. —
Nectarite, m. Wijn m. op alontswortel, nektarie.t m.

Nectique, adj. [li1inér.] Drijvend, op het water eenigen tijd drijvend: Pierre n-, drijvende steen,
drij fsteen m.
1%ectopode , adj. [H. n.] Met zwemvoeten
voorzien; reet platte, roeispaanvormige voeten.
Nécydale, f. [H. n.] Bastaard houlmot f.,
zéker nachtinsect. — Pop 1. van den zijdeworm.
Nécyomancie, f., z. V. a. NÉCROMANCIE. —

Waarzeggerij f. uit de beenderen en pezen eens
overledenen, uit de koorden, waarmede misdadigers
zijn ter dood gebragt. — 1liècysies, f. pl. [Ant.
gr.] Dooden feesten, doodenoffers n pl.
S Néerlandais, e, adj. [Géogr.] Nederlandsch.
(Sedert de afscheiding van Belgie in 1830 is dit
woord minder in gebruik, en men zegt oneigenlijk
hollandais van 't geen het tegenwoordig koningrjk
der Nederlanden of zijne inwoners betreft.) —
NÉERLANDAIS, m . De nederlandsche taal (het hol
-landschevm).
Nef, f. (poét.) Schip n. — [Arch.] Schip, kerkschip n., het westelijk gedeelte eener kruiskerk, van
het kerkkruis en de transeps tot aan den westgevel, ook beuken m. pl., beuk, buik m. geheelea^.INprincipal, Grand n-, middelste deel van het schip,
groote beuk. N-s latérales, zijbeuken (naast den
grooten beuk). — Schuitvormige drinkvaas f.; —
verguld-zilveren vaas f., waarin weleer de servet
voor de tafel des konings en der koningin gelegd-ten
werden. — Moulin Is n-, watermolen m. op een
vaartuig.
Néfaste, adj. [Ant.] : Jours n-s, dagen, waarop
bij de Romnei.nen geene regtszaken behandeld werden, vacantie-dagen nl. pl. bij de geregtshoven; —
inz. rouwdagen, treurdagen, aan de herdenking
van eene of andere nederlaag gewijd; — ongeluksdagen (vgl TASTES)..- )- Action n-, verboden, ongeoorloofde daad f.
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Nèfle, f. [Bot.] Mispel m. Laisser mollir des
n-s sur la paille, mispelen op stroo laten rotten.
— (Loc. prov.) Je ne 1'ai pas en pour des n-s, ik
heb het voor geen ei en appel gehad: 't heeft mij
veel geld gekost. On nous donnera des n-s, dat is
geen kost voor uwen mond (tot iemand, die een te
duur of te fraai voorwerp verlangt). — (Prov.),
z. MuRIR. — Néflier, m. [Bot.] Mispelboom m.
lei éga, m.

[Bot.] , á. v. a. RAGOUMINIER.

Néganopeau, ni. [Corn.] Zeker indisch ka

-toendk.

N égateur , in. [ H ist.] Geloofsverzaker, a/

vallige m., naam, dien de eerste christenen gaven
aan hem, die onder de pijnigingen Christus verloochende. — Négatif, ive, add. [Didact.] Ontkennend, eene ontkenning inhoudend of uitdruk
negatief (in tegenstelling met positif):-kend,
Mot, Terme n -, ontkennend woord n. Proposition
n-ive, ontkennend voorstel n. — Argument n-,
Preuve n-ive, ontkennend betoog, bewijs n. — (fam.)
Cet homme est n-. 11 a Fair n-, die man slaat
alles af, hij ziet er uit, alsof hij alles zal weigeren.
— Avoir voix n-ive dans une assemblée , eene
ontkennende stem, het regt van verzet tegen een
voorstel in Bene vergadering hebben. — [Algeb.]
Grandeurs of Quantités n-ives, negatieve of ontkennende grootheden f. pl., zulke, die niet het minusteeken (—) zijn aangedaan. — Un avoir n-,
eene negatieve bezitting, eene schuld. — [Géom.
Lignes n-ives, negatieve lijnen f. pl. — [Gram.]
Adverbe n-, ontkennend bijwoord n. — [Phys.]
Fluide n- of résineux, negatieve of hars-vloeistof f.,
Bane der beide vloeistoffen, uit welke de elektrische
vloeistof geacht wordt te bestaan. Electricité n-ive,
negatieve of hars-electriciteit f. Póle n-, negatieve
])ool, koperpool f., het kopereinde der kolom van
Volta (in tegenstelling met de positieve of zink pool).
Éléments n-s, negatieve elementen n. pl., de koperplaten der Voltasche kolom. — [Théol.] Commandement n-, ontkennend gebod, verbod n. — Peines
n-fives, ontkennende straffen, uitsluiting van belooningen, eerbewijzen, enz. — Negation, f, [Didact.]
Liet ontkennen, loochenen; ontkenning, looclrening,
n e g á t ie f. Toute proposition conlient affirmation on n-, ieder voorstel bevat bevestiging of
ontkenning. — [ Gram. ] Ontkenningswoord n.
(non, ne, ne pas, ne point). — [Phil.] Afwézigheld eener eigenschap, voor welke een voorwerp
naar zijn' aard niet vatbaar is, n e g á t i e: Ne
point voir, qui est ure privation dans un homme
aveugle, est une n- dans une pierre, het niet-zien,
dat bij een blind mensch eene privatie of berooving
is, is bij eenen steen Bene negatie. — ltiégative, f. Ontkennend voorstel n., ontkennende stelling,
ontkenning f., afkeurend, verwerpend gevoelen n.,
weigering f. Lan soutenait l'afh.rmative, et l'autre
la n-, de een bevestigde, en de ander ontkende de
zaak. La n- l'emporta, de afkeurende stemmen
kregen de overhand. — Demeurer, Persister dans
la n-, bij de weigering, ontkenning blijven. — Cet
homme est fort sur la n-, deze rnan slaat gemeenlijk alles af. — [Gram.] Ontkenningswoord m. (doorgaans négation). — Né ativement, adv. Ontkennender wijze, met ontkenning: I1 répondit n-,
hij antwoordde met neen. — Négativeté , f.
[Phys.] Toestand m. , waarbij een ligchaam de
verschijnsels der negatieve elektriciteit aan den
dag legt, n e g a t i v i t e i t f. — Négatoire,
;atoire, adj.
[Didact.] Tot ontkenning, tot weigering dienend.
Nége, f., z. NAGE.

Négeon, m. [Hort.]

druif f.

Soort van champagne-

IVédinoth, m. [Mus. any.], z. onderNËCHILOTH.

Négligeable, adj. Wat veronachtzaamd, ver
mag worden, niet mede te tellen of te reke--warlosd
nen.—Négligé, e, adj. (en part. passé van négliger)
Verwaarloosd, veronachtzaamd, achteloos, slordig:
Éducation n-e, verwaarloosde opvoeding f. Style n-,
achtelooze stijl m. Extérieur n-, slordig uiterlik n.
Jardin n-, verwaarloosde, slecht onderhouden tuin m.
— NEGLIGÉ , m. Ochtendkleed, morgengewaad, huiskleed n (zoowel der mannen als der vrouwen),
n é g t i, g é n.: Elle était dans son n-, dans un grand
n-, zij was in haar huisgewaad, geheel in huisgewaad. — [Beaux arts] Zékere bevallige acht -loosheld, losheid, nalatigheid (in tegenstelling met het
gelikte, het angstvallig naauwkeuri e). — Négligement, m. [Beaux arts] Opzettelijke achteloos,
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heid in behandeling. -- Négligernrnent, adv. Op

onachtzame wijze, achteloos, onachtzaam: Répon pondre n-, met achteloosheid antwoorden. S'habil)er n-, zich slordig kleeden. -- Négligenee, f.
Nalati, heil, verwaarloozing, onachtzaamheid, slordigheid f., verzuim n. I1 a perdu sa fortune par
sa n-, hij heeft zijn vermogen door zijne nalatigheid,
onachtzaamheid verloren. Ceci est une petite n- de
style, dat is eene kleine achteloosheid in den stijl.
La n- dans les vêtements, de achteloosheid, slordigheid in de kleeding. — Ook in goeden zin, inz.
in 't meere.: I1 y a quelquefois des n-s qui out de
la grace, er zijn soms nalatigheden, die bevallig
staan. Les graces de la n-, de bevalligheden van
't achtelooze, losse, ongelikte, ongemaniereerde (inz.
in de schoone kunsten). — Négligent, e, adj.
Nalatig, onachtzaam, achteloos, verzuim chtig, slordig: I1 est n- en tout, hij is in alles onachtzaam,
nalatig. -- Ook als subst.: Un n-, Une n-e, een,
eene onachtzame, slordige — 19i égliger, V. a.:
Verzuimen, verwaarloozen, veronachtzamen, niet
achten of tellen, laten varen , in 't vergeetboek
stellen: Vous négligez vos devoirs, gij verzuimt
uwe pligten. I1 néglige sa santé, hij verwaarloost
zijne gezondheid. 11 a. négligé une bonne occasion
de faire fortune, hij heeft eene schoone gelegenheid
verzuimd, verwaarloosd, laten loopen, om fortuin
te maken. I1 a négligé son amitlé, hij heeft zijne
vriendschap niet geacht, niet op prijsgeul let. — Nqn., iemand veronachtzamen, hem zelden bezoeken,
niet trachten hem ten vriend te houden. N- sa
femme, zijne vrouw met onverschilligheid behandelen. — [ Math.] N- une quantité, eene grootheid
verwaarloozen, haar als onbeduidend in de berékening weglaten. -- NÉGLIGER, V. n.: Il néglige de
voir ses amis, de faire valoir son Bien, hij verzuimt
zijne vrienden te bezoeken, partij van zijne bezit
te trekken. — SE aEGLIGER, V. pr. Zich-tinge
zelven verwaarloozen, geene zorg voor zich zelven
of voor zijne zaken dragen. Ii étudiait autrefois
avec grand som, mais présentement ii se néglige,

hij studeerde eertijds zeer vljti. , maar nu verwaarloost hij zich zelven, wordt h# nalatig. —
Nagelaten kunnen worden: Ce travail peut se, n-.
-- Elkander zelden bezoeken: Des amis qui se négligent. -- Négligible, adj. [Match.] Te verwaarlozen (van kleine grootheden, die geen' merkbaren
invloed op het eindantwoord kunnen hebben).
Négoce, m. Handel, koophandel, inz. handel
in 't groot, groothandel m. van particulieren of
bijzondere personen (van een volk, natie of staat,
zegt men commerce), n e g ó t i e f. Se mettre dans
le n -, eenen handel beginnen. Ii entend hiep le n-,
hij verstaat den koophandel goed. I1 fait n- d'épieerie, hij handelt in specerijen. II fait n- de tout,
hij handelt in alles. Le n- ne va pas comme autrefois, de koophandel gaat zoo niet meer als eertijds.

I1 se fail grand n- de ces marchandises en ce
pays, er wordt in
i dit land met deze koopwaren
groote handel gedreven. — (fig.) Cet homme fait
un vilain n-, deze man drijft
ft een' slechten handel,
]heeft eene slechte hantéring. I1 se mêle dun dan
hij laat zich in een' gevaarlijken handel,-geruxn,
Bene misseljke zaak in. — Négoelabilité , f.
Com.] Verhandelbaarheid, ozetbaarheid
, verm
óopbaarheid f. (inz. van wissels en staatspapieren).
-- Négociable, adj. Verhandelbaar, omzetbaar:
Cette lettre de change n'est pas n-, die wissel
laat zich niet negotiéren, omzetten, verhandelen.
-- Négoeiant, m. Koopman, handelaar, inz.
groothandelaar m. (Het vrouwelijk négociante is
zeer zeldzaam.) — Négociantisme, m. Handelsgeest m., stelsel n., zienswijze f der handelaars.
— Négotiateur, m., -trice, f. OnderhandeJaar, inz. in staatsaangelegenheden; — bemiddelaar m., bemiddelaarster f. Ii a eu part à vette
pais, it était du nombre des n-s, hij heeft aandeel
aan dezen vrede gehad, hij was b# 't getal der
onderhandelaars. Elle a été la n-trice de ce manage,
Zij is de bemiddelaarster van dit huwelijk geweest.
— Négociation, f. Onderhandeling f., bemiddelaarswerk n., inz. in staatszaken, n e g o t i a t i e f.
II a été employé dans la n- de la paix, hij is b#
de vredesonderhandeling gebruikt geworden. — De
zaak der onderhandeling. II a une n- difïícile entre
les mains, h# heeft eene moezleljke zaak te onder
te bemiddelen. — Ook van bijzondere-handel,
zaken gebézigd: T1 est en n- pour acheter cet.te
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charge, hij staat omtrent den aankoop van dit
ambt in onderhandeling. — [Corn.] Verhandeling,
omzetting f., verkoop m. (van wissels, schuldbrie -

ven),negotiéring, negotidtief. Lan-dune
lettre de change, het verhandelen van eenen wissel
-- Négoc er, v. a. Onderhandelen; ver -brief.
handel drijven of zaken doen, met wis-handel,
effecten, actiën, enz. handelen; — bezorgen,-sel,
verschaffen; tot stand brengen, bewerken, bemiddelen, n e g o t i é r e n. I1 est chargé de n- la paix
entre ces deux puissances, hij is belast om over
den vrede tusschen deze twee mogendheden te onderhandelen. — Les banquiers négocient des lettres
de change, de bankiers verhandelen wisselbrieven.
N- un emprunt, eene geldleening negotiéren, gelden
verschaffen. — C'est lui qui a négocié cette affaire,
ce manage, leur réconcilation, hij heeft deze zaak,
dit huwelijk, hunne verzoening onderhandeld, bewerkt, tot stand gebragt. — Ook zonder voorwerp:
I1 négocie avec beaucoup d'adresse. SE NEGOGiER, v. pr. Verhandeld, genegotiëerd worden. I1
se négocie quelque chose d'important, er wordt
iets gewigligs verhandeld. La paix se négociait a
Vienne, er werd te IVeenen over den vrede gehandeld. — Het part. passé is ook adj.: Lettre de
change négotiée, genegotieerde, verhandelde, omgezette wissel n7. — Traité négotié, tot stand gebragt, bemiddeld verdrag n.
Négoeil of Négueii, m., z. NIGROIL.

% iii égographisme, m. Verhandeling f. over
den koophandel en de handelaars.
Négraille, f. (dénigr.) Negergespuis ti.
N égral, m. [H. n .] Volksnaam van eene vlas
-vinksort.
I%ègre, adj. Zwarthuidig, tot het negerras behoorend: Peuple n-, negervolk n Race n- of éthiopique, negerras, ethiópisch ras n. Les Portugais
d'Afrique, alliés au sang éthiopien, deviennent
n-s, de met ethiopisch bloed vermengde Portugézen
in Afrika worden zwarthuidig. -- [H. n ] Guénon
n -, negeraap. Tamarin n-, grootoorige negeraap m.
(Voor beiden ook als subst. Le n--.) — Toenaam van
verscheidene zwarthuidige visschen. --- NEGRE, m.
Neger, zwarte; negerslaaf m. — (fain.) Traiter
qn. comme un n-, iemand zeer hard, als een' negerslaa f behandelen. N- marron, . z. MARRON. Nblanc, z, v. a. ALBINOS. — [H. n.] Soort van
tonijn m.; — zwarte dagvlinder, moor m. — Naam
van twee apensoorten, z. boven.
Nègrepelisse, m. Soort van katoenen stof f.
(naar de gelijknamige fransche stad, depart. Tarn
et Garonne).
1i'égrerie, f. Negerhuis n., plaats, waar men
de gekochte en te vervoeren negerslaven opsluit. —
Negerwerkplaats. — Negervereeniging f.
Nègres-cartes, f. pl. [Minér.] Ruwe smaragden m. pl. van geringe waarde, welke aan de
negers, die in Nieuw- Granada deze edelsteenen

zoeken, worden overgelaten, ons ze te hunnen voor
te verkoopen.
-dcel
Négresse, f. Negerin, zwarte; negerslavin f.
— Ook als adj.: Esclave n-.
Négret, m. [Hort.] Soort van druif f.
Négrier, m. en adj. m. [Mar.] Negerhaalder, sla
slavenschip, negerschip n. (Vaisseau,-ven.haldrm,
Bátimen t n-). — Bevelhebber m. van een slavenschip
(capitaine n-). — NÉGRIERE, adj. f.: Littérature
n-, litteratuur f., die zich met het lot der negers
bézig houdt.
Négrillon, m., -ne, f. Jonge of kleine neger m.,
negerin f., negertje, negerinnetje n. -- [Minér.]
Zwarte, naar fjzerschuim geljkende erts in de
mijnen van Chili en Peru, n e g r i 1 lo m. — [H. n.]
Soort van stekelvisch m.
Négrio of Nigrillo, m. [Hort ] Zeer zoete
spa ansche wijndruif f
Négrite, m. et f. Negerkind n., jonge neger m.,
jonge negerin f. — NÉGRITE. f. [H. n.] Insect n.,
dat de weede-plantaadjes teistert.
Négroue, f. [Hort.] Soort van vijg f.
Negroppage, m. Aanhanger, voorstander m.
van den slavenhandel. — Négrophagie, f. Stelsel van hen, die de slavernij der negers voorstaan.
-- Négrophile, m. Negervriend, voorstander m.
van de afschaffing der slavernij. — Ook als adj.:
Ecrivain n-, schrijver voor de vrijheid der negerslaven.
Négundo, ni. [Bot.] Oostindische boom, welks
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bladeren den reuk en smaak van salie hebben. Soort van ahorn m.
Négus, al. [Hist.] Gekroonde, titel des keizers
in Ibyssinie. - Warme kruiderwijn m., uit wijn,
water, suiker, citroen en muskaatnoot (naar zijn'
uitvinder, den engelsclien overste Negus).
eige, f. Sneeuw f. De gros flocons de n-,
groote sneeuwvlokken f. p1. Eau de n-, sneeuwwater. N-s perpétuelles, altijddurende, nimmersmeltende sneeuw. Peloton de n-, sneeuwbal m. Se
battre a coups de pelotes de n-, elkander met
sneeuwballen gooijen. - (pop.) C'est un homme
de n-, un beau docteur de n-, 't is een nietig,
verachtelijk rnensch, een ellendige doctor. Habit de
n-, nietswaardig kleed n. - (Loc. prov.), Z. ANTAN.
- (polt.) La n- de ses cheveux, zijn sneeuwwit
haar n. - {Cuis.] Oeufs a Ia n-, sneeuw, tot
schuim geklapt eiwit. - [Bout.] Sneeuw, sneeuwsuiker, fruitsneeuw f. - [Com.] Soort van geringe geweven kant, n e i g e f. - [Cliim. anc.]
N- d'antimoine, spiesgiasbioemen 1. pl., antimonie
zilverbloemen (witte, schitterende kristal--sneuw,
len van antimonium -oxyde). - [H. n. ] Oiseau de
n-, sneeuwvogel, vlasvink m. van Spitsbergen. -

eiger, V. imp. Sneeuwen. II neige, neigera, liet
sneeuwt, zal sneeuwen. - ( fig. et lain.) Ii a neigd sur
sa tête, hij heeft een sneeuwwit hoofd. - (Prov.)

QuancI il a neigé sur les montagnes, II fait hien
froid dans les vallées, als 'I ongeluk de grooten treft,
zij
n de geringe lieden reeds bezweken. - (Lor. prov.)
Cela est vrai comme 11 iieige, dat is zoo waar,

als tweemaal twee vijf is. - Somtijds vindt men
ceiger met een subst. tot onderwerp: Avril avail
ileigd sur l'amandier en fleurs, April had op den
in bloesem slaanden amandelboom gesneeuwd. eigenx, euse, adj. Sneeuwachtig, vol sneeuw,
besneeuwd, met sneeuw bedekt; sneeuwwit. Temps
a-, sneeuwachtig weder n. Saison n-euse, sneeuw-

tijd m. Les cimes n-euses, Les sommets n- de
l'Apennin, de besneeuwde, met sneeuw bedekte toppen, kruinen der .dpennijnen. - La fleur n-ease
du pommier, de sneeuwwitte appelbloesem m. [Lapid.] Pierre n-euse, wolkige, onzuiver door-

schijnende steen M. - NEIGEIJSE, f. [H. n.] Sneeuw-

porseleinsclielp t.

eille, t. [Tech.] Werk, uitgeplozen touw n.,
hennep m. om lekkende vaten te stoppen.
léJi, m. [Bot.] In Indië de naam der ongepelde rijst t. - Rijstbolster m.
iTe1uia, m. [H. a.] Groote siberische zalm m.
e1ombo of Xeluinbo, m. [Bot.] Schildvormige zeeroos t., egyptisclie waterlelie t.
l%émate, m. [H. n.] Bladzaagwespf. —[Min€r.]

Soort van vézelige obsidiaan m. - 1Iéniatocère,
adj., z. v. a. FILICORNE. - 1Térnatoide, adj.
[H. n.] Draadvormig. - Xérnatoïdes, m. p1.,

ématoïdées, 1. p1. [H. n.] .Draadwormen m.
p1. in 't ingewand. - Nématopode, adj. [H. n.]
Met vezel- of draadvormige voeten. - l%Tématoure, adj. [H. n.] Met draadvormig achterlijf.
éinéen , ne , adj. [Ant.] Nemdïsch ( van
.Nëmea in Argolis): Jeux n-s, nemïsche spelen n.
p1., kampspelen der oude Grieken, die ter cere
van Zeus (Jupiter) om de drie jaren te Nemea gevierd werden. Lion n-, nemdïsche leeuw m. (door
Hercules overwonnen). - 1éméoniquie , m.
[Ant.] Overwinnaar rn. in dc nemtïsche spelen.
- Ook als adj.: La couronne n- Otait de persil,
de nemëïsche overwinnaarskroon was van petersélie. (weefsel n.
S 1éniertaire, adj. [Adj.]: Tissu n-, zenuwllémésiennes, Némésies, t. p1. [Ant. gr.]
Doodenfeesten n. p1. ter eere van Némesis of de
wraakgodin, als beschermster van den aan de dooden ve'rschuldigden eerbied.
léniestrine, t. [H. n.] Aap m. van 't geslacht
der makakoos of kuifapen. - Levantsch tweevleugelig insect n.
Nérnoblastes, m. p1. [Bot.] Draadkiemen f.
p1., zulke plantenki.emen, waarbij de zaadlobben
uit de aarde komen, maar zich weldra in draadvormige ligchainen verdeelen, gelijk bij de mossen
en varenkruiden. - llérnocères, m. p1. [H. in.
Insecten n. p1. met draadvormige voelsprieten (vgl.
RAdHOCERES). - 1%émoglossate, adj. [H. n.]
Met draadvormige tong.
érnolithe, m. [Minër.] Soort van dendriet
of boomsteen, op welks oppervlakte zich af beeldin-
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gen van boomen, struiken en boschjes vertoonen.
- lTéEnoptère, m. [H. n.] Woudschorpioen vlieg t. - érnora1, e, adj. [H. n., Bot.] In
de wouden of basschen levend of groeijend.
llérnosoine, m. [H. n.] Draadkeverm., soort
van houtkever. - Némotèle, t. [H. n. ] Moerasvlieg t. - ,émoure, adj. Met draadvormigen
staart. - NEMOIJRES, M. p1. Ongevleugelde insecten,
wier onderlijf in draden of vezels eindigt.
Xems, m. (pr. nèmce), Z. .ICHNEUMON (en lees

daar nems in plaats van rems).

Xénies, t. p1. [Ant.] Doodenzangen, ljkzan

m. p1., treurliederen, klaagliederen n. p1., die-gen
bij de begrafenissen der Romeinen tot lof der afgestorvenen door vrouwen gezongen werden; ook wiegeliederen, slaapzangen (naar iNénia , de
godin der lijken of de klaaggodin).
lTenni, adv. (pr. na-ni) (fain.) Neen, wel neen
- (Loc. fam.) 11 ny a point de n-, daar valt geen
neen op te zeggen, dat is een moet, cccie gedwongen
zaak, hier helpt geen tegenspraak. C'est un homme
avec qui il ny a point de n-, 't is een jabroer;
hij laat zich tot alles gebruiken. - Soms ter versterking met da geblzigd: Ferez-vous cela ? N- -da,
je ne le feral pas. - Ook als subst. : Un doux n-,
een liefelijk neen (dat voor ja gehouden mag
worden).

Néntiphar, Nenufar, m. [Bot.] Waterlelie,

zeeroos, zeebloem 1., plomp, n d n u p P a r, n e a
far m. - [Bias.] Feuilles de n-, plompen m. p1.,
waterbiaderen n. p1.

Néo-ehrélien, m., ne, f. [H. rel.] Nieuw-

christen, -Cliii.sliii 1. -- Xéo-eln-istianisnie, m.
Het nieuwe christendom, een' beoogde hervorming
van 't kathnlici.c;',iux. -- éoeorat, m. [Ant. gr.]
Ambt n. van tenzpilpzincr. - Xéocoi'e, m.
Tempelu'cmc/mlt'i, trui»' lH/Ze1m( I' in. - Tempelstad 1.,
stad, die tempels In' (•eI•( van IiOi,i(' in zijne keizers
had laten bouwen. (Ook als adj. Ville n-). - %é..
oeoriqne, adj. lien liiipelnpzieimei of zijn ambt
betre//nl. - t"()-(''eIiq ue, a/f. C Iron.] Een'
nieuwen ljdliinj m iiicli: Fét e m- , /rsl , dat een'
urn cyclus of ljJdlnin; opent. -- éotlzi cuonieuwen
(les, mm. pl. [ Ant. 1ii/vi/laoidc Ii(loten,
(ii.'; 1ntijeis beschouwde slaven, vijfqelalciun ia. p1.
- Xéogale, in. [lik1. ] Eerste nw('(lermeik t. na
't kolnstiuni of (Ii' biest. -- éogane, m. et t.
Pas gc/iuu'di 111am, of vlmmu'. -- ' Pogamie, t.
Pas voltrokken echt mm. of huwelijk n. - éugra..
phe, m. (of als a(j.: cri\ mill n-). - Xieuu'schrijver m., iemand, die ion de aangenomene
of SJfllliii(J afwijkt, tic ci mme nieuwe wil in,

voeren, ii C I) g I a (1 1 Ii iii. -. éogi•aphie, f.
Yieuie'i', t'm't'ciiuli'. afwijkende schi(j/o'()m 1 , werk n.,
verhandeling 1. immer mciii nieuwe .s,t11iio. .
ographique, (itlJ. 1)ic nieuwe spelling betreffend,.
neofl rap /iisch. --éoga-aphisine, in. Nieuwschrij verij f., zucht (uit van de aauigciioiile'im spelling
af te af/ken, ne(igl(lphismUs 11. -- %éogva,

,

phiste, fl1. . z. v. a. NEOGRAPHE. - :léo-gi'ee,
que, adj. Nieuw -grieksch: Langue n-mImic, miiuw-

griekse/me taal 1. - Xéo-latin, e, adj. Nieuwlatij n: Le francais, l'itaiien, lespagnol. Ie 110Etugais, ie valaque sont des iangues n-es. -

logie, 1'. Taalnieuwigheici f.; het gebruik of het
vinden van nieuwe woorden; - bij uitbreiding:
gebruik van bekende woorden in eene nieuwe beteekenis; nieuwe aanwending van veranderde uitdrukkingen. - .Nieuwigheid, nieuwigheidszucht f.
- lléo1ogique, adj. Wat tot nieuwigheden in
de taal, ook tot nieuwigheden in 't algemeen betrekking heeft, nieuwgevormd, n e o i 6 g is c h. Expression n-, nieuwgevormde, nieuwgesmede uitdrukking t. Dictionnaire n-, neolOgisch woordenboek, opgaveen verklaring der nieuwgevormde woorden. Néo1oiqiternent, adv. Bij wijze van neologismus. —I éologisrne,m. Taalnieuwigheid t. nieuwgevormd woord n., inz. een kwalijk gevormd woord,
eene onjuiste nieuwe zegswijze; zucht om nieuwe
woorden te smneden en te gebruiken, neologism us mm. La néologie est un art, le n- en est l'abus.
- lléo1ogiste, Néologtie, m. (het eerste altijd,

het tweede doorgaans in kwaden zin) Woordensmid, nieuwe -woordenmaker, iemand, die nieuwigheden in de taal brengt of zoekt te brengen, ne otoog m. - Néornéniaste, m. [Ant.] Fierder
van het feest der neomenie of der nieuwe maan.
- 1éoménie, t. De dag van nieuwe maan, het
52
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begin eener maawnaand. — Nieuwe-maanfeest n.
I^ieoplhobe, m. [Didact.] Vijand m. van nieuwigheden, inz. in de taal. — Néophobie, f. Nieuwigheidsvrees, vrees f. voor, afschuw m. van nieuwigheden, neophobie f. — %éophysene, m.
Zucht f. om bekeerlingen te maken, n e op h y sm u s n. — Néophyte, m. et f. Nieuwbekeerde,
pasgedoopte, n e o ph i e t m. en f. — Néoplase, f.
[Minér.] Rood, oplosbaar zwavelzuur ijzer n. —
i éopiaste , m. [Minér.] Nikkel-oxyde n. —
T Téo-platonicien , in. [Phil.] Nieuw-platónicus m., naam der mystieke theosophen der 5e eeuw,
inz. van Plotinus, Porphyrius , Jamblichius en
Proclus; ook van die der 15e eeuw, inz. van Marsilius Ficinus. — l^éo-platonisrne, m. Leer f.
der nieuw-platónici, n e o-p 1 a t o n í s m u s n„ —
Néorame, m. [Opt.] Nieuwzigt. vereeniging van
het panorama en het diorama, dat het binnenste
van een gebouw, Benen tempel, enz. (geen landschap
of onbeperkte ruimte) voorstelt, in welks midden
zich de aanschouwer bevindt (uitgevonden door
Allaux te Parijs, 187), n e o r á m a n.— Néothérigaae, adj. [Didact.] Naar den nieuweren smaak
of trant, nieuwerwetsch, modisch, n e o t h é r i s c h.
— N,éothermes, m. pl. [Tech.] Warme baden n.
1;1. naar een nieuw stelsel of model ingerigt. —
Néottoeryptes, m. pl. [El. n.] Insecten n. pl.,
die hunne e fieren onder den bast der planten leggen.
Nèpe, f. [H. n.] Waterschorpioen m., een halfschildig insect. — Soort van adder f. op Madagaskar.

Népaul, m. [H. n.], z. v. a. NAPAL.
Népenthe, f. [Bot.] Kannekenskruid n., eene
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schrijver over de nieren en hare ziekten, nep h r og r a a p h m. — Néphrographie, f. Nierenbeschrejving f. — Néphrographique, adj. Die
beschrijving betreffend, n ep h r o g r á p h is c h. -5 Néphroïde, adj. [Didact.] Niervormig (réniforme) . — Néphrolithe, m. [Mid.] Niersteen,
n ep h r oh i t h m. — Néphrolithiase, f. [Méd.]
Steenljden n. in de nieren, nep h r a 1 i t h í a s i s f.
— Néphrolitiq'ue, adj. [Mid.] Door graveel of
steen in de nieren veroorzaakt, n e p h r o 1 í t i s c h.
— Néphrolithotornie, f. [Chir.] Niersteensnij-

di:ng f. — Néphrolithotornique, adj. Tot die

kunstbewerking behoorend , n e p h r o li t h o t 1m i s c h. — Néphrologie, f. [Didact.] Nierenkunde, leer van, verhandeling f. over de nieren. —
Néphrologique, adj. De nierenleer betreffend,
n e p h r o l ó g i s c h. --- Néphrologiste, m. Nierenkenner, beoefenaar van de nieren en hare ziekten, n e p h r° o 1 o o g. — Néphrologue, m., z. v. a.
NEPHROGRAPHE. - Néphrophlegmasie , f.

[Méd.] Sljmige pisopstopping f. (ischurie muqueuse). — Néphropl legn'atique, adj. Daartoe
behoorend, nephrophlegmdtisch. — Né-

phroplégie, f. [Méd.]

Verlamming f. der nieren.

— Néphroplégique, adj. Daartoe behoorend,
daaruit geboren, n ep h r o pl é g is c h. — Néphro-

plethore, f, [Med.] Overvulling, volbloedigheid f.
der nieren. — Néphropléthorique, adj. Daar
ontstaan, nephroplethórisch. — Né--uit
phropyique, adj. [Méd.] Door nierettering ver
I®i éphropyose, f.-orzakt,nephy'isc.—
Nierettering, n ep h r o p y ó s is f. — 1 éphrorBloedvliet
uit
de nieren, nierbloerhagie, f. [Méd.]
ding C. — Néphrorrhagiq^.ie, adj. De nierbloeding betreffend, nephrorrhágisch.. — Né-

plant in lndie, welker breede bladstengels aan de
spits helder water bevatten. — Népenthes, m.
(pr. né-pèn-tèce) [Méd. any.] Smart- en droef
heid-verdrijvende artsenij f. -- Zorgverdrijvend, phrospasmodiquie, Néphrospastique, adj.
[Méd.] Door nierkramp veroorzaakt. — Néphroopbeurend middel n.
Néper, m. (pr. —père) [Arith.] : flatons of thromboïde, adj. [Mid.] Door bloedklonters of
Baguettes de N-, neperiaansche staafjes n. pl., geronnen bloed in de nieren ontstaan, n e p h r omet welker behulp inz. de vermenigvuldiging en t h r o m bol d i sc h. — Néphrotoenie, f. [Chir.]
deeling werktuigelijk uitgevoerd worden (door den Niersteensnede, niersnede f. — Néphroton,ique,
schotschen baron Neper of Napier uitgevonden) . — adj. De niersnede betreffend, nep h r o t ó mis c h.
Népides, m. pl. [H. n,] Waterschorpioenen m.
Népérien, ne, adj. Neperiaansch, door Neper
uitgevonden : Logarithmes n-s, Baguettes n-es, p 1. nè
Nel otisme, m. [Polit.] Neefbegunstiging f.,
neperiaansche logarithmen in. pl., staafjes n. pl.
Néphéleinancie, f. [Divin.] Waarzegger] f. invloed n., door 's pausen neven dikwijls op de
uit de beschouwing der wolken. — Néphéline, f. staatszaken uitgeoefend; — zucht der in hoogheid
[Minér.] Nevelsteen , sommiet , weeke smaragd, geplaatste personen om hunne neven of verwanten,
witte hiacint m., eene steensoort, welker doorzigtige met achterstelling van vreemden en zonder daarbij
kristallen in salpeterzuur névelig of wolkig wor- op verdienste of geschiktheid te zien, aan voor
aanzienlijke posten te helpen, n e p o--delign
clen, n e p h e l i n e f. — Néphélion of Néphéli«m, m. (pr. —ome) [Chir.] Wolkje n., nevel- t i smus n.
Neptunales, f. pl. [Ant.] Feesten n. pl. ter
vlek f., kleine witte vlek op 't hoornvlies van 't
oog; wolkje op of in de pis; wit plekje n. op de na- eere van Neptunus (den god der zee in de myth.),
gels. Néphéloïde, adj. Nevelig, wolkig, troebel. n e p t u n d l i e n. — Neptune, [Mar.] Zeeatlas
Néphiri, m. [Minér.] Schelpmarmer n.
met herleide kaarten, n ep t u n u s m. N- oriental,
Néphralgie, f. [Méd.] Nier- of lendepijn f. — verzameling f. van zeekaarten der Oost-Indien,
nierpijn
betreffend
, zeeboek van d'Apres de Manevilette, Indische nep
Néphralgique , adj. De
Poste de N-, Neptunuspost f., mede--tunsm.—
n ep h r á 1 g i s e h. — Als subst. m. et f. Lijder m.,
l jderes f. aan nierpijn. — Xéphrélite, m. [Minér.] deeling van berigten door glazen flesschen, die men
Soort van serpentijnsteen, n e p h r e l i e t m. — bij gevreesde schipbreuken met een berigt in zee
Néphrelmintigne, adj. [Méd.] Door wormen werpt, opdat het toeval haar doe vinden of ergens
in de nieren veroorzaakt, n e p h r e l m í n t i s c h. aan land spoele. — (poét.) De zee f.: Les dots
— 1 Téphremphr axie, f. [Méd.] Verstopping émus de N- irrité, de beroerde baren (van den
of te groote opgevuldheid f. der niervaten. — Né- vergramden Neptunus) , de verbolgene zee. Les
phrétle, f.. (pr. t=c) [Méd.] , z. v. a. NÉPHRITE.
-- Néphrétique, adj. [Anat.] De nieren betreff'end. -- [Méd.] plan nierpijn lidend, n ep h rit i s c h. — [Pharm.] Reméde n-, niermiddel,
middel tegen de steenpijnen, nephritisch middel n.
- NÉPHRÉTIQUE, m . [Méd.] Lijder aan nierkolfjk,
aan niergraveel. — [Pharm.] Middel tegen de
nierziekten, inz. tegen 't graveel . - NÉPHRETIQUE , f.
Graveel, nierkolijk n. — Néphrétite, f. [Minér.]

Groene steatiet of speksteen; — soort van édele
serpentijn, n e p h r e t i e t m. — Néphrine, f.
[Chim.] , z. V. a . URÉE . — Néphrite, f. [Minér.]
Niersteen, graveelsteen, bittersteen, een blaauwachtig groene, soms groenachtig witte, halfharde, doorschijnende steen van het talkgeslacht, inz. in Egypte,

n ep h r i e t m.; ook z. v. a. NÉPHRÉTITE. — [Méd.]

Nierontsteking, n ep h ri t i s f. -- Nephritique,
adj. et subst., z. v. a. NÉPHRÉTIQUE. - Néphrocatharticon of Néphrocatholicon, m.

[Pharm.] Niermiddel n., middel tegen 't graveel.
--- Néphrocéle, f. [Méd.] Nierbreuk f., eigen-

lijk: inklemming of uitzakking f. der nieren. — Néphrographe, m. [Didact.] Nierenbeschrijver,

champs, Les Plaines, L'empire de N-, de zee. —
[H. n.] Bonnet de N-, z. BONNET . — Manchettes

de N-, zee-manchetten f. pl., soort van punt koralen,
die naar eene in tallooze plooien gekronkelde handlubbe geloken. — Neptunide, m. et f. Afstammeling m. en f. van Neptunus. — Neptunien,
ne, adj. Neptí nisch, van Neptunus afstammend,
tot Neptunus of tot de zee behoorend: Le héros
n-, Theseus. — Terrain n-, vlotbodem, door bezinking ontstane grond m. — (poét.) L'empire, Le
rivage n-, de zee f., het zeestrand. — Als subst.,
z. v. a. NEPTUNISTE. - Neptunisme, m. [Géol.]

Onderstelling of wetenschappelijke meening f., dat
de aarde hare tegenwoordige gedaante door de
werking des waters heeft verkregen (in tegenoverstelling met het vulkanismus, dat het vuur als de
eenige oorzaak dier gedaante aangeeft, n ep t uni s m u s n. — Neptuniste, m. Aanhanger van
dat gevoelen, n ep t u n i s t m.
Nère, m. [Chron.] Tijdperk n. van zes honderd
jaren in de tijdrekening der Chaldeërs.
11éree, m. [Myth.] Néreus, ondergodheid der
zee, vader van 5® dochters, de nereiden geheeten.

-

INÊRÉIDE
- (poét.) De stille, bedaarde zee. L'ernpire de N-,
de zee. - 1Jéréide, f. [Myth.] Waternimf, Zeenimf f., eene der 50 dochters van Ndreus, ne r ei de f. - [H. n.] Glimworm m., zeer kleine zeeworm, waaraan men voor een gedeelte het zooge
noemde lichten der zee toeschr ijft, zeeduizendbeen ni.
éret, m. [Hart.] Soort van biaauwe druif f.
in Languedoc.
I1éreux, euse, adj., Z. NAREIJX.
Nerf, m. (pr. nerfe; het meerv. nerfs, pr. nOr)
[Anat.] Zenuw f., naam der dunne, witte, gunsterende, merghoudende draden of koorden van het
dierlijk tigchaam, die grootendeets uit de hersenen
of uit het ruggemerg ontspringen, zich van daar
naar de andere ligchaamsdeeten begeven en de werktuigen des gevoels en der beweging zijn. Maladie
de n-s, zenuwziekte f. Attaque de n-s, zenuwaanvat m. Avoir les n-s irritables, een prikkelbaar,
aandoenlijk zenuwgestel hebben. Avoir les n-s faibles, zwak van zenuwen zijn. - (pop.) Pees 1.
(tendon), spier t. (muscle). Se fouler un n-, zich
eene pees verrekken. Contraction des n-s, zamentrekking der spieren. - Nerf (pr. nOr) de boeuf,
bullepees f. Donner des coups de n- de boeuf 0
iemand bultepeesslagen geven. - ( fig.) Kracht,
sterkte, vastheid, gespierdheid f.: Avoir da n- dans
Ie caractêre, een vast karakter hebben. Ii ny a
point de n- dans son discours, zijne rede is krachtetoos. Cet ouvrage est plein do n-, dit werk is
vol kracht, is gespierd. Bander les n-s de son esprit, zijne geestvermogens inspannen. - (Loc. pray.)
L'argent est le n- de Ia guerre, geld is de ziel
van den oorlog. - [ Arch.], z. v. a. NItRVURE. [POetic] N-s de l'épervier, trekljnen of pezen t. p1.
van het werp- of stoipnet. - [ Véner.] Teeliid n.
tan'thert. — [ Tech.] N-s, ribben f. pl. van den rug
eens boeks. - Nerf-férnre, m. [Vétér.] Pezenklap, pezenslag, peeskwelsing t. (in t loopen door
't eene paard aan 't andere toegebragt).
ériette, f., z. v. a. EPIL0BE.
érinde , f. [Corn.] Soort van indisch wit
katoendoek n.
1érion, ni., z. v. a. LAURIER -ROSE.
Nérite, f. [EI. a.] lialvemaanhoren in., zwemslak, n e r i e t f., een schelpcliergeslacht, waarvan
men 72 soorten heeft, onder welke dejongdragende
neriet de merkwaardigste is. - 1éritite, f. Versteende zwemslak f.
Néroli, iii. [Pharm.] Oranjebloesem-olie, ne
-olie, geest van neroli, eene kostbare, zeer wel--roli
riekende ethtrische olie, die inz. te Ragusa en in
Zuid-Frankrijk wordt gedestilleerd.
éron, rn. Wreed vorst, dwingeland, Nero
(naar den door zijne wreedheid beruchten romeinschen keizer Nero). - 1éronien, ne, adj. NerOnisch: Jeux n-s, nerOnische spelen n. pl., soort
van letterkundige wedstrijden, door Nero ingesteld,
later door Domitiaan hersteld onder den naam van
Kapitolinische spelen (vgl. CAPITOLIN).
1Ierprun of Xoirpriin, m. [Bot.] Wegedoorn, kruiscloorn m. N- des teinturiers, verwerskruisdoorn (welks onrijpe bessen het bessen- of
schijtgcel opleveren). N- cathartique, purgeer-kruisdoorn (uit welks onrjpe bessen het sap- of blazengroen wordt bereid).
1ervaison, t. [Didact.] Zenuwstelsel n. (liever système nerveux). - Ierva1, e, adj. De
zenuwen betreffend; van de zenuwen voortkomend;
voor de zenuwen dienstig. Maladie n-e, zenuw
Baurne n-, zenuwbalsem m. (Piur. rn.-ziektf.
aervaux) - Nervation, f. [Bot.] Gezamenlijke
ribben f. p1. van een blad. - ervei-, v. a [Tech.]
Met pezen voorzien of overtrekken. N- un battoir,
een raket met pezen overtrekken, omwinden. - Nun livre, de rugribben aan een boek maken. - Het
part. passé is ook adj.: Livre bien nervé, goed
.geribd boek n. - [Bias.] Feuille de chêne n-e
'or, goud geaderd eikenblad n. - 1Jerveiix,
cuse, adj. De zenuwen betreffend, tot de zenuwen behoorend, zenuwachtig; zenuwrjk; - gespierd, krachtig, sterk, vast. Affection n-euse, ze'izuwaandoening f. Toux n-euse, zenuwachtige hoest,
zenuwhoestm. Fièvre, Maladie n-euse, zenuwkoorts,
-ziekte f. Etre n-, zenuwachtig zijn, zeer gevoelige,
zeer prikkelbare zenuwen hebben. Le genre of
système n-, het zenuwstelsel. - Le pied est la
partie lu corps Ja plus n-euse, de voet is van alle
ligchaamsdeelen het rijkst aan zenuwen en spieren.
-
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- Bras, Corps n-, gespierde arm rn., gespierd,
sterk ligchaam n. - (fig.) Style n-, gespierde,
krachtige, mannelijke stijl rn. - [Bot.] Geribd,
met sterk uitkomende bladribben. - [ Tech.] Fer
n-, vast, taai ijzer a. - Nervié, e, adj. [H. n. ]
Geribd, met ribben. - Xervifoiié, e, adj. [Bot.]
Met geribde bladeren. - Xervinioteur , rn.
[Anat.] Zenuwbewdgende kracht f. - ervi
motitité, f. Bewégeljkheid f. der zenuwen. 1ervJtnotion, f. Zenuwbeweging, zenuwwerkzaamheid 1. - Nervin, e, adj. [Pharm.] Zenuwversterkend, goed voor de zenuwen: Un remède
n- of gebruikelijke, als subst.: Un n-, een zenuwsterkend middel n. Nervoir, m., Nervolre, f.
[Tech.] Ribstempel rn. des suikerbaickers, waarmede hij de ribben op de bladeren nabootst. Werktuig n. des boekbinders voor de rugribben. -I- Xervosité, f. Zenuwrjkheid ; gespierdheid,
kracht, n e r V O5 i t e i t f. - Medeljdigheid f. der
zenuwen in eene ziekte. - Nervuieiix, euse,
adj. [Bot.] Met uitstekende ribben. - i%ervure, f.
[Tech.] Ribbing f. van een boek. - Smal bezetsel
of snoer n. op de naden van een kleed. - [Arch.]
Ribben f. p1., bogen of gedeelten van bogen, die
zich aan een gewelf vereenigen en elkander in
evenwigt houden; ribwerk n. aan andere voorwerpen. - [ Bot.] Feuilie 0 deux, trois n-s, blad n.
met twee, drie ribben. Feuilie sans n-s sensibies,
ongeribd blad n.
t Neselemment, adv. (pr. nèss-ci-a-inan)
Zonder het te weten, onberaden, onvoorzigtig. t 1eseJent, e, adj. Onwetend (ignorant).
1eseio vos, (mots latins) (pr. nèss-ci-o-voss)
(eig. ik ken u niet; eene gemeenzame zegswijze om
iets te weigeren) Dal kan niet, daarvan gebeurt
niets, dat lust mij niet: Je vous ai accordé votre
première demande; mais pour celle-ci, n-, ik heb
uw eerste verzoek ingewilligd; maar wat dit betreft, dat kan niet, daarvan wil ik niets weten.
Nestor, m. Wijs, ervaren en eerwaardig grijsaard; oudste en ervarenste onder zijne gelijken,
Nestor rn. (naar Nestor, den wijzen en ervaren
koning van Pylos, die nog in zeer hoogen ouderdom aan 't beleg van Troje een werkzaam aandeel nam).
Nestorianisine, m. Leer f. van Nestorius,
bisschop van Constantinopel, die in U1 als ketter
van zijn ambt ontzet werd, dewijl hij de maagd
Maria wel voor de moeder van den mensch Jezus,
maar niet als de moeder van God wilde erkennen.
- Nestorien, m. Aanhanger dier leer, n e s tor i a a n. - NESTORIEN, NE, adj. Naar Nestor ge-elijkend (in wijsheid, welsprekendheid, in hoogge
klommen jaren); tot de leer van Nestorius hoorend, nestoriaansch.
1%et, te, adj. Zuiver, schoon, rein, net, zindelijk:
Les rues soot n-tes, de straten zijn schoon, zindelijk.
Avoir les mains n-tes, schoone handen hebben. Ii
faut tenir yes dents n-tes, men moet zijne tanden
zuiver houden. Cette eau nest pas nette, dit water is niet rein, zuiver. - Cet enfant est déjà n-,
dit kind is reeds schoon: het bevuilt zich niet meer.
Co cheval est sain et n-, dat paard is gezond en
wel, heeft geenerlei gebrek. - (fam.) II fit tolls
les plats n-s, hij at al de schotels lee'g. - Zuiver,
onvermengd: Ce froment, Ce sucre est n-, die
tarw, die suiker is zuiver, onvervalscht, onvermengd. - Helder, klaar , doorschijnend ; glad,
blank, onbevlekt; net, duideijk, helder, zuiver. Ce
yin est bien n- depuis qu'on Ja soutird, die wijn
is zeer helder, klaar, sedert men hens afgetapt heeft.
- Ce diamant nest pas n-, die diamant is niet
helder. La glace de ce miroir est Non n-, het glas
van dien spiegel is zeer helder, schoon gepolijst,
regt blinkend. Ecriture nette, zuiver, net, duidelijk schrift n. Un style a-, een zuivere schrjfstijl rn.
Cette Rile a Ia voix n -te, dit meisje heeft eene
heldere stem. Avoir Ia vue n-to of (pop.) Avoir
visière n -te, een goed, scherp gezigt hebben. Cette
expression nest pas n -te, deze uitdrukking is niet
klaar. Cela est clair at n-, dat is klaar en duidelijk. - Zuiver, vrij, schuldenvr(j, onbezwaard: Ce
bien est n-, dit vermogen, dit goed is zuiver, zonder
schulden. Ses dettes payees, il lui reste de quitte
et de n- trois cents florins, wanneer zijne schulden betaald zijn, blijft hem nog drie honderd gulden vrij geld over. - Produit n-, zuivere, nettoopbrengst t. (na aftrek van alle kosten en uitgaven).
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Prix n-, naaste prijs m. (die geen vermindering gattas, Iemand braaf afrossen. - SE NETTOYEB,
meer dulden Aan). Poids n-, netto of zuiver ge- V. pr. Zich schoonmaken, opknappen: Se n- les
wigt n. (na aftrek der tarra). - N- de tous frais, dents, zijne tanden schoonmaken. Se n- avant de
Vrij van alle kosten. - Helder, duidelijk, ligt te sortir, zich opknappen eer men uitgaat. - Elkan
verstaan: Pensée, Expression n -te, heldere, duide- der schoonmaken of reinigen. - ettoyeiir, m.,
tij/ee gedachte, uitdrukking f. Avoir in conception -etise, 1. Schoonmaker m., schoonmaakster f. 11-te, l'esprit net, een kelder begrip, opgeklaard 1Tettoyure, 1. Veegsel, opgeveegd vuil n.
verstand hebben. - Zuiver, zonder zwarig heid,
Xettrorliynque, m. [Fl. n.] Soort van groote
zonder dubbelzinnigheid, zonder bedrog. Affaire ingewandsworm m. bij den mensch.
Xetthle, t. [Agric.], z. v. a. CARTE.
qui nest pas n-ta , zaak, die niet zuiver is,
daar wat achter schuilt. Jamais ii ne ma fall one
1euf, adj. numdr. (z ) Negen: N- cents cheréponse nette, nooit heeft hij mij een bepaald, vaux, negen honderd paarden n. p1. Le chiffra n-, het
klaar, duidelijk antwoord gegeven. Ii a l'âme, Ia cijfer negen. - Las n- socurs, de negen zusters,
conscience n-ta, hij heeft een rein geweten, hij de muzen of zanggodinnen. - Ook voor neuvièma:
heeft zich niets te verwijten. Ii a les mains n-tes Lan mil hult cant n-, het jaar duizend acht honde ce qu'on lui impute, hij is onschuldig aan het- derd negen. Charles n-, Karel de negende. geen men hem wijt. Je veux en avoir ie coeur n-, NEUF, In. Het getal, het cijfer negen: La produit
ik wil weten wat er van de zaak is. Un procédé da n- multiplid par trois, het product van negen
n-. eene openhartige handelwijze. Je suis n- de ce vermenigvuldigd met drie. Faire un n-, daux nauf,
crime, Ik ben rein (onschuldig) van deze misdaad. eene negen, twee negens zetten. - De negen in
-. Faire maison n-ta. zijn huis zuiveren, zijne 't kaartspel: La n- da carreaux lui ast antré, hij
dienstboden wegjagen, van dienstboden veranderen. heeft ruiten negen gekregen. Avoir tous les nauf
Faire tapis n-, al het geld winnen, dat op tafel dans son jeu, al de negens in zijn spel hebben. ligt. - [Mar.] , z. PATENTE. - NET wordt als (lam.) Ella entre dans le n-, dans son n-, zij gaat
subst. gebruikt in. Mettre an n- on dent, on in de negende maand (harer zwangerschap), in hare
thème, een geschrift, een opstel in 't netschrijven. negende maand. - [Auth.] Prauve de ii-, negen- Het komt ook als adv. voor in den zin van: proef 1.
1euf, ne;ive, adj. Nieuw, pas gemaakt; nog
Eensklaps, in eens, geheel, volkomen; - (fig.) regt
CeIa s'est cassé-uit,zondermwgbipld. niet of weinig gebruikt. Habit, Chapeau n-, nieuwe
II- comme on verre, dat ia eensklaps als een glas rok, hoed m. Cat habit n- ast fait dapuis trois
in stukken gebroken. Je vous dis n- ce que Jan ans, deze nieuwe, nog niet gedragen rok is sedert
pense, ik zeg u ronduit, wat Ik er van denk. II drie jaren gemaakt. Cat h- ast encore tout n-, dit
me la refuse n-, hij heeft het mij regtuit geweigerd. kleed is nog weinig of niet gedragen. - (pop.)
- TOUT NET, bc. adv. Onbewimpeld, ronduit: 11 Un habit tout battant n-, een speldernieuw, spiklui donna le démenti tout net, hij heette het hem splinternieuw, vonkelnicuw kleed n. - (Loc.prov.),
ronduit liegen. - Nettement, adv. Netjes, net, Z. BALAI. Faire corps n-, z. coisps. Faire maison
zindel(jk. zuiver: Ii faut se tenir n-, men moet nauva, schoon schip maken, al zijne dienstboden
zich net, zuiver houden. Un meuble n- tra- wegzenden en andere nemen. Cala lui arrivara
vaillé, een net gewerkt stuk huisraad. Tenir n - plus tOt qua robe nauve, dat kan hem heel ligt
un enfant, een kind rein houden. - ( fig.) Duide- weki overkomen. - (Prov.) Un vieux four est
lijk, klaar: Ii s'explique n-, hij drukt zich duidelijk plus aisé a chauffar qu'un n-, op oud ijs vriest
Uit. Ecrire 0-, duidelijk, net schrijven. - Ronduit, het ligt; eene oude weegschaal is gevoeliger dan
onbewimpeld: Ii lui a dit a- Ia vérité, hij heeft eene nieuwe. - Bois n-, niet gevlot hout, per as
hem onbewimpeld, ronduit de waarheid gezegd. - of per schuit aangevoerd hout. - Terra nauva,
II n'y a qua la mort qui termine n- tous les nieuw ontgonnen, nieuw beploegd tand n. - Chachagrins, alleen de dood maakt voor goed aan alle vaux n-s, versche paarden ; weinig of niet geverdrietelijkheden een einde. - Xetteté, f. Rein- bruikte paarden n. p1. - Nieuw, minder oud dan
held, zuiverheid: helderheid, blankheid; duidelijk- andere dingen van dezelfde soort: La viailla viiie
heid, klaarheid f.: 11 règne one grande n- lans cette at la villa nauve , de oude stad en de nieuwe,
maison, er heerscht eene groote zindeljklieid, rein- nieuwere. - [ieuw, onbedreven, onervaren, onheld in dit huis. - La n- dune glace, de helder- noozel, groen. Ii ast tout n- an ce métier-la , hij
heid van een' spiegel. La n- de l'écriture, de l'irti- is nog geheel onbedreven in dit handwerk. Elle
pression, de duidelijkheid, zuiverheid van 't schrift, ast encore neuva aux affaires du ménage, zij is
van den druk. - Avoir Iieaucoup de n- dans Ia nog onervaren in de huishoudelijke zaken. Etas
vous encore n- dans catta villa? zijt gij nog onbe
voix, eene zeer zuivere, heldere stem hebben.
(fig.) La n- d'esprit, de style, d'idées, de klaar- kend, vreemd, nog een nieuweling in deze stad?
held, helderheid van verstand, van stijl, van denk- Cat étudiant ast encore n-, deze student is nog
groen. - (pop.) Ii ast n- comma on lUre, hij is
beelden.
Nettolement, Nettoyage, m. Het reinigen, nog zoo groen als gras. - Nieuw, nog niet gezegd,
schoonmaken of zuiveren: La nettoiement des rues, behandeld, gebruikt: Pansda, Expression nauva,
dun port, het schoonmaken, boenen der straten, nieuwe gedachte, uitdrukking t. Sujet n- at traité
het opruimen eener haven. - Le nettolernent das tuna manièra nauva , nieuw onderwerp en op
grains, des terres, het zuiveren der granen (van eene nieuwe wijs behandeld. - ( fain.) Voilà qui
alle vreemde bestanddeelen) ; het schoonmaken der ast tout n- pour moi, dat is geheel nieuw voor
akkers (van alle onkruid). - II est chargé du mij, daarvan had ik nog geen woord gehoord. nettoyage das rues at des places publiques, hij NEUF, M. Het nieuwe, het pas gemaakte, het nog
is met het schoonhouden der straten en pleinen niet of weinig gebruikte. Un coeur n-, een hart,
belast. - 1ettoyer, v. a. Reinigen, schoonmaken, dat nog geene liefde gevoeld heeft, dat nog niet
zuiveren, wasschen, afwasschen; afvegen, uitvegen, heeft bemind. Donnaz -nous do n-, geef ons van
afboenen, afborstelen, enz. N- une maison, een huis het nieuwe. II y a du n- dans catta idéa, er is
schoonmaken. N- un fusil, een geweer schoonmaken. iets nieuws in dit denkbeeld. - a NEUF, toe. arty.
N- un habit, das bottes, een' rok afborstelen, laar- Nieuw, als nieuw, van nieuws op (herstellen of
zen poetsen. N- das verres, das assiettes, glazen, omwerken): Rafaira on bâtimant a (en) n-, tout
borden afwasschen. N- du blé, koren zuiveren. - a n-, een gebouw op nieuw, van den grond op,
(fig. et fam.) Las voleurs ont nattoyé catta maison, opbouwen. Blanchir das dentallas a n-, kanten
de dieven hebben dat huis lelq gestolen. - N- Ia wasschen, zoo dat zij er als nieuwe uitzien. mar des corsairas, les clsamins des volaurs, de DE NEUF, lor. adv. In 't nieuw (gekleed): II a fait
zee van zeeroovers, de wegen van roovers zuiveren. habillar sas enfants da n-, tout da n-, hij heeft
N- Ja trancliéa, de beldgeraa'rs uit de loopgraven zijne kinderen in t nieuw, geheel in 't nieuw,
jagen. N- Ia tapis, in 't spel altes winnen. N- las laten kteeden of steken.
%eufme, 1ITI. [Cout.] Negende gedeelte n., dat
affaires, le Nan dune maison, de zaken, het vermogen van een huis in orde brengen. - N- une eertijds de geestelijken tot bestrijding der begrafepanséa, ease meening, gedachte klaar en duidelijk niskosten van 't nagelaten huisraad des afgestormaken. - [ Paint.] N- un tableau, eene schilderij venen namen.
Neume, m. [Anc. mus.] Herhaling f. van het
schoon maken, ophalen. N- das contours, omtrekken
zuiverder en naauwkeuriger maken. - (Loc. pray.) slot bij 't kerkgezang, n e u m a n. - Naam van
N- las broes, les plats, de kannen, de schotels le- de notentekens (punten, streepjes, haakjes, enz.)
digen, veel drinken, alles opeten. N- qn. sans ver- der middeleeuwen.
-

'
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NEURAIJGI E
Neuralgie, L, Z. NÉVRALGIE. (negen.
I 1euranie, f. Het getal of de hoeveelheid
lIeiire, Neuve, m. [Mar.] Buis, harinqbuis 1.
Neurileniine, 1eurite, 1Ieuritiqtie, etc.,
Z. NEVRI—.
Iienrobate, m. [Ant. rom.] Koordedanser. Nenrobatique, 1. Kunst f. des koordedansers,
het koordedansen.
Xetn'oïde, t. [Bot.] Soort van wilde latuw f.
Neurolène, 1. [Bot.] ..4înerikaansch alantgewas IL
Neiirographie, Neurologie, Xeuroptère, Neurose, etc., Z. NEVRO—.
1Teurospastes, m. p1. [Ant. gr.j Door dra- -.

den bewogene ledepoppen, marionetten f. p1., die
men tij de Bacchusfeesten ronddroeg, n e te r a spdsmata n. p1.
t %eustré, adj. et subst. m. Meubelmaker,
meubelverkooper m. Courtepointiers n-s, spreimakers, spreiverkoopers m. p1.
1eutra1emeiit, adv. Op onzijdige wijze, onzijdig, onpartijdig, neutraal. - [Gram.] Le
verbe actif s'ernploie souvent n-, het bedrijvend of
overgankelijk werkwoord wordt dikwijls als onzijdig gebruikt. - Netitralisaut, e, adj. Veronzijdiqend, onzijdig makend, neutralisdrend.
- Neutralisation, f. Veronzijdiqinq, onzijdigmaking, neutralisdtie, neutraliséring:
La n- dun pays, dun navire. - Voorloopiq verdrag van neutraliteit of onz ij digheid. - [Chim.]
Verbinding van een zuur ligchaans met een alkalisch tot een middeizout, opheffing of wegneming
der bijzondere eigenschappen van twee stoffen door
hare verbinding of wederzijdsche inwerking op
elkander, n e u t r a I is a t i e f. - [ Méd.] N- dun
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sont n-s, de werkbijen zijn geslachteloos, zijn noch
mannetjes noch wijfjes. - [Chim.] Onzijdig, noch
zuur noch alkalisch: Sel ii-, onzijdig zout, neutraal zout, uit de verbinding van een zuur zout
(of een zuur) met een loogzout (of alkali) ontstaan,
zout, waarin het zuur en 't oxyde is qeneutraliseerd of wederzijds werkeloos gemaakt. - NEU
TRE. In. Onzijdige, onpartijdige m., hij, die geen
partij kiest: Le droit des ii-s, het regt der onzijdiqen. - [ Gram.] Onzijdig geslacht n.: Confondre
-

le n- avec ie masculin. - [H. n.] Geslachttooze in.:
Ii y a des n-s dans certaines espèces de fourmis,
de termites. - S %eutrenient, adv., liever NESTTBALEMENT. - XeLItJ.lflore, adj. [Bot.] Met

eutriser,
onzijdige of geslaclstlooze bloemen.
Niet -overgankeljk of onzijdig maken: Lusage a neutrisé ce verbe. - SE NEUTRI
SER, V. pr. sits niet-overgankelijk gebruikt worden:
Ce verbe se neutrise rareinent. - Het part. passé
is ook adj.: Verbe neutrisé, als niet-overgankelijk
gebruikt werkwoord n.
euvaine, t. [Cath.] Negendaagsch gebed n.
- (poét.) La n- celeste, het hemelsch negental, de
negen muzen. (burl.) La docte n-, 't geleerde neqental.
--

v. a. [Gram.]

Neuve, M., Z. NEURE.
%euvièiue, adj. Negende. Le n- jour du mois,
de negende dag der maand. - NEUVIEME, m. Ne-

gende maand f., negende dag in. der maand; negende gedeelte ii. ii est arrivé le n- du mois, hij
is den negende der maand aangekomen. Elle est
dans son n-, zij is in hare negende maand (der

zwangerschap). Avoir un n- dans une affaire, een
negende gedeelte in eene zaak hebben. - NEUVIEME, t.
Negende toon m. van den grondtoon, nona f. -

Neuvièineiiient, adv. (en neuvième lieu) Ten
negende, in de negende plaats.
Nevers, f. [Hort.] Soort van tulp f.
Neveit, m. Neef, broeders of zusters zoon.
L'oncle et ses n-x, de oom en zijne neven. Petit
of arrière ii-, achterneef, zoon van neef of nicht.
Z. ook MODE. - ( in deftigen stijl en poét.) Nos
loos maken, verijdelen, iemands kwade voornemens n-x, onze nakomelingen. Jusqu'h nos derniers n-x,
onschadelijk maken, - [ Chirn.] Een basisch of nos arrière-n-x, tot onze laatste nakomelingen.
évraJgie, f. [Méd.] Zenuwpijn f., zenuwalkalisch zout met een zuur, of omgekeerd, zoodanig verbinden, dat zij elkander volkomen in even- lijden n a e u r a t g í e t. (z. ook onder TIC). -

virus, onschadelijkmaking t., dooding eener smeistof.
- Neutraliser, v. a. Onzijdig of onpartijdig
maken, in den toestand der onzijdigheid verplaatsen; onwerkzaam, krachteloos, werkeloos of onschadelijk maken, neutraal maken, n e u t r a 1 i s é ren: N- les efforts, les projets, les mauvais desseins de qn., iemands pogingen, plannen krachte-

.,

wigt houden, dat elks bijzondere eigenschappen opgeheven worden en er een middenzout, een neutraal
of onzijdig zout ontstaat, a e u t r a Ii s er e n. SE NEUTRALISER, v. pr. Elkander opheffen of te
niet doen; onzijdig, werkeloos gemaakt worden. Het part. passé is ook adj.: Projet neutralisé, werkeloos of krachteloos gemaakt ontwerp n. - Ville
n-e, voor neutraal of onzijdig verklaarde stad f. -

Névralgique, adj. Zenuwlijdend; de zenuwpijn

betreffend, n e u r a lg is c h. - évi -ai-tériel,
Ie. adj. [Anat.] Tot de zenuwen en slagaderen

behoorend. -. Névrilemlnatique, adj. [Anat.]
Het zenuwvlies betreffend. - %évrilemnie of
Xévrilèine, in. [Anat.] Zenuwvlies n., zenuw scheede f., a e u r i t y'm a of (minder goed) a e urilé m a ii. - Xévrilernmite of Névrilite, f.
Acide n-, onzijdig gemaakt, geneutraliseerd zuur. [Iiéd.] Zenuwvliesontsteking f. - 1%évi-ilnotili- Xeutralité, f. Onzijdigheid, onpartijdigheid t., té, f., z. v. a. NERVIMOTILITE. - iévrite, f.
toestand m., waarbij men 't met geene partij houdt, [Méd.] Zenuwontsteking, neuritis t. - Ié
neutraliteit t. Respecter la n- dune puis vritiqne, adj. De zenuwontsteking betreffend of
sauce, dune yule, de onzijdigheid eener mogend- daarvan afkomstig. - [Pharm.} Zenuwsterkend,
heid, eener stad eerbiedigen. N- armée, gewapende op de zenuwen werkend: Un médicament n-, of
onzijdigheid. - II garda Ia n- dans leur dispute, als subst. : tin n-, een zenuwmiddel n. - Névrohij bleef of hield zich bij hunnen twist onzijdig. - galnie, t. [Méd.] Dierlijk magnetismus n. (als
[Chim.] Toestand van wederzijdsche opheffing of zeide men: zamenparing of ineensmelting der zetenietdoening der kenmerkende eigenschappen van nuwwerkzaamheid, nt. tusschen den magnetiseur
een zuur en een loogzout door hunne verbinding. enden lijder), neu r o q a mi e t. -évi-oga
- Neutre, adj. Onzijdig, onpartijdig, geene partij inique, adj. Tot het dierlijk magnetismus behootoegedaan of omhelzend, aandeelloos, is e u t r a a t. r nd, neurogdmisch. - %évrogénie, t.
Etre, Resler of Demeurer n-, onzijdig zijn, blij- [Anat.] Ontstaan n. der zenuwen, èenuwworven. Etat, Prince n-, onzijdige Staat, vorst m. ding t. .- évrographe, m. [Didact.] ZeTerritoire n-, onzijdig gebied ii. - Pavilion n-, nuwbeschrjver, neurograaph m. - Iiévi oonzijdige vlag 1., vlag eener onzijdige mogendheid. graphie , t. Zenuwbeschrjving , verhandeling
Vaisseau n-, onzijdig schip n. - [ Gram.] Onzij- over de zenuwen en hare ziekten, n e u r o g r adig, noch mannelijk noch vrouwelijk, van 't onzij phie t. - évrogI-a)hiqtIe, adj. Tot de zedig geslacht. Substantif n-, onzijdig zelfstandig nuwbeschrjving behoorend , n e u t' o g r a p h i s c h.
1évrologie, f. Zenuwleer, zenuwkunde,
naamwoord n. II ny a pas de genre n- dans la
langue Irançaise, de fransche taal heeft geen on- neurologie t. - évro1ogique, adj. Zezijdig geslacht. - Onzijdig, niet -overgankeljk, i a- nuwkundig, tot de zenuwleer behoorend, n e ut r a n s i t i e f, 5 u bj e k t i e f: Verbe n-, niet-over- r 0 t 6 g i 5 c h. - évrologue, in. Zenuwkenner,
e

-

-

,

--

gankelijk, onzijdig werkwoord n. Verbe n- passif,
werkwoord, dat, met een onbezield wezen als onderwerp, in re/lexieven vorm met lijdende heteeke
zoo als se vendre, se cueillir,-nisgebruktwod,
(verkocht, geplukt worden); ook: niet -overgankel ij k
werkwoord, dat in 't fransch met être wordt vervoegd, zoo als tomber, venir (vallen, komen). [Bot.] Fleur n-, onzijdige, gesiachtiooze bloem f.,
bloem, die noch meeldraden noch stampertjes heeft.

neuroloog m. - Iévrorne, m. [Méd.] Pijnlijk onderhuidsch gezwel in 't zenuwweefset; - bij
anderen de naam der zenuuJcnoopen of ganqlien.

- [H. n.] Gestachtetoos: Les aheilles ouvridres

neuroma n. - 1évromyé1ite, t. [Méd.]
Ruggesnergsontsteking t. - lévroparatysie, t.

[Méd.] Zenuwverlamming f. - evroparaIytique , adj. Zenuwverlammend, n e u r a p a t' aly'tisch. - Névropathie, t. [Méd-1 Zenuw-

aandoening 1., z. v. a. NÉVRALOLE. - Névropathologie, f. [Didact,] Verhandeling t. over de
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-

zenuwziekten. - Névrophiogose, f. [Méd.]
Zenuwontsteking f. - Tévroprosopa1gie, f.
[Méd.], z. V. a. TIC douloureux. - 1évroptè-

res, m. p1. [H a.] Pees- of netvleugel4jen m. p1.,
insecten met vier doorzigtige netvormige vleugels,
gelijk de watervliegen, lentejuffers, enz., n e u r óp t e r a n. p1. - 1évroptéro1ogie, t. [Didact. ]
Beschrijving der netvieugeliqe insecten. - 1Tévroptérologiq ne, adj. Die beschrijving betreffend, neuropterológisch. - 1Tévroptéro
logne, m. Kenner, beschrijver van de netvieugeige insecten, n e u 1' op t e r a 1 0 a g m. - 1Tévropyre, f. [Méd.] Zenuwkoorts f. - Xévropy
rique, adj. Zenuwkoortsig, n e u r a p y'r i s C it.
1évrose, f. [Mëd.J Zenuwlijden n., zenuwaandoening, zenuwkwaal f. in 't algemeen, n e u r OS is f. - évrosiqne, adj. Zenuwljdend , de
zenuwkwalen betref/'end, neurOsisch. - ITévrosqLlelette, m. [Ant.] Gezamenlijke beenderen ii. p1., die de centrale deden van 't zenuwstelsel omgeven. - Xévrosthénie, f. [Méd.] Th
groote zenuwwerkzaamheid, ziekelijk verhoogde
zenuwkracht, overmatige zenuwprikkel m., n e urosthenje t. - 1Tévrotique, adj. et subst,
[Pharm.] , z. V. a. NEVRITIQUE. - 1évrotonie, m.
[Anat.] Mes a. ter zenuwontleding. - Zenuwont
ieder, neurotoom. - %évrotomie, 1. Zenuwontleding, ontleedkundige bereiding der zenuwen; kunstmatige doorsnijding eener zenuw, ne u' 0 t 0 m i e f. - Xévrotoanique, adj. Daartoe
behoorend, neterotOmisch.
Xewtonianisme, m. (pr. niou—) [Phys.]
Stelsel ii., leer 1. van Newton omtrent de beweging
der hemelligchamen, de algemeene zwaartekracht,
enz., n C Vi t 0 n i a n i s n ee 5 11. - }NewtonieH,
ne, adj. iVewto/iaansch, van Newton, Newton of
zijn stelsel betreflend. - Als subst. m. Newtoniaan,
aanhanger, voorstander van Newtons stelsel. 1Ie'wtoniser, v. a. [Didact. ] Met Newtons stelsel in overeenstemming brengen.
1%ez, m. Neus m. Le n- de l'homme, da clieval, du ellen, de neus van den mensch, van het
paard, van den hond. Le bout, Le dos, Les alles,
La cloison da nez, de tip of punt, de rug, de
vleugels of zijden, het tusschen- of middelschot van
den neus. - Z. AQITILIN, BOURGEONNE, CAMARD,
l

-

-

-

I

- Parley, Chanter du n-,
door den neus spreken, zingen. Saigner du n-, ut
CAMUS, ÉPATd, EVASÉ.

den neus bloeden; (fig. et fans.) lafliartig zijn, gebrek aan moed hebben. - (Loc. fig., fam. et prov.)
11 ne volt pas plus loin que son a-, hij ziet niet
verder dan zijn neus lang is, hij heeft geen doorzigt. Mener qn. par le a-, iemand bij den neus
leiden, met hem doen wat men wil. Jeter qc au
n- de go., iemand iets onder den neus wrjven,
verwijten. Mettre ou fourrer son n- partout, Mettre le n- oil Ion na que faire, Z. FOU1IRER; Z. ook
ERIDE]5, IJUFFLE, CASSER, ENCENSOIII, FRIANDISE,
MENER, METTRE, I%IOUTARDE. - 11 ne commence

qua mettre son n- dans les livres, hij begint eerst
te sludëren. Avoir toujours le n- sur qc., altijd
met iets bezig zijn. Ii espérait faire une grande
fortune, mais ii a donilé du n- en terre, hij hoopte
een groot fortuin te maken, maar 't is hem IfllSlukt. Tirer les vers du n- a qn., iemand uithoo
Cela parait comme le n- au visage, clot is-ren.
zonneklaar. Je n'ai pas le n- tournd vers cela,
daar heb ik geen' zin in, daar staat mij de neus
niet na (naar) . II donna du II- en terre, hij viel met
den neus voorover. On lui a fait an pied de a-,
men heeft hem een' langen neus gegeven, legt beschaamd gemaakt. Avoir toujours qn. sur le a-,
iemand altijd op den hals hebben. Ii a le a- long,
hij ziet ver vooruit. Ce nest pas pour votre n-,
Cda vous passera loin du a-, dat gaat uwen neus
voorbij, daar zult ge niet aan ruiken. Beau n- It
porter lunettes, een mooije neus om te brillen (als
bespottin,q van iemand met een' grooten neus). Votre n- branle, gji zegt de waarheid niet, gij liegt.
itegariler qui a le plus beau n-, loopen rondslenderen of lanterfanten. Prendre son a- pour ses
fesses, zich lamp vergissen, een' grooten bok schieten. - (Prov.) Qui coupe son a- dégarnit son
visage. wie zijn' neus schendt, schendt zijn aangezigt. Jamais grand n- ne gâta beau visage, een
goede gevel versiert een huts. z. ook MORVEUX. (fam.) Neus, voor 't geheele gelaat of hoofd genomen. Mettre le a- It Ia fenêtre, den neus uit het

venster steken, uit het raam kijken. Les ennemis
n'osèrent montrer le n-, de vijanden durfden hun
gezigt niet vertoonen. Itegarder qn. sons le n-,
iemand onder de oogen zien. Fermer It qn. Ia porte
au a-, iemand de deur voor den neus toesluiten.
Ii lui a soutenu cela It son n-, hij heeft hem dat
in zijn aangezigt staande gehouden. 11 la fait It
oogen gedaan.
mon n-, hij heeft het voor mijne
wat op zijn gezigt
Donner sur le n- Itiemand
qn.,
geven; iemand eene of andere vernidering aandoen. fire au a- de (It) qn., iemand in 't gezigt
uitlagchen. - (fam.) Neus, reuk m. Avoir lion n-,
Avoir le II- fin, een' goeden neus, een' lijnen reuk
hebben; (fig.) veel doorzigt of schranderheid hebben.
Les lévriers Wont point de a-, de windhonden
hebben geen' scherpen neus. - Chien de haat a-,
goede speurhond m. Ce chien a le a- dur, die hond
heeft een' slechten neus, blijft niet op 't spoor. [Bot.] N- coupé of Pistachier sauvage, klappernotenboom m. - [U. n.] Visch van 't haaijengeslachl; - z. v. a. NASE. - [ Man.] Porter le aan vent, den neus in den wind steken, den kop
hoog opligten; - (van menschen gebézigd): eene hooge
borst zetten. - [Mar.] Voorboeg, neus m. Ce liktiment est trop sur le n-, dat schip ligt te veel in
den neus, is te zwaar van voren beladen. - [Tech.]
Neus van eene dakpan; neus van een' blaasbalg.
- N- de busque, neus aan de geweerkolfkromming.
Ni, conj. Noch, Ii nest at bon ai mauvais, hij
is noch goed noch kwaad. Ni lui at son frère al
mol le ferons, noch hij noch zijn broeder noch ik
zuilen het doen. Ni l'un ni l'autre na fait son
devoir, noch de eene noch de andere heeft zijnen
pligt gedaan. II ne le fern pas, al iaoi non plus,
hij zal het niet doen, en ik even min. Ni plus al
moms, niet meer noch minder, juist of even zoo veel.
Mable, adj. Ontkenbaar, loochenbaar, wat ont
kend of geloochend kan worden.
iais, e, adj. [Fauc.] Oiseau a-, nestvogel m.,
vogel, die nog in 't nest ligt. - (fig.) Onnoozel,
eenvoudig, zonder ondervinding, onervaren, vimpel, sulachlig. Un garcon a-, een onnoozele jongen.
Ii a lair a-, hij heeft een onnoozel, dom uilzigt.
11 ma dit cola dun ton a-, hij heeft mij dit op
een' onnoozelen toon gezegd. II a fait une dmar
clie fort n-e, hij heeft een' zeer dommen stap gedaan. - NIAIS, m-, -E, f. Onnoozel, eenvoudig
mensch a., onnoo rele bloed m., onervarene m. en t.;
onnoozele vrouw t. of meisje a., onnoozele duif t.
C'est na a-, 't is een onnoozel mensch. II fait, II
contrefait le a-, hij houdt zich dom, onnoozel. -

-

(Loc. prov.)

11 est de ces a- de Sologne qui ne

se trompent quIt leur profit, hij is een van diege
nen, welke zich tot hun voordeel onnoozel aanstellen. - Niaisement, adv. Op eenvoudige, onnoozele, domme wijze, als een onnoozele bloed. Xiaiserie, f. Onnoozeiheid, zotheid, eenvoudigheid, kinderachtigheid, beuzeling t.; domme streek m.,
zotte kuur t. Ne nous amusons point It des n-s
laten we ons niet met zotheden, beuzelingen ophouden. 11 ne dit que des a-s, hij zegt niets dan
kinderachtigheden. Ii est dune grande a-, hij is
hoogst onnoozel. (in Abyssinid.
101b1 Ie, m. Soort van zakpijp t. of doedelzak m.
-

1Iicaire1, m., Z. NACA1RE.

1icaise, m. (pop.) Eenvoudig, ligtgeloovig en
onnoozel jong mensch, botterik m.
Nicandre, f. [Bot.] Soort van mandragore f.
of aluinwortel m.
Meané, m. [Com.] Fransch katoen a. voor
den uitvoer naar Afrika.
Niecoleux, adj. m. [Chim.]: Suroxyde a-,
nikkel-over-owyde a. - 1%ieeolique, adj. M.
[Chim.]: Oxyde ii-, nikkel-oxyde a.
Mecolo, m. [Minér.] Soort van onyx-agaat m.
t Nice, adj. Eenvoudig, onnoozel. - Promesse
a-, eenvoudige belofte f. (zonder pand of zekerheid).

1icée, t. [Hort.] Soort van tulp, nicda f.

1 iieeinent, adv. Op eenvoudige, argelooze
schroomvallige wijze. - t Niceté, f. Eenvoucltg
heid, onnoozelheid; ongekunsteldheid, argeloosheid t.
1ieette, t. Onnoozel, schuchter meisje a.
Niche, f. [Arch.] ]Vis, schelpvormige uitholling
of indieping 1. in de dikte van eenen muur, om er
eene kagchel, een beeld of iets anders in te plaatSen. N- d'autel, altaarnis. N- peinte, blinde nis.
- (Loc. pray.) 11 est pinch comme an saint dans
Ja a-, hij is geplaatst, hij zit als een heilige in zijne
-

-

NIUl1
nis, hij zit zeer wel. --- Indieping, kleine afgezonderde ruimte in eene kamer, om daarin een bed te
plaatsen, alkoof f.; ook eene soortgelijke afgezonderde plaats in een' tuin. — [Cath.] Kleine troon m.
tot tentoonstelling van 't Hoogwaardige. — Klein
draagbaar meubel n., als slaapplaats voor eene kat
of een' kamerhond. - NiCHE, f. (bij verbastering
voor nique) Streek, trek m., pots f., die men iemand
speelt. Faire une n- à qn., iemand Benen streek
spelen, eene poets bakken. Ces n-s-Ià ne me plaisent point, deze streken, poetsen behagen mij niet.
1%iché, e, adj. (en part. passé van nicher):
Oiseaux n-s, genestelde vogels m. pl. -- [Bot.]
Semences n-es, zaden n. pl., die als eijeren in een
nest geplaatst zijn. — Homme n- dans un coin, in
een' hoek geplaatste man. — iehée, f. Nestvol,
nest, broedsel n. jonge vogels: I1 a pris in mire et
la n-, hij heeft de oude (het wijfje) riet al de jon
weggenomen. La n- était de cinq petits oiseaux,-gen
er waren vijf jonge vogels in het nest. — (bij uitbreiding): Une n- de souris, d'insectes, de serpents, een nestvol mnuizen, insecten, slangen. —
(fam.) Une n- de voleurs, een dievennest. I1 a
chassé toute la n-, hij heeft het gansche gebroed
weggejaagd. — Nicher, v. n. Nestelen, een nest
maken. Les hirondelles nichent aux fenêtres et
dans les écuries, de zwaluwen nestelen, maken
hare nesten aan de vensters en in de stallen. —
NICHER, v. a. (lam. et iron.) Op eene plaats neder
vestigen. Qui vous a niché en eet endroit?-zetn,
wie heeft u op deze plaats neergezet, gebrart ? hoe
komt gij hier? — sa NIGHER, v. pr. Zich nestelen,
zich plaatsen; zich verbergen: Vous vous êtes niché
bien haut, gij hebt u zeer hoog genesteld, gij hebt
Bene hooge verdieping tot woning. — 11 se nicha
dans one armoire, hij school in eene kast weg. —
Ou 1'orgueil va-t-il se n- ! waar wordt er al geen
hoogmoed gevonden! waar zit de hoogmoed al niet!
— iehet, m. Nestei n., ei, dat men in een nest
legt, opdat de kippen er eijeren zouden bij leggen.
— Mcheur, m., -ease, f. Vogel in., die een
nest maakt. — I iehoir, in. Broeikooi f.
Hekel, m. [Minér.] Nikkel n., een graauwachtig zilverwit, sterk blinkend metaal, dat zoowel
koud als warm smeedbaar is, zich tot draden trekken en tot blik pletten laat. magnetisch en hoogst
moeijelijk smeltbaar is. — Niekelé, e, Niekelifére, adj. [Minér.] Nikkel bevattend. — %ie keline, m. [Minér.] Verbinding van nikkel en
arsenik. — Niekolane, m. [Minér.] Metaal, dat
doorgaans het nikkel vergezelt, n i Is k o 1 á n u m n.
1 ieodeane, m. (pop.) Botterik, groote domoor,
zeer onnoozel mensch m.
I ieolaïsune, ni. [H. rel.] Leer n., door Nikolaas, een' der 7 diakenen van Jeruzalem, in de
le eeuw gepredikt, welke leer het huwelijk der
priesters en, naar men wil, de gemeenschap der
vrouwen toestond, n i c o 1 a ï s m u s n. — Nico
m. Aanhanger dier leer, n i c o l a, ï e t m. -laïte,
t N ieoré, e, adj. Onnoozel, eenvoudig. — tells
subst., vooral in 't vrouwelijk: Une n-e, een onnoozel meisje n.
Nicoteaux, m. pl. [Tech.] Vieren.deels-dakpannen f. pl., voor de vakken tusschen de balken n.
Nicotiane, f. [Bot.] Vroegere naam van de ta
tabak m. (naar den Pranschman-baksplntf.,
Nicot, die in de 16e eeuw dit gewas het eerst uit
Portugal, waar het toen uit Amerika door Spanjaarden en Portugezen was overgevoerd, naar
Frankrijk medebragt) , n i c o t i á n a f. -- N icotianées, f. pl. Tabaksplanten, tabakssoorten f. pl.
-- Nicotianine, f. [Chim.] Vast en vlugtig bestanddeel n. in den tabak, waaraan deze zijn' eigen
geur ontleent, n i c o Ii a ni ne f. — Ni--ardigen
cotine, f. [Chico.] Vloeibaar, scherp en vlugtig
alkalolde in den tabak, een zeer krachtig vergift,
nicotine f. — 1®i icotiq ure, adj. [Chim.] : Sel
n-, zout, waarvan de nicotine de basis is, n i c o(ver m.
tisch zout n.
1 ierophore, m. H. n.] Doodgraver, lijkkeNietation, f. [Méd.] Het blikkeren met de
oogen, eene onwillekeurige krampachtige beweging
der oogleden, n i c t á t i e f. — Nieter, V. n.
[Vétér. j Blikkeren met de oogen (bij paarden). —
Nietitant, adj. [Anat.] : Paupière n-e, blikkerend
ooglid n.
Nid, in. Vogelnest n. N- de moineau, de corneille, de pie, musschen-, kraaijen-, eksternest n.
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`-'

4 231

--- Le n- des oiseaux de prole est appelé aire, het
nest der roofvogels noemt men aire. — Bij uit
de fourmis, de termites, de guepes,-breidng:N
N- de lapins , d'écureuils , mieren-, termieten-,

wespennest, hazen -, eekhorennest. --- (fig. et fern.)
Il ne sort point de son n-, hij komt niet uit zijn
nest, uit zijn huis; ook: men vindt hem altijd te
bed. Pondre au n- d'autrui, eens anders vrouw
beslapen. 11 a trouvé un bon n-, hij heeft een goed,
nest, een goed t'huiskomen gevonden, hij is goed
bezorgd. l ' est un n- a rats, un vrai n- à rats,
't is een rattennest, een waar rattennest (van een
slecht huisje, bekrompen kamertje). — (Loc. prov.)
Prendre Ia pie au n-, zijn oogmerk bereiken, eene
gunstige gelegenheid vinden, datgeen vinden, wat
men zoekt. On na plus trouvé que Ie n-, men is
te laat gekomen (om hem te vatten), de vogel was
reeds gevlogen. I1 croit avoir trouvé la pie an n-,
hij meent den aap gevonden, eene goede ontdekking
gedaan te hebben. Cela s'en va is n- de chien, die
zaak loopt verkeerd uit. — (Prov.) Petit á petit
l'oiseau fait son n-, dooi aanhoudenden arbeid
slaagt men allengs in zijn oogmerk, Rome is niet
op éénen dag gebouwd. A chaque oiseau son nest beau, elke vogel vindt behagen in zijn nest,
ieder vindt zijne woning de mooiste. — [Bot.] Nd'oiseau, vogelnest, eene soort van standelkruid,
dat aan den voet der denneboornen wast. N- de
fourmis, mierennest, een klouterstruik van Cayenne. — [Mil.] N -s d'hirondelle , tamboersnesten,
nesten, soort van epauletten. — N- de pie, eksternest n. , gedekte plaats in een veroverd werk,
waaruit de belégeraars veilig kunnen schieten. —
N-s de Tonkin, Tonkins- nesten, eetbare indische
vogelnestjes (van de salangáne of indische zwaluw) .
— Nidilieation, f. [Didact.] Het nestbouwen
der vogels.
Nidoreux, ease, adj. [Mid.] Naar gebraden
vet of naar vuile eijeren riekend of smakend, rottig, bedorven.
Nidulaire, i. [Bot.] Nestzwam n. — Nidulant, e, adj. Een nest makend. — Nidualé, e,
adj. [Bot.] Ills eijeren in een nest gelegen (van
zaden) .
Nié, e, adj. (en part. passé van nier): Fait n-,
Vérité n-e, ontkend feit n., geloochende waarheid f.
pièce, f. Nicht f., broeders- of zusters-dochter.
— Petite n-, achternicht t., dochter van neef of
nicht. z. ook MODE.
Niche, f. [Bot.] Korianderzaad n., veldko
m. N- des blés, Fausse n-, N- bi tarde, ge--mijn
meene bolderik, uweelachtige roode korenbloem f.
N- des champs, N- sauvage of Bhitarde, Poivrette,
commune, veldkomijn Vn. N- romaine of des jardins; N- cultivée of domestique, tamme of roomsche zwarte komijn m., veldnigelle f., narduszaad n.
N- de Candie of du Levant, z. v. a. NIGELLE. —
[Agric.] Honigdauw, brand m. in 't koren. —
[Tech.] Metaalplaat f., waarop eene teekening is
gegraveerd, welker groeven met metaalzwartsel zijn
gevuld; hol sieraad groeven
goudwerk gegraveerd en in
de groeven met zwart emailleersel gevuld, n i e l l o n.
— Kim f. van een vat. — Nieller, v. a. [Tech.]
In metaal gravéren en met zmnart emailleersel vul
maken, n i e t l é r e n (Bene door florentijn--len,ios
sche goudwerkers uitgevonden kunst). — [Agric.]
Door honigdauw bederven. — SE NIELLER, v. Pr.
Door honigdauw aangetast, bedorven worden.
Les bles se niellent. — Het part. passé is ook adj.:
Bles niellés, door honigdauw aangetast, brandig
koren n. — Tabatiere n-e, genielleerde snuifdoos f.
— Nieileur, m. Vervaardiger van niello-werk,
niëlleerder m. — Niellare, f. Kunst van niëlléren; geniëlleerd werk n.
Nier, v. a. Ontkennen, loochenen: N- une vérité, un fait, eene waarheid, een feit ontkennen.
Je nie qu'il ait raison, ik ontken, dat hij gelijk
heeft. N- one dette, un dépát, eene schuld, een
toevertrouwd pand loochenen, ontkennen. — [Log.]
N- one consequence, une proposition, eene gevolg
een voorstel ontkennen, het niet daar--treking,
mede eens zijn. — Ook zonder voorwerp: Vous
afiirmez, et moi je nie, gij bevestigt, en ik ontken.
- SE NIER, V. P. Ontkend, geloochend worden:
,

C'est lb une chose qui se nie facilement.

Nife, f. [Tech.] Bovenste oppervlakte f. eener

leischicht.

Nigaud, e, adj. (fam.) Onnoozel en dom, lomp:
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NindziHg, Niuzin, m., z. v. a. GENSING.
U-, Femme n-e, of als subst. N-, N-e,
1iiigas, m. (pr. —gace) [H. n.] Soort van
botterik m., uilskuiken n., onnoozele bloed in.,
zottin f. - NIGAUD, m. [H. n. Kleine zee- of indische zandvloo f.
1inos, m. (yr. —noce) [H. n.] Peruaansche bij t.
waterraaf f. - igauder, v. n. Zich met beu1iuSi, Niuzin, 1isau, m. of Nisanne, t.
zelingen ophouden, beuzelwerk verrigten; domme
streken begaan. - % igaiiderie, 1. Zotternij t., Ninsing, ninst- of ninsiwortel m., een voortreffeljk chineesch gewas, dat om zijne geneeskracht
beuzelwerk n.; laffe praat, domme streek m.
beroemd is en naar den suikerwortel gelijkt.
%igauteaux, in. pl. , Z. NICOTEUX.
Xiobé, t.[H. n.]Nacimvan een' vlinder, niobé f.
1ige1ie, t., weleer z. V. a. NIELLE. - [ Bot.]
Niole, t. (woord der schooljongens) Stoot, stomp,
Ju/fertje in 't groen n., niqélla f.
iirescent, c, adj. Naar 't zwart zweemend, opstopper ni.
Niort, m. (Prov.): Prencire le chemin de N-,
zwartachtig, graauwzwart.
/ieeten liegen (waarmede men beschuldigd wordt),
11grette, f. [H. n. ] (pop.) Meen f. (merle).
liegen.
1igriea, m. [Mitiër.] , z. v. a. AMPELITE.
VronNippe, t., doorgaans Xippes, 1.p1.
1igricaiile, wij. [Bot.] Met zwarten of zwartachtigen stengel. -. Nigricolle, adj. [H. n.] wentooi, vrouwenopschik m., versierselen ii. p1.,
Zwarthalzig. - iigi-ieoi-ne, ac/i. [H. ei.] Met modewaren, snuisterijen t. pl., kleinooden n. p1. zwarte voelsprieten. - Xigricrure, adj. [H. u.] (fig. et farn.) Ii en a eu de honnes n-s, hij heeft
er goed voordeel, een' vetten buit bij behaald. Met zwarte schenkels of ctjen.
Nipper, v. a. Met modetooi, met voorwerpen van
1%igrillo, M., Z. NEGRIO.
1igrin 5 m. [Mindr. IJzerhoudend titanium- opschik voorzien of uitdossen, - SE NIPPER, V. pr.
erts m. - 1Ti 4 rine, t. IJzer-titaan n., zwarte Zich van opschik voorzien; - zich allerlei fraais
granaat, een gekristalliseerde titanium -erts m.; aanschaffen. -. liet part. passé is ook adj.: Fe rn me bien n-e, goed van modetooi of opschik voorzwart bergglas IL, rooktopaas m.
iigi-ipeune, adj. [H. n. ] Met zwarte vleugels ziene, netjes gekleede, goed bemeubelde vrouw.
Nippis, in. [Corn.] Philippijnsch doek m. van
vleugeldeksels.
igi-irostre,
adj.
[H.
n.]
of
Met zwarten snavel. - igi-isper ie, adj. [Bot.] banaan- en bloemrietvezels.
1iqie, t. (fain.) Minachtend of bespottend teeMet zwarte zaadkorrels. - Xigritarse, adj.
ken n. (alleen gebezigd in): Faire Ia n- a qn., it
[H. n.] Met zwarte voetwortels. - %gritho
rax, adj. ilIet zwarte borst; met zwart borst- ge., den neus voor iemand, voor iets ophalen,
schild. - iIig-iventre, adj. Met zwarten buik. iemand of iets verachten. - (Prov.) Les malade3
Iigroi1, m. [H. ii.] Zwartoog, zeebrasem in., en ique font au médecin Ia n-, de geneesheeren
zijn onvermogend om zekere lijders, wier namen
met eene zwarte vlek op den staart.
NigrornaHeic, 1. [Divin.] Schatgraverij f., de op ique uitgaan (asthmatiques, paralytiques, pulgewaande kunst (nfl in d aarde ,verborgen voor- moniques, hydropiques, etc.) te genezen. - [H. n.],
z. V. 0. NINGAS.
werpen te vinden; z. v. a. NECROMANCIE.
1igi-ornaneien, m., ne, f. Schatgraver m.,
-t Niquedouille, m. (fani.) Domkop, zotskap m.
Xiquée (La gloire de), (plais.) Buitengescliatgraaf.ster t. - Als adj.: De schatgraverij bemeene praal, pracht of staatsie t. (naar iNiquée,
tref[end; z. ook NÉCROMANCIEN.
heldin in den roman Amailis de Gauie).
1iguedouil1e, in. (pop ), z. v. a. SOT, NAIS.
iquer, v. n. [Jeu] Bij den eersten worp winNihil -album ofNil-albuui (pr. --home), M.
[Chim. anc ] Wit niets n., zinkbloemen, witte ligte nen olde vereischte oogen werpen.
vlekken t. p1. van zink -oxyde. - [Pharm. anc.
1 1%iquet, m. Beuzeling, kleinigheid f.; spottend gebaar n.
Rattekeutels t. p1. - Nihilisme, in. [Phil.
isan, m., 1isanne, t., Z. NINSI.
Nietlieicl f., het niet, het niet-zijn; liet niets-geNise, f., z. V. a. NIFE.
boven; leer t. der vernietiging, n i 4 i 1 i S m is s n.
Sison, m. [H. n.] Zeevogel m. van 't geslacht
- Nihillste, m. et f. Nietsgetoovende m. et f.;
- nietsdoener m. , nietsdoenster t.. tot niets deu- der arenden.
Nissole, t. [Bot.] Soort van wikke 1. (gesse).
g e nd of bruikbaar lid n. der maatschappij, ni Ii it j 5 t m. - Ook als adj.: Ecrivain n-, aan niets
S Nitée f., Z. V. a. NICHEE.
Niteseent, e, adj. Blinkend; glanzig wordend.
geloovencl schrijver m. - Nihilité, t. Nietigheid f., volslagen gebrek n. aan waarde; liet niet- - Nitico ll e, adj. [H. n.] Met glanzigen hals. —
Nitidiflore, adj. [Bot.] Met glanzige bloemen.
zijn, ni/iiliteit t.
Nil, m. [Métrol.] Nil m., te Surate en elders - Nitidifollé, e, wij. [H. n.] Met glanzige
in IndiO eene soos van 100 padans of 100000 mil- bladeren.
Xitidtile, t. [H. n.] Glanskever, aaskever m.
lioen ropifen (ongeveer = 12 0 millioen guldens).
Xitodiehe, t. (zamentrekking van ny touche)
1Ii1-gaut, m. [H. n.] 1\7y1 -gau m., een gazélaclitig dier in 't binnenst van Indië, met den hals (fain.) C'est une sainte n-, 't is eene schijnheilige,
eene
fémelaarster, huichelaarster. Faire la sainte
van
een'
horens
en
staart
de
en kop van een tiert,
n-, de schijnheilige, de preutsche spelen.
os (ook boeuf gris du Mogol ge/weten).
Nitraire, f. [Bot.] Sulpétersiruik ni. - 1iXiliaque, adj. Den Nijl (rivier van Egypte)
betre/fend. - iligène, adj. Aan de Nijl-oevers ti-anhlique, adj. [Chini.]: Acide n-, naam van
t indigo-zuur hij Berzelius. - 1litratation, t.
geboren: [Myth.] La génïsse II- ne, Isis.
I[i1Jas, nl. (pr. —lace) [Cum.] Oost-indische Omzetting t. in salpeter. - Nitrate, m. [Chim.]
m chinésche stof van boombast met zijde, n t 11 S ii. Salpeterzuur zout n. N- de potasse (in mineralogische taal Potasse nitratée), salpeterzure potNile, t. [Bias.), z. CROIX N1LLÉE. [Agric.] gische
Rond uitspruitselije ii. aan het hout van den bloes asch 1. - Nitre, t. [Chim.] Salpeter n. - Xlwijnstok. - [Hart.] Bij palm, als sieraad-fend treux, eitse, adj. Salpeterachtig. - [Chirn]
m een bloembed. - [Tech.] Langwerpig wieltje n. Acide n-, salpeterig zuur. Gaz n-, salpeterig gas n.
sin darmen le tweernen. z. ook ANILLE. Nille, - Xitriate, m. [Chim.] Salpeterzure potasc/i t.
e, aPi. [Bias.]: Croix n-e, gescheiden ankerkruis n. - Xitrière, t. Salpetergroeve t. - XitrificaXilogêne, wij., z. V. a. NIL1GENE. - 1iI 0 - tion, t. Vorming t. van salpeter of salpeterzure
mètre, m. Nfjlmeter m., paal of zuil tot meting zouten. - Xiti-ifier (Se), v. yr. Tol salpeter
der overstroomingen van den Nijl (Egypte's hoofd- overgaan, salpeter worden. - Nitrigène, ni.
[ChUm], z. v. a. NITROGÈNE. - Xiti-ique, aclj
rivier) nilometer m. - iIornétrie, 1. Nyl
hum.]: Acide n-, salpeterzuur, sterkwater n. meetkunde, Nijlmeting f. - ilorneti-iqiie, t.
itrite, rn [Chim.] Saipeterigzuur zout a. Den lvijlmeter of de Nfjlineting betre/Tend, is i i 0métrisch. - 1Ii1oseope, m., Z. NILOMETRE. %itiogène, m. [Chim.] Een der namen van de
- 1Ti1otiqne, adj. [H. n.] In den Nijl levend. stikstof (azote). - Ook als adj.: Gaz nitrogene,
Mmbe, m. Lichtkrans, straalkring olin 't hoofd stikstoflucht II. - Xiti-o;nètre, m. [Phys.]
van de afbeelding der heiligen (in dezen zin zegt Werktuig n. om de salpeters van den handel
men dooi-gaans auréole); ook om het hoofd van te beproeven, saipetermeter, n i t i' o m e te r m. -Sommige heizers op oude munten, n i in b u s M. - Nitroinuriate, m. [Chim.] Salpeterzoutzuur
(fig.) Luister, glans m., dien uitstekende personen zout n. - Nitro -inui-iatique, adj. [Chim.]:
Acide n- (nu acide hyclrochioro-nitrique), salpeteraan hunne verdiensten schijnen te ontieenen.
Ninibo, m. [Bot.] Malabarsche boom m., uit zoutzuur, koningswater n. (eau régale). - Xitrosité, t. [Diclact.] Salpeterachti id t. olie
wordt
geperst,
wel/es olijfachtige vrucht eene
(azog
ete rverbin C
1.
Xitrure, m. [Chim
die men voor zenuwsterkend houdt, n i m b 0 m.
.] Saip
Homme
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NIVAL
lure). N- d'hy}drogène, z. v. a. AMMONIAQUE. Nde carbone, z. V. a. CYANOGÈNE.
1\ïival, e, 1 i véal, e, adj. [Bot.] Des winters bloeiend.
Niveaa, m. Waterpas, werktuig om te onder
een vlak horizontaal of waterregt is,-zoeknf
rigtsnoer, meetsnoer, nivelleer-werktuig n. N- de
charpentier, de macon, tirnmermans-, metselaarswaterpas. N- á bulles d'air, waterpas of liniaal n.
met luchtbelbuizen en vizieren. N- à plomb of a
pendule, schietlood, paslood n. — N- hydraulique,
fleschjes-waterpas. Le n- -cerele de Lenior, liet
cirkelwaterpas van Lenior. Dresser an (aver le) n-,
waterpas zetten of stellen. Ajuster an (aver le) n-,
te lood zetten. Mesurer an n-, waterpassen, met
het paslood meten. — Toestand van een horizontaal vlak of van vele punten in 't zelfde horizontale vlak. Le n- de la mer, de hoogte der zee. —
N- de pente, doeérings-hoek m. La différence de
n-, 't verschil in hoogte, van waterpas. — [ Mar.]
N- de l'eau, waterspiegel m., waterpas. N- d'eau
dun vaisseau, waterspiegel m. van een schip, waterlijn, lastlijn f. (ligne de flottaison). — (fig.)
Gelijkheid f. van rang, van verdienste. -- [H. n.]
N- d'eau, hamerhaai m. (marteau); — N- d'eau
douce, water juffer f. (marteau). — DE NIVEAU,
AU NIVEAU, loc. adv. Op gelij ke hoogte, waterpas,
gelijk: Mettre cent arpents de terre aju n-, honderd
morgen lands waterpas leggen afmaken. — ( fig.) Le
danger, comme la mort, met tous les homines de
n-, 't gevaar, even als de dood, maakt alle menschen gelijk. — Ook als prép met de: La cour n'est
pas an n- du jardin, de plaats ligt niet waterpas
met den tuin. — ( fig.) I1 est an n- des plus grands
seigneurs, hij staat met de grootste heeren gelijk,
hij heeft gelijken rang en voorregt met de aanzien
Ouvrage qui n'est pas an n- des con--ljksten.
naissances actuelles, werk, dat niet op de hoogte
der tegenwoordige kennis staat. — I1 n'est pas á
votre n-, pour raisonner de la langue, hij staat
niet met u gelijk, hij heeft de kunde niet om, gelijk gij, over de taal te spreken.
4 1 ivéen, ne, adj. Naar sneeuw gelijkend;
sneeuwwit. — 1%ivéirostre, adj. [H. n.] Met
witten bek of snavel.
%iveler, V. a. Waterpassen, met het waterpas
of paslood meten; waterpas, gelijk of elfen maken,
effenen: N- une rivière, une allée, eene rivier,
Bene baan waterpassen. N- le pavé dune rue, de
bestrating eener straat waterpas, vlak leggen. —
[Mar.] N- un vaisseau, een schip op zijne dragt
leggen, een schip van pas laden. — (fig.) Gelijk
maken: N- les fortunes, les rangs, de bezittingen
gelijk verdeelen, de rangen gelijk maken. — [Coin.]
N- un compte, eene rekening vereffenen, afdoen.
— NIVELER, v. n. (fain.) Beuzelen, lanterfanten.
(In dien zin verouderd). — SE NIVELER, V. pr.
Waterpas gemaakt worden; waterpas worden; —
gelijk worden. Ce terrain ne se nivellera pas facilement, dat terrein zal niet gemakkelijk te waterpassen zijn. Les terras se nivellent sous 1'inondation, de landen worden onder de overstrooming
elfen, vlak. — ( fig.) Les fortunes se nivellent de
jour en jour, de bezittingen worden met den dag
meer en neer gelijk. — Nivélerie, f. (woord
van La Fontaine), z. v. a. BADAUDERIE. — Ni velette, f. Soort van waterpas n. , in gebruik bij
den aanleg van spoorwegen. — Niveleuar, m.
Waterpasser n1., hij, die 't waterpas in handen
houdt. — [klist.] N-s, gelijk- of effenmakers, n iV e l e u r s, aanhangers eener volstrekt politieke gelijkheid inz. tijdens de eerste fransche revolutie;
gelijkheidpredikers in Engeland, inz. onder Karel
I., levelers. — 5 Niveiier, ni. Beuzelaar m.
Nivelle (Jean de) (Loc. prov.), z. onder
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Nivellernent, m. Met waterpassen of nivelléren; waterpassing, gelijkmaking, afmeting naar 't
waterpas of 't paslood. N- lharommlétrique, hoogteof diepte- bepaling door middel van den barometer.
— (fig.) Gelijkmaking der standen, der bezittingen.
Xivéole, f. [Bot.] Sneeuwklokje, lenteklokje n.
Xivereau, m., Xiverolle, f. [f1. n.] Sneeuw vink m., soort van dikbek. — NIVEROLLE, f. [Bot.]
Soort van winterbloem f.
Rivet, m. (pop.) Ongeoorloofd, geheim voor
dat een zaakgelastigde voor zich zelven uit-deln.,
een' voor anderen gedanen koop weet te trekken.
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Nivette, F. [Hort.] Groote, langwerpige zoete
perzik f.
1Tiviforme, adj. [Minér.] Sneeuwvormig: Chaux
sulfatée n-, sneeuwvormige zwavelzure kalk m.
I Tivóse, m. Sneeuwmaand f., 4e maand in den
kalender der eerste fransche republiek (van 21 Dec.
tot 19 Jan.) .
Xix , m. [Mytli. allem.] Boosaardige watergeest m., verdicht wezen, dat zich in 't water ophoudt en vaak menschen tot zich naar beneden trekt.
Noachides, in. pl. [H. sacr.] Afstammelingen
van Noach, n o a c h z d e n m. pl. — De zeven geboden n. pl., die, volgens de rabbijnen, door Noach
aan zijne zonen gegeven werden.
Xobiliaire, adj. Tot den adel behoorend, adel
Ordre, Sang n-, adelstand m., adellijk bloed n.-lijk:
— Soms ook minachtend gebézigd: La gent n-, het
adellijk volkje. — Particule n- , adelaanduidend
woordje vóór den familienaam (in Frankrijk de,
in Duitschland von, in Nederland van , in Denemarken of, enz.). — NOBILIA1RE, m. adelboek n.,
opgave of lijst f. van al de adellijke geslachten eens
lands. -- Nobilissintat, m. [Ant. rom.] Waar
XobilissiNne, adj.-dighevanoblsmu.—
Alleredelste, titel der Cwsars en hunne vrouwen
in 't latere romeinsche rijk, n o b i l i s s i in u s,
n o b i l i s s i in a. — els subst.: Door Constantijn
ingestelde waardigheid, die 't regt gaf ons 't purper te dragen en den bezitter in rang boven den
patriciër verhief. — t Nobitité, f., z. v. a. NOBLESSE. — t NOBILITER, v. a., Z. v. a. ANOBLIR,
ENNOBLIR. — Xoblaille, f. ( dénigr.) Kleine adel;
verbasterde, gezonken adel m.
X'oble, adj. Adellijk, van adel, van adellijke
geboorte, in den adelstand verheven: I1 est n- de
naissance, par sa naissance, hij is van adellijke
geboorte, door zijne geboorte van adel. Etre n- de
race, de maison, van adellijk geslacht, van een
adelt jk huis zijn. I1 est n- de père et de mère,
hij is van vaders- en moederszijde van adel. — Etre
n- par lettres du prince,. door vorstelijke brieven
geadeld zijn, een' vorstel2jken adelbrief hebben. -[Hist.] N- homme, edelman, titel, dien de adellijken weleer aannamen, en dien ook in sommige acten
de burgers droegen. — [Jar. féod.] Biens n-s, adel
goederen n. pl. — N- abbaye, adellijke abdij f. —-lijke
(Loc. prov.) Il est fou, on le roi nest pas n-, hij
is een uitgemaakte gek. — (fig.) Edel, verheven,
heerlijk, voortreffelijk, grootmoedig, edelmoedig,
deftig, voornaam, beroemd: I1 a des sentiments n-s,
hij heeft édele, verhévene gevoelens. Un coeur n-,
een edel hart. Ce qui parait n- it inn, parait has
a l'autre, wat den eenen edel, voortreffelijk schijnt,
schijnt den anderen laag. C'est une action n-, dat
is eene heerlijke daad. — Un style n-, een deftige,
édele stijl m. — Un n- amusement, een lofwaardig, fatsoenlijk tijdverdrijf n. — Un plus n- métier,
een deftiger, fatsoenlijker beroep of bedrijf n. —
Un n- orgueil, een edele trots rn. — Les lévriers
sont les plus r-s des chiens, de windhonden zijn
de edelste van alle honden. — Les parties n-s du
corps, de edelste deden des ligchaams (als het hart,
de lever, de hersenen, enz.); ook: de teeldeelen n.
pl. -- NOBLE, m. 4dellt ke, edelman; geadelde, in
den adelstand verhévene m. Les nobles et les rotuners, de adellijken en de burgerlijken. Tout
gentilhomme est n-, mais tout n- n'est pas gentil-

homme, ieder edelman is adellijk, maar niet ieder
adellijke is edelman (van geboorte). — N- de nouvelle impression, nieuwbakken edelman. — (fig.)
Son gout était pour le grand et le n-, hij had
smaak voor 't groote en édele. — [Métrol. sac.]
N- ? la rose, rozenobel m., voormalige engelsch.e
goudmunt, met een schip en eene roos gestempeld.
—.Xoble-épine, f [Bot.] (pop.), z. v. a. ALTBÉP1NE; Soms ook z. v. a. EPINE-VINETTE. — l oMleineut, adv. Op edele wijze, edel, adellijk; deftig,
heerlijk, voortreffelijk: I1 West pas noble, mais it
vit n-, hij is niet van adel, maar hij leeft deftig.
II nous a traités n-, hij heeft ons heerlijk onthaald. — [Féoi.] 'i'enir n- une terre, een landgoed
als adellijk leen, als riddergoed bezitten. — (fig.)
I1 pease n-, hij denkt edel. I1 s'exprime n-, hij
drukt zich deftig, met waardigheid uit. — Noblesse, f. Adel, adeldom, adelstand m„ adellijke
waardigheid; — ridderschap f., edellieden m. pl.
Ancienne, nouvelle n-, oude, nieuwe adel. On lui
a donné la n-, men heeft hein den adeldom gege-
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ven, hij is tot den adelstand verheven. Il ne se
pique point de n-, hij beeldt zich niets in op den
adel, hij is op zijn' adelstand niet hoogmoedig. Des
lettres de n-, brieven m. p1., bewijzen D. pl. van adel.
N- par lettres, uit brieven van adeldom voortgevloeide
adel. N- d'agrégation, aangenomen adel. N- par
les armoiries, wapenadel. N- de cbevalerie, ridder
cléricale, geestelijke adel, adellijke voorregten-adel.N
der ,geestelijkheid. N- palatine, koninklijke huisadel.
N- de quatre lignes ou quartiers, adel van vier
geslachtslijnen of kwartieren. N- transmissible,
erfelijke, overgaande adel. N- vénale, gekochte
adel. N- d'épée, zwaardadel, adel van den degen,
door krijgsverdiensten verworven adel. N- de robe,
door hofdiensten verkregen adel. Nouvelle n-, Nrécente de fraiche date, nieuwe adel. — (Proc.) Nvient de vertu, deugd adelt. N- oblige, de echte
adeldom betoont zich als zoodanig door zijne daden.
— La n- d'Allemagne, de duitsche ridderschap.
Une assemblée de la n-, eene vergadering des adels,
van de gezamenlijke edellieden van een land. Une
assemblée de n-, een gezelschap van edellieden,
van adellijke personen. La fleur de la n -, de bloem
des adels. — ( fig.) Edelheid, verhevenheid, voortreffelijkheid, edelmoedigheid; deftigheid, waardigheid f.; het édele. N- de coeur, dame, de sentiments, verhevenheid, edelmoedigheid van hart, ziel,
gevoelens. La n- de style, d'expression, het edele
sn stijl, in uitdrukking, deftigheid, waardiqheid
van stil, van uitdrukking, I1 y a beaucoup de
n- dans sa conduite, er is veel edels, grootmoedigs
in zijn gedrag. -- Cette figure a plus de n- que
de beauté, deze figuur heeft meer edels dan schoons.
Noe, m. [Tech.] Duiker m., houten koker onder een' dijk of weg; — han,ggoot f.
1 Toce, f. huwelijk n., echt m. (in deze beteekenis altijd meerv. : noces) Enfants des premières
n-s, kinderen uit het eerste huwelijk. Elle 1'a
épousé en secondes n-s, zij heeft met hem een
tweede huwelijk aangegaan. — Bruiloft f., bruilo Etsfeest, bruiloftsmaal n. (in dezen zin zoowel enkel
als meervoud): Les n-s dun prince, het bruiloftsfeest van een' vorst. Une n- de village, een dorps
boerenbruiloft. Je vals aux n-s,-bruiloftse,n
ik ga ter bruiloft. Toute sa famille était à sa
n-, a ses n-s, zijne gansche familie was op zijne
bruiloft. Il vient de la n-, hij komt van de bruiloft. — Les n-s de Cana, de bruiloft te Kana. -habit, présent de n- ou de n-s, bruiloftskleed,
-geschenk. — Bruiloftsgezelschap n., al de ter
bruiloft genoodigden : Toute la n- est allée a
l'église, liet geheele bruiloftsgezelschap is naar de
kerk gegaan. — ( fig.) C'est une n-, un festin de
n-, 't is een bruiloftsmaal (van een groot, kostelijk
naaal). — (Loc. prov. et pop.) D'être pas à la n-,
in gevaar, in verlegenheid, in eerre netelige omstandigheid zijn. 11 ne fut jamais a telles n -s (doorgaans in kwaden zin) , hij is nog nooit zoo te gast
of te kermis geweest. Faire n- de ehiea, alleen ter
voldoening van zinnel ke lusten trouwen. Voyage
de maitre, n-s de valets, wanneer de heer uit is,
maken de bedienden goede sier. II est arrivé comme
tambourin à n-s, hij kwam juist van pas. Ce ne
sont que n-s, 't zijn niets dan vrolijke dagen. Tous
les jours ne sont pas n-s, 't is alle dag geen kermis, geen bruiloft. Le pain des n-s dure encore,
de speelman zit nog op het dok, de wittebroodsweken duren nog. On ne dine point, quand on est
de n-s Ie soir, wie 's avonds ten eten is gevraagd,
moet 's middags vasten. Qui va ui n-s sans prier,
s'en revient sans diner, ongenoodigde gasten zet
men achter de deur. Bolre tant qu'b des n-s, duchtig pooijen, veel drinken. II nest joie que de n-s,
dat heet eerst pret hebben. Cela va comme á des
n-s, dat gaat goed. Faire la n-, zijn hartje ophalen,
refjt pret hebben, volop eten en drinken.
Koeher, m. ( poet.) Stuurman, schipper, loods m.
Le pale n-, Le n- an Styx, Le vieux n- des marts,
de veerman van den Slyx, van de dooden, Charon.
1 oceur , m., -euse, f. (pop.) Verkwister,
smulpaap m., verkwistster f.
?boeier, Tere, ad;. [Myth.] De bruiloften besturend, het toezigt over de bruiloften hebbend: La
nocière Junon, de bruilofstgodin Juno. — Flambeau
n-, br2uilofttoorts f.
Noetammm uIationn, f., z. NOCTAMBULIS iE.

et f. Nacht- of slaapwandelaar m., -ster f. (gebruikelijker is somnambule).
-- %octanilb .le, m.
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--- Noctambulisme, m., z. v. a. SOMNAMBULISME.
1®i octifer, m. (poét.) Avondster f. — d1s adj. f.
L'étoile noctifêre, de avondster. — Noctiflore,
adj. [Bot.] : Plante n-, b# nacht bloeijende plant f.
— 1Ioetilion, m. [H. n.] 4merikaansche vledermuis f. met korten gespleten snuit. — Noetiluce, adj. [Bot.], z. v. a. NOCTIFLORE. - N oetiluque, adj. [Didact.] Bij nacht lichtend, schitterend of lichtgevend: Les vers luisants sont n-s,
des insectes n-s, de glimwormen glinsteren bij nacht.
Le phosphore est n -, de phosphorus geeft in donker licht van zich af. — [Bot.] , z. v. a. NOCTIFLORE. — Ook als subst.: Les n-, de in het duister lichtende of glinsterende voorwerpen, insecten n. pl. — Noetivague, adj. Nachtwandelend,
bij nacht rondgaand (van dieren) .
Xoetuelle, f. [H. n.] Nachtuil; — nachtvlinder m. — Koetule, f. [H. n.] Spekmuis, spek
-vledrmuisf.
1lloeturlabe, ni. (beter gevormd: Nuctorlabe
of Illyetorlabe) [Mar.] Nachtwijzer m. , een
vroeger gebruikte graadboog tot meting van de
hoogte der poolster bij nacht.
Nocturnal, e, adj. [Anc. liturg:] Nachtdienst f.,
metten f. pl. (matines). — Nocturne, adj. Nachtelijk, bij den nacht voorvallend; tot den nacht behoorend. Apparition, Vision n-, nachtverschijning f.,
nachtgezigt n. — Assemblée n-, nachtvergadering f.
— [Astr.] Are n-, nachtboog m. — [Bot.] Plante
n-, plant, welker bloemen alleen in de duisternis
opengaan, of die 's nachts aangenaam riekt, nacht
-- [H. n.] A.nimaux n-s, nachtdieren n.-plantf.
pl. (die 's nachts op roof uitgaan) . — [ Iléd. ] Peines n-s, nachtelijk lijden n., nachtpijnen f. pl. —
NOCTURNE, m. [Liturg.] Nachtzang in., nachtmette f.
— [Mus.] Veelstemmig •muzikstukje n. van teeder,
klagend karakter. -- NOCTURNES, ni. pl. Nachtdieren n. ,pl., inz. nachtvogels m. pl.; woud- of
nachtvlinders in. pl. -- Noeturnenient, ode.
Des nachts, bij nacht.
-j- Noeuité, f. Schadelijkheid; — schuldigheid f.
Nodal, e, adj. [Phys.] Wat de slingerknoopen
of rustpunten in een trillend vlak betreft. Lignes
n-s, rustlijnen f. pl. Figures n-s, Chladnische klank
-figuren.
pl.
Noddi, m. [H. n.], z. V. a. FOU.
odieolle, adj. [Fl. n.] Met knobbeligen hals
of borstschild. — Nodieorne, adj. [H. n.] Met
knobbelige voelsprieten. -- Nodifère, adj. Met
knobbels bezet. -- Noditlore, adj. [Bot ] Met
bloemen aan de knoopen of gelédingen. -- Nodipede, adj. [H. n.] Met knobbelige voeten. — Nodosite, f. Knobbeligheid f.; — knobbel, knoest m.
— 1 1%léd.] Knobbelig of knoestig gezwel n., buil f.
— Nodulaire, adj. [H. n.] Vol knobbels, geheel
knobbelig. -- %odnnie, m. [Didact.] Knobbeltje,
knoestje, knoopje n. — Notiuleux, enne, adj.
Didact.] Vol knobbeltjes of knoestjes. — Nodullfére, adj. [H. n.] Metknobbeltjesbezet. — Nodus, m. [Chir.] Knoop m., hard gezwel aan de
gewrichten, pezen en banden van 't ligchaam; knobbel m.; soms ook z. v. a. GANGL[N.
Noe (ai -else de), z. ARCHE.
Xoël, m. [Liturg.] Kersfeest n., kersmis f., kersnacht m. Les jours de n-, de kerstlagen m. pl. Nous
aurons vacances à N-, met kersmis zullen wij vacantie hebben. -- Buche de Noël, z. BIlCIIE. Arbre de N-, kersboom m. -- (Prov.), z. CRIER, V. a.
Quand N- a son pignon, Paque a son tison, of
Quand à N- on volt les moucherons, It Phque on
volt les glacons, een late winter geeft een koud
voorjaar. — Kerslied n.; wijs f. daarvan. Chanter
des n-s, kersliederen zingen. Executer des ns sur
l'orgue, kersliederen op 't orgel spelen. — Soort
van spotliedje n. op die wijs: Il courut un ncont.re le ministre, er was een spotliedje tegen den
minister in omloop. (In deze beteekenis verouderd.)
Noènie, m. [Rhét.] Gedachtenfiguur f., waar
zaak te kennen geeft. terwijl-medn
men de andere zegt, n o t in a n. — [Phil.] Gedachte f., denkbeeld n. --- Noi;rgie, f. [Phil.]
Verstandswerkzaamheid f., het denken.
Noend, m. Knoop. strik m. N- serré, lathe,
vaste, losse knoop of strik. Faire, Défaire un n-,
een' strik of knoop leggen, losmaken. N- de tisserand , de chirurgien , weversknoop , chirurgijnsknoop. N- coulant, schuifknoop, stropsteek m. IN- de
T

-

NOGAT
cheur of anglais, visschersknoop. N- droit, platte
oop. N- allemand of d'allemand, duitsche knoop,
gtimmersteek.
N- de batelier, schipperssteek, schip

-
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— donker, duister; — vuil, smerig. Drap n-, zwart
laken. Bathe n-e, zwarte baard m. Encre n-e,
zwarte inkt m. N- comme jais, comme du charhon,
comme un corbeau, gitzwart, koolzwart, ravenzwart. Cheval n-, zwart paard. Cheval n- mal
teint, stecht geteekend, roodachtig zwart paard.
— Raisin n-, blaauwe druif f. — Du pain n-,
bruin brood. — Personne ti peau n-e, mensch met
donkerkleurige huid. Des yeux n-s, zwarte, donkere oogen. — Bêtes n-s, z . BETE . — Viande n-e,
bruin vleesch (van hazen, snippen, enz.). — Blé

N- de galère, galeisteek, lus f. N- d'arti--perskno.
ficier, vuurwerkersknoop, mastknoop. — [Mar.] N•marin of plat, zeemansknoop, platte knoop. N- de
bouline , enkele schootsteek m. N- d'agui a élingue, lij fknoop; paalsteek. N- d'écoute, schootsteek.
N- de vache, oude-wijven-knoop. N- d'anguille,
garenstrop, wantstrop m. Demi-n-, halve knoop,
mastwerp m. N- à plein poing, dubbele mastwerp,
hielingsteek. N- gueule de loup, de raie, bogtsteek n-, z. BLÉ . — On l'a tant batty qu'il est tout
of engelsche kink f., haaksteek. N- de Bois, tim- flair, men heeft hem zoo geslagen, dat hi geheel
mersteek. N- oeillet, oog n. N- cul de port, knoop loodkleurig (bont en blaauw) is. — Nuit n-e, donaan 't eind van een touw. N- cul de pore simple, kere nacht m. Cachot n-, donkere kerker m. Chamdouble, á tête de mort, b tete d'alouette, sjouwer bre n-e, donkere kamer f.; z ook CHAMBRE. Il fait
staande-wantsknoop, schildknoop, val -manskop, n- dans cette chambre, 't is duister in die kamer.
N- oeillet et collet d'étai,-repsoftkn. Le temps est n-, de lucht is digt betrokken. Une
oog en kraag van een stag. N- queue de rat, slurp m., n-e tempête, een donker, zwaar onweder. — Frail
takeling f. IN- étalingure d'orm de petite ancre, n-, koude f. met betrokken lucht. — Mains n-es,
de grappin, ankersteek, werpankersteek. Ijl- tour vuile, onzindelijke handen f. p1. Son tinge est tonmort, mastwerp. N- de hauban, staande want- jours n-, zijn linnengoed is altijd vuil. Dents n-es,
knoop. N-s de la ligne de sonde, knoopen van de zwarte, vuile tanden m. p1. — (fig.) Droevig, droeg
loodlijn,. N-s de la ligne de loch, knoopen, mer- geestig; -treurig, naar; boos, snood, afschuwelijk.
ken n. p 1. van de loglijn. N- de jambe de ellen, Des pensées n-s, treurige, sombere, nare, akelige
trompet f., trompetsteek. — [Ant. mil.] N- de cor- gedachten f. pl. Cela lui donne une humeur n-e, dat
delie,res, knoopmoêr f., knoopband m. N- d'épaule, maakt hem droefgeestig. — C'est une n-e trahison,
schouderstrik m. N- d'épée, degenstrik, degenband. 't is een snood, boos, verraad n. Il a lame n-e, hij
N- du pontet, krop m. van den geweerbeugel. — heeft eene zwarte, boosaardige ziel, 't is een a f
[H. anc._) N- gordien, z . GORDIEN . (fig.) Band m., schuwelíjn mensch. — On me l'a dépeint si n- que
verbinding f. tusschen personen: Le n- sacré du je ne veux avoir aucun commerce avec lui, men
manage, de heilige band des huwelijks. Iis lont heeft hem mij zoo zwart, zoo snood afgeschilderd,
attachés (lids) dun double n- de parenté, zij zijn dat ik niet met hem wil te doen hebben. On 1'a
door een' dubbelen band van bloedverwantschap rendu Bien n- dans cette affaire, men heeft hem
verbonden. Rompre Ie n- de l'amitié, den band van bij deze zaak zeer zwart gemaakt, zeer slecht van
vriendschap breken. Former de nouveaux n-s, nieuwe hem gesproken. — (Loc. prov.) Le temps est Bien
verbindtenissen aangaan. -- (fig.) Knoop m., zwa- n-, it pleuvra des prêtres, de lucht is zwaar berigheid, hoofdzaak f., hoofdp&nt n. Voila le n- de trokken, 't zal zwartrokken regenen. z. ook BETE,
l'affaire, dat is de zwarigheid van de zaak. J'ai BEURRE , DIABLE, FOUR. - (poét.) Londe n e,
trouvé Ie n-, ik heb de zwarigheid gevonden. Tran- de Styx, rivier der onderwereld. Passer 1'onde n-e,
cher le n- de la question, de la difficulté, den sterven. — Géogr.] La mer N-e, de Zwarte zee f.
knoop doorhouwen, de zwarigheden opruimen, de La forêt N-e, het zwarte woud. — [Gray.] Mavraag oplossen.. -- [Litt.] Le n- de cette pièce est nière n-e, zwartekunst f. — [Jeu] La couleur
mal forme, de knoop (de verwikkeling) van dat n-e, de zwarte kleur (klaveren en schoppen). —
stuk is slecht gelegd. Le n- et le dénouement dune [Méd.] Maladie n -e, z. v. a. n1ELENA. — [Vétér.] Ntragédie, de knoop en de ontknooping van een nsuseau, z. BARBOUQUET. No1R, m. Zwart m.,
treurspel. — Knoop, knobbel m., knodde f., gele zwarte kleur f. N- toned, garancé, donker, roodkwast, knoest m. Le Bois de cornouiiler-dingf.; achtig zwart. Un vilain n-, een leelijk zwart. Voile
est plein de n-s, het kornoeljehout is vol knobbels. teint en n-, zwart geverwde sluijer m_ Charnbre
Canne I n-s, geléde rietstok m. 11 y a plus de tendue de n-, zwart behangen kamer f. I1 est en
n- à la paille de froment qu'a celle d'avoine, er n-, hij is in 't zwart. Il est habillé de n-, hij is
zin meer knodden of gelédingen aan het tarwe- in 't zwart gekleed. Teindre en n- zwart verwen.
dan aan 't haverstroo. — Ce bols ne saurait se — [Corn.) N- d'Allemagne, duitsch zwart. IN- de
fendre droit, it y a trop de n-s, dit hout laat zich serf, hertshorenzwart. N- de charbon, kolenzwart.
niet refit splijten, het heeft te veel knoesten. — N- de cordonnier, schoenmakers zwartsel n. N[Anat ] Lid n., geléding f., gewricht n. der vin- d'Espagne, spaansch, zwart. N- de fumée, de suffe
gers, knokkel m. Le n- du petit doigt, de knokkel of a noircir, zwartsel. N- d'ivoire of de velours,
van den pink. — N- de la gorge, z. GORGE. — ivoorzwart, fluweelzwart. N- dos, beenderzwart.
[Vétér.] Couper è un cheval deux n-s de la (fig. et fain.) I1 n'y volt que du blanc et du n-,
queue, een paard twee geledingen van den staart 't is een os, die in den bijbel kijkt; hij kan 't niet
afhouwen. — [Astr.] Knoop m., elk der beide lezen, ook: hij kan 't niet meer lezen (door gebrek
tegenovergestelde punten in welke twee groote cir- aan licht) . -- Voir les chases en n-, de zaken van
kels der schijnbare hemel.spheer, inz. de ekliptika de donkerste, ergste zijde beschouwen. 11 m"a vendu
en (Ie loopbaan eener planeet, elkander snijden. z. du n-, hij heeft mij bedot, bedrogen. I1 s'enfonce
ASCENDANT, DESCENDANT. - [Bot.] Knop m. aan dans Ie n-, I1 fait of broic du n-, hij geeft zich
den stengel, die de geboorte geeft aan ieder blad aan treurige gedachten over. z. ook BLAtic, POT. —
of aan ieder bladerenpaar. — [Chas.] N-s, vleesch- [Agric.] Soort van roest of brand m., die 't koren
knoopen, uitstekende spieren aan de heupen van 't aantast. — [Bot.] Noir-prun, z. v. a. NERPRUN.
hert. — [Chir.] , z. v. a. NooUS. — [Géol.] Knoop, — [Forg.] N- ployant, vlekken f. pl. op't ijzer, welke
bergknoop m., punt, waar bergketens zich tot een aantoonen, dat het smedig, buigzaam is. — [1-I. n.]
stelsel vereenigen. — [Géom.] Knoop, punt, waarin N- bleu, soort van colibri m. N- aurore, 4ïnerieene kromme lijn zich zelve snijdt. — [1-1. n,] Soort kaa.nsche vliegenvanger m. N- souci (verbasterd van
van meirval of wentelaar m. — [Mus.] , z. v. a. noir-sourcil), zrnerikaansche zwartvink met een'
GROUPE. — [Phys.] Rustpunt n. in eene trillende goudgelen kop. N- bouillard, z. v. a. BARGE. —
snaar, in, een aangestreken vlak. — [Pêche, Corn.] NoiR, m. Zwarte, neger. Un n- et un blanc, een
Langzaam gedroogde en weinig gezouten stokvisch m. zwarte en een blanke. Commerce des n-s, slaven--- [Tech.] Naad, voeg f., plaats der vereeniging handel. — z. ook NOIRE. (gaai in.
Noira, in. [ U. n ] Soort van Javaansche papevan twee stukken lood met soldeersel; plaats, waar
NoirAti'e,'adj. Zwartachtig: Couleur n-, zwart
de stukken der tronspethuis aaneen gesoldeerd zijn.
kleur f. Terre n-, zwartachtige aarde f.-achtife
-- Glasknoop m. (boudine). — Kwast m., harde
aan
m.
den
teugel.
— I oii aud, e, adj. (fain.) Zwart van haar en
plaats in mariner, enz. — Knoop
donker van gelaatskleur. — 11 a le teint n-, hij
I%®fiat, m., z. NOUGAT.
i^ oguet, in. ['.pech.] Lange en ondiepe ben of heeft eene donkerbruine kleur. — Ook als subst. m.
en f.: Une pette n-e, eene kleine bruinette. —
mande f., korf m. der fruitverkoopers enz.
t Nog ette, f. Linnen en kantverkoopster. — NOIBAUD, m. [H. n.] Klipvtsch m. der Roode zee.
— Noireeutr, f. Z wartlreid f. La n- de l'ebène,
Winkeldochter f. van eene linnenverkoopster.
de 1'encre, de zwartheid van het ebbenhout. van.
Noir, e, ail j. Zwart; — zwartachtig, donker
zwartbruin; — loodblaauw, loodkleurig;-kleurig, den inkt. La n- des nègres, de zwartheid der
,
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negers. - [ Méd.] La n- du sang, de zwartheid
van liet bloed. - Zwarte vlek f.: 11 a des n-s a Ja
jambe, une n- au visage, hij heeft zwarte vlekken
aan 't been, eene zwarte vlek in 't aangezigt. (fig.) Snoodheid, afschuwelijkheid, afgr)setjkheid t.;
noode laster, vaische streek m., snoode behandeling 1. La II- de son crime, de snoodheid zijner
misdaad. 11 a dit des n-s de cette femme, hij heeft
(eeljke dingen, schandelijken laster van die vrouw

NOM.

olie t. - Noot, naam van andere vruchten dan
die des eigenlijken notenbooms; Z. AREC, BEllEN,
coco, GALLE, MUSCADE , VOMIQIJE, enz. N- de
pistache, pfinpernoot. N- de terre, aardnoot (ara
chide). N- métel of mételle, Z. MÉTEL. - Kern,
vruchtkern, pit t. (doorgaans noyau geheeten). N- de mar, blaashoren m. (bulle). - (Loc. prov.)
Le gout de la n-, het lokaas, waarmede men
iemand misleidt. Marcher comma sur des n-, als
op noten loopen, met moeite en pijn gaan. Nulle

verteld. Faire a qn. une n-, des n-s, iemand een'
slechten trek, valsche streken spelen. - Noircir, n- sens coque , geen noot zonder dop, geen visch
a. Zwarten, zwart of donkerkleurig maken, zonder graat. z. ook CORNEILLE. - [Anat.] Nzwart verwen, zwart aanstrijken: N- du cuir, une du genou, z. V. a. ROTULE. - [Arqueb.] N- d'ut
muraille, Ieder, eenen muur zwart maken. Le so- fusil, dun pistolet, tuimelaar m. - [Cuis.] N- de
leiJ noircit le teint, de zon maakt de gelaatskleur veau, kalfsklier t. (in het schouderstuk bij 't gebruin of donker. - [ Tech.] N- Je canon dun wricht der beide beenderen). N- d'alouette, bittere
fusil, une épée, een' geweerloop, een' degen zwarten krop van een' leeuwerik. - [Mar.] Hommer, nomof zwart laten aanloopen (om hem tegen roest te mer m. (dikte onder den top eener steng, welke
beveiligen). - (fig.) Cette lecture ma noirci les- daar gelaten wordt om de zaling en het want over
prit, die lektuur heeft mij met sombere, akelige te leggen). N- du cabestan, kop m. van de spil. gedachten vervuld. - ( fig. at fam.) N- du papier, [Anc. mar.] N- du gouvernail. de Ja manuelle,
schrijven, papier vuil maken, papier bekladden. - rol 1. in den bril of in 't koldergat (waarover de
(fig.) Zwart maken, belasteren, bekladden, de eer kolderstok voer). - [Tech.] Keep of groef t. met
of den goeden naam schenden: La calomiiie pent half-cirkelvormigen bodem, neut f., tong f. die in
n- l'liomme le plus innocent, de kwaadsprekend - de keep sluit. - Sleutel m. van acne kraan. Paid kan den onschuldigsten mensch belasteren. On 4s t. van 't rad des pottedraaijers - Getand
la noircie chez lui, men heeft haar bij hem zwart rad n., neut t. van een' koffijmolen, pepermolen, enz.
Nolage, m., Z. NAULAGE.
gemaakt. N- Ja ménioire de qn., iemands na g eNolet of Noulet, m. [Tech.] Holle pan t.,
dachtenis bezwalken. - NOIRCIR, v. n. Zwart wor
den: Ses cheveux ant noirci, zijne haren zijn zwart pannen gaatje n., zak m. tusschen twee daken.
Nou me tangere, m. (latin) (pr. —tan-jl-rë)
geworden. Cette enere commence a n-, deze inkt
begint zwart te worden. - SE NOIRCIB, V. pr. Zich [Bot.] Naam van verscheidene soorten van voelzwart maken; zwart worden. Se n- les cheveux, planten of zeer gevoelige gewassen (Vgl. MIMEusE),
les sourcils, zich de haren, de wenkbraauwen zwart kruidje roer mij niet n.; ook van 't gemeene springmaken. Cela s'est noirci a la fumée, dit is in den kruid, welks rijpe zaaddoosjes bij de minste aan'rook zwart geworden. - Le del, le temps se noir- raking openspringen; ook van de zoogenaamde vliecit, het weir wordt donker, de lucht betrekt. - genknip f. - [Chir.] Vuile, opene, kankerachtige
(fig.) Voudriez-vous vous n- dun tel crime ? zoudt zweer t. in 't gelaat.
Nolis, Nolisseinent, ni. [Mar.] Bevrachting
gij u met zulk eene misdaad willen onteeren,
schenden, bezoedelen? - Les méchants se noir of huur van een vaartuig, scheepshuur, scheepscissent les uns les autres, de boozen maken elkan- vracht t. - Noliser, v. a. Bevrachten, huren.
der zwart. - Het part. passé is ook adj.: Papier (Beide woorden worden zelden dan in de Middelnoirci, zwart gemaakt papier n. Homme ii- de landsche zee gebruikt.)
Nolition, t. [Phil.] Hetniet-willen, nolitie t.
crimes, met misdaden bezoedeld mensch m. - Noir
None, m. Naam m., benaming t. Le n- dun
cisseur, m. [Anc. tech.] Zwartverwer in. Noireissure, t. [Tech.] Aanstrjking met zwart, homme, dun arfire, dune plante, de naam van
zwartmaking f.; - zwarte vlek t. - Omzet- een mensch, van eenen boom, van acne plant. Le
saint n- de Dieu, de heilige naam van God. N- de
ting der wijnen, als zij eene zwarte tint aannemen. - Noire, f. [Mus.] Zwarte noot, vierde of baptême , de famille, doopnaam, geslachtsnaam.
N- de guerre, oorlogsnaam, krijgsnaam. Appeler
kwart-noot 1. - Zwarte, negerin t. . [H. n
Soort van baars m.(persèque). - [Pharm.] Grandes qn. par son n-, iemand bij zijnen naam roepen.
n-s of Grandes fi nes P pointe, fijnste zwarte struis- 11 est assez connu par son n-, hij is bij zijnen
vetren. Petites n-s a pointe plate, middelsGort van naam genoeg bekend. Je no le connais que de n-,
zwarte struisvekren. - [ Jeu] Zwarte kleur 1. (schop- ik ken hem enkel bij naam. 11 a pris cette affaire-lá
pen of klaveren). - -- NoJi-eté, t., Z. v. a. noiR- sous un n- emprunté, hij heeft deze zaak onder
CETIR, OBSCURITÉ. - Noiricin, m. [Hort.] Soort een' vreemden naam aanvaard. Supposition de n-,
van blaauwe druif van Bourgogne. - Noirlis, m. verdichting van eenen naam. - Philippe second
[Hart.] Soort van tulp t. - oir -iunseau, m., du n-, Philips de tweede van dien naam. - (fig.
et fam.) Décliner son n-, Z. DECLINER. - (Loc.
Z. BARBOUQUET. - Noiron, M. [Ilort.] Soort
van tulp, van anemoon f. - Noir-ployant, z. prov.) 11 se donne la Jiberté de nommer toutes
les chases par leur n-, hij neemt de vrijheid om
onder NOIR. - Noir-prun, Z. NERPRUN.
Noise, t. (fans.) Twist in., gekijf, krakeel n. alles bij zijnen regten naam te noemen; hij neemt
C'est lui qui a commencé Ja n-, hij heeft den geen blad voor den mond. On ne saurait lui dire
twist begonnen. Je ne veux point de n-, ik wil pis que son n-, zijn naam is zoo ten kwade bekend,
geen krakeel. - (Proc.) De petite chose vient dat dien te noemen reeds acne beleediging is. Je ne
souvent grande n-, uit acne kleinigheid ontstaat lui al jamais dit pis que son n- , ik heb hem nooit
vaak een groote twist. - j Noiser, V. a. Twist iets beleedigends gezegd. Cast un homme it qui
ii na faut pas dire plus haut que son n-, 't is een
zoeken, twisten.
1%Toiseraie, 1. [Agric.] Met notenboomen be- mensch, dien men niets durft zeggen, die zich terplante plaats; hazelaarbosch m. - Noisetier, m. stond beleedigd vindt. Je rëussirai, ott j'y perelrai
[Bot.] , z. v. a. cor.rniuER. - Noisette, f. (verklw. mon nom, ik zal 't volvoeren, of mijn naam zal geen
van noix) Hazelnoot t. Casser fles n-s, hazelnoten . . . . (de naam des sprekers) meer wezen. 11 vaut
kraken. - (Prov.) Donner des n-s a ceux qui mieuA que son n-, hij is niet zoo slecht als 't geWont plus de dents, iemand willen helpen, wanneer rucht gaat. - [Prat.] Répondre dune chose en
het te laat is. - N- dIode, z. v. a. AREC. N- de son propre et privé n-, zich persoonlijk verantterre, z. v. a. ARACHIDE. - Couleur de n- of woordelijk voor iets stellen. - [Corn.] N- social,
naam der firma. Faire le commerce sous son n-,
Couleur a-, hazelnootkieur, roodachtig grijs.
1 Noisette, f. (verklw. van aoise)Kleine twist m., handel op zijn' eigen naam, voor zich zelven drijkibbelpartij t. - ± Noiseux, euse, t 1oisif, ven. - Naam, goede naam, roep m., faam, eer t.
V.

-

--

-

ive, adj. Twistzoekend.
S Noisille, f. (verklw. van noEs) (pop.), z. v. a
NOISETTE. - Noisillier , in. (pop.), z. v. a.

NOISETIER.

}%oix, t. [Bot ] Noot, vrucht van den notenboom, okkernoot f. Grosse n-, walnoot. Brou, Coquille ofkcale, Zesle dune n-, bolster m., schaalf.
of dop m., vlies t. of schilletje a. eener noot. Cuisse
de n-, vierdedeel eener noot. Huile de n-, noten-

II s'est acquis nu grand n-, hij heeft zich een'

goeden roep, naam verworven. Un homme de n-,
een beroemd man. Immortaliser son n-, zijnen
naam vereeuwigen, zich een onsterfeljken naam
verwerven of maken. - C'est un homme sans n-,
't is een man zonder naam: hij is onbekend in de
wereld, heeft geen krediet, gezag, invloed, enz. Naam, rang m., hooge geboorte f.; adeldom m. Ii

West pas riche, il na pour soi que son n-. -
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[Gram.] Naamwoord n. N- propre, eigen naam- nigte, een onbepaald getal gouden leden in een
woord. N- commun of appellatif, gemeen naam- blaauu veld. - NOMBRE DE, DU NOMBRE DE, bc.
woord. N- adjectif, bijvoegeljic naamwoord. N- pnlp. Onder 't getal van, onder, in den rang van:
collectif, verzarnelwooret. - AU NOM DE, bc. adv. On la mis au n- des saints, neen heeft hem onder
In den naam van, uit naam van, ter wille van: de (onder 't getal der) heiligen geplaatst. Ceux qui
Je vous le dernande au n- de mon père, ik vraag sont du n- de vos amis, degenen, die tot het getal
uwer vrienden behooren, die van 't getal uwer
U dit in den naam van mijnen vader. Au n- de
IJieu, ne m'abandonnez pas, in Gods naam, om vrienden zijn. - DU NOtIBRE, boe. adv. Onder 't
Gods wil, verlaat mij niet. Ook met en: C'est getal, onder, es' bij: J'ai vu la liste des personnes
en son n- quil vous écrit, hij schrijft u in zijnen invitdes, vous n'ètes pas de n-, ik heb de lijst der
naam. - DE NO-M, lor. adv. In naam, niet in de genoodigden gezien, gij zijt er niet bij, niet onder.
daad: Ii n'était mi quo de n-, hij was slechts ko- - DANS LE NOMBaE, bc. adv. Onder velen: Jal
vu ces tableaux, dans le n- ìl y en a beaucoup
ning in naam.
%omade, adj. Zwervend, omzwervend, zonder de médiocres, ik heb de schilderijen gezien, er zijn
vast verbljf , dolend, n 0 m ei d i s c ii (inz. van volks- vele middelmatige bij of onder.
Nonibrer, a. a. (doorgaans van ontelbare voorstammen of volken gebezigd: Tribu n-, omzwervende
stam m. Les Tartares sont un peuple n-, de werpen gebézigd, vçjl. DENOMBRER) Tellen, optellen,
Tartaren zijn een zwervend volk. - NOMADES, M. berdkenen; door cijfers uitdrukIen: Qui pourrait
Pl. Rondzwervende volken n. p1. of volksstammen m. 0- les étoiles du ciel? wie zou de sterren des
p1., herdervolken, rondzwervers, n o m a d e n m. p1. hemels kunnen tellen? - SE NOMBRER, V. pr. Geteld
- [H. n. ] Trekbijen 1. pl. - t [Méd.] Voort- worden of kunnen worden, zich laten tellen. knagende, om zich vretende zweer, wolf, water- Het part. passé is ook adj.: Grains n-s, getelde
zaden n. p1. - Nombre n- (liever concret), benoemd
kanker m., n o m a f.
1ornaneie , Xomance, 1. (misvorming van getal n. - 1ombi-eusenient, adv. Talrijk, in
onomatomancie of onomancie) Waarzeggerj f., menigte. - Xonibreux, ease, adj. Talrijk,
kunst om uit de letters van iemands naam zijn lot menigvuldig; no mbre us: Arméenombreuse, talte voorspellen. - Noniancien , iie, adj. Die rijk leger n. L'assemblée était fort nombreuse, de
waarzeggerij betreffend. - Als subst. m. en t. vergadering was zeer talrijk. - [Litt.] Welluidend,
welvtoe[jend, volklinkend, evenmatig, r h y t h m is c h,
Naanswaarzegger m., -zegster f.
1omarehat, m., 1omarchie, 1. [Hist.] n U in e r e u 5. Son discours est n-, ses vers sont
Bestuur over een' n o rio o s, een landsgebied of pro- n-, zijne rede is, zijne verzen zijn welluidend, volklinkend.
vincie, inz. in 't oude Egypte, landvoogdij, n oNombril, m. (pr. —bri) [Ant.] Navel m. m a r c h j e f. 1ouiarque, in. Overheidspers on, landvoogd, stadhouder van een' nomos, gou- [Bot.] Kruin f., kleine holte tegenover den steel
van appelen, peren, enz.; kelknaad m. (bij de tuinverneur eener provincie, n 0 m a r c h m.
onibIes, f. p1. [Vener. ] Binnenbilspieren t. lieden oeil geheeten). - [ Bias.] Schildnavel. S [Géom.], z. v. a. FOYER. - [ H. n.] Navel der
Pl van 't hert; - ook van de runderen gebdzigd.
Nombrable, adj. (door Linguet gesmeed schelpen. - N- mann, zeenavel. - [ Verr.] , z. v. a.
woord) Telbaar. - Nombrant, adj. m. [Arith.] BOUIMNE. - [ Vétér.] Midden n. der lendenen van
(alleen in): Nombre ii- (liever abstrait), op zich een paard, navel.
Nome , m. [Ant.] Gedicht n. ter eere van
zelf beschouwd getal n.
Nombre, ni. Getal n.; hoeveelheid, menigte t,, Apollo. - Bepaalde, aan vaste regels gebonden
, vaste melodie t. - Onder een' nomarch
aantal n. IJn grand n- d'bommes, een groot getal, zangwijs
staand landsgehied, district n. of provincie t., inz.
een aantal, eene menigte menschen. L.Jn petit nin 't oude Egypte, stadhouderschap n., n o m 0 5 111.
d'arnis, een klein getal vrienden. Un certain nd'anndes, een zeker getal jaren. Avoir un bon - [Algèb.] Lid, deel n., naamvan eene grootheid,
n- d'amis, of zonder lidwoord: Avoir n- d'aniis, die met eene andere door het teeken ± of - is
veel vrienden hebben. II y avait un n- infini de verbonden: a ± B est un binome, dont les deux
personnes a cette fête, er waren verbazend veel n-s sont a et b-, a ± b is een binomium (z. BINOME),
menschen, er was eene ontelbare menigte volks op waarvan a en b de beide leden zijn.
ouienelateuir, m. [Ant. rom.] Naamnoedit feest. N- d'liistoriens l'ont ainsi racontd, eene
menigte (tal van) geschiedschrijver,s hebben t aldus mer m., een bediende, die zijnen meester de namen
verhaald. - Céder au n, Z. CEDER. Ii nest lá noemde van de personen, die deze ontmoette. - (in
que pour faire n-, hij is daar enkel om 't getal de middeleeuwen) Iemand, die in naam van zijnen
vol te maken, hij beteekent niets in dat gezelschap heer gasten ten disch noodigde. - (nu) Kenner of
Of genootschap. - [ Math.] Multiplier, Diviser un beoefenaar dei' tot eene wetenschap of kunst ben- par un autre, een getal met, door een ander hoore'nde namen, kunstnaamkenner; schepper of
vermenigvuldigen, deden. N- abstrait (nornbrant), vinder der kunstnamen, naainqevei', n 0 m e n c 14concret (nonmré) , onbenoemd, benoemd getal. N- tor. - Xonienelation, t. Kunst t. der naamont entier, N- rompu offractionnaire, geheel, gebroken houding. - 1omenelature, f. Naamlijst t.,
getal. N- premier, primitif of incompose, eerste naamregister n., naamsopgave t., gezamenlijke woorgetal, grondgetal of ondeelbaar getal. N- composé, den, die tot het gebied van eene wetenschap of
zamengest let, deelbaar getal. N- carré, cubique, kunst beliooren; - gezamenlijke regels, naar welke
décimal, vierkant, kubiek of teerling, decimaal of men in eene wetenschap de vereischte nieuwe natiendeelig getal. N- pair, impair, even, oneven ge- men vormt, naamschepping, nomenclatuur f.
tal. (z. verder de bepalende woorden.) - [Astron., - Bij uitbreiding: lange rij van woorden, lange
Chron.] N- d'or, gulden getal n. (waarmede ieder optelling t. van namen. - 4. Nonienelatierer,
jaar van den maan-cykius wordt aangeduid) . —(Loc. a. a. Voorwerpen rangschikken, aan elk een' noons
prov.) II entend Ie n- 'or, hij verstaat het geheim om geven; de nomenclatuur of de ktenstwoorden van
rijk te worden. - [Ecrit.] Le Livre des N-s. Nu- een of ander vak vaststellen; woorden in hunne
men, hel Ie boek van Mazes. - [ Grain.] Getal n. alphabetische orde schikken.
1Ioniinal, e, adj. Den naam betreffend, by
N- singulier, pluriel, enkelvoudig, meervoudig gename, volgens den naam, n o m i n a a I: Appel n-,
tal. Nomsde n-, telwoorden. N-s cardinaux, ordinaux, hoofdtetwoorden, rangtelwoorden of getallen afroeping der namen, appel nominaal n. Vavan orde. - [ Litt., Mus.] Afgemeten, rddekunslige leur ne, naamwaarde t., waarde van geld of staatsof toonkunstige welluidenriheid, oorstreetende af- papier, zoo als die bij de uitgifte door den Staat
meting van korte en lange lettergrepen of toonen, is bepaald, nominale waarde f. (in tegenstelling
ktankmaat, welluidendheid f., r h y t h in u s, n U- niet de reële of wezenlijke waarde). - Déflnition
m erus ff1. Ces vers, Ces périodes ont du n-, die n-, bboote naam- of woordverklaring (geene zaakverven, die volzinnen zijn vloeijend. welluidend. - verklaring) . (Ptur. ni. NOMINAUX.) - NOMINAUX, M.
[Tech.] Getal tanden m. p1. van elk uurwerkrad. p1. [Phil.] Naamgetoovigen, die scholastieken der
N- rentrant, opgaand getal, retal tanden, dat, middeleeuwen, welke beweerden, dat de algemeene
door de tanden van het drijfrad gedeeld, juist op- begrippen der dingen slechts woorden en namen
gaat of geen overschot geeft. - [ Véner.] , z. v. a. zijn of buiten de menschetjke voorstelling bestaan,
nomnindlen in. p1. - Iominatement, adv.
NOMISLE. - SANS rOMBRE, toe. adv. In groote,
ontelbare menigte: Ii y a des fautes sans n-, er Met naamwaarde, volgens nominale waarde. - Nozijn tallooze gebreken in. - [Bias.] II porte d'azur minalisme, ni. [Phil.l. Stelsel n., leer t. der
aux fleurs de us dor sans n-, hij voert eene me- nominalen of nominalisten, n 0 ma i na 1 i s m u s n.
o

,

'
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NOMINALISTE

— 11ominaliste, m. Aanhanger van de leer der

nominalen, van 't nominalismus, nominalist m.
Nominataire, adj. [Droit. can.] Door den
koning tot een geestelijk ambt benoemde. Abbé n-.
— 19iorninateur, m. Benoemer, hij, die 't regt
heeft, om iemand tot een geestelijk ambt te benoemen. — 1 ominatif, in. [Gram.] Eerste naamval, noemer, onderwerp n., n o m i n a t i v u s m. —

NOítiIINATIF, IVE , adj. Benoemend, naamgevend, namen bevattend, n o m i n a t i e f. La liste n-ive des
jurés, de naamlijst f. der gezworenen. — Nomination , f. Benoeming, verkiezing, n o m i n a t i e f.
La n- des généraux est faite pour cette campagne,

NON- COMBATTANT.
Bron, adv. Neen (in tegenstelling met oui, ja).
Dites oui oil n-, zeg ja of neen. Je gage que n-,
ik wed van neen. — Het staat ook vooraan: N-,
la paresse ne peut rendre heureux, neen, de luiheid kan niet gelukkig maken. N-, n-, je n'y consentirai jamais, neen, neen, ik zal er nooit in
toestemmen. — Staat het niet tegenover oui, dan
wordt het door ni e t vertaald: Je Ie lui dirai, ncomme parent, mais comme ami, ik zal het hem
zeggen, niet als bloedverwant, maar als vriend. —
Somtijds ook met pas (nooit met point) verbonden:
Je lui paierai tout, mais n- pas it la fois, ik zal
hem alles betalen, maar niet in eens. Non, que je
sacbe, niet, voor zoo ver ik weet, niet dat ik weet.
— Het kan ook als subst. gebruikt worden: Répondre un n - Bien sec, een zeer droog neen ten
antwoord geven. Oui et non lont de petits mots.

de benoeming der generaals voor dezen veldtogt is
gedaan. — L jst f. der kandidaten naar eene bediening: 11 y a quatre personnes sur la n-, er zin
vier personen op de nominatie. — Benoemingsregt n.:
Le magistrat a la n- de cette place, de overheid - NON PLUS, NON PLUS QUE, NON SEULEAIENT, etc.,
heeft het benoemingsregt tot deze plaats. — 1 o- z. de alphabetische volgorde.
Non-acceptation, f. [Com.] Niet-aanneming,
minativement, ado. Bij den naam: Interpeller
n- qn., iemand bij zijn' naam ter verklaring of op- weigering der aanneming van een' wissel, n o nacceptatie f. — Non-activite, f. [Admin.
keldering opeischen.
1 OInique, adj. [Ant. gr.] Tot een' nomos of mil.] Toestand van een' officier, die niet in werkevaste melodie behoorend (vgl. name); dichtmatig, lijke dienst is en verminderde soldij trekt, nietactieve dienst, non- actin iteit f. — Nonmelódisch, n ó m i s c h.
1®ionimé, e, adj. (en part. passé van nommer) áge, m. [Prat. anc.; Minderjarigheid f. (minore n- le rité) . — NON-aGI, E, adj. Minderjarig (mineur).
Genoemd, geheeten; benoemd; vermeld: Et
Nonagénaire, adj. (zelden dan van menschen
père du peuple, de vader des volks genoemd worden. Etre n- juge, tot regter benoemd worden. Poète gebruikt) Negentigjarig: Un homme, Une femme
nullepart n-, nergens vermeld dichter. — (fam.) n-, of als subst NONAGÉNAIRE , m. et f. Een negen
negentigjarige vrouw f., een-tigjarmn.,e
Etre been, mal n-, een' gepasten, ongepasten naam
dragen; — weleer ook: te goeder, kwader faam negentiger m.
Nonagésinie, adj. m. [Astr.]: Degré n- of
staan. — Évêque n-, door den vorst benoemd, maar
nog niet door den paus bevestigd bisschop. — á als subst. NONAGESIME, In., negentigste graad, punt
POINT NOMME , loc. adv. Op het bepaalde, geschikte der ekliptika, dat 90 graden verwijderd is van de
tijdstip, van pas, juist ter snede: Il arriva à point punten, in welke zij den horizont snijdt. — NONAII - . — A JOUR NOMME , loc. adv. Op den bepaalden, GÉSIME , f. [Liturg,] Feest n. van den 90en dag
afgesproken dag: Il se trouva au rendez-vous à vóór Paschen
Nonagone, m., liever ENNÉAGONE.
jour n-. — Somtijds ook als subst. gebruikt: Un
t Nonaire, f. [Bot.), z, v. a. ASTRAGALE.
n- Pierre, Une n-e Susanne, een zékere Pieter,
Nonandre, adj. [Bot.] , z. v. a. ENNEANDRE
eene zekere Suzanna.
1®iolnmée, f. [Féod.] , z. V. a. DÉNOIIBREMENT. ('maar lees daar, in plaats van met 9 stampertjes,
l%Tornmément, adv. Met name, in 't bijzonder, met 9 meeldraden). — Nonandrie, f., z. V. a.
bijzonder: J'en connais plusieurs, et n- votre ami, ENNÉANDRIE.
5 Noltante, adj. num. Negentig (quatre-vingtik ken er verscheidene, en in 't bijzonder uw vriend.
Noninier, V. a. Noemen, benoemen, eenen naara dix). — Quart de n-, quadrant n-. — Nonanter,
geven; heelera. N- un enfant au baptême, een kind V. n. [Jeu] Negentig punten of een negentiger
bij den doop eenen naam geven. On a nommé Ie maken (in 't pikétten) . — (weleer) Negentig jaar
prince Guillaume I. le Taciturne, men heeft prins oud worden. — 5 Nonantienle, adj. Negentigste.
Non-avenua, e , adj. Mislukt; van geener
Willem I. den Zwijger genoemd, geheeten. On Ie
nomme Jean, men noemt, heet hem Jan. — N- ses waarde: Écrit n-.
Non- batte, m. [Com.] Soort van gering doek n.
complices, zijne medepligtigen noemen, doen kenNonce, m. Pauselijke boodschapper, pauseljk
nen, opgeven. — Benoemen, verkiezen, beroepen:
Il le nomma successeur à l'empire, hij benoemde gezant m. (geen kardinaal zijnde), n u n c i u s of
hem tot zijnen rjksopvolger. N- qn. son héritier, n u n t i u s m. — (weleer ook) Poolsch a fgevaariemand tot zijnen erfgenaam benoemen. — [Jeu) digde van den adelstand op den rijksdag.
t Doneer, v. a., z. v. a. ANNONGER.
N- la couleur, de kleur aangeven, opgeven, waarin
Nonchain, in. [Hort.] Soort van herfstpeer f.
men speelt. — Ook zonder voorwerp : On est
Nonchalanlnlent, adv. Zonder oplettendheid,
obligé de n- avant de voir la rentrée, men moet
(de kleur) noemen, alvorens men den inkoop, de onachlzaam, met achteloosheid , slordig, slof. —
ingekochte kaarten ziet. -- SE NOEMER , V. pr. Zich Nonchalance, f. Achteloosheid, nalatigheid, onnoemen, zijnen naam opgeven: I1 fut oblige, de se achtzaamheid, slordigheid, verwaarloozing f., ver
Travailler avec n-, met onachtzaamheid-zuimn.
n-. — Genoemd worden , heeten : Comment se
nomme-t-il? hoe wordt hij genoemd? hoe heet hij? werken. 11 laisse périr toures ses affaires par sa
n-, hij laat al zijne zaken door zijne achteloosheid
Je me nomnne Louis, ik heet Lodewijk.
Nonmocanon, in. [Fl. eccl.] Verzameling f. in verval geraken. 11 règne dans ses poesies one
van staats- en kerkwetten, het in de grieksche kerk certaine n-, er heerscht in zijne poezij eene zékere
geldende handboek van 't kerkenregt, door Photius slordigheid. — Nonehalander, v. n. Tot traagomstreeks 883. nom o k d n o n m. — Noznogra- heid, tot ledigheid vervallen, in vadzigheid verzinphe, m. [Ant. gr.] Wetschrijver; verzamelaar ken. — Nonchalant, e, adj. Onachtzaam, nalatig, achteloos, zorgeloos, slof, slordig; onachtzaam
der wetten, no m o g r a a p h m. — Nonto ra
aanduidend, vadzig. Vous êtes Non n- en-heid
Verhandeling over de wetten,-phie,f.[Ddact]
schriftelijke wetgeving f. — Nommmographigne, tout, gij zijt in alles zeer achteloos. Une démarche
adj. Daartoe behoorend, n o m o g r á p h i s c h. — n-e, een vadzige gang m. — t Nonchaloir, v. a.
1Vonnolo ïe, f. [Didact.] Leer der wetgeving, Verzuimen (négliger). — f NONCHALOIR, V. n. Na wetgevingkunde f. — Nomologique, adj. Daar latig, onverschillig, zorgeloos zijn. — t NONCHA— Noniologiste-toebhrnd,mlógisc. LOIR , m. 4chteloosheid, nalatigheid, vadzigheid f.
of NoLnolog ue, m. Schrijver over de wetgeving- — Nlettre à n-, veronachtzamen, in 't vergeetboek
kunde, over de wetenschap der wetten, n o ni o- stellen.
logist, nomoloog m. — Noanophylace,
íNonceatiol., f. [Anc. jur.] Geregtelijke aan
Noniophylax, m. [Ant. gr.] LI'elbewaarder,
een' begonnen bouw (tot--zegintosakv
handhaver der wetten, n o m o p h y l a x n^. — No- dat er uitspraak in de zaak gedaan zal zijn). —
niothésie, f. Verhandeling over de wetten. —
Nonciature, f..lmbt- en waardigheid van een'
Nomothète, m. Wetgever m. (legislateur), no- nuncius of pauselijken gezant, nunciatuur,
moth,eet m.
n u n t i a t U u r f. — tijdduur m. zijner arnbtsbe-t- Nonipair, adj., z V. a. IMPALE.
diening; — zetel m. van den nuntius; — pauseljk
Nonmpareil, le, adj. Vroegere spelling van grondgebied n. onder eenen nuncius.
NONPAREIL.
Non- combattant, m. [Mil.] Niet-medestrij.

NON-COMPARTJTION

der m., persoon, die 't leger als ambtenaar volgt,
zonder aan den strijd deel te nemen. — Non-

compartition , t Non-coinparence , f.
[Prat.] Niet-verschijning f. voor 't geregt, verstek n.
(contumace). — Non- complet, ni . [Anc. mil.]

.Het ontbrekende getal, het onvoltalli,ge, onvollédige.
-- NON- COMPLET, ETE, adj.

NOPALERIE .

°-

Onvolledig, niet vol -

tallig, niet 'compleet: Oeuvre n-ète, onvolledig,
defect werk n.
Non-conforiniste, m. [H. rel.] Naam, dien
de bisschoppelijke kerk in Engeland aan alle protestantsche dissenters, met uitsluiting van gere formeerden en lutherschen, geeft, non - c o n f o rmist m. — (fig.), z v. a. SODOMITE. -- Non-

conforniité, f. [Didact.] Niet-overeenstemming,
onovereenkomstigheid, ongelijkvormigheid, ongelijk
-heidf.
None, f. [Cath.] (eig. negende) Gezang n., dat
in de kloosters op den noen, op het negende uur
des dags of te drie ure des namiddags gezongen
wordt, non e f. Après sexte on dit n-, et puls
vêpres, na de sexte zingt men de none, en dan de
vesper. — [Anc. jur.] Negende penning m., dien
men voor 't vruchtgenot van zékere goederen betaalde. — [Mus.] Negende toon van den grond
— NONES, f. pl. [Ant. rom.] Vijfde dag van-ton.
alle maanden behave van Maart, Mei, Jul2j en
October, in welke het de zevende was. La veille
des n- de Mars, d'Aout, de 6e Maart, de 4e -4ucache).
gustus.
1 once, f. [Bot.] Soort van bernagie f. (hourNon -etre, m., Non-existence, f. Het nietzijn, niet-bestaan, niet-aanwezig-zijn, non-e x is
(biesanjelier m.
Untiee f.
Non-feuillee, f. [Bot.] Bladerlooze f., blaauwe
Nonidi, m. Negende dag eerier décade in den
fransch-republikeinschen kalender.
Non-intervention, f. [Polst.] Niet-tusschenkomst, het niet tusschenbeiden treden bij twistende
partijen, non-i n t e r v é n t i e f. — Non-interventioniste, m. Aanhanger van 't stelsel van
non-interventie, non-interventionist m.
Nonius of Fernier, m. [Math.] Graadverdeeler m., een hulpwerktuig bij mathematische instrumenten om de graden van den boog in zeer
kleine deden te verdeelen en die deeltjes naauwkeurig waar te nemen, n on i u s m. (naar T. Nonius of Nunez, die op de uitvinding echter minder
regt schijnt te hebben dan P. Vernier).
Ikon-jonissance, f. [Prat.] Niet-genieting,
ontbéring f. van 't vruchtgebruik
Non-j ureur, m. [Rist.] Niet-zweerder, eedweigeraar, naam der engelsche jakobieten, die den
eed aan 't nieuwe koningsgeslacht weigerden.
Nonnain, m. [I.. n Nonnetje n ., sluijerduif f.
— Witte non f., kleine zaagbek m. (linde), eene
duikereend, die in Rusland vaak op hooge boomen
.]
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Non-pair, e, adj. Oneven (inz. gebruikt bij

't raden naar 't even of oneven getal voorwerpen,
dat iemand in de gesloten hand houdt; in andere
gevallen gebruikt men doorgaans IiiiPAift.
S l%onpareil, le, adj. Zonder wederga, wat
zijns gelijke niet heeft, weêrgaloos, onvergeljkel jk:
Mérite n-, ongeëvenaarde, weérgalooze verdienste f.
Vertu n-le, weérgalooze deugd f . — NONPAREIL , m.
[H. n.] Groenvink m. (verdier) van Louisiana. —

NONPAREILLE , f. [Tech.] Het kleinste in zijne
soort. — Soort van zeer smal zijden lint n. —
Zeer fijne suikerkorrels f. pl. of muisjes n. pl. -[Typogr.] Kleine soort van drukletter, tusschen
kolonel en parel, n o n p a r e i l f. Grosse n-, allergrootste soort van drukletter. — [Hort.] Groote,
geelachtig groene herfstappel m. — N- de Compiègne, de Rhodes, namen van twee anjelier-soorten.
— [Corn.] , z. LAMPAREILLES.

Non plus, loc. adv. Ook niet, even min: Vous
ne le voulez pas, ni moi non plus, gij wilt het
niet, en ik ook niet, ik even min . — NON PLUS
QUE, loc. conj. Niet meer, even weinig: On nen
parle non plus que s'ii n'eut jamais été, men
spreekt er zoo weinig van, als of 't nooit bestaan
had.

Non plus ultra of 1 ee plus ultra, m.

(latin) Het onovertre ffelijke, uiterste, hoogste, beroemdste, enz. in zijne soort, toppunt n., uiterste
grens, kroon f., laatste of uiterste, niet te overschre ven doel n., het niet-verder, het non plu s
u t t r a. Etre Bien mis, bien logé, Bien nourri,
voilà, pour eet homme, le n- de la perfectibilite,
sociale, goed gekleed, gehuisvest en gevoed te wezen, dat is voor dien man het nee plus ultra. het
toppunt der maatschappelijke volmaakbaarheid.
Metz fut le n- de Charles V., Metz was 't nec
plus ultra voor Karel F., verder dan Metz kwam
Karel V. niet. (verdek, open.
Non-ponté, e, adj. [Mar.] Onverdekt, zonder
Ion-prix, m. z. v. a. NON-VALEUR.

Non-reeevoir, m. (alleen in): Fin de n-, z. FIN.
Non-résidence, f. Het niet-wonen op de plaats
(mislukken

des ambtszetels.

-I- 1®ïon-réussite, f. Het niet-gelukken, het
Non-sanction, f. Niet-beltrachtiging f.

Non -sens, m. Onzin m., dom gesnap, louter
onverstand n., hoogdravende woorden n. pl. zon
-der
zin; gebrek n. aan oordeel.
Non seulement , loc. adv. Niet alleen (gewoonlijk gevolgd door mais, mais encore, maar,

maar ook) .

Non- succes, m., z. v. a . INSUCCÈS .

1 onuple, adj. Negenvoudig, negenmaal. —
5 I^onupler, v. a. Negenmaal nemen, met negen

vermenigvuldigen.

Non-usage, m. Het niet-gebruiken: Les lois
s'abolissent souvent par le n-, de wetten geraken

dikwijls, door ze niet te gebruiken, in vergetelheid,
in onbruik.
Non-valeur, f. Onwaarde, waardeloosheid f.,
gebrek n. aan opbrengst (van een land, van huizen,
gebakje of pannekoekje n.
Nonnat, m. [Pêche] Katvisch m. (menuailie). enz.), onzékere achterstand m. van pacht, huur,
— (weleer) Een door de keizersnede geborene, rente enz., te kort komend bedrag n. — [Fin.,
Corn.] Oninvorderbare schuld f. wegens onvermononnaat m.
ITonne, f., z N ONNAIN . — Nonnerie, f. (nu gen des schuldenaars, kwade schuld, n o n - v aalleen boertend gebruikt) Nonnenklooster n. — Ilon- 1 eu r f. Papiers de n-, slect te papieren n. pl.: wissels
ner dans la n-, zich bij de vrome zusjes scharen, of effecten, welker betaling zeer twijfelachtig is.
Non-vente, f. [Corn.] Niet-verkoop m., gede fjoovrome uithangen. — Vrouwenbabbelklub f.
Nonnette, f. (verklaww. van nonne) Nónnetje n., brek n. aan debiet of aftrek.
Non -vue, f. [Anc. mar.] Gezigtsbelemmering f.
jonge non f. — [H. n.] Arend m. van Nigritië. —
Soort van dikbek m.(gros-bec). — (pop.) Meereend f. door dikken mist, dik of mistig weder n.
Nooe vatigeie, adj. (pr. no-o—) [Phil.] De
(bernache). — Vischarend m. (balbuzard). — Ncendrée, poelmees f. (chézé). — [Patis.] Nonne- heerschappij of oppermagt der rede betreffend,
n o ii k r a t i s c h. Ecole n-, school, die de opperkoekje n. — [Agric.] Soort van tarw f.
Nonobstanee, f. [Droit. can.] Oorkonde of magt der rede leert, noökratische school f. -acte van herstelling (derde gedeelte der provisiën Noogénose, f. [Mid.] Uit hersenontsteltenis
van Rome, beginnende met de woorden non ob - ontstane ziekte f. — Nooloie, f. Leer 1. van
de zuivere verstandsbegrippen.. — Noologique,
stantibus), no n o b s t á n t ie f.
Nonoostant, orép. Niettegenstaande. onaan- adj. Die leer betreffend, n o o l o g i s c h.
N opa e, m. [Tech.] Het lakennoppen, het
gezien, ondanks, in weerwil van: I1 a été obligé
de payer, n- son opposition, hij isverpligt geweest noppen.
Nopal, m. [Bot.] Vijgedistel m., bloedvijg f.,
te betalen, niettegen staande zijne tegenkanting .
Nonopétnle, adj. [Bot.] Met negen bloembla- gerneene indiaansche vijgeboom m., o p ei n t i e f.;
n o p a l m. [cactus opuntia] , eene plant in Âmederen.
Non-ouvré, e, adj. Onbewerkt, onbearbeid, rika, op welker dikke , eironde bladeren de cocheruw: De lacier n-, onbewerkt staal n. — Du linge nille leeft. Cochenille du n-, z COCHENILLE . —
n-, glad, effen linnen n. (zonder bloemen of figuren). Nopnlées, f. pl. Nopalsoorten f. p1., cactusachtige gewassen n. pl. — Nopalerie, NopnlièNon-pnientent, m., z. NON- PAYEMENT .

nestelt. [Peche] Katvisch m. (menuaille).
Nonnain, Nonne, f. (plais.) Non, kloosterlinge f. — [Cuis.] Pet de nonne, soort van ligt
—

.
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NOBALIER,

re, f., Nopalier, m. Met nopals beplante grond m.,

nopalplxntaadje f.
Nope, f. [Tech.] Nop, lakenvlok f., wolknoop
Noper, v. a. [Tech.] Noppen, het laken-jen.—
of andere geweven stoffen van de kleine verheven
noppen zuiveren. — Het part. passé is-hednof
ook adj.: Drap n-, genopt laken n. — Nopeuse, f.
Hopster f.
Noquet, m. [Constr.] Strook f. lood ter afleiding van 't regenwater aan de hoeken van een
leijen dak, aan dakvensters enz. (pruim f.
Norberte, f. [H.ort.] Soort van kleine zwarte
Nord, m. Noorden, noord n. Les contrées,
régions du n-, de landstreken, streken van 't noorden . L'ÉCosse est au n- de 1'Angleterre, Schot
ligt ten noorden van Engeland. Le vent du-land
n-, de noordewind in. Le vent est tourné au n-,
de wind is naar 't noorden gekeerd, gedraaid.
L'étoile du n-, de noordster, poolster (étoile po
om-laire).—[M]Fn-,Couria
de noord houden, noord aanleggen. Etre au n- de
son estime, ten noorden van zijn bestek zijn. N-,
N- -quart-n- -est, N- -n- -est, N- -est-quart-n-,
N- -est, N- -est-quart-est, noord, noord-ten-oosten,
noord-noord-oost, noord-oost-ten-noorden, noordoost, noord-oost-ten-oosten. N- -quart-n- -ouest,
N- -n- -ouest, N- -ouest-quart-norcl, N- -ouest,
N- -ouest-quart-ouest, noord- ten-westen, noord
noord-west-ten-noorden, noord-west,-nordwest,
noord-west-ten-westen. — (absol.) Noordewind m.
(vent du nord): Le n- règne ordinairement sur
vette nier, de noordewinden heerschen doorgaans
in die zee. Le n- est le plus froid de tous les vents,
de noordewind is de koudste van alle winden. —
Ook als adj.: Le póle n-, de noordpool f. Degres
de latitude n-, graden m. pl. noorderbreedte. —
Le vent est n-, de wind is noord.
Nordeaper, m. [H. n.] Noordkaper m., een
walvisch, dien men vroeger voor eene eigene soort
hield, maar die thans als één met den groenlandschen walvisch erkend wordt.
1 lord-est, etc., z. onder NORD. — Nordester, V. n. [Anc. mar.] Noordoosteren, afwijken
naar 't noord- oosten (van de kompasnaald). — Le
vent nordeste, de wind noordoostert, trekt naar
't noord-oosten. — Nordouuester, v. n. [Anc.
mar.] Noordwesteren. (besproeijing.
Noria, f. [Hydraul.] Ketting-scheprad n. ter
Norinion, m. Soort van draagstoel m. in Japan.
Noranal, e, adj. Tot regel of utodél dienend;
naar den regel, regelmatig, voorscha, ftmatig, voorbeeldig, n o r m a a 1: i Cole n-, modélschool, kweek school voor onderwijzers, normaal-school f. Etablissement n-, model-inrigting f — Etat n-, regel
gewone, natuurlijke toestand m. — [Géom.]-matige,
Regthoekig, te lood, perpendiculair: Ligne n-e, of
als subst. NORMALE, f. Loo lijn f. (inz. in de leer
der kromme lijnen). — Het mannelijk meervoud
schijnt nog twijfelachtig; vele spraakkunstschrajvers
geven aan normais de voorkeur, anderen schr(.iven.
Des cours normaux) — N ormnalennent, adv.
Op normale, regelmatige wijze. — Normalité, f.
[Didact.] Regelmatige, met het voorschrift overeenstemmende gesteldheid, n o r m a Ii t e i t f.
Normand, e, adj. [Géogr.] Normandisch, uit
Normandië. Cheval n-, normandisch paard n. —
Réponse n-e, dubbelzinnig, sluw antwoord n: Réconcilation n-a,, geveinsde verzoening.
— (Loc. prov.) Etr
e adroit comme an prètre n-,
de onhandigheid zelve zijn. — [Litt.] Rime n-e,
normandisch rijm n. (het rijmen van woorden, bij
welke de uitgang er als é klinkt, op zulke, waarbij
deze uitgang als ere wordt uitgesproken, b. v. van
vanter op hives). — Ook als subst.: Normandiër m.,
normandische vrouw f. Un n-, een normandisch
paard n. — (Loc. prov.) Répondre en n-, noch ja
noch neen zege, In, een dubbelzinnig antwoord geven.
C'est un fin N-, 't is een geslepen kerel, een sluwerd, een arglistig mensch. 11 a des griltes de N-,
hij heeft kromme vingers, hij is niet eerlijk. —
% Normenander, v. a. [Agric.] Het gedorschte
graan zuiveren. — % Norinandie, f. Appelboomgaard m. — Norinandisnie of Normanisnie, m. [Gram.] Taaleigen n. der Normandiërs, norinandismus, nor:-nanisinus n.
t Nornie, f. Regel m., voorschrift, rigtsnoer,
voorbeeld n., n o r m a f. (meene meerl f.
Norinelle, f. [H. n.] Volksnaam van de ge-

NOTABLEMENT.
1\ï ornes, f. pl. [Myth. stand.] De drie godin
noodlot, n o r n e n f. pl. (U r--nevadt'
d a of 't verledene, V e r a n d e of het tegenwoordi ge, en S k u l d a of het toekomstige.
Morale, f., z. v. a. BRIOCHE.
Norrequier, m. [Anc. coat.] Schaapherder m.
I orwégien, ne, adj. [Géogr.] Noorweegsch,

tot Noorwegen of zijne inwoners behoorend, noorsch.
— Als subst. m. en f. Noorweger, Noor m., noorweegsche vrouw, Norin f. — Le N-, de noorweegsche taal f. — [H. n.] Soort van stekeloisch m.
Nos, pron. pl., z. NOTRE. — NOS, z. NOUES.
Nosoeome, m. [Didact.] Bestuurder van een
hospitaal of gasthuis, n o s o k o o m, n o s o k o'in i s t in. — (bij uitbreiding) Ziekenoppasser, krankenverpleger m. — Nosocoinial, e, adj. [Méd.]
In de hospitalen of gasthuizen heerschend: Fièvres,
Maladies n-es, hospitaalkoortsen, - ziekten f. pl. —
NTosoconflunt, m. (pr. —ome) [Didact.] Hos pitaal, ziekenhuis, gasthuis, n o s o k ó m i u m n. —
Nosodendre, m. [II .n.] Soort van boomkever m.
— Nosodoche, m., z. V. a. NOSOCOMIUM. —
Nosogénie, t. [Méd.] Ziektevoortbrenging f.,
het ontstaan der ziekten; leer f. van de eerste ziek
oorzaken. — Nosogénique, a dj. Daartoe be--te
hoorend, n o s o g é n i s e h. — Nosographe, in.
[Didact.] Ziektenbeschrjver, n o s o g r a a p h m. —
Nosographie. f. Ziektenbeschrijving, rangschik king en beschrijving der ziekten; boek n., dat daar
handelt. — Nosograpbique, adj. Ziekten-over beschrijvend, nosográphiseh. — I®iosologie, t. Leer f. der ziekten; ziektebeschrijving f. —
Nosologique, ,adj. Die leer, die beschrijving betreffend, n o s o l o g i s c h. — Nosologiste, m.
Kenner, leeraar der ziekteleer, n o s o l o o g m.
Nossaris, m. (pr. —rice) [Coin.] Indisch wit
katoen n.
Nostalgie of (min gebruikelijk) Nostornanie en I%ostrasie, f. [Méd.] Heimwee n., het
zwaarmoedig, kwijnend verlangen naar huis, naar
't vaderland (in gewone taal maladie of mal du
pays ge/weten). — Nostal;ique, adj. Het heimwee betreffend, daaruit voorivloeijend, nos t el lg i s c le. — Als subst. in. en f. Heimweel(ïder m.,
-ljderes f.
Nostoc, Nostoch, m. [Bot.] Aardgelei, aard bloem f., nostoch in., eene plant van 't wiergeslacht, die naar eene vliezige, bruingroene, kléverige gelei gelijkt, en van de alchimisten de zonder
namen kreeg van crachat de lune, maans--linge
pog n., salive des étoiles, sterrenspeeksel n. écume de fair, tuchtschuim, fleur du ciel, fleur de
terre, hemel -, aardbloem. — Nostochinees, f.
pl. [Bot.] Nostochgewassen n. pl. (waartoe een
f0tal soorten behooren).

% Nostonianie, f., z. NOSTALGIE.

5 Nostrate, adj. [Bot.] Inheemsch, tot ons
eigen land behoorend: Plantes n-s, inlzeemsche
planten f. pl.
Nota, m. Noot, kenteeken, herinneringsteeken n.,
op den kant van een geschrift of boek of rékening
geplaatst, om de aandacht op zékere zaken te bepalen, nota f. Mettez la un n-, zet daar eene nota. — Bij uitbreiding: Korte aanteekeninq, opteekening, nota f. Prenez on petit n- de toutes les
réponses de ce savant, houd eene kleine nota van
al de antwoorden van dien geleerde. -- (fain.) Je
ne pouvais portir, n- (of n- bend) qu'il était déjà
deux heures, ik kon niet vertrekken, want weet,

let wel, dat het reeds twee ure was.
N otabilité, f. Opmerkenswaardigheid; aan
hoedanigheid van notabele; — (bij-zienljkhd;
misbruik ook) : aanzienlijk persoon, n o t a b i l i
i t f.: Les n-s de la ville, de notabiliteiten der-te
stad. — Notable, adj. Opmerkenswaardig, merk waardig, gewigtig; aanzienlijk, voornaam: Cas n-,
opmerkelik geval n. Bits, Faits n-s, merkwaar dige gezegden, feiten n. pl. Perte, Gain n-, belang
verlies n., belangrijke winst f. N- commercant,-rijk
aanzienlijk handelsman. Les personnes n-s °de la
ville, de aanzienlijke personen van de stad. —
NOTAnLE, m. Aanzienlijk, voornaam burger van
eene stad, provincie of staat, n o t tí b e l e in. —
Assemblée de n-s, vergadering der notabelen of
aanzienlijke staatsburgers. — Notable ment, adv.
Aanmerkelijk, aanzienlijk, veel. It a perdu n-, hij
heeft veel verloren. I1 est intéressé n- dans vette
affaire, hij heeft een aanzienlijk aandeel in deze zaak.

NOTACANTHE NOTOIRE. 441
Notacanthe, adj. [H. n.] Met stekels op den

rug.

n- de Ia gamme, ut is de eerste noot der toonschaal, Chanter Ia n-, de toonladder afzingen; ook:
juist, maar zonder uitdrukking zingen. Bien attaquer la n-, eene noot, een' toon zuiver en juist
aangrijpen of doen hooren. - (Loc. prov.) 11 no

Notage, m. [Tech.] Het inzetten der toonstiftjes in de rollen der orgeltjes.
otaire, m. Notaris, een door de regéring
aangesteld en beedigd persoon, die de bevoegdheid salt qu'une n-, Ii chante toujours sur la même n-,
heeft ons zikere geregtelfjlce handelingen (testamen- hij zingt altijd hetzelfde liedje of deuntje. Changer
ten, volmagten, schuldbeleentenissen,protesten, enz.) de n-, Chanter sur une autre n-, van toon, van
in tegenwoordigheid van getuigen te voltrekken en gevoelen, van meening veranderen, anders spreken.
daarvan eene geloofwaardige oorkonde (notariële Cela change la n-, dat verandert den toestand
acte) op te maken. N- royal, public, de ville, de vii- der zaak.
Noter, V. a. Teekenen, merken, aanstippen, een
lage, koninklijk, openbaar, stads-, dorps-notaris.
Conti'at passé par devant n-, door eenen notaris teeken bijzetten; — opmerken, opletten, aanmerken,
opgemaakt contract n. - (Loc. prov.) C'est comme opteekenen, opschrijven, n o t d r e n: N- un passage
Si le n- -r avait passé, dat staat onomstooteljk dans un livre, dans un auteur, eene plaats in een
vast, daaraan valt niets meer te veranderen of te boek, bij een' schrijver merken, aanteekenen. Notez
doen. Dien nous garde dun et catera des n-s, de bien cela, 'merk dat wel op. Notez qu'ii était mon
Hemel beware ons voor een et cwtera der notarissen ennemi, neem in aanmerking, bedenk, dat hij mijn
(oinfiat daaruit vele processen kunnen voortkomen). vijand was. - Ongunstig of ten kwade aanteekenen, met eene zwarte kool teekenen, in kwaden
Notalane, f. [Bot.], z, CINCINNALE.
1ota1gie, f. [Mid.] Raggepijn f. - Notai- naam brengen. Cela le notera aux yeux du public,
gipie, wij. De ruggep(jn betreffend, no t a 1 g is ch dat zal hem in de oogen van 't publiek zwart
1otainrnent, adv. Inzonderheid, in 't bijzon- maken. - N- qn. d'infamie, iemand schandvleker, voornamelijk: Ii a accusé trois personnes, et ken, onteeren, eerloos maken. — [Mus.] Op noten
brengen of zetten: N- un chant, een gezang op
0- celui-ci, hij heeft drie personen beschuldigd, en
noten zetten. — liet part. passé is ook adj.: Pasinzonderheid dezen.
Xotares,que, adj. [Diplom.] De notarissen sage noté, aangeteekende plaats f. in een geschrift.
betreffend. Ecriture n-, schrift met verkortingen. Paroles n-s, opgeteekende, ook: op noten gebragte
- Notarial, e, adj. liet notarisschap of de no- woorden n. p1. Chant n-, op noten gesteld gezang n.
tarissen betref/end, n o t a r i 0 e 1: Fonctioiis n-es, — Livres n-s, boeken met noten of aanteekeningen.
notariële ambtsverrigtingen 1. p1. Jurisprudence - Homme n-, ter kwader faam staande man;
me, notarieule regtsgeleerdheid f. - (Liet mannel. onteerd, geschandvlekt mensch. - Noteur, m.
meerv. vindt men nergens; wie 't noodig boel, zou Noten- of muzijkschrjve'r, notist m. (Men gebruikt
notariaux mogen gebruiken). - Notariat, m. liever COPISTE). (a 0 t i m.
Not , m. Corn.] Inhigo van 't eerste gewas,
Notarisambt, notoïisschap, notariaat n. Exer
otice , t. Historisch-geogrdphische beschrjeer Ie n-, het notarisschap uitoefenen. - -!- 10tarier, V. a. Door een' notaris doen opmaken, ving f. of berigt n. van de waardigheden, ambten,
voor een' notaris passeren (een acte, contract, enz.) wegen, plaatsen van een land of gewest. N- des
Gaules, opgave f. der verschillende namen, die de
- SE NOTARIER, v. pr. Door een' notaris opgesten en steden van Frankrijk in onderscheimaakt worden: L'acquisition dun immeuble dolt
tijden gekregen hebben. — Overzigt, beknopt
se n-. - Het part. passé is ook adj.: Acte notaru, notaridle, door een' notaris opgemaakte acte t. verslag of berigt (aan 't hoofd van een werk, ons
Notation, t. Kunst , wijze van aanduiding den schrijver, zijn' tijd, den algemeenen geest en
door bepaalde teekens, notéring, notdtie t. gang van 't werk enz. voorloopig te doen kennen);
N- musicale. voorstelling der muz(jktoonen door — kort berigt, narigt n. (van ieder ander werk of
teekens. - IN- prosodique, aanduiding der lange voorwerp), aanteekening, opgaaf, n o t j t i e f. Ce
en korte lettergrepen door teekens. - Geheim let- journal contient des n-s exacts, dat dagblad bevat
tercijfer of teeken der kooplieden, waarmede zij naauwkeurige verslagen of berigten. N- historique
hunne goederen merken om daaruit dadelijk den biographique, beknopt geschrift over de hoofdge
beurtenissen van iemands leven, historisch, biogrciverkoopprijs te weten.
Note, 1. Teeken, kenteeken, herinneringsteeken, phisch verslag. N- nécrologique, levensoverzigt van
merkteeken n. Mettez une n- a la marge du livre een' pas overleidene. — Boekenljst t. (niet uitgepour trouver le passage, zet een teeken op den breid genoeg om catalogue, katdlogus, te mogen
rand van het boek, om de plaats weder te vinden. heeten). — [Prat. Kennis, wetenschap t.: Cela
- Opmerking, aanmerking, aanteekening, noot f. est venu a la n- des juges, dat is tot kennis der
ter verklaring of opheldering eener plaats in een regters gekomen, de regters hebben daar wetenschap
geschrift. L'ouvrage est imprimi avec des n-s, van gekregen.
Notification, t. Bekendmaking, kennisgeving,
het werk is met aanmerkingen gedrukt. Faire des
n-s sur un auteur, aanteekeningen op eenen schrij- aankondiging, aanduiding, mededeeling van een
ver maken. Faire des n-s marginales, kantteeke- narigt, notified tie t. - Notifier, v. a. Beningen maken. - Beknopte opteekening t., kort kend maken, aankondigen, kennis geven, verwittsuittreksel n. ter herinnering; — korte rékening, gen, melden, narigt geven, berig ten, tot kennis
koopopgave t. van ontvangen of afgeleverde waren; brengen, kond doen (inz. met inachtneming van
bewijs n. van gelden, nota 1. Vous avez promis zékere vormen), n 0 t t fi c d r e a. On ne me la
de vous charger de cette affaire, prenez en n-, point notifié, men heeft het mij niet bekend gegij hebt beloofd u niet deze zaak te belasten, noteer maakt, g e a 0 t i f i c e e r d. — Het part. passé is
liet, neem er a 0 t a, n 0 t i t i e van. J'ai pris n-, ook adj.: Ordre n-, bekend gemaakt, afgekondigd
bonne n- de votre avis, ik heb nota, behoorlijke bevel n.
Notiornètre, m., liever IIYGROMETRE.
nota (aanteekening) van uw advies (berigt) genoNotion, t. Begrip, verstandsbegrip, door 't vermen of gehouden. — Donnez-moi one petite n- de
ce que je dois, geef mij eene kleine nota van het- stand verkregen denkbeeld n. of voorstelling eener
geen ik schuldig ben. - [Dipi.] Mededeeling t., zaak, kennis, n ô t i e t. N- claire, confuse, decidediplomâtisch of gezantechappeljk schrijven of be- lijk, verward begrip of denkbeeld. - Les premièrigt n. , nota t. N- officielle, confidentielle, se- res n-s de la physique, de eerste gronden der nacrete, dienstpligtige, vertrouwelijke, geheime nota. tuurkunde. Je Wen ai qu'une failile n-, ik heb er
- Oneer, schande, vlek, schandvlek f., schand- slechts een zwak begrip van, ik weet er slechts
merk, schandteeken. fl.: II a étP espion de police, weinig van. — N-s communes, algemeene begripeest une n- qu'iI portera toujours, hij is policie pen (die zich aan ieder op dezelfde wijs voordoen).
Notite, f. [Minér.] Soort van graniet, no t i e t m.
is eene vlek, die hij nooit zal-spiongewt,da
Notobranehe, adj. [H. n.j Met kiemen op
uitwisschen. L'accusation portée contre lui est une
den rug. — Notodonte, m. [H. n.] Soort van
II-, de tegen hem ingebragte beschuldiging is eene
schandvlek. Quand qn. est penclu, c'est une n- in- nachtvlinder m. - Notographe, adj. [H. n.]
famante pour toute sa familie, wanneer iemand Met vlekken op den rug.
Notoire, adj. Algemeen bekend, wereldkundig,
is opgehangen, is dit eene schandvlek voor de geheele familie. - [Mus.] Noot t., toonteeken II.; openbaar, blijkbaar, als zeker en ontwijfelbaar
toonnaam m. - N- blanche, noire, sensible, to- erkend: Le fait est is-, de daad is algemeen bekend.
nique, z. de bepalende woorden. Tête, Queue dune C'est une vérité n-, 't is eene blijkbare waarheid.
La chose nest pas encore n-, de zaak is nog niet
II-, kop, staart m. eener noot. U t est Ia première
d
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niet wereldkundig. - Xotoirerneiit,
Zestevnbaar,
. Baarbljkeljk, wereldkundig, openbaar. Cela
n- vrai, dat is baarbljkeljk, uitgemaakt waar.

IToto1ène, f. [Bot.] Soort van varenicruid n.
1otonié1ie, t. [Méd.] Misgeboorte f. met ledernaten op den rug. - 1Totoniyé1ite, t., z. v a.
MYELITE. - Notonecte, m. [El. a.] Waterweegluis f., rugzwemmer m. - Notopède, ni.
[H. fl], z v. a. TAUPIN. - Notopode, adj.
[H. n.j Met voeten op den rug, met naar boven
gekeerde zwemvoeten (van sommige schaaldieren).
%otops, adj. [H. a.] Met oogen op den rug.
- Notoptèr
e, Notoptérygien, ne, adj.
[H. ii.] Met rugvinnen; met pooten bij wijze van
vinnen op den rug.
1Iotoriété, t. Algemeene bekendheid, openbaar/ieid, blj/ibaarheid, wereldkundigheid, n o t o r i tt eit t. Cola est de n- pulilique, dat is wereldkundig, overal bekend - [ Prat.] Acte de n-, wetteljk opgemaakte verklaring omtrent de bekendheid
der comparanten met den staat van eenen persoon
of eene hem bekende zaak, ter vervanging van de
eigenlijke acte, die niet kan geleverd worden, acte 1.
van notorieteit.
1otosperrne, adj. [H. n. ] Zijne eijeren op
den rug dr
den
Notostome, adj. [H. n.] Den mond op den rug hebbend
(van insec(en). - Notoxe, m. [H. n. ] Schildpadkever m.
Notozépbyr,m. Zuidwestewind rn— Oord rn,
waaruit die wind waait.
Notre, adj. poss. rn. et t. Onze. ons. Nos,pl.
m. et f. Onze. IN- père, IN- rnère, N- enfant, onze
vader, onze moeder, ons kind n. Nos anus, Nos
cousines, Nos maisons, onze vrienden, nichten,
huizen. - (bij 't volk ook wel voor mon, ma gebruikt; zoo ook dooi vorsten, bisschoppen enz., op
gelijke wijze als deze nous in plaats je of rnoi gebruiken): N- femme, N- rnnagère, mijne vrouw,
huishoudster. N- maître (in den mond van een
dienstbode), mijn meester, baas of heer. - N- conseil d'Etat entendu, onzen staatsraad gehoord hebbende. - LE, LA NÔTRE, pron. poss. De, liet onze.
Les n-s, de onzen. Votre jardin et le n-, uw tuin
en de onze. Leur maison et la n-, kun huis en
het onze. Vous ayes vos raisons, et nous avons les
n-s, gij hebt uwe redenen, en wij de onzen. Somtijds zonder lidwoord: (lam.) Nous pouvons
compter sur lui, il est n-, wij kunnen op hem
rékenen, hij is ons, is ons toegedaan. Ces effets
sont n-s, die goederen zijn ons, behooren ons. reôTnE, rn. Het onze, ons eigendom, wat ons toebehoort, wat van ons komt. Nous ne demandons
que le n-, wij vragen slechts het onze, wat ons
behoort. - N'ajoutons lien du n-. laat ons er niets
van 't onze bijvoegen. - LES NOTRES, de onzen,
onze landgenooten, onze familie, onze vrienden,
onze partij, ons gezelschap: Nous et les n-s, wij
en de onzen. Celui-la est ii des n-s? is die van ons
gezelschap, van onze partij, van onze vrienden?
Les n-s se soot bien comportés dans le combat,

NOIIRRIs
Notie, e, adj. (en part. passel van nouer). Ruban n-, vastgestrikt lint n. - Intrigue bien, mal
n-e, goed, slecht gelegde knoop m. of intrigue t. Enfant a-, kind n. , dat de engeische ziekte heeft.
Homme n- de goutte, man, die vol jichtknobbels
zit. Goutte n-e , knobbeljicht t. - Boyau n-, gekronkelde darm m. - [ Blas.] Lion a queue n-c
et passée en sautoir, dubbelstaartige leeuw, leeuw

met gespleten staart, welks deelen schuingekruist
dooreen geslingerd en geknoopt zijn. - [Chas.]
Lice n- e , Z. LICE. - [ Chir.] Suture n- e , geknoopte
naad in. - [Hist.] Les pêches n'étaient pas encore, n-es, de perziken waren nog niet gezet. NOUE, m. [Chir.] Knoopverband m. voor de oorstreek.
Nouée, f. [Econ.], z. v. a. NOUE. - Noiiées, f.
p1. [Véner.] Uitwerpsels n. p1. der herten van half
Mei tot op het einde van Augustus.
Nouernent, m. Het knoopen (alleen voorkomend in): N- de l'aiguillette, het knoopen van den
nestel (Vgl. AIGUILLETTE).
Nouer, v. a. Knoopen, binden, eenen knoop
maken of leggen, strikken, toebinden, toestrikken.

N- de l'argent dans le coin dun mouchoir de pache, geld in de punt van eenen zakdoek knoopen.
]Nonez ces floiX dans cette serviette, knoop deze
noten in dit servet. N- un ruban, een lint knoopen of strikken. N- ses souliers, zijne schoenen
toebinden of toestrikken. Voulez-vous n- ma cravatte? wilt gij eens een' strik in mijne das leggen.
( fi g.) N- amitid, vriendschap maken. (Deze uitdrukking is verouderd). N- une partie de jeu, een
speelpartijtje maken. N- une intrigue, eene intrigue of kuiperij aanleggen. - [Litt.] Bien n- une
fragédie, de intrigue, den knoop of de verwik/ce-

ling vat een treurspel naar behooren aanleggen [Fauc.] N- la longe, den valk in de ruikooi zetten.
- [Man.] Ce cheval noue l'aiguillette, dit paard
slaat braaf achter uit. - NOUER, v. se. en SE
NOUER, v. ps. [Bot.] Zetten, zich tot vruchten zetten: Les pommes commencent P n-, a se n-, de
appelen beginnen zich te zetten. - [ Fauc.] N- of
Nager entre deux airs, in de Vrije lucht zweven.
- [Mdd.] Cet enfant se noue, dit kind krijgt de
knobbelziekte, de engelsche ziekte. La goutte se
none, de jicht zet zich tot knobbels. Les intestins
se nouent dans Ia colique de miséréré, bij het
darTnkoijk kronkelen zich de darmen.
Nouet, na Zakje, kruiderzakje n., pop f. Nd'épiceries, d'herbes, pop van specerijen, van krulden (die men in eenig vocht laat weeken of uittrekken). - [ Pharm.] Middel n., daf de plaats van
een klisteer of van eene zetpil kan bekleeden. [Modes] Lintstrik m.
S Nouenr, m. Knooper, knoop- ofstriklegger m.
Notseux, euse, adj. Knoestig, kwastig, knobbelig; vol knoopen of knobbels: Bois n-, kwastig
hout n. Baton n-, knoestige stok, knoeststok m. Corde neuse, touw n. niet knoopen. - [Bot.] Tige
n-euse, geldde stengel, stengel met geledingen of
knodden. - [Chir.] Suture n-euse, knoopnaad m.
Bandage
n-, knoopverband n. - [ Méd.] Goutte
zn
n-euse, knobbeljicht f. - [ BIas.] Bâtons n-, knoestige stokken m. 1.
Nougat, rCorfj
m. Amandelkoekje n. —[Econ.]
Lijnkoek m. (tot beestenvoeder).
Noiiilles, f. p1. [Cuis.] Noedels f. p1., duitsch
deeg van meel, boter en eijeren, dat, gesneden
zijnde, naar vermicelli qeljkt.
Noulet, m. [Tech.] Goot I. van holle pannen
of van omgebogen lood- of zinkstrooken.
Nou!nèlle, m. [Phil.] Verstandswezen, bovenzinnelijk voorwerp n., iets, dal bloot gedoe/it wordt,
niet onder 't bereik der zinnen valt (b. v. God,
geest enz., in tegenstelling met pliénomène); ondersteld grondbeginsel der phwnomënen of verschijnselen, nosimenon n.
Notirrain, m. Pootvisch rn. voor vijvers, enz
-

de onzen (onze soldaten) hebben zich dapper in
den strijd gedragen of gekweten.
Notre-Dame, f. Onze Lieve Vrouw, benaming der maagd Maria bij de katholjken. - Feest
der maagd Maria: La N- d'août, het Lieve-Vrouwe-feest in Augustus. - Aan Maria gewijde kerk,
inz. de groote kathedraal te Parijs, Maria-kerk t.
- Vereerd beeld m. der Maagd. La N- de Larette, het Lieve-Vrouwe-beeld te Loreto.
S Notulation, f. [Philol.] Aanmerking t. door
eene kantteekening. - Gezamenlijke kantaanmerkingen f. pi. - Notiile, t. Korte verklarende
randnoot f. - [Diplom.] , z. v. a. MINUTE. Notuler, v. a. Kleine noten of ophelderende
kaniteekeningen maken.
Notus, m. (pr. —tuce) (podt.) Zuidewind rn.
(naauwkeuriger: zuidwestewind) .
± Nouai lleux, ease, adj., z. v. a. NOTJEUX. (alevin).
Nonasse, t. [Cam.] Wilde muskaatnoot f.
Notarri, e, adj. (en part. passé van nourrir):
1Toudles, f. pl. , Z. NOUILLES.
Enfant bien mal n-, goed gevoed, opgebragt kind n.
Notie, t. [Arch.] Plaats, waar de hellende Enfant n- de sa mère, door zijne moeder gezoogd
vlakken van twee daken malkander ontmoeten; kind n. - Enfant n- dans l'amour de Ia vertu, in
dakgoot t. - Loodbekleeding f. dier goot. -, Holle liefde tot de deugd opgevoed kind. - Chevaux n-s
dakpan f. voor den afloop van 't water. - [ Econ.] avec de Ia paille, met stroo gevoederde paarden n.
Vette, vochtige weigrond m., marschland n. - pi. - Les domestiques ne sont pas n-s dans cette
[Pêche] N-s of Nos, ingewand n., lever en tong f. maison, de bedienden krijgen in dat huis niet gevan kabeljaauw.
noeg te eten. - (iron.) Homme Plea n-, zwaar-
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lijvig, gemest man. --- Ce blé est bien n-, dat
koren staat vol. — (fig.) Style n-, volle, krachtige,
rijke stijl m. Ouvrage n- de pensées, de réflexions,
werk vol juiste gedachten, opmerkingen. — [Bias.]
Fleur de lis au pied n-, lelie met afgesneden voet.
— [Cuffs.] Paté bien n-, goed gekruide pastei f. —
[Call.] Lettre bien n-e, goed gevulde, vette letter f.
— [Mil.] Feu bien n-, goed onderhouden of vol
vuur n. — [Peint.] Pinceau n-, vet-gehoudn
penseel n. Couleurs Bien n-es, dik, vet opgedragen
kleuren f. pl. — (Loc. prov.) I1 a été n- en an
tonneau, it na rien vu que par ie bon don, hij
heeft nog weinig of niets van de wereld gezien, hij
heeft moeders pappot nog niet verlaten.
I^ oaarriee, I. Min, voedster, zoogster, zoog vrouw, minnemoeder I. Mettre un enfant en n-,
een kind bij eene min doen. Retirer an enfant de
n-, een kind van de min terugnemen, weder thuis
halen. Cet enfant a été changé en n-. dat kind is
bij de min verruild. — (Loc. prov.) Ii faut qu'il
alt été changé en n-, hij moet bij de min zijn ver
hij is bij lange na geen aardje naar zijn-ruild:
vaartje. Battre sa n-, Zijne voedster slaan: persoven of zaken aanvallen, waaraan men zijne, opvoeding of fortuin te danken heeft. Z . ook DEPU -

nourri tous ses enfants, deze moeder heeft al hare
kinderen gezoogd. Une mère qui nourrit son enfant est doublement mère, eene moeder, die haar
kind zoogt, is dubbel moeder. — Cette femme ne
saurait n- d'enfants, deze moeder kan geen harer

CELEUR .

— (fig.) La Sicile était, la n- de Rome,

Sicilië was de voedster, de graanschuur van Rome.

— Les maladies chroniques sopt les n-s du medecin,

de chronische of slepende ziekten zijn de voedsters,

de melkkoetjes van den geneesheer. (In dezen zin
verouderd). — Zelfzogende moeder f.: Cette mère
a été la n- de tous ses enfants, die moeder heeft
al hare kinderen zelve gezoogd. — Ook als adj.:
Mère n-, zelfzogende moeder, voedstermoeder. —
(fig.) La république est la mère n- de l'éloquence,

de republiek is de voedstermoeder der welsprekendheid. — Nourrieerie , f. [Eton. rur.]
Plaats f., waar men zijdewormen kweekt; z. v. a.

DIAGNANIERE. — 11T ourrie•ier,

m. Man eener min.

-- Ook als adj.: Père n-, voedstervader m. -- (fig.
et fam.) C'est son père n-, C'est le père n- des
pauvres, 't is zijn weldoener, 't is de weldoener der
armen. — NOURRICIER, IÉRE, adj . Voedend : Sue
n-, Substance ii-ière, voedend sap n., voedende
zelfstandigheid f.
1Tourrir, v. a. Voeden, tot voedsel strekken of
dienen (aan of voor);onderhoud of voedsel ver schaffen , spijzen , spijzigen , onderhouden. Les

aliments les plus propres a n- l'homme, de ,q eschiktste spijzen om den mensch te voeden, om den
mensch tot voedsel te strekken. II a nourri bien
des pauvres, hij heeft vele armen gevoed, onder
verschaft. Je l'ai vetu et nourri dix ans-houd
durant, ik heb hem gedurende tien jaren gekleed
en gevoed of gespijzigd. Je lui donne tant par an
pour me lager et pour me n-, ik geef hem zoo
veel jaarlijks, om mij te huisvesten en te spijzigen,
voor inwoning en kost. On nourrit les vers a sole
de feuilles de inurier, men voedt, onderhoudt de
zijdewormen met moerbéziebladeren. — N- le feu,
het vuur onderhouden, er wat brandstof op werpen. — Ook van zaken gezegd: Son jardin le nourrit, zijn tuin onderhoudt hem, hij leeft van de
inkomsten van zijnen tuin. Le sang nourrit toutes
les parties du corps, het bloed voedt alle deelen
des ligchaams. Ces legumes ne nourrissent pas,
deze groenten voeden niet. La bonne terre naarrit les plantes, de aarde voedt de planten, geeft
haar voedsel. — L'Afrique nourrit beaucoup d'animaux, Afrika bevat (teelt, brengt voort) vele dieren. Cette mer nourrit des poissons voraces, deze
zee bevat verslindende visschen. — Le métier qu'il
fait ne suffit pas pour le n-, het beroep, dat hij
drijft, geeft hem geen toereikend bestaan. — (fig.)
La bonne lecture, la conversation des gens instruits nourrit l'esprit, het lezen van goede boe
omgang met knndige lieden, vormt den-ken,d
geest. N- son esprit de chimères, zijn hoofd met
hersenschimmen vullen, voeden. -- L'esperance
nourrit l'amour, de hoop voedt, onderhoudt de
liefde. Les services inutuels nourrissent l'amitié,
de onderlinge diensten kweeken de vriendschap aan.
N- sa rnélancolie, zijne zwaarmoedigheid voeden,
onderhouden, aankweeken. — (Prov.), z . BESACE ,
CAGE, MÉTIER. — (Loc. prov.) N- an serpent dans
son sein, eene adder in zijnen boezem voeden,
iemand weldoen, die het daarna met ondankbaar held beloont. — Zogen, minnen: Cette mère a

kinderen opbrengen: zij verliest ze allen zeer jong.
— (fig.) Opvoeden, vormen: J'ai nourri mes enfants dans l'amour de la vertu, ik heb mijne kinderen in de liefde tot de deugd opgevoed. — [Corn.]
N- une action, eene actie of een aandeelsbewijs
fournéren, op den vervaltijd de sommen betalen,
waartoe men zich verbonden heeft. — N- an numéro a la loterie, een loterijbriefje fournéren.. —
[Call.] N- ses lettres, zijne letters vol, lijvig, vet
maken. — [Mus.] N- les sons, de toonen vol en
krachtig aangeven. — [Peint.] N- les couleurs,
de kleuren vet, dik opdragen. N- Ie trait, vette,
gevulde trekken maken, het dorre, magere vermijden - NorRRIR , als v. n. Il y a des ailments qui
nourrissent trop, er zijn spijzen, die te sterk voeden. Le vin nourrit, de win voedt. — Une mère
qui ne nourrit pas nest mère qu'à demi, eene
moeder, die niet zoogt, is maar ten halve moeder.
— SE NOURRIR, V. pr. L'lsomme se nourrit de
pain et de viande, de mensch voedt zich van brood
en vleesch. I1 na pas de quoi se n-, hij heeft niet
om van te leven. — Cet enfant se nourrit mal, bij
dit kind gedijt het eten niet, het wordt niet grooter of dikker. — (fig.) Il se nourrit d'espérance,
hij voedt, vleit zich met hoop. — Se n- de la leetare de bons livres, zijn verstand, zijn hart door
't lezen van goede boeken vormen. — Gevoed, onderhouden worden: C'est par là que se nourrissent les passions, daardoor worden de hartstogten
gevoed. -- El/sander voeden: La médisance et la
haine se noun rissent de leur del, de kwaadsprekendheid en de haat voeden elkander met gal.
.

-

I ourrissage, m. [Econ. rur.] N- des bestiaux, Veeteelt, verzorging en opkweeking van 't vee.
— 1 ourrissant, e, adj. Voedzaam, goed voedend: Un aliment n-, eene voedzame spize. Cela
nest pas assez n-, dit is niet voedend genoeg. —
1 ourrisseur, m. Veefokker, vetweider, koehoe-

der m. (bij Parijs en elders, die hunne melk in de
stad verkoopen Nour risson, m. Voedsterkind,
minnekind n., voedsterling, zuigeling m. en f.:
. -

C'est une bonne nourrice, elle ne manquera pas
de n-s, zij is eerie goede min, 't zal haar niet aan
zuigelingen, aan minnekinderen ontbreken. — (fig.)
Kweekeling, leerling m.: Télémaque fut le n- de
Mentor, Telémach.us was Mentors kweekeling, pleeg
Les n-s des Muses, de Mars, de-zon.—(psit)
dichters, de krijgslieden m. pl. — Nourrituare, f.
Voedsel, onderhoud n., spijs f.; ko st m.; voeder n.
voor 't vee. --- Il est Bien malade, it ne prend
plus de n-, hij is zeer ziek, hij neemt geen voedsel meer tot zich. Le pain est une bonne n-. het
brood is een goed voedsel, eene goede spas. — Le
trèfle est une bonne n- pour le bétail, klaver is
een goed voeder voor het vee. — (fig.) L'esprit a
besoin de n- aussi Bien que le corps, de geest

heeft, zoo wel als het ligchaam, voedsel noodig. -[Med.] Son bras recommence a prendre n-, zin
arm begint weir kracht te krijgen, voller, vleersger te worden. — Cet arbre ne prend plus de n-,
die boom krijgt geen voedsel meer. — Voeding met
zog, het zogen: Cette nourrice a fait deux n-s
dun meme Tait, die min heeft twee kinderen na
elkander met ééne melk gezoogd. Elie fait de bel-

les n-s, de kinderen, die zij zoogt, groeijen goed. —
(iron.) Vous avez fait lá one belle n-, gij hebt
daar een schoon vruchtje gekweekt (van een slecht
opgevoed kind; doch in dien zin verouderd). —
(Prov .), z. NATURE. - [Écon. rur. ] Faire des n -s,
vee (ook gevogelte houden), zich op de veeteelt toeleggen, vetweiden. C'est une terre propre à y faire
des n-s, dit land is goed voor de veeteelt. C'est
une belle n-, 't is een schoon, welgebouwd veulen.
— [Mar.] La n- du temps nous annonce un changemen t de vent, de met wolken bezette lucht voor
ons verandering van wind. — [Tech.] Don--spelt
ner de la n- aux cuirs, de huiden versche run
geven.

Nons, pron.pers., Je pers. pl. (Als onderwerp)
Wij: N- écrivons, w ij schrijven. Que ferons-n- It
present? wat zullen wij nu doen? — (Als voorwerp en als régime van een voorzetsel) Ons: I1 ne
n- connait plus, hij kent ons niet meer. La chose
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ne dépend pas de n-, de zaak hangt niet van ons
af. Ce fut pour n- une grande joie, dat was voor
ons eene groote vreugde. — (tells régime indirect)
Ons, aan (met, tot, tegen, voor) ons: Donnez le
n-, geef het aan ons, geef het ons. 11 ne n- parle
pas, hij spreekt niet tot (tegen, met) ons. Voilà ce
qu'il n- a destiné, ziedaar wat hij voor ons bestemd heeft. — Dikwijls wordt nous in plaats van
je of mol gebruikt, inz. door vorsten, bisschoppen
en andere magthebbenden in hunne bevelen of voorschriften; ook door redenaars, schrijvers: N- aeons
ordonné et ordonnons ce qui suit, wij hebben bevolen en bevelen als volgt: N- sousigne, wij onder
N- président, ordonnons, wij president,-getknd.
gelasten. — (far.) N- autres hommes, wij mannen. Vous allez jouer, n- autres n- allons à la
promenade, gij gaat spelen, wij gaan wandelen.

monde, tout nouveau dans les affaires, hij is nog
groen, nog onervaren in de wereld, in de zaken.
NOUVEAU, m. Het nieuwe; nieuws n. Aimer le
n-, van 't nieuwe, van wat nieuws houden. N'y
a-t-il riet de n- ? is er niets nieuws ? Qu'y a-t-il
de n-? wat nieuws is er ? — NOUVEAU, als adv.
(voor nouvellement): Du beurre n- battu, pas gekarnde, versch gemaakte boter f. Du vin tout nou-

Vruchtzetting

Une nouvelle mariee, De nouveaux mariés, De
nouvelles mariées, een nieuw gehuwde, eene kor
gehuwde, pas getrouwden. Les nouveaux-telings
venus, de pas aangekomen. De nouveaux débarqués, pas aangekomen vreemdelingen (z. ook DEBARQUE) . Les nouveaux convertis, Les nouvelles
converties. de nieuw bekeerden. — [Hort.] Nou
soort van anjelier. — DE NOUVEAU,-veaumond,

Nounre, f. [Méd.] , z .

RACHITIS .

— [Bot.]

ór een klinker of stomme h
Xo^^veaaa f.
(ofvóvoor
Nouvel), N onvelle, adj. Nieuw, wat sedert
korten tijd bestaat of bekend is. Un nouveau livre,
een nieuw, pas uitgekomen boek n. Un nouvel instrument, een nieuw, pas uitgevonden werktuig n.
Une nouvelle découverte, eerre nieuwe, kortelings
gedane ontdekking f. Du fruit nouveau, nieuwe,

pas verschenen vrucht f.; ook: iets nieuws, iets dat
pas verschijnt. Une opinion nouvelle, eene nieuwe,
nieuwelings opgeworpen of opgevatte meening f. —
Somtijds geef de verschillende plaatsing van dit
adj. bij 't zelfde subst. een' verschillenden zin: Un
habit nouveau, een nieuw, nieuwmodisch kleed;
Un nouvel habit, een ander kleed (dan 't geen
men te voren aanhad). Docteurs nouveaux, nieuwe,
eene nieuwe of vreemde leer verkondigende doctoren of leeraars; Nouveaux docteurs, nieuwe, kortelings gepromoveerde of tot den doctorsgraad verhévene doctoren. Une chose nouvelle, eene nieuwe,
pas gebeurde, gedane of in zwang gekomene zaak;
Une nouvelle chose, eene andere zaak (dan die
men te voren onder handen had of dreef. Du vin
nouveau, pas gemaakte wijn, most m.; De nou
andere wijn (dan men eerst dronk); pas-veauin,
opgestoken wijn. — Le nouvel an of Lan nou
het nieuwe jaar. La saison nouvelle, de-veau,
lente f. La nouvelle lune, de nieuwe maan f. Le
nouveau monde, de nieuwe wereld f. (Amerika).
— Le nouveau style, de nieuwe, Gregoriaansche
stil m. (vgl STYLE) . — Le nouveau Testament,
het nieuwe Testament of Verbond. Le nouvel
Adam, de nieuwe Adam (Jezus Christus). Le nouvel homme of L'homme nouveau, de nieuwe
mensch, de wedergeboren Christen. — C'est un
homme nouveau, 't is een heer van gisteren, een
gelukskind, een nieuwbakken lieer of edelman, een
man, die van niet iet is geworden, een parvenu;
ook: 't is de eerste van zijn geslacht, die zich onderscheidt, die uitblinkt. Le eiel nouveau, La terre
nouvelle, La nouvelle Jérusalem, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. —
Mener une nouvelle vie, een nieuw, ander leven
leiden. — [Prat.] Passer titre nouvel (alleen in
deze zegswijs komt nouvel achter 't subst. te staan),
een nieuw verdrag aangaan. Articuler faits nou
nieuwe feiten bijbrengen of aanhalen. Faire-veaux,
une dénonciation de nouvel oeuvre, eenen buur
voor 't geregt roepen, om hem een' nieuwen-man
bouw of verbouw te beletten. -- (Prov.) Tout ce
.

qui est nouveau, parait beau, of Au nouveau,
tout est beau, al het nieuwe doet zich fraai voor,

het nieuwe behaagt, is aanlokkend; nieuwe bezems
vegen schoon. A nouvelles affaires, nouveaux con-

seils, komt tijd, komt raad. A demain toutes choses nouvelles, morgen komt er weir een dag. —
(Loc. fam et prov.) C'est du fruit nouveau que
de vous voir, als men u te zien krijgt, is 't wat

vreemds, mag 't wel met een krijtje aan den balk.
Its se sont dit mots nouveaux, zij hebben elkaar
harde, grove, onhebbelijke woorden toegevoegd.
Recommencer sur nouveaux frais, z . FPAIS m. pl .
Voir tous les jours de nouveaux visages, elken
dag nieuwe, andere gezigten zien, met andere personen te doen hebben. -- C'est tin nouveau Brutus, un nouvel Alexandre, hij is een tweede Brutus, Alexander. — Onervaren, onbedreven, groen:
Il est Bien nouveau dans son métier, hij is in
zijn bedrijf, in zijn vak nog gansch onbedreven,
nog een nieuweling. 11 est Bien nouveau dans Ie

veau percé, zoo pas opgestoken, uit een vol vat getapte wijn m. (Plur. Des vies nouveau percés.) Les
enfants nouveau-nés dorment beaucoup, de pas

geboren kinderen slapen veel. — In dezen zin staat
nouveau nooit bij een vrouwelijk subst., dan alleen in: Une liille nouveau-née, een pas geboren
meisje. — liet staat, in de plaats van nouvellement
nog bij eenige andere als subst. gebruikte verleden
deelwoorden, en dan wordt het als adj. beschouwd
en is als zoodanig veranderlijk: Un nouveau marié,

loc. adv. Op nieuw, andermaal, nog eens, bij herhaling, weder, wederom, nogmaals: Etre accusé de
n-, op nieuw beschuldigd worden. — à NOUVEAU,
loc. adv. [Corn.] Op nieuwe rekening : Créditer,
Débiter a n-, op nieuwe rekening kreditéren, debitéren. Porter à n-, op nieuwe rekening overdragen.
No^.nveanté, f. Nieuwheid f., het nieuwe; nieuwigheld, verandering f.; iets nieuws, een nieuwtje n. La
n- plait à la plupart des hommes, het nieuwe bereft
den meesten menschen. La n- de ce sentiment trouva
des partisans, de nieuwigheid van dit gevoelen vond
aanhangers. Introduire des n-s dans un pays, nieuevigheden, veranderingen in een land invoeren. —
Nieuwe, pas verschenen modestof; pas uitgekomen
boek, nieuw ten tooneele gevoerd stuk n. Je n'avais jamais ouï parler de cela, eest une n- pour

mol, ik had nooit daarvan hooren spreken, 't is
iets nieuws voor mij. — (fam.) C'est n-, C'est une
n- que de vous voir, z. onder NOUVEAU , adj. —
Chez ce marchand on trouve toujours quelque n-,

bij dezen koopman vindt men altoos iets nieuws,
nieuwe koopwaren. Il aime à lire toutes les n-s,
hij houdt er van alle nieuwe schriften of boeken
te lezen. Aller voir la n-, het nieuwe tooneelstuk
gaan zien. Magasin de n-s, magazijn van nieuwe
mode-artikelen. — Tijd, gedurende welken iets nieuw
is: Cette mode est encore dans sa n-, deze mode

is nog in haren bloeitijd. —Des fraises an commencement d'avril ! eest de la n-. aardbeziën in 't begin van April! dat is wat nieuws, wat zeldzaams!
Nouvelle, f. Nieuws, versch berigt n., nieuws
tijding, maar f.: N- importante , toute-tijdng,
fraiche, apocryphe, belangrijk nieuws, kersversche
tijding, betw(jTelbaar, verdacht berigt. C'est une
vieille n-, 't is oud nieuws. De qui tenez-vous
cette n- ? van Wien hebt gij dit berigt ? I1 est venu
des n-s, er zin nieuwstijdingen aangekomen. —
Berigt n.: Ne faites rien que vous n'ayez de mes
n-s, doe niets, voor gij berigt van mij ontvangen
hebt. — Avoir n-, iets nieuws vernemen (dat men
nog niet wist). Avoir des n-s, tijding krijgen, bij
bekende zaak).-zonderhvm(anerds
— I1 y a longternps que je n'ai recu de ses n-s,

't is lang geleden, dat ik Beene tjding van hem ontvangen heb. Donnez-moi, Mandez-moi souvent de
vos n-s, schrijf mij dikwijls, hoe 't u gaat. Envoyer savoir des n-s de qn., naar iemands gezondheld laten vragen. — Vous aurez, Vous entendrez
de mes n-s (als bedreiging), gij zult van mij hooren! 'k zal 't op u weten te verhalen. — (fam.)
Je sais de vos n-s, ik weet uwe geheimen, uwe
bedekte gangen, uwe loopjes. Vous en pouvez dire
des n-s, gij kunt daarvan meepraten, gij weet dat
beter dan iemand. Vous débitez bien des n-s, gij
strooit vele nieuwigheden, veel nieuws uit. Voici
Bien des n-s, On dit de grandes n-s, groot nieuws!
er is wat buitengewoons, iets zeer belangrijks gebeurd. — [Mii.] Envoyer aux n-s, op kondschap,
op verkenning uitzenden. — (Loc. prov.) N'avoir
ni vent ni n-s de qn., niets ter wereld van iemand
hooren, niet weten waar hij gestoven of gevlogen
is. Il ne faut pas dire des n-s de l'école, men

NOUVELLE-ENCEINTE

NOYÊ.

-

moet niet uit dc school klappen. II y a bien des nieuwelingsijver m. (die ligt verkoelt, die niet lang
[Mar.] Scheepsjongen, nieuweling, baar,
n-s, het blaadje is gekeerd, de hekken zijn geheel duurt).
verhangen. Point de n-, daarvan gebeurt niets: 11 jong matroos m. NOV I CE, adj. Nieuw, onbedreven,
promet de payer, mais pour de l'argent, point de onervaren, ongeoefen d ; zonder ondervinding van
n-, hij belooft te betalen, maar als 't op geld aan- de wereld. Ii est encore fort n- dans son métier,
komt, fluiten! (dan kan men op zijn' duim fluiten: hij is nog zeer onervaren in zijn bedrijf of vak.
dan krijgt men niets, dan is hij niet thuis). Ce Une main, Une plume n , eene ongeoefende hand,
sent des n-s d'anticliamljre, de hasse -cour, de l'ar pen f. Ce jeune homme est encore n-, die jongebre de Cracovie, 't zijn praatjes, valsche, belagche- hag heeft nog weinig wereldkennis. Cette dlie est
ijke berigten. (Prov.) Point de 11-s, bonnes n-s. encore n-, dat meisje is nog onschuldig, nog rein.
11 nest pas n- en affaire, hij is bij lange na
geen tijding, goede tijding. Somtijds z. a. a. Journa1 dagblad: Aimer a lire les n-s, gaarne de dag- geen nieuweling, hij is doorkneed. 1ioviciat, m.
bladen of couranten lezen. N-s a Ja main, soort Kloosterproefaar n., -proeftijd m.; leerhingsstaat m.
van geschreven of heimelijk gedrukt nieuwsblaadje, in kloosters, n o ic ia a t n.-- Verbljfn. der proef(fig.) Nieuwelingschap n. in eene
dat weleer in Frankrijk zoodanige berigten in om- kloosterlingen.
loop bragt, welker openbaarheid de regtring of de of andere kunst, wetenschap of bedrijf, leertijd,
censuur niet gedoogde.
NOUVELLE, f. Naam der proeftijd m. II a fait un rude n- dans sa première
kleinere historie-verdichtingen en verhalen, kleine compagne, hij heeft in zijn' eersten veldtogt een'
roman f., geschiedenisje n., vertelling, n a a é 11 e f. harden proeftijd doorgestaan.
Novissilllé, adj. (fam.) Kortelings, zeer on1ouveI1e eiieeinte, f. [Hort.] Soort van
%ouvellenient, ode. Nieuwelings, langs, zeer kort geleden, laatstelijk.
anjelier.
onlangs, sedert kort, kortelings. CeJa est arrivé
t Noxer, v. n. Onder het dansen met den Mel
a-, dat is onlangs gebeurd. Des arbres n- plantés, stampen.
Noyade, f. Verdrinking f. van vele personen
1oiiveHekortelings geplante boomen m. p1.
té 9 1. [Jur.j Storing f. in het bezit van eenig goed. te gelijk, inz. gelijk dat tijdens de eerste fransche
Nouvellier, ière, adj. Op nieuws gesteld of revolutie bijwijze van teregtsteiling te Nantes gegezet; z. v. a. INCONSTANT. t Notivelliser, schiedde, waarbij men de slagtofl'ers in eene schuit
plaatste, die men door 't openen eener klep deed
Nou
V. n. Nieuwstijdingen zeggen, verbreiden.
vellisnie, in. (woord van Bayle) Nieuwigheids- zinken.
Noyale, f. [Com. Man.] Karreldoek, klaverNonvelliste, m. Liefhebber en verzucht f.
spreider van nieuwigheden, van nieuwtjes, nieuws- doek, dik en sterk linnen voor zeildoek, noyalschi
Novel- doek n. (naar 't franse/te stadje N oyale of Noyal,
zoeker, nieuwsjager, nieuwtjeskramer.
bij Rennes). Ook als adj.: Toile n-.
len -schrijver m.
Noystlière, f. [Econ. mr.] Grond m. waarin
Novaciilaire, adj. [Minér.] Tot scheermessen
of tot slijpsteenen voor scheermessen dienstig: Métal men notenkernen zaait om er boomen uit te kweeOok als adj.: Terre n-.
ken.
n-, metaal n. voor scheermessen. Pierre n-, steen m.
Noyaii, flL [Bot.] Steen, kraaksteen m., de
voor scheermessen. Novaculithe, m. Schilfer
harde, houtachtige zelfstandigheid binnen sommige
steen m. waarvan men fijne sljpsteenen maakt.
Novale, f. [Agric.] Nieuw ontgonnen en be- vruchten, zoo als perziken, abrikozen, pruimen,
N-s, kersen enz., waarin eene pit of kern vervat is.
zaaid lam! , n ov ale, n 0 v aa 1-land n.
tielulci , welke de geestelijkheid daarvan trok, no- Fruits a n-, steenvruchten f. p1. Eau de n-, op
(Prov.)
is beide beteekenissen ook steenvruchtpitten getrokken vocht n.
V (1 (1 1-li'Wl(.'n f. )l.
-

-

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

,

-

-

-

,

-

-

--

als wij.: Terre n-, L)lts in-s.
Novateur, m. liflfI(?P, invoerder van nieuwig-

11 faut casser le n- pour en avoir l'amande, wie

noten eten wil, moet ze kraken: wie iets verkrfj(pop.) Ii a
gen wil, moet zich moeite geven.
amassé des n x, hij heeft braaf gepot, hij zit dik

veranderingen i n bestaande zaken; aanni euwigh e den. (1)c A(a(Iémie geeft het
niet aan: waar 't noodig in 't geld. [Anat.] N- central des pédoncules du
(1(1k als ( ój. voor- cervelet, centraalkern f. van de stelen of beenen
is, jcbiuike 1JUli OV.TBICE)
(koordvormige higchamen) der kleine hersenen (ook
kOh,U'le(l: L espri t n-, (l(' 0 C1t a'ighei(lxzucht f., -geest
[Arch] Binnenin. Tendance n trice, strekking om wat nieuws in corps rhomboIdal geheeten).
ste
a., kern, ziel t. (âme). Le n- de cette colonne
te voeren.
Novatioii, f. [mr.] Verandering ran een be- de plâtre est de Pols, het binnenste, de ziel van die
staand conti - act in een , ander, a a v (l t i c f. Wel- pleisterzuil is van hout. N d'escalier, spil t. van
een' wenteltrap. Escalier sans n , trap m. zonder
eer z. v. a. N(.)UVEA,[TE, INNOVATION.
[Artill., Fond.] Kern, kernstang f. [Astr.}
Nove l ette, 1. [Eron. rur.] Jong schaal) n., dat spil.
/l('('ff.
Kern t. (eener komeet); licht gedeelte in 't midden der
fl011 111(1 J('(11agcn
No v ella 111. [Bot.] 1'(i(flfl 1(111 verscheidene zonnevlekken. [Minér.] Kern (van een' steen, van
[Mac.] N- de plancher, grondlaag t.,
bOÜTh('Il (li struiken (Ii' in Oost-Indië tot sieraad een kristal)
waarop de vloer wordt aangebragt. —[Org.] Kern,
in IUII1CP (fl langs (Id 11'PCfl dienen.
oveHes , f. p1. [.inI.] íA' ViCUWC verordenin- doorboord stuk lood, dat onder de tong der or(fig.) Kern f. , oor
gen ,„ netten 1(111 .1 11hin ianu.c, net de openbaarma- gelpijp vastgesoldeerd wordt.
king van (ldn lU'(Cfi()) dOffe,! (cell (hel l'1l '1 Cor- sprong, aanvang m., begin n. van iets. Dix personnes designees par le sort ant formé Je n- de
pus jurin).
N ovenibre. in. IVm'emhei m. .sIeigtmeand f., cette compagnie, tien door 't lot aangewezen perde lie 1ii(idlul(l !is j(1(I1s (de 9' ran 't roineinsehc sonen hebben de kern van dat genootschap gevormd.
Le n- grossira, de zaak zal uitbreiding, meer vastjaar (171(1e? Il()1I1IIIU.S, (11 •i'(lil (1(1(11 haar n(leIlii).
Le n de l'armée, de kern, de
Novenieoslé, e adj. (p!. I1O Yèfli' ; ZOO ook heid krijgen.
in de hier i'lilfJen(len) [H r J ]Vegenribbig. No- hoofdmagt des legers.
Noyé, e, adj. (en part. passé van noyer): Hornveindéeipoiietuié, e. adj. II. ii.] 2'ilí t negentien
Novenidiales , f. p1. me n-, verdronken man. Chien n-, verdronken,
punten (tail in.wcten).
Plaines n-es, overstroomde,
[Ant rom.] ?segendaeijsehe feesten II. pl., (lie iiiel verzopen hond m.
refJlSlilXt(!n(l gepaard gingen. -- Lijk- of doodenoffer n., onder water staande, verdronken vlakten t. p1.
Ijkmaeil m. clot op (1(71 nejeiulen (lug na ePa dood Des yeux n-s de Jarmes, oogen n. p1. vol tranez
111(1(115 hieiel. Novenidigité, e, wij, Bol.] 17el
(fig.) Un homme n de dettes, een met schul
den overladen man, iemand, die tot over de oores
((ii' in negen bleies,rn.c a illoopenden bladsteel.
(fain.) C'est un homme n ,
in
schulden
steekt.
NoveitifoHé, e, 11(1/. [Rol ] Jlei negen blaadjes.
't is een gerulneerd, bedorven man, ook: een bij
l%ovednlohé, e. (leij. [Bot.] .Vegcnlobbig.
Toutes ces
't hof in ongenode gevallen man.
Noveninervé, e, el(lj. Ei. n.j .'Vegenribbig.
Novénnire, adj. [ Didaet.) L)ooi' negen zich hannes idées sont n-es dans un déluge de mots,
vormend, uit negen ontstaand: Série ii-, reeks, die al die goede denkbeelden zijn in een zondvloed van
a Batterie n e, ver
woorden verdronken.
negen tot reden heeft.
Noverisiles. Hi. Pl. (al als adj.: Divinités ii ) dronken, verzonken, te W^g trb'#'t water liggende
Ant. rotii. Door 'i'atiux t' Rome ingevoerde so- batterij t. Le vaisseau qui nous fuyait fut bientôt
n-, het ons ontvlugtende schip was weldra gezonlynsche godheden [novensiies hi].
Novlee, 01. et 1. Nieuweling, jiroefkloOsti'r ken of aan den horizont verdwenen. Le fort du
hing m. en f. (dje nog geene gelofte heeft gedaan). vaisseau est n , het schip ligt over Zijne draçjt ge[Peint.] Couleurs bien n-es, goed nneen
Prendre l'habit de a , het kleed der proefbcloo.cter - laden.
[Tech.] Papier n-, te veel-gesmoltnkur.
hingen aantrekken. (fig. et fam.) Ferveur de n-,
liC(l('fl. 1(111
lI(lfl(/('l iliei'
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bevochtigd papier n. — NOYÊ, m., -E, T. Drenke.
ling, verdronkene m. en f.: Retirer de 1'eau un neen' drenkeling uit het water halen. — (Prov.) Un
n- s'accroche a un brin de paille, een drenkelint
klemt zich aan een' stroohalm vast: in wanhopige7
toestand grijpt men ook het zwakste redmiddel gre.
tig aan. NOY É D'EAU , in. [Tech.] Donkere vlek
of plaats f. in't papier.
Noy er, m. [Bot.] Notenboom, okkernotenboom m.
—

Bols de n-, notenboomenhout n.
Moyer, V. a. Verdrinken, doen verdrinken of

(triv.) verzuipen. N- un Chien, een' hond verdrin-

ken. — (fig. et faro.) N- son chagrin dans le vin,

zijn verdriet met een glas wijn afspoelen, in den
drank verzetten. — (fig.) N- sa pensee dans un
déluge de mots, zijne gedachte in een' zondvloed
van woorden verdrinken. — (Prov.), z . CHIEN
11 a noyé sa raison dans Ie vin, hij heeft zijn ver
verzopen. Overstroomen, onder water zetten:-stand
Le déluge noya la terre, de zondvloed overstroom . —

de de aarde. Les écluses qu'on lacha noyèrent
deux lieues de pays, de sluizen, die men opende,
zetteden het land twee uren ver onder water. La
roer a noyé queiques villages, de zee heeft eenige
dorpen verzwolgen. — N- son vin d'eau, te veel
water in zijn' wijn doen. — [Mar.] N- les poudres, het kruid onder water zetten (om de ontplof,ing te beletten of om 't onbruikbaar te maken).
N- un vaisseau, une ile, een schip, een eiland
wateren (het door de kromming van 't watervlak
uit het oog verliezen) . N- sa batterie, zijne batterij
verdrinken, te laag bij 't water brengen. N- un
vaisseau, een schip in den kop leggen, op of in
zenen neus laden. — [Paint.] N- les couleurs, de
kleuren verdrijven, zacht doen ineen vloeien. —
[Hydraul.] N- un jet, een' waterstraal dik en
schuimend maken: — [Jeu] Ii a noyé ma boule,
hij heeft mijnen bal doen verloopen, herra in't slootje
aan 't einde van de balbaan gedreven. -.a (fig.) Nqn., iemand ten gronde helpen, ruïneren. — Somtijds ook voor être noyé gebruikt: Il West bon
qu'á n-, hij deugt tot niets in de wereld. C'est
un homme a n-, 't is een zeer slecht mensch; hij is
niet waardig, dat de zon hem beschijnt. — SE
NoYER, v. pr. Verdrinken, in 't water smoren: I1
s'est noyé dans un puts, dans la rivière, hij heeft
zich in een' put, in de rivier verdronken. II s'est
noyé en baignant, hij is onder 't baden verdronken. — (fig.) Ii se iioie dans le vin, dans les débauches, hij dompelt, verzuipt zich in den wijn,
in slemperijen, in ongebondenheden. Se n- dans les
larmes, in tranen versmelten, niet doen dan weenen. Se n- dans Ie sang, zich in 't bloed baden,
een vreeselijk bloedbad aanrigten. — (Loc. prov.)
II se noleroit dans son crachat, dans une goutte
d'eau, dans un verre d'eau, hij zou over zone eigene beenes den hals breken: hij is regt onhandig,
ongelukkig. I1 se prend b tout comme un homme
qui se noie, hij grijpt alle middelen aan, om zich
te helpen. C'est un homme qui se noie, 't is een
man, die te gronde gaat, wiens zaken te niet loopen.
Noyon, m. [Jeu] Grenslijn f. aan 't einde der
balbaan, waarin de bal verloopt. — [Horl.] Cilindervormig gaatje n.
I^Toyure, f. [Tech.] Trechtervormige holte f.,
om den kop van een' spijker, van eene schroef in
te vatten of gelijk te maken.
Nu, e, adj. Naakt, ongekleed, ongedekt, bloot.
Homme nu, Femme toute nue, naakt man, geheel
naakte, moedernaakte vrouw. L'homme nait nu,
de mensch komt naakt in de wereld. I1 lui parla
nu-tête of tête sue, hij sprak tot hem met ongedekten hoofde, blootshoofds. Elle a les bras nus,
la gorge nue, zij heeft, draagt de armen, de borst
bloot. Aller nu-pieds of pieds nus, barrevoets gaan.
— (fig. et fam.) Un va-nu-pieds, ,een schoojer, bédelaar. (Plur. Des va-nu-pieds.) Etre nu en chemise,
niets dan 't hemd aanhebben, in 't hemd staan. —
rdriving) Être tout nu, leen kleiren aan
^Mijo(vieebben: slecht gekleed of te dun gekleed voor
't saizoen zijn. Je l'ai pris tout nu, ik heb hem geheel naakt, van alles ontbloot, opgenomen. — (Loc.
prov.) Ii est fait It cela comme un Chien it aller

(d se promener) nu-tête, z. CHIEN. S'enfuir un

pied chaussé, l'autre nu, z. CHAUSSÉ. Nu comme
un ver, comme la main, naakt als een worm, geheel naakt. — Observer qc. a l'oeil nu, iets met

het bloote oog (zonder bril of vergrootglas) waar-

nemen. -- Ce cheval-lá tout nu me coûte mille
francs, dat paard, zoo als 't daar is (zonder zadel
of tuig), kost mij duizend francs. - Bloot, on g edekt, onbekleed, zonder de gewone omkleeding, bedekking of sieraad: Ii entra l'épée nue a la main,
hij kwam binnen met den blooten degen in de hand.
Une maison toute nue, een naakt huis n., zonder
huisraad. Une muraille nue, een naakte, onbehangen, onbeschoten muur m. — Pays nu, kaal, boomloos land n.— [Bot.] Les arbres sont nus en hiver,
de booroen zijn in den winter kaal, zonder gebladerte. Receptacle nu , naakte , gladde vruchtbodem m. Tige nue, stengel, stam m. met zeer wei
bladeren. Fleurs nues, bloemen zonder-nigofe
kelk. — [Chun.] Feu nu, open, ongedekt vuur n.,
vuur in de open lucht. L'huile nue of libre dun
végétal, de zuivere olie f. van een gewas. — [Jur.]
Nue propriété, bloot eigendom, waarvan 't vrucht
afgezonderd. — [ Litt. ] Style nu,-gebruiks
magere, dorre, prozaische stijl in. Sujet nu, mager, arm onderwerp n. -- [Minér.] Metal nu, gedegen, onverertst, zuiver metaal n. — [Paint.,
Sculp.] Figures nues, naakte, ongekleede, niet gedrapeerde figuren T. pl. Tableau nu, naakte, ormoedig gestoffeerde schilderij f. — La face de eet
édiflce est trop nue, de gevel van dat gebouw is
te kaal, heeft te weinig sieraden. — (fig.) Cast la
vérité toute nue, dat is de zuivere, klare, naakte
waarheid. I1 lui a montré son áme toute nue, hij
heeft hem zijn hart geheel onbewimpeld, geopenbaard. — Nu, m. [Beaux arts] Het naakte, de
naakte deelera n. pl., het niet bekleede, niet gedra
peerde; het van sieraden ontbloote. De beaux nus,
schoone naakte deelenn. pl. II traite Bien Ie nu, hij
is het naakte meester. Ces figures sort Bien dessinées, la draperie suit Bien le nu, accuse Bien le
nu, die figuren zijn goed geteekend, de draperie
sluit zich behoorlijk aan 't naakte aan, maakt het
naakte naar eisch zigtbaar. Le nu du mur, het
vlakke, gladde muurgedeelte (waar geenerlei uit
sieraad is aangebragt). — [Divot.] V êter-stekof
les nus, de naakten kleeden. — a Nu, loc. ado. Touchar un corps à nu, een naakt ligchaam aanraken. Monter un cheval a nu, a dos nu, op een
paard zonder zadel rijden. — (fig.) Découvrir son
coeur à nu, zijn hart bloot leggen. — Mettre qn.
b nu, iemand van alles berooven, hem uitschudden,
geheel uitkleeden, op straat zetten; iemand alles
afwinnen.
ld uaage, m, Wolk f., dikke, donkere wolk. Le
soleil dissipe les n-s, de zon verdrijft de wolken.
Ciel couvert de n-s (pais, dik betrokken lucht f.—
Se perdre dans les n-s, in de wolken verdwijnen;
(fig.) te hoog vliegen, te hoogdravend en daardoor
onverstaanbaar worden, eene te hooge vlugt nemen.
Un n- de tristesse s'est répandu sur son front,
eene wolk van treurigheid heeft zich over zijn gelaat verspreid: zijn gezigt stond treurig. — (fig.)
.Al wat het gezigt hindert of belemmert. Avoir les
yeux couverts dun n-, eene wolk, een' nevel voor
de oogen hebben. Un n- de poussière, eene wolk
van stof. On ne volt les objets qu'au travers
dun n-, men ziet de voorwerpen slechts door een'
nevel. — Un n- de traits, eene menigte, eene hagel
pijlen. — La vérité dissipe les n-s de Ter--bui,van
reur, de waarheid verdrijft de nevelen der dwaling.
Les n-s sont heureusement dissipés, de twij felingen, duisterheden zijn gelukkig verdwenen. Les
n-s qui olrusquent l'entendement, de twijfelingen,
benévelingen, die het verstand verblinden. Cette
conduite jeta quelque temps un certain n- sur
leur amitié , dit gedrag bragt eenogen tijd Benige
verkoeling in hunne vriendschap. — Aucun n- ne
troubla le cours de ses p rospérités, geene zwarte
wolk, geen droefheid of droevig toeval stoorde den
loop van zijnen voorspoed. — [Chir., Mid.] , z. v. a.
EEPHÉLION, ENE,OREAIE. — [Astr.] N-s of Nuées

de Magellan, nevelvlekken bij de Zuidpool, Magel,raansche wolken f. pl. (in Grand en Petit n- onderscheiden). — [Bias.] Golflijn f., uit- en inspringen Ie lij n f. — Nuagé, e, adj. [H. n.] Gewolkt,
roet wolkvormige vlekken. — [Blas.] Gewolkt. —
I uageux, ease, adj. Bewolkt, met wolken beWet, vol wolken. Le ciel est n-, de hemel is bewolkt.
— [Joail.] Une Pierre n-euse, een wolkachtige,
ier en daar do ffe, niet helder doorschijnende steen in .
— ?^i uaison, f. [Mar.] Vaste streek, waarop de
!vind zich gezet heeft en lang blijft doorwaaien,,

NUANCE

-

staande wind in.; duur m. van zulk een' staanden
wind.

Nuance. t. Naam van de verschillende sterktegraden eener zelfde kleur, van den donkersten en
sterksten tot den heldersten en zwaksten, kleurschakdring f4 trapswfjze toe- of afneming f., onmerkbare overgang m. of ineensmelting der kleuriug, scliaduwverdeelinq, schaduwing, nu dnce t.
(bij schilders ton, teinte , demi -teinte geheeten).
Les n-s par lesquelles se dégradent l'omPre et

Ja lumière sont iiisensthles, de overgangen, waardoor schaduw en licht verzwakken, zijn onmerkbaar. - N- clouce, rude, zachte, harde kleurparing f. of overgang m. - Cette fleur a de belles
n-s , deze bloem heeft schoone schakdringen , is
schoon geschakeerd. - ( fi g.) Fijn, gering, schier
onmerkbaar verschil n. II y a voo n- légère entre
ces deux îdées, er is een gering verschil, een fijn
onderscheid tusschen die twee denkbeelden. Les
n-s qui distinguent les synonyrnes, het fijne onderscheid in beteekenis der synonymen, de kleine
wijzigingen, die de hoofdbeteekenis der zinverwante
scoorden ondergaat. - Xuancer, v. a. Schakéren, een' zachten overgang maken, trapswijze, allengs of onmerkbaar doen overgaan, doen toe- of
afnemen, ineen smelten, nuancéren: N les eauleurs, de kleuren zacht ineen smelten , onmerkbaar
van toon of tint doen veranderen. (/îq.)Cet auteur
sait bien n- ses caractères, deze schrijver weet zijne
karakters in hunne verscheidenheden goed te doen
uitkomen. - SE NUANCER, v. pr. Eene kleurschakéring aannemen. - liet part. passé is ook adj.:
Couleurs bien nuancées, goed geschakeerde, ineengesmolten, genuanceerde kleuren t. pl.—Fleurs n-es

geschakeerde bloemen t. pi.

1ua'has, m. (pr. —ace) [Bot.] Reusachtig

bamboes a. in Oost-Indië.

,Nubécule, f. [Mid.], Z. V. a. NEPHELION, ÉNÉOREME. - [ Astr.] Kleine nevelv l ek t.; '- wolkje n.
- 4. Nubifère , wij. Wolkendragend, waarop
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lIud, adj., vroegere spelling van NU. - Iudi
branche, adj. [H. n. ] Met naakte kieuwen. -

NUD1BRANCHES , M. p1. Weekdieren n. p1. met
naakte kieuwen, naaktkieuwers m. p1. - Nudi
eaude, adj. [H. n. ] Met naakten staart. - 1udicaule , acij. [Bot.] Met naakten stengel. -

]udicoIIe, adj. [H. n.] Naakthalzig. - NudiBore, adj. [Bot.] Met naakte bloesnkroon. 1ludifo1ié, C, adj. [Bot.] Met naakte of gladde
bladeren, - Xndiliinaee, adj. [H. n. ] Naakt
als eene slak (van weekdieren). - 1udipare,
adj. [H. n. ] Naaktbarend. - Nudipédales, f.
i. [Ant. rom.] Barrevoetsfeesten n. p1., rouwp!egtiqheden bij groole vol/esrampen, die blootsvoets
werden bijgewoond. - [Hist.] Barrevoeters m. p1.,
een gezelschap van dweepers in de 16e eeuw, dat
het geschoeid zijn voor zondig hield. - 1Tudipède, adj. [Didact.] Met bloote voeten, blootsvoets
of barrevoets loopend: Sauvages n-s. - [H. n.]
Met naakte, onbehaarde, onbevéderde voeten. [Bot.] Met naakten stengelvoet. - Iudipe11ifère, adj., [H. n. ] Met geheel naakte huid. Iudisex, e, aaj. [H. n. ] Met geheel naakte
geslachlsdeelen. - Nuditarse, adj. [H. n. ] Met
naakte voetworlels.

1Tudité, t. Naaktheid, blootheid f. Couvrir,
llevêtir Ja II- da pauvre, de naaktheid des armen

bedekken , den naakte kleeden. - Naaktheid,
schaamte f., schaamdeelen, geslachtsdeelen n. p1.
Les sauvages Wont pas bonte de leur n-, de wileten schamen zich hunne naaktheid niet. - Ook
van zedelijke voorwerpen gebézigd: Le crime dans
loute sa n-, de misdaad in al hare naaktheid. (fig. et poit.) La triste n- des forêts, de treurige
naaktheid (biaderloosheid) der bosschen. - [ Peint.,
Sculp. ] Naakte figuur f., naakt beeld n. N-s,
naakte deelen n. p1. van een beeld of figuur (ins.
met opzigt tot de eerbaarheid en welvoegelijkheid,
en clan doorgaans in ongunsligen zin genomen).
1Tudiventre, adj. [H. IL] Met naakten, onbehaarden buik.
sue, t. Wolk f., hoog zwevende wolk. Le soleil perce Ja n-, de zon dringt door de wolk. Le
ballon se perdit dans les n-s, de luchtbol verdween

schijnbaar wolken rusten: Cime n-, wolkendragende berglcruin t. - 4- Nubiftige, adj. Wolkenver drijvend: L'aquilon n-, de wolkenvercirjvende noordewind m. Nnbigène, adj. Uit de wolken of
uit den hemel gekomen: [Ant. rom.] Beadier n-, in de wol/een. Une n- enleva le Sauveur au ciel,
z. v. a. ANCILE.— [Bot.] Op zeer hooge bergtoppen eene wolk voerde den Heiland naar den hemel. groeijenci. - Als subst.: [Myth.] Les n-s. de wol- Somtijds ook voor ciel, hemel: Dieu volt du haut
des n-s les entreprises des hommes, God ziet uit
kenzonen, de centauren m. p1.
Nubile, adj. iluwbaar, rijp voor 't huwelijk: den hoogen hemel, uit het hooge wolkgewest op de
Garcon n-. huwbare jongeling ni. Fille II-, huw- ondernemingen der menschen. - ( fig.) Elever qc.
baar, manbaar meisje n. - Age n-, huwbare ou- jusqu'aux nues, Z. ELEVER. Se perdre dans les
n-s (of nuages), Z. NUAGE. Cette pièce a dté (est
(SOMBRE.
derdom of leeftijd
m.
1ubiIeux, eutse, adj. , z. v. a. NEBULEUX; alide) aux n-s, dat stuk (tooneelstuk) is uitbundig
.ibilité, f. Huwbaarheid f., geschiktheid tot toegejuicht. - (Loc. prov.) Faire sauter qn. aux
n-s, iemand driftig maken, van kwaadheid doen
het huwelijk; huwbare jaren a. p1.
opvliegen of opspringen. Tomber des n-, uit de
Iueai, e, adj. [Anat.] Den nek betreffend.
I%Tiacatuentaeé, e, wij. [Bot.] Kaljesdragend wolken komen vallen, hoogst verbaasd of ontsteld
zijn. Ii semble tamPer des n-s, hij is geheel van
(v chatons); met nootachtige bloemen.
kuchieorne, adj. [I I. n.] Met een' voelhoren zijn stuk, staat te kijken, alsof hij uit de wolken
kwam vallen. C'est un homme tombe des n-s,
in den nek of op 't achterhoofd.
1iicifère, adj. [Bot.] lvotendragend, nootvor- niemand weet, waar dat mensch van daan is. Etre
mige vruchten dragend. - uciforme, adj. Noot- au dessus des n-s, het leed, de zwarigheid, het
vormi,g. - 1ucifrage, rn. [H. n.] lvotenkraker, gevaar te boven zijn, boven jan zijn; zijne schaapkernbijter, kersenvink, dikbek m. (gros -ben). - Als jes op het drooge hebben. - [Litt.] Cot incident,
adj.: Instrument n-, notenkraker in. (een bekend Ce personnage tombe des n-s, dat voorval, die
werktuig om noten te kraken). - Xucipersiea, t. personaadje komt uit de wolken vallen, is er met
'Hort Nootperzik f., eene perzik met een' steen de haren bij gesleept. On ne salt oh la n- dolt
als die der noot. - Xuciprunifère, m. [Bot.] erover, men weet niet waar de bui zal losbarsten,
Soort van zeepplant t. - ueivore, adj. [H. n. ] waar de bommel zal uitbreken, wat er van de
zaak worden zal.
Notenetend: Perroquet n-.

I

-

I%ucléaire, Nueléal, e, adj. [Bot.] De kern

of pit betreffend. - Nueléifère, adj. Eene pit of
kern bevattend. .- 1ueléifornie, adj. Kernvor-

mig. - ITuc1éobranehes, m. pl. [H. n.] Weekdieren in. p1. mèt kernvormige kieuwen. cléolîthe, m. [H. n. ] Kernsteen in., eene soort
van versteende zeekgel.
1Iiictographe, m. [Diclact.] Naclltschrjver m.,
werktuig om in het donker te schrijven, nuktoftraaph m.— 1%uetographie, f. liet schrijven in
het donker, het gebruik van den nuktograaph. iictographique, adj. Daartoe behoorend, nuk
-- 1Tuctorlabe of 1yetor1abe,m.-togrdphisc.
Z. NOCTURLABE.

1TacuJaine, t. [Bot.] Pleezige vrucht met vele
pitten. - 1ucti1aire, adj. [Bot.] Eene kern of
pit bevattend. - 1%ucule, 1. [H. n. ] Nootschelp 1. [Bot.] Elke der pitten van eene veelkernige vrucht.

1lué, e, adj. (en part. passé van nuer): Cola
est parfaitement bien n-, dat is uitmuntend ge-

schakeerd, dat heeft eene voortreffelijke kieurmengeling. - Flours n-es, veelkleurige bloemen f. p1.
- [Tech.] Or n-, borduurwerk n. van gouddraad
en zijde, waarbij het goud de grond der teekening
uitmaakt en de zijde de kleurschakéring aanbrengt.
1uée, 1. Wolk f., inz. eene uitgebreide, dikke,
sombere wolk: Le del est couvert de n-s, de hemel
is niet dikke wolken bedekt. II pleuvra fort It lendroit oft cette n- crevera, 't zal sterk regenen op
de plaats, waar deze wolk zal losbersten. - ( fig.)
Une n-e so forme, er trekt een onwier zamen, er
wordt wat kwaads gebrouwen, er dreigt een gevaar.
(fig.) Zwerm m., schaar, vlugt, groote menigte t. Une n- de pincons, een zwerm vinken.
Ii vint une n- de harbares qui desolèrent tout le
pays, er kwam eene schaar van barbaren, the 't
-
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geheele land verwoestten. Une n- de sauterelles,
de poussière, een wolk van sprinkhanen, van stof.
-- [Asti., Bias., Joailj , z . NUAGE.
l%uement, adv., z. NuMENT.
ITuer, v. a. Kleuren bevallig zamenparen, inz.
in wollen of zijden kunstwerk, schakéren, zachte
kleurovergangen maken: N- les couleurs. — Ook
zonder voorwerp: Cet ouvrier salt Bien u-, die
werkman verstaat de kleurschakéring goed.
1 fuesse, f. [Féod.] Onmiddelbaar regt n., onmiddelbare leenhcfng f.
1%uil, m. Soort van standelkruid n. uit Chili.
1 Tuille, f. [Hort.] Gele roestvlekken f. pl. op
de meloenen en de latuw.
1%Iuire, V. n. (met avoir) Schaden, schade of
nadeel doen, beschadigen, benadeelen, verkorten,

krenken; hinderlijk zijn, hinderen, overlast aan
lastig zijn. Il vous nuira dans vos affaires,-doen,
hij zal u in uwe zaken schaden. Vous cherchez
a me n-, gij zoekt mij te benadeelen. Le froid nuit
aux piantes, de koude is nadeelig voor, doet nadeel
aan de planten. Cette muraille nuit à la vue, deze
muur hindert, belet het uitzigt. Je ne lui nuirai
pas d'obtenir eet emploi, ik zal hem niet hinderen,
niet in den weg staan, om dit ambt te verkrijgen.
Les insectes nuisent, de insecten zijn lastig. —
(Prov.) Surabondance de droit ne nuit pas, te
veel regt schaadt niet, men kan niet te veel regt
hebben. Trop parley nuit, te veel praten deugt niet,
z. ook ctiinE. Ce qui nuit à Jun sert l'autre, wat
den eene schaadt, geeft den andere baat. — (Loc.
prov.) Les charrettes lui nuisent, elk strootje ligt
hem in den weg: 't is een zeer kregel mensch. —
Ook als v. imp. I1 ne nuit pas d'avoir un peu
étudié, voyagé, het schaadt niet, 't is nuttig, wanneer men een weinig gestudeerd, gereisd heeft. —
SE NULRE, v. pr. Zich schaden of benadeelen: La
cupidité se nuit a elle-même, de begeerlijkheid
schaadt zich zelve. — Elkander benadeelen: Its
ont tenté tous les moyens de se n-, de se n- Jun
à l'autre.
-j- Nuisance, f., t Nuisement, m. Schade f.,
hinder, last, overlast m.; — boete f. voor toegebragte

schade.

-j- 1 nisibilité, f. Schadelijkheid f.
Nuisible, adj. Schadelijk, nadeeli g , hinderlijk.
Un aliment n-, een schadelijk voedsel n. Cela est
n- a Ia santé, dat is nadeelig voor de gezondheid.
1^1uit, f. Nacht m. N- claire, obscure, heldere,
donkere nacht. N- fermée, close, stikdonkere nacht.
Le repos, Le silence de la n-, de rust, de stilte
des nachts. A n- fermante, A 1'entrée of Au
commencement de la n-, tegen den nacht, bij 't
vallen van den nacht, van liet donker. Bien avant
dans la n-, diep in den nacht. 11 est, I1 fait n-,
't is nacht, donker. I1 va faire n-, Il se fait n-,
't wordt nacht. La nuit les a gris, de nacht, de
duisternis heeft hen overvallen. — Bonnet de n-,
nachtmuts f. Chemise de n-, nachthemd n. Table
de n-, nachttafel f. — Voleurs de n-, nachtdieren m. pl. — Oiseaux de n-, nachtvogels m. —
(fam.) Faire sa n- tout d'une pièce, in eens door
slapen, den ganschen nacht onafgebroken, slapen.
N- blanche, slapelooze nacht. — Bon soir et bonne
n- of Je vous souhaite la bonne n-, goeden avond
en wel te rusten, ik wensch u wel te rusten. I1
a eu, passé une mauvaise n-, une n- douloureuse,
hi heeft een' slechten, pijnlijken nacht gehad, doorgebragt. — Se mettre a la n-, gevaar loopera van
door- de duisternis of den nacht overvallen te worden. --- Passer la n- , opblijven , niet naar bed
gaan. Passer plusleurs n-s de suite auprès d'un
malade , verscheidene nachten achtereen bij een'
zieke waken. — Ce malade ne passera pas la n-,
die zieke zal den nacht niet doorkomen. — (Prov.)
La nuit porte conseil , z . CONSEIL . La n- na
point d'amis, de nacht is niemands vriend. — (poét.)
Les 1'eux, Les flambeaux de la n-, de sterren f. pl.
Le flambeau, L'astre de la n-, de maan f. Les
voiles de la n-, de duisternis des nachts. La n- du
tombeau, L'éternelle n-, de dood, het graf. — La
n- des temps, de nacht der tijden, de grijze oudheid, de langst verleden tijden. La n- de 1'ignorance,
de nacht der onwetendheid, de onbeschaafde tijden.
Percer la n- des temps, de l'avenir, inde toekomst
binnendringen. — Queue épaisse n- tout à coup
►'environne! wat stikdonkere nacht omgeeft mij op
eenmaal ! (fig.) In welke akelige omstandigheden,

NULLITÉ.
in wat nacht van onzekerheid, van twijfel zie ik
mij op eens gedompeld! — [Point.] Effet de n-,
of enkel N-, nachtstuk n. — [Véner.] Le cerf à
fait sa n- dans eet endroit, het hert heeft op die
plaats des nachts geweid, den nacht doorgebragt.
Défaire la n- d'un cerf, het hert aantreffen op de
plaats, waar 't overnacht heeft. — La nuit wordt
ook, met uitlating van pendant, als adv. gebruikt:
On reposait la n-, men rustte 's nachts. lion esprit troublé la volt encore la n-, mijn verwarde
geest ziet haar nog des nachts. — (Proc.) La ntous chats sont gris, Tout bonnet la n- est bon,
's nachts zijn alle katten graauw — DE NUIT, loc.
adv. Des nachts, gedurende den nacht, bij nacht:
Voyager de n-, bij nacht reizen. — NI JOUR NI
NUIT . loc. adv. ellipt.: N'avoir de repos ni jour
ni n-, des daags noch des nachts rust hebben, nooit
rust hebben. — Nuitainnnent, adv. Des nachts,
b ij nacht. — [Jur.] Vol fait n-, bij nacht gepleegde
diefstal m. —1% uitée, f. (pop.) Nacht, nachttod m.
IJs ont travaillé trois nuits et demandent cinq francs
par n-, zij hebben drie nachten gewerkt en eischen
vijf francs per nacht. — Nachtverblijf n. in een logement: Cet aubergiste prend tapt par n-, die herbergier neemt zooveel per nacht.
Nul, le, adj. Geen, geene, niet een, niet eene,
geenerlei: N- homme nest heureux, geen mensch
is gelukkig. N-le créature vivante , geen levend
schepsel n. Je n'en ai n-le connaissance, ik heb
er geene kennis van. En n-le manière, op geenerlei wijze. N-le part, nergens. C'est une affaire
de n-Ie importance, 't is eene zaak van geen aan belang, van geene waarde. — (prov.) N-Ie rose
sans epines, geene rozen zonder doornen. — Men
vindt het ook in 't meerv. gebruikt, inz. bij zulke
woorden, die 't enkele. missen: N-s frais, n-les
gens, geene kosten, geene lieden. -- Nietig, niets
waarde, van onwaarde, nul,-beduin,vag
zonder kracht, onwettig (in deze beteekenis achter
't subst.): Votre observation est n -Ie, uwe aan
nietsbeduidend, beteekent niets, is on--merkings
gegrond. Cet acte est n-, deze akte is van geene
waarde. Ce manage a été déclaré n-, dit huwel ij k
is voor onwettig, voor nul verklaard. — Son credit est n-, hij heeft geen krediet, geen vertrouwen
of invloed. C'est un homme n-, 't is een onbeduiduidend, nietig, geheel ongeschikt mensch; (fam. )
nul in 't cijfer. — [Bot.] Calice n-, Graines
n-les, zonder bloemkelk, zonder zaadkorrels. —
NUL , pron. indéf. m. Niemand, geen mensch: Nn'est exempt de mourir, niemand is vrij van den
dood. A n- l'ambition nest étrangère, aan niemand
is de eerzucht vreemd, ieder mensch bezit eerzucht.
— De tous ceux qui y sont allés, n- n'en est
revenu, van al degenen, die er heen gegaan zijn,
is niemand teruggekomen.
Nulle, f. Niets beduidend teeken n. in geheimschrift niet cijfers, enkel dienende om de oplossing
.

moeieljker te maken.

Nullement, adv. Geenszins, in geenerlei w ijze,
in 't geheel niet, volstrekt niet: Je ne le souffrirai
n-, ik zal het geenszins dulden. Lui cèderez-vous
cela? N-, zult gij hem dat afstaan? Volstrekt niet.
Nulli , m. [Cuffs.] Italiaansch ragout n. van
geklopte eidojers, rozewater, suiker, enz., nulli n.
Nallifieateur, m. [Polit.] Vernietiger, opheifer, hij, die eene wet wil te niet gedaan hebben
(mhz. van de Vereenigde Staten gebruikt). — Nullification, f. Vernietiging, afschaffing, opheffing
eener wet, nulli ficáti.e f. — Nullifier, v. a.
Te niet doen, opheffen, vernietigen, voor nul en
nietig verklaren, nullificéren: N- une loi, eene
wet te niet doen. — Het part. passé is ook adj.:
Loi nullifiée, vernietigde, opgehéven wet f.
Nullipenne, adj. [H. n.] Zouder vleugels of
vlerken. — Nullipore, adj. [H. n.] Zonderzigtbare poriën.
Nullité, f. [Prat.] Nietigheid , ongeldigheid,
waardeloosheid, krachteloosheid, nulliteit f. La
n- d'un acte, de ongeldigheid, onwettigheid eener
acte. Je proteste de n- contre tout ce que vous
ferez, ik verklaar al, wat gij zult doen, voor nul
en geener waarde. Action, Demande en n-, nulli teits- vordering f. (waarbij de eischer verlangt. dat
een stuk voor ongeldig verklaard worde) . Moyens
de n-, bewijsgronden m. pl., dat iets onwettig, ongeldig is. A peine de n-, op straffe van nulliteit.
— (fig.) Cet homme est d'une parfaite n-, deze

NTJMBLES

man is volstrekt tot niets in staat, heeft niet de
minste verdienste. Les n-s et les médiocrités, de
geheel onbeduidende en de middelmatige menschen.
- Rduire un Etat a la n-, eenen Staat geheel
onbeduidend, krachteloos, werkeloos maken. [Typog.] Nulteeken n. («) in cijerkolommen.
1%umbles, m. p1., z. V. a. NOMBLES.
1%ûmeit, adv. Naakt (a nu). - ( fi g.) Onbewimpeld, vrij uit, rondborstig, opregteljk: Dire
n- la vérité, onbewimpelci de waarheid zeggen. Je
vous conteiai n- le fait, ik wil u rondborstig de
daad verhalen. - {Jur. Féod.] Onmiddellijk: Ce
fief relève n- de Ia couronne, dit leen hangt onmiddellijk van de kroon af.
Numéraire, adj. (van de wettelijke waarde der
muntspecien gebdzigd) Naar 't getal, nu os e r a i r:
La pièce dor nouvelle est de 20 francs, valeur n-,
het nieuwe goudsiuk heeft BO francs numeraire
waarde, geldt 2 0 francs. [Mar.] Signal n-, nommersein n. Guidon n-, nommerstandaard m. NUMERAIRE, M. Geld, baar of gereed geld n.; kimkende munt f., kontanten n. p1. Le n- est fort
augmenté en Europe, 't gereed geld is in Europa
zeer vermeerderd. Payer nioitié en n-, moitié en
billets, half met geld, half niet papier betalen.
urnériil, e, adj. Een getal aanduidend of
beteekenend: Nom n-, tetwoord, getaiwoord, naamwoord n., dat een getal aanduidt: Adjectif n-, getolaanduidend bijvoegeljk naamwoord. - Arlthmétique n-e (of nunuirique) , gewone cijfer/cunst,
cjferrelcening f. (in tegenstelling met arithmétique
littérale of algèlire, letterrekening of algebra) . Lettres n-es, talletters, getalletters f. p1. (M, D,
C, L, X, 17 , 1, als romeinsche cijfers) . - Vers
numéraux ofclironologiques, getalverzen (z. CHRONOGRAMME).
1urnératenr, m. [Arith .] Teller m. (van eene
breuk), numerator m.
1uméi-atif, ive, adj. [Diclact.] Wat om te
tellen dient, n U m e r a t i e f. - NUMEBATIF, M.
[Gram.] Telwoorci n. N- cardinal, hoofdgetal,
grondgetai n. N- ordinal, rangschikkend telwoord.
N- distributif, verdeelend teiwoord. N- fractionnaire, deelenci teiwoord , deeltal n. N- itératif,
lierlialingsgetal. N- multiple, verdubbeltal. - Xn.
mération, f. Telling, kunst van tellen, van rekenen. - [Aritli.] Telling, het in cijfers schrijven
van eene gegeven hoeveelheid en het uitspreken van
een in cijfers uitgedrukt getal, n u m e r a t ie f.
- [Corn., Jur.] Uitbetaling f. in klinkende munt:
La n- a eu lieu en présence des notaires. -t 1Tuniéreux, euse, adj., z. v. a. NOMBREUX.
1urnérique, adj. Tot de getallen behoorend;
door cijfers uit te drukken, nu meriek. Ranger
des clioses dans leur ordre n-, dingen naar volgorde van 't nommer rangschikken. Rapport n-,
getalverhouding f. Opération n-, becijfering f. Calcul n-, cijferkunst; uitcijfering f. Supériorité n-,
getalmeerderheid f., numeriek overwigt n. - Diffé
rence n-, numeriek verschil n. (wat het eene individu van 't andere onderscheidt). - 1timériqitement, adv. Naar 't getal, naauwkeurig berekend., zamen genomen: Douze térnoins qui se
répètent Wen font souvent qu'un ou deux n-,
twaalf getuigen, die herhalen hetgeen de anderen
gezegd hebben . maken dikwijls , naar 't getal,
slechts éénen of twee uit.
Nuniéro, m. ]Vommer, nummer, merkcijfer,
numero n. N- dune maison, dune page, dun
navire, dun billet de loterie, nommer van een
huis, bladzijde, schip, loterijbriefje. - [Corn.] Bijzonder teeken, waarmede de winkelier zijne goederen merkt, om daardoor den in- of verkoopprijs
te weten; - de met een zelfde teeken gemerkte
waren f. p1. - (Loc. pray.) 11 entend le n-, hij
verstaat den handel; ht is in zijne zaak zeer knap.
(fig. et fam.) Cette marclsandise est dun bon
B-, die waar is van een goed nommer, van goede
hoedanigheid. - Elk der gedeelten van een werk,
dat bij genommerde afleverin g en uitkomt: La suite
au prochain n-, 't vervolg in een volgend nommer.
(Pim. Des nurnéros.) - Nuniérosité, f. [Didact.]
Talrjkheici f. - ITumérotage, m. Het nommeren, nommering, merking f. met een nommer. Nvicieux, verkeerde nommering. - ITuméi-otation, f., z. v. a. NUMÉROTAGE. - 1uniéroter,
V. a. Ivommeren, met nominers teekenen, n u m eT 0 t é r e ei: On na pas numéroté ces mardhandises,
--

-
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men heeft deze koopwaren niet genominerci. - SE
NUMÉROTER, V. pr . Genommerd worden, een nommer krijgen: Cette rue se numérote séparément.
- Het part. passé is ook adj.: Maison nurnérotée,
genommerd huis n.
1Itirnisma1, e, adj. [H. n.] Naar een geldstuk
gelijkend, n u m i s rn a a 1. - Pierre n-, of als subst.
NUMISMALE, f., z v. a. NUMMULITE. (Plur. m. numismaux). - Niainismate , m. Muntkenner,
penningkundige, n U mi s no a t icu s m. mismatique, adj. De penningkunde beireffend.
penning/cundig, nu in i 5 m a is c h: Science, Art
n-, of als subst. NUMISMATIQUE, f. Penningkunde,
muntkunde, numismatiek f. - 1Tnmismatiste, m., z. v. a. (en tegenwoordig nicer gebruikt

dan) NUMISMATE. - umisrnatographe, m.
Penning- of snuntbeschr(jver ,, n u os i s m a t ograaph rn. - Nuinismatoraphie, f. Munt-

of penningbeschrjving f. - 1!tiuisrnatographique, adj. Penningbeschrjvend, de penningbesclirjving betreffend, nu mism atog réphisch.
1Tiiinine of Numrnus, rn. (pr. none, norn'muce) [Ant. ram.] N u m m u s m., munt f., inz.
goud -nummus, goudmunt. - Niiinrnifère, adj.
(pr. nom, - zoo ook in de volgende) [LI. n.] Met
ronde, muntvorinige vlekken, geteekenci. - 1ummiforme, adj. [H. n.] Muntvorinig. - I'#Tuni
mulacé, e, adj. [H. n.] Naar een geldstuk ge-

lijkend. - [Bot.] Lysimachie n-, of als subst.
NUMMIJLAIRE, f. Penningkruid, munticruid ii. [1-1. n.] Linsvormige versteende schelp f., waaruit
dikwijls geheele rotsen bestaan. - NUMMULAIRE, M.
[Ant. rom.] Wisselaar, bankhouder, n u m mut ciriu s

ni. - Ntirnrnulite , Nummuline,

1Tumulie, f. [H. n.] Penning- of linzensteen,
hekpenning, duivetspenning (z. v. a. phacite), nunsmuliet m.
1Tuncnpatif, lye, adj.

[Jur.] Mondeling, vol-

gens mondelinge verklaring, is u n c u p a t i e f: Testament n-, mondeling en onder de bij de wet vereischte vormen uitgesproken testament n. - Nuneupation , f. Mondelinge aanneming en verklaring
tot erfgenaam, nuncupètie f.

Nundinaire, adj. [Ant. rom.] Om de negen
dagen plaats grijpend: Marchés n-s. - Nuii dinat, e, adj.: Lettres n - es, markllelters, naam
der 8 eerste letters van 't alphabet, die achtereenvolgend aan al de dagen desjaars gegeven werden,
zoodat elke negende dag dezelfde letter droeg. Jour n-, of Nundines, t. p1. Marktdag m. , een
der negen (eigenlijk acht) dagen, waarop het landvolk in Rome kwam om te handelen en naar de
staatszaken te vernemen. - Naudination, t.
Handel op de marktdagen, markthandel m.
Nunna, t. [Corn.] Wit chineesch lijnwaad n.,

nunna t.

Nunnesarie of Nunnesie, t. (pr. no -ne-)

[Bot.] Kleine Peruaansche palmboom m.
Nnnnie, f. [Mus. and.] Bijzonder gezang der
minnen, wiegelied n.
Nuptial, e, adj. De bruiloft betreffend, tot de
huwelijksvoltrekking behoorend: Flabits nuptiaux,
bruiloftskleederen n. p1. Lit n-, bruidsbed n. Bénédiction n-e, huwelijkszegen m. - [Myth.] Divinités n-es, huweljksgodheden f. p1.
Nuque, f. [Anat.] Nek m., achterste gedeelte

van den hals, inz. nekholte f. - Appliquer an
vésicatoire cur Ia n-, eene trekpleister in den nek

leggen. Ii lui donna an coup de baton sur la n-,
hij gaf hem eenen stokslag op den nek. - Weleer
ook: ruggemerg II. (kruin of top.
Nutant, e, adj. [Bot.] Met zacht neigende
Nutation, f. [Astr.] Beweging, schudding van
de as der aarde en de daarmede overeenstemmende
van de pool dec hemels, ten gevolge waarvan deze
laatste in 18 jaren een' zeer kleinen cirkel aan
den hemel beschrijft, n u t cl t i e; - ook de schijnbare beweging der vaste sterren. - [Bot.] Overbulging f. van zékere planten en bloemen naar,
de zon.

Nutrescible, adj. Voedend, geschikt tot voedset. - Nutreseibilité, f. [Didact.] Voedend
vermogen n., geschiktheid f. tot voedsel. - Nutricaire,

M., Z. NOURHICIER. - Nutricier,

ière, adj. [Physiol.] Voedend, de voeding bevor-

derend. - t Nutriment, m., z. v. a. NOURRITURE. - Nutritif, ive, adj. Voedend, voedzaam:
Faculté n-ive, voedende kracht t. Bouillon n-,
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voedzaam vleeschnat n. — Appareil n-, voedingstoestel n. (al de deelgin van mond en maag, die bij
de voeding werkzaam zijn). — Vie n-lye, voedend
leven n. (spijsvertering, ademhaling en bloedsomloop). Nutritition, f. [Physic!.] Voeding f., natuurizjke-verrigting, waardoor de chijl of 't maag
bij de dieren, het voedingssap bi de planten-sap
overgaat in de eigen zelfstandigheid van 't bewerktuigd wezen (geassimileerd wordt); in ruimer' zin:
de gezamenlijke tot de voeding behoorende functiën.
— Gevolg it. daarvan, voeding, nu t r i tie f. —
Natritivité, f. [Didact.] Voedzaamheid f. der
spijzen.
Nuttalite, f. [Minér.] Een (door' Nuttal mede
mineraal uit de Vereenigde Staten, n u t--gebrat)
talith m.
Nychthémère, adj. [Bot.] Een etmaal (een'
dag en nacht) durend, kortdurend, vergankelijk.
-- [H. n.] Zwart en wit, gekleurd (van visschen
en vogels). — NYCHTHEMLRE, m. [Astr.] Geheele
dag, 2 uren. — Nyehthysoptène, adj. Op
hoogten, op boomen vernachtend (van vogels) .
%yctage, Nyctaginée, f. [Bot.] Soort van
amerikaansche nachtschoone, valsche jalappe f.
Nyctagme, m., beter NYSTAGME.
te'yetalme, m. [Mid.] Ziekte f., waarbij men
's nachts spoken meent te zien. — Nyetalope, m.
et f. Nachtziende, dagblinde, hij of ,zi, die bij
nacht beter ziet dan bij dag,, n y k t a 1 o p s m. en f.
(het tegengestelde van HÉMERALOPE). — Nyetalopie, f. Het nachtzien, dagblindheid f., katuilgezi.gt n. — Nyetalopique, adj. Nachtzigtig, dag
--Nyetanthe,in. [Bot.]-blind,yktaópsch.
Nachtbloem f.. indische jasmijnplant, welker bloemen zich 's nachts openen. — Nyctélies, f. pl.
[Ant. gr.] Nacht feesten ter eere van Bacchus (die
ook Nyktelios -bijgenaamd werd), nyktélia n. pl.
— Nyctéméron, m., z. NYCHTHEMERE. — Nyctère , m. [H. n.] Huid- of luch.ibolvleêrmuis ,

eene vleeschetende vleermuis, die hare huid zoodanig kan opblazen, dat zij naar een' luchtbol gelijkt.
-- l%yctéribie, f. [H. n.] Vleirmuisluis f. -Nyctérien, ue of Nyctérin, e, adj. [H. n.]
Des nachts op roof uitvliegend (van nachtvogels,
ook wel van zékere vleermuizen.) — NYCTERIENS, m.
pl. Nachtvogels m. pl. — Nyctérion, m. [Bot.]
Soort van nachtschade f. — Nyetibie, f. [H. n.],
z. v. a. IBIJAU. — Nycticèbe, m. [H. n.] Bengaalsche neusaap m. [lemur tardigradus] . — Nycticée, f. [.H. n.] Nachtvlieger m., soort van vleermuis. — Nycticorax, cidj. Bij nacht krassend.
— NYCTICORAX, m. (in bijbelstijl) Nachtvogel, nacht uil n., z. v. a. HULOTTE, somtijds ook voor BIHOBEAU en ENGOULEVENT. — 1 yctilies, f. pl., z.
NYCTÉLIES. — Nyctilops, m. [Bot.] Plant f., die
inzonderheid des nachts blinkt. -- Nyetimere, m.
[Asir.] z. NYCHTHÉMÈRE. — Nyetimérique, adj.
Hetetmaalbetreffend, nyktimérisch. — NTyctinome, m. [H. n.] Honds-vleérmuis f. (MOLOSSE).
— 5 Nyctobase, m. Slaapwandelaar m. (somnambule). — 5 Nyctobatèse, f. Het slaapwandelen (sonnnambulisme). — N yctographe, Nyctographie, Nyctographique, z. NUCTOGR—.

Ny ighaut, N ylgaut, m., z. NIL-GAUT.
1%ymphacées, t. pl. [H. n.] Hoofdelooze twee-

schalige weekdieren n. pl., n y m p h a c é ë n f pl.

— Nymphagogue, m. [Ant. gr.] Bruidgeleider

(die de bruid naar haren echtgenoot geleidde), v y mp h a g o o g m. — Nymphale, nl. [H. n.] Nimf
kapel f., een dagvlinder van velerlei soorten. —
Nympharine , f. [Minér.] Soort van edelgesteente n.
Nymphe, f. [Myth.] Nimf, nymph f., naam
der onder- of halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen, onder de gedaante van bevallige meisjes,
die niet onster feljk waren, maar duizenden jaren
leefden , de voorwerpen der natuur beheerschten
en bezielden en daarvan hare bijzondere namen
ontleenden: N -s néréides, océanides, water-, zeenimfen (nereiden, oceaníden). N-s des fontaines,
des rivières, fontein, riviernimfen (najáden, potamiden; N-s des Lacs, des étangs, meer-, vijvernimfen (limnaden); N -s des mon tagnes, des vallées
et bocages, des prés, berg-, dal- en bosch-, weidenimfen (oneáden, nopwen, leimoniáden); N-s des
arbres, des fonts, boom-, woudnimfen (dryáden,
hamadrydden), enz. — Les n-s du Permesse, du
Parnasse, d'Hélicon, de zanggodinnen of muzen. —

OASITES.
(poét.) Jong, aanvallig meisje n., schoone, welgemaakte vrouw f. — (iron ) Ligtvaardig meisje n.,
ligtekooi f., meisje van pleit er. — (burl.) N- potagere, lief boerinnetje. — [H. n. ] 1Vim f, eerie der
gedaantewisseli.ngen der insecten, bewégelijke chrysalld( of pop. N-sof Oeufs de fourmis, merenpoppen f. pl., rn ie, enej)eren n. pl. — [ Anat.] IN-s, kleine of
inwendige schaamlippen, waterlippen, n y m p h e n f.
pl. — Weleer ook in 't enkele. z. v. a. CLITORIS.
:

—Iilymphé, m., ymphée,f., Nympheum,m.

(pr. —ome) [Ant.] Nimfentempel m., natuurlijke

or kunstmatige grot f., heilige plaats der nimfen

met vele fonteinen, lustboschjes, enz. -- Zomer
voor vrouwen, n y m p h ce u m n. —-badpltsf.
1Ny mphéa, m., z. v. a. NENUPHAR. — Nyinphéace, e, adj. [Bot] Naar de nenuphar of
waterlelie gelijkend. — 1 lymphéau, m. [Bot.]
Soort van waterklaver f. — ldymphée, f., Nymphelim, m., z. NVMIPHE. — Nyinphion, m.
[Bot.] Honigvat n. in zékere planten. — Nyenphipare, adj. [H. n.] Poppenbarend (van zékere

tweevleugelige insecten, ook pupipares geheeten) . -Nyn,phite, f. [Méd.] Ontsteking f. der kleine
schaamlippen. —Ny mphoide,f.,z. v. a. NYMPHÉAU.
—Nyn.pholepsie ,f.Verrukking,zinsvervoering f.
(waarin men, volgens de Ouden, verviel, als men
eene nimf gezien had) . -- [Méd.] Zwaarmoedigheid f.,
die de eenzaamheid der bosschen doet zoeken. -Nyanpholepte, m. Iemand met nympholepsie bebehebd. — Nymphomane, f. Door nymphomanie
beheerschte vrouw. — Nymphomaniaque, adj.
De nymphomanie betreffend.— ld ymphomanie, f.
[Mid.] Vrouwelijke minnewoede, mansdolheid f.,
hevige, onbevredigde wellust m. (andromanie). --Nymphon. m. [H. n.] Spin f. met voelhorens,
die zich niet watervliegen voedt, n y m p h o n m.
— Nymphonides, m. pl. Geslacht dier voel
Nymphotome, m. [Chir.] Schaam -spine.—
Nymphototnie, f. Schaamlip--lipens.—
pensnede f.; -- ook: afsnijding van den klitoris;
liet oostersch gebruik om de voorhuid van den kliloris te besnijden. — Nymphotomique, adj.
[Chir.] De schaamlippensnede betre ffend c ymp ho;

t O m I 5 c h.
Nypa, m. [Bot.] Groote indische palmboom m.
Nyroea, m. [H. n.] Witoogige eend, soort van

wilde eend f.

(rant

f.

Nyssanthe, m. [Bot.] Nieuw-Hollandsche amaNysson, m. [H. n.] Gordelwesp f. — Iii yssoniens, m. pl. Gordelwespen f. pl.
N'ystagme, m. [Méd.] (eig. het knikkebollen,

inslapen) Krampachtig blikkeren n. der oogleden;
krampachtig rollen n. van den oogbal; — soms
z. V. a. NÉVROPROSOPALGIE, TIC DOULOUREUX.

O, m. Vijftiende letter van 't alphabet en vierde
der klinkers, de 0 f. Des o bien faits, welgevormde o's. -- (De o wordt niet gehoord in faon,
paon, paonne, Laon; ook niet in de dubbele letter ce:
adipe, o ta, coeur, speur, naeed, ceuf, etc. (pr. Edipe,
Eta, keur, seur, lieu, euf, enz.) — [Arch.] Cirkelvormige roos f. of rond venster n. boven 't portaal
der oude kerken. — (Loc. prov.) Rond comme 1'o du
Giotte, volkomen rond. ----- ó, interj. 0! och! ó
viel! ó bonte ! o hemel! o schande! ó mon dis! o
mijn zoon! ó nuit effroyable! o vreeseljke nacht!
ó temps! ó moeurs, o tijden! o zeden! ó que
ne suis j e son arni ! och of ik zijn vriend ware!
— [Liturg.] Les ó de Noël, naam der zeven of
negen beurtzangen, die in de roomsche kerk gedurende den Advent, zeven of negen dagen vóór:kersmis gezongen worden (naar den latijnschen uitroep
o! waarmede zij beginnen).
Oaniste , m. [Litt. ane.] Echteljke zamen spraak f. (doorgaans in dichtmaat).
Oasis, f. (pr. o-a-zice) Naam van elke meer
of min vruchtbare, met plantgewas bedekte plek
grands te midden eener woestijn, ó a s i s, oáse f.
Les oasis sont comme des Iles dans une mer de
sable, de oasen zijn als eilanden in eene zandzee.
--- (Jig.) Aangename rustplaats f. na vermoeijenis
of onrust. -- Oasites, m. pl. Oase-bewoners m. pl.

OB`
Ob -, aan 't latijn ontleend voorvoegsel bij velt
franschewoorden, waaraan 't in 't algemeen een be
grip van tegenoverplaatsing toevoegt: objet, obsta•
cie. — Vóór e, f. en p verandert ob respectievelji
in oe, of en op: occasion, offusquer, opposer.
Obelavé, e, adj. [Bot.] Van de gedaante eene7
omgekeerde knods. — Obeonique, adj. [Bot.]
Omgekeerd kegelvormig. — Obeordé, e, Obcor.
difornme, adj. [Bot.] Omgekeerd hartvormig.
Obéclienee, f. Gehoorzaamheid f., dienstpligt m.,
inz. de onvoorwaardelijke, blindelingsche gehoor
kloosters en bij de jezuïeten, o b e--zamheidn
d i é n ti e f. — Gezag n. van een geestelijk opper
Kloosterlijke geleibrief m. voor reizende-hofd.—
ordesgeestelijken. — Kloosterambt n., bijzondere
bediening, die een' monnik of eene non in een klooster heeft waar te nemen. — [ Hist.] Ambassade
d'ob-, obediëntie-gezantschap n., waarmede weleer de duitsche keizer of een ander vorst den
paus zijne aanhankelijkheid aan den roomschen
stoel liet betuigen. Ambassadeur d'ob-, obediëntie gezant m. — Ï ays d'ob-, aan de pauselijke regtsmagt onderworpen landen n. pl. — Fransche gewesten n. pl., die niet begrepen waren in 't concordaat tusschen Frans I. en Leo X. — Obédiencier, mn. Waarnemer van een geestelijk
ambt voor een ander, bedienaar eener kapel in
naam eens kloosters, o b e d i ë n ti á r i u s m. —
Obédientiel, le, adj. Tot de obediëntie of 't pauselijk regtsgebied, ook tot de kloostergehoorzaamheid behoorend.
Obéir, v. n. Gehoorzamen, zich onderwerpen:
Les sujets doivent ob- à leur souverain, de onderdanen moeten hunnen opperheer gehoorzamen.
I1 sait se faire ob -, hij weet zich gehoorzaamheid
te verschaffen. -- Ob- à la force, à la nécessité,
voor 't geweld, voor de noodzakelijkheid zwichten,
wijken, zich aan 't geweld, de noodzakelijkheid onderwerpen. — Gedwee zijn, zich laten besturen or
leiden, luisteren naar; (van levenlooze voorwerpen)
buigzaam, smedig zijn, meegeven. Ce cheval obéit
-

a la main, a l'éperon, dat paard luistert goed naar

de hand, naar de sporen, is zacht in den bek. —
Ce Ier obéit biers sous Ie marteau, dat ijzer laat

zich goed smeden, goed hameren. L'osier obéit
sans se rompre, de teen laat zich buigen zonder
te breken. — [ Jeu] De gevraagde kleur b ij spelen
(in velerlei kaartspelen). — Het part. passé is ook
adj.: Père obéi sans contradiction, zonder tegen
gehoorzaamde vader.
-sprak
Obeissance, f. Gehoorzaamheid, onderdanig
onderwerping, volgzaamheid; heerschapp ij-heid,,
magt f., ,gezag n. Le fels dolt ob- h son pere, de
zoon is zijnen vader gehoorzaamheid verschuldigd.
Jurer ob- is qn., iemand gehoorzaamheid, onder
zweren. Ob- aveugle, servile, filiale,-danighe
blinde, slaafsche, kinderlijke gehoorzaamheid. —
Réduire un pays sous son ob -, een land onder zijne
heerschappij brengen. Vivre, Etre sous lob- dun
rol, onder de heerschappij van Benen koning leven,
zin. Prêter ob- á un prince, gehoorzaamheid of
onderdanigheid aan een' vorst zweren. Les enfants
sont sous lob- de leurs parents, de kinderen staan
onder de magt der ouders. — [Prov., Dévot.] Obvaut mieux que sacrifice, gehoorzaamheid is beter
dan offer. — Obéissant, e, adj. Gehoorzaam,
volgzaam, onderdanig, gedwee; buigzaam, handelbaar, rekkelijk, meegevend. Des enfants, Des su jets ob -s, gehoorzame kinderen n. pl., onderdanen m. pl. Votre très -ob- serviteur, uw zeer gehoorzame dienaar. Peuple ob -, Ville ob -e, onderdanig volk n., onderdanige stad f. — Cheval ob -,
gehoorzaam, mak paai d n. — Une lame ob -e,
Bene buigzame kling f. Du cuir ob -, handelbaar, rek
-kelij
leder n.
Obèle, I. [Bibliogr.] Teeken in den vorm van een
liggende spiets or liggend streepje met een or
twee punten of met een sterretje geteekend, dat de
critici in de oudere uitgaven der klassieke schrijvers bij verdachte plaatsen, verkeerde uitdrukkingen, enz. zetteden, ó b e lu s m.
Obéliaphore, m. [Ant. gr.] Drager m. der
o erkoeken bij de Bacchusfeesten. — Obélies, f.
p1. O erkoek m., aan 't spit gebakken brood, dat
aan ,Bacchus werd geofferd. — [H. n.] Soort van
medüsa
as of zeenetels.
Obéliseal, e, adj. Den obelisk betreffend; obeliskvormig: Colonne ob -e, obeliskvormige zuil f.

---
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Obélisnnène, adj. [Bibliogr.] Naar een' Obe(z. OBÊLE) gelijkend, met een' obelus geteekend:
Diple ob- (> —), teeken, dat eene rust in een' volzin aanduidt (in de oude tooneelstukken). Diple
ob- verse (— <), teeken, dat in de tooneelkoren de
strophe van de antistrophe scheidde.
lus

Obélisgne, m. [Arch.] Vierzijdige spitszuil,

gedenk- of pronknaald f., meestal uit een' enkelen
steen gehouwen en doorgaans met hieroglyphen
voorzien, waarvan men nog heden velen in Egypte
vindt, obelisk m. Lob- de Louqsor, de obelisk
van Luxor (dorp in Opper-Egypte aan den Nijl),
die sedert 1836 de Place de la Concorde te Parijs
versiert, 24 meters hoog is en 250,000 kiloosweegt.

— En ob-, obeliskvormig. — [ Hydraul.] Ob- d'eau,
water-obelisk, water-pyramide f. — % [Diplom.],
z. v. a. OBELE.
Obérer, v. a. Met schulden overladen, bezwaren, belasten. Il a obéré sa maison, hij heeft zijn
huis met schulden bezwaarcd. — liet part. passé
komt ook als adj. voor: Famille fort obérée, diep
in schulden stekende familie f. — SOBERER, v. pr.
Zich in schulden steken: Je crams qu'il ne s'obère,
ik vrees, dat hij zich in schulden zal steken.
Obèse, adj. Overmatig vet, zwaarlijvig. — Ook
als, subst.: Un, Une ob-, een, eene zwaarlijvige. --OBESE, f. [H. n.] Rivierpaard n. (hippopotame).
— 4. Obésifuge, adj. De te groote vetheid of
zwaarlijvigheid verdrijvend. — + Obésigène,
adj. De zwaarlijvigheid veroorzakend. — -- Obésique, adj. Tot de zwaarl ij vigheid behoorend:
Régime anti -ob -, leefregel in., die de zwaarlijvig
bestrijdt of voorkomt. — Obésité, f. Te-heid
groote vetheid or dikte des ligchaams, zwaarlijvig
-heidf.—(g)Lo,
traag verstand n.
Obier, m. [Bot.] , z. AUBIER.
Obiner, v. a. [Hort.] Jonge boomen kort bij
elkander zetten (om ze later te verplanten) .
Obisie, f. [H. n.] Kreeftspin f.
Obit, m. [Cath.] Zielmis f. -- Obituaire, m.
(of als adj.: Régistre ob -) Zielmissenboek, register, dat van de zielmissen wordt gehouden, o b it u á r i u m n. — Weleer ook z. v. a. DÉVOLATAIRE, RÉSIGNATAIRE.

Obj eeter, V. a. Tegenwerpen, tegenwerpingen
maken of inbrengen; verwijten: Que pouvez-vous
obj- a ce qu'il dit? wat kunt gij inbrengen tegen
It geen hij zegt. — On lui objecta sa conduite
passée, men verweet hem zijn vorig gedrag, men
wierp hem zijn vroeger gedrag voor de voeten. —
S'OBJECTER, C. pr. Zich tegenwerpingen maken. —
Tegen ingebragt kunnen moorden. — Het part. passé
is ook adj.: Chose objectée, voorgeworpene, tegen
zaak f. — Objectif, ive,-ingebrat,vué
adj. Voorwerpelijk, tot het voorwerp (object) behoorend, wat voor ons een voorwerp is of worden
kan; buiten het denkend onderwerp bestaand;
wezenlijk, niet - denkbeeldig, o b j e c t i e f.
Opt.]
Verre obj-, or als subst. OBJECTIF, vu. Voorwerp glas, het glas in een' kijker, dat naar 't voorwerp
is gerigt, objectief-glas n. (in tegenstelling met het
oculair-glas). — [ Théol.] Dieu est notre beatitude
obj-ive, God is 't voorwerp onzer gelukzaligheid.
— Objection, f. Tegenwerping, tegenbedenking,
tegenspraak, opgeworpen zwarigheid, o b j é c t ie f.
Obj- fondée, gegronde tegenwerping f. — Ver
n.: J'ai quelques obj-s a faire sur votre con--wijt
duite, ik heb een en ander tegen uw gedrag in te
brengen. Objeetivation, f. [Phil.] Voorstel
ling van het subjectieve of het onderwerp als een
gegeven object of voorwerp. — Objectivetnent,
adv. [Phil.] Op objectieve of voorwerpeljke wijze.
— Objectiver, v. a. [Phil.] Iets als een gegeven
object of voorwerp voorstellen, voorwerpeljk maken, het onderwerp of het subjectieve tot voorwerp
maken; naar buiten voeren, als buiten ons beschouwen en verwezenlijken, wat vroeger enkel als
voorstelling en gedachte in ons woonde, o bj e c t' i— [

—

-

v é re n. — Objectivité, f. [Phil.] Voorwerpe-

ljkheid f., bestaan n. der voorwerpen buiten ons,
uiterlijkheid, gesteldheid f. eener buiten ons liggende zaak; zuivere toestand m., dien men den voor
geeft, door ze geheel af te zonderen van-werpn
het subjectieve onzer gedachten, van ons eigen ik,
objectiviteit f.
Objet, m. Voorwerp, al wat zich aan 't oog
voordoet, de zinnen treft, de geestvermogens bézig
houdt, de te bewerken stof eener kunst of weten-

1252

OBJTJRQATEIJR

-

OBLIQUE@

schap uitmaakt, o b j e c t n. Diei ion thcouvre heeft) . OH- principale, /soofdverpligting, hoofdverune inflnité d'obj-s, van hier ontdekt men eene band. Old- accessoire, bijverpligting, toevallig verqroote menigte voorwerpen. Les couleurs sont les band. OM- pure et simple, onvoorwaardelijk verobjs de Ia vue, les odeurs ceux de l'odorat, les band. OH- générale, spéciale, verbale, algemeen,
sons ceuxde joule, les saveiirs ceux du goût, de bijzonder, mondeling verband. Oh!- solidaire, gekleuren zij, n de voorwerpen des qeziqts, de geuren meenschappelijk of solidair 'verband n. (waarbij één
die des reuks, de kldnken die des gelioors, de erna- voor allen en allen voor éénen staan). OH- causée,
ken die des smaaks. -- Lor est l'obj- de ses dd- sans cause, met, zonder redenen omkleed verband.
sirs, het goud is 't voorwerp zijner begeerten. - - Obligatoire, adj. Verpligtend, verbindend,
La théologie a Dieu pour objet, de godgeleerdheid noodzakend, dwingend. Acte oh!-, verbandbrief m.
heeft God tot voorwerp. 11 est l'obj- de la rail- - Obligatoirement, adv. Op verbindende wijlerie, du mépris, hij is 't voorwerp (onderwerp) ze. - Obligé, e, adj. (en part. passé van oH!der spotternij, der verachting. - Doel, doelwit, ger): Place obl-e de se rendre, tot overgave geeindoogmerk n. II na pour obj- que Ia gloire, les noodzaakte vesting f. - Visite obl-e, verpligt, gerichesses, li•ij heeft geen ander doelwit, streeft dwongen bezoek n. - Je vous suis Hen oH-, trés
naar, beoogt niets anders dan roem, dan rijkdom. -oId, ik ben u zeer, ten hoo g ste verpligt, ik dank
-- Bij uitbreiding: ding n., zaak f. (in onbepaal- U wel. - [Mus.] Flute obl-e, obligaat-fluit f. (die
den zin): Sa charnlre est remplie cl'olij-s inutiles, de hoofd-melodie van 't stuk voordraagt, tot de
zijne kamer is vol nuttelooze voorwerpen, dingen. hoofdstem behoort) . Partie obl-e, partij of stem,
C'est an obj de peu de valeur, 't is een voor- die men niet kan weglaten zonder de harmonie te
werp, een ding van weinig waarde. - (poit.) L'obj- bederven, obligate partij f. Bécitatif oh!-, recitade son amour, de sa flamme, de ses désirs, tief, begeleid en afgewisseld door instrumenten. de ses voeux, de ses feux, liet voorwerp zijner OBLIGE, M., -E, f. Verpligte m. en f.: Je suis votre
liefde,zijne geliefde, beminde. - (absol. et POP.) 01)1-, votre obl-e, ik ben u verpligt, ik ben uw
Mon obj-, mijn liefje, hartje. - [ Gram.] Voor- schuldenaar, uwe schuldenares. - [ Jur] Le prinwerp n., vierde naamval, accusatief m. (in 't franse/s cipal oH-, de eerste of hoofd-schuldenaar. doorgaans régime of compl-érnent direct gelieeten). Leerling, leerfongen m. C'est mon oH-, hij is
--- (Prov.), Z. aiouvoiis.
mijn leerling, hij is hij snij in de leer beste/el. t Objnrgateur, al. Berisper, afkeurder m. Leercontract n., verdrag, dat een meester onder
- Objurgation, f. Scherpe berisping, vinnige wederzijdsc/se voorwaarden met zijn' leerling aanwraking, bestraffing f. - Objurgatoire, adj. gaat. - Ob1ieamment, adv. Op verpligtende
Scherp berispend. - Objuirguer, v. a. Bestraf- wijze, beleefdelijk: 11 a parlé trés-old- de vous, hij
heeft van U op eene verpligtende wijze gesproken.
fen, doorhalen, verwijten.
Oblade, t. [H. n.], z. v. a. MELANURE. - Recevoir qn. 01)1-, iemand beleefd ontvangen. OWigeance, f. Dienstvaardigheid, beleefdheid,
[Bot], z. v. a. MGROIL.
S Oblanaineux, euse, adj. Lang goed blijvend. hoffeljkheid f., verpligtend gedrag n.: II est dune
Ohiat, m., -e, f. [H. eve!.] Aan 't klooster- extrême oh!-, hij is buitengemeen dienstvaardig,
leven toegewijd kind n. - Iemand, die zijn ver- beleefd. II a mis beaucoup d'obl- dans cette affaire,
mogen aan een klooster of godshuis schonk en zelf hij heeft in deze zaak veel dienstvaardigheid bedaarin zijn verblijf nam (zonder altijd geheel aan toond. - Oblieant, e, adj. Verpligtend, geden regel gebonden te zijn) , 0 bla a t, 0 b 1 a tu s m. dienstig, dienstwillig, dienstvaardig, hoffelij k, be-- OBLAT, m. [H. de France] Onbruikbaar ge- leefd: II ma parlé d'un ton fort 01)1-, hij heeft mij
worden soldaat m., die in eene koninklijke abdij op een' zeer verpligtenden toon aangesproken. Un
of priorj onderhouden werd, invalide als leeke- homme fort oH-, een zeer gedienstig man.
Obliger, v. a. Verpligten, verbinden, verplig
broeder, 0/slaat m. (ook moine-lai geheeten). Oblate, f. [Cérém. eec!.] Ongezuurd, dun brood- ting opleggen: La 10i nous oblige a les aider,
je n., waarvan een gedeelte voor de gewijde hos- de wet verpligt ons, hen te helpen. La justice
tiën diende, terwijl 't andere als offerbrood aan vous oblige a restitution, de geregtigheid verpligt
't volk werd uitgedeeld, o bio a t m. - Obla- u tot vergoeding, terugave. - Nopen, aanspoteiii, m. Aanbieder eener obiatie of offergave, ren, bewegen, aanzetten, 'aandrijven; - verpligten,
offeraar m. - Oblation, f. [Relig.] Offering, dwingen, noodzaken. Quelle raison vous oblige a
liet toewijden en opdragen aan God; offer n., of- partir? wat reden noopt, drijft u te vertrekken?
fergave, offerande f.; inz. de handeling des pries- Mes conseils Pont obligé a changer de conduite,
ters, waarmede hij het brood en den wijn aan God mijne raadgevingen hebben hein bewogen, aangeopdraagt, opdat zij door de consecratie in 't lig- spoord om zijn gedrag te veranderen. -- Un devoir
chaam en bloed van Jezus Christus veranderen, impérieux m'oblige de vous quitter, een gebieobid tie f. - Oblationnaire, m. 1H. eed.] dende pligt dwingt mij u te verlaten. OH- un géPriester, die van oblatien, van offergaven leefde; néral de se rendre, een' generaal noodzaken zich
- diaken, die de oblatian in ontvangst nam; - over te geven. - Verpligten, dienst doen of bewijbrood- en wijnaanbrenger ter plaatse waar de paus zen, beleefd of hoffeljk bejëqenen, o b 1 i g é ren.
de mis zal bedienen, oblationdrius m. - Vous m'obligerez beaucoup de Ie faire, gij zult
Oblatoire, m. [Anc. liturg.] Bakijzer n. voor mij eene qroote dienst bewijzen door dat te doen. It
ma obilgé de bonne grâce, hij heeft mij op eene
liet offerbrood, dat oblaat werd geheeten.
beleefde wijs aan zich verpligt. Old- qn. de sa
Oblétie, t. [Bot.] Langbioemig ijzerkruid n.
Obliage, m., Z. OUBLIE.
bourse, iemand niet zijne beurs dienen. - [Jur.]
Obligation, f. Verpligting 1., pliqt m.. pliqt Son contrat l'y oblige, zijn verdrag verbindt hem
t. Les old-s des enfants-schuldige,vrbon daartoe. - [Corn.] OM- un apprenti, een' leerling
envers leurs parents, de verpiiqtingen der kinderen bij een' meester in de leer doen. Je l'ai oblige
jegens hunne ouders. S'acquitter des old-s dun comme apprenti chez rnoi, ik heb hein als leerling
Bon cilrétien, dun bon citoyen, zich van de plig bij mij verbonden. - S'OBLIGER, V. pr. Zich zelven
ten eens goeden christens, eens goeden burgers dienst doen. - Zich verbinden, zich eene verpl!gkwijten. Fête d'obl- of Fête commandée, geboden ting opleggen; borg blijven; eene schuldbekentenis
feestdag m. (waarvan de viering tot pligt gezet is). teekenen: SoN- pour qn., voor iemand borg staan.
- Verpligting, reden tot erkentenis: Avoir oH- Sob!- corps et Ijiens, par corps, zich met lijf en
de Ia vie a qn., iemand het leven te danken heb- goed, met zijn' persoon verbinden, als borg stellen.
ben. Je vous en aurai ob]- toute ma vie. ik zal - Op zich nemen, beloven, zich door eene eener u mijn gansc/se leven verpliqt, erkentelijk voor voudige belofte verbinden: Prêtez-moi ce l!vre, je
zijn. - [Corn., Jur.] Sch uldbekentenis f., schuld- mobi- ii vous le rendre dans deux jours.
Obligtilé, e, adj. [Bot.] Met in twee tongebrief m., 0 fi 1 i g a t i e f. OH- de mille francs,
schuldbekentenis van duizend francs. Acquitter, tjes verdeelden binnenrand.
Obliqnangle , adj. [Géom.] Scheefhoekig:
Éteindre one ob]-, een' schuldbrief aflossen, het
Triangle obi-, ccheefhoekige driehoek rn. - Oblibedrag eener schuldbekentenis afdoen, uitdelgen.
Faire lionneur /s ses oH-s, zijne schulden betalen, que, adj. [Géom.] Sshuin, scheef: Ligne oPt-, of
Zijne verpliotingen nakomen. - [ur.] Verpligting, als subst . OBLIQUE, f. Schuinsche, scheeve lijn f.
gebondenheid f., verband ii., elke handeling, waar- Les rayons du soleil sont plus 01)1-s en liver
door men zich tot iets verpligt: OH- personnelle, qu'en éhu, de stralen der zon zijn schuinscher in
persoonlijk verband n. Old- réelle, zakelijk ver- den winter dan in den zomer. - (/1g.) Slinksch,
band (dat een onroerend goed tot hoofdvoorwerp verdacht, bedekt, onopregt, langs sluipwegen, op
-

-

-
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kromme wegen, ongeoorloofd. Moyens, Voles oM-s,
slinksche, verdachte, ongeoorloofde middelen n. p1.,
wegen m. p1. - Accusation oM-, bedekte, zijdelingsclie beschuldiging 1. - Harangue oM-, zijdelingsche, niet regtstreeksche toespraak 1. -- [Grant]
Cas oM-s, afhankelijke, verbogene naamvallen m.
p1. (alle naamvallen, behalve de eerste). Modes oM-s,
afhankelijke wijzen f. p1. (zoo als de conditionalis
en de subjunctivus). Propositions oM-s, ondergeschikte, afhankelijke voorstellen n. p1. - [Mar.]
Navigation, Route oM-, schuine vaart t., koers m.
- [Mil.] Ordre oM-, schuine slagorde, stelling 1.
Pas oM-, schuine pas m. Marcia oM-, schuine
marsch ni. Feux old-s, schuine vuren n. p1. [Aunt.] Les muscles oN-s de Ia tête, de schuinache hooidspieren f. p1. Le grand, Le petit moM- de locil, de groote, kleine schuinsche oogrpier 1. (Ook als subst.: Le grand, petit oM- de
loeil). - [Astr.] Ascension, Descension oM-, z.
ASCENSION, DESCENSION. - Bot.] Feuilles oM-s
of contournées, gedraaide, omgewende bladeren n.
p1. Tige oM-, scheeve, schuinsche stam of stengel m.
- Obliquement, adv. Schuins, scheef: Une
ligne tirde oh!-, eene scheef getrokkene lijn. Le
zodiaque traverse old- I'équateur, de dierenriem
gaat schuins door den evenaar. - (lig.) 11 agit
oM-, I 1 va toujours oM- en tout ce qu'il fait, hij
gaat op eene slinksche wijze te werk in alles, wat
hij doet. Blamer qn. , iemand op eene bedekte wijze,
van ter zijde berispen. - Obliquer, a. a.. [Mil.]
Schuins marchéren. Oh!- de ia jambe gauche,
droite, schuins links, schuins rep ts marchdren. Obiiqnité, t. [Math.] Schuinte, scheefte, scheeve
of schuine rigting F. L'obl- dune ligne, de schuinte
van eene lijn. - [Astr.] Obi- de i'éciiptique, de
schuine riqting van den zonneweg. - [Pivys.] Ohi
d'incidence, schuinte van den invalshoek. - [Anat.]
Obi- de in matrice, scheeve plaatsing 1. der baarmoeder. - [Cali.} OM- des caractères, schuinsche
stand m. der letters. - ( fi g.) LoM- de sa conduite, het slinksche, onopregte in zijn gedrag.
Oblitération, f. Schriftuitdelging, -uitwis
Méd.] Sluiting, verstopping 1. van-schingt.[
kanalen ot vaten; sluiting eener wond; - ook:
trapewijz
e verzwakking,. afneming der zinnen
of zintuigen, obliterdtie f. - Obiltérer,
V. a. Aliengs doen verdwijnen, uitwisschen (letters
of schrift), doch zoO, dat er sporen overblijven:
Le temps a obiitdré cette inscription, ces caractères, certains mots dans ce manuscrit, de tijd
heeft dit opschrift, deze letters, ztkere woorden in
dit handschrift onleesbaar gemaakt. - SOBLITEBEll, V pr. Allengs verdwijnen of uitgaan: Ces
inscriptions s'oblitèrent. - Zich allengs sluiten,
langzamerhand digt gaan: Cette veine sest obii( fi g.) Cette coutume s'est obiitérde intérée.
sensihiement, die gewoonte is allengs in onbruik
geraakt. (geheugen wisschend.
t Oblivieux, ieuse, adj. Vergetelijk; uit het
Oblong, tic, adj. [Géorn.] Langwerpig, langachtig, meer lang dan breed: Carré obi-, langwerpig vierkant n. Jardin obi-, langwerpige tuin m.
Un ovate est une figure old-lie, een ovaal is eene
langwerpige figuur. - [ Libr.] Dwars, minder hoog
dan breed: Les iivres de Inusique sont souvent
in-quarto obi-, de muzijkboeken zijn dikwijls in
dwars-octavo-formaat. - Oblongifolié, e, adj.
[Bot.] Met langwerpige bladeren.
t Obuoxiation, t., z. v. a. souaiissiov.
t Obnubiler, v. n. Bewolkt worden, betrekken. - 41s v. a Met wolken of névelen omhullen.
Obulaire, f. [Bot.] Virginisch kartelblad of
luiskruid n., obuldria t. - [H. n.] Soort van
giep t. of stekelbaarsje n.
Obole, t. [Métroi. anc.] Kleine oud-grieksche
zilveren en koperen munt t., Obolus, obool M. =
drachme. - Fransche kopermunt der middeleeuwen,
= 1 12 denier of penning m. - Gewigtje n. van 10,
of van 12 greinen. - ( fig.) Kleinigheid van geen
of luttel waarde, penning, cent m.: (Loc. fam.)
Je n'en donnerais pas une oh- Ik zou er geen'
cent voor geven. N'avoir pas une oh-, geen' penning
rijk zijn, doodarm zijn. Rendre compte jusqu'h Ia
dernière oh-, rdkening doen tot op den laatsten
penning , tot in de allerkleinste bijzonderheden.
Obombrer, V. a. (oud, maar weder verjongd
woord). Overschaduwen, bedekken, verbergen, beveiligen: Les anges t'ohombreront de ieurs ailes,
[

-.

--

de engelen zullen u met hunne vleugels overschaduwen. - 1 Obombration, t. Overschaduwing f.
S Obortile, adj. Opgaand, opkomend, verschijnend: Astre oh-, opkomend gesternte n. - (fig.)
Peupie oh-, opkomend volk n.
Oboval, e, adj. [Bot.] Omgekeerd ovaal of
eivormig. - Obovatifolié, e, adj. [Bot.] Met
omgekeerd ovale bladeren. - Obové, e, Ohovolde, adj. [Bot.] Verkeerd eivormig. - Ohpy
ramidal, e, adj. [Bot.] Omgekeerd pyramidaal.
Obrany, m. [Bot.] Guineesch zoethout n.
Obreptice, adj. [Prat.] Door verschalking
of door list verkregen: Concession obr-, slinks of
steelswijze verkregene vergunning f. - Obrepticement, adv. Op slinksche, listige, bedriegeljke
wijze. Obtenir une grâce obr-. - Obreption, t.
Verwerving door list of misleiding, inkruiping,
insluiping, verschalking, list, a b r dp t i e 1.: Ii a
obtenu cette charge par vote d'obr-, hij heeft dit
ambt door verschalking verkregen.
Obron , Obroirnière, z. v. a. AUBERON,
-

AUBEBONNIERE.

S Obruer, V. a. Overladen, overstelpen, over-

matig belasten, nederdrukken. - ( fig.) Ontmoedigen.

Obseèiie, adj. Oneerbaar, wuipsch, schaamteloos, zedeloos, ontuchtig, onkuisch, peil, schandelijk, vuil, obsceen. Paroles obsc-s, ontuchtige
woorden n. p1. Conduite obsc-, oneerbaar, onkuiscls
gedrag n. - Poète obsc-, wuipsch, zedeloos dickter m. Tableau obsc-, ontuchtige schilderij f. Obscénité, t. Oneerbaarheid, ontuchtigheid, onbetamelijkheid, wulpschheid t., wulpsche, onkuische,
geile of vuile redenen f. p1., o b s ce n i t e i t t. Dire
des 01)5e-s, schaamtelooze, vuile dinhen zeggen,
wulpschen praat uitslaan. Sa conduite eet au dessus de toute obsc-, zijn gedrag gaat alle schaamteloosheid, oneerbaarheid te boven.
Obsetir, e, adj. Donker, weinig of niet verlicht, somber, niet helder; duister, van licht beroofd.
Nuit obsc-e, donkere nacht m. Temps obsc-, donker, betrokken, dompig weder n. II fait Men
obsc- aujourd'hui. 't is heden donker weer , eene
betrokken lucht. Antre obsc-, duister hol n., duistere spelonk f. - Chambre obsc-e, z. CHAMBRE.
- Bleu obsc- (of foiicd), donkerblaauw. Bai obsc-,
Z. BAl. Clair-obsc-. z. aid. Tableau trop obsc-, te
donkere, te zwarte schilderij t. - ( fig.) Onduidelijk, onverstaanbaar, duister, verward: Terme
obsc-, onduidelijke uitdrukking t. Livre fort obsc-,
zeer duister, moeijeljk te begrijpen boek n. Yen al
une idde obsc-e, ik heb er een duister, verward
begrip van. Ce sont des mots obsc-s, dat zijn duistere, onverstaanbare woorden. - Onbekend, vergeten, verborgen, onbemerkt, onberoemd; gering,
laag, onedel. Nam obsc-, weinig bekende, onberoemde naam m. Ii mdiie une vie obsc-e, hij leidt
een stil, vergeten, onbekend leven. II est ml de
parents obsc-s, hij stamt van geringe ouders af.
- [Bot. Les caractères de cette plante sont
obsc-s, de kenteekenen van deze plant zijn onduideijk, onbepaald. - OBSCUR, m.: L'obsc- est lopposé da clair, het donkere is het tegenovergestelde
van 't heldere of lichte. - D'illustres obsc-s, beroemde mannen, die in vergetelheid leven. - Ohseurant, Obseurantin, in. Vijand der verlichting, duisterling, domperridder, obscu rant m.
- Obseurantisnie, m. Verlichtingshaat m.,
lichtschuwheid t., verduisteringsgeest m., het streven ons door alle mogelijke middelen het zelfdenken
en den voortgang der verlichting te belemmeren en
te stuiten, het volk in onwetendheid te houden,
0 b s c u r a nti 5 rn u 5 D - t Obscuration, f.,
nu OBSCURCISSEMENT. - Obscuircir, v. a. Verdonkeren, donker maken. verduisteren: La terre
obscurcit Ia tune pendant i'dclipse iunaire, de
aarde verduistert de maan gedurende de maaneklips. Les nuages obscurcissent le jour, de wolken verdonkeren het daglicht. La unit obscurcit
tons les objets, de nacht maakt alle voorwerpen
donker, zwart - (fig.) Ontluisteren, bezwalken,
in de schaduw plaatsen, bentvelen, onduidelijk
maken: Les actions du fils ont obscurci celles du
père, de daden des zoons hebben die van den vader bezwalkt, bevlekt. Obsc- la gloire, l'entende
den roem bezwalken of verkleinen, ' ver--ment,
stand bendvelen. Obsc- Un passage, eene plaats (in
een geschrift) duister, onduidelijk maken. - SOBSCURCIR, V. ps. Donker, duister worden: Le ciel
.
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hemel begint te verduisteren, te betrekken. La vue s'obscurcit dans la
vieillesse, het gezigt wordt in den ouderdom duister. Son esprit commence à s'obsc-, zijn verstand
begint te verzwakken. — (fig.) Sa réputation s'obscurcit, zijn roem begint af te nemen. — Un hom me qui s'obscurcit, een mensch, die een stil, vergeten leven gaat leiden, zich van het tooneel der
wereld terugtrekt. — Obscureisseinent, m.
Verdonkering, verduistering f.: L'obsc- du soleil,
de verduistering der zon. L'obsc- des couleurs, het
donker worden der kleuren. L'obsc- de la vue, de
verzwakking, afneming van 't gezigt. — Obscuréinent, adv. Donker, onduidelijk; op duistere,
onverstaanbare wijze: On ne volt les objets que
très-obsc-, men ziet de voorwerpen slechts donker,
ten halve, zeer onduidel ij k. — (fig.) I1 parla obsc-,
h ij sprak op eene duistere, onverstaanbare wijze.
-- Vergeten, verborgen, onbekend: 11 a longtemps
vécu obsc-, h ij heeft lang in het duister, in 't ver borgene geleefd. — t Obscurer, -^- Obscurifier, v. a., nu onscuncns. — Obseuricaude,
adj. [H. n.] Met donkerkleurigen staart. — Ob sscuuripenne, adj. [H. n.] Met donkerkleurige
commence à s'obsc-, de

vleugels of vlerken. — Obscurité, Donkerheid f.,

donker n., duisterheid f.: L'obsc- de la nuit, du
temps, de donkerheid van den nacht, van 't weder
Etre favorisé par 1'obsc-, door de duisternis begunstigd worden. Je n'aime pas l'obsc-, ik houd
niet van het donker. — L'obsc- des couleurs, de
donkerheid der kleuren. — (fig.) Duisterheid, onduidelijkheid, onverstaanbaarheid, onbegrijpelijk -

heid f. I1 y a de l'obsc- dans ce passage, deze

plaats is duister, noeijel k om te verstaan. L'obscd' une lol, de dui5lerheid, onduidelijkheid van eene
wet. Son livre Tourmille d'obsc-s, zijn boek krielt
van duistere plaatsen. — L'obsc- des temps, de
1'avenir, de duisterheid der (verafgelegen) tijden,
de verborgenheid der toekomst. — Vergételheid f„
vergeten, stilleven n.; geringheid f., geringe stand m.
of afkomst, onberoemdheid f. 11 vit dans 1'obsc-,
hij leeft in de vergetelheid, in geringheid, in een'
Beringen stand. L'obse- de sa famille, de gering
zijn geslacht. — [Ocul.] Ii a une obsc--heidvan
dans les yeux, hij heeft eene verduistering op 't
gezigt, een zeer zwak gezigt. — [Jeu] Jouer à
l'obsc-, nieuwe kaarten nemen (in 't omberen) om
ééne daarvan troef te maken, casco n., o b s c u-

rité f.

Obseeration, f. [Rhét.] Bezwéring f. (invocation). — [Ant. rom.] Obs-, plegtige, openbare
gebeden n. pl., om de goden te verzoenen. -- -[ Obseerer, v. a. Smeeken (supplier).
Obseder, v. a. Belégeren, gedurig om (iemand)
zijn, met aandrang en onafgebroken verzoeken,
met beden bestormen, plagen, kwellen, lastig vallen.
Obs- on prince, un ministre, een' vorst, minister
met beden bestormen. 11 m'obsède toute la journée,
hij ligt mij den ganschen dag op den hals, valt mij
onophoudelijk lastig. — Les tourments de la conscience l'obsèderont on jour, eens zullen hem de
wroegingen van 't geweten bestormen, plagen. Un
malie esprit 1'obsède, een booze geest plaagt hem.
— Het part. passé is ook adj.: Femme obsédée,
met aanzoeken bestormde, met verleiding omgeven
vrouw. — I1 est obsédé de travaux, hij is met
bézigheden overladen. — (pop.) Il nest pas possédé,
it nest qu'obsédé, hij is niet bezeten, maar wordt
door den booze geplaagd.
Obsèques, f. pl. Likstaatsie, deftige begrafenis; plegtige uitvaart f. Assister aux obs- de qn.,
iemands begrafenis bijwonen.
Obséquieusement, adv. Op hoogst hoffelijke,
gedienstige, eerbiedige wijze. — Obséquierix,
ease, adj. Overdreven ho/'eljk of gedienstig, hoogst
beleefd of eerbiedig; overmatig, overdreven. Homme obs-, overgedienstig, zeer hoffelijk en onder
Complaisance obs-, lastige dienstwil -danigm.
beleefdheid f. — Obséquiosité, f. Over--lighed,
gedienstigheid, overbeleefdheid f.
Observable, adj. [bidact.] Waarneembaar,
hemerkbaar: La dif érence de ces deux objets est
à peine obs-, het onderscheid van deze twee voor
bemerkbaar. Corps céleste-werpnisauljk
obs-, waarneembaar hemelligchaam n. — Observance, f. Het waarnemen, waarneming, naleving,
vervulling f., inz. van ordesrégelen, van klooster
observantie f.: L'obs- des devoirs,-regln,

OBSERVER.

des règles prescrites, de waarneming der pligten,
der voorgeschreven regelen. — L'étroite, La petite
obs-. de strenge of strikte, de slappe en zachte

naleving van den ordesregel. — Het gebruikelijke; gebruik n., doorgaande regel m.; kloosterregel, ordesregel m. Vieille, ancienne obs-, oud, overoud gebruik n. Man q uer aux obs-s, tegen den regel, het
vaststaand gebruik zondigen. Se dispenser des
obs-s de la vie religieuse, zich van de kloosterregels ontslaan. — Les religieux de fobs- de SaintFrancois, de Franciskanen. — Obs-s légales, moza'ische gebruiken n. p1., wetten, instellingen f. pl. —
Obs-s de 1'église, Obs-s ecclésiastiques, kerkinzet
pl. — Observant, m. Geestelijke m.,-tingef.
die eene mis bedient. — Observantiti, m. Franciskaner van den ouden strengen ordesregel, o bs e r v d n t m. — Ook als adj.: Frère obs-. -(fig. et iron.) Al te angstvallig, kleingeestig mensch m.
— Observateur, m., -trice, f. Waarnemer,
opmerker, onderzoeker m., waarneemster, opmerk ster, onderzoekster f., inz. waarnemer der natuur
sterrenhemels, der menscheljjke-verschijnl,d
zeden, handelingen, enz. J'étais là comme obs-, ik
was daar als waarnemer, als toeschouwer (niet
als handelend persoon). Obs- de la nature, natuuronderzoeker. Habile obs- des astres, bekwaam
sterrewaarnemer, o b s e ry d t o r. — Waarnemer,
opvolger, nalever (van wetten, voorschriften, regelen, enz.), opvolgster, naleefster f. Religieux obsdes commandements de Dieu, stipt opvolger van
Gods geboden. Cette religieuse est one grande
obs-trice de la règle, die non leeft den ordesregel
stipt na. — I1 est fidèle obs- de sa parole, hij
houdt getrouw zijn woord. -- Kondschapper, bespieder, spion m.: Les obs-s de police soot les
limiers des bourreaux, de politie-spionnen zijn de
speurhonden der beulen. — Ook als adj.: Esprit,
Oeil obs-, waarnemende geest m., naauwlettend
oog n. --- Observation, f. Waarneming. inachtneming, nakoming, naleving, opvolging f. L'obsdes lois, des commandements de Dieu, d'une
règle, d'une maxime, de waarneming of opvolging

van de wetten, van Gods geboden, van een' re g el,
van eene grondstelling. -- Waarneming, achtgeving, opmerking, beschouwing , ob servatie f.
L'obs- est le premier fondement de toutes les

de oplettende waarneming is de eerste
grondslag van alle wetenschappen. Obs-s astronomiques, météorologiques, médicales, sterrekundige, weêrkundige, geneeskundige waarnemingen.
Avoir l'esprit d'obs-, den geest van waarneming
hebben, een goed, scherp waarnemer zijn. — Être,
Se tenir en obs-, op de loer staan, bespieden. —
Opmerking, aanmerking, aanteekening, noot; tegenwerping, bedenking f. I1 a enrichi ce livre de
belles obs-s, hij heeft dat boek met schoone aan
noten verrijkt. Votre obs- me parait-merking,
fondée, uwe aanmerking, bedenking schijnt mij gegrond te zijn. — [Mil.] Armée, Corps d'obs-, ob
verkenningsleger, observatie-korps n.-servatiof
— [Mar.] Bátiment d'obs-, observatie-schip n.,
verkenner, uitlegger m. Table of Habitácle dabs-,
peiltafel f., peilstoel m. — Observatoire, m.
[Astr. j Sterretoren m., sterrewacht, sterreschouwplaats f., een toren of gebouw tot astrondmische
waarnemingen ingerigt, o b s e r v a t o r i u m n. Il
y a un obs- à Leyde, te Leijden is een observatorium, sterretoren.
Observer, v. a. Voor oogen houden, waarnemen, vervullen, betrachten, opvolgen, naleven, nakomen, onderhouden: Obs- les commandements de
Dieu, Gods geboden onderhouden, voor oogen hou
betrachten. Obs- les lois, les coutumes, de-den,
wetten, gewoonten in acht nemen. Obs- liidèlement
le jedne, getrouw de vasten houden of nakomen.
— Waarnemen, gadeslaan, nagaan, naauwkeurig
beschouwen of bezien, o b s e r v é r e n: Obs- le cours
du soleil, den loop der zon waarnemen, nagaan.
On a observé des montagnes dans la lane, men heeft
bergen in de maan waargenomen. Obs- les symptómes dune maladie, de verschijnselen eenei° ziekte
gadeslaan. — Ook zonder voorwerp: L'astronome
Hipparque observa à Rhodes, Hipparchus deed
waarnemingen te Rhodes. Il faut avoir de bons instruments pour obs-. — Opmerken, letten, zijne
aandacht vestigen (op), in 't oog houden (remarquer): Avez-vous observé vette locution, hebt g#
op die zegswijze gelet? Veuillez obs- la dif érence
sciences,

OBSESSEUR
q u'il y entre ces deux chosen, gelief op het on-

derscheid te letten, (lat er tusschen die beide dingen is. — (Loc. prov.) Obs- les brèves et les longues of Obs- les points et les virgules, z. onder
BREF. -- Opmerkzaam maken, in bedenking geven,
doen opmerken. (Men wachte zich, in deze beteekenis observer in plaats van faire observer te gebruiken): Je vous fais obs- une chose à laquelle
vous n'avez pas pensé (niet: je vous observe une
chose), ik maak u oplettend op eene zaak, waaraan
gij niet gedacht hebt. Je lui ai fait obs- (niet: je
lui ai observé) que son expression était incorrecte, ik heb hem de opmerking gemaakt, dat zijne
uitdrukking onnaauwkeurig was. Je fais obs- à
l'assemblée que... , of Je prie l'assemblée d'obsq ue... of L'assemblée voudra bien obs- que... (niet:
J'observe à l'assemblée que ...) --- Bespieden, begluren, beloeren, in 't oog houden, nagaan : On
l'observe sans cesse, men gaat hem zonder ophouden na. On a mis des Bens autour de lui pour
fobs-, men heeft hem met lieden omgeven, die hem
in 't oog houden. Obs- la marche de l'ennemi, op
den marsch des viands acht geven. — S'OBSERVER,
V. pr. Waargenomen , nagekomen of opgevolgd
worden. Les lois ne s'observent pas toujours, de
wetten worden niet altijd nagekomen. — Zich in
acht nemen, voorzigtig zijn: Cet homme s'observe
Bien, deze man neemt zich goed in acht, is voor

Elkander gadeslaan of in 't oog houden:-zigt.

Ces deux armées s'observent, die twee legers slaan

elkander gade. --Het part. passé is ook adj.: Comète ohs-e, waargenomen, ge ob serveerde komeel f. Des lois bien observees, wel in acht genomen wetten f. pl. — [Mar.] Longitude, Latitude
obs-e, waargenomen lengte, breedte f.
Obsesseur, m. (oud, maar weder verjongd
woord) : Zich opdringend mensch, lastig mensch,
plaaggeest m. — Obsession, f. Bezetenheid f., toestand m, van een' bezétene: Les accidents qu'on voit
dans eet bomme font croire qu'il y a de fobs- (du
démon), de toevallen, die men bij dezen man ziet,

doen gelooven, dat hij (van den duivel) bezéten is.
— Het gedurig lastig vallen, het om en b ij iemand
zijn, belégering, kwelling f., overlast m.: Cet bom-

me aver ses visites me tient en obs-, die man be-

legert mij (valt mij gedurig lastig) met zijne bezoeken.
5 Obsides, m. pl.. z. v. a. OTAGES.

Obsidiane of Obsidienne, f. (of als adj.
Pierre obsidienne) [Minér.] Obsidiaan, lux-saffier,

--
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held des zondaars. — Obstiné, e, adj. (en part

passé van obstiner) : Enfant obst- , st^fhoofdig,

weêrspannig, halsstarrig kind n. Choix obst-, ei
onverzettelijke keus f. — (lam.) Obst--genzi,
en liable, verduiveld koppig, erg stijfkoppig. -(Tg. et fam.) Rhume obst-, hardnekkige, niet te
verdrijven verkoudheid f. — Ook als subst.: Cost
un petit obst-, 't is een kleine stijfkop. — Obstinérneiit, adv. Op stjfhoofdige wijze, hardnekkig,
stij fhoofdiq, halsstarrig : Elle soutient obst- son
opinion, zij blijft hardnekkig, onverzettelijk bij haar
gevoelen. Soutenir obst- an mensonge, stout en
stijf eene leugen staande houden. — Obstiner,
v. a. (fam.) Halsstarrig of hardnekkig maken. Finissez, Si vous ne voulez l'obst- encore davantage, houdt op, of gij zult hem nog hardnekkiger
maken. — S 'OBSTINER , v. pr. Halsstarrig, hardnekkig worden, het hoofd niet willen buigen, hardnekkig staande houden. Plus on le prie, plus it
s'obstine, hoe meer men hem verzoekt, hoe hardnekkiger hij wordt, 11 s'obstine dans son o p inion,
hij houdt zijne meening hardnekkig staande. S'obsta poursuivre une entreprise, eene onderneming met

geweld willen doorzetten.
t Obstipation, f., nu CONSTIPATION. —Obsti-

pité , f. [Méd.] Scheef- of kromhalzigheid f.,
kromme hals, scheeve nek m . (TORTICOLIS)
Obstruant, e, Obstruatif, ive, adj. [Méd.]
Verstoppend, wat verstopping veroorzaakt of kan
veroorzaken : Remèdes obstr-s, of als subst. m.
Des obstr-s, verstoppende middelen , obstruéntia n pl. — Obstruction, f. [Méd.] Verstop
obstructie f. Obstr- du foie, verstopping-ping,
in de lever. — (bij uitbreiding) Verstopping, belemmering, afsluitii f. (b. v. van 't vrije gebruik der
straten, wegen enz., van den doorloop des waters
in kanalen, van den rook in schoorsteenen, enz.).
— Obstrné, e, adj. [Méd.] Vaisseaux obstrués,
verstopte vaten n. pl. La circulation du sang est
obstruee, de omloop des bloeds is verstopt. — Rue
obstruée, verstopte, belemmerde straat f. — Ook
als subst.: Un obstrué, een lader aan verstopping.
— Obstruer, v. a. Verstoppen, den vr ij en doorgang verhinderen of belemmeren: Obstr- les rues,
les canaux, de straten, kanalen verstoppen.— [Méd.]
Eene verstopping veroorzaken: Cela peut obstrles vaisseaux, dat kan de vaten verstoppen, o bstruéren. S 'OBSTRUER , v. pr. Verstopt worden
of raken: Cette rue si étroite s'obstrue facilement,
,

—

die zoo naauwe straat raakt ligt verstopt.
ijslandsche agaat m., lavaglas n., een natuurlijk,
Obsubalé, e, adj. [Bot.] Rond en naar boven
niet zeer doorzígtig glas van zwarte, graauwe of allengs dikker wordend. — Obsutural, e, adj.
donkergroene kleur, dat eerie fraaije politoer aan
legen de naden aan liggend.
(ook gallinace, agate d'Islande en miroir des-nemt
Obternpérer, v. n. [Jur. j Gehoorzamen, naIncas geheeten. Porphyre it base d'obs-, obsidiaan komen: Obt- aux ordres du roi, à une lui, aan de
met ingemengde witte veldspaathkorrels, obsidiaan- bevelen des konings, aan de wet gehoorzamen. A
portier f.
quoi obtempérant, om welke na te komen, ter vol
Obsidionai, e, adj. Het beleg betreffend. —
-doenig
daaraan.
[Ant. rom.] Couronne obs-e, z. COURONNE. — Mon-I- Obtenenr, m. Aanhouder om eene gunst,
nale obs-e, belégeringsmunt, noodmunt f. (in bele- om een' post, ambtbejager, gunstverzoeker m.
gerde vestingen geslagen). ,
Obtenir, v. a. Verkrijgen, bekomen, erlangen,
j Obsister, v. a., nu RESISTER.
verwerven, tot iets geraken: J'ai tout obtenu de
+ Obsoléte, adj. Uit het gebruik of in on- lui, ik heb alles van hem verkregen. I1 a obtenu
brui k geraakt , verouderd , obsoleet : Phrase, des graces du roi, hij heeft gunsten van den koTerme obs-. — Obstacle, m. Hinderpaal m., ning bekomen. Obt- l'estime de qn., iemands ach
hindernis, verhindering. stremming, zwarigheid ,
verwerven. — La tumière qu'on obtient par-ting
tegenstand m., beletsel n. Je n'y trouve point be gaz, het licht, dat men door 't gas "verkrijgt. —
d'obst-, ik vind er geen' hinderpaal in. Surmonter S'OBTENIR, V. pr. Verkregen worden: Ces favours
toutes sortes d'obst-s, alle hindernissen te boven ne s'obtiennent pas facilement. — Obtention, f.
komen. N'avoir que des obst-s, niets dan beletsels [Jur.] Verwerving, verkrijging f. Obt- dune grace,
hebben. Faire naitre des obst-s, verhinderingen dun délai, verkrigging van eene genade, van een
verwekken, zwarigheden doen ontstaan. -- [Phys.] uitstel. — Obtenu, e, adj. (en part. passé van
La force d'inertie met un obst- à l'action du mou- obtenir): Gráce obt-e, verkregen gunst, genade f.
vement , de traagheid wederstaat de bewegingsObtondant, e, adj. [Anc. mid.] Verstompend,
kracht. — [Cout.] Beslaglegging f. (saisie). -- de scherpte der vochten verbeterend: Medicaments
Obstaeler, v. a. [Cout.] In beslag nemen (goe- obt-s, of als subst.: OBTONDANTS , M. pl. Verstom deren, wegens vertraagde rentebetaling) . — Wel- pende middelen, obtundéntia n. pl. — -f-Obeer ook: Hindernissen opwerpen. —t Obstauce, f., tondre, v. a. Verstompen (émousser).
nu OBSTACLE.
Obturant, e, adj. Sluitend : Plaque obt-e,
Obstetrical, e, Obstétrique, adj. [MM.] sluitplaat f. — Obturateur, m. [Tech.] AfsluiVroed - of verloskundig, tot de verloskunde behoo- ting f., sluitmiddel n., elk voorwerp, dat den loop
rend, obstetricisch. — Obstétrique, f. Ge- der vloeistoffen kan afsluiten of vrijlaten. — [Chico.]
boortehulp, verloskunde, vroedkunde f.
Glazen sluitplaat f. (onder de klokken, met gas enz.
Obstination, f. Halsstarrigheid, hardnekkig- gevuld). — [Chir.] Werktuig n. tot sluiting der
he id, stijfhoofdigheid,
fdigheid, hoo fdigheid, koppigheid, ei- gaten eener wond in de wanden eener holte of in
genzinnigheid f. Son obst- est an dessus de toute het tusschenschot, dat twee hollen vaneen scheidt.
expression, zijne halsstarrigheid gaat alle beschrvj- Obt- du palais, kunstverhemelte n., zilveren plaat
ving te boven. L'obst- du pecheur, de halsstarrig- voor een gat in 't verhemelte; inrigting f. om de
- -
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aan 't verhemelte gelegde geneesmiddelen vast te
houden, obturator ni. — Ook als adj. [Anat.]
Muscles obturateurs, sluitspieren f. pl. Membrane
obturatrice, sluitvlies n. — Obturation, f. [Méd.],

z. V. a. OBSTRUCTION. — [ Chir.] Sluitingwijze f.

der tegennatuurlijke gaten in 't verhemelte, in de
schedelbeenderen enz. , o b t u i' a tie f.
Obturbiné, e, adj. [Bot.] Omgekeerd tolvormig.

Obtus, e, adj. [Géom.] Stomp: Angle obt-,
stompe hoek m.— [Bot.] Afgerond, met afgestompte
punt: Feuilles obt-es, afgeronde bladeren n. pl. -Montagne obt-e, vlakke, weinig hellencle berg m.
-- Moëllon obt-, stompe bloksteen m. — (fig.) Verdoofd, bot, stomp, plomp, zwakhoofdig: Sens obt-,
stompe, zwakke zinnen m. pl. Esprit obt-, bot verstand n. M.émoire obt-e, zwak, slecht geheugen n.
-- Obtusangle, adj. [Géom.] Stomphoekig:
Triangle obt-, stomphoekige driehoek m.—Obteisangiilé, e, adj. [Bot.] Stomphoekig, met afgestompte hoeken. — Obtusé, e, adj. [Bot.] Met
afgerond boveneinde (van bladeren). — Obtuséinent, adv. Op stompe wijze, stomp: Les feuilles
de l'abricotier sont obt- dentées, de bladeren des
abrikozenbooms zijn stomp getand. —Obtusif ede,
adj. [Bot.] In zeer stompe afdeelingen gesplitst
(van bladeren). — Obtusiflore, adj. [Bot.] Met
a(gestompte, afgeronde bloembladeren. — Obtusifolie, e, adj. [Bot.] Met afgeronde bladeren. —
Obtusilobé, e, adj. [Bot.] Stomplobbig. — Ob tusipenne, adj. [H. n.] Met stompe, afgeronde vlerken. — Obtusirostre, adj. [H. n.] Stompsnavelig. — Obtusiuseule, adj. [Bot.] Een wei
-nig
afgestompt.
Obus, m. (pr. o-buze) [Artill.] Granaat, bom,
houwitser-granaat f. Ob- tête de mort, brandgranaat. --- Obusier, m. Houwitser m., granaat
-kano.
Obvenir, v. n. [Jur.] Vervallen, ten deel worden, o b v e n i é r e n: Ces biens obviennent de droit
à l'Etat, die goederen vervallen regtens aan den
Staat. — Obvention, f. [Anc. droit can.] Kerkof kloosterbelasting, geestelijke belasting, o b v é ntie f.
t Obverse, Obversé, e, adj. Gekeerd of
gerigt (naar eenig punt).— OBVERS of OBVERSE, nl.
[Numism.] Bovenzijde f. van een' penning (als hij
geen' beeldenaar heeft). --t Obversennent, adv.

Tegenover.

-I- Obviable, adj. Verhinderbaar, te voorkomen
of af te wenden: Accident obv-, a fwendbaar ongeval n. — Obvier, v. n. Voorkomen, tegengaan,
verhinderen, uit den weg ruimen, afweren, a (wen den: Obv- a un malheur, een ongeluk voorkomen.
II sut obv- à tons les obstacles, hi wist alle hinderpalen uit den weg ruimen. Pour obv- á ce
manque de prudence, om dit gebrek van voorzi,gtigheid te verhelpen.
Obvolaute, e, adj. [Bot.] Buitenwaarts omgerold , gootvormig ineengerold (van bladeren) . —
Obvolatif, ive, adj. [Bot.] Om een ander deel

gerold.

ue d'), f. Het dialect der romein
taal, dat men in de 13e eeuw in 't zuiden-sche
van Frankrijk en in Catal:_ nië sprak, de provencaalsche of zuid fransche taal (dus geheeten ,
naar men wil, omdat de Gascogners en inz. de
Gothen oc zeiden, in plaats van oui of oil, ja, gelik
men in 't overige Frankrijk sprak. — oe, m. Soort
van turksche fluit f.; — ook: een p lvormig turksch
wapen n.
Oca, m. [Bot.] Peruaansche plant met voed zamen wortel [oxalis tuberosa) .
Oe (Lan

-

.

Oeaigner, v. a. [Anc. tech.] : Oe- des gants,

handschoenen met dragantgom bestr jken, opdat zij
te beter den hun te geven geur bewaren.
Occase, adj. (alleen voorkomend in): [Asti.]
Amplitude occ-, of als subst. OCCASE, f. Hoek m.
van ondergang buiten 't westen, boog m., die uit
hoeveel een hemelt"icht buiten 't westen on--drukt

dergaat.
Occasion, f. Gelegenheid, geschikte tijd m.,
t/jdsgelegenheid, omstandigheid, occ á s i e f. Saisir,
Manquer l'occ-, de gelegenheid waarnemen, verzuimen. Trouver l'occ-, of somtijds zonder lidwoord:
Trouver occ-, gelegenheid vinden. — Se conduire
suivant les occ-s, ziele naar de omstandigheden gedragen. — (Loc. fam. et prov.), z. CEIAUVE, CHEVEU , LARRON. -- Aanleiding , oorzaak , aanles-

dende oorzaak f. Ce fut lá love- de sa mort, dit
was de oorzaak van zijnen dood. I1 lui donna ocede se father, hij gaf hem reden, aanleiding om
boos te worden. — [Mil.] Gevecht n., ontmoeting f.:
L'occ- a été chaude, het gevecht was zeer hevig.
L'ennemi a perdu beaucoup de monde dans ces
différentes occ-s, de vijand heeft bij die verschil
ontmoetingen veel volk verloren. — á L'OC--lend
CASION DE, loc. prép. Bij gelegenheid, naar aanleiding van: Accident arrive a l'occ- dune dispute.
—PAR OCCASION, loc. adv. Bij toeval, nu en dan, bij
gelegenheid: Cela n'arrive que par occ-. — D'OCCASION, loc. adv. (alleen gebruikt van dingen, die
men goedkoop verkri,jgt, omdat de koopman ze van
de hand moet doen of omdat zij reeds gebruikt zijn)
Uit de hand, toevallig, b/f gelegenheid: J'ai eu of
acheté ce livre dove-, ik heb dat boek uit de hand,
toevallig gekocht. Marchandises d'occ-, uit de hand
gekochte of te koop zijnde waren f. pl. —t Oceasionnaire, m. [Mil.] Part jganger (aventurier).
-- Oceasioiialisn'e , in. [Phil.] Leer f. der
cartesiaansche school, volgens welke God overal onmiddelljk werkt en zich van den menschelijken wil
en het dierlijk instinct alleen als gelegenheid
tot werken bedient, occasionalismus n. —Oe ca,sionne, e, adj. (en part. passé van occasionnei'): Malheur occ- par l'imprudence. door onvoorzigtigh.eid veroorzaakt of te weeg gebragt ongeluk n.
— Oceasionnel, le, adj. Veroorzakend, aan
gevend; toevallig: Cause occ-le, aanleidende-leidng
oorzaak f. — Ceci nest qu'occ-, dit is louter toevallig. -- Oceasionnellenient, adv. Bij geval,
bij toeval, toevallig, bij gelegenheid: Se rencontrer
occ-, elkander bij toeval ontmoeten. Envoyez-le mof
occ- zend het mij b/ gelegenheid. —Occasionner,
v. a. Gelegenheid of aanleiding geven; veroorzaken,
te weeg brengen: Occ- des troubles, aanleiding tot
onlusten geven. Cela nous occasionnera Men de la
peine, dat zal u veel moeite, verdriet veroorzaken of
baren. — S'OCCASIONNER, v. pr. Zich zelven aandoen
of op den hals halen: S'occ- des tourments.
Occident, m. [Asti.] Westen, eens der hoofd
tegenover 't Oosten, on--streknvadhoiz,
dergang m.; punt des hemels, waar de zon en de
sterren onder den horizon dalen, ondergancgspunt n.
Occ- d'été of Occ- septentrional, zomer- ondergangs punt (als de zon in den Kreeft is). Occ- d'hiver
of Occ- méridional, winter-ondergangspunt n. (als
de zon in den Steenbok is). Occ- equinoctial, Point
du vrai occ-, waar of eigenlijk westen (als de zon
in hare evennachtspunten of den equator is). —
[Géogr.] Westen, naar 't westen gelegen land: La
France est à 1'occ- de l'Allemagne, Frankrijk ligt
ten westen van Duitschland. -- [Rist.] Empire
d'Occ-, westersch rijk n. --Eglise d'Occ-, westersche Kerk f. (ook wel enkel 1' Occ- geheeten) . -(fig. et poét.) Verval n., afneming f., ondergang; ouderdom in.: L'Fmpire romain fut dans son occ- dès
le quatrième siècle, 't Romeinsche rijk was sedert
de 4e eeuw in zijn' staat van verval. L'occ- de ses
jours, de sa vie, de avond (ouderdom) zijns levens.
— Occidental, e, adj. Westelijk, westersch.
Les pays occidentaux, de westersche landen. Les
Indes occ-es, de West- Indien n. pl. Les nations
occ-es, Les peuples occidentaux. of als subst. Les
occidentaux, de westersche natiën f. pl. of volken n.
pl., de westerlingen, de Europeanen m. pl.— [Bot..
Plantes occ-es, westersche planten f. pl.— [Joail.
Pierre occ-e, geringe, halve edelsteen m. ,Occipital, e, adj. [Anat.] Het achterhoofd
betreffend of daartoe behoorend, o e c i p i t a a 1: Region occ-e, achterhoofdsstreek f. Muscles occipitaux, achterhoof'dsspieren f. pl. — [H. n.] Plumes
occ-es, achterhoofdsveêren f. pl. ]Tageoires occ-es,
nek- of achterhoofdsvinnen f. pl. — OCCIPITAL, M.
[Anat.] 4chterhoofdsbeen n. — Oecipito-atloidien, ne, adj. [Anat.] Tot het achterhoofd en
den atlas of draaijer (eersten halswervel) behoorend. — Occipito-axo1idien, ne, adj. Tot het
achterhoofd en den tweeden halswervel behoorend.
— Occip ito-frontal , e, tot achterhoofd en
voorhoofd behoorend. - Occipito-niéningien,
ne, adj. Tot het achterhoofd en de meninx of
't harde hersenvlies behoorend.—Oecipito-mentonnier, adj. et subst. m. Schui,nsche diameter
van 't hoofd (van 't achterhoofd tot de kin) . -Occipito-pariétal , e , adj. Tot het achter
een der beide wand- of kruinbeen--hofdsben
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deren behoorencd. — Oceipito-pétreax, ease,
adj. Door 't achterhoofdsbeen en 't rotsbeen gevormd. — Occiplut, m. (pr. —pute) [Anat.]
Achterhoofd, achterdeel des schedels, o c c ip u t n.
t Occire, V. a. Dooden, doodslaan. — Oe eis, e, adj. (en part. passé van occire): domme
oce-, gedoode, vermoorde mensch m. -- -f- Ocei.seur, m. -else, f. Moordenaar m., -ster f. -f- 0ecision,00k f0eeise, f. Doodslag, moord m.
Occlusion, f. [Anat.] Voorbijgaande of oogenblikkelgke toenadering der randen eener natuur
sluiting, o c c l í s i. e f.-lijkeopng,vrauw
Occl- des paupières, des lèvres.— Ook [Méd.]z.v.a.
-

OBLITERATEUR.

Oecultant, e, adj. [Bot.] Feuille occ-e, blad n.,
dat zich tegen den stengel geheel aan 't gezipt onttrekt. — Occultation, f. [Astr.] Bedekking,
soort van ehlips eener ster of planeet door de tusschentreding van 't ligchaam der maan of eener andereplaneet tusschen die ster of planeet en onze aarde. — Weleer ook: Verberging, verheling, verheimelijking; geheimenis f. — Oee ilte, adj. Verborgen, verholen, geheim: Cause, Maladie ace-, verborgene oorzaak, ziekte f. Sciences occ-s, geheime,
verborgene wetenschappen f.pl. (tooverkunst, zwarte
kunst, hermétische kunst). — [ Dess., Géom.] Ligne
occ-, blinde lijn, zeer fijne lijn f., die men uitdelgt,
wanneer 't werk klaar is. — Oecultenient, adv.
In 't verborgen, heimelijk. --- Occulter, v. a. Ver
-bergn,
verheimelijken.
Occupant, e, adj. Bezittend, in 't bezit: Nous
étions oce-s, nous avons été dépossédés, wij waren
in 't bezit, wij zijn er van ontzet. — [Prat.] Avoué
oce-, dienstdoend, voor eene partij optredend zaakvoerder m. — Ook als subst.: Le premier nee-, de
eerste bezitnemer. — Oeeupateur, m., -trice, f.
Bezitnemer m., - neemster f. (Men heeft ook occupeur gezegd.)
Occupation, f.Bézigheid,verrigting f.; werk n.,
arbeid m.; moeite f. Oce- importante, difficile, agréable, innocente, gewigtige, moeijelijke, aangename,
onschuldige bezigheid. — Cet ouvrier est sans
oce-, die werkman is zonder werk of arbeid. —
Cet enfant me donne Bien de l'occ-, dat kind geeft
mij veel te doen, veel moeite of zorg. — [Jur.] Bewoning f.: On paie le lover a proportion de 1'occ-,
men betaalt huur naar evenrediaheid van de bewoonde ruimte. — Bezitneming, bemeestering f.:
L'oce- a précédé la propriété, de bezitneming is
't bezit vooraf gegaan. — [Mil.] Bezitneming, bezetting, occupatie f.: L'occ- dune province par
l'ennemi, de bezetting eener provincie door den
vijand. Armée d' occ-, occupatie of bezettingsleger n. -- [PLhét.] , z. v. a. PROLEPSE.
Oecuper, v. a. Beslaan (plaats), innemen, bezetten, be/sleeden; bewonen. Oce- one grande place,
eene groote plaats beslaan of innemen. — Des arbres occupent le fond du tableau, boomen beslaan
den achtergrond der schilderij. — 11 occupera un
jour un rang distingué, hij zal eens een' aanzienlijken rang bekleeden. — I1 occupe un logement an
troisièrne, hij bewoont eene kamer op de derde
verdieping. — Ce travail occupe ]'esprit, dat werk
spant den geest in. Cet ouvrage a occupé plusieurs années de ma vie, dit werk heeft vele jaren van mijn leven weggenomen (mij vele jaren bézig gehouden). — [Mil.] Bezetten, in bezit nemen,
zich meester maken: Nos troupes occupèrent les
bauteurs , le dèfilé, onze troepen bezetteden de
hoogten, den bergpas. — [Jur.] Occ- un bien abandonné, een verlaten goed in bezit nemen. — Werk
of bézigheid geven, te doen geven, bézig houden,
o c c u p é r e n: Occ- des ouvrie rs, werrkvolk in zijne
dienst hebben. Occ- des jeunes gees, jongelieden
werk geven, bezig houden. - OCCUPER, C. n. [Prat.]
Cet avond occupe pour moi en vette cause, deze
zaakvoerder treedt voor mij in deze zaak op. —
s'OCCUPEU, v. pr. Zich bézig of onlédig houden:
Elle s'occupe trop du menage, zij houdt zich te
veel met het huishouden bezig. 11 aime à s'occ-,
hij werkt gaarne, is gaarne bezig. I1 s'occupe de
son jardin, 11 s'occupe b jardiner, hij houdt zich
onledig in zijn' tuin. Je m'occuperai de sela, ik
zal er mij laten aangelegen zijn, er aan denken.
S'occ- is des corbeilles, zich met het maken van
korfjes bezig houden. — Het part. passé is ook
adj.: Place occupée, bezette vesting f. Appartement
occupé, bewoond vertrek n. — Ouvrier occupé,
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bézig werkman. — Vie occupée, bedrijvig, werkzaam leven n. — -t- Occupeer, m. Bezitnemer m.
Occurrence, f. Voorval, toeval n.; ontmoeting, gelegenheid f., toestand m., omstandigheid f.
Une nee- favorable, een gunstig voorval n. Dans
cette fácheuse occ-, bij dit verdrietig voorval. —
Je Ie ferai dans foet-, ik zal 't bij gelegenheid
doen. Se comporter selon loco- des temps, zich
naar tijdsomstandigheden, naar den toestand des
tijds gedragen. — [ Liturg.] Zamentreffing f. van
twee feesten, die op denzelfden dag invallen. —
Occurrent, e, adj. Voorkomend, zich voordoend,
bij gelegenheid plaatsgrjpend: Se comporter selon
les cas occ-s, zich naar de voorkomende gevallen
gedragen. — [Liturg.] Fétes oce-es, zamentre ffende feesten n. pl. — -j- Occeirrir, v. n. Te gemoet komen.
Oeéan, m. Wereldzee f., oceaan m.; elke
groote afdeeling der wereldzee. Naviguer sur lee-,
,den oceaan bevaren. — L'Oe- atlantique, patioque, indien, de Atlantische, Stille, Indische zee.
L-Oe- boreal, austral, de Noordelijke, Zuidelijke
ijszee. — ( fig.) Un oe- de malheurs, een afgrond m.
van rampen. Un oe- de sang, een stroom, zee van
bloed. Un oe- de livres, eene groote menigte boe
L'oc- des airs, de luchtzee f. Le soleil, oe--ken.—
de lumière, de zon, die lichtzee. — ( goed.) L'oedes ages, de tijd m. — Oeéane, adj. f. (alleen
in): La Mer oe-, de Oceaan m. — Océanie, f.
[EE. n.] , z. v. a. NAUTILE. — Oeéanien, ne,
Oeéanique, adj. [H. n.] Ocednisch, in den
Oceaan levend of groeijend; tot den Oceaan behoorend: Animal, Plante oe-, oceanisch dier n., oceanische plant f. — Iles oe-s, eilanden des Oceaans.
Ocellaire, adj. [11. n.] Met oogvormige vlek
lijf. — .els subst. f. Steenpolyp m. ---kenop't
Ocellation, f. Oor; /iguur f. op de paauwenveéren of op de vederen en 't lijf van andere dieren.
— Ocelle, m. Oogje n. — [H. n.] Oogvormige
vlek f. — Ocellé, e, Ocellifère, adj. [H. n.]
Met oogjes of oogvormige vlekken. — Oeellite, m.
[H. n.] Versteende steenpolyp m. — Ocellas, m.
(pr. —luce) [Hort.] Vroegere naam eener schoone
anjeliersoort.
Oeéloïde, adj. [H. n.] Naar den katpardel of
ocelot gelijkend. — Ocelot, m. H. n.] Katpardel m., pantherkat f,, ocelot m. (in 't warme
Zuid-Amerika). (zwijn n.
Ochagon, m. [H. n.] Braziliaansch moerasOelhe, f. [Cbarp.] Kerf, keep f. (CCCHE, HOCHE).
Ochéma, m. (pr. ch = k) [Méd.] , z. v. a.
VÉHICULE.

Ochlocrate,m..lanvoerder, beheerscher van 't
gepeupel, volksmenner, o c h t o k r a a t m. —Ochloeratie , f. (pr. t=c) Gemeene-volksheerschappij,
regérind van 't graauw of de volksheffe, gepeupel
-regéin,ochlkatf.-Oeriglu,
adj. Tot de gemeene-volksregéring behoorend.
Ochna, ni. [Bot.] Soort van magnolia f, of
beverbooin m.
Ochracé, e, adj. Okerkleurig, dof en bleek rood
of geel. — Oehranthe, adj. [Bot.] Met bleekgele bloemen. --Ochre, f. [Minér.]doorgaans (maar
minder goed) Ocre, z. aid. — [Bot.] Italiaansche
erwt, okererwt f. — Oehreux, else, adj. Oker kleurig. — Ochricorne, adj. [H. n.] Met bruin achtige voelhorens.— Oehrocéphale, adj. [H.n.]
Met geel of okerkleurig hoofd. — Ochrochlore,
adj. [H. n.] Geelachtig groen. — Ochroïte, f.
[Minér.] Gedegen cerium-oxyde n., cereriet, cerinsteen, ochroiët m.— Ochrolelugtie, adj. [H.n.]
Geel en wit, geelachtig wit. -- Oehrolithe, m.
[Minér.] Okersteen m.,okerachtige aarde f., och rolqth m. — Oehromatique, adj. [Bot.] Geel achtig of geelachtig wit gekleurd (van sommige varenkruiden), — Ochrolame, m. [Bot.] Maluwplant f. met geelachtige bloem. — Ochropyre, f.
[Méd.] Gele koorts f. — Ochrosie, f. [Bot.] Soort
van geelzucht f. der planten. — Bourbonsch geelhout n. — Ochrostiete, adj. [H. n.] Met geelachtige stippen of punten.— Oehrure, adj. [H.n.]
Met gelen staart. (met harde randen.
Ochthodes, m. [Méd.] Zweer of verzwering f.
Oehypétale, adj. (pr. ch=k) Metbreede bloem
-bladern.
Ocre of (beter) Ochre, f [Minér.] Oker m.,
een aardachtige, meestal geel, somtijds rood of bruin
gekleurde metaalkalk (metaal-oxyde). Ocre de ter,
53*
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Ocre martial, ijzeroker, ijzersa fj'raan, aardvormige
rood-, bruin- of geel-ijzersteen m., berggeel n. Ocrerouge 0/ hématite, roode oker, bloedsteen. Ocre de
rue of de rut, donkergele oker. Ocre molybdène
ocreux, zwarte oker. — Jaune d'ocre, okergeel. -Ocretax en alle van acre afgeleide woorden, z.
OCHR—.
Octa-,

OCTROYÉ.

der verwijderd zijn. -- Oetipede, adj., z. oCTOPODE.
Oeto-,

latijnsch voorvoegsel, in beteekenis gelijk

aan OCTA . — Oetobléphare, adj. [Bot.] Met
een' achttandigen mondrand (van mosplanten). —
Oetobrachidé, e, adj. [H. n.] Met 8 armvoraanhangsels (van den kop der insecten . — Octobre, m. October m., wijnmaand f., de 10e maand
)

aan 't q rieksch ontleend voorvoegsel,
aanduidende, dat de deelen, door het daarop vol des wars (de 8e van 't romeinsche jaar onder Rowoord aangeduid, ten getale van acht zijn,-gend mulus: van daar haar naam). -- (Prov.) Quand
oct- Arend fin, Ia toussaint est an matin, met het
acht-.
einde van October beginnen de najaarsziekten. —
Octacorde, adj. [Anc. mus.] Achtsnarig; acht
-- OCTACORDE, m. Achtsnarig speeltuig n.,-toni.g Oetocere, adj. [H. n.] Met 8 voelhorens. —
pythagórlsch-e lier f. — Oetaèdre, m. [Géom.] Oetocorne, adj. [H. n.] Met 8 horens. — Oe Achtvlak n., een door 8 gelijkzijdige driehoeken tocosté, e, aaj. [H. n.] Achtribbig. — Oetoingesloten ligchaam, o k t a é de r n. — Octa- dactyle, adj. [H. n.] .4chtvi-n, erig. — Oetoédriforrne , adj. [Minér.] .Den vorm van 't déeirnal, e, adj. [Minér.] Meeachttien vlakken
achtvlak hebbend , naar een' oktatder gelijkend. (van kristallen). — Oetodenté, e, adj. [H. n.]
— Oetaédrique , adj. [Géom.] Achtvlakkig, Achttandig.—Oetodnodéci,nal, e, adj. [Minér.]
het achtvlak betre fend, o c t a i d r i s c h. — Oe - Met twintig vlakken in twee rijen van acht en
taedrlte, f. [Minér.] 4natos-titanium, als zuur twaalf. — Oetofaseié, e, adj. [H. n.] Met 8
voorkomend titanium, o k ta Cd r ie t n. — Oe - gekleurde banden of strepen (van insecten) . —
Oetofide, adj. [Bot.] In 8 deelen gespleten. —
taétéride, f. [Chron.] 4chtjarige cyclus , tijd
jaren, o k t a e t é ri s f. — Oe -kringm.va8 Octofore, adj. [H. n.] Met 8 gaten of openingen
adj. [Bot.] Achtstijlig,-tagyne,O'iqu (van insecten). — Oetoganme, adj. Achtmaal geo k t a g y'n i s ch. — Octagynie, f. O Bot.] Acht- bused. — tells subst. Iemand, die achtmaal gehuwd
stijl/ge planten f. pl., zulke, welker bloemen acht was. — Oetogénaire, adj. Tachtigjarig, tachtig
stampertjes hebben, o k t a g y'n i a n. pl. — Oe - jaren oud. — Als subst. m. en f. Tachtigjarige m.
tandre, adj. [Bot.] 4chthelmig, met acht meel- en f. -- Octogonal, e, (Plur. m. octogonaux of
draden in de bloem, o k t a n cl s' i s c P. -- Oetan- gebruikelijker: Oetogone, adj. [Geom.] Achthoekig, o k t og 6 n i s c h. -- [Arith.] Hombres oct-s, achtdrie, F. [Bot.] Achthelmige planten, zulke, wel
bloemen 8 vrije meeldraden hebben (de 8e klasse-ker hoekige getallen (de sommen van twee of meer terin 't stelsel van Linnéus), o k t án d r i a n. pl. — men eener arithmétische reeks, welker verschil 6
Oetandrique, adj., z. v. a. OCTANDRE. — Oc- is), oktogonaal-getallen n. pl — OCTOGONE , m.
tane, f. [1Iéd.] Jchtdaagsche koorts f. — Oe - Achthoek m., figuur met 8 zijden en 8 hoeken,
tant, m. [Mar.] Astronomisch werktuig n., dat o k t o g o o n m. — [Fort.] Sterkte f. met 8 baseen' cirkel-sector van 15 graden of its cirkel bevat, tions of bolwerken. — Oetogyne, Oetogynie,
o k t a n t m. — [Astron.] Naam van een sterre- z. OCTAGYNE, OCTAGYNIE. -tl- Oetolépide, adj.
beeld, dat het d igt st bij de zuidpool staat, o k t a n t. [H. n.] Met 8 schubben of schalen. — Oetolo— Ook de naam van vier phasen of schijngestalten bé, e, adj. [Bot.] Achtlobbig. — Oetolnacale,
der maan (als zij namelijk op 13, 135, 225 en 315 e, adj. [H. n.] 4chtvlekkig (van insecten). —
.

graden van de zon staat). — t Oetante, adj.

num. Tachtig (quatre-vingt). -- Oetanthère,
adj. [Bot.] Met 8 sto f'eol fjes, o k t a n Ii r i s c h. —
t Oetantiènie, ar j. Tachtigste.— Octaples, m.
pl. [Litt. sacr.] B jhelvertaling f. in 8 talen, in
8 naast elkander geplaatste kolommen gedrukt,
ó k ta p l a n. pl. — Oetastyle, adj., z. OCTOSTYLE . — Oetateuque, in. [Litt. sacr.] De 8
eerste boeken van 't Oude Testament, o k t a t e uch o s m. — Octavaire, m. [D ro it rom.] Belas
tol m., waarbij men het achtste gedeelte-tingf.o
der belastbare goederen in betaling gaf, o c t av dr i u mn n. — [Liturg.] Gebedenboek voor de octaven, octaven-boek, o c t a v i á r i u m n. — Octave, f. [Liturg.] -4chtdaagsche kerkfeestviering f.,
heilige week, We 8 dagen na een der groote kerk
8e dag der octave. —-festn,ocav.;izde
[Com.] Achtste gedeelte der oude el (aune). —
Courtagie f. of makelaarsloon n. van 'Ls percent: Je
n'ai fait aujourd'hui que dix francs doet -, mijne
courtagie bedraagt heden niet meer dan 10 francs
(ik heb enkel voor 8000 francs effecten omgezet). —
[Joail., Orf.] Achtste deel n. van 't mark. — [Mus.]
Achtste toon m. van een' aangenomen grondtoon;
omvang m. van 8 toonen, octaaf n. — Octaa f
,luitje n. — a L'OCTAVE, loc. adv. In 't octaaf,
Z. OTTAVE. — [ Pods. ] 4chtrégelige versa fdeeling, de italiaansche stanze f. (ottave rime). —
Oetavier, v. n. [Mus.] Int andere octaaf vallen.
van 't eene octaaf in 't andere overgaan. Corde qui
octavie, snaar f., die in 't andere octaaf valt. Un
tuyau octavie quand it a trop de vent, eene orgel
valt in 't hoogere octaaf, als zij te veel wind-pij
krijgt — OCTAVIER , v. a. Een octaaf' hooger nemen
of spelen (een stuk, passage). — Oetavin, m.
.

[Mus.] Octaaffluitje n.

— Octavine, f. [Mus.]

Voormalig spinet n. of klavecimbel f., alleen met
de hooge octaven, o c t a vine f. — Octavo (in-),
z. IN-OCTAVO. — Oetavon, m., -ne, I. Kind n.
van een' blanke en eene quarteronin of van een'
quarteron en eene blanke (vgl. QUARTERON) . —
Ook als adj.:

Un enfant oct-, Une rille oct -ne.

Octidenté, e, adj., z. OCTODENTÉ. — Oe tidi, m. .^ichtste dag eener déead e, in den fransch'e ,ublikeinschen kalender. — Octil, e, adj. [Astr.] :
Aspect oct-, Opposition oct-e, stand m. van twee
hemeiligchamen, waarbij zij 15 graden van elkan.-

Oetoneage , m. [Cant.] Achtste gedeelte der

tiende, verhooginq der tiende met een achtste daarvan. — Oetone, e, adj. [Bot.] Met achten bijeen
— Oetonèrne, adj. [.H. n.] Met 8 draden-stand.
of voelhorens. — Oetonervé, e, adj. [Bot.]
Achtribbig. — Oetonoenlé , e , adj. [H. n.]
Achtoogig (van insecten). -- Octopéen, adj. m.
[Astr.] Tot ééne der 8 sterreplaatsen tusschen de
vier hoofdstreken behoorend. — Oetopenné, e,
adj. [H. n.] Met acht staartvederen. — Octopétale, adj. [Bot.] Met acht bloembladeren. — Oetophylle , adj. [Bot.] 4chtbladerig. — OCTOPHYLLE , f. [Ant. eccl.] In 8 wimpels gesplitste
pauselijke banier f. — Oetopode, adj. [H. n.]
Achtvoetig. — OCTOPODES, m. pl . Achtvoelers m.
pl. (geslacht van weekdieren, van vleugellooze insecten). — Octoponetue, e, adj. [H. n.] Met
8 gekleurde stippen of punten (van insecten). Oetoradié, e, adj. .f4chtstralig. — Oetosépale, ad,j. [Bot.] Met achtdeeligen kelk. — Oe tosétace, e, adj. [H. n.] Met 8 borstels of stekels. — Oetosexdécimal , e , adj. [Minér.]

Achtvlakkig en niet twee achtvlakkige spitsen. —
Oetosexvigésinial , e , adj. [Bot.] Met 34
vlakken. — Oetospore, m. [Bot.], z. v. a. PEZIZE.
— Oetostén,one, adj. [Bot.] Met 8 vrije meel
— O etostyle, adj. [Arch.] 4chtzuilig,-draen.
met 8 zuilen — OCTOSTYLE , m. Rij of reeks f.
van 8 zuilen. — Oetotrigésintal, e, adj. [Minér.]
Met 38 vlakken (van kristallen). — Octovalve,
adj. [Bot.] Met 8 klapvliezen. — Oetovigésinial,
e, adj. [M inér.] Met 28 vlakken (van kristallen) .
Oetroi, m. Bewilliging, vergunning f. der regéri.ng (die aan een' bijzonder' persoon of aan eene
compagnieschap het uitsluitend regt verleent om
zëkeren handel te drijven, zekere voorwerpen te
vervaardigen, zekere waren uit- of in te voeren,
enz.), o ktr o o i n.; — de dus bevoorregte handels
Gemeente-belasting f. op eetwaren,-compagnief.—
o k t r o o i n. Receveur des oetrois, ontvanger der
oktroofjen. — Kantoor n. dier belasting: Aller à
1'octr-, naar 't oktrooikantoor gaan. — Oetroyé,
e, adj. (en part. passé van octroyer): Grace, Demande oetr-e, ingewilligde, verleende gunst, vraag t.
— [Polit.] Constitution octr-e, staatsrégeling of
grondwet, die als geschenk van den monarch uit
vorstelijke magtsvolkomenheid verleend wordt, g e.

OCTROYEMENT

--

ODORER.
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oktrooijeerde constitutie f. — - Oe troyement, m. Inwilliging f. — Oetroyer, v. a.
Inwilligen, bevoorregten, handels- of fabrjksvrjheid verleenen, oktrooi schenken, o k t r o o ij é r e n.
Octaple, adj. f4chtvoudig. — OCTUPLE , M.
Achtvoud n. — Octupler, v. a Achtvoudig nemen, verachtvoudigen. — S'OCTUPLER, V. pr. Achtmaal grooter worden. — liet part. passé is ook
adj : Somme octuplée, verachtvoudigde, achtmaal
grooter geworden som f.
Oenlaire, adj. [Anat.] Het oog betreffend,
daartoe behoorend: Nerf oc-, gezigtszenuw f. Dents
oc-s, oogtanden m. pl. — Médecine oc-, ooggeneeskunst f. Médicaments oe -s, oogmiddelen n. pl. —
[Opt.] Verre oc-, oogglas n., het naar 't oog gekeerde glas des kijkers, o c u l a i r glas n. (liet tegengestelde van objectif). — [Gram.] Diphthongue oe -,
oogenschijnlijke tweeklank m. (die wel uit twee
klinkers bestaat, maar door één onvermengd geluid
wordt voortgebragt, als ai, au, ie, enz.). — [Jur.]

een misbruik van reukwerk maken. I1 a toujours
des od-s sur lui, hij heeft altoos^welriekende dingen, reukwerk bij zich. — (fig.) Etre en bonne, en
mauvaise od-, in een' goeden, kwaden reuk (naam)
staan. Mourir en od- de saintété, in den reuk van
heiligheid , met den roep van een' godvruchtige
sterven.
Odieusement, adv. Op hatelijke, verfoeijelijke
wijze: I1 s'est comporté od- dans cette atlaire, hij
heeft zich bij deze zaak verfoe elijk gedragen. —
Odieux, lease, adj. Ver foe jelijk, Natel jk, wal
onuitstaanbaar, ergerlijk, ge--geljk,onvrdai
haat. Un homme od-, een hatelijk, verfoeijeljk
mensch. II s'est rendu od-, hij heeft zich gehaat

evenveel kleur-octaven,-gevondtsklair,me
als 't gewone klavier klank-octaven heeft. — Oeulairement, adv. Met eigen oogen: Je men suis
convaincu oc-, ik heb mij met eigen oogen daarvan
overtuigd. — 5 Oenlation, f. [Hort.] Griffeling,
o e u l á t i e f. — Uitbreking der overtollige knoppen
en twijgen. — Oculé, e, adj. [H. n. j Met oog
vlekken. — Grootoogig (van insecten). —-vormige

Ocliosité, f. Het hatelijke; hatelijkheid I.
Odobènc, m. [H. n.], z. v. a. sionsE.
Odotnètre, Odométrie, Odonlétrique,
z. HODR0111—. insect).

Témoin oe -, ooggetuige m. en f. - [Mus.] Clavecin
oe -, oogklavier n., een door den jezuïet Castel uit

(Miner.] Pierre oc-e, oogsteen m. — (fig. et fam.)

Etre biers oc-, goede oogen, een goed gezipt hebben.
— Oeuler, V. a. [Hort.] Griffelen, inoogen, een
zoogenaamd oog uit het lot eens edelen booms in
den bast van een' wilden stam overbrengen, ten
einde dezen laatste te verédelen (eene minder oude
kunstbewerking dan het enten), o cu Id r en. —
Ocnli, m. (latin) [Liturg.] Derde zondag in de
vasten of vierde zondag m. voor Paschen (naar de
aanvangswoorden der mis: Oculi mei semper ad
Dominum etc., mijne oogen zijn steeds op den
Heer gerigt enz.). — Oeulifère, adj. [H. n.]
Één' oog hebbend, eenoogig (van schaaldieren). —
Oenliforme, adj. Oogvormig. — Oculine, f.
[H. n.] Oogkoraal n., eene soort van madrepora
of zeester. — Ocuuliste, m. Oogarts, oogmeester,

oculist m. — Ook als adj.: Medecin, Chirurgien
oe -. — Oeulo-museuulaire, adj. [Anat.] De,
oogspieren betreffend. Nerf oe- of als subst. OCULOMUSCULAIRE, beweegzenuw van het oog. — Oe nitus
-bel! of Soils, m. [Bot.] Doove netel f. (ortie
morte). — Oculis-Christi, m. [Bot.] Christus aster of blaauwe sterrebloem f. (oeil de Christ). —
Oculus-n,undi, m. [Minér.], z. HYDROPHANE.
Oeygraphie, f., z. v. a. TACHYGRAPHIE. —

Ocypète, in. [H. n.] Snelvoet m. (van 't spinnengeslacht). — Ocypode, m. [H. n.] Snelloopende
krab f. — Ocyptere, adj. [H. n.] Met lange en
puntige vlerken (van insecten). — OCYPTERES, m.
pl. Zwaluwvliegen f. pl. — Ocythoé, m. [1-i. n.]
Soort van inktvisch m.loopkever m.

t van aardtor of
Odacanthe, f. [1H!. n.] Soor

Od acisme, m., z. ODAXISMIE.

Odalisque, f. Vrouw of slavin des sultans,

die geen' zoon gebaard heeft, noch door bijzondere
gunst tot den rang van sultane is verheven; eig.
dienstdoende vrouw bij de zusters, dochters en gemalinnen des sultans, o d a Ii s k e f.
Odaxisme, m. [Méd.] Tandvleesch-prikkeling
of -jeuking f., pijn bij het uitkomen of doorbreken
der tanden, o d a x é s m u s m.
Ode, f. [Pods.] Hooglied n., soort van verheven,
statig, in gelijkmatige strophen verdeeld lierdicht,
dat zich inz. kenmerkt door diep gevoel, treffende,
verrukkende beelden, en waaruit de meest poëtische
toon ademt, o d e f. — Odelette, f. Kleine
ode f.
Odeon (soms ook Odéum, Odée), in. [Ant.]

Muzijk- of concerthuis,n., waarin inz. dichterlijke
en toonkunstige wedstrijden gehouden werden. —
Concert-zaal; zang- en leeszaal f., o d é o n n.
Odeur, f. Reuk, geur m. Mauvaise od-, Odagréable , suave , faib'e, forte, leelijke, aangename,
liefelijke, zwakke, sterke reuk. Od- qui porte is la
tête, reuk, die naar 't hoofd stijgt. — Reukwerk,
reukgoed n., welriekende wateren, oliën, enz. (in
dezen zin vooral in 't meervoud). Se mettre de lad-,
zich met reukwerk geurig maken. Abuser des ad-s,

gemaakt. Les méchants sand od- à tout le monde,
de slechtaarcls worden van iedereen gehaat. La
vie lui est devenue odieuse, het leven is hem onverdragelijk geworden. -- (Prov.) Toutes comparaisons sont odieuses, z . COMPARAISON . Als
—

subst. m. Het ver foeijelijke: Tout lad- de cette
action retombe sur lui.
Odinolion, m ., z. v. a. LAMPROIE.

Odonate, in. [H. n.] Waterjuffertje n. (een
Odontagogue, m. [Chir.] Tandtang f., tandsleutel, tandentrekker• m. — Odontagre, f. [Mid.]
Jichtige, rheumcltische tand- of kiespijn f. — Odontal;ie, f. [Mid.] Tand-, kiespijn f. — Odontalgigeie, adj. De tandpijn betreffend, tandpijn stillend, o d o n t á 1 g i s c h: Remèdes od-s, of als
subst . ODONT.ALGIQUES , m. pl. Tandrniddelen, landpijnstillende of -genézende middelen. o d o n t á lg i k a, o d ó n t i k a m. pl. — Odontechnie, f.
Tandheelkunde f., kunst f. des tandmeesters, kunst
om de tanden te behouden en nieuwe in te zetten.
— Odontechnique, adj. Die kunde of kunst
betreffend, o d o n t é c h n i s c h. — Odonthirrhée, f. Bloedvloeijing f. uit het tandvleesch. —
Odontiase, f. Het (moeiel jke) tanden.krijgen der
kinderen, odontiasis f. — Odoutine, f.
Zeker tandmiddet, od o n ti n e f. — Odontique,
adj., z. v. a. ODONTALGIQUE. — Odontite, f.
Tand- of tandmergontsteking, o d o n t i t i s f. —
[Bot.] Tandkruid n.
Odonto génie , f. [Mid.] Het uitkomen der
tanden; tandenwording f. — Odontolosse, f.
[Bot.] ^4merikaansch standelkruid n. — Odontoglyphe, m. Tandenstoker m., werktuig tot
het reinigen of in orde brengen der tanden. —
Odontographie , f. Tandenbeschrijving f. —
Odontographique, adj. Tandenbeschrijvend,
o d o n t o g r á p .h i s c. h. — Odouutoi de, adj. landvormig . — ODONTOIDES, m. pl., z. v. a. GLOSSOPÈTRES. — Odontolithe, m. Wijnsteen en. aan
de tanden. — [Ft. n.] Tandversteening f., ver
— Odontolithiase, f.-stendzogiram.
[Mid.] W(nsteenvorming aan de tanden, o d o nt o l i t h í a s is f. — Odontologie, f. Tandenleer, verhandeling f. over de tanden. — Odontologigue, adj. Die leer of verhandeling betreffend,
tandkundig, od.ontológisch. — Odontolog iste, m. Schrijver over de tanden; tandku,tdige,
0 do n t o l o o g nl. — Odontoenaque, in. [ H. n.]
Stekelmier f. — Odontopètres, m. pl., z. v. a.
GLOSSOPÈTRES. — Odontophye, f., z. v. a.
DENTITION . — Odontorhannphe, adj. [H. n.],
z. v. a. DENTIROSTRE. — Odontorhize, adj.

[Bot.] Met tandsgewijs ineensluitende wortels. —

Odontorhyuque, adj. [H. n.] Met getanden
snavelrand. — Odontorrhagie, f. [Mid.) Bloedvloeijing door 't uittrekken van een' tand. — Odontoston,e, adj. (H. n.] Met getonden mond of
opening. -- Odontoteehnie, Odontotechniqne, Z. ODONTECHNIE, ODONTECHNIQUE . — Odontotrininne, m. Tandpoeder n., odontotrimma
of o d o n t o s m e g m a n.— Odontothérapie, f.

Tandheelkundef.—Odontoxeste,m. Tandschrapper, tandsehoonmaker m., tandvijl f.
Odorabilité, f. [t)idact.] Ruikbaarheid. —
Odorabie, adj. Ruikbaar. — Odorant, e,
adj. Welriekend, geuri7: Fleur od-e, welriekende
bloem f. -- Odorat, ni. Reuk, reukzin m.. een
der vijf zinnen. — Odoration, f. Gewaarwording f. van den reuk, het ruiken. — t Odorer,

V. a. Ruiken, door den neus den geur of reuk
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inhalen: Od- une fleur. - Nog tegenwoordig soms
gebruikt, maar dan als v. n.: Tous les animaux

n'odorent pas, mais tous respirent. - Odoi'ifé-

rant, e, Odorifère, adj. Een' goeden reuk verspreidend, reukgevend, welriekend, geurig. - Odo

rifique, adj. Beukvoortbrengend. - Odorine, f.
[Çhim.] Eene der zoutvatbare bases inde dierlijke
olie van Dippet (de andere zijn a n i sn i n e en
0 la is i n e) , met een' bijzonderen a[/ceerweklcenden
reuk, odorjne f. - Odorique, adj. [Clsim.]
Wat liet odorsne tot basis heeft: Sel ad-, odorinezout n. - Odoroscope, Odoioscopique, adj.
[Diclact.] Tot het waarnemen der uitstroomende
reukdeeltjes dienstig, a d 0 r a 5 Ic ó p is Ch: lnstru
ment oil-.
Odoi-oscopie, f. Onderzoek n.,
waarneming der uitstroomende reukdeeltjes.
Odynère, m. [H. a.] Wespensoort f.
Odyssée , f. [LitLi Bet beroemde grieksc/ze
heldendicht van ilomérus, dat de lotgevallen en
omzwervingen van den griekschen vorst Odysseus
ot Ulysses bezingt, a d y 5 5 d a f. - (fam. et plais.)
Avontuurlijke reis t.
:E-, voorvoegsel bij vele woorden, dat aan den
griekschen tweeklank al is ontleend en als ei wordt
uitgesproken, somtijds 001e met ei wordt geschreven
(gelijk in économie).
dEctinlénicité, t. [H. eccl. ] Algemeenheid f.:
Low- dun candle. - Eeuniénique, adj. Algemeen: Connie eve-, ce le u nt én is c Is e of algemeene
kerkvergadering 1. - 4Eenméniquernent, adv.
Op algemeene wijz
e.
Edématé, e, CEdemateux g euse, adématlé, e, adj. [Méd.j Door plaatselijke waterzucht aangedaan, naar eene waterzuchtige zwelling
gelijkend, wdemateus, wdemdtisclz. ILdéniatie, f. (pr. t=e) [Mid.] IT/aterzuchtige
gezwollenheid T., plaatselijke verschijnselen, die het
cedkina vormen - Edènie,m. [Mid.] Plaatseljke waterzuchtige zwelling t., asdéma n. tEdéniosarqne, f. Mi d. ] Watervleeschgezwel,
vast watergezwel n.

diTdipe, m. (fig.) Gelukkig of bedreven oplosser
van raadsels, scherpzinnig, he lderziend man; waarzegger m. (naar den oud -thebaansclien koning
Edipus, die 't raadsel van den sphinx oploste).
Ocil, m. Oog n., zintuig des gezigts bij menschen en dieren. - [In deze beteekenis, zoo wel in
eig. als fig. zin, is het meervoud altijd YEUX. Minder eenstemmig zijn de spraakkunst- en woordenboekschrijvers omtrent den meervoudvorm van dit
woord, als het gebruikt wordt von voorwerpen,
die in vorm of kleur min of meer naar een oog
gelijken. Sommigen (zoo als Landais, Nok! et Chapval e. a.) willen, dat men zegge: Les oeils du Ira-

mage, de la soupe, des oeils de hOUC, de chat,
de boeuf etc., terwijl anderen (waaronder de Aca
démie, Bolste, Laveaux, iNodier) verlangen, dat
men zeggen zal: Les yeux lu froniage, de in soupe,
les yeux le Ia vigne etc. Bij het nog weifelend
gebruik in dezen, doet men welligt veiligst zich aan
den regel van Poilevin te houden, die hierop neder
komt: Men gebruike liet meerv. yeux met alleen
van 't gezigtsorgaan, maar ook in alle andere ge-

vallen, waar liet zonder vrees voor dubbelzinnigheid
kan gebeizigd worden, derhalve: Les yeux du pain,
du fromage, cia bouillon ; - daarentegen: Des oeils
de chat, de serpent (namen van steenen), des onus
de chèvre, de chien, le boeuf, de vache (planten~
namen) , des onus de boeuf (ronde dakvensters),
enz.] . - 0e!l vu, perçant, riant, levendig of vlug,
doordringend, vriendelijk oog. Yeux bleus, bruns,
blaanwe, bruine oogen. Des 'yeux de boeuf, de
chat, de serpent, de perdrix etc., ossen-, katten-;
slangen-, patrijzen -oogen, enz. - 0e!l de verre,
glazen oog, kunstoog. Oei] arijilciel, kunstoog (bij
physische proeven). Les coins de loeil, de hoeken
van 't oog. Les larmes lui viennent aux yeux, de
tranen komen hem in de oogen. - Blik, aanblik m., gezigt n., het zien: Cda saute aux yeux,
dat valt in de oogen, in 't gezigt. II est innocent
a mes yeux, hij is in mijne oogen (naar mijne zienswijze) onschuldig. Clin d'oeil, Coup d'oeil, z CLIN,
dun oeil de pitid, ik zie
coup. - Je le regarde
zn
hem met een oog van medelijden aan. II ne le volt
pas de bon oeil, hij ziet hem niet gaarne, heeft
geen goed oog op hem. Elle ne le perd pas des
yeux, zij verliest hem niet uit de oogen, uit het Oog.
La fripon se découvre dans ses yeux, de schelm,

OIEIL.
ziet hem uit de oogen. - (fig.) Les ministres sont
les yeux da prince, de ministers zijn de oogen van
den vorst. L'oeil de Dieu volt tout, pénètre tout,
perce le fond des abimes, voor Gods oog is niets
verborgen. - (poit.) L'oeil de Ia nature, du mande, de lunivers, du jour, de zon. - (Loc. lig., fam.,

prov.) Pas plus que dans loeil, que dans mes
yeux, in 't geheel niets. Aimer qn. comme ses
yeux, comme la prunelle de son oeil,iemand van
heeler harte, als zijn' oogappel beminnen. Sarracher, Se manger Ie blanc des yeux, elkaar het
lie/it uit de oogen halen, elkaar liet wit in 't oog
niet gunnen. Z. ook ARRACHER. Avoir pour qn. des
yeux de père, demè re, iemand met eene vaderlijke,
moederl ij ke liefde beminnen, bewaken. 11 na des
yeux que pour elle, zij is 't eenig voorwerp van
zijne aandacht, liefde, zorgen. 11 a la mart dans
les yeux, de dood ziet hem uit de oogen. Avoir
loeil sur ga. , sur qn., iets of iemand in 't oog
houden, er voor waken, zorgen. Avoir les yeux
pochés, nu 1)eurre noir, en compote, z. COMPOTE.
Avoir bon pied, bon oeil, vlug en wakker zijn, bij
de hand zijn. Blesser les yeux, mishagen, ergeren,
2aloerschheid verwekken. Faire une chose pour les
beaux yeux de qn., iets voor iemand zonder eigenbelang doen. Je le ferai de bon oeil, ik zal 't met
genoegen doen. Cain sest passé soos mes yeux,
dat is onder mijne oogen, in mijn bijzijn voorgevallen. Ouvrir les yeux, geboren worden, het licht
zien. Avoir les yeux ouverts, oplettend, waakzaam
zijn. Ii pleura dun oeil at rit de lautre, hij lacht
met liet eens oog en built met het andere: zijne
droefheid beteelcent niet veel. Regarderqn. avec de
boos, de mauvais yeux, iemand met goede, met
verkeerde of slechte oogen aanzien. Regarder qn.
entre deux yeux, iemand scherp in 't gezigt zien.
Cela saute aux yeux, dot springt in 't gezigt, is
zonneklaar. Voir une chose dun oeil sec , iets met
drooge oogen, met onverschilligheid, ongevoeligheid
aanzien. Je l'ai vu de mes yeux, de mes propres
yeux, ik heb het met eigen oogen, met mijne eigen
oogen gezien. Voir par ses yeux, uit eigen oogen
zien. Voir par les yeux dun autre, door eens anders oogen zien. Voir les cboses dun autre oeil
qu'on ne faisait, de zaken uit een ander oogpunt
dan vroeger beschouwen. On volt one paille dans
['oei] de son prochain at on ne voit pas one poutre dans le sien, men ziet een' splinter in 't oog
(het kleinste gebrek) zijns buurmans, maar den
balk in zijn eigen oog (zijne eigene gebreken, hoe
groot ook) bemerkt men niet. Entre quatre yeux,
tusschen vier oogen. Servir qn. a l'ocil, iemand op
zijne wenken bedienen. - (pop.) Avoir, Acheter
one chose a loeil, iets op krediet, te boeg krijgen,
vragen. J'ai oublie mes yeux, Je n'ai pas mes
yeux sur mol, ik heb mijn' bril vergeten, niet
bij mij. Les oreilles sont plus inlidèles que les
yeux, wat men ziet, gelooft men eerder, dan wat
men hoort. Quand on a mal aux yeux, ii n'yfaut

toucher que do coude , wie zeere oogen heeft,

moet er niet aan komen: misselijke zaken moet
men loten rusten. Deux yeux valent mieux qu'un,
twee oogen zien meer dan dein. 11 paraît quil a
les yeux aux talons, hij schijnt geen oogen in 't
toofd te hebben: hij schijnt zeer verstrooid te zijn.
;, ook AIGLE, ARGUS, AUTANT, BANDEAU, SE BATrilE, BOlS, BOUT, CHAMP, CHEVAL, COEUR, COMPAS,
OUVER, ClEVER, DENT, DESSILLER, DÉVORER, DOS,
DOUX, FASCINER, FERME, FERMER, FRAPPER, FU
MIER, GUERRE, GUET, JETER, LYNX, PAR DESSUS
onder DESSUS) . - Ook van levenlooze voorwerpen

ebruikt: (fig) L'oeil de lame, de l'esprit, de Ia
oi, het oog der ziel, des verstands, des geloofs. La

éographie at Ia chronologie sont les yeux de

'histoire, de aardrijkskunde en de tijdrekenkunde
,rijn de oogen der geschiedenis. Cette affaire a on
)eil louche, die zaak ziet er verdacht uit. z. ook
DOUCHE. .-. OEIL wordt nog, ter wille van eene
)f andere overeenkomst, van velerlei voorwerpen:
wn de kleine openingen, holten of gaatjes in brood,
kaas enz. , van de gaten in verschillende werktuiten, van de vetbolletjes op soep, bouillon enz. , van
erschillendeplanten, schelpen, visschen, vogels, enz.,
ebeizigd: Do pain qui a des yeux, de grands
eux (vergt. het aangemerkte in den aanvang van dit

rt.) brood met oogen, met qroote oogen of hollig

-

eden. Do fromage sansyeux, kaas zonder oogen.
e bouillon a heaocoup d'yeux, die bouillon heeft
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vele oogen: er drijven vele vetbolletjes op. -- L'oeil Oeil de lièvre, hazenoog, z. v. a. LAGOPHTHALMIE.
d'un marteau , d'une bathe, d'une houe, d'une — [Cam.] Oeil de perdrix, bleekroode, vurige en
pioche etc., het steelgat van een hamer, bijl, hou
zeer dure soort van Chablis, van Champagne-win m.
hak, enz. L'oeil d'un étau, het schroefgat-wel, — Ook als adj.: Vin oeil de perdrix, couleur oeil
van een' schroefstok. Les yeux du mors, de oogen de perdrix. — Linge oeil de perdrix, gewerkt taof gaten in 't gebit of mondstuk des tooms. L'oeil fellinnen , welks patroon tamelijk naauwkeurig
d'une chèvre, dune grue, het gat in een' bok, in patr zenoogen nabootst. a VUE D 'OEIL , loc.
eene kraan (waardoor de touwen gaan). L'oeil d'une adv. Op het oog, enkel op 't gezigt; oogenschijnmeule, d'une roue, het oog of gat van een' molen- l jk, zigtbaar: Je n'ai jugé de cette distance qua
steen, van een wiel of rad. Des yeux de filière, vue d'oeil, ik heb dien afstand alleen op 't oog betrekjzergaten. L'oeil d une perle, het r2jggaatje in oordeeld (niet gemeten) . Il dépérit, affaiblit à vue
eene parel. L'oeil d'une aiguille, het oog eener d'oeil, hij vervalt, verzwakt zigtbaar, merkbaar. --=
naald. L'oeil d'un fourneau, het gat, de opening AUX YEUX DE , loc. prép. Onder 't oog van, in tein een' smeltoven (waaruit het gesmolten metaal genwoordigheid van: Cela s'est passé aux yeux
afvloeit). — [Anat.] Ronde opening of venster: de toute la ville, dat is onder 't oog van de ganOeil de boeuf, ronde lichtopening in een muur, sche stad voorgevallen.
licht, rond dakvenster n. in een' gevel, rond dak
Oeillade, f. (fam.) Lonk, wenk m., ooglonOeil de boeuf rose, rondlicht, cirkel -pangls. king, toelonking f. Jeter, Lancer une oeillade, een'
venster n. Oeil de voute, gewelfopening f.-vormig lonk of wenk geven, toewenken, toelonken. (In defOeil de pont, ronde opening f. onder de brugp^- tigen stijl zege men coup d'oeil). — Oeiliader,
lers. -- [Artill.] Oeil de bombe, de grenade, do- v. a. Lonken of wenken geven, toelonken. — Welbus, buisgat, lontgat van de bom, van den granaat, eer ook: beschouwen. — Oeillard, %^TeeliJ
van den houwitserkogel. Oeil de roue d'affut, oog Molensteengat n. — Sljpsteen van
delbare
voor de asarmen van een rolpaard. — [Mar.] Oeil grootte. — Oeillé, e, adj., z. v. a. OCELLË. —
dune ancre, oog, gat voor den ankerring. Oeil — Pain, homage oeillé, brood n., kaas f. met
de civadière, oog van 't blindzeil. Oeilsde pie, rif oogen of kleine openingen. — OEILLE, m. [H. n.]
gaten,zuigergaten, leeuwersoogen n.pl. Oeil de gou- Zeehond, rob en. — Oeillere, adj.: Dent oeillère
vernail, gat n. voor de roerpen, voor 't spit. — Oeil of als subst . OEILLERE, f . oogtand m . - OEILLÈRE, f.
de boeuf, doodshoofdsblok n . (nu liever moque of [Man.] Ooglap m., oogleir n. aan 't hoofdstel. —
poulie á moque); -- roodachtig rond wolkje n., Ovaal bekkentje n. (ten gebruike bij 't betten of
dat dikwijls zwaar weder aanduidt (ook oeil de baden der oogen), oogbadkuipje n.
bouc geheeten).— Glans,qloed m., kleurtint f.: L'oeil
Oeillet, m. [Bot.] einjelier, angelier m. Oeillet
d'une perle, d'un diamant, de gloed eener parel, simple, enkele anjelier, anjer m. Oeillet double,
eens diamants. On azure le papier pour lui Bonner anjelier , dubbele of gevulde anjer , tuinanjelier.
un oeil plus agréable, men blaauwt het papier, Oeillet girofe of Giroflé, nagelbloem f. Oeillet des
om 't eene aangenamer lint te geven. — [Bot.] Oeil poètes, gras- of woudanjelier. Oeillet frange of
de boeuf, z. BUPHTHALME, CAMO MLLE des champs,
mignardise, z. MMIG NARDMSE . Oeillet d'inde, afriMARGUERITE. Oeil de bout of d'Ammon, z. v. a. kaan m., indische of turksclze anjelier, fluweelbloem.
PYRETHRE . Oeil de bourrique, duivelsboon f., ezels- — Oeillet d'amour, gipskruid n., soort van steen
oog. Oeil de chat, kattenoog, doove netel (ortie
Oeiliet champètre, schermdragende witte-brek.
morte). Oeil de cl^eval, z. v. a AUNEE . Oeil de weegbree f. Oeillet de Dieu, tweehuizige koekoekschèvre, z. EEGILOPS. — Oeil de chien, honderroog, bloem; - -- bolderik m., fluweelachtige roode korensoort van weegbree. Oeil du Christ, z . OCULUS - bloem. Oeillet d'Espagne, paauwestaart m. (poinCHRISTI . Oeil de corneille, kraaijenoog, zwart blad- cillade) . Oeillet des sables, zandanjer, parigsche
zwam f. Oeil du diable, z. ADONIDE. Oeil de dra- anjer. — [Coutur.] Vetergat n. — [Mar.] Oog,
gon, drakenoog, vrucht eener zeepplant. Oeil de gat n. Oeillets de ris, rifgaten. Oelilets d'enverl'olivier, olij fboomzwam. Oeil de perdrix, patrij- gure, gaten voor de ra- en ri, fseisingsbandcn. Oeilzenoog (een boom van China); soort van schurft- Iets de point, de tournevire, d'estropes de poulie,
kruid; ook z. v. a ADONIDE. Oeil de soleil, moe de chevilles, oogen van de schoothorens, van de
uid n. met enkelvoudige bladeren. Oeil de-derk kabelaring, van blokstroppen, van bouten. Oeilvache, z . CAMOIIIL LE des champs) .— [ Elort.] Oog n., lets d'envergure, gaten voor de rabanden. Oeilknop m., die zich begint te vertoonen; ook z. V. a. lets de manoeuvres , oogen aan loopers , aan
NOIIBRIL . -- Holten f. pl. of putjes n. pl. op den enden. Oeillet d'étai, stagoog. Aiguilie b oeillet,
knol van sommige wortels: Cette pomme de terre marlspi(ker, marlpriem m — [Tech.] Blaasje n.,
a beaucoup d'yeux, die aardappel heeft veel put- dat soms op 't brandschilderwerk (email) komt. —
ten. Oeils de boeuf, ronde, vrij kleine gaatjes in Oeilleterie, f. [Hort.] Bed, perk n. met anjelieden boomstam, door 't verderf aan een' tak veroor- ren, anjerbed n. -- Oeilleton, m. [Bot.] Worzaakt. -- [H. n.] Oeil d'Ammon, Oeil de boeuf, telscheut m., wortellot n., aan sommige blijvende
Faux oeil de bout , namen van verschillende planten; — aflegger m., afzetsel n. van een' anjeschelpslakken f. pl. Oeil de bouc , napslak f. lier, van artisjokken. — [Opt.] Koperen oogOeil de Sainte-Lucie, venusnavel m., naam van schuifje n. aan teleskopen. -- Oeilletonner, v. a.
het deksel eener indische zeeslakschelp. — Oeils [I--Ion .] De afleggers of loten van de moederplant
de serpent, slangenoogen, zékere versteende en ge- afnemen. — Oeillette, f. [Bot.] Tuinpapaver m.
polijste vischtanden. — Oeil de boeuf, ossenoog, of -mankop n.; mankopolie, papaverolie f.
nanthe, f. [Bot.] Roode steenbreke f., wilde
grootoogige brasem m. Oeil d'or, goudoog, soort
van harder m. Oeil de paon, paauwenoog, soort wijngaard m. — Enanthique, adj. Het aroma
van klipvisch. Oeil rouge, z. v. a. ROTENGLE. - of den eigenaardigen w jnf, eur betreffend, w n d nOeil du jour of Paon du jour, paauwenoog, een th i sc h. — [Chim.] Ether een -, vlugtige olie, die
schoone vlinder m. — Oeil blanc, bastaard-nachte- aan den wijn zin aroma geeft. Acide oen -, cenanthpaal m. van Madagaskar. Oeil de boeuf, z. v. a. zuur n., uit de oxydatie van de vette stoffen met
den most ontstaan.
ELANCEUR, ROITELET . Oeil d'or, z. v a. GARROT.
Oeil peint, mexicaansch kooivogeltje van de grootte
dEnas, m. [H. n.] Wilde duif, veldduif f.
en kleur der gemeene mused. — [Minér.] Oeil de (anas). — Soort van zwee fwesp f,
néletint, m. (pr. —ome) [Pharm.] Olieboeuf, ossenoog, opaalkleurig veldspaath n. met
donkerbruinen weërschijn. Oeil de chat, kattenoog, wijn m., mengsel van wijn en rozenolie (vroeger
glasachtig kwarts n.; soort van onyx. Oeil de Loup, veel gebruikt en ook Baume samaritain, samaritaanwolfsoog, een donkerkleurige edelsteen. Oeil du sche balsem, geheeten). — Enieole, adj. Wijnbemonde, z. v. a. HYDROPHANE. Oeil de perdrix, pa- werkend. in wijnen handelend. — tEnogale, m.
trijzenoog, naam van onderscheiden steenen. Oeil Wijnmelk f., wijn met melk. — Enol, m. [Pharm.]
de poisson, vischoog, naam van melkkleurig of Wijn in. --- 4:nolatif, ive, adj. [Mid.] Wijn
weirschijnend kwarts , van den gemeenen ovaal, bevattend. Als subst.: medici.nále wijn m. tot uit
gebruik. — Lnolatanre, f. [Pharm.]-wendig
van zékere chalcedonen en van 't wit schelpvormig
veldspaath (adulaire). — [Chir.] Oeil simple, ., rtsenjwin in., wijna ftreksel n. eener artsenij.-double, enkelvoudig, dubbel oogverband (voor één, tEnolé, m. [Pharm. J Met wijn bereide artsenij f.
voor beide oogen). Oeil de perdrix, patrjzenoog, — (:noligiie, adj. Met wijn bereid, gemengd of
soort van likdoorn tusschen de teener. -- [ Méd.] verbonden. — O nographie, f. [Didact.] BeOeil de chat, kattenoog, z. v. a . NYCTALOPIE . Oeil schrijving f. der wijnen. — (E nog r° apliigtie,adj.
d'élépbant, olifantsoog, z. v. a. HYDROPHTHALMIE. Daartoe behoorend , wijnbeschrjvend , ce n 0 g r a .

.

,

(ENOLOGIE

4262

--

p h is c h. — (Enologie, f. Wanleer, wijnkunde,
teer van den aanbouw, de keldering, gisting en behandeling der wijnen. — Unologiq ue, aj. Wijnkundig, de wankunde betreffend of behandelend,
wno l o g is c h. — (lEnologiste, «Enologue,m.
Wijnkenner, wijnbouwkundige; schrijver over de
wijnkunde, over de behandeling der wijnen, e notoog m. — Enomancie, f. [bivin.] Waarzeggerij f. uit wijn, inz. uit offerwijn. — 4Enomanelen, ne, adj. Die waarzegger# betreffend.
— 141s subst.: Wijnwaarzegger m., -zegster f. —
4Enomel, (Enomélé, m. [Pharm.] Honigwen,
wijnhonig m., wijnmede f. — Enomètre, m.
[icon.] Wijnmeter m., werktuig tot bepaling van
den sterktegraad des wijns, w no me ter m. —
tEnométrie, f. Wijnmeting f. - Enométri'que, adj. Den wijnmeter of de wijnmeting betreffend, o nométrisch. — 4:nope, adj. Wijnachtig van voorkomen , naar wijn gelijkend. —
4Enophile, ,adj. Wijnminnend, van wijn houdend. Sociéte con- , maatschappij of compagnieschap f. voor den wijnhandel. — .41s subst. m.
Wijnminnaar m. — (Enophobe, adj. W2Jnhatend. — .els subst. m. Wijnhater m. — 4Enophobie, f. Afkeer m. van den wijn. — Wnophore, m. [Ant.] Wijnvat n., groote wijnvaas f.
-- Wijnverzorger , keldermeester ; wijntoediener,
cenop h o or nl. — Enopigne, adj. Den wijn
betreffend. — 4Enopote, m. Wijndrinker, winpooger, ce no po o t m. -- dEnothionique of
tEnothique, adj. [Chim.]: Acide am-, zwavelwijnzuur n.
4onistiee, f. [Antigr.] Waarzeggerij I. uit
de vlagt der vogelen. — tEonisticien, m., -ne, f.
Vogelwaarzegger m., -zegster f. — Als adj. De
vogelwaarzeggerj betreffend.
Esophage, m. [Anat.] Slokdarm m., spijsbuis f. -- Esophagien, ne, adj. Den slokdarm
betreffend, daartoe behoorend: Tube ces-, slokdarmbuis f., slokdarm m.—dEsophagisnne, m. [Méd.]
Slokdarmkramp f. — «Esophagite, f. Slokdarmontsteking f. — 4 sophagorrhagie, f. Bloeding f. uit de slokdarmvaten. — (Esophagorrhagique,, adj. Die bloeding betreffend, cc s op ha gorrh a gisch. — « E:sophagotonmie, f.
Slokaarmsnede, opening f. des slokdarms.-- (sopha gotonaique, adj. De slokdarmsnede betreffend, wsophagotómisch.
tEstre, m. [1-1. n. j Brems, groote horzel of
paardevlieg f. (armentaire). — 5 (fig.) Dichtervuur n., dichterlijke vervoering f. — [ Méd.] €vstre
vénérien, ontembare drift tot den bijslaap; hevige
teeldrift f. der dieren; soms z. v. a. CLITORIS. —
tEstrides, m. pl. [H. n.] Bremssoorten f. pl. -Estroanane, m. en I. [Méd.] Door minnewoede
gekwelde m. en f. — (Estronianie, f., z. v. a.
SATYRIASIS en NYMPIH0MANIE.
4lEsype, m. [Cim., Méd.] Wolvet f., eerie vette
stof, die bij 't uitkoken der wol op het vocht drijft
en waarmede men weleer verstijfde gewrichten
wreef. a:sypère, f. Ongewasschen vette wol f.
— ®Esypien, ne, adj. [Bot.] Op schapenmest
groeijend.
Oeuf, m. (pr. euf, in 't meerv. eu ; doch volgens
Bescherelle begint deze door alle spraakkunstschr2,lvers aangegeven uitspraak van 't smeervoud tegen
meer en meer plaats te maken voor de meer-wordig
natuurlijke: euf). Ei n.: Oeufs d'oiseaux, vogel
de poule, de cane, d'oie, de pigeon-eijrn.Ouf
etc., kippen-, eenden -, ganzen-, duiven-ei. Oeuf de
couleuvre, de tortue, de fourmi, de vers à sole,
adder-, sehildpad- , mieren- , zijdewormen-ei. -Oeufs de poissons, kuit f., zaad n. der moeder
Des oeufs de carpe, de hareng, d'estur--vischen:
geon, de brochet, de tanche etc., karper-, haring-,
steur-, snoeken-, zeelt-kuit. — (absol.) Kippen-ei:
Coque, Coquille d'oeuf, eijerdop m., eijerschaal f.
Jaune d'oeuf, eidojer m., geel n. van 't ei. Blanc
d'oeuf, eiwit n. Germe d'oeuf. hanetred m.—Oeuf
frais, dur, à la toque, versch ei. hard, zacht gekookt ei. — Oeuf de coq, Oeuf blanc, windei. '—
(Loc. fam. et prov.) Plein comme un oeuf, eivol,
tot stikkees vol, stikvol, propvol. Etre plein cornme on oeuf, zijn buik vol (dik) gegeten hebben.
Pondre, Couver sur ses oeufs, stil van zijn geld
leven, een gerust, zorgeloos leven leiden. I1 tondrait
sur an oeuf. hij zou de varkens willen scheren,
h# wil van 't geringste nog voordeel trekken; ook:
—

A
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hij zou op 't volmaaktste nog wat te bedillen vinden. Donner à qn. des oeufs de Pdques, iemand
paascheijeren, een klein paaschgeschenk geven. 11
a mis tous ses oeufs dans un panier, hij heeft al
zijne fondsen in ééne zaak geplaatst; hij heeft zijn
gansche vermogen, al zijn geluk daarbij op 't spel
gezet. Marcher sur des oeufs, als op eieren loo,
pen: zeer behoedzaam te werk gaan.. Its se ressemblent comme deux oeufs, zij gelijken elkaar als
twee eijeren, als twee droppels water, zij gelijken
sprekend, volmaakt op elkander. It ne troquerait pas
un gros oeuf contre on petit, hij is de gierigheid
zelf. I1 fera toujours de ses oeufs poules, hij weet
al wat hij heeft of doet heel groot voor te stellen.
II croit que ses oeufs ont deux boulettes, hij
denkt dat zijne eijeren twee dojers hebben, hij houdt
zijn' uil voor een' valk. Its n'ont pas cinq oeufs
après la soupe, bij hen is Schraalhans keukenmeester. 11 est fait comme deux oeufs, comme quatre
oeufs, hij ziet er uit als een schooier, als een geplukte vink. I1 aime mieux deux oeufs qu'une
prune, hij is zoo dom niet als zijne muts wel staat,
h2 weet wat hem lijkt of voordeelig is. I1 a cassé
ses oeufs, hij heeft zijn spel, zijne zaak bedorven.
(pop.) Elle a cassé des oeufs, zij is ontijdig bevallen. z. ook BOEUF, FOURMI. — Ook de naam van
verschillende eivormige voorwerpen: [Arch.] Oeufs,
eijeren, ovale sieraden tusschen de krotneuten der
ionische en romeinsche kapiteelen. — [Chim.] Oeuf
philosophique, philosophisch ei, eirond destilleerkolfje n. — [H. n.] Oeufs de mer, Oeufs manins,
zeeikels m. pl. Oeufs de pierce of Pierre ovaire,
kuitsteen, m. Oeuf des druides , . Oeuf fossile,
z. v. a. ECHINITE. Oeuf de vache, de chamois,
z. v. a. .EGAGROPILE, BÉZOARD. — Ook de naam
van verscheidene schelpen, van eenige paddestoelen.
— Oeufrier, m. (barbar.) Ketel, pot m. om eijeren in te koken. — Oenvé, e, adj. Vol, kuit inhebbend. Hareng oeuvé, volle tracing m.
Oeuvre, f. Werk, gewrocht n., voortbrengsel
eerier werkende kracht: Les ouvres de Dieu, de la
nature, de l'art, de werken Gods, (.ter natuur, der
kunst. L'oeuvre de 1a création fut achevée en six
jours (fut an ouvrage de six jours), het werk der
schepping werd in zes dagen voltooid. L'oeuvre de
la rédemption, het werk der verlossing. Dieu protége les oeuvres du génie, God beschermt de gewrochten van 't genie. (In dezen zin somtijds, doch
alleen in deftigen stijl, mannelijk: Aihalie (tragedie
de Racine) est l'oeuvre le plus parfait du génie
inspire par la religion.) — (Prov.) A l'oeuvre on
conna't l'ouvrier, het werk verraadt zin' maker,
aan 't werk kent men den meester. La fin couronne l'oeuvre, z. FIN. — (Loc. fam.) Voilà de vos
oeuvres ! daar hebt ge wat schoons verrigt! (van
iemand, die iets verkeerds gedaan, iels bedorven,
gebroken enz. heeft). it ne fait oeuvre de ses dix
doigts, z. BUIGT. Jamais un tel n'y fit oeuvre, dat
heeft deze of die (hoe knap hij wezen moge) nooit
kunnen evenaren. 11 est grand poète, Voltaire n'y
fait oeuvre, hij is een groot dichter, Voltaire haalt
er geen handwater bij. Jamais it n'y fit oeuvre,
hij is daarin nooit een heksenmeester geweest. Jamais Gargantua n'y fit oeuvre, Gargantua (een
reusachtig held van Rabelais, ook een reus in 't
eten) was bij hem maar een peuzelaar: een veelvraat
als hij is er niet. II emploie toutes pièces en oeuvre,
hij laat geen middel onbeproefd, hij klopt aan alle
deuren aan. — [Morale chrét.] L'oeuvre de la chair
of de chair, het werk des vleesches, de vleeschelijke
gemeenschap van man en vrouw. — [ Prat.] Elle
est enceinte des oeuvres dun tel, zij is door dezen
of dien bezwangerd. - . Werk n., arbeid m., ge
Mettre en oeuvre, in 't werk stellen, gebrui--bruikn.
ken, aanwenden, gebruik maken; bewerken, verweren, bearbeiden: Mettre du boil, des pierces en oeuvre, hout, steenera verwerken, bearbeiden. — Mettre
toutes sortes de remèdes, de moy ens en oeuvre, allerlei geneesmiddelen in 't werk stellen of gebruiken,
alt,erlei middelen aanwenden, zijne toevlugt tot allerlei middelen nemen. — Mettre un ouvrier en oeuvre,
een' werkman aan 't ?,werk zetten, hem werk geven,
zich van hem bedienen. — Mettre á I'oeuvre, aan 't
werk zetten, een werk of arbeid doen beginnen. Se
inettre à l'oeuvre, aan 't werk gaan, den arbeid
aanvangen, beginnen te werken. Etre a l'oeuvre, en
oeuvre, aan den arbeid of aan 't werk zijn, met
iets bézig zijn. Mettre la main is l'oeuvre, de hand
-
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aan 't werk slaan, een werkzaam deel aan eene
taak nemen. — Main d'oeuvre, z. dat woord. —
Maitre des oeuvres, (weleer) opzigter over de metsel- en timmerwerken. — (Maitre des Mutes oeuvres, des basses oeuvres, z. MAITRE (blz. 1097,
kol. 92, en lees daar niet lasses, maar basses). —
[Joail.] Kas, ringkas, invatting f.: L'oeuvree de
ce diamant est fort delicate, de kas, de invatting
van dien diamant is sierlijk bewerkt. Ce diamant
est sorti, tombé de l'oeuvre, die diamant is uit
zijne kas geraakt, gevallen. Ce rubis est hors
d'oeuvre, est biers mis en oeuvre, die robijn is
niet gezet, is goed gezet. Mettre en oeuvre, zetten,
edelgesteenten, paarlen in goud, zilver enz. vatten.
Metteur en oeuvre, z. METTEUR. — [ Mar.] Oeuvres vives, onderschip n., het onder water zijnde
gedeelte van een schip. Oeuvres mortes, bovenschip.
-- Oeuvre de marée, al het werk, dat in eene
haven bij laag water verrigt groet worden. —
Oeuvre d'église, kerkinkomsten eener parochie. —
Kerkmeestersbank f. — - f- Maitres de l'oeuvre,
kerkmeesters. — [ Jur.] Oeuvre nouvelle, elk feit,
dat als inbreuk op eens anders eigendom kan beschouwd worden. Werk, voortbrengsel des
verstands, boek n. in proza of poezij, met betrekking
tot zijn' schrijver. Oeuvres philosophiques, morales, posthumes, inedites, w jsgeerige, zedekundige,
nagelaten, onuitgegeven werken. Les oeuvres de
Racine, d.e Voltaire, de Chateaubriand, de werken van R., V., Ch. — Werk n., zedelijke of godsdienstige handeling, verrigting of daad f. Les
oeuvres de eharite, de miséricorde of Oeuvres
pies, de werken der liefde, der barmhartigheid,
vrome werken n. pl., aalmoezen f. pl. Oeuvres
méritoires, surérogatoires of de surérogation, ver
overtollige werken. Chacun sera jugé-dienstljk,
selon ses oeuvres, ieder zal naar zijne werken geoordeeld worden. Faire de hannes oeuvres, goede
werken doen. La foi sans les oeuvres est morte,
het geloof zonder de werken is dood. — [ Tech.]
Oeuvres blanches, blanke, geslépene, snijdende metalen werktuigen of gereedschappen n. pl.
OEUVRE, m. Werk n., gezamenlijke platen eens
graveurs , gezamenlijke muzijkwerken van een'
componist. 11 a l'oeuvre d'Albert Durer, de Callot,
tout l'oeuvre de Mozart, de Haydn, hij heeft de
prenten van 4lb. D., van C., al de muzijkwerken
van M., van H. — [Métall.] Zilverhoudende lood
Plomb d'oeuvre, werklood n. Faire l'essai-ertsm.
de l'oeuvre, het zilvergehalte van den looderts onderzoeken, het werklood essayéren. Argent de l'oeuvre, werkzilver n., het in den looderts vervatte
zilver. -- [Alchim.] Le grand oeuvre, de goud
steen der wijzen, z. Pierre PHILO--makersunt,d
SOPHALE. — [ Arch.] Hoofdgebouw n., algemeene
aanleg m. van een gebouw. Cet escalier est dans
l'oeuvre, die trap is binnen de hoofdmuren, binnen
't gebouw aangebragt. La salie a trente mètres
dans l'oeuvre, de zaal is binnenwerks, in 't licht,
dertig meters lang. z. voorts op eons en HORSD'OEUVRE. — Travailler sous-oeuvre, Reprendre
sous-oeuvre of en sous-oeuvre un bátiment, un
mur, nieuwe fondamenten onder een gebouw, onder een' muur aanbrengen. — ( fig. et fam.) Voyant
que sa tragédie péchait par Ie plan, it 1'a reprise
sous-oeuvre, daar hij zag, dat het plan van zin
treurspel niet deugde, heeft hij 't omgewerkt, nog
eens onder handen genomen.
t Oeuvrer, v. a. et n. Werken (travailler).
t Oeuvrier, m., -ière, f., nu OUVRIER, -IÈRE.
Oenvriste, m. Verzamelaar van plaatwerker.
Ofte, in. [Bot.] Spaansche brem f.
Offendre, v. a. aanvallen beleedigen.
Offensant, e, adj. Beleedigend, aanstootelijk.
Discours off-, beleedigend gesprek n. — Je ne lui
ai rien fait doff-, ik heb hem niets beleedigends
gedaan. — Offense, f. Beleediging f., met woord
of daad aangedane hoon m. Faire une off- à qn.,
iemand eene beleediging aandoen. Pardonner une
off-, eene beleediging vergeven. — [ Morale chrét ]
Schuld, zonde f.: Pardonnez-nous nos olï-s, vergee)
ons onze schulden. Expier ses off-s, zijne zonden
boeten. — Of enser, v. a. Beleedigen, eene beleediging aandoen, krenken, aanranden: Ce n'esl
pas is dessein que je vous ai offensé, ik heb u nies
met opzet beleedigd. — Ook van zaken: Off- Is
mémoire de qn., iemands nagedachtenis aanranden
-- Ook zonder voorwerp: Les paroles offensent plm
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que les actions. — [Théol.] Off- Dieu, zich tegen
God bezondigen, God vertoornen. — Kwetsen, hinderen, beschadigen; — aanstoot geven , ergeren:
Un son aigu offense l'oreille, een scherp, kr schend
geluid kwetst het oor, doet het gehoor pijnlijk aan.
— Ce coup lui a offensé le cerveau, deze slag
heeft hem de hersenen gekwetst. Off- la vanité de
qn., iemands ijdelheid kwetsen, zeer doen. Off- la
chasteté, les oreilles chastes, la blenséance, de
kuischheid, de kuische ooren, de welvoegeljkheici
kwetsen, aanstoot geven. — (Prov.) Ii ny a que
la vérité qui offense, alleen de waarheid kwetst:
de gevoeligste verwijten zijn die, welke men weet
verdiend te hebben. — S'OFFENSER, V. pr. Voor
eene beleediging opnemen, zich belgen, zich vertoornen, kwaad worden, kwalijk nemen: I1 s'offense
de ce que vous dites, hij belgt zich over hetgeen
gij zegt. — Elkander beleedigen: Ces orateurs s'offensent réciproquement. — Het part. passé is ook
adj.: Un ami offensé, een beleedigd vriend. L'amour
propre off-, de gekwetste eigenliefde. -- Ook subst.:
Je suis 1'off-, ik ben de beleedigde. — Offensif',
ive, adj. Aanvallend, aanrandend, aantastend:
Traité off- et défensif, aanvallend en verdédigend
verbond n. Guerre oil ive, aanvallende oorlog m.
— Armes off-ivies, aanvallende wapenen n. pl.,
wapenen tot den aanval (vgl. DÉFENSIF). — Offensive, f. aanval m., toestand m. of verhouding f.
van aanvaller: Prendre I'olf-, aanvallenderwijs te
werk gaan, aanvallen, aantasten. — Offensivement, adv. Aanvallenderwijs: Agir off-, op eene
aanvallende wijze te werk gaan.
Offert, e, adj. (en part. passé van offrir): Présent, Service off-, aangeboden geschenk n., dienst f.
Sacrifice off-, opgedragen offerande f. — Somme
olf-e, geboden som f. — (Prov.) Marchandise off-e
a le pied coupé, aangeboden waar is verdacht. —
Offerte f. of OI%rtoire, m. [Liturg.] Gedeelte
der mis, tusschen 't Credo en Sanctus, waarbij de
priester het brood en den wijn opheft en vertoont,
misoffer n.; — ook: het gezang of gebed, dat deze
plegtigheid onmiddellijk vooraf gaat, offerzang m.,
offergebed, o f f e r t ó r i u m n. — O fferdoek m., waarin de diakenen de offeranden der geloovigen in ontvangst namen.
Office , m. Maatschappelijke pligt; pligt m.,
schuldigheid f. Cicéron a fait on traité sur les
offices, Cicero heeft eene verhandeling over de
pligten geschreven. Loft- dun bon père, de pligt
van een' goed' vader. -- Dienst f., dienstbetoon n.:
C'est un grand off-, un off- d'ami que vous lui
rendrez , gij zult hem eerie groote dienst , eene
vriendschapsdienst betoonen. Promettez-moi vos
bons olf-s auprès de lui, beloof mij uwe hulp,
uwen bijstand bij hem. Rendre h qn. de mauvais
off-s, iemand ondienst, eene slechte dienst bewijzen.
— [Cath.] Dienst, kerkdienst, misbediening, kerkeljke ambstverrigting, de gansche door den priester bestuurde godsdienstoefening f. Assister à 1off-,
Entendre l'off-, de godsdienst, de mis bijwonen of
hooren lezen. Il est allé h 1 off-, hij is naar de
kerk, naar de dienst, naar de mis gegaan Livre
doff-, gebeden-, getij-, misboek n. Off- des morts,
zielmis, doodendienst f., voorgeschreven gebeden n.
pl. voor de afgestorvenen. Loft- de la Vierge, de
dageljksche Maria-dienst, in zevendeelige gebeden.
Le petit off-, de verkorte Maria-dienst. -- Gedeelte n.
van 't brevier, dat ieder geestelijke dagelijks moet
bidden of zingen: I1 n'a pas encore dit, achevé
son off-, hij heeft zijn brevier nog niet gebeden. —
Le saint off-, z. v. a. INQUISITION. Ambt n.,
bediening f., post m., ambtsverrigti.ng, dien.stvervulling, dienst f. Off- claustral, civil, kloosterlijk,
burgerlijk ambt. La charge d'évêque, celle de grand
vicaire lont des off-s ecclésiastiques, het ambt eens
bisschops, dat van eenen vikaris, zijn geestelijke
ambten. Il a acheté eet off-, hij heeft dit ambt gekocht. — II fait 1'otf de sécrétaire, hij verrigt
de bediening van eenen geheimschrijver. — ( fig.)
Mon estomac ne fait plus son off-, mijne maag
doet haar werk niet meer, is van hare streek:
verteert slecht. — (Loc. prov.) Il a acheté un
off- de trépas, hij heeft een' pas voor de eeuwigheid gekocht, hij afgezeild. Ii n'a ni off- ni bénifice, hij heeft geenerlei vast inkomen. -- D'OFFICE,
toe. adv. Uit eigen beweging of aandrift; am.btshalve: Faire une chose doff-, iets uit eigen beweging, vrijwillig doen. — Experts nommés doff-,
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door de overheid of den regter benoemde zaakkundigen. Rapport doff-, ambtsberigt n.
OFFICE, f. Linnen- en zilverkamer in aanzienlijke
huizen; — spijskamer, voorraad- of proviandkakamer f.; vertrek n. bij de eetzaal, waar al het tot
de tafeldienst benoodigde voorhanden is en gereed
gemaakt wordt. -- Kunst f. der tafelbediening, der
bereiding, schikking enz. van 't nageregt. — Ge
keukenbedienden m. en f. pl.; al wat-zamenlijk
tot de tafelbediening behoort.
Official , m. (weleer) Vicaris of geestelijke
plaatsvervanger van een' bisschop der katholijke kerk
in wereldlijke aangelégenheden, o f f i c i a a l m. -Officialité, f. Mmbt n. en waardigheid f. van
zulk een' bisschoppel aken officiaal, o f f i c i a l a a t n.
-- Officiant, adj. et subst. m. [Liturg.] Dienst
dienstdoende priester m. — OFFICIANTE,-doen;
adj. et subst. f. Dienstdoende, met de weekdienst
belaste koornon.
Officiel, le, adj. Van ambtswege, ambts- of
pligtmatig, tot de dienst, den post of het ambt behoorend; al wat van hoogerhand geschiedt, uitgaat,
gewild of bevolen wordt; echt, geloofwaardig, boven twijfel verheven, o f f i c i eel. C et article est
off-,. dit artikel is van honger hand, van de bevoegde autoriteit, is officieel. Rapport off-, ambtsberigt, dienstberigt, olficiëel berigt, verslag n. Nouvelle off-in, officiële, ontwijfelbare tiding f. — La
partly off-le du Moniteur, het officiële, van de regéring uitgaande gedeelte des Moniteurs. — Officielleinent, adv. Op officiële wijze, van ambtswege of op hoog gezag medegedeeld.
Officier, v. n. [Liturg.] De dienst doen, de
godsdienstoefening besturen, de mis bedienen, o ff i c i é r e n. — (fam.) Cet homme officie bien, die
man is een gezonde eter en drinker.
Officier, rn. Beambte, ambtenaar, dienstverrigtend persoon m.: Off-s de guerre, de justice, de
police, krt gs-, geregts-, politie-beambten. Off- civil,
burgerlijk ambtenaar. — [Mil., Mar.] Bevelvoerend
krjgsman, inz. die den graad van luitenant of
een' hoogeren bekleedt, o f f i c i e r in. Off- d'infanterie, de cavalerie, officies bij 't voetvolk, bij de
ruiterij. Oíf- de (de la, dans la) garde nationale,
officier der nationale garde, schutter-officier. Offde (dans la) marine, officier der (of bij de) marine , zee• officier. Off-s généraux , supérieurs ,
hoofd-officieren , stof-officieren. Off-s subalternes,
Sons-oil-s , mindere officieren (luitenants, onder
adjudanten), onder-officieren. Off- de-luitenas
santé, officier van gezondheid. Off- d'état major,
officier van den staf. Offs mariniers, Off-s mariniers de l'équipage, scheepsonderofficieren , dekofficieren (schipper, bootsman, schieman en hunne
maats) . Off-s mariniers de canonnage, artillerieonderofficieren (konstapels- majoor, konstapel en
zone maats). Off-s mariniers de pilotage, stuur lieden en noodhulpen. Off-s de plume, schrijvers,
pennisten m. pl. baantjes-gasten, ambachtslieden aan boord (baas smid, baas timmerman, baas zeilmaker enz. met hunne maats).
Off- de quart, officier van de wacht. Off- marchand,
koopvaard(-kapitein. — [Cuis.] OfT-s, spas-officier,
kok en hofmeester.
Ofílcière, f. [fl. eccl.] Kloosterzuster of non f.,
die eene of andere bediening heeft.
Officieusenent, adv. Op gedienstige, ho/feljke wijze, dienstwillig, dienstvaardig. — Officieeix, ease, adj. Dienstvaardig, gedienstig, dienst willig, wilvaardig, beleefd, wellevend ho//dijk, off i c i e u. s. I1 est très-off , h ij is zeer gedienstig. —
Mensonge off-, gedienstige leugen, leugen om bestwil (waardoor iemand gediend en niemand benadeeld wordt). z. ook DEFCNSEUB. -- Ook als subst.
(iron.) Faire 1'of , den gedienstigen man, den
oogendienaar spelen.
Officinal, e, adj. [leieb., Pharm.] In de apotheek vereischt en toebereid voorhanden; genees krachtig, heelend, o f fi c in a a1. Médicaments ofpicinaux, in de apotheken gereed gemaakte, gereed gehou ene geneesmiddelen n. pl. (vgl. MAGISTRAL). —
Substances médicamenteuses off-es, geneeskrachtige zelfstandigheden f. pl., die in de apotheek voorhanden moeten zijn. --Plante off-e, geneeskrachtige plant, artsenijplant f. — Officinalernent,
adv. Naar apothekers wijze, volgens de behandeling
in de apotheek.
Offieine, f. Winkel van een'
apotheker of droogist, artsenij-, kruidenwinkel m.,
--
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apotheek f. —Werkplaats f., laborat o rium n.
— (fig.) Studeervertrek a.
Offrande, f. Offer n., offergave, offerande f.
Les ofrr-s de l'ancienne loi, de offers van 't oude
Verbond. Table d'offr-, offertafel f. — [Cath.
offerande f., plegtigheid bij de hoogmissen]
wanneer de naar 't volk gekeerde priester de offers
of geschenken der geloovigen ontvangt, die de paténe of 't kelkschoteltje komen kussen. Aller is
l'ofir-, ten offer, ter 0/Tering gaan. Bassin aux offr-s,
offerbekken n. — (Loc.prov.) L'offr- est b dévotion,
of A l'offrande qui a dévotion, het offer is vrij
ieder offert wat hij wil. A chaque saint son-wilg,
offr- of sa chandelle, Chaque saint vent son offrof sachandelle, z. CHANDELLE. z. ook cuR . Quand
les curés ne voudront plus d'offrandes, le SintJutmis, nooit. — Bij uitbreiding: Gave, gift f.,
geschenk, offer n., at wat men ruit achting, eerbied,
enz. iemand aanbiedt. Le monarque agrea notre
offr-, de monarch nam onze gave welgevallig aan.
Otrant, m. Bieder, aanbieder m. — [ Prat.]
Au plus offr-, aan den meest of hoogstbiedende
z. (enchérisseur).
Offre, f. Het bieden of aanbieden; aanbieding,
aangebodene zaak f., voorslag m., aanbod; bod n.
Faire, Recevoir une offre, een aanbod, een' voor
doen, aannemen. Offre de service, dienstaan--slag
bieding f. — Accepter, Refuser utje offre, een aan
aannemen, afslaan. — [Corn.] Lettre d'offre,-bod
schriftelijk aanbod n. Faire la premiere offre is un
encan, het eerste bod bij eene veiling doen. C'est
ma dernière offre, dat is mijn laatste bod. — [Jur.]
Aanbod n., voorslag m. (ter voorkoming van eene
of andere regtshandeling): Ses offres ont été recues
en justice et déclarées valables, zijne aanbiedingen
zijn bij 't geregt aangenomen en voor geldig ver
Econ. polit.] (absol.) Aanbod n., wed--klard.—[
ijver m. der kooplieden, fabrikanten enz. om hunne
waren te plaatsen; hoeveelheid dier waren. L'offre
et la demande, het aanbod en de vraag.
S Olfreear, m. 4anbieder m.
Offrir, v. a. Aanbieden, ter aanneming voor
dienste stellen, opdragen; offeren; bie -steln,
Offr- an présent, een geschenk aanbieden. II-den:
ma offert son carrosse, hij heeft mij zijne koets
aangeboden. Je lui offris le choix de deux, ik bood
hem de keus van beiden aan. --- ( fig.) Je lui ai
offert mes amis, ik heb hem den invloed miner
vrienden te zijnen behoeve aangeboden. Offr- le combat is qn., iemand uitdagen, den strijd aanbieden.
Offr- le choix des armes It sore ennemi, zijnen
viand de keus der wapens laten. Je lui ai offert
mon epée, ik heb hem (de hulp van), mijn' degen
aangeboden. Offrir la main, Ie bras a une dame,
eener dame de hand, den arm aanbieden. II lui
a offert sa main, hij heeft haar zijne hand aangeboden, haar ten huwelijk gevraagd. — Offr- un
sacrifice, de l'encens, des actions de grdees b Dieu,
God een offer, wierook, dankzeggingen opdragen,
ten offer brengen. — (absol.) Olin- Is l'offrande, zin
offer opdragen, ten offer gaan (vgl. OFFRANDE). (fig.) Offr- à Dieu ses douleurs, ses persécutions,
om Gods wil smarten, vervolgingen verdragen. —
I1 offre trois mille florins de cette maison, hij
biedt drie duizend gulden voor dit huis. -- Aan
voor oogen stellen, aan den geest-biedn,vrto
voorstellen: Ne m'offrirez-vous plus qu'un visage
interdia, zult gij mij niets anders dan een ontsteld
gelaat vertoonen. Ce pays offre a la vue de riants
paysages, dit land biedt het oog bekoorlijke landschappen aan. — s'OFFRIR, v. pr. Zich aanbieden,
zich voorstellen; zich voordoen of opdoen, zich
vertoonen. Je m'offre prisonnier en sa place, ik
bied mij als gevangene in zine plaats aan. Le
Christ s'est offert pour nous a son Père, Christus
heeft zich voor ons bij zijnen Vader als offer gebragt. — Quel triste objet s'offre is ma vue ! welk
treurig voorwerp doet zich voor mijne oogen op!
— Ook als v. imp.: 11 s'offre une helle occasion,
er doet zich eetje schoone gelegenheid op.
Otfusquuer, v. a. Beletten te zien of gezien te
worden; verduisteren, verdonkeren, het licht bene
verblinden. Les nuées offusquent le soleil,-men;
de wolken verduisteren de zon. Ce bátiment offusque la vue, dil gebouw ontneemt het licht, maakt
het hier donker. Le soleil in'offusque les vieux, de
zon verblindt mij de oogen. — (fig.) Verwarren,
bedwelmen, benevelen: Les vapeurs du vin offus-
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quent le cerveau, de wijndampen bedwelmen, benevelen de hersenen. La partialité offusque la ra!son, de partijdigheid verwart de rede, laat geen
vrij, helder oordeel toe. - Hinderen, mishagen,
ergeren; kwetsen. Cet homme I'offusquait, die man
ergerde hem, stond hem in den weg, verwekte zijne
ijverzucht. It s'offusque de tout, Tout I'offusque,
kil ergert zich aan alles, alles maakt hem ijverzuchtig. ii n'offusquait Ia vaoité de personne, hij
kwetste niemands ijdelheid. Het part. passé
komt ook als adj. voor: Le soleil offusqué par les
fluhes, de door de wolken onzigtbare zon t. Des yeux
off-s par le soleil, door 't zonlicht verblinde oogen n.
p1. - Cerveau off-, benivelde, verwarde hersenen 1.
p1. - II se sent off-, hij voelt zich in de schaduw
gesteld, overtroffen. Sa gloire fut un pen off-e par
eet évènement, zijn roem werd door die gebeurtenis eenigzins verminderd, bezwalkt.
Ogival, e, adj. [Arch.] Kruis- of spitsboog
vormig. Architecture og- e , spitsbogenstijl, ojief
stijl m. - Oive, 1. Kruisboog, spitsboog n. aan
gothische gewelven, ojie f n. - Ojief, een lijstlid, dat in zijn profiel eene uit twee bogen zamengestelde kromme lijn voorstelt, waarvan de eene
hol en de andere bol voorkomt. - 0Gw, IVE, adj.,
liever OGIVAL. - Ogivette, t. (verkwl. van ogive)
Spitsboogje n. (NAPE, enz.
Ognon, Ognonade, etc., Z. OiGvON, O1GNO0 goesse, t. [Blas.] Zwarte koek m. of schijf t.
Ogotone, m. [H. n. ] Zandhaas m. van Mongolie en China [lepus davuricus].
Ogre, im Ingebeeld monster of gedropt, schrikbeeld n., weerwolf, kindervreter ,, menschenete.r,
wildeman, bullebak m. - (Loc. fam.) 11 mange
comme un ogre, h 6 eet als een wolf. Vraatacht 1.
- Ogrerie, t. Weîrwolfspreukje n. - OgresSe, t. Kindervreetster, menselmeneetster t. - Ogrilion, in., -ne, t. Kind van zulk een wezen, weerwolfskind n.
Ogygique, adj . Overoud, eerwaardig doom'
hooge oudheid, ogy'gisch (naar Ogyges, den
oudsten fabelachtigen beheerscher van Attika, onder wiens regéring de ogy'gische vloed geheel Attika moet verwoest hebben).
Oh ! interj. (om bewondering, verrassing, ongeduld, verlangen, verzoek, klaat, enz. uit te drukken)
0! Oho! Ei, ei! Och! Ach! - Ohe ! interj. (om
te roepen) Hei! Hei daar! - Oho I interj. (om
verwondering uit te drukken) Wel lid!
Oleeptome, m. [lii. ii.] Schildkever m.
Oie, t. [H. n.] Gans f. Oie domestique, sauvage,
tamme, wilde gans Oie des moissons, kleine sneeuwgans of zaadgans. Ole de neige, des Esquimaux,
Oie hyperborée, sneeuw- of hagelhans. Oie nonnette, z. CRAVAN. Oie de Bassan, de Brente,
d'Écosse, z. v. a. BEISNACHE, BERNACLE. Oie a
cravate, canadasche gans. Oie cygnoïde, zwanengans, chinésche, guinische gans. Oie du Nord, P
duvet, noordsche gans, eder- of donsgans. Ole arwie, spoorgans. - Ole de solan, z. v. a. BOUBIE,
FOil. Oie de in mère Carey, z. v. a. ALBATROS.
Oie ti'Amérique, z. v. a. TOUCAN. Oie de Ia mer,
duiker,qans (harle). -- Tirer Vole, de gans den
kop aftrekken (een barbaarsch volksvermaak) .
Jeu de jojo, ganzenspel, ganzenbord n. (bekend kinder-dobbelspel. - ( fain.) C'est mie oie, 't is een
gansje, een onnoozel schepsel. Etre bête comme
une oie, zoo dom als eene gans zijn. Conte de ma
Mère I'Oie, z. CONTE. - Merde d'oie, Couleur
merde d'oie, z. )MERDE. - Patte cl'oie, kruispunt
Ooghoekvan verscheidene wegen of lanen. - Ook: Ooghoek
rimpels m. p1. - [Cuis.] Petite oie, ganzenafm., ganzepeper t., al wat men van eene gans
bij 't opmaken wegsnijdt: pooten, vlerken, hals,
lever enz. (abattis). - ( fig.) (in Molière's tijd)
Stofféring t. van hoeden, van verschillende kleedingstukken; - eerste beginselen van den beschaafden
omgang; - kleine vrouwelijke gunstbewijzen n. p1.
La petite oie dun livre, de bjzaken van een boek
(voorberi,qt, opdraqt, bladwijzer, enz.) . (Al deze fig.
beteekenissen zijn verouderd.) - [Astr.] Gans t.
noordelijk sterrebeeld n., tusschen de Lier en den
Arend. - [ Mar.] , Z. MOUILLER. (Loc. prov.)
Envoyer qn. paître les oies, iemand naar den
drommel jagen, wegzenden. Si tous les fous por-

-
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talent des bonnets blancs, nous ressemblerions P
un troupeau d'oies, als alle gekken witte kappen

droegen, zouden wij naar een' troep ganzen gelijken:
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ieder heeft zijn gebrek. - (Prov.) Qui a plum

Foie da rol, cent ans après ii en rend la plume,

met de grooten is 't slecht kersen eten.
S Oignenient, m. Het zalven; zalving t.
Oignon, m. (spelling der Acadimie e. a. (pr.
o-nion), Ognon (spelling der botanisten) [Bot.]
Ut, uije, ajuin m., plant van 't lookgeslacht. Soupe
a l'oign-, uijensoep t. - Bol, bloembol, wortelknol m.
van vele planten: Un oign- de tulipe, de lis, de
jacinthe, een tulpen-, lelie-, hyacintenbol. - Oignmann, zeeajuinbol. Oign- de loup, soort van kauwoerde t. Oign- musqud, sauvage, twee soorten
van muskaat-hiacinten (muscari). - (Loc. prov.)
Ii croît P la tacon des oign-s, hij groeit als de
uijen: alleen in de dikte. Ii est vêtu comme un
olga-, hij zit magtig dik in de klelren. Se mettre
en rang d'oign-, zich op édne lijn scharen, naast
elkander plaatsen; - zich onder groot gezelschap
mengen, waar men eigenlijk niet thuis hoort. Ii
y a de l'oign-, Cela sent l'oign-, daar steekt wat
achter, die zaak is verdacht, er is een luchtje aan.
Ii regrette les oign-s d'Égypte, hij reikhalst naar
de Egyptische vleeschpotten: hij wenscht de vorige,
bétere tijden terug. - (pop.) F done l'oign-, vous
sentez la ciboule, weg, gij hebt uijen gegeten. (Prov.), Z. CIBOULE. - [ H. n.] Groote soort van
schelpslak t. - [ Mid.] Pijnlijke eeltknobbel m. onder den grooten teen. - [Vétér.] Eeltgezwel n.
aan den voetzool des paards. - Oignonade, t.
(pr. o-nion--, zoo ook devo&qenden) [Cuis.] Spijs f.
of geregt n. met veel uijen bereid. - Oignonet, m.
Soort van ronde, uivormige zoomerpeer t. - Oiguonette, L(verklw. van oignon) Uitje, ajuintje n.
- Oignonnière, t. Lijenbed n., uijenakker m.,
uijenvelci n.
Oil (Langue d') , [ Litt.] Naam der taal,
die in de middeleeuwen in Frankrijk ten noorden
van de Loire werd gesproken, een mengsel van
latijn, celtisch en frankisch (vgl. oe,).
0111e, Oil, Onille, t. [Cuis.], gebruikelijker
OLLA PODRIDA.

Oiudre, v. a. Zalven, oliën, met eene vettige
stof of met olie bestrijken: Oindre le papier, le
bols, het papier, het hout oliën, met olie laten
doortrekken. Oindre son corps, zijn iigchaam zalven, met eene vet- of oliestof inwrjven. - (inz. gebizigd van de zalving der oude israëlitische koningen, en van die bij de katholjke sacramenten):
Samuel oignit SaUl pour être rol d'Israël, Samuel
zalfde Saul tot koning van Israel. Oindre un malade avec les saintes Imuiles, eenen zieke met heilige olie zalven, hem het laatste oliesel toedienen.
On oignit les athlètes pour Ia lutte, de kampvechIers werden vóór de worsteling met olie bestreken.
- (Prov.) Oignez vilain, il vouspoindra; poignez
'vilain ii vous oindra, wie een slecht mnensch goed
doet, wordt met ondank beloont (krijgt stank voor
dank) , maar wie hein naar verdienste behandelt
(hard tegen hem is) , dien is hij onderworpen. S'OINDRE, v. pr. Zich zalven, zich insmeren.
Oing, m. Gesmolten varkensreuzel m. en n.
Vieux oing, wagensmeer n.
Omnographie, Oluomancie, Omnoniètre,

etc., z.

ENO)—.

Oint, e, adj. (en part. passé van oindre) Rol,
Prêtre oint, gezalfde koning, priester. - Ook als
subst. (inz. van Christus): L'oint du Seigneur,
de gezalfde des Heeren. Gardez-vous de toucher
a mes oints, wacht u, mijne gezalfden aan te raOinture, f., nu ONGUENT.
ken. -t
Oisaiiiite, f. [Mindr.] Paramnidale titaniumerts m. (octaédrite).
Oiseau , m. [H. n.] Vogel m. Ois- male,
temelle, mannetjes-, wijfjes-vogel, mannetje, wijl'je n. Ois- de proie, de mer, de passage, de leure,
de ramage, de volière, roof-, zee-, trek-, lok-,
zang-, vlugtvogel. Ois- aquatique, nocturne, domestique, privé, dressë, water-, nacht-, huis-,
lamme-, afgerigte vogel. Ois-x de basse-cour,
pluimvee n., hoenders n. p1., huisgevogelte n. Ois-x
nobles, ignol)les, hoog-, laagvliegers m. p1. - (Loc.
fig. et prov.) Lois- ny est plus, Lois- s'est envoId, de vogel is gevlogen, het nest is leig. Ce nest
pas viande pour vos ois-x, dat is geen kost voor
uwen mond, (pop.) geen spek voor uwen bek: dat
is voor u te duur, te hoog, te geleerd, enz. On no
prend pas les vieux ois-x a la pipie, eene oude rot
loopt niet ligt in de val. 11 est léger comme lois-
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de Saint-Luc, hij is zoo vlug als een os. Voilá
une grande cage pour un petit ois-, dat huis is
te groot, te prachtig voor zulk een' gering, onbeduidend man. — (dénigr.) Ne voilà -t-il pas un
bel ois- ! een schoone vogel! wat hooge borst zet
dat mensch! — Met oiseau vormt men den volks
menigte vogels, b. v., Ois--namvegrot
abeille, Ois- bourdon of bourdonsant, Ois- murmure, vliegenvogel, kolibri m. Ois- d'Afrique, Oispeint, z. v. a. PINTADE. Ois- anonyme, soort van
tangara of prachtmees, ook: een negendooder (piegrièche) . Ois- arctique of du nord, roofmeeuw f.
(chasse-merde) Ois- béni, z. v. a. TROGLODYTE.
Ois- de boeuf, reiger m. van MM,fadagaskar. Ois- de
Bohème, z. JASEUR. Ois- à bonnet noir, z. v. a.
MÉSANGE nonnette. Ois- Boucher, z. v. a. PIEGRIECHE. Ois- Brame, indische wouw m. Ois- bron,
braziliaansche pimpelmees f. Ois-x de cadavre, lijk vogels, nachtvogels. Ois- de Calicut, z. v. v. DENDON, DINDE. Ois- -canne, z. v. a. OLIVE. Ois- Céleste, de groote arend m. Ois- de cerises, z. v. a.
LORIOT. Ois- -chameau, z. v. a. AUTRUCHE. Oisde cirnetière, z. v. a. GRIMPEREAU. Ois- cochon,
nachtreiger m. (bihoreau) van Paraguay. — Oist collier, Ois- de Notre-Dame, z. v. a. MARTINPECHEUR. Ois- de combat, z. COMBATTANT. Oi8de Curacao, hokko van Guiana (z. Hoeco). Ois- de
dégout, z. V. a. DRONTE. Ois- du destin, z. v. a.
CALAO. Ois- du diable, de Diomède, twee soorten
van stormvogels (pétrel). Ois- diablotin, z. v. a.
GOëLAND. Ois-x de Dieu, paradijsvogels. Ois- dunette, z. v. a. GRIVE. Ois- epinard, zevenkleurige
prachtmees f. (tangara). Ois- d'été, groenlandsche
duiker m. Ois- fetiche, z. v. a. BUTOR. Ois- de
feu, z. v. a. BALTIMORE. Ois- lou, graauwspecht m.
van Jamaika. Ois- des glaces, des netges, sneeuw
goitreux, z. v. a. PELICAN. Ois--ortlanm.Ois
de guerre, Z. V. a. FREGATE. Ois- huppé, kuif
koekoek m. (touraco) . Ois- des Indes, papegaai
(perroquet). Ois- de Libya, kraanvogel (grue).
Ois- de naai, ring- of kalander-leeuwerik. Oismarbrë, z. v. a. NAPAL. Ois- à minoir, z. v. a.
GORGE-BLEUE. Ois- mos père, kale kerkkraai I.
Ois- de montagne, z. v. a. HoCCO. Ois- moqueur, of
enkel Moqueur, z. onder MOQUEUR. Ois- de mort of
de la mort, Ois- sinistre, sorrier, z. v. a. EFFRAIE.
Ois- de meurtre, z. v. a. LITORNE. Ois- pècheur,
z. v. a. BALBUZARD. Ois- de pluie, regenvogel (picvert, engoulevent) . Ois- pourpre, z. v. a. POULE
SULTANE. Ois- prédicateur, z. v. a. TOUCAN. Oisde quaker, grjsbr•ine albatros m. Ois- rieur,
lachvogel, soort van koekoek. Ois- du rog, z. v. a.
TYRAN. Ois- rouge d'été, scharlakenroode prach,tmees f. Ois- rouge de Surinam, z. v. a. COTINGA
ouette. Ois- royal, z. v. a. MANICODE. Ois- de
Saint-Martin, z. JEAN-LE-BLANC (er staat abusiv.
JEAN DE BLANC). Ois- de sauce, salievogel, riet
de tempête, de Saint--bastrdnchegl.Oi
Pierre, stormvogel (pétrel). Ois- a tete rouge,
z. v. a. SIZERIN. Ohs- -tout-bec, z. v. a. TOUCAN.
Ois- du tropique, z. v. a. PAILLE-EN-CUL. Ois- de
Turquie, z. V. a. CASSE-NOIX. — (poet.) Lois- de
Cythère, de Vénus, de duif f. L'ois- de Junon, de
paauw m. L'ois- de Jupiter, de arend m. L'ois- de
Minerve, de uil m. — L'ois- de Médie, de paauw m.
L'ois- de Numidie, de kalkoen. L'ois- de Palamède, de Scythie, de kraanvogel. L'ois- de Pénélope, z. v. a. MILLOUIN. — [Fauc.] Ois-, valk m.
Ois- de bonne affaire, wel afgerigte, gehoorzame
valk. z. ALLONGE, ATTREMPÉ, BRANCHIER, DEPIA

-

TEUX , ECHAPPE , ESSOR , GO/T, HAGARD, MAIN,
NIAIS. — Manteau, 3,lontée, Parement de 1'ois-, z.
MANTEAU, MONTEE, PAREMENT, — [Astr.] Ois- de

paradis, Paradijsvogel m., sterrebeeld bij de zuid
Pluimen des paradijsvogels, als vrou--pol.—(fig)
wentooi. — [ Jeu] Tirer l'ois-, naar den vogel
schieten. — [Mac.] Draagkalkbak m. — à VOL
D'OISEAIT, loc. adie. In regte lijn, hemelsbreed. De
Paris à Rouen it n'y a que vingt lieues à vol
dais-, Parijs ligt hemelsbreed van Rouen niet meer
dan 20 uren. — Ook wel gebruikt voor: à VUE
D'OISEAU, loc. adv. Van boven of uit de lucht gezien, in vogel-perspectief. II a dessiné cette ville
à vue d'ois-, hij heeft deze stad in vogel-perspeclief geteekend (gelijk een boven haar op de wie
hangende vogel haar ziet) .
-ken.
Oiseasi-nioiache, m. Vliegenvogel, honigzuiger (met regten snavel), kolibri m. (met krommen

snavel), het kleinste en tevens prachtigst gekleurde
vogeltje, waarvan men wel honderd soorten kent.
Oiseler, V. n. Jagt op kleine vogels maken,
vogelvangen (met netten, strikken, ljmroeden, enz.).
— OISELER, v. a. Een' valk tot de jagt afrigten. --t Oiselet, m. (verklw. van oiseau) Vogeltje n.
— Oiseleur, m. Vogelvanger m. — (weleer)
Liefhebber van de valkenjagt. — [Hist.] Henri
1'ois-, Hendrik de Vogelaar. — Ook als adj.:
Serpent ois-, vogelslang f. (die op vogels jagt maakt).
Marchand als-, vogelkoopman. — Vents ois-s,
zachte windjes n. p1., die jaarlijks tegen de lentenacht-evening waaien. — Oiselier, m. Vogelkooper m. — Oisellerie, f. Kunst f. van vogels
te vangen en op te kweeken; — vogelhandel m. —
Plaats f., waar vogels opgekweekt worden.
Oiseuseinent, adv. Op trage, onbeduidende,
ijdele wijze. — Oiseux, ease, adj. Ledig, nietsbeduidend, onnut, ijdel: Personae oiseuse, ledig, niets
persoon. Gens oiseux, lediggangers m. pl. —-doen
(doorgaans van zaken gebézigd): Des paroles oiseuses, zinlédige, nietsbeduidende woorden. On rendra compte de toutes les paroles oiseuses, men
zal van al zijne ijdele woorden rekenschap moeten
geven. Mener une vie oiseuse, zijn leven met niets
onnutte bézigheden doorbrengen. Une-beduin,
question oiseuse, eene beuzelachtige, nietsbeduidende
vraag. — Ook als subst. L'ambitieux et 1'oiseux,
de eerzuchtige en de onbedrjvige.
Oisif, ive, adj. Ledig, nietsdoend, werkeloos,
zonder bézigheid. I1 nest jamais ois-, hij is nooit
ledig, is altijd met iets bezig. — Mener une vie
oisive, een werkeloos leven leiden of voeren. Labseer son argent oisif, zijn geld renteloos, zonder
doordeel laten liggen. -- (pout.) Une épée oisi r e,
een rustende degen (krijgslnan). Des ternes oisives,
onbebouwde, braakliggende landen n. pl. — On est
oisif, quand on ne fait actuellement rien, on est
oiseux, quand on est habituellement dans 1'oisiveté. — Ook als subst.: Tout ennuie les oisifs,
alles verveelt den bedri'veloozen, den nietsdoeners.
Oisillon, m. (verkiw. van oiseau) Vogeltje n.,
jonge vogel m.
Oisiveinent, adv. Op lédige, nietsdoende wijze,
in ledigheid. — Oisiveté, f. Ledigheid, werkeloosheid f. I1 demeure dans 1'ois-, hij blijft werkeloos. L'ois- est la mère de tons les vices, de
ledigheid is de moeder van alle ondeugden. — Vivre
dans one honnête ois-, eene verdiende rust genieten, Beene zaken meer om handen hebben.
Olson, m. (verklw. van OIE). Gansje n., jonge
gans f. — (fig ) Stompzinnig mensch, zwakhoofd;
botterik, zotskap, onnoozele, eenvoudige m. Oisbridé, Z. BRIDE. -- (Loc. prov.) 11 est bon à Bar
der les ois-s en mue, hij is nergens toe te gebruiken. Les ois-s mènent panre les oies, het ei wil
wijzer zijn dan de hen. z. ook CYGNE. — [Agric.]
Twee of meer zwaden haver, die men op 't veld
laat liggen, totdat men tijd heeft ze zamen te binden. — t Oisonnerie, f. (fam.) Onnoozelheid,
simpelheid f.
Okygraphe, Okygraphie, z. v. a. TACHYGRAPHE, TACHYGRAPHIE.

Otacinées, f. pl. [Bot.] Stinkhoutgewassen n. pl.
Olannpi, m. [Pharm.] Olampi-hars of -gom f.,
een wit- geelachtig, doorziggtig hars uit Amerika.
Olanine, f. [Cbim.] Een der bestanddeelen der
dierlijke olie van Diepel, o 1 a n i n e f. (vgl. ODININE). — Olaiiigiie, adj. Met olanine tot basis:
Sels of-s, olanine-zouten n. pl.
Olax, in. [Bot.] Stinkhout [lighum faetidum],
papegaaihout n., een boom in Oost-Indië (ook fissilier en arbre à salade geheeten).
O9éa, m. [Minér.] Soort van jaspis, v l e a m.
Oléagineunx, ease, adj. Olieachtig; oliehoudend: Gout of-, olieachtige smaak m. Fruits of-,
oliehoudende, olierijke vruchten, olievruchten f. pl.
Graine ol-euse, olierijk zaad, oliezaad n. — Oléanaire, adj. [Chico.] Een' oliereuk van zich
gevend.
Oléandre, f. [Bot.] Rozelaurier (laurier-rose),
een boomachtige struik met vergiftige eigenschappen in de zuidelijke landen, o 1 é a n d e r m.
Oleastelle, f. [Bot ] Wilde olij fbcom, ok/aster m.
Oléate, m. [Chico.) Oliezuur zout n. 01- de
potasse, oliezure potasch f.
Olécrananthrocace, f. [Méd.] Ontsteking f.
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-

der gewrichtsvlakte van den elleboog. — O1é-

erAne, m. [Anat.] Haakvormig uitsteeksel n. van
de elleboogspijp, elleboogsknokkel m. — Olécranien, ne, adj. Tot den elleboogsknokkel behoorend.
Oléfiant, e, Oléifiant, e, adj. [Chim.]
Oliegevend. Gaz ol-, gas n., dat uit één atoom

koolstof en één atoom waterstof bestaat. — Oléide, adj. Olieachtig, naar olie gelijkend. — Oléides, I. pl. Met olie zamengestelde ligchamen. —
Oléifère, adj. [Bot.] Oliehoudend, olievoortbrengend: Plante ol-. — Oléifolié, e, adj. [Bot.]
Met olij fbladeren. — Oléigène, Oiéogéne, adj.
Eene olieachtige vloeistof voortbrengend. — Als
subst. m. Grondstof f. der olie, olievormend gas,
koolwaterstofgas n. — Oléile, f. [Chim.] Olie f.
— Oléine, f., z. ELAINE. — Oléiné,, e, adj.
[Bot.] . Naar den olijfboom gelijkend . — OLEINEES , f.
pl. Olzl(aardige gewassen n. pl. •- Oléiquue, adj.
[Chim.]: Acide ol-, oliezuur, oleine-zuur n.
Oléoeérolé, m. [Pharrn.] , z. V. a. CERAT . —
Oléol, m. [Pharm.] Natuurlijke vaste olie f. —
Oléolat, m., Oleule, f. [Pharm.] Plantenolie f.
— Oléolaté, m. [Pharm.] Uit p ,antenoliën zamengestelde artsenij f. — Oléolé, ni. [Pharm.]

Door afgieting of al/coking verkrégene medicinále
olie f. — Oléoliquuc, adj. [Pharm.] : Médicament
ol-, of als suhst OLEOLITE , m. Artsenij f. met olie
als bindmiddel. — Oléone, f. [Chim.] Vloeibare
stof f., uit de overhaling van een mengsel van
kalk en oliezuur verkregen. — Oléoricin ate, f.
[Chim.] Ricinusoliezuur zout n. — Oléoricinique, adj. [Chim.] : Acide ol-, ricinusoliezuur n.
.

— Oléo - saccharu in, m., z. ÉLEOSACCHARITM.

Oléracé, e, codj. [Bot.] Moeskruidachtiq, als

moeskruid gebruikt. — Oléracées, f. pl. [Bot.]
Moeskruiden, keukengewassen n. pl.
Oléries, f. pl. [Liturg.] Beurtzangen m. pl.
van den advent (ook ol- de Noël geheeten) . —
[Ant.] Feesten n. pl. van Minerva, te Olera in
Kreta, o 1 e r i e n f. pl.
Olfactif, ive, adj. [Anat.] Den reuk of reukzin betreffend, daartoe behoorend: Nerf olfactif,
reukzenuw f. -- Olfaction, f. [Didact.] Gewaarwording f. des reuks, het ruiken, de reukzin in.
— Olfactoire, adj. [l)idact.] Reukverspreidend;
ook z. V. a. OLFACTIF.

Oliban, m. Wierook m. (encens).

Olibrius, m. (pr. —ace) Ingebeelde zot, waan

aanmatigend mensch, pochhans m. (naar-wijze,
een' romeinsch senator van dien naam, die in 472
tot keizer van 't Westen werd uitgeroepen).
Olifant, in. [Chev.] Blaashorentje n. der ridders en paladijns.
Oligacauthe, adj. [Bot.] Met weinig stekels
of doornen. — Oliganthe, adj. [Bot.] Weinig
bloemen dragend. — Oliganthère, adj. [Bot.]
Met weinig meeldraden, of met minder meeldraden dan bloembladeren.
01i"archie, f. [Polit.] Regéring van weinigen,
committé-regéring, o 1 i g a r c h r e f. — Oligarehique, adj. Zulk eene regering betreffend, die
aanhangend of daarvoor gestemd. in de maat van
weinigen, o 1 i g d r e h i s c h. — Oligarchiquement, adv. Volgens 't oligarchisch stelsel. —
Oligarque, m. Aanhanger in der oligarchie;
lid n. der re féring in eene oligarchie, o l i g á r c h.
Oligiste, in. [Minér.] (woord van Hauy) Gruiserts m., soort van zeer homogénen ijzererts, dien
men, om hem smeedbaar te maken, schier enkel
van zijne zuurstof behoeft te berooven. — Ook als
adj.: Fer of-, o 1 i g i s t i s c h ijzer, glanssteen m.
Oligohlennie, f. [Méd.] Gebrekkige of verminderde sljmafscheiding f. — Oligocarpe, adj.
[Bot.] Weinig zaadkorrels dragend. — Oligocholie, f. [Méd.] Verminderde galafscheiding. -Oli goehrone, adj. [Didact.] Weinig tijds durend, kortstondig, vlucgtig. — Oligoehrononietre, m. [Phys.) Werktuig om zeer kleine tijddeeltjes te bepalen of te meten, o Ii g o c h r ó n 0^

meter m. — Oii ;ochyle, Oligoehyme, adj.

[Méd.] Weinig spisvocht afgevend slecht voedend,
Krachteloos. — Oligochylie, Oligochymie, f.
[Méd.] Verminderde vochtbereiding f. — Oligocoprie, f. [Méd.] Verminderde ontlasting van
drekstoffen. — Oligoeratie, f. (pr. t=c)[Polit.]
Heerschappij van weinigen, o 1 i g o k r a t i e f. —
OligoeratiqLie, adj. De ,oligokratie betref 'end,
die aanhangend, o 1 i g o k r a t i s c h. — Oligoda-
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erye, f. [Méd.] Beperkte afscheiding f. van tranen.
— Oligohémie, f. [[Vléd.] Bloedgebrek n., o l igohasrníe, oligwmíe f. — Oli gohidrie, f.
[Méd.] Zweetgebrek n., o f i- g o h. i d r i e, o l i g idrie f. — Oligomanie, f. [Méd.] Geestver-

warring f., die zich tot enkele denkbeelden bepaalt.
— Oligoméré, e, adj. Uit weinige deden bestaand. — Oligopharmacie, f. Vereenvoudigde
apothekerskunst f. — O1igophylle, adj. [Bot.]
Weinig bladeren hebbend, arm aan bladeren. —
Oligopionie, f. [Méd.] Weinige, geringe a scheiding f. van vet. — Olióopode, m. [H. n.
z. v. a. EVEN TAIL . — Oligopore, adj. [H. n.]
Met zeer weinig poriën. — Oligoposie, f. [Méd.
Dorstvermindering f. — Oligopsychie, f. [Méd.
Verstandszwakte, armoede f. van geest. — 011gosialie, f. Geringe, verminderde afscheiding
van 't speeksel. — Oligosperme, adj. [Bot.]
Slechts weinig zaden bevattend. — Oligosperniie, f. [1\léd.] Verminderde zaadafscheiding f. —
Oligostémone, adj. [Bot.] Met zeer weinig
meeldraden. — Oligotrique, adj. [Bot.] Met
zeer weinig haren. — Oligotrophie, f. [Méd.]
Slechte ligchaamsvoeding f.; gebrek n. aan eetlust;
het vasten. — Oligoarésie, f. [Méd ] Spaarzame
of verminderde pisontlasting, o l i g u r e s i e f.
Olin', adv. (latin) (pr. o-lime) Eertijds, oudOLIM , ni. pl. (of als adj. invar. Les régistijds
tres olim). De oude registers of protokollen n. pl.
van 't parjsche parlement sedert 1313.
Olinde, f. Fine degenkling f. (uit de braziliaansche stad Olinda). — -t Olinder, v. n. (fam.
Van leêr trekken. — t Olindeur, M. (fam.^
Vanleértrekker, vechtersbaas, twistzoeker m. (bret(merhout n.
teur).
Olio, m. [Bot.] Soort van braziliaansch timOlivacé, e, adj. Olijfkleurig. -- Olivaire,
adj. [Bot.] Olijfachtig. oljfvormig. — [Anal.]
Eminence of-. olijfvormig uitsteeksel n. van 't verlengde merg. — Olivaison, f. Oogsttijd der olijven, olijvenoogst m. — Olivarez, m. [H. n.]
^lmerikaansch sasje n. met oly (kleurigen rug. —
OlivAtre, adj. Ol jf kleurig, olijfgroen, groengeel.
-- Olive, f. [Bot.] Olijf f. Huile dol-, olj folie f.
— (poét.) Olijfboom, oljftak m. Lol- est le symbole de la paix, de olijfboom, olijftak is 't zinnebeeld des vredes. Joindre lol- aux lauriers, den
olijftak met de lauweren paren, na de bevochten
overwinning den vrede sluiten of aanbieden. — En
ol-, olijfvormig. — [Arch.] Olijfvormig sieraad n.
— [Joail.] 01-s, olij fvormige paarlen f. pl. —
[H. n.] Olijfvormige schaal van sommige weekdieren, olij fschelp f., dadel m — OLIVE , m. [H. n.]
Olijfkleurige geelvink m. van Sint-Domingo. -OLIVE , adj. Old fkleurig. Couleur of-, oljfhleur f. —
Ook als subst.: Procédé pour obtenir les ol-s, handelwijze om de olijfkleuren te verkrijgen. — Olivénite, f. [Minér.] Olij(erts, olijfgroene koper
koper n., o 1 i v e--ertsin,oljfkpazur
n i e t m. — Olivet, ni. [ H. n.] Olijfkleurige
prachtmees f. — [Bot.] Wilde olijfboom m. —
Olijvenplantsoen n., olij f boomentuin m. — 011vète, f. [Bot.] Radijsplant f., uit welker zaad men
olie perst. — Olivetier, m. [H. n.] Het weekdier, dat de olijfschelp bewoont. — Olivette, f.
Oljvenplantsoen n. (olivet). — [H. n.] Chinésche
wielewaal in — [Joail.] 01-s, olj fvormige of lang
koralen, glaspaarlen enz., o f iv é t t e n f.-werpig
Pl. . — 01-s, provencaalsche dansen m. pl. na den
ol2^ foogst. Z. ook OLIVÈTE . — Olivier, m. Oli f
boom m. — Ol- bktard of des Barbares, z. v. a.
DAPHNOT. 01 - sauvage of de Bohème, wilde olij fboom. 01- de marais, soort van NYSSA. 01- nain,
. —

-

.

.

z. v. a. CAMELÉE. 01- nègre, z. V. a. CA1MITIER. ---

[Hist., Géogr.] Montague des ol-s, olijfberg in. -Oliviforme, adj. Olijfvormig. — Olivile, f.
[Chim.] Bijzondere stof, door Pelletier in de gom
des olzjfbooms ontdekt, o hi v i t f. — Olivine, f.
[Chim.] Oli^fstof, door uitkoking der oljfboom-

bladeren met zuurhoudend water verkregen, o l iv i n e f. — [Minér.] Bazaltisch en vulkanisch
chrysolilh m., eene steensoort.
011aire, adj. [Bot.] Potvormig. — [Minér.]
Pierres oil-s, potsteenen m. pl., zachte op 't gevoel zeepige steenen, die zich tot allerlei vormen
laten houwen en draaijen, tufsteen m.
011a podrida, f. (espagn.) [Cuffs.] Spijs f., bestaande uit fijn gesneden en sterk gekruzá vleesch
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OMBRE.

brengen, het licht verminderen. - [ Tech.] Den
glans temperen. Ombr- le trou des tuyaux, de pijpgaten vernaauwen. - S'OMBRAGER, v. pr. Lommer krijgen: Ce jardin commence a s'ombr-. Oinbi-ageiix , euse , adj. Schuw, schichtig,
schrikachtig. Un cheval ombr-, een schichtig paard.
Olocarpe, Olographe, etc., Z. HOLO—.
Olonier, m., z. V. a. ARBOUSIER.
(fig.) Mistrouwend, ergdenkend, kwaaddenkend,
Oloiiiie, f. [Corn.] Sterk linnen tot zeildoek, achterdochtig. C'est un homme fort ombr-, 't is
oloneesch of olonsch zeildoek n. (naar Olonne in een zeer mistrouwend man. Politique ombrageuse,
Bretagne); 00/c LOCRONAN geheeten (naar 't gelijk- achterdochtige staatkunde t. - Ombratricole,
namig vlek).
adj. [Bot.] Op schaduwrijke plaatsen wassend,
Olympe, m. (pods.) Hemel m., godenverbljf n. liefst in de schaduw groeijencl. - 1 Otubratile,
(naar den berg Olympus in Thessalid, op welken adj. Lommerminnencl. - In de schaduw gebeurend.
Ornbre, f. Schaduw, lommer 1.: L'ombre dun
Homerus e. a. dichters den zetel van Zeus en de
hemelgoden plaatsen); - de goden zelven: Tout arljre, de schaduw van een' boom. Se mettre, Se
1' 01 - était assembld. - Olympiade, t. [Chron. coucher a l'ombre, zich in de schaduw plaatsen
anc.] Tijdperk n. van !s jaren, 0 1 y m t d de f. leggen. Ii 5B promène a l'ombre, hij wandelt inde
La première ol- commenca lan 3208 de la créa- schaduw. L'ombre de Ia terre cause l'éclipse de
tion du monde, de eerste olympiade begon met het Ia lone, de schaduw der aarde veroorzaakt de
jaar der wereld 3O8. —Olympien, tie, adj. Wat maan -eklips. - (Loc. prov.) Ii le suit comme
Olympia (vlek in Elis aan den .4 1pheus) of zijne l'ombre suit (fait) le corps, II ne le quitte pas
inwoners aangaat; den Olympus betreffend, 0 1 y'm- plus que son ombre, C'est son ombre, hij volgt
p i 5 c is: Dieux ol-s, godheden van den Olympus. hem als zijne schaduw of schim. C'est l'ombre ei
- 4. (fig.) Majestueus, indrukmakend: Front, Ie corps, men ziet hen altijd bij elkander, 't zijn
Regard ol-. - Olympionique, m. Overwin-- de siamésche broeders. Ii a peur de son ombre, hj
is bang voor zijne eigen schim. Prendre l'ombre
naar m. in de olympische spelen. - Olympi
que, adj. Tot den Olympus behoorend, oiy'm pour Ie corps, den schijn voor 't wezen houden Faire ombre, beschaduwen, schaduw geven.—(fig.)
volksplegtige
oudgrieksche
5
c
h.
Jeux
ol-s,
pi
spelen, die in strijdoefeningen, wedloopen, wagen- Tout lui fait ombre, alles verwekt argwaan, mismennen enz. bestonden en bij 't marktvlek Olympia trouwen bij hem; hij stelt in alles mistrouwen.
Faire ombre a qn., iemand in de schaduw stellen,
om de 1 garen gehouden werden.
Olyntho li the, in. [Mindr.] Korrelgranaat m. zijn licht betimmeren, iemands verdienste of zijnen
invloed door nog grooter verdienste of invloed verO rn agre, 1. [Mid.] Schouderjicht f.
Omales, ni. p1. [H. n.j . z. v. a. BETTHYLE. donkeren. Courir aprés une ombre, eene schaduw
naloopen, eene ijdele houp voeden. Les grande urs
- Ornalise, t. [EI. n.] Glanskever m.
Oniaithroeaee, 1. [Méd.] Verzwering f. van du monde ne soft qu'ombre et fumde, de wereldsche grootheden zijn niet dan schaduw en rook,
de oppervlakten des schoudergewrichts.
Owasus (pr. --zuce), Omasuni, (pr.—zome) zijn ijdelheid. Passer comme I'ombre, comme one
m. [H. n. ] Derde maag f. der herkaauwende dieren. ombre, van zeer korten duur zijn. - Schaduw f.,
O rn belle, t. [Bot.] Bloemscherm n. Fleur dis- donker ii., donkerheid, duisternis f. Les ombres
posde en nmb- , schermbloem, schermdragende nous environnent de toutes parts, de duisternis ombloem t. - Omhellé, e, adj. [Bot.] Bloemscherm- geeft ons van alle kanten. - ( fig. et p041.) Les
vormig. - Onibellifère, adj. [Bot.] Bloem- ombres de la mort, du tombeau, de nacht des
schermdragen d . - Ombellifères, t. p1. Scherm- doods, des grafs. - ( fig. et pop.) Mettre qn. k
bloemen f. p1. - Ombe ll ifortne, adj., z v. a. l'ombre, iemand achter de tralies zetten; zich van
OMBELLJ.—OrnbeIla1aire, 1. [1-1. n.] Scherm- iemand roet geweld ontdoen. - ( fig) La timide
dragende veelarm of polyp m. - Owbellule, t. infortune airne b. gdmir dans l'ombre. 't bedeesde
[Bot.] Bloemschermpje n., gedeeltelijk bloemscherm ongeluk zucht liefst in afzondering. —(fig.) Schijn m.,
voorkomen n.; dekmantel m., voorwendsel n. Ii
in de zamengestelde bloemschermen.
van verschillende soort met onderscheidene wortels,
een lievelingsqereqt der Spanjaarden. - (lig.) _41lerlei, men g elmoes, poespas n. (macëdoine).
011ure, t. [Tech.] Leren schootsvel n. der
zeembereiders.

-

-

-

Oinbilic, rn. [Anat.], z. v. a. NOMB1IIL. [Bot.], z. V. a. NOMBRIL, RILE, OEIL. - [ H. n.],
z. v. a. NOMBRIL. --- Ombilicaire, t. [Bot.]
Geslacht n. van korstmossen, umbilicd ria f. Ombilleal, e, adj. [Anat.] Tot den navel behoorend: Région 0mb-, navelstreek f. Hernie 0mb-,
navelbreuk t. - Cordon 0mb-, navelstreng t. Ombilieifoi-me, adj. lvavelvorinig. - Ombilico-mésenterique, adj., Z. V. a. OMPHALOMISENTÉR1QIJE. - Omb il iqué, e, adj. [H. n.,
Bot.] Navelvormig, genaveld.
Omble, m. [FL n.], z. v. a. OMBRE M.
Ombraeuiifère, adj. [Bot.] Bioemschermdragend. - Ombraculiforine, adj., Z. V. a. OMEBELLIFORME.

Ombrage, m. Beschaduwend gebladerte n.,
lommer, beschaduwing t. Se promener soos I'ombr
des arbres, onder de lommer der boomen wandelen. - ( fig.) Argwaan m., achterdocht, verden
king f., kwaad vermoeden, mistrouwen n. Donner
de l'ombr- a qn., bij iemand argwaan verwekken.
Tout lui fait ombr-, alles verwekt bij hem achterdocht. - (pop.) z. v. a. ALBUGO. - Ombragé,

-

e,

adj. (enpart.passévanornhrager): Lieu ombr-,

belommerde, overschaduwde plaats. - ( fig.) Sour-

cils ombr-s de polls dpais, wenkbraauwen f.pl., door
dikke haren overschaduwd. - Ornbi-ageant,
e, adj. Schaduw gevend, belommerend. - Ombrager, v. a. Schaduw of lommer geven, be-

schaduwen, overschaduwen, belommeren. Cet ar
lIre ombrage Ia maison, deze boom beschaduwt het
huis. - ( fig.) Les grands doivent ombr- les petits, de grooten behooren de kleinen in bescherming
te nemen. - (podt.) Un panache ombrageait sa
tête , een pluimbos overschaduwde, versierde zijn
hoofd. Les lauriers ombragent son front, de lauweren omkransen zijn hoofd. - Weleer ook: Argwaan geven, jaloersch maken (donner de lombrage). - [Beaux arts] Meer schaduw of donker aan-

sous ombre de piétd, sous l'ombre de Ia phité, hij deed het onder den schijn, onder den dekmantel van vroomheid. II lui a jowl ce tour sous
ombre d'amitié, onder den schijn van vriendschap
heeft hij hem dezen streek gespeeld. II ny a pas la
moindre ombre de doute, er is geen de minste
schijn van twijfel. Ces peuples n'avaient que lombre de Ia liberté, deze volken hadden slechts een'
schijn van vrijheid. - Bescherming f.: Sous lombre de vos alles, onder de schaduw, bescherming
uwer vleugelen. - [Myth., podt.] Schim, ziel f. der
afgestorvenen. L'omhre de Pompée lui apparut,
de schim van Pompejus verscheen hem. Le royaume des ombres, het rijk der schimmen. Pluton régna
sur les ombres, a l'empire des ombres, Pluto
heerschte over, in het rijk der afgestorvene zielen.
Leur sang sera agréable a l'ombre de ce héros,
hun bloed zal de schim van dezen held aangenaam
zijn. - (Loc. prov.) Vous me feriez faire sauter mon
ombre, gij zoudt mij 't onmOgelijke laten doen. (Prov.) Ii ny a pas de corps sans ombre, geen
ligchaam zonder schaduw. - [ Peint.] Schaduw f.,
diepsel n. in schilderijen: Donner de fortes ombres a on tableau, sterke schaduwen in eene schilderj maken, eene schilderij sterk diepen. Des ombres bien entendues, wel aangebragte schaduwen.
Ombre portée, slagschaduw. —(fig.) C'est one ombre au tableau, 't is een klein vlekje of sproetje
op een schoon gelaat (van een onbeduidend gebrek,
dal de andere goede eigenschappen te béter doet
uitkomen). Terre d'ombre ofenkel Ombre, omberaarde f., omber m., schaduwkleurf., bergbruin n.,
bruin ijzeroker m.; aardverw f. - [Bias.] Ombre
de soleil, schaduwzon t, zon van kleur; enkel in
Ie lit

-

omtrek voorgestelde zon; geheel effen zon (zonder
oogen, neus of mond). Ombre de lion, schaduwleeuw m., leeuw in omtrek voorgesteld of ook met
zoo dunne kleur bedekt, dat men er de andere
stukken en 't veld doorheen ziet. - Ombres chi-

--

OMBRÉ

noises, z. CHINOIS. — à L'OMBRE DE, loc. prép. In
de schaduw; (fig.) onder bescherming van, onder
begunstiging van, gedekt, beschermd door: La liber -

té n'existe qu'à !'ombre des Lois . — DANS L'OM-

BRE ,

loc. adv. In de schaduw of in het donker;
(fig.) in 't verborgen, in 't geheim. — sous OMBRE
loc. prép . Onder den schijn
of t voorwendsel, onder den dekmantel van (z. boven). — sous OMBRE QUE, toe. conj. Order den
schijn: I1 la trompé indignement, sous ombre qu'il
prenait intérèt à lui.
OMBRE , m. [H. n.] Ombervisch, omber m. [salmo thymallus] , een voortreffelijke forelachtige riviervisch van Europa Ombre bleu, z v. a. L VABET. — Ombre chevalier of Omble, ridder m.
[salmo umbla] , eene forelsoort enz. in de meeren
van Zwitserland, waar hij rotte, rothförne, ampelein heet. — OMBRE, m. [Jeu] , z. HOMBRE.
Ombré, e, adj. (en part. passé van ombrer):
Dessin bien ombrè, goed geschaduwde teekening f.
— [Typog.] Caractères ombrées, schaduwletters f.
pl. — [Bias.] Papillon d'argent miraillé d'azur et
ombré de gueules, zilveren (witte) vlinder, blaauw
gespiegeld en rood geschaduwd.
Onibrellaire, adj, [Bot.] Bloemschermvormig.
— Onibrelle, f. Kleine parasol m., zonnescherm
[Bot.], z. v. a. OMBELLE. — Ombrel--pjen.—
lé, e , adj. [Bot.] Met een schermvormig aan
— Ombrelliforme, adj. [Bot.] Bloem--hangsel.
schermvormig. (wen aanbrengen, diepen.
Ombrer, V. a. [Peint.] Schaduwen, de scbaduOntbrette, f. [H. n.] Steltlooper m. van den
Sénegal.
Ombreux, ease, adj. Schaduwgevend, scha
beschaduwd (zelden gebruikt dan-duwrijk;gt
bij dichters: La vallée ombreuse, digt beschaduwde, donkere vallei f. — [Bot.] Bij voorkeur in de
schaduw of op donkere plaatsen groeijend.
DE, SOUS L'014IBRE DE,

Ombromètre, m. [Phy s.] , z. v. a. HYETOMETRE. -- t Onibrophore, adj. Reqenaanbrengend.
Oméga, m. 1Vaam der laatste letter van 't

grieksche alphabet, overeenkomende met onze lange
o. — (fig.) [Lib!.] Je suis l'alpha et l'om-, ik ben
het begin en het einde. — (fam.) 11 est 1'om- de
la classe, hij is de laatste in zijne klasse. Omegavlinder m., naam van een' nachtvlinder, die de /1guur eener omega op de vlerken heeft. (Vgl. ALPHA .)
Omelette, f. [Cuis.] Eijerstruif f., e2jerpannekoek m. Om- au lard, spekpannekoek. Oma la célestine, kleine, dikke koek, zuster f. — Ge
eiwit n. tot wijnklaring.
-klopt
Omen, m. (latin) (pr. o-mènn) Voorteeken n.,
voorbeduiding f.
Otnentésie, Omentite, f.,

z. v. a. ÉPIPLOï-

TE. — Omentum, m. (pr. o-mènn-tome), z. v. a.
ÉPIPLOON.

Ométides, f. pl. [H. rom.] Schouderkussentjes n. pl.; soort van pofmouwen f. pl.
Omettre, v. a Nalaten, achterlaten; uitlaten,
vergeten, verzuimen, overslaan, stilzwijgend voorbij gaan. Faites tout ce qu'il faut, sans Tien om -,
doe al 't noodige, zonder iets na te laten. Vous
avez omis le plus important, gij hebt het gewigtigste verzuimd, uitgelaten. — OMETTRE (de , que),
V. n.: J'omettais de vous dire qu'il a été ici, ik
vergat, verzuimde u te zeggen, dat hij hier geweest
is. J'omettais qu'il a fait cela, ik vergat, dat hij
dat gedaan heeft. — S 'OMETTRE , V. pr. Uitgelaten,
overgeslagen worden: Cet article ne peut som-,
dolt som-. — Zich zelven vergeten of overslaan:
I1 s'est orris sur la liste des invités.
Omicron, m. Naam der korte o in 't grieksche
alphabet. —

[H. n.] Om- géograpbique, nébuleux,

namen van twee avondvlinders.
Omineux, ease, adj. Onheilspellend, kwaadbeduidend, o m i n e u s.
Omission, f. Verzuim n., achterlating, uitlating, notating; vergeting, o m i s si e f. Faute d'om-,
misslag n. uit verzuim. — Péché d'om-, zonde uit
nalatigheid begaan, omissie-zonde f. — Uitgelátene,
overgeslágene: I1 y a beaucoup d'om- dans cette
copie, in dit afschrift zijn vele uitlatingen, zijn
vele plaatsen uitgelaten.
Ommaillouros, m. (pr. —race) [Minér.],

OEIL de chat.
Ommani, m. [Cuis,] Grof, in water gekookt

z• v. a.

maïs-meel n., turksche bril m.
Omnibus, m. (latin) (pr. —buce) (eig. voor

0 MPHAX .
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allen) Naam der groote openbare huurr jtuigen
met overlangsche zitbanken, die in groote steden,
aan spoorweg-stations enz. op bepaalde tijdstippen
en in voorgeschreven rigting rijden, en waarin ieder
voor een' Beringen prijs kan plaats nemen, o m n ib u s m. — (fam.) Vrouw, die hare gunsten voor
ieder veil heeft. C'est on omn-, 't is eene allemanshoer. — Ook als adj. gebruikt: Voiture omn-. —
Omnicolor•, m., z. V. a. SOUIMANGA. — Omni-

colore, adj. Van alle kleuren, veelkleurig. (In
wetenschappelijke taal behoudt het woord zijn' latjnschen vorm: omnicolor.) — Omniforme, adj.
Van allerlei gedaante of vorm. — Omnigène,
adj. Van elke soort, van ieder geslacht. — Omnimode, adj. Op allerlei wijze. — Omniphage,
adj., z. v. a. 0.M MIVORE. — Omnipotence, f.

Almagt f., alvermogen n. — Bevoegdheid om in zékere zaken een beslissend oordeel te vellen. L'omndu jury, het alvermogen der jury of der gezworenen. — 5Omniprésence, f. 41omtegenwoor digheid f. — Omniprésent, e, adj. 1Didact.] Alomtegenwoordig. — ]- Omniprogres, m. .^4lgemeene vooruitgang: L'omn- social, de vooruitgang
in alle maatschappelijke zaken.— Onnniseience,f.
[Théol.] Alwetendheid f. — -. Omniscient, e,
adj. Alwetend. — Omnium, m. (pr. —once) [Fin.]
Gezamenlijke hoofdgelden n. pl. van den staatsschat
in Engeland, die aan de schuldeischers van den Staat
als onderpand zijn aangewezen. — Omnivome,
adj. [Méd.] Alles uitbrakend. — Omnivore, adj.
[H. n.] Allesetend, allesverslindend : Le rat est
omn-, de rat vreet, voedt zich met alles. — Ook
als subst.: L'homme et fours sons deux omn-s, de

menscli en de beer zijn twee allesetende dieren.
Omoalgie, f. [Méd.] Schouderpijn,, jichtige
aandoening in t schoud ergewrich t, o in a l g z e, o m oalg ie f. —Omoalgique, adj. De schouderpijn
betreffend, oma lgísch, amoalgisch. — Oulo-

claviculaire, z. v. a. CORACO - CLAVICULAIRE. —

Omocotyle, f. [Ariat.J Pan f. van 't schouderblad, o rn o k ó t y l e f. — Omohyoïiien, ne, adj.
[Anat.] : Muscle om -, schouderbladspier f. van het
tongbeen. — Omoïousiens, m pl., z. v. a. HOM00USIENS . — Omophage, adj. [H. n.] Raauw
vleesch etend. — Ook als subst.: Un om -, een raauwvleescheter in. — Omophagie, f. Het raauwvleesch eten. — Omophore, Oniophorion, m.
[H. rel.] Schoudermanteltje n., dat de dienstdoende
bisschoppen weleer omhadden. — Omophron, m.
[H. n.] Oeverkever m. — Omoplate, l'. [Gnat.]
Schouderblad n. — Omoplat - hyoïdien,ne,adj.,
z. v. a. 0MO-HYO1DIEN . — Omoptères, m. pl., z.
H0M0PTERES.

Omoule, Omoul of Omouli, m., z. OMULE .
Omphacin, m. of Oniphacine, f. [Anc.
pbarm. j Olie f. uit onrjpe oljven; sap n. uit onrijpe druiven. — Ook als adj.: Huile omph-e, Sue
omph-. — Omphacomel, m. [Pharm. j Aftreksel n. van honig op onrijpe druiven. — Omphalier, m. [Bot.] Zvid-arnerikaansche euphorbia of
wolfsmelk f. — Omphalmique, adj. [Anat.]:
Branche omph-, zenuwtak m., die tot beweging
van 't oog dient. — Omphaloeèle, f., z. ExOMPHALE . — Oinphalode, adj. [Bot.] Navelvormig. — tells subst. nl.: Navelkruid n. Omphalomancie, f. [Divin. ] Waarzeggerij f. uit de

knoopen der navelstreng bij een pasgeboren kind.Onlphalomancien, m. -ne, f. Waarzegger m.,
-zegster f. uit de navelstreng. — Omphaloman-

cique, adj. ,Daartoe behoorend, aie betreffend,
o mph a l o ma n is sch. — Omphalo-mésenterique, adj. [Anat.]: Vaisseaux omph-s, navelvaten n. pl. — Omphalomyces, m. pl. [Bol.]
Bladzwammen f. pl. — Oinphaloncie, f., Omphalophyme, m. [Méd.] Navelp„ezwel, vleeschgezwel n. aan den. navel.— Omphaloptère, Omphaloptre of Omphaloptique, adj. [Opt.]:
Verre omph-, dubbel-bolvormige of biconvexe lens f.
— Oinphalorrhagie, f. [Méd.] Bloedvloeijing f.
uit de navelvaten of uit den navel. — Omphalorrhagique, adj. Die bloedvloeijing betreffend,
orn p h a l orr h cl g is c h. — Omphalosite, ad'.
[Méd.] Het voedsel door den navel ontvangend,
amp halosi tisch.—Omphalotomie, f.[Chir.[
Kunstmatige doorsnijding van de navelstreng. —
Omphalotomique, adj. Die snede betreffend,
om phalotómisch.
Omphax, m., Omphazite, f. [Miner.] Door-
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schijnende, geelachtig donkergroene edelsteen, omphax, ompliaziet m.
(zeesnoek m.
Omule, m. [H. n.] Sibérische kabeljaauw of
On, peon. indéf. m. Men : On le dit, croit,
men zegt, gelooft het. Qu'en Bira-t-on ? wat zal
men er van zeggen? — [Als de welluidendheid er
door bevorderd wordt, gebruikt men, in plaats van
on, dikwijls ion, inz. na si, ou, et, que, vooral
to dichtmaat. : Que ferions-nous, si ion nous
entendait? On doit considérer les temps at les lieux
ou Ion est. On passe sur 1'honnête at ion songe
à futile. Il faut que Ion consente. — Ofschoon
on, als in afleiding één met homme, mannel. enkelv.
is, wordt het daarbij behoorend adj. in 't vrouwel.,
en ook in 't meerv., geplaatst, wanneer het een
vrouwelijk wezen of wel eene meerheil van persotien aanduidt: A votre age, ma file, on est biera
curieuse. Quand on est jeunes, riches et jolies,
comme vous, mesdames, etc.] —(Loc. fam.) Je me
moque du qu'en dira-t-on, z. DIRE. — On dit, loc.
subst., z. DIRE.
Loc. fam.) 0 n est un sot, Men
is een gek: sla geen geloof aan berigten, die enkel op
men
men
wil, enz. steunen.
een
zegt,
Onagraire, Onagrarie, e, adj., z. v. a.
ONAGRË. — Onagre, f. [Bot.] Gele wéderik, nachtkaars, ó n a g r a f. (ook herbe aux ánes en jambon du jardinier of de saint-Antoine geheeten). —
ONAGRE, m. [H. n.] Wilde ezel, kulan m., in Oosten Zuid- Tartarije, Perzië, Sijrië enz. (niet hetzel fde dier als de zebra). — [ Miner.] Pierre don-, bezoarsteen m., dien men bij den wilden ezel wil gevonden hebben. — [Anc. mil.] Soort van katapult
(z. CATAPULTE). — Onagré, e, adj. [Bot.] Naar
onagra of wederik gelijkend. — ONAGREES, f. pl.
Wederik-planten.
Onanisme , m. Zelfbevlekking , onanie f.,
o n ani s mu s n. (naar Genesis 38, vs. 9 dus geheeten) .
-t- One, Onques of Oncqu.es, adv. Ooit. Je
ne vis one un Si méchant homme, ik zag nooit
zulk een slecht mensch.
Once, T. [Métrol.] Ons n., voormalig gewigt,
-. "8 mark of '/16 pond (= 0,03125 kilo). /endre
á 1'once, bij 't ons verkoopen. Perles à Ponce,
relzaad n., zeer kleine paarlen, die men niet
den tel, maar bij 't gewipt verkoopt. — ( fig.) I1 na
pas une once de jugement, de bon sens, hij heeft
geen ons oordeel, geen aasje gezond verstand. —
(Prov.) Une once de bon sens (de bonne réputation) vaut mieux qu'une livre cie science (que
mille livres d'or), een ons gezond verstand (goede
naam) is beter dan een pond wetenschap (dan duizend pond goud) .
ONCE, m. [H. n.] Once, onca T. [fells uncia] , ook
wel kleine, langstaartige panther genoemd, in Barbarje, 4rabie, Perzië, China en op Malabar. —
Oneeau, m. (verklw. van once) [Bias.] Kleine
onca f. — Oncelle, f. [H. n.] Kleine barbarijseize tijger m.
Onchets, m. pl., z. JONCHETS.
Onchocéphalé, m. (pr. ch=k) [H. n.] Ingewandsworm f. met haken aan den kop, haakworm m.
Oncial, e, adj. [Ant,J Ecriture onciale, of als
subst. T. ONCIALE, groote (één' duim hooge) letter
voor opschriften, voor grafschriften, o n c i a a l -letter. — J Typog.] Groote beginletter f.
Oncirostre, adj. [H. n.] Met hakigen snavel.
Oncle, m. Oom m. Oncle paternel, maternel,
oom van vaders, van moeders zijde of kant. Grandoncle, oud- of grootoom. — z. Ook MODE.
Oncose, f. [Chir.] Gezwel n. (tumeur). —
Oncotomie, f. [Chir.] Kunstmatige opening f. van
een gezwel. — Oncotomique, adj. Die opening
betreffend, o n k o t ó m i s c h.
Onques, adv., z. ONC. (vaartuig n.
Onere, m. [Arie. mar.] Soort van engelsch
Onction, T. Het zalven, oliën, het bestrijken
of insmeren met eene of andere vetstof, zalving,
o ie'ing f., inz. der huid. — Zalfachtigheid, vettigheid, smerigheid T. — [Catb.] Zalving; heiliging f.:
L'onct- du baptème, de la confirmation, de zalving
bij den doop, bij 't vormsel. L'onct- des évêques,
de zalving der bisschoppen. L'extrême onct-, z.
EXTREME-ONCTION. — [ Devot.] L'onct- de la grace,
du Saint-Esprit, de zalving, werking der genade,
de vertroostingen van den Heiligen Geest. — Ce
sermon est plein d'onct-, die preek is vol zalving,
brengt de ziel in eene vrome stemming. — 5 One-

tueusement, adv. Met zalving. Prêcher onct-,
met zalving prediken. — Onctueux, ease, adj.
Zalfachtig, vettig, olieachtig, smerig: Terre onetueuse, vettige aarde T. Semence onctueuse, olieachtig zaad n. — Saveur onctueuse, vettige
smaak m. — (fig.) Style onct-, stijl m. vol zalving.
— Somtijds ook als subst. m.: L'acide du citron,
l'onct- du cacao, het zure van den citroen, het
zalfachtige van den cacao. — Onctuosité, T.
Zalfachtigheid, vettigheid, olieachtigheid f.
Ondatra of Ondathra, m. [H. n.], z. v. a.
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Onde, T. Golf, baar f. (in dezen zin doorgaans
in 't meery ) Ondes écumantes, schuimende golven. Les ondes lont fort grosses, de baren zijn
zeer groot. Le bruissement des ondes, het bruisen
der baren. Le vaisseau est englouti par les ondes,
het schip is door de golven verslonden. — [Phys.]
Ondes sonores, lumineuses, geluid-, lichtgolven of
-golvingen T. pt. — (poét.) Het water (beek, rivier,
meir), inz. de zee f. Onde pure, paisible, limpide,
zuiver, stil, helder water. Sur la terre at sur
Tonde, te land en te water. Le soleil se cache
dans les ondes, de zon verbergt zich in de baren.
L'onde amère, L' em pine des ondes, het pekelveld,
waterrijk. Londe noire, de Styx, de Cocytus, de
dood. -- (fig. et au pl.) Het gol fvormige: Verre
qui a des ondes, glas, dat goifvormige vlekken
heeft. Une étoffe it ondes, eene gewaterde stof f.
Du boil á ondes, gevlamd hout, hout met golven.
Cheveux en ondes, golvend haar n. — [Beaux
arts] Golflijnen T. pl. — [Cuis.] Donnez encore one
onde á vette viande, laat dit vleesch nog even
doorkoken. — [ Tech.] Hefboom m. in een kousenweefstoel. — Ondé, e, adj. Golvend, met gol flnen, met op- en nedergaande lijnen: Etolfes ondées,
gegolfde, gewaterde stoffen f. pl. Bois ondé, hout met
gol fljnen, golvend hout n. — [Bot.] Feuille ondée,
gegolfd blad n. — [Bias.] D'azur is trois fasces
ondées d'or, drie dwarsbalken met een gouden
gol franco in een blaauw veld. — ONDE, m. [H. n.] ,
z. ONDOYANT.

Ondécagone, m., liever HENDECAGONE.
Ondée, f. Bui, regenbui f., zware maar kortdurende regen, plas -, stort-, slagregen m. Je recus
toute l'ondée, ik kreeg de gansche bui op 't lijf. —
(fig.) Une ondée de coups de báton, eene dragt
stokslagen. Uue ondée de flèches, eene wolk, een
zwerm, eene hagelbui van pijlen.
Ondin, m., e, f. Watergeest m. (vgl. esprits
élémentaires 01) ELEMENTAIRE).
Ondoiernent, m. [Bel.] .Nooddoop m., doop
zonder de gebruikelijke plegtigheden (als 't kind
dreigt te sterven en er geen tad is om 't naar de
kerk te dragen). — Ondoyant, e, adj. Golvend,
golfsgewijs bewegend. Flamme and-e, golvende
vlam T. Vagues and-es, golvende baren f. pl. Moissons, Plaines and-es, golvend graan n., golvende
vlakten T. pl. Cheveux oral-s, golvend haar n.
Ligne and-e, go//lijn f. -- [Méd.] Pouls oral-, golvende pols f. — ONDOYANT (ook ONDE), m. [H.. n.]
Gestreepte dorade T. of goudvisch m. — Ondoyer,
V. a. [Rél. j Den nooddoop geven of toedienen: Cet
enfant était Si faible qu'il a fallu Fond-. — Het
part. passé is ook adj.: Enfant ondo\é, kind, dat
den nooddoop heeft ontvangen, genooddoopt kind n.
— ONDOYER, V. n. ( zelden dan fig. gebruikt) Golven, golfvormig bewegen, fladderen, wapperen: Sas
cheveux ondoient sur ses épaules, beur haren
hangen ,golvend op hare schouders. Les étendards
ondoient dans la plaine, de standaards wapperen,
golven in de vlakte. Je vo•ais les moissons ondsur les plaines dorées, ik zag het graan op de
goudgele vlakten golven.
Ondulant, e, adj., z. v. a. ONDOYANT. —
Ondulation, f. Golving, jolfswijze beweging f.,
slingering, schommeling, triling T. — [Phys. j Onddu son, de la lumiere, de In chaleur, golving des
geluids, des lichts, der warmtestof. Une pierre
jetée dans l'eau y cause des and-s, een in/water
geworpen steen veroorzaakt daarop kringswijze
bewegingen. — Les and-s d'un champ de blé, de
golvingen, deining van een korenveld. — [Point.,
Sculp.J Go/ /lijnen T. pl., golvende omtrekken der dra
-periofbkldng.—%Ouiatve,d.
Op golvende wijze, golfsgewijs. — Onduulatoire,
adj. [ Phys.j Golvend: Mouvement and-, golvende
beweging I. — Onduler, V. n. Golven, in zacht
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golvende beweging zijn: Le vent faisait ond- l'eau
du lac, de wind deed het water van 't meir golven, kabbelen. — [ Manuf.] Dessin qui ondule,
golvende teekening f., gewaterd patroon n. — Het
part. passé is ook adj.: L'eau ondulée par la brise,
het water, dat een koeltje doet kabbelen. Étoffe
bien and-e, goed gewaterde stof. — [H. n.] Met
golfswijze strepen. -- [Bot.] Met golfjes of kleine
plooijen (van bladeren). — Onduleux, ease,
adj. Golvend (ondulé). — Ondulifolié, e, adj.
[Bot.] Met golfswijze bladeren. — Ondulines, f.
pl. [Arch.] Golf flzjnen f. pl.
Oueirocrite, m. (of oniro--; zoo ook de vol
Onéiroeritie, f.-gend)Dromuitl .—
Droomuillegginq f. — Onéirocritique, adj.
Droomuitleqr end, o n e i r o k r í t i s c h.. — Als subst.
z. V. a. ONEOCRITE. — Onéirodynie, f. [Mid.]
Ziekeljk, benaauwd droomen; z. V. a. CAUCHEMAR.
— Onéirogyne, m. Onkuische droom m., nachtbevlekking f. (Men zegt ook ONÉIROGONE en ONE1ROPOLÈSE). — Onéironmancie, f. Droomwaarzeggerij f , voorzegging uit droomen. — Onéiroinancieu, m., -ne, f. Droomwaarzegger m.,.
-zegster f. — Onéiropole, m., z. v. a. ONEIRO CR1TE. —

Onéiropolese, f., z. ONEIROGYNE. —
Onéiroseopie, f. Droomwaarneming, droomenstudie f. — Onéiroseopique, adj. De droom-

beschouwing betre//'end, o n e i r o s k ó p i s cie.
Oneraire, adj. Met eene zaakvoering belast,
een ambt werkelijk waarnemend, den last, de ver
hebbend (in tegenstelling met hono--antwordig
raire): Syndic on-, waarnemend, verantwoordelijk
zaakvoerder. Tuteur on-, waarnemend voogd m.
— Onéreuiseamment, adv. Op lastige, hinderlijke
wijze. — Onéreux, ease, add. Lastig, drukkend, bezwarend, moeijelijk, zwaar: Tutelle onéreuse, lastige voogdijschap f. Condition onéreuse,
bezwarende voorwaarde I. — [ Prat.] I1 a obtenu
cola ie titre on--, hij heeft dat verkregen tegen eene
zékere opbrengst of betaling. — Succession onéreuse, nalatenschap f., met meer schulden bezwaard,
dan zij waard is.
Onglade, f. [Mid.] Nagelontsteking f.
Ongle, m. [Anat.] Nagel m. Les ongles des
doigts, des orteils, de nagels der vingers, der teenen. Donner un coup d'ongle, eene krab geven,
krabben. Avoir les ongles loins, lange nagels heb
Rogner (Couper), Ronger ses ongles, zijne-ben.
nagels afsnijden of korten, afbijten of afknabbelen.
— (Loc. lam. et prov.) Rogner les ongles ie qn.,
iemands magt of gezag fnuiken, kortwieken. Ronger ses ongles, iets ernstig overpeinzen, over iets
zitten na te denken. On lui a donné, I1 a eu sur
les ongles, men heeft hein op de vingers geklopt:
hij heeft eene scherpe berisping gehad. Il a bee et
ongles, hij is geen kat om zonder handschoenen
aan te vatten, hij verweert zich met handen en
voeten. I1 a du sang sous les angles, hij is vol
moed eur. dapperheid, hij heeft haar op de tanden.
II West cru que par les cheveux et par les ongles,
hij is zeer klein gebleven. Vos louanges ont des
ongles et des grif es, uwe loftuigingen zijn zeer
bijtend, geven steken. Savoir une chose sur l'ongle,
iets op zin duimpje weten. Avoir les ongles fleuris, kleine vlekjes of spikkels op de nagels hebben;
(fig.) gewoon zijn te liegen. 11 a de l'esprit jusqu'au bout des ongles, hij zit van top tot teen vol
verstand. — (pop.) Ongles de velours, lange, zwarte
of vuile nagels. — Klaauw m. (van verscheidene
dieren): Les ongles des lions, des tigres, des ours,
des chats, de klaauwen der leeuwen, tijgers, beeren, katten. — Les ongles des aigles, des vautours
(van roofvogels zegt men liever SERRE). — Loc.
prov.) C'est l'ongle du lion, dat verraadt den
meester, dat komt van eene meesterlijke hand. z.
ook LION. — [ Faut.] Wit vlies n. op 't oog van
den valk. — [H. n.] Nagelschelp f., naam van
sommige schelpen; z. v. a. COUTELIER, DACTYLE.
Ongle odorant, welriekende nagelschelp. — [ Man.]
Ongles du poing de la bride. wijze van 't houden
des teugels met de linkerhand, nagels'van de linkervui.st. — [ Mid.] Nagelvlies n. (in den binnenhoek van 't oog en zich van daar soms over het
doorschijnend hoornvlies uitbreidend). — z. v a.
HYPOPION. — Incarnation de l'ongle, het groeijen
van den nagel (inz. des grooten teens) in 't vleesch.
— [Vétér.] Paardenhoef m.: Chute de l'ongle,
het afvallen van den hoef.
(

Onglé, e, adj. [Bias.] Genageld, met klaauwen van andere kleur dan 't lijf: Léopard dor
onglé de gueules, roodgenagelde gouden leeuw m.
(luipaard). — [ Faut.] Oiseaux onglés, vogels met
klaauwen. — Onglée, f. [Mid.] Pijnlijke ver
tinteling in de toppen der vingers, ook-doving,
der teenen, door de koude veroorzaakt: Je ne puis
écrire, car j'ai l'onglée, ik kan niet schrijven,
want mijne vingers tintelen van koude. — [Vétér.]
Vliezig uitwas n. in den ooghoek (hetzelfde als
ONGLE bij den mensch).
Onglet, m. (verklw. van angle) Nageltje n. —
[Bot.] Nagel m., beneden deel n. van een bloemblad, waarmede 't op den vruchtbodem vastzit. —
[Bouch.J Vetvlies n., dat aan de lever of long
hangt. — [Géom .] Hoek m. van 45 graden. Onglet
cylindrique, cilinderstuk lusschen de basis en een
schuin snijvlak, dat de basis raakt. Onglet sphérique, gedeelte des bols tusschen twee vlakken, die
door denzelEden diameter gaan. — [H. n.] Soort
van prachtmees of tanagra f. — [Bist.] Klein uit
aan 't eind van een' afgesneden tak, dat-stekn.
nooit verwast. — [ Joail.] Melkwitte vlek f. in den
onyx. — [Impr.] Faire un onglet, een verbeterblad
drukken. — Onglets, z. v. a. GUILLEMETS. —
[Méd.], z. v. a. PTERYGION. — [ Tech.] Holle graveerbeitel m. voor verheven werk; — steekijzer n.,
gehard staal n., waarvan de eene zijde scherp en
de andere afgerond is; — vingerhoed m. der borduursters; — half regthoekig afgewerkte lijst of
plank f.; verstek n.; Assemblage fait a eng!-, in 't
verstek zamengevoegd; — boogswize inkerving op
't plat van een houten of ijzeren liniaal; nagelkeep f. in een knipmes of pennemes, om het te openen; — papierstrook f., die bij de bladen des boe/es
wordt ingenaaid, om er eene plaat of kaart aan
te plakken. — Ongleté, e, adj. [Bot.] Met een'
langen, doorschijnenden nagel. — Onglette, f.
[Tech.] Platte graveerbeitel m. — Nagelkeep f.
(z. ONGLET).

Onguéal, e, adj. [Anat.] Van den aard des
nagels: Matrice ong-e. — Phalange ong-e of als
subst. ONGUÉAL, vingerlid, dat den nagel draagt,
nagellid n.
Onguent, m. [Pbarm.] Zalf f. Ong- pour les
yeux, pour la brulure, pour les cheveux, pour
les plaies, pour la gale, oog-, brand-, haar-, wond-,
schurftzalf. Ong- de Saturne, loodzalf. Ong- divin,
wonderzalf. Ong- gris of mercuriel, kwikzalf. —
(Loc. prov.) Il doit avoir de long- pour la brulure,
die moet eenmaal in de hel branden. II n'y a pas
dong- qui le puisse guérir, aan hem is geen zalf
te strijken, hij is ongeneeslijk, zijne zaak staat
wanhopig. C'est de long- pour la brulure, Ongmiton- mitaine, z. MITAINE. Z. ook BOITE. — [ H.
anc.] Allerlei welriekende dingen, kruiden, oliën,
enz., waarmede men de ligchamen zalfde en bal
[Agric.] Boomzalf f. (van koemest en-semd.
klei). — Onguentaire, adj. [Pharm.] Zalfachtig.
Onguicule, m. (pr. — gu-i—) [H. n.] Nagel m.
van sommige dieren, die naar den menschennagel
gelijkt. — Onguieulé, e, adj. (pr. —gu-i—)
Genageld, van nagels voorzien; nagelvormig. -Onguicure, m. Nagelverzorger, nagelarts m. —
On guiforme, adj. (pr. — gu-i—) Nagelvormig.
Ougule, f. Hoornig bekleedsel n., dat den hoef
der viervoetige dieren vormt. — Ongulé, e, adj.
Nagelvormig. — [II. n.] Met hoeven voorzien, gehoefd. — Ongulines, f. pl. [H. n.] Klaauwschelpen, ungulinen f. pl. of ungulieten m.
1. — Ongulogrades, m. pl. [H. n.] Klaauwoopers in. pl., dieren, die op de klaauwen gaan.
Oniroerite, f. etc., z. ONEIROCRITE enz.
Oniscides, Onisciens, m. pl. [H. n.] Pissebedsoorten t. pl. — Onisciforme, Onisein, e,
adj Naar eene pissebed gelijkende, zeugvormig. —
Oniseographie, f. [Didact.] Beschrijving, geschiedenis van de pissebedden. — Oniscographiq ue, adj. Daartoe behoorend, on is k o g r á-

r

p h i s c h. — -[

Onisque, f., z. V. a. CLOPORTE, M.

(niet f., gelijk in voce staat).

Onite, m. [H. n.] Soort van lipvisch m.
Onobrome, f. [Bot.] Blaauwe carthamus of

verwersdistel m. (van Linnéus). — Onobryehées, f. pl. [Bot.] Spurriesoorten f. pl. — Onohryehis, m. [Bot.] Spurrie f. (sainfoin).
Onocentaure, m. [Myth.] Monster n., half
mensch en half ezel, o n o c e n t a u r u s m. --
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t [H. II.], Z. V. a. GIBBON. — OnocéphaIe,
adj. Met een ezelshoofd. — Onoehoiritès, m.
(pr. —koi-ri-tèce) Monster, half ezel en half var
(waaruit de christenen, naar 't zeggen der-ken
heidenen, hunnen God gemaakt hadden). — Onoelée, f. [Bot.] Verwers-ossetong f. — Onocordon, m. [Bot.] ..4kkervossestaart m. (vulpin des
prés). — Onoerotale, m. [H n.] Wetenschap pel2jke naam van de kropgans of den pelikaan (pélican). -- Onolatrie, f. [Hist.] Ezelsvereering,
ezelsdienst f., vereering des ezels, wegens de geneeskrachtige eigenschappen, die de Ouden aan ver
deden van dit dier toeschreven; ook als-schilend
beschuldiging tegen de eerste christenen gebruikt.
Onomancie, f., z. ONOMATOMANCIE. — Ono-

mastique, adj. [Didact.] Te benoemen, wat een'
naam moet dragen; namen bevattend of betreffend,
onomdstisch. — Onomatologie, f. Leer
der namen of woorden, naamvorosingsleer f. -Onoinatologique, adj. Die leer betreffend,
o n o m a t o l ó q i. s c h. — Onomatologue, m.,
z. V. a. NOMENCLATEUR. -- Ono natopée, f.
[Réth.] Klanknabootsing, woordvorming naar 't
geluid, dat het te benoemen voorwerp geeft; —
klanknabootsend woord, klankwoord, o n o m a t opo io n n. — Onotnatopéique, ad'. De klanknabootsing betreffend, klanknabootsend. — S Onomatopose, f. Naamsverberging, naamsvermomming f.
Ononid.e, f., Ononis, m. [Bot.] Ezelskruid n.,
z. v. a. ARRÉTE-BOEUF.
Ononychite, m. [H. rel.] Ezelsvoeler, spotnaam, dien de Heidenen aan Christus gaven, o n on y ch i e t m. — Onoporde, m. [Bot.] Witte
wegdistel m. (ook pet d'ane en epine blanche geheeten). — Onoscèle of Onoseélide, m. [Myth.]
Monster n. met ezelsvoeten. — Onosciomachie, f.
[H. ane.] Het abderítisch proces over de schaduw
des ezels.
Onosme, Onosmode, f. [Bot.] Gele ossetong f. (ook buglosse dorde geheeten).
Onquer, V. n. Voorgesteld klanknabootsend
woord om 't geluid des ezels uit te drukken, als
hij op eens zijn balken staakt.
Onqutes, adv., z. ONC.
Onthophage, m. [H. n.] Drek- of mestkever m.
Ontogonie , f. [Phil.] Geschiedenis van de
wording der bewerktuigde wezens op aarde. —
Ontogonigne, adj. Die wordingsgeschiedenis betreffend, ontogó nisch. — Ontographie,
Ontologie, f. [Didact.] Beschrijving, leer f. van
de wezens of dingen, wezenleer, grondwetenschap f.
(een deel der bovennatuurkunde). — Ontologigil.e, adj. De leer der wezens betreffend of daarop
gegrond, o n t o l ó g i s c h. — Ontologiste, Ontologue , m. Beoefenaar, kenner, aanhanger
der ontologie, ontoloog, ontologist m.
Onychion, m. [Bot.] Zeker javaansch standelkruid m.
Onyehite, m. [Minér.]Nagelsteen m.; onyxhoudend albast n. -- Onychogryphose, f. (pr.
ch=k; zoo ook de volgenden) [Mid.] Pijnlijke
kromming f. der nagels. — Onyehoinaneie, f.
[bivin.] Waarzeggerj uit de nagels, nagelwaarzeggery, onychomantie f. -- Onyehornaneien, m., -ne, f. Nagelwaarzegger m., -zegster F.
Als adj :Tot de nagelwaarzeggerij behoorend,
o n y c h o m a n t i c h. — Onychophide, Onychophore, adj. [H. n.] Gespoord, met sporen
aan 't achterlijf. — Onychophtonie, f. [Méd.]
Ontaarding f., bederf n. der nagels. — Onycophyme, m. [Méd.] Nagelgezwel, uitwas van een'
nagel, o n y c h ó p h y m a n. — Onyehoptose, f.
[Méd.] Het afvallen der nagels, o n y c h o p t ós is F. — Onygène, m. [Bot.] Zeer kleine paddestoel m., die op de hoeven en horens der dieren
wast.
Onymancie, F. [Divin.] Waarzeggerij F. uit
olie en was. — Onymaneien, m., -ne, f. Waarzegster m., -zegster f. uit olie en was. — Als adj.:
Die waarzeggerij be/re/fend, o n y m á n t i s c h.
Onyx, m. [Minér.J Nagelsteen, eene als edel
bekende verscheidenheid van den chalcedoon,-sten
o nyx m. Agate on -, onyx-agaat m. (vgl. CAMEE).
— [Méd.] Nagelvormige etterverzameli g f. tusschen de platen van 't hoornvlies. — Onyxie, f.,
Onyxis, m. [Méd.] Nagelgezwel n., nayelontsteking, o n y'c h i a f.
—

OPÉRA.
Onze, adj. num. Elf. Onze planètes, elf planeten. Nous étions onze Is table, wij zaten met ons
elven aan tafel. Il viendra entre dix et onze heures , hij zal tusschen tien en elf ure, tusschen
tienen en elven komen. — Ook als subst.: Le onze
de ce cadran est effacé, de elf van die wijzerplaat
is uitgegaan. — Ook voor onzième, elfde: Louis
onze, Feuille onze, Lodewijk de elfde, elfde blad n.
— [Hoewel onze met een' klinker begint, schrijft
en spreekt men het daarvoor komend lidwoord, ook
de, que, zonder afkapping: Le onze; La onze; II
n'y en a que onze; lie onze qu'íls étaient, it n'en
reste plus qu'un seul. — Ook wordt de eindmedeklinker, die onze vooraf gaat, in de uitspraak er
niet mede verbonden. Hetzelfde is met onzième
't geval.] — Onziènie, adj. num. Elfde. Le onzjour, de elfde dag m. La onzièrne feuille, het elfde
blad. Sa onzième anode, zijn elfde jaar n. — Ook
als subst. m.: J'ai un onz- dans cette affaire, ik
heb een elfde, een elfde aandeel in die zaak. —
ONZIÈME, f. [Mus.] Octaaf n. van de quarte of den
vierden toon des grondtoons. — Onzièmeinent,
adv. Ten elfde, in de elfde plaats.
Oolithe,m.(pr. o-o—, ook de volgenden) [Minér.]
Kuitsteen in., een kalksteen, die uit vischkuitvormige
korrels bestaat, m é k o n i e t, ó ii t i t h m. — Oolithigae, adj. [Géol.] Uit zamenhooping van kor
voorwerpen ontstaan, o o li t h i s c h. —-relvomig
Oologie, f. [Didact.] Leer van de vogeleijeren en
-nesten, geschiedenis F. dereijeren. — Oologique,
adj. Die leer o f geschiedenis betreffend, o o l ó g i.s c h.
— Oom ancie, Ooscopie, F. [Divin.] Waar
uit eijeren, o 0 m a n t í e, o os k o p i e 1. —-zegrij
Oomaneien, m., -ne, f. Waarzegger m., -zeg
uit eieren. — Als adj.: De eyerwaarzeg--sterf.
gerij betreffend, o 6 m á n t i s c h. — Oomètre, m.
[Bot.] Eijerstok m. der phanerogamen of der
planten met zigtbare geslachtsdeelen. — Oon, m.
[Méd.] Kiem F. (germe). — Oonin, m. [Chico.]
Eiwitstof f. (albumine).— Oopliore, m. [Physiol.]
Eijerstok m. (ovaire). — Oophorite, f. [Méd.]
Eijerstok- ontsteking f., o v p h o r i t i s f. — Ooscopie, f., z. OOSMANCIE. — Oospore, adj. [Bot.]
Met eivormige zaadkorrels. — Ootihèque, I. [Bot.]
Eijerstok m. der varenkruiden. — Oozoaires, m.
pl. [H. n.] Eidiertjes n. pl.
Opacité, F. [Phys.] Ondoorschijnendheid, donkerheid, opaciteit F.
Opah, m. [H. 11J, z. LUNE.

Opalage, m. [Tech.] Het omroeren der suikerkristallen in de vormen.
Opale, F. [Minér.] Melkblaauwe, glasachtige,
bijna doorschijnende edelsteen van 't kiezelgeslacht,
fermamentsteen (een kiezelzuur hydraat), op a a l rn.
Op- noble, commune, orientale, édele, gemeene,
oostersche opaal. — Opaalkleur F. — [Tech.] Faire
op-, opaal- of regenboogskleuren vertoonen (als
het zilver-alliëersel, bij 't smelten in de kapel,
eene menigte op- en neêrgaande bolletjes vertoont,
die eensklaps plaats maken voor snelbewégende
strepen van de helderste regenboogskleuren).
Opaler, v. a. [Tech.] De suikerkristallen in
de vormen omroeren; de suikerkorrels van de vormen losmaken.
Opalin, e, wij. [ H. n.] Opaalkleurig, opaalachtig. — Opalisant, e, adj. Den weerschijn
of gloed des opaals vertoonend, opaalglanzig. —
Opalisé, e, adj. [Minér.] Tot opaal overgegaan,
in opaal veranderd, g e o p a l i s e e r d.
Opaque, adj. Ondoorschijnend, het licht niet
doorlatend, donker: Pierre op-, ondoorschijnende
steen m. Corps op-, donker ligchaam D.
Opatre, M. [H. n.] Stofkever m.
Ope, m. [Arch.] Muurgat voor de kortelingen
of bunsems van een' steiger; balkgat n. onder de
zoldering. (of houtzwam F.
Opégraphe, m. [Bot.] Soort van hypoxylon H.
Opéra, m. (ital.) (eig. werk, kunstwerk) Zangspel, muzikaal of toonkunstig drama of tooneelspel n., Opera f.: Un op- Bien exécuté, eene wel
uitgevoerde opera. Composer des op-s, operaas
componéren of zetten. Chanteur, Chanteuse dop-,
opera-zanger m., -zangster F. — Op- comique,
komische opera, vrolijke opera. Op- buffa of bouffe,
kluchtzangepel n. Op- seria of sérieux, ernstige,
groote opera. — Op- of Théátre de lop-, schouw - ,
tooneel n., tooneelzaal f., schouwburg m., waarin
de operaas worden uitgevoerd, op era f.: Aller
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a lop-, naar de opera gaan. Gezamenlijke vertooners m. pl., personeel ii. (Ier opera: Lop- a
suivi le rai, de opera, het opera-personeel is tien
koning gevolgd.
(fig. et farn.) C'est un op-, t
is een moefjeljjie werk. eene lasti g e zaak.
[Jeu]
Faire op-, zich van al zijne kaarten ontdoen, al
zijne kaarten kwijt raken (in 't comète-spel).
OPERA, t. [Mus.] Muzikaal of toonkunslig werk
(oeuvre).
adj. Geschikt om geopereerd te
Operable
worden of de kunstbe'werkinq te ondergaan; uit
voerbaar, doenbaar.
Opérant, e, adj. Werkend, handelend, tot handelen geschikt.
Opé
rateui', m. Heelmeester, die operalien of kunstb werkingen verrigt breuksn(jder steensnfjder,
tandmeester, enz., operateur m. in algemeenen
zin: Een in handgrepen ervarene: Les expérieuces
de Ja chimie dernandent on liabile op-, de chemische
proeven vorderen een' bedreven werkman.
Somtijds: Kwakzalver, uitventer van geneesmiddelen.
Opératriee,
f.
Zij,
die
operatien
of
kunstS
bewerkingen doet. Voilb lop- aussllôt en besogne
(in La Fontaine's fabel Le Loup at Ja Cigogne),
daar tijgt onze a p e ra t rj c e terstond aan 't
werk.
Opéi-atif, ive, adj. Werkend, werkzaam, operatief.
Opéi-ation, I. Werking,
verrigting, handeling f.: Les op-s de In nature,
de werkingen der natuur.
(myst.) Les op-s de
Ja grace sur le coeur du pécheur, de werkingen,
de invloed der genade op 't hart des zondaars.
Op- do Saint-Esprit, werking, werkende kracht
van den Heiligen Geest.
[Phil.] Op-s de lesprit, de l'entendement, werkingen, verrigtingen
des geestes, des vcrstands.
[Mdd.] Lop- de ce
renuède est lente, de werking van dal geneesmiddel
is langzaam.
Verrigting, handelwijs, bewerking t.
[Math.] Op- d'arithmutique rekenwijze, rekenkunstige bewerkig t.: L'addition est Ja plus facile
des op-s, de zamenlelling is de gemakkelijkste bewerking. [Mil.] Régler les op-s dune campagne,
de krijgs-op e r a t ie n, de verschillende bewegingen
en ondernemingen, bet plan van tenen veldtogt bepalen of ontwerpen.
[Chin.] Op- chimique,
scheikunstige bewerking f.
[Chir.] Kunstbewerking, genezing door snijden, steken enz., operat ie t.: Op- du calcul, de steen-operatie, steensnede f. het steensnijden. Lop- de Ia saignte, het
aderlaten.
(fam. et iron.) Vous ayes fait lá une
belle op-! Voilà une belle op-! daar hebt ge u eens
regt uitgesloofd! daar hebt ge wat schoons verrigt!
[Corn. Fin.] Onderneming, handelsverrigting,
sp t cu Ia ti e f. Op-s de Ja bourse, beurszaken f.
p1. Op-s cambistes, wisseizaken, wissel-speculatiën.
Opéi-atoire, adj. [Chir.] De operatien of
kunstbewerkingen betreffend. Médecine op-, operalieve geneeskunde, chirurgie f.
Opereulaire, ad. [Bot.] Als een deksel, bij
wijze van deksel sluitend: Valve op-, sluitend klapvlies n.
OPERCETLAIRE, f. [Bot.] Dekseikruid n.,
opercularia f.
Opei-eulariées, f. p1.
Geslacht n. der dekselkruiden.
Opereule, rn.
[Bot.] Deksel, dekseltje n.
[H. n.] Kieuwdek
set n. (der visschen); deksel van één- en tweeTragus m of kiepvormig uitschalige schelpen.
steeksel aan den oorvoorrand, als het groat genoeg
is om de oorholte bijna te bedekken.
Opei-eulé, e, Operenlifére, adj. [Bot., H. ii.] Met
een deksel voorzien.
Opereuliforme, adj.
Dekeelvormig.
Operenlite, f. [Minér.] J'er
steend schelpdeksel n., operculiet rn.
v.
a.
Werken,
doen, uitwerken, uitOperer,
werking hebben, te weep brengen: Dien seul a pu
op- ce miracle, God alleen heeft dat wonder kunnen doen, te weeg brengen. C'est Ja grace qui a
opiré sa conversion de genade heeft zijne bekeering bewerkt.
[Mii.] Op- une diversion, eene
afleiding maken of bewerkstelligen.
Dikwijls
zonder voorwerp: La grâce opère sur les âmes,
de genade werkt op de zielen. Ce discours a opéré
cur les esprits, die redevoering heeft op de gemoederen gewerkt. Ce remade, Cette médecine commence a op-, dit middel, die artsenij begint te
werken.
(fam. ei iron.) Ii a bien opdré, hij heeft
wat schoons gedaan (niets goeds gedaan).
mv.
gebruikt in vele kunsten en wetenschappen die
zikere vaardigheid, bedrevenheid der handen, door
oefening verkregen vlugheid vereischen; heelkunstig
werken of iets verrigten om tent genezing voort
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te brengen, operéren. Cet arithrnéticien opère
avec heaucoup de facilitâ, deze rekenaar werkt
met veel gemak, vlugheid. Ce chirurgien opère
parfaitement, je l'ai vu op-, deze wondheeler opereert voortreffelijk ik heb hem zien werken of
operéren. Op- on malade, een' zieke operéren.
Se faire op- de la taille, zich van den steen laten
snijden.
S'OPEIIER. V. pi-. Plaats hebben of grjpen, voorvallen, geschieden, zich toedragen: 11 s'est
opéré on grand changement en lui, er heeft eene
groote verandering bij hem plaats gegrepen. Cornment s'opère Ia sensation do goût? hoe geschiedt
de gewaarwording van den smaak?
Het part.
passé is ook adj. : Changements opérés par la civilisation, door de beschaving bewerkte of teweeggebragte veranderingen t. pi. Ook subst.: L'opéré
mourut entre sas mains, de geopereerde stierf in
zijne handen.
Opéiette, f. [Mus.] Kleine opera f.
Opertané, e, Opertané en, ne,adj. [Ant.]
Geheimzinnig (van de offeranden).
[Myth. lat.]
Les dieux op-s, de onderaardsche, in den schoot
der aarde wonende goden in. p1. (arurn).
Opétiole, f [Bot.] Oost-indische kalfsvoet rn.
Ophate, m. [Minér.] IVans eener marmersoort, ophaal n.
Ophèle, m. [Bot.] Soort van lagen baobab in.
op Afrika's oostkust.
Ophiase, f. [Méd.] Kale plek, die tusschen de
haren in slangvorinige wendingen voortkruipt,
ophiasis 1.
Ophibase, f. [Minér.], z. v. a.
OPHITE, SERPENTIN.
Ophicalce, f. [Minér.] Met
serpenljn gemengde kalksteen m., slangenmormer n.
Ophicéphale, adj. [H. n.] Meteen' slangenp. Als subst.: Siangenkop m. (een visch).
^o Opbichthes, Ophichthyïques, in. p1.
Slangvormnige visschen in. p1.
Ophiclélde, f.
[Mus.] Slangvormig blaasinstrument n. met 9 kleppen, serpent n., groote basfogot t.
Ophidie, f.
Wormvormige naaldvisch m., zeenaald f. Oph
barljue, siangenvisch, baardmannetje n., inde Middellandsche en Iloode zee (ook donzelle geheeten).
Oph- imberije, ongehaarde slangenvisch. Ophi
dien, ne, adj. [U. n.] Slangvorinig.
onusDIENS, m. p1. Orde f. der slangen; slangensoorten f.
slangvoriniye
dieren
pl.
n.
o p P i d i e n 1. p1.
Pl.;
Ophidosauriefts, m. p1. Orde f. der slangen
en hagedissen.
Opfiîoetène, rn. [H. n. ] Soort
van veelvoet m. (scolopendre).
Ophiodonte, m. [Mincir.] Versteende slangentand in.
Ophiogènes m. p1. [Ant.] Slangenzonen rn.
p1., fabelachtig menschenras n., dat voorgaf uit
slangen te zijn voortgekomen.
Ophioglosse, in.
[Bot.] Slangen- of addertong 1.
[H. n. ] Soort
van tongsteen m. (glossopétre).
Ophioglossite, f. [Minâr.] Versteende slangentong t. of
haaijentand m.
Ophiographe, in. [Didact.]
Slangenbeschrjverm. Ophiographie, t Siangenbeschrjvin f.
Ophiographique
adj.
Siangenbeschrjvend, ophiogrclphisch. —Ophi
olde, adj. Slangvormiq, naar eene slang gelijkend.
OPHIOIDES, M. Pl. Slangvormiqe visschen ni. p1.
z. v. a. OPHIOMORPHITES. Ophiolàtre, adj.
[Ant.] Slangenvereerend: People oph-. Ook als
subst.: Les oph-s, de slongendienaars, -vereerders,
-aanbidders in. pi.
Ophiolâti-ie, f. Slangen
vereering, -aanbidding, -dienst f. Ophiolàtriqtie, adj. Siangenvereerend, op h iold tr isc h.
Ophiolithe, m. [Minâr.J Slangenversteening f.,
ophioljth m.
Zamen gestelde steensoort met
talk of serpentijn en straalsteen tot basis en haifverkalkt ijzer inhoudende. Ophiologie, t. [Didact.]
Leer der slangen, natuurbeschrjving f. der slangen.
Ophiologique, adj. Die leer of beschrijving
betreffend, op h i o lOgisch. Ophiologiste, m.
Sianpenbeschrfjver, slanqenkenner, a p h i 0 to qí t t,
ophioloog m.
Ophioniancie, f. [Divin.]
Waarzegperj t. door slangen.
Ophiomanden, m., ne, f. Slangenwaarzegger m., -zegster f.
Als adj. Tot de siangenwaarzeggerj behoorend,
ophio ni d ntisc h. Ophiornaque, adj. Siangenbestrjdend. Als subst.: Siangenbestrfjder rn.,
slanqenbevechtster f. (bijnaam van verscheidene
egyptische goden, inz. van de godin Isis). Ophioniorphe, adj. [H. n. ] Slangvormiû, in slangengedaante, ophiomörphisch. — Ophiornor
phites, m. p1. {Minér.] Slangvormige ver.cteeningen f. p1., ammonshorens m. p1.
Ophion, m.
,
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OPHIOPHAGE
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[H. n.] Slangwesp f. — Ophiophage, adj. Zich
met slangen voedend. — Als subst. m. en f. Slan-

geneter rn., -eetster f. — Ophiophagie, f. Het
slangeneten. — Ophiopha gi q tie, adj. Slangenetend, o p h i- o p h á g isc h. — Ophiorrhise, f.

[Rot.[ Slangenwortel m. — Ophioscoloelon, m.
Bot.] Soort van kapperstruik m. — Ophiose, f.
[Bot.], z. V. a. OPHIOXYLLE . -- Ophiosène, f.
[H. n.] Soort van ingewandsworm m. — Ophiosperme, f. pl. [Bot.] Slangenzaad n. — Ophiostaphyle, m. [Bot.] Soort van kapperstruik in.
— Ophiostotne, m. [H. n.] Zékere ingewandsworm m. der zoogdieren en visschen. -- Ophioxyle, in. [Bot.] Slangenhout n. — Ophisanre, m. [i4 . n.] Slangenhagedis, glasslang I. (serpent de verre). — Ophisure, m. Slangenstaart,
slangaal m., soort van zeeaal (ook anguille serpent
en poisson de mei geheeten) — Ophite, adj.
[Didact.] Naar de slang gelijkend. — [Litt.]
Vers oph-s, slangverzen n. pl. (die men in den
[

slangenvorm schreef) .
z. v. a,

— OPHITE , m. [Miner.],
SERPENTIN. -- OPHITES, m. pl. [H . rel .

Slangendienaars m. pl., eene gnostische secce van
de 2e tot de 6e eeuw, die de slangen vereerde,
meenende, dat Christus zich verborgen had in de
gedaante der slang, die Eva verleidde. — Ophitine, f. [Minér.] Basis f. van den serpentijn of
groenen porfier. — Ophiuchus, m. (pr. — kuce)
[Astr .] , z. v. a. SERPENTAIRE . — Ophinre, adj.

Als een slangenstaart — OPHIURE , f. [H.. n.]
Slangenster f., eerre stekelhuidige zeeester. Oph.

lézard of lézardée, spoe,lwormster, gestaarte zeester f. — Ophrias, m., of Ophrie, f. [H. n.]

Kamslang, bergslang f., eene soort van boa-slang.
Ophrys, m. (pr. o-frice) [Bot.] Tweeblad n.,
op h r y s f., eene soort van standelkruid. Ophrys

-mouche, vliegeplant f. Ophrys-araignée, spinneop hrys. Ophrys- nid - d'oiseau , vogelnest-ophrys.Ophrys-abeille, b)j-ophris. Ophrys-homme, mensch-

vormige ophrys.

Ophthalgie, f. [Méd.] Oogpijn f., oogladen n.
zonder ontsteking. — Ophthalgique, adj. De
oogpijn betreffend, o p h t h á l g i s c h. — Ophthalmiatre, m. Oogarts m. — Ophthalmiatrie, f. Oogheelkunde f. — Ophthalmiatriq ue, adj. De oogheelkunde betreffend, o p h th a 1m i á t r i. s c h. -- Ophthalmie, f. Uitwendige
oogontsteking, oogziekte f. — Ophthalrnique,

adj. [Anat.] De oogen betreffend: Artère, Veine,
Nerf ophth-, oogslagader, oogader, oogzenuw f. —
[ Méd.] Oogenheelend of - genezend; de oogziekte
betreffend , o p h t h á l m i s c h: Remèdes ophth-s,
of als subst. OPHTHALMI'IIQUES, m, pl . Oogmiddelen,

ophthalmische middelen (oogwaters, oogzalven, oogpoeders) , op h t h á l m i ka n. pl. — OPHTHALMIQUE
of Ophthalmiste, m. Ooglijder m. — Ophthalmite, m. [Minér.], Oogsteen, oogagaat m.

der Grieken; agaat met oogvormige eenmiddelpuntige cirkels. — [Méd.] Inwendige ontsteking van
den ganschen oogappel, o p h t h a l m i t i s f. —
Ophthalmieus, m. (pr. —nee) Onzigtbaarmakende steen m., fabelachtige steen, die den drager
onzigtbaar maakte. -- Ophthalinobiotique, f.
[Méd.] Oogenverpleging, behoorlijke zorg voor 't
behoud der oogen, ophtalmobiotiek f. —
Opthalmoblennorrhée, f. [Méd.] Ooogdruiper m., ziekelijke uitscheiding van 't oog. — Ophthalmnoblennorrhéique, adj. Den oogdruiper
betreffend, ophthalmoblennorrhwisch. —
Ophthalmoeèle, f. [Méd.] Oogbreuk, uitzak
oog (exophthalmie). — Ophthal--kingf.va't
modynie, f. [Méd.] Oogpijn f. -- Ophthalnmographe, in. Oogbeschr2,lver, o p h t h a l m og r a p h m. ---- O hthalinographie, f OogbeWphthalmograpttique, adj.
schrjving f. —

Oogbeschrzjvend, ophthalmographisch. —

Ophthalmoiatre, Ophthalinoïatrie, f., z.
OPHTHALMIATBE, OPHTHALIIIIATRIE . — Ophthal niologie, f. Oogenleer f. — Ophthalmologigile, adj. De oogenleer betrefend, o p h t h a l m ol o g i s c h. — Ophthalmologiste, Ophthalmologue, m. Schrijver eerier oogenleer, o p hth.almoloog ni. — Ophthalmomètre, m.

OPINIATRER.
ophthalmometrisch. —Ophthalmoncie,f.
Hard ooggezwel n. in of aan het oog, o p h t h a lm o ncu s m. — Ophthalmonosologie , I.
Leer f. der oogziekten. — Ophthalinonosologique, adj. De oogziekten betreITend, o p h t is a Imo no s o t o g i s c h. -- Oplhthalmonosologiste ni Schri/ver over de oogziekten, o p h t h al•z o n o s o l o g i s t m. — Oplhthalmophyine, m.
Oogappelgezwel, ooguitwas D. — Ophthalmo,

.

ponie, f. Oogontsteking f. -- Oplithalinoponique,adj. Oogontstekend, ophthalmoponisch.
— Ophthaln1optose, f. Uitzakking des oogbals

uit zijne beenige kas, ophthalmoptósis, f.Ophthalmorrhagie, F. Bloedvlos jing f. uit den
oogbal. — Ophthalmorrhée, f. Uitstorting
VOO bloed of etter in het oog, op h t h a l m o r r h ce a f.
— Ophthalmorroïquae, adj. Die uitstorting
betreffend, ophthalmorrhw sch. — Ophlbalmoseopie, f. Oogbeschouwing, kunst om
iemands temperament uit z jne oogera op te maken.
— Ophthalvnoseopique, aclj. Oogbeschouwcnd,

oph,IIaalmoskópiscIi. — Ophthalmostat
of Ophthalniostate , m. Oogbalhouder m.,
werktuig om bij zékere kunstbewerkingen aan 't
oog de oogleden geopend en den oogbal bevestigd
of onbewégelijk te houden, o p h t h a 1 m o s t a a t in.
— Ophthalmothérapentigiie, f. Leer van
de genezing der oogziekten., o p h t h a 1 in o t h er ap í e I. — Ophthalinotomie, f. Oogontleding f.;
— uitneming f. Vein 't oog. -- Ophthalniotomique, adj. Die ontleding , of die kunstbewerking
betreffend, ophthalmotomisch. —Ophthalnnoxyse, f. Ongkerving f. (eene voormalige kunst
Opihthalmoxystre, m. Kerfbor--bewrking).—
stel in voor de Dogen.
Ophys, in. (pr. o-flee) [H. n.] Nijlgrondel m.
Opiaeé, e, adj. [Pbarm.] Opium- bevattend:
Remede op-, of als subst. m OPIACÉ , in. Opiummiddel, slaapmiddel n., slaapdrank m. - Opiaeer, V. a. [Pharm.] ..lrtseni^en met opium bereiden. —' Opiat, m. [Pharm.] Opium- middel n.,
pijnstillend middel met op iurrm zamengesteld. —
Tegenwoordig ook de naam van velerlei slikartsenvjen en andere bereidingen , waarin geen opium
komt, o p i a t n. Op- pour les dents, tand -opiat n.
— Opiatigiie, add. [Méd.] Den opium betreffend:
'l'raitement op-, behandeling met opium.
Opilatif, ive, adj. [Méd.] Verstoppend. —
Opilation, f. [Méd.] Verstopping f. (obstruc.

tion).
Opile, m. [H. n.] Soort van mierkever m.
Opiler, V. a. [Méd.] Verstoppen (obstruer). -Het part. passé is ook adj.: Vaisseaux opile's, ver

vaten n. pl.

-stope

Opirnes, adj. f. pl. [Ant. rom.] (alleen voor
Dépouilles op-s, veldheersbuit, eere--komen(li):

buit m. (welke een' veldheer ten deel viel, die met
eigen hand den aanvoerder van 't vijandelijk leger
had gedoo (l ) .
Opinant, m. Stemgever, stemmer nl., uitbrenger
van zijne meerring b4i eens beraadslaging. — Opiner, V. n. Zijn gevoelen uitbrengen, zyne manning
zeggen, zone zienswijze blootleggen ho eene beraad
stemmen: I1 a opine a la mort, pour la-slag.n,
paix, h-Li heeft zijne stem voor den dood, tot den

vrede gegeven. Op- par la tribune, par 1a presse,
zijne gevoelens door middel van d..e tribune of 't
spreekgestoelte, door de pers openbaren. — (Loc.

prov.) Op- du bonnet, z . BOINNET . — [Ant.] Opde la main. n o t de hand zijne stem geven.
Opiniàtre, adj. Halsstarrig, hardnekkig, std fhoofdig, onbuigzaam, koppig, st-j/fzinndg, ezgenzznnig; volhardend, onwankelbaar, standvastig: Enfant op-, halsstarrig kind n. I1 ne faut point etre
op- sur cela, men moet niet hardnekkig daarop
blijven staan. — Combat op-, hardnekkige, langdurige strijd m. Travail op-, aanhoudende arbeid m.

— Fièvre op- , hardnekkige, niet te verdrijven
koorts f. — Opiniátreinent, adv. Op halsstarr ig e wijze, met hardnekkigheid, standvastigheid
enz. Soutenir op- une erreur, eens dwaling hardnekkig staande houden. — I1 a défendu op- cette
place, hij heeft deze plaats standvastig, hardnekkig
Oogmeter, werktuig ter bepaling van de grootte verdedigd. — Opiniàtrer, V. a. Met hardnekkig
staande houden: Op- un fait, een feit hard--heid
der oogkameren, ophthalmometer m. —
OphthalinoYY'étrie, f. Oogmeting f., gebruik n. nekkig staande houden. — Op- ses plaintes, onvan den oogmeter. — O p hthalmoinétriVie, afgebroken met zijne klapten voortgaan. — Op- on
adj. Den oogmeter of de oogmeting betre/Tend, enfant, een kind halsstarrig maken. (In al deze
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beteekenissen is het woord weinig in gebruik). — behoorlijke wijze, van pas. — Opportunité, f.
sti fhoo fdig, hard- Gepastheid, voegzaamheid, gepaste or gunstige genekkig vasthouden, volhouden: 11 s'opiniátre à legenheid f. L'opp- du lieu, de gepaste gelegenheid
des oords. Il fallait se prévaloir de l'opp-, men
sou tenir cette erreur, hij blijft onverzettelijk b
die dwaling. — Opiniátreté, f. Hardnekkigheid, moest zich de goede gelegenheid ten nutte maken.
Opposable, adj. Tegenover te stellen, geschikt
,
stij
(zinnigheid
,
st) f hoo fdigheid , halsstarrigheid
hoofdigheid, koppigheid; standvastigheid, volhou - om tegenover gesteld te worden. --- Opposant,
ding f. Soutenir une erreur avec op-, eene dwa- e, adj. • Tegenstellend, tegensprekend, tegenstrevend,
ling met st j fhoofdigheid staande houden. — I1 se verwerend, op p o n é r e n d. — [Prat.] Etre recu
défendit avec op-, hij verdedigde zich met hard- partie opp-e, als verwerende partij toegelaten wdrden. — Le parti opp-, de tegenpartij f. — [Anat.]
nekkigheid, met volharding.
Opinion, f. Stem, meening f., gevoelen n. (van ^ Muscles opp-s, tegenovergestelde spieren f. pl. —
hem, die mede over eene zaak beraadslaagt); mee OPPOSANT, m. Wederstrever, tegenspreker, tegen
bestrijder, verweerder m., tegenpartij f.,-stander,
zienswijze, gedachte f., gevoelen, inzien n.,-nig,
dunk ni., eigen beschouwingswijze der dingen, opponént, opposánt m.: Les opp-s sont en
minorité,
de tegenstanders, de opposanten maken
tot
het
stemmen,
o pi n i e f. Aller aux op-s, tot
opnemen der stemmen overgaan. Prendre, Recueil- de minderheid of het kleinst getal uit.
Opposer, v. a. Tegenstellen, tegenover stellen
lir les op-s , de stemmen opzamelen. Aller aux.
op-s (of Voter) par assis et levé, z. Assns. — Op- of zetten (als hinderpaal, als tegenweer of om in
générale, raisonnable, fondée, algemeen, redelijk, verhouding, in contrast of in vergelijking te plaatgegrond gevoelen. Partager lop- de qn., iemands sen), opp o n ér e n. Opp- une digue a la violence
meening of zienswijze deden. Les op-s sont libres, de l'eau, Benen dijk leggen tegen de kracht van
de gevoelens, gedachten zijn vrij. — J'ai bonne 't water. — On lui opposa des troupes fraiches,
op- de lui, ik heb een' goeden dunk van hem. Op- men stelde hem versche troepen tegen. Opp- la force
religieuse, godsdienstmeening f., geloof n. — C'est á la force, la force a la ruse, geweld tegen geweld,
une affaire dop-, 't is eene zaak, waarover ieder geweld tegen list gebruiken. Quel orateur avonszijne eigen meening heeft, waarvan ieder kan den- nous qu'on puisse opp- à Cicéron? welken redeken wat hij wil. — Un mal dop-, een ingebeeld naar hebben wij, dien wij met Cicero vergelijken
kwaad. — Lop- publique, of enkel Lop-, de open- kunnen. I1 y a peu de statues modernes qu'on
bare meening, de volks-meening, volks-opinie f. — puisse opp- aux statues antiques, er zijn weinig
(absol.) J'ai op- de ce jeune homme, ik stel mij hedendaagsche standbeelden, die men bij de oude
veel goeds van dien jongeling voor, ik voorspel mij zou kunnen in vergelijking brengen. -- S' OPPOSER ,
veel goeds van hem. — Opinioniste, m. Op- v. pr. Weêrstand bieden, wederstaan, bestrijden,
werper, schepper van een gevoelen, iemand, die zich verzetten, zich tegenstellen, aankanten: S'oppeene meening opvat en daarop staan blijft, op i- à l'exécution du jugement, zich aankanten tegen
de uitvoering van een vonnis. — Ii s'est toujours
nionist m.
% Opiologie, f. Verhandeling over den opium. opposé á nos desseins, hij heeft zich altijd tegen
-- Opiophage, in. Opium-eter of rooker, am- onze oogmerken verzet, heeft ze steeds gedwarsboomd. S'opp- à l'ambition de qn., iemands heersch/ioenschuiver.
Opisthoerane, m. [Anat.] achterhoofd n., zucht tegengaan. La fortune s'oppose á tous mes
achterschedel m. , achterhoo fdsbeen, op i s t h o k r a- desseins. de fortuin is mij in alles tegen. Elkanni on n. — Opisthoeyphose, f. [Méd.] Rugge- der tegenstaan, belemmeren of verhinderen: Les
graatskromming f., bult, bogchel m. -- Opistho- homines sopposent réciproquement á leur félicité.
done, m. [Arch. anc.] 4chterdeel n. eens tem — Het part. passé is ook adj.: Caractères opposés,
— Opisthogastrique, adj. [Anat.]: Bran--pels. tegenovergestelde, strijdige karakters n. pl. — Le
die op-, 0/als subst m. OPISTHOGASTRIQUE, m. Ach - rivage opposé, La rive opp-e, de tegenoverliggende
ter de maag ontstaande tak m van de neêrwaarts- kust f., oever m., de overzijde f. — Feuílles opp-es,
gaande groote slagader. — Opisthographe , tegenoverstaande bladeren n. pl. — B e a u est
adj. [Ant.] Van achteren, op de rug- of achterzijde opp- à 1 a i d, s choon staat tegenover l e e tij k.
beschreven. Feuillet op-, aan beide zijden beschre- — [Géom.] Angles opp-s, tegenoverstaande hoeven blad n. Les manuscrits anciens ne sont pas ken m. pl. — [Mar.] Ces vaisseaux courent it
ordinairernent op-s, de oude handschriften zijn bordss opp-s, die schepen liggen over tegenovergedoorgaans enkel aan ééne zijde beschreven. — Opis- stelde boegen, houden of loopen elk over een' ver
boeg. — Ook als subst. m. Ce ills est-schilend
thographie, f. Het schrijven op de achter- of
keerzijde van een blad, beschrijving der beide zijden tout 1'opp- de son père, die zoon is geheel het tegen
tegendeel zijn vaders. — S it-overgstld,h
van een blad. — Opisthographique, adj. Van
achteren of op de keerzijde, aan beide zijden be- L'OPPOSÉ , loc. adv. In tegendeel, daarentegen (au
schreven, opisthogruphisch. — Opisthoto- contraire). - Opposite, m. it f. Tegengestelde,
tegendeel n. Ce que vous avancez-lit est tout
nos, m. (pr. —noce) [Méd.] Krampachtige ach
-terovkmingdslcha,ruekmpf. 1'opp- de ce que vous dites hier, wat gij daar
aanvoert, is geheel het tegengestelde van hetgeen
opisthótonos m.
Opium, m. (pr. —ome) [Bot., Pharm.] Inge- gij gisteren zeidet. — Weleer ook als adj. gebruikt:
dikt melkvocht van de stengels en zaadhuizen ader Deux routes opp-s (opposées). — it L' OPPOSITE,
oostersche witte slaapbollen, heulsap, opium m., joe. adv., it L'OPPOSITE DE, loc. prep. Tegenover.
in 't Oosten a m f i o e n geheeten. Op- en larmes, Le chateau est sur la hauteur, et b l'opp- ii y a
opium in droppels of tranen (de beste soort). (Plur. un grand boil, 't kasteel ligt op de hoogte, en
Des opiums.) (HOPL — . tegenover ligt een groot bosch. A 1'opp- du camp
Oplite, Oploniaehie, Oplophore, etc., z. se trouve une batterie, tegenover het leger ligt
Opohalsan'e of Opobalsan'um , (pr. eene batterij. -- Oppositif, ive, adj. Tegenover
s i t i e f. — Op--stand;werbi,op
—mome)m. [Bot.] Balsem m. van Gilead, van Mekka
of van Judea, egyptische balsem, de welriekende bal- position, f. Tegenstelling f., tegenstand, weerurn van een boom [amyris gileadénsis] in Arabië. stand, hinderpaal m., verzet n., tegenkanting, we— Opoeleldoeh, m. [Pharm.] Zamengesteld derstrevinq, tegenspraak; tegenstrjdigh.eid f., verliniment of vloeibaar inwrj f middel tegen rheumd- schil, contrast n., o p p o s i t i e f. Vous n'y troutische aandoeningen, op od é Id o k n. (een door verez aucu n e opp- , gij zult geenen tegenstand
Paracelsus gesmeed woord). — Opodéocèle, f. daarbij vinden. Lever une opp-, een' hinderpaal
[Méd.] Breuk f. onder 't schaambeen. --Opo- uit den weg ruimen. Il règne entre ces deux homp anax, m. [Corn.] Panax-gom f., eene genees- mes une continuelle opp- , er heerscht tusschen
krachtige gomhars uit den wortel eener soort van die beide menschen eene voortdurende tegenstrijdigpastinaken in de Levant, in Zuid-Frankrijk, enz.
heid. La morale est souvent en opp- avec nos
Opossum, m. [H. n.] Buideldier n., buidel- gouts, de zedeleer is dikwijls in strijd, in tegenrat r.
spraak met onze lusten. La chose passa sans auOpportan, e, adj. Gepast, gelegen, gunstig, cune opp-, de zaak ging zonder eenige tegenkantijdig, behoorlijk, voegzaam: Moment opp-, gepast ting, oppositie, door. II a de i'opp- it tout ce que
oogenblik n. Circonstance opp-e, gunstige omstan- les autres veulent, hij is tegen alles, wat de andigheid f. I1 nest pas opp- de faire cela aujour- deren willen. — [Prat.] Faire opp- b un scellé,
d'hui, 't is niet gepast, voegzaam, dit heden te doen. tegen Bene verzégeling opkomen. S'il n'y a point
--- Opportunéinent, adv. Op gepaste, gelégene, i'opp-, it en sera fait mention dans l'acte du
S'OPINIaTRER, V. pr. Sop- a qe.,

.
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Opticien, iii. Gezigtkundige, Opticus ni. manage, indien er geen hinder, geen verzet is, zal
daarvan melding in de huwelijks-acte gemaakt Oogglasslijper, brillenmaker, maker van optische
worden. - [ Pout.] Le par ft de l'opp-, de tegen- instrumenten. - Opticogiaphe, adj. [Didact.]
zijde of tegenpartij, de verzettingsparlj, welke de Met een vergrootglas geschreven: Ecriture opt-,
regéring of de lieerschende partij tegenwerkt, de schrift, dat men alleen met een vergrootglas kan
oppositie-partij, de oppositie. Journal de lop-, op- lezen. - OPTICOGRAPHE , M. Schrijver over de
positie-blad n. - [Astrj Tegenstand, tegenover- gezigtkunde. - Vergrootglas n. waarmede men
stand rn. (afstand van 180 graden tusschen twee schrijft, opticograaph rn. - Opticogra
hemelliqcliamen). Les éclipses de lune ant lieu pbie, f. [Didact.] Verhandeling f. over de gezigtquaud In lone est en app- avec Ia terre, de maans- kunde. - Optieographique, adj. Die verhanverduisteringen hebben plaats, wanneer de maan deling betreffend, 0 p t i c a g r a p h is c P. - Optiin tegenstand is met de aarde. - [ Rhét.] Tegen- eomètre, In. [Pliys.] Gezigtsmeter, werktuig ter
stelling f., figuur, waardoor men twee schijnbaar bepaling van de zienskracht of den sterktegraad
strjdige of onvereenbare begrippen vereenigt (b. V. van 't gezigtsverinogen, o p t i cam eter, op t omePoltion courageux, moedige bloodaard, Folie sa- ter m. - Opticoiiiétrie, t. Gezigtsrneting 1. Opticornétrique , adj. De gezigtsmeting betrefgesse, dwaze wijsheid).
Oppresser, V. a. Drukken, benaauwen, be- fend, a p t ic 0 mi tn sc h. - Optico-troehléiklemmen (van ligchaamsaandoeningen): Je eens qc. sclérotieien, adj. et subst. in. Grooteschuinsc/ze
qui m'oppiesse, ik voel i ts, dat mij drukt, be- oogspier f
Optimale, ni. [H. anc.] Voorname, aanziennaauwt. - ( fi g.) Une mauvaise action oppresse
toujours la conscience, eene slechte daad bezwaart, ljke, groote, optimaal m. - Optimatie, 1.
drukt altijd het geweten. - liet part. passi is ook (pr. t=e) Gezamenlijke grooten of aanzienlijken m.
adj.: Poitrine oppresse, beklemde, benaauwde p1. eener stad; - z. V. a. ARISTOCRATIE.
Optime, adv. (latin) (pr. –mé) (fam.) Best,
borst 1. -- Aine oppr-e, bedrukte, bezwaarde
ziel I. -- Oppresseiir, m. Onderdrukker, ver- opperbest, zeer goed. Optimisme, m. [Phil.]
drukker, geweldenaar: Les sujets se rëvoltèrent Leer van de beste wereld (van Leibnitz), wijsgeecontre leur oppr-, de onderdanen stonden op tegen rige stelling, dat de wereld, in haar geheel genohunnen onderdrukker. - Ook als adj. rn.: Gou- men, de beste is, die God scheppen kon, opt imisvernenient oppr- verdrukkende regéring f. - mus n. - (in 't gewone leven somtijds): Nei4- Oppressif, ive, adj. Drukkend, verdrukkend, ging 1. om alles van de goede zijde te beschouwen.
onderdrukkend, bedwingend: Légisiation oppr-ive, - Optimste, adj. Bet optim.ismus betreffend:
drukkende wetgeving t Moyens oppr-s, dwangmid- Systdnie opt-, optimistisch stelsel n.—OPTIMISTF., M.
delen is. Pl. -- Oppression, f. Drukking, be- en f. Aanhanger m., aanhangster t. van 't optimisklemming, benaauwing, benaauwdheid t. (der borst, mus, op t i m i s t m. - (bij uitbreiding) Hij of zij,
der ademhaling): Sentir one grande oppr- de poi- die de u'ereldsche zaken liefst van hare goede zijde
trifle, d'estomac, eene zware drukking op de borst, beschouwt.
Option, 1. Keus, keur, vrijheid 1. om uit twee
op de maag gevoelen. - (fig.) Verdrukking, onderdruk/ring. dwingelandij f.: Le peuple languit dans of meer dingen din te kiezen: .1e laisse cela is
l'oppr- , het volk kwijnt in de onderdrukking. - votre opt-, ik laat dit aan uwe keus. Je vous
Oppressivement, adv. Op drukkende, onder- donne l'opt- entre ces deux livres, ik geef u de
keuze van deze twee boeken.
drukkende wijze.
Optique , f. {Phys.j Gezigtkunde , lichtleer,
Opprimer, v. a. Drukken, verdrukken, onderwetenschap
van de natuur des lichts en de wetten
een
drukken.' Un prince qui opprirne Son peuple,
vorst, die zijn volk onderdrukt. Oppr- l'innocence, van het zien, optiek, Optica f.: Traité d'opt-,
in vérité, de onschuld, de waarheid onderdrukken. verhandeling f. over de gezigtkunde. - Oak z. v. a.
- (absol.) Malheur is ceux qui oppriment! wee perspective, vdrgezigt, perspectief n., wijze, waarop
hun, die onderdrukken! - liet part. passi is ook de voorwerpen zich op een' afstand voordoen. liluadj.: Peuple opprirni, onderdrukt volk n. L'inno- sions de i'opt-, gezigtsbegoochetingen 1. p1. - Optcence oppr-e, de verdrukte onschuld f. - Ook als du theatre, oogmisleiding van het schouwtooneel.
subst.: Prendre Ia ddlense des opprimës, de ver- - Optica-spiegel in. - OPT1QUE, adj. Het gezigt
betreffend. tot de lichtleer of gezigtkunde hehoodediging der verdrukten opvatten.
Opprobre, m. Schande F., smaad, haan m,, rend, gezigtkundig, optisch.Chambre opt- of
obscure, Boite opt-, z. ondercHAMBIsE. Angle opt-,
oppr-,
schandvlek, oneer f.: Je ne saurais endurer cel
ik kan deze schande niet verdragen, dulden. II est gezigtshoek m. Axe opt- ofvisuel, gezigtsas t. Verres
l'oppr- du genre liumain, de sa familie. hij is de opt-s, kijkglazen, oogglazen, optische glazen ii . p1.
smaad, de schandvlek van 't menscheljk geslacht, Illusions opt-s, gezigtsbegoochelingen, oogmisleidinvan Zijne familie. -. Oppiobrieux, lease, adj. gen f. p1. - [Astr.] Inëgalité opt-, schijnbare onregelmatigheid f. (inde beweging der planeten). Lieu
Schandvlekkend, onteerend.
Opsartyciens , m. pi. [Didact.] Boeken n. opt- dune istoile, optische plaats t. eener ster, punt n.
des hemels, waar zij ons toeschijnt te zijn.
p1. over de kookkunst.
Opsigainie, t. [Didact.] Laat huwelijk n. (in
S Opnlemment, adv. In overvloed, in weelde:
ver gevorderden ouderdom). - Opsigone, adj Vivre op-, OJ) grooten voet leves. - Opulence, f.
van goederen. groote rijkdom in. Vivre
Overvloed
geteeld;
laat
ontstaan.
Dents
Laat verwekt of
ops-s, z. v. a. dents de sagesse, Z. DENT. - Op- dans 'op- de toutes choses , alles in overvloed
situatie, f. (pr. t=c) Late leerzucht f., aan- hebben. - Opulent, e, adj. Vermogend, schatrijk, zeer bemiddeld: Ii est devenu op-, hij is schatleering 1. eener zaak in den ouderdom.,
rijk geworden. Une maison op-c, een vermogend
Opsiornètre, M., Z. v. a. OPTICOMETRE.
huis. Le commerce rend les villes op-es, de koopspijs
verOpsomane, adj. [Méd.] Op zékere
zot of verlekkerd. - dis subst. ni. en 1. Lekker- handel maakt de steden rijk. - Ook als subst. m.
bek rn. en f. - Opsornanie, t. Verzotheid op en f. Faire lop-, lop-c, den rijken liver, de rijke
zekere spijs; lekkerbekkerij t. - Opsonorne, m. dame spelen.
Opuntia, t., Z. NOPAL. - Opuntiolde, adj.
[Ant. gr.] Opzigter, keurmeester rn. der cetwaren.
- Opsophage, adj. [Didact.] Lekkerbekkig. - [Bot.] Vijgdistelvormig.
Opuscule, m. Werkje, klein geschrift n. Les
Als subst.: Lekkerbek, fijnproever m. - Opsophagie 1. Lekkerbekkerij f. -. Opsophagi- op's de Plutarque,de kleine werken van Plutarchus.
Or, conj. (om eene rede, een voorstel met liet
pie, adj. , z. v. a. OPSOPHAGE.
Optatif, ive, adj. Wenschencl, een' wensch voorgaande te verbinden) Nu, nu dan: Or, pour
revenir
is ce que vous disiez, nu (nu dan), om
Mode
uitdrukkend of bevattend. - [ Gram. gr.]
opt-, of als subst. OPTATIF, in. Wenscitende wijs f.; terug te komen op 't geen gij zeidet. Le sage est
0 p t t t j v u 5 m. Proposition opt-ive, wenschend heureux, or, Socrate était sage, done Socrate est
voorstel n. - Optation, f. [Ithut.] Wensch ni. heureux, de wijze is gelukkig, nu, Socrates was
wijs, derhalve is Socrates gelukkig. - (fern., om
bij wijze van uitroep, op t a ti e 1.
Opter, V. a. Kiezen, uit twee zaken eens keus uit te noadigen, aan te sporen, en dan dikwijls
doen. Opt- entre Ia paix ou la guerre, tusschen met ca en sus verbonden) Kom! welaan! Or, ravrede of oorlog kiezen. On lui proposait une terre conte'z -nous cette aventure, kom, vertel ons dat
on une somme d'argent, ii a opté pour la terre, avontuur. Or ca (Or sus), commencons, welaan
men sloeg hem een stuk land of eene somme gelds dan, laat ons beginnen.
Or, m. Goud n. Or vrai, faux, fin, pur, de ducat,
voor, hij heeft het stuk land gekozen.
,
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echt, vatscfi, fijn, zuiver, dukaten goud. Grains
dor, Paillettes dor, qoudkorrels f. p1., qoudioovertjes n. pl. Poudre dor, stofgoud, joudpoeder n.
Sable dor, goudzand n. Mine dor, goudmijn f.;
gouderts m. Or en feuilles, en lames, bladgoud,
klatergoud. Or en barres, en lingots, staafgoud.
Or trait, fl1 d'or, gouddraad n. Or massif, dgt,
massief goud. Or natif, vierge. Z. NATIF. Or en
coquille, schelpgoud. Or vert, groen goud. Or mat,
brutii, mat of dof, gebruineerd goud. Or en Irapeaux, goudlompen, goud in lompen (voor 't vergulden van kleine zilverstukken). Or a vingt quatre carats of a mille millièmes, geheel zuiver goud,
21-karaatsgoud. Or nu titre, goud van 't vereischt gehalte, keurhoudend goud, 2-karaatsgoud.
Or bas, slecht goud (minder dan 18 karaat). Or
d'essai, proe/goud van bijna 24 karaat. Z. ook BATTU, BILLON, FULMINANT, CHAT, HACHÉ, MICA, POTA-

BLE. - Tonne dor, tonne gouds (100,000 gl. , rn
Nederland). - Boîte de deux ors, gouden doos
van tweederlei kleuren. - Goudgeld n.: Payer tout
en or, alles met goud, goudgeld betalen. - Verguld zilverdraad n. voor passement, galons, franje,
stoffen, borduurwerk, enz. Drap dor, goudlalcen ii.
Dentelle dor, oudkant 1. Clinquant dor, lyonsch
goud. - ( fig.) 'Rijkdom m., groot vermogen n. La
soil de lor, de gouddorst, de zucht naar rijkdommen, naar schatten. - ( fig ) Actieter, Vendre qe.
au poids de lor, iets tegen goud opwegen, teer
duur verkoopen. Avoir des monceaux dor. Etre
tout cousu dor, tot over de ooren in 't goud zitten. Marcher sur lor et sur I'argent, zich in weelde en overvloed baden. C'est un livre lor, 't is
een gulden boek. eer, voortreffelijk boek. -- (,fiq. et
[am.) Il ne le ferait pas pour tout lor du monde,
hij zoude het niet doen voor al het goud in de
wereld. C'est de lor en barre, Z. BARRE. Un
marché dor, een zeer voordeelige koop m. II vaut
son pesant dor, hij is een zeer verdienstelijk man,
hij is goud waard. Cela vaut plus que son pesant
dor, dat is tegen geen goud op te wegen; men kan
het niet genoeg u,aardëren, met geen goud betalen.
Ii dit dor, II pane dor, hij spreekt gouden woorden; hij stelt de zaak naar else/c, regt smakelijk
voor.
(fig. el prov.) C'est un Saint-Jean houclie
dor, Z. BOI.JCHE. Faire un pont dor le l'ennemi,
den vijand eene gouden brug bouwen: zijne viugt
bevorderen, gemakkelijk maken. Ii a mangd plus
dor qu'il nest gros, hij heeft ontzettend veel gekost, veel verteerd. Cost l'histoire de la dent dor
of Cyst Ia dent dor, ik zal dat gelooven, zoodra
Ik 't met eigen oogen zie. Quand lor pane, la langue na qua se taire, een rijk man is altoos de
verstandigste. Des jours filds dor et de soie, een
gelukkig leven, goede dagen. C'est de lor de Toulouse, hij zal er geen zegen bij hebben. z. ook ADOEER, MONT. - ( Prov.) Tout ce qui reluit nest
pas or, 't is al geen goud wat er blinkt. - ( fi . et
podt.) Lor de Ia chevelure , des moissons , de
goudgele haarlokken t. pi., het goudgele graan n.
Lage dor, Le siècle dor, de gouden eeuw.
[Astr., Chron.] Nornbre dor, z. NOMBRE.— [Bias.]
Goud, een der beide metalen van 't blazoen (in
gravure afgebeeld door punten of stippen). z. ook
BULLE. - [ Corn.] Or-sol, verouderde term ter aanduiding van het drievoud der daarachter genoemde
waarde, b. v. : Quatre cents livres d'or-sol font
douze cents livres tournois , vier honderd livres
or-sol doen twaalf honderd livres tournoois.
Oraele , rn. [Anat.] Godspraak , godenuit
spraak f., voorgewende uitspraak of antwoord der
geraadpleegde goden, o r a k e i n . Expliquer on or-,
eene godspraak verklaren. Les or-s étaient ordi
Bairernent arnbigus, de godspraken waren gewoonlijk dubbelzinnig. Les or-s des Sibylles, Les or-s
sibyllins, de uitspraken of voorspellingen der Sibyllen (z. SIBYLLE). (fig.) S'exprirner en style
dor-, zich dubbelzinnig, raadselachtig, qeheimzin
nig uitdrukken. Les or-s de Ia salute Ecriture, de
uitspraken van de heilire Schrift. Les or-s de Ia
justice, de regterljke uitspraken, de vonnissen n.
p1. der regtbank. - Les discours de eet homme
-lá soot des or-s , de redenen van dien man zijn
godspraken, hebben gezag, worden onvoorwaardelijk geloofd. - Godheid f., van welke 't orakel geacht werd uit te gaan. Lor- de Deiphes, het Delphisch orakel, 't orakel te Delphi. Consulter lor-,
't orakel raadplegen. Lor- est muet, 't orakel is
-
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stom, geeft geen antwoord. - ( fig.) II pane comme
un or-, hij spreekt als een orakel, hij spreekt zeer
goed. II parle dun ton dor-, hij spreekt op orakel
toon, op hoogen, beslissenden, aanmatigenden toon.
- Cet homme est lor- de son pays, die man is
't orakel, de vraagbaak van zijn land. - Oraeuleux, euse, adj. Godspraakachtig, in den
vorm of toon des orakels. - Oraeiillste, m.
(iron.) Orakel-spreker m., hij, die voor een orakel
wil gehouden worden.
Oi-age, rn. Onweder, onweir, zwaar weder n.,
donderbui t.; storm, stormwind iii. Nous aurons
de lor-, Le temps est a lor-, wij zullen onwedr
krijgen, de lucht staat naar onweir. Il s'éiève on
or-, er komt een onweer op. Le vaisseau essuya
on grand or-, het schip werd door een' zwaren
storm beloopen, had een' zwaren storm uit te staan.
Lor- passe, nous n'en aurons que Ia queue, de
bui trekt voorbij, wij zullen er maar een staartje
van hebben. - ( fig.) Dreigend of plotseling treffend
onheil, ongeval n., ramp f., rampspoed rn.; losbarsting f. van toom, van verontwaardiging, woeling,
hivige werking der hartstogten ; beroerte, onrust t. . opstand in. Les or-s de Ia vie, de storenen, zware rampen, groote wederwaardigheden des
levens. - Votre père est en grande colère, je
crams pour vous on or-, uw vader is zeer vertoornd. ik vrees voor u eene losbarsting. Les or-s
des passions ne peuvent plus l'atteindre, de sloe'enen der hartstogten kunnen hem niet meer deren.
Conjurer lor- dans un Etat, de beroerten, den dreigenden opstand in eenen Staat doen bedaren, weten
voor te komen. - ( fi g. et podt.) Un or- de traits,
de flèches, een hagelbui van pijlen. . Orageux , euse, adj. Onweirbrengend, on weirdreigend; stormachtig, onstuimig, aan stormen blootgesteld, door stormen bezocht. Ciel or-, onweir
onweirslucht, buijige lucht f. Mee-dreignlucht,
or-coca, onstuimige, woelige zee f. Nuit or-euse,
stormachtige nacht ui. - ( fig.) Onrustig, woelig,
oproerig: Mener one vie or-euse, een zeer onrustig, kommerlijk leven leiden. Le malade a eu one
nuit or-euse , de zieke heeft een zeer onrustige,
woelige nacht gehad. La séance de l'assernhlée a
été fort or-euse, de zitting der vergadering is zeer
onstuimig geweest.
Oraire, no. [Liturg.] , gebruikelijker ETOLE.0115111E, adj. Door 't gebed verkregen, afgebeden.
Oraison, t. [Gram.] Rede f., volgens de spraakkunstregels geordende woordenrj, die een' vollidi
Les dix parties dor- of de lor-,-genzioplvrt:
de tien rededeelen n. p1. - [ Didact.] Rédevoering
rede, a rá t ie f.: Les or-s de Cicéron, de redevoe
ringen van Cicero. (In dezen zin thans buiten gebruik, behalve in:) Or-s funèbres, lijk-, grafrede
flea. - Gebed n., bede t. (tot God, tot de heiligen)
Etre en or-, Faire son or-, zijn gebed doen. Lorde Ia messe, het misgebed. Livre dor-, gebéden
n. Lor dorninicale, 't gebed des iteeren, 't-boek
Onze-Vader (le Pater). - Or- mentale, vocale, jaculatoire, Z. MENTAL, VOCAL, JACULATOHIE. (fam. et prov.) II a fait one bonne or- dans la
matinée, hij heeft een goed ochtendgebed gedaan
(van iemand, dien een onverwacht geluk ten deel
valt). II ment comma one or- funèbre, hij liegt of
't gedrukt was. Cast on homme dor-, 't is een
trouwe bidder.
Oral, e, adj. Mondeling, mondeljk, bij monde,
van mond tot mond overgeleverd (in dezen zin zetden voorkomend dan in): Tradition or-e, mondelinge overlévering f. Lol or-e, mondelinge wet 1.—
Mondeling, met luider stem (in tegenstelling met
geschreven, schriftelijk): Enseignement or-, mondeling onderwijs n. - [Gram.] Enkel door den mond
voortcebragt (in tegenstelling met nasal, door den
neus): Articulation or-a, monduitspraak f. VoyetIe, Consonne or-, mondkiinker, neondmedeklinker m. - [Cath.] Manducation or-e, het mondeljk
eten van de gewijde hostie. van Christus ligchaam
(in de communie). - ORAL, M. [Liturg.] Pauselijke hoofdsiuijer m. bij zékere gelegenheden, 0r a 1 e n. - Soort van voorenalijje kap F. der vrouwen.—Slujer m.. dien de jodinnen moesten dragen,
als zij door de stad gingen. -- Ora-1iniial, e,
adj. [Gram. ] Enkel door mond en tong (niet door
den neus) voort gebragt.
Oran g
e„ m. (maleisch woord. dat mensch beteekent) Naam van een groot, naar den enensch ge-
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lijkend apengeslacht, zonder wangzakken en staart,
waarvan men niet meer dan twee soorten kent:
L'orang-outang, de bosch- of woudmensch, inz. op
Borneo, orang- oetangm. L'orang-outang dAfrique, de a frikaansche orang, sjimpansé (z. CHIMPANSÉ). (Plur. Des orangs-outangs.) — Orangbleu,
Orangvert (of Oranbleu, Oranvert), volksnamen
van twee lastersoorten, de eene met blaauwen, de
andere met groenen rug.
Orange, f. [Bot.] Oranje-appel m. Or- douse
of de Is Chine, sinaasappel. chinaasappel, appel
Or- amère, z. v. a. BIGARADE. Or- pomme-sinam.
d'Adam, adamsappel, zeer groote oranje-appelsoort.
Or- mouilleuse, zeer sappige oranje-appel. Fleur
dor-, z. fleur d'oRANGER. Huile dor-, oranjebloesem-olie f. — Couleur dor- of als adj. Couleur
or-, oranjekleur f. — (Loc. prov.) Manger des perdrix sans or-, iets eten zonder de bijbehoorende
toespijs of kruiderij. — [ Hort.] Or- musquée, mus
eer f. Or- rouge, d'hiver, tulipée, namen-kadelp
van drie andere perensoorten. Or- of Fausse or-,
soort van pompoen m.— Orangé, e, adj. Oranje
Rubans or-s, oranjekleurige lin--kleurig,vw:
ten n. pl. — Ook als subst. m.: L'or- est une des
sept couleurs primitives du prisme, de oranje
oranje is eene der zeven grondkleuren-kleur,ht
van 't prisma. — Orangeade,f. [Limon.]
Oranjewater n., een drank uit oranjesap, suiker
en water of ook wijn (in 't laatste geval bisschop
geheeten) . — Orangeat, m. [Conf.] Ingemaakte
oranjeschillen f. pl.; gesuikerde oranjesnippers m. pl.
-- Oranger, m. Oranjeboom m. Fleur dor-, Eau
de fleur dor-, oranjebloesem m., orranjebloesemnwater n. — ORANGE; R, m., -RE, Verkooper ni., ver
sinaasappelen. — Ook-hopsterf.vanj
als adj. Fruitier or-, Fruitière or-ère. — Orangerie , f. Oranjerie f. , oranjehuis n., besloten
plaats, waarin des winters de oranjeboomen en andere voor de koude gevoelige gewassen bewaard
worden. — Tuinperk n. voor de oranjeboomen gedurende 't schoone saizoen. — Orangesse, f.
[Conf., Cuis.] Rata/ia f. van oranje-appels, oranje
oranje-likeur f. — Orangette, f.-brandewijm.,
(verkl-w. van orange) Soort van kleine oranje-appel,
dien men plukt, eer hij de grootte eener kers bereikt heeft. -- Orangisnne, m. [Hist.] Politieke
meening f., stelsel n. der engelsche protestanten in
Ierland, aanhangers van Willem III., koning van
Engeland , prins van Oranje (in 't laatst der 17e
eeuw). — Gevoelen n. der aanhangers van 't Oranjehuis in België (sedert de omwenteling van 1830).
— Orangistes, m. pl. [Rist.] NNaam, door de
katholjke Ieren gegeven aan de protestantsche aan
Oranje. — Voorstanders-hangersvWilm
of aanhangers van 't Oranje-huis in Belgie; — vurige beminnaars van 't Oranje-huis in de Nederlanden, oranjegezinden; (iron.) volbloed-oranjemannen, (pop.) oranjeklanten m. pl.
Orang-outang , m. , z. onder ORANG. —
Orangvert, z. onder ORANG.
Oranoir, m. [H. n.] Javaansche vogel m. met
fraai vuurrooden kop en borst. — Oranor, m.
[H. n.] Ceylonsche vliegenvogel m. -- Oranvert,
z. onder ORANG.
Orate, m. [Chim.] Goudzuur zout n. Or- d'ammoniaque, goudzure ammoniak m., knalgoud n.

(or fulminant).
Orateur, m. Redenaar, o rate u r, o ra t or m.
Or- sacré, de in chaire, évangélique, kerk -, kan-

selredenaar, geestelijk redenaar, prediker m. Ordu barreau, redenaar voor de balie, advokaat,
pleiter m. Or- parlementaire , redenaar in de
volksvertegenwoordigende kamers, parlementaire
redenaar. — L'or- romain, de romeinsche redenaar:
Cicero. — [ H. de l'Angl.] Spreker, voorzitter van
't lagerhuis, speaker (pr. spiek'r) . — (Men treft
enkele malen het vrouwelijk ORATRICE aan (z. lager).
—5 Orationnel, Ie, adj. [Gram.] Gekoppeld, uit
twee woorden zamengesteld: C h a t e a u- f o r t est
une locution or-Ie, C h a t e a u- fort is een zamengesteld, gekoppeld woord. -- Orationcule, f.
(plais.) Kleine rede, korte toespraak f. — Oratoire, adj. den redenaar betreffend, redekunstig,
oratorisch: Art or-, redenaarskunst, redekunst,
kunst der voordragt, oratorische kunst. Figure or-,
redefiguur, redekunstige figuur f. — [ Mus.] Har mooie or- , overeenstemming des toons met de
woorden of den zin der uitgedrukte zaken, o r a-
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t o risc h e harm o n ie f. ORATOIRE, m. Bidver
trek n., bidkamer; huiskapel f., o r a t ó r i u m n.-[U. eccl.] Congrégation de lor- of enkel Or-, congregatie of geestelijke vereeniging of orde f. van
't Oratorium, in de 16e eeuw door Philippus van
Neri te Rome gesticht en in 1611 in Frankrijk ingevoerd. Pères de l'Or-, priesters van 't Oratorium. — Ordehuis n., kerk f. der leden van 't Oratorium. -- [Mus.], Z. ORATORIO. -- Oratoirement, adv. Op redenaars wijze, in redenaars stijl,
als redenaar, ore t ó r i s c h. -- Oratorien, m.
Lid der congregratie van 't Oratórium (z. boven).
— Ook als adj.: Pères or-s, priesters van 't Oratorium. — Oratorio, m. (ital.) [Mus.] Soort
van muzikaal drama of toonkunstig tooneelstuk
van ernstigen, meestal bijbelschen inhoud, dat eene
handeling of gebeurtenis door gezang en gebarenspel vertegenwoordigt, geestelijk zangspel, o r a t óri-o, oratórium n. (Plur. Des oratorios.) —
f Oratrice, f. (woord van Mercier) Redenaarster, vrouw, die in 't openbaar het woord voert.
Orbe, adj. (van 't latijn orbis, kring) [Chic.]
Kneuzend , kneuzing veroorzakend : Coup orbe,
zware kneuzing of blutsing, blutswond f. — 01111E,
adj. (van 't latijn orbus, blind) [Tech.] Mur orbe,
blinde muur m. (zonder deuren of vensters) .
Orbé, m. [Astr.] Kring m., inz. planeten-loopbaan f.: L'orbe de Saturne, de Vénus, de loopbaan
van Saturnus, van Venus. Le grand orbe de la
terre, de groote baan der aarde (om de zon). —
Holle spheeï f. (weleer dienende om den loop del'
planeten aan te duiden). — (fig. et poét.) Bol m.,
schijf f. L'orbe du soleil, de zonnebol, zonneschijf
— Ring m. (van slangen): La serpent se déroule
en orbes tortueux, de slang ontrolt zich in bogtige ringen.
ORBE, m. [H. n.] Naam van een'
egelvisch of zeeëgel. — Orbiculaire, adj. [Didact.]
Kring- of ringvormig,rond. — Mouvement orb-,
kringvormige, kringswijze beweging f. — [Anat.]
Muscle orb- des paupières, des lèvres, kringvormige sluitspier f. der oogleden, der lippen.— [H.n. j
Poissons or-s, rondvisschen m. pl. (met bijna bolvormig lijf). — Orbieulairement, adv. Kringswijze, in 't rond: Un corps qui se meut orb-, een
ligchaam, dat zich in 't rond beweegt. -- Orbieule , f. [H. n.] Tweeschalig weekdier n. met
platte, cirkelvormige schelp f. — Orbieiilé, e,
adj., z. v. a. ORBICULAIRE. -- Orbicntlithe, m.
[Minér.] Versteende cirkel- of sch j fschelp f., o rbiculith m. — Orbières, f. pl. Halfronde oog
pl. of oogleêren n. pl. der muilezels. —-lapenm.
Orbille, f. [Bot.] Schaaltje n. der korstmossen.
Orbitaire, adj. [Anat.] De oogholte betreffend, daartoe behoorend, o r b i t a a 1: Arcade orbof sourcilière, wenkbraauwboog m. Trous orb-s,
ooggaten n. pl. Fente orb-, oogspleet f. Artère,
Veine orb-, oogholte-slagader, -ader f. Nerf orb-,
oogholtezenuw f. —. [H. n.] Plumes orb-, oogvederen f. pl., vederen rondom 't oog der vogels. --Orbite, m. [Anat.] Oogholte f. — [Astr.] Loopbaan f. pl., loopkring m. eener planeet. Les orb-s
sont elliptiques, de planetenbanen zijn elliptisch of
langwerpig rond.
Orbité, f. [Anc. jur.] Kinderloosheid f., kinderlooze echt m. , o r b it e i t f.
Orbitèles, f. pl. [H. n.] Spinnen f. pl., die
cirkelvormige webben maken.
Orbito-extras-seléroticien, adj. et subst. m.
[Anat.] Buitenste regte oogspier f. — Orbitofrontal , m. Oogholtezenuw, oogzenuw f. van
Willis. — Orbito-intus-seléroticien, m. Binnenste regte oogspier f. — Orbito-rnaxilli-labial, m. Opligtende spier f. der bovenlip. -- Orbito-palpébral, m. Opligtende spier van 't bovenste ooglid. (tel deze woorden komen ook als
adj. m. voor) .
Orbitalithes, M. pl. [Minér.] Soort van ver
vlakke en bijna cirkelronde koralen, z. v. a.-stend,
—

—

NUMMULITHES.

Or ga, loc. interj., z. onder oR.

Orea, m. [H. n.] , z. v. a. EPAULARD.
Oreanétine, f. [Chico.], z. v. a. ANCHUSINE.
— Orcanete of Orcanette, f. [Bot.], z. V. a.
Alpen.
ANCHUSE.
Orceille, f. [Bot.] Eetbaar bladzwam f. der
Oreéine, f., z. onder ORCINE.
Orchésogra he,m.(pr.ch'k) [Didact.] Dans(

ekenaar, o r c h e s o g r a a p h m.
beschrjver,dansa fte
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--- Orchésogi•aphie, f. (pr. ch=k) Dansbeschr ving, dansa fteekening f.
Orchestie, f. (pr. ch=k) [H. n.] Soort van
vlookreeft of watervloo f.
Orchestique, f. (pr. ch=k; ook in de volgen den) [Ant.] Dat gedeelte der gymnastiek, 't welk
de danskunst en 't balspel betrof, o r c h e s tie k f.

zant (die aan een hof resideert) . Medecin ord-,
lijfarts, huisdoctor m. — [Jur. anc.] Question
ord-. gewone pijnbank f. (de eerste graden der pij
niging) . — ORDINAIRE , m. Gewoonte f., gewone

de land-orseille (inz. van de parelle van Auvergne,
variolaria dealbita), dat geen stokstof bevat, kleurloos en zoet, tot prismaas kristalliseerbaar en vlug tig is, terw ij l het onder den invloed van de lucht
en den ammoniak tot eene prachtig violette kleur
overgaat, die orcéine wordt geheeten.
-stof
Oreite, m. [H. n.] Bruine lipvisch m.
f.,
dooden
Onderwereld
Oreus, m. [Myth.]
n.; (poét.) hel f.; dood m.
-rijk
- 5 Ord, e, adj. Vuil, morsig.
Ordalie, f. [Anc. jur.] Godsoordeel, onschuld bewij s n., in de middeleeuwen eene soort van geregteljk bewijs, volgens hetwelk men de uitspraak
over de schuld of onschuld eens aangeklaagden a fhankeljk maakte van den uitslag, die zékere levens
proeven, b. v. het tweegevecht, de vuur--gevarlijk
proef, de waterproef, enz., voor hen hadden, o rdálium, ordeal n.
Ordinaire, adj. Gewoon, gewoonlijk, doorgaand, gebruikelijk, alledaagsch, gemeen, o rd in a i r. Le cours ord- de la nature, des choses, de
gewone loop der natuur, der dingen. Ce sont les

Premier, quatrième, dixième sont des nombres
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manier van doen, van zijn., het gewone, o v d in a i r e n. C'est son ord-, dat is zijne gewoonte. 11
entra á son ord-, hij kwam naar zijne gewoonte
binnen. Lord- des grands est de se laisser gou — Orchestographie, f ., z. V. a. ORCHESOGRAPHIE . — Orehestra^nanie, f., Z. V. a. ORCHES- verner par les flatteurs, de grooten laten zich dikTROMANIE . — Orchestration, f. [Mus.] Weten- wij ls door de vleiers regéren. — II est fort au
schap f. der inrigting en besturing van een orkest. dessus de ford- des hommes, h ij is ver boven de
— Orchestre, m. [Ant.] Dans- en zangplaats f. gewone menschen, boven 't gros der menschen ver
spijs f., gewone kost, dage -hevn.Daglijksc
bij de Grieken, of die plaats van het tooneel, waar
Nous avons un ord- bourgeois, w11-lijkschepotm.
het koor plagt te dansen en te zingen; — bij de
Romeinen de plaats, waar de senatoren zaten; — hebben een' burgerlijken kost, pot. Un pauvre ord-,
tegenwoordig: speel- en zangplaats der toonkunste- een schrale pot. L'ord- n'y est pas mauvais, de
naars in concert- en balzalen en in den schouw tafel, het gewone eten is er niet slecht. I1 na que
Gezamenlijke muzikanten,-burg,okéstn.— deux plats et un morceau de viande a son ord-,
die 't orkest bezetten, orkest n. Orch- monstre, op zijne tafel komen gewoonlijk twee schotels en
monster- orkest, zeer talrijk bezet orkest. — Ook de een stuk vleesch. 11 ne fait point Word- chez lui,
namen van eenige reen banken voor toeschou- hij eet gewoonlijk niet te huis. Lord- d' une auberge,
wers, tusschen 't orkest en 't parterre, orkest. — de gewone, open tafel in eene herberg. — Gewone
Orchestrer, V. C. [Mus.] Poor 't orkest compo- hoeveelheid spijs of drank, die men te gelijk aan
néren of zetten , de orkestpartfjen schrijven. — menschen, ook aan 't vee geeft, gewone portie,
Orchestrino,m. [Mus.] Klein orchest.—Orches- spijs-portie f., drankrantsoen n. Faire venir un
trino of Orchestrion, m. [Mus.] Een door den ord- de chez le traiteur, eene spijsportie bij den
abt Vogler uitgevonden snaarorgel m., orgelchor- gaarkok laten halen. II a déjà eu son ord- de vin,
dium n.; — een door Kunz te Praag in 1790 uit hij heeft reeds zijne gewone portie wijn gehad. Mon
fluit- en snaar -instrument in de gedaante-gevond cheval a-t-il eu son ord-? heeft mijn paard zijne
van een klavier; — een door Kaufmann te Dres- gewone portie (have]) gehad? — Vin d'ord-, dage
wijn, tafelwijn m. — Gewone post (die op-liksch.e
den in 1851 uitgevonden zelfspelend muzijkinstrument, orchéstrion n.— Orehestroinanie,f. bepaalde dagen vertrekt en aankonmt); postdag m.:
(z.
écrirai
par Ie premier ord-, ik zal hem met
CHOREE, TA- Je lui
[Méd.] Soort van tarantula -dans
RENTISME). — Orclhestronianique, adj. Die den eersten popt schrijven. Je vous réponndrai au
procbain ord-, Ii. zal u den naasten postslagschrijkwaal betre fend, o• c h e s t r o m d n i s c h.
Orehidacées of Orchidées, f. pl. (pr.ch=k; ven. II s'est passé deux ord-s sans que j'aie eu de
ook in de volgender) [Bot.] Standelkruiden, orchis - ses nouvelles, er zijn twee postdagen verloopers,
achti.ge gewassen. — Orchidéaeé, e, adj. [Bot.] zonder dat ik tijding van hem heb ontvangen. —
Met orchisvormigen wortel.— Orchidocarpe, m., [Cath.] Ord- de la messe, gewone rnisgebeden n. pl.
z. v. a. ASSIMINIER. — Orchiocèle, f. [Med.] -- L'ord-, de bisschop, als eigenlijke kerkregent
Balzakbreuk f. — Ook: teelbalgezwel n.—Orehion- van zijn gebied, o r d i n a r i u s m. Se pourvoir
cie, f. [Méd.] Hard teelbalgezwel n. — Orchis, m. par-devant ford-, zich bij den bisschop van een
kerspel om een ambt melden. — Ord-s, z. MEN[Bot.] Standelkruid n.; eene plant met twee bal
wortelknollen, o r c h i s m. Orch--(telba)vormig STRUES, f. pl. [Méd .] — a L'ORDINAIRE, loc . adv.
boufton , harlekinsstandelkruid. Orch- masculin, Naar gewoonte, zoo als gewoonlijk: Travailiez a
mannelijk standelkruid. Orch- bifolié, latifolié, ma- ford-, werk zoo als gewoonlijk. Ii se Porte comme
culé, odorant, tweebladerig, breedbladerig, gevlekt, a lord-, hij bevindt zich zoo als gewoonlijk. —
welriekend standelkruid .—Orchite,Orehitite,f. D'ORDINAIRE Of POUR L'ORDINAIRE. loc. adv. Meestal,
[Méd.] Teelbalontsteking, o r c is i l i s f. — Orchi- doorgaans, gewoonlij k, bijna altijd: 1D'ord- j'étudie
tornologie, f. [Chir.] Verhandeling f. over de le maths, gewoonlijk studeer Ik 's morgens. On se
wegneming der teelballen. — Orehitomologi- repent Word- of pour lord-, d'avoir trop parlé,
que,, adj. Die verhandeling betreffend, o r c h i to- men heeft den meesten tijd berouw te veel gesprom o l o g i eh. — Orchotonie, in. [Chir.] Werk ken te hebben. — CONTRE L'ORDINAIRE , loc. adv.
om m. —-tuign.erlbawm,ocht Tegen de gewoonte of 't gebruik. — OrdinalOrchotoinie, f. [Clair.] Teelbalsnede, castratie rernent, adv. Gewoonlijk, gemeenlik, doorgaans,
of ontmanning I. — Orehotomigltue, adj. De in den regel. Le courrier part ord- à neuf heures,
teelbalsnede betre fend, ontmannend , o rc Is o t ó- de post vertrekt gewoonlijk om negen ure.
Ordinal, e, adj. [Gram.] Nombre ord- of
m i s c h. — Orchototnologiste, m. Schrijver
Adjectif ord-, of Nom de hombre ord-, ranggetal,
over de teelbalsnede, o r c h o t o m o t o o g m.
Oreine, f. [Chim.] Nader bestanddeel n. van bijvoegelzjk naamwoord of telwoord n. van orde.
ordinaux, eerste, vierde, tiende zijn rangschikkende
getallen. Adverbes ordinaux, bijwoorden van orde.
Ordinand, m. [Cath. ] Geestelijke, dietotpriester gewijd zal worden, o r d i n d n d u s m. Ordinant, m. Wijbisschop, inwijder, ordinant m.
— Ordination, f. Priesterinwzjding f. (bij de
katholijken); bevestiging f. in 't predikambt (bij de
protestanten) , o r d i n d t i e f.
t 5 Ordir, V. a. Bevuilen, bezoedelen (salir).
Ordo, m. (latin) [Liturg.] Jaarboekje n. voor
de dagelijksche dienst der priesters, kerkalmanak m.
Ordon, m. [Tech.] IHamerwerk n., plaats,
waar de groote hamers der ijzersmelterijen werken.
Ordonnance, f. Inrigting, schikking, régeli-ng, ordening, zamenstelling f., aanleg m., o rd o n n á n ti e f. L'ord- d'un tableau, de aanleg,
ordening van eene schilderij. Lord- d'un festin,
dune bataille, de schikking, inrigting van een
gastmaal, van eenen slag. — [Artif.] Ord- d'un
feu d'artifice, het vuurvatten der verschillende
deden van een vuurwerk in zékere tusschenpoozen,
gewone
gef. — [Jur.] Ord- de derde
vuurwerk-ordonnantie
dat
zijn
suites ord-s de Ia guerre,
volgen van den oorlog. — Du vin ord-, gewone, nière volonté, laatste wilsbeschikking f., testadageljksche wijn, tafelw ij n m. Un homme ord-, ment n. — [Arch.] Stijl In., de wijze, waarop
een alledaagsch mensch m. Une beauté ord-, eene deze of gene bouworde wordt gebruikt en 't effect,
middelmatige schoonheid f. — [Mil.] Pas ord-, ge daardoor te weeg gebragt, or d o n n a n tie f. Ord
m. — Ambassadeur ord-, gewone a fge--wonepas dorique, ionique, corinthienne, dorische, ionische,
..
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korinthische ordonnantie. -- Verordening f., gebod, bevel, voorschrift, bevelschrift n., bepaling,
die van de bevoegde magt uitgaat, inz. koninklijke
verordening tot uitvoering der wetten of' betrekkelij k zaken van administratie, die niet het voorwerp
eener wet moeten zijn, o r d o n n a n t i e f. Ordjuste, utile, arbitraire, regtmatige, nuttige, wille
verordening. Cette ord- est difficile á ob -keurig
dit bevel is moeijelijk in acht te nemen -serv,
Toute ord- du roi dolt être contresignée par un
ministre, elk koninklijk bevelschrift moet de mede
eens ministers dragen. — Cela est-handteki.g
contraire à Ford-, dat is tegen de wet. — [H. de
Trance] Wet, constitutie f. van sommige fransche
koningen: Les ord-s de Francois I., de wetten van
Frans I. Lord- de Blois, de verordeningen van
Blois (van Blois uitgegane bevélen). Ord-s de la
troisième race, wetten van het derde koningsbuis.
Ord- du commerce, militaire, handels -, krijgsverordening. Ord-s de la marine, artikelbrieven m.
pl. — (farm) Ii est meublé suivant ford-, hij
heeft neet meer dan 't volstrekt noodzakel ij ke huis
(waarop de wet geen beslag kan leggen); —-rad
(bg uitbreiding) hij is slecht gemeubleerd. — [Mii.]
Habit d'ord-, montéring f. volgens modél, voorgeschreven uniform n. Ord-, ordonnans, ordonnans-o/tier, overbrenger der bevelen van een' hoofdofficier. Lord-, het door een' ordonnans overgebragt
bevel. ----- [Fin.] Aanwijzing f., orderbriefje n. ter
betaling van zekere som. J'ai une ord- de cinq
cents florins, ik heb eene ordonnantie van vijf
honderd gulden. — [ Méd.] Verordening, aanwijzing f. des geneeshjers met betrekking tot den leefregel of 't gebru'!_° der n ?,adie jnen; ook voorschrift,
recept n. Il faut suivre ford- du médecin, men
moet des doctors aanwijzing volgen. Porter 1'ordchez l'apothicaire, het recept bij den apotheker
brengen. -- ORDONNANCES, f. pl. [H. de France]
De drie verordeningen van Karel X. in 1830, die
de Juli-revolutie ten gevolge hadden: Les ord-s de
Juillet, de Julij- ordonnantiën. -- [H. ecci.] De
laatste sacramenten en inz. het laatste oliesel. -Goddelijke en kerkelijke geboden n. pl. — Ordonnancenlent, m. [Admin.] Magtiging f. tot betaling. — Ordonnancer, V. a. Tot betaling mag
onder eene rekening, staat enz. de order-tigen,
tot uitbetaling schrijven, o r d o n n a n c é r e n.
Ordonnngeur, m. Régelaar, ontwerper, ver
beschikker, bestuurder m.: Lord- dune-ordena,
fête, dun bal, de regelaar, bestuurder van een
feest, een' bal. Dieu est le grand ord- du monde,
God is de groote verordenaar, bestuurder der wereld. — [ Admin.] Manwijzer tot betaling, lastgever m.: Chaque ministre est ford- des dépenses
de son département, elk minister geeft de magtiging tot de uitgaven voor zijn departement. —
Ord-, of als adj. Commissaire ord -, titel, dien in
Bene oorlogshaven het hoofd der burgerlijke ambtenaren draagt, wanneer er geen intendant is, o rdo nn a teur, kommissaris-ordonnaLeur nl.
— Men vindt als adj. ook het vrouwelijk ORDoNNATRICE : La main ord- de Dieu, de régelende,
besturende hand Gods. Sa sagesse ord-, zjne ver
-orden
wijsheid.
Ordonne, e, adj. (en part. passé van ordonner): Choses bien, mal ord-es, goed, slecht ingerigte, gerégelde zaken f. pl. — Tête bien oud-e,
geregeld, juist denkend hoofd n. Tête mal ord-e,
verward hoofd. Maison Bien ord-e, behoorlijk ingerigt huis n. — [Plas.] Mal ord-, een en twee
geplaatst, of enkel: 1 en 2 (als van drie figuren
ëéne nabij het schíldhoofd en twee nabij de schildpunt zijn geplaatst). — [ Math.] Equation ord-e,
welgeordende vergelijking f. (waarin de termen naar
de op- of afgaande rnr agten der onbekende zijn geordend). Raison, Proportion ord-e, repte verhoudin.g, repte evenredigheid f. — [Mid.] Medecine,
Saignée ord-e, bevolen, voorgeschreven geneesmiddel n., aderlating f. -- [Liturg.] Prêtre ord-, ge
ingewijd, ingezegend priester m. — [Fin.]-orden,
Paiement ord-, aangewezen, gemagtigde uitbetaliq
n f. —' (Prov.), Z. CHARITE. -- Ordonnees, f.
Pl. [Math.] 0 r d i n d t e n f. pl. evenwijdig aan
elkander loopende repte lijnen, die van de 1pn der
abscissen naar de punten van den omtrek eener
kromme lijn getrokken worden. — f ®rdonnéinent, adv, Naar voorgeschreven wijze, in behoor epl e oy de.
,
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Ordonner, v. a. Ordenen, regelen, schikken,
inriglen, in orde brengen, bestellen: Dieu a ordonné toutes choses, God heeft alle dingen geordend. Ord- une fête, un repas, een feest, een
maaltijd régelen, inrigten. Ord- un bátiment, een
gebouw ontwerpen, het bestek van een gebouw
maken. — Gelasten, gebieden, verordenen, voor
Mon devoir me lor--schrijven,odé:
donne, m(in zaligt gebiedt het mij. La lol l'ordonne,
de wet beveelt liet. — Le médecin a ordonné une
saignée, de geneesheer heeft eene aderlating voor
gelast. — [Fin., Admin.] Ord- un-geschrvn,
paiement, eene aanwijzing, een mandement tot uit
geven. On lui a ordonné une forte somme-betaling
pour son voyage, hij heeft een mandement voor
eene aanzienlijke som tot tine reis gekregen. (In
dezen zin verouderd). — [ Liturg.] Wijden, inzegenen, de priesterwijding geven: L'évêque a ordonné un grand nombre de p° êtres, de bisschop
heeft een groot getal priesters gewijd. -- In dezen
zin ook zonder voorwerp: Un évêque ne peut
ord- dans le diocèse dun autre sans autorisation.
— ORDONNER, v. n. Bevelen, bevel geven om iets te
doen, gelasten: On lui. a ordonné de faire, de dire
cela, men heeft hem bevolen dat te doen, te zeggen.
— Verordenen, beschikken: Dieu en avait ordonné
autrement, God had er anders over beschikt. La
destinée en a ordonné autrement, het lot heeft
het anders gewild. Ordonnez de mes jours, beschik
over mijn leven.
Ordre, m. Orde, behoorlijke verhouding der
dingen tot elkander, schikking, inrigting, regeling
van een plan of stelsel, regelmaat, rangschikking,
volgorde f. L'ordre admirable que Dieu a mis
dans 1'univers, de bewonderenswaardige orde,
welke God in 't heelal gebragt heeft. 11 règne un
grand ordre dans toutes ses affaires, in al zijne
zaken heerscht eene groote orde. C'est un homme
d'ordre, qui aime l'ordre, hij is een man van orde,
die de orde ben int. Apporter l'ordre dans une
maison, orde, regelmaat in een huis brengen. Ordre
d'ancienneté, opvolging naar dienst - of ambtsouderdom of ancienniteit. Ordre alphabét,ique, alphabétische orde, volgorde. Solon l'ordre chronologique, naar tijdsorde. — [Mil.] Ordre de marche,
marschorde. Ordre de bátaille, slagorde. Ordre
mince, profond, breede of vlakke, diepe stelling f.
Ordre oblique, scheeve, schuinsche slagorde of stelling. — [Mar.] Ordre de combat of de bataille,
strijd- of slagorde. Ordre de chasse, agtorde.
Ordre de fuite of de retraite, retraite- of aftogtsorde. Ordre de marche, de front, zeil -, marschorde, front -orde. Ordre de convoi, konvooi-orde.
Ordre naturel, renversé, natuurlijke, omgekeerde
orde. Former un ordre, eene slagorde vormen. —
[Gram.] hombre d'ordre, z. NOMBRE. — (Prat.]
Ordre des créanciers, rangorde der schuldeischers.
... Orde, rust, tucht, ondergeschiktheid f.; regel, geregelde gang van zaken, behoorlijke toestand m. L'ordre règne dans tout Ie royaume, de
orde, rust heerscht in 't gansche rijk. Faire rentrer
les révoltés dans l'ordre. de opstandelingen weder
tot orde, onderworpenheid brengen. 11 na pas encore mis ordre è ses affaires, hij heeft nog geene
orde op zijne zaken gesteld. Tout va par ordre
dans son école, alles gaat geregeld in tine school.
Son jardin est en bon ordre, zin tuin is in goeden
staat of orde. Cela est dans l'ordre de la nature,
des chases, dat ligt in de orde, in den regel, in
den loep der natuur, der zaken. — Ordre public,
social, openbare, maatschappelijke orde. — Ordre
d'idées, gedachtenrij, volgreeks f. van denkbeelden.
— Ordre du jour, orde van den dag, zaken, waar
beraadslagende vergadering den dag moet-aneé
besteden. La proposition fut rejetée et la Chambre
pasla à l'ordre du jour, het voorstel werd ver
ging over tot de orde van-worpen,dKam
den dag. Adopter l'ordre du jour, de orde van den
dag aannemen Rappeler á l'ordre du jour, aan
de orde van den dag herinneren. Orde f.,
rang m., klasse f., stand, staat m.; ridderorde f.;
ordeteeken, ordelint n. Les Etats étaient autrefois
composés de trois ordres : l'ordre de la noblesse,
du clergé et du tiers-Hat, de Staten waren weleer zamengesteld uit drie orden of standen: de
adelstand, de geestelijkheid en de burgerstand of
derde stand. L'ordre des sénateurs, des chevaliers,
de raadsheerstand, de ridderstand. — J.Théol.]
.
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Les neut ordres des anges, de negen engelenkoren. Poète ord-, ontuchtig schrijver, dichter m. — Ook
L'ordre des Sérapbins, des Chérubins, de schaar, als subst. C'est an ord-, une ord-ière, hg, zij is
het koor der Serafijnen, der Cherubijnen..- (fig.) een vuilbek. — Ordurier, m. [aeon. dom.] Vuil (levend.
C'est un génie, un esprit du premier ordre. 't is nisblik n., vuilnisbak m.
Orduricole, adj. [H. n.] In drek of vuiligheid
een genie, een vernuft van den eersten rang. —
pl.
pl.:
(vgl.
Bergnimfen
f.
Oréades,
f.
[Myth.]
ook
—
Ordres
religieux,
miiiz.
HIERARCHIQUE.
taires, geestelijke, militaire orden. Ordre de che- NY1IPHE). — [[TI. n.] Mikroskopische schelpjes n.
valerie, ridderorde. Ordre teutonique, duitsche pl. der Middellandsche zee.
ridderorde. Ordre de la toison, orde van het gul
Orgie, f. Rand, kant, zoom m. (van een bosch,
vlies. Ordre du mérite, orde van verdienste.-den van 't strand enz).
Oreillard, e, adj. [H. n.] Langooriq, met
— II est décoré de plusieurs ordres, hij is met
verscheidene ordeteekens gedecoreerd, hij draagt hangooren, lobf:oren (inz. van paarden): Cheval
verscheidene ordelinten. — (tam.) L'ordre des co- or-, Jument or-e, hangoor of loboor m., merrie f.
teaux, het wijnproeversgild, de wijndrinkers. — met hangooren. — OREILLARD, m. [H. n.] Lang[Arch.] Orde, bouworde f.: 11 y a cinq ordres oor m., vledermuis met bijzonder lange ooren.
Oreille, f. [Anat.] Oor, zintuig van 't gehoor;
d'architecture, er zijn vijf orden in de bouworde.
oorschelp f., uitwendig oor n. Le tympan de lor-,
z. COMPOSITE, CORIIaTHIEN, DORIQUE, IONIQUE,
TOSCAN. — [ Cath.] Wijding f., sakrament, dat het trommelvlies van 't oor. Avoir mal aux or-s,
de bevoegdheid geeft tot uitoefening van eene gees- oorpijn hebben. Se boucher les or-s, zijne ooren
telijke bediening. Prendre, Recevoir les ordres, de dipt stoppen. Curer ses or-s, zijne ooren uitwroewijding krijgen, ontvangen. Ordres majeurs, mi- ten. Or- droite, gauche, reciter, linker oor. —
neurs, z. MAJEUR, MINEUR. — [ H. nat.] Orde f., Tirer les or-s a qn., iemand bij de ooren trekken.
afdeeling, die bij de klassificatie of rangschikking in Le lobe de lor-, het oorlelletje. Se faire percer
de natuurrjken onmiddellijk op die in klassen volgt, les or-s, gaatjes in Zijne ooren laten steken. Cheval
Vgl GENRE. --- [Geom.] Klasse f., waartoe de regte of qui dresse, qui baisse les or-s, paard, dat de
kromme lijn met betrekking tot den graad harer ooren opsteekt, nederslaat. Manger des or-s de
cequatie behooren. — [ Véner.] Un bel ordre de veau, de cochon, kalfs-, varkensooren eten. —
chiens, een schoon hondenras. Bevel, ge- Boucles, Pendants dor-, z. BOUCLE, PENDANT. —
bod n., last m., order f.: Ordre verbal, écrit, Gehoor n., gehoorzin m. Avoir lor- bonne, dure,
exprès, schriftelijke, mondelinge, uitdrukkelijke last goed van gehoor, hardhoorig zijn. Avoir lor- déliof order. Suivre, Exécuter les ordres de qn., cate, juste, fausse, een fijn, juist, valsch gehoor
iemands bevelen volgen, uitvoeren. Expédier ses of oor hebben. Cela flatte, blesse, écorche lor-,
ordres, zijne orders, bevelen geven. De lordre du dat streelt, kwetst, verscheurt het oor. Quel bruit
rol, op bevel des konings. — Etre aux ordres de vient trapper mon or-, welk geluid treft mijn oor?
qn., tc t iemands dienst zijn, gereed zijn zijnen wil wat hoor ik? -- Avoir de lor-, N'avoir pas dor-,
te volbrengen. Je suis ê vos ordres, ik ben tot ees zuiver gehoor, geen zuiver gehoor hebben. —
uwe orders, tot uwe dienst. — [Corn.] Order f., (Loc. fig.) Parlez-lui du cóté de sa bonne or-,
endossement of ruggeschrift, dat de houder van spreek met hem te gele i ener tijd; spreek met hem
een' wissel of orderbrie fje op de keerzijde schrijft, van dingen, die hij gaarne hoort. Cela lui chaom het over te dragen aan een ander, die den in- touille, latte, diarree lor-, dat kittelt hem het
houd ontvangen of aan een ander zal endosséren. gehoor, dat hoort hij gaarne. Dressez-vos or-s,
Passez cette lettre de change a mon ordre, en- luister opmerkzaam toe. Faire la sourde or-,
dosseer dien wissel op mijne order, op mij. Billet doen als of men iets niet hoorde, hoorende doof
a ordre, orderbriefje n. (betaalbaar door den stel- zijn, oostindisch doof zin. Cela lui entre par
Ier aan den daarin genoemden persoon of aan diens une or-, et sort par l'autre, dat gaat hem 't eene
order, aan hem op wien deze het overdraagt), eigen oor in, en 't andere weder uit. Avoir lor- de qn.,
wissel m. — [ Mid.] Mot d'ordre, of enkel Ordre, een witten voet bij iemand hebben, vrijen toegang
wachtwoord, parool n. Aller a l'ordre, het wacht tot iemand hebben. Rompre, Etourdir les or-s a qn.,
gaan halen. Prendre l'ordre, het wacht--word iemand de ooren vol schreeuwen, baloorig maken.
woord overnemen Les enneinis avaient surpris Dunner sur les or-s de qn., iemand om de ooren
1'ordre, de vijanden hadden 't wachtwoord a fge- geven, muilperen geven. 11 ne faut pas se faire
luisterd. -- Oogenblik van den dag, waarop de tirer lor-, men moet zich niet bij de ooren laten
veldheer zijne bevelen uitdeelt, rapport n.; — be- trekken, z?ch niet laten dwingen. II se gratie les
kendmaking f. die op last van den veldheer ge- or-s, hij krabt zich, achter de ooren, hij staat ver
schiedt. Cette nouvelle s'est débitée à l'ordre, dat
I1 est endetté par dessus les or-s, hij steekt-legn.
nieuws is op het rapport verhaald. — Ce trait de tot over de ooren in schulden. Avoir la puce á
bravoure a été mis à 1'ordre de l'armée, die dap- lor-, zeer ongerust, bezorgd voor iets zijn. J'ai
pere daad is aan 't leger door eene dagorde kond des affaires par dessus les or-s, ik heb de handen
gedaan. — EN ORDRE, loc. adv. In orde, ordelijk, vol werks. Si je vous voyais en peine, je my
geregeld. — JUSQU'b NOUVEL ORDRE, lor. adv. Tot mettrais jusqu'aux or-s, wanneer ik u in nood
nader order, tot nadere beschikking, voor 't oogen- of verlegenheid zag, zou ik het uiterste wagen. I1
blik. — EN SOUS-ORDRE, loc. adv. Op onderge- sécoue les or-s de tout ce qu'on lui dit, hij spot
schikte wijze, met ondergeschikth.eid, op last of in met al wat men zegt. En avoir sur lor- , het voor
naam van een ander. Il ne travaillait qu'en de kiezen hebben, veel afgenomen zijn, veel geleden
sous-ordre, hij werkte slechts in ondergeschikte be- hebben. Dire, Soufller un mot b lor- de qn., Partrekking, in eens anders naam. — Créancier en Ier li lor- de qn-. iemand iets in 't oor fluisteren.
sous-ordre, hij, die eene schuldvordering op den Etre toujours pendu a lor- de qn., iemand altijd
aan den hals hangen, hem geen rust laten. N'avoir
hem vervolgenden schuloeischer heeft.
Orden, m. [Péche] Lengte f. van de aan koor- pas d'or-s pour qc., geen ooren naar iets hebben,
er niets van hooren of weten willen. Ouvrir lor-,
den bevestigde rietstokken der fuiken.
Oj-dure, f. Uitwerpselen n. pl., drek m. en an- oplettend luisteren, de ooren open zetten. Ouvrir
s or-s, gunstig naar iets hooren Préter lor-,
dere onreinheden van 't ligchaam; vuil, vuilnis,
veegsel n., vuiligheid f. Ce crier a fait là son ord-, oplettend zijn. Pretez-moi lor-, luister naar mij,
die hond heeft daar zijn gevoeg gedaan. Cet a`licês verleen mij 't oor; verhoor mijn verzoek. Ne prêtez
a jeté beaucoup lord-, die verzwering heeft veel jamais lor- it la calo€nnie, luister nooit, stoor ee
vuile stof uitgeworpen. Chaml ►re pleine d'ord-, nooit aan den laster. Être tout or-s, geheel oor of
kamer vol vuilnis. Jetez vein parmi les (of aux) gehoor zijn, met alle aandacht luisteren. Je craihis
ord-s, gooi dat bij 't vuilnis. Votre manteau, Votre que cela ne vienue à ses or-s, ik vrees, dat dit
chapeau est plein d'ord-, uw mantel, uw hoed zit hein ter oore zal komen. I1 y laissera ses or-s, hij
vol vuil, stof. 11 lui est entré une ord- dans 1'oeil, zal er niet heelhuids afkomen. z. ook BAISSER, BAS
er is een stofje, vuiltje in zijn oog gevlogen. -- (adj.), BATTU, BOiTEUN., CORNER, DORMIR, ÉCHAUF(fig.) Onzedelijkheid in daden of woorden, vuilig- PER, FERMER, FRAPI'ER, FROTTER. — (Loc. prov.)
heid, vuile taal, ontucht f. Ord-s de lame, onrein- Tenir le loup par les or-s, in eene nételige, geheid der ziel, des harten. Ne parlez point de cela, vaarlijke omstandigheid zijn. 11 vaut mieux se fier
II ne faut pas reamer vette ord-, spreek daarvan b ses yeux qua ses er-s, beter op zone oogen dan
niet, neen moet die vuiligheid niet roeren Ord-s op zijne ooren vertrouwd. Lor- est le cïiemin du
du discours, schandelijke praat m., bordeeltaal f. coeur, het oor is de weg naar 't hart. Petit chau-- Ordurier, iere, a ij. Vuil, ontuchtig: Auteur, dron, grandes or-s, kleine potjes hebben ook ooren.
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Les murailles (murs) ont des or-s, de muren heb-

ben ooren, er is dak op 't huis: van een geheim
sprekende kan men niet te voorzigtig zijn. —
t Vin d'une or-, goede, beste wijn. Vin de deux
or-s, slechte wijn m., bogt f. — z. ook AFFAME,
BOUQUET, CHIEN . — Oreille wordt voorts fig. gebézigd van velerlei voorwerpen, die eenige gelijke
oorschelp hebben, of die dubbel zijn als-nismetd
de ooren: [Agric.] Or- de la charrue, oor, str jkbord van den ploeg. — [Anat.] Or-s du coeur,
oorlappen van 't hart. — [Bot.] Or- de Judas,
Judasoor (uitwas aan den vlierboom). Or- d'ours,
beerenoor (auricule). Or- de souris, muizenoor
(céraiste). Or- d'áne, ezelsoor, smeerwortel m. 'consoude). Or- d'homme, mansoor, hazelwortel m.
(cabaret, asaret). Or- de lièvre, hazenoor (percefeuille). Voorts de volksnaam van zeer vele paddestoelen en bladzwammen; — ook van velerlei
oorvormige schelpen: Or- de Midas, de Vénus,
midas-, venusoor. Or- de cochon, z. v. a. CRETE-

DE -COQ, enz. —

[Econ.] Or-s d'un chaudron, ooren

van een' ketel. ^L'or- d'une tasse, het oor van een
kopje. Ecuelle a or-s, kom, nap f. met ooren. Calotte a or-s, klapmuts f. Or-s d'un soulier, gespriemen m. pl. aan een' schoen. Les or s d'un ballot, de ooren, slippen f. pl. aan eene baal. Les
or-s dun peigne, de ooren, buitenste breede tanden aan eenen kam. — Faire one or- à un livre,
een vouwtje in een boek leggen. Ce livre est plein
dor -s, dit boek is vol ezElsooren (omgekrulde bladhoeken) . [lmpr .] , z. v. a. LANGUETTE. — [Mar.]
Or-s d'anere, ankerooren, punten der ankerarmen.
Or-s d'hne, horens m. pl. van een kruishout, kruishouten n. pl., k?'uisklampen m. pl. Or-s de flasques, haken m. pl. der spoorstukken. Or- de lièvre,
driehoekig sloepzeil, roeizeil n. -- Donner de 1'orà une pièce de bols, á un bordage, een hout over
de lengte met lippen werken, met schuine borsten
inlaten. Faire or- sur une aiguillette, eene kruising op eene sjorring leggen. -- [Org.] Les or-s
des tuyaux, de ooren der orgelpijpen.
Oreille, e, adj. [H. n.] Geoord (inz. van visschen en van schelpen). — [Bot.], z. v. a. AURiCULE. —. [Bias.] Geoord, met ooren van andere
kleur of email dan het lijf (mnz. van dolfijnen). —
Oreïller, m. Oorkussen, hoofdkussen n., hoofd
Une conscience pure-peluwf.—(igtrov)
est on bon or-, een zuiver geweten is een goed
oorkussen: men slaapt gerust met een goed geweten.
Prendre conseil de son or-, met zijn oorkussen
raadplegen, zich op iets beslapen. Se battre avec
son or-, veel moeite hebben om 's ochtends het bed
te verlaten. — [Tech.] Kussen n. der messenmakers, der kantwerksters. — [Mar.] Broek, twil f.,
stuk hout, dat de overstaande vrangen van de
spanten kruist. — Oreillère, f. [H. n.] , z. v. a.
PERCE-OREILLE. — [Anc. mil.] Oorstuk n., oor klep I. (van den helm). — Oreillette, f. (verklw.
van oreille). Oordoekje n. (om achter 't oor te leggen). — Oorklep f. Calotte á or-s, muts met oor
klapmuts f. — [ Anc. cost.] Oordraad m.-klepn,
(om er de oorringen aan vast te maken, wanneer
men geene gaatjes in de oorlellen had). — [Anat.]
Or-s du coeur, hartooren n. pl., twee holle aan
aan de basis van 't hart. -- [Bot.] Or-s-hangsel
of Oreilles, Oreillons, ooren, oortjes, bijblaadjes n.
Pl. — z. v. a ASARET . — Volksnaam van sommige
paddestoelen. — OreilioD, m. [Arch.] Oorvormig hoeksieraad n. — [Bot.] , z. v. a. OREILLETTE.
—

.

— [Fort., anc. mil.], z. ORILLON, OREILLÈRE. —

^Tech.] Or-s, ledersnippers m. pl., ledenafval n
tot het maken van lijm. — Kwasten m. pl. aan
't hoofdstel van 't paard. — OREILLONS of ORILLONS, m. pl. [Mid.] Ontsteking f. der oorklieren.
Orellane, f. [Bot.] Olean- of roekoe-boom m.
[bixa orellána] in Amerika.
Orennus, m. (latin; eig. laat ons bidden) (pr.
o-ré-muce) (fam.) Gebed in. Dire des or-, bidden,
zijne gebeden opzeggen.
Oren, m. [Bot.] Japansche papierstruik m.
Oréolbole, m. [Bot.] Nieuw- Iiollandsche cypergrasplant f., oreobólus m. — Oréocalle, m.
[Bot.] Peruaansche proteus m., o r e o c d 11 i s f.
— Oréodoxe, m. [Bot.] Soort van palmboom m.,
o r e o d ó x a I. — Oréographe, etc., z. OROGRAPHE . — Oréotragoue, M. (:.-1. n.] Klipspringer m., dwerggems of -antilope van de Kaap.
Oréon, m. [Bot.] , z. v. a. RENOUÉE.

ORGANISATION.

t Orer, V. a. Bidden (prier).
t Ores of Ore, adv. Thans; nu eens, dan
weder. — t Orès que, anj. Hoewel, ofschoon.
Orexie, f. [Méd.j Groote en gedurige trek m.
naar spijs, vraatzucht f.
Orfèvre, m. Goudsmid, zilversmid m. Orfgrossier, grofzilversmid, grofwerker m. (diehoofdzakeljk tafelzilver bewerkt). Orf- bijoutier, goud
gouden tooisels of sieraden maakt-smid,enz.
en verkoopt. Orf- joaillier, goudwerker, die dia
paarlen enz. zet, juwelier m. — Orfé--mante,
vrerie, tiet goud- en zilversmeden, kunst des

goud- en zilversmids, goud-, zilversmederij f.; -goud- en zilverwerk n ; — goud- en zilversmidswinkel m. — Orfévré, e, adj. Bewerkt (van
goud en zilver): L'argent monnayé et l'argent
orf-, het gemunte en 't bewerkte zilver.

Orfraie, f. [H. n.] , z. v. a . BRISE-OS.

Orfroi, m. (weleer) Met goud geweven stof f.
— (nu) goudbelegsel n. van kerkgewaden.
Orgagis, m. (pr. —gice) [Corn.] Wit oostindiscia katoendoek n. — Organdi, m. [Corn.]
Fransch katoenen weefsel n., naar 't netel- en kamerdoek gelijkend, organdijn, organdy n.
Orgaan, m. Werk- of hulpmiddel, hulplid,
zelfwerkend deel van een bewerktuigd wezen, inz.
zinswerktuig, zintuig, o r g a a n n. Les org-s de
la respiration, de la digestion, de la circulation,
de la locomotion, de werktuigen der ademhaling,
der spijsvertering, des bloedsomloops, der plaats

Les feuilles et les fleurs sopt les org-s-bewgin.
des plaates, de bladeren en de bloemen zijn de organen der planten. L'org- de la vue, de Joule, de
1'odorat, du goiit, du tact, het zintuig des gezigts,

des gehoors, des reuks, des smaaks, des gevoels. -Spraakwerktuig n., stem f.: Ce chanteur, Cet ar teur a un bel org-, die zanger, die tooneelspeler
heeft eene schoone stem, een schoon orgaan. — (fig.)
Persoon, door wien men iets laat zeggen of doen,
spreker, op/reder, tolk m., orgaan n.: L'ambassa-

deur est 1'org- du prince, cie afgezant spreekt,

handelt in naam van zijnen vorst, treedt voor zij
vorst op, is de woordvoerder van zijnen vorst.-ne

Je lui ai fait connaitre ma réponse par 1'org- d'un

ami, ik heb hem mijn antwoord door tusschenkomst, door 't orgaan van een' vriend doen weten.
Organeati, m. [Mar.], z. ARGANEAU.

-f- Organer, v. n. Muzijk maken; het orgel
bespelen; inz. akkoorden voortbrengen, veelstemmig
zingen.
Organique, adj. [Physiol.] Met organen of
werktuigen voorzien, bewerktuigd, tot de organen
behoorend, orgcinisc cl, organiek. Le règne
org-, het bewerktuigde rijk. Corps org-s, bewerktuigde, levende ligchamen n. pl. Fonctions org-s,
organische verrigtingen f. pl. — [Anat.] Suture
org-, organische naad m. (die de beenderen zonder
intanding verbindt). — [Mid.] Lésion, Maladie
org-, organische beschadiging, ziekte f. (welke een
der tot het leven noodzakelijke organen betreft).
Molécules org-s, eerste elementen of grondbestan deelen der organische ligchamen (volgens sommige
w jsgeeren), organische molekulenn f. pl. — [Législ.]
Lois org-s, wetten, door welke het staatsligchaam
in zijn innerlijk leven wordt ingerigt en die onmiddellijk uit de grondwet voortvloejen, organische
wetten. — [Géom.] Géométrie org-, beschrijving
der kromme lijnen door werktuigen en in 't algemeen door voortgaande beweging, organische meetkunde f . ORGANIQUE , f. [Mus. anc.] Instrumen—

tale muzak f. — Organigaier„ ent, adv. Op organische wijze. — 5 Organisable, adj. Voor
organiséring of bewerktuiging vatbaar. — Organisant, e, adj. Bewerktuigend, tot de bewerktuigi,ne bevorderlijk, o r g a n i s é r e n d. — Organisateur, trice, adj. Bewerktuigend, o r g an i s é r e n d: La puissance org-trice, de bewerk
kracht f. — Ook als subst.: C'est un-tuigend
grand org-, 't is een groot, schrander zamenstelier, inrigter, regelaar (b. v. van eenen Staat, van
eene orde). — Organisation, f. Bewerktuiging,
inrigting f. of bouw m. van een bewerktuigd wezen, of van elk der organen daarvan, o r g a n ii-

s á t i e f. L'org- du corps humain. des vigétaux,

de bewerktuiging, de bouw des menschelijken lig-

chaams, der gewassen. L'org- du foie, du poumon,

de bewerktuiging, het zamenstel der lever, der

long. — (fig.) L'org- d'un Ëtat, d'une armée, de
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-

inrigting, régeling, organisatie, zamenwerking en
ineenvatting der verschillende deelen van een' Staat,
van een leger. — [Mus.] Vereeniging van orgel
-spelmtkavir.
Organiser, V. a. Bewerktuigen, met organen
voorzien, de verrigtingen van ieder deel eens lig
betrekking tot het geheel bepalen en-chamset
régelen, inrigten, vormen, organiseren. C'est
Dieu, in nature qui organise les corps, God, de
natuur bewerktuigt, vormt de ligchamen. -- (/1g.)
Org- one armée, un corps politique, een leger, een
staatsligchaam inrigten, vormen, ordenen, o r g an i s é r e n. — Org- une partie de plaisir, de jeu,
Bene pleizierpartij , een speelpartijtje régelen. —
[Mus.] Org- un clavecin, een klavier met een orgelspel verbinden. — S'ORGANISER , v. pr. Bewerk
-tuigd,nerélwo.—Hetparsé
is ook adj.: Corps been organisé, goed g e org an i s e e r d of bewerktuigd ligchaam n. Corps org-s,
bewerktuigde ligchamen n. pl. (dieren en planten,
in tegenstelling met de mineralen). — (fig.) Armée
bien org-e, goed geformeerd, ingerigt leger n. —
Une tête bien org-e, een wel ontwikkeld verstand,
een helderdenkend hoofd n. — Organisme, m.
[Physiol.] Organische bouw, zamenhang m., zamenwerking f. der leden van een geheel, het lévende, geléde ligchaam, het buizen- en vatenstelsel,
het geheel der verrigtingen, die de organen vol
H. L'org- est le mode,-breng,oaismu

le resultat de l'organisation.

Organiste, m. et f. Orgelspeler m., -speelster f., orgelist, organist m. en f. — Organist, m. [H. n.] Een zangvogeltje van Sint-Domingo, soort van manakijn.
Organodynamie, 1. [Didact.] Leer, studie I.
van het werkvermogen der organen. — Organodynarnique,, adj. Die leer of studie bet'rejfend,
organodynamisch. — Organo génie, f.
Leer der organenvorming in 't embryo. -- Or ga nogéniquue, adj. Die leer betreffend, org a n og é n is c h. — Organographe, m. Organen-beschriver, inz. beschrjver der planten- organen, o rg a n o g r a a p h m. — Organographie , f.
Organen-beschrijving f. — Orgaanographique,
adj. Organenbeschrjvend, organographisch.
— Organoïd.e, adj. (Minér.] Naar een organisch
of bewerktuigd ligchaa?n gelijkend, o r a noïdi sch.
-- Organoleptique, adj. [Didact.] Op de organen werkend, o r.q a n o l é p t i s c h. — Organologie, f. Leer der organen. — Organologiq ne, adj. Die leer betre /fend, a r g a n o l ó g i s c h.
— Organonosnie, f. Leer f. van de wetten des
organischen levens. — Organonomnigtie, adj.
Die leer betreffend, o r ,a, a n o n ó m i s c h. — Organonymnie, f. Kunst der naamgeving aan de
organen, inz. leer van de nomenclatuur der plantenorganen — Organonyneique, adj Die leer
betreffend, o r g a n o n y'in i s c h. — Organophysie, f. Waarneming van de verschijnselen des organischen levens, inz. des plantenlevens. — Organophysigtie, adj. Die waarneming betreffend,
organophy'sisch. — Orgaanoplastie, f.
Organen-vorming f , kunstmatige wijziging der levende vormen, o r g a n o p l a s t i e k f. — Org anoseopie, f. Onderzoekende beschouwing der organen ; waarzegrerij uit de organen, o r q a n os k o p i e f. — Organoseopique, adj. Die beschouwinq or ook die waarzeggerij betreffend, o rganoskopisch. — Organotactique, adj.
De rangschikking der schepselen naar hunne organen betreffend, or p a no t á c t i s c h. — Org anotaxie, f. Rangschikking der schepselen naar hunne
.

organen.

Organsin, m. [Tech.] Keltingzijde, getwijnde
of getweernde zijde f., o r ga n sij n m. -- Or gansinage, m. Het zidetweernen. -- Organsiner,
V. a. Zijde tot organsijn tweernen. — Organslneur, m. Organsin- fabrikant in.
Orgasme, m. [Méd.] Sterke beweging, golving

van het bloed en andere vochten, opgezette volheid,
hevige aandrift f., geprikkelde toestand m. inz. der
geslachtsdeelen, o r g a s mu s m.
Orge, f. [Bot.] Gerst, garst F. Orge d'hiver,
wintergerst. Du pain d'orge , gerstebrood. De
l'eau d'orge, gerstewater n. Des grains d'orge, qerstekorrels f. pl. Sucre dorge, gerstesuiker f. Orge
gruée, gekneusde gepelde gerst. -. Orge mondé, perlé,
gepelde, geparelde gerst. (Een zonderling, moeijelzjk

4283

te regtvaardigen gebruik neemt orge in de twee
laatste beteekenissen mannelijk; de geneesheeren en
naturalisten echter schrijven orge mondde, perlée.)
-- Petite orge, z. v. a . CEVADILLE . — (fig. et fam.)

11 a bien fait ses orges, hij heeft zone schaapjes op
het droog, zijne schaapjes geschoren, Zijne zaken of
dingen wel gedaan. 11 est grossier comme du pain
d'orge, 't is een onbeschoft mensch, een ongelikte
beer. I1 faut mourir, petit cochon, it n'y a plus
d'orge, 't helpt niet, gij zult dezen dans niet ontspringen, gij moet er aan. — (Pray.) Etre entre
forge et l'avoine, in de keus tusschen twee dingen
verlegen zijn. — [Corn.] Grain d'orge, Linge,

Futaine grain d'orge of a grain d'orge, genopt
linnen, bombazijn n. — [Chir.] Lancette is grain
d'orge , ger stekor relvormig of engelsch lancet n.
— [Fl. n., Mar., Tech., Vétér.] , z. onder GRAIN .

--- Orgeade, f., nu liever Orgeat, m. Gerstedrank m., gerstewater n., koeldrank m.; amandelmelk f., arsade, orgeade f. — (Loc. fam.) Il
est froid comme une caraffe dorgeat, hij is marmer-, ijskoud, zonder gevoel, zonder vuur of hartstogt. — Orgelet of Orgeolet, m. (verklw. van
orge) [Méd.] Gerstekorrel f., gezwelletje of puistje
op 't ooglid, (pop.) strontje n.
Orgeran, m. [Hort.] Soort van appel m.
Orgiasme, m. [Ant. gr. Vier ing f. der mysteri ë n of' orgiën, orgiasmus n. — Orgiastes, f. pl. Bacchanten of priesteressen van Bacchus, die de orgiën bestuurden, o r g i a s t e n f.
pl. — Orgiastigdie, adj. De orgiën betreffend;
du^eepach tig, opgewonden, razend, o r g i á s t i s c h.
Orgie, f. [Agric.] 1Hengkoren n., mengsel van
gerst, haver, erwten en bonnen tot voeder.
Orgies, f. pl. [Ant. gr.] Geheime godsdienstgebruiken, mysteriën n. pl., inz. de naam der met
uitgelatenheid en dronken woestheid gevierde bacchus feesten en -offers n . pl. (z. v. a . BACCHANALIES
]

en DIONYSIAQUES), ó r g i ë n f. pl. — (fig.) Zuip-

partijen, nachtelijke zwelgerijen f. pl. — In dezen
zin ook in 't enkelv., en mede in de beteekenis van
DÉVERGONDAGE, LICENCE gebézigd. —Orgiophan-

tes, m. hl. Priesters bij de or,g ten, aan de orgiasten

ondergeschikt, o r g i o p h á n t e n m. pl.
Orglasse, f. [Bot.], z. v. a REGLISSE sauvag e.
Orgne, f. [Agric.] Rij f. van naast elkander
gelegde zwaden.
Orgue, m., of Orgies, f. pl. Orgel n. Jeux
d'orgues, orgelregisters n. pl. Tuyaux d'orgues,
orgelpijpen f. pl. Facteur d'orgue, orgelmaker m.
Souffleur d'orgue, orgeltrapper m. Jouer, Toucher
de 1'orgue, op 't orgel spelen, het orgel bespelen.
Orgue hydraulique, waterorgel n. (oud-romeinsch
orgel). Orgues expressives, expressief orgel (met
naar willekeur des bespelers zwellende en afnemende
toonen). Orgue b cylindre, de Barbarie, d'Allemagne, cilinder-orgel, afrikaansch, duitsch orgel.
Cabinet d'orgue. draaiorgel n. — Orgel n., ver
plaats, waar 't orgel in eene kerk staat en-héven
bespeeld wordt: J'étais h l'orgue, dans t'orgue, aux
argues pour entendre Ie sermon, ik was op het
orgel om de preek te hooren. — [Mus.] Point d'orgue, rustteeken, dat in de maat noch in den rhythmus medetelt, orgelpunt n.; -- fantasie-stukje n.
voor den zang, waarbij 't accoupagnement zw ijgt.
— (Loc. fam.) Its sopt comme ties tuyaux d'orgue,
zij zijn als orgelpijpen (van vele kinderen van uit
grootte). — [Artill.] Orgelgeschut n.,-enlopd
verscheidene verbonden kanon- of geweerloopen te
gelijk losgebrand. — [Fort.] Valdeuren f. pl., schotbalken m. pl., stormneggen f. pl., aan de poorten
eener stad. — [Mar. Spijgat n ., pijpen, loospijpen f. pl. — [Ani. mar._! Orgel n., orgelpijpen f.
pl., vroegere naam van den spiegel, om den vorm
van zijne betimmering. — [H. n.] Orgue de mer,
soort van madrepora f. of sterkoraal n.. uit eene
verzameling van op elkander liggende buisjes be.

]

staande.

Orgueil, m. Hoogmoed m., trotschheid, hoo-

vaard2j, hoovaardigheid f. Un org- insupportable,
een onverdragelijke hoogmoed. Parlor aver org-,
op hoogmoedigen toon spreken. Il crèvera d'org-,
hij zal van trotschheid bersten. -- (ellipl.) L'orgde sa naissance, de ses richesses, de trotsehheid
op zijne geboorte, op zijne rijkdommen. — Somtijds
ook in goeden zin: L'org- délicieux que nous inspirent nos vertus, de streelende trots, die onze
deugden ons inboezemen. — (Pray.) Lorsque l'org-
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c1ernine devant, honte et dommage suivent de
bien pres, L'org- marche devant l'dcrasement,
hoogmoed komt voor den val. 11 nest orgueil que
de pauvre enrich! , als niet komt tot iet, kent
liet zich zelven niet. - [ Tech.] Onderlaag f.,
drager m. van den hefboom, waarmede een last
wordt opgetild. Org- de moulin, houten gekeepte
wig f. om den molensteen te verzetten (crémaillère).
- Orgueilleasernent, adv. Op hoovaardige
wijze, hoovaardig, trotsch: II lui répondit org-,
hij antwoordde hem op eene trotsche wijze. -

OrueiHeux , euse, adj. Hooqmoediçj, hoovaardig, trotsch, opgeblazen: Homme org-, trotsch,
hoogmoedig mensc/i. Réponse org-euse, hoogmoedig, trotsch antwoord n. Sa richesse la rondo
org-, de rijkdom heeft hem trotsch gemaakt. (fig. et poet.) La cime org-euse do Lthan , de
trot,cche kruin des Libanons. - Ook als subst gebézid: Dieu abaisse les org-, God vernedert de
looraardiqen. - (Proc.) II nest si grand dépit
quo de pauvre org-, rieesi gevoeliger, ligt geraakter
mensch dan een arme trotschaard.
OlibLis, m. (pr. —buce) (alleen. in de pop.zegswijze): Poudre dor-, middel n. zonder kracht.
Orichaique, m. (pr. Chli) [Minér.] Korinthisch koper n.
Oj-icon, 111. [11. n. ] Oorgier m. (op de hoogste
bergtoppen van Zuid-Afrika. - Ook als adj. : Vau-

tour oi-.
Orienlaire, adj. , Z. AURICULAIRE.
Oricule, f. fAnat.j, z. AURICULE.
Orient, fl1. [Géogr ] Oosten n., punt des hemels,

waar de zon in den evenaar opkomt, eene der
vier hoofdstreken van den horizon; - (in ruimer
zin) 1. Plaats van den zonnenopgang: Lor- d'été,
d'hiver, zomer-, winler-opgangspunt n.—Vent dor-,
nostewind m. La Suisse est it lor- de la France,
Zwitserland ligt ten oosten van i rankrjk. - (in
leperktei' zin) De ten oosten van Europa gelegen
landen, inz. de oost- en zuid -aziatuche landstreken,
het Oosten, Morgenland. Les peuples de lOr-,
de oostersche volken. - Ook z. v. a. Levant, de
kusten von Klein -Azië, Syrië en Egypte: Le co m merce dOr-, de levantsche handel in. -- [Ei!. anc.j
L'empire dOr-, het Oostersche rijk (waarvan
Byzantium of Gonstantinopel de hoofdstad was). (fig.) Lor- des anodes, dejeugd. - [Joail.] Lordune perle, het water, de gloed of kleur eener
parel. - [ Franc-mac.j Oosten n., plaats waar
eene loge of vrjinetselaars- werkplaats is gevestigd; plaats des regérenden meesters in de loge.
Grand Or-, Groot -Oosten, hoofdbestuur n. van
de gezamenlijke loges onder dezelfde constitutie,
groote loge f. van bestuur. - Oriental, e, adj.
Oostwaarts, oostelijk; oostersch, aan 't oosten eigen,
daartoe behoorend: Peoples orientaux, oostelijke,
oostersche volken n. p1. Les hides or-es, OostIndia n., de Oost I. Langues or-es, oostersche
talen f. p1. Plantes, Perles or-es, oostersche planten, paarlen f. p1. (vgl. OCCIDENTAL). - Style or-,
oostersche stijl in. Pompe or-c, oostersche praal,
pracht t. - Ook als subst. ORIENTAUX, M. pi.
Oosterlingen m. pt, oostersche volkeren n. p1., inz.
de Turken, Perzen en Arabieren: Imiter 1e style
des Or-, den stijl der Oosterlingen navolgen. Orientallsei- (S'), V. pr. De gebruiken zeden
en gewoonten der Oosterlingen aannemen, zich
0 r i e ss t a t i 5 é r e n. - Het part. passé is ook
adj : Francais orientalisé, als Oosterling levend
franschinan. - Oj-ientalisme, m. [Phil.] Gezamenlijke kennis f van de Oosterlingen, hunne
wijsgeerige begrippen en hunne zeden; -stelsel n.
van hen, die meenen, dat de beschaving zich steeds
van bet Oosten naar liet Westen heeft verplaatst;
- kennis f. der oostersche talen; - oostersche
taalei qenheid f., orientalismus n. - Orieii
taliste, m. Kennis der oostersche, inz. der semitisciie talen en handschriften, 0 ri e a t all s t m.
- O ri entation, f. {Géogr.j Kunst ons de plaats,
waar men zich bevindt, te erkennen, bepaling van
het punt des waren zonnenopgangs en gevolgeljk
van dc overige hemelstreken; - rigting van een
voorwerp 1Oct betrekkinrE tot de polen, rioting eener
kaartnaar de hoofdstreken, orientéring, one nto Ii e f. - Oi-ientaux, m. p1., z. onder ORIENTAL. - Orienté, e, adj. (en part. passé van
orienter): Carte bien or-c, goed georiOn leerde
kaart f., kaart, waarop de hemelstrekenjuist aan-
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gegeven zijn. -Maison Men, mal or-c, goed, slecht
gelegen huis n. (met betrekking tot de hemeistreken). - [ Mar.] Voiles bien or-es, goed bijstaande,
goed gebraste zeilen n. pi. Voile or- e au plus prés,
scherp gebrast zeil n. Voiles or-es en ciseaux, over
en weer, over stuur- en bakboord gestelde of uitgehaalde zeilen. - Oi-ientemeiit, in. [Arch.]
Het behoorlijk rigten van een gebouw met betrekking tot het oosten of tot de hemeistreken. - [f1ar.}
Het zetten der zeilen naar den wind. - Orienter, v. a. Naar het oosten of in 't algemeen naar
de hemelstreken rigten, een voorwerp den behoorlijken stand ten opzigte van de hemelstreken geven,
0 r i 0 II t é r e n. Or- une maison, une carte, een
huis, eene kaart oriOntéren. - [Arch.] Or- un
plan, on dessin, een' platten grond, eene teelcening
orikotéren, door eene windroos aanduiden hoe de
afgebeelde voorwerpen in de natuur zijn gelegen.

- [Mar.] Or- les voiles, Or- on vaisseau, de

zeilen goed naar den wind zetten, goed doen bijstaan, bijzetten, brassen. - Ook zonder voorwerp:
Or- au plus près, scherp of bij den wind brassen.
Or- vent largue, vent arridre, de zeilen voor den
wind brassen. - Als v. n.: Cette voile oriente
mal, dat zeil staat slecht bij. - S'ORIENTER, V. Pr.
Zich oostwaarts rigten, of eig. de plaats van den
opgang der zon zoeken, om daarnaar ook de overige
hemelstreken te kunnen vinden; zich met de ligging
en verhoudingen eener plaats bekend maken, zich
verkennen. - ( fig.) Een behoorlijk standpunt aannemen, zich in den vereischten toestand plaatsen,
zich behoorlijk inligten, naauwkearige berigten inwinnen, zich als t'huisnsa ken, zich oriOnt Iren.
Laissez rnoi rn'or-, laat nej de zaak onderzoeken,
geef wij tijd om te overleggen, wat er te doen valt.

- [Mar.] Le grand bonier s'oriente bien, het
groote marszeil staat goed bij, laat zich goed bij den
wind brassen. - Orienteur, m. Middagaanwijzer n. , toestel om den waren middag voor eiken
clog des jaars aan te geven.
t Orier, in., z. v.a.ORAIRE.

Orifant, in. Kleine horen in. dec ridders, waarmede zij tot den strijd uitdaagden.
Orifice, ni. [Anat.] Mond 01.. monding, ope-

ning f. Or- de l'estomac, de Ia matrice of de

l'utérus, mond der maag, der baarmoeder. - (bij
uitbreiding): Lor- dun matras, dune bouteille
dun canon, de mond, opening van eene destilleerkolf, van eene flesch , van een kanon. Or-s de la
vapeur, stoomdoortogten m. pl., stomopeningen f. p1.
Oriflanne, t. Rijks- of krijgsvaan f., standerd m., hoofdvaan der oude Franschen (oorspronkeljk eene 10515 van verguld koper met een' wimpel van vuurroode zijde, die in 3 punten uilliep
ieder met een' gouden kwast voorzien; aanvankelijk de bonier van St.-Dionysius, later het veldteeken der Franse/ e n, en weleer auriphlamule,
auriflamhe, oritlande, oriflour geiieeten).
t Oriflant, adj. Praallievend, pronkzuchtig,

ijdel.

Oriforme, adj. Mondvormig.

Origan, m. [Bot.] Orego, majoraan I., eene

plant, die als keukenkruid zeer gezocht is.
Origénisme, m. [H. rel.] Leer f. van Orjgenes (die in de 3e eeuw a. a. leerde, dat Christus
enkel bij adoptie of aanneming Gods zoon is, dat
de straffen der verdoemden niet eeuwig zullen zijn,
enz.), origenlsenus n. - Origéniste, m.
Aanhanger dier leer, o r i g e n i st M.
Oiiginaire, adj. Oorspronkelijk, afkomstig,
herkomstig: Je suis or- d'Alleinagne, ik ben af
komstig uit Duitschiand. Animal, Plante or- dAfri
que, uit Afrika herkomstig dier n., in Afrika inheemsche plant f. - Oorspronkelijk, aangeboren:
La phthisio est souvent one maladie or-, de tering
is dikwijls eene aangeborene, overgeërfde ziekte. [Prat.] Demandeur or-, eerste aanklager, eischer,
hoofdaanklager. - Oi-iginairernent, adv. Oorspronkelijk. Ce mot vient or- du latin, dit woord
komt oorspronkelijk uit het latijn. - Original,
e, adj. Oorspronkelijk, niet nagemaakt, geen model of voorbeeld hebbend, tot model dienend of gediend hebbend, a r i g i a e e 1. Lécrit or- est chez
lui, het originéle handschrift ligt bij kent. Voil
les pièces or-les , hier zijn de oorspronkelijke,
originéle stukken. - Naar 't oorspronkelijke stuk
gevolgd of gecopiterd: Copie or-c, oorspronkelijk,
echt afschrift n., eerste, oudste kopij f. - Oor-
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spronkelijk, nieuw, eigenaardig; zonderling, vreemd,
wonderlijk: Cette pensée est or-e, le tour en est
or-, dat denkbeeld is oorspronkelijk, de wending
daarvan is nieuw. Cet auteur est souvent or-, die
schrijver is dikwijls eigenaardig, origineel. Le jeu
de eet acteur est or-, het spel van dien tooneelspeler is hem geheel eigen. — C'est un homme or-,
ii a des manières or-es, 't is een wonderlijk man,
hij hee/t originéle, zonderlinge manieren. — ORIGINAL, in. Oorspronkelijk stuk of schrift, origineel n. I1 a des originaux des plus excellents
peintres, hij heeft oorspronkelijke stukken van de
voortreffelijkste schilders. L'or- hébreux, de hebreeuwsche grondtekst in. Faire des copies d'après
lor-, afschriften, afteekeningen, kopijen naar het
oorspronkelijke maken. — [Prat.] L'or- dun acte,
het origineel, de minuut van eene acte. — Oor
schrijver, dichter, schilder enz., voor -spronkel2j
Cieéron est on or-, lIomère, Vir--beld,moén.
gile sont des originaux, Cicero is een voorbeeld,
Homerus, Virgilius zijn modellen. — Wonderlijk
man, zonderling, raar mensch m.: C'est un vral,
un franc or - , 't is een echte zonderling, een rare,
originele man — EN ORIGINAL , loc. ode. in origineel, in 't oorspronkelijke: Les actes doivent rester
en or- cbez le notaire, de originéle akten moeten
bij den notaris blijven. — D'ORIGINAL, loc. ode.
(alleen in): Savoir, Tenir qc. dor-, iets uit eene
echte bron, van goeder hand, uit de eerste hand
weten. — Originalenient, adv. Op originéle,
oorspronkelijke, zonderlinge wijze: I1 s'exprime
toujours or-, hij drukt zich altoos op eene eigenaardige, zonderlinge wijze uit. — Ori inalité, f.
Oorspronkelijkheid, eigenaardigheid, eigenheid; —
wonderizjkheid, zonderlingheid, wonderzinnigheid,
vreemdheid, o r i g i n a l i t e i t f. L'or- dune expression, de oorspronkelijkheid, nieuwheid, eigen
uitdrukking. — On remarque-ardighen
partout lor- de ses manières, de son costume,
men merkt overal de wonderlijkheid zijner manieren, liet vreemde van zijne kleeding op. — t Origination, f., z. v. a . ORIGINE.
Origine, f. Oorsprong, aanvang m., bron, oorzaak f., begin, beginsel n.; -- afkomst, geboorte f.
L'or- du monde, de oorsprong der wereld. Ces
pratiques out leur or- dans le paganisme, deze
g ebruiken, vonden, hebben hunnen oorsprong, hunne
bron in 't heidendom. C'est là lor - de tous ses
malheurs, dat is de bron van al zijne ongelukken.
L'or- dune maladie, de oorzaak eener ziekte. .Arrèter le mal dans son or-, hel kwaad in zijn begin
stuiten. — Originel, le, adj. Oorspronkelijk,
aangeboren, erfelijk: Vice or-, aangeboren, erfelijke ondeugd f. Conserver son innocence or-le,
zone oorspronkelijke, eerste onschuld bewaren. —
[Théol.] Péché or-, erfzonde f. Justice, Grace, aangeboren geregtigheid, genade f. (staat van onschuld,
waarin Adam was geschapen). — (fig. et fam.)
Cet homme a le péché or-, dien man kleeft de erfzonde aan (hij kan wegens zijne afkomst, zin vaderland, zijne betrekkingen enz., tot geene bevrrdering gerak, n). — Originellennent, adv. Inden
oorsprong, van den oorsprong of de geboorte af,
oorspronkelijk: Nous sommes or- pécheurs, wij
zijn zondaars van geboorte.
Orignal of Orignae, m. [H. n.] Canadaasch
elanddier n., amerikaansche eland m. (Plur. ori.
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koningen m. pl., drie op eene lijn staande sterren
van dat beeld.
Oripeati, in. Klatergoud n., verguld of ver
koperen plaatje, door 't plet ijzer gedund.-zilverd
— Met valsch goud of zilver opgelegde kleederen n.
pl., valsc_he tooi m. — (#g. et fam.) Il y a bien
de lor- dans eet onvrage, er is veel klatergoud,
valsch vernuft in dat werk.
Orisel, m. [Bot.] Ginst of brem f. der Cananarische eilanden.
Orismologie, f. Verklaring f. der wetenschap
— Orismologique, adj.-pelijkunstr.
Die verklaring betreffend, o r i s m o l o g i s c h.
Orythyie, f. [H. n.] Roeikrab f.
One, in. [Arch.] Zoom, riem m., plat bandje
of filet n. onder 't ei van een kapiteel. — [Blas.
Binnenzoom m., die de helft der breedte van een'
zoom (bordure) heeft en door eene ruimte,
gelijk aan zijne eigene breedte, van den schildrand
gescheiden is. Orle rond of Cyclamor, ronde zoom.
Posé of Rangé en orle, zoornswijze geplaatst. —
[Mar.] Zoom m. van een zeil. --- [Géol.] Kraterrand m., zoom eens kraters. — [Hydr.] Sluis f.
Orléanisnne, m. Staatsstelsel n. van 't huis
van Orleans; gevoelens D. pl. der orleanisten. — Orléaniste, m. Aanhanger van 't huis van Orleans
in Frankrij k, inz. van wijlen koning Louis Philippe
(sedert 1830) en van zijne familie, o r l e a n i s t m.
— Ook als adj. Parti orl-, de orleanistische partij f.
Ornnaie, Orinoie, f. Olmbosch, olmboschje n.
— Ornie, m. [Bot.] Olmboom, olm m. Bois d'orme,
olmen-, ijpenhout n. — (Proc.), z. ATTENDRE. —
OrYneau., m. Jonge olin; olm m. — t Ormel, m.,
z. v. a. ORMEAU. — Orànier, m. [H. n. j, z. v. a.

IALIOTIDE. — Ormière, m. [Bot.] Kleine geitebaard m., moeras-spircea f. (SPIREE ulmaire). —
Oranille, f. Heg f., staketsel n. van kleine olmen.

— Bundel m. olmstaken. — Afzetsel n. van
een' olm. (van salie.
Ormin, ni. [Bot.] Edel scharleikruid n., soort
Ornloie, f., z. ORMAIE.

± Ornateur, adj. in.: Les rois orn-s, of als
subst. Les orn-s des peoples, de koningen, die den
volken tot sieraad, tot eere strekken. — -[ Ornature, f. Sieraad n., opschik m.

Orne, ra. [Bot.] , z. ORNIER. — (weleer ook)
Weg m. , pad n.
Orné, e, adj. (en part. passé van oreer): Chambre ornée, versierde kamer f. — Esprit orné, verrijkt, met kennis versierd verstand n. -- Orne=

ruaniste, m. (of als adj. Artiste, Ouvrier orn-)
Versierder in. — Ornement, m. Sieraad, versiersel n., opschik, tooi m., sier, versiering f., o rn e in é n t n. Les belles filles n'ont pas besoin
d'orn-s, de schoone meisjes hebben geene versiersels,

geen opschik van noode. (flettre des ore-s, siera-^
den aandoen. La facade de cette maison est chargee d'orn-s, de voorgevel van dit huis is met sieraden overladen. Orn-s de relief, verheven sieraden. Orn-s en creux, ingediepte, holle sieraden. —
[Mas.] Les orn-s de l'écu, de sieraden van een
schild (buiten den schildrand aangebragte versierselen). — [Liturg.] Les orn-s du prètre, dun autel, de priesterlijke kleederen, de sieraden van het
altaar, o r n a t e n m. pl. Cette église it quantité
de beaux orn-s , deze kerk heeft eene menigte
schoone versieringen. — (fig.) II est fore- de son
siècle, hij is het sieraad zijner eeuw, hij doet zijgnaux.)
ner eeuw eer aan. -- [Rhét.] Les orn-s d' un dis
Orillard, e, adj., z. OREILLARD.
de sieraden, figuren, leenspreuken, bloempjes-cours,
Orillette, f. [Bot.] (pop.), z. v. a. MJCHE.
Orillon, m. (verklw. van oreille) Oortje, klein eener rede. — 4. Ornementaire, adj. Tot sieoor f. — [Fort.] Bastions- of bolwerksoor, bovenst raad dienend, de sieraden betreffend, o r n a m e ngedeelte van de flank aan een vestingwerk, o r i l- t a i r. — Ornennental, e, adj. Tot de sieraden
1 o n n — z. ook OREILLON. — Orillonner, v. a. behoorend, versierend: Style ore-, versierde stijl m.
[Fort.] Or- un bastion, een bolwerk met orillons — Plantes ore-s, sierplanten f. pl. — Orneinenvoorzien, o ri l l o n n é re n. — Hel part. passé is tation, f. Kunst of wijze van de sieraden aan
te brengen,kunst des versierders, o r ne m e n 1 á tie f.
ook adj.: Bastion orillonné, bolwerk griet orillons.
Ornéode, f. [H. n.] Vedermot f. , waaijerOrin, m. [Mar.] Boeireep f. — Or- de galère,
galeiboeireep, kabeltouw bij wijze van boeireep. Or- vlinder m.
Ornépl,ile, adj. [H. n.] In houtgewas, in
de her of de berceau, boeireep van de wieg of
slede. — Oringuuer, v. a. [Mar.] De boeireep bosschen levend (silvicole).
Oreer, v. a. Versieren, opschikken, opsieren,
strekken; een anker met de boeireep ligten.
Oriolins, m. pl. [11. n.] Vogels in. pl. van tooijen, optooijen, oppronken, opsmukken, verfraaijen, orn é ren. Orn- une église, un appartement,
't geslacht der wielewalen.
Orion, m. [A.str.] Schitterend, prachtig sterre- eene kerk, een vertrek versieren. Les beaux meubeeld n. aan den zuidelijken hemel. 0 r ion m. (naar bles ornent une chambre, het schoone huisraad
een' reusachtigen jager en held uit de griekse/te my- versiert eene kamer. — (fig.) Orn- son esprit de
thologie). Baudrier d'Or-, Orions gordel m., Drie- connaissances, zijnen geest met kennis versieren,
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verrijken. — Les figures servent beaucoup à ornun discours, de figuren of beelden dienen zeer om
eene rede te versieren. — S 'ORNER, v. pr. Zich ver-

sieren. — Versierd worden.

Ornes, f. pl., z. CHIASSE.
Orni, m. [Bot.] Ornosvijg f., eene levantsche

voorjaarsvijg. (o r n i k e l m.
Orniele, m. [Com.] Soort van zeer rijke stof,

Ornier , m. [Bot.] Wilde of roodbladerige
esch m., die de apothekers -manna oplevert (ook
frêne à la manne, fré.ne à la fleur geheeten).
Ornière , f. Wagenspoor n.: Chemin plein
d'orn-s, weg vol wagensporen. — Route à orn-s,
spoorweg m. Orn-s en fer, ijzeren spoorwegschee nen f. pl. — (fig.) Hebbelijkheid f., slender m.,
sleur f. Lom n- de 1'babitude, de sleur der gewoonte. Suivre lom n-, den slender volgen. — (Loc. prov.
et pop.) Il boirait dans one orn-, h# kan wel met
de konijnen door de tralies eten (van iemand, die
een lang en smal gezigt heeft) .
Ornis, m. [Com.] Indisch neteldoek n., met
gouden of zilveren strepen.
Ornithies, f. pl. [Géogr. anc.] Voorjaars- of
lentewinden rn. pl. (die de eerste trekvogels schenen
aan te voeren). — Ornithivore, adj. [H. n.]
Zich van vogels voedend.
Ornithocephale, adj. [H. n.] Met een' vo
.els subst. m. Vogelkop m., een fossiel-gelkop.—
dier der voorwereld, volgens Simmering eene vledermuis , v. a. eene hagedissoort , o r n i t h o c ép h a l u s m. — 4 Ornithodelphe, adj. [H. n.]
Voorgeslagen woord ter vervanging von MONOTHEME. — Ornithoéïde, adj. Naar een' vogel
gelijkend. — [Diplom.] Lettres orn-s, vogelletters
(welker sieraden vogelfiguren zijn). — Ornithogale, m. [Bot.] Vogelmelk f., veldajuin m.. aard
aardnoot f. Omn- à oorbelle, languedoc--akerm.,
sche of schermdragende vogelmelk, eene groenachtig witte soort. Om- chevelu of Dame de onze
heures , langharige vogelmelk of middagschoone
(welker bloem te 11 ure opengaat en zich 's namiddags sluit). — Ornithographe, m. [Didact.]
Vogelbeschr,
fiver, o r n i th o gr a ap h.— Ornithographie, I. Vogelbeschrijving f. — Ornitho de,
adj. Vogelvormig. — Ornitholithe, in. [Minér.]
Vogelsteen m., eene vogelversteening. — Ornithologie, f. Vogelleer, vogelkunde, natuurl ij ke histone I. der vogelen. -- Ornithologique, adj.
De vogelleer betreffend, o r n i t h o l o g i s t h. — Ornithologiste of Ornithologue, m, Vogelkenner, vogelkundige, ornitholoog m.----Ornithomancie of Ornithoseopie, f. Vogelwaarzeggerij, voorspelling uit de vlagt, het eten en zingen
ofschreeuwendervogels.- Ornithomancien,m.,
-ne, f., of Ornithoscope, m. en f. Vogelwaarzegger m., - zegster f., o r n i t h o m án t, o r n i t h o s k o op m. en f. —els adj.: De vogelwaar zeggery , betreffend, o r n i t h o m a n t is c h, o r n ith o s k opis ch. — Ornithon'ye, f. [H. n.] Vo gelluisvlieg f. —Ornithope of OrHHithopode, m.
[Bot.] Vogeiklaauwtje, vogelpootje n. ( ook pied
d'oiseau geheeten). — Oruithophile, adj. Veel
van vogels houdend, vogellzevend. --^ Ornithophonie, f. Vogelgezang n.; nabootsing f. van den
vogelenzang. — Ornithorhynque, adj. [H. n.]
Met een' vogelbek of snavel. — ORNITHORHYNQUE, M.
Vogelbekdier n., snavelotter m., een zonderling gevormd zoogdier van Nieuw- Holland met een eendensnavel en met vier zwemvoeten. — Ornithoscope, Ornithoscopie, z.ORNITHOMANCIEN,ORNITHOMANCIE. -- Ornithotheologie, f. [Didact.]

Bewijs n. van Gods bestaan uit de beschouwing der
vogelen. — OrnithotoLnie, f. Ontleding f. der
vogelen. — Ornithotrophe of Ornitrophe, m.
[Bot.] Celaster van Bourbon, l jsterboorn m. -Oruithotrophie, f. Vogelteelt f., kunst van e fieren uit te broeien. — Ornithotypolithe, m.,
z. v. a. ORNITHOLITHE. - Ornithrophe, m., z.
ORNITHOTROPHE.

Orobanehe, f. [Bot.] Bremraap f., eene bladerlooze rood- of bruinachtige plant met eironde
schubben, die op ,de wortels van andere planten
groeit (ook herbe a taureau geheeten).
Orobe, m, [Bot.] Orobus m., z. v. a. Ens Orprintanier, voorjaars-orobus m., met fraaije violetblaauwe en purperroode vlinderbloemen. — Orobite, m. [Minér.] Erwtensteen m. — Oroboéide,
adj. [Méd.] : Urine or-, pis met linzenmeelvorinig

OR SUS.
bezinksel. — Oroboïde, adj. [Bot.] Sisservormig,
wikkevormig.
Orodetnniade, f ., z. v. a. OREADE.

Orognosie, f. [Didact.] Berg- of gebergtekunde f. — Orognostique, adj. Bergkundig, or og n o s t i s c h. — Orohydrographie, f. Beschrjving der bergwateren. — Orohydrographique,
adj. Die beschrijving betreffend, o r o h y d r o g r aphi s c h. — Orologie, 1. Gebergteleer, verhandeling over de bergen, gebergtekunde f. — Orologique, adv. Die leer of verhandeling betreffend,
orológisch.
Oronee, f. [Bot.] Kalfssnuit, or a n t m.
Oronge, f. [Bot.] Oranje-gele, zeer smakelijke
paddestoel m.
Orpailleur, m. Goudwasscher, goudzoeker m.,
die 't goud in 't zand van sommige rivieren ver
(ook pailloteur en arpailleur geheeten). -zamelt
Orphanité, f. Ouderloosheid f., staat m. van
wees. — (fig.) Ellende f., verlaten toestand nl. —
Orphanotrophion, m. [Ant. gr.] Weeshuis,
verzorgingsgesticht voor weezen.
Orpharion, m. [Mus.] Voormalig snaren speeltuig, soort van achtsnarige tither f.
Orphe, m. [H. n.] Europésche goudvisch [cyprinus orfus], een prachtig geelroode, zilverglanzige visch, inz. in Zuid- Duitschland, die in schoonheid met den chinéschen goudvisch wedijvert.
Orphée, m. (fig.) Groot toonkunstenaar, virtuoos, groot dichter m., O r p h e u s (naar den beroemden zanger en lierspeler Orpheus uit den oudsten, fabelacht?gen tijd der Grieken).
Orphelin, m. -e, f. Weeskind n., wees m.
en f., weesjongen m., weesmeisje n. La maison des
orph-s,, of Les orph-s, het weeshuis. — Ook als
adj.: Etre orph-, ouderloos, vaderloos, moederloos
zin. I1 est orph- de son père, Elle est orph-e, de
sa mère, hij is vaderloos, zij is moederloos. —
t Orphelinage, m. (fam.) Ouderloosheid f. -Orpheline, f. [Bot.] Violetbruine anjelier m. -[H. n.j Naam van verscheidene tweeschalige schel

-pen,iz.vatw
soorten venusschelpen.
Orphéon, m. [Mus.] Snarenspeeltuig, soort
van groote lier, die door een klavier en een rad bespeeld wordt, o r p h é o n n.

Orphie,f. [H.n.] Hoornvisch, naaldvisch m. [esox
belone], een vingerdikke, fraai gekleurde, maar

onsmakelijke visch van 't snoekengeslacht, in alle
zeeen. — Orphilière , m. [Pêcbe] Soort van
vischnet n.
Orphique, adj. Wat Orpheus betreft, orp h i s c h: [Ant.] Mystères orph-s, geheimenissen
in de zedekunde, door Benige volgelingen van Pythágoras geleeraard en oorspronkelijk voor leerstellingen van Orpheus gehouden, ó rp is i s c h e m y s t é r i e n f. pl. — Fêtes orph-s, of als subsi oR-

PH.IQUES, f. pl. Orphische feesten n. pl., soort van
bacchusfeesten of orgiën. — Vers orph-s, Poèmes
orph-s, of als subst. ORPHIQUES, f. pl. Orphische
verzen, gedichten n. pl. — Vie orph-, zuiver, wijs,

door de wetenschap verlicht leven n. (naar de
grondbeginselen van Orpheus).
Orpiment, m. [Chum.] Geel zwavel-arsenik,
o p e r m e n t, geel orpin n., een mineraal vergift,
dat eene schoone, maar niet duurzame kleurstof
oplevert. — Orpirenter, v. a. [Tech.] Met operwent vermengen, kleuren of verwen. — Orpin,m.
[Bot.], z. v. a. GRASSETTE. -- [Chun.], z. V. a.
ORPIMENT.
Orque, m., z. V. a. EPAULARD.

Orréry, M. Planetarium n . (z. PLANRTAIRE)
(naar den graaf Orrery, aan wien het eerste kunst
-werktuigvan
olien aard werd opgedragen) .

Orrhagogue, adj. et subst., z. V. a. HYDRA0OGUE. — Orrhoehésie, f. (pr. ch=k) [Méd.]

Buikloop m. van enkel vloeibare stoffen.
Orse, m. ; Mar. J (weleer in de Levant:) Bakboord n. — Orser, v n. Over bakboord liggen,
oploeven.
Orseille, f. [Bot.] Verfmos n., o rseille f.,
eene plant, die tot eene schoone roode verfslof, ook
tot bereiding van 't lakmoes aangewend wordt.
Ors- marine, terrestre, zee-, land-orseille. Orsviolette of épurée, gezuiverde orseille, eene soort
van cudbear.
Orser, V. n., z. onder oRSE.
Or-sol, m. [Com. J , z. OR m. (op 't einde).
Or sus, z. on, adv.

--

ORT

Ort, adj. invar. [Corn.] (alleen voorkomend in):

Peser ort , bruto of met de verpakking wegen.
Cette caisse pèse 50 kilos ort-, die kist weegt 50
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vormen terug te geven , o r t It o m o r p h í e f. —
Orthomorphique, adj. Die kunst betreffend,

orthomórphisch. — Orthomorphisme,m.
kiloos bruto. (plant, o r t é g i a f. [H. n.] Natuurlijke, regelmatige vorming f., orOrtégie, f. [Bot.] Soort van anjelierachtige t h o m o r p h i s m u s n. — Orthontropie , f.,
Orteil, m. [Anat.] Teen, toon m. Gros, Petit z. V. a. ORTHOPÉDIE. — Orthonyx, m., z. V. a.
ort-, groote, kleine teen. — [ Anc. fort.] Berm m. ONGUICULÉ. — Orthopale, f. [Ant. Het worOrthacanthe, adj. [Bot.] Met regte doornen stelen in staande houding. — Orthopédie, f.
[Méd.] Kunst om de misvormingen des ligchaams
of stekels. — Orthagorisque, m. [H. n.] Maan
Orthaptodactyle, adj. [H. n.] Met-vischm.— bij kinderen te voorkomen of te verbéteren, o r t h op ce di e f. Orth- prophylactique, curative, voorbezeer sterke klaauwen (van vogels).
Orthite, f. [Minér.] Zwart bruin, in Finland houdende, genezende orthopcedie. — Orthopédique, adj. De bestrijding der ligchaamsmisvorminaangetroffen mineraal, o r t h i e t m.
Orthoceratite, m. [Foss.] Versteende kamer - gen betreffend, o r t h o p w d i s c h. — Orthopéslak f. — Orthocère, adj. [H. n.] Met regte diste, m. Schrijver over de orthopcedie, bestrpder
horens ovoelsprieten, — Orthoclade, adj. [Bot.] der ligchaamsmisvormingen, o r t h op w d i s t m. ---Met regte twijgen. — .41s subst. m. [Minér.] Soort Ook als adj.: Auteur, Médecin orth-. — Orthovan veldspaath, o r t h ó k Ia s n.— Orthocolon,m. phides, m. pl. [H. n.] Slangen f. pl. met hoorn
schubben of platen. — Orthophrénée,-achtige
[Chir.] Gewrichtsstijfheid f. met onregelmatige uit strekking van het lid. — Orthocolymbe, adj. Orthophrénie, f. [Didact.] Kunst om den geest
watervogels).
(van
en
't
hart
de vereischte rigting te geven, vorming f.
Voortreffelijk
duikend
[H. n.]
— Orthodactyle, adj. Met regte vingers of tee- van geest en hart. — Orthophrénique, adj.
Die
adj.
[H.
n.]
Met
regte
tanvorming betreffend, o r t h o p h r é n i s e h. —
nen. -- Orthodonte,
den. — Orthodoxe, adj. [Théol.] Regtzinnig, Orthoplotères, m. [H. n.] Goede zwemmers m.
regtgeloovig, echt- of oud - kerkelijk, oud- of streng pl. (van vogelen). — Ortlhopnée, f. [Méd.] .dám-volgens de aangenomen kerkleer, o r t h o--gelovi, borstigheid f., die den lijder noopt zich regtop te
d ox. Doctrine orth-, regtzinnige leer f. Auteur houden, o r t h o p n ce a f — Orthopnoïque,adj.
pea orth-, niet zeer regtzinnig schrijver. -- Ce Die aamborstigheid betreffend, o r t It op n ce is c h.
gout nest pas orth-, die smaak is niet zuiver, Orthoptères, m. pl. [H. n.] Regtvleugeligen (van
niet echt. — Ook als subst. (van personen) Les insecten). — Orthorhachie, f. [Mid.] Kunst
orth-s et les hérétiques, de regtzinnigen en de ons de ruggegraatskrommingen te verbéteren. -ketters. — Orthodoxie, f. Regtzinnigheid, regt- Orthorhachique, adj. Die kunst betreffend,
geloovigheid, eenstemmigheid met de kerkleer, ook orthorhdchisch. — Orthorynque, adj.
met de letterkundige of zedelijke grondbeginsels of [H. n.] Met regten snavel, regtsnavelig. -- Oralgemeen aangenomen meeningen, o r t It o d o x í e f. thorhynques, m pl. Vliegenvogels, kolibris m.
- Orthodoxographe, m. Regtzinnig schrijver, pl. — Orthoseele, m. [Chir.] Toestel of werkinz. over de katiaolijke leerstellingen, o r t h o d o x o- tuig n. ter herstelling van kromme beenen. — Org ra a p h m. — Orthodoxographie, f. Regt- those, f. [Minér.] Soort van veldspaath n. —
zinnige schrijftrant m. ; verhandeling over de leer- Orthosomatiquue, f. [Méd.] , z. v. a. ORTHOstellingen der kerk. — Orthodroinie, f. [Mar.] PEDIE. — Orthosome, adj. [H. n.] Met regt
Regte loop of koers m. van een schip naar eene der 4 lijf; met regelmatig gevormd l ij f. — Orthostade,
hoofdwiindstreken (in tegenstelling met loxodromie). adj. [Mid.] : Malade orth-, zieke, die 't bed kan
-- Orthodromique, adj. Regtzeilend, o r t h o- verlaten. — Als subst. m. [Ant. gr.] Regtplooijig
dr ó m i. s c h. — Orthoépie, f. [Litt.] Leer f. kleed n. der atheensche vrouwen. — Orthostovan de ware uitspraak, uitspraakleerf.—Orthoé- rne, adj. [H. n.] .Regtmondig. — Orthotonie, f.
pique, adj. De uitspraakleer betreffend, regt- of [Gram.] Juiste toon- of klemgeving f. aan de woorjuistsprekend, o r t h o é p i s c h. — Orthogonal, den. — Orthrinate, m., Orthrine, f. [Cllim.],
e, adj. [Gèom.] Regthoekig, regtstandig, perpen- z. v. a. BENZOATE, BENZOYLE.
Ortiage, m. [Vign.] Wjjngaardziekte f., the
diculair. — Orthogonalernent, adv. Te lood,
regthoekig. --- Orthogone, adj., z. v. a. ORTHO- de bladeren geel maakt.
spelling,
Spelkunst,
Ortie, f. [Bot.] .Netel f. Ortie commune, pif.
GONAL. — Orthographe,
regtschrijving ; spelw( jze , bijzondere spelling f. quante of brulante, brandnetel, gemeene netel.
eens schrijvers, o r t ho g r a p It í e f. Faute d' orth-, Ortie morte of Blanche, doove netel. Ortie morte
spelfout f. I1 n' y a point d'orth- dans ses lettres, puante of rouge, Galéope, stinkende doove netel,
zijne brieven zijn vol spel fouten. — Vicieuse orth-, hennep netel. Ortie grièche of cuisante, Petite orverkeerde, slechte sch.rjjfwize. — L'orth- de Vol- tie, kleine, bonte netel. Ortie dioïque, groote netel
taire, de spelling van Voltaire. — ( fig. et fam.) (fig. et fam.), z. FROG. — [Com.] Toile d'ortie,
Faire une faute d'orth-, iets verkeerds doen, (fam.) neteldoek n. — [H. n.] Ortie de mer, Ortie maeen' bok schieten. Cet habit a one faute d'orth-, rine, zeenetel. — [ Vétér.] Stuk leér of zwam, dat
die rok is gescheurd.— Ortho graphie, f. [Géom.] tusschen vel en vleesch wordt gelegd om te reinigen.
Teekening of voorstelling f. van een voorwerp, van — Ortier, V. a. [Vétér.] Met netels slaan of
een gebouw, zoo als 't zich in zijne verhoudingen steken. — Zacht prikkelen: Le bon vin dolt ortaan 't oog vertoont, opstand m. van een gebouw. Ie palais, goede wijn moet het verhemelte prikkeOrth- dune fortification, profil n., loodregte door- ten. — Het part. passé is ook adj.: [Méd.] Fièvre
snede f. van een vestingwerk. — (Sommige spraak- ortiée, netelkoorts f. Exanthème ortié, neteluitkunstenaars gebruiken dit woord ook voor ortho- slag n.
Ortive, f. adj. (alleen voorkomend in): [ Astr.]
graphe). — Orthographier V. a. Behoorlijk
spellen, volgens de spelregels schrijven: Orth- un Amplitude art- of orientale, hoek m. van opgang
mot, een woord goed spellen. — Ook zonder voor - buiten 't oosten, boog m., die uitdrukt hoeveel een
werp: Il apprend it orth-. — Het part. passé is hemellicht buiten 't ware oosten opkomt, oostelijke
ook adj.: Un mot mal orthographié, een slecht ge- amplitudo f.
Ortolan, m. [H. n.] Tuinmeerl f., korenvink
speld woord n. — Orthographique, adj. Spelkunstig, volgens de regels der spelling ; de spelre- in Zuid -Europa, o r t o l a a n m. (die, vet gemest
gels betreffend, o r t It o g rá p his c h: Excercise orth-, zijnde, als eene uitstekende lekkernij verzonden
spelde fening f. Dictionnaire orth-, orthographisch wordt).
Ortygocopie, f. [Ant.] Het kwarteltreffen
woordenboek n. — De meetkunstige schets van een
gebouw betreffend: Dessin orth-, orthographische (een oud -grieksch spel) .
Orvale, f. [Bot.] Scharlei f., scharleikruid n.
teekening f. —. [Art.] Dessin orth-, z. v. a. projection. — Orthographiquement, adv. Op (ook toute-saine geheeten). Ore- cultivée, tuin spelkunstige wijze, naar de spelregels: Eerire orth-. scharlei, roomsche salie f. (kolibri m.
Orvert, m. [H. n.] Goudgele of ,oudgroen
-- Orthographiste, m. Schrijver over de spel
Orvet, m. [H. n.] Blindslang, hageslang f. (die
a a p h. — Kenner der spelkunst,-ling,ortI
goed speller m. — % Orthologie, f. Kunst f. van de grenslijn of den overgang tusschen de eigenlijke
juist te spreken, zich naauwkeurig uit te drukken. slangen en de hagedissen vormt). Orv- commun,
— Orthologique, adj. Die kunst betreffend, gemeene blindslang, ook glasslang (serpent de verre)
0 r t h o l Op i s e h. — Orthomorphie, I. [Anat.] gebeden.
Orviétan, m. [Pharm.] Een uit kruiden en
Behoorlijke gedaantegeving, kunst om aan een lig
aan 't ligchaam zijne natuurlijke-chamsdelof wortelen bereid vermaard tegengif n. , o r v i e ,
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taan m. (naar de stad Orvieto in den KerkelijOsehéite, f. (pr. ch=k, ook in de volgenden)
ken Staat. — Marchand dory-, kwakzalver, won- [niéd.] Balzakontsteking, o s c h e i t i s of o s c h iderdoctor. — (fig. et fant.) Mooiprater, koolver- t i s f. — Oschéocele, f. Balzakbreuk f. -kooper m.
Oschéoncie, f. Hard balzakgezwel n., oschonOryctères of Oryctériens, m. pl. [H. n.] c us m. — Oschéotite, f., z. v. a. OSCHEITE.
.aardgravers m. pl., insecten, die in den grond
Oscillant, e, adj. [Phys.] Schommelend, sin
graven. — Mollen f. pl., dieren van 't mollenge- gerend, o s e i ll ér en d. — Oscillation, f. Schomslacht. — Oryctérope, m. [H. n.] Aardzuti- meling, slingering, schommelende beweging, zwaai ger m. (cocoon de terre), eene soort van mieren- jing, o s c i l l d t i e f.; z. v. a. VIBRATION. OSC-S
eter. — Oryctogéologie, f. [Didact.] Leer f. dun pendule, slingerschommelingen. — [Physiol.]
van de ligging der metalen in den schoot der aarde. Golvende beweging f. der vézelen. — Les osc-s d on
--- Oryetognosie, f Wetenschap der delfstof vaisseau, de slingeringen van een schip. Les osc-s
fen, der fossiliën, kunst f. om de enkelvoudige of de la lumière dune bougie, de flikkeringen van
onvermengde fossilien te onderscheiden. — Orye- de vlam eener kaars. — (fig.) Les osc- de 1'opinion
tognoste, m., z. V. a. MINÉRALOGISTE. — Oryc- publique, de ongestadigheid, het dobberen der opentognostique, adj. De wetenschap der fossilien bare meeping. -- Os€;illatoire, adj. [Phys.]
betreffend, oryktognóstisch. — Orycto- Slingerend , schommelend , zwevend , zwaa jend :
graphe, m. Beschrijver der fossiliën, steenen, Mouvement osc-, slingering f.
enz., ory kt ograaph nn. — Oryctographie, f.
Oseille, f. Klein beweegbaar maskerbeeldje,
Delfstoffen-, fossiliën- beschrijving f. — Oryeto- oscillum n.
graphique, adj. Die beschrijving betreffend,
Oseiller, v. n. [Phys.] Slingeren, schommelen,
ory,ict ográphisch. —Orvetologie, f.,z.v.a.
•waaijen, in eene schommelende, heen en weder
MINERALOGIE, ORYCTOGRAPHIE; inz. ook de leer of zwevende beweging zijn, o s c i 1 Id r e n. Le pendule
wetenschap van de petrefacten of versteeningen. — oscille, de slinger schommelt.
Oryetologique, adj. Tot de delfstoffenleer, tot
Oscine, f. [H. n.] Brandvlieg f.
de wetenschap der versteeningen behoorend, steenOseitant, e, adj. [Méd.] Geeuwend, gapend:
kundig, oryktológisch. — Oryetologiste Fièvre osc-e, geeuwkoorts f. (waarbij de lader geof Orytologue, m., z. v. a. MINÉBALOGISTE. — durig moet geeuwen). — Oseitation, f. Het
OryetoteclYnie, f. Wetenschap der delving en geeuwen.
verwerkin g van de delfstoffen. — OryctotechOsenJateur, trice, adj. [Géom.] In één punt
nique, adj. Die wetenschap betre fenct. o r y k t o rakend: Cercle osc-, cirkel, die eene kromme lijn
i s c h. — Oryetozoologie, f. Leer van-téchn in één punt raakt, raakcirkel m. Courbe osc-trice,
de dierversteeningen, van de dierlijke fossiliën. — rakende curve of kromme lijn f. — OseulaOryetozoologique, adj. Die leer betreffend, tion, f. Het kussen, zoenen. (In dezen zin niet
oryktozo6lógisch. — Oryetozoologiste gebruikelijk). — [Géom.]Aanraking van de tweede
of Oryctozoologue, m. Kenner der dierver- orde, of aanraking van eene kromme lijn of van
steen ingen, 0 r y k t a z 0 l o o g m.
eene gebogen vlakte met eerre andere, o s c u l dOrysse of Orttsse, in. [H. n.] 4ngelloo.ze t i e f. Point dose-, aanrakings-, osculatie-punt n.
houtwesp f. (met regte horens. — Oseule, m. [H. n.] Zuigspriet m. der lintOryx, m. [H. n.] Zuid-afrikaansclie gemsbok m. wormen.
Oryxionomie, f. [Didact.] Bergbouwkunde f.
Osé, e, adj. (en part. passé van oser): EntreOryza, m. [Bot.] Wetenschappelijke naam der prise osée aver témérité, vermétel
dat gewaagde
gewaagde onrijst (riz). — Oryzé, e, Oryziné, e, Ory- derneming f. Cela est bien osé,
zeer stout,
zoide, adj. Bustachtig, naar rist gelikend. — gewaagd. Vous etes bien osé, gij zijt zeer vermetel.
Oryziphage, Oryzivore, adj. [H. n.] RijstOseille, f. [Bot.] Zuring f. Os- ordinaire of
Al s subst. m. Rijsteter m. — Oryzo- des jardins, gemeene of tuin-zuring. Os- sauvage
etend. —
psis, m., Oryzopside f. [Bot.] Rijstacht-ige of des buis, z . BÉGONE . Os- ronde of franche,
plant f. langs de bergen van de Jluctsons-baai tot rondbladerige of fransche zuring. Os- de mouton,
schaapszuring. — (pop.) Sel dos-, zuringzout n.
Quebec.
Os, m. [Anat.] Been n., vast en hard deel van (acide oxalique).
graat
dierlijk
de
het
ligchaam (bij
visschee arête,
Oser, v. a. Durven, zich onderstaan, zich ver
geheeten). Os longs, plats, courts, lange of pijp-,
stoutheid, den moed hebben, wagen. Qui-stouen,d
platte, korte beenderen. La moëIle des os -, het oseráit le biémer r wie zou hem durven laken? Il
beendermerg. Os de boeuf, de mouton, de poulet, a osé nous choquer, hij heeft zich vem'stout ons te
ossen-, schapen-, hoenderbeenderen. — Os de ba beleedigen. — Si j'ose Ie dire (als verzachting voor
walvischbeen, balein n. Os de seiche, inkt -lein, 't geen men gaat zeggen), als ik 't zeggen mag. —
(Loc. fam. et fig.) II ne fera pas-vischalf.— Dikwijls met het ontkennende ne: Personne nose
vieux os, hij zal niet oud worden. I1 y laissera lui apprendre cette nouvelle, niemand durft heira
ses os, I1 est allé porter là ses os, hij zal er 't dat nieuws mede te deelen. (absol.) Je n'oserais,
hachje bij inschieten, hij zal er zijn graf vinden. ik durf niet. — Vous n'oseriez (als uitdaging),
Ses parents font mar,gé of rongé jusqu'aux os, gij durft niet, gij hebt er 't hart niet toe. -- En
zijne bloedverwanten hebben hem tot op het bloed l'état ou it est, it peut tout oser, in zijn' toestand
u•i.tgezogen, tot op het hemd uitgekleed. Donner on kan hij alles wagen.
os à ranger a qn., iemand een been te kluiven geOseraie, f. Met wilgen beplante grond m.;
ven: hem in moeieljkheden wikkelen; ook: iemand teenbosch, rjsbosch n., griend f. — ^ Osereux,
met een kluitje in 't riet sturen: eerre kleine gunst ease, adj. Griendachtig, — van teenen gemaakt.
bewijzen om maar van iemand af te komen. Cast
5 Osetur, m. Durver, waaghals m. Métier
un os bien dur a ranger, dat is eene bittere pil d'auteur, métier d'oseur, wie schrijft (als schrijom te slikken. Les os lui percent la peau, 11 na ver optreedt), waart.
que la peau et les os, hij is dood mager, hij is
Osier, m. [Bot.] Wilq, teenwilg m. -- Oszoo mager, dat men zijne beenderen kan tellen. I1 blanc, vert, franc, bátard, witte, groene, echte,
est avare jusque dans la moëlle des os, de gierig basterd teenwilg. — Teen f., buigzame tw'jg van
bloed. Etre percé jusqu'aux os,-heidztmn' den wilg: Panier, Corbeille Pos -, teenen mand f.,
tot op 't hemd nat zijn, door en door nat zijn. korf m. Botte dos-, bos m. teenen. — (fam.) Etre
Casser, Rompre, Briser les os á qn., iemand ar souple comme de los-, zoo gedwee, mak als een
beengin breken, duchtig afrossen. — (Loc.-men handschoen zijn. II est franc comme os -, hij is de
prov.) Les os Jul sortent des doigts, hij speelt openhartigheid zelf. — Os- de cour, gedwee hovegaarne met dobbelsteenen, 't is een dobbelaar. z. lig m. — [Bot.] Os- Saint-Antoine, z. EPILOBE.
ook CHAIR, CHIEN. -- (p0ét.) Gebeente, overschot, Os- bleu, soort van partij/re of bloedkruid n.
stof n. C'est là que reposeront mes os, daar zal
Osrnans, Osmanlis, m. pl. Turken, Muzelmijn gebeente, min overschot rusten. — [ Véner.] mannen, Osmannen m. pl. — Ostnanli, m. De
Achterklaauwen m. pl. van het hert: Dès que le turkse/me taal f., het turksch.
cart Puit, IJ donne des os en terre, zoodra het hert
Osmnaz®me, f. [Chim.] Gelei-extract, alkovlugt slaat het de ach.terklau=uwen in den grond.
holi,sch extract van vleeschnat, os mazoom of (béOsane, f. [H. n. anc.] Paard-antilope f.
ter) o sm o zo o m n., naam van 't smakelijk nader
Oseabrion, Oseabiorn, m. [H. n.] Kever- bestanddeel van 't spiervleesch en gevolgeljk van
mossel, zeesloep f., soort van veelschelpige mossel. den bouillon (hoewel Berzelius aangetoond heeft,
— Oscabrionite, in. Versteende kevermossel.
dat dit zoogenaamd nader bestanddeel eigenlijk een
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mengsel is van verscheidene in alkoliol oplosbare
extractief-stoffen, en den naam van z a m i d i (zo
micline) geeft aan 't eigenlijke smakelijke bestanddeel van 't gekookte en gebraden vleesch). - Osrnazórné, e, adj. Osmazoom bevattend.
Os2niate, m. [Cluim.] Osmiumzuur zout a.
Osmie, f. [H. n. ] Soort van bloemenbij 1.
Osmieux, wij. m. [ Cum.] Oxyde osm-, eerste
oxydatie-graad van t osmium, eerste oxyde n. Osmirnétrique, adj. [Didact.] Reuk- of geurwaarnemend: L'oorat est ie seas osm-. - Osmique, ad j. [Chim.]: Oxyde osm-, derde oxydatie -grauct van 't osmium, osmium-oxyde a. Acide
m -zuur a. - Osmium, m. (pr. —ome)
osm-, osmiu
[Chiin.] Osmium n., een door Tennant in 1803
ontdekt metaal. - Osmiure, in. [Chim.] Osmium-verbinding f. (met een der andere metalen).
- Osmologie of Osphrésiologie, 1. Reukleer f., leer van den reukzin en de riekende stof
-

fen. - Osmotogique of Osphrésiologique,
adj. De reukleer betrefl'encl, o s rn 0 1 ô g i s c Ii, 0 sphresiolOgisck. - Osniotogiste of Osphrésiologiste of Osphrésiologue, m.
Schrijver in. over de reukleer, 0 5 m 0 t 0 g i s t, 0sphresioloog m. - Osmonde, f. [Bot.] Bloeijend varenkruid, druivenvaren, watervaren a. Osnioisdées, Osrnondaeées, 1. p1. Varenkruiden a. p1.
Osphalgie of Osphyalgie, t. [Mid.] Lendeof heuppijn f. - Osphalgique of Osphyal
gique, adj. De lendepijn betreffend, a sp h y a 1giscli.
Osphrasie of Osphi-ésie, f. [Didact.] Reukvermogen n., reu! m., het ruiken. - Ophrésiologie, Osphxésio1og1 que Osphrésio-

logiste, Z. OSI%IOLOGIE, enz.
Osphyte, t [MécI.j Ontsteking van 't celweef-

sel op 't heupbeen, lendenontsteking, osphy'tis 1.
Osques, adj. m. p1.: Jeux osq-, z. v. a. ATELLANES.

Ossas, im, Z. OSSEC.
Ossature, t. (Didact.] Gezamenlijke beenderen a. p1. des liqchaams, beengestel, gebeente a.
[Arch.] Verbindingswerk a. - ( fig.), z. v. a. ME-

CANISME.

Ossee, Ossas of Oussas, m. [Mai.] Vulling, pompzode f., hoosqat a. van eene sloep.
Osselet, m. [Anat.] Beentje, klein been a. Oss -s
de l'oreille, oorbeentjes (hamertje, aanbeeld, stugbeugel) . - [Jeu] Koot f., bikkel m. of gewrichtbeentje a., waarmede de kinderen spelen: Jouer aux
055-s, kolen, bikkelen. - [Jar.] Donner les oss-s,
de folterbeenderen, knevelhouten aanleggen (eene
voormalige foltering). - [Vétdr.] Kootgezwel a.
van 't paard. - [Bot.] Kern t. van sommige
vruchten: Les oss-s des nèfles, le Ia cornouille,
de kernen der mispelen, der kornoelje. - Osse
inents, m. p1. Beenderen, doodsbeenderen a. p1.
On recueiilit ses 055-s, men verzamelde zijn gebeenle. Un cl:iarnier plein d'oss-s, een knekelhuis
vol doodsbeenderen. - Osseret, to. [Tech.] Beenmes a. (der slagers). - Osseux, euse, adj. Beenachtig: Suhstance 055-ease, beenachtige zelfstandiqheicl f. - Système oss-, beenstelsel, beengestel a.
Ossianique, adj. [Litt.] Ossiansch, in den
stijl, in 't karakter der poazij van Ossiaa (den
beroemden schotschen bard der 3e eeuw, zoon van
Fingal, koning van Morven). - -j- Ossiatiiser,
v. a. [Litt.] Aan Ossians dichtstijl gelijkvormig
maken. - -I- OSSIANISER, v. n. Ossians dichttrant
nabootsen, 0 5 5 1 a a 1 5 ë r e a. - Ossianisine, m.
Navolging I. der aan Ossiaa toepekende poazij;
grootsche, statige dichtvorm m. - Overdreven bewondering f. van die dichisoort, ossianjsmus n.
- Ossianiste, m. Navolger van Ossian. -

Bewonderaar van Ossians potzij, a s s i a n i s t m.
Ossienlaiie, adj. De beentjes betreffend; been-

tjesvormig; vruchtkernvormig. - Ossienle, in.

Beentje n. - [Bot.], z. v. a. NOYAU. - Z. V. a. OSSELET. -- Ossienlé, e, adj. Met beentjes voorzien. - Ossification, 1. Verbeening f., over-

gang m. tot been; - beendergroei m., beenderont
wikkeling t. - [MM.] Oss- du coeur, de l'aorte,
verbeening, verharding f. van 't hart, van de hoofdslagader. - Ossifier, v. a. Verbeenen, tot been
doen overgaan, ossificéren. - (fig.) Les elm-

grins et les maladies l'avaient ossiflé, verdriet en
ziekten hadden hem tot een geraamte gemaakt. -
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S'OSSIFIER, v. pr. Verbeenen, tot been overgaan,
been worden, hard als been worden. - liet part.
passé is ook adj.: Cartilage ossifid, verbeend kraakbeen a. - Ossifique, adj. Verbeenend, de verbeening bevorderend. - Ossifornie, adj. Beenvorrnig. - Ossif rage, adj. Beenderbrekend. -

Ossifraiie, in. [H. a.], z. v. a. O1IFRAIE. -

S Ossillon, in. Vogelbeentje n. - Ossiphage
of Ossifage, m. Soort van lipvisch in. - Ossivore, adj. [Didact.] Beenvretend, beenvernielend: Ulcère 055-, beenvretende zweer f.; z. v. a.
OSTEOPHAGE. - Ossornètre, m., z. V. a. DYNA
MOMÈTRE. - t Ossti, e, adj. Beenig, knokkig,

schonkig, zwaar of grof gebeend. - Ossiiaire, in.

Doodsbeenderstapel in., doodsbeenderhuis a. [[list.] Loss- de Morat, het gedenkteeken door de
Zwitsers, na den slag van Morat, uit de beenderen der gesneuvelde Bourgondiërs opgerigt. [Ant. rom.] Kleine urn f. voor de beenderen, die
de brandstapel niet verteerd had.
Th Ost of Host, in. Leger, krijgsheer n. (Pray.) Si lost savait ce que fait lost, lost hattrait lost, als een veldheer 's vijands plannen en
toestand wist, zou hij hem gemakkelijk slaan.
Ostagre, f. [Chir.] Koorntang f., werktuig
om de door verettering losgemaakte beensplinters
weg te nemen; werktuig n. om de beenderen behoorlijk te plaatsen; - Z. ook DAVIER. - Ostalgie, etc., Z. OSTEALGIE, enz. - Ostariphyte,

adj. [Bot.] Eene vleezige steenvrucht dragend.

Oste, t. [Mar.] Gaarde f. Loste dune voile

latine, de kaailijn t. van een emmerzeil. Les bra-

guts des ostes, de gaardschinkeis van eene latijn

ra.

Ostéal, (!(lj. in. [Mid.]: Son oct-, beender

-sche

been geeft. --klanm.,geuidt slan
Ostéalgie, t. Beenderpijn f. - Ostéalgique,
adj. De beenderpijn betre/fend, 0 s t e a 1 g i s c h,
0 5 t cl 1 g i s c h. - Ostéide, f. [Minér.] Beenachtige of beenvormige concrdtie of zamenpakking. [Anat.] Zelfstandigheid t. der tanden. - Toevallig
beenachtig proluct a. - Ostéite, f., Z. OSTITE.
Ostensible, adj. Vertoonbaar, wat vertoond
kan, may of moet worden; toonenswaard; - klaarbljkeljk, zonneklaar: Instruction ost-, vertoonbare
instructie f. of laslbrief in. Faites-moi an mot de
réponse ost-, schrijf mij een kort antwoord, dat ik
vertoonen kan. - Writé ost-, klaarblijkelijke waarheid I. - Ostensibleinent, adv. Op vertoonbare wijze; - klaarblijkelijk, op zigtbare wijze. -

Ostensif, ive, adj. [Dipl.] Vertoonbaar, mededeelbaar (in tegenstelling met secret, geheim). Ostensoir of Ostensoire, in. [Cath.] Toonvaas f., toonvat a. (waarin het venerdbiie of de
gewijde hostie, ook wel reliquien, den geloovi,çen Ier
vereering worden voorgehouden) , monstrhns f. ,

ostensOrium a. - Ostentateur, trice,
adj. Pralend, verloonmakend: Philosophie ost-trice,
vertoonmakende, pralende wijsbegeerte 1. Luxe ost-,

pralende, pronkende weelde f. - Ostentation, t.
Vertoonmaking, pralerij, pronkerij, praalzucht,
grootspraak, ijdelheid, snorkerij, ostentatie t.
Ost- ridicule, déplacée, belagchelijke, ongepaste

vertoonmaking. Faire ost- de ces richesses, met
zijne rijkdommen pralen.  t Ostention, f. Het
vertoonen. - t [Cath.] Vertooning 1. der reliquien
aan 'I volk.
Ostéoeèle, f. [Mid.] Hard breukzakgezwel n.,
gezwel door verbeening van een' ouden breukzak.
- Ostéoco lle ofOstéocle, f. [Miaér.] Wit-

achtige steen, versteende boomwortel, enz., waaraan
men weleer de kracht beschreef, gebroken beenderen aaneen te hechten, beenbreuksteen at, os te o-

koila f. - Ostéocope, in. [Mid.] Beenderenpijn f., ziekelijke gesteldheid der beenderen, waarbij
de lijder eene pijn gevoelt, alsof zij gebroken waren.

- Ostéoderiues, in. p1. [H. a.] Panlservis-

schen in. p1., geslacht van kraakbeenvisschen. Ostéodyne, f. [Méd.] Beenderpijn f. , beenpijnen t. p1 - Ostéodynique', adj. De beenderpijn betreffend, 0 5 1 e 0 d y'n is c ft. - Ostéogé
nésie of Ostéogénie, vroeger ook Ostéogonie, t. Beenderwording f. , vorming en ontwikkeling t. der beenderen. - Ostéogénique, adj.
Beenvormend, 0 5 t e 0 gé nis c h. - Ostéoglos
5e, in. [H. n.], Z. VASTRE. - Ostéogi-aphe, m.
Beenbeschrjver, 0 S t e 0 g r a a p ii in. - Ostéographic, t. Beenbeschrjving t. - Ostéogra-
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phique, adj. Beenbeschrijvend, o s t e o g rap h i s c h.
— Ostéolithe, m. [Minér.] Beenversteening f.,

Osyris of Osyride , F. [Bot.] Steenbéziekruid n.
beendersteen, o s t e o l i t h m. ;— ook beenbreukOtacoustique, ad, . [Phys.] Den gehoorzin
steen m. — Ostéologie, f. [Méd.] Beender
of t gehoor versterkend, gehoorsterkend, o t a k usleer f., leer der beenderen. — Ostéoloáique, adj. t is c h. -- OTACOUSTIQUE, f. Kunst om den gehoorBeenderkundig, de beenderleer betreffend, o s t e o- zin te versterken, o t a k u s t i e k F.
t ó g is c h. — Osteologiste, Ostéologne, m.
Otage, m. [Mil ] Gijzelaar m. ; onderpand n.
Beenderkundige, beenkenner, o s t e o 1 o o g in. — Donner des ot -s de part et d'autre, van beide
Ostéolyse, F. [Méd.] Bijzondere ontaarding en kanten qijzelaars geven. — Les ennemis se firent
ontbinding F. van 't beenweefsel. --- Ostéoma- doneer des villes en ot -, des villes dot-, de vijanden
lacie 01 Ostéomalaxie, f. Beenverweeking f. lieten zich steden ten onderpand, pandsteden geven.
— Osteoncie, F. Beenderzwellinq f., beenderge- — Otager, m. [Coot.] Vreemde m., die als gijzwel n., o s t e ó n c u s m. — Ostéonéerose, f. zelaar wegens schulden in hechtenis zat.
Drooge beenversterving, o s t e o n e k r ó s i s f. —
Otalgie, F. [Méd.] Oorpijn F. — Otalgique,
Ostéophage, adj. [H. n.] Beenderetend: Le adj. De oorpijn bestridend; de oorpijn betreffend:
Chien est un animal ost-. --- Ook als subst. m.: Remèdes ot -s, middelen tegen de oorpijn, o t a lBeendereter m. -- Ostéophthisie, f. [Méd.] g i s c h e middelen, o t d l g i k a n. pl. — OtaBeendertering F. -- Ostéophthorie, F. Wind- r ie, F. [H. n.]- Robbengeslacht n. met oorschelpen.
doorn, beentiter m., beenbederf n. --- OstéophyOté, e, adj. (en part. passé van Oter): Les
me, m. Week beengezwel n., beenderuitzetting F. chevaux ótés de la voiture, de van 't rijtuig los--Ostéophytes, m. pl. Beenachtige produc- gespannen paarden n. pl. Table ótée, afgenomen,
ten n. pl., beenwoekeringen f. pl., die soms bi aan- ontdekte tafel f.
gestoken beenderen ontstaan. — OstéorsathyOtelle, F. [Anc. mil.] Soort van lans, o téll e f.
rose, f. Wrij fbaarheid, groote brosheid f. der - OTELLES, f. pl. [Bias.] Wapenfpuren van raad
beenderen. — Ostéopyre, F. Beenversterving f.,
aard, volgens sommigen lanspunten f.-selachtign
beenbrand m. — Osteorose, Ostéoporose, F. pl., volgens anderen amandelen m. pl., altijd ten
Toenemende verharding der beenmassa, o s t e o p o- getale van vier en schuinkruislings voorkomend,
r o s is F. — Ostéosarcome, m. Beenvleesch- otéllen f. pl.
gezwel n.; overgang der beenzelfstandigheid in eene
Otenchyte, F. [Chir.] Oorspuitje n. — Vloei
schijnbare vleeschstof. — Ostéosperme, m. [Bot.]
oor wordt gespoten.
-stof.,dien'
Beenzaad n., eene kaapsche plant. — OstéoOter (óter), v. a. Wegnemen, afnemen, wegdoen,
stéatonle, m. [Méd.] Beenspekgezwel n. ; over- witnerven, verwijderen van de plaats, waar iemand
gang der beenderen in eene vetstof. -- Ostéo- of iets is: Otez cela d'auprès du feu, neem dat van
storne, adj. Met beenige kaak (van visschen). --- 't vuur weg. On na pas encore 6té la naree,
Ostéotide, f. Beenstof f., die in been moet over- men heeft het tafellaken nog niet afq enomen. Otgaan. — Ostéoton'ie, F. Beenderontleding, ont- les chevaux de la voiture, de paarden van 't rijleedkunde F. der beenderen. — Ostéotomique, tuig spannen, de paarden uitspannen. — (fig.) OtBeenderontledend; de beenderontleedkunde betref- á qn. qc. de l'esprit, de la tote, iemand iets uit
fend, osteotdmisch. — Ostéotyle, m. Been- het hoofd nemen of praten. Ot- qn. de peine, d'ineelt n. — Ostéozoaire, adj. Gewerveld: Ani- quiétude, iemand uit de verlegenheid, onrust helmal ost- of als subst. OSTEOZOAIRE, M. Wervel- pen. -- Uittrekken, uitdoen, afdoen, afleggen, afdier n . , dier met wervelbeenderen.
zetten, afnemen (van kleedingstukken sprekend):
Ostiaire, m. [Ant. rom.] Deurwachter, por- Ot- ses bas, ses souliers, zijne kousen, zijne schoenen
tier m. — [Cath.] 0 s t i a r i u s m., hij, die de laag- uittrekken. Ot- son chapeau, zijnen hoed afnemen,
ste der 4 kleine wijdingen heeft ontvangen. (De afzetten. Ot- son épée, zijnen degen afdoen, afandere drie zijn, in opklimmende volgorde, lector, leggen. — Ot- son chapeau a qn., zijnen hoed voor
exorcist en akoly'th). (ostitis f. iemand afnemen, ligten. — Afnemen, ontnemen,
Ostite of Ostéite, F. [Méd.] Beenontsteking, benemen, doen verliezen; ontrooven: Vous m'ótez
Ostorne, m. [H. n.], z. v. a. NITIDULE.
le pen de confiance que j'avais en lui, gij ontOstracaire, adj. [H. n.] In de schelpen der neemt mij het weinige vertrouwen, dat ik in hem
oesters en kammosselen levend. — Ostracé, e, stelde. Ce que vous m'ótez est sans dédommageadj. [Fl. n.] Naar eene tweeschalige schelp gelij- ment, wat gij me ontneemt, laat zich niet vergoekend; twee- of meerschalig, oestervormig. — OSTRA- den. On lui a ofte son emploi, men heeft hem van
CÉES, F. pl. Oester- en mosselsoorten F. pl. — Os- zijn ambt ontzet. Les voleurs lui ont èté son mantracin, e, adj. Op de oesterschelpen zittend; — teau, de dieven hebben hem zijn' mantel ontroofd,
oesterschelpvormig. — Ostracion, m. [H. n.], ontstolen. Ot- l'honneur b qn., iemands eer ontZ. COFFRE. - -!- Ostracises, v. a. Door het
rooven. Ot- l'honneur à une femme, eene vrouw
ostracismus bannen. — Ostracisme, m. [Ant. onteeren, verleiden. — Cette maison óte la vue
gr.] Schervengeregt, schelpenvonnis n., eene tien de la rivière, dat huis beneemt, belet het uitzigt
verbanning eens te magtigen en te gevaar--jarige op de rivier. Le quinquine óte la fièvre, de kina
lijken staatsburgers te 4thenen, waarbij de stemge- neemt de koorts weg, verdríj ft de koorts. — Wegregti.gden den naam van hem, dien zij wilden ban- nemen, uitdoen, doen verdwijnen, afschaffen: Otnen, op scherven schreven , o s t r a c i s m u s n. les taches dun habit, de vlekken uit een kleed
— Ostracite of Ostréite, F. [Minér.] Ver- doen. Ot- des abus, misbruiken doen verdwijnen,
steening F. van een oestervormiq schelpdier. — afschaffen. — Cette lettre est trop longue, ótez en
Ostracode, adj. [H. n.] Met dubbele schaal, la moitie, die brief í`s te lang, maak hem de helft
tweeschalig als de oesters en mosselen. — OSTRA- korter. Otez les rimes de ces vers et vous aurez
de la prose, neem het rjrn van die verzen weg,
CODES, m. pl. Tweeschalirgen m. pl. — Ostracodei-me, adj. [H. n,] Met schaalvormig bekleedsel, en gij zult proza verkrijgen. Otez-en quatre et
omschaald. — OSTRACODERMES, m. pl. Schaaldieren n. it restera cinq , neem, trek er vier af, en er
pl., dieren met harde schalen. — Ostracologie, F. zal vijf overblijven. — -I- Ot- sa main de qn.,
Schelpenleer, beschrijving f. der schelpen. — Os- de hand van iemand aftrekken, hem aan zich zeltracologique, adj. Die leer, die beschrijving ven overlaten. -- S'0TER, v. pr. Zich verwijderen,
betreffend, ostrakológisch. — Ostraco- weggaan, henengaan: Otez-vous de ma présence,
morphite, f. [Minér.] Versteende tweeschalige ga uit mijn Bezigt. Otez-vous de mon soleil, sta
schelp f. — Ostralége, adj. Schelpen verzamelend. mij niet in 't licht, ga mij uit het licht. — Weg
worden, zich laten wegnemen: Les taches-genom
— Ostréaire, adj. Op oesterschelpen aanwezig.
-- Ostreiforme, adj. Oestervormig. — Os- de rouille, Les préj ugés s'étent ditlicilement, de
tréine, F. [Chun.] Oesterstof f., eene den oester roestvlekken, de vooroordeelen laten zich moeyelk
eigene zelfstandigheid. — Ostréite, F. [Minér.] verdrijven. — .flan zich zelven ontnemen: II ne
Versteende oester m., oesterversteening F. — Os- pouvait s'6ter cela de l'esprit, hij kon zich dat
tréoïde, adj., z. v. a. OSTREIFORME. - Ostré- niet uit het hoofd zetten.
Ote-vent, m., z. v. a. AUVENT.
opeetinite, F. Versteende kammossel f., o s t r eOthèise, F. [Bot.] Japansche brtappelboom, duiopectiniet m.
(kruid n. ( jacobée).
Ostrogoth, m. [Géogr.] Oostgoth m. — (fam.) zendvoet m.
Othonne , F. [Bot.] Soort van Sint-JakobsMe prenez-vous pour un ostr-, houdt ge mij voor
Othryde, f., of Othrys, m. [Bot.] Kappereen lomperd? — Ook als adj. Cela est dun gout
bien ostr-, dat is in een' zeer onbeschaafden smaak. struik m. van Madagaskar.
-

-

-
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Otidé, e, adj. [ LI. in.] Met eene groote oorvormqe schelp. (MENT, OISIF.

F Otienseineut, -j- Otieux, z. V. 0. OISIVE-

-

Otiophore, adj. [F!. n. ] Met oorvorrnig uitgebreide voelsprieten.

F Otiosité, f., z. v. a. INACTION, OISIVETE.
Otique, adj. [Méd.] Tegen oorljden dienend:
Médicarnents ot-s, oormiddelen, middelen tegen
oorljden, O ti k a ii. p1. - Otirrhée, f., Z. OTOliRHEE. - Otite, f. Oorontsteking, otitis f.
Otographe, in. [Didact.] Oorbeschrjver, otogra aap ii m. - Otogi-aphie, t. Oorbeschrjving f. - Otographique, adj. Oorbeschrjvend,
otogrdphisch. - Otologie, 1. Leer of wetenschap 1. van het oor. - Otologiqtie, adj.
Tot die leer behoorend, 0 t 0 1 6 g i s c h.
Oton, m. {Agric.] Gedorscht graan n. in zijn
hulsel of bast.
Otoplatos, m. (pr. —toce) [Méd.] Liet uitzweeten van vocht achter de ooren. - Otorrhagie, f. Bloedvloeijing f. uit de ooren. - Otorrhée, I. Slijm of etterachtige vloeijing 1. uit de
ooren, het loopen der ooren, o t o rr h ce a f. Otorréique , adj. Die vloeijing betreffend,
otorrhceiscle. - Otoscope, m. Oorkijker,
-

oorspiegel m., werktuig ter onderzoeking van 't
inwendig oor, 0 toskoop m. - Ototomie, t.
Oorontieding 1. - Ototornique, adj. Ooront
ledend, ototOmisch.
Ottava, (ital.) [ Mus.] In 't octaaf, een octaaf
hooqe'r of lager te zingen, dan de notéring aangeeft.
Ottoman, e, adj. [Géogr.] Ottomannisch, osmannisch, de Ottomannen of Turken betreffend.
Armée ott-e, turksch leger n. L'empire ott-, La
Porte ott-e, het lurksche rijk, de ottoinansche
Porte, hooge Porte f., het turksche keizerlijke hof
(naar de hoofdpoort, die naar 't keizerlijk paleis
voert) . - Als subst.: Turk m., turkin t. - Ottomane, f. Tarksch rustbed n., lage sopha 1. zonder leuning, 0 t t 0 m a ne t.
Oh, conj. Of (in wedericeerig uitsluitenden zin):
C'est lei qui 1 faut vaincre ou mourir, hier moeten
wij overwinnen of sterven. L'un ou l'autre, de
eene of de andere, het eene of het andere, een van
beide. - Of (in verkiarenden zin), anders gezegd:
La grammaire ou l'art de then parler, de spraakkunst of de kunst om wel te spreken. - In beide
beteekenisscn dikwijls met bien verbonden: II fau
dra quil pale, ou bien II ira en prison, hij zal
moeten betalen, of wel naar de gevangenis gaan.
Byzance ou bien Constantinople, Byzantium of
wel Constantinopel. - Oil, m. [Mus.] Chineesch
snarenspeeltuig n. in den vorm van een' tiggenden
tijger.
Oû, adv. Waar, waarheen, in of naar welke
plaats: On suis-je? waar ben ik? Ou allez-vous,
waar gaat gij heen? Dites-mol oil ii est, zeg mij,
waar hij is. Oh en sommes-nous? Oil en sommes
-nous clemeures? waar zijn wij? waar zijn wij
gebleven (met het lezen, vertellen enz.). - Ook in
plaats van lá oh, daar waar: Oft I'usage prévaut,
nulle raison nest bonne, waar 't gebruik heerscht,
vervalt elke reden. Ook voor a quol, waartoe,
waarheen: Oh tend ce discours, waartoe dient,
strekt deze rede? Oft cela vous rnènera-t-il? waarheen zal dat u voeren? - nod, toe. adv. Van
waar, waar van daan: Do ft vient-il? van waar
komt hij? waar komt hij van daan. - PAR oh,
bc. adv. Waardoor, langs welken weg, door welk
middel: Voilh par oil ii a passé, daar is hij doorheen gegaan. Par oil me tirer decette affaire, door
wat middel, waardoor zal ik mij uit die zaak redden. - oh QUE (eliipt. voor En quelque lieu oil
-

Ie sort, le hasard voudra qua): Oft qua VOUS alliez, conforrnez-vous aux moeurs do pays, waar

gij ook gaan moogt, schik u naar de zeden des
lands. oh, pron. rel. (in plaats van duquel,
auquel, dans lequel, par lequel etc.): La viiie oil

ii derneure, de stad, waarin (in welke) hij woont.
Les circonstances oil ii se trouve, de omstandigheden, waarin hij zich bevindt. Le bonheur oh ii
aspire, 't geluk, waarnaar (naar hetwelk) hij streeft.
Onache . Onaiche, in. [Mar.], z. HOUACHE.
Onaille, t. (nu alleen /1g. gebruikt) Schaap n.,
christen met betrekking tot zijn' leeraar of herder:
Les ouailles connaissent Ja voix de leur pasteur,

de schapen kennen de stem van hunnen herder.
Ramener au I)ercail une ouaille égarée, een afge-
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dwaaid schaap weder in de schaapskooi, tot de
kudde brengen (vgl. BERCAIL). - [ Bot.] Boom m.
van Guiana, waarvan men kanoos maakt.
Onais, interj. (fam.) Ei! zoo! waarlijk!
Otianderon, m. [fin.] Ceylonsche baviaan m.
(z. LOWANJ)O).(deeg n.
Ouangou, m. Dikke maniokbrj m., maniakOnanton, m. [H. n. ] Gekuifde zwarte specht m.
van Cayenne.
Onapa, m. [Bot.] Boomvormige wikkeplant t.
Ossarine, t. [H. n.], z. v. a. GOUARIBA.
Oaarquer, v. a. [Agric.j VOOr den winteroim
ploegen, wat men in 't voorjaar bezaaijen wil.
Oiiaspoais, rn [H. n.] Amerikaansche rob m.,
zoo groot als een os.
Onate, t. Watte t., watten 1. pl., zeer fijne
en zachte soort van boomwol: Doublé d'ouate, met
watte gevoerd. Ouate de sole, de lame, de thanvre, zijden, wollen, hennepen watte. (De Académie
wil, dat het lidwoord Ja vóór ouate niet moet al'gekapt worden: de la ouate, gelijk men ook eenpang door klekrmakers, naaisters, modisten hoort
uitspreken. Becherelle komt tegen die uitzondering
op en schrijft: Aclieter de l'ouate.) - Ouater,
v. a. Met watten opvullen of voeren. - S'OLJATER,
v. pr. Met watten opgevuld worden: Les robes
d'hiver doivent s'ouater, de winterkleedjes moeten
met watten gevoerd worden. - Zich in watten
wikkelen: Na négliger pas de bien vous ouater.
- liet part. passé is ook adj.: Robe ouatée, gewatte, met watten gevulde japon m.
Ouatergan, m. (nabootsing van 't nederd.
watergang) Slijkige waterloop m., moddersloot,
modderkuil.
Ouatetix, euse, adj. Watachlig, naar watte
gelijkend; smet watten gevuld.
Oubier, m. [H. n.] Soort van volk m.
Oubli, m. Vergetelheid, vergetenheid t. , het
vergeten of niet herinneren, vergeetboek n. Leurs
noms soot tombés dans l'oubli, hunne namen zijn
in vergetelheid geraakt. Mettre en oubli, in 't vergeetboele schrijven. - [ Myth.] Le Ileuve de l'OuMi,
de rivier der vergetelheid, Lethe. - L'oubli des
injures, het vergeten en vergeven der beleedigingen.
Oubli de sas devoirs, verwaarloozinq, nalating t.
zijner pligten. L'oubli de soi-rnême, de onbaatzuchtigheid, de zelfverloochening 1. - PAR OUBLI, toe.
adv. Door vergeetachtigheid, bij verzuim, bij abuis.
- Oubliable, adj. Vergeetbaar; noodig vergeten
te worden. - Oubliage, Oublial, m., z. onder OUBLIE. - t Oublianee, f., nu OUBLI.
Oublie, t. [Pâtiss. , Cuis.] Oblie t., zeer dun,
doorgaans opgerold wafeltje, ijzerkoekje n. Main
d'oublies, vijftal oblidn, bundeltje van 5 (ook wet
7 of 8) oblien. - [ Cout.] Droit d'oublie, regt n.,
dat de onderdanen en vassalen op sommige plaatsen aan hunne heeren opbragten en dat in obiidn
of ander gebak bestond, oblie-cijns m. (ook obliage,
oubliage en oublial geheeten). - OUBLIE, t. [H. nl
Soort van blaashoorn m.
Oublier, v. a. Vergeten, niet onthouden, uit
het geheugen verliezen, vergeten zijn; vergeten of
verzuimen mede te nemen, laten liggen. J'ai su
tout cela par coeur, mais je I'ai oublié, ik heb
dat alles uit het hoofd gekend, maar ik ben 't vergeten, 't is mij vergeten, ik ben 't kwijt. (N'oubliez
pas ce qua vous m'avez promis , vergeet niet,
wat ge mij beloofd hebt. Tal manqué un rendez
vous, j'avais oublié l'heura, ik ben niet op de
bijeenkomst geweest, ik was 't uur vergeten, het
bepaalde uur was mij door 't hoofd gegaan. J'ai oublié ma bourse, ik heb mijne beurs vergeten,
laten liggen. - N'oubliez pas les pauvres, vergeet
de armen niet, gedenk den armen. Vous oubliez
qui vous êtes, gij vergeet wie gij zijt, gij kent ss
zelven niet meer. - Vergeten, geen wrok behomden, vergeven; - niet meer tellen of in acht nemen. Ii faut oublier les offenses, men moet de beleedigingen vergeten. - Ii oubliait las dangers
auxquels ii allait s'axposer, hij telde, achtte de
gevaren niet, waaraan hij zich ging blootstellen. (Loc. prov.) Ii n'oublia rien pour dormir, lip zal
niet ligt zijn voordeel verslapen, hij past altijd op
zijn tellen. 11 n'oublie pas sas mains, hij hee/'t
kromme vingers, is diefachtig. - Vergeten, nalaten, uitlaten, overslaan; verzuimen, verwaarloozen,
veronachtzamen. Vous avaz oublié monnom sur
cette liste, gij hebt mijn' naam op die lijst uitge-
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laten, overgeslagen. 11 oublie le soin le sa fortune,
hij verzuimt, verwaarloost de zorg voor zijne fortuin, voor zijn vermogen. 11 oublie ses devoirs,
hij verzuimt, veronachtzaamt zijne pligten. - La
fortune lui a fait oublier ses amis, de voorspoed
heeft liens zijne vrienden doen vergeten, veronachtzamen. OUBLIER (de), v. n. Vergeten; verzuimen enz. Jai outdid de vous dire cola, ik Seb
vergeten u dat te zeggen. Ook met 'a:J'aî
outdid a chanter, ik heb liet zingen verleerd. (Deze
zegswijze wordt weinig meer gebruikt.) (Loc.
prov.) Qui songe a oublier se souvient, wat men
wenscht te vergeten, onthoudt men 't best. Qui
aime Men tard oublie, wie bemint, vergeet niet
ligt; wie ligt vergeet, heeft nooit bemind. - s'ou
BLIER, V. pr. Vergeten worden: Ce quail apprend
clans Ia jeunesse iw s'oublie jamais, wat men in
zijne jeugd leert, wordt nooit vergeten. - Zich
vergeten, zich te buiten gaan; zijne eigen belangen
verzuimen. Les gens de fortune s'oublient hientOt, de lieden van fortuin vergeten welhaast wie
zij geweest zijn. 11 sest outdid en parlant a son
maitre, hij heeft zich te buiten gegaan (de achting
vergeten), toen hij met zijnen meester sprak.
Oublierie, f. [Patiss.] liet oblie-bakken; obliebakkerij f. - Obliekast, -kist f.
Oubliettes, f. p1. Kerkers m. p1. der vergeten/ieid, onderaardsclie gevangenissen f. p1., van boven
met eene valdeur voorzien, waarin de ongelukkigen, die men heimelijk wilde wegruimen, onverhoeds nederstortten en uit de maatschappij verdwenen waren, oubliétten f. p1. - Faire passer
qn.par les ouljl-s, iemand uit den weg ruimen,
in 't geheim kerkeren of 0011 van leant maken. -(fig.) Vlettre qc. aux oubl-s, iets in 't vergeetboek
stellen.
Oublieiir, m., -e use, t. Obliebakkerm., -bakster t.; oblieverkooper in., -verkoopster f.
Oublieux, lease, adj. Vergeetachtig. Vous
ides bien Oul)l-, gij zijt zeer vergeetachtig.
Ouche, f. [Agric.] Boomgaard m. bij een huis.
OLlele, ni. [Bot.] Indische hoepeistruik m.
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hoord zijnde (0/' uit het getuigenverhoor) , blijkt...
Etre assigné pour Otre nul, gedagvaard zijn om
(voor den regter) gehoord te worden. Un jugement
rendu parties ouïes, een na 't hooren der partijen

uitgesproken vonnis.
OflicoLl, m. Brandewijn m. der Cariben, uit
maniok, pataten, bananen, suikerriet bereid.

Oui-da. Z. DA.
Oul-dire, m. (invar.) Hooren zeggen n. Ce
West qu'un oul-dire, je neil sais rien que par
ouï-dire, 't is slechts een gezegde, ik weet het enkel van hooren zeggen. Ne vous en rapportez jamais a des oul-dire, verlaat u nooit op praatjes.
Oufe, f. [Physiol.] Gehoorzin m., gehoor n.
Avoir loule bonne, een goed gehoorhebben. Avoir
Poule dure, hardlioorig zijn. - [Méd.] Oule double,
dubbelkooren n., aandoening van 't gehoor, welke
de tôonen dubbel doet hooren. - OUIES, f. p1.
[El. n. ] Vischooren n. p1., kieuwen f. p1. Le pois
son frais a les oules toutes vermeilles, de versche
visschen hebben geheel roode kieuwen. - (Loc. prov.)
II a les oules pâles, hij ziet er ziekelijk, bleek uit.
Les oules dun oiseau, de ooren van eenen vogel.
- [Mus.] Les oules dun iiolon, de gaten n. p1.
van eene viool.
Ouillage, m. [con. ] Het aanvullen van een
wijnvat. - Oniller, v. a. Aanvullen, bijvuPen.
- Den wijn in 't vat omroeren om hem met de
lijm of met de moir te vermengen. - Ouille, f.,
Z. V. a. OILLE. - Oui ll ère, f. [Agric.] Pad,
looppad n. tusschen de rijen wijnstokken.
Ouïr, v. a. (tegenwoordig zelden gebruikt dan
in den infin. en 't part. passé) Ilooren: Ouïr Ia
rnesse, de mis hooren. Ouïr en confession, biec h t
hooren. - Je l'ai nul prêcher, ik hein hooien
prediken. Jai nul dire a mon père, ik heb mijnen
vader dooien zeggen. - Aanhooren, gehoor verleenen; verhooren. On la condamné sans l'ouïr,
men heeft hem veroordeeld, zonder hem aan te
hooren. - [ Prat.] Ouïr les deux parties, beide
partijen hooren, in 't verhoor nemen. - Seigneur,
daignez ouïr les prières de Vos enfants, wil, 0
Heer, de beden uwer kinderen verhooren.
Oiidi-e, f. [EI. n. ], z. v. a. OCQIJE.
Onistiti, m. [H. n.] Zijdeaap m„ gestreepte
Oudrir (S'), v.pr. [Agric.] Rimpelen, rimpemeerkat t. [simia jacchus] in Guianaen Brazilië.
lig worden (van den bast der knoppen).
Oulérnas, m. Klasse t. der turksche reqtsgeOiiest , m. (pr. ou-este) [Géogr.] Westen,
west n., de hemelstreek tegen over 'toosten; plaats leerden, die te gelijk als geestelijken, als uitleggers
des
korans en bestuurders der godsdienst beschouwd
des zonnenondergangs. Ouest équinoctial, Le vrai
point de l'ouest, het ware westen, het punt, waar worden, ulemas, oelemas in. p1.
Oulices, f. p1. [Tech.]: Tenons a out-, in 't
de zon in den evenaar ondergaat, Les astres se
couchent vers l'ouest, de sterren gaan in 't wes vierkant gesneden tappen of pinnen f. p1.
OuIite,f. [Méd.] Tandvleeschontsteking, u li tis f.
ten, aan den westelijken hemel onder. - Le cMOullière, f., Z. OIJILLÊRE.
teau est a l'ouest (au couchant) de Ia ville, het
Oulrnière, f. IAgric.] Olmenboschje , olmenkasteel ligt ten westen van de stad. Le vent
est a l'ouest, de salad waait uit het westen, is plantsoen n., met olmen beplante grond m.
Oiilonite, f., z. v. a. OtJLITE. - Oulorrhawest. - Ook voor: westewind: L'ouest a soufflé
depuis deux jours, de westewind heeft sedert twee gie, f. [Méd.] Bloeding uit het tandvleesch, ulorrhagie
f. - Ouloi-i-hagique, adj. Die bloeding
dagen gewaaid. Ouest-nord-ouest, Ouest-quartnord-ouest, Ouest-quart-sud-est, ouest-sud-ouest, betreffend, ulorrhcigisch.
Oulotrique, adj. Kroesharig, gekroesd. - Als
west -noord -west, west-ten -noorden, west-ten -zuisubst.: Un nul-, een kroeskop m.
den, west -zuid -west.
Ouradé,iite, f. [Méd.], z. v. a. NEPHRITE.
Ouette of Cotina-ouette, f., Z. COTINGA.
Oura, m. [Bot.] Luchltrekgat n. van een' meiOuf, interj. a wee! ac/i! Ouf! vous me faites
ier of houtskooloven.
mal, o wee! gij doet mij zeer.
Onragan, m. Orkaan, geweldigste en snelste
Oui, adv. Ja (in tegenstelling met non, neen):
Répondez par oui en par non, antwoord met ja stormwind m., doorgaans met regen, bliksem of
of met neen. Je crois que oui (qu'oui), ik geloof aardbéving vergezeld.
Onralien, iie, adj. [Géogr.] Oeralisch, uravan ja. - (fam.) Ne dire ni out ni non, noch ja
noch neen zegnen, zich niet over iets willen uitla- lisch, wat den Oeral of 't Oeralisch gebergte (tus
t en. - Ja (als enkele bevestiging zonder tegenstel- schen Europa en Azië) betreft. Langues our -nes,
ling met non, aan 't begin van een' zin of zin- Oeralische talen f. p1., familie van talen, die in 't
deel), waarlijk, voorwaar: Oui, eest double plaisir noordoosten van Europa en in 't noordwesten van
de tromper les trompeurs, ja, 't is een dubbel Azi ë gesproken worden. (der, t? r a c h u s m.
vermaak, de bedriegers te bedriegen. - Somtijds
Ouraque, m. [Anat.] Blaasband, navellei duidt het verwondering aan en beteekent: hoe!
Oaras, In. [Mar.] Patrijspoort, luchtpoort t.
wat! isdatwaar?: Qu'entends-je? a-t-il dit cela? (éventouse).
Om-di, e, adj. (en part. passé van ourdir):
oui? wat hoor ik? heeft hij dat gezegd? ja? Oui certes, Oui certainement, Oui vraiment, ja Chaîne ourdie. geschoren ketting m. -- (fig.) Trahi
zeker, ja gewis, ja waarlijk. - ( fam.) Yrairnent son mal ourdie, slecht ontworpen verraad n. oui, eh mais oui, wel zeker, wei ja. - Oui -da, z. (Prov.) A trame ourdie Dieu envoie Ie fit, God
DA. - Ook als subst. gebézigd: Le oui et le non, helpt het begonnen werk voleinden.
het ja en neen. Je m'ennuie de ses éternels oui
Ourdidoii, m. [Pèclie] Afdak n. of schuur t.,
et non, zijn eeuwig ja en neen verveelt mij. Elle waar de vischhorden gevlochten worden, hordena dit ce oui a regret, zij heeft dit ja met weêrzin schuur t.
gezegd. - (Loc. prov.) Dire le grand oui, het beOu r dir, v. a. [Tech.] Scheren, de draden tot
slissend ja zeggen, trouwen.
het weefsel in orde leggen: Ourdir de Ia bile, lijn,Oiiï, e, adj. (en part. passé van ouïr) [Prat.] wood scheren. Ourdir Ia chaîne, den ketting scheLés témoins ouïs, il appert... , de getuigen ge- ren. - Ourdir une corde, een touw scheren, de
)

-

-

-

-
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garens vergaderen en uitspannen. Ourdir une natte, Ourdir un panier, eene mat, eene mande viecheen. - (/i.) Ourdir une trahison , une conspiration,
een verraad, eene zarnenzwerinq smeden, beramen,
brouwen, ontwerpen. - [ Mac.] Ourdir un mur,
eenen muur met proven kalk Iferapen, hem de eerste
kalklaag peren. - Ourdissage, m. [Tech.] Het
scheren, het opzetten van een weefsel, een vlechtsel. - Ourdisseur, m., euse, t Scheerder of
scheringmaker in., scheerster 1. -~ Ourdissoii-,m.
Scheerraam n., werersboom, scheerpaalm. - Ourdissure, f. Schering f. L'ourd- dun panier, liet
leggen van den bodem van een mande, korf, enz.
Ourdon, m. [Pharm.] Va/sc/i.e senebladeren np!.
Ourth-e, m. [Pêclm] Maas/enoop in.
Ourétale, m. , z. v. a. PHOSPHATE.
Ourler, V. a. [Coot.] V. a. Zoômen, omzoomen: Ourler des mouchoirs , zakdoeken zoomen.
Het part. passé is ook adj.: Serviettes ourlées,
gezoomde servetten n. p1. - Oiirlet, m. Zoom in.
Faites des ourlels larges Ii ce taidier, maak breede
women aan dit voorschoot. - [ Tech.] Zoom, boord,
randomsiag in., randbelegsel n. - Wang f. aan 't
lood, waar eene glazen ruit in slaat. - Omgelegde
rand in. van een ketel of ander vat. - [ Arch.],
-

z. v. a. OULE.
Ourloit, in. [H. n.] (pop.), z.v.a. HANNETON.
Ouronologie, 1. [Didact.] Pisleer, verhande-

hag t. over de pis. - Onronologique, adj. Die
Teer of verhandeling betreffend, ie r o n old g i s c/i
- Onronologiste of Ourono1oue, in. Pis
-

kenner, beoefenaar der pisleer, u r o n a 1 o 0 g in.
.- Ouronoscope, in. Pis/cijlier, uroskoopm.
- Ouronoseopie, f. Piskijkerj, pisbeschouwing,
beoordeeling van de ligchaamskwaien uit de gesteldheid derpis, uroskopje f.— Ouronoseopique, adj. De pisbeschouwing betreffend, uro
sliôpisch.
Ourque, in ., z. v. a. EPAULARD.
Ours, in. (pc. ourse) [H. n.] Beer in. Ours
hrun, noir, bruine, zwarte beer. Ours blanc of
polaire, witte beer, ijsbeer of poolbeer. Ours gris
of terrible, grijze beer. - Ours raton, roordamerikaansche waschbeer. Ours raton crabier, zuidamerikaansc/te waschbeer. Ours fourmulier, mierenbeer. Ours mario, zeebeer, zeerob in. -- L'ours
gronde, murmure, de beer bromt, knort. - (Lor.
fans. et prov.) Etre fait comme un ineneur hours,
haveloos, slordig gekleed zijn. II est de Ja nature
de l'ours, ii ne maigrit pas pour pâtir, hij slacht
de beeren, hij wordt van 't honger lijden niet mager.
ii faut Ie faire monter stir Fours, wie bang is,
moet schilderen of op schildwacht staan (van een'
lafaard of vreesachtige sprekende). Lécher Pours,
z. LECHER. Ii ne faut pas vendre Ja peau de l'ours
avant de l'avoir mis par terre, men moet de beeren/iuid niet ver/coopen, eer de beer gevangen is.C'est un ours, un vrai ours, 't is een regie kluizenaar, een menschenschuw schepsel. Un ours mal
ldché, Z. LECHE. - [ Bias.] Ours coiieté, emmuseiO, enchain& gehaisbande , gemuilbande, geketende beer. Ours en pied, regiop staande beer.
Ours rampant , klimmende (regiop staande en
schijnbaar voortgaande) beer. Ours assis, zittende
iwer, met de voorpooten niet op den grond rustende. Ours accroupi, zittende beer, met de voorpooten op den grond. - [list.] Ours de Berne,
Berner beeren, die te Bern (in Zwitserland) sedert
eeuwen op openbare kosten onderhouden worden
en welker afbeelding een geliefd. zinnebeeld is op
de munten en fonteinen van de steden en 't leanion Bern. -- Ourse, f. [H. n.] Beerin f. - [Astr.]
Beer m., naam van twee noordelijke sterrebeelclen:
La Grande Ourse et La Petite Ourse, de Groote
Beer en de Kleine Beer of de Groote en de Kleine
Wagen. - (podt.) -Noorden: Les giaces de 1'Ourse,
liet ijs van 't Noorden, van de Poolzeekn. - [Mar.],
z. v. a. HOURCE. — Oursifl, m. [U. n.] Zeeegelm.
- Somtijds z. V. a. lion mann, zeeleeuw in. (een
rob). --[Tech.]Beerenhuid, beerenvacht f. (als
pelterij). - [ Minér.] Oursin fossile , versteende
zeekgel in. - OURSIN, E , adj Zeedgelac/itig. - OURSINS, in. p1. Zeeegeisoorten f. p1. - Oursine, t.
[H.. n.] Beervlinder m., een ruige nachtvlinder. Oursiné, e, adj. [H. n.] Egelachtig, stekelig. Oursinien, ne, adj. [H. n.] Naar den beer gelijkend. - Oursiniens, in. p1. Beerensoorten t.
Pl. - Ourson , in. (verklw. van ours) Jonge
-
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beer m., beertje n. - Volksnaam van den zwarten
amerikaanschen beer en van een' brulaap M.
[Pellet.] Mof t. van eene jonge beerenhuiel.
Ourvari, in., Z. HOURVARI.
Oittarde, t. [H. n.] Trapgans t. Grande out-,
groote trapgans. Petite out-, Z. CANEPETIRE. Outhuppée. z. HOUBARA. - Outardeau, in. Jonge,
kleine trapgans.
Outibot, in. [Tech.] Stempel in. voor 't opzetten der koppen op de spelden (Ook ëtibeau gehe eten)
Outil,in.(pr. on-ti) Werktuig, gereedschap n. der
kunstenaars, der werk-, akker/leden, enz. Les outiis
de jardinage, de iahourage, het tuin-, akkergereed
Outil de inenuisier, schrijnwerkers-, huis--schap.
tiinmermansgereedschap. Outil a fût, in 't hout gezet gereedschap (als schaven, boren) . - Outil a
manche, werktuig met een steel (als beitels enz.).
Outil crochu des stucateurs, gebogen beitel in. der
stukadoors. -• Outiis en ter, sm.ids-gereedschappen.
- (Proc.) Un méchant ouvrier ne saurait trou
ver de bons outils, un bon ouvrier se sert de toutes sortes eI'outils, een slecht werkman kan geen
goed gereedschap vinden, een goed werkman lean
zich met elk gereedschap behelpen. - (iron.) Voiih
Un bel outil! dat is een fraai stuk werk! dat is
wat moois! (van iets, dat niet deugt). - Outilier, v a. Van gereedschap voorzien. Les maitres
outillent les apprentis, de meesters of werkbazen
voorzien de leerjongens van gereedschap. - S'OuTILLER, V. pr. Zich gereedschap aanschaffen. Het part. passel is ook adj.: Ouvrier bien outilié,
goed van, gereedschap voorzien werkman. - (/1g.
ei pop ) Etre Men outillé, goed toegerust zijn (om
iets uit te voeren). - Outi ll eur, in. Gereedschapmaker, -verkooper in.
Outrage, m. Zware beleediging t. met woord
of daad, smaad, hoon in. Faire un outr- a qn.,
iemand grof beleediçen, honen of smaden. - (fig.)
Ceia fait outr- au bon sens, h Ja morale publique,
dat ergert, kwetst het gezond verstand, de openbare zeden. - (poelt.) Verwoesting, schade f., nadeel n. (door de jaren, het gure weder, den tegenspoed enz., te weep gebragt). Réparer l'outr- des
années, de door den ouderdom veroorzaakte verwoestingen, ontsieringen weder herstellen, goedmaken, bedekken. - Outrage, e, adj. (en part.
passé van outrager): Flonime outr-, zwaar beleedigd man. - Outrageant, e, adj. Zeer belee
digend, smadeljk of honend: Ce sont des paroles
outr-es, dat zijn honende woorden, schimpwoorden n. p1. - Outrager, v. a. Zwaar beleedigen,
smaden of honen. Outr- qn. de paroles, iemand
met woorden smaden, beschimpen. - ( fig Outr- la
grammaire, de spraakkunst, de taalregels met voeten treden. Outr- Ja pudeur, de eerbaarheid kwet
sen. - Les chèvres outragent Ja verdure de la
vigne, de geiten schenden t 100f van den wijnpaard. - Ook zonder voorwerp: L'hoinme outrage,
Ie temps venge, de mensch hoont, de tijd wreekt.
- OutrageusemeHt, adv. Op honende, smade
ljke, zeer beteedigende wijze: us l'ont traité outr-,
zij hebben hem op eene smadeljke wijze behandeld.
- (fam.) Geweldig, hevig: Cette épinglem a outr
piqué, die speld heeft mij vinniq gestoken. - Outr geux, euse, adj. Smadelijk, honend, zeer beleedigend: Des gestes outr-, honende gebaren n. p1.
011trance (it), lor. adv. Tot het uiterste, op
leven en dood, met alle vinnigheid of gestrengheid.
Un combat, tournoi ii outr-, Ii toute outr-, een
gevecht, een tournooi op leven en dood. Ames a
outr-, spitse, scherpe wapenen n. p1.— Persécuter,
Poursuivre qn. a outr-, iemand op het hevigst vervolgen. - Boire a outr-, zuipen, overdadig drinken. - II est plaideur ii outr-, hij is een dol liefhebber van pleiten.
Oiitre, t. Léderen zak in. of flesch t. On transporte les vms en Espagne avec des outr-s, in
Spanje worden de wijnen in lederen zakken vervoerd. - [Ecrit. sainte] On ne met pas du yin
nouveau dans de vleilles outr-s, men doet geen'
nieuwen wijn in oude lederen zakken.
Outre, prelp. de lieu. Over, van of aan de
overzijde, aan gene zijde (in dezen zin alleen in
sommige zamenstellingen): Guerres d'outre-mer,
overzeesche oorlogen. Le pays d'outre-Meuse. het
Overmaassche, het land aan gene zijde der Maas.
Le peuple d'outre•Rhin, het overrjnsche volk. -
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D'outre-tombe, van gene zijde des grafs. — OUTRE
adv. Verder: II n'alla plus outre, hij ging niet ver.
der. La nuit l'empêcha de passer outr -, de nacht

belettede hem verder te gaan. — OUTRE, prép. Be.
halve, boven: Outre cela, bovendien, daarenboven

Outre vette somme it a encore recu trois cent
florins, boven of behalve deze som heeft hij nov

drie honderd gulden ontvangen. — D'OUTRE ED

OUTRE, lac. adv. Door en door: I1 le perca d'ou•
tre en outre, hij stak hem door en door. — EN OUTRE,

loc. adv. Daarenboven, wat meer is. On lui

pale tapt, et en outre on lui donne trois florin,
par semaine, men betaalt hem zooveel, en daaren-

boven geeft men hem drie gulden 's weeks. — OUTRE
QUE, loc. conj. Behalve, niet alleen dat ... maai
ook: Outre qu'elle est riche, alle est belle, nies
alleen dat zij schoon is, maar zij is ook rijk, 0/.
behalve dat zij schoon is, is zij ook rijk.
Outré, e, adj. (en part. passé van outrer):
Sentiments outrés, Louanges outrées, overdreven
gevoelens n. pl., loftuitingen f. pl. Amour outré
d'indépendance, overdreven zucht f. tot onafhankeljkheid. — Cheval outré, afgereden, overreden
paard n. — Personne outrée , vertoornd , vergramd persoon m. 11 est outré de vos refus, hij is
gebelgd over uwe verwijtingen. Cet bomme est ontré, outré en tout, man overdrijft, gaat in
alles te ver.
-[- Outrecnidanee, f. Verwaandheid, vermetelheid f., eigenwaan m., aanmatiging f. — -t- Ontrecuuidé, e, Outreeuidant, e, adj. Verwaand,
vermetel, aanmatigend. --- -f- Outreciiider (s'),
V. pr. Vol eigenwaan zijn, zich veel inbeelden.
Outrée, f. [Anc. prat.] Toewijzing f. aan den
hoogsten bieder. (legen: Pays outr-.
Ontremarin, e, adj. Overzeesch, over zee geOutrenient, adv. Op overdreven wijs, overmatig.
Oatrenner, m. [Minér.] Lazuursteen [lapis
lazuli) , blaauwsteen m., een kopererts van schoone,
hoogblaauwe kleur (bij de Ouden onder den naam
van saphir bekend) , die tot architektonische en
meubel-versieringen, tot steenmozaik enz. wordt
aangewend , maar vooral tot bereiding van het:
Bleu d'outremer, of enkel Outremer, ultramarijn,
bergblaauw n. van den lazuursteen (oorspronkelijk
o v e r z e e uit Azië herwaarts qebragt) .—z. ook op
OUTRE. -- [H. n.] Lazuurblaauwe vink m.
Outre-nnesure, adv. Bovenmate, ulttermate,
te zeer. Fatiguer un cheval outr-, een paard boven
vermoeien.— Oiitre-moitié (Lésion d'),-mate
Prat.] Beschadiging f. van meer dan de helft. —
ntre-passe, f. [Faux et for.] Overtreding f.
der grensscheiding bij 't houthakken. — Outrepasser, v. a. Te ver ofte buiten gaan, overschrijden; — overtreden , schenden. Outr- les bornes
fixées pour une coupe, de bepaalde grenspalen tot
de afhouwing van een bosch overschreden. — Outrles ordres que Ion a recus, zijne bevelen overschrjden, overtreden, schenden.
Outrer, v. a. Te ver drijven of trekken, overdrijven; — te veel vergen , afmatten, uitputten.
Outrer une comparaison, eene vergelijking te ver
drijven — (absol.) 11 ne faut jamais outrer, men moet
nooit overdrijven.— II outre ses ouvriers, hij vergt
te veel van zijn werkvolk. II a outré ce cheval, hij
heeft dit paard overreden, bek-af gereden. (In dien
zin verouderd.) — Grieven, zwaar beleedigen, tot
het uiterst brengen, hoogst vertoornen. Vous 1'avez outré, ii s'en vengera, gij hebt hem zwaar beleedigd, hij zal er zich over wreken. -- S'OUTRER,
V. pr. Zich uitputten, zich afmatten, te veel van
ziek zelven vergen: I1 s'est outré à travailler, hij
heeft zich afgewerkt, zich door 't werken uitgeput.
Onvarovite, f. [Minér.] Een in Siberië ontdekte groene, cliromiumhoudende granaat, u w ar o w ie t m. (naar den russischen minister Uwarow
of Uwaroff). (van Madagaskar.
Otivave, in. [Bot.] Roodverwende rietsoort
Onvert, e, adj. (en part. passé van ouvrir):
Porte , Bouche ouv-e , geopende , open deur f.,
mond m. Yeux ouv-s, open oogen n.pl. Livre ouv-,
opengeslagen, geopend boek n. Ma bourse nous est
ouv-e, mijne beurs staat voor u open. Sa porte
est ouv-e a tous les honnêtes gens, zijne deur,
zijn huis staat voor alle fatsoenlijke lieden open. —
Tenir table ouv-e, open tafel houden. — Le pari
est ouv-, Les paris lont ouv-s, de weddingschap

OUVERTURE.
staat open: ieder kan aan de weddingschap deel
nemen. - (fig.) Enfant qui a I'esprit bien ouvpour son age, kind, dat voor Zijne jaren een goed
ontwikkeld verstand heeft. Il a fame ouv-e à la
joie, zijn gemoed staat voor de vreugde open. —
Recevoir qn. it bras ouv-s, iemand met open armen, met blijdschap, met alle hartelijkheid ontvangen. — Its eivent en animosité ouv-e, zij leven in
openbare, verklaarde vijandschap. — Air, visage
ouv-,Physionomie ouv-e, open, opregt, gul gelaat n.
Caractère ouv-, open, ongeveinsd karakter n. —
[Bias.] Couronne ouv-e, open, ongesloten, ongedekte kroon f. Tour ouv-, geopende buigt f. (zon
deuren). Grenade ouv-e, geopende (opgesple--der
ten) granaatappel m., als de spleet van andere
kleur is dan de appel zelf.— [Bot.] Feuilles, Branches ouv-es of étalées, afstaande bladeren n. pl.,
takken m. pl. — Cotylédon ouv-, uitgekomen zaadlob f. — [ Cum.] Compte ouv -, open rékening f.
(waarbij dagelijks nog andere posten of artikelen
kunnen komen). — [H. n.] Alles ouv-es, ongedekte insecten-vleugels m. pl. (die in rust elkander
niet bedekken). -- [Man.] Cheval ouv-, paard n.,
met op juisten afstand van elkander geplaatste
knieën. Cheval qui a les genoux, les jarrets trop
ouv-s, paard, dat te wijd in de knieën is.— [Mara
Voile ouv-e, volgebrast zeil n. Les faux de eet

endroit étaient ouv-s d' une voile, de deux voiles,

de vuren van die plaats stonden ééne, twee windboomslengten uit elkander. Un port ouv- à tous
les étrangers, eene voor alle vreemde schepen toegankel jke, open haven. — [Mil.] Guerre ouv-e,
open, verklaarde oorlog m. Campagne ouv-e, geopende, aangevangen veldtogt m. Feu ouv-, geopend,
begonnen vuur n. Tranchées ouv-es, geopende
loopgraven f. pl. Rangs ouV-s, geopende geléderen n. pl. Pays ouv-, openliggend, ongedekt, open,
onverdedigd land n. Ville ouv-e, open stad f. —
(Loc. adv.) A FORCE OUVERTE, gewapenderhand,
met geweld. A LIVRE OUV-, Z. LIVRE (aan 't einde).
—a COEUR OUVERT, openhartig, rond, zonder omwegen. A PORTES OUVERTES, met open deuren, in alle
vrijheid, onverhinderd. — (Loc. prov.) Cast un
briseur, un enfonceur de portes ouV-es, z. ENFONCEUR. Dormir les yeux ouv-s comme un lièvre,

dag en nacht op zijne hoede zijn. --- OTJVERT, m.
[Maar.] Ingang m., opening f.: L'ouv- d'une rade,
d'un port, het inkomen van eene reede, haven.
Etre a 1'ouv- d'un port, Bene haven open hebben.
Onvertement, adv. Openlijk, vrij uit, zonder
bewimpeling. 11 s'est déclaré ouv- pour lui, hij
heeft zich openlijk voor hem verklaard. I1 lui a
parlé ouv-, hij heeft met hem openhartig gesproken.
Ouverture, f. Opening f., gat n., gaping,
spleet, reet, ledige ruimte f. in een voorwerp. 11 y
a une petite ouv- a Ia muraille, er is eene kleine
opening in den muur. L'eau pénètre par les plus
petites ouv-s, het water dringt door de kleinste
gaatjes of reten. — [ Arch.] Ce hátiment a trop
d'ouv-s, dat gebouw heeft te veelopeningen, lichten
(te veel deuren, vensters of ramen). Lette porte
n'a pas assez d'ouv-, deze deur heeft geene opening
genoeg, is te smal. — [ Constr. nay.] L'ouv- des sabords, het uitzagen der poorten. Faire l`ouv- des
écubiers, de kluisgaten uitboren. — Het openen, het
openbreken of opbreken, het opensluiten of ontsluiten. L'ouv- dune Iettre, het openen, openbreken
eens briefs. L'ouv- d'une malle, het openen van
een valies. L'ouv- d'un testament, het openen van
een testament. A l'ouv- du livre, bij het openen,
met liet openslaan van 't boek. Arriver près dune
ville à I'ouv- de la porte, bij eene stad aankomen
met het openen, ontsluiten. van de poort. L'ouvd'une veine, d'un cadavre, het openen van eene
ader, van een lijk. — (fig.) Opening f., begin n.,
aanvang m. van zékere zaken; — inleiding, aan
voorslag m., eerste voorstel n. tot iets;-leidngf.,
-- openlegging, verklaring, mededeeling, bekentenis f.; — uitweg m., middel n. om eene zaak ten
einde te brengen. L'ouv- des Chambres, de opening
der Kamers (de aanvang der ziltingen). L'ouv- de
la foire, het begin der kermis. L'ouv- de la campagne, het begin, de opening van den veldlogt. —
G'est à nous de faire les premières ouv-s, 't is
.ewe zaak de eerste voorstellen, voorslagen te doen.
Faire l'ouv- d' un projet, een plan voorslaan. —
Ie nous suis Bien oblige de vos bonnes ouv-s, ik
ten u voor uwe goede inlichtingen, mededeelingen
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linge ouvré, linnen met werkjes, gebloemd, gefigureerd linnen n.
Ouvreaux, m. pl. [Tech.] Zij-openingen f. pl.
in een' glasblazersoven.
Ouvrée, f. [Agric.] Stuk grond, dat een werkmet hem een woordje daarover spreken, wanneer
ik eenige gelegenheid vind. — Ouv- de l'esprit, man op een' dag kan afweken, dagwerk n.
t Ouvrer, v. a. Arbeiden, werken. L'Eglise
gemakkelijkheid I. om iets te begrijpen, verstand n.,
vatbaarheid f. II ma parlé avec une grande ouv-, défend d'ouvrer les dimanches, de kerk verbiedt
hij heeft zeer openhartig met mij gesproken. I1 a op de zondagen te werken. — [ Tech.] Scheppen,
beaucoup d'ouv- pour les mathématiques, hij heeft het werk van den schepper in de papierfabrjken
veel aanleg, vatbaarheid voor de meetkunde. — verrigten. OUVRER, v. a [Tech.] Ouvr- la mon[Mus.] Openingsstuk, aanvangs- of inleidingsspel n. naie, geld munten, munt slaan. — Ouvrear, m.
van een opera, ballet, concert, o u v e r t 2 r e f.: [Tech.] Schepper, kuipgezel m., werkman, die met
L'ouv- de Robert le Diable. — [Mil.] Ouv- des den vorm de papierstof schept. - OUVREUR, m.,
colonnes, afstand tusschen de kolonnen van een -EUSE, f. Openmaker, opensluiter m. -sluitster f.
leger of een eskader. Ouv- de la tranchée, het (inz. van de schouwburg-loges). — Ouvreuse d'huiopenen, aanvangen der loopgraaf. --- [Mar.] Open tres, openmaakster van oesters. — Ouvrier, m.,
ruimte tusschen twee landpunten, opening f., in- -ère, f. Werkman, handwerksman, ambachtsman,
gang in., gat n. — Faire 1'ouv- d'un port, eene arbeider m., arbeidster, werkvrouw , werkster,
haven openstellen, openen. — [Géom.] Ouv- d'un handwerkster f. Labile ouvr-, bekwaam werkman.
angle, d'un compas, opening van een' hoek, van Ouvrière en sole, zijdewerkster. Ouvriers it pièce,
een' passer. — [ Jur.] Ouv- dune succession, ope- werklieden bij 't stuk. — Cela est du bon ouvrier,
ning eener nalatenschap, tijdstip, waarop zij aan de Ia bonne ouvrière, dat is door eene bekwame
de erfgenamen vervalt. — [ Féod.] Ouv- de fief, hand gemaakt. —[ÉCrit.] Ouvr-s d'iniquité,werkers
openvalling van een leen. Ouv- à la régale, ko- der ongeregtigheid. — ( fig.) L'ouvr- souverain, Le
ninkljk regt ter benoeming tot eene opengevallen suprème ouvr- du monde, de opperste werkmeester der wereld, God. — [Impr.] Ouvr-s en conprove; openvalling de?° prove.
Ouvrable, adj. (alleen gebruikt in): Jour ouv-, science, werklieden in dagloon. — [Mécan.] Ouvrhydraulique, putwerktuig n. — [_Tech.], z. NAwerkdag m. (in tegenstelling met feestdag).
Ouvrage, m. Werk n., het door een' werk- VETTE. -- [Agric.] Boom m., op welken men de enten
man, kunstenaar, schrijver, enz. gemaakte, werk of griffels neemt. — (.Prov.) A 1'oeuvre on connait
gewrocht n., in 't algemeen al wat door den-stuk, l'ouvr-, Z. OEUVRE. - OUVRIER, IERE, adj. Wermensch of de natuur wordt voortgebragt. Ouv- de kend: La classe ouvrière, de werkende klasse f. —
maconnerie, de nlenuiserie, de broderie, metsel-, Jour ouvr- (ouvrable) , werkdag m. — Cheville
schrn- , borduurwerk n. Ouvr- de peinture, de ouvrière, sluitnagel m-, groote ijzeren bout, waarsculpture, d'architecture, schilder-, beeldhouw -, mede het achterstel eener koets aan het voorste
bouwwerk n. Ouvr- de mosaïque, de rapport, mo- werk gehecht wordt. -- (fig. et fam.) Cette entrezaiek, ingelegd werk. Ouvr- de politique, de juris- prise ne peut aller sans lui, it en est la cheville
prudence, de littérature, staatkundig, regtsgeleerd, ouvrière, die onderneming kan zonder hem geen
letterkundig werk. Ouvrage de l'art, de la nature, plaats hebben, hij is er de hoofdpersoon van, de
kunst-, natuurgewrocht. Ouvr- de l'esprit, werk, spil, waarop alles moet draaijen. — [H. n.] Abeilgewrocht des verstands, voortbrengsel n. of vin- les ouvrières of neutres, werkbijen, geslachtlooze
ding f. in kunst of wetenschap. Ouvr- d'esprit, bijen f. pl.
Ouvrir, v. a. Openen, open doen, open maken,
geestig, vernuftig werk. Ouvr- qui demande beaucoup de travail, werk, dat veel arbeids vereischt. open zetten, open sluiten; — den toegang open
Publier, Mettre au jour un ouvr-, een werk, boek, stellen, voor 't gebruik vrij stellen : Ouvr- une
geschrift in't licht geven. Ouvr- en vers, ,enprose, porte, une fenêtre, eene deur, een venster openen,
dichtwerk, prozawerk. — [Arch.] Gros ouv-s, grof open doen. Ouvr- une lettre, un livre, des huitres,
of groot werk (muren, gewelven, fundamenten). eenen brief openen of open breken, een boek open
Menus ouvr-s, ligt, klein werk (schoorsteenen, pla- slaan, oesters open doen. Ouvr- par force, met
fonds, trappen). — [Fort.] Werk, vestingwerk. geweld open breken. — Ouvr- les ports, les mers,
Ouvr- de campagne, veldwerk n., veldverschan- de havens, de zeeën openen, voor de vrje vaart
sing f. Ouvrage a couronne, b comes, b crémail- open stellen. Ouvr- an chemin de fer, een' spoorlère, z. COURONNE, CORNE, CRÉMAILLÈRE. Ouvr- weg openen. Cette victoire lui ouvrit la Pologne,
die overwinning zettede Polen voor hein open. —
à tenailles, sterreschans f. — [ Hydr.] Ouvr- a
seaux, emmerwerk, scheprad n. — (fig.) Sa for- (fig.) Ouvr- la porte aux abus, de deur voor de
ture est l'ouvr- du hasard, zone fortuin is 't werk misbruiken open zetten. Ouvr- un vaste champ au
van het toeval. Tous mes malheurs sont votre soupcon, een wijd veld voor den argwaan openen,
ouvr-, al mijne ongelukken zijn uw werk, heb ik veel aanleiding tot verdenking geven. — Ouvr- les
u te wijten. — ( fam.) C'est un ouvr- de patience, bras á qn., iemand met open armen (hartelijk, vol
't is een werk van geduld. — (Loc. prov.) C'est blijdschap) ontvangen. z. ook BOUCHE , COEUR,
l'ouvr- de Pénélope, dat is 't werk van Penélope OEIL. Ouvr- sa bourse à qn., zijne beurs voor
(van een werk, dat men telkens op nieuw bearbeidt en iemand ontsluiten, hem met geld bijstaan. Ouvrdat niet klaar kan komen) .— Werk n. , bewerking f., l'esprit è un enfant, het verstand van een kind
arbeid m. I1 y a beaucoup d'ouvr- it ce tableau, ontwikkelen, vatbaar maken. — Openen, eene opening maken; opsnijden, aansnijden, ontginnen;
i veel arbeid, werk aan die schil
à ce plafond, er is
aan die zoldering. Ce dessin est d'un ouvrage-derij, open snijden vaneen scheiden: Ouvr- une porte dans
un mur, eene poort in een' muur maken. Ouvris
voortreffelijk
bewerkt,
achevé. die teekening is
van uitmuntende bewerking. Se mettre It l'ouvr-, une route dans une foret, een' weg in een woud
aan 't werk gaan. Manquer d'ouvr-, geen werk banen. Ouvr- une forêt, wegen in een bosch aanhebben, zonder werk of arbeid zijn. — (fam.) Avoir leggen. Ouvr- on melon , een' meloen opsnijden.
coeur it l'ouvr-, zin in 't werk hebben, met lust Ouvr- un pâté, eene pastei aansnijden. Ouvr- une
en ijver werken. — Ouvrager , v. a. [Tech.] mine, eene min ontginnen. Ouvr- une veine, un
Met werkjes, sieraden, bloem/iguren, takken enz. cadavre, eene ader, een lijk openen. Ouvr- qn.,
voorzien (eene stof, een borduursel, goud- of zil- iemand openen (na zijn' dood). — Ouvr- des noix,
verwerk, schrjnwerk, enz.). — Ouvr- une mine, des huitres, des moules, noten, oesters, mosselen
een' gesmolten' erts van de slakken reinigen. — open maken. Ouvr- un livre, een boek open snijOuvragé, e, adj. (en part. passé): La garde de den. — Ouvr- la ter. re avec la charme, den grond
cette épée est très-ouvr-e, 't gevest van dien degen omploegen. — Ouvr- les jambes, de beenen uiteen
is met zorg uitgewerkt, er is veel werk aan 't ge- spreiden. Ouvr- les rangs, les files d'un bataillon,
vest besteed. — Ouvraison, f. [Tech ], z. v. a. de geléderen van een bataljon openen. — Les planes ouvrent leers fleurs au soleil , de planten
mise en oeuvre, z. MISE.
Ouvrant, e, adj. (zelden voorkomend dan in): openen, ontsluiten hare bloemen voor de zon. —
A jour ouvr-, bij _ 't aanbreken van den dag. A [Tech.] Ouvr- les peaux, de huiden stoltsen, op
de stolts (eene stompscherpe ijzeren schijf) heen en
porte ouvrante, bij 't opengaan van de poort.
Ouvré, e, adj. (en part. passé van ouvrer) weder trekken om ze lenig te maken ende vouwen
Bewerkt: Fer, Bois ouvré, bewerkt ijzer, hout n. weg te werken. — Ouvr- la Bosse, den met de
— Met werkjes, figuren, bloemen, vakken enz.: Du blaaspijp gevormden glasbol of cilinder overlangs
zeer verpligt. -- Je ne vois aucune ouv- pour parvenir a mon hut, ik zie geene opening, geen uit
om tot mijn oogmerk te geraken,. Je lui en-zigt
dirai un mot, si je trouve quelque ouv-, ik zal
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doorsnijden. - Ouvr- la lame, de wol op eene horde
slaan (om er alle onreinheid uit te drijven). [Mar.] Ouvr- une voile, een zeil vol brassen.
Ouvr- one bale, une rade, eene baai, eene reede
in 't gezigt krijgen, open zeilen, opzeilen. Ouvr
l'angle de relèvement de deux objets , ou de
deux marques de reconnaissance, twee voorwer
pen of ver/senningstee/cens, welke men in eene en
dezelfde streek heeft gepeild, uit elkander zeilen,
den peilingshoek van twee voorwerpen of merken
open zeilen. Ouvr- deux objets dune on de deux
voiles, twee voorwerpen een of twee 'windboomslengten uit elkander houden. - [ Mil.] Ouvr- lenriemi, one troupe, de vijandelijke geléderen doorbreken, uit elkander slaan. - Openen, beginnen,
aanvangen: Ouvr- Ia campagne, den veldtogt
openen. Ouvr- Ie ten, het vuur openen, beginnen
te vuren. Ouvr- une assemblée, un bal, Ia danse,
eene vergadering, een bal, den dans openen. Ouvr
un emprunt, eene leening openen. Ouvr- on cours
d'allemand, c1'éloquence, één' cursus (lessenreeks
of leergang) in het duitsch, in de welsprekendheid
openen. Ouvr- mie dcole, eene school openen, beginnen school te houden. Z. ook BOUTIQUE. Ouvr
Ia chasse, de jagt openen, open stellen, den tijd
der jagtvrjheid bepalen. Ouvr- on avis, een gevoelen, eene 'ineening uitbrengen, het eerst voordragen. Ouvr- la dispute, den woordenstrijd openen,
aanvangen. Ouvr- le jeu, liet spel beginnen. [Corn.] Ouvr- un compte avec qn., eene rekening
met iemand openen. Ouvr- un crédit a qn., iemand
een krediet openen. OUVRIR, V. n. Openen,
open doen, enz.; open gaan, geopend worden, open
gemaakt worden. Qui est-la? Ouvrez ! Je n'ouvre
pas, wie is daar? doe open! ik doe niet open. La
chasse ouvrira Ie 15 septembre, de jagt zal den
15en september open gaan. Les marclsands n'ouvrent
pas les jours de fête, de kooplieden openen (hunne
winkels) op feestdagen niet. Cette porte n'oure
jamais, die deur wordt nooit geopend. - Uitgang
hebben, den toegang openen, uitzien. CeUe porte
ouvre sur Ia rue, die deur komt op de straat uit.
La maison ouvre sur deux rues, het huis heeft
op twee straten uitgang. La fenêtre ouvre sur Ia
rivière, het venster ziet op de rivier uit, geeft
liet uitzigt op de rivier. - s'ouviurt, v. pr. Zich
openen, open gaan, zich ontsluiten; geopend warden. L'armée s'ouvrit un passage, het leger opende
zich eenen doortogt. La porte s'ouvre, de deur
gaat open. Cette holte ne vent pas s'ouvr-, deze
doos wil niet open gaan. Les tombeaux s'ouvrirent,
de graven openden zich. La terre s'ouvrit pour
l'engloutir, de aarde opende zich, om hem te verslinden. Les fleurs s'ouvrent, de bloemen openen
zich. - S'ouvr- a qn., zich aan iemand openbaren,
zijn hart, zijne plannen, zijne geheimen voor iemand
open leggen. Ii ne sen est jamais ouvert a moi,
hij heeft zich nooit daarover bij mij uitgelaten. Je
men ouvrirai a vous, ik zal u mijn gevoelen daarover zeggen. - Mon coeur souvre P l'espérance,
a Ia joie, mijn hart opent, ontsluit zich voor die
hoop. - Le vaisseau s'ouvrit, het schip sloeg aan
stukken. - S'ouvr- un cliemin autrône, of(poét.)
S'ouvr- le trône, zich eenen weg tot den troon
openen, banen. - Beginnen, geopend worden: La
scène s'ouvre par on monologue, het tooneel wordt
geopend met eene alieenspraak. Le hal s'ouvre par
une polka, het bal begint (vangt aan) met eene
polka.
Ouvroir, m. Werkplaats f., werkvertrek n.
(voor ambachtslieden). - Le maitre est a I'ouvr-.
de meester is in de werkplaats. - L'ouvr- dun convent de religieuses, de werkplaats, werkzaal f. in
een nonnenklooster.
Ovaire, m. [H. in.] Eijerstok m., orgaan bij
de eijerliggende dieren, waarin het ei zich ontwikkelt, ov d rium n. - Les deux ov-s de Ia femme,
de eijerstokken der vrouw, in welke de Graafsche
blaasjes of de organen, waarin zich het ei vormt,
aanwezig zijn, 0 var i a D. p1. - [Bot.] Vruchtbeginsel n., benedenst deel van de stampertjes, dat
de eitjes en later, bij verkregen rjpheid, de zaden
bevat. - Ook als adj. [Miiiér.] Pierre 0v-, z. v. a.
OOL1THE en OIJ1SSIN fossile.
Ovalaire, adj. [Anat.] Eirond, ovaal. Trou
0v- of ovale, ovale opening t., heupbeengat n. Ovale, adj. Eirond, langwerpig rond, lang rond,
0 V a a 1: Table ov-, langwerpig ronde tafel f. Fi-
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gure ov-, ovale figuur f. Feuille 0v-, ovaal blad n.
- [Anat.], z. OVALA1RE. OVALE, adj. [Ant.
rom.] Couronne ox-, Z. COURONNE. - OVALE, M.
Liet eirond, het ovaal, ovale figuur t. - [H. n. ]
Eironde geep t., eirond stelîelbaarsje n. - [Tecii. ]
Werktuig ter zijdetweerning , twijnbord n. Ovaler, v. a. [Tech.] De zijde met het twijnbord bewerken. - Ovalifollé, e, adj. [Bot.]
Met ovale bladeren. - Ovai-ien, ne, adj. [I-I. a.,
Bot.] Den eijerstok, ook het vruchtbeginsel betreffend. - OVARIEN, m. [Bot.] De op het vruchtbeginsel geplaatste honigkelk m. - Ovarifère, adj.
Een' eijerslok dragend. -- Ovarioncie, t. [Béd.]
Eijerstokgezwel a., ovariOncus in. - Ovaris
me, m. [Physiol] Stelling t. welke, al de bewerktuigde wezens uit eijeren doet voortkomen, o v arjsmus a. - Ovariste, m. Aanhanger van
dat stelsel, o v a r i s t in. - Ovarite, t. [Méd.]
Eijerstokontsteking, ovarjtis f. - Ovatifoijé, 0, adj., z. V. a. OVALIFOLIE.
Ovation, t. [Ant. Font] Kleine triumph of
zegevierende inloot in. , waarbij de ovërende of
zegepralende veldheer niet op een' wagen, maarte
paard of te voet zijnen intogt in Borne hield, en
in plaats van eenen os een' schaap [ovis] offerde,
ovdtie 1.
Owe, m. [Arch.] Ei a., aan de ionische zuilen,
eivormig sieraad n., vervat in eenen dop, welke
naar dien der kastanje geljkt, e c ii I n u s in. (ook
quart de rond ge/weten). - Ove fl euronnd, ombladerd of ombioemd ei. - [Orf.] Eivormig sieraad a. - Ové, e, a dj. Eivormig: Coquille ovée,
eivormige schelp t. Feuilles ovées, langronde bladeren n. p1.
Ovelle, f. [H. n ] , Z. v. a. ABLE.

Ovéolithe, m. [Minér.] Eijersteen m., versteende eivormige schelp f., 0 v e 0 Ii 1h m.
Ovibos, m. (pr. —boce) [H. a.] Bisam -os m.,
in Zuid-Amerika (ljoeuf- muse of musqué). Ovicule, m. [Anat.] Klein ei, eitje n. (vyl. OVE).
- Oviducte, m. [Anat.] Eijerkanaal n. (der vogelen). - Ovifère, adj. [H. n. ] Eijeren bevattend, eijerdragend. - Ovifoime, adj Eijervormig. - Substance ov-, eiwitachtie zelfstandigheid f. -- Ovigère, adj. [Bot.] Eivormige vruchten dragend.
Ovile, adj. [H. a.] Het schaap betreffend. Ovilé, e, adj. [Mdd.]: Déjections 0v-es, schapenkeutelvormiqe uitwerpselen ii. p1.
Ovin, m. [Mar.] Boeireep 1. - [Econ. rur.]
Scliapentrog m. - Oviné, e, adj. [H. n.j Van
't schapenras: Bêtes ov-es, Race ov-e, dieren n. pl.
van 't schapenras.
Ovipare, adj. [H. n.] Eijerleggend, zich door
eijeren voortplantend. - OVIPABES, m. p1. Eijerleggende dieren m. pl., ov ip aren m. p1.: Les
0v-s et les vivipares, de eijerleggende en de levendbarende dieren. - Oviparisrne, m. of Ovipa
rite, f. [Didact.] Staat of toestand m. der eijerleggende dieren, 0 a ip a r i 5 m u s n. - Ovisine,
Oviste, m., z. v. a. OVAnISME, OVAR1STE. -

Ovivore, adj. [El. n. ] Eijeretend. - Als subst. f.
Eijervreter m., eene amerikaansche adder.
Ovoidal, e, Ovolde, adj. [Bot.] Eivormig.
- OVOIDE, M. [I-I. n.j Stekelbuik m., eivormige
visch der Indische zee. - OVOIJJES, m. p1. Eivormige schelpdieren n. p1.
Ovoir, m. [Tech.] Beiteltje n. voor ovale verheven figuren op metaal.
Ovologie, f. IDidact.] Eijerenleer, verhandeling f. over de eijeren.
Ovovivipare, adj. [H. n.]: Animaux nv -s,
of als subst. OVOVIVIPARES, m. p1. Dieren, die uit
eijeren levend geboren worden, d. i. waarvan de
eijeren in 't moederlijf uitkomen, o v 0 v I v ip aren m. p1.
Ovule, m. [Bot.] Eitje in het vruchtbeginsel,
eer 't bevrucht is. - OVULE, f. [Ei. a.] Eijerslak t.
der Middellandsche zee. - Ovulé, e, acij. Eeni,q
zins eivormig. - Ovuliforme, adj. Naar een
eitje gelijkend. - Ovulite, f. [Minér.] Versteende
eijerslak f., ovuliet m.
Oxacitte, m. [Chim.] Zuurstof zuur n., binair
of tweeledig zuur, welke zuurmakend beginsel de
zuurstof is. - Oxalate, m. Zuringzuur zout n.
Ox- depotasse, de cIaux, zuringzure potasch f.,
kalk m. Bi -ox- de potasse, zuringzout n., dubbel
zurinqzure potasch f., o x a 1 i u m a. - Oxali-
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de, f., Oxa li s, iii. [Bot.] Zuring, zurinqkiaver,
zurkel. Oxalis f. (oseille). - OxaHdées, f. p1.

Zurinpplanlen, zurinqsoorten f. p1. - Oxalique,

adj. [Chi n .]: Acide ox-, Zurinqzuur. - Oxa

zotate, Oxazoteux, Oxazotique, Oxa.
zotite (door Guibourt voorgeslagen namen), z. V. 0.
NITRATE , MTIIEUX, NLT1UQIJE, NITRITE.

Oxéol, m. [Pharm.] .4z4jn m. (vinaigre). -

Oxéolat, m. Overgehaalde azijn. - Oxéolé, m.
Médische of apothekers-azijn m.
Oxhydrocarbonazofé , e, adj. [Chim.]
Zuur-, water- , kool- en stikstof bevattend.
Oxhydrocarboné, e, ciclj. Zuur-, water- en
koolstof bevattend.

Oxine, m. [Pharm.] Zure, maar nog niet tot
volkomen azijn overqegane wijn M.
Oxurate, m [Chini.] Oververzuurd piszuur

zout n. - Oxurique, adj.: Acide ox-, overver-

zuurd piszuur n.
Oxy-, aan 't grieksch ontleend voorvoegsel, dat
bij botanische termen zoo veel als stekelig, scherp,
puntig, bij chemische termen zuur, zuursmakend
aanduidt. - Oxyacanthe, adj. [Bot.] Veelstekelig, veeldoornig, oxyakánthisch. - Als
subst n.: Zuurdoorn m. (berberis). —Oxyadène,
adj. [Bot.] Met spitse of puntige klieren. - Oxyatithe, m. [Bot.] Braziliaansche krappiant f.,
orcyánthus in. - Oxybase, f. [Chim. ] Oxyde n., dat als basis voorkomt. - Oxybèle, m.
[Mw. mil.] Zeker werptuig n. der byzantijnsche
militie. - [H. n.] Spitswesp f. - Oxybractété, e, adj. [Bot.] Met spitse hij- of dekbladeren.
- Oxycarpe, adj. [ Rot.] Met spits toeloopende
vruchten. - Oxycèdre, rn. [Bot.] Soort van
jeneverboom, ceder-jeneverboom (die de huile de
cade oplevert). - Oxyehlorate, m. [Chim.]
Overchloorzuur zout n. - OxychVoride, m.
[Chim.] Verbinding f. van een metaal -oxyde met
zuurstof en chloor. - Oxychiorique, adj.
[Chim.]: Acide ox- , overchloorzuur n. - Oxychiorure, m [Chim.] Básischechloorverbinding f.
- Oxyelade, adj. [Bot.] Met spitse takken. Oxycole, F. [Béd ] Overmatige qevoeiiheid van
't gehoor, pijnlijke gewaarwording f. bij elk qeluid.
- Oxyeoque, m. [Bot.] , z. v. a. CANNEBERGE.
- Oxyci'at, ni [Pharifi.] Azijnwater, mengsel
van azijn en water, o x y k r a a t n. - Oxycrater, V. a. [Pharm.] In azijn oplossen; met azijnwater wasschen, oxykratéren. - Oxycroce, m. [Béd.] Safl'raanpieister f. - Oxycyanure, m. [Chirn.] Verbinding f. van blaauwstof met een metaalowyde. - Oxydabilité, f.
[CHum] Vermogen n. of vatbaarheid f. tot verbinding met de zuurstof, verzuurbaarheid , verkalkbaarheicl, oxydabiliteit f. - Oxydable,adj.
[Chim.] Verzuurbaar, met zuurstof Ie verbinden,
verkalkbaar, oxydábel, oxydeerbaar. Oxydant, e, (dj. Verzurend, oxydérend. Oxydation, f. [Chim.] Verzuring, verkalking f.,
het verbinden met de zuurstof, verbranding, oxydáiie, oxygenátie, oxydériny, oxyqenérin 11 1. - Oxyde, m. [Chi m .] Zuurstofverbinding f., metaalkaik m;, verbinding van een ligchaam met de zuurstof in bepaalde verhouding,
.inz. de met zuren zoutvormende verbinding f. van
een (zooqenaamd) zwaar metaal met de zuurstof;
in enger' zin: de voor zoutvorming vatbare metaalkalk, welke de grootste hoeveelheid zuur bevat,
z. v. a. peroxyde, in tegenstelling met oxydule,
protoxyde. - Oxyder, V. a. Verzuren, met
zuurstof verbinden, oxydéren, oxyg endren:
Lair oxyde le fer, de lucht verzuurt, verkalkt
het ijzer, doet het roesten. - S'OXYDER, V. 0. Verzuurd worden. - Hel part. passé is ook adj.:
Métal oxydé, verzuurd, verkalkt, g e o x y d e er d,
geoxygeneerd metaal n. - Oxydercique,
adj. [Méd.] : Mddicaments ox-s , oogsterkende middelen, oxydércea of oxydôrcea n. pi. Oxydolde, adj. [Chim.] Wat noch een zuur
noch eene zoutvatbare basis is, o x y d 0 1 d e. Als subst. m. S Lox- , het water. - Oxydule, m.
[Chim.] Voor zoutvorming geschikte metaalkalk rn
met geringer hoeveelheid zuurstof dan in 't oxyde,
oxydule, protoxyde n. —Oxydiilé, e,adj.
[Chim.] half verzuurd, half verkalkt, met de
mindere hoeveelheid zuurstof verbonden, tot oxyclule overgegaan, geoxyduleerd. - t Oxy gal, M. [Pharni.] Verzuurde melk, oxy'gala n.
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- Oxygénable, adj., Z. V. a. OXYDABLE. Oxygénant, e, adj. [Chim.] Verzurend, verkalkend, verbrandend: Principe ox- verzurend beginsel n., zuurstof f. - Oxygénation, f., z. v. a.
OXYDATION. - Oxygène, M. [Cum.] Zuurstof f., zuurstofgas II., eene der bestendige gassoorten, waarvan de dampkringslucht in volumen ruim
1/5,
in gewigt ruim 3 1w bevat en die voor de ademhaling van menschen en dieren, voor 't leven der
planten, voor de onderhouding van 't vuur, enz.
onontbeerlijk is. - weleer ook levenslucht, zuivere
lucht, vuurlucht genoemd, de grondstof bij uitneniendheid, oxy j d niu 10 0. - Oxygéner, Oxygéniser, Oxygéné, Oxygéiiisé, z. v. a.
OXYDEB, OXYDÉ. - Oxygéuomètre, m. [Phys.],
z. v. a. EIJDIOMETRE. - Oxygeusie, f. [Méd.]
Ziekelijk verhoogd smaakvermogen n. - Oxygone, m. [Géom.] Scherphoekig. Triangle ox-,
of als subst. OXYGONE, m. Scherphoekige driehoek m.
- Oxyhaphie, f. [Mid.] Bovenmati g e verfijning
van 't gevoel of den tastzin. - Oxymalva, rn
[Bot.] Guinirche zuring t. - Oxynianganae, rn. [Chim] Overmangaanzuur zout n. t
Oxynianganique, adj. [Chim]: Acide ox-,
overmanqaanzuur n. - Oxymel, ni. Pharm.]
Hönigazijn m., azijnmede t. - Oxyrnètre, m.
[Phys. , Chim.] Zuurmeter, zuurstofineter, 0 x ymeter m. - Oxyniétrique, adj. Den zuurmeter betrefl'end, zuurinetend, o x y m é t r i s c P. - Oxymoron, iii. [mAt.] Een met onbehage
woordentooi voorgedragen verzoek n.; - ook:-lijken
scherpzinnige onzin m., spitsvindige gedachte t.,
die eene sch ij nbare tegenstrijdig/leid bevat, o x ymoron n. - Oxynosème, Oxyuusie,f.{Med.
Scherpe, heete ziekte f. - Oxyope, m. [U. n.]
Wolfsspin t. - Oxyopie, f. [Méd.] Sch.erpzigtigheid; oogziekte t., waarbij men bij zwak licht
beter ziet dan bij klaren dag. - Oxyosphrasie, f. [Mid.] Te sterk reukvermogen n., te sterke
reuk t. (vgl. OsPHRASIE). - Oxyote, adj. [H. n.,
Bot.] Met spitse ooren of oortjes. - Oxypétale,
adj. [Bot.] Met spitse bloembladeren. - Oxypètre m. [Minér.] Zuursteen m., zuuraarde t. Oxyphiegmasle, t. [Méd.] hevige, snelle ontsteking t. - Oxyphonle, t. [Mid.] Schelle stem f.,
inz. als verschijnsel in sommige ziekten. - Oxyphrésie, f., Z. V. a. OXYOSPHRASIE. -- Oxy phylle, adj. [Bot.] Spitsbladerig, met puntig uitloopende bladeren. - Oxyptèi-e, m. [H. ii.] Een
aan den dolfijn verwant zeedier met twee rugvinnen. - Oxyque, rn (term van Guicourt) [Chim.]
Tweeledige verbinding t., waarbij de zuurstof als
negatief element optreedt. - Oxyregmie, t.
[Mid.] Zure oprisping f. van de maag, maagzuur n. - Oxyrhodin, rn. [Pharm.] Rozenazijn m. - Oxyrhynque, adj. [H. n] Met
spitsen snavel, spitssnavelig. - OXYRHYNQUE, M.
Spitssnuit, spitsneus rn.(hautin, almne).— Spitssna-

vel, kegelvormige, langwerpig spitse belemniet m. (vgl.

BÉLEMNITE). - Oxysacchariim, ni. [Pharm.]
Az(jnsuiker t., een mengsel van suiker en azijn. Oxysel, al. [Chi n .] Naam, dien Berzelius gal'
aan de zouten, welker basis en zuur zuurstof bevat. - Oxysperme, adj. [Bot.] Met spitse
vruchten of zaden. - Oxystonie, adj. [H. n.]
Scherpmondig, spitsmuilig; met scherpe, snijdende
opening. - Als subst. m. Korenwormkever m. Oxystyle, adj. [H. n.] Spitszuiiig (van schaaldieren). - Oxytai-tre, rn [Chim.] Bladerig
wijnsteenzout n. - Oxytèle, rn. [H. n.] Renkever in. - Oxythymie, f. [Mid.] Opvliegendheid f., driftig gestel n. - Oxynre, adj. Met
spitsen staart, spitsstaartig. - Als subst. rn SpitsItaart m., een inqewandsworm.
Oyant, e, adj. [Prat.] Aanhoorend. - OYANT, M.
[Prat.]: Un oyant-compte, een aanhoorder van
rekening, hij, voor wiegt men in regten rekening
aflegt. L'oyant fournit des débats contre le compte,
de aanhoorder van rekening kan tegenwerpingen
tegen die rekening maken.
t Oye, f., z. v. a. OGlE.
.t Oyer, al. Ganzenbrader; ganzenkoopman ii.
- -t. OYER, v. a., z. V. a. OUIR, ECOUTER.
Oysanite, 1. [Minér.], z. V. a. ANATASE.
Ozanique, adj. [Pharm.] Ademzuiverend,
mondreinigend: Medicament ox-, mondzuiverend
middel n.
Ozène , t. [Md] Stinkend neusgezwel n.,
55
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OZOPI-IYLLE

kwaadaardige, slechtriekende neuszweer f. — [H. n.]
Soort van stinkkever m.
Ozophylle, wij. [Bot.] Met stinkende bladeren. — Als subst. m. Reukblad, stinkblad n., een
struikgewas in Guinea.

-

PACOTILLE.

eigen, dikhuidige dieren met meer dan twee hoeven
of teersen aan eiken voet (zoo als de olifant, neus
rivierpaard, muskuszwijn, tapirzw2jn,-horen,t
zwijnhert), p a c h y d é r m e n m. pl. — Yachygastre, adj. [H. n.] Dikbuikig. — dis subst. in.
IJii buik rn., metaalvlieg f., soort van kalander. —
Pacliyglo-sse, adj. [H. n.] Diktongig (van vogels). -- Páaehyrmmère, adj. Diklédig, met dikke

leden (van insecten). — Paaehynèrne, adj. [Bot.]
Met zeer slik hout. — Paehyntique, adj.
[Pharm.] Verdikkend: 1VlédicamYments p-s, of als
subst PACHY NTIQUES, vu. p1. Verdikkende middeten, p a c It y'n t i k a n. pl. — Pachyodonte,
adj. (H. n.j Met dikke tanden. — P`e,chhyote,
adj. [H. n.] Dikoorig (van vlederrnuizen). — Pachyphylle, adj. [Bot.] Dikbladerig. -- .els subst.
ni.: Soort van peruaansch standelkruid n.; — ook:
.

P, m. Zestiende letter van 't alphabet en twaalfde
der medeklinkers, de P f.: Un grand P, eerie

groote P. — [Op 't einde van een woord wordt de

p doorgaans niet t ehor^rd: (camp, champ, coup,
loop, drop, Birop, beaucoup, trop. etc.); daarente]en wordt zij uitgesproken in cap, jalap, Nanap,
Gap, julep, salep, sep, cep (niet in cep de vigee,
cep tortu, etc.) Alep, ook in laps, roltips, seps,
rapt, concept. Zij is almede stom, in PPaptètne,
baptise, baptistaire, baptismal, exempt, exempter (niet in exempijon), compte, dompter, escompte, prompt, promptitude (niet in prom ptuaire), sculpture, scuipteur, sculptor, sept, sep tièrne (niet in septante, septernbre, septuagenaire, septuple, septentrion, etc.), Baptiste. St-JeanBaptiste, etc. --- Hoewel de p in coup, heaucoup,
trop stom is, verbindt zij zich in, de uitspraak, al-

thans in de deftige rede, met het onmiddellijk vol
woord, indien dat niet een' klinker begint:-gend

coup inattendu, l)eaucoup étudié, trop entèté;

doch deze verbinding heeft peen t laats bij camp,

champ, drap, loup e. a. --Ph wordt uitgesproken als f.: philosophe, Phthisie, Joseph, Jephté,
pron. fi-lo-zofe, fti -zie, Jo-zèf. Jèf-té.]
Pahouuche, f., liever BABOUCHE.
Pahrous, m. Voetkus in. hij de Perzen.
Paabuulaire, m. (Arie. mii.] , 7. V. a. FOURIIAGEUR..
Paca, in. of Lievre agn'atiquue, f. [H. n.]
G e vlekt zeevarkentje oj'varkenk.°r^nij tje n. (cobayye)
in Zuid- flrnerika, p a k a, p a y n1. [runs paca] .
Pacage, in. Weide, vetweide f. Pays de p-s,
weilord n. P-s dun village, gemeene dorpsweide.
Droit de p-. weideregt. Dikwijls z. v. a. PaTURE.
— Paeager, v. a. Weiden, laten grazen: Il est
permis de p- en terre value et vague, men mag
op lediglitigend, onbebouwd land laten grazen.
aeal, n1. [Bot.] Groote peruaansche boom,
pakal iii.
Pavane, f. [Bot.] Zwarte walnoot f., eivormige vrucht van den Pacaiiier, m., den zwarten
walnotenboom in. van Louisiana.
-)- Pacant, ni. Grazend dier n. — (fig. et pop.)

Lu mnmel, boerenkinkel, vlegel m.
Paeapac, m. [I1.. n.] Blaauwe kotinga f.,
-

z. CORDON BLEU.

Facasehhas, m. (pr. pakace -kace) [Chim.]
Pal msa/puiker f. van de Phil ippi^nen, p a c a s c a

of pacaschas m

Pace (inn-), z . IN-PACE. (Plu r. Des in-pace.)
Pacfi, Pali, m. (Ani. mar.) Onderzeil, l a f i n.
Grand p-, grootzeil n. Petit p-, fok f.
Pascha, ren. Tarksch stadhouder, staatsraad m.;

voornaam krijgsbevelhebber, heervoerder, pasja,
pacha, bassa m. P- b deux, trois queues,
pasja van twee, drie paardestaarten. — I H. n.],
z. BACI-IA . — Pachalik, m. Gebied, gouvernement Ivan een' pasja, p á si a l i k, p a ch a ti k n.
t Pac he, m., nu PACTE.
Pachéablepharose, f. [Méd.] Ooi/lidverdikking, eeltachtige vergroeijing of ontaarding f.
der o-glidrander1, pachyblépharon n., pachyblepharósis f.
Paehée, f. [Minér.] Oostersche smaragd m.
Pacherntigiue, adj.. z. PACHYNTIQUE.

Pachirier, m. [Bot.] Wilde cacuo-booms m.
Paehouaètre, in. [Tech.] Dikterrceter m.,
werktuig om de dikte van belegd spiegelglas te
gieten, packométer m.
Paehycarpe, adj. [Bot.] Met dikke vruchten.
— Paehye phale, adj. [H r► .] Dikhoofdig
(van vogels). -- Paehyeholie, f. (pr. pa-chyko-lie) [Mid.] Galverdikking f. Pdachychyniie, f. [M d.] Vochten - of sappenverdikking f. —
Pae•hydermne, adj. [.H. n., Bot.] Dikhuidig. —
PACHYDERMES, M. pl. [H. n.] Dikhuiden, veel/toe-

erne tabakssoort. — P achypode, adj. [H. n.,

Bot.] Dikvoetig. -- Pachyptilc, adj. [H. n.]
Met dikke véderen. --- Als subst. m. Soort van
stormvogel in. (pétrel). — Pachyrhyze, adj.
)Bot. 1 Met dikke wortels. -- P acfiyrliynchide, mij. [H. n.] Met dikken bek (van insecten) . —
Pachytandre, f. [Bot.! Noordamerikaansche
wolf m, eili.;,lant f. — Pac.liyttoine, ad,f [11, n.J

Met zeer grootgin bek (van insecten). — Als subst.
m. Langpoot tn., een tweevleugelig insect. — Pachytriquue, adj. Dikharig (van insecten).
V isci fève , adj. Vredemakend , vredelievend:
Minerve p-, de vredestichtende Minerva. — PaeifcaateFur, m., -trice, f. Vredestichter, vredemaker , bevr•ediger , bemiddelaar, verzoener m.,
vredest-ichtster , vredernaakster, bevredigster, bemiddelaarster of bemiddelares, verzoenster f. — Ook
als adj.: Puissance pacificatrice , bemiddelende,
vredestichtencle mogendheid . .Pacification, f.

Vredeslichting, herstelling des vredes, bevrediging,
bijlerg.ing. verzoening, bemiddeling f.; verdrag n.,
vredesonderhandeling, p a c i f i c a t i e f. — [list.]
La p- de t;anil, de pacificatie f bevrediging van
Gent (in 15i6). — Pacifier, v. a. Bevredigen, den
v rede herstellen, oneeniyheden of twisten bijleggen,
stillen, verzoenen, tot vergelijk brengen: P- un État,
les diiférends, een' Slaat tot rust, tot vrede brengen, de geschillen vere/fenen of bijleggen. — SE
PACIFIER , v. pe. Zich zelven tot bedaren brengen,
bedar of kalm worden : Laissez -les faire, its

finiront par se p-, laat hen begaan, zij zullen wel
van zet/ beduren. La mer se pacific, de zee werd
stil, kalm, bedaard. -- Het lala passé is ook adj.:
E,tat pacifié, tot rust gebragte Staat m. — Pacitique, wij. Vredelievend, vreedzaam. Avoir une
huiiteur° p-, eerie vreedzame inborst hebben. Prince

p-, vredelievend vorst. — (von zaken): Stil, gerust,
kalm, bedaard, vreedzaam: Diener une vie p-, een
stil, gerust leven leiden. — [Géogr.; La mer P-,
de Stille zee, Groote Stille zee f., Stille oceaan m.,
Zuidzee f. -- [H, evil.] Lettres p s, aanbevelingsbrieven (welke de bisschoppen eertijds aan de priesters gaven, die verpligt waren reizen te doen). —
[Jur.] Possesseur p-, gerust, onbetwist, onbestre[J
clen bezitter van iets. — Ook als subst.: [Ecrit.j
Bienheureux les p-s, zalig zijn de vreedzamen.
Paeifitlnennent, adv. Op vreedzame, vrede
stilte, rustige wijze: Vivre p-, vreedzaam,-lievnd,
in rust en vrede leven.
:

Paekfong of Packfon, m., z. ARGENTAN.
Pao, rei. [ Minér.] Geelroorle zilverhoudende

erts m, uit de mijnen van Chili, p a k o n. —
[H . n.], z. v. a. ALPACA.

Pacolet, vu. [Peche, Mar.] Pin f. ter vastzettinej van touwen. — Pacolet, (eigennaam uit
de oude toovergeschiedenissen, nog voorkomend in):
(Loc. prov.) C'est Ie cheval de P-, hij laat geen
gras onder zijne voeten groeijen: hij loopt stevig
door. 11 faudrait avoir le chevat de P- pour aller
Si vice en ce lieu-lb, om daar zoo raaaw te komen,
zou men de laarzen van Klein- Duimpje moeten
hebben.

Pacotille, f. Reisgoed, pakje n.. pakkaartje,
pakkagie f., inz. vrijgoed, vr jpakkagie, de weinige
eer/en goederen en waren, die de op schepen aangestelde personen mogen medevoeren. P. de linge, de
hardes, pak n. ot bundel ni. linnengoed, kleederen.
Faire sa p-, zin pakje, reispakje, reisbagaadje
klaarmaken, zijn boéllje pakken. -- [Cors.] Marchantlises de p-, wrakgoed n., beschadigde of geringe waar f. (vaak voor de koloniën bestemd). —

(déni.gr.) C e nest que de la p-, dat is vodderoed.

- ( Ji j. et [am ) Vous avez la ene belle p- de

livres, de meubles, gij hebt daar een mooi partijtje

boeken, meubelen. - Pacotiller, v. n. Partgtjes war n, wrakgoed aan boord nemen; vr. pa.kkagie meenemen. - Handel in wrakgoed drijven. Paeotilleur, in. Handelaar in, verzender van
wrakGoed naar de koloniën. - Iemand, die met
eigen waren reist om ze in overzeesche landen te
verkoopen. (plant f.
Paeourine, f. [Bot.] Amerikaansche cichoreiPacquer, V. a., z. PAQUEL.
Paequet, m. [M tall. j Mengsel n. van roet,
meel en pis, om het ijzer en staal te harden, c ement- compositie f.
P aequire, m. [H. n.] , z. v. a. PECARI.
Pacta conventa, m. (latin) [Bist.] Punten n . pl. van verdrag of overeenkomst, kiesver-

drag n , dat de verkoren koning van Polen en de

aristokratie des lands wederzijds maakten en teekenden. Signer les pacta conventa.

Paste, in . Verdrag, vergelijk n., overeenkomst,
afspraak; verbindlenis f., verbond n. I1 y a p-

entre eux, er bestaat eene overeenkomst tusschen
hen. P- tacite, illicite, légitimxme, stilzwijgend, onwettig, wettig e f in repten geldend verdrag n. Le psocial,'t maatschappelijk verdrag. P- de famille, hui
familie-verdrag. - (poét.) Le p- conjugal,-seljko
het huwelijk. -- (pol).) II a fait un p- avec ie diable,
hij heeft zich aan den duivel verkocht. - [Ecrit.]
Sara vous enfantera un fits, et je ferai on p- avec
lui, Sara zal u eenen zoon baren en ik zal mijn
verbond met hem oprigten. - [Hist.] P- fédéral,
bondseerdrag n., bonds-acte of fcederatie f. der

Zwitsers. - P- de famille, familie-verdrag n., in

1761 tussehen Frankrijk en Spanje gesloten. -

5 Pasteur, m. (woord door Botste opgegeven)
Verdru, ;raker. - ^- Faction, f. [Anc. jur.] ,
nu PACTS. - Pactiser, v. a. Een verdrag of

overeenkomst aangaan of sluiten, bij overeenkomst
bepalen, p a c t é r e n. - (fig. et fam.) Il ne faut
jamais p- avec sa conscience, aver ses devoirs,
-enen moet nooit met zijn geweten, met zijne plig ten
in schikking treden, tra n si rl é r e n.
P aetoe, m. (rivier van Lydië, nu Bagoelet
of Sart gebeden, reeds in cie oudheid vermaard om
haar ejoudzand) (Loc. fig.) Posséder le P-, tout
lor du P-, schatrijk zijn. Le P- court, route pour
vous, de Paktolus vloeit voor u: gij zijt rijk. Get
entploi est pour lui le P-, dat ambt is hem de .Paktolus, de bron van groote voordeelen, van rijkdom.
Padlda, m. [H. n.] Rijstvogellje n. op Java,
in C/ ira (zoo ge/weten naar de paddi of rijst).

Padellu, rn. [Tech.] Smeltkroes m. des glas-

ovens.

(Oost- Indië.

Padère, in. [H. n.] Gevlekte adderslang f. in
P adiehah, m. Titel des sultans van Turkije,

door de Poi te sinds lang ook aan den koning van
Frankrijk en tegenwoordig ook aan de keizers van
-Rusland en Oostenrijk gegeven, p a d i sj a h m.
Padou, in. [Com.] Floretband n (naar Padua
benorrrtdz) .
Padouan, t Padonantage, Padonir,

z. V. a. PACAGE, droit de PACAGE, PACAGER.
Paan, nl. [Ant.] Loflied n. op Apollo; later
ook op andere goden, op groote mannen; in 't algemeen: statig, veelstemmig gezang, loflied, jubel
ce a n m. (van paian, paioon, bijnaam-liedn.,p
van Apollo als god der geneeskunst. Paedagog ue, etc., z. PEDAG-- . - Pwdanchene, f. [Méd.]
Kwaadaardige keelnntstekino van kinderen, p eed á M- e h o n e f. --- Pa danthrocace, m. [Méd.]

Ontsteking en opvolgende verzwering f. der beenderen omtrent de gewrichten, beerieter, winddoorn m.
- P ectérastie, etc., z. PEPER -. - P^edé-

z. v. a. DANAIDE. -- Paedéros , M.
[ fM inér. ] Soort van witten opaal m. - Pa dérote, 1. (Bot ] Soort van speerkruid n.
Pwdonome, m. [Ant..] Knapennpzir'ter, kinderleerinee.ster, 5) ce d o n o o m m. -- PerdophiLe.
adj. [Didact J Kinderlievend. - Peedothysie,.
[Ant.] Opoffering f. van kinderen. -- Paedotrophie, f. Klein-kinderverpleging f., het grootbrengen der kinderen. - Podotrophique, adj. Die
verpleging betreffend, p ee d o t ró p lr i s c h..
Peon, m. (Litt. anc. J Versvoet of liever oratórische voet van 3 korte lettergrepen en eene lange,
danser, p w o n m.
rie, f. ,

PAGNE.

--- -
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Peeone, f. [Bot.] , z. PIVOINE. - Pwonia-

eées, f. pl. Peonie- planten, soorten van pinkster-

o f koningsrozen f. pl.

Pafi, m., z. PACFI.

Pagaie, Pagalle, f., ook Pagai, i. [Mar.]
Schep- of roeiriern m. der Indianen, p a g a a i f.
- [Bot.] Pagaaijenboom m., in Guiana. -- [Suer.]
Groote houten spadel, roerspadel m.
Pagale, f. [Mar.] (alleen gebruikt in): EN

PAGALE, loc. adv. Overhaast, met overhaasting, in

aller ijl: Ardener u ne voile en p-, een zeil overhaast, in eens strijken, schielijk bergen. Mouiller
en p-, onder zeil ten anker komen.
t Pagarnente, in. [Minér.] Mengmetaat, p agamént n.
Paganiier, m. [Bot.] Krapplant f. van Cayenne.
Pagainales, Pagaicalies, f. pl. [Ant. rom.]
Landelijke feesten, corps feesten n. pl. , ter eere
van de veldgoden in Januari gevierd, p a g a n a1 i ën f. pl.
Paganelle, f. [H. n.] Soort van zeegrondel rn.
1 Paganie, f., z. v. a. PAGANISME. — Paganique, adj. [Ant. rom.] Landelijk, dorpsch,

boersch: Fetes p-s, land-, dorpsfeesten n. pl. Paganisrne, m. Heidendom n. Dieu du p-, heidensche gorden m. pl. of godheden f. pl. - Pagarque, Pagayarque, adj. [Ant.] Dorpsregént m.
Pagayer, v. n. et n.: [liar.] Pagaaijen, met
de pagaai roeijen (vgl. PAGAIE). -- Pagayeur, m.
Pagaaier m.
Page, f. Bladzijde, p á g i n a f. (van een boek
of schrift); - schrift f. of druk m. eener bladzijde;
inhoud m. eener bladzijde. Les deux p-s dun culllet, de beide zijden van een blad. - P- a deux colonnes , in twee kolommen bedrukte of beschreven blad
II a de belles p-s dans ce livre, er zijn-zijdef.
schoone bladzijden in dit boek. - (fig ) ;'est la plus
belle p- de son histoire, dat is het schoonst Ledeette,

deroemrikste, eervolstedaad van zijn leven.- (poét.)
Le nom de Dieu est écrit sur touter les pages de
la nature, Gods naam staat op al de bladzijden
(gewrochten) der natuur geschreven. - [Agrie.]
.Eerste oog n. of knop m. van den wijngaardrank.
- [Bot.] Elke der zijden van een vlak blad. -[Impr.] Mettre en p-s, z . NETTRE.
Page, m. Edelknaap, hofjonker, ljfjonker, jong
mensch ter bediening van een' vorstelijk' persoon,
p a g i e m. Gouverneur des p-s, opzibter der pagies.
Tirer de p-, uit den pagie-stand ontdaan. Sortir

de p-, den pagie-stand verlaten. Etre hors de p-,
zijn' diensttijd als edelknaap volbragt hebben. (fig. et fam.) I1 est hors de p-, hij staat niet meer
onder de plak, hij is zijn eigen meester geworden.
Mettre qn. hors de p-, iemand uit de a fhankelik-

heid, de voogdijschap, het toezigt ontslaan. Louis
XI. mit les roil de France hors de p-, Lodewijk
XI. maakte de fransche koningen tot onbeperkte
vorsten. Un tour de p-, een pas. ie-streek, een guitenstreek, eerie guiterj, snakerig f. - (Loc. prov.),
Z. E FFRON TE. II 'n'y en aura que pour les p-s, er
zal te naauwernood genoegt zijn (van een' niet te
ruim voorzienen disch- of schotel). - [Mar.] Jongen, scheepsjongen, kajuitswachter (mousse). [H. n.] P- de la reine, z. v . a. MACHAON. —
[Modes] Pagie m., haakje of nijpertje n., waarmede de vrouwenkleedjes van onderen worden omhoog gehouden.

Pageau, Pagel, m. [H. n.] Poode zee- of

goudbrasem m. [sparus erythrinus], aan Frankrijks en Nederlands kusten en in rte Middellandsche zee (ook fragoline, alboro, loevaroe gebeden.
Pagésie, f. [Ails. jur.] Solidiaire cynspligtigheid f.
Pagi, m. [H. n.] , z. v. a. PUMA.
Pagiavelle, m. [Com.] 1loeveelheid der bijeen
verkochte stukgoederen (in sommige indische plaat
stuks lffnwaad in Pegu.
-sen),vir
Pagination, f. [Typogr., Libr.] Volgorde der
bladzijden; benómmering, p a g i n é r i n g f. - Paginer, V. a. et n. De bladz ijden met volgnommers
teekenen, p a g i n é r e n. - Het part. passé is ook
adj.: Livre mal paginé, slecht gepagineerd boek n.
Pagna, m. [Bot ] Groote oostindische boom,
die eene wolsoort oplevert, waarvan men kussens
en matrassen maakt, p a p n a m.
Pagne, m. Stuk stof, dat de naaktgaande volksstammen om 't onderlijf slaan, schaamteschort n.,
-

paan in.
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Pagnon, m. [Com.] Fyn uoart laken n. 1,an

koo», de vr-iendschap breken. Ttrer a la courte p.
of au court retu, z, FETU. Si cela se fait, croix de
p-, zoo dat gebeurt, tal er wat meer oeoeuren.
Faire fouler la p- qn., iemand in eendonlw'Y' Iiok
siusten. Tout y va, Ia p- et Ie ble, alles wordt er
aan gewaagd, aites wordt oj) 't spel gezet. Fatre
feu de p-, alles doorbrengen, verkwisten. A longue
vole patlle pese, de ligtste »racntwordt ten taotste

Sedan.

Pagnolles, f. pl. [Mccan.] Radspillen [ 1J1.
t Pi\gllote, m. Lafaard, bloodaard m., vooral
'in den oorto». - Mont p-, veilige pluuts; uit welke

a

z, v. a.
Poste des INVTJU\'ERABl.. ES. -- t Pagnote.'ie, f.
Lafhartigheid, bloohartigheid; lompheld, domneui f.
Pagode, f. A{godstempel m. in Indie en China; zunuir. Z. ook CHEVAL, FEU, GRAIN, OEIL. - [Bot.]
- ar~jod m. in zulk een tempel, paf)6de m., P- de la Mecque, qeuru; baardqras 1). -(H. n.]
- kleine /iguur f., meestai met beweegbaar nooid f. P- en cuI of P- en queue, Phaeton, vlwgende phae- (fam.) II remue la tete commeune p-, hij maakt ton, keerkrin,gsvoUel m., van de grootte eener d'ui.f.
moue ~ewegingen met zijn lword. Ce n'est qu'une - Pijlstaart, iieqenoisct: m., een amerikaansche
p-, 't 18 eene pagode, een jabroer. -- [Com.] Han- »iscn. - [Mar.] P- d'arrtmage, slactunu, stuwtiout, stuwaaujefwut n. P- de httte, betingbout m.
delsnaam van iuiee sctietpscorten, 1) a g 6 d e f. [Modesj Naom eener soort van mouwen aan een p. en cul, tnoodunsuie» m. Bout-dehors de Ia pvrouwenhuiskl~ed. .- [Metrol.] Indische goud- en cuI, papegaaistok m. Vergue de Ia p- en cut,
munt f. van u1teenloopende uuuirtie. -- Pagodi- brocduniuler-rn f. [Mil.] A la p! uitgerust!
ne ot Pagodite, f. [Miner.], Speksteen m. (bevelwoord tot een bataljon, datgeexe1'ceerdhee{t).
(steatite).
- [Tech.] Schiffer, breun, siecnt gewelde plaats f.
Pagr e, m. [H. n.] Roodachtige goudbrasemm. in metoien; gebreklfigeplaats in 'i metaci, in steen,
[sparus pagrus] in de .AJiddellandsche zee, by Ve- in glas. - Vlek, donkere pick f. in een' edelsteen.
netu: cantoreila en tabaro geheeten.
-- P- de fer, tuunersttu; n. - Courir a la .p-, het
i Pagne, f., nu PAYEl.WENT.
(MITE. zieden van liet zout door eene snelle opstok1.ngverl:»agul'~, m. [H. n.], Z. v. a. BERNARD-L'HERtuuisten. - Yin de p-, stroow'i.jn m. (van druioen,
Paie, Paieuleut, z. PATE, PAYEMENT.
die men na den oO(Jst een' tijd lang op stroo heeft
Palen, De, adj. Heuiensch, afgoden dieneml, laten Uggen). - PAILLE, adj. innar. Strookleurig,
afgodi.sch: Les pretres, phtlosophes p-s, de heiden- slroogeel:,Des ruhans p-, stToogeellint n.- Pailsqhe priesters, wjjsgeeTen m. pl. Sh~cle P-, afgo- Ie, m. [Econ. fur.] Overdeliking r., afdak n. van
dlsche. eeu.w r. Tout Ie pays est P-, het geheele een strooupper. - Stalstrooisel n. van een' dag.
land 1.S heldensch. - PATEN, m., -NE f. Heiden Ill., - Onverteerde mest m. - PAl LJ..E, E, arfj. [BIas.]
heidin f.: Les anciens p-s, de oude heidenen. I.. (l Veelkleurig, bont (di?pre). - llf. n.] Str'ookleurig
conversion des p-s, de bekeering der heidenen. (van schelpen). - [Econ. rur.J Aire trop p-, met
(LoC.lJrOV.) JureI' comme un P-, vloeken als een te veeI stroo bedelfte dorschvloer ffi. - t P aillee, f.
ketter, als een ketellapper m.
[Econ. rur.] Hoop graan, hoop m. schoven op een'
t Paillade, m. [Agric.j Stroo1sel n. (LITIERE). dorschvloer. - I»aillenlent, m., z. v. a. PAILPaillag~, m., z. PAILJ~El\IENT.
\
IJAGE. - Paille-en-cui of en qlleue, z.onPaillard, e, adj. Geil, ontuchti(l, hoerachtig. der PAILLE. - PaiHebnrt, m., Z. V. a. TORCHIS.
- Als subst. m. en f. Ontuchtige m. en L, hoe- - Pailh~oles, f. pl. [Metall.J Goudloovertjes n.
reerder m., hoer f. - § Paillardeluent, adv. pl. (in 't zand van sommiger'ivieren). - PaHler,
Op onl-uchUge, onbeschaamde wijze. - i Pail- v. a. [Econ rur.J lJrIet stroo bedek,ken (een bezaaid
larder, v. n. Hoereren. - (fig. et myst.) Vreemde of beplard veld). - PAIJ..LER, m. [Econ. rur.] Mestgoden, a(goden aanbidden. - t SE PAILLARDER, hof m. van eene boerenwerf. - Stroozolder m.;
v. J1r. Zijn gemak en pleiz-ie7' nemen. - Pailla.·- vertre/t n.; waar stroo om op te slapen is uitgedise, f. I-Iop,rerij, ontucht f.
spreid. - (Loc. {lg.) n est sur son p-, C'est un
Paillasse, r. 8troozak;bltltzak;stroornatrasm., coq sur son p- (fumier), hiJ is 011 zijn eigen err
stroobed Il. Une p- de toile, een linnen stroozak. (en daardoor sterk or moedig), 't is een /wan op
- Coucher sur nne p-, oj) een' stroomatras sla- zyn er{. - Pailleret, m. (pop.), Z. v. a. BRDpen. -- (fig., bas et pop.) Soldatenhoer, allemans- ANT. - PaiUessoll, m. Geringe stroohoed m.hoer f. -- (Loc. prov.) Serviteur
Ia p-! adieu· Paillet., adj. (aileen in): Vin P-, bleeke-l't, bleek··
stroozak! (te1' aanduid.z.ng dat men de krijgsdienst l'oode wyn m. - Paillet, m. [Tech.j Klein
verlaat). - [Tech.] Haardmuur m. onder kettken- st'ukje 'jjzer or staal n. t'usschen de slotplaat en den
schoorsteenen. aan destilleerfm'nuizen). - PAIL- grendel, dienende voor eene veer. - [Agric.] Hoop ffi.
L~SSE, m. Hansworst, potsenrnake?', p aj as, p a 1- stroo. _. [Mar.] Mat f. (in het tuig orop het touw).
j
m. - (Loc.prov.) C'est un saute p-, 't is een P- larde, gespelrte Of gespikte mat. _. Paillete,
politieke weerhaan, kwakzalver. - Paillas- e, adj. [Co~t.] M6t {oovertjes belegd of bezet. son, m. (ver/aw. van pailIasse) Bestikte venster- I BoL, Miner.J In den vorm van loover-tjes. matras m., om een vertrek tegen zon, geraas, enz. Pailleteu.·, m. Zoeke1', verzamelaa1' m. van goudPaUlette, f.
te beveili.gen. - rloer-matje n. v661' den 'in(fang loovertjes in 't rivierzand. eener karner. - Tainmat, dekmat 1. - Paille, f. verklw. van paille) Loovertje van goud, zUver, lioStroo n. P- de froment, de seigle, d'orge, tal'we-, per or staal tot belegsel op stoffen; - goudloover'J'ogge-, gerstestroo: Bolte de p-, bos m. stroo. Un tje n. in 't rivierzand; - schilfer f., schil{ertje n.
cent de p-, honderd bos stroo. COllcher sur la p-, (van mineralen, van planten). - [Cordon.], Z.l'. a
op stroo slape'll; (fig.) doodarm zijn. Natte de AIIJETTE. - [Orf.1 P-s de soudure, kleine, langp-, stroomat f. Ouvrages de P-, stroowerk n., werpig vierkante goud- of zilverreepjes tot soldestroovlechtsels n. pl. Les soldats vont a Ia p-, de ren, soldeerloovertjes. P-s de fer, z. PAIJ~J~E de fer.
soldaten gaan om stroo uit. -- Mennep-, basten m. - [H. n.] 800rt van aardvloo f. - Pu,illeur" m.,
pl. of hulsels n. pl. van 't graan, die cr door het -elise, f. Slrooverkooper m., -verkoopster f.; stroodorschen van atgescheiden worden. P- d'avoine, ryder. strooleverancier m. - Paillellx., elise,
haverkar. - (fig.) Le Seigneur separera la p- du ac!j. Schil{eTig f. (van metalen). - Pa~lIier, ffi.
bon grain, de Heer zal het kaf (de boozen) van [Econ. rur.J, z. PAILLER. - Hoop m. u~tgedorscht
't Goede zaad (de vromen) scheiden. - (Loc. fig. et stroo. - z. ook PALlER. - Paillis, m., Z. v. a.
pop.) C'est un hommede p-, 't is eenonbeduidend, PAlLLAGE. - Paillo, m. (Mar.J, Z. PAILLOT. -nieUg mensclz; 't -is eenstrooman: iemand, die slechts Paillole, m. [Peche] fynmazig vischnet n. z'ijnen naam tot iets leent, zander werkelijk by de P aUlon, m. Groote loover 1. (ais sieraad op
zaak betTokken te wezen. Cela !eve, enJeve, em- bord'uu-rwerk, tooneelgewaden enz.). - Veelkleuporte la p-, dat is voortretrelijlf in zijne soort, rig zilverplaatje n. -- [Horl.j Elk der stukjes
aat draagt den prys weg, dat spant de kroon. II staal, 'Waaruit een horlogie-ketting is zamengesteld.
a bien mis de Ja p- dans ses souHers, hi} heert - [Joail.] Foelie f., onderlegsel n. del' gezette
zijne schaapjes wel geschoren, zyn voordeel 'Wei in steenen. - (OrL] P- de soudure, z. PAILLETTES
acht genomen. n est dans la p- jusqu'au ventre, de soudure..- [PapeL] Stroobedekliing f. der kuip.
kij leeft (heeft (llles) in overvloed, Leeft als een - [Pot. d'etainJ Dun, rond tinblaadje n. ter tler'Vischje in 't water. lIs sont H. comme rats en p-, tinning van sommige voorwerpen; - het vertinne'n.
zv hebben alles naar wensch. Mettre qn. la p., - rChim.] Zeer smeltbaar allieersel van bismuth~
iemand 'i'u'im!ren, uitkleeden, arm malfen. Jeter la - Paillonner, v. a. [Tech.] Yertinnen, met
p- au vent, niet wetcn wat men doen zal, 'Waar tin solderen. - Het paTt. passe is ook adj.: Piece
men heen zal. het aan 't lot ovel'laten, iets op zjjne mal paiIIonnee, slecht vertind stuk n. - Pallknoopen a{tellen. Rompre]a p., een verdrag, een' I Jut, m. [Econ. dom,] Jt.latras.ie n., kleine 8t1'00men een veldslag0lgevecht kan uiaurnemen,
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zak m. --- [Mar.] Klerk, schrijver m. op eene galei..
— Beschuit- of broodkamer f. — Bordages de p-,

compagnon avec lui, hij leeft met hein als met zijn'
gelijke. — Even, door twee zonder overschot deel
Hombre p -, even getal n.: Tranches p-es, evene-bar.
afsnijdingen der cijfers van een getal. — [Pais.]
Pied p-, versvoet in. van een even getal lettergrepen.

gle, d'orge, tarwe-, rogge-, gerstebrood. P- de houlanger, P- de ménage (of de cuisson of bourgeois),
bakkersbrood, huisbakken brood, P- páteux, brood,
dat niet doorbakken is. P- mollet à la reine, fijn
wittebrood. P- chaland, z. CH ALAND . P- chapelé,
geraspt brood. P- azyme of sans levain, ongezuurd
brood. P- de rive , korst-, blikjes-brood, brood,
dat in blikken gebakken is. P- doux levé, niet wel

een genie of vernuft zender wederga, Paris sans
p-, het weêrgalooze Parijs. -- Vivre avec ses p-s,
met zijne geloken leven of omgaan. Être jugé par
ses p-s, door zijne gelijken geoordeeld, gevonnisd

buikdenning, garniering f. van de broodkamer.
Pain, m. Brood n. P- blanc, noir, bis, tendre,
rassis, wit, zwart, bruin, versch of nieuwbakken,
oudbakken of belegen brood. P- de froment, de sei-

-- PAIR, ni. Gelijke, wederga: Un génie sans p-,

morden. — [Corn.] Le change est au p-, z.
La rente est au p-, de rente staat a l

CHANGE .

pari (als tijdens de uitgifte derschuldbrieven). —
(fig.) Etre au p-, geen achterstallig werk hebben,
gerezen brood. — Brood n., voedsel, onderhoud n., alles bijgewerkt hebben,. op elfen voet met zin werk
kost m., bestaanmiddel n. Gagner son p-, zijn staan; ook: in een handelshuis tegen kost en inbrood, zijn onderhoud winnen. Avoir son p- as- woning zonder loon werkzaam zijn. Je me suis
surd, een vast bestaan hebben. Etre sans p-, zon
mis au p-, ik heb alles bijgewerkt. — [Jeu] Jouer
zijn. Demander son-derbofstanmil à p- ou non, even of oneven spelen. -- [H. n.
p- , bedelen. — z . ook AZYME, BÉNIT, BOULANGER
mannetje of het wijfje van zékere]n.,het
(v. a.), CACHETER, CHANTER, COUPER, CUIRE, ÉPICE,
vogels (inz. van duiven en tortels) met betrekking
ENFOURNER, MUNITION, PROPOSITION, QUOTIDIEN.
tot elkander: La tourterelle a perdu son p-, de
-- (Loc. fig., fam et prov.) I1 sait mieux que son tortelduif heeft haar gaaike , haren tortel ver
manger, hi kan nog wat meer of beters dan
(Loc. prov.) 11 entend le p-, hij is in de-loren.—
grood eten: hij heeft wat geleerd. I1 a du p- cult, zaken zeer bedreven, doorkneed, hij is glad. — DE
hij kan wel leven. Il a mangé de mon p- pendant PAIR , loc. adv. Gelijk, op gelijke wijze, in gelijken
trois ans, hij is drie jaren in mijne dienst geweest. graad of rang: 11 va, marche de p- avec les plus
11 ne vaut pas le p- qu'il mange, h# is 't brood grands seigneurs, savants, hij .wordt met de grootniet waardig, dat hij eet. Vendre sa maison pour ste heeren, geleerden gelijk gesteld, hij kan zich
an morceau de p-, zijn huis half te geef verkoopen. met de grootste heeren, geleerden meten. z. ook
I1 trempe son p- de larmes, hij eet zijn brood met COMPAGNON. — I1 s'est tiré du p-, Ii est hors du
tranen. II mange du p- du rol, hij zit gevangen. p-, hij heeft zich boven zijne c^el2jken, boven andeCela est long comme un jour sans p-, dat duurt ren verheven, hij is alle anderen voorbij gestreefd.
al te lang, dat verveelt even lang als een dag, Il s'est tiré hors du p-, hij heeft zich uit eene néteop welken men niet te eten heeft. C'est du p- bies liqe omstandigheid gered. — Etre p- aa p-, gelijk
long, op het voordeel, dat dit aanbrengt, moet men zijn, gelijk staan. — PAIR, m. Lid der eerste kamer
lang wachten. On lui a fait passer (perdre) le of pairskamer (chambre des p-s) in Frankrijk,
gout du p-, men heeft hein om het leven gebragt. pair; lid van 't hoogerhuis of 't huis der lords
Faire la guerre au p-, zijne hongerige maag stillen (chambre des lords) in Engeland, p eer (pr pier) .
met veel brood te eten; hongerig zijn. Emprunter — Weleer in Frankrijk de titel der groote kroon
an p- sur la fournée, ergens de voorproef van nevervolgens der bezitters van de tot p a i--vaslen,
men, alvorens men 't bezit (vgl . FOURNEE) . Ii na ni r i e n verhévene landgoederen, welke als medeleden
p ni paté, hij heeft noch te bitten noch te breken. van 't parijsche parlement in rang en voorregten
Du p- cuit, Du p- de cult, in voorraad gemaakt g e l ij lc waren, p a i r. — [Philol.] Les douze p-s
werk n. oin later te dienen Donner à un enfant de France of de Charlemagne, de twaalf paladyns
une fricassée de p- sec, aan een kind niets dan der ridderromans, die tot het gevolg van Karel den
droog brood geven. Ii ne faut pas donner aux Groote behoorden. — P-, P- femelle, vrouw, die
aliens le p- des enfants, het brood der kinderen een pairschap bezat, die den rang en de voorregten
moet men niet voor de honden werpen; men moet van 't pairschap genoot.
de heilige zaken den ongodsdienstigen niet mede
Paire, f. Paar n., mannetje en wijfje van deOter le p- de la main de qn., iemand zijn-deln. zelfde dierensoort, inz. van vogels: Une p- de pibestaan ontnemen. De tout s'avise a qui p- faut, geons, de tourterelles, een paar duiven, een paar
armoede zoekt list. I1 a mangé de plus dun p-. tortelduiven (doller en duif). — Une p- de boeufs,
hij heeft meer dan eene plaats in de wereld gezien. de chevaux, tweespan van ossen, paarden. —(fa?n.)
11 est bon comme le p-, hij is een man als een Une p- d'amis, een paar vrienden. -- Paar n.,
kind, de beste man der wereld. z. ook BÉNIT , BEUR- twee bijeenbehoorende dingen - P- de bas, de gants,
RE, BLANC, CORNU , CROITE, CULT, ENFOURNER,
de souliers, d'éperons, de pistolets, paar kousen,
GAGNER, JEiNER , MANGER , MESSE. Pain
handschoenen, schoenen, sporen, pistolen. --- (fam.)
wordt gezegd van verschillende voorwerpen, die min Une p- d'oreilles, de jouen, een paar ooren, wanof meer den vorm van een brood, van een langwerpig gen. (Men zou niet mogen zeggen: Une p- de mains,
blokje hebben: P- de sucre, suikerbrood n. P- de de bras, de jambes, de pieds, d'yeux ; alleen in
sire, waskoek m., wasschijf f. P- de savon, steen- burl. stijl: Une belle p- de fesses) . -- Ook gebézigd
zeep f., stukje zeep. P- de plumb, loodblok n., van een enkel voorwerp, dat hoofdzakelijk` uit twee
zalm m. P- d'acier, staalklomp m. P- de roses, verbonden stukken bestaat: Une p- de ciseaux, de
rozenkoekje, rozenbroodje n. P- de terre, leem- lunettes , de mouchettes, de pincettes, de tenailklomp m., ongevormde potaarde f. P- de trouille, les, eene schaar, een bril, een snuiter, eene tang,
z. TROUILLE . P- de craie, pijpje krijt P- de noeuds, eene nijptang. Une p- de calecons, de culottes, eene
leiblok n. P-s de Ireton, kanenkoekjes (tot vogel onderbroek, korte broek. — (fam.) Les deux font
P- de liquation, ertskoek m., die na, de-mestinq). la p-. die twee zijn elkaar gelijk, hebben dezelfde
uitzijg-ing of ontzilvering van 't koper overblijft, gebreken. — [Anat.] P- de nerfs of enkel P-, ze
enz. — [Bot.] Arbre à p-, broodboom m. (jaquier).
elke afdeeling van gelijksoortige zenu--nuwpar.,
P- de Saint-Jean, Sint-Jans-broodboom (caroubier). wen , die een' gemeenen oorsprong hebben. Les
P- de vache, de loop, de crapaud, naam van pad- douze premiéres p-s de nerfs, de 12 paar h.ersendestoelen. P- de pourc eau. z . CYCLAMEN . P- de zenuwen (die uit het verlengde' merg ontspringen). —
COUCOU, z. COUCOU, ALLELUAI. P - de singe, apen[Bot.] Iedere twee tegenoverstaande bijblaadjes van
broo+', vrucht van den baobab. P- des anges, z. v. a. een zamenuesteld blad. — [Phys.] Ieder. platenpaar
HOUQUE. P- des Indiens, z. v. a . IGNAME. P - blanc, (koper en zink) van de Voltasche kolom. — (Loc.
sneeuwbal (ook rose de Gueldre, pelote de neige fig.) z MANCHE f.
geheeten). P- d'oiseau, muurpeper. P- -vin, soort
Pairement, adv. [Arith.] (zelden dan in):
van haver f. -- [Minér.] P- fossile of du diable, Nombre p - pair, even getal, welks helft ook een
steenbrood, duivelsbrood n., eene kalkaardige con- even getal is. Nombre impairement pair, een gecrdtie, die soms honderden ponden weegt. P- of tal. welks helft een oneven getal is.
Miche de quatorze sous, z. MICHE. (bakker m.
Pairesse, f. Vrouw van een' pair, p a i ré s f.,
Pain-d'épieier, m. Koekebakker, peperkoek- (in Engeland) p e e r e s s (pr. pier'es) .
Paines, f. pl. [Tech.] Lappen of snippers m.
Pairle, m. [Bias.] Gaffel m., een der eerestukpl. laken of vollen stof, waarvan de leêrtouwer ken of zoogenaamde eervolle heraldische wapen zijn' wischlap maakt.
stukken, gevormd uit den regter en linker schuinPair, e, adj. Gelijk, eveneens: 11 est p- et balk en den paal, elk ter helft van hunne lengte ge;
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nomen en elkander in 't hart ties schilds ontmoetende. P- alésë, renversi, verkorte, omgekeerde
gaffel. Posé en p-, qaffelsqewfjs geplaatst.
Pairol, m. Tech.] Groote koperen ketel m.
1- Paisibitite , f. Vreedzaamheid, vredelievende geaardheid f. - Paisihie, adj. Vreedzaam, stil,
rustig, vredelievend. C'est un homme p- , qui
veut vivre en repos, 't is een vreedzaam man, die
in rust wil leven. Enfant p-, stil, rustig, bedaard
kind n. Ce prince est p- dans ses ëtats, deze vorst
is rustig in zijne staten. - Le mouton est un an!mal p-, het schaap is een zachtzinnig, stil dier. Un
courage p-, een kalme, bedaarde moed in. - P- possesseur dune terre, ongestoord bezitter m. van een
goed. Lieux, Bois, Forèts p.5, stille, rustige plaatsen t. pl., bosschen, wonden n. p1. - Couler des jours
p-s, rustige, vreedzame dagen slijten. - Paisiblement, adv. Op vreedzame, stille wijze, geruste
lijk. 11 dorrnait p-, hij sliep gerust. II vit p- dans
Ie sein de sa familie, hij leeft stil in den schoot
zijner familie.
Paissait, e, adj. Grazend, weidend. - [Bias.]
Breids p-c, grazend schaap n.
Paisse, f. [[ii. U.] Vroegere naam voor moliieau, muse/s f. —P- des bols, Ardenner vink m.
P- buissonn!ère of privée, Z. V. a. PEGOT. P- de
saule, z. V. a. FRIQIJET. - P- solitaire, blaauwe
-

meerl f.
Paisseaii, m. [Agric.], z. v. a. ECHALAS. [Corn.] Soort van sergie t, die in Languedoc werd
gemaakt. - Paisselage , ni., z. v. a. ÉCHALASSAGE. - -Paisseler, v. a., ÉCHALASSER. ± Pais I
seiiêre, f. Door staken afgesloten plaats f. [Cout. ] Zwijnenvoedsel n. , draf ni. - Paisse
here, t. Dunne itennepbnd m. tot bindstroo der
—

-

wijnstokken.

Paisson, f. [Agric., Viner.] 41 wat het vee en
't jaglwild te grazen of te eten vindt, inz. in de
bossciten; z. v. a. GLANDEE. - Tech. '1 Stolts, stompscherpe ijzeren schijf, over welke de zeemtouwer I
de huiden heen en weder trekt, om ze lenig te maken en de vouwen weg le werken. - Paisson
net-, V. a. [lech.] De huiden stoltsen.
Paissonnier, m., -ière, f. Veehoeder m.,
-hoedster t in de eikelbosschen.
Paitre, C. (t. Afgrazen, afweiden; latest grazen of weiden. Les bestiaux (lui paissent i'herbe,
het vee, dat het gras afweidt. - Bij uitbreiding:
Les oles, les canards paissent l'herbe, de ganzen,
eenden vreten 't gras af. Les cochons paissent ie
gland, de varkens zoeken de eikels tot voedsel op.
- Hoeden, laten grazen of weiden: Joseph et ses
frères paissalent les troupeaux, Jozef en zijne
broeders hoedden de kudden. - [ Tech.] P- la
meuie, de olijven weder onder den molensteen brengen of schuiven. - PAITRE, V. a. Grazen, weiden:
[

Le lion et le tigre paissa!ent avec les agneaux,
de leeuw en de tijger graasden met de lammeren.
Faire p- ses chevaux dans Ie pré de son voisin,
zijne paarden op de weide van zijn' buurman laten
grazen. - ( fig. el pop.) Envoyer p- (ln. , iemand
met verachting wegzenden, naar den drommel Iaten loopen. -SE PAITRE, V. pr Zich voeden. azen
(van roofvogels). Les corbeaux so paissent de
charogne. de raven voeden zich met, azen op krengen. - ( fig.) Se p- de chimères (liever repaître),
zich met hersenschimmen ophouden, vermaken.
Paix,f. Vrede m.; rust, eendragt, eensgezindheid;
kalmte, stilte, zielerust 1. P- ginéraie, algemeene
vrede. P- ferme et stable, vaste en duurzame vrede. En temps de p-, in vredestijd. Traité de pvredesverdrag. P- fourrie, plâtrée, schijnvrede,
geveinsde vrede. - P- du rol. inwendige vrede,
landsvrede (in Engeland). - Rétablir Ia p- dans
on vlat, den vrede, de rust in vesten Staat herstellen. D epuis qu'il est entré dans notre familie,
ii en a ha no! Ia p- , sedert hij in onze familie os
gekomen, heeft hij den vrede, de rust daaruit gebannen. La p- ny est plus, ei' is geene rust, geene
eendragt of eensoezindheid meer. On vit chez lui
dans une grande p-, men leeft bij here in groote
rust, stille. - P aroles de p-, woorden van vrede,
van verzoening. - Les arts de Ia p-, de kunsten
des vredes (voor welker bloei de vrede gunstig is).
- [icrit. ] Lange de p-, de engel des vredes, Jezus
Christus. - C'est un ange de p-, 't is een vredesengel, iemand, die verzoening, eendragt sticht. (ddvot.) Dieu veuille nous donner sa p-, God geve

ons zijnen vrede, zijne gunst, genade. - La p- de
lame, de vrede, de stille gerustheid der ziel, de
zielerust f. - Prince de Ia p', vredevorst, de Messias. Loi de paix, vredewet f., het evangelie. -

(fig.) us ont fait Ia p-, 115 se sont donu é le baiser
de p-, zij hebben zich weder verzoend. Ii a fait sa
p , hij is weder in gunst. Laisser qn. en p- , iemand
in rust, met vrede laten. Vous êtes iei en p-, gij
zijt bier in rust, ongestoord, onbezorgd. - (pop.)
Dien lui fasse P- God late zijne ziel rusten, God
scitenke hem de eeuwige rust. - (Loc. pray.) Ii
faut laisser les marts en p-, men moet de dooden
laten rusten, van hen geen kwaad spreken II ne
-

me donne ni p- ni irdve, hij plaagt mij altijd, hij
laat mij geen oogenblik rust. P- et pen, weinig en
met rust; beter een klein vermogen met rust, dan
overvloed met onrust. Z. ook AJSE. - PAIX! int eij.
Stil! P- M, messieurs! stil daar, heeren! EI!, p
done! wees toch stil. - [Liturg.] De pate'ne of 't
kelkschotcltge, (lat de priester den geloovigen te kussen aanbiedt; in 't algemeen: ieder gewijd voorwerp:
een bisschopsring, eene reliquie , een heiligenbeeld, enz., dat weleer bij de dienst met de woorden
pax tecum ! vrede zij met u! te kussen werd gegeven. Donner Ia p- a baiser, het kelkschoteltje
ten kus aanbieden. - [Bouch.] Schouderbeen n.
van een schaap of kalf.
Pajotage , m. [lécan.] Omkeering f. der
schepborden van een' water m olen in 't water.
Pak-foi, m., Z. ARGENTAN.

Pal, in. (Plur. pals) Toegespitste paal m. [Blas.] Paal in. (vroeger staak) , twee loodregte
lijnen, die door 't hart van 't schild gaan. P- failli,
retrait , abaissi, afgebroken, geknotte, verlaagde
paal. P-s flamblants (vroeger Paux flambants),
golvende en van onderen spitse palen. Rangd en p-,

paal.cwijze gerangschikt.

Palabre, t. Op de afrikaanscile kusten, z. V. a.
Turkije. - 1- P-s, onnutte en lange redenen f. p1.

AVAME in

Palache of Palanche, f. [Anc. mil.] Ha-

zarenzwaard in., palciche t.
Palade, f. [Mar.] Bieinslag, haai of slag m.
met den roeiriem.
Paladiii, m. Ridder, beroemd ridder uit de
middeleeuwsche ridderromans, inz. ridder uit bet
gevolg van Karel den Groote, paladijn m. - (li(i.)
Dapper en ho//'el(jk held, dolend ridder, avonturier.
Faire le p-, den paladijn spelen, den dapperen en

galanten heer uithangen.

Palaiopètre , in. [M!nér ] Soort van digt

veidspaath, rots- of bergkiezel m.
Palais, m. Paleis n, vorstenwoning f., vorstelijk huis; —prachtig iteerenhuis, hotél n. P- royal,
apostolique, archidpiscopal, épiscopal , koninklijk,

pauseljk, aartsbisschoppelijk, bisschoppelijk paleis n.

Le p- de l'empereur, du gouvernemen', hrt paleis

des keizers, het gouvernementsbuis of 't paleis der
regiring.—Le p- Farnèse, Le p- hlddicis, het paleis
of hotel (palazzo) Farnese (te Rome), het paleis Mddiets (te Florence). - Sa maison est un vrai p-,
zijn huis is een waar paleis, is groot en prachtig.
- [H!st.] P- -Royal, een door Bichelieu in 1619
te Parijs opgerigt gebouw, dat tegenwoordig met
zijne aan den handel verhuurde galeries, die prachtige win/eels, magazijnen, koffijhaizes, restauratien,
bordeelen, enz. , ook een' grooten wandeltuin en twee
schouwburgen bevatten, als 't ware eene stad in
eene stad mag geheeten worden. - Maire du p-,
Z. MAllE. - [Jur.] Le p- de justice, het paleis
van justitie, 't geregtshof. Jours du p-, regtda
m. p1. Gens de p-, geregtspersonen (repters,-gen
advokaten, procureurs, deurwaarders, ear.) Style
e
du p- , de p-, Termes de p-, geregtssljl, geregt
lijke stijl m., regtstermen m. p1. - ( fi g.) Het beroep van regtsgeleerde: Suivre Ie p-, zich aan de
balie, aan de regtbank toewijden. Mourir de faim
I nu p-, als advokaat niets te doen hebben, niets
verdienen. - [Pout.] Re volution de p-, paleis-omwenteling, zamenzwering t. in een vorstelijk paleis door de hovelingen, om den vorst van 't leven
I te berooven ofte onttroonen. - (pout.) Le p- des
-

I Dieux. des cieux. Les célestes p-. Les p- aériens

of étoilés, het paleis der Goden, der hemelen, de

Olympus. L'humide p- de Neptune. de Thlitis, de

zee. Les douze p- of maisons du soleil, de twaalf
teekenen of sterrebeelden des Dierenrieins. - PALAIS, m. [Anat.] Verhemelte n. des monds. Le voile
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du p-, liet zachte verhemelte. Se bruler Ie p-, zich
't verhemelte branden. — Avoir Ie p- fin, een' fij
nen, kieschen smaak hebben. -- [Cuis.] P- de boeuf,
geregt n. van ossenverhemelte. — [H. n.] P- -de
-boeuf of cbagriné, handelsnaam cener soort van
n e r i e t (z. nérite). — [Bot.] P- de lièvre, z. V. a.

Palatal, e, adj. [Gram.]: Consonnes, Lettres p-es, gehemelte-letters f. pl. (d, t, 1, n en r).
Palatial, e, adj. (pr. t. —c) [Arch.] : Genre,

LAITERON.

Style p-, paleizen-stijl in.
Palatin, in. Paltsgraaf.. — Koninklijke groutgraaf of onderkoning in Hongarije; stadhouder of
woiwode in
alatijn, palatinus m. ---

adj.: p-, Comte p- du Rhin,
Polen,JCteUr
Palalaca, m. [H. n.] Groote groenspecht m. PALATIN, E,
keurvorst van de Palts. Maison p-e, paltsgrafelijk
der Philippijnen , van Bengalen.
Palatue, f. [1--1. n.] Vlies n. tusschen de tee- huis of geslacht n. Princesse p-e, paltsgravin; gemalin van een' palatjn of een' woiwode. — [Géogr.
nen der platvoetige dieren; zwemvlies n.
Palaniede, m. [ Flort.] .Soort van tulp f., p a- anc.] Mont p-, palatjnsche berg of heuvel m (een
der zeven heuvelen, waarop Rome gebouwd werd).
1 a m é d e s m.
[IT!. n.1 Palamedes m., z. V. a.
— [Myth.] Le dien p-, La déesse p-e, Apollo,
KAMMILHI. — Palamédien, ne, adj.: [PhiloI.]
Lettres p -nes, Palamédische letters f. pl., namen Cybéle. - PALATIN, E, adj. [Anat.] Het gehemelte
betreffend:
Os, Nerfs p-s, gehemelte-beenderen n.
van 8 gr ieksche letters (eta, o mega,zeta, theta,
ki, phi, chi en psi), welker uitvinding men aan p1., zenuwen f. pl. Voute p-e, gehemelte n. — Palatinat, m. Waardigheid van palatijn of paltsPalamedes toeschrijft.
Patainente, t. [Mar.] Riemen, gezamenlijke graaf, paltsgrafel jke waardigheid f., palt.cgraafschap n. — [Geogr.] Palts f. Le P- du Rhin, de
riemen m. pl. eener galei; -- z. V. a. PALADE.
Rijnpalts. — Naam van elke provincie in Polen,
Palaur ide, f. [H. n.] . z. v. a. BONITE.
woiwodschap n. — Palatine, F. Gemalin van
Palanmidiere, f. [Pêche] Klein tonijnnet n.
Palanaie, f. [Chic.] Bloedende kloof f. in de een' paltsgraaf, van den h:ongarijschen onderkoning,
von een,' poolschen woiwode; prinses van het palthand.
Palan, m. (liar.] Takel n., talie, derde hand f., sische huis. -- [Modes] Pelskraag, halspels in., sa
zegt men,-belont.,paif(zgehtn,
vierloo,-;er m. P- d'étai of de charge, spiltakel,
stagtakel. P -s de revers, 'wanttalie. P- de bowline, naar de paltsgravin, die 't gebruik van zulk een
talie van de boelijns. P- de bredindin, binnenw.:vip- kleedingstuk in Frankrijk invoerde). — [H. n.]
per m. P- debout, talie- ophouder m. of val f. van Palat-ijr -aap m.
Palatite, f. [Mid.] Ontsteking van 't gehemelde blinde ra. P-s de caliorne et de candelettes,
P-s de mats, voor-zijtakel, zij- en kiptakel. P- de te, van 't zachte gehemelte, ,gehemelte-ontsteking f.
Palato-labial, e, adj. [Anat.] Tot gehemelte
roulis. stoottalie op de inarsra, .slingertalie. P- des
dimanches, talie bij den fokkemast om de groote en lippen behoorend : Artère p-e, gehemelte -tongrnarszeils- boelijn uit te halen, of om een werp- slacoader f. (Plate. m. palato-labials.) —alato
anker te plaatsen. P- de retenue, keert jn, ophou- -dental, e, aP . [Gram.] : Lettre p-e, c ehernelleder m. (bi 't kielen van schepen). P-s ui fouet, der- en tandletter f. (Plur. m. palato-dentals.) — Padehand, staarttalie. P-s b croc, haaktalie vierloo- lato-pharyn ien, ne, adj. [Anat.] Tot geper. P -s rte bout de vergue, noktakels. P-s de ca- hemelte en strottenhoofd behoorend: Le muscle p-,
nons at de retraite, zijtalies en achter- of inhaal- of als subst. Le p-, de gehemelte- en keelstdi,er f. —
talies bij de stukken. P- simple, klaplooper m., Palato-ptharyn ;ite, f. [Mid.] Ontsteking f.
enkele talie. P- double, vierlooper, dubbele talie. van gehemelte en keel. — alato-salpyngien,
P- de ris, riftalie. P- à itaque, manteltakel. P- de adj. rn.: Le muscle p-, of als subct. Le p-. de oor la come d'artimon , talie op de gaarden. P- a trompetspier f. — Palato-staphylien, adj. in.:
émérillon. warteltalie P- de roulage of de roulis, Le muscle p- of als subst. Le p-, de h.uigspier f.
Palatre, m. [Tech.] Dun geslagen izerblik n.
slingertalie, stoottalie op de marsra. P- de bigues,
h-oorntouw, tuitouw n. P- de sabord, po rttalie. -- z. v. a. PALASTRE. (kruid n.
Palave, f. [Bot.] Peructansch Sint -JansP- a fouet, staarttalie , derdehand. P-s d'arnure
Pale, f. [l'ech.] Schuif- of valdeurtje n., schutde drisse. de racage, de suspente, de guy, h.,alstalie, rakketalie, talie van de lopreep, bakstagtalie klep f. van een vijver , watermolen of sluis. —
Schepbord, schoepbord, roeibord n. van een sloom
van den boom. P-s volants, losse taliën.
Palanche, f., z. PALACHE. — ( Com.] Groene
afdamming.-botrad.—Dmplnk,heif.tr
stof f. tot voering voor matrozenkleederen.— [Tech.] — [Mar.] Blad n. van een' riem. -- [Liturg.] Kelk deksel m., overtrokken bordpapieren deksel voor
Juk, draag- of emmerjuk n. der waterdragers.
Palane,ons, m. pl. [Mac.] Stukken hout ter den kelk bij de misbediening. — [EI. n.] Zekere
adderslang f.
vasthouding van de pleisferleem.
Pale, adj. Bleek: Avoir Ie teint p-, eene bleeke
Palanere of Palangre, f. [Pèclbe] Zware
viechlijn , die de dunnere lijnen of dregtouwen gezigtskleur hebben. 11 est p- de colzre, hij is bleek
draagt, palan oer f. — Palanerer of Palan- van toorn, van gramsclhap. P- comme un mort,
grer, v. a. Met _ de palanger vi.ssrhen. -- Pa- zoo bleek als een doode. Une lueur p-, een bleeke
schijn m. Couleur p-, bleeke kleur f. Rouge p-, bleeklanerier of Palangrier, m. L jn.visscher m.
rood. Ja u n e p-, bleekgeel. — L u m i è re p-, bleek,
Palandeaux, M. pl.. z. PALARDEAUX.
t Palandrie, f. Platbodemd vaartnnig n., p a- mat licht n. -- [Mid.] Pales couleurs. z. CHLORO<
1 a n d e r m.
(LANCRER. SE. — (fig.) Style, Discours p-, kleurlooze stijl m.,
Palangre, Palangt'er, z. PALANCRE PA- rede f.
Palé, e, adj. [Bias.] Gepaald, geheel bedekt
Pala.nguer of Palanquer, v. a. et n. [Mar.]
Optaliën, taliën, aan een takel of talie hijschen. met aaneengesloten palen in effen getal.
P- les haubans, het want aanzetten.
Paléage, in. [Man. ] Het uitschieten, opsclaeppPatanque, f. [Fort.] Palissaden-verschan- pen, verschieten van stortgoederen.
sing f. , van boven open blokhuis n. (bij sommige
Patée, f. [Arc. hydr. Paaiwerk n., rij f. investinnen in Hongarije, Croatië. enz. in gebruik). geheide palen. — [H. n.] Balg m.; soort van meerPalangwier, v. n., z. PALANGUER.
forel in Zwitserland [saimo pakea]. — [Mar.],
Palanquin, m. [Mar.] Kleine talie f., takel- z. v. a. PALADE ; PALE.
Palefrenier, m. Stalknecht, palfrenier m.
tje n. P -s de rlrats de h une , klaploopers van 't
stengewant. Pendeurs des p-s , hangers van de —Palefroi, m. Staatsiepaard, parade- paard; —
klaploopers. — PALANQUIN, ni. Oost - indisch draag - weleer ook inz.: damespaard n. — (iron.) Knol m.,
bed n., draaazetel , draagstoel , palankijn m. slecht paard n.
(waarin indische grooten door hunne slaven op de
Paleinente, f., z. PALAMENTE.
schouders gedragen worden). — Palanquginet,m.
P4&iémon, m. [H. n.] Garnaal f. (chevrette).
[Man.], z. V. a. PALANQUIN.
Palempurez, in. (pr. --rèce) [Corn.) Oost Palape, f., liever PALADE.
indische tapijten m. pl. van beschilderd katoen.
Pai-a-planehe, f., z. PALPLANCHE.
Paléographhe, m. [Didact.] Kenner van 't
Palardeaux, m. pl. (Mar.] Met mos, met oude schrift, p a l ce o g r a a p h m. — Paléograbruinwerk en teer aangelegde plankjes n. p1., pliie, f. Kennis van de schrijfkunst en 't schrift
stopplanken f. pl., kluisproppen m. pl.
der Ouden; ontcijfering der oude handschriften;
Palare, m. [H. n.] Draaiwesp f.
palevographie f. — Paléographigne, adj.
Patas, m. [Mil.] Regte sabel in. bij de Turken. De oude schrijfwijze of de kennis daarvan betref
Palastre, m. [Serr.] Kas van een slot, slot- fend, p a l w o g r á p h i s c h. — Paléologn e, adj.
plaat f.
De oude talen kennend ; op de wijze der Ouden
—

,
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sprekend, p al ao I Og is c h. - [Hist.] Bijnaam
der 8 laatste keizers van 't Oosterscije rijk: Constantin Ii-. Constantijn Palceóloqus. -- Als subst.
m. Kenner der oude talen, pal,volo ogm. - Pa1éontoi-aphe, in. Beschrijver van de fossiele
overbljfsels der voorwereld, p a levo n t o q r a a ph.
- ]P aléoiitogi-aphie, f. Beschrijving van de
voorwereldlijke bewerktuigde wezens, van de fossiele dieren- en planten-overblijfsels eener vroegere
wereld, palwontographi e. - Paléontogra
phique, adj. Die beschrijving betre//'end, p a I a ontoqrdphiscli. - Paléontologie, f. Leer der
voorwereldlijke organische schepping; z. v. a. PALEONTOGRAPHIE. - Paléosanres, m. p1. Voorwereldlijke hagedissoorten 1. pi. - Paléo th é
non, ni. 1H. n.j Voorwereldlij k dier, dat het
midden houdt tusschen het tapirzwijn en den neushoren, paiwothérion in. - Paléozoolo.
gie, 1. Natuurlijke historie f. der fossiele dieren.
- Paléozoologiqiie, adj. Die historie betreflend, palcv ozoölO qisch. - Paléozoologis te, ni. Beschrijver, beoefenaar der fossiele dieren,
palceozooloog m.
Paleron, m. Schouderblad n. (van sommige
dieren). - [ Bouch., Charcut.j Schouderstuk n.
van 't rund, van 't varken.
-fPalesteaux, in. p1. Lompen, vodden f. pi.
Palestine, t. [Typogrj Dubbele mediaan m.,
eene drukletter tusschen dubbele augustijn en dubtele dessendiaan (ook cleux points de cicéro geheeten). - PALESTINES, t. p1. [Myth.] De furiën of
wraakgodinnen 1. p1. (furies).
Patestre, f. [Ant.i Worstelperk n., kampplaats , vorstelsr ool , p a lastra t. - Somtijds
ook: de worstelorjeningcit t p1., kampspelen n. pi.
- Palesti-ique, adj. De worsteloefeningen betreffend, tot de kampplaats behoorend , palmstn sch : Exercises p-s, palw.strische oefeningen f.
p1. (worstelen, wedloopen, schijfwerpen, enz.). PALESTR1QUE, f. Vechtkunst , worstel- of kampkunst, palmstriek f. Palestrophylax,m.
Opzigter der kampspelen; wachter der kampplaats.
Palet, in. [Ant.] Werpschijf f. (disque). [Jeu] Werpschijfje n. , platrond steentje, leitje
enz., waarmede men naar een doel werpt, keilsteentje n. - [Ane. mii.] Soort van helm in., pale t n. - [Pêchej , z. v. a. PALOT.
Paleteis of Paletis, rn. [Anc. mil.] Afgepaalde, gepalissadeerde ruimte t. of perk n. Strijd m. binnen zoodanig perk.
Paleter, v. n. [Jeu] Met werpsteentjes spelen.
- {Ari e . mil.] Eene gepalissadeerde plaats (paleteis)
aanvailen.
Paletoque , rn. [Cost.] Boerenwambuis o/
-kamizool n.; - spoansche overrok m. yonder mouwen. - [Mar.] Matrozenkiel in. - Paletot, rn.
Soort van ruime mans-overrok, korte overjas,
p al e I 0 t m. - [Hort.] Soort van veelkleurige
tulp f.
Palette, f. [Jeu] Paldt, kaatsplankje n. Plak f., houten stralwerktieig n. der voormalige
schoolmeesters; - plak f., slag in de vlakke hand
met dal werktuig. - [ Peini.] Paldt, verfbordje n.
Charger sa p-, de verwen op 't palet brengen. Ce tableau sent la p-, die schilderij verraadt het
palet, is gebrekkig van kleurmenging. Pièce fait
dune seule p-, voortre/feljik, als met één' penseelstreek gemaakt stuk n. Ce peintre a une p- brillante, die schilder is een uitmuntend kolorist, een
seer bekwaam kleurmenger. Gens de Ja p-, mannen van 't palet, schilders. - ( fig.) La p- de ce
poète est riche, 11 a bien des couleurs sur sa p-,

-
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e. a. bfj 't boren; - ovaal piankje n. des rietdekkers; - windvangblad n. in een uurwerk; - naam
der sprekende toetsen bij kiaviermakers; - optred m. van eene koets.
Paletter, v. a. [ Pêche] .4fplatten, bletten,
petten, hel einde van een' vischhaak plat slaan, om
hem aan t snoer vast te maken). (M&NGLIER.
Palétavier, m. [Bot.] Wortelboom m., z.
Pâlenr, f. Bleek/seicl, bleeke kleur f.. inz. des
gelaats. P- mortelle, doodeljke bleekheici. La p
de In mort paraissait sur son visage, de doodskleur vertoonde zich op zijn (haar) aangezigt.
Pâli, in. [Pililol.] Heilige taal f. van AchterIndt, in welke de gewijde boeken der godsdienst
van Boeddha zijn geschreven, en die 't midden houdt
tusschen 't sanskrit en prakrit, pali n., pali -taal f.
- Oak als adj.: Alphabet -, het alphabet der
poli-taal.
Pâli, e, adj. (en part. passé van pâlir): Visage
p , verbleekt gelaat n.
Palicot, m. [Pêche] Draaijende vischweer f.
Palicour, in. [H. a.], Z. GALLITE.
Palier, m. Trapportaal n., rustplaats f. op
een' trap: Quand on a monté douze marches, on
trouve on grand p-, wanneer men twaalf trappen
is opgestegen, vindt men eene graate rustplaats. [Tech ] Houten balk m. onder de ijzeren as van eenen
watermolen. - (Loc. proc.) Un homme est bien
-

fort sur son palier (ook: sur son pallier), Z. PALLIER.

Palière, 1. Eerste of onderste trede f. van
een' trap.
Palifleation, f. [Arch.] Inheijing of inram
van palen om op te bouwen, bevestiging f.-ming
van den grond door paalwerk. - Palifier, V. a.
Paalwerk inheijen, met paaiwerk bevestigen.

Palikares of beter Pallikares, a'. p1. On-

regelmatiqe troepen f. pl., vrijwillige soldaten, miliciens bij den vrjheidsoorlog der nieuwe Grieken.

Palikour, m., Z. GALL1TE.
Palilies, f. p1. [Ant.] Pales -feest n., feest ter

eere van Pales (de godin der herders, der veeteelt
en des landbouws),palilia n. pi. of palilin f.pl.
Palillogie 01 Palilogie, t., z. v. a. PALIN
-

LOGIE.
Palimbaehique, adj. [Pods. anc.]: Vers p-

of als subst. PAL1MBACHLQUE, z. v. a. ANTIRAC-

CHIQUE, m. - Patirnpseste, M. (of als adj.
Manuscrit p-) Op nieuw beschreven blad (inz.

perkainent) n., na uitdelging van het vroeger
daarop geschrévene, palimpséstus, palimP 5 11 5 t m. [codex rescriptus] . - [Ant.] Schrijftafeltje n., waarop men 't geschrévene weder uitdelgen kon. - Palindrome, m. (of als adj.
Vers, Mot p-) [Litt. anc.J Kreeftvers, kreeftwoord n. (dat denzelfden zin geeft, hetzij men 't van
voren naar achteren of omgekeerd leest), p a 1 indroom n. - Palingène, adj. [Didact.] Herlevend, zich vernieuwend. - Palingénésie, f.
Wedervoortbrenging, wedergeboorte; hervorming,
omvorming f., het bekomen eener nieuue gedaante
(gelijk dat b. v. met de rupsen plaats heeft) , p alingenesíe. La p- du phénix, de wedergeboorte
van den phcenix (uit zijne asch). L'établissement

du christianisme fut une sorte de p- morale, de

vestiging van 't christendom was eene soort van
zedeljke wedergeboorte. - [Phil.] P- sociale, maatschappel(jke wedergeboorte f. (stelsel, volgens hetwelk dezelfde maatschappelijke vormen, dezelfde
omwentelingen. enz. na een zeker tijdverloop wederkeeren). - [Opt.] Gezigtsbegoocheling, waardoor
men het beeld van een voorwerp, van eene bloem
doet verschijnen op eene plaats, waar geen voorwerp is. - Palingénésique of Palingéué
siaqile, adj. De palingenesie of wedergeboorte,
wedervoortbrenging betreffend, p alinge vis isch.
- Palinidrysse, f. [Méd.] Vermindering van
omvang; afneming, verzwakking f. van een ligchaamsdeel. - Ilerstellin g t. van een ligchaamsdeet
in zijn' vorigen toestand. - PaHulogie, f. [Rhétj
Woordherhaling f., het beginnen van een nieuw
vers of nieuwen zin met het slotwoord of wel met
een der laatste woorden van hetgeen vooraf ging,
palinlogie, paiillogIe. - Palinod of
Pailnot, in. [Litt.] Dscktstuk, opstel n. over de
onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria. Dichtstukje n., waarin men de herhaling van hetzelfde vers aan 't einde van elke strophe moet

die schilder is rijk aan verbeelding en gloed. [Anat.] Zwaardwijs uitsteeksel n. of gaffel t. van
't borstbeen (fourchette); knieschijf t. (rotule);
schouderblad n. (ornoplate). -- [ Cbir.] Laatbekken fl.; hoeveelheid bli eds, die bij eene aderlating
gewoonlijk wordt afgetapt. - P- a pansement,
spalk f.; - vingerspaikje n. - [H. nj, z. V. a.
SPATULE.
P- de lépreux, soort van tweeschalige schelp f. - [Tech.] Schepbord n., schoepplank f. aan een watermolen- of stoombootrad n.;
- spadel, spadel- of schopvormig werktuig n. bij
verschillende bedrijven; roerschop f. der pjjpmakers,
metselaars, bakkers e. a.; roerhaak m. der ijvergieters; - verguldmes a. langharig stuk vel a.
om 't goud op te nemen, hij veroulders; - boorstoel m, boorstelling f4 borstplaat f. dr smedea aanbrengen. - Pailnodle, t. Herhaling; heiroe-
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ping, intrekking van 't neen men gezegd heeft, inz. PALISSER , V. pr. Jan muur- of latwerk gebonden
van 't geen men smadeljk van iemand heeft ge- worden: Certains arbres se palissent.
zegd of gesproken. --- ((am.) Chanter la p-, het
-f- Pdlisseur, f ., nu PhLEUR.
vroeger gezegde herroepen of intrekken, lof geven
Palisson, nl. [Tech.] , z. v. a. PAISSON. —
aan iemand, van ween men vroeger kwaad sprak, Palissonner, v. a., z. v. a. PAISSER .
((am.) zijne woorden weder opeten. — PalinoPaliure, in. [Bot.] Steekdoorn, Christus- of
dique, adj. [Litt.] De onbevlekte ontvangenis be- jodendoorn m., soort van kruis- of wegedoorn (ook
zingend of behandelend. — Intrekkend, herroe- porie- chapeau geheeten).
pend, palinódisch. — Palintocie, f. [Myth.]
Palixandre, m., z. PALISSANDRE.
Dubbele of herhaalde geboorte f. (gelijk die van
Palia, f. [Ant. rom.] Lang overkleed n. der
Bacchus). -- (Fin.] Teruggave f. der door woeker aanzienlijke vrouwen, p a ii a f. — Sleeptabbaard m.
verkregen renten.
der treurspelspelers.
Palinilre, m. (fig.) Stuurman, schipper m.
Palladate, m. [Chun.] Palládiumzuur zout n.
(naar Palinurus, den stuurman van Enéas) . --- — Palladeux, adj. m.: Oxyde p-, eerste palla[H. n.] , z. v. a. HOMARD, LANGOUSTE (er staat in dium-oxyde n. — Palladique, adj. m.: Oxyde
voce abusievelijk LANGOUSTI).
p-, tweede palladium oxyde n. — Palladium, n1.
Palipoaa of Paripoa, m. [Bot.] Vinger- (pr. —ome) [Minér.] Palladium n., een in 1803
palm m., een . palmboom van Guiana met eetbare door Wollaston in 't platina ontdekt metaal.
Palladium (pr. —ome) of Palladion, m.
vruchten.
Pd.lir, V. n. Verbleeken, bleek worden: Qu'avez- [H. anc.] Pallasbeeld n., fabetach.ti, g beeldje van
vous? vous pálissez, wat schort u? gij wordt Pallas (Minerva), waarvan het lot der stad Troje
bleek. Le moindre bruit le fait p-, 't geringste afhing, daar men deze voor onneembaar hield, zoo
geraas doet hem verbleeken. Il polit de colère, hid lang zij dit heiligdom bezat; — van daar (fig.) beverbleekte van toorn. La couleur de cette étoffe a schermend voorwerp, beschuttend heiligdom n., bepáii, de kleur van die stof is verbleekt, verschoten. schermgod, vaste waarborg, hoeksteen m., schild,
-- (fig ) Son étoile pálit, zijne gelukster verbleekt, p a l l á d iu m H. La charte constitutionnelle est le
de fortuin keert hem den rug toe. — P- sur les p- du tróne et de la Iiberté, de grondwet is het
livres, onvermoeid, met overdreven ijver studeren. palladium, de hoeksteen, de waarborg des troons
-- PáLIR , V. a. Doen verbleeken, bleek doen moor - en der vrijheid. -- z. ook onder PALLADIATE.
den, bleek maken: La fièvre la páii, de koorts
Pallage, m. [Coot.] Heerenregt n. op de vaar
heeft hem bleek gemaakt. Le vinaigre phlit les
-tuigen.
Pallas, f. (pr. —lace) [Asti.] Eene door Olbers
lèvres, de azijn doet de lippen bleek worden.
Palirrh ► e, f. [Mid.] Vernieuwde vloeijing f. te Bremen in 1802 ontdekte planeet, Pal las f.
— Palirrheigne, adj. Daartoe behoorend, p a- (naar de mythol. godin Pallas o f Minerva). — (poét.)
t irrhéisch.
L'oiseau de P-, de uil m. L'ambre, Le fruit de
Palls, m. [Agric.] Paal. staak m. tot afslui- P-, de olijfboom m., de olijf f. -- [Hort.] Soort
ting of omheining; paalwerk n. -- Door palen, van tulp f.
staken of horden afgesloten ruimte f. -- [Pêche]
Palle, f. [Mar.] Malabaarsch vaartuig n.
Pallet, m. [Peche] Soort van vischnet n.
Deknet n. — Palissade, f. Ompaling, afsluiting f. met palen of staken. — [Fort.] Paalwerk,
4- Palliateudr, m., -trice, f. Bewimpelaar,
staketsel, schanspalen, storrnpalen m., pl., dekking bemunteloar m. , bewimpelaarster, bemantelaarster f.
of verdediging door een muur of rij van schans - — Als wij.: Bewimpelend, verzachtend, verse/wopolen, palissdde, palissadéring f.; — ook nend: Récit p-, Excuse p-trice.. --Palliatif,
van elk dier palen gebézigd: schanspaal, storm- ive, adj. Bewimpelend; [Med.] p ij nstillend of ver
(zonder genezing te bewerken): Cure-zachtend
paal m. Le chateau est défendu par une bonne
p-, het kasteel wordt door een goed paalwerk ver p-ive, verzachtende, lénigende behandeling f., die
P-s erénelées, palissaden met schietgaten.-deig. enkel voor zékeren tijd baat geeft, die niet tegen
-- 1I fut blessé en regardant entre deux p-s, hij de ziekte zelve, maar tegen hare verschijnselen is
werd gekwetst, terwijl h tusschen twee storrnpa- gerigt, pal l i a t i eve kuur f. Remède p-, of als
len door keek. — [Hort.] Struik- of bonmheg, om- subst . PALLIATIP , m. Pijnstillend, verzachtend midtuining f. van boom- of struikgewas: P- de char- del n. zonder eigenlijke geneeskracht; (fig.) bemes, hagebeuken heg. — [Bot.] Arbre de p-, heg - mantelend middel, hulp- of redmiddel voor korter'
geboom m-, zeer digtgelakte boom van Suriname. of langer' tijd, hulp f. voor 't oogenblik, middel
-- Patissadé, e, adj. (en part. passé can pa- van uitstel, van vertraging, p a l l i a t i e f n. Cette
lis sader) Door paalwerk, door schanspalen afge
réponse nest qu'un p-, dat antwoord is maar eene
sloten of verdedigd, gepalissadeerd; Allée uitvlugt. — Palliation, f. Bemanteling, verzachp-e, afgepaalde laan f. — Retranchement p-, ge - ting, verschooning, vergoelijking, bewimpeling f.:
palissadeerde verschansing f. — Palissade - Ce nest pas une justification, eest one p-, dat
ment, m. Het ompalen of palissaderen; wijze van is geene regtvaardiginq, 't is maar eene verse/wopaalverschansine; palissadéring. — Palissader, fling, bewimpeling. (In dezen zin verouderd). -V. a. Door paalwerk of staketsel afsluiten: met [Mid.] Plat/ging, leniging, verzachting, pijnstilschans- of storrpalen omgeven. p a l is s a d e ren. ling; — schiinbare genezing f.
Pallidiflore, wij. [Bot.] Met bleekkleuriqe
— SE PALISSADER, V. pr. Zich door palissaden
dekken; -- niet staketsels ingesloten worden. — bloemen. -- Pallidipalpe, adz. [H. n.] Met
PalissaUe, m. [Hort.] Het binden van een' boom bleekkleurige voelsprieten. -- Pallidiventre, adj.
tegen latwerk of een' muur. — Het latwerk maken [H. n.] Met bleekkleurigen buik.
voor leihoomen; het loon daarvoor. -- .Latwerk n.
Pallier, V. a. Bemantelen, bewimpelen, bedek
voor leihoomen. — % Palissaire, adj.: Couronne
vergoelijken, een' goeden rump-ken,vrscho
p-, z v. a . COI?RONNE vallaire.
geven: P. sa faute, zijnen misstap bewimpelen. 11
Palissandre of Palixandre, m [Bot.] sut très-bien p- sa méprise, hij wist zijne misvatPurperhoulboom, palissander- of palixanderboom tinp of vergissing zeer goed te bedekken.
[^Iéd.]
m., een boom. van Guiana. — Bols de p- of enkel P- le mal, het Awaad, enkel in schijn, niet in den
P-, purperhout, viulethout, palissanderhout n., dat grond genezen. — [Tech.] P- la cuve, de verf kuip
omroeren. — SE PALLIER , v. pr. Bewimpeld, ver
inz. tot op- en inlegwerk r 'bruikt wordt.
moorden. — In schijn genezen worden.
Pàlissant, e, adj. Verbleekend , bleek wordend:
-goelijkt
Pallikares, m. p1.. z. PALIKARES.
Front, Visage p-, verbleekend gelaat n. — (fig.)
t Pallion, m. Mantel m. (rnanteau).
La gloire p-e de ce rol, de verbleekende, verwelkende. afnemende roem van dezen koning.
Paallipède, adj. [11. n.] Met bleekkeurigevoeten.
Palissé, e, adj. (en part. passé van palisser)
Pallinnm. m. (pr. —ome) [H. eccl.] Bissch.opsPècher p-, oprgebonden, aan een' muur of aan lat
mantel m. (sedert de 4e eeuw door de romeinsche
gebonden perzikhoom m. -- [Bias.] Gepalis--werk keizers en later door de pausen aan de hooge bis sadeerd, met ineensluitend paalwerk gedekt.
schoppen als teeken hunner geestelijke raagt gegePdlissentent, m. Piet verbleeken of bleek ven), pallium n.
worden.
Pallo immer, m. [Bot.] Soort van heidekruid n.
Palma-Christi, m.(lat.), z. PALME-DE-CHRIST.
Palisser, v. a. [Hort.] Tenen muur- of lat
binden, opbinden: P- des pèchers, des abri -werk
Palmnage, m. [Constr. nay.] Het uit den
Ook zonder voorwerp: Ce jardinier-cotiers.— ruwe houwen of rondwerken van een' mast, het
palisse bien, die tuinman bindt goed op. -- SE afhakken van 't spint.
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Palinoseope, m. [Divin.] Waarzegger m.
Palmaire, adj. [Anat.] in de palm der hand
gelegen, tot de vlakke hand of handpalm belioorend: uit de lillende ingewanden der dieren, of wel uit
Muscle p-, of als subst. PALMAIRE, 111. Palmspier f. de polsen der hand, uit den polsslag, p a Irn o - [FL n.j PALMAIRES, rn p1. Tweehandige die- s k o o p m. - Patmoseopie. 1. Waarzegging f.
uit die voorwerpen, p a I in o s k o p ie f. - Palren n. p1.
Paimants, 111. p1. Koopsluiters in. p1. onder moseopique, adj. Die waarzeggerj betreffend,
palmôskOpisch. (dubbele zaadrij.
wederkeerig in de handen slaan.
Palmoiile, f. [Agric.] Soort van gerst t met
Palmate, m. [Chim. ] Palmine -zuur zout n.
Palomancie, f. [Divin], z. v. a. CLEIIOPahuati fide, ad. [Bot.] Handvormig gespleten. - Palinatiflore, a dj. Met handvormige MANCIE, RHABJJOMANCIE.
-Palortibe, 1. [H. n.] Ringduif f. der PyrePalmatifolié,
e,
adj.
Mel
handbloemkroon.
vormige bladeren. - Palinati for me, adj. Schin nec/n; - vroeger in 't algemeen: duif f.
Palombisi ofPalombiiio, m. [Minir.] Soort
-- Pa1matpartite, ac/f.-barhndvomig.
van wit, vast en fijnkorrelig marmer n.
Handvormig afgedeeld (van bladeren).
Palornet, in., Palornette, f. [Bot.] Soort
Palme, f. [Bot.] Palmtak, palm in. us portalent
bus mie p- a Ja main, zij droegen alien eenen palm- van m eikampernoelje t.
Paiomyde, adj. [ITI n.] In moerassen levend.
tak in de hand. La p- est Je symbole de Ja vie- PALOMYDES, m p1. Moeras-insecten n. p1.
loire, de palmtak is het zinnebeeld der overwinPalon, m. [Tech.] Spadel m. der waal/ditfling. - Bij uitbreiding: de palmboom m. Du yin
de p-, palmboomu'ijn, palmwijn in. - ( fig.) Zege, makers e. ci.
Palonne, f. [Cord.] Strop m. van de slede.
overwinning f.: Remporter Ja p-, de overwinning
Palounier of Palonneau, m. [Chas.] Zwenbehalen. itJoissonner de nouveJies p-s, nieuwen
roem, nieuwe eer inoogsten. - (lig. el rel.)La p-, Les gel ni., waaraan de strengen dvi- rijtuigen worden
p-s (Iii inartyre, de palen, de palmen (dc eeuwige vastgemaakt, zwengbout n.
Palot, m. (pop. el meipris.) Boerenkinkei, vieheerlijkheid) des marteldoods. - Clilm.] HuiJe
de p-, palmolie f. - [Mar.] Zeker oostindisch gel m. - (Loc. prov.) Tenir p- a pi., snet iemand
vaartuig n., painsa f. - PALME, 1fl. [ MétroJ.] gelijk staan of zijn. - [Pechej Wormschoffel,
Itaiiaansche, ook spaansche en portugésche lengte- schop om wormen, schelpdieren, enz. te zoeken; maat, palm, span f., ogeveer = 2'I2 decimeter; - stok, paal m. voor de netten.
Pâlot, te, adj. (fain.) Een weinig bleek, bleekjes.
lengtemaat in de fransche zeehavens, palm, rondPalotage, in. [ Agric.j Het vorengraven voor
ho utpalm f., = 29 millimeters.
Palmé, e, ac/i. LB ot.] Handvormig (van bla- 't koolzaadplanten,.
Palotte, f., Z. v a. PAULETTE.
deren. van wortels). [H. n. ] Pieds p-s voeten,
Paloua'de, t. [H. n.] Steenboorder nu., steenwelker teenen door een el/es verbonden zijn; mossel t. -. [Bot.] Soort van kauwoerde t.
zwemvoeten in. p1.
Palpable, ac/f. Tastbaar, voelbaar. Les corps
Pakne-de-thrist, 1. [Bot.] Wonderboom,
solides sont p.5, de vaste lfqchomen zijn voelbaar.
kruisboom, pal-ma-Christi 1., ricinus M.
Palmer, v. a. [Tech.]: P- les aiguiJles , de - Ténèbres p-s, tastbare. dikke duisternis f.
oogeinden der naalden platslaan. - [ Constr. nay.] Brouillard p-, zeer dikke mist m. - (fig.) KlaarEen masthout rondhakken, rondwerken, van al blijkelijk, klaar, zonneklaar, handtastelijk; ligt begrijpeljk, dood eenvoudig: Raison p-, klare, tast't onnoodig hout bevrijden.
Palmérier, m. [Bot.] Met palmboomen be- bare reden I. Co que je vous dis cst clair et p-,
wat ik u zeg is klom- en ligt begrijpelijk. zette plaats, palmenplantsoen ii.
Palmette, 1. (verkiw. van palme) [Tech.] S Palpablement, adv. Op voel- en tastbare
Sieraad n. in den vorm van een palmblad, van wijze, liandtasteljk: On lui a montré p- sa mieen' palrntak (op ljsleverk, borduurwerk enz.) - prise, men heeft hem zijne dwaling handtastelijk
[Bot.] Kleine paimboom , taxis- of bukspalrn m. - aangetoond. - Palpal, e, a dj. Met voelhorens,
[Hort.] Arbre en p-, 1e/boom m., welks zijtakken die zich hetzij door hunne kleur, hunne lengte,
hunne gedaante of door iets anders onderscheiden.
horizontaal worden aangebonden.
Palmeul', m. [Tech.] Plalklopper van de oog- - Palpation, t. [Mid.] kleI bevoelen, betasten
eincien der naalden. (of groefjend. (met de volle hand).
Palpe, t. [H. nj, z. V. a. ANTENNULE, TENPalrnieø!e, ac/f. [Bot.] Op palmhoomen levend
PaImieorHe, ac/i. [H. n. ] Met een' in vele TACULE. - Baard in. van visschen (liai'billon).
Palpé,
e, adj. (en part. passé van palper):
sprieten verdeelden voelspriet.
Pahuier, m. [Bot.] Palmboom m. P- nattier, Corps p- betast. bevoeld ligchaam n. - (fam. et fig.)
cladelpaimboom. P- it coca, kokospalmboom. P- a Somme p-n, ontvangen, gebeurde som t.
Palpéazine, t [Méd. ] Smeer Ii. , dat de uitsagan. saqopcilmboom. - P- macin, z. v. a. ENlozinqsbui sjes der Meiboomsche klieren uitscheiden,.
CEINE. oonaonn.
Palpébral, e, adj. [Anat.] Lie oogleden bePalmdragend.
PaI!DJ f'ère, adj. [Bot.]
PedmifoUé, e, ad.). Met handvorin/ge blade- treffend: Muscles palpébraux , ooglidspieren t. Pl.
ren. - Palmiforme, adj. Naar een handvormig - Palpébré, e ac/f. [H. n.] Met oogleden. blad gelijkend. - Palrngmne, adj. [Archëol. ] Palpélwenr, odj m. Tot het ooglid hehoorend
- Palpébreux, euse, adj. [H. n.] Van oogEenen palmtak dragend.
P «-ti n m ine, 1. [Chi!n.] Wasachtig vet n.. dat leden voorzien.
Palper, v. a. [Méd.] Bevoelen, zacht drukkend
verkregen wordt door de ricinus-olie met eenige
percen ten rood rookend salpeterzuur te vermengen, betasten - (fig. et fam.) P- de largent, geld beuren,
ontvangen, binnen krijgen. - [Mar.] Meteen,'
(deren.
pal-mine f.
riem slrijleen.
Pahuineive, adj. [Bot.] Met palmribbige bia
Palpels,
fl1. p1. (verkiw. von palpe) [H. n.]
Psdiuipède, adj. Breed- of platvoeiig. Oiseaux
p-s of als subst. PALMIPEDES, rn p1. Zwemvo- Lange baarddraden m. p1. aan den mond van somgels m. pl., vogels met zweenvoelen (ganzen, een- mige visschen. - Palpeiir, euse, ac/i. [H. n.]
den, zwanen). P-s plongeurs, duikende of duiker- Met zeer lance voelspitsen. - Papieorne, adj.
achhige plalvoelers of zwemvoqeis. - Knaagdie- Mel lange voelspitsen als voelhorens. ren 0. di. met zwemvoeten (bevers en watermui- t'ère, adj. Voelspitsen dragend. - -Palpiforme,
adj. Naar voelspilsen gelijkend. Palpigène,
zen), platvoeters m. p1.
paimi-phalangien , in . [Anat.]: Muscles adj. Eene voelspits hebbend.
Palpitant, e, adj. Trillend, lillend, bevend,
Wormli- s , of als subst. PAL 311 -PHALANG1ENS, M. Pl.
spieren 1. Pl. der hand. (zuur n. kloppen': Chair encore n -e, nog lillend vleesch.
Les entraiJJes p-es. de lillende ingewanden n. p1.
pakiilque, adf. [Chim.]: Acide p- , vailninePl:nJste, in. [Bot.] Kooldrogende palmboom m. Coeur p- kloppend hart n. Membres p-a, bevende
mv. op de Antill en, 11e de France en Bourbon. leden n. Pl. - (fig.) P- c/amour , de join, blakend,
Chou-p-, palinkoni f. - [H. n.] Palmeekhorentje, geheel vervuld van liefde, vreugde. - -[ ( fi g.)
sury -katje n. (in Oost-Indië) I sciurus paJmarum]. Question p-c d'iimtérêt, hoogst belangrijk vraag- Pirnhoomsneeri, palinl[jsler 1. - Palmite. m. sink n., vraagstuk, dat aller belan.'stelling opwekt
of verdient. - Palpitation, t. [Mid.] Trekking,
[Bot.] Pairohoominerci, palmmeel n.
Pahuo-plantaire, adj. [U. 0 .]: Animaux ongelijke, krampachtige beweging; trilling, bc/ring,
kl pping, hart- of poliklopping t. II a une p- "á
p1.
Vierp-s. of als s u bst. PALMO-PLANTAIBF-S, m.
Ja paupière, hij heeft trekkingen in de oogleden.
handige dieren n. p1. (qu ( i drumanes).
o
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PALPITER

PANAGIE.

Elle est sujette à des p-s de coeur, à de grandes
p-s, zij is met hartkloppingen, met zware hartklop
geplaagd. — La p- des chairs dun animal-pinge
qui vient d'être égorgé, het lillen v.in 't vleesch
van een pas geslagt dier. — Palpiter, V. n.
Kloppen, slaan, trillen, lillen, beven; trekken. Le
coeur lui palpite, zijn hart klopt, slaat, jaapt, hij
heeft hartkloppingen. Les entrailles des victimes
palpitaient encore, het ingewand der slap/offers
lilde nog. La paupière lui palpite, hij heeft trekkingen aan 't ooglid. — Ook van de gerégelde beweginq van 't hart, de borst, enz. • ebëzigd: Son
coeur palpite doucement, palpite encore, zijn (haar)
hart klopt zacht, slaat nog.
Paiplatinehe, f. [Constr.] Damplank, grondplank f. vóór het fondament van 't paalwerk eens
dijks of voormuurs aan een havenhoofd.
I Paalsainbleu, interj. (verzachtende verbastering van Par le sang de Dieu) Soort van vloek
uit het oude blijspel in den mond der markiezen,
terwijl de boeren daarvan Palsan uué en. Palsanguienne maakten: Voor den dromnmel! sak
kerloot!
Paltoquet, m. (pop. et mépris.), z. v. a. PALOT.
— Handjegaauw m. en f., kind, dat aan alles de
handen slaat.
Palrad, Paluude, m. Moeras n. (marais). —
Paluudelle, f. [Bot.] Moerasmos n. -- Palaadeux, ease, adj. [H. n., Bot.1 In moerassen
levend of groeijend. — Somtijds ook: Moerassig. —
Palisdieole, adj. [H. n., Bot. plan moerasboorden levend of groeijend. — Paluudier, m.
Werkman in de zoutputten. -- Paleidine, f.
[H. n._j Eenschaliq schelpdier n. der moerassen en
der rivieren. -- Paluastre, arij. [Bot., H. n .] Op
drasbronden groeijend of levend.
Pamnbe, nl. [El. n.] Oost-indische platvisch,
die voor zeereizen gedroogd of ingemaakt wordt,
pambus m.
Panibon of Paniboil, m. [H. n.] Groote,
als heilig vereerde indische slang f.
Pa mé, e, adj. (en part. passé van pimer):
Elle tombe p-e a sas pieds, zij valt bezwijmd, onmaptig aan zijne voeten. Carpe p-e, bezwijmde, in
katzwijm liggende karper, z. ook CARPE. -- P- de
joie, de douleur, van vreugde, van droefheid bui
zich, zelven. — Pámrmé par la souttrance, door-ten
lijden geheel uitgeput. — [Brass.] Barrique p-e,
uitgegist oks/ioofd of vat n. — IBlas.j Dauphin
p-, doode dolfijn m. (die met gesloten oogen en geopenden tandeloozen bek is voorgesteld).
Panielle, f. [Agric.] Soort van picardische
gerst f.
Pamer, v. n., Se pâ romer, v. pr. Bezwijmen,
flaauw worden, in zwijen of onmart vallen: 11 Wen
peut plus, it (se) pirne, hij kan niet meer, hij bezu pmt. — (fam.) Se p- de rire, Rire h (se) p-,
zich ziek, half dood lagchen. 11 vous ferait p- de
rive, vlij zoudt u over hem, half dood, lagchen. Pde joie, van vreugde builen zich, zelven zijn. Cet
enfant se pame b force de crier, dat kind valt
door 't hevig schreeuwen in zwijm. — [Tech.]
Lacier se pame, het staal verliest zijne hardheid
(door te lange rloeijing of smeding). — Panboison, f. Flaauwte, bezwijming, onmart F. Tomher
en p-, in flaauwte vallen. 11 est sorti de sa p-,
hij is van zijne onmapt weder tot zich gekomen,
weder b•iJoekoinen. (In medische taal zegt men liever défaillance, évanouissement, syncope.)
Pampa. m. (FL. n.] Parapuaysche kat f.
Pampas, f. pl. [Géogr.] Groote grasvlakten,
in Zuid-Amerika p a n2 p a s f. pl.
Pa.mpe, m. Graanhalmenloof n. (In bot. taal
zelden voorkomend).
mille vogels).
Pamplhage, adj. [H. n ] .dlleselend (van somPampihile, m. [Jeu) Zeker kaartspel n.; —
klaverenbner in dat spel. p a m p h i 1 i u s m.
Pamphlet, m. [Litt.] Vlugschrift. klein geschrift; Waauwboekje, schotschrift, p a in p h 1 é t n.

[strometeus] , een smakelijke visch der warme zeeën.
Pam"plemousse, f. ( Bot.] Oost-indischeoranjeappelb om, vrucht diens booms, van de grootte
eens hoofds en met den smaak van aardbeien, pampeloranje m.
Pampre, ni. [Bot.] Wijngaardtak m. met
zijne bladeren en vruchten. — (poét.) La p- de
Bacchus, het wingaardblad. — [Arch.j Sieraad n.,
adat een' wijngaardrank nabootst, wijngaardrank m.
— Pampré, e, adj. [Bias.] Pampre p-, gebladerde wijngaardrank m.
Pan, m. Pand n., baan f. van een kleed, van
eenen mantel; — vak n. van eenen muur, van een
behangsel. — [Arch.] Une tour it six p-s, een toren met zes vlakken, hoeken, zijden of oppervlakten, zeskante toren m. P- de comble, Le long p-,
dakzijde, de lange zijde f. P- de charpente, de
muraille, wand m. van timmerwerk, van muurwerk. P- coupé, afgestompte, schuine huishoek (op
den hoek der straten). — Les quatre p-s dune
couchette, de vier stukken hout, die de slaapbank
vormen. — [Mil.] P- de canon, platte kant m. of
zijde f. van een' loop. P-s de cuirasse, zijstukken,
lendenstukken n. p-l. van een kuras. — [Chas.
Net n. voor wild. P-s de rots, net om groote wilde
beesten te vangen. — PAN, m. [I1yth.? De herdergod, Pan m. La flute de P-, de pansfluit, herdersfluit, veldflui.t f., het zevenmondig riet, ook papageno-fluit en syrinx f. geheeten. -- [Phil.] Le Grand
P-, de Gro ste Pan m. , de scheppende en onder
natuur f. (der Pantheïsten). — PAN,-houden
interj. (klanknabootsing) Pof! paf!

- -.

-

-- S

amm l)h étaire , Paniplilétenr , m.

Pamphlet- of schotschri flschrijver, p a in p h 1
listt m. — Painphletier, m. Slecht schotschri ftschrijver m.
Pampinna.tioii, f. [Vign.] [let knop?7enkrijcgen,
het uitloopen van den wijnstok._ Pampiniforme, adj. [Anat. I Rankvormig, wijngaardrankof klimopvormiq (van ineengerlochten zaadvaten).
Pa'reple, m. [1-L n.] Dekvisch, pampel m.

Panna€.e, m., z. P.%N&X.

Panaeeau, m. [Artif.] Lat f. aan vuurpijlen
gebonden.
Pa!Iaeée, f. Algemeen geneesmiddel n., uni
artsenij f., wondermid--versélofatnzd
del n., p a n a c e a f. — (fig.) La bienfaisance
lor
en
puniverselle,
de weldadigheid ver change
andert het goud in een algemeen geneesmiddel. —
[Bot.] Vc lksnaam van verschillende planten, die
men eene veelvermogende geneeskracht toekende.
Panache, m. Vederbos m., staande of golvende pluim f. (als sieraad op helmen, op hoeden,
enz.) , p a n a s, p a n a c h e m. — Bloem- of bladerkroon f. der boomers en planten. — Kleurmengeling,
strepenschakérin,g f. bij bloemen. — [Arch.] Drie
vlak n. van een pendentief of hanggewel f.-hoekig
— [A.rtill. 1 P-s, brand bossen, panaches m. pl.
— ( Bot- ( P- de Perse, perzische keizerskroon f. —
[Cuis.] P-s de pore, op den rooster gebraden var
n. pl. — [H. n.] (bij sommige schrijvers)-kensor
Paauwin (paonne), ook somtijds gebézisgd van 't
hertsgewei en fig. van de horens, die eene ontrouwe
vrouw geacht wordt haren man op te vetten. P- de
roer, z. v. (z. PALME de mer. — [Tech.] Bovendeel n.
tiener kerklamp. - Gedeelte n. van een' stookketel,
dat buiten 't metselwerk van 't fornuis blijft. —
Pauaeher, v. n. en Se 1pauuaeher, v. pr.
[!Hort.] Bonte of veelkleurige strepen hebben of
krijgen, zich schakéren. Cette tulipe commence a
p-, a se p-, deze tulp begint bonte strepen te krijgen. — Het part. passé is ook adj.: Oeillet panaché, geschakeerde, bontgestreepte anjelier m. Poule
p-e, bontreslreepte hen f. — Canine p-, helm met
een' pluim- of vederhos, gepluimde helm m. — [Conf-.]
Glace p-e, e'eelkleurig ijs n. als kon fituur. — Ook
als subst. [U. n ] Le p- sauteur, de bontgestreepte
springer (visch bij de Molukken. die boven 't water springt). -- j Panaeher-bongtletier, m.,
z. v. a. PLUs1AssIEn. -- Parnaehier, M. Pluim bos-, helrnbnsmaker m.
Panaehrante, arlj. [El. rel ] Toenaam der
maagd Maria bij de grieksche christenen, z. v. a.
--

IMMACULEE.
Panaehui-e, f. [Bot.] Witte en gekleurde

strepen of vlekken f. pl. op de gronrlkleur van eene
bloem of vrucht, kleurinenfleling f. --- [H. n
Klearschalcéring f. der vogels.
Panaade, f. [Cuis.] Broodsoep f.

Parader (se), v. pr. (faro.), gebri..eikelijker

is SE PAVANER.
Parnage, m. [Coat.] Weideregt, mestrept n.

voor zwijnen in de bnssehen; opbrenqst f. daarvoor;
-- weleer ook e!ke soort van belasting f.
Panagie, f. De Mnederrnaaed, de maand Maria bij de nieuwe Grieken, P a n, o g i a, P a n ac h i a f. — Ceremonie der grieksche monniken,

1308

PANAIRE

-

PANÊGYRISTE.

waarbij zij een stuk brood in den naam van Pa- Gezwel fi. in 't alvleesch, p an k r e a t 6 n eu srn
nagia inzegenen en onder elkander aan 't einde — Panei-éon, m., z. V. a. PANCREATINE.
van den maaltijd verdeelen, p an a g i a f.
Pandaléon, m. [Pharm. ene.] Borstkoekje n.
Pandais, rn [Bot.] Schoone, qeurige bloem f.
Panaire, adj. [Chim.] : Fermentation p-, broodgisting f.
van Amboina, panddnus rn — Paudane, f.
z.
V. a. BAQUOIS.
Pas[Bot.]
Pastenade,
f.
ilL,
Panais,
of
tinalce, pastinak, pastenak f., eene bekende plant;
Pandect of Pandit, rn Geleerde en priester
haar wortel m. P- cultivé of des jardins, moes der secte van Brahma, p a n d i k t rn
Pandeetaire, rn [Philol.] Uitgever der panpastinake. P- sauvage of Petit p-, wilde of kleine
deden. - Paudeetes, t. p1., z. v. a. DIGESTE.
pastinake. P- opopanax. Z. OPOPANAX.
Pandénije , 5 Pandémique , z. V. 0.
Panard, adj. in. [Man.]: Cheval p-, of als
subst. PANARD, In. Paard n. met fransche of snij- EPIDEMIE, EPIDÉMIQUE.
Pandénwniurn, ni. (pr.—orne) Hoofdzetel in.
dersbeenen (met buitenwaarts gerigte voorbeenen),
des hellerjks, waar Satan (volgens Milton in zijn
dansmeester m.
Panarète, m. [Phulol.) Verzamelnaam, dien Verloren Paradijs) de vierschaar der dwmons spant.
de Grieken geven aan de drie bijbelboeken: Spreu- - (fig.) C'est un p-, un vrai p-, 't is een broeiken. Boek der Wijsheid en Jezus Sirach, pan a- nest van allerlei kwaad. -- Soms ook in goeden
zin gebizigd van eene vereeniging van uitstekende
reet m.
en veelsoortige talenten: Co cercie est un vrai p
Paiaailne of Panarille, t. [Bot.] Vjjt
des arts, die kring is een waar vandcemônium des'
kruid n., van 't geslacht der amaranten.
Panaris, ei. [Méd.] Vinger- of na elzweer f., kunsten.
vijt, flit f. (ook onglëe, mal blanc en tourniole
Pandleulation, f. [Mid.] Uitstrekking en
geheeten) .(dunne ciqaar t. uitzetting der spieren, die eene krampachtige trekPiinatella of Panetela, m. Zeer lange en king ten gevolge hebben, het uitrekken der leden bij
Panathéiiaïquie, adj. [Ant.1 De panatlie- opkomende koorts, onwillekeurige uitrekking, doornoun betre//end of daartoe behoorend. - Pana- gaans met geeuwen gepaard, p a n d i C u 14 t e t.
Pandion, in. [H. fl], z. v. a. BALBUZARD.
thénées, t. p1. [Ant.] Volksfeesten n. p1. der
Pandit, in., z. PANDECT.
Atheners Ier eere van Athene 01 Minerva, p a n aPandos-e, f. [Myth.]: La holte de P-, de doos
t ii e n as e n f. p1.
van PandOra (een geschenk van Jupiter aan VulPanax of Panace, m. [Bot.] Wonderheel
Icoans kunstgewrocht, de schoone Pandora, welke
kruid a. der Ouden; - z. v. a. GINSENG.
doos al de menscheljke kwalen bevottede, maar die
PancaLieis, m. (of als wij. Chou p-, Savoye
daaruit ontsnapten en zich over de aarde verspreidf. (naar de stad Pancaliers in Piemonl). -koi
Pancarpe, m. [Ant. gr.] Offerande t. van den, zoodra haar echtgenoot Episnetheus haar onallerlei vruchten. - [Ant. rom.] Gevecht n. van bedacht had geopend, terwijl alleen de Hoop in de
allerlei dieren tegen elkander, als volksverlustiging; doos overbleef); (fi g.) de bron, de oorzaak van alle
ook: gevecht van menschen met allerlei dieren, kwaad, van vele onheilen. — PANDORE, PANDURE
pancárpum n. ofpancârpus m. - [Arch.] Of PANDOURE, f. [Mus. anc.] , z. v. a. MANDORE. PANDORE, 1. [H. n.j Pandora f., naam van twee
Krans m. van bloemen en vruchten.
Panearte, f. Tollijst 1., tarief n. van alle reg soorten van tweeschalige schelpdieren. - Pandoten. - Aangeplakte verordening 1., plakkaat n. - riser. V. n. [Mus. anc.] De pandora of mandora
(iron.) Allerlei papieren of geschriften n. p1., scheur- bespelen.
Pandouleasi, in. [Vign. ] Blaauwe Jura -druif t.
papier n. - Omslag m., in tweeen gevouwen bordpapier, voor papieren van dagelijksch gebruik.
Pandour, m. [Hist. ] Hongaarsch voetsoldaat,
Pance, 1. [Hort.] Soort van biaauwe druif 1. behoorende tot eene weleer geduchte krijgsbende,
p a n d o e r m. - (fig. el pop.) Ruw, norsch mensch,
Paneerne, m. l[list.] Pooisch ruiter m.
Panehotte, m. [H. n.] (pop.) Roodborstje n. bullebak ni. P-s littéraires, ruwe, ongenadige recensenten m. p1. - [Jeu] Pandoerspel n., het pan(rouge-gorge).
Panehreste, adj. [Pharm.]: Remède p-, of doeren, zeker kaartspel.
Pandoure, Pandure, t. [MUS.], Z. PANDORE.
als subst. PANGHRESTE M. (zoorenoemci) .eilhelpend
Pand u i-é, e, of Pandisriforme, adj. [Bot.]
middel, universeel middel, p a n c h r d s t u m n.
Panehymagogue, adj. [Pharm. anc.]: Re- Viool- of luitvormig (van bladeren). - Panduiiièdes p-s, of als subst. PANCIIYMAGOGUES, M. p1. rifolié, e, adj. [Bot.] Met viool- of luitvormige
.dfvoerende middelen voor alle kwade vochten, bladeren.
Pane, Paneau, Panier, us. [Anc. mil.]
panchymagôga n. p1. penrusting).
Paiieière, t. [ Ane. mil.] Buikstuk n. (der wa- Schild n. met eene huid; de huid f. van 't schild.
Pané, e, adj. (en part. passé van paner): CdPancraee, m. [Ant. gr._1 Strijdoefening 1., die
het worstelen en den vuisthamp vereenigde, wed- telettes p-es, in broodkruim gewikkelde, met bestijd ni. niet alle kampmiddelen en liqchaamskrach- schuitskruim bestrooide coteletten 1. p1. of ribbeten, pancrdtium of pankrdtion n. - [Méc.] tjes n. p1. Eau p-e, broodwater n.
Paneau , m. [Toun.] Duiqenmal, duigenmoat t.
Een uit vele raderen en vetren bestaand werktuig n., tot opheldering van vele waarheden, die
1 Panégyre, in., nu PANÉGYRIQUE. Paop krocht- en tjduitsparini betrekking hebben.
négyriaaque, m. [Ant. gr.] Opziter over de
Panei-ais ofPaneratier, m.(pr. t=e) [Bot.] panepyrien, pa n e gy rid s c h. - Panégyries
Krachtlelie, krachtbloem t., van 't geslacht der nar- of Panégyrides, f. p1. Algemeene feest- o volkscissen.
vergaderingen, om de 5 jaren te Athenen gehouden,
PaneraHaste, m. (pr. t=e) [Anat.] Overwinpanegy'riesn. - Pané g ysiqsie.m. Feestrede
naar, strijder m. in 't pankration (z. PANCRACE). voor eene volksvergaderinq; pleytige lofrede t., lof
- Paneratie, f. (pr. t=c), z. v. a. PANCRACE; dicht, eereschrift fl.; - (bij uitbreiding) lofspraak f.
al wat men goeds en lof/rIjks van iemandzeqt: 11
ook z. v. a. PENTATHLE.
Pancratique, adj. [Opt.]: Oculaire p-, sterk fait le p- de son cmi en toute occasion, hij spreekt
vergrootend oogglas n.
bij elke gelegenheid tot lof van zijnen vriend, hqj is
Pancreas, m. [Anat.] Aivleesch n., alvleesch- altijd en overal zijns vriends lofredenaar of lofklier, buikspeekselklier, groote maagklier f. binnen trompetter. - (iron.) Vous lui taites lá un beau
de platen van het (iarmschril des karleldarins, p , gij houdt daar eene mooije lofrede op hem: gq
pdnkreas n. - Panei-éata1ge, t. [Mid.] ligt daar aardig Zijne doopceii. - (Loc. prov.) II
Pijn t. in t alvleesch. - Paneréatagique, est menteur comme un p- of comme une oraison
adj. Die pijn betreffend, p a n Ic r e a t a ig i .c c P.
funèhre, hij liegt als een lofredenaar, als een kwakPancréatemphraxis, f. [Mid .] Overvulling, zalver, hij is een onbeschaamd leugenaar. - PAverstopping t. van de buikspeeksciklier. — Pan- NÉGYCIQUE, adj. [Ant.]: Jeux p-s , volksspelen,
créatieo-dnodmnal, e, adj. [Anal.] Het al- volksfeesten, p a n e g y'r i s c h e feesten n. pi. vleesch en den twaaifvingerigen darm betreffend. Discours p-, lofrede t. - Panéyris, in., z. v. a.
-

-

-

-

-

-

-

-

- Paneréatine, t. [Mid.] Alvleeschsap n.,

vocht, dat de olvieesc/iklier afscheidt. - Paiseréatiqne, adj. [Anat.] liet alvleesch betreffend,
pankreâtisch: Sue p-, z. v. a. PANCREATINE.
— Panei-éa.tite, f. [Mid.] Alvieeschovtsteking,
pa nkreati liv t. — Pancréatoncie, t. [Mid.]

PANÉGYRIARQUE. .- S Panégyrisrne, in. [Lilt.]

Overdreven lofrede f.; toon, stijl m des loftrompetters; - opstel II. in den vorm der lofrede, p anegyrismus n. - Panég'yrste, rn. Lofre-

denaar, schrijver of houder eener lofrede, paneg y riis t i n. ; - (hij uitbreiding en doorgaans its

PANEL
ongunstigen zin) tofbazuiner, loftrompelter in. ---

[Ant.] Feestredenaar: ook z. V. a. PANÉGYRIARQUE.
Panel, m. [Bot.] Malabaarsche boom m., z. v. a.

MYROBOLAN.

--

PANNEAMJ.
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geheugen, een vergeetachtig mensch. II est sot comme
un p-, hij is zoo dorm als een os. Puiser de l'eau
dans un p-, vergeefschen arbeid doen, den moe iaan
wasschen. z. ook ADIEU, ANSE, OEUF.
Prov.),
— (

Panelie, f. [Com.] Ruwe. gele suiker in schijf

stukken uit Zuid-Amerika en de Antillen,-vormige

Z. bMERCIER. — [ Arch.] , z. ANSE. — [ Armur j Pd'arbalète, opleg m., oplaag f., van een' kogelkruis-

boog. — [Chas.] Soort van vogelknip m. — [Cost.]
Hoepelrok n. — [Econ. rur.] Gevlochten bijenkorf m.
met alle winden draaijende machine f., dienstig tot [Escr.] P- b espadon, mand voor espadon- oefening.
het opvoeren des waters, het malen der granen, --[Hart.] P- anglais, engelsche mand (ter veihet uitpersen der oliezaden, enz.
lige verzending van plantgewassen). — [Jeu] Klein
mandje of bénnetje H. voor den inzet of pot; — de
Paner, V. a. [Cuis.] Met brood- of beschuit
-kruinsbetojf inzet zelf. — [Mar. et Artill.] P- à pierrier, steenomwikkelen, pan é ren.
Panerée, f. Mandvol f., korfvol m. (inz. van mand voor mortieren. P-s pour suppleer aux ancres,
vruchten) .
ankermanden. --- [Pêcbe] P- de pecheur, garnaal-j- Paneret, 1- Panerot, m. (verklw. van net n., garnaalmand. P- de bonde, fuik f. zonder
hals. — [Tech.] Glazenmakers houten korf voor
paneer) Mandje, korfje n.
t Paneter, m. Bakker m. (boulanger).
glastafels of ruiten P- de macon, zeefmand der
Paneterie, f. Broodkamer f. (in godshuizen, metselaars. Plátre an p-, gezifte pleisterkalk m. -kloosters, gestichten). — Hof bakkerij f.; het per- z. ook PANE.
soneel der hof bakkerij. — Panetier, in. BroodPanifiable, adj. [Didact.] Tot broodbereiding
meester, brooduitdeeler m. (in godshuizen enz.). — geschikt, goed om brood van te bakken: Le maïs
[Hist.] Grand p-, opperbroodmeester, opper bakker, est p-, van de maïs kan men brood bakken. -opzigter van de hof bakkerij en van al de bakkers 'I- Panificatenr, m. Bakker m. (boulanger).
in 't rijk. — Panetière, f. Herdersbroodzak ni., -- Panification, f. Broodmaking, broodbereiherderstasch f. — [Chas. J Zakvormig net, zaknet n. ding f. — Panifiee, m. [Didact.] Kunst f. der
broodbereiding. — Panifier, v. a. Tot brood ma. - Paneton, m. [Bout.] , z. v. a. BANNETON.
ken, brood bereiden.
Panfilie, f. [Hort.] Soort van tulp f.
Panique, adj. (alleen voorkomend in): Terreur
Pan gertnanisrne, m. [Polit.] liet streven, dat
alle volken van duitschen oorsprong onder ééne heer- p , of somtijds als subst. PANIQIIE, f. Plotseling
schappij wil vereenigen, p a n ge r in a n í s m u s n. blind alarm n., plotselinge, maar onnoodige of on% Panglossie, f. [Philol.] Verzameling van gegronde schrik m., algemeene overbodige ontstelboeken en geschriften in velerlei talen, pan glas- tenis (zoo als, naar luid van 't oud geschiedverhaal, de veldgod Pan die den Galliërs bij den Del5 á e f. -- De gezamenl ijke talen f. pl.
phischen tempel op 't ltj f joeg), panische schrik m.
Pangolin , m. [H. n.] Kortstaartig schub
duiveltje n. [mauls brachyura].-dier,fomsanch
Panic, Panisse, m., z. PANIC.
Pangonoias, m. (pr. — ace) [Minér.] PrisPaniston, m. [Com.] Fransche gedrapeerde
ma n. van kwarts.
wollen stof f.
Pangonic, f. [H. n.] Snuitbrems f., van de
Panlexique, m. [Didact.] Volledig woorden klasse der tweevleugeligen.
boek, van al de woorden en aangenomen zegswijzen
Panhartnonicon of Panharnionigne, m. eener taal, algemeen léxikon n.
[Neus.] Een door Mars! te Weenen uitgevonden
Pannaire, m. [Tech.] Bezaanleder n., waarspeeltuig, dat vele blaasinstrumenten vereenigt, mede de averegtsche zijde van eene slof bij het
p a n h a r m ón i kon n. — Panhellénies, f. pl. winden op den weversboom, bi de zijde fabrikan[Ant. gr.] Feesten n. pl. ter eere van Jupiter (die ten, omwonden wordt.
den bijnaam van panhellénion, albeschermer van
Panne, f. [Com.] Pluisfluweel (van zijde, kaGriekenland, droeg) , p a n h e l l é n i ë n f. pl.
toen, wol, garen, geitenhaar) , fulp, felp, trijp n.;
Panhydromètre, m. [Phys.] 41vochtmeter, (absol.) zijdetr jp. Manteau doublé de p-, mantel
werktuig om hei specifiek of soortelijk gewigt van met zidefluweel gevoerd. — [Econ. dom.] Buikallerlei, vloeistoffen te bepalen, p a n h y d r o m e- vet n., reuzel m. en n. Un cochon inaigre a peu
ter m.
de p-, een mager varken heeft weinig reuzel. —
Panic of Panicum, ook (minder goed), Pa- (fig. et fain.) Ce garcon a deur doigts de p-, deze
nis, Paniz, m. [Bot.] Panikgras, venkel- of jo gen is spekvet. — [Bias.] Pels m. van hermelijn
gierstgras n. P- commun, gierst I. P- d'Italie, of van vair. — [Bot.] Dikte der eigen zelfstandigvogelgierst.
heid van 't vruchtbekleedsel. — [Hort.) P- isabelle,
Panlcasut, M. [Bot.], z. ERYNGE.
izabelkleurige anemoon f. —,[Mar.] Het liggen met
Panieées, f. pl. [Bot.] Panikgrasplanten f. p1. volle en tegengebraste zeilen. Etre en p-, opgebrast,
Panieophobie, f. [Méd.) Ongegronde schrik m. onder den wind bijgedraaid liggen. Mettre en p-,
of vrees f., panische schrik. — Het schrikken in opbrassen. Rouler p- sur p-, zwaar slingeren, al
den slaap; nachtvrees, panikophobíe, pano- slingerend aan beide zijden even veel overhalen. -p h obi e. — Panieophobique, adj. Die vrees, [MiI.] Rester en p-, onbewégelijk voor den vijand
dien sch rik betreffend, p a n i k op h ó b i s c h, p a- staan. — (fig. et fam.) II se tient (of Ii reste) ets
nophóbisch.
p-, hij loert in stille eene geschikte gelegenheid af.
Panicujie, f. (of m.) Bist, bloemen- of vruch- — [Tech.] Dakstoel m. — La p- dun marteau,
tenri,sl f., vrucht- of bloembundel ni. Flours, Grai- het achterste van eenen hamer, klaauu' m., pen
nes disposées en p-, ristgewijs staande bloemen f. of pin f.
pl., ristgewijs liggende zaden n. pl. — PanieuPannean, m. (verklw. van pan) Klein pand,
lé, e, Panieuliforene, adj. [Bot.] Bistgew js, klein vak n., kleine baan f. tJn p- de poste, de
ristvormig.
lambris, de carrosse, een paneel van eene deur, van
Papier, m. Mand, ben f., korf m. P- it anse, een beschot, van eene koets. P- de vit re, vak met
h couvercle, korf met een hengsel, met een deksel, glazen ruiten. P- aver les anges, een r eheel f;las
hengsel-, dekselanand. P- b Claire-vole of à jour, in zijn lood. — Zadelkussen n.; draagkussen op
Z. CLAIRE-VOLE. P- plein, digt gevlochten mand. Pden rug van een lastdier f. — Versierd veld n.:
dun cache, dune diligence, mand van, een reis-, Les p-x de Celle grille sopt superbes, de versierde
postwagen. P- de boulanger, bakkersmand. P- à velden van dit traliewerk zijn voortreffelijk. -charbon, kolenmand. P- an liege, waschmand, Zijde f. van een' gebouwen' steen. P- de tête,
baliemand. P- à ouvrage, werk-, breimand n. — zijde, die in het gezigt valt, voorzijde. P- de lit,
(b uitbreiding) Inhoud m. van eerie mand, mand liggende zijde. — P-x, twee evenwijdig staande
(panerée): Ces fruits se vendent au p- ,-volf. raderen der friseer-machine. -- [Chas.] Net n.
die vruchten worden bi* de mand verkocht. — Le (voor hazen, kon-(nen enz.): Tendre un p-, des p-x,
dessus, Le fond du p-, het bovenste (de beste of een net, netten uitspannen. — (fig.) Donner dans
toonwaren), het onderste (de mindere of slechtere Ie p-, in 't net vallen, in den strik loopen, zich
waren) van de mand. — (Loc. lig. et fam.) Vous door list laten vangen of blinddoeken. — z. ook
avez pris Ie dessus du p-, gij hebt het beste, het CREVER. — [Mar.] Luik, digt luik n., klap, klep f.
neusje van den zalm genomen. II vows montre le P- P bofte, stolp- of slulphcik. P- de cuisine,
dessus du p-, hij laat u de zaak van hare schoon
rooster m., luik boven de kombuis P-x de earèzijde bekijken. -- C'est un p- percé, 't is een-ste nes, kielluiken n. pl. — [Peint.] Paneel n. (voor
doorbrenger, verkwister; ook: een mensch zonder Bene schilderij).
panélte f. — [Blas.], z. PANNELLE.
Panéinore, m. [Tech.] Nieuw uitgevondene,

-
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Panneanter. v. n. [Chas.] Netten spannen
of uitleggen, om wild te vangen. (Ret woord veroudert.)
(papier n.
Panne6n, m. [Com.] soort van hollandsch
Pannelle, f. [BIas.] Popnlierblad n.
P.tlliner, v. n. [Tech.] Met de pin of 't achtereinde van eenen hamer' oaten in metaal maken.
Panneresse, f. [Tech.] 1J;Iet de langste zyde
in den daa geplaatste steen m.
t Panneterie, f., nu VANNERIE.
Paunetit~I'e, f. [H. n.] (pop.), z. v. a. BLATTE.
Panneton, m. (verklw. van panne) [Tech.]
Sleuieloaurd m. P- d'espagnolette, baard m. del'
spanjolet of stuitroede. waarmede de beuie vensters
get·;[oten worden. - [Boul ] Deecmandie n.
Pannexte.·ne, m. [Bot.] Uitwendig »rucnt-

t Panphilontosie, f. (voorgeslagen woord
ter uitdrukking van) Algemeene welwUlendheid f.
Panpoureeau, m. [Chas] Stevige paal m.,
die 't net iter pluvierjagers optunuit.
Pan~ag~, m. [Man.] Verzorging f. van 't
paard (t11,z. tn gezonden toestand).
(PANSU.
Pansnrd, e, adj. (pop.) Dikbuikig, Z. v. a.
Pause, f. (ram.) Buik; (triv.) pens m. Avoir
]a p- plelne, zyn' buik, pens vol tiebben. - tLoc.
fig. et prov.) II ales yeux plus grands que la p-,
zyne ooue« zijn qrooter dan zijn buik. II taut servir Dieu avant la P-, godsdienst gaat v66r buik-

tiienst. Mleux vaut avolr belle manche que belle

p-, 't i,~. betel' z·ijn geld aan goede kleeren dan aan
smu;/lery te oerteren. z. oak DANSE. -[H. n.]
Eerste of grootste maag f. del' herkaauwende dietnuse; n.
ren. - [Com.] P- de vacne, gebloemrt of gewerkt
Pannicule, f. [Chir.] Fliezu; uitwas n. op linnen n. uit Picardie - P- de Damas, soort
't tioornolie« van 't oog. [Anat.] Huui- of van groote, in de zon gedroogde druiven, damesspiercliee. P- adipeux of gratsseux, netvlies. P- vir- cener rozijnen f. pl. - [Call.] , z. A. - [Tech.]
ginal. nuuuideolies f. (hymen).
Buik f. van eene Ilescti, van eene destilleerkol{.
Pannifo.·me, adj. [Bot.] Lapvormig.
van eene steenen kruik en dgl. - P- d'une cloche.
Panninterne, m. [Bot.] Inwendig vl'ucht- aanslag van eene kiok, rand m. eener klok, waar(denmakers. aan de klepe! stoat.
hulse! n.
Pannoir, m. [Tech.] Kophamer m. del' spelPause, e, ad./. (en part. passe van panser):
Pannolnie. f. (JUI'.] Alwetboek n., »erzame- Cheval P-, »erzorc«, aeroskamd; gevoerterd paard;
ling van al de wetten, pan no mi e f.
verbonden lJaard n. Plate p-e, ierbonden wond f.
PanDOU, m. Oude spelling van PENNON. P- - (fig. et pop.) Cet homme est bien p-, die man
genealoglque, [amuie-scniki. volledig wapen n. Iieef] zijn' buik (pens) vol.
S [Med.J Roode huidv[ek, Iwnigvlek r. - PanPan8eli~ne, f. [Astr. anc.l Volle maan r.
nonage, m. [Feod.] Regt n. op 't ooeren eener
Panseillent., m. [Chir.] Het verbinrlen (eener
banier.- P 3111101lcean, m. (verklw. van pan- wond). - W ondneelers dienst f. engeleverrle middenon) [Feod., Blas.] Wapenvaan, vaan r. -- len n. pl.: JJ doit beaucoup ce chirurgien pour
Schild n. dat de heeren op de wegen en »iersprtm- scs p-s.- On pale tant ace marecnat pour les rers
gen lieten. planten ter aanduiding hunner regts- et le p-, men betaau dien hoefsmid zooveel voor 'I
[Anc. prat.] Papier n. met's konings beslaan en de verdere bemoeiiingen. - [Man.J Bet
magt. wapen op in beslag genomen panden. - Wapen- bezorgen (roslwmmen, borstelen, schoonrnaken) der
bord n. der mannen van de batie. - [Ane. miL] paarden (ook pansement de ]a main geheeten). (In
Strili 10., lint n. van eene lans.
dezen 'lin ware pansa~!'e beter.)
Pauser, v. a. [Chir., Veter.] Verb.znden: pt Panlloseux, ense of Pannositeux,
elise, adj. Met lompen bedekt.
un blesse, un cheval blesse, een' gekwetste, ee'lt
Pannosit~, f. [Med.] Het slapworden del' huid.
gekwetst lJaard verbi.nden. On Ie panse deux foi8
Pann .. ~, (pr. pan-nuce) rChir.] Velle(je n. of par jour, hij 'wordt tweemaal daags verbonden. Pvlek f. op het oog, op't hoornvNes; ook hu.idvlek f., a sec, enkel met droO(J plulisel vel'binden. -- [Man.]
Z. 1). a. PANNON.
(Cayenne. P- un cheval, een paard oppassen, schoon !louden,
Panococo, m. [Bot.] IJzerboom m. (van verzorgen, voederen. Le palefrenier panse bien les
Panolne, m. [Bol.J Oostindische boom m., chevaux, de stalknecht past de paarden goed op.
welks hou.t men aTs een tegengi{t tegen aile soor- - (Lac. pop.) All.ez vous fail'e p-, scheer je wegl
loop naar den duwel! - SE PANSER, V. pl'. Z.ich
ten van vergi[ten roemt.
Panon, m. [Med.], z. PANNON. n.], zelven verbinden. - Verbonden worden; verzorgd,
opgelJast worden.
beter PANNON.
Panslavislue, m. [PoUt.] Het streven naar
Panonceau, m., z. PANNONCEAU.
Panope, m. (H. n.] Groote penguin m. of vpreeniying der gezamenlijkeslavischevolksstammen
tot een r-ijk of althans tot eene nalie, pan s l a vi svetqans f.
Panophobe, m. et f. [MeLl.] !riet nachtvrees m'us n.
Pnnsophe, adj. [DidacL] Homme p-, of als
bezochte, in den sTaap tflkens wakker schrilfkende m.
en f. - Panophobie, r. Nachtvree.c: f., het subst. PANSOPHE, m. Alweter, algeleerde m. schrikken in den slaop; -- ooli Z. v. a. terreur PanSOI)hie, r. Alwijsheid, algeleerdheid L; PANIQUE. - Pallophobhlue, ad}. Die vrees, waan m. van aUes te wete11,. - Pansopbiqne,
adj. Alr7eleerd, alwijs, ]JansrJphisch. -- Pandat scl,rikken betre/Tend, pan ()ph 6 b j. s e h..
Panophie, f. f Anc. mil.] Volledige wapenrus- sperllJie. f. I Pllys.] Leer f. eener algemeene verting f. - (jig.) IVuttelooze bagaadje f., onnoodig spTeiding van de kiemen rler levende wezens. [Med, Chi!'.] Verwm'de op.~onpinfl van vreemde
reis(Joed n.
stotren, etter, enz. - Pansper.nique" adj. Die
Pallops, m. [H. n.] Snuitvlie(1 f.
, .
Palloptiqne, adj. A/ziend: [Arch.] EdIfice leer, die o[Jhooping betrflfend, pa n s pe r m is eh.
Panst~,,~ol'aflla, m. [Phvs.J f700rstelling f.
p-, or als subst. PANOPTIQUE, m. Zonrlanig ingeriot
gebouw, dat l1et oog uit zeker standpunt al de van een voorwerp (eene stad, een monument, enz.)
inwenrli(Je deelen omvat, p a no p tis c h gebouw, in gekeel verheven werk (relief) en in zijne ware
grootte (ool~ plan en relief geheeten) , pan st epan6ptikon n.
Panoralua, m. Algpzigt n., albeschouwinrt f., reorama n.
P~lnsu" e, adj. ({am.) Di1£buikig, een' dikken
cirkPlvorrniue scMlderij, die een' geheelen horizon
voorstelt, in 'iDelks m'idddpunt de aanschou.wer buik (pens) hebbend: C'est un homme fort p-, of
staat en zoo het overziot 1Jan een aehecl, b. v. van als subst. C'est un gros P-, 't is een dikbuik,
eene stad, van een' 'Veld,~la(f, kriint," pan 0 r rna n. dikzall:.
- Panoritiuique, adJ (juister ge'Vormd ware
P 3l1taga" m. [Bot.] Rood-samlelhoutboom m.
Potlntagogne, adj. [Pharm.]: Medicaments
panoramatique) Een alziat ne1)end; l1et panorama
betre/fend, pan ora m isc h. -- Pnnorogra- p-s. or ais subst. PANTAGOGUES, m. pl. Alles uitphe., m. rPhys.] Ben in 1821 uitoevorulen :werlr- drijv~nde, volkomenbuikz'uiverende mirldelen, p a ntuig, om het perspectief del' 1)onrwerpen, rlw den t a (J 0 nan. pl.
Pant.lgrnelhlu~, adj, ({am.) Onophou;(/elfjk
horizon ornneven, oor,enhliklwlijk op een plat vlali
etcnd en drinkend, rwoit verzadifJd (naar Pantaover te orengen, pan 0 r 0 g r a a p h m.
Panorlultps. m. pl. [H. n.] Sr f1Orp'ioen vlie- gruel, een held uit het werk van Rabelais. Vie de
yen f. pl. (mouehes scorpions). - Panorpe, m. Pantngruel et de Gal'gantua). - Over lekliel' eten
en drinken handelend. pan tag r'u eli sc h. Schorpioenl\lieg f.
Panonfle. f. (pop.) Ruige zool f. in deklom- Pitntag·.. n~ljs~r" v. n. Overdadig drinken, zuipen. -- P.tlntagJ·lu~liswne, m. ZorfJe{oosfJeid,
pen or holslJlokken.
Panonil., m. [Agrie.] Mats-aar 1.
(joot f. epikurisrhe 'wijsbeueerte r., pan tafJruelismus n.
Panollre, f. [Mar.] Soort van chinesche gal- - Pantagrueliste, m. Goede-siermaker, vriend

a
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PMNTAGUIVRES
van lekker eten en drinken en zorgeloos leven, p a n-

tagruelíst m.
Pantagu ières, f. pl. [i 1ar.], z. PANTOQUIERES.
Pantaine, f. [Chas.], z. v. a. PENTIERE.
Pantaléo!i of Pantalon, m. [Mus.] Groot,

naar 't klavier gelajkenst vertikaal speeltuig (naar
zijn' uitvinder Pantaleon Hebenstreit), pant áleon of pantalon n.
Pantaion, m. [Théát.]

Potsenmaker, hans

-

worst m.; eig. eene maskerrol in 't Italiaansche
volksblijspel: een slim , rijk, nu eens gierig, dan
jaloersch, vaak verliefd venetiaansch koopman, die
in wijde matrozen-broek (de in Venetië algemeen
heerscliende dracht) optreedt. — (van daar) Lange
broek, p a n t a l ó n f. P- a pied, broek met slopkousen. — [Danse] Zekere contredans- feguur, pant a l o n. -- [Corn.] Naam eener papiersoort uit
Angoulëme_ — [blus.] , z . PANTALEON . — (fig. et
fam.) C'est un p-, on vrai p-, 't is een man, die,
om tot zijn doet te komen, allerlei rollen speelt. A In Parbe de P-, in tegenwoordigheid en in spijt
van hein, dien de zaak het meest aangaat. — P antalonnade, f. [Théa.L] Pantalondans m.; aller
zotte figuren, grappen f. pl. van een' potsenma--lei
ker. — (fam.) Geveinsde betuiging van vreugde,
smart, gedienstigheid, enz., veinzer] f. — Narrenstreek m., om zich uit de verlergenlseid te redden,
pantalonnáde f. — Pantafonné, e, adj.
[Tech.]: Tonneau p-, geheel, van boven tot onderen omhoepelde ton f.
Pantorbe, f. Fabelachtige steen m. der Ouden,
welken men de eigenschap toekende om het goud

aan te trekken.

Dante, f. Snoer van muntschelpjes (cauris),
schelpcjeld n. — [Dras.] Paardenharen zeefdoek m.
t Pantelant, e, adj. Hijgend, buiten adem:
Il est tout p-, hij is geheel buiten adem. — (fig.)
Chair p-e, lillend vleesch n. — t Panteler, v. n.
Hui en, buiten adem z. n.
Pantène, f. [Pèche] Soort van steeknet n.

aan 't einde der vischweren, om er de paling in
te houden.
Pantenne (en), loc. adv. [Mar.] Ontredderd,
in -wanorde, aan flarden; overkruic getopt, de raas
getopt en gekaald: A la fin du combat Ie vaisseau
se trouva en p-, op liet einde van 't gevecht was
het schip geheel ontredderd, waren de zeilen aan
flarden geschoten
A In mor t de 1'ainiral tous
les vaisseaux inirent leurs vergues en p-, bij den
dool des admiraals topten al de schepen hunne raas
overkruis.
Panter, V. a. [Tech.] Het leder voor de kaarden opspannen. — Panteur, m. Raam n. tot het
op.cpnnnen en vasthechten van het kaardleder.
Pannthachate , I. [R. n.1 Gevlekte agaat,
panterhuidkleurige agaat m.
.

—

Pannthaée, adj. f. [Ant.] : Figure p-, of als subst.

PANTHC.E , f. Standbeeld n., (lat de attributen of

kenleekene e, van verschillende godheden vereenigde
-- La nature p-, de opperste godheid f. — PantJhéisnme, in. [Phil.] .Stelsel of geloof n., dat het
heelal of de wereld de Godheid zelve is, p a n t h eis m u s n. P- psychologique, stelsel, dat God als
de ziel der wereld en de wereld als 't ligchaam
der Godheid beschouwt, psychologisch pantheis-

mus. P - cosmologigtue, stelsel, dat God en 't

heelal als één en 't zelfde beschouwt, kosmológi.sch
pantheisinus. P- ontologique, stelsel, dat alleen eene
eeuwige zelfstandigheid erkent, die zich hier door
de gedachte, daar door de uitgebreidheid openbaart,
spinosismus, ontologisch pantheismus. P- mystique,
stelsel, dat de gezamenlijke dingen als één wezen
beschouwt, waarvan het wezenlijke en denkbeeldige,
het onderwerpelijke en voorwerpelijke om zoo te
zeggen de beide tegenovergestelde polen zijn, mysti.sch. pantheismus. — Panthèiste, in. 4anhanc:er van zulk een u ij.sgeeriv; stelsel, p a n t h e ja t.
-- Ook als adl/.: Syst.ème p-, pantheistisch stelsel , pantheisrn us n. --- Panthi'iestique, adj.
Het pontheismus betreffend , daartoe behoorend,
pantheistisch. -- ranthéotogie, f. Geschiedenis, beschrijving van al de Goden des heideven. -- P suithéoloique, adj. Die geschiedenis
of besehrjvingbetreffend, pan theoló^giseh..
Panthéon, m., [i-list.] '7"empel der oudheid,
aan al de goden gezamenlijk gewijd. algodentempel n., p et n t h e 0 n n.; — (later, onder de pausen)

PANTOQUI - RES
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kerk te Rome, aan de maagd Maria en aan al de
heiligen gewijd, nu rotonda geheeten. — P- de Paris,
eeretempel voor overlédene groote en beroemde mannen, nationale tempel der onsterfelijken (weleer de
kerk der heilige Genoveva), het parjsche pantheon.
— (/1g.) Huldevereering f. der nakomelingschap: Sa
place est marquée dans Ie p- de l'histoire, 't geschiedboek zal zijn' naam in eere houden. — -I- Panthèoniser, v. a. In 't pantheon plaatsen.
Panthère, f. [H. n.] Panter m., panterdier n.,
parder m., een roofdier in Afrika en Oost-Indië,
dat naar den tijger en luipaard gelijkt. — [Minér.]
Pierre de p-, gevlekte jaspis of agaat m.
Panthyinagogaue, adl., z. v. a. PANTAGOGUE.
Pantière, t. [Chas.] Vlouw f., snippennet n.

— Gebreide jagerstasch f.
Partin , in. Bordpapieren lédemannetje n.,
draadpop f., hansworstje n., een bekend kinderspeeltuig. — (fig. et pop.) Zotte-gebarenmaker; —
st f, onbeholpen mensch; — veranderlijk, telkens
van gevoelen veranderend mensch in.—P- politique,
politieke draadpop.
Pantine,f. [Corn.] Bundel m. strengen (van garen, zijde, katoen, enz.). --Pantiner, v. a. Strengen tot bundels binden.
Pantocratrice, f. Keizerin f.(impératrice).
Pantogène, adj. [Minér.] Gezamenlijk afnemend of decrescérend, (van kristallen) .
Pantogonie, f. [Géom.] Kromme lijn f., die zich
voor elke stelling van hare as onder een' standvastigen hoek sn(jdl.
Pantographe, in. [Dess.] Teekenknaap, teekenaap of enkel aap m., werktuig tot nateekenen
en verkleinen of vergrooten vein allerlei teekeningen of platen, pa n to g ra a p h m.—Panto,-raphie,f. Gebruik n. van den teekenaap, het copiéren
met den pantograaph. — [Philol.] Verzameling I.
van al de alphabetten. -- Pantographigiie,
adj. Den teekenaap of zijn gebruik betrefend ,
pan to g r á p h i s c h. — Pantographigaement, adv. Door middel van den teekenaap, op
pantográphische wijze.
Pantoiernent , Pantoinient, m. [Faut.]
Aámborstigheid f. der valken.
Pantoire, f. [ílar.], z. v. a. PENDEUR.

t Pantois, e, adj. Hijgend, buiten adem. —
(fig. et fam.) Verbaasd, verstomd, verbluft. --PANTOIS, m., z. V. a. PANTOIEMENT.

Pantoniètre, m. [Géom.] Almeter, hoekmeter, werktuig om allerlei afmetingen op het veld en
aan den hemel te bepalen, h o l o ni e t e r, p a n t omete r m. — Pantométi'ique, adj. Den pantometer betreffend, p a n t o rei é t r i s c h.
Pantomime, in. [I'héát.] Gebarenspeler, pantomimist M. — PANTOMIME, f. Gebarenspel n., gebarenspraak f., de kunst van de gedachten, gevoelens, hartstogten, handelingen enkel door gebaren en
gelaatstrekken, zonder woorden, aan den dag te
heggen, pantomíme, pantomimiek f. — Soort
van tooneelstuk n., waarb ij de handeling enkel door
gebaren wordt voorgesteld, p a n t o ni i in e. — PANTOMIME , adj. Door gebaren uitgedrukt, p an t o miin is c h: Danse, Ballet p-, gebarendans, pantornimische dans ni., pantomimisch ballét n.-Panto'
mimique, adj. Tot hel gebarenspel of de gebarenkunst behoorend, p a n t orni m i s c h. -- Met gebarenspel gemengd, gedeeltelijk door gebaren voorgesteld.
t Pantonnier, m. Brugwachter. --- (fig.)
Trots en onbeduidend mensch in.
Pantopha e, in. [Didact.] ,sleter, alvraat;
veeleter, p a n t op h a a g m. — Ook als adj.: Les
aniniaux p-s, de allesetende dieren n. pi. -Pantophagie , f. Alverslindende eetlust m. , vraatzucht f. — Het alleselen, gebruik van alle eetbare
dingen zonder onderscheid. -- P autophagiqise,
adj. Allesetend, pa n t o p há g i .s c h.
Pantophile, m. [Didact.] Aleriend, vriend
van allen en alles. -- Ells adj. 41minnend.
Pantophobe, adj. [itlédl.] Met vrees voor alles behehd, p a n t o p h. ó b i s c h. — Als subst. in.
en f. Lijder m., lijderes f. aan pantophobie. -Pantophohie, f. Vrees voor alles; ook: watervrees f.
Pantoptères, m. pl. [H. n.] V isschen m. pl.,
die geene buikvinnen hebben, p a n t ó p t e r a n. pl.
Pantoquïères, f pl. [Tar.] Zwichttalies f. pl.,

talies om te zwichten bij stormweder.
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-

Pantoufle, f. Panto ffe l f., gemakkelijke huis- of
kamerschoen m.; pantoffel zonder achterstuk, muil f.
Etre en p-s, pantoffels aanhebben. Mettre ses sonhers en p-s, zijne schoenen neêrhakken. — (Loc.
fig. et prov.) I1 a mis son soulier en p-, hij meent
zich al goed vermomd te hebben, hij houdt zich
voor verkleed, als hij zijn' hoed het achterst voor
zet. — Raisonner comme une p- of Raisonner p-,
zonder verstand spreken, zotte taal uitslaan, —

[Bot.] P- de Notre Dame, z. v. a CYPRIPEDE ,
MUFLIER — [Chir.] Ver band n. voor de breuk der
Achilles-pees f. — [Maréch.] Soort van hoefijzer,
dat van binnen dikker dan van buiten is. — EN
PANTOUFLES, loc. adv. Op zijn gemak, zonder moeite.
II vit en p-, hij leeft op zijne muiltjes,verrigt weinig
of niets. Faire une chose en p-, eene zaak zonder
moeite, gemakkelijk doen. — Pantoufler, v. n.
(fam.) Zotteklap uitslaan, onverstandig spreken —
Keuvelen, gemeenzaam praten. — Pautouflerie, f. ((am.) Verkeerde redenéring f., zottepraat m.
— Gekeuvel in — [Tech.] Het pantoffel- of muilenmaken. - Pantotif ier, m. [Tech.] Pantoffel-, muilenmaker; panto/fel-, muilenverkooper m.—
(fig.) Pantoffeldrager, iemand, die gaarne of meestal pantoffels aanheeft. — [H. n.] Hamervisch m.
.

(marteau).
-f- Pan ufle, m., z. V. a. PANTOUFLE.
Panulé, e, adj. [Chir.]: Furoncle p-, brood-

korstachtige bloedvin f.

Panurge, m. [H. n.] Graafbij f. — PAN URGE
(naarrc van eene personaadje uit Rabelais) (/1gg.)
C'est un P-, un vrai P-, 't is een geslepen gast,
een gladde vogel m. — Moutons de P-, nadpers m.

l., =Iers f. pl., menschen, die alles nadoen,
oe
ik 't ook moge wezen.
Parris, m. (pr. pa-puce) [Méd.] Kliergezwel n.
Paon, m. (pr. pan) [H. n.] Paauw m. Pspicilere, javaansche, japansche paauw. P- de la

Chine. z. V. a. EPERONNIER . P- des palétuviers, z.
CAURALE. P- du Thibet, z. CH1NQUiS. Queue de

p-, paauwestaart m. Le p- fait la roue, de paauw
breidt zyn' staart uit. — (fig. et (am.) II est glo-

rieuY comme no p-, hij is zoo trotsch als een

paauw. C'est Ie geai paré des plumes du p-, 't is
de kraai met paauwevelren: hij schikt zich op met
vreemde veren, hij pronkt met het werk van anderen. — [Astr.] Paauw m. , een zuidelijk sterrebeeld n. — [Bias.] P- ouant, miraillé, posé de
front, pronkende, gespiegelde, aanziende paauw. —
[H. n.] P- bleu, P- marin, zeepaauw, paauwvisch m.(van't geslacht der lipvisschen). P- diode,
indische paauwvisch (ook een lipvisch). — Paauwenoog n., naam van verschillende vlinders. P- de
jour, z. v. a. Jo. P- de nuit, paauwspiegel, groote
atlas m. — P- de mer, zeepaauw, klein zee-insect
in de zee bij Ceylon, met vier rozekleurige vederen
in den staart. — t Paonacé, e, Paonné, e,
adj. (pr. pa -na-cd, pa-né) Paauwe.^taartkleurig,
veelverwig. — Paonne, f. (pr. pane) Paauwin f.
— Paonnea5I, m. (pr. pa-nó) Jonge paauw m.,
paauwtje H. — Paonnet, m. (pr. pa-nè) [Arre.
mil.] Soort van pijl m. — Paonnier, nl. (pr.
pa -ni -é) Pijlschutter m. — [Fcon. dom.] Oppas

-strm.depauwn

Paour, m. Lomperd, vlegel m.
Papa, m. Papa m., kinderwoord voor père,
vader. Grand p-, groot-papa, grootvader. — (Jam.)
C'est no gros p-, un p- de bonne mine, 't is een
dikke papa, een gezette en gezonde oude heer. Un
bon p-, een goede ziel. — [H. n.] Koningsgier,
gierenkoning [vultur papa] , oeroeboe m.
Papable, adj. m. (plats.) Tot paus verkiesbaar: Cardinal p-,
Papaliig ue of Papahigae , f. [Mar.] (in

sommif e havens) Bovenzeil n.
Papaieot, m. [Bot.) Soort van papaya- of
smeloenbnum m. van Amerika, zonder takken. —
Papaie, f., z. PAPAYE.

Papal, e, adj. Pauselijk: Dignité p-, pause-

lf ke waardigheid f. -- Terres p-s. pauselijk ge-

bied n., de Kerkelijke staat m. — Papalin, m.
[Anc. mil ] Pauselijk soldaat m . — % Papaliser,

V. n. Naar de pauseljke waardigheid dingen. —
t Papatiste, m. Pauselijke stoel m. — -^ Pa.
palité,

f., nu PAPAUTE.

Papan, m. [H. n.] Muskuseend f.
Papas, m. (pr. pa-pace) Naam. dien vele oostersche christenen aan hunnen priester, bisschop,

PAPHIE.
en patriarch geven, p a p as m.— Opperpriester m.,
bij de Peruanen. — [Bot.] , z. v. a . TOPINAMBOUR .

Papat, m., Papa^ité, f. Waardigheid vara
paus, pauselijke waardigheid f., pausschap n. Aspirer Is la p- , naar de pauselijke waardigheid
staan of dingen. — Tijdduur m. der pauseljke

bediening: Pendant la p- de Pie IX., gedurende
het pausschap van Pius IX.
Papavéracé, e, adj. [Bot.] Slaapbol- of mankopachti.g. — PAPAVERACEES, f. pl. Papaver- of

slaapbolgewassen n. pl., mankopplanten f. pl. —
Papavérate, m . [Chim .], z. v. a. MECONATE.
Papavérine, f ., z. v. a. NARCOTINE. — Papavériquae, adj. [Chico.] , z. v. a. MECONIQUE.

—

Papayace, e, adj. [Bot.] Naar den papayer
of meloenboom gelijkend. — Papaye, f. Amerikaansche meloen m. — Papayer, m. Amerikaan
echte meloenboom, p u payer, papaya m.-scheof
Pape, m. Paus m. Le tiara du p-, de tiara of
drievoudige pauselijke kroon f.--Soldat du p-, pauseljk soldaat; — (injur.) slecht soldaat, lafaard m.
Eta
ts du p-,Pauseli ke staten m. pl., Kerkelijke Staat
m. — (Loc. prov.)Nous avons fait un p-, wij waren
van eenerlei gedachte. Pour devenir p-, it n'y a
qu'à se proposer de l'être, alles is mod elyk, wanneer men zich maar moeite geeft en de regte middelen gebruikt. Il est fantasque comme in mule
du p-, by is een grillig, eigenzinnig man. Il est
assis en p- Colas, hij zit daar breed en gemakkelijk. I1 n'en branlerait pas pour le p-, hij is door
niets van zijn stuk te brengen. I1 en met bies
dans le grenier du p-, hij slaat veel van zijn gebed
over. z. ook MOUTARDIER. — [H. n.] Paus m., eene

carolinasche dikbeksoort.

Papefigue of Papefiguière, Papeligos-

se, f. (door Rabelais gesmede woorden) Land der
ongeloovigheid, der ketters, waar men zich aan
den paus niet bekreunt, met hem spot.
Papegai, of (somtijds) Pape;aud, m. [Jeu]
Houten oj bordpapieren papegaai in , op een' slaak
gezet, waarnaar men schiet. Tirer au p-, naar
den papegaai schieten. — [[TI. n.] Groote papegaai m. in Amerika.
+ Papéger, v. n. Al het mogelijke doen om

op den pauselíjken stoel te geraken.
Papelard, m. (dénigr.) Huichelaar, schijnheilige m. — Als adj : Huichelend, valsch : Air p-,
Mine p-e, valsch, huichelachtig gelaat n. — 5 Papelarder, v. n. Den huichelaar spelen. -- t Papelardie,tPapelarderie,tPapelardise, f.
Huichelari, schijnheiligheid f. — -[- Papelardiser, V. a., z.v. a. PAPELARDER . — tPapelardisnme, m. Stelsel n. des huichelaars, des veinsaards.
Papeligosse, f.. z. PAPEFIGUE.
Papeline, (bij verbastering ook) Popeline, f.

[Com a Halfzijden stof, soort van gros-de-Tours,
met inslag van floretzijde of katoen, p a p e l í n e f.
Papelonné, e, adj. [Bias.] : Ecu p-, geschubd
schild n. (met figuren in de gedaante van vischschubben bedekt) .
Paperasse, f. Oud beschreven, onbi uikbaar
papier, scheurpapier n. — Paperasser, V. n.
((am.) Papieren doorsnuffelen; — papier beklad
nutteloos beschrijven. - Paperasserie, f.-denof
Hoop m. scheurpapier. — Paperassier, m.,
-ière, f. ((am.) Verzamelaar, bewaarder m., ver
bewaarster f. van oude, nuttelooze-zamelrst,
papieren
Papesse, f. Pausin f. (alleen voorkomend in):
P- Jeanne, pausin Johanna (eene vrouwelijke personaadje , die , naar 't voorgeven van sommige
schrijvers, na Leo IV. den pauseljken stoel zou
bezeten hebben).
Papeterie, f. Papierfabrijk f., papiermolen,
papier handel in. -- Kunst des papiermakers, papiermakerij f.; — winkel m. van papier en andere
schrijfbehoeften. -- Soort van n e c e s s a ire, bord
houten doos f. met schrijfbehoeften. II-paiernof
s'est enrichi par la p-, hij is rijk geworden door
den papierhandel. — Papetier, m. Papiermaken, papierfabrikant; — pupierhandelaar, pepier
verkooper. — Ook als adj.: Ouvrier p-, papiermak n, werkman van eene papier tabrijk. Marchand p-,
papierkoopman m. — Papetlère, f. Vrouw des
papiermakers, des papierhandelaars; — verkoopster van papier en andere schrijfbehoeften.
Paphie, f. [H. n.; Porseleinhoorn m., eene
tweeschalige schelp. -- Paarlemoêr- vlinder m. •
e

APHORE
Paphore, m. [H. n.] Soort van groote arend m.
Papicole, m. Pausaanbidder m. (toenaam door
de protestanten aan de roomsch-katholjken gegeven).
Papier, m. Papier n. P- fin, gros, qui a du
corps, fijn, grof, dik papier. De l'épaisseur du p-,
dune feuille de p-, zoo dik als papier, als een
blad papier. P- Bien collé, goed gelijmd papier. Préglé, gelinieerd papier. P- a lettres, postpapier.
P- velin, vel jn-papier. P- marbré, maroquine, gemarmerd, marokijn-papier. P- à lettres doré sur
tranche, op sneê verguld postpapier. P- de deuil,
papier met een' zwarten rand , rouwpapi.er. Pbrouillard, vlak-, vloeipapier. P- à dessiner, teekenpapier. P- timbré, gezegeld papier. P- libre of
mort, ongezegeld papier n. P- cartier, kaartpapier.
P- retrié, papier, dat water-, ijzer- of andere vlak
heeft. P- de couleur, gekleurd papier. P- à-ken
cartouches, patroonpapier. P- à gargousses, kar
goudronné, geteerd papier. P- gris,-doespair.P
graauw papier, huidpapier, geteerd graauw papier
(voor scheepmakers). -- P- point of P- tenture,
behangsel-papier. Une rame, one main de p-, een
riem, een boek papier. Ce p- ooit, dit papier slaat
door, vloeit. Un p- volant, een los, ongebonden
blad N'écrivez pas cela sur un p- volant, schrijf
dat niet op een los blad. — P-s, papieren, bewijsstukken n. pl. van allerlei aard: Ce voyageur n'avait pas de p-s, die reiziger had geene papieren,
geen' pas. Il attend pour se marier que ses p-s
soient arrivés, hij wacht, om te trouwen, op z jne
papieren. --- Beschreven blad, stuk, document n. of
oorkonde f., handschrift, bewijsstuk n., enz. J'ai
égaré on p- important, ik ben een belangrijk stuk
of papier kwijt. II m'a vendu sa maison, et men
a remis tous les p-s, hij heeft mij zijn buis ver
mij alle papieren, handschriften, bewijs --kocht,en
stukken overhandigd. — [Banq., Corn.] Papier I.,
papiergeld n., wissel in., aanwijzing f., schuld
monnaie, papieren geld. Tout son-briefm.,nzP
biers est en p-, zijn gansche vermogen bestaat -uit
papier (certificaten, obligatien). 11 m'a payé en p-,
ht heeft mij in papier betaald. Les p-s haussent,
baissent, de fondsen rijzen, dalen. — P- journal,
dagboek, rekeningboek n. (In dezen zin verouderd.)
-- [Mar.] P-s de bord, scheepspapieren n. pl. —
[Polit.] P-s publics, P-s nouvelles, nieuwspapieren, nieuwsbladen n. pl. — Lire les p-s Francais,
de Fransche dagbladen lezen. — [Impr.] P- blanc ,
schoondruk m., eerste zijde van het te drukken vel.
P- a imprimer, drukpapier. — [H. n.] P- de Nil,
plant, die naareene boterbloem gelijkt, papiergras n.
— [Minér.] P- de montagne, z. v. a. ASBESTE. Pfossile, zeer dun asbestaardig weefsel, bergpapier,
bergkurk, bergleder n. (ook cuir of liége fossile
geheeten). — (Loc. fig., fam. of prov.) Etre Bien
dans, sur les p- de qn., bij iemand wel aangeschrevert zijn, in een goed blaadje staan. I1 est écrít sur
le p- rouge, men zal hem wel vinden, hij staat in
een zwart daglicht. Otez, Rayiez cela de vos p-s,
de dessus vos p-s, strijk dat maar uit, reken daar
maar niet op . Les murailles sont le p- des fous,
de handen der zotten besmeren alle muren, schrijven hunne namen overal. Vous êtes encore sur
mes p-s, gij staat nog in mijn schuldboek. Le psoultre tout, het papier is geduldig; men kan genoeg op het papier zetten. Cela est réglé comme
un p- de musique, dat is in volkomen orde. Fiure, Visage de p- mdcbé, bleek, ziekelijk gelaat n.
e vous ferai voir cela p- sur table, ik zal u dat
met dadelijke bewijzen toonen. kinderen).
t Papier, v. n. Lallen, stamelen (als de kleine
Papillant, adj. m. [1-I. eed.]: Cardinal p-,
kardinaal in 't conclave, die zelf geen aanspraak
op de pauseljke waardigheid maakt.
Papilionacé, e of Papillonacé, e, adj.
[Bot.] Vlinderachtig, vlindervormig : Plante p-e,
plant I. met vlindervormige bloemen, met vlinderbloemen. Fleur p-e, bloem f. met vlindervormige
bloemkroon. Corolles p-es,, vlindervormige bloemkroonen f. pl.— PAPILIONACEES of PAPILLONACEES, f.
pl. Planten f. pl. met vlindervormige bloemen. —Papilionaire, Papilionide of Paplilonide,
adj. [H. n.] Vlindervormig, naar een' vlinder gelijkend (van insecten) — PAPILIONIDES of PAPILLONIDES, m. pl. Vlindersoorten f. pl.
Papille, f. (pr. 11=1, ook in de volgenden)
[Anat.] Tepel m., wrat f., kleine tepelvormige
verhevenheid op de huid, de tong, enz. P -s nerveu.

--
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ses, zenuwtepels n. pl. P-s cutanées, huidtepeltjes,
tepeltjes der lederhuid. P-s linguales of Mammeions de la langue, tongtepeltjes n. pl. -- [Bot.] P-s,

kleine verhevenheden f. pl. of uitwassen op sommige planten - organen. — [ Tech.] Korreltjes n. pl.
der nerf van 't sagrjnleder. — Papillé, e, of
Papillenx, euse, adj. Met tepeltjes, wratjes,
knobbeltjes bezet. — Papillifère, adj. Tepels of
knobbels dragend. — Papilliforme, adj. Tepel
-vormig,wat.
Papillon , m. [FI. n.] Vlinder m., kapel f.,
witje n. Les vers a sole se changent en p-s, de
zijdewormen veranderen in vlinders. — ( fig.) Ongestadig, veranderlijk, wuft mensch, inz. een onstandvastig, veranderlijk minnaar. — (Loc. fig. et
prov.) C'est ,un p-, 't is een spring-in-'t-veld. Ii
va se bruler a la chandelle comme un p-, hij gaat
als een vlinder in de kaars vliegen: hij gaat zich
aan den fraaijen schijn vergapen. Courir après les
p-s, zich met nietigheden bézig houden. — [Blas.J
P- bigarré, miraille, marqueté, afwisselend gekleurde, gespiegelde, gevlekte vlinder. -- [Jeu] Soort
van kaartspel n. — [Ma r. ] Boven-bramzeil n., klapmuts f. -- [Méc.] Smoorklep f. (aan eene stoomleibuis). — [H. n.] Volksnaam van den spijker of
nagelrog (rare-bouclée); van den zwarten en blaauwen kolibri. PAPILLON, NE, adj. [Didact.] Vlinderachtig, onbestendig, veranderlijk. — [Phil.] La
passion p-ne, of als subst. La p- ne, de zucht naar
verandering (in 't stelsel van Fourier).,
Papillonacé etc., z. PAPILIONAGE enz.
Papillonne, f. [Hort.] Soort van tulp, vlindertulp f. — 5 Papillonnage , m. Het rondfladderen, het gedurig veranderen, inz. in de liefdekeus. — Papillonner, v. n. dis een vlinder
rondfladderen, gedurig veranderen; -- rusteloos in
beweging zijn, woelen
Papillotage, m. (van papillon) Onwillekeurig ooggeblikker n. --- [ Litt.] Te groote menigte
van schitterende uitdrukkingen, al te gekleurde,
opgepronkte stijl m.; klatergoud n. — [Peint.] Le
p- dans un tableau, de flikkerglansm., de sogvermoejende lichten n. pl. en hooge kleuren f pl. in
eene schilderij. — [Typ.] Het smeren, dubbel afdrukken der letters, het smeren der randen. -- PAPILLOTAGE m. (van papillote) Het wikkelen van
't haar op papierrolletjes, het papiljotlen- leggen. —
Papillote, f. Reepje papier of stof, om hetwelk
men Bene haarlok windt, om die te doen krullen,
haarrolletje n., p a p i l j o t _f. Mettre des p-s, Mettre les cheveux sous les p-s, dans des p-, het
haar in papiljotten leggen. — Elle était encore en
p-s, Elle avait encore la tete en p-s, zij was nog
gepapiljot. — (#.g.) Avoir la tete en p-s, een op
vele plaatsen gekwetst en verbonden hoofd hebben.
— (Loc. fam.) Cela nest bon qua faire des p-s,
dat is niet meer dan papiljot-, scheurpapier, 't is
een nietsbeduidend,verwerpelajk geschrift. — [C uis. ] ,
—

z. CSTELETTE. — [Conf.] P-s of Dragées en p-,

in papier gewikkelde suiker- of chocolaadkoekjes n.
pl., ulevellen f. pl., enz. — [ Cort.1 Goud- en zilver
pl. op geborduurde kleederen. — Pa--lovertjsn.
pilloter, v. a. Het haar in papiljotten of haarrolletjes winden , papiljotten leggen. Le coiffeur
viendra vous p-, de kapper zal u 't haar in papiljotten komen leggen. — [Cuis.] P- des cótelettes, coleletten of ribbetjes in papier wikkelen.
— PAPILLOTER, v. n. Blikkeren (van de oogen). —
[Litt. Opgesierd, te bloemrijk zijn, gezochte schitterende uitdrukkingen bevatten (van den stijl). —
[Peint.] Te veel verschillende lichte partijen, te
helle kleurengloed hebben. — [lmpr.] Smeren, dubbel afdrukken, randvlekken maken. — SE PAPIL
v. pr Zich het haar in papiljotten leggen.-LOTER,
-- Het part. passé is ook adj.: Me voilà toute page
pillotée, nu ben ik (nu is mijn haar) geheel gepapiljot. — Impression p-e, Page toute p-e, gesmeerde druk m., geheel gesmeerde bladzijde f. -Style p-, te bloemrzlke, te opgepronkte stijl m. Papillots, m. pl. [Méd.] Huidvlekken f. pl. b#
eene blutskoorts.
Papimane , m. et f. , z. v. a. PAPISTE. —

[Philol.] Bewoner m., bewoneres f. van Papimanië of 't Papenland. — Papimanie, f. (woord
door Rabelais gesmeed) Papenland n., Rome en 't
roomsche hof, Pap i m d n i ë n. — Overdreven,
zucht f. voor den paus, p a p i m a n í e f.
Papin, m. Pap f., dunne brij m. — Papier

PAPIMANISTE
(marmite a) (zoo qekeeten naar den uitvinder,
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den Eranschmoan Papin), z. v. a. DIGESTEUR.
Papiniatilste, in. [Jur.] Volgeling of aanhanger van de uitspraken des regtsqeleerden Papinianus, papinianist m. - (weleer ook) Juristisch student m. in zijn 3e studiejaar (omdat men
item dan Papinianus verklaarde).
Papion, m. [H. n. ] Baviaan in. (simia sphinx).
Papiswe, m. (minachtend woord in den mond
protestanten) Pausdo
Pausdom
n., de roomRch-katholjke Kerk, hare leer van de onfeilbaarheid des pauSen als stadhouder van Christus, p a pis in us n.
— (iron.) Onbepaalde inapt f. der pausen — Ultramontaansc/i stelsel n. — -(- Papsser, v. n. Den
pauseljken stoel bekleeden. - Papiste, m., naam
waarmede inz. de protestanten de roornsch-katho
roomeche, roomschgezinde, paus--lijkenadu,
gezinde, papist m. - Papistique, adj. Het
pausdom of de pausgezinden betre//'encl, pauselijk,
papistisclt. (goed, erfgoed n.
Papoage of Papoalge, m. [Anc.jur. ] StamPapolàtre, z. v. a. PAPICOLE. -- Papolâtrie, I. Pausaanbidding 1. (als beschuldiging der
protestanten aan de katbol(jken).
Pappe, m. [Bot.] Wollig dons n. van vele zaden. — Pappeux, euse, Pappifère, Pappophoie, adj. [Bot.] Gepluimd, met een pluimpje
voorzien. — Pappifornie, adj. [Bot.] Pluimvorong.
Papule, f. [Méd.] Puistje, huidblaartje, peu
f. — [Bot.] Waterblaasje n. - Papuletix,-hel
euse, [Mid.] Puistig, met puistjes bedekt. Papulifève, adj [Bot.] Met waterblaasjes bedekt.
- Papuliforme, adj. [Méd., Bot.] Puistvormig,
blaarvormw.
Papyraeé , e, adj. [Bot.] Papierachtig. Ppyiier, ni. [Bot.] Papier -moerbézieboom (M á BIER a papier.). — Papyiifère, adj. [Bot.] Pa-

pierdragend , papiergevend (van planten, welker

schors tot schrijven dient).

--

Papyriforrne,

adj. [Bot..] Papyrus- of papiervormi(j. — Papynu, e, adj. Naar papyrus of papier gelijkend.—
Papyrograptie , m. Karton-steendrukker. Papyrog-raphie,f. Beschrijving van den papyrus
of van 't papier. - -Karton-steendruk m., de aanwending van kartons of bordpapieren -platen, die met
eene soort van kleikalk overdekt zijn. in de plaats
van de gewone steenen tot den steendruk. - Papyrogiaphique, acij Daartoe behoorend, papyroyrdphisch. — Papyrus, m. (pr. —race)
[Bot.] Papyrus -struik m., papierplant f., een egyplisch rietgewas. - [Paléog.j Papier a. uit den
papyrus -struik bereid. - Handschrift a. 'op zulke

papier.

Paquage, m. [Pêche, Corn.] liet pakken, het
tonnen of bet inslaan van gezouten vise/s in ton-

nen; - pakloon a.
Pàque, f Paaschfeest der joden (ter gedachteterns van den uitlogt uit Egypte) , p a s c ii a of
passak a. Irnrnoler, Ilangerla p-, het paaschiam
slayten, eten. — PâQIJES , rn. et f. Paaschfeest in.
der christenen, ter gedachtenis van de opstanding
des Ifeeren. Le jour, Le temps de P-, de paaschdag, paaschtjd rn. La quinzaine de P-, depaasch
veertiendaa,qsche paaschtfjd, de 14 dagen tees--tijd,
schen palmzondag (S dagen vóór paschen) en den
zondag van Quasimodo (8 dagen na paschen) . La
sernaine de P-, de paaschweek. - Ook f. p1.: Phenries (of P- -dernarnhie), palmzondag. P- closes,
zondag van Quasimodo. - Faire ses P-, Faire le
bonnes p-, paschen houden, ter biecht qaan in de
week vóór of na Paschen. - Oeufs de P-, paasch.eijeren n. Pl., z. ook OEUF. — ( Loc. prov.) Se faire
poissonnier Ia veille de P-, daags vóór Paschen
als de vasten uit is) vischverkooper worden: eene
zaak aanvangen, als er geen voordeel meer bij te
halen is. Z. ook BRAVE, CAREME-PRENANT.
Paqué, e, adj. (en part. passé van paquer):

Harengs p-s, gepakte, laagsgewijs in tonnen gelegde haring rn.
Paquebot, m. Poetschip, liqt , snelzeilend vaartuig n . tot overbrenging van personen, brieven en
goederen, pakdtboot, pakét f. P- h vapeur, stoompaket ho ot.
Paquefie, rn. [Mar.] Onderzeilen n. p1.
Papier, V. a. [Pèche, Corn.] Pakken, laagsgewijs in tonnen digt opeen leggen (haring en anderen gezouten visch).

Paquerette, f. [Bot.] , z. v. a. PETITE MARprov.) P-s de cirnetière, kerk-

GUERITE. — (/1g. et

hofsmadeliefjes: witte- haren van iemand, die begint te grijzen.
Pâques, z. PhQUE.
Paquet, ni. Pak n., bundel, bos m., pakje, bundeltje a. Cii p- de linge, een pak linnen. Un p- de
lettres, een pakje brieven. Un p- dallurnettes, een

bosje zwavelstokken. Charger qn. dun p-, iemand
een pakje medegeven. — (bij uitbreiding) Al de
brieven en pakjes van een' postbode of den brie-

venpost, het prievenpak: Le p- cl'Angleterre,
d'Espagne, de engelsche, spaansche brievenpost,
brieven. — ( fam. et pop.) Recevoir son p-, ses
p-s, zijn afscheid krijgen. Plier son p-, stil henen-

gaan, wegsluipen. Faire ses p-s pour l'autre monde, of Plier son p-, sterven, op sterven liggen. C'est un p-, 't is een log, zwaar schepsel, een logge
vleeschkiomp; ook: 't is een lomp, onbeholpen wezen, een houten klos, een staak; ook: hij of zij zit
stijf en smakeloos in de kleêren. — (pop.) Ne nous
clonnez plus de ce p- Uá, koos ons met zulke sIreken of potsen niet meer aan boord. Donner un p
a qn., iemand beet hebben; — ook: iemand iets
toedichten, op den hals laden. (In dezen zin verouderd.) Donner dans un p-, zich laten bedriegen,
in den strik loopen. Donner ii qn. son p-, iemand
een bits, schamper antwoord geven. Faire un p-,
des p-s sur qn., iemand over den hekel halen. Faire
des p-c, leugenachtige geruchten uitstrooijen. Hasarder, Ilisquer le p-, er den boil aan wagen. Ii porte son p., hij heeft een' hoogen rug, een' butt.
- [Mar.] Arnener les voiles en p-, de zeilen in
eens strijken en laten callers. Manoeuvres en p-,
verward touwwerk n. i- de suer, op het verdek
slaande zware golf f. — [Typog.] Stuk n., zeker
aantal gezette en met bindtouw zaamgehouden regels, zonder hoofd, pagindring of signatuur. Ce
compositeur travaille en p-, va en p-, die zetter
werkt sluksgewijs, op 't stuk, is niet met bet opmaken (mise en page) belast. - Paquetage, ni.
(Mil.] 1-let pakken van den mantelzak des ruiters,
van den ransel dec voetsoldaats. - Paqueter,
v. a., liever EMPAQUETER. - Paquetier, rn.

[Typogr. ] Zetter, die op stuk werkt, niet opmaakt.
Paquette, f. [Bot.], z. v. a. grande paque
rette. z. MARGUERITE. (pakker ro.
Paqueur, rn. [Pêche, Corn.] Pakker, haringPaquire, rn. [[HE. n.], z. V. a. PECARI.
F Ptquis, rn., z. v. a. PACAGE.
Par, prép. (om doorgang en beweging aan te
duiden): Door, over: II a passé par Amsterdam,
-

par la Hollande, hij i.e door Amsterdam. door

Holland getrokken. Voyager par terre, par eau,
over (te) land, water reizen. Voyager par mer,
over zee reizen. Entrer par la porte. par Ia fenêtre,
par Ia brêche, door de deur, het venster, de bres
binnen komen.— Dévoiernent par haut et par bas,
Z. BAS (als ado.). — Door, in: 11 se prornène par
Ia rue, par les champs, hij wandelt door (in) de
straat, de velden. Cela se fait par tout le pays,
dot geschiedt door (in) 't geheele land. — (lot aanduiding van de plaats of het gedeelte der voorwerpen, waarvan men spreekt). Bij: Je le pris par le
bras, par Ia main, par Ia manche, ik nam, greep
hem bij den arm, bij de hand, bij de mouw. Presentez le couteau par le manche, bied het mes bfj
den sleet aan. — (one de oorzaak, beweegreden,
het middel, liet werktuig. de wijze te kennen te
geven) Door, uit, met, bij: II a été instruit par
son pOre
, hij is door zijn' vader onderwezen. Ii
a fait cda par crainte, par envie. par curiosité,

hij heeft dat uit vrees, uit nijd, uit nieuwsgierig-

heid gedaan. Cela se fait par hasard, par aventure, dat geschiedt bij toeval, bij geval. Nous sommes arrivés par le bateau a vapeur, wij zijn met
de stoomboot aangekomen. — Commencer, Finir
par, beginnen, eindigen niet: 11 cornmença, Bait
par pardonner ii son ennemi, hij begon, eindigde
met zijnen vijand vergiffenis te schenken. — Cornmeneer par an bout et finir par l'autre. met (bij,
aan) het eene einde beginnen en met bet andere eindegen. — (om vercleeling aan te duiden) Bij, in: Marcher par troupes, bij troepen, troepsgewijs marchéren of optrekken. II a thvisé son livre par chapi
in hoofdstukken verdeeld.-tres,hijfznbok
Deux fois par jour. par mois, par an, tweemaal
'S daags, 's maands, 'S jaars (p er dag, per

PARADE.

PARABASE
maand, per jaar). - Toinber par rnorceaux, in
stukken vallen. - (om te bevestigen, te zweren of
te smeeken) Bij: Ii en jure par sa foE, par tout
ce qui l y a de plus saint, hij zweert daarop bij
zijne eer, bij al wat heilig is Je vous conjure par
notre ancienne amitié, ik bezweer u bij onze mede
vriendschap. -- (als voorz. van tijd) Gedurende,
bij, in: Oil allez-vous par ce froid, parcette plu ie,
waar gaat gij tij die koude, dien wind heen? Labourer Ia vigne par le beau temps, den wijngaard
gedurende of bij liet schoone weder omwerken. (om de plaats aan een voorwerp met betrekking
tot een ander uit te drukken) Uit, volgens, op:

[Mar.] Déeouvrir, Voir un vaisseau par I'avant,
par i'arrière, par le travers, een schip vooruit,
achteruit, dwarsuit ontdekken or zien. Par le bos
soir of Par le travers de bossoir, kraanbalksqewijs. Par Ja hanche, op de windvering, schuin
achteruit. La vaisseau eat par telle hauteur, par
telle longitude, het schip is op die en die hoogte,
op zooveel graden lengte. Le vaisseau eat par six
brasses, bet schip is op 6 vadem water. Par
wordt bij vele andere voorzetsels en bij bijwoorden
van plaats gevoegd. zonder de beteekenis van deze
merkelijk te wijz
igen: Cette maison eat belle par
dedans et par dehors, dit buis is van binnen en
van buiten fraai. 1 1 se trouve par deJa les mers,
par delb les monts, hij is aan gene zijde, aan de
overzijde der zee&n, der bergen. J'ai passé par
devant, par derrière le château, ik ben voor, achIer t kasteel heen gegaan. Cornparaîts'e par-devant
Ie corninissaire, voor den kommissaris verschijnen.
Sauter par dessus Ja muraille, over den muur
springen. Z. ook DESSUS, DESSOUS, DEVANT, DERmERE, DELh, I)EDANS, DEHOItS, DEVERS. --- Par
id, Par la, Par -cl, Z. am, Là, Cl. - PAR TROP,

bc. adv. Al le veel, al te zeer, al ie: II est par
trop importun, hij is al te lastig. Vous êtes par
trop complaisant, gij zijt al te qedienstig. - PAR
CONSEQUENT,
CON
bc. a.
dv Z. CONSEQ
UENT, M. - PAR
APRES, toe. adv. Daarna, later: Cda nest arrive

que par après, dat is eerst later of daarna gebeurd. (Deze uitdrukking veroudert.) - DE PAR,
Joe. prig. Van wege, op last of op bevel van: De
par Ie rol, De par la lol, van wegen, uit naam
des konings, der wet. Ouvrez, de par le roil doe
open, op last des konin!,s. - ( fam.) J'ai de par
Ie monde un cousin que j'aime heaucoup, ik heb
een' neef in de wereld, van wien ik veel houd.

(vgl DE, onderaan).

Parabase, f. [Ant.] Toespraak in 't oudgrieksche blijspel van den koorvoerder in '5 dichters naam aan het publiek, welke toespraak niet
in zamenhang met het stuk stond, p a r a b a s i S
- Parabates, m. p1. [Ant. gr. ] Zij, die in
den circus, na 't wageni-ennen, ook aan den wedren te voet deel namen, p a r a b a t e n rn p1. -

Parabo1an, m. [Ant.] Stoutste, vermetelste
onder de zwaardvechters of de dierenbestrijders;
waaghals m. - [ii. eed.] Geestelijk ziekenver
zanger of krankenoppasser (om 't gevaar der besmetting, waaraan hij zich waagt, dus geheeten).
Parabole, f. [Rhdt.] Gelijkenis, gelijkenisrede, die eene zedelijke waarheid of les bevat (inz.
van de gelijkenissen der heilige Schrift gebézigd),
p a r et be 1 f. Les p-s de Jusus Christ, de gelijkenissen van J. C. - Les P- de Salomon, de Spreuken van Salomo. - [Ecrit.] Devenir Ja p- des
nations, den volkeren ten spot worden. - ( fig.)
Vous parlez toujours en p-s, gij spreekt altijd in
raadsels, in raadseltaal, in moeijeljk te begrijpen
taal. - PARAIIOLE, f. [Giom.] Kromme lijn, oatstaande uit de kegelsnede, die parallel loopt met eene
zijde des kegels, p a r a b o o t 1. P-s , kromme lij
fin f. p1., bij welke de abscissen evenredig zijn aan
-

-

de magten der ordonnoten. - Parabolique,
adj. Tot de parabel of gelijkenis behoorend, p a i' ab O i i s c Ii; - de parabool of kegelsnede betreffend,
de gedaante der parabool hebbend, p ar a b 0 i I s h.

- [Litt.] Poésie p - , gezamenlijke mythische verdichtingen, al de alleqorie5n der oudheid (door Baco
dus geheeten). - [ Géom.] Mouvement p-, parabo-

lische beweging f., bewering volgens de kegelsnedelijn. - Paraboliqitement, adv. Bij wijze van
parabel of gelijkenis. . Eene parabool of keqelsnede-lijn beschrijvend, parabOlisc?z. - Parabo
b i de, m. [Géom.1 Parabolische kegel m. (welks
grondvlak eene parabool is). P- demi-cubique (dooi--

-
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gaans seconde parabole cubique), kromme lijn f.,
bij welke tle kuben der ordonnaten gelijk zijn aan
de vierkanten dci- diameters (knop M.
Paracarpe, m. [Bot.] Onvruchtbare vrucht-

Paraeentérioia of Pai-aeentère,m [ Chir.]
Kleine trokart in. (trois-quart) ter verrigting van
de punctuur bij oogwaterzucht. - Paaeeisatèse, t. [Chir.] Buiksteek m., aftapping f. met
een puntig, stekend werktuig van 't ziekelijk opgehoopte water uit den onderbuik of in 't algemeen
uit eene liqchaamsholte; - z. v. a. PONCTLON.
Paraeentriqie, adj. [Giom.] : Ligne, Courbo
P-, Z. ISOCHRONE - Paracentrostome, adj.
[H. n.] Met uitmiddelpuntigen mond.
Paracéphalie, t. [Anat.] Misgeboorte 1.,
waarbij een gedeelte des hoofils ontbreekt.
Paracereides, m. pi. [Anat.] Kleine beenderen n. p1. van het been.
t Parachever, v. a. Voleinden, voltooijen,
geheel afmaken. - [ Tech.] Het kwikgoud opdragen (bij vergulders). Ce drap est fin, mais ii
est mal parachevé, dat laken is fijn, maar 't is
slecht uitgeverwd.
Paranaehronisme, m. [Claron.] Misslaq na.
in de tijdrekenkunde, waardoor eene gebeurfenis
later wordt opgegeven, dait, zij heeft plaats gehad,
telaatplaatsing f., paranachronismus na. (in
tegenstelling met proclaronismus).
Parachute, na. [Plays.] Valscherm na. (tee
vertraging van den val), inz. aan luchtbollen; afzonderlijke toestel om bij 't verlaten van den
luchtbol neder te dalen, p a r a c ii e( t e 1.
Paraclet, na. [Théol. ] Trooster, Heilige Geest,
parakleet en. - [1-1. de France] Naam van 't
klooster hij Troyes, dat in de 1-2e eeuw het toeviugtsoord van den beroemden Abelard was. Paraelétique, adj. [Thdol.] Den Heiligen Geest
betreffend, troostend, troostrijk, p ara kleitisch.
- PARACLET1QUE, in. [Liturg.] Troostschrift,
grieksch kerkboek n., dat tronstspreuken bevat.
Paraclose of Parelose, 1. [Mar.]

Losse

weqer m., vullinqplank f.
Paraeinastique, adj. Afnemend, van het

toppunt weder afdalend. .-. [Mid.] Maladie, Fièvre

p , afnemende, in heftigheid verminderende ziekte,
koorts (nadat zij haren hoogsten trap van hevigheid
bereikt heeft), para km as t isc he ziekte of koorts 1.
- Pa.raenie, tel. [Méd.] Afneining eener ziekte
of koorts na haren hoogsten graad van heftigheid,
parakme, parakmasîs t.
Paracope, na. [i1éd.] Voorbijgaande waanzinnigheid of verstandsverwarring, koortsjlhoofdigheid, para kop e t.
Paraeousie, t. [1id.] Gehoorbedrog, verkeerd
hooren; oorgesuis n., p a r a k u 5 i e f.
Paracrotte , na. [Tech.] Sljkielr, slijkscherm n. boven de raderen der wagens. - Slijkbeschutting t. voor de kousen en de broek.
Paracuse, f., z. v. a. PARACOUSIE.
-

Paraeyanate, Paracyanique, z, V. a.
FULMINATE, FUL 31 IN1flUE,

Paraeyésie, t. [Mdd.] Buitengewone zwelling
of dikte f.; inz. zwangerschap t. buiten de baarmoeder.
Paraeynancie, t [Mid. ] Liqle

graad na. van

keelontsteking, ontsteking der haisspieren, p a r acyndnche I. - Paracysme, na., z. v. a. PARACOUSIE.

Pas-atle,f. Vertooning, tentoonstelling f., pronk-,
praalvertoon in., staatsie, p a r et d e 1. Cela nest
mis lb que pour p-, pour la p-, dat is daar slechts
tot pronk, tot vertooning gezet. Cheval de p-,
pracht- of staatsieliaard, parade -paard n. Un lit de
p , een pronk-, parade-bed n. - (fig.) 11 fait p- de
son savoir, hij pronkt met zijne geleerdheid, kunde.
- [Mil.] Pronkwapenschouw, wacht -parade, pa-

rade 1. La p se fait ordinairement a midi, de
parade heeft doorgaans op 't middaguurplaats. [Man.] Faire p-, vlaggen, een schip met al zijne
vlaggen vesieren, paradéren. - Statige iondrid,
plegtige optogt m. der ridders vóór den tournooistrijd.
rijd. - Kluchtvertooninq voor de kermistenten,
om kijkers te lokken. - Plaats, waar de paardekoopers hunne paarden tm toon stellen (z. v. a.
MONTRE). - PARADE, t. [Man.] Het stilhouden,
stilstaan, paréring f.: Ce claevat est sûr h Ia
p , dit paard is vast op het stilstaan, heeft eens
zetkere paréring. - [Escr.] Afwering, paréring,
-

-
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PARADER

PARAQTJANTE,

parade f. Ii V a cint p-s, er zijn vijf paaden, zijn; van dieren, wier aanwezen betwist wordt).
vijf wijzen om te paréren of af te weren. Etre a - L'ornithorynque p-, het zonderling gevormde
Ja p-, de parade of 't afweren leeren, aan de parade vogelbekdicr. - Cristal p-, afwijkend gevormd
zijn. P- en tranchant Ie ter, strijkende parade, kristal n. - Somtijds ook als subst.: Ami du p-,
het zijwaartsuit pari'en. - Ii nest pas heureux vriend van 't wonderspreukige, van 't afwijkende.
a Ia p-, hij is niet gelukkig in 't pa'rëren; (fig.) - Pai-adoxalement, adv. Op zonderlinge,
hij weet den bal niet terug te kaatsen, hij weet wonderlijke, ongemeene wijze. - Paradoxe, m.
eene scherts, een' zet, een verwijt niet af te weren Schijnbare tegenstrijdigheid, vreemdsoortigheid f.,
of te beantwoorden. - Parader, v. a. [Mil.] zonderling gevoelen n. , bevreemdende, tegen 't alDe parade of pronkwapenschouw houden, p a r a- gemeen gevoelen aandruischende stelling, wonderd ër e a. - [ Man.] Faire p- un cheval, een paard spreukige uitdrukking t., paradthc m. - Homme
doen paradéren, monsteren. - [Mar.] Over en a p-s, man, die wonderlijke stellingen heeft, die
weêr houden (als of men zich tot den aanval voor- gaarne wonderspreuken opwerpt, paradoxen -man,
bereidde) , paraddren. - .1- Vertooning, praaiver- paradoxen-vriend M. - PARADOXE, adj., nu liever
tooning maken; - kwakzalverij aebruiken.
PARADOXAL. - Paradoxisme, m. [Rhët.] ReParadiastole, f. [Litt.] Naauwlceurige on- defiguur t., die de strijdigste attributen of hoedaderscheiding van naauwverwante begrippen; op- nigheden in zich vereen igt, paradoxismus m.
heldering eener zaJc door het tegendeel, p a r a- - Paradoxologie, f. liet spreken of schrijd i a s t 0 1 e f. ( Men zegt ook paradiaston en para- ven in vreemdsoortige, wonderspreukige taal; diation). - Paradiazeiixis, f. Gebrekkige, ver- verhandeling t. over de paradoxen. - Misbruik n. of
keerde scheiding of onderscheiding F.[Mus.] In- overdreven zucht t. voor 't gebruik van paradoxen.
terval n. van eenen toon.
- Paradoxologue, m. [Ant. ram.] Soort van
Parailière, f. [Pèche] Drijvende vischweei' f. potsenmaker en improvisator, die gedurende den
Pai-adigrnatique, t. Blanicétkunst, p a r a- maaltijd de gasten moest vermaken. - Paradigmatie/c f. - Paradigramniatiqne, t. doxtire, f. [H. n. ] liet eigenlijke civetdier n.,
[Didact.] Kunst om beelden en figuren van gips zibetkat f.
te maken, paradigrainmatiekf.
Parafe, Parafer, Z. PARAPHE, PARAPHEB.
Paradignie, ni. [Gram.] Moddlwoord, woord
Parafeu, m. [Tech.] Kleine muur m. voor
tot voorbeeld om daarnaar de andere woorden van de opening van eenen jlasblazersoven.
dezelfde soort te verbuigen of te vervoegen, p aParaffine, f. [Chim.] Eene der sta/fen, die
radigma n.
uit het teer, dat bij de drooge overhaling van hout
wordt verkregen, gedeeltelijk afgescheiden en geParadis, m. Heerlijke tuin, lusthof m. P
terrestre of enkel P-, paradijs, aardsch paradijs n., deelteljk voortgebragt wordt, in fijne naalden en
hof van Eden, woonplaats van 't eerste menschen- blaadjes kristalliseert en wit en blinkend is, p ar den val. - (fig.) Paradijs n., hoogst iaffine t.
paar vóó
(vEnuE.
genoegelijk verblijf; bekoorlijk buitenverblijf U.;
Parafoudre , m., gebruikelijker PARATONgelukkigste toestand in. , dien men deelachtig kan
Parage,
Afkomst
t.,
stand
m.
(nog
geni.
t
Wezen: Cette campagne est un vrai p-, dat bui- bruikeljk in): De haut p-, van hooge afkomst.
tengoed is een waar paradijs. La terre serait un Gens de haut p-, lieden van hooge afkomst of geboorte. - [Anc. jur.] Inachtneininq f. der gelijkp , 5 i tous les hommes étaient sages et vertueux,
de aarde zou een paradijs zijn, indien alle men- heid, gelijk regl n., inz. bij 'I scheiden der vorsteschen wijs en deugdzaam waren. Un bon ménage ljke nalatenschappen; bedeeling t. eener zijlinie
est Ie p- sur Ja terre, een goed huishouden is door haar eene zékere landstreek, landerijen, enz.
't paradijs op aarde. Paris est le p- des femmes, af te staan, die echter onder het toezigt van den
I'arjs is 't paradijs der vrouwen. - [Théol.] regent bleef, p a rci g iu m n. - [Mar.] Streek,
Verblijf ii. der zaligen na dit leven, hemel m., zeestreek, omstreek, voor schepen toegankelijke kustparadijs n. Les joies lu p-, de vreugden, genietin- streek, hoogte t.: La mer est trés-orageuse dans
gen des hemels. Les saints du p-, de heiligen in ces p-s , de zee is in die streken zeer onstuimig.
den hemel. - (FLoe. pray. et fig.) Se recommander Vaisseau moniJid en lion p-, aan eene goede plaats
a tous les saints du p-, alle heiligen te hulp roe- voor anker liggend schip. - (fig.) Que venez-vous
pen, ieders bijstand inroepen. Faire son p- en (of faire dans nos p-s ? wat komt gij hier, in onzen
de) ce monde, alleen voor de wereldsche vermaken kring doen? - PARA(E, m.[Agric.J Eerste beleven. IJ croit être en (of dans Je) p-, hij meent in werking f. van den wijnberg na de wijnlezing. 't paradijs te wezen (van iemand, the uit een groot [Constr. nay.] Het opwerken, afslechten, gladwerbezwaar gered, van eene groote smart bevrijd is, ken, klaarmaken der inhoulen. - Pai-ageau, in.
enz., of die zich in zijn' voorspoed verblijdt). Sur [Anc. coot.] Medebeleende, jonger broeder, die een
ma part de p-, of Sur Ja part que je prétends an pardgium had.
Parageitsie of Paragenstie , t. [MOd.]
p , hij mijne zaligheid, zoo waar ik zalig wensch
le worden. z. ook CHEMIN. EMPORTER, ENTENDRE, Verkeerde smaak m., ontstemdheid t. van het smaakIIEEJRTER. - [ Bot.] Pommier de p-, of enkel P-,
orgaan, valsche gewaarwording van de smakende
paradijsboom m., soort van appelboom. Pomme de voorwerpen.
(ijsbord a.
Paraglace, in. [Mar.] IJsbreker m., ijsplank t.,
p , paradijsappel m., vrucht van dien boom. Fleurs
de p., schoone boom van Peru. P- des jardiniers,
Paraglosse , t. [MOd.] Tonguitpuiling f.
volksnaam van den treurwilg (saule pleureur). - (waarbij de tong door hare onnatuurlijke grootte
[H. n. ] Paradijsvisch m., een amerikaansche visch uit den mond puilt); z. v. a. GLOSSOCELE.
van 't baars ç eslacht. - Oiseau de p-, paradijsParagoge, f. [Gram.] Eindverlenging t. van
vogel m. - [Mar.] Havenkom; binnenhaven f. - een woord door toevoeging eener letter of eener
[Phaim.] Graine de p-, z. v. a. CARDAMOME. - lettergreep. - [Chir.] Zetting t. eener breuk of
[Théât ] Bovenste galerij f. in den schouwburg (ook ontwrichting. -- Pai-agogique, adj. [Gram.]
pouJaiJier qeheeten), engelenbak m.
Eindverlengend, de eindverlenging betreffend, p aParadisa, m. [Hort.] Paradijsdruif f., soort ra qO gis ch.
van Corsicaansche druif. - Paradiséanées,
Paragomphose, t. [Chir.] Onvolkomene inParadisêes, f. pi. [Ft. n. ] Paradijsvogels m. p1., klemming van 't hoofd des kinds in 't bekken. z. ook EMERAUDE. - Paradisiaque, adj. Het [Anat.] Inplanting, inkassing van een been in
paradijs betref/'end: Joles p-s , paradijsvreugden f. eene holte (gelijk b. v. de tanden in de tand kassen),
p1. - Paradisier, of Oiseau de paradis m. paragomphOsis t. (zet- of drukfout t.
Paradijsvogel m. (op Nieuw-Guinea en naburige
Paragramme, m. [Litt.] Taalfout, spelfout;
eilanden). - Paradiste, m. Potsenmaker m. aan
Pai-agraphe, m. [Litt.] Kleine afdeeling t.
den ingang van eene kermistent, van een kermisspel. van een hoofdstuk, eene rede, ins. van een regIsParados, m. (pr. —doce) [Fort.] Vesting- geleerd geschrift, p a r a p r a a p h m. - Teeken ter
werk n., dat den rug dekt, p a r ad ó s m.
aanduiding van zulk eene afdeeling, paragraaphParadoxal, e, adj. Wonderspreukig, won- teeken a. (S)derlijk, strijdig met de aangenomen leer en gevoeParagi'èle, in. [Phys.] Hagelafleider in. lens, afwijkend, zonderling, p a r a cl ó x. Opinion 1- Paragrêlé, e, adj.: Commune p-e, van een'
p-e, wonderlijke meening t. - Esprit p-, wonder- hagelafleider voorziene gemeente t.
zinnig hoofd n., vriend m. van paradoxen. - (fig.)
S Paraguante of Paragonante, t. GeExistence p-e, twijfelachtig, raadselachtig bestaan n. schenk n. tot vergelding van eene bewézene dienst
(van menschen, wier bestaanmiddelen een raadsel (doorgaans in ongunstigen zin genomen, en nu ver-

-

-

-

-
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PARAGUAY
vangen, voor mannen, door pot-de-vin, voor vrouwen, door ëpingles).

Par a guay, fl1. (pr. —ghè): Herbe du P-,
parajuoy-thee f., plant, welker bladeren in Paraguay (zuid-arnerikaanscit land) als thee gebruikt
worden. - Parag u ay -roux,rn. [Pharm.] Nieuw
middel n. legen tandpijn. - Paraguéen, 11e,
adj. Paraguaysch, tot Paraguay of zijne inwoners
behoorend. - Als subst.: Paraquayer in., paraguaysche vrouw f.
Parague, ni. [H. n.] Maskervlieg f.
t Parairner, V. a. Vurig, hartstoglelfjk be-

minnen.

Paralson, f. [Tech.] Vorming van den glascilinder bij 't blazen door hein over eene marmeren
plaat te rollen, het glasblazen. - Varaisonnei',
V. a. Spiegelglas blazen. - Pai-aisonnier, m.

Spiegelgiasbiazer m.

Paraitre, V. n. (niet avoir) Verschijnen, zigtbaar worden, ziele laten zien, zich vertoonen, voor
den dag komen: (Jan comète a paru, ii y a qulnze
inure, eene staartster is voor veertien dagen verschenen, zigtbaar geworden. Les houtons paraissent
aux arbres, de knoppen vertoonen zich aan de
boomen. Le jour paraissait P peine, de dag brak
naauweljks aan. - L'criture de ce manuscrit
paralt a paine, de letters van dit handschrift zijn
te naauwernood zigtbaar. - Ook van gevoelens,
van hoedanigheden: Sa délicatesse paraît dans toutes sas actions, zijne (hare) kieschheicl blijkt uit al
Zijne (hare) daden. - P- en public devant le juge,
openlijk voor den regter verschijnen. Ii nose plus
p , hij durft zich niet meer laten zien. -- Verschijnen, uitkomen, in 't licht komen, uitgegeven
worden (van boeken): L ouvrage paraitra soils peu,
het werk zal binnen kort in 't licht komen. Zich
onderscheiden, uitblinken, uitsteken, in 't oog vollen: C'est un homme vain qui veut p-, 't is een
ijdel mensch, die uitblinken, pralen wil. Les jeunes
gens veulent qc. qui paraisse, de jongelieden willen
iets dat bhnkt, in de oogen valt. Un ruban rouge
paraît fort sur Ie blanc, een rood lint blinkt zeer
op wit, steekt op wit zeer af. - Schijnen, den
schijn of 't voorkomen hebben, lijken; dunken. Cela
me parait beau, dat schijnt mij schoon, komt mij
-

PARALYSER.

welken men door eene enkele beweging des kijkers
een /iemelligcliaam op zijne dageljksche baan volgen kan). - Parallaxe, f. [Astr.} Verschilzigt, verscheellicht n., schijnbare plaatsverandering
der hemellichten ten gevolge van de wenteling der
aarde (die natuurlijk kleiner is, naarmate de hemeiligchamen verder van ons verwijderd zijn); verschillende rigting, in welke men uit twee verschillende punten een hemelligchaam waarneemt, p a-

rallaxis, parallax 1. P- annuelle,jaartjk

sche parallaxis, zeer kleine kring, die iedere ster
jaarlijks aan den hemel schijnt te beschrijven,
doordien wij haas', bij de beweging der aarde om
de zon, gestadig uit andere oogpunten beschouwen.
- [Chir.] Beenbreuk 1. niet over elkander schuiving der gebroken deelen.
Parallèle, adj. [Gom.] Geljkloopend, evenwijdig, op alle punten even ver van elkander blijvend, p a r allél: Lignes, Surfaces p-s , evcnwij
dige lijnen t. pl., vlakken f. p1. Ces deux rues soot
p-s l'une P l'autre, die twee straten loopen evenwijdig aan elkander. - Sphère p-, paralitle spheer f.
(waarbij de evenaar evenwijdig is aan den horizon).
- [Opt.] Rayons p-s, paralléle stralen m p1. (die
uit een lichtend punt komen, dat op een' oneindigen afstand van bet oog ligt). - PARALLELE, f.
[Géom.] Evenwijdige lijn f., evenwijdig vlak n.
(met betrekking tot eene andere lijn, een ander
vlak), p a r a 11 t 1 f. Tirer one p-, eene parallel
trekken. [Fort.] Verbinding tusschen twee loopgraven; loopgrahf met eene borstwering, evenwijdig
aan de zijde der belegerde vesting, p a r a 11 t t t. Les
p-s se communiquent par des chemins converts,

de parailelen hebben door bedekte wegen met elkander gemeenschap. -- PARALLELE, M. [Astr.,
Géogr.] Cirkel m., die venwijdig met den evenaar
is getrokken, parallel -cirkel, parallel -kring, p a rat-

Gil m. Tous les lieux qui sont sur le mêine pont Ja mème latitude, al de plaatsen, die op denzelfelen parallel liggen, hebben dezelfde breedte. [Tech.] P- a vis, parallel -liniaal n. -- (lig.) Vergelijking f., onderzoek n. der punten van overeenkomst en verschil tusschen twee personen of zaken,
tegenover el/sander plaatsing, p a r a Ii é 1 f. Faire
Ie p- d'Alexandre avec César, Alexander met Gee.cai' vergelijken. Je ne veux point entrer (of Otre
mis) en p- avec eet homme- lá, je perdrais nu p-,
ik wil niet met dien man vergeleken worden, ik
zou bij de vergelijking verliezen. - Parallèle
adv. Op parallele of evenwijdige wijze. --ment,
Parallélinervé, e, adj. [Bot.] Met evenwijdig
loopende biadribben. - Paralléiipipède of

mooi voor. On nest pas toujours ce que Yon paraît, men is niet altijd wat men schijnt. Aimer
mieux etre qua p-, liever iets wezenlijk zijn, dan
het te schijnen. Cela me paraît ainsi, dat dunkt
mij zoo, dat komt mij zoo voor. Ook als v. imp.:
11 me paraît que vous êtes trompé, mij dunkt, het
schijnt mij toe, het komt mij voor, dat gij bedrogen
zijt. 11 paraît que vous avez tort, het schijnt, dat Parallélépipède, m [Géom.] Langwerpige
gij ongelijk hebt. ii paraît tons les jours de nou- teerling n., figuur t. of iigchaamn n., door 6 paralveaux ennemis, er doen zich dagelijks nieuwe vij- leiogramrnen ingesloten , waarvan de tegenoveranden op. 11 y paraît, men ziet het, er zijn sporen staanden aan elkander gelijk zijn, p a r a 11 e lopivan. II a en Ia petite vérole, mais ii ny parait pedum n. - Parallélipipédique, adj. Langplus, hij heeft de kinderziekte, de pokken gehad, werpig teerlingvormiq. - Paralléliqiie, adj. [H.
maar men ziet niets meer daarvan. - Faire p-, n., Bot.] Evenwijdig, p ar a Ii ei. - Paiallélis
doen verschijnen, in tegenwoordigheid doen komen; me, m. [Géom.] Het evenwijdig loopen van lijnen of
- doen blijken, vertoonen; -- doen schijnen, het vlakken. - LAstr.] Le p- de l'axe de Ia terre, het
voorkomen of den schijn geven. - (Loc. fam.) II p a r a I 1 e 1 i S m u s of evenwijdig aan zich zelve
n'Y a rlen qui ny paraisse, dat is maar al te blijven van de aardas in al de punten (Ier ellips,
zigtbaar, dal is klaar en duidelijk. - (Loc.prov.), die zij jaarlijks om de zon beschrijft. - Paral
léliveiné, e, adj. [Bot.] Met evenwijdig geaderde
Z. NEZ. - PARAITRE, M. Schijn m., voorkomen II.:
Préférer l'ètre au p-, het zijn boven den schijn bladeren. - Pai-a ll élogramanatique , adj.
[Géom.] Den vorm van een parallelogram hebbend,
verkiezen.
Parajour, m. [Tech.] Voorwerp, dat bij een paralielogrammátisch. - Parallélopanorama op de toeschouwers en wat hen omringt gramsne, m. [Gram.] Vierz fidig vlak, waarvan
de tegenoverstaande zijden evenwijdig en daarom
eene donkere schaduw werpt, para j 0 U r n.
Paralampsis , f. (pr. -.-lanp-sice) [Mdd.] ook gelijk zijn, parallélogram n. - Parallelôgraphe, in. [Math.] Werktuig n. ma evenWitte glinsterende vlek t. op 't hoornvlies.
Paralée , fl1. [Bot.] Onechte kinaboom in. wijdige lijnen te trekken, parallel -liniaal, rastraal a.
- Parallélographie, f. Het trekken van evenvan Guiana.
Paralimnodronies, m. p1. [H. fl. Langs wijdige lijnen, kunst f. om die te trekken. - Pai-allélographiqiie, adj. Die kunst betreffend,
moerassen loopende vogels m. p1. - Paraflrn
noptènes, m. Pl. Zich aan moerassen ophoudende p ar all e log r a p h i sc h. - Paralléloplen
vogels m. p1.
ron, m. [Anc. geom.] Onvolkomen parallelogram,
Paralipoinènes, in. p1. (eig. overgeslagen soort van trapezium n.
dingen, aanvuliingsschriften) De twee boeken der
Paralogisnie , m. [Didact.] Valsche sluitrede, verkeerde redenéring of gevolgtrekking f.,
Kronykeninder bijbel, paralipOmena n. pl.
Paralipse, f. [Rhél.] Voorbijgang m., het paralogjsmus m.
Paralyser, v. a. Verlammen: Cet accident
schijnbaar overslaan van zaken, waarop men toch
de aandacht vestigt, paraiipsis, prterí- lui a paralysé le bras, dat toeval heeft zijn' arm
tie f. (prétérition).
verlamd. - (fig.) Verlammen, krachteloos of werParallaetique, adj. [Astr.] De parallaxis keloos maken, verzwakken, de uitwerking beletten,
of 't verschilzigt betreflend, paraliáktisch. p ar a lysér en: La paresse paralyse tons ses
Lunette p , kijker op parallaktischen voet (met bons desseins, de luiheid verlamt al zijne goede
]

-
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voornemens, maakt al zijne goede plannen vruchteloos. - Het part. passé is ook wij.: Bras para

verlamde arm in. Efforts p-s, verlamde, vruch--lysé,
teloos of onzij dig gemaakte pogingen f. pl. - ParaIysie, I. [Méd.J Verlamrning f. La p- dun
bras, de verlamming van Benen arm. L'apoplexie
se tourne souvent en p-, de beroerte brengt dik
te weeg. - Paralytigrie,-wijlservamng
adj. Verlamd, lam, geraakt: Íl est p- de la moitié

du corps, hij is aan ééne zijde, aan de helft van

zijn ligchaam lam. - PARALYTIQUE , m. et f.
Lamme, geraakte m. en f.
Paramaléate, m. [Chim.] Paramaleinezuur
zout n. - Paaranaaléique, adj. [Chim]: Acide
p-, een door drooc.e overhaling van 't appelzuur
verkregen brandig zuur (eenzelvig niet het fumari.ukn-zuur, dat in aardrook en ijslandsche mos
wordt aangetroffen), paramaleïne-zuur n.
- Paraméeonique, adj. [Cíbim.] Acide p-,

een door verhitting; van 't mekon- of opium -zuur
in w : ter verkrei en zuur, paramékon-zuur n. Para[nénispernaine, f. [Chim.] Zelfstandig -

heid, die de menispermine (z. dat woord) vergezelt,
pararnenispermine f.
Paranmèse , I. [Anc. anat.] -Ringvinger m.
(doigt annulaire). - [Mus. anc.] Vijfde snaar f.
der aan Mars gewijde lier, pardmesis f.
Pararrnètre, in. [Géom.] Standvastige lijn f.,

waarvan men zich tot meting van kromme lijnen
bedient en die tot verklaring van de eigenschappen
der keelsneden dient, parameter m. - Paramétrigrue, odj. Den parameter betreffend daar
i Sc P.
(ter m.-toebhrnd,pamét
Parantonaire, m. [H. eccl.] KerkgoedpachParannont, in [Véner.] Uiterste punt f. van
de hoornen der herten.
Paraneorphine, f. [Ching.] Eene nieuwe, door
Pelletier in den opium ontdekte zelfstandigheid,
isomerisch met morphine , p a r a m o r p h í n e f.
3Paranaplithaline, f. [Chico.] Eene met naphthaline (z. dat woord) in vele opzigten overeenkomnendeen polymerischestof, paranaphthalíne f.
Pararnythie, f. [Litt.] Onderwijzend fabel
dichterlijke fabelvertelling f.
-verdichtsln.,
Parandine, f., z. ARCTIZITE.
araiieige, m. [Bidact.] Sneeuwscherm n.;

sneeuwafleider m.

Paranète, f. [Mus. any.] Zesde snaar f. der
aan Jupiter gewijde lier.
Paraugies, f. pl. [Anc. coat.] Leenmansver
pligting f. tot het léveren van paarden voor de zijweren.
1Parangon, m. (weleer) Voorbeeld, modél, patroon n.; ook: vergelijking f. P- de beauté, voor
schoonheid. Cela est sans p-, dat is on--beldvan
vergelijkelijk, zonder wedergade. - ; Com.] P- de
Venise, schoonste zijdestoffen f. pl. uit Venetie(in den
srrr.yrnaschen handel). - [Hort.] Naam van Benige
bloemen, die jaarlijks, zonder ontaarding, weder
te voorschijn komen, niet ontaardende bloem t.[Josh.] Diamant m. of parel f. van onberispelijke
schoonheid, p a r a g ó n-diamant, p a r a c; o n- parel.
(Ook als adj. m. et f.: Diamant p-, Perle p-.) [Mi-nér.] Zwarte italiaansche marmersoort f., p ar a g o n-marmer n. - [Typog.] Drukletter f., die
't midden houdt tusschen dubbele dessendiaan en
tekst, p a r a g ó n f.
Parangonnage, m. [Typogr.] Het opvullen.
- P=gran oneer, v. n. Vergelijken. (In dien
zin oud en buiten gebruik.) -- [Typogr.] Opvullen,
door middel van spatiën, quadraten of interliniën
maken, dat eene letter van verschillend corpus op geiijke lijn komt met die, waarvan men zich bedient,
para ngonnéren. (maken.
t Parauniser, v. a. Jaarlijks of voortdurend
]Paranoie, f. [Méd.] Verstandsverwarring f.,
waanzin m. p a r a n ce a f. (NOM-.
-

Paranornase , Paranomasie, z. PARO-

P'aranomimie, f. [Ant. gr.] Handeling f., die

met de wetten strijdt.

Parant, e, adj. Versierend, optooijend: Rien
nest si p- que les diawants.
Paranthine, f., z. v. a. SCAPOLITHE.
Paranymphe, m [Ant.] Bruidgeleider, bruidjonker (die bij de Ouden de bruid in 't huis des

bruidegoms voerde); ,- opziener, ceremoniemeester
b# bruiloften. -- (Ecol.] Lofredenaar bij de uit
waardigheden (ook para--delingvakémsch

nymphaire geheeten); - plegtige lofrede f. bij die
gelegenheid; - geleider van den kandidaat, die
Bene verhandeling in 't openbaar verdedigt, p a r any'mphus, parany'rnph m. - f Paranymnpher, V. a. et n Eene lofrede houden (h ij
't verkrijgen eener akadémische waardigheid).
Parapeg«me, m. [Ant.] Metalen wettafel f. [Astr. anc.j Sterrekunoige rekentafel, tjdtafel f.,
kalender m. - Tafel f. der sterrewigchelaars.
Parapet, m. [Fort.] Borstwering f. - Borst-

muur m. (aan bruggen, kaaijen, terrassen).
Parapétale, w. [Bot J Bijbloembad, aanhang
een. bloemblad of van eene bloemkroon,-seln.va
p a r a p é t a l u rn n. - Parapétalifère, adj.
[Bot.] Met bjbloem.bladeren voorzien. -- Parapétalo de, adj. [Bot.] Van de gedaante eens bijbloemblads.

Paraphe of P arafe, m. Naamtrek, pennetrek in., dien men onder de naarnteekening pleegt
te halen, naamkrul f.; - pennelrek, die somtijds
de naamteekening vervangt; voorletters van iemands
naam als goedkeuring eener bijvoeging of doorschrapping in een geschrift, tot blijk van echtheid
enz., paraphe n., paraphéring f. - Papher of Parafer, v. a. Met zijn handteeken

ot zijn naamteeken voorzien; een naamtrek maken,
p a r a p h é r e n. - [Prat.] P- ne varietur, zijn
naam- of handteeken zetten, opdat er geene ver
meer aan 't stuk gemaakt kunne worden.-anderi
P- par première at dernière, al de bladzijden (van
een stuk) van voren tot achteren met zijn handmerk teekenen. - Het part. passé is ook adj.:
Pages paraphées, met hel naammerk voorziene of
gepar°a1)li eerde bladzijden f. pl.
Paraphernal, e, adj. [Jur.] (zelden voor
taan in): Bietrs paraphernaux, of als subst.-komend
PARAPHERNAUX m. pl. Eigen of bijzonder goed n.
der vrouw, waarover zij ziek het vrije beheer heeft
voorbehouden , buitenhuwelijksgoederen , par aphernaal-goederen n. pl., paraphernálien f.
pl. - Paraphernalité, F. -flard m., eigen -

schap f. van buiten-haweljksgoed, p a r a p h e rnali:teit f
Paraphin,osis, f. (pr. - slee) [Chic.] Zamensnoering f. der voorhuid achter 't roedehoofd,
met zwelling van 't laatste gepaard , spaansche
kraag m.
Paraphone, adj. [Mus. anc.] Zamenklinkend,
zamensterrcrnend: Sons p-s. - Paraphonie, I.
[Mus. any.] Zamenklank m. - [ Méd. j Gebrekkige
voortbrenging f. der klonken; gebrek n. aan de
stem, onaangename stem m.- Paraphoniste, m.
[H. eeel.] Zanger, koorzanger m., koorkind n.
L'archi-p-, de hoofdzanger, voorzanger m.
Paraphore, m. [Méd.] Libte graad m. van
ijlhoofdigheid, p a r á p h o r a f.
Paraphoiphate, m. [Chim.] Gegloeid phosphorzuur zout n. - Paraphosphoriqu^, adj.
[Claim.) : Acide p-, get loeid phosphorzuur ii.
Paraphrase, f. [Philol.] Uitbreidende, ver
ophelderende omschrijving, uitbreiding,-klarendof
verklarende overzetting f. van eersen tekst, p a r ap h r a s i s of p a r a p h r á s e f.: P- d u Cantique
des cantiques, des Pseaumes, uitbreiding, om.cchrjving van Salomo's Hooglied, van de Psalmen. - (bij uitbreiding) Te wijdloopicge vertaling f. (fam.) Kwaadwileige , boosaardige uitlegging of
opvatting f. van onschuldige of onverschillige zaken,
Omhaal m., uitwijdingen f. pl., onnoodil^e woordenrijkheid f. in een rede of geschrift. - Paraphraser, v. a. Omschrijven, verklarend uithreiden, paraphraséren: On a paraphrasé le livre
de Job, men heeft het boek van Job omschreven. (fig.) Vergrooten, bijvoegen: Vous paraphrasez eet
évènement, crj vergroot dit voorval, çij doet er
veel van 't uwe bij. - Ook zonder voorwerp: Co
nest pas Ia traduire, eest p-, dat is ( een vertaten , dat is omschrijven. II paraphrase sur rout,
hij vergroot, ove rdrijft alles. - SE PARAPHRASER,
S. pr. Omschreven worden: Cet ouvrage ne peut
se p-, dit werk laat zich niet omschrijven. - Het
;,

part. passé is ook adj.: Traduetion paraphrasée,

omschreven, uitgebreide. iieparaphraseerde
vertaling f. - Paraphraseiir, m.. -ease, f.
(fain. ei dénigr.) Liefhebber, m., liefhebster 1. van
vergrooten, van overdi jven, van bijvoegen; lanc dradig, wijdloopig verhaler m., verhaalster f.
- Paraphraste, in. Omschrijvend, uitlegger,

PARCELLE.

PARAPHRASTIQTJE
verklarend omschrjver, p a r a p Ii rá s t ni. Pa
raphrastiqae, adj. Omschrijvend, verklarend
p a r a p ii r a S t i S C !l.
Paraphrénésie, f. [Mëcl.] Ontsteking van
voorbijgaande fijlhoofdigheid, door
't middeiril;
die ontsteking ontstaan, dollieidskoorts, p a r aphrenjtis of paraphrenesie t.
Paiaphronysie of Paraphrosynie, t.
[MécI.j Voorbijgaande waanzin m., door vergift te
weeg gebraqt.
Paraplasme, m. Merkteeken a. in een boek
(om zikere plaats te kunnen wedervinden).
Paraplectique, adj. [Mid.] Verlammend, verlamming veroorzakend ; gedeeltelijk door beroerte
Paraplégie, t.
verlamd, p a r ap lék tisCh.
[Mid.] Onvolkomene of gedeeltelijke verlaimning,
inz. van de onderste ledematen, p a r a p le g j e of
parapiexie t.— Paraptégiqiie, adj., z. v. a

Parasol, m. Draagbaar zonnescherm n., pa-

-

-

PARAPLECTIQUE.

ParapIeursie, t. [Mid.] ValsChe of onechte
pleuris of zijde-ontsteking, steek m. in de zijde.
Parapleuaitique, adj. De borslviiesontsteking
betreffend, parapleieri tisele. ParapIeu
ntis, t. (pr. —tice) [Mid.] Ligte graad m. van
borstvliesontsteking.
Parapexie, f. [Mid.], z. v. a. PARAPLEGIE.
Parapl.ile, m. Draagbaar regenscherm n.,
[Fond. Plank t.,
V a s a p 1 a i e p a r aplu t.
die tegen 't spatten beveiligt, seliutbord n.
Parapopleetique adj. [Iéd.] Door eene
sehijnberoerte getroffen, parapopidktisCh.
Parapoplexie, f. [Mid.] Scliijnberoerte, ligte
graad van beroerte; sljmberoerte t. (vlerk m.
Paraptère, ifi. [H. n.] Valse/is vleugel, svlrjjnPararhythrne, adj. [Mid.]: Pools p-, onqewone, tegennatuurljjke pols met betrekking tot den
aard der ziekte en den ouderdom des lijders, p ararr/iy'thmische pols,pararrhy'thmusm.
Pararthrèrne of Pai-arthrome, rn [Chir.]
Onvolkomene ontwrichting; in 't algemeen: ontwrichting t., pararthréma of parartlirOma in., parartkrdsis t.
Parasânge, t. [Metrol. nov.] Perzische mijl
(waarvan er 22 1 12 op een' graad des evenaars gaan,
= 8/9 uur gaans of 5000 meters), para sânge f.
Pai-aseémon, m. [Théit nov.] Kleedkamer,
aelitergedeelte van liet tooneel, p ara s C dfl urn n.
(ook postseënion geheeten).
Paraseève, t. [Liturg Rust- of voorbereidingsdag, goede vrijdag, vrijdag vóór pasehen.
Vooravond van een feest, /ieiligavond. Sabbathavond rn der Joden.
Parasehe, t. [Phulol. rabiii.] Eene der ii
afdeelingen, waarin de joden den Pentateuchos of
de boeken der wet verdeelen en die op den sabbath
worden voorgelezen.
Parasétène, t. [Astr.] Licht- of schaduwbeeld der maan. bijmaan t.
Parasérnatographe, M. [Didact.] Schrij
ver over 't blasoen of de wapenkunde. Parasrnatographie, t. Wapenleer, wapenkunde;
verhandeling I. over de wapenkunde. Paraséinatographique, adj. De wapenkunde of de
wapenkundige verhandeling betreffend, para vem a to ,q r d p ii is ch
P arasite, m. Tafelschuimer, tafeibroir, schotelvriend schuimlooper teljoor- of pannelikker,
-

-

,

]

-

,

-

]

-

-

-

-

--

, ,

,

klaplooper, parasiet RI.: Un p-affarné, eftronté,

een hongerige, onbeschaamde tafe/schuimer. — (fig)
Woekerplant f. (die aan of op eene andere plant
groeit en aan deze haar voed:el onttrekt; woeker-insect n. (dat op 't ligchaam en ten koste van
een ander dier leeft). PARASITE, adj. Schuimloopend, tafeischuirnend, pannelikkend, p a r a s
tisch.
[Bot.] Woekerend: Plante p-, woeker
plant (z. boven). Branche p-, waterloot, nuttelooze,
[[ I. ni Insectes
geen vrucht dragende tak m.
p-s, woeker-insecten n. p1. (z. boven). (fig.) Mots,
Expressions, Ornements p-s, overtollige of te vaak
voorkomende woorden n pl. uitdrukkingen t. p1.,
Parasitique, adj. Den tafelsieraden n. pl.
schuimer eigen; den schuimlooper aanduidend; z.v.a
PARASITIQUE, t. Schuimloope
PARASITE, adj.
rg t.
Parasitisme, m. Beroep n. kunst t.
des tafelschuimers, tafelschuimerij, pannelikkerij t.
[11. n., Bot.] Het leven van een dier, van eene
plant op een ander dier, op eene andere plant, het
woekeren, parasitísmus n.
-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

,

[Bot.] Plante en p-, z. v. a. OMBELL1FÈRE. Naam van verscheidene bladzwammen,
ter wille van hare gedaante.
[H. n.] P- chinois,
c/iinésche parasol, soort van napschelp.
[Anc.
mil.] P- de, marquise, zonnedek n. van eene of
ficierstent.
Pa rasquinancie, t., Z. PARAGYNANCIE.
Paaastades, m. p1. [Bot ] Onvruchtbare bijhelindraden m pl Parastamiues, 1. pi. Onvruchtbare bijlielinknopjes n. 7)i.
Pai-astate, nil. [Anat. anc.], z. V. a. EPIDI[Arch.] Bij- of zijpilaar,
DYME en PROSTATE.
stul m.
Parastremrne, us. [Mid.] Krampachtige trekking t. des moods, der lippen, der oogen, p a ra
strémma n.
Parastylus , m. Pl. [Bot.] Bijstampertjes,
valsc/ie stampertjes n. p1.
Parasynancie, f. Z. PARACYNANCIE.
Parat, in, [U. n.] Naam von de musch t. (moineat) in Zuid-Frankrijk. (Het wijfje heet pare of
rasol m.

-

-

-

-

-

-

-

-

,

paratte.)
Paratartrate , rn [Ch i n.] Di'uivenzuur
zout n. -- Paratai'ti-ique, wij. [Chim.]: Aci
de p-, druivenzuur n. (ook acide racémique ge-

heeten).

(kleinen teen.

Parathénar, m. [Anat.] Spier t. van den
Pai-athèse, f. [Liturg.] ilandenopleg,qing t.
(imposition des mains). (fluit f.
Parathrète, t. [Mus. aiic.] Treur- of rouwParat il me, m. Ant. gr.] Ontharing, kaal-

plukising 1. der schaamdeelen (als straf voor bedre
ven overspel).
Paratitles, m. p1. [mr.] Korte inhoudsopgaven en beknopte verklaringen der titels of boeken
in den codex of de pandekten.
Paratonnerre, m. I Phys.] Bliksemafleider m.
La tige, Le conducteur du p-, de stang f. de geleider m des bliksema/leiders.
Parâtre, m. (oud maar vernieuwd woord)
Stiefvader, schoonvader. (ddnigr.) Slecht vader m.
Paratrimme, m. [Chir.] Ontvelling f. tus
schen de d ij en en billen door te veel rijden of loopen. (pop.) blikaars m.
Pai-atte f. z. onder PARAT.
Paravent, rn Windscherm, windschut; blind
of luik n. buiten vóór de vensters en deuren, spaansche wand m.
Paravot, m. Mécan.] Slag- of knalslot n.
(eene nieuwe uitvinding ter beveiliging legen diefstal).
ParWeu, interj. (verbastering van par Dien)
(fans ) Verdord ! te drommel I sakkerloot I
Pare, in. Park, perk n. een door muur- of
staketselwerk afgesloten, doorgaans beplante grond
tot ^agtvermaak, wandeling enz.. lustbosch n., marone f. , openbare wandeituin rn, diergaarde t.
Le grand p- de Versailles, het groote park of lust[Econ. mr ] P- aux (0/'
bosch van Versailles.
de) moutons, schaapekooi t. P- aux boeufs, vetwei[Mar.] Landswerf t., zee-arsenaal, adinide f.
raliteits-park n., oorlogshaven t. AfgesPiten verblijf tueschen deks voor 't slagtvee, veehok ti P- It
boulets, koqelbaic m., scherphok, koqeihok n. P- It
boulets It l'anglaise. kogeirand, kogetioosler, kogeizak m. Ivegerverbljf n. op de slavenhaalders.
[Mil.j !3ewaarpiaat.c voor geschut. munitie enz.,
werf t., park n. Gezamenlijke voertuigen, die
de legerbehoeften achteraan brengen, parkvoertuipen n. pt., parkmateri&ei n. P- d'artillerie. arlillerie-park. P- des Pouches a ten, geschutpark, geschutwerf. P- des vivres, proviandpark. [Pèche]
P- aux huitres,
Halvernaanstvijze viscbweer I.
oesterperk n., oesterbank f. oesterput m. Parcage, m. Het verblijf der schapen op 't bouwland;
liet
het inperken of omtuinen van 't vee;
verblijven der oesters in de putten.
Parceati, m., z. V. a. MATEAU.
Parcettaire, adj. Bij perceelen of gedeelten.
Cadasire p , perceelsgewijze qemaakl kadaster n.klein stuk n. van een
Paree ll e , t. Deeltje
geheel: Payer une somme par p-s , eene som bij
kleine gedeelten betalen. Cette rivière charrie des
p-s dor, die rivier voert rtouddeeltjes aan. Ieder
klein gedeelte lands, van de naburige landerijen af
gescheiden en aan een' verschillenden eigenaar be-
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hoorend, perceel n. : Le cadastre de chaque
commune embrasse des milliers de p-s, het ka-
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daster van elke gemeente omvat duizenden perceelen. — Pareellentent, adv. Perceelsgewijze, bij
perceelen. — Parceller, v. a. In kleine deeltjes of
stukjes verdeelen; — in perceelen splitsen. — Het
part. passé is ook adj.: Champ parcellé, in perceelen verdeeld veld n.
Parse pie, loc.- conj. Omdat, dew /fl, vermits:

Un homme nest pas pa uvre, parse qu'il n'a rien,

mais parse qu'ii ne travaille pas, een mensch is
niet arm, omdat hij niets heeft, maar dewijl hij
niet werkt.
Parchasser, V. a. [Chas.] Een stuk wild,
dat reeds lang voorbij of vooruit is, met de windhonden nazetten. — De jagt met de vangst van 't
gejaagde dier besluiten.
Parehen,in , nl. Perkament , par/cement n.
Livre relié en p-, in perkamentgebonden boek. —
P- vierge, maagden - perkament n. (bereide huiden
van doodgeboren lammeren of geiten) . P- en rosse,

z. COSSE.

--

(fig. et fam.)

Allonger le p-, z. AL-

LONGER. — ( pop.) Visage de p-, perkamenten gezibt n., iemand met drooge, gele huid. — P-s, per-

kamenten n. pl., brieven m. pl. van adeldom, adel
titels m. pl., waardigheden f. pl.; — ook: oor -lijke
pl., contracten n. pl. — 11 est tier de-kondef.
ses p-s, hij is hoogmoedig op zijne adelljke brieven.
— Vieux p-s, oude, op perkament geschrevene oor
[Bot.] Glad en blinkend vlies n. van-kondef.pl—
vele vruchten en zaden. — P- d'orléans, soort van
perzik f. — Parcheriné, e, adj. Perkament -

achtig. — Parehenainerie, f. PerkamentmakerV, perkament- fabrjk f.; -kunst f. des perkament makers; — perkamenthandel ni. — Pareheniinier, m, Perkamentmaker of - bereider, perkament
-verkopm.
Parcier, ière, z. V. a. COPARTAGEANT.
Pareimonie, f.Zuinigheid, kleingeestige spaar
vrekkigheid f. — Parcirnonieux,-zamheid,
teuse, adj. Zuinig, zeer spaarzaam, vrekkig.
Parelose , f. [Ans. cout.j Besloten bouw
In. — [ Arch.; Dwarslisten f. pl. aan pilas--grond
Iers; — uitgesneden stijlen in. pl. — [Mar.] , z. PARACLOSE. — t à LA PARGLOSE , loc. adv. Ten
slotte (enfin).
Parconnier, m., iére, f. (van 't oude parcon of parclion, deel, aandeel) [Anc. cout.] Deel
-hebrm.,stf—Medpligm.n
Par-corps, m. [Ans. cout.] Lijfsdwang m.
(contraante par corps).
Parcourir, V. a. Doorloopen, doorreizen, doortrekken : Je parcours toute la viile pour vous
chercher, ik doorloop de gansche stad om u te
zoeken. J'ai parcouru toute la province, ik heb de
geheele provincie doorreisd. Le soleil parcourt le
zodiaque, de zon doorloopt den dierenriem. —(fig.)
Met de oogen doorloopen, vlugtig overzien. doorbladeren. J'ai parcouru tous ces livres, ik heb al
deze boeken doorbladerd, doorloopen. I1 parcourut
des yeux toute l'assemblée, hij overzag vlugtig
het gansche gezelschap. De vette hauteur l'oeil
parcourt tout 1'horizon, van deze hoogte doorloopt
het oog (of overziet men) den ganschen gezigteinder. — [Mar.] Parcourir les coutures dun vaisseau, de naden van een schip nazien. — SE PARCOURIR, V. pr. Doorloopen worden: Cette ville peut
se p- en peil d'instants. — Parcours, m. [Cout.]
Gemeenschappelijk drijf- of weideregt n.; z. v. a.
INTRECOURS. — Voorgeschreven of bepaalde weg m.,
dien een openbaar rijtuig doorloopt. Le p- des
omnibus, de weg, loop m., rigting f. der omnibussen.
--Pareouru, e, adj. (en part. passé van parcourir). Les pays p-s par eet homme, de door dien
man doorreisde landen n. pl.
Pardalote, m. [H. n.] Soort van zeer kleinen
graauwe ekster of negerdooder, p a r d a l ó t m. Phuppé , kuif-pardalot (eene zuid - amerikaansche

soort).

Pardanthe, m. [Bot.] Chinésche li.cciabloem f.
Par-deisus, m. [Cort.] Wijde overjas m.,
ruim overkleed n. — Tt egift n. — [Anc. mus.]
Instrument n. bestemd om de hoogste partijen te

spelen.

Pardi, verzachting van Pardien of Par
Dieu, interj. (voormalig vloekwoord) Bij God!
waarachtig! b ij mijn ziel! Voilà un plaisant bomme, p-! dat is een aardige vent, waarachtig! (Men
zeide ook pardine, pardié en pardienne).
Pardon, in. Vergeviing, vergiffenis, verschoo-

PARR,

--

ning; schuld- of zonde - vergiffenis, genade, strafontheffing, kwijtschelding f., pardon ❑ . Demander, Accorder p-, vergiffenis vragen, schenken. Le
p- des injures, de vergeving der beleedigingen. II
eet condamné sans espoir de p-, hij is veroordeeld
zonder hoop op genade. — Jésus vous accordera
le p- de vos péchés, Jezus zal u uwe zonden ver geven. — [Catty.] I1 est allé gagner les p-s, hij is
een' aflaat, eene kwijtschelding van zonden, eene
ontheffing van de straffen des vagevuurs gaan halen. — z. v. a. ANGÉLUS. — Le grand p-, het ju bilceum, z. JUBILÉ. -- (lam.) Je vous demande p-,
of b ij verkorting enkel P- (als beleefdheidsformulier,
wanneer men iemand in de rede wil vallen, hem
wil tegenspreken, of eenigen hinder moet aandoen),
verschoon, vergeef m ij , pardonneer mij, met uw
verlof, p a rd on ! — Pardonable, adj. (alleen
van zaken)Vergéfeljk, verschoonbaar, verschoonlijk,
te veron.tschuld•igen. Votre conduite nest pas p-,
uw gedrag is niet verschoonbaar, is onverschoon lijk. -- Pardonnaire, m. [H. ecel.] 4faatuitdeeler; aflaatkramer m.
Pardonner, V. a. Vergeven, vergiffenis schenken, kwijtschelden, van de straf ontheffen; verontschuldigen, verschoonen, door de vingers zien, ten
goede houden, pardonnéren. Je vous pardonne
le mal que vous m'avez fait, ik vergeef u het
kwaad, dat gij mij hebt aangedaan. Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons P ceux qui
nous ont offensés, vergeef ons onze schulden, gel'k
ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Pardonnez ma crainte, mes soupcons, verschoon mijne
vrees, mijn' argwaan. — Ook zonder voorwerp:
Le rol lui pardonne, de koning schenkt hem vergiffenis. genade. — Vergeven, zonder spijt of erger
zonder jaloerschheid zien: On ne peut p- a-nis,
cette femme sa beauté, men kan de schoonheid
dier vrouw niet zonder jaloerschheid zien. I1 ne
lui pardonne pas son mérite, hij ergert zich aan
zone verdienste. — Soms wil pardonner het voor
een zaaknaam: Pardonnez a ma-zetslàvór
franchise, houd mij mijne openhartigheid ten goede.
Je pardonne eelt à 1'état oil vous eies, ik verschoon dat, ter wille van den toestand, waarin gij
z (t. — Het wordt vaak als beleefdheidsterm gebruikt: Pardonnez-moi, of enkel Pardonnez, si je
vous contredis, vergeef mij, neem 't niet kwalijk,
zoo ik u tegenspreek. Pardonnez-moi ces expres
houd mij die uitdrukkingen ten goede. —-sion,
(absol.) Pardonnez -moi, Pardonnez, vergeef m#,
pardonneer, ik ben 't niet met u eens. — Verschoonen, uitzonderen, sparen (in dezen zin doorgaans
met ne en 't voorzetsel h): La mort ne pardonne
à personae, de dood spaart niemand. Le soldat
ne pardonna ni h l'áge. ni au sere, de soldaat
,

spaarde, verschoonde, ontzag ouderdom noch kunne.
Cette maladie ne pardonne pas, die ziekte is gevaarl jk, doodeljk. -- SE PARDONNER, V. pr. Zich
verschoonen. zich zelven ten goede houden. Nous
nous pardonnons tout, et rien aux autres hom-

mes, ons zelven vergeven wij alles, en anderen
niets. — Elkander vergiffenis schenken, elkander
verontschuldigen, enz.: Ces deux ennemis se sopt
pardonné tout, die twee vijanden hebben elkander
alles vergeven. — Vergeven worden: Cet affront
ne peut se p-, die hoon kan niet vergeven uworden.
— Het part. passé is ook adj.: Crime pardonné,
vergeven misdaad f. — (fam.) Vous êtes tout pardonné (tot iemand, die wellevendheidshalve ver
voor 't geen hij deed of zeide vraagt —-schonig
en in dit geval alleen kan pardonné op personen
toegepast worden), alles is u vergeven. — (Prov.)
Péch écaché est a demi pardonné, verborgen . kwaad
is half vergeven: men vergeeft gemakkelijker een
misdrijf, als het geen openbare ergernis heeft ge-

geven.
t Pardonneur, m. Vergiffenisschenker, verschooner m. — Door nieuwere schrijvers als adj.
gebézigd: Un Dieu p-, een vergevend God.
Paré, e, adj. (en part. passé van parer): Femme trop p-e, te zeer opgesierde vrouw. — (fam.)
Ella est parée (of décorée comme one cbasse,
comme one épousée, comme on autel, z. CHhSSE,
AUTEL. — Un tourbeau p- de fleurs, een met bloemen versierd graf n. — Objet p-, klaargemaakt,
in gereedheid gebragt, opgemaakt voorwerp n. —
[Bias.] Bras p-, bekleede, met eene mouw bedekte
arm; — ook: z. V. a. LAMPASSÉ, — [Bouch.] Pièce
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stuk rundvleesch, dat boven aan 't middel- of
^énicilestuk wordt afgenomen. --- [con.] Cidre p-,
uitgegiste cider of appeldrank m. — [Escr.] Coup
p-, afgeweerde, g e pareer d e stoot m. -- [Litt.]
Style p-, opgetooide, opgesmukte, bloemrijke stijl m.
-- [Mar.] Ancre p-e, klaarliggend anker n. Palan
p-,, geklaard, geschoren takel n. Vaisseau p-, ten
strijde gereed schip n. z. ook NAGEII. — Jul.] Titre p-, ter executie of volvoerin klaar gemaakte
oorkonde f. Exécution p-e, dadelijke uitwinning f,
regtsdwang m. om iemand dodelijk tot betaling te
noodzaken, parate exece t f. -- [Véner.]
Pied p-, afgestompte, afgesleten voet of hoef ni.
-- (vgl. voorts PARER).
Paréage of Pariage, in. [Jur.] Gemeen
rept nn. van twee bezitters op één goed.-,schripeljk
]Pareatis, m. (pr. -- tide) (latin) (eig. gehoor

van een lam. --- [Cost.] P-s, oplegsels of garnitu-

[Jur.] Voltrekkingsbevel n. van eene hoo--zamt1)
gere aan eene latere recu=tsnlagt.
Pareau of F aire, m. [,liar.] Groote kano
op de Malabaarsche kust, praauw f . -- PABEAU , M.

[Tech.] Diepe en naauwe ketel in. tot smelting
van 't oude was. -- PAREAUX, ni. pl. [Pêche] Zinksteenen m. pl. aan sommige netten.

Pareebase, f. [Rhét.], z. v. a. DIGRESSION.

---- Overdriving f. van een verwijt.
Paréehèse, f. [Phét.] Verbindin g of herhaling van gel7jkluidende woorden of klanken; --klanknabootsi-ng, p a r e e h eis i s f.
Pareetase, I. [Rhét.] Verlenging, uitrekking

van een woord door eene ingelaschte of bijgevoegde
lettergreep, p a r é k t a s i s f.
P arégorie, f. [Méd.] Werking, eigenschap f.
der verzachtende, pijnstillende middelen. -- Pa.

régorique , adj. Verzachtend, bedarend, pijn -

stillend, p a r e g o r i s c h. (Gebruikel ker is nu
anodin).

Pareil, Ie, adj. Gelijk, gelijkvormig, eveneens,
soortgelijk, dusdanig. Its out one p-l c ardeur pour
i'étude , zij hebben eenen gelijken ijver voor de
studie. On na rien vu de p-, men heeft iets der-

gelijks (of soortgelijks) niet gezien. Que feriez-vous
en p- occasion? wat zoudt gij bij dergelijke (of

dusdanige) gelegenheid doen? -- (Loc. prov.) Its

en sopt á billes p-es, z. RILLE. Toutes chases p. es,
wanneer alles gelijk is, alles gelijk staat. — PAIIEIL , m.., -LE, f. ^Wedergade, weerga, gelijke in.
en f. C est on homme qui na pas son p-, 't/seen
man, die zijne weerga, zijns gelijke niet heeft. Elle
na pas sa p-l c pour la malignité, zij heeft geene
wwwetrga in boosaardigheid. Voilà un beau chien,
it faut chercher son p-, dat is een schoone hond,
men moet zijns gelijke zoeken. — II en use mal
aver ses p-s. hij behandelt zijne gelijken slecht.
Fréquentez -vos . p-s, ga met uwe gelijken, met
menschen van uwen stand, geboorte, enz. om. -SANS PAREIL, SANS PAREILLE, Inc. adv. Weerga loos, zonder wederga, onvergelijkelijk: Ce reniède

ren H. pl. (op mansmouwen, op het voorpand der
vrouwenkleederen, nu enkel op het tooneel nog gezien). — Les p-s d'un habit, de opslagen der
mouwen van een' kleed. — [Droit anc.] P-s persounds, regten en privilegian n. pl. der geestelijkheid. — [Fauc.] Verschillend gekleurde vederen f. pl.,
inz. aan den hals van den volk. — [Mii. alle.] ,

z. V. a. PARAPET, REitIPART . -- [Tech.] P- dune
pierre, buitenzijde f., voorkant m., in den dag komend gedeelte n. van eenen steen. Lep- d'un pavé,
het vlak van een' vloer. P- de platre, de menuise1•ie, buitenbekleeding, voorzijde f. van pleisterkalk,
van timmerwerk. Porte b dèux p-s, aan wederzijde
met lijstwerk voorziene deur f. Les p-s d'un chemin pavé, de kanisteenen ni. pl. van een' bestraten
weg. — Les p-s dun fagot, de dikke knuppels in
een' takkebos. — P- des tisserands, meel- of stijsel-

pap f., glansmidd el, p a rem e n t n. der wevers (waar
ketting op 't weefgestel geslicht of bestre--med
ken wordt, de stoffen geappreteerd worden). --[Véner.] P- du ceiTf, rood vleesch aan de herte-

huid, onder 't blanke vleesch. — Parementer,
V. a. [Tech.] Vlak maken, om tot voorzijde te

dienen, een voorvlak gelijk maken.
Parenbie, f. [Litt.] Korte allegorie of gelijkenisrede f. — Spreekwoord n. --- Parénnio ra -

phe , m. [Didact.] Spreekwoorden-schrijver of

- verzamelaar, pal" in ne i o g ra a p h in. — Parém

niingraplhie , f. Het spreekwoorden - schrijven;
spreekwoorden-verzameling f. — Paréiniegra plhiquue, adj. De spreekwoorden of de verzaane-

ling daarvan betre iend,
f
p a r ce ni i o g r á p h is c h.
- Parérniolo ie, f. Spreekwoordenleer of -kun
— Parérniologique,, adj. I.Die leer of-def.
kunde betreffend, p a r ce m i o l o g i c h. — aréniologe*e, m. Spreekwoordenkenner, schr ijv e r
eener spreekwoorden-verzameling , p a r ae m i 0l oo p m.
S Parenlptose, f. [Méd.] Het indringen des
bloeds in deelen, waar 't niet behoort (als ver
oorzaak van ontstekingen), par e m p--moedlijk
tósis f.

Pareiteéphale, m. [Anat.] De kleine herse-

nen, p a r e n c é p h a l i s f. (cervelet) . -- aren eéphalite, f. [Béd.] Ontsteking der kleine hersenen, p a r e n c e p h a l i t i s f. — Pareneepha-

loeéle, f. [Cbir .] Breuk f. der kleine hersenen
P.arenehyral, e, adj. [Méd.] Het paren
vormend. — [Bot.] Het-chymaofkliervs
vleeschacitig plantensap vormend. — Parenehyinat.eux, ease, adj. Het parenchyma betreffend

of daartoe behoorend, uit parenchyma of celweef
cel gevormd, parenchymatous. — Paren

Eigen zelfstandigheid van 't-el,ytnm.[Aa]

ingewand, kliervleesch, p a r é n e h y m a. n. -- [Bot.]
Binnenst merg , celweefsel , vleezig sap n, der
pl anten.
est sans lp -, dat middel is zonder weêrga, is voor S aaréuèse, f. [Didact.] Vermanende voor
treffelijk., eeniq in zijne soort. II est dune valeur
opwekking f. tot deugd. -- Parénétique,-dragt,
sans p-Ie, hij is we&rnaloos dapper. — PAREILLE, f. adj. Tot deugd vermanend of opwekkend, l) a r eGelijke behandeling, zelfde wijze: ,Ie lui rendrai nétisch.
la p-, ik zal heng, met gelijke munt betalen. — à LA
Parensane, i=. [Mar.] (in de Levant) Iet
PAREILLE, loc. adv. (fade.) Je me comporterai a zeilklaar maken: Faire la p-, zich zeilvaardig main p-, ik zal mij op dezelfde wijs, evenzoo gedra- ken-. aanstalten maken om onder zeil te gaan.
gen. Si_ vous me faites ce plaisir 1à, á la p-, inParent, rei., -e, f. Bloedverwant, nabestaande,
dien gil mij dit vermaak doet, zal ik bij gelegenheid aanverwant, verwant, maag n1. en f., bloedvriend m.,
evenzoo doen. — 1Pareillernent, ode. Op de- bloedvriendin f. P- paternal, maternal, bloedverzelfde wijze, eveneens, evenzoo; ook, insgelijks. Vous want van vaders, van moeders zijde. ous sommes
nl'avez traité aver bonté, je vous traiterai p-, gij p-s, ivij zijn bloedvrienden. Elle est ma p-e, ma
licht mij met goedheid behandeld, ik zal u eveneens, p e au troisieme degré, zij is mijne bloedverwante,
:

op gelijke wijze behandelen. Vous le désirez, at
moi p-, gal verlangt het, en ik insgelijks, ik ook.
Pareire, Pareira brava, f. [Bot.] Wilde

wijngaard, gruiswortel in., een geneeskrachtige
2.wwortel uitZuid-Amerika, inz. tegen steenlijden

aangewend.

ar'élie, f., z. PARHELIE.
Parelle, f. [Bot.] , z. PATIENCE.

Uitlating Van liet
)tevvensslaande, inz. van déne der dubbele medeklinkers in 't zelfde woord, p a r e 11 i p s e I.
arellipse, f. [Gram.]

Parenmbole, f. [Litt. j Inlassching f., tusschen-

zin m., parémbole f.

JParennent, m.. Optooisel, versiersel n., opschik, tooi m., p a r e m é n t n. Un beau p- d'autel

een, schoone- altaartooi, een schoon altaar/deed n.
--- [Pouch., Cuis.I Vet op de pens, pensvet n.

zij bestaat mij in den derden graad. --- II est

devenu mon p- en épousant ma cousine, hij is

mijn aanverwant geworden door mei mijne nicht te
trouwen. -- (Loc. fain.) Nous somines p-s du cMté
d'Adam, wij zijn font/lie van .4daniswege (in zeer
verwijderden graad verwant). -- Les grands p-s,

de naaste bloedvrienden. — (Prop.) Un bon ami
vaut Ynieui qu'un parent, een goed vriend is beter
dan een bloedverwant , vriendschap gaat boven
bloedverwantschap. Les rois et les ,juges n'ont
point cie p-s, koningen en eeg/ere hebben geene fa-

milie (moeten hunne persoonlijke banden of stelgingen aan hun' ambtsp!igt opofferen).— PARENTS, M.
pl. Ouders nl. pl., vader en moeder; voorouders.
Un enfant doit obéir /t ses p-, een kind moet zijnen
ouders nehoo7'zamen. P---- Elle compte entre ses jedas princes d'Italie, zij telt italiaanse/te vo s/en
6
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onder hare voorouders. Nos premiers p-, onze eerste
ouders, Adam en Eva.
P-s spirituels, peter en
-

meter (parrain et marraine).

-

PARFAIRE,

-

Parentage, in.

fait quo
hij doet niets dan parëren. P- du corps,
de in main, niet het lijf, met de hand afweren.
[Man.] Ce cheval pare Lien sur les hanches, dat

-

Maagsch ap, familie betrekking f. (Het woord is paard staat fraai stil, houdt goed op de heupen
verouderd. en wordt enkel nog in gemeenzo m en OP.
[Mar.] Weêr klaar of viol worden, opdiep
en .cchertsenden stijl gebruikt.)
Parentales water komen.
SE PARER, V. pr. Zich opschik of Pareiitalies, f p1. [A tit. rom.] Plegtige lijk ken, zich oplooijen: Elle met one heure a se p , zij
offers, inz. Ier eere van overlédene ouders, dooden- heeft een uur noodig om zich op te schikken.
o/fers ii. p1., begrafenismoalljden iii. p1., p a ren- La terre se pare an printemps de ses belles dears,
t a li a ii. p1. Paren té, f. Maagschap, ver- de aarde pronkt in de lente roet hare schoone blocwantschap, bloedverwantschap n verrnaagscliap- men. II so pare dan vain titre, hij pronkt met
ping f.; gezamenlijke bloed- en aanverwanten rn. een' ijdelen, nieliqen titel.
(Loc. prov.) II se pare
en 1. p1., rnaagschap, verwantschap, familie f. U y des plumes d'aatrui, hij versiert zich, hij pronkt
zij met elkander vermaagschapt. met een andermans veiren.
a p entre eux, zijn.
II so pare de sa
11.. a donné Un diner a toute sa p-, /4 heeft aan femme, hij pronkt met zijne vrouw.
Zich bezijne gansehe maagschap een maal gegeven.
veiligen, zich hoeden of wachten, afweren: II a son
[Chirn.] Verwantschap, keurvevwanlschap. Pa- manteau pour se p- de Ia puie, hij heeft zijnen
mantel om zich voor den regen te dekken, te bei-eiitèle, f. Maagschop f. (palenté).
schermen. Je no pais me p- de ce l)roCèS, ik kan
Pareiithèse, t. [Grarmj Inlassehing, inschui
f. van eenen zin, ingeschoven woorden, die op-Ving dit proces met ontgaan, iie moet ei' toe komen.
zich -zelveneen' onafhankeljken zin vormen ,tusschen (fig.) II est difficile de so p- dan ennemi couvert,
voegsel n., ingeschoven zin ui. p a r én t h e s i s f. 'I is moeijeljk zich voor een' verborgen vijand le
Teekens n. p1. ter insluiting van de woorden eener wachten. Je saurai Pica iiie p- de sa langae, ik
inlassching [( )J lusschenstellingsteeken n., haak- zal ing wel weten te beveiligen tegen zijne tong.
jes n. pl, p a r ei a t h es is f. (ook in de malkema- PARER, in. [Man.] Cheval qui a an beau p-, paard,
tische wetenschappen van veelvuld i g gebruik ter dat een fraai stilstaan heeft, dat fraai ophoudt.
zamenvolting van de termen eener grootheid).
Parère, ni. [ Corn.] Gevoelen a. der kooplieden
(fig. el POP.) Avoir les jambes en p-, kromme in handels geschillen. On demandera Ie p des trois
PAR PARENTHESE, Ice. adv. Tus premiers négociants, men zal 't gevoelen van de
beenen hebben.
schenbeide gezegd, lusschen twee haakjes: Je dais, drie eerste kooplieden vragen.
Parergon, ni. [Beaux arts] Bijwerk, aanhangpar p- vous informer qne votre frère est arrivé.
Parenlomozoaiies, in. pl [H. a.] Dieren, sel n., bijzaak, bijfiguur f. Ces deux colonnades
tact veelvuldig ingesneden ofgekerfd lijf, kerfdieren, font tin joli p- a ce château, deze twee rijen
parentomozôa a. p1.
zuilen maken een schoon bijwerk aan dit kasteel.
Les p-s (of Les parerga) dun tableau, de bijParer, v. a. Opschikken, opsmukken, versieren, tooijen, opsieren, optooijen, oppronken: P une stukken in eene schilderij.
Paiésie of Paresis, f. [Méd.] Onvolkomene
église, na autel, une clianThre, eene kerk, een altaar, eene kamer opschikken, versieren. Les perles verlamming, p a r e s i s f.
Paresse, t. Luiheid, traagheid, vadziqheid;
at les diarnants parent Pica une femme, de paarledigheid, rust 1. Agir aver, p-, met luiheid, traag
ten en de diamanten versieren eene vrouw zeer.
Bereiden, opmaken, opwerken (om iets een beter Ie werk gaan. II a perdu sa subsistance par sa
voorkomen, een' geschikter' vorm, enz. te geven). p , hij heeft zijn bestaan door zijne traagheid verII passe sa vie dans une dance p-, hij
P- sa marcliandise, Zijne waar opmaken, goed toren.
voordoen.
[Bouch.] P- Ja viande, het vleesc/i brengt zijn leven in zoete rust door, hij doet niets.
opmaken, het van t overtollig vet enz. bevrijden. C'est par p - quilneva pas seproniener, uit zucht
P- an agneau, hel pensvet wegnemen en over de tot gemak en rust gaat hij viel wandelen.
[Econ. dom.] P du d'esprit, traagheid van geest, van verstand.
achtersiukken uitspreiden.
(Loc. fam.) Je Ie relèverai bun da péché de p-,
cidre, da poiré, appeldrank, perendrank doen gis
1'- les allées dun jarclin, de lanen van een' ik zal bij hem de traagheid wel verdrijven, ik zal
ten.
[Tech.j P- une hem wel voeten maken.
Paresser, v. n. (fam.)
tuin opknappen, opharken.
pièce de Pais, een stuk hout glad schaven, opwer Luijeren, den luiaard spelen: II a paressé plus de
P- an cuir, eene huid reinigen, beschaven, deux heures dans son lit, hij heeft meer dan livee
ken.
besnijden, dunnen. P- le pied dun cheval, den uren in zijn bed liggen luijeren. Paresseuse, 1.
hoef van den voet eens paards met het veegmes I Cost.] Soort van damesmuts f die los op 't hoofd
P- les draps, de lakens den persglans werd gezet, om in een oogenblik gekapt te zijn.
afsteken.
even, oppersen. P- In clialne, den ketting pappen Oorkussen n. op eene sopha. [Bot.] Z. dUCUBiaauwe of
[Mar.] P- an cable, een kabel of BALE. Soort van late latuw f.
ers).
j
zwaar touw klaar leggen, klaren. P- les manoeu- zeegroene acacia f. (welker bladeren zich als die
opschieten;
van 't kruidje roer mij niet, maar langzamer, bij
vres, het (weinig gebruikeljke)touwwerk
[JHI. a.] Trage rozenrups f.
touwtjes op bootjes doen. P- une manoeuvre, een 't aanraken sluiten).
z. voorts bij
touw klaren, vrij maken. P- tine ancre, een anker (die zich bij aanraking oprolt).
Pajesseusenient, adv. Op
klaar leggen tot vallen. Pare a mouiller! klaar bij PARESSEUX.
Paresseux, euse,
'1 anker ! Pare a virer ! klaar om te wenden! Pare trage, langzame wijze.
P- an adj. Lui, traag, vadzig. Vous êtes bun p-, ij zijt
manoeuvre! schiet op het touwwerk!
vaisseau een schip opslechten, afslechten. P - a zeer lui. II est p- an travail, hij is traag in 't
l'herminette, met den dissel opwerken, afslechten. werk. Je suis an pea p- d'écrire, ik ben wat traag
[Pèche] P- Ia seine, steenen aan den onder- in 't schrijven: ik kan mij niet ligt aan 't brievenCost an esprit p-, 't is een
rand der zegen binden (opdat zij langs den grond schrijven zetten.
traag verstand, hij heeft moeite iets te begrijpen.
houde).Beveiligen, dekken, beschermen;
[Man.] Cheval p-, lui paard a. (dat gedurig
ontwijken vermijden, afweren, p a r é r e n. P- sa
[Méd.] Ras-ventre, Estomaison contre le vent da nord, zijn huis tegen zijn' gang vertraagt).
den noordewind beschutten. Cda vous parera da mac p-, traag werkende onderbuik ni. maag f.
soleil, de Ia pluie, dat zal u tegen de zon, den PAIIESSEUX, M. ELTSË, f. Luiaard, luilak m., iufje
(Loc.prov )Le p- est
[Eser.] P- an coup , een' vrouw 1., traag meisje a.
regen beschermen.
stoot paréren of afweren;
(fig.) iets kwaads frère du mendiant, de luiaard en de bedelaar zijn
[Mar. ] P- an abordage, eene aan- broeders: luiheid voert tot armoede. Jamais p- n'eut
voorkomen.
boord/coming of entering vermijden. P- an cap, une grande écaellée, de luiaard komt nooit tot forPARESSEUX, m. [H. a.] Luiaard m. (Al,
(le, eene kaap of eenen hock, een eiland voorbij 01 tuin.
omzeilen. Nous fûmes trois jours a p- Ie cap de UNALT). Roerdomp m. (BUTOR).
Pareur, m. [Tech.] Opmaker, afwerker, opBonne-Espérance, wij braglen drie dagen door mei
de kaap de Goede Hoop om le zeilen. [Jeu] P- Ia werker klaarmaker werkman, die de laatste
Afschaver, uitstrtjker
hand aan een werk legt.
balIe de volée, den bal in de vlugt terugslaan.
[Navig.] Klaarder huiden op den schaafboom.
PARER(b), V. a (met avoir) Uitwijken, afweren, voorkomen. verhelpen: 11 faut p a eet inconvénient, men houder m. der lijnen, der trekljnen (hij, die zorgt,
moet dit ongerief voorkomen, verhelpen. On tie peal dat de lijnen nergens haken of verwarren).
Par~. adj. Zesvingerig, met dubbelen duim.
p h tout, men kan niet alles beletten, voorkomen.
Parfaire, V. 0. (zelden dan in den ?nfin. en
[Eser.] Afweren, pa relren: P- et porter en
méme temps, paidren en tevens uitvallen. 11 nE de zamengestelde tijden) Volmaken, voltooijen, vol-
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-

eindigen; voltallig maken: P- tin ouvrage, een werk
voleindigen. 11 rnanqtie deux feuflies a ce livie,
mais Ie Libraire est obligé de les p-, er ontbreken
twee bladeren aan dit boek, maar de boekverkooper
is verpligt, het voltallig te maken. P- une somme,
een som voltallig maken. - Parfaiseur ,, in.
[Tech.j Fabrikant m. van wolkammen, van kommen
voor de bereiding der weefsels.
Parfait, e, adj. Afgemaakt, voleindigd, voltooid: Cela est fait et p-, dat is geheel voltooid,
volkomen ten einde gebrat. - Volmaakt, volkomen,
alle of vele goede hoedanigheden in zich vereenqenci,
voortreffelijk; - volledig, volslagen. Dieu seal est
p-, God alleen is volm aakt. II ny a rien de p- sac
la terre, er is niets volmaakts op aarde. — C'est
an homme p-, Un ouviage p-, 't is een voortreffelijk mensch, een uitmuntend, onberispelijk werk.
- C'est an p- lsonnéte homme, 't is een door en
door braaf man. Un p- couitisan, een volleerd,
volslagen hoveling. Un sot p-, een uitgemaakte,
volslagen zot. - Obscurilé p-c, volslagen duisternis t. Repos p-, volledige rust t. - [Arith. ] Nombre p-, volmaakt getal a (waarvan de som der deelers
aan 't getal zelf gelijk is, b. v. 6= 3 ± 2 ± 1;

28 = it + 7 ± 4 ± 2 ± 1). - [Destil.] P

-

amour, volmaakte liefde f. (soort van lijnen brandewijn). - [Gram.] Prëtërit p-, of als subst. PARFAIT, rn, volmaakt verleden tijd in . - [Bot.] Fleur
p-e, volmaakte, vollédige bloem 1. — [H. a ] A ndmaas p-s, volkomene dieren a. p1. (door hunne
geljken voorlqebragt en tot wedervoortbrenging in
staat). - Insecte p-, volmaakt insect n. (dat al
Zijne .qedaantewisselingen ondergaan heeft). [Jeu]
P- conlenlement, Z. CO5TENTE1ENT. -- [Josh
P- conteiitement, groote bolle diamontstrik in.
[Méd.] Apoplexie p-e, volslagen beroerte t. Crise
p-e, volkomen krisis f. - [Mus.] Accord p-, volmaakt, volstemmig akkoord n.
- PARFAIT, M.
Bet volmaakte, volkomene: On ne trouve nullepart
id-bus le p-, liet volmaakte wordt hier beneden
nergens aanqetroffen. — [Dévot.] Les p-s, de volmaakten, zij, die alle wereld.cche ijdelheden voorwel gezegd hebben. t AU PARFAIT, bc. adv. Op
volmaakte wijze. -- Paifaitement , adv. Op
volmaakte, vollddige wijze, volkomen, geheel en al,
ten volle: Sacquitter p- de son devoir, zich voortreffel ij k van zijn' pligt kwijten. P- gaéri, geheel
en al genezen. P- ridicule, volslagen belagcheljk.
11 a p- senti qu'il avait tort, hij heeft zeer wel,
ten volle gevoeld, dat hij ongelijk had.
Paa-faute, adv. [Anc. prat.] Bij gebrek van
(faute le, (t thfaut de).
ParIès, in. p1, [H. rel.] Naam, dien de Albitienzen zich gaven, door verbastering van parfaits
(z. PARFAIT, in.).
I'aifilage, m. liet uittrekken, uitrafelen (von
goud- en zilcerborduursel of galons, van weefsels).
.-. Uitgerafelde draden in. p1., uitraafsel n. Parfiler, V. 0. Uitrafelen: P- du galon, du taffetas, galon, lof uitrafelen. -- (absol.) Cette femme
passe son temps ft p-. - [Papet. ] De vormdra
den vastzetten. — liet part. passé is ook adj.:
Etoffe parfilée, uitgerafelde stof f. — Parfihire, Uitgerafelde draden in. p1., uitraafsel n.
1- Paifin, f. Uiteinde f. - t a LA PARFIN,

bc. adv. Eindelijk (enfin).
Parfois, adv. Somtijds, nu en dan.
Parfond, in. [Pèche] Grondangel, met lood
bezwaarde vischhaak in.
Parfouth-e, V. a. [Tech.] Gelijkmatig versmelten of insmelten (van de brandverw op de te
emailldren .qlasplaat). - liet part. passé is ook
adj.: Couleurs bien parfondues, goed ingesmolten
kleuren f. pi.
t Paiforeer (se), v. pr. Zich inspannen,

ciiie krachten inspannen.
S Parfournir, V. a. Geheelverschaffen, voluit
liveren; naleveren. Un libraire dolt p- les feullies
qui manquent aux livres qu'il a vendus, een boek-

verkooper moet de bladeren, die aan verkochte
boeken ontbreken, voluit leveren, - ]- Parfour
nissernent, m. Vollédige lévering, geheele verschaffing, nalevering f.
Parfum, in. Aangename geur, liefeljkereuk m.;
- reukwerk n., weiriekende, geurige dingen a. p1.
Le p- des fleurs, de bloemengeur. — Vendre des
p-s , reukwerk verkoopen. - (fig.) Le p- de Ja
iouange, des Jouanges, het streelende tier loftui-

PARIÉTAIRE.

tingen. Le p- de Ja prière est agréable a Dieu,
de wierook of de geur des gebeds is aangenaam
aan Gad. 11 y dans ce livre un p- d'antiquité, dat
boek draagt den stempel (is doortrokken met den
geest) der oudheid. — Cet homme ne répanci pas
an bon p-, die man staat in geen' goeden reuk [Hort.] P- d'août, kleine geurige augustus -peer f.
— [Tech.] Berookingsiniddel n. voor 't zilverdraad.
(om 't voor gouddraad te doen doorgaan) . - Zuiverend reukwerk ter berooking van besmette plaatsen, van verdachte goederen. — Parfnaier, v a.
Welriekend af geurig maken, een' liefelijken geur

geven, met aangename geuren vervuilen, p a r f u
méren: Les fleurs parfument lair, de bloemen
vervullen de lucht niet geuren. - P- des gnats,
de in pommade, handschoenen, pommade geurig of
welriekend maken. — (fig.) P- une objection, un
refus, het onaangename eener tegenwerping, eener
weigering verzachten of wegnemen. — Berooken,
uitvooken, daar berookingen zuiveren (van smetstof, van stank). P- une maison, an navire, een
huis, een schip beraoken. — SE PARFUMER, V. pr.
Zich geurig of welriekend maken, zich parfuméren. - Welriekend gemaakt worden. — 1let part.
passé is oak adj.: Chambre parfumée, Gnats p-s,
welriekend cemaakte, g ep a r f u m e e s d e kamer t.,
handschoenen in. p1. - Parfume rie, t. Beukwerkbereiding f.; reukwerkhandel in. - Parfa.
wear, in., -euse, f. Beukweikmakerm., -maakster f.; reuksocrkverkoaper in., -verkoopster f. Parfuiuoii, in. Reukkistje n., soort van kaffertje met een' roaster, waaronder men reukwerk
brandt; — reukvat n., reukvaas f.
Pargasite, in. [Minér.] Hoornblende t. uit
Pargas in Finland, een mineraal in roade korrels,
parfjasiet in.
Pargie. f. [Féod.] Geldboete f. voor de door
't vee aangerqte schade.
Fargueau, in ., z. v. a. CAP.PILLON.
-

Pargué, Pai-guié , Prguenne, Parguienibe, interj.. Z. V. a. PARDI, PABIMENNE.
Pai-héiie of Paréiie, in . [Ptiys.j B[/zon f.,

dampbeeltl van de zon, zoodat men waant twee of
meer zonnen le zien, p a r h t I i u rn n. - Parhé

lique, adj. De bijzannen betref/end, par hélisch.
Parhornologie, f. [Ithét.] , z. v. a. CONCESSION.
Pari, in. Weddenschap, wedding, verwedding;
de verwedde som f. Proposer, Accepter of Tenir
un p-, eene weddenschap voorstaan, aannemen. —
Payer le p-, de weddenschap, de verwedde som
betalen. — Ii est hors de p-, hij heeft 'inst de weddense/map niets meer te maken ( /mij heeft verloren
en geen regt meer op 't geen de anderen elkaar

nop betwisten). Z. ook OIJVERT.
Par i a, in. Persoon uit de laagste kaste of
valksklasse der Indiërs, die Brahma's leer bel$jden,
welke kaste door de Hindoes als onrein veracht
en geschuwd wordt, p a i ia in. - (fig.) Arm
mnensch uit den laagsten, onbemniddeldsten stand,
uit de volks/me/Je, protitarier, paria; - verworpeling in. - [Mar.] Slecht, armoedig schip,
kuetvaartuig n. in Indië.
Pariade, f. [Chas.] Het paren der patrijzen;
- gepaard patrjze
npaar n., koppel n. patrijzen.
Pariage, m., Z. PAIIEAGE.
Paria!iIbe, in [Mus. anc.] Fluit t. of snarenspeelluig n. ter begeleiding van jambische verzen.
— [Poés. anc.] Vers-voet m. van twee korte lettergrepen (ook pyrrhique, p y r rhi ch ius, ge/weten);
.— ook: een versvoet van édne korte en tune lange,
alsmede van dIne lange en vier korte lettergrepen,
p ar ja m bus a. (parisette) gelijkend.

Paridé, e, adj. [Bot.] Naar 't pariskruid
Pas-jeu, ne, adj. Van Paros (eiland in den
Griekschen archipel): Mar/we p-, parisch marmer n.
Pa rier, V. a. Wedden, eene weddenschap aangaan, verwedden. Je pane vingt forms que cela
nest pas, ik wed om twintig gulden, dat dit niet
zoo is. — Pour qui pariez-vous? voor wien , op
wiens hand wedt gij? - P- h coup sûr, eene zlkere
weddenschap aangaan (die men vooraf weet niet
te kunnen verliezen). — (fain.) Ii y a gros h p(beaucoup of tout a p-) qu'il réussira, 't is bijna
zeker, er is veel of alle kans, dat hij slagen zal.
— liet part. passé is ook adj. Ii y a eu dix ducats
de parids, er is om tien dukaten gewed. La somme
pariée, de verwedde som f.
Pariétaire, f. [Bot.] Muurkruid, glaskruid a.,
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steenbreke f. (ook casse-pierce en perse- muraille
geheeten), p a r i ë ta ri-a f. — Parlétal, e, adj.
[Anat.] : Os pariétaux, wand- of bruinbeenderen n.
Pl. (der hersenen). — Suture p-e, naad der wandbeenderen. — [Bot.] Aan den binnenrand bevestigd
of vastzittend. — PARIETAL, m. [Anat.] Wand-

been n. -- Parietarlees, f. [Bot.] Aluurkrui-

denn. pl.
Parleur, m., - eense, f. Wedder jai., wedster f.:
Les Anglais sont les premiers p-s du monde, de
Engelsciten zijn de eerste wedders der wereld. —
(Loc. prov.) Cela ne vaut Tien pour les p-s, daar
valt niets bij te wedden, te verdienen: dat loopt
stellig voor ééne der partijen slecht af.
Parigliiie, f. [Chim.] Een nieuwelings in den
wortel van sarsaparilla ontdekt alkali of loopzout n.,
pariglzne f.
Parilie, f. [Bot.], z. V. a. NYCTANTHE.
ariliiniquu.e, adj. [Cllim.]: Acide p-, sarsa-

parilla-zuur ti.
Parinervé, e, adj. [Bot.] Gel kribbig (van
bladeren). — Paripeiiiie, Paripennné, e, adj.
[Bot.] Gelijk gevederd (van bladeren).
Paris, m. (hoofdstad van Frankrijk) Parijs n.
--- (Loc. prov.) P- est. Ie paradis des femmes, le
purgatoire des hommes, renter des chevaux, Par(js is 't paradijs der vrouwen, 't vagevuur der
mannen, de hel der paarden: er valt te Parijs veel
te genieten, maar er moet ook hard gewerkt worden. P- ne sect pas fait en in jour, Parijs (Rome,
Keulen) isniet op éénen dag gebouwd. Faire cornrne
rn on fait a P-, laisser pleuvoir, zich in 't nnver
d-elijke met peduld schikken. Qui se tiert a P- ne
sera jamais pape, wie altijd maar thuis blijft, zal
't nooit ver brengen. z. oole CORBEIL. — .Herbe a
seats (naar den Trojaan Paris, den zoon van
Priamus), z. V. a. PARISETTE.

Parisette, f. [BoLj Pariskruid n., eene wondplant, welker vrucht eene enkele zwartbruine bes
is, woudbézie, boschbes f. P- à quatre feuilles,
vierbladig pariskruid, waarvan de bes eenigzi,ns
vergiflig is (ook herre b Paris, raisin de renard
en etrangle-loup geheeten).

m., sae, f. Pau- jzenaar m., parij-

Parisien

sche vrouw f. --- (fig.), z. V. a. aAnAUn. — [Mar.]
Moedwillige maar trage matroos. -- PARI`IEN, NE,
adj. Parjsch, wat Paris of zijne inwoners betreft:
Mode p-ne, parrijsche mode f. --- z. ook MATINES.
.— Parisienne, f. [Typog.] Parel t., kleine
druklettersoort tusschen nonpareil en robijn 0/'
diamant (ook sédanoise geheeten). --- [(Jort.] Soort
van anemoon f. — [Litt.] Parijsch volkslied in de
omwenteling van 1830. — [Manuf.] df'jn.st katoen n.
.— [Voitur.) Soort van omnibus in.
arisis, ni. (pr. —nice) [Métrol.] Oude munt
der hertogen en graven van Pars, p a r i s is m.
Ook als adj.: Sou 1?-, par.()sche, te Parijs gernunte soil ( 1 14 zwaarder dan die van Tours).
Paristliiffimie, f. [Anal.] Oude naam der anion(leien in den hals (aniygdales). -- [Méd.] Ontsteking der amandelen (ook PARISTHMITE geheelen).
Parisyllabe, Pailsyllabique, adj. [Gram.
gr.] Gelijkleltergrepig, van evenveel lettergrepen
door alle naamvallen heen: Les deux premieres
eléclinaisons sont p-s.

Parite, f. Gelijkheid f. tussclien gelijksoortige
dingen: 11 y a p- de raisons pour et contre, de
redenen of gronden voor en tegen zijn elkander
gelijk — Vergelijking f., aanhaling van een gelijksoortig geval: Je vais vous le prouver par une p-,
ik zal 't u dooi een gelijk geval bewijzen. -- Evenheid, deelbaarheid f. in twee gelijke helften.
Par j eire, f. -'Meineed, valsche eed; geschonden
of verkrachte eed m.; meineedigheid f. Etre convaincu de p-, van meineed overtuigd zin of worden. Les p-s des amants, de geschonden eeden der
minnaars. — PARJURE, adj. Meineed)g; eedbreukig,
eedverkrachtend: Homme p- of als subst. PARJ€JRE, m. en f. Meineedige; trouwelooze n1. en f.
Parju.rer (se), v. pr. Zijnen eed breken of
.cchendena; een' valschcn eed doen, meineedig worden: I1 m'avait fait mille serments, at cependant
H s'est parjuré, hij had mij duizend eeden gedaan,
en echter is hij meineedig geworden. 11 s'est parjuré levant le juge, hij heeft voor den regter een'
valschen eed gedaan. — glen vindt ook PARJURER
als v. a.: lis parjurent leur foi, leurs serments,
ij schenden hun woord, hunne eeden.
:

,

PARLER,

-

I.'arkirison, m. [H. n.] Groote fazant in de
Nieuw- Hollandsche bergen, p a r, k i n s o n m. —
Parkinsonie, f. [Bot.] Geurige amerikaansche
struik m., die op de Antillen vaak tot heggen gebmuekt wordt, p a r k i n s ó v i a f.
Parlage, m. Gebabbel, gepraat, gesnap, gerel n., overvloed van nuttelooze of onbeduidende
woorden.
Parlant, e, adj. Sprekend, met spraak begiftigd: L'honlme est la seule créature p-e, de mensch
is het eenige sprekende schepsel. — [Théat.] Personnages p-s, sprekende personen m. pl. (in tegen
personnages muets, stomme personen).-stelingm
— (fain.) Cet homme est p-, pen p-, die man:
praat gaarne, praat niet veel. — Sprekend, vol
uitdrukking; sterk gelijkend. Regards, Gestes p-s,
sprekende, zeer verstaanbare blikken n1. pl., gebaren n. pl. -- Ce portrait est p-, dit portret gelijkt
sprekend. Vous èíes p- dans votre portrait, gij
gel) sprekend in uw portret. --- Voila des preuves p-es, dat zijn sprekende, onomstootelijke bew/jzen. — t [Mus.] Trompette p-e, spreektrompet f.
,

(porrte-voix). -- [Bias.] Armes p-es of equivoques

(weleer Armes qui chantent), sprekende wapens n.
pl., zulke, welker figuren betrekking hebben op
den naam van hen, die ze voeren (gelijk de wassenaars of wassende manen in 't wapen van 't huis
lv a s s e n a e r, liet rennende paard in dat der
geldersehe familie van der Renne, het teeken Y' •in,
't roode schild der engelsche familie And, enz.).
Parlé, e, adj. (en part. passé van parser):
Langue p-c, gesproken taal f. (in tegenstelling met
langde écri(e). -- Numeration p-c, gesproken numeratie t., het uitspreken van een in cijfers uitgedrukt getal (in tegenstelling met numération crite,
liet schrijven van een uitgesproken getal). — Voilk
p- (gebruikelijker parler) comme it faut, dat is
naar den aard gesproken, (lat heet spreken, zoo
als 't behoort.
Parle m ent, m. [H. de France] (oudt ds)
Pijksvergadering f., rijksdag m., vergadering der
riiksgrooten onder de eerste koningen. -- (later)
Hoogste geregtshof, eerste provinciaal geregtshof
('t welk ook deel aan de hooge regering had), p a rI e 7n é n t n. — Begtsgebied van een parlement,
T e s s ó r t n. --- Duur van een parlement, zittingtijd m. — P- d'amour, z. v. a- come d'amour. —
(tegenwoordig) De beide Kamers (der pairs en der
afgevaardigden), inz. de Kamner der afgevaardigden.
— [1 t. d'Ang3.] Rijksraad en., rjksvergadering f.,
de vergaderde rjksstanden of afgevaardigden der
hoogste raagt ter beraadslaging over openbare staatsaangelegenheden, p a 2 , l e in e n t n. ---- (collect.) De
drie afdeelingen der wetgevende magi: L'omnipotence du p-, het alvermogen der staatsmatten. —
(fig. et fain.) P- sans vacances, babbelklub f.,
vereeniging van• babbelaars. — Somtijds z. v. a.
PARLEMENTAIRE, m. — Parlementaire, adj. Het
engelsch_ parlement betreffend; — de beide wetgevende Kamers (.in Frankrijk, België, -Vederland)
betreffend, met de regelen en gebruiken der Kamers
overeenkomstig, parlementair. Forme, Usa
parlementaire voren m., gebruiken n. pl.-gesp,
t Discussion, Eloquence p-, parlementaire beraadslaging, welsprekendheid f. — [Hist inii.] Armee p-, parlementsleger n., leger van 't parlement.
plotte p-, parlementsvloot f. — [Mar.] Vaisseau
p-, parlementair schip, kartelschip n. (dat naar
de vijandelijke vloot of eene vijandelijke haven eene
of andere boodschap overbrengt). -- PARLEMENTAIRE, m. [Mil.] Onderhandelaar, aan den vijand
afgezonden persoon om eersen voorslag te doen of
een antwoord op een' gedanen voorslag te brengen,
parlementair m. -- [Mar.], z. v. a. Vaisseau
p-, z. boven. — [Hist.] Aanhanger van 't parlement (in Engeland, in Frankrijk) . -- -. A fgevaardigde, volksvertegenwoordiger m. -- Parlennenter, V. n. Onderhandelen, in onderhandeling treden, voorstellen doen en aanlm.00ren om eene plaats
over te geven, parlementéren; — (fig.) tot
schikking komen, stappen ter bevrediging of ver
doen. -- (Loc. fig. et prov.) Ville qui par--zoenig
lemente est b demi rendue, wie voorslagen aanhoort, is reeds half gewonnen. — t Parlementerie, f. (fain.) Bespréking, onderhandeling f.
Parler, V. n. Spreken, woorden doen hooren
of uitbrengen, p raten. Un enfant qui commence
a p-. eega kind, dat begint te praten. Un malade
-

PARIJER.
qui ne pane plus, een zieke, die niet meer spreekt.
p.. haut, has. lukt, zacht spreken. P- thi nez, de
Ja gorge, entre les dents, door den neus, uit de
keel, tusschen de tanden of binnensmonds spreken.
P., gras, brouwen, lispen. P- a l'oreille de qn.,
iemand influisteren. - Apprenclre a p- a un perroquet, a un sansonnet, it une pie, een' papegaai,
spreeuw, ekster leeren praten of klappen. - Les
tuyaux de eet orgue parlent Pien, de pijpen van
dit orgel spreken goed (hun toon is juist, kelder,
zuiver). - Spreken, een gesprek voeren, zich onderhouden, redenéren, praten. P- d'affaires, de
nouvelles, over zaken, over nieuws spreken. P
cornme un ange, comrne en oracle , als een engel,
als een orakel spreken P- de tout en dtourdi,
comme un étourdi, onbezonnen, onnadenkend over
alles spreken. P- sans témoins, tête a tête, zonder
getuigen, onder vier ooüen spreken. P- en pu b lic,
in 't openbaar spreken. P- prudemment, inconsidérénient, insolem ment, voorzigtig, onbedacht z aam,
onbeschaamd spreken. P- avec ambiguilé, avec
myslère, met dubbelzinnigheid, geheimzinnigheid
reken. P- de sang-froid, met bedaard/teid, bezagd/teid spreken. P- dune affaire au ministre,
met denrtinister over eene zaak spreken. C'est a
vous de , 't is uwe beurt om te spreken; u past
het, uw pligt is het Ie spreken. P- a son rang, a
son tour, op zijne beurt spreken. - Dien a pand
pan Ia bouche des prophètes, God heeft door den
mond der proj)heten gesproken, zich verklaard of
geopenbaard. Les nois parlent a leurs sujets par
Ia Pouclie de leurs ministres, a leu rs ennemis par
Ia bouche de leurs canons, de koningen spreken
tot hunne onderdanen door den mond hunner ministers, tot hunne vijanden door den mond I snner
kanonnen. Les siècles parleront de ce grand hornme, de nakomelingschap zal lang van dien grooten
man spreken, gewagen. (Pray,) Quand d'autrui
tu parleras, songe a toi, tu te tairas, houd uwe
tong in toom, wanneer jij van anderen spreekt. Ii
est aisé de p-, mais malaisé de so tame, ziojsen
is moeije lijker dan spreken, spreken is zilver, zwijgen is goud. II y a nu temps de p- ei un temps
de se tame, men moet te regter tijd weten te spreken en te zwijgen. - Spreken, zich u itdrukken:
P- juste, zich juist, met juistheid uitdrukken. P
mal of Mal p-, zich verkeerd, onjuist, ongepast
uitdrukken. P- par compas et par mesure, afgemeten, met afgemeten deftigheid spreken. Avoir de
Ia grèce a p-, bevallig spreken, zich bevallig nildrukken. - ( fa n.) Vous paniez don , dat is een
gulden woord, dat is een woord op zijd' tijd, dat
is voortreffelijk gezegd. (Deze uitdrukking veroudert.) P- avec passion, kartstogteljk, met drift
spreken. - P- pour qn-, voor iemand spreken, een
goed woord voor hem doen. P. contre qn-, tegen
iemand spreken, ten nadeele van iemand spreken.
P- contre sa pensde, anders spreken, dan men
denkt. Cet avocat pane pour Mr. P., die advokaat
pleit voor den keer P. - (Lor. fam. et prov.) Pde la pluie et du beau temps, over koetjes en
kalfjes (onverschillige dingen) praten. P- dune affaire ti batons rompus, bij vlagen, bij korten en
stooten, onzasnen/iangend over eene zoals spreken.
P- pour p-, praten enkel om te praten (zonder iets
te zeggen te hebben). P- comme on perroquet ,
klappen of snappen als een papegaai (zonder zelf
te weten wat men zegt). II en parle comme nfl
aveugle des couleurs, hij spreekt er van als een
blinde over de kleuren (zonder de minste zaakkennis). P- au coeur, b l'irnagination, aux passions, tot het hart, de verbeelding, de hartstogten
spreken. - ( fig.) P- a un mur aux roches, tegen
een muur, een ongevoelig mensch spreken. P- a un
sound, tot een' dc'ove spreken, voor doove ooren
preken. - Ii en parle hien á son aise, hij heeft
goed praten. - Ii trouvera b qui p-, hij zal zijn'
man vinden. - II faut laisser p- Ie monde, of
enkel: II faut laisser p-, men moet de mensehen
laten praten, men moet zich niet storen aan 't geen
de wereld zegt. Cda ne vent pas Ia peine den
p-. 't is de moeite niet waard daarvan te spreken.
Ne men parlez pas, zwijg toch daarvan, ik wil
niets daarvan kooien. Parlez-moi de cela ! (als
teeken van goedkeuring of tevi'edenheid) , dat laat
zich hooren I dat laat ik gelden I - Cet homme
na point fait 1)- de lui. die man heeft zich geenerlei naam gemaakt. Cette femme na jamais fait p-
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d'elle, die vrouw heeft zich nooit op de tong gebragt. On a beaucoup parld d'eIle, zij is veel over
de tong gegaan, er is een steekje aan haarlos. , van
(pop.) P- a une dlie, een meisje van vrijen
trouwen spreken, een meisje vragen. - On en
parlera, On en entendra p-, dat zatop zien baren,
daar zal men van hooren. Ii cii sera pand a jamais,
men zal eeuwig daarvan spreken. - 11 faut que
qn. ait pand, er moet iemand geklapt, het geheim
verraden hebben. - Faire p- qn., iemand woor-den in den mond leggen. Ne me faites point p- (als
den
bedreiging), maak mij den mond niet open. z. ook
ABONDANCE, AIR, APPRENDRE, BARRETTE, BAS (adj.),
BONNET, CHEVAL, COEUR, C011iE. DENT, HASARD,
HAUT, LIVIIE. Spreken, zich verklaren, zijn
gevoelen, gedachte, voornemen, wil, ens. te kennen
geven, hetzij met woorden, met schrift of met gebaren. C'est un homme qui ne vent pas p- nettement, 't is een man, die zich niet bepaald wil verklaren, niet rond met de zaak voor den dag wit
komen. Je saurai IJien le faire p-, ik zal hem wet
tot spreken weten te brengen, ik zal 't wel uit hem
weten te krijgen. 11 pane de sen aller, de se manier, hij spreekt van te willen henen gaan, van te.
willen trouwen. - (fans.) Voilb ce qui s'appelle
p-! C'est p-, cela ! Voila p-! dat heet spreken! dat
is een woord! dat laat zich hooren! Quo voila
bien p-, hoe schoon, hoe goed gesproken! - P- an
nam de qn-, in iemands naam spreken. P- de son
chef, avec mission, op eigen gezag, op last van een
ander spreken. -- Dieu parle an coeur des pé
cheurs, God spreekt tot het hart der zonclaren. Les muets parlent par signes, de stammen spreken
door teekens. P.. des yeux et du geste, door blikken en gebaren spreken. - Ook van levenlooze en
zedel ij ke voorwerpen gebëzigd, die men eene soort
van spraak toekent: La peinture parle aux yeux,
de schilderkunst spreekt tot de oogen. Tout nous
pane ici de vous, alles spreekt hier van u, ieder
voorwerp doet ons aan u denken. Son silence me
panlait, zijn zu)ijgen openbaarde mij Zijne gedachten, zijne gevoelens. Cdaparle tout seul of sol-mênie, La chose parle d'elle-même, dat spreekt
van zelf, dat behoeft geene verklaring. Son mérite,
Ses services parlent pour lui, parlent en sa faveur, zijne verdiensten, zijne diensten spreken voor
hem, getuigen in zijn voordeel. Rien ne pane pour
lui, toutparle contre lui, niets spreekt vóór, alles
spreekt of getuigt tegen hem. La vônité parle par
sa bouclie, de waarheid spreekt uit zijnen mond.
- II ne pane point de cda lans sa lettre, hij
spreekt (schrijft) daarvan in zijn' brief niet. Josèphe pane de la retine de Jërusalem, Josephice
spreekt over de verwoesting van Jeruzalem. P
dans un contrat, au contrat, zijnen wil in een
contract uitdrukken, zich bij contract verbinden
La bi parle trés-clairement sur ce point, de wet
spreekt op dat punt zeer duidelijk. - [Jeu] Spre-

ken, zeggen wat men doen wil, zin spel aangeven.

- [Chas.] Blafl'en, aanslaan: Ce chien panic beaucoup trop pour être bon chasseur, die hond slaat
veel te dikwijls aan om goed voor de japt le wezen.
..- GÉNERALEMENT PARLANT, toe. adv. In ' t algeIfle.e.fi gesproken: Cela est vrai généralernent parlant. -- SANS PABLER DE, toe. prép. Zonder to,
spreken van, afgezien van, om niet te spreken van:
Sans p- de sa fortune, eest nu des liommes les
plus heureux que je counaisse. PARLEIS,
v. a. Spreken, zich in eene of andere taal uitdruk
ken: I?' plusiurs langues, verscheidene talen spreken. P- Ia langue francaise, P- francais, de fransche taal, fransch spriken; (fig.) z.'FRANCAIS. --On nose leur p- Ie iaiwage de Ia vériûi, men
durft met hen de taal der waarheid niet spreken. - (Loc. prov.) Quand les ânes parleront
latin, te Sint-Jutmis, nooit. Z. ook COIIDELLER. (fig. et farn.) P. grec, aas breton, haut allemand,
iroquois. onverstaanbaar spreken, brabbeltaal uitslaan. On lui fern bien p- francais, men zal hem
wel mores leeren,tot zijn' pligt'brcngen, de waarheid doen zeggen. P- pllébus, hoogdravend, zeer
dichterlijk spreken. P- raison, gezonde. verstandige
taal spreken, met oordeel spreken. C'est p- raison,
cela, dat is verstandig gezegd, dat heet redelijk
spreken. - P- affaires, over zaken spreken, mv.
uitsluitend over zaken spreken. - P- guerre, chasse,
blason, etc., van den oorlog, de jast, de wapen-

kunde, ens. weten te spreken, daarvan in de eigen
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kunsttermen kunnen spreken. - P- géomtrie, musique, peinture, over meetkunde, muzijk, schilderkunst spreken of redenéren. - P- chicane, spitsvindiq, arglistig spreken; over processen spreken.
- Ook gebézigd van de wijze, waarop men eene
taal spreekt, van de manier, waarop men zich
uitdrukt: P- gascon, normanci, het fransch met
een' gaskonschen, normandischen tongval spreken,
op zijn qaskonjiscit, normandisch spreken. P- patois , plat spreken, boerenlaal spreken. P- le angage des balies, de Ja cour, de visc/i,narkttaal,
de hoftaal spreken, zich gemeen, zeer hoffelijk uitdrukken. - P- rnétaphoie, épgramine, proverJe,
zich verbloemd, puntig, spreekwoordeljic uitdrukken, veel overdragteljke zegswijzen, veel zinrijke
en puntige gezegden, veelspreekwoorden gebruiken.
P- rO1us, in raadsels, raadselachtig, onverstaanbaar spreken. - P- Vaugelas, tiorace, naar de
regels van Vaugelas spreken, den sljl van floraSE PARLELL V. pr. Gesproken
lius navolgen.
worden of kunnen worden: La Jangue francaise se
pane dans tante lEurope, de fran.cche taai wordt
in geheel Europa gesproken. Cette langue so pane
aîsdrnent, die taal laat zich ligt spreken: - Met
elkander spreken: Les a-t-on vus souvent se p-?
heeft men lien dikwijls met elkander zien spreken?
- Tot zich zelven spreken. Je rae panic it molmêrne, ik spreek tot mij zelven.
PARLER, In. Wijze van spreken, spraak, bijzondere spreekmanier f : Avoir on p- doux et gnacieux, nude et choquant, zacht en liefelijk, ruw
en hinderlijk van spraak zin. Philis au doux p.,
de liefelijk bespraakte, lieftalige Philis. - z, ook
EcoticuER. FRANC - This van den bijzonderen
toogval qcbdzigd: La p- normand, de noimandieche
tongval rn, 't norinandisch accent n. ReconnaItre
cjn. a son p., iemand aan zijn' tongval, zijne uitspraak herkennen. Je Wen tends pas leur p-, ik versta hunne spraak niet.
S Parlerie, 1. (fain.) Gesnap, geklap n., babbelarij f: Une p. continuelle, een aanhoudend gesnap.
Parleur, in , -euse, f. Babbelaar, vee/prater,
snapper rn , babbelaarster, veelpraatster, snapster t.
(doorgaans met een bjjv. naainw, gebruikt): C'est
un grand p-, un p- étennel of perpétuel, t is een
groote snapper, een onophoudelijke babbelaar.
(in goeden zin) Cet homme est on beau p-, die
man is een fraai spreker, drukt zich sierlijk, bevallig uit; -- (iron.) die man spreekt mooi, wil
mooi spreken, spreekt gemaakt. - Somtijds ook
als adj. : Loiseau p- (bij La Fontaine van een'
papegaai gezegd), de pratende, snappende vogel m.
Parlier, l ire, adj. Woordenrijk, meest in
ijdele woorden vervat: Philosoptïle pière, snappende wijsbegeerle 1. . t PARLIER, rn Advokaat rn
Parloir, rn Spreekkamer t., spreekvertrek n.,
inz. in kloosters, godshuizen, kollegitn, enz. Spreekzaal f., vertrek tot gezellig onderhoud in
sominine kloosters.
t Parloriser, t'. a. Gemaakt spreken. 1 Failure, f. Spraak, wijze f. van spreken.
Parmace ll e, t. [H. n.] Schildslak t. —Parniacoe, rn [H. n.], z. v. a. SCITTELLE.
.-

-

-

Paro.e, t. [Anc. mil.] Ruiterschild n.
Parmélie, f. [Bot.] Soort van k orstmos n.,

pormdlia.

Parniénie, 1. [Bot.] Slinkend nieskruid n.
Parmeiitière, f. [Bot.] Vroegere naam van
den aardappel (pomnie de terre).
Parmesan, e, adj. Tot Parma (in Italië) of
zijne inwoners behoorend, parmezaansch. - Als
subst. ni. en t. Parmezaan rn, parmezaansche
vrouw t. - PARMESAN, M. Welsmakende Italiaansche /caossoort, uit Parma en 't Milanésche, parmezaan, parmezaankaas f. - Parmesane, t.
[Bot.] Soort van anemoon 1.
Parin i, prép. (door een onbepaald meerv., dat
meer dan twee aanduidt, of door een verzamelwoord gevolgd) Onder, in of onder 't getal van,
tusschen: P- les bo rn rnes, P- le peuple, onder dc
mensehen, onder 't volk. L'ivraie es t rnêlée p- le
lion grain, het onkruid is tusschen 't goede zaad
gemengd. Etes-vous étranger p- nous, zijt gij onder ons, in ons gezelschap, in ons land vreemd?
Parmi, m. {Pèche) Middenlijk n., middenlijn t.
(tot versterking van eene zegen).
Parmulaire, rn [Ant. rom.] Kampvecleter op

-

PAROISSIAL

thracische wijze, schildlcampvcchter m. (ook Thrace
ge/weten).
Parnage, ni. [Cout.J, Z. V. a. PANAGE.
Pariiasse, EO. [Litt.] Berg der zanggodinnen
of muzen, muzenberg, zangber rn . (een aan Apollo
en de muzen gewijde berg in 't oud - grieksche
landschap Phocis, aan welks voet de stad Delphi
lag), Parndssus, Parnds m. - elonter sun le
P-, Gravir Ie P-, den Parnas bestijgen: zich op de

dichtkunst toeleggen, verzen maken. Les nourris
sons de P-, de dichters. (Hoewel Pannasse, Pinde
en liélicon drie verschillende bergen zijn, gebrui
ken de dichters die namen als synoniem ) - Le Pfrancais, de franeche poezy f.; de franse/ee dicktees in. pi. - Echelle du P-, Z. V. a. (',RADIJS AD
PARNASSITM. '•« Parnassides, f. p1. Zanggodinnen, 'maven (z. MUSE). - Painassie, t. [Bot.]
Leverbloem f (hépatlsi (I ue). - Parnassien, no,
adj. Den Parnas bewonend; tot den Parnas be/ o orend, parndssisch. - [H. fl.j Papillon p- of
als subst P-, parnassi//r ni., een vlinder der bergen tusschen Europa en Azid. - PARNASSLEN, M.
Dichter.
S Parnassi rn , rn Opzqter os. eener synagoge.
- Partiasoîn, rn Aiinverzoïger m. bij de hedendaagsche joden.
Parate, m. [UI. n.] Steenkever m. -- Parnides, rn p1. Steen/ceversoorten f. pi.
Parnope, En. [H. n. ] Soort van goudwesp,

snuitqoudwesp t.

Paroare, in. [14. IL], Z. DOMINICAIN.
Parodie, t. [Litt.} Tegengedicht n. , vernuftige toepassing f. van den vorm eens dichtstuks of
ook ander opstel op een veranderd onderwerp,
irOnische, lachwekkende nabootsing van een eenstip stuk, spotnavolqinq, paro die t. - [Mus.]
Verven n. p1. op cviie qegdvene zangw(js gemaakt;
zangwijs f., waarop men nieuwe woorden heeft
vervaardigd - (weleer Ook) Volksspreekwoord,
volkszeggen n. - Parodier ,, v. a. Spotachtig
nabootsen, schertsend navolgen, p a r 0 d i I r e a: Pun podme, une tragedie, een dichtstuk, treurspel
in een' lachwekkenclen vorm steken. - P- un air,
woorden op eene zangwijs maken. - P- qn., iemands gebaren, spraak, manieren, enz. nabootsen,
om keen belagc/ielfjk te maken, iemand p ar a d idre n. - SE PARODIER, V. pr. Tot eene parodie gemaakt worden: Cette pièce peut se p-. - Elkander bespottelijk nabootsen. Het part. passi is
ook ac/f.: Pièce parodide, kluchtig nagevolgd, geparodicerd stuk n. - Parodiqze, adj. De
parodie betreffend , spotachtig nagevormd of naqe bootst, parOdisch. - [Aim. math.] Degnés p-s,
termen eener vergelijking , welker exponenten in
arithmetische rede toe- of afnemen. - Parothste, m. Parodie -maker, geestig omvormend of navoloend dichter, p a r a d i st rn.
Parodontide, t. [Mid.] Pijnlijk tandvieesch
n.
-blartje
Parannie, 1., Z. PAITEMIE.
Parol, t. Wand, scheidmuur in.: Les p-s de
cette chambre sont hurnides, de wanden dier kanier zijn vochtig. (In dezen zin verouderd.) [Anat. ] Wand rn., binnenvlak n. van een hol orgaan: Les p-s de lestomac, de Ja poitnine, de Ja
vessie, de wanden der maag, der borst, der blaas.
- [Ph y s.] Les p-s dun tube, dun vase, de binnenwand , binnenzijde van ccve buis , vaas. [Exploit.] Wand (van eene mijnschacht, van een'
onderaardse/een gang, enz.). - [Anc. adm. ] Rij 1. gemerkte boomen in een kakbosch , ter afscheiding
van dat gedeelte 't welk niet be/ia/ct wig worden.
- [Maréch.] P-s au sabot do cheval, hoornigomkleedsel n. van den paardenhoef.
Paroir, m., ParoJre, t. [Tech.] Slichtlia
slichtijzer n. (der kuipers); - veegmes ii. (der-me,
hoefsmeden); - krasijver , krasblik ti. (der vertin
ners); - strijkboom rn (der le/rtou'wers).
Paroisse, t. Kerspel n., kerkgemeente, p ar ô c hi e t.: Le curd de la p- de pastoor van 't
kerspel. - Parochie- of kerspelkerk t.: Aller a Ja
messe li sa p-, in zijne parochie-kerk ter mis gaan.
- De leden der parochie of kerkgemeente: Touto
Ja p- aime son CUFd, de gansche gemeente bemint
haren pastoor. - (lig. cl /am.) Cog de p-, z. COQ.
Habit de deux p-s. kleed n. of rok rn van twee
verschillende, slecht bijeenpassende stoffen of kleuren. - Paroissial, e, adj. (zonder mannel.

PARO1SSIE]N
meerv.). Tot het kerspel behoorend, p a roc it I a al:
Église p- parochie-kerk f. - I'aroissien , m.
-ne, f. Lid n. van de kerkgemeente, Icerspelbewoner m., -bewoonster 1., p a r a c Ii i a a a m. en f. (Loc. pray.), Z. CURE. ---PAROISSIEN, m. Gebéden
ii. ten qebruike bij de dienst.
-boek
Parole, f. Woord, gesproken woord n P- Nen,
mal articuRe, goed, slecht u'itesproken woord n.
P-s entrecoupdes de soupiis, de sanglots, door
zuchten , snilcken o/qebrô/cene woorden. Souvent
les p-s pleuveot, en attendant que les pensées vien-

nent, dikwijls repent het woorden, in afwachting
dat de denkbeelden komen. - Woord n , spraak f.,
spraakvermogen n. L'homme communique sa pensée par Ia p-, de mensc/i deelt zijne gedachte mede
door de spraak, door 't woord. La p- est un atti iliut de notre nature, het spraakvermopenis eene
eigenschap onzer natuur. - Avoir le don de Ja p-,
-

Avoir Ia p- a commandement, Manier 1ien Ia p-,
((am.) Avoir Ia p. en main, welbespraakt zi)n,
met gemak spreken. -- Perdre Ia p-, geen woord

kunnen uitbrengen (van schrik, verwondering, vrees,
enz.); niet meer kunnen spreken, de spraak kwijt
zijn (van een' kranke). - II ne lui ruanque of 11
n)y manque que Ia p-, er ontbreekt de spraak
maar aan (van een treffend gelijkend portret of
standbeeld, von een schrander dier). -- Toon der
stem, spreektoon in., stern f.: Avoir Ia p- rude,
agréabie, treinhlante, faible, eene ruwe, aangename, bevende, zwakke stern hebben. -- Reconnaître
qn. it sa p- (nu liever voix), iemand aan rjne
stem herkennen. - Woord, gezegde n., spreuk,
kernspreuk IL: 11 faudrait dcrire cette p- en lettres dor, men behoorde (lot woord, dot yegde
met gouden letteren op te teekenen. Dire nun belle
p - , une p- pleine de sans, een schoon woord, een
zeer verstandig woord spreken. Selon Ia p- lu
Sage, voliens de spreuk, het gezegde des Wijzen.
--- Woord n., rede, bewoording, uitdrukking f., met betrekking tot de eigenschappen von de
daardoor uitgedrukte gedachten of gevoelens (in
deze beteekenis doorgaans meerv): Voilii des p-s
obligeants, quivoques, ineiviles, dot zijn verpligtende, dubbelzinnige, onbeleefde woorden, bewoordingen of termen. CO sont là les p-s dun homme
lyre, dat zijn woorden, uitdrukkingen, jezegden
van een beschonken menech. Mal interprhter les
p-s de qn., iemands rede, woorden verkeerd uitleggen. Dans tout ce qu'il dit, il ny a pas une
p - de 'vérité, van al wat hij zegt, is geen woord

waar. -• Porter Ja p- nu nam dune compagnie,

liet woord in naam von een gezelschap voeren. Avoir In p-, het woord, het regt tol spreken hebben (krachtens zijn ambt, Zijne waardigheid); aan 't woord zijn; - [Jeu] aan de beurt zijn ons
te verklaren soot men doen wil. - La p. est derneurée a vous, het woord is aan u gebleven, gij
waart aan 'I woord (toen deze of gene stoornis
het afbrak). Demander, Accorder, Refuser Ia p-,
het woord vragen, toestaan, weigeren. Oter, Retirer Ia p-, het woord ontnemen, terugnemen, iemand verbieden met s 1]reken voort te gaan. Thendre Ia p-, het woord' opvatten, beginnen te spry-

ken. Z. ook AnnEssEn, COUPER. - Mil.] Passe p-,
[

geef de order het wachtwoord verder; (tij vele
kaatspelen ook: ik pas). Faire passer Ja p- de
main en main, liet woord verder geven, van man
tot man laten voorlloopen. (Pray.) A grands
seigneurs peu de p-s , met groote heeren moet men
niet veel woorden maken. Les p-s des grands ne
tombent jamais a terre, de woorden der grooten
worden altijd opgevangen, gaan nooit verloren. z.
ook Ei'cTENDEUIt. - [pop. et prov.) P-s no puent
pas of P- na poe pas (wanneer men genoodzaakt
25 van onhebbelijke dingen te gewagen), woorden
stinken niet. - Woord n., uitdrukking. bewoording f., met betrekking tot de kunst van spreken

of schrijven: Lap- doit rdpondre exactement P Ia

pensée, de woorden of uitdrukkingen moeten met de
gedachtejuist overeen stemmen. Cet auteur dit mohis
de p-s que de choses , die schrijver zegt veel in
weinig woorden. - Welsprekendheid, Zeggenskracht 1.: II possède le talent de Ia p-. hij bezit de
gave van wil zeggen, der welsprekendheid, hij heeft
red naars -talent, Mahomet sutijugua l'Arahie par
Ie glaive et par Ia parole, Mu/wined onderwierp
Arabi ë met zwaard en woord. Woord n.,
mondelinge belofte, toezegging, verzekering t,: P-

PAROIL.
dhonneur, woord van eer, eerewoord n. P- sa
heilig, onschendbaar,-eri,nvolabs e

plegtig woord. Tenir p. of sa p-, zijn woord houden, zijne belofte gestand doen. Tirer, Prendre pde qn., zich van iemand het woord laten geven.

Retirer, Reprendre, Dégager sap-, zijn woord te-

rugnemen; iets weder afzeggen; terugtreden. -

Donnes des p-s, de belles p-s, beloften, fraaije be-

loften doen (waarop echter niet te rékenen valt).
Donner de bonnes p-s , goede woorden geven.
Etre homme de p-, un homme de p-, een man van
zijn woord zijn, nakomen wat men belooft. Ma p-,
Ma p- d'honneur, P- d'honneur, op mijn woord,
op mijn woord van eer (om iets te bevestigen).
Votre p-? geeft ge mij uw woord daarop? —Jouer,
Perdre sur sa p-, op zijn woord van eer, op krediet spelen, verliezen. La p- fait le jeu of vaut le
jeu of vaut jeu, in 't spel geldt het woord, woordhouden is de ziel van 't spel; (in 't algemeen):
wat men eens gezegd heeft, moet men nakomen. -

Cet homme est a deux p-s, C'est un homme de
deux p-s, 11 a deux p-s. 't is een man van twee

woorden, hij blijft niet bij 't geen hij gezegd heeft,
hij spreekt nu zus, dan zoo'
qu'une p-,
maar één woord hebben; (in handelszaken) niet
overvragen, in eens af zijne voorwaarden zeggen.
Z. ook CORNE. ÉC
ISITURE, EFFET. - Woord, aanbod n., voorslag m., voorstel n.: P- d'accommode
ment, de paix, voorslag tot vergelijk, tot vrede.

Je lui ai porté p- de mille forms, s11 voulait re
noncer nu procé!, ik heb hein duizend gulden aan-

geboden, als hij van 't proces wilde afzien.
P-s, scherpe, bitse, beleedigende woorden n. p1., oncenigheid t., twist 01.: Se prendre de p-s, elkander
met woorden aangrijpen, in woordenwisseling met
elkander geraken. us ont eu quelques p-s ensem
bIe, zij hebben zamen eenige woorden, een' kleinen
twist gehad. En venir aux grosses p-s, tot grofheden overslaan, elkander leel[ike dingen zeggen. Des
p-s us en vinrent aux mains, van woorden kwam
het lot daden, tol slaan of vechten. - (fans.) Je in:

ferai rentrer les p-s dans Ie corps, dans Ie ventre,

ik zal liens zijne woorden, uitdrukkingen wei weder
doen herroepen hij zal zijne woorden weder moeten slikken. Woorden n. p1. (in tegenstelling
roet daden), ijdele beloften t. p1. Il na que des p-s
wat hij zegt zijn woorden en niets meer, zijn ijdele
beloften. Dire des p-s en lair, in den wind spre-

ken. Co sont p-s en lair, p-s vaines et vagues,

't zijn woorden in den wind gesproken, ijdele en

onbepaalde woorden. Je veux de l'argent, je na
me contente pas de p-s, ik begeer geld, met 501)01'den, met beloften laat ik snij niet paaijen. Pense
-t-il nfarnuser de p-s? denkt hij mij met woorden,
met fraaije beloften af te schepen? La P
dternelle, La P- incrëëe, La P- incarnie, hel eeu-

wige, ongescbapen, vleeschgeworden Woord, Jezus
Christus, (Men zegt doorgaans Verbe.) La p- de
Dieu, La p- divine, of enkel La P-, Gods woord,
het goddels)k woord, het Woord, de heilige Schrift.
-- (fig.) Distribuer Ie pain de Ia p-, prediken. La p- de nte, non-écrite, liet geschreven woord of
de schrift, de overlevering f. - P-s sacramentalles, z. SACRMENT. - P-s magique, tooverwoorden n. p1., tooverformuiier n. Charmer, Guerir
avec des p-s , door woorden betooveren, genezen.—

II vous fera avoir une audience, il sa it les p-s,

hij zal u wel een gehoor bezorgen, hij weet deli Weg,
kent de middelen daartoe. - [Mus.) Les p-s dun
air, dune chanson, (Ie woorden, de tekst van eene

aria, van een lied. Je sais bieri lair, mais j'ai onPhd les p-s, Ik ken de wijs wel, maar de woorden
ben ik vergeten. kwijt. Mettre des p-s en musique
cenen tekst of woorden op muzijk brengen. - SUR

PAROLE, bc. ado. Op eens anders woord, op de
getuigenis van anderen. II na faut pas condamner
qn. sur p-, men snoei iemand niet op de getuwenis
van een ander veroos'deelen. - Op zijn woord, op
zijn woord van eer: vtre prisonnier sur p-, op zijn
woord van eer gevangenzijn. Jouer sur p-, of sur
sa p-, z. boven, - ')- Paroler, V. n. Spreken.
Paroli, m. [Jeu] Oiweboqen boek m., buitenwaarls vouwtje n., dat in 't pPwrao-speleen pointeur
of speld- maakt in de kaart, waarop tij heeft gewonnen, in geval hij zoou,el zijn inzet als de daarop gevallen winst wil laten staan; het drievoud van
den inzet, drievoudige winst f. op eene dus qeteekende kaart, p a rOli a. - (Jig. et fam.) Faire p-
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-

a ciii., Rendre Ie p - (Ifl•, iemand met gelijke munt tiny, gelteele betaling t. t Parpayer, v. a.
betalen, iemand iets betaald zetten. Faire p- a qn. , Afbetalen.
Parqie, t. ^Myth.] Schikgodin, eene der drie
iemand evenaren, zich naast iemand kunnen plaatsen. Faire p - a une raillerie, eene spotternij met lot- of levensgoinnen, die, als Jupiters dienares-

sea, het menscheljk leven onder 't beeld van eenem
draad besturen (KiOthe, die t spinrokken houdt
en den draad opzet, Lacbdsis, die den draad spint.
en Atropos, die hem afknipt), Parce, Parcw t.
Ciseaux de la Parque, Z. CISEur.
PARQUE, 1.
[H. n. ] Naam van een' amerikaanschen viech m.
Parquer, v. a. In eene ruimte insluiten of
afzonderen, inperken, omperken, in een perk of
park plaatsen, p a r k d ee n. P- des hoeufs, ossen
in eene besloten weideplaats drijven. P- les rnoutons, schapen in 't veld kooijen.
P- des hultres,
oesters perken, oesters op afgeperkte plaatsen aan
[Mil.] P- 1artillespeling op een' naam. Parononiasie,f. [Litt.] 't strand laten vet worden.
Overeenkomst f. van woorden uit verschillende ta- ne, de artillerie parkdren of in een park verzaPMIQTJER, V. a. in een perk of afgeslolen. wet/ce een' qemeenen oorsprong kan aanduiden. melen.
Paions ofPaii ons, m. p1. [Chas.] De ou- ten ruimte zijn: Les moutons ne parquent pas
encore,
de
schapen zijn nog niet in de veldkao)jen
den m , p1., het mannetje en wijfje der roofvoqels.
L'ai'tillerie parquait près de 1a viiie,
Pswonyehie, f. [Bot.], Z. V. a. PARONYQUE. of perken.
Paronyehiées, f. de artillerie had haai' perk bij de stad opgeslagen.
[Cliii.] z. V. a. PANABIS.
SE PAIIQTTER, C. pr. In een perk gepaatst warp1. {Bot. I Nageikruidsoorten f. p1.
Paronymes , m. p1. [Gram.] Stamverwante den. Zich in een park vestigen, zich parkéren.
(bij uitbreiding) Uit verachting afgezonderd
woorden, woorden, die van denzelfden wortel zijn
afgeleid, p a ro fly os a n.pl.—Parouymique,adj. worden: Aux Etats-Unis, les esciaves 5e parquent
dans no endroit particulier des temples, in de
Stamverwant; gelijkluidend, p a i o n y'rni s c P.
P'ereeniqde Sloten wordt aan slaven in de kerken
Paroiyque, f. [Bot.] iVaqelkruid n.
liet part.
1 Pai-opie, 1. [Anat.] Uitw e ndige oonhoeic iii. eene afgezonderde plaats gegeven.
passé
is ook adj.: Boeuts p-s, ingeperkte ossen ni.
Paropside, f. [tT!. n.J Soort an bladkever ni.
Terres p-es, geparkeerde landerijen t. p1.
Paropsie, f. [Bot.] Pompoengewasn. van Ma- p1.
(die men bemest door Pet daarop geperkte vee).
daqos/car, welke zaden men eet.
Parotèse f [Médi Zweetbad ii. in warme [M a r.] Vaisseau p-, met knieën of sla-pers versterkt schip a.
aech of in warm zand, het droog zueeten.
Parquet, in. P a r k ë t a., afgezonderde lageParopliqtie, adj. [Phys]: Couleur p-, door
sloten ruimte in geregtszalen, waar de regters gestraalbreking geboren, kleur f.
Parorehidîe, t. [Anat.] Gebrek ti., waarbij zeten zijn en de advokaten hunne plaats hebben;
dein teelbal of 00/s wel de beide teelballen in de bureau of werkvertrek a. dei- ambtenaren van 't
de regters, de ambtenaren
buikholte zijn teruqqebleven, liesbal m,. liesbalge- openbaar ministerie;
P. des
zelven, als zij in 't parket gezeten zijn.
zwel, parorchidium n.
P- des
huissiers, parket der deurwaarders.
Parot, in. [11 . n. ] Soort van lipvisch m.
z. a. a. GORGE-NOIRE (er staat abusive/f/k GOCGE- agents de change, verzamelplaats f. der wisselmakelaars (op de beurs).
[Théât.] Rijen banken
NOTa).
tussclien 't orkest en parterre (liever ORCHESTRE,
Pai'ote, f. [Bot.] Mexicaansche ganzevoet rn
a.
(in
eene
protestanteche
z. aid.). Doophek
(ansérine) mexicaansche thee t.
[Menuis.] Ingelegde vloer rn ; ingelegd
Parotide, 1. [Anat.] Oorklier f., groote klier kerk'
aan elke zijde des hoofde. (Ook (lis adj. Glande p-.) werk a. Spiegelpaneel a. ter beschutting van de
[Jeu] Zeker spel n. met verschillend gePa- foelie.
[Mid.] Pijljke zwelling f. dci' oorklier.
[Mar.] P- of P- de carène,
rotklée, F. [ [1i€I.] Oorklierzweiling. -ontsteking t. kleurde plankjes.
Psrotideu, ne, adj. De oorklier betreffend, ballastkist f. ballastbak in. P-s it charger, schotParotidite, t. [Mid.) Oor- ten in 't mini, afscheidingsschotten a. p1. voor
par'otidisch.
klierontsteking, v a î' o t i t i S t. Pai-otido -ai- verschillende goederen. P- Is boulets, P- P bols,
Hok a. of
i'icuiaire, ni. [Anat.], of als adj. Muscle p-, z. PARC h boulets, PARC ii hois.
kooi f. waarin men een paar fazanten ter paring
vijfde oorspier t. Parotidoncie, Paroton
Parquetage, rn. Ingelegd werk a.
cie, t. [Mid.I Oorkliergezwel II., p a i' o t idO n- zet.
Pai'otiqte, adj. [Anat.] Bij de Pai'queter, v. a. Van ingelegd werk voorzien,
Cus m.
[H. n. ] inleggen, parquetéren of parkettéren.
ooren gelegen: Région p-, oorstreek t.
Parotite, t., Z.V.U. Het part. passé is ook adj.: Salle parquetie , zaal t.
Labre p- , Z. V. a. PABOT.
niet ingelegden vloer. Parqoeterie, t. Kunst f.
PAITOTHMTE.
Parou, rn [Tech.] Glanzing, opmaking, op- om ingelegd werk, inz. vloerwerk, te maken, liet
préléring t. dei' geweven stoffen; glansmiddel n., inleggen. Parq iieteiir, m. Inlegwerkmakei' ui.
Parquier, m. [Econ. rur. ] Hoeder van 't inglanspap t. (parement).
bewaker van 't in beslag genomen
Paronel, rn. [H. n.] (pop.) Bastaard-nachte- geperkte vee;
[Pâche] Perkvisscher m., hij,
gaal in. der Alpen.
of gepande vee.
Ook als adj.:
die de ingeperkte visschen vangt.
ParouHe, f., z. PAffiJLIE.
Paroxyswe, rn. iMéd.J Versterkte koortsaan- Pècheur p-.
Parrain, al. Peter, peetoom, peel, doopheffer,
val, aanval eener tusschenpoozende koorts, pa roxy'ssnu 5 m. (fig.) Iloogstegraad rn van smart, doopvader, gevader. Les p-s donnent ordinaireParoxysmiquo of Pa- meat leurs 1)01115 de baptèrne Ii leurs filleuls, de
van kommer, enz.
roxnhîque , adj. [Mid. ] Met wederkeerende gevaders geven qemeenljk hunnen doopnamen aan
Etre ie i iI'une clothe,
aanvallen verbonden p a r ox y s m i sc h. Pa- hunne petekinderen.
[Mil.}
i'oxystiqcie of Paroxytiqoe , adj. [Mëd. ] : getui g e bij den doop van eene klok zijn.
peet,
hij,
die
een' te fusille'ren soldaat
Blinddoeker,
Jour p-, daqen rn. p1. waarop de herhaalde koortsop diens verlangen den blinddoek voorbindt.
aanvallen plaats grijpen.
Parpaigne, adj. [Mae.]: Pierre p-, z. v. a. [Anc. wil.] Getuige bij een steekspel of tweestrijd,
secondant rn Ridder, die eenen nieuweling ter
PAJIPAING.
(burl.) BijnaamParpa il lot, in. [H. rel.] Spotnaam in der opname voorstelde, gevader.
gever, hij, die iemand een' bijnaam, een bespotte Calvinisten in sommige oorden van Frankrijk.
Pai-rainae, rn Peet
lijken toenaam geeft.
((am.) Goddelooze, m.
Parpahig, ni. [Mac.) Streksche steen, strek schap a., hoedanigieid van peter en meter.
Parrang, m. [Bot.] Soort van peuldragende
m., steen, die de geheele dikte van-ker,st n
een' muur beslaat en dus twee parementen of zij- palmboom m.
Paraqua, m. [H. n. ] Boomhoen a. in de wouden in den dag heeft, déne buiten- en déne binnenwaart.c. Assise (le p-, streksche laag f. Mur de p-, den van tropisch Amerika, door Oken schreeuwend
muur rn. van streksche steenen. Pierre faisant p-, boom/toen gelieelen, guiaansche fazant, p a r a
koea rn. lortalida arraqual.
streksche steen m.
Parrhésie, f. ^Rhét.]Schijnbare vrijmoedigt Parpaye, t Parpayemeut, f. Afbetaeene andere even scherpe beantwoorden.
ParomologIe, f. [Rhét.] Het schijnbaar toegeven of inwilligen (concession). Paromologique, adj. Schijnbaar toegevend of inwilligend,
p a r 0 m a t O g is Ch.
Paiornphalocèie, f. [Chîr.i Breuk naast of
in den omtrek van den navel, buikbreuk f.
Paronhine, F., Z. PAn0NYQUE.
Paronomase , 1. [ Rhét.] Gelijkluidendheid
deerwoorden van verschillende beteekenis en het zamenbrengen van zoodanige woorden (b. v. Son âme
se remplit d'erreurs et de terreurs); zin of toe-
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PARRICIDE

heid of stoutheid f., eene recle/Iguur, waardoor
men den schijn aanneemt van meer te zeggen dan
gepast of noodiq is, terwijl men juist een tegengesteld doet bereikt, p a r r h e s i e f. - Vrijmoedigheid, driestheid f. in 't spreken.
Parrieide, m. et 1. Vader-, moedermoorder m.,
-moordster f.; - bij uitbreiding: bloedvriendinoorder m., -moordster t., hij of zij, die grootvader of
grootmoeder, broeder of zuster, oom of moei of in
't algemeen een der naaste bloedverwanten ombrengt. - Vorstenmoorder m., -mnoordster f.; verrader ni. des vaderlands; - bedrjver m., bedrjfcter f. eener snoode, onnotuurljke misdaad.
- PARRIC ID E, M. Vader-, moedermoord; - bloedvriendenmoord 10.; moordaanslag in. tegen 't leven
van den vorst of den regdnt. - PARRICIDE, adj.
Vader- of moedermoordend; - moorddadig, afschuweljk, snood: Sa main p-, zijne moorddadige,
vadermoordende hand t. Dessein p-, moorddadig,
snood opzet n. - ualipe, sans le savoir, fat p- et
meeste, CEdipus was, buiten zijn weten, vadermoorder en bloedschender.
Pars, m. [U. n. ] Soort van verval ni. of tij
gerimat t. -- t PARS, E, adj. Z. PERS.
Parseinte, t. [Mar.] Beep geteerd zeildoek,
presenningreep f.
Parsemer, v. a. Bezaaijen, bestsooijen, overstrooijen, hier en daar spreiden (inz. ova te versieren): P- un chemin de fleurs, eenen weg met
bloemen bestrooijen. P- na flaldt de panes, de
pierreries, een kleed met panelen, edelgesteenten
bezaaijen, bezetten. - SE PARSEMER, V. ps. Bestrooid, bezaaid worden: Au priufemps les prairies se parsèment de flours, in de lente worden
de weiden niet bloemen getooid, bestikt. - ( fig.)
us so parshment de louanges, zij zwaaijen el/cander het wierookvat toe. -- Het part. passe is ook
adj.: Cie l parsemé d'dtoiles, met sterren bezaaide
hemel m. - Discours p de ileurs, bloesnrjke rede f.
t Parservir, v. a. Uitdienen, den diensttijd
volbrengen.
Parsis, in. p1. [Hist.] Vuuraanbidders in. p1.,
Z. V. a. GUÈBRES. - PARS!, M. Taal f. der parsis,
het parzisch.
Part, ni. (zonder meervoud) (pi'. pane) [Jur.]
Pas ehoren kind n. Supposition de p-, onderschuiving f. van een kind. Suppression de p-, kindermoord II.; verberinq f. der bevalling der geboorte van een kind. Confusion de p-, verruiling f.
van twee pas geboren kinderen. Exposition de p-,
het te vondeling leggen van een kind. P- Iégitime,
te regter tijd plaats hebbende, of althans volgens
de wetten als zoodaniq aangenomen geboorte f.;
voor 't tenen geschikt kind n.
Part, f. Deel, gedeelte, aandeel, part u. (van
iets dat zich onder verscheidene personen laat verdeelen): 11 a In plus grande p-, hij heeft het grootste deel. Quand II y a beaucoup dhurilieis, les
p-s sont petites, wanneer er veel erfgenamen zijn,
zij
n de aandeelen bIe/is. J'ai p- dans ce nigoce, ik
heb aandeel in dezen handel. Je cdderai ma p-, ik
zat mijn aandeel afstaan. Faire Ia p- a (of de) qn.,
iemand zijn deel toewijzen. J'y retiens ma p-,
P- t! moitii, ik ook mijn deel daarvan;
wanneer iets in eens anders bijzijn gevonden wordt)
half mijn, half part. Entrer en p-, Etre de p- avec
cm. , aandeel !net iemand nemen of hebben, deelge- 1
noot met iemand worden of zijn. P- hdréditaire,
erfdeel n., erf-portie f. Faire, Régler les p-s, de
deden (b v. van eene erfenis) bepain. regelen. - 1
[Mar.] Être, Naviguer a Ia p-, op aandeel varen.
P- de prim, prijsgeld n. - (Loc. prov.) Quand ce 1
vierit aux p-s , les larrons .se bronillent, als 't op
een deden aankomt, krijgen de (lieven twist. La
p Le partage du lion, Z. LION. Z. ook CHIEN,
GhTEAU. Deel, aandeel n. (van dingen, die, zonder verdeeld te worden, zich aan velen laten mededeelen). Avoir p- a Ia faveur du prince, deel aan
'S vorsten gunst hebben. Toute lEurope aura p.
aux avantages de Ia paix, geheel Europa zal aan
de voordeelen des vredes deel hebben. Entrer en
p , deel nemen: medepiigtiq worden. Pren€lre p- a
ge., deel aan iets nemen; er aan mede doen; - in
iets belang stellen. Je prends p- b lout ce qui vous
touche, Ik neem aandeel, stel belang in al wat u
raakt. - (fig.) Faire p- b qu. de quelque affaire,
secret, de quelques nouvelles, iemand eene zaak,
een geheim, eenig nieuws inidedeelen. Si vous en I
-

'

-,

-

PART.
avez des nouvelles, faites (of doniiez) men p-, zoo
gij er tijding van hebt, deel ze nij dan mede. - Des
billets de faire p-, of Des billets de p-, bekendmakingsbriefjes n. P 1 . - Faire la p- des accidenst,
du bonheur, du hasard, de gebeurliike zaken, het
geluk, het toeval in rekening brengen. Cet acteur
a peu riussi dans son début, mais il faut faire pdu trouble, de Ia timidité, die tooneelepeler is bij
zijne eerste optreding kwalijk geslaagd, maar men
moet zijne verwarring, zijne verlegenheid in rekening brengen, in aanmerking nemen. Faire Ia pde la critique, eenigen blaam bij den lof voegen,
niet onvoorwaardelijk prijzen. - Faire Ia p- du
feu, door brand bedreigde gebouwen omverhalen
(ten einde de overige le redden); (fig.) iets opofferen, om een grooter verlies te voorkomen. - (fig.
et farn.) Faire la p- du diable, der menscheljke
zwakheid wat ten goede honden, wat door, de vin
zien. Plaats f., oord n., zijde f., kant m.:-gers
En quelque p- du monde quo vous alliez, oû
serez-vous meux? naar welk oord der wereld gij
ook moogt gaan, waar zult gij beter zij!!? On no
Ie trouve nulle p-, men vindt hem nergens. Je
vais quelque p-, ik ga ergens heein. Mettez cda
quelque autre p-, leg dat op eene andere plaats,
ergens anders. J'ai lu cola quelque p-, ik heb dal
ergens, hier of daar gelezen. - (fig.) Prendre qe.
en bonne p-, en mauvaise p-, iets wel, kwalijk
opnemen, iets van de goede, van de slechte zijde
beschouwen. Ce mot so proud en bonne, en mau
p-, dat woord wordt in een goeden, in een'-valse
kwaden zin genomen. - De queue p- viennent
ces nouvolles? van well/en kant, van wien komen
deze tjdingen? Cola vient de bonne p-, dat komt
van goeder hand. Je sais cola d'aulre p- que de
vous, ik weet dat van eene andere zijde dan van
u. Va trouver de ma p- ce jeune homme, fla van
mijnent wege, uit mijn' naam dien jongen mensch
bezoeken. - (fans.) Je prends cola de Ia p- doft
il vient, ik hoor, ik weet wie dat zegt, ik neem
dat op voor 't geen het is, ik bekommer mij niet om
't geen die persoon zegt, ik ken mijn' man. - [Corn.]
Recu Ie conlenu de lautre p- of en l'aulre p-, den
infbud of 't beloop van de keerzijde, van de ommezijde (des blads) ontvangen. - Weleer ook gebruikt
in den zin van parti, partij f.: Chef de p-, partijhoofd n. - Ook in dien van partie, gedeelte: Une
5i belle p- (lone 51 belle vie. - Ook voor: en partie,
gedeeltelijk, deels: Ils retourudrent, p- joyeux, pfiichds. - POUR MA PART. POUR SA PART. Inc. adv.
Wat mij, wat hem betre ft. - DE PART ET 13'AITTP,E,
bc. ode. Van wederzijde, van beide kan ten, wederzijds, wederkeerig. 11 faut examiner l'alraire
de p- of d'autre, men moet de zaak van de eene
en andere Zijde, COO beide kanten onderzoeken. Ils
out tort de p- et d'autre, zij hebbn van weirzijde, van beide kanten ongelijk. - DE TOUTE PART,

DE TOUTES PARTS , bc. adv. Van eiken kant. van
alle zijden of kanten: Il mest vents des filicitations de toutes p-s, ik heb van alle zijden geluk-

wenscliinnen ontvangen. - DUNE PART, D'AUTRC
PART, DE PEEJX PARTS, lor. ode. Von den eenen
kont, van den anderen kant, van beide kanten of
zijden, van weir.elcanten. - DE PART EN PART, bc.
adv. Door en door, van de eene zijde naar de andere. 11 recut on coup d'épie qui le perca de pen p , li[i kreeg eenen steek met den deqen, die hem
door en door ging. La muraille était percde de
p . en p-, de muur was geheel doorschoten. b PART, lor. ode. Afzonderlijk, ter zijde, aan eene
zijde, alleen, bijzonder. Metlez cola P p-, leg dit
ter zijde. Ii le tira P p- , hij trok, nam hem op
zijde. - En mari et une femme qui font lit P p-,
een man en eene vrouw, die 01/een slapen, van bed
gescheiden zijn. Cost un fait h p-, dal is eene bijzondere, eene andere zaak (die niet tot de overigen
behoort). 11 fait bande 1! p-, hij maakt een afzon-

derljjlc gezelschap, hij leeft op zijne eigene hand.
Raillerie ii p-, scherts ter zijde, zonder sekscheren.
St vanité ui p-, ii est hien instruit zijne verwaandheid aan eene zijde gesteld, is hij zeer kundig. Cost on homme i p-, 't is een mensr.h op

zich zelven, een geheel ander mensch dan de ge-

wone men.schen. - Ceci dolt hire dit a p-, dit
moet Ier zijde, als Ier-zijde-spraak gezegd worden
(op het tooneel). - (pop.) Il fail son petit pot h
p - , hij leeft voor zich zetel's! alleen. - (iron.) II
vous en garde dans un petit pot h p-, hij zal er
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U niets van geven, qjij zult er niets van hebben. a PART MOL, li PART 801, a PART VOUS, in of bij

mij zetven, bij zich zelven, bij u. ze/ven: Je disais

ti p . moi, Ik zeide in mij zelven. Examinons bien,

disaitiI b p- so!, laten we de zaak üoed bezien,
zeicle hij bij zich zelven. (Men zegt nooit a part
eux, a part-elles.)
Partage, m. Deeling f. ; het deelen of verdeehet ten deel gevallene, deel, aandeel, erflen;
deel n. Faire le p- dune succession, eene erfenis
verdeelen, eene boedelscheiding maken. Nous axons
Cette
fini le p-, wij zijn met de deeling klaar.
ferme mest échue (tornbée) en p-, deze landhoeve
is mij ten deel gevallen. Le p- de lamé, du cadet,
het aandeel, erfdeel van den oudsten, van den
Le p- dune ligne en diverses
jongsten zoon.
parties, de deeling eener lijn in verschillende deelen. [Jur.] Regterljke acte t. van boedelscheiding: Ii faut produire votre p-, pij moet uw deelings-reces bonen, voor den dag brengen. (Loc.
prov.) C'est le p- de Montgommery, tout dun
côtd et rien de l'autre, of Cest le p- de Corméry,
't is een deeling, waarbij de een alles ende andere
niets krijgt. Z. ook LION.
(leg.) La timidité est
Ie p- de a jeunesse, et Ja prudence celui de Ja
hel natuurlijk deel
is
beschroomdheid
vielliesse, de
der jeugd, en de voorzigtigheid dat des ouderdoms.
Les maladies et les misères sont Ie p- du genre
liumain, ziekten en ellenden zijn het er/deel. het
natuurlijk lot van 't menschdom. La gloire est le
p de la vertu. de roem is 't erfdeel der deupd.
PosGider un coeur sans p-, een hart (iemands genegenheid, liefde) onverdeeld of geheel bezitten.
Gelijkheid van stemmen, van uitgebraite gevoelens
in eene vergadering, stemmen staking f. Les juges
sont dix pour et dix contre , it y a p-, tien repters
zijn vóór en lien tegen, de stemmen staken. En cas
de p- on recommencera Ie scrutin, in geval de
stemmen staken, moet er herstemining plaats heb[ HdrauI.] P- des eaux, walerverdeeling,
ben,
waterscheiding f. hoogste punt. van waar men 't
[Chem. dc ter]
water door kanalen verdeelt.
Point de p-. hoogste punt van een' spoorweg.
Partagé, e, adj. (en part. passi van parlager): Biens p-s, verdeelde goederen n. p1. Bomme
bien p- du sort, door het lot ruim bedeeld mensc/i m.
Opinions p-es, Juges p-s, verdeelde, niet eenstemmige gevoelens n. pl. regters m. p1. Amour
Attention p-e, verp , wederfjdsche liefde t.
deelde, niet op din voorwerp geri!:te aandacht.
Etre p- entre Ja crainte et Jespérance , tusschen
hoop en vrees zweven. Jeux p-s, z. onder PART!.
Pertageable, adj. Deelbaar, verdeelbaar.
Partageant, m., -e, t. Deelhebber m., deelhebster t.
Partager, 5. (t. Deelen, verdeelen, uitdeelen;
scheiden. afscheiden: P- Ia succession, dc erfenis
of nalatenschap deden. P- son bien avec les pau
vres, zijn goed met de armen deden. P- le travail
aus ouvriers, den arbeid onder de werklieden ver-
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PARTIIÊNIE,

,-

Ce fleuve partage Ja province en deux,

die stroom verdeell, scheidt de provincie in twee
Ook zonder voorwerp gebéigd: Partadeelen.
geons en frères. loot ons als breeders deelen. It
ne parlage P1S dans cetle succession, hij deelt in
die erfinis niet mede. (Loc. fain.) II partagerait
une maille en deux, hij zou een' ho/ven cent in
tweeën kloven: hij is de vrekkiq/ieid zelve. P- un
clieveu, haarkloven, belagchelj/e naauwgezet zijn.
Chev.j P- le soteit.
P- te gdleau. Z. GTEAU.
licht en zon verdeelen: aan de beide kampvechters
[Man.] P- les
dezelfde voordeelen toestaan.
rênes, de teurels in beide handen houden. —[Mar.]
betwisten,
den
wind
P- (of Distribuer) le vent,
P- te ditfirend. of P
trachten af te winnen.
Je diltérend par Ia moitié, 't verschil deelen, het
midden nemen tussehen den gevraagden en den ge(fig.) P- son temps entre l'ulude
boden pris.
et te ptaisir. zijn' tijd tusschen de studie en 't versnook verdeelen. P- le sort de qn., iemands lot
deelen. La mOre parlage égalernent sa lendresse
entre tous ses enfants, de moeder verdeelt hare
Tot
liefde gelijkelijk t usschen al ha e kinderen.
aandeel. tOt erfdeel reven: Son père Ja partagd en
aîn, zijn vader heeft hem als oudste zoon een rijk
erfdel pegeven, hem ruim bedacht of bedeeld.
La nature, La fortune I a bien partagé. de natuur,
de fortuin heeft hem goed bedeeld, rijk begiftigd,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

mild toegerust.
Verdeelen, in tegenovergestelde
partijen scheiden: Cette querelte va p- toute Ja
cour, deze twist zal verdeeling tusschen 't gansche
geregtshof brengen, zal verschillende partijen doen
Deel of aandeel nemen, belang stellen
ontstaan.
in: Je partage votre douteur, votre mie, ik neem
deel in uwe smart, in uwe vreugde. P- l'opinion,
l'avis de qn., iemands gevoelen, meening deden,
aanhangen, van dezelfde îneening zijn. Je partage
votre crainte, ik deel in uwe vrees, ik heb dezelfde
vrees als gij. SE PARTAGER, v. pr. Onder elkander verdeeld!!: Se p- one somme, eene som gelds
onder elkander deelen.
Les dpoux se partagent
les plaisirs et les peines, de echtgenooten deelen
lief en leed met elkander.
Verdeeld, gescheiden
worden; zieh scheiden of verdeelen. Un nombre
impair ne peut se p- en deux parties égales sans
fractions, een oneven getal kan niet in tweegelijke
deelen zonder breuken verdeeld worden. La route
se partage ïci en deux branches, de weg verdeelt
zich li/er in twee takken of armen.
It se partage entre plusteurs occupations, hij verdeelt zijnen
tijd tusschen velerlei bezigheden. Ziele in tegengestelde of strijdende partijen verdeelen; uiteen
gaan, ziek in afzonderlijke partijen of bene/en
scheiden. Les avis se partagèrent sur ce point, de
gevoelens liepen omtrent dit punt uiteen. Amis,
partageons -nous, vrienden, laat ons uiteen gaan.
Paa'tageui-, m. [Anc. jur.] Verdeeler, boedelscheider in.
Partaice, 1. [Mar.] Afvaart t., oogenblik n.
van vertrek. Etre en p-, de p-, zeilree, zei/klaar
liggen. Signal de p-, sein ij. om onder zeil te gaan.
Faire one belle p-, met eene goede gelegenheid
onder zeil gaan. Coup de p-, afscheidsschot n.;
(in ruimer zin) sein of teeken n. van vertrek, van
scheiden, klokslag m. van henengaan. Point de p-,
laatste peiling f. van 't land, begin n. van 't bestek.
EN PARTANCE, bc. ode. [Mar.] Zei/ree, op 't
punt von afvaart.
Partant, adv. [Prat.] Gevoigelijk, bij gevolg,
derhalve, dus, alzoo, om die reden, daarom: Vous
avez signé au contmat, et p- vous Pies obligd, gij
hebt het contract geteekend, en f/echo/ce zijt gij
gebonden en verpligt.
(fam.) Plus d'arnour, pplus de joie, geen liefde, gevolgeljjk ook geen
vreugde meer.
PARTANT, m. Vertrekkende, afgaande m. [Mil.] Les p-s de Ja garde, de van de
wacht afgeloste, afirekke de soldaten.
Partement, m. [Tech ] Kleine vuurpijl m.
[Mar.]
van minder dan één' duim in middellijn.
Koers m. van een schip tegen 't oosten of westen, met
betrekking tot den meridiaan der laatste waurneming en dien waar 't schip thans is; het daardooi' verkregen iengteverschii.
IVeleer z. V. a,
départ, vertrek.
Peu'tenaire, in. et t. [Jeu] Maat m. en t.,
medehelper m. -helpster t. (in vele kaartspelen, mv.
in 't wtiistspel) partner, aide m, en f.
Mededanser m., -danseres t., dansgenoot, partne r m. en f.
Parterre, f. Platte, effen vloer in. Onderste
verdieping t., gelijkvloers (nu rez de cliaussée).
[1-tort.] Tuinbed, bloembed, bloemperk, parterre ii. P- de gazon, grasperk n. P- d'eau. waterparterre, door water omsloten en doorsneden tuin[Thuit. ] Dat gedeelte der schouwburgstuk n.
zalen, 't welk gelijkvloers tusschen de loges, liet
orkest en het amphitheater is, bak m. p a it e r re n.;
de aanschouwers ze/ven, die in deze ruimte
plaats nemen: Les apptaudissements da p-, de bejuichinqen von 't parterre.
(fig.) liet publiek,
het volk, niet betrekking tot de waardigheidbekleeders of de regenten: Le minislre vient de faire
une grande faute, voitui de quoi amuser Ie p, de
minister heeft eene qroote fout begaan, dot zal het
-

-

-
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-

-

-

-

-
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-
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-

-
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-
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volk verlustiaen. Juger du p - les actions da gou-

vernement, de daden der reqdrinq van verre pa(pop.) Faire des p-s of
des/aan en beoordeelen.
Prendre on billet de p-, den grond kussen, met
den neus op den grond val/en.
J [Corn.] Soort
[il, ii.] Naam eencr
van gebloemd damast n.
boa-slang 1. Naam von een' regenboornisch of
zeejonker (girelte, dernoiselle). Pai'terrien, fl1.
(pop. et plaisj Toeschoumver in 't parterre.
Pai' th énie, t. [Myth.) Bijnaam van iTtinerva
en Diana (wegens haren ongerepten stoot), ook van
Juno (die, hoewel moeder van vele kinderen, jaar-

-

-

-

-

--

--tijks haren maagdeljken staat terugkreeg door uit
de fontein Canatlios te drinken). - [Astr.] Een der
namen van 't sterrebeeld de Maagd. - [Bot.J
- Parthénies, f. p1. [Ant. gr.j Maagden-tof-

der te Lacedwaion, tijdens den eersten messénisehen
fluit f. op wel/cer bonen de jonge maagden danslogie, f. [Méd.] Ziektenleer 1. der huwbare meismaucie, f. [Ant.] Waarzefflerij f. uit den naaq
van een meisje. Pa1-thdomaneien, ne,-dom

waarzegster f. uit den maagdo'm. ParthéDon, m [Ant. gr.] Tempel m. van Minerva op

vertrek n. in de huizen der Grieken (in 't af(;ele
genste deel van 't huis). Parthéno-notolo-

logipie of Parthénosologique, z. v. a.
Parthique, adj. [Mist.] Pariftisch, de Par-

Pl. (Ier eeee van Trajdnus als overwinnaar der
Par/ken). - Fourrure ps, partitisch pelswerk n.
Cuir p-, vuurrood ieder n. (bij de oude Romeinen
Parti, in. Partij, zijde, aanhang iii. . vereeni
van vele personen tegen anderen, die een te--gin
genpesteld belang, gevoelen hebben. Prendre p-,
partij kiezen. A quel p- vous tenez-vous? aan
welke partij ltou(it gij u? .1e lat atliré dans mon
p , ik heb hem op mijne zijde getrokken. II a gijs
le p- des plus faibles, hij heeft de. partij der zwak.

partij verklaren us sont p iie l'ennemî, zij zijn
op de zijde rice vjanris. N'ètre daucun p-, tot
.

la vérité, liet met de waarheid houden. - Homme

de p-. partjman, partjzuchtig man. Esprit de p ,
partijeest m., pnrtijzucbt t. - Partij f. , besluit n.
Prendre son p.., zijn besluit nemen. Quel p- avezvous pris, de rester ou d'aller ? welk besluit hebt
gij genomen. te blijven of te gaan? Dès quil vit
que son mal éiait incurable, ii prit son p-, zoodra
hij zag. dat zijne kwaal ongeneeslijk was, 'nam hij
zijn besluit. C'est un p- pris, 't beslteil is genomen.
't is nu voor goed besloten. - (Prov.) A p pris
-

-

piendie son p. en grand capitaine. men moet (na
teoarzeld te hebben) een kordaat besluit nemen. [Point.] Prenilre an p-. eene schilderij in niassaas
aanleggen: het licht en b'uin verdeelen, de figuren
en voorwerpen groepéren. - De p- pi is, naar
vaste, bepaalde grondstellinqen. - Partij 1. , middel ii., uitweg m.: On lui a proposé plusleurs p-s,
ii a choisi Ie nieilleur p-, men heeft hem ve'rscheidene middelen voorgeslaqen, hij heeft (len besten
uitweg gekozen. .-- Aanbieding t., aanbod n., voorslog in.: On lui fern on bon p-, men zal hem eenen
goeden voorslag doen. Son p- en sera meilleur,
zijn voorslag zal daardoor beter worden. - Partij f.,
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aannemen. Ii na sait encore, s'il prendra p- dans
l'épée on dans Ia robe, hij weet nog niet of hij de
krjgsdienst of den rei:tsgeleerden stand zal kiezen.
- (absol.) Prendre p-, dienst nemen, zich laten
aannemen. - [Mil.] Partij, bende f , bende partijgangers: Mener, Commander un p-, eenen hoop
partjqangers aanvoeren. Aller en p-, op partij
uitgaan. - t P. bleu, blaauwe troep m , moeskoppers m. p1. , soldaten zonder commissie (die
heimelijk en zonder verlof op roof uitgaan). Partij f., huwelijk, partaur n. (met betrekking tot
geboorte of fortuin). Cette 1111e est un bon p-, dit
meisje is eene goede partij, een voordeelig huwelijk.
Elle nest pas un assez lion p pour lui. zij is
geene goede partij voor hem. - [Bias.] Schildeerdeeling, waarbij de deelljn te lood staat: 11 y a
quatre diisions ( partitions de l'écu) le p-. le coupé,
le tranché et le talud, er zijn vier hoofdverdeelinpen van 't schild, het gedeelde (met loodrepte deellijn) , het doorsnedene (met waterpas liggende deellijn), het regtsge.cchuinde en het linksqeschuinde
(waarbij de (leellijn uit den regter- of linker bovenhoek naar den linker- of regter benedenhoek
loopt).
Parti, e, adj. (en part. passé van partir, verdeden) (Bias.]: 11 porte p- dor of de gueules,
hij voert een goud en rood gedeeld schild, hij
voert gedeeld van goud en keel. -- Bi-parti, mitagés, soort van liefde-raadselspel n. der miridel
eeuwen, raadselvragen m. p1. over de liefde, die de
trouvéren of dichters van dien tijd opwierpen en
'waaraan men zijn vernuft in goed gezelschap
scherpte. - PART!, E, adj. (en part. passé van
partir, vertrekken): Homme p-, Femme p-c, vertrokken, op reis gegane man, vrouw. Un éclat de
ire p- do milieu de lassemblde, een schalerenci
gelach, uit het midden der vergadering opgegaan.
- Un signal p- du camp ennemi, een uit de vij
andeljke le,qerplaats gegeven seiu n. -- Avis p- de
-

-

bonne main, van goeder hand gekomen of uitgegaan berigt n.

Partialse, adj. in. [Jur.] (alleen voorkomend
in): Feirnier p-, pachter, die een stuk land ens.
voor een gedeelte der vruchten huurt. - Pareigenaar deelende pachter ni.
Partial, e, arij. (pr. t=c) Partijdig, eenzjj dig. June p., partijdig regter iii. - Somtijds verkeerdeljk voor partiel gebruikt: Eclipse p-c, z.
Partiak'inent, ode (pr. t=c) Met partijdig-

hein, partijdig. eenzijdig. Se conduire p- dans one
affaire, partijdig in eene zaak te werk gaan. -PaatiaHser, v. a. (pr. t=c) In partijen verrleelen; verbrokkelen. - SE PARTIALISER, v. pr. Partijdig worden; partij vóór of tegen kiezen. -

.

hij heeft in deze zaak partijdigheid aan den dag
geleq(l. - IVeleer ook in den zin van faction, parlijschap I.: Les nuisent beaucoup nu Pion public, de partjechappen zijn zeer nadeelig voor 't
algemeen welzijn.

affaire. goed partij of voordeel van eenezaaktrek
ken. El sait liver p- de tout, hij weet van alles

Partible, adj. [Bot I I)eelhaar, vatbaar voor
vrijwillige verdeeling: Le fruit des géraniums est
quinti -p- (of quinqué -p-), de vrucht der ooijevaars-

een' teeljken trek spelen. Sil continue ainsi, on

monarch ni.

-

partij te trekken, alles tot zijn nut en voordeel te
doen dienen. - Tirer p- (le a vie, partij van 't
leven trekken, er een goed en aan1jenaaen gebruik

[Fin.] Beding n. , voorwaarde t. van leverdnlie:

Metire one affaire en p-, omtrent de lévering eener
zaak akkoord maken. Le p- des vivres. de aanbe-

sterling von de leveréntie der levensmiddelen. 11

der leveranlin rijk geworden. - lieu] Oltrir le
p , (il) eene dubbele of drievoudige kaart tegen eene
enkele, of omgekeerd, zetten (in 't lanskenet). Stand m., beroep n. Prendre le p- de léglise. des
armen, den geestelijken, den militairen staid kiezen,
-

Monarque in p-, gevallen, onliroond, verdreven

hel garen to bereiden.

Partieipaiit, e, adj. Deelhebbend, deelachtiq:
Si vette affaire produit qc., vous en sores p-, indien deze zaak iels opbrengt, zult gij er deel aan
divine, de mensc!en zijn de godrllijke natuur deel-

árhli,qheid; deelneinina f. medeweten. La p- aux
profits dune entrepriSe, de deelhebbing aan (het
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[Théol.] La p- aux mrites de Jsus-Christ, de
deellieblnnq aan de verdiensten van J. Ch.— [Com.
Soclété en p-, Z. SOCIETE. - Vous avez termine
vette affaire sans ma p-, gij hebt deze zaak aigedaan zonder mijn medeweten.
Farticipe, m. {Gram] Deelwoord n. P- présent, actif, tegenwoordig, bedrijvend deelwoord. P
passe, passif, verleden, lijdend deelwoord. - Weleer ook: deelhebber, deelgenoot ni. (in eene finantie-zaak); - medepligtige m. (aan eene misdaad).
Participer, V. n. (met avoir) Deel of aandeel
hebben, deel nemen (in dezen zin met a). Vous participerez a ma fortune, gij zult aan mijn geluk
deel hebben. P- une conjuration, aan eene zamenzwering deel nemen. - (Théol.j P- aux mérites
de Jésus Christ, aan de verdiensten van J. Cit.
deel hebben, die deelâclitiq worden. - Deelnemen,
belang stellen: P- it la douleur de qn. , in iemands
droefheid deel nemen. (in dezen zin zegt men liever prenclre part.) - lets van den aard, de eigenschap Ö7. natuur eener zaak hebben (in dezen zin
met de) Le mulet participe delano et du cheval,
de muilezel heeft iets van de natuur des ezels en
van die des paards.
Partieulaire, adj. [Gram.] Tot het deelwoord
beltoorend. - Weleer ook z. v. a. PARTICULIER.
ParticiIariser, v. a. Met of in bijzonder/teden ver/talen, uitvoerig besc hrijven, omstandig vertellen: P- un fait, an évènernent, een feit, een
voorval omstandig verhalen. (absol)— 11 particularise trop, itij treedt te veel in bijzonderheden. Bijzonder maken, op een enkel geval betrekking doen
hebben (in tegenstelling met génhraliser): Son observation na iien. particularisé , zijne aanmerkin betrof geen bijzonder (concreet) geval (zij was 'algemeen). - [Prat.] P- une affaire, eene reglszaak
of aanklagt tegen een' enkelen van vele medeschuldigen instellen. - liet part. passé is ook adj.: Fait
p , in bijzonderheden medegedeeld feit n. -- Partienarisme, m. [Thiol.] Leer f. der bijzondere
genade (volgens welke Jezus Christus alleen voor
de uilverltorenen is gestorven); –meening t. der jjoden, dat God onder alle volken hen alien heeft uitverkoren en hen der eeuwige zaligheid deeldhtig
maakl, p artieuiarIsmus. - [ Pout.] Bijzonder belang, eigenbelang a. - Particiflariste, m.
Aanhanger van 't particularismus, p a r t i c u 1 ar is t ITO. - Voorstander ro. Van een bijzonder gevoelen.
Parlietilarité , f. Bijzonderheid, bijzondere
omstandigheid, p a i t i c u 1 a r it ei t. Confer tootes les p-s fun fait, al de bijzonderheden VUR eene
daad veihaen.
Partieule, f. [Didact.] Deeltje n. (z. v. a. corpuscule, atorne): Les p-s doof lescorps soot cornposés, de deelijes of atomen, waaruit de iigchamen
zainengesteld zijn. - Lime est une p- de Ja Divinité, de ziel is een deeltje. een sprankje der Godlivid. - [Liturg.] Kruimeltje, klein stukje der gewijde hostie. [Gram.] Rededeeltje, onbuigbaar,
onveranderlijk, meest eenlettergrepig woordje n.,
partikel f. P- conjunctive, disjonctive, verbindend,
scheidend woordje. P- prtpositive ofpré fi xe, voorvoegsel (zoo als a, ah, act , con, des, di, enz.). Ppost poitive, aanhangsel (ei, 1h. da) . P- inse parable,
se parable, onscheidbare, scheidbare partikel. noliiliaire, Z. NOHILLAIRE. -- Partieul& e, adj.
[Gram I Van eene parlikel voorzien of vergezeld.
Pavtictalier, ière, adj. Bijzonder, eigen: Un
motif p-, eene bijzondere beweegreden 1. Il a on
zèle p- pour le Dien de cette maison, hij heeft
een' bijzonderen ijver voor de welvaart van dit
huis. Cda est p- it ce pays-lá, dit is dat land
eigen. - Bijzonder. afzonderlijk (in tegenstelling
met général, universet): Lintërèt p- doit céder
(5 I'intërèt gmnétal. het bijzonder belang moet upken voor 't algemeen belang. L'Eglise admet on
jugernent p- après la mort. de Kerk negmi een
bijzonder oordeel na den dood aan. - Legs p- '
bijzonder legaal a. - Ook in tegenstelling met
public : La vie pubtique et p1/tm, het openbaar
en het bijzonder (ambleloos) leven. - Omstandig,
le bijzondeiheden oprevend: II ma fait on stunt!
p de cetle affaire, hij heeft mij een omstandig
verslag van die zaak ge g even. Les circonstances
es plus p-c, de minste, bijzonderste omstandighe(en f. pi. - Bijzonder, afzonderlijk, afgezonderd,
ifgescheiden: 11 habite 1111e maison p-ère, hij be-

-

-

woont een afzonderlijk buis. Un biest p-, een afzonderlijk goed n. - Bijzonder, ongemeen, zonder1mg, buitengewoon , zeldzaam: C'est un homme
tout p-, 't is een ganscit ongemeen bijzonder man.
Un talent p-, eene ongesneene onbegaafd/teid f. Une
conduite p-ere, een zonderling gedrag. Faire on
CR5 tout p- de qn., de qc., buitengemeen vee/werk
van iemand, van iets maken. 1 1 y a pa. de pentr'eux, zij hebben iets bijzonders, iets geheims,
eane bijzondere zaak onder elkander. Nous n'avons
rien de p- ion pour l'autre, wij houden niets voor
elkander geheim. Ii n'y a rien de p- entre eet
homme et cette femme, er bestaat geenerlei verdachten, ongeoorloofden omgang tussciten dien man en
die vrouw. - PARTICULIER, m. liet bijzondere: Le
p dune affaire, het bijzondere, eigenaardige van
eene zaak. - Aimer son p-, veel van zijn huis
houden, graag te huis zijn. - Bijzonder, op zich
ze/ven staand persoon, ambteloos of onbeambt persoon, iemand , die geen openbaar ambt bekleedt,
eenvoudig burger , privaat persoon, p ar ti k Ulser m. On ne dolt pas préférer l'intérêt dun pa l'intérêt de foute one nation, men moet het belang van een' bijzonder' persoon niet stellen boven
't belang eener natie. Ii y a des choses qu'un ppeut se persnettre, mais qui on conviennent pas
a one personne publique, er zijn dingen, die een
burger, een ambteloos persoon zich veroorloven
map, maar die eenen ambtenaar, een' openbaar'
persoon niet betamen. Ce nest qu'un p-, 't is
maar een eenvoudig burger. - (pop.) Que nous
veut ce p-, wat wil die man, dat mensch van ons
hebben. - Sa particulière, zijn meisje. Zijne bemi n de. PANS LE PARTICULIER, toe. adv. In bij
zonder gezelschap: 11 est aimable dans le p- EN PARTICULIER, 10e. adv. Afzonderlijk: in 't bij
zonder, alleen. En général et en p-, in 't algemeen
en in 't bijzonder. II faut te voir en p-, gij moet
hem alleen zien. Je vous parlerai en p- ik zal u
alleen, in 't bijzonder spreken. —En mon p-, Pour
mon p-, wat mij betreft, mij aangaande, wat snij
belangt, voor mijn persoon. - II est en son p-,
hij is in zijne kamer, in zijn kabinet. - Vivre en
son p., op zich zelven leven, eene eigen huishouding, eigen tafel hebben. - Particulièrement,
adv. In 't bijzonder, inzonderheid, voornamelijk,
vooral; in bijzonderheden, omstandig: 11 vous honore p-, hij eert u in 't bijzonder. II vous a recoinmandé p- cette affaire, hij heeft u in 't bijzonder
deze zaak oanbevrlen. Yen connais plusieurs, et peet homme, ik ken verscheidene van hen, en voornamelijk dezen man. 11 excelle en bien des choses,
et p- en poésie, hij munt in vele zaken uit, en
inzonderheid in de dichtkunst. - Je vous conterai
ceta tantöt plus p-, ik zal u dit aanslonds omstan-

-

-

diger verhalen.

Partie, f. Deel, gedeelte n. Le tout est plus
grand que sa p-, liet geheel is grooter dan zijn.
deel. Les cinq p.s do monde, de vijf werelddeelen. - Une p. de son armée, een gedeelte van zijn.
leger. Les ps du corps humain, de dee/en van 't
menscheljk lipchaasn. La p- same, malaria, het gezonde, zieke deel. Les p-s nobles, de edele deden.
Les p-s organiques, de organische dee/en. Les p-s
honteuses , of naturelles , of enkel Les p-s, z.
HONTEUX. (fig.), Z. ITONTEUX. - La p- superieure
de Flioin me, 's snenschen hoogerqedeelte, zijne rede.
La p- inférieure, anirnale, het lagere, dierljkegedeelte. Les p-s d'oraison, z. ORAISON. P-s simtlaires, deelen van eenerlei aard. P-s dissimilaires,
van elkander verschillende dee/en. - [Auth.] ,
ALIQIJOTE, ALIQUANTE. - Une p- de son temps,
gedeelte van zijnen tijd. II cache une p- de la
t een
vérité, hij verbergt een gedeelte der waarheid.
Partij f. hoeveelheid waren (die men koopt of verkoopt): 11 a vendu one grosse p- de draps, de
café, hij heeft eene aanzienlijke partij lakens,
koffij verkocht. [Cam., Fin..] Post, schuldenpost m.; rekening f. II avait it recevoir one p- de
mille forms, hij had een' post van duizend gulden
te ontvangen. Payez lui cette petite p- , betaal hem
dezen kleinen post. Laisser one p- en souffrance,
S een' schulden-post in de rekening laten openstaan.
) On a arrAté sen p-s, men heeft zijne schulden, zijne
posten, Zijne rekening ejesloten , voor goed erkend.
' (In deze beteekenis verouderd ) - (Loc. prov.)
P-s (liever mémoire) d'apothicaire. Z. APOTHICA1RR.
- Partij f. , 5Iji Ik. U faut faire cent points pour
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gagner la p-, men moet honderd punten maken, ont
het spel te winnen. Jouons une p- d'échecs, laat
ons eene partij schaak spelen. Nous avez perdu
Ia ,p-, gil hebt de partij, het spel verloren. z. ook
LIE. — Q ui quitte la p-, la perk, die de partij opgeeft, verliest ze; (fig.) wie eene zaak niet doorzet,
kan niet slagen. -- Ii a gagné In p-, hij heeft het
spel, de partij gewonnen. Coup de p-, beslissende
slag, stoot, worp, enz.; (fig.) beslissende handeling f.,
beslissende stap in.. beslissend voorval n. — ( fig.)
Cet horume fait bien sa p-, deze man weet zijne
zaak goed te maken. Tenir ses livres it p- s doubles, zijne boeken niet dubbele posten houden, italiaansch boekhouden. C'est une p- faite à la main,
't is eene afgesprokene zaak. z. ook PELOTER. —
La p- nest pas égale, de partij staat niet gelijk.
La p- nest pas tenable, de party is niet houdbaar.
-- Partij f., tusschen eenige personen ontworpen
plan tot verlustiging, tot uitspanning, enz., gezel
Voulez-vous ètre de la p-? wilt gij van-schapn.
de partij, van 't gezelschap zijn? Une p- de plaisir,
eene partij van vermaak , pleizierpart jj. P- de
chaste, de pêclie, jagtpart j, vischpartij. -- Cette
p- a été très-agreable, deze parti, dit gezelschap
is zeer aangenaam geweest. P- carree, gezelschap
van vier personen, twee mannen en twee vrouwen.
La p- na pas en lieu à cause du mauvais temps,
on 1'a remise b lundi, de partij heeft geene plants
gehad wegens het slechte weder, men heeft ze tot
maandag uitgesteld. — ( fig.) Se mettre de la p-,
aan iets deel nemen, zich roet iemand vereenigen.
Itemettre la p-, iets uitstellen. II ne faut pas remettre In p- au lendemain, men snoet niet tot
morgen uitstellen, wat men heden kan doen. —
LJur.] Partij, tegenpartij f. Qui est votre p-? wie
is awe parti? C'est ma p- adverse, opposarrte, dat
is mijne tegenpartij. On 1'a recu p- intervenante,
men heeft hein als tusschenbiiden- korrende partij
aangenomen. Etre juge et p-, regter en partij in
Bene zaak zijn. P- comparante, verschijnende partij.
z. Ook DÉFAILLANT, ADVERSE, LITIGANT, OtJI, CIVIL, PUBLIC. — Prendre son juge a p-, zijn' regter
wegens onwettige handeling aanklagen.— (fig.) P rentire qn. a p-, iemand het gebeurde kwaad 'wijten,
het op hem 'verhalen. Vous avez affaire à forte p-,
gij hebt eene sterke tegenpartij, gij hebt met een'
macltigen vijand te doen. 11 nest pas p- capable,
hij is daartoe de man niet, hij heeft niet de behoorljke bekwaamheden daartoe. — (Prov.) Qui n'entend qu'une p- n'entend rien, men moet over
en weer, vddr en tegen hooren. — P-s, psi tijen f.
Pl , z.

CONTRACTANT, INTERESSE, RELLIGPRANT. —

[Fill.] P-s prenantes, ontvangende partijen, schuld -

eischers van den staat, wier betaling op een bijzonder

fonds is aangewezen; — deelhebbers van eene door
't gouvernement gedane uitdeeling van levensrniddelen, kleederen, enz.; — at de schuldeischers, die in
wettige volgorde bij eene uitbetaling der fondsen van
hunnen schuldenaar opkomen. -- P-s, goede hoedanigheden f. pl., talenten n. pl. (in dezen zin oud):
I1 a toutes les p-s d'un bon capitaine, hij heeft al
de vereischten van een' goed' veldheer. — [Mus.]
Partij, stem f.: Chanter sa p-, en p-, zijne partij
of stern zingen. Un psaun)e it quatre p-s, een
psalm op vier stemmen. P- de violon, de piano,
viool-, piano-partij. P- récitante, hoo/dstem, hoofdpartij (welke door de andere geaccompagneerd
wordt). z. ook CONCERTANT. -- Partij, het papier
of mazzl kboek, waarop of waarin ieders partij geschreven is: Avez-vous apporté votre p- ? hebt gij
uwe partij medegebragt — ( flu. et fain ) Cet bornme tient i yen sa p-, die man voldoet aan zijn'
ptigt, speelt zijne rol goed. Il tient bien sa p- it
t,a lile, hij laat het zich aan tafel goed smaken. —
EN PARTIE, loc. adv. Ten deele, gedeeltelijk, deels:
I1 West héritier qu'en p-, hij is niet dan ten deele
erfgenaam. L'armee était en p- composite d'aventuners, h t leger' bestond gederllel jk uit gelukzoekers. — Somtijds wordt, bij herhaling van en partie, het voorz. en weggelaten: Le paienient s'est
fait p- en argent, p- en billets, de betaling is deels
in geld, deels in papist geschied. --4 S EN QUEL QUE PARTIE, Inc. ad v. Fenie errnate.
Partiel, Ie, adj. Gedeeltelijk, een deel van een
geheel acitrruikend ; bij gedeelten geschiedend, p a rtiee l : Soinrnes p -les, gedeeltelijke, afzonderlijke
sommen f. pl. — Travail p-, gedeeltelijke, bij gedeelten gedane arbeid na. Revolte p-le, gedeeltelijke,
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niet volvoerde omwenteling. --- [Astr.] Eclipse p-le,
z. ECLIPSE. — R. n.] Métamorphose p-le, gedeetlel ke gedaante-verwisseling f. (der insecten). —
Pluie p-le, regen, die slechts op ééne streek valt.--Partielleanent, adv. Bi gedeelten, gedeeltelijk,
voor een gedeelte, ten deele.
Partil, e, adj. [Astral.] Zékere bepalingsw ze
van 't aspect of den onderlinger stand der sterren:
Conjonction p-, zamenstand, aspect van twee sterren in denzelfden graad. Opposition p-e, tegen
graden afstand. Trine p-,-stand,peco180
Quadrat p-, aspecten, waarbij twee sterren op 120,
opp 90 graden afstands van elkander staan.
t Partin, V. a. Verdeelen, in vele deden schei.den (zelden voorkomend dan in den infin., in): (Loc.
fig. et fairs.) Its out toujours maille à p- ensemble,
z. MAILLE. --- t SE PARTIR , V. pr., z. V. a. SE
PARTAGER.
Partir, V. n. (met avoir als men inzonderheid
de handeling, met etre als men 't gevolg der han.deling, den toestand op 't oog heeft) Vertrekken,
zich op weg begeven, afreizen, verreizen, henen- of
weggaan, wegtrekken, opbreken. I1 vient de p-,
hij is zoo even vertrokken. Mon Ills est parti pour
Amsterdam, mijn zoon is naar Amsterdam vertrok
Je pars dans une heure, ik reis in een uur-ken.
af. P- à coeval, en voiture, af- of wegrijden. Pen raarant, afroeijen. P- par eau, afvaren. — Pde ce monde, uit deze wereld vertrekken of afreizen, sterven. — Il ne part point de l'église, hij is
altijd in de kerk te vinden. -- (Loc. prov.) Psans dire adieu, sans payer l'bóte, zich in stilte
wegpakken, henengaan zonder te betalen, den kreupelen waard slaan. — Opspringen, opvliegen, uit of wegvliegen (inz. van dieren, van vogels, van,
wild);— af;arn, losgaan, losbersten, losbreken, uit
Le lièvre partit a trois pas de nous, de-schietn.
haas sprong drie schreden van ons op. Le chien a
fait p- les perdrix, de hond heeft de patrijzen doen
opvliegen. Faire p- une pierce de la mine, Benen
steen uit de mijn doen springen. — La bombe part
du mortier, de born vliegt uit den mortier. La
foudre part de la rue, de bliksem schiet uit de
wolk. Le fusil a parti tout d'un coup, 't geweer is
eensklaps afgegaan. Faire p- un ressort, Bene veér
doen afspringen. — [Man.] Ce cheval part bien
de la main, dit paard zet zich goed in galop, springt
goed in den galop aan. — (lig.) Dès qu'on lui parle,
ii part de la main, it part de barre, zoodra men
maar spreekt, vliegt hij, op 't eerste woord is hij
gereed, bil de hand. -- (fig.) P- d' u n éclat de rire,
in lachen uitbarsten. — Sa rbponse ne tarde pas
it p-, ` hij heeft zijn antwoord terstond gereed. Ce
noot est parti plus vite qu'il n'aurait voulu, dat
woord is hem eerder ontnapt, dan hij wel gewenscht had. — Ontspringen, ontstaan, uitvloeijen,
uitkomen, voortkomen, afkomstig zin: Les nerfs
partent du cerveau, de zenuwen ontspringen uit
de hersenen. Toutns les artères partent du coeur,
alle slagaderen kortten uit het hart, hebben hunnen
oorsprong in het hart. — Ce conseil ne part pas
de lui, deze raad komt niet van item. Ce sont des
louanges qui partent de la flatterie, dat zijn loftuitingen, die uit vleiers voortkomen. P- d'un
principe, van een beginsel uitgaan. Vous ne partez point dun bon principe, gij gaat niet van een
goed beginsel uit. — (fig. et pop.) Cela part de sa
boutique, dat komt uit zijn' koker. -- it PARTIR DE,
loc. prep. Gan ... af, te rekenen of te beginnen
van: A- p- d'aujourd'hui, soyez plus exact, wees
van heden af naauwkeuriger. — it PARTIR DE Lh,
lac. adv. Dat aannemende, dat zoo zijnde, aangenomen dat dit zoo zij. — PARTIR, v. a. [Man.]: P-un
cheval, een paard in beweging zetten. — PARTIR, m.
[clan.] liet afgaan, in beweging komen van een
paard: Ce cheval a he p- prompt, dat paard gaat
vlug af, zet zich vlug in beweging.
Partisan, in. Aanhanger, voorstander m. Les
p-s de Napoleon , de aanhangers van Napoleon.
Chaque auteur a ses p-s , ieder schrijver heeft
zijne voorstanders. --- [Mil.] Partijganger; officier,
bevelhebber van eene bende parljgangers. Faire la
guerre en p-, den partjgangers- oorlog voeren. -bt7 eleer ook (in verachtelajlken zin): Pachter m. der
geldmiddelen. — 5 Psrtisa.nne, f. 4anhangster,
(kelk m.
voorstandster f.
Partite, adj. [Bot.]: Calice p-, diep gedeelde
1- Partitear, m. [Arith. j .Deler m. (diviseur).
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-- 4 Ces p-s de renommée, die uildeelers der
faam, des roeros.

Partitif, ive, adj. [Gram.] Deelend, een deel
aanduidend. Article p-, deelend lidwoord n. P 1 uS ie u r s, q u e 1 q u e s sont des now adjectifs p-s,
p l u s i e u r s, q u e l q u e s zijn deelende bpvoegelijke naamwoorden. M ó i t i é est un substaniif
p-, mi o it i é is een deelend zelfstandig naamwoord.
— Collectif p-, deelend verzurnelwoord n.
Partition , f. [Didact.] Reeling, verdeeling,
par t i lie f. -- [Bi l;liog r. j P-s oratoires, Cicero's
werk over de deelen der redekunst. — [B1as. j
,Hoofdverdeeling, verdeeling van het schild in twee
gelijke vakken door de regie lij n, in vier verschil
getrokken en telkens door 't mid--lendrig
delpunt des schilds gaande. — [Bot.J ledere blad
als de deelen enkel door de basis ver -afdeli.g,
zijn. -- [Mus.] Alstemrnig muzijkstuk n.;-enigd
de .onder elkander geplaatste verschillende steinmen van een muzijkstuk, p ar t i t u u r f. — Grond
regel tot stemming van 't orgel en de-stemingf.,
piano door temperatuur. — [Phys.} P- de baromètre, verdeeling des barometers in 7 dealen.
Partner, m., (angl.) z. PARTENAIRE.
Partologie, f. [M11éd.] Geboorteleer, verhandeling f. over de verloskunde. — Partolodigae,
adj. Verloskundig, de geboorteleer betrelfenu^, p a rtologisch.
Partout, adv. Overal, allerwege, alom, wijd
en zijd, heinde en verre. — (Loc. prov.) On ne
peut ètre p-, men kan niet overal te gelijk zijn,
Beene verschillende zaken te gelijk waarnemen. —
Se fourrer p-, Fourrer son nez p-, z. FOURIER.-p As p-, Blanc p-, etc., zessen, azen,
Jeu) Six -,
blanken overal (in het domino-spel, om te kennen
te geven, dat er zessen, azen of blanken aan de
beide einden van de steenenr staan). — In dezen
zin ook als subgit.: Faire an p-, hetzelfde oogengetal aan beide einden brengen, een 1r a r t out meuken.
Part-prenant, in., -e, t. [Anc. prat.] Deel
eerre ere'enis).
-hebrm.,stf(in
Part®rratetir, m. [Chir. j Voormalig werk
hij moe clijke verlossinten , p a r t u r á--tuign.
t or m. — Par•tnfration, f. Baring f., het buren.
Paria, in. [H. n.], z. V. a. POMACANTHE.
Paraolie, f., P.artalis, m. [tVléd. j l anuvleeschgezwel n., 1)arul is f.
Parure, f. Opsctrik, tooi rn., tooisel, sieraad,
pronksieraad n ,opsiering, ol)schikk'ing, optooijing f.
Une grande beauté na pas besoin de p-, eene
gr•orite schoonheid heeft eenen opschik nood ig. Cette
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parure ne lui sled pas uien, dit tooisel staat huur
niet (toed. -- Les beurs lont la p- du printemnlps,
de bloemen zij n het sieraad der lente. La p- des
Bois, het pronkgewaad der bosschen, het gebladerte.

-- (fi(1.) La modestie est la plus belie p - dune
jeune 1111e, de zedigheid is 't scliounste sieraad van

een meisje. - P- de diawants, de rubis, garnituur
of stel diamanten, robijnen. — Gelijkheid, overeen
meer dingen: Chevaux-komstf.luchenw
de mc me p-, paarden van gelijk haar en gestalte.
— (fig.) Tout est de meme p- cbez lui, bij /tem is
alles gelijk, alles draac,t bij hem denzeliden stempel.
— f 'I'ecb. j Afsnijdsel, afknipsel, afschaafsel n. Pdu pied du cheval, hoc/snippers in. lil. (olie 't veegmes des hoef acids wegneemt, eer liet paard beslagen wordt). P- dune peau de veau, snippers, af
snijdsel eener kalfshuid. ®- P-s, ledersnippers voor
't ljrnkoken.
Ptu venir, v. n. (piet etre) Bereiken, tot een
voorrgesteld doel komen (inz. als de t 1nocite en tijd
kast), heraken: Après une route de quinze jours,
als parvinrent au pied des Alpes, na eene reis van
veertien dagen bereikten zij dent voet der Alpen.
— Bereiken, komen lot (van zaken): J'espère que
ma lettre parviendra jusqu'a lui, ik hoop, (tat sign
brief hein zal gewo` den, heist ter hand zal komen.
Ce bruit tia p- aux oreil;es du rol, dit eeruchl zal
's konings ooien bereiken, zal weldra den koning
Ier gore komen. Les éerits des Egyptiens ne sant
pas p-s ju qu'h nous, de ge.echr'i/ten der E'yptenaars zin niet tot ons gekomen. - (/iq) P- ii an
grand age, een' hoolz•en ouderdom bereiken. P- it la
couronne, aux plus hautvs dignilés, lot de kroon.,
tot (le hoogste waardigheden geraken. li na pa pb etre riche, hij heeft niet zoo ver kunnen korsten,
dat hij ijk geworden is. — (absol.) Fortuin maken, vooruit konen, zich verheffen: C'est an bow•
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me qui ne peut pas manquer de p-, 't is een man,
die gewis fortuin zal maken. Je doute qu'il parvienne par de pareilles voles, ik twijfel, of ha#
door zulke wegen (middelen) zijn geluk zal maken,
vooruit zal komen. — Het part. passé komt ook
als adj. voor: Un fruit parvenu (t sa maturité,
eerre tot rapheid gekomen vrucht. Un homme paux dignités, een tol waardigheid gemaakt ratan.
— Parvegiu, m. Man van fortuin, iemand, die
van een' geringeren tot hoogen staat gekomen is.
Gelukskind , fortuinski.nd n. , heer van gisteren,
parvenu m. — Ook als adj.: Un sot p-, een van
niet tot iet gekomen zot.
Parvicolle, adj. [1-I. n.] Met korten hals, kort
— Parviflore, auj. [Bot.] Kleinbloemig.-halzig.
— Parvifolié, e, adj. [tiot. j Kleinbladerig. -P&.rvirostre, adj. [H. n.] Met kleinen, dunnen
snavel.
Parvis, m. Voorplein, voorhof n.: Le p- dune
égiise, het voorplein van eene kerk. Le p- du temple de Salomon, het voor/wf van Saloino's tempel.
le p- des Israelites, des Gentils, het voorhof der
Israëlieten, der 1leidenen. — (poét.) Les célestes
p-, Les p- céléstes, het hemelgewelf, de hemel, de
Olympus m. — Les p- sacrés, het heiligdom, de
tempel m., de kerk f.
t Parvité, f. Kleinte, kleinheid f. (petitesse).
— Parviulissinae, wij. (barbarisinus van Voltaire en d'Aleniliert) (iron.) Zeer klein.
Pas, m. Schrede, trede f., stap, voetstap, tred,
pas in. Le p- dun homme, dun cheval, de schrede, voetstap van een' tactisch, van een paard. 11
dent h pen its p-, hij kooit niet kleine stappen, met
korte schreden. Marcher bon p-, goed doorstalipen.
Je Ie vis à trente p- de rtioi, ik zag hem dertig
schreden van mij. Faire an p- en arriére, eene
schrede achteruit doen. Retourner sur ses p-, den
zelfden weg ter•ugkeeren; (fig.] nog eens hetzelfde
doen. Précipiler, liàter ses p-, zijne schreden verhaasten. Ammeter, Fixer ses p-, blijven staan. Égarer ses p-, verdwalen. Trainer ses p-, langzaam
en gnoe jelijk gaan. — Faux pas, z. FAUX-PAS. —
(fig.) Faire an p- de clere, z. CLEHC. — Aller au
p-, stapvoetsan. Faire des p-, de grands p-,
stappen, groote stappen doen; (fig.) vurderinc,en,
snelle vorderingen maken. Aller it grands p-, met
groote schreden loopen, snel voortgaan; (fig) spoedig vooruit, tot /'orluiirn , tot aanzien korten. 11
s'est retiré au petit p-, hij i.s stilletjesweggeslopen.
(fig .) Marcher a p- de loop, de tartan, z. LOUt.
Faire aller qn plus vile que Ie p-, iemand beenen
astaken, hert in beweging brengen. Voil)i son p-,
zóó is zijne gewoonte. II marche a p- conipté , hij
gaat deftig, statel,lk. Aller a p- de toutue, de giant,
als eene slak gaan, reuzestupl;en doen. Marcher
sur les p- de qn , Suivre les p- de qn., iemand navolgen, iemands voetslsoor drukken. S'attacher aux
p- de qn., iemand overal volgen. Vous devriez
raiser la trace de ses p-, z. BAISER. Fn ètre an
premier p-, nog niets gevorderd zij °i. Faire les
premiers p-, de eerste stappen, voorslafen, voor
verzoening) doen. — (Prov.) it-steln(b.vo
n'y a que le premier pas qui coûte, alle begin is
moe jeljk, de aanvang is 't moejelijkst; is de eer ste
fout of zonde begaan, dan vult riten ligt in andere.
Tout dépend du premier p-, een goed begin is 't
halve werk, goed begonnen is half gewonnen. La
peur a bon p-, de vrees heeft liazevoeten.— [Danse]
Kunstrnati.t,e danstred, danspas, pas m. P- Nalancé,
coupe, clhassé, gli;ssé, z. BALANCE, COUPE, CHASSE,
:

GLISSÉ (als subst.) — [ Escr. j , z. MARCHER. — [;i1 il. j

Pits.p- ordinaire, accéléré.reduuble, pasm.,gewone,
gezrawinrle ; verdubbelde pas of slorrnlras. P- droit,
oblique, de cóté, regte, schuinsche pas, zijpas. P-

de charge, stormpas. Perdre, Prendre, Changer
le p-, (en pas verliezen, aannemen, veranderen.
Marquer le p-, z. MMARRQUER. Ouvrir le p- tau pied
gauche, den pas met hel linkerbeen beginnen. Pd'école, school- of r^cercitie-pas. — (fig. el jam.)
Mettre qn. au p-, iemand tol zijn' plipt toen gen.—
[Man.] Slap: Ce cheval va bien Ie p-, dal paard
stapt goed, gaat goed in den stap. Mettre, Remettre un cheval au p-, een paard doen stappen, weder in den stub brengen. P- de camp, veldstap.
Cheval de p-. Irac,r•d, dat een' goeden, lig/en stap
gaat. Cheval lr p- relevé, paard, dat de beerven goed
of hoog in den slap opligt. P- a%erti, hulpstap, af
genieten stal). P- d'école, écouté, verzamelde stap,
-
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schoolstap. --- (fig. et (am.) Faire qc. en deux pun sant, iets vlug, zeer spoedig uitvoeren. —
[Cheval.] P- d'arrnes, wapenpas m., plaats, die
een ridder tegen eiken aanvaller moest verdedigen;

laurnoolkamp m., dien een ridder alleen, of ook geholpen door zine wapenbroeders, allen strijdlueligen aanbood. Ouvrir le p-, een tournooi of leek spel openen; (fig.) aanvangen, den woorA!enstrpd,
de onderhandeling, enz. openen. — (fig ) Etre dans
un mauvais p-, in een' nételigen, gevaarlijken toestand zijn. — (fig,) Voorgang m., zegt n. om voor
te gaan; voorrang m., meerderheid f. Donner le p- it
qn., iemand laten voorgaan, ,het eerst laten binnen
treden. Céder Ie p- it qn., Z . CEDER . -- Stap, gang m.,
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adv. Stapvoets, voet voor voet, langzaam: Aller
p- it p-, stapvoets gaan. — (Prov.), z. LOIN. — DE
CE PAS, TOUT DE CE PAS, 10e. adv. Op staanden
voet, oogenblikketjk: J'y vais de ce p-, ik ga er
op staanden voet heen.
Pas, adv. (doorgaans voorafgegaan van ne, of
ook van non) Niet. Je ne veux p-, ik wil niet.
N'en parlez p-, spreek er niet van. Se conduire
par Ia raison at non p- par fantaisie, zich door de
rede en niet door grilligheid laten leiden. — Som
wordt ne weggelaten, inz, bij dichters: P- que je-tijds
sache, niet dat ik weet. Vois-je pas de buveurs une
troupe joyeuse? zie ik niet een vrolij k gezelschap
drinl£ebroérs? — PAS UN, PAS USE, z. v. a. ALUCUTN,
AUCUNE, geen, geene, niet een, niet eene: Pas on ne
le eruit, niet een gelooft het. Pas une expérience
ne lui a réussi, niet eene proefneming is hein ge-

moeite f. (die men voor' iemand of iets aanwendt):
Faire bien des p- pour son ami, vele gangen voor
een' vriend doen, veel moeite voor hem aanwenden.
Cela lui a conté Bien des p-, dat heeft hem veel lukt. — (vgl. ook rE).
Pasau, m. j H. n.] Bezoar-gazelle f. van Afrika,
loopens gekost. Vous v perdrez vos p-, gij zult
daartoe vergeefsche moeite doen. Je ne ferai pas pasang of paseng m. (ook gazelle du bézoard geheeten).
die
un p- de plus pour cette ailaire, ik zal voor
Paseai, e, adj. Tot het paaschfeesl (zoowel
zaak geen' voet meer verzetten. Je regrette mes p-,
ik betreur mijne vergeefsche pogingen. — 11 plaint der joden als der christenen) behoorend: Agneau
ses p-, 11 est aware de ses p-, hij doet niet gaarne p-, pause/slain n. — Devoir p-, Communion 'p-e,
eenige moeite voor anderen. — (fig.) Stap, gang m., paaschllligt m., paascicbiecht, paasch-cwrcrrcímie L
gedrag n., handelwijze f., doen en laten n.: Obser- Fetes p-es, paasch feesten n . pl., paaschdagen m. pl.
ver tour les p- de qn., al de gangen van iemand — (tiet plur. in. pascaux is niet in gebruik; pasgadeslaan, iemands doen en laten bespieden. Dieu cals wordt door sommigen gezegd.)
Pasealin,m.,Pascaline, f. of als adj. Rona
compte tons les p- du pécheur, God telt al de
pascalitie, f. [ v1atli. j Eene door Pascal uitgestappen des zondaars, slaat al de gangen des zon
reken-machine f. , p a s c a t i s c h rad n.,
vonden
gade. — Stap m., voetspoor n., afdruk rit.-dars
van den voetstap: Nous vines des pas d'hotzime pascaline f.
Pasea^i, in. [Bot.] Soort van vijg f.
sur le sable du rivage, wij zacjen rnenschenst€rpPas-il'aai®e, in. [Bot.] Hoe/blad n. (tussilage).
pen op 't oeverzan.d. Distitnguer Ie p- d'un cheval
de Gelui d'un mulet, het spoor eens paar-devoets van Grand p-, groot hoe/'bleet (pétasile). — [Tech.]
dien eens nauildiervoels onderscheiden. — Pas, Gal^•gebi.t n. , soort van gebit voor harobekkige
stap m. afstand van den eeiren voet tot den ande- paarden. — Werktuig n. ter openthouding van den
ren bij 't loopen: II y a tant de p- an kilomètre, rrmond des paards, oma dien inwendig te bezien. —
er gaan zooveel passen in den kilometer of de mijl: Steekblad n., handbedekkend gev,st n. van een' deCe fusil porte tant (of it tant) de p-, dat geweer gen. (Plur. Des pas-d'àne.) — Pas-d'arines, z.
draagt op zoo en zoo veel passen. Mesurer an p-, onder PAS in. — Pas-d'asse, ni. [Tech. Schuine
afstappen, met den pas afmeten. — i Métrol.] P- kant ni., inwendige afronding I. der duigen, bij
géornétrique, geomélrische, duitsche pas of schrede den gergel. (Pier. Des pas-d'asse.) --- Pas-de
(= 1,47 meter). P- romain , romeinsche schrede -chat, m. [Tech.] Nest, weefnesl n., een gebrek
(= 1.73 meter , en somtijds ook de helft daarvan). in 't laken. (Plus. Des pas-de-chat.) — Pas-de
P- grec, grieksche schrede (= 0,77 nieter). -- I1 ne -etieval, m [Bot.) Hoefbtad n. Oer alpen (cavent pas avancer, reculer d'un p-, hij wil geen' calie). (Plus. Des pas-de-cheval.)—Pas-de-paaystap voor-, achterwaarts doen, hij wil blijven waar salt, Vas-de-po$Ilaius, m. [H. rn.] Vollm.snaum
hij is. I1 ne faut pas le quitter d'un p-, d'un seal van twee schelpsuorlerz:. (Plur. Des pas-de-paysan,
p-, men moet geen' voetstap van hein van dean de-poulain.) — Pas-tie-soa,rïs, in. [Anc. fort.]
gaan. — (bij overdrijving) I1 n'y a qu'un p- d'iei yl' nits - ets m. (Plus. Des pas-de-soul is.).
Pasen g, M. [ t-t. 11. J , z. v. a. PASAN.
cbez mooi, ik woon hier digt bij. II demeure it deux
Fasibi•aphe, m. Schrijver in algemeen schrift,
(trois, quatre) p- die!, hij woont maar twee (drie,
vier) stappen van hier. -- (/iel.) I1 n'y a quill p- p a s i it r u ali h, in. — Pasiga-a pltejr, v. a. In
de la vie 5 Ia snort. du plaisir it Ia douleur, de algemeen schrift schrijven, p a s i g r a p h é r e n. -overgang van 't leven tot den dood, van 't vermaak P asigrapItie, f. Algemeen schrift n.; kunst om
tot de droefheid is het werk van één oogenblik. door zekere alce:neene of voor ieder verstaanbare
— [Géogr. Pas, bergpas m., naauwe bergenl,te f,: schriftteekens zone gedachten uit te drukken. --Le p- des Thermopyles, de bergencjte van Therrno- Pasigrapitirlue, adj. tiet aluerrmeene schrift bepylce. Défendre le p-, den pas verdedigen. — Zee- tre/femmmi, pusi y ráphisch. — Pasitatie, f. Alen+ te f., naaun) n., straat f., kanaal n.: Le P- de germceene taal f. (gelijk Leibnitz, Wolke e. a. wijsCalais, de straat van Calais, het Kanaal, liet En- geeren die vergeefs wenschte 2, en Maimieux er
gelsche kanaal. — 11 y a lb no bien mauvais p-, eene ontwierp), pasilalie, pasilogíe of pas!er is daar eene mnoeijeli ke, gevaarlijke plaats om p hr a s i e f. — — Pasilalique, wij. Die algedoor te komen. — (fig.) Se firer d'un mauvais p-, meene taal betre fend , p a s i l a l i s c h, p a s i l o(kever M.
Inn p- diíiicile, zich uit een' mnoeijelijken, gevaar- gisch, pasiphrásisch.
]P asinaaque, m. [H. n.] Amerikaanse/me graaflijken toestand bevrijden. z. ook GLISSANT. — (fig.
hij
Palpate, in. [But.) Pannegras n.
is er ge
et pop.) II a passé le p-, sauté le p-,
Pasilinin, in. Naam van een verminkt standter dood gebragle rraisrladigers).-- (fig.-west(inz.va
et fam.) 11 a fallu passer le pas, hij heeft er toch beeld te Rome op den hoek van 't paleis Orsini
aan moeten gelooven, hij heeft zich toch daartoe (alwaar men wil, dat vroeger de winkel of het
stalletje van een' zeer schranderen en spotzieken
gedwongen gezien. z. ook FRA',SCHIR. — [Tech.]
Sprong m., elke gang des droa.ds door de schering, schoenlapper. Pasquino gehecten, stand), aan hetEtre hors d u p-, een' verkeerden sprong nessen., den welk men schinmp - en spotschriften plagt vast te
verkeerden draad nemen of Benen draad overslaan. hechten, pasquino, p a s k ij n m. (vgl MARCO-- Elke slag m. van het louw om de radspil, van RIO.) — Bijtend , scherp vernuft n., vriend van
den horlogieketting om de keltingspil of snek. — scherpe kwinkslagen, spathoef tn. — f Théàt.] Jouer
P- de vis, sclrroef'draadsafsland, a/stand tusschen les p-s, de bediendenr•ollen spelen. — Pasquitwee schroefdraden. — Steen. optred of a./'tred in. nade, f. Spotschrmft, op gezegd standbeeld aangevóór een' deurdrempel; trede f. van een' trap. Pre- plakt; — (bij uitbreiding) bijtende kwin.h.slag in.,
nez garde, it v a ici un p-, voorzir,tig, hier is een slékelige en doorgaans platte boert f.; schotschrift,
o p - of ajtred. Il y a quatre p- it ce perron, die la.vlerschri ft n., p a s q te i n á de f., p a s k Wi l n. -stoep is vier treden hoog. Keep f. tot inlating ± Pasquiener, nu Pasgsuiniser, v. a. et n.
der sparren in de muurlat; keep, uilhakking f., Schirrmp- o/ schotschri/'len maken; op iedereen kwinknest n. in 't zaad/mout, tot inlating der ruimstut- slagen maken.
Passable, adj. Tamelijk, lijdelijk, dragelpk,
ten. — Les artisarns ant des outils de toutes
sortes de p-, de ambachtslieden hebben gereedschap schappelijk, tusschenbeiden Ce vin est p-, deze
van allerlei afmeting of grootte. s-- PAS it PAS, loc. wijn is tamelijk. Vers p-s, dragelijke verzen n. pl.
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Cette femme nest pas si laide que vous le disiez, gedurende de overvaart. Nous eûmes an p- assez
elle est p-, die vrouw is zoo leeljie niet, als 'j court, wij hadden acne vrij korte overvaart. Payer
e vracht betalen. - Affermer fort dier
zeidet, zij kan er meê door. Ook als subsL: On son p-, zijn
trouve clans eet ouvrage du passable, lu bon et Ie p- dun pont, dun dliemin, een' brug-, een'
du rnédiocre. - Passahierneut, adv. Tamelijk, weytol zeer duur verpachten. - Bhtiment (le p-,
dragelijk, redelijk, zoo zoo. Comment vous portez vrachtschip, beurtschip n. Bateau de p-, overzet-vous? P-, hoe vaart gij? Redelijk wel. II écrit p , pont, overzetschuit f. - P- de Ja ligne, des tropiques, het passé-ren of snijden van de linie of i/en
hij schrijft tamelijk.
Passaeaille, f. [Mus.] Gezang met beqelei- evenaar, van de keerkringen. - [Arch.] Smalle en
ding der guitar, waarmede men door de straten korte gang, door- of overloop m. tussc/ien twee
trekt, pasacalle. - [ Dansej Langzame dans m. vertrekken. - [Astr.] Doorgang caner ster lusmet bevalligebeweging - [Jur.] Faire Ia p-, met schen 't oog des waarnemers en een ander vooreene lage troefkaart coupslren or afbannen (op werp: Observer Ie p- de Vénus sur le disque da
hoop, dat de volgende speler geene hoogere heb- soleil, den doorgang van Venus over de zonneschijf
waarnemen. - [Man.] Afgemeten fl05 of gang m.
ben zal).
Passade, f. Doortoqt, doorgang m., doortrek- van een paard, passage f. Exécuter les p-s, de
king f. (eener plaats, waar men maar kort vertoeft). passages uitvoeren. - [Mus.] Loop m., rij korte
Ce gite est assez bon pour one p-, dat verblijf is volgnoten, die men als versiering tusschen twee
voor eene doorreis, voor een' enkelen. nacht tame- toonen doet hooren: II fait trap de p-s en chan
ant , hij maakt te veel loopen bij 't zingen. - [Toch.]
lijk goed. - (Loc. prov.) Cela est bien pour une
p , dat mop er voor éénen keer ineé door (als 't Le p- des peaux, het verzadigen der looigare
maar niet soei' gebeurt). - Vluqtiqe minnarj f., huiden in een kleurbad. - (lig.) Plaats, uitdrukvoorbijgaande liefdehandel m. Ii prëtend avoir eu king f., volzin n. uit een boek of geschrift; plaatst.
quelques p-s , hij geeft voor ettelijke minnarijtjes of gedeelte n. van een muzijkstuk, p a s s a ge f.
gehad te hebben. - [Escr.] , z. V. a. PASSE. - it y a dans ce livre un p- Non obscur , er is in
[Man.] Spaansche pas; hoefslag m., het heen en dat boek acne zeer duistere plaats. Concilier deux
weir loopen van een paard op hetzelfde terrein.- p-s opposis, twee strijd/ge plaatsen met elkander
[Natat.] Donner une p- a qn., iemand bij 't zwem- in overeenstemming brengen. Citer un p-, acne
men tusschen zijne beenen heen doen duiken. - plaats aanhalen. Cette elianson a quelques p-s
Reis- of teerpenning m. als aalmoes. (In dezen charrnants, dat lied heeft eeniqe bevallige passages.
Passager, a. a. [Man.] Het paard passages
zin verouderd.) - PASSADES, f. p1.: Vos frquenles p-, uw gedurig heen en wee'r loopen, gaan en of afgemeten passen laten maken. - PASSAGER,
V. n.: Ce cheval passage ma!, dat paard maakt de
komen.
Passage, m. Het doorgaan, doortrekken, door- passages slecht.
Passager, ère, adj. Doortrekkend, doorrei
reizen ; doorreis 1. , doorgang , doortoqt , doormarsch m., doorvaart, overto.qt, overvaart f. Le zend, voorbijtrekkend, niet vertoevend, zich niet
- de, 1arme, het doortrekken, de doortogt des ophoudend: Oisea ux , Puissons p.5, doorti'ekkende ,
e Le p- de la rivière, tin pont, de overto,qt voorbijtrekkende vogels, vissc/îen m. p1. Pourquoi
leg
ers.
der rivier, der brug. La p- des Alpes, de overtogt me fuir, p - ère birondelle '3 waarom ontviugt ge
der Alpen. - ( fam.) Cette route est dun grand mij, voorbijsnellende zwaluw ? - Les incomes ne
p , die weg wordt druk begaan, bereden. - liet sont que p-s sue Ja terre, de menselien zijn slechts
trekken of reizen van sommige vogels en visschen reizigers op aarde. - (fig.) Voorbijgaand, kortop zékere tijden dec joare: Le p- des cailles, des stondig, onbestendig, vergankelijk, vlugtig: La
barengs, het trekken der kwartels, der haringen. beauté est p -öre, de schoonheid is vergankelijk,
- Oiseaux de p-, trekvogels in. p1. - ( fig. ei lam.) duurt kort. Un chagrin p-, een voorbijgaand, kortC'est un oiseau de p-, 't is een trekvogel (van stondiq verdriet n. Les plaisirs de ce monde sont
iemand, die ergens maar kort vertoeft). - Oogen- p-s , de wereldsche vermaken zijn eindig. - PASblik of tijdstip des door- of voorbij,qonqs: Attendee, SAGER, M.. ERE, f. Reiziger m., reizigster f., inz.
Guetl.ei' Ie p- de qn. , het oogenbllk afwachten, al op een vaartuig, ook op een' spoorweg, passagier m.
loeren, dat iemand door- of voorbij komt. - (lig) en t. 11 y avait vingt p-s sue ce bâtirnent, dans
Overgang m. (transition): Le p- du jour b Ja nuit, ce waggon , ei' waren twintig passagiers in dat
de overgang van dag tot nacht. Le p- dune teinte vaartuig, in dien waggon. - (lip.) NOLIS na soma une autre, dun ton b un autre, de overgang mes ici- bas qua des p-s , wij zijn hier beneden
van de eene tint in de andere (in eene schilderij); slechts vreemdelingen, reizigers. - Voorbijganger mii.:
van den eenen toon in den anderen (in een mu- Ouir dire qc. a des p-s, iets van voorbijgangers
zijksiuk). - Le p- dun amour violent b une haine hooren egqen. (In dezen zin verouderd.) - '
implacable, de overang van eene vurige liefde tot sagèrenment, ada. Voor korten tijd, kortstonig: ie na suis ici qua p-, ik ben slechts voor een'
een' onverzoenlijken' haat. - ( fig ) La vie nest
qu'un p- liet leven is niet dan een door-togt , is korten tijd hier. - Passagèreté, in. (woord
kort. - Weg m. of plaats 1. . waar men doortrekt, van Ru ffon) Het trekken of ver/muizen der vogels.
doorloop ni., baan t. Cest là un grand p-, dat is
1 Pasaemir, en.. nu PASSEUII.
PsLssale, In. [EE. n.] Soort van houtkever na.
een veel gebruikte door-gang, een hoofdweq, eene
1zoof'dstraat. Ce champ nest pas un p-, dat veld der warme landen.
Passanmleau, in. [Anc. mai ] .] Achtponder m.
is geen door- of overloop, geen overpad. S'ôter lu
Passaiit, e, adj. [BIas.] Gaand. stappend:
p de qn., uit iemands weg gaan. S'enparer des
p-s, zich van de doortogten meester maken. - 11 porte d'azur nu mouton p- dargent, hij voert
[Jur.] 11 a obligation de p- par son parc , hij moet een gaand zilveren s chaap in een blaam veld. den doorgang of een overpad door zijn park toe- Het ivordt ook in den passieven zin iebruikt mooi':
laten. Acheter le droit de p-, het doorganrsregt veel doorgang hebbend: Rue p-e. Chernin p-, straat,
koopen. P- de servitude, regt ti van doorgang weg m. met veel doorgang; ook: openbare, voor
over eens anders grond, regt van overvad. P- de iedereen bruikbare weg m. Ville p-e , stad f. met
souffrance, doorgang, dien men op zijnen grond veel doortoat. - PASSANT. M. Voorbijganger, reizimoet toestaan. - (Loc. proc.) II me trouvera sue ger, wandelaar: Demander ge. aux p-s , iets aan
son p (als bedreigine), hij zal mij in zijn' weg de voorbijgangers vragen. Ddvaliser les p-s, de
vinden, ik zal hem dwarsboomen waar ik kan. - reizigers uitplunderen. - (op grafschriften) ArIn sommige groote steden de naam van zekere door- rite, p-, et considère Ja fragilité des choses bu
gaans met vloertegels geplaveide en met glaswerk moines, sta stil. wandelaar, en overdenk de broosoverdekte doorgangen of straten, alleen voor voet- heid der menscheljlee ding n. (liet vrouwelijk pas,qanqers bestemd en niet prachtige winkels, koffij
sante is niet gebruik. Men vindt het bij Voltaire in
huizen, en z. bezet, p a ss a a e f. - (fin.) Enfin sas hoertenden zin gehézigd: II priait Ja p- de lui consoupirs se brent p. eindelijk haanden fare zuchten ter etc. , hij verzocht de voorbijgangster hem te
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zich een' wea of uitlegt, barstte zij in zuchten uit

- [Mar.. Nay.] Overvaart f., het vervoer met
een vaartuig van de eene haven naar de an/are,

van den eenen rivieroever naar den anderen; -

t ij dduur m. van die overvaart: - kosten in. p1.
der overvaart. vracht 1., vrachtgeld, passage-geld n
- weggeld, bruggeld n., tol m. Pendant Ie p-,

vertellen, any.). - (Prom'.) Donner de 'eau hénite
aus p-s, met steenen gooijcn. - [Tech.] Lange
bladza ag f der houthakkers. - [Cost. mii.) P de
baudriem', broekf. of passant m. ran een' koppel,
von een dcqenkoppel. - EN PASSANT, Inc adv. In
't voorhfjqann, ter loops, in der hoost, viugti/: Je
la i vu en p - , ik heb hem in 't voorbijgaan gezien.

-PASSEMENT.

PASSARAGE

Cela soit dit en p-, dit zij in 't voorbijqaan, lus- soldaat, die door de spitsroeden heeft geloopen.
schen twee haakjes gezegd. (trapgans t. I, Uric garnison p-c an fl1 de l'épöe, eene over etc
Pass .-trage, M. [IT!. n. ] Soort van indische kling gejaagde bezetting t. - Etre p- maître, het
Passari ll es, f, p1. [Coin.] Razijuen t. pl. van meesterschap, den meestergraad verkregen hebben,
Frontignan en omstreken.
tot meester bevorderd zijn. Etre maître p- of p- matPassation, t. [Prat ] Het maken, aangaan tre en fourberie, een volleerde, doorkneede schurk
van een contract of verdrag: us oat fait une p- de zijn. - Somtijds staal passé bij wijze van voorzetsel
contrat do manage, zij hebben een huweljksver- (en is dan ook als zoodanig onveranderl(jk): P- cette
drag aangegaan, onderteekend, gepasseerd.
epoque, ii ne sera plus temps, na dat tijdstip, zal
Passavant, m. [Admin.] Pas in. der tolkan- het te laat zijn. Ce nest que p- trois mais que cda
toren, vervoer- of geleibiljet n. voor goederen.
cut lieu, 'tiseerstsedert drie maanden, dal dit plaats
[Mar.] Loopplank f, , loopgang rn. naast den kuil.
had. - PASSE, m. Het verle/dene, de verleden tijd m.,
Passe, f. Liet doorgaan of voorbijgaan. -[Corn.] de gebeurde zaken f. pl., het vroeger gedane of geHet ontbrekende aan eene gelisoin om haar vol te zegde. Le p-, Ie présent et J'avenir, het verledene,
maken, pasgeld fl.; - opgeld n., dat de in nominale het tegenwoordige en het toekomende. Oublions 1e
waarde verlaagde muntstukken tot hunne oorspron- p- , laat ons het gebeurde, het voorgevallene vergekelijke waarde terugbrengt. Sur cinquanle francs ii ten. - [Gram.] Verleden tijd m. P- dnfini, ind/rme donne deux louis, done ii me faut encore qua- fini, autérleur. bepaalde, onbepaalde, meer- dan
mote sous pour Ja p-, op O francs geeft hij mij
volmaakt verleden tijd. P- simultanh, z. a. a. ratbuizen, dus moet ik nog !O sons pasgeld hebben. Voilà PARFAIT de l'iridicatif. - [Tech.] Soort van borUn éeu de six francs, et vingt centimes pour Ja p- 9 duur-werk, waarbij de zijde evenveel stof van boven
ziedaar een écu van 6 fr
ancs, en 1,20 centimes voor als van anderen bedekt, doorgaand of dubbel-boropgeld. La p- do sac, vergoeding f. voor 't duurwerk, passé n. (ook pass/re geheeten).
zakje ('waarin de geldsom is, die men ontvangt). Passe-avant, nl., Z. V. a. PASSAVANT.
[Call.] Pennetrek ni., krul f. tot afkorting. Passe-balie, in. [Mi ] .] Koqelinal, geweerko[Danse] Bijzondere ligchaarncbeweging, aan som- geimat t. en n., koqelmaat t. (Plur. Des passemige dansfequren eigen; ineenstrengeling dec armen balIe.) - Passe-bleu , m. [11. n. ] Blaauwe
hij een' wals, passe t. - [Eser.] Uitval m. Faire muse/i f. van Cayenne. (Plur. Des passe-bleu.) uric p cur qn., op iemand uitvallen. - [Irnpr.], Passe-boutet, m. [Mil.] Kogelrnal, bommenZ. CHAPERON. •- {Jeu i IJzeren poortje ii. of beumal f. en n. (Plur. Des passe-boulet.) —Passegel (in biljart-, malle- en beugeispel). On trouve base, f. [1:1 n. ] (pop.) Winter-bastaardnachteactirellernent pen de billards qui aient uric p-, paal m. (Plur. Des passe-/ruse.) - Passe-car
men vindt thans weinig biljarten met een' beugel. reari, in.. [Tech.] Pers- of strijkplank t. der
Etre en p-, en belle p-, gunstig liggen om door hel kietrmnakers (tot platmaking der naden). (Plur.
poortje te spelen. - ( fig.) II est en p- de faire Des passe-carrea u.) - Passe-chev al, m. Kleine
fortune, hij is op den weg, hij heeft hoop of aitziqt pont of schouw te r overzetting van een paard,
om zijn fortuin te maken. Cette succession 'a mis paardepont t. (Plur. Des passe-cheval.) - -I- Pasdans one belle p-, deze erfenis heeft hein in een' se-cicero, m. Drukle t ter t. (onmiddellijk boven
goeden stand gesteld."— Inleg, inzet, bijzet m. (in cicéro of mediaan, august/jo f. (Plur. Des passesommige kaartspelen). On a oublié Ia p-, men heeft cicéro.) -- Passe-cicéron, m. (iron.) Een
vergeten in te zetten. - [Mar.] Kanaal n., door- tweede cicero, iemand, die zich voor een' groot'
vaart, straat t., vaarwater n. tusschen truce ban- redenaar houdt. (Plur. Des passe-cîcéron.)
ken of rotsen, enz. Le p- do canal de Mozambique, Passe-aerate, Passe-cordon , rn [Tech.]
het vaarwater in 't kanaal van Mozambique. On Riemnaald, koord- of snoernaald f. (Plur. Des
peut eritrer dans ce port par deux p-s, inca kan passe-conic, passe-cordon.) - P asse-coude,
in deze haven door twee doorvaarten, straten of 111. p1. [Anc. cost.] Arm'mandschoen, mouw/randnaauwe poten komen. - P- de manoeuvre, slag m., 5e/toen CL, die tot over den ellebooq reikte. (Plur.
winding f. van een' looper (rondom een of ander Des passe-coudes.) - Passe.debout , in.,
voorwerp). P- dune épissure, part of eind n. eener z. v. a. PASSAVANT. (Plur. Des passe-/reboot.) —
losgedraaide streng of eerier splitsing. — [!ttéd.] Passe-dix, in . [Jeu] Boven de tien, dobbelspel,
Handbewë,ging f. des magnetiseurs. - [ Modes] waarbij men met drie dobbelsteenen boven 10 en
Stuip, luifel f. aan een vrouwenboed (ter beschut- daarbij op twee steenen even veel ooqen moet werting van 't gelaat); - pas t. aan eene vrouwen- pen. (Werpt men even veel 00gev op elk' der drie
muts. - (weleer ook) Vateche haarvlecht f. Zoom, steenen, dan heet dit rade.) (Plur. Des passe-dix.)
rand van eene stof, zelfkant m. - [Tech.] Houten - Passe -droit, in. Begunstiging f., gunstberol in. des z(jdeverwers. — Laatste door/rating wijs n. tegen 't regt en 't gebruik; (doorgaans) oneener stof doo r de verwicuip. - Maison de p-, reqt n. door bij bevordering of belooning een' niet
bordeel a. - PASSE, t. [Corn.] Soort van razijof minder geregtigde boven anderen voor te trekken.
nen f. p1 - [F!. n. ] Volk.cnaam van den winter- (P/ar. Des passe-droit.)
baslaardnachteqaal m. (0 ) k p privée, p- sour/re
Passéc, f. [Chas.] Het strijken der snippen,
en p- buissonnière ge/weten.) P- cie saule, z. v. a. tijd in., waarop zij '5 avonds het hout verlaten en

de Canaries, z. v. a. SERIN. P- solitaire, blaauwe meert t.
Passé, e, ad/. (en part. passé van passer):
Homme p- voorbijgegaan, ook: afgeleefd mensch m.
- Pont p-, overgeloopen, overqereden, overgetrok
ken brug ni. — Ileure p-c dans la prière, met
bidden doorgebraqt of besteed uur n. - Au temps
p- , in den verleden, vorqen t(jrt Les siècles p-s,
de verloopene eeuwen f. pi. Mes fautes p-es , mijn
e
vroegere fouten f. pi. Tout cda est p-, dat alles
is voorbij, keert niet weder. — (Prov.) Ce qui est
FRIQUET. P-

-

ne pent revenir, gedane dingen hebben geen
Ler. - Cesjours p- s, in de jongst rerloopen dagen,
dezer dagen. La semaine p-c, Le mole p-, de verledene week, maand. — Etolïe, Couleur p-c, verbleekte, verschoten stof, kleur f. EtOffe p-c en
couleur, geverwde stof. Peau bien p-c, goed bereide, goed gaar gemaakte huid - [BIas j Deni
ossements p-s en croix, twee gekruiste doodsbeenderen n. p1. - Ep/rcs p-s en sautoir, sclrreingeIcruisle (in den vorm van een Sint-4ndrieskruis
over elkander gelegde)degens rn p1. - z ook NOUE. —
[Gram.] Participe p-, verleden deelwoord n. —
[Mar.] Manoeuvre bien p e, p-c a contre, goed
geschoren, verkeerd door,qeschoren looper m.
Mi!. Soldat p- par les armes , gefusilleerd of
oodg'„,schoten soldaat. Soldat p- par les baguettes,

l

in 't veld nedersti-ijken. - Snippennet n. — Snippenjagt t. met netten of met ljmnstangen. - Spoor n.

van 't wild. - Plaats f., waar 't wild is doorgegaan. - [Tech.] Gang m., heen- en wederschie-

ting van de weversepoel - Knoopsgatbenaaijing t.,

voorsteek m. — Doorgaand borduurwerk, Z. PASSÉ.
Getal huiden f. p1. (doorgaans 2 dozijn), die de
zeemntouwer te gelijk in de kuip dompelt, oma ze
blank te maken.
Passe-extraordinaire fin, grand-flu,
grand- n archand, graud-repasse -extraordinaire fin, in. Negen-, vijf-, vijfde - half, elfstrepiqe boomnwollen deken f. - Passe-filon, in.
[ Exploit.] Ertsader t., die door eene andere loopt.
(P/ar. Despasse- fi lon.) --Passe -fleur, f. [Bot.],
ANEMONE, COQUELOURDE ; tweehaizige koekoeks bloem; bolderik of korenbloem 1. (Plum'. Des passefleur.) (PASSAGER.
Passége, Passéger, [Man.], Z. PASSAGE,
Passe-Aae.et, in', z. v. a PASSE-CORDON.
Passi4ongue ofPasselongue mus quée,f.
[Itort.] 111uckaatd'ruif t. van Alexandri ë (muscat
dAlexandrie).
Passenient, in. Boordsel van gespannen goud,
zilver of zijde, p a s s e m é t n. - [Tech.) Zwelkuip f., zweider in , bij teirlooijers de met een bijtmiddel aangemaakte kuip, waarin de vooraf met
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kalk behandelde huiden moeten zwellen. P- blanc, bal des spelers is door het raam gevlogen. Passez
wille welder (waaraan de looistof ontbreekt). P -vous devant, ga gij vooraan. P- clevant qn. , vóór
rouge, roode zwetder (een met run gemengd bijt- iemand heen gaan. 11 a passé par lei, hij is hier
middel. P- courant, sterker zuurbad fl - P- nu voorbij gegaan. Que les plus hates, lesplus pres
con fit, wee/crag der lamshui :en in eene knip met ses, passent, laat de haasligslen voorbijgaan. Le
water. - Pa,sementei-, v. a. Met passement coup lui a passé soos Ie bras, het schol is hem
omzetten, beleggen. - Het part. passé is ook adj.: onder den arm doorgegaan. IJs out passé cie l'autre
Habit passe rn entd, met passement belegd kleed n. cité de Ja rivière, zij zijn over de rivier gevaren,
zijn de rivier overgestoken. P- outre, voortgaan,
- Passenientere, f. Kunst f. dec passement
werkers, passemenimakerli t.; - passeinentwinkel, verder gaan. Jai passé bien prOs did, ik ben hier
digt voorbij gegaan. P- de France en AnglePasière,
f
Passernentier,
in.,
-handel in. sementwerker, -verkooper m.; passeinentwerkster, terre, van Frankrijk naar Engeland varen of oversteken. Le courier a of est passé ici ii trois lieures,
-verkoopster t
Passe-méteil, m. [Econ.] Mengkoren n., meng de koerier is hier om drie uren doorgekomen.
set van één gedeelte rogge en twee gedeelten tarwe. L'ernpire passa des Grecs aux Romains, het rijk
.- Passe -mal-, m. [Anc. artill.] Muurbeuker ni. ging van de Grieken op de Romeinen over. L'armée
a passé, est passée par Ja ville, het leger is door
(z. V. a. COULEVJtINE). (Plur. Des passe-mur.)
Passe-muse , m. [H. n. ] Kleine civetkat f. de stad getrokken. II na faiL que p-, hij is maar
(P/ar. Des passe-muse.) - Passe-muscat of doorgegaan, doorgereisd (zonder zich op te houden).
La rivière passe par Ja ville, de rivier vloeit, vliet
sué, m. [Hart.] Soort van muslcaPasse-inuq
dtldruif f. (P/ni'. Des passe-muscat, Des passe- slooi' de stad. Le vent, Ja luniière passe par ici,
musqué.) - Passe-parole, m. Wachtwoord a., de wind, liet licht komt hier door. L'eau passe
kommando , dat van mond tot mond overgaat. sous le pont, het water loopt onder de brug door.
-

-

-

(Plur. Des passe-parole.) Passe-pitouf, m.

Looperrn. , sleutel, die op verscheidene sloten past,
hoofdsleutel rn; - peineene sleutel (dien vele personen van dezelfde deur hebben.). - (Prov.) Lay
gent est on bon p-, het geld opent alle deuren; niet
geld komt men door de wereld. Une belle figure
est on bon p-, een schoon voorkomen is eene goede
aanbeveling. - [ Dess.] Glasraam a. (tot opneming
der teekeningen, die men er achtereenvolgend wil
in plaatsen). - [Gras., Imp.] Gegraveerde plaat t.
met een ledig vak of openin', om daarin een ander gegraveerd stuk, een cijfer, enz. te plaatsen;
- houten of gegoten lettersieraad ii., tee inzetting
esner beginletter. - [Tech.] Handzaag f. niet twee
getande randen (voor orgelmakers); - grootezaug t.
voor boomstammen; - beitel m. les kloving van de
leiblokken; platte klopper ni. voor 't vormzand
-

(Plur. Des passe-partout.) - Passe-pnse 9 ni.:
Tours de p-, gooclielkansten t. pl., goochelstukjes n.

p1. -- (lig. et fans.) Faire fles tours de p-, behendig
bedriegen.

- Passepeintre, m. [Bot.] Naam

van eenige bloemen, die zeer moeijelfjk na te teekenen of te schilderen zijn (zoo als van de honderdbladige roos, van vele geschakeerde bloemen, van
eene soort van steenbreke. enz.). (Plur. Des passepeintre.) - Passe-perle, m. [Corn.) Soort van
zeer lijn ijzer- of koperdraad n. van Libourne, om
kaarden te maken. (Plur. Des passe-perle.) Passe-pied, m. [Danse] Voormalige dans m.
In maat, veel naar de menuet gelijkend; - muzfjk t. van dien clans. (Pine. Des passe-pied.) Passe-pierre, t. [Bot.], z. V. a. BACILE. (Pine.
Despasse-pierre.) -- Passe-poil, m. Sinai boord-

zoom in. of strook 1. aan kleeding
bieje n. op de naden. (Plus. Des passe--stuken,
polls.) - Passepomme, m. [Hort.], z. cou
SINETTE. (Plur. Des passe-porarne.)
Passeport, rn. Vrijgeleide-brief voor personen
en goederen, reispas, pas ni , paspoort n. - [Mar.]
sel w, smalle

-

Verlofbrief om te vertrekken (aan een handelsvaar-

tuig) , paspoort fl.; brief van afdanking (der zeelieden), vrijbrief m. P- pour l'étranger, reispas voor
'1 buitenland, buiteniandsciie pas in. Un bâtinient
pris ii la mer sans p- est traitd comma pirate,
een in zee genomen schip zonder paspoort wordt
als zeeroover behandeld. - (fig. ei fans.) 11 porte
son p- avec lui, hij is zelf zijne beste aanbeveling,
hij is overal mdi gezien. - (fig.) L'allégorie sert
de p- aux véritis les plus hardies, de a llegorie
dient als vrijpas (als bemanteling of omkieeding)
voor de stoutste waarheden. (De Académie schrijft,
tegen het doorgaand gebruik, passeport.)
Passer, v. n. (met avoir als men de handeling,
met ètre als men 't gevolg der handeling, den toestand op 't oog heeft) Van de eene plaats naar de
andere gaan, voorbij gaan, heen gaan, doorgaan,
Overgaan, Overtrekken, overvaren, Overrijden, Overloopen, doortrekken, doorreizen, doorrijden, doorvaren, doorloopen, doorvlieten, doorvloeijen, doorstroomen, enz., passéren: Passe le long de Ja
muraille, ga langs den muur, ga voorbij den muur.
P- sur nfl pont, sur une planche, over eene brug,

eene plank gaan P- par Ja porte, par Ja fenêtre,

door de deur, door het venster gaan of klimmen.
La balle du joueur a passé par Ja fenêtre de

Le sang passe des artères dans les veines, het
bloed vloeit, loopt uit de slag- in de bloedaderen.

Cda passera par mes mains, dat zal door
mj/nehandengaon. P- dune charge P l'autre, van
liet eene ambt tot het andere overgaan. Une barre
de Ier qui passe dans Ja muraille, eens ijzeren
stang, die in den muur gaat. - Son nam passera
a Ja postérité, zijn naam zal lot hit nageslacht
overgaan. La vertu ne passe pas toujours des

pères aux enfants, de deugd gaat niet altijd van
de vaderen op de kindc;en over. Cette succeseon
a passé de son frère a lui, deze erfenis is van
zijnen broeder op hem overgegaan. - Cette nouvelle a passé jusqu'h lui, dit nieuws is hem Ier

oars gekomen. - La nialadie a passé par toutes

ses péi'iodes, de ziekte heeft al hare tijdperken doorgeioopen. P- de l'opulence ii Ia pauvreté, van
rijkdom lot armoede overgaan. - P- de lamour
a Ja lame, de Ia tristesse ui Ia joie, van liefde tot
haat, van droefheid tot blijdschap overgaan. (Proc.) Les affaires doivent p- avant les plaisirs,
zaken gaan vOOr vermaken. - II fit p - dans

l'thiie des soldats lenthousiasme dont ii êtait

animO, hij stortte in de ziel zijner soldaten de
geestdrift over, welke hero vervulde. - Votre

affaire ne passera (Ju'après l'autre, que dans un

mais, uwe zaak zal eerst na de andere, eerst na
verloop van eens maand behandeld , beoordeeld
worden, ter tafel kooien. - Ces marcliandises
passent debout, die koopwaren worden enkel doorgevoerd (zonder verkocht of afgeladen te worden).
- [Mus.] P- dun ton it lautre, van den eenen
toon in den anderen overgaan. - [Escr.] P- sur
qn., op iemand passéren, hem naderen door den
linker voel vóór den reqter te plaatsen. P- en arrière, achteruit passéren. den regter voet achtei
den hiel van den linker brengen. P- en avant,
vooruit passéren. - [Mar.] P- an (of soos Je)
vent dun vaisseau, te loefwaart, onder de hij van
een schip langs loopen, een schip den wind afwinnen. P- soos Ja poupe, soos Je beaupré, achterom loopen, van voren elverloopen. P- a (of en)
poupe dun Jiêtime int, achterom komen, onder den
achtersteven komen (om bevelen te ontvangen. om
niet voordeel te beschieten, enz.). P- sur on bane,
sur un haut-fond, over eens bank, eene ondiepte
heen schuiven. P- a bâbord, ii tribord, aan bakboord-, aan stuurboordzijde gaan liggen of langs
loopen. P- sur le bord dun vaisseau, diqt langs
een schip heen loopen. P- par-dessus le bord, over
boord vallen, in zee storten. Passe du monde sur
Je bord! sur Ia hune! volk tegen boord of bij de
valreep! volk naar de mars! - P- an billet, zich
voor 't vertrek aan boord komen vertoonen (van
't scheepsvolk). - [Mi].] P- ii J'ennemi, tot den
vijand overloopen. P- en revue. gemonsterd, in
wapenschouw genomen worden, de revue passéren.
z. ook MONTRE. - P- b no conseil de guerre , voor
een' krjqsraad verschijnen, verhoord worden. Z. ÉTAMINE. P- par de rudes épreuves, par
de grandes tribulations, zware proeven, een' zwaren strijd door te staan hebben. - (fam.) J'ai
passé par lb. je sais ce qui en est , ik heb dat
alles doorgestaan, ik weet er van meê te praten. P- chez qo. , bij iemand aangaan; ook: door iemands

PASSER.
woonplaats trekken. - P- de cette vie en l'autre
uit dit leven in een ander overgaan, sterven. 3
l'ai vu p-, ik heb !ein zien sterven. - (Loc. Prov.)

P- du blanc an noir, Z. BL&NC M. P- de fit er,
aiguille, van 't eene gesprek 0/) '1 andere vallen
II men a fait p- quirize par louze, hij heeft mij

bedrogen, beet gehad, wal wijs gemaakt, z. aol

NEZ, NOTAIIIE, VENTRE, FENETRE. II a passé pai

les charges, hij heeft van onder op gediend. - Ce

piojet lui a passé par la tite, vous ne Ie fere2
pas changer, dit ontwerp of plan is item in '

hoofd gekomen, hij heeft zich dit plan in t hoofd
gezet, gij zult er hein niet af brengen. Cda ma

passé de la tête, dal is mij uit het hoofd gegaan,

ik ben 't vergeten. P- sur une chose, over iets heen
stappen, iets dooi' de vingers zien, het niet nader
onderzoeken. H faut en p par lá, ik moet mij dal
laten welgevallen. Jeu passerai par oh il vous
plaira, ik zal alles overstappen, mij laten welgevallen, wat gij moogt willen. P- par deesus toutes
sortes de considérations, alle bedenkeljkiseden aan
eens zijde zetten, over 't hoofd zien, overstappen.
Passons â d'autres choses, laat ons tot andere
dingen overgaan. - P- outre, verder gaan, het
nog verder drijven, nog meer voegen bij 't geen men
reeds gezegd of gedaan heeft. - [ Prat.] Défense
de p- outre a la vente dun bien, verbod om met
den verkoop van een goed voort te gaan. - (fig.
et fam.) Cette affaire a passé par ses mains, die
zaak is door Zijne handen gegaan. Tout lui passe
par les mains, hij houdt zich, net allerlei bezig. U
est fécheux d'avoir á p- par ses mains, 't is kwaad,
met hem te doen te hebben. C'est un homme qui
passera par mes msins (bij wijze van bedreiging),
die zal wel in mijne handen vallen. P- par in main
du bourreau, door beulsh anden gaan. P- par Ja
main du médecin, onder doctors handen zijn. I- par les verges, les baguettes, s/)itsroeeten moeten toopen, met roeden gegeeseid worden. - Laisser
p . , doorlaten, voorbij laten gaan. - ( fig.) Laisser
p - une proposition, une parole, een voorstel, een
woord laten pasedren of doorgaan, er geene aanmerking op maken Laissera-t-on p- une faute si
grossière ? zal men eene zoo grove fout onopgemerkt,
onbestraft laten? Voorbijgaan, vergaan, verloopen, verstrijken; - verdwijnen, te niet gaan;
verkleuren, verbleeken, verschieten. Les mais, les
années passent, de maanden, dejaren gaan voorbij.
Tout passe en ce monde, alles is op deze wereld
vergankeljk. Le temps passe inseusiblenaent, de
tijd gaat ongevoelig voorbij. Les couleurs passent
avec le temps, de kleuren verse/delen door den
tijd. P- de mode, uit de mode gaan. Son temps est
passé, zijn tijd is verloopen. Cette femme passe,
die vrouw wordt oud. - Ce via est passé, deze
wijn heeft den smaak verloren. - La faim lui a
passé, de honger is hem vergaan. - Je vous en
ferai p- l'envie, ik zal a den lust daartoe wel benemen. Cda fait p- le mal de dents , dat verdrijft
de tandpijn. Z. ook CARRIÈRE. - Toegelaten, aangenomen worden: II ne passera pas it l'exarnen,
II est trop ignorant., hij zal tot het examen onderzoek niet worden toegelaten, hij is te onkundig. II
a passé maitre Os arts, hij is tot meester der vrije
kunsten gepromoveerd, bevorderd of aanoenomen.
Cette monnaie no passe plus, deze munt is niet
meer gangbaar. Ce mot ne passe pas, dat woord
deugt niet. CaIn ne passe pas, dat kan zoo niet gaan.
- P- en proverbe, tot een spreekwoord worden. Pdans lusage , gebruikelijk worden. - Ce yin peut
p - , die wijn is tamelijk, kan er mede door. SER POUR, doorgaan, gehouden worden voor: II
passe pour un habile hoimne, hij gaat voor een'
bekwaam' man door. 11 est avare, nu mains il
passe pour cela, hij is gierig, ten minste hij wordt
daarvoor gehouden. Si j'avais fait cette faute, pour

qui passerats-je dans votre esprit, dans le monde?

zoo ik dezen missiag begaan had, waarvoor zoudt
gij, zou de wereld mij houden. - [Prat.] Cette

affaire a passé ii, contre l'avis du rapporteur, die

zaak is volgens, tegen t gevoelen van den rapporteur of verslaggever doorgegaan. Elle a passé tout
dune voix, zij is eenpariq, met algemeene stemmen
besloten, doorgegaan. Elle a passé a fleurde conic,
au bonnet. h volée de bonnet, Z. coarw. BONNET.
La lol a passé , de wet is doorgegaan, aangenomen.

- [Jeu] Faire p- Ia balie of ia bille par Ja passe ,

den bal door den beugel of het poortje spelen. z. ook
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COROE. - P.. au retour (in het liktakspel), in 't
spel van z)ne partij dringen. - Passen, niet laten
spelen: Tout le monde a-t- 11 passé? heeft iedereen
gepast? Je passe, personne ny a-t-il ? ik pas, speelt
er niemand? Jul dit passe, ik heb gezegd pas. Voulez-vous p- de point? of enkel: passe de point?
(in 't pikelten) willen wij van weîrszijden ons spel
niet aangeven of declaréren? La carte a passé,
de kaart is niet gecoupeerd ofafgetroefct. La main
passe, de gift (het regt van de kaart le geven of
uit te deelen)is verloren. - (fans.) Passe, het zij
zoo, ik stem het toe. Passe pour cette fois-lá, mais
qua cda n'ari'ive plus, voor deze keer mag het

zoo gaan, mag het zoo zijn, maar laat het niet meer
gebeuren. - Passe encore de bâtir, mais planter k
eet âge ! op dien (hoojen) ouderdom te bouwen,
moge er nog mei door, maar te planten ! (is dwaas,
ongerijind). -. Toereiken, toereikend zijn, uit hou-

den: Cet habit rue passera eet hiver, die rok moet

het dezen winter nog uithouden. II faut que ce
peu de blé nous passe l'année, dit weinige graan
moet ons door den winter helpen, moet voor den
winter toereikend zijn.

PASSER, V. a. Gaan, overgaan, Overloopen, Ov
er-

trekken, Overvaren, Ove
rsteken, doorgaan, doortrekken enz., passeiren: P- la cour, over de plaats
gaan, de plaats overgaan. P- Iepont, de brug

overgaan, overrjden. P- la rivière, de rivier over

varen, oversteken. P- la rivière a gué, a la nage,

de rivier doorwaden, overzwemnmen. P- les monts,

over de bergen trekken.. P- une forèt, door een
uoud trekken. P- les mers, de zeeén oversteken.
P- la ligue, de linie passiren, snijden. - (fig. et

fam.) P- son chemin, zijnen weg gaan, zich niet
ophouden. Passez votre chemin et laissez -nous

cii paix, pa weg en laat ons met vrede. - P- le
pas, Z. PAS. - Vervoeren, Overbrengen, Overzet ten: P- le canon en des bateaux, het geschut in

schuiten overbrengen. Le batelir ma passé (k
l'autre bord) , de schuitevoerder heeft mij overge-

varen, overgezet. - P- des march andises en fraude,

koopwetren binnensnzokkelen. - Insleken, doen in-

of doorgaan, doorsteken; aantrekken, aanscbielen.

P- les bras dans les manches de son habit, de
armen in de mouwen van zijn' rok steken. P- le
fil dans l'oeil dune aiguille, den draad door 't

oog eener naald steken. P- son épée nu travers

du corps de qn., zijnen degen iemand door 't lijf
stooten. P- son doigt dans une hague, zijnen yinger in een' ring steken. P- son habit, zijn' rok
aantrekken. - (Loc. prov.) P- la plume par Ie

bee a qn., Z. BEG. - P.' une pièce de monnaic

lausse, een vaisch geidstuk uitgeven, onderschuieen. - Doorzij7en, laten doorloopen; zitten: P-

one décoction dans un linge, dans une chausse,
een afkooksel door een' linnen doek, door een' fi t reerzak laten loopen of doorzijgen. P- de la fa
rine nu tamis, meel ziften. - (fig.) P- une chose
par l'étainine, iets scherp onderzoeken (vgi. ETA-

nINE). - Jan- of Overreiken, overhandigen, aangeven, toesteken, bereiken: Passez-moi ce livre,
reik of geef mij dat boek eens aan. Passez cda a
votre voisin, overhandig dat uwen buurman, geef
lat aan dengene. die naast u zit. - [Corn.] Pline lettre de change a l'ordre de qn., eenen wisiei aan ieriaands orde overdragen, op iemand en-

losséren. - P- un article en compte, een artikel

serrékenen, in rekening brengen. P- a compte, op
Ie rekening zetten. Verder gaan, te buiten
)f te boven gaan, overschrijden, uitsteken: La boule

I passé Ie but, de bal is voorbij het doel, de meet
jerold. La doublure passe Ie drag, de voering
iteekt buiten 't laken uit. Des bas qui na passent
point le genou, kousen, die niet over de knie relen. Cet homme vous passe de la tête, die man
teekt een hoofd boven u uit, is een hoofd langer
an gij. Ne vouloir pas passer mi prix pour

'achat dun objet, eenen prijs voor den aankoop
mn een voorwerp niet willen overschrijden of te
Oven gaan. Co nrc ne passe pas les lèvres, dat
agchen is naauwel(jk.c merkbaar. - (absot.) Qui
asse perd (in sommige spelen, waarbij men veriest als seen 't aantal gezette punten overschrijdt),
iooger verliest. - P- les barnes, la mesure, te
er gaan, de renzen (der betameljklieid enz.)
)verschrjden. Cda passe la raillerie, le jeu, Z. JEU.

eJa passe la vraisemblance, dat gaat de waarchijnljkheid te buiten. Mon bonheur a passé mes
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souliaits, mijn geluk heeft mijne wenschen over-

troffen. - II no passera pas I'hîver, ia nuit, hij
zal den winter, den nacht niet doorkomen. (lam.)
Que cela ne nous passe pas, laat dat onder ons

(geheim) blijven. - Vooruit of voorbij loopen;
voorbij streven, overtreffen, te boven gaan. Ce
lévrier passe tous les autres (t la course, deze
windhond loopt harder dan al de andere, loopt al
de andere voorbij. - Ce disciple passera bientdt
tous ses carnarades, die leerling zal weldra al
zijne makkers vooruit leeren, ortreffen. Elle
passa toutes ses campagnes en beauté, zij overtrof
al hare gezellinnen in schoonheid. Les troupes ennemies nous passaient en nombre, de vijandelijke
troepen waren talrijker dan wij. Son wbrite passe
sa naissance, zijne verdienste staat nog hooqer
dan zijne geboorte. - (Prov.), z. CONTENTEMENT.
- Te hoop zijn, te boven gaan, buiten 't bereik
lippen: Cela passe toes forces, dat gaat mijne
krachten le boven. - Cda passe ma capacité, mon
intelligence, Ja portie de lesprit humain, dat gaat
mijn begrip, mijn verstand, het bereik van 's menschen geest te boven. Cda passe tante imagination, dat gaat alle verbeelding te boven. Le mot
Dieu passe notre intelligence, het woord God is
ons begrip te hoog, ligt buiten 't bereik van ons
verstand. - Cda me passe, dat begrijp ik niet,
daarvan begrijp ik niets. - (pop.) Cda vient josqua moi et cela me passe, dat is mij te hoog, te
geleerd. (Proc.), Z. AMITIE. - Langs strijken,
overheen bewegen: P- Ia main sul' son visage, sur
Ie dos dun cheval, zijne hand lanqs zijn aan gezipt,
langs den rug van een paard strijken. P- l'éponge
sur one table, de spans over eene tafel halen. P
Ie fee sur du hoge, linnen strijken. P- bes rasoirs sur
Ia pierre, sur le cuir, scheermes s en op den sijp
op het leder aanzetten. -- P- Ja plume, un-sten,
trait de plume sur quelques endroits dun ouvrage.

eenige plaatsen in een werk met de pen doorhalen,
- (fig.), Z. LIME, EPONGE. - Ne faire quo p- les
yeux sur une chose, iets vlugtig, ter loops, opper

-

vlakkig bezien, vlagtig het oog over iets laten gaan.
- Aan de werking of den invloed van iets blootstellen: P- du papier au feu pour le faire sécher,
papier voor 't vuur loten droogen. P- du hoge a
Ia calandre, het linnen mangelen. P- des coutures
nu fer , naden met het persijzer platmaken, de naden platstrijken. - [Cuis.] P- de Ja viande, do
Poisson par Ia farine, vleesch, visch in meel eventelen, met meel bestrjken. P- qe. par Ja poèle, iets
in een pannetje roet boter enz. te vuur zetten.
(fig.) In 't voorbijgaan vernielden, even aanroeren;
Overslaan, uitlaten. 11 a passe cela légèrement,
délicatement, hij heeft dat even aangeroerd, op
eene kiesche wijze aangestipt (zonder zich er bij op
te houden). Passez cela soos silence, on le sait,
ga dat met stilzwijgen voorbij, sla (lat maar over,
men weet het. P- des mats dans one copie, woorden in een afschrift uitlaten„ overslaan. - Goedkeuren, bewilligen, toestaan, laten gelden; -- ten
goede houden, vergeven: 11 faut que vous me passiez encore cela, dat moet gij mij nog bewilligen.

P- une somme en (of dans un of a) compte, eene

sara in eene rekening goedkeuren, laten gelden. P
oil article en dépense, een artikel van uitgaaf
-

goedkeuren. - Je vous passerai ce chapeau pour

quinze francs, ik zal u dien hoed voor vijftien
francs laten. P- condamnation, z. CONDAMNATION. P- one faute a qn., iemand eene fout vergeven, ten goede houden, door de vingers zien. Ii
ne passe rico a ses enfants, hij ziet bij zijne kin-

deren niets door de vingers. On ne vous passera
jamais cela, men zal u dat nooit vergeven; ook:
nooit toegeven. - (Proc.) Passez-moi Ja rliubarbe,
ie vous passerai le sémi, de eene dienst is de andere waard, als de eene hand de andere woscht,
zijn zij beide schoon (het fransche spreekwoord

wordt meest in ongunstiqen zin of iron.gebëzigd).
- P- qn. maître, iemand als meester aannemen,
tot meester maken, hem het meesterschap toekennen.
- (fig el farn.) On la passé maître, On la fait p
maître, enen heeft hem al etende gewacht, men heeft
item den hond in den pot doen vinden. Besteden, doorbrengen, aanwenden, gebruiken, slijten
,

(den tijd), passéren: A. quol passea-vous Ie temps?

waarmede brengt gij den tijd door? 11 passe le jour a

dormir et Ia nuit a jouer, hij brengt den dag met
slapen en den nacht met spelen door. P- un jour

bien agréablement, een' dag zeer aangenaam slij ten of doorbrengen. P- le temps it lire, den tijd aan

't lezen besteden. - P- le temps, den tijd passéren,
den tijd met een of ander vermaak, spel of tijdverdrijf doorbrengen. Ils passent Pico Ie temps,
zij vermaken zich zeer. - (fain.) Si! avait affaire
a des gens vindicatifs, il passerait mal son temps,

als hij met wraakgierige lieden te doen had, zou
't hem slecht vergaan, zou hij er leeljk af komen.
-. Jeunesse est difficile of forte a p-, Z. IMFFIC!LE.
.. P- son envie de qc. , zijne lust naar iets boeten,

zijne beqeerte voldoen, zijn verlangen, zijn' we'nsch

vervuld zien. Z. ook ENVIE. - [Danse] P- of
Battre un entrecliat, Z. ENTRECHAT. - [Jeu] Psoli jeu (in het tiktakspel), zijne brug moeten opbreken. [Mar.] P- des manoeuvres, touwwerk
scheren, doorscheren. P- des torons, parten van
strengen inleggen, doorsteken. P- Ia tournevire, de
kabelaring verleggen, omleggen. - [Mil.] P- un
soldat par les armes, eenen soldaat de doodstraf
doen ondergaan, hem fusilléren. P- un soldat par
les baguettes, par les verges, eenen soldaat (door

de) spitsroeden laten loopen. t P- on cavalier par
-

les courroies, een' railer door de riemen laten loopen. P- one garnison nu ill de lépée, b Ja balonnette, een garnizoen over de kling, over de bajonit jagen. t'- des troupes en revue, troepen mon-

steren, in wapenschouw nemen, de revue laten

passéren. - P- en revue les actions dune personne,
iemands daden aan een onderzoek onderwerpen. P- un examen, Z. EXAMEN. - [Pint.] P- un contrat, un contrat de manage, een contract of ver-

drag, een huwelijks-contract aangaan, notaritel doen
opmaken. P- one proruration, eene volmagi opstellen en uitvaardigea. - [Tech.] P- les lames
en blanc, de gegoten vlakke metaalstaven door de
stalen rekcilinders laten loopen (bij munters). P
Ie ill par Ja tiliare, den draad door de trekplaatgaten halen (bij draadtrekkers). - P- un livre en
parchemin, den rug van een boek met verscheiden
perkamentstrooken beleggen (bij boekbinders). P- Ia claire, de geklaarde suiker of het klaarsel
filtrtren of zuiveren. P- les cuirs en suif, de huiden insmeren. P- on cuir en mPgie, een vel tot
zeem bereiden, het zeemgaar maken. On a bien
passé cette peau, die huid is goed bereid. P- mie
étoffe en couleur, eene stof verwen. - PASSER, V.
imp. f Jur.j A gooi passe-t-il? wat is er door de
regters beslist? 11 passe h tel avis, dus is de uitspraak der regters. 11 passe in mitiore in, het
zachtste gevoelen drij/t boven. II passe nu bannissement, a Ia mort, de uitspraak is verbanning,
de dood. (Al deze uitdrukkingen zijn verouderd.)
- II passe pour constant, het gaat voor zeker door,
men houdt voor gewis. - II s'est passé Men des
choses, er zijn vele dingen voorgevallen. - EN
PASSANT, bc. adv., Z. PASSANT.
SE PASSER, V. pr. Verloopen, verstrijken, voorbijgaan, vergaan: Les nnnées se passent, de jaren
verloopen, vervliegen, gaan voorbij. Voilb Ia belle
saison qui se passe, nu gaat het schoone jaargetijde
ten einde. Vergaan, afnemen; verdwijnen, Verschieten: Les Ileurs se passent en pen de jours,
de bloemen vergaan, vallen af in weinig dagen.
Elle a Phi belle, mais dle se passe, zij is schoon
eweest, maar zij veroudert, hare schoonheid verwijnt, neemt af. C'est ainsi que Ja vie se passe,
zoo gaat het leven voorbij. L'occasion se passe, de
gelegenheid gaat voorbij. Cette mode se passe, die
mode raakt gedaan, houdt op. - Les couleurs
vives so passent facilement, de leivendige, heldere
kleuren verschieten ligt. - Gebeuren, geschieden,
voorvallen: Tandis que cela se passait, terwijl dat
gebeurde, voorviel. - Je ne saurais dire ce qui se
passait en moi, ik kan niet zeggen wat er in my
omginq, wat ik gevoelde. - Zich onthouden, missen of ontbéren, niet noodig hebben: Se p- de dire
qc. , zich onthouden van iets te zeggen. Je puis me
p - de vein, ik kan dat wel ontbiren, missen. Ii ne
saurait se p- de yin, hij kan zich niet van den wijn

S

onthouden. 11 se fût bien passé de dire cela, de

me nommer, hij had niet noodig gehad dit te zeggen, mij te noemen. Se p- de manger, zich van eten
onthouden. Je me passerai bien de lui, ik kan
hem wel missen, ik kan mij buiten hem wel redden.
Se p- h pen , zich met weinig vergenoegen (Men
zegt liever: Se contenter de pen). - Zich zelven
vergeven, verschoonen of door de vingers zien:

PASSE AGE

PASS1ON1Ê.

C'est un homme qui ne se passe de riep, 't is een
man, die zich zelven niets toegeeft, die gestreng
omtrent zich zelven is.
Passerage, m. [Bot.] Peperkruid n.
Passereau, m. Musch f. (moineau.) — PAS-

m. pl. Muschssoorten f. pl. ; somtijds
ook: trekvogels m. pl.
Passerelle, f. Smal bruggetje n., alleen voor
voelga.ngers. — Weleer: wij f jesmusch f.
Passeresse, f. [Mar.] Ondergei f
SEREAUX. ,

;

Passeret, m. [H. n.]. z. V. a. ÉMERILLON.

Passerie, f. [Tech.] Bijtvocht n., zwelder m.
der leêrloo fiers. — [luist..] Traité des passeries,

grensh.andelverdrag tusschen Frankrijk en Spanje.
Passerigalle, adj. [H. n.] Naar het hoen en
de musch geijkend.
Passerilie, f. [Corn.] Muskadel-rozijnen f. pl.
Passerine, f. [Bot. j Muschwortel in., eene
eenbladige bloem, welker zaad den vorm van een'
nzusschenbek heeft. (nachtegaal m.
Passerinette, f. [EI. IL] Kleine bastaardPasseruigae, f. [Conte!.] Soort van sl jp-

steen m.

(FRIQUET.

Passeron, n1. (pop.), z. V. a . MMOINEAU franc,
Passe-rose, f. [Bot.] , z. V. a. ALLEE. — Pparisienne, tuinbolderik f. (Plur. Des passe-rose.)
Passe-rosée, f. [Bot.] Soort van tulp f. (Plur.

Des passe-rosés.) — Passe-rouu1eau, ni . [Tech.]

..Rolstok n1., waarop de strengen zijde gerold warden. (Plug. Des passe- rouleau.) — i Passe-

route, f. Zeer moei el jke handgreep f. — Pas-

poort n. (Plug. Des passe-route.) _-- assesoi e, f. [Tech.] liousenweversnaald f.- — ijzeren
plaatje n. met gaatjes, om de zijde er door te halen. (Plug. Des passe-sole.)
t Passet, m. Langzame stap of gang in. -^
Maat f. van vijf spannen. — t PASSETS, JR. p1.
Winkelplanken f. pl. voor de koopwaren.
Fasse-tnion, in. Hielstuk n., lederbekleeding
van den houten hiel der voormalige vrouwenschoenen. (Plur. Des passe-talon.) — Passe-talonnier, m. Hielstukmaker m. (Plur. Des passe-talonniers.) — Passe-teinps, m Tijdverdrijf n.,
tjdkorting, aangename en ligte bezigheid f., ver
Lire par p-, tot tijdverdrijf lezen. (Plur.-makn.
Des passe-temps.) — Passe-tèque, m., z. PASTEQUE.

Passette, f. [Econ. dom.] Kleine doorslag m.
of teems f. — [Tech.] Schroefvormig koperdraad in.
der zijdewevers one de kettingdraden uiteen te
houden.
Passe-tuilloise, f. [Hort.] Soort van tulp f.
(Plur. Des passe-tuilloise.)
Passeer, m. Schuitevoerder, overzetschipper,
overzetter, veerman m. (Het vrouwelijk, waar dit
te pas mogt komen, is PASSEUSE, overzelster.)
Passe-velours, m. [Bot.] Fluweelbloe e f.,

z. v. a. AMARANTE. (P1ur. Des passe-velours.) —

Passe -vert, m. [H. n.] Groene tancjara of

rachlmees f. van Guiana. (Plus. Des passe-vert.)
asse-vin, m. [I'n 's.] Wijntrekker m., een
kleine toestel, bestaande in een widhalzig, met eene
ligte vloeistof, b, v. wijn, gevuld fleschje, geplaatst
op den bodem van een hoog glas vol water, om aan
te bonen, hoe de wijn allengs naar de oppervlakte
van 't water stijgt en zich daarover verspreidt,
terwijl het water de plaats des mijns inneemt.
(Plur. Des passe-vin.) — Passe-violet, m.
[Tech.] T7iolelblaauwe kleur, die het ijzer of staal
op zékeren graad van gloeihitte aanneemt. (Pleur.
Des passe-violet.) — Passe-vogue, f. [Mar.]

Goede haal m. aan de riemen, het tegen de zee in
roeijen. On fit faire p- li la cliiourme, men liet de
galeiboeven fiksch.e halen doen, krachtig oproeien.
(Plur. Des passe-vogues.) — Passe- volant, m.
ingeschoven persoon, plaatsvulder, volmaker van
't vereischte getal, als soldaat gekleed man, dien
men de revue of wapenschouw passeren liet om de
compagnie voor voltallig te doen aanzien, blinde
soldaat, blinde man, lorrendraaijer m. — (fig. et
fam.) Binnen eslopen toeschouwer in schouwburgen
enz., bi.nnenslu
iper op eene partij; bedriegel jh op
de scheepsrol geplaatst man, die niet tegenwoordig
is; — somtijds ook de naam (der op de geschutpoorten gespijkerde houten kanonmonden, om eene batterfj te verbeelden. (Plur Des passe- volants.)
Passibilité, f. [Dogm.] Gevoeligheid, vatbaar
voor verschillende gewaarwordingen, zooals-heid
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vreugde, droefheid, vrees, enz., p a s s i b i l i t e i t I.
-- Passible, adj. [Dogm.] Gevoelig, voor gewaarwordingen vatbaar. — [Jur.] .dan eene straf
onderworpen: 11 est p- dune amende, hij moet
eene boete betalen. — Passif, ive, adj. [Didact.]
Lijdend, duldend, eene werking ondergaand, lij
passief: Corps, Etat p-, lijdende, passieve-delijk,
toestand m. Principe p-, bewerkt wordend, lijdend
beginsel n. — Lijdelij k, onwerkzaam, niet handelend, passief: I1 faut, dans cette affaire, attendre
-

et se tenir p-, men moet in deze zaak wachten en

zich lijdelijk houden. Votre role est tout p-, uwe
rol is gansch lijdelijk. — Obéissance p-ive, lildelijke, blinde gehoorzaamheid, f. — z. ook ACTIF,
DETTE. ---- [icon. polit.] Commerce p-, passieve
handel m., in 't buitenland gedane inkoopen m. pl.,
invoer m.; het '.meerdere van den invoer boven den
uitvoer. —[ Gram.] Verbe p-, Lijdend werkwoord n.
Un sens p-, une signification p-ive, een lijdende
zin, eerie lijdende beteekenis. Participe p-, z. PARTICIPE. -- [Méd.] Ells tweede oorzaak of bijoorzaak
werkend. --- PASSIF, m. [Corn., Jur.] Gezamenlijke
schulden, passieve schulden f. pl., pass ief n.,
.

passie a n. pl. [ Gram.] Lijdende vorm m.:
Ce verbe n'a, point; de p-.
Passiflore, f. [Bot.] Passiebloens f. (ook grenadille, fleur de la passion, fleur passionnaire geheeten). -- P assiflorées, f. pl. Geslacht n. der

passiebloemen. -- P assiflorine, f. [China.] Een,
naar men wil, uit den wortel der passiebloem verkregen loogzout n., pp assi ftorine f.
Passion, f. Lijden n. (in dezen zin zelden dan

van Jezus Christus gebruikt), p a s s ie f. La pde noire Seigneur, het lijden van onzen Heer. —
L a semaine de la p-, de passieweek, de laatste
week van de vasten. Le dimanche de la P-, de
zondag, waarmede (Ie lijdensweek begint, palmzondag ,n. — (bij uitbreiding) Lijdenspreek, pass ie-preek, lijdensgeschiedenis f. Aller b la p-, de
lfjdenspreek gaan hooren. La p- scion Saint-Jean,
de lijdensgeschiedenis vol(-ens Johannes. — (pop.)
Het bellen in de kerk gedurende den doodstrjd
eens kranken. — (fig. et fam.) Soutfrir mort et
p-, in groote benaauwdheid verkeeren, doodsangst
uitstaan. — [Islas.) Clous de la p-, spijkers met
driehoekigen kop. Croix de la p- of de Calvaire,
kruis met den dwarsbalk digt bij den kop. -- [H.
rel.] Filles de la p-, z. va. CAPUCINES. --- -[ [Méd.]
,

P- iliaque, z. CHORDAPsE. P- bovine, z. PHTHIRiAsis. — Hartstogt m., drift, gemoedsdrift; -_-

hevige gewaarwording, neiging, begeerte, zucht f.,
inz. liefde, geslachtsliefde; liefhebberij f. I1 nest

pas maitre de ses p-s, hij is, geen meester van

zijne driften:. I1 est Bien sujet a ses p-s, hij wordt
van zijne driften beheerscht. Je vous en parle
sans p-, ik spreek er met u over zonder drift. —

I1 meurt de p- pour elle, hij sterft uit liefde, genegenheid voor haar. Ce nest qu'une p- naissante,
't is enkel eens opkomende liefde. Voilà !'objet de
sa p•-, zie daar het voorwerp zijner begeerte, neiging. I1 a beaucoup de p- pour la vertu, hid heeft
veel neiging tot de deugd, hij is zeer deugdzaam. Assouvir ses p-s, zijne begeerten. lusten voldoen. --(fam.) Aimer a la p-, sterk, smoorljk verliefd zijn.
Cette file a fait, causé de grandes p-s, dat meisje

heeft groote hartstogten opgewekt, veel aanbidders
getr.ad. — II a la p- des tableaux, hij heeft zucht
OR) schilderijen te verzamelen. Sa plus forte p
eest le jeu, zijne sterkste neiging, zijne grootste
liefhebberij is het spel. — Les p-s soot bien toucbées dans ce tableau, in deze schilderij zijn de
hartstogten goed uitgedrukt. Un acteur qui entre
Bien dans la p-, een tooneelspeler, die de hartstogten goed voorstelt of uitdrukt. — [Gram.] Le
verbe actif marque l'action, et Ie passif marque
la p-, het bedrijvend werkwoord duidt de werking
aan, en het lijdende werkwoord het lijden. — PASsloNs, f. p1. Gladhouten lijsten voor platen van
dine bepaalde grootte (zoo geheeten, omdat men ze
allereerst voor de platen van Jezus' lijden )naakte).
— DE PASSION, loc. ode. Hartstogtelijk.
Passionnaire, m. Passieboek n., boek, waarin
de lijdensgeschiedenis staat. — [Bot.] Passiebloem f.
-

(z. PASSIFLORE).

Passionné, e, adj. (en part. passé van passionner) Hartogtel jk, vnl jverig, vurig, verliefd,

hevig, driftig, geheel met of tegen iets ingenomen.
gepassioneerd. Amant p-, vurig, teeder min-
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naar m. Regards p-s, verliefde blikken m. pl. 11 parle
d'un ton p-, hij spreekt op hartslogtelijken, op bezielden toon. — II en parle en homme p-, by

spreekt er van als een sterk voorins encmen mensch.
r-- Je suis p- pour la musique, ik houd mogtig
veel, ik ben een groot liefhebber van de muzijk. —
Ook als subst. (van persenen): Jouer, Faire Ie p-,
den hartstor tel jke, den verliefde spelen. — 4- Passionnel, le, adj. Door hartstoyt werkend —
Passion nément, adv. fiortstogteljk, nut vurige liefde, met hevig verlangen: 11 ainie vette fille
p-, hid bemint dit meisje har tstor°telijk. I1 desire p-,
h# verlane,t vurig. — Passionner, V. a. Gloed
ot vuur bijzetten, eene hartstoyteiilke uitdrukking
geven (aan zijne stem, zijne woorden): P- son chant,
son récit, met veel gevoel, met veel uitdrukking
zingen, verhalen: Cet oraleur paosionne bien son
discours, deze redenaar zet aan zijne rede veel
vuur bij, draagt ze met veel warmte voor — Iemands
voorliefde opwekken: Les éléments de géométrie
ant passionné des jeunes pens, jamais des vieillards. — Somtijds ook eebézic d voor: vurig begeeren, najagen: 1.1 passionne Ie jeu. (Bij goede schrijvers vindt men deze beteekenis niet). — SE PASSIONNER , V. pr. Driftig worden, in drift geraken,
zich laten innemen. Un homme sage ne se passionne jamais, een wijs man wordt niet driftig. I1
se pa Tonne pour tout ce qui est nouveau, hij is
ingenomen (laat zich innemen) griet al wat nieuw
is. — Se p- pour one femme, op eene vrouw ver
worden. — Passionniste, m., z. V. a.-liefd

PATACHON.
Etre nommé p-, tot predikant benoemd, beroepen
wolden. — [Bot.] Bourse à p- , z. BOCRSE.
Pastiche, ni. (Perot.] IVovolting f. in de ma-

nier eens meesters o[ beroemden schilders, welke
voor diens werk wordt uitgegeven, pasticcio (pr.
pa-sti-tsjio), pastic/ic m. — [Litt., Mus.] Een
in den stil von verschillende meesters geschreven
werk; een uit stukken van verscheiden meesters
zamengestelde opera-muzijk. — 4- Pasticher,v. a.
Den stijl, de manier van een' schilder, toonzetter,
schrijver nabootsen, p a s t i c h é r e n.
Pastillage, in. [Cuis., Conf.] Figuren f. pl.
of viceor wer1pen. n. pl. van suike7 deeg, waar mede
men dessert-schalen opmaakt. — Pastille , f.
[Cool.] Balletje n. van suiker, meel, veuci tsap, enz.;
— reukballetje, reukkaarsje n., p a s t i e 1 j e f. P-s
de cliocolat, de canrnelle, cho colaad-, kaneel-pastieljes. P-s roborantes, odor anles, versterkende, geu-

rige balletles n. p1. — [Pharm. j P-s du Lei ant,
d'Alleniagr,e, levantsche, duitsche zegelaarde- of
boluskoelcjes n. pl.
Pastinaque, m., z. PASTINAGUE.

Pastisson, in. [Bot.] Appelpompoen m. (ook
bonnet d'electeur geheeten).
Pastophore, m. [Ant.] Priester, die allerlei

gewijde zaken in gene kost of kleine kapel rond
priester in El ypte. — Op--droeg.Gnskuib
litter van den lempelvooe hang, p a s t o p h o o r m.
Bij uitbreiding door Voltaire gc-bézigdveor: priester, paap m. — Pastophorie, f. Woning f.
dier p7iesters — Kleine kapel i. met een godenbeeld.
PATLIPASSIEN.
Pastoral, e, adj. ller derljk, landelijk, naar
Passis, m. [Econ. rur.] Zwakke, ziekelijke herderswijze f., de landelijke zeden betreffend of
zijdeworm m.
schilderend; — den geestelijke en zijn ambt b^ tre fPassivenient, adv. Lijdelijk, in een' lidenden fend, zielverzorgend,p a s t o r a a I. Habit p-herderszin. Ce verbe se prend activement et p-, dit werk- kleed m. Vie p-le, heidersleven n. Chant p-, herwoord wordt bedrijvend en lidend genomen of ge- derszang m. Danse p-e, herdersdans in. — Baton p-,
bruikt. (ven toestand brengen. herdersstaf m. Le soin p- des àmes, de zorg van een'
-[- Passiver, v. a. Lijdelijk maken, in passie- ,geestelijken herder voor de zielen. Livre p-, geesPassiveté, f. [Myst.] Lijdelijkheid f., tide- telyk boek n. Lettres p -les, geestelijke of herderljke
like, bespiegelende toestand m. der ziel; werkeloos- brieven in. pl., brieven van een' leeraar aan zijne
laeid f. (gevoeligheid f. gemeente. (liet mannel. meerv. pastoraux is weinig
Passivité, f. [Phil.] Innerlijke en uitwendige in gebruik)
PASTORAL , m. Boek van de dienst,
Fassoire, f. Doorslag m., vergiettest f., goten- van de gebeden en plegligheden van een' priester.
p lattedl 1'.; — zeef, teems f. — Soort van doorboord — Pastorale, f. [Litt.] .Herderszang m., herketeltje n. der sto ffenverwers ter bereiding van 't or- dersdicht n., herder-rrmuzijk f.; — herdersschouwlean-bad.
spel n., p as t o rá l e f. -- [Rist.] Groote roodgePassot, m. [Anc. mil.] Lange dolk m. (ook vlekte herfstpeer f. — Pastoralenient, adv.
epée de passot ge/zeden). Arbalète de p-, lange .Herderlijk (in den eig. zin niet in gebruik). (fig.)
kruisboeg m.
Corriger p-, als een goede herder te regt wizen,
Passtilat, adj. m. [Anc. pbarm.J Miel p-, of verbeteren. — Pastoral, m. [Ii. eccl.] Priesterals subst. Passule, f. honig van muskadel-ra- ljke of herderlijke hoedanigheid f., priesterschap,
zijnen (passerilles), p a ss u l a a t m.
pastoraat n. — Pastorelle, f. [Mus.] ItaPastel, m. Verfstift f., eene uit verfdeeg ge- liaansch lied n. in den trant van den herderszang,
vormde en daarna gedroogde schilderstift, p a s- herderslied n. van schertsenden inhoud en levendige
UI
é l n.: Dessiner au p-, met pastel teekenen. Por - zangwijze. — Pastoricide, ni. [H. rel ] Priestrait an p-, en p-, in pastel gemaakt portret, pas- termoord er m.
tel-portret n. La peinture au p-, het pastel-schil4 Pastosité, f. Deegachtigheid f. — 5 [Feint.]
deren, het schilderen met pastelverwen, het droog- Felheid f. in 't koloriet.
schilderen.. -- Pastel- schilderij, pastel-teekening i.:
-t- Pastour, m. Herder, jonge herder m. —
Voilh on beau p-. — Orange-p-, bruinachtige Pastoureau , m., -relle, f. (zelden gebruikt
oranjekleur f. — [Bot.] Weedeplant; weede, ve r dan in 't herderslied en den marotischen stijl) Jonge
(tegenwoordig inz. gebruikt tot het-wersdf. herder m., jonge herderin f., herdersknaap in.,
bijzetten der c uves au p-, weede- of pastelkuipen, herdersmeisje n. -- PASTOUREAUX, 111. pl. [ tf ist.]
waarin men ze met den indigo mengt. — Paste- Naam eener dweepzieke party dorpelingen , die
lier, m. [Tech.] Pastel- of weede-molen m.
Frankrijk, gedurende de afwezigheid van Lode;

-

. —

Pastellage, m., z. PASTILLAGE.

Pastenade, f. [Bot.] (pop.), z. v. a. PANAIS.
Pastenague of Pastenaque, in. (of als
adj. Rate p-) [H. n.] Stekelrog, pijlstaart m.
Pasteque , f. [Bot.] Watermeloen ni. (ook
melon d'eau geheeten). — [Mar.] K.Kinnebaksblokje,

loodljnblokje n.
Paster, v. n. [Chas.], z. PhTER.
Pasteur, m. Herder, veehoeder m. (in dezen
zin zelden dan van de oude volken en in de poëzij
gebruikt) : La plupart des anciens patriarches
étaient des p-s (of als adj. étaient p-s), de meesten der oude patriarchen of aartsvaders waren
herders. — (poét.) Le p- phrygien, de Mantoue,
pies troupeaux de Neptune, Paris, Virgilius, Proteus. — Als adj. Rois p-, Peuples p-s, herderkoningen m. pl., herdersvolken n. pl. — (fig.) Leids
leeraar m. Les évëques et les curés-manherd,
sont les vrais p-s, de bisschoppen en priesters zijn
rte ware herders. Notre Seigneur est le bon p-,
onze Heiland is de goede herder. — Les p-s de
1'église Wallonne, de leeraars der Waalsche kerk.

wijk IX., in rep en roer braglen. — PASTOURELLE,f.

[Danse] Naarrm eener figuur van den franschen
contredans. — [Hort.] Soort van winterpeer f.,
die men inmaakt.
Pastren,ents, in. pl [Coma.] Turksche runderhuiden f. pl.
(lyphuisje n.
Pasythée, f. [H. n.] Soort van celvormig poPat, in. (pr. pafte) [Jeu] Toestand des konings
in 't schaakspel, waarbij hij, niet in 't schaak
staande, gespeeld moet worden en dit niet kan, omdat de hem omringende velden allen Of in 't schaak
liggen hf bezet zijn, pat, schaakpat n. (ook mat
suffoqué geheeten).
Pat, m. [Fauc.] Valkenvoeder n. --- [Véner.]
Hondenvoeder n. van meel en zemelen.
Patache, f. [Mar ] Wachtschip n., uitlegger m.;
-- adviesjagt n.; — brievenschuit, postschuit f. (op
sommige rivieren), p a t a c h e f. — Naam van zeihere openbare tweewielige rijtuigen, waarmede men
goedkoop, maar vrij ongemakkelijk reist. — [Bot. J
Soort van zeegras n., waarvan men soda maakt.
--- Patachon, m. Gezagvoerder op eene pat ache.

PATAQAIJ

confitures, d'abricots, de prunes, suiker-, abrikozen-, pruimendeeg. P- d'amande pour décrasser
les mains, amandeldeeg. -zeep am de handen te
wassciten. P- de porcelaine, d'argile, de papier,
porselein-, klei-, papierdeeg n., de behoorlijk gemengde en tot eene soort van deeg of pap gebragte
sto/fen, waarvan men porselein, vaatwerk, papier
maakt. - P-s de verres, glaspasten f. pl, deegsteenen m. pi., deegafgietsels n. pl. of afdrukken in.
l. van oude gesneden steenen, uit deeg van glas,
ak, gips, zwavel, enz. gemaakt. - Metal en p-,
metaal n . , dat op het punt van smelten is. - [Peintj
Peindre dans Ja p-, de verwen dik opdragen en
dan behoorlijk dooreen werken. - [Iinpr. ] Cette
tome est tombée en p-, die vorm is in pastel
(uiteen) gevallen. [Corn.] P-s, zilverstave n 1.
Pl die door den smokkelhandel ongestempeld uit
de spaansclie bezittingen. in Amerika ingevoerd

Pataan ofFatague, m. [H. n.] Soort van
groote kaminossel , waterspuiter, groote eerdensnavel m.
Patagîoii , m. [[TI. n.] Vletrmuisvlerk f.,
vlies ii. , dat bij de viedermuizen de dienst van

vleugels doet.

Patagon, iii. [H. n. ] Papegaai m. van BuenosAyres. - [Bot.] Soort von valeriaan. - PAThGON, In. Patagonier, bewoner van Pataqoniv.
Patagorale, f. [Bot.] laserilcaansc/ie seba sten-

struik ln.

Pataoia,

op Cayenne.

Til.
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[Bot.] Soort van palmboom in.

Palapan, Patapatapan, m. Klanknabootsend woord voor liet peluul der trommels.

Pataquès, Pataquiès, Pataqu'est-ee,
Pataqui-pataquiès, rn. (faut.) Grove rout in

de uitspraak van de (ranselie taal door verkeerdelijk eene S of t als verbindinysletter Ie laten /tooren. werden.
Pâté, ni. Pastei t., deeggebak n., dat vleesch of
Pataraffe, f. ((lam.) Hanepooten in. p1., gekrabbel n., onleesbare pennetrek m., krabbelsclirift ii. vise/i bevat. P- de perdrix, de liOvre, de veau, de
Patares, fl1. [i\lar.j Zijgijn, noodwant ii., borg- saumon, patr'f/zen-, hazen-, kalfsvleescli, zalinpas lioofdtouwen n. p1. P- le caimne, loefgijos ii. pl te!. t'-s chauds , warns voorgediende pasteitjes.
(bij 't kielen van een schip). - PATAHAS II., of P- de requete. koude pastei van klein gevogelte.
Ouvrir, Entamer un I) , • eene pasteiopsnijden. Pataretsse, f. Klamaal -ijzer n. - Patarasn, kastanjes,
sd-, V. a. ei a. Klamaaijen werk in de naden P- en pot, vleesc/igeliakt met specerije
drijven; liet klamaal -ijzer gebruiken. - Het part. enz. Opgemaakt en in een' pot gebraden. - (pop.)
vijg
f. met eene noot of amandel
passé is ook adj.: Navire patatassé, ijekiamaaid P- d'ermite,
daarin. - (Loc. prov.) C'est nn prix fait comme
vaartuig m.
Fataid, rn. [MdtroI.] Oude brabantsche, vlaam- les petits p-s , dat is of men bij den bakker een
sclie stuiver m. - (lam.) Je Wen donneiais pas on broodje (kadétje) haalt: dat is een vaste, gezette
p , Cola tie me van t pas on p-, dat is mij geen prijs. Z. ook CHAIR, CROtITE. Quel gros p! wat een
cent waard. N'avo!i- pas un p-, geen cent rijk zijn. dik, mollig kind! - (fig. et fain.) lnktvlak f.: II
Patas, m. [F!. n. ] Iloode aap m. van den ne peut éciire deux lignes sans faire de p-s , h
kan geen twee regels schrijven zonder vlakken te
Senegal i sinija rubra].
Patata, fl1. (fain.) Klanknabootsing f. van den maken. - [Agile.] Plaats 1., die de wijngaardenier
hij 't bearbeiden overslaat. - [Fort. ] Soort van
galop of koe/slag des paards.
Patate, f. [Bot.] Meelachtige wortelknol in. vond buitenwerk op eene gemnundeerde of door wevan den convOlvulus lvatâtus of de pataten -winde ter omgeven plaats, hoefij zer n., pastei t. - [H. n.]
(eene eenjarige plant), een voedsel voor vele volken, Soort van kammossel t. - [Impr.] Verschoven,
uiteengevallen vorm of gedeelte daarvan, pastei f.
die tassclien de keerkringen wonen, p a t a t e, bat a te; - ook de naam, door de reizigers aan ver- - [Jeu] Bedriegeljke aoorschuciding der kaarten.
schillende soorten van jams of broodvruclit, en ten Faire le p , de azen, heeren, enz. onder 't kaar
onregte ook wei aan den aardappel en de aardpeer tenschudden bijeen weten te brengen. - [Joail. ]
Zamenvoeging f. van velerlei edelgesleenten, vergegeven.
Patatras, interj. (fain.) Klanknabootsing van eenigd te koop gelegd. - ( Tech. ] Bundel strooken
oud ijzer of klingen, om zamengeweld te worden.
een vallend of neirploffend voorwerp, plof!
Patatid, in. Jonge hond in. met dikke pooten. P- de cheveux, liaarpastel f. , stevig om krulhout(/1g. et facet.) Dik, wollig kind n. - Boerenkinkel, jes gewonden en in grof deeg gewikkelde haren.
Pâtee, f. Deegkiomp m., beslag n. van kornel
vlegel in. - A cage, p-! te water. poedel! (tot
een hond, dien men in 't water drijft of werpt. - of van zémelen, waarmede men het qevogeite mest;
(fig. et pop.) 11 en pane uien ii son aise, lui qui - mengsel n. van brood en vleesch voor de huisest ii nage p hij heeft goed praten, hij zit er dieren.
Pateil, m., Z. PETAIL.
waren in, hij heeft zijne schaapjes op het droog,
Patelet, in . [Pecliej Soort van kabeljaauw m.,
leeft in overvloed. - PATAUD, E, adj. (fam.) Lamp
subst.
in
iVorinandiP de vijfde soort bij t uitzoeken.
en grof gebouwd (van gestalte). - Ook als
Pate1ette t. [Cost. mi l .] Overtrek n. van de
C'est on p-, une p-c, 't is een dikzak, eene dikke
patroontasch, van den raadsel.
schommel.
Pateliii, m. (fam.) Vlesjend bedrieger, sluwerd,
Pataiiger , v. a. (fam.) Door dik en dun
loopen, door den modder ploeteren. - ( fig.) Zich sluwe of ooljke gast, vos, boze schalk m. (naar
den naam des /ioofdpersoons in een kluchtspel van
vastpraten, zich vastwerken.
Patavinité, f. Litt.] Latfjnsche tongval ni., Pierre Blanchet). - [Tech.) Proefsnzeltkroesje n.
onzuivere latiniteit 1. van de oude bewoners der voor de IfldfliC in de kristalfabrjken. - PATEL1N,
italiaanse/te stad Padua; - schrjfwijze I. • van E, adj. Bedriegeljk vleijend, fleeniend. indringend
den geschiedschrijver Livius, welke, in verqelyking (van toon, van manieren). - Patelinage, m.
(lam.) Bedriegeljke vleijerj, /leernerj, arg l istige
met die der Ouden, eeniyzins onromeinsch is.
Patchouli, m. Parfurn.] Sterk riekende reuk- indringerj t. - Pateliner, v. n. (fain.) Slum
stof f. uit een dus gelteelen nieuw -/iollandsch kruid of listig te werk gaan, fleemen. - PATEL1NER, v. a.
Naar den mond praten, honig om den mond sme[pleetranthus graveôlensj bereid, p a t sj a e t i n.
ren. - P- cue affaire, eene zaak keeren en
Pâte, f. Deeg, brooddeeg, dik nice/beslag n. P
bien pëtrie, goed gekneed deeg. P- sanslevain, on- wenden, om ze te doen gelukken. - SE PATELINER,
gezuurd deeg. Renforeer Ja pâte, het deep (door v. pr. Elkander vleijen of ontzien uit baatzucht. toevoeging van meel) stijver maken. - (Loc. prov.) liet part. passé komt ook als adj. voor: Vieillard
N'avoir ni pain ni p-, niets te bijten noch te bee- pate ne par un hypcsrile, door een' huichelaar geken hebben. N'avoii inangé ni pain ni p- de Ja vlelde fjrpsaard. - Patelineiir, m., -euse, 1.
journée. den geese/ten dag niets gegeten hebben. Sluw vleijer, fleerner in., sluwe vleister, fleemster 1.
Mettre Ja main a la p-, mede de hand aan 't werI - PATELINEUR, EUSE, adj. Fleemend van aard,
slaan. Avoir Ia in- Ii Ja p-, bezig zijn met iets ud bedriegeljk, vleijend.
Patellaeés, in. p1. Geslacht n. der napsiakte dee/en; het beheer der zaken in handen hebben,
Quand on a mis Ia main It Ja p, il en derneure ken. - PateJIaJre, adj. [Didact] Schotel- of
toujours qc. aux doigts, wien veel geld door di napvormig. - [El. n.j Nap.cc/ielp, sc/zotelsclielp f.
- PateHe, f. [H. n. ] Napslak f. - [Anat.],
handen gaat, dien blijft altijd iets aan eis vinger
hangen. z. ook COQ. - (fig. et fern.) Li1chaamsge. z. V. a. ROTULE. - Patellé, e, Patelliforme,
PateIlode, adj. [Didact.] , z. v. a. PATELLAIRE.
stel, gestel fl.: II est de hunne p-, hij is van goet
deeg gezet, is sterk van gestel. - C'est one bonn
- Patellimane, adj. [[-1. n. ] Met platronde
Th dliornme, 't is een goede ziel, een goede slokkert, voorvoeten. - Patellimanes, in. p1. Loopkevereen eerlijke kerel. - Pâte word t ook van anderi soorten 1. p1. - Patellite, f. [Minér.] Versteende
zaraengeknede, deegvormiqe dingen gezegd: P- th napslak f., patelliet m. - Pate1Ioide, adj.,
-

'
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Patellule, f. [Bot._] Schaaltje,
(wijze,
5 Paternnient, adv. [Didact.] Op openharé
Patène, f. [Liturg.] Kelkschoteltje, ouwelschoteltje, kelkdeksel D. bij de communie, pat én e f.
Patenot er, m. [Bot.], z. V. a. STAPHYLIER.

z. PATELLÉ. --

schoteltje D.

Patentre, f. (pop liet Onze - Vader , Vader
[Pater ooster]; ook het ave (z. aid.) en-ons.
andere kindergebeden. Cet enfant aait déjà sa p-, dat
kind kent zijn Vader-ons al, kan al bidden. — Une
grande diseuse de p-s, eene ijverige bidster. — (Loc.
prov.) Il dit la p- du singe, hij mompelt wat tusschen
zijne tanden. P- du Loup, soort van bezwering f.,
waarmede de herders meenden den wolf te kunnen
verjagen. --- [Bot.] P. des Italiens, z. V. a. AzEIJARACH . -- [.Hydraul.] Ketting zonder eind, paternoster m. (vrl. CHAPELET). -- [Pèche] Kurken
paternosterwerk n. (snoer kurken tot ophouding der
netten). — PATENc TRES, f. pl. Krolen f. pl. van een
rozekrans of bidsnoer. --• Rozekrans in., bidsnoer n.,
paternoster nm. ---- (fig.) Mangeurs de p-, hui
pilaarbijters ni. pl. -- Se suivre comme-chelars,
des p-, op eene ril achter elkander loopen. — [Arch.]
Paternoster of rozekrans, eene roet bolletjes aange.)

vulde rollijst. -- [Bias.] Rozekrans, paternoster

(meestal in den kepervorm geplaatst). — Paten®tré, e, adj.: Croix p-e, paternosterkruis n.,
kruis van aangeregen kralen. — ateuotrerie, f.
[Coin.] Paternosterwaren f. pl, rozekransen, krui. -

sen, kruisbeeldjes, enz.; ----- winkel, handel in. eens
paternosterverkoopers. -- Patenótler, ni. Paternostermaker, -verkooper m. - Ook als ad-j.:
Maitre, Marchand p-.

Patent, e. adj. Open, blijkbaar, duidelijk,
zonneklaar: Vérité p-e, blijkbare waarheid f. --^
[Chanc.] Acquit p-, schriftelijk bevel n. van eenen
vorst aan de schatkamer, om aan toonder de daarin
genoemde som uit te betalen; — geschrift n., dat

tot kwitantie verstrekt, waardoor men eene zekere
som gelds ontvangt. -- Lettres p-es, opene koninklijkebrieven m. pl., met het groj tezegelverzegeld; vol
vorst. — Articles p-s dun traité,-magtf.vne
opsnbare, bekende artikelen n. pl. van een verdrag.
Patentable, adj. dan patentreet onderworpen. — Patente, f. Oorkonde of acte f. cener aan
vrijbrief m., waarbij iemand zékere-steling;
voorregten of voordeelen worden toegestaan of
verzekerd; — inz. vergunningsbewijs ter uitoef esting van een beroep, p a t é n t; -- de daarvoor
aan den Staat te betalen opbrengst, patentregt n.

--- [Mar.] Gezondsheidsbrief of -pas m. P- nette,
brute, voldoende of goede, onvoldoende of kwade
gezondheidspas. — P- nationale, nu BREVET d'invention. — Patente, e, adj. Een patent hebbend,
g e p a t e n t e e r d: Marchand p-, gepatenteerd koop

Patenter, v. a. Jan 't patentregt-man.
onderwerpen; een patent uitreiken, pate n t é r e n.
---- SE PATENTER, v. pr. Een patent nemen , zich een

patent laten uitreiken.
Pater, m. (latin) (pr. pa-tèr): Le P-, het
Onze- Vader of 't gebed des Meeren (naar 't woord
Eter, waarmede dat gebed in 't laten begint).

E re on P-, een Onze-Vader, een Vader -ons bidden. -- (fam.) Savoir one chose comme son P-,

iets op zijn duimpje weten of kennen. Ne pas sa
zoo dom als een os zijn.

ire pas dire-voirsnP,

un P-, nooit bidden. — Ook: groote kraal f., elk
tiende ,grooter balletje n. aan den rozekrans: Les
pater de son chapelet soot d'émeraude, de groote
kralen aan haren rozenkrans zijn van smaragd.
Pater. V. a. [Cordon.] Leder aaneen plakken

of lijmen PETER , v. n. (Chas.] Met de pootera
slijk medenemen (van 't wild gebézigd). --- [Hort.]
Melig, niet sappig zin (van vruchten).
.

Patère, f. [Ant.] Offerschaal f., vlak offer- of

drinkval n., p a t e r a f. — [Arch.] Klein schaal
sieraad it. in de tussch.enruimten van de tri -vormig
dorische fries, pat è re f. — Schaal--rlyphend
vormig sieraad van verguld koper, om de gordijnen
van een bed of raam uiteen te houden.
Paterne, adj. (fam-. et plais.) Vaderlijk,
als een vader.
Paternel, Ie, adj. Vaderlijk, des vaders; van
vaders zijde; den vader eigen of betomende. La
maison p -Ie, het vaderlijk huis, 's vaders huis. -_Oncle p-, oom van vaders zijde. — Amour p-,
vaderliefde f. Avis p-, vaderlijke raad m. -[Gram.) Cas p-, teeter, tweede nacw..nm.val, g en e-

PATIENCE.
t iv u s m. -- Paternellennent, adv. Op vader
wijze, vaderljk, als een vader: Trailer qn.-lke
p-, iemand vade7lik behandelen. — -f- Paterniser, V. n. Naar zijnen vader gelijken. — Paternite, f. Vaderschap n., hoedanigheid van vader.
P- idgitime, naturelle, aduitérine, incestueuse,
wettig, natuurlijk, echlbreukig, bloedschendig va
P- spirituelle, geestelzjkvaderschap,-derschapn.—
de verhouding des doopvaders tot zijn doopkind,
des doopenden geestelijken tot den gedoople.

Pàteeax, ease, adj. Deegachtig, tets, niet gaar

gebakken: Du pain p- ongaar brood n. — Poire
pateuse, beursche, melige peer f. -- Ce vin est p-,
a on oeil p-, die wijn is onklaar, troebel, taai. —
Ce diamant a on oeil p-, die diamant heeft iets
troebels, is niet volkomen helder . -- Avoir la bouche,
la langue páteuse, een' sljmerigen mond, eene kleveri6.e tong hebben. — Chemin p-, slikkerige, smeripe weg m. — Enere pateuse, dik geworden inkt m.
Pathétique, adj. Aandoerslijk, hart-, zielroerend, hartbrekend, sterke gemoedsbeweging uit
statig, vol waardigheid-druken,hatsolj;
en kracht, p a t h é í is e h: I1 a traité ce sujet dune
mariière p-, hij heeft dit onderwerp op eene aandoenlake w zeuitgedrukt. Croix p-,nadrukkel%jke, krachtvolle, istdrudtmakende stem. — [Anat.] Muscle p-,
pathetische of groote schuinsclae oogspier t. Nerf p-,
katrolzenuw f., zenuw van het vierde paar. -PATHETIQUE , m. liet aandoenlfjke, zielroerende,
harttre/f ende, hartstogtelfjke verhevenheid, hooge
gevoeligheid f. (van een' redenaar of dichter); hartroerende, diepdoordringende uitdrukking f., na
Somtijds ook : hartstoglelijk spreker
-drukm.—
,

of redenaar m .

Pathétiquenlent, ado. Op

-

zielroerende, harítreffende, hartstogteli ke wijze. -Pathètisine, m. [Rhét.] Kunst, om de hartstogten gaande te maken. — 4. Gebruik en (doorgaans)

misbruik n. van het pathetische of hartstogtelijke,

pathetismus n.

Pathieisrne, ni., z. v. a. PROSTITUTION.
Pathogénésie of Pathogenie, f. [Méd.]
Leer van 't ontstaan, van de oorzaken der ziekten,

pathogenie f. --- Pathogèn ésique of Pathogénigne, adj. Die leer betreffend, ziekteverwek/send, p a t h o g é nis c h. — Pathognon,ique, adj. Ziektebepalend en onderscheidend, p athogn®misch, pathognóstisch. -- Pathognosnique, f. Leer van de ziekteteekenen en
de ,luiste beoordeeling van de ziekten, p a t h ogn o m i e k f. — Pathologie, f. Ziekteleer, ziekte
ziekten, van hare verschillende-kunde,lrva
soorten en indeelingen, oorzaken en aanleidingen,
kenteekenen en toevallen, p a t h o l o g i e f. —

Patt,ologique,

adj. Tot de ziekteleer behoorend;

de kenteekenen eerier ziekte vertoonend, p a t hot ó g i s c h. — Pathologiste, m. Ziekteleeraar,
ziektekenner, schrijver over de ziekteleer, p a t ho/00.9 m. -- Patilornanie, f. Soort van zins
-verb9stingf.
Pathopée, f. [Litt.] , z. v. a . PATHETISME . --Pathos, n1. [Rhét.] , z.

v. a.

PATHÉTIQUE, M.

— ( font.) Gezwollenheid f. (van stijl).
Patibulaire, adj. Tot de galg behoorend; galg -

achtig. Les fourches p-s, de stijlen der galg. --

(Fg.) Mine, air p-, galgen, - tronie f., -uitzigt n. -- PAT iBULAIRE , m. Verzameling van geschiedenissen van

ter dood gebragte misdadigers. — - Patibule, f.
Galg f. — Aan de kaak stelling f. --- - Patib ulé. e, adj. plan de kaak gesteld.
Patiernlent, adv. filet geduld, geduldig:
Soutfrir, Écouter p-, met geduld lijden, aanhooren.
.-- Patience, f.

Geduld n., lijdzaamheid ; gelijk

volharding, p a t i é n t i e f. La p- est-moedigh,
one vertu bien necessair e, het geduld is eerre zeer
noodige deugd. On a mis sa p- it one rude épreuve,
men heeft zijn geduld op eene harde proef gesteld..
11 a poussé ma p- a bout, hij heeft mijn geduld
tot het uiterste, ten einde gebs°agt. Supporter ses
rnaux avec p-, zijne kwalen met lrjdzaanheid, ge'ijkmoedigheid verdragen. -- Ouvrage de p-, werk n.
van geduld. — Zonder lidwoord met de werkwoorlest avoir, prendre, doneer: Je nous paierai, mais
I faut avoir p-, ik zal u betalen, maar vlij moet
;eduld hebben. Ayons p- jusqu'au bout, laat ons
lot het einde geduld hebben of volharden. I1
dciendra dans on moment, ayez, prenez, donnezvous p-, hij zal in een oogenblik komen, heb geduld.
Prendre qe, er) p-, iets geduldig verdragen, met_

--

PATIENT
geduld aannemen. Perdre p-, 't geduld verliezen. I1
ne saurait demeurer en p- , hij kan geene rust
houden, niet rustig blijven. z. Ook ENRAGER. —
(fam.) P- d'A1lemand, de capucin, taai, onuitputteli k geduld n. -- (Proc.) La p- vient a bout de
tout, geduld komt alles te boven, overwint alles.
La p- est la vertu des tines, geduld is eene ezelsdeugd. P- passe science, geduld gaat boven (vermag meer dan) wetenschap. — Somtijds ook bij
wijze van tusschenwerpsel gebruikt: P-, p-, s'il
vous plait, geduld, geduld, als 't u belieft. P-,
j'aurai mon tour (als bedreiging), wacht maar, 't
zal mijne beurt ook worden (ik zal mij wel wreken).
— [Anat.] Oprigtende spier f. van 't schouderblad.
— [Bias.] In de vlammen voorgestelde ssalamander in. — [Bot.] Patich, patientie-kruid n. Prouge, rood patich, drakenbloed n. (ook sang de
dragon geheeten). — [Jeu] Soort van kaartspel,
dat door een' enkelen persoon wordt gespeeld, geduldspel, patience, p a t ience -spel n. — [Tech.]
Knoopenschaar f•, plankje snel eene groef tot schoonmaking van metalen knoopen.
Patient, e, adj. Geduldig, lankmoedig, l dzaarn; volhardend. Ii est fort p- dans la douleur,
hij is in de smart zeer geduldig of lijdzaam. Ce
père a été fort p- b.l'égard de son Ills, deze vader
is ten aanzien van zijnen zoon zeer lankmoedig geweest. Dieu est p- et miséricordieux, sod is lankmoedig en barmhartig. — Courage p-, volhardende

moed n1. — PATIENT, m. [Didact.] Voorwerp n.

der werking, lijder in.: L'agent ei. te p-, de werkende oorzaak en het lijdende deel. --- (ian ) Ii a
été le p-

dans cette querelie, hij is

de lijdende

partij in dezen twist geweest. —PATIENT, m., -E, f.
Veroordeelde, teregtgestelde misdadiger in., misdadigster f. -- (bij uitbreiding) Lijder in., ljde
res f., kranke, zieke, p a t i é n t m. en f. — Patienter, v. n. Geduld hebben, geduld nemen, met
geduld wachten: Patientez un pen, vous l'aurez,
heb wat geduld, gij zult het hebben. (TRIEUSE.
Pátiere, f. (pr. pa-thière) [Pap.], z. v. a.
Patin , m. (weleer) Hooggehakte vrouwenschoen,
steltschoen; -- soort van overschoen, pantoffelschoen in. -- Schaats f. Aller sur des p-s, en
p s, op schaatsen rijden. — [Bras.] P-s, onder-

leggers m., onderleg/mouten n. pl. voor den loozen
kuipbodem. -- [Constr.] Zeer dikke plank f. onder het timmerwerk van eenen trap, oen dien te
dragen en tot grondslag te dienen; — grondbalk m.
van een gebouw, die op den heimast ligt: — grondsteen in., waar 't voetstuk eener zuil op rust. —
[Maréch.] Per à p-, hoefijzer met een halven kogel
daaronder (om het paard in sommige gevallen te
dwingen , ook op den tegenovergestelden voet te
rusten) , kogelijzer n. — [Mar.] P-s, Klampen,
stijlen, bolders, stutten in. p1. voor het sjorren van
de amor rs.
5 Patioaf)le, adj. Bevoelbaar, betastbaar, wat

zich gemakkelijk met handen laat betasten. — Berijdbaar met schaatsen: Glace p-, ijs n., waarop
men schaatsen kan rijden. -- 4- Patinade, f. Har
handdruk in., handschudding f. -- Pati--telijk
nage, in. (fam.) Het bevoelen, betasten.
Patine, f. [Métall.] Door verkalking ontstane
bruine of groene roestoverdekking olp koperen voor
munten. enz.; — de door chemische kunst -werpn,
verwekte of nagebootste roest m., p a t i. n a-mideln
of patine f. — [Peint.] Laai vuil op oude schil
korst f.
-derijn,
P atiner, V. a. Onzacht aangrijpen; onbehoor-

lijk betasten, bevoelen. Ne patinez pas ces pêclhes,
betast die perziken niet. -- SE PATINER, V. pr. Belast worden: Ces fruits rye doivent pas se p-, die
vruchten moeten niet betast, niet met de handen
gedrukt worden. — Het part. passé is ook adj.:
Fruits p-s, betaste, met de vingers gedrukte vruch-

ten f . pl. — PATINER , v. mi. Schaatsen rijden. —
Patinnerie, f. Het schaatsenrmaken; handel m. in
schaatsen, schaatsenwinkel m. -- Patineer, m.
(fam. et triv.) decoder, onwelvoegelijk betaster in.
— P4TINEUR, nr., -FUSE, ' f. Scliaatsenrm1jder m.,
-rijdster f. — Patineaur, m. Schaatsenmaker,
schaatsensmid m.

Pair, v. a. Lijden, dulden, verdragen, uit -

staan: L'armée patit beaucoup dans cette marche,

het leger stond veel uit op dezen tort. Sa maladie
a été longue, it a Men piti avant de mourir, zijne
ziekte is langdurig geweest, hij heeft veel geleden,
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eer hij stierf. --- II a fait la ;auto, et j'en
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ai pati,

hij heeft de feil begaan, en ik heb daarvoor geleden, geboet. — Votre Bien en pátira, uw vermogen
zal daaronder, daarbij lijden. La bourse en patira,
de beurs zal daarbij lijden. Les bons pátissent souvent pour les méchants, de goeden lijden dikwijls
voor de kwaden. — :Nature paait, de natuur doet
zich geweld aan, wordt geweld aangedaan
Path-a, m. [It. n.] Klein muskuszw'jn n. van
Amerika. — [Tech.] Zelfkanten onderlegsel n. bij
't gebruik van 't persijzer (der kleêrmakers). —
(flg. et fain.) Wrij (paal, zondenbok in.
Patirage, m. [Cant.] Weideregt n.
Patirieli, n?. [14. n.] Bijenwesp f., bijenvreter m. van Madagaskar.
Pàtis, m. [Econ. rur.] Weidegrond m., onbearbeide grond, waarop men 't vee laat grazen: Ce n'était qu'un p-, j'en ai fait un paturage, 't was slechts
eene weide- of loopplaats voor 't vee, ik heb er een
goed weiland van gemaakt. — Pátissage, in.
Weideregt n.; het weiden. -- [Boul.] Het deegkneden.—P tisser, v. n. Bakken of gebak, paste2jen
maken. -- Het part. passé is ook adj.: Tourte mal
pa.tissée, slecht toebereide , gebakken taart f. —
Patisserie, f. Gebak; banket n. — Kunst des
banketbakkers, des pasteibakkers, banket-, pasteibakkerij f.; bankelhandel, banketwinkel m.; banketbakkerij f., plaats, -waarin banket bereid en gebak
wordt. — Patissier, m., Père, f. Pastei--ken
bakker, banketbakker m., -bakster f.; pastei- of
gebakverkooper in., -verkoopster f. — Ook als adj.:
Marchand, Ouvrier p-.

P âtissoie, f. [Con.] Schoone chinésche zijde(kers werktafel f.
stof
f.
Pátissoire , f. [Teelt.] Baktafel, paste/bak-

Patois, m. Platte taal, lompe spraak, boerenspraak, plattelandstaal f.; z. v. a. PROVINCI A LISME.
— Patoiser, v. a. In plattelandstaal spreken;
de boerentaal nabootsen . — PATOISER , V. a. [Thu/lt.]
P- un róle, eene rol in de platte volkstaal, in de
plattelandstaal overdragen.
Patches, f- pl. [Corn.] Zijdestof.f. van Surate.
Pàton, ;n. [Eon.] Deegkluit, deegbal in. (als
mestvoeder voor gevogelte). - ['I'ech.] Deegklomnp m.,
dien de bakker bij het deecgbereiden met kracht heen
en weder werpt. — Opsti/l eder n. tusschen't boven leder en de voering van eene laarzenschacht. —
Kluitje leemaarde f. ter vorming van de ooren, stelen, enz. aan 't pottegoed. —Knol bel m. int papier.
Patoréale, f. [11. n.] Eendensoortf. van Chili,
met een' rooden kamp op den snavel.
APatoai, Patois-patoo, m., z. v. (t. CASSETETE.

Patonille, f. [Tech.] Werktuig der ijzer-

s nelter^ijen ter scheiding van den metaalerts en de
aanhangende aarde. -- [Mar.] Loshangende touwladder f. — [Mus.] , z. v. a. CLAQUEBOIS. -- Pa-

toitiilet, m. [Tech.] -Pak in., waarin de metaalerts van de aanhangende aarde wordt gezuiverd.
— Patouilieur, in. Werkman, die dat werk
verrigt, ertszuiveraar m. -- Patouiliense, adj. f.
[Mar.] Larne p-, kort opslaande golf f. hier p-,
bolle, korte zee f.
Patraque, f. Oud, versleten voorwerp, ding n.
van weinig of geen waarde is, prul f. Sa montre
nest qu'une p-, zijn horlogie is een oud, versleten
werk, eene prul. — (fig. et fain.) Je ne suis plus
qu'une vieiile p-, ik ben oud en afgeleefd. (In dezen zin ook ac j.: Devenír p-). — [Hort.] Soort
van aardappel m.
Patrat, adj. [H. rorn.] (alleen in): Père p-,
eerste wapenheraut m.
Pàtre, m. Herder m., inz. van groot vee, dr ver, koeherder, vee/moeder.
Patti - es (ad), z. AD PATRES.

Patriareal, e, adj. . 4arlsvaderl/ijk , tot de

waardigheid 'van patriarch behoorend ; de oude
aartsvaders betreffend, naar hunne eenvoudige zeden gelijkend, patriarchaal. Si/ge p-, patriarchaic, bisschoppelijke zetel m. E glise p-e, patriarchale kerk f., naam van 5 kerken te Rome, die
't gebied der Y opperbi.4schoppen vertegenwoordigen.
(z. beneden). — Gouvernement p-, aartsvaderlijke
regéring, huisvaderlijke foam/lie-rep/ring f. — Vie
p-e, aartsvaderlijk leven n. -- [Bias.] Croix p-e,
patriarchaal of lotharingsch kruis n., bestaande uit
een' verkorten stam met twee verkorte dwarsbalken (ook Croix de Lorraine, Croix des ternpliers
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heelen). (De meeste woordenboeken ontzeggen aan
t woord een mannel. meerv. ; nogtans hebben
gBossuet
en Voltaire pa t r i arc a u x gebruikt.) -

Patriarcalement, adv. Op patriarchále, aartsvaderlrke wijze. — Patriareat, m. Aartsva
waardigheid van aartsvader; waar -derschapn.,
een' opperbisschop of patriarch; ge--dighevan
bied n. eens patriarchs; tijdduur m. zijner zetel
n. — [Phil.] Het derde-beklding,patrch
der zeven tijdperken van 's menschdorns kindschheid,
in 't stelsel van Fourier, overeenkomende met het
nomddisch en herderlijk leven. — Patriarche, m.
Aartsvader, oudvader, stamvader van een geslacht,
inz. een der stamvaders en familie-hoofden der
oodsche natie, patriarch m. — (fig.) Ce vieill ard a lair d'un p-, die grasaard ziet er aartsva
zeer eerwaardig uit. C'est un p-, 't is een-derltk,
patriarch. (van een' grijze, die te midden van een
talrijk kroost leeft) . — Sedert de S'e eeuw de titel
der opperbisschoppen te Rome , Constantinopel ,
Alexandrië, 4ntiochië en Jeruzalem; later alleen
de titel van de opperbisschoppen der grieksche kerk
en van sommige andere, door de roomsche kerk
als scheurmakers beschouwde gemeenten , p a t r
arch ni. — Patriarchie, f. [H. eccl.] , z. v. a.
Église PATRIARCALE,

z. boven.

Patrice, m. Titel eener levenslange waardig-

heid, door de ^4theners ingesteld en door Constanlijn den Groote vernieuwd len gunste van de hoofden der eerste famillën van den Staat, later ook
de titel der frankische koningen, ook der stadhouders in Bourgondië, — der magistraten en senatoren van verscheidene nieuwere steden, p a Ir i
— Patriciat, m. Waardigheid van pa--cius.
tricius, van patriciër, p a t r i c ia a t n. — Klasse f.
der patriciërs. — Patricide, adj. et subst., liever PARRICIDE — Patricien, ne, adj. [H. rom.]
Van 't geslacht der patriciërs, patrici sc h: Les
premiers consuls étaient p-s , de eerste consuls
waren van patricisch geslacht, stamden al van de
eerste, door Romulus ingestelde senatoren. — Familles p-nes, patricische familiën f. pl., de i4 familiën, majorum géntium geheeten , die van de
door Romulus gekozen senatoren afstamden, en de
38 familiën, minorum gentium genaamd, die later
bij de eerste gevoegd werden; — adellijke, hoogaanzienlijke familiën in vele Staten. -- ^4anzienlik, adellijk, raadsheerlijk, patricisch — PATRI .

GIEN, m. Patriciër, adellik burger in 't oude
Rome, titel van zékere familiën, die wegens hare
afkomst in den vroegaren tijd des romeinschen
Staats vele voorregten genoten (in tegenstelling met
p1ebéjer).
Patrie, I. Vaderland, geboorteland n., geboortegrond m.; gewest n. of plaats f., waar men geboren is. L'amour de la p-, de liefde tot het va
vaderlandsliefde f. — La Normandie,-derlan,
Rouen est sa p-, Normandië is zijn geboorteland,
Rouaan is zijne vaderstad, geboortestad.—(bij uit
Vaderland, natie, de maatschapp ij f.,waar--breidng)
van men lid is: Asservir sa p-, zijn vaderland onder 't juk brengen. — Landstreek f., klimaat n.,
aan zékere dieren en gewassen eigen: La Laponie
est la p- du renne, Lapland is 't vaderland des
rendiers, het rendier behoort in Lapland thuis.
La patrie du tulipier est l'Amérique septentrionale , de tulpenboom is in Noord-Amerika inheem.sch. -- (fig.) La France est la p- des scienees et des arts, Frankrijk is 't vaderland der wetenschappen en kunsten, wetenschappen en kunsten
bloeien in Frankrijk. — La céleste p-, het hemelsch vaderland, de hemel m. als 't verblijf der
zaligen. — (Prov.) La p- est partout oh ion est
bien, waar men 't wel heeft, daar is 't vaderland.
Patrimoine, m. Ouderlijk erfdeel, vaderlijk
erfgoed , erfvermogen , aangeërfd vermogen , p at r i m ó n i u m n. P- paternel, maternel, vaderhik,
noederljk erfdeel, het van vaders-, van moeders
ijde gekomen goed. — Ook gebézigd van din g en,-z
die als 't ware het natuurlijk toekomend deel, 't
gewone bestaanmiddel of inkomen van iemand of
ran zékere klasse van menschen zijn: Les biens
donnés à l'Église devaient être Ie p- des pauvres,
pie aan de Kerk geschonken goederen moesten 't erfdeel der armen wezen._ Les maladies imaginaires
torment au moans la moitie du p- des medecins,
de geneesheeren bestaan voor meer dan de helft van
'ie ingebeelde ziekten. — [H. eccl_] P- de saint-

-

PATRON.
Pierre of Province du p-, erfdeel n, van Sint-Petrus, een gedeelte van den Kerkelijken Staat, waarvan Viterbo de hoofdstad is. — Patrimonial,
e, adj. Tot het ouderlijk erfdeel behoorend, vader
aangeërfd , p a t r i m o n i a a 1: Héritage p-,-lijk,
vaderlijk erfdeel n. Biens patrimoniaux, er fgoederen, stamgoederen n. pl. —Patrimonialeinent,
adv. Op aangeërfde wijze. — Patrimonialiser,
C. a. [Prat.] Tot een erfgoed maken. — Patrimonialité, f. Hoedanigheid van ouderlijk erfgoed.
Patrinie, f. [Bot.] Soort van sibérische valeriaan f.
Patriote, m. Vaderlandsvriend, vaderlandsgezinde, vaderlander, volksvriend, pa t ri ó t m. —
Somtijds ook als adj.: Ministre p-, vaderlandslievend
minister. Coeur p-, vaderlandslievend hart n. —
Patrioterie, f. Gemaakte, overdrévene, of ook
valsche vaderlandsliefde. — Patriotique, adj.
Vaderlandslievend, vaderlandsgezind, vaderlandsch,
staatsburgerlijk, p a t r i ó t i s c h : Zèle p-, vader
zever m. — Don p-, aan 't vaderland-landsiev
gedane gift f. — Patriotiqueinent, adv. Op

vaderlandslievende wijze, als een vaderlander.—Patriotisnle, m. Vaderlandsliefde f., p a t ri o t i sm u s n. — Karakter n. des waren vaderlanders.
Patripassien of Patropassien,m. [H. rel.]

Aanhanger eener secte, die geloofde, dat God de Vader, zoowel als God de Zoon, de passie of het lijden had volbragt, pa t r i p ass taan m.
Patristique of Patrologie , f. [Didact.]

Kennis der christen- kerkvaderen en hunner leerstellingen, patnistiek, patrologie f.
t Patrociner, v. n. ((am. en doorgaans met
prêcher verbonden) Lang en breed en tot vervélens toe spreken (om iemand tot eenig gevoelen te
bewegen): Vous aurez beau prêcher et p-, gij zult
te vergeefs preken en redenéren. — Iemand of iets
voor het geregt verdédigen, in repten beschermen:
Cicéron, Démosthènes patrocinèrent, Cicero, Demosthenes hielden openlijke verdédigingsredenen.
Patrologie, f., z. PATRISTIQUE.

Patron, m., -ne, f. Beschermheilige m. en f.,
patroon m., patronés f.: Saint Nicolas est le pde la Russie, Sint-1Vikolaas is de beschermheilige
van Rusland. Sainte Madeleine est sa p -ne, de
heilige Magdalena is zijne (hare) beschermheili g e.—
Beschermer, verdediger , beschutter , begunstiger,
schutsheer, beschermheer m., beschermster, verdedigster, beschutster,begunstigster f.: Avoir un prince
pour patron, une princesse pour p -ne, eenenvorst
tot beschermer, eene vorstin tot beschermster heb
Meester, heer, baas m., meesteres,-ben.—(am)
vrouw f. des huizes. Demander les ordres du p-,
vragen of de meester iets te bevelen heeft. —C'est Ie
p- de la case, hij is de baas, de meester in 't huis;
ook: hij voert in dat huis het hoogste woord (zonder de eigenlij ke meester te zijn) . — [Navig.] Schip
kapitein m. P- de chaloupe, kwartiermeester.-per,
P- de grand, de petit canot, kwartiermeester van
de barkas, van de sloep. (fig. et fam.) Il est le
^n die zaak de hoof dperp- de la bar ue, hij is in
soon, h^ heeft het meest te zeggen. — Bij de oude
Romeinen: de meester of heer, met betrekking tot
zijn' vrijgelatene: L'affranchi devait respect a son
patron, de vrijgelatene was tot eerbied jegens zijn'
patroon verpligt. — Geregtigde tot het doen der
benoeming tot een geestelijk ambt, begever, patroon.
— Somtijds ook, bij wijze van vriendschappelijke
benaming, tot iemand van minderen rang gebézigd:
Bonjour, p-, goeden dag, vriendje. Rangez-vous, p-,
ga wat op zij, maak wat plaats, mijn vriend. --Het komt ook als adj. voor: Cardinal p-, kardinoot-patroon (die als eerste minister regeerde en
doorgaans een neef van den paus was).
PATRON , m. Modél of voorbeeld n. , waarnaar
zékere ambachtslieden werken, schets, teekening f.,
patroon n. P- trop chargé d'ouvrage, te zeer gevuld, te vol patroon (voor borduurwerk, tapijt
Dentelle d'un beau p-, kant f. van een-werk,nz.)
fraai patroon. Ce tapissier a de beaux p-s pour
des chaises, die behanger heeft schoone patronen of
modellen voor stoelbekleeding.--- Les p-s d'un tailleur, dune couturière, de patronen (uitgesneden
papieren modellen) der kleêrmakers, der naaisters.
— [Luth.] P-s d'un instrument de musique, vormen n. pl., mallen n. of f. pl. van een muzjkinstrument. — [Cart.] Uitgesneden blad bordpapier
of blik ter opbrenging van de kleuren. — (fig. et
.

PATRONAGE
fam.) Cet homme s'est formé sur un bon, sur un
mauvais p-, die man heeft zich naar een goed,
naar een slecht model gevormd. — [Anc. mil.] Patroontasch f. (giberne) (Men zeide ook PATRON NE , f.)
-- [H. n.] P- des maréchaux et des charbonniers,

volksnaam van de koolmees (mésange charbonnière).
Patronage, m. Regt dat een prelaat of wereldlijk heer bezat om iemand tot een geestelijk
ambt te benoemen, regt der pastorij-bezetting, patronaat-re g t n. Bescherming, begunstiging f., door
een' meerdere aan een' mindere verleend, p a tr on a a t n. — [Blas.] Armoiries de p-, patronaatswapen. n., naam, dien men aan 't schildhoold, kwartier of dergelijk stuk geeft, 't welk een vorst als
gunstbewijs aan 't wapen eener stad toevoegt; leen
waarin een of ander stuk uit het wa--manswpe,
pen van zijn' leenheer was overgenomen. — [Droit.
can.] Beschermregt n. over eene kerk, uitgeoefend
door hem, die ze had laten stichten of ze begiftigd
had, patronaat n. -- [H. anc.] Droit ale p- of de
patron, bescher mheer sregt n., dat de meester over
zijnen vr ijgelaten' slaaf behield. — PATRONAGE , m.
[Tech. [Beschildering of kleuring f. door middel van
uitgesneden patronen of modellen.
Patronal, e, adj. Den patroon, beschermer
of beschermheilige betreffend, p a t r on a a t: Fête
p-e, feest n. eens kerkpatroons. -- Patronat, m.
[H. ane.] Regt n. des patroons over zijne cliënten of
beschermelingen. — Waardigheid f. van schutsheer,
beschermheerschap n. ; bescherming f. , p a t r on a a t n. (z. PATRONAGE).

t Patroniser,

v. a.

[Mar.] tells gezagvoerder

besturen: P- un vaisseau, een schip voeren, kapitein of schipper op een vaartuig zijn.

Patronise, f. [Anc. mar.] De tweede in rang
van de koninklijke gale jen, welke onmiddellijk op
de koninklijke galen (la réale) volgde. (Ook als
adj.: Galere p-.) — z . ook PATRON .

Patronner, v. n. [Tech.] Kleuren of beschilderen door middel van uitgesneden patronen. —
PATRONNER, V. a. Op een patroon doorteekenen,
doortrekken of calquéren. — 5 (plats.) Portrettéren. — ]- In bescherming nemen, in de gezelschap
wereld binnenleiden , pa t r o c i n é--penofid
r en. .Het part. passé is ook adj.: Broderie patronnée , naar een patroon gemaakt borduur
n. — Carte mal patronnée, slecht beschilder--werk
—

Jeune homme patronné par une
grande dame, jongeling, die door eene groote dame

de kaart f. —

--

PATTE.
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Onzindelijk hantéren, beduimelen, bezoedelen (b. v.
fruit, vleesch, enz.) . -- Het part. passé is ook adj.:
Fruits patrouillés, beduimelde vruchten f. pl. Viande patrouillée, onzindelijkhandeld vleesch n. —
Patronillis, m. (pop.) Modderplas n., sljkerige
straat of plaats, vuiligheid f. — Onzindelijk bereide of opgedragen spijs f. of schotel m.: Je ne puis
manger de ce p- -là, ik kan van dat gemors niet

eten. — Patrouillotisnie, m. (een sedert 1789
opgekomen woord) (dénigr.) Overdreven ijver m.
voor de dienst der nationale garde of burgerwacht,
voor de schuttersdienst.
Pattai, m. [Bot.] Soort van indische acacia f.
Pattales, f. pl. [Véner.] , z. v. a . DAGUES .
Pattara, m. [Bot.] Soort van cistroos f. (eiste).

Patte, f. Poot m., naam van den met teener,
nagels of klaauwen voorzienen voet der viervoetige
dieren (hebben zij hoeven, dan zegt men pied, terwijl men van de meeste apen main zegt): Les p-s

d'un Chien, d'un chat, d'un lièvre, d'un lapin,
d'un ours, d'un rat, etc., de pooten van een hond,

kat, haas, konijn, beer, rat, enz. — Ook van al de
vogels gebruikt, behalve van de roofvogels (van
deze laatsten zegt men serre, griffe): P-s d'oie, de
paon, de cigogne, ganze-, paauwe-, ooijevaarspooten. — Ook van sommige waterdieren en insecten:
Les j- de l'écrevisse, de pooten of scharen van den
kreeft. Les p-s d'une araignée, d'une

mouche, de

pooten eener spin, eener vlieg. Insecte à huit p-s,
insect n. met acht pooten. — (fig. et fam.) Ce
chat fait p- de velours, die kat trekt hare nagels
of klaauwen in, als zij een' poot geeft, zij geeft
een fluweelen pootje. Cet homme fait p- de velours,
die man verbergt zijne valschheid achter vriendel. jke manieren, h# zoekt met fluweelen woorden
te bedriegen of te schaden. — (Proc.), z . CHAT .
Patte wordt ook wel van de handen en voeten der
menschen gebézigd, doch alleen in platten en zeer
g emeenzamen of wel in spreekwoordeljken stijl (ge
lijk men in 't nederduitsch op gelijke wijze de
woorden poot, klaauw, nagels gebruikt): Grosse,
vilaine p-, grove, lompe, leelyke hand of poot. Otez
vos p-s de la, houd daar uwe nagels a '. — (fam.)
Marcher à quatre p-s, op handen en voeten loopen.
Il ne remue ni pied ni p-, hij verroert geene vin.
Mettre la p- sur qn., iemand aanpakken, beet vatten, slaan, mishandelen; ook: iemand onder den
duim krijgen, hem geheel aan zich onderwerpen.
Tomber sous Ia p- de qn., in iemands handen
—

in bescherming genomen, g e pa t r o c i n e e r d wordt. vallen, onder iemands handen komen. Passer sous
-- Patronnesse, f. Dame, die zich met de be- la p- de qn., door iemand afgerost, gehavend, besturing van een feest, een bal, enz. ten voordeele nadeeld worden. Etre entre les p-s de qn., in iemands
van de armen of ongelukkigen belast, feest bestuur- klaauwen zijn, in de magt van iemand zijn, wiens
strengheid men te duchten heeft. Sortir, Se retirer
ster, p a t r o Rd s f. (Ook als adj.: Dame p-.)
Patronnet, m. (pop.) Pastei- of koekebakkers- des p-s de qn., zich aan iemands klaauwen onttrekken, onafhankelijk van hem worden. Tenir qn.
jongen m.
Patronneur, m. [Tech.] Patroonmaker, pa- sous sa p-, iemand in zijne magt hebben. Trouver
troonteekenaar (voor borduur-, tap twerk, enz.)- qn. sous sa p-, iemand onder zijn bereik vinden.
Maker der blikken of bordpapieren patronen voor Donner un coup de p-, des coups de p- is qn.,
iemand een scherpen, vinnigen zet geven, hem bits
't beschilderen der voorzijde van de speelkaarten.
Patronyniique , adj. Naar 's vaders naam beoordeelen , zich ongunstig over hem uitlaten.
genoemd , p a t r o n y'm i s c h (alleen voorkomend Graisser la p- à qn., z. GRAISSER . Patte
in): Nom p-, geslachts-, familie- of stamnaam m., wordt voorts, ter wille van meer of minder overeen van den vader of den stamvader, somtijds ook eenkomst in vorm, van vele andere voorwerpen
van den vorst, afgeleide naam (b. v. Héraclides, gebézigd. [Bot.] Poot- of klaauwvormige wortel m.
Herakliden, naar.Herakles of Hercules; Séleucides, van zékere planten: P- (of Griffe) d'anémone,
Seleuciden, naar Seleucus; Théséides, Theseïden de renoncule, kiaauwtje n., wortelbol m. van eene
of Atheners, naar Theseus, enz.) , p a t r o n y'm i- klaproos, van een' ranonkel. — P- d'araignée,
k on of p a t r o n y'm i c u m n. — (tegenwoordig) z. v. a. NIGELLE (er staat abusievelijk NIGELIE).
Familie- of geslachtsnaam, in tegenstelling met de aan P- du lapin, roode klaver f. ; smeerwortel m. Pheerlijkheden ontleende namen en met de bijnamen. de lièvre, veldklaver f. P- de lion, z. V. a. ALCHIPatropassien, m., z. PATRIPASSIEN.

Patrouillage, m. (pop.) Ge/ladder, geploeter,
gemors n.; morsigheid, vuiligheid, slijkbespatting
(vgl. PATROUILLER). — Weleer ook z. v. a. SALMIGONDIS . — Patrouille, f. [Mil.] Ronde, rond-

gaande wacht , ten einde des nachts of ook des
daags voor de veiligheid en de rust te waken, p at r o^u i 11e f.: Faire la p- of Faire p-, de ronde
doen, patrouilléren. — 14fdeeling, . wacht, die de
ronde doet, ronde, patrouille f.: P- à pied, á cbev al, ronde te voet, te paard. (fam. et pop.) Se
mettre en p-, de herbergen of kroegen afloopen,
—

rondzwieren.

---

[Tech .], z. v. a. ECOUVILLON. -

Patrouiiler, v. n. (pop.) Door dik en dun loopen, fladderen, ploeteren, in vuil water of slijk
plassen, morsen. — [Mil.] De ronde of patrouille
doen, patrou ill ére n.—PATROUILLER, v.a.(pop.)

MILLE. P - de loop , z. v. a. LYCOPE. P- d'oie, z. V. a.
CHÉNOPODE. P- d'ours, z. v. a. ACANTHE; ook:

stinkende nieswortel m. — [Econ.] La p- dun
verre, d'un vase, dune coupe, etc., de voet van
een glas, vaas, beker, enz. — [H. n.] P- pelue of
velue, z. V. a . CALANDRE . P- d'oie, de crapaud,
de lion brulde, handelsnamen van verschillende
schelpen. -- [Jeu] Zeker jongensspel, waarbij eenige
koperen muntstukjes tegen een' muur of in de
hoogte geworpen worden, en welke de speler wint,
als zij b ij 't nedervallen minder dan eene span van
elkander liggen. — [Mar.] P- d'ancre, anker/tand f.,
blad n. of hand f. tan een anker. La p- de l'ancre
tourne, -het anker springt. Laisser tomber la p- de
l'ancre, het anker onder den kraanbalk vieren.
P - d'oie, z. PATTE-D'OIE beneden.

P- s de voiles,

leuvers m. pl. P. de carguefond, gordingleuver m.
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P-s de Ionnettes, rjqleuvers der bonnetten. P-s weduwen le verzékeren, weduwengeld n., pa ude ns, de boutine, ri/leuvers, boeljnleuvers. P
létte f. - Pauletter, v. a. De paulette of 't
danspect, ijzeren klaauw m. aan eene houten hand- weduwengeld betalen.
spaak. P-s de far, platte ijzeren haken m. pl.— [Mus.]
Paulmée, f. [Cheval.] Ridderslag ni.
Lijntrekker m., lijnpen f., rastraal n., werktuig
Paume, t. Vlakke hand, handpalm, palm f.
om een' notenbalk in eens te trekken. Beneden dec hand. - (pop.) Siffler qn. en p-, iemand roeopening f. van blaasinstrumenten, zoo als de fluit, pen door op de holle hand te fluiten. - [ Métrol.],
hobo enz. - [ Tech.] Knip m. of sluiting f. aan of Palme, vuist, palm f., soort van maat ter
een foedraal, aan eene brieventasch, enz. - liet lengte van ongeveer 8 centimeters, waarvan men
dikke platte einde aan een suikerbrood. Vleesch zich weleer bediende om de afmetingen van 't paard
der slagers. - Onderste gedeelte van den-hakni. te bepalen. - [Bot.] P- de Christ, z. PADIE de
hennep- of vlasstengel. - Borstelhout n. (in welks Christ. - [Constr. nay.] Ongeschaalde lop m. (van
geboorde gaten de borstelbundels met gesmolten een' mast), vierkante borst, neut, pen t. - PAUME, f.
pik bevestigd worden). - Sluitinostrook f. aan de Het kaatsen: Le jeu de Ja p-, of enkel P-, het
voorbroek; -- kleine strook stof van afstekende kaatsspel. Jouer a Ja p-, kaatsen. C'est on grand
kleur op een uniformkleed. - Klaauw m., hou- joueur de p , hij is een eerste kaatser. Jouer a Ja
vast n., ijzer, dat met zijn puntig einde in hout longue p-, a Ja courle p-, in de open lucht, in
gedreven of in gips of kalk vastgesol(ieerd wordt. eene omsloten kaatsbaan spelen. - Jeu de p-,
P- da grand ressort, borst 1. van de slagver (aan kaatsbaan t. Jeu de p- couvert, ddcouvert, overdekte, opene kaatsbaan. - Salle nue comme on
een geweer).
Patté, e, adj. Met eene soort van poot of voet. jeu de p-, niet gemeubleerde zaal f.
Paiirné e, adj. (en part. passé van paumer)
- [Bias.] Croix p-c, breedarmig kruis n. Croix
p-c alésee, verkort breedarmig kruis. Croix p-c (pop.): Avoir Ia gueule p-c, een' slag op t gezigt
nu pied fichd, breedvormig spitsvoetig kruis. - krijgen. - Paurnée, t. (Jilmeting t. van den
[Mus.] Papier p-, met het rastraal geljnd papier n. hennep- of vlasstengel met de hand.
Paumelle, f. [Bot.] Gerstsoort f., die in vele
Patte-de-lion, 1. [Eaux et for.] Zamenlooping op een zelfde middelpunt van verschillende streken van Frankrijk zeer algemeen is. - [Chas.],
lanen in een bosch. - [Bot.], z. onder PATTE. - Z. V. a. PAUMILLE. - [ Tech.] Spinlap, ham/lap m.
Patte. de -loup, I. [Constr. nay.] Tandiasch f. der garenspinners; handplaat f. der zeilmakers;
- [Papet.] Glanssteen, liketeen ni. - Patte- ook de naam der handbeschutting van sommige
d'oie, 1. [Mar.] J ianepoot M., Z. ook 3I0U1LLER. andere werklieden. - [Serr.J Deurhengsel n.
- Plaats f., waar twee goten eener bestrating zich
Pannier, v. a. (alleen in de pop. zegsw(jze):
tot eene enkele vereenigen. - [Bot.] , z. v. a. CHÉ- P- Ja gueuJe it qn., iemand een' slag op 't gezigt
geven. I'AUMER v. n. [Mar.] , in de MiddellandNOPODE. - Z. ook OlE.
Patte-pehi, m. ([am.) Sluwert, schijnheilige m., sc/me zee z. V. a. se touer, zich verhalen. - [Tech.]
iemand, die onder een eerlijk en vriendelijk voor- Den handlap, de handplaat gebruiken, daarmede
komen zijn arglistig oogmerk weet te bereiken. werken.
Paiimet, ni. Handpiaat f.. z. PAUMELLE.
(Ook van dieren, inz. van vossen gebruikt). Paurnier, in. Kaatsmeester, kaatsbaanlmouMen zegt ook in 't vrouwelijk PATTE-PELUE, al
der
ook
men
van
in. P- -raquetier, balnet- of sla,qnetmoker. een' man: Cet homme, cette
spreekt
femme est one vraic patte-pelue. (Piur. Des pat- Palmtakdrages' in. (vroeger van de terugkeerende
kruisvaarders en pelgrims gezegd). - Ook als adj.
tes-pelus, Des pattes-pelues.)
Maitre Panp-, kaatsbaanmeester.
m
Patter, V. U. [Mus.] Notenbalken met het ra~ gebézigd:
ière, t. Vrouw des l:aaisbaanhouders; vrouw,
traal of de lijnpen trekken, rastrdien.
die
eene
kaatsbaon
zwaar
van
houdt, kaatsbaanhoudster.
adj.
Pootig,
poot,
inz.
Pattti, e,
PaumiHe, t. [Chas.] Gebogen ijzerdraad m.,
ruigpootig, gevederd tot op den poot: Pigeon, Coq
waaraan de lokvogel vast zit.(ploeg.
p , ruigpootige duif f., haan in.
PaumliJon, m. [Agric.] Voorstel n. van den
Patuil é, e, adj. [Bot.]: Feuilles p-es , ordeloos
Paumoyer, V. n. (weleer) Hantéren, inz. de
afstaande en eenigzins nederliangende bladeren n. p1.
]P âtui-age, in. Weiland n., weide t. Bons, wapens /mantdren. P- one lance, eene lans drillen.
gras p-s, goede, vette weiden. - Avoir droit de p- - [Mar.] Door de hand laten gaan (een touw).
sur one terre, het weide- of drjfregt op een land P- on cable, een zwaar touw nazien, met de sloep
hebben. - Pâture, f. Voeder, voer, voedsel n. onder de touwen halen om ze na te zien.
Pauniure, I. [Vdner.] Kruin of kroon f. van
voor 't vee, voor de vogels, ook voor de visschen.
- Pâtuié, e, adj. [Prat.] Afgeweid, afgegraasd: den hertshoorn, waar die zich in takken splitst
Prairie p-c, afgegraasde weide t. - Tot grazing (ook empaumure geheel en).
Paupérisnie, in. [Econ pol.] Armwezen n.,
of afweiding voor 't vee bestemd. - Pâtui-eau, in.
[Anc. cout.] Wedeplaats f. - Pâtiirer, V. a. 't bestaan van een groot getal armen in een' Staat,
Weiden, grazen. - Pàtiireur, in. [Mii.] Bui- vooral wanneer dat bestaan door sommige moeijeljk
ter m., die de paarden naar de weide brengt, voe- wegteruimen oorzaken voortdurend wordt gemaakt;
leer f. van de verarming, hare oorzaken en genees
derknecht in. bij 't leger.
Paturiti, RI. [Bot.] Soort van grasplant f., middelen, p a u p eel s mu s n.
Paupière, f. Ooglid n. Les p-s sent hordécs
die goed veevoeder oplevert.
Paturon, fl1. vétér.] Koot f. Cheval blessé de petits poils qu'on appelJe ciJs, de oogleden zijn
met kleine haartjes omzet, die men ooghaartjes
au p- aan de kool gekwetst paard D.
noemt. Ouvrir Ja p-, de oogleden openen; (fig.)
F Patiirsa, f. [Md.], z. v. a. SYPHILIS.
Panciarticulé, e, adj. [H. n. ] Lilt weinige wakker worden, ontwaken; - geboren worden. gelddingen bestaande (van de voelsprieten der in- Fermer (Clore) Ja p-, de oogleden sluiten; - (fi g.)
secten). - Paucidenté, e, adj. [Bot.] Met wei- slapen; .- sterven. Fermer Ja p-, les p-s 11 qn.,
iemand de oogleden sluiten, hem in zijn sterfuur
nip tanden of uittandingen (van bladeren). ciflore, adj. [Bot.] Met weinig bloemen. - bijstaan. - Het haar of de haartjes der oogleden:
weinig
bladeren.
P- noire, blonde, zwarte, blonde oog/maren n. p1.
Paneifollé, e, adj. [Bot.] Met
- Paneijugué, e, adj. [Bot.] Met weinig paren - [H. n.] Soort van baars met bewëqeljke vliezen
bijblaadjes of inkervingen (van zamengestelde bia- boven de oogen, die als oogleden dienen, ooglidderen). - Paneinervé, e, Paiieinervié e, baars m. (ook persègue, persèque geheeten).
Panpiettes, f. p1. [Cuis.] Gespekte en gefar
adj. [Bot.] Met weinig ribben. - Paueiradié,
ceerde vleeschreepen, die men in papier gewikkeld
e, adj. [Bot.] Met weinig stralen. - Pauclruguetix, iieise, adj. [Bot.] Met weinig rimpels. braadt en moet eene scherpe saus opdischt, p a uPaucite, f. [1)idact. 1 Klein getal n., kleine pietten f. p1.
Paupoire, I. [Tech.] IJzeren plaat f. , waarop
hoeveelheid of menigte f.
Pauicrain of Pancrin, m. [Mar.] Sjouwer. de fiessc/menblazer den bodem der flescim plat drukt.
Pausaire, in. [Anc.mar.] Hoofd n. der roeizeehavens.
in.
in
de
werkman of lastdrager
Gierige reeder in. tCEAU. jers. - [Ant.] Priester, die de pauzen bij de proeessiën
von ]sis regelde, p a u s a r i us m.
Pauf'oreean, in. [Chas.], z. V. a. PAUPOURPause, I. Staking f., stilstand in. eener hanPaulette, t. [Jui'.] Begt, dat weleer de meeste
ambtenaren bij de regtbank en 't finantie -wezen in deling of eener beweging voor een weinig tijds,
Frankrijk jaarlijks aan den koning betaalden, ten verpoozing, p005, tussc/menpoos, tusschenpoozinç/,
."inde de voos-deelen hunner bediening aan hunne p a u z e f. 11 fit one p- an milieu de son sermon,
-

-

-
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,

-
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hij maakte een rustpunt, hij hield wat stil in 't
midden zijner rede. La procession fit une p- dans
Bette rue, de processie (plegtige omgang) stond stil
in deze straat. Dans un travail contenu, it faut
dle petites p-s de temps en temps, bij aanhouden den arbeid moet men van tijd tot tijd wat rusten.
-- [Mus.] Rust, pauze, inz. de rust eener reheele
maat; teeken, dat die rust aanduidt, rustteeken n.,
pauze f. Demi-p-, pauze, ter waarde van eene halve
noot. — [Mar.] Ligter m. inz. te Archangel. —
-- [Tech.] Plaats f., waar de hamer eener klok
aanslaat. -- Vereischte tijd in. om 't goud tot zékeren graad van dunheid te slaan. — i- Passer,
v. a. Eene lettergreep bij 't zingen drukken, aan
-houden.—E
pauze in de muzijk maken.
Pauusie, f. [Bot.] Soort van olijf f.
Pauusinlénie, f. [Méd.] Het ophouden der
maandstonden, kritische leeftijd m. der vrouw.
Pausse, Paussuus (pr. — suce), in. [H. n.]
Ilaakkever m. (van 't geslacht der houtkevers). —
iPadussiles, m. pl. Haakkeversoorten f. pl.
Paatkas, m. (pr. —kasse) Soort van indisch
katoendoek n.
Pauvre, adj. Arm, behoeftig, het noodige niet
of te naauwernood hebbend, nooddru ft'ic,; ook: onbemiddeld, niet rijk genoeg voor zijn' rang of staat.
Homme p-, arm, behoeftig mensch in. En ce payslà les paysans sont fort p-s, in dat land zijn de
boeren zeer arm. P- comme Job, zoo arm als Job.
— (fam.) C'est un p- hêre, un p- liable, z. HERE,
Proc.) P-s gens noot guère d'amis,
DIABLE.
arme menschen hebben weinig vrienden.
Etre
Bien p- pour son rang, zeer onbemiddeld voor
zijnen rang zijn. Vous faites eet homme -la bien
plus p- pull nest, gij maakt (noemt, besc rij ft)
dien man veel armer. veel minder gegoed, dar, hij
is. Mourir p-, arm sterven, sterven zonder goederen na te laten. — (Loc. fain.) Vous m'aimez
mieux p- que riche, gij wilt mij arm maken, geloof ik (tot iemand, die ons iets te duur wil laten
betalen of op groote onkosten of uitgaven wil brengen). -- Pays p-, arm, door de natuur karig bedeeld land n. ; ook: land, welks bewoners arm zin.
—hospice p-, arm godshuis of gesticht n. (dat ontoereikende of zeer middelmatige fondsen of inkomsten heeft). Bibliothêque, Jardin p-, arme,
karig toegeruste boekerij f., tuin in. Mine p-, arme,
niet veel metaal houdende erts m. Langue p-,
arme, niet woordenrijke taal f. Sujet p-, arm, mager onderwerp n. Composition, Dessin p-, schrale,
bekrompen, onédele behandeling, teekening f. —
Pauvre wordt ook bi wijze van beklag of mede
ook minachtend voor: Armzalig, ellendig,-lijden,
gering, nietig, slecht, gebrekkelijk, gemeen, enz. ge
dien zin staat het altijd voor zijn-bruikt(en
subst.) Le p- homme! ii a bien souffert, die arme
man! hij heeft veel geleden. Qu'as-tu, mon p- enfant? wat scheelt u, arme kleine? Voilà mon phabit tout gaté, nu is mijn arme rok geheel bedorven. De p- pain, De p- étoífe, slecht, gering
brood n., gemeene, nietige slof f. Il fit une p- harangue, hij deed eene onbeduidende, armzalige aan
Cela fait un p- effet, dat doet eene arm--sprak.
zalige, nietige uitwerking. Cet habit a p- mine,
dat kleed, die rok ziet er slecht, sober uit. II nous
donna un p- diner, hij gaf ons een schraal, sober
middagmaal. — I1 ne ma pas dit un p- mot, hij
heeft mij geen enkel woord (van troost, van beleefdheid, enz.) gezegd. — ( fam.) C' est nu p- sire,
't is een nietig, onbeduidend, onverdienstelijk m.ensch.
-- Cet auteur p- nest nullement un p- auteur,
die arme, behoeftige schrijver is in geenen deele
een slecht, middelrnalig schrijver. -- Somtijds, in
deftigen of dichterl jken stijl, heeft pauvre een régime: Leurs champs sont p-s de vains trésors.
mals riches (te vrais biens, hunne velden zijn arm
aan ijdele schatten, maar rijk aan wezenlijke goederen. = . PAUVRE, m. Arme, behoeftige, nood
nooddruftige; bedelaar m. Donner l'au--lijden,
móne aux p-s, den armen aalmoezen geven. P-s
honteux, z. HONTEUX. P-s de la commune, de la
paroisse, gemeente-armen, bedeelden. -- Cet homme
fait le p-, die man houdt zich arm, hangt den
arme of behoeftige uit. — (fam.) Un p- d'esprit,
een man van bekrompen verstand, een kleingeestig
man. — [Eert.] Bienheureux sont les p-s d'esprit,
zalig zijn de armen van geest. — (Proc.) Le pest toujours p-, de arme is (blijft) altijd arm. Qui
— (

--
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donne an p- prête a Dieu, wie den arme geeft,

leent aan den fleer. Donner au p- n'appauvrit pas,
aalmoezen geven verarmt niet. — Pauuvrecnent,
adv. -4rmeljk, armoedig, armzalig: I1 vit p-, hij
leeft armoedig. Il est vêtu p-, hij is armzalig gekleed. — ( fam.) Il éerit p-, hij schrijft zeer middelmatig, vrij slecht. (bedelaarster f.
Pauvresse, f. (fam. et pop.) Arme vrouw,
Pauvret, m., -te, f. (verklw. van pauvre)
(fam.) Arme bloed m., arme ziel f.
Pauvreté, f. Armoede, behoefte, nooddruft f.,
gebrek n.; armoedigheid. behoeftigheid, schamel
f. Tomber dans une extreme-heid,noruftg
p-, tot de uiterste armoede vervallen. — La pdun pays, d'une province, de armoede van een
land, gewest (vgl. PAUVRE) . — (Loc. fam. et lig.)
I1 a jeuné ]e carêrne, ii est chu en p-, ( van iemand,
die veel vermagerd is), hij heeft een heel pak uit
hij Is van de graat gevallen. Qui a.-getrokn,
bonne heure en sa vie na pas toujours p-, eens
weelde is niet altijd armoede. — (Prov.) P- nest
pas vice, armoede is geen schande, onteert niet.
En grande p-, n'y a pas grande Ioyauté, armoé
ziet zoo naauw niet, nood breekt wet. P- engendre tricherie, armoede zoekt list. — [Dévot.] Pévangélique, evangélische armoede, vrijwillige afstand van wereldsche goederen (naar den raad van
't Evangelie). P- d'esprit, armoede van geest, onverschilligheid voor aardsche bezittingen. — Voeu
de p-, gelofte f. van armoede (eene van de drie
geloften der kloosterlingen). — (fig.) La p- d'une
langue, de armoede eener taal. P- d'idées, armoede
van denkbeelden. — (Jig. et fam.) armzaligheid,
nietigheid, onbeduidendheid f. (in dezen zin ook in
't meerv.): Cet ouvrage est d'une grande p-, dat
werk is zeer erbarmelijk, ellendig, slecht. I1 ne dit
que des p-s, hij zegt niets dan nietigheden, zotternjen, laffe, geestelooze taal.
Paux , m. pl. [Pêche] Staken m. pl. eener
drijvende vischweer. — z. ook PAL.
Pauaxi, m. [H. n.] , z. v. a. uoec0 du Mexique.

Pavage, m. Straatmakerswerk. straat-, vloerwerk n., bestrating, bevloering f.: P- de cailloux,
de lave, en asphalte, en bols, bestrating van keijen,
van lava, van asphalt, van hout. — Payer Ie p-,
het straatmakersloon betalen. — [Anc. jur.] Straatgeld n., opbrengst voor 't onderhoud der straten.
— P av ageer, in. [Anc. j ur.] Ontvanger van
't straatgeld .
Pavaiseur, m., z. PAVOISEUR.

Pavaine, m. [Bot.] Soort van amerikaansche
sasso frasboomm m. (ook Bois de cannelle en laurier
des Iroquois geheeten) .
t Pavanage, in. Vertoonmaking, pralerij f.,
hoogmoed m. — Pavane, f. Paauwendans in.,
spaansche dans van hoogst deftige beweging. —
[Mus.] Wijs f. van dien dans. — [Bot.]
n., hout van den molukschen ricinus of
wonderboom; — z. v. a. PAVAMTE. — Pavaner
(se), v. pr. (iron.) Stappen als een paauw, eene
hooge borst zetten, zich trotsch aanstellen. — Pavaneuur, m. [H. n.] Amerikaansche bastaardnachtegaal m. — t Pavanier, m. (bij Rabelais)
Pronker; — danser van den paauwendans.
Pavao, m. [H. n.] , z. CORACINE ENSANGLANTEE.
Pavate, m. [Bot.] , z. PAVETTE.

Pavé, i n. Straatsteen, vloersteen m., plavei f.,
inz. straatkei m.; bestrating f., steenen vloer in.,
plavleisel n., straatweg, straat m. P- de marbre,
de grès, marmeren, zandsteenen vloersteen, vloertegel m. of vloerplaat f.; ook: marmeren, zandsteenen
vloer m. Une charretée de p-s, eene kar vol straat
Lever les p-s, de straatsteenen-sten,rakij.
opbreken. Grand p-, groote straatsteenen of keijen.
Petit p-, kleine straatsteenen, baksteenen. P- réfendu, straatsteenen van de halve dikte. -- Le pde vette ville, de cette église est beau, de bestrating dier stad, de bevloering dier kerk is fraai.
Entretenir Ie p- en bon état, de straten of de bestrating in goeden staat houden. Le p- de Delft Is
Rotterdam, de straatweg van Delft op Rotterdam.
Ne quittez pas Ie p-, blijf op de straat; volg steeds
den bestraten weg. — Le haut du p-, de straat
voor voetgangers, de kleine steenen, het voetpad
langs de huizen (trottoir geheeten, als het hooger
dan de staat ligt). D'ici Is la ville eest tout p-,
van hier tot de stad is de weg geheel gestraat. —
-

Loc. fig., farm ou prov.) Batteur de p-, Battre le
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p-, z. BATTEUR, BATTRE. Br uler le p - , Z. BRuLER
(v. a.) Cet homme est sur le p-, deze man heeft

geene woning, kan nergens onderkomen, heeft geene
dienst. On la mis sur le p-, men heeft hem op
straat gezet. I1 était sur le p- du roi, hij was op
Bene veilige plaats, op vrijen grond. Ne galoppez
pas sur le p-, ga voorzigtig te werk, haast u zoo
niet. Le p- de Paris lui vaut beaucoup, hij heeft

veel klanten, verdient veel geld in Pars (van een'
geneesheer,
geneesheer, dans-, muzijk-, teeken, taalmeester, enz.)
le haut du p-, den voorrang, de hooge
hand nemen. Faire quitter Ie p- a qn., iemand van
de baan dringen, maken dat hij zich niet meer
durft laten zien. Tomber sur le p-, tot de uiterste
armoede vervallen. I1 a le nez sur le p-, hij is er
geheel en al onder. Bride en main sur le p- ! Ne
galoppez pas sur le p-, op de straat moet men
langzaam rijden; in leedere, bedenkelijke zaken moet
men zich niet overhaasten. Tater le p-, het terrein
verkennen, met omzigtigheid te werk gaan. -- Les
p-s le disent, de straatsteenen klappen het, jan en
alleman weet het.
PAVE , E, adj. (en part. passé van paver): Chemin
p-, bestrate weg m. Salie p-e de marbre, en mosaïque, met marmer, mozalk bevloerde zaal f. —
( Loc. prov.) Les rues en soot p-es, er is overvloed van, men zou er de straten, de daken met
kunnen beleggen. z. ook GOSIER.

Paveeheur, m., z. PAVOISEUR.

Pavement, In. Het bestraten, bevloeren; bestratings- of bevloerings- materialen n . pl.; bevloering f., vloer in., inz. veelkleurig of bont vloerwerk n.
Paver, v. a. Vloeren, plaveijen, bestraten, met

st; raatsle( }yen beis gen. I^- une allee de carreaux

de marbre, een' gang met marmeren tegels, platen
beleggen. — Ook zonder voorwerp: Les voitures
ne peuvent passer dans une rue ou Ion pave, de
rijtuigen kunnen eene straat niet doorrijden, waar
gestraat wordt. P- a sec, in zand plaveijen. P- it
barn de mortier, met mortel, kalk vloeren.

Pavesade, I. [Mar.] , z. v. a . PAVAIS . — [Anc.
mil.] Het verschansen achter schilden. — Groote

horde f., teenen schild of scherm n., achter 't welk
zich de boogschutters plaatsten om hunne pijlen af
te schieten — Pavessier, nl., z. PAVOISEUR.
Pavette, f. [Bot.] Struik m. van 't geslacht
der krapgewassen in Indië en Afrika.
Paveur, in. Straatmaker, plavejer.
4 Pavide, adj. Beschroomd, bang.
Pavie, m. [Hort.] Soort van perzik f., die vast
aan den steen zit. — [Bot.] of Pavier. Amenikaansche kastanjeboom m. — [Com.] Soort van
gewerkt linnen n., weleer in Vlaanderen en Necler1Vormandie gemaakt.
t Pavier, in. [Mar.] Verschansing f., z. v. a.
.

BASTINGAGE. - [Bot.] , z. PAVIE. -- Pavier,

v. a. et n., z. v. a. PAVOISER.
Pavilion, m. Tent, veldtent f., ronde of ge1 jkzijdig vierkante groote legertent f.: Tendre un
p-, eene tent opslaan. — Tentbed, paveljoen n.:
Un p- de taffetas, een paveljoen of tentbed van taf.
— [Cath.] Voorhang m., voorhangsel n., gordijn f.
Le p- du tabernacle, het voorhangsel van den tabernakel, van het sakramentshuis. Le petit p- du
eiboire, het kleine voorhangsel van het hostiekasje.
--- [Arch.] Koepelvormig uitstek in 't midden van
een gebouw ; zomerhuisje , tuin- of buitenhuisje
met rond dak, paveljoen n. I1 n'y a qu'un corps
de logfis et un p- au milieu, er is slechts een
hoofdgebouw en een paveljoen in 't midden. I1 a
fait bátir un p- an bout de son jardin, hij heeft
een lusthuisje of paveljoen aan 't einde van zijnen
tuin laten bouwen. — [Anat.] P- de l'oreille ,
Oorschelp f., uitwendig oor n. Le p- des trompen
utérines, de mond of opening der eileiders of trom
eenes als 't ware met-petnvaFloius(d
franjes omgeven rand heeft). — [Bias.] Verhemelte n.
van fluweel of hermelijn boven den mantel van 't
wapenschild. — [Mus.) P- chinois, z. v. a. BONNET j
chinois. — [Tech.] Plank f., die al de plankjes j
eenei jalousie bedekt, als zij opgehaald is. — Facet
of ruit f., aan het ondervlak van den als brillant
geslepen diamant. — Uitstaand ondereinde van een'
trechter, van eene trompet, van eene klok, van eene
sonde en dgl. [Mar.] Vlag f. P- de poupe,
vlag van achteren, hekvlag, achtervlag, nationale
vlag, kampanje-vlag. P- de beaupré, geus f. P- pour
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faire des signaux, seinvlag. P- de conseil, pisjaarvlag (welke tot teeken dient, dat men aan boord
moet komen). P- amiral, admiraals-vlag. P- de
pilote. loodsvlag. P- p arlementaire, parlementairof witte vlag, vredevlag. Faire p- blanc, de witte
vlag opsteken (tot een teeken, dat men zich wil
overgeven). Trafiquer sous p- neutre, onder onzijdige vlag handel drijven. Le p- couvre in marchandise, de vlag dekt de lading: de handel der
onzijdige mogendheden moet door de oorlogvoerende
natiën geëerbiedigd worden. Mettre p- bas, de vlag
laten zakken, strijken. Embrasser le p-, de vlag op
schoot halen, zamenbinden (opdat de wind niet vrij
daarmede kan spelen). z. ook AMENER, AREORER,
ASSURER, BAISSER (ook /1g.), BERNE. - (fig.) Se

ranger sous le p- de qn., zich onder iemands vlag
scharen, zich onder de bescherming van iemand begeven, zijne partij kiezen. Déserter le p-, de vlag
verlaten, van zijne partij afgaan. -- (fig.) Vlag,
de zeemagt, oorlogsvloot f. eenei natie. Le p- anglais domirae sur les mers, de engelsche vlag
heerscht op de zeeën. Cet amiral a soutenu I'honneur du p - hollandais, die admiraal heeft de eer der
nederlandsche vlag opgehouden, gehandhaafd.
Pavillonné, e, adj. [Bias.] Geopend (van
den wald-, jagt- of posthoren, als de groote openinq (pavilion) van een ander email of kleur Zs):
Ook gezegd van de kasteelen en torens, welker wets'haan van verschillende kleur is. Il porte de gueules
it une tour ronde p-e dor, hij voert een' ronden
toren met een' gouden weêrhaan in een rood veld.
-- Pavillonner, v. a. Eene vlag hijschen, vlaggen. -- PAVILLONNER, v. n. (pop.) Schertsen, gek
maken. (vloersteenen dienstig.-heid
Pavirnenteux , euse, adj. [ Minér. ] Tot
Pavion, m. [H. n.], z. v. a. PAPION.
Pavois, m. [Anc. mil.] Groot, met blik besla-

gen schild n., van onderen snel een' ijzeren prikkel
(om tot bescherming der handboogschutters in den
grond gestoken te worden), p a v é s e f. — Élever,
Porter sur le p-, op het schild zetten, ronddragen
(gelijk de oude Franken hun' nieuw verkoren' koning of veldheer deden). — (fig.) I1 faisait p- de sa
conscience contre toutes leurs attaques, zin geweten was hem ten schild tegen al hunne aanvallen.
-- [Anc. mar. ] Schanskleed n. — Pavolser,
v. a. [Mar.] Vlaggen, met vlaggen versieren. —
[Anc. mar.] Net schanskleeden dekken, met schans
vlaggen versieren. — [Anc. mil.] Met-kledn
het schild dekken. — Het part. passé komt ook als
adj. voor: Bátiment pavoisé, met vlaggen versierd
schip n. — Pavoiseur, m. [Anc. mil.] Schildvoerder , schilddrager , boogschutter m. met een
schild of pavése.
t Pavon, m., nu PAON, paauw m. -- Pavonaire, f. [H. n.] Paauwveder f., soort van
polypenhuis. — Pavonaeé, e, adj., z. PAONACE.
— Pavone, f. [H. n.] Straalachtigesteenpolyp m.
— t Pavonesque, adj. Paauwachtig; ijdel,
trotsch, pronkend: Vanité p-. — t Pavonesquein:ent, adv. Als een paauw; op hoogmoedige
wijze. — t Pavonesse, f., nu PAONNE. — Pa vonite, f. [H. n.] Versteende paauweveder f.,

pavoniet in.

Pavot, in Mankop, maankop, slaapbol, heul
papaver m. P- coquelicot of enkel CoQUE--sapbol,
dat woord. P- somnifère, slaapwekkende

LICOT , Z.

mankop (waaruit men in 't Oosten den o p i um
wint, die als een gomachtig sap uit de insnijdingen
vloeit, welke men in de onrijpe zaaddoos maakt.
P- cornu, gehorende slaapbol, ijzergraauw schelkruid n. (ook chélidoine corniculée of glaucienne
en glaucium geheeten). — (poét.) Les p-s du sommei!, de Morphée, de slaap m. Morphée avait
verst sur lui tous ses p-s, hij lag in diepen slaap. —
(Loc. prov.) Comparer la rose an p-, twee geheel
verschillende dingen met elkander vergelijken.
Pavouane, f. [H. n.] Papegaai ni. van Guiana,
met rooden halsband.
Paya, m. [Com.] Witte zijde f van Aleppo.
— Soort van gesponnen katoen n.
Payable, adj. Betaalbaar: Lettre de change
p- it vue, op zigt betaalbare wisselbrief m. —
Payant, e, adj. Betalend: Il n'y avait parmi
nous que quatre personnes p-es, er waren onder
ons maar vier betalende personen. — Billet p- (in
tegenstelling met billet gratis, vrijkaartje), biljet
of intreekaartje, waarvoor men betaalt. -- Carte

PAYE
p-e, rekening van 't verteerde bij een' tafelhouder
(in tegenstelling met de spijskaart). -- Ook als
subst.: Le nombre des p-s était de six seulement,
't getal der betalers, der betalende personen beliep
niet meer dan zes.
Paye of Paie, f. [Mil., Mar.] Soldij f., krijgsrnansloon n., betaling, bezoldiging f., traktement n.;
zeemans-maandgeld n. P- de capitaine, de lieutenant, kapiteins-, luitenants-traktement. Haute p-,
hooge soldij, hoog maandgeld; — (ook gebézigd van
dengenc , die de hooge soldij trekt) Les hautes
p-s du regiment, dun vaisseau, de hooge soldij
genietenden van 't regiment, de hooge maand elders, de matrozen 1e klasse. Moyenne p-, gemiddeld
maandgeld; gemiddeld maandgelder, matroos 2e
klasse. Basse p-, laag of klein maandgeld; klein
maandgelder, matroos 3e klasse. — Morte p-,
doode of verloren soldij f., invalide, uitgediend
soldaat, die in een garnizoen onderhouden wordt;
— (bij uitbreiding): oud bediende, die 't genadebrood eet. — [ Fin.] Morte-p-s, onvermogenden,
die de hun opgelegde belastingen niet kunnen betalen (non-valeurs). — Paye wordt ook van 't
loon, het dag- of weekgeld der werklieden gebruikt:
Les ouvriers recoivent ordinairement leur p- tous

les huit jours, de arbeidslieden ontvangen doorgaans om de acht dagen hun loon. — Betaling,
uitbetaling, boning f.: La p- des soldats se faisait tous les cinq jours, de betaling der soldaten
had om de vijf dagen plaats. Jour de p-, betaaldag, dag van uitbetaling, loondag in. — Betaler,
schuldenaar m.: C'est une bonne, mauvaise p-, 't
is een goede, kwade betaler. — (Loc. prov.) Dune
mauvaise p- on tire tout ce qu'on peut, van een'
slcehten betaler haalt enen wat men kan; ook; men
moet van een' mensch niet meer vergen, dan hij
doen kan.
Paye, e, adj. (en part. passé van payer):
Ouvrier p-, betaald werkman m. Somme p-e, betaalde som f. Lettre de change p-e, betaalde wisselbrief m. — Etre p- pour qc., voor iets betaald
worden, iets voor geld, voor loon doen. -- (Loc.
fam.) Je suis p- pour cola, ik heb mijn loon daarvoor gekregen, dat is mij zuur opgebroken. Ii a
été bien p-, hfj heeft zijn verdiend loon (straf)
gekregen. Te voilà p- de ta raillerie! zoo is uwe
spotternij nu betaald gezet! Me voilà bien payé
de mes services, dat is nu min dank voor mine
diensten. -- (Loc. prov.) Tant tenu, tant p-, zoo
't werk, zoo 't loon; zoo de waar, zoo 't geld.
Payelle, f. [Tech.] Zoutzieders pan f, (poéle).
Payement, Paiennent of Pairnent, f. Betaling, voldoening, schuldafdoening f. Faire un p-,
eene betaling doen. 11 me la donne en p-, hij heeft
het mij in betaling gegeven. L'escompte pour un
prompt p- est dun pour cent, de korting, het
disconto voor eene prompte of spoedige betaling is
een van 't honderd. — De tot betaling gestelde tijd:
Le jour du p-, de betaaldag m. — (fig.) Vergelding,
belooning, straf f.: Le bonheur est le p- de la
vertu, le malheur celui du vice, het geluk is de
belooning der deugd, het ongeluk is de straf der
ondeugd.
,

Payee, iie, adj., z. PAïEN.
Payen , m. [Tech.] Voetbank f. van eenen

pottebakker.

Payer, v. a. Betalen, voldoen: P- ses dettes,
zijne schulden betalen. J'en paye trois cents Ilorins,
ik betaal er drie honderd gulden voor. Je lui ai
payé Ie tout en trois termes, ik heb hem het geheel in drie termijnen betaald. P- ses créanciers,
zijne schuldeischers voldoen. P- le toyer dune
maison, de huishuur voldoen. — P- une lettre de
change, een' wissel betalen. -- P- cent francs de
patente, d'impositions, honderd francs aan patent,
aan belastingen betalen. L'hectolitre de vin paye
tapt d'entree, het hektoliter of vat wijn betaalt
zooveel aan inkomende regten. — Se faire bien p-,
zich goed laten betalen, zijne diensten, zijn werk
duur aanrekenen. Se faire p-, zijne diensten ver
trekken voor 't geen men ambtshalve-kopen,gld
om niet moest doen, zich de handen laten smeren.
— (pop.) P- pirate, chopine, bouteille b qn., iemand
in eene herberg traktéren. — (fig.) P- le tribut it
la nature, den tol aan de natuur betalen, sterven.
Je vous paye le tribut de reconnaissance que je
vous dois, ik betaal u den u verschuldigden tol
der dankbaarheid. — P- les violons, z. v. a. Faire

--
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les frais de qc., z. FRAIS. z. ook DANSER. I1 le
payera (als bedreiging). hij zal 't weten, 't zal op

hem verhaald worden, hij zal er voor boeten. z.
ook MARCHÉ ; ook BATTU (m.), CASSÉ, LASSER,
ENCHÈRE. -- (fig.) Vergelden, beloonen, erkennen;
vergoeden, schadeloos stellen. Rien ne peut p- les
services que vous m'avez faits, niets kan de diensten vergelden, die gij mij bewezen hebt. P- qn. de
retour, iemand gelijk met gelijk vergelden, met gelijke munt betalen. Un moment de honheur nous
paye de beaucoup de jours de peine, een oogenblik
geluk vergoedt ons vele dagen van smarte. z. ook
CHAGRIN. — Betalen, boeten; doen boeten, straffen.
P- de sa tete un grand forfait, eene groote euveldaad met zijn hoofd boeten. P- de sa liberté, de sa
vie un instant de plaisir, een kortstondig genot
met zijne vrijheid, met zijn leven boeten (betalen,
koopen). P- qn. de tons ses crimes, iemand voor
al zijne misdaden doen boeten. I1 paye pour tons
les autres, hi boet voor al de anderen. — (absol.)
Se défendre, Refuser de p-, weigeren te betalen.
Ne pas aimer a p-, niet gaarne betalen. — ( fam.)
Cela est it p-, dat is geld waard (om te zien, te
hooren, enz.) . — ( fig.) P- ric-à-ric, alles op den
prik betalen, niet te veel noch te weinig betalen. —
(Loc. prov.) Qui répond paye, wie borgt blijft,
moet betalen. Il faut p- on agreer, wie schuldig is,
moet betalen of ten minste goede woorden geven. —
Payer heeft dikwijls eene bijwoordelijke bepaling bij

zich: P- comptant of argent comptant, z. COMPTANT.

P- it vue, op zigt betalen. P- au mois, it la semaine, bij de maand, bij de week betalen. P- a la
minute, terstond, zonder uitstel betalen. --- P- avec
of de qc., met iets betalen. Je vous payerai aver
des marchandiseo, ik zal u met koopwaren betalen.
P- de belles paroles, schoone woorden in plaats
van geld geven. P- d'ingratitude, met ondankkaarheid betalen, vergelden. P- de raisons, met woor-

den betalen, gronden aanvoeren. z. ook AUD ACE.
P- de sa personne, zich zelven niet ontzien, zijn
leven niet sparen; zelf handelen, zelfde handen uit
den mouw steken. C'est un homme qui paye de
bonne mine, qui ne page que de mine, zijn goed
uiterlijk is 't beste, 't eenige, wat er aan dien man
is. — P- en especes, en papier, in specie, in papier
betalen. — (Loc. prov.), z. BOURREAU, CHAT, CAM-

BADE, MONNAIE. — [ Constr.j Cette pièce de boes

payera pour l'autre, dat stuk hout zal 't ontbrekende voor 't andere opleveren. . SE PAYER,
v. pr. Zich zelven betalen. I1 se page par ses mains,

hij betaalt zich zelven; hij stelt zich schadeloos met
hetgeen hij van zijn' schuldenaar in handen heeft.
Cela ne peut se p-, dat is onbetaalbaar. — Zich
tevreden stellen, zich laten paaijen. I1 ne se paye
pas de belles paroles, hij laat zich met geen mooye
woorden paayen. Je ne me paye pas de cela, ik
ben daarmede niet tevreden. — Cela ne se ;peut
p-, dat is onbetaalbaar. — Se p- de raisons, zich
laten te rept wijzen, voor de bijgebragte redenen
.wichten. — Elkander betalen: Nous nous sommes
payé ce que nous nous devious. — Betaald worden: Cette marchandise se paye de suite, die waar
wordt op staanden voet, kontant betaald.
Payeur, m., -ease, f. Betaler m., betaalster f.;
betaalsman , betaalsheer , betaalsmeester , ui.tbetaler m. Bon p-, Mauvais p-euse, goed betaler,
slechte betaalster. — P- de l'armée, betaalsmeester, uitbetaler van 't leger. — In dezen zin ook
als adj : Officier p-, uitbetalend officier, betaal- of
kwartiermeester.
Payol, m. Vloei nl., dek n. van een roeivaartuig). — [Anc. mar.] Broodkamer f.
Pays, m. Land n., landstreek f., landschap,
gewest; rijk n. Bon, Mauvais p-, goed, slecht land.
P- de Bois, de chasse, hout-, ,iagtland. P- peuplé,
désert, bevolkt, woest land. P- montueux, marécageux, bergachtig, moerassig land. P- étrangers,
vreemde landen. L'homme est le mime en tons p-,
de mensch is dezelfde in alle landen, oorden, streken. La Hollande est un p- coupé de canaux,
Holland is een van kanalen doorsneden land, gewest. I1 régna longtemps on paix sur ce pays,
rijk,
regeerde lang in vrede over dat land, dat rijk,
dien staat. — P- plat, vlak, effen land (in tegenstelling met bergachtig land). P- plat, open land,
platteland n. (in tegenstelling met de versterkte
plaatsen). — Haut p- of P- d'amont, hoog land,
binnenland (waar de bronnen der rivieren zijn) .
,
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Péache, f. [Expi.] .dardachtige chloriet in.
P- bas, laag land (aan de riviermonden, bij de Zee).
Les Pays-Bas, de Nederlandert. - P- d'obédieiice, (z. CHLORITE.)
Péage, in. Tolgeld, tolregt n., tol in. (weggeld,
coutumier, Z. OBEDIENCE, COUTUMIER. P- latin,
Z. latin; - Ook: Latium n. - P- de cocagne, Z.
bruggeld, sluisgeld, enz.). Payer, Percevoir le p-,
COCAGNE. P•- de Sapience, d'Adieusias, oude toe- het tolgeld betalen, ontvangen. Feriniers du p-,
namen van Normandi&, van Gascogne. - Vin de p-, I to lpachters in. pi. - Tol m., plaats waar het tol-

wijn m. van 't land, van 't kanton; inz. wijn, die 1 geld betaald wordt, tolhuis n.: II faut vous arrêter
niet van de eerste kwaliteit, niet van een' beroem- au p-, gij moet aan den tol, aan het tolhuis ophouden wijnberg is. Cheval de p-, inlandsch paard, den.—Péagei-, m. Tolontvanger, tolgaarder, toilepaard van inlandsch ras. - [Mil.] P- de cluicane, man; tolpachter m. Péagier, m. Tolpligtige in.
Péanite, m. [Anc. minér.], z. v. a. GEODE.
doorsneden, ongelijk, bergachtig land n. Battre le
Péat, In. [Agric.] flak f., houweel n. voor de
p , Battie du p-, Z. BATTIIE. Courii' le p-, le plat
p-, z. COUR1R. -- Gagner p-, vorderen, spoed ma- wijnstokken.
P eau , f. huid t., vel n., het natuurlijk uitwenken. - Voir Ie p., reizen. - (/ q.) Faire voir du
p a une personne, iemand de handen vol geven, dig bekleedsel van het dierlijk en inc. van 't menItem veel moeite, verlegenheid brouwen. - ( fig. et schetjk ligchaam: La p- du lion, du serpent, de
fani.) Parler, Juger a vue de pays, volgens een laigle, de Ja baleine, de huid van den leeuw, van
vluglig overzigt . Zonder grondig onderzoek spreken, de slang, van den arend, van den walvisch. Poordeelen. De quel p- venez-vous? (lot iemand, ferme, unie, floe , blanche, flasque, ridde, rude,
die niet weet of schijnt te weten, wat aan ieder noire, vaste, gladde, fijne, blanke, slappe, gerimbekend is) Waar komt gij van daan? Zijt gij pelde, ruwe, zwarte huid. La p- est coinposde de
een vreemdeling in Jeruzalem? Ii a vidé le p-, trois couches clilférentes: le derme, le corps mutird p-, hij heeft de vlugt genomen, het hazepad queux et I'épiderme, de huid bestaat uit drie vergekozen, de plaat gepoetst. - (pop.) Envoyer au schlllende lagen: de lederhuid, het onderhuidsche
p bas, opeten, doorslikken, naar binnen sturen. - bindweefsel en de opperhuid. - Maladie de p-,
11 est de tous les temps et de tons les p-, hij is huidziekte f. Cette nialadie lui a fait faire pvan alle markten thuis, hij weet van alles med te neuve, die ziekte heeft hem een nieuw vel doen krijpraten; hij is een wereldburger. Z. ook CARTE, gen, doen vervéllen. - ( fi g.) P- de poule of Chair
de poule, dote, kippevel, toestand der menschenCOINNAISSANCE. - ( fi g.) P- perdu, afgelegen land,
land met weinig of geen hulpbronnen, zonder handel huid, waarbij zij in ruwheid naar die eener geof nijverheid. - (Prov.) Autant de p-, autant de plukte hen gelijkt, z. ook op CHAIR. - (Loc. fam.
guises of Chaque p- ui en guise, Claque p- a ses et prov.) Crever, Enrager dans sa p-, van spijt
-

-

-

sa b ots,

Z. GUISE. P- ruiné vaut mieux que p
perdu, hrter bedoren land dan geen land.
Land, vaderland IL, gebortegrond m. (patrie, 501
natal). La France est mon p-, Frankrijk is mijn
geboorteland, vaderland. Aimer son p-, zijn vaderland beminnen. Avoir l'accent de son p-, den tongval van zijn land hebben. Etre du inênie p-, lads lieden, landgenooten zijn. - (lam.) Ecrire an p-,

naar huis schrijven. Recevoir des nouvelles du p-,
tjdieg van huis krijgen. - Avoir la maladie (lu
p , het heimwee hebben. - (Loc.prov.) Cel homme
est Men de son p-, die man is zeer onnoozel, ligtgeloovig. - (Proc.) Nul nest prophète en son
p , een proplieet is in zijn vaderland niet geëerd.
Le p- est lá od Ion peut vivre, waar men 't goed
heeft, daar is 't vaderland. - Pays wordt ook van
de inwoners eens lands gebruikt: P- catholique,
protestant, civilise, katholijk, protestantsch, beschaafd, land. Chaque p- a ses usages, ses moeurs,
ses habitudes, ieder land heeft Zijne gebruiken,
zeden, gewoonten. - PAYS, m., -E, f. (pop.)
Landsman in., landgenoot m. en f. Cost un de
mes p-, une de mes p-es, 't is een mijner landslui. Bonjour, p-, dag, lands.
Paysage, m. Landschap n., landouw
het landschapschilderen; geteekend, geschilderd landschap. Je vis le plus beau p- du monde, ik zag
het schoonste landschap der wereld. - Ce peintre
réussit parfaitement dans le p-, die schilder slaagt
uitnemend in 't landschap. - Ce p- est dun jeune
peinire, dat landschap is van een' jongen schilder.
-

-

Illort.]: Jardin p-, kroinlijnige, onregelmatig aangelegde tuin ni., waarin de
kunst eene bevallige wanorde heeft weten voort te
brengen. - Paysa iste, in. Landschapschilder.
- Ook als adj.: Peintre p-.
Paysan, m., -ne, t. Boer, landman, huwman,
veldelinq, akkerman ni., boerin f. Riche p-, Belle
p -ne, rijke boer, moojje boerin: La classe, La vie
des p-s, de boerenstand, het boerenleven. - ( fig.)
C'est un p-, un gros p-, II a lair dun -' 't is
een boer, een lomperd, hij ziet er plomp uit. PAYSAN, NE, adj. Boersch, landelijk: Avor lair p-.
een boersch voorkomen hebben. Les habitudes p -nes,
de boersche, landelijke gewoonten f. p1. - a LA
PAYSANNE, bc. adv. Op zijn boersch, op boerschen
trant: dtre vêtu a In p-. - ± Paysandaille, f
(dmnigr.) Boerenvolk n., boerenkinkels In. pi. PAYSANNE, t. Soort van dans m. - [Hart.] Naam
eener peersoort , ook eener tulpsoort. z. ook onder
PAYSAN.
S Paysanneile, f. Boerenstand m.;
boersche zeden en gewoonten f. pl., boerachtghmd f.
—[Théât.] Tooneelstuk, welksvertooners boerenzijn. 1
Pé, m. Tech.] Opstaande teen m. in mande- 1
werk, staander in. - Opstaande leisteen m. tot steun
van een' icijenhoop.
- Paysager, m.
g

--

uit zijn vel springen, zich verbijten,
ten, zijn spijt of
misnoegen of jaioerschheid niet durven toonen. Les

os lui percent Ja p-, II a Ja p- coilde sur les os,
II na que les os et Ja p-, z. OS. La p- lui demange, de huid, de rug jeukl hem, hij wil slaag
hebben. Cette 1111e est grasse it pleine p-, dit meisje
ic dik en vet, is spekvet. Vous avez beau faire,
ii ne changera pas de p-, il inourra dans sa p-,
gij moogt doen wat gij wilt, hij zal niet veranderen. - Avoir grand soin de sa p-, zeer bezorgd
voor zich zelven zijn, een weekeljk, verwijfd leven
leiden. II fait bon marché de sa p-, hij verkoopt

zijne huid goedkoop, hij schat zijn leven niet hoog.
II vend bien cher SR p-, hij verweert zich dapper.
- (pop.) Sa p- ne me
tente gudre, zij behaagt
mij niet, ik heb geen zin in haar. File a grande
envie de votre p-, zij zou u gaarne tot man hebben. - De van het dier afgezonderde huid f., vel n.;
bereide huid f., leder of Icir a. P- de boeuf, de
cheval, de veau, de renard, de chèvre, ossen-„
paarden-, kalfs-, vossen-, geitenhuid. P- de mouton, sch a penvel n., schapenvacht f. P- vernie, ver-

nist lu/er n. La culotte est de p- blanche, de
broek is van wit Ieder. - P-v fraiches, versch inarokijeleder n. (dat te Bouaan gemaakt wordt). P- de chien de mer, zeehondenvol, robbenvel n.
(tot gladmaking en poljsting gebruikt). - Contes
de p- d'âne, z. CONTE. - (Prov.). z. GOUDRE,
OURS. Huid, schil f., vlies n. (van vruchten, planten, bloembollen, enz.) La p- des pêches,
des fruits a noyau est fort délide, de huid, het
vlies der steenvruchten is zeer fijn. Le raisin muscat a Ja p- dure, de muskaaidruif heeft eene harde
huid. Con fi re des abricots sans p-, abrikozen zonder schil inmaken. La p- de J'oignon est três-mince,
de huid van u(jen is zeer dun. - Huid, soort van
korst f., die zich buiten aan sommige voorwerpen
zet, dik vlies m op zikere vochten.'
[H. n.] Pdane, de chat, de lièvre, de tigre, naam van verschillende porselein-schelpen. P- de bu ffl e, d'ouistiti,
soorten van kinkhorens. P- de civette, de serpent,
soorten van kegelschelpen.
Peaucier, adj. etsubst. in . [Anat.], Z. PEAUSSIER. - [Bot.] , Z. QUENOUILLE. (bevel polijsten.
Peau -de-chienner, V. 0. [Tech.] Met cobPeausserie, f. Kunst der huidenbewerking,
lederbereiding f.; - lederkooperj f., lederh.andel,
handel in. in bereide huiden of vellen; lederwaren,
huiden f. Pl.; - plaats, waar de huiden bereid
worden, leirtouwerij f. - Peaussier, in. Lederbereider, leirtouwer; - lederverkooper, leîrkooper nî. In dezen laatsten zin kan men in 't vrouwelijk
PEAIJSSItPIE lederverkoopster, zeggen. - Ook als
adj : Marchand p-, Marchande p-lOre. - [Anat.]
Muscle p. of als subst. PEAUSSIER, in. Jluidspiei' 1.
aan den hals.
-

PIXJIIEUR.

PEATITRAILLE
t Peautrallie, f. (bas.) Gespuis, gemeen,
slecht volk, janhagel n.
tPeautre, m. Huis n. der ontucht. Het woord
komt nu alleen voor in de pop. zegswijz
e: Envoyer
n. au p- of aux p - s, iemand naar den duivettã[Anc. mar.] Roer
^en loopen, item wegjagen.
Peautré, e, adj.
van eene schuit, stuur a.
[Bias.] Gestaart, met een' staart van ander email
of kleur dan de visch: Dauphin d'azur p - dor-,
blaauwe dolfijn met een' gouden staart.
Pee, adj. in. (alleen voorkomend in): Hareng
pee, pekelharing m.
Pecan, m. [H. n.] Muskuszwijn n. patira of
pekari m. , eene kleine zw(jnensoort in Zuid-imerika, tot welke ook de tajassoe of tagnicati behoort, dikwijls als din met den pekari beschouwd.
Peccable, adj. Zondig, voor zondigen vatbaar:
Peccadil
En cette vie tout homme est p .
Ie. 1. (fam et plais.) Ligte zonde, kleine feit f.,
gering vergrijp n., vergee/ljke misstap in. Peecant, e, adj. Zondigend: [Mid.] Flumeurs p-es,
bedorven, schadelijke vochten n. p1. Peecata, m.
Ezel in een openbaar dierengevecht, meester langPeecavi, m.
oor m. (fig.) Ezel, domkop m.
(latin; eig. ik heb gezondigd) (fain.) Berouwvolle
zondenbeljdenic f. voor God (alleen gebruikelijk
in): Faire son p , Dire ses p-, eene opregle schuldbelijdenis doen, zijne zonden ootmoedig belijden. Ii
suffit a Ia mart dun Pun p - pour être sauvô, op
het doodbed is eene berouwvolle zonderbeijden2s
voldoende om behouden, om zalig te worden.
Pche, f. [Bot.] Perzik f. P- fondante, Catonneuse, hative, tardive, sappige, vooze, vroegrijpe, laatrjpe perzik. iNoyau, Amande, Duvet de
p , perziksteen m. perzikpit f. perzikdons n.
(loc. fig. et pop) Un lit, coussin, matelas, faut e uil rembourrd de noyaux de p-, een zeer hard
bed, kussen n. zeer harde matras, armstoel al.
Pehe, 1. Visschkunst, kunst van visschen;
vischvangst, visscherij f. het visschen, het vischvischvangen; vangst f. gevangen visch m.;
plaats f.; vischregl a. Connaitre Ia p-, de vischkunst, het visschen verstaan. S'arnuser it la p - ,
zich met visschen, met de vischvangst vermaken.
La p- aux filets, a Ia ligne of a l'harnecon, a in
mar, dans les rividres, het visschen met netten,
met den hengel, in de zee, in de rivieren. La p.
aux harengs, de haringvisscherj, dc groote nering
of visscherij. La p - aux baleines, de Ia haleine,
II doll
de walvischvangt, groenlandsvisscherj.
nous régaler de sa p , hij 'moet ons op zijne vangst
onthalen. Combien vendez - vous voti'e p- ? voor hoe
Atfermer Ia p
veel verkoopt ge uwe vangst?
dune rivière, het vischregt in eene rivier verpach(bij uitbreiding) La p- des perles,
ten, pachten.
du corail, de parel-, koraalvisscherj. La p - des
débris dun vaisseau, het opvi.sschen van het wrak
[F!. sainte] P - nliraculeuse,
eens vaailuigs.
wonderdadige vischvangst (die van Jezus' discipelen). [Beaux arts] Schilderij, afbeelding t. daarvan, inz. de heerlijke schilderij van Raphakl, welke
die vischvangst voorstelt.
Péché, m. Zonde f. overtreding der goddelijke
of kerkelijke geboden. P- actual, dadelijke of wee- -
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leclfjke zonde, Z. ook COMMISSION, OMISSION, CAPITAL, (adj . ), CHAIR, FRAGILITÉ, HABITUDE, MORTEL,
VENIEL. P5 of Cas réservés, Z. CAS. P - contre

nature, tegennatuurlijke zonde. P- solitaire, zelfbevlekking f. (toni.) P mignon, troetelvonde,
lievelingszonde, kwade gewoonte 1., waarvan men
zich niet kan losmaken. P - de dupe, onnoozele,
domme zonde (waarvan de bedrijver peenerlei voor(Loc lam. et leg.) Ce nest pas un
deel trekt).
grand p - , dat is zoon groote zonde niet, daar hebt
ge zoo veel kwaad niet aan gedaan. En voilà pour
VOS p s , dat hebt ge voor uwe straf. us se sont dit
les sept p-s mortels, zij hebben elkander de grootste
beleedigingen gezegd. Rechercher les vieux p-s de
qn. , iemands oude zonde opzoeken, iemands levens-

-

-

-

gedrag onderzoeken. Metire qn. nu rang des p-s

oulilids, niets meer van iemand willen weten.
(Proc.), Z. PAIIDONNE, MISEIUCORDE.
Plefsé, e, adj. (en part. passé van pêcher):
Carpe p-c dans le Rhur, in den Rijn gevangen
Pei'les pes sur les côtes de Ceylan,
keeper m.
op de kust van Ceylon gevischte paarlen f. pi.
Tourlie pe, bagperturf in.
Pche-rnartin, Z. V. a. ALCYON. —Pehe-

-

-

pierre, m. [Ctiir.] Steen-netje n., werktuig met
een netje, om in de blaas het steengruis of den
steen te scheppen.
Pécher, v. n. Zondigen, de goddelijke of ker
feiten, misrioen, een'
kelijke geboden overtreden;
misslag begaan, een' pligt schenden, zich vergrj
pen, tegen de wet der zedeleer, tegen de regels der
kunst handelen. P contra les commandements de
P par
Dieu, tegen Gods geboden zondigen.
Vous ayes pichd
ignorance, uit onkunde feilen.
contre les règles de l'art, gij hebt tegen de regels
der kunst gezondigd.
Ii a péché par trap de
zèle, hij heeft door te veel ijver eenen misstap begaan. Il a pécité pour vouloir trap bien faire, par
trap de zéle, hij heeft gefeild., dewijl hij het te goed
[Méd.] Humeurs qui pèchent en
wilde maken.
quantité on en qualité, ligchaamsvochten, die de
vereischte hoeveelheid of hoedanigheid missen.
Ce via pèclle en couleur, par Ia couleur, deze
wijn heeft geene goede kleur, heeft zijne natuur
lijke kleur niet. Ce tableau pOdia par le colons,
(fam.)
het koloriet van die schilderij deugt niet.
Ce nest pas par lá quil pèctie, dat is zijn gebrek,
zijn zwak niet. (Prov.) Qui perd pèclie, wie
een verlies lijdt, verliest dikwijls de grenzen der
billjklieid of gematigdheid uit het oog
P4cher, v. a. Vangen (visch), visschen. P une
carpe, une penche, een' harper, een' baars vangen.
(bij
P un étang, een' vijver ledig visschen.
uitbreiding) P. des perles, da corail, paarlen, koP- un cadavre, des nlarchandises
raal visschen.
naufnagées, een lijk. verongelukte waren opvisschen. P- de Ia tountie, turf baggeren. Ook zonder
voorwerp: P- an fi let, (t Ia ligne, met het net,
(fig.) P - en eau trou
met den hengel visschen.
bIe, in troebel water visschen, uit wanorde of oneenigheid zijn voordeel willen trekken. (fig. , fans.
et iron. ou dinigr.) Oil a - t - il pêchë cela ? waar
heeft hij dat opgedaan. opgeviseht ? Ou a - t - il pèclië
eet homme-th ? hoe is hij toch aan dal mensch gekomen? hoe heeft hij zoo iemand kunnen kiezen?
p- au plat, vrij toetasten, uit den schotel nemen
(fam. et fi g.) Cet homme na
coat men verkiest.
sait qua p. an plat, n'aime qua p - an plat, die
man wit alles maar voor zich opgeschept vinden,
wil zich zelven niet de minste moeite getroosten.
P- on poisson, met den voet int walerraken, een
(Loc. pray.) Toujours pêche
snoekje vangen
qui en prend un, een klein vischje, een zoet visc/ije,
beter iets dan niets, beter een half ei dan een ledige
dop. II na qua mettne an pied dans lean pour
p- un poisson, alles gelukt hem, wat hij onderSE PECHER, V. ps. Gevangen, gevisc/it
neemt.
worden: Le than se pêche dans Ia Béditenranée,
de tonijn wordt in de Middellandscise zee gevangen.
(fig.) CaIn na se pêche pas dans Ia tête dun
sot , dal vindt men in 't hoofd van een' zotskap niet.
Pcher, fl1. [Bot.] Perzikboom m. Couleur
fleur iie p , perzikbloesemkleur f.
S Pêcheresse, adj. f. [Eaux at for.] De visscherij betre/fend: Ondonnance p-, verordening be[Diplorn.] TrOve p- , vertreffende de visscherij.
drag a. tusschen de ooriogvoerende mogendheden
om wederzijds de visscherij en de visschersvaartuigen ongemoeid te laten.
PECHERESSE, f, Z.
PÉC flEUR.
Pêeherie, f. Visscherj f., plaats, waar men
gewoonlijk vise/it, of die men om lv visschen heeft
voorbereid.
Pécheteau, BI. [U. n.], Z. V. U. BAUDROLE.
Pécheur, m. Péeheiesse, f. Zondaar m.,
(fam.) Lichtinis m., liqtekooi f.
zondares f.
Ook als adj.:
Vieux pécheur, vieille picheresse.
Tout homme est pécbeur, Nous sosisrnes tous pécheurs, alle inenschen zijn zondaars. La Badelaine
pécheresse, de zondigende Magdalena. les ames
péchenesses, de zondigende zielen f. p1.
Phehenr, ui. ease, f. Visscher in. vissclserin,
vieclister f. : P P-ease is In ligne, hengelaar rn,
-ster f. Banque de p-, visscherssclsuit f., visseher[dent., fig.] Je vous ferai p-s d'lsoinman rn
mes, ik zal u tot viescilers tan mnenscisen maken.
Ode als
(,
l.]
Anneau
flu p- Z. ANNEAU
cc
[U.
adj. gebruikt: Bateau p, Barque pause, visschersvaartuig a., visschersnan m. visschersboot f.
Péehenir-rnarin, in. [I I. n.] z. v. a. BAU
111101E. (Plar. Des pèchaurs-manins.) Pécheur
(Martinet of Martin-) P4ehenr - da - roi, m.
-
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P1CHEUR

[H. n.], z. V. a. ALCYON. -- Pècheur-du-Sé-

ne g al, m. [H. n.], z. v. a. BABOUCARD.

Péchurin , m. [Bot.] Kruidige zuid -amerikaansche vrucht f., die somtijds bij de bereiding
van chocolade gebruikt wordt.
Péchyagre, f. [Méd.] Elleboogsjicht f. -Péchyagrique, adj. Met elleboogspicht behebd
of geplaagd.
Péco of Péko, Pé-kao, m. Pecco, pecco-

thee f., eene fijne chinésche theesoort.
% Pécore, f. Stuk vee, beest, dier n. — (fig. et
injur.) Ezel, stommerik, botterik m.
5 Peeque, f. Zottin vol inbeelding, belagchelfjke wijsneus f.
,

Pecqueinent,

m. [Tech.] Druivenmost m.,

waarin 't marokijn -leder gedoopt wordt.
Pectate, m. [Chico.] Pectinezuur zout n.
Pecten, m. (pr.

pek -tènn) [Anat.] Schaam-

been n. [petten- veneris] . — [Bot.] Getande wilde
kervel f., venussteel m. — [H. n.] Kamschelp,
kammossel f.
Pectinaire, ni. [H. n.] Soort van zeeworm in.,
z. V. 0. AMPHITRITE.

Pectinal, e, adj. [H. n.] Kamvinnig . — PEC -

m. pl. Kamvinnige visschen m. pl.
Pectine, f. [Chico.] Plantengelei f., een nader
bestanddeel der rijpe vruchten, dat met de gom
Benige overeenkomst heeft en onder behandeling met
salpeterzuur appel- en suikerzuur vormt, p e c t íne f., péctinum n.

TINAU X,

Pectiné, e, adj. Kamvinnig. — [Anat.] Tot
het schaambeen behoorend: Muscle p-, of als subst.
PECTINÉ , M. Kamspier f. (ook muscle sus-pubiofémoral geheeten). — [Bot.] Feuilles p-es, kam
bladeren n. pl . — PECTINÉS , m. pl. [H. n.]-vormige
Soort van hoofdelooze weekdieren n. pl. — Pectineux, m. [Anat.] Schaambeenspier f., derde
dijspier. f. — Pectinibranche, adj. [H. n.]
Met kamvormige kieuwen (van weekdieren). —
Peetinicorne, adj. [H. n.] Met kamvormige
voelers of voelspr ieten — PECTINICORNES , m. pl.
Kamsprieten m. pl., eene soort van vlinders. —
Pectinifère, adj. [H. n.] Met kamvormige uitwassen. — Pectinifolié, e, adj. [Bot.] Met
kamvormïge bladeren. — Pectinirostre, adj.
[H. n.] Met kamvormigen snavel. — Pectinite, f.

of Peetoncnlithe, m. [H. n.] Kamsteen m.,

versteende kamschelp f.

Pectique, adj. [Chico.]: Acide p-, planten geleizuur, geleizuur, peclinum -zuur n., eene kleurboze, zuurachtig smakende gelei, die door salpeterzuur in slijm- en zuringzuur, door koken met
verdund zwavelzuur in metapectinumzuur ver andert.
Pectis, m. (pr. pek-tice) [Bot.] Bloemtuildra-

gende plant van de Antillen in Zuid - Amerika,

pectis f.
Pectoncailithe, m., z. PECTINITE.

Pectoral, e, adj. [Anat.] De borst betreffend,
tol de borst behoorend: Muscle grand p-, petit p-,
of als subst. Le grand, le petit p-, de groote, de
kleine borstspier f. — [Méd.] Voor de borst dienstip, de borstkwalen bestrijdend: Médicaments pectoraux, of als subst. PECTORAUX , M. pl. Borstmiddelen n pl. Sirop p-, borstsiroop f. — Ce vin est
vieux at p-, die wijn is oud en borststerkend. —
[H. n.] Mamelles p-es, borsttepels m. pl. Plumes
p-es, borstvederen f. pl . Nageoires p-es, borstvinnen f. pl. Poissons pectoraux, or als subst. PEC TORAUX, m. pl. Borstvinnige visschen, borstvinnigen m. pl. (doorgaans thoraciques geheeten). —
Croix p-e, borstkruis n. van de bisschoppen, ook

van sommige abten en abdissen. — PECTORAL, m.

[EI. jud.] Borstlap m. des hooge siers. — Peetorilogeie, adj. [Mid.]: Un =1 1 1ade p-, of als
subst. Un p-, een zieke, b ij uien men 't versch ij nsel waarneemt, dat den naam draagt van: Peetoriloq uie, f., borstspraak f. van sommige tering
P- chevrotante, z . v. a. EGOPHONIE . (Men-lijders.
lezealdaar b l a a t t o o n, inplaats van blaastoon.)
Péculat, m. Verduistering f. of onderslaan n.
van 's lands penningen, landskasbesteling f., staats
n. ---jPéceilateur, m.-diefstalm.,pcu
Landskasbesteler, landsdief m.—S Peculation, f.,
z. P. a. PECULAT.
Pécitle, m. [Jur.] Zelf verworven eigendom m.,

P1DARTROCACE.

---

eigen gewonnen geld of vermogen n., waarover
men de vrije beschikking heeft, peculiair vermogen,

p e c u 1 i u m n. -- .Spaarpenningen in. pl. , spaar
spaarpot m., overwinst f. Les ouvriers-geldn.,
portent leur p- á la caisse d'épargne, de werklieden brengen hunne overwinst naar de spaarkas. —

Péculier, ière, adj. [Jur.] Een' zelfverworven'
eigendom bezittend. — Weleer z. v. a. PARTICULIER.
t Pécune, f. Geld n., e c sZ n i a f. — Pécuniaire, adj. Geld betreffen
d, in geld bestaand:
Secours p-, ondersteuning f. met geld. Amende,
Peine p-, geldboete, geldstraf f. -- Its se sont
brouillés pour un intergit p-, zij zijn wegens een
geldelijk belang met elkander oneens geworden. —
5 Pécunieux, ieuse, adj. (fam.) Veel geld be-

zittend, rijk aan geld.

Pédagne, m. [Anc. mar.] . Soort van voet -

bank f. der galeislaven, wanneer zij moesten roeijen.
Pédagogie, f. [Didact.] Op voedingsleer, opvoedingswetenschap, opvoedingskunst, p cv d a g og i e k f. — Somtijds ook: huis n. van opvoeding,
kostschool f. -- Pédagogique, adj. Opvoed kundig, tot de opvoedkunde behoorend, p ce d a g óg i s c h. — (in ongunstigen zin) Verwaand, schoolmeesterachtig, pedant. — -t- Pédagogiste, m.
(ter vervanging van pédagogue, dat meestal in beschim p enden zin wordt gebruikt) Opvoeder, kost
— Pédagogue, m. Opvoeder,-scholuderm.
schoolonderwijzer, p ce d a g o o g m.; (doorgaans in
ongunstigen zin gebézigd van iemand, die onbevoegd en ongeroepen de daden en woorden van
anderen beoordeelt en gis p t): I1 fait lep-, hij hangt
a sent Ie p-, dat riekt
den schoolmeester uit. Cel
naar den schoolvos, daaruit kan men den school-

vos proeven.

Pédale, f. [Mus.] Groote orgelpijp f., die men
met den voet doet spreken, p e d a a 1 n. Clavier de
p-s, toetsenrij f. voor de voeten, voetklavier n., peda len f. pl. Jeu de p-s, voetregister n. — P-s de
piano, voettoetsen der piano. P-s dune barpe,
ijzeren toetsen van onderen aan eene harp, treden,
voettreden f. pl. — Diepste toon m. (van een serpent, fagot, ovhiclelde of groote basfagot, bazuin),
pedaal. — Tenir la p-, denzel fden toon verscheiden
maten door aanhouden, terwijl de andere doorgaan. — [Tech.] Trede, voetplank f. (waarmede
men eene draaibank, een' molensteen, enz. in beweging brengt) .
Pédalion, m. [Bot.] Indische plant f., welker
bloemen een' sterken muskusgeur hebben, p e d 6lion m.
Pédanchone, f. (pr. cl1=k) [Méd Kwaadaardige keelontsteking bij kinderen, p ce d á n c h o n e f.
Pédane, n1. [Bot.] Gemeene distel m.
.]

Pédant, m. Schoolvos; waanwijze, opgeblazen
schijnweter, betweter, smakeloos geleerde; mensch,
die stijf en angstvallig aan zékere beperkte vormen
en begrippen hangt en geene vrije beweging van
den geest toelaat, p e d á n t m. — PEDANTE, f. Betweetster, waanwijze f. ; albedilster, p e d á n t e f.
— PEDANT, E , adj. Schoolvossig , waanwjjs , ver
smakeloos, kleingeestig, bekrompen, letter--wand;
ziftend, p ed 6 n t. — % Pédantaille, f. (dénigr.)
Het ras der schoolvossen, de pedanten. -- z. v. a.
.

v. n. Den pedant,
den schoolvos spelen. — Pedanterie, f. Schoolvosser(j , schoolmeesterachtigheid , verwaandheid;
stijfheid, kleingeestigheid, letterzifting; smakelooze
eenzijdigheid, belagchel2,^ke neiging om alles te verachten, behalve wat men zelf kent en uitoefent,
p e d a n t e r i e f. — Pédantesque, adj. Schoolvossig, schoolmeesterachtig, schoolsch, stijf, bekrompen, gemaakt. — Ook als subst.: Le p-, het schoolmeesterachtige in 't gebied der letteren. Que de
moralisies tombent dans le p-! hoe vele zedeleeraars vervallen in 't schoolmeesterachtige. — Pédantesquemennt, adv. Op verwaande wijze,
schoolmeesterlijk — Pédantiser, V. n. Den pedant of schoolvos uithangen; zich stijf en klemgeestig gedragen, p e d a n t i s é r e n. — Ook als
v. a.: P- qn., iemand pedant of waanwijs maken.
— SE PÉDANTISER, V. pr. Pedant of waanwis
worden. — Pédantisme, m. Schoolvosser() f.,
de toon, houding, manieren van een' pedant of
schoolvos, z. v. a. PEDANTERIE . — De pedanten of
PEDANTERIE. — Pédanter,

.

waanwijzen.

S Pédarehie, f. (iron.) Kinderheerschappij f.
— Pédarehique, adj. De hinderheerschappfj
betreffend. p ce d á r c h i s c h. — Pédarthrocace, f. [Méd.] Ontsteking en opvolgende verzwering

PÉDATROPl.IF

--

der beenderen omtrent de gewrichten bij kinderen,
pcedarthrócace f.— Pédatrophie,f.[Méd.]
Uittering der kinderen, p w d a trop hi e f.; z. v. a.
CARREAU. — Pédatrophique, adj. Die kwaal
betreffend, peed a tróphisch. — Pédéraste, m.
Knapenschender, sodomiet, p ce d e r s t m. — Pédérastie, f. Knapenschenderij, tegennatuurlijke
ontucht, schandelijke vereeniging van mannen, sodomieterij, ptederastie f.
Pédère, m. [H. n.] Druivenkever m.
Pédestre, adj. Te voet, op de voeten rustend;

a

te voet gedaan: Statue p-, standbeeld te voet.
Voyage p-, voetreis f. Exercise p-, oefening f. te voet,
in 't loopen. Promenade p-, toertje te voet, wandeltoertje n. (Het woord komt, behalve in de genoemde voorbeelden, zeer weinig voor.) — Pédestreinent, adv. (fam.): Aller, Voyager p-, te
voet gaan, te voet reizen, voetéren.
Pédète, in. [H. n.] Soort van kaapsch konijn n.
Pédiaire, adj. [Bot.] Voetvormig, gevingerd
als de voet (van bladeren) .
Pédial, e, adj. [Anat.] Tot den voet behoorend. — [ H. n.] Plumes p-es, aan den voet groei jende vederen, voelvederen f. pl.

Pédicellaire, m. [H. n.] Steelworm m., steeldier n., soort van pol jp. -- Soort van schelp f. -Pédicelle, f. [Bot.] Bloemsteeltje n., steeltje van
elke bloem in t bijzonder. — [ H. n.] Tweede gele ding f. aan de voelsprieten der insecten. — Pédicellé, e,, adj. Gesteeld, door een steeltje gedragen.
PEDICELLES, m. pl. [H. n.] Stekelhuiden f.
pl. (echinodermes) met voelen.— Pédieelltile,m.
[Bot.] Zeer klein en fijn bloemsteeltje n. -- Pédiculaire , adj. [Méd.] (alleen voorkomend in):
klaladie p-, luisziekte f. (phthiriase). — PEDICULAIBE, f. [Bot.] Luiskruid n. (crète de coq). — Pédienle, m. [Bot.] Steel m., steeltje n. van som
(niet van bloemen en vruchten,-migepland
bij welke het pédoncule heet). Les p-s d'un champigeon, des lichens, des moisissures, de steeltjes
van een paddestoel, van de korstmossen, van de
schimmels. — [ Méd.] P- dune loupe, d'un polype,
steel van eene wen, van een vleeschrlewas. — Pédiculé, e, adj. Gesteeld, door een' steel gedragen.
— Pédienre, m. Geneesheer, die de voetkwalen
behandelt , voetarts, inz. likdorensnDder, ekster
Ook als adj.: Médecine p-, behan--ogsnijderm.—
deling der voetkwalen, der eksteroogen, der likdorens. Chirurgien p-, likdorensnijder.
Pédieux, ieuse, adj. [Ant.] Tot den voet behoorend: Muscle p-, voetspier, kleine strekspier f.
der teenen. Artère pédieuse, of als subst. PEDIEUSE. f. Voetslagader f.
Pédifère, adj. [Bot., H. n.] Met een' voet
voorzien. — Pédifornme, adj. Voetvormig. —
Pédile, m. [Bot.] Voetje n. — Pédilé, e, adj.
Met een voetje voorzien.
Pédilnve, m. [Méd.] Voetbad n.
Pédimane , adj. [.H. n.] Met handvormige
voeten. Mammifères p-s of als subst. PEDIMANES,
zcogdieren, bij welke de dieren der achtervoelen
van de andere teenen afstaat, buideldieren n. pl.,
buidelralten f. pl.
Pédiocle, m. [H. n.] Dier, welks oogen aan
den top van horens geplaatst zijn (gelijk de slak).
Pédionalgie, f. [Mid.] Voetzool - zenuwpijn f.,
zenuwachtig voeteuvel n., p e d i a t g í e of p e d i on e ur a l g í e f. — Pédion algique , adj. Die
kwaal betreffend, pediálgisch, pedioneu-

rálgisch..

Pédiononie, adj. [H. n.] Op de vlakte levend
(van vogels) . — PÉDIONOMES, m. pl. A fdeeling der
strandloopers, waartoe alleen de trapganzen (outardes) behooren.
Pédipulpe, adj. [H. n.] Met voet- of schaar
voelers. — PÉDIPULPES, m. pl. Schaarvoe--vormige
Iers m. pl. (soort van spinnen).
Pédomètre, m., z. v. a. HODO iETRE.
Pédon, m. Voetbode m.
Pédonenlaire, adj. Bloemsteelstandig; met
groolen of langen bloem- of vruchtsteel. — Pedonenle, m. [Bot.] Steel f. der bloem of der
vrucht (vgl. pédicule). P- unillore, bifiore, triflore,
multifore, :een -, twee-, drie -, veelbloemige steel. —
[Anat.] P-s de cerveau (of bras de la moëlle allongée) beenen n. pl. of stelen der groote hersenen,
twee strooken, waarin zich 't verlengde rnerg

splitst, na onder de brug van Varolius te zijn
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1555

doorgegaan. P-s du cervelet (of Cuisses de la moëlle
allongee) koordvormige ligchamen, twee korte en
dikke beenen, waardoor de kleine hersenen met het
verlengde merg zamenhangen. — Pédonculé, e,
adj. [Bot.] Gesteeld, door een' steel gedragen (van
bloemen en vruchten) . -- [ 1 I. n.] Op eene soort
van hals staande (van den kop van sommige insecten). — Op een' horen geplaatst (van de slakken
Pédoncaleux, ease, adj. Langste-ogen).lig, z. v. a. PEDONCULAIRE.
Pédonne, f. [Tech.] Ivoren of palmhouten
knop op het ronde ijzer des fluweelwerkers.
Pédophile, adj. ,Kinderlievend, veel van kinderen houdend. - PEDOPHILE, m. et f. Kinder-

vriend m., kindervriendin f. -- Pédophlébotomie, f. [Méd.] Het aderlaten der kinderen. —
Pédophiebotornique, , adj. Die aderlating betreffend, pcedophlebotomisch. —Pédothysie, f. [Rel. anc.] Opoffering f. van kinderen. -Pédotribe, in. [Ant.] Onderwijzer, meester m.
in de kampspelen. — Pédotrophe, in. [Didact.]
Leeraar , kenner der kinderverpleging , p ee d o t r o op h m. — Pédotrophie, f. Kinderverpleging, kunst van kinderen groot te brengen, p ce d ot r o p h i e f. — [Agric.] Leer of theorie f. der bemesting. -- Pédotrophique, adj. De kinderverpleging, ook de bemestingsleer betreffend, p ce c1 otróph is c h.
Pedum, m. (pr. —dome) Herdersstaf m.
Pé ase, m. [Myth.] Muzen- of dichterenros,
gevleugeld paard n., uit het bloed der door Perseus gedoode Medusa ontsprongen, Pégasus m. —
Monter sur P-, Enfourcher P-, Pegasus berijden of
best gen: gedichten of verzen maken. P- est rétif
pour lui, son P- est rétif, h ij is een gebrekki
dichter; zijne dichtader wil niet vloeijen. — [Astr.1
Pegasus, een noordelijk sterrebeeld. — [Bias.] I1
porte d'azur au P- d'argent, hij voert een' witten

Pegasus, een wit gevleugeld paard in een blaauw
veld. — [H. n.] Zeedraak m. (dragon de mer), een
zonderling gevormde visch van Amboina. — Pégasides, f. pt. Zanggodinnen, Muzen, Peg a si
des f. pl.
Péganlière of Pégolière, f. Pikschouw f.
Pègle, m. Soort van teer, verdikt teer n.
Pegmatite, f. [Minér.] , z. v. a. GRANITIN.
Pé gornancie, f. [Divin.] Waarzegging uit het
bronwater, pegornantie f. — Pégonnanelen, m., -ne, f. Bronwaarzegger m , - zegster f.
Pégon, m. [H. n.] Harde venusschelp f.
Pé got, m. [H. n.] Bastaardnachtegaal m. der
Alpen.(dellandsche zee.
1Pégouse, f. [H. n.] Soort van tong f. der MidPeï d'argent, m. [H. n.] Zilvervisch m. (van
't zalmgeslacht), argentina f. (argentine).
Peignage, m. [Tech.] Het kammen (der wol),
het hékelen (van vlas, hennep). — Peigne, m.
Kam m., bekend getand werktuig tot reiniging of
ontwarring van - t haar, ook als hoofdsieraad der
vrouwen. P- d'ivoire, ivoren kam. P- d'écaille,
dor, schildpadden, gouden kam. Les dents d'un p-,
de tanden van een' kam. P- fin, fijne kam. Pétroit of b dents rapprochées, naauwe kam. P- it
dents espacées, Gros p-, wijde, grove kam. Se
doneer un coup de p-, zich de kam door 't haar
halen. — (fig. et pop.) Donner un coup de p- à qn.,
-

iemand roskammen, doorhalen, mishandelen. Etre
sale comme un p-, zeer onzindelijk, morsig zin.- (Loc. prov.), z. MERCIER. — [Tech.] P- de cardeur, wolkaarderskam. P- de tisserand, werers-

kam; kamblad n. (dat de kettingdraden uit elkander houdt). P- de couvreur, houten hark f. der
rietdekkers.— P- dune futaille, kam van een vat.
— Steekkam. waarmede de speldenmaker de gaatjes
voor de spelden in de papieren steekt. — Werk
waarmede de harde zeep in stukken wordt-tuig,
verdeeld. z. ook CEOISOIRE. — [Bot.] P- de Vénus,
z. SCANDIX. — [Fl. n.] Kamschelp, kammossel f.-[Vétér.j Zékere kwaal van den paardenhoef, waarbij het haar zich als de tanden van een' kam oprigt. — Pei gné, e, adj. (en part. passé van peigner) : Cheveux Bien p-s, goed gekamde haren. —
(fig. et fam.) Cast un homme mal p-, of als subst.
C'est un mal -p-, 't is een slordig, slecht gekleed,
haveloos mensch. Un homme trop p-, al te net gekleed, gekapt man. Etre p- à Ia liable, a la turque, wanordelijk hoofdhaar hebben. — Jardin bien
p-, Allee Men p-e, goed onderhouden, goed schoon
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gehouden tuin m., laan f. — Ouvrage bien p-,
zorgvuldig bearbeid, behoorlijk beschaafd werk n.
Style trop p-, le zeer gelikte, gekunstelde stijl m.
— (pop.) 11 a eté bien, drulement p-, hij is. duchtig geroskamd, gehekeld, gehavend, afgerost. —
[Péche] Harengs p-s, geschonden haring m. Ook als
subst. : Du peigne, soort van gekamde wol. —
[Litt.] Le p-, het zorgvuldig bewerkte, beschaafde;
ook: gelikte, gekunstelde. — Peignée, C. [Tech.]
Hoeveelheid wol, vlas, hennep, die cle werkman te
gelijk op den kam, op den hekel brengt. -- (pop.)
Kloppartij f.: Its se sont donné une bonne p-, zij
hebben elkander danig afgeklopt. — Pelgne-muchau, m. [Agric.] Getand werktuig n. tot de
tweede bewerking der weiden.
Feigner, V. n. Kammen, uitkammen: P- ses
cheveux, sa perruque, sa barre, zijne haren, zijne
pruik, zijnen baard uitkammen. — P- un cheval,
een paard kammen, roskammen. P- de crinière et
la queue dun cheval, de manen en den staart
van een paard kammen. P- un chien, eenen hond
kammen. — [Tech.] P- de la lathe, wol kammen.
P- du lira, du chanvre, vlas, hennep hékelen. —
P- une fleur, eene bloem, hare verschillende deelen
in orde brengen. -- (lig. et pop.) Roskammen, hékelen, doorhalen, mishandelen, afrossen: Je le peignerai comme it faut, ik zal hem duchtig doorha
style, zenen stijl beschaven,-len.[Lit]Pso
olijsten, zorgvuldig bewerken. -- [Mar.] Ultra fe
en, uitschrappen 0/ losdraaijen om te slurpen.
-- SE PEIGNEII, V. pr. Zich kammen. — (fig. el pop.)
Elkander havenen, met elkander plukharen.
Peignear, ni., -ease, f, [Tech.] Wolkammer ni., -kamster f., hekelaar, vlas- of hennep-hekelaar m., -ster f. — Peign ier, m. Kammenmaker, kam-menverkooper m. — Ook als adj. Marchand p-. — Peignoir, m. tiaarmantel, poeder
kamdoek, badmantel. — Witte, gemakke--mantel,
ljke dames- overrok m. als ochtend- of avondkleed.
— (weleer) Scheerzak m. der barbiers, kamnienzak
des pruiknnakers. — Peiguon, m. [Tech.] Hoeveelheid vlas of hennep, die de spinner zich oen 't
lijf slaat. — PEIGNONS, m. pl. Afval in., korte kameiguure, f.
vezels f. pl. van de gekamde wol.
[Mar.] liet uitgekamde f., uitgeschrapt eind touw
PEIGNUaES, f. pl. Haar, dat bij 't kam--werkn.
men uitvalt, kamhaar, uitkansel n.
-

---

Peilie, File, Drie, f. [Pêche], z. v. a. EM_Papierlompen f. pl. (chiffons). —
Peiller, m., -ere, f., gebruikelijker CHiFFoNPILE. — [ Tech.]

NIE R, ZERE.

Pelrlehebee, m., z. PINCHEBEC.
Peindre, v. a. Schilderen, malen, afmalen,
uilschilderen, het penseel voeren. P- un homme,
une tète, un lion, une bataille, een' mensch, een
hoofd, eenen leeuw, eenen veldslag schilderen. I1 a
fait p- sa femme et ses enfants, hij heeft zijne
vrouw en kinderen laten uitschilderen, afmalen,
portretléren. -- P- l'histoi.re, Ie paysage, Ie por
historie-, landschap-, portretschilder zijn. —-trai,
(absol.) P- d'après nature, d'idée, de mémoire,
naar de natuur, uit zijne verbeelding, uit zijn geheugen schilderen. P- sur bile, sur bols, sur ivoire, op doek, hout, ivoor schilderen. P- b Thuile,
en détrempe, in olieverve, waterverw schilderen.
Il excelle dans fart de p-, hij munt uit in 't schil
hij voert het penseel voortreffelijk. — Be--dern,
schilderen, met figuren versieren: P- une galérie,
un plafond, eene galerij, eerie zoldering beschilderen. — Schilderen, verwen, met verve bestrjken,
den verfkwast gebruiken: P- une chambre, un
mur, eene kamer, eenen muur verwen. — Leur
couturne est de p- leurs lèvres, zij hebben de gewoonte hunne lippen te verwen. — Somtijds ook:
schrijven, letters zetten: Elle peint si mal qu'on
ne peut lire l'écriture, zij schrijft zoo slecht, dat
men haar schrift niet lezen kan. — ( fig.) Schilderen, door woorden als af€nalen, levendig voorstellen
of beschrijven: Homère a peint parfaitement les
dieux, Homerus heeft de Goden voortreffelijk geschilderd, voorgesteld. 11 peint Ie vice et la vertu
avec les couleurs qui leur sont propres, hij schil
maalt de deugd, en de ondeugd met de haar-dert,
eigene kleuren. — Ook met een' zaaknaam tot onderwerp: Ses écrits Ie peignent dans foute sa sim
zijne schriften schilderen , teekenen hem-plicté,
(doen hein kennen) in al zijne eenvoudigheid. — à
PEINDRE, loc. adv. Schilderachtig schoon, om uit-

geschilderd te worden. Voortreffelijk, keurig, zeer
schoon of netjes, enz. Cette rille est faite à p-, dat
meisje is beeldschoon, bij uitstek welgemaakt. Un
habit fait a p-, qui va a p-, een rok, die aan 't
lijf als geschilderd staat. , Cast pour l'aehever
de p-, S'achever de p-, Z. ACHEVER, S'ACHEVER.(Loc. fam.) Pour nous achever de p-, tot overmaat
van ongeluk. — SE PEINDRE, F. pr. Zich uitschilderen, zijn eigen portret of afbeeldsel maken; —
zich eenig ligchaamsdeel beschilderen of verwen.
Rembrandt s'est peint lui -mème, Rembrandt heeft
zich zelven geschilderd. Ce vieillard se peint (liever
se teint) la barbe, die oude man verwt zonen
baard. — (fig.) Cet auteur se peint dans ses ouvrages, die schrijver doet zich kennen, schildert of
kenschetst zich zelven in zijne werken. —(fig.) Zich
voorstellen, zich afschilderen: On se peint mal la
félicité d'autrui, men stelt zich eens anders geluk
verkeerd voor. — Geschilderd, afgebeeld, voorgesteld worden: Cela ne saurait mieux se p-, dat
kan niet beter geschilderd, voorgesteld worden. —
Zich afbeelden, zich afteekenen, afgeteekend, natuurijk voorgesteld worden: Les objets se peignent
dans une oude claire et paisible, sur une glace,
de voorwerpen teekenen zich af in een helder en
stilstaand water, op een' spiegel. — Zich kleuren:
Le ciel se peint dor at d'azur, de hemel kleurt
zich met goud en azuur.
Peine, f. Straf, kastding f. Infliger, Appliquer one p-, eene straf opleggen. Porter ia p• de son
crime, de straf zijner misdaad wegdragen, ontvangen. P- corporelle, afflictive, lijfstra f, ligchame)zlke straf. P- pecuniaire, geldstraf, geldboete. Pcapitale, doodstraf. — [Jur.] Sous les p-s de droit,
op straffe, bij de wet bepaald. P- arbitraire, wille
aan 't goedvinden des regters overgelaten.-keurig,
straf. -- [Theol.] Les p- éternelles, de l'enfer, de
eeuwige, de helse/te straffen. Les p-s du purgatoire,
de straffen des vagevuurs. La p- du darn, de straf
der verdoe€penis. —Pijn, smart, kwelling, moeite f.,
verdriet, leed, leedwezen, hartzeer, lijden n. Les
p-s du corps, de ti.gchaamspijnen, ligel€aainssmarten. Les p-s de l'esprit, de kwellingen, het lijden
van den geest. Cacher sa p-, zijne smart, zijn ver
zijn lijden verbergen. — Onrust f., angst in.,-driet,
bekommering, verlegenheid, onserustheid, bezorgd
Je ne sais que faire, ma p- est grande, Ik-heidf.
weet niet wat ik doen zal, mijne verlegenheid is
groot. Tu m'Otes dune grande p-, gij bevrijdt mij
van eene grootti onrust, bezorgdheid. Etre en pde la santé d' un am!, over de gezondheid eens
vriends bezorgd zin. Sc mettre en p- de ce que
peut arriver, zich ongerust, beangst maken over
',t geen gebeuren kan. — (faxra.) Être comme une
ame en p-, doodel jk ongerust zin.—Moeite f., erbeid in. Se donner de la p-, zich moeite geven,
moeite doen. Epargner a qn. one p-, iemand eene
moeite sparen, uitwinnen. La terse ne refuse ses
biens qu'a ceux qui refusent de lui donner leurs
p-s, de aarde weigert hare weldaden alleen aan dezulken, die weigeren haar hunnen arbeid te wijden.
Homme de p-, Gans de p-, daglooners, daggelders.
-- Arbeidsloon n.: Na retenez pas la p- du travailleur, du mercenaire, onthoudt den werkman.
den daglooner of huurling zijn' loon niet. — (Loc.
fig. et prov.) Nul bitin sans p-, z. BIEN m. Réussir
dans one entreprise on mourir b la p-, liever sterven, dan eenti ondernomen zaak opgeven. Cet infatigable ouvrier niourra a la p-, die onvermoeide werkman zal zich dood werken. Perdre sa p-, ses p-s,
vergeefsche moeite doen. Prenez la p- of Donnezvous la p- de faire cela, wees zoo vriendelij k dat
te doen. La p- ast pour reen, Je ne compte pour
riep la p-, ik zal 't volgaarne doen. — (tam.) La
chose an vaut la p-, de zaak is wel de moeite
waard. Cela nen vaut pas la p-, Ce nest pas la
p-, dat is de moeite niet waard, niet de pijne waard,
't sap is de kool niet waard. — J'ai de la p- à lui
communiquer cotta perte, 't is met weërzin, dat
ik hein dat verlies mededeel. -- (Loc. prov.) P- de
vilain nest conlptée pour neen, der armen leed
wordt niet geteld. Toute peine mérite salaire, een
arbeider is zijn loon waard. A chaque jour sufrit
sa p-, z. JOi1R. f Moeite, moe2jeljkheid, zwarigheid f.:
11 aura beaucoup de p- h gagner ce procès, 't zal,
hem moei, eljk vallen, veel moeite kosten, dat proces te winnen. 11 a bien de la p- à marcher, het
gaan valt hem zeer bezwaarlijk, moejeljk. ----- •ft

PEINER
adv. Naauweljks, te naauwernood: A
p- est it hors du lit, hij is naauweljks uit het
bed, hij is zoo even eerst opgestaan. A peine le soleil était-il levé, on (of qu'on) se mit en marche,
naauwelijks was de zon op, of men begaf zich op
weg. Il est à p- jour, 't is te naauwernood dag,
nog niet ten volle dag. Il faut à p- toucher ce point
délicat, men moet dit teeder puntte naauwernood,
slechts even aanraken. A p- s'il nous regarde, hij
ziet ons te naauwernood aan. II ne se soutient
qua p-, hij kan zich te naauwernood, niet dan
met moeite staande houden. — à GRAND'PEINE, loc.
adv. Met veel moeite, zeer moeijeljk of bezwaar
grand'p- arriverez-vous avant la nuit, zeer-lijk:A
bezwaarlijk zult gij vóór den nacht aankomen. —
AVEG PEINE, lcc. adv. Met moeite, met weerzin:
Porter on fardeau aver p-, met moeite, niet dan
met inspanning een' last dragen. Je no souffre sela
qu'avec p-, ik duld dat niet dan met weêrzin. —
SANS PEINE, loc. adv. Zonder moeite of inspanning,
gemakkelijk; gaarne, volgaarne, gewillig. I1 travaille sans p- douze heures par jour, hij werkt
zonder moeite twaalf uren daags. Je feral cette
commission pour vous sans p-, ik zal volgaarne
die boodschap voor u doen. — sous PEINE DE,
loc. prep. Op straffe van: Cela est défendu sous
p de vie, sous p- de la vie, sous p- de perdre la
vie, dat is op levensstra f verboden.
Peiner, V. a. Verontrusten, kwellen, verdrieten: Cette nouvelle ma beaucoup peiné, deze tij
heeft mij zeer verontrust, in groote verlegen -ding
afmatten: Ce travail-heidgbrat.—V2'mojen,
me peine beaucoup, die arbeid neat mij zeer af.—
Met moeite, met inspanning doen, niet dan met
moeite werken: Ce peintre peine beaucoup ses
ouvrages, deze schilder legt veel moeite aan zijn
werk te koste. (In dezen zin weinig gebruikelijk.)
— PEINER, v. n. Met tegenzin doen, moeite hebben:
On voit qu'il peine a punir, men ziet, dat het
hem moeite kost, zwaar Valt, om te straffen. (In
deze beteekenis weinig gebruikelijk.) — Zich vermoeijen of afsloven, zich afmatten, zich inspannen: I1 a peiné toute in journée a béclier, hij heeft
zich den ganschen dag met spitten afgesloofd. —
(fig.) P- à entendre les gemissements dun malade,
smart gevoelen bij 't hooren van 't gekerm eens
zieken. — Cette poutre peine beaucoup, deze balk
draagt te zwaar, zakt sterk door. — SE PEINER,
V. pr. Zich veel moeite geven : II n'aime pas à se
p-, hij geeft zich niet gaarne veel moeite. -- I1 ne
s'en est guere peiné, hij heeft zich daarom weinig
bekommerd. — Het part. passé is ook adj.: J'en
suis peiné, het smart mij. — Ouvrage peine, met
moeite of inspanning bearbeid werk n. Style peiné,
gekunstelde stijl m.
t Feineux, euse, adj., z. V. a. PÉNIBLE. —
La semaine peineuse, de lijdensweek, passie-week f.
Peint, e, adj. (en part. passé van peindre)
Portrait parfaitement p-, voortreffelijk geschilderd
portret n. — ( fig.) Moeurs fidêlement p-es, getrouw,
naauwkeurig geschilderde, beschreven zeden f. pl.
— [Com.1 Toiles p-es, sits, bedrukt lijnwaad f.,
katoen n. P- peint, behangselpapier n. — [EI. n.]
Couleuvre p-e, gevlekte adder f.
PE1NE, loc.

-

Peintade, Peintadeau, z. PINTADE, PIN-

TADEAU.
Peintre, m.

Schilder, fijnschilder, kunstschilder m. (p- artiste). Les p-s anciens, modernes, de
oude, de nieuwere schilders. P- d histoire, de paysage, de portrait, historie-, landschap-, portret
P- de genre, z. GENRE. P- sur bols, sur-schilder.
verre, sur ivoire, sur porcelaine, schilder op hout,
glas, ivoor, porselein. — Schilder, kamerschilder,
verwer (PEINTUREUR). P- en batiment, au gros
pinceau, a in grosse brosse, huisschilder, gro fschilder. — (Loc. fam.) Etre gueux comme un p-,
zeer slecht in zijne zaken staan. — ( fig.) Ce poète,
Cet orateur, Cet écrivain est un grand, excellent
p-, die (lichter, redenaar , schrijver is een goed,
voortreffelijk schilder, heeft eene levendige, aan
schilderachtige voordragt. -- Ook als-schouweljk,
adj.: Une femme p-, eene schilderes.
Peintreitu, m. Slecht schilder, kladschilder m
t Peintresse, f. (somtijds nog iron. gebézigd)
Schilderes l'.
Peinturage, m. Het verwen, aanstrjken met
verw. -- Slechte schilderij f., kladwerk n.
Peinture, f. Schilderkunst f., het schilderen.

-

PËLAGIQUE.

4 357

Exceller dans la p-, in de schilderkunst uitmunten. Renoncer à la p-, de schilderkunst vaarwel
zeggen, ze niet meer beoefenen of uitoefenen; —
(leg.) een plan laten varen, een' afkeer van iets
krijgen. — Schilderwerk, schilderstuk n., schilderj f. P- à l'huile, au pastel, en détrempe, , à
fresque, sur verre, sur toile, schilderwerk in olie
natten-verw,inpastél ervw,op
kalk, op glas, op doek. Enrichir les murs dun palais, une galerie de belles p-s, de muren van een
paleis, eene galerij met schoon schilderwerk versieren. -- (Loc. pop.) Cela est fait comme une
p-, dat is zeer netjes, zorgvuldig bewerkt. — Verw;
kleur, kleurmenging, schakéring f.: La p- de ce
tableau nest pas encore assez sèche, de verwen
van die schilderij zijn nog niet droog genoeg. It
donne aux fleurs leur aimable p-, hij geeft aan
de bloemen hare liefeljke kleuren, kleurschakéring.
—. P- en Bois, figuren f. pl., beelden, sieraden n.
pl. van verschillend gekleurd hout n. P- d'impress1on, het opdrukken van kleurlagen op hout-, metaal-, ijzerwerk. — [Niac.] P- au lait, witsel n.,
witkalk m. — (fig.) Schilderij, levendige beschrijving,
aanschouwelijke voorstelling f.: II excelle dans la
p- des moetirs, des passions, hij munt uit in 't
schilderen der zeden, der hartstogten. --- (#g.)
Faire une mauvaise p- de qn., iemand slecht afschilderen, eene ongunstige beschrijving van iemand
geven. — [Jeu de cartes] Figuur f., beeld, prentje n.
(heer, vrouw of boer): I1 na que des p-s dans
son jeu, hij heeft niets dan figuren in de hand. —
EN PEINTURE, loc. adv. (Tg, et fam.) In schijn,
schijnbaar, niet wezenlijk: II est riche en p-, h#
is rijk in schijn. Je ne voudrais pas y etre même
en p-, ik zou daar voor geen geld ter wereld
willen zin.
Peintuurer, V. a. Met verw bestrijken, aanstrijken, verwen. — Het part. passé is ook adj.: Mur
mal peinturé, slecht aangestreken muur m. Ce por trait West pas peint, it nest que peinturé, dat por tret is niet geschilderd, maar geklad. — Peinttireur, m. Verwer. -- Kladschilder, broddelaar,
slecht schilder m. — Peinturiurer, V. a. (iron.,
burl.) Kladschilderen, smeren.
,

Péjoratif, ive, adj. [Gram.]: Terminaison
p-eve, of als subst. PEJORATIF, in. Uitgang m., die

aan 't woord acne ongunstige beteekenis geeft (gelijk actie in bravache, ace in villace, aille in
criailler, enz.). — t 5 Féjoration, f. Verergering, verslimmering f.
Pékan, nl. [H. n.] Canadasche wezel f.
J'ékao of Pe -lto, z. PECO.
Pékin, m. [Corn.] Peking n., eene chinésche
zijdestof (naar de stad Peking). -- [Mil.] Beleedigend woord, waarmede de soldaten, inz. onder 't
eerste keizerrijk, de burgers aanduidden: ploert m.
— Bij uitbreiding: een niet-vermomde op een gemaskerd bal.
Pelache, f. [Anc. com.] Grof trijp n.
Pelaade, f. [Méd.] Het uitvallen der haren
(alopécie), waarbij ook de opperhuid, in de gedaante van schubjes of schilfertjes, loslaat. — [Tech.]
Door bijtmiddelen verkrégene, niet afgeschorene
wol f.
Peladon, in. [Tech.] IJzeren haak m., die
met eene schaft aan een' langen stok is bevestigd.
Peiage, m. Haarkleur, haargesteldheid f. van
sommige zoogdieren: Le p- du serf, du tigre, du
cheval, du boeuf, du chitin, etc. — [Tech.] Ont-

haring f. der huiden. — Weleer z. v. a. FOURRITRE.
PéIagIanisine, m. [H. eccl.] Leer f. van
Pelágius, een' engelschen monnik der Re eeuw,
die de erfzonde loochende, en beweerde, dat de
mensch uit eigen kracht kan zalig worden, p e l agianismus n.

Pélagie, f. [Mid.] Schilferige roos f. der handen, soms der beenen, zelden van 't gelaat. —
[H . n ] Soort van medusa of zeenetel f.
Pélagien, ne, adj. [H. eccl.] Aanhanger der
leer van Pelagius (vgl. PÉLAGIANISMIE), pel agia a is in. — PÉLAGIEN, NE, adj. Pelagiaansch.
Pélagien, ne, adj. [Anat.] Tot den oceaan
behoorend. — [H. n.] In de diepte der zee te vinden: Coquilles p -nes, zeeschelpen f. pl. — De volle
zee bezoekend, zich diep in zee begevend (van vogels). — PÉLAGIENS, m. pl. Zwemvogels m. pl. die
men op volle zee aantreft. -- Pélagique, adj.
[ H. n.] Diep in zee, ver van de kust zich ophou-
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Bend (van visschen). — Pélagoscope, m. [Phys.]
Kijker m., waarmede men naar de diepte der zee
ziet, pelagos koop m.—Pélagoseopie, f. Gebruik n. des dieptekjkers; onderzoek m. derzeediepte
met den pelagoskoop, pel a g o s k o p ie f. — Pélagoscopique, adj. Den dieptekijker of zijn
gebruik betreffend, pelagoskópisch.
Pélains, m. pl. [Anc. corn.] Zijde- of atlasachtige chinésche en oost-indische stoffen, p e 1 a m s
of pelangs f. pl.
Pélamide, f. [H. n.] , z. v. a. BONITE; LICHE.
-- Soort van hydra of waterslang f.
Pélard, adj. m. (alleen voorkomend in): Bois
p-, op stam geschild hout n.
Pélardeaux, m. pl., z. PALARDEAUX.

Pélargone, f. [Bot.] Kraansnavel, kraanvogelbek m., eene geranium-soort in meer dan 300
verscheidenheden, p e l a r g o n i u m n.
Pélasgigae, adj. De Pelasgen of oorspronkelijke bewoners van Griekenland betreffend,, p e1 á s g is e h. — Constructions p-s, z. CYCLOPEEN.
Pelastre of Pelàtre, m., z. PELLáTRE.

Pelauder, V. a. (pop.) Afranselen, af kloppen.
-- SE PELAUDER, V. pr. Elkander afranselen.

Pelé, e, adj. (en part. passé van peler): Peaux
p-s, onthaarde huiden f. pl. Cochon de lait p-,
geschrabd , onthaard speenvarken. — Fruit p-,
geschilde, gepelde, ontschaalde vrucht f. Fromage
p-, ontkorste kaas f. Arbre p-, afgeschaalde boom m.
Velours p-, geschoren fluweel n. — (fig.) Montagne
p-e, kale, naakte berg m. (zonder plantengroei).
-- Tête p-e, kaal hoofd n. — Le chien avait le
cou p-, de hond had een kalen, onbehaarden, kaal
geschaafden nek. — PELÉ, m. (fain.) Kaalhoofdig
mensch, kaalkop m.; — (fig. it dénigr.) gemeene
vent ni. — (Loc. pop.) I1 y avait quatre tondus
et un p-, er was maar een klein hoopje gemeen
volk.
Pélécanide, adj. [H. n.] Naar den pelikaan
gelijkend, pelikaanachtig. — PELÉCANIDES, m. pl.
Pelikaansoorten f. pl., vogels m. pl. van 't pelikaangeslacht. -- Pélécanoïde, m. Kropduiker m., eene soort van stormvogel in de Stille zee.
Péléeinon, m. [Ant.] Balvormige zonnewijzer m. --- Pélécoïde, adj. [Géom.] B jlvormig.
PLLÉCOIDE, m. Bijlvormige figuur f.
Pélékyde, f. [Minér.] Soort van arsenikhoudend koper n.
Péle-méíe, loc. adv. Door elkander, onder
elkander, ondereen, verward, in wanorde, overhoop. Les garcons et les filles étaient p-, de jon gens en meisjes waren of zaten dooreen. I1 n'y a
point d'ordre chez lui, tout y est p- , er is
geen orde bij hem , alles ligt er overhoop —
PELE-MELE, m. Verwarring, vermenging f., ver
ne peut se retrouver-wardehopfbilm.On
dans ce p-, men kan elkander onder dien bonten,
verwarden hoop niet wedervinden. La vie nest
qu'un p- de bieras et de maux, het leven is slechts
een mengsel van goed en kwaad. — Il y aura pá la cour, er zal aan 't hof pile-mile, voor
zonder eenigen voorrang plaats hebben. ---steling
-j- Péle-mèler, v. a. Ondereen mengen, ver
-waren.
Peler, V. C. ( van poel, haar) Ontharen, het
haar afschrabben, afschaven, afschroeijen: P- des
peaux, huiden ontharen. P- un cochon de lait, een
speenvarken afschroeijen, afschrabben. Le trait a
pelé le cheval, het trekleêr heeft het paard onthaard, kaal gemaakt. — PELER, V. a. (van peau,
huid, vel). Pellen, schillen, afschillen, afschalen,
de schil, bast, korst wegnemen: P- une pomme,
une poire, een' appel, eene peer schillen. P- des
amandes, amandelen pellen. P- du fromage, kaas
ontkorsten. P- un arbre, een' boom ontschorsen,
afschillen. P- une langue de boeuf, eene ossetong
schillen, van hare huid ontdoen. — [Hort.] P- la
terre, het gras, de zoden afsteken. P- une allée,
eene laan schoffelen, van gras zuiveren. — PELEB,
V. B. Vervéllen, afschilferen (van de opperhuid):
Tout mon corps a pelé, mijn geheele lijf is verveld. — SE PELER, V. pr. Onthaard, ontschild worden, zich laten ontharen, schillen, enz.: Le cochon
de lait, La pêche se pèle aisément, het speenvarken laat zich ligt ontharen, de perzik ligt afschillen.
— Verharen, vervellen: Cette peau de lapin se
pèle, dat konijnevel verhaart. Mon corps se pèle,
mijn ligchaam vervelt.
.

PELLICULE

---

Pèlerin, m., e, f. Pelgrim, bedevaartganger m.,
bedevaartgangster, bedevaartzuster f. P- qui va It
Rome, a la Mecque, naar Rome, naar Mekka
reizende pelgrim. — [H. sacr.] Les p- d'Emmaus,
de Emmausgangers m. pl. -- (fig.) Schalk, sluw,
bedriegelijk persoon, geslepen mensch, vos m.; listig
vrouwspersoon n. -- (Prov.), z. MATIN. — [Fauc.]
Tweejarige wijfjesvalk m. -- [H. n.] Beenderhaai,
pelgrim m. [squalus maximus], een zeer groote
haai der noordelijke zeeën. — Pèlerinage, m.
Pelgrimsreize, bedevaart f.; — plaats f. der bede
bedevaartsoord n. — (fig.) Reize, doorreis f.,-vart,
doortogt m., pelgrimschap f. La vie est un court
p-. — Pèlerine, f. [Modes] Groote neêrhangende
vrouwenkraag, doorgaans van dezelfde stof als 't
kleed, pelerine f. — [H. n.] Volksnaam der
gewone kamschelp. — [Hist.] Naam van de beroemde groote parel der koningin van Spanje, p elerine f.
5 Péletrage, m. [Tech.] Ko/J'ersluiting I.
Pelette, f. [Tech.] Steenbakkers werktuig n,
om de aarde tot baksteenen te snijden.
Pélévanil le, f. [Agric.] Druif f. van Médoc.
Pélican, m. [H. n.J Pelikaan, pellikaan m.,
kropgans f. — [Blas.] Pelikaan m. Aire, Piété
du p-, nest, bloed n. des pelikaans. --[Chir.] Peli/soon m., snaveltang f., een Landmeesters werk
ons kiezen uit te trekken. — [Chin. anc.]-tuig
Soort van glazen helm m. of destilleerkolf f. --[Tech.] Zethaak, klemhaak m. (om bewerkt wordende stukken hout vast te leggen) . -- [Anc. artill.]
Zesponder, pelikaan m.
Pé1iee, Pélie, I. [H. n.) Indische adderslang f.,
van boven zwart, van onderen groen, p e l i, a s f.
Pélicoïde, adj. Van den vorm eens wijwatervals; ook z. v. a. PÉLÉCOiDE. — PELICO'lDE , M.

[H. n.] , z. V. a. BENITIER, grand BËNITIER.
Pélie, f., z. PÉLICE.

Pelin , m. [Tech.] Ontharingsmiddel n. der
looijers, - gebluschte kalk m., kalkmelk f., gebroken
gerst f., zuurdeeg n. met water. — Kalkkuip f.
(waarin de huiden ter ontharing worden voorbereid
(ook ,wel plain gespeld). (lig waterhoen n.
Peliope of Péliopode, m. [H. n.] WitachPéliose, f. [Mid.] Bloedvlekkenziekte, pel iosis f.
Pelisse, f.- Pels, met bont gevoerde of omzoomde
mantel m. — [Mie.] Pels, huzarenpels. — Pelisson, m. Met bont gevoerde vrouwenrok m.
Pellagre, f. [Med.] Pijnlijke, vlekachtige, huid
Italië, milanésche roos, p dl l a ,g ra f.-ziekt,n.
— Pellagreux. euse, adj. Daarmede behebd.
— 141s subst. m. en f. Lijder in., lijderes f. aan
pellagra f.
Pellàtre, m. [Anc. tech.] Blad n. eener schop.
Pelle, f. Schop, spade f. P- de of it feu, vuur-,
aschschop. P- 1 charbon, kolenschop. P- de jardin,
tuinschop. P- de four of de boulanger, oven-, bak
— (fig. et fan.) Il remue l'argent It Ia-kerschop.
p-, hij heeft het geld voor 't opscheppen, hij heeft
veel geld. — (Proc.), Z. FOURGON. — [Mar.] Pd'aviron, riemblad n. — Pelle -a-eul, m. Tuinstoel n. met schopvormigen zetel. — Pellée, Pellerée, Pelletée, f. Schopvol f. P- de feu, schopvol vuur. P- de terre, schopvol aarde. — Pelleron, m. [Tech.] Kleine bakkers ovenschop f. —
t Pelleter, Pelletrer, v. a. Opscheppen (met
Bene schop); het graan met de schop omzetten.
Pelleterie, f. Pels- of bontwerk n., pelterij;
— bontwerker j, kunst f. des bontwerkers; — handel in pelterijen, pelshandel m. — Pelletier m.,
-iere, f. Bontwerker m., -werkster f.; bontverkooper m., -verkoopster f., pelshandelaar m. —
(Loc. pop. et prov.) Tous les renards sont chez le
p-, Nous nous trouverons chez le p-, de dood brengt
ons allen bij elkander; na den dood zijn wij allen
gelijk.

Pelleversage, m. [Agric.] Omspitling f. -Pelleverser, v. a. Omspitten. -- Pelleversoil-, ni. Spade, omzetspade f.
Pellienlaire, adj. [H. n., Bot.] Vliesvormig,

vliesachtig, zeer dun. — Pellicule, f. Vlies n.,
vliesje, velletje, dun huidje n. L'épiderme est une
p-, de opperhuid is een vlies. La p- de l'oeuf, het
eivlies. Enlever la p- du lait bouilli, het vlies of
velletje van de gekookte melk afnemen. — [Bot.]

Les grains de grenade sont séparés les uns des
autres par de petites p-s, de korrels van den gra-

PELLICU.LEtX
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naatappel zijn door vliesjes van elkander a fgeschei-

den. — [H. n.] P- animée, z. PLANAIRE. -- Pel liculeux, ease, adj. Vliezig, vol vliezen. —
Pellnelde, adj. Doorzigtig (van dunne vliezen).
Pelma of Pelme, m. [H. n.] Ondervlak n.
van den vogelvoet. — Pelniatodes, m. pl. [H. n.]

Vogels, die noch springen, noch loopen, maar zich
enkel op boomtakken of steen en nederzetten, p e lmatóden m. pl.
Peloir, m. [Tech.] .Schaafmes n. der zeemtouwers tot ontharing der huiden op den schaafboom.
Pélomaneie, f. [Divin.] Waarzeggerij f.

uit slik.

(horens.

Pélone, m. [H. n.] Soort van zwijn n. met
Pélopée, f. [H. n.] Basterdwesp f.
Pélopides, m. pl. [Ant. gr.] Afstammelingen
van Pelops (zoon van Tantalus, naar Wien de

Peloponnésus of 't schiereiland Moréa zin' naam
voert), p e l o p i d e n in. pl.
J'élore, f. [Bot.] Vlaskruid n.
Pelosard, m. [Hort.] Soort van druif f. uit
de omstreken van Perpignan.
Pelossier, m. [Bot.] (pop.) Pruimboom m.
Pelotage, m. Het winden tot kluwen. — [Corn.]
Fijn kemelshaar n.; — soort van vigogne -wol f.
— [Jeu] Het spelen zonder zich ont de regels te
bekreunen (in 't biljartspel, kaatsspel, enz.).
Pelote, Kluwen n., gewonden draadbal m. Pde coton, de lame, de ficelle, kluwen katoen, wol,
bindgaren. -- Spelde- of naaldekussen; naaikussen n.
— P- de neige, sneeuwbal m. Se battre a coups
de p-s de neige, elkander met sneeuwballen gooij en. — (Loc. fig.) La troupe se grossit comme un
de neige, of enkel: La p- se grossit, de volkshoop of - menigte, de toeloop groeit met elk oogenblik aan. — Ses torts envers mol vont en augmentant, la p- se grossit, hij doet 'mij al meer en meer
onregt, de maat of de kerfstok wordt vol. — (fig.

4M1

C'est un p- (of une pelote) de graisse, 't is een

vetklomp (van zeer vette vogels, ook van een dik
en vet kind). -- (fam.) C'est un ramasse-p-, 't is
een vrouwenknecht. — (fig. ) Se mettre en p-, zicls
als een bal ineen rollen, gebogen nederhurken. —
[Mil.] Onderverdeeling f. van een bataljon op het
slagveld of op marsch, zestien of achttien opgesloten geléderen n. pl.; eig. eene geheete compagnie
voetvolk en eene halve compagnie ruiterij, p e l ot o n, p 1 e t o n n.: Rompre par p-s, met pelotons
opmarchéren. Aligner son p-, zijn peloton ri g ten.
Feu de p-, pelotons-vuu',' n. É^cole de p-, pelotonsschool f. — [Mar.] Klein smaldeel, smaldeeltje n.
— (fig.) Groepje, hoopje n. menschen. — P- de
mouches a miel, hoop of klomp m. bijen. Les arbres sopt pleins de p-s de chenille, de boomen zitten vol rupsennesten. — Pelotonner, v. a. Tot
een kluwen worden, opkluwen: P- de la soie, du
coton, zijde , katoen opkluwen. — SE PELOTO1NNER,
v. pr. Tot een kluwen gewonden worden. — (fig.)
Zich tot groepjes of hoopjes vormen, zich digt bijeen,
hoopsgewijs plaatsen : Its se pelotonnaient dans
un coin de la salie pour causer d'affaires, z4

groepeerden zich in een' hoek der zaal om over
zaken te praten. — Zijne leden digt bijeen nemen,
zich bolvormig maken: Quand le hérisson ne peut
fuir, ii se pelotonne, als de egel niet kan vlugten,
wikkelt hij zich als een bal ineen.
Felon, m. [Agric.] Geledigde mafs-aar f.
Pelouse, f. Effen grasperk n., grond m. met
kort en fijn gras bewassen. — Het korte, fijne g ras.

Pelta, m. of Pelte, f. [Ant.] Kleine, doorgaans halvemaanvormig schild n. voor de tigte
troepen. — [Bot.] Schildje n. der korstmossen. —
PELTA, M. [Mar.] Manschap f. of scheepsvolk n.
op een' walvischvaarder. — Peltaire, f. [Bot.]
Soort van taschkruid, schijfkruid n., hongaarsche
boerenmosterd m. — PELTAIRE , adj., z. v. a. PEL
. — Peltaste, m. [Anat.] Met eene pelts-TOïDE
et fam.) Au bout de quelque temps, cela fait p-,
gewapend soldaat, p e 1 t á s t m. — Pelte, f., z.
al die kleintjes (kleine voordeelen , uitsparingen
enz.) maken mettertijd een groote^ (een aardig som - PELTA . — Pelté, e, adj. [Bot.] Schildvormig. —
metje). Faire sa p-, een potje garen, een' goeden PELTES , M. pl. Schildvormige korstmossen n. pl. —
spaarpot maken. -- [Artif.] P- it feu, vuurbal, Peltifolié, e, adj. [Bot.] Met schildvormige bladeren. — Peltifornie , adj. Schildvormig. —
kleine brandkogel, _handbrandkogel m. — [Bot.
P- de neige , z. v. a. BOULE-DE-NEIGE. — P- de Peltigère, f. [Bot.] Schildvlecht f., schildmos.
mer , zeebal m. , zaamgepakte langwerpig ronde — Pettis, m. [ H. n.] Schildkever m. — Peltobal van zeewiervezels en bladeren, die men vaak céphale, m. [H. n.] Schildpaddensoort f. met
aan 't strand vindt. — [Chir.] Breukbandsbal of schildvormigen kop. — Peltocoehlides, m. pi.
-knop m. (waarmede 't naar buiten getreden deel [H. n.] Weekdieren n. pl. met schildvormige schelp.
weder ingedrukt en teruggehouden wordt). — -- Peltoiide, adj. [H. n.] Schildvormig. -- [Bot.]
[H. n.] P- de beurre, boterbal, handelsnaam eener Schildvormig (van bladeren). — Peltophore, f.,
eenschalige schelp. — [Man.] , z. v. a. ETOILE. — z. v. a. PELTIGERE.
Peltre, m. [Corn.] Grof lijnwaad n. uit Bretagne.
[Jeu] Onovertrokken kaats- of kolfbal. — [Pêche]
Pelts, e, adj. Harig (poilu).
Balvormig stuk aas n. (ook peloton). — [Tech.]
Peluche, f. [Corn.] Pluis , langharig trijp,
Opgerold en ter smelting bereid bladkoper n. —
Bal van amaril- of sinergel- poeder, met water tot duffel n. — [Bot.] Bloem- of hartblaadjes n. pl.,
Bene soort van deeg gekneed. — Hoop m. gloe(jende die bij de dubbele anemoon de plaats der stempelkolen of asch in de glasblazerijen. — Hoeveelheid tjes vervangen. — Peluché, e, adj. Pluizig, donhuiden, die de zeemtouwer te gelijk walkt of stampt. zig. wollig, harig, fluweelachtig (van zekere stoffen
-- Bundel m. pitkatoen (bij kaarsenmakers. — en van sommige plantendeelen). —Pelucher, v. n.
à LA PELOTE, loc. adv. Al spelend, zonder er of Se pelucher, v. pr. Wollig, pluizig, vézelig
uitrafelen (door 't losgaan van de weefop te letten, als ter loops. — Peloter, v. a. Tot
een kluwen winden, tot een' bal maken. — (fig.) seldraden ten gevolge van het dragen of de wr(jP- qn., iemand ten speelbal gebruiken, met hem ving der stoffen): Cette étoffe peluche, commence
leven als de kat met de muis, iemand havenen, á se p-, die stof begint uit te rafelen, pluizig te
roskammen, afkloppen. P- qn. dans une conver- worden. — Pelacheux , euse, adj. Rafelig,
sation, iemand in een gesprek deerlijk in 't naauw pluizig.
Velure, f. Schil, schelf. (van vruchten, groenbrengen, vastzetten. —' [Peche] Ballen aas in 't
water werpen, om den visch te lokken. — [Tech.] ten, enz.): P- de pomme, de poire, de pêche, d'oOnder den hamer uitdrijven (weleer bij munters). gnon, appel -, peer-, perzik -, uijeschil f. -- P- de
--PELOTER , V. n. [Jeu] Uit joks of als proefne- fromage, kaaskorst f. — Vous faites des p-s trop
ming slaan, zonder eene geregelde partij te spelen épaisses, gij schilt te dik. — P- d'ognon, u^,leschit(in 't kaatsen, kolven). — (Loc. fig.) Iis pelotent kleur f. (van sommige wijnen). — [Bot., H. n.] Pen attendant partie, zij houden zich, in afwachting d'ognon, uijeschil f., volksnaam van eene aardapvan wat beters, met onbeduidende dingen bezig; zij pelsoort,^en van een' paddestoel; — zadelschelp,
doen als proefneming en oefening, wat zij later in kleine paarlemoêr- oester f. — [Véner.] P-s, one ffenernst hopen te doen. — Met sneeuwballen gooien. heden f. pl., knobbels m. pl. op 't hertsgewei.
Pelvaptère, adj. Zonder buikvinnen. — PEL
— SE PELOTER , V. pr. Tot een kluwen of bal ge, ni. pl. Visschen zonder buikvinnen, p e t--VAPTERS
wonden of gemaakt worden. — (fig.) Elkander havenen, af kloppen; — hevig met elkander twisten. v a p t é r e n m. pl. — Pelvi-ernnral, e, adj.
— Het part. passé is ook adj.: Echeveaux pelo- [Anat.] Tot het bekken en de dij behoorend.—Peltes, tot kluwens gewonden strengen f. — Pelo- vien, ne, adj. [Anat.] Tot het bekken behoorend.
teur, m. Balspeler m., bij w ij ze van proefneming Cavité p -ne, bekkenholte f. Membres p-s of ExtréOf uit joks. — PELOTEUR, m., -EUSE, f . Kluwen
lnités p -nes, onderste ledematen f. pl. — Pelviwinder m., - vindster f. — PELOTEUSE Of PELO- forme, adj. Bekken -, beker- of schaalvormig. —
TEUSE MECANIQUE, f. [Tech.] Werktuig n. voor 't Pelvirnètre,m. [Chir.] Bekkenmeter, werktuig tot
kluwenwinden. — Peloton, m. Kluwen n.; bal m.; meting van 't vrouwelijke bekken, p e l v i m e term.
onovertrokken kaats- of kolf bal (pelote). — (fig.) --Pelvimétrie, f. Bekkenmeting f. —Pelvis, m.
-

^,

]

-
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(pr. —vice) (latin.) [Anat.] .Bekken n. -- Pelvi
4roehantérien, iie, ad. (pr. ch=k) [Anat. ]
Tot liet bekken en den draafje'r behoorend.
Peniina,f. [Bot.] Canadasche watervlierboom m.
Penaphigode, adj. [Méd.] Blaarverwekkend,
naar blaren gelijkend: Fièvre p- (of vésiculeuse of
bulbeuse) , netelkoorts f. - Pemphigus, iii. (pr.
pan-Il-guce) Blaarvormig uitslag n., netelzucht,

Penclier, v. a. Doen overhellen, laten hangen,
overbuigen, buigen. P- Ja tête, Je corps, het hoofd,
het ligchaam, laten hangen, overbuigen. P- les
branches d'un arbre, de takken van een' boom overbuigen. P- mi vase, eene vaas schuin, voorover
houden, schuin zetten. - PENCHER, V. a. Overhellen, niet loodregt of te lood staan, neigen, overhangen, hellen, gloo(jen, niet waterpas liggen: Ce
netelkoorts f. (denk f. mar penche, die muur helt, helt over, staat niet
Peiuphis, m. of Peniphide, 1. [Bot.] We- te lood. Ce terrain va en penchant, die grond helt,
Pénader, V. n., Z. PENNADER.
loopt af, glooit. - (fig.) Overhelling, neiging, gePenaille, I. Vodden, lompen I. p1. - (déniqr.) neigdheid of voorliefde hebben, geneigd zijn: Cette
Monniken-gebroed. -gespuis n., monniken-kiub f. princesse penchait au catholicisme , die vorstin
- Penaillerie, f. 'Vodderij f., hoop m. vodden. helde tot het roomsche geloof over, gevoelde voor- (dcmnigr.) Gemeëne iclub f. - Het monnikendom, liefde tot het katholicisînus. Les juges penchaient
papendom, monnikerfj f. - Penaillon, m. Vod f., a Je renvoyer absous, de reglers waren geneigd hem
lap m., lomp f. - (dénigr.) Monnik, paap ni. - vrij te spreken. Je penche vers J'avis du président,
Oude vrouwengek rn
de quel côté penchez-vous (of oti penchez-vous)?
Pénale, e, adj. Strafopieggend, strafvorde- ik liet tot liet gevoelen des voorzitters over, met
rend, pce n a al, p e na al: Code p-, strafwetboek n., wien houdt gij het? wiens meening vindt tij u bijwetboek van strafregt , van strafvorderinj , p ce- val, deelt gij het meest? II penche plus pour Ja
nek le c 0 dcx in. Lois p-s, strafwetten f. p1. (Het cadette que pour J'ainée, hij heeft nicer genegenmannel. meerv. is niet in qebruik.)---Pénalité, f. heid voor de jongste dan voor de oudste. - SE
Strafbaarheid, straf f.; stelsel n. van strafregt, van PENCHER, V. pr. Zich overbuigen , bukken, zich
strafwelten, pwnaliteit f.
krommen, krom worden: Son corps se penche soils
Penard, rn. (iron.) (zelden voorkomend dan Ie poiuls de lage, zijn ligchaam bukt, gaat gebukt,
in): Vieux p-, oude vos; oude lichtmis, oude vrou- kromt zich onder den last der jaren. Sa tête se
wenjager m. - Gevederd gedeelte n. van eenen pijl. penchait sur son sein, haar. hoofd boog zich, zonk
Péuates, in. p1. [Ant. corn.] Beschermgoden op hare borst.
van den Staat en van bijzondere familien, huisgoPendabie, adj. Hangens'waardig, de galg of
den, p e na t en rn. p1. - ( fig.) Vaderland n., va- den strop verdienende: Cat homme est p-, die man
derstad; eigen woning f., eigen huis n. , eigen verdient opgehangen te worden. - Un cas p-, een
haard rn. Ii a visité mes p-, hij heeft mijne huis- misdrijf, dat de galg, den dood, eene voorbeeldige
goden bezocht, mij een bezoek in mijne woning ge- straf verdient. - (fam.) Jouer a go. un tour p-,
gegeven. Quand reverrai -je mes p-? wanneer zal iemand een' leeljken , onvergeeflijken trek spelen.
ik mijnen geboortegrond, mijn' eigen' haard wederPendage, m. [ Tech.] Helling of gl
oojing t. der
zien? - (podt.) Des p- dor, dargile, paleizen n. steenkooladeren in de mijn.
Pl.' hutten f. p1. Les p- des champs, Les p- cham
Pendaison , f. Het ophangen aan de galg;
pêtres, het landhuis, landgoed, de buitenplaats. - straf f. der ophanging, der koord.
Ook als adj. : Les dieux p-, de huisgoden.
Pendant, e, adj. Hangend, afhangend, nederPenaud, e, adj. (fam.) Verlegen, onthutst, waarls gerigt: Oreilles, Joues p-es, hangende ooren,
verbluft, beschaamd. - Ook als subst. : Le p-, La wangen, hangooren 0. pl., hangwangen f. p1. Aller
p-e, de onthutste, beschaamde m. en t.
les bras p-s, met hangende armen gaan. - Ra
t Penaux, m. p1. Bundel in. kleine kleeding- meaux p-s, Feuilles, Fleurs p-es , nederhanqende
stukken; lappen m. p1.
twijgen rn p1., bladeren n. pl., bloemen t. p1. t Pencel, m. [Mil.], z. v. a. PENNON. - [Jur.] Fruits p-s par Ia racine of par mcme, onKwast m. aan eene lans.
afgemaaid koren n., onafgeplukte vruchten t. pl.—
Penchant, e, adj. Hellend, af/tellend, over- (lig.) Un proces p-, een hangend proces, een regIshellend, overhangend. scheef; Mur p-, overhellende geding n., dat nog bepleit wordt, nog onbeslist is.—
muur in. - (fig.) Afnemend,, vervallend: Fortune (Loc. prov.) Etre Je couteau p- de go., bereid zijn
p-e, afnemend vermogen n. Etat p-, waggelende, om alles voor iemand te doen.
Staat m. - PENCHANT, In. Helling, afhelling,
PENDANT, 1fl. Hanger m., hangstuk n., tegenhanglooijing f.; hellende grond in.: Le p- dune moo- ger m. - [Mii.] P- de haudrier, z. v. a. PASSANT
tagne, dune colline, de helling van een' berg, heu- de bauelrier. - P-s of P-s l'oreilles, hangers, oorvel. P- escarpé, doux, steile, zacht helling, sterk, hangers m. pl, afhangende sieraden aan de oorrinzacht glooijende grond. - ( fig.) Etre sue le p
gen der vrouwen. - [Mar.] Enkele blokken n. p1.
dun precipice, aan de helling, den rand eens af- der ljzeils-, bramzeils- en marszeilsvallen. - P
gronds staan, in groot gevaar verkeeren, den on- dune wontre, ringsteel m. van een' horiogie. P
dergang of 't verderf nabij zijn. La faveur dojt de clefs, sleutelring, sleutelriem m. - j (fig.) Oorii jouissait est sur son p-, de gunst, waarin hij hangers, al te gedienstige menschen, pluimstrijkers
stond, is aan 't afnemen. Le p- de I'âge, de rjpere der grooten. -- [Beaux arts] Tegenstuk, tegenleeftijd, de naderende ouderdom. - ( fig.) 1'eiging, beeld n., tegenhanger m., wederga f. elk der beide
overhelling, bijzondere geneigdheid, voorliefde, kunstvoorwerpen (schilderijen, platen, beelden, enz.),
zucht 1. (in dezen zin met een mcccv.) Se misser die bestemd of geschikt zijn om naast of tegenover
aller (ofentraîner) a son p-, zijne neiging bot vie- elkander geplaatst te worden, die van gelijke grootren, inwiliiLen. Résister, Combattre, Vaincre ses te, in denzelfden smaak behandeld zijn , p e n-p-s, Zijne (verkeerde) neigingen weirslaan, bestrij- da n t rn Ces tableaux soot les deux p-s , die schilden, overwinnen. Avoir da p- pour (a) l'ëtude, derjen zijn el/canders tegenhangers. Chereber Un
pour une femme, liefde, zucht voor de studie, p a une estampe, een tegenhanger, dc wederga
voor eene vrouw hebben. - Penehé, e. adj. (en van eene plaat zoeken. Ces deux vases foot p-s,
part. passé van pencher): Mur p-, overhangende, font a peu pres p-s, die vazen behooren bijeen, koheilende muur to. Tête p-e, hangend, overgebogen men vrij goed bij elkander. - (fig. et fam.) Cet
hoofd n. Branches p-es, nederwaarts gebogen tak- homme est le p- de l'autre, die man is deweirga,
ken m. p1. Plante a fleurs p-es, plant f. met over- de tegenhanger van den andere, is van denzeifden
hangende bloemen. Chardon p- of a fleurs p-es, slag. Void le p- de votre histoire zielilerdeleqenezelsdistel f. - mm était p- sur son pupitre, tij honger, de weerga van uwe geschiedenis. - Faire
leunde op Zijnen lessenaar, stond of zat in gebogen Ie p- de go., met iemand in t zelfde lot deden. houding aan Zijnen lessenaar. - (fig.) B a des airs [Bias.] P-s du lambel, hanqers van den barenp-s, hij heeft gemaakte gebaren, behaagzieke ma- steel of tournooi-kraag (in den reel drie in getal).
nieren. - PENCHES, M. p1. [H. n. ] Dieren met - [Anc. cout.] Le p- des eaux, de gezamenlijke,
sterk afhellenden rug (gelijk de kameelpardel of langs een water liggende landerijen 1. pl.— [Mar.]
gira/Je). - Penehement, m. Overhelling, over- Wimpel in. (flamme). z. ook boven
zakking (van een' muur, toren, env.); overbuiginq
PENDANT, prép. Gedurende, tijdens: P- votre
(van het ligchaam, het hoofd). - II ne rpondit séjour a Ja viiie, gedurende uw verblijf inde stad.
que par Un simple p- de tête, hij antwoordde P- Ja vie, gedurende hel leven. Le chardonneret
slechts 'met een enkel hoofdknikken. P- de ma ha- cbante p- touw l'année, de di.clelvink zingt het
lance, du trébuchet, de overhelling, het doorstaan ge h eele jaar door. - PENDANT QUE, bc. conj. Tervan de schaal.
wijl, gedurende dal: P- gull délibère, vous êles
--

-
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déjà hors de portée, terwijl hij beraadslaagt, zijt
gij reeds buiten bereik.
Pendar, m. [Iloit.] Soort van herfslpeer f.
t Penthtrd of Fentleur, m. Beul, scherpregter in. - PENDARD, M., -E, 1. Galgenaas n.,
galgebrok, schelm m., deugniet rn. en f. - Pendai-deau , m. Kleine deugniet, schelm ni. S Pendardei-ie, f. Schelmerij, schurkerij f.
PeiLdeloque, I. Hanger m., doorgaans peervormig sieraad n. aan een' oorring. - P-s dun
lustre, hangers m. pl., kristallen siersels n. p1. aan
eene armkroon. .- (iron.) Sa robe a pusieurs p-s,
de lappen of vellen hangen bij haar kleed. [Cluir.], z. v. a. CONDYLOME.
Pendewent, in. (burl.), z. V. a. PENDAISON.
Pendentif, in. [Arch.] tianyboog, overhangen.de gewelfboog rn. zonder regtstand (ook fourche en
panache geheeten), p e n d e n t i e f n.
I Pende,-ie, f., z. v. a. PENDAISON. - [ Tech.]
Droogpiaats f. der zeemtouwers; droogstaak m.
1 Pendeur, m., Z. PENDARD. -- [Mal.] hanger m. voor den z'(j-gfjns- en zijtakels-schinkel. P-s
de redresse of de cardue, hangers van de keergijns. P-s des grands palans, hangers der z(jiakels,
schinkel m. van hel spil- en sloeptakel. P-s des palanquins, hangers van 'I stengewant. P-s des faux
haubans, hangers van 't borgwant. - P- de bras,
brasschinkel. P-s pour drisses de bonnettes den
bas, schinkels voor de onder-lfjzeilsvallen.
Pendillard, ni. [Agric.] Blaauwe druif f. uit
het departement der disne.
Pendiller . V. n. (fam.) Hangen te slingeren,
wapperen, in den wind fladderen (van opgehangen
linnen of kleederen).
Pendillon, in. [Tech.] Stift f., die de beweging des uurwerks aan den slinger mededeelt.
Pendoij-, in. [ ech.] Spekl(jn f., vleeschhaak m.,
touw ofhaak, waaraan het spek of het vleesch bij
de slagers wordt opgehangen.
Pendoni-, rn [Mar.], z. V. 0. PENDOIR.
Pendre, V. a. Hangen, ophangen. P- une clothe,
eene klok ophangen. P- du lingo pour le faire sé
linnen ophangen, om het te talen droogen.-dier,
P- mi lièvre par les pattes, een' haas aan de loopers ophangen. - ( fig. et lam.) P- son épée nu
croc, z. CnOc. -- Ophangen, aan de galg hangen,
opknoopen: P- on crirninel, een' misdadiger hangen,
ophangen. - ( Loc. fain. et prov.) Dire dun hornme pis que p-, alle mogelijk kwaad van iemand
zeggen. Cot homme ne vaut pas Ia corde pour Ie
p , die man is den strop niet waaid. Par pornplaisauce on so fait p-, uit wellevendheid doet men
alles mede. Le bruit pond l'homme, wie in een'
slechten roep staat, van dien gelooft men alles. z.
ook LARRON. - PENDRE, V. V. Rangen, hangend
zijn; uithangen. Ses cheveux lui pendant jusqub
Ia ceinture, zijne haren hangen tot aan zijn middellfjf. Cette robe pond trop dun cOld, dit kleed
hangt te veel op eene zijde. Votre cotillon pond,
uw onderrok hangt af. -- Les joues lui pendent,
zijne wangen hangen, zijn slap. -- (Loc. prov.),
Z. AUTANT. L'hôtellerie od le rol do Prusse penã
pour enseigne, de herberg, waar de koning van
Pruissen uithangt. - SE PENDIIE, V. pr. Zich ophangen of opknoopen, zich verhangen: Se p- de
désespoir, zich uit wanhoop verhangen. - Se p
par les mains b on arbre, zich met de handen
aan eenen boom vastklemmen, hangen. - ( fig. et
fam.) Se p- nu cou de qn., iemand snel omhelzingen overladen. - Pendu, e, adj. (en part.
passé van pondre): Manteau pendu au croc, aan
den spijker gehangen mantel m. Enfant p- it la
mamelle, aan de bvrst hangend kind n. - Criminel p-, opgehangen misdadiger rn - ( fig. ei fam.)
Je veux étre p- 5 i j'y consens, si j'y comprends
qc., 'k mag hangen, 'k wil mij laten hangen. als ik
daarin toestem, als ik er iets van begrijp. dire toujours p- an cou de gil. , iemand telkens omhelzen,
liefkozen. z. ook CEINTURE, OREILLE, LANGUE, AUSSITÔT. - PENDIJ, m., -E, f. Gehangene (aan de galg),
Opgehangene, opgeknoopte rn. en f. - (Loc. fig. et
prov.) Etre sec comma on p-, zoo mager als een
hout, als een geraamte zijn. 11 a lair dun p-, hij
ziet er uit of hij van de galg kwam. De cent p-s,
pas on de perdu, van honderd
er gehangenen gaat er
niet één verloren (met zinspeling op de priesterhulp, die hun alien in 't jongste oogenblik wordt
verleend). Z. ook COliDE.
--

-
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Pendule, ff1. [Phys.] Slinger in. P- simple,
compose, enkelvoudige, zaenengestelde slinger. P- a
pirouette, slinger, die een' kogel met horizontaal
vlak beschrijft. P- conique, kegelvormige slinger,
regulateur m. Centre de suspension of de moocement do p-, ophang- of beweegpunt des slingers.
- PENDULE, t. Slingeruurwerk
n., wandklok,
hangklok f., staand horiogie n., p en d u e f. P
a ressort, pendule niet cone veir. P- it équation,
Z . EQUATION. - Penthilier, m. Slingeruurwerkmaker, pendules-maker.
Pendulitlore , adj. [Bot.] Met afhaneende
bloemen. - Pendiilifolié, e, adj. Met afhangende bladeren. . (MESANGE.
Penduline, f., of als adj. Mésange p-, z.
Penduliste, in. [Tech.] Maker in. van kasten voor slingeruurwerken.
Pène, m. [Tech.] Tong of schoot t. van een
slot. P- h de rni tour of it ressort, tong met eens
veir. P- dormant., slapende of staande schoot.
PENE, f. [Mar.], z. PENNE. -- [Man.] Vliegenkwast m. aan het tuig van een paard.
Peneanx, En. pl, z PENAUX.
Pénee, f. (pop.) of P- do tabac, snuifje n.
Pénéen, ne, adj. [Minér.] Arm aan erts, aan
ertsaders.
Pénélope, m. [II. n.] Boomhoen n. met vrij
dunnen snavel, in de digtste wouden van t warms
Amerika, yacu, sjakoe, door de Spanjaards bergkalkoen 1jeheeten. .- z. ook onder OUVRAGE.
Peiner, v. a. Oude spelling van PEINER, nog
over in pénible, péniblement.
PIner, V. a. Op den knip doen, met een' schuifknip sluiten.
Pénétrabilité, f. [Didact.] D oordringbaarheid f. -- Psnétrable, adj. Doordringbaar; toegankelijk. - Pénétrant, e, adj. Doordrinqend; gevoelig, scherp: Ii ny a rien do si p- que
Ie mercure, er is niets dooi-dringender dan het
kwik. Les rayons p-s de lumière, de doordringende, doorschietende lichtstralen m. p1. -- Odeur 'p-e,
doordringende reuk m. - Ii fait un froid p-, het
is fijn, gevoelig koud. - Douleur p., grievende,
gevoelige smart f. - (fig.) Indrukmakend: Discours
p , Eloquence p-e, indrukmakende rede f., overredecide welsprekendheid 1. - (fig.) Schrander, scherpzinnig: II a I'esprit p-, hij heeft een scherpzinnig
verstand, hij is zeer schrander. Avoir l'oeil , le
coup dooll, le regard p-, een' scherpen, doordringenden blik hebben. - Pénhtratif, ive, adj.
[Didact.] Ligt door- of indringend. - Pénétration, I. Het doordringen, indrinen, het doordringings-vermogen : La p- dos sels, de doordringende eigenschap of kracht der zouten. - (fig.)
Scherpzinnigheid, schranderheid, verstandsscherpte,
scherpzigtigheid f., doordringend verstand n.: Avoir
beaucoup de p-, veel scherpzinnigheid een diep inzigt, een' scherpen blik hebben, zeer scherpzinnig zijn.
Pénétrer, v. a. Doordringen, doorheen gaan,
indringen, binnendringen, diep indringen. La lu
nnère pénètre Ie verre et les corps diaphanes, het
licht dringt dooi het glas en de doorzigtige ligcha
L'eau forte pinètre le ter et lacier, het-ne.
sterk water dringt in ijzer en staal. - Le grand
froid pénètre Ia torre, de sterke vorst of koude
dringt in de aarde. - (Loc. prov.) Courte prière
pénètre les cieux, Z. COURT. - (fig.) Doorgronden,
Joorzien, loeren kennen, uitvorschen, ontdekken:
P- le sons caché dun mot, den verborgen zin van
con woord doorgronden. P- on hypocrite, eenen
cuichelaar doorgronden. Cot homme a beau fainIre , II nestpas difficile a p-, deze man mag veinen zoo veel hij wil, 't is niet inoeijeljk hem te
Loorzien, te doorgronden. P- les secrets de Ia naure, in de geheimen der natuur dringen. Cost
in esprit qui pénètre tout, 't is een verstand, dat
illes doorgrondt. - Doordringen, het hart Ire/Ten,
Ie gevoeligheid gaande maken, roeren, ontroeren:
;a douleur me pénètre le coeur, zijne (hare) drool'ceid treft mijn hart, maakt mijne deernis gaande.
Votre lettre ma pénétré jusqu'aux larmes, uw
rief heeft mij tot weenens toe geroerd. - PENERER (dans, jusqu'b, b travers), v. n. (met avoir)
9oordringen, binnendringen. La coup a pénétré
lans les chairs, jusqu'b los, de houw, hel schot
5 in 't vleesch., is tot op het been doorgedrongen.
)_ jusqu'au nilnistre, jusqu'au roi, tot den miniser, tot den koning doordringen. - 11 a pénétré
-

-
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dans les mathématiques, hij heeft het
in de wiskunde zeer ver gebragt. Je na! pas voulu
p- dans ces mystères, ik heb in die geheimen niet
willen indringen. — P- dans un lieu (poét. ook als
V. a. P- un lieu) in eene plaats binnendringen. —
SE PÉNETRER. V. a. Zich doordringen, zich de ziel,
het hart of 't verstand vervullen: Il s'est pénétré
fort avant
.

du sentiment de ses devoirs, du plus vif intérét
pour ses devoirs. — Het part. passé is ook adj.:
Étoffe pénétrée d'huile, met olie doortrokken stort.
Fruit pénétre par un insecte, vrucht t., die door
een insect doorboord is. —Un coeur pénétré de douleur, een diep bedroefd hart n. — Avoir l'air p-,

een diep bedroefd voorkomen hebben.

Penial, e, adj. [Anat.] Tot den penis of het

mannelijk lid behoorend.

Pénible, adj. Moeijelijk, bezwaarlijk, lastig;

lijlc. C'est un ouvrage p-, dat is een moeieljk,
'tig werk. Un chemin p-, een verdrietige, beYZ
zwaarli ke weg m. line situation p-, een pijnlijke

toestand m. Spectacle p- , smarteljk gezipt of
schouwspel n. — Péniblenient, adv. Moeijeljk,
met moeite: I1 a la goutte a la main, it n'écrit que
p-, hij heeft de jicht aan de hand , hij schrijft
slechts met moeite.
Péniche , f. [Mar.] Sloep , officierssloep f.;
nieuwe soort van ligt gewapend schip als kust
Frankrijk.
-wachterin
Pénicillaire, f. [Bot.] Soort van honiggras n.
5 Pénicille, m. Penseel n. — [Anat.] Penseelvormig einde, n. van een of ander deel. — Pénlcillé, e, Penicillenx, ease, adj. [H. n.]
Penseelvormig. — Pénieilliforme, adj. [Bot.]
Penseelvormig. — Pénieilligère, adj. [H. n.]

Met Jaren in den vorm van penseelen bezet.
Pénide, f., z. v. a. ALFÉNIC.
]Peniep, ne, adj. [Anat.] : Artère p -ne, of als
subst. PENIENNE f. Slagader f. van den penis of 't
mannelijk lid.
Pénil, m. [Anat.] Voorste gedeelte van het
schaambeen, schaamstreek f.; venusheuvel m. (moat
de Vénus).
Penillon, m., z. v. a. PENAILLON.
Peningue, f., z. v. a. PÉNIDE.
Péninsule, f. [Géogr.] Schiereiland n. (pres qu'ile). — ( absol.) La P-, Spanje en Portugal, het
iberisch schiereiland (P- ibérique). — Péninsnla,ire, adj. Tot een schiereiland of zijne bewoners
behoorend: Sol p-, Moeurs p- s, grond m. des schier

zeden f. pl. der schiereilandbewoners. ---eilands,
PÉNINSULAIRE, m. en f. Schiereilandbewoner nl.,
- bewoonster f.
Pénis, m. (pr. —nice) [Anat.] Moede f., manneljk lid n. Frein du p-, toompje of bandje n. van
de roede. P- de la femme. vrouwelijke roede f.,
kittelaar mn., (clitoris). — P- du cerveau, z. v. a.

— (fig. et fam,) Faire p-, een sober maal, een'
schralen pot hebben: Si vous voulez demeurer a
diner avec nous, Nous ferez p-, zoo ge met ons
wilt blijven eten, zult ge pcenitentie doen, eene
sobere tafel hebben. -- Péniteneerie, f. [Cath.]
Pauselijke vierschaar f. over pcenitentie- zaken, die
dispensation verleent en aflaatbullen uitvaardigt,
pcenitentiaire kamer f. — Ambt n., waardigheid
van pmnitentiarius of boetpriester. — Pénitenciei, m. [Liturg.] Boeteboek, ,kerkboek over biecht,
boete en aflaat, p w n i t e n t i a l e n. — Péniteneler, m. Boetpriester, strafregter, inz. hij, die
uit 's pausen naam in bijzondere gevallen dispensatie verleent, p ce n i t e n t i a ri u s. — Grand p-,
groot -pwnitentiarius, kardinaal m., die in de pauseljke pcenitentiaire kamer voorzit. — [Mil.] Pmilitaire, militaire gevangenis f., tucht- of verbeterhuis n. voor soldaten. — (in 't algemeen) Tuchtof verbeterhuis n. — -1- PENITENCIER, v. a. Eene
ligte straf of boete opleggen. — Pénitent, e, adj.
Boetvaardig, berouwvol, boetedoend: Pécheur p-,
Pécheresse p-e, boetvaardige zondaar m., zondares f. Vie p-e, boetedoend leven n. — PENITENT, m.,
-E, f. Boetvaardige, boeteling, biechteling in. en f.,
biechtkind n. Absoudre on p-, een' biechteling absolvéren of van zijne zonden vrzlspreken. — (fam.)
Avoir l'air dun p-, er als een arm zondaar (bedrukt en ootmoedig) uitzien; ook: een bedrukt en
ootmoedig voorkomen aannemen, huichelen. — P-s,
P-es, boetenden, p ce n i t é n t e n m. en f. pl., naam
van verschillende geestelijke orden, die zich deze of
gene pcenitentie of boetedoening ten regel hebben
voorgeschreven, en naar de kleur van hun gewaad
verdeeld worden in zwarte, witte, blaauwe, groene,

raauwe, enz. — Péuxitentiaire, adj. De i c9titentie of boete betreffend, inz. tot zédeljke ver
veroordeelden dienend, zedeverbéte--béteringd
rend: Système p-, stelsel van zedelijke verbétering
der veroordeelden, p ce n i t e n t i a i r- stelsel n. —
Als subst. m.: Gevangenis tot zedelijke verbétering
der veroordeelden in de Vereenigde Staten, in Engeland, Zwitserland, enz., verbéterhuis n. — [H.
rel.] Scheurmaker, die 't gevoelen der Kerk over
de peenitentie niet deelt. — Pénitentiel, le,
adj. m. Tot de peenitentie of boete behoorend, die
betreffend — 't Gebruik heeft een enkelvoud aan
dit adj. geweigerd en tevens het meervoud op onregelmatige wis gevormd, namelijk pénitentiaux
(in plaats van pénitentiels) en penitentielles:
Psaumes pénitentiaux, boetpsalmen m. pl. Oeuvres
pénitentielles, werken van boetedoening, boetvaardige werken n. pl. - PENITENTIEL, nl., z. PENI„
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t Pennache, m., nu PANACHE.

t Pennade, f. (pr. ph—), z. V. a. RUADE. -t Pennader, v. n. (woord van Rabelais) ,4ch-

--

teruitslaan (van een paard). — Opvliegen, de vleugels uitspreiden; — (lig.) de armen en beenen ach
uitspreiden.
-telos
Penpage, m. (pr. ph--) [Faut.] Gevéderte n.
eens roofvogels. Faucon du second p-, valk, die
zijne tweede vederen heeft. — Lange vlerk- en
staartvederen f. pl. van iederen vogel.
Pennatielsé, e, adj. (pr. pè—; ook de volwaardoor de priester de zonden vergeeft aan den- ge n den) [Bot.] Als de baard eener veder ingesnegene, die ze met opregt berouw biecht of belijdt, den , gekerfd of ingedeeld (van bladeren). — Penboete, peenitent'ie, sacrament der pcenitentie. Tri- natifère, adj. [EI. n.] Vederdragend, met veder
aanhangsels. — Pennatifide, adj. [Bot.]-achti,ge
bunal de la p-, biechtstoel m. ; biechtafnemend
priester m. — Boete, boetedoening f., soort van Zijdelings ingesneden als eene veder. — Pennatifolié,
e, adj. [Bot.] Met vederachtige bladeren.
hebbenden
straf, door den priester aan den gebiecht
zondaar opgelegd; vrijwillige zelfkwelling, bézig- — Pennatilobé, e, adj. [Bot.] Met vedervorheid of oefening (vasten, ligchaamskastijding, bid- mige bladribben. (Men schrijft in al deze woorden
den, enz.), die men zich zelven voor zijne overtre- ook pinna— voor penna—).
Pennataulaires, m. pl. (pr. ph—) [H. n.
dingen oplegt; — bij uitbreiding: opgelegde straf f.
voor eene of andere fout, ook bij zékere qezel- Zeevedersoorten f. pl. — Pennatule, f. [H. n.
schapsspelen..Son confesseur lui a ordonne one Zeeveder f. (plume de men), soort van zoöphiet of
légère p-, zijn biechtvader heeft hem eene lipte plantdier, dat naar eene veder gelikt.
Penne, f. (pr. pène) (weleer) Veder, pen f. in
boete opgelegd. Faire p- de ses péchés, voor zijne
zonden boete doen. — Psaumes de la p-, boetpsal- 't algemeen; schrilEpen; pijlveder f. — [H. n.]
vlerk- en staartveder, slagveder, stuurvedra
Lange
van
David
men m. pl. (naam, dien 7 psalmen
gen). — ( fig.) I1 fait p- du passé, h ij boet voor het der f. P-s rectrices, of als subst. RECTRICES, f. pl.
verlédene, voor de zonden zijner jeugd. — Mettre Stuur- of staartvelren: P-s ré miges, of als subst.
en p-, eene straf opleggen, doen boeten. Voilà one RÉMIGES, f. pl. Slagveêren f. pl. -- P- marine,
rude p- pour une faute biera légère, dat is eene z. v. a. PENNATULE. — [Bias.] P-s, vederen op
harde straf voor een' zoo kleinen misslag. I1 mérite eenen hoed, die 't schild dekt. — [Mar.] Boven
een' spriet of eene roe. Faire p-, Faire-nokf.va
p- pour avoir nié, hij verdient straf, omdat hij
gelogen heeft. — Votre p-,. sera de chanter une la p-, eenen spriet pieken, er eene nok op brengen.
chanson, uwe straf zal zijn een liedje te zingen. P- de guipon, dreum, drum of drom grove dreum f.,
GLANDE PINEALE.

Péniston, m., z. v. a. PANISTON.
Pénitenee, f. Boetvaardigheid f., berouw, leed
penitentie f.: La p- est-wezn.,pmit
une vertu chrétienne, de boetvaardigheid is eene
christelijke deugd. La p- doit être sincère et constante, het berouw moet opregt en bestendig zijn.
— [Cath.] Een der zeven sacramenten der Kerk,

.
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wollen stof, waarvan men de pikkwasten en sloepsdweilen maakt. -- [Tech.] Eindjes n. pl. garen of
wol, die aan den weversboom blijven hangen, wanneer 't geweefde is afgenomen.
afgenomen. — Penné, e,
(pr. pè-né) adj. [Bot.] Met vedervormige bladribben; met vederswijze geplaatste bijblaadjes. — [H. n.]
Ailes p-es, vleugels met in elkander vattende slagvederen. (Men schrijft ook pinné).
Pennean, m. [Chart.] Zijde f. spek.
Pennicorne, adj. (pr. pè--; ook de volgenden)
[H. n.] Met vederachtige voel/torens. — Pennifère, Pennigere, adj. [H. n.] Vederen dragend. --- Pennifolié, e, adj. [Bot.] Met gevederde bladeren. — Penniforme, adj. [Bot.]
Vedervormig. — [Anat.] Muscles p-s, vedervormige spieren f. pl. — Penninerve, adj. [Bot.] Met
gevederde ribben. — Pennipède, adj. M. n.]
Met bevederde achterpooten (van i:nsecten). — Penniveiné, e, adj. [Bot.] Met aan de ribben gevederde bladeren.
Pennon, m. [Ane. mil.] Vaandel n., vlag f.,
standaard m., oude riddervaan f. P- royal, koninklijke standaard m. ,(vgl. PANNON). — Faire de
p- banniêre, Z. BANN1ERE. — [ Bias.] Vaan f. Pgenéalogique, z. PANNON. -- [Tech.] Pi lveder f.

— Pennon age, m., z. PANNONAGE. — [ Ane.
mil.] Vendel, vaandel n., afdeeling der Lyonésche
burgerwacht. — Pennonceaei, m., z. PANNON
CEAU. — Pennonceler, v. a. et n. [Féod.j Eene

vaanontrollen; bezit van eene plaats nemen door

er zijne vaan of banier te plaatsen. -- Pennonier, m. [Anc. mil.] Vaandeldrager, standaard -

drager m. (veêrtje n.
Pennule, f. (pr. pê—) (verklw. van penne)
Pénonibre, f. [Astr.] (Halfschaduw f., zwak
licht n., dat men bij de eklipsen bespeurt vóór de
gelteele verduistering en vóór den geheelen terug
licht. --- [Phys., Beaux arts] Hall--kervan't
schaduw, die zich onmerkbaar in licht verliest of
oplost, zwakke schaduw, die de eigenlijke schaduw
omgeeft, penumbra f.
Penon, m. [Ant. mil.], z. PENNON. --- [Mar.]
Spaansche waker, verklikker, topstander m. van
zeer dunne, cirkelvormige blaadjes kurk, om bij
windstilte te gebruiken.
Pennant, e, adj. Denkend, nadenkend, peinzend, overdenkend: Etre p-, denkend wezen n. Tête
p-e, denkend hoofd n. Homme bien p-, weldenkend,
welmeenend mensch m. Homme mal p-, kwalijkgezind, kwaaddenkend mensch. — Somtijds als
subst.: C'est un mal-p-, 't is een kwaaddenker.
Pensé, e, adj. (en part. passé van penser):
Chose bien p-e, goed bedachte, uitgedachte zaak f.
Ouvrage Bien p-, goed ontworpen, doordacht
werk n. — (fam.) Cela nest pas mal p-, dat is niet
slecht verzonnen.
Pensée, f. Gedachte f., het denken, denkvermogen n. La p- est libre, de gedachte, het denken
is vrij. La p- est la première faculté de 1'homme,
de gedachte is 't eerste vermogen van den mensch.
-- Gedachte f., gewrocht van het denkvermogen,
begrip, denkbeeld n. P- sublime, claire, Passe,
obscure, verhévene, heldere, lage, duistere gedachte.
P- juste, fausse, juist, valsch begrip n. Exprimer,
Développer sa p-, zijne gedachten uitdrukken, zijne
denkbeelden ontwikkelen. Les grandes p-s viennent
du coeur, de groote gedachten, denkbeelden komen
uit het harl. — Avoir de mauvaises p-s, kwade
gedachten hebben, aan laakbare, slechte dingen denken. — (Loc. fam.) Il nest pas tourmenté par ses
p s, hij zal geen pijn in 't hoofd van het denken
krijgen, hij heeft weinig verstand, hij vliegt niet
hoog. -- P-s, of P-s détachées, losse gedachten f.
pl., titel eener verzameling van opmerkingen, tusschen welke geen noodzakelijk verband bestaat. —
Gedachte, overpeinzing, mijmerij f.: S'enfoncer dans
ses p-s, zich in zijne gedachten, mijmeringen ver
S'abandonner à ses p-s, zich aan zijne-diepn.
overpeinzingen overgeven, zijne gedachten den vrijen
loop laten. --- [Divot.] La p- de Lieu, du salut,
de la mort, de gedachte aan God, aan de zaligheid,
aan den dood. N'avoir aucune p- de Dieu, de son
salut, zich om God, om zijne zaligheid niet bekommeren. — Gedachte, ziens- of denkwijze, meening,
overtuiging f., gevoelen n.: Parler contre sa p-,
tegen zijn gevoelen, zone meening spreken. Est-ce
là votre p-? is dat uwe meening, uwe zienswijze?
Entrer dans la p- de qn., iemands zienswijze goed-
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keuren, bijvallen. — Gedachte, herinnering f., geheugen n., geest in.: Elle revient á ma p- avec toes
ses attraits, zij komt mij weder voor den geest, in
't geheugen, met al hare bevalligheden. II ne peut
sitót en bannir la p-, hij kan de herinnering daarvan, de gedachte daaraan niet zoo spoedig verbannen. -- Gedachte f., plan, oogmerk, ontwerp, voor
Concevoir de vastes p-s, groote plannen-nem.
beramen. Avoir la p- de noire a qn„ de gedachte,
het oogmerk, plan hebben om iemand te benadeelen.
Il a changé de p-, hij is van gedachte, van plan
veranderd. — Gedachte, meening, bedoeling f.,
zin m.: Entrer dans la p- d' un auteur, den zin,
de bedoeling van een' schrijver begrijpen, vatten.
— Verstand n., geest m., gezamenlijke geestvermogens n. pl.: Exercer simultanément le corps et
la p-, gelijktijdig het ligchaam en den geest oefenen.
— 11 y a de la p- dans eet ouvrage, dit werk is
kennelijk door een' denker geschreven. — Lire
dans la p- de qn., in iemands geest of hart lezen,
zijne gedachten raden. Cela nest jamais entré
dans ma p-, dat is mij nooit in den zin, voor den
geest gekomen. — [Litt., Beaux arts] Gedachte,
eerste schets f., eerste denkbeeld, nog niet vastgesteld plan n. van bewerking: Jeter sur la papier,
sur la toile la p- d'un ouvrage, d'un tableau, het
losse ontwerp, de eerste schets van een werk, van
eene schilderij op het papier, op het doek brengen.
PEN EE. 1. [Bot.] Driekleurig viooltje, vergeet
-niet n. — Couleur de p-, of Couleur p-, vio--mij
let-bruin, paarsbruin.
t Pensement, m. Het denken; gedachte, nadachte f.; — zorg, bezorgdheid f.
Penser, V. n. (met avoir) Denken: L'homme,
L'dme pense, de mensch, de ziel denz'f.t. — (Loc.
fam.) Si! ne dit mot, it n'en pense pas moins, al
zegt hij geen woord, hij denkt er niet te minder
om. — Denken, oordeelen: I1 pense bien, juste,
hij denkt, oordeelt goed, juist. L'art de p-, de
kunst van denken, van oordeelen. — Denken, nadenken, zich bedenken, overdenken, overpeinzen:
Pensez avant de parler, denk eer gij spreekt.
On ne saurait p- trop murement à cette entre
prise, men kan niet te rijp over die onderneming nadenken, haar niet rijpelijk genoeg overdenken, overwegen. — Denken (aan iets), zich te
binnen brengen, zich herinneren, bedacht zijn: Pa ses anciens amis, P une perte qu'on a faite,
aan zijne oude vrienden denken, zich een geleden
verlies herinneren. Le mal vient sans qu'on y
pense, het kwade komt, eer men er op bedacht is.
— Ne p- qua soi-même, alleen aan zich zelven
denken, baatzuchtig zijn. — Sans y p-, zonder er
acht op te slaan, zonder opzet, onwillekeurig. —
Je penserai à vous, ik zal aan u denken, uw belang in gedachte houden. — Denken, meenen, van
gevoelen zijn, oordeelen, gelooven, dunken: Pensezvous comme -moi sur cette affaire ? denkt, oordeelt
gij even als ik over die zaak? Je pensais qu'il
était de vos amis, ik dacht, meende, geloofde, dat
hij van uwe vrienden was. — A ce que je pense,
naar ik denk of meen, volgens mijn gevoelen. Il
viendra vous voer, à ce que je pense, hij zal u
komen bezoeken, denk ik. — z. HONNI. — Facon
de p-, denkwijze, zienswijze f., oordeel of gevoelen n. over iets. — Denken, ontwerpen, in 't oog hebben, een plan maken: 11 pense a manier favorablemen t sa fille, hij denkt zijne dochter voordeelig
uit te huwen. P- P faire une visite it un ami, van
plan of voornemen zijn, eenen vriend te bezoeken.
— P- á mal, een slecht oogmerk hebben. Sans pà mal, zonder kwade bedoeling, zonder erg. -P- à soi, op zijne hoede zijn, oppassen, voorzorgen
gebruiken. — Door een' infinitief gevolgd beteekent
penser: op het punt zijn, bijna iets doen of onder
denken: Il a pensé mourir, hij was-gan,me
op het punt van te sterven, hij ware bijna gestorven, hij meende, dacht te sterven, 't scheelde weinig
of hij ware gestorven. Un manage qui a pensé se
conclure, een huwelijk, dat op het punt stond gesloten te worden, dat bijna aangegaan werd.
PENSER, v. a. Denken, in de gedachte hebben: Dire
ce qu'on pense, zeggen wat men denkt. La liberté
de p- tout ce qu'on vent, de vrijheid van alles te
denken, wat men wil. 11 pensait tout autre chose,
hij had geheel iets anders in 't hoofd. — P- tout
Pant, z. HAUT adv.). -- Denken, gelooven, oorJeelen: Que pensen -vous de vela? Qu'en pensez.
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vous, wat denkt, gelooft gij daarvan? wat dunkt
u daarvan? hoe oordeelt gij daarover? Je sais
qu'en p-, ce qua jen dais p-, Ik weet, wat ik
daarvan te denken, te qelooven heb. (absol.) Cela
est plus vraisemtilable qu'on na pease, dat is
waarschijnlijker, dan men denkt. La chose nest
pas si aisde qu'on le pense, de zaak is niet zoo
gemakkelijk, als men denkt, meent, gelooft. - Uitdenken, verzinnen: Voici ce qu'il a pensé pour me
tirer d'embarras, ziehier wat hij bedacht, verzonnen heeft, om mjj uit de verlegenheid te helpen.
SE PENSER, v. pr. Gedacht worden, zich laten denken: De pareilles clioses na ee pensent pas.
PENSER, 111. Het denken, denkvermogen; liet voorwerp van het denken, het gedachte; eigene wijze t.
van denken; (podt.) gedachte f.
Penseui', m., euse, t. Denker m., denkster t.,
hij of zij, die diep denkt, doordenkt. Libres p-s ,
vrijdenkers m. (in zake van godsdienst). Ook
als adj.: Un esprit p-, een diepdenkende geest ni.
- Pensif, ive, adj. Peinzend, nadenkend, diep
in gedachten verzonken, vol gedachten: Avoir lesprit p-, Un air p-, een' nadenkenden geest, een
peinzend voorkomen hebben. Cet évènement la
rendu tout p-, dit voorval heeft hem geheel nadenkend gemaakt. Etre p-, peinzen, peinzend of
nadenkend, mijmerend zijn.
Pension, f. Kostgeld n. Payer une bonne,
forte p- , een goed, zwaar kostgeld betalen. - Kosthuis fl.: Avoir trouvé une excellente p-. een voortreffelijk kost/mis gevonden hebben. Prendre qn. en
p - , iemand in den kost nemen. - In beide beteekeni.esen ook van dieren gebizigd: Payer p-pour ses chevaux. Mettre ses chiens en p-. - Kostschool f.,
huis ran opvoeding en onderw is, p e ei s i n a a t n.
Mettre son ills en p-, zijnen zoon op eene kostschool
doen of leggen Maitre, Maltresse de p-, kostschoolhouder m., -houdster t. Gezamenlijke kostleerlingen m. p1. eener school: La p- est a Ia promenade, de kostschool is, de kostkinderen zijn uit
wandelen. - DEMI-PENSION, z. dat woord. Eereof genadewedde, rustgeld, jaargeld n., dat de Staat,
een vorst of een bijzonder persoon aan beambten
of bedienden voor lang bewezen diensten, aan krijgslieden voor zeker aantal dienstjaren uitreikt. p ensioen n. P- viagère, levenslang pensioen. P- ahinentaire, kostgeld, vergoeding voor den kost. Jaarljksche uitkeering f., die men zich voorbehoudt
bij 't overdoen van een ambt: Rhsigner son binéflee, en retenant une p- de mille francs, zijne
prebende of prove tegen eenejaarlijksche uitkeering
van duizend francs overdoen. - Pensionnaire, m. et f. Kostganger m., -gangster t.; kostleerZing m. en f., kostscholier m., kostscholierster f. DEMI -PENSIONNAIRE, z. dat woord. - Trekker van
eene jaarwedde of een pensioen, pep en s t n e e rde m. - Genieter in. eener jaarljksche uitkeering t.
van een overgedragen geestelijk ambt. - P- dun
théâtre, tooneelspeler m., -speelster f. die een vast
inkomen Ire/ct. - [ lIjst. de 11011.] Pensionkris in.,
raadgevend advokaat of regtsgeleerde bij de stedeljke regérinqen onder de voormalige republiek der
Vereenigde Grand-p-, raadpensionaris, raadgever, advokaat of eerste minister der
Staten van Holland; ook de titel van den voorzitter der Bataafsche republiek van 1805 tot 1806.
. Pelasiotiflat, m. Kostschool f., huis van opvoeding en onderwijs, pensionaat n. (ook PENSION qeheeten). - Feiisioniier, V. 0. Een pensioen of rustgeld geven of toekennen, p e a s i 0a d r e n. - Het part. passé is ook adj.: Sohdat
pensionné do gouvernement, door de regering gepensioneerd soldaat. - Ook als subst. Un pensi000é, een gepensioneerde. -- Penshonnier, m.,
•ière, f. (ddnigr.)Kostschoolhouder m., -houdster 1.
t Pensiveté, t. Gramstorige, sombere stemwing f.
Penstérnone (verkorting van pentastémone),
adj. (pr. pain—) [Bot.] Met vijf meeldraden.
Pensuin, in. (pr. pein-some) Straftaak t.,
strafwerk n. (eens scholiers): Dormer un p-, eene
straftaak geven of opleggen. (Plur. Des pensums).
Penta of Peitté, (van 't grieksch pmnte, vijf)
Onscheidbaar voorvoegsel bij vele fran se/ic woorden,
die meest kunsttermen zijn, en 't welk het vijfvoud
van het daarachter geplaatste aanduidt.
Pentacanthe, adj. (pr. pein—; zoo ook de
volgenden) [H. n.] Met vijf stekels. - Penta.
-

-
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carpe, adj. [Bot.] Met vijfvoudige vrucht. Pentachile, adj. [H. n.] Met vijf klaauwen aan
el/een voet. - Pentaehotoine, adj. [Bot.] Vij fvoudig gedeeld, vijfdeelig. - Peaitaee, m. Tooverzegel m., pe n t cc u I u m n. - Pentacon.
taèdre, adj. [Miriér.] Met vijftig vlakken (van
kristallen). - Als subst. in. : Vijft igvlak n. Pentacontarchie , t. [Anat.] Bevelhebberschap n. over 50 man. - Pentacontarehe, m.
[Ant.] Aanvoerder van 50 man, p e n t a k 0 ntarch m. - Pentacorde, M. [Anc. mus.]
Vijfsnarige tier t., p en t a c ho r d n. - Pentacosiarchie, 1. [Ant. mi l .] Afdeeling van 500
man. - Pentaeosiarque, m. [Ant. mii.] Aanvoerder van 500 man. - Pentacrine of Pentacrinite, t. [H. n.] Medusa-hoofd n., Medusa
palm, tulpsteen, leliesteen in., eene plantdierversteening I.. p e n t a k r i a I e t in. - Pentaerostiche, m. [Litt.] Vijfvoudig naamdicht n. (vgl.
ACItOSTICHE). - Pentadactyle, adj. [Ft. n.j
Vijfvingerig, mei 5 vingers of teenen; - met 5 vrije

stralen aan elke borstvin. - [Bot.] Met 5 vingervormige afdeelingen. - PENTADACTYLES, in. p1.
[El. n.] Zoogdieren n. pl. , met 5 teenen aan de
voorvoeten; afdeeling (Ier diichuidige of veelhoevige
dieren, die 5 teenen aan eiken voet hebben, pent addktyien n. p1. - Pentade, t. [Didact.]
Vijl stuks bijeen genomen; - vijftal jaren, 1 u st r u in n. - [Ant. gr.] Bot n. van 5 man. - Pentadéeaone, adj. [Géom.] Met 15 hoeken eet
15 zijden. - Als subst. m. Vijftienhoek m. Pentadelphe, adj. [Bot.] Met 5 helmdraden,
eik verscheidene stofkolfjes dragende. - Pentadynarne, adj. [Bot.] Met 5 lange en 5 kortere
neeidra/en. - Pentadi-e, adj. Vijfvlakkig.

Als subst. m. Vijfvlak it. - Pentaglotte, wij.

[Philol.] In 5 talen geschreven: Bible p., bijbel in.

in 5 talen. -- Pentagonal, e, adj. [Minér.J

Met vijfhoekige vlakken. - Pentgone, adj.
[Géorn.] Met'5 hoeken en 5 zijden, vijfhoekig,
p e n t a p ô ni 5 c it. - Ale subst. m. Vijfhoek, p entagoon in. - Pentagraphe,in. Werktuig n.

Ier copiiring van platen of teekeningen, p e n t a-

graaph In. - Pentagraphie, f. Gebruik n.

van dat werktuig. - Pentagyne, adj. [Bot.]
Met 5 stijltjes, vijfwijvig, pentagy'nisch. Pentagynhe, 1. [Bot.] Planten met 5 stijltjes,
vijfwijvigen, vijfstijiigen t. p1., p en t a g y'n i a n.

p1. - Pentagynique, adj. Tot die plantenorde
behoorend, Z. V. a. PENTAGYNE. - Peutahexa-

èdre, adj. [fthindr.] Met 5 rijen, elke van 6 vlakken boven elkander (van kristallen). - Penta
hydi-ique, adj. [Chim. ] Met vijfmaal zooveel
waterstof als een ander zaotengesteld
ligchaam van
dezelfde soort, p e n t a h y/ r i s c it. - Penta
lépide, adj. [H. n.] Met 5 schalen. - Pentalithe, in. l Ant.] Bikkeispel n. met 5 steentjes. Pentalobe, adj. [Bot. ] Vijflobbig. - Penta

nière of Pentaméré, e, adj. [H. n. ] Met 5
leden aan elften poot (van insecten). - Als subst. in.
Kever m. met vijfledige pooten. - Soort van fossiele schelp t. - Pentarnètre, in. [Pais.] Vijf
voetig vers a., inz. in de eidgische versmaat het
daktylische vers, dat met den hexameter afwisselt,
pentameter m. - Ook als adj.: Vers p-. -

Pentamyron, in. [Pharm.] Uit 5 stoffen za-

niengestelde zalf t. - Pentandre, adj. [Bot.]
Met 5 meeldraden, vijfmannig, p a n t a ei d t i sc it.
- Pentandrie, t, jBot.1 Plantenklasse t., welker bloemen 5 meeldraden hebben, vijfmannigen,
vijfheimigen f. p1., p e a t a n d r i a n. pi. (de 5e
klasse in 't stelsel van Linnéus) - Pentandriqac, adj. Tot die klasse behoorend; z. v. a. PEN-

TAND1IE. - Pentangulaire, adj. [Didact.] . beIer PENTAGONE. - Pentanthe, adj. [Bot.] Vijfbloemig. - Pentanthère, adj. [Bot.] Met 5
stofkolfjes. - Pentapaste ofPentapaite, m.,
z. V. a. PENTASPASTE. - Pen
étale of Pen-

tapétalé, e, adj. [Bot.] 27 5 bloeinbiaderen
- Pentaphiarinaque, m. [Pharm.] Genees
middel van 5 bestanddeelen, pentaphdrmak n n. - Péntaphyhte, adj. Vijfbladerig. Ook z. V. a. PENTASÉPALE. - Pentaphyllolde, f. of Pentaphyllon, in., z. v. a. POTENTILLE. - Pentapostérnone, adj. [Bot.] Met
vijfmaal meer meeldraden dan bloembladeren. Pentapole, t. [Geogr. anc.] Vijfsteden-gebied n.,
-

o

landstreek met 5 voorname steden, p e ntá p o 1 s t.

PEINTAPOIJITAI N
-- Pentapolitain, e, adj. Uit ééne dier vijf
steden. — Pentaprote, m. [H. anc.] Titel der
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tie, f. Waardigheid f. van pentaproot of vijfheer.
— Pentaptère, adj. [B. n.] Vifvleugelig. —

[Liturg.] Tot het p inksterfeest behoorend. -- Als
subst. m. Kerkboek n. der grieksche Kerk, dat de
dienst van Paschen tot Pinksteren bevat. — Pentecostal, e, adj. [H. eccl.]: Don p-, pinkstergave f., -geschenk -, -offer n. Denierspentécostaux,
pinksterpenningen m. pl., pinkstergeschenk n. —
Penteeóte, f. Pinksteren, Pin/ester, Pinksterfeest n. (bij de joden ter gedachtenis van de wetgeving op den Sinai, bij de christenen ter gedachtenis van de uitstorting des Heiligen Geestes).

-- Pentarchat, m. [Polit.] Waardigheid van

Vijftienhoek m.

5 hoofdregenten van zékere steden in 't grieksche

rijk, vijfiieer, pentaproot m. — Pentapro-

Pentaptote, adj. [Gram. lat.] iNom p-, of als
subst. PENTAPTOTE , M. Naamwoord met 5 naamvalsbuigingen, p e n t a p t ó t o n n. — PentapyIon, m. [Arch.] Gebouw n. met 1 deuren. —
Pentaquuèdre, adj. [Didact., Bot.] Vijfzijdig.

pentarch of vij fman; — tijdduur m. zijner ambtsbediening, vi jmanschap, p e n t a r c h a a t n. —
Pentarchie, f. Regéa ing f. van 5 mannen (gelijk
die van het Directoire in Frankrijk), vij fmanschap n., p e n t a r e h i e f. — Pentarehique,
adj. Tot de pentarchie behoorend, p e n t á r c h i s c h.
-- Pentarhomhique, adj, 1 Minér.] Met 5
ruiten. -- Pentarque, m. [Pout.] Vzi fman m.,
lid n. eener pentarchie, p e n t d r e h m. — Pentarrhène of Pentarrhine, adj., z. V. a. PEN-

TANDRE. — Pentasépale, adj. Bot..] Met 3
bloembladeren. -- Pentaspaste, m.[Méc
n. arc.]
a
Takel m. met 5 schijven (3 van boven en 2 van
onderen). — Pentaspernme, adj. [Bot.] j fzadig. — Pentastique, adj. [Didact.] Op vijf
vij rijen
fregelig
geplaatst. - PENTASTIQUE, m. [Philol.] Vijfregelig
gedicht, p e n t á s t i c h o n n. — [Arch.] , z. v. a.
PENTASTYLE. - Pentastome, adj. [H. n.] Met
5 monden of openingen. --- Pentastyle, adj.
[Bot.] Met 5 stijltjes. - PENTASTYLE, m. [Arch.]
Gebouw met 5 zuilenrjen van voren, p e n t a s t yion n. --- Pentasyllabe, adj. [Litt.] Vers n.,
voet m., woord D. van 5 lettergrepen. — Pentn.syrinquue of Pentésyrinx, f. [Ant. gr.] Hou
werktuig n. met 5 gaten, om het hoofd, cie-ten
beide armen en beide beenen eens misdadigers daar
te steken. — Pentateuque, m. [Litt.] De-dor
vijf boeken n. pl. van Mozes, p e n t a t e uu c h u s in.
-- Pentathle, m.; z.

v. a. QUINQUERCE. - Pen-

tatome, m. [H. n.] Soort van plantenweegluis f.

— Pentatonon, m. [Mus. ave.]

van 5 looneis in de grieksche muzijk.

Inter val n.

Pentauréa , f. [Minér. anc.] Magnetische
ijzererts, steen m., die gezegd werd andere steenen
aan te trekken en de kracht der andere edelsteenen
in zich te vereenigen.
Pente, f. Helling, schuinte, glooijing f., afloop m.
(van een' grond of eenig vlak). La p- d'une montagne, dune colline, d'nn chemin, de helling,
schuinte van een' berg, heuvel, weg. La p- d'une
rivière, de afloop, 't verval eener rivier P- douce,
aisée, raide, zachte, gemakkelijke, steile helling.
Le terrain va en p-, est en p-, het terrein of de
grond glooit, loopt af. -- (fig.) La p- du plaisir,
du libertinage, de helling, het afloopend pad, het
medeslepend vermogen der vermaken, der losbandigheid. — (fig.) Neiging, overhelling, zucht, voor
Suivre, Contrarier sa p- naturelle, zijne-liefd.
natuurlijke neiging volgen of inwilligen, bestrijden
of tegengaan. Avoir de la p- au mensonge, an
vol, tot leugen, tot diefstal overhellen, geneigd zijn
te liegen, te stelen. — [Ameubl. Val f., a (hangende strook stof rondom een' ^ eddehemel, over
den bovenkant der bedgordijnen, aan de planken
eener' boekenkast, enz. — [Arch.] P- d'un comble,
dakhelling, helling der beide zijden van een dak. -[Arqueb.] P- d'un fusil, oogt f. der kolf van een
g eweer. — [Mar.] P- de mat, valling, achteroverhelling f. van een' mast P- de teute, klep f. van

Bene zonnetent. — [Tech.] Mettre he tabac a la p-,

de tabaksbladen aan de stelen ophangen.
Pentéconlarchie, f. (pr. pein—; zoo ook de
volgenden) [H. any.] Stadhouderschap n. over 5
marktvlekken; — tidduur m. der ambtstbekleeding
van den pentekomarch; ook zijne woning f. —
Pentéconiarque, m. Stadhouder over 5 marktvlekken, pentekomdrch. — Pentéeontacorde, in. [Mus. anc.] Speeltuig n. niet 30 onge-

igke snaren. — Pentecontaèdre, m. [Minér.]

Vijftigvlakkiq
ftigvlakkig kristal n. — Pentécontarethie, f.
(Ane. mil.] Bende f. van 50 peltasten of ligtgewa-

pende voetknechten. — Pentécontarque, m.

Hoofdman van zulk eene bende, p e n t e k o n t á r c h.

-- Pentécontore, m. [Mar. anc.] Schip van

50 roeibanken, van 50 rijen roeirieinen.

Pentécostaire of Pentéeostère , adj.

Pentédecagone, m. (pr. pein—) [Géom.]

Pentélique, adj.: Marbre p-, pentelisch marmer n. (uit den berg Penteliko bij Al/tenen).
Pentenne, f. [Pêche] , z. PANTLNE.
Pentésyrinx, f., z. PENTASYRINGUE.

Pentéininière, f. [Poés. any.]. Verslid n. van
vijf halve voeten of dercl'halven voet; de cwsuur of
versnede na derd'halven voet of in den derden
voet (des hexameters), pen t h ens i m e r is f.
Penthèse, f. [R. eccl.] Feest n. van Mariareiniging in de grieksche kerk.
Penthaphore, adj. [H. n.] Rouwdragend,
zwart- of donkerkleurig.
Penthon, Penton, m. [H. n.] Soort van

stekelbuik m. (tétrodon). ,

Pentière, f., z. PANTIERE.

Pentisulce of Pentisulque, adj. [H. n.]

Vijfklaauwig, vijfteenig.

Pentoir, m., z. V. a. PENDEUR.
Pentsée, m. Kruinvlecht f. der Chinézen.
Penture, f. [Tech.] Hengsel, deur-, vensterhengsel n. P- flamande, vlaamsch hengsel (met twee
armen). — [Mar.] P-s de sabords, poortiaengsels n.

pl., poortduimen m. pl., beslag D. van eene valpoort.
P- de petit sabord, P- en Ier à cheval, hoeJijzervorniig beslag van eene patrijspoort, hoefijzer n.
P-s de gouvernail, vingerlingen m. pl.
Pénule, .f. [Ant. rom.] Wollen reis- of regenmantel m. met eene kap (scortée geheeten, wanneer
hij van leder was).
Pénultièine, adj. [Gram .] Voorlaat ste, op één

na de laatste: La p- syllabe, of als subst. La pd'un mot, de voorlaatste lettergreep van een woord.
-- Le p- jour du mois, de voorlaatste dag m. der

maand.

Pénurie, f. Drukkend gebrek n., hoogste armoede, uiterste behoeftigheid, volslagen ontbéring f.
Grande p- de denrées, de fruits, d'argent, volslagen gebrek aan eetwaren, vruchten, geld. — (absol.)
Geldnood m., geldeloosheid f.
Péon, m. [Mil.] Soldaat in Indië, indisch infanterist, peon (ook pion geheeten) . — [Poés.
anc.] Versvoet van 4 lettergrepen, waarvan ééne
kort en drie lang.
Péotte of Péote, f. [Mar.] Ligt venetiaansch
vaartuig n., groote ronde gondel f.
Pépasnme, m. [Md.] Rijpwording, koking f.
der ziektestof, waardoor zij voor de ontlasting rijp
wordt, pepásmus m., pepansis f. — Pépastique of Peptique, adj. [Mid.] Rijpmakend; kokend, vertérend. Médicaments p-s of als

subst. PÉPASTIQUES, PEPTIQUES, m . pl. Middelen ,

die de rijping of koking der ziektestof bevorderen,
pepástika, péptika n. pl.

Péperin of Pépérino, m., ook Pépérine, f.

[Minér.] Pepersteen m., een graauwe vulkanische
steen, menigvuldig in de vlakte van Rome aangetroffen en tot bouwwerk gebruikt, p e p e r i n o in.
— Pépérite, f. [Miner Roode vulkanische tuf
steen, p e p e r i e t m. — Pépéromie, f. [Bot.]
Soort van peperplant.
.]

-0- 5 Pépétiller, V. n., nu PETILLER.

Pé ie, f. Pip f., eene tongkwaal der vo gels.
— (fig. et pop.) 11 n'a pas la p-, hij is een liefhebber van drinken, van een glaasje. Vous nou@
rerez avoir In p-, gij laat ons dorst lijden, gij
schenkt niet. — Ook in een' anderen zin van eene
vrouw: Elle n'a point la p-, zij kan goed haar
rnondwerk roeren, hare tong staat geen oogenblik stil .
Pépier, V. n Piepen, tjilpen (van jonge vogels.,
inz. van musschen).
Pépin (bij sommige Pepin), m. Pit, kern f.,
Set zaad in 't hart van appelen, peren, meloenen,
cnz. -- Pépinière, f. Boornkweeker j f., jong
alantsoen n. ter verplanting. — Grond m., waarop
'eten boomers kweekt. — (fig.) Verzameling, verceniging van jonge lieden, van personen, die voor
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zekeren stand of beroep bestemd zijn, kweekschool,
oefenschool f.: La France est une p- de soldats.
Frankrijk is eene kweekschool voor soldaten. —
Pépiniériste, m. (of als adj. Jardinier p-) Boomkweeker m.

Pépite, f. [Minér.] Klomp gedegen goud (zoo
als men die somtijds in de mijnen aantreft), p e-

piet m.

PERCE-POT.
man. -- Manteau p- par la pluie, van den regen
doornatte mantel m. — Etre p- jusqu'aux os, z.
os. — Coeur p-, doorboord, doorstoken hart n. —
(fig.) Avoir le coeur p-, l 'ame p-c, les entrailles
p-es, diep getroffen, innig bedroefd, in smart ver
zijn. Maison Bien p-e, goed verlicht, hel--zonke
der huis, huis met vele en groote ramen of lichten.

Forêt bien p-e, bosch met goede wegen of paden.
Péplide, f., Péplion, Péplis, (pr. —plice), 1 Rue bien p-e, goed aangelegde, in goede rigting
loopende en (doorgaans) repte, heldere straat f.
m. [Bot.] Wilde ot water- porselein f.
Péploesa of Peplum, in. (pr. —plome) [Ant.] — [Peint.] Paysage bien p-, goed geopend land-

Plooimantel m., plooirjk staatsiekleed, grieksch schap n. (dat de verafzijnde voorwerpen laat zien).
wijd en fijn vrouwengewaad n . — Witte , met — [iViar.] Vaisseau p- pour soixante canons, voor
goud geborduurde sluijer m. voor 't standbeeld van 60 stukken geboord schip n. — [Blas.] Pièces p-es,
Minerva bi den ommegang der Panathenwen. — doorbroken, opengewerkte, doorzigtige stukken n.
Bekleeding f. der godinnen-beelden.
pl. — [Tech.] Étoffe p-e, te sterk gevolde of gePépon, m., z. PÉPIRON . — Péponide, f. walkte stof f. --P- á jour, opengewerkt, met ope[Bot.] Pompoenach.tige vrucht f. -- Péponifère, ningen. — Vin p-, Tonneau de in p-, opgestoke
aangestoken wijnvat n. -- (fig.) Paniers
Pompoenachtige vruchten dragend.
Pepside of Pepsis, m. [H. n.] Graafwesp m. p-, z. PANIER . — Etre has p-, aan lager wal zin,
Pepsie, f. [Méd.] Koking, rjping der spys- weinig of niets meer bezitten. -- PERCÉ , m.,
n

vochten, vertering, p e p s is f.' — Pepsique, adj.
[Méd.] Die Poking betreffend, rijpend, vertérend,
p é p s i sch. Remèdes p-s, of als subst. PEPSIQITES m.
pl. Vertéringsmiddel, vertéring bevorderend middel, p é p t i k a U. pl. — Peptique, z. PÉPASTIQUE .
Pépyer, v. n., z. v. a. BEGAYER.
équet, m. [Anat.] Réservoir de P-, z. V. a.
CITERNE lombaire.
Péragration , f. [Didact.] Doorwandeling,
doorzwerving, reis f. -- [Astr.] Loop m. eener ster

door den dierenriem, tot zij weder op 't zelfde
punt wederkeert, p e r a g r á t i e f. — -f- Péragrer, v. n. Reizen, doorzwerven, inz. ter béde-

vaart reizen. — ^- PÉRAGRER, m. Bédevaart f. als
opgelegde boetedoening.
t- Péranihulation, f. Doorwandeling f. inz.
om te schouwen of te bezigtigen, woudschouwing;
— ook: opmeting f. van een terrein.

Pérame, f. [Bot.] Kuischboom m. van Guiana.
Péramèle, in. [H. n.] Buideldas m., een vleeschetend buideldier van Nieuw- Holland.
Pérapétale, m ., beter PARAPÉTALE.
Pératoscopie, f. [Divin.] Waarzeggerij f.
stet de luchtverschijnselen .— Peratoseopien, m.,
-ne, f. Waarzegger m., - zegster f. uit de lucht

-verschijnl.
Persage, m. [Tech., Mar.] Het boren, inz.
van gaten voor pinnen, voor bouten.
Percale, f. [Corn.] Zeer kort geschoren en digt
#eweven oost - indisch wit katoendoek n., nu ook
in Europa voortreffelijk nagemaakt, p e r k a 1 n.
-- Percaline, f. Ruig, losgeweven en ligt katoendoek n., perkaline f.
Persant, e, adj. Borend, tot boren geschikt,
doordringend, scherp, spits: Aline p-e, scherpe
eis f. Ce foret nest pas assez p-, die boor dringt
niet genoeg door, snijdt niet genoeg. — (fig.) Doordringend, gevoelig, scherp, vinnig; schel, zeer hel
toon); scherpziend, scherpzigtig; schran--der(van
eer. Froid p-, scherpe, doordringende , vinnige
koude f. Sons p-s, Cris p-s, doordringende, schelle
bonen n . pl , kr2jschend geschreeuw n ., schelle
kreten m. pl. — Yeux, Regards p-s, scherpziende
Bogen n. pl., doordringende, doorborende blikken,
adelaarsblikken m. pl.; ook: vonkelende, zeer levendige, glinsterende oogen n. pl. — Intelligence p-e,
Esprit p-, doordringend, scherp verstand n.
Percarbure, m. [Chin].] Koolstofverbinding f.
met de grootste hoeveelheid koolstof.
Peree, f. Werktuig n. om te boren, om gaten of
openingen te maken. — [Luth.] Boor f. voor de
aten in muzijkinstrumenten, pijpenboor. baspijp oor (perse - bourdons). — EN PERCE, loc. adv. Opgestoken (van geestrijke vochten in vaten, waarin
men een gaatje boort om te kunnen aftappen) .
Mettre du vin en p-, een vat wijn opsteken. I1 ne
faut pas laisser longtemps ce vin en p-, men

g

moet dien wijn niet lang opgestoken laten liggen.

ook PERCES.
Percé, e, adj. (en part. passé van perser):
Montague p-c, doorboorde, doorgegraven berg m.
Oreilles p-s, doorboorde ooren n. pl., ooren met
ringgaatjes. Vase p-, doorboorde vaas I. — Cocons
p-s, doorboorde tonnetjes n. pl. (door welke de
vlinders heen gekropen zin). — Abcès p-, doorgestoken zweer of verzwering f. Homme p- de coups,
-- z.

van steken doorboord, door vele steken gewonde

z. v. a. PERCEE.

Pence-à-main, in. [Luth.] Handboor f. voor
de gaten der speeltuigen. (Plur. Des perce-à-main.)
— Pence-beurre, m. Boterboor f. (Plur. Des
perce-beurre.) — Pen ce -bois, m. [H. n.] Hout worm m. (Plur. Des perce-bois.) — Perce-bosse, m. [Bot.] , z. v. a. LISYI%IACHIE. (Plur. Des
perse- bosses.) — Perse- boni-don, in. [Tech.],
z. PERCE . (Plur. Des perse bourdons.) — Perceehaussée, m. [H. n.] Insect, ter grootte des
meikevers, dat gaten in dijken en wegen boort. (Plur.
Des perse- chaussées.)— Perse- crane, m. [Chir.]
Schedelboor f., schedelsnijder m. (voor de doode
vrucht in de baarmoeder). (Plur. Des perse- cràne.)
. Percée, f., of Percé, m. Weg, doorgang m.,
pad n., opening f. in een bosch, hetzij om het
toegankelijk te maken of om gezigtspunten te openen: Il y a plusieurs p-s dans cette forèt, er zin
in dat bosch verscheidene wegen, doorhakkingen.
Belle percée de vue, Beau percé, schoon uitzigt
in een woud. — (le g .) Faire une p- dans les bataillons ennemis, door de vijandel ij ke bataljons
boren, zich een' weg banen, eene opening maken
door de vijandelijke bataljons. — I1 a fait une passez avant dans^l'ile de Madagaskar, hij is vrij diep
in 't eiland, in 't binnenste van 't eiland M. doorgedrongen. — [Exploit.] P- de communication,
verbindingsweg in., gemeenschap f. tusschen twee
onderaardsche gangen. -- [Fond.] Afloopgat n. of
opening f., waardoor het gesmolten metaal uit den
smeltoven in de vormen afvloeit.
Perse- fenille, I. [Bot.], z. v. a. BUPLEVRE.

(Plur. Des perce-feuilles.) -- Perse- forét, m.
(fam.) Stout boschjager m. (Plur. Des perse- forets.)
— Perse- lettre, m. Briefpriem m. (waarmede
men de brieven of oorkonden doorboorde, om er het
zijden koord of lint door te steken, dat het zegel
moest dragen. (Plur. Des perce-lettres.)
Percement, in. Het boren, doorboren of doorgraven; doorboring, doorgraving, doorsteking; de
daardoor ontstane opening f. Le p- dun mur, het
doorbreken van een' muur. Le p- dun puits arté
sien, het boren van een' artesischen put. P- dune
montagne, doorgraving, doorboring van een' berg.
P- dune digue, doorsteking van een' dijk. Le pde l'isthme de Suez, de doorgraving van de landengte van Suez.
Perse- meule, m. [Tech.] Stalen werktuig n.,
waarmede men 't got in de slijpsteenen boort, slipsteenboor f. (Plur. Des perse-meutes.) — Perce-

mousse, f. [Bot.], z. v. a. POLYTRIC. (Plur. Des

perse- mousse.) — Perse- muraille, f. [Bot.] ,
z. PARIETAIRE . (Plur. Des perce-murailles .) Perce- mirre, f., of Percemur, m. [Tech.]
Snippers m. pl., afval m., afschraapsel n. bij leder bereiders (waarvan lijm gekookt wordt) . — Perceneige, f. [Bot.] Sneeuwbloem f., sneeuwklokje,
vastenavondzotje n., een der eerste lentebloempjes,
dat nog onder de sneeuw zijne knoppen doet uit loopen. (Plur. Des pence-neige.) — Perse- oreilIe, m. [H. n.] Oorworm m. (Plur. Des perceoreilles.) — Perse -pied, m. [Bot.] Kleine of
engelsche steenbreke f. (Plur. Des perce-pieds ) -Peree-pierre, I. [Bot.] Steenbreke f. (saxifrage,
passe-pierre), een plantengeslacht van vele soorten.
(Plur. Des perce-pierres.) — Perse -pot, m.
[H. u.], z. V. a. SITTELLE.

PERCEPTEUR
Pereepteur, m. [Admin ] Ontvanger, gaar
-der,in
belastingen, tollen of accijnsen.
Pereeptibilité, f. Ontvangbaarheid, hefbaarheid, inbaarheid, geschiktheid van ontvangen of geind te worden: La p- dun impót. — [Phil.] Waar
bemerkbaarheid , p e r c e p t i b e l i--nembarhid,
t e i t f.: La p- dun objet au microscope. — Ook:
het vermogen om zich zelven van Zijne gewaarwordingen rekenschap te geven. — Perceptible, adj.
Ontvangbaar, inbaar, hef baar: Impót p-, Deniers
p-s. hef bare, ontvangbare belasting f., penningen m.
pl. of gelden n. pl. — Waarneembaar, bespeur
merkbaar, bemerkbaar door de zintuigen of-bar,
door den geest (doorgaans met eene ontkenning
rjebézigd): Cela nest point p- aux yeux, au toucher,
a 1 oreille, au gout, á l'odorat, dat is voor de oogen,
voor 't gevoel, voor 't gehoor, voor den smaak,
voor den reuk niet bespeurbaar, dat is niet zigtbaar, niet voelbaar, niet hoorbaar, niet proef baar,
niet ruikbaar, dat laat zich niet zien, voelen, hooren, proeven, ruiken. --La finesse de cette épigramrne est a peine p-, het fijne van dat puntdicht is naauwelijks merkbaar, voelbaar. -- Perceptiblennent, adv. Op eene merkbare wijze.
— Perceptif, ive, adj. [Phil.] De waarneming
betrefend: La faculté p-ive, het waarnemings-,
voorstellings- vermogen. — Perception, f. Ontvangst, inzameling, heffing, inning, ingaring der
inkomsten, der belastingen, p er c é p t i e f. — Ontvangersambt, gaarderschap n.: II y a a Paris autant de p-s que d'arrondissements.— [Phil.]
Waarneming , voorstelling met bewustz ij n door
middel van de zintuigen; gewaarwording, werking
van 't waarnemingsvermogen, p er c é p t ie f.
Percer, v. a. Doorboren, doorsteken (door en
door steken), doorbreken, doorgraven, doorstooten,
doorslaan; doorsteken (door steken indringen), insteken, openen, eene opening maken. P- une montagne, un mur, un ais, eenen berg doorgraven,
eenen muur doorbreken, eene plank doorboren of
doorschieten. P- les oreilles pour y mettre des
boucles, gaatjes in de ooren steken, de ooren doorsteken , om er ringen in te hangen. — P- un
abcès avec une lancette, eene zweer, een gezwel
met een lancet doorsteken, openen. Vous n'arriverez
pas is lui qu'après m'avoir percé le coeur, gij zult
hem niet genaken, voor ge mij het hart hebt doorboord, getroffen. P- un homme de coups, iemand
vele wonden (degen -, dolk -, messteken) toebrengen.
— P- un puits, een' put boren. — (bij overdrijving) Les os lui percent la peau, Z. os. — Pune foret, een of meer wegen, paden,. doorgangen
in een bosch hakken. P- une rue, eene straat doorslaan, doortrekken (door de gebouwen weg te breken in de rigting, die zij volgen moet). P- une
croisée, une porte dans un mur, eene vensteropening
of een vensterlicht, eene deuropening of deur in
een' muur breken of aanbrengen. — [ Mar.] P- an
navire, de poorten, geschutpoorten van een schip
uitzagen. — P- an tonneau, une pièce de vin, Pdu vin, een vat wijn, wijn opsteken (z. v. a. mettre
en PERCE). P- son meilleur vin pour régaler ses
amis, zijn' besten wijn opsteken om zijne vrienden
te onthalen. — ( fig.) P- lair de ses cris, de lucht
met zij ne kreten doorboren, van zijne kreten doen
weérgalmen, een doordringend geschreeuw aanhef[en. Crier a p- les oreilles, een oorverdoovend,
.

oorverscheurend geschreeuw aanheffen, schreeuwen,
dat iemand hooren en zien vergaat. — ( fig.) Van
smart vervullen of doordringen, smartelijk aandoen,
grieven: Cet affreux spectacle perce le coeur,
fame, les entrailles, dat a fgrjselijk tooneel doorboort het hart, is zielverscheurend, doet ons tot
in het diepst der ziel gevoelig aan. — Vous aiguisez les flèches dont on les perce, gij scherpt de
pijlen (der spotternij, der kritiek, enz.), waarmede
men hen treft. — Doorheen dringen, door en door
nat maken, doortrekken: La pluie a percé moo
habit, de regen is door mijnen rok heen gedrongen.
— [Tech.] P- une étoffe, eene stof vollen, walken.
-- (absol.) Cette étoffe, Ce drap ne perce point,
die stof, dat laken laat geen water, geen' regen
door, is waterdigt. — ( bij overdrijving) L'orage
in'a percé jusqu'aux os, de bui heeft mij tot op
't . hemd nat gemaakt — Doorheen dringen, doorbreken, doorheen breken, doorheen slaan: Le chasseur perce les buissons, de jager dringt door de
struiken heen. Les Francais pereerent l'aile droite

--
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de l'ennemi, de Franschen doorboorden 's v(jands
regter vleugel, drongen, sloegen zich door 's vyands regtervleugel heen. P- la Poule , door de
menigte heen dringen, zich een' weg door 't gedrang banen. — (fig.) La vérité ne peut p- la
foule des flatteurs pour aller , jusqu'au rol, de
waarheid kan zich door de vle jers heen geen' weg
tot den koning banen. — (absol.) Si compacte que
soit la Poule, percons toujours, al is 't volksgedrang
ook nog zoo groot, laat ons maar doordringen. —
(par anal.) Le soleil perce les nuages, de zon
boort (de zonnestralen dringen) door de wolken
heen. La lumière perce les ténèbres, het licht
dringt door (verdrj ft) de duisternis. — ( fig.) Le
soleil de la vérité a percé les nuages de l'erreur,
de zon der waarheid heeft de wolken der dwaling
doorboord. — P- l'avenir, de toekomst binnendringen, in de toekomst dringen, lezen, het toekomende
voorzien, raden, voorspellen. -- P- an mystère,
een geheim doorzien. PERCER, v. n. Doorkomen, doorbreken, zich eene opening maken: Les
dents vont bientót p- à eet enfant, de tanden
zullen bij dit kind spoedig doorkomen, doorbreken.
Cette tumour percera d'elle-même, dit gezwel zal
van zelf doorbreken, opengaan. — La lone perce
à travers les nuages, de maan schijnt door de
wolken heen. Le jour perce, de dag komt door,
aan. — Indringen, doordringen: Le coup perce
dans les chairs, de steek (stoot, houw, slag, het
schot, enz.) dringt tot in 't vleesch door. P- dans
l'avenir, dans le fond dune affaire, in de toekomst
dringen of lezen, eene zaak tot in den grond doorzien. — Aan den dag of aan 't licht komen, uit
zich openbaren, zich te kennen geven, zich-komen,
verraden: La vérité perce tot on tard, de waarheid komt vroeg of laat aan 't licht. Le secret le
mieux gardé finit toujours par p-, het best bewaard
geheim komt . ten laatste uit, wordt eindelijk openbaar. Rien ne perce encore, er is nog niets uitgelekt, ruchtbaar geworden. Dans eet ouvrage, le
sentiment perce a chaque page, in dit werk laat
zich op elke bladzijde 't gevoel bespeuren. Le caractère dun homme perce plus ou moms dans ses
discours, iemands karakter openbaart, verraadt
zich meer of min uit zijne woorden. — [ Véner.
Le cerf perce, het hert breekt of gaat door, neemt
de vlugt. — Uitgang hebben: Cette maison perce
dans (sur) deux rues, dat huis heeft uitgang op
twee straten. — In de wereld vooruit komen, zich
een' weg banen (tot fortuin, tot waardigheid), opklimmen, zich verheffen: Ce jeune homme percera
par son mérite, die jongeling zal door zijne ver
opgang maken, tot aanzien komen. Il a-dienst
beaucoup de peine h p-, hij heeft veel moeite om
zich eenen naam te maken, om vooruit te korten.
— Doorbreken, zich voortplanten, zich mededeelen,
veld winnen: La liberté, La philosophie perce chez
tous les peuples, dans toutes les classes de la
société, de vrijheid, de wijsbegeerte dringt door,
plant zich voort tot alle klassen der maatschappij.
SE PERCER, v. pr. Zich doorsteken, zich
doorboren: A ces mots, it se perca Ie coeur, Ie
sein, tij deze woorden doorstak hij zich. — ( fig.)
Se p- de ses propres traits, zich met zijne eigen
wapens bestrijden of kwetsen, zich zelven op 't
gezigt slaan, zelf in den kuil vallen, dien men
voor een ander heeft gedolven. — Se p- an abcès
à la main, zich eene zweer op de hand doorsteken,
openmaken. — Elkander doorsteken: Its se soot
p• la poitrine, zij hebben elkander doorstoken. Ifs
se lont p-s de coups de poignard, zij hebben elkander eene menigte dolksteken toegebragt. — Doorboord worden: Le bols se perce facilement, het
hout laat zich ligt doorboren, men boort gemak
hout heen.
-kelijdorht
Percerat of Pescerat, m. [H. n.] , z. v. a.
PASTENAGUE.

Perecrette, f. [Tech.] Zwikboortje n.
Perse- roche, f. [H. n.], z. v. a. TEREBELLE.
(Plur. Des perce-roches.) — Perse-ronde, f.
[Tech.] Stangpasser m. der zeefmakers. (Plur.
Des perce-rondes.)
Perees, f. pl. [Tech.] Gaten n. pl. van een
blaas -instrument: Les p-s de la flute, de la clannette, de gaten der fluit, der klarinet.
Perse- terre, m. [Bot.], z. v. a. NOSTOC.
Perecur , m. [Tech.] Boorder; scheepsboorder m. (gatenborend werkman); — drilboor f., door-
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slag ni., waarmede men in de naalden de ooggin of

gaatjes boort of slaat.

Pereevant, e, adj. Waarnemend, met waar

-nemigsvrobc
aa fd.
v. a. Ontvangen, innen, garen: Pdes contributions, belastingen ontvangen. -- [Phil.]
Gewaar worden, ontwaren, den indruk der voor
ontvangen, opvatten: C'est par les sens-werpn
que nous percevons les différentes sensations, door
middel der zinnen ontvangen wij de verschillende
gewaarwordingen. — (absol.) Le vieillard ne percolt guile, de grijsaard ontvangt weinig indruk Fereevoir,

le en van buiten.

Perchant, m. [Chas.] Lokvogel m.
Perchaquene, f., verspelling van PERD-SA

-QUEUE.

Perche, f. [toetrol. anc.] Roede, meetroede f.;
het met de roede gemeten voorwerp. P- carrée, vierkante roede. Acheter vingt p-s de terrain, twintig
roeden grond koopes. — Staak m., stang; lat f.,
kleérstok m. Planter des p-s, les p-s dune hou
staken in den grond zetten, de hopsta--bloniêre,
ken inplanten. Faire une clóture aver des p-s, met
staken of latwerk afsluiten. Les p-s des tentes, de
tentstaken. Étendre du liege sur une p-, linnen op
een' stok, een' kleërstok hangen. hlettre le faucon
sur une p-, den valk op eene stang zetten. — Pd'un batelier, schippersboom m. — [Fauc.] Se battre á la p., op de stang fladderen; —(fig. et prov.)
vechten, elkander slaan, zonder el/sander veel zeer
te doen. — (fig et fam.) P-, Grande p-, lang en

mager mensch, staak, lange staak, boonenstaak, lantarenpaal m. — [Arch. anc.] P-s, dunne, hooge
lers m. pl. der gothische kruisgewelven. — [Pêche]
^ti"schroede f., hengel rn. -- [Chas. ^J P-s, 1pmstangen. --- P-s du serf, stangen van 't hert, de beide
hoofdhorens van 't hertsgewei. — [Tech.] Tirer
an drap a la p-, een stuk laken uit de haren of
uit het eerste water werken, de vezels der gevilte
oppervlakte met kaarden losmaken.
PERCHE , f. [H. n.] Baars m. P- de rivière, de
mer, rivier-, zeebaars.
Perché, e, adj. (en part. passé van percher):
Oiseau p-, op een' tak, stok, kruk, lat, enz. gezeten vogel ni. Poules p-s, roestende, op slok. op
roest zittende kippen f. pl. Les moineaux p-s sur
man toit, de op mijn dak neérgestreken, zittende

musschen f. pl. Le pinson est plus souvent posé

que perché, de vink zit meer op den grond dan op
boomtakken. — (fig.) Ii est toujours p- (of á cheval) sur ses aïeux, hij laat zich altijd voorstaan

op zijne afkomst - PERCHÉ , m.: Tirer les faisans
an p-, de fazanten uit den boom of van de takken
nederschieten. — Perehée, f. Groep of school
neérgestreken vogels. — [Chas.] Strik m. voor
kleine vogels. — [Agric.] P-s, aangeaarde, door
greppels gescheide hoogten, op welke men de winstokken plant.
Percher, v. a., Se percher, v. pr. Opzitten
(van vogels), op een' boomtak, stok, staak, lat, enz.
gezeten zijn., zich nederzetten, nederstrijken, ge
zijn op die wijze te rusten, roesten: Les cail--won
les, Les alouettes ne perchent pas, de kwartels,
de leeuweriken roesten niet, zetten zich niet op
boomtakken, stokken, enz. din moineau vint se percher sur ma fenêtre, eene musch zettede zich op
mijn venster neder. — (fig. et fam.) Zich op eene
hoogte plaatsen, om beter te zien of te hooren:
Pourquoi vous p- si Naut? waarom plaatst gij u
zoo hoog? — Percher, m. [Tech.] Droogstel ling f• voor de plaggen van gebruikte run. — Perehette, f. (verklw. van perche) Staakje n., kleine
boomstut m. —[Pêche], z. v. a . BALANCE .—Pereheur, ease, adj. [B. n.] Zich op boomtakken
.

enz. nederzettend, roestend .

—

PERCHEURS , m. p1.

Vogels, die gewoon zijn op boomtakken enz. neder
te strijken en te rusten, roestende vogels m. pl. —
PERCIHEUSE, f. [H. n.], z. v. a. FARLOUSE.

Perehides, m. pl. [H. n.] Visschen m. pl. van

't baarsgeslacht.

Perchis , m. [Hort.] Tien- tot vijftienjarig
hout n. — .Elfsluiting, ointuining f. van staken.

% Perchlorate, m. [Chim.] , z. v. a. oxyCHLORATE. — Perehioraure, m. [Chim.] Chloor

chloor.

grootst mogelijke hoeveelheid-verbindgf.mt

Perehoir, m. Hoenderrek n. , hoenderstok,

roeststok m. , stok waarop de hoenders roesten;

PERDRE.
stokje in eene vogelkooi, vogelstokje n. — Nacht
-hokn.der
hoenders.

Pereillette, f. [Bot.] Soort van mosplant f.
Perris, m. [H. n.] Rolvormige ombervisch m.
(sciéne cylindrique)

Perelu:us, e, add. Lam, verlamd, beroerd, geraakt: I1 est p- de tous set meetbres, zijn geheel
ligchaam is lam ; hij is aan al zijne leden geraakt.
— (fig. et fam.) Avoir l'esprit p-, le cerveau p-,
weinig verstand hebben, zwak van begrip zijn.
Perenoptère, adj. [H. n.] Met zwarte of
zwartgevlekte vleugels -- PERCNOPTÉRE , m. Egyptische of kleine gier m. — Perenos, nl. (pr. perknoce) Soort van arend m.
.

Pereoldes, m. pl., z. V. a. PERCHIDES.

Persoir, m., of Percoire, f. [Tech.] Boor,
handboor; kelderboor, fret f.; doorslag m. dersmeden. P- à fromage, kaasboor.
Percophis, m. [H. n.] Vischslang f. of slangvisch, tn. van Brazilië.
Perc,ux, e, adj. (en part. passé von percevoir)
Implit p-, ontvangen impost m. of belasting f. —
Objet p-, waargenomen voorwerp n.
Percussion, f. Stoot, slag, schok m., botsing f„
het aanstooten of botsen van twee l igchamen,
p e r cus s i e f. — [Arqueb.] Batterie a p-, percussie- of slagslot n. Fusil a p-, percussie- of slaggeweer n., waarvan de lading ontbrandt door den
slag van een' hamervormigen haan op een busje of
slaghoedje, dat knalpoeder bevat. Les corps du p-,
het lijf van den percussie-toestel. Couvre-p-, percussie-platlood, percussie-deksel n. —[Méd.] Onder
middel van aanklopping op de wan--zoekingdr
den van een hol ligchaamsdeel, percussie f. P- de
la poitrine, het aankloppen der borst. — [Mus.] Instrument de p- , slagspeeltuigen, slaginstrumenten n. pl. (die bespeeld worden door ze aan te
slaan). — [Phys.] Machine de p-, stoot-machine f.,
werktuig tot het nemen van proeven omtrent de
snelheid van bewogen lirlchamen na den stoot. -- Percuiter, v. a. Kloppen, stooten, schokken.
[Mid.] De percussie of aanklopping bij een geveeskundig onderzoek in 't werk stellen, percutéren. P- médiatement, middellik percutéren,
een klankgeleidend ligchaam tusschen de onder
borst en de aankloppende hand plaatsen. —-zochte
SE PERCUTER , V. pr. Aangeslagen , gepercuteerd
worden. — Het part. passé is ook asij.: Ventre
percuté, Poitrine p-e, door aanklopping onder
-zochte,prud
buik m., borst t.
Perdable, adj. Verliesbaar, te verliezen: Procès, Gageure p-, verliesbaar regtsgeding n., te ver
p f. — Perdant, e, adj. Ver--lieznwdscha
liezend: Billet, lNuméro p-, verliezend, met een'
niet uitgekomen briefje of nommern., niet m.—PERDANT , 111., -E, f. Verliezer m., verliesster f. Les
gagnants et les p-, de winners en de verliezers. PERDANTE .

f. (of als adj. Marie perdante) [Mar.]

.d fgaand tij, vallend water n., eb f. — t Perdeur, m., -ease, f. z. v. a . PEnDANT.

% Perdiablé, e, adj. Geheel van den duivel
bezeten. (kleurige steensoort f.
Perdieite, f. [Minér.] Patrijssteen m., patrijsPerdition, f. Slecht gebruik n. van iets, ver
dezen zin zelden voorkomend dan-kwistngf.(
in): Tout son bien s'en va en p-, zijn geheel ver
gaat door verkwisting verloren. — [Mar.]-mogen
Etre en p-, in gevaar zijn ven te vergaan., te verongelukken. — [Théol.] Verderf n., verdoemenis f.:
Etre dans Ie chemin, dans la voie de p-, op den
weg des verderfs zijn. Fréquenter une maison de
p-, een huis der ondeugd, der ontucht, des verderfs
bezoeken. — Judas est a ppelé le Pils de p-, Judas
wordt de zoon des verderfs, der verderfenis genoemd.
Perdre, V. a. Verliezen, kwijt raken, niet meer
hebben. P- son Bien, sa place, zijn vermogen, zijnen
post verliezen, er van beroofd worden. — P- une
bonne occasion, eene goede gelegenheid verliezen,
niet waarnemen, voorbij laten gaan, verzuimen. —
P- on bras, une jambe, la vue, la santé, een'
arm, een been, 't Bezigt, de gezondheid verliezen.
P- la guieté, )'usage de ses sens, zijne opgeruimd
gebruik van zijne zinnen verliezen. — P--heid,'t
les bonnes graces de qn., iemands gunst verliezen.
P- son crédit, sa réputation, zijn krediet of ver trouwen, zijn' goeden naam verliezen. — 11 a perdu
le gout de l'étude, hij heeft den smaak voor de
studie verloren. — On perd tout quand on pert
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un am i fidèle, men verliest alles, als men een' trouwen vriend verliest. - P- son père, sa mère, ses
enfants, zijn' vader, zijne moeder, Zijne kinderen
verliezen. - Ces athres ant perdu leurs feuilles,
die boomen zijn hunne bladeren kwijt. Cette étoffe
perd sa couleur, die stof verliest hare kleur, verbleekt, verschiet. - L'ennemi perdit dix mille hornmes, de vijand verloor tien duizend man, er sneuvelden van den vijand tien duizend man. [Mar.]
P- ses mâts, ses câbles, zijne masten, Zijne kabels
verliezen, kappen. P- son aire, le vent, zijne vaart,
het voordeel van den wind, de bef verliezen. P
fond, Z. FOND. P- Ia tramontane, Z. TRAMONTANE.
-- P- in vie, het leven verliezen, sterven. - P- Ia
parole, lusage de Ja parole, de spraak, 't vermopen om le spreken verliezen, niet meer kunnen
spreken, zonder sprakeloos of spraak liggen. (fi g.) 11 perclit Ia parole de surprise, dadmiration,
de crainte, hij bleef staan, stond verstomd van
verbazing, bewondering, vrees. -- P- haleine, l'haleine, ia respiration, den adem verliezen of kwijt
raken, buiten adem geraken; ook: met moeite adem
halen. - P- Ja tête, het hoofd verliezen, onthoofd
worden. - ( fig.) P- la tête, I'esprit, krankzinnig
worden; ook (en doorgaans): zijne tegenwoordigheid
van geest, zijne bezonnenheid verliezen, niet meer
weten waar men is of wat men doet. - P- Ia
mémoire, 't geheugen verliezen; (fig.) vergeten, niet
meer gedenken. - P- son mouchoir, son chapeau,
zijn' zakdoek, zijn' hoed verliezen, te zoek maken. -

Cette bonne a perdu a la promenade l'enfant qui
lui était con fl é, deze kindermeid is het haar toe-

betrouwde kind op de wandeling kwijt geraakt. Ce postillon a perdu ses voyageurs, deze postiljon
heeft zijne reizigers van den regten weg gebragt.
.- P. son chernin, van den regten weg raken. Les
chiens ant perdu Ja piste do cerf, de honden hebben 't spoor van 't hert verloren. - ( fig.) P- Ia
trace, les voles, Ie train dune affaire, niet meer
op de hoogte van eene zaak zijn, niet meer weten
hoe ver zij gevorderd is. - P- du terrain, grond
verliezen; (fig.) in eene zaak of onderneming achteruit gaan, terugdeinzen. - P- de vue, uit het
gezigt, uit het oog verliezen. P- Ia terre, un valsseau de vue, den wal, een schip uit het gezigt verliezen. (fig.) Ne pas p- qn. de vue, iemand in 't
oog houden, scherp bewaken. P- qn. de vue, iemand
uit het oog verliezen, niet meer van hem hooren;
ook: iemand in de hooge vlugt zijner redenéring
niet kunnen volgen. P- de vue une affaire, eene
zaak uit het oog verliezen, er niet meer aan denken.
- P- le dl du discours, den draad, den loop of
zamenhang der rede, des gespreks kwijt raken. P- pied, P- terre, geen' grond (waterbodem) meer
voelen; (fig.) niet meer weten waar men is of wat
men doet. - P- son temps, zijnentijd verliezen,
een slee/it, nutteloos gebruik van zijn
en tijd maken.
P- sa jeunesse, zijne jeugd verbeuzelen. P- ses
démarches, sa peine, vruchtelooze stappen, vergeefsche moeite doen. - (fi g.) Vous y perdrez Vos
pas, gij zult er 'piet in slagen, gij zult vergeefsche
moeite doen. Z. ook LATIN, hNE. P- sas paroles, te
vergeefs praten. - P- une gageure, Ia partie, eene
weddenschap, de partij verliezen. Qui quitte Ia
partie, Ia perd, Z. PARTIE. P- one bataille, eenen
veldslag verliezen. - Jouer it tout p-, alles op 't
spel zetten, alles te gelijk wagen. - (Loc. prov.)
A tout p-, ii ny a point de reste, men moet niet
alles in eens op 't spel zetten. - P- le fruit dune
chose, de vrucht, het te verwachten voordeel van
eene zaak verliezen. -- (absol.) Ii faut savoir ppour gagner, men moet weten te verliezen, ons te
winnen: wie winnen wil, moet een verlies wagen.
P- au change, bij de ruiling verliezen. Jouer is
qui
p gagne, z. GAGNER, z. ook MARCIIAND. erd
P
une marchandise, sur un marché, dans
un marché, op eene waar, bij eenen koop verliezen. - Cette marchandise a perdu considérablement, die waar is aanmerkelijk in waarde verminderd. (fig.) Cet homme, Cet ouvrage a beaucoup
perdu, die man, dat werk wordt veel minder gezocht dan te voren. Sa réputation perd chaque
jour, zijne faam, zijn' goeden naam neemt met den
dag af. -. Bederven, in 't verderf storten, te
grond doen gaan, van eer en aanzien berooven.
Cet homme vous perdra, die man zal u in 't verderf, in 't ongeluk storten. La fréquentation de
cette sociét laura bientôt perdu, 't bezoeken van
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dat gezelschap zal hem spoedig van zijn eer en
goeden naam berooven, in den grond helpen. Ses
ennernis ont eu beaucoup de peine is le p- dans
l'esprit du rai, zijne vijanden hebben veel moeite
gehad om hem de gunst des konings te doen veriiezen. P- une 1111e, en abusant de sa crédulitd, een
meisje verleiden, onteeren, door misbruik van hare
ligtgeioovigheid te maken. - L'orgueil pech les
hommes, de hoogmoed verderft de menschen, stort
hen in 't verder!. L'amour des richesses la perdu,
de geldzucht heeft hem ongelukkig gemaakt. - P
une âme, eene ziel in 't eeuwig verderf storten.
Bederven, beschadigen: L'inondation a perdu les
blés, de overstrooming heeft de granen bedorven.
Cette tache d'huile perd mon habit, die olievlek
bederft min' role. - Un moment peut tout p-, een
oogenblik kan alles bederven. - [Gray.] P- one
taille, eene snede wegwerken, haar met eene andere
als ineen doen vloeijen.
P. les cartes,
minder slagen maken dan
JeJeeuj
genpartij.
SE PERDRE, V. pr. Zich verliezen, verloren gaan;
zich in het verderf storten; zich verloopen, zich
bederven; verdwijnen, vergaan; verdwalen; in onbruik raken, vervallen. Le chernin se perd en vet
endroit, op deze plaats verliest zich de weg, houdt
de weg op gebaand te zijn. Nous nous perdîmes
dans Ia forist, wij verloren ons, geraakten van den
weg af, verdwaalden in hel woud. Cette rivière
se perd dans les sables, dans un lay, deze rivier
verliest zich in het zand, ontlast zich in een meer.
Ii se perd dans les ratsonnements, hij verdwaalt,
raakt van den weg in zijne redenéringen. Se p
dans des disgressions, te ver uitweiden. - Vous
vous perdez d'honneur et de réputation, gij doet
uwe eer en uwen naam verloren gaan. Jouer is se
p , alles op 't spel zetten. - La vaisseau s'est
perdu sur Ia cdte, het schip is op de kust verongelukt, vergaan. - La bouteille n'était pas bouchée,
l'esprit s'est perdu, de /lesch was niet toe, de geest
is vervlogen. - Cet usage s'est perdu, dat gebruik
heeft opgehouden, is in onbruik geraakt. Ce mot
s'est perdu, dat woord is in onbruik geraakt. [Peint.] Des couleurs qui se pei'dent l'une dans
l'autre, kleuren, die zich in elkander verliezen, die
in elkander wegsmelten. - [Jeu] Se p-, verloopen (op t biljart). Vous vous êtes perdu, gij zijt
verloopen. - Le ballon se perd dans les nues, de
luchtbal verdwijnt in de wolken. - (fi g.) Se pdans les nues of nuages, Z. NT.TAGE, - ( fig. et fam.)
Je my perds, hier staat mijn verstand stil.
Perdi-eau, m. [H. ii.] Jonge patrijs m., patrijsje n. - [Anc. mil.] Steenwerptuig n. der middeleeuwen, - Patrjsgranaat f. (grenspalen.
Pei-diiaux, m. p1. Steenen m. p1. rondom de
-

-

-

-

'

Perdrier of Perdrieur, m. [H. de France]

Patrjzenjager rn

Perdrigon, m. [fort.] Groote blaauwe pruim I.
Perdrix, f. [H. n.] Patrjs m., veldhoen n.
P- grise, graauwe of gemeene patrijs. P- rouge,
blanche, roode, witte patrijs. P- grecque, z. v. a.
BARTAVELLE. P- de montagne, berghoen. P- de
nier, z, v. a. GIAROLE ; - ook z. v. a. SOLE.
Compagnie de p-, vlugt f. patrijzen. - (Loc. pray.)
P- de Gascogne, knoflook n. (dat veel door de
Gaskonjers genuttigd wordt). - Oei] de p-, Vin
oeil de p-, Couleur oeil de p-, a. OEIL.
Perd -sa -queue, f. [H. m] (pop.) Langstaar
tige mees f. (Ptur. Des perd -sa -queue.)
Perdu, e, adj. (en part. passé van perdre):
Biens p-s , verloren goederen n. p1. Am i p-, verbren vriend m. - Réputation p-e, verloren goede
naam m. - Illusions p-es, verloren, vervlogen be-

goochelingen f. pi. - Je suis p-, ik ben verloren, bedoreen, ongelukkig. Homme p-, bedorven, gerulneerd man. Femme, Fille p-c, zedebooze vrouw t.,
eerloos, ontuchtig meisje n. Ii est p- d'honneur,
hij is zijne eer kwijt. II est p- de dettes, hij steekt
tot over de ooren in schulden. —Tout est p-, alles
is verloren, er is geen hoop meer, 't is gedaan. Puits p-, grondebooze put; zakput m. - Pays p-,
afgelegen, woest band n., tand zonder gemeensclzaps
middelen, zonder bestaanmiddelen. - Peine p-e, verboren, vruchtebooze, vergeefsche moeite t. - Temps
p , verloren, kwalijk bestede, verbeuzelde tijd m. Heures p-es, verloren uren, vrije, ledige uren, snipperuren t. pl. (waarover men vrije beschikking heeft).
- C'est temps p-, C'est peine p-e, dat is tijd, moeite
verkwist, dal is den tijd, de moeite niet waard. Ce
-

-

58

1370

PERDUELLION

PERÊQUATEUR.

--

sont tous pas p-s, 't is alles verloren moeite. —
Sentinelle p-e, verloren schildwacht f., verloren
man, voorpost, uiterste voorpost m. Enfants p- s,
verloren manschap f., soldaten, die den eersten
aanval moeten doen of doorstaan, die met de gevaarlijkste taak belast zijn. — (Loc. prov.) C'est
du lien p-, dat zijn paarlen voor de zwijnen. z.
ook BIENFAIT, DIFFÉRÉ. —Coup p-, verloren schot n.,
worp, stoot, slag m. enz.; gewaagd, op goed geluk
gedaan schot, enz. Tirer b coup p-, of it coups p-s,
op goed geluk, in den blinde, in 't honderd schieten.
— [Tech.] Faire des fondations á pierres p-es,
een fondament van zinksteenen maken, de grond
voor een waterwerk maken door zware-slagen
steenblokken te laten zinken. — Jeter du bois à
buche p-e, à Bois p-, b flat p-, z. Bols. — Ballon
p-, z. BALLON. Voyager à ballon p-, op goed geluk iets ondernemen, iets aan het toeval overlaten.
— A corps p-, z. CORPS. — Fonds p-s, z. FONDS.
— Salle des pas p-s, voorzaal van een' tribunaal
of geregtshof. — (dénigr.) Avocat de causes p-es,
advokaat, die altijd zijne pleidooijen verliest. --[Cout., Taill.] Reprise p-e, onzigtbare, niet merk
verstelling f. — [ Peint.] Contours p-s, ver -bare
omtrekken m. pl. (die zich niet genoeg van-loren
den grond losmaken). — PERDU, m., -E, F. Verlorene . bedorvene m. en f. — (Loc. prov.) Pour un
p-, deux retrouvés of recouvrés, dat verlies laat
zich gemakkelijk herstellen, 't is gemakkelijk om
voor zulk eenen twee andere terug te krijgen. —
Crier comme un p-, comme une p-e, als eert razende, als een bezétene schreeuwen.
Perdueilion. m. [Jur. rom.] Misdaad f. van
hem, die naar het koningschap gestaan of een burper als een vijand behandeld had, staatsverraad n.,
perduellíe f.
t Perdurable, adj. Allijddurend. — t Perdurahiemennt, adv. Altijd, voor eeuwig. —
% Per(lurée, f. Eindelooze duur m. — 5 Perdin-er, V. n. Altijd duren.
Père, m. Vader m. Bon, tendre p-, goed, liefhebbend vader. P- dénaturé, cruel, ontaard. wreed
vader. Qui est le p- de ces enfants? wie is de vader van die kinderen? — Ook als adj.: Je suis père,
ik ben vader. — P- heureux en enfants, vader van
gezonde, welgemaakte kinderen. P- heureux dans
ses enfants, vadervan voorspoedige, goed geplaatste
kinderen. — P- de familie, huisvader. Vivre en
p- de famille, als een huisvader, in den schoot van
zijn gezin leven. — P- naturel, natuurlijke vader
(die een or neer kinderen buiten echt heeft ver
légitime, wetligevader. P- adoptif, aan -wekt).P
vader. P- putatif, vermeende vader. P--genom
propre, eigen, lijfelijke vader. P- nourricier, z.
NOURRICIER. — Nos p-s, onze vaderen, voorvaderen, voorouders m. pl., ons voorgeslacht n. — Ook
van dieren gebezigd: Le père et la mère dune
nichée d'oiseaux, de vader en moeder van een nest
vogels. Mon Chien est Ie p- du vótre, mijn hond is de
vader van den uwe. — Vader m., hoofd n. eener
lange rij nakomelingen: Adam est nutre premier
J)-, Adam is onze eerste vader. Abraham est le pdes croyants, Abraham is de vader der geloovipen.
-- (fig.) Vader, weldoener, beschermer m.: Cet
homme est le p- des veuves at des orphelins, die
man is de vader, weldoener der weduwen en weezen. P- de la patrie, du peuple, vader des vaderlands, des volks. Ce général était le p- de ses soldats, die veldheer was de vader van zijne soldaten.
-- Vader, stichter, schepper, grondvester in.: Hérodote est le p- de l'histoire, IHeródotus is de va
schepper der geschiedenis. Corneille est le-der,
p- du théátre en France, Corneille is de vader, de
grondlegger van 't fransche tooneel. — (van zaken)
Vader, voortbrenger m., oorzaak, bron f., beginsel n.: Le travail est souvent le p- du plaisir, de
arbeid is vaak de vader des vermaaks. L'océan a
été appelé le p- de toutes choses, men heeft den
oceaan den vader van alle dingen geheeten. — (poet.)
Le p- du jour, de zon f. — Titel, dien men bij voor
aan God geeft, Vader: Le P- éternel, celeste,-keur
tout-puissant, Le P- des lumières, de miséricorde,
de eeuwige, hemelsche, almagtige Vader, de Vader
der lichten, der barmhartigheid. — [ Théol.] Dieu
le P-, God de Vader, de eerste persoon der Drie
Le p- du mensonge, de vader der leu--enhid.—
gen, de duivel. — P-s de 1'Église, of enkel P-s,
kerkvaders, oudvaders, beroemde leeraars der vroeg-

ste christenkerk. — P-s dun concile. de op een
concilie aanwezige bisschoppen. — Les p-s du désert, de vaderen der woestijn, de oude (voormalige)
kluizenaars. — P- en Dieu, Révérend p- en Dieu,
Vader in den Heer, eerwaardige Vader in God
(titel, dien men somtijds den bisschoppen, ook den
kardinalen geeft). — Le Saint P-, Le Très-Saint
P-, Notre Saint P-, Le P- des fidèles, des cudfiens, de Heilige, zeer Heilige, onze Heilige Vader,
de Vader der geloovigen, der christenen (titel van
den paus). — [Fí. eccl.] Pater, Vader, titel der
kloostergeestelijken. Les p-s capucins, de paters
kapuc(jnen. Le p- gardien, de pater gardiaan (z.
GARDIEN). — P- spirituel, P- directeur, geestelijke
vader, biechtvader, pater. — [ 7'liéàt.] P- noble,
tooneelspeler, die de rollen der brave vaders speelt.
— (fig. et fam.) Vader, vadertje, oude (tot of van
iemand op bedaagden leeftijd en van geringen stand
sprekende): Bonjour p-, entrez, goeden dag, oude,
treed binnen. — (pop.) P- la joie, lustige broeder,
vrolijke snaak. P- douillet, weekeling, vertroeteld
mensch. z, ook Écu. C'est le p- aux autres, dat is
veel beter, grooter enz. dan de anderen. Est lien
p- qui nourrit, wie een kind groot brengt, handelt
vaderlik. -- [Ant. rom.], Z. CONSCRITS. — [ H. n.]
P- noir, zwarte musch f., eene zwart gevederde
musch niet roodgin hals op Jamaica en elders. —
P- de famillé, nachtvlinder ni. uit de borstelrups
van den pruimeboom. — DE PERE EN FILS, loc.
adv. Van vader op kind, van ouder tol ouder: Its
sont libraires de p- en ills dans cette famille, 't
zijn in deze familie boekverkoopers van ouder tot
ouder. Its sont goutteux de p- en fels, de jicht is
bij hen van vader op zoon overgeer/'d.
Pérea:e, m. [Tech.] Smeltvat n. des waswerkers.
t 5 Pérégrin, m., -e, f. Vreemdeling m. en f.,
reiziger ni., reizigster f. -- [Fauc.] P-, of als aaj.
Faucon p-, ongetemde, onafgerigte valk m. — [H.
eccl.] Communion p-e, soort van geestelijke rangs
f. Subir la communion p-, van zijn' rang-verlagin
ontzet, verlaagd worden. — Pérégrinaire, m.
H. n.] Monnik, die met de ontvangst der vreerndelingen, der reizigers is belast, pelgrimvader in.
— t Peregrination, f. Omzwerving, reis f.
in verre oorden. — -[- Pérégriner, v. a. In
vreemde oorden rondreizen, olazwerven, leven. —
Péré riuité, f. [Jur.] Vreemdelingschap n., toestand van vreemdeling in een land. Vice de p-,
onbevoegdheid ten { evtdlge van vreemdelingschap. —
[Didaict. j Vreemd, uitheemsch voorkomen n., uit landsche manieren f. pl.; — het gebruiken van
vreemde woorden in eene taal. — Pérég•rinob
inane of Pérégrinommniaque, in. Cl f. [Didact.] Reiszuchtige, reislustige in. en f. — Ook als
adj.: Homme, Femme p-. — Pérégrinoinanie, f. Overdreven reislust m., reiswoede, verzot heid 1. op reizen.
Perernption, f. [Jur.] Het vervallen, het ongeldig worden door verjaring, door driejarig ver
i e f. P- d'inslance, het vervallen-zuim,perént
van den aanleg. — Péremptoire, adj. Afdoend,
beslissend (waartegen niets valt in t brengen):
Raisons, Preuves p-s, afdoende redenen f. p1., bewijzen n. pl. — [Jur.] Vernietigend, op/ic/fend,
beslissend, p e r e in t ó r i s c h: Exception p-, ver
te niet doende. beslissende tegenwerping,-nietgd,
waarmede de beklaagde Of den vorm van den eisch
(Exception p- de forme) Of den grond zelven der
aanklagt (Exception p- de fond) poogt te vernietipen, peremtórische excéptie f. — Péremptoirement, adv. O,rr afdoende, beslissende
wijze, zonder tegenspraak. — Péreuiptoriser,
V. n. [Anc. cout.] Uitstel geven of verleenen.
Pérenne, adj. lllijddurend, voortdurend: Fontaines p-s, altíjdspringende, aanhoudende fonteinen.
-- [Bot.] Plantes p-s, overblijvende, langlevende
planten f. pl. Feuilles p-s, aanbl(jvende, in den
herfst niet afvallende bladeren n. pl. -- -) Pé,

rennial, e, adj., z. v. a. PÉRENNE, PERPETUEL.

— Pérennibranehe, adj. [li. n.] MUt levenslang blijvende kieuwen (van amphibien en reptitien). — f Pérerinniser, v. a , z. v. a. PERPETUER. — Péreunité, f. [ Didact.] Voortduring f.,

onafgebroken duur m., aanbl jving, overblijvi.nq,
perenniteit f.
Péreole, f. (Bot.], z. v. a. BLUET.
Peréquaire, m. [Anc. adm.] Gemeente -kadaster n. — Peréquateur, in. (pr. qua=koua)

PERÊQTJATION

--

z. V. a. RÉPARTITEUR. -- Peréquation, f. (pr.
qua=koua) [Admin.] Gelijke verdeeling f. der las-

ten, der belastingen.

Perétérion, m. (Chic.] Schedelboor, trepaan f.
Per fas et nefas, loc. adv. (latin) (pr. pèr
fasse et néfasse) Met regt en onregt, door alle moge

middelen, langs elken weg, 't zij goed of kwaad.-lijke

j Perfeeteur, m. Volmaker, voltooier m. -I- Perfectibiliser, V. a.(woord van Fourier) Ge-

schikt maken tot voortdurende toeneming in volkomenheid. -- + Per fectibilisnie, m. Leer f. eener
voortgaande volrnáking des 7nenscheljken geslachts,
geloof aan den bestendigen vooruitgang der mensch.enwereld, per fectibilismus n. — -[- Perfeetibiliste, m. Aanhanger van die leer of dat ge
streven naar volmaakbaarheid, p e r f e c t i--lof;
b i l í e t m. --- Perfectibilité, f. Volmaakbaarheid, vatbaarheid om steeds volkomener of vol
te worden, p e r f e c t i b i. l i t e i t f. —-makter
Perfectible, adj. Voor volmdking vatbaar, vol
Perfectif, ive, adj. Tot den-makbr.—5
hoogsten graad der volmaaktheid gekomen, volmaakt.
Perfection, f. 4fmnking, voltooi,/ing, voleinding 1.: Dans un an eet édifice sera port.é b sa
p-, binnen een jaar zal dit gebouw geheel voltooid
zijn. (In dezen eig. zin weinig gebruikt.) -- Hoogste
trap m. van ontwikkeling bij een bewerktuigd wezen, volkomenheid f. Le corps de l'lbomme nest pas
plus tót

arrivé à son point de p-, qu'il commence

's menschen ligehaam heeft naauwelijks
zijn' hoogsten trap van ontwikkeling bereikt, of
het begint te vervallen. -- Volrnaaktheid, volkomen
volmaaktste, volkomene in-heid,volmakngf.t
a déchoir,

zijne soort, p e r f é c t i e f. Aspirer, Tendre h la

p-, naar de volmaaktbieid streven. Un bon chrétier,
duit toujours travailler ii sa p-, een goed christen
moet altijd aan zijne volmáking werken. -- Uitmuntende hoedanigheid van lifichaam en geest, voor
volkomenheid f. (in dezen zin door--treflijkhd,
gaans in 't meert'. gebézigd): Ce jeune homme est
doué de toutes sorter de p-s, die jongeling is met
allerlei uitotuntende hoedanigheden begaafd. Queue
est la p- qui lui manque? welke volkomenheid ontbreekt hem (of haar)? — [Théol. j Les p-s de Dieu,
EN PERFECTION, a LA PERGods volmaaktheden
FECTION , loc. adv. Op volmaakte, volkomene wijze,
in volmaaktheid, voortreffelijk, onverbéterlijk, mees
Elle danse, chante en p-, zij-terlijk,npféc:
danst, zingt onovertreffelijk. Tout jeune qu'eile
est, elle ment déjb a la p-, hoe jong zij nog wezen
moge, zij liegt reeds in perfectie, onvverbéterljk. —
^Perfectionné, e, adj. (en part. passé van perfectionner) Tot volkomenheid gebragt, zoo volkomen mogelijk gemaakt; der volkomenheid nader gebrat. verbéterd, pep erfectioneerd: Ouvrage
p-, zoo veel mo!jelijk verbeterd werk n. Moeurs p-es,
verbéterde zeden t. pl. — Perfectionnement, in.
.Het volkomen maken, het verbéteren; volmaking,
verbétering, beschaving f. Le p- dune machine, de
volmaking, verbetering eener machine. Depuis cinquante ens nous avons obtenu ri'irmmenses p-s
dans les arts et les sciences, sedert vijftig ?aren
hebben wij hoogst belangrijke verbéteringen in de
kunsten en wetenschappen verkregen. -- S Perfectionnénieiit, ode. Op volmaakte wijze (en
perfection). -- Pes'feetiocrner, v. a. Geheel vol
volmaakt in zijne soort naken. volmaken;-eind,
-- (in meer gebruikeljken zin) volkeimener maken,
verbeteren, beschaven, tot meer volkomenheid brenP- un instrument ara.
gen, perfectioneren.
toire, een landbouwgereedschap volkomener maken.
nog verbeteren, P- la méeanique, de werktuigkunde
tot h.00rjer c'olkomenheid brengen. La lecture des
bons livres perfectionne ]'esprit, het lezen der
goede boeken beschaaft, veredelt den geest. - (absol.)
L'esprit bumain perfectionne, de menschel jke geest
weet steeds te verbéteren. -- SE PERFECTIONNER,
V. pr. Volkomener, volrna kter worden. in volkomenheid toenemen, veredeld, beschaafd worden. Les
métiers, les arts se pert'ectionnent, de ambachten,
de kunsten worden steeds volkomener, beter. L'esprit se perfectionne, de geest veredelt zich.. — Zich
volmelken, zich grondig bedreven maken: 11 se
perfectionne dans eet art, hij volmaakt zich in die
kunst. — Perfectionitiste, m. (meest in kwaden zin) Hij, die zich, voor volkomen houdt; die
van eene volstrekte volkomenheid droogst, p e r Ie etionist m.
. —
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Perfectissime, m. [Hist. rom.] Eeretitel (sedert Konstantijn) van sommige gouverneurs van
provinciën en van personen, die in hooge regeringsposten gestaan hadden (honger dan clarissime),
allervolkomenste, p e r f e c t i s s i m u s m. — Ook
als adj.: Zeer volkomen.
Perfeiiilté, e, adj., z. PERFOLIE,.

Perfide, adj. Trouweloos, valsch, verraderlijk,
arglistig, ontrouw, snood. Homme, Femme p-,
trouweloos man, trouwelooze vrouw. Amant, Ami
p-, ontrouwe, valsche minnaar, vriend. — Ser ment p-, valsche eed m. Silence p-, verraderlijk,
arglittig zwijgen n. I1 ma joué un tour p-, hij
heeft mij een' valschen, snooden trek gespeeld. —
Ook als subst.: Dieu punit les p-s, God straft de
valschhartigen, trouweloozen. Le p-! La p-! die
snoodaard! die valsche, trouwelooze vrouw! —
Perfidement, ode. Op trouwelooze, valsche, ver
wijze. — Perfidie, f. Trouweloosheid,-r,deljk
ontrouw, trouwbreuk, verraad n., verraderij, valschsnoodheid
heid,
f.: Voilà one ]ache p-, dat is eene
lage trouweloosheid, een snood verraad.
Perfolié, e of Perfeuillé, e, adj. [Bot.] :
Feuille p-e, doorblad n., blad, dat doorgegroeid is.
— [H. n.] Antennes p-es, voelsprieten m. pl., wel

geledingen zoo vele doorregen blaadjes gelijken.-ker
adj. Doorborend, doorheen dringend: [Bot.] Plante p-e, inborende, zich in steenen
dringende plant. — [Anat.] Muscles p-s, of als
subst. PERFORANTS, doorborende spieren f. pl. (wel
pezen door die van andere spieren heen gaan,-ker
welke laatste men muscles perforés. doorboorde
spieren, noemt) Artères p-s, doorboorde slagaderen f. pl. — Perforateur, in. [Chir.] Voorgedeelte van den lithotriptor of steenverbrjzelaar,
steenboor f., p er f o r á t o r m. — Ook als adj.:
Appareil p-, boortoestel n. — Perforatif, ive,
adj. [Di^lact ] Tot doorboren dienstig, doorborend.
-- PERFORATIF, m. [Chir.J Beenboor, beenderboor;
hersen- of schedelboor f., p e r f o r a t i e f of p e rf o r a t ó r i u m n. — Perforation, f. [Didact.]
Doorhoring, doorheenboring, p e r f o r á t i e. —
Perforant, e,

Perforatoire, m., z. v. a. PERFORATIF. — Per-

foré, e, adj. (en part. passé van perforer) Doorboord. [Anat.] Muscles p-s, z. onder PERFORANT.
— Perforer, v. a. [Tech.] Doorboren, door en
door bor en. — SE PERFORER, V. pr . Doorboord
worden.
Pei-fns, e, adj. [Bot.] Overtrokken (van deelen, die over de geheele oppervlakte van een ander
deel verspreid zijn). (achtig.
Pergannentacé, e, adj. [Didact.] PerkamentPergée of Pergie, f. [Féod.] Opbrengst van
den heer vosr 't aanstellen van oogst- of wijn
Boete f. voor de door 't vee aan -gardwehts.—
schade f.
-gerid
Perg'olèse, m. [Hort.] Pareldruif f., bijzondere druivensoort (zoo geheeten naar 't vlek Pergola in 't hertogdom Urbino) , p e r g o l é s e.
Pergonte, f. [Bot.] Soort van wit madeliefje n.
Pergue, f. [H. n.] Soort van zaagwesp f.
Péri, f. [Myth. ( Zachtzinnig, liefelijk, naar de
feeën of elfen gelijkend wezen, voorkomende als
beschermengel der menschen (in de perzische ver
-teling),pérf.
Péri, e, adj. (en part. passé van périr): Homme
p- de faim, van honger omgekomen man m. Vals
sur la cCte, op de kust verongelukt, ver -seaup
schip n. — [Bias.] Verkort, den schildrand-gan
niet rakend: Baton p- en bande, verkorte schuinslaak m. Baton p- en barre, verkorte linker schuinstaak (een teeken van bastaardj).
Péri-, griekseh voorvoegsel in vele fransche zamenstellingen, b ij welke het inz. omgeving, uitbreiding, ook voleinding van een' cirkelloop, voorts een
overschrijden, overtreffen, eene opklimming of ver
aanduidt: om, rondom, omheen; over, zeer.-sterking
Périadynie, f., z. PÉRIODYN'IE.

Péri^at, adj. m., of als subst . PÉRIAL , m. [Anat.]
Hoofdgedeelte of liochaam n. van el/een wervel,
eene vrij dikke, platte, rondachtige schijf, roet eenen
boog daaraan verbonden. die met het ligchaam eene
soort van ring vormt. (Plur . PÉRIA[TX.)
Périaniibe, m. [Litt. anc.), z. PARIAMBE.

Périandrique, adj. [Bot.] De meeldraden
omgevend. — Périanthe, in. [Bot.] Bloemhulset, bloembekleedsel n ., bloemscheede f., p e r i. á nt h iu m n. — Périapte, m. [Ant.] Talisman m.
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of amulet n., als voorbehoedmiddel tegen zékere
ziekten om den hals gedragen. Périatornes, rn.
Pl. [Phys.] Onzigtbare parten t. p1. (ook poles priinaires geheeten).
Périblastétique, adj. [Bot.] Den rand der
varenkruiden omgevend. - Périblépharé, e,
adj. [H. II ] Met rondom behaarden rand (van infusie-diertjes). - Périhiepsie, f. [M&I.J Het
angstig, verwilderd heen- en weir -zien der fjlhoofdigen. - Péribole, m. [Ant.] Eerste ontsloten
iuimte f. rondom een' heidenschen tempel; temprituin, tempelgaard m., beplante ruimte rondom
de tempels, waarvan de vruchten den priesters
toekwanten, p e rib olie s m. - [Arcfl. mod.] Ruimte
tusschen een gebouw en zijn' ringmuur of afsluiting. - [ Mid.] Verplaatsing f. der vochten naar
de oppervlakte van 't ligchaatn, huiduitslag n.,
p e r j b o I e f. - Péribrose, f. [Ctiir.] Klierachtige, kwaadsappige ontsteking f. der oogleden of
ooghoeken, ooglidschurft ii. en f., peribrOsis f.
Péricalle, adj. [H. n.] Zeer schoon gevederd.
Péricarde, m. [Anat.] Hartzakje, weivlies,
waarin het hart besloten is, p e r i k a r d i u nt n.
- Péricardiaire, adj. [Méd.] In 't hartzakje
ioortgebragt: Vers p-s, hartwormen m. p1. Péricardin, C, adj. [Anat.] Tot het hartzakje
behoorend, daarop uitloopend: Artère p-n, slagader t. can't hartzakje. Sérositë p-e, hartwater D.
- Péricardite, f. [Méd.] Ontsteking van 't
hartzakje, p er i k a rdí t i s f. - Péricarpe, in.
[ Bot.] Zaadhuisje, vrucht- of zaadhulsel n., zaaddoos f. - [ Méd.] Huidmiddel, dat om den handwortel wordt aangelegd, p e r i k d r i u m n. Péricarpial, e, adj. [Bot.] Zich in of op de
zaaddoos ontwikkelend. - Périearpique, adj.
[Bot.] Het vrucht- of zaadhulsel betreffend, daartoe behoorend; daarnaar gelijkend, p e r i k d rp is ch. - Périeentilque, adj. [Didact.] Rondom het centrum of middelpunt geplaatst, p e ric én t r I 5 c h. - Périchèse of Périchèze, ook
Péiiehète, m. (pr. ch=k) [Bot.] Moskelk m.
- Périchole, ni. et t. (pr. cli=k) [Méd.] Galzuchtige in. en 1. - Périeliolie, t. (pr. ch=k)
Overloop ni. van gal. - Périchoudre , nt.
(pr. ch=k) [Anat.] Kraakbeenvlies, p e r i c h d n.

driuni n. - Périehorèse, f.(pr. ch=k)[Théol.]

schrjver,reisbeschrjver;kustenheschrjver m. [Ant.
gr.] Rondleider der vreemdelingen, aanw(jzer en
verklaarder van de plaatselijke merkwaardigheden,
periageet in. —Périélèse, f. [Mus.] Inscltuiving van eenige noten in 't slot van een zangstuk,
periPldsis t. - Périenehyme, in. [Bot.]
Celweefsel n. in bolvormige plantendeelen.
Périer, in. [Tech.] Laatijzer, gesteeld ijzer om
den smeltoven ter afvloeijing van 't metaal in de
vormen te openen. - [H. n. ] (pop.), z. v. a. PIIOYER.
Périérèse, t. [Chir. ] Uitsnijding t. van een
gezwel door eene cirkelsnede om zijne basis.
Périgée, in. [Astr.] .4ardnabijheid t.; standpunt
eens hemelligchaams, waarin het de aarde het meest
nabij komt, pe rig ceu m n. (het tegengestelde van
apogceum). - Péi-iglotte, t. [Anat.], z. V. a.
—

EPIGLOTTE. - Périg'one, in . [Bot.] Binnenste
bloemkroon t., bloesemhulsel Ii.; kelk in. der mannelijke mosbloemen. - [H. a.] Vlies It. rondom

het onbeschaalde vogelei, p e r g ô n i u m n.
Périgiieux, in. [Minér.] Zwartsteen, bruinsteen in. (naar de gelijknamige fransche stad).

Périgynandre , in. [Bot.] Bloemhulsel n.,
bloemkroon t. - Péi-igne , Périgynique,
adj. Rondom het vruchtbeginsel geplaatst, p e r i gy'nisch. - Périhélie, in. [Astr.] Zonsnabijheid eencr planeet, punt harer loopbaan, waarin
zij de zon het dqtst genaderd is, p e r i h é hum n.
(het tegengestelde van aphe I mm). - Ook als
adj. Demain, Ja lune sera p-, morgen zal de maan
in haar perihelium zijn.
Peril, m. (pr. I mouillé) Gevaar in., nood in.,
p e r ij k e 1 n. Aifronter, C raindre, Eviter, Fuir le
p , het gevaar trotsëren, vreezen, vermijden, ont
vlugten. Courir nil grand p-, groot gevaar loopen.
-

-

- Preinire une

affaire it ses risques et périls,

eene zaak voor Zijne rekening en verantwoording,
op zijn gevaar en risico nemen. - 11 y ail en
la demeure, dralen of talmen is gevaauisjk, kan
schadelijk worden, er is p e r i c u t u m in mora.
- Etre en p- de mort, in doodsgevaar, in doods-

nood zijn. - AU PERIL DE, bc. prép. Op gevaar
van: Servir qn. au p- de sa vie, iemand op gevaar
van zijn leven dienen. - (fain.) Je vous en assure
nu p- de ma vie, ik verzeker 't u zoo waar ik
leef. - t Péii ll er, V. n. In gevaar zijn... Périlleaseiiient, adv. Op gevaarlijke wijze, met
gevaar, gevaarlijk. - Péri ll eux, euse, wij.
Gevaarlijk, hagc/teljk, gevaar dreigend: Passage
p , Affaire p-euse, gevaarlijke doortogt m., zaak t.
- Saut p-, halsbrekende sprong in. der koordedansers; - (fig.) hagc/ieljke onderneming f., waag
stuk n.
-

liet bestaan van de drie personen der godheid in
elkander, perichorésis t. - Périclase, in.
[Chic.] Beenbreuk f. toet uitstekende beenderen. Périeline, in. [Bot.] Algemeene kelk in., gezamenlijke dekblaadjes n. p1. bij de bloemen der sy
nantheritn (ook PÉBICLINANTHE geheeten). - [Min er.] Soort van veldspaath n., p e r i k t I n e t.
Périllornie, t. (pr. pé-ri-lo -mie) [Bot.] PePérielltant, e, adj. Gevaar loopend: Affaire
p-e, slecht staande zaak t. - 1»ériclitation, t. ruaansche lipbioem t.
Férimer, v. n. (met être) [Prat.] Te niet
La
pdes
affaiGevaarlijke, dreigende toestand m.:
yes de 1'Etat. - Périeliter, v. a. Gevaar loopen, gaan, vervallen, hetzij door verjaring of door 't
in gevaar zijn (van zaken): Affaire qui piriclite, nalaten der vervolging op den vereischten tijd,
gevaar loopende zaak f. Votre argent périclite en p e r i in é r e n. - Het part. passe is ook adj.: Instance p-e , vervallen aanleg in.
ses mains, uw geld loopt in zijne handen gevaar.
Périrnètre, in. [Géom.] Omtrek, omvang,
Périelymène, in. [Bot.] Soort van kamperfoelie 1. of geiteblad n. - Péricole, in., z. v. a. p e ri mé t e r in. - Périmétrique, adj. Den
omtrek betreffend, p e r t é t r i s c h.
PERICHESE. - Pérleope, t. [Rlnit. aim.] Naauw
Pérlénal, e, Péri neen, ne, adj. Tot den
of bepaling t. - [ Liturg. grec.]-keurigdfnt
..4fdeeling nit de evangélidn of uit de brieven der bilnaad behoorend: Hernie p-e, biinaad&reuk t. Péiinée,
in. [Anat.] Bilnaad in., verbinding
zonen
feestdagen
voorapostelen, bestemd om op
gelezen en verklaard te worden, p e r i k O p e t. - tusschen 't schaamdeel en den aars, p e r i n w urn
Périeoi-s, in. [Tech.], z. V. a. APER1TO1RE. - of perineum D. - Périnéocèle, t. [Chir.]
Périerâne, in. [Anat.] Beenvlies van 't bekke- Bilnaadbreuk t. - Périnéo-dlltorien, adj. in.
[Anat.] : Muscle p-, of als subst. PER1NÉO-CLITOneel, pdricranium n.
Périenleux, euse, adj. Gevaarlijk, hagclieljk. RIEN, fl1. Zamentrekkende spier 1. der rnoederscheede.
Périnerveiix, euse. adj. [Bot.] Met rondom
(Gebruikelijker is de zamentrekking PER1LLEUX.) -straalvormig uitloopende bladribben.
-1- Pérleulosité, t. Gevaarlij kheid t.
Pél-inet, in. [H. n.] Kuifhaan in. - PER1NETPérideslliique, adj. [Anat.] Door een' omgevenden band veroorzaakt, peridésmisch. - VIERGE, in. [Corn.] Maagden/tars n. en t. - Pé
Péi-idesmite , f. [Méd.] Celweefsel-ontsteking, rinette, t. [H. n.] Kuifhen t.
-

-

-

peridesmítis t. - Pérididyrnite,f. Méd.]
Ontsteking van 't scheedevlies, perididymztis t.

- Péridot, m. [Mindr.] , z. v. a. CHRYSOLITHE.
- Péridioine, in. [Ant.] Zuilengang in., yang
tusschen zuilen en muur. - Périécien, adj. in .
[Géogr.] Omwonend. - PE1UÉCIENS, in. p1. [Géogr.]

Omwoners, zulke aardbewoners, die denzetfden parallel of dezelfde breedte, maar een' tegengestelden
m eridiaan hebben en dus twaalf uren in tijd verschillen, p e r i cc c i in. p1. - Périégèse , t.
[Philol.] Land- en plaatsbeschrijving, pe ri agesis t. - Pérîégète, m. Landen- en stedenbe-

Péring'Ie of Péringue, t. [H. n.] (pop.)

Soort van mees t.

Périnytides, t. p1 [Méd.] , z. v a. EPYNCTIDES.

Periode. t. (eig. omweg, omgang, omloop in.)
Omloop, omloopstijd in. eener planeet rondom
de zon: P- solaire, lunaire, zons-, maansomloop.

Le soleil fait sa p- en trois cent soixante-cinq
jours et près de six heures, de zon volbrengt haren

(schijnbaren) omloop in 365 dagen en bijna 6 uren.

- [Chron.] Tijdkring m., z. V. a. CYCLE. - Tijd-

vak, tijdperk n., periÔ de t. L'histoire se clivîse
en pJusieurs p-s, de geschiedenis wordt in ver-

PÊRJODETJTE
scheidene tijdvakken verdeeld.
P s gëologiques,
geolOgische tijdperken, tjjdsafdeelingen van 't bestaan
der aarde.
[Méd.] Ziektetijdperk n.: On admet
-

-

-

ordinairement trois p-s, l'accroissement l'état
d'intensité at le léclin, men neemt doorgaans drie
,

ziektetfjdperken aan: de aanwas or 't opkomen,
de hoogste graad en 't afnemen.
Ces fièvres
ont leurs p-s, die koortsen hebben hare geregeld
wederkomende perioden 01 tijden.
P lunaire,
tijd der maandeljksclie zuivering, z. V. a. MENSTRUES.
[Log.] Volzin rn., een uit onderschei
dene zindeelen or voorstellen bestaande voliëdige
uitdrukking, een logisch zamenhangende zin van
onderscheidene leden, p eriô de f. [Mus.] Muzikale volzin.
[Phil.] P s de Ia vie sociale, tijdperken van 't maatschappelijk leven onderver
deelingee van het aanzijn des menscheljken gesiachts
(in 't stelsel van Fourier).
PERIODE, m. Toppunt n., top in., hoogste graad
or trap m., dien iets bereiken kan (in dezen zin
doorgaans van een adj., zoo als dernier, le plus
Iiaut, enz., vergezeld). Ii est parvenu au plus
haut p de Ia grandeur, hij heeft het toppunt der
-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

grootheid bereikt. Les niaux out leur p comma
-

les biens, het kwade heeft zijn toppunt (keerpunt)
even als het goede.
Onbepaalde tijdruimte t.,
tijd Iii: Dans le dernier p de sa vie, in den
laatsten tijd zijns levens.
[Arith.] Vak n. elke
a/deeling van dcii opeenvolgende cijfers: Le 3e chit-

-

,

-

fre du premier p- fall les centaines, celui du
second donna des centaines de mille, het 3e cijfer

van 't eerste vak bevat de honderden, dat van liet
tweede vak de honderdduizenden.
Périodeute m. Rondtrekkend arts in de
middeleeuwen; ook: rondtrekkend helper dei' bisschoppen; in de grieksche Kerk: rondreizend gees
teljk inspecteur, p e ri o de u t m. Périodi
cité, f. Omloop, terugkeer m. in bepaalde tijdruimten, geregelde wederkeerinq or verschijning t.;
kringloop m. der natuur, periodiciteit t. Calculer la p- des comètes, den periodischen omloop
eener komeet berekenen. La p des menstrues, dune
publication, de geregeld wederkeerende verschijning
van de maandstonden, van eene letterkundig werk
Périodiqtie, adj. Omloopend, kringvormig,
op zekere tijden regelmatig wederkeerend; wisselend, afwis s elend, 'periodiek, periOdiscli:
Le mouvement des astres est p , de beweging der
sterren is periodisch, geschiedt in geregeld weder,

-

–

-

-

-

-

keerende tijden.

[Méd.] Maladie, Fièvre p ,

-

-

afwisselende, geregeld wederkeerende ziekten, koort
sen f. p1. Vents ..p s, tijd- or wisselwinden, op
gezette tijden waaijende winden m. pi. [Bot.]
Fleur p , bloem t., die zich op vaste uren opent
en sluit.
[Litt.] Ecrits. Ouvrages p s, tijdschriften, periodieke schriften n. p1. Ecrivain p ,
schrijver van tijdschriften.
Style p , welarge
ronde stijl m., geregeld zamenhangende, goed gebouwde en daardoor welluidende volzinnen m. p1.,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

periôdische stijl m.

-

-

[Astr.] Mois p - de Ia lune,

omloopstijd m. der maan, van 't lentepunt or gerekend tot aan 't zelfde punt terug, tijd, waarin de
maan de 1 2 teekens van den dierenriem doorloopt,
periôdische maand f.
[Arith.] Fraction p ,
wederkeerende tiendeelige breuk (b. v. 0,333 enz.
0,010101 enz.). Fraction p mixte, gemengde or
onzuiver wederkeerende breuk (b. v. 0,1666 enz.).
Périothquenient, adv. Op geregeld wederkeerende or afwisselende wijze.
Parlor p , in
afgeronde Perioden spreken (doorgaans in iron.
zin gezegd).
z. v. a. PE
Périodisme,
m.,
I
RIODICITE; ook gebruikt in den zin van JOURNALISME.
Périodiste, m. Schrijver van penodische schriften, tijdschri/tschrjver m. Ook als
-

-

-

-

-

-

-

PERM

-

-

-

-

-

ad.: Ecrivain p-.

Pénipatéticien, ne, adj. Tot de leer en de
school van Aristoteles behoorend, die leer volgend,
die school toegedaan, p e rip a td t i s ch: Philosophie p-ne, wijsbegeerte van Aristoteles. Philosophe
p , or als subst. PÉRIPATÉTICIEN, M. Wijsgeer m.,
die de leen van Aristoteles volgt, p e r i p a t é t i
e us m. Pénipatétique, adj. De wijsbegeerte
van Aristoteles betref/end, p er ip a t P t l s c h.
Pénipatétisme, somtijds ook Pénipatéticis
in Ill. De wijsbegeerte, de school van Aristoteles.
van de peripatélici, penipatetis mus n.
Pénipétie t. (pr. t=c) Plotselinge ommekeer m. der fortuin ('t zij ten goede of ten kwade);
onverwachte verandering t. (van toestand Cr
karakter in een heldendiclit, in een' roman).
Oplossing t. van den knoop (in tooneelspelen): La
p est Pion amende dans vette pièce, de ontwikkeling van den knoop is in dit stuk goed aangebragt.
Péniphénie, t. [Géoin.] Omtrek, omvang,
inz. eener kromlijnige figuur, cirkelomtrek m.
Périphénique, adj. Den omtrek betreffend, in
den omtrek gelegen, p e r ip h t r i 5 c h. Péni
phénome, m. [Rhét.], z. V. 0. CIRCONLOCTJTION.
Péniphimosis, m. [Méd.], z. V. 0. PHIMOSIS.
Périphonante, m. [Bot.] z. v. a. PÉIUCLINE.
Péniphnase, t. Omschrijving f. omweg m.
van woonden, om uit te drukken wat men in de
eigenlijke termen niet kan or wil zeggen, p er ip h n a 5 is, p e r ip h r a se t.
(ram. et iron.)
Filer une p , een' omweg nemen om iets te zeggen.
Péniphnaser, V. n. (zelden dan in ongunstigen zin) Omschrijvingen maken, et omwegen spncken, peniphnasér en. SE PER1PHRASER, V. Pr.
Bij omschrijving uitgedrukt worden: Ce soot lit de
-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

,

-

-

-

m

—

Périphraces clioses qui cloivent se p .
seni, m. (in ongunsligen zin) Liefhebber, mii-

-

bruikmaker van omschrijvingen, omu'egmalcer in
Péniphrastique, adj. Omschrj't spreken.
vend, vol omschrijvingen, p eniphncl stis cli:
[Gram.] Temps p s, omschrijvende
Style p .
tijden m. p1. (der werkwoorden), zulke, die door
middel van een hulpwerkwoord gevormd wonden.
Péniphylle, m. [Bot.] Omkleedsel van 't
vruchtbeginsel bij de gnasplanten. Péniple, m.
[Géogr. anc.] Omvaning, omzeiling, omvaart, rondvaart t.; beschrijving van eene om- or rondvaart, kustbeschrjving f. p e r i p 1 e s m. [H. n.]
PéNaam eener mikroskópische sclielpsoont.
riplérotne, m. z. v. a. CIRCONLOCUTION. Péniploque or Péniploee, t. [Bot.] Soort van
winde or sluijerplant 1. Péniplysie, t. [Méd.]
Vloeijin.q, overvloedige arvloeijing t. Pénipnenrnoaiie, t. [Méd.] Longontsteking t. met koorts,
Pénipneutnoni
drukking en bioedbnaking.
que, adj. Die longontsteking betreffend, daaraan
Penipoly
peripneumônisch.
lijdend,
gone adj. [Minèr.] Cristal p-, or als subst.
PÉIIIPOLYGONE, nl. Veelvlakkig kristal n. Péni
phyxie, t. [Méd.] Geheele afkoeling of koudwording, aanmerkelijke vermindering t. van de dierPéI-iptène, m. [Arch.] Gelijke warmte.
bouw n., dat rondom door een' zuilengang omgeven
is; uitwendige rondgaande zuilengang m.
Ook als adj. Edi fi ce p , door een' zuilengang omgeven gebouw n., penipte ros m. Péi-ipto
Se, t. [1%Iéd.] Beslissende wending f. het omslaan
Pénipyème, m.
eener ziekte, penip t 6 s is t.
[Mdcl.] Omettering t., verwekking or ontstaan van
etter rondom eenig deel, pen ip y é m a n.
Pénin, v. n. (met avoir, doch bij wijze van uitzonaeninq door sommige schrijvers met être gebruikt) Te niet gaan, een einde nemen, ondergaan;
vergaan, omkomen, een' geweldigen, onnatuurlijken
dood sterven, sneven; sneuvelen; schipbreuk lijden,
verongelukken; vervallen, in verval komen, instorten. Tout périt ici bas, alles vergaat. neemt
Charles XII. pint a
een einde hier beneden.
lage de trente-six ans, Karel XII. kwam op zijn
36e jaar om 't leven. line partie de l'armée a
ri, plus de la moitid a péri de faim, een gedeelte
lepers is in de gevechten omgekomen, is gesneuveld, meer dan de 'helft is van honger omgekomen
Vaisseau qui périt en pleine mar,
or gestorven.
schip n., dat in volle zee vergaat, verongelukt.
P- corps et Non, met man en muis vergaan.
-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

,

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

-

,

-

-

Iodiuinvenbinding t.
met de grootst mogelijke hoeveelheid iodium.
Fériodyrnie, t. [Méd.] Spannende pijn van
een geheel ligchaamsdeel; hevige pijn t. door 't geheele ligchaam. Périodynique, adj. Die pijn
betreffend, p e r i o d y'ni s c h. Périociens, m.
p1., Z. PÉLUECIEN. Périophthalmie, 1. [Med.
Oograndontsteking t. Périol-bite, m. [Anat.
PériBeenvlies n. dat de ooghollen bekleedt.
Penoste, m. Beenvlies, p er ió s t e u m n.
ostite, t. [Méd.} Beenvliesontsteking, p e r i as- Faute de réparations, ce superbe palais va p ,
uit gebrek aan herstelling zal dit schoone paleis
tjtis t.
Péniostose, t. [Méd.] Beenvliesge
(fig.) Leur mémoire périt avec
n. benviiesvenharding, p er io stö s i s t.
-zwel in vervat raken.
Periodui-e, m. [Chim.]

-

-

^es

-

-

-

-

-

,

-

-

-

-

,

-

4374PÉRISCILNS

--

leur personne, hunne gedachtenis vergaat niet hun'

persoon (blijft bij 't nageslacht niet leven). Les
belles lettres périssent a vue d'oeil, de fraaije
letteren vervallen zigtbaar. — (bij overdrijving)
P- d'ennui, van vervéling sterven, vergaan. —
Périsse (als verwensching), verga: Périsse mon
amour, périsse mon espolr! — [Jur.], z. v. a.
PËRUMER. — Ook pop. ads v. a. gebézigd: Jeu vieux
à eet homme, je le perirai ik heb 't op dien man
voorzien, ik zal hem doen vallen.
Périsciens, m. pl. [Géogr.] Rondomschaduwigen, digt bij de pool wonende menschen, voor wie
de zon dagen, weken of maanden lang niet ondergaat, zoodat hunne schaduw in 424 uren naar alle
zaden om hen heen loopt, p e r i s c i ï m. pl. — Périseopiquie, adj. [Opt.] Rondomziend, per i
i s c h: Verres p- s. rondomschouwings glazen n.-skOp
pl., door Wollaston uitgevonden gewelfde kijkglazen , waarmede men rondom zich kan zien. —
1'ériseyphisone, m. [Chic.] Kringsnede f. inde
bekkeneelsnuid. — Périspermnatique, adj [Bot.]
Tot het kiem- of zaadhulsel behoorend , per iS p e r en á t is c h. — Périsperine, m. [Bot.]
Zaad- of kiemhulsel n. , zaaddoos f, p e r i s p é rm i u m D. — Périsperené, e, Périspernnique, adj. Van een zaadhulsel voorzien, per is p é r m i s c h. — Périsphatsie, f. [Chic.] Draaijende, rondvoerende beweging f., waarmede men
zekere ontwrichtingen zet. — Périsporange, m.
[Bot.] Hulsel n. van de bevruchtingsdeelen der varenkruiden. — Périspore, m. [Bot.] Net n. om
de zaadkorrels van sommige planten; — to de bedektbloejenden, z. v. a. PERIC ARPE.
Perissitble, odj. (van. personen en zaken) Ver
broos, onbestendig: L'homme est p- dans-gankeEij,
son corps, de mensch is naar 't ligchaam vergankel ïk. La santé est un bien p-, de gezondheid is
een vergankel jk, broos coed.
Périssotoie, f. [Rhét.] Woordenkraam f.,
onnoodige wijdloopigheid, inz. door 't herhalen van
dezelfde gedachte met andere bewoordingen. —
Périssologique, adj. Die woordenkraam betre/fend, onnoodig herhalend, wijdloopig, p e r is
S 0 1 0 g i S c P.
Péristaehyon, m. [Bot.] Bloesemhulsel n.
der grasplanten. — Péristaltique, adj. [Méd.]
Worrnsgew js: Mouvement, Contraction p-, wormsgewijze beweging of zamentrekking (der ingewanden,
der maag). — Péristaphylin, adj. et subst. m.
[Anat.] Naam van verschillende spieren van 't
zacht verhemelte, huigspier f. — PERISTAPHYLINPHARYNGIEN, adj. et subst. m. Spier van de huig
en 't slokdarmshoofd. — Péristédion,m. [,H.n.i
Pantserhaan nl. (een visch der Middellandsche zee).
— Peristeres, m. pl. [H. n.] Duivensoorten f.
pl. — Péristiginène, adj. [Diplom.] (alleenin:)
Diple p-, tusschen twee punten staande dipla (vgl.
DIPLE) bij verkeerde leeswijzen of onechte plaatsen
in de manuscripten (> of :<). — Péristote, f.
[Mid.] Wormsgewijze, kronkelende beweging der
darmen, p e r i s t o l e f. — Péristoine, m. [Bot.]
Mondrand m., mondomranding, monding f., p er í s t o m a of peristómiuni n.—Péristomé,
e, Péristosnique, adj. Van een mondrand voorzien, den mondrand rakend, p e r i s t ó m i s e h. —
Péristyle, m. [Arch.] Zuilengang n., zuilengalerij f. vóór een gebouw of rondom Bene plaats. —
Gebouw n., dat van binnen een' zuilengang evenwijdig aan de wanden heeft, p e r is t y'l e of p e
r is t y'l z. u m. — Ook als adj.: Bdtiment p-. —
Péristyligne, adj. [Bot.] Rondom het stijlt. e
gelegen, peristy'lisch. — PérisypheofPérisysphe, m. [Bot. 1 , z. V. a. PRICHESE. — Périsystole, f. [Méd.] Stilstand m. van 't hart tusschen twee polsslagen, tusschen de verwijding en
vernaauwing der slagaderen, polspauze f. (inz. bij
stervenden merkbaar) .
t 5 Périte, adj. Bekwaam, bedreven.— t 5 Pé
ritie, f. (pr. t=c) Bedrevenheid, bekwaamheid f.
Péritoine, m. [Anat.] Buikvlies, eenweivlies,
dat de binnenwanden der buikholte brkleedt en
naar de meeste ingewanden verlengsels afzendt,
waardoor het deze als met een' buitensten rok
voorziet, peritonceum n. — Péritonéal, e,
adj. Tot het buikvlies be"oorend, p e r i t o n cv a a 1.
— Péritonéorrhexie, f. Scheuring f. van 't
buikvlies. --Péritonite, f. [Méd.] Buikvliesontsteking, peritonceitis of peritonitis f.—
-

PERLIER.

Péritrope, adj. [Bot.] Van de as der vrucht
naar den omtrek gerigt, p e r i t r ó p i s c P. — Perittouies, f. pl. [Mid.] Overblijfsels van ziektestoffen in de organen, ook van spijs en drank in
de maag na de spijsvertering, p e r i t t ó m a t a n.
pl. — Perizoine, m. [Chic.) Navelbreukband m.
Perkinisme, m. [Nléd.] Bijzondere geneeswijze,
door den amerikaanschen geneesheer Perkins (gestorven 1799) uitgevonden, bestaande in 't bestrijken der ziekelijke deden met twee naalden van
verschillende metalen, p e r k i n í s m u s n.
Perkins, f. [Mécan.] Stoomwerktuig n. van
onbepaalde drukking (doorgaans Machine h la Pgeh.eeten),Perki,ns-machine f.—Canon b la P-, stoomkanon, Perkins-kanon n. (naar den naam des uit
-vinders).
Pertaire, adj. [Didact.] Parel- of paarlemoérkl eurig.
Perlasse, f. [Tech.] Parelasch, amerikaan sche potasch, zuiverste en volkomen witte potasch f.
Perle, f. Parel, paart f. ril de p-e, parelsnoer n.
Sa coeur a un collier de p-s, zijne (hare) zuster
heeft een halssnoer van paarlen. — La pèche des
p-s, de parelvisscherij. Des gants de sole gris de
p- (of gris-perle) parelkleur zijden handschoenen.
Ce sort de fausses p-s, dit zijn valsche paarlen.
Des p-s dune belle eau, paarlen van een schoon
water, van een' schonnen glans. Semence de ,p-s,
kleinste soort van paarlen. z. ook BAROQUE, MERE,
NACRE, ONCE. — [Arch.] P-s, paarlen, rij ronde
balletjes in sommig lijstwerk. — [Cuis.] , z. onder
PERLE. — [Distill.] Faire la p- , parelen (van den
brandewijn, als hij zich bij zwakke schudding vol
belletjes vertoont). — [H. n.] Parelvlieg f., waterjuffertje n. — [Impr.] Parel f., kleine lettersoort,
die hare plaats heeft tusschen nonpareil en robijn
of diamant. — [Méd.] Parel f., z. v. a. LEUCOME.
— [Pharm.] Huile de p -s, parelolie f. — [Tech.]
Balletje van doorboord email aan 't gaasu'eversgetouw. — Loupe de p-, knobbel m. aan de binnenzijde van sommige paarlernoêrschelpen, onvolkomen parel. --- (fig. et poét.) Dauwdruppel, traan m.
Les p-s du matin, de uchtendpaarlen, de dauwdrup pels. Les p-s dans ses vieux, de tranen in hare
oogen. — Hagelwitte tand ni.: Cette felle a des
p-s dans la bouche. — Les p-s des vieux. , de
sterren. — (fig.) Het beste, edelste in zijne soort
(inz. van personen sprekende) : C'est la p- des
femmes, des maris, 't is een parel van een vrouw,
van een' man. — (Loc. fig. el prov.) Nous ne sommes pas ici pour entiiler des p-s, w ij zin niet hier,
om ons met kleinigheden op te houden. Ce nest
pas pour enfiler des p-s qu'il est venu ici, hij is
niet te vergeefs, zonder oorzaak, hier gekomen.
Cela ne s'enfile pas comme des perles, dat laat
zich niet uit de mouw schudden. Cela est net comme p-, comme une p-, dat is keurig netjes. z. ook
POURCEAU- — Perlé, e, adj. Bepareld, met paarlen bezet. versierd; — parelvormig, parelachtig. -[Blas.] Couronne p-e, beparelde kroon f. —[Bot.]
reuilles p-es, beparelde, met kleine blinkende knobbeltjes bezette bladeren n. pl. Lichen p-, parelmos,
leverkruid n. — [Cont.] Sucre p- of Is la perle,
parelsuiker, geparelde suiker. -- Ook als subst.:
Strop cuit au p- of h la perle, parelsiroop (op welke
zich parelvormige belletjes vertoonen). Petit p- of
Petite perle, half ingedikte siroop. Grand p- of
Grande perle, geheel ingedikte siroop. — [Cuis.]
Bouillon p-, paarlend, zeer krachtig vleeschnat. —
Orge p-, z. ORGE. — [Diplom.] Lettres p-es, paretletters f. pl. — [Minér.] Sel admirable p-, parelzout, over- verzadigde zwavelzure soda. Spath p-,
parelglanzig spaath n. --- (fig. et fam.) C'est un
ouvrage p-, une broderie p-e, dat is zeer netjes,
keurig bewerkt, bestikt, geborduurd. — [Mus.] II
a un jeu p-, zijne voordragt is zeer zuiver. -[Vign.) Pareldruif f. — Perlée, f. [H. n.] Pareladder f. — Perler, V. a. Netjes, keurig bewerken (van naaldwerk): Cette brodeuse perle
tout ce qu'elle fait, al wat die borduurster maakt,
is hoogst keurig. — [Conf.] Met muisjes of parelachtige suikerkorrels overdekken, overpaarlen; —
zulke suikerkorrels maken. — [Mus.] Een' toonval of een' loop met de hoogste netheid en naauwkeurigheid uitvoeren. -- Perlides, m. pl. Parelvliegen f. pl., geslacht van waterjuffertjes. — Perlier, ière, adj. Paarlen opleverend: Moule, Huttre, Coquille perlière, parelmossel, pareloester,

PERLIf RE
parelschelp f. — Perlière, f. Parelhoudende schelp,
parel schelp f. — [Bot.] , z.v.a. GRCMIL, GNAPHALE.
Perliinpinpin, m.: Poudre de p-, artsenij f.
of middel n. zonder eenige kracht, kwakzalvers
middel.
Perlite, f. [Minér.] Parelsteen, parelachtige obsidiaan m. (obsidienne perlée). — Perloir, m.
[Tech.] Holbeitel m., tot het maken van parelvormig drijfwerk. — Suikerbakkers trechter m. tot
vervaardiging der suikerkorrels.
Perloc,, m. [H. n.] De groote knorhaan m.
[trigla cuculus] (ook grondin, grondeau geh.eeten).
Perlosette, f. [Hart.] Soort van druif f. met
zeer kleine pitten.
Perluaux, m. pl. [Exploit.] Tot fakkels dienende reepen boombast met hars bestreken, lichtspaanders in. pl.
Perlueide , adj. [Didact.] Volkomen doorschijnend, klaar. (Men zegt Ook PELLUCIDE.)
Perlure, f. Knobbeltjes n. pl., parels f. pl. op
't herfsgewei. (schouw nemen.
Perliistrer, v. a. Onderzoeken, in oonen?ermemanernneent, adv. Op duurzame wijze,
onafgebroken. — Permanence, f. Duurzaam
voortduring f., onafgebroken duur m. La p--heid,
n'est pas altachée aux ouvrages des hommes,
duurzaamheid is Beene eigenschap van rte menschelijke werken. — Onafgebrokene zitting , het
aanblijven: La p- dune assemblée, de ona fgebrokene zitting van eene vergadering. — [Tlléol. ] La
p- du corps de Jésus Christ dans I'Eucharistie,
de bestendige verbljjving van J. Ch,. in den ouwel
(in 't avondmaal bij de reomschen). — EN PERMANENCE, loc. adv. Op den duur, voortdurend, aan
vergadering): L' assemblée-blijvend(z.a
s'est déclarée en p-, de vergadering heeft zich als
voortdurend verklaard. — Je suis resté la en pà vous attendre, ik ben daar voortdurend gebleven
om u te wachten. — Permaneaat, e, adj. Duur
bestendig, blijvend, voortdurend, onafgebro--zam,
ken: I1 n'y a point ici-bas de félicité p-e, hier beneden is geen bestendig geluk. Dieu Beul est p-,
God alleen is voortdurend, eeuwig. — Une assemblée p-e, eene aanblijvende. voortdurende vergaderinq. — [Phys.] Gas p-, blijvend gas n. (dat zijn
luchtvormigen toestand bij alle temperaturen en
onder elke drukking behoudt). (me f.
Ferme, F. [Mar ] Turksche zee-veerboot, p e rPermnéabilité, f. [Phys.; Doorgankelijkheid,
doortrekbaarheid, eigenschap der ligchamen, waar
zij het licht, de lucht, het water of eene an--dor
dere vloeistof door zich heen laten gaan), p e rm e a b i 1 i t e i t f. La p- du verre aux rayons lu
de doordringbaarheid van het glas voor-mineux,
de lichtstralen. — Permeable, ad.j. Doorgankelijk, doortrekbaar: Le verre, l'eau sont p- /i la lu
het glas, het water is doordringbaar voor-mier,
het licht; het licht dringt door het glas en water f.
Per iesse, m. [Myth., Géogr. anc.] Beek f.
in Bwotie, die aan de muzen of zanggodinnen was
gewijd, Pe rrn é s s u s m. (nu Panitza geheeten) .
Les nymphes du P-, de zanggodinnen. Le lieu du
P-, Apollo. — ( fig.) Fréquenter les bards, les rives du P-, zich met de dichtkunst bezig houden,
dichten, — Permnesside, f. [Myth.] Muze, zanggodin, nimf van den Permessus. — Ook als adj.:
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den. -- Zich zelven veroorloven, zich het regt, de
vrijheid, enz. toekennen: Se p. beaucoup de choses, zich veel zaken veroorloven, aanmatigen. —
Permis, e, adj. (en part. passé van permettre):
Ii se croit tout p-, hij meent, dat alles hem geoorloofd is, hem vrij staat. A vous permis, 't staat u
vrij, zoo als 't u belieft. Si vous voulez vous en
Metier, à vous permis, wanneer gij er boos over
wilt worden, 't staat u vrij. — Si! mest p- de
parler ainsi, als ik 't zoo zeggen mag, om zoo
te zeggen. — Enfin it lui fut p- de respirer on
pen, eindelijk vermogt hij, was 't hein mogelijk,
een weinig adem te halen. — PERMIS, m. Verlofbriefje, vrijbriefje, geleibriefje, vervoerbiljet, paspoort (voor goederen), permis n. -- P- de si/jour,
verblj fkaart f. (aan vreemdelingen, aan militairen
afgegeven).
Permissible, adj. Vergunbaar, te veroorloven, toe te laten, permit teerbaar.
Permission, f. Vergunning, veroorloving, toelating, bewilliging, gedooging f. , verlof n., p ermissie f. User, Abuser dune p-, van eene ver
gebruik, misbruik maken. — (Loc. fam.-guni
et prov.) Ab-„ de la p-, te ver gaan, de maat te
buiten gaan: ,Etre coquette à ce point, eest ab de la p-, zoo kokét of behaagziek te wezen, dat
gaat te ver. I1 est par trop laid, it a abusé de la
p-, hij is al heel leelijk, 't kan er niet med door.—
P- de chasse, jagtverlof n., vrijbrief m. om te jagen. — Avec votre p- (als beleefdheidsterm of om
eene aanmerking, een verwijt te verzachten), met
uw verlof, met uwe permissie. — C'est comme
one p- de Dieu, On dirait une p- de Dieu, 't

schijnt eene beschikking Gods, 't is of God het zoo
heeft willen hebben. — Pern issionnaire, m.
[Mil.] Verlofganger m. — Pernnissionnner,v. a.
Verlof, vergunning geven.
Perinixtion, f (pr. per- mik -stir ) [Anc. chim.]
Vermenging van twee stoffen, die elkander moeten
té mperen.
Permdutabillté, f. Verwisselbaarheid, ver
geschiktheid om verwisseld te wor--platsbrheid,
den, permutabiliteit f.—Pei-inifltabie,adj.
Omzetbaar, verplaatsbaar, verwisselbaar, per mut a b e 1. — Permnuitaut, m. Verwisselaar, ruiler m., inz. van eene geestelijke bediening met eene
andere: Les deux p-s (Le p- et le copermutant)
ont passé acte devant notaire, de beide verwisselaars (de ruiler en tegenruiler) hebben eene notariéle
acte doen opmaken. — Permutation, f Verwisseling, verruiling (inz. van eene bediening met eene
andere). — [ Math.] Omzetting, verplaatsing der
grootheden, p e r m u t a t i e f. Trois chitfres diiférents, comme 1, 2, 3, sont susceptibles de six
p-s, drie verschillende cijfers, als 1, 2, 3, zijn voor
zes omzettingen vatbaar, kunnen op zes verschil
wijzen geplaatst worden (123, 132, 213, 231,-lend
312, 321). — Peraiiiitateiir, m. [Didact.] , z.v.a.
PERMUTANT. — Ook als adj.: Deux officiers p-s,
twee verwisselende ambtenaren. — [ Gram.] Ver
andere, die tot het--wiselngrtme
zelfde spraakorgaan behoort. — Pei-muter, v. a.
Verwisselen, ruilen (inz. eene bediening, een geeslelijk ambt met een ander); — verplaatsen, omzetten (cijfers, letters) , p e r in u Uren. — (absol.)
Ces deux fonctionnaires ont permuté, die beide
Nymphe p-.
ambtenaren hebben met elkander (hunne bediening)
S Permnettable, adj. Vergunbaar, toe te laten. geruild. — SE PERMUTER, P. pr. Verwisseld of verPermettre, V. a. Vergunnen, toestaan, bewil- ruild, omgezet of verplaatst worden. — Het part.
ligen, toelaten, gedoogen, qehengen, veroorloven, passé is ook adj.: Emploi permuté, verwisselde betoegeven, p e r rn i l t é r e n: La lol vous ie permet, diening I. — Perniuteur, m. , z. v. a. PERMUTANT.
de wet veroorloo ft het u. Dieu permet les guerres
Verne, f. [H. n.] Tweeschalige schelp van 't geet les dissensions, God laat de oorlogen en ver
slacht der parelmosselen, kamschelp f.
Mes occupations ne me le permet--delhnto.
t Pernet, m., z. V. a. BARONET. Etre fier
tent pas, mijne bézigheden laten 't mij niet toe, comme on p-, trotsch als een paauw zijn. Faire
gedoogen het niet. Il faut bien p- ce qu'on ne le p-, den grooten heer uithangen.
peut empêcher, men moet wel bewilligen, toestaan,
Pernette, f. [Tech.] Onderstel n. van een' suiwat men niet kan beletten. I1 me 1'a permis, hij kervorm, ook van het in de kokers gezette platheeft het mij vergund, veroorloofd. -- P- Ie vin, teelwerk om gebakken te worden.
ia viande a un malade, eenen zieke 't gebruik van
Pernieieuseanent,adv. Op verderfeljke, scha
wijn, van vlee.tch vergunnen. — Ook als beleefd
wijze. — Pernieieux, lease, adj. Ver-delijk
formulier: Permeltez-moi de vous dire,-heids
schadelijk, gevaarlijk (inz. van zaken en-derflijk,
Veuillez p- que je vous dise, of (ell pt.) Permet- in zedeljken zin): Un mets p-, eene schadelijke
tez, vergun mij, sta mij toe u te zeggen, permit- spijs f. -- Conseil, Exemple p-, verderfelijke raad in.,
teer me, met uw verlof, met uw permissie. — SE voorbeeld n. Consequence p-ieuse, gevaarlijke gePERMETTRE, V. pr. Vergund, veroorloofd worden: volgtrekking f.— Ook van personen: Gens p-, boosCes choses ne sauraient se p-, die dingen mag aardige, gevaarlijke lieden m. pl. -- C'est one lanmen niet toestaan, kunnen niet veroorloofd wor- gue p-ieuse, 't is een lastertong m. en f., een
A

4 57

PEJtNICITÉ

-

kwaadspreker m., kwaadspreekster f. - [ Md.
Fièvre p-ieuse, kwaadaardige koorts. - [Gëogr.

lies p-ieuses, gevaarlijke eilandenn. p1., Pornotoe
n. (snelle beweging 1.-archipel
S Pernicité, f. [Phys.] Groote snelheid, zeer
Pernoctation, 1. Overnachting f. - Pernoeter, V. fl. Overnachten, den nacht doorbrengen; - den ganschen nacht aan den zwier gaan.
Per obitum, bc. adv. (latin) (pr. pèr 0 -bitome) Door overlijden, afsterven: Béné fi ce vacant
p , een door overlijden openstaand kerkelijk ambt n.
Pérodaetylien, adj. et subst. m. Buipspier 1.
van den grooten teen.
Péroné, m. [Anat.] Kuitbeen n., kleine beenpip f. - Péronéo-calcanien, adj. et subst. m.
Kuit- en hielbeenspier t. - Péronéo-malléo
laire, adj. et subst. Kuitbeen en enkel betrefl'end;
bloedader des kuitbeens, kleine moederader f. Péronéo-phalangien, adj. etsubst. m. Schuin
sc/ic buigspier t. van den voet. - Péronéo -préphalangien, adj. et subst. in. Zijstrekspier 1.
van den voet. Péronéo-sous-phalanget tien, adj. et subst. ii. Langebuigspier f. van den
grooten teen.—Péronéo
-sous-tarsien , adj. et
subst. m. Middelste kuitbeenspier f. - Péronéo
-

-sus-phalangettien commun da po n ce,

lange gemeenschappelijke strekspier dec teenen,
strekspier t. van den grooten teen. Péronéo
-tibial, e, adj. Het kuit- en scheenbeen betreffend. - Péronieu, ne, Péronier, ière,adj.
Het kuitbeen betref/'end, daartoe behoorend: Musdes p- s, Artères p-es, kuitbeensspieren, kuitbeensslaqaderen 1. p1. (ster, zottin f.
Péron ne1le f. (ddniqr.) Kiappei, babbelaarPéroun, flTL. i4. [Faut.] Vader en moeder van
een' valk, ouden n. p1.
Péi-oole, 1. [Bot.], z. v. a. BLUET.
Péroptère of Péroptérygien, ne, adj.
[H. n. ] Geheel of gedeeltelijk zonder buikvinnen.
- PEROPTERES, fl5. p1. Visschen met beenwervelen.
Péroraison, t. [Rlsit.] Slot is., slotrede, p e r 05 ci t i e f. - [Mus.] Slot eener syrnphonie. Pérorer, v. n. Het clot eener rede uitspreken
(in dezen zin niet gebruikelijk). - Breedvoerig en
op redenaarstrant over iets spreken, den deftien
redenaar spelen, p e r 0 rd r e n. - Péroreur, in.,
-ease, f. Hij of zij, die over alles breed en met
zékere deftigheid spreekt, veelprater in., -praatster,
babbelaar m., -ster t.
Perot, in. [Eaux et forj Overblijver, overstaander m., boom van den tweeden hak (die bij
den eersten hak gespaard is): Si Ia coupe se fait
tous les B5 ails, Ie p- en a 50, indien de hak om
de 25 jaren plaats heeft, is de overstaander 50 jaar.
( Tegenwoordig heet de 50jarige overstaander mo
clerne; die jon( ier is, heet jeune.)
Péron , m. [Géogr.j Peru n. , zuid-amenkaansch land, door zijne rijke mijnen vermaard.—
(flu. et fam.) Mines, Richesses, Trésors du P-,
zeer groote rijkdommen, verbazende schatten m. p1.
(fig. et pop.) Ce nest pas le P-, dat is niet
veel bijzonders, 't is geen persoon, geen ding, waanaan men veel waarde moet hechten. Cagney le P-,
schatrijk worden. C'est un P-, un petit P-, 't is
eene goudmijn, een kleine goudmijn t. of schat.
Peroxyde, in. [Chiin. ] Sterkst verzuurd orcy
de (vgl. oxyde), oven-oxyde, p e n ox y'd e D. Peroxydé, e, adj.: Métal p-, oververzuurd
taal n.
S PerpeidieIe, in. [Mac.], z. V. a. PERPENDICULE. - Perpendienlaire, adj. Loodnegt,
te lood, regtstandiq, naar geene zijde overhellend,
ijnregt naar 't middelpunt der aarde genigt: Ligne
p , loodlijn, regtstandije, vertikale lijn t. - [Paéo r.] Ecriture p-, schrift, dat van boven naar
onderen, of van onderen naar boven loopt (gelijk
dat den Chinézen en Japanezen) , regt opstaand,
p enp e n ic ulai r schrift. - PERPENDICIJLA1RE, f.
Loodlijn t. Tijer une p-, eene loodlijn trekken. Perpendiciilairernent , adv. Op loodnegte,
regtstandige wijze, te lood, toodnegt. - Perpen
dicularité, t. Looetnegte stand m., regtstandig
lieid, penpendiculaniteit f.
Perpétraton, f. [uur.] Het begaan, het piegen of bedrijven (eener misdaad); volvoering, volbrenging, bednjving, pe np e t sd tie. - Perpé,

-

-

-

]
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ti-er, V. 0. Volvoeren, begaan, bedrijven, plegen,

p e n p e t r é n e n : P- un crime, un assassinat. -

PERQTJISITION]NER.

Het pant.passé is ook adj : Crime, Assassinat per.
pétré, gepleegde, volvoerde misdaad f., moord m.
Perpètres, m. p1. [Anc. jur.] Gerneene gronden m. p1. (die geen' bijzonderen eigenaar hebben);
gemeente-weide f.
Perpétuane, f. [Chim.] Soort van fijne, duurzame pontugésche stof, soort van sengie t.
Perpétnation , t. Onafgebroken duur in., voortduring, vereeuwiging, het in weven houden of blijven, penpetuátie f. - Perpétné, e, adj. (en
part. passé van perpiltuer): Espèces p-es, altijd
voortdurende, zich voortplantende dierensoorten f.
Pl. - Fonctionnaire p- dans son emploi, amblenaar, die levenslang in zijne bediening blijft, aanblijvend ambtenaar m. - Perpétuel, le, adj.
Altijddurend, onafgebroken, ophoudeljk, bestendig;
eeuwig, levenslang, perpetueel: Silence p-,
voortdurende stilte t., aanhoudend zw'(jgen n. Eng n un monument p-,een blijvend gedenkteekeneopnigten. - Bannissement, Exil p., levenslange uitbanning, ballingschap f. Charges p -les, levenslange
bedieningen f. p1. Sécrétaire p- de l'Académie,
aanblijvend, levenslang secretaris der akadeinie. [Phys.] Mouvement p-, Z. MOUVEMENT. - Gedurig, menigvuldig, herhaaldelijk, dageiijksch : Ce
sont des plaintes p -les, dat zijn aanhoudende,
eeuwige klagten f. pi. De p -les interruptions , telkens plaatshebbende afbrekingen of storingen 1. p1.
- [Diplom.] Alliance p-b, voor een' onbepaalden
tijd gesloten verbond, eeuwig verbond n,. - Perpétuelle, t. [Corn.] , z. v. a. PEISPETUANE. Perpétiie ll ernent, ode. Onophoudelijk, zonder
ophouden, voortdurend, altijd, eeuwig: Les damDis sou ffriront p- dans l'enfer, de verdoemden zul-

len eeuwig in de hel lijden. - (bij overdrijving)
Dikwijls, telkens: .Elle ment p-, zij liegt telkens,
eeuwig. II es[ p- au cabaret, hij zit eeuwig in de
kroeg. - Perpétuer, v. a. Doen voortduren,
altijd doen voortgaan, voortdurend onderhouden of
voortzetten. voortplanten, vereeuwigen, p e r p etudren. C'est Ja génhratíon qui perpétue les
espèces, de voortteling bewerkt de voortduring, het
steeds in wezen blijven der dierensoorten. - P- des
quei'elles, des procès dans les families, oneenigheden, regtsgedingen in eene familie doen voortduren op de lange baan schuiven. - P- sa gloire,
zijn' noem vereeuwigen. P- des erreui's, dwalingen
doen voortduren. - SE PEP,PETUER, V. pr. Voortdurend of blijvend gemaakt worden; zich voortplanten, zich in stand houden, zich vereeuwigen:
L'espece se perpétue par Ja gënhration, de dierensoort blijft door de voortplanting in wezen. [Bot.] Les espèces se perpetuent par Ja semence,

de plantensoorten zetten zich voort door het zaad.
- Cette tradition s'est perpétuée jusqu'b nous,

deze overlevering is tot op onzen tijd bewaard, in
wezen gebleven. - Se p- dans une charge, zich
levenslang in een' post weten staande te houden.Perpétuité, f. Onafgebroken voortduur m., bestendige voortduring, duurzaamheid, altijddurend
f.: La p- du christianisme, de duurzaamheid,-heid
onverga,nkeljkheid
van 't christendom. - a PER1
PETuI'rE, 10e. ads,.. Voor altijd, voor eeuwig; levenslang. Fonder une messe a p-, eene ,nis voor altijd, ten eeuwigen dage instellen. - Etre condamne aux galères is p-, tot levenslange galeistraf
veroordeeld zijn.
PerpJnage, rn [Constr. nay.] Het schranken nigten of stellen: Le p- de ce couple est hien
fait, dat spant staat goed geschrankt. -- Perpigner, v. n. Schranken nigten of stellen. P- un
couple perpendiculaire a la flottaison, een spant
loodregt op de lastlijn stellen.
Perplexe, adj. Verlegen, verward, besluiteloos,
bedremmeld, onthutst, verbluft, bedeesd; verlegen
makend, onthutsend, ontstellend, p e r p 1 é cii: Cette
nouvelle les rendit p-s, deze tijding maakte hen
verlegen (van personen gebruikt men liever embanrassP). - Une situation p-, een nadelooze toestand m. - Perplexité, t. Verlegenheid, besluiteloosheid, bedremmeldheid, angstvalligheid, groote
ongerustheid, p e rp I e x i t e it 1. Elle est dans une
grande p-, zij is in eene groote verlegenheid.
S Perqnérir, v. n. , z. v. a. PERQUISITIONNER.

- Perqiiisitenr, m. [Admin.] Onderzoeker,
uitvorscher m. - Perqnisition, f. Onderzoek,
geregteljk onderzoek n., doorzoeking, navorsching,
perquisítie t. - Perquisitionner, V .

-

PERM
Onderzoeken, doorzoeken, navorschen, p e r q ui
r é r e n.(schutting 1.
Perré, m. [Tech.] Sleenen brug- of hoofdbe
Perreau, m. [Tech.] Groote vertinde smeltketel m , der waswerkers.
Perrée, f. (volg.) Strand n. (rivage).
Peri'éiecir, m., z. a. a. PERRIER.
Perriehe, f. [H. n.] Langstaartigepapeqaai m.
Perrier, m. [Anc. mi l .] Steenwerpluig n. Steenschutter m. - [ Tech.] Leigraver fl1.; - weleer in 't algemeen: mijnwerker. - PERRIER, m.,
Of PERR1ERE, f. [Tech-1, Z. PÉRIER. - PERPIERE, I.
Leigroeve; weleer in 't algemeen: steengroeve f.
Perron, fl1. [Arch.] Steenen optred, buitentrap m. van een huis, bordés n., liooge stoep f. P
carrëe, vierkant bordes. P- cintré, bordes, waarvan de trappen afgerond of ovaal zijn. P- a double
rampe, dubbel bordes (waar men van twee kanten
op komt). - [Uydr.] Cascade par chutes de p-s,
waterval m. met trappen.
Peri-oquet, vu. [I-I. n.] Papegaai m. P- ceodré of Jaco, aschgraauwe papegaai. P- vert, groene
papegaai. P- varid, bonte papegaai. P- noir of
Vaza, zwarte papegaai. P- a couleur bee de sang,
pape.qaai met bloedrooden snavel. P- b tête bleue,
groote blaauwkop m. P- b tête grise, grijskoppige
papegaai. - P- d'Allemagne, duitsche papegaai,
z. v. a. CORACIAS. - P- de France, z. v. a. BOUVREUIL. - P- de mer, du Grodniand, z. v. a. ai. CAREUX. - P- de mer, zeepapegaai (een vise/s van
't geslacht der doraden of goudvisschen). P- vert,
groene lipvisch in. - P- d'eau, z. V. a. MONOCLE.
- Baton de p-, z. BhTON (ook lig.). - (fig.) Papegaai, nakiapper, naprater zonder oordeel en enkel uit het geheugen. Parler comme Un p-, als
een papegaai klappen. - (fig. et pop.) De Ia soupe
a p-, brood o. in wijn geweekt. - [Mar.] P- of
Voile de p , bramzeil n. P- de fougue, lcruiszeil.
z. ook MâT, VERGUE. P-s d'hiver, winterbramzeilen.
P- volants of royaux, bovenbramzeilen (cacatois).
Grand, Petit p- royal of volant, groot, klein voorboven-bramzeil. P-s en bannière, vliegende bramzeilen. P- d'artimon, bezaanstenq. P- de beaupré,
bovenblinde. P- de misaine, fokke- bramsteng. Accoster les p-s, de bramzeilsschoten aan/talen.
Verrot, m. [Tech.] Streng 1. inslagdraad m. (pop.), z. V. a. PERROQUET.
Perruehe, f. Kleine lanqstaart -papegaai m.
der oude wereld. P- a tête rouge, a tête noire,
rood-, zwartkoppige papegaai. P- -on of varide,
jeune, huppée, bonte, gele, gekuifde papegaai. (pop.) Wijjes.papeqaai. - [ Mar.] Bovenkruiszeil,
grietje, Grietje van Dijk n. Mat, Vergue de p-,
grietjessteng, -ra, bovenkruissteng, -ra t.
I'ei-ruqne, t. Pruik, paruik, haarm.uts, haarkap t. P- a bourse, zakpruik. z. ook MARTEAU.
Tête it p , pruikebol m.; - ( fig. et fam.) oud,
leeljic, belaqchelijk man, oude pruik. Donner une
p a qn., iemand een' bokking geven, hem vinnig
door/talen. - Ook als adj. gebruikt voor: ouderu'etsch, stijf, naar den ouden trant, niet overeenkomstig met den vooruitgang, met de begrippen des
tijds: Goût, Style en p-, pruikensmaak. pruikenstijl m. - Perruqué, e, adj. Gepruikt, eene
pruik dragend. - Perruquier, m. Pruikmaker,
kapper m. (nu meestal coiffeur geheeten). - Perrtaquière, t. Pruikmakers- of kappersvrouw f.
1 Pers (pr. pèr), -e, adj. Groenachtig blaauw,
groenblaauw: Les anciens donnaient aux déesses
des yeux p .
Per saltum, lor. adv. (latin) (pr. pèr saltome) Door overspringing, sprongsgewijs (iemand
-

-

-

-

-

-

-

bevorderen).
Pel-san, e, adj. Perzisch, uit Perzik. (Sommien willen persan alleen van 't geen het hedenaagsclie Perzië betreft gezegd hebben, en perse
van 't oude Perziv). - [Arch.] Balkdragend:
Figure p-e, balkendrager of slavenbeeld als zult
(vgl. PERSEQUE). - 4ls subst.: Pers, Perzivr,
Perziaan m., Pérzische vrouw. - PERSAN , M.
Het perzisch, de perzische taal f.
Perscrntation, t. Naauwkeuri.q, grondig onderzoek n., p e t' s er u t a t ie. - Persciiiter,
V. R. Naauwkeurig onderzoeken, witvorschen, doorzoeken. - S Perserutateur, in. Naspoorder.
Perse , adj. Perzisch, oud -perzisch. - Als
subst.: Pers, perzische vrouw f., bewoner en bewoneres van 't oude Perzid (vgl. PERSAN). -

S

.
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PERSE, 1. [Corn.] Indisch beschilderd doek, sits n
- Bleu de p-, perzisch of groenachtig btaauw.
Perséa, rn. [Ant., Bot.] Soort van egyptische
lotusboons in.

Persécutant, e, wij. Vervoigend, lastig.
lastigvallend, kwellend, opdringend: Créancier p-,
vervolgend, lastig, schuldeisclter. Cast l'hornme
Ie plus p- do monde, dot is de lastigste, opdringendste niensch van de wereld. - Perséeiiter,
v. a. Vervolgen, onderdrukken, verdrukken; plagen, kwellen, lastig, vallen, geene rust laten.
Saul persécutait les chrétiens, Saul vervolgde,
verdrukte de christenen. Les rernords ne cessent
point de p- le coupable, de wroegingen vervolgen,
pijnigen den schuldige zonder ophouden. - II a un
créancier qui le persécute, hij heeft een' schuld-

eischer, die hem lastig valt, vervolgt. Un mauvais
maître aime a p- ses dornestiques, een slecht weester plaagt gaarne zijne bedienden. - SE PERSÉCET-

TER, V. pr. Elkander vervolgen, Jewel/en, enz.:
Mortels, ne vous persécutez point, stervetingen ,
vervolgt, kwelt elkander niet. - Het part. passé
is ook adj. : Chrétiens persécutés , vervolgde
christenen m. p1. Vertu persécutée , vervolgde
deugd f. - Ook als subst.: Les persécutés, de
vervolgden. - Perséeuteiar, m., -trice, t.
Vervolger, verdrukker; plager, plaaggeest, Jewelgeest m., vervolgster, plaagster f., lastig, indringend nsensch n. INéron lot on des plus grands
p-s des chrétiens, Nero was een van de grootste
vervolgers der christenen. Elle était Ja p-trice de
cette famille, zij was de vervolgster van deze fa
miiie. - Il ne me quitte point, c'est mon p-, hij

verlaat mij niet, 't is mijn plaaggeest. - Ook als
adj.: 11 est animd dun zèle p-, hij wordt door
vervolqingsijver, vervoigzucht gedreven. - Perséention , t. Vervolging, verdrukking, onderdrukking; kwelling, moeite 1.; overlast m. On compte
-

de Néron ui Dioclétien dix p-s qu'on a taites aux
chrétiens, men telt van Nero tot Diocietiaan tien
vervolgingen der christenen. - C'est one p- perpétuelle, que vous me faites, 't is eene gedurige

Jewelling, een gedurige overlast, dien gij mij aandoet, gij kwelt mij onophoudelijk.
Persée, m. [Astr.] Perseus, een noordelijk
sterrebeeld (naar den geljknamigen held uit de
grieksche myth., zoon van Jupiter en Danaé, door
wien Medoésa bedwongen en Andr o meda bevrijd
werd).
Persègue, t., Z. PERSEQUE.

S Perséité, t. (barbar.) [Scolast.] liet op of
door zich ze/ven zijn, het bestaan op zich zelven.
Persèque, t. [Bot.] Oude spelling van 't woord

pèche, perzik. - [H. n.] , z. v. a. PERCHE; Z. ook
PAUPIERE.
Persévëraniiiient, adj. Met volharding, volhardend. - Pei-sévé ran ce, f. Volharding, standvastigheid, voihouding 1. Il la obtenu par sa lon-

gue p- , hij heeft het verkregen door zijne lange
volharding. II dolt ce succès a sa p-, hij heeft dit
gelukkig gevolg aan zijne standvastigheid te danken. - (Prov.) La p- vient a bout de tout, onvermoeide arbeid komt alles te boven, met geduld
en vlijt brengt men 't wijd. - (absol.) Standvasttgheid in 't geloof: 11 demancla a Dieu le don de
Ia p-. - Persévérant, e, adj. Volhardend,
standvastig, volstandig, aanhoudend: Homme, Ca-

ractère p-, volhoudend man in., karakter n. Soms
p-5, aanhoudende, gestadige zorgen f. »1. -H- 5 Persévération, t., z. v. a. persévérance, opiniâtreté.

- Persévérer, v. n. Volharden, standvastig
zijn of blijven, volhouden, aanhouden, uithouden.
vast staan. P- dans sa résolution, in zijn besluit
volharden, bij zijn besluit blijven. CellO qui persevere jusqu'h sa fi n, sera sauvé, wie va/harden
zal tot het einde toe, die zal zalig worden. Ce nest
pas assez de bien commencer, mi taut aussi p-,
't is niet genoeg wel te beginnen, men moet ook
aan- of uithouden, volharden. P- dans sa bi, in
zijn geloof standvastig blijven. - Je persévère. ik
e
blijf bij mijn gevoelen. - Son mal persevere, zijn
kwaal houdt aan, wederstaat alle geneesmiddelen.
Persicaire, f. [Bot.] Vtooijenkruid n. (cordon
de cardinal). P- douce, tacbetée of ordinaire,
zoet, gevlekt of gemeen vloofjenkruid n. P- acre of
1)rûlante, of Poivre d'eau, Piment d'eau, Curage,
waterpeper f., scherp vlooijenkvud n.
Persicite, t. [ Minér.] Perziksteen m. - Per-
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sicifolié, e, adj. Met perzikboomachtige bladeren.
— Persicot, m. Op perzikpitten getrokken brandewijn, p é r s i c o in.
Persien, ne, adj. Perzisch: Costume p-,
Moeurs p -nes. (Gebruikeljker is persah, perse.)
Persienne, f. Zonneblind n. van schuins in
een raam gezette latten of plankjes, buiten de ven
-steramn.
Persifflage, m. Fijne bespotting , honende
plagerij, bespotting, spotternij f., bespottende lof m.,
fopper2j f. — Persiffler, V. a. Op eene fijne wijs
bespotten, belagclieli k maken; voor den gek houden,
uitjouwen; foppen, p e rs i f f l é r e n: N'espérez pas
me p- impu nément, hoop niet, mij ongestraft bespottel2jk te maken. — (absol.) Il ne fait que p-,
hij doet niets dan bespotten — SE PERSIFFLER, v. pr.
Elkander bespotten, uitjouwen. — liet part. passé
.

.

is ook adj.: Le persiftleur est souvent persif 1é, de

bespotter wordt dikwijls zelf bespot. --- Persiffleur, m., -ease, f. Bespotter m., bespotster f.
— Ook als adj., doch alleen in 't mannelijk: Ton
p-, spottende toon m.
Persil, m. [Bot.] Petersélie f. P- de jardin of
vulgaire, tuin- of gemeenti peterselie. P- frisé,
krulpeterselie. Gros p- of P- d'Angleterre, ,groote
of engelsche peterselie. -- (Loc. prov.), z. GRELER.
— (pop ) Arracheurs de p-, peterselieplukkers,

volksnaam der mannen, die in de lijn loopgin, 'om
de schuiten voort te trekken (met toespeling op
hunne voorovergebogen houding) , schuilentrekkers m. pl. — [Bot.] P- de bouc, bokspeterselie,
bevernel f. (soort van steenbreke). P- des fous,
hondspeterselie, z. v. a. cicutaire aquatique. P-

ache of des rochers of de Macédoine, steeneppe f.
(bubon). P- de marais of Encens d'eau, watereppe.
P- d'ane, wilde kervel f. P- de montagne, bergpeterselie. -- [Modes] Soort van blonde f. met
bloemen, die naar peterseliebladeren gelijken. —
Persillade, f. [Cuis.] Sneedjes koud rundvleesch
met peterselie, olie en azijn. — Persillé, e, adj.
(alleen in): Fromage p-, kaas, die van binnen

groene, naar gehakt peterselie gelijkende vlekken

of punten heeft, groen gevlekte kaas f., gelijk die
van Roquefort.
Persinnon, m. [Hort.] Soort van pruim f.
Persique, adj. [Arch.] Ordre p-, perzische
orde f., eene bouworde, in welke slavenbeelden de
zuilen vervangen . — PERSIQUE , f. Soort van groote,

lekkere perzik. (Van dit woord is pêche eene verbastering.)

Persistanee, f. Duur m., duurzaamheid; vol
bestendigheid, p er s i s t é n t i e f. — [Bot.]-harding,
.danblijvendheid f., het overblijven. — Persistant, e, adj. Volhardend: Vous connaissez leur
résolution, ijs y soot p-s, gij kent hun besluit, zij
volharden, blijven daar bij. — [Bot.] Aanbljvend,
blijvend, niet afvallend op den gewonen tijd: Feuilles p-es, aanblijvende bladeren n. pl. Calice p-,
blijvende kelk m. — [H. n ] Pattes p-es, blijvende
pootgin (die het insect bij al zone gedaantewisseli.ngen behoudt) . — Persister, v. n. Volharden,
standvastig blijven, vast staan, p e r s i s t é r e n: Ii
persiste dans son opinion, dans son refus, hij vol
blijft bij, zijne meening, weigering. Persistez--hardt,
vous b nier, a soutenir cela? (absol.) Persistezvous? volhardt gij in dat te ontkennen, dat te beweren ? blijft gij daarbij?

PERSONNE.

gewikkeld zijn. — Tapisserie a p-s, tapijtwerk n.
met ingeweven menschen figuren.
Personnaliser, v. a., gebruikelijker PERSONNIFIER. — PERSONNALISER,

v. n. Personaliteiten of

persoonlijkheden zeggen, iemand scherpe, beleedigennde zetten geven, op den man spreken, persoonlljke beleedigingen zeggen. -- 4- Personnalisuse, m. Zel fzucht, neiging om alles aan zijn eigen
persoon dienstbaar of voordeelig te maken, pers on a lí s in u s n. — Personnalité, f. Persoon
bijzondere geaardheid of eigenschap f. van-ljkheid,
een' persoon, het persoonlijke, het karakter, de
hoedanigheid van een' bijzonder' persoon; Pour

juger sainerent dune chose, it faut dépouiller
toute p-, om gezond over eene zaak te oordeelen,

moet men at het persoonlijke ter zijde stellen. —
Zelfzucht f. (égoïsme). — Persoonlijke beleediging,
toespeling f., scherpe, beleedigende zet m., die
iemands persoon raakt, persoonlijkheid, per sona lit e i t f. (in dezen zin doorgaans meere.):
Dire, Se permettre des p-s, persoonlijkheden zeggen, zich persoonlijkheden veroorloven.
Personnat, m. [H. rel.] Soortvan kerkelijke
waardigheid of prove f. in eene dom- of stichtkerk;
bloot persoonlijke voorrang zonder kerkelijk gezag,
personaat n.
Personne, f. Persoon, mensch m., menschelgk
wezen n. (zonder onderscheid van ouderdom,
kunne of stand). Les p-s de l'un et de l'autre sere,
de personen van beiderlei kunne. Les p-s et les
choses, de personen en de zaken. Fréquenter des
p-s bien élevées, des p-s comme it faut, met wel
opgevoede, fatsoenlijke menschen omgaan. — Accaption de p-s, aanneming des persoons, voorregt,
dat men aan den eenen persoon boven den anderen
geeft, z. ACCEPTION. — Voilà one belle p , one
des plus belles p-s du monde, dat is eene schoone
vrouw, een der schoonste vrouwen of meisjes der wereld. Jeune p-, jong meisje n. — Persoon m., uiterlijlc voorkomen, ligchaam n. van een mensch: Sa
p- plait extrèmement, haar (zijn) persoon of voor
bevalt uitnemend. Elle a mille agréments-komen
en sa p-, zij heeft duizend bevalligheden in haren
persoon. Un sot est embarrassé de sa personae,
een zot is met zijn' persoon verlegen. — [Jur.] Pcivile, burgerlijk persoon, ieder, die bevoegd is in
de burgerlijke maatschappij zékere regten te hebben.
P- morale, zedelijk persoon. P- qualifée, nonqualifiée, bevoegd, onbevoegd persoon. P-s interposies, tusschenbeiden komende personen. P-s suspectes, verdachte personen. — [Prat.] Parlant it
sa p-, tot hem sprekende in persoon. Signifier it
p- of a domicile, aan iemand in persoon of aan
zijne eigen woning signi f céren o f beteekenen (eene
geregteljke boodschap). — (Loc.) Etre bien fait de
sa p-, ^ welgemaakt van persoon, van lijf en leden
zijn. Etre content de sa p-, de sa petite p-, ingenemen, rept voldaan met zich zelven zijn. Aiiner
sa p-, Avoir soin de sa p-, veel werk van zich zeiven maken. S'assurer de la p- de qn., zich van
iemands persoon verzekeren, hem in hechtenis zet
Répondre de Ia p- de qn., zich voor iemand-ten.
verantwoordelijk stellen, voor iemand borg blijven;
ook: verantwoordelijk voor iemands bewaking zijn.
Répondre de sa p-, voor zich zelven instaan, zeker
van zich zelven zijn. Payer de sa p-, z. PAYER. —
(Loc. prov.) 11 y a p- et p-, tusschen menschen
en menschen is onderscheid, de eene persoon is de
andere niet. — La p- du roi, de persoon des konings, de koning. — [Théol. j Les trois p-s divines,
de drie goddelijke personen (Vader, Zoon en Heilige
Geest). — [Gram.] Persoon m. La première, la
seconde, la troisième p- du présent de I'indicatit,
de eerste, de tweede, de derde persoon van den
tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs. — EN
-

Personnage, m. Persoon, mensch, man m.,
inz. een merkwaardig, beroemd persoon, personaadje f. Les grands p-s de l'antiquit.é, de grootti
mannen der oudheid. — (fam. et iron.) C'est un
sot p-, an ridicule p-, 't is een zot, bespottelijk
personaadje. Je connais ce p-, ik ken dat mensch.
— Trancher du p-, Se doener du p-, Faire of
Se croi re un p-, den grooten heer spelen, zich voor
heel wat groots houden. — lol, tooneelrol f. (met PERSONNE, EN PROPRE PERSONNE, loe. adv. In perbetrekking tot het karakter des voortestellen per- soon, in eigen' persoon, ik, gij of hij (of zij) zelf:
soons): 11 outre sur la scène ses p-s, hij overdrijft I1 y était en p - , hij was er in persoon bij . -op het tooneel zijne rollen, de karakters. — (fig.) C'est 1'olfenser en sa p-, en sa propre p-, dat
Bol, die men in de wereld, in eene of andere zaak heet hem in zijn' eigen' persoon beleedigen. — Se
`peelt: Quel p- est-ce que je fais dans tout ceci? porter de sa p- en quelque endroit, zich in perwelke rol speel ik in dit alles ? — P- allégorique, soon ergens heen begeven.
PERSONNE , pron. indef. m. (met het ontkennende
allegorisch wezen n., ieder onbezield voorwerp, dat
door de dicht-, schilder- of beeldhouwkunst als een ne) 1Viemand: 11 n'y a p- au logfis, daar is niemand
persoon wordt voorgesteld. — (fam.) Jouer on thuis. P- ne peut mieux Ie savoir que lui, niemand kan het beter weten dan hij. P- nest venu,
beau p-, eene schoone rol vervullen, een' aanzien
betrekking bekleeden.-lijkenpost,vrd niemand is gekomen. I1 ne faut offenser p-, men
Jouer, Faire on mauvais p-, in eene leeljke zaak moet niemand beleedigen. -- (zonder de ontkenning,

PERSONNÉ

-

in vragenden 0/' voorwaardeljken zin) Iemand: Poserait-il le nier? zou iemand het durven loochenen?
Y a-t-il p- aussi Nardi ? is wel iemand zoo onverschrokken, stout? Si jamais p- a Ie courage de
vette entrepri:e, it réussira, als ooit iemand den
moed tot die onderneming heeft, zal hij slagen.
Pers©nné, e, adj. [Bot.]: Corolle p-e, muil
maskerachtige bloernkroon, eenbladige, dub--vormige,
belgelipte bloem/croon, welker beide lippen (de bovenste heet palais, de onderste casque) eene ruwe
voorstelling van een' dierenmuil of -kaak geven.
Plantes p-es, of als subst. PERSONNÉES, f. pl. Maskerplanten f. pl.
Personnel, le, adj. Persoonlijk, aan elken
persoon eigen; den persoon rakend of betre/fend,
p e r s o n e e 1. Qualité p-le, persoonlijke hoedanigheid f. Intérét p-, persoonlijk belang n. — (Loc.
prov.) Les fautes sont p-les, niemand is voor eens
anders fouten verantwoordelijk. — Injures p-les,
persoonlijke beleedigingen f. pl. — Critique p-Ie,
persoonlijke kritiek of beoordeeling f. (die meer den
persoon des schrijvers dan zijn werft betreft). —
[Jur.] Intenter une action p-le, eene persoonlijke
regtsvervolging instellen. Droit p-, persoonlijk regt n.
(in tegenstelling met droit réel, action réelle). —
Admin., Fin.] Contribution p-le, personéle belastiny f. (die men voor zijn' persoon, als individu,
moet betalen, hoofdgeld n. — [Théát.] Entrée p-le,
vrije toegang m. (dien de bezitter daarvan niet op
een ander kan overdragen). — (fig.) Zelfzuchtig,
baatzuchtig: On se croft philosophe, on nest que
p-, men meent een wijsgeer te zijn, en is niet dan
zelfzuchtig. — [Gram.] Pronom p-, persoonlijk
voornaamwoord n. Verbe p-, Verbe pronominal,
Verbe réfléchi, werkwoord, dat met een dubbel
voornaamwoord wordt vervoegd.
PERSONNEL, m. Het persoonlijke, het uiterlijk
voorkomen: Cette femme a un tres-niédiocre p-,
die vrouw heeft een zeer middelmatig uiterlijk. (In
dezen zin weinig gebruikt). — Persoonlijkheid,
eigenaardigheid f., persoonlijke aard m., persoonlijk
karakter n.: Je ne vous dirai riep de son p-, ik
zal u niets van zijne persoonlijkheid zeggen. (In
dezen zin gemeenzaam en verouderd.) — Persoveel n., gezamenlijke personen, waaruit een collegie,
een bureau, Bene openbare dienst, enz. bestaat (in
tegenstelling met matériel): Le p- et Ie matériel
dune armée, het personeel en het materieel van een
leger. Tout le p- du bureau a été renouvelé, 't
gansche personeel van 't bureau is vernieuwd, al
de bureau-beambten zijn door andere vervangen. —
Persoonlijkheid f., persoonlijks n.: Dans les disputes littéraires, it n'entre que trop souvent du p-,
in letterkundige twisten is maar al te dikwijls iets
persoonl jks, worden gewoonlijk persoonlijkheden
gemengd.
JPersonnellerent, adv. Persoonlijk, in eigen
persoon. I1 ma offensé p-, hij heeft mij in eigen
persoon beleedigd. Se faire justice p-, zich zelven
regt verschaffen. — [ Prat.] P- établi of Et.abli p-,
- ,
persoon tegenwoordig.
inS
nier,m
m., -sere, f., z. v. a. ASSOPerson
CIE, E. — [ Jar.], z. v. a. COHERITIER, -IERE.
]Personnifieation , I. Persoonsverbeelding,
voorstelling van een zedelijk of verstandelijk wezen
als een handelend persoon, verpersoonlijking, p e rsoni ficátie f. La p- est dun grand usage
dans la fable, de persconsverbeelding is in de fabel
zeer gewoon. — Personnifer, v. a. Verpersoonlijken, als persoon voorstLllen wat het niet is, persoonlik maken., p e r s o ni f i c i é r e n: P- la foi,
I'espérance et la cbarité, het geloof, de hoop en de
liefde verpersoonlijken of als personen voorstellen.
-- SE PERSONNIFIER, V. pr. Verpersoonlijkt worden.
— Het part. passé is ook adj. La prudence personnitide, de verpersoonlijkte voorzigtigheid f. C'est la
modestie p-e, hij of zij is de zedigheid zelve, de
zedigheid in persoon.
Persoonie, f. [Bot.] Nieuw-hollandsche plant
van 't geslacht der protean (dus geheeten naar den
kruidkundige Christiaan Persoon).
Perspeelif, ive, adj. Een voorwerp als in de
verte, als van verre gezien voorstellend, p e r s p e ct i e f: Vue p- ive, vérgezigt n. Réprésentation
p-ive, voorstelling naar de regelen der vérzigt- of
doorzigtkunde, perspectief-voorstelling f,
Perspective, f. [Beaux arts] Vérzigt- of doorzigtkunde, kunst om de voorwerpen zoodanig af
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te beelden, gelijk zij zich van een gegeven standpunt in vorm en kleur aan het oog voordoen, leer F.
van de grondbeginselen dezer kunst; verschiet, vérgezigt, p e r 5p e c t i e f f. Ce peintre entend Bien
la p-, deze schilder verstaat het perspectief, de
verzigtkunde goed. 11 a fait une belle p-, hij heeft
een schoon perspectief gemaakt. P- lineaire, ver
voorstelling f. enkel door lijnen. P- aérienne,-schiet
verschiet-voorstelling door den graad des lichts en
de duidelijkheid der voorwerpen. P- sentimentele
of de sentiment, naar 't gevoel waargenomen perspectief (van niet regtlijnige voorwerpen, gelijk de
wolken enz.). P- à vol d'oiseau, vogelperspectief
(vgl. lz vue d'oiseau, op OISEAU, aan 't einde). —
La p- est belle, 't verschiet, het vérgezigt is schoon.
-- Faire une belle p-, een schoon perspectief of
vérgezigt schilderen, teekenen. — (fig.) I1 a la pd'une grande fortune, hij heeft het uitziet op een
groot vermogen. Avoir une belle, une triste p-,
eene schoone, treurige toekomst hebben. — EN PERSPECTIVE, loc. adv. In 't verschiet, op een' afstand;
in de toekomst, in 't uitzigt, in de verwachting:
Cette maison a la villa en p-, dat huis heeft het
uitzigt in de verte op de stad, ziet de stad in 't
verschiet. — (fig.) I1 est riche en p-, hij is rijk in 't
vooruitzigt, hij heeft groote rijkdommen te wachten.
% Perspieace, adj. Scherpzinnig. — Perspicacité, f. Scherpzinnigheid f., doordringend
verstand, groot doorzigt n., heldere blik m. — Perspienité , f. Duidelijkheid , verstaanbaarheid,
klaarheid f. La p- du style, de duidelijkheid van
den stijl.
Perspirable, adj. [Med.] Verdampbaar (door
onmerkbare uitwaseming): Humeur p-. — Perspiration, f. Uitdamping, onmerkbare uitwaseming f., het zweeten. La p- s'opère par les pores,
de onmerkbare uitwaseming geschiedt door de poriën of zweetgaten. — Perspiratoire, adj. Tot
de onmerkbare uitwaseming behoorend: Humeurs
p-s, uitgezweete vochten n. pl. -- Perspirer, v. n.
Onmerkbaar uitwasemen.
Perstriction, f. [Chir. anc.] Het omleggen
van naauwsluitende, klemmende banden, het binden, zamensnoeren.
-I- 5 Persuadable, adj. Overreedbaar, voor
overreding of overtuiging vatbaar. — Persuadant, e, adj. Overredend, overtuigend: Discours
p-, overtuigende rede f.; z. v. a. PERSUASIF. -Persuader, V. a. Overréden, overtuigen, bepraten, óverhalen: Vous ne pouvez me p- de son innocence, gij kunt mij niet overtuigen van zijne onschuld. Persuadez-le de mon affection, overtuig,
verzeker hem van mijne genegenheid. Je l'ai persuadé d'y aller, ik heb hem overreed, bepraat daarheen te gaan. — (absol.) Les exemples persuadent
mieux que les paroles, voorbeelden overreden béter
dan woorden; leerinqen wekken, voorbeelden trekken. — P- une vérité a qn., iemand van Bene
waarheid overtuigen. P- á qn. de faire un crime,
iemand tot Bene misdaad bepraten. On lui a persuadé de se manier, men heeft hem Overgehaald,
bepraat om te gaan trouwen. — SE PERSUADER,
v. pr. Zich verbeelden, zich diets maken, zich inbeelden, gelooven: Je ne puis me p- qu'íl l'ait fait,
ik kan mi niet verbeelden, dat hij het gedaan
heeft. I1 se persuade que tout le monde l'admire,
hij verbeeldt zich, dat een ieder hein bewondert.
Persuadez -nous du contraire, houd u van het tegendeel verzekerd. — Aangeraden, aangedrongen
worden: La vertu se persuade mieux par des
sentiments que par des préceptes, de deugd laat
zich béter door gevoelens dan door voorschriften
aandringen. Aan zich zelven opdringen: La passion se ment a elle-meme et se persuade ses mensonges, de hartstogt misleidt zich zelve en dringt
zich hare begoochelingen op. — [let part. passé is
ook adj.: Homme Bien p- dune vérité, van eene
waarheid geheel overtuigd man. — Ook als subst.:
Un p-. Une p-e, een, eene overtuigde. — Persuasible, adj. Ligt te bewijzen, bewijsbaar, duideljk: L'axiome que Ie tout est plus grand que
sa partie est fort p-, de grondstelling, dat het geheel grooter is dan een zijner deden, laat zich ligt
bewijzen. — Voor overreding vatbaar (van personen), z. v. a. PERSUADABLE. — Persuaasif, ive
adj. Overrédend, overtuigend: Un orateur p-, een
redenaar, die de gave van overriding bezit. i loquence p-ive, overrédende welsprekendheid f. -!

4380

PERSUASION

Persuasion, f. Overrédi'ng, overtuiging f., het
overreden, het bepraten, het aanraden. Avoir ie
don de Ia pS., de gave der overreding hebben. 11 a
la p- stir les levres, de overreding vloeit van Zijne
lippen, h spreekt op de overtuigendste wijze. Je fis cela á sa p-, ik deed dat op zijn aanraden.
- Overtuiging f., vast geloof n.: Avoir la p- dune
chose, de overtuiging van iets hebben, zich van
iets overtuigd, verzekerd houden.
Persulfure, f. Chim.j Zwavelverbinding f.
met de grootst mogelijke hoeveelheid zwavel.
Perte, f. Verlies n., derving f. van een voorileel of van een of ander goed; nadeel n., schade I.,
kwade uitslag at eener zaak. La p- de lempire,
de l'honneur, de la vue, het verlies van het rijk,
van de eer, van 't gezigt. Déplorer la p- dun am!,
dun père, het verlies eens vrends, eens vaders betreuren. Prendre part a la p- de qn., deel in
iemands verlies nemen. -- II a fail de grandes
p-s dans le commerce, hij heeft groote verliezen,
nadeelen in den handel geleden. - Etre repoussd
avec p-, met verlies, met schade teruggedreven
worden (van troepen). - Ces mai'chandioes ant
vul)! de Ia p- depuis queues sont eminagasinés,
die waren hebben schade geleden, zijn afgenomen,

sedert zij in t magazijn opgeslagen zijn. - Ondergang, dood in.; verderf, bederf, verval a. Jurer Ia
i de qii., iemands dood, verderf zweren. Courir
a sa p-, naar of he zijn verderf loopen. La p- des
affaires, de I'État, 't verval van de zaken, van den
Staat.— [Théol.] La p- de lame, 't verloren gaan
der ziel, 't verlies der eeuwige zaligheid. Les pé
cileurs courent a leur p-, de zondaars loopen in
kun verderf, in hunne verdoemenis. - [ Méd.] Pde sang, bloedverlies n. (hémorrhagie). P- blanche,
z. v. a. LEUcoaRHEE. P- d'appétit, z. V. a. ANOBEX1E. P- de Ia mémoire, z. V. a. AMNÉSIE. P- de
lodorat., z. v. a. ANOSMIE. P- de Ia voix, z. v. a.
APHONIE. P- de la vue, Z. v. a. CECITÉ, AMATJROSE.
- [Géogr.] La p- du RhOne, de verdwijning van
den Rhone, plaats bij Frankrijks oostgrens, waar
Je Rhóne weleer in den grond verdween. (In 188
heeft het sardinisch gouvernement de rots, die hier
de rivier bedekte, weggeruimd.) - a PERTE, lor.
0(1v. Met verlies, met schade: Vendre a p-, met
verlies verkoopen. - a PERTE D'HALEINE, toe. adv.
Z. HALEINE. - a PERTE DE VUE, bc. adv. Onafzienbaar, tot in onzigtbare verte: Alide P p- de
vue, onafzienbare laan t. L'aërostat s'éleva a p
de 'rue, de luchtbal steeg tot buiten 't gezigt. -

llaisonner, Parler, Discourir

PERVERTIR.

-

a p- de sue,

in 't wild praten, in 't honderd redendren. - EN
PERTE, bc. adv. in 't verlies, in 't nadeel: Ce
marcliand est en p- sur eet article, dune tièsforte somme, die koopman heeft op dit artikel vertoren, heeft ccce aanzienlijke som gelds verloren.
EN of it yuan PERTE, toe. adv. Zonder eenig nut,
geheel onnoodig of vergeefs, voor niet, zonder oorzaak: Se tourmenter en pure p-, zich geheel onnoodig kwellen. Parler en pure p-, in den wind
praten. Ii prend bien de Ia peine a pure p-, hij
geeft zich veel moeite voor niet. - Tous mes sacrifices sont tournés en pure p-, al mijne opofferingen zijn mij op niets dan verlies te staan gekomen. - [ Jeu] Se retirer sur sa p-, uitscheiden als
men verliest; - ( fig.) zich aan de zaken, aan de
wereld, na eene geleden schade of nederlaag, onttrekken.
Pertègues . Perteguettes, f. p1. [Mar.]
Latten f. Pl. van de achterzonnetent eener galeL
pértérébrant, e, adj. [Méd.] Stekend, boend: Douleur p-a.
-I- Pertinace, adj. Vasthoudend, hardnekkig,
halsstarrig. - S Pertii;aeernent, adv. Met
hardnekkig/leid - -I- Pertinacité, f. Vasthoudendheid, halsstarrigheid, hardnekkigheid t.
Pertineinment, adv. Behoorlijk, gepost, gevoeqeljk, met oordeel, treffend, ter zake dienend.
11 a répondu trés-p- hij heeft zeer gepast geantwoord. 11 en a discouru p-, hij heeft daarovee
wet ter snet, ter zake dienend gesproken,
treffend,behoedzaamheid,
bescheidenheid: On ne sau
- Met
rait parler trap p de choses si délicates. - Per.
ti nenee, f. Gepast/wiel, voegzaamheid, schikke
-

lijkheid, p e r t i n t n t i e t. (zeiden gebruikt dan at
reqtsterm): La p- des moyenS, de gepastheid de
middelen of gronden. - Pertinent, c.) adj. Poep
zaam, gepast, behoorlijk, p e r t i a t n t: 11 ma con

vaincu par des raisons tréS p-es, hij heeft mij door
zeer gepaste redenen overtuigd. - [Prat j Moyens
p-S at admissibles, tot de zaak behoorende en aannemelijke gronden ni. p1. - t Pertise, 1. Geschiktheid, bekwaamheid.
Pertuaux, m. pl, z. PEISLIJAUX.
Pertuis, m. Opening f., gat n., inz. zulk een,
waardoor het water uit een vergaarbak, waterkom
enz. afvloeit. - Naauwte, engte f., in sommige rivieren aangebragt om de hoogte des waters naar
willekeur te vermeerderen, sluis, sluisopening f.
- Molenterlaat n. (vanne). - [Mar., Géogr.]

Naauwte, doorvaart: P- d'Antioche, doorvaart

tueschen de franse/Je eilanden Rd en Oldron. P

breton, doorvaart tussc/ien 't eiland Rd en de

fransche kust. - Bergpas rn (in den Jura). [Tech.] Gat eener trekplaat (hij draadtrekkers).
- Vaststaand werk n. in een slot voor den loop des
sleutels, middelbreuk t. ; ook: de daarmede overeenkornende opening in den sleutelbaard.
Pertitisage, rn [Féod.] Regt n., dat aan den
heer voor 't opsteken en aftappen van een vat wijn
werd betaald.
Pertuisane, f. [Anc. mil.] Soort van helle-

baard rn, partizaan, pertizaan f. —Pertiiisaiiier, rn Partizanier, met eene partizaan
gewapend soldaat m. - Pertuisanoii, m. Kleine
partizaan t.
t Pertuiser ofPertuer, V. a. Doos-steken,
doorboren, eene opening (pertuis) maken (nu percer).
Pert3ubateur, m., -frisse, f. Rust- 01 vredeverstoorder, wanordestichter in:, -stoorster, -stichtster 1. - Ook als adj. Esprit p-, onruststokende
geest, woelgeest m. - [Astr.] Force p-ice, starende kracht 1. (die cane planeet in haren loop door
eene andere ondervindt). - Ook [Mécan.] : Storende
kracht in de regelmatige beweging eener machine.
- [Méd.] Mddecine of Méthode p-trice, verstarende, den gewonen gang der ziekte verstorende
behandeling of geneeswijze t. - Perturbation, t.
Storing, verwarring, wanorde t. - [Asti».] Storing, afwijking eener planeet van hare elliptische
baan, door de inwerking van andere planeten veroorzaakt, p e r t ur b a t i e. - [Méd.] Storing in
de dierlijke functien; - storing in den gang eener
ziekte door daartoe dienstige middelen. P- critique,
spanning t., welke de krisis of beslissing eener
ziekte vooraf gaat. - [Didact.] Storing f. der
zielerust, der gemoedsrust.
Pertus, e, adj. [Didact.] Vol gaatjes, vol onregelmatig gevormde of onregelmatig verstrooide
doorschijnende punten of stippen.
Pertusaire, f. [Bot.] Soort van paddestoel m.
van t geslacht der houtzwammen, pertusarsa f.
Péruifère, adj. [Bot.] Peruviaanschen balsem
voortbrengend.
Pértile, t. [Bot.] Knophulsel n.
Péruvien, ne, adj. Peruviaansch, peruaansch,
tot Peru of Zijne inwoners behoorend. - dis subst.
Peruviaan, Peruaan rn, peruaansche vrouw t. of
meisje n. - Péruvien, ne, t. [Corn.] Peruaansche zijdestof t., gebloemd gros de Tours (ook
prussienne geheeten).
Pervenebe, t. [Bot.] Maagdepalm in., maagdekruid, wintergroen n., vinkoorde f. Petite p-,
kleine of smalbiaderige maagdepalm (ook petit pu
celage en violette des sorciers geheeten).
Pervers, e, adj. Verkeerd, boosaardig, goddeloos, snood, verdorven. Homme p , snood niensch.
Femme p-e, booze vrouw. - Avoir des sentiments
p , verkeerde, slechte gevoelens hebben. - Ook als
subst.: Les p-s, de boozen, goddeloozen. - Perversenient, adv. Op goddelooze, slechte wijze.
(Men gebruikt liever avec peiversite.) - Perversion, f. Verergering, verslechting, verbastering, ontaarding t., bederf n., verplaatsing uit een'
goeden toestand in een' slechten of minder goeden,
p e r v t r s i e 1. La p- (liever corruption) des
moeurs, het zedebederf. - [Méd.] Bederf der
vochten (in de leer der humoristen). P- de la tête,
-

-

des os et des muscles, z. v. a. LOXARTHIIE. Perversité, t. Verkeerdheid, slechtheid, boos-

aardigheid, goddeloosheid, snoodheid, verdorvenheid t. La p- du siècle , des moeurs, de verdorvenheid, verkeerdheid der eeuw, der zeden. - Slechte
daad, verkeerdheid f.: Vous repentirez-vous enfin
de vos p-s ? zult gij ten laatste berouw over uwe
verkeerdheden gevoelen? - Pervertir, V. a. Be-
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derven, slecht of goddeloos maken, verleiden, ten
kwade veranderen (inz. in zake van zeden of godsdienst. P- Un jeune homme, een jong menscit verleiden. Les mauvais exemples loot pervert!, de
kwade gezelschappen hebben hem verleid. bedorven.
- P- lordre des chases, de orde der dingen storen, omkeeien. - (lig.) P- le sans de I'écriture,
den zin der heilige Schrift verdraaijen, vervalschen.
- Het part. passé is ook adj.: Chrétien p-,
ontaard christen m. Ordre p-, omgekeerde, verstoorde orde t - Pervertissable, wij. Vatbaar voor verleiding, ligt te verleiden of te bederven: La jeunesse est lage le plus p-. - Pervertissenient, m. Het verleiden, verderven; verleiding I., verderf II.: La p- du coeur, de ta jeunesse. - Pervertisseur, m., -euse, f. Verleider, bederver m., verleidster, bederfster f.
Pesade of Posade, f. [Man.] Beweging van
het paard, waarbij het zijne voorpooten opligt,
zonder de achterste te bewegen, bedaarde steigering I. P- le chuvre, bokachtige steigering f.,
waarbij het paard de voorpooten niet buigt.
Pesage, rit Het wegen. - [Any. cout.] !Vaaggeld, waagregt ii.
Pesaminent, adv. Op zware, logge, borne
wijze Marcher p.-, een' loggen, zwaren gang hebben. Etre %êtu p-, dik, zwaar gekleed zijn. - [Mil.]
Soldats p- armés, zwaar gewapende soldaten. (/1g.) Met moeite, onbevallig.- Parler p-, zwaar ter
taal, zwaar van tong zijn. Ecrire p-, zwaar van
hand zijn, onbevallig schrijven. - Pesant, e,
adj. [Phys.] Zwaar, zwaarte hebbend, aan de
zwaartekracht gehoorzamend. La pierre est p-a, La
liëge est p-, steen, kurk is zwaar, heeft zwaarte.
- Zwaar, zwaarwegend, wigtig; - drukkend,
nederdrukkend, zwaar om te dragen, om te tillen:
Le platine est Ie plus p- le tous les métaux, het
platina is het zwaarste van al de metalen. Fardeau p-, Charge p-e, zware, drukkende bast m.,
vracht f. - Un del iourd et p-, eene zware, drukkende lucht t. - Volwiqtig, 't vereischte gewipt
hebbend (van munten): Ducat p-, Espèces p-es,
wigtige dukaat m., speciën f. Pl. - [Minhr.] Terre
p-a, zwaaraarde, Z. BARYTE. - fig.) Lastig, drukkend, moeijelijk: Cette administration est Un fardeau p-, dat beheer is een drukkende last, een
zware last. - Traag, log, loom, vadzig: Le
boeuf est Un animal p-, de os is een log dier. Avoir ]'esprit p-, traag van verstand, van begrip
zijn. Imagination p-c , trage verbeelding f. Style
stroeve, onbehagelijke stijl m. - Commencer
1-'
a devenir p-, zwaarlijvig worden; ook: zijne levendigheid van geest, van verbeelding verliezen. [Man.] Cheval p- P Ia main, paard n., dat zwaar
in de hand ligt of steunt, dat steun in de vuist
zoekt. - (lig. et lam.) Homme p- P Ia main, onbeholpen, vervelend, lastig mensch, die in gezelschap
met zijne houding verlegen is. - Avoir Ia main
p-c, zwaar van hand zijn, de vereischte vlugheid,
vaardigheid, gemakkelijkheid in de uitvoering missen. Ce maitre d'écriture . Co peintre, Ce chirurgien a Ia main p-c , die schrjf'meester, schilder,
heelmeester is zwaar van hand. - Cat homme a
a main p-c, le bras p-, die man is hard hands,
zijne slagen komen aan, zijn raak. - (fig eb fam.)
Ne I'irritez pas, ii a le bras p-, maak hem niet
boos, hij heeft een' zwaren arm, hij is magtig en
te vreezen. - [ Mid.] Avoir Ia tête p-c, zwaar in
't hoofd zijn. - PESANT, adv.: Une livre pesant
dor, een (oud) pond goud. Un kilogramme p- d'argent, zilver ter zwaarte van een kilogram. - PE SANT, M. Zwaarte t., gewipt n. (alleen gebruikt
van personen of zaken, die in hunne soort uitmunten): Cet homme vaut son p- dor, z. Oil. [Tech.] Stuk ijzer of lood n., waarmede de kleirmakers hun werk vastleggen (ook plomb geheel en).
- Pesanteur, f. [Phys.] Zwaarte f., neiging
van alle ligchamen om zich in eene bepaalde rigting
naar de aarde le bewegen. P- absolue, relative,
spicitique , volstrekte, betrekkelijke, soortelijke
zwaarte. - Zwaarte, wigligheid f., gewipt n. La
p de lair, dun fardeau, le lor, de zwaarte van
de lucht, van een' last, van 't goud. - ( fig.) La
p dune inquiitucle, dun ennui, de zwaarte, het
drukkende, lastige eener onrust, eener vervibing.
-. La p- cl'un coup de poing, de zwaarte, de
kracht, 't geweld van een' vuistslag. Traagheid,
gebrek aan vlugheid, aan levendigheid, aan bewe-

(

-

-

-
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ging, logheid, loomheid f. Ce cheval a trop de ppour on cheval de main, dat paard is voor een
handp aard te traag, te log. Démarche dune pinsupportable, onverdrageljk logge gang m. (fig.) P. d'esprit, traagheid, logheid van verstand,
van begrip. - [ Mid.] Zwaarte, dofheid, loomheid:
P- de tête, zwaarte in 't hoofd. II sent de Ia ppar tout Ie corps, par tous les membres, hij voelt
eene loomheid door 't geheele ligchaam, door a
zijne leden.
Pesat, m. [Agric.] Gedroogde erwtenstengei m.

Pescerat, m., Z. PERCERAT.
Pesé, e, adj. (en part. passé van peser): Ballot p-, gewogen baal f.— Paroles Pico p-es, wel over-

ddchte, wel gewogen en gewikte woorden n. p1.
Pèse-aeide, m. [Phys.] Zuurweger m. (Plur.
Des pèse-acicles.)

Pesée, t. Het wegen; de in eens gewogen hoeveelheid f.; - kracht, drukking f., die door menschenhanden op 't einde van een' hefboom, een touw,
enz. wordt uitgeoefend: Faire une p-, een' last
met een hefboom, enz. verzetten of opligten. [Tech.] Stuk lood n., waarop de speldenmakerde
speldekoppen aanslaat.
Pèse-esprit , m. [Phys.] Drankweger m.,
werktuig om de kracht van geestrijke vochten te
bepalen. (Plur. Des pèse-esprits.) - Pèse-Iait, m.
[Pliys.] Melkweger m. (galactomètre) (Plus-. Des
pèse-Iait.) - Pèse- liqueur, m. [Phys.] Vochtweger m. (aéromètre) (Plur. Des pèse-liqueurs )
- Pèse-moût, in. [Phys.) Wijnmeter ni. (cenomètre). (Plur. Des pèse-moiIt.)
Peser, v. a. Wegen, 't gewipt van een voorweep onderzoeken of bepalen, afwegen. P- lu pain,
(In sucre, des ballots de marchandises, brood,
suiker, balen koopwaren wegen. - (absol.) P- avec
des balances, met weegschalen wegen. - [Corn.]
P- net, het netto- of zuiver gewipt bepalen, zonder
inpakking, zonder vat, kist of baal wegen. P- oct
of brut, Z. ORT. - P- de nouveau, P- une seconde fois, Overwegen, nog eens wegen. - (leg.) OverwOgen, overléqgen, overdmnken, bedenken, overpeinzen: P- mûrenient les conséquences dune affaire, de gevolgen eener zaakrjpelijk overwegen.
C'est on homme qui pèse tout ce qu'il dit, 't is
een man, die al wat hij zegt overdenkt, wel wikt
en weegt. P- les raisons de part et d'autre, deredenen van welrszijde overwégen. - PESER, V. n.
Wegen, zwaar zijn, zeker gewipt hebben. Le tout
pesait plus de cinquante kilogramines, 't geheel
woog meer dan vijftig kiboos of ponden. - Het vereischte, het wettelijke gewipt hebben: Ce pain pèse,
dit brood houdt zijn gewipt. Ce ducat ne pèse pas,
die dukaat heeft zijn gewipt niet, is niet wiplig, is
te ligt. - Wegen, drukken, zwaar vallen: Ce fardeau pèse trap sur Ie devant, die last is van voren, aan 't vooreinde te zwaar, drukt te zwaar
op de hand. Cette viande pèse sur (bi) l'estomac,
dit vleesch ligt zwaar in. de maag. - (fig.) Cette
mauvaise réception me pèse sur le coeur, dat
kwaad onthaal ligt mij zwaar op het hart. Cat
homme me pèse toujours sur les épauies, deze
man is mij altijd tot last. Cette personne me pèse
sur les bras, die persoon kost mij veel, zijn onderhoud valt mij zwaar. - Une couronne pèse a celui qui Ia porte, eene kroon valt hem, die ze draagt,
zwaar. - Ce secret lui pèse, dat geheim drukt
hem op 't hart: hij kan het niet dan met moeite
bewaren, hij zal het aan den dag brengen. - Sterk
drukken, zwaar leunen op iets: P- sur un levier,
op een' hefboom met kracht drukken. P- sur on
cordage, een touw aanhalen, in een touw vallen.
P- sur une aussière, sur one manoeuvre, eenen
tros aanhalen, eenen looper door- of neis-halen. P- sur les ëtriers, op de stijgbeugels drukken, steunen. - (bij uitbreiding) P- sur Ia plume, op de
pen drukken. - [Mus.] P- sur one note, eene
noot aanhouden. Ii faut p- sur cette syllabe, men
moet op deze lettergreep drukken, er den nadruk
op laten vallen. - (fig.) Ii faut p- sur les circonstances les plus graves, men moet op de gewigtigste omstandigheden drukken, die het meest doen
uitkomen. - (fam.) Cda ne pèse pas plus gonna
plume, dat is zoo ligt als eene veir. - (fig. et fam.)
Ii ne pèse pas one once, hij is lucht harlig. —(Loc.

pray.) Au long aller fardeau (o( petit fardeau) pèse,
Z. ALLER, ifi. - [Man.] Ce cheval pèse a Ia main,

dit paard ligt zwaar in de vuist, rust te veel op
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den toom. — (fig. et (am.) Que eet homme pèse
a la main ! wat is die man bot, traag van begrip!
— [ Vèner.] La bete a pesé bien fort, het wild
heeft diepe voetstappen nagelaten. — SE PESER, v.pr.
Gewogen worden: Ces ballots se pèsent facilement, die balen laten zich gemakkelijk wegen. —
(fig.) Ces choses doivent se p- froidernent, die zaken moeten bedaard overwógen worden. — Zich
zelven wegen.
Pèse-sel, m. [Phys.] Zoutweger m., werk
bepaling van de digtheid eener zoutoplos--tuiger
sing. (Plur. Des pèse-sel.)
Pesette, f. Kleine, zeer zuivere balans f., goud
[Bot.] , z. v. a. vESCE.
-schaltjen.—
Peseur, m., -euse, f. Weger, afweger, waagmeester m., weegster f.
Pèse-vin, m. [Phys.] , z. V. a. cENO ZETRE.
(Plur. Des pèse-vin.)
Peso, m. [ étrol.J Spaansche rekenmunt f. ter
waarde van ruim 2 gl. 50 cts., mexicaansche pias
er, peso m.
-t
Pesogne, f. [Vétér.] Voetkwaal f. der schapen.
Peson; m. (of P- á contrepieds) Unster, weeghaak m. (romaine). P- à ressort, veerunster.
Pessaire, m. [Chir.] Moederkrans m., zet
voor de hij/moeder, een langwerpig rond dotje-pilf.
van wol of zijde, met hars of was bestreken, dat
in de moederscheede wordt aangebragl , p e s s cl
-riumn.,pesél
Pesse of Pèce, Piceu, m. (pop.), z. V. a.

n'en sera pas autrement, tier, vloek zoo lang gij
wilt, 't zal toch niet anders worden.—(Loc. prov.),
z. CHAIR. — l Pesterie, f. Getier, gebulder, gevloek n.
Pestifère, adj. [Didact.J Verpestend, besmet
ijke, verpestende lucht f. —-telijk.Arp,bsm
Pestifére, e, adj. (en part. passé van pestiférer). Ville p-e, besmette, verpeste stad f. Marchandises p-es, besmette koopwaren f. pl. — PESTIFERE, m., E, f. Pestzieke m. en f., pestlijder m., pestlijderes f., met de pest bezochte m. en f. — (Loc.
prov.) Fuir qn. comme un p-, iemand schuwen
als de pest, in geenerlei aanraking met iemand
willen komen. -- Pestiférer, v. a. Met de pest
besmetten, de pestziekte mededeelen.
t Pestilence, f., z. v. a. PESTE. — Nog tegen
voor: besmetting der lucht. —-wordigqebéz
(fig. et biti.) Être assis dans in chaire de p-, ver
grondstellingen verspreiden. — Pesti--derfljk
lent, e, adj. Pestaardig, pestachtig; verpestend,
besmettend: Cadavre p-, pestaardig lijk n. Vapeur
p-e, besmettende damp m. — Pestilentiel, Ie,
adj. Verpest, door de pest besmet en geschikt om
die mede te deden (van zaken), besmet„ aangestoken: Air p-, pestlucht f. Maladie p-le, pestziekte T.
— Pestilentieux, Tease, adj. In hoogen graad
verpest, z. v. a. PESTILENTIEL.
Pet, m. Wind, poep m., hoorbare luchtlozing
uit het achterdeel. Faire, Làcher un p-, een' wind
laten. — (Loc. prov. et fam.) Chantez a 1'áne, it
vous fern des pets, doe een' deugniet wel, en gij
SAPIN.
Pesseau, m. [Agric.J, z. v. a. ECHALAS. — krijgt stank voor dank. On tirerait aussitót un
Pesseiage, m. [Cout.] Regt n. om wijngaard- p- dun One mort (van een zeer gierig mensch),
staken in de bosschen te snijden. — Het staken ge zoudt eerder uit een' keisteen olie, dan een cent
uit zijn' zak halen. II est glorieux comme an p-,
planten.
Pessimisme, m. Stelling of leer f., dat de we- qui chante des qu'il est ne, hij is opgeblazen als
reld slecht, door en door slecht is, leer van de slechtste een kikker, hoovaardig als een paauw. — [Cuis.]
wereld, pessimismus n. — [Pol.] Gevoelen n. Pet de nonne, luchtig, bolvormig gebakje, poffervan hen, die 't maatschappelijk heil alleen verwach- tje n. — Pet-d'ane, Pet-en-gueule, Pet-en-fair, z.
ten uit de voorafgaande omverwerping van alle orde, die woorden op hunne alphabetische volgorde.
Pétail, m. [Anc. mil.] Schicht, pijl m. met
uit de overmaat van 't kwaad. — Pessimiste, m.
Aanhanger van die stelling, verdediger van die een' dikken kop.
Pétalaire, m. [H. n.] Bonte indische adder T.
leer , p e ss i mi s t m. — Ook als adj.: Un esprit
Petale, m. [Bot.] Bloemblad n. Corolle mop-, een p e s s i m i s t i s c h e geest, een pessimist.
Pessomancie, f [Divin.J Waarzeggerij uit no-, l : i -, tri -, tétra-, penta-, hexa-, polypélale,
een-, twee-, drie-, vier-, vijf-, zes-, veelbladerige
witte of zwarte keisteentjes. p e s s o m, a n t i e f.
Pesson, in. [Tech.] , z. PAISSON. — Pesson- bloemkroon f. — Pétalé, e. adj. Met één of meer
nure, f. [Tech.] Leder afval m. of afschraapsel n. bloembladeren. — Pétaliforme, adj. Bloembadvormig. — Pétalin, e, adj. Tot de bloemblade(ter ljmbereiding).
-j- Pestard, m. (pr. pa-tar) (bij schoolknapen) ren behoorend , door de bloembladeren gevormd;
m.
Klikker, verklikker, klikspaan, aanbrenger
van den aard der bloembladeren, bloembladachtig.
Peste, f. Pest, pestziekte, zeer besmettelijke en — Pétalipare, adj. Met bloembladvormige orgagevaarlijke ziekte f., oostersche typhus m., p es- nen of geslt;chtsdeelen. -- Pétalisine, m. [Ant.]
t i 1 é n t ie f.; — bij uitbreiding: elke ziekte, die eene Verbanning voor 6 jaren uit Syracuse (alwaar bij
roote sterfte onder menschen of dieren te weeg de stemming voor den te verbannen persoon diens
rengt. La p- est endémique dans I'Orient, de pest naam op olijf bladeren werd geschreven) . p e t aPetalite, T. [M]nér.J Soort van
is endémisch of inheemsch in 't Oosten. — La fie- 1 i s m u s n.
'ire jaune est une p- originaire d'Amerique, de zweedsch veldspaath n., p e t ah i e t m. — Pétagele koorts is eene uit Amerika afkomstige pest- loeères, m. pl. [H. n.J Insecten n. pl. met blaziekte. La morve est In peste des chevaux, de derige voelhorens, p e t a 1 o c é re n m. pl. -- Pédroes is eene heerschende kwaal der paarden. — talodé, e, adj. [Bot.] Van bloembladeren voor(fig.) Pest, verderfelijke zaak f., hoogst schadelijk zien: den vorm eens bloemblads aannemend. —
persoon m., bederf, verderf n., ondergang m. Le Pétaloïde, adj. [Bot.] Bloentbladvormig. —
peché est la p- de l'áme, de zonde is de pest, 't [Méd.] Schubbig, bladerig (van 't bezinksel der
verderf der ziel. Les flatteurs sont de veritables pis). — Pétalomanie, f. [Bot.] Neiging f. van
p-s pour les rois, de vleijers zijn ware pesten of zekere bloemdeelen om het voorkomen van bloemverdervers der koningen. La discorde est la p- bladeren of van eene bloemkroon aan te nemen. —
ei'un stat, de tweedragt is de pest, de ondergang Pétalopède, m. [Bot.] Plant f. met rosmarijn van een' Slaat. --- (fam.) C'est une méchante p-, ach.tige bladeren. — Pétailopotle, adj. [H. n.J
une mechante petite p-, 't is een duivelsche jon
Met vliezige voelen (van zouphieten of plantdieren).
helleveeg, eene kleine karonje. — Van-gen,'tis — Pétalosonme, adj. [H. n.] Met lint- of bladknapen sprekende zegt men in dezen zin ook in vorrnig lijf. — PETALOSOMES, m. pl. Lintvisschen,
't mannelijk: C'est un petit p-, 't is een kleine bladvisschen m. pl. — Pétalosperme,m. [Bot.]
puit, een satanskind. — (Loc. p rov.) Dire p- et Soort van dahlia f. — Pétalostémone, adj.
rage de qn., alle mogelijk kwaad van iemand zeg- [Bot.] Met aan de bloembladeren hangende meel
Soort van-draen.—Pétlos',m[Hn.J
gen; iemand de huid vol schelden. — Ook als adj.
gebézigd: Il, Elle est on peu p-, hij, zij is vrij ingewandsworm in.
boosaardig.
Pétamenaire, Petaniinaire of PétaPESTE ! interj. (fam.) Duivelsch,
drommelsch, verdord, de droes, voar den drommel! monaire, m. [Ant. rom [ Luchtspringer.
P-, Qu'il fait froid, verduiveld, wat is 't koud ! —
Pétarade, f. Het achtergeblaas van paard of
Men zegt ook La peste: La p-, si jamais vous ezel, met achteruitslaan gepaard, paardewind m.
m'y reprenez, de duivel zal u halen, als ge mij dat — (fam.) Nabootsing van zoodanig geluid met den
weêr bakt. — P- soit de 1'ignorant, du vieux fou! mond, om iemand te honen. — (Jig.) Il ma réponnaar den duivel met den weetniet, met den ouden du par one p-, hij lachte wat (hij gaf niets) om 't
gek! La p- soit de ce maudit bavard ! de droes geen ik zeide. — (iron.) Vergeefsche, nutlelooze
hale dien verwenschten wawelaar. — Pester,v. n. kanonschoten n. pl. — [H. n.] Geluid, dat de
Bazen, tieren, uitvaren: II peste contre le roi, hij bombardeerkever met zijn achterdeel maakt (vgl.
vaart uit tegen den koning. Vous avez beau p-, it bombardier). — Pétard, m. [Mit.] Springbus f.,
--

—

HTARDIER

-

poortbreker m., een kegelvormig krjgstuig, weleer
gebruikt om er poorten, muren, enz. mede te doen
springen of omver te werpen. -- [Artif.] Voetzoeker, zwermer m., klapbus f.; stink- of strontpot m.
--- [[Ti. n.] 1P- of Pétardier, m. [H. rom.] , z. V. a.
BOMBARDIER. — Pétarder, v. a. [Mil.] Met petarden 0/ springbussen beschieten, doen springen. —
Pétardier, m. Springbusmaker; springbusschutter; — zwermermaker; a fschieter van voetzoekers.
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ren, knetteren, een krakend en plo fend geluid geven: Le sel pétille, Les feuilles de laurier pétillent dans le feu, het zout knettert, de laurierbladeren knapperen in 't vuur. — Schuimen, vonkelen, parelen: Ce vin de Champagne pétille dans
les verres, die Champagne-win schuimt, vonkelt
in de glazen. — (fig.) Ses yeux pétillaient d'impahence, hare (zijne) oogen vonkelden, schitterden
van ongeduld. P- de courage, d'indignation, de
colère, van moed, verontwaardiging, gramschap
-- [H. n.], z. PETARD.
blaken,
Breedgerande
reistrillen, tintelen. — Le sang lui pétille
Pétase, m. [Ant., Myth.]
hoed m.; inz. het gevleugeld hoofddeksel van Mer- dans les veines, het bloed bruist, kookt in zijne
curius , p é t a s u s m. — Petasite , f. [Bot.] aderen; --hij is hoogst levendig, vurig van aard.—
Groot hoef blad n. (ook herbe aux teigneux ge- Des yeux, Des diamants qui pétillent, vonkelende,
heeten). — Pétasophore, adj. [H.. n.] Hoedvor- tintelende, schitterende oogen n. pl., diamanten m.
mi.,g; eene soort van hoedvormig scherm dragend.
pl. — Cet enfant pétille d'esprit, dat kind is vol
Pétand, m. (alleen voorkomend in): (Loc. fam.) geest. -- 11 pétille de partir, hij brandt van ver
staat op heete kolen om te vertrekken. ---lange,
La cour du rol P-, warboêl m., verward huishouden, huishouden van Jan Steen, hof n. van Jan (absol.) Je pétille, je n'y tiens plus, ik brand, verVlegel. -- Pétaudière, f. Bedelaars- of schooiers- ga van ongeduld, ik kan 't niet langer uithouden.
klub f.; — hij uitbreiding: verwarde vergadering f.,
]Pétilleres, f. pl. [Tech.] Minder digte gewaarin ieder 't hoogste woord wil voeren, poolsche deelten eener huid (bij handschoenmakers)
rijksdag m.
% Pétilleux, ease, adj., z. v. a. PETILLANT.
Pétimhe, m. [H. n.] Pijpvisch m. (fistulaire).
Pétaure, in. [Ant.] Soort van wipstellaadje f.,
Pétiolaire, adj. (pr. t=c; ook in de volgenwipspel n.; —stellaadje der luchtspringers, van welke
zij hunne kunstsprongen deden. — lPétauriste, m. den) [Bot.] Op of om den bladsteel groeijend:
[Ant.] Luchlspringer, koorddanser, p et a u r i s t m. Fleurs p-s, gesteelde bloem f. — Renoncule p-, ra
--- [H. n.] Springer, springkever m.
bladeren. -- Pétiola--nokelm.tgsd
tion, f. [Bot.] Gesteeldheid f. der bladeren. —
Pet-d'áne, m. [Bot.] (pop.), z. ONOPORDE.
Pétéchial, e, adj. [Mép_j: Fièvre, Eruption Pétiole , m. [Bot.] Bladsteel m. (queue) . —
p-e, vlekkoorts f., vlekkig uitslag n. — [11. n.
[H. n.] Dun gedeelte, waardoor het onderlijf van
sommige vliesvleugelige insecten met het lijf zamenMet roode gestipte vlekken geteekend. — Pété
chies, f. pl. [Mid.] Kleine roode vlekken, ge- hangt. --- Pétiolé, e, adj. [Bot.] Gesteeld, van
woonlijk het voorteeken eener zenuwkoorts, pet é- een' bladsteel voorzien, aan een' bladsteel zittend:
chien f. pl.
Feuille p-e, gesteeld blad n. — Pétiolulaire,
Pet-eii-geieule, m. Zeker kinderspel, waarbij adj. [Bot.] .flan een bijsteeltje zittend. — Yémen de wangen opblaast, en deze, door er op te tioluYle, m. (verklw. van pétiole) [Bot.] B jzondrukken of te slaan, een zeker geluid doet voort
zonder steeltje van ieder blaadje bij een zamengePet-en-Pair, m. Kort en sluitend-breng.— steld blad, bijsteeltje n. — Pétiolulé, e, adj.
huiskleed n., dat niet veel lager dan de lenden reikt. [Bot.] Van een bijsteeltje voorzien. — Pétiola(Plur. Des pets-en-fair.)
leux, ease, adj. Van lange steeltjes voorzien.
t Petiot. e, adj. et subst. (verklw. van petit)
Pétenuche, f. [Corn.] Soort van fransche zijde,
geringer dan floszijde, g a l e t t e, p e t e n u c h e f. Zeer klein. — Somtijds nog gehoord in gemeenzaPéter, v. n. Een' wind laten. — (Loc. prov.), men stijl: Dors, p-, sur Ie sein de ta mère, slaap,
z. CUL. — (fig.) Knappen, met een' plof bersten of lieve kleine, op den moederschoot.
openspringen, een' slag geven. Le bois de chène,
Petit, e, adj. Klein, van weinig uitgebreidheid
Le sel pète dans le feu, het eikenhout, het zout of omvang: P- homme, kleine man m., mannetje n.
knapt in 't vuur. Cette bouteille de viii de Cham- P- femme, kleine vrouw f.. vrouwtje n. P- cbien,
pagne pètera bient6t, die flesch Champagne-wijn kleine jonge hond in., hondje n. P- jardin, kleine
zal spoedig openspringen. Les cordes de cette bar- tuin m., tuintje n. P- lire, klein boek, boekje n.
pe ant presque toutes pété, de snaren van die harp P-e ville, kleine stad f., stadje n. Le p- doigt, de
zin bijna allen gesprongen. -- Son pistolet lui a kleine vinger, de pink m., de kleine teen m. Les
pété dans les mains, zijne pistool is onverwachts femmes sont ordinairement plus p-es que les homin zijne handen afgegaan. — (Loc. prov. et fig.) mes, de vrouwen zijn doorgaans kleiner dan de
P- dans la main, in den steek laten, zijn woord mannen. -- Klein, gering, onbeduidend, minder in
niet houden: Malgré ses belles promesses, it m'a vergelijking van gelijksoortige dingen; weinig, klein
pété dans la main, ondanks zijne beloften, heeft in getal; kort; nietig, zwak. P-e fortune, klein,
hij mij laten zitten, mij bedrogen. J'avais pour dix gering vermogen, fortuintje n. P-e dépense, kleine,
mille francs de billets, qui m'ont pété dans la onbeduidende uitgave of vertéring f. Faire ses afmain, ik had voor 10.000 francs aan wissels, aan faires a p- bruit, zone zaken ?net weinig, met
briefjes, waarvoor ik geen cent heb kunnen krijgen, luttel gedruisch, stilletjes verrigten. Rendre a qn.
die niet betaald zijn. z. ook GUEULE. — La tote un p- service, iemand eene kleine, geringe dienst
me pète , ' t is of mijn hoofd zal bersten (van bewijzen. — (Proc.), z. MERCIER. — Aller au phoofdpijn); 't hoofd loopt mij om (van drukte). — pas, kleine, korte schreden doen, langzaam_ gaan.
[Mil.] Faire p- Ie salpètre, hevig vuren.
Marcher á p-es journées, kleine dagreizen doen.
Péterolle, f. [Artif.] Kleine voetzoeker of Porter le p- deuil, den kleinen rouw dragen.
zwermer m.
Leur origine est p-e, hunne afkomst is gering. —
Pétear, m„ -ease, f. Hij of zij, die dikwijls P- nombre de personnes, klein, gering getal n.
winden laat vliegen, windenlater m., - laatster f. — personen. P-e sornme d'argent, kleine som f. gelds.
(fig.) Lafaard m., blooharlige m. en f. — PETEU- — P- constitution, P- temperament, zwak gestel,
SE, f. [H. n.] , z. v. a. AGAMI. — Féteux, m. zwakkelijk ligchaamsgestel n. -- P- vent, zwakke,
(pop.), z. V. a. PÉTEUR. - [H. n.], z. v. a. PROYER. flaauwe wind m. I1 fait un p- vent frais, erwaait
Péthole, f. [H. n.] Soort van afrikaansche een koelletje (koeltje), de wind is koeltjes. P-e pluie,
zachte, fijne regen m. - Porter de p-s cheveux,
adder f.
zijn haar kort dragen. P- collet, z. COLLET —
Pétianelle, f. [Agric.] ,Soort van tarty f.
Pétienjlaire, adj. [Mid.] Gevlekt als door C'est une p-e tête, un p- genie, 't is een mensch
vlooijesteken. Fièvre p-, ligte vlekkoorts f.
van zeer beperkte verstandsvermogens. C'est an pesprit, '1 is een kleingeestig mensch. Cola est p-,
Pétigo, m. ] Méd.] , z. v. a. GRATTELLE.
Pétillant, e, adj. Knapperend, knetterend: biers p-, dat is kleingeestig, onedel, laag, zeer laag.
Feu p-, knapperend vuur n. — Schuimend, pare- — Se faire p-, weinig plaats beslaan, zich met eene
lend, opbruisend, vonkelend: Vin p-, vonkelende, kleine plaats behelpen; — (fig.) geenerlei aansprapaarlende wijn m. — Yeux p-s, vonkelende, schit- ken maken, zich néderi.rl^ gedragen, alle opzien
terende oogen n. pl. — (fig.) Levendig, vurig, zeer vermijden. Se faire p- of Etre p- devant qn., zich
opgewekt: Caractère, Esprit p-, levendig karakter, ver beneden iemand plaatsen, zich als iemands
vurige geest m. Enfant p-, levendig, dartel kind n. mindere beschouwen, iemand met veel onderdanig-- Pétillemnent, m. Knappering, kneltering (van heid, eerbied behandelen. Tout est p- devant Dieu,
takkebossen, van zout, enz. in 't vuur); vonkeling, alles is gering, nietig bij (vergeleken met) God. —
pareling f. (van wijn). --- Pétiller, v. n. Knappe- Le p- peuple, 't gemeen, de lagere volksklasse.
,
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Des gens de p-e étoffe, De p-es gens, geringe
lieden m. p1. - (pop.) Le p- monde (in tegenstelling met Le grand monde), de mensclzen zonder aanzien or fortuin, de onbemiddelde burgers.
- La p-e pointe do jour, de eerste schemering f.
van den dag. - P- bruit, z. onder BRUIT. Brû
Ier a p- feu, Z. BRÛLER (a. a. et n). - [ Mi l .] P-e

guerre, kleine oorlog m. (die enkel door legerafdeelingen of benden wordt gevoerd om den vijand
gade te slaan, af te matten, afbreuk te doen, enz.);
ook: exercitie- of oefeningsoorlog m. , spiegelgevecht n. Faire Ja p- guerre, den kleinen oorlog
voeren, vrijbuiten en stroopen. Klein, in 't klein,
in miniatuur: Cette vilJe est un p- Paris, die
stad is een klein Parijs, een Parijs in 't klein. P
marchand, z. V. a. marchand en DETAIL. - Dikw(jls dient petit (even als dit ook met den verkleinenden uitgang in 't nederduitsc/i liet geval is)
om iets verzachtends, iets liefelijks, liarteijks tij
't hoofdbegrip van 't substantief te voegen, zonder
dat daarbij aan eigenlijke kleinte gedacht wordt):
Buvons on p- coup, un p- verre, laat ons een
teugje, een glaasje drinken. Mais dis done, ma p-e
femme, maar zeg eens, vrouwtje, wij/je. - En
être mix p-s coins avec go., allerlei oplettendheden, beleefdheden voor iemand hebben. -- Ook bij
wijze van minachting: Mais, mon p- Monsieur,
prenez le un peu mains haut, maar vriendje,
keertje, mijn goede keer, bedaar een beetje, spreek
niet op zoo hoogen toon. - Petit wordt met vele
substantieven door een koppelteeken verbonden.
Petit-argent, Petit-barrage, enz. ; z. die scoorden
in de alphabetische volgorde.
PETIT, M. liet kleine, geringe: Ii y a grande
différence du p- au grand, er is een groot verschil
tusschen 't kleine en. groote. II ne faut pas argu
menter du p- nu grand, men moet, mag niet van
't kleine tot het groote besluiten, wat van 't kleine
geldt moet men niet toepasselijk maken op 't groote.
A juger du p- au grand, als mee over 't groote
naar 't kleinemag oordeelen. - PETIT, m., -E, f.
als lief kozende of gemeenzame term) Kleine, lieve m.
en 1. Pauvre p-, p-a, vous Mes Men malade, arme
kleine, ge zijt heel ziek. Chère p-c, donnez-moi
cela, lieve kleine, geef mij dat. - PETITS, M. p1.
Het volk, de volksklasse f., de geringen, onbemiddelden m. pl.: De tout temps les p-s oat pâti des
sottises des grands, ten alien tijde hebben de kleiven of geringen voor de dwaasheden der grooten
moeten boeten. La mart n'épargne ni grands ni
p-s, de dood spaart grooten, noch kleinen, rijken
noch armen. - (Loc. prov.), Z. GRAND. - PETIT, M.
Pas geboren dier, jong dier, jong n. (in dezen zin
zonder vrouwelijk) Les p-s dune lionne, de jongen,
welpen n. p1. eener leeuwin. Les p-s dune tourterelle, de jongen eener tortelduif. Aux p-s des
oiseaux Dieu donna leur pâture, God geeft der
vogelen jongen hun voedsel. - EN PETIT, 10e. adv.
In 't klein. Les machines en p- na rdussissent pas
toujours en grand, de in 't klein gemaakte werktuigen gelukken niet altijd, wanneer zij in 't groot
gemaakt worden. Cette église est Saint-Pierre en
p , die kerk is Sint-Pieter (de Sint-Pieters kerk te
Rome) in 't klein, in miniatuur. PETIT t PETIT,
bc. adv. Allengs, allengskens, langzamerhand, ongemerkt, mettertijd, met der tijd. Faire sa fortune
p a p-, allengskens zijn fortuin maken. P- a p-

-

-

-

l'oiseau fait son nid,

Z. NID.

- t

UN PETIT,

10e.

adv. Een weinig (un peu): Je commence h le
croire un p-, ik begin 't een weinig, eenigzins te
gelooven. Un p- de temps, een weinig tijds.
Petit-argent, m. [Minér.], z. v. a. PLATINE.
- Petit-barrage, m. 1Com. Soort van smal
gestreept, gewerkt tinnen n. - Petit-boeiif, m.
1 14 . nj, z. v. a. IIOITELET. - Petit -bols, m.
[Teelt.] K'iuislzout n. in een vensterraam, voor
de ruiten. (Plur. Des petits-Pais.) - Petitbourgogne, m. [Corn.] Geringe Bourgogne-u'ijn,
ook bekend onder de namen van t a v e t, I i r a c,
enz. - Petit-cation, m. [Impr.], z. CANON. Petit-ebêne, m. [Bot.] Soort van manderkruid
(germandrée). - [H. n. ] Soort van noordsche
vlasvink m. (Plur. Des petits-chènes.) - Petitcoup, m. [Tech.] Kopschroef f. aan den kousenweversstoel. (Plur. Des petits-coups.) - Petitcyprès, m. [Bot.], z. V. a,. ABROTONE. — Petit
deull, m. [H. n.] Kaapsche mees f. - Witstaar
tige klipvisch m. - Mol f. van den papenhoutboonv.
-

-

(Plur. Des petit-deuil.) - Petit-deux , m.
[Tech.] Naam der één kilo wegende suikerbrooden
in de raffinaderijen, klein middelsoort f. (Plur.

Des petits-deux.) - Petite-Wère, f., Z. BIERE.
- Petite-flue, r. Kleindochter, zoons- of dochters-dochter f. (Plus'. Des petites-filles.) - Petite-maitresse , I. Modejuffertje, opgepronkt
nufje n., toongeefster, saletju/fer f. (Plur. Des
petites-maîtresses.)
Petitezuent, adv. In kleine of geringe hoeveelheid: 11 a du Plan, mais p-, hij heeft bezittingen,

maar in geringe hoeveelheid. - Eng, naauw; bekrompen, sober, karig, pôvertjes. 11 est logé p-, hij
is eng, bekrompen, armelijk behuisd. Ii vit p-, hij
leeft sober, op kleinen voet, hij behelpt zich. Nous nous sommes p- amusés a ce bal, wij hebben ons zeer middelmatig vermaakt op dat bal. Periser Pica p-, zeer bekrompen, kleingeestig, armhartig denken.
Petite-niece, f., Z. NIECE. (Plur. Des petitesnièces.). - Petite-oie, f. (of Petite oie), z. OIE.
- Petite-oloDne, f. [Cant] Soort van nietontschaaide hennep m. voorzeildoek(vgi. OLONNE).Petite-orge, f. [Bot.], z. v. a. CEVADILLE. Petites-niaisons, f. pl. , Z. MAISONS. - (Loc.

1am.) Envoyer qn. aux p-, iemand naar 't gekkenhuis, naar Meer-en-Berg zenden, hens voor gek
beschouwen, als gek behandelen. - Petit-espadon, 01. [H. n. ] Visch van 't snoekengeslacht,
olifantsneus m. (Plur. Des petits-espadons.)
Petitesse, f. Kleinheid, kleinte f. La p- dune
niontre, de kleinte van een horlogie. La p- du Caractère de cette édition, de kleinte van letter, de
kleine druk van deze uitgaaf. - Kleinheid, middelmatigheid, geringheid, onbeduidendheid, nietigheid f. - (fig.) Zwakheid, lafhartigheid, laagheid;
kleingeestigheid, bekrompenheid f. P- de coeur,
d'âme, lafheid, kleinmoedigheid, versaagdheid; laaghartigheid. P- d'esprit, kleingeestigheid. Homme
plein de p-s, zeer bekrompen, kleingeestig mensch.
- Kleingeestige, kleinhartige, lage daad f. Ne
commettez pas de p-s, maak u niet aan kleingeesheden, aan laagheden schuldig. Ne regardez pas
a Ia p- du don, zie niet op de geringheid van de
gift. La p. de sa fortune, de geringheid van zijn
vermogen.
Petite-tête, f. [H. n.] , z. a. a. LEPTOCEPHALE.

- Petite-Venise, f. [Corn.] Normandisch gewerkt of gefigureerd linnen. - Petite-vérole, I.
[Méd.], z. V. a. VARIOLE.
Petit-ills, m. Kleinzoon m., zoons- of dochterszoon. (Plur. Des petits-dis.) - Petit-fond, m.

[Mar.] Ondiepte f., weinig water n. Etre rnouilld
sur un p-, Op weinig water geankerd liggen. (Plur.
Des petits-fonds.) -- Petit -gris, m. [H. n. ]

Noordsche eekhoren m., zwart of grijs eekhorentje n.
- [Corn.] Bereide huid f. van dit dier. (Plur. Des
petits-gris.) - Petit-haut, M. [Tech.] Vierde
verdieping f. van den meiler of kolenbranders houtmijl. (Plur. Des petits-hauts.) - Petit-houx, m.
[Bot.] , Z. HOUX.

Pétitlon , f. Verzoekschrift, smeekschrift, bidschrift n., petitie f. Présenter une p- au roi,
an ministre, den koning, den minister een verzoekschrift aanbieden. Faire droit a une p-, een verzoekschrift gunstig opnemen, beantwoorden. Droit de p , regt van petitie, petitie-regt n., de
door de grondwet gewaarborgde bevoegdheid van
ieder' burger tot het indienen van verzoekschriften
aan de staatsmagten. - [Didact.] P- de principe,
schijngrond rn., het aanvoeren als bewijsgrond van
datgene, wat zelf eerst bewezen moet worden, p et i t i o p r i n c i p ii. —[Jur.] Eischm., aanvraag f.,
verzoek n. P- d'herédité, erfregtsaanvraag (waardoor de wettige erfgenaam of de universdle legataris eischt, dat hij, die onwettig een deel der
nalatenschap onder zich houdt, zal genoodzaakt
worden daarvan overgifte te doen). - Pétition
na! re, rn. et f. Steller rn., stelster f., indiener m.,
indienster f., onderteekenaar m., -ster t. van een
verzoekschrift, p e t i t i on a ' is m. en t. - Pétitionnement, m. Het indienen van verzoekschrzften. - Pétitionner, V. a. Een verzoekschrift
stellen, indienen of inléveren.
Petitissiine, adj. (plais.) Zeer klein, allerkleinst: La p- république, de extra-kleine republiek f. (naam, dien Voltaire ergens aan Geneve
geeft). (Men zegt ook wel parvulissime.)
-

PETIT-JAN

-

Pelit-jaii, nl., Z. JAN. Petit-lait, m., z,
Petit-maitre, rn Modeheerije n., modejek ni, jong opgepronkt, winderig heertje n.,
wndbui1, saletjonker, toongever m. - Ook als
adj.: Avoir lair p , het voorkomen van een' saletjonker hebben. (Plur. Des petits-maîtres.) - Fefit-métier, m. [Pâtiss.j , z. M ÉTIER. (Plur. Des
LAIT. -

..

petits-métiers.) - Petit-monde, m. [H. n.j

Osgoormig gevlekte stekelbuik of viertanci m. (tO-

trotlon ocelle). - PETIT MONDE, Z. PETIT en MONDE.
- Petit-n eve n , aL, Z. NEVEIT. (Plur. Des petits
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Pétri, e, adj.: Pâte bien p-e, goed gekneed
deeg 1. Argue p-, geknede klei ofpotaarde n. - (fig.)
Un homme tout p- de bontd, de vanité, een mensch
vol goedheid, vol (of geheel doortrokken van) ijdelheid. Elle est toute p-e de graces, zij is de aanvalligheid zelve. C'est un homme tout p- de salpètre, 't is een tij uitstek oploopend, driftig mensch,
hij vliegt op als buskruid. - (fig. et fam.) 11 se
croit p- dun autre limon quo le reste des hornmes, hij denkt, dat hij van beter slijk gekneed (van

edeler natuur) is dan de overige menschen, hij meent
heel wat beter dan alle anderen te wezen.
Péti-icherie, t. Toestel m. voor de labberdaanSoort van amerikaansche vliegenvanger m. (Plur.
vangst, vischwant n.
Des petits-nohs aurores.)
Fétricole, adj. in steenen zich ophoudend, het
Fétitoire, adj. [Jur.] Demande, Action p- of
als subet. PÉTITOIRE , Demande au PÉTITOIIIE. binnenst van steenen bewonend. - Coquille p-, Oj
Ilaauwe vordering of aanspraak I., geregteljke als subst. PÉTRICOLE, M. Steenbewonend schelpeisch om gehandhaafd of hersteld te worden in 't dier n. (kneed wordt.
Pétrière, t. Kneedplaats t., plaats, waar
bezit von een onroerend goed.
Pétrifiant , e, adj. Versteenend : Matiere
Petit-pied, iii. Sponsachtig, bijna eivormig
been n', in 't binnenste van den hoef eens paards. p-e, versteenende, de versteening bewerkende stof.
(Plur. Des petits-pieds), z. ook PETITS-PIEDS. - La vertu p-e de certaines eaux, de versteenende
Petit-qué, M. [Iinpr. ] Komma-punt n. (zoo ge- kracht van zdkere wateren. - (fig. et fam.) Verheeten, omdat dit teeken in de oude latijnsche uit- bazingwekkend, verstommend, ontzettend (liever
gaven gebézigd werd ter afkorting der conjunctie stupé fi ant, OtoureIissant). - Petrification, f.
que: nose!; nobisq;) . - Petit-romain, m. [Lrnpr.] Versteening, verandering t. in of overgang rn tot
Ga'iinnd , eene druk letter tusschen dessendiaan steen, p e te' i f i c cl ti e 1.; versteend voorwerp n.,
en gaijard. (Plur. Des petits-romains.) - Petits- versteening m., p e t r o f a c t n. - Pétrifier,
pieds, rn p1. [Cuis.] Klein wild gevogelte (kwar- V. a. Versteenen, tot steen doen worden, in steen
tels, isterz, ortolanen, enz.). - Petit-saté, M. veranderen, p e t r i f i c 0 r e n. Ii y a des eaux qui
[Cuis.] Versch gezoutenjong varkensvieesch, hoofd- pétrifient les substances animales ou végétales
vieesch II., hoofdkaas t. - Petit-simon, m. qui y séjournent, er zijn wateren, welke de dier[H. II.] Bourbonsche vijgeneter m. (van 't geslacht lijke of plantaardige stoffen, die er lang in blijven,
der bastaard-nachtegalen). (Plur. Des petits -ei- verste enen. - (fig.) Doen verstijven of verstommen,
mons.) - Petit-lexte, m. [lmpr.] Brevici, eene stijf van schrik, van verbazing, enz. naken: La
drukletter tussclIen galjard en kolonel. (Plur. Des nouvelle de eet aifreux maiheur l'apétritlé, de tijpetits-textes.) - Petit-Venise, en., Z. PETITE- ding vaei dat ijselijk ongeluk heeft hem als versteend.
- SE PETRIFIER, C. pr. Versteenen, tot steen verVENISE.
Fetivère, 1. [Bot.] Antillische melde 1.
gaan, steen worden: Le hois se pétritie assez
om
promptement
dans vette terre. - net part. passé
Pétoffe,
f.
(fam.)
ietigheid
1.,
twist
m.
S
niets, z. v. a. BALIVE1INE, FADAISE. (NONNIERE. is ook adj.: Bois pëtrifld, versteend hout n. Fetoire of Pitoire, adj. : Canoe p-, z. CA- Femme p-e de douleur, van droefheid als versteende vrouw f., vrouw, die stom, roerloos is van
Pétole, t., Z. PETHOLE.
Feton, ni. (verkiw. van pied) (lam. kinder- smarte. - Pétrifique, adj. Versteenend (pétriwoordje) Voetje 11.: Voilà de jolis p-, dat zijn Rant). - Pétri li the, m. [MinOr.] Soort van
rood veldspaath n., petrilíth in.
lieve voetjes. pootjes.
éin, in. Kneedtrog, baktrog, bakkerstrog in.
Fétonele, m. [H. n.j Alikruik, ha?'tdoublet,
kaminossel t. P- velu, harige hartdoublet, zeenoot f. -: (fig. et fam.) Etre dans le p-, in verlegenheid
gezijn,
in de pekel zitten. Mettre qu. dans le p-, ieP- ondulé, gevlamde kammossel, goifvorînig
mand in 't naauw brengen.
tee/cende alikruik.
Pétrinal, in. [Anc. mii.] Vuurroer n., dat
]P étorite, Pétoritrun of Pétorrituni (pr.
—tome), in. [Ant.] Vierwielige wagen m. van men bij 't afvuren tegen de borst drukte.
Pétrir, v. a. [Tech.] Kneden, tot deeg of tot
gallischen oorsprong. (FRIQIJET; PROVER.
Péti-ac ofPétrat, m [H. n. ] (pop.), z.v.a. eene deegachtige zelfstandigheid maken: P- du pain,
Fétrace, F., of Pétraeeaii, m. [H. n.] Un gateau, brood, een koek kneden. P- de l'argile
avec les pieds, teem met de voeten kneden, Ire(pop.), Z. CANEPETIERE.
FétI-archisel- of Fétrarquiser (pr. ah et den. - (absol.) Cet ouvrier pétrit uien, die werkqu=k) Eene platOnische liefde (als die van den man kneedt goed. - (fig.) Dieu a pétri l'homme
grooten ital. dichter der He eeuw Petrhrcha voor do limon de Ia terre, God heeft den mensch uit
Laura) voeden. - Petrarcha in Zijn' dichttrant het slijk der aarde gekneed, gevormd. Dieu nous
a tous p-s du même limon, God heeft ons allen
navolgen, petrarchiséren. - Pétrarehis
me of Petrarquisme, to. [Litt.] Navolging, dezelfde natuur geschonken, ons alien gelijk geinz. stijve, gedwongen navolging I. van Petrarcha's maakt. - Je connais son coeur, cornine Si Je lamanier, 7) C tra r c h l s m u s n. - Pétrarehiste vais pétri de mes propres mains, ikken zijn hart,
of Pétrarquiste, adj. Tot Petrarcha behoorend, als of ik 't met eigen handen gekneed, als of ie 't
Petrarcha navolgend. - S dis subst. ni. Navol- zelf gemaakt had. -- Elle pétrit son pain dans les
pleurs, zij eet haar brood met tranen. - SE PEger rn van Petrarcha.
Pétré, e, of Pétreux, euse, adj. [Bot.] Op TRIll, C. pr. Gekneed worden, zich laten kneden:
of iusschen steenen of in steenachtigen bodem groei- La glaise se pétrit facilement, de potaarde laat
jeod. - [H. ei.] Op steenen levend of verblijvend zich ligt kneden. - Pétrissage, Pétrisse
(van insecten). - [Anat.] fiord als steen, steen- went, in. Het kneden; kneding t P- a bras, It
hard: Os p-, Apophyse p-e, rotsbeen n. (van het pieds, kneding met de handen, met de voeten. oor), naar binnen gekeerd uitsteeksel des slaap- Pétrisseur, in. Kneder, deegmake.r, deegzetbeens. Sinus ps, hollen t. p1. van het harde her- ter in. - Pétrissoir, in., z. V. a. PETRIN.
Pétroealle, Pétrocallide, 1. Peperkruidn.
senvliee. - [Géogr.] Arabic p-e, steenachtig Arabië.
der Pyreneen, p e t r o c a 11 is t. - Pétrodro
Petreau, fl1. [Bot.], z. v. a. DRAGEON.
me, in. [ii. n.] , z. v. a. GRIMPEREAU de muraille.
Pétreaul, Iii. [Anc. mii.] Zeker steenweepneveux.) - Petit -noir aurore, m. [H. n.]

twig n.

Pétreide, t. [Litt.] Heldendichtn. van Thomas

op Peter den Groote, P e t r e í d e t.

Pétrel, (Petit Pierre) m. [H. n.] Stormvogel m.,
een zeevogel inz. in de zuidelijke zeeën. P- gdant
of gygantesque, reuzenstorinvogel, beenbreker ni.
P- fulmar, Z. FIJLMAR. P- blanc, 1)leu, witte,
blaauwe stormvogel. P- cendré, aschgraauwe stormvogel, noordsche of engelsche meeuw f. (op SintKilda en elders) .
Pétreux, ease, ad:. [Anat.], Z. PETRE.

- Pétroglosses, m. p1. [MinOr.], z. v. a. GLOS
-SOPETR.
S Pétrognosie, t. [Didact.] Steenkunde, delfstofkunde, z. v. a. OTIYCTOGNOSIE. - Pétrogno
siqtie, adj. Steenkundiq, deifstofkundig. - Petrographie, f. Steenbeschrjving, verhandeling t.

over de steenen. - Pétroraphique, adj. Steenbeschrjvend, de steenbeschrejving betref/'end, p e teagrap his c h. Cartes p-s, landkaarten, waarop de
berg- of steensoorten en hare grenzen aangewezen
zijn, petroqrebphische kaarten t. Pl.
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PÊTROLE

PEUILLE

Pétrole, m. [Minér.] Steenolie, bergolie, aard être précis, 't zegt weinig, duidelijk te zijn, men
-olief.,ptrumn moet ook bepaald, bondig zijn.
DANS PEU, SOUS
Pétrologie, f. , z. v. a. P'TROGNOSIE. — PEU, loc. adv. et ellipt. Binnen kort, binnen wei
Pétrornatognosie of Pétroniatologie, f.
tijds, weldra, welhaast, eerlang, eerstdaags,-nig
straks: 11 sut dans p- la carte du pays, hij kende
[Didact.] Leer, kennis der fossiliën.
Pétromarule, f. [Bot.] Soort van raponsjef. alras de kaart van 't land. J'irai vous voer sous
Pétronlyzon , m. [H. n.] Lamprei f., z. p-, ik zal u eerstdaags, weldra komen bezoeken. LAMPROIE.
PEU it PEU, loc. adv. Langzamerhand, allengs, alPétron of Pétrot, m. [Bot.], z.v.a. GÉNÉVRIE1I. lengskens, van lieverlede, ongemerkt, mettertijd:
Pétro-occipital, e, adj. [Anat.] Tot het Des Chan gements qui. se font p- a p-, veranderinrotsbeen en achterhoofdsbeen behoorend. — Pétro gen, die allengs, ongemerkt plaats grijpen. -- à PEU
-pharyn;ien, m. (of als adj. Muscle p-) Slaap PRES, á PEU DE CHOSE PRËS, loc. adv. Op weinig
—

keelspier f.

Pétrophile, adj. [H. n.] De steenachtige plaat

-bens

beminnend, steenlievend. -- tells subst. f. Nieuw -sen
struik m. van 't geslacht der proteen.-holandsce
Pétro-salpin go-pharyngien, m. (of als

na, ongeveer, omtrent, bijna, nagenoeg, schier: Ces

deux talents se ressemblent à p- près, è peu de
chose près, die beide talenten staan nagenoeg gel ij k. — Ook als subst.: L'á- peu-près suffit dans

ce cas, in dit geval komt hel er zoo naauw niet
adj.: Muscle p-) [Anat.] Spier f., die van 't wigge- op aan. — TANT SOIT PEU, loc. adv. Een wei.n•icje,
been, het slaapbeens- uitsteeksel en de trompet van zeer weinig, zoo weinig mogelijk; in 't allerminst:
Eustachius naar 't bovendeel van 't slokdarmshoofd Donnez-moi de cela tant soit p-, of als subst. un
loopt. — Pétro-salpingo-staphylin, m. (of tant soit p-, geef mij daarvan een weinigje, een
als adj.: Muscle p-) [Anat.] Spier, die van het klein beetje. Ne croyez pas que cela alt tant soit
rotsbeen en de trompet van Eustachius naar de p- troublé mon repos, geloof niet, dat dit in 't allerminst mijne rust heeft gestoord. — Ook als subst.:
huig loopt.
Pétrosilex, m. [Minér.] Rots- of bergkiezel m. Laissez-moi seul un tant soit p-. — Si PEU, AUSSI
PEU ; TROP PEU, loc. adv. Zoo weinig, te wei
e,
adj.
[Anat.]
Tot
het
Pétro-sphénoïdal,
leur en coûte si p-, het kost hun zoo weinig-nig:I1
rotsbeen en wiggebeen behoorend. — Pétro-staphylin, m. (of als adj.: Muscle p-) Spier, die van moeite. Vous y séjournerez aussi p-, tant at si p-,
't slaapbeens- uitsteeksel naar 't midden van 't zacht que vous voudrez, gij kunt er zoo kort, zoo lang
en zoo kort als gij wilt vertoeven. Ce serait trop
gehemelte loopt, huigspier f.
Pettéle, f., of Pettentérion, m. [Anat.] p- d'honneur pour moo, dat zou te weinig eer voor
Soort van dam- of schaakbord n. bij de Grieken. - mi zin. --- Si PEU QUE, AUSSI PEU QUE, IOC. conj.
Pettinlancie, f. Waarzeggerij f. uit het dam- Hoe weinig ook: Si p- que vous donniez, vous
spel. — Pettinnancien, m., -ne, f. Waarzeg- pouvez faire beaucoup par l'exemple, hoe weinig
gij ook geeft, gij kunt veel door 't voorbeeld doen.
ger m., - zegster f uit het cicunspel.
Petto (in), loc. adv. (ital.) (pr. one pett-to) — S[ PEU QUE RIEN, loc. adv. (fam.) Zoo goed als
In 't hart, in de gedachten, bi zich zelven: Le pape niets, weinig of niets. — PEU APRÈS, loc. adv. Kort,
a fait deux cardinaux et en a réservé un in p-, daarop of daarna, weinig tad daarna: Il sortit
de paus heeft twee kardinalen benoemd en nog een' p- après, h ij ging kort daarna uit. — Ook als loc.
derden i n p e t t o, in de gedachte gehouden (wiens prép.: P- après m'avoir rendu visite, it mourait,
naam hij eerst later bekend zal maken). — (fam.) kort nadat hij mij een bezoek had gegeven, stierf
Ce jeune homme est anon gendre in p-, die jon hij. — TROP PEU POUR, loc. prép. at conj. Te weimijn aanstaande schoonzoon.
-gelins nig om, te weinig dan dat: Je vous estime trop
Pétulannment, adv. Op uitgeldtene, dartele p- pour m'offenser de vos paroles, ik tel u te wei
dan dat ik over uwe woorden beleedigd zou-nig,
wijze. — Pétulance, f. Dartelheid, overgroote
levendigheid, moedwilligheid, uitgelatenheid, balda- zijn. Je tiens trop p- aux richesses pour y sacridighei-d, ligtzinnigheid f. — Pétulant, e, adj. fier mon repos, ik hecht te weinig waarde aan de
Dartel, moedwillig, uitgelaten, ligtvaardig, brood- rijkdommen , om er mijne rust aan ten offer te
dronken (van personen en verpersoon.ljke zaken). brengen. POUR PEU QUE, loc. conj. (met den subEnfant p-, dartel, moedwillig kind n. 11 est dun jonctief): Pour p- que vous lui en parliez, it le
naturel p-, hij heeft een' dartelen, ligtzinnigen fera, als g ij hem maar één woord daarvan spreekt,
zal hij het doen. Pour p- qu'il en prenne soon,
aard. Langue p-e, dartele, ligtvaardige tong f.
Petun, m. Inlandsche naam des rooktabaks op als hij er maar eenigzins voor zorgt. — PEU APRES
Tabago, p e t um m. — - f- (dénigr.) Preneur, Pre- QUE, loc. conj. Kort nadat: P- après qu'il nous
neuse de p-, snuifneus m. en f. — t Petaner, eut quittés, kort nadat hij ons had verlaten. —
PEU S'EN FAUT QUE, loc. conj. 't Scheelt weinig of,
v. a. Tabak rooken; snuiven.
Pétunie, f. [Bot.] Soort van amerikaansche bijna. P- s'en faut qu'il ne m'ait nommé son père,
't scheelt weinig of hij heeft mij vader genoemd. —
nachtschade f.
Pétonse , Petunze of Pe- taant -se , m. Somt ij ds ook zonder que : I1 vous laissait á ses
[Minér.] Wit veldspaath n., dat in China bij 't pieds, p- s'en faut, prosternée, hij liet u, om zoo
te zeggen, geknield aan zijne voeten liggen.
porseleinmaken wordt aangewend.
PEU, M. Weinig, weinigje n., kleine hoeveelheid f.
Petut, M. [Pêche] Wij dmazig net n., aan
—

.

Frankrijks zuidkusten gebruikt.
Pen, adv. Weinig, niet veel, niet zeer, luttel:

I1 mange p-, hij eet weinig. I1 est p- aimable, hij
is niet zeer beminnelijk. II s'acquitte pen exacte ment de son devoir , hij kwijt zich niet zeer
naauwkeurig van zijn' pligt. I1 a p- parlé, hij
heeft weinig gesproken. Ii a p- d'argent, hij heeft
weinig geld. Je vous Ie dirai en p- de mots, ik
zal het u met weinig woorden zeggen. P- de monde le salt, P- de gans Ie savant, weinig lieden
weten het. — P- de chose, weinig, eene kleinigheid. C'est p- de chose que ce livre, er is niet
veel aan dit boek, 't is een boek van weinig beteekenis. A p- de chose près, op eene kleinigheid na.
Cela tient a p- de chose, dat hangt van eene klei
af. — (fam.) C'est p- de chose que de-nighed
nous, 't is haast met ons gedaan; wij zijn zwakke,
armzalige schepselen. — (Loc. prov.) Qui p- endure biera p- dure, wie niet veel kan verdragen,
leeft niet lang. Paix at p-, z. PAIX. — P- et bon,
weinig en goed; weinig is genoeg, als 't maar goed
is. P- ou prou, Ni p- ni prou, veel of weinig, noch
veel noch weinig. P- ou point, weinig of niets. Ni
p- ei point, volstrekt niets, niets hoegenaamd. —
C'est pen, 't zegt weinig, 't beteekent niet veel:
.

C'est p- d' (of C'est pen que d') être clair, it faut

Attendez un p-. un petit p-, wacht een weinig,
wacht wat. II perd le p- de lustre qu'un p- de
mémoire lui donnait, hij verliest den geringen glans,
dien een weinig geheugen hem schonk. Ce p- de
terra couvre ces grands talents, dit weinigje aarde
bedekt die groote talenten. Jose espér er beaucoup
de mon p- de vaillance, ik durf veel van mijn
weinigje dapperheid hopen. — Ook voor peu de
chose gebruikt: P- lui suffit, Il se passe de p-,
weinig is hem genoeg, hij neemt het met weinig
voor lief. — Homine de p-, onbeduidend, gering
mensch. — Un peu wordt ook fam. bij wijze van
aanvullingswoord gebézigd en komt overeen met
het nederduitsche: eens (ereis) Dites-moi on p-,
zeg eens. Voyons un p- comment vous vous y prendrez, laat ons eens zien, hoe g ij 't aan zult legoen.
-

Peucédane of Peueédan, m. [But.] Var-

kensvenkel m., p e u c e d d n u m n. — Peucédanées, f. pl. Geslacht n. der varkensvenkel-gewassen. — Peiicédanin, m., of Peuucédanine, f.
[Chico.] Bittere, aromatische zelfstandigheid, die
men door kokenden alkohol uit de wortels der var
trekt, p eu ced a nine f.
-kensvl
Peugne, f. [Pèche] Het visschee langs de zeekust van Zuid -Frankr f k.
Penile, f. [Tech.] Stukje proefmetaal n.

PETTLE

PHAETON .

Peale, f. [Man.] Kier f., ledige ruimte onder
elke laag watervaten. (doorn m.
Peu^nie, m. [Bot.] Chilésische verwerskruisPeuuplade, f. Volkplanling f. , gezamenl ijke
menschen, die zich naar een ander land begeven,
om dat te bevolken; — plaats, waar de volkplanting zich nederzet, kolonie f. Faire one p- dans
un pays, eene volkplanting naar een land zenden;
zich in een land vestigen. — Onbeschaafde volksstam m., horde f.: Les p-s errantes, sédentaires,
de zwervende, gezétene volksstammen m . pl. — In
gezelschap levende dieren n. pl. — Gezamenlijke
pootvisch in. in een' vijver.
Peuple, m. Volk n., de onder dezelfde wetten
in 't zelfde land wonende menschen: Les p-s anciens, modernes, de oude, hedendaagsche volken.
Heureux Ie p- lont l'histoire est ennuyeuse, gelukkig 't volk, welks geschiedenis vervelend is. —
Volk n., de gezamenlijke menschen, die dezelfde
afkomst, dezelfde godsdienst hebben, natie f.: Le
p- juif est dispersé par tante la terre, het jood
volk, de joodsche natie is over de geheele-sche
aarde verstrooid. — Volk n. (in tegenstelling met
vorst) , onderdanen f. pl. (in dezen zin wordt
dikwijls het meerv. in plaats van het enkele. gebruikt): Le conducteur d'un grand p-, de leidsman, aanvoerder van een groot volle. 11 n'avalt
riep à craindre de ses peuples qui l'airnaient, hij
had niets te vreezen van zone onderdanen, die hein
beminden. — [1=I. de France] Volk n., in tegen
adel en de geestelijkheidd, derde-stelingmd
stand m. (tiers état): Le p- était représenté aux
états genêraux, het volk werd in de algemeene sta
vertegenwoordigd. — Souveraineté du people,-ten
volks-souvereiniteit , volksoppermagt f. , beginsel,
volgens 't welk de oorsprong der staatsmagten in
het volk ligt. — Ennemi du p-, volksvijand m. —
Volk n., het talrijkste, maar minst verlichte, minst
gegoede gedeelte van de inwoners eens lands, eener
stad, enz. Se jouer de la crédulité du p-, met de
ligtgeloovigheid des volks den spot drijven. Le pobeit aver bassesse, nu domine avec orgueil, het
volk gehoorzaamt met laagheid, of heerscht met
hoogmoe 1. — Homme du p-, man uit het volk, gering man, burgerrnan. — Menigte, schaar f., volkshoop m. (zonder opzigt tot rang of stand). Un pnombreux y affluait , eene talrijke volksschaar
stroomde er heen. — Volk n., aantal personen, ten
opzigte van zékere betrekkingen, die hun gemeen
zijn: Le p- des auteurs, het schrijversvolk. Il marchait entouré d'un p- de valets, hij ging daar heen,
omgeven door een' drom bedienden. — Bij uitbreiding en poét. ook van dieren, planten , ja van
levenlooze voorwerpen: Le p- singe on jour voulait élire on roi, eens wilde 't apenvolkje eenen
koning verkiezen. Un p- de fraisiers prospdrait
sous 1'ombrage d'un chène, eene groote menigte
aardbézieplanten groeide welig onder de lomrner
van een' eik. Un p- ingénieux de machines mouvantes, een vernuftige stoet van beweegbare werktuigen. — Pootvisch m.: Mettre du p- dans on étang,
Pootvisch in een' vijver zetten. — [Mort.) Uitspruitsel n. aan den voet der boomen en bolplanten. —
Ook als adj. gebézi,gd: Vanter son arni, cela est
trop p-, mals loner son ennemi, voilà le beau,
zonen vriend te verheffen, dat is te alledaagsch
(dat doet ook de groote hoop); maar zijnen vijand
te prijzen, dat heet schoon. — Air p-, alledaagsch,
gering, gemeen voorkomen n.
Peaiplé, e, adj. (en part. passé van peupler):
Pays bien p-, wel bevolkt, volkrijk land n. —
Forêt p-e de gibier, met wild bevolkt bosch n.
Étang p- de carpes, met karpers bevolkte vijver m.
5 Peuplement, m. Het bevolken; bevolking f.
Le p- de la terre, dune contrée.—[Econ. rur.] liet
bevolken, bezetten, voorzien (van een' vijver met
visch, van een hofplein met gevogelte, enz.).
Peupler, v. a. Bevolken: P- one ile déserte,
een: woest, onbewoond eiland bevolken. — Adam et
ave ont peuplé la terre, Adam en Eva hebben de
aarde bevolkt. — Ook van dieren gebézigd: P- on
étang de poissons, eenen vijver met pootvisch bevolken, van jonge visschen voorzien. — (fig.) P- on
Bois, one vigne, jonge boomen in een' bosch, jonge
wijnstokken in een' wijnberg planten. — Bevolken,
in groot getal bewonen: Les hommes qui peuplent
vette solitude, de menschen, die deze eenzaamheid
bewonen, bevolken. — [Charp.J Een ledig vak op

geregelde afstanden met hout vullen: P- de po
eene-teauxonclis,Pdveonplachr,
schutting met stijlen, eene zoldering met tusschenbalken of ribben vullen. — [Peint. J P- on tableau,
vele figuren in eene schilderij aanbrengen , eene
schilderij stofféren. — PEUPLER, v. n. Vermenigvuldigen, voorttelen: Aucun Poisson ne people autant que la carpe, geen' visch teelt zoo sterk voort
als de karper
SE PEUPLER , v. pr. Bevolkt, volkrijk worden: Un pays se people quand la population y augmente.
5 Peupleraie, f. [Agric.] Met populieren beplante grond m., populier-plantsoen n.
Penplier, m Populier, populierboom, popel m.
P- tremble, ratelpopulier, trilpopulier, esp, ratelaar m. P- blanc, witte populier, abeel m. P- noir,
zwarte populier. P- d'Italie, de Lombardie, italiaansche populier. P- argenté, zilverpopulier. Bois
de p-, populierhout, espenhout n.—Peuiplière, f.
[Bot.] Populierzwam , popelzwam f.
Peiw, f. Angst, schrik m., beangstheid, vrees,
benaauwdheid; lafheid, bangheid, bevreesdheid, beschroomdheid f La p- de la mort, de vrees voor den
dood. Trembler, Mourir de p-, van angst beven,
sterven. Avoir p-, bang, bevreesd zijn. Avoir p- du
danger, d'un serpent, bang zin voor 't gevaar,
voor eene slang. Faire p- á qn., iemand schrik aan
maken. La p- le saisit, de angst, bang--jagen,b
heid beving hem. I1 en a été quitte pour la p-, hij
is er met den schrik af gekomen. STotre p- est mal
fondée, uwe bezorgdheid is ongegrond. — La bravoure évite plus de périls que la p-, de dapperheid ontgaat meer gevaren dan de lafheid, bloohartigh.ei-d. — (Prov.) II n'y a point de médecin de
la p-, bangheH HH, blooheid is eene ongeneeslijke kwaal.
z. ook Bots. — Bij overdrijving ook voor crainte
gebézigd: J'ai p- de vous incommoder, ik vrees u
hinderlijk te zijn, u lastig te vallen. — á FAIRE
PEUR , loc. adv. (fam..) Overmatig, bij uitstek, in den
ho!-gsten graad. II est laid b faire p-, hij is a fschuwelilk, afzigteljk leeljk. Etre mis a faire p-, regt
belagchel jk, hansworstachtig, als een vogelverschrikker gekleed zijn. — DE PEUR QUE, loc. conj. Uit
vrees dat, opdat niet. Cachez -lui votre dessein, de
p- qu'il ne le traverse, verberg hein uw voornemen, opdat hij het niet dwarsboome. Je le dirai,
de p- qu'il ne vienne, ik zal het zeggen, uit vrees
dat hij mogt komen — DE PEURDE , loc. prép. Uit
vrees van: I1 ne sort point Ia nuit, de p- d'être
attaqué, de p- des voleurs, hij gaat des nachts
niet uit, uit vrees van aangerand te worden, uit
vrees voor de dieven. — Peureiix, eeise, adj.
Vreesachtig, bang, schichtig, schuw; laf, bloohartig. I1 est extrèmement p-, hij is zeer vreesachtig,
zeer bang. Le lièvre est on animal fort p-, de
haas is een zeer schuw dier. — Ook als subst.:
Vous êles on p-, gij zijt een bloodaard.
Petit -être, ado. Misschien, welligt, mogelijk:
Il viendra p-, hij zal misschien komen. P- ferai-je
ce que vous désirez, welligt zal ik doen, wat gij
begeert. — PEUT-ETRE QUE , loc conj.: P- qu'il
viendra, welligt, 't is mogelijk dat hij zal komen.
— Ook als subst.: I1 se fonde sur on p-, hij bouwt
op een misschien, op iets onzekers. II n'y a pas de
p- (tot iemand, die het woord peut-être gebruikt
heeft, om zijnen twijfel, de onzekerheid van 't geen
men bespreekt, uit te drukken), hier komt geen mis
te pas, daar is geen twijfel aan.
-schien
Pévarons of Pévarones, m. pl. In azijn
ingemaakte peperkorrels f. pl.
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Pezade, f., z. v. a. PAISSON.

Pezize, f. [Bot.] Beker- of klokvormige paddestoel m., napmorielje, bekerzwam f. P- ponctuée,
ciboire, en godet, gepunteerde, kelkvormige, napvormige bekerzwam.
Phacélie, f. [Bot.] Carolinische sebestenboom m.
Phacite, f. (Minér.J Linzen -, penning- of
vruchtsteen m., eene versteende kamerslak.
Ph acoehère, m. [H. n.] Soort van amerikaansch wild zwijn n.
Phacoïde, adj. [Didact.] Linsvormig.—[Anat.]
Corps ph-, z. v. a. CRISTALLIN.

Phaeose, f. [Méd.] Linzevlek f., zwarte vlek
in 't oog. — Phacote, m. [Chir.] Linsvorrnig
heelmeestersmes n.
Phaéton of Phaéthon, m. Hooge, ligte, onbedekte wagen m., ook: zeer lipte open kalés
met twee wielen, p ha e to n m. (zoo geheeten naar
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Phaeton, den zoon van Apollo of den zonnegod in
de mythol., die, toen hij op zékeren dag van zijnen
vader de vergunning had afgeperst om zelf den
zonnewagen te mennen, zich zoo slecht van die
taak kweet, dat hij de aarde bijna verbrandde,
waarom hij door Zeus met een' bliksemstraal werd
gedood). - ( fig. et plais.) Le ph- dune voiture it
loin (in een van La Fontaine's fabelen), de voerman
van een' hooiwagen. - [ Astr.] , z. V. 0. COCHER.
- [H. n ] , z. v. a. paille en Cu! of paille en
Phaéthoniser,
queue, z. onder PAILLE.
V. n. Wagen, te veel op 't spel zetten. Phaétontiades, f. pl [Myth.] Zusters van Phaiton (die den dood kaars broeders beweenden, totdat zij in populieren werden veranderd).
Phagédène, f. [Méd.] Voort/snagende booze
zweer, pliagedwna f. - Phstgédénique, adj.
Invretend, voortvretend, voortftnagend, p ii a g ed w n iscis. - Eau ph-, oplossing f. van bfjtend
sublimaat (chloorkwik) in kalkwater, phagedwnisch
water n. - Phagène, f. [Anc. méd.] Vraatzucht f., geeuwhonger rn., p It a p w n a f.
--

t

Phagre, m. [H. II.], Z. PAGRE.
Phaie, I. [Bot.], z. v. a. LIMODOIIE.
Phainocalligraphie, t. [Didact.] Kunst om

in korten tijd schoon te leeren schrijven. - Phalnocalligraphique, adj. Die kunst betreffend,
pliwn 0 kallig r dp It is c it.
Phajofnée, t. Japansck speelvaartuig ii.
Phalaerose, f. [M d. ] I-let uitvallen van 't
haar, het kaalworrien, plialalerósis f.
Phalange, f. [Anc. ro il.] Gesloten krijgsbende f.,
inz. keurbende van rnacedonisclt voetvolk, een in
't vierkant digt opeengesloten troep van tot 16,100
man, met lange spiesen g e w a p end, die door 't geweld van haren aanval doorgaans de veldslagen
besliste, vierkant krjgsligchaam n., p Ii a t a n x t.
- Bij uitbreiding en in verheven stijl: ieder leperkorps, inz. van voetvolk. - [ Anat.] Vingerlid,
teenlid, kootje n., naam van ieder der kleine (maar
tot de lange beenderen behoorende) beentjes, welke
de vingers en teenen helpen vormen en waarvan
de beide duimen en groote teenen er ieder , de
andere vingers en teenen ieder 3 hebben, zoodat er
in 't geheel 56 zijn. Men onderscheidt ze in Ph-s
premières of métacarpiennes of enkel PHALANGES, eerste of voorhandsche vinger- of teenleden;
Ph-s secondes of moyennes Of PHALANGÈNES,
PIIALANG!NES, middelste vingerleden; en Ph-s troislitmes of unguifères or PHALANGETTES, derde
of nageldraqende vingerleden. - [Phil.], z. PHALANSTERION. - Bot.] , z. V. a. PHALANGERE. [H. n.], z. V. a. TARENTULE. - Pha1anène, t. [Anat.], z. onder PHALANGE. - Phalanger. m. M. n.] Soort van buidelrat f., die op
boomen leeft en zich met vruchten voedt, phalange m. [phalangista]. Ph- volant, vliegende pha
op Nieuw -Holland, die, met behulp vaneen-langer
vlies tussciten de voor- en achterpooten, zeer wijde
sprongen kan doen [petaurus]. Ph- do Levant of
a front concave, koeskoes, levantsche phalanger rn.
- Phalangère, t [Bot.] Aardspinnen of
kreeftspinnenkruici, wit haarmos n., soort van
a ffodil of goudwortel.— Ph alangette, f. [Anat.],
z. onder PHALANGE. - Pha1atiettien, ne,
adj. [Anat.] Het derde vingerlid betreffend. Phalangide, Pha1aigen, tie, adj. Depha
of vingerleden betreffend. - PHALANGIDES-lange
Of PHALANGIENS, m. p1. Geslacht der kreeftspinnen
0/' langpoolen (z. FAUCHEUR). - Pha1anier,
ière, adj. [H. n. ] Naar den phalanger gelijkend.
- PHALANG1ERS, m. p1. Geslacht n. der phalan pers.
[

- PhalaDgine, f. [Anat.] , Z. onder PHALANGE.
- Phalanghiien, tie, adj. [Anat.] Heitweede
vingerlid betreffend. - Phalangiste, adj. cl
subst., z. v. a.

PHALANGIER. -

Phalangite, m.

[Ant.] Krjgsrnan uit eene phalanx. - Phalanglum, m. (pr. —ome) [H. n.] Wetenschappelijke
naam voor FAUCHEUR. - [Bot.] , z. V. a. PItALANGERE. - Phaanose, t. [Chir.] Binnen-

waartsclte omwencling Zr oorhaartjes, waardoor
zij 't oog prikkelen en doen tranen, ph alangOsis. - Phalanstère, m. [Phil.] Gemeenschappelijke woon- en werkplaats voor eene phalange of
phalanx, dat is, eene zatnenwoning van 100 huisgezinnen, naar het stelsel van den franse/ten socialist Fourier, phalanx -kazerne f. , ' p it a 1 a n s t é non n. -- Phalanstérien, ne, adj. Tot liet

PHARE.

phalansterion behoorend. - .4 1s subst. in. en t.
hij of zij, die lid van een phalansterion is.
Phalat-ide, t. [Bot.], z. V. a. ALPISTE.

Phalarique, f. [Anc. mi l .] Soort van brandof vuurschicht m., die met de balista geworpen

werd.

Phalai-is, m. [Bot.], z. v. a. PHALARIDE.

Phalarope, m. [H. n.] Zwemvogelachlige
strandlooper, watertreder m., soort van watersnip 1.

Phalène, 1. [.11. n. ] Nachtvlinder m., nachtkapel, lichtmot, p it a 1 cv n a f. - Phalénide,
Phalénite, Phalénoide, adj. Nachtvlindervormig. - Als subst. m. p1. Nachtvlindersoorten 1.
p1., geslacht n. der nachtvlinders.

Phalence of Phalenque, adj. [Litt. anc.]:
Vers ph-, of als subst. PHALEUCE, PHALEUQUE, M.

Elflettergrepig trochaïsch-daktylisch vers n. (naar
den dichter Plialeukos benoemd en ook hendécasyllabe geheeten).

Phailagogie, f. [Ant. gr.] Statige ommegang m. op de Bacchus- en Osiris -feesten, waarbij
de phallus of de afbeelding der mannelijke roede
werd rondgedragen. - Phalliqne, adj. Den phallus betreffend, tot de ee'redienst van den phallus
behoorend, p h al 1 i s c h: Chants ph-s, of als subst.
PHALLIQ[JES, f. p1. Gezangen bij de processiCn met
den phallus. - Pha llite, f. [Mid.] Ontsteking
van 't mannelijke lid, p h a Ill t s t. - Phalloeni of de
dynie, t. Boedepijn, pijn aan den ps
roede, phaliodynie of phallal gie f. Phallolde, Phalloldé, e, adj. Naar een mannelijk lid gelijkend (van zékere paddestoelsoort en
van andere gewassen, ook van eene soort van stalaktieten gebézigd), ph alloiclisch. - Phat-

loldiens, m. p1. [Bot.] Morieljes t. p1., soort van

paddestoelen. - Phallophore, m. [Ant. gr.]

Phollusdrager m. (in de phallus-processien) . Phall orrhagie, f. [Mid.] Bloedvioeijing uit de
vaten van 't mannelijk lid. - Pha ll orrhagi
pie, adj. Die bloedvloeijing betreffencl, p it a 11 a rrháçjisch. - Phallorrhée, 1. [Méd.], z.v.a.
IILENNORRHÉE. - Phallus, m. (pr. fal-luce)

[Ant. gr.] Afbeelding van 't mannelijk lid, als zinnebeeld van de teelkracht der naluur, p it a 11 0s,
p it a 11 u 5 ni. - [Bot.] Soort van paddestoel m.,
zachte mandje f.
Phallusie, f. [H. n.] Soort van zeesciteede t.
Phanéranthe, adj. [Bot.] Met ziplbare bloc-

1 sems,phanerdnthisch. — Phanéranthè
ie, adj. [Bot.] Mel buiten de bloem uitstekende
stofkolfjes, phaneranthérisch. - Phanère, m. [Anat.] flit klierblaasjes bestaand orgaan n.,

waarbij het uitgescheidene deel altijd uitwendig en
zigibaar blijft. - [Bot.] , z. v. a. RAUHINIE. - Phanérobrancholde, adj. [H. n.] Met zigtbare
kieuwen. - Phanérocarpe, adj. [Bot.] Met

zigl bare vrucht of ziptbaar zaad. - Phanéiocotylédoné, e, adj. [Bot.] Met zigtbare zaadlobben.
- Phanéroame, adj. Met duidelijke, zigtbare
geslachtsdeelen ofbevruchtingswerktuigen (van planten en van dierengebézigd), ph a nero gamisch.
Plantes ph-s, of als subst. Phanérogamie, t.
Planten met zigtbare geslachlsdeeien (de planten
dec 13 eersteklassen in 't stelsel van Linnéus, in
teçenstellinq met die der lIe klasse, de kryptogamen of bedekt bio&(jenden) , phanerogamische planten,phanerogámen t. p1. - Phanéroglosse,
adj. [H. n.] Met zigibare tong. - Phanéroneure, adj. [H. n.] Met kennelijke zenuwen. Phanéropneumone, adj. [H. ii.] Met vrije,
ziptbare longen. - Phanérosténtone, adj.
[Bot.] Mel zigtbare meeldraden.
Phantaisie, etc., Z. FANTAISIE enz.
t Pharaniinenx, euse, adj. Wonderbaar-

lijk, verbazend.

Pharaon, m. [Jeu] Pliarao- spel, pharao of
faro m., een hazard- of kansspel met kaarten (zoo
geheeten, omdat eertijds op een der kaartenbladen
cie Pharao uit Joze/'s geschiedenis was afgebeeld).
- [H. n.] Pou de ph- , zandvloo t. - Pharao
ne, 1. [H. n.] Pharao's -schelp t. - Pharao-

nique adj. Tot de Pharaos of liet tijdperk der,
Pharaos behoorend, p it a r a ó n i s c it.
Phare, fl1. (oorspronkelijk dc naam van een
eiland aan den mond des Nj/Is, waarop een zeer
hooge vuurbaak of vuurtoren stond, die onder de

wereldwonderen werd gerekend) Vuurtoren, licht-
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toren m., vuurbaak f.; kustvuur n. - [Géogr.]
Ph- de Messine, straat m. van Messina, de zeeengte tusschen Sicilië en Caiabrië. - [Mar.] Paiq,
de masten met hunne runs en zeilen, ondertuig n.
Pharier, m. [LI. n. ] iloutduif f. (pigeon ra-

mier).

Pharillon, m.(verklw. van phare) Kleine vuurtoren m. [Pêche] Pekicrans in., toorts t, komfoor a. (als lokmiddel bij liet vieschen des nachts).
Pharisaïqiie, adj. Huichelachtig, schijnheilig,
pharizeesc/i. --Pharisaisme, m.Aardm.,

karakter n. van de secte der pharizedu. - Vertoonmaking van vroomheid en deugd; huichelarj,
schijnheiligheid f., p h a r i z e i s m u s n. - Pha
risien, m. Lid eener voormalige joodsche secte,
die zich onderscheidde door stipte inachtneming van
de uiterlijke godsdienst, zonder daaraan zuiverheid
van zeden te paren; - huichelaar, schijnheilige,
pilaarbijter, pharizdtir rn.
Pharmaceute, ni. [Ant.] Artsenijbereider,
apotheker, pharmaceut in. - Pharrnaeeutique, adj. [Méd.] Artsenijkundig, de artsenijkunde betreffend, p h a r m a c e u t is c h. - PHAINACEUTIQUE. f. Kunst der artsenijbereiding, apothekerskunst, ph a r m a c e u t i e k 1. - Pharma
f. Kennis van de inzameling en bewaring der-cie,
geneeskruiden en van hunne vermenging tot artsenijen; artsenijbereidingskunst, apothekerskunst f.
- Apotheek 1., apothekerswinkel in.: La ph- dun
hôpital, de apotheek van een hospitaal. - Apothekers-beroep n. Exercer la ph-, het bedrijf van apom
in. Artsetheker uitoefenen. - Pharacien,
nijbereider, apotheker in. (apothicaire). - Phar
inacienne, I. Apothekers-vrouw 1. Pharinaeite, m., z. v. a. AMPÉLITE. - Pharmacochiiiiie, t. [Méd.] Artsenijscheikunde, p ha rm a k a-c h e mi e t. - Pharinaeoehiniique,
adj. [Méd.] Artsenij-scheikundig, p P a r rn a k ochemisch, chemisch-pharmaceutisch.---Pharinacolithe, m. [Minér.] Giftsteen, arsenikzure kalk, pharmakolith m. —Phar
inacologie, f. [Méd.] Kennis der artsenijen,
artsenijleer f. - Pharniacologique, adj. Die
kennis of leer betreffend, artsenijkundig, p ha rm a k a 1 p i 5 c h. - Pharanaeologiste, III.
Artsenijkundige, p P a r m a k a 1 o o g m. - Phar
rnacomaiiie, t. Overdreven zucht t. tot het
voorschrijven van geneesmiddelen. - Pharma-

-

cope, m., z. v. a. PHARMACIEN. - Pharniaco-

pee, f. Leer, kunst der artsenijbereiding; verzameling 1. van voorschriften ter bereiding van eenvoudige en zainengestelde artsenijen, boek der artsenijbereiding, apothekers handboek ii., p h a rm ak o p m a f. - Pharmacopole, ni. Artsenijverkooper m. (gewoonlijk gebézigd in den zin van)
kwakzalver. - Pharinacoposie, f. Vloeibare
artsenij 1., drank m., drankje, inz. buikzuiverencl
drankje n. - Pharniacosidérite, f. [Chin .]
Teerlingerts m., uit arsenikzuur en ijzer bestaande,
pharmakosideriet m. - Pharmaeothè
que, f. [M éd.] Huis-apotheek, reis-apotheek, artsenijkist I. - Pharmaeotiste, m. Artsenijwrj
ver of -stamper. - Pharniaque, m. [Ant. gr.]
Artsenijmiddel, inz. toovermiddel n., tooverdrank m.
- Grieksch priester in., die de vadermoorders ontzondigde.
Pharyngé, e, Pharyngien, no, adj. [Anat.]
Het keelgat of slokdarmshoofd betreffend, daartoe
behoorend. - Pharyngéal, e, aaj. Een deel
van 't slokdarmshoofd uitmakend. - Pharyngeurisrne, m. [Méd.] Ziekelijke verwijding f.
van t slokdarmshoofd, pharyngeurisna n.
- Pharyngien, ne, adj., z. PHA1IYNGE. Pharyngite, f. Ontsteking van den pharynx of
't slokdarmshoofd, pharyngitis f. - Pharyngoeèle, f. [Mid.] Soort van verslapping of
e
breuk van 't slokdarmshoofd, waardoor aan zijn
wanden zakken of gezwellen ontstaan, p h a r p
gocdle f. - Pharyngo-glossieii, z. v. a.
-

GLOSSO-PHARYNG1EN. - Pharyngographe, m.

[Didact.] Beschrijver m. van 't slokdarmshoofd;
pharyngograaph m. - Pharyngogiahie, f. Beschrijving van 't slokdarmshoofd. harytegographique g adj. Die beschrijving
betreffend, pharyngogrdphisch. - Pharyngologie, f. Verhandeling f. over ' t slokdarmshoofd. - Pharyngologique, adj. Die verhandeling betreffend, pharyngolôgiscit. - Pha-

P

ryngolyse, t. [Méd.] Verlamming der spieren

van

't slokdarmshoofd, keelvertamming, p h a r p a-

golysis 1. - Pharyngo-palatili, z. V. a.
PALATO-PHAIIYNGIEN. - Pharyngopéristole, t.
[Méd.] Vernaauwing van 't slokdarmshoofd, keel

vernaauwing, keeizamensnoering, p h a r p a p op eristole f. - Pharytigoplégie, t., z. V. a.

PHAI(YNGOLYSE. - Pharyiigoplégique, adj.

De keelverlamming betreffend, ph as y ng op Itgisch. - Pharyngorrhagie, t. [Mid.] Bloeding f. uit de vaten van 't slokdarmshoofd. Pharyngorrhagique, adj. Die bloeding betreffend, pharyngorrhdgisch. - Pharyngospasnie, fl1. [Méd.] Kramp van 't slokdarmshoofd, keeikramp t., pharyngospdsmus m.
- Pharyngo-staphylin, z. v. a. PALATOSTAPHYLIN. - Pharyiigostorne, adj. [H. ii.]

Den rand des slokdarins tot mond hebbend. Pharyngotome, rn. [Chir.] Lancet voor de
snede van 't slokdarmshoofd of de opening van 't
spijskanaal, pharyngotoom in. - Pharyngotonhie, t. Snede 1. van 't slokdarmshoofd. Pharyngotowique, adj. Die snede betreffend,
p/tar yng 0 tó misc/s.
Pharynx, in. [Anat.] Boveneinde n. of -apesung t. des slokdarms, slokdarmshoofd, keelgat n.,
keel t.
Phascoehoère, ni. [H. n.], Z. PHACOCHERE.
Phascoldé, e, adj. [Bot.] Baardmosachtig.
Phaseolaretos, m.[H. n.] Buidelbeer of

koala van Nieuw-Holland. - Phascolonie, m.
[El. n.] Buidel-mormeldier n., wombat 1. [phas-

colomys].
Phase, 1. [Astr.] Lichtgestalte, lichtafwisse-

ling, schijngestalte, inz. elke der verschillende gestalten, waarin de maan (ook Mercurius en Venus)
ten gevolge van hare onderscheidene standen tegen
de zon en de aarde, zich aan ons oog voordoet,
p h a s e t. - (leg.) Verandering t., afwisselend
verschijnsel n. (b. v. in eene ziekte);geclaantewisseling f. in de toestanden van 's menschen leven, van
de fortuin, van de beschaving, enz.
Phasèle, im, Phase ll e, t. [Anc. mar.] Ligt
roei- en zeilschip n.
Pbaséole, t., Z. FASEOLE. - Phaséolé, e,

Phaséolin, e, adj. [Bot.] Snijboonachtig, snijboonvormig. - Phasëoline, t. [Chirn.] Bijzon
dere stof f. uit eene vergiftige boonensoort, p h aseoline t. - Phaséolique, adj. [Chim.]:
Acide ph-, boonenzuur n.
Phasianide, adj. [H. n. ] Naar den fazant
gelijkend. - PHASIAMDES, m. p1. Fazantensoorten t. p1. - Phasianoptère, adj. [H. n. ] Fazantvleugelvormig.
Phasnie, m. Grjpsprinkhaan m., een insect,
dat zijne prooi met de voorpooten grijpt; wandelend blad n. (ph- feuille sèche).
Phasque, m. [Bot.] Baardinos n.

Phasquier, Phastier, in., Z. FASQIJIER.

Phatagin, m. [H. n.] Langstaartig schubdier n. (aan Afrika's westkust), p h a t a p e n in.
Phatniorrhagie, t. [Méd.] Bloeding t. uit
de tandkassen.
Phavier, m. [H. n,] Houtduif f. (pigeon ra-

mier.)

Phé, m. [H. n.] Kleine soort van sibérische

veldrat of hamster f.

Phébé, t. (podt.) De maan, de maangodin,
P h n b t t. (in de Myth. dezelfde als Diana z.

DIANE). - Phébus, m. (pr. fë-buce) (poét.) De

Zon t., de zonnegod, P h ce b u s m. (in de Myth.
de naam van Apollo als god des lie/its en der dichterljke ingtving). Le blond Ph- , de blonde Phoebus,
de Zon. Les rayons de Ph-, de stralen der Zon.
- Ph- la inspird, Ph oebus of Apollo heeft hem
bezield (begeesterd) . - (fig. et fam.) Gezwollenheid
in de rede, hoogdravendheid t., brommende, duistere stijl, bombast m.; Ii donne dans ie ph-, hij
valt in 't hoogdravende, hij spreekt bombast.
Phéci, m. [Mi!.] Jagersmuts f., muts der fransche ja,gers te paard in Algerie, fe s s of fe s s i m.
]P hegoptère, adj. [Bot.] Aan den voet der
heesters groeijencl (van varenkruiden).

Phellandre, m.. of Phe ll andrie, t. jBot.],
z. v. a. ci&uë aquatique.
Phellodrys, m. (pr. —drice) [Bot.] Kurkeik iii. - Phelloplastique, t. [Didact.J liet

beeldsnijden uit kurk, kunst om uit kurk allerlei

4390

--

PHÉNAKISTICOPE

figuren en inz. afbeeldsels van monumenten te
snijden, phelloplastiek f.
Phenakisticope of Phéiiakistiscope, m.

[Phys.] Stroboskópi^che schijf f., een oogmisleidende
toestel, bestaande uit eene bordpapieren schijf, die
aan haren rand vierkante openingen heeft, tusschen
welke een en hetzelfde voorwerp in zijne verschillende opeenvolgende standen bij zékere beweging is
afgebeeld; wordt nu de schijf om hare as gedraaid
en ziet het oog door de achtervolgende openingen
in een' tegenover de figuren geplaatste spiegel, dan
schijnt het afgebeelde voorwerp wezenlijk de voor
beweging te volbrengen. (wereld.-gestld
Phene, f. [H. n.] Soort van gier m. der Oude
Phengite. m. ] Minér.] Glanssteen m., kalk
een doorschijnende, teerlingvormige, sterk-spathi.,
opbruisende steen, p h e n g i e t m.
Phénicine, f. [Chico.) lndigopurper, purperpoeder n., een purperroode nederslag, die door optossing van den indigo in zwavelzuur onder toevoeging van zoutzuren kalk wordt verkregen. p h ce
n i c i n e f. — Phénicisme, m. [ Méd.] Mazelen f. pl., roodvonk n., p h ce n i c i s in u s m. —
-

Phénicoptère, m. [11. n.], z. V. a . BECHARU .
— Plhéuigme, m. [Méd.] Ziekelijke roodheid f.

van. 't gelaat; — roodmakend middel n. voor 't vel,
phcenigmus m.
Phénisseau, m. (verklwr,. van phénix) Jonge
hkwii,tx m. — (fig.) Bij uitstek zeldzaam, naauwe/s e vinden voorwerp n.
Phénix, m. Zonnevogel, een fabelachtige 11 0. 1dervogel m., dien de Ouden voor eenig in zijne
soor t hielden, en van welken zij voorgaven, dat
hij, na 5 eeuwen geleefd te hebben, zich op een zelfbereid leger verbrandde, om weder uit zijne asch
herboren te voorschijn te komen, p h ce n i x m. —
(fig.) Uitstekend, voortreffelijk, in zijne soort eenig
persoon: 11 est Ie ph- des orateurs, hij is de ph ceii i x der redenaars. — [Astr.] Zuidelijk sterre beeld n., P h ce n i x m. --- [Bias.] Phoenix (vgl.
IMIIIORTALITÉ). — [Bot.] Wild onkruid n. reet
rood zaad, p h. ce n i x. — [H. n.] Phoenix, naam
van een' nachtvlinder.
,Phénogarne,, Phénoganiie, Z. V. a. PHA^

,

,

NEROGA!llE, PHANEROGAIIIE.

Phénoniénal, e, adj. Naar een phcenomeen
of verschijnsel gelijkend. — (fig. et tam.) Vreemd,
wonderlijk, wonderbaar. — Phénouméualement, adv. Op vreemde, wonderlijke wijze. —
Phénoinénalisine, m. [Didact.] Wijsgeerige
leer f., bij welke men zich alleen bepaalt tot hetgene onder de zinnen valt, phcenomenalism u s n. — Phénotuenaliste, m. Volger, aan
-hangervdil,p
ce n o en e is a l í s t m.
Phéiionnène, m. [Didact.] dl wat onder de
zinnen valt, verschijnsel, inz. lucht-, hemel-, na
lucht-, hernelteeken n., p h ce n 0--turveschijnl,
meen n.: Les ph-s de l'attraction, de la pesanteur, de l'électricité, de verschijnselen der aan
zwaarte, der elektriciteit. La migra--treking,d
tion des oiseaux est un ph- Bien singulier, het
trekken der vogels is een zeer zonderling verschijnset. Les comètes, les météores sont des ph-s, de
kometen, de verhéoelingen zijn luchtverschjnsels.
--Les pliénonnènes dune maladie, de verschjnselen (symptomen) eener ziekte. — (fig. et fum.)
Vreemd voorval n., zonderlinge gebeurtenis f., iets
vreemds, een wonder n.: C'est un pil- de vous voir,
't is iets vreemds, zeldzaams, als men u te zien
krijgt. Cet enfant est on petit ph-, dat kind is
een klein wonder.
Phénonlénographie, f. [Didact.] Beschrpving van hetgeen onze zinnen treft, van de natuurverschijnselen, p h w n o m e n o g rr a p h i e f. —
Phénoménographique, adj. Die beschrijving
betrefend, phcenomenográphisch. —Phénomenologie, f. Verschijnselenleer, leer der natuurverschijnselen, phcenomenologíe f. —
Phénornéirologiqvie, adj. Die leer betreffend,
phaenomenolOgisch.

Phénopode, adj. [H. n.] Met zigtbare voeten.
Phéocephale, ad,/. [H. n.] Met bruinen kop.
— Phéolépide, adj. [H. n.] Met bruine srhubben (van dieren en gewassen). — Phéolengne,

adj. Wit en bruin.

Phéon, m. [Bias.] Dubbel of drievoudig ge-

weêrhaakt pijlijzer n.

Pheophthalme, adj. [H. n.] Met bruine

PHILOCRYSE.

oogera. — [Bot.] Met bruine oogvlekken. — Phéopode, adj. [H. n.] Br'uinvoetig. — Pheoptère,
add. [H. n.] Bruinvleugelig; bruinvinnig.
Phérécratien, m. (of als adj. m. Vers ph-)
[Lilt. ane.] Zevenlettergrepig trochaïsch-daktylisch
vers, pherekra tisch vers n. (naar den griekschen dichter Pherékrates).
5 Pheiighydrie, f. [Med.] Watervrees f.,
pheugydron n.
Phialithe, m. [H. n.] Fleschsteen, eene fleschvormiue steen -concr étie f.
Philadelphe, adj. Broederminnend, broederof zusterlievend, p hula d é l p h i s c h. — PHILADELPHE, m. [Bot.], z. v. a. LILAS. -- Philadelphé, e, adj. [ Bot.] Syringvormig -- PHILADELPHÉES , f. pl. [Bot ] Syringsoorten f. pl. -- Philaíèthe, adj. m [Myth.] Waarheidminnend (een
toenaam van Jupiter).
Philandre, m. [.H. n.] Surinaamscheneas m.,
boschrat f. (ook cayopoliin en faras geheeten), eene
buidelrat, die hare jongen op den rug draagt.
Philanthe, adj. [bidact.] Bloemenminnend,
bloenulievend. — PHILANTHE, m. [.H. n .] Bloem
wesp f. — Philantheurs, m. pl. [H.. n.] Bloem
pl.
-wesportnf.
Philanthrope, m. Menschenvriend, p h, i l ant h r o o p m.: Cast un ph-, of als adj. Ii est ph-,
't is een menschenvriend, hi is menschlievend. —
Philanthropie, f. Menschenliefde, menschlievendheid f. — Philanthropique, adj. Menschlievend, menschenrrtinnend, liefuerijk, vergevensgezind,
p h i 1 a n t h ró p i s c h. — Philaiithropisine, m.
Stelsel n., gevoelens n. pl. der menschenvrienden.
— Philauthropornane, m. Dweepachtig, overdreven menschenvriend rn., inz. hij, die steeds de
warmste menschenliefde in den mond voert, p Iiila nth r op om a a n. — Philanthropoinanie, f.
Dweepachtige, overdreven menschenliefde f.
Philarétie, f. (pr. t=c) [Didact.] Zuivere en
beoefenende deugdliefde f.
Philargig9ze, adj. [bidact.] Rustlievend.
Philargyrie, f. [Didact.] Geldliefde f., gouddorst m , hebzucht f.
Philantie, f. (pr. t=c) [Didact.] Eigenliefde,
zelfzucht f. (egoïsme).
Philerene, m. [H. n.] Soort van wespenbfj f.
Philétère, m. [Bot.], z. V. a. BASILIC sauvage.
Phileare, m. [H.. n.] Soort van horenkever in.
Philharmonie, f. Toonkunstliefde f. — Philharnionigaue, adj. Muzak- of toonkunstlievend
(inz. van muzijkgezelschappen gebézigd): Soeiété
ph-, toonkunstlievend gezelschap n., p h i t h a r m ónische sociëteit f.
Philhellène, adj. Griekenlievend, de Grieken
beminnend of voorstaand, p h i l h e l l é n is c h. —
PHILHELLENE, m. Gr iekenvriend, voorstander der
Grieken (inz. der nieuwere Grieken tijdens hunnen vrijheidsoorlog), p h i l h ell e e n m. — Vrij
dienst van Nieuw-Griekenland. —-wilgerm.n
Philhellenisn,e, m. Griekenliefde f., liefde voor
(zich
vrijvechtende)
Grieken, p h i l h e l l e n i sde
m u s n.
% Philiátre, m. [bidact.] Vriend, liefhebber
der artsenijwetenschap; — student in de medicynen. — Philiátrie, f. Liefhebberij studie der geneeskunde, voorliefde f. tot de artsen2,jwetenschap.
— Philiátrique, adj. Geneeskunstlievend, p h i
-lidtrsch.
Philippine, f. [Chir.] Soort van spuit f.
Philippique, f. Heftige strafrede, krachtige
rédevoering f., waarin iemand ten toon gesteld,
doorgehaald, ontmaskerd wordt (gelijk die de atheensche volksredenaar Demosthenes tegen koning Philippus van Macedonië uitsprak), p h i l i p p i c a f.
— Philippisme, m. [Hist. rel.] Party f., gevoelen n. der philippisten. — Philippiste, m.
Aanhanger, volgeling van Philippus Nlelanchton;
— ook: aanhanger van den laatsten franschen koning Louis-Philippe en diens geslacht (orleanist),
philippist m.
Philistin, m. (in de duitsche studententaal)
(denigr.) Niet-studérende. burgerman, inz. koop
-man,philstj.erm
Phillyrée, f. [Bot.] Steenlinde f.
Philohiosie, f. [Didact.] Levenslust in., liefde f. tot het leven. — Philocalie, f. Liefde voor
't schoone en nette, reinheidsliefde f. — g Philocryse, f. Gouddorst m., geldzucht f. — Philo.

-

-

PHILODOXIE
doze, adj. Sterk aan zijne gevoelens verkleefd. —

Ook als subst.: Vasthouder m. van zin gevoelen.

— Philodoxie, f. Gehechtheid f. aan eigen begrippen. — Philogyne, adj. Vrouwenlievend. —
PHILOGYNE, m. Vrouwenvriend, liefhebber m. der
vrouwen. — Philogynie, f. Vrouwenliefde,
zucht f. voor 't schoone geslacht. — Philologie, f. Taallie fde, taal- en oudheidkunde, taalge-

PHLASE .
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spitsvindig redenéren; noodeloos redenéren en rédetwisten. — Philosopherie, 1. (dénigr.) Valsche
wijsbegeerte f. — 5 Philosophesque, adj. (dénigr.) Schijnwijsgeerig, den valschen wijsgeer eigen.
— Philosophesse, f. (iron. et burl.) Vrouw,
die den vrijgeest uithangt. — Philosophie, f.
Wijsheidsliefde; wijsheids- of waarheidsleer, wijs
kennisleer, verstandswetenschap , weten--begrt,
schap van de wetten en voorwaarden der redelijke
kennis van God, den mensch en de wereld, kennis
der dingen in hunne oorzaken en gevolgen; studie f.
der natuur en der zedeleer. On divise la ph- en

leerdheid, laalwetenschap, kennis f. der talen en
hare letterkunde. -- Philologique, adj. Taallievend, taal- en oudheidkundig, taalgeleerd; tot de
taal- en oudheidkunde behoorend, die betreffend,
phi,lofógisch. — Philolof;iquement, adv. quatre parties: La logique, la morale, la physiOp taal- en oudheidkundige wijze. — Philolo- que et la métaphysique, men verdeelt de w jsbegue, m. Taalvriend, taalgeleerde, taalkundige, geerte in 4 deelen: de redeneerkunde, de zedekuntaal- en oudlheidvorscher, inz. kenner, beoefenaar de, de natuur- en de bovennatuurkunde. — Stelder klassieke oude talen, letterkunde en geschiede- sel n., leer van dezen of genen beroemden wijsgeer,
nis, p h. i l o l o o g m. — Philoloeuer, v. n. van eene wijsgeerige school. Solon la ph- de Pia(iron.) Zich met taalstudie bézig houden; den phi- ton, de Descartes, volgens 't wijsgeerig stelsel van
lolooq of taalkundige uithangen. — Philoma- Plato, van Descartes. — Stelsel n. van beginselen
thie, f. Leergierigheid f., leerlust m., zucht f. voor of gronden , die men aanneemt om eene zékere
cte wetenschap. — Philomathique, adj. Leer- klasse van natuurverschijnselen te verklaren. Phgierig. weetgierig, p h i l o m á t i s c h.
corpusculaire, z. CORPUSCULAIRE. — Werk n., dat
Philonièle, f. (poet.) Nachtegaal m. (rossi- de eerste beginselen, de grondwaarheden van deze
gnol), phUomé1e, filomeel f. (naar Philo- of gene wetenschap of kunst bevat: La ph- de la
méle, dochter van Pandi.on, koning van 4thenen, botanique, de la médecine, de fart de in guerre,
welke, volgens de mythologie, nadat haar zwager de philosophic of grondbec inselen der kruid-, geTereus haar onteerd en voorts de tong uitgesneden nees-, krjgskunde. — (in geheel zedelijken zin) Zéhad, in eenen nachtegaal werd veranderd).
kere verhevenheid van geest en vastheid van ziel,
Philoiiiétor, adj. et subst. m. [H. n.] Moe- waardoor de mensch zich boven den invloed van
derlievend, moederlievende m. (iron. bijnaam van de wisselvalligheden des levens weet te verheffen:
sommige vorsten der oudheid). - Philonium, m. I1 n'y a point de ph- á 1'épreuve de cola, daar
(pr. — ome) [Anc. méd.] Pijnstillend middel n.
geestkracht bestand, op die proef be--tegnis
(naar den arts Philon benoemd). —Philonotis,f. zwjkt onze philosophic. — Ph- chrétienne, chris(pr. —tice) [Bot.] Soort van ranonkel m. — Phi- lelijke, aan de waar heden des christendoms ontlopator, adj. et subst. in. Vaderlievend, vader
leende geestkracht of zielsgrootheid , christelijke
ijnaam van den vadermoorder-lievndm.(rob philosophic. Ph- pa enne of naturelle, heidensche
Ptoleméus IV.) — Philopatridalgie of Phi- of natuurlijke, alleen aan 't licht der rede ontlopatridomanie, f. [Méd.], z. v. a. NOSTALGIE. leende philosophic. Ph- naturelle, natuurlijk ge— Philopatridaleique of Philopatrido- zond verstand, juiste beoordeeling en waardéring
manique, adj. Door heimwee gekweld, aan heim- der voorkomende zaken. Savoir se contenter de
wee lijdend. — Philopatridomaniaque, m. peu, eest bonne ph-, zich met weinig te kunnen
_Heirnweelijder in. — Philophane, adj. [Didact.] vergenoegen , is ware levenswijsheid. -- WetenLichlminnend.—Philophauie, f. Lichtliefde f. — schap f., welke men onder dien naam aan de hoogePhilopolite, adj. Zijne medeburgers beminnend.
scholen onderwijst: Professeur de ph-, hoogleeraar
Philosophaille, f. (dénigr.) Philosophen- in de philosophic of wijsbegeerte. Faire son cours
dom n., de groote hoop m. der zoogenaamde w ijs- de ph-, of absol. Faire sa ph-, zijnen philosophischen
geeren, 't wijsgeerig gepeupel. — lPhilosophail- cursus houden, de lessenreeks over de w jshegeerte
ier, v. n. Den philosooph of wijsgeer uithangen, bijwonen. — [Typog.] Dessendiaan f., eene letter
gedurig philosophéren. — Philosophale, adj. f. tusschen mediaan (cieéro) en garmond (petit ro(alleen voorkomend in): Pierre ph-, steen m. der main). -- Philosophique, adj. Wfjsgeerig, ver
wizen , het (nooit verkregen) resultaat van het
-standwechplijk,sdmnerastreven der alchimisten, om de onedele metalen in tig ; grondig onderzoekend , denkend , p h it o s ógoud te veranderen. — (fig.) Zeer wenscheljke, p h is c h. Raisonnement, Conduite ph-, wijsgeerige
maar onmogelijk te vinden zaak f. — (fig. et fain.) redenéring f. , wijsgeerig gedrag n. Esprit ph-,
I1 faut qu'il alt trouvé la pierre p-, hij moet goud wijsgeerig denker m., iemand, die helder en gerekunnen maken (van iemand wiens uitgaven zijn in- geld, vrij van vooroordeel en hartstogt redeneert.
komen ver te boven gaan). — (iron.) I1 na pas — Grammaire ph- , wijsgeerige spraakleer f. —
trouvé la pierre ph-, hij heeft het buskruid niet [Alch.] Or ph-, philosophisch goud n., het door kunst
uitgevonden (van iemand, die niet veel verstand voortgebragte goud , dat de alchimisten zochten.
heeft). — Philosophastre of Philosophá- Signes ph-s , philosophische teekens : de Steenbok
tre, m. [Didact.] Vulsche wijsgeer, schjjnwisgeer, en de Waterman. — Philosophiquemeut,adv.
schjnwijze, philosopháster m. — Philoso- Op wijsgeerige wijze, als een wijsgeer: Agir, Parphe, in. (eig. wijsheidsvriend) Wijsgeer, beoefe- ier, Itaisonner ph-. — Philosophisme, m. Genaar der philosophie of wijsbegeerte, p h i 1 o so op h, waande of schijn-philosophie, leer der valsche wijsfit o z o o f m. — Mensch, die een stil en tevreden geeren , schijnwijsheid , quasi- verlichting f., p h ileven, ver van 't gewoel der wereld, leidt: I1 vit to s o ph ism us n. — Philosophiste, m. Schijnà la campagne en vrai ph-, hij leeft als een echte wijze, schijn-philosooph, iemand, die onder voor
philosooph op 't land. — (bij misbruik ook qebézigd
alle vooroordeelen af te schudden, de-wendslva
voor) Vrijgeest, onrjeloovige m. — [EeD.] Stu- algemeen aangenomen grondbeginselen en gevoelens
dent m. in de philosophie. — [Alch.] Zoeker van trotseert, philosophIst m.
den steen der wizen, goudmaker, philosooph. —
-I- Philotechnie , f. [Didact.] Kunstliefde f.,
Philosophe wordt ook van vrouwen gezegd: Cette kunstzin m. — -^- Philotechnique, adj. Kunstfemme a une grande force d'áme, eest on vrai lievend. — Philotésie, I [Ant. gr.] Het gezondph-, die vrouw bezit veel zielskracht, zij is zegt heid-drinken, het toedrinken, vriendschaps-toast m.,
wijsgeerig. — liet wordt ook als adj. gebruikt: Un gezondheid f.
rol ph-, een wijsgeerig koning m. Un siècle ph-,
Philtre , m. Liefde- of minnedrank, toovereene wijsgeerige eeuw f. -- Philosophènne, m. drank m., liefdekweekend middel n ., een drank,
Wijsgeerige redenéring of beschouwing f., wijsgee- kruiderij , enz. om liefde op te wekken, p h i lrig onderzoek, philosophisch vraagstuk n., w jsgee- trum n.
ripe rneening of bewering f., philosophéma m.
Phimosique, adj. [Chir.] Door de voorhuidsPhilosopher, V. n. Over wijsgeerige voorwer- vernaauwing veroorzaakt , daarvan afhangend,
pen of vraagstukken handelen, grondig, verstan- p himó s is ch. — Phimmmosis, m. [Chir.] (pr.
dig denken en navorschen; uit gronden inzien, be- fi-mo-zice) Voorhuidsvernaauwing f. , spaansche
sluiten, bewijzen; zich duidelijke begrippen en voor
kraag m., phimósis f.
iets zoeken te maken, wijsgeerig eene-stelingva
Phlase of Plilasnie, m. [Chir.] Kneuzing
stof behandelen, de oorzaken der dingen nasporen, of indrukking van een vlak been , phi a sis of
philosophéren, filo.zo féren. ' Ook: te thlasis f.
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PHLÊBARTÉRIOPIALGIE -

PhIébartériodi
ie of Phlébartério•
2erspattig slagadergezwelo
dialyse, f. [Méd.]
- ]P lilébartériodiaigique, adj. Dat gezwe
betreffend. - Phlébectasie, f., Phlébenrys.

nie, m. Uitzetting van eene bloedader of van eer,
gedeelte daarvan, aderspat, p h e b é t a s i s t.
phlebeurIsma ii. - Phlébite, t. Bloedaderontsteking, phlebitis f. -- Ph1éboderrne
PMebodezrné, e, adj. [Bot.] Met geaderdc
huid. - Phlébographe, m. [Anat.] Bloedaderbesc/irjver, phlebograap/t m—Phlébographie, t. Bloedaderbeschrjving f. - Phlébographique , adj. Bloedaderbescfirjvend , p ii I eta
g r dp lii Sc Ii. - Phlébolithe, at Adersteen in.,
steenachtig ligchaam II. in de bloedaderen. —Phlébologie, t. Leer t. van de bloedaderen. - Phléologique, a dj. Die leer betreffend, p lii e b aIdgisch. - Phlébopalie, 1. Bloedaderpols m.
beweging f. der bloedaderen. - Phlébophoi-e,
adj. [Bot.] Geaderd, mei aderen. - Phlébo.

b

phthalwotomie, t. [Clsir.] Kunstmatige ope-

ning der oppervlakkig liggende oogaderen, oogaderlating t., op ii th a ins o p Ii le b a to mi e f.—Phlé-

bophthatinotoniique , adj. De oogaderlating

betreffend, oplsthatmoplilebotd rn isch. Phléboptère, adj. [H. IL] Met geaderde vleugels (van insecten). - Phléboi-rhagie, Phléborrhexie, t. [Mdcl.] Breuk, scheuring eener
ader, na welke bloeding volgt, aderbreuk, p P 1 eborrhagie, phieborréxis t. - Phléborrhagique of Phlébori-hectique, adj. Tot de

aderbreuk of aderscheuring behoorend, p P le b a

rhdgisch,phleborrëktisch.— PhIébo
tome, im [Chir.] Lancet om eene ader te openen,

om ader te laten, laat -lancet ii., laatvljm t., laat-

ijzer n.; snepper, phlebotoom in. - Phlébotomie, f. Aderlating t. - Aderontleding f. Phlébotomique, adj. De aderlating, de aderontleding betreffend, p ii 1 e b a t ô m is c h. —Phlébotoiniser, v. a. ,[Chir.] A d erlaten, eene ader
openen. - SE PHLEBOTOMISER , v. pr. Gelaten
worden, eene aderlating ondergaan. - Zich zelven
aderlaten. - liet part. passi is ook adj.: Malady
phlél)otomisé, e, gelaten, adergelaten zieke m. en t.
- Phlébotoniiste, m. Aderlater; - voorstander der aderlatingen. [Anat.] dderontleder,
phlebotomist. - Ook als adj.: Barbier phi-,
aderlatend barbier m.
Phiégéthon of Pyréphlégéthon , m.

[Myth.] Vuurvloed in., eene van cie rivieren der
onderwereld, die, in plaats van water, auurstroomen met gloe'ijende rotsbrokken voortstuwde, p h t
g e t h a n in.

Phleghyniéiiite , t. [Méd.] Sljmvliesontste
phlegmymenitis t. - Phlegiiia.-steking,
gogue , Phieginasie , Phiegmatie etc., z.
FLEGM— .

]Phlegrne, ]Phiegmon etc, , Z. FLEGME, enz.

Phlégréeu, ne, adj. [Glogr. et Hist. anc.]
Tot Phlegra (een landschap in Macedonië) of zijne
inwoners behoorend , phiegrceisch. Champs
pil -s, phlegrceische velden n. pl., waar de met de
goden strijdende giganten of reuzen door den bliksem van Zeus vernietigd werden, brandvelden ii.
pl., inz. de zwavelrijke vlakte bij Cuma.s in Beneden-Italic. (viegelvormigPhléodé, e, Phléoïde, adj. [Bot.] Dorsch
Phlécecien , ne. Phléogoiiiinîque, adj.
[Bot.] Op de boomschors groeijend.
Phléoïde, adj., z. PHLÉOPÉ.
Phiogisticien, ne, adj. et subst. [Didact.]
Aanhanger in., aanhangster t. der leer van 'tphlogiston (z. 't volgende woord). —PhIoistique,m.
{Chim. anc.] Brandstof t., brandbaar beginsel n.,
zuiverste en eenvoudigste brandbare grondstof f.,
door Stahl in 't gebied der chemische wetenschap
op den voorgrond gesteld, maar door Lavoisier uit
die eerepiaats verdreven, p h 1 o g I s t 0 n fl.—PHLOGISTIQUE, adj. Brandstofhoudend, brandbaar, p hl o
g I s t is c h. - [ Md.] Geschikt om inwendige
warmte te ontwikkelen. Médicament phi-, of als
subst. PHLOGISTIQIJE, m. Hitte ontwikkelend middel n. Maladies phi-s, door ontsteking veroorzaakte ziekten t. pi. - Fblogistiqué, e, adj.
[Chim. knc.] Brandstofhoudend, ontbrandbaar of
verkczlkbaar (naar Stahls theorie): Air phi-, z. v. a.
-

OAZ phiogistique. Acide sulfurique ph!-,

zwavelig

zuur (acide sulfureux). - Phiogistologie,

PIIONIQIJE.
Phiogochimie , t. Leer t. der ontbrandbare
ligchamen. - Phiogistologique, Phiogisto
ehinsique, adj. Die leer betreffend, p bIo gistolôgisch, phlogochémisch.—Plilogode,

Phlogoïde , adj. [Méd.] Ontstoken, vlammig,

vuur -rood.

.- Phiogopappe, adj. [H. n.] Met
vuurroode kuif of pluim. - Phiogopyre, f.
[Mid.] Ontstekingskoorts, phiogdpyra t. -

Phiogose, I. [Méd.] Plaatselijke ontsteking, inz.
vliegende hitte, voorbijgaande roodwording van 't

aangeziqt, phlog ô s is t. - Phiogosé, e, adj.
Ontstoken, met plilogosis behebd. - Phiogo
ser, V. 0. Ontste/cen, eene dgte ontsteking teweeg
brengen. .- Phiogosique, adj. [Minér.] Door
't vuur vooutgebragt. - Phiogurgie, t., z. v. a.
PHLOGOCHIMIE. - P hioloti-ibe , m. [H. n.]

Schorskever m.

]

Phloinide ofPhloinis, t. (pr. 110-mice) [Bot.]

Wolbloem 1., kaarskruid n., jeruzalemsche salie t.,
een pronkgewas van vele soorten, waartoe de (ecu
leeuwenoor, de saliestruik e. a. be--westar,h

hooren. - Phloiiioïdes of Phioinidées, I. p1.
Wolbloemsoorten t. p1.
Phloi-idzine, t. [Chim.] Radicaal n. of organische grondstof t. in den versclien wortelbast van
appel-, peren-, kersen- en prudneboomen, p hi aridzine of (beter) phlorrhizjne 1.
Phiose of Phlox, in. [Bot.] Vlambloem t.,
een nieuw -hollandsch pronkgewas van velerlei

soorten.

Pblyacogi-aphe, m. [Litt. anc.] Schrijver

van grappige werken, koddig voorsteller in. van
ernstige stukken. - Phiyacogi-aphie, t. Koddige voordragtswijze t. eener ernstige geschiedenis;
kluchtspei n.
Pblyctène, t. [Méd.] Waterblaasje n., inz. in
't oog, phly ktcena t.; - valsche druiper m. Phlycténoïde, adj. [Meld.] Blaas- of biaartjes
naar hittepuistjes gelijkend. - Phlyse, f.-achtig,
[Me d.] Het uitbreken van waterblaasjes op de
huid, phlysis t. - Phlysacioii, m. [Mëd.]
Hitteblaas, brandblaar t.
Phocacé, e,adj. [H. n.] Bob- of zeehondvor
enig. - PHOCACEES, m p1. 1-tobbensoorten t. p1.,
phocaceen t. p1. - Phocas, m., Z. PHOQUE.
- Phoeénate, m. [Chim.] Phocenine -zuur
zout n. - Phocène, m., z. v. a. MARSOUIE.
- Phocénine, t. [Chim.] Vloeibaar nader bestanddeel n. van de dol/ijntraan, p h a c e n i n e t.
-

- Phocénique, adj. [Chim.]: Acide ph-, pho-

cenine- of deiphine -zuur n., een bestanddeel van
de dolfejntraan , alsook van de rijpe zaden van
viburnum opulus (gemeene sneeuwbal). - Pho
cm, e, adj., z. v. a. PHOCACÉ. , ,

Phcebé , Phiebus , z. PHEBE , PHEBUS. Phsnieine, t, Z. PHENICINE. —,Phcenicoptè
Phornieopyie, etc., z. PHEMU—. —Phoi--ie,
Ilix, m., z. PHENIX.
Pholadacés of Phoiadah-es, m. p1. [H.n.]

Geslacht n. der pholaden of boorschelpdieren ii pl.

- Pholade, t. [H. n.] Boorschelp n., zeedadel m.
- Pholadier, m. [H. H.] Dier ii., dat die schep
bewoont, boorschelpdier n., steenboorder m., die in

de hardste oeverrotsen boort en in het duister licht
geeft. - Phoiadite, t. Versteende zeedadel of
boorschelp t.
Pholidobène, adj. [H. n.] Met geschude voeten. - Pholldoptrides, m. p1. [H. n.] Geschubde slangen t. p1. - Pholidote, adj. Geschubd.
- PHOLIDOTES, m. p1., z. v. a. PHOLIDOPHIDES.
Phonascie, t. [Ant. gr.] Stemoefening, spraak-

en zangoefening t.
Phonaspiste, adj. [H. ri.] Venijnig: Serpents
ph-s, of als subst. PHONASP1STES, M. pi. Venijnige
elangen t. p1. (welker bovenkaakstanden allen venijflip zijn).
Phonasque, m. [Ant. gr.] Stemleider, zangeeraa r m. - Phonation, t. Stem- en spraakvorming. - Phonétique, adj. [Didact.] De stem
2f 't geluid betreffend, het spraakgeluid voortbren'end, phondtisch. - Ecritureph-, klankschrift n.

- Phonétiquenient, adv. Op phonétuche of
iankafbeeldende wijze. - Phonique, adj. [Phys.]

Den klank betreffend, klinkend, p h 0 n i S c h. -

Toûte ph-, klankgewelf n. Centre of Foyer ph-,

honisch middelpunt, stem- of klankpunt n., de
) l aats, waar de sprekende of roepende persoon bp
ene enkelvoudige echo moet staan. Kaididoscope:

PHONOCAMPTIQIJE

PHRAS1
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vloed rn. van den ihosphovzuren kalk op de dier
V. a. KAL1IDOPHONE. - PhonocanJptique, adj. [Plijs.] Stembuiqend, klanlîbrekend, lijke huishouding. - [Chim.] Herleiding eener stof
p h a n a k a m p t i S C It: Centre of Foyer pil-, stern- tot phosphorzuur zout; het phosphOrisch maken,
buigingspunt, p/ionokarnptiseh rnddelpunt is., de phosphorisátie t. - Phosphoiiser, v. a.
plaats, van welke 't geluid bij eene echo wordt [Chim.] Phosphoriscis maken, tot den toestand van
teruggeworpen. - PHONOCAMPT1QUE, t. [Phys.] phophorus brengen, p h 0 s p h o r i s é r e n. - SE
Leer der klankwerkaotsinq, der klankbreking, PHOSPHORISER, V. pr. Tot phosphor worden, phos
pliossokarnpsle t. - Phonographie, f. ph.orisch gemaakt worden. - Pliosphorite, t.
[Gram. génlr.] KlanksChrift n., klanksChrijfkunst, [Minér.] Phosphorzure kalk, p h o s p ii o r i e t rn.,
afbeelding t. der spraakgeluiden door liet schrift, eene soort van apatiet (vgl. APATITE). - Phos
p ii 0 fl 0 g r ap Ii i e k t. - Phonographique, phoritique, adj. Phosphorzuren kalk bevattend,
(rij. Klanksekrjvend, p Ii a n a qr apis isch. - p Ii o s p h 0 5 j t i 5 C h. - Phosphure, rn. [Clsirn.]
Phonolithe, ni. [Minér.] Klanksteen rn., eene Phosphorverbinding t.: Ph- de ter, vhosphorjzer n.
gemengde rotssteensoort, p h a n a 1 1 t is in. - Pho—Phosphtiré, e, adj. Met phosphor verbonden.
Photel, in. [Bot.] Pharao's vijgeboom m.
no1oge, f. [Gram.] Klankleer t., wetenschap
Photinge, f. [Ant. gr.] Soort van dwarsfluit t.
Phonologiqae,
van de spraakgeluiden. adj.
De klankleer betreffend, p ii a n a lO g i s C Ii. Photizite, t. [Minér.] Natuurlijk kiezelzuur
mangaan n.
Phonornaehie, 1., Z. V. a. HIATUS, - Phono
Photogène, ei. [Phys.] Lichtstof f., p hot ornètre, m. [Phys.] Klankrneter, werktuig ter bepaling van de kracht der stern of des geluids, g t n i a rn ii. - Photogéniqate, adj. Door 't
licht
voortgebragt, p P o t o g t a i a ch: Images ph-s,
V 1 a ii a us t t e r as. - Phononiétrie, f. Klankmeting f., gebruik n. des klankrneters. - Phone- lichtbeelden, door de daguerreotype voortgebragte
niétrique, odj. Klankrnetend, den kla.nkmeter en beelden n. p1. -- Photographe, rn. Lichtbe
- Vervaardiger van lichtbeelden, p P a--schrijve.
ZijSi gebruik betreffend, phonorneitriseh. Phonométriquernent, adv. Op klankmetende t 0 g r a a i h rn. - Photographie, f. Lichtteewijze.
kening, het lichtschilderen, d a g e r r eo t p p ie (z.
Phoqee, in. [H. is.] Rob, zeehond to. (waar- aId.) . p ii 0 t 0 g r a p h ie t.; ook: lichtbeeld n., inz.
van de verschillende soorten veau mann, vache een lichtbeeld op papier. - Photographique,
marine, lion mann, ours marie, éléphant mann, adj. In lichtbeelden voorgesteld, tot lichtbeelden
zeekalf, zeekoe, zeeleeuw, zeebeer, zeeolifant, ge- dienstig. Papier ph-, photogrdphisch papier n.
- Photologie, t. [Didact.] Leer des lichts,
heeten worden).
Phoranthe, m. [Bot.] Bloembodern no. (door- lichtleer t. - Photologique, adj. De lichileer
gaans clinaiithe of réceplacle geheeten), phoran- betre//'end., photolô gisch - Photomagnétique, adj. [Phys,] Magnetisch door inwerking
tisiurn m.
Phorminge, Phorminx, m. [Mus. ene.] der lichtstralen, photomagndtisch. - PhoSoort van draagbare citer of harp f. bij de Grieken. tolnagilétisme, al. Het door inwerking dec
Phormion of Phormium, (pr. —ome) m. lichtstralen verwekte snagnetismus, p h o t P 0 ni a gnetismus n. - ]Pl otomètre, in. [Phys.]
[Bot.] Nieuw -zeeiandsch vlas D.
S Phoiononiie, t. [Phys.] Bewegingsmeet Lichtmeter, werktuig om de sterkte des lichte te
van t evenwigt en de beweging-kunst,wechap meten, photometer rn. - Photoinétrie, F.
der vaste en vloeibare ligcharnen (een gedeelte der Lcihtmeting, lichtmeetkunst 1. - Photoniétrihoogere werktuigkunde). - Phoronoinique, que, adj. Lichtmetencl, den lichtmeter of zijn geadj. Bewegingsmetend, de beweqingsmeetkunst be- bruik betreffend, photométrisch. - Photophobe, adj. [Diclact.] Lichtschuw. - Phototee/Tenet, phoronórnisch.
Phosgène, m. [Chin.] Door 't licht verwekte phobic, F. [Mëd.] Lichtschuwheid F. der ooglijlucht, de door 't zonnelicht bewerkte verbinding ders. - Photophohique, adj. Lichtschuw, de
van kooloxyde-qas nsetchloorgas, ph o.cgdniurn m. lichtschuwheid betreffend, p h a t op P d b i s c h. - Phosphate, m. [Chim.] Phosphorzuur zout n. S Photophobophthalrne , rn. Lichtschuw
Ph- de chaux, de ten, phosphorzure kalk m., oog n., z. v. a. NYCTOLOPE. - Photophoboijzer n. - Phosphaté, e, aij. Met phosphor- phthalmie, F. Oogontstekinq t. met groole lichtzuur verbonden. - Phosphite, m. Phosphorig schuwheid verbonden. - Photophobophthai
zuur zout n. - Phosphoearburé, e, adj.: niique, adj. Aan die oogkwaal if/dead, p h o t oGaz hydrogmne pis-, met phosphor en kool verbon- phoboph.thdlmisch. - Photophyges, in.
den waterstofgas n. - Phospholéule, rn p1., Z. V. a. LIJC1FUGES. - Photopsie, t. [Mid.]
[Phanm.] Oplossing van phosphor in cccie plan- Ziekelijk licht- of stralen-zien, z. v. a. MARMARYGE.
tenolie. - Phosphore, rn. [Chim.] (eig. licht- - Photosciatérique, f. [Phys.] Leer F. van
drager) Phosphor, phOsphorus rn., eene in de tweede licht en schaduw; z. v. a. GNOMONIQUE. - Phohelft der 17e eeuw ontdekte niet -metallische grond- tosphère, in. [Phys.] Lichtende zonne-atmostof, die inz. tot bereiding van het zuivere phos- spheer F. - Phototype, in. Lichlbeeld n., z. v. a.
phorzuur en tegenwoordig ook tot het vervaardi- IMAGE PHOTOGÉNIQUE. - Phototypie, F. Kunst 1 .
gen van phosphorus-vuurtuigen (lucifers, strijk- der voortbrenging van zulke lichtbeelden.
zwam. strjkkaa'rs/es, enz.) wordt aangewend. PhPhoxe, in. [Anat.] Spitshoofcl, mensch met
zeer spits toeloopend hoofd, p P o x a s in.
sulfunP, met zwavel verbondenphosphor. - Phos
phoré, e, adj. Phosphorhoudend. - PhosphoPhragnie, in, [Bot.] Dwarsschot of scheidrénè se, t. [Méd.] Ziekte, ontstaan uit gebrek of uit vlies is. in vruchten. - Phragrnigère, adj.
overmaat van phosphorzuren kalk in de beenderen, [Bot.] Door dwarsschotten afgedeeld.
phosphorenels is f. —Phosphoreseeiiee, t.
Phrasaire, in. Eerste leesboekje n. voor kin[Pliys.] Lichtgeving t. in duister, eigenschap van deren.
vele liqcliarnen om zonder verbranding in het daisPhrase, F. [Gram.] Zin in., regelmatig zamenter een sterker of zwakker licht te verspreiden, gevoegde woorden als uitdrukking van eens gevhosphorescéntie f. Pb- de l'ocPan, het lich- dachte, uitdrukking; zegswijze, spreekw//ze, spreekten der zee. - Phophoieseent, e, adj. In het manier, p h r a s e F. Phr- claire, courte, obscure,
duister lichtgevend (gelijk b. v. de glimworm en longue, duidelijke, korte, duistere, lange zin of
vele zoogdieren), phosphorescérend. — Phosuitdrukking. Phr- estropide, verminkte, onvollé
phoreux, eise, adj. [Chim .]: Acide ph-, phos- dige uitdrukking. Phr- Feite, vaststaande, aangeh
orig zuur n. Phosphorides, m. pi. [Mi- nomen zegswfjze. - La pPr- Francaise a de ha
air.] Phosphorhoudende mineralen. - Phospho
clarti, de fransche uitdrukking of spraakwendiny
rine, t. [Chi m .] Eene den dieren inwonende licht- bezit duidelijkheid. - (fans.) Faire des phr-s, op
stof, phosphor/ne t. - Phosphoriphore, gemaakte wijze spreken, fraaiklinkende (maar dikadj. [H. ii.] In het duister lichtend (van dieren). wijls zinlédige) uitdrukkingen gebruiken. C'est un
- Phosphorique, adj PhosphOrisch, zeiflichFaiseur, un diseun de phr-s, 't is een woordentend; phosphorhoudend; aan phosphor eigen: Lu- kramer. - (Loc. prov.) Varier la phr-, nu eens
rnière pi-, phosphorisch licht is. Vers ph-s, glimop deze, dan op gene wijs leven of handelen, van
warmen rn. pi. - [Chirn.] Acide ph-, phosphor- verandering of afwisseling houden. - [Mus.] Phrzuur n. Briquet ph-, phosphor-vuurtuiq D. Bon- musicale, muzikale zin of uitdrukking. - [Bot.]
gies ph-s, phosphor-kaarsjes is. p1. - [Arch.] Co
Phr- botanique, beknopte en volledige omschrijving F.
bone ph-, zuil meteen bakenvuur, licht- of vuur- eener plant. - Phras e , e, adj. (en part. passé'
ph-, z.

-

-

-

,

-

--

p

- uil t. - ]P hosphorisation, f. [Md.] In-

van phraser): Style bien phr-, Musique Dien phr-e.
0
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--

Phthanite, f. [Minér.] Soort van jaspis, kie

fjoed afgeronde stijl m., muzak f. — Phraséologie, f. Eigen zinbouw m. of woordschikking f.
eener taal of eens schrijvers: La phr- de Ia langue
francaise, de zinbouw, de eigenaardige zamenstelling ° der woorden tot zinnen in de fransche taal.
— Verzameling van spreek- of zegswijzen; leer f.
van de eigenaardige, niet letterlijk over te brengen
zegswijzen eener taal. -- Phraséologique, adj.
Den zinbouw, de eigenaardige uitdrukhungen betref/end. Dictionnaire phr-, woordenboek van de
eigenaardige spreekwijzen eener taal, p h r a s e o l ócl i s c h woordenboek n. — Phiaser, v. n. Zinnen
vormen, zijnen stijl afronden, in behoorlijke zin
Ook als v. a.: Pllr- Ja musi--snedvrl.—
qu e , elken zin of iedere uitdrukking van een muzilkstuk goed doen uitkomen, zoodat zij met elkan-

-elschifr,ptanm.

Phtlutirti ue , adj. [Méd.] : Médicaments

spoedig doodende middelen en sterke ver
pl.
-iften,phrka.
Phthirlsa:se, f. [Méd.] Lseisziekte, luiszucht
rmmala(lie pédicuIaire), p h t Is i r i a sis f. — [Bot.]
',uisziehte f. der planten. --- IPhthiriasiqie,
;dj. [Méd.] De l iszivkte betreffend; met luisciekte
czar/it. -- Phtlfliridle, f. 1 tI. n.] Luisvlieg f.
'er vleernnu'izen. -- Phtlhirlgénose. f. [Méd.]
kiekte, door 't para•sitisrnus of 't woekeren der
uizen voort gebragt, ph t h i r i g e n ó s i. s f. —
?htáhiroetone, m. [Bot.] Luiskruid n. —
F ht1i1rophrtge, m. et f. [H. n.] Luizeneter m.,
eetster f. -- Als adj. Luizenetend: Singe phth-.
— Weleer ook van de Negers en Hottentolten geb !I i -s,

der eerie goede uitwerking doen. — -- hr ase^ir

of (cFebruikeljker) P hiasier, in. Schrijver of
spreker van schoonklinkende, maar weinig zeggende
woorden, liefhebber van bloemrijke, hoewel zinledige uitdrukkingen, woordenkramer, ph.rasen-maker m.
Phratriarrque, in. [H. anc.] Stamhoofd, gil
— Phratrie, f. Eene oorspronkelijk-dehofn.
door stamverwantschap verbondene volksafdeeling
in 't oude Griekenland, stamafdeelzng f., geslacht,

ézi ad
hihisie, f. [Méd.] Tering, inz. longtering.
hth- albdorninnale, buiktering. Pisth- dorsale,
ugte;°irrcl. Plith- laryn ée , strottenhoofdstering.
?hth- hulmonaire, longtering. Phth- tracliéale,
uchtp spstering. Plith- oculaire, populaire. wegteing, verdwijning f. van den oogappel. — Phthi;iologie, f. [Méd.] Leer van, verhandeling f.
)ver de tering. — : hthisiologique, adj. Die

As of verhandeling betreffend, phtrhisio1ógisch.
— ihthisiopnéonmonie, I. [Méd ] Etterende
oncterinr f. met ontsteking. — hlhisiopireurmmonniquue, adj. _Die kwaal betreffend, ph t h i
— Phihisique, adj. Te--sopneumói.ch
rinrachtif,, teringzuchtig, p h t Ir- i s i s c h. — PHTHI-

gilde n.

Phrénésie, Phreiiétique, z. FREN—. —
Phrenico-gasti'ique. adj. [Anat.] Middelrif
en maag betreffend. — Phréi ieo-splé pique,
adj. [Anat.] Middelri f en milt betre jfend. -- Phr°éniclue, adj. [Aunt.] Het middelrif betreffend, tot
het middelrif behoorend: Nerf phi-, middelriJszenuw f. — Phrénis ne, in., z. v. a. FHENESIE. — Phréuite, f. [Méd.] Middelrifsontsteking,
p h r e n i t i s f. — Pllrérkitique, adi. De miP-

9IQUE, nn et f. Teringlijder ni., - ljderes f. —
Plhthisurie, f. [Méd j Uittering f. door overmaige pi=slozing, pisvloed, m. (diabète).
hthoi-e, in. Chin1.] , z. v. a. FLUOR. —
rhthoi lque, PhtKorisre, etc., z. FLUORIQUE,

delri fsontstekïng betreffend, p Is r e n ít i s c h. —
Phrénetiasis, f., z. v. a. PARAPHRENESIE.

PLUORUPE, en z.

Phil, f. [Bot 1 Soort van valeriaan f.
P hyeées, Phycoïdées, I. pl. [Bot.] Naar
spons geljkende zeewierplanten f. pl. — Phycolo; ie, f. [bidact.] Leer I. van de wierplanten.
P hygéthion m. [Méd.] Ontstoken roosachtig

Yhrénnologie, f. [Didact.] Kennis van den
zedelijken en verstandelejken mensch, gemoeds- of
verstandsleer; inz. schedelleer, hersenleer f. (van Gall;
vgl. CRáNOLOGIE). — Phrénologique, adj. De
verstands- of gemoedsleer betreffend; tot de schePel/eer behoorend, ph r e n o 1óg is c h. -- P1h réinologiquement, adv _ Op phrenologische wijze.

gezwel n., loopende roos f,

— Phréreologiste, m. Beoefenaar der verstands-

leer, der schedelteer; aanhanger, verdediger der
schedelleer van Gall, p h r° e n o t o g í s t m. —
Phrénopathie, f. [Méd.] Bersenlilden in., geesteskrankheid f. -- Phrenopatique, adj. Aan
de hersenen lijdend; tot het Hersent jden behoorend,
phrenopáthisch. — Phrénygiétique, 1.
[Didact ] Kennis, leer f. van den invloed der zedeljke oorzaken op de ligchameljke bewerktuiging.
Fhrieas[ne, m. [Méd.] Koortshuivering, koorts
-rilngf.,phkásmuorióde.-

t Fhricoïde, adj. [Méd.] Fièvre phr-, koude

--

koorts f.

Phrontiste, m. [Théol.] Bespiegelend, overpeinzend christen, f r o n t i s t m. -- Phrou tistère, m. Overpeinzingsplaals f.; somtijds ook.
klooster n.
Phrygaiielle, f. [Bot.] Soort van zeegras ii.
Phrygie, f. [Bot.] Soort van duizendgulden
i a f:
-kruidn.,phy'g
Phrygien, ne, adj. [Géogr. ant.] Phrygisch
zijne
in.
in
Klein-.Izie)
of
tot Phrygie (landschap
woners behoorend. — [Mus. anc.] Mode phr-, phry.
gische toonsoort f. (van hevig opwekkende werking)
— [Myth.] Mère phr -ne, bijnaam van Cybéle. Lf
berger phr-, de phrygische herder, Paris. — [Ant._
Robe phr -ne, phrygisch gewaad n.; te Rome: Zeden
geborduurd kleed n. — Bonnet phr-, phrygischi
muts f., roode muts van bijzonderen vorm als zin
nebeeld der vrijheid. — [Minér.] Pierre plir -ne
phrygische steen m., een sponzige steen tot rood
verwen. — PHRYGIEN, m., -NE, f. [Géogr. any.=
Phrygiër m. , phrygische vrouw f . - PHRYGIEN , in
De phrygische taal f., het phrygisch. — PHIIYGIEN
NES. f. pl. [Ant.] Feesten n pl. ter eere van Cybele
Phryne, m. [H. n.] Soort van tarantula-spin i
in 't warme Amerika en Azie. — Rusische dag
vlinder m., p h r y n e f. — Phryné, f. Verleide
ljke, wellustige, boek/rende vrouw f. (naar de
naam eener vermaarde aanzienlijke boeleerster ií
't oude Athenen) .
Phrynosome, ni. [H. n.] Padhagedis f., i:
Mexico t a p a y a x i n geheeten.
;

Plhylaetére, nl. [Ant.] Behoedmiddel tegen
toover'l, amulet, p h y 1 a k t é r i urn n. — Gedenkeeêl der Joden met de 10 geboden of ook met zékere
schriftuurplaatsen. die zij aan 't voorhoofd of op
de borst droegen. — Beliquien- kistje n.
hylarehie, f. [Ant. gr.] Waardigheid of bedi.ening f. van phylarch, p h p1 a r c hi e f. — Phylai-chiquue, adj. De phylarcjaie betreffend, p h yl á r c h i s c h. — Phylarquie, f. [Ant. gr.]
. Hoofd n. of aanvoerder ni. eener p h y 1 e of volks
waarvan er te 4thenen aanvankelijk 4,-afdeling,
later 10 waren, phy1areIs.
Phylique, f. [Bot.] Kaapsche kruisdoornstruik ren , p h y'l i c a f.

Phyllaehnne, f. [Bot.] Vuurlandsche mossoort 1., phylláchnon n.
:Phyllacte, f. [Bot.] Peruaansche valeriaan fPlay Ilade, m. [Minér.] Bladsteen, schil fersteen.
Pliyllammmphore, adi. [Bot.] Met bekervormige
bladeren. — Phyllanthe, adj. [Bot.] Met op
de bladeren staande bloemen. —tells subst. m. Blad
— Phyllastrophyte, m. [Bot.] Plant,-bloezf.
welker bladeren den stengel stervormig omgeven.
— Phylle, m. [Bot.] Blad, inz. kelkblad n.
(sépale). — Phyllépidion, m. [Bot.] Noord
— Phyllide, f.-ameriknsch lot.
[H. n.] Blad s lak f. — P'hyilie, f. [H. n.] Wandelend blad n. (een oost-indisch insect). — Phyllite, f [Bot.] Hertstong f., her°tstonflekruid n. --Phyllithe, ni. [Minér.] Versteend plantenblad n.;
steen m niet bladafdruksels, p h y 11 i e t m.
Phyllobolle, f. [Ant. gr.] Het bladeren of
bloemenstrooijen op de graven. — Phyllobran(;lie, adj. [ H. a.] Met bladvormige kieuwen. —
Phyllode, IPhylloïde, adj. [Bot.] Bladvormig.
-- Phyllogène, adj. Op bladeren groefend. —
Phyllogonie, f. [Bot.] Leer f. van de voortbrenging der bladeren. -- Phylloïde, adj., z.
PHYLLODE. -- Phyllolithe, in. [Minér.] B?aderige koolzure kalk, p Is y 11 o 1 i t h m. — Phy Ho-

manie, f. [Bot.] FULLOMANIE. — Phyllolpes,
Phyllopédes, Phyllopodes, m. pl. Bladvoe-

Iers m. pl , dieren roet bladvormige voeten. —
Phyliophage, adj. [H. n.] Bladeren etend, zich

PHYLLOP141LE

--

met bladeren voedend. — Phyilophile, adj. [Bot.
.Bladl-ieveind, tusschen de bladeren groe fend. —
Phyllobpodes, m. pl., z. PHYLLOPES . -- PhylIolptère, ad). [Et. n.] Met vliezirie vleugels. —
Phyliorhodoimmanneie, f. [Ant.] Waarzegging 1
Uit rozeblacieren, die men tusschen de hand deec
stuk klappen (inz. b ij lief'dezaken in gebruik). —
PhyIlorrljymiq e, adj. [1 1. n.] Met eladvor.
-

migen srnu t. — Phyllostommme, ni. Bladmuill
bladneus m., eene soort van, vleder°muis. -- Phyl•

lotaxis, f. [Bot.] Plaatsing f. der bladeren rond

orn den stengel. -- P .ihyllypsopode, adj. [H. n.]

Met lange beenen n bladvorinir e voeten (van soiu

m ige watervogels) .

Plhyi ua, m. [Md.] Van zelf ontstaan gezwel
uitwas n. of harde verhevenheid f., inz. klierge-

;

zwel n.

Plhyraiatie, f. [U. n.] Amerikaansclie boschweegluis f. Ph- rongée, schorlrioenweegluis f.
Physale, rn. [t K. ii.] Vinvisch, soort van wal
ril. (baleinoptère juharte).
-visch,roqual
Physa ide, f [Bot.] , z. V. a. ALKEKENGE.
P hysalie, f. [H. n.] Zonderling gevormd strac;l-

dier n., zeeblaas, galei f., rrehat n.

Plhysalithe, rn. [Minnér.] Blaassteen, soort van

topaas, die in de soldeer^^lamp luchtbellen ontwikkelt, physalitli, pyrophysalith rei.
hysaloïde, I. [Bot,.] Boode jodenkers f.
P hysape, ru- [Il. n.] , z. v. a. TH.u1PS.

Plmyseou, m. (Ant.] Dikbuik: Ptolémée Ph-,
Ptolerriéus cie Dikbuik. — Ptiyseonie, f. [Tl.éd.]

.Buikopzweiling, opzetting f. van 't onderlij '.
lhyse, f. [.1.. n. ] .Blaasslalc f.

P hysèie, in. [lVtéd.], z. v. a. EMPHYSEME.
P tiysétère, m. [_4. n.], z. v. a. CAoHALOT.-

[íh'léd.] Windr ez'wel n.
P byshariiioniea, m. [Mus.] Speeltuig n.,

cells toonen goor middel van metalen tonden, op
welke (ie wind werkt, voortgebraht worden.
Pliysieienn, in. Natuurkundige, natuurkenner,
beoe/'enaarr, kenner der physica of natuurkunde,
p h y's ie u s m. --- Student in de natuurkunde. —
Weleer: Geneesheer, doctor. -- Ook als adj. gebèz'irid : 11est ph-, hij is een natuurkundige. —

[Phil.] Eco
l ph -ne, ionische school f. -- Somtijds

komt ook het vrouwel. PHYS1c1ENNE , als subst.
voor: I,'airnahle ph -ne s'occuupait de Ia décomposition de lair, de lieve natuurkundige hield zich
reet de ontbinding der lucht bézigg. — Physico

-iniat éEIJatigooe, adj. De natuur- en wiskunde
te gelijk betreffend, natuurkundig met wiskunstige
,

berékening: La nsécanique, 1'opticlue, etc. sopt des

sciences ph-s, de werktuigkunde, de gezigtkunde,

enz. zijn piiysico- mathematische wetenschappen, zijn

wiskundige natuurkunde. — Physico-naédical, e, adj. Natuurkundig met betrekking op de
geneeskunde, ph,ysiko-inedikálisch.— Ihysico-technniope, m. Mikroskoop n. met zeer
groot gezigtsvelct.

P hysimmmogenose, f. [Mid.] Ziekte, ontstaan
uit de ontwiklieling eener zaadkiem in eene of andere ligchaamsholle, physiinog ends is f.
Phhysiocrate,m. [Phil.] Aanhanger, belijder
der physiokratie, natuurkrachtbelijder, p h y s i ok r a a t. — Physiocratie, f. (pr. t=c) Natuurkracht f., naluurvermogen n. -- hysiocratignne, adj. De natuurkracht betreffend, daarop gegrond, p h y s i o kr cí t is ch. — (Polit.] Système
ph-, stelsel of leergegrip, volgens welks grondbeginselen de hoogste bloei des landbouws de eenige bron
van den volksrijkdomis, physiokratiseh systeem n. (vgl. systéme MERCANTILE).
Physiognnornonzie of P hysiognornie, f.

[Didact.] (pr. —o -no —) Gelaatkunde, wetenschap
om uit de gelaatstrekken tot de eigenschappen van
'S rrmenschen geest en gemoed, zijn' aanleg, enz. te
besluiten, physio lnomoníek, physiognomie f. -- Pthysiognonionique of :Pitysiognoonal(line, adj. Gelaalkundig, tot de gelaatkunde behoorend, ph ysiognoinónisch, ph,ysiog n ó sn is c h,. — .lhysiognonnoiiiste of Phy-

siognomm'iste, in . Gelaatkenner, gelaatkundige,
physiognomonist, physiognomist, phys i o g n o o m m. — Pthysiognosie, f. -Natuurkennis f., natuuronderzoek n.
Physiogr•aphe, m. [Didact.] Natuurbeschrijver, p h y s i o g r a a p h m.—:Pteysiographie, f.
Natuurbeschrf4ving f. — PItysioi raphique,

PHYSIQUE .
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adj. Natuurbeschrijvend, de natuurbeschrijving betreffend, physiographisch.
Physiologic, f. [Didact.] 1Vatuurleer, inz.
de natuurleer der dieren- en planten-ligchamen;
menschen-natuurleer, leer van de gesteldheid en
inrigting van 't menschelijk ligchaam. — Verhandeling f., werk over die wetenschap. — (bij uitbreiding) Openlegging van de gesteldheid en inrigting
der maatschappelijke verhoudingen , het inwendig
leven, enz. van 't burgerlijk ligchaam eener gemeente, eener stad, enz., p h y s i o l o g i e. — Pl,ysiologi€ ue, adj. Tot de physiologie behoorend,
p h y s i o l o g i s c h. — Physioloei=quuenaent,adv.
Op phys ologische wijze. — Pi,ysiologiste, ook
Physiolog ue, m. Natuur- of ligchaarnsonder-

zoeker, kenner of onderzoeker der menschel jk-dierlijke natuur, p h y s i o l o o g m.
Physlononiie, f. Gezigt, gelaat n., gezamen-

lijke gezigtstrekken m. pl., gez'igtsvorrn m., die eene
blijvende natuurlijke gesteldheid van den rnensch
uitdrukt, gelaatsuitdrukking, p h y si o n o m i e f.,
uitziet n. van een mensclz: Cet homme a une ph-

ouverie, prévenante, repoussante, die maan heeft
een open, innemend, terugstootend gelaat. Il a la
ph- dun larron , hij heeft het uitzigt van een'
dief. -- 11 n'y a pas de veritable Beauté sans ph-,

er is Beene ware schoonheid zonder gezigtsuitdrukking, zonder iets karakteristieks in 't gelaat. —
(fig.) Het eigenaardige, het kenmerkende, waardoor
urnen gelijksoortige dingen van elkander onder,

scheidt: La ph- dun people , du dix-neuvièrne

siècle, het eigen voorkomen, het kenmerkende van

een volk, van de 19e eeuw. — Gelaatkunde, z. v. a.
PHYSIOGNOMONIE. — 5 Pilysionnomiser, v. a.
et n. Uit het gelaat oordeelen. •— Physionorniste, 111.

Gelaatkenner, z. v. a.

PHYSIOGNOi11ONISTE.

— Physionotrace of Physiotrace , ook
Physionotype, m. [Gran.] Werktuig tot spoe-

dige en meetkunstig juiste overneming van de gelaatstrekken, van schilderijen, ook tot uitvoering
van borstbeelden in gips, p h y s i o no t y'p e f.
Physique, f. Natuurkunde, natuurwetenschap;
— in engeren zin: wetenschap van de wetten en
oorzaken der natuurverschijnselen, in zoo verre
deze niet van organische en chemische grondkrachten afhangen, natuurleer, natuurkunde, p h y s i e k,.
ph y'sic a f. — Ph- expérimentale, z . EXP.E1UMENTAL. Ph- générale, particulière, astronomique,
algemeene, bijzondere, astronomische of sterrekunriige natuurkunde. — Verhandeling n., werk over
rye physica of natuurkunde : La ph- de Van der
Burg, de natuurkunde van Van der Burg. —
Wijze van redenéren over de onderwerpen der
natuurkunde: Cet ouvrage est d' une tres-mauvaise ph-, op het punt van natuurkunde is dat
werk erbarmelijk, over de natuurkunde wordt in
dat werk zeer slecht geredeneerd. — [Ecol.] Klasse,
,ollegie f., waarin men de physica onderwijst: Cet
colier va entrer en ph-, die scholier zal spoedig
Ie lessen in de physica gaan looren of bijwonen,
zal physcia gaan houden.
PHYSIQUE , m. (fam.) Uiterlijk voorkomen n. Ce
jeune homme a un très-beau ph-, die jongeling
heeft een zeer schoon voorkomen. — Natuurlijke
7esteldheid f., het ligchamelijke van een' mensch
(in tegenstelling met het zedelijke), het p h y's i s c h e:
La ph- influe heaucoup sur le moral, het physiiche of ligchamelijke oefent veel invloed uit op het
noréle of zédelfjke.
PHYSIQUE , adj. Natuurlijk, zinnelijk, ligchame'ijk, dierlijk, uiterlijk; natuurkundig, overeenkom^lig met de natuurleer, physiek, phy'sisch:
,ause, Conséquence ph-, natuurlijke oorzaak, na`uurlijk gevolg. Le monde intelligent nest pas
lussi bier gouvernée que le monde ph-, de ver
wereld wordt niet zoo goed bestuurd-^tandelijk
zls de ligchamelijke, de stoffelijke wereld. Proprié,és ph-s dun corps, natuurlijke ligchamelijke, stof
eigenschappen van een ligchaam. — Scion--'elijk
,es ph-s, natuurkundige wetenschappen. — Impos>il,ilité ph-s, physieke, natuurlijke, in de natuur
gegronde onmogelijkheid f. (in tegenstelling met Im)oSsibilité morale, zedelijke onmogelijkheid). Cer,itude ph- , zinnelijke , stoffelijke zekerheid f. —
Point ph-, ligchameljk, physisch punt n. (in , legentelling met Point mathématique, z . MATHEMATIZUE). — Horizon ph-, physische of zigtbare hori-onm.
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-

Physiquernent, adv. Op wezenlijke en nataurlijice of natuurkundige wijze: Je le lui ai dérïiontré ph-, ik heb liet hem natuurlijk, uit de natuur bewezen. Cela est ph- impossible, dat is
pliysiek onmogelijk.
Physoblépharon, ni. [Mid.] Wind- en luchtezwel a. der oogleden. - Physoearpe, adj.
Bot.] Met blaasachtiqe, opgezwollen vruchten. Physoeèle, al. [Mid.] Lucht- of windbreuk f.
(pneuwatocèle) . - 1'liysoeéphale, m. [Mid.]

iioofdwindzucht f., een windhoofd n. - Physograde, adj. [H. n.] Door middel van blazen zwemmend. - Physoï4le, adj. [Didact.] Blaasvormig.
.-. Physoniètre , Physoniétiie , f. [Mid.]
Trommelzucht f. der baarmoeder. - Physoncie, t. [IBid.] Wind-, luchtgezwel a. - Physo
phone , adj. [Bot.] Met blaasjes voorzien. Physopsophie, t. [Mid.] Met geruisch verbon-

den ontlasting van wind of lucht. - Physopsophique, adj. Tot die windontlasting behoorend,
p ii p s op so p P isch.-Physospasme,rn. [Mid.]
Trommelzucht f., door kramp van de darînbuis
veroorzaakt, physospásmus ni. - Physospasmodiqoe, adj. [Mid.] Die trommelzucht
betre/fend, physospasmOdisch. - Physothorax, in. [Méd.] Windgezwel is. der longen
en der borstholte.
PhytadeIe, adj. [H. 11.] Plantensappen zuigend: Insectes pil -s, of als subst.: PHYTADËLGES, III.
»1. Plantenzuigers in. p1. (plantisuges). - Phy
tanthraee, in. [Minér.] Natuurlijke of uit planten voortgekomene steenkool f. - Phytauxie, t.
Bot.] Wasdom ni. der plasien. - Phytélas,
-

Phytéléphas, in. [Bot.], Z. ELÉPHANTUSIE.
Phyteuinatoco ll e, t. [Chirn.] , z. v. a. PHI-

T000LLE.

Phyteurne, in. [Bot.] , z. V. a. RAIPONCE.
Phytihianche, adj. [H. ii.] Met takvormige,
naar voeten gelijkende kieuwen. - Phytiphages, adj. [II. n.] , z. v. a. HERBIVORES.
Phytobiologie, f. [Didact.] Leer van, ver/lanclellng 1. over het plantenleven. - Phytobologique, a dj. Het leven der planten Petrel/end,
p h y t C P i 0 t O p is ch. . Phytochimie, f. Plantenscheikunde, planten-chemie f. - Phytoehimique , adj. De plantenscheikunde betreffend,
h to c h ins i 5 ch. - Phytochiorine , t.
py
[Chirn]. z. v. a. CHLOBOPHYLLE. - Phytoeolie, t. [Chirn.] Stikstofhoudende plantenstof t. Phytoconis, HI. [Bot.] .Poedervormig stofmosn.
- Phytogsuoie, t. [Bot.] Ontluiking, opening f.
eener bloem. - Fhytogèiie, adj. Uit planten
voortgekomen, p h p t a p ë n is c is : Carbone ph-,
steenkool t. - Substances ph-s , plantaardige brandstoffen t. p1. - Phytogénésie, 1. [Bot.] liet
kienien, het ontstaan eener plant. - Phytogéographie, t. [Didact.] Planten-aardrijkskunde t.,
wetenschap van de verspreiding derplanten op aarde.
- Phytogéographique, adj. Die wetenschap
Petrel/end, phytogeogrdphisch. - Ptiytoglyphe, 10. J Minér.] Steen ni. met een' plantenafdruk. - Phytognomie, f. [Bot.] Plantenonderscheiding t., wetenschap om de planten en
hare krachten naar hare uiterlijke gesteldheid te
beoordeelen. - Phytogiaphe , Ill. [Didact.]
Plantenbeschrijver. - Phytographie, t. Plantenbeschrijving 1. - Kunst om de planten door
eene soort van calquéring of doortrekking na te
Poolsen. - Phytographique, adj. Tot die beschrijving, tol die kunst behoorend, p hy t 0 gráp/i isch, - Phytolde, adj. [LI. n.] Piantvor
mig, met plantachtig voorkomen. - Phytola
pie, III. [Bot.] .Aoserikoansche kermes- of scharlaken-bizie t. - Phytolithe, m. [Minér.] Plantsteen in.,, plantversteeninçj , versteende plant t.;
steen met afdrukken van planten, inz. van bladeren, phytollth m. — Phytologie, t. [Didact.]
Plantenleer, z. v. a. ISOTAN1QIJE. - Phytologique, adj. De plantenleer betreffend, p Ii p o Idp i .c c it. - PJiytologiste, m., z. V. 0. BOTANISTE,
PHYTOGBAPHE. - ]- Phytolllagnétisatioft, t.
[Mid.] Behandeling door middel van gemagnetisecede boolnen. - Phytociorphite, t. [Minér.],
-

-

z. v. a. PHYTOLITHE. — Phyton.yses , t. p1.
[H. n.] Vliegen t. Pl., die hare eijeren onder de

opperhuid der planten leggen. - Phytonornatoteehnie, t. [Didact.] Kunst der plantenbenoeming, plantennaamgeving t. - Phytononiato-

technique, wij. Die naamgeving betre//end.
Phytononile, t. [Didact.] Leer van den plan-

tenwasdom, van de wetten des plantenlevens. Phytononiique, adj. Die leer belre/fend, p h ytonOmisch. - Phytonynaie, t. Plantenbenoeming t. - PhytonynRique, adj. De plantenbenoeming betre/fend, phytony'misch. - Playtoiiytiiphie, t. [Bot.] Eerste verschijning van
den bloeseen eener plant. - Phytophage, adj.
[R. n.] Plantenetend, van planten levend, phyl op P a g i s c /L—PHYTOPHACES, ni. p1. Planteneters m.
pl., een geslacht van insecten. -- Phytopolite,
adj. [Bot.] Op eene andere plant levend ('t zij al
of niet len koste van deze plant) , p h p t op o Iitisch. - Phytosehésie. t. [Didact.] (pr. 11toce-ké -zie) Onderzoek ii., kennis t. van 't geen de

stekken, afleggers, enten, enz. der gewassen opleveren, als zij onder gunstige omstandigheden ingeplant worden. - Phytoteehnie, t. [Didact.]
Leer t. van de onderscheiding, de rangschikking en
de benoeming der planten. - Phytoteehflique,
adj. Tot die leer behoorend, phytotéchnisch.
- Phytotérosie, t. [Didact.] Beoefening t. der
veranderingen, die in de planten-functien kunnen
plaats grijpen, pathologie of ziekteleer t. der planten - Phytothéologie, t. [Didact.] Leer van
God uit de verstandelijke beschouwing der gewassen, planten-godgeleerdheid t. - Phytothéra
pie, t. ]Didact.] Plantenheelkunde t. - Phytotoniie, III. [H. n.] Plantenmaaijer isi., een vogel
van Chili, die de jonge planten van hare wortels
afsnijdt. - Phytotonile, t. [Didact.] Plantont
leedkunde, anatomie t. der planten. - Phytoto
iiiique, adj. Plantontlédend , p h y to tel in i s c h.
- Phytotontiste, m. Plantontlederrn. —Phytotraumatie, t. [Didact.] Kennis van de verschijnselen, die de aan de planten toegebragte wonden opleveren. - Phytothi-ophie, t. [Didact.]
Voeding t. der planten. - Phytotropie , t.
[Didact.] Kunst ons de natuurlijke gedaanten der
planten te veranderen. - Phytotypolithe, m.,
-

-

z. v. a. PHYTOLITHE. - Phytozoaire , adj.

[H. n.] : Animaux ph-s. plantdieress Ii. pl —Playturgie, t. [Didact.] Plantenteelt, kennis t. der
planlenkweekin g . - Phytnrgique, adj. Tot de
plantenkweeking behoorend, p h y tûrg i s c h.
Piabuque, Iii. [H. B.] Zilvervisch , zilverzalm m. (in de zuid-anserikaansche rivieren).
Piaenlaire, adj., z. v. a. EXPIATOIHE.

Piadet, m. Turksehe sloep t. in de Dardanellen.
1 Piatfe, t. Pronk in., praal t. in kleeding,
in huisraad, in woorden, enz. - [Man.] Trotsche
gang m. van een paard. - ]- Piatfer, v. ii. Pronken, pralen: P- avec de beaux meubles. --[Man.]
Fier stappen, in den spaanschen pas gaan. t Piaffeur, ni. Pronker, prater at - [Man.]
Paard fl, dal leer stapt.
Piailler, v. n. Schreeuwen, piepen (van vogels). - (fans.) Sclireijen, krjten, huilen, schreeuwen (van kleine kinderen); — gedurig kijven, keffen, misbaar maken (van volwassenen). - Piaillerie, t. Vervelend geschreeuw n , van Jonge vogels). - (fam.) Gekrijt, gehuil; - gekijf, gekef n.
- Pialileur, wi., -euse, t. Gedurig schreeuwende vogel in. - (fain.) Schreeuwer, krijter rn,
schreeuwster, krijtster f., huilebalk in. en t,; kijver en., kij/ster t. - [H. n.] Braziliaansche pier rn.
Pian, ni. [Mid.] Soort van veneirisehe ziekte f.
in westelijk Afrika en op de ..intillen, pi a n in.
- PlANS , ni. p1. Puisten t. pi. of knobbels rn.
pi. , welke bij die ziekte te voorschijn komen,
-

pians in. p1.

Pianelle, t. [Anc. cort.] Soort van schoeisel n.
Piane-piane, adv. (fain.) Langzaam, zachtjes,
zoetjes. Marcher p-. - Pianino, en. [Mus.] Verli/sale of opstaande piano, p i a n i n e t. - Piajaissimo, adv. (ital.) [Mus.] Zeer zacht, bij uitstek zacht of stil. - Pianiste, rn. et t. Fortepiano-speler m., -speelster t. - PIANISTE, m. Lijder rn. aan pian (z. PIAN).—Piano, adv. [Mus.]
Zacht, zwak, stil. - Ook als subst.: Observer bien
les piano et les forte, de piano's en forte's (de
aanwijzingen van zwak en sterk te spelen) wel in
acht nemen. - Somtijds ook in de taal der zamenlevin.q gebruikt: II faut aller p-, men moet
zachtjes, bedaard te werk gaan. - (Prov.) Qui va
p va sailo, et qui va sano va longternps (een naar
't italiaansch gevolgd spreekwoord), langzaam gaat
-

-

zeker, en zeker gaat lang. - Piano$orté (or
.forte), Forté.piano, of enkel Piano, rn.
[Mus.] Hcimerklavier n., een in 1711 door Schro
der in Saksen uitgevonden en in later' tijd veel
verbeterd speeltuig, forte-pidno of pianoforte ofIoorqaans enkel piano a. P- a queue,
staart -piano. P- droit ofvertical. P- a scrétaire,
vertikaal klavier n., opstaand piano (welks snaren
reqtstandiçj op de toetsen staan). P- a archet, of
ORCHESTIUNE, z. dat woord. (De AcacImie, N. Landais e. a. laten dit woord, als een vreemdeling,
zoo wel onder zijn' enkelen als zamengestelden vorm,
in 't sneervoud onveranderd; liet dageljkscli gebruik
echter, dat men er van maakt, waardoor liet gezegd
lean worden verfranscht te zijn, schijnt voor liet
leeken des meervouds te pleiten.) - Pianoty
pe, in. [Typogr.] Piano- of klaviervormig werktuig n. om 't letterzetten te bespoedigen, pianotype m. (een mengen.
Piarder, V. n. [Agric.] De meststofl'en doorPiaristes, in. p1. [[HE. rel.] Leer- of schoolmonniken, eene geestelijke orde in 't begin der
lie eeuw gesticht, welker leden aan de kinderen
der armen om niet onderwijs geven, p ia r s ten,
pidren ni. p1.
Piaste of Pioste, m. [Hist.] Lid Ii. eener
oude familie van poolsche regenten, afstaminelingen van Plast, een' poolsch' land m an, die in de
9e eeuw hertog van Polen werd en wiens nakomelingen tot 1386 regeerden, pidst m.
Piastre, m. [Métrol.] Plaster rn., eene zilveren rekeninunt van uiteenloopende waarde in verschillende landen (de spaansche wordt doorgaans
sip 2 gi. 50 ets. gerekend).
Fiat of Plot, in. Jonge ekster in.
Piauhaii, in. [II. U.] Roodhalzige kotinga,
pioho in.
Piaiilai'd, e, adj. (pop.) Telkens schreeuwend
of piepend; gedurig huilend of krijtend: Oiseau
p-, Enfant p-. - FIAULARD, in., -E, t., z. v. a.
PIALLLEUJI. - Planter, v. n., z. v. a. PiAILLER.
- PiauIeir, euse, wij, et subst., z. v. a. PIAU
LARD, PIAILLEUII. - Pianlis, in. (fam.) Gekweel,

getjilp n.
S Piaitre, in. Stal in., hondehok n. - (Loc.
pion.) Envoyer qu. nu p- of au peautre, z. PEAUTRE.
Piave of Piève, in. Kanton, district n. in
Italic.

Pihie

(a), bc. adv. [Mar.]: Mat of Mature a

p , polakkermast in. (met de steng en bramsteng
aan één stuk op elkander gekluft).
Pibole, f. Doedelzak in. van Poitou.
Pibonle, 1. [Bot.] Soort van zwarte populier in.
Pie, in. [Tech.] Houweel a. - Stookijzer n.,
pook in. - [ Man.] Ga/fel, piek f. - [Métrol.]
Lengtemaat op verscheidene plaatsen in 't Oosten.
- (Loc. pop.) Tout cie p-, in eens, op eenmaal, in
eenen keer.sIc, in. [Géogr.] Piek f., hooge
en spitse berg ni,; - bergspits f., bergtop in. Le plc
tie Téturi ffe, Le p- Adam, de piek van Teneriffe,
de zidainspiek. P- inaccessilile , ontoegankelake
bergspits f. - a Pie , toe. adv. Loodregt, te lood,
steil: Montague coupe a p- of qui est is p-, berg,
rite loodregt, steil naar beneden gaat. - [Mar.]
Etre a p- sur son ancre, op en neir zijn (als de
voorsteven van 't schip regt boven 't in den bodem
hechtende anker is); (fig.) Geheel zorgeloos, volkomen gerust zijn. Le vent est a p-, de wind is op
en neîs-. - Saut is p-, loodregte val in. (van 't wa
ter in eene rivier).( fig. et pop.) Ceci toinbe of
arrive a p , dat komt net van pas. Pia, in.
[Jeu] Term van 't pikétspet, beteekenende, dat de
voorhand zoo door roemen als uitspelen tot 30 is
gekomen en dan op eens van 29 niet op 30, maar
op 60 telt (mits de tegenpartij door opspelen niet
één punt telle); komt hij door roemen alleen zonder
opspelen tot 30, dan telt hij van 29 op 90 en dit
heet dat hij repic maakt. Faire p. et capot, pie en
kapot maken, van 29. op 60 tellen of een zestiger
maken en voorts al de slagen halen. pia, in.
[H. n.] Specht in. P- vert, groene specht, groenspecht. P- vert des Philippines, Z. PALALACA. Pgrimpeur, booinspecht. Grand p- noir , zwarte
specht. P- noir huppé, Z. OUANTOU. P- aux alles
dorées, goudspecht (in Noord-Amerika). P- des
champs, veldspecht. P- laboureur, bruine specht
(in Zuid-Afrika). P- -macon, spechtmees t. (tor
-

.

-

-

chepot).

PICOTAQE.

-

PIANO-FORTh

Pica, in. [Mdd.] Belustheid f., inz. der zwongere vrouwen, ongeregelde trek in. naar dingen,
die men anders niet eet. - Picacisme, ni.,
Z. V. a. PICA. (worden glas ii.

Picadil, in. [Tech.] Geel of donkergroen gePieadon, in. [Tech.] Plaats, waar men de

soda klein maakt.

Picador, in. De met eene lans gewapende
kainpvechter te paard bij de spaansche stierengevechten, picadeir In.
Picai ll on, in. (eig. eene piesnontésche hopesmunt) (pop.) Iedere muntsoort f.: Ii tient a ses
p-s , hij stapt niet ligt van zijn geld af.
Picapara, m. [El. n.], z. v. a. GREBE foulque.
Pieapouite, in. [Nat], z. v. a 31 IC000IJLIER.
Fieaid, e, adj. Picárdisch, wat Picardie of

zijne inwoners betreft. - Als subst. in. et f: Pscarditr in., picardisehe vrouw f. - (fain.) C'est
un bon P-, 't is een ronde, gulle vent. - (Loc.
prov.) Tête p- p, tête chaude, de Picardiiirs zijn

wat driftig gebakerd.

Picardant, in . [Hort.] Muskaddidruif f. von
Montpellier. - Wijn in. van die druif bereid.
Picarel, m., of Picarelle, I. [Fl. n.] Zee
brasem in. met roode vinnen (ook sévéreau geheeten).
Picaresque, adj.; Pièce l-, tooneeletuk n.,
waarin de hoofdpersoon een doortrapte fielt, een
intrigant of bedrieger is. - Plearo, in. Slum,
arglistig man, spitsboef, deugniet in. La plupart
des valets de Molière sont des p-s, de meeste bedienden van Molière (in Molière's blijspelen) zpn
sluwerts.
Picasson, in. [EI, nj, z. v. a. GR1MPEREAU.
Picassure , F. [Coin.] Loodviek t. op zeker
aardwerk.
Picataphore, nl. [Astrol.]Achtste huis n. des
hemels, waaruit dood en erfenissen voorzegd worden.
Pication, t. Bepikking, het bestr ij ken met pik.
- [Pharm.] Pikpteister t.
Pieaiid, in. [EI. n.], z. v. a. FLET.
Picaveret of Picavert, in. [H.n.] Kleinste

vlasvink in.

Pieciforme, adj. Pekachtig: Houille p-, hek-

kooi, liars- of vetkoot t. - Piceirostre, adj.

[H. is.] Met pekkleurigen snavel. - (Alen spelt

ook pici—.)

L'ieé, e, adj. [H. ii.] Spechtvormig.
Pieéa, in . [Bot.], z. v. a. PESSE.

Piehet, in. Tuitkan, wijnschenkers kan 1.; inhoud in. daarvan. (Men heeft ook piché, picher
gespeld).
Pichi-ciago, in. [H. n.] Gordelnzuis t.

Fichiehy, in. [H. n. ] Grootkop in., kleine
visch, wei/is kop grooter is dais zijn ligchaam.
Pichina, m., z. PINCHINA. (olijf f.
Pieholine, f. Kleine ronde oljvensoort, ta felPiehon of Piehois, in. [ [l. n.] Amerikaansche tsjgerkat f. - [Pêche] Vierde kamer of afdeeling f. van het tonynnet. - PICITON, M. (pop.
et provinc.) Kindje, popje n. --- PICIIOT, M. [Rn.]
(pop.), z. v. a. PINSON. (vogel in.

I'ieicitli, in. [[1. ti.] Surinaanische kanarie-

Pickle, adj., z. v. a. PW.É.
Pieiforne, Pie.irostve, adj., z. mcci—.
Picivore, adj. [EI. n.]: Insectes p-s, op pijn-

boomen levende insecten n. p1.
Pie- m açon, in . [H. n.], z. onder Pia.
P ic-nie, M., Z. PIQUE-NIQUE.
Picoide, adj. [H. n.] Spechtachtig. - PicOl
DES, M. Pl. Drieteenige spechten in. p1.
Picois, in. [Mar.j Scheepshouweel n.
Picolat, in. [1-1. n.] (pop.), z. V. a. PIVERT.
Picolet, in, [Tech.] Krammetje n. in een slot,
dat de schoof of tong vasthoudt.
Picorée, t. [Mii.], z. v. a. MARAUDE. Aller a
la p-, op een' strooptogt uitgaan (van schoolknapen, van kinderen, die vruchten gaan kapen, van
bijen, die honig gaan inzamelen, enz. - Pico
rev, V. n., z. v. a. MAR4UISER.—S Pieoreur, in .,
Z. V. a. MARAUDEUII. - (fig. et fam.) Letterdief in.
-

(plaglaire).

t Picoriier, v. n. Pooijen, zuipen.

Picot, in. [Tech.] Panthasner in (des steenbrekers in de steengroeven). - One/fenheid, pu n t t.,
scherpe hoek in., uitstek n. aan een' niet gelijk afgekapten boom. - Omoog n. aan kant, passement,
enz. - [Hart.] Soort van beerenoor n. - [Pèche]
Piatvischnet ii. - Picotage, in. liet prikken
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prikkelen. - Picote, f. [Coin.] Soort van zeer
grove rransche wollen stof f., klein kamelot a. [Md.] (in sommige provinci?n), z. v. a. VATUOLE.
- (pop.), z. V. a. CLAVEAU. --- [Bot.] Anjelier m.,
met eenkleurige zachte bladrandstrepen op een'
witten of geln grond (zijn die strepen veelkleurig,
dan keet de bl
oem picot-bizard ; vgl. hizarrre.) Picoté, e, adj. (en part. passé van picoter): Raisins p-s par les oiseaux, door de vogels gepikte
druiven. - (fig. et fain.) Etre p de petite vérole,
door de pokken geschonden, pokdalig zijn. [B las.]
Poisson p-, geplekte visch ni. (met plekken van
ander email of kleur dan de visch). - Picote
Hient, m. Prikkeling, steking, lastige, pijnlijke
jeuking f. - Picoter, v. a. Prikkelen, steken:
Une pituite qui picote Ia gorge, een slijm, dat de
keel prikkelt. - [ Man.] P- on cheval , een paard
met de sporen prikkelen, kittelen. - Pikken (van
vogels): Les olseaux ont picoté yes cérises , de
vogels hebben deze kersen gepikt. - ( fig.) Sarren,
tergen, gedurig plagen of beet hebben. 11 la picotée
toute Ia journhe, hij heeft haar den geheelen dag
geplaagd. - SE PICOTEEt, V. pr. Elkander plagen
of tergen: us na font qua se p-. - Pieoterie, f.
Stekelachtige rede, hikeling, plagerij f.; twist in.
om kleinigheden, gehaspel n., hakketéring t,: H
cliei'che a nous chagriner par des p-s continuelles, hij zoekt ons door onophoudelijke plagerijen
te ergeren. - Ce nest qu'une p- , 't is maar een
kibbelpartijtje.
Pleotetix, in. [Pêche] Kleine visschersbool t.
in 't Kanaal, kanaalvisrcher m. - Soort van
klein net, platvischnet n.
Pleotin, in. lÉcon.] Fransche havermaat f.;hreveelhr'ïi haver f., in rulk eene maat vervat en
die toen 't paard doorgaans op eenmaal geeft. Somtijds ook boertend van de sp(fcportie voor een'
mensch gebruikt.' Ii faut qu'on lui serve exactement son p-, men moet hem precies zijne portie,
zijn rantsoen toedienen.
Picots, in. p1. [Corn.] Smalle garenkant f.
-

-

Pieotte, t. [Corn.], Z. PICOTE.

Pieridie, t., Plans, in. [Bot.] Bitterkruicin.,
eene zuid-europésche cichorei-plant. P- vipé;'ine,
gele ossetong t. P- épervière, gele cichorei t., eigenlijk bitterkruid n. (knel in.
Pierite , m. [Minér.] Bitterspaath n., p iPieroehole, adj. (pr. ch=k) [ Méd.] Bittergallig, door overmaat van gal geplaagd. - (fig.)
Oploopend, opvliegend. -- t'ieroglyeioH, m.
[Chini.] Bitterzoet n., eerie eigen stof van de bitterzoetstengels (van solhnuni dulcamhra). - Pl.
eroli th e, m. [Minér.] Bittersteen m., eene verscheidenheid van den serpentijn, pikrolIth m.
- Pieiomel, m. [Chirn. ] Bitterstof, galstof t.,
eene bijzondere stof in de ossegal, p t k r o in é I n.
- Picrotoxine, t. [Clint] Bittergift n., een
eigenaardig basisch plantvorinend deel in de kokkelsisorrels (van menispérmurn cOcculus) , p i krotoxine t. - Picrotoxique, adj. [Chim.]:Sels
p-s , pikrotoxine-zure zouten n. p1.
Pietipenne, adj. [H. n.j Met bontgekleurde
vederen.
Pietite, t. [Minér.] Titanium-schorl f.
]P ietomalle, in. Schildervriend zonder talent; schilderijen-gek; pictoinaan m. - Pietomanie, t. Verzotheid op schilderen; overdreven zucht t. voor schilderijen.
Pietoiiiqiie, adj. [Géogr.] Tot Poitou behoorend. pictOniech.
Piegienle , m. [H. n.] Zuid-amerikaansche
strandlooper m. - Boomspecht m. (pie grimpeur).
Pie -vert, M., Z. PIVERT. (houtvlotten.
Pielaiiee, t. Groote houten hamer m.op, de
Pie, t. [H. n. ] Ekster m. - (Loc. proc.) Etre
au nid de la p-, op den hoogsten trap der fortuin
staan, het zoo ver mogelijk gebragt hebben. z. ook
MD. Ii donne a manger a Ia p-, hij zakt zijne
winst, hij steekt van Zijne winst ongemerkt wat
weg. Z. ook JASER, LARRON. —[U. n. ] P- agasse,

z. V. a. PIE4uII1ÈCHE. P- des Ijouleaux, z. v. a. CO-

BACIAS. P- de mer, Z. V. a. HUITaIE1I. P- du Bidsil, .z. v. a. TOUCAN. P- des sapins, z. v. a. CASSE I
-INOIX. P- des savanes, soort van koekoek der Antillen. - (Mii.) Nih de p-, Z. NID. Oeils de p-, z.
OEIL. - $ [Cilis.] Opgewarmd overschot n. van
een' lamsschouder.
PIE, adj. Bont, inz. zwart en wit (alleen van t

zikere dieren): Pigeon p-, bonte duif t. - [Man.]
Cheval p-, bont paard n. Cheval p- jaune, prouge, p- lrun, p- grisâtre of de porcelaine, pnoir, geelbont, roodborit, bruinbont, porseleinbont,
zwartbont paard. Chevaux p-s varies, agaat- of
geinengdbonte paarden.
PIE, adj. Vroom (pieux) . Tegenwoordig alleen
gebruikelijk in: Oeuvre p-, vroom werk, Z. OEUVRE.
I SPieça, adv. Lang geleden, sedert geruimen tg"
Pièce, t Stuk n., brok m., deel n. van een
geheel: P- tie hots, de boeuf, stick hout, stuk ossenvleesch. Les p-s dune montre, dune machine,
de stukken of deden van een horlogie, van eene
t machine. Mettre, Briser une chose en p-s, en
) mille p-s , iets in stukken, in duizend stukken breken. -- (fern.) Cest une p- (ie chair, une grosse
p de chair, 't is een vleeschklornp, logge vleesch
klomp )van een log, zwaarlijvig en dom lnensch).
- (fig. et pop.) La p- de boeuf, Z. EOEUF. II torn) be par p-s, de leden vallen hem (rotten hem)
van 'I lijf. - Etre armé de toutes ps, van top
tot teen, van 't hoofd tot de voeten gewapend zijn;
(fig.) op alles voorbereid, gewapend zijn. - (fig.
: et fain.) Hahiller, .&ccoinmodei', Ajuster qn. de
toutes p-s, z HABILLER, AJUSTEP,. - Tailler une
armée en p-s, een leger geheel verslaan, in de pan
hakken. - (fig'.) Mettre tout ie monde, les absents en p-s , iedereen, de afwezenden over den
hekel halen. Ce journaliste la mis en p-s, die dagbladschrijver heeft hein duchtig gehavend. II a mis
eet auteur en p-s, hij heeft veel uit dien schrijver
nageschreven. -- (fig.) Empoi'ter Ia p- , op onbarm
hartige, beleedigende wijs beoordeclen, bespotten.-P-s de rapport, Z. RAPPORT. - P-s d'honneur,
eerestuleken, zikere eer-, stand- of rangleekens,
zoo als de schepter, de kroon, de degen, de ordekruisen enz. , die bij de l(jkstaatsie van vorsten en,
grooten door de hooge dignitarissen gedragen warden. - [BIas.] P- honorables of héraldiques, heraldische stukken, eerestukken (schildhoofd, schildvoet, paal, balk, kruis, keper, zoom, vrijkwartier,
enz.). -- Etre tout dune p-, uit één stuk zijn:
Glove, Colonne tout dune p-, ,spiegel m., zuil 1.
uit die stuk. --- ( fig. et fam.) Eti'e tout dune p-,
iets stijfs, gedwongens, gemaakts in zijn' gang, in
zijne houding hebben; 00/c.' onbuigzaam zijn, niet
welen te geven en te nemen, een stijfkop zijn, (fig. et fain.) Dorinir, Faire la nuit tout dune p-,
in eens door, den ganschen nacht door slapen. Stuk n., lap in. (van doek, van metaal,
coy.om
a
daarmede te herstellen): Mettre une g- it une chemise, b on habit, to un chaudron, een 1ap of stuk
in een hemd, in een 'rok, op een ketel zetten.—.(Loc.
prov.) Mettre une p- ii cÔté du hou, een' lap naast
liet gat Zetten: een gebrek verkeerd verhelpen. -P- d'estoinac, borstlap m. Stuk n , benaming van 't geheel van sommige dingen, inz. van
weefsels: Une p- de drap, de toile, de mousseline,
de ruban, een stuk taken, linnen, neteldoek, lint.
Juger de Ja p- par l'eichantillon, over 't stuk naar
't staal oordeelen; (fig.) eenen persoon, cciie zaak
beoordeelen volgens 't weinige, wat men er van
weet of gezien heeft. -- P- de tour, de patisserie,
stuk gebak (taart. pastei, tulband, enz.). P- de
yin, d'eau de vie, stuk, stukval ii. of vat wijn, brandewijn. - Steek, zeker voorwerp als behoorende
tot een geheel, tot een stel of verzameling: On lui
a cassé Ia plus belle p- de sa vaisselle, niee heeft
het schoonste stuk van Zijn tafelgoed gebroken. La
p Ia plus précieuse de son ameublement, z'jm
kostbaarste stuk huisraad. - P- de cabinet, kabinetsiuk, zeer fraai of Zeldzaam voorwerp. - Pd'orfèvi'erte, sluis gouclsmidswerk. P- de tapisse rol t. behangsel. - P- de gtbier, devolaille, stuk
Wild, gevogelte , elk eetbaar, op de jagt gedood
dier n. - (absol.) Ce chasseur na pas hid une
seule p-, die jager heeft geen enkel stuks wild geschoten. Combien de p-s a-t-il pris, hoeveel stuks
heeft hij gevangen? Ce paysan a trentes p-s de
bétail, die beer heeft dertig stocks vee. P- de pois
son, visch van zekere grootte, die alleen een' schotel voor den disc/i oplevert. Vertrek n . , kamer f., elk der verschillende gedeelten van eens wofling: Logement de douze p-s, woning van 12 vertrekken' Le salon est Ia plus belle p- de Ia matson, de zaal is 't schoonste vertrek van 't huis.
La p- d'honneur, de staatoiekamer, pronkkamer.
- -.

-

-
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Stuk n., voorwerp dat als a frezonderd van j
zijne gelijksoortige voorwerpen beschouwd wordt: I.
P- de terre, stuk land n., akker n1., veld n. —
Une bolle p- de blé, een schoon korenveld. — Pd'eau, waterkom f., vijver m. -- P- d'écriture,
toonschrift, schoonschrift n. — Stuk. elk, ieder:
Citrons a quinze centimes 1a p-, citroenen tegen 1
15 centimes het stuk. Ces chevaux content cinq 1
cents francs p- of la p-, die paarden kosten 500
francs ieder, elk, per stuk, het stuk. — TravailIer aux p-s, a ses p-s, op stuk (niet in dacfloon)
werken. -- Stuk, geldstuk, muntstuk n. P- dor,
d'argent, goud-, zilverstuk. P- fausse, valsch geldstuk. P- de mise, Ojanobaar muntstuk. P- de cinq
francs, vijtfiancs-stuk. Je me vis bientót au bout
de mes p-s, mijn geld was spoedig op. Donnez-moi
la ir- de cette p-, wissel mij dat stuk geld, geef
mij klein veld voor slit stuk. — P- de manage,
trouw- of huwelijkspenning in., gouden of zilveren '1
penning, dien de priester bij de h:uweljks-inzégening
wijdt en die door den man aan zijne vrouw wordt
gegeven. — P- de crédit, kredietmunt f., toonstuk n., niet rianl;baar goud- of zilverstuk, dat
men bij zich plagt te dragen, om in geen geval zon
geldswaarde of pand te zijn. — (absol. et pop.)-der
Donner la p-, een stuk geld , eene fooi , een' drinkpenning, eerie kleine belooning voor eene dienst geven. I.)emander la p- eene fooi, eene belooning vragen. — (Loc. prov.) Etre près de ses p-, slecht bij
kas zijn, zeer weinig geld hebben; slecht bi zijne

in proza. — P. de théhtre of enkel P-, stuk voor
het tooneel, tooneelstuk (treurspel, blijspel, opera,
enz.), dramátisch stuk. P- en trois, en cinq actes,
stuk in 3, in 5 bedrijven. Les p-s de Corneille, de
Racine, de Voltaire, de tooneelspelenvan C., R., V.
— La petite p-, het nastuk, het kleine stuk, dat
men doorgaans na la grande p-, het groote of
voorname stuk, geeft. -- (fig. et fam.) La petite
p-, de nah.:luch.t, lachwekkende, vermakelijke, bespottelijke zaak, die op eene meer belangrijke of
ernstige volgt. — P- ia tiroirs, eig. schui/ladenstuk:
een onzamenhangend tooneelstuk, waarin men meer
de uitwerking (het effect) van enkele tooneelen, dan
de eenheid der handeling op het oog heeft gehad.-( li g. et fam.) Jouer, Faire une p- it qn., Faire la
p- a qn., iemand Bene poets, een' leelijken trek of
streek spelen. La p- est bonne, plaisante, de trek
is goed, aardig. — [Mar.] P- it eau, stuk n., waterlegger ni. , waterrat n. P- d'arrimages, waterlegger, stuwvat. — P- de cordage, tros met de
hondseinden er aan, heele tros m. P- de ligne,
heele lijn f., stuk lijn. P- d'aussière, heele tros. Pde lsaul ans, stuk want met de hondseinden emaan. — [1blus.] Stuk , muziekstuk n . P- de violon,
de flute, stuk voor de viool, voor de fluit. —
[Prat.] Stuk, acte-, processtuk, document, bewijs
P-s authentiques, décisives, fausses,-stuk,enz.
echte, beslissende, valsche stukken. P-s is l'appui
of au soutien, P-s jointes, blagen f. pl., bijgevoegde
stukken. P-s justificatives, bewisstukken. P-s servant h conviction, <i décharge, stukken, die tot
overtuiging, tot ontlasting dienen. P-s de comparaison, stukken van vergelijking. -- (fig. et faas.)
Cost la meilleure p- de son sac, dat is zijn beste
steun, zijne beste toevlugt, dat geeft hem 't meeste
voordeel. I1 est cousin du ministre, eest ia meilleure p- de son sac, hij is een neef van den minis-

zaken staan. IJ n a pas cle monnaie faute de grosses pièces, hij heeft geen klein geld en zijn groot

geld is gewisseld. Renclre, Donner h go. la won(wie de sa p , z. MONNAIE. -- (fig. van personen)
Bonne p-, Fine p-, Méchante p-, guit, slimme
gast tmm., dien neen mm; t vertrouwen kan. --- t Ii y
a bonne p-, 't is lang geleden (vi 1. pieta)
el t;E
a PIECE, loc. adv. Stuk voor stuk, ht eerie stuk
voor en 't andere na: It vend it sa i)il)tiotnèque,
son nmobiiier p- a p-, hij verkocht zijne boeken,
zijne meubelen „ stuk voor stuk. [Ain.]
-

-

Stuk zilver, dat de essayFur afhakt om er de proef

mnecje te nemen , proefstuk n., proefkorrel f. -[.Artill.] P- d'artillerie, P- de canon of enkel P-,
stuk geschut, kanon, stuk n. , vuurm and rn . P-s
cie t^atterie , de siége , batterij- , belégeri.ngsgeschut n., - stukken n. pl. P-s de campagne, veldgeschut. P- ctianii)rée, kamnerstuk. P- folie, stuk
met scheef geboorde ziel. P- de buit livres de
balie, achtpo!eder m. P- de vingt quatre, vier en
twintig ponder. — [Arqueb.] P-s d'armes, verschillende stukken of deden, waaruit een geweerslot en. andere sloten bestaan. P-s ale réchange,
voorraadstukken, waarlooze stukken. P- de ponce,
duimblik, duimplaatje n. aan de geweer- of pistoolkol f. --- [Charp.] Platstomper m., werktuig om de
hoeden mede plat te maken. — [Constr.1 P- de
charpe ate, stuk bewerkt timmerhout, dat in een
getirnmerte wordt aannebragt. — [Constr. nay.]
P-s de quille, kielstukken n. pl., balk ni. tot kielstukken. P- de i'étrave, steven, krommer tot voorsteven, balk m tot achtersteven. P-s de tour des pré ceintes, boeghouten, kromhouten n. pl.. boegplanken f. pl. P-s de carlingue, balken tot zaadhouten.
P-s de liaison , verbandstukken. P-s de chasse
de I'avant, vousrste boegstukken, voorstukken n.pl.,
jagers m. pl. P- à grands équerrissages, hout, dat
sterk gezweid is, dat veel schot heeft, zeer scherpe
of stompe zweijen heeft. — [Cuffs.] P- de résista nce, groot stuk vleesch, stuk, waaraan veel te
eten valt, dat duren kan. -- [Faut.] Etre tout
dune p-, vogel ni. van ééne kleur.— [Fort.] Werk,
fort n., verschansing f. P avancée. buiten+,verk,
voorliggend werk. P-s détacllées , afgezonderde
werken. P-s auxiliaires, hulpwerken. — [Jeu 1 Stuk,
schaakstuk n., inz. iedere schaakf puur, die een'
bijzonderen naam draagt (in onderscheiding van
pionnen of boeren). Donner, Recevoir une p-, een
stuk voorgeven , voorkrijgen. Couvrir une p-,
een stuk dekken. Prendre, Exposer une p-, een
stuk nemen, blootgeven. Faire p- pour p-, stuk om
stuk spelen, afruilen. — [Litt.] Stuk, ieder geschrift in zijn geheel, 't zij in proza of poëzij , inz.
klein geschrift, vlugschrift. los blad n . P- achevée
d'éloquence, meesterstuk van welsprekendheid. Ces
pièces de vers ont remporté la prix, deze (lichtstukken hebben den prijs behaald. Recueil de bel
verzameling van schoone stukken-lespnro,
-

-

-

-

-

ter, dat is zijne sterkste aanbeveling, dat geeft
hem de meeste kans. — -f- PJécer, v. a. Lappen,

verstellen. — Piéeeite, f. (verk/w. van pièce)
Stukje, brokje, deeltje D. (.In dezen zin niet gebruikelijk.) — (Tech.] Donkerste blaauwe grond m.
bij 't zwartverwen. — [Méd.] (in sommige streken) Leverontsteking f.
Pied, m. Voet m., onderst gedeelte vaan liet
been des mnenschen, waarop hij staat en loopt. Pdroit, P- gauche, regter-, linkervoet. La cheville,
La plante, Le talon, Les orteils du p-, de enkel m.,
zool f., hiel n1., teenen m. pl. van den. voet. Marcher
p-s nus of nu p-s, blootsvoets gaan. Marcher sur la
pointe des p-s, op de teenen loopen. Se tenir sur ses
p-s, op zijne voeten staan. Frapper du p-, met den.
voet stompen. Etre, Se jeter, 1'oml)er aux, p-s de
qn., voor iemand knielen, iemand te voet vallen.
Donner un coup de pied lm qn., iemand een' schop,
trap geven. La saignée du p-, de aderlating op
den voet. -- P- plat of Plat p-, breede, platte voet;
(fig.) gering, gemeen, niet: beduidend mensch. —
P- poudreux, z. POUDREUX. — -}- Gens de p-, voet knechten, voetsoldaten m. pl., voetvolk n. -- Va
voetbedienden m. pi. — (fig.) Mettre-letsdp,
tout f1 ses p-s, alles aan zich onderwerpen, van
zich, afhankelijk maken. Je mets tout a vos, p-s,
ik stel alles te uwer beschikking. — Sauter a p-s
joints, z. JOINT. (fig.) Vous avez sauté, passé h
p-s joints sur ces dificultés, ,gij hebt in eens al
die zwarigheden ontweken, gij zijt over al die hinderpalen heen gestapt. —. Examiner qn. de la tête
aux p-s, depuis les p-s jusqu'á la tète, iemand
van 't hoofd tot de voeten opnemen of bekijken. —
Peindre qn. en p-, iemand ten voeten uit schilderen.
Portrait en p-, portret ten voeten uit. — De plain
p-, z. PLA IN-PIED . — (fam.) Aller de son p- gaillard, de son p- léger, de son p- mignon, te voet,
onbelemmerd en niet weinig kosten reizen. Venir
de son p- is quelque endroit, ergens te voet heen
gaan. — (fig. et fam.) Aller du nlème p-, een' gelijken gang gaan, eveneens te werk gaan. Aller de
bon p- dans une affaire, gene zaak met ijver en
trouw behartigen, rond en eerlijk in iets te werk
gaan. — (fam.) Ne pouvoir mettre un p- deviant
l'autre, geen' voet voor den anderen kunnen zetten, zeer zwak, zeer afgemat zijn. — Mettre p- h
terre, afstijgen, van 't paard stijgen, uit het rijtuig stappen. Mettre le p-, les p-s quuelque part,
ergens gaan of komen. Je ne mettrai plus les p-s
dans cette maison, ik zal geen' voet meer in, dat
huis zetten. — Donnons un coup de p- jusque la,
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laat ons even daarheen gaan.
Etre sur p-, op
de been zijn. Ii est sur p - cIès cinq homes du
rnatin, hij is va s morgens vijf ure op de been.
- Etre sur p-, Etre remis sur p-, van eene ziekte
hersteld zijn, liet beet weder kunnen verlaten, weder op de been zijn. Son médecin la rernis sur
p , zijn doctor heeltjiem weder dP de been gebragt,
geholpen. - ( fig.) Etre en p-, Etre mis en p-, in
dienst, in werkelijke of actieve dienst zijn of gesteld
worden. Officier a demi snide qui vient d'être mis
en p-, officier op halve soldij, die weder in actieve
dienst gesteld is. (fig. et farn.) Mettre qn. sur
p , iemand op de been helpen, zijne gezonken fortuin of zijne verachterde zaken herstellen. - ( fig.)
Mettre qn. sur un bon p-, iemand groote voordeelen bezorgen; ook: iemand te regt zetten, te regt
V ijzen, iemand noodzaken zijn' pligt te doen. Etre sur le 1)Ofl p-, sur un bon p-, op een' goeden
voet staan, in goede omstandigheden zijn. Etre sur
un bon p.. a in cour, dans le monde, aan 't hof,
bij cie wereld wei gezien, geacht zijn, op een' goe
den voet bij 't hof, bij de menschen slaan, Etre sur un grand p- dans le monde, een' hoogen
tang bekieeden, tot de groote wereld behooren. -

-

-

-

Etre cur ie p- dun homme de condition, de qualité, voor een' man van rang, van aanzien gelden,
gehouden worden. Se mettre sur le p- dun homme
puissamment riche, zich als een magtig rijk man
voordoen. - (fig. et fans.) Etre cur tel p- avec qn.,
op dien en dien voet met iemand staan. Sur quel
p - êtes-vous ensemble? op welken voet staat gij
met elkander? - Se mettre sur ie p- de faire ou
de ne pas faire une chose, zich de vrijheid geven,

zich gewennen, zich het regt aanmatigen om iets
te doen of te laten. Vous vous mettez sur le pde troue a rede a tout, gij geeft u de vrijheid
overal wat op te zeggen te hebben. Sur ie p- oft en
soot les choses, of Sur ce p- -là, als de zaken zoo
staan, op dien voet, op die voorwaarden, in dat
geval, onder zulke omstandigheden. Sur ce p- -là
nous resterons amis, in dat geval zuilen wij vrienden blijven. - Etre encore sur ses p-s, nog op
vrije voeten staan, nog in zijn geheel zijn, nog
door niets gebonden zijn, nog de vrije keus hebben;
ook: nog staande gebleven, nog op de been zijn
(ondanks een geleden verlies). Il na pas signé, ii
est encore sur ses p-s, hij heeft niet geteekend, hij
is nog vrij in zijn doen, hij kan nog van de zaak

af. On a cru gull se déclai'erait insolvable, mais
ii est encore sur 1)-' men meende, dal hij zich in-

solvent zou verklaren, maar hij houdt zich nog
staande. - Mettre une armée, des troupes sur p-,
een leger, troepen op de been brengen. - Mettre
uise maison sur un bon p sur nil grand p-, een
huis op een' goeden, op een' grooten voet inrigten.
-

Mettre ene chose sons les p-c, sous ses
p-5, iets verachten. Mettez cette injure sous Vos
p-s, sla geen acht op die beleediging, tel die beleediging niet. Mettre une injure au p- de la croix,
au p- du crucifix, eene beleediging om Christus' wil
geduldig verdragen. - ( fig.) Prendre p-, vasten
voet krijgen: Ce marchand ne tardera pas a prendre p-, die koopman zal spoedig een' vasten voet
krijgen, 't vertrouwen winnen. - Perdre p-, geen

grondmeer voelen of vinden, in te diep water komen; (fig.) niet meer weten waar men is of wat
men doet, zijne bezinning, zijne tegenwoordigheid
van geest verliezen. - Ii y a p- dans cette riVière,
er is grond, men vindt grond in die rivier, men
kan die rivier met het hoofd boven water doorwaden. - ( fi g. et fam.) II ny a pas p-, er is geen

grond, geen vastigheid, dat laat zich niet wagen,
men kan in die zaak op niets rekenen. - ( fi g. et
fam.) Tomber sur ses p-s, op zijne voeten te land,
te regt komen. 11 tombe toujours sur ses p-s, hij
komt altijd, als de katten, op zijne voeten nedr, hei
komt overal heelshuids, ongeschonden af. Ii na
saurait tomber que sur sas p-c, 't kan heen niet
tegenloopen, hij komt er altijd goed door. - ( fi g.)
Ii na sortira qua les p-s devanl, qua las p-s 1e

premier (van een' kranke, soms ook van een' beschonkene), hij zal niet weer uitgaan, dan met de

voeten vooruit, dan om begraven, om weggedragen

te worden. Z. ook AIR, ARME, IJILBOQUET, ROULE,
JJRÛLE1I (V. n.), CHAUD, EThER, FERME, FOSSE,
FOULER, (kAGNER, GORGE, LhCHER, LEVE, MARCHER,
MAR1N. - ( Loc. prov.) Aller da p- comma un chat
maigra, vlug tee' been zijn. klant ie p- komaan,

laat ons vertrekken, opbreken; kom, scheer u weg,
pak u voort. Faire haut ie p-, zijne biezen pakken, de vlugt nemen, verdwijnen. Na lui prêtez
point d'argent, cast un haut-le-p-, leen hem geen
geld, hij is een man van den dag, een avonturier,
een gelukzoeker, een vogel in de vlugt. Chausser

Ie p- droit le premier, at lever ie p- gauche Ie
second, eerst het noodzakelijke en dan het aangename doen. Croire tenir Ie bon Dien par les p-c,

zich in den hemel gelooven, overmatig verheuçd
zijn. Mettre le p- dans Ia vigna du Seigneur, zich
een' roes drinken. Faire usage da sas p-s tortus,
zich veel moeite geven zonder uitzigt op goed gevolg. z. ook CHAUSSER, CHAUSSURE, COUPER, DANSER, EPINE, LANGUE, SE MOUCHER.

-a

PIED, loo.

adv. Te voet. Aller, Voyager a p-, te voet gaan,
reizen. - Bon logic a p. et a cheval (op uithangborden), goed logies voor den gaanden en rjdenden
man. - ( fig.) Etre ui p-, ruiter te voet zijn, geen
rijtuig en paarden, geen equipage meer houden. (Loc. prov.) Aller a beau p- sans lance, te voet
gaan, op apostels paarden rijden. Aller oft le roi
va te p-, gaan sonar ook de koning te voet heen
gaat: eene natuurlijke behoefte gaan verrigten. z.
ook CHERCHEII. - PIED ui PIED, bc. adv. Voetvoor
voet, langzamerhand, allengs. Ii avanca p- a p-,
hij naderde voet voor voet, kwam langzamerhand
nader bij. - Défendre un poste p- a p-, een' post
voet voor voet, met hardnekkigheid verdedigen. Aller p- a p. dans une affaire, langzaam, met beleid, met ornzigtigheid in eene zaak te werk gaan.
- DE PIED FERME, bc. adv. Zonder een voet breed
te wijken, standvastig, onverschrokken. Z. COMBATTilE. - D'ARRACHE PIED, bc. adv. , Z. ARRACHEPIED (D'). - Voetspoor n., indruk van den voet,
fl1. ( trace): Je vis des p-s cur la naige,

voetstap

sur le sable, ik zag voetstappen in de sneeuw, in
het zand. Pied, voet, poot, wordt ook van
vele dieren gebruikt, inz. van dezulken, bij welke
dat deel van hoorn is.' Bête a quatre p-c, viervoetig dier n. P-s de devant, de derrière, voor-,
achtervoeten. Le p- d'uii cbevai, dun èna, dun
cerf, dun chevreuil, de voet van een paard, van
een' ezel, van een hert, van een ree. Des p-s de
veau, da mouton, de cochon, kalfs- sc/cape-, varkensvoeten. P- d'éléphant, de chameau, de bufile,
olifants-, kameels-, buffelsvoet. Les p-s palmés des
oies, de zwemvoeten der ganzen. - (Lay. prov.)
Etre déferré des quatre p-c, geheel van zijn stuk
zijn, niet weten wat aan te vangen. La vache a
bon p-, het in beslag of in pand genomen voorwerp
heeft genoeg waarde tot dekking van de schuld.
La vache na point de p-, daar kunt niets van,
die zaak laat zich vergeefs wachten. Faire le pde veau, den pluimstr ij ker spelen. Z. ook AlLE,

(bij uitbreiding) Voet ni.,
beneden gedeelte van den stam der boomen, van den
stengel der planten (somtijds ook de geheele boom
of plant); ook: laagst gedeelte van een' berg, gebouw, muur en soortgelijke voorwerpen: S'asseoir
an p- dun chêne, aan den voet van een' eik gaan
zitten. Ai'roser dec fleurs par le p-, bloemen van
anderen, aan de wortels begieten. - Acheter une
récoite sur p-, nog op den halen (of te veld) staande
granen, aan den boom hangende vruchten knopen.
Sécher sur p-, op den stengel, tot aan den wortel
uitdroogen, verdorren; (fig.) uitteren, van de praat
vallen, van verdriet, vervéting, ongeduld enz. vergaan. - Abattre deux cents p-s d'arbres, 200
boomstammen of boomen vellen. Mettre no
d'oeiliet, dans un pot, eene anjelierplant in een'
pot zetten. - Le p- dun rocher, dune montague,
dune tour, dun clocher, de voet van eene rots,
van een' berg, van een' toren, van een' klokketoren.
Au p- des Alpes, aan den voet der Alpen. Les
soidats se iogèrent au p- du bastion, de soldaten
nestelden zich aan den voet van 't bolwerk. La pdu trôna, dec autels, de voet des troons, der altaren. - Ilaser une maison rez p-, i'az terra, een
huis tot den grond afbreken, slechten. - (Loo.
prov.), z. NUB. - Donner du p- a un rampart,
eenen wal glooijing, helling, schuinte geven. Donner du- a une ëchella, eene ladder van onderen uctzetten, verder van den muur verwijderen.
- (fig.) Au p- de la iattre, Z. LETTRE. - Voet,
soot m., onderstuk n., waarop vele stukken huisraad, keukengereedschappen e. a. voorwerpen rusGRUE, MOUCHE.

ten. Le p- dun chandelier, dun verre, dun Vase

PIED.
de voet van eenen handelaar, van een glas, van
eene vaas t. Les p-s dune table, dune chaise,
dune marmite, d'un lit, de pooten van eene tafel,
van eenen stoel, van eenen kookketel, van een bed.
- Le p-, Les p-s du lit, het voeteneinde van 't
bed. [Agric.] P- chaud, smaak m., dien de
wijn door inwerking van de lucht in de knip aanneemt. - Beetwortelziekte f. - [Anat.] P- cI'hippocampe, ammons-horens, twee achter-uitsteeksels
der hersenen. - [Bias.] P- de l'écu, scliildvoet.
Animal en p-, op de vier pooten staand dier n.
P- nourri, Z. NOURRI. - [ Bot.] P- d'Alexandre, bertramkruid n., kwijiwortel in. (pyièthre). P- dalontte, z. v. a. DAUPH1vELLE. P- de boeuf, z. v. a.e
BOLET. P- de bouc, wilde engeluortel ni. P- de
chat, kattepootje, muizenoor, soort van roerkruid n.
P- de chèvre, z. v. a. BOUCAGE. - P- de corneille,
kraaijevoet-wederik 1. - P- de coq, kruipende ra
m.; Z. ook CLAVA1RE. - P- de griffon, stin--no/el
kend nieskruid is. - P- de lièvre, liazevoet m., veldof akker/claver f. P- de lion, soort van leeuwe
(aichimille). P- de loup, z. V. V. LYCOPODE.-voet
- P- d'oie, z. v. a. CHENOPODE. - P- d'oiseau,
z. V. a. ORMTHOPE of 0 RN1THOPODE. - P- doors,
z. V. a. ACANTHE. P- de pigeon, duivevoet, weeke
geranium m. P- de poulain, soort van lioefbiad.
P- de poule, ruw hondsgras n. P- de veau, z. v. a.
ARUM. - [ Constr ] P- droit, staander, op- en
neirstaande stijl m. P-s corniers, lsoekstjjlen van
't verhemelte eener koets. - Apporter des matériaux it p- d'oeuvre, materialen of bouwstoffen
digt bij liet onder/tanden zijnde gebouw aanbrengen. - [Cuis.] P-s de veau, de mouton, de cochon, kalfs-, laws-, varkenspooten. Petits p-s, z.
PETIT. - [ Eaux et for.] P-s corniers, z. CORNIER.
- [Escr.] Se battre de p- ferme, vechten of schermen zonder van zijen plaats te gaan, pal staan,
onwrikbaar vee/sten. - [Fauc.] P-s. poolen (van
den havik en den sperwer). [Féod.] P- de fief,
verbrokkeld leen n. - [ Font.] P- de fontaine,
voetstuk n. of dikke pijler, waarop de fonteinkons
rust. - [H. n.] P- d'âne, ezelshoef m., lazarusklap t., eene soort van schelp. P- de pulican,
pelikaansvoet, eene schelpsoort. P-s mâchoires,
kaakscliaren, voorste scharen of nijpers van den
kreeft. - P- gris, zeeleeuwerik in., een strandkievit; ook z. V. a. BAVEQUE of BAVEUSE. P- noir,
zwartkeeltje n. (traquet). P- rouge, z. V. a. H u tTRIER. P- vert, z. V. a. BECASSEAU. - P-s de
mouche, fijn gekristalliseerd zeezout n. - [Jeu]
P- de boeuf, handje-boven. - Chasse au p-, slag m.
of kaats f., waarbij de bal aan den voet van den
muur nederkoint. - [Jur.] La p- saisit le chef,
de eigendom van een bodem brengt dien van de
oppervlakte mede; de eigenaar eens gronds kan
elke op- of overbouwin,q, op wat hoogte ook gedaan,
beletten. - [ Man.] P- de létrier of do montoir,
linker voorpoot van 't paard. P- hors du montoir,
regter voorpoot. Cheval qui galope sur le bon p-,
sur le mauvais p-, paard, dat op het goede been
of reyts, op het verkeerde been of links galoppeert.
Mettre un cheval sur le bon p-, een paard met
het regter been leeren aanspringen. - [ Maréch.]
P- altéré, desséché, resserré, uitgedroogde, ingekrompen hoef n. P- cerclé, ringhoef. P. comble,
plat of en écaille d'huître, volhoef, plathoef. P dérobé of Mauvais p-, hoef met hoornscheuren. Pde boeuf, gespleten hoef, ossenhoef, voihoef. PPgros, hoef niet ingebogen, dunne zij- en dragtwanP- neuf, nieuwe hoef; Ce cheval a fait pneuf, dit paard heeft een' nieuwen hoef gekregen.
P- serré, vernagelde hoef. P- bot, bokshoef. P-s
de tracers, scheeve hoeven. P- pincard of rampin,
stelthoef. P- panard, cagneux, bditenwaarts, binnenwaarts gekeerde voet. P- is talons serrés of
encastelés, naauwe krimp- of klemhoef. P- de mulet, hooge hoef. - [ Mar.] P- de mât, pen, hieling f., ondereind n. van den roast. P- dépontille,
voet van een' schoor, stut of stijl. P- dun mat de
hone, heling van eene steng. - P- de poule,
knoop m. aan 't eind van een touw (cut de pore).
.- P- de vent, ossenoog n., lichtplek aan den hemel, die aanduidt, dat de wind uit die streek zal
komen. - P- maim, Z. MARIN. Jeter un p- d'ancre
dans un parage, ergens voor een korten tijd ten
anker gaan. - [ Mid.] P- bot, horrelvoet, misvormde voet. - (fain. van iemand die deze wisvorming heeft) C'est nu p- hot, 't is een horrei-
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voet. P- plat, platvoet. - [IVlil.] Conversion de pferme, zwenking t. in het front. - [ Med.] P- de
dentelle, zeer smalle kant f. - ] Octroi] P- fourché, inkomend stadsregt n. Op het vee niet gespieten hoeven. - [ Pêche] Binnenrand m. van een op
en neir uitgezet net. Pêche de p-, strandvisscherfj
met lijnen en hoeken. - [ Tech.] Verf- of kleur-

bad II., ieder opvolgend bad, dat men aan eens stof
geeft; P- de pastel of de goOde, pastel- of weedy
bad; Petit p - , ligt, zwak klearbad. - P- dune
balance, bril m. of schaar f. eener weegschaal (ook
chhsse geheeten). - P- de biche, z. BICHE. P- de
çhèvre, Z. CHLVRE. -- P- d'étape of Etable, z.
ETAPE. P- d'enti- me, portierstfjl in. vaneen rijtuig.
- De Ia hidre qui a le p- de levain, bier, waarbij
de giststof geevenredigd is aan de te brouwen hoeveelheid. - [ Typog.] P- de mouche, vliegepootje n.,
een renvooi- of verwijzingsteeken (7). - [ Véner.]
Spoor n. van 't gejaagde wild: On a reconnu au
p - que d'était un cerf, men heeft aan 't spoor gezien, dat het een hert was. P- paré, z. PARE. [Vétér.] P- antérieur, posterieur, voor-, achtervoet, geheel het voor- of achtergedeelte van het been
eens paards of ander huisdiers, gerekend van den
knieboog tot beneden.
PIED, M. [Métrol.] Voet m., voormalige en nog
altijd veel gebruikte lengtemaat in verschillende
landen, ter gemiddelde lengte van 3 decimeters
of palmen. Mur haut de vingt p-s, twintig voet
hooge muur m. Chamine de cinq p-s de long sur
quatre de large, kamer van vijf voet lang en vier
voet breed. P- carré, cube, quadraat- of vierkante,
kubiek- of teerling-voet. - Maatstok, duimstok in.
ter lengte van een' voet. Se servir dun p., een
duimstok gebruiken. - P- horaire, derde gedeelte n.
van den seconde-slinger. - (Loc. fans. et prov..)
Elle a un p- de rouge, de blanc sur le visage, z
is vingerdik geblankét. 11 voudrait ètre a cent p-s
soos terre, hij wenschte wel, dat hij honderd voet
diep onder den grond lag (van iemand, die 't leven
moede is); hij zou wel in den grond willen wegkruipen (van iemand, die zeer beschaamd, verlegen
is). Je voudrais quit fut a cent p-s sous tori- n
(als verwensching), ik wou, dat hij honderd voet
onder den grond lag (dat hij dood was). Je ne las-

sisterai pas quand je lui verrais tirer la tangue
Tun p- de long, ik zal hein niet helpen, al stond

born 't water tot aan de keel. - Avoir dune chose
:ent p-s par dessus in tête, een' grooten walg aan
Ws hebben, tot aan de keel zat zijn. Avoir un pIe nez, En sortir avec un p- de nez, een langen
runs krijgen of halen, er met beschaming af komen.
Faire le p- de nez ft qn. , iemand met beschaining
sfwijzen. Si vous lui donnez un p-, ii en prendra
tuatre, als gij hein den vinger geeft, neemt hij de
jeheele hand. - Prendre p- sur une chose, zich
) iets beroepen, iets als voorbeeld, als maatstaf,
us regel gebruiken of aanhalen, uit eene zaak reis
jevoig trekken voor eene gelijksoortige zaak. Je
vous al permis cola, mals je no veux pas qu'uli
sutre prenne p- 1h dessus, voor u heb ik dat gelaan, maar ik wil niet, dat een ander daarop
tcnne, zich daarop beroepe, dat tot een maatstaf
jebruike. - SUR LE PIED DE, bc. prép. Tegen, in
erhouding van, naar evenredigheid van; op den
,oet van. .Ini payé cette étolle sur Ie p- de vii)gt
rancs le mètre, ik heb die stof tegen twintig francs
Ie 'meter of el betaald. - Mettie l'armée sur le pIe guerre, de paix, het leger op den voet van
,rede, van oorlog brengen. - AU PIED DE, toe. prép.
'Vaar de maat of den 'maatstaf van: Est-ce au pto savoir qu'on mesure les homines? worden de
nenschen naar de maat van hunne kunde gemeten?
- AU PETIT PIED, bc. ado. In 't klein, verkleind,
Ip kleine schaal: Réduire un plan au petit p-, een
sian of platten grond op kleiner schaal 'iverbrenen, verkleind nateekenen. ----- (fig.) C'est. on Naoléon an petitp-, 't is een N. in 't klein, in misiatuur. - (fig.) litre réduit an petit p-, zich zeer
ioeten inkrimpen, zeer beperkt in zijne bestaansiddelen geworden zijn. - PIED, In. [Pods.] Voet,
ersvoet m., elke afdeeling der verschillende soonen van ni/triscise verzon: L'hexamétre est de six
H5, de hexameter heeft 6 voeten. Les vers alexan
nos out six p-s ianhbiques, de alexandrjnsche
erzen hebben zes iambische voeten (Li of 13 letterrepen). - (bij uitbreiding) Elk syllaben-paar n. in
'e fronsciseverzen (hoewel deze niet metniech zijn).
59*
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PIED-A-TERRE

Piedàterre, ni. Optrek rn , optrekje n., klei
verblijf II., kleine woning 1., die men ergens heel
om er nu en don kort te vertoeven: Prendre un p
aux environs d'Arnhem pour Ia I)eIIe saison, ee
optrek voor t sc/ioone saizoen in Arnhems omstreken huren of koopen. (Plur. Des pied-a-terre.)
Pled-droit, m. [Arch.] Gedeelte van den deur.
of vensterpost, dat het lijstwerk bevat. - Loodee
bedekking f. aan 't getimmerte eens dakvensters
(Plur. Des pieds-droits.)
Piddestal, rn. [Arch.] Voet m., voetstuk n.
(van eene zuil, van een standbeeld, enz.), p é de
S t a 1 n. Les trois parties do p- sont le sane, Je
dé et Ja corniche, de drie deelen van t pdesta
zijn de basis of sokkel, de teerling en het dekstuk,
- (lig.) Se faire on p- dune chose, iets als een
pedestal, als een middel om vooruit te komen, om
zich te verheffen, gebruiken. Servir de p- a qn.,
iemand totpedestal, tot voetbank, tot een werktulp van zijne verheffing of zijnen roem dienen;
ook: aan de bevordering, den roem van een ander
opgeofferd worden.
Pied-fort, m. [Mono.] Proefmunt, modél
f. (Plur. Des pieds-forts.)
-munt
Piédouehe, In. [Arch., Scuip.] Klein pedestal
voetstuk
n. (voor eene vaas, een borstbeeld, enz.)
of
Pied-pou, in. [Bot.] Water- of moeras-ranonkel rn.
Pled -senté of F- sente, m. [Cant.] Voetpad n., dat men met geen lastdieren gebruiken
mag. (In 't noorden van Frankrijk nog in gebruik
voor sentier, voetpad.)
Piége, m. Val f., valstrik, strik, knip m. (om
dieren te vangen): Tendre des p-s aux loups, aux
renards, aux oiseanx. - ( fi g.) Hinderlaag, laag,
list f., valstrik ni., misleidend middel om iemand
te bedriegen: Tombei , Donner dans Ie p , in den
strik vallen, zich laten verschalken. Ce qu'on vous
offre est uis p-, wat men u aanbiedt, is een valstrik,
is lokaas. - (Proc.) Un bon renard nest pas pris
deux fois an mime p-, een goede vos loopt niet
tweemaal in denzelfden strik, een ezel stoot zich
niet tweemaal aan éénen steen.
pie gi ièehe,f. [H. n.] Neendooder, graauwe
ekster, elders ook slagtersvoqel en bergvogel ge/weten, die de grootte eene;' lijster heeft en den overgang van de roof- tot de zangvogels vormt. P
grise, groote graauwe negenelooder. P- écorchenr,
Z. aCORCHECR. P- fiscal, Z. FISCAL. (leg. ei fam.)
C'est une p-, une vraie p-, 't is eene schreeuwster, kijfster, eene regte hanevel'r.
Pie-rnère, 1. [Anat.] Het zachte hersenvlies.
Piérides, t. p1. [Myth.] Bijnaam der muzen
of zanggodinnen (hetzij als overwinnaressen der
dochters van Pidros, of naar den haar gewijden
berg Pieros in Thracie) , p i a r I d e n f. p1.
Pierraille, f. Kiezel m., kiezelsteentjes II. p1.,
'

-

-

-

-

gruis D.

Pierre, f. Steen, bouwsteen m. P- dure, ten-

dre, compacte, hare/c, zachte, digte steen. Lit de
p of de p-s, steenbedding, steenlaag f. Bâtimeist
-

tout en p-, geheel van steen opgetrokken gebouw D.
Pont de p-, steenen brug f. Tailleur de p-, steenhouwer in. - Poser, Mettre Ja premiôre p- a Un
bâtiment, den eersten steen tot een gebouw leggen.
Ne pas laisser p- sur p-, geen' steen op den ande
ren laten, alles het onderst boven keeren. Cda est
dur comme p-, comme Ia p-, steenhard, hard als
steen; (fig.) ongevoelig, onaandoenlijk, wreed. (/1g.) Coeur de p-, steenen hart. II gèle is p- fendre, Z. FENDPE. Sa douleur fend Iesp-s, zijne smart
zou een' steen, een steenen hart vermurwen. Cast
du yin a fendre les p-s, 't is allerkosteljkste wijn.
- P- sdpulcrale, of enkel P-, grafsteen, ljksteen.
- Steen, keisteen, straatsteen en., stuk steen,
ieder hard voorwerp n. van dien aard: Chemin
plein de p-s, steenige weg m., weg vol steenen. Se
tieurter contre une p-, zich tegen eenen steen stooten. Sn hattre a coups de p-, elkander met steenen gooijen. - ( fin.) P- d'achoppement of de scanprécieuses, edelgedale, Z. ACHOPPEMENT.
steenten n. p1. , eelelsteenen pm. pi. P-s fines, fijne,
echte steeeen. P-s fausses of arti ficielles, valsche,
nagemaakte edelsteenen. -- (Loc. fig. et prov.)
Trouver des p-s dans son cheniin, steenen, hinderpalen, beletselen, zwarigheden op zijnen weg
vinden. Jeter a p- et cacher le bras, in 't geheim
kwaad doen. La p- en est jetde, de teerling is ge-
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PIERRE.

worpen, de kogel is door cie kerk. Qui lui jettera
Ja première p? wie zal den eersten steen op hem
(of haai') durven werpen? wie kent zich geheel
vrij van 't geen men hem of haar te laste legt?
Z. ook CIJEMIN, COUP, JARDIiN, JETER, MOUSSE. Des poires qui ont des p-s, peren met steentjes
daarin, steenige peren t. pi. [Archéol.] P-s
écrites, beschreven steenen, naam van gallische
monumenten met g'rieksche opschriften. P-s levées,
opstaande, opgerigte steenen, overoude groote, ruwe
monumenten, die overeind op hun' smalsten kant
staan. - [Arch., Constr.] P- artificielles, baksteenen. P-s d'attente, koppelingsteenen, klesooren,
Z. ATTENTE (ook fig.) . P- a liâtir, bouw-, metselsteen. P- en binard, sleenblok n., dat met den blokwagen vervoerd moet worden. P- en chantier, ter
bewerking of behouwing klaar liggende steen. P
débitée, gezaagde hardsteen. P- d'échantillon, monstersteen, mon.sterblok, bestelde steen. P- énlillée,
vierkant gehouwen steen. P-s fichées, gestreken,
gemetselde steenen. P- fière, harde, stroeve steen.
P- franche, voortrefl'elijke, gezonde steen. P- grenue,
korrelige steen. P- hachée, met den tandheamer opgehakte steen. P-s jointoydes, gevoegde steenen.
P- layde, met den tandbeitel gegroefde of behouwen steen. P- moulinde, murwe, brokkelige steen.
P- nette, zuiver, rein behouwen steen. P- pleine,
volle, volkomen steen, steen zonder de gewone gebreken. P-s de rapport, inlegsteenen, kleine steenen
voor inlegwerk. P- refractaire, brosse, moeijelfj/c
te; bebouwen steen. P- reiournue, aan beide zijden
opgewerkte steen. P- rustiqude, grof behouwen steen.
P- sèehes, drooge (zonder bindmiddel op elkander
gelegde) steenen. P- de taille, hardsteen, arduinsteen, steen, die behouwen is of moet evorde. Ptraversde, in 't kruis of kruiselings behabte steen.
P- velue, ruwe, onbehakte steen. Z. ook ANGULAIRE,
DÉLITER, EBOUSINEB, ENCOIGNURE, EV1ER, FONDAMENTAL, JECTISSE, MILLIAIBE, PARPAING, PERDU.

- [Aich.] P- philosophale, z. PHILOSOPHAL. [Ant.] P- spdculaire, Z. SPÉCU
LAIRE. - [Chir.],

Z. CAUTESIE, INFERNAL. —[Chim.]P- calcaire, kool-

zure kalk m. P- calaminaire, z. CALAMINE. P- de
Bologne, Bologneser steen ni . of spaatli n. - [Conij
P- bleue, blaauwe steen, koekje van pastel- of
weedepoeder, somtijds als indigo gebruikt om 't tinnen te blaauwen. - [Liturg. cath.] P- d'autel,
altaarsteen, een vierkante gewijde steen in 't midden van de altaartafel. -[Mid.] Steen. P- de Ja
vessie, des reins, des intestins, blaas-, nier-, ingewandsteen. Avoir Ia p-, den steen hebben. Avoir
été taillé de Ia p-, van den steen gesneden zijn. [Minér., H. n. ] P- acide, zuursteen aluinsteen.
P- d'aigle, adelaarsteen (aét}te). P- d'ainiant, zeil-,
magneetsteen. P- a aiguiser, a repasser, a ihuile,
a rasoir, slijp-, wet-, oliesteen. P- alumineuse,
aluinhoudende. lavasteen. P- apyre, vuurvaste, vuurbestendige steen. P- a broyer, wrijfsteen (der verwers). P- a Jirunir, a polir, bruineer-, pol'jststeen.
P- de cendre, z. v. a. TOURMALINE. P- a cham
pignons, zwamsteen. P- a chaux, kalksteen P- is
détacher, vlekkensteen, steen om vlekken te verdrijven. P- de foudi'e of de tonnerre, z. v. a BELEMN1TE. P- de gallinace, z. v. a. OBSIDIENNE. P
gypseuse, gipssteen. P- hématite, Z. HEMATITE. P
hhpatique of de foie, leversteen. P- des Incas,
r. v. a. OBSIDIANE. P- de lait, Z. V. U. 11 0 BOCFIITE.
P- lithographique, lithographische steen, een digte
kalksteen, waarvan de steendrukkunst zich bedient.
P- de inmacons of P- lumachelle, z. LUMACHELLE.
P- de lund, n
iaansteen. P- de Përigord of Pér igueux, Z. PERIGUEUX. P- de poix, piksteen. P
ponce, puimsteen. P- de pore of P- puante, stinkdeen, varkenssteen, eene soort van koolzuren
talksteen. P- rayonnante, straalsteen. P- rouge,
5loedsteen. P- de sable, zandsteen. P- a sablon,
jne zandsteen, schuurzand ii. P- serpentine, ser
wntijnsteen. P- smectite, stéatite, speksteen, zeep
teen. P- du soleil. z. v. a. GIRASOL. P- surnaeante, drijfsteen. P- de violette. z. IOLITHE. P
vi trescible of vitri fiable, verglaasbare steen. z. ook
-

-

-

-

isROLITHE , ALCH1RON , ALECTOP.IEN, APBOBISÉ,
RMÉNIEN, ASS1EN, ATBAMENTAIBE, AVENTURINE,
zUR, CALCAHIE, CHAT, CIRCONCISION, COBNEENNE,
OGURÉ , FILTRANT, FUSIL, GEMME, HIBONDELLE,
NFEBNAL, IRIS, JADE, JUDAIQUE, LABBADORITE,
,MD, LENT1CULAIRE, LYNX, MEULIERE, MIEL, MINE,
4 1ROIII, NUMISMALE, OBSIDIANE, OLLAIRE, OSTEO-

PIERR1

-

PI1ZORAMPIIE.
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, etc. - Ia douleur, de stoïcijnen verhardden zich tegen de
{Pharm. anc.} P- de bézoarci of P- bëzoardique, smart. - PIETER, v. n. (Jeu] Voet aan de meet
Z. B1ZOA11D. P-s d'écivisses, kreeftenooqen n.1.
houden, voet bij stek zetten (in 't kegel- en balspel).
P.. de fiel, galsteen. - [Typog.] P- a layer, bogPlétin, nl., z. PIETAIN.
bak, waschsteen voor de vormen.
Plétin age, Piétinement, m. Het trappelen,
PIERRE, ITil : Saint P-, Sint-Pieter, de apostel getrappel; het vertreden, met voeten treden.
Petrus. - (Lor. pray.) Etre haidi b nier comme Piétine,-, V. a. Vertrappen, verbreden, met voeUn saint P- onbeschaamd in 't loochenen, in t ten treden: 11 jeta Ja lettre par terre et Ia plOt!Iteeten liegen zijn. Découvrir saint P- pour couvrir na, hij wierp den brief op den grond en vertrapte
saint P-, de eene schuld maken om de andere te hem. - [Tech.] P- un cuir, Ja terre, eene huid,
dekken, eene fout herstellen door eene andere te het teem treden. - [POetic] P- of Pommeter Ie
begaan. - [H. eccl. ] La chaire de saint P-, de câble, de visch uit het zand stampen of treden (bij
stoet van sint Petrus, liet bisdom van Rome.
het pbatvischvangen). PIETINER, V. fl Trappelen;
Pierré, ilL [Pèchej Netsteen ni.
stampvoeten (van ongeduld, onrust, spijt, grainI Pierrecin, in. 1Bot.1 Peterselie f. (persil). schap enz.)
Pieirée, t. [Constr.] Steenen waterloop m. of
Piéfisnie, m. [H. rel.] Leer der pitisten. goot f.
Fijnvroomheid, kwezelarij, zucht tot bijzondere gePierreiles, t. p1. Edelgesteenten n. pl., edele heime vroom/ieids-oefeningen, ziekelijke godsdienststeenen, edeisteenen m. p1.
rigting, die de menscheljke natuur als geheel verPierrette, f. (verkiw. van pierre) Steentje n. dorven beschouwt, piotisterj t., pidtjsmus 11.
(alleen nog gebruikt in): Jocer a la p-, het steen- - Piétiste, in. eb f. .4anhanger m., aanhangtjesspet spelen. - P1EEIRISTTE, f. [H. n. ] Wijfjes- ster f. eener secte in de luthersche en gereformeerde
liuismusc/s f. - PIE1thETTE, t. [Thuât.] Vrouw kerk (sedert S p e n e r in 1670), die bijzondere zavan den pierrot (z. dal woord). - [Cost. ] Voor- inenkorosten tot oefeningen van vroom/leid houdt,
matig wit vrouwen-kamizool n. als hvsisgewaad.
pietist m. en 1.; - fjjnman m., fijnvrome m. en
Pierreux, euse, adj. Vol steenen; steenachtig; t. ; pilaarbijter in., -bijtstei' f., bidbroîr w.., bidsteenig. Cliemin, Champ p-, weg ni., veld n. vol zuster, fine kwezel 1. - Ook als adj. gebézigd:
steenen. Poire p-euse, steenige peer t. Concretion homme, Femme p .
p-euse, steenachtige zomenpakking 1. - [Anat. ]
Piéton, ni., -11'C, f. Voetganger, voeteerder m.,
Apophyse p-euse, rotsbeen n., binnenwaarts uit- voetgangster, voetcerster f.: II est bon p-, C'est
steeksel van liet slaapbeen. - PIERREUX, Sn. [MOd.] une niauvaise p -ne, hij is een goed voetganger, zij
Steenlijder m.
is eene goede voetgangster. - Looper, postbode m.
Pierriea, ill. [Anc. artill.] Steenstuk. kamer- voor de landelijke gemeenten. - [Aiic. nijl.] Voetsluis n., steenmortier, draaibas ffi.; - kanon n.
knee/it m. (fantassin). - Piétonnea-, v. si.
[Agric.] Zinkput m. - -f- PIEBRIER, M., Z. V. a. Te voet gaan, voetéren.
JOA1LL1ER, BIJOUTIER.
t Piètre, adj. (fani.) Armzalig, ellendig, p0Pierrot, m. [H. n.] Huismusch, mannetjes ver, sjofel: Un p- habit, een pover kleed. Faire
mosch of musch 1. - P- taclseté of damier, kaap- p figure, eene armzalige figuur maken. Un p. ar
sc/ic duif t., soort van stormvogel. ( Loc. pray.) tiste. Ocrivain, een zeer middelmatig kunstenaar,
Etre hard i comme on p-, de brutootheid of onbe- schrijver. - t Piètrement, ado. (fam.) Op
schaamdheid zelve zijn. - PIERROT, in. (verklw. armzalige wijze, povertjes. - t 5 Piètierie, t.
van Pierre, Pieter). - [Thddt.] Onnoozele, telkens Vodderij t., slecht, gering voorwerp, tuig n.
gefopte, dikwijls afgeroste hansworst uit het ital.
Piétrir, v. si. [Tech.] Zacht, week worden
blijspel, ook op andere tooncelen overgegaan, pie- (van perkament).
r 6, p i e r r 0 t 151.; als een pierd verkleed persoon. m.
Platte, f. [11 . n. ] Kleine gekuifde duikeend,
- [Cost.] Vrouwenlijfje n. met twee opstaande witte non 1., nénnetje n.
panden van achteren.
Pletter, v. n. [C h as.] Opvliegen (vein kwarPierriires, f. p1. [Véner.] Eenige knobbels m. tels, patrijzen, die de hond doet opvliegen).
p1. onder aan de horens van een hert, van een' reePien, m. Paal, stook m. Ficher, Planter no
bok, parels 1. Pl.
p en terre, een' pool in den grond zetten. P-i
Piestron, Em [Cliir. anc.] Hoofdverb'rjjze
fourchus, gaffe l st a ken (om netten, garens, ens. op
in., een werktuig aim 't hoofd van den ftetus-bar te hangen). File de p -i, rij palen, palenrj t. in de baarmoeder te verbrijzelen.
[El. n. ] P- des rochet's, soort van korenvink rn
(bruant toll).
1 Piétable, adj. Z. V. a.
Fiétage, in. De diepqungsmerken aanbrengen;
Piensenient, adv. Op vrome, gocli.'reezende
- diepgangsmerken ii. pl.; diepgang ni.
wijze, godortic/itig: II est mart trés-p-, hij is zeer
t Piétaille, t . Voetvolk n., voetknechten m. pi. vroom gestorven. -- Croire p- une chose, iets uit
Piétainof Piétn, in. [TétOr. Beengezwel n., een vroom beginsel ejelooven; (fig. eb fain.) iets te
beenziekte t. tiff schapen en hoornvee.
goeder trouw, blindelings, zonder onderzoek gebooPiété , f. Vroomheid, godsvrucht, cjodvreezend- ven. Voilã deux enfants (lOOt il se emit p- le
held: P- sincère, aimable, hypocrite, oprepte. be- père, ziedaar twee kinderen, van welke hij zich be
minnelijke, gehuichelde vroomheid. -- Kinderlijke goedei' trouw, zonder erg voor vader houdt. liefde f., liefdevol aandenken n., dankbare liefde PIEUX, PIEUSE, adj. Vroom, godvruchtig, godvree
en onderdaniqheid jegens ouders, weldoeners, enz.,
Homme p., Awe pieuse, vroom man in.,-zend.'
jegens overlédenen, hartelijke genegenheid t. lus- vrome ziel t. - Entreprise please, crows, uit
schen echtgenooten ens. P- filiale, corijugale, kin- vroomheid voorlvboefjende onderneming t. Un pderljke, echtelijke liefde. Cette nation so distingue clevoit', een vrome plifjt m. - Legs p-, Z. LEGS. par sa p- pour (of envers) les marts, die natie Croyance pieuse, vroom geloof n. (uit-,godsdienstonderscheidt zich door haren eerbied, hare vereering beginselen voorbvboeijend, doch niet voorgeschreven).
van de nagedachtenis der dooden. P- envers les .- (fum et iron.) II faut Ie laisser dans sa pleuse
malbeureux, werkzame liefde voor, erbarming t. croyance, we moeten hem maar in zijn heilig yeof medelijden n. met de ongelukkigen. - [BIas.] loof, in zijn blind, argeloos geloof of onnoozel
Bloed n. des pelikaans; bij andere schrijvers ten vertrouwen loten. - Vroom, ouderlievend, kinderonregte ook cie pelikaan self. - Mont de p-, z. MONT. lievend, hartelijk en opregt: II rend )t son père les
Plété, e. adj. [ Tech.] In voeten en duimen plus p- devoirs , hij vervult jegens zijn' vader de
verdeeld (van een' meetstok).
vroomste, de hartelijkste kinelerpligten. Il montra
Piéter, V. a. Opzetten, tot tegenstand of verzet une pieuse reconnaissance, hij toonde eene kindervoorbereiden, tegen iets gestemd of gezind maken: lijke, innige, diep gevoelde dankbaarheid. - FrauOn la piétd contre vous, contre tous vos conseils, de pieuse, vroom bedrog, een uit verkeerde vroommen heeft hem tegen u opgezet, tegen al uwe raad- held vepleeqd bedrog n.
gévingen ingenomen. (In dezen zin lam. en weinig
Piève, t.. Z. PIAVE.
gebruikelijk). -[Mar.] De maat uitzetten, af of
Piézate, adj [J. n. j Met zainengedrukte kaopmeten. P- I'étrave et 'Olambot dun vaisseau, ken (van insecten). - PIEZATES, M. p1. Vlieseleude diepgangsmerken 0/3 den voor- en achtersteven geliqe insecten n. p1. (hyménoptères). -- Plézoafzetten. [Tech.] Een blaauw verfhad aan de rnètro, m. [Ptrys.] Dmukkingsrneter, een werkzwart te verwen stoffen geven. -- Sv PIËTEIt, V. pr. tuig tot meting van de zomenpersbaarheid der vloei
Zich verharden, zich met kloekheid wapenen, krach- stoffen, piezométer in. - Piézoi-amplae,
lig wederstaan: Les stoïcieiis 5e piétafent contre wij. [H. n. ] Met zamengedrukten snavel.
COLLE , OVAIIIE , TOUCHE TIIAVERTJN
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FIFA .)

PILE.

Pilfaro, PiWero, in. [Mus.] Soort van d wars-

Spits toeloopende gevelmuur in. (welks top
net einde van den nokbalk draagt). P- à redenis,
gevelmuur met trappen , trappengevelmuur in.
Comble à p-, zadeldak n. -- (Loc. prow.) Avoir p
sur rue, een eigen huis hebben; ook : onroerend
goed bezitten. — [Mécan.] Tandrad , invallend
rad n. van kleinen diameter. P- de renvol, rond
— PIGEON, M. [Coin.] Geringe wol f., die-seln.
bij 't kaarden van de andere wordt afgezonderd.
--,[Tech.] Snuit n., hennepafval m. — Pignonne, e, adj. [Bias.] Trapvormig.

jluit, veldpijp f. (in Italië in geb)ruik), p i (fe ro m.
Pifre, m., -sse, f. (pop. et bas.) Dikbuik, dik
Weleer ook: vraat m., vreetster f.-zakm.enf—
— Ook als adj.:

Il est devenu Bien p-, hij is zeer

dik geworden . — PIFFRE , m. [Tech.] Groote qoud(PIFFRER.
slagershamer m
.

liever EMPIFFRER, S'EM[ Véner.] : Pied p-, spoor n.

Piifrer, Se pitfrer,

Pigacl►e,

adj. m.

van een wild zwijn, welks eene klaauw langer dan
de ander is.
Piganion, m. [Bot.] Soort van ranonkel m.
P- jaunatre, waterruit, valsche rhabarber f.
Pigeon, m. Duif f. P- màle, femelle, doffer m.,

Conch.]

.

Pignoratif, in adj. [Jur.]: Contrat p-, con-

tract van verpanding , pandverdrag n., verpanding f. bij wijze van verkoop. — Pignoration,f.
duif f. P-s dornestiques (of prins), sauvages, tam- 1let aangaan van een pandverdrag, panding, p iduif
kirt.
gn
o r á t i e. — Pignorer, v. a. [Ave. jur.] lls
de
Le
proucoule,
me, wilde duiven.
P- de colombier, de volière, slagduif. P- rainier, pand in beslag nemen; panden, verpangen. .
Pigoche, f. [Jeu] Spel n., waarbij men uit
ringduif, wilde duif, woudduif, -houtduif. P- de
roche, steenduif. P- messager of voyageur, brieven een' op den grond getrokken kring een muntstuk
postduif. P- grosse gorge, kropduif. P- cul--duif, moet drijven door er een ander op te werpen.
Pigou, m. [[Viar.] Kaarsensteker m., ijzeren
butant , tuimelaar m. P- tournant of hatteur,
draaijer m. P- nonnain of à chaperon, P- pate of kandelaar niet twee punten (zoo als men die in 't
jacobin, nonnetje n. , sluijerdui f f., jakobijn m. P- ruim en de bottelarij bij het stuwen gebruikt).
Pigonlière, f., z. v. a. PÉGOULIERE.
a cravate, meeuwtje n. P- polonnais, romain, turc,
Pig Tolier, in. [H. n.] (pop.), z. v. a. PIVERT.
suisse, poolsche, romeinsche (of spaansche) turkmaandduif.
Pihauhan,
n1. [H. n.] Lijster f. van Cayenne.
Pmondain,
seks, zwitsersche duif.
-t Piissime, adj. Zeer vroom, allervroomst.
P- tambour of glou-glou, trommelduif. P- fuyard,
Pika, m. [H. n.] Sibérische aardhaas m.
vlugteling, tamme duif, die weggevlogen en wild
Pikte, m. [Métrol.] Pikol, pikul in., handelsgeworden is. P- heurté, maskerdui f, duif, wier kop
en staart verschillend gekleurd zijn. P- paon, paau- gewipt in India, doorgaans op 60 kilo gerekend.
Pil, m. [Anc. mil.] Strjdknods, strijdkolf f.
westaart. P- pattu, ruigpoot, duif met ruige, bePilage, m. Het stampen; stamping I.
vederde pooten. P- hirondelle, zwaluwduif. PPilaire, adj. [Didact.] Het l j fhaar betreffend:
tourterelle, tortelduif. P- de la Jamaïque, grondduif (onder den naam van ortolaan op tafel ge- Système p- of pileux , gezamenlijk lijf/saai . —
bragt). P- de passage, trekduif. P- couronné, ge- [Méd.] Maladies p-es, haarziekten f. pl. (plique,
kroonde reuzenduif (hocco) . z. ook CAuCHOIS. — trichiase).
Pilastre , m. [Arch.] Muurpilaar, muraal
P- plongeur of de mer, duikerduif. — Un, line
couple de p-s, z. COUPLE. — (Loc. fig. et prov.) pijler m., die minder dan zijne breedte voorspringt,
inz.
als hij van een kapiteel en basement is voorde
seiner
pour
la
crainte
des
laisser
pas
II ne faut
p-s, om een mogelijk klein nadeel, om eene kleine zien, kantige of hoekige zuil f., pilaster m. Pzwarigheid moet men eene voordeelige, goede zaak cornier of angulaire, hoekpilaster. P- plié, gebroniet achterwege laten of opgeven. Its out là un bon ken, een' inspringenden hoek makende pilaster.
p-, C'est leur p-, dien zullen zij danig plukken, P-s accouplés, gepaarde pilasters. P. indenté, met
afzetten. Plumer Ie p-, den vogel plukken, a fzet- gestaafde canneluren of groeven voorziene pilaster2,l plegen, valsch spelen. z. ook COLOMBIER, EFFA- ters. P- bandé, blokpilaster, P- ravalé, opgewerkte,
overtrokken pilaster. P- ébrasé, uitspringende piROUCHER . — Couleur gorge de p- of Gorge dep -,
laster. P- cintré, boogpilaster. P- lie, verbonden
z. GORGE-DE-PIGEON .— [Pêche] P-s, lange ooren n.
pl. of mazen f. pl., waarmede men somtijds bij het pilaster.
Pilar, m. Rijstmoes, rijst in vleeschnat, vet,
Pleisterkalk
m.,
[Tech.]
breien der netten begint.—
die zonder steengin, hout of latten wordt gebruikt boter, enz. gekookt, eene geliefde (spijs der Turken
om schoorsteenpijpen te maken. -- Papiersoort f. e. a. Oosterlingen, pil a u, p i l a w m.
Pilchard, n1. [H. n.] Soort van haring, vetvan klein formaat. — Clous a p-s, z. CLOU. —
[ Vétér.] Voetgezwel n. der ossen. — Pigeonne, f. ter dan de gewone, inz. aan Engelands zuidkust,
pilchard
m.
n.
—
Pi(fain. et burl.) Duifje, liefje, schatje
Pile, f. Stapel, hoop m.: P- de livres, de bois,
geonneau, m. (verklw. van pigeon) Jonge
duif f., duifje n. — (fig. et fain.) Jong mensch, de boulets, stapel boeken, hout, kogels. — P- de
dien men plukt of afzet. — [H. n.] P- of Pigeon cuivre, stel koperen gewigten, in den vorm van
couvant, Pigeonne couvante, z. v. a COLOMBELLE. bakjes, die allen in elkander sluiten. -- [Bias.]
— Pigeonner, v. a. [Tech.] De pleisterkalk uit Punt f., zeer langwerpige, van den bovenschildrand
de hand opdragen (tot optrekking van een' dunnen uitgaande driehoek, die nagenoeg den overkant van
scheidsmuur, eene schoorsteentong of schoorsteen den schildrand raakt. -- [Constr.] Brugpijler,
Pigeonnet, m. [Hort.] Soort van herfst--pij).— pijler m. — [Jur.] P- de malheur of de misère,
eer f . - P igeounier , m., gebruikelijker is Co- ongeluks- stapel (in het tiktakspel, als een der speLOMBIER. — S Duivenliefhebber, duivenmelker m. lers niet in 't spel van zijne tegenpartij kan drinPigment, in. [Anat.] Kleursto f f., p i g me n t n., gen en al zijne stukken in den hoek van zijn groowaarvan de donkere, soms zwarte kleur van som ten jan moet opeen hoopen. — [Pêche] Haakljn,
huid bij de ne-migelchasdn(b.ve pees f., haaksnoer n. Des p-s de erin, he fil. de
vaatvlies in 't oog, enz.) afhangt. —-gers,vanht laiton, paardenharen, koperdraden haaklijnen. —
Voormalige drank m. van wijn,honig en kruiderijen. [Phys.] P- voltaïque of galvanique, kolom van
— [Vétér.] Soort van paardekwaal. — Pig^nen- Volta of van Galvani, Voltasche, Galvanische kotaire, adj. [Anat.] Tot de kleurstof behoorend, lom f. (vgl. GALVANISER en GALVANISME). P- sèche,
die vormend of uitmakend. (kelster f. drooge kolom (waarbij de vochtige geleider tusschen
Pignaresse, f. [Tech.] Hekelster, hennephe- de metalen- of elementenparen door een droog,
Pigne, m. [Bot.] Pijnappel m. (pomme de pin). vast ligchaam is vervangen), Zambonische kolom.'
[Tech.] Gedeelte van den boomstam, dat zich als
PIGNE , f. [Tech.] Goud- of zilverkoek m., massa
goud of zilver, die bij de amalgamdtie (of uitsmel- timmerhout laat verwerken. — Vollerstrog in.
Stamptrog
m. des papiermakers. — Olievergaarvan
kwik)
na
verdamping
ting door middel van 't
bak m. in de zeepziederjen. — Groote pletsteen in.
't kwik overblijft.
buiten
gebruik)
ter verbrjzeling en fejmmakinq
(nu
Pignerolle, f. [Bot], Z. v. a. CHARDON ËTOILÉ.
Pignoeher, v. n. (fam.) Kieskaauwen, niet van voorwerpen. — (Lov. prov.) Mettre qn. a
la p- an verjus, iemand over de tong laten gaan,
lange tanden of zonder eetlust eten.
Pignolat, m. [Cont.] Soort van suikergoed ii., over den hekel halen. — PILE, f. Keerzijde van een
muntstuk, wopenzijde, muntzijde f. (in tegensteldat men weleer vnn de pijnappelkern maakte.
P igilon, m. Pinie f., zoete noot van den pinie- ling met croix, beeldzjde). — (Loc. fam.) Je les
pijnboom in Zuid- Europa, die in smaak en grootte jetterais à Croix ou à p-, of a croix et a p-, ik
naar amandelen gelijkt (ook p- doux geheeten). --- zou er mijne hand niet om willen verdraaijen; ik
[Pharnm,] P-s d'Inde, purgeernootkernen f. pl. P- de wil de keus wel aan 't lot overlaten. z. ook cRoix.
Barbaric, ricinus-pitten f. pl. — PiGNoN, in. [Arch., — t PILE, m., z. v. a. TRAIT, JAVELOT.
-

-
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P IL T

PI OT.

Pilé, é, adj. (en part. passé van piler): Amandes p-es, klein gestooten, gekneusde amandelen m.
pl. Drogues, Herbes p-es, gestampte droogerijen f.

deren, ook van zijn geld tot de som van 30 livres;
(het overige heette butin).
Dillard, e, adj. (pr. 1 mouillé) (fam.) Plunderziek, roofzuchtig, diefachtig: Troupe p-e, plunderzieke troep in. of bende f. — [Chas.] Chien p-,
bijtzieke hond m. — Ook als subst.: Poursuivre
les p-s, de plunderaars , stroopers vervolgen. —
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pl., kruiden n. pl.
Piléaire, adj. [Diáact.] Hoed-, mutsvormig.
Piléanthe , m. Nieuw - hollandse/te myrtheplant f., pi,leanthus m.
Piléate, adj. [Bot.] Fan een' hoed voorzien [Fauc.] , z. F[JYARD.
t Pile, f. (pr. 1 mouillé) Gemunt geld n. —
(gelijk zekere paddestoelen).
Pilée, f. [Tech.] Hoeveelheid stof, die te gelijk [Jeu] Fair e p-, z. PILLER.
v. a. (pr. 1 nlouillé) Plunderen, uitplunFiller,
in den trog gevold wordt. — Het vollen 0/ walken.
Piléofornle, adj. [H. n.] Hoed-, mutsvormig. deren, rooven, stroppen; stelen: P- une vilie, un
— Piléolaire, adj. [Bot.] Tot het vruch.tknops- chateau, eene stad, een kasteel plunderen. — Des
hoedje behoorend. — Piléole, f. [Bot.] Vrucht domestiques qui pillent impunément leur maitre,
— Piléolé, e, adj. [Bot.] Een-knopshedj. bedienden, die hunnen meester ongestraft uitplunhoedje dragend; van een vruchtknopshoedje voorzien. deren, bestelen. — [Litt., Beaux arts] P- des vers,
Filer, V. a. Stampen, klein stooten, kneuzen, des passages entiers, verzen, geheeleplaatsen plun
met een' stamper klein of fijn maken. — (fig. et deren, stelen (van anderen overnemen en voor eigen
fam.) P- du poivre, peper stampen (van soldaten, werk laten doorgaan). Ii a pillé cette pensée dans
die, tij 't ma-rchéren in hun' vooruitgang verhin- les anciens, hij heeft die gedachte bij de Ouden gederd, den pas blijven aangeven), trappelen. — Ook stolen. — (absol.) Un soldat na plus de discipline
iron. gebézigd van een' slecht' ruiter, die bij eiken dès qu'il peut p-, een soldaat heeft geen krggsstap van 't paard in den zadel opspringt; — ook tucht meer, zoodra hij kan plunderen. — Poète
van een' tragen daglooner gezegd : dagdieven . — SE qui pille partout, dichter, die overal steelt. — Aan
aanvallen, aantasten (van honden, doch-rande,
PILER, V. V. Gestampt, gekneusd worden. — % Piin dien zin weinig in gebruik): Ce Chien pille les
LEE, V. n. (pop.) Eten, inz. gulzig eten, doorzwel
gen. — Pilerie, f. Stamphuis n., suikerstamperij f. mendiants, die hond randt de bedelaars aan. Pille
Pileste, m. [Bot.] Volksnaam van den gemee- pak aan! sa! — [Jeu] Meer kaarten van den talon
of stok nemen, als behoorlijk is (in 't omberen); —
nen arum of kalfsvoet m.
Filet, in. (H. n.] Langstaartige noordsche eend f. ook: Rooven, het gekeerde troefblad voor eene andere
kaart
ruilen. (Men zegt ook faire pille .) — SE PIL
(canard pointu).
v. pr.Elkander plunderen, bestelen: Les poètes-LER,
Pilette, f. [Toch.] Wolstamper m. — Turfse pillent sans le vouloir. — Het part. passé is
stapel m. in den vorm eener pyramide.
Pilear, m., - eines, f. Stamper m., stampster f. ook adj.: Village p-, uitgeplunderd dorp n. — PHlerie, f. (fam.) Rooveri, dieverij, afzetterij, kne— % (fig.) Slokop, vraat m.
Pileux, ease, adj. [H. n.] Harig, langharig. velarij f.: S'enrichir par des p-s, zich door dieverj,
afzetterij verroken. — Pilleur, m. Plunderaar,
[Anat.] , z. v. a. PILAIRE.
Pilidion, m. [Bot.] Hoedje n. van sommige z. v. a. PILLARD —Afzetter, knevelaar ; letterdief.
Pillolet, in. [Bot.] , z. v. a. SERPOLET.
korstmossen.
fi Pilloter, V. a. (pm'. 1 mouillé) (fam.) In 't
Pilfer, m. [Arch., Constr.] Pilaar, pijler m.,
steunzuil. P- butant of boutant ,. schraagpijler, klein plunderen, hier en daar wat stelen, kapen. steunpilaar. P- de dame, koepelpijler. — P-s de Pilloterie, f. Kleine dieverij, kaper] f.
Pilocarpe, adj. [Bot.] Met behaarde vruchten.
carrières, steengroefpijlers, steenmassaas, die men
Pilocierge, m. [Bot.] Mexicaansche cactusvan afstand tot afstand laat staan, om den boven
hemel te dragen. — (fig. et fam.) Avoir-grondf plant f. (ook cierge it bonnet geheeten).
Piloir, m. [Tech.] Stamper m . der zeemtou
de bons gros p-s, zeer stevige, zware, dikke beenen
anderen.
-wersn
hebben. Cet homme est un p- de café, de cabaPiloo'yces, m. pl. [Bot.] Paddestoelen m. pl.,
ret, de coulisses, de palais, etc., die man is een
hebben.
die
een'
zoogenaamden
hoed
van
de
pilaar, een steunpilaar van 't ko/]huis,
Pilon, m. Stamper, mortier- of vijzelstamper,
kroeg, van den schouwburg, van de pleitzaal, enz.,
hij zit gedurig in 't koffijhuis, in de kroeg, bezoekt stempel in.: P- de fer, de Bois, de marbre, d'agate,
trouw den schouwburg, heeft altijd regtszaken aan ijzeren, houten, marmeren, agaten stamper. —
de hand. — t Les p-s d' une justice, galg f. en Stamper m. der papier -, run- e. a. molens. —
rad n. van een gerept. — [Anat.] P-s du voile du Mettre un livre an p-, een boek tot scheurpapier
Aalais, kolommen of slippen der beide bogen van maken. — [Bot.] , z. v. a. ARUul. — [Tech.] IJze't zacht gehemelte, onderscheiden in: P- antérieur ren roerslang f. voor de glasovens. — [Mar.] Lage,
en P- postérieur, voor- en achterkolom. P-s du steile kust f. -- Pilonnage, m. [Tech.] Het
diaphragme, nmiddenri fskolommen of - zuilen f. pl. stampen. — Het omroeren der fritte of glasstof in
— [Man.] Paal, latierpaal, stalpaal m., afschei- de kroezen. — Pilonner, v. a. Stampen, met
ding der paarden in eengin stal. P-s de nlanège, den stamper bewerken: P- du sucre, du café, suirijschoolpalen, tusschen welke 't paard gedresseerd ker, kopij in den vijzel stampen. P- la terre, de
wordt: Travailler autour du p-, om het middel aarde vaststampen, ineen stampen. — [Manuf.] Pvolte werken. — (Loc. fig. et prov.) Se-puntder Ia lame, de wol in eene potaschloog of in een
trotter au p-, de kwade gewoonten van anderen urien-bad omroeren en wasschen. om haar te ontovernemen. — [Tech.] P-s de montre, stijltjes n. vetten, de wol ontzweeten. — [Verr.] P- le verre,
pl. in een horlogie. — [Mar.] P-s de hitte, béting- de glasstof of fritte in de kroezen omroeren.
Pilori, m. Kaak f., schandpaal, pranger m.,
steunders of standers m. pl.
Pilifére, adj. [H. n.] Haardragend, behaard, halsijzer; drilhuisje n. Mettre qn. au p-, iemand
de kaak zetten; (fig.) iemand aan de openbare
aan
Haarvormig.
harig. — Piliforine, add. [H. n.]
— PILIF'ORME, f. [Anat.] Een der kleinste oogvlie- bespotting prijs geven, iemand ten toon stellen. —
zen. — % Piligére, adj., z. v. a. PILIFERE. — [ EI. n.] , z . PILORIS . — Pilorier, v. a. Aan de
Pilintietion, f. [Meld.] Dradige of harige water- kaak zetten, drillen. — (fig.) Ten toon stellen, belozing f. — Pilipède, adj. [H. n.] Met behaarde lagchel jk, bespottelijk maken, aan de openbare bevoeten; draadvoetig. — Pilipenne, adj. [H. n.] schimping prijs geven. — Het part. passé is ook
adj.: Banqueroutier pilorié, aan de kaak gezette
Met behaarde vleugels.
i11age, m. (pr. 1 mouillé) Het plunderen; vrij- bankeroetier m. — -^- 5 Pilorieusement, adv.
buiten; plundering, strooping, vrijbuiterij f. Li- Door middel van de kaak (straf en). — 5 Pilorivrer, Mettre, Abandonner one ville au p-, eene nient, m. Het aan de kaak stellen.
Piloris, m. [H. n.] Antillische muskutrat f.
stad ter plundering overgeven. La vitte se racheta
Pilorisation, f. Veroordeeling tot de kaak
du p-, de stad kocht de plundering af. — (Loc.
fam.) I1 semble qu'il revienne du p-, 11 est fait of den schandpaal. — Pilorisenment, m., z. PI-

.

comme un voleur (of comme un diable) qui revieut du p-, , hij ziet er u it als een geplukte vink,
als of hij van de galg gedropen is, als of hij gestolen had. — Tout y gist au p- (van een verward
huishouden) , alles ligt er overhoop, de boil loopt
er in 't honderd. — [Anc. mar.] Geplunderd goed,
prijsgoed n., de roof van 's vijands koffers en klee-

LORiMENT. — Piloriser,

v. a., z. PILORIER.

Piloselle, f. [Bot.] Muizenoor n.
Pilosite, f. [bidact.] Harigheid, behaardheid,

ruigheid - Pilosiuseule, adj. [Bot.] Een weinig behaard, dun behaard.
Pilot, m. [Tech.] Kegeicormige zouthoop in
een' zoutpoel. — [Constr.] , z. PILOTIS. — [Pèche 1
.
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Gedeelte van een krirnet. — [Org.] Hamertje n.,
drukker m., die de klep der orgelpijpen opent. —
[Papet.] Linnen lompen f. pl. voor 't pap;i.e-smaken.
Pilotage, m. (van pilotis) [Constr.] Heiwerk,
paalwerk n.
Pilotage, m. (van pilote) (weleer) Het sturen
van een schip; (nu) stuurmanskunst, zeevaartkunst;
ook: het loodsen; loodswezen n. Ecole de p-, zeevaartschool f. Les officiers mariniers de p-, de stuurman en onderstuurlieden. Droit de p-, of enkel P-,
loodsgeld, loodsregt n. — Pilote, m. Stuurman;
loods. P- hauturier, cátier, larnaneur, z. HHAUTURIER, CUTIER, LAMANEUR.

P- major, komrnissaris m.

van 't, loodswezen. — Atlas m. met zee- en kust
[ Org.] P-s, cilinderstaafjes n. pl. die-karten.—
de werking der toetsen van 't eerste klavier op de
basculen Overbrengen. — [H. n.] Loodsmannetje n.,
een vise/tie, dat, naar zeemans geloof, den haai tot
loods of wegwijzer dient. — PILOTE, m. [Corn.]
Pil o, soort van zeer sterk gekeperd laken n.; —
geschoren stof f. van half linnen en half katoen,

pillows n.

Piloter, v. n. (van pilotis) [Constr.] Heen,

palen inheijen of inslaan.
Piloter, v. a. (van pilote) [Mar.] Sturen; loodsen, in- of uitloodsen. — ( fig. et fam.) Den weg
wijzen, tot gids dienen.
Pilothriqu .e, Pilotrie, m. [Bot.] Uitheem
-sche.mortf,pil un.
Pitotin, m. [Mar.] Stuurmansleerling, stuurmansnoodhulp m. - [ Org.] , z. v. a. PILOT. —
PILOTINS, M. pl. Hoofdpalen m. pl. der vischweren.
Pilotis, m. [Constr.] Heipaal , grondpaal,
paal m. Bátir sur p-, op paal- of heiwerk bouwen;
(fig.) op een' vasten grond bouwen, zijne zaken,
zijne fortuin op een' vasten voet brengen, met beleid en voorzigtigheid te werk gaan. — [ Hydr.] Pde liordage, buitenste rij f. ingeheide palen aan een
waterwerk. P- de remplage of de retenue, inwendige heipalen.
Piluulaire, adj. [Pharm.] Pilvormig, in den
vorm van pillen. — Masse p-, pillenmassa f., pil
stof, die tot pillen-lendg.,orwekt
moet gemaakt worden. - PILULAIRE, f. [Bot.]
Pillenkruid, pilvarenkruid n. — [H. n.] Soort van
drekkever m.
Pilule, f. [Pharm.] Pil f., artsenijballetje n.
Prendre, Avaler des p-s, pillen innemen, slikken.
— (fig.) Avalez la p-, de pil slikken, iets met weerzin doen. Faire avaler la p- it qn., iemand eene
pil te slikken geven, hein iets laten doen, waarvan
hij een' afkeer heeft. borer la p-, de pil vergulden,
iets onaangenaams op verzachtende, op behagel jke
wijs voordragen, het grievende (b. v. van Bene
weigering) door iets anders wegnemen. — Piltt lier, m. [Pharr.] Pillenvorm m., pillen-rnachine f., werktuig, waarmede men 30 pillen te gelijk
maakt. — Pillendoos f., -doosje n. — Piluulifère,
adj. [Bot.] Met pilvormige vruchten. — Pilhilillore, adj. [Bot.] Met pilvormige bloemen.
Pi malot, m. [11. n.] Soort van mexicaansche
spreeuw m.
Pinna`a.rd, m. [H. n.], z. v. a.

PINOE.

--
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Piuibèche, f. (fam.) Trotsche modepop f.,
nufje n. — Ook als adj. gebruikt (door Mad. de
Sévigné) in den zin van procesrif, pleit ziek.
Pimbérat, m. [H. n.] Groote verscheurende
adderslang van de Soenda- eilanden en van Ceylon,
wurgslang f., p i m b e r a m.
Pimelée, f. [Bot.] Nieuw- hollandsche daphne f.
Pim/the,.
ie, f. [11. n.] Vetkever in. — Pirnélit /te, m. [Minér.] Vetsteen ui., groene chrysopras- aarde f , eene uit nikkel, kiezelaarde, enz.
bestaande steensoort, p i m e l i t h m. — Pinielode, m. [H. n.] Kruiswentelaar m. (met eene vette
kruisvin en somtijds ook met een hoofd- en rugschild).
Piment, nl. [Bot.] Plant van 't geslacht der
nachtschaden, in een twaalftal soorten, longkruid,
sint-jakobs- kruid. duivenkruid n.; jamaica-peper,
wonderpeper, spaansche of indische peper, lange
peper f., de onrjp gedroogde, zwartbruine en kruidige bessen van de myrtus pimenta in de Indiën,
p i m é n t m. — P- d'eau, Z. onder PERSICAIRE. Pdes abeilles of des mouches, melisse- of honig
des marais, P- royal, geurige gagel,-kruidn.P
wilde rosmarijn ni. — Piineutacle, f. [Cuis.]
Pimentsaus f. — fi Pimenter, v. a. Met piment
kruiden of bereiden.

Pitupant, e, adj. (bij verbastering voor porn-

pant, van potage) (fase.) Opgeschikt, opgedirkt:

Cornme elle est p-c'. wat is zij opgedirkt. — Ook
als subst.: Faire le p-, la p-e, den pronker, de

pronkster spelen. (modepop f.
t P.in,pesonée, f. (fans.) Gemaakte, ingebeelde
Pimpignons, m. [Péche] Netstrikken, stroppen n1. pl. (in Provence). (EOUCAGE.
Pirnpinelle, f. [Bot.], z. v. a. PIMPRENELLE,
Pimple, m. [H. n.] Zwartwesp f.
-[ Pin'preloelier, v. a. (fam.) Het haar op
eene bespottelijke wijze opmaken.
Pirnpreuelle, f. [Bot.] Pimpernel, pimpinella f. P- officinale of des boutiques, geneeskrachtige
pimpernel, eene plant met een' wortel van scherp
brandenden smaak. Grande p-, groote pimpernel,
een goed voederkruid. Petite p-, kleine pimpernel,
een salade toekruid. P- d'Afrique of P- aquatique,
z. v. a. MELIANTIIE. P- blanche of saxifrage, z. v. a.
- -
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Pias, m. [Bot.] Pijnboom, pijn m. P- sylvestre
of sauvage, wilde pijnboom. P- franc, tamme pijn
Liban, ceder-pijnboom. P- pinier,-bom.Pdu
pignon of cultivé, P- d'Italie, pinie-pijnboom (vgl.
PIGEON) . — Pomme de pin, pijnappel m. (pigne) .
Pinaele, m. Tinne f. of hoogste gedeelte n.
van een gebouw (in den eig. zin alleen aebézigd
van de plaats, werwaarts de duivel den ÍJeiland
voerde): Jésus Christ fut transporté sur le p- du
temple, J C. werd op de tinne des tempels geleid.
— (fig.) Etre sur le p-, tot den hoogsten top van
aanzien, fortuin gestegen zijn. Mettre gis. sur le
p-, iemand hemelhoog verheffen.
Pinacothèquue, f. Verzameling van schilde
beelden, enz. kunstkabinet of mu--rijen,plat
slum n., nu inz. dat van den koning van Beieren:
Le p- de Munich, de p m a k o t h e e k van Munchen.
5 Pin aie, f. Pijnboomplantsoen n.
Pinarit, M. [H. n.] Soort vain slijmvisch m.

(blennie).

Pinasse, f. [Mar.] Soort van sloep f. met ten
minste 6 riemen; — lang en stoat jagt- of postschip n.
met plat achterdeel en riemen; — klein tweerrzastvaartuig n.. ongeveer als een schoener belakeld, spie
pinas f. — Pinasses, f. pi. [Corn.]-gelschi.pn,
Indische stof f. van boomschors.
Pinastre, m. [Bot.], z. v. a. PIN SAUVAGE.
Pinau, m. [Bot.] Palmboom in. van Guiana.
— Soort van eetbare paddestoel m.
Pincage, ui. [Agric.] Inkorting f. van den
wijngaard-rank.

Piny ard, m. [Man.] Stelthoef m. — Ook als
adj.: Ce cheval est p-, dat paard heeft een' stelt hoef, heeft stelthoeven. — [H. n.] Volksnaam van
den vink (pinson).
Piuee, f. Het knijpen, het krachtig aangrijpen;
neep, kneep f.: Instrument, Outil qui a de la p-,
qui na pas asses de p-, werktuig, gereedschap n.,
dat goed, niet genoeg grijpt of vastklemt. -- (fain.)
I1 a la p- forte, la p- rude, hij is krachtig, ruw
van greep, hij is hard hands. — (pop.) Etre menace ée la p-, Craindre la p-, met gevangenneming
bedreigd worden, voor hechtenis of gijzeling beducht zijn. — Etre sujet à la p-, kromme vingers
hebben, inhalig, oneerlijk zijn. L'argent est sujet
á la p-, aan 't geld vergrijpt men zich ligt, van
geld blijft er ligt wat aan de vingers hangen. -Mesurer p- a p-, al te krap meten. — PINCE, f.
[Tech. 1 Koevoet, ijzeren handboorn m., breekijzer n.,
groote tang, vuurtang; nijp- of knijptang (bid ver
handwerken en kunsten); wondheelers--schilend
tang f. P- à Hoger, nap/any f., nopijzer. P- pour
arracher le poil, haartang f., haartrekker m. P-s
of Baguettes, buigtang. -- Scherpe voorkant in.
aan den hoef van sommige dieren, toonwand in.
aan den paardenhoef: Ce cheval a la come gat.ée
vers la p-, de hoef van dat paard is bij den toon
bedorven. — Voorkant van 't hoefijzer. —-wand
[H. n.] P-s, snijtanden m. pl. der grasetende dieren:
Les chevaux pendent ordinairement leurs p-s vers
leur troisième oil quatriènie année, de paarden ver liezen doorgaans hunne snijtanden met hun derde
of vierde jaar. — P-s, scharen f. pl., voorste grijpers (van een' kreeft, eene krab, enz.) . — Insect n.,
met schaarvormige voelhorens, tangkever, oor
nl. — [Horl.] Rand eener klok, op welken-worm
de klepel aanslaat, aanslag m. — [Mar.] Scherpte f.,
loefhouder m., het schuine voorgedeelte van een
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schip. - PINCE, f. Spits toeloopende vouw ot
plooi f. in eene of andere stof.
Pineé, e, adj. (en part. passi van pincer):
Oreille fortement p-e, fel geknepen oor n. Planche
p-c lans l'étau, in de bankschroef geklemde plank f.
- ( fi g. et farn.) Le filou est enfin p-, de gaauwdief is eindelijk geknipt. - Air p-, Mine p-c, gemaakt gelaat, aanmatigend voorkomen n. - Style
p , gekunstelde stijl rn. - [ Mar.] Vaisseau p-,
scherp schip n., schip, dat van noren le veel weggeveegd is. - PINCÉ, m. [Mus.] , z. v. a. PIZZICATO.
Pinceau, m. Penseel II.; kwast in. Trait, Coup
de p-, penseelstreek f. Donner ie dernier coup de
p a 1111 tableau, de laatste penseelstreek aan eene
schilderij geven, haar geheel afmaken. P- a Ia
colic, stijfselkwast. P- a goudronner, teer/naast. (hit et fans.) On lui a douné un vilain coup de
p , men heeft hem heel leeljk afgeschilderd, vinnig
doorgestreken. - (/1g.) Wijze van schilderen,
schildermanier t., penseel n.: 11 a un beau p-, un
p-male, hij heeft een schoon, mannelijk penseel:
hij schildert in eene schoone, mannelijke manier.
Bij uitbreiding ook Van dichters, redenaars, schrjvers gezegd: Le p- de Corneille, de Bossuet, 't
penseel, de voorstellingswijze van C., van B. II y a
dans cette histoire des coups de p- admirables, er
zijn in dat werk bewonderenswaardige plaatsen,
trekken, schilderingen. - [El. n. ] Noord-amenkaansche mol 1. - Soort van outslili of zijde-aap in.
- Soort van buideldier II. - P- de mer, steenboorder m. (een schelpdier). P- en plume, bissehops
in. (schelpsoort). - Glimworm, Z. NEREE --mijter
Pinceautge, m. [Tech.] Hel venbéteren of
bijwerken met het penseel van gedrukte stoffen of
beschilderde papieren. - Piiieeauter, v. a.
[Tech. I Met het penseel bijwerken of verbéteren. Pineeaeiteuse, t. [Tech.] Bijwerkster 1. , vrouw,
die met dal werk in de fabrjken belast is.
Pinee-balle, t. [Mar., Artill.] Kogeltang t. om
de gloeijende kogels in 't geschut le brengen).
(Piun. Des pince -balles).
Piiicée, C. Vingergreep 1., greepje n. P- de Se!,
de poivre, vingergreep zout, peper. P- de tabac,
snuifje n. (prise).
Pineeliei-, in. Penseelbakje n. (der schilders).
Pinee-lisière, f. [Tech.] Zelfkant/maden m.,
toestel om de slof, die geappnileerd of geglansd
moet worden, vast te leggen. (Plus. Des pincelisidre.)
Piueeinaille, m. Vrek, kneker, taainagel,
gortelelden in. (Plan. Des pince-maille.)
Pincdnient, ni. [Uoi't.] Het afknijpen der jonge
knoppen. - [Méd.] KIemining f . , het kleinmen; de
daardoor veroorzaakte kneuzing t. ofbioedsoploop in.
]P incer, v. a. Nijpen, knijpen; knellen, kleinmen. Ii me pincait loreille. Ia joue, hij kneep mij
in 't oor, in de'wang. Ii ma ineurtri en pincant,
hij heeft mij bont en blaauw geknepen. Les pêrroquets pincent souvent le doigt qu'oii leur présente, de papepaaijen nijpen dikwijls den vinger,
dien men hun voorhoudt. -- P- un morceau de
ier dans des tenailles, een stuk ijzer in eene n(jptang klemmen. - Snijdende, snerpende pijn doen:
Le hold pince le visage, de koude snijdt in t geziujt. Cette liqueur pince lestomac, die drank
snijdt in de maag. - (lip. et fain.) Beet nemen,
pakken. vasthouden; - beuispen, doorhalen; zetten of steken geven. Si! y revient, je le pincerai,
je saurai bien Ie p-, als hij 't weîr doet, zal ik
hem pakken, zal ik hem wel weten te krijgen. On la pined asses rudernent, men heeft kern vrij
vinnig doorgehaald of doorgestreken: inca heeft hem
Vrij scherpe zetten, scheuten onder water gegeven.
II pince en riant, hij weet iemand al lagchende,
als zonder erg, de waarheid te zeggen, scherpe
zetten te geven. - ( fam.) Se faire p- of Etre pincé,
zich laten knippen; beet of mei genomen worden,
van de hulp geligt worden, van eene slechte reis
komen, er tegen longen. Ii s'est fait p- par les
agents de police, hij heeft zich door de geregisdienaars laten knippen, vatten. 11 a voulu jouei
de l'argent, et il s'est fait p-, hij heeft om geld
willen spelen en is en tegen geloopen, heeft er voor
moeten boeten. - Ook zonder voorwerp gebézigd
in al de genoemde beteekenissen: 11 alma a p- et is
mordre. Des tenailles qui pincent bien. Un bomme qui pince adroitement. - [Hort.] P- des
bourgeons dun arbre, de knoppen van een boom
-

-

-
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niet de vingers of napels afknijpen. - [Litt.] P

-

Ia ïnatidre, le sujet, de stof, het onderwerp opper-

lakkig behandelen, ter loops aanroeren. (In dezen
zin min gebruikelijk.) - [Man.] Aansluiten , zonder de sporen in te drukken: P- du droit, du
gauche, des deux, met het regter, 'met het linker
been, met beide beenen aansluiten. - [Mar.] P- le
vent, aan den wind knijpen, tegen den wind inkrimpen, prangen. P- un navire, een schip heel
scherp maken, sterk wegvegen. Le 'vaisseau est
trop plein, il faut le p- un peu, het schip is te
vol, het moet wat scherper gemaakt, wat ineei
weggeveegd worden. - [ Mus ] De snaren met de
vingertoppen, in plaats van den strjkslok, doen
trillen, pizzicato spelen. - Een instrument bespelen, waarbij liet voortbrengen den tonnen enkel met
de vingers regel is. P- la harpe, Ia guitare, de
harp, de guitar bespelen, tokkelen. (De Académie
gebruikt in laatstgenoemde beteekenis pincer als v. n.
en zegt, in strijd met het gevoelen der meeste taalkenners: P- de Ia harpe, de Ia guitare.) - [Tech.]
P- une pièce de vaisselle, den schei pen rand aan
een stuk vaatwerk maken. - sic PINCER. V. pr.
Zich zetven knijpen, zich kleinmen. Je me pinçais
pour ne pas rice, ik kneep mij zelven ons, niet te
lagchen. Se p- le doigt dans line porte, zich den
vinger in eene deur klemmen. - [Mus.] Pizzicato
gespeeld, met de vingers gegrepen worden (van toonen op strijkinstrument en); - met de vingers bespeeld worden. Passage qui so. pince. La guitarre
est un des instruments qui so pincent. - El/cander knijpen: On commence par se p-, puis on
s'égratigne.
1'iiiee-sans-rire, rn. (fain.) Geniepig inensch,
iemand, die als zonder erg scherpe zetten geeft.
(Plur. Des pince-sans-rire.)
t Piiicetei, Viueettei-, v. a. Met een tanpetje uittrekken (hel lijfhaar, den baard). - SE
PINCETEP, V. pr. Zich het haar, den board met een
tangetje uittrekken.
Pincette, t. (verklw. van pince) Haartangetje n.:
v

-

Se faire la barbe avec la p- of avec des p-, ziele

den baard met het haartangetje uittrekken. - PINvuurtang t. Attiser in feu
avec les p-s, het vuur met de tang opstoken. Une
paire de p-s, eene lang. - ( Loc. lam.) On ne Ie
loucherait pas avec des p-s (van een zeer morsig
voorwerp) men zou hem (het) met geene tang aanvatten. - Baiser qn. en p-, of is Ia p-, iemand
kussen en te gelijk zacht in de wangen knijpen,
iemand een grieksch kusje geven. - [Tech.] Tangetje n., naam van velerlei kleine grjpwerktuigen
bij verschillende bedrijven, in cie heelk'iende, enz.—
[Bot.] P- de mer, z. v. a. ZOSTERE.
Pineeiir, m., •euse, t. Nijper, knijpen in.,
nijpstei, knijpsten t., hij of zij, die dikwijls en
gaarne knijpt. - [Constr.] Werkman, die de sleeness snel den koevoet ojstigt.
Pincharil, m., Z. PINCARD.
Pinehe, ill. [EI. n.] Iloodelaanlige uilenaap in.
CETTES , f. p1. Tang,

Pinchebeck , in. [Métall.] Spinsbek, pinch-

bek n., metaalmengsel van kopen en zink, dat het
goad nabootst.
Pinchiiia, in . [Coin.] Soort van wollen stof t.;
grof Toulonscie laken n.

P1HÇOØ, III. Neep, kneep f., indruk op de
huid van 't knijpen: Faire an p- is qn., iemand
eene kneep geven, iemand de napels in 'tvel zetten.
- (Tech.] Lip t. van een hoefijzer. geringe onsbulging, vooral aan de achterjzers, tot beschutting
van den hoef. Fer is p-, getipt hoe/ijzern. —[Ho.],

Z. PINSON.

Pindaliqile, adj. In den smaak of trant van
Pindarus ( een' voortreffelijk' .qrieksch' lierdichter), p i n á is e : Ode p., pindârische ode t. Pindarisci., v. a. Pindarus navolgen. Bloemrijk opgesmukt, gezwollen spreken of schrj
ven, pindaniséren: Il veut toujours p-, hij wil
altijd eene hooge dichterlijke vlugt nemen. - Pindariseur, in. (fans.) Hoogvlieger, hoogdravend
spreker, gezwollen schrijver in. - Pinttaiisrne,in.
[Litt.] Navolging van de dichterlijke vlugt, den
dichttrant van Pindarus; - verheven dichterlijke
in/deeding t. der gedachten. - Gezwollen, hoogdravende stijl in., hoogdravendheid f
Pifl(le, P.S. [Litt.] Mazenberg, berg der zanggodinnen, zangberg (een aan Apollo en de muzen
gewijde berg tusschen Epirus en Thessalm, nu
-
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Mezzovo gelieeten), Pinclus m. Le dieu du P-, me un p , zoo vrolijk als een vogeltje zijn. Apollo. Les déesses du P.., de zanggodinnen. Les Pinsonnée, f. [Chas.] Vinkenjagt t. bij nacht.
nourrissons, Les habitants du P-, de dichters. (vgl. - Pinsonuière, f. [H. n. ] Volksnaam van de
koolmees f. (rnésange charbonnière).
PARNASSE en HELICON). - Pindique, adj. Tot
Pintade, I [H. n. ] Parelhoen n. P- rnéléagriden Pindus behoorencl, pinctisclz.
de,
gemeen parelhoen (avis nurnidica der Ouden).
Piiiéal, e, adj. [Anat.] Pijnappelvormig. Glande
P- huppe, rnitrée, gekuifd, gehe lmd parelhoen.p-e, pijnappelklier f., pijnappeltje a.
Pineau, m. [Vign.] Soort van kleine, fraai Paarlemoirschelp, gevlekte hen f., handelsnaam
zwarte druif, waarvan de beste Bourgogne -wijn eener porseleinschelp. - [Bot.] , z. v. a. FRITILLATgemaakt wordt. P- aigret, z. a. a. MOR1LLON. - BE. - I'iutadeau, rn. [H. n. Jong parelhoen.
Pintage, rn. [Cout.] liegt op den matenijk,
[Bot.] Kleine palmboom m. van Cayenne.
ijkregt, ijkloon n.
Pinède, f. [Agric.] , z. v. a. PINAIE.
Pintail, ni. [EE. n.] Zeefazant rn.
Pinée, t. [Corn.] Beste stoisvisch m.
Pintat, rn. [Any. métrol.] Halve pint. - PinPinéen, ne, adj. [Didact.] Met pijnbooinen
beplant, bezet. - [ GëoI. ] Terrains p-s , aardbed- te, t. [Anc. rnétrol.] Pint f., eene vochtmaat. PP dingen, waarin men vele fossiele pijnboomen aan- de Paris, parfjsche pint (houdende (8 teerlingduihet 1 1288 gedeelte van een mulct of mud) . treft. (boom (sapin).
Hoeveelheid vocht, die zulk eene maat inhield,
Finesse, 1. [Bot.] Volksnaam van den clenne
pint:
Boire, Payer p-, zijn pintje drinken, betalen.
]
Pingoin.
m.
[H.
n.
Pingouin, Pinguin,
- (Loc. prov.) Mettre
p- sur cliopine, Z. CHOPINE.
Vetgans, alk f., pinguin m.
II
n'y
a que Ia première p- qui coute, alleen de
Pingre, in. (pop.) Mensclz van ongunstig voorkomen; - vrek, gortentelder m. - [Mar.] Zeker aanvang valt zwaar, alle begin is moeijeljk. Je
plat. groot vrachtschip, van voren en achteren rond, voudrais qui l men elit couté mie p- de mon sang
zonder galjoen of sieraden, pinkschip a., pink f. pour que cda ne fût pas arrivé, ik zou dat wet
Pinguédine, 1. [Agric.] Ziekte t. van den met mijn eigen bloed hebben willen afkoopen of bewortel des vijgebooms. - Pinguédinetix, euse, letten. - Pinter, v. n. (pop.) Poojen, zuipen.
Piochae, ui. [Tech., Agric ] Het ophakken,
wij. [Didact.] Vet, vol vet. - Piiiuico1e, adj.
H. in.] In vet levend. - Pinguifolié, e, adj. loswerken met de hak of 't houweel; hak- of houweetwerk
n.; loon daarvoor, hakloon n.—Pioehe,f.
z.
m.,
Pinguin,
Met vette bladeren. [B
liouweel, pikhouweel n., hak t. - Piocher, v. a.
PINGOUIN. - Pinguinal, e, wij. [H. ti.] In
vet levend. - Pingutitude, f. [Didact.] Felheid, et a. Met een houweel of hak loswerken, ophakken. - (fig. et fam.) Hard werken, zwoegen; ijvelijvigheid f.
Pinicole, adj. [H. n. ] Op pijn- of denneboo- rig studdren, blokken. - SE PIOCHER, V. pr. Opgehakt
worden. - (fig. et pop.) Plukharen, vechmen levend of groeijend. - Als subst. m.: Denne
wesp f. - Pinier, m. [Bot.], Z. V. a. PIGNON.- ten. - [Jet part. passé is ook adj.: Sol pioché, ViPiiiifèie, Pinigêre, adj. Pijn- of denneboo- gne p-e, opgehakte grond, wijnberg rn.
Piochet, rn. [El. n. ] Een der volksnamen van
men dragend, voortbrengend. - Pinifoiié, e,
adj. [Bot.] Met bladeren als die des pijnbooms. - de pimpelmees of 't boo rn kruipertje (grimpereau).
Piocheur,
ni. [Tech., Agric.] 11fl, die 'thouPinine, f. [Chim.] Pijnboomhars, dennefiars n.
of de hak hanteert, houweelwerker, hakker.
en f. - Pinique, adj. [Chim.] Acide p-, pijn- weel
(fi g. et fam.) Werkezel, vlijtig werkman ni. boom- of dennezuur in
Finite, f. [Minér.] Natuurlijke kiezelzure alum- Piochon, ni. [Tech., Agric.] Klein houweel n., ,
kleine timmermansdissel rn.; kleine hak f.
aarde 1., piniet ni.
Pioler . V. n., z. PIAULER.
Pijinat, Di. [Bot.], z. v. a. ANANAS.
Pion, in. Weleer z. v. a. FANTASSIN, PIETON.
Piiivatieisé, Pinnatilide, etc., Z. PENN—.
Indisch voetsoldaat, p i n rn. - (pop.) Arme
Pinne, Pinne marine, f. [EI. n ] , Z. JAMrn. - Schimpnaam, dien de scholieren
drommel
BON, JAMBONNEAU.
Pin ne , e, adj., Z. PENNE. (de teenen. geven aan dengene, die hen bij de studie of in den
speeltijd
bewaakt, toekijker, oppasser, surveilPinuitlactyle, adj. Met zwemv l iezen tusschen
Pinider, ni. Dier n., dat de kamdoublet (pinne la n t. - PION, M. [Jeu] Boer, pion, kleinste dei
schaakstukken, waarvan elke speler er 8 heeft. P
jambon) bewoont.
Pinnifère, Pinnigère, adj. [H. ii.] Van coiffé, Z. COIFFÉ. P- double, verdubbelde pion, twee
vinnen voorzien, gevind. - Pinniforme, adj. pionnen van dezelfde kleur op dëne opstaande lijn.
ède, adj. [H. n.j - Schijf, damschijf f.. - (fig.), Z. DAMEII.—PION, 111.
[H. n. ] Vinvormig. - Pinnip
(POP.) , z. v. a. BOUVREUIL.
ES m. p1. ZoogMet vinvormige voeten. - PINNIPED,
Pione, t. [Bot.] (pop.), z. v. a. PIVOINE.
dieren n. p1., wier voeten vinvormig en tot zwemPionet, f. [H. n. ] (pop.), Z. V. a. GRIMPEREAU.
vogels,
geschikt
zijn
(robben,
walrussen),
men
Pionner, v. n. [Jeu] Pionnennemen of slaan,
wier k teenen in één vlies vereenigd zijn, vinvoevooral op de pionnen gemunt hebben.
het
ters m. p1.
Pioiinier, rn. [(Vul.] Weleer sv. a. fantassin,
Fintiite, 1. [Minér.] Versteende kamdoublet 1.
voetknecht. - Soldaat der genie, schansgraver,
(pinnie), pin let m.
Pinnothère, m. [H. n. ] Zeer klein schaal- pi onnier rn., inz. soldaat van de straf-compadier n., kleine krab f., die in 't najaar verschil- gnie. P- a cheval, bijlruiter ,, pionnier te paard.
Pioilin, rn. [H. IL] (pop.), z. V. a. BdCASSEAU.
lende tweeschalige schelpen, ins. de mosselsoorten,
tot wijkplaats kiest, en waaraan men de nadeelige
t Piot, m. (pop.) Wijn, drank Ja.: Airner le p ,
gevolgen, die 't eten dier schelpdieren soms te weeg een liefhebber van een glaasje zijn. - [H. n. ]
(pop.), Z. V. a. DINDON.
brengt, wil toegeschreven hebben.
Plotte, f. Soort van venetiaonsche gondel 1.
Piniionx, m. [Bot.], z. v. a. ALCFHMILLE.
Pionique, 1. Zuigpomp I.
Pinimulaire, t. [MinOr.] Versteende yin 1. van
Piouquen, ni. [H. n. ] Trapgans f. van Chili.
een' visch.
Pipa, rn [H. n.] Surinaamsche pad, pipa t.
Pinniile, f. [Astr.] Vizier n., het loodregt
of
vizierstaande metalen plaatje aan een diopter1 Pipahie, adj. Ligt te bedriegen.
Pipage, rn. [Cout.] Regt n., dat men van elke
liniaal (Vgl. ALIDAPE). Graphimètre a p-s, hoekpijp wijn betaalde.
meter met vizieren.
Pipal, rn [Bot.] De heilige vijgeboom rn . In
PIGNOCHER.
Z.
n.,
Pinocher,
a.
.
Pliague, f. [Mar.] , Z. PINQUE. - Pink, vis- mdie, a 5 SV d t t h a , p i p 4 1 a 1.; - vrucht diens
booms.
neder
..
aan
de
scherspink f., visschersvaartuig n.
Pipe, f. Pijp, tabakspijp t. P- de terre, de
landsche kust.
porcelaine, aarden, porseleinen pijp. P- d'ëcurne
PiIRsar, 1'iusard, Pijiseur, m. [H. n.]
de mei' (verbastering van P- de Kurnrnei', naar
Vol k snamen van den sink (pinson).
Pinson, m. [H. n.] Vink iii. P- ordinaire of den ncam des uitvinders Kummer), meerschuimen
cle
inontagne,
Pcommnn, tuin-, beuk-, woudvink.
p. P- de nouveau mar01, bruigomspijp. Tête of
au de p-, pijpekop rn. Remplir, Charger,
bergvink, Ardenner dikbek ni. P- des neiges,
e pijp stoppen. Z. ook DEBOUR
sneeuwvink (niverolle). P- d'Auvergne, bloedvink Bourrer Ia p , zijn
(bouvreuli nou). I'- de Barbaric, z. V. a. CASSE- REL, CULOTTE, CAPUCINE Allurner, Furner sa JI-,
zijne pijp aansteken, rooken. - Overdragtelsk:
NOIX. P- de chardon, P- doré, distelvink (chardoniieret). P- de mer, de tenipête, stormvogel ni. het rooken, de hebbelijkheid van het tabakrooken:
(pétrel). - (Loc. pros.) Etre gai comma p-, co rn - La p- dirninue l'apputit, de pijp, het rooken vermin.

]

-

-
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PIPE
dert den eetlust. La p- désennuie, de pijp ontspant,
een pij
pje verdrijft de vervéling. - PIPE, f. Pijp 1.,
lang en smal vat tee verzending inz. van win,
brandewijn en olie: La p- de cognac contient environ 622 1 litres, cello de Languedoc, 610 litres. Oude inhoudsmaat voor drooge waren in Bretagne:
Une p- de blé devail poser 600 livres. - [Ciuim.]
Koelvat iii. .- [.H. n.] Pijpvisc/u rn., soort van
naaidvisch (syognathe). - P- da sable, zandpijp t.,
koedarm m., eene p'ijpvorunige schelp. - [ Meun.]
IJzeren wig t.
Pipé, e, adj.: DOs p-s, Z. ne. Cartes p-es, gemerkte, valsclue kaarten t. p1. - Etre p- au jeu,
door valsclu spelen bedrogen worden.
Pipeau, rn. Herders/luit, pansfluit t., z. PAN.
- [Chas.] Lok/luitje, vogelfluitje, lokpijpje n. P-x, ljmroedjes n. p1., Z. GLUAUX. - (lig. et fam.)
J'ai évité ses p-x, Ik heb zijne listen, zijne sluwe
streken ontweken, verijdeld.
Iipée, t. [C h as.] Vogelvangst t. met het 101e/luitje: Faire une p-, met het lok/luitje vangen;
ook: de vogelvangst met het lokfluitje voorbereiden.
— (fill. et [am.) Beelriegerj, verschalking t. - (Loc.
/1g. et prov.) Prendre qn. P lap-, iemand in den
strik, in 't net, in de val krijgen.
Pipeline,f. [H. n. ] Soort van eetbare zeemeeuw r.
Piper, v. a. Met het lokfluitje vangen, lokken.
- (fig. et fam.) Bedriegen, verschalken; valsch spelen. On a voulu le p-, men heeft hem willen verschalken. P- qn. au jeu, iemand in 't spel bedriegen. - P- des dés, des cartes, clobbeisteenen vervalschen, kaarten geheime merken geven. SE
PIPER, v. pr. Zich vleijen, zich misleiden.
Pipérach, e, adj. [Bot.] Naar den peperboom
gelijkend.
(bedriegster t.
± Ppeuesse , adj. et subst. t. Bedeegeljk;
Ppeiie, t. Bedriegerij t. in 't spel, vaisch
spel n., 'moffelarj; - in 't algemeen: bedriegerij,
verschalkung, misleiding t. Ii ny a quo p- dans le
monde, 't is alles bedrog in de wereld. (Het woord
veroudert.)
Pipeiine, t., of Pipei-in, m. [Chim.] Peperstof 1., bestanddeel n. van de lange, de witte en de
zwarte peper, dat in kleurlooze, doorzigtige, reukeen smakelooze rluombische zuilen kristallisert, p i
PEPERIN. - Pipériné, e,-perínt.zva
]P ipérité, e, adj., z. V. a. PIPERAG1[. - Pipe-

PIQTJT.
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bijtend, prikkelend; scherp, snijdend, p i k d n t:
Les orties sont p-es, de netels zijn stekelig, de
netels prikken of steken. - Vin p-, prikkelende
wijn ni. Moutarde trop p-e, te bijtende. te scherpe
mosterd m. Sauce p-e, kruidige, pikante saus t.
-- Fi'oid, Vent p-, scherpe, snijdende koude t.,
wind m. - (fig.) Stekelachtig, bijtend, spijtig,
schamper, bits, vinnig, pi ka n t: Mot p-, stekelachtig, scherp woord n. Raillerie p-c, bijtende
spotternij, vinnige scherts t. So lancer des traits
p-s, elkander scherpe, vinnige zetten geven. Itéponse p-c, schamper, bits antwoord n. - Ook
in goeden zin gezegd van 't geen een' levendigen,
aangenamen indruk op de zinnen maakt, ion
iemand, die door aanvalligheid, aardigheid, enz.
behaagt: opwekkend, innemend, boeijend, treffend,
aantrekkelijk, geestig, aardig: Spectacle p-, treffend, boeijend tooneel of gezigt n. 11 ny a rico de
p - dans cot dent, er is niets aantrekkelijks, niets
geestigs, niets pikants in dat geschrift. - Elle a
lair p-c, zij ziet er aantrekkelijk, innemend uit.
- In dezen zin ook wel als subst. gebelzigd: Le p
de l'aventure, de Ia chose, het treffende, liet aai'digs van het voorval, van de zaak. - PIQUANT, m.
[Bot.] Stekel, prikkel, doorn m.: Les chardons soot
pleins de p-s, de distels zitten vol stekels, prikkels.
Les p-s dun ludrisson, de stekels van eenen egel.
Pique, t. [Mil.] Piek, spies t. Derni-p-, z.

DEMI-PIQUE. P- Ilarnande of de Flandres, vlaomsc/ic piek (een voormalig wapen van bijzonderen
vorm). us portaient leurs p-s renversées et tra'tzij droegen hunne pieken omgekeerd en
naar den grond. us marctièrent les mis sur les
autres les p-s baissées, zij trokken niet getelde
pieken op elkander los. - Lever Ia p-, zich overgeven; ophowln niet strijden. - (fig. ilt fain.) Etre
It coot p-s au dessus, au dessous de qn., verre
boven, beneden iemand slaan. Ouvrage a cent p-s
nu dessous des autres, werk, dat verre voor de
anderen onderdoet. Vous en êtes a cent p-s , gij
hebt het ver mis, gij zijl er wijlen ver af. - (Lor.
prov.) II a passé par les p-s, hij heeft liet hard te
verantwoorden gehad, hij heeft veel moeten doorstaan of te boven komen. - [Mar.] P- d'alordage,
enterpiek. - Négocier P Ia longueur de Ia p-, op
een kanonschot van 't land voor anker gaan om
te onderhandelen. -- Traitor a Ia p-, met de warivol-e, adj. [H. n.] Peperetend. - PIPEmV0- pens in de hand onderhandelen. - Met cccie piek
rn
p1.
Pepervreters,
toekans
gewapende
soldaat, piekenier, piek In.: Faire défiRES,
m. p1.
Pipet, in. [H. n.] Volksnaam van den veld- Ier les p-s, de pieken of piekeniers laten defiléren
leeuwerik (farlouse)
of voorbij trekken. - [El. n.] Soort van lutjan in.
Pipette, t. (verklw. van pipe) Pijpje n., kleine (vgl. LUTJAN). - PIQUE, t. (fam.) Oneenigheid,
pijp f. - [Chim.] Glazen trechtertje, proefgiaasje n., verwijdering t. ten gevolge van een' twist, wrok in.,
pipelt 1.
bedekte haat of nijd, pik In.: Ii a tine p- contre
Pipetir, in., euse, t. Valecli speler m., valsche rnoi, hij heeft een' pik op mij, hij heeft het op mij
speelster t. - PIPEUR, nu. [Chas.] Vogelaar m. geladen, hij is mij niet genegen. 11 y a de Ia pmet het lokfluitje. - ( fam.) Bedrieger, verschal dans rotte affaire, bij die zaak is een heimelijk wrok
leer rn (In dezen zin verouderd.) - Weleer ook in 't spel, er loopt pikanter le onder. (Dit p ials adj. gebizigd: La pipeuse espdrance, de bedrie
k an te o' i e, dat vaak in Nederland gehoord wordt,
maar in 't fransch niet voorkomt, zal wel eens
hoop t.
-gelijk
Pipi, m. (klein-kinderwoordje): Faire p-, wa- verbastering zijn van picoterie, z. ald.).
teren. - [JEI. n. ] Piepende leeuwerik; veldleeuPIQUE, m. [Jeu] Schoppen f. , eens der zwarte
rik m. (farlouse).
kleuren in 't kaartspel: Las, Le rol, La dame, Le
Pipicule, nu. [H. n. ] Soort van specht in.
valet dep-, schoppenaas n., -heer m., -vrouw 1.,
Pipiement, m. Gepiep, getjilp n. (der jonge -boer m. Jouer do p-, schoppen spelen, uitspelen.
.- (Loc. prov.) Cost an kon as de p-, 't is eels
vogels). - P!
v. n., z. v. a. PEPIER.
Pipile, m. [H.
n. ] Wild hoen n. van Cayenne. eerste domoor, botterik. Voilk Uien rentree de p-s
»IC,
Pipiri, rn. [H. nj, Z. TITIRI.
noirs (als iemand inst een ongerijmd, onnoozel gePipiutre1le, f. [H. n.] Dwergvledermuis f., de zegde in een gesprek valt), dat past als een vuist
kleinste in Europa
op 't oog, dat rjmt als een tang op een varken, dat
Pipoldes, m. p1. Pipa -soorten t. p1., geslacht n. heeft slot noch val.
Piqué, e, adj. (en part. passé van piquei')
der surinaamsche padden.
Pipoii-, rn [Chas.] Lolefluit f. (der vogelaars). Doigt p-, geprikte, gestoken vinger m. - Papier
-. [Meun.] Werktuig ter aandrijving der ijzeren p-, doorgeprikt papier n. Dessin p-, geprikte tee,-wiggen.
kening t. .- Menlo p-c, gebilde molensteen in.
.t Pipeler, v. a. Oppronken, opsieren.
Pierre p-c, gepikeerde, met den spitsen beitel beFipratlés, Pipridés, m. [H. n.] Geslacht n. werkte steen m. - Courte-pointe p-c, gestikte, door
der manakijns (z. MANA KIN).
(Guinea. genaaide sprei 1. - Perdreaux p-s, gelardeerde of
Pipris, m. [Mar.] Praauw t. der negers van gespekte jonge pat r ijzen rn. p1. - Cheval p-, verPiptoiuichie, t. [Méd.] Het uitvallen dci' nagels. nageld paard; ook: met de sporen geprikkeldpaard n.
-- Futaille p-c, aangeboord, aangestoken fust of
Pipuiieule, RI. [H. n.] Haakvtieg f.
Piquage, m. [Meun.] liet billen, hersteken of vat n. ---Fai'ine p-c, aangestoken, bedorven meel n.,
meel met graauwe stippen. Vaisseau p- par les
ruwbeitelen der molensteenen. - [ Manuf.] P
dance, oneerlijkheid t. of diefstal m., door de werk- vers, van den worm aangetast schip n. - (Lor.
lieden in zijde gepleegd in al de takken der zijde- prov. et pop.) Cola nest pas piqué des vers, des
industrie, welke Frankrijk op 21 tot 30 millioen haiinetons, dat is niet van de wormen aangestoken,
francs te staan komt.
dot is bij lang na niet kwaad, dat ziet er beter uit,
Piquant, e, adj. Prikkend, stekend, stekelig; dan ik due/it. - [Mus.] Notes p-es, gepunteerde
-
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of aangestreepte noten f. p1. (als tee/ten, dat zij
kort a/qestoolen moeten worden). - Etre p- par
tin serpent, dune puce, door eene slang, eene vloo
gestoken, gebeten zijn of worden. - ( fig.) atre p-,
geraakt, gevoelig zijn. Je suis très-p- de cette réonse, ik ben over dat antwoord zeer geraakt, beedigd, boos. PIQUE, m. (Corn.] Katoenen stof 1.,
welkei' weefsel gestikt schijnt te zijn, p i k é n. [Brad.] Stiksteek m. Faire un beau p-, een' fraaijen stiksteek maken. - [Mus.] Pratiquer Ie p-,
de noten of toonen kort afqestooten voordragen.
Pique-assiette of (liever) Pique-assiet
tes, m. ((am.) Tafe lsc h uimer, z. V. a. PARAS I TE.
(Plur. Des pique-assiettes.) -- Pique-boeuf of
(liever) Pique.boeufs, ni. Ossendrijver. - Os
sendrjversstok of -prikkel m. -[H. n.] Ossenpikker, een vogeltje van 't geslacht der dikbekken
aan den Senegal en aan de Kaap, dat met zijn'
sterken snavel de insecten -maskers uit de huid van
't rundvee en van de gazellen pikt. (Plur. Des
pique-boeufs.) - Pique-bois, in. [H. n.] Houtpikker m., volksnaam van de zwarte specht. (Plur.
Des pique -Pals.) Pique-Jjois jaurie, goudspecht (Pie
mix ailes dorées). - Pique -broe, Pique-bro
ook Pique-bourgeon, in. [H. n. ] Knop--que,
penbijter ni., volksnaam der insecten-maskers, die
de booinknoppen aantasten. (Plm. Des pique-broes
of-broques of-bourgeons.) - Pique-ehâsse, in.
[Artif.] Vuurwerkerspriem, opruimer in. (Plur.
Des pique-cbsses.) - Pique-rnadiHle, in.
[Jeu] Soort van kaartspel, dal eenige overeenkomst
met liet vikdtten hee/t. - Pique-IlloLiche of
(liever) Pique -mouches, I. [H. n. ] Volksnaam
der koolmees f. (mésange cliarl) onnière).
Piquenaire, in. Piekenier in., met eene piek
gewapend soldaat.
Pique-uique, in. (fern.) Gemeenschappelijke
maaltijd ni., waartoe ieder deelnemer zijn aandeel
in de vertering bijdraagt, botje-bij-botje II., pikenick in. (Plur. Des pique-niques.) - (t of EN
PIQUE-NiQUE, bc. adv. Faire on repas it of en p-,
een eel/eransje, een botjc- bij botje houden. - Pi
que-ponle of Pique-poules, M. [Vign.]
Zwarte hoenderdruif f. (Plur. Des pique-ponies)
Piq mier, v. a. Pikken, prikken, steken; beprikken, doorprikken.- prikkelen, aanprikkelen: Cette
épingle, Cette épine ma piqué, die speld, die doorn
heeft mij geprikt, gestoken. - (absol.) Les épines
piquent fort, de dorens steken fel. - P- du papier,
papier beprikken. P- un patron de dentelle, een
kantpatroon afprikken, uitsteken. - P- les ljoeufs,
de ossen voortprikkelen, met den prikkel voortdrijven. - ( fig.) P- les ouvriers, de werklieden aansporen, aandrijven, tot spoed nopen. - (Loc. prov.)
Cet homme ne sent rien quand on Ie pique, die
man is hard van huid, is ongevoelig voor beleedigingen. - [Chic.] Le cflirurgien la deux fois
piqué avant de lui tirer du sang, de heelmeester
heeft hem (haar) tweemaal geprikt (niet het lancet
geraakt), zonder dat er bloed kwam. II lui a piqué
l'artère, Ie nerf, hij heeft hem bij 't aderlaten eene
slagader, eene zenuw gekwetst, getroffen. - Steken, bijten (van zékere dieren): Un serpent, Une
puce, une mouc h e ina piqué, cccie slang, vloo,
mug heeft mij gestoken, gebeten. Les vers ant peet habit, de wonnen hebben dien rok doorgebeten,
doorgevreten. - ( fig.) Queue mouche vous a piqué,
Z. MOIJCIIE. - [ Cout., Taill.] P- une courte -pointe,
un matelas, eene sprei, een' matras stikken, doornaaijen. P- Ie collet dun habit, den kraag van
een' rok stikken. - P- (liever Pointer) les absents,
Z. POINTER.
(i4iq. et fain..) P- l'escabelle, als
klerk op een' notaris- of procureurs-kantoor seerken. P- les coifres, Ie fabouret, z. COFFRE. P- les
tables, les assiettes, l'assiette, z, ASSIETTE. Prikkelen, den smaak aandoen, als of de tong geprikt wierd, bijten.' Ce yin pique agreableinent le
palais, die wijn prikkelt aangenaam liet gehemelte.
La inauvaise eau-de-vie pique Ia langue , slechte
brandewijn bijt op de tong. (absol.) Ce fromage
pique, die kaas bijt, is scherp. Cette sauce no pique
pas assez, die saus is niet prikkelend, niet kruidig,
niet pikant genoeg. - On nous servit une rate
qui piquait, qui coinmencait it p-, men zettede ons
een' rag voor, die aangestoken was, die begon te
ruiken. (fig.) Prikkelen, opwekken, aanspo
ren, levendig of gaande maken; een' levendigen,
aangenamen indruk te weep brengen: P- Ia curio-
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sité, Ia jalousie de qn., iemands nieuwsgierigheid,
ijverzucht opwekken, prikkelen of gaande maken.
Ce nest pas l'intérêt qui nous pique, 't is niet het
eigenbelang, dat ons drijft, aandrijft, aanspoort. Cet ouvrage ma vivement piqué, dat werk heeft
mij petra//en, een' levendigen indruk op mij gemaakt. (absol.) Rien dans ce roman ne pique,
er is niets in dien roman dat boeit, aangenaam
treft. Sa physionoinie pique et attire, zijn gelaat
wekt belangstelling en trekt aan. - Boos maken,
vertoornen, verbitteren, tergen: Co reproche Ja
piqué au (jusqu'au) vif, dat verwijt heeft hein diep
getroffen, innig gekrenkt, gevoelig beleedi,qd. (absol.)
Dire des chases qui piquent, stékeli,qe, beleedigende
dingen zeggen. - P- qn. d'honneur, iemands eergevoel opwekken, aanprikkelen. [Chas.] P
(son clieval) dans Ie fort, zijn paard in galop in
het digtst van 't woud drijven. -- [Cliir. ] , z. boven.
- [Constr.] Een' steen pikéren of bikken, scherp
of ruw behouwen. P- une rneule, een' molensteen
billen; - Z. V. a. PiQUETEa. - [Cuts.] P- de Ia
viande, des perdreaux , vleesch, jonge patrjzen lardéren of doorspekken. P- de gros lard, met groote
spekrepen lardéren. - [Doss.] P- un dessin, eene
leekening opwerken, de lichte partijen met wit
krijt enz. doen uitkomen; - Ook: de omtrekken
eener teekening doorprikken. - [Epingl.] P- les
papiers, niet den steekkam de speldegaatjes in de
papieren prikken. - [Fauc.] P- après Ia sonnette,
den volk narijden (door 't geluid van zijn schelletie
te volgen). - [Jeu] P- Ia bille, den hal (op 't biljart) bijna regtstandig met de beu raken, den bal
op den kop stooten. - [Man.] P- un cheval, of
enkel P-, een paard de sporen geven (z. ook boven
Maréch.) Ce cavalier pique bien, die reciter rijdt
tard, spoort zijn paard sterk aan. P- les dcux,
Z. DEUX (ook fig.). 11 remonta a cheval et piqea
vers Ia ville, hij steeg weder te paard en reed
spoorslags naar de stad. - (fam.) P- Ia mazette,
op een slecht paard, . een' knol rijden. - [Maréch.]
P. on eheval, een paard vernagelen, het bij 't beslaan een' nagel in 't vleesch drijven. -. [Mar.] P
la cloche, l'horloge, les heures, glazen slaan, piazen aan de klok slaan, het uur van den dag door
slagen op de klok aangeven, - P- un homme dun
bout de corde, een' man met een eind touw (endje
dag) slaan. - Als v. n.: P- au vent, bij den wind
opsteken. P- dans ie sud, naar de zuid afhouden,
zuidwaarts stévenen. - [Péche] P- Ie poisson, een'
ruk aan den hengel geven (om den aanbijtenden
visch aan den hook te krijgen). SE PIQUER,
v. pr. Zich prikken. steken: II se ptqua jusqu'au
sang, hij stak, prude zich, dat hij bloedde. Elle so
piqua les doigts plus dune fois, zij prikte zich
meer dan eens in de vingers. - (Prov.), Z. SE FlinTTER. - Zich beleedigd gevoelen of achten, boos,
verstoord geraakt, vergramd worden, gepikeerd
zijn: C'est un homme qui so pique du inoindre
mot, 't is iemand, die bij 't minste woord boos
wordt, vuur vat, op zijn paardje rijdt. II s'est
piqué de mon observation, hij is over mijne aanwerking gepikeerd, geraakt geworden. - Zich eene
eer uit iets maken, fier, grootse/t of trotsch OJ) iets
zijn, zich inbeelden, laten voorstaan, zijn' roem
dragen op iets: ii so pique de naissance, de noblesse, hij is trotsch, laat zich wat voorstaan op
zijne geboorte, op zijnen adel. II so pique de bien
danser, hij beroemt zich goed te kunnen dansen,
hij beeldt zich in een goed danser te zijn. 11 so
pique d'être bien fait, hij wil voor een' welgemaakt'
man gehouden zijn. - 11 scsI piqué d'honneur,
hij heeft zich door 't eergevoel laten aansporen, hg
heeft er cane eer in gesteld (inn moediger, milder,
vlijtiger, enz. dan naar gewoonte te zijn). - Se pau jeu, of enkel Se p-, z. JEU. - Ce vuil, Cette
hoisson so pique, die wijn, die drank begint zich
om te zetten, zuur te worden. - Ce hots, Ces
étotfes se piquent, de woe ni komt in dat hout, die
stoffen krijgen inotgaatjes. -- [Typogr.] Ce papier
Se pique, dat papier wordt vlekkerig (door te lang
in vocht'igen toestand opeen te leggen).
Piquereau, in. [H. ii.] Volksnaam van den
notenkraker (CAS5E-NoIx).
Piquerie, f. [Bot.] Mexicaansche milleria 1.
Pi (1 uet, M. [Mit.] Pikétpaal, kleine in den
grond geslopen schaar of stijl (lot spanning en vastmaking van de touwen eeneî- tent), tentstijl in. Enfoncer les p-s dune tente, de l2ikétpalen voor eene
-
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tent indrijven. -- Planter Ie p-, zich ners1aan,
kampéren. Lever le p-, het kamp opbreken; (fig.

PIROUOT.
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zeehaan m., zeezwaluw f. [trigia volitans] , z. v. a.

D ACTVLOPTE.RE.
Piraruuedu, m. [H. a.], z. v. a. VASTRE.
Pirassoupi, m. [H. n.] Arabisch muildier n.

et fam.) aftrekken, zijne biezen pakken. Aller planter le p- chez qn., zin vsrbliij f voor eenigen tijd
Pirate, m. [Mar.] Zeeroover, zeeschuimer m.,
bij iemand opslaan, zijn' intrek bijl iemand nemen.
— Zware piketpaal, aan beide einden met ijzer naam der vaartuigen en der bemanningen, die zonbeslagen en van ringen voorziene stijl m., waaraan der lastbrief voor eenige mogendheid op zee rooven
men de paarden in 't kamp vastmaakt. — ( fam.) en plunderen. Nettoyer les roers de p-s, de zee
Etre droit comme un p-, zoo regt, zoo stijf als een van zeeroovers schoonvegen. — Ook gebézigd van
paal zijn. Etre planti comme an p-, onbewegeljk, de roofschepen der barba,rjsche volken, o/schoon
als een paal of standbeeld ergens staan. — Veld- deze van hun gouvernement tot zeeschuimer] gewacht, legerwacht f., troep soldaten om den viand magtigd zijn: Les p-s de, Mama, de Said, de zeegade te staan en overrompeling te voorkomen, p i- schuimers van Marokko, van Salé. -- Bij uilbrei.k é t n. P- dinfanterie, de cavalerie, piket voetvolk, ding: C'est un p-, an vrai p-, 't is een afzetter,
ruiterij. Cette compagnie est de p-, die compagnie een regie knévelaar, een geldwolf. — [€l. n.] Volks
fregatvogel (frigate). --- P- de roer,-namvde
heeft de veld- of legerwacht. -- [Anc. mil.] Pi-ketpaalstraf f. — Navolging van olie voormalige mili- domme zeezwaluw (lou) van Cayenne. — Pirater,
v.
n.
Zeerooven, zeeschuimen. — Piratetoire straf op sommige scholen, waarbij de overtreder regtop en onbewegeljk op eerre plaats moet rie, f. Zeerooversbedrj f n. ; zeerooverij, zeeschui,blijven staan, zoolang de speeltijd duurt. — 4f- merzj f., zeeroof m. — Bij uitbreiding: Afzetterij,
steekpaal, bakenstok m., z. v. a. JALON. — [ Agric. ] afpersing, knevelarij f.
piratinier, m. [Bot.] Letterhoutboom in.
.Soort van zeis f. (in België in gebruik).
S Piratique, adj. Den zeeroover eigen, zeerooPIQUET, ni. [Jeu] Pikét, pikitspel n., een bekend
kaartspel, gewoonlijk tusschen twee personen met verachtig: Habitudes p-s, zeerooversgewvoonten f.pl.
Fire, adj. Slechter, erger, slimmer: Ce vin est
32 bladen. .loner au p-, pikelten. Faire one padie
de p-, Un cent de p-, een partijtje pikét, een hon- encore p- que le premier, deze wijn is nog slechdertje piket maken. P- a écrire, piketspel in eene ter dan de eerste, 11 a rendu sa condition p-, by
reeks van doorloopende partijen. -- Un jeu de p-, heeft zijnen toestand erger gemaakt, verergerd. La
een piketspel, een spel kaarten om te piketten. Un derniére faute sera p- que la première, de laatste
fout of dwaling zal erger zijn, zal schadelijker gesix:3ón de p-, een pakje van G piketspellen.
:mei ueter, V. a. Eene lijn met bakenstokken of volgen hebben, dan de eerste. — (Prov.) it ny a
paaltjes afzetten. — [Connstr .] . fschrappen, a ftee- p-s sourds que ceux qui ne veulent pas entendre,
kenen, mallen, toeleggen, op een ruw stuk hout den er zijn geene erger dooven, dan die niet hoorgin
vorm van. 't geen men er van maken wil aftrekken. willen. Le rennéde est p- clue Ie mal, het middel
— P- un tacit, une ver gue, eerreet mast, eens ra is erger dan de kwaal. z. ook DOR III. — Le, La
toeleggen, afschrcipen. --- [Mil.] P- des iascicies, p-, de, het slee/Etste, ergste: I1 est le p- de tous ses
de feiscinen of legertakkebossen met piketpalen vast- treres, hij is de slechtste van al zijne broeders. Les
p-s des ennemis, ce sont les fiatteurs, de ergste,
zetten.
P quetoia, in. (pop.) Soort van piejuette f. (z. gevaarlijkste vijanden .zijn de vleiers. — Ook als
't volg. woord.) --- Piquette, f. Geringe, slappe, subst. ei.: Souvent qui ehoisit prend Ie p-, wie
zure wijn in den franschen handel, wijn m. van kiest, neemt dikwijls het slechtste. — Vous aurez
de tweede persing, p i q u e t t e f. (Men zegt ook du p- clans vette affaire (verouderde zegswijze), gij
Vin-piquetle.) — Bij uitbreiding: Slechte wijn of zult bij die zaak te kort komen. -- (Prov.) De
drank m., boat f. -- [Constr. nab.] Stoklijn en. deux ínaux it faut éviter Ie p-, z. MAL (m.).
Pixel, M. [11. a.] Geruite telschelp f.
(ter bepaling van de breedte der boordplanlcen).
Pii'iforme, adj. Peervormig. -- [Anat.] Le
iqueur, en. [Chas.] Jaglknecht bij de parforce-laat; jager te paard. -- Voorrj?der in. (der muscle p-, of als subst. Le p-, de peervormige
vorsten, der groeten). — [(Ian.] Berijder, afrigter, spier, eerste aftrekkende dijspier f.
Pirioare, m. [Bot.] Stinkhoutboom m. (van
paardendresseerder, p i k e se r m. — [Cuis.] Lardeerder, spekleer in. — [Constr.] Opzif;ter over 't Cayenne).
Pirijae,
Pirita, m. [Bol.] Naam van palmaverlevolk, onderbras (chasse-avant); opteekenaar
der afwezigen en telaatkomenden. -- Steenbikker; boomen aan de oevers van den Orinoco.
Pirogue, f. Praauw f., roeischuitje der inmolensteenbilder m. --- S (fig. et fain.) P- de cotire,
slaafsch opwvachter der grooten (vgl. COFFRE) . P- dianen, dikwijls uit een' uitrfeholden boomstam bede tables, (1'assiettes, z. ASSIETTE. -- PIQUELTR, In., staande. -- [H. n.] Handelsnaam eener schoone
oesterschelp. — Piro ;uier, m. Praauwvoee Bier,
-ELISE, f. [Tech.] Stikker in., stikster f. van leder
hij of zij, die met de steekkam de gaatjes-werk.— praauwbestuurder en.
Pirole, Pirotie, f. Bot.] Sterrebloempje,
in de speldenp,cpieren steekt. — Werkman, die de
scherrnlruid n., eene heidepla
nt, met bladeren als
kettingdraden door den kam trekt.
Pique- véron, m. [11. ii.], z. v. a. MARTIN- die des peperbooms. -- P>ROL, PIROLLE, m. [fl.. n.]
Wiedewaal,
wielewaal, goudlijster in., goudineerPECiIEUII.
Viquuiaire, Pigilier, m. [Axle. mil.] Pi.eke- le f., bulow, pia'ol M.
Piron, m. [ Agric.] Onhandig dorscher; nieunier, piekdrager m.
l iquuitingue, m. [H. n.] 4mer-i.kaansche spies- weling in het dorschen.— [Tech.] Soort van duim m.
of har f.
snoek m. [splhyrwna picuda] .
Pii'ot, m. [H. n.] Jonge gans L., gansje n.
Piquoir, nn. [Tech.] Steeknaald f., steker en.
Pirouette, f. [Jeu] Molentje, draaihoutje n.,
Pigiiot, m. [Ann. mil.] Soort van degen m. -soort van kinderspeelgoed. --- (Prov.) Qui a de
z. ook PICOT.
Figiûre, f. Prik, steek nl., kleine wond van l'argent a des p-s, voor geld is alles te koop, geld
een prikkend voorwerp, van een stekend dier: P- is de ziel van alle zaken. — [Danse] Draaisprong m.,
d'aiguille, d'épingle, naalde-, speldeprik. P- d'épine, krinn, clraa.ijing, omzwenking op den hiel van linen
d'ortie, doorn -, netelsteek. La p- dune abeilIe, voet, p ira u e t t e f. (somtijds ook an pirouetté gedune guêpe, d'un cousin, de steek van eene bij, heden). Faire une p-, eene pirouette maken; — (in
wesp, mug. -- Le chirurgien lui a fait trois p-s, 't maliespel) Den bel geheel en al mis slaan. -- (fig.
de heelmeester heeft haar drie lancet-prikken rie- et faro.) Répondre par des p-s, met gekheid antgeven. — Ce manteau eet criblé de p-s, die man- woorden. 11 a payé ses crianciers en p-s, hij heeft
tel is volmotgaatjes. Boiserie pleite de p-, beschot - zijne schulrleischers met ui.lvtugten, niet mooye bewerk vol wormsteken. — [Chic.] P- de l'artère, loften betaald. — [Man.] Het omkeeren of zwen.d'un tendon, kwetsing der slagader, eener pees ken van een paard op de achterbeenen zonder van
(door 't lancet bij 't aderlaten). — [iaréch.] Ver- plaats te veranderen. — [Marl.] Cirkelvormige
nageling van 't paard (door het in. 't vleesch drij- slinger m. , lens f. — Piroiietteraent , nn.
[Danse] Iiielzwenking, achtereenvolgende om.draaiven van een' nagel bit 't beslaan). —[Coot.. 'faiii. J
filet stikken, doornaaijen; stiksel n.; stiksteek m. jingen op den hiel. — Pirouetter, v. n. [Danse]
Uitgestoken sieraden n. pl. op taf enz. — [1=1. n.] Eene cirkelzwenking maken, zich op éénen hiel geheel omdraaijen, pirouetteren. -- [Man.] Op
P- de mouclse, muggen- of vliegendrek m., han
kegelschelp.
-delsnamr de achterbeenen omkeeren.
Pirouot, ni. [H. n.] Volksnaam van den leeuPirabe, nl. [H. n.], z. v. a. EXOCETE. — Pirapècie of Pirabehe, ril. [H. n.] Vliegende werik (alouetle).
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PIS

Pis, adv. Slechter, slimmer, erger: us sont pque jamais ensemble, zij staan slechter met elkan-

der dan ooit. - Met een onbepaald naam- of voornaamwoord wordt het ook als adj. gebruikt: II
fl'y a rien de p- qua cela, niets is slimmer dan
dat. Voici ce quo jai trouve de p-, dat schijnt mij
het ergste bij de zaak te zijn. Qui p- est, wat
erger is. II est ignorant, et qui p- est plein cle
vanitd, hij is onwetend, en, wat erger is, volijdelheid. - (Loc. prov.), z. NOM, PENDRE. - Taut
p - , z. onder ÏANT. - Ook als subst. M.: Het ergste, slimste: Le p- qui puisse arriver, het ergate, dat gebeuren kan. Prenclre les choses au p-,
de dingen 01) het ergste opvatten. Faire a qn. cIa
p - qu'on peat, iemand p allerhande wijzen zoeken te henadeelen. Meltre qn. P p- faire, au pfaire, of enkel: Mettre qn. nu p-, iemand uittarten om al het kwaad te doen wat hij kan, om zijne
bedreiging uit te voeren. - (Prov.) Qui trap elsoisit prenci p-, wie de keur heeft, neemt vaak het
slechtste. - AU PIS ALLER, bc. adv. Op zijn ergst
genomen, in 't ergste geval, als alles tegenloopt:

PISTOLE.
Pisoii, am.,

Z. V.

a.

Z.

pisoni. - Pisonner,

t'.

P1SER.

a,

Pispannes, t. p1. Kruishouten a. p1. oma het

touw voor gymnastische oefeningen te spannen.

Pissasphalte ofMaithe, m. [Minér.] Berg-

teer, bergpek, minenaal pek, p is s a sp P a t t a. (ook

ASPHALITE geheeten).

Pissat, in. Dierenpis, zeik f. P- de cliien, de
chat, honde-, kattepis. - (pop.) Menschenpis, inz.
als zij bedorven is: Baquet plein de p-. - Pis
Se, t., z. onder vissEn. - (pop.) P15 1. —Pissé,
e, adj. (en part.passd van pisser): Sang p-, uit gewaterd Oloed a. - Pisse-ehien, ma. [Bot.] Volks-

naam eener soort van boomnzwans f. - Pissefroid, m. (pop. et injur.) Koud , onverschillig
mensch, druiloom m. - Magtelooze, een tot den
bijslaap of de voortteling onbekwaam man. —Pis
sement, m. Het waterloozen, pissen (alleen gebdzigcl in): P- involontaire, onwillekeunige waterloozing, Pet ofloopen der pis. - P- de pus, de
sang, het etter-, het bloedwateren. (in wetenschappel'(jke taal zegt men PYJR1E , HdMATURIE ) Au p- aller, neus aurons recours P vos arnis. - Pissenlit, in. (fam.) Pissebed rn en t., kind, dat
Ook als subst.: C'est votre p- aller, dat is 't erg- in 't bed watent. - [Bot.] Paardebloem, hondst., papeknuid n., leeuwetandm. (dent de lion).
ste wat te gebeuren kan; ook: dat is uwe laatste roos
toevlugt. Je serai votre pis aller, 't mag loopen - Pisser, v. a. (fam.) Pissen, wateren. - (Loc.
zoo 't wil, op mij kunt pp rekenen of staat maken. p1 . ov. et pop.) P- contre le soleil, tegen de maan
- DE MAL EN PIS, DE PIS EN PIS, bc. ado. Van bla/fen. P- sue la fosse de qn., iemand overléven.
kwaad tot erger, hoe langer hoe erger: La malade C'est Jocrisse qui inène les poules p-, 't is een
va de mal en p-, de p- en p-, het gaat met den jan -hen, jan -gat, keukenklouwen, potkijkei, erwtenteller. - Bij uitbreiding: Druppelen, afdruppelen,
zieke hoe langer hoe erger.
PIS, 111. Uijer m., speen f. Vaclse P gros p-, koe lekken: La cuve pisse encore, de kuip druipt nog
af. - [ Pêche] Faire p- les harengs of Tenir les
met grooten uijer. - -t vIS, In. Borst, maag.
Pisaire, adj. [Didact.] Ter grootte eener erwt. harengs a la pisse, de haringen laten uitdruipen.—
Somtijds ook als v. a. gebézigd: P- du pus, du sang,
Pisang, m. [Bot.] Adorns- of paradijs vijge
boom si., een waar pronkgewas in Azië, Afrika ttev, bloed wateren. - Pisse-sang, m. [Bit-1
en West- Indië. - Paradijs- of Adamsvijg , ba- l7olksnaaas van den aarJrook (fumelerre).—Pisseur, m. , -tuise, t. Pisser m., pisster f., ins. hij
naan t. (vgl. BANANE).
of zij, die dikwijls het water loost. - (pop. el
Pisap 11 eilte 9 ni., Z. PISSAPHALTE.
dénigr. ) C'est une p-, 't is eene piskous.
Piseantine. t., z. v. a. PIQUETTE.
Pissite, aTm. [Béd. anc.] Teerwijn, pekw(/n m.
Piseatoire, Piscatorien , iie, adj. [Didact.]
De vissc/ierj of de visschers betreffend, daartoe - [Binér.] Peksteen am.
Pissoir, in. Pishoek; pisbak in.
behoorend, p iscatOrisch. - Piseatriee, adj.
Pissote , t. Afloopknaantje onder aan eene
t. [Arcjséol.] Femme p-, visschende , hengelende
vrouw. - PiseieeptoIoie, f. Verhandeling t. waschkuip. - Pissotei-, v. n. Dikwijls en telkens
een
weinig pissen. - Pissotière, t. Pis/moek in.
over 't visschen, over de visc/ikunst. - Fiseieo
- (fain. et dénigr.) Fontein 1., watersprong in .,
le, f. [H. n.] Soort van bloedzuiger m. - Piselculture, t. Kunstmatige visc/iteelt of vermenig- die weinig water peeft, pisstraal in.
Pistaehe, t. Groene amnandel in., de olieachvuldiging der visschen, p is c i c ss i t nu r f. - Piscidie, t. [Bot.] Vischboom m., een wnerikaansch tips, welsmakende , naar de hazeinoot geljicende
vrucht
van den pistaclme- boom, p t stach e t. - Pgewas n., welks schors de visschen bedwelmt. Piseiforme, adj. [Didact.] Vischvormig. —Pis- sauvage, pimpernoot, kiappernoot, wilde pistaclie t.
eigluten, in. (pr. —tènn) [Pdche] Sljmig sleeP- -. P- de terre, Z. V. a. ARACHIDE. - Pista
aas n.—Piseinal, e, adj. [11. ii.] In visclsc'ijvers of ehier, ah. Groene amandelboom, pistache -boom am.
vischkornmnen levend. - Piscine, t. [Ant. rom.] in 't Oosten en in Zuid-Europa [pistacia vera].
Vischvijver m., visc/ikaar f.; - badkoin, badkuip f. Faux p-, of P- sauvage, wilde -pistacheboom, klap- [H. ottoni.] Waschbad, badwater n. hij eene turk- pernotenboom m. [staptmylea pinnata] . - Pista
sc/se moskee. - [Ei. sainte ] P- of P- probatique, cite of Pistazite, t. [Mindr.] , Eene 'meestal
liet badwater van Siloam of Bethesda: Un ange pistache-groene steensoort, z. v. a. EPIDOTE.
Piste, f. Spoon, voetspoor a., indruk, dien de
clescendit dans la p - , troutdait l'eau, et le pre
mier malade quiy Valt jeté fut gudri, een engel voetstap van het dier achterlaat. Perdre la p- de
daalde neder in 't badwater, beroerde het water, l'animal quon poursuit, het spoor van het dier,
en de eerste zieke, dien men daarin nederliet, werd dat menjaagt, kwijt raken. - Bij uitbreiding ook
genezen. - [Cath.] Plaats 1. in de sacristie, waar van menschen gebézigd: Suivre des voleurs P la
het waschwater der heilige vaten wordt uitgestort. p - , dieven op het spoor volgen. - (lig.) Les re- Piseivore, adj. [Didact.] Vischetend, zich mords suivent le crime a la p-, de wroeging volgt
met visschen voedend. - PiscivonE, m. [[HE. a.] de misdaad op het spoor. - [Han.] Hoefslag in .
Vischslang f., vischvreter in., eene groote amen- P- simple, double, enkele, dubbele hoefslag. Tinvailler an cheval sui deux p-s, een paard op twee
kaansche slang, die van visch leeft.
Pisé, in: [Constr.] Stampaarde, gestampte of /moefslagen rijden.
Pistie, 1. [Bot.] Dik eendenkroos a.; watersaineengeslagen aarde voor sommniq bouwwerk, pis d.
Bâtir en p-, z. v. a. PISSER. - Piser, v. a. Met lade t., waterananas in .
Pistil, in . [Bot.] Stamper in., stampertje II.,
piA of stampaarde bouwen. - De aarde voor den
pisé -bouw tusschen twee planken zamnenpersen, p i- het vrouwelijk orgaan of bevruchtingswerktuig der
planten. Le pistil se compose de l'ovaire, du style
sëren. - Piseni-, in. Pisé -metselaar m.
Pisifere, adj. [Bot.] Erwten of erwtvormige et du stigmata, de stamper bestaat uit het vruchtzaden dragend. - Piseifot-me, adj. Erwtvor- beginsel, het stijltje en den stempel. - Pistillalmig. - FAnat.] Os p-, erwtbeentje n., het vierde re, adj. [Bot.] Tot den stamper belmoorend, den
handwortels-beentje van de eerste rij (ook Os len- stamper betre/fend.— PISTILLAIRE, t. [Bot.] Stampenticulaire of orbiculaire, Os hors rang geheeten). vormige paddestoel in. -- Pistillifère, adj. [Bot.]
]„'e n' stamper dragend of bevattend. - PistilliTuhercules p-s, erwt- of wratvormnige hersenknobforme, adj. [Bot.] Stampenvormig. - Pistillibets in. p1.
Pisiter, v. mm. Sjirpen, schreeuwen (van den pare, adj. [Bot.] Een' stamper voontbrengend.
-

-

spreeuw).
Pisoir, Pisoti, rn [Tech.] Soort van stamper voor de pisd -aarde (vgl. PISE).
Pisolithe, m. [Minér.] Erwtsteen, een rondkorrelige kalksteen, p í s a 1 j t P in.

Th Pistolade, t. Pistooischot a.
Pistole, t. [MétroI.] Pistool t., eene goudmunt
in verschillende landen en van uiteenloopende waarde, doorgaans echter ongeveer 9"2 eb 10 gulden. Loc. proc.) La p- volante, geldstuk n. , dat on-

PISTOIET

PITY ,OII E.

--
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dersteld wordt altijd tot den gebruiker terug te dige verwekt, baart deernis. -- 11 est fier, it rekeeren. 11 faut qu'il ait la p- volante, zijn geld garde les auti'es en p-, hij is hoogmoedig, hij ziet
schijnt nooit op te raken. Etre cousu, tout cousu op anderen niet minachting neder. — I1 fait des
de p-s of d'argent, z. cousu. — Naam der dingen, vers que eest p-, hij maakt ellendige, erbarmelijke
die men in eene gevangenis voor zijn geld bekomen verzen. Vous me faites p- de parlor ainsi, het
kan; bijzonder vertrek n. in eene gevangenis, waar jammert mij, dat gij zoo spreekt. Ce serait grand'
gebruiker betaalt. —' t [Arqueb.] Klein-vorde p-, 't zou jammer zijn. -- (Loc. prov.) Guerre et
geweer n., dat met ééne hand werd afgeschoten p- ne s'accordent pas ensemble, in den oorlog vindt
geen medelijden plaats. z. ook ENVIE. -- Lap-, het
(ook pistolet geheete n) .
Pistolet, m.Pistool f., zeer kort vuurwapen, dat vondelingshuis te Parijs.
Vito, m. [H. n.] Amerikaansche vogel, zoo men
niet ééne hand wordt afgeschoten. P- d'areon of de
selle, zadel- of ruiterpistool. P- de pochet zakpis- meent Bene ekstersoort, p i t o m.
Pitoire. adj. f. Canne p-, z. CANONNIÉRE.
tool. Fourreaux de p-, pistoolholsters m. pl. Coup
Pitois, Pitoit, m. [Tech.] Grof en kort pende p-, pistoolschot n. — ( fig.) I1 s'en alla, après
avoir tine son coup de. p-, hij ging heen, nadat hij seel, verdrijfpenseel n.
Piton, m. [Tech., Artill.] Oogbout, ringbout,
zijn schot gedaan had, nadat h2,á zone meeping, zijn
gevoelen gezegd had.— (Loc. prov.) I1 le tuerait, si ringnagel m., ringschroef f. P- pour anneau d'emses yeux etaient des p-s, hij zou hem wel met brelage, bout met klapmutsring. P- á fourche,
zijne oogera willen doorboren; hij werpt hein grim- broeking-ringbout. P- traversant Ie bord, broeking
mige blikken toe. Les fourreaux tinent aussi Bien -ringbout voor karonnaden met vaste broeking. Pque les p-s, de leerlingen zijn zoo knap als de mees- à oeil, oogbout. P- de chouquet, oogbout in 't ezels
Iers. — [Mar.] Knietje n., duiker, drukker in. van hoofd. P- de croupière, oogbout van de achter- of
den westergang. --[Phi -s.] P, de Volta of P- inhaaltalie. PITON, m. [Géorg.] Hooge bergtop m.,
électrique, Voltasche of elektrische pistool, eene bergspits f. P- inaccessible, ongenaakbare, onbesoort van glazen of metalen gekurkteflesch, gevuld klimbare bergspits f.
Pitoyable, adj. Mededoogend . medel dend.
net waterstofgas en dampkringslucht, die door eene
elektrische vonk , welke men langs een' metalen (In dezen zin verouderd.) -- Meeljdenswaardig,
draad daarin weet te brengen, ontvlamt en met erbarmelijk, deerlijk, jammerlijk, ellendig, slecht.
een' zwaren knal de stop doet wegvliegen.— [Tech.] L'état oil ii se trouve est p-, de toestand, waarin
Ketel m. des papiermakers ter verwarming van hij zich bevindt, is jammerlijk. II lit dune manière
(te papierstof. — Rond staal n. des perkamentbe- p-, hij leest op eene erbarmelijke weze. C'est no
reiders. — Werktuig n. om kromme lijnen te be- écrivain p-, 't is een erbarmelijk, slecht schrijver.
schrijven of te teekenen. — t PISTOLET, m. Won- — Pitoyabienient, adv. Op jammerlijke, erbarderlijk mensch, zonderling, origineel: Voilà un sin- rnelijke, ellendige wijze: I1 vit p-, hij leeft ellendig,
gulier p- ! — j- Pistoletade, f. Pistoolschot. — erbarmelijk. Vous écrivez p-, gij schrijft heel slecht.
Pitpit, ni. [H. n.] Soort van bastaard-nachtePistoletier of Pistolier, ni. [Anc. mil.] Pistoolschutter m. — t Pistoletter, v. a. Met een gaal iii. van Cayenne.
Pitrepite, . m. [Coma Sterkedrank, soort van
pistoolschot dooden.
Piston, m. Zuiger n. (eener pomp, eener spuit). brandewijn ni. in de fransche koloniën van Amerika.
Pitrion, nl. [J. n.] (pop.), z. v. a. CRÉCERELLE.
P- foulant, perspompzuiger, dompelaar m. P- a
Pitte, f. of Aloes -pitte of Chanvre des
napeur, stoomzuiger, zuiger van den cilinder. Pde la pompe à air, luchtpompzuiger. La course Indiens, m. [Bot.] Agave of amerikaansche aloë,
dun p-, de zuigerslag m. Tige de p-, zuigerstang f. welker tweede schil wee f bare vezels oplevert, pi tP- a garniture de cllanvre, pakkingzuiger, zuiger t e f. Cordage de p-, pitte-touw n.
Pittizite, f. [Minér.] IJzerpikerts m., zwavel
met hennepen pakking. — Fusil à p-, z. v. a. fusil
ijzer n.; p i t t i z i e t m,
-enarsikzu
pl PERCUSSION. -- [Mus.] Cornet à p-s, z. CORNET.
Pittone, f. [Bot.] Pittonia, soort van borstbes f.
Pitanee, f. Spijsaandeel n., spijsportie, portie f.
Pittoresque, adj. De schilderkunst betreffend,
(inz. in de kloosters). — Bij uitbreiding: dage
bestaan, onderhoud n.: Avoir sa p- assuree,-ljksch daartoe behoorend; schilderachtig, tot eene schil
behandeling, tot een goed effekt in de-derachtig
een vast bestaan of stuk brood hebben. — Somtijds
ook in tegenstelling met brood gebézigd: (pop.) Il schilderkunst geschikt, schilderachtig schoon, pi tt o r é s k. Le génie p-, het schilders- talent, schil
yT a tant pour le pain et tant pour la p-, er is
schilderachtige streek f.-dersgni.Cotp,
zooveel voor 't brood en zooveel voor den overigen
kost. — Pitaneerie, f. Plaats f., waar de spajs- Attitude p-, schilderachtige houding f. — Bij uit
schilderachtige voorstellingen bevattend,-breidng:
portiën worden uitgedeeld. — Pitancier , m.
de verbeelding zoo levendig en aangenaam doende
Spijsuitdeeler, schaftmeester m. (in kloosters) .
Pitar, m. [H. n.] Tweeschalige venusschelp f. werken, als of men 't beschrévene werkelijk vóór
S Pitaud, m., -e, f. (pop.) Plompe boer, boe zich had: Style p- , schilderachtige stijl m. Deslompe boerin, boerendeern f.
-renlum., cription p-, schilderachtige beschrijving f.— [Philol.]
Pite, f. [Anc. métrol.] Kopermuntje, waarvan Voor schilders dienstig: Guide p- en Italie, schil
-gids m. in Italie. — [Libr.] Edition p-, uit-ders
er op een denier gingen, mijt f. — z. ook PITTE.
tekst gedrukte gravuren , inz.-gavemtind
Piteuseinent, adv. (fam.) Erbarmelijk, jammerlj k, deerlijk: Crier p-, erbarmelijk schreeuwen. houtsneden, versierd, pittoreske uitgave f. Magasin
n. — In dezen laatsten zin
p-,
pittoresk
magazijn
— Piteiix , euse , adj. (fam.) Jammerhartig,
jammerlijk, deerniswaardig, erbarmelijk: II est dans ook als subst.: Des p-s, uitgaven met houtsneden
un p- état, hij is in een' jammert jken, deernis- in den tekst. — Pittoresquenient, adv. Op
waardigen toestand. — Faire piteuse mine, een schilderachtige wijze.
Pittospore, m. [Bot.] Plant f. van 't geslacht
droevig gezigt zetten. Faire piteuse chère, een sober maal doen. — Ook als subst.: Faire le p-, zich der kruisdoornen, welker vrucht veelal een vloeihouden als of men zich in een' erbarmelijken toe- baar hars bevat, pittospórum n.
Pitnitaire, adj. [Anat.] Het slijm betreffend:
stand bevond.
Pitheelens , m. pl. [[1. n.] Geslacht n. der Membrane p-, slijmvlies n. Fosse p-, sljmholte f.,
staartelooze apen (margots). — Pithègne, m. turksche zadel m., eene donkere groeve van het
[H. n.] Woudduivel, gemeenti of turksche aap m. wiggebeen in de hersenen. Glande p-, slijmklier
Pithoenètre, m. [Métrol.] 17atmeter m., werk- — Pituite, f. [Méd.] Slijm n., taai ligchaamstuig ter bepaling van den inhoud eens vats. — Pi- vocht: La p- l'étouffe, het slijm doet hem stikken,
thométrie, f. Patmeetkunst. — Pithométri- hij stikt van 't slrlm. Une p- epaisse et recuite,
que, adj. De vatmeetkunst betreffend , p i t h o- een dik en taai slijm. — Pituiteux, ease, adj.
Slijmig, slijmerig, verslijmd, vol slijm: Tempéramn t r is c h: Ecbelle p-, pithométrische schaal, ver
maat ter bepaling van den inhoud der va--del ment p-, sljmig gestel n. Fièvre p-, sljmkoorts f.
--- Ook als subst.: Les p-, de sljmigen, de met
ten. vatmaat f.
Pitié, f. Medelijden, mededoogen n., ontferming, slijm geplaagden.
Pityorne, m. [H. n.] Soort van geelvink m.
deernis , erbarming, meedoogen`dheid, meelijdendPityriase, f. [Méd.] Schilferachtige haar
heid f. J'ai p- de lui, ik heb medelijden met hem.
zemelachtig huiduitslag n. op 't hoofd,-worm.,
Etre touché, ému de p-, door medelijden getroffen,
geroerd worden. Regarder qn. en p-, dun oeil de p i t y r i a s i s. — Pityroïde, adj [Méd.] Zemel
Sédinient p- de Purine, zemelachtig bezink--achtig:
p-, avec des yeux de p-, iemand met een oog van
medelijden aanzien. Ce misérable fait p-, die ellen- sel n. der pis.
-

—
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pin, adv. (ital.) (pr. piou) [Mus.] Meer: P-

piano, P- forte, zachter, harder. P- adagio, P
presto, langzamer, sneller.
Pivane, fl1. 1H. nl (pop.), z. v. a. BOUVREUIL.
Pive, m. [I-I. IL] J'ischluis 1.
Pivérone, 1. [If FL] Handeisnaans eener venussclîelp f.
Pivert, m. [H. a.] Groene specht m. (pie vert),
-

een der schoonste europésche vogels. P- d'eau
of P- bleu, z. V. 0. MARTEN -PECHuUR.
Pivette, 1. [H. n.] (pop.), Z. V. a. BÉCASSEAU.
Pivi.ae, f. [B. n.] (pop.) Groote aschgraauwe
sneeuw t.
Pivoine, t. [Bot.] Peonle t. (naar Peonit in
Macedonië), pioenroos, pin/ester- of koningroos t.
- [H. n.] Oude naam van den bloedvink (hou-

vreuil).
J'ivori, fl1. Cassave-brandewijn m.
Pivot, m. Spil, stift t., duim rn., kar f., draaipunt in. [Arqueb.] P- de la noix, slift van den
tuimelaar. P- de la balonette, bajonetetift. Les
deux p-s de la grenadière, de twee ooqen van den
middelband. - [Irnpr.] Schroefpunt t. der pers.
.-- [Mar.] Punt, spil van de kompasroos. Le p
dun cabestan, de toots van de spil. P- de pierrier,
vork t. van eene ciraaibas. - [ Mach. a vapeur]

Balans-tap fl1. - Mil.] Spil 1., vleuyel m. op wetken men zwenkt, punt n. om hetwelk cciie beweging geschiedt. Les hornmes du p- , de manse/sappen aan de spil (die op hunne plaats blijven staan
en den pas markéren, terwijl de anderen zwenken).
(fi g.) Le p- dune allaire, de spil, het hoofdpunt
in eene zaak. La liberté de conscience et de commerce, roil/s les deux p-s de l'opulenee duo Etat,
pewetens- en handelsvrsjheid, ziedaas- de beide spillen, steunsels, grondslagen van den rijkdom eens
Staats. — [Bot.] Hartwortel in. - [Véner.] Elk
der beide uitstekende beenderen, waaruit het yewei
opgroeit.
Pivotal, e, adj. [Phil.] Tot spil of grondslag
dienend. - Pivotant, e, adj. [Bot.] In loods epic rigling in den grond dringend, een' /sartwor
tel makend.
Pivote, f. [H. a.] Soort van bastaard-nachte
gaol rn. P- ortolane, ortolaan-leeuwerik m.
Pivoter . V. n. Op eene spil draaijen. - [Bot.,
Hort.] Loodregt in den gs-ond dringen, een' hartwortel maken of schieten.
Pivoton, rn. H.n.] (pop.), z. v. a. FAISLOUSE.
Pivre, t. [Agrie.] Ziekte t. der aardappelen.
Pizzicato, rn. (ital.) (pr. pite-zi---) [Mus.]
Aanwijzing op snazijk voor strjkinstrumenten, dat
men in plaats van den strijkstok de vingers moet
gebruiken, met de vingers geknipt, p i z i c a to.
Ook de toonenreeks, die dus gespeeld moet worden:
Un long p-, een lang pizzicato.
Pjoiilques, t. p1. Soort van zuigpomp f. om bij
drenkelingen het íngedronçjen water te verwijderen
(uitgevonden door Louis.)
Placabilité, 1. [Didact.] Verzoenljkheid f.
- Placable, adj. Ves-zoenljk, verzoenbaar.
Placage, in. [Tech.] Het opleggen, het maken
van optegwerk. - Opgelegd houtwerk n. Table de
p1-, opgelegde tafel t. (bij welke een dun blad van
fraai hout op het dikkere en geringere hout is gelegd). P- par cornphrtirnents, vaksqewijs, bont- of
veelkleurig oplegwerk. - ( fig. et fam.) Lapwerk,
zamengeflanst werk n. (een boek, dat uit hier en
daar genomen stukken is zamengestetct. - [Mac.]
Ploeibare mortet rn. - [Mar.] Opvullingsstuk ii,
dubbeting f. onder de pompen. - Réunir a p1-, los,
vlak, vierkant op elkancter zetten, met etkander
verbinden.
Plaçage, m. Het plaatsen of plaats geven. l]itdeeling der stand- of staanplaatsen op eene
jaarmarkt of kermis. - liegt n., dat men voor die
plaatsen betaalt, staangeld n.
Placaque, rn. [COnstr.] Leem-, kleimortel in.
Placard, rn. Plakkaat n., openbaar aangeplakte
verordening of tie/cendmaking 1., aanplakbiljet n. 4angeplakt schotschrift, schandschrift of paskwii n.
- [Irnpr.] Epreuve en p1-, of enkel Pl-, proef f.
of aftrek rn., die op de eene zijde van een blad
zonder paginéring gedrukt is. - [ Tech.] Sierlijke
bekteecting f. van houtwerk boven eene deur. Kas met vakken, wanclkas f. in de indieping van
een' muur. - Placarder, v. a .danplakken (een
plakkaat). - Met plakkaten bedekken (b. V. de
[
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mus-en van een gebouw) . - Pl- pi. , een paskwil
of schotschrift op iemand maken, dat aanplakken
of verspreiden; iemand in een geschrift ten toon
stelten, havenen. - [Impi.] Platkaatsgewijs. [Tech.] Eene be/deeding boven eene deur of kasten
in muurwerk aanbrengen. - SE PLACARDEII, v. pr.
Aangeplakt worden. - Zich zelven ten toon stellen, zich aan de kritiek, aan de spolternj.i blootstellen. - Hel part. passé is ook adj. Ordonnance
placardée, aangeplakte verordening 1. Mur
tout placardé, geheel met aanplakbiljetten bedekte
muur ni. - ( fig.) Écrivain cruellernent p1-, onbarmhartig .gehavende schrijver ni.
Place, 1. Plaats, ruimte, die iemand of iets
inneemt of kan innemen, stede, plek t. Pl- vide,
i'ernplie, libre, ledige, gevulde, vrije plaats. Cisanger de p1-, van plaats veranderen. Prendre p1- is
une table, plaats aan eene tafel nemen. - (Loc.
prov.) Se mettre is Ja p1- da niais, zich aan 't
midden van de tafel plaatsen. - Air/ster sa p1dans une voiture, eene plaats in een rijtuig bespreken of bestellen. - Queue est Ia p1- de ces
rneubles, de ces livres? welke is de plaats dezer
meubelen, dezer boeken? Une p1- pour cliaque
chose et chaque chose is sa p1-, eene plaats voor
ieder ding en ieder ding op zijne plaats. - Faire
p1-, plaats of ruimte maken, ruim baan maken, op
zijde gaan. Faire p1- is qn-, plaats voor iemand
maken, wat opschikken, opschuiven om iemand bij
zich eene plaats te geven. - (fig.) Les vieux font
Pl aux jeunes, de ouden maken plaats voor de
jongen. - Faire p1- is qc ., plaats voor iets maken,
eene ledige ruimte maken om er iets te plaatsen
(liever in dezen eig. zin: Faire one p1- is mie chose);
.- ook: vervangen worden: Les bois abattus font
Pl aux champs, aux pisturages, aux Isameaux,
et enfin aux shies, de gevelde bosschen worden
vervangen door akkers, door weiden, doorgehuchten en eindelijk door steden. - (fig.) La haine is
fait p1- is Ia reconnaissance, de haat is veranderd
in dankbaarheid. Les lois cisdent la p1- is l'injushee, de wetten wijken voor de ongereçjtig/seid. Se faire p1-, Se faire faire p1-, zich plaats of
ruimte maken, doen maken. Quitter Ja p1-, de plaats
verlaten, inruimen. Laisser p1-, peu cie p1-, plaats,
weinig plaats laten; (lig.) gelegenheid, weinig gelegenheid of aanleiding geven. - Pl- marchande,
geschikte plaats voor een koopman - (lig. et
fans.) Etre en p1- rnarchande, z. onder MARCHASD.
- Faire p1- nette, cent woning ontruimen. Se
tenir is sa Pl-, Op zijne plaats blijven; (fig.) in ac/st
nemen wat stand of betrekking vordert, zich binnen
de gezette grenzen houden. - Rernettre qu. is sa
Pl , iemand weder op zijne plaats zetten; (fig.)
iemand den eerbied, de ac/sting, de beleefd/meid enz.
herinneren, die hij verpligt is te bewijzen. - (ellipt.)
PI-! p1- maakt plaats! plaats gemaakt! op zijde!
gaat uit den weg ! - EN PLACE, bc. adv.. Les
troupes restèrent en p1- pendant plusieurs heures,
de troepen bleven vele uren achtereen op dezelfde
plaats. - [Prat.] Etre en son lieu et p1- (voor
stre en son lieu et is sa p1-), op zijn oord en plaats
zijn; Z. ook LIEU. - (ellipt.) En pl-! op uwe plaats!
elk op zijne plaats! - sun PLACE, lor. adv. Op de
plaats zelve: Ces marchandises doivent hire vendues sur p1-, die waren moeten op de plaats zelve
verkocht worden. - SUR LA PLACE, bc. adv. Op
de plaats, op eens: 11 fut toO, Il tomba mort sur
Ia p1-, hij werd op de plaats gedood, hij viel plotschap dood neder. Dans cette bataille, ii est resté
dix mille hommes sur Ja p1-, in dien veldslag zijn
tien duizend man gesneuveld, op de plaats, op het
slagveld gebleven. - is LA PLACE DE of EN LA
PLACE DE, lot, prép. In de plaats van: 11 mit son
autorité is Ja p1- des lois, hij stelde zijn gezag in
de plaats der wetten. - (fig.) Se mettre is (of en)
Ja p1- de qn., zich in iemands plaats stellen, zich
verbeelden in zijnen toestand, zijne omstandigheden
te zijn. Mettea-vous en (is) ma p1-, stel u eens in
mijne plaats. Tout écrivain dolt se mettre is Ja
Pl de ses lecteurs, elk schrijver moet zich in de
plaats zijner lezers stellen. - Etre is sa p1-, op
zijne plaats zijn, in een gezelschap naar zijn' rang
of stand, of naar zijn' smaak zijn; ook: in den
post geplaatstzijn, waarvoor men geschiktheid
heeft, waarin men thuis behoort. - Ce snot, Cette
pensée est en (of dans) sa p1-, dat woord, dat
denkbeeld staat op zijne plaats, is op de regte
,
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plaats aangebragt. C'est une plaisanterie hors de
p1-, 't is eene kwalijk aangebragte spotternij. Cela
nest pas tout-a-fait a sa p1-. dat is kier niet geheel en al gepast. - Trouver p1-. Trouver sa pl-,
vermeld worden: Ce fall tiouvera p1- (of aura sa
p1-) dans l'ouvrage, dat feit zal in 't werk eene
plaats krijgen, vermeld worden. - Avoir, Tenir
p1- dans l'histoire, eene plaats in de geschiedenis
hebben of beslaan, in de geschiedenis vermeld worden of voorkomen, be/send of beroemd zijn. Ii tiendia, prendre sa p1- parmi les grands hommes, hij
zal onder de groote mannen eene plaats innemen,
onder de groote mannen gerekendworden. Avoir
ane p1- (lans le coeur de go., eeneplaats in iemands
Past hebben, door iemand bewind worden.
Plaats f., post in., ambt ii., bediening f.; - rang,
staat, maatschappelijke stand m. Pl- importante,
de confiance, gewigtige bediening, post van vertrouwen. On la ôté de sa p1-, 11 est hors de p1-,
men heeft hem uit zijn' post gezet, hij is buitenbediening. U est en p1-, hij bekleedt eene aanzienlijke
betrekking. Homme en p1-, ambtenaar, staatsbeambte, regéringspersoon in. - 11 était digne doecaper Ia première p1-, hij was waardig de eerste
plaats, den eersten rang te bekleeden. - Cet éco
11cr a souvent Ia première p1-, die scholier heeft
dikwijls de eerste plaats, den hoogsten rang zijner
klasse. On compose demain pour les pl-s, morgen
wordt er een opstel om de plaatsen gemaakt.
Plaats, openbare plaats t., plein, marktplein, marktveld n., markt 1. La yule de Paris possède on
grand nombre de pl-s: Ia p1- Vendôrne, Ia p1Royale, Ia p1- de Ia Concorde, etc., Parijs heeft
een aantal pleinen: het plein Vendhme, het Koningsplein, het plein der Eendragt, enz. La grande
p1-, de groote markt. La foire se tient stir telle
p1-, de kermis wordt op dat en dat marktplein
gehouden. (Loc. prov ), Z. MAUBERT - Pl- de ciacres, plaats, plein der huurrijtuigen (in groote
steden). Cabriolet de p1-, huur-cabriolet f, - Doinestique de pl-, bediende, dien men voor korten
tijd in zijne dienst neemt, huurlakkei, loonbediende in. - [Mil.] Pl- d'armes, paradeplaats, oefenplaats, exerceerplauts, wapenplaats, verzamelplaats
(Pl- de ralliernent) in een kamp. - On a fait
dans Ia tranchée plusieurs pl -s ci'armes, men heeft
in de loopgraven verscheidene wapenplaatsen aangelegd (om de uitvallen der belegerden te keer te
gaan). Pl- darmes saillante, rentrante, uit springende, inspringende wapenplaats. - Ook: grensvesting 1. met het hoofd-depôt der legerbehoeften,
onder welke de troepen des noods terugtrekken,
wapenplaats f. - Pl- forte, Pl- fortifiée, Pl- de
guerre, of enkel Pl-, sterkte, versterkte plaats,
vesting f. Pl- imprenable, inexpugnable, onneembare, onwinbare vesting. Pl- frontiëre, grensvesting. Pl- de l'intérieur, binnensterkte, binnenlandsche vesting. Pl- de premier ordre of de ddpot,
Pl- de second, de troisidme ordre, vesting van den
eersten rang of stapelplaats, vesting van den tweeden, derden rang. Pl-s en première ligne, eerste
linie van vestingen, grensvestingen. Pl-s de secon
de, de troisidme ligne, tweede, derde vestinglinie.
Pl- maritime, versterkte haven f., zeevesting. Les
dehors dune p1-, de buitenwerken eener vesting.
Le corps de Ia p1-, de hoofdvesting, het hoofdge
deelte der vesting. Un corps de p1-, eenfort. Cornmandant de Ia p1-, plaatskommandant. - Pl- de
bouche, mond- of spijsportie f., ration n. van een
soldaat. Pl- de fourage, voeder-portie, paardenration. 11 est do a eet officier six pl-s de bouche
et quatre de fourrage, dien officier komen zes mondportien en vier paarden-rations toe. [Corn.]
Plaats, handeiplaats, beurs f.: Avoir crédit sur
Ia p1-, krediet op de beurs hebben. INdgocier un
billet sur Ja p1-, een papier op de beurs ver/sondelen. Jours de p1-, beursdagenrn.pl. Cest aujour
d'hui jour de p1-, 't is heden beursdag. - Gezamenlijke kooplieden en bankiers eener stad: La p1- de
Lyon est one des meilleures de France, Lyon is
eene der beste handeiplaatsen van Frankrijk. [Tech.] Werkbank t. of aanbeeld n. des spijkersmids. - Pl- d'assernblage, vul- of badplaats f.
in eene mijn (waar de erts in de tonnen geladen
wordt). Pl- au chai'bon, kolenplaats f. (waar de
inhoud der kolenkarren wordt uitgestort).
Plaeé, e. adj. (en part. passé van placer):
Bâtirnent bien p1-, goed geplaatst gebouw D. -
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Jeune homme p1- dans les contributions directes,
bij de directe beiastingën geplaatst of aangesteld
jongeling. - 1%larchandises avantageusernent pl-es,
voordeeliq geplaatste, afgezette, verkochte waren f.
p1. - II a les épaules bid pl-es, hij heeft goed
gepigatste schouders, draagt zijne schouders goed.
- Etre Piers p1- a cheval, goed, fraai te paard
zitten. Cheval bien p1-, paard, dat den kop goed
draagt. - ( fi g.) Coeur bien, haut p1-, goed geplaatst, edel, regtschapen hart. 11 a le coeur mal,
has p1-, hij heeft een slecht geplaatst, laag hart.
- Cette plaisanterie, Cette remarque était bien
p1-c, die scherts, die aanmerking was goed aangebragt, kwam juist te pas. Cda est fort mal p1-,
dat is zeer ongepast, ontijdig, onvoegzaam.
s Placebo, ni. (latin) Oogendienaar, hofvleijer; plasdankbejager rn. - Aller a p1-, vleijen,
pluim strijken.
Place!, rn. [Anc. mar.] Juf n., blinde-klippen t. p1. (in de Middellandscise zee).
Placement, rn. Het plaatsen, uitzetten, beleggen, op interest zetten van geld, geldplaatsing, uitzetting, geldbelegging f. - De uitgezette geldsom t.
- in algemneener' zin: liet plaatsen, het geven
eener plaats aan een persoon of zaak: Le p1- dun
apprenti chez un maître, de plaatsing van een'
leerling bij een' meester. Le p1- dune bibliothè
de plaatsing eener boekerij.
-que,
Placenta, rn. (pr. —cènn—, ook in de volgenden) [Anat.] Moederkoek m., nageboorte f. [Bot.] Zaadkoek ni., zaad/oh t. (ook trophosperme
geheeten). - Placentaire, m. [Bot.], z. v. a.
PLAGEaTA. - Placentai-ien, iie, adj. [Bot.]
Uit den zaadkoek of zijne lobben voortgekomen.
- Placeutation, Placentature, t. [Bot.]
Wijze, waarop de zaden aan de placenta of den
zaadkoek geplaatst zijn. - Placentiforme, adj.
[Bot.] Koekvomnsig.
Place r , C. 0. Plaatsen, stellen, zetten, leggen,
eene plaats geven, eene plaats aanwijzen, eene bediening, betrekking bezorgen. Pl- des arbres dans
un jai'din, boomen in een' tuinplaatsen. Dieu nous
a placés ici-bas pour travailler, God heeft ons hier
beneden geplaatst om te werken. Pl- des livres dans
one biblioth/sque, boeken in eene bibliotheek zetten.
Pl- des spectateurs dans one salle, toeschouwers
in eene zaal plaatsen. Pl- on jeune homme dans
Ia cavalerie, een' jongeling bij de ruiterij plaatsen.
Ce père a soin de bien p1- ses enfants, die vader
draagt zorg zijne kinderen goed te plaatsen, in
voordeelige betrekkingen te brengen. - Pl- un
ouvrier, een' werkman plaatsen, werk geven. ( fi g.) Ou placez-vous Ie déluge? waar plaatst gij
den zondvloed? wanneer heeft naar uwe meening
de zondvloed plaats gehad? - Vous me placez
dans one position di fficile, gij brengt mij in een'
moeijeljken toestand. - Ses talents etses vertus
Ie placent au premier rang, zijne bekwaamheden
en deugden plaatsen hem in den eersten rang. Ph bien one citation, eene aanhalin.q op hare regie
plaats aanbrengen. - (fi g.) II place bien ce quil
dit, wat hij zegt, brengt hij juist ter snede bij. Plone anecdote, one plaisanterie, eene anekdote, eens
spotternij van pas aanbrengen. - Pl- bien ses
aurn/snes, zijne aalmoezen met oordeel uitreiken. Pl- bien son amitid, Pl- en bon lieu sa confiance,
zijne vriendschap, zijn vertrouwen schenken aan
lieden, die 't waardig zijn. - [Corn.] Pl- des marchandises, koopwaren plaatsen, afzetten, verkoopen.
- in gelijken zin: Pl- des billets de loterie, de
spectacle, loterij-, schouwburgbriefjes plaatsen of
aan den man brengen. - Pl- de l'argent, geld
plaatsen, uitzetten, beleggen, op interest of rente
zetten, in eens onderneming steken- - Pl- de Vargent a acqudrir one maison, geld tot den aankoop
van een huis gebruiken. - [ Escr.} Pl- son coup,
zijnen stoot, zijnen /iouwgoed aanbrengen. - [Jeu]
Pl- Ia balie, son coup, zijnen bal goed uitslaan. [Man.] Pl- uh homme a cheval, iemand te paard
huren zitten, leeren rijden. Pl- on clieval, eed
paard de goede houding leered aannemen. - SE
PLACER. P. pr. Zich plaatsen, eens plaats innemen:
Se p1- dans un cercle, zijne plaats in eenen kring
nemen - Parini tant de héros je nose me Pl ,
onder zoo vele helden durf ik mij zelven niet plaatsen. - Elle s'est placde comme domestique cbez
Mr. P., zij heeft zich als dienstbode bij den heer
P. verhuurd.
,
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Plaeet, m. Verzoekschrift, swneekschrift, adres n.
(In dezen zin (lOOT pétition verdrongen). - [Jur.]
Aanvraag f, om gehoor bij de regtbank. - [ Pout.]
Koninklijke toestemming, inwilliging t. der hooqe
1andsreqërnq, inz. tot bekendmaking entvoertnj
van pauseljke verordeningen, p la cdt it - t PLA-
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S Flachettes, f. p1. [Constr.] Plankjes ni. p1.

one de pannen of leijen te dragen.
Placeur, III. Plaatser , ver/cooper , aan den
man brenger; plaalsbezorger rn. (altijd door eene
bepaling vergezeld, in onderscheiding van placier):
Pl- de billets, plaatser, verkooper van biljetten.
P ] - de dornestiques, plaatser van dienstboden.
Placide, adj. Vreedzaam;, rustig, kalm, stil:
Coeur, Esprit p1-, rustig hart o., kalme geest m.
.- Plaeideinent, ado. Op stille, rustige wijze.
- Plaeidité, 1. Kalmte, rustigheid f.
Plaeier, in. Plaatsaanwijzer (bij ceremoniën,
feesten, enz.). - Marktmeester ni. - [Corn.] Plaateer, aan den man brenger (van handelsartikelen,
boekwerken, enz.).
Placite, e, adj. [Ju r .] Goedgekeurd, bewilligd, toegestemd. - Weleer ook als sabst. m. Groote
regtszitting 1.
Plaeune, f. [H. is.] Schijf- of koeksehelp. Plplacenta of Vitre clsinoise, doorzigtige schijfschelp,
vensterruit t., chineesch glas D.
Pladarote, f. [Mid. anc.] Week spekgezwelletje n. in 't celweefsel der oogleden, pladarOma n,, pladarôsis 1.
Plafond, m. Zoldering, kamerzoldering 1., hovengedeelte van eene overdekte plaats, van eene
zaal of een vertrek, dikwijls met pleister bedekt
en soms met schilderwerk versierd, plafond n.
Pl- de plâtre, gipszoldering. P1- de peinture, beHydraul.]
schilderd plafond, dekschilderstuk D.
Pl- dun bassin, grondvlakte van eene waterkom.
- [Mar.] Vloer m. van de zeet of zitplaats, zittebord, ruggebord IL eener stoep. - [ Menuis.] Pl-de
porte, de croisée, dekplaat f. boven eene deur- of
vensteropening. - [Pâtiss.] Groote vertinde koperen bakplaat f. , bakblik n. - Plafoiinage, m.
Het bekleeden van een plafond of zoldering; zolderbekleeding, p t a fo gin d r in p f. - Plafon.aer,
v. a. Eene zoldering bekleeden, bepleisteren, ptafonnéren. [Peint.] Pl- une figure, eene figuur
aan een plafond naar de regels van 't perspektief
inkorten. - in dezen zin ook als v. n.: Figure qui
plafonne, figuur f., die naar de regels van 't perspektief aan een plafond geschilderd is. - SE PLAFONNER, v. pr. Geplafonneerd worden. - Het part.
passé is ook adj : Chambre riclsemeut plafounde,
rijk geplafonneerde kamer t. -- Plafonneur. in.
Plafond-maker; stukadoor van kamerzolderingen;
plafond schilder m.
Plagal, adj. m. [Mus.]: Le mode Pl- of als
subet. Le p1-, de statige en ernstige toonsoort.
Plage, f. Zandstrand, strand H., zacht afhel
lend gedeelte des zeeoevers, dat alleen met hoog
water onderloopt. Se promener sue la p1-, le long
tie Ia p1-, op, langs het strand wandelen. Pl- ott viguerit les 1)arres , strand, waarop voortdurend
branding staat. (poét.) Landstreek f., oord, klimaat n. - [ Géogr.] Streek, hemelstreek t.: Cette
ville est située vers telle p1-, deze stad ligt tegen
die of die hemelstreek.
Plaglaire, in. [Jur. anc.] Menscilen- of kinderroover, zielverkooper in. - Boekenplunderaar,
letterdief, gedachtendief, hij, die uit eens anders
werken overneemt en dat voor 't zijne laat doorgaan.
- Ook als adj.: Auteur, Ecrivain p1-. letterroovend schrijver, letterdief. Tout siècle est p1- dun
autre siècle, elke eeuw verrijkt zich met den roof
(maluwe-plant 1.
eener andere.
Plagi anthe, in. [Bot. ] Nieuwe-zeelandsclie
Plagiarisme, in. Letterdieverij f. - Pia.
giat, in. Letterdiefstal, edachtenroof in., boekenplundering, onregtinatige toetigening f. van eens anders letterarbeid, plagiaat D.: Auteur accusé de
p1-, van letterdiefstal beschuldigd schrijver. - Geroofd, overgenomen of uitgeschreven gedeelte: Les
- [
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plus beaux endroits de son ouvrage sont des pl-s.
- [Jur. anc.] Menschenroof, kinderroof in.
Piagiatile, in. [Ant. gr.] Fluit 1. met omgebogen einde.
Phigièdre, adj. [Minér]: Cristal p1-, dwars-

vlakkig kristal ii., kristal met sclieeve facetten.

-[ Vl agier, v. a. et n. Plunderen, bestelen (een.
schrijve), een bock); letterdieverj plegen.
P1aieux, in. ]H. n.] Soort van heilbot t.
Piagionite, f. [Minir.] Een te Wolfsberg gevonden mineraal, p lag i oniet rn.
Plagiostome, adj. [H. n.] Met scheef of dwars
gelegen mond. - PLAGIOSTOMES, in. p1. Scheefmonden, dwarsbekken in. p1., eene familie van kraakbeenvissclien; Ook: ccve soort van zeekgeis. - Piagitire, adj. [H. ii.] Met vlakken of leorizontalen
staart. - PLAG1URES, in. Vlakstaarten in. p1. (van
't geslacht der cetacetn of walvisschen).
Plaid, in. [Jur.] Pleidooi, pleit n , pleitrede f.
(alleen nog gebruikt in): (Loc. prov.) Peu de elm5è, peti le p1-, om eene beuzeling moet men niet
veel water vuil maken. - In 't meervoud betee
Regtszitting f., waarbij gepleit werd,-kendht:
pleitdag in.; ook.' de vergaderingen, in welke, onder
de fransche koningen van de twee eerste rassen,
de regtszaken beslist werden; de uitspraken of vonnisen dier veranderingen. - (Lor. prov.) Etre sage
au retour des pl -s, door 't verlies van een proces
wijs worden of den pleitlust verliezen, met schade
wijs worden. - PLAID, M. Geruite wollen mantel in.
der BergschottenMantel met mou wen.
Plaidable, adj. Bepleitbaar, verdedigbaar voor
de regtbank: Cause p1- , bepleitbare zaak t.
t Jour pl-, pleitdag m.- PlaidaiiierofPiaiasser, v. a. (demnigr.) Slecht pleiten. - Gedurig
pleiten, pleitziek zijn. — Plaidaiit, e, adj. Pleitend, voor de regtbank eene zaak verdedigend:
Avocat p1-, pleitend, voor de balie optredend advohaat (vgl. consultant). — Pleitend, in een proces
gewikkeld,: Les parties pl -es, de pleitende, procesvoerende partijen t. Pl.
Plaider, v. a. Pleiten, een proces of regtstrjd
voeren, procedéren; eene zaak voor de balie verdededigen: II so ruine a p1-, hij maakt zich arm met
pleiten. Cet avocat plaide pour moi, die advokaat
pleit voor mij. - (fig.) La franchise de ses aveux
plaide en sa faveur, de openhartigheid zijner bekentenissen pleit, spreekt in zijn voordeel. (Loc.
prov.), z. CEIIULE. — PLAIDEII, v. a. Bepleiten. voor
't geregt verdedigen: Pl- une niauvaise cause, eene
slechte zaak bepleiten. Plaider soi-rnêrne sa cause,
zelf zijne zaak bepleiten of verdedigen. (fig.) Plla cause de l'innocenee, des oppriinés, de zaak der
onschuld, der verdrukten bepleiten, voorstaan, ter
harte nemen, verdedigen. - (absol.) II plaide tort
Men, hij verdedigt zijne zaak goed. - (Loc. prov.
et fam.) Pl- le faux pour savoir Ie vrai, met eene
teugen achter de waarheid zoeken te komen. Somtijds ook met een' persoonsnaam tot voorwerp
gebézigd: Pl- un tuteur pour lui faire veni r e
compte, eenen voogd voor de regtbank roepen, tegen een' voogd pleiten, om hem rekenschap te doen
afleggen. - SE PLA1DEB, v. pr. Bepleit worden. Tegen elkander pleiten of procediren. - Het part.
passi is ook adj.: Cause kien plaidée, goed bepleite, verdedigde zaak t.
d

Piaidereaii, ni., Z. V. a. CHICANEUR. Piaideresqiie, adj. Den pleiters of advokaten
eigen, regtsverdraaijend. - t Piaiderie, t. Pleitersheroep , pleitersieven ii. - Plaitleui-, in.,
t
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-euse, t. Pleiter in., pleitster f., hij of zij, die in
een proces is gewikkeld. - Pleitzieke, pleitzuchtige in. en t. - Plaidoirie, t. Het pleiten; bepleiting f., pleidooi n., pleitrede, dingtaal 1: Pldioquente, welsprekende bepleiting. - Pleitkunst t.;
beroep n. van advokaat: Ii connaît P toni les secrets de Ia p1-, hij verstaat de geheimen der pleitkunst in den grond. - Se destiner a la p1-, zich
aan 't beroep van advokaat wijden. - Weleer ook:
Proces n., regtsstrjd in.: Abhorrer Ia p1-, een afschuw van processen hebben. - t Plaittoyable,
adj.: Jour p1-, pleitdag in., dag, waarop gepleit
wordt. - Plaidoyer, in. Pleidooi n., pleitrede,
pieitmnemorie t. (Men zegt doorgaans plaidoirie.) -

Plaidoyeur , m., -euse, t. (burl.), z. v. a.
PLAIDEUR.
Plaie, t. Wond, 'wonde, kwetsuur f: P- dangereuse, gevaarlijke wond. Panser une p1-, eene
wond verbinden. Pl- contuse, kneuswond, wond
met kneuzing. Pl- pal' arracheinent, scheurwond.
Pl- par In'ûiure, brandwond. Pl- dune arme a

feu, schotwond, geschoten wond. Pl- véniineuse,
vergiftigde wond. Mettre Ie ter dans une p1-, in
eene wond snijden, met een instrument in eene

PLAIGNAWU

wond komen. [ Dévot.] Les cînq p1-s de notre
Seigneur, de vijf wonden van onzen Heer. - (Loc.
flu. et pion.) Mettre le doigt sur la p1-, den vnqer op de wond leggen: de oorzaak van een onheil,
van een' tegenspoed, enz. met juistheid aanwijzen.

II ne demande que p1- et bossy, Z. BOSSE. P1cI'argent nest pas mortelle, P1- cI'argent pent so
guérir, geldverlies kan men te boven komen.
Likteeken n.: Le vieux soldat est toujours fier de
montrer ses blessures, een oud soldaat toont graag
zijne likteekens. - [Bot.] Les p1-s dun arbre,
de kwetsuren, scheuren f. p1., gaten n. p1. van een'
boom. - ( fig.) Onheil a., ramp 1., rampspoed in.;
hartzeer, verdriet n., kommer in., grieve f. La perte de cette bataille est une p1- qui saignera longtemps, 't verlies van dezen slag is eene wonde, die
lang zal bloeden, een rampspoed, waarvan men de
gevolgen lang zal ondervinden. La p1- qui blesse
Ie coeur, de wonde, de smart, de grieve, die 't hart
kwetst. A Dieu no plaise queje rouvre des p1-s
déjti fermées, God beware mij, dat ik reeds gesloten wonden weder zou openrij ten. Sa langue fait
des pl-s, hare tong brengt wonden toe, zij spreekt
kwaad, lastert. - [Ecrit.] Plaag t.: Les dix pl-s
d'Égypte, de tien plagen van Egypte. - (Loc. fain.)
Cyst Ia onzièrne p1- cl'Égypte, of Cost une p1ilEgypte, ddt is een onverdrageljk mensch, eene

onuitstaanbare zaak.
Plaignant, e, adj. [Jur.] Klagend, aanklagend: La partie pl-e, de klagende partij 1. - Ook
als subst. m. en t. Le p1-, La pl-e, de klager in.,
klaagster f.
Plain, e, adj. Effen, vlak, zonder onefl'enheden; glad, gelijk. Pays pi-, vlak land n. Livrei
bataille en pl-e campagne, in '1 open veld, inde
vlakte slag léveren. - Velours, Satin p1-, effen,
glad fluweel, satijn n. (Men zegt daarvoor nu doorgaans uni.) - [Fauc.] L'oiseau va de p] -, devalk
zweeft, drijft op de wieken, vliegt met uitgespreide, niet fladderende vlerken. - Plain-chant, Plainpied, z. beneden. - PLAIN, M. Tech.] , z. PELIN.
- Flainage, in. [Teelt] Liet bewerken der huiden in de kalkkuip (Vgl. PELIN).
]P lain-chant, M., Z. CHANT. - [ H. n.] Volksnaam van een' ongelijk gevleugelde vlinder in. Notenslak, noten- of muzijkschelp (ook volute mu[

sique geheeten). (Plur. Des plains-chants.)
Plaindin, in. [Corn.] Soort van schotsche ser

-giet.
a. Beklagen, betreuren, bejammeren, deernis of medelijden hebben: Je vous plains
dans le fond do coeur, ik beklaag u van harte.
Personne ne le plaignit, niemand betreurde, beklaagde hem. Je vous plains de Ia porte quo vous
avez faite, ik beklaag u wegens 't verlies, dat gij
geleden hebt. Vous êtes bien P p1-, gij zijt zeer te
beklagen. - Ongaarne, met weirzin geven, karig
toedienen: II plaint Ie pain a ses gens, hij gunt
zij
n volk het brood niet, 't is hem leed, 't gaat
hem aan 't hart, dat hij zijn volk den kost moet
geven. Ii ne plaint point largent, Ia dépense. hij
ontziet, spaart geen geld, geene uitgaven. Il ne
faut pas p1- sa peine, son temps pour ses amis,
voor zijne vrienden moet men zijne moeite, zijnen
tijd gewillig veil hebben. - SE PLAINDRE, V. pr.
Klagen, jammeren, weeklagen, zich beklagen : Ii
souffre sans se p1-, hij lijdt zonder te klagen. Ii
se plaint comme Un petit enfant, hij jammert als
een klein kind Que gagne-t-on a se pl-? wat wint
men met klagen. - (Loc. prov.), z. onder MARIE.
- Klagen, zich beklagen, zijne klagt doen, zijn
Misnoegen of verdriet betuigen (in dien zin door
de of de ce que of quo gevolgd): 11 se plaint fort
de vous, hij beklaagt zich zeer over u. Quel sujet
a-t-il de sen pl-? welke oorzaak heeft hij, zich
daarover te beklagen? Je me plains do ce que vous
m'avez insulté, ik beklaag mij er over, dat ge mij beleedigd hebt. 11 se plaint qu'on nit voulu le battre.
klaagt, dat men hem heeft willen slaan. Zich
in regten beklagen, eene klagt indienen: II est alld
se p1- an juge de paix, hij is zich bij den vrcde
regter gaan beklagen. - Zich zelven uit gierigheid
onthouden, zich niet gunnen: 11 s'est plaint toule
sa vie le 1;oire et Ie manger, hij heeft zich in zijn
ganeche leven noch eten noch drinken gegund, niet
PlaintIve,

V.

zat gegeten noch gedronken.
Plaine, f. Vlakte f., vlak land, vlak veld n.
Une Pl- eiitourée de montagnes, eene met bergen
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omgeven vlakte. La Pologne est uii pays de pl-s,
Polen is een vlak land, een land, dat veel groote
vlakten heeft. - Pl- d'eau, watervlak n., watervlakte 1. —(poit.) La p1- liquide ofhumicle, de zee,

het pekelveld. La p1- céleste, azurée, étoilée, Les
pl-s de lair, de hemelvlakte, de hemelvelden n. pl.,
het uitspansel. - [Agric.] Soort van kleine ploeg m.
- [BIas.] Smalle of versmalde schildvoet m. (ter
hoogte van din deel). - [ Manuf.] Planeer- of
glanswerktuig n. - [H. de France] , z. v. a. MARAtS. - [ Chironi.] Pl- de Mars, gedeelte a. van
't midden der hand, driehoek m. (triangle).
Plain-pied, in. [Constr.] Woning of huisvesting f., die uit eenige kamers gelijk grands, zonder
optreden of trappen bestaat. 11 occupe un p1-, hij
bewoont vertrekken gelijk gronds. - nu PLAIN-PIED,
loo. adv. Gelijk gronds, zonder op- of af te treden.
On va dune chambre a l'autre de p1-, men gaat
gelijk qronds uit de eene kamer en de andere. ( fi g.) Cda va de p1-, dat gaat als van zelf, zonder
moeite of zwarigheid. (klapt f.
t Plaint, m. Gekerm n., jammertoon m., weePlainte, f. Klagt, wee- of jammerklagt f., geklag, gekerm, gejammer n. Les pl-s dun malheureux, dun malade, de klapten, weeklagten van
eenen ongelukkige, van eenen zieke. Etouffer ses
pl-s, zijne klapten, zijn gekerm smoren, inhouden.
- Ook van sommige dieren gebdzigd: (podt.) La
p1- amère du rossignol, de jansmerklagtdesnachtegaals. - Klapt, aanklopt f., beklag n.; regterljke
aanklagt f., klaagschrift n. 11 en porta ses pl-s au
père, hij deed er zijn beklag over aan den vader.
- Le juge de paix a recu sa p1-, de vrederegter
heeft zijne klapt aangenomen. Pl- en faux, beschuldiging f. van valschheid.
I'Iaintif, ive, adj. Klagelijk, klagend, op kIngenders toon, droevig, kermend: Voix pl -ive, klagende stem f. Chant p1-, kiageljk, weemoedig gezang n. - (poit.) La pl -ive Philomèle, de klagende Philoméle (nachtegaal). La ruisseau p]-, de
klagende, droevig ruischende beek f. Manes pl -s,
Ombres pl-ives, klagende schimmen f. p1. (der afgestorvenen) . - Klaapziek, altijd klagend en jammerend: Ii est toujours chagrin , plaintif, hij is altijd verdrietig, vol klapten. - Plaintivevneiit,
adv. Met klagende stem, klagelijk, klagenderwijze:
Ii chante p1-, hij zingt met eene klagende stein.
Plaire, v. n. Behagen, bevallen, aanstaan, aangenaam zijn, de zinnen of den geest streden, beh ag elijk, bevallig zijn, ieosands genegenheid of liefde
winnen. Sans être belle, dle plait a tout Ie mande, zonder schoon te zijn, behaagt zij een' ieder.
Ce

qui lui a plu 1111e fois, lui plait toujours, wat

hem eens behaagd heeft, bevalt hem altijd. Cette
couleur ne me plait pas, deze kleur staat snij
niet aan. La femme P Ia quelle il voulait p1-, de
vrouw, die hij wenschte te behapen, die hij genenegenheid wilde inboezemen. - (absol.) Avoir I'art,
Ie secret de p1-, de kunst, hot geheim om te behagen bezitten. - (Loc. fain.) CeIa vous plaIt a dire,
dat behaagt u, dat gelieft u zoo te zeggen.
PLAIRE, v. imp.

Behagen, goed vinden, willen, lusten,

gelusten, gelieven: Ii a plu a Dieu de l'affliger, het
heeft God behaagd hem te bedroeven. Ii me plait
den user ainsi, het lust mij, ik vind goed aldus te
handelen. H ne me plaIt pas que vous y alliez,
het behaagt mij niet, staat mij niet aan, dat pij
daarheen gaat. (Somtijds met weglating van de) 11
vous plaira payer, gelief te betalen. La faveur qu'il
vous a plo me faire, de gunst, die ge mij wel hebt
willen bewijzen. - S'il vous plait (als beleefdheidsterm), als t u belieft: Faites-moi, s'il vous plait,
term),
Ie plaisir de le lui dire, doe mij, als 'tu belieft, het
vermaak van 't hem te zeggen. - Somtijds ook gebruikt om eenige kracht of nadruk aan 't geen men
zegt te geven: Sachez, s11 vous plait, quo je eauiai me faire obdir, weet, als 't u belieft, dat ik
mij zal weten te doen gehoorzamen. - Que vous
plait -il? of ellipt. PlaIt- ii ? wat belieft u? wat is
er van uwe dienst? - Ook (even als het vederd'uitsch: wat belieft u ? wat blieft ?) gebruikt om te
kennen te geven, dat men iemand niet verstaan
heeft. - Je compte partir demain , s'il plait a
Dien, ik denk morgen te vertrekken, zoo God wil.

-- (Loc. prov.), Z. ifiEll. 11 est devant lui (of au

près de lui) Ei plait-il maitre, hij speelt bij hem
den onderdanigen dienaar. - PLAISE a D1EU QUE,
PLÛT is DIEU QUE, bc. conj. Geve God, Gave God,
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PLAYER.
PLAISAMMEINT
dat. . . Plaise a Dieu qui l en soil ainsi, qeve God, ting blootstellen. La p1- est une arme it deux tranmoqe God geven, dat liet zoo is. Plût a Dieu que chants, de spotternij is een tweesnijdend wapen.—
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cela fût vrai, gave God, dat dit waar was. Dieu ne plaise que j'y consente jamais, God behoede mij, dat He ooit daarin zoude toestemmen.—
Ook enkel: A Dieu ne plaise ! dat verhoede God!
- Plaise au roi, het bebaje den koning, mogt het
den koning behagen. - SE PLAIRE, V. pr. Zich
zelven behagen of bevallen, voldaan of tevreden met
zich zelven zijn. 11 paît a tout Ie monde et no
saurait so p1-, hij bevalt iedereen en hein zich zeiven niet bevuilen. - Behagen scheppen, vermaak
ofqenoeqen vinden (in iets te doen); gaarne ergens
zijn: Son frère se plait a lire, zijn broeder schept
genoegen in het lezen. U ne se plait a non, niets
geeft hem vermaak, hij schept nergens genoegen
in. - II so plait h Ja campagne, hij is gaarne
op het land, hij schept behagen om op het land
te zijn. - Bij uitbreiding ook van dieren en
planten gezegd, die ergens gaarne zijn of groeijen
en zich wel bevinden. heren, gedijen, wel aarden: Le gibier so plait dans les taillis, het wild
houdt zich gaarne in kreupelboeschen op. Lavigne
se plait dans les terrains pierreux, de wijnstok
tiert, aardt wel in steenachtige plaatsen. - Elkandec behagen of bevallen: Los femmes so plaisent
rarement les unes aux autres.
Plaisamment, ado. Behagelfjk, bevallig; op
bevallige, aardige, geestige wijze. Il raconte p1-, hij
vertelt aardig, bevallig. -- Belagcheljk, koddig:
Elle était p1- habillde, zij was op eene koddige,
beiagcheljke, zotte, potsierlijke wijze gekleed.
t Plaisanee, t. Vermaak, genot w, lust m.
(nu alleen nog gebruikt in): Maison, Lieu de p1-,
lusthuis n., lustplaot.c 1., buitengoed n.
P1aisat, e, adj. Vermakelijk, lachwekkend,
aardig, kortswijiiq, grappig: II eons a fait an
conto très-pl- , hij heeft ons ccve zeer aardige,
grappige geschiedenis verhaald. Une aventure pl-e,
een aardig, lachwekkend avontuur D. IJn homme
p1-, een aardig, grappig, vermakelijk man. - In
dezen zin ook als subst.: Passer do p1- au sdrieux,
van het kortswijlicje tot het ernstige overgaan. Weleer ook, zoowel van personen als van zaken,
voor agréahle, aangenaam, gebruikt: Demeure pl-e,
aangename, bevallige woning f. 11 nest pas p1- dattendre, 't is niet aangenaam te wachten. - Belagcheljk, bespottelijk, zat, vreemd, onvoegzaam,
onwclvoegeljk (in dezen zin altijd vóór het subst.)
Cost un p1- homme, 't is een wonderlijk, bespot
lelijk man. Il sest affublé dun p1- habit, hij heeft
zich in een wonderlijk, zot pak gestoken. Je 'vous
trou've p1- de vouloir m'imposer vos opinions, ik
vind a onbescheiden door mij uwe gevoelens te willen indringen. Voyez un peu le p1- animal, zie eens
dien onbeschoften kerel. - PLAISANT, m. Grappenmaker, potsenmaker, snaak, boertig mensch in.:
Cost un mauvais p1-, 't is een lotTe grappenmakey, een spreeuw. Cost le p1- de Ja compagnie,
hij is de potsenmaker, de grappige man van 't gezelschap. - ( fans.) Le p1- de l'aventure , eest
que..., t koddigste. 't mooiste van 't geval is, dat...
- Plaisanter, v. a. Schertsen, boerten, kortswijlen, gekscheren: Parlez-vous sdrieusement on
pour pl- ? spreekt gij in ernst of uit kortswijl ? Je
ne plaisante point, Ja chose est comme je 'vous Ja
dis, ik scherts niet ('t is geen gekscheren), de zaak
is zoo als ik ze u zeg. Vous plaisantez sir tout,
de tout, gij schertst, boert met alles. - ( fa.m.)
C'est an homme qui ne plaisante pas, avec qui ii
no fait pas bon de p1-, met dien man valt niet te gekleen, die man verstaat geen gekheid. -- PLAISANTER,
v.n. Voorden'gek houden,uillagchen, ten,spot stellen,
heet hebben: IJs lout taut plaisanté qu'il na pu y
tenir, zij hebben hem zoodanig beet gehad, uit geiagchen, dat hij 't niet langer kon uithouden. Plaisanterie, t. Scherts, snakerij, grap, boert,
boerterij, gekkernij, gekheid, kortswijl, aardigheid,
klucht; spotternij 1'. , .cpot m., bespotting, beschimping t. Dire, Faire vine p1-, eene grap, eene snakerij zeggen, uitvoeren. II no faut pas pousser Ja
p1- trap loin, men moet de boerterij of scherts niet
le ver drijven. 11 tourue tout en p1-, hij maakt
uit alles kortswijl. 11 prit Ja chose en p1-, hij nam
de zaak in .scherts, voor eene grap op. Je le disais
par p1-, ik zeide het uit scherts. Pl- a part, alle
boerterij ter zijde, alle gekheid op een stokje. S'exposer a Ja p1-, zich aan den spot, de bespot--

-

Entendre Ia p1-, scherts verstaan, er niet boos om
worden; somtijds ook: de kunst verstaan van te
schertsen zonder te beleedigen (doch in deren zin
zegge men liever: Savoir manier bien Ja p1-). Il
n'entend pas p1-, hij verstaat geen gekscheren: hij
is gaauw geraakt; dikwijls ook. hij is een streng,
naauwkeurig man, men moet bij hem op zijn tellen
passen (vgl. RAILLERIE). - Plaisantin, M. (fans.
et dénige.) Kluchtenmaker, hansworst in. - z. ook
COMIR.

Plaise, 1. [1:1. II.] Soort van schol f.
Flaisir, In. Vermaak, genoegen n., vreugde,
geneugte, aangename gewaarwording f. Les pl-s
do corps, des sens, de genoegens des ligchaams,
der zinnen. Les pl -s de I'âme, de l'esprit , de geneugten der ziel, vies verstands. Le travail est souvent Ie père du p1-, de arbeid is dikwijls de vader
des vermaaks. J'achhte , a pen de frais, de solides
pl-s, ik koop voor geringen prijs duurzame ves'snaPen, blijvend genot. La douleur touche de pres au
p1-, de smart grenst digt aan 't vermaak. Le p1de pardonner, het genoegen, de vreugde, de voldoening van vergiffenis te schenken. II se fait un p1de (11 proud p1- a) rn'ohliger, hij is vol dive's' om
mij dienst te doen. - Vermaak n., uitspanning,
verlustiging, vermakelijkheid f., pl ei zie r n. Pl-s
innocents, nobles, permis, criminels, vulgaires,
dëfendus, onschuldige, ddele, geoorloofde, strafbare,
gemeene, verbódene vermaken. Les pl-s de Ia campagne, de Ja yule, de uitspanningen van 't land,
van de stad. Jouer pour Je p1-, tot uitspanning,
tot tijdverdrijf sp elen, II donna tout a son p1-, hij
o/J'ert alles aan zijne vermaken op. - (absol.) Pl-s,
zinneljk genot n., weelde f., lust, wellust m., genietingen f. pl., vermaken a. pl., wereldsche geneugten f. pl. Vivre, Se plonger dans les pl -s, in
zinnelijk genot leven, baden. La poule des pl-s, z.
lENTE. Se rassasier de pl-s, zich aan genietingen
verzadigen. Livrée a de honteux pl -s, alle courait
a sa porte, hare schandelijke lusten volgende, snelde
en,haar verderf te gemoet. - Wil m., goedvin2 believen, welgevallen n.: C'est mon p1- que Ja
chose se fasse ainsi, 't is mijn wil, mijn goedvinden, dat de zaak das geschiede. Sous votre bon
p1-, je feral cola, met uw goedvinden, zal ik dat
doen. Arrêter, Régler une affaire saus le bon p1de qn., eene zaak geheel naar iemands welgevallen of believen vaststellen, regelen. - Car tel est
notre p1-, notre hou p1- (oude formule des' koninklijke verordeningen), want aldus is onze wil,
ons goedvinden. «- Vivre saus le rdgime da bon
p1-, onder eene willekeurige regering leven. [Hist.j Les pl -s do rol, of enkel Les pl-s, het koninkljk jagtgebied. - Menus p] -s, Z. MENU (adj.
et subst.). --Gunst t., dienstbewijs, dienstbetoon n.,
vriendschap t., vriendschapsblijk, pleizier a. Faitas-mol ce Pl-, doe mij dat pleizier, bewijs mij die
gunst, die beieefdheid, enz. - (P1-00.) Qui p1- fait,
p1- attend, wie vriendschap doel, vriendschap ontmoet. Ne fait p1- qui no veut, tot vriendschapsdiensten kan niemand gedwongen worden. PLAISIR, bc. ads. Naar hartelust, naar zijn' zin
en smaak.' Maison bhtie it p1-, huis, dat men geheel naar zijn' zin en zonder kosten te sparen heeft
laten bouwen. Coin est travailld a p1-, dat is met
zorg en smaak bewerkt. - Naar welgevallen, op
zvn gemak: Tal vu toules ces raretés a p1-, ik
heb al die rariteiten op mijn gemak bekeken. Om te vermaken, verzonnen, vei-dicht: Un conte
fait a p1-, een voor de aardigheid verzonnen vertelsel, een sprookje, een knapuil. - PAa PLAISIR,
toe. adv. Uit vermaak, tot tijdverdrijf, uit de grap.
II ne travaille h cola que par p1-, hijwerkt daaraan enkel uit tdverdrjf. Goiîtez par p1- ce sin,
proef om de aardigheid dien wijn eens -- [Fauc.]
Faire p1- a l'oiseau, den volk vee-gunnen zijne
prooi de vederen uit te plukken. - [Pâtiss. ] Soort
van ligte oblie 1. in den vorm van een peperhuisje
opgerold.
t ]P lait, M. [Jar.], Z. PLAID.
PLalIlage, m. ITech.] Het ploten; ploling f.
- Plarnée, t. [Tech.] Looijerskalk m., waarin
de duiden Ier ontharing worden voorbereid. Plamer, v. a. [Tech.] Ploten, de huiden laten
weeken en zwellen en ze vervolgens ontharen en
ontvetten. .- Het part. passé is ook adj.: Cuirs,
--

-

PLAMOTAQE
Peaux plamés, geplote huiden f. p1. - Flamene, f. [Tech.] Ploting f.
Plainotage, m. [Tech.] Het uitkloppen der
suilcerbrooden (uit de vormen). - Planioter,
V. fl. De suikerbrooden uit de vormen kloppen.
± Plamuse, f. (pop.) Oorvij g f., klap ni.
Plan, e, adj. Vlak, plat: Les p1-es rives de
I'Eupbrate, de vlakke oevers van den Eup/iraat.
(In dezen zin zelden gebruikt.) - [Gorn.] Angle
p1-, vlakke hoek, op een vlak getrokken koek m.
Surface pl -e, plat vlak n. (over 't welk eene repte
lijn in alle rigtingen zoodanig kan bewogen warden, dat zij altijd in al hare punten liet vlak aanraakt). Figure pl-e, vlakke, platte figuur f. Tngonornétrie pl -e, platte-driehoeksmeting f.-- [Mar.]
Carte pl -e of Carte plate, Navigation pl -e, z.
CARTE, NAVIGATION. - [ Opt.] Miioir p1-, Verre
p1-, vlakke spiegel m., vlak glas n. (vgl. CONCAVE).
Plan, m. [Géom.] Vlak n. (surface plane. z.
PLAN, adj.). Pl- horizontal, vertical, inclind,
horizontaal of waterpas liggend, vertikaal of
te lood staand, hellend of schuin vlak. Pl -s
coupants, elkander snijdende vlakken. Pl- tangent, rakend vlak. - [Géogr.] Pl- du mmnidien,
vlak des meridloans, micldagsvlak. - [ Peint.]
La dmgradation des pl -s, de afneming, verkleining
der gezigtsvlakken , liet verkleinen der voorwerpen
van den voor- naar den achtergrond. - [Plrys.]
P]- de gravitation, vlak der zwaartekracht.
[Arch., Const r .] Plan, ontwerp n., schets, planteekening f., plattegrond rn., teekening, die den stand
en de verhoudingen der verschillende deelen van
een gebouw, een schip, eene vesting, een' tuin, enz.
aangeeft. Lever, Prendre un p1-, een plan opne
men, opmeten. Pl- de site, grondteekeninq, grondvlakte f., plattegrond m. Faire l'mlmvation dun
p1-, den opstand van een ;plan maken. Le 1)1- dun
siege, dune l)ataille, he plan, ontwerp van een
beleg, van een' veldslag. Pl- giométnique, meetkunstige, reqtljnige teekening. Pl- perspectif, perspectief- of vérgezigt-teekening. Pl- a vue d'oiseau,
teekening van bovenop te zien, plan in vogel-perspectief (vgl. OISEAU, aan 't einde). Pl- en relief,
opgewerkt plan, modul n. Pl- diarnétial, plan der
dwarse doorsnede. - [Mar.] Pl- diamétnal dun
vaisseau, dwarsscheepsvlak van een schip. Pl- horizontal dun vaisseau, horizontale doorsnéde, waterlijn f. van een schip (boven de lastlijn). Pl- du
gabariage dun couple, meetkant rn. van een spant.
Pl- vertical latitudinal, vlak van het grootspant,
vertikaal dwarsscheepsvlak. Pl- vertical longitudinal, langscheeps-middenvlak, vertikaal iangscheepsvlak. Pl- vertical of de projection, rawnteekening,
spantteekening. Pl- horizontal, omloop-teekening.
Pl- d'exmcution, verbandsteekening. - Pl- d'arrimage, laag f. watervaten. Premier, second, troisième p1- d'annimage of d'eau, onderste of eerste,
tweede, derde laag watervaten. - [ Taill.] Pnendre
son p1-, een kleed op de stof afteekenen (alvorens
het te snijden). - (fi g.) Plan, ontwerp n., schets,
aangenomen schikking, orde f. of regel m. voor een
werk van kunst, voor een letterwerk; - bij uitbreiding: ieder plan of ontwerp, van wat aard ook.
Jeten son p1- sun Ie papier, zijn plan op 't papier
brengen. La p1- dune tnagmdie, dun roman, het
ontwerp van een treurspel, roman. Manquer son
p1-, zijn ontwerp niet ten uitvoer kunnen brengen.
- La p1- dune négociation, dun traité de paix,
het plan van eene onderhandeling, van een vredesverdrag. Concevoin on vaste p1-, een uitgebreid
plan, een groot voornemen opvatten. Arrêter un
p1- de voyage, een reisplan maken. - P PLAN!
bc. interj. [Mar.] Onder de doften! (bevelwoord
aan de matrozen eener sloep enz. om tusschen de
banken op den bodem te gaan zitten).
Planage, ni. Het bewerken met het haalmes,
den planeerhamer, enz., het planéren(z.PLANER,v.a.).
Plaaaire, adj. [H. n.] Met platten, vlakken
kop. - PLANAthES, m. p1. Platwormen m. pi.
Flananthe, m. [Bot.] Soort van lycopodium n.,
wolfsklaauw m. of gordelkruid, n.
Planehe, f. Plank, deel f. IJne p1- de six pieds,
eene plank van zes voeten. Pl- de chêne, eikenhouten plank of deel. Passen on fossd sun une p1-,
op ccce pTank over eene sloot of gracht gaan.
(Loc. fig. ei prov.) Faire Ia p1- aux autres, den
weg banen, het ijs breken, eene brugvoor anderen
leggen, hen voorgaan. Cela fera p1-, dat zal den
-
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weg voor anderen banen, dat zal navolging vinden.
Se fier sun une p1- pournie, op eene verrotte plank
vertrouwen: op eenen persoon of eene zaak vertrouwen, die dat niet verdient, die te zwak is.
Cast une p1- dans le naufnage, dat is eene laatste
toevlugt, een laatst redmiddel, een noodanker. Sau
ven one p1- du naufrage, een klein overschot van
zijn vervlogen fortuin weten over te houden. I lest
insigne comma une p1-. hij is zoo mager als een
hout. -- [Mar.] Pl- of Pl- de bateau, Pl- it ddbarquen, loopplank f., loopgang m. La p1- est tine,
levde, halie, de loopplank is ingehaald, opgehaald.
Jours de p1-, z. JOUR. - P1-s de noulis, slingerplanken. Pl- d'ouventure, zwieping f., plank, welke
men aan 't boveneinde der spanten spijkert, one ze
in kun verband te houden. - [ Nalat.] Faire Ia
p1-, op den rug zwemmen, zonder merkbare beweging te maken. - [Thmât.] Monter sun les pl -s;
Bnûler les pl -s, z. MONTER, BRULER. - [ Gray.]
Plaat f., houten of metalen blad, waarop figuren
gegriffeld zijn om die af te drukken. Pl- de bois,
de cuivre, houten, koperen plaat. - [Impn.] Afdruk m. eener gegraveerde plaat, plaat, koperplaat,
houtsneîpiaat f.: Ii y a dix pl -s dans eet ouvrage.
- P]- d'impnimenie, vorm m. (forme). Les p-s
d'impnimeurs d'indiennes, de vormen der sits- of
katoendrukkers - [Hort.] Bed, tuinbed n. Une
p1- de tulipes, d'hyacinthes, een bed met tulpen,
hiacinten. - [Tech.] Ongekloofd leiblok n. - Bovengedeelte n. van den houten hiel eens vrouwen
sc/zoens. - Slijpsteen m. met al zijn toebehoor:
Limer of Emoudre en p1-, een stuk met de vijl en
den slijpsteen bewerken. - Vlak hoefijzer n. van
eeneri muilezel. - Vlak of onderdeel n. des stijgbeuqels. - Schijfvorm al. des waswerkers. Pl -s /t
moule, vormplanken, planken voor de schijfvormen.
Planehéiae, m. [Tech.] Het bevloeren, bezol
deren. Pl anelicier v. a. Bevloeren, beplanken,
bezolderen, met planken of deden beleggen: Pl- une
chambne de flois cle c/tène, eene kamer met eiken
deden bevloeren. Pl- tin plafond, een plafond of
zoldering met houtwerk bekleeden. - Het part.
passé is ook adj.: Chambre planchmime, met planken bevloerde kamer f. -. Planehéieur, m.
[Anc. nay.] Stellingbaas, steigerbaas. - [Tech.]
Vloerlegger m, van planken, bevloerder.
Planeher, m. [Arch.] Zoldering f., zolder nu.,
gezamenlijk houtwerk, dat de scheiding tusschcn
de verschillende verdiepingen van een gebouw uitmaakt; - ondervlak n. van zulk eene zoldering (dat
dikwijls met dun hout- of latwerk bekleed en met
pleisterwerk versierd is), plafond nu. (z. PLAFOND);
- in bijzonderen zin: vloer, houten of planken
vloer m., dien neen betreedt; beneden bevloering f.
van een gebouw, grondvloer. Etablir, Poser les p1-s
dune maison, de zolderingen van een gebouw leggen. - Toucher de Ia tète au p1-, niet het hoofd
aan de zoldering, aan 't plafond raken. Suspendre
pa. au p1-, iets aan den zolder of 't plafond bangen. - Pl- frotté, lavd, gewreven of geboende,
gewasschen of geschrobde vloer. Pl- parquetm, ingelegde vloer. Dansen sun Ie pl-, op den vloer
dansen. Faux p1-, boze zoldering (ons de hoopte
van een vertrek te verminderen). Pl- enfoncé, onbekleede, niet geplafonneerde zoldering. - (Loc.
pop.) II faut soulager, décharger le p1-, er moet
wat ruimte in de kamer of de zaal komen, deze
of gene moet er uit (z. ook DECHARGER). (fig. et
pop.) Le p1- des vaches, de grond, vaste grond m.
(in tegenstelling met het water): II nest nan tel
que le p1- des vaches, que de rnac1ier sun Ie p1des vaches, er gaat niets hoven 't reizen te land,
't is veel zekerder te land dan te water te reizen.
-

-

- (fig. et fam.) Vous me feniez sauten an p1-, gij

zoudt mij (van ongeduld, van kwaadheid, enz.), uit
mijn vel doen springen. - [Anat.] Binnenvlak n.,
bodem in. van deze of gene holte: Pl- des fosses
nasales, bodem der neusholten. - [Impn.] Trede f.,
voetplankje n. der gewone drukpers. - [Man.],
z. v. a. PLATE-FORME.

Plancher, V. a. [Tech.] in de lengte of overlangs slijpen (de schaarbladen).
Planehette, f. ( verklw. van planche) Plankje n., kleine plank f. - [Gmom.] Meettafel f.,
meettafeltje, p 1 a n eh é t ii. - [Man.] Trede t. ,
plankje aan den vrouwenzadel, dat als stijgbeugel
dient. - [Mii.] Kleine toestel tot ontsteking eener
mijn. - [Tech.] Borstplankje, borstblad n., borst-
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plaat f. (van verschillende ambachtslieden bij zwaar
boorwerk).
Pianehon, m. [Anc. mil.] Soort van lans F.
- [Bot.] Volksnaam van 't kaal- of raapzaad
(o1za).

Plangon g m. [Holt.] Stek in., loot 1. , tak m.
van een' wilg, els, populier, enz., dien men afsnijdt
om te poten. (De gepote stek heet PLANTAED.) Constr.] Balk, krommer m , tot platen of planken.
P1aneoncave, adj., Z. CONCkVE. - Planconvexe, adj. Plat-bolvorinig: Verre pt-, platbolvormig glas (met ééne vlakke en eene bolle zijde).
Plane, F. [Tech.] Haalmes n., snijme
s
met twee
handvatten (bij wagenmakers, kuipers, boom- en
mastenniakers, enz.) . Pl- droite, demi-courhe, creuze, rett, half gebogen, bol haalmes. - Strijkhout n.
(der bakcteenvormers). - Boek 'of pakje a. goudc'agersvlies (chauciret) . - Gladbeitel m. (der draaijars). - Besnijmes n. (der tinnegieters). -- P1-s du
marteau, de beide vlakken in , pi. des planeerhaniers. -- Pl- ui déborder, P1- ronde of Débordoir
rond, rond snijmes n. der loodgieters. - Trekmes n. (dec vischhaakmakers voor 't losmaken van
den weirliaak. - t [Bot.], z. V. a. PLATANE; ook een naar den plataanboom gelijkende ahornboom m. - [H, n.] Volksnaam dec bot (pile).
Planer, V. n. Zweven, op de wieken drijven
zonder die merkbaar te bewegen: Un aigie gul
plane dans lair, een arend, die in de lucht zweeft.
.-. (fig.) Une bangueroute publique planait sur
nos fortunes, een staatsbankeroet zweefde over
(bedreigde) onze fortuinen. - Uit de hoogte be.cchouwen, overzien: De cette hauteur on plane
sur Ia capitale, van deze hoopte overziet men de
;ekeele hoofdstad. -- In zedeljken zin ook gezegd
van eene algemeene en verhdvene beschouwing des
verstands, van eene hooge vlugt der verbeelding,
van een gevoel of denkbeeld dat den menech als
't ware aan de aarde ontvoert: Son gdnie plane
sur ces matières, zijn genie zweeft over (overziet,
,

omvat geheel) deze dingen. Mon âme erre et plane

lans l'ukIivers sur les alles de l'imagination,mijne

-

PJJA1'TATION,

en j)olijst. Pl- en cuivre, toebereider der koperen
plan voor de graveerstift, planeerder van hoperen platen.
Planicaudes, m. p1. [H. n.] Vlak- of platstaarten in. p1., een geslacht van hagedissen. Planiceps, adj. [H. n.] Met platten kop. Plaiiicoriie, adj, [H. n.] Met platte horens of
voelhorens. - Planicosté, e, adj. [Didact.]Met
vlakke zijden. - Planidenté, e, adj. [H. n.]
Met afgeplatte tanden.
Planier, in. [Géogr.],

z. V. a. PLATEAU.

Planiflore, adj. [Bot.] Met platte, vlakke
bloemen. Plaflifoiié, e, adj. [Bot.] Vlakbladerig. - Pianiforme, adj. [H. n. ] Van platten
Iiqchaamsvorm. - Als subet. m. Platkever in. Pianirnètre, in. [G(om.] Vlaktemeter, werktuig ter bepaling der uitgebreidheid van vlakke
figuren, van welken vorm ook (uitgevonden door
Ernst te Parijs), planiméter in. - Planiniétrie, 1. Vlaktemeetkunst, vlaktemeting F. -

Planimétrique, adj. Tot de vlalstemeetkunst
behoorend, vlaktemetend, p 1 a n i m d t r t s c h. Plauipède, acij. [H. n.] Platvoetig. - Planipenlie, adj. [H. n.j Met vlak uitgebreide vleugels. -~ PLANIPENNES, in. Pl. Vlakvleugelige insecten n. p1. - Planiqneue, adj. [H. n.] Platstaartig. - PLANIQUEUES, in. p1. Piatstaarten in.
p1. (waartoe de bever, de desman of muskusrat beisooren). -. Planirostre, adj. 1H. n.j Vlak- of
piatsnavelig. - PLANIROSTRES, M. pi. Platbekken m. p1. , een musschengeslacht. - Planisphè
VE5, in. [Astr., Géogr.] Afbee l ding of voorstelling
van de hemelspheer of ook van den aardbol op een
plat vlak, p1 a n is p P e e r F. L'astrolabe est Un
-

p1- céleste et Ia mappernonde on p1- terrestre, liet

astrolabium is eene hemelsclie en de wereldkaart

eene aardse/in planispheer. - Planite, 1. (H. n.]

Zeeoor n., eene schelpdierversteening, p1 aniet in.

- Flaniciscule, adj. [Didact.] Bijna vlak of

plat. - PlaHiventre, adj. [H. n. ] Platbuikig
Planoir, in . [Tech.] Planeerbeitel in., poljst
staal n., poleerhamer in.
Plallorbe, m. [H. n.] Tafelbordschelp, schijfschelp f., eene vlakke, eensclialige zoetwaterschelp.
- Planorber, in. Weekdier a., dat die schelp
bewoont, schjfslak f. - Planorbite, in. Ver-

ziel zwerft en zweeft door 't heelal op de wieken
der verbeelding.
PLANER, v. a. [Tech.] Met het haalmes, het snijmes, enz. (plane) bewerken, effenen, gelijk, effen
of glad maken; glad of plat slaan, p t a a d r en. steende schuifdak.
- Marteau a 131 -, planeerhamer (der goud- en hoPlant, in. [Agric.] Stek in., loot, poottetg F.,
persmeden, tot het plat en glad slaan van 't metaal). scheut, schoteling in. . Jonge, nieuwe wijngaard in.,
Planetaire, adj. [Astr.] De planeten betref- voor 't eerst vruchtgevende wijnstokken in. p1. fend: Système p1-, planeten-stelsel n., gezamenlijke Pas geplante vruchtboom in. - Plantsoen n. van
planeten, die tot liet zonnestelsel behooren. Espace, jonge boomen of planten. - [Enux et for.] Jong
Région p1-, ruimte f., waarin zich de planeten be- bosch (van 211 tot 30 jaren). - Plantage, in.
wegen. Annie p1-, planeetjaar n.. tijd, dien de pla- [Agile.] Het planten; planting F., inz. van suikerriet,
neten tot hunnen omloop rond de zon of de aarde rijst, tabak, enz. in de koloni ën; .- die planten
besteden. - Carré p1-, toovervierkant n., uit de ze/ven, plantsoen n., plantaadje F. - [Tech] Draaizeven cijfers van 3 tot 9 gemaakt. - PLANETAIRE, in. paal m. der touwsiagerjen.
[Astr.j Vlakke of platte afbeelding F. van den loop
Plantaginé, e, adj. [Bot.] Naar weegbree
der planeten; kunstwerktuig om de bewegingen der gelijkend. - PLANTAGINEES, t. p1. Weegbreesoorhemeiligchamen, inz. de wederrjdsche verhouding ten f. pl.
van de aarde tot de maan, aanschouwelijk te maPlantain, in. Weegbree F. Grand p1-, Pl- a
ken, p 1 a n e t a r i u m n. - Weleer ook z. v. a. bouquet of a larges fenilles, groote, breedbladerige
ASTROLOGUE.
weegbree. Pl- moyen of blanc of velu, witte of
Pianète, t. Dwaalster, p I a n e e t F. Les orruige weegbree. Petit p1- of Pl- a feuilles étroites,
bites des pl-s, de loopbanen der planeten. Pl- su
kleine, smalle of smalbladige weegbree. Pl- psylpérieures, boven-planeten (we/her loophanen, met lion of pulicaire, vlooijenkruid n. Pl- dicoupd of
betrekking tot de zon, buiten die der aarde liggen, Come de cerf, wilde kraaijevoet in. Pl- lanciolé,
of die verder dan de aarde van de zon verwijderd subuld , argenté, weegbree met lancetvormige,
zijn). Pl -s inférieures, binnen-planeten (Mercurius priemvormige, zilverkleurige bladeren. Pl- des Alen Venus, die tueschen de aarde en de zon loopen). pas, alpische ofkretensischeweegbree. Pl -de inoine,
Pl -s télescopiques, teles/copische planeten (die alleen monniksweegbree, oeverkruid (literelie). Pl- aibre,
door teleskopen kunnen gezien worden). Pl -s du z. v. a. PLANTANIER. Pl- aquatique of d'eau,
second ordre, Pl -s suhalternes of secondaires, waterweegbree.
bijplaneten, manen F. p1. - (Loc. Proc.) liest mi
Plantaire, adj. [Anat.] De voetzool betreffend,
saus une heureuse (bonne) p1- ofdtohe, Z. ETOILE. tot de voetzool behoorend: Muscle p1-, of als sub.ct.
-

- [Tech.], Z. PLANETTE.
Pianeter, V. a. [Tech.] 1-Jet hoorn of het ivoor

voor de hammen uitdunnen.

Planétique, adj. [Méd.] : Goutte p1-, vliegende,

zwevende licht F.

Pianétolabe, in [Aiic. ash.] Werktuig tot
waarneming dec planeten, pia n e t o la b lu m n.
.

Pianette, F. (verkiw. van plane) [Tech.]

Kling f. , snijmes n. der mandemakers tot het vlaksnijden der teenen. - [Mar.] Haal- of rieinmes Ii.
tot afronding van 't bovendeel dec roesrieme.
Planeur, m. [Tech.] Planeerder, poleerder in.,
werkman, die 't zilvergoed planeert, glad maakt

PLANTAIRE , M. Voetzoolspier f. - PLANTAIRES, M.
Pl. [H. n.] Zoolgangers m. p1., dieren, die alleen
aan de achtervoeten een' afstaanden duim zonder
nagel hebben (buidelratten, phalan pers).
Plautanier, in . [Bot.] Een der namen des
banaanbooms (hananier).
PLANÇON).
Plantard, in. [Agric.] Gepote stek in . (vgl.
Plantat, in. [Agric. [ Eenjarige wijngaard in.
Plantation, f. Het planten; planting, aanplanting F. 'ramps de Ia pl- planttjd in.
Plantsoen n., geplante gewassen n. pl: II Fail de belles
pl -s dans sa terre, hij legt schoone plantsoenen in
zijn goed aan. - Plantaadje, plantagie 1., streek

PLANTE

-

lands, door europesche volkplanters in Oost- en
West -Indië ontgonnen en met tabak, rijst, suikerriet, enz. beplant. Commerce des pl -s, handel der
plantaadjes, der koloniën, koloniale handel m.
Plante, f [Bot.] Plant f., gewas n. P1- indigéne, exotique, in-, uitheemsche plant. Pl- prin-
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comes á qn., iemand horens opzetten, hem td
horendrager (coca) maken. — P1- (of Plaquer)
qn. une chose an nez. iemand iets in 't gezi f t
verwijten. — [Tech.] Pl- les formes, de suiker broodvormen met de punt naar beneden plaatsen.
Pl - les pains á sucr e, de suikerbr ooden op hunne
punt in de potten of vormen zetten. — SE PLANTER, v. pr. Geplant, gepoot, enz. worden. ---- (/r.
et fam.) Il s'est venu p1- impoliment devant moi,
hij kwam op eene onbelee fde manier vlak voor in (j
staan. — [Man.] Ce cheval se plante biera, dc i
paard staat goed op zijne pootgin.
Planteur, in. Planter, boorhen- of gewassen- planter; boomkweeher . — Planter , bezitter rn.
eener plantaadje in de koloniën. — (fig . et fom.)
PI- de choux, koolplanter, iemand, die afgezonderd, stil op het land woont.
Plantigrade, adj. [H. n.] Op de voetzolen
loopend. — PLANTIGR ADES, m. pl. Zooltreders on
pl. (in tegenstelling met digitigrades, teentreders)
Plantls, m. [Hort.] , z. v. a. PLANTEE en PLAN-

tanière (of vernale), estivale, automnale, hivernale, lente -, zomer -, herfst -, winterplant Pl- annulle, bisannuelle, vivace of ligneuse, eenjarige,
tweejarige, langlevende (blijvende) of houtachtige
plant. P1- cryptogame, phanerogame, bedekt bloei jende, zigtbaar bloeijende plant. — In beperkter'
zin: niet-houtachtig gewas n., plant f., kruid n.: P1 - s
p otagères, grimpantes, parasites, moes -, klouterof klim -), woeker-planten. P1-s marines, aquatiques, fluviatiles, zee-, water-, rivier-planten. P1-s
ceréales, graangewassen. P1-s médicinales, genees kruiden. --- Jardin des pl -, plantentuin, botanische
tuin m. -- Op zich zelven beteekent plante somtijds
geneeskruid, artsenij- plant: Ce jeune médecin connait parfaitement les pl -s. — [Vin.] Ce vin est
d'une nouvelle pl -, die win is van een nieuw aan - TAGE.
gelegden wijnberg, van een jong plantsoen. — (fig.)
Planti -soius - plaalangien, adj. m. [Anat.]
Jong mensch, knaap m., meisje n. (met betrekking tot Le muscle p1-, of als subst. Le pl -, de wormspier I.
de opvoeding): C'est une jeune pl- qu'il faut culti- van den voet.
ver, 't is eene jonge plant, die gekweekt moet worPlantisuge, adj. et subst., z. v. a. PHYTADELGE.
den. — [Anat.] Pl- du pied, voetzool f. ; inz. het
Planti-tentlino -plialangien, adj. el subsi,
gedeelte der voetzool tusschen den hiel en de teener, m., z. v. a. PLANTI-SOUS-PHALANGIEN.
voetholte f., voetblad n. On lui mit des sinapisP lantivor e, adj. [H. n.], z. v. a. HERBIVORE.
mes à la pl- des pieds, men leide heng mosterd
Plantoir, m. [Hort.] Plant jzer, pootijzer,
-paenid planthout n.
voetholte.
Planté, e, adj. (en part. passé van planter):
S Pl antoinane, m. Overdreven liefhebber van
Arbre pl -, geplante boom m. —Terre Bien pl -e, goed planten en poten, plantenzot m. — 5 Plantobeplante of aangelegde grond m. — (fig.) Maison Bien iuianiagnne, adj. Plantziek, plantzuchtig. -pl -e, goed gelegen huis n. Oreilles Bien pl -es, goed j Plantoniauuie, f. Overdreven zuc'.t f. voor
geplaatste noren n.])1. Etre Plan pl- sur ses pieds, planten en aanleggen. (vANCE.
sur ses jambes, goed op zijne beerven staan, eene
Planton, m. [Mil.] Ordonnans m. (z. ORDOïebevallige houding hebben. Statue Bien pl -e, standPlantnxlation, f. [Bot.] Kiemontwikkeling f.
beeld n. in schoone houding. — Des cheveux Bien — Plantule, f. [loot.] Plantkiem f.
pl -s, goed gegroeid, sierlijk hangend haar n. —
t Plantureuusenient, adv. (fam.) In over(fig. et tam.) Etre pl- quelque part, ergens als een vloed, overvloedig. --- -f- Planta .reux, ease, adj.
paal, als op een' post staan, lang staan te wachten. (fam.) Overvloedig, rijkelijk; — vruchtbaar, welig.
I1 est pl- ih comme un piquet, hij staat daar als
Plananlaeé, e, adj. [f1. n.] Met platte of ineen lantaarnpaal. — [Blas.] P1- dans l'eau, in gedrukte schelp. — Planuulaire, adj. [H. n. j
't water staand (van een gebouw op het schild, Met plat lijf (van wormen). (been n.
dat als door water omgeven is voorgesteld) . —
Planman, nl. (pr. ---name) [Anat.] Plat oof[Man.] Pail pl -, ruw, opstaand haar n.
Planures, f. pl. Spaanders, houtspaanders m.
-t- Piaruté, m. (verbasterd van 't engelsch plen- pl., die 't snij- of haalmes (plane) van 't hout haalt.
ty) Overvloed ni., menigte. -- a PLANTTE , loc. adv. — [Exploit., z. v. a. PLATEURE.
In overvloed. (geplant heeft.
Plaque, f. Plaat f., blad metaal van meer of
Plantée, f. De gezamenlijke gewassen, die men minder dikte en breedte. P1- a feu, Pl- de chemiPlante -eponge, f. H. n.], z. v. a. CRISTA- née, vuur- of haardplaat, schoorsteenplaat. P1- -it
TELLE.
fourneau, ovenplaat. --- Wandblaker m. — [Ar Planter, v. a. Planten, poten, in den grond till.] Pl- de crapaudines, plaat voor de bouten vara
zetten, steken of leggen, om er te groeijen: P1- des het tappenstuk. Pl -s de levier de pointage, baks
arbres, des fleurs, des choux, des pépins, boomen,
P1-s a oeillet, oogplaten f. p1. of oog -ijzersplat.
bloemen, kool, pitten planten
P1 - une avenue ,
sleden. P1-s de pivot d'affdt-beslagn.drko
an jardin, eene laan, een' tuin beplanten, aanleg
de caronade, wrijfplaten der onderkaronade-sleP1- un terrain d'arbres, een' grond met-gen.— den. Pl -s cintrées de roulettes, zijrolschijven f. pl.
boomen beplanten. — (absol.) Celui qui plante, tat of beslag om 't asgat der rolpaardwielen. PI- d'apon tard devra recueillir, hij, die plant, zal vroeg pui de roue, schuurplaat. Pl- de renfort d'armons,
of laat moeten inzamelen. z. ook PASSER (v. n. , op plaatje n. onder de borsten van de bloktang. Pl
't einde). — (Loc. fig. et prov.), z . CHOIT . — In
onderwangplaat van 't affuit. P1--caréed'fut,
den grond slaan of steken, inzetten, oprigten: Pl - de fécl^e, beslag voor den langwagen. P1- de gardes pieux, palen inslaan, zetten. Pl- une croix niture pour l'encastrement de l'essieu, asplaat of
sur le chemin, een kruis op den weg zetten of strop m. bij houten assen. — [Mach. z vapeur l
oprigten. — (fig. et fans.), z. PIQEJET. — Pl- un Dekplaat van den condensor of dampverdigter. P1étenda rd, on drapeau, een standaard, eene vaan de la Chapelle, voetdeksel n. der stoomschuifkast_
opsteken, oprigten, planten, het vaandel laten waai - Pl -s contre la face extérieure du cilindre, spiegel
jen. — (gig.) Pi- 1'étendard de la croix dans an
Pl- du trou sous le foyer, slikgatplaat of-platen.
pays, den standaard van 't kruis in een land op- -deur f. Pl- en avant de la grille, doodled n.,
rigten: er het christendom invoeren. — (fig.) P1- vuurbank f. — [Mil.] P1- de giberne, de ceintudes échelles à lb muraille, de ladders aanleggen ron, patroontasch-, bandeliers - plaat. Pl- d'épée,
con storm te loopen). — [Tech.] PI- an édifice, de steekblad n. van een' degen. Pl- de couche, kolf
fundamenten of grondslagen, of wel de eerste steen plaat. — [Tech.] Doorboorde plaat f. of blok n.
(

. —

fondamenten van een gebouw leggen.-lagenopd
— (fig.) P1- son pied queique part, ergens vasten

tot matiging van 't vuur. — Opvangplaat of -blik
des waswerkers. — Plaatje der tandmeesters om
voet krijgen, zich nestelen. Pl- une personae en de vooruitkomende tanden in te drukken. — Merk n.
quelque endroit, iemand ergens op post, ter be- van de sjap of den merkhamer op de boomen. —
spieding, plaatsen. — (fig. et fam.) Depêchez-vous, Proe fplaat des tinnegieters. — Pl- de fer, blikmaat f.
ou je nous plaste lb, haast u wat, of ik loop (,net inkepingen van allerlei grootte om de dikte
henen en laat u staan. Je les ai plantés là, ik heb van geslagen goud of zilver juist te bepalen). -hen laten zitten, in den steek gelaten. Pl- lá qn. PI- d'une pendule, Fausse pl -, wijzerplaat f . van
pour reverdir, iemand tot vervélens toe laten een' uurwerk. — Vlakke haarvlecht f. aan eene
wachten. — (fig. et pop.) Pl- (of Plaquer) un souf- pruik. — [Cheval.] Plaat, ordeplaat f.: 11 porte
flet sur la joue, au beau milieu de la joue de la pl- de la légion d'honneur, hij draagt de plaat
qn., iemand een' slag, een' forschen klap in 't ge- van 't legioen van eer.
zigt geven, iemand eene muilpeer geven. PI- des
Plaquué, e, adj . (en part. passé van plaquer)
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Bols p1-. opgelegd hout n. - Vaisselle pl -e, geplatteerd, met goud- of zilverblaadjes verguld of verzilverd tafelgoed n. Argent p1-, geplatteerd zilver,
met zilverblad overdekt metaal a. - [Anc. tech.]
Cuirs p1-p, sterk gelooide eis gedroogde huiden f. pi.
PLAQUE, M. [Tech.] Platteerwerk, geplatteerd,
met dun goud- of zilverblad overdekt metaal, pleet n.
Saucière en p1-, pleten sauskom f.
PlaqttemiHier, m. [Bot.] Europésche of Itoliaansche lotusboom m. (van 't geslacht der ebbenboo'men) . P1- de Virginie, virginische dadeipruimboom.
Plaquer, v. a. [Tech.] Beleggen, dunne bladen hout opleggen, inz. met goud- of zilverblaadjes vergulden of verzilveren, p 1 a q u é r e n, p 1 a tt ë re n. P1- une feullie d'acajou sur du bois blanc,
wit hout met een mahonie-blad forndren of beleggen. P1- de lor sur du cuivre, koper met goud
plattéren. - Pl- do plâtre sur one muraille, een
muur met gips bekleeden. Pl- du gazon, graszoden (op een' daartoe voorbereiden grond) leggen
en vastkloppen. - (Lee. fig. et pop.), z. PLANTER.
- SE PLAQUER, V. pr. Bekleed, opgelegd, geplatteerd worden.

Plaqtieresse, f., Z. PLOQUERESSE.
Plaqnesin, Plaquesein of Plaquesain,
im [Tech.] Glazenmakers bakje of potje n. voor

het wit, waarmede zij 't glas merken, eer zij 't

snijden.

Plaquette, f. [Anc. rndtrol.] Voormalige belgische munt t. van biljoen, ter waarde van ongeveer H centen, ) I a k d t t. - (Loc. pray.) Cela
ne vaut pas one p1-, dat is weinig of niets waard.
-. [Arch.] Platte uitstekende steen m. eener korLi ach.] i:ebonden boekje n., dat zeer dun
is met betrekking tot zijn formaat. - Soort van
haarde,. Z. PLOQUERESSE. - [ H. n.] Soort van
tienvoetig schaaldier n. met zeer plat lijf.
Plaqueur, in. [Tech.] Make r van opgelegd
werk, oplegger, forneercier m. - Pleetwerkmaker,
piatteerder (vgl. PLAQUER).- Plaquis, m. [Tech.]
Ingelegd werk n. van marmer of steen zonder bindmiddel. (musaraigne).
Plaron, im [H. ii.] Soort van kleine spitsmuis t.
Plasma, iii. [Miiér.] Soort van groene chalcedoon ni., bij de Ouden op hoogen prijs gesteld,
plasma n. - Flasniateur, m. (woord van
Voltaire) [Didact.] Voemer, gedaantegever, kneder rn. - ( fig.) Dien est le p1- de lunivers, God
is de vormer, maker van 't heelal. - Plasme, m.
[Didact.] Modélvorm, grondvorm, t y p u s im,
p 1 a s in e n. - [Anc. pharm.] Smaragdpoeder n.
- Z. ook. PLASMA. - Plasniei-, V. a. Didact.]
Vormen, den vorm geven. -- Plasticite, t. [Didact.] Vorsnbaarheid, geschiktheid ter vorming, ter
aanneming van verschillende vormen, v I a s t i citeit 1. - Plastique, adj. [Didact.] Vormend,
gedaante-gevend; scheppend, boetsërend, p i dstis ch.
- [Beaux arts] Art p1-, of als subet. PLAST1QIJE, t.

Kunst om uit harde of weeke stof/en beelden en
figuren te maken; boetseerkunst in gips, teem, was,
enz.; in 't algemeen: ligchameljk vormende kunst
(ook de beeldhouwerijen de beeldgieterij omvattend),
plastische kunst, vlastiek t. - [MId.] Force p1-,
vormkracht t. (die ondersteld werd, de voorlbren ging der organische weefsels bij t levend wezen te
weep te brengen). Lymphe p1-, vormstof t. (die
ten gevolge van ontsteking of ook in wonden uitzweet, stolt en een' organischen vorm aanneemt,
pla s ti sc h e 1 y m p P a f. - [Minér.] Argile p1-,
vormklei t. - (fig.) PoIsie, Littérature p1-, plastische poezij, litteratuur t. (die zich inz. met den
vorm der gedachte, met de uitdrukking en den stijl
inizig houdt). - P1astodynamie, t. [Physiol.]
Vormkracht, vormende, scheppende kracht (die
den organen het aanzijn geeft en ze ontwikkelt),

plastodynamiek 1. -Plastodynamique,
adj. Pe vormkracht betref/'end, vormend, p t a s tod y a a m i 5 c it.
Plastron, m. [Ant.] Borststuk, voorstuk van
een kuras, borstharnas n. - [Escr.] Borstlap m.,
borstleêr n. Tirer au p1-, op den borstlap trekken.
- (fig.) Etre le p1- de la compagnie, het mikpunt,
de wrijfpaal, het voorwerp der spotternij van een
gezelschap zijn. Etre le p1- de qn., iemands zondebok zij
n. - [Tech.] Borstplaat f., borstleder,
borststuk n., borstlap m. (bij velerlei ambachten in
gebruik om de borst des werkmans tegen de druk-

-

PLAT.

king van een of ander gereedschap te beschermen);
- [Chir.] Borstverband, harnasverband n. [Constr. nay.] Stevenklamp m. - [H. n.] Plblanc, noir, wit-, zwartkëlige kolibri m. La p1dune tortue, het buikschild eener schildpad. [Sdulp.] Oor, geslingerd sieraad n. in den vorm
van het oor eener mand. - Plastronner, v. a.
Met een borststuk, borstleder, borstlap, enz. voorzien. - SE PLASTRONNER, v. pr. Een borstharnas
aantrekken; - een' borstlap enz. voordoen. - (lig.
et fam.) Se p1- contre Ia peur, contra le danger,
zich moed in 't lijf spreken, zich tegen de vrees,
tegen 't gevaar vermannen, zich een' riem onder
t hart binden. -- Het part. passé komt ook als
adj. voor: Poitrine plastronnee, beschutte, door
een borststuk of borstlap gedekte borst f.
Plastyngophyte, m. [Bot.] Plant t. met muil
of bekvormige bloemen.
Plat, e, adj. Plat. vlak, effen, gelijk, glad:
So!, Terrain p1-, vlakke, el/en grond m. -- Pays
p1-, vlak land n. (in tegenstelling met bergachtig
Pa
Le p1- pays, het platteland, het veld (in
tegenstelling met de steden en versterkte plaatsen).
- Assiette pi-e, plat bord, vlak tafelbord ii. Vaisselle pl-e, vlak tafelgoed of tafelzilver o. (uit
één stuk, zonder soldeersel) . inz. zilveren schotels
en borden. Prétérer Ia porcelaine is la vaisselle
pI-e , meer van porseleinen dan van zilveren borden
en schotels houden. Les cuillers, les fourchettes
sont de Ia vaisselle p1-a, lepels, vorken zijn vials
tafelzilver. - [Hydraul.] Bassin p1-, vlakke, ondiepe waterkoin t. Faux p1-es, vlakke, niet springende wateren n. p1. Broderie pl -e, vlak, glad borduurwerk. - P1-a peinture, vlak, glad schilderwerk n. (op doek, hout, enz.). Teinte p1-c, vlakke
tint t. (die aan de ronden niet verzacht is). Touche p1-, vlakke verfopdragt t. - [Mar.] Vaisseau,
Bâtirnent p1-, plat, plalboomd vaartuig n. - Plat,
ingedrukt, minder uitstekend of vooruitkomend dan
de gewone vorm der natuur medebrengt: Nez,
Visage, Dos pl-, platte neus ni., plat gezigt a.,
platte rug in. Joue, Bouche, Poitrine p1-c, platte
wang 1., mond in., borst t. - (fig.) Physionornie,
p1-c, gelaat rn. zonder uitdrukking, niets zeggende,
karakterlooze gelaatstrekken m. p1. Cheval p1-,
platribbig, dunlijvig paard n. - Cheveux pl-s,
sluik haar n. - (fain.) Avoir Ie venlre p1-, een'
.

-

platten, hollen, ingevallen buik hebben: honger,
niets in 't lijf hebben. Sa hoarse est Men p1-c, zijne
beurs is vrij Plat, i5 nagenoeg ledig. - (fam.)

Battre une armée P pl-c couture, z. COUTURE. [Mar.] Calme plat, Z. CALSIE (ook fig.)
Zonder smaak of kracht: Vin p1-, flaauwe, verschaalde wijn m. Vinaigre p1-, verschaalde azijn rit
- (fig) Zouteloos, lof, plat, gemeen, alledaagsch:
Tout ce quil dit est fort p1-, al wat hij zegt is
zeer alledaagsc/i, plat, zonder geest, zouteloos. Cettc
pcnmle est p1-c, die gedachte, dat denkbeeld is laf,
llaauw, heeft niets trefl'ends of verhevens. Epigramme p1-c, zouteloos, laf puntdicht n. - Un p1- personnage, p1- sujet, p1- individu, een onbeduidend,
gering, onverdienstelijk persoon tu. - [Litt.] Rimes
pl-es, Z. ElSIE. - [Anc. agric.] Terre p1-, braakliggend, onbebouwd land D. Plat komt ook als
adv. voor, inz. met tout: (fain.) 11 demeura p1-,
tout p1-, hji stond geheel verlegen, onthutst, beschaamd. Ii était étendu tout p1- dans son lit, hij
lag zoo lang als hij was in zijn bed. - 11 refusa
tout p1-, hij weigerde vials weg, ronduit. - a PLATE
TERRE, toe. adv. Op den grond, op den vloer, ter
aarde: 11 tornba (t pl-c terre, hij viel zoo lang als
hij was op den grond. Sc coucher a p l -c terre,
op den blooten grond of vloer gaan liggen. - a
PLAT VENTRE, bc. adv. Op den buik, plat op den
buik: 11 se mit, se coucha h pl-,ventrc, hij ging
plat op zijn' buik liggen. - (fiq.) Etre a p1- ventre
devant qn., voor iemand kruipen, iemand op eene

lage wijze zijn hof maken.

Plat, in. Schotel m. Pl- d'or, d'argent, d'étain,
de porcelaine , dc faïence, dc bols, gouden, zilveren, tinnen, porseleinen, aarden, houten schotel. Schotel m., gerept ii., de op eenen schotel opgedischte spijs f. Pl- dc gibier, de rôti, dc viande,
de poisson, schotel wild, gebraad, vleesch, visch.
Je nat mangE que dun plat, ik heb maar van
éénen schotel gegeten. Pl- d'entrée, d'entremcts,
voor-, tusschen-geregt n. - Oeufs sur le p1-, in
de pan geslagen en gebakken eijeren a. p1. Servir

PLATE-YARA1NGUE.

PIAATA
a

p1-, den eenen schotel na den anderen opdragen. - (Loc. pop.) Ii na cliasse, Ii no pêche
quail p1-, hij jaagt, hij cisc/it alleen in den schotel, hij maakt jagt op wild, op visch, maar enkel
in den schotel, op tafel. Avoir un nan entre deux
pl -s, een' kosteljken niemendal krijgen. - (Loc.
et prov.) Mettre les petits p1-s dans les giands,
veel kosten, veel omslag maken om iemand goed te
onthalen. 11 n'en saurait faire un bon p1-, daar
kan hij niets goeds van maken, dat kan hij niet
vergoelijken, verontschuldigen. Donner, Servir un
p1- de son métier, Z. MÉTIER. - ( iron.) Voilh un
lion pl-! (van slechte, ligizinnige menschen, die men
bijeen vindt), ziedaar een mooi zoodje, een fraai
gezelschap, daar zijn de regte lui bijeen! - (leg. et
fain.) Nous avons Cu cette nuit un bon p1- de
gelie, 't heeft van nacht een aardig koekje gebakken: 't heeft hard gevroren. Servir qn. a pl -s couverts, Z. COUVERT ( adj.) - [Tech.] Pl- de verre,
glasplaat. groote vierkante of ronde glazen plaat,
zoo als die uit de fabrijken komt, om tot vensterruiten gesneden te worden. - Pl- de balance,
schaal f., weegschaal eener balans. - [Hist.] Datgene, wat elk officier van een vorstenhuis 't zij in
natura of in geld voor Zijne tafel kreeg, kostgeld,
tafelgeld II. - [ Mar.] Pl- de matelot, matrozenbak, bak rn, zeven spijs -portidn bijeen voor zeven
zansenetende personen. Etre du même p1-, aan
eenen en dezelfden bak zijn. Pl- de malade, ziekenbak. Pl- des soldats, soldatenbak. Pl- des officiers mariniers, ondero ffi ciersbak. - is PLAT COUVERT, toe. adv. Met gedekten schotel: in 't geheim,
in 't verborgen, heimelijk, ter sluik.
PLAT, m. Plat, vlak n., het platte gedeelte van
zekere voorwerpen: Donner on coup du p1- e la
main, du p1- de l'épde, een slag met de vlakke
hand, met het plat van den degen geven. Le p1dun couteau, dune règle, het vlak, plat van een
mes, liniaal. - [ Mar.j Pl- de varangue, vlak,
plat der vrangen of buikstukken. Vaisseau qui a
beaucoup de p1-, vlak, plat schip. P]- d'aviron,
plat van den riem. Les avirons sur Ie p]-! (bevelwoord) Snijden! riemen snijden! (Lor. fig. et
[am.) Donner du p1- de Ia langue a qn. ; Ii fait
des merveilles (of Ii fait merveille) du p1- de Ia
langue, Z. LANGUE. - ( fig.) Het platte, smakelooze,
p1-

luui.

Plateau, m. Weegschaal f. eener balans, inz.
groote houten schaal f. of weegbord n. - [ Econ.]
Theeblad, koffijbtad II. .- Glazen of metalen tafelstel n. met bloemvazen, kristallen, enz. - [ Agric.]
Klopper m. , plank aan een langen steel om de losse
aarde ineen te kloppen. - [Bot.] Naam van verschillende paddestoelen m. p1. met pleitten of vlakken hoed; - waterlelie f. (ninuphar). - [Hart.]
Erwtendop m. of -huIze f., in welke de erwten
nog niet ontwikkeld zijn. - [Géogr.] Vlak hoogland n., hoogvlakte f., bergvlak m., p lateau n. [Mil.] Geschut- of stakbedding 1., plat n. [Artill.] Pl- of Plate-forme d'éprouvette , bedding f. voor den proefmortier. Pl- a pierrier, spiegel in. voor steenmortieren. Pl- de mortier, moetierspiegel iii. Pl- a mitraille, schrootbosplaat f. [Pbys. ] Pl- électrique, ronde glazen schijf f. der
elektriseermachine. Pl- collecteur, verzamelschijf,

gladgepolijste metalen schijf om zeer kleine hoeveelheden elektriciteit merkbaar te maken. - [Vmner.]
Pl -x, hertendrek m., hertekeutels m. pi., die platrond zijn.
Plate-bande, f. [Hort.] Rabat n., smal tuinbed langs een' heining of muur, of om een bloemstuk, zoombed n. - [Artill.] Tappendekpiaat, flap f.
Pl- de culasse, hoogste of achterste sieraadsband m.,
plint n. van den stootbodem. Pl- du collet, halsband.
Pl- de renfort, platte band van het tappenstuk. [Mar.] Hekplanken f. p1., beplanking f. van het
hek, van liet wulf. - [ Arch.] Vierkante, meer
hooqe clan uitspringende lijst f., band m. P- de bale,
steenen bovendrempel m. Pl- de pavi, rand m.
van vloer- of marmertegels. - [ Tech.] Couteau it
p1-, mes n. met vergulden of verzilverden rug.
(Plur. Des pl ate -bandes.)

Platde, f. [Arch.] Grondmnuurm. , fundiring F.
van een gebouw. - PLATEE, 1. (pop.) Boordevolle
schotel, groote schotelvol m.
Plate-face, F. [Org.] Platte vlakte, afplatting f. aan de orgelpijpen. (Plur. Des plates-faces.)
Plate-forme, F. [Constr.] Plat huisdak, plat n.
op een huis. - Kunstmatig opgehoogde en vlak
gemaakte plaats F., van waar men een vrij uitzigt
heeft, terras D. - Bij F. balken, die 't getimmerde
van. het dak dragen. Pl- de fondation, fondéringplaten f. p1., roosterwerk n. [Artill.] Plat n.,
geestelooze, la/fe, zoutelooze: Qui pourrait sup- aarden bedding F. voor 't geschut in batterij. Plporter le midiocre et le p1-? - a PLAT, bc. adv. de batterie, batterjbedding F. Pl- de mortiers, moeOp zijn plat, op de platte zijde, op den vlakken tierbedding. Pl- volante of de campagne, nood-,
kant. Poser on livie a p1-.
a PLAT, TOUT a veldbedding F. Pl- d'dprouvette, z. onder PLATEAU.
PLAT (of tout plat) Geheel en al, vlakweg: Une - [Mar.] Vloer m., stelling f., loosdek n., banpièce de théhtre tombée a p1-, tout a p1-, een ge- j,ert m., laning f. Pl- aux cables, kabel- of touwheel en al gevallen (mislukt, uitgefloten) tooneel stelling F. Pl- d'ëperon of de la poulaine, roosn. Elle nia Ia chose lout is p1-, zij heette-stuk ters ni. pl., bedekking 1. of vloer m. van 't galjoen.
P]- du maitre, bottelarj F. Pl- des canons de rede zaak vlakweg, ronduit liegen.
Plata, m. (espagn.) Zilver n. (bij munten in traite, (weleer) bedding F. onder de stukken in de
tegenstelling met vellon, koper, gebruikt): Ducat, konstapelskamer. Pl- du grand cabastan, vissingstukken n. pi. voor 't groote gangspil. P- des
hual de Pl-, zilveren dukaat, rectal ni
Platage, m. {Féod.] Stand- of staangeld, soutes a poudre de l'ariière, vloer van de ac/iterkruidkamer. - Pl- fiottante , vlottend wachtmarktgeld, marktregt n.
huis, vlot n. - [Anc. rnil.j Prop, ladingprop rn
Platain, m., Z. PLATIN.
]P latalée, f. [H. n. ] Lepelreiger rn (spatule). (van een vuurwapen) . - [Tech.] Deelschijf F. der
Flat-allernand, in. [Philol.] Plat-duitsch, horlogiemakers, tot afdeeling der raderen. - Plnederduitsch, nedersaksisch n.
tournante, groote draaischijf F. op de spoorwegen,
Platanaie, f. [Hort.] Met platanen beplante om de waggons te doen wenden. (Plur. Des platesplaats f., plataanplantsoen n.
formes.)
t Platel, M., Z. V. a. PLATEAU.
Platanaire, f. [Bot.], Z. V. a. RUBAN d'eau.
Platane, m. [Bot.] Plataanboom, plataan,
Plate -longe, F. [Man.] Lange riem rn. of
buitenlandsehe ahorn- of mastboom rn - [H. n. ] platte lijn f., waaraan men 't paard in de rijschool
Brasemvormige visch rn. - Platané, e, Pia- laat bogen, I a n p e F. van ieder, van breed linnen
tanolde, wij. Plataanvormig , naar den plataan- band of van koord. - [ Marécb.] Spanriem rn. bij
boom gelijkend. - Platanoide, rn [Bot.] Soort 't beslaan der paarden. - [ Sell.] Broek f., riem
aan 't paardentuig, die 't achteruitslaan belet. van ahorn, ahornpiataan m.
Piatanthène, f. [Bot.] Tweebladig standel- [Véner.] Koppeiriem, koppelband m. (voor de houden). (Plur. Des plates -longes.)
kruid n. . ( orchis bifolid).
Piatatirn, adv. (pr. —time) (burl.), z. V. a.
Platvment, adv. Op platte wijze (alleen fig.
plat b plat: Servir on diner p1-, een middagmaal gebruikt) ; op gemeene wijze; gemeen, laf, plat, laag.
schotel voor schotel opdragen.
Parler p1-, plat spreken. Se conduire p1-, zich geFiat -bord, in. [Mar.] Potdeksel, (vroeger) meen gedragen. - (fam.) Tout p1-, zonder omweschanddek fl, breede, dikke plank f., die den kop gen, platweg, ronduit gezegd.
der oplangers van al de inhouten bedekt; dolPlatdinyde, f. [H. n. ] Soort van schuldpad F.
-

boord ei., boze zetgang Ui. Le p1- dune chaloupe,
het dolboord eener sloep. Le p1- est it l'eau, het
boord ligt aan t water. Lisse de p1-, deklijst f.
(Plur. Des plats-bords.)
Plate, t. Blas.] Zilveren muntschijfje ii. of
bezant m.— [Pechej Platoôrnd visschersschuitje n.,
plaat f. - [Mar.] Pl- de bouline, boeiijnsblok n.

E.
Platène, F., Z. PATEN
S Plateur, rn. (plais.) Vlakheid, platheid f.
Plateure, f. [Exploit.] Horizontaal loopend
gedeelte n. van eene mijnader of bedding.
Plateuse, f., Z. PLATUSE.
Plate-varangue, 1. [Mar.] Vlakke of platte vraag f.
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vlak), welker eigenschappen, zoo men wil, door
Plato gevonden zijn. - (fig.) Repas p1-, platOnisperden mond, gebrekkig breedspreken n., veroor sclie maaltijd m. (waarbij meer over geleerde zaken
gehandeld dan gegeten wor(1t). —Platonisrne,m.
zoo/ct door een gebrek der tong.
Platîère, f. Vlok terrein n. onder aan een' k.V sgeerige leer f of stelsel n. van Plato; inz.
heuvel. - Beek f., die door een' grooten weg loopt. het streven der kerkvaders, om de platonische wijsP1at il 1e, t. p1. [Corn.] Naam van verschei- heid met de christelijke leer in verband te brengen,
den soorten fijn sildzisch en boheemsc/i, ook fransch P la t 0 ni S in u 5 n. - Platoniste, adj. et subst.,
z. v. a. PLATONICIEN.
en engelsc/i lijnwaad, p la ti e ijes f. p1.
Plat-pays, z. onder PLAT.
]Platin rn. [Mar.] Wakende bankf., strandn.,
Plâtrage, m. Gipswerk, pleisterwerk n. dat met den vloed onderloopt. Pl- de sable, vlak
zandstrand ei. P1- de roche, met de eb wakende (fig.) Ce livre West que du p1-, dat boek is maar
lapwerk. - [Agric.] Le p1- dun pré, het bepleisklip t.
Platinage , rn. [ Tech. ]Het platinren of teren eener weide, het bestrooijen met gips- of
overtrekken met een amaiqarna van platina en kwik. pleisterpoeder ter verbétering van den grond. Platinate, rn. [Chirn,] Verbinding 1., waar- Plãtras, m. Stuk n. afgevallen of afgebrokkelden
in 't platina -oayde de rol van zuur speelt. P1- am- pleisterkalk. - Kalkpuin ii. - (fam.) Cette malson nest tattle que de Pl , dit huis is van slechte
monique, knal- of donder-platina m.
Platine, t. [Econ.] Droogbekken n. (voor het bouwsto/fen opgetrokken.
Plâtre , m. Pleister f., gips n., zwavelzure
droogen en strijken van 't linnen. -[Mil.] Gewedslot, slot a. Corps de la pJ-, sloiplaat. Pl- a kalk, seleniet in. Carrière de pl-, gipsgroeve t.
batterie, slot mei pandeksel, gewoon geweerslot. Four a p1-, gipsoven m. Cuire, Gather, Sasser
P1- a percussion, percussie -slot (vgl. PERCUSSION). du p1-, gips branden, beslaan, ziften. Pl- serrd,
Pl- a secret, slot met eene geheime veer. Pl- a clair, noyd, dik, dun, zeer dun beslagen gips. Plespingole, slot van eene donderbus. - Pl- a queue blanc , cru, cult, éventé , witte of gezuiverde,
raauwe of ongebrande, gebrande, verweerde pleis
pour canon, pour pierrier, staartslot voor zeege
schut, voor draaibassen. [Anc. mii.] P]- P mêche, ter. Pl- nu panier, nu sas, grove of met de mand
lontsiot II. Pl- a rouet, radslot. - (in de arsena- gezifte, fijne of met de zeef gezifte pleister. len) Platlood n., stuk lood, waarmede men het (fig. et fam.) Essuyer les pl -s, een nieuw gebouwd
zundgat der kanonnen bedekt. - [ Tech] Slot- huis gaan bewonen; ook de onvermijdelijke onaanplaat t. (in welke 't sleutelgat is aangebragt. Ver- genaamheden van een' nieuwen post doorstaan.
ron P Pl 01 Pl- de loquet, op eene plaat loopende Battre qn. comma p1-, iemand murw slaan, bont
grendel in. - Elk der beide geelkoperen plaatjes n. en blaauw slaan. - Cette femme a deux doigts
p1. o f schijven 1. pl., tussc/ien welke 't raderwerk de p1- sur Ie visage, die vrouw is zwaar geblanvan een lorlogie lich bew e egt. - Ieder der ijzeren két. - Gipswerk, pleisterwerk; pleisterbeeld, gipsof stalen bladen a. p1. waartusschen 't lemmer model Ii.: Le p1- dune statue, dune buste, het
van een toegeslagen knipmes zit. - Verfbord n. pleistermodel van een standbeeld, borstbeeld. Un
der speelkaartenkleurders. - Plaat of platina I. p1- tird sur l'antique, een pleistermodel of afgietvan den hollander of roertrog in de papierfabrj sel n. naar 't model der oudheid gegoten. - Le p1ken. - Plaat of platina aan den lintwevers-weef- dune personae, het pleistermasker, waarmede men
den afdruk van iemands gelaat heeft genomen. toel. - Degel rn. der drukpers.
PLATINE, In. [Minér.] Platina n., het zwaarste Pl -s, kleine sieraden van pleister of gips. - Plâen minst smeltbare (eerst sedert 17 0 in Europa tre-eiiient, m. Pleister -cement 11. - Plâtrer,
bekend) metaal, ook wel wit goud geheeten. - v. a. Bepleisteren, met gips of pleister bestrjken.[Phys. , Chirn.] Pl- spongieux, platina-spons, pla- [Agric.] Bepleisteren, pleisterpoeder als meststof
tina-zwam f., fijne los zamenhangende platina- aanwenden. - (Jig.) Blankétten. - (lam.) Bewimdeeltjes van sponsachtig aanzien, ter ontbranding pelen, maskeren, een' glimp geven: Ii est di ffi cile
van het waterstofgas bij de waterstof-vuurmachines. de p1- cela. -j SE PLâTRER, v. pr. Bepleisterdwor
Pliitiner, v. a. [Tech.] Piatindren (vgl. PLA- den. - ( fi g.) Zich blanketten. - (fam.) Zijne ware
gevoelens verbergen, een masker voordoen. - Het
TINAGE).
part. passé is ook adj. : Plafond plâtré, bepleisterd
Platiiieur, in. Geweersiotmaker m.
Platine*ix, euse, adj. [C h um.]: Oxyde p1-, plafond n. - Champ p1-, bepleisterd, met gipspoeeerste platina -oxyde n. Sels p1-, eerste platina-zou- der bemest veld II. - Visage p1-, geblanket geten n. p1. - Flatinides, m. p1. [Minér.] Pla- laat n. - Paix pl -e, schijnvrede m. Reconciliation
tina-metalen n. pl., het platina en zijne verschil- p1-a, geveinsde verzoening t. - Plàtrerie, t.,
dj
se, a.
lende verbindingen. - Flatinifère, adj. [Mindr.] Z. V. a. PLhTRIÈP.E. - Plâtreiir , , eu
Platina-houdend. - Flatiiiique, adj. [Chim.]: Gipsachtig, pleisterachtig.' Terre pl -euse, gipsacliOxyde p1-, tweede platina -ovyde n. Sels pl -s, twee- tige aarde t. - Met gips of pleister gemengd, gipshoudend. - Plâtrier, m. Gipsbereider; gipshande platina-zouten n. p1.
delaar, gipsverkooper. - Gipswerker, pleisteraar m.
Platise, f., z. v. a. PLATITUDE.
Platitude, 1. Platheid (in den stijl, in de re- - Plâtrière, t. Gipsgroeve, gipsmjn t., pleis
de), platte, gemeene, lage uitdrukking t.: Dire des terkuil m. - Plaats t. der gipsbereiding, gipshut t.
pl-s, platheden zeggen. - Somtijds, maar zelden, - Plâtroir, Plâtronoir, Plâtroiier, M.
ook gebdziqd van den smaak, dien sommige voor- Gips- of pleistertroffel m.
Plature, adj. [[1. n.] Platstaartig. - Als
werpen hebben: Ce viii est dune extrème p1-, die
wijn is zeer flaauw op de tong, heeft een' zeer subst. ni.: Breedstaart, platstaart m., eene waterslang,
door Oken tot de afwijkende tafelkoppen gesmaak.
/laauu'en
Platole,f. [Eco n . rur.] Roombak ni., roomschaal, bragt [platurus].
J'latuse, m. [Ei. n.], z. v. a. PLIE.
roomvloot t., grootv schotel, waarin de boeren de
Platyearpe, adj. [H. n.] Met breede vruchmelk doen, om naderhand den room daarvan af
ten. - Als subst. m. Amerikaansche bignonia of
te scheppen.
Platonicien, ne, adj. [Phil.] Platonisch, de trompetbioem t. - Platycéphale, adj. [H. n.j
wijsbegeerte van Plato (den beroemden leerling van Breed- of plathoofdig. - Als subst. in. Platkop rn
Socrates) toegedaan; die wijsbegeerte betreffend: (een visch, ook een kever). - ]P latycérates, rn
Les ptiilosophes pl-s of als subst. Les p1-, de pla- p1. [H. n. ] Breedhorens m. p1., breedhoornige dietonische w(jsgeeren, de platonici. academici (acadd- ren n. p1. - Platycère, m. [H. n. ] Breedlioormiciens). Système pl-, platonisch stelsel o. - nige kever in. - Damhert n. (daim). - Platy
Platonique, adj. PiatOnisch, wat Plato betreft, cerque, adj. [H. n. ] Platstaartig. - Als subst.
van hem afkomt, 1oct zijne wijsgeerige leer overeen- m.: Platstaart m. (een insect). - Platycorne,
komstig is. - Amour p1-, platonische liefde f., eene adj. [H. a.] Met platten romp. - Platydaclouter geestelijke , van al het zinnelijke ontdane tyle, adj. [H. n. ] Met platte vingers of teenen.liefde. - Année pl-, platonisch jaar n., de om- Als subst. m. Soort van gekko, breedteenige gekkom., eene hagedissensoort [stellio, platydactylus ] .
loopst ijd van den ganschen sterrenhemel. - Ripu1)lique p1-, platonische republiek f., het modél eener - Ook eene insectensoort , welker achterpooten
volkomene staatsinrigting, gelijk Plato die ontwierp. riemvormig uitgebreid zijn. - Platygastre, adj.
- [Géom.] Corps pl -s, platonische ligchamen ri. [H. n. ] Platbuikig. - Platyglossate, Platy p1., naam der vijf regelmatige ligchamen (viervlak, glosse, adj. [H. n. ] Breedtongig. - Platylolob ben. - Platyzesvlak of kubus, achtvlak, twaalfviak en twintig- be, e, adj. [Bot.] Met breede
Flat-fond, m. Oude spelling van PLAFOND.
Platias,iie, m. Breede uitspraak f. met opje
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PLATYINOTE
neore, adj. [Bot.] Met breede ribben. — Pla.tynote, ad:. [H. n.] Met Breeden, platten rug.Platypèele, adj. [Bot.] Met verbreeden voet. —
Platypétale, adj. [Bot.] Met breede bloembladeren. — P1atyphylle, adj. [Bot.] Breedbladig.
— Platypotle, adj. [H.. n.] Breed-, platvoetig.
- PLATYPODES , m. pl. Platvoeters m. pl., een geslacht van vogels. — Piatyprosopes, m. pl.
[H. n.] Houtkevers m. pl. met platte voelhorens. Piatyptère, m. [H. n.] Spanner m., een stofvleugelige nachtvlinder. — Platyrhin , e , of
Platyrrhin, e, adj. [H. n.] Met breeden of

platten snuit. -- PLATYRHINS of PLATYRRHINS, in . pl.
Apen m. pl. met breede neusgaten.—Platyrhynque, adj. Met platten ingedrukten snavel. — PLATYRHYNQI;ES, m. pl. Breedsnavels m. pl., soort van
vliegenvangers (gobe- mouches) in 't warme Jmerika. — Platyrostre, adj. Breedsnavelig, breedmuilig
PLATYROSTRES , nil. pl. Breedsnavels, een
geslacht van mousse/men. — Platyrrhin, z. PLA.

-

TYRHIN. — Platysiligiié, e, wij. [Bot.] Met
platte, breede peulen of hulzen. — Platysonne,
adj. [H. n.] Met plat lef. — Platyste, m. [H.n.]
Platte wentelaar of meirval, platl j f m. [piatys#acus] . — Platysterne, m. [H. n.] Breedborst f.,
eene schildpadsoor•t. — Platystome, m. [H. n.]
Met breeden mond of opening. — Platynnre, adj.
[H. n.] Met breeden, platten staart. — Piatyzonie, in. [Bot.] Nieuw-hollandech varenkruid n.
t Plaubage, m.

[Bot.], z. v. a. DENTELAIRE.

Plau .cle of l31ande , f. Kiel m., z. v. a.
BLOUSE.

5 Pia ^sibilite , f. Aannemelijkheid , waarschijnlijkheid, p 1 a us i bi l it e it f. — Plausible,
adj. Aannemelijk, geloofwaardig, schijnbaar, waar
Raison, Excuse pl-, aan -schijnlk,pauIbe:
rede, verontschuldiging f. — lausible--nemlijk
neent, adv. Op aannemelijke wijze, met veel schijn.
Plausiter, Plausoner, v. n. Met de vleugels ruischen (van duiven); kirren.
Pleban, in. [H. rel.] Door een kapittel benoemde of te benoemen pastoor, p l e b a n u s m.
P lèbe, f. [Anc. rom.] Volksklasse f., plebéjers nil. pl. Pl- urbaine, de volksklasse, de kooplieden
en behoeftigen in'toude Rome. Pl- rustique, landvolk n. -- [H. mod.] Laagste volksklasse f., gemeen, gepeupel, p 1 e b s n. (Sommigen schrijven ook
plebs en plébée.) — t Plébé, e, adj. Plat, gemeen, laag (alleen van den stil gebézigd: Expressions pl-es, gemeene uitdrukkingen). — - Plébécule, f. 't Gemeene volkje. — P lebéianisule,nJ.
[Pout.] Toestand van 't plebs, van cle geringste
volksklasse, can de armen. — Plebéien, m. [H.
rom.] Burger, man uit het volk, ieder, die niet
tot den stand der senatoren en ridders behoorde,
p t e b é j er m. -- [H. rood.] Burger, burgerman,
de gemeene man (in minachtende tegenstelling net
den adel). — Ook als adj. gebézigd: Magistral pl-,
plebejisch , burgerl jk, niet adellijk regéringspersoon
PLEBÉIENNE, f. Vrouw uit de volksklas
burgervrouw f
PLEBEIENS , en. p1. [11. a.]-se,
Kleinste soort van dagvlinders. — -)- Plébicole,
adj. Volksbelievend, het volk vleijend, naar de volks
strevend. — Plébiseite, m. [H. rom.] Volks -gunst
verordening f., die van 't romeinsche-besluitn.,
volk uitging , p t e bisc í t um n. (in tegenstelling
met senatus-consulte).
Plécopode, odj. [H. n.] Met ineengevlochten
voeten of zamengewassen achtervinnen. — Pléeoptère, adj. [H. n.] Met vereenigde buikvinnen.
. —

. —

Plécoste, m. [H. n.], z. v. a. LORICAIRE.
Plectanée of P leetanèje, f. [Bot.] Honds-

kool f. van Madagaskar.
Pleetognathes, m. pl. [H. n.] Orde f. van
visschee, hij welke de bovenkaak niet bewegelijk,
maar met de hersenpan zaa"mgegroeid is. — Plectoneurlte, f. [Mid.) Ontsteking f. der zenuw
— Plectorite , f. [Foss.] Versteende-vlechtn.
vischtand m.
Pleetranthe, m. [Bot.] Harpbloem f., een
pronkgewas van de Kaap, p ie k t r a n t h u s m.
Pleetrone, m. [Bot.] Kaapsche of indische
wege- of kruisdoorn m., p l e lc t r o n i a f.
Pleetruin (pr. — t.rome) of Pleetre, m. [Ant.]
Elpenbeenen, houten of metalen stift f. of staa fje n.,
waarmede de Ouden de citersnaren sloegen, p 1 e et ru m of p le k tr o n n. — Oud-grieksch muzijkinstrument (door Sappho uitgevonden).
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Plée, f. [H. n.;j Insect n. van de orde der half-

vleugeligen.

Plégaire, m. [H. n.] Soort van rolkever m.
(ook velours vert geheeten).
Plégorrhize, m. [Bot.] Wondwortel m.
Pléiades, f. pl. [Asir.] Zevengesternte n., Pleid-

den f. pl. (volgens de Myth de door Zeus onder
de sterren verplaatste 7 schoone dochters van Atlas
en Pleióne) , eene sterregroep in het sterrebeeld de
Stier (in welke een gewoon oog
oog zes, een zeer scherp
oog zeven sterren ziet, terwijl
er met een mniddelmatigen kijker meer dan honderd in bespeurt).
(Beneden de Pleiaden vindt men in 't zelfde sterrebeeld de Hy a d en of regensterren, eene groep, die
den vorm heeft van de letter V en waartoe Aldebaran behoort.) --- (fig.) Groep of vereeniging van
7 beroemde personen. Pl- philosophique, de 1 wij
Griekenland. Pl- poétique , dichterlijke-zenva
pleiade, dichtaren-zevengesternte, naam, dien de
Grieken gaven aan 7 beroemde dichters onder de
regéring van Ptolemeus Philadelphus. Pl- littéraire
de Charlemagne, soort van akadémie, door Karel
den Groote opgerigt en aan welker hoofd hij zelf
met zes beroemnde mannen van zijn' tijd stond.

Ronsard imagina one pl- de sept poeten francais,

R stelde eene pleiade zamen uit zeven beroemde
franse/me dichters (onder welke hij ook zich zelven
plaatste). — Pléiadiser, V. C. (iron.) Spreken,
schrijven als de dichters van Ronsards pleiade.
-I- Pleige, m. [Jur.] Borg; borgtoet m. --

t Pleiger, v. a. Borg staan of blijven. Pl- qn.,
voor iemand borg blijven. --- (fig.) Bescheid doen,
antwoorden op de gezondheid, die door een' gast
gedronken is. — -^- Pleigerie, f. [Jur.] Borgtogt m., borgstelling f.
Plein, e, adj. Vol, gevuld, opgevuld, zooveel
mogelijk bevattend of inhoudend: Verre, Tonneau
pl-, vol glas, vol vat n. Pl- pot, papier, volle kan,
volle mand f. Cela nest pas pl-, Cela nest pl- qu'à
demi, dat is niet vol, niet meer dan half vol. —
(Prov.) Quand le vase est trop p1-, it faut bien
qu'il déborde, als 't vat te vol is, moet het overloopen. — (fam.) Pl- comme un oeuf, zoo vol als
een ei, eivol, propvol, stikvol. — (/1g.) Ouvrage
pl-, volléd ig werk n. (alles bevattend wat het onderwerp vereischt) Cet ouvrage nest pas assez plein,
dat werk is niet volledig genoeg, laat nog veel te
wenschen over. — Style pl- et nourri, afgeronde
en gespierde stijl m. — Bij uitbreiding: Vol, veel
bevattend of inhoudend: Une Salle pl -e de spectateurs, eene zaal vol toeschouwers. Avoir ses caves pl-es de vin, zijne kelders vol wijn hebben. Un homme pl- de vin, een beschonkene. — (fam.)
Avoir Ie vestre pi-, Etre pl -, bien pl-, den buik
vol hebben, zich zat gegeten hebben. — Bête pl-e,
dragtig dier n. Junient pl -e, dragtige merrie f. —
Vol, ruim voorzien, rijk, iets in overvloed heb
Un jardin pl- de fruit, een tuin vol ooft.-bend:
Une rivière pl-e de poissons, eene rivier vol vise/i,
eene vischrjke rivier f. Un champ pl- de chardons,
een veld vol distels. Le monde est pl- d'écrits pernicieux, de wereld vloeit over van verderfeljh,e
:

geschriften. — (fig.) Un coeur pl- d'amour, een
liefdevol hart. Une tete pl -e de science, een hoofd

vol wetenschap. Il est pl- de zèle, de confiance,
d'orgueil, hij is vol (vervuld , doordrongen) van
ijver, vertrouwen, hoogmnoed. — Avoir Ie coeur plde qc., het hart vol van iets hebben, behoefte gevoelen om iets mede te dealen.. — Etre pl- de loisir,
geheel meester van zijnen tijd zijn. — Mourir pl- de
jours, in hooggin ouderdom sterven. — Un homme
pl- de lui-méme, een mensch vol eigenwaan, vol
inbeelding. — Un homme p1- de diffcultés, een
man, die altijd zwarigheden maakt of opwerpt.
Un homme pl- d'expédients, een man, die nooit
verlegen staat, die altijd raad weet. — Des regards
pl-s de douceur, blikken vol zachtaardigheid. —
Un front pl- de graces, een gelaat vol aanvallig
geheel volledig, volmaakt, volkomen:-heid.—Vol,
Un jour pl-, lien mois pl-, Une anode p1-e, een

volle dag m., eene volle maand f., een vol ,jaar n.
— Une vie pl-, een volmaakt, onberispelijk leven n.
— Pl- pouvoir, volmagt, onbepaalde raagt f. Abuser dun pl- pouvoir, misbruik van eene volmagt
maken. — Pl-c lune, volle maan f. — (fig et fain.)
C'est la pl-e lune, 11 a on visage de p1-e lone,

hij heeft een volle-maansgezigt. — Elle a Ie visage

pl-, on pl- visage, tij heeft een vol gezigt. -- P1-e
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vendailge, pl-e récolte, overvloedige wijnoogst ni.,
rijke inzameling f. (in anderen zin): Etre en pl-e
récolte, in 't midden (der bezigheden) van den

oogst• zijn - Une vigne en (ook de) p1- rapport,
een wijngaard, die zijne volle vrucht geeft, die zoo

veel opbrengt als men verlangen lion. - Voix pl-e,
volle, krachtige stein t. [Bill.] Bille prise pl-e,
vol genomen, in 't hart of midden geraakte bal m.
- [Bias.] II porte I'dcu p1- de gueules, hij voert
een geheel rood schild zonder wagenstuk. Ii porte
les arm es dune maison pl -es, hij voert het gansche
wapenschild van een huis zonder verdeelingen en
bijgevoegde stukken. - Fleur pl-e of double, volle,
gevulde of dubbele bloem f. [Chron.] Année
pl-e, voljaar n., maanjaar van 351 dagen (in tegenstelling met annéeCAVE). Moispl-, volle maand,
van 30 en 31 dagen (in tegenstelling met mais CAVE),
- [Constr.] Bois p1-, digt, vast hout n., hout van
digt weefsel. - [ Man.] Jarrets pl-s, volle waden f.
a. p1. Flancs
Pl.' dikke en ronde sprongqewrwhten
pl -s, gevulde, welgestolen flanken of zijden 1. p1. [Mai'.] Pl- irnis, boord, vast boord n., het gedeel
te van 't schip, dat boven 't water is. Tous les
boulets ant porté en p1- bols, al de kogels zijn in
't vaste board geschoten. - P l-c mer, hooge zee f.,
hoog water n. (mare). Mer p l-c of haute, volle
zee, het ruime sop. - [ Méd.] Pouls p1-, Z. POULS.
- [Mil.] Etre en pl-c marche, en pl-c retraite,
en p l -c déroute , in vallen marsch, in vallen aftogt,
in volle vlugt zijn. - PLEIN vormt, voorafgegaan
door -de voorzetsels a, de of en, en gevolgd door
een of ander substantief, vele bijwoordelijke uitdrukkingen: Crier a pl-c tête of gorge, luidkeels
schreeuwen. Boire P p1- verre, met volle glazen
drinken. Un vaissean qui vogue a p1-es voiles,
een schip, dat met volle zeilen vaart. Donner a
p1-es mains, met volle handen geven, zoo veel als
dezelve kunnen bevatten. Un eheval gras a pl-e
peau, een zeer vet paard. Confire des fruits is p1sucre, vruchten met zoo veel suiker inmaken als
de vruchten wegen. Pouvoir faire qc. de p1- droit,
iets met volle regt doen kunnen. Francliir un fossd
de p1- sant of dun p1- sant, eene gracht in eenen
sprong overspringen. Ii y a passé de of dun plsa ut, hij is met eenen sprong tot deze waardigheid,
tot dit ambt gekomen. - Un arbre ft p1- vent,
een boom, die in de vrije lucht staat, die groeit
zoo als hij wil. - Etolie a pl-c main, mollige,
dikke, goed gevulde stof f. En p l-c mer, in volle
zee. En pl-c marie, bij hoogen vloed. En p1- midi,
en p1- jour , op klaren middag, op klaren dag.
En p1- dté, en p1- Iiiver, midden in den, (in 't
hartje van den) zomer, winter. L'armëe est en
p l -c retraite, marelie, het leper is in vallen terugtogt, aantogt, marsch. En p1- marché, en p l-c rue,
op de volle markt, straat. En pl-c assemblée, in
de volle vergadering. - EN PLEIN, 10e. adv. Ten
volle, geheel en al: Perdre son proces en p1-, tout
en p1-, zijn proces geheel en al verliezen Larmée
de l'ennemi recut en p1- les rayons du soleil, het
leger des vijands kreeg al de zonnestralen vlak in
't gezigt. - Somtijds wordt plein bij wijze van
voorzetsel gebruikt: Avoir du yin p1- sa cave,
zijnen kelder vol wijn hebben. Avoir de l'argcnt
p1- ses poches, of ses poclies p1-es d'argent, zijne
zakken vol geld hebben. - Ook als bijwoord: [Mar.]
Porter p1-, volhouden. P- plein et prés, vol- en
bijhouden. - (tris-fam.) Tout p1-, veel, zeer veel:
11 y en a tout p1-, 't is er in overvloed, volop. 11
y a tout p1- de monde a la fête, er zijn magtig
veel menschen op het feest.
PLEIN, m. Het volle, niet-ledige n., de gevulde
ruimte f.: Le p1- et le vide, het volle en het ledige.
- Le trap p1-, de overmaat: C'cst une preuve du
trop p1- de tendresse quo j'ai poor vous, 't is een
bewijs van de overmaat der liefde, die ik u toedraag. - [Arch.] Le p1- dun mur, het volle of
gevulde gedeelte van een' muur (dat noch deur
noch venster heeft). - [ Astr.] Le p1- de Ia June,
de volle maan (Ia pleine lune). - [Call.] Neer
haal m. (vgl. DÉLI1, rn). - [Chir.] Le p1- dc Ia
bande, liet midden gedeelte de„„, wachtels. [Mar.]
Le p1- de ]'eau, de Ja mer, hooge zee f., hoog
water n. (als de vloed ophoudt). - Aller, Mettre,
Donner au p1-, het (schip) op 't strand zetten of
jagen. Poursuivi de prés, Ie vaisseau a donné au
p1-, het schip, van nabij vervolgd wordende, heeft
het op 't strand gezet. - [Mil., Arqueh.] Mettre
-

-

-

-
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dans Ie p1- of en p1-, in de roos (in 't midden van
't witof de schijf) schieten. - [ Jeu] Mettre en
p1-, in 't midden van een cijfer zetten (bij 't hok-

ken en bij 't biribi-spel, als een speler zijn' inzet
midden in een cijfer plaatst, welken inzet hij bij
't uitkomen van dat nommer in 't eerstgenoemde
spel 27 maal en in 't andere 64 maal terugkrijgt).
Faire son p1-, eene brug of zes gesloten velden
maken (bij het tiktakspei). Itompre son p1-, zijne
brug opbreken. - t a PLEIN, bc. adv. Ten volle,
geheel en at ( pleinemenl): Au travers de son mas
qua on voit a p1- le traltre, door zijn masker heen
ziet men den verrader in al zijne snoodheid.
a pun ET a PLEIN, bc. adv. Geheel, geheel en al,
ten volle (zelden voorkomend dan in): Ii est absous
pur et a p1-, hij is geheel en al of volkomen vrijgesproken. Sc faire soldat á pur et á p1-, voor
goed soldaat worden.
Pleine-croix, f. [Serr.] Versiering f., beslag n.
op 't kamrad van een slot.
a

Plelnement, a d v. Ten volle, geheel en al, vol-

komenljk. Jeu suis p1- convaincu, satisfait, ik
ben ten volle daarvan overtuigd, daarmede tevreden. Ii sen est p1- justilki, hij heeft zich geheel en
al gereqtvaardigd.
Plein-jeu, m. [Mus.], z. plein jeu op JEU.
Pleinpe, f., Z. PLEMPE.
Plein -santier ,, Pleine-saatièi-e , adj.
(fam.); Esprit plein -sautier, Imagination plcine

sautière, vlugge en levendige geest m., verbeelding f.
Pléiophylle, adj. [Bot.] Vele bladeren dragend.
]P lellipe of Pleinpe, f. [Navig.] Plemp 1.,

kleine hollandsche visschersschuit f.

Plénicorne, adj. [11. n.] Met volle (niet hol-

le) havens.

Pleiiier, ière, adj. Vol, volkomen. Ii y a indulgence pl-êre a vette église, in die kerk is volkomen a/laat. Le jour de noPI le roi tint your

pl-ère, op kersdag hield de koning volle, algemeene
hofvergadering. - Buiten deze zegswijzen komt het
woord nu zelden meer voor. - Enkele nieuwere
schrijvers hebben er zich ook van bediend: Libcrté
pl-ièrc a chacun de etc., algeheele vrijheid aan
iedereen om ens. - (iron.) Visage p1-, volle-maansgezigt n. -. t Plenière rnent, adv. Op volle,
algeheele wijze.
Piénipotentiaire, adj. Gevolmagtigde, gevolmagtigd gezant m. Les p1-s d'Espagne, de gevoimagtigden van Spanje. - Ook als adj.: Ministrc p1-, gevolmagtigd minister m.
Pléniprébendé, adj. cl subst. m. [H. cccl.]

Domheer, kanunnik m., die al de inkomsten van

eene prove genoot.

Plénij-ostre, adj. [H. n.] Met vollen of gladden (niet gekerfden) snavel.
Plénisine, III. [Phil.] Stelsel n. van 't voile
in de natuur, p t é n i s n u s n. - Pléniste, in.
adj. et subst. Ill. Wijsgeer, die beweert dat er geen
ledig in de natuur is, cartesiaan, plenist ilL
Plénitude, f. [Mid.] Volheid f., overvloed m.
Cda marque unc grande p1- d'bumeurs, dat bewijst eene groote volheid, eenen overvloed van
kwade sappen. - [Ecrit.] La p1- dc la divinitô

habitait en lui, de volheid der godheid woonde in
hem. Jésus-Christ vint au monde dans Ja p1- des
temps, J. C. kwam ter wereld in de volheid des
tijds. - Pl- de puissance, volle magt I. (eens vorsten, eens kerkvoogds). -- Recouvrer Ja p1- dc Sr
santé, zijne voile, volkomen gezondheid terugkrijgen. Je vous parle dans la p1- lu coeur, ik spreek
tot u uit de volheid mijns harten.
Pléonasme,m. [Rbut.] Woorden-overvloed rn,
overtollige uitdrukking, bijeenplaatsing of opeenhooping f. van geljkbeteekende woorden, p 1 e 0 n a sm us rn. Je l'ai vu de mes propres yeux est Un

p1- autorisé, tk heb liet met mijne eigene oogen gezien i.e een door 't spraakgebruik gewettigde piconasmus.
Pléonaste, m. [Log.] Zwart spinet, ijzerspinel n., eene verscheidenheid van 't spinet.
Pléonastique, adj. Een' pleonasmus bevattend, overtollig, overladen met geljkbeteekende
woorden of uitdrukkingen, p 1 e o Ii a 5 t i s c h.
Pléopelte of Pléopeltique, f. [Bot.] Mean-

caansch varenkruid n., p le a p i 11 is f.
Pléoi-arne, m. [Phys.] Scheepvaartbeeld, oeverbeeld n, , een bewégeljk tafereel, dat zich voorby
den aanschouwer schijnt te bewegen, als of hy

PLUOSTÉMONE

--

zelf in een schommelend vaartuig de tegenovergestelde voorwerpen voorbij voer, p l e o r á in a n.
Pléostémone, adj. [Bot.] Met veel meeldraden.
Pléréorannphe, adj. [H. n.] Met harden en
ongekerfden snavel.
Plérouie, m. [Phil.] (eig. volheid, vulling) De
lichtzee f., naar de leer der gnostieken de woning
van God, de bron van al 't goede, p l e r d m a n.
Plérose, f. [Méd.] Plansterking eens genezenden zieke, toeneming der lijvigheid en der ligchaamskrachten, p l e r ó s i, s f. — Plérotique, adj.
[Méd.] Vleeschmakend, krachtgevend: Médicaments
pl-s, of als subst. PLEROTIQUES, m. pl. Opvullende,
vleeschmakende middelen, p 1 e r ó t I k a n. pl.
Plésion, f. [Anc. mil.] Langwerpig bataljon n.
b# de Grieken.
Plesiosaiire, m. [H. n.] Fossiele reuzenkrokodil m. der voorwereld. (verzadiging f.
Plesmone, f. ] Méd.] Gevuldheid der maag,
Plessimètre, m. [Méd.] Ivoren plaat f. ter
verligting der percussie (vgl. PERCUSSION) van de
borst en den onderbuik, p l e s s i m é t e r m. —
Plessi~trie, f. Bijzondere manier van percussie door middel van den plessimeter, p 1 e s s i m et r i e f. — Plessimétriquue, adj. Daartoe behoorend, p l e s s i m é t r I s c h. (boomte.
-I- Plessis, m. Lusthuis n. te midden van gePlet, m. [[Vlar.] Bogt f. Mouiller un p1- de
sable, eene bogt van een zwaar touw uitsteken.
Pléteax, ni. [Pêche] Werktuig n. tot krom
-buigndervschok.
Pléthomérie, f. [Anat.] Overtal n. van lig
zes vingers). -- Pléthore, f.-chamsdeln(b.v
[Méd.) Volbloedigheid, volsappigheid; opvulling der
bloedvaten, pl e t h ó r a f. — Plethorig5le, adj.
Volbloedig, overrijk aan vochten, p l e t h o r i s c P.
— Ook als subst. m. en f. Un, Une pl-, een, eene
volbloedige.
,

Pléthre of Plethron, m. [Anc. métrol.]

Oud-grieksche lengtemaat, ongeveer = 31 meters,
plethron n.
Pléthynticon, m. [A.nc.litt.] Gebruik n. van
't meervoud in plaats van 't enkelvoud.
Pleuupleu, m. [I. n.] (pop.), z. v. a. PIVERT.
t Pleeirahle, adj. Beweenenswaard.
Pleural, e, adj. [Méd.] Het borst- of ribbenvlies betreffend. — Pleuuralgie, f. [Died.] Zij
pijn f., onder de ribben. — Pleuralgi--dew,
que, adj. Het zijdewee betreffend, pleurdtgisch.
t Pleurand, m., -e, f. .huilebalk m. en f.,
grijner m., gr jnster f.
Pleiirant, e, adj. Weenend, schreiend, tra
stortend: Homme pl -, Femme pl -e.
-ne
Pleure, f. [Méd.] , z. v. a. PLÈVRE.
Pleuré, e, adj. (en part. passé van pleurer):
Personae pl -e sincèrement, opregt beweend persoon m. Homme pl- des pauvres, door de armen
beweend man.

PLEURORTHOPNEE.

27

se pleure soi-même an pleurant les autres, wanneer men anderen beweent, beweent men zich zelven. On ne la pleure que d'un oeil, men heeft
hein slechts in schijn beweend. — Cat avare pleure
le pain qu'il mange, deze gierigaard gunt zich het
brood niet, dat hij eet. -- (Anc. loc. prov.) Ce que
maitre vent at valet pisure sopt toutes larmes
perdues, wat de heer wil hebben, moet zich de
knecht laten welgevallen. — SE PLEURER, V. pr.
Beweend worden. — Elkander beweenen.
I Pleurerie, I. (burl.) Geween, geschrei, gekrijt
n.
(schapen.
Pleures, f. pl. [Anc. corn.] Wol f. van doode
Pleurésie, f. [Méd.] Ontsteking van de pleura
of het ribbenvlies; zijdesteek m., p 1 e u r i s, p 1 e uresie of pleuritis f. — Pleuirétique, adj.
Jan borstvliesontsteking lijdend of daaruit voort
Homme, Femme pl -, of als subst. Un,-vloeijnd:
Une pl -, een lijder, ljderes aan 't zijdewee, een
pleurislyjder m., -ljderes f. — Sang pl -, bloed, dat
hem of haar, die de pleuris heeft, wordt afgetapt,
pleurétisch bloed n. — [H. n.] Met anders gekleurde zijden dan 't overige des ligchaams.
Plenreuur, m., -ease, f. Huilebalk m. en f.,
grijner m., grjnster f., hij of zij, die gedurig en
vaak zonder reden schreit. — PLEETREURS, M. pl.,
PLEUREUSES, f. pl. [Ant.] Gehuurde schreiers m.
pl. en schreisters f. pl. bij de begrafenissen. —
PLEUREUR, EUSE, adj. Weenend, krijtend, jammerend: Ton pl-, Mine pl -suss, weenende toon m.,
klagelijk gelaat a.--- [Bot.] Saule pl -, treurwilg m.
— [H. n.] Singes pl -s, of als subst. PLEUREURS, m.
pl. Huilende apen, huilers, z. v. a. SAPAJOUS. —
PLEUREUSE, f. [H. n.] Soort van Korenworm m.
— [Modes.] Pl-s, rouwband m., rouwfloers n.;
weleer breede handlobben f. pl. van effen batist in
den aanvang van den zwaren rouw. — Pleareuux, ease, adj., beter PLEUREUR, ELISE.
Pleuurique, adj. [Anat.] Tot het ribbenvlies
behoorend. — Pleurite, f. [Méd.] , z. v. a. PLEU--

RÉSIE.
Pleuritides, f. pl. [Mus.] Zékere orgelregis-

ters, die rijzen of dalen, om den wind in of uit de
pijpen te laten. (TIQUE.
Pleuuritigtae, adj. et subst., z. v. a. PLEUREPleuurnieher, v. a. (fam.) Grijnen, een hui lend gezipt zetten, veinzen te schreijen (gelijk kinderen doen, die iets willen afdwingen). — Plesirnieherie, f. ((am.) Gegrjn, gejank n. — lesurnieheur, €n., -euise, f. Grjner in., grijnster f.,
huilebalk in.
Pleuarobranehes, m. pl. [H. n.] Zijdekien-

wees m. pl. (soort van weekdieren). — Pleurocarpe, adj. [Bot.] Met aan de zijden der sten
zittende vruchten. — Pleuroeéle, f. [Méd.]-gels
Breuk f. van het borst- of ribbenvlies. — Pieuroeyste, m. [U. n.] Zeeëgel m., wiens anus op
zijde zit. — Pleurodere, adj. [H. n.] Met op
Plenre-nnisère, Pleure-pain, m. (fam.) zijde zittenden hals. — Ple®irodontes, m. pl.
Eeuwige klager, zemelaar m., die altoos over [H. n.] Hagedissen f. pl. met buiten aan de kaak
slechte tijden klaagt; gierigaard. (Plur. Des pleure- bevestigde tanden. — Pleurodynie, f. [Med.]
Uitwendige borstpijn f., valsch zijdewee n., val
misère, Des pleure-pain.)
pleuris f. (ook fausse pleurésie, pleurésie-sche
Plecurer, v. a. Weenen, schreijen, tranen storzij
doet
rhumatisante
of rhumatismale geheeten. — Pleafait
-,
Elle
que
pl
huilen,
krijten.
ne
ten,
niets dan weenen. De quoi pleurez-vous? waar- rod.ynique, adj. De valsche pleuris betreffend,
over, waarom krijt, schreit gij? P1- á chaudes p le u r o d y'n is c P. — Pleuro-hyoïdien, adj.
larmes, heete tranen storten. I1 pleura de colère, et subst. m. [Ant.] Schouderbladspier f. van het
hij huilde van boosheid, toorn. On pleure à force tongbeen. — Pleuroneetes, n1. pl. [H.. n.] Op
de Tire, men schreit, wanneer men sterk lacht. — zijde zwemmende visschen, platvisschen (schollen,
Bien heureux ceux qui pleurent, car ijs seront botten, tongen, enz.). — Pleuronervé, e, adj.
consolés, zalig zijn de weenenden, want zij zullen [Bot.] : Feuilles pl-es, met zijderibben voorziene
vertroost 'worden. :Ie pleurez par sur mol, mais bladeren n. pl. — Pleeuropneunnonie of Pleapleurez sur nous at vos enfants, weent niet over ropéripnetinionie, t. [Méd.] Gelijktijdige ontmij, maar weent over u zelven en over uwe kin- steking f. van het borstvlies en de longen, longontderen. — Pl- aver des (of en) larmes de sang, steking met borstvliesontsteking gepaard. -- Pletitranen van bloed storten, bitter bedroefd zijn. — ropneuuenonique of Pleuropéripneatnloni(fam.) P1= comme un veau, janken, tranen met que, adj. Die dubbele ontsteking betreffend. —
tuiten storten. — (Loc. prov.) Il ne lui reste que Pleuurophone, adj. [H. n.] Met een vlies voor
— Pleuroptere, adj. j fí. n.] Door mid--zien.
les yeux pour pl -, hij heeft alles verloren, hij
heeft niets meer dan tranen. P1- d'un oeil at rice del van zijvliezen vliegend. — Pleuropyèse, f.
de l'autre, schreijen met het eene oog en la qchen [Méd.] Borstvliesverettering, p 1 e u r o p y é s i s f.
met het andere. — Les yeux lui pleurent, het — Plearorhizé, e, adj. [Bot.] Met op zijde
water loopt hem uit de pogen, de oogen tranen zittenden wortel. — Pleurorrhée, f. [Méd.]
hem. — La vigne pleura, de wijnstok druipt. Ophooping of ziekelij ke uitstorting van een of ander vocht in de borstvlieszakken, 1)1 e u r or r h a' a f.
PLEURER, P. a. Beschreijen, beweenen, betreuren: 11 pleure la mort de son père, hij be- -- Pletirorthopnée, f. [Méd.] Belemmerde
weent den dood zijns vaders. P1- des péchés, over ademhaling f. door Bene borstvlieskwaal, zijde
zijne zonden weenen, zijne zonden beweenen. — On
dat den lijder alleen in opgerigte houding-wen.,

148

PLIER*

PIAEUROSPASME

vergunt adem te halen, p1 eu r a r t h a p n w a T. Pleurospasnie, m. [Méd.] Bo'rstvliesleramp I.
- Pleurospasrnottiqtie, adj. De borstvlies
kramp betreffend. - Pleurothotonos, al. (pr.
—noce) {Md.] Zijwaarische liqcliaamskromminul f.
ten gevolge van tdtanos of regtstijvigheid.
Pleurs, m. p1. (van 't niet meer gebruikelijke
enkele. pleur, dat eigenlijk pijnlijke kreet beteekende) Tranen m. p1. Verser, rigandre des p1-, trawen vergieten at storten. Toute Ia ville ëtait en
p1-, de gansche stad was in treurigheid verzonken.
Banner an libre cours it ses p1-, zijne tranen den
loop geven. - Essuyer sas p1-, zich troosvrijen
ten. Essayer les p1- de qn., iemand troosten. Etre tout en p1-, Se nyer dans les p1-, Ure halgad, trempé de p1-, in tranen baden, diep bedroefd
zijn. - (poit.) Les p1- de l'aurore, de dauw m.
Les p1- de la vigne, het vocht, dat uit de pas gesnoeide wijngaard-ranken vloeit.(kel m.
Pleutre, m. (tris- fain.) Ploert, lomperd, kin± Pleuviner, V. ifll7). Zacht régenen.
Pleuvoir, C. imp. Rigenen: II pleuvra bientOt, 't zal welhaast regenen. Ii pleat a verse, a
seaux, het stortregent, het regent, dat het piet,
als of het met emmers van den hemel gegoten werd.
Je crams qu'il ne pleuve, Ik vrees, dat het zal
regenen. II a fort plu, het heeft sterk geregend. (lam.) II ; pleat comrne dans la rue, de regen
dringt in dat huis overal door. - (fig.) Je Wen al
non plus quil en pleut, ik heb er geen sikkepitje
van. - (Lan. prov.), Z. DÉGOUTTEIt, ECOUTE-SILPLEUT, ECUELLE, MERGER1E, PARIS. II faut que jy
aille, quand II pleuvrait des pierres, des hallebardes la pointe en bas, ik moet er heen, al regende
't ook steenen. - Ce sont nues et vents sans p1-,
dat zijn niet dan ijdele beloften. - Pleuvoir wordt
door analogie Ook van velerlei dingen gezegd, die
in menigte uit de hoogte vallen: Ii plant des bornbes, des boulets, des balies, het regent bommen,
kanons-, geweerkogels. Faire p1- sur qn. une grôle
de coups, iemand eene duchtige dragt slagen geven.
(fig.) 11 pleut des brochures, de mauvais vers,
het regent vlugschriften, slechte verzen. - Ook
met een subst. tot onderwerp of als v. n. gebizigd:
L'argent pleut cbez lui, bij hem regent het geld.
Plèvre, f. [ Anat. ] Ribben- of borstvlies a.,
pl e u r a f. - Phvrique, adj. Tot liet ribbenvlies behoorencl.
Plexéoblastes, M. p1. [Bot.] Planten f. p1.
met dubbele zaadlobben. - Plexiebrouomètre, in. [Phys.] Soort van chronometer of tijdmeter in.
]P lexiforme, adj. [Anat.) Viechtvormig, vlechtaardig. - Plexipède, mij. [Bot.] Met een' uit
vezetvlechtsel bestaanden steel of stengel. - Piexfls , in. (pr. plé-ksuce) [Anat.] Vlechtsel of
weefsel D. van vaten en zenuwen, zenuwvlecht,
vaatv lecht t.. plexus M.
Pieyou, in. [Agric.] Rijsje of teentje ii. om
den wijngaard te binden. - Dekmat f. der tuinlieden. (Men schrijft ook pilon).
Pu, in. Vouw, plooi; bogt t.; rimpel in. Faire
un pIl a une étotfe, a une feuiiie de papier, eene
vouw in eene stof, in een bloei papier leggen. Iiernettre une éto ffe dans ses pils, eene stof weder
in hare vroegere vouwen leggen. Les pIls dune
manche, de plooijen eener mouw. - Un habit qui
ne fait pas an ph, een rok, die aan 't lijf als geschilderd zit. Cat habit a pils son ph, dat kleed
n aangenomen, heeft
heeft Zijne blijvende plooije
zich naar 't lijf gezet. - (Loc. lig et prov.) Ceia
pas
un
petit pil, pas le mainpil,
ne fera pas an
dre pil, die zaak zal niet de minste tegenkanting
vinden, zal zonder tegenstand doorgaan. - ( fig.)
Gewoonte, hebbelijkheid f. Vous avez pris on mau
(jij hebt eene kwade gewoonte aangeno--valspij,
men. Donner un bon pil aux jeunes gans, de jonge
lieden goede gewoonten bijbrengen, hun karakter
naar behooren vormen. Ii a prk son pil, hij verandert niet meer, zal niet anders worden. Donner
un bon pil a nile affaire, eene zaak in de beste
plooijen schikken, haar cviie goede wending geven.
- (Loc. prov.), Z. CAMELOT. -- Le pli lu bras,
du jarret, de elleboog, de knieboog. - Les pus
dun ruisseall, dune rivière, de bopten, kronketin gen eener beek, eener rivier. - ( fig.) Les pus at
les repiis du coeur, de geheimste schuilhoeken of
verborgenheden van liet hart. - Avoir des pils au
-

-

front, an visage, rimpels in 't voorhoofd, in 't gezigt hebben. - Omslag in. van een' brief, de brief
zelf. J'ai reçu deux iettres saus le même pil, Ik
heb twee brieven onder dein couvert of omslag ontvangen. Vous trouverez sons ce pli ie papier qua
vous m'avez demandé, gij zult hierbij ingesloten
het gevraagde papier vinden. - [Constr.] Inspringende hoek in . van een' muur (in tegenstelling met
coude, uitspringende hoek). - t [Man.] Pil de
lembouchure, gewricht a. of breuk t. van 't mondstuk des gebits. - Donner un bon pil a un che
z. v. a. PLIER un cbevai. - [Mar.] Pij de-val,
câbie, Z. PLET.
S Pliable, adj. Buigzaam, vouwbaar: Ce bols
West pas p1-, dit hout laat zich niet buigen. (fig.) Avoir i'esprit p1-, een' buigzamen, rekkelijken
geest hebben. - P li age, in. liet vouwen of plooijen; vouw, plooi f. Le p1- da iinge, des étoffes,
he vouwen van 't linnengoed, van de stof/en. Le
Pl des feuiiles irnprimées, het vouwen der gedrukte bladen. - Un p1- fait avec som, cane netjes
gelegde vouw of plooi. - Pliant, e, adj. Buigzaam, ligt te buigen: Branche p1-a, buigzame lak m.
- (fig.) Caractère p1-, buigzaam, gedwee, inschikkeljk, toegevend karakter n. - [Econ. dom.] Siège
-

Pl , of als subst. PLIANT in. - Vouwstoel m. Table
-

p1-a, neerslaande tafel t., tafel met nederslaande
bladen.
Plica, f. [Mid.], Z. PLIQIJE.

Plicatif, ive, adj. [Bot.] Om zich zelven opgevouwen; ordeloos opgerold. - Plicatile, adj.
[Didact.] Met geplooide oppervlakte; voor toevouwing of zamenplooijing geschikt, daartoe geneigd.—
Plicatnie, t. [H. a.] Vouwschelp f., eene tweeschalige, oestervormige schelp. - Plicature, f.
[Chir.] Het buigen der gebroken beenderen. Plicifère, adj. [H. a.] Vouwen of plooijen hebbend. - Pliciforme, adj. [H. n.] Plooivormig,
vouwaclitig. - Piieipenne, adj. [H. a.] Met
overlangs gevouwen vleugels (van insecten). - PLI(JIPENNES, in. p1. Kokerjuffertjes a. p1., netvieugeige insecten met kokervormig opgerolde vleugels
l

(frigane) . (CARRELET.

Pile, t. [H. a.] Bot f. Pile fraache, z. v. a.
Piié, e, adj. (en part. passé vanpiier): atoffes
pl-es, gevouwen stoffen t. p1. Linge p1-, opgeeouwen linnengoed n. Un roseau p1-, een gebogen rietstok rn. - Voiles p1-es, geree fde zeilen a. p1. Pavillon p1-, vastgezette vlag f. - Un esprit p1- sous
Ie joug, een onder 't juk gekromde geest m. PIié, m. [Danse] Kniebuiging t. Faire das pl-s,
Pl i s of kniebuigingen maken. - Pliernent, m.

[Rel.] Het vouwen (pliage).

Pliei-, V. a. Vouwen, opvouwen, een- of meermalen beslaan of dubbel leggen: Pl- da linge, des
habits, des serviettes, linnengoed, kleederen, servetten opvouwen. PJ- une lettre, eemien brief youwen, toevouwen, digt maken. Pl- des feuliles imprimèes, gedrukte bladen vouwen. - ( fi g. etfam.)
Pl- Ia toilette, zich met iemands kleederen uit de
voeten maken.— [Mil.] Pl- bagage, opbreken, oppakken; - (fig.) zich uit het stof, uit de voeten maken;
Z. ook BAGAGE, PAQUET. —Buigen, krommen, krom
buigen: Pl- de l'osier, des branches darbre, teen,
boomtakken buigen. - Pl- le bras, Ia jambe, le
coude, le genoa, den arm, het been, den elleboog,
de knie buigen. - Pl- les mains, de handen zasnenleggen, vouwen. Pl- les épauies, de schouders

ophalen. - (fig.) Pl- les genoux devant Ie veau

dor, zijne knieen vow' 't gouden kalf buigen, het
gouden kalf aanbidden. - (fig.) Buigen, schikken,
onderwerpen, doen toegeven, gewennen: Pl- son
caractère aux circoastances, zijn karakter naar
igen, schikken. Plde omstandigheden buigen, wijz
an jeune homme b Ia règie, een' jongeling aan
den regel pewennen. Pl- son esprit aux voiontës
dun maître, zijnen geest aan den wil eens meesters onderwerpen. - Pl- la lol aux divers cas qui
se présenteat, de wet naar de verschillende voorkomende gevallen buigen of plooijen. - [Man.] Plan cheval, een paard buigen, afbuigen. Pl- Un
dheval a droite, a gauche, een paard gewennen,
zich regts of links te wenden. - Man.] Pl- Ie pavillon, den hals van de vlag vastzetten (om haar
liet klapperen te beletten). Pl- la toile, een rif insteken. - Pl- an bordage, eene plank buigen, krommen, branden, stoven. . PLIER, V. a Vou-

w is: Pl- en deux, en quatre, in tweeën,

in vierene

PLIEUR

PLOMB.

vouwen. — Krom worden, buigen, in- of doorbui
baton qui plie, een stok, die buigt. Un-gen:U
plancher qui plie sous le faix, een vloer, die onder den last doorbuigt. — ( fig. et prov.) Ii vaut
mieux pl- que rompre, 't is beter te buigen dan
te breken: beter toe te geven dan zich door tegenstand te schaden. C'est un roseau qui plie h tout
vent, hij is als een riet, dat de wind heen en weder
beweegt, 't is iemand zonder karakter 0/' zel fstandigheid, die met alle winden waait. — ( fig.) Pl sous le poids des affaires, des armies, gebukt gaan
onder den last der zaken, der jaren of des ouderdoms. — [Mii.] Deinzen, wijken: Les ennemis
plièrent à in première charge, de vijand week,
deinsde bij den eersten aanval. — [Mar.] Hellen;
Overhellen, óverhangen, óverhalen: Ce vaisseau plie
sur tribord, sur bibord, dat schip hangt (or haalt)
aan stuurboord, aan bakboord over. Pl- sous voiles,
overhalen, krengen. — (fig.) Toegeven, zich onderwerpen, zich schikken: Pl- sous les luis de la ne
zich naar de wetten der noodzakelijkheid-cesité,
schikken. Faire tout pl- sous sa volonté, alles aan
zijnen wil onderwerpen, alles voor zijnen wil doen
bukken. I1 ne pliera pas, hij zal niet toegeven. —
SE PLIER, V. pr. Buigen, zich krommen: Un arbre
qui se pile sous ses fruits, een boom, die onder
zijne vruchten buigt. Un vieillard qui se plie sous
ie poids de l'age, een grisaard, die onder den last
des ouderdons gebukt gaat. — ( fig.) Zich onder
of schikken, toegeven: Se pl- aux caprices-werpn
d'autrui, zich naar eens anders luimen schikken.
Se pl- aux usages du monde, zich naar de gebruiken der wereld voegen of schikken.
Plïeur, m., -ease, f. [Tech.] Vouwer m.,
vouwster f.: Pl- de drags, lakenvouwer. Plieuse
de livres, boekenvouwster. — Als adj.: [H. n.]
Chenilles plieuses, rupsen f pl., die in een blad,
dat zich om haar zamenrolt, hun spinsel maken.
Plinger of Plonger, V. a. [Tech.] De kaar
eerste indompeling in 't smeer geven.-senpitd
-- Plingeure, m. (pr. — jure) Het indoopen
der pitten in de gesmolten talk.
]Plinthe, f. [Arch.] Plint f., onderst gedeelte
van den zuilsokkel, eene plaat in den vorm eener
vierkante, soms ook veelhoekige tafel, waarop onmiddellijk het basement der zuil rust. — Platte
strook of lijst, die om een gebouw loopt en de ver
afscheidt, gording f. — [Artill.] Plint,-diepng
kleine sieraadband aan een stuk geschut. — [Anc.
chic.] Plinte of plinthium n., voormalig werktuig
tot het zetten van ontwrichtingen of breuken. —
[Ant. gr.] Een in den vorm des trapeziums opgesteld leger, welks breedste zijde naar den vijand
was gerigt.
Plioir, m. Vouwbeen n. — [ Pêche] Simplankje n. (om hetwelk liet hengelsnoer gewonden
en bewaard wordt) . — [ Tech.] Nokpanvorm in.
der steenbakkers; — vouwtafel f. ; vouwmes n. voor
de geweven stoffen; — buigtang f. des kastenmakers.
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Plistobolinde, m. [H. any.] Zeker dobbel
Ouden, waarbij men om de meeste oogen-speln.dr
of punten wierp.
Ploc, m. [Tech.] Koehaar n. — Slechte wol f.,
uitschot n., afval m. van wol. — [Mar.] Haarbekleeding f. onder de buitenhuid, uit koe- en ander
haar, gestampt glas, enz., alles met teer doortrokken, bereid. (kaarding f.
IPlocage, n1. [Tech.] Het wolkaarden; wolPlocainie, f. [Bot.] Soort van zeegras, p l ocamium n. (mos n.
Ploearie, f. [Bot.] Soort van bengaalsch korstPloie- ressort, m. [Tech.] Veêrjzer n., veérbuigtang f. (der geweermakers). (garrot:).
Plomard, m. [EL n.] Wijfjes klappereend
Plomm,b, in. [Minér.] Lood n. Pl- natif, vierge,
gedegen lood, maagdenlood. P1- en feuilles, blad
Pl- en lames, platlood. P1- en saumons, lood-lod.
in zalmen or blokken, bloklood. Pl- à rabat, gestreken lood. P1- bleu, blaauw of saksisch lord.
Pl- jaune of molyhdaté, gele looderts. Pl- noir of
Pl- phosphaté altéré, zwarte looderts. P1- chromaté of Pl- rouge de Macquart, Macquarts roode
looderts. Oxyde de pl -, loodoxyde, z. MASSICOT.
Deutoxyde de pl -, tweede loodoxyde, menie (vgl.
MiNIUMi) . Pl- réniforme, loodnieren f. pl., soort van
siberische looderts. Sulfate de pl -, zwavelzuur lood.
Sulfure de pl -, zwavellood, loodglans m., galéna f.
Pl- d'oeuvre of de liquation, werklood, zilverlood.
P1- de ressuage, uitzijglood. Blanc de pl -, lood
Pl- miiiaré of Pl- carbonaté aciculaire-witn.
d'Hauy, loodglimmer n. PI- bacillaire carbonaté,
P1- en prismes of baguettes, looderts met zuilvormige kristallen, lood van Haley. P1- compacte sul fure, loodspiegel m. Pl- d'écumage, zilverhoudend
proeflood. — Mine de pl -, z. GRAPHITE. -- Des
tuyau.x, Des gouttières de pl -, boden pijpen, goten f. pl. Cercueil de pl-, looden doodkist f. —
(Loc. fam.) Etre en pl- (nu verouderde uitdruk king), in eene looden kist liggen, dood zijn. Changer son or en pl -, een' slechten ruil doen. Nager
comme une balie de pl -, comme un chien de pl-,
als een baksteen zinken, niet kunnen zwemmen.
z. ook CUL, DAGUE. — [Typog.] Lire sur Ie pl -,
van den vorm af lezen.. -- [Bil.] Lood n., looden
kogel m., scherp n. La place capitula faute de
pi-, de stad kapituleerde uit gebrek aan lood. —
— Menu pl -, hagel, schiethagel m. --- (fig. et ram.)
N'avoir plus ni pl- ni poudre, aan al het noodige
gebrek hebben. — (/am.) Mettre du pl- dans la
tête de qn., iemand een' looden pil te slikken geven, hem met een geweer- of pistoolschot het hoofd
verbrijzelen; (fig.) iemand gezonde kennis, bezadigdheid, ernst bibrengen. 11 a du pl- dans la
tête, hij heeft een gezond oordeel, is een verstandig
man. — [Con., Manut.] Lood, zegellood, plombeerlood, klein looden zegel of merkteeken, dat aan
de stoffen wordt gehecht om hare echtheid, hoedanighei of vereischte lengte te doen blijken, of om
te toonen, dat de regten van goederen betaald zijn.
Pion, m. [Agric.], z. PLEYON.
— [Constr.] Lood, schietlood n. Voir avec un pleene
in
Povlecht,
Plique, f. [I%léd.] Poolsche
len vaak voorkomende haarziekte, die uit onzui- si une muraille est drol' e, met het schietlood onvere sappen haren oorsprong neemt,. p 1 i c a f. Pl- derzoeken of een muur regt of te lood staat. Plmultiforme, medusa-hoofd n. — Pliclué, e, adj. a niveau, waterpaslood. — [Mar.] P1- of Pl- de
Met plica behebd. (PLEURES. sonde, lood, dieplood, peillood, lood om te peilen
Pils, m. pl., of als adj. Lames pi-, z. v. a. or te boden. — (Loc. fig. et prov.) deter son plPlissage, m. [Tech.] Het plooijen; plooiwerk, sur qc., z. JETER. — [Econ. dom.] Looden (soms
plooisel n. — Plissé, e, adj. (en part. passé van ook steenen of houten) bak m. op de verschillende
plisser): Collerette bies pl -e, goed geplooid hals verdiepingen eener woning, om daarin het spoel[ Bot.] Feuilles pl -es, geplooide bla--kragjen.— water te werpen. -- Volksnaam van het sekreetderen n. pl. Ecorce pl -e, geplooide, gerimpelde putten -gas, z. MITTE; ook van de daardoor te weeg
schors f. — Ook als subst.: Le pl- dune chemise, gebragte verstikking. — Colique de pl -, Z. CGLrhet plooisel aan een hemd. — [Bot.] Petits pl -s, QUE. — [Hist.] Officier du pl -, Frère du pl -, bekleine soort van paddestoelen m. pl. — Plisse- ambte aan 't roornsche hof, die met het plornbéren
ment, m., z. v. a. PLISSAGE. — Plasser, v. a. der bullen is belast. P1-s de Venise, naam der
Plooijen: P1- la jupe dune robe, den rok van een' voormalige martelkerkers onder de boden daken
japon plooijen. — Ook als v. n.: Ces rideaux plis- van 't paleis van Sint-Marcus te Venetie, loodkasent trop, plissent mal, die gordijnen hangen in 7ners F. pl. -- Siècle de pl -, boden eeuw f. (de lie en
te veel, in verkeerde plooijen. — SE PLISSER. v. pr. 12e eeuw). — [Tech.] Looden zoutpan f. of zoutketel m. (inz. in Normandië). Pl -s de vitres, reeGeplooid worden; plooijen krijgen.
Plisson, m. [Cuffs.] Zékere lekkere melkspijs f., pen lood voor glasruiten, ruitenlood. — [H. n.
die men herhaaldelijk warm maakt en koud laat Volksnaam van den hamervisch (rnarteau). worden, tot dat de room van boven rimpels of PLOMB, loc. adv. Te lood loodregt, regtstandiq,
perpendiculair. Mettre, Dresser i p1- une murailplooijen krijgt.
Plissure,f. Het plooijen, de plooimanier, kunst f. le, Benen muur te lood zetten, optrekken. Le soleil
)T donne (bat, tombe) h pl -, de zon schiet daar
zij
verá
la
pl
-,
riep
van plooijen: Elle n'entend
staat van 't plooijen niets. — Vele plooijen bijeen, hare stralen loodregt neder. — (fig.) Ce reproche
donne a pl- sur vous, dat verwijt treft bij u den
plooisel n.
;
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PLOMBAGE

-

spijker op den kop, komt bij u juist van pas. a PLOMB wordt ook als subst. gebruikt, maar dan
als één woord geschreven, z. APLOMB.
Plowbage, m. Het bekleeden met lood, liet
plombdren, z. PLOMBER. - [ Aguie.] Het vast slaan
of stampen der bezaaide aarde. - [Chir.] P1- des
dents, het plombdren der tanden, liet aanvallen of
vol gieten der holle tanden met lood.
]P lombagine, t., Z. GRAPHITE; DENTELAIRE.
- Plombagtnées, t. p1. [Bo t ] Loodkruzdplanten t. p1.
Plombate, ni. [Chiin.] Loodoxyde-zout n.
Plonibateur, m. [ [i ist.], z. V. a. Officier du

plomb, Z. PLOMB.
Plombé, e, adj. (en part. passé van plomber):
Vaisselle p1-e, verglaasd pottegoed n. - Marclian-

dises p1-es, geplombeerde (met liet boden merk voorziene) goederen n. Pl. - Dents p1-es, geplombeerde
(met lood gevulde) tanden m. p1. - Canne pl -e,
met lood beslagen stok M. - PLOMBE, E, adj Loodkleurig, loodbleek: Visage p1-, loodkleurig gelaat i.
- [I i. n. ] Couleuvre p1-c, loodkleurige adder t.
(fig.) Tête pi-e, liqtzinni.q, onbezonnen mensch.
- PLOMBE, M. [Tech.] Uitgebrand loodwit n.,
waarmed de snede der rouwboeken wordt bestreken. - [H. n.] Soort van lipvisch m. - Ploni
bée, f. [Anc. mi].] Pijl, met eene boden punt of
kop, met lood beslagen pijl m. - Met lood beslagen knods f. - [ Peche] Looden snoer n., snoer
met boden kogels aan 't ondereindë van sommige
netten. - [ Tech. ] Menieverw t. - Loodlijn f. t Plonibement, m. , z. v. a. PLOMBAGE.
Ploniber, v. a. Met lood voorzien, bekleeden
of beleggen: Pl- des fil ets, netten met lood bezwaren, netten boden. - P1- les faltes dun toit, den
nok van een dak met lood beleggen. - P1- une canne,
eenen rotting of stok aan de einden met lood voorzien. - [ Mar.] P1- les parois intérieurs des dalots, des écubiers, de spijgaten, de kluisgaten binnenwerks met lood bekleeden. - Verglazen, gleisen, een glazuur van loodoxyde geven (aan 't pottegoed). - [ Dent.] Pl- une dent, eenen (hollen) tand
P lo m b dre n, niet lood. aanvullen of volgieten. [Corn., Donau.] Met lood stempelen of verzégelen,
met een zegellood of boden merk voorzien, een
boden teeken aanhangen, p 1 o m b i re n: PL- des
ballots, des coifres, balen, koffers ploinbdren (ten
blij/ee, dat er cie regten van betaald zijn). P1- une
pièce de drap, de toile, een stuk laken, een stuk
lijnwaad plombéren (om de fabrjk, de hoedanigheid der stof, hare ellemaat aan te duiden). (Dipl.] Pl- une bulle, un brei, eene (pauselijke)
bulle of breve met het boden zegel voorzien. [Agric., Hort.] Vast treden, vaster maken, ineen
slaan of stampen (den grond, de aarde): Pl- une
terre rneuble, een' lossen grond vast treden, ineen
werken. - Les pluies plombent la terre, de grond
wordt door den regen vaster gemaakt, zamengepakt. P1- un arbre, de aarde rondom eenen boom
vast treden of stampen. - [Constr.] Looden, den
loodregten stand door middel van liet schietlood
geven of onderzoeken: Pl- les couples dun vaisseau, de spanten van een schip te lood zetten. Plun mur, eenen muur boden, den loodregten stand
van een' muur onderzoeken. - [Mar.] Pl- un
vaisseau, een schip zwaar bebailasten. - [ Tech.]
Twee voorwerpen aaneen soidéren. - Pl- Ia tran
clie dun livre, de snede van een boek wit maken.
- SE PLOMBER, v. pr. Gelood, geplombeerd worden. - Vaster worden, ineen zakken (van den
grond).
Plomberie, t. Loodgieterj t., loodgieters/tandwerk; loodwerk, loodgieterswerk n.; loodgieterswerkplaats t.
Plombeur, m. Plombeerder, aanhechter der
boden merken op de goederen. - [Hist.] , z. v. a.
Officier du plomP, z. PLOMB.
Plombides, t. p1. [Minér.] Loodmetalen n. p1.,
liet lood en zijne verschillende verbindingen.
Plombiet-, m. Loodgieter m. - Ploinbier,
ière, adj. Loodachtig, naar lood gelijkend.' Pierre
plombière, loodsteen m. - Plombi/tre, t. [Conl.]
Soort van zeer welsmakend vruchtenijs n.
Plombifère, adj. [Minér.] Loodhoudend, loodbevattend. - Plornbiqne , adj. [Chim.] : Oxyde
p1- , loodoxyde D. Sels pl -s, loodoxyde-zouten n. p1.
Plomboir, m. [Dent.] Werktuig n. tot het
plombiren der tanden.
-

-

—

PLONQEIJR.

Plon,ée, t. [Tech.] Faire les pl -s, eenensteen
tot op het midden glad behouwen. - [Pêehe],
z. v. a. PLOMBEE.
t Plonimei', v. a. Verglazen, z. v. a. PLOMBE R . - Plonrnet, m. [Constr.] Schietlood n.
(plumb). - t (Loc. prov.) Mener une vie sans
règle et sans pl-, een uitspattend, liederlijk leven
leiden.
Plou, m. [Bot.] (pop.), z. v. a. OSIER.
Plougé, e, adj. (en part. passé van plonger):
Cruche p1-v dans lean, in 't water gedompelde
kruik t. - Poignard p1- dans le sein, in de borst
gestooten dolk m. - Femme pl -e dans Ia douleur,
in droefheid verzonken vrouw t. Jeune homme p1dans l'dtude, in de studie verdiepte jongeling m.
- [Bot.] Plantes pl -es, onderblijvende waterplanten t. p1. - [Tech.] Chandelle pl -e, getrokken
(niet gegoten) kaars f. - Plongeaut, e, adj.
In nederwaartsche rigting, van boven naar onderen:
Vue pl -e, uitzigt n. van boven naar de diepte. Feu
Pl , naar beneden gerigt schot, plongeerschot n.
Plongée, t. [Fort.j Val m. of afdaking 1. van
de bovenvlakte der borstwering. - Tirer de of par
p1-, plongeerschoten doen, van de hoogte naar de
laagte schieten.
Plongernent, m. (woord van Voltaire) Indompeling 1. (bij den doop).
Plongeon, m. Het duiken, indompelen. Faire
Ie p1-, duiken, bij 't zwemmen onderduiken; (fig.
et ram.) bukken als men hoort schieten; ook: eene
berisping of bespotting ontduiken door zich weg
te maken; uit zwakheid of vrees toegeven; (pop.)
sterven. - [Artif.] Waterzwermer, waterkogel m.
(die in 't water schiet en er onuitgedoofd weder
uitkomt. - [H. n.] Duiker m., duikeend t., duikelaar m. [colymbus, plotus]. Pl- de mer, z. v. a.
MACAREUX. Pl- de rivière, Pl- commun of Mangeur de p10mb, rivierduiker (zeer moeijel(jk te schieten wegens de snelheid waarmede hij bij 't panvuur onderduikt). Grand p1-, groote duiker, ijsduiker. Pl- huppi, kuifduiker. - Somtijds ook
de naam der velgans (manchot).
Plonger, a. a. indompelen, onderdompelen. Plun sean dans l'eau pour le remplir, eenen emmer
in t water dompelen om hem te vullen. Plonger un
homme dans l'eau, iemand in 't water dompelen;
[Mar.] Eenen man van de ra doen vallen, hem
kielhalen. - Instooten, indrijven: Pl- an poignard
dans le sein de qn., iemand een' dolk in 't hart
stooten: (fig.) iemand eene allergrievendste smart
aandoen. - (fig.)Les débordements l'ont plongd
dans la misère, zijn
e uitspattingen hebben hem in
ellende gestort. L'ingrat ma plongé dans an goulTre
de maux, de ondankbare heeft mij in een' afgrond
van rampen gestort. - PLONGEB, v. n. Duiken, onderduiken, dompelen: Cet homme plonge comme
an canard, die man duikt als eene eend. Machine
a p1-, duikertoestel m., duikerklok t. - [Mar.]
Pl- dans l'eau, zakken, diep liggen, indompelen
(van 't schip sprekende). Ce vaisseau plunge trop
de l'avant, dat schip ligt in den kop, inden neus,
is van voren te veel ingedompeld. - (fig.) Mdite
Ie prdsent, plonge dans lavenir, overpeins liet tegenwoordige, verdiep u in de toekomst. - Eene
nederwaartsche rigting hebben, van boven naar beneden gaan: [Mi ] .] (Jo coup de canon tiró en
plongeant, een nederwaarts gerigt kanonschot n. Pldans un retranchement, eene verschansing van
boven naar beneden beschieten, in eene verschansing
schieten; ook: in eene verschansing kunnen zien.
Du haut du Panthuon, on plonge sur tout Paris,
van den top des Pantheons blikt men op geheel
Parijs neder. - SE PLONGER, v. pr. Zich indomVelen, duiken. - (fig.) Se p1- dans le sang de qn.,
in iemands bloed baden, hem vermoorden. - Se
p1- dans le vice, zich geheel aan de ondeugd overgeven.
-

t Plonget, m. [H. n.], z. v. a. CASTAGNEUX.

Plongeur,m.Duiker m., inz. de geoefende dusfier, de duiker van beroep: On pêche le corail, Ia
perle, l'éporige a l'aide de pl -s, door middel van
duikers vischt men koraal, paarlen, spons. Cloche
du p1-, duikerklok t. - [Tech.] Schepper of kuipgezet m. in de papierfabrjken. - Dompelaar, duikelaar, perspompzuiger m. - PLONGEURS, M. Pl.
(of als adj. Palmipèdes pl -s, Oiseaux pl -s) [H.n.]
Duikelbaars, duikers m. pl., duikeenden t. p1., duikerachtige piatvoeters m. p1.

PLO]NGEURE

--

Plongeure, F. (pr. —jure) [Tech.] Het scheppen met den papiervorm.
Plonnure, f. Verglaasd pottegoed of aardewerk n. (LOQUETTE.
Ploque, f. [Tech.] Blad n. gekaarde wol; z. v. a.
Ploquer, V. a. [Mar.] De haarbekleeding aan
koehaar op de buitenhuid plakken (vgl.-breng,
PLOD) . — [ Tech.] Verschillend gekleurde wol ondereen mengen. ('t kaarden.
Ploqueresse, f. [Tech.] Breekkam m. voor
Plot, m. Zeer zware voetbank f. — [Horl.]
Koperen klinkblokje n.
Plotères, m. pl. [H. n.] , z. v. a. PLONGEURS.
Plotoptere, adj., z. PLOCOPTERE.
Flouter, V. a. [Agric.] De aardkluiten klein
maken.
+ loutoeratie, f., z. PLUTOCRATIE.—SPloeutononlie, f. [bidact.] Wetenschap der rijkdommen, staatshuishoudkunde f. rol) .
Ploutre, m. [Agric.] Kluitenbreker m. (eene
Ployable , adj. Buigbaar . z. PLIABLE. —
.

Ploya ge, in., z. PLIAGE. — Ployé, m. [Jeu]

Term van 't pharao -spel, aanduidende, dat de
bankier regts en links twee gelijke kaarten (twee
zessen, twee heeren, enz.) gekeerd heeft. (Men zegt
ook plié en doublé.) — Ployer, v. a. Buigen enz.,
z. PLIER. (Player behoort tot den deftigen stijl en
tot de poëzij; in het dageljksch leven gebruikt van
plier.) — Ploye- ressort, ni., z. PLOIE- RESSORT.
Ployon, m., z. PLEYON.
]Ployore, f. rouw- of plooiwijze f. eener stof.
Pluche, f., z. PELUCHE.
Pluchoter, V. n. (weleer) z. v. a. EPLUCHER.

-- (nog tegenwoordig, vooral in 1i ormandië) naar
graankorrels krabben (gelijk de hoenders doen in
't stroo enz.). — Peuzelen (gelijk een kleine eter
doet, die hier en daar kleine stukjes uitzoekt) .
(Men zegt voor dit laatste ook plucoter.)
Pluie, f. [Météor.] Regen m. Une goutte de
pl -, een regendroppel m. Temps de pl -, regentijd m.
Un brouillard qui se résout en p1-, een mist, nevel,
die zich in regen oplost. Un manteau pour la pl -,
een regenmantel m. Ce chapeau ne pence point a
la pl -, deze hoed is waterdigt. Le temps se dispose, se met à la pl -, het weir zet zich tot regen.
Se mettre à couvert de la p1-, voor den regen
schuilen; (fig.) zich bergen, een appeltje voor den
dorst bewaren, zijne schaapjes op het drooge zetten.
— (fig.) Notre espérance s'en va en pl -, onze hoop
verdwijnt in rook. --- (Loc. prov.) Ce lont de
petites pl -s qui gátent les grands chemins, kleine,
telkens wederkeerende vertériingen putten een groot
vermogen uit. A la bonne heure nous a pris la
pluie, wij waren juist vóór den regen binnen: wij
hadden juist den tijd om het dreigend gevaar of
ongeluk te vermijden. Faire la pl- et le beau temps,
alles naar zijne pijpen laten dansen. Parler de la
p1- et du beau temps, over koetjes en kalfjes praten. Se cacher, Se jeter dans l'eau de peur de la
p1-, uit den regen in den drup loopgin. — (Pray.)
Après la pl- vient le beau temps, op regen volgt
zonneschijn, na lijden kont verblijden. Petite pl- abat
grand vent, Z. ABATTRE. — Une pl- d'or, een gouden regen m., milde giften, groote gunsten f. pl.
11 a fait tomber une pl- d'or sur cette famille,
hij heeft dat gezin met weldaden, gunsten, geschenen overladen. — [Artif.] Pl- de feu, vuurregen m.
— [Corn.] Pi- de feu, soort van blinkend droget n.
—[H. n.] Pl- d'or, d.'argent, goud-, zilverregen m.,
schelpen van 't kegelgeslacht.
Plui-pini, m., Z. V. a. PIVERT.
Plumage, m. Gevederte n., véderen f. pl., gezamenlijke veêren aan 't lijf eens vogels. — Pittmail, m. Vederstoffer, kleine stoffer of bezem m.
van vederen. — Phimard, m. [Tech.] Beslag n.
van den molenstander. — Pluniasseau , m.
Penneschachtje n. (aan pijlen, aan klavieren). —
Vederbezempje n. (plumail). — [Chin.] Wiek,
plukselwiek f. --- [Maréch.] Vederpennen f. pl. (in
de neusgaten der paarden gestoken, om een' overvloedigen afloop van slijmstof op te wekken). —
Plumasserie, f. Veder- of pluimbereiding f.,
handel m. in bereide vederen. — Pliimassier, m.,
-ière, f. Bereider of verkooper m., bereidster of
verkoopster f. van vederen tot sieraad. — Ook als
aáá.: Marchand pl -, Marchande pl -ière.
Plunnbagine, z. PLOMBAGINE.
Plume, f. Vogelveder, veder of veer, pen f.

PLUMEAU.
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L'áme de la plume, z. áME. Pl -s of Pennes remiges, rectrices, Z. PENNE. Pl -s tectrices, dekvederen. Le tuyau, La barbe, Le tissu de la barbe
des pl-s, de schacht, de baard, de baardvederen
der pennen. Pl -s d'autruche , struisvederen. —

Ook van de gezamenlijke vederen eens vogels gezegd: Cet oiseau mue, toute sa p1- tombe, die vo
ruit, hij laat al zijne vederen vallen. Acheter-gel
de ia volaille en pl -, levendig gevogelte knopen.
Lit de pl-, of ook wel enkel Pl-, vederbed n. —
Als sieraad of tooi bereide veder, pluim f.: Bouquet de pl -s, pluimbos m. Porter des pl -s à son
chapeau, verfren of pluimen aan zijn' hoed dragen.
— (Loc. fig. et prov.) Jeter la pl- au vent, het op
goed geluk, op het toeval laten aankomen. C'est
la plume de l'aigle qui dévore les autres, hij deelt
als de leeuw in de fabel: hij weet zich zelven al de
voordoelen toe te eigenen. Arracher à qn. une pl -,
une belle pl -, la plus belle pl- de l'aile, iemand
eene veér, eene schoone veêr, de schoonste veer uit
zijn' staart trekken, hem van een belangrijk voor
Avoir des pl -s de qn., iemand geld-delbrovn.
in 't spel afwinnen. Laisser des pl -s, de ses pl -s
dans une entreprise, bij eene onderneming verliezen. Z. ook AILS, ARGENT, BES:, PAON. — (Prov.) A
dure enclume, marteau de pl -, met geduld en moed
komt men alles te boven. La belle plume fait le
bel oiseau, de kleederen maken den man. — Cette
viande sent la p1-, dat vleesch is niet gaar (de kok
is te laat opgestaan). — [Chas.] Chien, Faucon
dressé au poil et à la pl -, een hond, een valk, die
op allerlei wild, op gevogelte zoowel als op hazen
enz. is afgerigt. — (fig.) II est au poil et à la pl-,
hij is van alle markten t' huis, is tot alles te gebruiken, overal voor berekend. — [Faut.] Bonner
une pl- a 1'oiseau, den valk zijn aagerregt (curie)
geven. --- [Cam. ] Alun de pl -, pluimaluin m.
S'chrj(veder, schrijfpen, pen f. Préparer
des pl -s, pennen bereiden; z. ook HOLLANDER. Botte
de pl -s, bos m. pennen. Dessin fait à la pl-, met
de pen gemaakte teekening f. Trait de pl -, pennetrek m. Cette pl- n'écrit pas bien, elle crie, die
pen schrijft niet goed, zij krast. Tailler one pl -,
eene pen vermaken, versnijden. — Prendre la pl -,
Mettre la main á la pl-, de pen opvatten, beginnen
te schrijven, te stellen. Poser, Quitter la p-, de
pen neêrleggen, met schrijven ophouden. Tenir la
pl-, de pen voeren, met het schrijfwerk in eene
vergadering enz. belast zijn, secretaris zijn, de notulen houden. Ce mot est resté au bout de me
pl-, dat woord is mij in de pen gebleven: ik heb
vergeten het te schrijven,. Ce mot s'est présente
au bout de ma pl , dat woord is mij van zelf uit
de pen gevloeid. Ecrire au courant de la p1-, Se
laisser aller au courant de la pl -, zijne pen den
vrijen loop laten, zijne gedachten nederschrjven,
gelijk zij zich voordoen. Consulter on homme de
pl -, des gons de pl -, eenen zaakvoerder, de penvoerders raadplegen. — Guerre de pl -, pennestrid m. — Pl- metallique, stalen pen. -- P1- de
bols, houten pen (tot het merken der balen enz.).
--- P1- géométrique, werktuig om allerlei kromme
lijnen te trekken, geométrische pen. — (fig.) Stijl m.,
schrijfwijze Avoir one bonne pl -, een' goeden stijl
schrijven. Cet écrit part dune p1- exercée, dat geschrift komt uit eene geoefende pen. P1- d'or,
d'airain, de fiel, rijke, Porsche, bitse of bijtende
stijl. 11 trempe sa pl- dans le fiel, Sa p1- distille le
Gel, hij doopt zijne pen in gal, hij schrijft op een'
bijtenden, verbitterenden toon. — Bij uitbreiding:
geschril f, geschrift, letterkundig werk n.: I1 vit de sa
pl-, hij leeft van zijne pen, van zijnen letterarbeid.
— De schrijver zelf: C'est la meilleure pl- de son
siècle, hij is de beste schrijver van zijne eeuw. —
f [Mar.] Officiers de p1-, of La pl -, pennisten,
schrijvers, administrateurs m. pl. (Men noemt hen
nu officiers d'administration.) — [Minér.] Pl- de
paan, paauweveder f., een vedersgew js gestreepte
groenachtige agaat m. — [H. n.] Pl- de men, z.
PENNATITLE. Pl- d'orange, handelsnaam eener een
schelp. — [ Tech.] Cuire á la plunje, de-schalige
suiker tot fijne draden koken.
Plun,e, e, adj. (en part. passé van plumer):
Oiseau pl-, geplukte vogel m. — (fig.) Jeune hom me pl- au jeu, jong mensch, dien men bi 't spel al
zijn geld afgewonnen heeft. , — Somtijds ook gebézigd voor PENNE , EMPENNE.
Plunneau, m. Vederstoffer, vederbezem m., voor
;
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PI,UAlER

--

't afstoffen van meubelen, schilderijen, enz. (plu •
masseau). -- Pennebakje, kantoorbakje n. (in dezen
zin weinig gebruikt). — Pluneée, f.: PI- d'encre,
pen f. vol inkt. — Hoeveelheid veeren, die een geplukte vogel oplevert. Faire Ia pl -, de ganzen plukken, haar jaarlijks de fijne veeren of het dons ont-

nemen. — [Constr.] , z. v. a. PLOMEE. — Piat-

nielle, f. [Bot.] , z. v. a. CORNETTE.
Plainer, v. a. Plukken, de vederen uittrekken,
ontpluimen: P1- une oie, unigeon, eene gans,
eene duif plukken. — (Loc. ^ain.) PI- la poule

sans la faire crier, z. CRIER. — (fig.) P]- qn.,

iemand plukken , hem zijn geld afhalen , 't zij
bij het spel of op eene andere wijze. — [Mégiss.]
Pl- la peau, de huid ontharen. — [Pêchej Pl- les
cannes, le roseau, de rietstokken voor de vischweren afbladeren. — SE PLUIMIER , v. a. Geplukt worden. — (]wig. et (am.) Les hommel ne songent qua
se pl -, de menschen streven enkel om elkaar te
plukken. — PLUMER , m. Vezels f. pl. op 't papier,
papierpluisjes n. pl.
Plisenérie, f. [Bot.], z. v. a. FRANGIPANIER.
Plumerolle, f. [Bot.] Soort van tulp f.
Plume-sans-fin, f. Voortdurend inktgevende
pen f., soort van stalen pen, die in eens eene zekere
hoeveelheid inkt opneemt, welke van zelf naar den
bek der pen toevloeit. (Plur. Plumes-sans-fin.)
Piurnet, m. Pluim, hoedpluim, struisveder f.
aan een' hoed:

Porter un pl- à son chapeau, eene

pluim op zenen hoed dragen. — [Mii.] Pluimbos,
vederbos m. (die bij sommige wapens op den hoed
of de sjako wordt gedragen). Pl- tricolore, drie
pluimbos. — (iron.) Jong mensch, die eene-kleurig
pluim draagt; jong militair; (inverzamelenden zin)
de krijgslieden. (Deze beteekenissen zijn verouderd.)
— Garcon pl -, jonge vlasbaard, melkmuil m. —

[Mar.] PI- de pilote, z. V. a. PENON.

PLUS.

PART, somtijds enkel LA PLUPART , loc. adv. Voor
het grootste gedeelte , grootendeels , meerendeels:
Les hommes soot pour la pl- égoïstes, de menschen zijn meerendeels zelfzuchtig. Ces pierreries
sopt la pl- fausses, die edelsteenen zijn meest allen
valsch. — LA PLUPART DU TEMPS, loc . adv. Meestentijds, meestal, doorgaans, gewoonlijk : La pl -

du temps it est a la ville.
Piuralisation, f. [Gram.] Het plaatsen (van
een woord) in 't meervoud. — Pldiraliser, V. a.

In 't meervoud plaatsen , meervoudig maken, het
teeken des meervouds geven: P1- un mot, un substantif. — SE PLURALISER, v. pr. Het teeken des

meervouds aannemen. — Het part. passé is ook
adj. : Mot pluralisé , in 't meervoud geplaatst
woord m. — Plnraalité, f. Meerderheid f., grootst
getal n.; grootste hoeveelheid f. (in vergelijking).
Decider qc. á la pl- des voix, iets met meerderheid
der stemmen beslissen. — (absol.) Stemmenmeerderheid, de meeste stemmen: Avoir la pl -, de meeste
stemmen (op zich vereenigd) hebben. Pi- (of Majorité) absolue, relative , z. MAJORITC. -- Buiten
vergelijking gebruikt, beteekent het zoo veel als mul
veelheid, meerheid: La pl- des mondes,-tiplcé,
de veelheid der werelden. La pl- des femmes existe
en Orient, de veelwijverijj bestaat in het Oosten.
— [Gram.] , z. v. a. pluriel, meervoud: Donner h
un mot Ie signe de la pl -, aan een woord het teeken des meervouds geven. — Pinriartieulé, e,
adj. [H. n.] Met vele leden of geledingen. — P1nrid.ennté, e, adj. [H. n.] Met vele tanden.
Pirnriel, le, adj (weleer PLURIER, IERE) [Gram.]
Meervoudig: Substantif pl -, meervoudig zelfstandig naamwoord. Terminaison pl-Ie, meervoudsuitgang Yap. -- PLURIEL , m. Meervoud, meervoudig
getal n., pluralis m.: Les règles pour la formation du pl -, de regels voor de vorming des meer
Woord in 't meervoud: La podsie em--vouds.

Pieiniet-blanc, m. [H. n.] .Manakijn m. van
Cayenne (z. MANAKIN).
ploie volontiers les pl -s à la place des singuliers,
Plumeté, e, adj. [Bias.] Gevederd (wanneer de poezi gebruikt gaarne de meervouden in plaats
het schild is voorgesteld als geheel bedekt met in van de enkelvouden
ren geplaatste ruitvormige vederen).
Plnrillore, adj. [Bot.] Veelbloemig, met vele
Piu netis, m. Klad, ontwerp n. van een ge- bloemen of bloesems. — Plurilobé, e, adj. [Bot.]
schrift. (In dezen zin buiten gebruik). — Zeker Veellobbig. — Pluuriloeaulaire, adj. [Bot.] Veelvakkig. — Piuuripartite, adj. [Bot.] Veeldeelig,
borduurwerk met katoen, katoenborduursel n.
Plu roette, f. [Coro.] Zeer ligte zijden en wollen met vele indeelingen. — Pltlripétale, Piuristof I. van vroeger' tijd.
petalé, e, adj. [Bot.] Met vele bloembladeren.
Pleimeux, ease, adj. Bevederd, met vederen (Meer gebruikelijk is polypétale). — Pinnrisébedekt; — mei vederachtige haren bezet (van plan- rié, e, adj. [Bot.] Vele rijen of reeksen vormend.
ten, van de voelsprieten der insecten, enz.); -- vePies, adv. Meer: Ii est pl- content qu'un roi,
derachtig, naar vederen gelijkend.
hij is vergenoegder (d. i. meer vergenoegd) dan een
Plmainieolle, adj. [H. n.] Met bevederden hals. koning. II dit pl- qu' it ne fait, hij zegt meer dan
— PLUMICOLLES, m. pl. Roofvogels m. pl. met be- hij doet. Vous le louez pl- qu'il ne mérite, gij
vederden kop en hals. — Plamigère, adj. [H. n.] prest hem meer, d(,n h ij verdient. — II n'est pas
Vederen dragend, gevederd. — Pivarnipètle, adj. pl- ohligeant qu'il ne faut, hij is niet zeer gedien[H. n ] Met bevederde voeten. — PLUMIPÈDES, In. stig. II n'est pas pl- obligeant qu'il Ie faut, hij is
pl. 1benders n. pl. met bevederde voeten. — Pln- juist zoo gedienstig, als 't behoort. — Je n'en offrinaita.rse, adj. [H. n.] Met bevederden voetwortel. rai rien de pl -, ik zal er niets meer voor bieden.
Pluurnitif, m. [Jur.] Minuut f., eerste opstel n. Ii a fait pl- de six lieues á pied, hij heeft meer
van een geschrift; -- protocol, geregtsboek, waar- dan (over de) zes mijlen te voet afgelegd. 1-luit est
in de concepten van vonnissen, enz. geschreven pl- que six, zes is meer dan vier. I1 est p1- d'á
zijn. Pl- de l'audience , audiëntie-blad n. — demi vaincu, hij is meer dan half overwonnen.
(fam.) Tenir le p1-, de notulen houden, secretaris Son apprentissage est pl- da moitié fait , zijn
zijn. -- (iron.) Pennelikker, pennist, klerk, kan leertijd is meer dan half volbragt. I1 n'y a rien de
griffier, enz. — Ook als adj.: Ca--torsch2jve, pl- utile, niets is nuttiger. II en a autant et pl naille plumitive (uitdrukking van Beaumarchais), que vous, hij heeft zoo veel en meer daarvan als
schotsch,riftschrijver, slecht, gemeen schrijver m.
gij — IL Y A PLUS , er is meer, dat is nog niet
Pluuimmotage, rn_ [Tech.] Het bevochtigen en alles, bovendien, daarenboven, wat mee) is, ja
kneden der aarde bij 't suikerraf fineren. — Pin- zelfs. I1 ne ma pas payé, ii y a pl-, ii a prétendu
moter, v. a. De suikeraarde op de vormen be- qu'il ne me devaít riep, hij heeft mij niet betaald,
vochtigen en kneden.
ja wat meer is, hij heeft beweerd, dat hij mij niets
Pinrnpuddlug,m. (angl.) (pr.plom-pou-dingue) schuldig was. — [Prat.] PLUS, verder, daarenboGroote roz(nenkoek, pudding in. met pruimen of ven, nog, item: PI- on lit d'acajou, verder een
razijnen.
mahoniehouten ledikant. PI- la somma de mille
Pleunlitle, f. [H. n.] Donsveertje n. — [Bot.] francs, nog de som van duizend francs. .^
Pluimpje, zaadpluimpje n. La pl- est l'oi'igine de PLUS uwordt, zonder vergelijking, met ne gebruikt,
la tige ascendente , het zaadpluimpje is de oor om het ophouden van eene werking of van een'
eerste begin can den opstijgenden stengel.-sprong,het toestand, Bene berooving van een of ander goed aan
Pltimmuleux, eense, Pleimt liforme , adj. te duiden: Je n'espère pi-, ik hoop niet meer. Je
[Didact.] Den vorm van een veertje hebbend.
n'y tiens pl -, ik houd het niet langer uit. Je n'y
Plupart (la), f. (verkorting en zamentrek- pease pl-, ik denk er niet meer aan. Ii est devenu
king van la plus grande part, gelik men eertijds tout autre, ce nest pl- lui, hij is geheel veranderd,
zeide) Het grootste of meeste gedeelte, het meeren- hij is dezelfde niet meer. II na pl- d'argent, hij
deel; de meeste menschen, de meesten: La pl- des heeft geen geld meer. -- II n'est pl -, hij is niet
hoormes le désirent, de meeste menschen verlangen meer, hij is overleden. — (ellipt.) Plus d'espoir (I1
het. La pl- du 11101111e s'abuse, la pl- des gens se n'y a plus d'espoir), geen hoop meer. Pl- de Jartrompent, het grootste gedeelte der menschen dwaalt, mes, pl- de soupirs, pl- de chagrin, voortaan geen
de meeste lieden bedriegen zich. — POUR LA PLII- tranen , geen zuchten, geen ver-eiriet meer.
-

.
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-

PLUS

Met het lidwoord vormt plus den overtreflenden
trap: Le p1- grand de tons, de grootste van alien.
C'est I'homme lu monde le p1- capable, hij is de
bekwaamste man von de wereld. C'est Ia femme
du monde Ia Pl- vertueuse, zij is de deugdzaamste
vrouw der wereld. C'est elle que ja! Ie p1- aimée,
haar heb ik 't meest bemind. Ce sont là les livres
pie j'ai le p1- consultés, die boeken heb ik 't meest
geraadpleegd. DE PLUS EN PLUS, lor adv.
Meer en meer, al meer en meer, hoe langer hoe
meer, voortdurend: 11 se rend habile de p1- en p1-,
hij wordt al meer en meer bekwaam. Sa vue dimi
nue de p1- en p1-, zijn gezigt neemt voortdurend
af. - AU PLUS, TOUT AU PLUS, 10e. ode. Ten
hoogste, op zijn hoogst: Son armde monte au pl- a
dix mille homtiles, zijn leger beloopt ten hoogste
10,000 man. 11 a tout au p1- trente ans, hij telt
op zijn hoogst 30 jaar. DE PLUS, B1EN PLUS,
clul PLUS EST, bc. adv. Daarenboven, wat meer
2S, bovendien: De Pl ii faut remarquer que. ..,
daarenboven moet men in aanraking nemen, dat....
Ii y a consenti, bien p1- (of qui plus est), 11 a
offert de nous assister, hij heeft er in toegestemd,
wat meer is (ja wat meer is, of enkel: ja) hij heeft
aangeboden ons behulpzaam te zijn. - NI PLUS NI
MOINS, inc. adv. Niet meer of minder, eveneens,
evenzeer: Je Wen olfrirai ni Pl ni moms, ik zal
er wet meer of minder voor bieden. Ii vous laisse
parler et n'en fait ni p1- ni moms, hij laat u proten en doet toch zijn' zin. Aimer qn. fl1 p1- ni
moms que si lou était son [reve, iemand evenzeer
als of hij een broeder ware beminnen. - PLUS OH
I%IO1 NS, bc. adv. Meer of min, ongeveer, omtrent,
In meerder' of minder' graad. Cela vous coiltera
cent francs p1- on fllOIflS, dat zal u ongeveer (om en
bij) de honderd francs kosten. 11 soultre tous les jours
p1- ou moms, hij lijdt eiken dag, nu weer, dan
minder. Vous venez p1- ou moms tard, gij komt
min of meer laat. - QUI PLUS, QUI MOINS, Inc.
adv. (faIn.) De een meer, de ander minder: lis y
out tous contribud, qui p1-, qui moms. - SANS
PLUS, bc. adv . Zonder meer: Nous jouerons deux
parties, sans p1-, wij zullen twee partijen, en meer
niet, spelen. Je vous jouerai dix francs, sans p1-,
ik wil met u om 10 francs spelen, maar dan is 't
uit (dan geen revanche). - Ook als Inc. prép. met
een' infenitwf: Sans pl- tarder of dilférer, zonder
langer te dralen of uit te stellen. - SANS PLUS DE,
bc. prép.: Sans p1- de facons, de ddtours, zondere
verdere pligtpiegingen , omwegen. - Plus stoat
dikwijls (Ian 't hoofd van den zin of het zindeel
in tegenstelling met mains of ook met plus en
mieux, en wordt don vertaald door: hoe meer, des
te meer: Pl- vous lui en direz, mains 11 en fern,
hoe meer gij hem daar van zegt, hoe minder hij 't
zal doen. Pl- je le connais, p1- je l'aime, hoe meer
ik hem ken, des te meer bemin ik hem. Plus on est
sobre, mieux on se porte, hoe matiger men leeft,
des te beter bevindt men zich. (Proc.) Pl- on a,
p1- on vent avoir, hoe meer men heeft, hoe meer
men wil hebben. ( Weleer gebruikte men in zegswijzen als de laatstgenoemden d'autant plus que:
D'autant p1- quo vous lui en dire'z, d'autant mains
11 en fern, enz., 't geen nu als verouderd moet beschouwd worden,) - DAUTANT PLUS QUE (zonder
herhaling), Inc. conj. Te meer, zoo veel te meer:
11 est d'autant p1- a craindre, 1u11 a beaucoup
de crédil, hij is zoo veel te meer te vreezen, door
hij veel invloed heeft. -- Gaat en vooraf, don blijft
que weg, en d'autant plus is bc. adv. , Z. D'AUTANT
PLUS beneden AUTANT. - NON PLUS QUE, PAS PLUS
QUE, bc. conj. Zoo min als: Je ne me be pas a
lui, non p1- qua son frère, ik vertrouw hem niet,
zoo min als zijn broeder.
PLUS, in.: Le p1- quo je puis faire (que je puisse
faire) eest de vous recommander. al wat ik doen
Icon (het meest, bet best wat ik doen kan) is u aan
te bevelen. Le p1- et le mains ye changent point
l'espèce, het meer of minder verandert het wezen
der zaak niet. (fans.) 11 faut quil 'y nit du p1on du moms a cela, die zaak moet niet geheel en
al zóó zijn als men zegt, z. verder MOINS (m.) . Door het lidwoord voorafgegaan vormt plus somtijds met het volgende subst. eene soort van zamengesteld naamwoord: Le plus payd , het meer of
plus offrant,
over betaalde, het te veel betaalde'
aan den meest of hoogst biedende. - [Prat.] La
plus -pétition, de onmatige eiscis m. de overdrévene
-

-

vordering f. La plus -value, de overwaarde f. [Algèb.] Plus-teeken n. ( j ).
Plusage, In, [Tech.] Het uitpluizen, reinigen
van wol. - Pluser, v. a. Uitpluizen (éplucher).
- Het part. passé is ook adj.: Lames plusées,
uitgeplozen wol t.
Plusiaqiie, adj. [Minér.] Rijk aan metalen
of edelgesteenten. —PLUSIAQUES, M. p1. Gronden rn
Pl. die veel édele metalen bevatten.
Plusleurs, adj. p1. m. en t. Vele, verscheidene:
Pl- fois, p1- jours de suite, verscheidene keeren,
dagen achtereen. IL est arrivé p1- vaisseaux, er
aangekomen. En p1- OCzijn verscheidene schepen aangekomen.
casions, bij verscheidene gelegenheden. Het wordt
ook dikwijls zonder subst., en ook in betrekking
tot een reeds genoemd subst. gebruikt: Ii nest pas
juste quo p1- pâtisseiit pour un seul, t is niet
bi/lijk, dat velen voor éénen lijden. Parmi ce grand
nombre de spectateurs, il y en eut p1- qui pleumient, onder dat groot getal aanschouwers waren
er vele, die weenden.
Plus-pétition, I., Z. PLUS (op 't einde).
Plus-que -parfait, m. [Gram.] Meer dan
volmaakt verleden tijd m.
Plus-value, t., Z. PLUS (op 't einde).
Plate, f. [Ant.] Teenen monde 1. met eene
huid bedekt, dienende tot een schild.
4- Pliitoeratie, f. (van Plutus, de gort des
rijkdoms) Geldheerschappij, regéring of magt t.
van 't geld.
Pluton, rn. [Myth.] Pluto, de god of koning
der onderwereld. - [Cam.] Zékere katoenen stof f.
uit Normandië. - [H. n.] , z. v. a. COIIMORAN. Plutonien, ue, ad. [Myth.] Pluto betreffend,
plutönisch; onderaardsch. Goultre p1-, peillooze af--

,

-

grond

to. - PIutouiqie, adj. [Géol.j Door on-

deraardsch vuur voortgebragt, vulkanisch. Terrains
Pl-s, aard/ogen f. pl., die door de werking van
onderaardsch vuur zijn opgeworpen. - Pluto•
iiisrne, m. [Géol.] Leer t. of stelsel n., waarbij
de vorming der aardkorst aan de werking van 't
oisderaardsche vuur of de vulkanen wordt toegeschreven, plutonismus, vulkanisnsus fl
- Pl4ltoniste, m. Aanhanger van dot stelsel,
plutoníst, vu/kan/st m. - Plutonium, rn
(pr. —ome) [Thnér.] , z. v. a. BARIUM.
Plutót, ode. Liever, veeleer, eer, eerder: Venez p1- ii six heures qua sept, kom liever om zes
dan om zeven ure. Mourons p1- quo de le souffrir,
laat ons liever sterven, dan dit te dulden. - Cost
un petit village, ou p1- un hameau, 't is een klein
dorp, of liever een gehucht. - (Men verwarre

plutôt niet met plus tOt, Z. TOT.)

Plutus, In. [Myth.] De god des rjkdosne. [H. n.] Goudkleurige aardv/oo f.
Pluvial, e, adj. Dais regen betref/'end, van
regen: Pbénomène p1-, regenverschijnsel, tot den
regen behooi'end luchtverschijnsel a. Eau pluviale,
regenwater a. - [Bot.] Souci p1-, Z. v. a. CALEN
DULE. - PLUVIAL, M. [Cath.] .T',Taar een' mantel
gelijkend, van voren open priestergewaad, dat bi)
de no-middagdienst en bij enkele andere plegtige
verrigtingen buiten de mis wordt gedragen (weleer
ale regenmantelgebruikt: van doos- de naam),
pluviale n. - [H. n.j Regenpad t.
]P iuviaii, rn [H. a.] Naam van eenige pluviersoorten, Z. PLUVIER.
Plilviatile, adj. [Phys.] Jan den invloed des
regens onderworpen; door den iepen veranderd of
gewijzigd: Températuro p1-, van den regen afhangende Iuchtsgesteldheid t. Terrain p1-, door den
regen gewijzigde bodem al. of aardlaag t.
Pluvier, rn. [F!. a.] Regenvogel, pluvier m.,
een trekvogel van de grootte eener duif of kloeke
lijster. Pl- doré of commun, gmsdgsoene pluvier.
-

- (Loc. prov.) 11 est gras comme un pl, hij is

spekvet.
Pilivieux, ieuse, adj. Regenachtig, veel regen
aanvoerend; regen voorspellend: Temps p1-, regenac/slip weder n. Saison pluvieuse, regen-saizoen a.,
regentijd rn. Vent p1-, regenwind m. (die regen
aanbrengt). Nuage p1-, regenwolk f. Constellation
pluviouso, reqengesternte n. - (Bot.] Plantes pluvieuses regenplanten t. p1. (welker bloemen zich
sluiten,' als er regen ophanden is). - [H. n.] Mouche pluviouse, regenvlieg t. (die bij naderenden regen zeer lastig is) . (salamander.
Phivine, t. [H. n. ] Volksnaam van den aard-
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beschrijving t. - Pneuuiogi-aphlque, ddj. De
Pluviner, V. n. Z. PLEUVINER.
Phiviornètre of Pluviométrographe, m longbeschrijving betreffend, p n e a at o g r a p h i s c h.
{Plrys.] Regenmeter rn, een werktuig om de hoe- - Pneuînohémie, t. [Mdc!.] Bloedbraking 1. veelheid gevallen regen te bepalen, p 1 u v i 0 m é - Pneun.olithiase, t. [Méd.] Ziekte met ontwikter m. - Pluviornétrique of Pluviomé. keling van steentjes in de longen, p n e u at 0 t itrographique, adj. Den regenmeter betreffend. t hiasis f. - Pneumologie, f. [Mdcl.], z.v.a.
- Pluvioniétiographie, f. Kunst f. om de PNEUMOGRAPHIE. - Pueuniotnètre, m. [Didact.]
Longrneter, een werktuig om de ruimte (capaciteit)
hoeveelheid gevallen regen te bepalen.
PliLviose, m. [Chron.] R egenmaand 1., de Ge der longen voor lucht in den gezonden en zieken
maand in den kalender der eerste fransche repu- toectand te bepalen, pneumotnd ter m. - Poen•notnéti'ie, 1 Longnieting t. (met betrekking tot
bliek (van 20 januarj tot IU februarj).
de grootte der luchtruimte). - Pueurnonalgie, 1.
Pnéomètre, en. [Phys.] Idemmeter rn
[Mdc!.] Longpfjn t. - Pneurnoualgique, adj.
Pnéornétrie, f. Ademmeetkunst f. - Piiéo
inétrique, acij. De ademmeting betreffend, p n e 0- De longpijn betreflend. - Pneumonanthe, adj.
[Bot.] Met eene bloem, die naar eene met lucht
I é t r i S C ii.
Pneuma, in. (qrielcsch woord, dat in de za- gevulde blaas geljkt. - Als subst. f. Soort van
menstelling van vele kunsttermen voorkomt) Adem, gentiaan t. - Pueuuioiiemphraxie, t. [Mdc!.]
wind rn, lucht f. - [Alle. phil.] De levensgeest m., Longverstopping t. - Pneuuioiie, t. [Méd.]
ziel f.; 5e element der stolsche wijsgeeren, het on- Longziekte, inz. longontsteking t. (pneumonite). Pueuniouique, adj. [Mdc!.] Aan longziekte, aan
dersteld beginsel der geestelijke natuur. - Puen
maticité, f. [Ph v s.1 Toestand van een lijchaarn, longontsteking tidend: Malacle pn-, of als subst.
waarbij tie lucht er kan binnendringen, toeqanke PNEUMOINIQUE, fl1. et t. Longlijder m., -lijderes 1.
ljkiteid voor de lucht, p n e u m a t i c i t e i t f. - - Tegen longontsteking dienstig: Rern èdes pn-s of
Puenniatique, adj. [Phys.J De lucht betref- als subst. PNEUMONIQUES, m. p1. Longmiddelen,
fend, tot de leer der luchtbeweging of luchtdruk- pneumon'ische middelen, p n e u m O n i k a n. p1. king behoorend, p 2Z e it at a t i S C h. Machine pn-, Pueumouite f. [Mdc!.] Longontsteking, p ne uluchtpomp f. Briquet pn-, luchtvuurtuig n. (een monitis t. - Pnenmonures, M. p1. [ F1. n.]
metalen of glazen busje, waarin men door plotse- Schaaldieren n. p1. met staartkieuwen. - Poenlinge zarnenpersing der lucht een stukje zwam doet mopéricarde, ni., Z. PNEUMATOPÉLUCARDE.
vuur vatten). Physique, Climb pn-, dat gedeelte - Pneunophthoé, t. [Mdc!.] Longtering, longder natuur- en scheikunde, t welk zich met de zucht, pneurnciphthisis of pneumophthoe t.
lucht en de verschillende gassoorten bëzig houdt, - Puenwoplectique, adj. [Mdc!.] De longverpneumatische natuur-, scheikunde f. Cuve, Baquet lamming betreffend, pneumopléktisch. pn-, luchtkuip f., chemische toestel ter verzameling Pueumoplégie, 1. 1 Mdc!.] Longverlamming F.
der Lossen. - [ Méd. ace.] Secte pn-, geneesheeren - Pueowopleni-ésia, f., Z. V. a. PLEUROPNLU
der oudheid, die alle levensverschijnselen uit het MONIE. - Pneumopleoiite, f., z. V. a. PLEUROp n e ee at a (z. boven) zochtcm te verklaren, p n e a- PNEUMOME. - Pneuiuopleuritique, adj. , z. a. a.
matische secte f. - [Bot.] Vaisseaux pn-s, PLEUROPNEUMONIQUE. - Pnenaiopome, adj.
luchtvaten n. p1. .-- PNEUMATIQUE, f. Luchtleer, [H. n.] Door longen met een deksel ademend (van
luchtbewegingsleer, leer van 't gewigt, de drukking weekdieren) , - Pueuiuorrhagie, Puennior
en beweging dei' lucht- of gassoorten, p n e U m a- rhée, t. [Mdc!.] Bloedvliet m. uit de longen, bloedtiek I. - Pneuuzatisuie, in. [Mid. ancd Leer spuwing F., bloedhoesten n. (hémopLysia). - Poetide',' pneumcttisten of der pneumatische secte, z. boven. morrhaiqoe, Pneiiniorrhéique of Poesi
- Pnetiinatiste of Pneurnatiquc, ill. Aan- morrhoïque, adj. Die bloeduitwerping betrefhanger van die leer, pn eumatist m. - Pneu- fend, p n e a m 0 r h a g i s c h. - Pneumose, F.
matocèle, m. [Md.] Wind- of luchtbreuk t. [Mid.] Longaandoening t. - Pneiiniostonie, m.
van den balzak. - Pueuwatochiniie, 1. [Di- [[-1. n.] Ademhalingso'cgaan n. bij de insecten. dact.) Scheikunde der gassen, chemische bearbe- Pnenrnothorax, M., Z. PNEUMATOTHORAX. ding der gassoorten, p a e a m a t o c h e nt I e t. - Pueninotoinie, F. [Anat.] Longontleding f. Pneumatoehirnique, adj. Dat gedeelte der Pneuniotoniique, adj. De longontleding bescheikunde betreffend. - Tot qasopvanging dien- treffend, pneuntotO m isch.
shy: Cuve, Baquet pil-, lucht- of gaskuip t. S Puiga ll on, rn. [Mdc!.] Nachtmerrie t. (eauPuentuatode, adj. [Méd.] Door lacht of gas chernar). - Puignie of Puix, ni. [Mdc!.]
opgezet, gezwollen, opgeblazen; - engborstig, kort Stikking f. , stikhoest m. - Puigophobie, F.
en snel adem halend. - Pnemuatologie, f. [Mid.] Borstbeklemming t.
Poa, in. [Bot.] , Z. V. a. PATURIN.
[Didact.] Geestenleer f. ; - z. v. a. PNEUMATIQUE.
- Piieuiiiatologique, wij. Tot de geestenleer
Poallier, m. [Tech.] Topstuk n. (boven aan
behoorend, p n e u mat a 1 6 gis eh ; Z. V. a. PNEU eene torenklok). - Spilplaat F., stuk metaal, waarMATIQUE. - Puenmatolegiste, Puenmatoop de spil van den windmolen draait.
logieii, Pneurnatologue, at Schrijver over
Pobratirne, m. [Mil.] Wapenbroeder ni bij
geestenleer.
van
de
geestenleer;
aanhanger
ni.
de Morlaken.
de
Poe-a -poe, bc. adv. [Mat.] Langzaam: Le
Puetainatoinaque, m. [H. rel.] Bestrijder m. van
de persoonlijkheid en godheid des heiligen Geestes. vaisseau s'avance p-.
Pochade, F. [Peint.] f'lugtig ontworpen, stout
- Puenmatoniphale, I. [M&1.] -Navelwind,. [NIéd.] daarneder geworpene schets f. - [Lilt.] Ruwe
breuk 1. - Pneunatopériearde, iii
Piieurnahartzak.
schets
t. of plan II. van een werk.
Luchtophooping f. in den
Poehard, im [H. n.], z. V. a. MILLOUIN.
tophore, adj. [Didact.] Luchtvoerend, luchthouPoehe, f. Zak m. P- d'habit, de gilet, de pandend. - [Bot.] Vaisseaux pn-, luchtvaten n. p1.
- Pucuniatorachis, rn. (pr. —chice) [Mdc!.] talon, rok-, vest-, broekzak. Emplir, Victer ses p-s ,
Luchtophooping i 't wervelkanaal of de rugge- zijne zakken vullen. ledigen. Mouchoir de p., zakgraatsholte, pneumatOrrhachis I. doek, neusdoek rn. Pistolet de p-, za/cpistool t.
matose, 1. [Mdc!.] Opzelting 1. van 't onderlijf, Dictionnaire de p-, zakwoordenboek n. Argent cie
van de maag of in 't algemeen van een ligchaams Ia p-, zakgeld n. - (fig.) Mettre en p-, zakken,
deel, windgezwel n., pneumatdsis f. - Pneu- in zijn' zak steken, opsteken: iets voor zich alleen
atothorax, m. [Mdcl.] Luchtborst 1., opliooping houden, wat voor velen bestemd was. Revenu dans
van ingedrongen gasscn in de borstholte. (Men zegt Ja p-, zuivere opbrengst f. , geld in den zak. Payer
doorgaans, maar minder juist, p a e u tn o t h o r a x). de sa p-, uit zijne eigen beurs of kas betalen. Pneumeniphraxie, t., z, v. a. PNEUMONEM(Loc. Proc.) Jouer de Ia p-, Metfre Ja main le la
PHRAXIE.
p-, in de beurs tasten, geld uitgeven. Avoir ses
Pueumohranche, ad]. [U. n.] Door lucht- mains clans ses p -i, met de handen in den zak
kieuwen ademend. - Pneutnobraiichie, 1. loopen: een werkeloos, lui leven leiden; ook: van
[H. n.] Luchtkieuw t. (die tot inademing der lucht zijne renten leven. II na pas toujours eu les mains
dient). - Pneuuioeèle, 1. [Mdc!.] , Z. V. Cl. PLEU dans ses p.5, hij heeft het niet altijd zoo gemakROCELE. - Pneumogastrique, adj. [Anat.]: kelijk gehad, hij heeft de handen uit de mouw
Nerf pn-, of als subst. PINEUMOGASTRIQUE, rn. moeten steken; ook: hij heeft kromme vingers geZwervende zenuw 1. (nerf vague), tiendepaar der had, zich met eens anders goed verrijkt. z. ook
hersenzenuwen. - Pneurnogi-aphe,m. [Diclact.] MAIN. Tenir une affaire dans sa p-, Avoir son afLongbeschrijver m. - Pneumographie, 1. Long- faire en p-, zeker van zijne zaak zijn. z. ook CHAT,
.
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POOHÉ
LANGUE, MANGER. - [ Corn.]

Zak, graan-, koren-,

Une p- de frornent, een zak

meel-, haverzak, enz.

tarw. Louer des p-s, zakken huren. (In dezen zin
gebruikt men liever SAC.) - [ Cal ] .] Ronde eindtrek rn. of krul f. aan sommige letters. - [Chas.]
Konijnennet; patrijzen- , kwartelnet a. (ook pochette geheeten). - [Chir.]Zweer- of wondholte f.
(ook sinus genaamd). - [Cout., Taill.] Valsclie
plooi, kreuk of vouw f. in slecht gesneden kleederen. P- du busc, balein- of pionchetsckuif f. aan
't rij o lijf. . Split f. in den vrouwenrok of in 't
kleedje, om bij den zak te kunnen komen. [Cuis.] P- of Jabot dune volaille, krop rn. van
een' vogel. - [ Danse] Zakviooltje n. der dansmeesters. - [H. n.] Buidel rn. der buideldieren;
beursje of zakje, waarin de reukstof bij de civet
katten en muskusdieren, de kwalijk riekende vloeistof bij den bunsing en andere stinkdieren, het
bevergeil bij den bever is vervat. - Krop rn des
vogels. - Volksnaam van den lepelreiger (spatule).
- [Pêche] Krelnet 0.; zak rn. der sleepnetten.
- [Tech.] Langgesteelde gietlepel der metaalgieters; - scheplepel rn. der glasblazers; - soort van
smeltkroes rn., die in de gedaante eens afgestompte'n
kegels toeloopt. - P- de navette, holte f. in 't midden van de schietspoel. - Poehé, e, mij. (en
part. passé van pocher): Oeufs p-s, spiegeleejeren n. p1. (die men, zonder ze vooraf zamen te
kloppen, in heet water, in gebraden boter, enz.
kookt). - Ii a les yeux p-s des yeux p-s an
heui're noir, hij heeft een paar biçtauwe 00gm
(blaauw geslagen of gevallen oogen).— Ecriture toute
p-e, geheel gevlakt schrift n., slecht gevormde en vol
inkt geloopen letters t. p1. - Poehe-euiller, rn
[H. n.] (pop.) Lepelreiger rn. (spatule) . -- 1 Po
ehée, t. Zakvol In.: Pochée de hIP, zakvol koren.
- Poeher, a. a. Eene kneuzing met zwelling
toebrengen (allemn voorkomend in): P- les yeux a
qo-, iemand een paar blaauwe oogen geven, de
oogen bont en blaauw slaan. - [Cuis.] P- des
oeufs, spiegeleijeren bakken. - [Call.] Een' ronden eindtrek, eens krul aan 't einde eener letter
maken. - [Irnpr.] Smeren, te vet drukken. SE POCHER, V. pr.: lis se sont pochés les yeux a
qui mieux mieux, zij hebben elkaar om 't zeerst de
oogen blaauw geslagen. - Pochery, rn. [H. n.]
Een der volksnamen van den ijsvogel (alcyon).
Poehet, rn. [Agric.] Met de hand gemaakt zaalkuiltje n. - Poeheter, v. a. Eenigen tijd in den
zak dragen (inz. van zikere eetbare voorwerpen,
waarvan men meent, dat zij bij het dragen in den
zak biter worden). P- des olives, olijv e n bij zich
dragen. - Ook als v. n.: Faire p- des trulTes, truffels in den zak goed laten worden. - Het part. passé
is ook adj.: Marrons p-s door dragen in den zak
goed geworden kastanjes f.pl. - Poehetier, rn.,
•ièi'e, t. Zakkenmaker in., -maakster f. - Po
chette, t. (verkiw. van poche) (fam.) Zakje n.
(als kinderwoordje). - (Loc. prov.) Belles p-s et
den declans, mooije kleiren en leige zakken; veel
geschreeuw en weinig wol. - [ Pêche] Zaknetje rn.
- [Dans.] Kleine zakviool I. Avoir un jeu de p-,
een' zwakken, schrillen toom uit eene viool halen,
spelen als op eene kinderviool. - Pochure, t.
Dik einde n. van den teenen band, waarmede de
takkebossen worden vastgebonden. - [ Manuf.]
Groefje n. in eene stof.
Poco, adv. (ital.) [Mus.] Weinig, eenigzins:
Un poco allegro, lento, eenigzins levendig, langzaam. - Poeoeurante, in (pr. cu=cou) (ital.)
(burl. woord van Voltaire) Zorgeloos, onverschillig mensch; door zingenot verstompte egoist rn. ,

-

-

Poeocurantisiaie, rn. Volslagen onverschillig-

heid of gevoelloosheid; toestand in. of stelsel n. van
den door zingenot verstompten mensch.
Poculiforme, adj. [Didact.] Bekervormig.
Fodagraire, t. [Bot.] Jichtkruid ti., u,iide
angelica f. of engelwortel rn. (ook petite gérarde,

herbe h gérard, herhe a la goutte, angélique
sauvage geheeten).

Podagre, f. [Mid.] Voetjicht 1., voeteuvel.
(fam.) pootje n.; - ook wel verkeerdelijk voor
jicht in 't algemeen (goutte) gebruikt. - PODAGRE,
adj. Met de voetjicht behebd, voetjichtig; - (bij
misbruik) jichtig: utre tout p-, vol jicht zitten
Podalyre, rn. [Bot.] Tweelobbige plant met

vlindervormige bloemen, oorspronkelijk van Carotine en de Kaap, p o d a 1 y'r i a t.
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Podarge, rn. [H. n.] Soort van geitenmelker rn. (engoulevent) op Nieuw -Holland.
Podarion, rn. [H. n.] Voet rn . der achterpooten bij de zoogdieren. - Podaithre, rn.
[H. n.] Voetgewricht n. der vogels. - I'odarthrocace, L [Mid.] Ontsteking t. der gewrichtsvlakten van den voet.
Podencéphale, t, [Méd.] Misgeboorte t. met
buiten den schedel op een' steel staande hersenen.
Podève of Podéris, t. [Ant. md.] ]Vaauw

priestersleepkleed n.

Podestat, rn. [H. ital.] Stadsregter en bur
gemeester in sommige steden van Italië; - eerste
magthebber in de republiek Genua, p o d ei s t a,
podestaat rn.
Podei, ni. (latin) Achterste n., stuit rn. Podicipède, adj. [H. a.] Met voeten aan den
stuit. - POJMCIPÈDES, M. p1. Stuit- of aarsvoeters rn. Pl. (een vogelgeslacht).
-

Podobraiiehe, adj. [H. n.] Met kieuwen aan

de pooten. - Podocarpe, adj. [Bot.J Met op
een steeltje staande vrucht. - Podocephale,
adj. [Bot.] Met in langgesteelde toppen bijeen-

staande bloemen. - Vodochélones, rn. p1.
[tHE. n.] Schildpadden t. p1., die op de voeten kunnen gaan. - Pododysmolge, adj. [H. n.] Met
salamander-pooten. - Podogyne, rn. [Bot.]
Steeltje n. van den eijerstok in sommige planten.
Podologie, t. [Anat.] Leer van de voeten, beschrijving t. van den voet. - Podologique, adj.
Die leer of beschrijving betreffend, podolOgisch.
- Podomètre, rn. [Métrol.] Voetmeter, wegmeter, schreden- of passenteller rn., z. v. a. ODOMETRE. - Podométrique, adj. Den wegmeter
betrefl'end, p o d o m é t r i S c h. - Podonipsie, t.
[Didact.] Liet voetwasschen. - Podouiptes, rn.
p1. [II. rel.] Voetwasschers, dweepzieke wederdoopers in de 16e eeuw, die ook de voetwassching voor
een sacrament hielden, p o d o n I p t e n rn. pl Podophanère, adj. [H. n.] Met zigtbare voeten (van insecten-poppen) . - Podophthalme,
adj. [H. n.] Met op een' bewegeljken steel staande
oogen (van schaaldieren). - PODOPHTHALMES, rn

p1. Steeloogen, voetoogen n. p1. (eene kreeftsoort).
- Podoph'He, rn. [Bot.] Eendevoet m., voetblad n. - Podoptère, adj. [Bot.] Met vleugelvormige bloem- of vruchtstelen. - [H. n. ] Met
platte zwemvoeten. - PODOPTERES, M. p1. Vlengelvoeters, voetvleugeliqen rn. p1. - Podosperme, rn. [Bot.] Nave l snoer n. der zaadkorrels. Podothèqtie, rn. [H. n.] Huidbedekking 1. van
de voeten der zoogdieren; - hoornig bekleedsel n.
van het ondergedeelte des vogeipoots; - gedeelte
der pop, dat de pooten van 't insect bedekt. Podozoaires, rn. p1. [H. n. ] Veelvoeters in. p1.
- Podures, rn. p1. [H. n.] Voetstaartdiertjes n.
Pl., aard- of plantenvlooijen f. pl., springstaar
ten rn p1.
Pocile, rn. [Ant. gr.] De bonte zaal I., eene
beroemde zuilenzaal in 't oude Athenen met wandschilderijen van Polygnotos. - [Ei. n.] Soort van
schildvleugelig insect n. - Poi,ciloiuorphe, adj.
[H. n.] Zeer ulteenloopend van vorm of gedaante.
- Poseilonote, wij. [Fl. a.] Met gevlekten of
bonten rug. - Pociloptère, adj. [H. ii.] Met
bonte of veelkleurige vleugels. - PaciIorhynque, adj. [H. n.] Met gevlekten snavel.
Po l e, rn. Lijktaken, doodkieed n. - Sluijer rn.,
dien men over t hoofd van 't bruidspaar houdt
bij de huwelijks -inzegeninp. Mettre un enfant sons
Ie p-, een voor het huwelijk geboren kind voor echt
verklaren door het mede onder den sluijer te hou
den. - Weleer ook: draaghemel in. (dais).
-

POELE, t [Cuis.] Pan, bak-, braadpan, koe k e-

pan t - (Lom. fig. et prov.) Le plus ernpêché (La
plus ernharrassé) est celui qui tient Ia queue de
Ia p-, wie aan 't hoofd van eene zaak staat, heeft
altijd de meeste beslommering. A carê rn e prenant
chacun a i)esoin de sa p-, men moet iemands lepel
niet willen leenen, als hij zelf soep eet. Z. ook BRAISE.
- [Pêclie ] Kuil rn. in een' vijver tegenover den
duiker, diepte t., waarin zich de visch bij 't aftappen van 't water verzamelt. - [Tech.] Pan t.,
naam van verschillende pan-, lepel- of ketelvormige

gereedschappen bij een aantal bedrijven.
POELE, rn . Kagchel 1. P- de fon t s, de tHe, de
construction, gegoten, geslagen, gemetselde kaqchel.
- Kagchelka'mer f., ovenvertrek n., in Duitschlancl
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-

en Zwitserland de gemeene kamer, waar de kagcliel
gestookt wordt.

Po1ée, t. (fam Panvol f. Une p- de poissons
frits, eene panvol pebakken visch.
)

PoIerie, f. [ Tech.] Handel in kaqchels, kapchelkandel ni. - [ Econ. dons.] Gezamenlijke ge-

reedschappen, die tot verwarming en verlichting
dienen.
Pol1ette, f. (verkiw. van poble) Pannetje; bekken n. •- [Chic.], Z. PALETTE.
]P o l ier, iii. Kagchelmaker, -verkooper; vervaardiger of verkooper van allerlei aarden, blikken, ijzeren, koperen huisgereedschappen tee verwarming en verlichting.
Poêlon, m. Pannetje n. , doorgaans van geel
koper en dieper dan de gewone pan. - Po1onnée, f. Panvol f.
Poème, (Poi5me) m. Dichtstuk, gedicht n.
P- épique, diamatiqiie, bucolique, Iyrique, didactique, satirique, élégiaque, drotique, helden-,
tooneel-, herders-, tier-, leer-, hekel-, treur-, minnedicht. - Bij uitbreiding: Proza-werk n. in dichterljken stijl: Le Télémaque est un poème en
prose, de Teldinachus is een dichtstuk in proza.
- Woorden n. p1., tekst m. eener opera: La musique de eet opéra est un chef-d'oeuvre, mais le
p est fort médiocre, de muzjk van deze opera is
een meesterstuk, maar de tekst is zeer middelmatig.
Poésie, f. Dichtkunst, poazij f.; - versbouw m.,
rijmkunst, versi/icatie f. La p- est appelée le Iangage des dieux, de poezij wordt de taal der goden
geheeten. - Une p- douce, facile, haimonieuee,
een zoetvloeijende, gemakkelijke, welluidende versbouw of versi/icalie. - Dichtsoort f.: P- sacrée,
profane, gewijde, ongewijde :POiz1. - Dichterlijke
uitdrukkingswijze f. , dichterlijke gloed m. at verheffing f., poëtisch vuur II.: Ces vers sont pleines de
p , die verzen zijn vol podzij, ademen een' dichterlijken geest, getuigen van dichterlijk gevoel. 11 y
a une belle p- dans Chateaubriand, Cd. is vol
schoone potzij, er ligt een schoone dichterlijke gloed
over de 'werken van Ch. La p- du style, de poezij,
de dichterlijke vlugt van den stijl. - Bij uitbreiding: Un tableau plein de p-, eene schilderij vol
&zij, vol dichterlijke opvatting en uitdrukking:
f1o a de in p- dans le caractère, er is iets dichterljks in zijn karakter. Faire Ia p- dune chose,
eene poëtische zijde, eene dichterlijke schoonheid
aan eene zaak weten te vinden. - POIS!ES, f. p1.
Gedichten, dichtsiukken, verzen n. p1 , inz. the,
welke niet zeer uitgebreid zijn en tot de nieuwere
dichters behooren: Les p-s de Lamartine, Lamartine's gedichten.
S Poétastre, Th Slecht dichter, pruldichter,
rijmelaar, verzensmid m.
Poète, m. Dichter, poëet; verzenmaker m.
Les p- anciens, modernes, de oude, nieuwere dichIers. -- Avoir lu les p-s. de (werkender) dichters,
inz. de griekeche en latijnsche dichters gelezen hebben. - ( fam.) P- crotté, pruldichter, rijmelaar.
- Het wordt ook van eene vrouw gezegd: La
France compte aujourd'hui plusiurs females qui
sont toutes de gracieux p-s, Frankrijk telt tegenwaardig verscheidene vrouwen, die allen bevallige
dichterëssen zijn. - Ook als wij. gebruikt: II, Elle
est p-, hij is dichter, zij is dichteres. Une femme
p , eene dichteres. Un ouvrierp- , een dichterlijk
werkman. - Etre mi p-, dichter, dichteres geboren
zijn: een' natuurlijken aanleg tot de poazij hebben.
- Poètereau, in. Pruldichter, z. v. a. POETASTUE. (Alen schrijft nog poétreau en poétriau). Poéterie, f. (burl.) Poeterj, dichterj; - (ddnigr.)
dichterklub f. - Poétesse, f. Dichteres f. (Dit
woord, reeds in Arriyot gevonden, is door eenige
moderne schrijvers gebruikt, maar heeft geen burgerreqt verkregen; men zegt Une femme poète.)
Poétique, wij. Dichterlijk, poetisch. Figure,
Fiction p-, dichterlijke figuur, vinding f. Ouvi'age
p , dichtwerk II. Style, Tour, Expression p- dichterljke stijl m., wending, uitdrukking 1. - Licence p-, Z. LICE1NCE. - ( lig, et fam.) /"erdraaijing der waarheid: Se permettre une licence pdans un récit. - [Typog.] Caractère p-, verleng
de letter, smaller en langer dan de gewone (zoo
geheeten, omdat zij inz. tot het drukken van werken in alexandrjnsche verzen wordt gebruikt). POETIQUE, t. [Didact.] Dichtkunde, leer, wetenschap of theorie der dichtkunst, poktiek f. -

-

-

-

-

POIGNARD.
Bij uitbreiding: La p- des beaux arts, de poetiek
der schoone kunsten; de aanwijzing, verklaring van
't geen er verhevens, ideaals in de schoone kunsten
is. - Poétiqueinent, ode. Op dichterlijke wijze,
dichterlijk: Ecrire, Parler, Penser p-. - (iron.)
Diner p-, in gedachte eten, niets te eten hebben.
Vivre p-, zich door belagcheljke zonderlingheid
onderscheiden. - Poétiqneui-, m. (ddnigr.) Dickter. - Poétiser, v. a. Dickterëik waken: P
son langage, son style, Zijne taal, zijn' stijl eene
dichterlijke tint geven. - (ddnigr.) Verzen maken,
rijmen, p 0 0 t i 5 ei r e a - SE POETISE1t, V. pr.
Dichterlijk worden: Son langage se pwitise. Het part. passé is ook adj. Style poélisé, dichtes'lijk gemaakte stijl en. - Poétreau en Poem
-

:

ti-iaii, in., Z. POETEBEALI. (boord m.

Loge, m. [Mar.] (weleer in de Levant) Stuur]P ognée, f. [Cam.] Soort van engelsche wollen
deken t.

Pogozias, m. (pr. —ace) [H. n.] Baardviech m. ; - Z. V. a. BARBICAN. - [Astr.] Haas'komeet t. - Pogoniase, f. Ontwikkeling van

den baard bij eene vrouw, p op o ni a s is f. Vogoiiologie, t. [Didact.] Verhandeling t. over
den baard. - Pogonologique, adj. Die verhandeling betreffend, p 0 fi 0 n 0 1 ô g i S c is. - Pogonophile, adj. [Tech.] Baardlievend. (Het
woord wordt van zékere scheermessen en van een
aanzetleder gebruikt). - Pogonophoi-e, adj.
[H. n.] Een' baard dragend. - POGONOPHO1tE5, M.
Pl. Baardvogels m pl (van de orde der kiouter
vogels); - baardkevers m. p1. - Pogonopode,
adj. [H. r,.] Met behaarde voeten. - Pogoiio
rhynque, adj. [H. n. ] Met baardigen snavel. Pogonotonie, m. (iron.) Baardscheerder, hoi'bles' m. - Pogonotoniie, 1. Barbierskunst t.,
liet baardscheren. - Pogonotornique, wij.
Daartoe behoorenel.
Poids, m. [Pirys.] Zwaarte t., gewipt n. Paljsolu, relatif, spécifique, volstrekte, betrekkelijke,
soortelijke zwaarte of gewipt. - [Phys. et Chim.]
P- atomique, atdmisch pewipt, gewipt der atomen
van een ligchaam (gewoonlijk in betrekking tot de
zuurstof bepaald). - (fig.) Last in., vracht 1.,
druk m., drukking, kwelling f.: Le p- des impôts,
de Ja guerre, de druk der belastingen, des oorlogs.
Le p- des anndes, de last der jaren. De quel p
vous avec soulagé won coeur welk een' pak (lost,
vracht) hebt ge mij van 't hart gewenteld! II suecombe sous le p- des affaires, hij bezwijkt onder
den last der zaken, der bdzigheden. - (tip.) Gewipt, belang, aanzien n., aangelegenheid; kracht t.,
gezag n.: Homme de p-, man van gewipt, van
-

aanzien, van invloed.

C'est une aihire de p-, 't is

eene zaak van gewigt, van aangelegenheid. Ces

raisons sont dun grand p-, die redenen hebben veel

kracht, zijn zeer geldig. Example dun grand p-,
voorbeeld n. van groot gezag. - Monnaie de p-,
wigtig stuk geld n. (dat de bij de wet gevorderde
zwaarte heeft). Gewipt n., een stuk ijzer,
koper, lood, enz. van bekende en bij de wet bepaalde
zwaarte, dat men gebruikt om te wegen. Tous
les poids des marchands doivent être ëchantillon fles, al de gewipten der kooplieden moeten peijkt
zijn. Vendre a faux p-, met vatech gewipt verkoopen. Faites mol bon p-, weep mij goed, geef
mij goed gewipt. Vendre, Acheter une chose au
p - de lor, iets zeer duur koopen, verkoopen, met
goud opwegen. - (fib.) Avoir deux p- et deux
niesures, enz., z. MESURE. - P- da sanctuaire,
sikkel des heiligdoms (standaard van 't gewipt,
dien men in den tempel van Jeruzalem bewaarde).
- (/1g.) Examiner, Poser one chose au p- da
sanctuaire, eene zaak rijpelijk, met de grootste
behoedzaamheid overleggen, onderzoeken, haar wikken en wegen. Peser une chose an p- do bon
sans, de la raison, eene zaak aan 't gezond verstand,
aan de rede toetsen. - Poids de marc, markgewigt n. - Les p- dune horloge, dun tourne
de pewigten van eene klok, van een braadspit.-broche,
Poignant, e, adj. Stekend; grievend: Douleur
p-e, stekende pijn t. Remoids p-s , hartversche
-rendwogi
t. p1. - tPO1GNArÇT, m., nu TRE-

BUCHANT.
Poignard, m. Dolk, pook, moordpriem, pon
m. Percer qn , dun p-, de cent coups de-jard

p , iemand met een' dolk, met honderd dolksteken
doorboren. - (fig.) Mettre, Tenir a qn. le p- sur
-

Ia gorge, iemand den dolle, liet mes op de keel
zetten, hem met geweld tot iets willen dwingen.
C'est un coup de p-, dit is een dolksteek, eene grie
vende smart , een hartversclieurend verlies , enz.
Avoir le p- dans le coeur, diep bedroefd, gegriefd
zon. Tourner le p- dans Ia plaie, den dolk in de
wond omdraaijen: liet ,smarteljke of grievende vermeerderen door steeds over de oorzaak te spreken.

zal hij er haar bij laten. II y a laissë do p- , hij
heeft er haar bij gelaten , hij is er niet zonder
kleirscheuren (zonder een of ander verlies of na-

der, v. a. Met een' dolk of ponjaard treffen, kwetsen of dooden, doorboren. Brutus poignarda César
en plein sénat, Brutus doorboorde Cwsar in den
vallen senaat. - (lig.) Lui dire cette nouvelle, ce
serait le p-, hem dat nieuws te vertellen, zou een
dolksteek voor hem zijn. - ( fig.) Prikkelen, aan-

vierdraads fluweel a. (welks inslag uit 3 of draden zijde bestaat). P- de chèvre, geitenhaar, kemelshaar, ongepaste naam eener stof, welker inslag
van kamwol en welker schering van katoen is. [Bot.] Haar n., vezels f. p1. der planten: Les p-s
des orties piquent, het haar der netels prikt. P-s
follets, zeer fijne haartjes of vezeltjes. - [Chas.,

-

GNARJJER, V.

pr. Zich met een' dolk treffen. - Eik-

is ook adj: Homme poignardé par des brigands,
door struikroovers met dolken afgemaakt man. Poignardin, m. (een door Katharina it. ge-

smeed woord) Porsteninoordende monniken; gredikers of verdedigers m.pl. van den koningsmoord.
Poignée, 1. Handvol, greep f. Une p- de sel,
eene handvol zout. Une p- d'argent, eene handvol

p de verges, een bundel roedjes of teentjes. Une p- de morues, twee zaâmqebonden zoutevisschen. - Une p- de tuiles, vier stuks op elkaâr
gelegde dakpannen. - Se donner une p- de main,
elkander hartelijk de hand drukken. - (fam.)
Prendre une p- de feu, zich een oogenblik warmen.
-

eene handvol vrienden. On eut bientôt raison de
cette p- de séditieux, men bragt dat hoopje optoe. adv. Met de volle hand of vuist: Prendre one
chose a p-, iets met de voile hand aangrjpen. Met handen vol: Jeter des fleurs, de l'argent a
p , bloemen, geld me( handen vol uitstrooijen.
Itandvatsel n., greep f. , houvast 0.: La p- dun
sceptre, dun sabre, dune dpée, de greep van een'
schepter, sabel, degen. - Hoekslip t. van een' korenzak, om hem te beter te kunnen aanvatten en
bewegen. - Bond stuk hout n. , waarop de signetsnijder het te bewerken signet bevestigt.
Poignet, m. [Anat.] JJandgewricht n., nahand
of achterhand f. (carpe), handwortel in., verbinding van de hand met den voorarm, vuist t. II a
Ie p- fort, Ii a one grande force de p-, hij issterk,
zeer sterk in de vuist. Se démettre, Se luxer le
p , zich het handgewricht verstuiken, verrekken. -[Coot.] Handboord, hemdsboord m.: Ii a des houtons de nacre aux p-s de sa chemise, hij heeft
-

-

paarlemoêren knoopjes aan zijne hemdsboorden. P-s de manche, overmouw, voormouw f., ter bescherming van de handboorden.

't is een snaak, , clie haar op de tanden heeft, die
durft. z. ook SETE, BRAVE. - Hang, wollig gedeelte van laken, fluweel, trjp, enz. Drap, Feutre ft long p-, a p- ras, iangharig, kortharig laken,

lièvre en

p-,

een onafgetrokken, nieg gevilde haas,

of haar der zijdemossel (pinne marine). - [Man.]
Monter un cheval a p-, a cru, een paard zonder
zadel berijden, los te paard zitten. Avoir Idperon
Ru p-, een paard de sporen geven. Faire le p- ft
un dheval, het haar van een paard in orde brengen, knippen. - [Méd.] P- des mamelles, of enkel
P-, pijnlijke zwelling en ontsteking der borsten bij
jonge kraamvrouwen, melkklonter m. , z. v. a. MASTITE. - [ Tech.] Gants sur p-s, pelshandschoenen m. pi. met de ruige zijde naar buiten gekeerd.
- P- de lame, fijne struisvederen f. p1. als modetool. (LETTE.
Polleux, ense, adj. [1-1. n., Bot.] Behaard,
hang, met lang, zacht en 1fl haar bezet: Feuille
p-euse, hang blad n.

dige kerel m. - Ook z. v. a. velu, ruig, hang als
een beer.
Poilu, e, adj. Hang, behaard, met haar bedekt, ruig: Corps p-, behoord l(jIn. (Men gebruikt
doorgaans velu.)
Poinciane, Poincillade, f. [Bot.] Paauuit West -Indik (naar den franschen gouverneurgeneraal Poinci) (ook fleur de paon, fleur de paradis, fleur d'oeillet d'Espagne geheeten).
Poinçon, 111. [Tech.] Puntig metalen gereedschap om te doorboren of te gravëren, stift, graveerstift f. , priem, steekpriem; doorslag, drevel m.;
steekijzer ii. (der mandemakers); punthamer m.
(der smeden); scherpe steenbeitel m. (der metselaars).
- Stempel, muntstempel; keur-, ijkstempel; boekbinders stempel m. - [Constr.] Makelaar m., gevelspits f. P- d'échafaudage, steigerboom m. - [Artif.] P- d'arrêt, doorslag met een dwars-

stift of bout. - [Cost.] Haarnaald f. P- de dia-

mant, diamanten haarnaald. - [ Mécan.] Spil f.,
opstaande boom m. om welken eene machine draait.
- [Corn.] Tonnemaat f. (in verschillende gedeelten van Frankrijk), ongeveer 2 13 van 't oude mud.
- [H. n.] Handelsnaam eener eenschalige schelp.
- Poinçonnement, m. [Tech.] Stempeling.
katten-, hazen-, paarden/war. - Somtijds ook: Poinçonner, v. a. [Tech.j Stempelen. - Het
/ioofdhaar m. (maar steeds in ongunstigen zin): Le part. passd is ook adj.: Orfèvreriepoinconnée, gep lui blancluit, Son p- grisonne, zijn haar wordt stempeld, gekeurd goud- en zilverwerk n.
Poindre, v. a. Steken, prikken. prikkelen; grijs, begint te grjzen. - Kleur f. van 't haar
(van sommige dieren sprekend): De quel p- est (fig.) aansporen, aanprikkelen. - Het woord wordt
votre cheval, votre chien ? welk haar (welke kleur nu zelden gebruikt dan in de zegswijzen: Oignez
van haar) heeft uw paard, uw hond? Ce cheval
est p- bai, dat paard heeft roodbruin haar. - scheelt os? wat maalt u door 't hoofd? waarom
Chien dressè au p- et a la plume, Homme nu p- wordt gij boos? (Men zegt liever Quelle mouche
et a Ia p1-, z. PLUME. - Somtijds ook van den vous pique?). - [Anc. tech.] Scherpen, spitsen:
baard des mans gebizigd: (très-fam.) Se faire Ie P- les épingles, de punten aan de spelden sljpen.
p , zich scheren. Ce barbier fait parfaitement le - POINDRE , v. n. (zelden gebruikt dan in den
p , die barbier scheert voortreffelijk. - P- fount, infin. en 't futurum) 4anbreken, doorbreken; uitspruiten, voor den dag komen: Le jour commence
cher Ja barbe p- a p-, een groote bloodaard, laf- a p-, poindra bientôt, de dag begint aan te breken,
aard zijn. - P- de Judas, Judas haar, z. JUDAS. zal weldra aanbreken. Dès qua les herbes commen Un pail ny passe pas l'autre, bij hem is alles in cent a p., zoodra het gras begint uit te spruiten.
de uiterste orde, zit alles netjes aan 't lijf. Ii ny - (fam.) Le pail commence ft lui p-, de baard
manque pas UII p-, er ontbreekt geen haartje aan. begint bij hein voor den dag te komen, hij krijgt
Avoir eu du p- de qn., geld van iemand gewon- een' vlas- of melkbaard. - (Loc. prov.) On voit
ven hebben, iemand geplukt hebben ; een of ander déjà oil l'épine veut p-, men ziet reeds wat er uit
voordeel op iemand behaald hebben. S'il se joue hem groeijen zal, wat geestes kind hij is.
Poing, rn Vuist, geslotene of gebalde hand f.
a moi, je lui aurai du p-, als hij mij aanrandt,
visage, des mains, haren op het gezigt. op de banden. P- rude, doux, hérissé, hard, zacht, borstelig
haar. Le p.. des narines, des sourcils, des aissel
de Ia poitrine, des parties honteuses, het haar-les,

-

-
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Donner, Appliquer un COUP de p-, een vuistslag
geven. Faire Ie C- de p-, Se battre a COUPS de p-,
met vuisten vechten. Serrer le p-, de vuist batten,
eene vuist maken of zetten. - Ook van de geheete
hand tot aan 't handgewricht geblzigl: II futCon
damné l avoir le p- coupé, hij werd veroordeeld
om de hand afgekapt te worden. - Flam b eau de
P , handtoorts, handfakkel f. Oiseau de p- of de
bonne affaire, hand- of vuistealk, goed afgeriqte
valk m. - Livrer qn. pieds et p-s lids, iemand
aan handen en voeten gebonden dverteveren; (fig.)
iemand geheel en al ter beschikking, ter willekeurige behandeling van een ander stelten. Montrer le
P a qn. , iemand met opgeheven vuist dreigen,
iemand dreigen. - ( fig.) Mener qn. sur le p- (tiever par Ia main), iemand bij cie hand rund voeren,
met iemand doen wat men wil. 11 ce vaut pas un
COUP de p , hij heeft noch gezondheid, noch kracht.
— (Loc. pray.) Ii, Elle a Ia tîte plus grosse que
Ie p-, zijne, hare gansche ziekte of kwaal is verbeelding of kwade tubs. - [ Mar.) P- de la bride,
vuist, tinker vuist, linker hand f. des ruiters.
Point, m. [Cout]Steekm. P-d'aiguille, naaldsteek. Raceommoder un aCcroC en quelques p-s,
een' winkelhaak met eenige steken digt maken. P
de côté, de devant, de Chalnette, P- noud, eroisé,
zij-, rijg-, ketting-, knoopsgat-, kruissteek. F'- de
surjet, Is la nglaise, overhandsche, engelsche steek.
— Zeker borduur- en tapijtwerk met de naald,
stikwerk n. P- de Hongrie, Z. HONGRIE. - Genaaide kont f., kantwerk n. Ouvrière en p-, kantwerkster. P- he Bruxelles, Brussesche kant. P- de la Chine, ziqzaqsgewijre strepen in 't satijn.
[Géom.] Punt n., slip 1. Le p- mathématique est I'extrémité de Ia ligne, l'eridroit oil cette
ligne en coupe une autre, het mathematisch punt
is het uiteinde der lijn, cie plaats waar deze lijn
eene andere snijdt. P- de section of dintersection,
snijpunt, doorsnijrtingspunt. P- d'inflexion, buig
punt. P- de retroussement, keerpunt.
(fig.)
Notre vie est on p- dans l'éternité, ons leven is
eene stip in de eeuwigheid. - [Métrol.} Punt,
1e gedeelte der lijn. - Punt n., ieder klein gedeelte vita eene lijn, van een vlak: Chaque p- de
la circonférence est également éloigné du centre,
elk punt des omtreks is op gelijken afstand van
het middelpunt. - [ Didact.] Punt n., vaste en
bepaalde plaats. P- milieu, P- central, middelpunt,
centraatpunt. P- d'équilibre, ecenwigtspunt U. P
d'appui, steunpunt. P- de depart, uitgangspunt.
P- de contact, aanrakingspunt, raakpunt. de rdunion, vereenigingspunt. - [Mar.] Bestek n.
Faire Ie p , het bestek opmaken of in de kaart
brengen. 1-- de dëpart et d'arrivde, afgevaren en
bekomen plaats f. P. estimd, gepist bestek. P- réel,
waar bestek. Etre en avant, en arrière du p-, met
het bestek achteruit, vooruit zijn. P- de chaque
midi, middagsbestek. z. ook PABTANCE. - P- véli
que, zeilpunt. —P- hone voile, tin bas dune 'volle, schoothoornm. van een' zeil, P- d'arnure , oog D.
van den hats. P- du haut de Ia voile, P- denvergure, nokteuver, nok m. van 't zeil. - P- d'écoute, schoolhoorn, schoot rn. P-s du vent, toefschoothoorn, toe(hots, hats rn. P-s de sous Ie vent, tij
schootlworn, ljjschoot, schoot ni. - Bordages de p-,
verminrleringsgangen m.pt. Ces bordages oct le même p-, die buitenhuidsptanken hebben dezelfde afmetingen. - [Astr.] P- vernal of de printemps,
P- estival of d'été, P- automnal of dautomne,
P- blémal of d'hivcr, lente-, zomer-, herfst-, winterpunt, punten, waarop de zon respectievelijk in
de teekens van den Ram, den Kreeft, de Weegschaal en den Steenbok staat. P- verticaux, vertikale punten, toppunt en voetpunt (zenith en nadir).
P-s de ¶a plus grande et he Ia plus petite dist ace, z. v. a. ABSIDES. Z. ook EQUINOCTIAL, SOLSTITIAL, CARDINAL, CULMINANT. - [ Opt.] P- de concours, brand-, vereenigingspunt (der straten). P
de diversion, verstrooijingspunt. P- tie néfraction,
straalbuigingspunt. P- de rétlexion , terugst ratingspunt. P- radieux, straalpunt. - P- Waspeet of de
vue, beschouwings- of gezigtspunt, punt 0/ afstand,
van waar men een voorwerp, een gebouw b. v., het
voordeetiqst beschouwt. - [Mécan.] P- d'appui,
steun- of s ustpunt. P- d'application, de suspension, aantegpunt, ophangpunt, - (1H.yclrau 1 .] P
de partage, verdeetingspunt (van waar het water
verschillende rigtingen neemt) . P- de sujétion, hoog-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

ste punt. waartoe het water zich verhe/Ten snoeI.[Phys.] P- lumineux, lichtend punt (aan 't einde
van een' gecitektriseerden geleider) . P-s électniqUes,
elektrische punten. - [ Perspeet., Peint.] P- de
vue, gezigtspunt, punt, waarop hel oog zich op
zekeren afstand rigt en vestigt; plaats, waar een
voorwerp zich bevinden moet om wil gezien te warden; plaats, die men moet innemen om een voorwerp wit te Zien; - voorwerp of verzameling van
voorwerpen, waardoor het oog getroffen, aangelokt of geboeid wordt, uitzigt, gezigt n. Choisir
un p- de vue, een gezigtspunt kiezen. Duterminer,
Prendre le p de 'sue, het gezigtspunt nemen, bepaten. Etre dans un hou p- de sue, op een goed
gezigtspunt staan. P- de vue rnagnifique, vaste,
immense, sand, praclsiig, ruim, onbepaald, afwis
selenrt uitvigt. - Meltre one lunette ft son p- de
vue of n10 a son point, een' verrekijker op zijn
gezigtspunt zetten, de buizen ter vereischte lengte
uithalen. - (fig.) Envisager une question SOUS un
p de 'cue nouveau, een vraagstuk uit een nieuw
oogpunt beschouwen. La différence des p-s de vue
cause Ia dilférence des opinions, 't verschil der gezigtspunten of der zienswijzen veroorzaakt het
verschil der meeningen. - [Anal.] P-s cilialnes,
ooglidpunten of gaatjes n. p1. P-s lacnimaux, traanpunten. POiNT, rn [Gram.] Pant n., slip t.
of tittel m., die op eene I, aan 't einde van een'
zin, enz. gezet wordt (.). Le deux p- of Les deux
p-s, bet dubbele punt p) P- internogatif, interrogant of dinterrogation, vraagteeken (?). P- admimlii, h'admiratinn of dexciamation, mitroepingsteeken (!). - (Loc. fig. et prov.), z. I, âNE. [Typog. ] P- conducteurs of carrés, punten op
quadraten. P- typographique, typographisch punt,
zesde deel eener linie, als maat can het corpus
der letters. - Stip t., punt n , wat bij uitstek klein
is of klein schijnt en zich te naauwernood taal bespeuren. Le ballon ne paraissait plus que comme
UH p-, de luchtbat vertoonde zich nail slechts als
eene stip. Les étoiles ne nous paraissent que de
petits p-s Prillants, de sterren schijnen ons niet
dan blinkende slippen Ie zijn. -- [Mus.] Punt of
stip aan de regter zijde eener noot, waardoor hare
tijdswaarde met de helft wordt vermeerderd. Une
ronde suivie dun p vaut trois blanches, eene
geheele noot met een punt doet drie halven: P- dorgue, z. onauie. P- détachés. punten op de gepunteerde of af te stooten noten. - [Tech.] Riemgaatje n., waardoor de tong der qesp gaat. Allongen, Raccourcir les étniviêres dun p-' de stjjgbeugelriemen een gat af steek langer of korter malien. - Teekeis op de maat des schoenmakers, hoedenmakers e. a., steek m., streep 1. Z. CHAUSSE1O
(ook fig.). - (fig.) Faire venir qn. P son p-, iemand
brengen, waar men hein hebben wit, hem voor onze
inzigten of wenschen weten te winnen. - [Lapid.]
Punt n., vlek t., witte, zwarte, roade stip in een'
diamant. Punt, vraagstuk, geschilpunt n.,
bijzondere zwarigheid in een of ander vak van wetenschap; hoofdpunt n., hoofdzaak t.: Approfondir
on p- de théologie, een geschilpunt, eene stelling
der godgeleerdheid grondig onderzoeken. Cet évèiicment est un p- d'histoine fort obscun, deze gebeurtenis is een zeer donker punt in de geschiedenis, deze geschiedenis ligt in het donker. Ils sont
d'accond sun ce p-, zij zijn het over dit punt eens.
C'est là le p de l'affaire, dat is hei hoofdpunt, het
o bet voorn'ezenijke van de zaak t., daarop kost
namelijk aan. Ii faut venir au p-, men moet tol de
zaak, tot het hoofdpunt komen. Voila le p- en
question,, dat is het punt, de zaak, waarover moet
gehandeld worden. --- Deel, lid, stuk n. van eene
rede, van een werk, inz, van eene preek: Son sermol, est divisé en trois p-s, zijne preek is in drie
deden verdeeld. Le premier p- dune harangue,
het eerste lid, stuk eener redevoering. - Staat,
toestand m.: Le malade est toujours au même
est
p , de zieke is altoos in denzelfden toestand. IiSes
en mauvais p-, hij is in slechten toestand.
affaires sent mal en p-, zijne zaken staan slecht.—
Graad, trap, top m., punt n.: Ii est au plus haut
p de sa gloire, hij is op den hoogsten trap van
roem, tot hel tappunt van eer. On peut rallier,
mais jusqu'h an certain p-, inca mag schertsen,
maar slechts tot op een' zekeren graad. Les scie n
ces. les arts, out été portés h nu haut p- de perfection, de wetenschappen, de kunsten zijn tot een'
-

-

-

-

-
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hooqen graad van volkomenheid gebragt. - Le p d'honneur, z. HONNEUR. - Point werd weieer gebruikt voor instant, moment; van daar nog: Etre
sur le p- de faire une chose, op het punt staan,
gereed staan iets te doen. Arriver a p- nommé, op
het bepaalde tijdstip komen. - Le p- do jour, z.
JOUR. - [ Anc. anat.] P- saillant, trilpunt, trilstip, het punt van een ei, waar men 't hart
van 't hoen ziet kloppen. - IBlas.] P- d'hon
neur, eereplaals, Z. HONNEUR. P- do chef, hoofd
punt. - Elk der vakken van een geschakeerd
veld. P-s équipollés, aangrenzende vakken, schaloliing van 9 stukken, beurtelings van metaal
en kleur. - [H. n. ] P- de Hongrie , perspectief-schelp, alpha f. ; soort van porselein-schelp;
ook z. v. a. CANTHARIDE; - doodgraver m. (zékere
kever). P- double, z. v. a. PHALÈNE. - [ Jeu]
Oog, punt n. op dobbelsteenen; getalwaarde, die
aan elke kaart wordt toegekend: Las au piquet
vaut onze p-s, les fi gures valent dix p-s, het aas
in 't piketten doet elf, de prenten tien punten. Ook: aantal punten, dat eenige kaarten van dezelfde kleur gelden, punt, b!ad n. Marquer son p-,
zijn blad aangeven of noemen. Son p- est meilleur
que le vôtre, zijn blad of punt is beter dart 't awe.
Le p se compte avant toute chose, het blad ('t
getal kaarten van eene kleur) wordt vOOr allen
anderen roem geteld. - Punt, getal, dat men bp
elken stoot, worp, slag, enz. telt; getal punten, die
in eene partij gemaakt moeten worden. Faire trois
p-s de suite, driepunten achtereen maken. N'avoir
pas encore pris de p-s, nog geen punt gemaakt
hebben. Jouer en cinquante p-s, eene pártij van
50 punten spelen. - Donner oil Rendre des p-s
a qn., iemand punten voorgeven. - Punt n. goede
of kwade aanteekening in schoten voor de 'hoedanigheid van het werk en voor 't gedrag der leerlingen; ook op examens voor de meerdere of mindere bekwaamheid der mededingers. - [Mi ] .] P
de mire, z. MIRE. P- d'appui dune troupe, steunpunt van eenen krjystroep. P. stratégique, strotégisch punt. P- de ralliement, verzamelpunt. P
de rencontre, ontmoetingspunt. - [Fort.] P- de
Ia gorge, keelpunt, saillant van de keel. P- d'é
paule, schouder m., schouderpunt. P- de brisure,
wendingspunt. P- d'attaque, aanvalspunt. P- dominant, beheerschend, doininérend punt. P- maccessible, ontoegankelijk punt. - [ Méd.] P- de côté,
zijd
esteek, steek in. in de zijde. - (Loc. prov.)
Faire une chose a son p- et aisément, iets op zijn
doode gemak doen. P POINT, bc. adv. Van
pas, juist ter snede, op het regte tijdstip: Venir,
Arriver a p-, fort P p-, tout h p-, van pas, juist
van pas komen, aankomen. Cela lui vient a p-,
bien ui p , dat komt hem juist ter snede. ( Prov.)
Tout vient a p- pour qui peut attendre, met tijd
en geduld komt men alles te boven. - Viande culte
a p-, juist van pas (niet le veel of te weinig) gebraden vleesch. - Prendre a p- ce que vient de
dire un autre, partij trekken van 't geen een ander zegt. - AU DERMEB POINT. 10e. adv. In den
hoogsten graad, bij uitstek: Etre courageuN, vigilant, libertin au dernier p-, inden hoogsten graad
moedig, wakker, losbandig zijn. - MAL EN POINT,
bc. ode. In slechten staat of toestand. - DE TOUT
POiNT, toe. adv. Geheel en al, volslagen, in ieder
opzigt: Un livre mauvais de tout p-, een volslagen
slecht boek. - Equiper un homme de tout p-,
iemand van top tot teen uitrusten. - (fig.) Accommoder. Equiper qn. de tout p-, iemand zeer kwalijk bejégenen, iemand toetakelen. -- DE POINT EN
POINT, toe. ode. Van punt tot punt, naauwkeuriq,
zonder iets over te slaan: II ma tout raconté de
p en p-, hij heeft mij alles tot in de minste bijzonder/leden, van stukje tot beetje verteld. - a
POINT NOMME, toe. adv. Op den bepaalden tijd: 11
se trouva nu rendez-vous an p- nommé, hij was
ten bepaalden tijde op de plaats der bijeenkomst.
POINT, ode. (doorgaans voorafgegaan van ne)
Niet, niets, geenszins; geen: Je ne suis p- en état
de sortir, ik ben niet, geenszins in staat om uit
te gaan. En voulezvous? Je Wen veux point,
wilt ge daarvan? ik wil er niets van. Je nai pd'argent sur moi, ik heb geen geld hij mij. - Point
wordt inz. in nadrukkelijke, volstrekte ontkenningen, in zinspreuken, in bevelen en vooral ook in
de poiizij gebruikt. Het komt ook ellipt. zonder ne
voor: On pardonne a un ennemi, p- a un flatteur,
-

-

-

men vergeeft eenen vijand, eenen vleijer niet. (Loc. prov.) P- d'argent, p- de Suisse, Z. ARGENT.
Z ook NOUVELLE. Het kan ook als antwoord op
eene vraag alleen staan ('t geen met pas 't geval
niet is), en wordt dan door: neen, volstrekt niet,
geenszins, vertaald: Etes-vous fâché? P-, zijt ge
boos? Neen. - POINT DU TOUT, toe. adv. Geenszins, volstrekt niet, in 't ge/meel niet, op geenertei
wijze, in geenen deete: Je ne suis p- du tout de
votre opinion, ik ben volstrekt niet van uw gevoelen.
Pointage, m. [Mar.] Het uitzetten van 't bestek op de kaart. - [Artill.] Het rigten, stellen,
pointéren (van een stuk geschut). Vis de p-, pointeerscimroef f. (voor 't rigten de; stukken van groot
kaliber). - [Manuf.] Gebrek n. in laken, als gevolg
van gebrekkige schering. - [Ialpr.] Het leggen van
het vel papier op het timpaan in de puncturen.
Pointal, iii. [Cliarp.] Regtop staande stut
balk m.
Pointe, f. Punt, spits f.:La p- dune épée,
dun couteau, dun clou, dune épingle, dun compas, cie punt van een degen, mes, spijker, speld,
passer. - La p- dune montagne, dune pyramide,
dun clocher, de spits van een' berg, van eene pyramnide, van een' klokketoren. La p- dune Iie, de
punt, uithoek m. van een' eiland. - La p- du pied,
de punt van den voet, de teenen m. pi. Marcher
sur Ia p- du pied, op de teenen, zonder gedruisch
toopen. Se dresser sur Ja p- du pied, op de teenen
gaan staan. - (fig.) Quereller soy une p- d'épingle of d'aigui lle, oma een haverstroo, om eene beuzeling twisten. Tout ce raisonnement repose sur
one p- d'épingle, die pansche redenéring berust
op een' nietigen grond. Emporter une chose a Ja
p de l'épée, iets met geweld afdwingen, doorzetten. II ne quitte rien qua Ia p- de l'épée, hij geeft
niets dan gedwongen toe. Je n'ai jamais recu Jeurs
services qua Ja p- de mon argent, ik heb hunne
diensten nooit dan door de krocht van mijn geld
verworven. - La p- de J'esprit, het fijne, scherpe,
bijtende van den geest, scherpzinnigheid, geestigheid f., vernuft n. - (fig.) Prikkel, steek m. La
p de Ja colère, de prikkel der gramschap. EJJe a
senti ces p.s de douleur qui percent Je corps, zij
heeft die steken der smart, welke het ligchaam
doorboren, gevoeld. - Prikkelende smaak, prikkel ni., prikkeling f op de tong: Ce yin, Cette
sauce na pas de p-. die wijn, die sausheeft niets
prikkelends, is flaauw van smaak. - Etre en p
de yin, Avoir une petite p- de yin, vrolijk zijn
door een' kleinen roes, wat op hebben, een weinig
de hoogte hebben. - (feg.) Une p- d'ironie, de raillerie, iets boertigs, spotlends, een boertende, spottende zet. Une p- d'esprit, een geestige inval m.,
gedachte f. Faire des p-s, Dire des p-s, fijne, scherpe
zetten geven; puntige, geestige dingen zeggen; woordspelingen maken. L'abus des p-s, het misbruik der
puntige gezegden, der woordspelingen. La p- de
l'épigramme, Z. ÉP1GRAMME. - Faire one p-, een'
uitweg, een' zijsprong maken. Le cheval a fait
une p-, het paard heeft een' zijsprong gemaakt. Suivre, Poursuivre, Passer sa p-, zijn oogmerk,
voornemen, onderneming doorzetten, zijn doel bestendig in 't oog houden, niet loslaten, onvermoeid
aanhouden. - La p- du jour, z. JOUR. [Bias.] Punt f., langwerpige driehoek, die van een'
der sc/mitdranden uitgaat en nagenoeg den overkant
raakt. P. renversde, omgekeerde punt. P- entée,
ingedreven, ingebogen punt (die slechts lot den
schildnavei opstijgt). --- [Cost.] Klein halsdoekje n.
der vrouwen; - voormalige vrouwen-rouwkap f.
- [Cout.] Geer f.: Mettre des p-s a one chemise,
geeren in een hemd zetten. - [Cuis.] Une pde poivre, Z. PO1VRE. - [Danse] Avoir des p-s,
op de teenen kunnen dansen, kracht in de teesun hebben. Cette danseuse exceiie dans les p-s,
die danseres munt uit in de passen, die op de teenen gemaakt worden. - [ Escr.] Couper Ja p-, de
punt coupéren. Parer de Ja p-, de punt pareren.
- [Fauc ] Het stijgen: L'oiseau fit Ja p- et fondit
sur Ja perdrix, de volk steeg en schoot op den patrijs aan. - [Fort.] P- de bastion, boiwerkspunt f., saillant m. van een bastion. --[Géogr.]
Punt, landtong, lage kaap f., uithoek, hoek m.
P- de sable, de rocher, zandpunt, rotspunt. [H. n.] Stekel m.: Les p-s dun ourstn, de stekels
van een' zeeegel. - [Jeu] Elk der 21 velden of
langwerpige drie/weken op een tiktak - of verkeer-

-

.
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bord, veld n. — [Lapid.] Ruwe diamant van bui
vorm. — [Man.] Zijsprong m., z. bo--tengwo
ven. — [Mar.] P- de boussole, streek, kompas-,
windstreek. Le vaisseau va, navigue it six p-s, va
á p- de bouline, het schip zeilt op zes streken,
zeilt digt bij den wind 01 bij de boelijn op. — Pde bordage, sluitgang in. — [Maréeh.] P- de feu,
brandijzer n. P- de vent, ligte dampigheid f. —
[Mil.] P- d'une alle, spits f., uiteinde n. van een'
vteugel. -- Faire une p-, zich kortstondig uit de
linie verwijderen. — [Prat. anc.] Registre de p-,
register, waarop ieder raadsheer en regter vóór het
uur der audientie zijn' naam moest doen schrijven.
— [Tech.] Spitshamer m. der leidelvers; -- nog
niet omgebogen stuk draad voor de kaarden; —
kleine spijker m. zonder kop, taats f. ; — naald,
radeernaald f. der graveurs; diamantspits f. der
steengraveurs; — glazenmakers diamant m. ; —
snijmes n. der houtgraveurs; — els, corrigeerels f.
der letterzetters; — snijmes, kartomnes n. der boekbinders; -- grafbeitel m. der beeldhouwers; — poljststaal n. der draadtrekkers; — draaistift f., draaistaal n. der kunstdraaiers. — P -s d'une meule, oneffenheden op een' molensteen (door 't billen voort
a gratter, krasbeitel m. der lood -gebrat).—P
orgelmakers. — EN POINTE, loc. adv. Punts--gietrs,
gewijs, spits uitloopend: Une langue de terre qui
se termine (qui fluit) en p-, eene landtong, die
spits uitloopt.
Pointe, e, adj. (en part. passé van pointer):
Canon p-, gerigt, g e p o i n t e e r d kanon n. —
[Blas.] Met anders gekleurde bloembladeren en
doornen. — [ Mus.] Note p-e, noot met eene stip,
gepunteerde noot. -- Kort aftestooten noot f.
Pointeau, m. [Horl ] Stift f. of priem m.
van gehard staal.
Pointement, m., gebruikelijker is POINTAGE.
Pointer, v. a. [Eser.] Met de punt steken,
p o i n t é r e n. — [ Pouch.] P- un boeuf, een' os steken, hem de ruggestreng afsteken. -- [Tech.] Rijgen,
rugsteken in een stuk stof maken om er de vouwen
in vast te leggen. — P- les aiguilles, de naalden
punten, de punten aan de naalden slapen. -- Met
passer en zwei de afmetingen van 't model of de
teekening op liet te bewerken stuk overbrengen,
puntéren.
POINTER, v. a. [Artill.] Rigten, aanleggen., stel
Ie canon contre un bastion,-len,poitér:P
het kanon tegen een bolwerk rigten. P- un bastion,
op een bolwerk schieten. — [Mar.] P- la pièce
directement, het stuk regelregt pointéren, vlugten
en dompen. — (absol.) P- en belle, op het kernschot
rigten, in 't midden van de poort rigten, het stuk
vlugten. P- a couler, a couler bas of à la flottaison, dompen, op een grondschot rigten. P- ohliquetnent, baksen, schuin rigten, voor of achteruit
pointéren. P- en Chasse of en retraite, zooveel
mogelijk vooruit, achteruit baksen. P- en plein
beis, op het vaste boord, op den romp rigten. Pà démáter, op het tuig rigten, naar het rondhout
of bovenwerk schieten. Pointez Ie canon ! pas af
uw stuk ! — Het bestek opmaken (faire, prendre
le point). P- la carte, het bestek uitzetten, de
kaart passen. — [Escr.] Met de punt steken, pointéren.
POINTER, v. a. et n. Punten zetten, stip pen, met punten teekenen, puntéren: P- Ie patron
d'une dentelle, het patroon eener kant met stippen
teekenen. Faire un dessin en pointant, eene gestippelde teekening maken,. P. les articles dun compte,
de posten eener rekening met punten merken (ten
teeken dat zij nagezien zijn). — P- les absents,
de afwezigen puntéren, eene stip b# den naam der
afwezigen zetten. -- P- une note, een stip bij eene
noot zetten, eene noot puntéren; -- ook: eene noot
afstooten (couper). — Puntig, spits maken: P- les
aiguilles, de naalden spitsen, de punten aan de'
naalden slijpen. — [ Manuf.] P- les draps, de stukken laken los doorrjgen (om er de vouwen in te
houden). — [Typog.] Bij den keerdruk de bladen
weder juist iin de punktuurgaaljes van den schoondruk opleggen. POINTER, v. n. Stijgen, opstijgen,
opschieten (van vogels): L'alouette aime a p- vers
Ie eiel en Bisant sa joyeuse chanson, de leeuwerik
stijgt onder 't zingen van zijn vrolijk lied gaarne
omhoog. — [Man.] Zich verzetten, steigeren: Cheval qui pointe en place, paard, dat stilstaande of
op de plaats steigert, zich verzet. — 4anbreken.
doorkomen (poindre, perser): Le jour va bientét
—

—

POIS.

-

p-, de dag zal weldra aanbreken. Le vert commence à p-, het groen begint uit te komen.
Pointerelle, f. [H. n.] (pop.) Knoppenvreter m. (een insect) .
Pointeur, m. Rigter, steller, kanonnier, die
't geschut rigt, kommandeur van een stuk, p o inteerde r m. — Werkman, die de gevouwen stukken doek los doorrzjgt. — Aanstipper m. der afwezigen in eene vergadering, — Ook als adj. Canonnier p-, pointeerder.
Pointieelle,f [Tech.] Dwarsstiftje, nageltje n.,
dat door de weversspoel gaat en ze vast houdt.
Pointil, m. (pr. —ti) [Verr.] Punteerstaaf f.,
lange ijzeren staaf voor 't puntéren der spiegels.
of schilderen met
-Pointlage,m.Hk
stippen of puntjes, het stippelen of puntéren. —
(fig.), z. v. a. CHICANE. — Pointille, f. Spitsvindighezd, haarkloverij, woordenzifterij f.—Pointiller, V. a. Stippelen, stippen, met puntjes gravéren , schilderen of teekenen , p o i n t i l 11 r e n,
pun t é r e n. — (fig.) Zich met nietige kleinigheden ophouden en daarover twisten , haarkloven,
SE
kibbelen, hakketéren; — schimpen, vitten.
POINTILLER, v. a. Gestippeld worden. — ( fig.) Met
elkander kibbelen; elkander bevitten. — Het part.
passé is ook adj.: Ecusson pointillé, gepunteerd of
gestippeld wapenschild n. — POINTILLÉ, m. Het
punteerwerk. — [[TI. n.] Gestippelde visch van 't
zalmgeslacht. -- Pointillerie, f. Kibbelarij f.
over beuzelingen, vutlust in., muggenzifters f. —
Pointilleux, ease, adj. Twistziek, kibbelachtig;
al te naauw nemend; spitsvindig.
Pointe, e, adj. Spits, scherp, puntig; min of
meer spits uitloopend. Couteau p-, puntig mes n.
—

Aiguille p-e, puntige naald f. Avoir Ie menton p-,

eene spitse kin hebben. — (fig.) Esprit p-, spitsvin-

dige geest m. — (fig. et fans.) Voix p-e, Schelle en
scherpe stem f. 11 a l'esprit p- comme une boule,

hij is zoo schrander als een os. — Un froid p-,
eene scherpe, doordringende koude f. — Soort van
klipvisch m.

Pointure, f., weleer z. v. a. PIQl RE.— [Typog.]

Les deux p-s du tympan, de beide puncturen of
stiften aan het timpaan. — [Mar.] Nekleuver m.,
elk der bovenste hoeken van 't zeil. P-s de ris, rilleuver. Rabans de p-, nokbindsels n. pl., steekbouten m. pl. Taquets de p-, nokklarr,pen m. pl. -[Tech.] Schoenmakers leest f. van den hiel tot de
punt.
Pont-virgule, m. [Gram.] Komma-punt n.
(;). — Point-voyelle, m. [Gram. hébr.] l o-

kaal-punt n.

Poire, f. [Hort.] Peer f. Poire fondante, succulente, saprijke peer. P- d'été, d'automne, d'hi-

ver, zomer-, herfst-, winterpeer f P- molle, overrijpe, beursche peer. — P- tapées, op den oven
gedroogde peren. — (fig.) Entre la p- et Ie fromage, bij 't nageregt, tegen 't einde van den maaltijd (als de tongen losser zijn geworden). — (Loc.

prov.) z. ANGOISSE, GARDER, MOU, MuR. — [Artif.]

P- ui feu, peervormige koperen damp- of rookkogel m.
(éolipyle). — [Bot.] P- de terre, aardpeer f., z.

TOPINAinBOUR. P- de vallée, z. v. a. BARDANE. —
[Chas.] P. h poudre, peervormige kruidhoorn m.

-- [Cost.] Peervormige oorhanger rn. Perle en p-,
ns.]' P- de la romaine,
peervormige parel f. — [Er
peervormig tegengewigt van den unster.— [Maréch.]
mondstuk
aan 't paarden
soort
van
P-s secretes,

— Poiré, m. Perendrank m. (eidre de-gebit.
poire). — [H. n.] Peervormige kegelschelp f.

Poireaii of Porreaua, m. [Bot.] Prei, por rei f. — POTBEAU, ni. [Méd„ Vétér.] Wrat f.
Poirée, f. [Bot.], z. BETTE. P- rouge, kroot f.

Poirier, Th. [Bot.] Perenboom nl. P- domestique , sauvage , tamme , wilde perenboom. P- de

rousselet, suikerperenboom. — P- des Antilles, des

Iles, soort van bignonia der Antillen. P- avocat
of de la Nouvelle Espagne, z. v. a. AVOCATIER.
P- des Indes, z. v. a. GOYAVIER. P- de Chardon,

soort van cactus m. —P- de montagne, bloemtuildragende kinaboom m. — (Loc. prov.) Je l'ai vu p(van een' parvenu gebézigd, met toespeling op : t
geen zékere boer van de houten heiligen in zijn
kerspel zeide), ik heb hem nog als een gering, on.

beduidend mensch gekend.

Pols, m. Erwt f. P- vents, groene erwten. z.

ook CARDIOSPERME, CHICHE, COSSE, ECOSSÉ, GOURMAND, NAIN, SUCRE. — (Lor. prov.) Après la fete

..eei Ie jeu, les p- au feu, 't moet alle dag : en ker ,
ween: na ?Seel verteerd te hebben, toet men-ins
weder zuinig leven. Ceux ju i me fe•ont des p-,
e leer Eerai de la puree, 'i'' 1n :j te F-,a komt, zal
't weten, le pr om leér. ï anger th p- ciiauds, ii
den rno!. d vol d eI staa,i: n iets weten, te ( ,e i -

`F4.'(d) dw. VendJe I. qn. des p- qui Ile euisent pas
of qui aye veulernt pa` cuire, 2erna•cd eerre poets
«li e/en. Que ce soit P- ou i'é ^e, dat is om 't even,
e l e cs is onive sc i1 %tri. z. ook FL' L. --- ^Niéd,1
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de VIssc}cen, á.2e teei'en of sterrebeeld vvan den die-

renriern. P- austral of solitaire, Zuidervisch, een
zuidelijk sterr'ebeeld. P- volant, Vliegende vise/c In.,
mede een zuideluk stei'rebeeld. --- P- (l&/\ Uil, z.
A RIL. -- [11. 1 /.] P - d ' argd t, P- doré, z. ft. 0,

DORADE. P- arrné, gewapende viseb, volksnaam
der koffervissch.en, egelvisschen e. a. P- d'avr'il,
Z. V. a. ://&QUEREAU. P- blane, witvisch, titel fi. P-

bourse, a. v. a. BALISTE. P- Ci? il'urgieii, Z. ^CIiIRuu °►^vn. f'- coifre, z. c© , ER A. P- CourOR ,UUe, h.nri.n,r,
(hareng). P- c^.uirasse, Z. v. a. PEGASE. P- enlpereur°, Z. V. a7. ESPAPON. --- P- épina4'(1, gwJ) .f.,
stekelbaarsre ( pinoclie). P- /— entail, Z. ;VENT IL.
P- fétiche, naam van een' haai en van eery' hoarrnvisch. f'- gourmand. z. V. a. ICELLE. P- juit, Z.
N hIE dr°a onnneau.
Jr/F. P- ]iza{^d, z. V. a. C; L IO
P- lul/e, Z. LINE de moe. P- rnang'ue, P- paradis,
z. V. a. POLYNLME. P- rnonoptè!'e, z. V. ac. NAF/VAL.

P- a eautére, fontanel-b ^lletj n. (ono rle ette.i in l
te onderhoudel,
Poison, nn. (welre, f.) "er`gif of te' ill, gi,f.
of gi ft n, Clrr dorade le nom de, p-S aux sul)j„téinces
ctététèies /'i/celes et ceu qui pro.iennent eies ?ai! IJ so/it dési_«-Is soms le none
de vettin., men voepnt vergiften de Levenverwoestende
retal- en urt het »i tend h; die
stoffen uit liet Wve
uit iet diere . jÎ heet neen i'€ j,2.. P- lent, violent, P- fl!ontague, z. KRAKEN; ook Z. V. a. REQCTIN. PZortel, loc igzaai r-, hevig, doorlef 1 1 vergift. Le laic á rrnoustaclles, Z. v. 0. S/LUKE. P- perroquet,
z. v. a.. S;AOE. P- rond, z. V. a. TETLMiDON. P.empét;ija 1'e1:et dil p-, d:e `mei" v eillincderde d
werkia1,!I ra1r 't gil'. --- (rl.) Verderfelijke leer of rouge, roodvisch, P- en rnt,an, fin.tvisch. P- i.
:tellrn `f., ,nev.aarltjfz voorbeeld 1., het vei derfel ke sein, M. SOLE, E,SI►ADON, P- de Notre-Seigneur, zeen ges(.//r i-ften, of ' e'/P.. n; al wat de rust schortpioen. P- serpent, Z. V. a. ANGUILLE, CO GBE ,
-

,

'

^c 't ha/t, 't goiu k des levens, era?. ve1 stoort.

MURENE. P. stercoraire, Z. V. 0. 4'Eii TROF-OTE,

yes éc ai<€s it /lísso /I p- daui ereux, lrr ::. ce

CILASSE-MERUE. P- de Table, z. v. d. AMMODV TE.
P- trembleur, Z. v. a. GYMNOTE esa TORPILLE. P-

der kette ij. •esprit de panti est un p.. qui uli:érre
toes 1es sentimer ts, de j fl /f/ge esf is een vergift,

ver°t, springvisClr van Carolina. P- volant, vliegende visCh. — P- anntilropomorp11e, z. V. a. LAJIANTIN ent DL'/xONG, P- tbia no, naa'n 'can ce ne der
walvischsoa"rten. - boo/It, zeekoe der amerikaansche zeeën. P- fern/Be, z. v. a. L.AMMANTIN. P- Pabre,
a, V. a. EP ULARD. ---- P-S, de Dien, zeeschildpad-

geschriften mengt I.j) eery !' 'aurlgk vee 'ill, ver
luk' stellin'e:. I e p- de Vbéresie, 't ver'gr ft-/erfé

dat alle gevoelsas verv(1lscht. --. //)1' , (po/,

West u/1e p-, 't i.; á,e7? • hell eeg; acme ll'tekooi.

;_._ .f- pots®kaiser, V. rc., ,;u E'w0ISONN- ER.

'o&, d, e, '1 heineef-, laag, in den st l
ofdery trant van (le visI f/ f wen., va 't gepeu )) el:
ExpressioP p-e, ge/hee. Uitd7 zclsking, straattaal I.
j.

(.:han)so n p••, yónee c lied,, straaili-edII. -^-- tAIA.

p-, c'ernee,te sell I jjfst jl, pialboerfl e
etifl in. ^-- . viss^r^ie, f_ Vï.sr..hvr'OUw f., VI( h,-

Genre, Stele

w j/ f ri. ; -_- bij l itbreiding: ell=' ge nee.e kooI3p1. 1)uw, V110 to reit het f» 0' ei.
oise, f il. ';(fl - /. ihkb•s

; ois ;er, v. U. Bepekken , bejikke;t, wet leek of
l_pik besweren of overdekken. P- u n tonneau, een
vat bepekken. Le rer9;et ier poise scs spies, de

bor ,telrrznlder doopt zijne herstek of vee kenshcr°eBc
in pels. -- Besinellen, bezoedelen., ruil antllse,a. (reet
,iets weftrgs srrze► icy 1. 11 a poz•sé sore halst, h
heeft zijnen Iok besíneerd. -- I'l Is/Ent, v. 72. Smet
smeren: Cel; ot,jet poimse, dat roorw(rp street.-len,
-- sE I)®ISS}si, t?. +r Bepekt wo, ii' : L U til du
arrlorluier se ()/'O, de draad (les sc ii; entinakers
1!

ir•oi_clt c; Pctrald. - - /ich kiesmetten, zich

vuil of sinerrirl rasapen: Cet enfant s'est poise erg
nlangea(It, dat kind heeft zich, e ! , 't eters bemo,st.
-- Iii'! Dart. ,passé is rok adj.: . voI( les (Pains
pois:^ées,

besmeerde, //,/ \!(/ h,a den hebben. --

oit,p,ei x, eense, ads. P(/ /eking, met pek be, ii 'd; s)nerig. -- 41s secbst. (fa:.. ; n p-, U ne
1)-cuss,

een smerige vent áx1., een snleri / wijf n.

PoïS-on, ni. [I. 11,1 Visah r. : - rle mei,
d'eau elpees, de rivier(. d'étaffI j, zee-, zo(/(: eter
rivier-, v ver'v .sch. P- f •ais, saté, vert, sec, ver°-

sche, gezouten, verscis l;ezoUte, , gedroogde (Pt 1/.
Z. ABDOMINAL, APODE, C (II TÀ.LIGINEU , JI,GULAIRE,

.IJInII.tuIQUE, cis;, --- La !alts fut servie er) (hair
et en p-, er° iverd ?vowel Vi•' als rleescic, opgeragen. — P-s j , oycd ux, ;unit/kll?ke, eten 1ioh ing
belworende visseinen t( dolfijn, steep. zatte, rifle,

als zij op 't strand geworpen 2ver°den, nuleen desa.
koning t'ekwamen). P-s a birei, tri anvisschen (wal
s ( hen, enz.). -- - (Loc. /tig.-i+sche/.,robn'IiP
et Jinn.) La sauce fait manger lc p-, de, sans
maakt den vcs•h sm.akel,jk: iets onaangenaams op
zich zelf wordt vaak aangenaaw door de bekomende
orstandigheden. on rte sett s11 pst •haiI• ou p-,
rmen weet niet, of men. viseb, of r/" -I' aan herra
he eft, h7;j heeft een r'fcadselachlig karakter°. Petit
p- de•ieectra gro.rld, • uit kinderen gnoe e)r rnen': l(,I.; tiet cca.,a,va,/kelt /T; ier/n,e wordt ineller t,Jd
bel ngfi ijk. Donner I n petit p- pour en avoi!' ure
á`oá, een' spiering riitwer;en, I. eery-' kabeljaauzv
I' var/gen . Le gros p-s nia1/ (IIt les petits, de
ggroote visschei verslinden de kleine: de riken, de
1;. ,ti(: ot e^^ drukken de (lance; , (Ie z)Io.kken.
e I re comme le p- dans Peau. nl.s eega (I(/ /'_j' in 't
water leven, eeai. onbezorgd, vr slijk leven le?den,
het wette rte. €car°de geniete 3, ^-- (aasli'.? Les P-s,
,

,

t.I'Onlpette, z . V. a. SY NGN ATIIE enn FISTULAIRE. P,

den f. pl. --- P- fleur, z. V. a, ACT/ME en aHhMirsE.

Poissonnage, (U. [fiiod._I lleeren'regt 1) op

den scl/verkoop. -- of renai le, f. (;am.
Katvisch, allerhande kleine 2 isch ni, —

Konnerie, f. Vischmarkt f. --- : oissonneux,
euuse, adj. Visc1/rájk: Urhe eau p-euse, een v hsc
l•'^jk water ii. -,- Poissonnier, in., -tere, 1.
Vise ,koopei in., vi.chkoopster, vizsehIvr'ouw i. _-

Ventjager tig. `p-- _ITI. 11.] (pop.). Z. v. a. C STA

T'i.schdketel rn., visch--CiNTEUX,—POIS REf.

pan f. --- Poisson,IHre, 1.

Afval rn., afschraap -

eel rn . van sch,apevelien, om, ee l f,jni va.:) te frtake)r;
de daarvan l,enmaalde lijm f.
,

Poitev ine , t. JletroU, z_ r. t1. eITE. ---

't Poitevineur, ui. Valsche-naureter rij.
oitrail, to. Borst f. aan een paard; — bor°stst,uk nn., borstriem rem. van 't liacardetuig. -- P- de
vautour, de chèvre, haviks-, f;eitebo/st (te veel

vooruitsieker£de, te platte, bot sá ). -- Carp.
Dwarsbalk. Oh., dekstuk rn.; z•w(ire stut t1). --[Tech.] Borstblad n.; borstplaat f. (bij verschillende
ambachten). (Plak. postrails). -- o$tr na re,
adj. [Mid. j lln jbor°stig, aanc de borst lijdend. .41:
l ;der ni., -1 jderes f, (in wesut]st, m. enz t. Bor .11
tenschappelijke taal writ ?men PRTHISIQUE). ---- ]Poi
ta ini-1„ e, mij. Tot (IC borst behoomend: Vageoires p-es, borstvinnen f. pl. — ;Tech.] Borst f, van
't aanbeeld (poitrine d'enciurne). Sc
oitI'iilne, f. [Anal. Borst f. Se trapper,S
battre ta p-, zich op de borst slaan. --- Ook gezegd
van 't geen (ie borstholte bevat, inr. van de lotsgen:
Bonne, Mau. aise p-, goede, kwade borst. Dalactie

de p-, hors/ziekte, z. V. a. PHTF HSIE. — [ Mus.j
Voix de p-, hors/stem f. — Avoir bon/lie p-, NaVuil' paas de. p-, eens, sterke, zwakke stem hebben,
-- [Cuis.] P- de, v eau, de al/onton, kalis-, lame-

borst. -- [Toch.] Voorwand ui.

des

smeltovens. --

0. ook POITRINAL.
oitrtnil/re, f. ['tech.] Borsthout n., l or'stbooïn u1, v-an een, lintgetouw. -- Borststuk n.,
bol'stpiaat f. -- €'rst, -iem !n. van 't paard.
Polvra e, f. [Cuffs.] Pepersaus f., zure scmu.
van azijn, Peper en zout.
Poivre, f. [Bot.] Peper f. z. ook voiviuca. --Mettez ene pointe de p- 11 eetre sauce, doe een
weinigje peper bij cite saus. P- i lanc, nail', witte,.
zwarte ppe^^er. P- béte1, Z. BETEL. P- ui queue of
cubébe, z . '0/BEDE . P- d'eau, z. P►ERSiCAHeE. Pd'Espagne, d'f/Ide, do Brésil, cie Guinée, spoansehe peper. P- long, lange peper (piunent). Prniguonnetie, S. MIGIONNETTE. P- des muradles,
Z. V. a. J®UBARBE vermiculaire. -- (Loc. prov.)
Cher cornrne p-, peperduur, zeer duur. — oirree, I. [BOt. j

Peperplant f. von, Ain' uitra en
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POLI OEI.

--

o l e rn d rc h. - Polémicon, m. Krijgsdans m
der oude Grieken. — Polémique, adj. Twistend,
de wetenschappelijke strijdvoering betreffend, po den valk net water en peper wasschen. --- (pop.) lém isch: Fcrits p-s, twistschriften, polemische schrir
.Ene venérische kwaal mededeelen. -- Het part. ten n . Ijl. Ecrivain p-, twi-stschrijver, wetenschappassé is ook adj.: Mets poivré, gepeperde spijs f. pelijk strijder, geleerde klopvechter, p o l é m i --- (pop.) Être p-, aangebrand zijn. eene venerische c u s cri. — POLI[MIQUE , f. Twistleer, kunst des
kwaal opgedaan hebben. --- Marebandise bíen p-e, woordenstrgds of der verdediging, bekwaamheid
peperdure waar f. -- Poivrette, f (pop.), z. 1 om een' geleerden redetwist, een' wetenschappel ken
NIELLE des champs. --- Poivrier, m. Peper- strijd te voeren; het voeren van dien redetwist
boom in. (vuig. ook POIVRE ,geheeten). -- [Econ. zelven, pennestrtjd, geleerde twist m. ; verdedidom.] Peperbus f. -- Poivrière, f. [Agric.] Met ging van zijn geloof, zijne inzigten en rneeninglen
peperbocnsen beplante grond in., peperveld n. tegen andersdenkenden, polemiek f. --- Polé[Econ. dom.] Pepervaatje n.; --- kruiddoos f., doos uiisei-, v. a. Zich met de polemiek bezig houden,
met vakken voor peper, foelie, enz. -- [Fort.] Ge- p o 1 e m is dr e n,. --- PolénAste, ni. Wetenschap
metseld steenen schitderhuis ii. op den hoek van
geleerde redetwistvoerder, p o 1 é--peljkstri(I,
een vest inwerk. --- Poiv rori, m. [Cuis.] Pi- micus m.
I Polemoine, f. of P01e111oni nira, in. (Pl'.
ment in. in den dop.
Poix, f. Pek, pk n. P- blanche of de Bour- —ome) [Bot.] Speerkruid n. P- a fleurs lileues,
gogrie, wit of bourgondisch peke. P- élastique, ve- blaauw speerhruid n. (ook valériane grecque,
derhars n. P- mninérale of de terre, P- de Baby- grieksche valeriaan, geheeten). ---- PolCanonlalone, z. V. a. PISSASPHALTE. P- Inavale, batarde, cees, f. pl. Speerkruiden n. pl., speerkruidplansckeepspek, teer n. (goudnon). P- -résine, harpuis n. ten of -soorten f. pl.
----- (Loc. prov.) Noir comme p-, pekzwart.
Polérooseope, m. [Opt.] KrJgsverrekijkev,
Poix- rasmei•, V. a. 1-Iarpuizen, met harpuis walkijker In.. p o l e m o s k o o p n. P- d'opera, operaker in. --- Polei oseopique, adj. Dien 1piker
bestrijken.
en.
f. [Mus.], z. v. a. POLONAISE.
betreffend, polemoskópisch.
Polacre, f. [star.] Zeker vrachtschip n. op de
Polenta, f. (ital.) (pr. --lènn--) Brijspijs f.,
Middellandsc/ie zee, polakker in. --- Kluiver m., dikke brij rei. van kastanje- of ander gebakken meel,
fok f. van lipte vaartuigen (op de Illiddell. zee) . --- met boter, olie of spek, en parmezaankaas, een liePOLACRE, m., beter POLAQUE --- Polacron, m. veli-ngsgeregt der Italianen, p o 1 e n l a f.
Polètes, m . p1. [Ant. gr.] Beheerders der ten
[Mar.] Kleine polakker m.
Polo,in of Pullain. ni., -e, f. Kind n. uit profijte van den Staat verbeurd verklaarde goede
titel van tien regéringspersonen te .4thenen,-ren,
een.' christenvader en, eerie muhamedaansche moe- Í
poléten m. pl.
der geboren (tijdens de kruistogten) .
Polaire, adj. [Asti.] De pool of de polen bePoli, e, adj. (en part passé van polir) Gepotreffend, bij de polen. Glaces p-s, ijsvelden a. pl. lijst, glad gemaakt, gebruineerd, geslepen, gewrevan de pool, pool fis n. Etoile p-, poolstar f. (Men ven, glad, blinkend: Marbre p-, gepolijst mariner n.
zegt ook als subst. I.a. polaire). ---. (fig.) Vous serez P- comme une glace, glad, blinkend als een spiem^ n étoile p-, go zult mijne poolstar, mijn gids, gel . ---(fig.) Beschaafd, beleefd, ho feljjk, welremamijn leidsman zijn. ---- Oerdes p-s, poolcirkels. nierd, heusch, sierlijk, aardig. Un bomfine extréCadran p-, pool-zonnewijzer m. Mier p-, Poolzee f. mement p-, een bij uitstek h.o#feljk, welgemanierd
— [Bot.] Plante p-, plant, die bij de pool groeit. man. ---- POLI, m. Glans m., gladheid, poljsti.ng f.,
luister m.: Ces armes sort dun beau p-, die maPolaque, in. Poolsch ruiter, wolalt. en.
pens hebben een' schooner glans. ----n (fig.) Le . p[Danse] , z. V. 0. POLONAISE.
Polarisation, 1. { Phys.] Mededeeling of aan- des mnanières, de la bonne société, het hoffelijke
neming I. van polariteit (z. POLARITE), p o l a r i- der manieren, de welgemanierdheid van fatsoenlijk
5 d t i e f. ---- Polo;riser, v. a. Polariteit mede- gezelschap. — [Tech.] Tweede polijsting f. van
deelen of aannemen. ---- Polai ité, f. Neiging of spiegels en kristal (vgl. ADOUCI).
Polierde, adj. [Myth.] : Minerve p-, Minerva
rigting van vrijzwevende magneten naar de mag
polen der aarde; -- in ruimer' zin: het-netisch de stedenbescherinster. ---- Poliatre, m. Stads
stads-doctor In.
-arts,
bezitten van twee polen of tegenovergestelde plaatPolice, f. Staatsinrigting, die de openbare orsen met strijdige (aantrekkende en afstootende)
eigenschappen, polariteit f. P- magnétique, de en de veiligheid der personen en eigendommen
électrique, magnetische, elektrische polariteit. -- handhaaft; staats- of stadsorde, volkstucht f., geP- de la lumière, eigenschap van 't licht, om na regt n. voor de openbare orde, rust en veiligheid,
zijne breking, enz. door zekere ligchamen (inz. dsz,',b- politie f. P- générale, de sdreté, judiciaire, mibelspaath) tegen ligchamen van dezelfde soort eene litaire, municipale, rurale, algemeene, veiligheids-,
veranderde, naar de 7 igtin.gen verschillende ver- renterlijke, kr[ gs-, stads-, plattelands-politie. Phouding aan den dog te leggen, p o l a r i t e i t van médicale, sanitaire, geneeskundig ordetoezigt n.,
(des loodgieters. gezondheids-politie. Commissaire de p-, kommis't licht.
Polastre, in. [Tech.] Koperen soldeerpan f. saris van politie. Agent de p-, politie-agent, gePolat.ouuetie, m. [H. n.] Vliegend eekhoren- regtsdienaar, diender. — Gezamenlijke personen in.
tje n. (van de grootte eener rat). P- tagouan, groot pl., administratie f., met de uitvoering der politie
belast: Etre appel ti la la p-, voor de-verodnig
vliegend eekhorentje n., taguan m. (van de grootte
politie geroepen worden. — Orderegel m., regleeener kat) .
P®le, ui. [i)idact.] Pool f., elk der beide eind ment n. eener vereeniging: Cliaque société la sa
waarom een ligchaam draait. ----ponteva:ds, p- particulière, elk genootschap, iedere societeit
[A,str.] P-s de la terre, polen der aarde. P- du heeft haar eigen reglement van orde. La p- dune
monde of P-s célestes, polen des hemels, de draai- arme, de politie, de tuchtregel van een leger. -punten, om welke zich de schjobare hemelbol in [Mil.] Salle de p- of de discipline, politie-zaal,
24 uren schijnt te wentelen. — [Géogr.] P- arcti- arrest-kamer f. (in de kazerne). Bonnet de p-,
que lhoréal of septentrional, 'noordpool. P- ant- politie-muts. -- POLICE, f. [Coin] Verzekeringsarctique, austral of méridional, zuidpool. -- llau- verdrag, assurantie-contract (contrat d'assurance).
tear of Eiévation lu p-, poolshoogte, geographische P- d'assurance, assurantie- of verzekeringsbewijs n.,
breedte f. -- [Phys.] P-s magnéticlues, P- de liet bewijsstuk of de oorkonde, waaruit de deel
alsook-hebing vrzéksmatchpij,
l'ailnant:, magnétische polen, polen des marineets.
P-s électriques, elektrische polen P- positif, ialga- de aard, waarde enz. der verzekerde goederen
Ra
negatieve
assurantie.
s
van
—
[Typog.]
zinkpool,
zinkeinde
n.,
i.
f.
blijkt,
p
ó
l
pool,
positieve
til,
aantal letters, die tot den druk van-mingva't
pool, koperpool, kopereinde (der Voltaselie kolom) .
f.
een
werk
gegoten
moeten
worden.
hondstong
I
[[TI. n.] Soort van tong (sole),
Polieer, v. a. Goede orde (politie) invoeren,
Polémarelhie, f. [Ant. gr.] Opperveldheer,schap n., waardigheid van heervoerder, van oor- r wel inrigten, verordeningen maken ter verzekering
logsminister. — Polérnarchique, ad/. Die waar der openbare rust en veiligheid; beschaven, de zeook den bekleeder daarvan betreffend,-digheof den verzachten. P- une ville, un Etat, orde of pap o l e m hr c h is c h. — Polé marque, m. Op- litie in eene stad, in eenen Staat invoeren. — Het
perveldheer, heirvoerder tij de bmotische legers; part. passé is ook wij.: Etat lien policé, wel ingetweede archont bij de Atheners, oorlogsminister, rigte of geregelde Staat. .ides nations p-es, beft r kr . --- 111. n.), .z. v. a. FLAMMETTE. -- Poi-

vrer, V. a. Péperen, met peper kruiden. P- une
sauce, eerie saus peperen. --- {Fauc.] P- l'oiseau,

-

:

-

'1445

POLLEN .
schaafde natien f. pl. — -j- Polieeor, in. WWetgever° m. (législateur).
oliehiuel, m. (de Académze schrijft polichinelle) Grappenmaker, hansworst, eene maskerrol
in de italiaarrsche, inz. napolitaansche kluchtspelen,
p o I i ch i n é l m. -- (Tam.) Mismaakt mensch n.
mi.) C'est uni vrai p-, 't is een ongestadig
nensch, een windwijzer. C'est Ie secret de P-,
t is een geheim, dal jan en alleman weet. -_

[Tech.] Gebogen stookijzer n. of pook in.; -- ovenralel in. --- PoIiehinéIiqie, adj. Wat Poli
betreft. Poliehinelle, f. Soort van-chinel
kluchtige dans in.
P ofieiei, in. (van polir) [Tech.] Vilten lap m.
om de karnmen te polijsten. — ^ POLICIEN, in. (van
voute) tilan der politie, politie-beambte ni. — Po-

Iieier, lère, adj. Tot de politie of stadstucht behoorend: Ordonnance p-ière, politie-verordening f.
— Poliseier, in. (fain. et denigr.) Politie-man: of
- beambte m.

P ollères, f. pl. [Tech.] Pakzadelriemen tai. p1.
Polifolié, e, adj. (Bot.] Met poleiachtig blad.
Polim ^e et, m. Het polsten, glanzen, bruinéren, slijpen (van marmer, spiegels, edelsteenen, enz.)
-- Glan.s, luister m., polijsting f. Ce marbre a Un

beau p-, dit marmer hee/'t een' schoonera glans.
Poliem lent, adv. Beleefdelik, op eene beleefde,
beschaafde wijze: 11 lui a page p-, h'( heeft met

hem op eene beleefde wijze gesproken.

Polioeéplhale, adj. [H. n.] Met ascl?graaa-

teen kop. -- P oliogastre, adj. [H. n.] Met
aa.schgraauu,en buik.
P olion, in. [Lot.] Polei f., eene bittere, s eeerjachtig smakende, sterkriekende plant.
Polioreète, adj. ni. [Ant. gr.] Stedenbedwin-

gend Dérétr.ius 'P-, .Demetrius de Stedenbedwinr er. --- Polloreéti ue, adj. De belégeringskunst
?trefend. -- POLIORCETLQi 7 E, f.. Beléger'ingslcunst.
Poliore, f. [(éd.] Iet grfj.zen of wit worden
:

der haren. -- Poliosoo,e, f. [, éd.] Met asch-

graa'uw lijf.
Polis, v. a. Polijslen, Glad een glanzig maken,
glanzen, bruineren, glad slijpen of wrijven: P- le
Ier, lacier, Ie rnarl^re, het ijzer, staal, marmer
polijsten. — (fig.) Beschaven, verfijnen, veredelen,
welgemanierd snaken: L'éti^de, la conversation des

femmes polit l'esprit, les moeers, de studie, de

omgang met vrouwen beschaaft den geest, veredelt

de zeden. -m- P.

un écrit, een geschrift beschaven,

de beschavende hand aan een geschrift leggen. P-

son style, zijnen stijl kaischen, veredelen. -- SE

POUR, V. pr. Gepolijst worden, zich laten polijsten

streek, straatschenderj, guiterij f. — Lage, gem eene
taal, ontuchtigheid f.
Polissure, m. [Tech.] Het pol ten, z. v. a.
POLISSAGE . -- Weleer ook: riet zwaardvegen (four,

bissage, fourbissure).
Politesse, f. Beschaafdheid, beleefdheid, hoffe-

lijkheid, welgemanierdheid, heuschheid f., verfijnde
zeden f. pl., de toon m. der beschaafde wereld, beleefde , verpligtende handeling of uitdrukking f.
On rerarque une grande p- en tout ce qu'il dit,

men bemerkt eene groote beschaafdheid, welgemanierdheid in alles, wat hij zegt. Avoir de In p- envers les étrangers, beleefdheid voor vreemdelingen
hebben, hen niet heuschheid bejéc;enen. -- Je sui s
confus de touter vos p-s, ik ben verlegen over al
uwe beleefdheden. I1 tn'a dit des p-s, hij heeft mij
verpligtende dingen, aardigheden gezegd. --- (Loc.
fig. et peon.), z. BRuLER. P- de marciand, eigenbatige beleefdheid.

Politie,omane, adj. Mei staatkunde dweepend,
op staatkunde verzot. -- Als subst.: Overdreven
liefhebber van staatkunde, staatkundige ti.nnegieter m. — Polltieoroa-nie, f. Overdreven zacht

voor staatkunde, staatkundige li.nnegieterij f.
Politie,f. (pr. t=c) (woord van J. J. Rousseau)
Toestand m. van een beschaafd volk, beschaving f.
Politique, adj. Staatkundig, de staalkunde
betreffend of daartoe behoorend; staatsburgerlijk,
p o l i t i e k. Système p-, staatsstelsel n. Maxine
p-, staatkundige grondregel rn. Intérêts, Vues p-s,
staatsbelangen, staatkundige inzigten n., pl. Droit
p-, slaatsregt n. z. ook ARITHMIETIQLTE, ECONOMIE.
— (pop.) Listig, doorslepen, sluw, doortrapt, omziglig, politiek : ti est p- dans tout ce qu'il
dit: hij 1s sluw, omzigtig, fijn berekenend in al, wat
hij zegt. ---- [Litt. anc.] Vers p-s, naar 't accent
gemétene grieksche jambische verfzen, die in de middeleeuwen naar de toenmalige volksspraak gebruikel'jk waren. -- POLITIQUE, f. .Staatswetenschap.
staatkunde, staatsleer, t) o 1 i t i e k f. S'occuper de
p-, zich met staatkunde bézig houden. Les secrets
de In p-, de geheimen der staatkunde. — Bijzonder
stelsel n., (lat eene regering aanneemt, rigting f.,
die aan, de staatszaken gegeven wordt: Bonne ,
rnauvaise, fausse p-, goede, slechte, valsche staat
—(bij uitbreiding en in ongunstigen zin) Be--kunde,
drevenheid, geslepenheid in den omgang, sluwheid,

list f. -- POLITIQUE , in. Staatkundige, staatsman,
politicus in. 'Ious les p-s sont d'accord là.-des-

sus, al de staatkundigen zin, het daaromtrent eens.

P- fin, ruse, sluw, listig staatsman. --- Bij uitbreidin g, : Gevat of geslepen man , sluwerd , politiek

bruineerstaal n., polijststeen in. of -schijf f.; polijst
of bruineert out n. ; pol J3stbannk of -tafel f. (der
naaldenmakers); in 't algemeen een werktuig om
te polijsten of te tar u'ircér°err. Ook z. v. a. POLICIEN
(van pour) ,-- olissoire, f. [Tech.] Pol strati n.
der messenslijpers; --- glansborstel n-i.; gladhout n.
[Mil.] POCtSSIOh in.

snensch: Le p- salt servir Dien de naaiere a pie
point offenser Ie dialhle, de politieke man weet God
zóó te dienen, dat hij den duivel te vriend houdt.
— Politiquernent, adv. Staatkundig, volgens
de regels, de beginselen der staatkunde. -- In aleeen.er' zin: op listige, doorslepene wijze, p olrn
i t i e k. -- Politiquer, v. n. (foam.) Over staats
staatkunde spreken ; den staatsman o -zakenof
staatkundige uithangen , tinnegieten. --olitiquerie, f. (dam.) Onverstandig gesnap n. over
staatkunde of staatszaken , domree tinnegieterij.
ko/[ijhuis-politiek; politieke bailbelklub f..-- Poli
;ir, ni. (fem.) Staatkundige tinnegieter m.-tiglne
Polistin, 111. (in'. ---ome), z. PIJLION.
Polizeau, n1. [Corn.] Soort van hennepdoek m.
(naar Polizeau, een normandisch dorp).
Polka, in. [Danse] Boolsehe dans ni., die in
den jongsten tijd veel opgang in, Europa maakte,
p o 1 k a f. -- Wijs f. van dien dans. -- Polka manie, f. Overdreven zucht voor het polka-dansen. --- Polker, v. ii. De polka dansen. — Polkeur, m., - tinre, f. Pol/ca-dansei' m., - danseres f.

gevoed, verwilderd, stras (joir-gensaehtig; in minder
ongunstiger zin) speelziek; -- (van volwassenen)
gemeen, vuilbekkig, ontuchtig, vuil. Cast nu enfant
p-, i t is een verwilderd, een speelziek kind. Cet

lijst; opneming der stemmen bij de verkiezing van
ril; onstuimige kiesnerï^^
parlementsleden inEngeland;

of glad maken.: Les Biamants se polissent aver de
Ia_ poussiére de diaplant, de diamanten worden met
diamantpoeder gepolijst. Le bols de noyer se polit

lien, het noteboomenhout laat zich goed polijsten.
olise ux, in. p1., z. POLIZEALT.
Polisoir, F. [loot.] Soort van chi.lésische anemoon f.
Polissable, adj. Polijstbaar, voor' polijsling,

bruinéring of glansgig vatbaar. -- Polissage,m.
[ Tech.] _Het poi(/sten, bruinéren, het glad en glanzig ,naken., het glanzen. _ Polisseur,m., -ease, f.
Polijster, bruineerder, gladslijper in., polijstster,
bruineerster, filadslijpster f. — (fig. et dénigr.) Be-

schaver; zedenverbéteraar; taalbeschaver m. — Po-

lissoir, in. [Tech.] Polijst- of bruineertand m.;
-

,

Poisson, ne, adj. (van kinderen) Slecht op-

honmme est trop p-, die man is al te los van taal.
- Ookvan zaken: Chanson p-ire, ontuchtig liedje a.
Discours p-, vuile taal f. -- POLISSOK, RI. -NE, f.

.Straatjongen, guit, deugniet n1., rlerneess,, verwildeed meisje n. -- Gemeene- grappenmaker , vuil
gemeen, onbeduidend rnenseh. n. --- o--bekrn.;
lisssonnerr, v. n. Straaijonflensstreken bedrijven,
guitestukjes uitvoeren. -- Ge,neene, vuile dingen
zesgen of doen-. -- : olissonnnerie, f. .Jongens-

— Polkiste. m. et i., z. v. a., POLKEUR, EUSE.
Pollack, i. [LI n. , z. LENENT AGATTE.
Poli, ,1a, (angl.) t sz.J (eig. lroof)1) Kiezers -

gade`r ing f.

Pollee igeiae, adj. [Bot.] , zie. POLYCARPIEN.
Pollage, ui. [Féod. j Opbrengst f. i z hoeenders;

heerenregt U. op de hoenders.

Po12aplostémonopétale, adj. [Bot.] : Fleur

p-, bloem , waarvan het aantal helmdraden een
veelvoud is van dat der bloembladeren.
Pollen, mn. (pr. pol-than) [Bot.] Bloem- of
bloeserrrnstof, € aadstof n. aan de meeleleaden der bloc-
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POI^I`]]NINE

men. --- ïPollénine, f. [Chico.] Bijzonder bestand
i n e f.
-dhetn.vablomsf',p1en
Pollicates, m. pl. [H. iLl Duimnvoeters m.
pl., vingerdieren n. pl. (met afgescheiden duimen

POLYCOPRIE.

odj. [Typog.] : Caractéres p-s, zamengegvtene, op

één letterstaafje vereenigde letters f. pl. — Polyaniatyper , V. a. Verscheidene letters op één
staafje gieten. — ]Polyam atypie, f. Het gieten
van verscheidene letters op een staafje. — Poaan de pootera, gelijk de aye-aye).
lyanaiquue, adj. [Pharm.; Uit vele bestanddeelen
olliehie, f. [Bot.] Kaapsche melde f.
P ollieipèdes, m. pl. [14. n.] Duimvoeters in.pl. zumengesteld. — Folyandre, Polyandrique,
P ollicitation, f. [Jur.] Eenzijdige belofte f., adj. [ Bot. ] Veelhelmig , veelmannig , p o 1 y ií n(cn.zá dig aanbod n. (nog niet aangenomen door hem, drisch. — Polyandrie, f. Klasse der veel/telenige planten (die meer dan L0, soms tot 1011 en
aan wive 't gedaan wordt).
sneer meeldraden hebben, welke aan den vrucht bodem
ollie, f. [Bot.] Japansche aspergie-plant f.
Polligère, adj. [H. n.] Met meelstof bedekt of aan de bloembladeren zijn vastgegroeid, de lie
klasse in 't stelsel van Linnéus), veelhelmigen, veel
(gelijk vele vlinders). --- Pollinaire, adj. [Bot.]
pl., p o l y a n d r i a n. pl. --- Veelman -manigef.
Met fijn stof bedekt. --- Pollïoation, f. [Bot.]
veelheid van mannen, aan ééne vrouw ge--nerijf.,
.Uitstorting f. van 't pollen of bloesemstof.-- Pol
huwd. --- Polyangie, f., Polyangion, n1.
adj. [H. n.] Met een geelachtig,-lineux,s
naar pollen gelijkend stof bedelt. -- Pollinnifére, [Bot.] y eelvakkige planten f. pl., bedepi tbloejende
adj. Bloesemstof dragend. -- Pollinique, adj. planten, welker zaden in verscheidene vakken besloten zijn. — PoIyanhemie, f. [Méd.] AlgeHet bloesemstof betreffend.
-#-- Pol1uu, e, adj., z. V. a POLLUE, SQUILLS. -- meene bloedvermindering f. — Polyanthe, PoIy antb irae, adj. [Bot.] Vecibloeinidl, vele blocpolluer):
(en
parat.
passé
van
asij.
olluué, e,
Temple p-, bezoedelde, verontreinigde tempel. ---- inca dragend. -- POLYANTHE , m. of Polyanoll®uer, V. a. Ontheiligen,, verontreinigen, ont- thie, f [Litt.] Bloemlezing, verzameling van velerwijden, beenvetten (inz. eene berk, een tempel, een lei schoone stukken, p o l y a n t h é a f.— Polyangewijd voorwerp): P- une église, les chosen sai- theré, e, adj. [Bot ] Met vele stofkolfjes. -^tas. -- SE POLLUER,, V. pr. Ontwijd enz. worden. Polyarchie, f. [Lijst_.] Veelheerschappij, rege-- z. V. a. SE MZASTUUEII. — Pollution, f. Ver ring van velen, veelhoofdige regéring, staatsinri,gontwijding, ontheiliging (eens heilig -ontre-ig, ting, waarb ij de regéring in handen van velen is,
dotns). — [Méd.] Zelfbevlekking f. (masturbation). polyarchíe f. — Folyarchique, adj. Veel
Polyarlp- nocturne, nachtelijke, onwillekeurige zelf beviek heergin hebbend, p o l y á 1° c h i s c h: —
que, m. Lid eener veelhoofdige regj éri_ng; voorking of zaaduitstorting f.
slander van zulk eene regéring, pa 1 y a r c h.
011ux. m., z. CASTOR ET POLLUX.
Polybaphie, f. [bidact.] Veelkleurigheid f. --olochion, in. [H. n. ] Moluksche b jenvreP olyblennie, f. [Méd.] Versl ming f., overvloed
Ier in• (een vogel)
P olographe, nn. [Asir.] lfernelbeschr?jver in. van slalmstoffen. — Polybotrye, f. [Bot.] Soort
van zuid- amerikaansciz varenkruid n. — Poly— Polodraphie, f. Demelbeschrijving f.
P olomat, m. [Bot.] Cthinésche broodboom in. hr drie, I. Veel arrni theid f, (als misgeboorte). -_
P olonais, e, adj. Poolsch, tot Polen of zijne Polybranche, adj. [Iii.. n.] Met vele kieuwen.
inwoners behoorend.: Langue p-e, of als subst. Po- - POLYERANCHES, m. pl., z. v. a. NU.NERANCIIES.
Polycanératique, odj. [ Tech. j. Horloge
LONAIS, in. De poolsche taal. — POLONAIS, m., -E,
Pool, polak nn., poolsche vrouw f. of meisje n. -- p-, uurwerk n., dat verscheidene uurw(jzers, zoo
POLONAISE, f. [Danse] Poolsche nationale dans m. binnen als buiten een filebouw, in beweging brengt,
in 3 l4 maat; polonaise f.; -- wis of muzijk f. --- Polyearde, f. [Bot.] Veelhart n., een boom
daarvan- -- [Cost.] P-, of Robe a la p-, op de van Madagaskar. — Polycarpe, adj. Vele vruchwijze van een' mansrok gewaakt vrouwenkleed n.; ten dragend, met vele vruchten, poly k d •r' p i sc ïk.
-- POLYCABPE, DI. [Liturg.] Naam eener verzanwvrouwen-pelsmantel ni. naar poolsche wijs. —Polo
niser, P. a. (woord van Mercier) Het lot van ling van kanons, kerkelijke verordeningen en wetgeten.— Polycarpien, ne, Polycarpique, adj.
Polen doen ondergaan, verdeelen, verbrokkelen
[Bot.] Veermalen vruchten dralend. — Polycélijk Polen: lis `oulaient p- la France.
P olophile, in. [li. n.] Soort van koekoek m. pha,le, adj. [Bot.] Veelhoofdig, met vele koppen
n.
van
mengsel
toppen., -- Statue p-, veelhoofdig standbeeld n.
of
Legéring
f.
of
Polosse, in.
— POLYCÉPHALE, iet. [Fl. n.] Veelhoofd n., een
roodkoper en tin.
Foltron, ne, adj. Lafhartig, laf, bioode of ingewandsworm. -- Polycérate, eidj. [D. n.
bloo, bloohartig, zonder moed: 11 est extremement Met vele horens. --- Polychnème, m. [Bot.]
p-, hij is uiterst lafhartig. -- [Fauc.] Diseau p-, Wilde kamferplant f. ---- Polycholie , f. (pr.
valk m., wien men de nagels van de achterklaau- cb=k) [Méd.] Overloop in. van gal, te groote hoeiven heeft afgesneden; ook: valk, die zich niet laat veelheid gal. — Polychoptére, adj. (pr. cl =k)
[11. n.] Met overlangs gevlekte vleugelen. — Poafrigten. -- [t'écihc] Grate p-, of als subst. POL
m. Krab f., die op 't punt staat hare schaal-TRON, lycliorde , in. (pr. cL=le) [Mus.] l'eelsnarig
af te werpen. — POLTRON, ni., -NE, f. Lafaard, speeltuig ii. — Polychoto tie, f., Z. v. a. PObloodaard n1., lafhartige, versaagde m. en f.: 11 LYT0-31I E . -- Polychreste, adj. [Diaact.] Tot
passe pour on p-, hij wordt voor een' lafaard ge- vele dingen bruikbaar, veelzijdig of algemeen nuthouden. -- -[ oltronesque, adj. Laf, lafhar- tig, veelhelpend, veelgenezend, p o l y e it r é s t. Sei
lig (poltron).- -- Foltronesqueiuuent, a€l.v. Op p- de Glaser, polychrest- of veelgenezend zout vanGlaser , oude naam van de zwavelzure soda f.,
lafhartige wijze. — S Poltronise, f., z. v. a.
glauberzout, wonderzout n. Sel p- de la Bocbelle,
iOLTR01NNNERIE, f. --- Poltioniser, v. n. Den
bloodaard spelen; zich als een lafaard gedragen. - oude naam van de wijnsteenzure soda. -- Polyoltronnerie,f.Lafhartigheid, lafheid, bloohar- chroïsene, ln. [Bhys ] Veelkleurigheid, kleuraftigheiri,, cerrsaaagdheirt, bangheid, kleinhartigheid f. wssseling f. der kristallen.. — Polychroïte, f.
Poly-, aan 't grieksch ontleend voervoegsel in [Chim.] Saffraangeel n. , uitgetrokken kleurstof
de zarnenstelling van vele fransche woorden, betee- van den saffraan, polychroïet n. -- Polychrome, adj. [Didaet.] Peelkleurig. — POLTkende: v e e 1 (z. de volgende woorden).
Polyacanthe, adj. [Bot.] Met vele stekels of CHROME, m. [Minér.] Phosphor-looderts , groen of
doornen.— Polyacanthocéphale, adj. [H. n.] bruin looderts m. , phosphorzuur lood, p o 1 y e h r oMet vele stekels aan 't hoofd. --- Polyacousti- mium D. -- Polyehromie, f. [Didact.] !'eetque, adj. [Bh`s.] Veeltoonig, toonvermeerderend, kleurigheid f. -- Polychrone, adj., [.Didact.]
loonversterkend. -- Polyadelphe, Polyadel- Lane; aurig, lang van duur, p o 1 y e h r o n i s c h. -phique, adj. [Bot.] I'eelbroederig, p o 1 y a d é l- Polychyle, adj. [Mid.] Rijk in chijl of voep h i s e h. -- Poiyadelphie, 1. Klasse der veel dingsvocht, saprijk. -- Polychylie, f. [ Bid.]
planten (bij welke de meeldraden der-roedig Overvloed oast voedingsslof, die veel chijl of melkbloemen tot drie of meer bundels zijn zanwnge- sap en clevolgeljk veel voedsel geeft. — Polychygroeid, de 18e klasse in 't stelsel van Linnéus), me, gij. [Méd.] Volsappig, volbloedig. -- Polyp of y a d é 1 p h ia n. pl. -- Polyaáéire, adj. [Bot.] chymie, f. [Mid.] Veel- of volsappigheid, vol
— Polyclade , adj. [Bot.] Met-bloedighf.
Met vele klieren voorzien. -- Polyteniie,f. [Méd.]
olbloedigheid f. (ptéthorre). — Polyaide , f. remeer takken of bladeren dan gewoonlijk. --Polyconic,
(.-1.
n.] Met veel haar, rijk aan hoofd
adj.
wr
armede
kijker
m.
vergrootglos
n.
of
Bhys.]
Polyconque, adj. H. n.] Met meer-har.—
in en de vergrooting der voorwerpen binnen zékere
of schalen. -- Polycoprie, f.
schelpen
dan
twee
grenzen kan doen afwisselen. — Polya atype,
.

-
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POLYCOQUE
[Méd.] Ontlasting f. van eene te groote hoeveelheid
drekstof. — Polycoque, adj. (Bot.] Met vele
doppen of schalen. — Polycotyle, adj. [H. n.]
Met vele holten. — olyeotylédooe, Polycotylécloné, e, adj. [Bot.] Met meer dan twee
zaadlobben of zaadbladen. — Polyeratie, Polycratigiie, z. v. a. POLYARCHIE, POLVARCHIQUE.
— Polyeyeliqiie, adj. [H. n.] Zich veelmalen

aan zich zelven rollend.

Polydaerye, f. [Méd.] Tranenvloed in., over-

vloediqe afscheiding van tranen. — olydactyIe, adj. [H. n.] Veelvin.geriq, met overtollige vingers. — Polydactylie, f. Veelvingerigheid f.
(als misgeboorte). — Polydipsie, f. [ Méd.]
Groote, tegennatuurlijke dorst nl. (in ziekten).
P olyèdve, m. [Géom.] Veelvlak n. -- Veel
glas n., dat de voorwerpen verme--hoeki(gcslpn
nigvuldigt. ----- Polyédriq ue, adj. Veelvlakkig.
— Polyergie, f. [Didact.] Bekwaamheid f. of
talent n. in velerlei vakken-. -- Polyergique,
adj. Veelzijdig werkzaam of ontwiklcelend.
P olygala of 'olygaa,le, M. [Bot.] Melk
melk- of kruisbloem f., kruiswortel m.,-kruidn.,
een plantengeslacht in vele soorten (ook herba a
fait en lalt common geheeten). -- Polygalactique, wij. JMéd.] Melkrijk: Aliment p-, melkrijk voedsel n. -- F olygaldes, F. pl. [Bot.]
l'lelkbloemsoorten f. pl. — Polygalle, I. [Méd.]

Groote overvloed ni. van mel/c at' zog, overmatige
zogafscheiding t. --- P o1ya1ine, f. [Chirn.]
Kruiswortelbitter n., eene uit den wortel der polygala senega gelrokken stof. -- P oiyaIique,

adj. [Chirp.] : Acide p-, bitterwortelzuur n. --Polygaiue, adj. J elf adig, veeles jvi-q, vc 1:aaan-

nig, .p o l y g á rit i s c h. Hommmmmne t)- of als subst. POLYGAME, m. JIB,), die vele vrouwen te gelijk heeft, p o1 y g a ni i s t ir. Femme p-, vrouw, die vele mannen
te gelijk heeft. (Alen zegt hiervoor liever polyan-

dry). --- [Droit. can.] Homnme, Femme p- of als
subst. POLYGAME, 111. en t. Man, die verscheidene

vrouwen, vrouw, die verscheidene mannen achter

elkander gehad heeft. --- Pays p-, Peuple p-, land,

volk n., dat de veelwijvver'jj toelaat. ---- [Bot.]
Plantes p-s, planten F. 1,1., bij welke op den eenen
stengel volkomen bloemen (net meeldraden en stampertjes), op den anderen enkel vrucl?tbloemen (met
stampertjes), of ook op eersen en denzelfden stengel
volkomene, alsmede eenslachtige (manneljjke en
vrouwelijke bloemen) te gelijk gevonden worden
(de 23e klasse van l innéus) , l) o l i ll d m i a n. pl.
-^- Polygamie, f. Veelvoudige echt en., veelwijverij (polyp pie), veelmannerij (polyandrie), p ol y g a m i e f. — [Bot.] , z. v. a. Plantes POLYGA.MES. — PoIygarnîqae, adj., z. v. Cl,. POLYGAME.

---.- Polygpomiliste, 1n.

Voorstander van 't veel
eerij. -- [11.-vuldighwe[k,nzavl/

rel. ] Lid n. eener christensecte, door Bernardin
0kin gesticht, waarbij de veelivijver°fj geoorloofd
was. ---- Polywamon, ill., z. v. a. POLYGALA. --Polygo,rehie, f., z. v. a. POLYARCIIIE. — olygastre, Polygastrique, adj. [H. n.] loet

vele magen or voedselzakken. ----- poly strigoes, ni. p1. Maagdiertjes n. pl., Bene soort van
infusie-diertjes. — Polygene, adj. [Didact.]

Veel voortbrengend, zeer overvloedig. —P olyg inglymne, arlj. [H. n.] Coquilles p-s, tweeschalige schelpen niet veel windingen. -- Polyglotte,
adj. Veeltalig, in vele talen geschreven of gedrukt.
Bible p-, of als subst. POLYGLOTTE, f. Bijbel in
vele talen, p o l y g l o t- bijbel nn. Dictionnaire, Lexicon p-, veeltalig woordenboek n. Homme p- of
als subst. POLYGLOTTE, ni. lefaard, die vele talen
verstaat of spreekt. -- [H. n.] Oiseauu p-, vogel in.,

die veel verscheidenheid in zin gekweel of zang
heeft. -- Poly nat e, adj. (pr. po -l gil-nathé)
(H. a.] Met vele kaken. --- olygnathie, f.
[Anal.] Veelkakigheid f. (als misgeboorte). ---Po
lygomnphe, adj. [II. n.] Veeltandig. —Polygonal, e, adj., z. v. a. POLYGONS,. — olyonate,

adi. [Bot.] Met vele knodden of geld-

d ingen. — olygone, adj. Veelhoekig. pol y-

gí n i s c h. -- POLYGONE, M. [Géom.] Veelhoek,

polygoon nn. P- inscrit, circonscrit, régulier,
.ingeschreven, ongeschreven, regelmatige veelhoek.
.. [Arith.] Nombre p-, veelhoekig of poly go-

na a 1-getal n., ge,liqureerd getal, (lat zich door

even ver van elkander verwijderde punten in 't
vlak van een regelmatigen veelhoek laat voorstel-
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len. --- [Artill.] Veelzijdige opgeworpen aardheuvel m., die bij de oefeningen der artilleristen tot
mikpunt dient; oefenplaats voor de artillerie, pal y g o o n in. — [Fort.] Veelhoek, versterkingsveelhoek m.; sterreschans f. P- octogone, achthoekige sterreschans f. — [Bot.] Duizendknoop rn.

,

(renouée). -- Polygonal, e, adj, Veelhoekig,

.p o 1 y g o n a a 1. -- Polygonées f. pl. Duizend

f. pl. — Polygonote, m. [H. n.]-knopsrte
Walvischluis f. --- Polygrasmmm$,e, aclj. [bidact.]

Met vele lijnen of strepen geteekend. --- POLYGRAMME , m. [Anc. géom.] Veelzijdige figuur f. ---Poly g rappe, in [t'lhilol. j V eelschr(/ ver n-i.,
iemand, die over velerlei onderwerpen heeft geschreven. -- Ook als adj. Auteur, ncrivain p-. --_

[Mécan.] Veelschrjver, een werklui., waarmede
men verscheidene pennen te gelijk kan doen weeken en zoo te zelfklei r tijd vele afschriften van een
zelfde stuk kan nemen, p o 1 y g r a a p h m. --Polygvaphie, f. [Lidact.] Geheimschrijfkunst f.
met velerlei letterteekens; A--- kunst f. (le) ontc(fering van dit schrift. --- Verzameling f. van ver
olygraphique,-schilend/ftor.-P
adj. Den polygraaph of de polygraphie betreffend,
polygraphisch. ---Polygyne of olygyziique, adj. [Bot.] Veelstilig, veelw eig, polyg y'n i s e h. — Polygynie, f. Plantenorde (in 't
stelsel van Linnéus) met vele stijltjes in elke bloem.
Polyhalite, m. [Minér.] Soort van natuur
zwavelzuren kalk ni. .-- Polyhainie, f.,-lijken
z. POLY JMLE. — Polylhidrie, f. [Mad.] Buiten
sterk zweet n., het te sterk zweeten. •----gemn
Polyllistor, t i. Veelweter nl. --- Polyhistorien, m. Schrij:•.-rr, die de geschiedenis va 4 vele vol
historie heeft geschreven.-kenofvrdalgm
Polylépide, adj. [H. n.] Veelschubbig.
P olylogie, f. [Hidact. J Bekwaamheid, kunst f.

om over velerlei onderwerpen te spreken. — Polylogiqule, adj. Die bekwaamheid of kunst betref/'end, potytógisch. -- Polylogue, M. Hij,
die over velerlei onderwerpen weet te spreken; die
aan un-iversdle kennis eene gemakkelijke voordragt
paart, P0 l y loop m. — Polylymnphie, f. [Méd.1
Overvloed in. van lyinpha of bloedulater.
Polynaatlhe, adj. [Didact.]: H.:íotnme p-, of
als subst. POLYMATHE, tn. Man van veelzijdige kennis, veelweter. -- Polyrnathie, f. Veelzijdige,

algemeene kennis, veelweterij f. - Polynnathique, adj. Veelwetend, p o l y m a th i s e h. — Ecola
p-, school, waarin men velerlei kundigheden onderwijst, polymáthische, polytéchnische
school f. --- Polyïliéré, e, Polym érié, e, adj.

— Polyeris[H
. n.] Veeldeelig, veelledig.
ni

me, m., z. v. a. PLLTIIOM'ILRIL. — olyaaléro-

so;nate, ad . [H. n.] diet vele ligchaamsdeelen,
met een veeldeeliq lijf (van insecten). — Polymorplhe, adj. [bidact.] Veelvormig, aan velerlei

gedaanteverandering onderwerpen; — van zamen
vorm. --- Polyillorphis m.e, m. Veel -gest.'dn
-- Polymythie, f. [Litt.] Opeen -vormighedf.
dichterlijke vonden, overlading f. met-hopingva
verdichtsels of fabelen.
Polynèrne, m. [U. n.] Vingervisch ni.
Polynésien, ne, adj. Tot Polyndsid of zijne
bewoners behoorend, p o 1. y n e s i s c h. --- Polyneure, adj. [Bot.] Veelribbig (van bladeren). --Polyn®me, ni. [AlgOb.] Veelledige grootheid f..
-

polyndenium t).

P olyodon, n1. [1 -1. n.] Veeltandige kraakbeen.

n1. — Polyodonte, ad . Veeltandig. --vi4ch

Polyonynle, adj [Didact. ] Veelnamig. -- Polyophthalrue, adj. [H n.] Met vele oogvorinirge
vlekken. -- Polyopie, Polyopsie, f. [Méd.;

Het veelvoudig-zien, dubbelzien (een gezigtsgebrek).

— Polyoptre, in. [Opt.] Veelzigtig glas, ver

menigvuidiginqsqlas n. (dat een voorwerp vele 7nalen, maar verkleind, vertoont), p o 1 y ó p t e r m., of
p o l y ó p t r o n n. -- Polyorama, in.. z. v. a.
PLEORAMA. -- Polyorexie, f. [Méd.]

Met smar

-

lelijke maagpijn verbondene geeuwhonger m. -Polyovulé, e, adj. [Bot.] Vele eitjes bevattend.
Polype, m. [1I. n.] Veelvoet, veelaan ni.,
klein geleiachtig plantdiertje n. met vele armui of
voeldraden, polyp gin. — [Méd.] Vleeschprop nl.,
vleeschuitwas n. in of aan het liqchaam, doorgaans
in holligheden met een slijmvlies bekleed, p o 1 y p m.
P- du nez, P- nasal, neuspolyp. P- du coeur,
hartpolyp. — Polypétale, adj. [Bot.) Veelbla-
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w ti. --- Polysyllabe,
[Arch. Vee/za/lig g ebou
adj. [Gram.] Veellette'rgrepiq. -w Als subst. ni.
Veellettergrepig woord n. — Polysyllabie, f.
Veelheid f. van lettergrepen in een woord. — Polysyllabigleie, adj. [Grain.], z. v. a. POLYSV LL BE. Echo p-, veellettergrepige echo f. (die vele
o&ysyllogistiquue,
lettergrepen herhaalt). --adj. [Didact.] Verscheidene syllogismen of sluit
bevattend. --- Polysyndéton of Poly--redn
synthCton, m. [Rhét. j Veelheid of ophooping f.
der voeg- of koppelwoorden, overlading f. door
eenerlei koppelwoord, een met voegwoorden overladen volzin in., polysy'ndeton n. — Polyp harit'a t-ae, i-n. (of als (1(d). lédecinn p-) ._t;Ic Ire., synodie, f. Veelvuldige zarnenkomsten ter bedie vele of ook zeeg° xamengéstelcle artsenijen vo ( r'- raadslaging; veelheid der raadsvergaderingen, der
,schri.iht. --- ol•pl)ile, adj. [Dirlact.] Veel of regéringsposten in eenerg Staat; regé?'ing van eerven
velerlei hewninnend, zij nheicl onder velen Staat door vele raadsligc1 amen.
PolyteelhI?ieien, UC, adj. [Didact.] In vele
verdeelend. --5 IOlyphilie, f. Veellie/de f., liefde
gaf (1(11' ('('It voor velen. ---- olyphonne, adj. kunsten ervaren. ---- Een deel der polytechnische
[Ph- s.] Echo p-, veelstemmige echo I. (die de too- school uit'mmmarlie;nd of uitgemaakt hebbend. — Ponen. vele malen• ïherhaalt). -- 'olyphore, adj. lyteelhnle, f. [Tuidact.] Vaardigheid in de uit
velerlei kunsten; leer der kunsten en-oefnigva
[Diaact ] Veel dr°agend of ''fin'e igend, vrucht
f. — PoIt
sterk, hract,tig (^.ana artsen esp).
-bar; industriële Verrigtin;^gen; polytechniek
adj. Vele kunsten en wetenschap
lyteehitiquue,
ucj.
[Itielact.
Po 'atni, e,
omvattend, p o l y t d c h n i s c h. Écoi e p-. hoo--pen
tij, '1 vele scheidswanden o f tusschensci otten, veelr1ii i' . - olyphylle, adj. [Bot.] Veelbtaderig. gere beroeps- of ambachtsschool, algemeene kunst
polytechnische school I. ---- Polythsila--schol,
olyphysie, t. ed.; Overvloe€l m. van
winden, te groot(' opge.etheizl I. --- l olypliyte, 8flC, e, wij. [Bot.] Met bloemen van verschillende
geslachten op, een' zelf den stengel (von grasplanten).
lit/i. [Bot.] Veelsoortig, vele lelt 1n-ten beveallend.
Berig, rozet vele (meer dan zes) bloe,nbladeren. -Poiypétn:He. f. 1eelblad(ric heil f. -- ílaolyp erix, eitse, icdj. [H. n.. %11 . j .1)e 1olypen betreffend, polypachtirl. -- I^olyphhnge, adj. [Diclact.] J eeletend; vein allerlei dingen levend, velerlei etend (omnivore). -- FMYtb.] Hercule p-, h er
veelvraat. -- -rolyplhn,gie, f. [Med.I-culesd
Veeleterij, vr(a.atzucht, veetvratighe d f. — Yolyph i niaeie, f. ! Ieti. I Iet voorschrijven an
velerlei geneesmiddelen, veelvuldig eid f: der artsen jerr. - jai. [Pbarm.] Feel,'ouda l 'aniengesteld, veelvoudig dienstig r;e•nees,m2iddel ii., veelgepzezende artsar/ -i f. --- Poly-

-.-

Polypinire, adj. Poll l acht(g. -- olypler, gin.

Polypenwoning i. ._.-- t olyp1fe; e, adi.
[ i. t» Polyp n (barland of bevattend. --- Polypiforo'e, (:ds. Polyrvor' '! _ olypio[tl. t). - t

e, I. térl. verve id f.. te groote overvloed van vet. - -k'olypite, in. [If. n. j 'ersteende

poly a , /;of/1/ iet, Koraltzet in. --a- olyplag

eopl^ore of : olyplaxiphore, Polyplaie , ne,

adj. [t3. n.] filet vele ball aar O e pla-

ten bedelt. --m Polypo e, adj. [€1. 11.] Veelvoe-

tig, net hele voeten. ---- t'i i. 'o1E, ID. [Bot..] Puntvaren, engelzoet (op oude boornsta.mrraen., unarm,
enz.), poly pj(1 1 c.2?t, ,s ti diaa n n. P`- fottg:re
in .le, mannetjes- boschvaren. P- des fontaines, Iii'?)??'a; i', n). -- [At?at.] Misgeboorte f. net te veel voete,'. --- olypo€ i, 'eees, f. tl. [Bot. ] l^ ragel-

voe ( soo ten I g if. ---- olypodie, f. I)idact.:^
I'eelroetighei.d f. --- Polypogo:, m. [Bot.] Zuid-

eatropésch( ryas ;lapt f.

pore,

adj. [ ii-

dact. i2et vele porien. -- 'olyposie, f. [@'lécl. I
/),'i -t,', zuch, t., z. V. a. ^^(.\t1PSI}.

ii-9e, P. [piot.] ../naérih°cra.ns' t'eldsalade f.

_._ olyptere, u''J. [H' n.] Veelcleugf lul: veeleinnig. -- I" IL VeTERE. M. Ieel vi-n, bic/, ar of pichir m., een visch van 't snoertengeslacht, met 16
tot t8 ;« ,;r nnen, inz. in den lti?l. ---- ^Polyptoof herhete, f. [l.it;t.] Veelvuldige opt"' al
li.ng te een zwoord net veranderden ari.tgang,
polyptoton n.
Poly rhize, adj. ( Pot. ] l let veel wortels. ---

Polyr que, a'/J. [t-t. t.] ?iet veel snuiten
of s:ravels.
11't)t.,,:?lCk?_ I. [iNléd. - ' 1 lvi'>ezighei.d, volheil

van vleesch, ongewone dikte

i'

1 , visher/ €. --- o-

iyse,olie, f. [Anal.] (eertal n, va voeten (als

misgeboorte). -. Polyseope, in. [shpt.] I', Ikijher m., verveelvuldi' '',solos, po l ijs koop n.
olysepale, adj. [dat.] filet vele kell(indeel^n--

i en. ---- Polysete, ,,I;. [I ot. Lf!ut veel sterels.
oly si alie, t. Pe sterij ,;/',t i.'kl ing f, van

speeksel, speekselovervloed tt .

--- olysoe-auto-

reetesir, m. [ gri'.] t:;or e, o?a's ploeg in. niet

ijzers. --- Polvs40nintie, I. aalt.] -flikt jvigheid, overmatige l vigta,eicl f. olyso3Hie, f.

--- olythee, m., z v. a. POLYTHEIsTE . -- olythé srne, ni. [Théoi.] Veelgoderij, vereerinq f.

van vele goden, polythetsmus n. — olythéisle, ni. Aanhanger der veelgoder(j, veelgodenvereerder, p o ly t It eist m. --- Ook als adj.: Reli«ionns p-s, vele goden vereerende godsdiensten, paytheïstische religiën f. pl. --- olythele,
e, adj. [Bot.] Met vele ei ersiokken in elke bloem.
-- PolytotUe, adj. [Bot.d Veeldeelig. — Polytomie, f. [Phil.] lndeelr,,ng /1?. vele dealen. (Men
zegt ook poi^Tchotornie). ---- Polytomique, adj.

Die indeeling betreffend. , ii o hij t ó nn is cit. -- P olitone, adj. [bidact..] Veelloonig. — Polyti-ic, fl1. [Bot.] .klaa7'rnos, vrouwenhaar a. -^Polytrieholdé, e, adj. (pr. cti—k) [Bot.] HIaa'rmossoorten f. pl. — Polytrique, adj. [loot. ]
-Met veel en lang haar. — Polytriqué, e, adj.
[II. te] Met behaard tijg. -- Polytrophie, 1.
[Méd.] Overvoeding f. - Polytrophique, adl.
Overvoedend, al te voedzaams; te sterk gevoed. --olytyp .ge, m. [Tech.] Veeldruk us.; kunst f.
des veeldt°uks. — Polyty p e, ac/j. [Teek.] Door
de kunst des veeldruks ontstaan, g ep o l y t yp e e r d.
-. [1-f. n.] Tot type of grundvoi -mn voor vele soor-

ten dienend. -- I'OLYTIPE, ill., Z. V. (Z. POLITY-

PEUR. -_, olytyper, V. a [Tech.] Door denveeldr°uk vermenigvuldigen , p o l y t y p ë r e n. --Polyty peuur, in. Uitvoerder van den veeldruk,
polytypeerder m.
Polyurie, f. [Mc/til.] Menigvuldige of te sterke
pislozing f. — P olyurique, adj. [Mid.] Door te
groote pisoop,hooping veroorzaakt, r) o l y û r is c h.
olyxene, in. [liinér.] Iizerhoudencl platina n.
Poly zoaaire, adj. [H . 11.] Naar verschillende
-

dieren gelijkend. ---

olyzoné, e, adj. [H. n.]

filet verscheidene ,gekleurde gordels of banden geteekend. --- Polyzonite, f. [Min/r.] Bont gestreepte schietei', p al y z o n i e t in.

ch, IndtaPommmaennntbe, inn. [1-1. n.] ^:oekvis
nen-v-isch m., zwarte kli pviisch, die ecce gele streep
op elke schub heeft (te Havanna cit. i vi v i t a, in Braziiië pain, op Martinique p or t u g e es geheeten) .
Pomard, in. [Cost.] Zeer gezochte wijn tol

de omstreken van Pomard. (een dorp in het depar[A 'at.] I'eell vi ,' id i. (c is in, !'' toor(e). -- Po- tentent Cote lor), p o m a n d ra.
Poona.fln, nm. [11. n.J Soort van roofsneeuw I.
(
.
eirooie
trekkrach
..^Tet
[1)
tiled.]
add.
&sta,
lyspt
Pommmatobranche, adj. [H. n. j let verbor- i't)J ,IA.T1,111. ['i 1c. anr. Blol(l(atrol f. (mougen
kieuwen.
Ie,
tle). --- l olyspernii.t Ïne, PolyspeJ
oméridien, ne, adj. [ Bot.]: Plante p-ne,
od. [Bot.] teelzad io, veel zaad bevattend, ---oid,za advolheid f. plant, die ^hare bloemen des namiddags opent.
l ys
perattie, f. [Boí.l /'eelzadi:'jhe
omil'ere, adj. [Bot.] .Appeldragend; ,met apzaaclr
hzaadvocht,
ii.
van
Overvloed
--- %éd.]
t pelvorrnige vrucht. --- P omiforrne, adj. [Bot.]
heid f. — 'Polystn,cl^ye, e, adj. [Bui .!
Appelvorinig.
et
[1oí..
adj.
veel aren. --- 'olysttinone,
Pommade, f. (van pomme) Zalfachtig meng
vele meeldraden, net sneer meeldraden da!? bloem
dierenvet (doorgaans reuzel) met ver -seln.va
--- olystonte, adj. (13. rn.] T'eeltnon--blacdern.
veelal welriekende bestanddeelen, p om--schilend,
I'eeirnull
m.,
ease
ra.]
..
POLYST031E.
n).
[i
-t.
di-g.
lovres,
soort van zeepwallen en án.pewandswormen. — m arde f. P- pour les cheveux, pour les
[Bot.] Soort van woekerplant. — style, haarzalf f. of haarpommade, lippenzalf of l ppena€lj. ; Bot.] 31é1, vele stijltjes of stampertjes. -- poratnade. P- ophthalmique, oogpommade. — voM,
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Sprong of zwaai in.

bolletjes of a ppeivormige knoppen versierd stuk a.
Ponimette, f. (verklw. van p omme) Appelof bolvormig sieraad van hout of roetaal, knopje,
bolletje, klootte n.; -- kleederknop, hoedenknop m.
V. n. Pommade bereiden. — SE PO iMADER, V. pr. (om kleederen of hoeden daaraan op te ha.ngen).Zich met pommade bestrijken. — Met pommade [Anat.] Uitstekend gedeelte van 't gelaat onder
bestreken worden. -- 1let part. passé is ook adj.: den buitenhoek van ieder oog, Os de la p-, Os
Cheveux pominadés, met pommade bestreken haar. ralaire, oogpeen n., wangbeen, kakebeen n. --Poimmmuuaille, f. [Hort ] Geringe appelsoorten. [Arqueb. ] Kap _f. der pistoolschacht. --- [Bot.] ,
P omEne, f. [Bot.] Appel m. Mondre dans une z. v. a. AZEROLE. — [foul.] Garen knoopjes n.
p-, in Benen appel bijten. P-s suites au four, in Pl. van hemdsmouwen enz.
den oven gebradene appelen. P-s de garde, winterPonen ier, m. [Bot.] Appelboots in. -- Bruler
appelen. P- d'orang e, oranjeappel. P- de Going, du p- of du bols de p-, appelboo-inenhout branden.
kweappel. P- a cidre, cider- appel (tot bereiding --Appel- of ooftplukker rya. (pornmeraie).-- [hcon.
van cider of appelwijn). --- Sirop, Gelde de p-s, ap- dom.] Appelpan f., aarden of metalen keukengereedpelsiroop, appelgelei f. Compote de p-s, appel-kon- schap om appelen voor 't vuur te braden,.
pot n. -- P- de terra, aardappel. -- P- de para
Pomologie, f. [ 1)idact. ] Ooftkunde, leer f.
v. a. BANATNE. P- baume of P- de-dis,'Aamz. van de boomvruchten. --- Pou nologique, adj.
inerveille, balsen- of wonderappel. P- d'arnié- Ooftkundid , de ooftkunde betreffend, p om o l onie, z. v. a. ABR10OT. --- P- de chieo, z. a. a. MANi s c ir. ---- Poinotogue, in. Ooftkenner, ooftDBAGO.IlE. P- de Chine, sinaasappel, appelsina m. kundige, pomoloog viz.
P- de clime, nulnoot f. (noix de galle). P- de canP oiuione, f. [Bot.] Gezamenlijke, in een land o/
nelle, z. V. a. COROSSOL. — P- clamour, P- dorée oord inheemsche boomvruchten f. pl.; lijst of beschr jof P- du Pérou, z. v. a. TOMATE. P- épirneuse (of ving f. daarvan, oo ftbeschr j vi ng, porn dna f. (naar
t#erbe des magielens, du diable, a la taupe, 1'en- Pomona, de ooft- of tuinjodin der Mythologie).
dormie), z. V. a. STRA IOINE ; NANCENILL E . P- dor,
Pornoyer, v. a., z. PA[1M0YER.
oranje-appel (orange). P- de pin, pijnappel. PP oiuipadoui , adj.: Style p- , Pompadourrose, soort van citroen w,. — (jai.) Donner la p- slijl ni., term, waarmede men de voorwerpen van
it une feinnie (snel zinspeling op de fabel van kunst en smaak aanduidt, die tot den tijd der reParis), den penijs der schoonheid aan eene vrouw gering van Lodewijk X V. en zijne heerschzuchtige
toewijzen, haar voor de schoonste van een gezel- moties, de markiezin de Pompadour belaooren. —
schap, enz. houden. P- de discorde, z. DISCORDE. [Litt.] Style p-, verouderde en gemaakte stijl of
--- (Loc. prov.) on l'apaiserait facileïnent avec schrijftrant in. - [Mod.] Costume p-, kleedij of
une p-, hij, zij is last weder in goed hume=u - te drag, f. in den src ak. der markiezin de Po^c ppad, ur.
brengen. z. ook Bui . ---- [Anat.] P- cl'l; ti «rn, --- POMPADOUR, n!. Kleine brei- of werkzak in . der daadarnsappel, keelknobbel m., verhevenheid vare 't mes. -- [H. n.] Purperroode kotinga of zijdestaart m.
schildeorwig kraakbeen des strottenhoo fds (thy
P ompe 9 f. Pracht, staatsie, praolvertooning,
rolde, noeud de la gorge). -- [Cuis.] .Aart n. van praal f., luister, pronk in. P- royale, koninklijke
kool, van kropsalade, krop f. -- (Tech.] Knop m. pracht. La p- des meuiides, des habits, de praal
La p- dune eanne, rte knop ran een' rotting. in meubelen, kleederen. P- fuunëbre, i(kstaatsie,
Les p-s dun chenet, de knoppen van een haard- begrafenispraal. -- (fig.) La p- du style, du dis
ijzer. --- [Mar.] P- de mat, kloot in. van den graast.
de pronk, de verhevenheid van den stijl. —-cours,
- de ,tamme, de gircuette, druif f. van een' wim- POMPES, f. pl. IJdelliedeit f. pl.: Renoneer au coonpelstok, van een' vleugel. P- de pavilion, kloot of de ei à ses p-, de wereld en hare ijdelheden vaarknop van den vlaggestok. P-s de racage of de ra
uwel zeggen. -- (poet.) Les p- du soled, de luisrakkeklool es í1. p1. P- gougées, want/slootjes.-ques,
Ier m. der zon.
P- d'étai, muis van het stag, stafjrnuis f. P-s de
PO MPE, f. [%fydrauil.] Pomp, gewone pomp, slagtournevire, muizen, van de kabelaring.
pomp f. Corps de p•, Corps dune p-, pompbuis t.
Poinmé, In., gebruikelijker CIDRE. _-F oIII- Piston. Soupape d'une p-, zuiger m., klep f. eenei
Pé, e, adj. (en part. passé van pompnier): Laitue pomp. Le jeu des slapets d'une p-, de beweging,
p-e, kropsalade f. Choux p-s, sluit/ pol f. ---- (fig. werking der pompklep en. P- aspirante, foulanet Jam.) C'est un fou p-, 't is een volslagen gek. te, zuig-, perspomp. P- élévatoire, hefpomp. P- is
of
. [Tech.] Zadelknop;
m -^degen- feu, a vapeur (nu Machine a vapeur)), stoom
n maeaut,
knop m. --- [Anna,.] Kuit f. (van het been).
stoom-machine. P- is feu, doop stoorn be--pomf.,
P omnielea- (se), V. pr. Zich met witte en wogen pomptoestel, die 't water opheft en door de
ijsach.tii;e wolfjes (zoogenaamde schapewolkjes) verschillende ppedeelten tiener stad verspreidt. P- is
el dekken (van de lucht). -- 14ppel, raauwe vlekken incendie of d 'in cendie, P- z feu, brandspuit f.
krijgen, appelgraauw worden (van paarden) . — P- domestique, huispomp. P- portative, draagbare
Het part. passé is ooh adj.: Ciel pommelé, luc'?t f. spuit. P- alimentaire, voedingspomp (der stoommet schapewolkjes. Cheval dun gris p- , appel- moe/disc). P- d'épuisement, lenspomp. P- marchant
graauw paard ii. — (Loc. prov.) Teinps p- et Ii bi=as, handpomp, door mernschenhanden in bewefemme fardée ne soot pas de longue durée, scha- ping gebrabte pomp. P- a simple, is double effe,,
pewolkjes en eerie geblankette vrouw duren niet lang. pomp van enkele werking (roet voortdurenden
Pommmelette, f. (verl^lw. vaan ponnme) Appel- straal), van dubbele werking. P- P chapelet, P- is .
tje n., kleine appel in.
rouet at Is chaine, kettincjpomp. -- [Mar.] P- royPotm melière, f. [ Vetér.] Aanearngende Ion - ale, pomp niet dubbelen zuiver (op groote schepen).
ontsteking bij 't rundvee; longontsteking f.
P- d'éétrave, stevenpomp. P- ai laver, spoelpomp.
Pommietle, f. [Tech.] Rooster m., rooster- P- brisée pour la cafe, kromme of gebogen pomp
blik n., rond geslagen plaatje met gaatjes aan 't voor 't ruim, ruimpornp. P- à decharges i'eau de
einde eenei pijp of buis, om 't vuil tegen te hou
la cafe, lenspomp. La p- a peis, de pomp geeft
vloeistof door te laten. -- Werktuig-den water. La p- est gorgée, de pomp is
i onklaar, ver
der leértouwers om 't leder te kri.spelen of err de
La p- est evenfee, de pomp slaat lucht, is-stop.
nerf op te doen konen.. --- Houten wigje n., dat lek. La p- est francbe, haute, de pomp is lens.
de steengroefwerker naast de ijzeren wig indrijft, Affranchir la p-, lens pornpen. Charger lap-, waom den steen te doen springen.
ter boven in de pomp gieten. Charge la p- ! giet
Po inner, V. a. [Hort.] Zich sluiten, kroppen wat laf in de pomp' A la p-! sta bi de pomp?
krijgen, kroppen (van kool en kropsalade): Ces pompen 1 Barre de p-, ijzeren pompstang I. Sonde
choux commencent a p-, deze kool begint ie sluiten. de p-, peilstok ni. van de pomp. Rouane de p-,
P omrneraie, f. [.Hort.] Appelboomgaard m. pompboor f. Dale de p-, porapdaal f. .--- [Phys.]
---- Werktuig n. om appelen en peren te plukken, P- pneumatique, á air, de Boyle, luchtpomp f., z.
oo ftplukker M.
PN'EUMATIQUE. — [Chir.] P- Is sein, borstlas, zui Pootnieter, V. a. (=Bias.] Met bolletjes omzet - glas n. (om de overtollige melk uit de vrouwen
ten. a [1'éche] , z. PIETINER (en lees daar sable
te verwijderen). -1 P- de celteers,-borsten
in plaats van cable) . — Ilet part. passé is ook steekhevel in., w nkooperspomp.---- [Brass.] P- is caadj.: [alas.] Croix pomnietée (of bourdonnée), barer, nioutkuippomp. P- a ]eter trempe, pomp,
bolkruis, appelkruis n., een verkort kruis met een' die het bier uit desa ketel in 't koelvat brengt. -bol of knop aan elk uiteinde. Croix clécïiée, vidée [.Tech.] Couteau P p-, ryes n. met Bene veér. Can/f
et p-e , Toulouser- kruis, Pièce p-e , met kleine a p-, penserves n., wel /es lemmer in 't heft sc9 uift.
MADE, f. (van po111111eau) [Man.]

over 't paard , waarbij men zich aan den zadelknop vasthoudt. --- Fornniader , v. a. Met
pommade bestrijken of inwrijven. — P0iMADEii,
-

-

;

-

g

-
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POMPER—

— [Mus.] Pe,=lengstuk n. aan blaas-in.strurnenten,

dat men op en neêr kan schuiven.
Pomper, V. a. Pompen, uitpompen, leëfj pompen: P- 1 eau dun vaisseau, het water uit een
.schip pompen. P- Fair du récipient de ia machine
neumatique, de lucht uit den ontvanger of de
lok der luchtpomp pompen. — (bij uitbreiding)

kLe soleil poinpe les vapeurs, de zon trekt de damen in de hoogte.

Ces corps pompent l'bumidité,

PON ^. AL.
of glad maken. P- la vaisselle d'argent, het cdlveren tafelgoed met puimsteen afwrjven. P- Ie pa,cliernin, de (met krijt of gebluschte- kalkpoeder bestrooide) perkamentvellen met puimsteen clad veraf
ven. P- ui) chapeau, Ie cuir, een' hoed, het Ieder
niet puimsteen el/enen, van alle ongelijkheden zuiveren. — [Nlanuf.] P- wie folie, een stuk lijnwaad
met merkinkt teekenen. — [loess.] Doorstuiver,
doorgeprikte teekeningen of lijnen bladen met kolensto; sponsen, met tw tskoofsto s, onsen.. — Vonvette, f. (verrklw. van ponce) Sponszakje n., z.
PONCE, — Poneeuur•, in. [Tech.] Wrf/ver, gladmaker net puimsteen. --- Poneeiix, euse, adj.
Puimsteenachtig, niet puimsteen gemengd.
Ponehhe, m., Z. PUNCI .

die ligchomen wtvigen het vocht in- -- (fig.) P qnn.,
iemand polsen, uitvragen, uithooren. P- un secret,
een geheim uitlokken. Ook als v. n. gebruikt:
011 a t)ornpé toute la nuit, men heeft den ganschen
nacht gepompt. Quaid Ie riavire fait eau, it faut
p- a tour de liras, als het schip) waternaakt, moet
Poneirctde, in. [Bot.}, Z. v. a. MMELISSE.
men voortdurend pompen. --- (fig. et pop.) Cet
Poneii'e, Lu. [ Bot. ] Groote, welriekende cihomume aiane a p-, die man pooit gaarne, is een
troen of limoen, waarvan ,uien de kon fituur bereidt,
dr•inkebraoér of pooijel.
die
écorce do citron -woedt ge/weten. -- Citroen,
2nakers;
poinpf.
Kunst
f.
des
pomp
Poniperie,
rr aker✓ j ; brandspuitmakerfj .t.; -- het vonzpiverk; boom m., die deze vrucht voortbrengt.
Popeis,
m. ?Des:.. Tech.] Doorgeprikte, teekehet pomper, het spuiten.
men
Ponmpeuusennennt, adv. Op prachtige, luister -icin j f., d000rgepr.ikt l jnenblad n., !waarover
teewijze, met praal, niet pronk of pracht, keer--rijke roet het sponszakje (ponce) wrijft.--- (fig.) Elke
zékeren.
waarin
reen
een'
schilderij
f.,
kening
of
hoogmet
verhevenheid,
lijk, statig; -- (Jig.) met
dravendheid. --- Pompex, euse, wij. Prach- slender'l;an 1, eerre te zeer in 't oog vallende kop#
que dis
ti.p, schitterend, pronkend, pro/end, statig, heer - bespeurt: Ce I)eintre na gil'uu p-, ne aait manier.
luk, luister'r°ijk: Entrée p-envy, statige, prachti- p-, die schilder heeft war ééne vnsststaande
of
Met
slippen
[
Didact.
]
. onetifère, adj,
ge intogt ill Fé es p-euses, schetterende ,veesten n.
e,
pl. L'astre p- dit jour, het schitterende daggestern- punten voorzien, gestippeld. --- Ponetieiîlé,
te, de luisterrijke dagtoorts l ---(fig.) Verheven, sta- adj. [bidact.] Met zeer kleine stippen lieteekend,
lip; hoogdravend, gezwollen. Stele p-, verbëvene, lijn gestippeld. --- P onctiforine, villa. [bidact.]
é ele stil in V ers p-, f raag í1I1 rn kende, hoogd raven- Punt- of, stipvormig. -- onetigere, adj., z.v.o.
de verzen n. pl. Paroles. Expressions p-eases, f;e- i'oNCTIFÈRE.
Ponetion, f. [Cisir. ] Steek m., opening doos'
`wollen oogda ede u irden a p1., uitdrukkinwanden eenes°
gen t. pl. Eloges is-, zeer groots°, overdreven lof rm middel van een' prik of steek van deontlasting
van.
of toevallige holte, ter
natuurlijke
G alimatias p- , winderige , zinledige woorden,
cie daarin beslotene vloeistof, p u cr. d ie , pu n c,-hoogdravende a 3artfrai t.
afdes
onderbuiks
ter
tuur
Ponniplioly , nl. [Chiin,] Zinkbloelne°a, gal- tuu r f.; 105. de Dunc
mei-bloemen, lichte vlokken f. pl. van zink-oxdde.- tapping ven het water.
onetipenne, adj. [.1H. vi.] ..iet gestippelde of
[M I].] Uitslag n. van blaartjes zonder koorts of
fijn gevlekte vederen.
ontsteking.
FFonettialité, f, Stiptheid, nauuwkeunighei.d,
on eix, . Pomp-in.aket , brandspuiitànaker;
pompen oester, opziyte;' Over de openbare pon- naauwgezetheid, yroote oplettendheid, gestrengheid
in
't handhaven vlei orde, p u n c t u alit e it t. Sc
beBrandspuitgast,
peon en spuiten eener skid. -zijne .ctiptdienaar der brandspuit, .,uitga-st nn. P-s, Sapeurs p- s'élend jusqu'aauux moindres chases,,:aken.
11 a
strekt zich uit tot de geringste
held
p °, gewapende spui4asten, pompiers aa. lil. (te
pro,-nis, hij
I arjj s en zn andere cp cote . ?(le:r eeoc soort van nice grande p- A. faire tout ce clu'il amgt
uiterde
wat
hal
beloofd
heeft,
vervult alles,
politie-soldaten) .
nl. [II.
: onm ile of Pomp 1e, in [H. n.] Graaf- ste naa=uwge^ etheid. ---Ponetuitteur,
:. ---- Ponnetuu.atio.n, f.
wesp f.--- ona piliens of Pompyliezis na. Pl. eed.], Z. V. 0. POINTEU
en
scheidteekens,
der
zinplaatsen
filet
[Gram.]
[.tH. n.] Graa[wespsoorten f. pl.
P oil!pon in. Klein sieraad n. als v r•ouwen- teekenzetting; kennis van de plaatsing der teellens,
del'
hooud-tooi of l lei der tool., opschik In- P-s de € ia 1) u sae to d tie f. Les règices € e, la p-, de restels
d•iam.anten-hoo[dtooi in. — [Mil.] lJ'ollen-mnat, tee ;e tzettà'nc,. -- ook: de tendens zetzen: Mettre
kuif f. op de sjako, p o rnP o n in. --- i 5 (/1g.) Ge- Ia p-, de zin- en scheidteekens plaatsen. --- Punzochte sierljjktieid f. van stijl. — Pouiponner, ten n. pl., die de klinkletters vervangen in 't h-etalen. -V. a. Met pompons versieren, kleine tooisels aan- breneuwsch ere enkele andere oostersche
kunst f. van 't punctér•en.
brengen. -_- (bij uitbreiding) P- Uil enfant. uuue. [Mus.] liet punctérer?;
paneadj.
(en
part.
purssé
van
PODCIUe,
e,
opschikken.
een
jastri
meisje
jeune Illle, een kind,
(fig.) P- son style, zijnen stijl piet sieraden over- tiler): Manu scrit meal p-, handschrift, waarin de
slecht
geplaatst
zin,
slecht
en
sch,eidteekens
zinladen. -- SE P031PONNER, V. lrr'. Zich opschikken,
n,--Ligne p-a,
zich too jen Het part. passé is ook adj.: Fern- gepuunrctueerrl manuscript
stippellijn f. -- (fig.) t2 n homme p- et virgulé, een.
me been porrmlponnée, zeer opgeschikte vrouw .
-

,

.

-

-

-

POUImp he, PoDpyIiens, 5. PO MP.1L —

Ponn,nde, f.. Ponandé, in. [Anc. aadfn.]

Aanteekening f. aan 't hoofd eener rekening.
ouua it, in, liet westen (occident); ook: de
Atlantische oceaan m. (in tegenstelling niet de MMMiddelta'ndsche zee , d-ie, aren in ier du Ievan# heet).
onaiit i , PoianHn, m. (bij de bevaar
zeeman,-dersMilanchze)1Vstr
zeeman van 't w este n . van. den Atlantischen oceaan.
P onçae , iii. Poll/sting of w7'ijvin(, f. met
puimsleeri. — Het s»orr.sen- met houtskoolstof. —
Poiiee, f. [ inér.] .Palm- of druifsteen ;m. (ook
pierre-p- ge/weten) . — [ ess. ] Met fijn houtskool
gevuld zakje, om door middel van een doorprikt
papier de omtrekken van teekeningen, of ooh lijnen,
voort te brengen, sponszakje n. -- [Cosn., %ahr.]
J'eekenzwart nn., nierki;rl t u3. (tot mvzr°ki.n{I der
stukken lijnwaad).
onneea v, in. [Bot.] (pop.) Klapraoas f. (co{1uelicot) . — [Arc%. ] Brugje n. van éen' boog over
Bene beek, gracht, enz. -- poNcE U, adj. IEloogrood,
klaprozenrood: R utai p-, Kuban couleur de p-,
hoogrood lint. --- Ook als snnnbst. in dien zin: Le
est uric des coul^-urs les plus éclatantes.. --r, V. a. [Tech.] filet puuirneteen afwvv
F
,

Force

overdreven. kleingeestig stipt intns( r . [tl. n.,

Bot.] .Ale l)-e, met punten of zeer' kleine vlekken
geteekende vleugel in. Feuille p-e, gestippeld blad n.
— [Gram.] Un i p-, eene i niet een punt of stip
daarop. -- J'®NCTUE, in. [1I. vi.] Gevlekte knorhaan til.; gestippelde wentelooar of meineed mn. —

Ponetuée, f. Gerichte hagedis I. --onetuet,

Ie, adj. Stipt, zeer raauwkeuriq, streng, puntelijk, punctueel: 11 eet p- en tout, hij is stipt
in alles. -- P onctuellement, adv. Stiptel(jk,
naauwkeierig, op naauwkeuripe wijze. — Ponetuer, v. a. [ Graan. ] De zin- en scheidleeker
plaatsui; cle regels der punctuatie in acht nemen,
punctuclren. --- (absol.) II nne salt pas p-, h ij
verstaat de teeke zzetting niet. -- [Mus.] De ecuten en verdeelingen aanduiden, p u n c t é r e n.
oni1° g, in. J:lelVing t. van eerre ader in cep

steenkolen mijn.
Pondage, m. Tonnegeld n., belasting f. ap
iedere ton goederen in Esipeland.
Pondaison, f. [H. n.] feet e(jerleggen; legtijcd tn. der vogels.
ponderabilité, f. [Didact.] TYeegbaarheid f.
-^ onderable, adj. Weegbaar. -~_ and vai r e, adj. Tot gewigt betrekkelijk. —~ i Von-

pONDËRANT
dérant, adj. Zwaarwigtig, geldig: Preuves p-es,
geldige, wigtige bewijzen nn. pl. --- Pondérateur,
trice, adj. liet evenwigt bewarend, elkander opwegend: Pouvoirs p-s, elkander opwegende magten.

ondératlon, f. [Phyys.] Evenwigt n. —[Peint.,
Scuip.] ^llgerrmeene harmonie f. tusschen de zamen stellende deelen van een geheel, evenwigt in de hou
bewegingen eerier figuur. — [.Polit.]-dinge
La p- des pouvoirs de l'Etat, het evenwigt der
staatsmagten. -- P ondérer, v. a. In evenwigt
plaatsen. — (fig.) P- les pouvoirs de 1'État, de

staatsinabten in evenwigt brengen of houden. —
SE PONDERER, V. pr. Elkander opwegen of in
evenwiet houden. — liet part. passé, is ook adj.:
Pouvoirs bien pondérés, in behoorlijk evenwigt
rjebragte , elkander goed opwegende magten. - Pondereanx, eagle, adj. Zwaar, zwaarwieg. tig.
— t Ponelerosité, f. Zwaarte, zwaarz igtigeid f. -- Pondew, ease, adj. (zelden dan in

't vrouwelijk voorkomend): Legvogel m.., leghen f.
t, leghen.
- (pop.) Vrouw, die veel kinderen krijg

[Bot.] (pop.), z. V. a. AUBERGINE.
P ondre, v. a. Leggen, eieren leggen: Pottle
etui pond yes oeufs, lien, die hare e[ eren legt. —
(absol.) La tortue pond dans le sable, (Ie schaildpad
legt hare citeren in 't zand. -- (.Loc. prov.) P- les
oeufs, stil van zijn vermogen leven, er warmpjes
in zitten, zijne schaapjes op het droogti hebben. —
°onth , e, adj. (en part. passé van pondre): Des
oeufs tout frais p-s, verscm gelegde et eren n. pl.
(pop.) Voiik (tui est Wien p-, dat is eer, schoone
inval: dat is een lanai stak werk.
P onent, tn. [11. accu.] Kardinaal-rapporteur
of berigtgever aan 't hofvan erne. — z. ook PON NT.
°on ère, ni. [H. n.] Stekeltnier f.
Poneer of P onet, in. Lang harig paardje n.
in _terland en .Schotland, klepper, lilt, p o n e p ni.
ou er, v. i, , oter inzui,Fe c (vann leder). -sE PONGER, V. pr. Het water doortrokken worden:
La cuir gnat pr ëpard est sujet a se p-, slecht bereid Ieder is onderhevig aan water in te zuigsen.
-- PONDELTSE, f.

-

^Pogo, Di. [U. n.] Pongo m., z. v. a. BARRIS.

Donne, f. [Navig.] Poon f., platboomd 'vaartuigje.
P onsif, nn., z. V. a. PONCIS.
Pont, in. Brug f. P- de pierce, ie Hols, de Ier,
de corde, cie Jane, stcetien, houten, ijzeren, brug,
touwbrug, rietbrug. Les arches, Les piles dun p-,
de boeien, de p lei's van eene brug. P- de bateaux,
schipbrug. - voiant, gierbrug; schaf/brug. P- tournant, draaibrug. P- suspendu, hangbrug, ketting
ug. P- ievis, ivip-, ophaalbrug, valbrug. P- dor--br
maat, vaste brug. P- flottant, P- de radeaux, vlotbrug. P- a fèchhe. eu°tpbruq. P- de tonneaux at de
cordages, lonnne; brug. P- coulai.t, rolbrug, ponton trein in. P- pie pilotis, de chevalets, brr g op palen, op scihragen. ---- t'- a bascule, z. BASCULE. —
[ Admin.] P-s et chauss/tes, z. CRRAUSSEE. --- [Armai.]
P- de Varole, z. MESOCEPHALE. — [Cord.] Brug f.,
planken I. p1. voor het spinrad. ¢- [Fond.] P- de
cioche, middelboog m. van eenC klok. --- [lion.]
Soort van galg f. in uurwerken, die (.ie raderen
draagt. a-- [Jeu] Faire on p-, eerie brug maken
(eenirae kaarten zoodanig buigen, dit hij, die coupdren of afnemen moet, schier' genoodzaakt is dit te
doen ter plaatce waar Iaen 't begeert). -- [4Man..l
P- Levis, steigerende sprong ra. van 't paard. -^-- [Mar.] Dek. verdek n. Vaisseau la deuxx, In
trois p-s, tuweedeks-, driedekssch.ip n., driedekker m.
Entre p- , tusschendeks. Faux p-, koebrugdek, koe
Demi p-, halfdek (ga illard). P- a cailie--brug,.
botis, roosterwerk n. over den kuil, kuil in. tasschen de loopplanken. P- volant, loos dek, banjert in., hangstelling I. P- coupé, gebroken dek.
P- de cordage, vinkengit n., touwdek over den kuil.
P- courant, t'- cutler, gladdek. P- aa hatterie, batterjdek. -- [()i' g.] Basis I. of voet in. der orgelpijpen. — [Taill.) Klep, broekklep, voorbroek I. -(Loc. fig. et prow.) Laisser passer l'eao sons les
p-s, violen laten zorgen, Gods water over Gods
akker laten loopen. z. /.NE, EAU, FOIRE, OR. (.rAnc. loc. pros.) íi est sar Ie pont de sainie Larme, de waterlanders zijn bij hen aan, de* dijk: h ij
is op het punt van te gaan weersen.
P ontac, lit. Donkerroode, zware franse/te wijn
(naar 't rei jknainig oord. in Zuid-Frankrijk),
pontak rn.
P ontade, I. [Constr.] Plet nesten; ophakking I.
op de dragten.
,
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-

Pontnii, m. [11. n.] Eidereend I. (die 't eiderPontal, ln. [Mar.] Holle, diepte f. van 't Tuint.
Forte, f. [11. n.] liet eijerleggen, het leggen;

dons oplevert).

--- legtijd m. ; — legsel n., de gezamenlijke eferen,
die een vogel, eerie schildpad, enz. gelegd heeft. ---

[Minér.] , z. v. a SALBANDE . — PONTE, in. [Jeu]
Harten- of ruitenaas n., als ie troef in 't omber spel, in geval de roode klem- troef is. — In solnm?rie hazardspelen: de poi.nteur, zetter, speler m.
(,net betrekking tot den bankhouder).
Ponté, e, adj. (en part. passé van pouter):
Navire p-, gedekt schip, schip n. met een dek of
met dekken.
Pontean, ni. [Tech.] Stoelbalk ni. (van 't ge.

touw des z ij dewevers).
Pontédère, Pontédérie, I. [Bot.] Soort

van narcisplant f.

Ponteler, v. a. [Tech.] De stoelbalken plan-

ten (bij 't stellen van 't z[ deweefgetouwww).
Porterage, m., z. PONTONNAGE.

Ponter, V. a. [Constr. nay.] Plet dek of tie
dekken leggen, dekken, van dekken voorzien. —
[Jeu] Tegen den bankier spelen (in 't pharao,
bassette, enz.), zetten, p o i, n t C r e rr.
Pontet,m. [Arqueb.] : P- de sous-garde, knop in.
van den geweerbeugel. P- de fourreau de sabre,
ring n1. of bovenbeslag n. van de sabelsckeede. Pde virole de baionnette, neus nit. van den bajonetring. (van den tabak.
Pontiare, I. (pr. ti=ci) Een der oude namen
P ontieiIe, m. (verr°klw. van pont,) Brugje n.,
kleine brug.
Pontlfe, m. [H. alle.] Iioogepriester, opper
an.: Aaron fut Ie premier p- des juifs,-priest
Aaron was de eerste hoogepriesler der joden. Les
anciens Romans avaient leurs p-s, de oude .107neinen hadden hunne p o n t i f i e e s of opperpriesIers. César dtait grand p-, Cccsar was opperste
priester. --- [Cath.] Souverain p-, i oornsch.e opperpriester, priestervorst, de paus m. — Ook: bis-schop, prelaat in 't algemeen. — PONTIFES of
.Freres du pont, Freres poniifes, Freres pontilices,
bruggenbouwers m. p1., eene orde van hospitalieten,
die zich inz. niet het bouwden van bruggen over
de rivieren en 't beschermen ser reizigers bdziç
hielden. — Pontifical, e, adj. 1:tooge priesterlijk;
bisschoppelijk; pi'iesterl k. Le t,rOne p-, de pause1 jke troon m. a- PONTIFICAL, nl. [Liturg.] Kerk
dat de pligten of eerr&qlingen eens bis -boekn.,
bevat (onder Clemens VIII. in 1596 ver-sch:op
-- Pontlflcalelnent, adv. Op hooge--schen).
of opperpriesterl jke wijze, hoogepriesterlijk, bisschoppelijk. --- oat ifcat, in. flool epriesterschap, opperpriesterschap, inz. pausschap n., pauseljke waardigheid f., pontificaat n. Asp.rer
au p, naar de pauselijke waardigheid dingen o f
streven. -- Tijdduur dier waardigheid: Sous Ie pde Lion X., onder 't pausschap van Leo X. —
Pontilicatif, ive, ac/f. [H. anc.) Tot opper-prieste1' of p ó n Ii [ex verheffend of makend.
P ontifler, V. B. [Liturg.] De opperpriesterljke
bediening vervullen; als opperpriester dienst doen.
t PONTIFIEI. V. a. Tht liet pontificaat of de
pauselijke waardigheid verheffen.
Pontiff, M. [Tech ], z. POINTIL.
-

;

onntilleS, I. pl., z. EPONTILLLS.

P oiltiulel- , V. a., z. POINTILLER.
ontins, adj. m. pl.: Marais p-, ponlinische

of pontjnsche - moerassen n. pl., Bene moerassige
landstreek, zuidwaarts van Rome.
P oîdiqie, adj. [11. n.] : Rat p-, hermelijn n.
(hermine).

Pont-Levis, ni., Z. onder PONT.
Post®netif, ni. Algemeen. bekend straatliedje u.
(met zinsreling op den Pont -neut te Parijs, op
welke brug weleer door de liedjeszangers zulke
liedjes gezongen en verkocht werden).
ontoise, (naam cener fransche stad) (Prov.):

Avoir Fair de revenir de P-, er onthutst, bedrem-

meld uitzien.

Ponton, ni. [Mar.] Kielligter, linter, onderle tiger, p o n í o n t1.; — pont, vlotschuit I. Pcreuser, baggerpraam f. --- [Writ.] Schipbrug, pon
"koperen ponton, ponton. — [1-1. mil.]-tonbrugf.;
Schip n. voor krffgsgevangenen, ponton. — *Ets
PONTON, loc. ado. Pontonsrrew[js, pontonvornzi.g:
Embarcation en p-, hout- of pontonvormige sloep,
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boot i)/ prawn, schouw f. met ragt opstaande boorden. --- Pontonnage, in. [Navig.] Veergeld,

latiion, I. Bevolking, volksmenigte, p op u t d t i e f.
Ce pays, Cette villa a une grande p-, dit land,

maker, schipper op een' kielligter; --- veerman;
tol1vachter; baggerman; opzigter m. dei° baggeriieden. --- [i4Ii1 ] .Ç '!) )brugbouwer, soldaat met de
dienst der pontons belast, 1'' n t o n n i, e r ni.

de volken in opstand brengen.
Populéuan, in. (pr. ----omme) [Pharm.] Popp-

toll;eld p., tol m. --- Pontonnier. A. [iavig.]
,

Pontuseau, m.[Tech.] ,Vetalen roede, over de
koperdraden der p(1/11 'rvor inen. ---- votiT 'SEAUX, zn.

pl. Strepen, die deze op het papier nalaten.
Pope, to. [H. rel.] Priester der grieksche kerk
in Rusland, pop e fl) . --- [_ .nt. runi.] ^lferslagter,
'kat m.
oerpriester rn.
Fopé,.m. [.f1. nr.]^ (roote ,)aguar ni. of tijger_-

Popeline, '. [ C onl.] halfzijden stof f. -uit
zijde en wol of katoen, ins. in Ierland vervaar
poolins f. pl., popeline f.
-dig,

Popfine, f. Pop; kroeg f.
Popfine? (se), V. pr. Zich opschikken.
Popineíte, f. [H. n.] Een der volksnamen van
de langstaart(ge mees f. (niésange 1 longue queue).
Poplité, e, Poplltaire. Poplitique, adj.
t. nat.] Tot den knieboog behoorend, aan den knie
aanwezi (! : )luscie p-, knieboogsp-ier f.
-bog
Poppysitie, tn. [Man.] liet smakken :net de

tong, aanmoedigend geluid n. dat de ruiter met
den mond maakt.
I'opUlo.,ce, f. (welee ( nn.) I°raauw, gemeen n.,
de laagste volksklasse f„ de volkshoop n., gepeupel !i . tl l a une érnotion parm.i la p-, er is een
oploop onder het gemeen. --- Popolacerie, f.
Zeden, gewoonten, manieren f. ,rol, van 't gepeupel. ' 1 Popti; lacier, ière, adj. plan de volks
gepeupel eigen, gemeen, onedel, laag.-klaseof't
Style p-, platte volksst^U'l nu. ® Zich stet het volk
ger!aeet, makend., piet gemeen vie Jend om 't voor

zich te winnen: 11 nest. pas populaire, it n'est
que p-, hij is geen volksvriend, 1^i,1 2s niet ,neer
dan een volk: ' '.i t , r

opnlage, ni. [Bot.] Watergoudsbloem I.
opulaire, adj. liii volk betre/fend, tof het

volk behoorend, aan het volk ('legen, volk.smati-g,
p o p u l (1 i, r: )puilen p-, volksmem rag f. Erreur
p-, volksdwaling f. Prejut.e p-, volksvooroordeel rn.
Bassertil,lernent p-, volksbijeenkomst t. --p-'., volksziekten, volkskwalen f. pl. --- Gouvernement, Stat p-• volksren:éring f., volksstaat m. ---

Onder de bevatting va( den i'rooten volkshoop val
algemeen verstaanbaar of nuttig: Rendre la-lend,
-dance p , de wetenschap popeclair, voor iedereen
toe(ankeli k, voors° 't volk verstaanbaar maken,.
Eloquence p-, voor 't volk geschikte, op 't volk
indrukanakende welsprekendheid f, — Folkslievend,
Lb!!; ,('!(p ;,'i;el,jk, goneenzaa m, genaakbaar,
bij 't volk ben find, i) o p u Ii i r: Se randre
populair, bij 't a volk gezien, boni,nd naaken. Un
homme p-, e°en populair, volksbelievend, voor allen
genaakbaar nan, een volksvriend. --- ' POPULArE, in. Ike gemeens roan, z. v. a. POPULACE. --Iop((l ire ent, adv. ®p : opulalre wijze, als
het volk, als de gemee•e ?nara, op algemeen ver'staanbare (1 1/ ze; op volksbelievende wijze: Vivre p-, als
de ge;neene man, lever. (ln dit p-..., noen zegtt i
.le wilsstaal, in 't gemeente leven... S'exprirner p-,
zich, algemeen verstaanbaar uitdrukk (' n. )arier p-,
op volsbelievende wijze spreken. -- Popmalarisation, f. et l.opulair maken; populair-making, f. ---:

.

,

olit la,riser, v. a. Populair maken, al^ie^neen

deze stad heeft eerre gi'oote bevolking. Excès de p-,
overbevolking. — Soulever les p-s, de bevolltinge*,

Onguent p-.
Populeux, ease, adj. Volkrijk, sterkt bevolkt:
Cite grande at p-euse, groote en volkrijke stad I.
--- Populleide, adj. Volksdoodend, verderfelijk
VOO?' 't volk, het volksgeluk verwoestend: Loi p-,
lierzalf f. --- Ooh als ad, j.:

tells subst. Volksnnoor
volksmoordende wet f.
rier m., verwoester van 't volksgeluk, van de volks-welvaart. —. .iliisdaad f. tegen 't volksbelang.
P opiflicole, (td, . [fit. n.] Op populieren levend. -- Popiiline, f. Kristalliseerbaar bestonddeel n. uit de bladeren en Glen bost van populieren, popultne f.
Populo, m. (pop.) Dik, voet, mollig kind, vel
molletje n. — Soort van likeur f,
4. Poputosité, f. Volkr'-fjkheid, sterke bevollcing f.
Pogue, in. [Jeu] Het pogchen, pochspel n.
(zeker kaartspel) . Avoir 1111 p-, Avoir p-, poehkaarten hebben, po,gchen; - - ^2 azen, 3 heei'en, 4 vrouwen, enz. hebben. Montrer sa p-, zijne pochkaarten
toonera, ogen leggen. — Poc; pot, e n., bakje, waarin
ieder speler zijn' inzet legt. ----- Po €ligel°, J. n. Pogchen, z. V. a. Avoirr une p-. --- (in 't bilspel) Eenera
bal tegen een' anderen slaan, zoodat hij b1)/ ft liggen.
-

Poracé, e, adj., z. PORRACE.
Porane, f. [Bot.] Indische winde f.
Pore, m. (pr. por vóór een' medeklinker, dock
vOór eene klinkletter of stomme h, alsook op 't
einde van den zin pr. pork) [H. n.] Varken,
zwijn n. (eochon). Les lulls, Les Tines ne mangent point de chair de li-, de Joden, de Turken
eten geen varkensvleesch. Soit de p-, varkens-

haai- n., varkensborstels n). pl. -- Varkensvleesch n.:
Manger du p- frats, verscis varkensvleesch eten. --( ti g et fana.) Morsiq en schrokkig mensch n. ---(Loc. prov. et pop.) 11 eet comme le p- a 1'auge,
hij leeft als een vogeltje in zijne kooi, als een
vischje in 't water: hij heeft alles naar wensch. —
[.11. n.] P- manui, P- de men, z. v. a. MAI1SOU[N
en DAUPHIN. P- de Guinëe, guineesch varken n.

P- de rivière, z. v. a. CAPIVERD, CABIAI. P- eauvage, wild ZW' jfl. nn. (sanglier). P- marl, z. v. a.
POULE sultane. — [Mii.] Tëte de p-, wigvormige
slagorde ; vig f. — [Tech.] , z. V. a. 000F1ON. —

Vergaarbak ni. voor den gewasschen en tol poeder

gebragten erts.

Poi-eel fine, (..Porselein n. P- de la Chine,
du Japon, d'Europe, de Saxe, chineesch, japansch,
europeesch, saksisch porselein. — Peindre, Dorer
sur p-, op porselein schilderen, vergulden. Terre
a p-, porseleinaarde f, -- Porseleinen vaas f.: II a
beaucoup de p-s, de très belles p-s, hij heeft vele,

zeer schoone porseleinen vazen. — [Corn.] Zeer
schoon indisch wit katoendoek, porseleindoek n. —
[1-f. n.] Porseleinschelp, porseleinslak f. P- vert,
westindische goudkever ni. — [ Mid. J , z. v. a.
ESSÉPA. Ook als adj.: Cheval p-, grijs en Blaauw
gevlekt paard n. — Poreelaiiier, in., -iere, t.
Porseleinverkooper m;, - verkoopster f. s- Porce1 nisé, e, adj. Tot porselein geworden, in por
veranderd. .... P orcelanite, f. [1.1. n.]-selin
Versteende porseleinschelp f.

oreelet, mem. [ . t1.] , Z. v. a. CLOPORTE. P- des
verstaar1baar of nuttig maken; i.; •t volk ut gua^st
brean,gen, populariséren. P- la ',ie('ce, de Indes, z. v. a. CABIAI.-- [Bat.] , z. V. a. JU5QU1ArIE.
Porcelie f. [ Bot. ] Peruaanse/te [lesschenwetenschap onder 't bereik van 'i volk brengen,
haar onder 't volk verspreiden. Inc' lelie cofduite boom ni., porcélia f.
Poi-eellanc, f. [H. I n.] .Porseleinkreeft m.
ne pouvait nianquer de le p-, zulk eens gedrag
orcellanite, f. Miner.:J Soort van jaspis m.
moest hem wel bil 't volk i.n gunst brengen. -- sE
po(LTJAUIsf(t, v. pr. 'Lich bij 't volk bemind maken, (ook jaspe p- geheeten). (kruid D.
orcelle of F orcelilte, f. Gevlekt varkenszich in de gunst van 't volk drie : ; -n- algemeen
Poreellion, Fn. [H. n.] Soort van pissebed f.
onder 't volk verspreid worden. I1 se popularise,
Pore-épic, m. (pr. por-ké- pik) [H. n.] Stehij dringt zich in de volksgu ;ast, h-j wint de volks
i.es sciefc.es se popularisent tous les-genhid. kelvarken n.
Porehoison, f. [Véner.] Vetheid t. van 't
:Íaur^, de wetenschappen worden dagelijl s meer
en mee'' onder 'í volk verspri°eid. — .L. Po .ala- wild zwijn (ook PORCHAITON gelaeeten).—Jagttijd iu..
der wilde zwijnen.
iisne, ni. Lage volksbelieving, volksi'le f/erii f. --orche,m. [Arch.] Voorportaal n. (van een teenVolksreg(ring f. tLeuvernen,ent itopulai 'ei . -- okerk of ander groot gebouw), ingang tra. Il
pel,
jegens
(l(alarite, I. /'i/" believing, )i1inzaamhead
clan ageren, genaakbaar leid; volkisliefde, volk.sgu,ist; n'entra pas dans l'égïise, ii se tint au p-, hij ging
. - algeaneene rerstaa zbaarheid of bevatteli,;klceid, niet in de kerk, hij bleef in 't portaal staan.
Porcher, m. Varkens- of zwijnenhoeder, varalc'emeene nuttigheid. volksmatigheid f., volkstoon m. , volkstaal , o p 1 10 r i t e i t f. -- opu- kensdr/jver m. — (fig. et faro.) Lrnnperd, bv/fel m.
[

,
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--- Porchère, f. Varkenshoedster f. -- Porche.
rie, f. Varkens-, zwijnenstal m., varkenskot n.
Porcin, e, adj. [H. n.] Naar 't varken gelij-

purperkleurige gordels of banden. — Porphyrnre, adj. [E
t. n.] Met purperkleurigen staart.
Porpite, f. [H. n.] Soort van cirkel- of eironde

P

kend, zwijnachtig.
Pores, n1. pl. [Pby s.] Kleine tusschenruimten,
welke de molekulen of za7nenstellende deeltjes der
ligchamen van el/sander scheiden, p o i• i ë n f. p1.:
Les p- elu boil, du verre, des métaux, de Poriën
van 't hout, van 't glas, van de metalen. -® [Anat.]
Zweetgaatjes n. pl. der huid, der vliezen. P- cutanés, h-uidporien. P- exhalants, absorbants, uit
inzuigende porien. — [Bot.] Onmerk--wasemnd,
baar kleine openingen , waarmede de planten de
lucht en 't vocht opnemen en uitlaten, planten-poriën.
i Porée, f., z. v. a. POIREAu.
Porennehyrne, m. [Bot.] Poreus planten-celweefsel bij de kegeldragende gewassen.
Poreuux, ease, adj. Met porien of kleine tusschenrui.rn•ten, vol zeer kleine openingen, .spons'achtig, poreus. ions les corps soot p-, alle ligchamen hebben poriën, zijn. poreus.
Porgy, m. [Fin,] Goudoog n., soort van brasem.
ovine, e, adj. [[T-1. n.] Vol poriën of zweetgaatjes.
Porlorne, in. [Arre. groom. ] , z. V. (d. LEMiME.--

Poristique, adj. Op een lemma of hulpstelling
steunend, pori s t isc h, porisrndtisch. --- Me
tho€ie p-, aanwending der lemmuas of hulpstellingen; — handelwijze Ore te bepalen langs 'welke wegen
en op hoeveel wijzen men de oplossi:nt can een vraagstuk kan. verkrijgen, poristieche methode f.
orite, m. [U. n. j Soort van mad repóra of
zeestar f. , p o r I e t gm.

Poroogrs.pihe, i n. [bidact.:] Schrijver over de
ontucht, over lwerer`j; ontuebt'ig schrijver--Schilder ui., drie wulpsche, ontuchtige ta fereelen schildert. -- P oriossptiie, f. l'erhandelit g f. over
de hoererij.._ Oi zidleljke schilderij of teehenrng f.
. - Pornogr ,phique , adj. Die Verhonrielinfl
enz. betr°e/fens!, por°n0graphis ch.
PoroeèIe f. [Méd.] Steenbreulz, kraakbeen
uit verkend ira erg ontstane breuk f.-breuk,valsch
Porwlerrné, c, wlt. [t!. n.] Net poriën of
,

zweetgaatjes in cie huid.

Poco rs.guue, ln. 11-i. n.J SPer.clee de een<scÍia-

tige schelt) f. ereli ale .1 a,ap.

Porontpthate, f. [[Merl.] Liitpuiling of zwel

waarin steentjes of verhardin--lingvade,
gen aanwezig zijn , navelsteenbr'euk t., p o r ei mphalon gil., porontpha.locéle f.
P orophore, ni. [ Bot. ] Zeer poreus korstmnos r,. — Poi-ophylle, adj. [Bot.] Iet poriën
in de bladeren. — Poroptériie, f. [Bot.] Soort
van varenkruid n. -- P orosité, f. Eigenschap
der poreuse li,rgchanien, doordringbaarheid, spons
p o r o s i t e i t f.
-achtiged,porus
P orotique, adj. [Piel.]: Nlédicarents p-s, of
als subst. POROTIQUES, m. pl. Geneesmiddelen n. pl.,
die de voortbrenring van beenweer[cailus] tusschen
de gebroken beenderen bevordert, p o r•ó ti is a n.p1.
Porphyrc, m. [Minste.] Purpersteen en., een
gemengd gesteente van onderscheiden grondstory met
omgegvroeide veldspaathkristallen enz,, port/er, porphy^r n. -- [Pharni. j _Kleine, doorgaans porphyren tafel, waarop de sto fen tot zeer fijn poeder
gebral°t wore/en. .- [Peint.] IVrijIsteen in. --[tf.n. j 01/ f f., schelp van 't geslacht der toten.-f

;

Porpiiyré, e, adj. [H. ii.] Por /ie.r°aclatig gevlekt.
-- Porphyvîou, ni. [11. n.], z. v. a. POULE
sultane. — Porpihys ique, soli. [ inné . j Por'

afsop, f.-fierachtg;poudn.—rty°is

[JPharm., Peint.] filet fijnwrijven op een' porfieren
wrijfsteen. -- Povphyrier , v. a. [Pharni.,
Peint.] Op den. por/versteen fijn wr-•jven. -- S E
stip
PORPIIYRISER, 'v. pr ; Tot zeer fijn poeder gewreven

worden, zich zeer fijn laten wrijven, — Het paIrt.
passé is ook wij.: Couleur; porpbyr=isées, zeer fijn
gewreven verwen f. p1. —Papier poiphv isé, geglad,
geplaneerrtl papier n. -- Porphyrite, f. [Mini!.]
Marmer n. reet purperstr°epen, p o r p h y r i e t n.
[Bot.] Soort van roode vijg, por fier ejjq f. -Por ayritique, adj., z. v. a. PORPHYRIQUE. —
Porpthyroeephe ie, art). [11. n.] Met purper
kop. -- or°phyl ogé!!ète, adj. [suist.]-roden

In 't purper geboren, po rph.g rogén,itus, bij-naara des prinsen van 't grieksc e keizerrijk na
.Konstant jn. — orphyroi e, adj. [ tinér.]

P r° er•ac .tig. . –. : orphyrozoné, c, adj. Met
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versteende sponskoraat n., p o r p i e t m.
Por que, f. [Constr. nay.] Kattespoor n., zwaar
hout, liggende over de zaadhouten en de buikdeiling van het schip. P-s acculies, achterste en voor
banden ni. pl. in 't zog. P-s de-stekaporn,
fond, middelste of vlakke kattesporen, banden i*
't ruim. P- oblique, steunder m. van het diago
Fausse p-, Demi p-, loos,-nalofsepigvrb;d.

half kattespoor. — Porquuer, V. a. Van katte-

sporen voorzien, de kattesporen inleggen, vast/eggen.
Porracé, e, adj, [Minér.] Lookgroen, bleek
gelijk prei. --- [Méd.] Bile p-e, lookgroene-groen
gal f. — Porreau, iii. [Bot.] , z. POIREAU.
Porrection, f. [Cath.] Overhandiging, overreiking f., eerre ceremonie bij 't op dragen der lagere,
geestelijke orden, waarbij enen den zntewiden persoon de voorwerpen van zone nieuwe waardigheid
aanbiedt of enkel laat aanraken.
Porrifol é, e, adj. [ Bot. ] Met lookachtig blad.
Pori-igineux, ease, adj. [Méd.] Met zemel-

uitslag betwist, p o r r i g in e u s. -- Porrigo, m.
[Méd.] Zemeluitslag n.
Porse, f. [Tech.] Zeker aantal vellen papier
met hunne vilten. P- de dix quets, hoop m. van
tienmaal 2G vellen.
Port, ári. Beven f. P- de mei , de rivière, zee-, rivierhaven ni. P- marshand, militaire, mixte, koopvaardi-, oorlogs-, koopvaardij- en oorlogshaven. Pouver t, opene, voor wind en zee opene, onveilige haven. P- fermi, gesloten, verboden haven; besloten,
veilige haven. P- brut, sloor de natuur besloten
haven. P- cie rnarée, tijhaven. P- de toute marée.
haven, die razen• bij elk getij kan binnenloopen. P- a.
(of de) barre, haven, voor welke eene zandbaar of
bank ligt. P- fr anc , vrijhaven. P- de relache, ververschingsh.aven, sluiphaven. ---Prendre p-, Surgir an p-, eene haven aandoen; (fig.) in eens ondernerning slagen, het doel van zijn streven, van
zijne wenschen bereiken.. Fermer un p-, eens haven
sluiten. Arriver ii bon p-, in behouden haven binnenloopen; (fig.) gezond en wel aankomen waar
reeels heenging. Faire naufrage au p-, voor (in of
bij) ste haren, verge an of schipbreuk lijden; (fig.)
Z. NAUFIIAUR. Avoir uil p- sous Ie vent, eens haven
onder de li hebben; (fig.) in den nood eene toevlugt
hebben. -- (fig.) Conduire (t p-, P bon p-, eens
onderneming gelukkig volvoeren. --- Stad f. bij of
om eens haven gebouwd, haven: Brest est un beau
p-, Brest is eens schoone haven. Il ahiter un p- de
mer, eens zeehaven bewonen. -- Plaats, waar de
schepen laden en lossen, haven, kade, haai f. Le
p- de Lossafes, de haven, kade van Londen. Le pan blé a Pasais, de koren/ineen, graankaai te Parijs.
_— Le p- militaire d'Amsterdam, de marine- of rijkswerf te L. — In de Pyreneen: natuurlijke doorlogt of
pas EI!. tius,schera twee schakels ¢ /er groots bergketen:
Le p- le plus élevé est celos d'Os, de hoogste bergpas
is die van Os. -- (fig,) Haven, rustplaats f. rustoord,
toer,'lugtsoord n., plaats van veiligheid, van rust:
Etre dans ie 'p-, in de haven, in behouden haven
zijn; ook: de zalige resets zijn ingegaan, in den
Heer ontslapen zin. 'oir du p- tonics les tem
da niondi^, uit de haven (in rust en veilig -péles
alle sloainen des levens gadeslaan. P- de sa.--heid)
lul, toevlugtsoord i1.
PORT, 01. [Mar.] Lashing, scheepslading f., last in.,
grootte, r=uimte, c a p a c i t e i t f. van een schip,
last, dien eer sc/sip hían dragen : Navire du p- do
six cents tonneaux, schip erin. zes honderd ton. --_
P- persnis, vrijgoed n., v°r:gpakkaaaje f., z. v. a.
PACOTILLE. -_-- Vracht f., vervoerloon, draagloon I1.;
port, briefport n. Payer laat pat- kilogramme pour
te p- de ses giftets, zooveel per pond voor de vracht
van zijn goed betalen. Se ruimer en p- cie leitres,
zich meet briefport ruineren. P- franc, P- pays,
portvrij, franco. Une tett.ce franche cle p-, een
gefrani:eerde brief. -- Avail ses p-s francs, zijns
brieven vrachtvrij ontvangen. .= z; P- darmes,
regt van mopes-s te dragen; hein sschri[t n., waarbij dat regt verleend wordt. --- [Mis.] Houding f,
van een' soldaat: Les principes du p- d'arres, de
beginselen van de houding onder de wapens, van
den wapenhandel. — [Jeu] Handkaarten f. pl.,
spel n., kaarten, die men bij sommige spelen in de
hand houdt, terwijl inca (le overige voor andere
-
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ruilt: J'avais un beau p-, mais it mest rentré
vilain, ilk had mnooje handkaarten (mjjne vraag
was goed), maar ik heb slecht ingekocht.

Houding f., voorkomen n., wijze waarop men 't
hoofd draagt, daarheen gaat, zich voordoet: A.voir
un beau p;, un p- noble, majestueux, eeneschoone,

&dele, Statige houding hebben. Elle a le p- dune

reine, ure p- de reine, zij heeft de houding, het
voorkomen- van eene koningin, hare gestalte ver
waardigheid en bevatttclheidd. A voir un beau-enigt
p- de téte, het hoofd bevallig dragen. — [Bot.]
Voorkomen n., bouw ni., houding f. eener plant in
haar geheel: Arbre qui a le p- du sapin, boom, die
't voorkomen van een' den heeft. H--

[Mus.] P- de

voix , on merlcba °e overgang der steun van een' lagen

tot een' hoogoren toon, ste arjzing, stembuir!ing f.
Portable, adj. Draagbaar: hardeau p-, draag
ni. — Cet habit est encore p-, dat kleed-barelst
kan nog gedragen worden. -- [Cout.] Rente p-,
rente, die bil den grondheer of rentenier aan huis
of op eene bij verdrag bepaalde plaats betaald moet
worden (in tegenstelling met rente requerable, die
tje schuldeischer zelf moet gaan halen).
Portage, in. Het dragen, overbrengen, vervoe
ren. t'rags de p- of enkel P-, draag-, vervoerloon n.
of - kosten ni. p1., vrochtgeld n., vracht f. Le p- de
ees nmarcbandises a eohté taut, het overbrengen van
die koopwaren heeft zoo en zoo veel gekost. -- [Mar.]
Droit de p-, nu liever P- permis, z. PORT. -Draagpunt n., punt, waar eerie ra op de hoofdtov teen en Aardoenen draagt. -- [Nai .] Ooerdraagplaats f., plaats in eene rivier, waar een waterval
de vaart belet en de boot riet de goederen moet
overgevoerd worden. Faire p-, overdragen, overvoeren. --m PORTAGE, in. [Coot.] Inkomend regt n., dat
Poen aan de stadspoorten voor goederen betaalde.
Portall, nn. [Arch.] Hoofdingang in., hoofddeur f. van een groot gebouw, inz. van kerken en
tempels, met de daaraan verbondene sieraden der
bouwkunst. — Oeheele voorgevel gin. van eene kerk.
•- . [ Hon. ] Pinksterpeer f. (Plur. Des portails,
koeleer portaux.
ort,an't, e, adj. (zelden (Inn met lien, mal,
^nieux). etre bien p- , welvarend , gezond zijn.
Etre mal p-, ongesteld, ziek zijn. D epuis quelques
jours je suis mieux p-, sedert eenige dagen bevind
Ik ani,* beter. — i BOUT PORTANT, toe. adv., z. onder
,BOUT. ®-- (fig. et fain.) Dire h qn. des injures a
bout p-, iemand beleedigingen in 't gezigt zeggen.
Pot-taut, ni. [Pb gis.] Anker n., stuk Ozer' onder den magneet, waaraan men 't gewigt hangt,
dat hij mo:t dragen. --- [Tech.] P-s, ijzeren handvatten of hengsels van koffers, kisten, enz.; draagijzers n. pl. aan draagstoelen, waardoor de draagstok wordt gestoken; -- drageis m. pl., stukken aan
draagbanden, om deze langer of korter te ?naken.
or°tatif, ive, adj. Gemakkelijk draaogbaar,
ligt te dragen: Lactate a des pants p-s, het leger
heeft draaibare bruggen. Eiere p-, handboekje n.
D iclionnaire p-, zakwoo'rrdenboekle n. —(fain.) I1
nest pas p-, hi is zwaarlijvig en slecht ter been.
j

-

,

Porte, f. Deur; poort f. P- de maison, ale jar-

din, de grange, huis-, tuin-, schuurdeur. P'- prineÍp le, hoofddeur. Les p-s dune ville, de poorten
eener stad. P - arasée, gladde deur zonder biwerk.
P - eitree, glazen deur. P- a jour, a Claire vole,
opengewerkte deur, traliedeur. P- croisée, balkonvenster ii. P- verte, ,togtdeur, winddeur. :.,00k
Bh`Í'A iii. B ISET,, COGUE :I:, BÉGAGEMENT, DERRIE RF,

FLA31ANDE en andere bepalende woorden; ook FER-

MANT, FERMER, F.I RMETIJ IE, OUVRIR, OUVERTURE,
ENTRFRAILLÉ, ,FNTWOUVERT. — Les p-s dune aI'-

mnoire, dune alcdve, d'une bihliotbéque, dune
dcltise. de deuren eener kas, alkoof, boeleenkas,
dais. La p- d'un fourneau, d'une four, de deur
van een fornuis, van een' oven. — (fig.) Les sens
sont les p-s des idées, de zinnen zijn de deuren,
toergangen der denkbeelden. La p- de la conscience

est a cote ale Celle (le l'imagination, de deur des
;ewetens is naast die der verbeelding. — L'ennemi
;st aux p-s, de viand is voor (ze poorten, is nabij;
cfig.) 't gevaar dreigt. Faire di (endre ea p- ver
iemand hij zich, te laten. Iteftiser sa p- ,a qn.,-biedn
errand zijn huis ontoeggen. Fermer sa p- a qu-,
Zijne deur voor iemand stuiten. (absol.) Former sa
p-, geene bezoeken meer ontvangen. Ouvrir, Rourir sa p-, bezoeken ontvangen, weder bezoeken
aannemen. (poelt.) Fermer les p- de to guerre,

PORTE-A-FAUX.

les p-s á.0 temple de Janus, vrede sluiten. Ouvrir
les p-s du temple de Janus, den oorlog verklaren.
— (jig.) Fermer la p.', les p-s d'un pays 'a une
nation, eerie nettle den toegang not een tand ontzeg
(Lor. prov.) I1 faut qu'une p- soit ouverto-gen.
oil fei'mée, als men maar tusschen twee dingen te
kiezen heeft, moet men tot het een of het ander besluiten. - kouter aux p-s, scan (Ie deuren luisteeen, afluisteren. (firs.) [1 a écouté aux p-s, hi
heeft van de deur' geluisterd: hij is achter 't geheim
weten te komen; ook (000.) hij heeft de zaak niet
refit gehoord, maar half verstaan. Lela vols apprendra 4 écouter aux p-s, dat zal u uwe onbescheidenheirl a/leeren Trouver tonics les p- ouvertas, alle deuren voor zich open vinden: overal wet
kom zijn. Trouver p- close, niernaad thuis vinden;
ook: niet ontvangen woeden, waar mien een bezoek
;avil brengen. Se faire écrire à la p- de qn., of S'écrire ciez qn., z. ECRIRE. Dormer, Céder in p- a
qn., iemand eerst laten in- of uitgaan. — (fig.)
Entrer , Sortir par une belle p-, op eene eervolle
wijze een ambt verkrijgen, verliezen, of neérleggen.
Frapper d la bonne p-, zich aan den resten roan,
aan 't repte kantoorwenden. Heurter, Frapper it
zoutes les p-s, z. HHECJRTER. -® Être aux ;-s de la
mort, op sterven liggen. Mettre qn. ; la p-, iemand
aan de deur zetten, iemand wegjaren, uit zin huis
jagen. — (fig. et /am.) Prendre la p-, zich big tijds
wegmaken. Prenez la p-, Passes of Enlilez la p-,
pak u weg, scheer u uit mijn huis. --- Fenner,
Pousser la porto an Ile?, sur Ie nez de qn., iemand
de, deur voor den neus ligt doen. z. ook Cd, DERR.1LRF, FORGER, MORFONDRF. --- (fig. et pros.) Lor
ouvre tomes les p-s, het goud opent alle deuren,
rokdon geeft overal toegang. On a balavé devant
sa p-, ment heeft hem al zijn geld o gewonnen. z.
aof DIABLE , EN.E' OI CER , EIN ONWE UR , GBACi íJ , UX.

(fish.) Toegang, weg m., middel n. om binnen te kolen, sleutel m.: Ouvrir la p- aux alas,
aux désordres, de poort o/' deur voor de misbruiken, u)(tnor(len, open zetten. L'impunité ouvre la
p- á tons les crimes, de stra °elooshei.d opent de
deur, baant den weg voor alle visdaden. La pdes dignités, des honneurs lui est feri ée, ouverte, de weg tot waardigheden, tot eereposten is hem
afgesloten, gebaand. — (fig.) Lotte place eet la pde tel pays, deze vesting is de poort, de sleutel tot
dat land.--- [Ecrit.] Les p-s de l'enter, de poorten
der hel. -- (poét.) Les p-s de la vie, de In mort,

de l'éternite, do eiel, de l'enfer, de poorten des
levens, des doods, der eeuwigheid, des hemels, der
hel. Les p-s de 1'orient, du coucliant. de l'aurore,
du jour, de poorten van 't oosten, vant westen,
van dery dageraad, van den dag. — [Anal.], z.
VRrNE. --- [tp vgl. j P- d'agrafe, oog n. van een' haak.
— [[list. pol] P- ottomane, Sublime p-, of enkel
la P-, Z. OTTOMAN. — [T1Iii.] P. coulante of Pcoulis, Z. V. (r. COOLANT (al.). -- t'ORTES, f. pol.
[Géogr.] Engte, bergengte f., pas m . ï á LA
PORTE DE, hoe. prép. Eiij, di_ptbij: Etre logé à la
p- de qo., dipt in iernands nabijheid gehuisvest zijn.
-- PORTE a PORIE, loc. ado. Digtb^,l, naast elkander: Nous demeurons n- ii p-, wij wonen zeer
d'igtbij elkander. — lI PORIE OUVRRANTE, ri PORT'R
FERMMAN'TE, lee.

adv. z.

OUVRANT, FERMAl'T. °---- a

PORTE CLOSE, toe. ode. Met gesloten deuren, in
't geheim, zonder getuigen: Délibérer a p- close,

ivriet gesloten deuren beraadslagen. -- DE PORTE EN
PORT£, tael ode. Van fleur tot deur, vein huis lot
huis: eenslier de p- en p-, van huis tot huis, aan
alle huizen bédelen.
orté, e, aelj. (en past. passé van porter):
Fardeati p- mui les éraules, op de schouders gedragen last m. Croix patiesnmeut p-e, geduldig (Jedrogen kruis II. — (Loc. prov ) Autant vaut tra €nd
que porté, 't point op 't zelfde ne r, 't komt o
een en 't zelfde uit, 't is onverschillig hoe men doet.
-.-. it est fort p-, hijj wordt zeer begunstigdl. —
Cause p-e, a l'audi.ence, tee volle gebrcapte zaak f.
-- Article p- sur Ie régistre. en depense, au credit de qn., op het register, in uitgaaf, op iemands
crédit gebrapt artikel nn. — Un jeune homme p- it
la vertu, a l'étude, h la paresse, een tot deugd,
tot studie, tot luih eid geneigd jongeling m. — Les
plus grands soeps cant -s, Z. COUP. — Ombro
p-e (of projetie), slagschaduw f.

P orte-a-f x, in. [Arch.] Eik gedeelte van
een bouwwerk, dat verkeerd op zijn steunpunt aan-

PORTE -AFFICHES

PORTEIL

-

braqi is. of niet naar eisch op zijne basis draagt.
Porte affiches, M.
(Plur. Des porte4r faux.)
[Admin.] Aanplak kast t., groot houten of ijzeren
tralieraam voor de aankondigingen van den burgçrlijken stand. (Plur. Des porto-affiches)
Porte-aigle, m. [H. mil .1 Adelaardrager m.
(van een regiment in 't fransc/i - keizerljke leger).
PorteaiguiHe, m.
(Plur. Des porte aigle.)
[C'nir.] Naaldvoerder in. (een wondheelers-werktuig om fijne naaldjes te vatten en te verlengen).
breihoutje n.,
[Tech.] Naaldhouder m. ;
breikoker m. (Pim. Des poite-aiguilles.) Forte
aîguilloii, m. H. n.j Angeidraqer en. (insect,
welles onderlijf in een scherpen angel eindigt). (Plur.
-

-

-

-

-

-

-

-

--

Porte alkune, M.
[Boul.] Lichtpan 1. (ter verlichting van den oven).
Porte alluinet(Plur. Des [)orte aliume.)

Des porte aiguillon.)
-

-

-

-

-

-

Porte-colliers, rn [Mar.] Lipkiamp in..
Ictamp one den top voor de stagoogen; top in. vent
den boegspriet. (Fleer. Des porte-colliers.)— Portecome, in. [H. a.] JVeushoorn m., Z. RHINOCEROS.
(Plus. Des porte-come.) Porte-cornette, in.
[Ane. nul.] Kornetdrager, vendeidrager in. (Plur.
Des porte-cornette.) Porte-corps, in. [Artill.] Kanon'wagen in. ( Plur. Des porte-corps.)
Porte-coton, in. [Hist.] Hofkamerdienaac - in .
(fig.) pluimstrijker, lage oogendienaar in. (Flue.
Des I)Orte COtOfl.) Porte coutean, in. Draadmes n wer/etui.q tot doorsnfjding van 't ijzerdraad
oor de vischfeaken. (Plus. Des porte couteau.)
Porte crayon of Portecrayon, m. Teeken1)efl I., sti/thouder int. (Plur. Des porte crayon,
Porte ei'4te, in. [Fl. n. ]
Des porteci'ayons.)
Kamh agedis t. van Amboina. (Fleer. Des portecrête.) Porte -eroisée, f. Balkônvenster ii.
(Plur. Des porte-croisées.)
Porte-croix, in.
[Catti.] Kruisdrager m. (vóór den paus, vóór een'
aartsbisschop, vóór een' legaat, bij processien).
[El. a Volksnaam van verscheidene schildvleugel i ge insecten, z. ook CRIOCÈnE (Plur. Des porte
croIx.) Porte erosse, in. [Cath.] Sta/dragee in. (vóór een' bisschop). [Bil.] Geweerschoen
(aan de ruiterzadels) karab[jnholster m. (Flue.
Porte Dieti, in. [Cath.]
Des porte crosse.)
Priester in., die Inc. met de bediening der stervenden is belast, lena de gewijde hostie brengt.
(Plur. Des porte Dieu.) Porte-drapean, in.
[Mi!.] Vaandetdrager, vaandrig in. (Plur. Deii
I )orte draPeaux.)
Poi-tée, f. Dragt 1., getal jongen, dal de wijfjes-dieren in eens dragen of werpen; dragttijel in.:
ra ot
Cette chienne a fait jusqu'h
dixchiens en une p-,
tot op tien honden
deze teef heeft in eene d
geworpen. La p de I'dnesse est d'environ onze
mois, de ezelin draagt ongeveer elf maanden.
Bereik a., afstand ni. op welken een schot, een worp,
enz. kan treffen, de stein zich kan doen hooren,
het oog kan zien, het oor kan hooren, ene.; schools-,
worpsverheid f. Nous somines hors de Ia p- des
Lalies, des tlèches, wij zijn buiten t bereik dec
kogels, nier pijlen. Le jardin nest qua tine p- de
lustl de cnn maison, ae tuin is maar een geweerschot van mijn heels. S'avancer a Ia p- du fusil,
te demi-p- da canon, tot op een geweerschot, op
een half kanonschot (op halve schootseerte) naderen. P- a toute volde, P- entière of a halte perCda nest pas a
due, grootste schootsverheid.
In p de ma sue, zoo vee' reikt mijn gezi't niet.
Etre is la p- de Ia voix, de loreille de qu., zoo
kort bij iemand zijn, dat men zijne stem kan boeiCette clef
ieee, door hem gehoord kan worden.
West pas a la p- de ma main of nest pas a ma
p c, Ik kon niet tot rice sleutel reiken, die sleutel
hangt mij te hoog.
(fig.) Etre a p de ge. in
staat zijn, de gelegenheid hebben ore iets te doen.
11 es[ is p- de vous servir, hij is in staat om ee te
dienen.
(fig.) Verstandsbereik is., bekwaamheid,
vatbaar/edO I., vermogen a. 11 y a pea eta gens Ow
Ca p-, er zijn weinig neenschen van zijne bekwaamheden. Cda eet nu dessus de Ia p de l'esprit hu
main, dat iaat boven 'S menscieen vatbaarheid,
verstand. Cela passe, excbde ma p- zoo ver reikt
mijn vermogen, mijn doorzigt niet. Je coniiais sa
p , ik ken de maat van zijn verstand, Ik weet hoe
hoog hij timmert. Datgene, writ iemands geboorte,
stand, fortuin, maatschappelijke verhouding medebrengt: Projeter un manage au dessus de sa peen huwelijk hoven zijn' stand, boven zijne geboorte
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tee, m. [Erna. dorn.J Zwavelstokiloosje, zwavelPortebakje ii. (PIne. Des porto-a! lumettes.)
arquebuse, fl1. ftIist.1 Roerdrager flL des koflings op de jagt. (Plus. Des porte arquehuse.)
Porte-assiette, M. [neon. dooi.] Schotelring,
tafelring reL (Pius. Des porte-assietle.) Forteastelles, ni. [Chic.] Spaikkouder , salkzwachPorte
tel m. (Plur. !)es porte astelles.)
auge, ilL [Tech.] Opperman, kallthokdrager,
metselaars-leejongen rn. (Plur. Des porte auge.)
Porte-auue, 01. [Corn.] EllestoIdrager, eihouder rn (Plur. Des porte-acne.) Porte -baguette. m. [Arqueb.j Laadstoicring ni. (Piece. Des
porte-baguette.) Porte-balonnette, so. [MU.]
Bajonet - scheede f. (Pius. Des porto-baionoette.)
Porte balance, M. Weegschaalhouder, schaalof baiansdroger fl1. (Plur. Des porte-balance.)
Porte-ba ll e of Porteha ll e, ni. Paklooper,
marskramer in. (Plur. Des porte-IJalle, Des portePorte-bandeau, ni. [Myth.] Als
balies.)
adj. gebruikt in: L'enfant p , het geblinddoekte
kind, Cupjdo. Porte bannière, ni. Kerkvaan[Mil-1 Standdaarddrager (bij eene processie)
[Hist.] P de I'ernpire, rijksbanier draper m.
dra er in. (titel der hertogen van I47urtemberg).g
(Plur. Des pOrte 1]aflièle.) Porte barres, en.
p1. lialsterrinpen 111. p1. ringen van touw, waarin (te stokken der, zwnenqekoppelde paarden draPorte barrette, in. H. ere!.] Bardgen.
brenger im, pauselijk hofbeambte, die de baret of
roode kardinaa lsmuts (10fl de nieuwbenoemde kardinalen brengt. (Plur. Des porte barrette.)
Porte-bee, in. [H. n.j Snuilkever m. (Plur.
Des porte-bee) Porte-bonnet, M. [Mi!.]
Riem ni. voUr de politie - muts. (Plus. Des portePorte bossoir, in. [Mar.] Drukbonnets.)
ker ni. ondee den kraanbolk, (Pieer. Des portebossoir.) Porte boiiehoir, ni. [Tech.] Voor
Porteoven in. (Plur. Des porte-houchoir.)
bougie, ilL [C!ir] Kanul of buis f. waardoor
enen den katheter in de pisbuis brengt. (Pine. Des
Porte houqflet, m. Bloem porle bou ie.)
korfe, bloemschaaltje D. op het daiiies - toilet. (Pius.
Des porte bouquet.) Porte broebe, in. [Tech.]
Bewiqelijk heft ii. ter opneming van verschillende
Portewerktuigen. (Plus. Des porte- broche.)
cab!ers, en. Schnijftasch f. omslag in. groote
brieventacch t. (Plur. Des porie-cahiers.) ?orteearabine, in. Z. V. a. PORTE-NOUSQUETON.
Porte-carreau, nl. [Tech.] Kussenbankje a.
(Plur. Des porte-carreau.) Porte-chandeher, ni. Kandelaar- of koarsdraqer in. (bij proz. v. a. GUERIDON. (Plur. Des porte
cessidn);
Porte eha P e of Porteeha
chandelier.)
pe, al. [Cath Koormanteidrager in. (Plur. Des beraneen. Faire tine dépense nu dessus de sa p c ,
Porte-aba- eene uitgaven boven zijn vermogen doen. Kracht I.,
porte-chape Des portechapes,)
jewigt II., klein t. van een bewijs, van eene redenelpeats, 111. [Bot.1 Z. PALIURE. (P/ui. Des i)orte
Porte-charge, in. Greep f. o/' ring, ens.: II na pas senti in p de ce qu'on dit, hij
chapeaux.)
heeft
de kracht, de beteeleenie van 't geen neen zeide
(i-due.
Des
portesteel ut cccvi Inoetsierseweep.
[Arch.] Uitgestrektheid, lengte 1.
niet gevoeld.
Foi'te-ehausse, m.. Z. V. (1 . else
charges.)
Porte- van een' gelegden balk of steen: Cette poutre pile
TELLE. (Plan. Des porte-chausse.)
le
milieu,
elle
a trop de p , deze balk buigt
(lans
ons
de
n.
IGein
warsnoezierspaard
choiix, In.
Dragt f. , gegroenten naar de markt Ie brengen, marktkl epper, in 't midden door, hij is te lang.
enz. dat op een muur of
een
balk
deelte
van
kooldroger Os. (Plur. Des porte-clioux.) Porteei  are , en. Gigarenp'[jpjen (Plur. Des porte-olga- pijler steunt: Cette poutre dolt avoir du moms us
POISTE CIGMIES m. Giqarenkoker in. (Fleer. pied de p , deze balk moet ten winsten eenen voet
re)
Uitstek in. buiten een g evelmuur
Des porte cigares.) Porte-elapet, en. [Tech.] dragt hebben.
Roert stuk koper n. roos- 't pompklepje. (P/ar. Des (gelijk die van eene goot, een' luifel, ens.).
Lengte
eener ketting van den eenen stok
[Arpent.[
n)
Sleuteldrager,
Porte alPs
porte c!apet.)
[Chas.] Luchtspoor n., hoogste
icerkerwachter, herkerknecht, cipier in. [Mus,] tot den anderen.
Toetsenbord a. (clavier). (Plur. Des porte-c!Os.) plaats, waar het leert, bfj 't breken door 't Inreis-
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pel/zout, de takken met zijne horens geraakt en
gebogen heeft: Les p-s donnent connaissance du
verf, aan 't luchtspoor weet men hoe groot het hert
is. --- [ EUorl.] Punt n., waarop eene spil draagt. —
[Joail,] Kas f. van den te zetten steen. — [Mus.]
Balk rn., de vijf notenljnen f. p1.. Régler du papier
a hult p-s par page, papier .zoo linieren, dat er
acht notenbalken op éene zijde komen. --- [Tiss.]
Gang ire., z. BRANCHE. — [Cord.] Geschoren garens n. pl.
Porte-écarlate, adj. (woord van La Fontaine): La gent p-, het scharlakendragend volkje n.,
de parlementsleden n. pl. — Porte-enseigne, m.
Mil.] Y wandeldrager m. (nu porte, drapeau) . (Plas.

es porto- enseigne.) — Porte-epée, in. [MI1.]

.Degenkoppel m. (Plur. Des porto- épée.) — Porteeperon, m. Spoordrager m., klein stuk leer, dat
aan den hiel zit en de sporen draagt. (Plus. Des
rte-éperori.) --- [H. n.], z. v. a. EPERONrcIEII. --orte-èpines, m. [H. n.], z. v. a. Potcc -CPic.
Stekeldrager n,., , naam van een gouudvisch. —

g

z. v. a. ECHINOPUORE. (Plat. Des port.eepines.) -- Porte-èponge, m. [Tech.] Spons tang f. (ter bevochtiging van de metalen, die gedraaid worden). (Plus. Des porte-éponge.) -tBot. ,

Porte-étendard, m. [^Mii.] Stan.ddaarddrain. (der ruiter ). — Standdaavdschoen nl., stuk

felr aan den zadel, waarin het einde der standdaardschoft rust. (Plur. Des porie- étendard.) —

Porte-étriers, m. [Sell.] Beugeldrager, beugel

riem tot het opbinden der stijgbeugels.-riem.,
(Plus. Des Porte-étriers.) — Porte-étrlvtères, iii. [Sell,] Sl gbeugeloogen n. pl., vierkante
oogera 0/ringen voor de sti gbeugelrieren. —
P, n. Lastdrager, pakdnager, kr?sijer in.
---- (fig.) Lomp, ruw, onbeschaamd mensch n. —
Les p- de In science, de kruijers der :wetenschap:
de onderwijzers der wetenschappen en letteren; ook:
de vertalers, de coinpilctors. — [Tech.] P- d'en
haat, d'en bas, bovenste, benedenste dragers of
steunpunten der groote veer van den kousenweversstoel. -- Porte-far, m. [ iii.] Hoef zertasch i'. (der ruiterij). (Plus. Des porie -fer.) —
1Porte-feii, in. [Artif., Artill.] Zundpijp f. —

[Tech.] Opening f., door welke een kalkoven wordt
aangestoken. — Mijngravers werktuig n. om snij
te doen springen, aansteekkast f. (ook holte-ne
de I3oules geheeten) . (Plas. Des porte-feu.) —
Portefeuille, m. Brieventasch f.; zakboekje n.;
omslag m. voor papieren, teekeningen, enz. —
(fig.) Ministerambt n., bediening van staatsminister;
departement, ministerie n. Accepter, Refuser un
p-, eerie portefeuille of `ministersplaats aannemen,
weigeren. Le p- de 1a guerre, des affaires étran,gëres, het departement van oorlog, van b u iten-

landsche zaken. Ministre is p-, sinister, die aan

't hoofd van een departement staat. Ministre sans
p-, minister zonder departement (vgl. MI ISTPE).
— [Fin.] Avoir tout son bien en p-, zijn gansche
vermogen In staatspapieren hebben. -- [Litt.] Avoir
an ouvrage, en p-, een nog onuitgegeven handschrift
onder zich hebben. — [Dess.] De in eene portefeuille vervatte teekeningen of platen: Cet artiste
a an riebe p-, die kan. ,'lenoar heeft eerie rijke
portefeuille, heeft eerie schoonti, rijke verzameling
van teekeningen, ene. (In dezen laatsten zin is
album gebruikeljjker) --- [Bot], Z. V. a. RAPETTTE.
--- Portefauilliste, in. Portefeuille- of brieven
tascbmaker. ---Porte- aiisbea e, rn. Fakkel-,
toorts-, flambouwdrager. (Plus. Des porie -ilarnbeau.) -- Porte-foret, m. [Tech.] Boorplaat f.,
boorvoerder n1. (Pius'. Des porte-foret.) — Portefoudre, n1. (poet.) Het kanon. (Plas. Des portefoudre.) -- Porte-garo-oiissess, In. [Asteil.]
Kardoeskoker m. (Play. Des por te -gargoi.s.ses.) -Porte-giherne, in. Koppel, bandelier m. van de
patroontasch. — Porte-glaive, in., z. V. a.

FORTE-EPEE. -- [Hist.] Zwaarddraver of zwaard
m., lid eener voorinalige krijgshaftige mon--ride
nikenorde ira Polen. (Play. Des Porte-glaivre.) -Porte-grève, m. (weleer) I,lavenrraeesler, eerste
regént eenes haven- of zeestad. (Plus. Des portegréve.) — Porte-golden, ni. [fail.] Guidevlagdrager nn. (Play. Des Porte-guidon.) —_ ortegnnignoH, i7n. (fern.) Ongeluksvogel, onheilsbode in.
(Plas. Des porte-guignon.) — Por te -haehe, m.
[.Mil.] .ijlschoen m"., scheede der sappeursb 1.
(Plus. Des porte-bache.) — Porte- armee of

TORTE- OISQUETON.

-hssnse, m. [Tech.] Holle cilinder n1. van geslagen ijzer. — Porte-haubans, m. pl. [Mar.] R^usten f. pl. der hoofdtouwen. — Porte-huile, .m.
[Hort.] Olienaald f, (om olie op de spillen der
uurwerken te brengen). (Plug. Des porte-huile.)
— Porte-iris, m. [H. n.] Regenboogdrager m.
(eene medusa- soort). (Plan. Des poste-iris.) —
t Porte-jape, f. (iron.) Rokdraagster, vrouw.
Ook als adj.: Rien nest si trompeur qu'auimal
p-. -- Porte-tats, i-n. [Chir.] Omsnoerden m.,

werktuig, waarmede de vroedmeesler de leden der
vrucht in den uterus omstrikt, ten einde die te
keeren. (Plus. Des Porte-lacs.) Napels).

Portelain, m. [ [l ist.,] Havenmeester in. (te
Portelaine, f. [Bot.] Lokgras, katoengras n.
(linaigrette). — Porte-laaibeaux, in. [H. n.j
Lappenvogel in., een l5 (oude) duim lange vogel

op Nieuw -Ltolland, met twee vleezige baardlappers,
gelijk de hanen. (Plan. Des porte-1aambeaux.) —
Porte-lane, in. [Tech.] Scherincldrarler n1. (aan
den weefstoel). (Plus. Des poste- lamme.) --- Porte-

lanee, m. [Mii.] Lansriem,, ophouder of drager m.
van de lans. (Plus . Des Porte-lance.) --- Portelanneettes, m. [H. n.] Lancetdrager in., een
,

vi„ch, die aan weerszijden bij den staart een' bewégelijken lancetvorinigen stekel heeft. (Plus. Des

porte-lancettes.) --- Porte- lapterne, in. [I--t. n.]
(pop.) Lantaarndrager, glimkever in. (fulgore).
(Plus. Des porie-lanterne.) - Porte-leutille, in.

[Bot.], z. V. a. NIDULAIRE. -- Porte - lettre8, M.
Zah-bnieventasch f. — Omslag of koker rei. voor

papieren, die men oenen chef ter teekeninri moet
voorleggen. (Plus. Des porte-lettres.) — Porte-

lof, in. [Mar.],

z. V. a.

MIINOT. — Porte-lots

of Portelots, m. pl. [1Nay.] .roeiplanken f. pl.
-- Porte-lunnlère, n1. [Phys.] Lichtdrager,
lichtwerper m., een werktuig am een' lichisinual
in eene donkere plaats te werpen, of ook, om feet
licht eenes brandende pit te werkaatsen. (Plus.

Des porte-lumière.) -- Porte-lyre, n1. [H. n.]
Lierdrager m., z. LYRE. — o ;'te-malheur•, M.
(fawn.) Ongeluksvogel in. (poste-guignon). (Plus.
Des porte- malheur.) ---Porte-nbanehon, m.
[Cost.] Zilveren mofring m. (Play. Des porte-

manchon.) — Porte-nianteau of Poi'teniauteau, m. Kapstok m.; -- mantelzak m., valies n.
— [Anc. coat.] Manteldrager m. des konings; —
sleepdrager van den mantel der koningin. (Plus.

Des poste-manteau , Des porteinanleaux.) —
Porte-masse, in. .Stafdrager (bil zékere plegtigheden); pedel, deurwachter m. (Plus. Des portemasse.) — Porte-nièe e, m. [Arc. mil. J Lontdrager ni., een deel der uitrusting van een' voor
boksschieter. — [Clair.] Stalen of zilveren-malig'
j

werktuig n., waarmede men eene tl-ukselvlecht in
diepe wonden brengt, die men open wil houden.
(Plus. Des Porte-mêcbe.)

Porteinent, ni. _Iet drogen. [Pelnnt,] t'- de
Croix, kruisdraging f., schilderij, die Jezus voorstelt , zijn kruis dragende.

Porte-niesure, rim. [Tech.] Pottenraat f.,

werktuig des pottedraaijers, waarmede hij aan de
n t in gevormde stukken ten naasten bi d e grootte
geeft, die zij, afgewerkt, moeten hebben. (Plas. Des
o

Porte-mesure.) --- Porte-nairoirs, in. [tit. n.]
Spiel eldra er in., groote surinaasnsche vlinder in.
(Plus. Des porte-mijroirs.) -- Porte- misse], M.
Altaarlessenaar ni. voor het misboek. (Plas, Des
porie- missel.) — Porte-mitre, ni. Mijlerdraper in. (eens bisscitops). (Plus. Des porie -mitre.)
— P0RTE-MITRE non, inn. [H. n ] (pop.) Distel-

vink m. (charclonneret). ---- Porte-inoonaie, ni.
Geldtaschje, beugeltasclrje n., taschje van leder of
andere stof, aan een' stalen of zilveren, sluitbeugel
bevestigd, p o r t em o 0 n a i e I. ( Plus. Des portemonnaie.) — Porte-montre, m. H.forlobie-kussen n., plat, sierlijk bewerkt kussen, waartegen
men een horlogie aan den muur hangt; — horlogielastje of - huisje D., klein, veelal pendate-vormerg
meubel, waarin men een horlogie plaatst, zoodat
alleen de wijzerplaat zich vertoont. (Plag. Des

porte-montre.) -- PORTE-MIONTRES, zal. Glazen uithangkastje der horlogiemakers. (Plug. Des portemnontres.) — Porte- gemors, m. Bakstuk, gebitIeder n. (Plug'. Des porto- mars.) — Porte-wnou$-

ei,ettes, m. Snuilerbakje n. (Plas. Des porte-

moucliettes.) — Porte-niousgiieton, tri. [Mil.
Geweerbaak m., haak van den bandelier. — [Tech.

PVTE OXA
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Haakje n. van een horlogieketting of horlogiebandje,
waaraan de sleutel en de sieraden hangen. (Plur.

Des porie-mousqueton.) -- Porte -€ oxa, m.
[Chir.] Moxa-tangy{ f. (vgl. MoLt). (Plur. Des
porte-moxa.) — Porte-n1iuse, m. [El. ii.], z.
CIIEVUOTAIN. (Plur. Des porte-muse.) — Portenoenad, m. [Chic.] Knooplegger ni., een werktuig
om den steel van een poigpgezwel te onderbinden.
(Plur. Des porie-noeud.) — Porte-nolx, m.
[Bot.] .Notendrager ni., groote boom van Guiana,
die vruchten ter grootte van een hoofd draagt,
welke vier eetbare pitten of noten bevatten. (Plur.
Des portre-noix.) Porte-objet, in. [Phys.]
Voorwerpdrager in , een koperdraad aan den voet
des mikroskoops, waaraan men het te beschouwen
voorwerp bevestiGGt. (Pier. Des porte-objet.) -orte-or, in., Z. PORTOR. --- orte-oriflarname, in. [.. .Anil.] Ori/lannne- of standdaarddrager m. (Plur. Des porte-orifanurie.) -- Portep age, m. ['i"ypogr.] Pagina-papier., een 3- of
4maal toegevouwen stevig blad papier, waarop de
zetter zijne afgezette en met bindtouw zaarn^.ebonden bladzijde sclsuuJl. (Plur. Des porte-page.)
P orte-paix, ia. [Liturg. J .Patnc- drager in.,
hij, die bij plegtstatige missen de pa/ene of 't kelkschoteltje den qeloovipen ter trussing aanbiedt. (Plur.
Des ports-paix.) - Porte- Pièce, in. [Tech.] ,
z. V. a. EMPORTE-PIECE. - Porte-Pier=re, in.
[Chir.] Teekenpenvorrnig werktuig n. one er den hel schen steen mede te houden en op te drukken. (Pier.
'

Des ports-pierre.) ---^ Porte-plume, m. Pennehouder n7. (voor de stalen pennen). — [Bot.] Kamf rr-pterOnia f. (P/ar. Des ports-plume.) -- Porte1 .8rnet, m. [B_. n.] Rivier -neriet M. (vgl. NERITE).
(Plur. Des porie- plucnet.) — Porte-poids, in.
Pays.] , Z. P0B.TANT. (Pier. Des porie -poids.) —
^'oirte-ponipon^ m. [dil.] Ophouder, steun ni.,
sleuf f. voor den pompon (vi. POMPON) . (P/ ar.
Des ports- ponspon.) d--- Porte-peaces, m. pl.
H. n.] , z. V. a. POLLICATES. --- Porte- preses, in.

Tech.] Voet m. der _snijpers. (Plur. Des portepresse.) -- Porte-queue, in. [H. n:] Staartdrager rn., een langstaarlige vlinder. --- Sleepdraper mn., bediende, die weleer den. sleep der aan
vrouwen droeg). (Plur. Des porie- queue.)-zienlrjk
Porter, V. a. Dragen (met of zonder liet bijbegrip van krachtinspanning): P- une balie dle
inarchandises, une vole d'eau, eerie baal koopwaren, een' gang water dragen. P- qc. sur le dos, a
bras, a la main, d'une main, iets op den rug, met
de armen, in de hand, rivet ééne hand dragen. Un
chameau qui porte cinq cents kilograinines, een
kameel, die a0® kiloos of ponden draagt. Des colonnes qui portent une galerie, zuilen, die eene

galerij dragen. -a- P- un drapeau, un étendard,

een vaandel, een' standaard dragen. Elle portait
son ills dans ses bras, zij droeg haren zoon in

hare armen. — Le fruit qu'elle portait dans son
sein, de vrucht, die zij in baren schoot, onder
haar hart droeg, waarvan zij zwanger was. (Van
dieren zegt enen in (lezen zin: P- dans ses flasks,
dragen, d°raolig zijn). -- (fig.) P- qn. dans son
iemand
emand in 't hart dragen, Bene hartelijke
liefde, vriendschap voor iemand koesteren. -- Je
le porte sur fines épaules, z. EPAULE. — Cette
eivisie ports bateau, die rivier is bevaarbaar. -Ce vin porte biei] l'eau, ne porte pas l'eau, die wijn
houdt goed, houdt bieen water. -- P- bien 1e vin,
veel w rr kunnen verdragen (zonder dronken te
worden). Dragen (als kleediing of tooi, als
beroeps -, stands- of waardigli.eidsteelcen, als ver
des chemises fines, des sjot--deignsml).P
tes verifies, de pet/les moustaches, fijne hemden,
geverniste laarzen, kleine knevels dragen. P- du
drap, du velours, du satin, laken, fluweel, satijn
dragen, zich in laken enz. fileeden. --a (Loc. prov.),
z. CORNETTE. — P- les couleurs d'une dame, z.
COULEURS onder COULEUR. P- le deuil, het rouw gewaad dragen, Touw dragen, in den rouse zijn.
--- (fig. et pop.) Cette femme porte la culotte, les
cliausses, z, CULOTTE , CHAUSSES. -- P- les chausses, pagie of edelknaap zijn. P- les couleurs, les
livrées, la livrée, lakkei zijn. --- (fain.) Hororne
portant harbe, volwassen man. --- P- 1'habit niilitaire, la soutane, het krijgsrnanskleecd, het priesrkleed dragen. P- l'épée, le mousquet, la soutane, le petit collet, le frog, officier, soldaat, priester, abt, monnik zin. P- le sceptre, la couronnne,

PORTER.

4455

den schep/er voeren, de kroon dragen, regéreed
vorst zgn. — P- les armes, de wapens dragen of
voeren, in krjgsdienst zin. Il a porté les armes
sous Napolclon, hij heeft onder N. gediend. Malheur a qui ose p- les armes contre sa patrie, wee
hem, die de wapens tegen zijn vaderland durft
voeren. — [Mil.] P- l'arme, les armes, het geweer
schouderen. Portez armes! op schouder 't geweer!
P- les armes a qn., 't geweer voor iemand schouderen.
Dragen, bij zich, in zich hebben: Pun livre dans sa poche, une canne à la main, een
boek in zijn' zak, een' rotting in de hand dra gen.
Je ne porte jamais d'argent, ik heb nooit geld b#
mi. 11 porte la rage, ]a vengeance dans son coeur,
hij draagt de woede, de wraak in zijn hart. —
Dragen, houden, eene zékere houding aannemen of
geven. P- la fete droite, le front haut, liet hoofd
regtop, om/toog dragen of houden. P- la poitrine
en avant, de borst vooruit houden. P- les pieds
en dehors, de voeten buitenwaarts houden of zet
in bras en écharpe, den arm in een' band-ten.P
of doek dragen. Un cheval qui porte bien sa fete,
ar...^..a

een paard, dat zijn' kop goed houdt, sierlik draagt.

--- (fig. et fain.) P- le nez au vent, den neus in
den wind steken, eene trotsche, verwaande houding
aannemen. Cet honmmne Ie porte haut, die man laat
zich veel voorstaan. -. (fig.) I1 porte la nine
d'avoir fait cela, men kan aan zin gezigt zien,
dat h# dat gedaan heeft. 11 ports la reine dun
vrai fripon, dun franc maraud, hij heeft een waar
schu:rkengezirjt, hij ziet er als een echte spitsboef
uit. — Dragen, brengen, wegbrengen, naar
eene andere plaats brengen, voeren, vervoeren; -ripten, toebrengen, voortzetten, uitstrekken, uit
verheffen. P- tine lettre a la poste, eega'-breidn,
brief naar de post brengen,. 11 prit deux tableaux
et les porta dans sa chambre, hij nam twee schilderijen en bragt (droeg) ze naar zone kamer. Des
tuyaux qui portent l'eau dans un jardin, buizen,
die 't water in een' tuin brengen, voeren, leiden.
Les vents portaient le vaisseau contre un écueil,
de winden voerden, dreven het vaartuig tegen
eene klip. — P- qn. en terre, iemand ter aarde
brengen of dragen, iemand begraven. P- qn . par
terre, iemand ter aarde, op den grond werpen. -[Coinn.] P- un article sur nu livre de compte,
dans un registre, eenen post boeken, te boek brengen, in een register brengen, inschrijven of overdragen. P- une somnre en conipte, en récette, en
dépense, eene som in rekening, in ontvang, in uit
brengen. P- un article au dëhit, au crédit-gaf
de qn., genen post op iemands debet, credit brengen.
(vgl. CREDIT, .DEBIT). — Ces nmoniagnes portent
leurs cinees jusque dans les hues, die bergen rei
hunne kruinen (strekken hunne toppen-kenmt
uit, verheffen hunne kruinen) tot in de wolken.
Un arbre qui porie sa téte dans les nues, een
boom, die zijne kruin ten hemel heft, hoog opvoert.
P- qn., qe. aux hues, iemand, iets tot boven de
wolken verheffen, hemelhoog prijzen. — I1 faut pce inur plus loin, jusque là, men moet dien muur
verder voortzetten, tot daar toe verlengen. — Pses pas vers u!s ani, zijne schreden naar eersen
vriend rig/en, naar eenen vriend gaan. Oh portez-^
vous vos pas? waar gaat gij heen? De quelques
ci té que je porte la vue (of mes regards), je
n'apercois que l'itrimense océan, werwaarts ik
ook het oog (of mijne blikken) rigt, wend of heen
sla, ik bemerk niets dan den onntéleljken oceaan.
-- P- la main a l'épée, an chapeau, de hand naar
den degen, den hoed uitstrekken, de hand aan den
degen leggen of slaan, naar den hoed gr ij pen. Pla main sur qn., iemand slaan; ook: zich van
iemands persoon verzekeren, hem in hechtenis nemen, de hand aan leunend leggen. -- (fig.) P- sa
vue lien loin, ver vooruit zien, diep in de toekomst zien of dringen. P- ses vues lilen Naut,
groote plannen maken, véruitziende plannen heb
(lig.) P- la verigeance, 1'hypocrisie b lax--ben.—
ei-s, au comble. de wraak, de huichelarij tot in
't uiterste voeren, zoo ver mogelijk drijven. Pses soupcons sur qn., zone vermoedens, zijn' ergwaan , zijne verdenking op iemand laten vallen.
P- an loin la terreur de ses armes, de son nom,
den schrik zijner wapens, zijns naams wijd en zijcis
verbreiden. P- haut sec droits, ses prétentions,
zijne regten, zijne aanspraken hoog o p voeren, verre
drijven, krachtig doen gelden. --- P- les arts d'Eu-
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tigheden hues vaders. — (fig.) P- tout le poids des
affaires, al den last der zaken dragen. P- le joeg,
liet juk dragen, door iemand overheerscht worden.
z. ook cnotx . . Inhouden, bevatten, luiden,
behelzen, melden, zeggen: L'arrét porte condamnation, het vonnis spreekt de veroordeeliny uit.
Cel acte ne porte point de date, die acte draagt,
heeft geen datum. — In dezen zin inz. met que:
La déclaration porte quo..., de verklaring bevat
of luidt, dal... Les dernières lettres isortent qua
tout est tranquille, de laatste brieven behelzen,
luiden, zeggen, dat alles rustig is. Aan
den dag leggen, toonent, vertoonen; den indruk
dragen: I1 porie dans tout un esprit étroit, hij legt
in alles een bekrompen verstand aan den dag. —11
porti encore les traces des coups, hij draagt, ver
slagen. Cette vaisselle-tongdeksr
porte les armes nun due, (lat vnatweriz draagt,
vertoont de wapens van een' hertog. --- (fig.) Eili
porto la tristecse pointe sur son front, de treurigheld is op haar gelaat te lezen. -- Cola porte son
excuse aver soi, dat brengt zijne verontschuldiging
net zich. 11 porte sa recommandation sur sa figure,
hij draagt zgne aanbeveling op zin gelaat. Le
temps Ie portalt ainsi, de tijd brogt het zoo mede.
Its out plus d'espc it quo ne porte leur condition,
zij hebben sneer verstand , dan line stand mede
[Cuis.] Cette viande porte sa sauce,-brengt.
dat vleesch brengt zijne sacs mede, is zoo sappig,
dat het geen saus behoeft. Ce fruit porte son snore,
die vrucht heeft hare suiker bij zich, behoeft niet
gesuikerd te worden, -- [Escr.], z. BOTTE. —.
[Jeu] P- beau jeu, mauvais jeu, een goed, slecht
spel in de hand hebben (vo€r 't ecczrtéren). P- urge
couleur, eene kleur in de hand hebben: it portait
une seizieme de coeur tante faite, hid had een
volle zestiende in de t€asact. 11 portait pique, mais
it ne lui est riep rentré, hi had schoppen in de
hand, maar hij heeft niets ingekocht. (absol.) Bien
p', Mal p-, goed, slecht ecartéren of wegwerpen;
reet goede, met slechte kaarten knopen. ----- [Man.J
1- son cheval, zijn paard ondersteunen, het met
de hand, de beengin, enz. in 't loopen helpen. Pson clieval en avant, zijn paard voorwaarts dr ven. — [Roar.] Ce navire peut p- wille tonneaux,
dat schip kan 1000 ton laden. Porter du 2!e en
batterie, 8jiponder°s in batterij voeren. -- Ce vaisseau porti biet], porie mal la voile, dat schip
,voert goed zeil of is niet rank, voert slecht zeil,
zeilt slecht of is rank. P- peu de voiles, klein zeil
maken., weinig zeil voeren. P- le: huniers aver
deux ris, twee reven in de marszeils voeren. --W
P- le cap an vent, desa neus in den winst steken,
z. ook CAP. -- (Loc, peon.) P- l'endosse pour
autrui, voor een ander de schuld, de straf dragen.
P- (of Payer) la folie euchre, z. ENCHÈR.E. En
lood niet te zeer. ---- lieu) P- le coup, z, cOUP. — l'autre monde chacun porte son pan ter, in de andcr'e
wereld zal ieder reken iseluip moeten geven, zal
P- uni santé, tin toast, eene Gezondheid drinken,
een' toast instellen. P- la santë de go., op iemands ilk zijn pakje dragen. z. ook ALGEES^r, CRoix, COUP.
ezondheid dein/een, P- a..., aanzetten, - - (a,rn. et pop.) 11 re le portersi pas loin, li ne
rengen, bewegen, aansporen, aandr(jveon, vervoe- le portera pas en paradis, en l'autre monde, ik zal
ren, verleiden tot...: P- qu. is la vengeance, iemand 't hein al spoedig doen berouwen, ik zal snij sneltot vermaak aanzet )en. L'avarice leut porter li dra oir heen weten te wreken, 't zal hem nog in
toutes les bassesses, de gier igtheid ran tot allerlei deze wereld vergolden woeden.
vonTrn, V. n. i)ragen, ondersteiisid worden, rus
laagheid brengen of' vervoerei. houden,
Une poutre qui goeie sur deux niuraisies,-ten:
inhouden, eene zékere afmeting hebben: Cette pièce
de drag porte 80 metres, dat stuk laken houdt 80 eels balk, die op twee muren draagt. -- P- ii fond,
meters, is 80 el lang. Cette pout rn porte 30 ginds loodregt op zijn fondament staan. P- )e cru, z. cRC!.
de, long, die balk is 30 v(net lang. Diagen, P- le faux, z. FAUX ni., 0011 fitg. -- Cette vulture
voortbrengers, opbrenr;en: Ces serres porient de porte sur la flèche, dat rijtuig stoot op den lang
selle de ce cïheval porte sur le garrot-pvagen.Le
beau frontent, die akkers brengen goede tarty voort.
Lin arbre qui poste de l)eauv fruits, een boom, cie zadel van(lit paard dreoï t op de schoft. -- [Man.]
die schoone vruchten draagt. --- Cette sornmme porte houden, dragen: Ce clie al porte beau, porte en
intérét, die som brengt rente op, geeft interest. beau lieu, dal paard draagt zijn,' kop 'raai. 11 por(absol.) Ce billet a porté, €1'a pas portè, at briefje le 3)515, het draagt den hop laag; ook. het heft eest'
heeft gewonnen, niet gew onnen. -- Ook van cie slecht gebouwder [Mar.] Stécenen,sturen,
vrouwen en de wijfjesdieren gebéziggd: P- nu en- zeilen, loopen, strooenen , aanleggen, aanhouden:
fant ii terme, een kind den vollen tijd dte'agen, een P- au borst , au surf, au large, stir la terre, noord,
zeewaarts,
zeeaarts, op den wal aanlegogen of aanho^ukind uitdragen. L'enfant qu'elle porti, hel kleed,
dat zij draagt, 2oacrvûn zij zwanger I s. (abs.) Los den. P- do pointe su r i'e€n €neet, regt op den vijand
P- en route, koers houden. P- 5 telli
aanhouden.
elf
de
enerrien
dragen
onze
mois,
cavales portent
eire de vent, in die en die streek zeilen. Le conmaanden. - Dragen, verdragen, lijden, ver
uitstaan: P- son malheur en homme de-duren, rant porti le telre nice de vent, de stroom loopt in
Bien, zijn ongeluk als een regtschapen man dragen. die en die streek. - - Laisser p-, beter volhouden,
It en portera in peine, hij zal er de straf coos- als men fe dijt aan sten wal ligt. Porte Bien ! stuur
_Dragen, rei lijden of ondergaan, hij zal er voor boelen. Les vol ` Fats p- ! volle zeilen !
enfants portent souvent les iniquités de leur père, ken; raken, treffen (inz. van. vuur- en andere Wapens).
Ce fusi9 porte loin, porte h mille mitres,
de kinderen dragen of boeten dikwijls de onflereg-

rope en Afrique, de kunstera uil Europa naar
A/'ri a overbrengen. P- la guerre au coeur de
l'Asie, den oorlog tot in 't hart van Azië voeren.
P- de toes cótés le fir et ia (lamme, allerwege te
vuur en te zwaard verwoestingen aanrigten. Ppartout la terreur, la confusion, overal schrik en
verwarring verspreiden, aanjagen. Met ver
substantieven vormt porter gallicismen,-schilend
waarvan de voornaamste hier volgen: P- 1)onheur, malheur, geluk. ongeluk aanbrenger. z. GulGNON. -- P- amitié, affection ct uil., iemand vriend
genegenheid toedragen. -- P- lhonneur, respect-schap,
d q n., iemand eeren, eerbiedigen. -- P- envie,
nfjd toedragen, benijden, z. ENYJE; - (ook in eengin
in die niets hatelijlis heeft): Ie vous porte envie
de ce que vous avez le plaisir d'habiter la campagne, ?lc ben)jd u 't vermaak (ik wenschte wel
voor mij zelven 't vermaak) van op het land te
wonen. -- P- umbrage, achterdocht, ongerustheid,
jaloezij verwekken of inboezemen. -- P- préJudice,
ut préju{lice, nadeel loebrcngen, benadeefen. -- I'Ia parole, het woord voeren. Le président porta la
parole pour In cïia€sabre des dèputés, de voorzitter
voerde 't woord voor (sprak in naam van) de /ca
mei' der afgevaardigden. P- parole, verszekering
seven, mondeling beloven. P- parole €le qu., iets in
naam van een ander beloven, toezeggen. Je lui ai
p orté parole de dix mille francs, ik heb hem de
toezegging van tien duizend francs oven ebragt.
'ai Porte parole de cent mille francs pour cello
terre, ik heb (in, naam van een derde) honderd
duizend francs voor dat tam/coed geboden. i'ai
porté parole pour no tel, ik heli voor dien en dien
gesproken, geworven. P. „i go. des paroles de paix,
de consolation, iemand woorden van vrede, van
troost brengen. 4---P- témoignage, getuigenis a fleggen, tetuigen. 11 ne taut janmais p- témo €grage
contre In vérité, men moet nooit tegen de wane'luid getuigen. — P- son jugernent de qn., uur qc.,
zijn oordeel over iemand, over iets vellen, uitspreke-n., uitbrengen, over iemand of iets oordoelen,
zijne rneening, zijn gennelen over iemand of iets
uiten_ — P- nu coup a qn., iemand een slag, steek,
houw enz. toebrengen. P- tin coup mortel, een'
loodel jjken slag enz. toebrengen; (g.) vernielen,
bederven, verwoesten, in den grond boren. Ce malbeur a porté un coup mortel a sa santé, dat ongeluk heeft zijne gezondheid geheel verwoest. Pcoup, het doel treffen, veel indruk maken, veel
uitwerking doen, raak zijn; schade toebrengen, benadeelen. Toutes ses paroles portent coup, al
zijne woorden zijn raak, maken indruk. Coln porte
coup b sa réputation, dat schaadt, benn<leeli zijns
goeden naaam. -- Ce fusil porie lien la Pile, son
plomb, of (abs.) Ce fusil porte lien, dat geweer
draagt den kogel, zijn lood goed, verspreidt het
.
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draagt VP", q1i'iiiz,t OJ) tO(il) meters.

Le canon porte j US((!i'I(I, t fJ(YIlvt (1l(1(LfJt reikt
tot hier toe. Cvt I ' ElCclie porte j tique M, (Lie

7)jJl d((LU(it lot (fall toe. --- Tous 1e; coups ut
portent pas, (Il/i' schoten IT(/fei( (fl"t. Le CoUP a
porIt (Uf 1O, hel schot heeft het been getroffen.
Le coup a porti juste, liet schot luie/t (/(ti 0/fill.
- (//j.) 1)11e [es t Ill! ts ((TI t pOIt(. 'ii uwe (l-

zijn

711(1k (JClleSt. -- Si.i
IPTI, 1LL'( .\cililllJ)'('h('lLtCll
•iue porte loïn, Z f171 ;if,t (llU(!(,1, reikt it'?.
!le1Il, Iii (101! hebben;: lticen .

(flu.)
Je

(en:

De

\ uk pas

1)11

porte(liever tClld) cc dis-

cours,
our, ii; z ie /1Cf (111fl dier rede niet, ik zie niet,
IV(l(ll (lit' rede /11(11 (bi!. (t tc observation porte

(Iii [ei P0iflt. (lit' (l(lllllltlil( g rookt, betreft tuit
punt. -- . Si tete 1 port é, zijn !ioûfiI is (!(lil(Jik()liiell

heeft bij 't i"illii zijn u,(iiiI !i»:ei'i- i!. - 1- 'i In
it(. ill") 1 /lfl0/1 ctjtjii, in('l!'('iilt'fl : Ce viii
porte á Lt téte, l' tlii stijgt naar 't lunifi!.
UIi1 0DEUR. P- sur les i;'!is, (IC zenuwen (Uh10 1 0(li,
In mule a
01) de zenuiven werken- --- ï3eul
su r Ie bi . sur h' -i deux i it . (/( i:1 f!t(/l liii
luk. (!C beide daken ;et'(i(It '!'ti t kaatsen). En
IJiIIIL porte, a 1)OiIt LII uiIlU. de ')(ll it tegen eden
1111)01 teruggesprongen. - 1- a une (0tiI(Lii, a
- • E)I
rift', 'iji eene kleur, nil ruite n !10O(I"
&. ( , i le hat a iiie In per te a pil P sur tel corp, bij
!IuI

dien t'c 1 iIit(/ h e e ft

'lit e n

tuit /er)!JJ." liet

iii'tc(

gele-

den. -- I IiI.j Voeren„, i ll :ijii wapen, op zyn wa-

penschild dragen ..- I port o t 1/U I lu lion I'tiigeit
hij voert een zilveren leeuw 0/i ((Ii tile» '/7(1 it/fl.
I'Iiii IER , V. Pï. G aan,, /r/ ('I'll? Il . z ich il/I tt7i Le rol CV ji)I't1 tp sa personne tIll fort de Itt
'ûC'Ite . de kon ing b., qaf zic h pers oonlijk /1 i' t ii/t"

SE

.1(1' (!f'!IIiIl! I.'fl't.' Cf porta \ i I(III(VI 'f
neiiii, het kner )iI,,tO heftig 0,) (j,i LI/fill! in La
li(ii . iie II i1tI stroomtt
blue se 1)0111' II ii.'t
/i,. ...(j (i1Ii. i)ii f • ) port e,
lt(l(IP 'lui schouwbu rg.
men, Vti'llI'/lIfif er etI:(IiOie". men Wf,It/t , 1 als
tilU/jul. - i.V v,1112 t' 1)O;'iIuit 1fl IiI(. h e t bloed
.)t('t'(/ 11('ril' t /1(oI!. - . La (UiIOi!( -' p14 Ie [HiiCiI)iuit'IIIV!t '9i titi. (1.' nieuwsgierifilleid r ijg t ,'ii'/i
V0fliii(liî'l fi;k op leni. . Zich 1tr/e 1 'i'n. e1i I)I
•(! houden; ve i, , I 1?' 1:! hebben,, ('t i///t, : 1 1 Se
IItE t' qu ii ('01i'('I(((l((I, !(j/
ti',Ç'fill('1iI' l
zich Mel (it' borst toe ,i/( (houdt zich ijverig
feogrtie

b e zig „„riet, grijpt ?nel ij v e r aa n) (ii wat hij ((iit1"_
?)'('l(t. - . Cottilttil -t' If(Itt' ,(i.i Ineti . au ItittI

(1(11 i.i1Il1 neigt ('il goede, 1(0 1,11(1(11'. Se p- i in
tIti;t((i('I1V. (til' 1(I-b(i0f1tJi(t'I ()I"'!I ( "!('i(. Sc pá It'- VXII(iOit,?, /1 ,tt' s t\(:)''- t((I(I't' 111., iCIll)lIrl
1(1(1 (ij uiterste (:1 f1! ('VJft j'! behandelen ,, j/( tot

Zich
uitersten, tegen ierknd Wen vervoeren .
(niet of 1)0(11(1!)) bt 1 ')i1( 1 (i( , varen: C omment \Ot1f
I)Oi'ICZStiS' hoe vaart gij? it !(( porte lde,i, iittl ,
jassablement, 1111(11 \ 'I, t -(?i' wel, nie t wel, tijiOci,irtitt, :CIt lilt
[Prat.] St'
v'. beter.
I)('l"i aanbiede n, . stelten . S e 13- par tiC ('((ill IC q
t'7J&1(
flflliui(! Itt:;i('i( in '('(11' l"1 g lSi7 lilt als par tij
le n . St' p- pou r tiii1''lifl I , 0/t appelant n/itlt'l!t'l(
in (l/))é!, in hoog e r b,'iOlI( 1)11)11 't. Z. ((I'll 112R1 TIEII, FORT . --- ll''!Cl (' (:)/, voor 't' t'o;lli(lniei': U
hij heelt zich
0
s'y ('t 1)Ittt e n h o mme tIV coeur,
1;'. lll'ffitII, I).
tl1iiiY'n) ((I, t" t, man (',(,( moed gedragen,
'()i1Pi' (1 (pr. p oi ) Brassj Sterk
It/er, hol/t I 1JI', Ji (1 1' te 1'. /1 (1 or I '' 1' II.
Marj Lfzeren i'ejii a.,
P()I1C-lLiiiC
(It. [ [Mar
.,

Iliii'. I)t' s il()it('-i,lll,).
u Keersluis )i. ((Oft
ortegeatu, ni,\t'
ti
it,' , i(';'ell 11' hotil't'll ' hon geren waterstand
'it'n ) . --- (Iftfii'; i Druaaghout 0.. hevel ill.
Porte -respeet II. (faui.) V,lt:'lfll'l, lit it!' ii.,
('en wapen , (l'/ 111(0 (ft zijne el'll"I):Ji;oJ btj
(11 (f(I',t; - (1 jI' i'll/I,' waardigheidsleeaen a -- /t'/ttiI.
1'Illft(f persoon , wiens (4)(ijfJ '1, /(, / II)' ,u'njü
'( t . )
In bL"Iu''!li houdt. (PI-mr. Des I ',)I'Î,-l'
'oj- terie t 1. Portiershuisje n., ;'t."Ii' ::i!",.
(I ill/I I. --- P(l'lte'ocI'lp n. ,j,''..,;o.I ni .,

(Il)l U

Porte-sae,

al. LII. IL] ,

Z, V.

(1. AiI.l'E 1)01(1)

-Sa('.(1'i((I'.I)t' ) ) )I'It-)-ltf.)---iI'OF*ef!, iie.lIl I I .n.
; -:(7(l((!, 1ff/if' IL) (een rio .r1,'uqr/' insect).--- Porte
-se!. 10. / Sal. ( Zl'((j/i')l fill, ( Vii;' I) [)1'(e-CPI.)
Porte-siege, al. (ai'roeS.J lioIt'1.'l ri, 0l,(1C1'.St('l
'ti'(. ( ljti I. Desp orte -skge.)
1 , 0fl (1(11 /0(1' of iIOl'tCÎ(')
-- Porte -soie. ni W. II. Wolhoen ii (fl1 Jilj)Ul(), 111)1 z achte, ha(1l(l(hii!,) vederen. (P1U1'. I)t'
Orte-S(,fldi, 10. [ Chr. ] I.c'il1)Oi'tC-S(Jit'. ) -pijj:Je ii. ('oil)' 11' SOiO1(' tij (ie ((/k'l'ilti(' /10' Il'l(Ifl-
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(Plur. Des porte-c,-,onde.)

• - orte-soniiet:. V. (I. Li)li)i\iii'ili)RE. ---- Porte-tapisserie, in. 'jtiliUi - of l)('tl(fl(ff.t!1(ililIl H. (P/ui. [)es
porte-tapisserie.) -.. Porte-tariere rn [Toch.].
z t- . (I. ('I 'it•I L-i)ifi 0(1E. -- oitttOIet, lu [Mar)
i)liitluiii(/) Ti. (ook tOIVtIl)l't' !1lt)Il'lt'll) ( l'!i
porte -toIeI) - . Porte -torehe, m., , I'. (I. L'OR- Porte-traits, in, /)l. I Sell. I
'I E-F i.3iUE.0
.'ill'i_u((j!f' (til I pl. , I(lIf'Pt'i' t!l'('i(l)Jih0l( (/ 1 i t Iii. /11.
(ilflf ft) f ?Jtf(' 0 ('ifIff( ' ' 1 .
IOI (Cllf, lii , -eiise, f. Drager in., dr aagster;
.- brenger, overbr enger
.',i';',' 10 ., brengste r, ()('t'l Ie t'lig
I'i' I. E'- ([t t' (inibon . de ih. IiOII,l-, korendrager.
P- (1)0(1, «ii p 'lI(ll:f.t I. I- (It' (_h,(I)-e of en/tel
P I ('!l0j)'IPl ti:','
. P- I t te k'l tie.bi l')((Jef
I('lUl I ''0' b; (''I t itlilk.'. (I)f(l,t'r la l'fI)t)(t'(' till Jt-,

filifi.

te, m. ,

i/l''"/ lol antwoord, aa n i/I'll In'nijl'l mede te (1 C1'('O.
- )
' 1(1l(' lt'i lt' It' change, /(0fil'(I' ill'('nil' t' i"iil "t' l(s.'''l. lilUtI pa y able au p-, of
, 'jii,., , l Bi llet att il)) vertoon betaalbaar briefje 11.
1'- 'i .,' ('' , i(titt(f,1'', 'ilCf)(LlJ(;, l'('bi.'ii(J( I . - I- (11f
t' . - I'- p , J)U(fli(.'S , le iI)tullI'' )/('f'p
par o les ,
()p)f)\ !i. br e nger in q'"ti, slecht nieuws.
..
fi:ii ti
It' pardons, tl/I'i(it(''' bll0/,. :.
Ii ::t,) L 110 I'O.Jl 1t'.,, pruld ichter ,
(il ,,, iedermet het (''(li (1_pil van z ijn l"•;•I( (f° 1 i
Valt). •. t lisI .j I'- (II'Jh'(' . Z. V . if 1 hittE (LÀ IVE.
paard
- P-, of (1(1 (14J. Cut's al J(- , z adelpaard, potlil/onsn. (waarop Ph' ,')l)tIlIjOil ('Oil ('('ii rijtuig zit).
Porte-valise, 11.1, [ [list.]'(1l(:iit'l'((1I- ')/ valiesdrager 10. . voormalig pafocl'i(j/c b,',ll,1(lIe.- {S'II. ]
Zadelkussentje
.S'ii)l) U. ( I'/ai. Des p1(111) - S')' use.)

Porte-vent, 10. [Or g .] Windbuis, windpijp 1.
.-. [Toch.] B la"lXpjj/i
aspijp I. (t".'o:' (Il ,t,l'!'' ''- of Cli(l111
l)'t'i -1)11(1/)) . -- /,(','/(it,i;, 'a'itdt t'I,j,. ' 1 It')' terUi t ,';,(•/( in:; (1(10 1/t /1W/li in tL' 1(0) 1 00 , 1fl tie stooki)!PlPft),'i) : Pp,('; , enz. p I'Iir, Des porte-

.'ttifllivIfJCl',
vent.) -Porte-verge,
ji(')/('l (bij I)'))" processie) . (Plu,'. Des porte-vert.(
.
Porte -veiaes, 10. /11. [Man. ] Galjoen-ge-

iln':'.n 1. jt!., qI' ijzeren i"j'it of /iln/It'n lean/itf;fl, at'//c#' Von I/I'll kraanbalk if 0(1 1 11' 'it'n kop
('(fit 't be e ld lizl,(:.e lit! ltlllj'"fl ((l(lj)Cl( (ttt V(','()it-

i(t'i'i/), - Porte -e'i,ie, 10. (I /j:l,'. Ill.
it:' . iiit'l een'' zll'(',,lfl:(fe. ( Pill i'. Des I((ltt't
Porte-vis. ill, jArqueb ] Z) j iIi'it. SC(i'if,'/pi(ltiI
of ', f. ('ok I2)f( I t'-[iit(i lilt' (/('/(l"It'l( ) . l'I1 1 . 1)00
Porte -voix ii. )1'It s.J Spreek0lli. -- [Man
. I Scheepsroeper ni.
trompet I., r oeper
It' combat, batI'- ft deux ('t(f'/)S. St/U/if', (t(•/)l /.,
Ill / (1/ !/)ï.' ,!iiti'n'j)(. ( Plo'. 1's lOrI t-\ uix.
£"oiiiei-. IlL, -èie. I. Por tier . jib' "itO', tI('(L,'wa chter
!tt ia. t:i'i 'f't)''. /tIPft (i';')(Le, t!''ii''l''i,ht
ft' cii'
(Ill . I'. -- (it/i als o'.: i','l'e p- , Sot'ui'

kloosters) , bro eder-portier,(t clt't'-j)Ol(It Il 1': till'.
[Liturg.]1)1 tjrt) ]e j,-. mins te ii,',' 4 lagere
, /1(1 I/'l'-'o'l»n ((til t. --• Porl'ljjiv' orden ingen'.
tière, 1'. 1 ',q;lllo.IP(/) ' /?(l t. V'i( (('if i'(iitii; (/01/C t.
(1(1' opening, portier n. Rt''Jtl '(il-u pa r Ia p-. uit
/i'i por tier zi e n . t )ui'i r. Lt:t!luiCt les P - , de oi'tie,'(;( ope nen,, l')t''it It. .- ( iron.) (':(l 'it-sV á ti'Vflte
-six 11 I,i,•, i'tt')'tilil f ., slec /11' iI.(((/t'll fl1. Deurgordij n't 1, deu r voorhangsel ii. I Ant' , ntiI.
Blinde I. v oor e en 't 1)/ft :)l. -.. { '0 oier. I.(jj'l,tll'fI'l' 1,,
il)/ 1. l";( ''I'?)" -. lO)t'LltltI.. (111.1. t, 1)1 i'1ti1j.
valba ar' ('ill ll'lf(JItti II' l! , ,)l'l/"i( (alleen t'O(,i'tOl((t'fld
in): Vacht', l -ile(l i_i- , d",'qt ;,;, J,ij,' f. ,
e/,io,') t. ..\t'lit'r.j tier 1)-, teef I'.. (1/C Men
ll'l'.L'It lP((f '' J(t1(jPi) uit Itt w innen. --. Portiers, 1(1 pl. [ Pe(:ilf)] Twee 11(11) 1 1 1fl . jI. (1(01 tIc' open ing der
t. i Oil Ott t'.
Portion, t. t)''t, ;t'lt"itt'. clot: aandeel u.
[) till (hifI I it [1 5 ttgap .$ t' t ; ,' f. Pananci' U 11 champ
I(':, ('('f( i'.?lI in i)/"i' '1.'iiJkt' il 01(11 of .SIi'ii/tt'lf Ve1(Jt't/"'I. l.tt plus forte ii-, het L't'Ott', Iii' 00 1t(i' deel.
P'liltut lInt' grande j(- (It' -fl vie, gedurende ce/l
q;(t((t gedeelte :1/it levens. Chat'i'rt U dtjll 5') 1itili' Je''/i re e ds Ijfl ,f(Li,clt't'l. •- (Iii.) Ul(' faible
)( (l'ttUt(il'lIii, t(( (•;'l'il((/.' ((lotte 1(111 qeZ(l(. -.. [J ur.j
j)_ ' tUe . erfdeel n. bij hoofd, erfportie 1.. 11(1)01 -

((('Cl n. L.ti : 11('('(tS'ltlfl 1 t'It 11 1 tI ze par p-s s rIles.
lti/) is in V(C1' O('i)kt' (/('Cl"fl verdeeld
111' nalaten sc hap
i/("Z'(11:/('t(, - ( 1(1(11.) Sji.qift I.. fl(01((lt(til(tiC1)i Ii..
!l(it't'Ct/ll'tl/ fit'! 'U t'C,(l(ltilJl t0('(/°lIiL'fl(ltt of uitgereikte tlift (inz . in .'ttl(Oit'fl ('ii kloosters),
1i' I. Ul'.iuliuer, Grossir les p -i, ilt' spijs -pOrtien
verminderen , t) 1'l'/7't)0tefi. - - [ Droit. tall J 1'- cont' 'dC' ji'atu'e'ldt'. die .1" ljt,l((1f/5 ('('111'?' jlo.ttitiiI
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PO ÏONO LE

aan den waarnemer betaalde, regtmatig of behoor
deel n. -.-- (bij uitbreiding en fam.) Beperkte jaar -lijk
gering traktement n., onbeduidende ren--wedf.,
te f.

— `S Portioneule, f. (verktw. van portion)

tilleer(l water te bepalen , hydrostatische balans,
porydrdster m.
Porzt,nee, I. U. Ii.], Z. V. a. 1AIL4)CTLifE.
I'o&a(L, UI. S ^aansche herberg f. of logement rn,.

Klein gedeelte, stukje n. ---- [[HE. earl.] Eerste ordes
. osade, f., z. PESADË.
bij Assisi in 't Hertogdom-huisderfanckm
Posge, in. [Tech.] Hel stellen, leggen, opSpoleto, p o 7° t i si, n cu ía f. — Portionnaire, slaan, o, zetten, o)rigten, plaatsen, aanbrengeel —
in. pl. daarvan.
[Ane.
jur.]
kosten
adj.
Aandeelhebbend in eene erfenis. --_
.41e subst. uL en f. Deelhebber in., -hebster f.
Posaune, án. [ells.], z,. v. a. 'IIw:IIONxE.
Portique, l'. [Arcic.] Gewelfde of overdekte
Pose, f. [Tech.] Piet stellen, zetten, legger,
zuilengang in. of galerij f., p ó r t i c u s rn. La place plaatsen, aanbre gen,; stelling, plaatsing f. inz. der
est errtourée de p-s, het plein is met zuilengangen steeneis van een geboaw. Zaire Ia p-, stellen, zet
of overdekte galerijen omgeven. --- [Bist.] BoomPayer tapt pour la taille, et !ant pour-ten,z.
gewelf n , digt belommerde laan f., boompriëel n. P- In p- des pierces, ' oor 't behouwen, en zou
de treillage,boornpriëel mettraiewerk.--- [Jeu] Zeker veel voor 't leggen of stellen der steepen betaler.
spel n., waarbij een bal rondom eenti soort van ga La p- des poéles, ties !illards, Iles sonnettes, de
vele poortjes loopt. — [ Phil. ] De school of-ler•jmt plaatsing dei° kagchels, biljarten, schelle ,o . t.a p- d' nu
leer van Zeno of der stoicijnen (zoo geheeten, om- aplareil It vapeur, het inzetten van een stoomwerk
dat de leerl?;nt'en diens wijsgeers bijeen kwamen in
-- Lap- de la première pierce, het legren van-twg.
#ene beroemde zuilenzaal vanllthenen (z. PcECJLE). den eerste,' s ( ee,,. --.-- [Mar .] La p- de In quille, het
Porto, rei. [Coin ] Porto- of po'rt'wijn in., een leggenn, van de kiel. --^- [i.Iil.] .i(losszng f., zeker cletal
portugésche ronde wijui, die uit Oporto wordt ver - soldaten, die I,, I' op schildwacht gaat zetten. Etre
de la première, seconde p-, tot de eerste, tweede
zonden.
Portoir, in. [H:. eccl.] Draagbak, houten etens- aflossing behooren. Caporal de la p-, Is » go, 0000l
bak iii . in de kloosters, om de spijs-portiën daarin vara de wacht of de aflossing. .' [Danse, leirot.
aan te brengen. -' PORTOIR, in. of P ortoiie, f. .'dao'd no houding, stelling f. (van een' danse°,
[Econ. cur.] Ovale draagkuip f. bi den wijnoogst. van ie,na,,r_l. die tot modél dint. AvoiO des p-s na.
P ortor, in. [Minér.j Zwart marmer n. met
natuurlijke, siertake,-turels,é„onifc
goudgele aderen,.
gedwongene standen of houdingen hebben. Choisir
Port- permis, in. [.liar.], z. onder vcnsT.
une p- favor€clde pour se, !ur• peindre, eenti gunt S Portraire, v. a. Eer portret of afbeeldsel stige hoi'.di):g kiezen nisi zich te doen afbeelden. —
waken, portrettéren. -- (fig.) Levendig br-,schrijven, [Jeu] Eerste aanzet in het domino -spel, voorzet m.
afschilderen. — Portrait, in. Afbeeldsel n. inz. A voos la p-, g :zet voor'.
Dosë e, adj. (en p. '. passé van poser): Pi rvan cpn' mensch, door het , ^nseel, de teeken- of
g rav rstift voortgebragt , b ldten'is , afbeelding, r , p-e, gelegde steen in. , o ia 1,-, gezet, 'g, z rre
10a,ats^(^i^ebiljart
gelijkenis f., p o r t r é t, l- konten feitsel n, P- ressteld
ii. parquet p-, gelegde vloer ni.
on p-e sur un piedestal, op een voetstuk ge
semblant, gelijkend portret. I- eis grand, en pied,
'eeldtenis in 't groot, in levensgrootte of ten voeBezette zuil f. ---- Une danseuse '-e à ra--platse,
ten eelt. P- a Thuile, portret in olieeer-. .- en vir, eenti danseres in bekoor / jlïe,a stand, in verminiature, afbeelding in 't klein,, miniatuur -por- rekkelijke houd n::. .- - Geestion p-e, voorgelegde
tret. P- chargé, overdreven, overladen portret (dat vraa i t., gesteld vr, as=stuk n. Vérité p-e, aangen,ode gebreken van 't model te sterk uitdrukt of over- men, vastgestelde waarheid I. Axiome p-, als onteràgt). P- t „-ttlé, gevleid portret (dat de gebreken genzeggedi k actngenoïnen axioma to I 'O to question.
van 't model vermindert). P- parlant, sprekend, isle p rast real p-e, dat vraagstufs schijnt mij 10000sprekend gelijkend portret. -- Etre Ie p-, tout le liii; voorgesteld, slecht bepaald of ommaschreven. ---p- de qn., sterk op iemand gelijken ('t .zip in we- Cela p-, dit aangenomen, toegestemd, vastgesteld
zenstrekken of in gezindheid). — [Lilt.] Leven- z2jn00e. - Lin hoincne avanta0.euseInent p-, eea' in,.
dige, natu'arlti ke en juiste voorstelling, besch7r'j- de rnaiitscha;rij voordeelig geplaatst paan. --ving of schildering van eer' persoon of eene zaak 00' 0 0 ['-0'. vaste hand f., geregeld handschrift ii.
door woorden: La Bruyère est remtil! d'excel- Écrire a main p-e, roet vaste hand, langzaam sclo'' ,Jlents p-s, La B. is vol voortrefjel'(jke schilderin- ven. -- [3ilas.] Lion p-, staande (opa de 4 ponten
gen. I1 fit un p- bieis vif de la derniere Nataille, staande) leeuw ni. P- een Dande, its ','"0' nrertsche c
hij gaf eerie refit levendige beschrijving van den staid, schuinregts gesteld of gelegd. P- en barre,
laatsten slag. - ; [Tech.] Straatrnakershamer m. in schuinlinkschen stand, schut, :tanks gesteld of ge-«-ortra!teur, in., -drie, f., au POR - legd. Anicï0aux p-s en b,trroque, dieren, die van
TRArTISTE. --- )(Portraitiquc, adj. Portretach- achter het (';'l( schijnen uit te komen. --- POSE, L,
(If!,). Bedes rd, bezadigd, bedacli.t.zaam, van ,qel ktig. -- Portrzzttiste, ni. en f. Portretscli'ilder,
,p o r t r a i t e u r in,, portretschilderes f. . Pori ^nat2ge, er stir e rleinoedsgest ldheicl. Pantic d'uo
trattuur°e, f. Kunst f. van 't portrettéren. Livre toi p-, op een' in ,',,' tplo',o , bedaarden toon s rede p-, teekenboek n.,dat al de menschelijke ligchaams- ken. Hoorcine p-, bezadigd, g e 1) o s e e r d roan. Ais'
p-, e Ito- tiri, zedig voorkomen n. «- Y^osenient,
4eelen leert afbeelden.
Port-Royal, nl. [Phil.] : École de P-, vereeni- adv. Pedaardel jjk, langzaam, op bezadigde, b' doe/iting van kundige en vrome mannen, die in de 17e 70001;O' wijze, zonder zich te haasten. Lisez, 001areeuw eene ab d van dien naair bij Ghevreuse chez plus p-, lees, loop bedaarder, langzamer. L0.IIe
bew000nden, totdat de jezuieten hen in 1656 als marche p-, .zij gaat bedaardelijk.
jansenisten lieten veroord eelen en gewelddadig ver Poser, v. a. Zetten, stellen, plaatsen, leggen,
drijven; hunne leer sneed door Pascal, Racine, Boi- op de bepaalde plaats 0, een zetter., opzetten, oprigten: ion':' ces lasses sur !e buffet, zet deze
lean e. a. aangekleefd .
Forteigais, e, adj. Portugeesch, tot Portugal kopjes op de schenktafel, I1 faut pc'endre o,aide,
ej zijne inwoners behoorend. Langue p-c. of POR dans un lieu ulo -tool. ou i'oc pose le pied, naeis
Portugésche faal f. — PORTUGA1S, in.,-TUGAIS,in. snoet acht geven, op eerre glibberige plaats, waar
E, f. Portugees ni., portucgésche vrouw f. of meis - men den voet zet. P- un poêle, un pijlara . Bene
,

,

;

^

1-s

je tig . -- Fortugaise of P orthgalzase , f.

'[Man.] Kruissjorring, naming f. vain een' bok of

van de horens der bokkebeenen.

Portulacé, e, adj. [Bot.] Naar porselein
pourpier) gelijkend. -- PORTULAGEES, f. pl. [Bot.]
Porselein-soorten f. vl.
Portman, m. [Anti. mar.] Zeeboek, kust- en
havenboek, graadboek n., p o r t'u t a n m.
Fortune, f. [Ei. n.] Eetbare krab, roeikrab I.
P- dépurateur, porseleinkrab f., breedvoet m. Ppélagique, oceaankrab, stekelkrab.
Poruleux, ease, adj. [H. in.] Vol gaatjes of
doorschijnende puntjes als poriën.
Forydrostère, m. [Phys. ] Werktuig n., om
de soortelijke zwaarte 'van een vast ligchaam in
verhouding tot die von een gelijk volumen gedes(

kagehcl, een biljart op hunne plaats ineen zetten.
P- les sonnetten, de schelleo aanbrengen, op hare
y,laals ;,visgen. ----- l- les fo.ndements d'un edifice,
de ,gronzlslage; van een gebouw leggen. P- la pre-

nOi0're pierce dune évlise,

den eersten steen van

eerie kerk leggen. P- une lorique de plat, een' bak
tijm plat leggen. P- one poaatre de ehamp,-stenop
tienen balk 0']) zijnen kant l('!( coo. P- à sec, Zonde-°
metselspe 0 e leggen. P- io cru, op den, lossen grond,
niet ondersteuiii, los,laatsen, P- err décharge, ter
ondersteuning of onderschraging stellen. -- [ ieaui
arts/ In den vereischten stanad, de geschiktste houding
plaatsui, omn nagevolgd. te worden. P- le rnodèle,
one fiLure, het model, eerre figuur plaatsen, stellen.
-- i'- sa voix, den toon zuiver aangrijpen, vast
e.n. zuiver intonéren. -- Plaatsen. P- la quills dun

vaisseau, de kiel con een schip (op de blokkeil)
leggen. ---- P- un oordage, eene buitenhuidsplank
(Lanbrerigen. P- les allonges, aj)stutten. -- [Arith.]
P- un namore sous un autre, een getal onder een
ander zetten. 8 et. 4 foet 12, je pose 2 et je redens,
1, 8 en 4 is 12, ik zet 2 en houd 1. -- [ Mi1.] P1es sen ti lelies, schildwachten uitzetten. Posen vos
arniés ! legt neder uwe geweren ! -- (fig.) P- les
armes, de wapenen J U f1c!'f('!I(,( le vrede maken. _[ r\ 1J() r.] I'- une forme, eengin vo-p m' ontmaken. ---Onderstellen, vooruit- of vaststellen, als erkend,
als waar aannemen. I1 pose en fait, pour constant,
en principe que.., hij neemt als zeker, uitgemaakt,
als grondstelling aan, dat... Je nous pose cela
comme Line chose de fait, ik stelle u als daa.dzaak vooruit, dat toet zoo is. Poloos la chose comme Sous in dites, stellen of nemen wij de zaak,

zoo als gij zegt. Posons que eela soit ni :i stellen

wij (of: gen ( men), dat het zoo z2;á. Posé le cas que
cola fut ainsi, aangenomen, het ware zoo. -- Pune question, eerre vraag of eens vraagstuk bepaald
voorstellen, naauwkeurtg omschrijven. - P- un
jeune hornme dans la soeiété, een' jongeling in de

wereld plaatsen, eerren stand in de maatschappij
geven.
iOSER, V. n. Dragen, rusten op :
--- --

Cette, pout.i e Ise pose pat asset sur le mur, deze
-

balk draagt, rust niet genoeg oha den, muur. --[Peinit.] Zatten, in eerre zél^ere houding als model

zitten, p o s t r e n: J'ai post deur I. eeres de suite,
k heb twee uren achtereen gezeten. -- Cette

femme lose toejours, die vrouw bestudeert altijd
hare houding, gebaren en, blikken in de opmerking

te trekben). -- [Do3°.] P- au livret, uit het goud-

boekje opdr'a . Jeu] P-, een' steen of ?' omi,no
aanzetten. C'est 4 vows p-, 't i-s uwe beurt om

aan, te zetten. --- sE IBOSEa, V. pr. Zich vellen,
zich laatsen,: L'oiseau gist verau se p- sur les
branches, de vogel is zich op tie lakken komen

-zetten. --(- Zich eene positie of een' stand i,n de we-

reld verschaffen: It gist bigin difi'iciie de se bigin p-.
- Zich oziwerpen, zich zelven eerre eigene rol ge -

ven: Se p- eer réformateur des abel, zich tot her-

vormer der misbruiken opwerpen.

1P'Oseur, m. [Te•h.] Steun! '.'j ; steller, in-

t en.:zetter, opzetter (van biljarten, kasterf, enz.),
legger (vain vloerut;). P- de sonnettes, aanbrenger,
pla.a:tser in. deer schellere. — (fig. et fare.) demand,
die zijne houding bestudeert , alsof hi] voor den
.Jeii ild er at, o S ie 'r d e r iii. (i,a dezen zin zou
men vas enne vrouw poseuse zeggen.)
®sitit; ire, adj. Stellig, zeker, gewis, werkelijlc, vastgesteld, bepaald, aangenomefn., uitgemm2aakt,
p os i t ï e f: Pre eve p-ivo, stellig bewijs n. NouI\elle p-ivo, zékere, onbetwjTelbare tijding f. Chose
th t' t' uitgemaakte zaak f. --- Esprit p-, ordelievend,
-

naar waar heid zoekend anensch, iemand, wens be-

gr'ippen j ui.st, bepa'ald, vast zijn, mean van bepaald,
vaststaand ka mpten, positieve geest m. — Werkelijk, stoffelijk (matérlel): Bien Pee d'hommes
,jouissent de la vie actuelle it p-ivo, zeer weinig
menschen ,genieten het tegenwoordige , lto f/ebij/Je
leven. -- [bidact.] Volstrekt (in tegenstelling met
relatif) , ab s o 1 (t it t : It n') a de grandeur p -i`°e
qu'en Dieu, er is scene volsïrelfte grootheid dan
in God,. --- (Ook n tegenstellite: pret natur( l). Le
droit p-, het positieve, stellige, vastgestelde rept.
R eligion p -ivo, vastgestelde, geopenbaarde en overgeleverde godsdienst (in tegenstelling reet de n a
--- [Gram.] Stellig: )égré-1(urtkegodsin).
p- of als subst. p®s1T1F, Z. beneden. - • Stellig, bevestigend (in tegenstelling niet négatif) Vous le
louez en d.isant qu'il ne fait point pie nael, rums
ce nest pas ene louange p-ivo, gij pritst hein reet
te zeggen, dat 1 .geen kwaad doet, maar dat is
geene positieve, stellige lofspraak. Cornmande(nents
p-s et negatifs, bevestigende en ontkennende geboden n. pl. .- [Algèb ] ()uantlies p-ives, positieve,
stellige grootheden. Z. (E .1 JIIT . --- [Phys.] I"luide
p- of uitre, ositieve of glasvloeistof f., eerre der
beide vloeistoffen, (1 ii welke de elektrische vloeistof
geacht wordt te bestaan. Electricité p-ive, positieve
of glas-electriciteit f. Pale p-, positieve pool, zinkpool f., het zinkeinde der kolom van Volla. i1érnents p-s, positieve elementen n. pl., de zinkplaten
der boltasche kolom. — [Ph11.] Philosophie p-ive,
ositieve (1/' stellige wijsbegeerte f.-- [•héol.] Théoogie p-ive, stellige godgeleerdheid f. ---_.-____ poslTi.", m. Zékere, onbetwistbare zaak f.; iets zekers,
.
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tb lts, deugdelijke n. ..oir du p- ët la tète, wezenlijke, grondige kennis bezitten. -- (bun ) Stof/elJjke, geldelalke voordeelen It pl., tiet materiéle of
stof/elpke, het p o s i t i e v e: Tenir an p-, zich aart
het positieve houden. ---- [Gran.] Stellende trap,
positief, positivus in.: 11 it troisdegres
dans la pluIart des adjectits : Ie p-, le coalparatii et le superlatif, er zijn drie trappen in de meeste
bijvoegelijl€e naamwoorden: de stellende, de vergel2jkende en de overtreffende trap. -- 1' 'SI Tii", 10.
[Mus.] Voororrlel, klein orgel vóó(' een groot, p o-

sitie f n.

Position, f. Stellfng ; ligging, gelegenheid, plaat -

sing f., stand in., positie f. La p- tui n
de ligging eengin stad. P- faivorable, avantageuse,

gunstige , ('oot'dcelige ligging, stelli t'', stand. -^
(y) Toestand m., omstandigheid, gesteldheid i.,
staat m. St' p- gist critigoe, etbarrassante, zijn
toestand is hagchel 'k, -netelig. Etre dans une pheureuse, in gelukkige omstandigheden verkeeren,
in vc;ordeeligen toestand zti,}n. : 1 t(. erg p- de faire
du biei aug pauvres, in staat zijn, in dc gelegeihheid :Liit. de middelen bezitten, (((ii dery armen. goed
te doen. -- -- [Arit . J Régle de Fdusse p-, 7 egel de,'
volsche positie (waarbij 't ,qev, °aac de gevonden wordt
door middel van gestelde, niet in 't voorstel be(Jrepene ,Eetallen). -- [ 't ] Angle cie p-, posit ie- of
stand',''. t: in. ci t : 'i til/it 1punt eens he inelli'tehactins
door den declinatie-ei; kel cn den. breedte-cirkel ge
[ Beaux .irtsj IHoudin,,g, stand der fijn--vormd).
t''': Cette figure est belle de p-, die figuur heeft
eerie schoon ' hoading. Ce pei.ntre a mal Iris see
p- ' , die schilde' Ieefl .zijne standen verkeerd gekoze,.. -- [Plas.-I plaatsing der ?c'crpenfig ren. P- fixe.
.(i

vaste plaatsi, (de heraldieke ,f'/j. . ;. , dewijl z#

e{ene naaste plaats in 't schild beslaan). P- artiitrairt', /, :j plaatsing. g-- [I1anse] Plaatsing
der voetera met betrekking tot elkan'ler, voeten
positie: Les einq p-s, rte v-jJI positiën.-peatsing,
Porte: les pieds a la quatriérne p-, breng (Ie voeter? in de vterde positie. '-- ''ot. Steltmg, leerstellincg f.: Cette tljèse c=ontient di t. p-s, dat strijd-voorstel, die thesis beval tien stellingen..-- [bram.]
Garr':.ntrel/ing van t cfee of ntee"' (n'; 'ektinkers
waardoor ara t griepsap e laten eerie anders korte
lettetTc geep lang wordt. « illabe longue par p- door
positie, door zaïnentre/,rig met eenn-' rreedeklenke(
lang geworden lettergreep I. ---- [Jnr. j Avoir In p-,
het voordeel der positie, der plaatsing van de stuk
Nebbe,?. (in 't schaken, dammen). ---. [Dian.] Hou--ken
ding des ,°-uitere te gaard, zit f., postuur n. Ca
-

,

cavalier a un:e belle 1j-, die ruiter heeft eerre rjoede,

Fria e houding te Maa d. - [Nlil.] Stelling, stand,
het gekozen terg°etil voos eeg e krg sverrigtinq: L'a'mee, par vette p-, cou ruit la capitale, door' die
stelling vlekte hit leder (le hoofdstad. Changer de
It-. vas . stelling veranderen. P- offensive, dEteU-h e, aarwallende, ve »dedigen.ede stelling. -- [Math.]
Ce^'cle donné ale p-, z. BO Ni. . • [dus.] Plaats
eenex a,00t op een, der notenli, 7 en;--- plaats, waar
de hand op den bals van een sn',I.I.sl,eeltuiggrapt.
tOsitionnaire, n). [Gran.] Stift f., waar
onderlinge lio(„ing ct ' ' plaatsen op eens-rned
kaart wordt aaneedui(l.
I ositi'e, I. [Théol.] Stellige godgeleerdheid.
-- ®sitive sent, ida:, Op stellige wijze, bepaalde lijk, ild ul,'keltjk, zeker', -met zekerheid: Je peis
'ous assurer p-, ik kan t. stellig verzekeren. 11 19
lui a alit p-, hij heeft het here uitdr (kkel2,lk g 'zegd.
Savoir p-, niet zekerheid weten. -- Os1tiLCt(, f.,
z. FOSIit\ITE. -- ®sifi 'Isn1itu, M. [Phil.] Stelsel van positie le o f stellige w^jsbegeerte, p o s i (II' i s rn u s n. -- ad,1.: Philosople, p-.
of als suh.j I. eOSITl\ IS ii: m . 4a-iha:i.g er, belijder
der stellige wijsbegeerte, i,> o s i t i v i s t'n. - (dénigr.),
-

,

-

,

z. t.'. a. EGOISTE, 1 ATERi.'1 isTE. — Osit!Vi-

tp, f. [Phve,.] Toestand eens ligehaattis, waaraan
noen de verschijnselen'. der positieve elektriciteit
waarneemt, p ui i t i v i. e i. t I.
P®s ®ir, m. Kunstpi rid f., waarmede enen b
't munten dc ru,etaatulaa.tjes tussehen de beide steIupel s brengt.
ot-, o e, f. Uit koren gekookte indische drank m.
POs®i®gie, f. [1.éd.] Leer of aanii,' jzing t.
van de hoeveelheid der toetedienen artsenijen iiiet
betrekking tot leeftijd, kunne, gestel, enz. — Pos010(4'(1zie, adj. _Oie leer of aanlh.'i .zing betre/cam,
posológisch.
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Pospolite, f. [[list.] Opontbod €i., oproeping f. terrompue, ongestoord, voortdurend, onafgebroken
bezit. P- in1mernorale , bezit sedert onheugelsjke
iin 't voormalig Polen van alle tot den wapenhan
geschikte onderdanen, zoo edelen als burgers,-del jaren. P- non équivoque, utile, deugdel ij k bezit.
om zich naar eene aangewezen plaats te begeven P- précaire, bezit tot wederopzeagei2s toe, bezit ter
en op hunne kosten den Staat zes wieken lang te bede. P- d'état comme époux, comme enfant légitime, bezit van huwelijksstaat, van den staat van
dienen; — het aldus bijeengebragte leger.
wettig kind. P- de fait, werkelijk, dadelijk, fecPossedable, ach., liever POSSEssIRLE.
Possede, e, adj. (en part. passé van posséder)- tisch 'bezit. Entrée en p-, in bezit treding f. Prise
de p-, bezitneming f. --- Bezétene zaak, bezitting;
Des biens légitimernent p-s, wettig bezeten goede
pl. -.- Un homme p- dune ambition démé--ren. genieting f., genot n. Ce prince fut rét:abli dans
surée, een man, die door Gene grenzelooze eerzucht sas anciennes p-s, die vorst werd in zijne oude bewordt beheerscht, bezield. — Un homme p- du dé- zittingen hersteld. — Les plus grandes passions
mon, een van den duivel bezétene, een bezetene. I1 diminuent par la p-, de sterk.°te hartstogten nemen
est p- du démon de l'orgueil, h?i is van den duivel af door de genieting, door 't genot. — [Théol.]
des hoogmoeds bezeten. — POs$ DÉ, m., -E, f. Be- bezetenheid t. van (ten duivel, van den booze. —
zélene m. en f. (démnoniaque). Se ciéméner comme POSSESSiONS, m. pl. Bezittingen, buitenlandsche beUn p-, als een bezetene, razende te werk slaan.
zittingen, volkplantingen, koloniën f. pl. Les pPosseder, V. a. Bezitten, hebben, in bezit heb francaises en Afrique, de fransche bezittingen in
bezit zijn van: P de grands Mens, groote-ben,i Afrika, -- Possessionnel, le, adj. [Jur.1 Het
bezit aanduidend, van het bezitregt ,getuigend. —
goederen bezitten. P- unie chose légitimne ►nent,
bon or it juste litre, par inc#ivis, iets regtrno,t,ig, Possessoire, wij. Het bezit betreffend. Actio*
met goed regt, onverdeeld in eigendom. hebben. — p-, het be`itregt rakende actie f. -- POSSESSOIRE , m.
(van .zaken sprekende) Bezitten, inhouden, bevat - [lor.] Bezitregt n. Contester le p-, het bezitregt
ten: Le clépartement du Word possède les plus betwisten. — Possessolreroent, adv. [Jur.)
riches nines de ltouille, het departement van 't Naar het bezitregt. Agir p-, zich bij eerie aanklagt
Noorden bevat dc rijkste steenkoolmijnen. — (bij op het bezitregt beroepen.
uitbreiding): P- des emplois, des dignités, ambten,
Possihilité, t. Mogelijkheid, doenlijkheid, uit waardigheden bezitten. --Les bienheureux posse- voerlijkheid f. Jé ne oie pas lat p- cie la chose,
dent Dieu, de gelukzaligen smaken de eeuwige heer ik ontken de nagelijkheid der zaak niet. -- 1' o s
zien God van aangez rgt tot aangezigt. -----lijkhed, sible, adj. Mogelijk, doenlijk, doenbaar, uitvoerP- qn., iemand bij zich hebben: Nous espérons vous lijk:Celai est dif cite, mais polurtant p-, dat is
p- pendant quelques jours, 'wij lopen u eenige da- moeiel lf, snaar echter mogelijk. Ii nest pas p- do
gen bij ons te hebben, te zien. --- P- 3'esprit de go., vivre sans manger, 't is niet mogelijk te leven zon
iemmt foils gemoed beheerschen. ?net iemand naar welte eten. Sit mest i'-, indien 't mij mope! jk,-rde
gevallen handelen. P- les hannes gritces de qn., doenlijk is. — Weleer ink als ode. voor peut-cire
iemands gunst bezitten, bij iemand in ganst staan-. gebruikt: 11 arrivera 1p- que... , 't zat mogel ij k.
.-- P- une femme, eeoc vrouw bezitten, hare gun- misschien gebeuren, dat... tot it p- clue celti salt?
sten genieten. -w- P- son time en pais, zijne ziel in is het mogelijk, dat het zoo zij ? —, (ellipt.) Comvrede bezitten, gemoedsrust smaken. — Grondig rnettez Ie moms de fautes p-, bega zoo min moge verstaan, volkomen kennen, geheel meester zin, tijk fouten. Venez Ie plus tét p-, kom zoo vroeg
goed bedreven zijn in: P- les leftres, les arts, de mogelijk. Autant que p-, zooveel mogelijk. — Posletteren, de kunsten in den grond kennen. fl pos SiBLF , ei. filet mogelijke : Les oornes do p-, de
Meien sa langue. hij is zijne taal gielteel magtiig.-séde grenzen vaan 't mogelijke. - AU POSSIBLE, lor,. ode.
P- la musique, goed in de muzijk bedreven zijn. ,Zoo viel rr ogelijh., in den hcc^gsten graad, hij itP- Virgile, Ho!nère, Virgiliu,s, . Homerus grondig stek: Etre artificieux au p-, uiterst arglistig zgn.
verstaan. --- Ook gebezigd van de gevoelens, de faire tout son p-, alles doen wat mogelijk is, zijn
hartstogten, die iemand beheerschen of waaraan best doet..
Possire, f. [Bot.] Pij/hout n. van Cayenne'.
noen onderhevig is: Over heerschen. , verester zijn
van: L'ambition, l'avarice , in colere Ie posséde,
Postal, e, adj. [Admin.] De brievenpost erf
de eerzucht , de gierigheid , de gramschap over- de posterijen betref/end: Service p-, postdienst f.
heerscht hein, hij is van de eerzucht enz. bezeten. Route p-c, postweg in. — Convention p-e, postDans la douleur qui in posséde, elle n'écouute riep, verdrag n, (feet mannel. meere. komt in geen der
in de smart. die haar overveld z it, hoort zij nam' woordenboeken voor. Bescherelle doet den voorslag
niets. Queue rage vous po sède `„ welke razernij om, waar 't nocdi.g ritorit zijn, postaux te schrijven:
maakt zich van u meester. van welke razern(j zijt Règiements postaux, postregleme:ate 2. n. pl.)
Postbraehial, e, adj. [Anat.]. z. v. a. me,gij bezeten? -p- [Théol.] Le dëmnon Ie posséde,, laij
is van den duivel, van den booze bezeten. --- (fum. t.acarpe. — Posteomrnunion, f, [Liturg. j Oeet pop.) I,e diatule, Le démon le posséde, de dui.- bed n. des priesters hij de asais •na de communie. --(lol, ra- roste,ostal, e, adj. [Anal.] richter eene rib gevel rijdt hem, de duivel is in hens, hij
zend. — SE Pos5EDER, v. pr. Meester van zich legen,. (Plug•. m. posteostaux.) — Posterit, m.,
zelven zijli, zich zelven beheerschen, zijne driften, z. v. a. POSTSCRIPTITOMMI. — Postdate, f. Latere
hartstogten in toom houden, zich weten te mati- dagteekening f., va/ache datum rn , later dan de
gen, zich gelijk blijven: L'homme sage se possede ware. — Fostdater, v. a. Eerie latere dacgteeketcnujours, cie aiv, ze is altijd meesten van zich zeltcen. fling geven. -- Potstdilnvien, ne, wij. Na den.
----- (fain.) Ne pas se p- e joie, buiten zich zelven zondvloed: ' l amps p-s, tijden n. pl. na den zond vloed. --- P ostsiorsail, aa, adj. [Aunt.] Achter
van blijdschap zijn.
Possesseur, ft. Bezitter En. P- légitinse, wet- of op den rug. (Plug. in.. postdorsaux.)
Poste, f. Post; paardenposter-i, posterij f.,
tig bezitter. P- de bonne foi, bezitter te goeder
trouwt'. P- pacitique, rustig, ongestoord bezitter. -^-. postheuls; tiet reizen met postpaarden. Clievaux de
[Mok.] Ontdekker ni. van den steen der w jzen. — paste, postpaarden n, pl. Chaise de p-, poslchais,
Possessible, adj.Bezitbaar, wat bezeten kan wor- postkar f. Maitre de p- (vroeger maitre coureur),
den. -- Possessif, ive, adj. [Gram.] Beziltelijk, postmeester. — Trouver de bons chevaux it la p-,
bezit uitdrukkend: hi o n, t o n, son, etc. soot des goede paarden aan de posterf, aan 't posthuis
adjectils p-s, m o n, t o n, s on enz. zijn bezittelijke vinden.. --- Prendre In p-, Voyager, Aller en p-,
bjjvoegeljke naamwoorden. I, e in i e n, 1 e t i €, n, met de post reizen, posldaarde=n. nemen. La p- faIe sien, etc. sopt des pronounsp-s, Le 111ien. le tigue beaucoup, het reizen met cie post vermoeit
t i e n, 1 e s i e n zijn bezittelijkevoornaamwoorden. sterk. -- (fig. et fain.) Courir la p-, Aller In p-,
t-- Possession , f. Bezit, genot n., p o s s és- Aller on train de -, zeer snel loopen: nets in haast
S i e f. P- légitime, injuste, wettig, onregtmatig be- doen. — [Nlétrol.] Franscfte wegmaat f. van 4
zit. Avoir la p- (l' ull emploi, in 't bezit of genot mij/en of S kilometers, post f., poststation n. Couvan een ambt zijn. Prendre p,-. in bezit nemen. rir trois p-s sur Ie mimic ereval. drie posten op
Mettre en p-, in bezit stellen. Etre en p- de les- hetzelfde paard afleggen. - Post, brievenpost, pos time pui)lique, de openbare achting bezitten, genie-. ter jj f., postwezen n., postbode, postrjder; postkan ten. — Etre en p- (le dire it qn. les vérités les toor rt. L'adeninistration des p-s. het beheer der
plus duren, de bevoegdheid hebben, de vrijheid ne posterijen. La p- est uric des branches des revenus
gewoon zijn iemand de hardste waarheden te-men, cle ]'Haat, de postinrigting, liet postwezen is een
zeggen. — [Jur.J P- civile, naturelle, burgerlijk, van de takken, der staatsinkomsten. --- La p- ~dent
natuurlijk bezit. P- constante, continue, non in- d'arriver, ne fait que d'arriver, de post, de postbode
,
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even •r(ifJ /t(,iflt'i' . ( (Si (1tt1)lfl JOU! tIP 11 - pou l
i'Ital i, 1 ïs uii()i(/Lt italiaansche j)().sI(1(I(I. (1€ 1)i)t
na(i• 1(((ie' PC? (II c( u!i(ilfJ(I? . - La 1- est (htfl
etU rue, !e post, het j) (,II (i I (( ,? is in (1 fL en
die St1(1(11 . itI r U ic lettre ii la p-, ' ' brief (ji
de j)(uit doen,. ill ili' jhisl- of b jiti' bu.s ?Itllii1l .
P- restairle, ter bi'ivi iiiiq op it ji.cI1iii1i ni
( V , l,Oi(l( 7! !!jl' men i/I / all '. '(lli ('I ii b; ;/.ii/t,
(i/s lijf i;jit biOi'iiI, maar (if(/uIl(iUli! iii(;i'l 1i'ili (II 11).
Malle-poStCI, Z. 31_4 LLE. ---- I \1Li'.I (jl!i Li.) I'- ai1
eboux, in. . 1'(i(ij1ui.- i/il ji f •SI()i!) met den 1li)/iliS
1•';' ( 1ii i• i den uii1 /li (vjll;(l1 (;((tit huh ii). - ;8 21)0
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(JiiII(i ! l , i')ijI'i verkoopen (ii) i1 I (i(1i'(!i ii ri', in ii'i Ii ij1i I? I( IlPilil. ii
- -I- b SA POST E, IOC . adV. :1: zijver
liii, i j/ kiiifl:
:j/vi
A\ Oi I (11 • i1!' i i'i p-, 11(111 1- te zijner in i Ii j17I ?il(J /''; l -- POSTE, . Chass.1 _1Ii jill' Ifl(,i!ii
g(v'c í ' Iii ,y1n. : it Nsil était chargé dc ilouii
I)S, '/ geu er Vii-'Ç met fii I 1/ kogeltjes ;' 1iiii ii.
POSTE, R] . \J I iij, h i,ipnit M. , .cIii;iiIjl1(l(its f. van 11 (t/) 1' ili , ,' ; i)f(j(1(j( if' /iiIi!i(1CIit. ii .'1iIji'1 in. , w acht f. P- a a ic , r'ni jis1 P- d ilarme, 111(1 1l1uinj. Z,. ook .T.\ JA )U\ . Quitter, Garder ii i I)-' ii' j(i:t i i iüliii , (l(/iillii,i
tuIii.L(.F
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[II p- iiie' jiOSl flCuli'I'Ii( I' , 11il('1fli'ii

Ce iii lut it affaire ui p.-, 1 ?l(i.i i'lik( I i - I'
ji(niti(i 1- Ill. --- La _aiiti. , s iirU1 tin ji- de ViuiIit
iu'iiii 11 t Visiter Ic1- de, la -i I It, ii( ?I('Iilp(1i';? ii:: de .%1i(i ui -s lIP/i t . --• '- iiit,ii iLl]. ((-iiii()çj, yevaeirlijkste .!aii1iiiii1s j . ; -- wijj:
ji iV'i'•Ii t f. ter Liii! Ii (I 'Cliii (( 1: 1,111 f! hl'!!/'((11i1h'
soon ,, '(1i iIn1't.1iflh'1(ili ' . --- Enl ever
1 1- , (- ii p. sI overrodipelen., opligten. Retirer,
lever Un ;i-. Ciii /ii).St lii schildwacht intrekken,
(Jflui.n)i Dou bl e r lesde posten ' 1'iie6.?,i'1! 'ii
-- ji)ij m., jiiI(l1 , i'aai il'
iinil! 1(1(lt,
V1(Ij iets !)('/i(i I Ir z , iii.• I_ tre a son p- , . op zijn'
ji(.i1 zijn. -\ I;ei . Se rendre, it -iin p-. u Ii ;airh
Z?I'i1' /I(if begeven. - - %1ir.i Ce su -;u; Ci1 á
i-i_lrI -l-, Ii'. ,ct - Ii iji i. i p 11fl post. :iit 1 !
cre- i p de ankers (/11i'Ii. hen langs boor d,
-,u si' en i(VE.ii'lI ? ,i. Met ( Ii- (I1I)L1[)(i
in (( 77-,us-'en
li
b p- , tie :(()(/il,i li?Ih ill' ii (ii (t iqn. -- . P- de
I IiP1I1.!ittI /il1 I van den i(('j(,l' 1- t1(' 1fli'ki1l/l
I P- of i'In;tIai1ii, ziekenboeg u.
p des lik -(ii. :iI(t'( - l•1I('1( 1! 11. jliititx (Ji ( en C('iiiiqrIii ter'( i'p1eiii(i der ijejnui - (:ti ii j./ den
.ji j/i!).
: P(clu( Tendre (111 lUit ;i p-, t'iui net
Post,
?'o(_)l . vast,voor Ii!lf en IiI zeilen. --cI,ijij hi., lVcsiljil i/i' I i)(l len 1gm - lit den ;ninc1i
(Uj)1(La11 (" /(: i)enIeUi )In &I11 Je -- *)I li (ii
f1011s a Jjj • , j 17(!j nil: lI/I den jic-:t blijven, ï(iiii (ii
jei,'ej ons ;/l11ai.\I iil(/ •l' . l'i,xt Iii md!
be(/iefliiIf f. : ('(1 un jiih p- iii!; is een ,nnni unit.
H oe(•iiiue in p- envié, tie bien des gens , lijj blij/uit
('uumfl post , ului(ui vele l(i!i Ii betuijul. 11 uuueuit n t (3 Ii
n•ueitleiu t - hij veil/i' uuiJ - ee;uu - bdluie bell/n mij.
-.- iu 1(1 L L FIX E, IOC. (iii 1. ,• liie á u- Ii_t 1uufu
(

nu lieu, iJC1iS jn u'uit ?u'l ilijll /1/1/bi Ii r (/2(1!
ES li. pl. {Suuulju. ] Platte, jI)ui(1l2-fin. --- _!
vol - liui/il .\ 'I 111/11 fl. »1. (n1i (it/lul t' ii ('Iuiu 1 ull'ij
elkander schijnen na te ;(open).
Poste . eg ('i/i ( e,n, part. passé i(1.i 1u()Fu(I):
T r011l'(i Sil Ii u/uliuuuu( - u ' ji-eS. i'ui( , ;'uj: ( -iC (ii/;11i(Its/u', qeposteerde Ii ülj)Cl m. 1)1. -- Et re hun posh.
e! ii t'uuuitl . ii(j enuu(1 Iluibun . u';oi iueIIq ( ; j!1i!ilt2t
z /n; 517 /(, (I f/(j)i(1lll -i :/Ju oiO te 2 1' 1 n, ie hou
1 , 1/lu. -- (;iuu. it iii),).) \()ti. voilá 1ii(uI p-S. da(uu
2fhtuuu U(j 111 mooi in I ,uulnnuu. in (Ii' hiuuuul.
Poste s, flu. j)/. \uuuuut De .\fu,/XjP on//e, de
iC(dS (1(1,1 il/ui kaardendistels f. j;1.
Poster t. a. Op een 711)51 of .ct(unulhukl(ut.\ - u1hi'ui . ul(u(it,. -!ii . ,çf.jj)7 iluiuii post vatten , p ii s t d u e ;i;
-.- in ( I I! (if, in i - iou buil's uig jI:utsen . P- u ii
dia s(tir u 1, alfd I . eu-n uuiei nju den l(lu1, in diii
-cetmuilhuoiu j.ui.i1éiuii. - I :hiii. m P.- 1(s troupes Ui
mo (t1IhIit 1110, li ii iii jli 0/i iSP huu'o(1e jin.ctdueui
of ujuuiui post u'uuitr;u . P ' sentinelle, eene .ucbuildii'u-ueht ii it:u-tlen. ---- On ne, Fa is posté eounune
ii Ie inériitait, men built hem ii jet 20111100 if/u ii post
(luiju - r('uu t- '..; hi jj I' i t/hifi.------- SI lu SI iR . V. Jul.
.Zii/i 0/i J.C.t ill -lien, 2?I bi ikut/euu , 2iCb, S/ill! ii , 7)(i,it
ruujlu'ïi . 21l iu j ui -utëi I ii : Se p- au (0111 ii1IIl iiOIS, 0/)
den husk van, "I ii buuii'hi J/iit )(It!Pli . Ceti e
'hij I t post( ( sur 11 110 (1i u)(Ii(. (jj() Ii 11171 had iu
i-i ni - jnuiu' /:ui.ct (!!tit.
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t Postèies, ni. p1. (burl.) Ac h terdeel, achterste ii. (postérleur). Moiitrei les p-, op den loop
gaan, vluijten, zijne p o s t e r i ô r a laten lijken.
Postér)eur, e, adj. Later, jonger, nieuwer;
achter: Ce testament eet détruit par Un codicile
p - , dit testament is dooi' een later codicil vernietijd. Son droit eet p- an mien, zijne aanspraak i
nieuwer, jonger dan de mijne. - La partie p-e de
Ia maison, liet achterhuis, achterste gedeelte des
huizes. La panic p- de Ia tête, du corps, het achdeel van 't hoofd, van 't iigc/uaam. - POSTERIEUR, M.
(fam.) A chterdeel, achterste n.: Tomber stir son
p-, op zijne p osteriôra vallen.- Postérieurement, ads. Later, daarna: Cda est arrive pts ce que vous dites, dit is later gebeurd, dan gij zegt.
Post e riori (a), (latin) (bc. adv.) Von achteren,
uit de ervaring, van de zinnen of van de ervaring
afbuankel-jjlc, a posteriOr -i: Raisonner a p-, gevolg-tu-eli/cinijen a posteriori maken.
Postériorité, t. Het later of jonger zijn, latei-heid, p osterioriteit f.: P- (Ie temps, de
date, latere of nieuwere tijd m., latere of jongere
daqteekening 1.
Postérité, f. Nakomelingschap t., nageslacht,
nakroost n., afstammelingen, nakomelinGen In. p1.:
'foute Ja p- (I'Adam, de gansc/ue nakomelingschap
van Adam. II est mort sans p-, hij is zonder nakomelingen gestorven. La p- fëminine, de VrOUweljhie nakomelingschap. - La p- en jugera, het
nageslacht zal er over oordeelen.
Postéromaiie, adj. Naroemzuchtig. - Als
subst. nu. et f. Jij of zij, die door de zucht tot
suaroein wordt beheerscht, p os te r o as a a a m. en f.
- PostéromaHie, f. Zucht f. om zijn' naam
tot bij 't nageslacht voort te planten, naroemzucht,
posterornaníe I.
Postfaee, f. Naberigt n., narede f. , na- of slotwoord n.: La preface et Ia postface dun livre,
het voorberigt en 't naberigt van een boek.
Posthite, 1. [Méd.] Ontsteking der voorhuid,
voorhuidontsteking, p o s h i t I s f. - Posthoncie, f.[Méd.j Voorhuidsijezwel n., posthOncus m.
Posthume, adj. Na 's vaders dood geboren,
nakomend: Enfant p-, of als subst POSTHUME rn
et f. Een na 's vaders dood geboren kind. -- Nai;elateiu, achtergelaten, na des schrijvers dood in
licht gegeven: Oeuvres p-s, nagelaten werken of
schriften n. p1. --- (bij uitbreiding) Honneurs p-s,
na den dood bewezene eer f .
Postiehe, adj. Later bijgekomen of bijgevoegd;
nagemaakt, valsch aan- of ingezet, onecht, ontleend, geborgd.' Ornenients p-s, later oangebragte
of bijgevoegde sieraden n. p1. - Bathe p-, valsche
baard m. Dents p-s, ingezette tanden m. p1. Clieveux 1)-s, valsch haar n. - L'liomme p-, de vatsehe meusch, schijnmensch: de aap, de oranq -oetang iu. - Kwalijk of verkeerd aangebragt: Cette
épisode est p-, die episode, dat tusschenstuk is verkeerd aangebragt, heelt geen natuurlijk verband
met liet hoofdonderwerp. Tous ces emhielhissernentn
sont p-s et mal assortis, al die versieringen zijn
verkeerd aangebrogt en niet -zamenpossend. - [Mil :
Tijdelijk, plaatsvervangend: Caporal p-, tjdelj
korporaal, gewoon soldaat, die de dienst van korporaal doet. - POSTICHE, m. Het nagemaakte,
onechte, valsche: Le p- est it Ia nature ce que
l'liypocrisie est a Ja vertu, liet nagemaakte is bu
de natuur, wat de huichelarij bij de deugd is. Travaihler en ii - , nagemaakt of valsch werk malien, valsche tanden, valsch haar, enz. vervaardigen
of toebereiden. --POSTICHE, t. Kunst van schilderijen te copidren, copiiier -kunst f.
t Postille, t. Jtantteeking, randverklaring f.
Postihlois , m. Posti-f/deu, postkneclit, p o stiljon; - voerman van een rijtuig (het zij hij een
der voorgespannen paarden berijdt of op den bok
zit); - brievenbezorger in. van een' bijzonder persoon. - (fam.) P- d'arnour, overbrenger m. van
minnebrieven. - (burl.) Les p-s d'Eole, de winden in. Pl. - [11. n. ] Soort van stormvogel rn.
aan de oevers van Komtsjatka, zeeduif 1. - [Jeu]
Elk teeken, dat een speler boven de helft van het
voor de partij bepaalde getal maakt (int verkeerspel, in het doorloopend piketten), postiljon. Kaarteblaadje of papiertje, (100e hetwelk de kindsren hun vliegertouw steken en dat door den wind
naar den vlieger wordt gevoerd, brief, verklikker in.,
postiljon. - [Anc. mar.] Klein adviesjagt II.
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ostlieninie, f., Post-liniinlunt, Imm. (pr.

—ome) [Jur.] 14'ederintred•ing I. in 't vorig bezit,
het regt, dat voor iemand daov zijne terugkomst
uitvreemde landen of uit de gevangenschap seeder
ontstaat, post-liminiunz n.
,' Postposer, V. a. achteraan stellen, naar
achteren plaatsen; (flu.) geringer achten, beneden
stellen. --- Postpositif, ive, adj. [Graai.] Achteraan te plaatsen. Postposition, f. [Grain.]
Achteraanplaatsing, achterstelling f. — [Mècl.]
Latere intreding f. van de koortsaanvallen f.
Postridieuu, ne, adj. [bidact..] Tot den volgenden dag be/oorend. — [Ant. ram.] Jour p-,
dag In., die op de kalenden, iden of nonen van
ilke maand volgde.
Post-seriptmflmn, ni. (pr'. --tome) Naschrift
in brieven. postscriptum, postscript in.
(doorgaans uitgedrukt door P. S.) (Plur. Des
post-scriptural.)
Postulant, e, adj. Verzoekend, aa• izoeliend.
-- POSTULANT, nl., -E, f. Aanzoeker nel., - zoekster f.,

diaper, mededinger m., -dingster f., hij of zij , die
naar een' post, eerie bediening staat, Arie in eene
orde, in een genootschap, enz. wenscht opgenomen
te worden, postulant In. en f. 11 y await beaucoup de p-s pour cette place, er waren veel aanzoekers om deze plaats. — Postplat, ni. [Phil.]
Vereischte n., de stelling, die zonder bewijs aangenornen en als geldig beschouwd moet worden uit
hoofde van eerie andere noodzakelijke en zékere
stelling, post u l a a t n. — [%éom.] Vereischte n.,
vordering f., postulaat n. — Postulatenr, m.
l.]. anzoel-ter om eene canonisatie of heí. eec
gverklaríng. ---- Postulation, f. Aanzoek, veriH
langen, begeeren n. --- [Prat.] Voorbereiding, behandeling f. eener regtszaak voor eene der partijen. — [Droit. eccl.] lanzoel; n. bij den paus tot
benoeming eens persoons voor eene geestelijke
waardigheid, tot welke hij eigenlik naar het kanónnieke regt niet benoemd kan worden, p o s t u1 a t i e f. --- Aanzoelc n. tot opneming in een kloos-

J

ter, eene orde, enz. [Ant. rom.] Zoenoffer rn.

tot stilling van den toorn der goden. Postu-

ier, V. a. Aanzoeken, aanhouden, met aandrang

verzoeken, dingen, staan, p os t a 1 é r e n: P- un
emploi, om een ambt aanhouden, naar eene bediening staan, of dingen. -- P- pour ètre recu dans
one maison religieuse, de aanneming in een klooster verzoeken.. N-- Ce chapitre postule un tel pour
éveque, dit kapittel houdt aan om dien bisschop
te hebben, (absol.) On la fait longtemps p-, enen
heeft hem lang laten aanzoel en. --- [Prat. J Eene
regtsza.ak voor dine der partijen voorbereiden en
behandelen, voor iemand in regten als verdediger

optreden.

Posture, f. Houding f., stand nn. des lirchaams,
postuícr n. (1)osituu2 , f.). II se tientdansune pcontrainte, hij staat in eene f7edwongene houding.
Les baladins font des p-s ridicules, de potsenmakers nemen belalgchelijke houdingen aan. -- I1 Ie
menaca, et se mit en p- de le frapper, hij bedreigde
hem, en deed als of hij hem wilde slaan. --- (fig.)
11 est en bonne p- auprès de la cour, hij staat
bij 't hof goed aangeschreven, in een goed blaadje,
op een' witten voet. -- [Danse] Danse de p-, pos
(waarbij de dansers zékere vreemde-turdansm.
posticren aannemen). -- [Beaux arts] P-s, platen f. p1., die personen in eene reeks van verschil!ende houdingen voorstellen.
S Posydrostère, m. [Phys.] Werktuig n.
dat de zwaarte van• een 'east lieshaam aanwijst,
door de hoeveelheid der verplaatste vloeistof, waar
-inmeht
dompelt.
Pot, in. Pot m., kan f.: P- de terne, aarden
pot of kan. Le couvercle du p-, het potdelesel. Pau (à) lait, au (èi) Deurre, melkkan, boterpot. Des
p-s de fleurs, pollen met bloemen. P- b bidre, bierkan. P- de lhière, kan bier. - [Mètrol.] Fransche
maat f. van twee pinten. Uri p- de vin, eerie kan
wijn. Vendre a p- renversé, 5, huis coupé wijn
verkoopes of tappen zonder daarbij ten eten te
geven. Vendre p- at pinto, bij de kleine maat ver
kookketel, vleesch--Icopen.—(abs)Vlhkt,
pot ni.: Mettre le p- an feu, den vleeschketel te
vuur zetten. (z. oole POT - Au - PEU). Fcumer Ie p - ,
het vleesch, den vleeschketel afschuimen. Cuiller 11
,

p-, z. CHILLER. --- (Loc. fain. et fig.) P- aux ro-

$gs , het fijne van (le iris, het geheim van. iets.

Découvrir le p- aux roses, eerie zaak, die inen ges
heien wil houden, door onvoorzietigheid openbaren.
Its sent ensemble is p- et is rOt, its ne font qu'un
p- et un feu, zij leven alle goederen gemeen, als
man en vrouw. 11 va et vient comme pois en p-,
hij loopt gestadig heen en weder. Cola aide is faire
bouillir Ie p-, dat helpt huishouden, dat doet den

pot koken, den schoorsteen cao/een. II fait bouillir
Ie p-, hij houdt het huishoudt n staande. 11 est a
p- et is rot dans cette maison, hij is ^ dagelijks gent

in Flit huis, hij is daar als thuis. Etre toujours
parali les p-s at les plats, altijd aan den snul zijn.

C'est an p- sans senses, on ne sait par oh le

prendre, 't is een pot :zonder ooien, amen weet niet,
waar men hem zal aanvatten. Bite comme un p-,
dom als een os. Sourd comme un p-, doof als een

lewartel. Tenir au petit p-, zich laag bij den grond
houden, eenvoudig en stil daarheen leven. 11 pane
hij heeft eerie zwakke stem.
Jouer aux p-s cassés, een verder fel[jk spel drijven;
al spelend of stoeijead alles vernielen. P- au noir,
strik rya., gevaar n. It a donnè dans Ie p- au noir,
hi is in den strik gevallen. Gare in p- au asoir
(tot den geblinddoekte in 't blindenrans-spel), pas
op, dat gij u niet stoot; --- ook: wacht uu voor den u
gespannen strik. P- de vin. z_ POT-DE-Via. ----- La
fortune do p-,, 't gewone middaf„eten. z. ook NSE,

comme an p- cassé,

AUTGUR, CASSE, COUVERCLE, ECUELLE, ENFUIR (S'),
FEL +', FORTUNE, is PART (onder PART). --- [Artif.]

P- is feu, vuurpot, sler"in pot IR., zwermdoos f. P.
de fusee, kapel f. van een' vuurpijl. -v-- [As-till.]
P- b. feu, springpot, stinkpot. --- [Ans. nail.] P-,
pot, helm, stor;nhoed m. --- [Mar.] P- is l)rai, pekketel, pihpot. P- de pompe, pornpemnmertje, hart n.
(ehopine) . --- [Tech.] Vol- of walktrog m. P- is
cueillir, kroes a». niet de gesmolten glasmassa, waarin,
de glasblazer de blaaspip dompelt.
Potable, adj. Drinlebaa•r, goed om te dein/sen:
Lean de mee n'est pas p-, het zeewater is niet
drinkbaar, niet te drinken. -- Tamelijk, middelmatig: Ce vin nest pas excellent, it n'est que p-,
die wijn is niet uitstekend, hij is alleen drinitbaar.
-- Or p-, vloeibaar goud in., goud tot erne vloei.stof geb rapt, die Enen ken drinken.
Potage, m. .Soep van vleeschnat of bouillon
,net groenten, sneden brood, rijst, gerst, enz.,
potaadje f. P- aa in viande, aux herbes, aux thou`.,
aux oignons, aux pois, au ni:, au vermicelli,
vleesch-, groente-, kool -, uije-, erwten-, rijst-, ver
-soep. P- gras, vette soep, vleeschsoep. P--mnicel.
maigre, magere soep, vastensoep. P- it I'eau, au
m:lit, water-, melksoep. ---- POUR TOUT POTAGE, loc.
ads:. (fain.) In alles, in 't geheel, alles in alles: 11
eroyait y gagner heaucoup, mais it na eu poe
deux cents florins pour lout p-, hi meende daarbij
veel te winnen, maar hij heeft alles in alles maar
twee honderd cpulden ge/sad. •-- (iron.) Pour ren fort de p-, tot overmaat van ongeluk, op den koop
toe. --- otager, m. Keuken fornuis n. --- Aarden of tinnen p)ot, waarin enen den werklieden
hunne potaadje, hun middageten brengt, soeppot,
potaadje-pot ni. -- [[list.] Koninklijke kolf, die
met de potaadje was belast. (In niezen zin ook als
adj.: Cuisinier p-). -- Moestuin, groentetuin, m oesen fruittuin, warmoestuin nn. -- POTAGER, ERE,

adj.: Jardin p-, moestuin m. (potager). ---- .Herbes
p -tres, nsoeskruiden n. p1., keukengroenten f. pl.
[H. nn.] tt^sccte p-, insect n., dat zich op ,noeskruiden ophoudt. --- Potagiste, m. Soep- of
potaadje- bereider, bekwame kok m,
t Potailler, v. n. Gaarne ,rooi)/en, veel vais

de kan houden.

Potalie, f. [Bot.] Soort van• gentiaan f.

Potamnide, f. [[•lytih.] Stroom- of riviernimf f.

(vgl. NYMPHE). -- POTAMIDE, Iu.. [11. n.] Rwie) , -

hoornschélp f. --- Potarnite, adj. [11. a.] In =rivieren levend. a-- j Potansogéton, n1. [Bot.]
Najdde, z. V. a. EPi d'eau. — Potaan'ographe, m.
ver, p o t a am o[lidact..] Stroom- of nivierbeschr,
g r a a p h m — Potamograph e, f. Stroom-Potamnographique,
rivierbeschrijving
f.
of
aPj. Rivierbeschr vend, potarnographIsch.
—. Potarnologie, f. Stroom- of rtvze,'kennis f.;
z. v, a. POTAMOGRAPIJIE. -- Potamophile, m.
[[-I. a.] Rivier/cent f. — Potargot, m. [Bot.],
z. v. a. E<Pi d 'eau.
p Potassane, f. [Clhiva ] Zoutzure potasci f.
-

- -

(muriate de potasse).

P OTASSE
otasse, f. [Cllirn.] Potasch f. (loogzout uit
de arch van landgewassen), vroeger planten- alkali
of vast alkali geheeten, inz. het bij sterke ronde
gloeihitte in een reverbereeroven. gecalcineerdeplan-

tenloogzout (salin). - [Chir ] P- a la chaux, z. v. a.
pierre a, cautère, z. CAUTERE. — Potassé, e,
adj. [Cliim. j Met een weinig potasek verbonden.
-- Potassides. ni. pl. [Chico.] Potassium bevat lende planten f. pl. - Potassique, adj. [Chien.]
Oxyde p-, potassium-oxyde n. Sulfure p-, zwavel-potassium ij. Sels p-s, potaschzouten n. pl. --Potassiai n, m. (pr. --nine) [Chico.] Potaschmetaal n., metallische basis der zuivere potasch,
potdssium n.
-i- Potation, f. (pop.) Het drinken.
Pot-au-fe^a, m. [Cuss.] Vleesch en bouillon
in den kookketel. -- Het voor de potaadje of soep

bestemde vleesch. Un lp- de deux kilogrammes, een
.steek soepvleesch van twee kiloos. Ecomem Ie potau-feu, den vleeschketel, de soep afsch ?.eimen. —
(fig. et ram.) On n'en mektra pas plus grand p-,
men zal daarom niet meer onkosten. niet meer
omslag maken. (Plur. Des pot-au-feu.) — Potde-ehanibre, m. [Ecomi. dom.] I'faterpot, nacht
Des pots-de-chamlhre.) — Pot--spieglm.(Pur
de-vin, in. [Prat.] Wijnkoop m., geschenk, dat
men bij eenen koop op den bepaalden prijs toegeeft.
(Plus'. Des pots-de-yin.) -- Pot-de-einier, m.
Hij, die zulk een geschenk of wankoop ontvangt
of vordert. (Plug. lies pot-de-viniers.)
Pote, adj. f. (alleen voorkomend in): (fain.)
Main p-, dikke of gezwollen hand f., die men niet
dan ïnoeJelik kan gebruiken-. — (Loc. fain.) 11
na jamais les mains p-s, quand it est question
de recevoir de 1'argent, als 't op geld- ontvangen
aankomt, heeft hij - altijd vlugge vingers. — POTE, f.
[Econ. dom.] Vuurtest f. ter voetverwarming. (Dit
woord wordt enkel in sommige oorden gehoord.)
Poteaei, in. Paal, post, stil, staak m.: Planter des p-x de cbêne, eiken palen inslaan. P- cornier, hoekpost, hoekstijl. Les p-x de la Porte, de
stijlen der deur. P- d'liuisserie, de croisëe, post
van eene deur, van een kruisraam. P- de cloison,
beschotstijl. P- de t.tcharge. schoorstiji, schuine
stut in., schoor f. P- de rexnplissage, tie remplage,
aanvullingsstijl. P- d'éennrie, latierpo;al. --- P- guide,
P- indicateur, wegwijzer, paal, die op scheid; of
kruiswegen den weg aanwijst. -- Mettre un criminel au p-, een misdadiger aan den schandpaal, aan
de kaak zetten.
Potee, f. Potvol in., kapvol f. On lui a jeté
arse p- d'eau, men heeft een' ,potvol water op zijn
hoofd uitgegoten. -- (fig. et pop.) Its ont ene pd'enfants, zij hebben eenen zwerm, een huisvol

kinderen. — (Loc. prov.) rveillé comme une p(portëe), de Souris, z. PORTEE. -- POTEE, f.
[Cllim.] P- d'étain ou oxide d'étain Blanc, calc.iné, tinasch f., tinkalk n. P- d'émeril, amaril asch. --. [Tech.] Oplossing veer roodtin oker in.
water, tot grond voor 't glazuur. Moule de p-,
gietvorm En. van klei met paardedrek en vulhaar.
Potei,, e, adj. (inz. van kinderen er, meisjes
gebézigd) Molligg, poezel, poezelig, (lik en. vet, vleezzg. Jeune f iie p-e, wollig meisje. Jones p-es, volle,
poezele wangen. ---- -t POTFEE, m. Het mollige, poe
molligheid, poezelheid, vleezigheid,-zel,vig;
gevuldheid f. Le p-, pour l'embonpoint des enfants, est un néologisme lieureux. _--- POTELEF, f.
1 Bot.] (pop.), z. JUSQUTAME.
P otetet, m. [Charp.] (verklap . van poteau)
Stijltje n., kleine stijl of p ?st in.
Poteleuir, m. [Anc. admin.] Burger m., die,
zonder eene tapperij te honden, den wijn van zijn
gewas bij de kan verkocht. (BAGINE.
.Pot giflot, n1. [Minter.] , z. v. a. GRAPHITE, PLOM-
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c'( SC' van welker smalle zijden azen eerie andere
tafel overdwars geplaatst heeft. Maison bátie ea.
Ii-. huis, welks bëide vleugels een' reelers h.oelc met
het hoofdgebouw naaken. — [viii.] Armée rangee
en p-, hoeksw2jze geschaard leger n. --- Galg f.,
een bekend stra,ftu-ig voor misdadigers (gibet):
Planter dresser, Ele'ier une p-, eerie galg oprigten.
Attachee ;t in p-, ophangen, o)knoopen, z. CIBIELI.
— Galm f., straf cler galg, galgstra/' f.: Mériter
In p-, i talg verdienen. m-- aiatsto• gin., maat f.,
werkt•ui lee' bepaling van de juiste hoogte van'
mensclaen, ook van paarden. -- IJzeren dwars
op een.e inhoudsmaat, over welke de strj k--stangf
stok gludt. -- koperen staander In., waarop de onrust van een uurwerk draait. -- Notenre, e, adj.
(Bias,] : Croix p- i' , krukkenkruis. Croix -e et
repotencée, herh,'ukt krukkenkreis (als het Pearsstuk (1 an. ieder einde ïn'eder van een dwarsstuk
:

voorzien

lc).

Poteneeaux, in. 1. [Tech.] Raanigestel n.
b- de passementwerkers.
-E- Potent, e, adj..Sterk, gezond, bi kracht('n.
Yotentat, ni. .)l'ic,thebbee ni. , gekroond hoofd n.,

oppep''"cer, keizer•, Iso'ning, soeverein van een' grooten Stagt, p o t e n t a a t ni. — (fan. et iron.) Faire it
p-,1ranclier du p-, desa gezaghebbenden 010n spelen.
J otentiel, Ie, adj. (fir. t=c) [Méd.J & etnède
de p-, Middel n., dat, hoewel zeer krachtig, eerst
oenigen tijd na zijne toediening of oplegging werkt,
1 o t e n t i' e 1: Les alaiis caustiques son t des eauer(. -4 p-s, de bijtende loodzouten zijn potentiéle,

niet dadelijk werkende brandmiddelen (in tegen-

cautere
POrticule p-1, mogelijkheid aan luidend voor
naam van de grieksche partikel an,-voegsln.,

stelli-ng net het i/I.), ijend ijzer, dat een

actu,'l, een dadclijk brandmiddel is). — [Bram.

gr.]

omdat z doorgaans de mogelijkheid van, de han
bij 't welk zi, 'evoegd is,-delingswrko,
aandri'idt. ----

Potentielleinent,

(if/i'. On eerie

niet dnf1ei fJke 2r' ze, op verborgene nl/ze werkend.
1otentiile, f. [I ot..] GanzeI f.: P- argentine, zilverkruid n., zilverschoone ganzerik, mij/111'5,1 ii I'll ii!

ni. ---- Potentiitmes, f. pl. Ganzerik-

soorten f. pl. (lokaas.
Potera, m. Pet Is'] Peur f., cmnbiel in. zonder
oterie, f. 4ardewerk, pottegoed n., potte
pl.; ---- pottebakkeri f., kunst f.-bakerswnf.
des potlebakkers, )laats 111-11' het aardewerk gemaakt wordt. Boutique de, p- . Zotte t'inikel rn. --P- d'étain, linnen vaatwerk n.
i'oterne, f. [Fort.] ,00ze, geheim" poort, sluipp oort f. (lot het doen van uitvallen).

Poterot, nn., z. V. a. t^ NLvRIER.

'otestatif, ive, adj. [Jur.] Yarn. dden aril der
contractérende pariijen af'Ihangend: Condition p-see.
potestatieve voorwaarde f.
Poteyer of Potoyer, v. a. [Teel .] Ike tinnegietersvormen van binnen met puirnsteenpoede
inwrijven.
otiehe, f. [Constr. na:v.] Cep- of wegliakkin
voor de r ids%rig van 't hout. -- ['i'ecli.] Pot, e n.
Potlei. rei. Pottebakker; potte- of aardewerk
----- P- d'éta.in, tinnegieter m.
-verkop.
lofure, f. Koopvrouw in aardetUerk, pott 'ver,00pster I.

Potilies, f. pl. ['i'eeli.] Schei fhoulen n. pl.,
sl lep In. p11., langs 2velke de valdeuren van eerie
watermolen-e'luis zich bewegen.
.

Potin, m. [ Iétall.l: '- jaunt', .of enkel P-,

, mm'tacclmengsel van geel Koper, lood, tin en galmei,
hard metaal n., klok'p s f. P- gris, mengsel van
geelk(l)erslakken, tin en lood. -- [C lij m.] `egoten
destilleerkol f f. voor de overhaling van 't sterk-

mm ater. - (pop.), Z. V. a.. C4nUET, V'ERIIAGE.
I'otinitres, f. pl. [Pécile] TijnmazUg sardïn-

Potenee, f. [Constr.] Juk n. ; kniestuk m. net n.; -- di.gte mazen f. á±j1, van zulk een n.et.
Potion , I. [Mé ., Pilaren.] Geneesdrank
Mettre ene p- pour étayer ene poutre, een juli
opritten, om een' balk te steunen.. P- de pompti of dram m., drankje n, P- purgative, tinétique,
de lbringue,1)ale, pompmik iii. — .arm, uitsteker, anodine, cordiale, eergeer-, braakdrank, pjnstil-

hanger m., ijzeren of houten stang f. ter ophanging
b. v. van de uithangborden, van de lantaarns, enz.,
van den ring bi 't ringsteken, z. ook BRIDEB. —
[Constr. nay.] Stut onder 't spoor van den be-

zaansmast , galgst jl; ba.rringstijl in. -m [Bias.]
Kruk f. (een verkorte dwarsbalk, ondersteund door
een' verkorten paal). — Kruk f. (waarmede lammen of kreupelen zich onder de okselgin steunen).

Table en p-, T-vormige tafel, lange tafel, tegen

lend, hartsterkend drankje.
Poticon, m. [Bot..] (,'oote, geheel ronde pompoen of kalebas; --- grootti eetbare paddestoel m. —
(fgg. et fare.) \Tenir comme un p-, groeien als
kool (van kinderen). I1 est venu comme nu p-,
tout in ene ruit, hij is als een paddestoel in éénen
nacht opgeschoten (van een' parvenu of ,geluksvogel) .
Potographie, f. [Didact.] Beschrijving der
dranken. -- PotograpPique, odj. Ilranke she -
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schrijvend, potográphisch. -- Pototogie, f.
Kennis, leer f. der verschillende dranken, verhandeling over de dranken. -- Potoloaágnie, adj.
Die kennis, leer of verhandeling betre7fend, pot olágisch-.

Potoyer, V. a., Z. POTEYER.
Pot-pourri, m. [Cuis.] Gemengde spijs f. van
dooreen gestoofd vleesch, groenten, enz., poespas,
hutspot m., mengelmoes n. — [Part.] Reukvaas,
vaas f. of pot in. vol bloemen en geurige kruiden. ----[Mus.] Een uit vele reeds bekende stukken zamen. gesteld muzikstuk, pot-p o u r r i n. -- [Litt.]
Boek, waarin velerlei zaken zonder orde of ver
bijeen° gebrarlt zin, rnenngeinaoes n. -- Ver -band
alles wet elkander vermengende of verwar -warde,
rede f. (Plur. Des pots-pourris.)
-rend
S Potreau, m. Kleine balk m., balkje n.
otron-jacquet of Potron-niinet, nl.
(pop.) 1. let krieken van den dag. S'éveiller au p-,
Se lever au p-, met het krieken van. den dag ontwaken, opstaan.
Pou, m. [H. n.] Luis f. Gagner, Prendre des
p-x, luizen kregen, ongedierte opdoen. --- (fig. et
pop.) Cost on p- altered, 't is eene hongerige luis,
ten kale schrok. dl est laid comme mi p-, hij is
zoo leelijk als de nacht. Ii écorcherait un p- pour
en avoir la peau, hij is een aartsgierigaard. Chercher des p-x a qIL., met iemand twist orn Bene
beuzeling zoeken. --- [H. n.] P- de hols, houtluis.
P- des chiens , z. v. a. TIQUE. P- des insectes,
z. V. a. MITE. P- des oiseaux , z. v. cc. MITE des
oiseaux. P- des moutons, teek, sehapeluis, z. v. a.
HIPPOBosQUE. P. des poissons , z. v. a. CALIGE.
(Men leze daar vischluis, inplaats van vise/ibuis.)
-.- P- de 1haleine, walvischluis, z. v. a. BALACTE.
P-x sauteurs, z. V. a. PODUBES. P- de mer, z. v. a.
CYMOTUOE (er staat abusievelijke CIMOTHEE.
Ponacre, adj. Vuil, smerig, smeerlappiq. —
I'OUACRE, nl. en f. Smeerlap m. , morsebel f. ---Pouacrerie, f. Vuilheid , morsigheid, smerig
[tL n.] .longe nachtreiger m.-heidf.,stankm
(hihoreau).
Poeuah ! inter, . (fans., om afkeer uit te drukken) Ba! foci!
Poisee, in. [Anat.] Duim in. Le p- de la main,
du pied, de duim der hand, de duim van der, voet of
de groote teen m.— [H. n.] 4fslaande klaauw rn. bij
sommige zoogdieren en vogels. — (Lor. fam.)Jouer du
p-, duimkruid geven, geld opdokken: Pour se tirer
d'affaire, it lui a fallu jailer du p-, om zich, uit den
brand te helpen, heeft hij duimkruid moeten geven.
Mettre les quatre doigts et Ie p-. met alle vijf naar
iets grijpen, gretig en onmanierlijk toetasíen; (fig.)
zonder verschooning of kieschheid te werk gaan;
ook: al zijne kracht inspannen. — (fig. et far.)
Se mordre les p-s, berouw of spijt hebben. Serrer
les p-s à qn., iemand het vuur na aan de scheenen
leggen. Mettre les p-s, zich onderwerpen, zich overwonnen bekennen, de vlag strijken. J'airnerais aut:ant tuiser mon p-, of (ellipt.) Au.tant kaiser mon
p-, ik heb daar alles behalve zin in. Manger sur
le p-, in der haast en staande wat eten.
POUCE, rn. [Métrol. J Duim m., oude lea cglemaat,
het 12e gedeelte van den franschen voet (pied du
roe), verdeeld in 12 lignes of lijnen. — (fig.) Na;oir pas un p- de terne, geen' duim breed grands,
Beene onroerende goederen hebben. -- (Loc. prov.)
Si on lui en donne an p- (Si on lui en donne
long comme le doigt), it en greed long comme te
bras, z. BRAS.— [Hvdraul.] P- d'eau, waterduim m.,
de hoeveelheid waters, die uitvloeit door eene ronde
opening van een' duim diameter, gemaakt in eene
der zeden van een waterbak, een' duim beneden
bet oppervlak van. 't water. -- Pouu.ee-avant, m.
Com.] Overmaat, toegift f. op ellewaren. Auner
a p- -avant, ruim meten. (Men vindt ook minder
goed pouce- évent, of enkel EVENT, Z. ÉVEr,T.) ---

Ponee-de-roi, en. ( Anc. con. ]

Naons eener

soort van blonde f. --- Police-pied, m. [t 1. n.],
-

z. V. U. ANATIEiBE, POLLICIPEDE. — Poptiet, III.

(verklw. van pouce) Kleine duim m., duimpje n.
— Petit p-, klein duimpje, dreumesje, dover ij e n.
- Pouceltes, f. pl. Duimkoord, duimleettfng f.
(waarmede men de beide duimen eens gevangenen
zamenbindt). --- Pouee-éveot, m., z. POUCEAVANT.

Pouebe , f. [ JPéche ] Soort van driehoekig
net n.

Poffneboe, in. [Corn.] Verfstof f. tot geelvenwen-, uit Siam en China, p o u c h o c n.
Pouchon, m. [H. n.] Uil m. der Sa ndwichseilanden.
Poueier, ni. [Tech.] Duinstuk n., duimring,
duimeling ni. , soort van vingerhoed van sommige werklieden. --- Drukker m. aan eerre klink,
waarop men den duim legt, om eerre deur te openen. -- [Anc. chir.] Kunstduirn in. (voor personets, die den duim verloren hadden).
Ponst, in. [Métrol.] Poed, pud n., een russisch
gewigt, ongeveer = 16 kiloos of nederl. ponden.
Pou-de-sole, f. [ Corn. j Sterke zijdestof f.,
welker nerf het midden houdt tusschen gros de
Tours en gros de Naples.
Pouiing, m. [Cuis.] Engelsch ragout of gebak, waarvan broodkruim en meel, rundermerg,
krenten, enz. de hoofdbestanddeelen zijn; in een'
doek beslagen en gekookte meelklomp, koek in den
zak, podding, pudding ni. (Men zegt ook
plum-pouclin ). -- Po^^cti^^ ae, an. [Minr.] Puddin.gsteen, werpsteen m. eerre gemengde steensoort.
--- [H. n.] Gestraalde brasem ua. — Roestkleurige
kerlelsch.elp f.
Poudre, f. (inz., in deftigen stil en in poëzij
flebizi€Id voor Poussu1sE, z. aid.) Stof n. Le vent
fait vole€• In p-, de wind doet het stof opvliegen.
Secouer la p- de ses habits, de ses souliers, het
stof van zijne kleederen, schoenen afschudden. —
(fig.) I%lettre, Réduire une vide en p-, eene stad
geheel en al verwoeslen, met den grond gelijk maken, slechten. Mettre en p- un raisonnement, eene
redenéring geheel ontzenuwen , te niet doen. —
Jeter de la p- aux yeux, zand in de oogen goo en,
door een' schonen schijn verblinden. Faire mordre
la p- à ses ennernis, zijne vijanden in 't zand doen
bijten, doen sneuuvelen. — [Man.] Battre la p-,
trippelen, te korte stappen doen, weinig vorderen.
— [Ecrit. Sainte] Tu es p-, et to retourneras en
p-, gij z'gt slot, en tot stof zult gij wederkeeren.-Du hid que sent la p-, muffig koren n.. Elke
zeer fijn verdeelde zelfstandigheid, iedere gedroogde
en fijn gewreven of gestampte artsenij ,of droogerij f., poeder, poealer ri. Sucre en p-, fijn r!estooten suiker, poedersuiker f. Tabas en p-, snuiftabak rn., snuif f. Café en p-, gemalen ko%j f. P- de
coca!!, koraalpoeder. P- impalpable, z. IMPAr.PABI.E. P - de diamants, diamantpoeder i_. P- dor, z.
oR. P- dor des peinires of Or enn coquilles, z.
COQUIL LES. --- [Méd., Pharm.] Médecine en p-,
artsenij f. als poeder of in den poedervorm, poeijers. P- pectorale, sternutatoire, de senteur, borst-,
nies-, reukpoeder. -- [Chin.] P- fulminante, z.
FULM1NTANT. -- (lig. et pop.) , z. ESCAMPETTE,
PEIILIMPINPIN. -y- Strooizand, brievezand n. Mettre

de la p- sur une lettre, zand, strooizand op een'
brief doen. — 1 tuarpoeder n. Sac, Bofte a p-,
poederzak rn., poederdoos f. Se nieltre de la p-,
zich poeijeren. — Un nail cl' Un petit oei] de p-,
eene ligte poedertint. Sas clleveux n'avaient qu'un
petit oeil de p-, zijn haai' was maar zeer ligt ge-

poederd. -- [fit. crinn,] I- de succession, successie-

poeder, een langzaam werkend vergift. — [Alch.]
P_ de projection , projectie-poeder , goudpoeders
(waarmede de alc!hirn.eten de metalen in goud
meenden te veranderen). -- P- de sympathie, spmpatiie-poeder (slat op geheimzinnige v ze op afwezige dingen moest werken). — [Tech.] P- de fusion, s neltp e l 'z' (o15 de smelting der metaalertsen
le verligte-n). Buskruid, kruid n. Barel de
p-, ton ba,skrnidl. Moulin à p- , kruidmolen m.
Soule aux p-s, kruidkarner f. P- a canon, kanonkruid. I- P fusil, infanterie -, geweerkruid. P- de
chasse, à tirer, b gilio`'er, jagtkruid, jagerskruid.
P- de guerre, oorlogskruid. P- de mine, rn(jnkruid.
— P- de ploml), mussclienstof n (cENDRÉE) .—Mettre Ie feu aux p-s , den brand in 't kruid steken;
(fig.) den haat, de tweedragt, het oproer, enz. aan
doen losbarsten. — (Lee. fir. et nam.)-stoken
Ce pays sent la p- a canon, dat land wordt gedurig door den, vijand, dooi' vijandelijke invallen
bedreigd. On ne peut lui Tien dire, sans qu'aussitot le feu prenne aux p-s, men kan geen woord
tot hem zeggen. of hij vliegt terstond oha als buskruid. Etre vit comme de la p-, of enkel Etre cornene de la p-, bij uitstek levendig, driftig, opvliegend zijn, terstond vuur vatten. --- (Loc. ,prov.),
.

5. INVENTER, MOINEALU, PLOMIB. -- [Fust.] Con-
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spiration des p-s, luskruidverraad n., naam van
een' mislukten aanslag op 't leven des engelschen
Iconings en der parlementsleden in 1603.
Pou1ré, e, adj. (en part. passe' van poudrer):
Cheveux p-s, gepoederd haar n. Cheveux p-s ii
b1anc zwaar 01 dik gepoederd haar. Ii était coiffé
ei poudrë, hij was gekapt en gepoederd. - [H. n.j
Plumage p-, witachtig groen gevederte n. - POIJDIIE, m. H. n.j Witneus m., z , v. a. HOCHEUR.Pondi-er, V. a. Poederen, poeijeren, bepoeijeren:
P.. les eheveux , une perruque , het haar, eene
pruik poeijeren. P- a blanc, dik of zwaar bepoe(jeren. - POUJJRER, V. n. [Arm. tech.] Stuiven (van
zwart geverwde stoffen): Des étoffes qui poudrent
encore, stoffen f. p1 _ die nog stuiven of stof af
geven. -- (Chas.j Ce lièvre poudre trop, die haas
stuift te veel, werpt te veel stof op (zoodat de handen zijn spoor verliezen). - SE POUDRER, V. pr.
Zich poe(jeren. - Pottdrerie, t. Buskruid-fabiijk f., kruidmolen m.; - liet buskruilmaken, de
kruidfabrikatie 1. - Poudrette, f. (verklw. van
poudre) Mestpoeder n., gedroogde en tot poeder
gebraqle drekstofl'en f. pi. - Poudi'eux, euse,
adj. Met stof of poeder bedekt, bestoven, stofferig,
vol stof. Des livres p.., bestoven, met stof bedekte
boeken n. pL Collet p-, met poeder bedekte kraag ui.
- Rue p-euse, stofferige straat 1. - J'arrive de
voyage, je suis encore tout p-, ik kom van de
reis, ik ben nog geheel bestoven. - ( fam.) Pied
p , vagebond, rondzwerver, landlooper; deserteur;
bedelmonnik ; geringe marskramer m. -- Vondrier, m. Buskruidmaker; kruidverkoopei m. (In
deze beteekenissen zelden gebruikt.) -- Zandlooper m., uurglas ii. (In dezen zin verouderd; men
zegt saijlier.) - Zandkoker m. - Pond.rière, I.
Buskruidfabrijk f., kruidmolen m.; - buskruidmagazijn n. , bewaarplaats I. voor buskruid. Zandkoker m. (poudrier). - [Chas.] Kruidhoren,
kruidzak m. - Poadrin, m. [Mar.] Stofregen m., dien de brekende baren opwerpen. t Pondroyer, v. a. Bestuiven. - POUJJROYER,
V. n.: Le soleil poudroie, het stof blinkt inde zon'nestralen.
S PoueI interj. (klanknabootsing van een geweer- of pistoolschot) Paf!
Pouf! interj. (klanknabootsing van het dof geluid, dat iets bij 't vallen maakt) Pof! plof! 1 POUF. III. (von 't eng. puff) Bluf m., brallende,
kwakzalverochtige advertentie t. , vaak inden vorm
van eene anekdote of nieuwsljding gestoken. Faire p-, een' bluf slaan; vertoon maken, brallen,
praten. - POUF, m. [Arm. cost.] Soort van vrouwenkapsel n. - Kladschuld t. (dette criarde). (pop. et triv.) Faire p-, Faire un p- , op den pof
(op krediet, te borg) koopen , potTen ; ook: den
kreupelen waard slaan: henengaan zonder de vertering of 't gekochte te betalen. - a POUF, toe. adv.
(pop. et triv.) Op den pof, te borg, op krediet .-POUF,
adj. invar. : flu rnarl)re p-, De Ia pierre p-, bros,
bij 't bewerken wegbrokkelend marmer n., brosse
steen in. - [ Fond.] Noyau p-, kern of ziel t. eener
klok,diejuist de voor 't gieten vereischte sterkte heeft.
Ponifer, V. n. (fam.) (alleen gebruikt in): P
de rim, onwillekeurig in laqchen uitbarsten, het
uitschateren, uitproesten. Je pou ffais de rire, of
(absol.) Je pouffais, ik barstte in lagchen uit, ik
proestte liet uit.
Pongeoise, t. [Anc. métro!.] , z. v. a. PITE.
Pouger, V. fl. [Anc. mar.] (0v de Middel!. zee)
Lenzen, voor den wind zeilen.
S Pou il lé, in. [[list.] Lijst der kerkambten
van een landschap of van een bisdom in Frankrijk,
met hunne inkomsten en de namen der kerkheeren.
- Ponille, f., doorgaans plus'. , z. POUILLES.
Poniller, V. a. (pop.) Schelden, uitschelden,
grof belcedigen. - Luizen, ongedierte zoeken. SE POIJILLER, V. pr. Elkander uitschelden. - Zich
of elkander luizen. (hoenderhok.
Pouillère, f. Opening f. of deurtje n. in een
Ponillerie, t. Kleêrkamer in een gasthuis of
hospitaal waar men de kieederen der armen of
zieken bergt). - Zeer onzindelijke plaats f.; groote onzindeljkheid t.; - uiterste behoeftigheid,
naakte armoede t.
Po,illles , 1. p1. (fam. et pop.) Scheldwoor
den n. p1., grove beleedigingen f. p1. Chanter p-, z,
-

-

-

-

-

-

CHANTER (v. a.).
t Poui ll eutement , m. ( pop. )Luisziekte,

door ongedierte veroorzaakte ziekte f. - Jeuking I.,
beet m. van ongedierte.
Ponilleux, ense, adj. Met luizen behebd of
geplaagd: Enfant p-, kind n., dat vol ongedierte
zit, vaak ongedierte krijgt. 11 a Ia tête p-ease, zijn
hoofd zit vol ongedierte. - [Constr.] Bois p-,
hout met rotvlekken, aangestoken hout n. - Eau
p-euse, met mschschuim (graissin) bedekt water n.
- S POUILLEUX, In., -RUSE, 1. Hij of zij, die veel
luizen heeft. -- (fig. et injur.) Geineene hovelooze
kerel, loizebosch m.; vuile stel 1. -- VonilHer of
Poui llis, m. (pop.) Bedelkot n., bedelaarsherberg f., luizennest n.
Pouillot, ni [H. a.] Gele loofvogel of bastaardnachtegaal, boschzanger tn. (ook chantre geheeten)
[sylvia tiipolais].

Pouillonse, t. [Mar.] Groot stagzeil a. P-s, stormstagzeilen a. Pl.
Ponilly, m. [Corn] Beroemde witte wijn m.
uit de omstreken van Pouilly-sur-Loire.
SPonlai ll e, t. Gezamenlijk gevogelte n. van
den hoenderhof, hoenders n.pl. (volaille). - Vonlailler, m. Hoenderhok n., hoenderstal m. - (fig.
et lam.) Slecht versterkte plaats f. of post m.; babbelkransje n., vrouwen -babbeiklub F.; --- engelenbak in. der kleine schouwburgen. - Hoenderkooper,
vogelkooper m. (In dezen zin ook als adj.: Marchand p.). - (Loc. prov.) Ii vent être riche marchand nu pauvre p-, hij wil schatrjk of doodarm
worden, hij zet alles op het spel, waagt er alles
aan. - Hoenderwagen m. - fig.) Slecht rijtuig n.
.- Weleer ook: Gaurkok m. (rhtisseur). - VonJaillerie, f. Hoendermarkt f.
Poulain (Ponlin), m. Veulen, joug paard
beneden drie jaren oud, hengstveulen n. (Het femin.
is pouliche, vroeger poulaine, pauline.) - [Corn.]
Slede t. zonder wielen (tot vervoer van zware tasten); - stelling, rolplank t. (om wijn enz. le ketderen). - [H. n.] Zeepaardje n. (tiippocarnpe).[Constr. nay.] Klink, klik f., laatste stuk hout, dat
men wegslaat, ols'tschip van stapel loopt.— [Mid.]
(pop.) Venirische liesbuil f. (bulion inguinal).
Poulaine, f. [Mar.] Galjoen n. Plariclier de
in p-, vloer in., roosterwerk n. van 't galjoen. Souliers a la p-, of enkel P-s. (voormalige) schoenen rn. p1. met lange opwaarts gebogen punten,
aan welke men somtijds belletjes hing.
Ponlan, m. [Jeu] Verhoogde of verdubbelde
inzet rn. van den kaartgever bij sommige spelen; laatste ronde t. of tourtje n., waarbij dubbel bebald wordt.
Ponlangis, rn. [Anc. corn.] Soort van wollen

en linnen garen n. uit Normandie.

Poulard, rn. [Agric.] Soort van lance 1.

Poularde, t. Kapoen, jong gesneden en gemest hoen n.
Poule, t. [H. n. ] Hen, kip t., huishoen n. La
p glousse, de hen klokt, kakelt. Chair de p-, kippevleesch n. P- Isuppie, kuifhen. Mettre les p-s
(1) couver, de hennen te broeijen zetten. - Bij
uitbreiding: P- faisane of faisande,wijfjes fazant in.,
goudiakensche hen. P- dIode, kalkoensche hen. P
-

-

de neige, z. v. a. LAGOPEDE. P- de mer, z. v. a.
GUILLEMOT. P» de pliaraon. P- de Barbarie,d'Afri
of de Numidie, z. v. a. PINTADE. P- sultane,-que

sultanshen, purperhoen (ook oiseau pourpre, por
phyrion en talève geheeten) [fulica porphyrio] .
P- de marais, Z. V. Cl, . COLIN -NOIR. P- dean, z.
-

FOULQTJE. P- de 1ois , des coudiiers , P- sau
vage, Z. V. a. GEL1NOTTE. P- de 1)rUyère of de
Lirnoges , Z. V. a. TÉTRAS. - (Loc. fam. , fig. cl
prov.) P- snouil]ie , Z. MOUILLÉ. II fait la prnouillée, hij heeft geen hart, is een durfniet. Etre
frisé comma une p- moulllcle, sluik haar dragen.

.- Plumer Ia p-, knevelarjen , afpersingen doen;
op den boer loopen. E ll e est une gardeuse de p-s

cI'Inde, zij is gedurig op het land. Ii est empèchë
comme une p- qui na qu'un poussin, hij heeft

het zoo druk als een pruikmaker met tin' klant.
Un bon renard na mange jamais les p-s de son
voisin, een listige vos houdt zijn nest zuiver; aan
plaatsen , waar men bekend is, moet men niets
kwaads doen. II est avis au renard que dilacun
mange sa p- 'domme lui, wie alles volop heeft,
kan zich niet verbeelden, dat zoo vele menschen
gebrek lijden. Qui nait p- airne a gratter, lemands
aard (wat iemand aangeboren is) komt altijd weir
boven. Tuer Ia p- pour avoir lacHt, of En faire
62
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comme de Ia p- aux oeiifs dor, de ken dooden
om 't ei te hebben, ziele om een klein dadelijk voordeel van blijvende of toekomstige voordeelen berooyen. Z. ook BLANC (adj.), CHAIR, COQ , CRIER,
GUL, LAITE, PISSER. - Lait le p-, Z. LAIT. [Bot.] P- grasse, z. v. ci. IthCHE. -- [Danse] Eene
van de figuren der fransche quadrille, p o u t e 1.
- [Jeu] Pot, gezamenlijke inzet m.: Metti'e a in
p-, inzetten. Gagner in p-, den pot winnen. Potspel m (op 't biljart). Faire in p-, pot spelen.
- 1 ben fl, eik der stukken van 't vos- en hoenderspel, die den vos moeten insluiten. - [Tech.]
Cuir de pS., hoenderleder n., bij uitstek dun leder n.
- POULE, adj. [Tech.] : Acier p-, biaarstaal, brandstaal, cementetaal n. (welks oppervlakte vaak met
kleine blaren is bedekt).
Poulenée, f., Z. POULNEE.
Poutente, t., Z. POLENTA.
Po.ilet, ITI. [H. n.] Kuiken, kieken, hoentje n„
jonge haan, wiens nestvederen voor andere hebben
plaats gemaakt. P- de grain , met graan gevoed
kuiken. - P- de Pais, z. v. a. HUPPE. P- dinde,
z. v. a. DINIION. - ddnigr.) C'est Un véritabie pd'Inde, 't is een regt uilskuiken n. - ( fig. et fam.)
Gardeur, Gardeuse de p-s dinde, of enkel de p-s,
landjonker m., landdame f. -- Four I p-, broeioven ni. (waarin men efje) en zonder de hulp van
Pennen uitbroedt). - Liefje, popje, schatje, enz.
(als liefkozend, woordje tot kinderen). Venez id,
mon p-, kom eens hier, mijn Petje. - Minnebriefje n.; —papier II. voor minnebriefjes. —PotiIetier, fl1. Hoenderkooper ni. -- [Ant. rom.] Oppasser, verzorger der geheiligde hoenders (pouiets
sacrés). - Poulette, 1. Hoentje ii., jonge hen of
kip. P. prête P pondre, jonge lien, die weldra zal
gaan leggen. - ( fig. et fain.) Liefje, boutje, bekje,
enz. (als liefkozend woordje tot kleine meisjes);
(iron.) bejaarde vrouw, die voor jong wil doorgaan, oude kokdtte 1. - a LA POULETTE, bc. adv.
)Cuis.] Met blanke saus: Riz de veau P in p-,
kal fszwezerik t. met blanke saus.
Poulevriu, m., Z. PULVERIN.
Poulias of Pouliàt, rn Persoon. uit de diepst
verachte kaste of volksklasse in Indid, nog beneden
die der parias ( vgl. ma) staande, zoodat de
p o u I i a P zelfs geene hut zich mag bouwen en
steeds op 100 passen afstands van personen uit
andere kasten moet blijven. (Men noemt ze ook
poulichi en puichi.)
Ponliehe, f. Merrieveulen n., jonge merrie f.
beneden drie jaar oud (vgl. POULAIN). - PouJichi, m., Z. POULIAS.— Poull ehoir, ni. Klein
veulen, veulentje n.
ou1ie, t. [Mdcan.] Katrol 1. F- simple, dxe,
mobile, mouflde, enkelvoudige, vaste, beweegbare,
zameng stelde katrol (de laatste ook takel geheeten). - [ Mar.] Blok n. P- dormante, courante,
vast, los blok. P- ferrée, beslagen blok. P- double,
triple dubbel of twee schfjfs- , drieschijfsblok. P- de
caliorne, pijn- of jijnhlok. P- P palan, viool f.,
vioolblok, spaansch takelblok. P- de palan debout.
trjsblok. P- b talon, of de bout de vergue, marszeilsschootblok. P- de capon, katblok. P- plate of
a dent, plat blok, hangerblok voor de marsedraaireep. P- coupée en galoche of a dent, kinnebaks
blok. P- a tête de moOie . schootsblok van het
blindzeil. P- a navette, spoelvormig blok. P- tourriante, marionette of a tourniquet, wartelblok,
draaiblok met beslag. P- de retour, voetblok. P
de redresw, topreepbiok. P- de conduite, leiblok.
P- de sousvergue, gording en gedouu'blok ii.
P.. de sur-vergue, de drisse, kardeelbiok. P- de
drisse de civadidre, blindevaiblok. P- de drisse de
-

(

-

e

-

misaine, fokke.kardeclblok. P- de ijalancine, top-

PenantsblOk. U- de bloc. nokqordingsblolc. P- de
guinderesse, stenge u indreepbiok. P- d'ëtai, stag-

blok, doodshoofdhlok of doodshoofd n. P- d'dcoule,
d'amure, de point, schootbiok. P- découte de misame, fo/cke-schootblok. P- a moque, doodshoofd.
U- de cargue-tond , de cargue a bouline, ditaque,
de palanquin, gording- , geitouw- , draaireep-,
talie-blok. P- de lancage, drilblok. P- de ma-

tageet de carène, kiel-' kielliglersblok. j) fouet,
a croc, a tourniquet , staart-, haak-, waterblok.

P-s de haubans de galbre, taliereepblokken voor de

hoofdtouwen eenergalei, vioolblokken. P-s a canon,
dubbele blokken voor ge.cchultalies. P-s en i'ateaux
of Rateaux en p-s, duizendbeen n., schildpad f.

Poalier, m. [Mar.] .Singelgrond m., singels rn
1)1., zand en kiezelbank f. - 11(1, die de blokken of
katrollen doet werken.
S Poulier, v. a. Met eene katrol ophijschen.Poullerie, f. Blokmakerij f., werkplaats der
blokmakers; het blokmaken. - Poi1ieitr, m.
Blokmaker.

Poulin, rn., z. V. 0. POULAIN. - Pouliner,

v. a. Een veulen werpen, veulen. - Pon li nière, f. I7eulenmerrie t. (waaruit men veulens fokt).
- Ook als adj. t. Jurnent p-. - (pop. et triv.,
van eene vrouw, die veel kinderen krijgt) C'est
une bonne p-, 't is eene goede leghen.
Pouliot, ni. [Bot.] Polei 1. - [Mar.] Halve
schijf f. (om ligt touwwerk over te laten varen) .
Potilnée, t. [Econ. rur.] Duivemest rn
Poulot, m., -te, f. (liefkozende woordjes tot
kinderen), z. V. a. POULET, POULETTE.
Poulpe, f., nu PULPE. - POULPE, m. [H. n.]

Achtarmige p01(j)) m.gieren).
Poulper of Pnlper, I). n. Schreeuwen (van
Poulpeton of Poupeton, in. [Cuis.j Gehakt
vleesch D. met sneden van kalfsvleesch bedekt. Poilpetonnière of Poupetonnière, 1. Pot

of ketel m. waarin zulk een geregi klaargemaakt
(kozakken., pulk m.
wordt.
Ponique, f. [Mii.] Vaandel of escadron n.
Pouls, m.[Mdd.jPolsslag, polsrn. P- fort, fai bie, égal, indgal, rdgld, déréglé, sterke, zwakke,
gelijke, ongelijke, regelmatige, onregelmatige pols. z.
ook C#PRISANT , CONCENTRÉ, IJICROTE, FEBRILE,
FREQUENT, INTERCADENT, INTERMITTENT, LENT en

andere bepalende woorden. - Consulter, Interroger, Observer le I)', den pols raadplegen, onderzoeken, waarnemen. Tater le p- P qn. , iemand
den pols voelen; (fig.) iemand polsen, uilhooren,
ondertaslen. Se tâter Ie p-, zich zelven den pols
voelen; (fig.) zijne hulpmiddelen, krachten, enz.
raadplegen, alvorens men iets onderneemt. - (leg.)
Le p- lui bat, zijn pols klopt, hij is bang.
I Poultre ofPoutre, t. Meer dan driejarige

--

In.errie f.

Poulverin, In, , Z. PULVERIN.
Ponnièle, t. [Agric.j Soort van gerst f.
Potimon, in. [Aunt.] Long f. P- droit, gauche,
regter, linker long. Inflammation, Maladie de p-,

longontsteking, longziekte f. Z. LOBE. - (fig.) Avoir
de hans, d'excellents p-, goede, beste longen hebben,
eene sterke, zeer sterke stem hebben. L'emporter
l)al' Ia force des p-, het door de kracht zijner Iongen, door hard schreeuwen (niet door kracht van
redendring) winnen. User ses p-s, S'user les p-s,
zich woede, heesch schreeuwen.
Poupai'd, m. Gebakerd kind n. - Groote
POP I. - [H.. n. ] Grootste en gezochtste soort van
zeekrab, taschkrab t. (ook poupart geschreven).
Potpardeau, m. Gebakerd kindje n.
Ponpe, f. [Mar.] Achterschip n., achterboeg,
achtersteven, hek m. P- carrée, ronde, vierkant
hek, ronde achterboeg. -.- [And. mar.] Spiegel rn.
Voir par p-, achter zich, achteruit zien. Avoir (le)
vent en p-, voor den wind zeilen; (fig.) het voor
den wind hebben, voorspoedig, in gunst zijn. [Anc. anat.] Os de in p- du front, z. v. a. os CORONAL. - [Chas.] Pram f., inz. van de beerin
en andere wilde dieren. - [Géoi.] .tiooge borst- of
koepelvormige kalkberg m.
Ponpée, f. Pop f„ kleine menschen/iguur van
hout, pleister, enz. als kinderspeelgoed. Jouer P Ia
p - , met de pop spelen. - (fig. et ram.) Pop, opgedirkt meisje II. - Visage de p-c, lief, kleurig gezigtje n.; ook: gezigt n. zonder uitdrukking. II fait
sa p- de cette maison, dat huis is zijn lust en
leven. - (fig.) Speelpop f., speelgoed n.: La gloire
et Ia fortune sont ies p-s des grands enfants,
roem en fortuin zijn het speelgoed der groote kinderen. - (pop.) Ligtekooi f. - Houten man, strooman m. (als uit om met de pistool op te schieten).
[Econ.] Bundel m. gehekeld vlas of hennep. dien
men op de klos doet; - lap m. doek, dot f., waarmet men 't kalf zijn drinken bedient. - [Hort.]
Zekere entingswijze. - [Mod., Perr.] Mutsebol,
pruikebot m., soort van ledepop. - [Tech.] Reistok ni. aan de draaibank.
Poupegois , m. (klanknabootsend woord)
Paauwengeschreeuw II.
Ponpetier of Poupetier, m., -ière, f. Pop-

pemaker; -verkooper m.; poppemo.akster; -verkoop-

FOUPELIIN
ster. (Men zegt liever BIMBELOTIER, -MIE. ) Poupelin, m. Kind n. aan de moederborst. POUPELIN of Poupelain , m. [Cuis.] Gebakje
van meel, eijer
en en kaas, met boter en suiker,
poffertje ii. - Poupeliner, v. a. Liefkozen,
troetelen. - Ponpeliuier, in. {Cuis.] Poffertjes pan; boterpan f. voor de potTertjes.
Poupeton, Poupetonnière, Z. POULPPoupiettes, f. pl. [Cuis.] Gefarceerde (gevulde),
opgerolde, zaamgebonelene en langzaam gebradene
schijfjes kalfsvleesch.
Poupin, e, adj. ((am.) Popachtig, popperig,
poppig, gemaakt sierlijk gekleed of gekapt: Veuve
p-e, popperig weeuwtje n. - Ook als sabst.: Faire
Ie p-, la p-e, zich als eene pop kleeden. - Loupiner, V. a. Een popperig voorkomen geven, kinderachtig mooi opschikken. - Poupon, m., -ne, f.
Popje, mollig kindje n. Ma p-ne, mijn liefje, schatje,
enz. - [Bot.] Soort van kauwoerde f.
Pour, prdp. Voor, ten behoeve van, ten voordccle of ter gunste van: Parler p- qn., voor iemand
spreken. ConThattre pour sa patrie, voor zijn Vaderland strijden. (absol.) Se pronoticer p- on
contre, zich voor of tegen verklaren. atre p-, er
voor zijn. - Voor, jegens, tegen: La tenciresse
dune inère p- ses enfants, de liefde eener moeder
voor (jegens) hare kinderen. Eprouver de Ia hairie
p - qn., haat tegen iemand gevoelen. Une femme
douce pour ses domestiques, eene voor (jegens)
hare dienstboden zachtzinnige vrouw. Un remède
bon p- Ia fièvre, een middel goed voor (het bestrj
den of het verdrijven van) de koorts, goed legen de
koorts. - Voor, ter wille van, uit liefde tot; met
inzie t om te verwerven. 11 ne fait rien p- or uh
pour argent, hij doet niets voor goud of zilver. II
la fait p- Dieu, pour I'amour sic Dien, hij heeft
liet om Gods wil gedaan. - II a vbcu p- Ia gloire
et l'tionneur, hij heeft voor den roem en de eer
geleefd. - (fam. , bij wijze van sineeking) Pour
Dieu, ne vous livrez pas an désespoir, om Gods
wil, geef u niet aan de wanhoop over. - Je ne
Ie ferai point, et p- cause, Z. CAUSE. - Poor,
met betrekking tot, ten opzigte van: Cet habit est
trop clsaud p- Ja saison, dat kleed is te warm voor
't jaargetij. EJIe est fort instruite p- son age, zij is
voor hare jaren zeer knap. II vit assez mesquinement p- on ambassadeur, voor een' afgezant
leeft hij vrij bekrompen. - Voor, ter oorzake van,
wegens, om: Etre puni- une Jégère faute, voor
eene geringe fout gestraft worden. Etre esthm p
ses vertus, Lire hal p- ses vices, om zijne deugden geacht, om zijne ondeugden gebaat worden. Voor, voor den prijs van, in ruiling voor: J'ai
eu ce Jivre p- trois francs, ik heb dit boek voor
drie francs gekregen. Je lui ohire cette montre p
ce diamant, ik bied hem dit horlogie voor dien
diamant aan. - Voor, in den naam van, in de
plaats van, lot: Commander p- Je roi, voor den
koning 't bevel voeren. Pat - Ier, Jouer p- qn. , voor
iemand .spreken, spelen. - Avoir une planche p
Iii, eene plank tot bed hebben. IJs Wont que Ie cieJ
p - bit et que Dieu p- maitre , zij hebben slechts
den hemel tot (lak en God tot meester. - Voor,
als, even als, in den toestand of in de hoedanigheict von: Laisser qn. p- mort, iemand voor dood
laten liggen. Je ne vous donne mes idées que pconjectures, ik geef a mijne denkbeelden alleen als
gissingen. Tenir qn. p- clangereux, coupable, iemand voor gevaarlijk, schuldig houden. P- qui me
prenez-vous? waar houdt ge mij voor? waar ziet
ge mij voor aan? Comptez cela p- fail, Tenez Ia
chose faite, gij kunt dat als reeds gedaan beschouweu. Ii est homme d'honneur, do moths ii se
donne pour tel, hij is een man von eer, althans
hij geeft er zich voor uit. II Ja pril, pour femme,
m tout cda p
hij nam hoor tot vrouw. 11 copte
rien, p- pen, hij rekent (tell) dot alles als niets,
als weinig. - Et-re p- I)eaucoup, p- pen, p- nan
lans qc. , veel, weinig, geen deel aan (of aandeel
in) iets hebben. - Voor, voor den tijd of het tijdslip van; gedurende: II a din tinge pour dix ons,
hij heeft linnengoed voor tien jaar lang. Ce sera
p - lemain, dat zal voor morgen zijn. C'est pour
aujourd'flui, dat is voor von doop. II a de quoi
vivre p- tonic sa vie, hij heeft het noodige voor
geheel zijn leven, hij heeft genoeg om gedurende
zijn gansche leven van te bestaan. 11 ma conflé
son Ills p- quelque temps, hij heeft mij voor (ge-

-
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durende) eenigen tijd zijnen zoon toevertrouwd. Voor, bestemd voor, ten dienste van: Acheter flu
drop p- nu habit, laken voor een' rok koopen.
Ce collier de peries est p- ma soeur, dit parelsnoer is voor mijne zuster. Nous naissons, neus
vlvons p- Ja sociétfi , wij worden geboren, wij
leven voor de maatschappij. Argent p- les menus
plaisirs, geld voor kleine uitgaven, zakgeld n. Argent p- les pauvres, armengeld n. Trouc p- les
pauvnes, arinbus t. - Wat aangaat, wat betreft
(quant a), aangaande, met betrekking tot: P- lui,
ne l'attendez pas, wat hein betreft, wacht niet op
hem. P- moi, j'JT consens, wat mij betreft (ik voor
mij, ik voor mijn deel), ik stens er in toe. P- ce

qui est de me nendre indépendant, j'espère y ri
ussin , wat aangaat mij zelven onafhankelijk te
maken, ik hoop er in te slagen. Ii na me reste
qu'un souhait a faire p- votre bonhenn, er blijft

ij niets over dan een' wensch voor (met betrekmking tot) uw geluk. - Naar (inz. bij partir, sewflanquer, om de strekking, het doel aan te duiden).
II est p- pour Rome, hij is naar Rome vertrokken.

S'embarquer

a Amsterdam pour les Etats Unis,

zich te Amsterdam naar de Vereenigde Staten inschepen. Door hetzelfde woord voorafgegaan duidt pour eene soort van vergelijking, of
wel eene wederzijdsche handeling, of ook eene volkomen overeenstemming tusschen twee dingen aan:
(fans.) Vaincu p- vaincu, hi vaat mieux l'ètre pan
un homme eta réputation, als men toch overwonnen, geslagen moet worden, is 't verkieslijk, dat
iemand van naam ons dit doet. ilencire amour
p - amour, liefde met liefde (wederliefde) vergelden.
Ne nendez pas injures p- injures, beantwoord beleedigingen niet met beleedigingen. - Tracluire
mot p- mot, V)OOrd voor woord, letterlijk vertalen.
Door een' infinitief gevolgd, heeft pour dikwijls na,enoeg de kracht van 't voegwoord: alin de,
ten einde, om te; ook van a cause qua, parceque,
omdat; soms ook van quoique, bieri que, hoewel,
ofschoon: Faire son possible p- nmussir, zijn best
doen om te slagen. 11 la dit p- nrc et non p- vous
fâcher, hij heeft het om te lage/un (uit scherts) en
niet om u boos te maken gezegd. P- dire le vral,
om de waarheid te zeggen. P- vous parlen franc
of franchement, om gal, opregt met u te spreken.

V-:. est trap foible encore p- monter a cheval,

hg is nog te zwak om te paard te rijden. -- It est
puni p- avoir désobdi (parce qui l a désobdi), hij
is gestraft, omdat hij ongehoorzaam is geweest. II
est malade p- avoir trop mangé, hij is ziek, dewijl
hij te veel gegeten heeft. - II est then ignorant pavoir (bien quil alt) si longtemps étudié, hij is
zeer onwetend, ofschoon hij zoo lang geleerd heeft.
&
POUR QUO, bc. conj. ( met den subj.) Opdat,
om; dan dat: P- qu'on vous obdisse, obuissez aux
lois, gehoorzaamt aan de wetten, opdat men u
gehoorzame; om gehoorzaamd te worden, moet gij
zelf de wetten gehoorzamen. II ma rendu trop de
services p- que je l'oublie, hij heeft mij te veel
diensten bewezen, dan dat ik hem vergeten zou
(om hem te vergeten). - POuR . . . QUE, bc. cooj.
(met den subj.) Hoe . .. ook: P- grand que (gebruikelijker quelque grand que) soient les rois, iJs
sont ce que nous sommes, hoe groot de koninqen
wezen mogen, zij zijn wat wij zijn. --- vorni PEa
QUO, bc. Conj. , Z. onder PEU. - POUR LOBS, toe.
adv.. z. onder LOBS. - POUR AINSI DIRE, toe. aft.
Om zoo te zeggen, als 't ware, eenigermate.
POUR, m. Voor n. Examiner le p- at le contre
dans nile affaire, het voor en tegen in eene zaak
onderzoeken Z. ook CONTRE.
Pourboire., m. Drinkpeld n., fooi t., fordtje n. (Velen schrijven, in strijd met de Acaddinie,
pour-home, en gevolgeljk in 't meerv. Des pour-

home.)

Pourecan. M. [H. n.] Volksnaam van 'tvarken of zwijn (cochon, pore). -- atable a p-, varkensstal in., varkenskot n.; (fig. cl fam.) morsig,
onzindelijk huis, varkenshok n. Cet homme est un
vrai p-, die roan is een regte vreetzak, hij leeft om
te eten, zijn buik is zijn God.— (Loc. prov.) Jeter,
Sewer des perles devant les p-x, paar/en voor
de zwijnen werpen, over geleerde zaken met botterikken, over heilige dingen met qoddelooze spotters
enz. spreken. C'est nu p- d'Epicure, 't is een eerste
wellusteling, een geheel zinneljk mensch. Aller de
porte en porte comma Ie p- de saint Antoine,
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?OOr zich zelven eene collecte (inzameling van liefaeqiften) doen. - [11. n.] (pop.) P- ferré, ijzerVarken n, europisclie egel ni. (h€risson). P- de

roode, naar 't paarsch zweemende kleur: Le p- des
raisins, do teint, het purper der druiven, der gelaatskleur. Des oelllets tachetds de p-, purper
vlekkige anjelieren m. p1. Etoffe dun beau p
schoone purperkleurige stof t. - [Bias.] Purper n.,
nu eens als metaal, dan weder als kleur beschouwd;
in gravure als kleur voorgesteld door schuine lijnen, die uit den linker bovenhoek naar den regter
benedenhoek loopen. - [Chim.] P- de Cassius. P
nuindrai, purper van Cassius, mineraal purper,
precipitaal of nederslag, gevormd door een mengsel van eerste of laatste chloortin in eene zeer
slappe goudoplossing (naar Cassius van Zürich,
die in 16t8 deze schoone kleurstof bekendmaakte).
.- [Méd.] Purper- of scharlakenkoorts f., purpervuur n. - Ook als adj. gebdzigd: JVlanteau p-,
purperen mantel. Teint p-, purperkleur. - Ponypré, e, adj. Purperrood, purperkleurig. Joues,
Tulipes p-es, purperroode wangen, tulpen F. ph.
- [Méd.j Fièvre p-e, purperkoorts. bbutskoorts f.
1 Pourprendre, v. a. Omvatten, geheel grjpen of omgeven.
Poorprier, nu. [H. n.] Purperslak 1. (pourpre). - Pouarpu-in, e, adj., z. v. a. vouapaa. pounpruirc, M. [Bot.] Purperkleur f. van zékere
bloemen.
t Pouirpris, M. , Z. V. a. ENCEINTE, ENCLOS.
Le céleste p-, Les cëlestes p-, de hemel nu., de
hemelsche woningen 1. ph. (donkerrood ii.
Pourpruire, 1. [Ane. tech.] Paarschachtig
Pouirqutoi, conj. ofadu. conjonctionnel. Waarom, om welke reden of oorzaak: Je no sais pas pj'ai perdu voice anuitié, ik weet niet, waarom ik
uwe vriendschap verloren heb. Ii est arrêté sans
goon sadie p-, hij is in hechtenis genomen, zonder dat men weet waarom of om welke reden.
Sen aller sans dire p-, henengaan zonder te zeggen waarom. - (fam.) Demandez mol p-, ik weet
niet waarom, waarom weet ik niet. - liet staat
ook voor pour lequel, pour laquelie, enz., van
zaken sprekende: line des raisons p- le chant du
rossignol est plus remarqué, eest quit chante Ia
nuit. - Iletwordt inz, als adv. in vragen gebruikt:
Vous voulez partir, p- ? gij wilt vertrekken, waarom? P- pas? P- non? waarom niet? P- cela?
waarom dat? P- exiger qu'il vienne? waarom te
vorderen, dat hij komt ? - C'est p-, daarom, deswegen, om die reden: C'esi p- vous avez tort,
daarom hebt gij ongelijk. POEJJIQUOI, nu. Waarom n., oorzaak, rede t. Ii est diflicile de répondre
aux p- nunitipliés dun enfant, 't is moejeijk op
de menigvuldige waaroms van een kind te antwoor
den. Ne me demandez pas le p-, vraag my niet
het waarom. Comment contenter ceux qui veulent
savoir Ie p- du p-? hoe zal men hen tevreden stellen, die 't waarom van 't waarom willen weten?
Pont-vette, f. [Hart.] Poottelg 1., schotehing nu.
van den moerbezieboom.
Pouru-i, e, adj. (en part. passé van pourrir):
Bois p-, verrot hout n. Fruit p-, verrotte, rotte
vrucht f. - (fi g.) Flonume p- dulcères, mensch,
die vol zweren zit, (absol.) Homme p-, tout p - ,
aan verouderde venuskwalen wegkwijnend meosch.
Un nuenubre p- de Ia soeiété, een verrot lid van
de maatschappij, iemand, die de maatschappij onteert. Coeur p-, Anue p-, diep bedorven hart n.,
ziel 1. Z. ook PLANCHE. - (fam.) Temps p-, nat en
ongezond weder n. -- [Cuis.] Vian(le p-a de cuire,
tot brij gekookt, geheel verkookt vbeesch n. [Géogr.] Mer p-n , Stinkende zee. Sivatsje, eene
lagune der zee van Azof, aan de Noord- en Oostzijde van de Krim. - POURRI, nu. Het verrotte,
bedorvene, rot n., rotheid f. Oter le p- dun fruit,
't verrotte gedeelte eener vrucht wegsnijden. Cela
sent le p-, dat heeft een' rottigen reuk, smaak. Pouurrir, V. a. Doen rotten of verrotten, bederven, doen bederven. Lean pourrit ie Pais, het
water doet het hout verrotten. La sueur pourrit
Ie linge a in longue, het zweet doet ten laatste
het linnen vergaan. -- (fig.) Les mauvais exemples
lui ont pourri le coeur, de kwade voorbeelden hebben zijn hart aangestoken, bedorven. - P- le
rhume, de verkoudheid tot rijpheid brengen, hare
genezing bespoedigen. - Panama, v. n., SE POURRIR, v. pr. Rotten, verrotten, bederven, vergaan.
Ces graines pourrissent avant de germer, deze
zaden verrotten, eer zij ontkiemen. Ce citron cornmence a se p-, deze citroen begint te verrotten. -

4468

nier, Z. V. a. MARSOULN.
Poiweellane of Pource ll aine, f. [Bot.]
(Pol).) Porselein f. (pourpier).
Pour-cent, m. [Fin.] Interest n. of rente f.
ten honderd, percent, procent n. A quel p

avez-vous placé, tegen welk (hoeveel) percent hebt

gij uitgezet?
t Pourehas , in. Volgehouden, hardnekkige
jagt f. - ( fi g.) Volhoudend, onvermoeid streven n.
- Weleer z. v. a. TRAVAIL ; BENEFICE. Pout'
chasser, V. a. [Chas.] Hardnekkig najagen, nazetten, vervolgen: P- un cerf. - (fig.) P- un eai
ploi, ijverig en volhoudend naar een ambt staan.
P- une femme, de gunsten, de liefde eener VVOUW
najagen.
P0L1Ifendeur, ni. Doorkliever, doorhakken m.
(alleen gebruikelijk in): C'est nu p-, on grand p
de géants, 1 is een snoever, een groote snoeshaan,
ijzervreter. - 1 Poutufendre, V. a. (fain.) Door
midden houwen, doorklieven, opspljten (zelden dan
van snoevers gebézigd). A len croire, ii pourfendrait tout le monde, wilde men hem gelooven, dan
zou hij iedereen kunnen door midden klieven.
S Pourifier, v. a. Doorheen spinnen of weven
(inz. een goud- of zilverdraad door een weefsel).
Pourget . Pour.jet, in. [Econ. mr.] Pleister f. van koemest en asch ter besmening van de
buitenzijde der leunen bijenkorven.
Pouiuoatuiiiei', in. [Bot.] [Vetelboom iii. (van
Guiana).
S Pourparler, V. 55. Ruggespraak houden.
PO(JRPARLEII, in. Ruggespraak t. , mondgesprek n.,
woordenwisseling, mondelinge onderhandeling t. tussc/sen twee of meer personen: L'affaire s'arrange
I1S cant en p-, de zaak zal geschikt worden,-ra,
zij zijn daarover in onderhandePng. (Sommigen
schrijven, in strijd met de Académie, pour-parler,
en gevolgelyk in 't meervoud Des pour-parley.) t Pourparleur, m. Onderhandelaar nu.
Pourpenser, v. a. Doordenken, lang overdenken.
Potirpier, nu. [Bot.] Porselein, postelein f. Psauvage, z. v. a. PEPLIDE. P- de mer, struik- of
zee-melde, zeeporselein (ook arioclie en arbrisseau,
soutenelle, geheeten. - Pouirpière, f. [Bot.]
Soort van wilde porselein.
PourpoiHt, nu. Wambuis n. - (Lor. prov.)
La chemise est plus proche que le p-; Mettre go.
en p- (of en chemise), Z. CHEMISE. Avoir on sot
dans son p-, een gek zijn. Conuneneer a remplir
son p-, dik en vet worden. Bien remplir son p-,
ter deeg schransen, veel eten. Lean est entrée dans
ses souliers par le col de son p-, hij is verdronken,
hij heeft zich verdronken, 't scheelde weinig of hij
was verdronken. Ii y a laissd Ie moule de son p-,
hij is er 't hachje bij ingeschoten, hij is er gebleven.
Sauver le moule de son p-, er het leve)) afbrengen.
Donner a qn. un p- de pierres de taille, iemand
tusschen vier muren zetten. - a BP,ÛLE P-, 10e..
adv. Van zeer nabij, met de tromp op de borst (op
( fi g.),
iemand schieten), z. V. a. P 1)Out portant.
1

-

--

- Pourpointerie, f. Wambuismakerj f. - -F Pourpointier, m. Wambuismaker nu.
Pourpre, 1. [B. n. ] Purperslak t., de janthi-

Z. BRÛLEII.

na of het amethyst-schelpdier; - schelp der purperslak, purperschelp f. - Purperverw f., purperrood, purper n., de kostbare hoogroode kleurstof,
die men in de oudheid uit het vocht der purperslak
bereidde en op de stoffen wist te hechten. - Met
purper geverwde stof, purperstof f., purper n.;
purperverwiq gewaad of kleed, purperkleed n.,
purpermantel m., inz. die der kardinalen. Porter Ia
P-, Etre vèIu de p-, purper dragen, in 't purper
gekleed zijn. Ilabit de p-, purperkleed D. - (fig.)
Koninklijke, vorstelijke u'aardiqheid f. (van welke het
purper weleer ten zinnebeeld strekte). Etre mi dans
Ia p-, van koninklijk, vorstelijk bloed zijn. Rois,
respectez votre p- koningen, eerbiedigt uwe waardigheid! -- [f1. rom.] La p- consulaire, inupd
nab, de waardigheid van consul, van imperator
of keizer. - La p- romaine, of (absol.) La p-, de
kardinaals- waardigheid. Tous deux soot revêtus
de Ia p- romaine of de la p-, beide zijn lot kardinalen verheven. - POURPRE, M. Purper n., purperkleur f., purperrood n., eene schoone donker-

-

-

-

-
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POTJSAL.

-

(/ig et fam.) P.. en prison, Icing gevangen zitten,
in eene langdurige gevangenis wegkwijnen. Ii ne
pourrira pas dans eet emplol, hij zat niet lang
dien post behouden, - P- dans Ia misère, dans
l'oi'dure, in armoede, in vuiligheid vergaan. P
dans Ie vice, in de ondeugd voortleven, vergaan.
- [Cuis.] Faire p- la viande a force de Ta cuire,
liet vleesch tot tn'ij laten koken, het vleescli verkoken. - Poiiirissage, m. [Tech.] Het rotten,
de rotting t, der papierlompen. -- Pourris
sant, e, adj . Rottend, verrottend; rotting veroorzakend. Cadavre p-, rottend lijk n. Hiirnidit
p-e, bedervend, verrottend roe/it n. - Pourrissoil-, m. [Tech.] Rotbak ni., steenen vat n.,
waarin men de papierlompen soms laat verrotten.
- Plaats f., waar voorwerpen spoedig verrotten.
- (fig.) Zedebedervende plaats. -- Pourritare, 1.
Verrotting f., bederf n. Tomijer en p-, tot verrotting, ontbinding overgaan. - [ Md.] P- d'lsdpiIal,
hospitaal-versterving f. - [Vétér. ] P- du pied,
z. v. a. PIETAIN. P- des soies, zékere huidziekte
der vorkens. - [ Tech.] Vat n., waarin men den
indigo e. a. stoffen tot gisting brengt.
Poursille, f. [H. n. ] Soort van bruinvisch m.
of zeevarken n. op de Amerikaansche eilanden.
Poursuite, f. Het vervolgen, najagen, nazetten; vervolging, najaging, achternazetting f. P
vigoureuse, acharnée, krachtige, verwoede eervolging. EtI'e a la p- de l'ennemi, dun voleur, den
vijand, eenen dief achterna zetten. - ( fig.) La pdu sort, de I'adversité, de vervolging des noodlots,
des tegenspoeds. - liet volhardend streven of najagen, het aanhouden ter verkrijging van iets; het
door- of voortzetten. Obtenii uiie place après
plusieurs anndes de p-s, eene bediening na vele
jaren aanhoudens verkrijgen. II a obtenu cette
fille en manage après deux ans de p-, hij heeft
na tweejarig aanhouden dat meisje ten huwelijk
verkregen. La p- du plaisir a plus de charmes
que le plaisir mérne, het najaqen van 't vermaak
is genoegelijker dan 't vermaak zelf. Ii est chargé
de Ia p- de mes créances, hij is met de cloorzetting
mijner schuldvorderingen belast. - [Prat.] Vervolging: P- criniinelle, civile , ifjfstraffelijke, burgerlijke vervolging. Entamer des p-s , vervolgingen
aanleggen. P- intentée d'office, ambtshalve nangelegde vervolging. Prévenir des p-s, vervolgingen
voorkomen.
S Poursuivable, adj. [Prat.] Vervolgbaar.
- Poursuivaut, e, wij. [Prat.] Vervolgend:
Partie p-e. vervolgende partij f. Créancier p ., vervolgend schuldeischer m. - POURSUIVANT, m. Bejager, aanzoeker m. (om een' post, om eene bruid).
11 y a trois p-s qui demandent cette place, cette
riche héritière, er zijn drie aanzoekers om dien
post, om die rijke erfdochter. - [Prat.] Voortzetter, doorzetter m. (van geregtelijke vervolgingen). - [[list.] P- d'armes, aanzoeker om den
post van wapenheraut. P- d'amour, dolend liefderidder m. - Poursuiveur, in. (hurl.) Najager:
P- de helles, nteisjesjager. - Poursuivi, e, adj.
(en part. passé van poursuivre): Ennemi, Voleur,
Débiteur p-, vervolgd vijand, dief, schuldenaar m.
Un homme p- de malheurs, p- par des ennemis,
een door ongelukken, door vijanden vervolgd man.
Pouj-suivre, v. a. Vervolgen, najagen, nazet
ten, achterna zetten. P- l'ennemi, un voleur, Ie
gilder, den vijand, een' dief, het 'wild nazetten.
(fig.) L'ennui Ie poursuit partout, de verveling
vervolgt, kwelt hem overal. Son visage odieux me
poursuit, ik heb overal zijn afschuwelijk gezigt
voor ooqen. - La calomnie, L'envie me poursuit,
de laster, de nijd vervolgt mij. --- [Jur.] P- qn.,
iemand, geregtelijk vervolgen. P- un proces, une
allaire, een regtsgeding, eene zaak regterljk doorzetten. P. un arrèt, eene regterljke beslissing zoe
ken te bewerken. (absol.) Ne voulez-vous pas p-?
wilt gij de zaak niet vervolgen, voor den regter
brengen? IJverig aanzoeken of aanhouden, dingen, staan (naar eene bediening enz.) , najagen: P
une charge, une fille en manage, om een ambt,
om een meisje onvermoeid aanhouden, ijverig naar
een ambt enz. staan of dingen. - Vervolgen, doorPzetten, voortzetten (wat men begonnen heeft): P
une entreprise, eene onderneming doorzetten. Pchemin, son discours, zijnen weg. zijne rede
vervolgen, voortzetten. P- ses études, zijne studien
voort-, doorzetten. - (absol.) L'orateur poursui-

-

-

-

-

-

-
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vit en ces termes, de redenaar ging in deze woorden voort. - P- (of Pousser) sa pointe, Z. POINTE
(er staat abusievelijk passer voor pousser). - SE
POURSUIVRE, V. pr. Nagejaagd, vervolgd, aangezocht worden. [Prat.] Cette affaire se poursuit, die
zaak wordi in regten vervolgd. - Acheter, Vendre
une maison ainsi qu'elle se poursuit, een huis
koopen, verkoopen, zoo als liet is, zondere nadere
bepalingen. (boom m.
Pourtalone, t. [Agric.] Soort van kastanje
Pourtant, conj. Echter, evenwel, nogtans, toch,
niettemin. Vous me I'avez promis, at p- vous ne
I'avez pas fait, gij hebt het mij beloofd, en echter
hebt gij het niet gedaan. Vo115 ne le croyez pas,
et p- Ia chose nest que trop vraie, gij gelooft het
niet, en toch is de zaak maar al te waar.
Pourtour, m. [Arch.] Omtrek, omvang m. Le
p dune colonne, de omtrek van eene zuil. Le pdun hors d'oeuvre, de omvang van een bijgebouw.
Pourvol, m. [Prat.] Het opkomen tegen eene
regterljke uitspraak. P- en eassation , voorziening
in cassatie (vgl. CASSATION) , indiening von een verzoek om vernietiging van een vonnis. - P- en
grace (liever Recours en grâce), verzoek om genade.
Pourvoir, v. n. Voorzien (in), zorgen (voor).
P- aux besoin.s dune familie, in de behoeften van
een gezin voorzien. P- a Ia sûreté publique, voor
de openbare veiligheid zorgen. P- a l'insufflsance
dune bi, in de ontoereikendheid eener wet voorzien. - Begeven, benoemen (tot): P- a un bénéflee, a une charge, eene prove, eene bediening begeven. - i'ouavoiu, v. a. Verzorgen, voorzien, toerusten. P- une maison des meubles nécessaires,
een huis van het noodige huisraad voorzien. - Le
del Ia pourvu de mille hotines qualités, de hemel
heeft hem met duizend goede hoedanigheden voorzien, begiftigd, toegerust, versierd. - ( fi g.) Verzorgen. II a bien pourvu tous sesenfanis, hij heeft
al zijne kinderen goed verzorgd, een' goeden stand
in de maatschappij, eene goede huweljlespartij bezorgd. -- P- qn. dune charge, iemand ease bediening, eenen post opdragen. - SE POUItYO1R, v. pr.
Zich verzorgen, zich voorzien, opdoen: Se p- de
vivres, levensmiddelen opdoen, zich van proviand
voorzien. Se p- de Iivres pour Ia traversde, zich
van boeken voor den overtogt voorzien. - Se pd'avance contre Ia vieillesse, vooruit zijne voorzorgen tegen den ouderdom nemen. - [Prat.] Zijne
klagten bij den regter inbrengen, aanklagen. Si
vous ne me faites raison, je me pourvoirai en
justice, zoo ge mij geen regt doet, zal ik de zaak
voor 't geregt doen dienen, zal ik u aanklagen. II
s'est pourvu par-devant tel juge, hij heeft bij dien
en dien regter zijne klagten ingebragt. —(absol.) Zich
in cassatie voorzien: Ce condarnné a refusé de se
p , die veroordeelde heeft geweigerd zich in cassatie te voorzien (vgl. Poulivol en CASSATION). - Se
p en cour de Rome, bij 't roomsche hof, bij den
paus een verzoek indienen, dispensatie (z. DISPENSE)
te Rome aanvragen.
Pourvoirie, m. Voorraadshuis of spijsmagazijn n. van eenen proviandmeester of leverancier.
- Gezamenlijke proviandmeesters m. p1. - Pourvoyanee, f. Lévering van proviand; ambt n. van
een' proviandmeester. - Pourvoyeur, m.
-etise, f. Proviandmeester, leverancier, spijsbezorger in., spijsbezorgster, leverancierster f. - S (in
kwaden zin) Koppelaar m., -ster f. (entremetteur,
-euse). - [Artill., Mar.] Patroonhaalder, kardoeshaalder m. (gedurende den strijd). - [EI. n.]
Toenaam van den karakal en den sjakal (als onderstelde spijsbezorgers, prooiopjagers van den leeuw).
Pourvu . C, adj. (en part. passé van pourvoir):
Maison bien p-e, wei voorzien huis n. Enfants
avantageusement p-s, voordeelig geplaatste kinderen n. pl.—Jeune homme p- de talent, met talent
began/cl jongeling iii. - (Loc. prov.) Etre p- de ill
et d'aiguille, van al het noodige voorzien zijn, van
top tot teen uitgerust zijn. POURVIJ, m. [H. eed.]
Le premier p-, de eerslbenoemde tot eene prove.
Pourvu que, bc. conj. (met den subj.) Mits,
mits dat, als maar, indien maar, op voorwaarde dat:
Je vous l'accorderai, p- vous Ie lui disiez, ik zal
het u toestaan, mits gij het hem zegt. Somtijds
zijn pourvu en que door een woord gescheiden: Je
vous aiderai, pourvu cependant (pourvu toutefois)
que vous me promettiez etc.
-

-

-

-

--

Pousal, m. [Pêehej Soort van zaknet n. (ook wel
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pouceaux of pousaux en poucaoul (pr. —nou) ge(suiker.
lieeten) .
Ponse, f. Drank m. in India uit limoenen en
jong
uitPousse, f. [Bot.J Scheut, loot f., lot,
spruitsel Th van eenen boom. Pnmière p-, eerste
lot (in Maart en Apr il ). Seconde p-, tweede lot
(in Augustus). - [Corn.] Stof, afval n. van droogerjen en specerijen (grabeau). - [ Econ. rur.]
Via attaqué de Ja p- of Vin poussé, wijn, die
door ontijdige gisting troebel en bitter is geworden.
- [Exploit.], Z. V. a. MOUFETTE. - { Vétér.J
Kortade m igheid, dampigheid f. der paarden.
t POUSSE. t. (pop.) Dievenleiders m. pl
Poussé, e, adj. (en part. passé van pousser):
Un Iwmme p.. de désespoir, de rage, de repentir,
een door wanhoop, razernij, berouw aangedreven
menscli In. Des vaisseaux ps par Ie vent, door den
wind voortgestuwde, voortgedreven schepen n. p1.
Passion p-c trop loin , te ver gedreven liortstogt m.
- Yin p-, z. onder POUSSE. Cbeval p- de nour
rilure, overvoed paard ti. - [ Mar.] Vaisseau pa Ja rOte, op lager wal bezet of vervallen schip n.
- [Tech.] Ouvrage p-, of als subst. POUSSE, gad
gevuld (niet gepolijst) werk n.
Pousse-balle, m. [Anc. roil.] Laadstok van
eene buks, kogelklopper m. (Plur. Des pousse-balle.)
-. Pousse -bi-oehe, ni. [Tech.] Drijfbeitel,
stompe, platte beitel m. des speldunakers. (Plur.
Des pousse-broche.) - Posse-ea 1 11 011 , M.
(iron. et pop), z. v. a. GENDARME. (Plur. Des
pousse-caillou.) -- Pousse-canibi-ure, to.
[Tech.] Buigijzer n. voor 't wolleder. (Plur. Des
pousse-cambrure.) - t S Pousse-cul, m. (pop.)
Diender, dievenleider, rakker rn. (Plur. Des
puusse-cu L)
Poussée, f. [Arch.] Drukking f., druk m. P
dune voûte, drukking van een qeweif op de muren. Faire les p-es dune voûte, de dikte der steunmuren en draaqpijlers van een newelf berekenen en
opteekenen. P- les terres, zijdelingsclie drukking
der aarde (tegen de muren). P- verticale, opwaart
sche drukking. [Mar.] Opwaartsche drukking f.
van 't water op het liqchaam van een schip. (fig. et pop.) Heftige vervolging: Donner la p- a
qn., iemand diqt op de hielen zitten; iemand angst
aanjagen. - ( fans. et iron.) Vous ayes fait lá une
belle p-, gij hebt daar wat schoons uitgevoerd. (pop.) P-, druk werk ii., overvloed rn , van werk
(presse douvrage). - [Tech.] Eerste zuivering t.
der metaallegërinqen.
Pousse-fiches, m. [Tech.] Drijfijzer n., Vinuitdrijver m. der giazemakers. (Plur. des poussefiches.) - Pousse-goupilles, m. [Arqueb.,
Mil.] Drijfijzer n. voor de stiften ofspietjes. (Plur.
Des pousse-goupilles.) - Pousse-pied, m.
[Mar.] Vlet, schouw t. (accon). (Plur. Des 101155epied.) - [H. n.], beter POUCE-PIED. Pousse
pointes, tIL [Tech.] Drevel ci.
Pousser, V. a. Stooten, drukken, voortduwen,
voortschuiven, drijven, aanzetten, voortzetten, aan-,
- .

-

-

-

-

voortdrijven, voortstuwen; uitbreiden, doortrekken, verder doen strekken; - voortslaan, voortschoppen; inslaan, indrijven, enz. Ne me poussez
pas, stoot mij niet. Voos moves poussé nu comic,
gij hebt mij met den elleboog gestooten. P- on nbcval, een paard aanzetten, vooruit jagen, de sporen
geven. P- les ennernis, den vijand doen terugdeinZen. Poussez cda plus avant, schuif dat wat
vooruit, duw dat wat voort. Le vent poussalt la neige vers nous, de wind dreef de sneeuw
op ons aan. P- Ja porte, de deur toewerpen. II

voulait entrer, mais on lui poussa Ja porte au
nez, hij wilde binnenkomen, maar men sloeg de
deur voor zijnen neus toe. Le morceau de terre
qu'il a acheté Ie force de p- son mur de clOture,
liet stuk land, dat hij aangekocht heeft, noodzaakt
item zijn' scheidsmuur door te trekken, verder voort
te bouwen. P- un fossë, une allée, eene sloot, eene
laan verlengen. doortrekken. - Ii pousse bien Ia
balie, hij slaat den bal goed. Ii a bien poussé cc
coup là, deze slag was goed. P- un don dans une
muraille, eenen spijker in een muur drijven of
slaan. - [ Bot.] Schieten, doen uitspruiten: Cet
arbre pousse ses ravines très-profondément , die
boom schiet Zijne wortels zeer diep. Ces ai bres
poussent trop cie Pols, die boomen schieten te veel
hout. - [Constr.] P- des moulures, lijsten maken
of aanbrengen (op hout, op pleister). - [ Dor.] P-

des filets, des nervures, etc., fsguurljnen, ribben,
enz. met de stempels opdrukken. - [Escr.] Pone botte, on coup d'épëe. een' stoot, steek met
den degen toebrengen. - [Mar.] P- sa bordée,
zijnen gang bij 't lavéren, zijnen slagboey verder voortzetten. P- Ia barre (111 gouvernail, liet
roer omleggen. P- Ia barre a bord, liet roer te
boord leggen. - Poussez les barres ! (tot de mannen aan 't gangspil), di-aait op, hieuwt op! zet
borst aan ! (absol.) Pousse ! (bevel aan den voorsten
man in de sloep), zet af voor! - [Nay.] P- un
bateau avec Ie croc, avec les rames, eene schuit
boomen of voortduwen, voortroeijen. ..- (fig.)
P- qn dans Ie monde, iemand in de wereld voorthelpen. Pour réussir á Ia your, 11 faut avoir qn.
(lui vous pousse, ons uw fortuin bij 't hof te maken, moet gij iemand hebben, die u voorthelpt, moet
(Jij eenen kruiwagen hebben. Ce maître ne pousse
pas assez ses élèves, die leermeester brengt zijne
scholieren niet genoeg vooruit, zij maken geene
vorderingen genoeg. II les a pousss assez loin
dans les matbématiques, hij heeft hen tamelijk ver
in de wiskunde gebrayt. P- ses conquêtes, zijne
veroveringen voortzetten, uitbreiden. --- P- son
travail, zijn week met ijver doorzetten (absol.)
Poussez! ga voort! vervolg! - Vous poussez la
raillerie trop loin, gij drijft de scherts te ver. P- Ia voix davantage, zijne stem versterken, meer
verheffen. P- des cris, des soupirs, schreeuwen,
gillen, zuchten, geschreeuw aanheffen, een' gil geven, zuchten uitboezeînen. P- des cris de joie,
vreugdekreten aanhe//'en, uitgalmen. - ( fig.) Aanzetten, aandrijven, aansporen, opwekken, aanprikkelen. P- qn. h l'étude, iemand tot de studie aanzetten. La misère l'y a poussé, de ellende, de nood
heeft hein daartoe aangedreven. C'est dle qui le
pousse a cda, zij drijft hem daartoe aan. - (fig.)
P- qn., iemand in 't naauw brengen, tergen, te
ver niet hem gaan. Vous me poussez de questions,
gij brengt mij door awe vragen in 't naauw. Vous
Ie poussez trop, gij tergt hem te veel. Vous poussez 0 bout, a l'extrémité ma patience, gij drijft
mijn geduld op het uiterste, gij doet mij 't geduld
verliezen. P- les enfants de nourriture, de 'hinderen volop, ook te veel te eten geven. - P- of
Mettre qn. a bout, Z. BOUT. (Loc. fig. om prov.)
P- les beaux sentiments, den galanten man uithangen, kicache gevoelens veinzen. P- sa pointe,
Z. POINTE (er staat abusievelijk passer voor pollsse r). Ii poussera loin sa fortune, Z. FORTUNE. Z.
ook BIDET, EPAIJLE. POUSSER, v. n. Uitbotten,
uitspruiten, uitschieten. Les arhres, les fleurs corn
ma n cent a p , de boomen, de bloemen beginnen uit
te botten, uit te spruiten. Les blss sont deja pousses, de granen zijn reeds uitgeschoten. - Les cbeveux, Ja bathe, les otigles poussent, het haar, de
baard, de napels groeijen in de lengte. - (/1g. et
fam.) Ce jeune homme pousse Uien, die jongeling
schiet, groeit goed op. - [Arch.] Un tour qui
pousse en dehors, een muur, die naar buiten uitschiet, eenen buik maakt, uitzakt - [ Maréch.]
Cheval qui pousse, paard, dat dampig, kortademig is. - [Men.] P- a Ia main, snij-lijstwerk maken. - [Wijl.] P- aux ennemis , op de vijanden los
gaan. -- [Peint.] Ce tableau pousse au noir, deze
schilderij wordt steeds donkerder, zwarter. [Vigil.] Ce yin commence a p-, deze wijn begint
(door buiten tijds te gisten) drabbig te worden. P- a Ia roue, h Ia irollette, een rad, een' kruiwagen helpen voortbewegen; (fig.) , Z. BROUETTE. SE POUSSER, v. a. Voortgedreven worden; - elkander voortdrijven; - elkander stooten; (fig.) zich
zelven of elkander vooruit helpen: Se p- dans le
monde, zijn fortuin in de wereld maken, zich omhoog werken; elkander tol fortuin, tot aanzien beengen. - Se p de nourriture, te veel eten, zich vol eten.
Pousset. In [Sa].] Zwart zout n. vol vuiligheid.
Poussette, f. Zeker kinderspel n. met twee
spelden.
-

.

S Pousseur, ci., -euse, t. Voorldrijver, stooter m., voortdrjfster, stootster f. - (fig. et dénigr.,
bij Molière). P-euses de beaux sentiments, vrouwen, die de gevoeligen, de verliefden spelen.
Poussier, m. Stof of gruis n , van houtskolen.
- [Artill.] Stof van buskruid. - [Ma c .] Steengruis n.
Poussière, f. Stof n., zeer fijn poeder van
aarde. La p- entre dans les yeux, het stof komt
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in de oogen. Secouer Ja p- de ses souliers, liet
stof van zijne schoenen afschudden. U fait beaucoup de p-, de weg stuift sterk. Vous faites de
Ja p-, gij stuift, gij werpt hij 't gaan het stof omhoog. - (lig.) Faire de Ja p-, veel wind maken,
eene hooge borst zetten, veel vertoon maken. (fig.) Rëduîre une viJJe en ji-, eene stad geheel
verwoesten, plat schieten. N'être plus que p-, geheel vernietigd of te niet zijn. - Mordre Ja J)-,
Z. MORPRE. - La p- de J'éeoJe, do eullège, het
schoolstof, de school, het collvgie. - Ellendige toestand of staat in., geringheid, nietigheid f., niet n.
Vivre dans Ja p-, in een zeer geringen, ellendigen
staat leven. They qn. de Ja p-, iemand uit het niet
opbeuren. - Devatit Je Seigneur, l'bornme nest
que poudre et p-, voor God is de mensch slechts
stof en asch. - Stof, overblijfsel n. van den mensch
na zijn' dood: C'est Ja que repose sa p-, daar rust
zijn stof. - Bot.] P- ficondante, z. v. a. POLLEN.
- Foussiéreux, ease, adj. [ Diact.] Naar
stof gelijkend. - Vol stof, niet slof bedekt.
Poiissif, ive, adj. [Vétér.] Dampig: ChevaJ
p , dampig paard n. - (pop.) IJ est p-, of als subst.
C'est un p-, hij snuift, hij haalt met moeite adem.
Poussin, in. Kuiken, kieken n. (dat pas uitgebroeid is). Quand Je p- revet les plumes, on lui
donne Je nam de poulet. - (Loc. prov.) Vouloir
Ja poule et ses p-s , alles willen hebben, zeer hebzuchtig zijn. z. ook POULE.
Poussinesque, adj. [Peint.] In den trant van
Poussin (een beroemd Jransch schilder) : Tableau
p , schilderij in Poussins manier. - Figure p-,
figuur, iets kleiner dan ter halve levensgrootte
(gelijk Poussin die in zijne historische landschappen maalde).
Poussinière, 1. Kiekenhok n. - Stoof 1. ter
verwarming van de kunstmatig uitgebroeide kie-kens. - [Astr.] Volksnaam der pleiaden.
Poussoir, in. [Hart.] Drukker m., knopje
waarop gedrukt wordt om een repetitie -horlogie
te doen slaan. - Anc. chic.] Tauiduitstooter in.,
een driepunti.g ijzeren werktuig, waarmede men
tanden uittrok.
Poussolane, f., Z. POUZZOLANE.
Pout-de-sole, z. POU- DE -SOIE.
S Pontje, t. (pr. t=e ) Stofje n. (op kleederen).
- Poutieux, leuse, adj. (ps. t -c) Overdreven zindelijk. kraakzindeljk.
I S Pontis, m., z. v. a. GUICIIET.
Poutre, f. Balk, legger, moerbalk in . P- de
chime, de sapin, eiken-, dennenbalk. P- a viva
arrête, balk met scherpe kanten. - (Loc. prov.),
Z. PAILLE. - POUTRE, 1., Z. POULTRE. - Poittrelle, f. (verklw. van poutre) Balkje n., kleine
balk en., leggertjv, bind n. (voeder.
Pouture, t. [Agric.] Veemesting f. met welig
Ponvoir, v. a. Kannen doen, vermogen, de
magt, den invloed, het regt, enz. hebben om te doen.
P- qv,. auprès de qn., iels op iemand vermogen,
eenigen invloed op iemand hebben. Qua peuvent
contra Dieu tous les rois de Ja terre, wal vermogen al de koningen der aarde tegen God? Vous
pouvez beaucoup dans cette affaire, gij kunt in
deze zaak veel doen. 11 peut tout sur lui, hij vermag alles op hem, hij kan alles van hein gedaan
krijgen. - Ne p- qu'y faire, ei' niets aan kunnen
doen, iets niet kunnen beletten. POUVO1R, v. ii.
(door een' mien. gevolgd, die evenwel dikwijls verzwegen wordt) Kunnen, in staat zijn, vermogen:
P- marcher, kunnen gaan. Je na puis (paus) pas
sortij', ik kan niet uitgaan. Je n'ai pu Je voir, ik
heb hem niet kunnen zien. Puis-je (niet peux-je)
vous aider? kan ik ei helpen? ben ik in slaat u
te helpen? Je me sauve oh je puis (me sauver),
ik berg mij waar ik kan. Sauve qui peut! redde
zich wie kan! ieder berge zijn lijf! - Bij oudere
schrijvers vindt men je na puis que... ne, voor ja
na puis ni'empêchet' de: je na puis qua ja na
blame votra eifronteria, ik kan niet nalaten (ik
kan mij niet weirhouden) uwe onbeschaamdheid te
laken. - (Met en en 't ontkennende na): Ja nan
puis plus, ik kan niet meer, ik ben afgemat. Ja
me suis promend ii Wen p- plus, ik heb zoo lang
gewandeld, dat ik niet meer gaan kan. Ja nan
puis plus da sornineil. de slaap overweldigt mij. (pop.) Cat homme, Ca rnalada Wen peut plus, die
man is doodop, 't is met dien zieke gedaan. - (Met
mais, in fain. zegswijzen) Puis-je mais da ce mal-

-

-
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heur, En puis-je mais? ben ik schuld aan dit ongeluk? Z. ook MAIS. - ( Loc. prov.) Tel en pâtit
qui Wen peut mais, de onschuldige moet dikwijls
't gelag betalen. z. ook JEUNESSE. POUVOiLI,
V. imp. Kunnen: II pourrait venir un rneilleui
tamps, er zou een beter tijd kunnen komen. Ii
peut arriver que Jas prix liuussent, 't kan gebeuren, dat de prijzen rijzen. - Men heeft pouvoir ook
elliptisch en in gemeenzamen zin (gelijk (lit nog
met het nederduitsche k a y n e n 't geval is) gebruikt
in de beteekenis van: bevatten kunnen.' Combien
peut-il da personnes dans ce carrosse? hoeveel
personen kunnen (of gaan) ei in (lie koets ?
SE POUVOIR, V. pr. Zijn of gebeuren kunnen, mogelijk zijn: Cala sa pent, dot kan zijn, dat is magelijk. Il sa pouri'ait qua l'affaire manquht. 't zou
kunnen zijn of gebeuren, dat de zaak mislukte.
(Eigenlijk is sa pouvoir enkel in schijn een v. pr. ,
daar se bij een verzwegen werkwoord behoort;
Cola so peut toch staal voor: Cda so pent faire
of CaIn peut so faire, s'exëcuter, so pratiquer.)
POUVOth, m. Vermogen n. (om te doen), inapt,
kracht t.: N'avoir ni Ie p- ni Ja volonti da noire,
noch het vermogen noch den evil hebben Om te schaden. Cda passe mon p-, dat gaat mijne inapt of
kracht te boven, dat ligt buiten 't bereik van mijn
varmo,gen. S'amployer pour qn. da tout son p-,
uit al zijn vermogen, uit al zijne kracht voor iemand
. - Avoir en son p, in zijne inapt
werkzaam zijn
hebben, te zijner beschikking hebben, in zijn bezit
hebben, bezitten. Avoir son ennatni en son p-,
Tomber en son p , zijnen vijand in zijne magt
hebben, in zijne niagt vallen. Avoir en son p- des
papiers irnportants , belangrijke papieren te zijner
beschikking hebben, in zijn bezit hebben. -- [Phys. ]
Le fan a le p- de dissoudre les corps, het vuur
heeft het vermogen one de ligcliamen te ontbinden.
P- expansif , , uitzettinrjsvermoqen , uitzettende
kracht. - Volmarjt f., bevoegdheid om voor iemand
te handelen: Donner un p- illirnité, conditionnel,
on ample p-, eene onbepaalde, voorwaardelijke,
ruime voimagt geven. - (ellipt.) Donner p-, volinapt geven. - Volmagtebrief in., volmapt f. ; geloofsbrief in. (in deze beteekenissen doorgaans meervoud): Montrer, Exhilier sas p-s, zijne voimagt
toonen, voorleggen. Son homme d'affaires a on pde lui, zijn zaakwaarnemer heeft eene volma.qt van
hem.. La Charnbre vérifie les p-s da tout députii
i'dcernment élu, de Kamer onderzoekt den geioofs
brief van ieder nieuw verkozen afgevaardigde. Fondé da p- of de p-s. Z. FONDRE. -- [Cath.] Ce
pritre ii das p-s, die priester heeft de bevoegdheid
om biecht te hooi -en. - [Jur.] Un mineur na pas
p de faire testament, een minderjarige heeft de
bevoegdheid, de inapt niet om testament te maken.
-- (in bijzonderen zin) .'llagt f., gezag, rept n.
van gebieden, opperinagt 1. P- absolu, indépendant,
arbitraire, onbepaald, onafhankelijk, willekeurig
gezag. Exercar le p-, het gezag, de oppermagt uitoefenen. P- royal, koninklijke magt. P- temporal,
spiritual, wereldlijk, kerkelijk gezag. - [Polit.j
Les trois p-s, de drie staatsmagten: La p- Jigislatif, exécutif, judiciaira, de wetgevende, uitvoe
rende, regterlijke inapt. Division des p-s , verdeeling dei' staatsinagten. Balance das p-s , evenwigt
der staaismagten. - Ook: de met gezag of inapt
bkleede personen, mapthebhers: Flatter, Encensar
1e p-, de magthebbers vleijen, bewierooken.
Vermogen n., invloed in., overeoigt n. Avoir beaucoup da p- auprès du ministra , veel invloed bij
den minister hebben.. Le p- de l'éloquenca, de Ia
musique, 't vermogen, de invloed des welsprekendheid, der toonkunst.
Poiizzotane, I. [Minér.] Vulkanische tufsteen m., (lie inz. bij Pozzuoli in Italië voorkomt,
pozzolána, puzzolána f.
Poye, f. [Papet. ] Stok, om de schroef der pers
op te houden, schroefslok in.
Pozzolane, f., Z. POUZZOLANE.
Pi-aerit, m. Benaming der onderscheidene volksdialecten in Indië, oorspronkelijk uit het sans/wit
ontstaan, maar zeer veranderd en verbasterd,
prakrit n.
Pradier, in . Werkman, die met de bewerking
van de gemeente-weiden is belast.
Pragmatique, adj. .4rinwendbaar, algemeen
nuttig, leerrijk, leerrijke oplossing gevend: Histoire
pr-, pragmatische, prarjmatieke geschie.
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denis of geschiedschrijving (waarbij men onderzoek kelijk, toegepast, p r a k t i se h: Connaissance pr-,
doet naar de oorzaken en gevolgen der ebeurte- werkdadige, toegepaste, praktische kennis t. Morale
nissen en daaruit leerrijke gevolgen trekt). - pr-, beoefenende zedeleer t. - Homme pr-, man
Sanction pr-, algemeen nuttige landsverordening, van veel ervaring, praktisch man. - [ Mar.] Mann,
algemeene wet tot openbare welvaart in geestelijke Pilole pr-, of als subst. PRATIQUE, in. Bevaren
of wereldlijke zaken, inz. de verordening van kei- Zeeman, loods in.
zer Karel VI. in 1713, door welke hij de erfopvolPratiqiie, t. [Didact.] Uitoefening, beoefening,
ging in zijne stalen vaststelde, p r a g in a t i e k e toepassing van de regelen of grondbeginselen eener
sanctie t. Parli pr-, pragmatische party* t., die kunst (in tegenstelling met th éonie); uitvoering;
door oefening verkregen vaardigheid, hebbelijkheid,
van de dochter van Karel 17 1.
Pragueiie f. [ 111sf.] Naam eener partij op- vaardigheid, gewoonte f., gebruik n.; bijzondere
standelingen tegen Koning Karel VII. van Frank- handelwijze, praktijk 1. Il faut joindre Ja pi- a
Ia théonie, men moet de oefening of toepassing hij
rijk in itO. - Etre en pr-, in opstand zijn.
Prahaii, en. [1ai.] Praauw f. (der Soenda- de beschouwing voegen. - Le projet est beau,
inais il sera dililcile dans Ia pr-, het ontwerp is
eilanden).
PrairiaE, e, adj. [Bot.] In de weide groeijend: schoon, maart zal inoeijeljk zijn in de uitvoering.
Plantes pr-es, Végétaux praiiiaux, weide-plan- - Mettre qc. en pr-, iets in toepassing, in beoefe
ten t. til. of -gewassen n. p. - PRA1RIAL, M. ning brengen. La pr- dun art, de la inicleeine, de
[Chron.] Negende maand van den franscli-repu- uitoefening eener kunst, der geneeskunde. Prblikeinsclien kalender, loopende van 20 mei tol 18 dclairée, aveugle, cp gronden steunende, blinde
junij, weidemaand 1. - Prairie, t. Weide f., praktijk. - La pr- des vertus, de beoefening der
weiland n., grazige dreef t. --- Groote glasvlakte, deugden. - Connaissez-vous Ia pr- ordinaire les
in Noord-Amerika, p r a i r i e t. Pr-s naturelles, mauvais princes, kent gij de gewone handelwijs
natuurlijke weiden (in welke 't gras van zelf groeit). der slechte vorsten ? Ce poète a Ia pr- du théâtre,
Pr-s arti ficielles, kunstweiden'(bouwland, waarop die dichter verstaat de kunst om voor het tooneel
men allerlei voederkruiden, inz. klaver, spurrie, te schrijven, hij is een goed tooneeldiehter. Ce co
teelt) (fig. etpodt .) L'émail des pr-s, de bloemen f. p1. inédien n a pas asses de pi-, die tooneelspeler is
Praline, t. [Conf.] In suiker gebakken oman- nog niet vertrouwd genoeg met het boned. del m., praline t. - Fi-aliner, v. a. In sui- Avoir Ia pi- des affaires, ondervinding, bedrevenker bruin bak/sea. - (absol.) Suikeramandelen bak- heid in de zaken hebben. Ne savoir sa langue que
ken. -- Praiînear, in. Bereider der suiker- pan pr-, Zijne taal enkel door 't gebruik of door
oefening (niet volgens beoefende taalregelen) kennen.
amandelen en soortgelijk suikerwerk.
Prame, f. [Navig., Mar.] Praam; oorlogspraam, - [Peint.] Peinclre de pr-, naar een' zekeren sleur
(niet naar de natuur) schilderen. (in goeden zin):
violbatterli t.
Prauui;BD, (pr. tone) of Praisinion, In. Avoir une grande pr- du dessin, eene groots oefein het teekenen hebben, zeer bekwaam in het
fling
[Minér. , Z. iuoaiorc.
tee/senen zijn. - Cast Ja pr- de ce pa-vs-l , dat
Pvao , in., z. v. a. PRAHAIJ.
Prase, 1. [ M inér.] Looksteen m., lookgroene, is 't gebruik in dit land. Cette pr- est générale
doorschijnende varieteit van liet kwarts, p r a- cbez eux, dit gebruik is bij hen algemeen. —[Arith.]
Pr-s it l'italienne, of Abrégds italians, rekenwijze
sem, psaser in.
Prasiées, f. pl. [Bot.] Witte-andoornplan- tot eenvoudiger, korter oplossing van een' regel van
ten 1'. p1. - Prasion, in. [Bot.] Witte an- drieën, inz. als de eerste term 1 is, praktijk, itoliaansche praktijk. -- Praktijk, beroepswerkzaamdoorn in., eene zuid-europdsclie Plant.
Prasolde, F. [Minér.j Lookgroene topaas ni. heid f., clienten van een' advokaat, procureur,
.- Prasopale, f. [Minér.] Soort van chryso- notaris, patiënten van een' geneesheer, heelmeester;
pros of ligtgroene agaat in. - Prasophylle, in. klanten van een' koopman, werkmeester, baas, enz.
La pr- de eet avond, de ce inddecin nest pas
[Bot.] Standelkruid n. met lookgroene bladeren.
Piasse, in . [El. n. ] Volksnaam van de musch grande, die procureur, die arts heeft niet veel praklijk. Un épicier sans pr-, een kruidenier zonder
(rnoineau).
Piateabi1ité, t. uitvoerbaarheid, doenlijk- kolandizie. - II xient tons les jours de nouvelles
pr-s
a ce manchand, deze koopman krijgt dagelijks
heid, mogelijkheid; - bruikbaarheid 1. La pr- dun
moyeli, de uitvoerbaarheid van een middel. La pr- nieuwe klanten. C'est une bonne p-, dat is eens
dun chemie, (ie bruikbaarheid, bereisbaarheid van goede klant. - (leg. et fa m.) Donner de Ia pr-,
een' weg (voor voetgangers, voor rijtuigen). - bien de Ja pr- (of de in besogne) a qn., z. BESOPratleable, adj. Uitvoerbaar, uitvoerlijk, doen- GNE. -' PRATIQUES , f. p1. Uiterlijke godsdienstlijk, aanwendbaar, doelmatig, bruikbaar, p r a c- oefeningen, vrome praktijken. Leur religion nest
t i C 0 b e I: Chose, Moyen , Idée pr-, uitvoerbare qu'un tissu de pr-s ininutieuses, hunne godsdienst
zaak f., doelmatig of bruikbaar middel, uitvoer- is niet dan een zamenweefsel van kleingeestige
baar denkbeeld n. Employer toutes les voles pr-s , uiterlijkheden. - [Prat.] Acten 1. pl., alle geschrifalle uitvoerbare, aanwendbare middelen in 't werk ten van eenen noloris of advolcaat. - Ce notaire
stellen. - Gangbaar, beloop-, berj-, bereisbaar, a bien vendu sa pr-, deze notaris heeft zijne acten
bruikbaar, doorwaadbaar. Cliernin pr-, bereisbase , duur verkocht. - Praktijk, gang der regtszaken,
begaanbare, berijdbare weg in. Ce gud nest pas gemeenzaamheid met de balie, met de regtsgebruipr-, die waodplaats is niet bruikbiar. - (lig.) ken: Ii est très-versé dans Ja pr-, hij is zeer beHomme pr-, handelbaar mensch m.; (doorgaans dreven in de praktijk der balie. -- [Mar.] Prakmet de ontkenning):Cet homme nest pas pr- met tikale gemeenschap met den wal (wanneer men de
dien man is niet om te gaan. - [Théât.] Porte quarantaine heeft uilgelegen) , vrije landing t.:
pr- weJenljke, bruikbare (niet geschilderde) deur t. Donner, Accorder pr- a un vaisseau, aaneen schip
- PRATICABLES, In. p1. Voorwerpen, die in werke- verlof geven om aan wal te komen laden en lossen.
ljk/ieid zijn aangebrogt en niet maar op een plat us ne puren[ avoir pr- avec les habitants de vette
lie, zij konden, durfden geene gemeenschap met de
vlak afgebeeld zijn.
Praticien, fl1. Ervaringsman, hij, die zijne inwoners van dit eiland hebben. - [Méc.] Metalen
kunst meer dadelijk uitgeoefend dan hare weten- werktuig n. der marionettenspelers, waarmede zij
schap of 'regels bestudeerd heeft, Practicus in. den klank hunner stem veranderen, stempijpje n.
Ce médecin est un excellent Pr-, die arts is een - (Lay. prov. ei pop.) II a avalé Ja pr- de Polivoortreffelijk practicus, heeft veel praktische kennis chinel, hij heeft een' brok, eens graat in de keel,
van zijn vak. - (in bijzonderen zin) Uitoefenend hij 'is zeer heesch of schar. - [Cilas.] Soort van
of praletisérend geneesheer; inz. regtszaakeoerder, lok /luitje n. (appeau). -- Des pr-s de divotion,
zaakbezorger, procureur, advokaat, praktizijn in. vrome oefeningon. -- Kwade praktijken, kunstgre- [Sculp.] Werkman, die de voorwerpen uit den pen, listen f. pl., vonden in. p1. Faire de sourdes
ruwe bewerkt. - Ook als adj. gebruikt: Médeein pr-s, heimelijke listen gebruiken. 11 fit tant par ses
pr-, uitoefenend arts. Etre plus pr- que th éoreti- p1 -s, que..., hij bragt liet door Zijne streken zoo
verre, dat...
den, beter practicus dan theoréticus zijn.
Pi-atiqué, e, adj. (en part. passi van pratiPratleole, adj. [H. n.] In de weiden levend.
- Pratieniteur, in. [Agile.) Weidebebouwer, quer): Devoir pr-, in beoefening gebragte, beoe
bebouwer in. van kunstweiden (vgl. PRAIRIE) - fende pligt in. Art Pr-, uitgeoefende, toegepaste
kunst t. - Tumoin pr-, omgekocht getuige in. (In
Pratieniture, f. Weidebebouwing t.
Pratique, adj. Uitoefenend, werkdadig, wer- dezen zin weinig gebruikt). - Chemin pr-, gebaane
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PRATIQUEMENT
Trou pr- dans une muraille, in een
de weg m.
muurgeboord of gemaakt gat n.
Pratiqiienient adv. In de beoefening, naar
de praktijk: II a raison théoriquement, mais pr
ii a tort, theorétisch heeft hij gelijk, maar in ãe
praktijk of toepassing heeft hij ongelijk.
Pratiquer V. a In praktijk, beoefening of
toepassing brengen, oefenen, beoefenen, uitoefenen,
in 't werk stellen; betrachten, vervullen, uitvoeren:
Pr- les cègles dun art, de regelen eener kunst in
beoefening brengen. (absol.) L'hubiletë no s'acquiert
quen pratiquant, de vaardigheid wordt alleen door
oefening verkregen. Pr- la vertu, de deugd uitoefenen. II pratique tons les devoirs de son emploi, hij beoefent, betracht al de pligten van zijn
ambt. - Cest one eërëmonie qoon ne pratique
pub, dat is eene plgtigheid, die niet weer in gebruik is. - Als reqtsgeleerde, notaris, geneesheer,
heelmeester werkzaam zijn, p r a k t i s ei ie n : Ii
pratique Ia niëdecine, hij oefent de geneeskunde
uit. bsøi.) 11 a pratiqué dans diverses urithctions, hij heeft hij verschillende regtbanken geprak
tiseerd. - De gewoonte of hebbelijkheid hebben om
iets op zekere 'wijze te doen: Les halilies gens le
pratiquent ainsi, bedrévene lieden doen dat zoo.
On tv pratique autrement en Franee,in Frankrijk
is 'men gewoon dat anders te doen. -- Omgaan,
verheeren, gemeenschap houden: Je l'ai assez pratiqui pour savoir de quoi il est capable, ik heb
lang genoeg met hem omgegaan, om te kunnen weten, waartoe hij in staat is. in dezen min gebruile:eljken zin ook ale v. n.: 11 y a du danger a
pr- avec les mdchants, 't is gevaarlijk met slechte
lieden om te gaan. Op zijne zijde brengen, verleiden, heimelijk omkoopen. Pr- les doniestiques,
de bedienden op zijne zijde brengen. II a pratiqud
des limoins dans celte affaire, hij heeft in die
zaak getuigen omgekocht. Pr- les voix dans one
éleetion, de stemmen hij eene verkiezing zoeken te
winven. -- Zich weten te bezorgen of verschaffen;
- gemeenschap onderhouden, bezoeken: Pr- des
intelligences dans une place assiigée, geheime verstandliouding in eene belegerde stad weten te krijgen, -- [Coin.] Les Anglais out loujours pratiqud
Maseate, de Engeischen hebben altijd handeisgemeenochap met Mascate onderhouden. - [Mar.]
Pr- avec Ia terre, met den wal gemeenschap hebben. -- [Area.] Met besparing van ruimte zékere
gemokken 'weten aan te brengen: Pr- un escalier
dans l'épaisseur dun our, eenen trap in de dikte
van een' muur aanbrengen. LI faut pr- ici des
garde-robes, men moet hier kleerkasten aanbrengen. - Pr- on tron, une ouverture, een gat boren,
eene opening maken. Pr- on chemin, on sentier,
een u'eû. een voetpad banen, aanleggen. -- SE
PBATIguEn, V. 'pr. In praktijk gebragt worden.
Dikwijls gedaan worden. - Zich banen, zich openen (e'enen door( arg, weg).
Pre in, weide f_ stuk weiland n (van minder omvang dan prairie) Ce pré porte de bon fain,
rend beaucoup de fain, deze weide geeft goed hooi,
veel hooi. (Lor. Proc.) Epargne de bouche vaut
.

-

,

rente de pré„ eene spaarzame tafel is zoo voordee-

lig ols een kapitaal op interest. Aimer niieux ga.
en terre queri pré, ieO2a5(l liever onder de dooden
dan onder de levenden zien. - Kampplaats f. vaas'
een tweegevecht. (In deze beteekevi.c begint het woord
ie vesoude'ren.) - Pui saId, Z. P21 , -SALÉ.
Pré'-, e(i orvoegsel (can 't lat'ijnsche voorzetset
pras ontleend) , dat aan de 'woorden, waorlij) 't eplaatst is, het begrip voegt van een v 6 6 r-, v a ó`r-a a a-. V 0 0 r u i t-zijn , zoowel 'wat de plaatsen, als
den tijd en den rang of voorrang betreft.
Pr#aehat, in, [Cam.) Vooruitbetaling f., betailor' vóór de lécering; vdOrhoop al. -- Pi-éa
eheter, V. a. Vooruit betalen, eene moor betalen,
eer zij geleverd is; - ook: vôôrkoopen, knopen vóór
de orenbare veiling. - Het part passé 'is ook adj.:
Marcliandise prdaclTietée, vooruitbetaalde, of ook:
vooï'siiigelcorbte moor f.
PJ-a(Iamisme, rIJ. [Thdol.] Stelsel of gevoelen, dat de aarde reeds vóór Adam beu,00nrl is geweest, p rceoda mis neus n. Préattamites, in. Pl. Menxcen, die ondersteld worden, reeds
vóór .-lrlom geleefrltehetshen, prva o'mieten m.
Pl. Het komt ook ole adj. voor: Produrlion dun
monde pr-, voortbrengsels n. pl. eener wereld vóór
Adam, eener p r ce a d a sn I t i s c h e wereld.
,
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Préalabte, adj. Voorafgaand, wat vooraf gezegd, gedaan, onderzocht moet worden, voorloopig.
Itemplir les conditions pr-s, de voorafgaande voorwaarden verruilen. Point, Question pr-, punt, dal
vooraf bepaald of vastgesteld, vraag, die vooraf
moet opgelost of beslist worden. - [Diplom.]
Question pr-, vraag om te weten of een ander voorgesteld vraagstuk al of niet in behandeling zal genamen worden, voorafgaande vraag t. - PiUALABLE, m. Voorafgaande zaak t., op den voorgrond
gesteld vraagstuk n.: II y a on pr-, er is eenpunt,
dot vooraf moet uitgemaakt worden (eer men tot
de behandeling der zaak zelve overgaat). - AH
PREALABLE , bc. adv., of Pi-éalableuient, ode.
Vooraf, vooruit, vóór alle andere dingen: Payer
au pr-, vooruit betalen. II faut voir au pr- of
préalalilemeat si..., men moet vóór alle dingen zien,
of..., eerst 'moet er onderzocht worden, of...
Piéalléiié, e, adj. (en part. passé van 't
niet meer gebruikelijke prdalléguer) Tevoren aangehaald, vermeld: Tuit pr-, Preuve pr-n.

Préainbtilaire, adj. Inleidend, tot inleiding
dienend. - Préambute, ni. Voorafspraak, voorrede, inleiding f., ingang m., voorspel n. Ii débuta par on pr- ennuyeus, hij begon met eene vervdlende voorafspraak of inleiding. Pr- dune lui,
inleiding eener wet. -- (bij uitbreiding en fam.)
Uitweiding, onbepaalde, oppervlakkige, 'weinig of
niets ter zake dienende redenéring, w(idloopigheid f.,
omhaal m Point de pr-, venons an fait, geene
uitweidinq, geen omhaal van woorden, laat ons tot
de zaak komen. Préambuler, P. n. (iron. om
burl.) Eene inleiding voorop zenden, een voorspel
maken; omwegen, omhaal van woorden snaken,
p re am bulére n.
Préau, M. (weleer) Kleine weide t. (petit pré);
gras- of bleekveld a. -- Binnenplaats t. van een blooster, van eene gevangenis: Quelques prisonniers
oat Ia liberté d'ètre sur le pi-, de se promener

au pr- sur le pr-, eenige gevangenen hebben de
vrijheid om op de binnenplaats te zijn, te wandeten. --- Speelplaats 1. eener lagere school,
't S Préavis, m. Vooropgaande aanmerking
of noot f.; voorloopig uitgesproken sneening f., gevoelen, preadvies a.
Prébende, f. [H eed.] Prove, kerkelijke verzorgiog f. , zeker jaa'rljksch inkomen n. van eene
geestelijke stichting; - geestelijk ambt n., waaraan
een deel der kerkinkomsten is toebedeeld, stir/tvplaats, kanunniks- of domheersplaats f., domheerschol.') n., p s e b e a d e t. - Kleine lijfrente f.,
voor sommige familien vastgesteld en aan hare
armste leden uitbetaald. - Pi-ébendé, e, adj.
Eeoc prove genietend, met eene prove of prebende
bedeeld. - Préhendé of Prébeudier, m. Genieter eener ps-ore, proven/er, prebendd ns m.
- Ook: Genieter eener lijfrente.
Prébouin, m. [Agric.], z. v. a. eaovire.
Pi-ébousset, m. [Bot.], z. v , a. fragon, petit
liclux, Z. HO(JX.

Fréea.h-e, adj. Bij vergunning voor zekeren
tijd verleend of toegestaan, vergund; of/inekelijk, voorbijgaand, onzeker, twijfelachtig, wankelend, precais. Autori te. pr-, voor een' tijd verleend of opge(lra(]en gezag a. - Possession pr-,
voor zekeren tijd vergunde bezitting f., voorbijgaand bezit n.; Z. POSSESSION. - Existence pr-,

afhankelijk, onzeker bestaan a. - Commerce pr-,
handel tusschen twee vijandelijke eatiin door middel van eene derde en onzjdi,qe; middelbare, precaire handel in. - [H. eed.] Béné fie.e pr-, of
als subst. PRÉCAHIE, M. Vruchtgebruik, ge. adebezit a. van cciie prove voor zekeren tijd. -- PRECAIRE, m. [Jt,ir.] Het tot wederopzeggens toe verleende: Passéder une lei re par pr- , een land tot
wederopzeggens toe in vruchtgebruik bezitten.
PréeairemeHt, ode Bij wijze van vergunning,
door bequn.etiging, op afhankelijke, onzékere, voor-

bijgaande wijze. - Pi-éearité, f. (Didact.] Af-

hankelijkheid, onzekerheid 1., het wankelende, voorbijgaande.
Précatif, ive, adj. [ Didact.] Verzoekender wijs, biddend, precatief.
lréeaailioii f. Voorzorg, voorhe/soeding t,
voorbhoedrnisldei n.; behnerlzaaosheiri., voorzigligheld, omzrjtiq/se/d, vuorhrdac/itzaarnheid f., voorzigtiglieids-nwat'regei m., órecautie f. Pr- utile,
nécessaire, nuttige, noodige voorzorg f. Par pr-,
62 "
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(in ongunstigen zin) schoolmeesterachtig, p e d a a t.
Ton pr-, leertoon rn; schoolmeesterstoon III. Gra
vité pr-, schoolmeesterlj/ce deftigheid f. (Plur. m.
préceptoraux.) - Préceptorat, m. Leeraarsambt ti.,leerrneestersplaats f., leermeesterschap n.
- [Hist. ] Pr-, ofPréeeptorerie, f. Soort van
kominandeurschap (commanderie) eener geestelijke
ridderorde, prceceptoraat D. - Préceptori-ale, adj. f.: Prébende pr-, of als subst. PRÉCEPTORIALE, f. Leeraarsprove f., prove, die den
taalmeester, welke de jonge geestelijken onderwijzen moest, werd toegekend. - 4- Préceptoriser,
V. a. dis leermeester onderrigten, lessen of voorschriften geven. - PRÉCEPTORISER, v. n. Den school
meester op pedant spelen.
Pi-écessio;i, f., of Pr- des ëquinoxes, f. [Astr. ]
Vooruitgang m. der nacbteveningen, verplaatsing of
verschuiving van den wquator, ten gevolge van de
langzame verandering, die de omwente lings-as der
aarde in hare ligging met betrekking tot de sterren
omzigtig. z. v. a. PRECAUTIONNÉ.
ondergaat
(welke verplaatsing echter inderdaad
Préeédé, e, adj. (en part. pascé van précider):
\Tojfure ir-e dun piqueur, door een' voorrijder een achteruitgang is, met betrekking tot de rigting,
do bruit waarin de zon zich aan den hemel beweegt, en tot
vooropuedaan rijtuig n. ii martha, prde see eNpioits, hij trok op, voorafgegaan door 't de volgorde der 1 heineltee/cens), precéssie f.
Préchaiitre, m. [Liturg.] Voorzanger, koorgerucht zijner heldendaden. - Préeédemment,
adv. Vooraf, vroejer, te voren: Comme je vous meester ei. (Men zegt ook précenteur, préchanteur.
grand chantre.) - Préehautrerie, f. Voorzanal dit pr-, zoo als Ik u vroeer gezegd heb.
Pi-éeédent, e, adj. Vorig, voorgaand, onmiddel- gers-ambt n.
Pi-ehe, m. Preek, predikatie, leerrede f. (bij
lijk voorafgaand: Le jour pr-, de vorige dag. Dans
Ie (au) chapitre pr-, in 't voorafgaande hoofdstuk. de Protestanten). - (lig. et [am.) Aller au pr-, Se
rendre
au pr-, tot de protestantsche Kerk overmet veezwijL'annëe pr-c, hel vorige jaar. ---.Ook
ging van het subst.: Je vous a niarqué par ma gaan, protestantsch worden. Quitter le pr-, het
pr-c, ik heb, u door mijnen vorigen (brief) doen protestantsch geloof vaarwel zeggen. - (bij uitweten. - PRECEDENT, ffi. Reeds gevestigd gebruik n. , breiding) Protestantsch bedehuis ii., protestantsche
dat in regten geldt of waarop men zich als gezag kerk f.: On ferma, abattit tous les pr-s, men sloot,
beroept; -- inz. (in de taal der staatsvergaderin- slechtte alle protestantsche kerken. - Prcher,
gen) vroeger geval, voorafgaand voorbeeld: Citer v. a. Preken, prediken, Gods woord van den kandes pr-s, vroegere gevallen aanhalen. 11 ny a pas sel verkondigen, eene leerrede houden; - vermanen, vertoogen doen, aanraden; aanprjzen, aande pr-, er bestaat geen voorbeeld van.
Pi-éeéder, v. a. VOOrgaan (zoowel met betrek- bevelen, met woord of schrift voorstaan, voortking tot de plaats als tot den tijd), vooraf gaan, planten of verspreiden; - roemen, opvijzelen: Prvooruit gaan. Deux cavaliers brécddèrent sa vol- l'Evangile, In parole de Dieu, het evangelie prediture, twee ruiters reden vóór zijn rijtuig. Ceux ken, het 'woord Gods verkondigen. Pr- Ie Carème,
qui nous out précédés, et qui viendront après neus, de vasteopredikatien houden, gedurende de vasten
degenen, die ons zijn voorgegaan, en die na ons in dezelfde kerk prediken. - Pr- les fidèles, les
komen zullen. L'éciaii' prtcède Ie tonnerre, de gentils, de ongeloovigen, de heidenen vermanen.
bil/wens gaat voor den donder. - (absol.) Onmid- Pr- qn. pour qu'il pi enne wie femme, iemand
de/lijk vooraf gaan : Le cbapitre, La page qui vermanen, aanraden eene vrouw te nemen. Je l'ai
précède, het voorgaand hoofdstuk, de vorige blad- assez préché dy aller, Ik heb hem genoeg voorgezijde - (lig.) Den voorrang hebben, overtreffen: preekt, aangezet daarheen te gaan. - (f/get fain.),
Pr- qn. en dignité , in waardigheid boven iemand Z. CONVERT!. - Pr- une morale sévère, des maxistaan. - SE PRÉCÉDER, V. Pr. Voorafgegaan worden. mes pernicleuses, cccie strenge zedeleer, gevaarlijke
Pi-éeeinte, f. (bij de Académie, en bij die al- grondbeginselen verkondigen, leeren, voorstaan. leen, in.) [Mar j Barghout, berghout n. (lisse). Ne pr- que malheur et misère, niets dan ongeluk
Première. Seconde, Tr'oisième pr-, onderbarghout, en ellende voorspellen; ook: altijd overden slechten
bovenbarghout, ra- of reehout. Les pr-s dun vais- tijd klagen. Pr- toujours in même chose, altijd
seau, de voorname buitenverbanden n. p1. van een koekoek éénen zang zingen. - (absol.) Ii ne fait
schip. Pi'- de vibord, ra- ofreehout n. Pr- de plat que pr-, hij heeft altijd den mond vol van vermavingen en zedelessen. - (Loc. prov.) On a beau
bord, barphout voor ligte vaartuigen, reehout.
pr- [of parler) a qui na cure de bien faire, z.
Th S Préce ll enee, f. Voorrang m., meerder- CURE.
- ii prècbe toujours Ia grandeur de ses
heid f. (supériorité). - Pi-éceller, v. a. Uitancètres, hij roemt altijd op de grootheid zijner
munten, overtreffen.
voorouders. Vous ne faites que pr- vos exploits a
± Précetiteur , m., Z. PRECHANTRE.
Préeepte, us. Voorschrift n., regel m., les f., tout le monde, gij doet eiets dan bij iedereen uwe
onderrigt n. Les pr-s de Fart, de voorschriften, daden opvijzelen. - Als v. n.: Pr- èloquemment,
regelen der kunst. Donner de bons pr-s , goede avec conviction, welsprekend, met overtuiging prevoorschriften of lessen, goed onderrigt geven. -- ken. - Pr- d'exemple, zelf in beoefening brengen,
Conformer sa vie aux pr-s, zijn leven naar de wat men anderen predikt of voorhoudt, dooi' zpn
lessen of voorschriften der zedeleer inrigten. - (in voorbeeld leeren, met een goed voorbeeld voorgaan.
bijzonderen zin) Gebod n. (van God, van 't Evan- -. (Lor. prov.) Pr- pour son saint, pour sa paqelie of van de Kerk), voorschrift. Observer les roisse, iemand of iets tee wille van zijn eigen voorpr-s de Jésus, de geboden van Jezus opvolgen. deel aanprijzen, in zijn' , eigen zak praten of prePrèchei' les pr-s , de geboden prediken. Dans IE- ken. z. ooit CAREME, DESERT, VENDANGE. - SE
vangile, ii faut distinguer les pt-s d'avec les con- PLIECHER, v. pr. Gepredikt, verkondigd, aanbevosells, in 't Evangelie moet men onderscheid maken len worden.' La sobriété, I'bumilité doivent plotusschen de geboden en de raadgevingen. Cda cot tot se pr- devant les ricbes que devant les pau
vres. - Préclieresse, f. [1 1. cccl.] Doatinikade pi-, dat is geboden,. voorgeschreven. - Pré
cepteur, fl1. Onderwijzer, leermeester m : II cber ner non 1. - Piebeur , m. Weleer z. v. a.
che en bon pr- pour son ills, hij zoekt een' goed' prédicateur, prediker; nu alleen minachtend gebéonderwijzer voor zijnen zoon. -- Jésus Christ est zigd voor: slecht, vervelend prediker: vervelend
Ie divin Pr- des homines, Jezus Christus is de zedepreker in. Un pauvre pr-, een armzalige rirekengoddelijke leeraar der menschen. - ( fir;.) Le siècle maker. - (fans.) Cet bomnie est en pt- éternel,
passé a été Ie pl- du nôtre, de vorige eeuw is de die neon hangt eeuwig den zedepreker uit. [H n.]
leermeesteres van de onze geweest. - (Het fem. (pop.), z. V. a. TOUCAN. -- Ook als adj : Frère pr-,
PRÉCEPTRICE is niet in gebruik.) - Préceptif, doîninikaner monnik, predikheer m. - Prêetseiiive, adj. Voorschriftmatig, onderwijzend, leerend, Se, f. (fain.) Vrouw, die vermaningen of zedelesvermanend, voorschriften bevattend of gevend. - sen geeft: Vous ètes ene jolie pr-, gij zijt eene
Préceptorial, e, adj. Den onderwijzer eigen; lieve zedepreekster.

uit voorzorg, uit voorzigtiqheid. User tie pr-, voorzorg, olnziqti(]heid gebruiken. (Loc. prov.) Trop
de pr- ooit, te veel voorzorg of behoedzaamheid
e, adj. Behoedzaam,
schaadt. -bedachtzaam, op 't gebeurlijke bedacht or gewapend,
Précauwriziglig, voorzigtig, bezonnen.
tionnément, adv. Met omzigtigheid, met bePrédachtzaamheid, op behoedzame wijze.
eantionner, V. U. Waarschuwen, bewaren, behoeden: Pr- qn contre la séduetion, iemand tegen
de verleiding behoeden of waarschuwen. - si PRECAIJTIONNER, V. pr. Voorzorg gebruiken, op zijne
hoede zijn, zich in acht nemen, zich voorzien: Ce
sont des maux centre iesqiiels II est bon de se pr-,
dit zijn kwalen, tegen welke het goed is voorzorg
legebruiken. Pour ce long voyage, ii faut se pr
cie Peaucoup de choses, tot deze lange reis moet
men zich van veel zaken voorzien. -- Précantioneax, ease, odj. (fam.) Vol voorzorg, zeer
--

--

.

-

-

-

-

-

PR1CIS1MENT. 1 475

PRÉCIEUSE
Précieuse , f. Op,qepronkte, behaagzieke, in
manieren en taal hoogst gemaakte en daardoor belajc1ieljke vronw, p re c i e u s e 1. (1-let woord werd
vroeger in voeden zin, in dien van fijn beschaafde
dame genomen, zoodat Molière zijn bekend blijspel
met refjt Les Précieuses ridicules, niet enkel Les
Précieuses betitelde.) Men gebruikte vroeger in gelijken zin PRECIEIJX, voor: een gemaakt, saletpoppig man. - Précietisemeiit, adv. Als iets kasteiijks of dierbaars, zorgvuldig: 11 garde pr- ce
présent, hij bewaart dit geschenk als iets dierbaars,
[Beaux arts] Met de uiop het zorgvuldigst.
terste zorg, zeer keurig bewerkt. -- PRECIEUX,
kostelijk,
schatbaar, van
Kostbaar
,
,
adj.
EUSE
hooge waarde, zeer belangrijk, hoogst gewigtig of
nuttig; - dierbaar, woord. Lor, Ie pins pr- des
metaux, het goud, het kostbaarste van de metalen.
Co sont des meubles pr-, dat is huisraad van
groote waarde. - Dëcouverte pr-ieuse, zeer belangrijke ontdekking f. 11 ny a rica de si Pr- que
Ie temps, er is niets zoo dierbaar als de tijd.
- Les moments soot pr-, de oogenbliklien zijn
dierbaar, er is geen tijd te verliezen. - Je garde
cette lettre, cornitie uil gage pr- de son amitid,
ik bewaar dezen brief, als een dierbaar, kostbaar
onderpand zijner vriendschap. Une 'vie ,pr-ieuse is
1'Etat, een voor den Staat dierbaar leven. - Le
pr- sang de Notre-Seigneur, hel dierbare bloed van
onzen fleer. - (in ongunstigen zin) Opgesmukt, gedwongen, gemaakt, gezocht: Elle a des maniéres
pr-ieuses, zij heeft gedwongene, gemaakte manieren. 11 pane un langage pr-, hij voert, hij spreekt
eene gezochte, gemaakte taal. Zorgvuldig, zeer
net bewerkt: Bijoux dun travpil pr-, keurig bewerkte kleinooditn a. p1. - PPECIEUX, m. Le pr
de son style me fatigue, het gezochte, gedwengene
in zijnen stijl vermoeit snij. - [Point.] Le pr- convient surtout aux petits tableaux , eene uiterst
nette en naauwkeurige bewerking past inz. voor
kleine schilderijen. - Gemaakt, geo/fecteerd man,
z. onder PRECIEUSE. - Préciosité, f. Gemaaktheld, gezochtheid in manieren en taal, preutschheid,
preciositeit f.
Précipice, in. Afgrond m., steilte, steile afhelling, rots/selling f. Etre sur Ie bord, Ie penchant
dun pr- op den rand, de helling eens ofgronds,
eener steilte staan. Chernin bordé de pr-s, weg m.
met steile afhellingen, weg tueschen afgronden. (fig,) Ellendige toestand m., verder[ n. , ondergang in.; groot ongeluk, groot gevaar n.: II ye voit
pas Ie pr- oil ii court, hij ziet den afgrond, den
ondergang niet, dien hij te gemoet snelt. Marcher
sur Ie bord dun pr-, in een' hoogst gevaarlijken,
hagchelujken toestand verkeeren. Z. ook PENCHANT.
Piécîpitam went, ado. Met overhaasting of
overijling, ijlings, in haast, in aller ijl, (pop.) hale
over kop. Courir pt-, in aller ijl loopen . U ne faut
rien faire pr- , men moet niets met overhaasting
doen. - Préeipitant, m. [Chim.] Nederslaand
of neirplo/Jend middel, is rose ip i t an s li. Les précipités sont rarement purs; souvent une partie
do pr- est eritramnise avec eux, de prcvcipitateu of
nedeplofsels zijn zelden zuiver; vaak voeren zij
een deel van het rwcipitans met Zi('h, - Précipitation, f. 4/storting, nederstoe'tinq, nederwerping f van eene hoogte: Le supplice de Ia pr-, de
straf der nederstorting in een' afg rond. -- Spoed,
haast; te groote spoed of haast in., overhaasting,
ovei'ijling, jaejt t. Marcher, Courir avec pr-, met
spoed, qrooten spoed gaan , looien. Ecrire avec
pr-, met overhaasting schrijven. Souvent on se re
pent d'avoir agt ou pacht avec trap de pr-, dikwijls heeft men berouw, dat men te overijld g ehandeld, te voorbarig gesproken heeft, [Chiro.] Nederpioffin,q, scheiding eener opgeloste zelfstandig
heid van haar oploscingsmiddel door middel van
eene toegevoegde derde stof (of een reagens), pree i p i t is t ie.
Précipité, e, adj. (en part. passé von précipiter): Crineinel pr-, in den afgrond gestorte misdadier m. -- Vue pr-e, gezigi n. van eene te
groole steilte of hoogte ecederwaarts. - Mauvewent pr-, zeer snelle, overhaaste beweging f. Marcher is pas pr-s, 'niet verhaaste, versnelde
schreden loopen, zeer schielijk gaan. -- Demande pr- e , overijlde, onbezonnen, voorbarige
vraag f. - Mercure pr-, nedergeslagen, gepreC ip iteerd kwik n. - PRÉCIPITE , m. Chuim]
--

-

-

-

Nedersiog in., nederploJ'sei, het nedergeplofte, ten
bodem gevallen of bezonken Iigchaam, p r e c i pit aa t n. (vgl. PRECIPITANT). - [ Anc. chim.] Prrouge of per se, rood precipitaat, rood kwikoxyde, nu tweede of over-kwik-occyde n. geheeten.
Pl'- blanc, wit precipitaat, eerste chloorkwik, verkregen door chloorwaterstofzuur of chloor in eene
oplossing van salpeterzuur eerste kwik-oxyde te
gieten. Pr- jaune, geel precipitaat, mineraal turbit/c, zwavelzuur kwikpoeder n.— Pa-éeipiter,v. a.
Afstorten, nederstorten, van boven naar beneden
storten, in een' afgrond of eene diepte werpen. Les
Romains précipitaient certains criminels da haut
de Ja roche Tarpëienne, de Romeinen stortten zekere misdadigers van den top der Tarpéisch.e rots.
Jéhu précipita Ja reine Jézabel par une fenistre,
Jehu wierp de koningin Jezabel uit een venster. Pr- dans le tomiseau, in 't graf storten: den dood
veroorzaken, ten grave brengen. - ( fig.) In een
groot ongeluk, eene diepe vernedering enz. doen
vallen. Cette perte la précipité dans Ie désespoir,
dans Ja misère, dit verlies heeft hem in wanhoop,
in ellende gestort. - Verhaasten, versnellen; overhaasten, overijlen: Pr- ses pas, zijne schreden verhaasten, verdubbelen, snel gaan. Pr- sa fuite, in
aller ijl vlugten. - Pr- les jours, les années de
qn., iemands dood bespoedigen, zijn leven verkor
ten. - Cette rivière précipite son cours, die rivier
is zeer snelvlietend. - Vous précipitez toutes les
affaires, gij overhaast u in alle zaken. Cet acteur précipite son déhit, die tooneelspeler overijlt
zich in zijne voordragt, hij draagt te snel en onduidelijk voor. - [ Chim. ] Nederslaan , nederploffen, p e e c i p i t é r e n. - In dezen zin ook als
5. n. Cette mature (se) précipite en blanc, die
stof geeft een' witten nederslag. - SE P1SECIPITER,
v. pr. Zich storten, zich af- of nederstorten (van
eene hoogte). 11 se précipita dune fenètre, dun
troisième étage dans Ia cour, hij stortte zich of
sprong uit een venster, van de derde verdieping,
op de plaats. La rivière s'y précipite avec grand
bruit, de rivier stort zich daar neder snel groat
geraas. - (fi g.) Se pr- dans le danger, zich in 't
gevaar storten. Se pr- dans toutes sortes d'excès,
zich in allerlei uitspattingen storten. - Se pr- sur
qn., zich op iemand werpen, iemand neet geweld
aanvallen of te lijf gaan. La foute se précipitait
au-devant de lui, de 'menigte stroomde hem te gemoet. Se Pl - dans les bras inn de i'auire, in elkanders armen vallen, elkander hartelijk, met vervoering omhelzen, - Zich overhaasten of averij/en:
II s'est trop précipité dans cette entreprise, hij
heeft zich bij deze onderneming te veel gehaast. [Chiin.] Cette matière se précipite en blanc, z.
boven. -- -I- Pi-éeipiteusement, adv., z. v. a.
-

.

PRE, C1PITAMMENT. - -g Préeipite4ix, euse, adj.

Opvliegend, driftig (emporté, bouillant).
Préeîput, m. (pr. —pu) [Jut.] Vooruitmaking, voor'uitgenieting f., vooruit n., datgene, wat
iemand bij boedelscheidingen of erfenissen vooruit
ontvangt , prwcípuu'tn n. Pr- conventionnel,
vooruitenaking' krachtens overeenkomst. Par pr- of
Hors part, hij vooruitgift, bij vooruitgenieting, bij
wijze von vooruitmakiisg en buiten erfdeel. Pi-éeiputaii-e, aPi. De vooruitmakino betreffend.
- Als subst, m. en T. Voornitgenietende rn en 1.
Pi-éeis, e, adj. Naauwkeuriq, juist, stipt; bepaald, vastgesteld, beknopt, zakelijk. II eet arrivé
is deux hem es pr-es, hij is juist, p r e c i es om twee
ure aangekoasen. Au jour, Au tenips pr- op den
bepaa lden, bestemden dag, tijd. - Prendre des mesures pr-es, juiste, behoorlijke, gepaste maatregelen nemen. [ Prat.] Faire des demandes pr-es,
bepaalde, uitdrukkelijke, forméle eischen of klapten inbrengen. - Une réponse pr-c, een bepaald
-

antwoord a. Etre pr- dans son discours, kort en

duidelijk in zijne rede zijn. Auteur pr-, noouwkeurig en beknopt schrijver m. - PRECIS, M. Kort
begrip n , korte en zakeljkeinhoud , hoofdinhoud m.
Dites mol le pr- de cclie aventure, zeg mij het
zakelijke van dit voorval. Voilis Ie pr- de son 5cr-

mon , dit is het kort begrip, de korte inhoud van
zijne preek. - Pr- d'histoire, de géographie, kort
begrip, beknopt overzgt n. van de geschiedenis,
von de aardrijkskunde. - Pi-éeisé, e, adj. (en
part. passé van précioer): Date pr-c , noouu,keurig aanoeqeven dapteekening f. - Préeisément,
adv. Juist, naauwkeurig, stip/dijk, juist op den be-
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paalden tijd. Répondez pr- a ce quon vous demande, antwoord juist of bepaald op 't geen men
U vraagt. 11 la fait pr- comme ii l'avait dit, hij
heeft liet juist zóó gedaan, als hij gezegd had. II eet
parti pr- a quatre heures, W is net om vier ure
vertrokken. - Ce qui devrait a ffl iger l'homme
est pr- ce hoot ii so réjouit, wat den enensch moest
bedroeven, is juist dat, waarover hij zich verheugt.
(fam.) Ja, juist, net zoo, zoo is 't. Vous allez
donc partir pour Paris? Pr-, gij vertrekt dus naar
Parijs? Juist, zoo is 't. - -i-. Fi-éciser, v. a.
Met juistheid opgeven, zeer naauwkeuriq voorstellen: Pr- I'heure dun rendez-vous, het uur eener
bijeenkomst juist bepalen. Pt'- les circonstances,
de omstandigheden met naauwkeurigheid vermelden. - Préeision, 1. Juistheid, naauwkeuriq
naauwkeurjgheid der-luid;bepah,ong
uitdrukking; stipte regelmatigheid in de uitvoering:
Eclile avec pr-, beknopt en naauwkeeerig schrijven.
La pr- des hides, cie bepaaldheid, juistheid, de
naauwkeurige onderscheiding der begrippen. - Ces
mouvernens sont exdcutés avec Ia plus grande
pr-, die bewegingen zijn met de grootste juistheid,
regelmaat uitgevoerd.
Préciste, 111 [ 11. eec!.] Hij, die in Daitschland krachtens het zooenaamde rept der eerste
beden (premières prières, Z. PRiÈRE) tot eene prove
benoemd wordt, pa n i 5 t, p 1' W c i s t in
Préeité, e, adj. [Pi at.] Voornoemd, voormeld,
voorzegd: Article pr-, voornoemd artikel ii.
Préelôttire, t. [Anc. cout.], z. v. a. ENCLOS.
- t jur.j, z. v. a. PRÉC
IPIJT.
Préeoce , adj. Vroegrijp, vroegtijdig, vroeg;
vroege vruchten dragend. Des pais pr-s, vroege
erwten f. p1. Abricotier pr- , abrikozenboom, die
vroegrjp
e vruchten geeft. - (leg.) Enfant, Esprit
pr-, vroeg ontwikkeld kind ('t zij naar 't lqcha („m
of naar den geest). vroegrijp verstand n. Puberté
pr-, vroegtijdige geslachtsrijpheid f. (tij meisjes vóór
het le, hij knapen vóór het 1e jaar). - Cette
nouvelle est pr-, die tijding is voOrbarig. - Précocité, t. Rijpheid voor den tijd, vroege rijpheid,
onhijdige rijpheid (zoo van vruchten, als fig. van
ligchaam en geest), f; re coci te i t f.
± Préeogité, e, adj. , z v. a. PREMEDITE.
Pvécompte, rn Rekening f. met voorloopiØe af
trekking. - Précompter, V. a. Vooruit in af
rekening of mindering brengen, voorloopig aftrekken: Précornptez sur Ja sornnie les mille francs
qua vous avez recus, trek vooraf van de som de
duizend francs af die gij ontvangen hebt. - Vooraf tellen; Pr- les coups qu'on va recevoir, vooraf
de klappen tellen, (lie men krijgen zal.
S Préconception, f. [DidacL] Eerste gedachte,eerste onoverlegde opvatting t.; - ook z. v. a.
PRÉJU
GE. - Préeoneevoii-, v. a. Eene vooraf
opgevalte (fleening hebben, zich vooruit en zonder
onderzoek inbeelden, p 7' e o ne i p i t r e n. -- liet
part. passé is ook ad.: Opinions préeoncues, vooruit opgevatte meeningen t. p1., vooroordeelen ii. p1.
Préconisation, f. [H. cccl.] Bevoegdverklaring in 't pauselijk consistorie van kern, dien de
vorst tot een bisdom heeft benoemd, ree on is
tie f. - ( fig. ) Lofverheffing , overdrëvene lofspraak, dplelnelinq f. -- Préeoniser, v. a. [11.
cccl.] Den tot een bisdom benoenden persoon in
't voile consistorie voor bevoegd verklaren , p reconisd'en. -- (fig.) [laag verheffen, buitenmate
prijzen of roemen, ophemelen. - Pl - un reniècle,
een geneesmiddel sterk aanprjzen. --- [Anc. coat.]
Voor 't geregt dagen. - SE PRECON!SER , V. pr.
Zich zelven uitterniate prijzen, zijn eigen loftromliet part. passé is ook aa,).: Rernède
petter zijn.
prëconisd, sterk aangeprezen geneesmiddel n. préeoiaîseurofPréeonisateur, in. (H. cccl.]
B voegdverklaarder, ofkondiges' der bevoeqdverklarin5. - ( fig.) Loftrompetter, overdreven lofredenaar
1'réeODflaissanee, f. [Didact. ] Voorkennis t, voerloopig begrip fl, z. PRENOTION. Préconnaitre, V. a. [Diclact. ] Vooruit erkennen,
vóór elke zinnelijke waarneming kennen. - Het
part. passé is ook adj.: Véritré prdconnue, vooruit
inoeziene waarheid t.
Préeorda1, e, adj. [Anat.) Tot de maagstreek hehoarend (P/ar. in. précordiaux.)
Précurseur, m. Voorlooper, voorçanger.' St.
Jean était Ie pr- de Jieus Christ, du Messje,
Johannes was de vaorlooper van Jezus Christus,
--

-

-

.

--
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Van den Messias. - On a nomrné Jean Huss le
pr- de Martin Luther, men heeft Jan Buss den
voorlooper van Maarten Luther genoemd. - (hij
uitbreiding en lig.) Ces signes sont les pr-s de
quelque grand évènement, deze teekenen zijn de
voorboden Van eene of andere groote gebeurtenis.
Prédateur, m. Buitmaker, plunderaar in.
Prédéeéder, V. a. [Pi-at.] Vóór een ander
overlijden, eerst, vooraf sterven. - Het part. passe
is ook adj.: Femme pruchlcédée, eerstoverledene
vrouw f. - Ook subst. in . en t. Le prédécich/, La
pr-c, de eerstoverledene in. en f. - Prédécès,m.
[ Prat. ] Vódroverljden n. , liet overlijden vóór
een ander.
Prédéeessear , in. Voorganger in. (in een
ambt, bediening, waardigheid). Marcher sur les
traces de 50fl pt-, de voetstappen van zijnen voorganger drukken. - PREDECES5EURS,in. p1. Voorvaderen, voorzaten in . p1., zij, die in 't zelfde land
vóór ons leefden: 11 y avait moms de luxe parmi
nos pr-s, er was minder wee/de onder onze voorzaten, voorvaders.
Prédénonitné, e, adj. Voornoemd, vooraf genoemd (in een geschrift).
Prédestinatianisme, in. [Thiol.] Leer f.,
stelsel n. der voorbeschikking, predestinatie -leer f.
- Prédestinatieii, in. Voorstander van de leer
der voorbeschikking , predestinati a an in. Prédestination , t. Voorbeschikking, genadekeus, Cods verordinéring of verkiezing des menschen tot zaligheid of tot verdoemenis,' p r e d e 5tindtie t. - Prédestiner, V. a. Voorbeschik
ken, voorhepalen, predestinéren. Dieu a
prédesliné les élus, God heeft de uitverkorenen
voorbeschikt, voorbepaald tot zaligheid. - Dieu
avail prédestiné Moïse pour être Ie conducteur de
son peuple, God had Mozes tot geleider van zijn
volk voorbepaald. - liet part. passé is ook adj.:
Les hines prédestinées, de tot zaligheid voorbeschikte zielen. II y a des homines qui semblent
pr-s au malheur, er zijn menschen, die tot het ongeluk voorbeschikt, bestemd schijnen. - Ook als
subst.: Un prédestiné, Une pr-c, een, eene uitnerkorene, vooraf tot zaligheid bestemde. - (Loc. fam.)
II a un visage de prédestirol, hij heeft een gezigt
als een engel, een vol en blozend gelaat. - PRÉDESTINEE, f. Onvermijdelijk noodlot n., voorbeschik-

hing f. (prédestination).

Prédéteruil n ant, adj. [Théol.] Vóórbepalend: Ddct'et pr- , vóórbepalend besluit n. - Prédétermination , t. Vdórbesluit n., vóórbepaling t Van God, omtrent den wil en de daden der
menschen. - Prédétea-mitter, v. a. Den menschelijken wil vooraf bepalen (van God sprekende),
vooraf besluiten. - Het part. passé is ook adj.:
Volonté pr-c, voorafbepaalde wil in.
Prédial, e, adj. [Aim. rout.] Fondsen en erfgoederen betreffend: Rentes pr-es, renten f. pl van
fondsen en erfgoederen; grondpacht f. Servitude
pr-c, op een qoed rustend servituut of bezwaar n.
Prédeable, adj. [ Lo g . ] Toekenbaar, toe te
kennen, wat van verschillende voorwerpen gezegd,
aan onderscheidene zaken toegekend kan worden,
predicabel: Qualité pr-, eigenschap, die zich
aan verschillende voorwerpen laat toekennen. PRdDICABLE, M., Z. V. a. CATÉGOREME. - Prédi
eament, in. Toekenningsbegrip n. , eigenschap t.,
die aan een voorwerp toegekend kan worden. Begripsklasse f., afdeeling, waarin de schoolsche
wijsgeeren al de begrippen of denkbeelden plegen
Ie plaatsen (catégorie). (//g. et fain.) Il est en
bon, en mauvais pr-, hij staat in een' goeden,
kwarlen naam. Cda la ntis en rnauvais pr-, dat
heeft hem in een kwaad gerecht gebragt. - Prédieeutt, in. (dmniqr.) Predikant, prediker. (Het
woord is in Frankrijk zelden dan als schimpwoord
van de leeraars der Hugenoten gebruikt.) ± Prédcat, m. [Log. ] Toetigeningswoord n.,
de aan een voorwerp toegekende eigenschap t.,
predicaat, attribuut (attrihut). -• Prédeateur, in. Prediker, predikant, kanselredenaar in. Un pr- dloquent of Un dloquent pr-, een
welsprekerd kanselredenaar. -• (bij uitbreiding)
Verkondiger van eene of andere leer, van goede of
verkeerde stellingen: Pr- de morale, de fausses
doctrines, zedeprediker ,, verkondiger van valsche
leerbegrippen. -- Predication, t. Prediking t.,
het prediken, de kanselvoordragt t. La pr- sIc 1E-
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vangile, de prediking van 't Evangelie. ii a peu regt n., regt der tolbeambten of komraiezen, om in
de talent pour la pr-, hij heeft weinig talent voor zékere gevallen de te laag aangegeven voorwerpen
het prediken. -- Somtijds ook z.v.a. prèche,preek, voor dien aangegeven prijs te houden.
Préétablir, v. a. Vooraf vaststellen of bepaleerrede f.: Assister a Ia pr-, de preek of predikatie hooren, bijwonen. - ( fig.) La vertu de nos an- len: Pm- ía question, de vraag, het vraagstuk vooraf
bepalen. --- Het part. passé is ook adj.: Quesdeugd
onzer
voorde
cêtres est one éternelle pr-,
ouderen spoort ons onophoudelijk aan om hen na tion préétablie vooraf bepaalde vraag t.
Préexistant, e, adj. [Théol.] Vooraf aante volgen. - Prédieatriee, t. Prekende kwakerin t. - Vrouw, die over de zedeleer schrijft of wezig, vooraf bestaand: Lame est-elle pr- e au
corps? bestaat de ziel reeds vOOr het ligchaam ? is
openlijk spreekt, preekster t.
Prédietion , f. Het voorspéllen; voorspdlling, de ziel reeds vOOr 's menschen geboorte aanwezig?
Dien a cméé Ie monde de mien, et non dune mavoorvégging; voorspelde zaak of gebeurtenis, predi c tic f. Faire une pr-, eene voorspelling doen. tième pm-c, God heeft de wereld uit niets geschaSa pr- s'est accoinpile, est arrivée, zijne voorspel- pen, en niet uit eene vooraf bestaande stof. Préexistenee , f. Vroeger bestaan n., vOOrling is uitgekomen.
aanwezigheid t., vOOrbestaan. La pm- des âmes, het
Prédileetion , f. VOOrliefde, vooringenomen
heid, genegenheid, die men bij voorkeur voor iemand voorbestaan der zielen. -• Préexister , v. n.
of voor iets gevoelt, p r e d i I é c t i e t. Avoir de la Vooraf bestaan, vroeger aanwezig zijn: Lame a-tpr- pour qn. , vooringenomen met iemand zijn. Pr- clie préexisté au corps) heeft de ziel vroeger bestaan dan 't ligchaam? La droit a pméexisté is Ia
imlritée . verdiende voorliefde I.
Prédfre, v. a. Voorspullen, voorzeggen, door bi, het regt bestond reeds vOOr de wet.
Preface, t. VOOrbcrigt n., vOOrrede f. (vOOrgoddelijke ingeving, of op wetenschappelijke gronden, of door wigcheiarij of ook naar gissing toe- woordn.). II ny a pas cI'orgucil qui ne s'humilie
komstige dingen aankon igen. Les prophètes ont dans une pm-, er is geen hoogmoed, die zich in eene
predit la venue de Jésus Christ, de profeten heb- voorrede niet vernedert. - (fans.) Vooraispraak,
inleiding f.: Point dc pm-, venous au fait, geene
ben de komst van Jezus Christus voorspeld, geprofeteerd. —Pr- une éclpse de lune, eene 7naan-eklips inleiding, laat ons ter zake hooren. - [ Cath.] Invoorspellen. - Les charlatans prédisent l'avenîr, leiding f., aanvang Oer mis van den kcmnon. de kwakzalvers voorzeggen de toekomst. -- Je lui S Préfaeier, m. Voorberirtschr(jver; liefhebber
avais prétht que cela artiverait, ik had hein voor- van lange voorredenen. - Prefacioneule of
Préfatiunenle, t. (iron.) (verkiw. van prétace)
speld, dat dit gebeuren zoude.
Prédisposant, e, adj. Voorbeschikt of ont- Voorberigtje, klein voorberigt n.
+ Préfeetoral, e, adj. [Admin.] Den prefect
vankelijk makend, voorbereidend. - [Méd.] Cause
pr-e, oorzaak, die ontvankelijk, vatbaar voor eene of de prefectuur betreffend , p r e fe c t a r a a t:
ziekte maakte, voorbeschikkende oorzaak t. - Ammôtés prétectomaux,besluiten n. p1. van den prePrédisposer, v. a. Voorbereiden tot het opne- feet (z. PREFET). - Préfeetorat, in. Waarne
men van dezen of genen indruk, vooruit geschikt, digheid t. , ambt van prefect; tijdduur van zij
ambtsbediening, p re fec to r a at n. - Préfeevatbaar of ontvankelijk maken, predispo n d
ren:Son éducation le prédisposait a certains tiire , t. Gebiedsdeel, dat onder eenen prefect
vices, zijne opvoeding maakte hem voor zekere on- staat, fransch departement n.; -- waardigheid t.,
deugden ontvankelijk. - [Méd.] Ontvankelijk of ambt in. van eenen prefect; - verblijfplaats, woning t.,
bureau n. van den prefect; - tijdduur in. zijner
vatbaar voor eene ziekte maken. - Prédispo
sition, f. [relëd.] Voorbeschiktheid 1., aanleg rn. ambtsbediening t., prefectuur t. - Pr- mantime,
zee -prefectuur, kuststreek f., onder een' zeet.
ziekte,
predispositie
tot ccve
Prédit, C, adj. (en part. passé van prédire): prefect staande, zee-arrondissement n.; hoofdplaats
t. van een der vijf franse/me zee-departemenÉvène rn ent pr- , voorspelde, voorzegde, geprofe
teerde gebeurtenis t. Mort pr-c, voorspelde dood m. ten. - [ H. anc.] Naam van verschillende hooge
Prédorninanee, f. [Mëd.] Hel uitoefenen van staatsbedieningen in 't romeinsche rijk, mv. het
den meesten invloed, liet Overhand -hebben: La pr- beheer eener stad, die tegen Rome opgestaan en
du système nerveux, de bovendrijvende invloed weder onderworpen was, stedehouderschap in.,
van 't zenuwstelsel. - Prédominant, e, adj. landvoogdij, p r w f e c t u u r t. - (1 1. cccl.] haHeerschend, overkeerschend, de Overhand of 't Over- mer t. in de collegian derjezuleten en benediktjnen,
wigt hebbend, bovendrijvend, p r e d o as i n 0 r e a d: waar zich de toeziener der studien ophielden waar
Passion pr- e , Vice pr-, overheerschende , voor- hij de nalaticen bij zich ontbood.
Préférable, adj. Verkieslijk , den voorrang
naamste hartstogt, ondeugd f. Quefle est Ia qua11th pr- e de cette eau minérale ? Welke is de verdienend, de voorkeur waard, p r e fe r h b ei:
kennelijkete, voornaamste eigenschap van dat mi- La yenta est pr- P tout, de deugd is boven alles
neraal-water? - Prédominer, V. 0. Lleerschen, verkieslijk. Sa situation est heuncuse, mais clie
overheerschen, de overhand of 't overwigt hebben, West pas pr- ii Ja vdtrc, zijn toestand is gelukkig,
den meerter spelen, het hoogste gezag of den wees- maar niet boven den uwe te verkiezen. Vlrgile est
ten invloed hebben, bovendrijven, predomine- pm- P Lucain, Virgilius verdient den voorrang boren. L'inférêt le préclomiae, het eigenbelang over- ven Lucanus. - Préférabletnent, adv. B(j
heerscht hem. L'arnljition, L'avarice prddomitie en voorkeur, boven alle dingen. Aimer Dien pm- a
lui, de eerzucht, de gierigheid heeft in hem de toute chose, God boven alles beminnen. Jai choisi
overhand. 11 vent pr- partout, hij wil overal het cette couleur pm- a l'auti'e, ik heb deze kleur bij
hoogste gezag voeren. - [Cuis.] Le poivre pré- voorkeur boven de andere gekozen. - Préfédomme dans cette sauce, men proeft in die saus renee, t. Voorkeur t., voorrang m., prefe
de peper boven alles uit. - [ Méd.] La bile pré- r é n t i e. Vous aumcz Ia pm-, gij zult de voorkeur
hebben. Cicémon merite Ja pr- sum tons les orateurs,
domme en lui, de gal heeft bij hem de overhand.
Prédorsal, e, odj [Anat.] Tot den voorrug Latins, Cicero verdient den voorrang boven alle
behoorend: Région pr-c, voorruqstreek f. (Plur. in. Latijnsche redenaam s. - [Prat.] Voorrangsregt n.,
prédorsaux). -- Pi édorso-altoidien of Pré- voorrang in.: Les plus anciens cméanciei's hypothé
dorso-eervica , in. [Aunt.] Lange halsspier t. caimes out Ja pi'-, de oudste grondpandhebvers of
plegthouders hebben den voorrang, de preferentie,
(Ook als adj. : Musele pr-.)
Préérninenee, t. Voorrang m., grootere voor- zijn preferent. Instance de pm-, verzoek run de vertreffel ij k h eid, uitstekendheid, voorkeur t. Un car- deeling van eenen inboedel volgens het regt van
dinal a la pr- sur Un évèque, een kardinaal heeft vuorrang. - DE PREFERENCE, 10e. adv. Bij voorden voorrang boven (staat hooger in rang dan) keur, lief s t: Dc ces deux changes, ii a pmis celia -ui
de pi -, van deze beide ambten, heeft hij bij vooreen bisschop. - Ook van zaken: La pr- de Ja tmgédie sum Ie dmame, de voorrang van het treur- keur dit genomen. - PREFERENCES, t. p1. Bijzonspel op het drama. - Prééminent, e, adj. flit- dere bewijzen van genegenheid, Van eerbetoon, van
stekend, den voorrang hebbend, voortref/'eljker dan beleefdheid, enz. , onderscheiding t.: II est trop acandere dingen van dezelfde soort. La chamité est coutumné aux pm- , hij is te zeer can onderscheiding
Ia vertu pr-c, de liefde is deîoortre/felijkste deugd. gewoon. - Préférer , v. a. Verkiezen, liever
Préernpter, v. a. VeiOrkonpen, vóór anderen hebben of doen, de voorkeur of den voorrang gekoopen. - Benaderen. - Pr e emption, f. VOOr- ven, voortrekken, boven stellen, hoogei achten of
koop m., regt van het em st of vOOr anderen te waardéren, p refereli'en: Pr- l'utilc ii l'agméa koopen. -- [Acirnin.] Droit de pm-, benaderings bie, het nuttige boven 't aangename verkiezen of
,
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stellen. Il faut pr- la vertu aux richesses, men
moet de deugd op hooger' prijs dan de rijkdommen
stellen, men moet liever deugdzaam dan rijk zijn.
— Ook door een in/in. (met of zonder de) gevolgd:
Je préférerais mourir, plutót que de ]e trahir, ik
zou liever sterven dan herra verraden. J'aurais pré
ik zou liever thuis ge--férdestaulogi,
bleven zin. — SE PREFÉRER, v. pr. I looger geschat worden, verkozen worden: La vertu doft se
pr- à tout, men moet de deugd boven alles schatten. — Zich zelven den voorrang geven, veel eigen
bezitten: Nous nous préférons aux autres,-liefd
wij hebben ons zelven meer lief dan anderen.
Préféricule, f., [Ant., Numism.] Soort van
offerschaal f., p rw ferieu1uin n.
Préfet, m. Hoofd van eene prefectuur of een
departement in Frankrijk, p r e fe c t. Pr- maritime, zee-prefect, bestuurder van een zee-arrondissement of zee-prefectuur. P- de police, politie-prefect in het departement der Seine. -- [H. rom.]
Titel van verschillende staatsbeambten, p rw f éct u s: Pr- d'Egy late, prcefectus, stedehouder, landvoogd , gouverneur van Egypte (toen het onder
Augustus een romeinsche provincie of wingewest
was geworden). Pr- de la Hotte, vlootvoogd, bevelhebber der vloot, onder het opzigt eens consuls.
Pr- du prétoire, opperbevelhebber der keizerlijke
lijfwacht. Pr- de légion, pree fectus van een legioen
(ore bij afwezigheid van den krijgstribuun of veldeer diens plaats vervulde). Pr- de cité, stedehouder in eene stad, die hare trouw aan Rome had
geschonden en weder tot onderwerping was gebragt.- [Éeol. j Opzigter der studiën in de collegiën.
Préfiees, f pl. [Ant. rong.] Gehuurde rouw klaagsters f. pl. bij de lijkplegtigheden.
-I- d Préfigiirer (se), v. pr. Zich vooruit inbeelden of voorstellen.
% Préíinir, v. a. [Jur.] Vooraf bepalen of vaststellen (b. v. een' termijn, binnen welken iets geschieden moet.
Préfix, e, adj. Vooruit bepaald , vastgesteld:
Terijps pr-, bepaalde tijd m. — [Corn.] Lettre de
change à jour pr-, wissel m. op een' bepaalden dag
betaalbaar. Somme pr-e, bepaalde som f. — Préiixe, adj.: Particule pr-, of als subst PREFIXE , f.
[Grata.] Voorgeplaatste partikel , vooropgaande
lettergreep f. om de beteekenis van een woord te
wijzigen, voorvoegsel, p rev fi x u m n. (in tegenstelling met su:fpixe). — Préfixion, f. [Any. jur.]
Bepaalde tijdgunning, vaststelling f. van een' termijn of uitstel.
Piéfit-41raison of Préfloraison, f. [Bot.]
Toestand rei. van de verschillende gedeelten eener
bloem vóór hare ontluiking, ligging f. der bloerndeelen in den bloesemknop.
^ Pré foliation, f. [Bot.] Ligging f. der bladeren in den knop.
Prégadi, m. pl. [1-list.] Staatsraad, senaat rn.
der voos rnolige republiek Venetië.
Prégaton , m. [`eels.] Trekplaat f. tot de
vierde trekking an t gouddraad.
Pré - gazon, in [Agi °ic.] Kunstmatig weiland n.
(door bezaa4,iin{1 verkregen) . (Plur. Des prés- gazons.)
Préguant (pr. prég - nan), e, adj. [ Méd.
(alleen voorkomend in) : Souffrances , Douleurs
pr-es, heftige, dringende pijnen f. pl. — [Didact.]
Eene vruchíkiem bevattend. -- [ Gram. orient.)
Construction pr-e, soort van ellips of uitlating,
die in gedachte moet aangevuld worden. — Pré gnation, f. Zwangerschap; dragt, z. v. a. GES -

.
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Prég®astateur, m [Ant. rom.] Voorproever m. — Pré guistation , f. Het voorproeven
(der spijzen, alvorens ze op te disschee).
Prélhenseuur, adj. m. [H. n.], Grijpend, aan
insecten). — PREHENSEURS , v pr.-valend(iz.
[f1, n. j Klasse f. der vorcels, die hun voedsel met de
pooten aangrijpen. -- Préhensile, adj. [Fl. n.]
Grjpend, aanvallend (inz. van allen); -- met een'
grJpslaart. -- Préhension , f. [ Didact.] Het
grijpen of vatten; aangrijping, aanvatting f. (inz.
der spijzen om ze naar den mond te brencfen). —
[Anc. jur.], z. v. a. PRtsE. -- Préhensipède,
adj. 1 Fi. n. ) Met grijpvoeten.

Prehnite, f. [Minér.] Groene schorl m., eene
naar den overste Prehn benoemde kiezelsoort van
de Kaap, preh.niet m.
Préj uudice, rn. Nadeel, verlies n., schade, be-
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nadeeling, p r e j u d i ei e f. Porter pr- à qn., iemand
nadeel, schade aanbrengen. II a souffert un grand
pr-, hij heeft een groot nadeel, verlies geleden. Il
a obtenu eet emploi a mon pr-, hij,heett dit ambt
tol mijn nadeel verkregen. — AU PREJUDICE DE, toe.
prép. Ten nadeele van, tegen: Faire one chose au
pr- de sa parole, de son honneur, iets tegen zijn
woord, ten aadeele van zone eer doen. - SANS
PREJUDICE DE, loc. prép . Onverminderd, met voor
Sans pr- de ses droits, au droit des par--behoud:
ties, onverminderd zijne regten, het regt der partijen. --- Préjudiciable, adj Nadeelig, schade
hinderlijk. Cela est pr- a sa santé, dat is-lijk,
schadelijk voor zine gezondheid. — 5 Préj udieial, e, adj. De benadeeling betreffend, benadeedeelend. — [Jur.] mais préjudiciaux, geregtskosten, die vooraf moeten betaald worden, g e p r ein d ic i ë e rd e kosten m. pl. — Préj udiciel, le,
adj. [Prat.] Vóór de hoofdzaak te onderzoeken
en te beslissen: Question pr-le, vraag f., die vóór
de hoofdzaak moet beslist worden. — Préjudieier, v. n. Nadeelig, schadelijk zijn: La débauche
préj udicie á la santé, de losbandigheid is nadeelig
voor de gezondheid, benadeelt, schaadt de gezond
doet nadeel, afbreuk aan de gezondheid. —-heid,
[Prat.] Ne pas pr- aux droits de qn., niets aan
iemands regten ontnemen. Et sans y pr-, en dit
onverminderd.
Préj ogé, e, adj. (en part. passé van préj uger) :
Question JJr-e, vooraf beoordeelde, besliste vraag f.
Préj ugé, in. [Jur.] Voorafgaand oordeel, voor
bescheid n., vroeger gedane uitspraak f. in-lopig
gelijk geval; — voorteeken n. van den goeden of
kwaden uitslag eener zaak, voorspelling f. Cette
circonstance est un pr- en sa faveur, die omstandigheid is voor hem een gunstig voorteeken. Quand
on élargit on prisonnier a caution, eest un pren sa faveur, wanneer inca eenen gevangene onder
borgtogt loslaat, dan is 't voor hein een gunstig
voorteeken. - Opvatting f., zonder onderzoek aan
gevoelen n. of meening f.: Les bons pr-s-genom
sont ceux que le jugement ratifie quand on raisonne, de goede opvattingen zijn die, welke het
oordeel bekrachtigt, wanneer men redeneert.
Vooroordeel n., opgevatte waan m., verkeerde
vooringenomenlseid, dwaling f. C'est dans 1'enfance
que nous sommen imbus des pr-s qui retardent
Ie progrès de nos connaissances, inde kindsch-heid
worden wij doortrokken van de vooroordeelen, die
den voortgang onzer kennis vertragen. Pr- national, volksvooroordeel. — Préj uger, v. a. [Prat.]
Voorloopig oordeelen, vooraf beslissen, een, voor
bescheid over eene later te behandelen zaak-lopig
uitbrengen Pr- Ie fond, de zaak zelve buiten haar
geheel brengen. -- Pr- une question, eene vraag
voorbarig, zonder 't noodi=s onderzoek beslissen. —
(absol ) Bij gissing vooruitzien, gissen, vermoeden:
Cela ne réussira pas, `r ce qu'on peut pr-, dat zal
niet gelukken, voor zoo ver men, vermoeden mag,
naar 't zich laat aanzien. — S Préj uugiste, m.
Bevooroordeelde, een rnensch vol vooroordeelen.
Prélart , m. Soort van hennepdoek n. -- [Mar.]
Presenning, geteerde presenning f., dekkleed n. (Men
vindt ook, maar ten onregte, prélat geschreven).
Prélasser (se), v. pr. (fain.) Den prelaat
uithangen, eene hooce borst zetten, als een paauw
daarheen stappen.
Prélat, m. Titel van ieder' geestelijke, die eene
eigene jurisdictie heeft, kerkvoogd, prelaat m.
Les évêques, les cardinaux, les papes sont des
pr-s, de bisschoppen, kardinalen, pausen zin prelaten. -- dan 't roornsche hof: leder geestelijke,
die toegang tot den persoon van den paus heeft en
het violetkleurig kleed mag dragen, prelaat. —
[Mar.], z. P.RÉLART. — Prélater (se), v. pr.
Regelmatiger, maar minder gebruikelijke vorm
van SE PRELASSER . — Prélatitier, v. a. (burl.)
Tot pref; at -naken.
Prélation, f. [Jur.] Vóórtrekking f., regt n.
des voorrangs, waarbij de kinderen in de ambten
hunner vaders, boven vreemden, gehandhaafd worden, naasting f. voor' kinderen; p r e 1 á Ii e f. —
[Féod.] liegt van eenige leenheeren, om de landgoederen in hunne leenen tegen de waarde van
;

het, contract te nemen.

Prélature, f. Waardigheid f., ambt n. van
eenen prelaat, kerkvoogdij f., kerkvoogdijschap n.,
prelatuur f.
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PrÉIe, f. [Bot.] Paardestaart m.. schaafqras n.
(van de klasse der bedekt bloeijende planten) (ook
queue de clieval en clievaline qeheeten). - [I I. n. ] ,
z. V. a. PROYER. - Pr1é, e, adj. [Tech.] Bois
pr-, met schaafljras gepolijst hout n.
S Préleeture, f. [Typog.] Voora/lezing f. van
het proefblad, eer het aan den schrijeer wordt gezonden, or van de kopij, eer men ze begint te zetten.
Pi'éIes, ITfl. (pr. pié-lè) [3w.] Vooruitmaking 1. bij uitersten wil, legaal n., dat vóór de verdeeling der errenis uitgereikt wordt. - Pi-éléguer, v. a. Vooruit maken, vOOrleqatéren. 11 lui
a prélégué le jardin, hij keert hem den tuin vooruit gemaakt.
Pr4er, V. 0. [Tech.] Met schaafyras (prêle)
afv(jlen en polfjxten. - SE PRELEIt, V. pr. Met
.schaafgras gepolijst worden: Ce bois se pride illficilement, dit hout laat zich moeeljk poljsten.
Prélevé, e, wij. (en part. passé van prélever):
Frais pr-s , vooruit afgenomen of ingehouden onkosten m. p1 . Prélèvement, m. [Jur. ] Het
vooruit afkouden van een gedeelte des geheels, van
eene som vOOr de deeling van 't overige, voorafligting, vooruit/enietinq t. Ii a ie pr- dune somme
de trois cents forms, hij heeft eene som van drie
honderd gulden vooruit geligt. - Pi-élever, v. a.
Vooraf nemen of ligten, vOOr de deeling wegnemen: 11 faut pr- 259 forms pour les frais fundraires sur les trois mille forms qu'il a laissés,
van de drie duizend gulden, welke hij heeft nage
laten, moet men voor de begrafenLekoslen 9,50 gulden vooraf nemen.
Prélibation t. Voorproef f. - [Féod.] Heeren
n. op den eersten bruidsneicht, Z. CIJLAGE. --rept
-)- Fi-ijiber, v. a. Voorproeven, vooral proeven.
(fig.) Een nieuw nog niet behandeld onderwerp
aanroeren.
Préliminaire, adj. Inleidend, voorafgaand,
voorloopig, den weg banend, p r e I i m i n a i r:
Agiter, Vider one question pr-, eene voorloopige
vraag opwerpen, uitmaken. Discours pr-, inleidende rede, inleiding, voorrede 1. - Articles pr-s,
of als subsl. PREL1I1NA1nES m. p1. Voorloopige
artikelen of punten, preliminaire artikelen n. p1.,
preslimindrien of preliminairen f. pi.
Pr-s de la paix, vredes-preliminairen, voorafgaan
de punten hij een' te sluiten vrede. --- [.lur. ] Prde conciliation, voorafgaande poging to verzoenirg der partijen door den kantonreter. Prélinilnairerneut, adv. Vooraf, vooruit, z. v. a

gewonen tijd gebeurend: Vieillesse pr-c, vroege
ouderdom in. La mart pr- e dun grand homme est
un malheur public, de vroege dood van een' groot'
man is eene volksramp. — Ontijdig, overhaast,
overijld, voorbarig: Entreprise pre, ontijdige, te
vroeg aangevangen onderneming f. La nouvelle
était pr-c, de tijding was voorbarig. Préniaturénient, adv. Op vervroegde wijze; voorbarig,
ontijctiq: Ce sont des fruits cueillis pt-, dit zijn at
te vroeg geplukte vruchten. Agir pr-, overjtct, voorbang handelen. — Préniaturité, e, f. Vroeg; verhaaste of afgedwongene ontwikkehug f.; ontijdigheid, voorbarigheid f.
Prérnédittitioji , t. Voorafgaande overlegging I, voorloopig overleg n. met zich zelven: Faire
qc. avec pr-, sans pr-, iets met, zonder vooraffaand overleg met zich zelven doen. - [mr.]
Voordacht, voorbedachtzaamheid t. Avec pr-, met
voorbedachten rade. - Préiiiéditer, v. a. (doorgaans in kwaden zin gebruikt) Vooraf bedenken,
in zich zelven vooraf overleggen, bepeinzen: Pr
un crime, in zich zelven eene misdaad beramen,
van eene misdaad zwanger gaan. -- Ook als v. n.
met de gebézigd: II préméditait depuis longtenips
de faire ce mauvais coup, hij was er reeds lang
op bedacht, ging reeds tang van het plan zwanger,
om dien slechten stseeli uit te voeren. - Het pail.
passé is ook adj.: Dessein pi'émédité, voorbedacht
plan n. Action pr- e de longue main, lang tevoren
overlegde daad I
Préwerage, m. (provinc.), z. v. a. PRIMEUR.
PréFuiees, f. pi. Eerstelingen ni. en t. p1,,
eerste vruchten van de aarde of van het vee. CaIn
offrit a Dieu les pr- des fruits de Ja terre, Abel
celles de ses troupeaux, Kuïn o//'erde aan God de
eerstelingen van de aardvruchten, Abel die van
zijne kudden.. - Eerste neiging des harten, eerste
genegenheid, eerste liefde 1.: Les pr- dune árne
pure, virginale, de eerste liefde eener zuivere
maagdelijke ziel. - (fam.) Avoir les pr- dune 1111e,
de eerste liefdegunsten van een meisje genieten.
(fi g.) Aanvang ui., begin n. Je vous consacre les
pr- de mes éludes, ik wijd aan u de eerste/lagen
er stud/en. -- La tyrannic a souvent d'lseu
mijn
reuses pr-, de tirannij heeft dikwijls een' gelukkigen aanvang, begint vaak onder gunstige voortee
kenen. (Delille heeft dit woord in 't enkelv. gebé
zigd: Cette tern/re incur, pm/mice cie I'Aurore.)
Premier, ièi-e, adj. Eerste (niet opzigt tot
den tijd, de plaats, de orde of schikking, den rang,
enz.) Les pr-s ternps du monde, de eerste tijden
PREALABLEMENT.
Prélire, v. a. [Typog.] Vooraf lezen (eene der wereld. La pr-ière enfance, de eerste kindschproef. eer zij naar den schrijver gaat, het hand- held. Le pr- port de nier oil nous sornnies déharschrift, eer men 't begint te zetten). (Men zegt qués, de eerste zeehaven, waar wij ontscheept zijn.
Coenliattre en pr-i/ire Iigiie, in de eerste, voorste
liever: Lire en première).
Prélombaire, adj [Anat.] Vóór de lendenen rij vechten. Le pi'- étage dune maison, de eerste
verdieping van een huis. Le pr- prince du sang,
liggend: Région pr-, vOôrlendenstreek f.
de eerste prins van den bloede. Le pr- livre dun
Préloige, m., beter PROLONGE.
Prélu, e, adj. (en part. passé van prélire) ouvrage, het eerste ooek van een werk. Eerste,
voornaamste, uitstekendste, aanzienlijkste, gewigEpreuve pr-c, voorafgelezen proef f.
Prélude, in. [Mus.] Voorspel, inleidend spel, tigste: Ii fut ie pr- capitaiiie de son siècle, hij
prels)dium n.: Ce pianiste excelle dans les was de eerste, uitstekendste veldheer van zijne eeuw.
pr-s, die piano -speler munt in de voorspelen uit. — Racine et Corneille sont les pr-s poètes tragiques
In den smaak der preluIiin gesteld enuzijkstukje n. des Francais, R. en C. zijn de voornaamste treur(fig.) Voorbode, voorlooper a , voorteeken n.: speldichters der Franschen. La pr-ière bi de i'état,
Les frissons sont les pr-s ordinaires de la Iièvre, de eerste, gewigtijste staatswet. Le pt- devoir de
de huiveringen zijn de gewone voorboden, voortee- I l'homrne, de eerste, voornaamste pt/pt van den
kens van de koorts. Le combat de Quatre-liras mensch. - Eerste, noodzakelijkste, onmisbaarste.
fut Ie pr- de la bataille de Waterloo, 't gevecht onvermijdeljksie : Subvenir aux pr-s hesoins
hij Q. was het voor.cpel, de voorlooper van den dune familie, in de eerste of noodzakelijkste beveldslag van W. - Préludei-, v. n. Een voor- hoeften van een huishouden voorzien. - Eerste,
spel maken, vooraf svelen, p r e t u d t r e n: Ii est vorige, vroegere: Becouvrer sa pr-ière santé, zijne
vorige gezondheid tersegh'rj:en. Tout est remis
long-temps h pr-, hij maakt een lang voorspel.
Eenige tonnen vooraf zingen: II prélude pour pren- dans son r- état, alles is weder in zijn' vroegeren
Ire son ton, hij preludeert om den toon te vatten. toestand gebrayt. — Eerste (als eeretitel, aan som- In den smaak der preluditn voor de vuist mige bedieningen verbonden): Le Pl - médecin da
iets spelen. -. (Ipj.) Inleiden, voorbereiden; beproeroi, de eerste geneesheer des koninys. Le pr- prè
ven, bij wijze van proefneming iets doen: Pr- a si lent du tribunal, de eerste voorzitter van 't geune bataille par des escarinouches, een' veldslag regtshof. - Le pr- consul, de eerste consul (I todoor schernsutselingen voorbereiden. Ces petites naparte). — Ook gebëzigd van 't begin, de eerste
réforrnes préludaient aux grands cbangements schets, het ontwerp van zékere dingen: Confler au
qu'il lit depuis, deze kleine verbéteringen waren papier ses pr-ières idées, zijne eerste denkbeel't voorapel of de proifneminqen van de groote ver- den, aan 't pojiie-i' toevertrouwen. Ii na pas Ja
pr-ière teintnre de cette science, hij kent de eeronderinqen, die hij naderhand maakte.
Prérnaturé, e, adj. Te vroeg rijp, vroeg rijp 1 ste gronden of beginselen van die wetenschap nog
e, veJOr den ge- I niet. — Z. oak CAUSE, I(TOUIIIM, FOIS, INSTANCE,
of ontwikkeld. Fruit pr-, vroegrjp
wonen tijd gerjpte vrucht f.' ( fig.) Esprit pr-, LIEU, MAT1èSIIE, MISE, MOBILE, MOUVEMENT, NE,
vroeg ontwikkeld verstand n. - Vroeg, vóór den 1 NOMBRE, OCCUPANT, PR1S. — [Géom.] Figures
-
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pr-ières, eerste, enkelvoudige figuren (die niet in
eenvoudiger figuren verdeeld kunnen worden, zoo
als de driehoek en de driezijdige pyramide).
Ook als subst.: Eerste: Le pr- qui versa des larmes fut un père malheureux, de eerste, die tranen startle, was een ongelukkig vader. — (Loc.
prov.) 11 vaut mieux être le pr- de sa race que
Ie dernier, 't is béter de eerste van zijnen stam,
dan de laatste te zijn: 't is beter zich door eigen
verdienste te verheffen, dan den roem zijner voor
zijn' persoon te laten uitsterven. — Le-vaderni
pr- venu, de eerstkomende, de eerste de beste.
Confier ses secrets au pr- venu, zijne geheimen aan
den eerste den beste toevertrouwen. — Eerste verdieping f. I-labiter un pr-, eene eerste verdieping
bewonen. — [Jeu.] Gedeelte der kaatsbaangallerij,
dat het digtst bij de koord is. — [Litt ] Eerste gedeelle van het zamengestelde woord eener charade:
Mon premier est on oiseau, mon second on meuble. - [Mil.] Battre un pr-, den veldrnarsch slaan
(battre aux champs, z. CHAMP.) -- (Loc. prov.)
Nous étions cent, sans compter le pr-, wij waren
zeer talrijk. — Premier wordt met het lidwoord
ook in bijwoordeljken zin gebruikt: mm se jeta dans
J'eau la tete la première, hi wierp zich met het
hoofd vooruit (or naar beneden) in 't water. 11 est
venu au monde les pieds les pr-s, hij is met de
voeten vooruit in de wereld gekomen . -- PREMIE RE, f. LTypog.] Eerste proef f. of proefblad n.,
eerste aftrek m. van den lettervorm: Lire one pr-,
of Lire one feuille en pr-, eenti eerste proef lezen.
C6té de pr-, vorm m. of zijde I. van 't vel druks,
waarop de eerste bladzijde komt, buitenvorm, bui
tegenstelling met c®té de deux, binnen--tenzijd(
vorm, binnenzijde). — PRE MIERES , f. pi. Eerste rij f.
loges in eene schouwburgzaal. — In dezen zin ook
in 't enkelv.- Loner une première, eerre loge op
de voorste rij afhuren. — PREMIERS, M. pl., of
PREMIERES, f. pl. [Jeu] De eersten, de vijf eerste,
door denzelfden speler gemaakte slagen of trekken
in 't omberen e. a. kaartspelen. —Premièrement, adv. Eerstelijk, in de eerste plaats, voor
Faisons pr- potre devoir, ensuite nous pour--erst:
rons sortir, laat ons eerst onzen pligt doen, ver
kunnen wij uitgaan.
-volgens
Premier-né, m. Eerstgeborene m., eerstgeboren kind n. z. ook NE. — (Van een meisje spreker de, zegt men niet la première-née.)
Prémisses, f. pl. [Log.] De voorafgaande of
2 eerste stellingen eener sluitrede, p rw m is s e n I. pl.
Premnade, m. [H. n.] Dubbelgevlekte klipvisch., premn.as m.
rémoiutrés, m. pt. [H. rel.] Premonst'raténsen ni. pl., monniken tiener geestelijke orde,
door Sint Norbert in 212ií gesticht, zoo genoemd
naar het hem door den hemel aangewezen weiland
(pré montré), waar het eerste klooster moest gebouwd worden.
Preniotion, f. [Théol.] Werking van God op
den wil, zonder dat daardoor de vrijheid van den
wil verloren gaat.
5 Prénmosirant, m. [Prat.] Eerst overledene m.
Prénu inir, V. a. Uit voorzorg wel toerusten,
verzékeren, wapenen, verschansen: Pr- qn. contre
le froid, la faim, iemand tegen de koude, den honger wapenen. --- (fig.) mm faut le pr- contre la sé
duction, men moet hem tegen de verleiding wapen — SE PREMUNiR, v. pr. Voorzorgen nemen,
zich wapenen, zich toerusten: 11 s'est prémuni
contre les accidents de la fortune. hij heeft zich
tegen de ongevallen der fortuin gewapend. — Het
part. passé is ook adj.: Un coeur pr- contre la
seduction, een toten de verleiding gewapend hart n.
-

i, PI'émunissernent, m., of réinuni-

tion, f. [Didact. ] Het nemen van voorzorgen,
wapening f.
Prenable, adj. Neembaar, inneembaar, winbaar. Une ville pr-, eerre stad, die veroverd of ingenomen kan worden, eene winbare stad. -- (fig.)
it West pr- ni par or, ni par argent, hij is noch
door goud noch door zilver te winnen, om te koopen. te verleiden.
Pr en ant, e, adj. Nemend, ontvangend. —
[Fin.] Partie pr-e, ontvangende partij f., ontvanger ni. — Carême pr-, z. CARE ME-PRENANT. —

[H . n. j Queue pr-e, grjpstaart m. (als die van
vele apen) .
Prennanthe, f. [Bot.] Knikbloem, p r e n. an-

---
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t h i s f. Pr- des murs of Pr- murale, muurknikbloem. Pr- à feuilles étroites, biesvormige knikbloem.
Prendre, V. a. Nemen, aannemen ('t zij met
de hand of op eene andere wijze), vatten, aanvat
grijpen, aangrijpen, opnemen, opvatten. Pr--ten,
une epee, un baton, une pierce, eenen degen, eenen
stok, eenen steen grijpen. Pr- les rènes de l'emnpire, le limon des affaires, de teugels van 't bewind, het roer der zaken aangrijpen. Pr- en main,
ter hand nemen, besturen. --- Pr- les armes, de
wapens opvatten. Pr- la plume , z. PLUME . — Prqc. avec les dents, iets met de tanden aanvatten.
Pr- de lean á la rivière, water uit de rivier scheppen of putten. L'éléplhant preod les objets avec
sa trompe, de olifant vat de voorwerpen rnet zijnen snuit aan. - Aantrekken, aandoen, omdoen, omslaan, opzetten: Pr- son habit, son manteau, ses gants, son chapeau, zijnen rok aantrek
zijnen mantel omdoen of omslaan, zijne hand--ken,
schoenen aandoen of aantrekken, zijnen hoed opzetten. — Pr- le deuil, le froc, l'hai^it, le petit
collet, l'épée, la cuirasse, le bonnet, etc., z. DEUIL ,
FROC, HABIT, COLLET, EPEE, CUIRASSE, BONNET,

etc. — Pr - femme, trouwen (zonder bijbegrip van
keuze). Pr- une femme, eene vrouw nemen, kiezen. . Nemen, wegnemen, medenem,en ('t zij
uit voorzorg of behoefte, met geweld of list); zich
meester anaken, innemen; gevangen maken; vangen;
aanvallen, aantasten; overvallen, verrassen, betrap
Pr- un fusil pour aller á la Chasse, een ge--pen.
weer nemen, ore op de jacht te gaan. Les brigands
lui ont pris jusqu'è sa chemise, de roovers heb
hein alles tot op het hemd toe ontnomen, hebben-ben
hem naakt uitgeschud. Le renard a pris les plus
belles poules du poulailler, de vos heeft de schoonste hoenders uit het hok gestolen. — Pr- une ville
d'assaut, eene stad stormenderhandld innemen. bemagtigen. — Pr- qn. au collet, an bras, iemand
bij den kraag, bij den arm vatten. — Pr- de (of
par) force one fille, een meisje verkrachten. Pr1'occasion aux cheveux, z. CHEVEU. -- Pr - on vo leur, eerren dief grijpen, vatten. Pr- dix mille hornmes sur l'ennemi, tien duizend man op den vijand
gevangen maken. Pr- un eerf, on lièvre, des perdrix. un brochet, een hert, een' haas, patrijzen,
een' snoek vangen. Le furet a pris trois lapins,
het fret heeft drie konijnen gevangen. Pr- l'ennemi en flans, par derrière, den vijand in de flank,
van achteren aanvallen, aantasten. aangrijpen. —
(fig.) Pr- qn. au piége, iemand in den strik vangen. Elle a pris ce jeune homme dans ses filets,
zij heeft dienjongeling in haar net weten te Erggen. Z. ooi DELIT, DEPOURVU, FAIBLE, FAIT, TREBUCxET. Pr- qn. par ses propres paroles, iemand
bij zijne eigene woorden vatten. Nemen,
een' prijs vragen; voor een' zékeren prijs nemen,
koopen: Ce maitre de langue prend deux francs
pour la lecon, die taalmeester neewt twee francs
voor de les' Je prends tout sela pour dix francs,
ik neem dit alles voor tien francs. - La longue
francaise a pris beaucoup de mots du Latin et du
gres, de fransche taal heeft vele woorden aan 't
latijn en grieksch ontleend. — (fan.) Je n' - grands,
ni n'y mets, ik doe er niets af noch bij: ik vertel
de zaak zoo als zij is; ook: de zaak is mi geheel
onverschillig. — (fig. at faro.) Pr- sa bonne part
de plaisir of de la fête, zijn hartje ophalen, zich
veel vermaken. tremen; op zekere voor
gebruik nemen: Pr- un logement, Bene-wardeni
woning huren. Pr- one somma a intérèt, Bene som
op interest nemen. Pr- un intérêt dans une entrepri„e, een aandeel in Bene onderneming nemen. —
Pr- une resolution, on parti, een besluit nemen.
Pr- on expédient, een hulpmiddel aangrijpen. Prdes macares, maatregelen nemen. Pr- ses precautions, zijne voorzorgen nemen. Pr- Ie parti de qn.,
iemands partij kiezen. Pr- son panti, zijn besluit
nemen; ook: zich onderwerpen aan 't geen gebeuren moet. Pr- le panti de la robe, de l'épée, de
l'Eglise, regtsgeleerde. krijgsman, geestelijke worden. Pr- les ordres, les ordres sacrés, den ceestelijken stand omhelzen. Pr- parti poor of contre qn.,
partij vóór of tegen iemand opvatten. Pr- parti
avec qn., in iemands dienst treden. Nemen,
aannemen, ontvangen: Prenez can pour votre
peine, neem dit voor uwe moeite. Houden, beschouwen als aanzien voor: Pr- qn. pour un sot,
iemand voor een' zot houden. Pr- une personne
:
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pour une autre,
- Pr- qn. pour une dupe, iemand als onnoozel, als
ligt te bedriegen beschouwen. Pr- qu. pour dupe,
iemand misleidere of om den lain leiden. - ( fum.)
Pr- pour 1)00, pour argent comptant, voor goede
een woord als een verwijt opvatten. Nemen,
nuttigen, gebruiken, zich toedienen: Pr- des ahments, spijzen gebruiken. Pr- une bouche de pain,
een' mondvol brood nemen of nuttigen. Pr- nn remède, un Pain, een geneesmiddel, een bad gebrui-

Pr- du thé, clu café, du chocohat, thee, koffij, rhocolaad drinken. Krijgen, zich op den hals
halen: Pr- Ia fidvie, de koorts krijgen. La fièvre
la pris, hij heeft de koorts gekregen. - ( fig.) La
geur la pris, de schrik heeft hem bevangen. La
coidre he prit, hij werd toornig. - ]Vemen
(een 'weg), inslaan. Pr- ha route dune vihie, den
weg naar eene stad inslaan. Pr- le phus hong of

nez par in, par ha, ga hier heen, daar heen. Pr- ha vole da chenn de Ier, of enkel Pr- he cliemin de fer, met den spoorweg vertrekken of relzen, zich van den spoortrei.n bedienen. z. ook naden goeden, verkeerden weg inslaan of opgaan. Prins voles de ha douceur, den zachten weg inslaan:
zachte maatregelen aanwenden. Pr- a travers hes
doorzetten. Pr- he pas sur qn. , iemand voorgaan.
- Opvatten, begrijpen, verstaan: Pr- mal he
sans dun auteur, den zin van eenen schrijver verkeerd opvatten. 11 prend tout en rnah, hij vat alles
kwaad op. Pr- qc. en P0mw, en mauvaise part,
sets goed, iets kwalijk opvatten. Vous avez mal
pris ha chose, gij hebt de zaak kwalijk begrepen,
'verstaan. Vous prenez tout en riant, gij vat alles
'in scherts op. 11 ne faut pas pr- toujours les rhoyes a ha hettre, men moet niet altijd de dingen letterlijk opvatten. z. ook CONTREPOIL. - ( fans.)
Prenez qua je n'aie nan dit, neem aan, onderstel,
dat ik niets gezegd heb. - (fam.) Ott avez-vous
pris ceha? waar haalt ge dat van doan? hoe komt
U dat in 't hoofd? - Pr- une posture, une attitude, eene houding aannemen. z. ook cci, IR,
HAUT (adj. et adv.). Prendre wordt met nog
iele andere substantieven, t zij met of zonder lidwoo'i - d verbonden, b. v. Pr- haleine, adem halen.
Pr- patience. geduld nemen, geduld hebben. Prcouleur, kleur krijgen. Pr- som, zorg dragen. Printérèt, belang stellen. Pr- naissance, een' aanvang
nemen, ontstaan. Pr- garde, oppassen, zorg dragen, opletten, in acht nemen. Pr- ha défense de
qn., iemands verdediging opvatten. Pr- de h'ahiection pour qn. , genegenheid voor iemand opvatten.
Pr- qu. en babe, en horreur, haat, afschuw voor
iemand opvatten. Pr- de l'âge, jaren krijgen, oud
worden. Ce cheval a pris ring ans, dat paard is
'in zijn vijfde jaar. Pr- du venice, een' Pikken buik
krijgen. Pr- sas avantages, Pr- avantage dune
chose. partij van iets trekken. Pr- les avis, les
voix, de gevoelens, (le steinnien opnemen. Pr- one
chose a coeur, eene zaak ter harte nemen. Pr- one
chose en considération, iets in aanmerking, in
overweging nemen. Pr- les hsomrnes comme us
soist, de inenschen nemen zoo als zij zijn, Pr- congé de go., afscheid van iemand nemen. Pr- conseil
de qn. , iemand raadplegen. Pr- du déhai, do temps,
uitstellen. Pr- he dessus. er weder bovenop komen,
zijne gezondheid, krachten, enz. terugkrijgen. Prhangue, berigten inwinnen. Pr- ha parole, het woord
opvatten, beginnen te spreken. Pr- (ha) parole de
qn. , iemands woord of toezegging nemen. Pr- de
ha peine, zich moeite geven, zijn best doen. Veiiil

van te gaan zitten. - Pr- qn. au mot, iemand bij
't woord vatten. Pr- un engagement, eene verbindtenis aangaan. - Pr- qn. en pith, medelijden met
iemand krijgen; ook: minachting voor iemand opvatten. - Pr- son mal en patience, zijn leed met
rust nemen, rusten. - Pr- sa source, zijn' oorsprong nemen, ontspl inqen: La Seine prend sa
source a Saint-Seine, de Seine neemt haren oorsprong te Saint-Seine. - Pr- a témoin, tot getuige
nemen. - Pr- son temps, zijnen tijd nemen, zich
-
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niet haasten; ook: zijnen tijd waarnemen, het geschiktste oogenblik kiezen. Pr- ie temps de ga. , op
een' gelegen tijd bij iemand komen. - Pr- he haut
ton, Le pr- sur he haut ton , een' hoogen, trotschen
toon aannemen, bond spreken. - Pr- ha grande
(of haute) main dans one affaire, het voornaamst
bestuur over eene zaak in handen nemen. - Prqc. sur 501 of sur son compte, iets op zich nemen,
iets voor zijne rekening, zijne verantwoording nemen. Pr- trop sur sol, te veel op zich nemen. (Men zie dit werkwoord nog met versçhillende wijzigingen van beteekenis gebruikt bij ELAN, ÉPOUMOBS, noucna, duEvilE, VERT, PIED, LEVE, GRE,
LIT, GRIPPE, DEPOURVU, enz. {Escr.j Pr- sur

Ie temps, zijne tegenpartij vooruit zijn, haar voorkomen. Pr- le défaut dun mouvement, dune attaque, gebruik maken van een' snisslag, van een'
strijkt op den grond nedei'. -- [Jeu] Jouer sans
pr-, zonder te koopen, zonder te ruilen spelen,

sans prendre spelen. Pr- sa hisque, z. BISQUE
(ook fig.) Pr- sa revanche, z. IIEVANGI-IE. (ook fig.)

dents, de tweede tanden krijgen. - ( fig. et fain.)
Pr- ha cinquième rime, de manen en den zadel
grijpen (om niet van 't paard te storten). Pr- de
val), zich van een' steen , paal of iets dergelijks
bedienen, om gemakkelijker te paard te stijgen. Ce
op eens in den galop aangesprongea. - [Mar.] Pr-

lading, troepen, passagiers innemen. Pr- he vent
sur un bktiiient, den wind aan een sc/tip ontnemen Pr- ha iner, zee kiezen, in zee steken. Prhe large, z. LARGE (ook fig.) Pr- terre, zich aan
de kust verkennen. Pr- port en quelque terre, ergens voet aan wal zetten, ergens landen. Pr- hanteur, Pr- Ia hauteur da soleil, hoogte, zonshoogte
nemen. Pr- des ns, reven, reven innemen of inste.elagboeg op den wal aanleggen. Pr- ha bordëe da
large, eenen gang op zee aanleggen of leggen. Prles amures sur he bord, de halzen toeleggen. Prone bosse, z. BOSSE. Pr- vent devant, den wind
voorin krijgen, wenden. Pr- chasse, het gevecht
ontwijken, vlugten. Pr- le fond avec l'ancre, ten
anker komen, ankeren. L'ancre a piis fond, het
anker houdt (in den grond) , - [Véner.] , z. BUISSON, CHANGE.

- (Loc. prov.) On salt qui hon

quitte, on ne salt pas qui hon prend, alle verandering is geen verbitering. Pr- saint Pierre pour
saint Paul, het cciie vooi 't andere aanzien, zich
vergissen. (z. soortgelijke zegswijzen op CORBEIL,
-

se vend, wie geschenken aanneemt of geld te leen
neemt, maakt zich daardoor afhankelijk. z. ook
men zou haar met geene tang aanvatten: zij is de
morsigheid zelve. Pr- le tison par oil 11 brûhe, cane
zaak geheel verkeerd, van de nadeeligste zijde aanvatten. Pr- an rat, zijn doel missen, bot vangen.
PIIENDRE, C. n. Wortel schieten, wortel vatten:
Cet arlire prend, die boom schiet wortel. - (fig.)
boek, dat tooneetstuk heeft geen bijval gevonden,
heeft geen opgang gemaakt. Cette plaisanterie
était de trap mauvais godt pour pr-, die scherts
was te smakeloos om oi te gaan. Ce jeune homme
prend hen dans Ie monde, die jongeling maakt
opgang in de wereld, weet zich in de wei-eld goed

a den, 't is een man, die nergens belang in stelt.

- Indruk maken, werken, vatten: Cette odeur
prend au nez, die geur stijgt, vliegt in den neus,
doet den neus gevoelig aan. Les vdsicatoires prennent sur ha peau, de trekpleisters vatten of hechten zich op de huid. - Bevriezen, stotten, stremmen: Si le froid continue, Ia rivière na tardera
pas ii pr-, indien de kotede aanhoudt, zal de rivier
eveldi'a bevriezen, toevriezen. Le halt commence a
pr-, de melk begint te stremmen. - Krijgen, in de
gedachte krijgen, in zich voelen opkomen: L'envie
lui prit d'ahler a Paris, hij kreeg lust one naar
Parijs te gaan. - Ook als v. iinpers. in deze beinval, acne grit. 11 lui prit on mal de dents, hij
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kreeg tandpijn. - Pr- a, zich mededeelen aan: Le geval gevoelen n., vooroordeel n., vooringenomenfeu a pris a un magasin, de brand heeft zich aan heid, bevangenheid f.: Juger sans pr-, zonder voorin
een magazijn medegedeeld. Le feu prend a l'al- genamenheid, onbevangen oordeelen. - Préoeeucool, liet vuur doet den alkottol ontbranden. - per, v. a. Geheel en al den geest bézig houden:
Pi- sur, afnemen, sparen: Pr- sur sa nourriture, Cette idée le préoceupe continuellement, dat denkvan zijn eten sparen. Pr- sur son sommeil, van beeld boeit al zijne aandacht, hij draagt dat denkzijnen slaap afnemen, zijn' gewonen slaaptijd be- beeld onophoudelijk bij zich. - Voaroordeelen inkorten. Ii prend sur son nécessaire pour donner boezemen, vooringenomen maken, voarinnemen. Un
aux pauvres, hij be/sort zich in 't noodzakelijkste, homme aisé a pr-, een man, die zich ligt laat voorhij zuinigt op zijne eerste behoeften uit, oat aan innemen. - SE P1IÉ000UPEII, v. pr. Het hoofd vol
de armen te kunnen geven. - (Loc. adv.) A ijien van iets hebben. - Vooringenomen zijn. - Het
pr-, A tout pr-, alles wel ingezien, beschouwd of part. passé is ook adj.: Esprit prëoccupé, voorinoverwogen: A tout pr-, in vertu est le plus stir genomen, bevooroordeelde geest in.
moyeii d'être heureux, alles zaaien genomen, alles
Préoenlaire, adj. VOÖr het oog geplaatst.
wei ingezien, is de deugd het ze/eerste middel om
Préonanthe, in , Z. PRENANTHE.
gelukkig te zijn. - (fain.) Bien vous en a pris de
Préopinaiat, m., -e, f. Eerslstemnaende m.
dire cela, 't was een goede inval, een gelukkig en f., vôdrstemmer ro. Je suis de l'avïs du pr-, ik
denkbeeld van u, dit te zeggen. z. ook BIEN.
ben van de meening des voorstemmers. - Préopination , t. Het voörstemmen, stemming f.
SE PRENImE, V. pr, Zich hechten, blijven haken
aan iets: La robe de cette liiie sest prise Ei un voor een ander. -- [ Méd.] Twijfeling, onzekercl ou, aux ronces, de jurk van dit meisje is aan heid f. des geneesheers omtrent de ziekteteekenen.
eest' spijker, aan de struiken blijven hangen. - - Préopiner, v. a. Vóôrstemmen , het eerst
Bevriezen, stremmen, stollen, verdikken: La rivière zijne elena uitbrengen.
se prend, de rivier bevriest, vriest digt of toe. Le
Préordinatioii , Préordonnanee, f. Voormit se prend, de melk stremt. Ce sirop se prend, af gemaakte schikking, voorloopige régeling f. die siroop wordt dik. - Zich laten opvatten of Préordonner, v. a. Vooraf beschikken of regeverstaan, opgevat, opgenomen of begrepen wordén: len, voorbeschikken.
Ce mot pent so pr- diversement, dat woord kan
Préparage, in. [Tech.] Toebereiding f. tot
verschillend opgenomen worden. - ( fig Ne savoir een werk. - Préparant, e, adj. Toebereidend:
ott se pr-, niet weten aan wien of waaraan zich [Anat.] Vaisseaux pr-s, toebereidende zaadvaten ii.
te houden, tot wien de toevlugt te nemen. - Se Pl. - Préparate, f. [Anat.] Voorhoófdsader t.
laisser pr-, zich laten bedriegen of beet hebben. - (veine faciale). - Préparateur, in. [Didaet.]
S'y prendre, het aanleggen, dit of dat middel ge- Toebereider, gereedmaker; inz. hij, die bij schei- of
brui/een: Ii s'y est pris adroiternent, gauchement, natuurkundige lessen het nooclige tot de proefne
hij heft dat handig, lamp aangelegd. Ne savoir itingen in gereedheid brcagt, p rwparcl t a r, p ecomment s'y prendre, niet weten hoe men 't zal pai'cmnt ni. - Prépai'atif, in. (doorgaans in
aanleggen, wat men zal aanvangen. - Se prendre 't meerv. gebruikt) Toebereidsel n., toestel in., toea, beginnen; ook: zich laten vangen. Ii se prit ui rusting, toebereiding f. Ne pas faire le moindre
pleurer, a rire, hij begon te u'eenen, te iagchen. pr-, niet de minste toebereiding maken. Faire de
- Le renard s'est pris au piëge, de vos is in den grands pr-s pour une fête, groote toebereidsels tot
strik gebogen. - (fig.) L'innocence se prend aux een feest maken. Cette opération deinande de grands
piëges de lamour, de onschuld laat zich in de pr-s , deze operatie vereischt groote toerustingen.
strikken der liefde vangen. - Se prendre a qn., - Prépawatioii, f. Het bereiden, voor- of toeiemand aanranden, uittarten. Sen prendre a qn., bereiden; voorbereiding; toebereiding, toerusting,
iemand de schuld geven, iemand iets wijten. - aanstalte, p repard tie f.: Prêcher sans pr-, zonVous na vous en prendrez pas è moi, gij zult der voorbereiding, onvoorbereid spreken. Tante sa
mij hiervan de schuld niet geven. Ii na faut pas vie a étë nile pr- a Ia mart, zijn geheele leven is
nous en pr- a lui, mais è nous, 5l l'affaire a eene voorbereiding tot den daad geweest. Pr- a Ia
mal tourné, wij moeten niet hem, maar ons de communion, voorbereiding tot het avondmaal. Prschuld geven, toekennen, wanneer de zaak een' a la masse, voorbereiding tot de mis. - La pr
slechten keer genomen heeft, kwalijk is afgeloopen. des peaux, de bereiding der huiden. La pr- des
Je men prendrai a vous de tout ce qui pourra ar mets, de bereiding der spijzen. - In bijzonderen
river, ik zal mij aan u houden, u de schuld zin: Zamenstelling van een geneesmiddel; het zageven van alles wat er mag voorvallen. C'est votre naengestelde geneesmiddel zelf, preparaat n.
faute, prenez-vous en a vous-même, dit is uwe La pr- dune potion, het klaarmaken of toebereischuld, wijt het alleen aan u zelven. - Se pr- d'amitié den van een drankje. Les pilules, les potions, etc.
pour qn. , vriendschap voor iemand opvatten. Ils sont des pr-s pharmaceutiques, de pillen, drankjes,
se smit pris de paroles, de hee, zij hebben waar- enz. zijn apothekers-preparaten of bereidingen. den of een' woordentwist met elkander gekregen. Pr- anatorniqne, kunstmatig toebereide mensche- Se pr- de yin, zich dronken drinken, zich een' ljke of dierl(ke ligchaamsdeelen, anatomische preroes drinken.
paraten. -- [Dess., Peint.] Schikking der schaduPLIENDRE, fl1. Het nemen: Avoir le pr- on le
wen en halve tinten zonder ineensmelting, ten einde
laisser, de keus hebben. - -i-- Au fait at an pr-, het effect algemeener te maken. - Pi-éparatoiop 't oogenblik van handelen.
re, adj. Voorbereidend, voorafgaand, voorioapiçj,
Preøeuv, ni., -euse, f. 1\'einer m., neem- inleidend: Cours pr-, inleidende of voorbereidende
sier f., gebruiker m., gebruikster f. Pr- de taMe, cursus fl1. of lessenreeks f. - [Jur.] Jugement pr-,
tabaksnuiver; tabakrooker. Preneuse de café, de voorbereidend gewijsde, prep ar a t o r vonnis n.
thé, ka[fij- , theedrinkster. - Pr- de villes, steden- Adjudication pr-, voorloapige toewijzing t. La quesveroveraar, stedeninnemer. - Pr- d'oiseaux a Ia tion pr- fut abolie par Louis XVI., de voorloapige
pipée, vogelvanger met het lokfluitje. Pt'- de tan- pijniging werd daar Lodewijk XVI. afgeschaft. pes, mollenvanger. Pr- de poissons, vischvanqer. I Math.] Proposition pr„ voorbereidend of inlei- [Prat.] Le bailleur et le pr-, de verhuurder dend voorstel D. - PREPARATOIRE, in., Z. V. a.
en huurder. (In dezen zin heeft het woord geen PIIEPARATIF.
vrouwelijk). - Ook als adj. gebruikt: [Mar.] Vaìs
Préparer, v. a. Bereiden, toe-, voorbereiden,
sean pr-, prijsmaker m., schip, dat eenen prijs toerusten, gereed, klaar maken , p r e a r é r e n:
heeft gemaakt.
Pr- un diner, een middagmaal bereiden, klaar maPrénom, in. Voornaam, doopnaam m. Le pr- de ken. P- le terrain, den grond toebereiden. Pr- une
mon hIs ainé est Louis, de voornaam, doopnaam médecine, eene artsenij bereiden. Pr- de Ia viande,
van mijnen oudsten zoon is Lodewijk. César por- vleesch toebereiden. - (fig.) P- une surprise a qn.,
t it Ie pr- de Cams, Ccesar droeg den voornaam iemand eene verrassing voorbereiden. P- les voies
Cajus. - PrénoiliBiler, v a. Tot voornaam ii qn., iemand den weg banen. Cda liOli5 prepare
geven: On la prénommé Pierre, men heeft hem de grands malheurs, dat bereidt ons in de toeden, voornaam Pieter gegeven
komst groote onheilen. Pr- qn. a line manvaise
Prénotion, f. [Diclaet.] Voorloopig begrip, nonvelle, iemand op eene kwade tijding voorbereivoorbegrip, voorafgaand denkbeeld n.
den. - SE PREPARER, v. pr. Zich gereed of klaar
Pre occupati on , f. Geheele ingenomenheid maken, zich bereiden, zich toerusten, zich schikken,
van den geest met een of ander denkbeeld, uitslui- zich op iets gevat, gewapend, voorbereid houden,
tend op één punt gerigte aandacht f. - Vooraf op- zich preparéren: L'ennemi se prépare an corn)
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bal, de vijand maakt zich. gereed tot het gevecht.
I1 se prépare pout' un voyage, hij rust zich toe,
maakt zich gereed tot eene reis. - Un otage e
prép
are, er komt een onweder op. Het part.
passé is ook adj.. Appartement préparé, klaar jemaakt vertrek m Un homme pr- a tous les évènements, een op alle voorvallen gewapend of voorbe
reid man.
Prépoiidérance, t. Overw ipt a. - [Artill.]
Pr- dune Imuche a feu , broekzwaarte f. (fig. Overwiyt n. , meerderheid in aanzien , gezag, invloed, enz. Ce ministre a la pr- au consell , deze minister heeft liet overwiqt in den
raad. - Ook van zaken qebézigd : Cot avis a
in pr- , dat gevoelen drijft boven. - Prépondérant, e, adj. Zwaarder wegend (in dezer eigenlijken zin niet in gebruik); overwegend ., overire//end, beslissend. Voix pr-e, beslissende stem f.
Raison pr-e, beslissende, overhalende rede t. S Prépondérer, v. n. Zwaarder wegen, den
meester invloed uitoefenen.
Préposé, e, adj. (en part. paved van prposac): Commis Pr- a Ja recette dun impôt, ambte
naar, aangesteld tot de ontvangst eener belasting.
- Ook als subet. gebruikt: Les pr-s de in douane,
de ambtenaren, kommiezen van liet tolkantoor. Préposer, v. a. Aanstellen, het op- of toezigt
over iets geven, aanbetrouwen, het bewind geven.
On la prdposé it l'entretien des cliemins, men
heeft hem tot het onderhoud der wegen aangesteld.
Pliaraon préposa Joseph sur toute lEgypte, P/iarao gaf aan Jozef het bewind over geheel Egypte.
Les dvêques soot préposés sur les dglises, de bisschoppen zijn over de kerken gesteld.
Prépositif, ive, adj. [Gram.] 17oor! plaateen: Particule p-he, z. PARTICULE. - Den aard
van een voorzetsel hebbend: Locution p-ive, prepositieve uitdrulikieg. z LOCUTION. - Préposition, f. [Gram.] Voorzetsel n. , prepositie f. Pr- ins€ipaialile , onscheidbaar voorzetsel a. - Prépositionnel, le, adj. [Gram.]
Tot het voorzetsel behoorend. - Prépositionne ll ement, adv. Bij wijze van voorzetsel, als een
voorzetsel: Employer un adverbe pr-.
Prépotence , f. Alleenheersc/tende magt,
hoogste inagt, overmagt f.
Prépuce, rn. [Aunt.] Voorhuid f. - Préputial, e, (pr. t=c) adj. Tot de voorhuid behoorend.
Prérogative, t. Voordeel, aan zekere waardigheden verbonden voorregt 1., ii re r o j a t ie f ni.
La naissance lui donna bien des pr-s, de geboorte
geeft hein vele voorre g ten. La pr- royale of enkel
la pr-, het koninklijk prerogatief. - La raison,
Ia parole at la libertë sont les trois plus belles
pr-s de l'boinrne, de rede, de spraak en de vrijheid
zijn de drie schoonste voorregten van den mensch
Près, prép. (op zich zelf, dat is zonder toecoe
ging van le, niet meer in gebruik dan in gemeenzaaien stijl en in,zékere door 't gebruik geijkte
zegswijzen) Bij: Etre loga pr- Ie Palais-Roval,
près In fontaine, hij 't Pa/ais-Royal, hij de fontein
wonen. Ambassadeur pr- Ia cour d'Epagise, ufgezant bij 't spaansche hof. Passy pr- Paris, Possy
bij Parijs. - Komt près in andere dan deze en
soortgelijke uitdrukkingen zonder de voor dan is
't een bijwoord: Denieurer près, nabij wonen.
[Mar.] Etre an plus près, digt of scherp bij den
wind zeilen. atre pr- et plein, vol en bij zeilen.
Pas plus pr- 1 niet hooger I -- PRES' DE , bc. prép.
(om nabijheid zoowel van plaats als van tijd aan
te duiden). Bij, nabij, digt bij, kort bij: S'asseoir
pr-, tout Pl.- de go. , hij, digt bij iemand gaan
zitten. - (Loc. prov.) Pr- de l'église, loin de
Dieu, Z. LOIN. - II est pr- de trois heures, 't is
bij drieen. - ( fig.) Cet ouvrage est bien pr- de Ia
perfection, dat werk is de volmaaktheid digt nabij.
(fam.) Avotr Ia tête pr- do bonnet, z. BONNET.
Etre pr- de sas pièces, Z. PiÈCE. - [ Mar.] Etre
pr- lu vent, bij den wind zeilen. Pr- du vent! niet
lager! (als bevelwoord aan den roerganger), - Op
het punt van: Etre pr- de mourir, op 't punt van
sterven zijn, op sterven liggen, den dood nabij zijn.
Qui nest pas généreux est Men pr-d'être injuste,
wie niet edelmoedig is, staat op het punt van onbillijk te worden.— Weleer is près de ook voor auprès de gebruikt in den zin van: in vergelijking van:
Que sont-ils pr- de vous? wat zijn zij bij u, in
vergelijking van u ? wat zijn zij bij u of hij u ver-
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geleken? - Omtrent, ongeveer, bijna : 11 y a pr
de ving lieues d'ici ii Anvers, Antwerpen is ongeveer of omtrent vijf uren van hier. Vous avez
gagne pr- de dix mille francs, gij hebt ongeveer
(of bij de) duizend francs gewonnen.
DE
ORES, bc. adv. Van nabij, van digt bij: Regarder
de pr-, van nabij beschouwen. Entendre de loin
comma de pr-, zoowel van verre als van nabij
hooren. - Suivre, Saner qn. de pi'-, iemand op
den voet volgen, hem digt op de hielen zitten. (Loc. fig ) Tenir qu. de pr-, iemand niet uit het
oog verliezen, hem weinig vrijheid laten; hem kort
houden; Ook: sterk, gedurig bij iemand aundrin gen.
-- Se voir de pr-, elkander van nabij, onder de
oogen zien, een tweegeveclit houden. INa connaitre
one personne ni de pr- ni da loin, iemand in 't geheel niet kennen. II Wen vent entendre parler ni
de pr- ni de loin , hij wil er in 't ie/ieel niet van
hooren. - Cetie chose me touche de pr-, die zaak
gaat mij van nabij aan, is voor mij van veel belang.
Nous nous touchons de pr-, Nous sommes parents de fort pr-, wij bestaan elkander van nabij,
wij zijn naauw aan elkaar verwant, wij zijn naaste
bloedverwanten. - 11 y regarde de pr-, of ook Ii
est Plan pr- regardant, hij let op de minste uitgave, op 't geringste voordeel, hij past op de kleintjes. h CELA Pá5, a TELLE CHOSE PRES,
10e. adv. Dat uitgezonderd of niet mede gerekend;
op zoo en zoo veel na: H ainie un peu h babiller;
mais, a cela près, eest on homme trés-airnable,
hij babbelt coat gaarne, maar, dat uitgezonderd
(overigens, anders) is hij een zeer beminnelijk mensch.
J'ai tout recu a cent forms p-, ik heb alles antvangen, op honderd gulden na. -- II n'en est pas
a cela pr-, doirop komt liet hem n/ti aan. Cela
vous causera quelque dépense, mais vous n'ètes
pas a cela pr-, dit zal u eenirje onkosten veroorzaken, maar daarop komt het u immers niet aan.
-- a PEU PliES, a PEU DE CHOSE PRES, bc. ado.
z. onder PEU. -- a BEAUCOIJI' PRES, toe. ado. Op
verre na niet, z. BEAUCOIJP.
Présage , m. Voortee'ken , voorbeduidsel n.;
gissing t. uit zulk een voorteeken opgemaakt: On
regarde cda comma un trés-heureux pr- , men
ziet dit aan als een gelukkig voorteeken. - Voir
sas pr-s s'accornpltr, zijne vermoedens zien uitkomen. - [Mid.], z. v. a. PROGNOSTIC. - Présager, v. a. Voorspellen, uit een zeker teeken iets
toekomstigs aankondigen, voorzeggen; aanduiden,
beteekenen; (van personen gebruikt) gissen,
vermoeden wat gebeuren moet. Les premières années de ce prince présagent on règne heureux,
de eerste jaren van dien vorst voorspellen eene gelukkige rege ring. Qua présage Ia tristesse oh je
vous vals? wat beteekent de droefheid, waarin ik
u zie? -- Je na présage nan Ie mauvais de ce
(lu'il vous a dit, Ik vermoed niets kwaads uit hetenen hij u gezegd heeft. - SE PRESAGER, V. pr.
Voorspeld, vermoed worden. - Zich zelven voorspellen. - liet part. passé is ook adj.: Mart pré-

•-.

sagéa, voor.cpelde dood cci.
Présaie, f. [H. n ] , z. v. a. EFFEALE.

Pi-é-salé, III. Vleesch n. van schapen, die in
eene door de zee besproeide weide gegraasd hebben; ook zoodanig schaap n.: Acheter on pr-. (Plur.
Des pres -salés.)
Présanetiflé, e, adj. [Liturg.] Te voren geheiligd, voorafgewijd. Pains pr-s. 1 Jostles pr-s, of
als subst. : PRESANCT1FIES , M. pi. Brooden , hostien, die reeds op een' der dagen, welke de mie
vooraf gaan, gewijd zijn. Messe das pr-, mie zonder consecra tie, maar waarbij men met de vroeger
gewilde hostien coinmunieert.
± Presbyope, adj. , nu PRESBYTE. - ]Presbyopie, f., z. v. a. PRESBYTIE. - Presbyte,
adj. [Opt.] Vérzigtig: Homme pr-, Femme pr-,
of als sulist. PkESBYTE, m. et 1* ., verzigtige in. en
f., Ii).) of zij, die beter in de verte dan nabij ziet,
uit hoof/c van de afplatting der kristallens, welke
doorgaans bij lieden van middelbaren leeftijd begint
Plaats te grijpen (het tegengestelde van Myops). Lun et te s pr-s, een bill voor vétzifitigen.
Presbytéral, e, adj. [El. eed.) Priesterlijk.
Fonction pr-la, priesterlijke bediening f. Maison
pr-a, priesterlijk huis n., pastorij 1. Bénéfices presbytéraux, priesterljke proven t. p1. - Presby-

téranisme, rn. , Z. PRESBYTERIANISME. - Piesbytérat of Presbytériat, 10. Waardigheid f.
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van oudste of kerkopziener, oudstenantht, p s esbyteriaat II. - Presbytère, rn. Pastorij,
woning f. des priesters. -- Kerkeraad in., vergadering f. der kerkoudsten of kerkopzieners (in dezen
zin verouderd: men zegt conseil). - Milde pausetij/ee gift f. bij vékere gelegenheden. -Presbyté
rianisme, m. Leer f., stelsel a. des Presbyterianen of der niet-bisschoppelijke christenen in
Enoeland en Schot/and, pres b yteri a nj smu s n.
- Presbytéi-iat, m., Z. PRESBYTÉRAT. - Pres
bytéiien, Ri. , - ne, t. Presbyteriaan m., preshyteriaansclie f., naam der prtestanten in Engeland
en Schotland, die geenen bisschop erkennen, maar
die de kerk, even als in de eerste t den, door
0 u d s t e si willen geregeerd hebben. Ook als adj.:
Eglises pr-nes, presbyleriaansche kerken.
Presbytie, f. (pr. t=c) [Opt.] Vérzigtigheid f.
(vgl. PRESBYTE). - Presbytisme, ni. Het gebrek der verzigtigheid.
PréseieHee, f. [Thtol.] VOorkennis, vóorwetenectiap f. La pr- de Dieu, de voorwetenschap van
God. Dieu connait par sa Pl - ce qui cloit arriver,
God weet door zijne voorkennis wat gebeuren moet.
t Préscient, e, adj. VOOrwetend, vooruit
wetend. (king nemen, afzien.
Preseinder, v. a. [Scolast.1 Niet in aanmerPrescindi-é, m. [Agric.] Eerste omwerking f.
der braakliggende laden.
Prescriptahle, adj. [Jur.] Verjaarbaar, aan
verjaring onderhevig. Des Pleas pi-s, aan verjaring onderhevige goederen n. p1. - Prescriptien, f. Verjaring f., lest verlies van een regt,
doordien men niet ten behoori(jken tijde daarvan
gebruik heeft gemaakt; ook, van den anderen kant:
de verkrijging van liet regt aloor zulk een verzuim
van een ander, prescr i ptie t. Aequérir, Interrompre Ia pr-, de verjaring verkrijgen, stuiten.
Suspendre Ie cours de Ja pr-, den loop der verjaring stuiten. -- Voorschrift n. , verordening t.:
Les pr-s de Ia lol, de verordeningen der wet. (Het
woord wordt in dezen zin niet veel gebruikt.)
Pt'- médicale, of enkel Pr-, voorschrift des geneesheers, r e C t p t a.
Preserire, v. a. Voorschrijven, gelasten, bevelen. Prescrivez-lui ce qu'il dolt faire, schrijf hem
voor, wat hij doen moet. J'ai exécuté ce que vous
m'avez present, ik heb volbragt, hetgeen gij mij
belast hebt. - [J r.] Laten verjaren, door verjaring verkrjen, verjaren: Pr- in faculté daccepter une succession, hel regt om eene erfenis te aanvaarden laten verjaren. Pr- une dette, eene schuld
ver/aren, haar uitdelgen, omdat de betaling niet
in den bij de wet bepaalden tijd gevorderd is. Ook als v. n. in dezen zin: On ne present pas
contre les mineurs, tegen minderjarigen heeft geene
verjaring plaats. - SE PRESCRIBE, V. pr. Voorgeschreven, bevolen worden. - Zich zelven voorschrijven of ten plipt of regel stellen: Les hommes se
sont present des devoirs mutuels , de menschen
hebben zich zelven wederzijdsc/ie pligten voorgeschreven. - [Jur.] Daar verjaring verkregen of
verloren worden, verjaren. - Het part. passé is
ook adj. : Action prescrite, voorgeschreven handeling f. - [Jar.] Droll present, verjaard regt n.
- Somtijds ook als subst. rn.: Le prescrit de Ja
lol, het verordende bij de wet.
Préséance 9 t. liegt op de hoogere eereplaats,
voorrangsreqt n., voorzitling 1. Disputer Ia pr- ii
qn. , iemand het regt op de hoogere eereplaats betwisten.
Présenee , f. Tegenwoordigheid , aanwezigheid f., bijzijn, bijwezen 11 . , p r e s da t e t. Honorer one assemblée de sa pr-, eene vergadering 1
met Zijne tegenwoordigheid vereeren. - La pr- de
Dien en tous Ileux , de alomtegenwoordigheid Gods.
- [Divot.] Se mettre, Se tenil' en Ia pr- de Dieu,
zich in Gods tegenwoordigheid stellen, God als getuige zijner handelingen vertegenwoordigen. [Thëol.] Pr- nelle du corps et du sang de Notre-Seigneur dans lEucharistie, of enkel Pr- réelIe,
werkelijke tegenwoordiheid van 't ligchaam en
bloed Oozes Heeren in 't Avondmaal. - Droit de
pr-, presentie-geld of -regt n. (dat in sommige
vergaderingen den aanwezigen leden wordt toegeken d). z. ook JETON.— [ClilIm, MPh.] Reconnaltre
Ja pr- du poison dans un aliment, de aanwezigheld of 't voorhanden zijn des vergifts in eene spijs
erkennen. - (/1g.) Pr- d'esprit, tegenwoordigheid
ij

,
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van geest, bezonnenheid, welberadenheid f. - Somtijds Z. v. a. aanblik m., gezigt n.: Depuis quand
craignez-vous Ia pr- de ces paisililes lieux ? sedert
wanneer vreest gij den aanblik dezer vreedzame
oorden? - EN PRESENCE, toe. adv. In elkanders
tegenwoordigheid , tegenover elkander: Les deux
armees étaient en pr-, de beide lepers stonden tegenover elkander. - [ Prat.] Taut en pr- qu'en
absence, zoowel tegenwoordig als afwezig. - (lig.)
Partis en pr-, partijen, die tegen elkaar op hunne
hoede zijn, ekander gade slaan en gereed zijn elkanderte bestrijden. - EN PRESENCE DE, bc. prdp.
[Prat.] In tegenwoordigheid of ten overstaan van.
En pr- Fun del'autre, ten overstaan van elkander.
Préseiisation, f., z. PRESSENSATION.
]Present, e, adj. Tegenwoordig, aanwezlg, aanwezend, voorhanden (in tegenstelling met absent),
p r é s ent: atre pr- a J'assernblie, bij de vergadering tegenwoordig zijn. Cela s'est passé mol pr-,
dat is in mijne tegenwoordigheid voorgevallen.
Dieu est pr- partout, God is alomtegenwoordig.
(bij overdrijving) Cet liomnie est pr- partout, est
pr- a tout, die man is op alle plaatsen te gelijk:
hij schijnt zich door zijne werkzaamheid te vermenigvuldigen. - (fig.) N'être pas pr-, afgetrokken,
verstrooid van gedachten zijn. [Prat.] Pr-s tels
et tels, in tegenwoordigheid van die en die personen. A ce pr-s et acceptants tels et tels, waarbij
die en die tegenwoordig waren en het aangenomen
hebben. - A tous ceux qui ces pr-es lettres verront (of als subst.: qui ces pr-es verront), of A
tons presents et h venir, aan al degenen, die deze
(of dit schrijven) zullen zien of hooi- en. - La pr
lettre, of als subst. La pr-c, de tegenwoordige
brief, deze brief, de biief, dien men bdzig is te
schrijven: Veuillez rpondre a Ia pr-e (lettre)
aussitôt que vous I'aurez recue, gelief dadelijk
na de ontvangst op dezen (biuief) te antwoorden.
Le pr- porteur, brenger dezes. Vous donnerez Un
franc au pr- porteur pour sa commission, gij zult
brenger dezes een' franc voor zijne boodschap geven. - ( fig.) Avoir toujours une chose pr-e a
l'esprit, altoos iets vóór den geest hebben, iets niet
uit zijne gedachten kunnen zetten. Cda mest toujours pr- a l'esprit, dat is mij altijd in de gedachten,
zweeft mij steeds voor den geest.— Avoir l'esprit pr-,
een' vluggen, levendipen geest hebben, altijd wakker
en bij de hand zijn. II a Ia mérnoire pr-e, hij heeft
een vlug Tegenwoordig (in tegenstelling met futur en passé): Le siècle pr-, de tegenwoordige eeuw t. L'année pr-e, het tegenwoordige,
loopende jaar. Le pt- ministère, het tegenwoor
dige ministerie. La mal pr-, de tegenwoordige, nu
heerschende kwaal f. - [ Gram.] Participe pr-, tegenwoordig deelwoord n. - [Anc. jur.] Prendre
a pr- forfait (nu en flagrant duit) , op heeter daad
betrappen. - ? [1éd.J Dadelijk werkend: Reinède,
Poison pr-, dodelijk werkend geneesmiddel, vergift n.
PRESENT, M. Tegenwoordige tijd m., het tegenwoordige: Ne s'occuper que du pr-, sans pensera
l'avenir, zich enkel met het tegenwoordige bézig
houden , zonder aan de toekomst te denken. [Gram.] Tegenwoordige tijd m.: Conjuguez ce
verbe au pr- du subjonctif (of als adj.: an subjonctif pr-), vervoeg dat werkwoord in den tegenwoordigen tijd der aanvoeqende wijs. -- PRESENTS, rel.
p1. Tegenwoordigen, aanwezigen m. p1. (in tegenstelling met absents) Les pr-s s'égayent pariols aux
dépens des absents, de aanwezigen verlustigen zich
soms ten koste der afwezigen. - a PRESENT, bc.
adv. Tegenwoordig, nu, thans.' Cette couturne nest
plus ohservëe a pr-, die gewoonte wordt tegenwoor
dig, hedendaags niet meer in acht genomen. A present, je men vals, nu ga ik benen. - Ook bij
wijze van subst. met de gebruikt: Les usages da
pr-, de hedendaagsche , tegenwoordige gebruiken:
Les femmes da pr-, de vrouwen van onzen tijd,
de hedendaagsche vrouwen. -DES á PRESENT, bc.
adv., z. onder DES. - JUSQU'A PRESENT, Inc. adv.
Tot nu toe, tot dus verre: Jusqu'b pr-, je cal pil
-

-

ni'occuper de votre affaire. - QUANT ii PRESENT,

bc. adv. Voor het teqenwoordige , voor zoo ver het
tegenwoordige betreft: Je ny pense plus quant a
pr-. - POUR LE PRESENT, bc. adv. (fam.) Voor
het tegenwoordige, thans: Pour Ie pr-, je me porte
assez bien. - DE PRESENT, bc. adv. [Prat.] Nee,
thans: Un tel de pr- résidant h Paris, die en die
persoon, thans woonachtig te Parijs.

P1U SENT
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Present, m. Geschenk n., gift, gave, vereering f., presentéren; binnenleiden, introducéren.
present n. Bonner, Accepter, Refuser un pr-, Pr•• qn. an rol, iemand aan den koning voorstel
-je l'honneur de vous pr- à ma famille,-len.Aurai
een geschenk geven, aannemen, weigeren. Faire prd'une chose, iets ten geschenke geven. L'Evangile a mes amis? zal ik de eer hebben u aan mijne faest Ie plus beau pr- que Dieu prat faire aux hom - milie, aan mijne vrienden voor te stellen ? Pr- qn.
mes, het Evangelie is het schoonste geschenk, dat clans une maison, iemand den toegang tot een huis
God den menschen geven kon. — (Loc. prov.) A verschaffen, in een huis introducéren. -- Pr- un
petit pr- petit merci, zoo de gift, zoo de dank. enfant au baptème, een kind ten doop heffen of
Les petits pr-s ent.retiennent l'arnitié, de kleine houden. — Pr- Ie corps a la paroisse, het lijk naar
geschenken onderhouden de vriendschap. — Pr-s de parochie-kerk dragen (opdat het er de kerkede noces, bruiloftsgeschenken n. pl. — (poét.) Les lijke wijding ontvange , alvorens het begraven
pr-s de Flore, de Pomone, de Cérès, de bloemen, wordt). Voorstellen, voordragen: Pr- qn.
het ooft, de granen. — ( fig.) tin véritable ami est pour une place, pour une chaise, iemand tot een'
un pr- du eiel, een waar vriend is eene gave, een post , eenen leerstoel voordragen. Avoir droit de
pr- a un bénéfice, het voordragtsregt tot (de ver
geschenk des hemels.
ijke bediening heb -vulinga)eprofstl
Présentable, adj. (van personen en zaken,
dezen zin ook absol.: Pour eet emploi-ben.—I
inz. met de ontkenning) Voorstelbaar, aanbiedenswaardig, gevoegelijk voor te stellen of aan te bie Ie ministre présente, Ie roi nomme, voor dit ambt
Ce vin-den,prstba áei: wordt de voordragt door den minister, de benoenest pas pr-, dezen win kan men niet voorzetten, ming door den koning gedaan. — Voorhouden, voor
is niet aan te bieden. Ce jeune homme est bien oogen houden, laten zien, vertoonen: Pr- Ie miroir
pr-, deze jonge mensch mag 'wel voorgesteld wor- b qn., pour qu'il se voie, iemand den spiegel voorhouden, opdat hi zich daarin beschouwe. Pr- un
den, mag wel in de wereld optreden.
Présentateur, m., -trice, f. Doorsteller m., plan a qn., pour qu'il l'examine, iemand een plan
voorstelster f., hij of zij, die het regt heeft, iemand voorleggen (vertoonen, laten zien), opdat hij't onderzoeke. Cette fête présentait un spectacle magnifitot een geestelijk ambt voor te stellen.
„ Présentation , f. Aanbieding , vertooning, que , dat feest bood een prachtig schouwspel aan,
overreiking, indiening; voorstelling, pie sen t a- leverde een prachtig schouwspel op — ( fig.) Voor
uiteen zetten, verklaren, doen kennen; aan -steln,
t i e: La pr- dune lettre de change, de aanbieding,
opleveren, verschaffen. Pr- la chose aussi-biedn,
vertooning van een' wisselbrief (aan den betrok
dune requète, de indiening van een-ken).Lapr clairement que possible, de zaak zoo duidelijk moverzoekschrift. — Pr- a la cour, voorstelling aan gelijk voorstellen of uiteen zetten. Pr- la question
't hof. I1 y aura aujourd'hui plusieurs pr-s, er dun seul c®té, de vraag slechts van ééne zijde
zullen heden verscheidene personen ten hove wor- voorstellen. — Cette affaire ne présente pas de
den voorgí steid. — [Prat.] Verklaring van een' nombreux avantages , die zaak levert niet vele
procureur, dat hij voor eene der partijen in regten voordeelen op. — Ce mot présente un double sens,
zal optreden. (Men zegt nu constitution d'avoué).- dat woord levert een' dubbelen zin op, is voor twee
Droit de pr-, regt der voorstelling tot een ambt, inz. verschillende opvattingen of verklaringen vatbaar.
tot een geestelijk ambt , voordragtsregt , presen- — [Tech.] Aanleggen, bijbrengen (om te passen,
totie-regt n. Pour eet emploi, la pr- appartient te vergelijken): Pr- un bordage, eene plank aan
bijbrengen om te voegen. — (Loc. prov.)-legnof
au ministre, voor dit ambt heeft de minister het
regt van voordragt , wordt er door den minister Pr- un chat par les pattes, Bene zaak van de oniemand voorgesteld. — [ Liturg. ] La Pr- de la gunstigste zijde voorstellen.
SE PRESENTER, v. pr. Zich vertoonen, zich aan
Vierge, il'Iaria-presentatie, feest der roomsche kerk
zich opdoen; zich goed voordoen, zich laten-biedn,
Ier gedachtenis aan het tijdstip , waarop zij op
haar derde jaar door hare ouders in den tempel zien; zich voorstellen (tot eenig ambt). Le roi lui
a défendu de se pr- devant lui, de koning heeft
werd voorgesteld.
Présenté, e, adj. (en part. passé van présen- hem verboden voor hem te verschijnen. La première
ter): Fauteuil pr-, aangeboden armstoel in. Péti- chose qui se prdsenta a mesyeux, het eerste, dat
tion pr-e, ingediend verzoekschrift n. Ambassadeur zich aan mijne oogen vertoonde, dat mij voor oogen
pr- à la cour, aan 't hof voorgesteld afgezant m. kwam, in de oogen viel. I1 dit qu'un spectre s'est
Enfant pr- au baptéme, ten doop gehouden kind n. présenté à lui, hij zegt, dat hem een spook verscheAffaire pr-e du cáté Ie plus favorable , van de nen is. -- J'accepterai la première occasion qui
se prèsente, ik wil de eerste gelegenheid aannemen,
gunstigste zijde voorgestelde zaak f.
Présentenient, ode. Tegenwoordig, nu, ter- die zich aanbiedt. — Ce jeune homme se présente
stond, op staanden voet: Chambre is louer pr-, ter- biera, deze jonge mensch doet zich goed voor. Ce
stond te huren kamer f. Coutume abolie pr-, pas jardin se présente bien, deze tuin valt goed in 't
afgeschafte gewoonte f. Je wiens de la quitl.er pr-, oog, geeft een schoon gezigt. — Son nom ne se
présente pas á ma meinoire, zijn naam schiet mij
ik heb haar zoo even eerst verlaten.
Presenter, v. a. Aanbieden, voorhouden, over- niet te binnen. — (Ook als v. imp.) I1 se présente
reiken, bereiken; vertoonen, p r e s e n t é r e n. Pr- beaucoup d'affaires, er komen zeel zaken voor. S'il
une chaise á qn., iemand eenen stoel aanbieden. I1 se présente une occasion favorable, als zich eerre
lui présenta de l'argent, hij bood hem geld aan. gunstige gelegenheid opdoet. — Se pr- pour une
Pr- la main a qn., iemand de hand bieden, toerei place, pour un emploi, zich voor een' post, een
Pr- le bras a une femme, eerre vrouw den-ken. ambt voorstellen of aanbieden, er naar dingen.
Présenteur, m. (woord van Voltaire): Indiearm bieden. — Pr- son bras an chirurgien, den
heelmeester zenen arm voorhouden, toesteken. — ner, aanbieden: Pr-s de requête, indieners van
Pr- ses lettres de créance, zijne geloofsbrieven verzoekschriften.
Présèpe, m. [Astr.] De Kribbe in den Kreeft,
aanbieden. Pr- une lettre de change, een' wissel
vertoonen (aan den betrokkene). --- Pr- une re- naam eener kleine nevelvla k in het sterrebeeld de
quête, een verzoekschrift indienen. — [Mii.] Pr- Kreeft.
Préservant, e, adj. [ Bot. ] Feuilles pr-es,
les armes, het geweer presentéren (als militair
eerbewijs). — Pr- la pointe de l'épée, de punt van beschermende bladeren. dek- of schutbladeren n. pl.
den degen voorhouden (als bedreiging). — ( fig.) — Préservateur, trice, adj. Beschermend, bePr- la bataille, den slag aanbieden, den strijd uit- schuttend, voorbehoedend, verhoedend, voorkomend,
lokken. — [ Man.] Pr- le bout au vent, met den preservatief : Iédecinc pr-trice, voorbehoekop op of in den wind houden. Pr- Ie bout ii la dende geneeskunde f. La vaccine est pr- de Ia pelame, au courant, den kop op de zee, op den stroom tite vérole, de koepokinenting is een voorbehoedhouden. Pr- Ie travers a un objet, de zijde aan middel (een prophylaktisch middel) tegen de kineen voorwerp bieden , dwars van een voorwerp derziekte. — PEÉSERVATEUR, m. [Tech.] Beveililiggen. Lea batiment présente le cap à telle aire gi.ngsfornuis n., dat de vergulders tegen de kwik
beveiligt. — Préservatif, ive, adj.-dampen
du vent, het schip legt over dien en dien boeg. —
(absol.) Pr- au vent, in den wind, scherp bij den (doorgaans alleen van geneesmiddelen gebézigd) Bewind liggen. -- (fig., als belee fds formulier) Pr- à schermend, enz. (z. PRESERVATEUR). Moyens pr-s,
qn. ses hommages, ses respects, iemand van zijne behoedmiddelen n. pl. Médecine pr-ive , Remède
hoogachting, eerbied verzekeren. Je vous présente pr-, of als subsi. PRESERVATIF, m. Behoedmiddel n.,
mes salutations sincères, mes civilités , ik heb de voorbehoedende artsenij f., p r e s e r v a t i e f n. —
eer u welmeenend te groeten. . Voorstellen, (fig.) Le travail est Ie meilleur pr- de l'ennui, de
:
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arbeid is het beste behoedmiddel tegen de vervéling.

— Préservation, f. Belzoeding, voorkoming f.
Préserver, V. a. Behoeden, bewaren, beschermen, beschutten, p resery é r e n : Dieu me pré
sa gréce au milieu des périls, God be--servap

waai de mij door zijne genade in 't midden der gevaren. -- Ook zonder voorwerp: L'économie pré serve de la misère, de spaarzaamheid behoedt tegen
armoede. — Het wordt dikwijls bij wijze van
wenseh of bede gebruikt: Dieu me préserve de
pensee b cola ! God behoede mij daaraan te denken ! Men préserve le eiel ! de hemel beware mij
daarvoor ! - SE PRESERVER, V. pr . Zich behoeden,
zich beveiligen: Se pr- d'un péril, dune tentation,
zich tegen een gevaar, tegen eene verzoeking beveiligen. -- Het part. passé komt ook als adj. voor:
-

tin monument préservé des outrages du temps,

een gedenkteeken, dat voor de schending des tijds
bewaard is gebleven.
Présidé, e, adj. (en part. passé van présider):

Assemblée présidée par on vieillard vénérable,

vergadering f. met een' eerwaardigen grasaard aan
't hoofd.

Présidenee, f. Hot vóórzitten, het voorzittingsregt ; voorzitterschap , presidentschap n. ,
ambt n. en waal digheid van voorzitter, pr ces idi u rn n.; tijdduur rn. dier waardigheid. La pr- du
conseil des tninistres, het voorzitten in den auntsterraad. Son frère a la pr-, zijn broeder is voor
heeft het voorzitterschap. — Cette lol a été-ziter,
faite sous sa pr-, deze wet is onder z(n presidentschap gemaakt. — [Géogr.j Presidentschap n., administratieve a fdeeling in sommige streken: Les

possessions anglaises aux Indes sopt partagées en
quatre pr-s.
Président, m. Voorzitter , president, p r ws e s m. Le pr- de la Cllarnbre des députés, d'un
conseil de querre, collège électoral, de president

van de Kamer der afgevaardigden, van een' krpgsraad, van een kiescollegie. — [Polit.] President,
titel, dien vaak het hoofd eener republiek draagt.

-- 5 Présidental , e , adj. Den voorzitter of
Zijne waardigheid betre//'end. — Presidente, f.

Voorzitster, presidente; -- voorzitters- of presidentsvrouw f.
Présider, V. a. et n. Voorzitten, het voorzit
i d é r e n,: Pr- one assem --tersch,apbkldn
blée, Pr- tl one assemblée, eerie vergadering presidéren , het voorzitterschap bi eene vergadering
bekleeden of waarnemen. 11 na pas assez de pré sence d'esprit pour pr-, hij heeft geen te;,en i)oord icgheid van geest genoeg om voorzitter te zijn. —
PRESIDER , V. n. Het bestuur, de leiding hebben, bestaren, leiden: Dieu préside aux choses humaines,
God bestuurt de menscheljke zaken. Mon frère
présidait à la cérémonie, min- broeder bestuurde
(had de leiding van , was de hoofdpersoon bij) de
plegtiglzeid. Minerve présidait aux sciences, Minerva had de wetenschappen onder haar bestuur.
— (fig.) Le bon gout ne préside pas toujours b la
toilette des dames , de goede smaak bestuurt niet
altijd den opschik der dames.
Présides, f pl. [Géogr.] Naam, dien de Spanjaarden geven aan een viertal vestingen op de Barbarij.eche kuit, en welke hun tot verbanningsoorden
voor misdadigers dienen, p r e s í d i o s m.pl.— Pré
m. Verbannene naar een der presidios.-sidare,
Présidial, m. (weleer in Frankrijk) Landgerigt n., landvoogdij 1 ., eene soort van regtbanken,
door Hendrik 11. ingesteld; -- plaats. waar zulk
eene regtbank zitting hield; -- regtsgebied n. daar
een landeerigt. ----van.—Ldregtm,livan
[Géogr.] Onderverdeeling der kreitsen in Be fieren.
— Présidial, e, adj. Tot een landgerigt behoorend, den londregter betrfend: Siege pr-, zetel van
een landgeregt. Sentence pr-e , vonnis n. , uit
een landcerigt. — Présidiale--sprakf.vn
rnent, adv. (zelden gebezigd dan in): Juger pr-,
in hoogste ressort uitspraak doen.
1

Presle, f.

(Bot.] , z. PRELE.

Présomptif, give, aáj. (pr pré -zonp—; zoo
ook de volgenden) Vermoedelijk , waarschijnlijk
(zelden gebruikt dan in): Héritier pr-, Héritière
pr-eve, vermoedelijke erfgenaam m. en f. Héritier
pr- de la couronne , vermeedel jke troonopvolger,
erfprins, kroonprins m. - Présoenption, f. Ver
ijnlijkheid berustende onder -moedn.,pwarsch
gissing; -- verdenking f., argwaan m.,-stelingof

PRESSE.
p rcvsum tie, presomp tie f. Toutes les pr-s
vous soot favorables, alle vermoedens zijn in uw
voordeel. II ne s'est pas élevé la moindre pr- contre votre probité, er is niet de minste verdenking
tegen uwe eerlijkheid opgerezen. — [Jut.] Pr s
simples, eenvoudige vermoedens. Pr- graves, pré
vermoedens, die gewigtig,-cisetonrda,
naauwlkeurig bepaald en eenstemmig zijn. Pr- suffisante, genoegzaam vermoeden. Pr-légale, wettig
vermoeden, legale prwsurrctie. — Inbeelding t.,
zelfbehagen n., te gunstig gevoelen van zich zelven,
laatdunkendheid, verwaandheid f., eigenwaan m.
Avoir beaucoup de pr-, vol inbeelding, vol eigen
zijn. Sa pr- est insupportable , zijne laat--wan
d unkendheid is onverdragelijk. — Préso.nptueu-sement, adv. Op ingebeelde, aanmatigende wijze,
niet zelfbehagen, met verwaandheid of laatdunkendheid: Parler pr-, op verwaanden, aanmatigenden
toon spreken. — Présorptemeux, ease, adj.
Verwaandheid aanduidend (van zaken), verwaand heid bezittenrz (van personen) , verwaand , laat
ingebeeld, vol zelfbehagen.-dunke,amti^„
Désirs pr-, aanmatigende, stoute wenschen m. pl.
of begeerten t'. pl. — Homme pr- of als subst. PRE-

SOMPTUEUx, n). Ingebeeld, laatdunkend man.
Préspina-1, e, adj. [Anat ] Vóór de rug„,e-

graat gelegen.

Presque, adv. Bijna, schier, bijkans, haast:
Pr- jamais, bijna nooit. Pr- toujours, bijna altijd.
Pr pas, Pr- point, bijna niet. I1 est pr- nuit,
't is bijkans nacht. L'ouvrage est pr- achevé, het
werk is bijna geëindigd. Un homme pr- nu, een
schier naakt mensch. I1 est pr- entièrement oublié,

hij is bijna geheel vergeten.
Presgn'iie, f. Schiereiland n.,-- Landtong f.
Presqu'on,bre, t., z.

v. a. PENO31.RRE.

Pressage, in. [Tech.] Gebruik n. van de pers;

het persen.

(niet aandrang.

Pressamment, adv. Op dringende weze,
Pressant, e, adj. Dringend, aandringend, aan
volhoudend: II est pr- sans indiscrétion,-houden,

hij is aandringend zonder onbesch.eidenii.eid. -- Ook
van zaken: Des sollicitations pr-es, dringende aan
pl. balre one recommandation pr-e, eene-zoekn.
dringende, zeer sterke aanbeveling doen. — Dringend, geen uitstel gedoogend: Avoir des affaires

pr-es, dringende zaken hebben. Un devoir pr- m'appelle, een dringende, gebiedende pligt roept mij. La
maladie est pr-e. de ziekte eischt dadelijke hulp, is

gevaarlijk. L'occasion est pr-e, de gelegenheid moet
terstond waargenomen worden --- Douleur pr-e,
dringende, hevige, scherpe pijn f. (In dezen laatsten
zin weinig gebnsikelj1.)
resse, f. Digte volksmenigte f., volkshoop m.,
gedrang n. Fendre la pr-, door den volkshoop heen
dringen. Se tirer de la pr-, zich uit het gedrang
maken (ook fig.). IN'y allez pas, it y a trop de
pr-, ga daar niet heen, e) is te veel gedrang. -(fain.) Je n'v ferai pas la pr-, Je n'y ferai pas
grande pr-, ik zal daar 't gedrang niet vermeerderen, enen zal mij bij die drukte niet zien. I1 n'y
,

aura pas grande pr- (of grand' pr-) P acheter cette

marcbandise, men zal elkaar niet dood dringen om

die waar te koopei. — La pr- y est, 11 y a pr-,
(inz. van waren, van mode-artikelen, die druk gezocht worden), men loopt er de deur om af, men
vecht er om. — [Mar.] Pressing f., presgang in. van
zeevolk (in Engeland). On a fait one nouvelle pr-,
er is eene nieuwe pressing gedaan. — (Prov.) A la prvont les Eons, gekken begeven zich in 't gedrang.
Ce prédicateur a la pr-, deze predikant heeft
veel toeloop. — (Tech.], Pers f. Mettre du tinge,
des étoti'es en (sous la, a la) pr-, linnengoed, stoffen in de peas zetten. Les relieurs se servent de
plusieurs especes de pr-s, de boekbinders bedienen
zich van onderscheidene soorten van persen. Pr- a
vis, schroefpers. Pr- a bras, handpers. Pr- h catir
les étoffes, glanspers. -- Pr- hydraulique, waterpers, hydraulische pers. — (fig. et farn.) Etre en
pr-, in de klem, in verlegenheid, in nood zijn. Se
tirer de pr-, zich uit de klem helpen. — [Typogr.]
Pr- d'imprimerie, of enkel Pr-, boekdrukpers,
drukpers, pers. Pr- lithograpbique, steendrukpers,
lithographische pers. Pr- mécanique. snelpers. La
pr- mécanique fait P elle-seule le travail de buit
presses ordinaires, de snelpers doet alleen het werk
van 8 gewone persen. Pr- b vapeur, stoompers. —
Presse wordt ook van het werkvolk der pers ge—

,

PI{ESS1

bruikt: Embauclier tine pr-, de werklieden eener
drukkerij onderhuren.
Ouvrage sous pr-, sous
Ja pr-, werk, dat men bezig is te drukken, ter
rse liggend werk. Mettre soils pr-. doen drukken,
perse leggen.
(fig.) Faire gémir Ja pi -, z.
GEMIII. (bij uitbreiding) De boekdrukkunst, de
boekdrukkertj in 't algemeen, hare voortbrengselen,
de gedrukte werken. Lihertë de Ja pr-, vrijheid
der drukpers, persvrijheid t. Pr- périodique, dagbladpers, de dagbladen ii. p1. [Hoit.] Soort van
kleine perzik f. die niet kleurt.
Pressé, e, adj. (en part. passé van presser):
Des rangs )l 5, opeengedr
ongen rijen f. p1. of geléderen D. p1. Ces livres sont si pr-s qu'on ne peut
les tiler des rayons, deze boeken staan zoo digt
op elkander, dat men ze niet van (le planken kan
nemen. Ecriture ttop pr-c, te digt ineengedrongen
schrift. Tissu tres-pr-, zeer digt weefsel n.
Etolies pr-es, geperste, in de pers gezette stoffen t.
p1. Les ennernis pr-s de toute part, de van alle
kanten aan, etaste vijanden. Vaisseau trop vivemeni pr-, te heftig bestookt of aangevall n schip n.
II était pr- den fiiiir, hij verlangde steek een
eind daaraan te maken. Je suis pr- de partir, ik
heb haast om te vertrekken, de tijd dringt mij om
heen te gaan.
Ouvrage ja'-, werk, dat geen
uitstel lijdt, dringend werk n.
Pr- par Ja fairn,
par la soif, door den honger, door den dorst gekweld. 11 mourut Pl - de ses remords, hij stierf,
gekweld door zijne wroegingen. Etre pr- dargent,
dringend verlegen om geld zijn.
Ook als subst.:
Le plus pr-, het dringendste, datgene, wat allereerst
gedaan moet worden.
Pressée, f. Persvol t.,
hoeveelheid, die te gelji in of onder de pers gaat.
S Pressérneiet, ode. In haast, in aller ijl.
Fressensation, t. [Didact.] Het vooruitgevoelen of gewaarworden, voorgevoel n.
Prmagnétique, magnetisch voorgevoel n., eene soort
van instinct, dat, naar men wil, de nabijheid van
een voorwerp doet gewaarworden, zonder dat men
'slog dat voorwerp ziet of hoort.
Presseilti, e, adj. (en part. passé van pres
Malheur pl-, vooruitjevoeld ongeluk n.,-sentir);
ongeluk, waarvan men een voorgevoel gehad heeft.
Pressentirnent, rn. Voorgevoel n. II avai
un pr- de sa Iflort, hij had een voorgevoel van
zijnen dood.
Avoir un pr- de lièvre, de goutte,
de voorboden van de koorts- dejichtaanvallen voe
len.Pressentir, v. a. Voorgevoelen, een voorgevoel van iets hebben. Ii pressentait son malheur,
hij had een voorgevoel van zijn ongeluk.
Toet
sen, polsen, ondertasten, uitvorschen. Pr- lopinion
de qn,, de meening van iemand polsen. Ii faut prJa rnère silt' ce manage, men moet de moeder wegens dit huwelijk zoeken te polsen.
Presser, v. a. Persen, in de pers zetten; uitpersen, drukken, uitdrukken. Pr- du huge, linnengoed persen. Pr- on Jivre pour Je relier, een
Pr- un drap
boek persen om het in te binden.
mouillé, een nat laken uitwringen. Pr- un citron,
eenen citroen uitpersen, uitdrukken. Pr- des gro
seilles rouges, roode aalbezien uitpersen. Pr- une
ponge, eene spans uitdrukken. Le tailleur presse
sur les coutures, de klerinaker drukt de naden
plat,
(van personen sprekend) Pr- qn. dans of
entre ses bras, contre SOil coeur, iemand in zijne
armen, aan zijn hart drukken. Digt bijeen bi-engen, zamendrinqen, dipt opeen zetten, digt bijeen
schikken: Pr- J'écriture, les lignes, digt ineen
schrijven, de regels digt bijeen zetten. Pr. les rangs,
de gelideren digt opeen schuiven.
(fig.) Pr- ses
expressions, son st y le, ses idées, zijne uitdrukkinqen, zijn' stijl, Zijne denkbeelden zamendringen,
met beknoptheid voordragen.
Op de hielen zit
ten, hevig aanvallen, bestoken, in 't naauw brengen, dringen: On pressa les assiëges, an point de
les forcer' á SC rendre, men bestookte de belegerden
Zoo'anig, dat zij gedwongen werden zich over te
geven. Pr- 'ennemi, den vijand op de hielen zitten, hem in 't naauu' brengen, hem hevig en van
alle zijden aanvallen.
Cet avocat a presse
vigoureusement son adversaire, die advokaat heeft
zijne tegenpartij met hevigheid aangetast, heeft hem
het vuur na aan de scheenen gelegd.
(fig.) Te
ver drijven, overdrijven, te strenge gevoigtrekkingen maken: Pr- un principe, un système, een beginsel, stelsel te ver drijven. II ne faut pas trap
pr- cette comparaison, men moet die vergelijking
-
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niet te ver doorzetten.
Verhaasten, bespoedigen,
tot spoed aandrijven of aanzetten, jagten: Pr- le
départ dune personne, iemands vertrek bespoedigen. Pr- des ouvriers, werklieden aandrijven, tot
spoed aanzetten. Ii ny a riet) qui nous presse, le
tempse.st a nous, wij hebben volstrekt geen haast
te maken, wij hebben tijds genoeg. Pr- un cheval
of Ie pas dun cheval, een paard aandrijven.
[Mus.] Pr- le rnouvement, Ja mesure, de beweging, de maat versnellen.
(fig.) Pr- une allaire,
un niariage , den afloop eener zaak, liet sluiten van
een huwelijk bespoedien. Met aandrang verzoeken, aanhouden, bestormen: Pr- pì si fort quil
nepuisse refuser la faveur qu'on lui demande,
zoo sterk bij iemand aanhouden, iemand zoodanig
bestormen, dat hij de gevraagde gunst niet kan
weigeren.
Pr- qn. de questions, iemand met
vragen bestormen.
Kwellen, dringen, drukken:
La faim commence a pr- les assiégés, de honger
begint de belegerden te kwellen, te drukken. La
douleur rue pressant, j'oubliai un jour mon troupeau, daar de smart mij nederdrukte, vergat ik op
zikeren dag mijne kudde. PRESSER, V. n.
Dringen, dringend zijn, geen uitstel dulden, spoed
vereischen: Le temps, L'allaire presse, de tijd, de
zaak dringt, duldt geen uitstel. Le danger presse,
't gevaar dringt, eischt spoedige hulp of uitredding.
L'occasion presse, de gelegenheid moet onmiddellijk waargenomen worden. La maladie presse, de
ziekte is hoogst gevaarlijk, vordert dadelijke hulp.
La douleur presse, de smart is hevig, hoogst
gevoelig.
[Mar.] Matrozen pressen (in Engeland).
SE PRESSER, V. pr. Opeen dringen,
digt opeen schuiven, elkander verdringen: La foule
se pressait pour vnu- le prince, de volkshoop drong
opeen, om den vorst te zien. Pressez-vous un peu,
aIm qu'il y alt place pour tout Ie monde, schuif
wat digt ineen, opdat iedereen kunne zitten, opdat er plaats zij voor iedereen.
Zich haasten of
spoeden, spoed of jagt maken: Si vous ne vous
pressez, vous n'arriverez pas assez tOt, zoo gij
geen spoed maakt, zult gij niet vroeg genoeg aan(Loc. Prov.) Plus on se presse, mains
komen.
on avance, hoe meer haast, hoe minder spoed.
Pressette, f. (verklw. van presse) [Tech.]
Kleine pers, glanspers, pletpers f. der papiermakers.
Pi-esseur, m. [Tech.] Persei- m. van stoffen.
[Mar.] Presser, presganqer, matrozenpresser
(in Engeland).(kersgezel m.
Pi-essier, m. [Typogr.] Drukker, boekdrukPi-ession, t. [Phys.j Drukking I. La pr- de
Fait , de drukking der lucht. Pr- atmosphérique,
dainpkringsdrukking. [Mach. a 'vapeur] Prde Ja vapeur, stoomdrukking, stoomspanning t.
Basse pr-, lage drukking (die 1 1 I2 dampkrings
drukking niet te boven gaat). Pr moyenne, middelbare drukking (van i'12 tot i/i damplcringsdrukhingen). Haute pr-, hooge drukking (van meerdan
[51/2 darnpkrinqsdrukkingen). Machine a Passe, a
moyenne, a haute pr- machine van lage, van middelbare, van hooge drukking.
Pi-essii-osti-e, adj. [H. n. ] Met platgedrukten
snavel.
PRESSIROSTRES, M. pi. Vlaksnavels m.
p1. (pluvieren, kieviten, trapganzen, enz.).
S Pressis, ni. [Cuis.] Uitgeperst sap n. van
vleesch of kruiden.
Pi-essoir, m. Wijn- of druivenpers; ook: cider- of ooftpers, olijvenpers, oliepers f. Pershuis n. t Piessoi-ier, m., Z. V. a.. PRESSUREUR.
Pressura, in. [Mid.] Soort van vijl 1. aan
den nagelwortel.
Pi-essui-age, ni. Het uitpersen (van druiven,
ooft, enz.); de door die persing verkregen wijn m.
Pressure, f. [Tech.] Het aanpunten der spelz. ook PRESSURA.
den en naalden.
Pi-essui -er, v. a. Uitpersen door middel der
perskuip (pressoir). Pr- des raisins, des pommes,
Uitdrukken, uitdruiven, appelen uitpersen.
knijpen: Pr- tine orange, un citron, een' oranje(fig.) Door beappel, een' citroen uitdrukken.
lastingen, schattingen of heffingen uitzuigen of uitmergelen;
door geweld of list alles van iemand
halen, wat men kan, afzetten, uitkieeden: 11 a
pressure cette province, hij heeft deze provincie
uitgezogen. IJs ne songent qua pr- vet homme
riche, zij zijn er alleen op uit om dien rijken man
uit te kieeden.
Pressni eur, m. Wijn-, ooft-, oljvenperser m.
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PRESTANCE

PRETENDRE.

-

Prestanee, f. (fain.) Statigheid, deftig/leid f.;
deftig, indruIcmaked voorkomen 01 wezen n. C'est
un homme de pr-, t is een deftig, statig man. 11
na pas assez de pr- pour bien repréenLer, zijn
uUzpt is niet äeftg genoeg, om O2) te treden, zoo
als t behoort.
Prestant, fl1. p1. [Mus.] De vooraanstaande
groote tinnen orgelpijpen f. p1. , p r e s t a n t e n ni.
p1., liet principaal D.
]P restatiüu, 1. [Pol.]: Pr- de serinent, eedaflegging f. - [Fëod.] Pr- de foi at hommage,
afleqging van den leenseed. z. ook HoMMAGE. [Admin.] flitkeering f., cijns in., die in geld of
in natura betaald moet worden - [Mi].] Verschuldiqde fournituren, p r e s t a t i e 1.
Preste, adj. (fasn.) Vlug, paauw , schielijk,
handig: Avoir Ia main bien pr- eerie vlugge hand
hebben. - ( fig.) Réponse pr- schielijk antwoord n.
(interj.) Gaauw! schielijk! rep u! - Presterne,it, adv. Op vlugge, behendige wijze, behendig,
met paauwigheid, gezwind. U la fait plus pr- qu'
ne fallait, hij heeft het vluGqer gedaan, dan hp moest.
Prester, m. (pr. - — tère) [Phys.], Z. V. a.
TROMBE de terre of terrestre. - Ontvlambaar,
geweldig luchtverschijnsel n. - [H. n. ] Soort van
serqiftige slang t.
Prestesse, f. (fam.) Gaauwheid, gezwindheid,
vlugheid, behendigheid t. Ii la fait avec une grande
pr- de Ja main, hij heeft het met eene groote vlug(lig.) La pr- de ses
heid von hand gedaan.
réponses ma dtunné, de qaauwheict zijner antwoorden heeft mij verwonderd.
Prestidigitateur, m. Goochelaar m. Prestidigitation, t. Kunst t. des goochelaars;
snelvingerigheid 1.
Prestige, m, Begoocheling. tooverachtige, door
tooverkuns!en voortgebragte verblinding 1. Les rungiciens dEgypte fi rent des pr-s, en transforenani
leurs hoquettes en serpents, de Egyptische toovenaars maakten goochelkunsten, toen zij hunne
staven in slangen veranderden. - (bij uitbreiding)
Les pr-s de Ia physique, de loptique, de aagmes
der natuurkunde, der gezigtkunde. Les-leidng
pr-s do théâtre, liet zinsbedrog van het tooneel.
Les pr-s de l'eloquence, de tooverachtige invloed m.
der welsprekendheid. 11 y a du pr- a cela, daar
steekt bedrog, begoocheling achter. S Pi-estigiateur, m. Begoochelaar. Prestigleux,
leuse, adj. Begoochelend, begoocheling bewerkend.
I S Presfinioeie, f. Bijzondere stichting tot
onderhoud eens priesters, zonder dat zijne bediening eene prove is, p r e 5 t i m a a ie f.
Prestissime, adv. (itol.) [Mils.] Uiterst end
of gezwind (te spelen). - Presto, ode. (ital.)
Zeer snel
Prestolet, m. (dénigr.) Onbeduidend, onverdienstelijk geestelijke m., priestertje n.
Prestre in. [IL ii], z , v. a. PRETRE.
PréPrésumable, adj. Vermoedelijk.
snniabieisieiit, adv. Op vermoedelijke wijze.
Présunier, v. (L Vooraf aannemen, onderstel
len, vermoeden, gissen, p r e s u in d r e n: II faut
toujours pr- le ijien de son prochain, men moet
alljcl van zijnen naaste het goede onderstellen. Je
présume qu'il Wen demeurera pas lá, ik vermoed,
dat hij het daarbij niet zal laten. - [Jur.] La lol
vrésume innocent tout accusë gul nest pas encore
evidemment reconnu coupal)le, de wet houdt voor
(beschouwt als, onderstelt) onschuldig ieder ctcssgeklaagde, die nog niet klaarblijkelijk van schuld
overtuigd is. - Zich veel inbeelden, zich laten
voorstaan: 11 présume trop de ses propres forces,
hij laat zich te veel op zijne eigen krachten voorstaan. U ne présume pas assez de son propre mer te, hij schat (of stelt) zijne eigen verdienste te
i
laag. - SE PRÉSUSIER, V. pr. Vermoed worden,
zich laten vermoeden: Cela ne se présume pas, ne
pent se pr-, dat loot zich niet vermoeden. - liet
part. passé is ook adj.: ]Nouvelle présumde vrale,
voor waar gehouden tijding 1
Présupposer, V. a. Vooronderstellen, onderstellen, vooruit als waar aannemen: Pour bien
comprendre le dogme de l'éternité, 11 faut pr- que
l'âme est immortelle, om het leerstuk der eeuwigheid, wel te begrijpen, moet men vooraf aannemen,
dat de ziel onsterfelijk is. - SE PRESUPPOSER, v.pr.
Voorondersteld, als waar aangenomen worden:
L'impossible et l'aljsurde ne doivent jamais se pr-.
--

-

- Het part. passé is ook ac/f. : Principe prdsupposé, vooraf als waar aangenomen beginsel n.
(absol.) Cela pr-, dit als waar aangenomen zijnde.
- Présupposition, I Vooronderstelling t.
Préstire, t. Lets of lub I., melketremselu. , inz.
het zure vocht in dc vierde maag (caillette) der
jonge kalveren en andere herkaauwende dieren,
dat gebruikt wordt om de melk te doen stremmen,
waartoe ook de bloemen van sommige gewassen kun'eien dienen.
Prét, e, adj. Gereed, bereid, klaar, toegerust:
Le diner est pr-, pr- a servir, het middagmaal w
gereed, is klaar om opgedisc/it te worden. L'armde est pr- e a en venir aux mains, het leger staat
slagvaardig, ten strijde toegerust. Ii est pr- a tout,
hij is tot alles bereid. Tenez-vous pr- pour partir,
houd u bereid om te vertrekken. ii nest jamais
pr-, hij is nooit klaar, komt altijd met zijne toebereidselen te laat. (Behalve met a en pour, werd
PRET vroeger ook met de gebruikt, dat nu weinig
meer gezien wordt. P- Door de dichters is vaak
pikt a in plaats van près de, op het punt van, gezegd. liet onderscheid laat zich het best gevoelen
uit een voorbeeld als dit: Heureux l'homme qui,
pres de rnourir, est aussi prêt a mourir, wel
hem, die als hij den dood nabij is, 0015 bereid is
om te sterven.
Prét, m. Leening, uitleening; geleende som of
zaak 1. Pr- a intérêt, sur gages, leening tegen interest of rente, leening op pand. Pr- gratuit, leening zonder interest. Pr- d'argent, gelelleening. Prusage, bruikleening. Pr- a grosse aventure of
a Ia grosse, geldleening op bo demerij. Maison de
pr-, leen/wis n., eene inrigting, waar men geld
uitleent tegen onderpand. Ce livre ne ma pas
dtd donne, ce nest qu'un pr-, dit boek is mij niet
geschonken, t is snij maar geleend. Inscrire sas
pr-s, zijne uitleeningen, zijne uitgeleende fjel(idonlmen of andere voorwerpen boeken. - [MII.] Gewone vijfdaagsche soldij f. van een' soldaat (zoo
geheeten, omdat zij bij voorschot wordt uitbetaald).
7

Prétantaine, t. (,',am,) (alleen voorkomend

in): Courir Ia pr-, doelloos heen en weir loopen,
lanterfantcren, rondsienderen. Cette liiie court Ia
pr-, dat meisje is op den dell, drentelt rand om
wat op te doen. (binding der hoepels.
Préte, 1. [Tech.] Gespleten teen 1. tot zamenPrété, e adj. (en part. passé van prêter):
Argent pr- uitgeleend geld n. Livres pr-s, uitgeleende boeken n. p1. Ook als subst. in 't spreekwoordelijk zeggen: C'est un pr- rendu, 't is leer
om leer, 't is goed betaald gezet.
Prête-Jean of Prétre-Jean, m. [Hist.]
-Naam der keizers van Abyssinit (die vroeger werkeljk ook priesters waren), z. v. a. NEGUS.
Prétendant, m., .e, f. ..ianzoeker, dinger m.,
aanzoekster, dingster f., hij of zij, die naar iets
staat of dingt, asp irdnt, pretenddnt m. Ii
y a plusieurs pr-s a cette place, er zijn vele aanzoekers one dien post. Une pr-eá one abbaye, eene
aanzoekster om ease abdij. - Kroonvorderaar, hij,
die aanspraak op den door een' ander' bezetten
troon snook/a, pretendent (inz, gebézqd van de
voeden uit het gevallen huis der Stuarts). -- Hij,
die naar de hand van eene vrouw staat, vrijer,
minnaar, pretendent m. : Cette jeune béritière a
beaucoup de pr-s, die jonge erfdochter heeft vele
pretendenten.
Préteiidre v. a. Vorderen, verlangen, begeeren, eischen, vragen ale een regt, aanspraak maken op: Pl - un cinquidme dans un héritage, een
vijfde gedeelte van acne erfenis vorderen. Pr- le
remboursement des avances qu'on a faites, de terugbetoting zijner gedane voorschotten eischen. (Deze
uitdrukkingen zijn verouderd; men behoort te zeg
gen: Pr- avoir on cinquième etc. Pr- recevoir le
remboursement etc.). - Je n'ai rien a pr-, ik heb
niets te vorderen. ik heb geene aanspraak op iets.
- PRÉTEiNDEIE QUE, Beweren, staande houden,
voorgeven: Pr- qu'une chose nest pas vraie, beweren, dat iets niet waar is. Je prétends qu'il
na la pas dit, ik houd staande, dat hij het niet
gezegd heeft. II pruiend qu'iI a perdu son argent,
hi) geeft voor, dat hij zijn geld verloren heeft. [Prat.) Pr- cause dignorance, beweren von iets
onkundig le zijn, onkunde voorwenden. - Willen,
verlangen, vorderen (in dezen zin coil prdtendre
que het volgende werkwoord in den subjunctief):
,

.

PRÉTENIJTJ
Que prtendez-vous de inoi? wat wilt, verlangt
qij van m41? Je prétends que vous me rendiez
service a votre tour, ik verlang, dat ge mij op uwe
beurt dienst bewijst. Ii prétend donner le lol par-

tout, hij wil overal de wet voorsclu'ijven. - Wil-

lea, willens of voornemens zijn, denken: Au pijntemps prochain, II prétend partir pour lItalie, in

-

4489

PRITEIJR.

Pi - sa voix a qn., voor iemand spreken. - PrI'oreille, het ooi- leenen, toeluisteren. - Toeschrij
-

-

ven, toekennen, toedichten: On lui prête cette ac
tion, eet ouvrage, men kent of schrijft hein deze
daad, dit werk toe. Pr- des vertus a qn. qu'il na
point, iemand deugden toekennen, die hij niet be-

zit. Z. ook CF{A1UTE. - (fam.) Pr- le collet a qn.,

't aanstaande voorjaar denkt hij (is hij voornemens
of van plan) naar Italie te vertrekken. 11 ne la
pas dit séjiensement, ii a prtendu plaisanter, hij
heeft het niet in ernst gezegd, hij heeft willen schertsen. PRÉTENDRE (ii), v. n. Staan, dingen;
aanspraak maken: Pr- P une charge, naar eene
bediening staan. Pr- a la main dune flue unique,
naar de hand eener eenige dochter dingen. Ii

zich aanbieden om met iemand te vechten. Ii est
homme a lui pr- Ie collet, hij is een man, die 't
met hens durft opnemen, die hens de spits kan bieden. - Blootgeven: Pr- le Bane a I'ennemi, den
vijand de zijde blootgeven, de flanken bieden. (fig. et fam.) Pr- le Bane, zich blootgeven, vat op
zich geven. - Zoo zegt men ook zonder voorwerp:
Pr- (matière) au ridicule, stof tot lagchen geven.

S pr-, men moet altijd naar de volmaaktheid streven, zonder ooit er aanspraak op te maken. - In
dezen zin vindt men t bij dichters dikwijls zonder
h, als v. a.: En vain nous pntendons le droit
dé li re un maître, vergeefs maken wij aanspraak
op , het regt om eenen gebieder te verkiezen. SE
PRETEIN]IIBE, V. pr. Beweerd worden: Pareille chose
ne dolt pas se pr-, zoo iets moet niet beweerd
worden. - Prétendi, e, adj. (en part, passé van
prétencire) Gewaand, ondersteld, zoogenaamd, vermeend: Ce pr- gentil-homme, die gewaande of
zooqenaamde edelman. Alkiguer, nu pr- droit, een
vermeend regt bijbrengen. - PRETENIMI, in., -E, t.
(fans.) Aanstaande m. en 1., bruidegom m., bruid 1.
TojIk mon pr-, ma pr-e, ziedaar rnijui aanstaande.
.- In algemeener zin: minnaar, vrijer: Cette veuve
a plusieurs p1 - s. - S Prétenduement, adv.
Bij onderstetling
Prête-nom, m. Naainleener, strooman (homme
de paille, z. PAILLE). (Plur. Des prête-nom.)
Prétentaine of Prétentane, t., z. eauTANTAINE.
Préteutieux, lease, adj. Aanm atigend, vermaand, ingebeeld: Homme pr-, Femme pr-ieuse,
of als subst. PRÉTENTIEUX, M., IEUSE, t. Man of
vrouw vol inbeelding, vol aanmatiging. - Gemaakt, gezocht: Style pr-, gezochte stijl m.
Prétention, f Vordering t., eisch m., aanspraak t. , die men op iets heeft of meent te hebben; aanmatiging f. voorgeven n., p r e t d n s i e f.
Sv pi - est Iiigitime, zijne aanspraak, vordering,
schuldvordering is reglinatig. Si nous n'avions pas

tioris, dat gedrag kam zeer ongunstig uitgelegd
worden. - [Mar.] Pr- le côtë ii un fort, a un
bâtiment, dwars voor een fort, voor een schip gaan
liggen. Pr- (le cap) nu vent, ii la mar, tegen den
wind, tegen de zee in liggen. - Pi èter, zonder
voorwerp gebruikt, beteekent: geld leenen: Cet ham-

faut toujours tendce a Ia perfection, sans jamais

-

,

-

de pr-s, celles des autres ne onus choqueralent

pas, indien wij zelven zonder aanmatiging waren,
zou die ons in anderen niet ergeren. - Wil m.,
voornemen n.: Je nat pas Ia Pr- de l'ernporter
say vous, ik wit niet de overhand op u hebben. Uitzigt n. op fortuin, op erfenis: Ce jeune homme a
de belles pr-s, diejongeling heeft schoone uitzigten.
- (fain.) Homme ii jJF-S, iemand, die zich veel
laat voorstaan op zijn verstand, zijne talenten,
zijne geboorte, zijn' rang, enz., aanmatigenct , verwaand mensch. Homme sans pr-s, eenvoudig en
bescheiden man, iemand zonder pretensie of aanmatiging. Elle a des pr-s a Ia beauté, zij maakt
aanspraak op schoonheid, laat zich op hare schoonheid veel voorstaan. Cette femme a encore des pr-s,
die vrouw maakt nog aanspraken wil nog behagen.
Préter, V. a. Leenen, uitleenen, ter leen geven.

Je lui al prêté de l'argent et quelques livres, ik

heb hem geld en eenige boeken geleend. Ii lui a
prété mille forms a interêt, sur gage, hij heeft
hem duizend gulden rip -interest. op onderpand g eteend. - (fig.) Verschaffen, kiveren, verleenen,
schenken, geven: Ses malheurs lui prêtaient encore
de nouveaux charmes, hare rampen gaven haar
nog nieuwe bekoorlijkheden. Tout prète des armes
ii Ia voluptd, alles verschaft wapenen aan den wellust. La lune prête sa lumière, de maan schenkt,
geeft haar licht. - Pr- sa plume, zijne pen leenen,
voor iemand schrijven. - (fig.) Pr- secours, aide,
faveur, hulp, bijstand, gunst verleenen. - Pr- Ia
main ii un vol, de hand tot eenen diefstal leenen,
eenen diefstal helpen begaan. Prètez-moi an pea
Ia main, help mij een weinig, bied mij eens de
hand. z. ook MAIN-FORTE. -- Pr- serment, eenen
eed afleggen, zweren. Pr- serment de fidélité, den
eed van getröuwheid zweren. Pr- son nom ii qc.,
iemand zijnen naam leenen, toelaten bij eene zékere
gelegenheid zich van zijnen naam te mogen bedienen. Pr- son crédit, sas amis P qn., iemand met
zijn' invloed, met zijne vrienden van dienst zijn.
-

Cette conduite pikte a de lâclieuses interpréta-

-

ne alma a pr-. - Pr- P intérêt, ii usure, sur
gage. - Pr- a la petite semaine, geld leenen voor
korten tijd en tegen hoogen interest. PRETER,

V. n. Trekken, toegeven, meigeven: Ces bottes prétent, deze laarzen rekken, geven mede. - (fig.)
C'est an sujet qui prète, 't is een onderwerp,
waarover zich veel laat zeggen. SE PRETER, v.pr.
Geleend worden. L'argent 5e prête an taux Idgal,
het geld wordt tegen den wetteljken interest geleend. Elkander leenen: Tout est eommun mitre
-

-

cox ; fis se prètent leurs livres, leur argent, etc.,

alles is onder hen gemeen; zij leenen elkander hunne
boeken, hun geld, enz. - Tijdelijk aan iets mededoen, zich schikken naar; toestemmen; zich verdraagzaan's , toegevend, handelbaar betoonen. Le
sage salt se Pr- nu plaisir, sans s'y abandonner,

de wijze weet deel te nemen aan de vermaken,
zonder er zich aan over te geven. - Se pr- a Ia
plaisanterie, de scherts weten te verdragen, er niet
boos am worden. Se pr- aux circonstances, zich
naar de omstandigheden schikken. - Se pr- ii un
aceommodement, zich een vergelijk laten wclgevallen, de hand tot eene schikking bieden. C'est
an homme qui se prête a tout, (lui ne se pride

a rien, 't is een man, die zich naar alles, naar
niets weet te schikken, die tot alles, tot niets te
gebruiken is, die alles, die niets meêdoet. - Se
pr- aux faiblesses de ses amis, inschikkelijk, toegefelijk zijn omtrent de zwakheden zijner vrienden.
- (absol.) 11 faut savoir se pr-, men moet van pas

weten toe te geven. PRÊTER. m. Het geleende, het leenen (alleen voorkomend in de beide
spreekw. gezegden): Ami nu pi-, ennemi an ren-

dre, z. AMI. C'est un pr- ii ne jamais rendre, dat

heet leenen om nooit terug te krijgen, hier is leenen zoo goed als schenken.
Prétergénération, t. [Physiol.] Misgeboor
te 1., afwijking der natuur in de wetten dei voortbrenging.
Prétérit, m. [Gram.] Verleden tijd m. (passé).
-

Pr- dé fini, inclé fini, interieur, z PASSE (m.) Ook als adj. gebizigd: [Jur.J Enfant pr-, in

een testament geheel met stilzwijgen voorbijgegaan
kind n. - Prétérition, f. [mr.] Het stilzwij
gend voorbijgaan eens natuurlijken erf,qenaams in
een testament (waardoor dit stuk van onwaarde
wordt) , p r cv t e r i t i e. - [Rhét.] Overstapping,
niet-vermelding, verzwijging f., eene redefiguur,
waarmede men verklaart niet te willen spreken
van iets, dat men nogtans behandelt. - Préter
mission, f. [Jihét.] , z. t'. a. PRÉTÉRITION.
Prteur, in., -euse, t. Leener, uitleener, inz,
geldleener, opechieter, geldschieter m., uitleenster,
geidschietste'r, enz. Pr- sur gages, geldschieter op
pand. (Het woord wordt meest in kwaden zin, in
dien van woekeraar, genomen.) - Ook als adj. : II

-

West pas pr- de son naturel, of als Loc. prov.:
La fourmi nest pas prêteuse, het leenen valt niet

in zijn' aard, is zijne zaak niet, hij is geen vriend
van leenen.
Préteur, m. [H. rom.] (aanvankelijk) Aanvoerder in den oorlog, veldheer; (vervolgens) Opperregter, stad- of landvoogd m., hoofd n. der
regterljke inapt, de voornaamste inagistraats-persoon naast de consuls in 't oude Rome, prcvtor m.
- [H. marl.] Stadsregent m. in sommige steden
63
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van Duitschland. — Onder Napoleon 1. de titel
van zékere officieren, die uit den schoot des senaats
benoemd werden.
Prétexte, f. [Ant. rom.] De met eene tweede
purperstrook- omzette toga, [t o n a p r w t e x t a] ,
welke de hoogere overheidspersonen als w aardig
heidsteeken droegen; ook: liet lange, witte, van onderen met eene smalle purperstrook omzoomde kleed
(lat door de vrijgeboren knapen van het 15e tot het
1Ie jaar en door de meisjes tot aan haar huwelijk
-werd gedragen. (Ook als adj.: Robe pr-, Toga pi-.)
PRETEXTE, III. Voorwendsel, voorgeven n., schijngrond, schijn, dekmantel m., uitviugt f. Ce soot
là de mauvais pr-s, dat zijn slechte voorwendsels.
(Tour cherchez pr- de quereile, gij zoekt een voor
Sous pr- de justice, de piété,-wendsltoi.
onder den dekmnantel, schijn van regtvaardigheid,
van godsvrucht. Sous pr- de maladie, onder voor
ziekte. I1 n') a pas de pr- it cela, of-gevna
enkel: I1 n'y a pas de pr-, daarvoor is zelfs geen
schijnbare grond, geen voorwendsel.
Prétexter, v. a. Voorwenden, voorgeven: Prun voyage, une rnaladie, eene reis, eene ziekte
voorwenden. — .Bewimgelen, vergoelijken: De quoi
pent-il pr- un procédé si éírange? waarmede kan
leiij eerie zoo vreemde handelwijze vergoelijken? (In
dezen zin wordt het werkw. zelden gebruikt; men
zegt: Que peut-il donner pour pr- dun procédé si
étrange.) -- SE PRETEXTER, v. pr. Voorgegeven,
voorgewend worden, tot voorwendsel dienen: Cette
légêre infirinité ne saurait se pr- comme exemplion du service militaire; dat (lering gebrek kan
niet als voorwendsel tot vrijstelling vaag de krijrgsdienst gegeven worden. -- Het part. passé is ook
adj.: Voyage prétexté, voorgewende reis.

PRIWARICATION
Pr- d'Apollon, de Polymnie, de Thémis, d'Esculope,
de Fiore, dichter, toonkunstenaar, regtsqeleerde,
geneesheer, plantenkenner. -- [Bot.] Bonnet de pretre, z . BONNET . — de
Z.
n.] T^oll,,snaum der water juflertjcs of schoenlappers (libellule, demoiselle); — ook
z. v. a. ROUVREUIL, MACAREUX, GRADOS. Petit pr-,

z. v. a. ROSSIGNOL de niuraille.

Prêtre-jéari, M., z. PRÊTE-JEAN.
Pretresse, f. Priesteres f. (bij de Ouden): Pr-

d'Apollon, de Vénus, priesteres van Apollo, van
Venus.
Pretrise, f. Priesterschap, priesterlijke waar
bij de katholijken, priesterambt n. (in-dighef.
deft►cen stijl sacerdoce). (muraille.
Prétrot, n.1. [I1. 13.] , z. v. a. ROSSIGNOL de
P reture, f. [Ant. rom.] Ambt n., waardig
prettor (z. PRÉTEUR). — Tjjdduur m,-heidf.van
der ambtsbediening eens praetors, p r w t u u r f.
Preuve, f. Bewijs n., staving van eene waar
een feit, proef, proeve f. Pr- complète,-heid,van
suffisante, convaincante, décisive, irrécusable,
positive, légale, volkomen, voldoend, overtuigend,
afdoend , onwraakbaar, stellfq, wettelijk bewijs.
Pr- littérale, orate, schriftelijk, mondeling bewijs.
Pr- muette, stilzwijgend bewijs. Semi- of DemiPl -, half bewijs. Pr- testimoniale, bewijs door getuigen. Faire pr-, bewijzen. Faire pr- taut par
titres que par témoins, zoowel door bescheiden als
door getuigen bewijzen. Faire la pr- dun fait, een
feit bewijzen, met bewijzen staven. Fournir la pr-,
het bewijs opleveren. Avoir pr- en main, het bewijs in handen hebben. Justifier de la pr-, het bewis voeren, uit het bewijs gevolgtrekkingen maken.
— (fam. at ellipt.) Pr- de cela, Pr- que cela est,
Prétibial, e, adj. [Anat.] Vóór het scheen - eest que..., lot bewijs daarvan dient... Pour pr-,
been gelegen.
je vous citerai une loi, tot bewijs zal ik u eene
Pretintaille, f. [Coutur.] Uitgetande, open- wet aanhalen. -- En venir á la pr-, tot het bewijs
gewerkte sieraden D. pl. als boordsel aan dames- overgaan. Tout git en pr-, alles komt aan op 't bekleederen. — (fig. et fam.) Kleine bijzaken f. pl., wijs. — Faire pr- de noblesse, of enkel: Faire ses
bijkomende kosten m. pl. of uitgaven t. pl. — [Jeu pr-s, zijnen adeldom bewijzen. — (fig.) Faire ses
de 1'hombre J B jko?rende toevalligheden, waarvoor pr-s, zich als een dapper, geleerd, eerlijk enz. menseh
de speler fiches ontvangt of betaalt (zoo als conso- doen blijken. Faire pr- de courage, de probité,
lation, parfait contentement, enz.) — Pretin- proeven of bewijzen van moed, van regtschapenheid
tailler, V. a. [Coutur.] Met uitgetande sieraden geven. — Bewijs, blijk n., proef f. Donner une
omboorden. — (fig. et tam.) Pr- son style, zijnen preuve de son amitié, de son sang-froid, een blijk
stijl met sieraden overladen.
van zone • vriendschap, van zone koelbloedigheid
Prétoire, nu [H. roan.] V eldheerstent f.; regt- geven. — [Arith., Algêb.] Proef f., bewijs van de
huis, geregtsh o f des prcetors (vgl. PRETEUR) . -- 3uislheid eenei uitkomst, door eerie tegengestelde
Kazerne of vaste legerplaats der prwtoria ?zen of bewerking. -- [Corn.] Pr- de Hollande, hollandsche
keizerlijke lijfwacht. -- Préfet du pr-, Z. PREFET. pnoef, gewone brandewijn in., brandewijn van 19
— Prétorien, ne, adj. Den prcetor of zijne graden. — Pr-, proefglaasje n., om den sterktegraad
waardigheid betreffend: Dignité pr -ne, waardig- van verschillende eieest ijle vochten te onderzoeken.
heid van prcetor. — Families pr-ties, prcetoriaan- — [Rhét.] , z. v. a. DEMONSTRATION.
sche familiën (die eenen prwtor als lid telden). —
t Preux, adj. m. Dapper, stout, koen, moeEdifice pr-, prachtig landgoed n. der romeinsche dig: Pr- chevalier, dappere ridder. -- Ook als
grootgin. — Provinces pr -nes, door eenen praetor subst.; C'est un ancien pr-, 't is een man zoo
beheerde wingewesten, n. pl. of provincien f. pl. — dapper als de oude ridders.
Porte pr -ne, prwtoriaansche poort f. (de le der
Prévaloir, v. n. De Overhand hebben of beIt poorten van een romeinsch kamp) . — Garde houden, overtré ffen, te boven gaan, meer vermogen:
pr -ne of als subst. PRFTORIENS m. pl. Lijfwacht Cette raison prévalut, die reden had de overhand,
der romeinsche keizers, preetoriaansche cohorte f., dreef boven. Son adversaire a. prévalu, zone legen prcetorianen in. pl.
partij heeft de overhand behouden. I1 ne faut pas
Prétoriole, f. [Anc. mar.] (alleen op de Mid- que In coutume prévale sur la raison, de gewoonte
dell.. zee) Kajuit, kapiteinskamer f.
moet de rede niet te boven gaan, niet meer gezag
Prêtrage, m. (iron.), z. v. a. SACERDOCE. — hebben dan de rede. On fit pr- l'intérêt de 1'Êtat, men
Prétraille, f. (inlur.) Papengebroed, pri,esterge- trok het belang van den Staat voor. — SE PREVAspuis n.
LOIa, v. pr. Partij of voordeel trekken, zich laten
P rêtre, m. Priester, bedienaar eener gewijde voorstaan: Se pr- de sa naissance, de son Crédit,
eeredienst bij de volkeren der oudheid, heden inz. bij de sa fortune, partij trekken van, zich laten voorde kathotjke clhristenheid. Les pr-s du paganisme, staan op zijne geboorte, zijnen invloed, zijn ver
de priesters van 't heidendom. Les pr-s de Jupiter,
11 se prévaut, I1 s'est prévalu de rotre-mogen.
d'Apollon, de Baal, d'Isis, de priesters van Jupi- faiblesse, hij maakt zich onze zwakheid ten nutte,
ter, Apollo, Baal, Isis. Les pr-s et les lévites, de hij heeft misbruik van onze zwakheid gemaakt. —
priesters en de levieten. — Les pr-s gaulois se [Corn.] Je me suis prévalu (j'ai tiré) sur vous
nommaient druides, de gallische priesters heetten de trois cents florins, ik heb drie honderd gulden
druiden. Les pr-s des Hindous se nomment brah- op u getrokken.
manes, ceux des Chinois bonzes, de priesters der
Prévaricateur, m.. -trice, f. Pligtvergeter,
Hindoes heden brahmanen of brahmienen, die der pligtt'erzaker, trouwelooze ambtsbekleeder; verraChinezen bonzen. — Se faire pr-, priester worden, der van zijne partij, valschaard m. 11 y a lien des
de wijding van het katholijke priesterschap ontvann- p-s dans leur emploi, er zijn veel ontrouwe anabgen. Consaerer un pr-, eenera priester wijden. (B ij tenaars. — Ook als adj. Juge pr-, pligtvergeten
de protestanten zegt wen in plaats van pretre door- regter. (Het vrouwelijk komt zeer zelden voor.) —
gaans nninistre of pasteer.) -- (Loc. prov.) II faut Prévarication, f. Pligtschending, pligtvergeque le pr- wive de l'autel, of Le pr- vit de l'autel, tenheid, amnbtsont Youuw, knevetarrj; heimelijke ver
z. AUTEL . — Pr- de Plutus, iemand, die van 't
zijne tegenpartij, verraderij f.-standhouigme
geld zijn' afgod maakt, priester van Plutus. Pau- Se rendre coupabie de pr-, zich aan ambtsontrouw,
vee pr-, onnoozele bloed, hals, sukkel m. — (poet.)
aan schending van dienstpligt schuldig maken. —
.

,

-

,

PRÉVARJQTJER

-

Prévariquer, v. n. Tegen trouw en pliqt handelen, ontrouw zijn, niet rand en eerlijk te werk
gaan, het vertrouwen misbruiken, ambtsontrouw
plegen, den schurk spelen; liet met beide partijen
houden, verraden: Pr- dans son ernploi, zijn' ambtspi4jt schenden. Ce juge a prhvariquë, je le prendrai a partie, die reyter heeft zijn ambtspiiqt geschonden, Ik zal tepee hem klagen.
Prévat, m. [Bot.] Peperkampernoelje t.

PRÊVOYANT.
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pr-, de onwetendheid is de moeder des vooroordeels.
- Uur.] Telastlegging, beschuldiging van misdrijf,
van misdaad: Ii est en pr-, en itat de pr-, hij is

beschuldigd, in staat van beschuldiging. - Het
vOOrkomend ingrijpen in eens anders regt; het regt
om het eerst van eene regtszaak kennis te nemen,
p r e v e a t ie f., preventie -regt n. Le gape a droit
de pr- sur lordinaire, de paus heeft het regt om
(bij begeving eener prove) den bisschop van 't ker-

Prévenance, t. VoorkOmendheid t., verpliglend spel voor te komen. Prendre connaissance dune
vOOrkomen n., gedienstigheid, beleefdheid f.: II cause par pr-, kennis van eens regtszaak nemen,
gagne tout le monde pal sa pr-, hij saint een ieder krachtens het preventie -regt. (liet woord veroudert
door zijn vepligtend voorkomen, door zijne ge- in dezen zin.)
Préventivenient, ode. Bij wijze van voordienstigheid. Etre plein de pr-s, vol gedienstigheid
zijn. - Prévenant, e, adj. VoorkOmend , ge- zorg, op vermoeden: atre incarcéré pr-.
Prévenu,
e, adj. (en part. passé van prOvehomme
tres-Un
dienst&q, dienstvaardig, beleefd:
pr-, een zeer voorkomend man. - Innemend, be- nir): Homme pr- de certaines opinions, met zékere
veilig, aangenaam: Une pliiysionomie pr-e, eens meeningen vooringenomen mensch. - Ii est pr- de
innemende physionomie f., een innemend gelaat n. sa grandeur, hij is ingenomen met, verhoovaardigt
Pi-évenîr, v. a. VOOrkomen, eerst aankomen; zich op Zijne grootheid. - J'en Otais déjà pr-, ik
--- voorseitloopen, vroeger of vooraf komen. Le was er reeds van verwittigd, voor gewaarschuwd.
- [Prat.] Homme Pr- de vol, van diefstal verenu celui d'Autriche,
courrier de France a prëv
de fransclie koerier is vroeger dan de ooslenrijksche dacht 'man. - In dezen zin ook als subst. Le peaaangekomen. - Quelquefois la sagesse prdvient VENU, La PREvENUE, de van misdrijf of misdaad
l'âge, somwijlen komt het verstand, de wijsheid verdachte ni. en t.
vóór de jaren, loopt het verstand de jaren vooruit.
S Prévigite, t. De dag m. vOOr den vooravond
J'aime mieux pr- I'Iseure do rendez-vous que de van een hoog feest.
Prévision, t. [Théol.] Gezigt n. der toekomst,
Ie faire attendre, ik wil liever vOOr het tot de bijeenkomst bepaalde uur komen, dan hem te laten der toekomstige dingen. La pr- de JJieu, het voorwachten. - VOOrkomen, het eerst doen, wat een uitzien van God. Avoir Ie don de pr-, de gave des
ander doen wilde: Ii voulait venir me voir. mais vooruitziens hebben. - Verwachting f., vermoe
je l'ai prévenu. hij wilde mij komen bezoeken, maar den n. (in dezen zin inz. in 't raeerv.): L'évèneik ben hem voorgekomen. vom-geweest. Vous von- ment a justiflé toutes mes pr-s, de uitkomst heeft
iiez demander set emploi, mais on autre vous a al mijne vermoedens bevestigd. Somtijds ook
prévenu, gij wildet om dat ambt vragen, maar een z v. a. prévoyance, voorzigtigheicl t.
Prévoir, v. a. Vooruit zien, voorzien: On
ander is u voorgeweest. - VoorkOmen, te gemoet
komen, goede diensten bewijzen zonder dat men aurait pu pr- eet accident, men zou dit toeval
daarom aangezocht wordt: Dieu prëvient pater- hebben kunnen voorzien. Ii a prévu toutes les
nellement nos besoins, God voorkomt vaderlijk suites, hij heeft al de gevolgen vooruitgezien. Qui
onze behoeften. Pr- les désirs de qn., iemands be- pidvoit tout est maiheureux, wie alles vooruit
geerten te gemoet komen, ze vervullen eer hij er ziet, is ongelukkig. -- De noodige voorzorgen neom vraagt.' Pr- les objections, les difilcultés, men: II faut tout pr-, men moet op alles gewapend
de tegenwerpingen, de zwarigheden noorkômen, ze zijn. On ne peut tout pr-, men kap niet tegen
reeds vooruit oplossen, wegrui m en. - VoorkOmen, alles op zijne hoede zijn. - SE PREVOHI, V. pr.
afweren, verhoeden, door zijne voorzorgen afwen- Vooruitgezien worden: Cela pouvait 5e pr-, dat
den: Pr- le mal, one maladie , eene kwaal, eene kon men vooruit zien.
Préi'ôt m. Opperste, opziener over iets, titel
ziekte voorkomen, verhoeden. II est plus iisd de
pr- une maladie que de 1e gudrir, 't valt lipter van verscheidene arn.btenaren in burgerlijke en lijfstraffeljke zaken, opperregter, haisregter, proeens ziekte te voorkomen dan ze te genezen.
Vooraf berigten of kennis geven, te voren melden; voost m. Pr- des marchands, opperste, hoofdman,
waarschuwen: Pr- un am i qu'on lui fera visite voorzitter der kooplieden. - Pr- dune salle derIe lendemain, eenen vriend vooraf berigten, dat mes, de danse, de p s'é v 0 t of opziener in eens
men hein den volgenden dag zal bezoeken. Pr- qn. schermschool, de voordanser in eene dansschool.
Pr- dun cliapitre, proost van een kapittel. - Le
dun danger, iemand voor een gevaar waarschupr- dune communauté d'artisans, de opziener,
wen. - Voorinnemen (t zij ten goede of ten kwaopperste
van een gild, de heer. - [Anc. mi].] Prlaisser
pr
de); winnen, op zijne zijde brengen. Se
pour on contre go., zich voor of tegen iemand de l'armée ou grand pr-, de kapitein geweldiger,
laten innemen. Ii la prévenu par toutes sortes de generale provoost, opperste veldregter. Le pr- dun
bons o ffi ces, hij heeft hem door allerlei goede dien- regiment, de regiments -provoost ofregter. Pr- royal,
sten voor zich ingenomen, op zijne zijde gebragt. de koninklijke opperregter. - Le grand pr- de
II a nu air de modestie qui prévient tout le monde France, on de lhôtel du rol, (weleer) de opper
en sa faveur (of, zonder voorwerp) qui prévient hofmaarschoik van Frankrijk, des konings opper en sa faveur, hij heeft een zedig voorkomen, dat h lsregter. - [Mw. mar.] Pr- géndral de Ja maiedereen gunstig voor hem stemt, dat iedereen in- rifle, oppergeweidiger van het zeewezen, generaalauditeur. Pr- d'équipage, scheepsprovoost (die aan
neemt. Pr- Un juge, l'esprit dun juge, cease reg
ter voorinnemen. --- SE PRÉVEN1P, v. pr. Zich laten booed de opgelegde stra/fen moest toedienen). Prinnemen of winnen; vooringenomenheid opvatten: marinier, opzigter over de gevangenen op een schip.
C'est l'Iiomme du monde qui se prévient le moms, - [illar.] Pr-, slecht matroos, die met de oppassing
hij laat zich uiterst moeijjeljk voorinneinen, een der zieken is betast, ziekentrooster. Prévo
vooroordeel bijbrengen. Se prévenir pour, contre tal, e, adj. Tot den provoost en zijne bevoegdheid
qn., ingenomenheid voor of tegen iemand opvatten. behoorend. - [Mw. mar. et mii.] Cas pr-, regts- Elkander berigten, elkander waarschuwen: En- geval, dat tot het gebied der zee- of veidregters
tre amis, on se prévient de tout ce pui peut in- behoorde. pr e v 0 t a a 1 geval n. Cour pr-e, optéresser l'amitié, onder vrienden berigt men elkan- pergeregtshof in krjgs- en zeezaken, prevotaal
der alles, waarschuwt men elkander voor alles, hof n - Prévotalement, adv. Ilaisregterljk,
zonder appel of beroep. - ]P révoté, m. Prowat voor de vriendschap belangrijk kan zijn.
Préventif, ive, adj. Voorkomend, voorbehoe- voostschap n., waardigheid van provoost. - Plaats,
waar de provoost zitting hield. Begtsgebied van
dend, verhinderend: Mesures pr-ives, voorbehoedende, preventieve maatregelen, behoedmidde- zoodanigen provoost of halsregter. - [H. eed.]
len n. p1. - Arrestation pr-lye, in hechtenis ne- Prove, die van een kapittel afhangt, proostdsj f.
Prévoyanee, f. Het vooruitzien, het nemen
ming eens aangeklaagden, preventieve arrestatie f.
Prevention, t. Vooraf opgevatte meening, voor- van voorzorgen voor de toekomst, voorzorg, voorziening,
voorzigtigheid t. Détourner Un mal par
ingenomenheid t., vooroordeel n., p r e v 0 n i e f.
Heureuse, Folie pr-, gelukkige, dwaze vooringe- sa pr-, een onheil door Zijne voorzorg afweren. tre houd de pr-, de gave des vooruitziens en der
nomenheid f. Juger des choses sans pr-, een onbevangen oordeel over de zaken vellen. Se ddfaire, voorzorge hebben. - Pi'évoyaiit, e, adj. VoorSe dépouiller de tante pr-, zich van alle vooringe- uitziend, zorgend: line mOre pr-e, eene vooruit
nomenlieid ontdoen. L'ignorance est Ja mère de Ja zorgende moeder. La sagesse est pr-e, de wijsheid
-

-

-
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ziet in de toekomst. U nest pas assez pr-, hij' ziet
niet genoeg vooruit, hij is niet voorzigtig genoeg.

Prévu, e, adj. (en part. passe van présroir):
Ma l heur Pr-, vooruitgeziene, voorziene ramp 1.
Priam, M. [H. n.] Zeer scitoone vlinder met
qetande vleugels, pr I a os u s in.
Friape, in. Pri apus m., Z. V. a. PHALLUS.
(naar Priapus, den myth. tuin- en veldgod, den
god der vruchtbaarheid en gei l heid, zoon van
Bacchus en Venus). - [ H. n. ] Pr- de nier, zeepriaap m., zee-anemoon, zeenetel f. - Priapée, 1.
Ontuchtig lied of gedicht of afbeeldsel. - Pria
péen, ne, Pi-iapiqiie, adj. Tot Priapus of
zijne eeredienst behoorend, p r i rip i s C h. - iriapisme, UI. [Méd.] Aanhoudende oprigting der
roede zonder wellustige aandoeningen en vaak met
pijn verbonden, priapismus D. - Priapolithe, is!. [Muuhr.] Priaapsteen, lidsteen m. (om
eenige gelijkenis met het mannelijk lid zoo geheeten).
Pridien, He, adj. [Didact.] Tot den vorigen
dog behoorend.
Prié, e, adj. (en part. passé van prier): Un
pOre prié de faire grace ft son ills, een vader,
wien men om vergiffenis voor zijnen zoon gevraagd
heeft. - Ii aiine a btre prié, hij laat zich gaarne
noodigen, hij wil gaarne gevraagd zijn. - Diner
grid, middagmaal ii ., waarbij men met zékere plegtighelel wordt genooeligd. -- Piva. M. , -E, f. Gevraagde gast, genoocligde in. en f.: atre lu nombre
des priés, tot de enooçligden behooren. - Cet
homme est gé prié.' Z. NE. - [ Hist.] Conseil des
pries, Z. PaEGADI.
PrieDien , m. Bid- of knielban/eje n., bidstoel ni.
(Ptur. Des prie-Dieu.)
Prier, V. a. Bidden, een gebed doen. Je prie
Dien, ik bid God. Pr- Ie Tout-Puissant, Ie Seigneur Jésus Christ, Ia sainte Vierge, den Almag
tige, den Heer Jezus Christus, de heilige Maagd
bidden. - In deze beteekenis dikwijls zonder voorwerp: Passer Ja nuit a pr-, den nacht met bidden,
in 't gebed doorbrengen. Pr- hunThiement, avec
conliance, sulderig, met vertrouwen bidden. Prpour ses ennemis, voor zijne vijanden bidden. Prpour les morts, voor de dooden bidden. - Bidden,
slneeken, verzoeken, als eene gunst vragen: Prqn. de faire one chose, de rendre un service,
iemand verzoeken iets te doen, eene dienst te bewijzen. Je ne vous prierai plus de iien, ik zat u
om niets meer verzoeken, vragen. - (lam.) Je len
ai prié comme Dieu, comme poor Dieu, ik heb
er item op mijne knieen, op het dringendst om
gesmeekt. - Pr- qn. de son dëshonrieur, iemand
om iets oneerends, iets schandelijks vragen. --(Loc.
tam.) C'est le pr- de son déshonneur, met zulk een
verzoekmoet men hem niet aan boord komen, daarvan
wil hij niet hooren. (Deze zegswijzen zijn verouderd.)
- Je vous prie (als beleefd/ieids-form.), ik bid u,
wees zoo goed, ei lieve: Donnez-moi ce livre, je
vous prie, ei lieve, geef mij dat boek, wees zoo
goed mij dat boek te geven. Ook als eene soort
van bedreiging of bevel gebézigd: Je vous prie que
cela n'arrive plus, ik verzoek ee, dat dit niet weir
qebeure. Doucement, je vous prie, zacht wat, als
't H belieft. - Verzoeken, noodigen, uitnoodigen,
vragen: Pr- qn. a diner, iemand ten eten vragen.
(Men zegt ook Pr- qn. de diner , wanneer de uitnoodiging toevallig, zonder eenige pligtpleging geschiedt.) Pr- qn. a une noce, b one fête, iemand
op eene bruiloft, op een feest verzoeken. - (Loc.
prov.) Qui va P noces sans pr- etc., Z. 1500E. II
no prie pas comme ii joint les mains, hij is zoo
vroom niet, als hij lijkt. Ce nest pas pour avoir
toujours prié Dien, dat (die straf) heeft hij om
zijn goeddoen niet gekregen. La viande ne prie
point les gens, de maaltijd is alles behalve uitlok
kend. - SE PIIIER, V. pr. Elkander noodigen: IJs
se sont prié a diner. - Gebeden, gesmeekt worden:
Dieu dolt se pr- en esprit et en vérité, men moet
God in geest en in waarheid aanbidden. - Se faire
pr-, Airner ft se faire pr-, zich laten bidden, gevraagd willen zijn. II aime a se faire pr-, hij wil
-

-

gaarne bij herhaling gevraagd zijn.

Prière, f. Gebed .: La pr- du inatin, du soir,
het ochtend-, liet avondgebed. Faire en pr-, Être
en pr-, zijn gebed doen, bidden. Livre de pr-s, gebedenboekn. Dien exauce lespr-s desjustes, God
verhoort de gebeden, de smeekingen des reqtvaardigen. - ( fain.) Courte pr- pénètre les cieux, z.

couaT. Bede t., verzoek n. Faire one pr- a qn.,
iemand een verzoek doen. Etre sourd a one tréshumble pr- , doof zijn voor eene zeer ntderige
bede. Exaucez sa pr-, verhoor zijne bede, zijn verzoek. [H. rel.j Droit de premièr
es pr-s, regt
der eerste beden, liet regt ons zékere proven of
geestelij ke waardigheden, tot sommige duitsche hapittels belioorende, op te dragen.
Piieuii-, m. [H. eed.] Klbostervoogd, opperste
in een klooster, p ri oor in. Pr- curé, prioor, die
eene pastorij had. - Grand pr-, groot -prioor der
Maltezer-orde. (In sommige aanzienlijke abdijen
werd de eerste dignitaris na den abt ook grand
prieur gelieeten.) - (Loc. prov.) Ii faut toujours
e meerdire do bien de monsieur le pr-, van zijn
deren moet men steeds met achting, met verse/toosting spreken. - Prieural, e, wij. [H. eed.]
Den prioor, de priory of liet prioraat betre/fend.
Église pr-e, priorale kerk f. Droits prioraux,
-

prioors-regten n. pi. - Chambre pr-e, z. V. 0.
Cliambre magistrale, Z. MAGISTIIAL. - PRIEURE, f.
Kloostervoogdes, opperste van een vrouwenkloos
ter, priorin , priores f. - Prietiré , ni. Klooster n.
onder 't bestuur van een' prioor of eene priorin,
priorj f. - Huis D. of kerk eener priorij. - Waardigheid f. van prioor of priorin, prioraat n.—
Grand ye-, groot-priorij; verblijf eens groot -prioors.
Priinage, m. [Mar.] In de Levant z. v. a.
PRIME d'assurance.
Primahe, adj. Eerst, von den eersten graad,
primair: École pr-, Enseignement of Instruction pr-, Z. ÉCOLE, ENSEIGNEMENT. - [Astr.] PIanètes pr-s, hoofdplaneten f. p1. (in onderscheiding
van planètes secondaires, bijplaneten of manen).
.- [Bot.] Branches pr-s, hoofdtakken m. p1. Oorspronkelijk (z. v. a. primitif, primordial): [Géol.]
Terrains pr-s, oorspronkelijke, eerste of grondgebergten, de eerste of oudste gebergten n. p1. [Polit.] Assemblée pr-, grondvergadering f. (waarin de burgers bijeen komen om de kiezers te benoemen.
Priniat, m. [H. eed.] Opperste of voornaamste aartsbisschop in een rijk, eerste landskerkvoogel,
prImas, primaat m. - Pr- de Pologne, pri
maat van Polen, hoofd des senaats, die gedurende
de tusschenregëringen 't bewind voerde. - In 't leedendaagsclie Griekenland: titel der aanzienlijkste
in g ezétenen eener stad, eener provincie: Les pr-s
de Spezzia, de notabelen van Spezzia. - Het komt
ook als adj. voor: Archevêque ye-, Prince pr-,
aartsbisschop-, prins-primaat. - Primates, m.
p1. [H. n.] Eerste klasse f. der zoogdieren (waarin Linnéus den mensch, de apen, de makis, de
vleirmuizen, en zelfs de luiaards en vliegende mahis plaatst). - Primatial, e, adj. (pr. t=e) Tot
den primaat behoorend: Siége pr-, primaatszetel m.
Église pr-e, prirnatische kerk t. (Piur. m. primatiaux.) - Prhnatie, f. (pr. t= C) Waardigheid f. van primaat, primaatschap, primaat n.Itegtsgebied D. van eenen prienaat; - zetel desregtgebieds; - huis, paleis n. van den primaat. Primauté, f. Eerste, hoogste rang, voorrang m.
La pr- du pape, de opperhoofdigheid van den paus.
-- Contester Ja pr-, den voorrang betwisten. [Jeu] Voorhand f., regt van eerst te spelen. Tirons
a qui aura Ja pr-, laat ons om de voor/tand loten,
zien wij wie eerst zal spelen. Gagner de (of par)
Pr-, in of door de voor/tand winnen; (fig.) iemand
voorkomen, Item eene vlieg afvangen: Je voulais
acheter cette maison, mais on ma gagné de pr-, ik
wilde dat huis koopen, maar men is mij voorgeieeest.
Prime, adj. Weleer in de dagelijkse/te taal gebruikt voor premier, eerste: La pr- verdeur de
l'êge, de eerste, volle bloei des levens. - [Agric.]
Fruit pr-, vroegrijpe vrucht f. liet komt ook
voor in prime-abord, prime-macun, prime-saut en
prime-saulier. (z. die woorden beneden.)
PRIME, f. [Catli.] Eerste der uurgebeden, eerste
biduur ii., des morgens te 6 ure. - [And. astr.] La
June est en pr-, de maan is in haar eerste kwartier. [Corn.] De aller/ijnste spaanse/te wol f. [Escr. ] Eerste positie ofstelling, p r i en e, p r i e m f.
Garde, Esctocade de Ia p-, stelling, stoot van de
prime. - [Géom.] Zestigste deel n. van een' graad,
minuut f. - Tiende deel eener eenheid, inz. van
den duim bij landmeters. - Piereniwintigste deel
van een grein. (In geene dezer 3 laatste beteekenissen wordt liet woord meer gebruikt.) - [I rn
Eerste bladzijde f. van ieder gezet en gedrukt
-

-
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PRIME—ABORD
- [Jeu] Vier kaarten van verschillende kleur,

maar die evenveel punten tellen (in 't zoogenoemcte
ambigu- spel,waarin men slechts vier kaarten krijgt).
La grande pr-, de groote prime (van meer dan
dertig ooqen). La petite pr-, de kleine prime (van
minder dan dertig oogen of punten). - [JoaiIl.]
Half doorschijnende steen, die tot basis of matrijs
voor de kristallen dient en verschillende namen
krijgt volgens Zijne verschillende kleuren.— [Pêchej
Sardines de pr-, tegen den avond gevangen sardijnen m. p1. (in tegenstelling met sardines d'aube,
die tegen den ochtend gevangen zijn). Morues de
pr-, verscile zoutevisch, eerste labberdaan in. [Tech.] Houten of ijzeren priem m. der suikerraffinadeurs. - [ Véner.] DE HAUTE PRIME, bc.
adv. Dodelijk, terstond, op staanden voet.
PRIME, t. P remie t., verzékeringsprjs, assurantie-prjs n., het geld, dat men voor de verzekering van een buis, een schip, enz. betaalt, assurantie-premie, premie van assurantie (prime d'assurance). - Premie f., datgene. wat bj wijze van
,aanmoediging in zaken van handel, en industrie,
enz. wordt uitgereikt. Pr- dimportation, dexpor
tation, premie van uitvoer, van invoer. - Pr- de
loterie, loterij-premie. - [ Fin.] Marclid P pr-, handel of koop m. op premie, verhandeling op tijd van
effecten, waarbij het den kooper, voor eene door
hem te betalen premie, vrij staat om op den bepaalden tijd de gekochte effecten al of niet te nemen.
Prime-abord (de), bc. adv. (faIn.) Eerst,
aanvankelijk, hij den eersten opslag : De pr- je
-

Ie prenais pour un autre. - Primemoi-ue, 1.

[Pêclie] , z. v. a. Morues de pr-, Z. PRIME.
Primer, v. a. [Jeu] Den eersten rang of de eerste

plaats in 't kaatsspel bekleeden, t zij door (lefl bal
uit te slaan of hem ie ontvangen, p rim dce n. (fig.) De eerste zijn, den voorrang of de eerste plaats
hebben, anderen te boven gaan, overtréffen, uilnisenten, priméren. Vouloir toujours pr-, altf]cl de
eerste, nommer één willen zijn. Pr- dans Ia conversation, den hoogsten toon
in ' t gesprek voeren. Cost
surtoutnu jeu qu'il prime, in 't spel vooral overtreft hij alle anderen, is hij de baas, munt hij uit.
- Homère prime entre (of sur) tons les poètes,
Homerus bekleedt onder alle dichters den eersten
rang, staat aan 't hoofd der dichters. - PRIMER,
V. a. Overtreffen: Co jeune écoliei' prime tous ses
camarades, die jonge scholier steekt al zijne makkers de boef af. - [Jur.] Pr- qu. en hypothèque,
eene oudere hypotheek of kusting dan een ander
hebben. - [Mar.] Pr- Ia marée, vóór liet tij uitwerken; ook: den stroom dood zeilen. --SE PRIMER,
v. pr. Overtroffen worden. - Elkander overtreffen:
C'était P qui se primerait, zij wedijverden ons 't
zeerst ons elkaar te overtreffen.
t Priniei-ain, e, adj. Eerst, oorspronkelijk,
oud: 11 rétablit Ia pi-e saiutetd de 1'Eglise
Primerole, f. [Bot.], z. v. a. PRIMEVERE.
Prime-saut (de), bc. adv. Fluks, terstond.
S Prime -saiitiei-, ière, adj. Vlug van begrip en vaardig van voordragl; - kort van beraad,
kort van stof, (ij eerste opwelling ofinge ving volgend.
Primeur, f. Eerste tijd RI. (de) rijpheid van
fruit, groenten, bloemen). Les fraises, les pommes
de terre sont chères dans leur pi'-, de nieuwe,
eerste aardbezitn, aardappelen zijn. duur. - Ook
van wijnen gezegd: Quelques vms sont bons dans
leur pr-, sommige wijnen zijn terstond na den
oogst goed, laten zich reeds zeer jong drinken. PRIMEURS, ill. p1. De eerste vruchten, groenten,
bloemen, de eerstelingen: Les pr-s sont coûteuses,
de eerste vruchten, enz. zijn duur. - ( fig.) Toutes
les pr-s plaisent et surtout cellos du coeur, olie
eerstelingen behagen, en vooral die van het hart (de
eerste opwellingen van vriendschap, liefde). .
Primevère, f. [Bot.] Sleutelbloem, voor2aarssleutelbloem, p r i mu I a - v e ri s I. (ook Fleur de
coucou, koekoeksbloem f., Oreille dours, beeren
oor n. en Herbe it Ia paralysie, kruid tegen vei'lamming, geheeten). Bouquet de p-s, rubber m.
van sleutelbloemen. - PRIMEVERE, t. (bij de ricadémie is het m.) Begin der lente. - j Primevert, m. Eerste lentegroen n.
Primicériat, m. Waardigheid 1. van oudste,
van deken of eersten kerkheer, p r i asic e r i a a t n.
-. Primicier, m. [H. n.] Oudste, deken in.,
eerste domheer bij een sticht, p r i in i c ë r i a S in.
(ook princier geheeten).
,

PRINCE.

Pi-imidi, in. [Chron.] Eerste dag eener dcade
in den fransch-republikeinsc/ien almanak.
Primigène, adj. [Bot.] Oorspronkelijk, niet
door kruising van aanverwante soorten gekweekt.
Plantes pr-s, stamplanten f. pi. - Primine, t.
[Bot.] Eerste omhulsel n. van 't planteneitje. Primipare, adj. [Mdd.] Femme pr- of als subst.
PRIMIPARE , F. Voor het eerst barende vrouw. Primiparité, t. Eerste bevalling t., toestand in .
eener eerstbarende.
Priiiiitif, ive, adj. Oorspronkelijk, aanvankeljk, allereerst, oudst: La monde pr-, de eerste
wereld, de wereld in haren eersten toestand. Laglise pr-ive of La Pl - EgliSe, de eerste, oudste-kerk.
L'innocence pt-ire, de oorspronkelijke onschuld I.
- Titre pr-, eerste oorkonde, stichtingsoorkonde I.,
oudste document ii. [Arith.] Nombre pr-, z.
NOMBRE. - [ Bot.] Plnntes pr-ives, of als subiet.
PRIMITIVES, 1. p1. Stamplanten t. p1. (plantes pri
migènes). - [Gdol.] Terrains pr-s of primah'es,
Z. PRIMAIRE.
[ Gram.] Mot pr-, of als subst.
PRIMITIF, in. Wortel- of stamwoord, grondwoord n.
Ce pr- a beaucoup de dérivés, dit stam-woord heeft
vele afgeleide woorden. Temps pr-s dun vei'be,
grondtijden van een werkwoord, die, waarvan de
andere tijdvormen afgeleiJ worden. - Langue
pr-lye, oorspronkelijke, eerste taal, stam.- of grondtaal, die welke men onderstelt liet eerst gesproken,
van geene andere afgeleid te zijn. - [Phys.] Conleurs pr-ives, grondkleuren, prismatische kleuren,
regenboogkleuren, de 7 enkelvoudige kleuren, waai'
uit het daglicht bestaat en die zich in 't prismabeeld
of het kleuren-spectrum en in den regenboog vertoonen. - Prirnitivenient, ode. Op oorspronkelijke wijze, aanvankelijk, oorspronkelijd:: Ce mot
a étd employ é pi- dans an sans beaucoup plus
restraint, dit woord is oorspronkelijk in een' veel
beperkter' zin gebruikt. - Pritnitivité, 1. Oorspronkelijkheid f.
Primo, adv. (latin) Eeî'stelijlc , vooreerst, ten
eerste, in de eerste plaats.
Priinogéiiiture, t. Jur.] Eerstgeboorte t.,
eerstgeboorteregt (droit d'ainesse). Succéder par ordie de pr-, naar orde van eerstgeboorte opvolgen.
- EsaU vendit sa Pl - pour no plat de lentilles,
Ezau verkocht zijn eerstgeboorteregt voor eenen
schotel linzen.
Primordial, e, adj. Het eerst in volgorde,
oorspronkelijk, midst, z. v. a. PRIMITIF. - [Bot.]
Feuilles pr-es, eerste, reeds aan 't zaadpluimpje
zich vertoonende blaadjes n. pl (Pine. in. primor
diaux.) - Priniordialemeut, ado. z. v. a.
PR1MITIVEMENT. - Primordialité, t., z. v. a.
PRIMITIVITÉ.
Prilnlilaeées, t. p1. [Bot.] Sleutelbloemsoor
ten t. p1., de familie der sleutelbloemen (primevèies).
Priii, adj. m. (oudtijds voor premier gebruikt)
[Pêche] Filet pr-, vijgetouw n. - [Tech.] Prfile, Z. PRINF1LÉ.
Prineard, in. [H. a.] Volksnaani van den vink
(pinson).
Prince, in. Vorst,* s: Avoir accès aupi'ds
du pr- toegang tot den vorst hebben. 11 a su plaire
an pr-, hij heeft den prins weten te behagen.
Cost un pr- dAllemagne, 't is een duileche prins.
Les pr-s du sang, de prinsen van den bloede. Prhëréditaire, erfprins. Pr- royal, kroonprins. Prde l'empire, rijksvorst. Pi- diecteur, keurvorst.
L'empereui la éievé a Ia dignitd de pi-, de keizer
heeft hem tot den vorstenstond verheven, tot prins
gemaakt. - (fam. et iron.) Lami du pi- , de bezorger, handlanger der geheime vermaken van een'
vorst of hooggeplaatst' persoon, 's vorsten regtes'
hand. - Pr-s de l'église, kerkvorsten (Icardinalen,
aartsbisschoppen en bisschoppen). - La pr- des tdnèbres , des enters, de vorst der duisternis, der
hel (de duivel). - Eerste in rang, in bekwaamluid: Le pr- des poètes, des orateurs, des phulosophes,- de vorst, het hoofd, de voornaamste der dichters, der redenaars, der wijsgeeren. St. Pierre et
St. Paul brent les pr-s des apôtres, Petrus en
Paulus waren de voornaamsten, de hoofden, de
vorsten der apostelen. - (Loc. prov.) Les pr-s out
beaucoup d'yeux et beaucoup d'oreilles, de corsten hebben overal oogen en ooren (door hunne
spionnen). Les pr-s ont les bras longs of les mains
longues, de vorsten hebben lange armen (hunne
inapt reikt ver). - Vivre en pr-, vorstelijk, prach.
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tij leven. itre vètu en pr-, als een vorst gekleed
gaan. - Ce sont jeux de pr-s qui ne plaisent
qua ceux qui les font, of enkel: Ce sont jeux le
pr-s, dat zijn vorstenspelen: daarbij bekommert men
zich weinig of niet om de schade, die anderen
daardoor kunnen lijden. C'est un bon pr-, 't is
een goede ziel. -- Princeps , adj. (latin) (pr.
—cèpse), Z. EDITION. - Princerie, f., z. V. a.
PRIMICERIAT. - - (iron.)Vorstelfjke rang m.,
waardigheid 1.; -vorstelijke manieren t. p1. Prineesse , F. Vorstin, prinses t. Pr- royale,
kroonprinses, gemalin van den kroonprins. - (fig.
et fam.) Faire la pi-, de prinses, de groote dame
uithangen of spelen, voorname manieren, een' weldschen slaat ten toon spreiden. - [Hort.] Pi-s, of
als adj. Haricots pr-s, prinsessen -boonen f. pt.
Arnaiicles pr-s, prinsessen-amandelen fl1. p1. (met
zeer gemakkelijk te breken dop). —Prineier, adj.
Vorstelijk, prinselijk: Dignitë pr-ière, prinselijke
waardigheid. Dioits pr-s, vorstenregten a. p1. Ahbaye pr-ière, abdij, waarin alleen vorstendochters
worden opgenomen, vorstelijke abdij t. - Avoir
une maison pr-lire, op een grooten voet leven.
PRINCIER, nl., Z. PRIMICIER. - Prineillon, iii.
(iron.) Prinsje Ii. , vorst van een' zeer kidney Staat;
arme vorst ni.
Principal, e, adj. Voornaamst, aanzienlijkst ,
hoofdzakelijk, eerst in zijne soort, p r i is c i p a a 1:
Ma pr-e obligation, mijne voornaamsie verpligting.
Cost lá sail pr- dPtaut, dat is zijn voornaamst
gebrek, zijn h oofdgebrek. Les points principaux
dun traité, de voornaamste, hoofdzakelijke punten
van een verdrag, van eene onderhandeling, de
hoofdpunten t. p1. - (Lor. prov. et fi g.) C'est Ia
pièce do sac, dat is il hoofdzaak, daar komt
het op aan. - (GEom.] Axe pr- dune ellipse,
groote as eene'r chips. - [ mr.] Conclusions pr-es,
hoofdeischen m. pl., hoofdvorderingen t. p1. (in tegenstelling met conclusions suhsicliaires) . z. ook
LocATAum, OBLIGE. - [ Log.] Proposition pr-c,
hoofdvoorstel n. (waarvan de andere afhangen).
Idée pr-c, hoofddenkbeeld a. - [Mus.] Partie pr-c,
eerste of hoofdpartij f. Violon pr-, Clarinette pr-,
obliqaat -viool, -klarinet t.
Principal, m. liet voornaamste, gewigtigste,
belangrijkste, de hoofdzaak: Le pr- doll toujours
aller avant I'accessoiie, de hoofdzaak moet altijd
vOOr de bijzaken, gaan. - Hoofdsom t., rentegevend
kapitaal a.: Payer , Rembourser le pr- et l'inte rit, de hoofdsom en den interest betalen, afdoen.—
[Jur.] Hoofdzaak f. , hoofdpunt, p r i n c i p a a 1 a.
- Hoofd n. van een gemeente -collegie in Frankrj,Ik
rector. principaal. - Weleer in 't algemeen gebézigd voor superieur, patron, mandataire, oppersty, patroon, lastgever, principaal. - P1IINC1PAUX, m.
p1. Voornoamnsten, aanzienlijksten: Les pr- de Ia ville, de aanzienlijkste personen, notabelen der stad.
Principalat, m. Het rectorschap in een transeh
genieente-collesie. (Men zegt ook prineipalité.) Prineipalernent , adv. Voornamelijk, vooral,
inzonderheid, bovenal, hoofdzakelijk : Je recorn
-

b mes enfants pr- Ia crainte de Dien, ik-mande

beveel voornamelijk aan mijne kinderen de vreeze
Gods. 11 s'y applique pr-, hij legt zich hoofdzakelijk daarop toe. . Prinepalité, t., z. PIIINCJPALAT. - Prineipat, m. Vorstelijke waardigheid t. - [11. rom.] Waardigheid van prins des

senaots, principaat II. - j [Hist.] Le pr- de
Catalogue, het vorstendom Catalonië. - Priiieipanté, t. Vorstelijke waardigheid t.: II aspire a
Ia pt-, hij streeft naar de vorstelijke waardigheid.
- Vorstendom, prinsdom a.: Erigei une terre en
pr-, een land tot een vorstendom verheffen. [Théol.] Pr-s, vorstendommen, 3e der negen engelenkoren.
-

Principe, m. Eerste oorzaak f., oorsprong rn .,

begin n. (in dezen zin alleen van God gezegd):
Dieu est le pr- de toutes choses, Ie premier pr-,
Ie souverain pr-, God 15 de eerste oorzaak, de opperste oorzaak van alle dingen. - [Chim.] Grondstof, enkelvoudig, niet ontleedbaar iigchaain, beginsel, bestanddeel n. Pr-s actits, actieve of werkzalne beginselen (die op andere werken) . Pr-s passits, passieve of lijdende beginselen (op welke andere inwerken). Pr-s immédiats, nadere bestandcleelen a. p1. - [Phys.] Grondstof f., grondbestanddeel n. Scion quelques philosophes les ato
sont les pr-s des corps, volgens sommige wps-mes
-

geeren zijn de atoinen de grondbestanddeelen, de
eerste beginselen der ligchamen. Pr- vital, levensbeginsel n. - Grond m., natuurlijke oorzaak, grondoorzaak t., beginsel n. Le pr- de la chaleur, du
mouvement, de grondoorzaak der warmte, der beweging. - Pr-s, eerstebeginselen a. Pl., gronden m.
pi. , grondbegrippen , eerste voorschriften n. p1.
eener wetenschap of kunst. Les pr-s de la géomëtrie, de la niusique, de eerste gronden of beginselen der meetkunele, der toonkunst. - Beginsel a.,
oorsprong [U. , oorzaak f: Ramener chaque chose
a son pr-, elke zaak tot haren oorsprong terugvoe
ren. Examiner une chose dans son pr-, eerie zaak
in haar beginsel onderzoeken. Attaquer une errear dans son pr-, eene dwaling in hare oorzaak aantasten. -- Beweegoorzaak, beweeqreden,
drfifveîi' t. van '5 menechen handelingen : Lamour-propre est le pr- de presque toutes nos actions, de ei;ertliefde is de drjfveêr van schier
al onze daden. - Grondwaarheid, eerste waarhelil 1. ( duidelijke,' dan veilige andere ) , grondslag m. Poser, Etablir UQ pr-, eene grondwaarheid
vaststellen. Partir dun pr-, van eene grondwaarluid uitgaan.— Gedragsreg'el, grondregel in„„ waarnaar men handelt, beginsel, p em cipe a. Etre f1dele P sen pr-s, getrauw aan zijne begiaselvn zijn.
Avoir pOUl' pr- de Iie jamais taire la vérité, tot
grond- ofgectrausreget hebben, nooit de waarheid
te verzwijg
en. II fait tout par pr- d'honneur, hij
doet alles uit beginsel van eer. - (absol.) Avoir des

pr-s, goede beginselen, principes hebben, goede regels van zedeleer, van godsdienst volgen. - 11 est
de pr- qua. .. , 't is een vaststaande regel, een aangenouilefl beginsel, dat. .. Partant du pr- que... , op

den voorgrond stellende, van 't beginsel uitgaande,
DES LE PRINCIPE, bc. adv. Van den begin'ne af, al dadeljie: J'ai VII dES Ie pr-, que veIn
a'aboutîrait h rica, ik heb van den beginne af gezien, dat die zaak op niets zou uitloopen.
PllllCipeSqlIe, adj. (iron. et dénigr.) Vorstelijk, den vorst behoorend. - Principicule, in.
(iron.) Prinsje a., onbeduilende, onmaglige vorst nTi.;
- jong prinsje.

t S Prineipiei-, v. a. Beginselen of eerste gronden bijbrengen, principes leeren. - Hetpart. passé
kwans ook als acij. voor: Jeune homme bien prin
cipie, jongeling met goede beginselen. - [Chin.]
Principes pr-s, uit grondsto/fen zainengestelde bestanddeelen a. p1.
Pi-ineipion, Priiieipiot, m. (iron.) Vorste,
prinsje a., vorst van een' kleinen Staat.
Prin fi lé, ni. [Tech.] Fijnst gesponnen tabak ni.
Pl1ngsIIe of Pringote, 1. [Mw. mii.] , z.v.a.

ESPINGOLE.
Prinos, ni (pr. --noce) [Bot.] , z.v.a. CASSINE
FriHtanier, ière, adj. Tot de lente behoorend: Muis pr-, lente- of voorjaarsmoand t. Saison
pr-iere, 1entesaizoen, voorjaar a., lente t. Fleur
pr-ière, lentebloem t.—Étoffes pr-s, voorjaarsgoed a.,
ligte stoffen, die men in de lente draagt. - Printanière, t. [Cuis.] Soep t. van voorjaarsgroenen. - [H. a.] Wijfjes zjdeworm at - [Manuf.]t
Voorjaarsetof t. (Etoffe pi'intanière).
Pilntenips, in. Lente f., voorjaar a. Un pi'pluvieux, eene regenachtige lente. Un beau jour
de pin, een schoone lentedag. - (poét.) ElIe na vu
que quinze pr-s, zij is niet ouder dan vijftien jaar.
ne Un éternel pr-, un pr- pel'pétuel dans ce
11 règ
pays, in dat land heerscht een e altijddurende, onafgebroken lente. - (fig.) Le p- de l'âge, de in
vie, de lente des levens, de jeugd.
Ps-iocère, adj. [H. a.] Met zaagvormig getande voelhorens. - PluocEltEs , m. p1. Kevers met
zaagvorroig getande voelhorens, zaaghorens m. Pl.
- Pi- ion, m. [H. a.] Naam von verschillende
kaapsclie stormvocjels (petrels), momot in. - Pi-io

naiithe, adj. [Bot.] Met zaagvormig getande bloeen. - Pi-lone, m. [H. n.] Woudkever in.m
met zaagvormige voelhorens.-- Pi-joniens, m.pl.
Woudkeversoorten 1. p1. —Pi-lonode, adj. [Anat.]
adj. [H. a.]
Zaagvorsnig. -Met zaagvormig getanden snavel. - PRIONORAMPilES, m. p1. Zaaqsnavels m. p1. - Prionote, M.
[H. II.], z. v. a. TRIGLE.
Priorat, in. [H. n.]Prioorschap, p rios a at a.,
waardigheid t. van prioor of priorin; —tfidduur al.
zijner of harer aînbtsbediening.
Priori (a), bc. adv. (latin.) Uit het vooraf-
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gaande, uit een aangenomen beginsel (afgeleid of stuk a. - Bille en pr-, maakbare bal m. - Lacher
bewezen); van voren, vooruit, door zich zelven of pr-, loslaten (wat men gegrepen had). Les dogues
uit verstandsgronden erkend ( zonder ervaring), d'Angleterre ne lâchent jamais pr-, de engelsche
a pz'i ó r i ( liet tegengestelde van a posteriori). doggen laten nooit den gegrepen buit los. Ii s'ëtait
ilaisonner a pr-, gevoltrekkinqen a priori maken. emparé de ce bien, mais on lui a fait lhcher pr-,
Friorité, f. Voorrang, voorgang ni. (ten op- hij had dit goed bemagtigd, maar men heeft het hem
zigte van tijd- of rangorde) , eerstiteid f.; liet ouder weer doen loslaten, teruggeven. -- (bij uitbreiding)
of vroeger zijn, p 'i' t 0 r i teit t. Pr- Uhypothéque, Les deux armées se sont battues toute Ia journte
voorrang van hypotheek of kusting. Pr- de date, sans lacher pr-, de beide legers hebben den gehee
vroegere dapteekening 1. Voorrept u. van eerst ten dag gevochten, zonder 't op te geven. Us ont
te spreken, van liet eerst zijn gevoelen te uiten en disputé longtemps, sans qu'un deux ait voulu Ikin behandeling te doen nemen (inz. in politieke ver- cher pr-, zij hebben lang getwist, zonder dot een
gaderingen). A voir in pr-, het eerst aan de beurt van hen wilde toegeven of 't wilde opgeven. zijn (om te spreken, ons zijn advies uit te brengen). Pr- dean, afleiding van water (eenet rivier, eens
L'arnendernent proposé par ce député a Ia pr- sue vijvers enz. , ons b. v. een' molen in beweging te
tous les autres, liet door dezen afgevaardigde brenGen); het aanleggen van een afleidingskanaal;
voorgestelde amendement moet voor alle andere be- het dus afgeleide water. - Pr- d'armes, het ophandeld worden. (per m. vatten der wapenen, om dienst te doen; ook, en
Print, rn [H. n.] Afrikaansc/se vliegenvan- doorgaans: het opvatten dec wapenen tot oproer.
Fris, e, adj. (en part. passé van prendre): Ville Etre condamné ta moe pour pr- d'armes, ter dood
pr-e, ingenomen stad t. - Poissons pr- dans les veroordeeld worden wegens gewapend verzet of opfilets , in de netten gevangen visschen iii. pl - roer. - Pr- dilabit, aanneming van een geestelijk
Vaisseau Pr- de calme, de gros temps, doorstilte, ordeskleed: Tal Phi présent a la pr- d'habit de sa
door storm overvallen schip n. Voleur Pr- sur le soeur, ik was er bij, toen zijne zuster het geestefait, op (Ie daad betrapte (lief rn - Du lait plis, lijk kleed aannam, non werd. - [Jur.] Pr- de
gestremdemelh' f. De l'huile pr-e, gestolde olie t.— corps, ljfsdwang ia., in hechtenis neining f. op
Mesure pr-e trap tard, te laat genomen maatre- regterljk bevel. - Pl - a partie, verhaalzoeking t.
gel in. Parti pr-, z. PARTI. - Un homme pr- de of verhaal n. op den regier. - Pr- de possession,
yin, een beschonken man. - Enfant pr- par les bezitneming t. - Twist m., geschil n. Avoir une
yeux, door den schijn verblind, bedrogen kind n. pr- avec qn., een geschil niet iemand hebben. Tout le monde y aurait été ge-, iedereen zou zich En venir aux pr-s, handgemeen worden. Etre of
daarin bedrogen, vergist hebben. II a étd pr- pour En être aux pr-s, handgemeen zijn, slaags zijn.,
dupe, men heeft hem beet gehad, bedrogen. - Per- aan 't vechten of slaan zijn;- (bij uitbreiding)
sonne bien pr-e dans sa taille, welgemaakt of fgaai met elkander aan liet twisten, aan 't harrewargevo'rmclpersoon rn Avoir Ja taille bien pi'-e , utre ren zijn, elkande?' in 't haar, in 't vaaiwater zitde taille bien pr-e, cr210 welgemaakte gestalte 1iben. ten. Mettre dei-i x personnes aux pr-s , twee menCheval bien pr-, paard met fraai lijf n. —C'est an- schen tegen elkander in 't harnas jagen. - (fig.)
tant de pr- sue lennerni, Z. ENNEMI. - Ook als Etre aux pr-s avec Ia mauvaise fortune, met den
subst. [Tech.] Les pels, de zwarte punten in 't tegenspoed worstelen. Etre aux pr-s avec la mort,
patroo n des lintwerkers (in tegenstelling met de met den dood worstelen, op sterven liggen,; in
witte, die laissés lieeten). - -j (Loc. lig. et fam.) doodsgevaar vei-lceeren. Hoeveelheid, die men
11 a lair dun premier pr-, hij ziet er uit, als of op eens van geneesmiddelen, droogerjen, enz. gehij zijn zondagsoortje versnoept had.
bruikt, dosis t.: Prendre une pr- de rhabarbe,
Prisable, adj. (woord van J. J. Rousseau) eene dosis 'rhabarber innemen. - Pr- de tabac,
Prij zenswaardig (appréeiable).
snuifje n. Prendre une pr- de tabac, een snuifje
Prisage, rn Het schatten, waardéren, p ri- nemen. - [Man.] Pr- d'essai, muntproef f., muntsdren of taxéren.
stak n. ter toetsing. - [Mach. a vapeur] Pr- de
Prise, t. Het nemen, innemen, vangen, vatten vapeur, stoomleibuis f., de pijp of buis, die den
enz.; inneming, wegneming, verovering, bemagti- sloom uit den ketel naar de stoomkast voert, om
ging, gevangenneming, prijsmaking; - de genomen van daar in den cilinder te treden.
zaak, vangst 1., buit, roof, prijs rn La pr- dune
Frisé, e, adj. (en part. passé van geiser): Menplace de guerre, het innemen, de bernagtiging eener bles mal pr-es, verkeerd geschatte of gewaardeervesting. La pr- dun vaisseau, de wegneming, ver- de meubelen n. p1. - Orage
fort pr-, zeer geuv
overing van een schip. La pr- dun cerf, liet van- schat of op prij
s gesteld werk n. - Pilsée, f.
gen van een best. Ce vaisseau a fait plusieurs Schatting, waardtring, p r is é r i n g t.; prijs ni.
pr-s, dat schip heeft verscheidene prijzen gemaakt. of waarde f., waarop iets geschat is. Faire Ia pr
- (Loc prov.) Tons les jours de chasse ne sont des meubles, huisraad, meubelen waardéren. Ce
pas des jours de prise, elk schot is geen eendvo- tableau est vendu au dessous de la pr-, deze schilgel: men mag niet verwachten, dat alles ons ge- derj is onder de waardéring verkocht. Cela est
lukken zal. - Bonne, Riche pr-, goede, rijke prijs, dcmeurd pour Ia pr-, dat is voor den gewaarbuit o f vangst. Amener sa pr- dans on port, zij- deerden prijs verkocht. - (Loc. prov.) Elle est denen prijs in eene haven binnen brengen. II est en- meurée pour la pr- (van cciie oude vrijster, die
tré tant de pr-s , er zijn zoo en zoo veel prijzen weleer menige goede partij heeft afgeslagen) , zij is
opgebragt. Capitaine de pr-, prjskapitein. Décla
blijven zitten, omdat niemand haar goed genoeg
rer an navire de bonne pr-, een schip prijs ver- was. - Het snuiven. - Priser, v. a. Schatten.
klaren, - ( fig.) Ce pobte a pels son sujet dun waardéren, den prijs of de waarde van iets bepaauteur oublid, cda était de bonne pr-, die dichter len, tandren, prisdren: Son pèré a prisd les
heeft zijn onderwerp uit een' vergeten schrijver livres, zijn vader heeft de boeken gewaardeerd. Prgenomen, dat was prijs, dat was een goede vond. une maison, een huis waardéren. - II prise trop
- Middel om aan te grijpen of te vatten, hand- sa marchandise, hij waardeert zijne koopwaar te
vatsel n., vat rn, houvast n. Ce vase est tout hoog; (fig.) hij laat zich te veel gelden. - Schatten,
rond, ii na point de ge-, die vaas is geheel rond, hoogachten; 0]) prijs stellen: On prise beaucoup ce
er is geen houvast of vat aan. Les lutteurs se prédicateur, men schat dien predikant hoog. frottaient d'liuile, a fin de donner moms de pr
paisan, V. Ii. Snuiven, snuif gebruiken: Avoir I'Msue eux, de worstelaars wi -even zich met olie in, bitude de pr-, gewoon zijn te snuiven. Une femme
om minder vat op zich te geven. - ( fig.) Le re- qui prise, eene vrouw, die snuift. - SE PRISER,
mords na plus de pr- sur cette âme endurcie, de P. a. Gewaardeerd, geschat worden. - Zich zelven
wroeging heeft geen vat meer op die verharde ziel. hoogschatten, veel waarde aan zich zelven hechTrouver pr- sur qn., vat op iemand krijgen, gele- ten: Cet homme se prise heaucoup et ne prise
genheid vinden om hein te berispen, hem iets betaald guère les autres, die man houdt veel van zich zel
te zetten, hem te schaden, enz. Donner pr- h Ia sa- ven en weinig van anderen. - Priseiii-, adj.
tire, nu ridicule, zich blootstellen om gehekeld, be- Schatter, waardeerder, p r i s e r d e r is. - .41e
spot te worden. Donner pr- sue soi, vat op zich adj.: Conimissaire pr- ( vroeger Huissier ps-), ambgeven, zich bloot geven. - Etre enpr-, in gevaar tenaar, die bij inventarissen de bij openbare veiling
zijn om genomen te worden, bloot staan voor iets. te verkoopen goederen waardeert. - PRISEUR, m.,
Etre hors de pr-, buiten bereik zijn, veilig zijn, -EUSE, 1. Snuiver m., snuifster t.
niet genomen kunnen worden.— [Jeu) Pièce en pr-,
Pi-ismatique , adj. [Géom.] Kantzuiiig, in
neembaar stuk. Pièce hors de pr- niet -neembaar den vorm van het prisma, prisma -vormig, i I' i .c-

.

..

.
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In a t i s C h - [PIiys.] Couleuis pr-s, prisinat'ische
kleuren f. p1. (ook couleurs primitives qe/zeeten, z.
PRIMITIF) - Prisinatisation, f. iPhys.] Ontbinding t. van het daglicht door middel van liet
prisma; - toestand in. van het dus ontbonden
licht, p r is in a ti a tie t. - Pi-isniatiser, v.a.:
Pr- Ia Iurnière, het licht door liet prisma ontbinden. - Het part. posed is ook adj.: Lumière pilsrnatisée, ontbonden, pep i- i sin a Ifs e e r d licht n.
- Prismatocarpe, adj. [Bot.] Met prismavormipe vruchten. - PEIISMATOCARPE, iT!. [Bot.],
Z. V. a. MIROIR de Vénus. - Prhiinatoïde, adj.
th .] Eenigzins prima-vorinig, naar een onvol
OoimleInprisma gelijkend. - Pi-isme, in, [Bath.]
Kantzuil, lioekiçje 2uit, een ligchaan , begrensd
door drie of meer parailelogrammen als zijvlakken
en door twee gelijke en evenwijdige drie- of veelhoeken als grondvlakken, prisma ii. - [Phys.]
Langwerpig, driekant, zeer plast geslepen glas of
kristal, ins, tot breking van liet iicht in zeven verschillend gekleurde stralen. - ( fig.) Regaider k
tra vers on pr-, de zaken beschouwen in 't tic/it
van onze vooroordeelen of hartstogten, door een
prisma, door een bril kijken. La pr- do l'arnourpropre, de bril m. dec eigenliefde. - L'rismé, e,
adj. [Bindt.] Tot den prisma-vorm gekomen.
Prîsiiioit1e, adj. Prisma -vorinig. - Als subst.
-

-

111. , z.

PRIVILÉQ1ER.

-

v. a. piusn.

f,, gevangenhuis ii., herher ni. Pi- d'Etat, staatsgevangenis. Pi- pour dattas, gijzeling T. Pr- militaire, krijgsgevangenis, militaire gevangenis, prison 1. Mottre go. en pr-,
iemand in de gevangenis zetten. Sons paine de pl-,
op kerkerstraf. - (Loc. prov,), Z. AMOUR, GRA
UJEUX. i;re dan a prison de saint Crépin, zeer
naauwe schoenen aanhebben. - (lig.) Le corps est
Ia pr- de Iârne, het ligchaam is de kerker der ziel.
Gevangenzetting, gevangenschap, gevangenis f.:
Prison, 1. Gevangenis

a une pr- peritre condarnnë a six iuiois de pr-,
levenslange gevan-

pétuelle, tot zes maanden, tot

genis veroordeeld zijn. - Prisofinier , m.,
-ière, t. Gevangene, gekerkerde in. en t. Pr- pour
crime, pour duit, pour Petty, gevangene voor misPaas!, voor verprjp, voor schuld. - Pain des pl -s,
brood COOS' de gevangenen, dat de Staat hun dagelijks verschaft. - Pr- d'dtat, staats.qevangene. Prde guerre, krijgsgevangene. - (Loc. prov. et fain.)
Faire mi p-, iets eten, terwijl men voor en na
een glas V]ijn drinkt. - Het wordt ook als adj.
gebruikt: Etre pr- cur parole, gevangen zijn op
zijn woord von eer. Se constiluer pr-, zich vrijwi/lip in arrest begeven. - Prisonnières f. p1.
[Corn.] (voormalige) Zijden stoffen i.pi., doorschijnend en ligt als gaas.
Pristigastre, in. [H. n.] Zacigbuikm. (van 't
haringgeslacht). .- Fristiphore, m. [LI. n.] Bladzaagwesp f.
Privabe, &ij. Mak te maken, teinbaar (van
diere-n). Animal, Oiseau pr-, mak te maken dier ii ,
vogel M.
t Privanee, t., Z. V. a. PRIVATJTE.
Privatif, ive, ciclj. [Gram.] Beroovend, de
afwezigheid of het tegendeel eener eigenschap aanduidend., pr i V 0 ti e t La particule in est pr-lye
--

:

dans baumé, inconstant.— Plot pr-of als

zich omtrent eene vrouw veroorlooft: Se permettre certaines pr -i, zich zëkere vertrouwelijkheden
of vrijheden veroorloven.
Privé, e, (en part. passé van priver): Homme
Pl - de sa raison, van zijn verstand beroofd maan.
Corps pr- de sdpulture , van begrafenis verstoken lijk n. - Oiseau pr-, makke, tamme vogel in.
- ( fig. at fam. ) Déflez-yous de eet homme, cest
un canard pr-, wacht u voor dien man, 't is een
lokvogel. (Da uitdrukking is verouderd.) - (fain.)
.

Ce domestique se rend un peu trop pr- asec ses

maîtres, die bediende maakt zich met zijne meesters coat al te gemeenzaam. (In dezen zin weinig
meer gebruikt. - PR1VE, E, adj. Niet openbaar;
bijzonder eigen; verborgen, geheim, heimelijk;
ambteloos, huiselijk (in tegenstelling met het openbare en algemeene), p r i v a at: Sacrifier l'intdrêt
pr- a l'intérêt public, liet bijzonder belang aan 't
algemeene opofferen. Ayoir des vertus pr-es, huisePike, stille, verborgen deugden hebben. De son autoruté pr-e, op zijn eigen gezag. [ Prat.] AgIr en
son propre et pr- nom, in zijn' eigen naam, voor
zijn eigen persoon handelen, optreden. Acte soos
seing pr-, onderhandsc/ie acte t. - Conseil pt- of
Conseil d'Etat pr-, gelieioie raad, geheime staats
road in. - Homme pr-, ambteloos ij r i V aa t man..
Tj0 pr-c, ambteloos leven, privaat leven. - emVR, M. Se/erect n., bestekamer 1., geheim gemak,
privaat, pried. (Alen zegt nu liever Lieux of
Cabinet d'aisances.) - Vertrouwelijkheid, gemeenzaamheid t. Etre is son pr-, bij zijne vertrouwde
vrienden zijn. (in dezen zin buiten gebruik.)
t Piivérnezit, ode. Op gemeenzame, vertrouwelijke wijze, op een' vertrouwden voet.
Prïvei- . C. 0. Berooven, ontbloolen, onttrekken,
ontzetten van 't geen iemand bezit of bezitten moest.
Pr- go. de sas l i ens, de sa charge, iemand van
zijn ambt ontzetten, van zijn goed berooven. Cette
fluxion la priyëe de Ja vue, deze zinking heeft
haar van 't gezigt beroofd. Pr- qo. de sa liberté,
de ses droits de citoyen, iemand van zijne vrijheid
berooven, van zijne bnrgerregten ontzetten. - Mak
of tam maken (van dieren sprekende). Pr- one
perdrix, no moineau, een' patrijs, cane mnusch mak
maken. -- SE PIIIVER, v. pr. Zich berooven, zich
h van alle
versteken: Se pr- de tout secours, zic
knip versteken. -. Zich onthouden, zich ontbéring
-

'

opleggen: 11 salt se pr- de bien des choses, hij

weet zich van veel dingen te onthouden. Se pr- de
yin, zich van wijn onthouden - Mak, gemeenzaam worden. Le tigre ne se prive pas, de tijger
laat zich niet mak of tam maken.
Privilége , in. Uitsluitend voordeel n., aan
iemandtoegekend voorregt, vrijheid t., eigen rapt 0.;
-. vrjhe
ids- of veriofsbrief , vorstelijke vergun
ningsbrief in., priv ildgie ii. Noslois actuelles

out aholi Ia piupart des pr-s, onze tegenwoordige

wetten hebben de meeste priviiigién afgeschaft.
Excercer on pr-, van een privilegie, preferéntie of
voorregt gebruik maken. - Produire on pr-, een'
vrj/meids- of vergunningsbrief voor den dag brengen. - Les pr-s de Ja noblesse, de voorregten van
den adel. - [Jar.] Ayoir on pr-, eene preferentie, eene bevoorregte hypotheek of kusting hebben. - La raison est un pr- qui distingue les

subst. PRIVATIF, in. Woord, dat eene beroovende baronies de Ia bête, de rede is een voorregt, dat
le
partikel voorop heeft, privatief woord n. - [Anc. den mensc/i van het dier onderscheidt. - Ii a lui
algèb.] Quantite pr-lye (nu rnigative), ontkennen- pr- de faire dans cetle maison tout ce qui
dit
huis
te
doen,
wat
vrijheid
in
de
hij
heeft
plait,
Article
Geheel
uitsluitend:
[lor.]
de grootheid t. pr-, uitsluitend artikel n. Privation, f. Vrij- hem behaagt. La vieillesse donna des pr-s, oude
willige onthouding , onthéring f. : S'imposer des lieden mogen veel doen, wat anderen niet vergund
pr-s, zich ontberingen opleggen. - Vivre de pr-s, is. - Privilegie, e, adj. (en part. passé van
zich vele noodwendige dingen ontzeqgen; ook: vele privilégier) Een privilegie of voorregt bezittend,
autrenoodwendigheden misen. --- Gebrek aan 't nood- bevoorregi, gepriviiegiiiierd: Ii y ayait bevoor;
eertijds
zakelijke, gemis n. : litre dans Ia pr- de toutes fois des marchands pr-s , er waren
CAS.
Lieu
pr-,
z.
pr-s,
Cas
repte
kooplieden.
choses, aan alles gebrek hebben. --- Berooving t.;
verlies n., ontbering, derving t. van 't geen men vrijplaats f. (waar men voorheen voor de algemeene
dag,
waarop
iemand
moest of kon hebben: La pr- de la vue, de l'ouie, policie veilig was). Jour pi-,
t verlies of de ontbering van 't gezigt, van 't ge- om schulden niet gegijzeld han worden. - Créanin.
hoor. La pr- dun privilége, de derving, het ver- der bevoorre.qte, preferente schutdeischer
lies van een voorregt. Pr- des droits civils, ver- Créance pr-c, preferente, voOrgaande schuldvorde-de
pr-c,
lies, intrekking der burgerregten. - [Anc. prat.] ring t. - L'homme est one créature
Ontzegging, verbeurdverk laring f. - Privative nmensch is een bevoorregt wezen. - Les vieillaids
ment , adv. Bij uitsluitin p (zelden voorkomend soot pr-s, de oude lieden hebben een' vrijpas, modan in): Pr- a tout autre, met uitsluiting van ie- gen meer doen dan anderen. - Ook als subst. in
en t- Bevoorregle, geprivilegieerde in. en f. 11 ny
der ander.
Privauté, 1. Overgroote gemeenzaamheid, eer- a point de pr-s devant Dieu. - Privilégier,
trouweljklieid, vrijheid, inz. die, welke een man V. a. Een privilegie of voorregt verleenen. - SE
,
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om in elk geval niet acne waarschijnlijke, maar de
waarschijnljkste partij te kiezen , p r o b a ii i Ii ous n. - Probabilioriste, m. .4anhanrjsm
gee dier leer, probabil iorist m. - ProbabïIisme , rn. [ Thiol. ] Meeningsgeldigheid t., de
verderfelijke jezutetische stelregel, volgens welken
Acheter au vii pr-, au pr- courant, nu pr- de de enkele meening, dat acne daad welligt goed kan
marché, a pr- dxe, voor een' geringen prijs, spot- zijn, reeds genoegzaam is om haar te ondernemen;
prijs, voor den inkoopprijs, voor den marktprijs, ook: waarschijnlijkheidsleer f., volgens welke er geene
voor den bepaalden of vastqestelden prijs koopen. volkomen zekere kennis, maar alleen waarsch ij nlijkA quel Pl - me céderez vous ce drap ? voor wel- heid zou te verkrijgen zijn, p r o b a b i 1 1 s m a s n.
ken prijs will gij mij dit laken geven? Nous som- - Prohab iliste, m. Aanhanger van dien stelmes convenus da pr-, wij zijn 't over den prijs regel of van die leer, p r o b a b ii is t in. - Proeens geworden. - Ce Irap est de pr-, dit laken is babilité , t. Waarschijnlijkheid, schijnbaarheid t.,
van waarde, is kostbaar. Vendre qc. a non pr-, schijn m. van waarheid: II ny a pas de pr- a ce
iets onder de waarde, met schade verkoopen. Ces qu'il dit, er is geene waarschijnlijkheid in 't geen
marchanthses sont hors de pr-, deze koopwaren hij zegt. Tout cda repose sur une pr-, dit alles
zijn buiten prijs, hebben geenen bepaalden prijs. rust op een' schijn van waarheid. - [Math.] CalAchetez-le a quelque pr- que ce soit, is tout pr-, ciii des pr-s, waarschijnijkheids-berëkening, kanskoop het, voor wat prijs het ook moge zijn. - berekening f... inz. toegepast op 't berekenen der
(Loc. farn. et prov.) Je vous le donne pour le pr- kansen van winst of verlies in de hazard-spelen,
(iu'il me coûte, ik verhaal het a, zoo als ik 't ge- in de loterijen in 't vestigen van lijfrenten, enz. hoard heb. Pr- fait, vaste, gezette, vastgestelde prijs. [ Thdol.] Opinion,
'
Doctrine sur Ia pr-, z. v. a.
- (Loc. prov.) Cest un pr- fait, comma celui des PROBABlLIME . - Probable, adj. Waarschijnpetits pât
és, Z. eLITE. --- Sans pr-, beneden den ge- lijk, schijnbaar waar of op de rede gegrond; wonen of beneden eiken prijs: Les effets publics vermoedelijk, onderste/baar. Opinion pr-, waarsoOt sans pr-, de e/fecten hebben geen prijs, wor- schijnlijk gevoelen n. - II est pr- qu'il viendra, het
den niet gezocht. - In omgekeerden zin beteekent is waarschijnlijk, dat hij zal komen. - Ook als
sans pr-, Ook: van hooge, onbetaalbare waarde: Ce subst. m.: Priférer Ie certain au pr-, het zékere
tableau de Raphael est sans pr-, die schilderij van boven 't waarschijnlijke verkiezen. - ProbableRaphael is onbetaalbaar. - (fig.) C'est un homme ment, adv. Naar alle waarschijnlijkheid, waarsans pr-, 't is een man van onschatbare verdienste. schijnlijk: Ii perdra pr- son proces, hij zal waar- (Loc.prov.) Chacun vaut soli pr-, er is niemand schijnlijk zijn proces verliezen.
Probante, adj. [Prat.] (alleen voorkomend in:)
of hij heeft cane goede zijde. Cda vaut toujours
son pr-, dot behoudt altijd zijne waarde. - Prijs, Pièce pr-c, bewijsstuk n. Raison pr-c, overtuigenal wat het kost om een of ander voordeel te ver- de reden f., bewijsgrond m. En forma pr-c, in den
krijgen (in dezen zin meestal door 't voorzetsel a regtsvorm, in den echten, behoorljken vorm.
voorafgegaan): Je refuse vos services a ce pr-, ik
- Probatif, ive, adj. Bewijzend, wat bewij
weiger uwe diensten tegen dien prijs. Acheter in zen kan. - Probation, t. [H. rel.] Proeftijd m.,
victoire nu pr- de son sang, de overwinning ten die 't noviciaat voorafgaat; ook: de tijd van 'tnokoste (met opoffering) van zijn bloed koopen. - viciaat (vgl. NOVICIAT). - Probatiqne , adj.
Prijs m., waarde, verdienste t. van een' persoon; [H. sainte] : Piscine pr-, of als subst. PROBATIQUE, t.,
voortreffeljkheid f. eenerzaak: C'est un homme dont Z. PISCINE. - Probatoire, adj. Tot bewijs dieon ne connaît pas Ie pr-, 't is een man, wiens nend: Acte pr-, bewijsstuk n., bewijsschrift n. (Deze
waarde, verdienste men niet kent. Le pr- du temps, uitdrukking is verouderd.)
de la vertu, de waarde des tijds, der deugd. Probe, adj. Braaf, regtschapen, eerlijk, vroom:
Prijs m., eereloon n., uitgeloofde belooning t.: Le pr- Homme, Coeur pr-, regtschapen man m., hart n.
de la course, de prijs van den wedren, van de - Probité, f. Braafheid, eerlijkheid, regtscha
harddraverij. Le grand pr-de peinture, de groote penheid, goede trouw, opregtheid, vroomheid, deugdprijs van de schilderkunst. Proposer un pr-, eenen zaamheid 1.: La Pr- est l'attacbement a toutcs les
prijs uitloven. Décerner, Adjuger, Donner Ie pr-, vertus civiles, de regtschapenheid i de verknochtden prijs toekennen, toewijzen, uitreiken. On fern heid aan alle burgerlijke deugden. atre fiddle mix
demain Ia distribution des pr-, morgen zullen de devoirs de Ia pr-, aan de pligten der eerlijkheid geprijzen worden uitgedeeld. - Un pr- de Ia loterie, trouw zijn. C'est un homme de pr-, 't is een opeen prijs in de loterij. - Remporter le pr-, den regt, regtschapen, eerlijk man.
prijs behalen, wegdragen; - ( fi g.) alle anderen
Problérnatique, adj. Twijfelachtig, betwijfelovertreffen: Partout oh cette jeune femme se trou- baar, onzeker, onbeslist, onuitgemaakt; raadselachve, elle reniporte le pr- le Ia beauté, overal waar tig, dubbelzinnig, p r 0 b 1 e as a t i s c Is: Tout ce pui
die jonge vrouw zich bevindt, draagt zij den prijs souffrc le pour at le contra avec une presque igaic
der schoonheid weg, roemt men haar als de schoon- vraiscrnblance, est pr-, al wat het voor en tegen
ste. - Loon ii., belooning in 't algemeen, vergat- met eene bijkans gelijke waarschijnlijkheid toelaat,
ding, - straf f. La vertu trouve son pr- en clie- is onbeslist. problematisch. - Cette nouvelle eet
même, de deugd vindt haar loon in zich zelce. - fort pr-, dit nieuws is zeer twijfelachtig. - Con11 a recu le pr- de sas forfaits, hij heeft het loon, duite pr-, dubbelzinnig, raadselachtig gedrag n. de straf, de vergelding voor zijne wandaden gekre- Problérnatiqilenlent, adv. Op onbesliste, ongen. La mart fat le pr- de sa fidulité, de dood was ztkere, twijfelachtige wijze.
het loon, de vergelding voor zijne trouw. -- cmx
Probiè me, Ill. [Didact.] Voorgesteld vraagoua piux, bc. adv. Het eene bij 't andere verge- stuk n., welks oplossing volgens de regelen der eveleken, in vergelijking met elkander, alles legen tense/sap verlangd wordt, strijdvraag t., te ontbinelkander opgewogen: Pr- pour pr-, ce drap est plus den opgave f., voorstel, probl fin a, probleemn.
cher que ce velours, naar verhouding is dit laken Pr- dc physique, de rnatbérnatiques , voorstel,
duurder dan dat fluweel. Pr- pour pr-, cat horn- vraagstuk uit de natuur- of wiskunde. Risoudre
me cant son frère, alles in aanmerking genomen, un pr-, een voorstel oplossen. L'algèbrc vous donweegt deze man tegen zijn' broeder op. - AU PRIX nera Ia solution de cc pi'- , de algebra zal ee dit
DE, toe. prép. In vergelijking van, vergeleken bij,
voorstel oplossen - Twijfelachtig voorstel of
ten aanzien van, met betrekking tol: Le plomb est vraagstuk, waarvan men zoo wel het voor als het
vil an pr- de lor, het lood is gemeen, vergeleken
tegen kan staande houden; in 't algemeen: al wat
bij bet goud. - b TOUT PRIX, bc. adv. In we e rwil moeijeljk te doorgronden is, raadsel is. Cast envan alles, wat het ook kosten moge: Ii voulait cxi- core un pr- de savoir laquclie de ces deux forcuter son projet a tout pr-, hij wilde zijn planten mes de gouvernement eet Ia meilleure , 't is
uitvoer brengen, wat het ook kosten mogte.
nog eene vraag, een twijfelachtig vraagstuk, een
Proagore , rn. (Ant.] Redenaar, spreker rn. problema , welke van deze twee regéringsvorinen
van acne bezending.
de beste is. - L'hommc est pour lui-mime un
Proapodose, 1. [Rhit. anc.] Herhaling van grand pr- , de mensch is zich zelven een groot
het eerste woord aan 't einde van den zin, proa- raadsel. Cette conduite est un pr-, dat gedrag is
pôdosis t.
een raadsel, laat zich moeijeljk verklaren.
Probabiliorisme, m. [Thiol.] Leer f., voln.] Met eenen
Proboseéphalé,
e, adj. [H.kop
gans welke men, op straffe van zonde, verpiqt is snuitof trompvormig verlengden
(van insecPIIIVILÉGIER, V. PT. Bevoorregt of yeprivileierd
worden.
Prix, m. Prijs m., waarde f. Pr- modique, matige prijs. Acheter qe. au plus haut pr-, iets voor
den hoogsten prijs koopen. Ii la vendu „,i has pr-, hij
heeft het voor een' lagen prijs, goedkoop verkocht.

.
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ten). - Ç»roboseide, f. [H. n. ] T'ornp of snuit M.
der tweevleugelige insecten. - Weleer in de natuurlijke historie en in 't blazoen van den snuit
des olifants gezegd. - Alssubst. m.: Snuitwörm in.
(een Ingewandsworm van vele dieren). - Proboseidé, e, adj. Tromp- of snuitvormig. Proboseidien, ne, adj. Met snuitvormig verlengden neus. - pIIOBOSCIDIENS, M. p1. Snuit- of
troinpdieren H. Pl. (olifanten, mastodons). - Proboseidifère, adj. Eenen tromp of snuit dragend- Proboscidiforme, adj. Tromp- of snuitvo rmig. - Prohoscirostre, in. Snuitvormige
hop in. van sommige insecten.
Procataretique, adj. [Méd.] Voorbeschik-

handen van den advokaat gegeven. - Procéthe.
rier, ière, adj.: Homme pr-, of als subst PRO-

CEDURIE1I, in.

Bedrévene in den reqtshandel; -

(fam. et iron) vriend van pleiten; twistziek mensch.
- (van zaken sprekend) Den regtsgang verirogend: Fornialités pr-ideas, formaliteiten of vormen,

die den regtsgang vertragen.
Procéleusmatique, adj. et subst. ni. Verslid n. of versvoet in. van 4 korte tettergrepen.
Vers u., dat uit 3 zulke voeten en een tribrochqs
of anapcest bestaat.

Proceflaire, f. [H. n.] Wetenschappelijke
naam des stormvogels (pétrel). - Stormmeeuw f.
.- ProcelLarlés, in . p1. Stormvogels ni. p1.,
pi.
kend, gelegenheid gevend (prédisposant): Cause pr-, stormvogelsoorten. f.[Tech.]
Puntig ijzeren werktuig
Proceijo, in
gelegenheid gevende oorzaak f. (eener ziekte).
Procathartique, adj. [Méd.] Vooraf zuive- met cciie veil' (bij spiegelmakers in gebruik).
kennelijk
Procéphaté,
e,
ad'J.
Met
rend of purgérend: Rernède pr-, buikvuiverend hoofd (van weekdieren); ook z. v.duidelijk,
a. MACROcÉ1'IIALE.
middel n. uitvoorzorg.
sclirij
nieuwere
door
Procérité, f. (oud woord,
Procédé, in. Handelwijs, manier f. van doen,
gebruikt) 1-Inane wasdom in., slankheid, t.
van bundelen, gedrag n. van den eenen persoon versweder
Proeès, in. Jlegtszaak, zaak f., geding, regIsjegens den anderen: Cast nu ëtrange pr-, dat is geding,
pleidooi n., regtshandel in., pleit, p rocds ti.
eene vreemde liandelwijs of manier van doen. J'ai
Prcivil, crimin,eI, burgerlijk, lijfstraffelijk geding.
is
op
eene
hij
-i,
part
de
mauvais
pr
éprouvé de sa
Avoir un pr-, Etre en Sir-, een proces hebben, in
slechte wijs met mij te werk gegaan. -- Zonder regtsgeding
zijn. U lui a fait on pr', hij heeft hem
bepalend woord, gebruikt, heeft bet in 't enkeiv.
in regten vervolgd. H a
doorgaans een' kwaden, in 't ineervoud een goeden een geding aangedaan,
hij heeft zijn proces verloren. Raiperdu
son
pm'-,
zin: Votre Pr- met tout le monde contre vous, luiner un pr-, een
op nieuw weir beginnen.
proces
ongenegen.
u
uw verkeerd gedrag maakt iedereen
z , ook coua, o:noc,
Cot homme ne counaît pas les pr-c, die man kent Instruire on pi'-, Z. INSTaIJ1RE.
de
pr-, zonder vorm van
PENDANT.
Sans
forma
leven,
van
manier
zijne wereld niet, heeft geene
regtsvormn. - (fig.) Zonder omstanweet niet wat men in de maatschappij elkander proces, buiten
of complimenten. - (fig.) Faire le pr- a
schuldig is. II so pique de pr-s, hij beroemt zich op diglieden
iemands
proces
opmaken, hem beschuldigen,
1
zijne
we1
.,
11
die
zijn,
man
wereldkennis, hij wil een
(omtrent iets dat hij gezegd of gedaan
reld kent. - (in wetenschap en kunst) Itandelwijs, veroordeelen
\TOUS
arriver a propos, lions vous
moet
hebben):
climE
Prwerkmanier F. om iets uit te voeren:
votre pr(mbs, gij komt van pas, wij maakque, chirurgical, chemische, chirur gische werkma- faisious
op.
C'est on misantrope qui
ten
proces
nu'
juist
nier. So servir dun nouveau pr-, zich van eene ferait le pr- au genre humain,
1m is een mensehennieuwe werkmanier bedienen. [Bil l. ) Lederen hater, die het geheele mnenschengeslac/it
den oorlog
dopje op het dunne einde van de queue of den bil- zou aandoen. - Ook von zaken,' On faisait
le pr
jartstolc, doorgaans pommerans geheeten. voti'e livi'e, quand vous ave z palo, men sprak
ehaa, a, wij. (en port , posit van procdclhr) (zei- het
verse/meent-'-uw
boek,
toen
gij
over
oordeel
uit
den als zoodaniq voorkomend dan in): [Prat.] II a gagnë le pr-, zijn ondernemen is hem gelukt.
Bien jugh et mal pr-, goed gevonnist, maar tegen (Loc. prov.) Faire un pr- sue Ia pointe dune
den regtsvorm gehandeld (vgl. JuGÉ). - ( fam.) aiguille,
om een wi.cjewasje, om een' speldeknop,
Taut fut pr- que ion convEnt que.... er werd zoo om eene kleinigheid
- Gezamenlijke stuklang over en weder gepraat, dat er eindelijk be- ken of schriften II. twisten.
van een regtegeding. (Men
paal d werd om... (Deze uitdrukking is verouderd.) zegt liever pièces). -p1.
Uitstek n. van een
[Anat.]
Voortkomen,
afkomen,
voortProcéder, v. n.
verlenging f. van
spruiten, zijn' oorsprong nemen. Sa maladie pro- been (apopilyse); voortzetting,
de uiteinden
Prpapillaires,
ander
deel:
een
of
cede de cette chute, Zijne ziekte komt uit dezen der reukzenuwen. - [Chir. anc] Handelwijze,
val voort. Cda procéde dune autre cause , dat werk m anier t. (procédé).
spruit uit eene andere oorzaak voort. - [Thbnt.]
a

Le Saint-Esprit procède do Père et lu Fils, de
H. Geest gaat uit van den Vader en den Zoon. Te werk gaan, handelen; overgaan: II faut pravec ordre clans l'examen de cette affaire, men
moet met orde in het onderzoek van deze zaak te
werk gaan. Finissons eec! , et pols nous prûcède
rons au reste, laat ons dit eindigen, en daarna
zullen wij tot het overige overgaan. Pr- par ordre,
avec ordre, met orde, geregeld te werk goon. Sa
manièi e de pr- est étrange, zijne handelwijze is
vreemd. - [Prat.] Pr- nu jugement lion proeès,
tot de behandeling van een regteqeding overgaan.
On procèdera P Ia vente des livres, men zal tot
den verkoop der boeken overgaan. - Een proces
of regtsgeding voeren, p r o c e d é r e a: Pr- contre
n. , tegen iemand vrocediren, ievnaud in regten
vervolgen. Pr- criminellernent contre qn., iemand
wegens lijfstraffelijke Zaken voor 't geregt vervolgen. - Pr- militairenient contre qn , op militaire
wijze, met voorbijgang van de gewone regtsvormen,
'met iemand te werk gaan. [Litt.] Een' goregelden gang hebben, planmatig bewerkt zijn: Ce
pobme procède hen, er is plan en orde, een goede gang in dit dichtstuk. (In deze beteekenis wordt
het woord weinig gebruikt.) Cot orateur procède
par pr-s, die redenaar spreekt in goed gebouwde,
welofgeronde volzinnen.
Procédure, f. Beqtshandel m., regtsptegsng,
regtsvordering, •re,qterljke behandeling cones' zaak,
procedure f. Pr- civile, burgerlijke regtsp!eiing
of regtsvnrde'ring f. Pr- ci-jmmnelle, ijfstro/Tel'ike
Gezamenlijke
regtsvorderinq, strafvordering.
stukken en papieren eener re,qtezaak, proces-stukken n. pt.: On a mis foute In Pr- entre les mains
de I'avocat, men heeft al de proces-stukken in
-

--

Processif, ive, adj. Pleitzuchtig, pleitziek:
C'est un homme fort pr-, 't is een pleitzuchtig man.
Proceson, f. Ptegtige optogt in., feestelijke,

statige omgang, inz. bij de kat/motjjken, hetzij in
de kerk of daarbuiten, piegtige kerk- of bedevaart,
p r o c ë ss i e f. Vole passer Ia Pr-, de processie of
den optogt zien voorbij gaan. La pr- du Saint-Sacrament, de processie met liet Hoogwaardige.
(Loc. prov.) On no peut pas sooner les clocliies et
aller a Ia Pr-, men Ran niet op twee plaatsen te
gelijk zijn, men kan niet twee (onvereenbas'e) diiigen te gelijk doen. (fig.) Lange volksrij f. op de
straat of op den weg: On dirait une pr-, 't lijkt
wel eene processie. - [ Théol.] Pr- du Saint-Esprit, voortdurende uitgang des Heiligen Geestes uit
den Vader enden Zoon. - Processiounaire,
adj. [H. n ] : Clsenilles pr-s, of als subst. pisocEsSIONNAIRES, M. p1. Processie-rupsen 1. p1. (die, als
zij op voedsel uitgaan, in twee of drie lange evenwijdige lijnen optrekken). - Processionnal
(min gebruikelijk Processionnel), ni. [Liturg.]
Gebeden-, gezangboek n . voor proceesitn. (Plus'.
Des processionnaux.) -- Proeessioiinelle
went, adv. In processie, bij wijze van statigen optogt of omgang. - Processionneur, in.,
-euse, f. IJverig volger in., ijverige volgster f.
der pîocessiPn.

Procès-verbal, in. Schriftelijke nederstelling
of uiteenzetting van een voorval, de van ambtswege
nedergescisreven toedragt t. eener zaak, p r o c e sV 0 rb a al 0. - Dresser, Rapporter on pr-, een

proces-verbaal opmaken, inbrengen. - Le pr- dune
assemblée, (le notulen eener vergadering. - Procès-verbaliser, v. a. Proces-verbaal opmaken.
Proehain, e, adj. Naburig,nabijgelegen. naast
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(van de plaats); - aanstaand, eerstkomend, toekomend, eersivolgend (van den tijd); - ophanden,
nabij (van te gebeuren zaken). La viiie pr-c, de
naburige stad t. Le village pr-, het nabijgelegen
dorp n. Relâcher au port ie plus pr-, inde naaste
haven binnenloopen. - Le mois pr-, de volgende,
eerste of toekomende maand f. La sernaine, Lannée pr-, de toekomende week f., liet volgende jaar n.
- Son départ est pr-, zijn vertrek is ophanden,
nabij. - [Thol.] Occasion pr-a, naaste aanleiding
tot zondigen, verzoeking: Eviter les occasions prs,
de naaste aanleiding lot zondigen vermijden. PaOCHAIN, M. Naaste, evennaaste, evenmensch m.:
Aimer son pr- comma soi-même, zijnen naaste als
zich zelven beminnen. L'amour du pr-, de heide
tot den evenmensch. - Pi-ochainernent, adv.
Weldra, binnen weinig tijds, eerstdaags: Cda se
fern pr-, dat zal eerstdaags geschieden. - [Prat.]
Au terme pr- venant, op den eerst/soinenden termijn.
Proehe, adj. Naast, naburig, nabijgelegen (van
de plaats); - aanstaande, nabij (van den tijd); naast, naauwverwant (van familie-leden). Les malsons qui sont pr-s de Ia villa, de huizen, die nabij
de stad staan, La villa Ia plus pr-, de naaste stad
(die echter nog vrij ver af kan liggen, terwijl Ia
villa prochaine op weinig afstands, Ia viiie volsine op nog minder afstands ligt). - L'hiver est
pr-, de winter is nabij. — Cast ma pr- parente,
zij is naauw aan mij verwant. Son plus pr- parent, zijn naaste bloedverwant. us na sauraiant
êtra plus pr-s parents, zij kunnen geen nader bloedverwanten zijn. - PROCHES, m. p1. Bloedverwanten, naastbestaanden, magen m. en 1. p1. bloedvrienden m. ph. en bloedvriendinnen I. ph.' Un de
mes pr-s, een mijner bloedverwanten. PROCHE, adv. Bij, nabij, d;t bij: 11 damaure lei pr-,
tout pr- , hij woont hier digt bij, zeer digt bij. DE PROCHE EN PROCHE, hoc. adv. Ah voortgaande,
van de eene plaats of van 't eene voorwerp naar
een naastbijgelegen plaats of voorwerp, de eene
voor en de andere na, na el/sander. Ilya mendier
do pr- an pr-, hij hoopt van huis tot huis bédelen.
Coupar le bols de pr- en pr-, den eenen boom na
den anderen vellen, stam voor stam omhouwen.
Faire das conquêtas da pr- an pr-, de eene verovering na de andere ma/een, het eene land na 't
andere veroveren. - ( fig.) Ablengs, trapsgewijs,
langzamerhand: De pr- an pr- 11 ast parvenu a
una grande fortune, hij is trapsgewijs tot een groot
vermogen geraakt. PROCHE DE, hoc. prtp.
Bij, digt bij, kort bij, nabij: Ii demeura pr- de in
porta, hij woont digt bij de poort. Cda ast arrivé
plus pr- da Ia villa qua du bols, dit is digter hij
de stad, dan hij het bosch gebeurd. - In gemeenzaaien stijl wordt da verzwegen: Pr- las goals,
Pr- les ramparts.
Prochronisme, m. IChron.] Vervroeging f.,
fout in de tijdrekening, waardoor eene gebeurtenis
vroeger geplaatst wordt, dan zij zich heeft toegedragen, p r 0 c Is r o n i 5 in u S In. (in tegenstelling
,

met paranachronisma).
Pi-ocidenee, f. [Mid.] Uilzakkin g , doorzak-

king, uittreding van eenig higchaamsdeei, inz. van
de iris (z. v. a. CHUTE).
Proelgale, f. [H. n.] Lantaarndrager vu. (eon-

ook mouc li a vaillausa).
Pioeillon , m. (fam.) Onbeduidende regtszoak t.,

TE -LANTEENE,

klein proces n.
Proelarnateur, m. [Diclact.] Afkondiqer,
uitroeper m. - Proclamation, t. Uitroeping;
afkondiging, openbare bekendmaking, p r a c 1 a m. ati e. La pr- da l'ampareur, de uitroeping tot keizer. Faire una pr-, eene afkondiging doen. La pr
da Ia paix, de bekendmaking van den vrede La
pr- das bans do manage. de afkondiging, het aflezen der geboden van twee verloofden. - Het geschreven of gedrukte stuk, dat afgekondigd wordt:
Rédigar one pr-, eene proclamatie opstellen. Pi-oclame, f. Openbare biecht f. hij sommige
kloosterorden (bij de bernardijnen en feuihlanten
proclamation geheeten). - Proelainer, v. a.
Openlijk uitroepen, afkondigen, bekend maken,
proclametren: L'armia le proclama rol, het
leger riep hem openlijk tot koning uit. - ( fig.)
Verbreiden, verspreiden: La renommee a proclama las grandes actions de ce gandral, de
faam heeft de groote daden van deren veldheer bekend gemaakt, verspreid. - SE PROCLAMER, V. p.
-
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Afgekondigd V.'Orelen. - Zich zelven uitgeven voor

zich noemen, zich opwerpen tot: Ils sa procla
malant las riformataurs do godt. - Het part.
passe is ook adj.. Lol proclamia, affekondigde

wet f. Rol pr-, uitgeroepen koning in.
Proelitique, acij. [Gram. grac.] Het accent
op 't volgend woord verschuivend, prokhitisch.
Proclive, adj. [Didact.] Voorovergebogen,
hellend. - Oudtij ds: genegen, geneigd. - Proelivité, t. Helling; neiging f. La pr- dune col
line, de af/selling van een' heuvel.
Proené of Progné (pr. prog.ni) (poet.) De
zwaluw f. (naar Progne, dochter van Pandion.
die, naar luid der Myth., in eene zwaluw werd
veranderd, nadat zij haren zoon Ity.s geslagt en
hem toebereid aan haren gemaal Tereus opqedischt
had, uit wraak dat deze hare zuster Philomebe had
onteerd; vgl. PHILOMELE).
Procombant, e, adj. [Bot.] Nederhiggend,
ter aarde vallend: Tiga pr-a, stengel m., die zich
uit zwakte op den grond uitsteekt.
Proeornrnissaire, m. [H. veel.] Plaatsver
vangend kommissaris, p r o.c o in m i s s ei r i u s in.
Procondyles, m. ph. [Anat.] Vingerbeentjes n. ph., die zich aan de middelhand aansluiten.
Proconsul, in. [H. rom.] Afgetreden consul in.,
die eene provincie bestuurde, stedehouder, p r aco n s u I m. - Ook de titel van zékere regenten,
die men in buitengewone omstandigheden te Rome
aanstelde en wier magt die des dictators nabij
kwam. - Proconstilaire, adj. Den proconsul
betreffend.- Digniti pr-, waardigheid 1. van proconsul. - Provinces pr-s, door proconsuls hestuurde provincien t. ph. — Proeonsnlat, in .
Waardigheid f., ambt n. van proconsul; - tijdduur in. van zijne ambtsbediening.
Procours, in. [Ane. coot.] Weideregt n. in
eens anders weiland.
S Procrastination, t. Uitstel n. tot morgen,
vertraging, verschuiving t. (ajournamant). Proerastiner, v. a. Tot den volgenden dag verschuiven; uitstellen, verschuiven.
Procréation, f. Teling f., het telen, inz. van
kinderen. - Proeréer, V. a. Telen, kinderen
telen, verwekken of voortbrengen. - (absol.) Lds
-

aninsaux dormant, mangent, procrëant ate,, de

dieren slapen, eten, planten hun geslacht voort
enz. - SE PROCREER, V. pr. Geteeld worden, Het part. passé is ook adj.: [Prat.] Enfants pr-s
an Idgiuma manage, in wettig huwelijk verwekte
kinderen n. ph. Les hoirs procrias da son corps,
zijne ljfeljke erven, bij/erven.
Proeruste, in. [Fl. n.] Lederkever in. - (fig.)
Lit da Pr-, bed van Prokrustes, elke willekeurige
vorm, waarin een onderwerp als met geweld besloten en ingekleed wordt (naar den alhiechen
roover Prokrustas, die, va/gene de Myth., zijne
gasten in eene ijzeren bedslede plaatste, waarin zoj
juist passen moesten: die te kort waren rekte hij
uit en van hen, die te lang waren, kopte hij het
overstekend gedeelte af).
Proctagi-e, f. [Mid.] Jichtige aarspfjnf. ,
prOktagra n. - Pi-oetagie, t. Aarsp ij n,
proktalgee f. - Proetalgiqiie, adj. Tot de

aarspijn behoorend, p r a k t a t g i s c le. - Proetite, f. Ontsteking van den aars, p r a k t z t is f.
Proetoeèle,f.JCtiii'] Uitzakking van den endeldarm, p r 0 ktoct le t. - Proetonele, 1. [Mid.]
Aarsgezuet n., prokt Oncus in. - Proeto-

ptose, L, z. v. a. PP,OCTOCELE. - Proctor-

rhaie, 1. Iibocdvboeijing f. uit den oars, Proetorrhagiq tie, adj. Die bboedvbaeijing betreffend, proktorrhagisch. - ]Proctorrhée, f. [Méd.] Slijmon tlasting uit den oars,
proktorrhcea f. - Proetorrheique, ach.
Tot die ontlasting behoorend, p r ok to rr he ts eh.
- Proetoti-npe, m. [H. n.] Boorwesp f. —
Proctotropiefis, fl1. ph. Boorwespsoorten f. ph.
Pioeurateiir, in. Volmagthouder, gemagtiqel

zaakvoerder in. (In dezen weinig gebruikten zin
geeft men 't soms een vrouwelijk: procuratrica),
vohmnagthoudsler f.) - [H. rom.] Titelvan zekere
overlieidspersonen, die de keizer in de win gewesten zond, om hem te vertegenwoordigen, 'p r a cur a t o r in. - [1 I. mod.] Pr- da Saint-Base, groot
dignitaris der Venetiaansche republiek. in 't jaar
1.000 voor 't eerst aangesteld om voor de kerk van
.int -Marcus te waken en hare inkomsten te hehee-
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ren; later werd het getal der procuratirs tot 9
gebrapt. - Grands pr-s de Ia nation, twee leden
van 't wetgevend ligchaam in de le rransche republiek, die voor het hooqe nationale geregtshof
de crirninéle beschuldigingen moesten volho uden,
groot-procurdtors m. pl - Proc uratie, t. (pr.
t=c) Waardigheid 1., ambt n. der procurators van
Sint-Marcus; - hun regtsgebied n.; - hun paleis n. -, Procuration, 1. Volnaqt, lastgeving t.;
, p r o C U r t t e t. Etre fondd, chargé
lastbrief '.Ti
de pr-, volmagt hebben, met volmagt bekleed zijn.
Donner pr-, volmagt geven. Ii agit en vertu de pr-,
hij handelt volgens volmagt. - La pr- doit être
parafée par celui qui ja dunne, de volmagt moet
met den naam des genen, die ze geeft, onderteekend
zijn_ Faire apparoir de sa Pr-, zijne volmagt, zijn'
lastbrief toonen, voorleggen. - Procitratriec, 1.,
Z. FROCURATEUR. - Procure, t. [H. eer!.] Het
zaa/evoerdersambt in een klooster; - woning des
zaakvoerders, p r 0 C U r a t u u r t. - Procurer,
U. U. Verschaffen, bezorgen, doen verkrijgen, peren:
Pr- a on. un emploi, un avantage, aan iemand
een ambt, een voordeel verse/ia/Ten of bezorgen. Pra ses enfants des plaisit's, zijnen kinderen vermaken bezorgen. Cette vietoire eons a procuré la
paix , die overwinning heeft ons den vrede verschaft, aangebragt. - SE PROCURER, V. pr. Zich
aanschaffen, zich ze/ven bezorgen: Se pr- de I'argent, zich geld aanschaffen, zich aan geld helpen.
- Elkander verschaffen of aanbrengen: De fitlé
les époux se procurent le vral bonlìeur, trouwe
echtgenooten brengen elkander liet ware geluk aan.
- Te krijgen zijn, aangeschaft kunnen worden:
Ce poisson se procure très-thfficilement, die vise/i
is moeijeljk te krijgen. - Het part. passé is ook
adj.: Des fruits de primeur procurés /i grands frais,
zeer duur verkregen of gekochte eerste vruchten 1.
p1. - Procureur, m. Zaakvoerder, zaakbeheerder, zaakverzorger, hij, die last heeft om in iemands
naam te handelen en volmagt heeft, gevolmagti,qde,
volmagthouder, p r 0 i ie r a t a r; inz. regtszaakvoerder, pleitbezorger, p i'a c ie r e u r m. Faire sos
door ee'iien gevolinagzaken
ne
affaires par pr-, zij
tigde bezorgen, laten doen. (Loc. pray.) Celui
qui agit par pr- est souvent trompé en personne,
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het oog des meesters maakt liet paard vet: wie niet
wil bedrogen worden, moet zelf zijne zaken besturen. Ii a pris Jacques ties Logos (of Jacques Déloge) pour son pr-, hij heeft zich uit de voeten
gemaakt, het hazepad gekozen. - Plaider par pr-,
door een' procureur pleiten, een' procureur in zijne
regtszaak gebruiken. Pr- général, hij, die niet liet
openbaar ministerie bij een oppergeregtshof is belast, procureur-generaal m. Pr- clii rol, procureur
des konings, hij, die het openbare ministerie bij
de arrondissements-regtbanken waarneemt. --- [H.
cccl.] Monnik, die de tijdelijke belangen van liet
klooster beheert. Pr- géndral, hij, die met de belangen der ge/ice/v geestelijke orde is belast. [H. o.] Pr- de meunier, volksnaam van den groeven specht (pivert). - [Tech.] Naam van een
ijzeren werktuig des spiegelmakers, p r o ei r eur. Proeureiise, f. Procureursvrouw (doorgaans
face. en iron gebézigd). - Pr- du rol, Pr- génévale, vrouw van den procureur des konings, van
den procureur-generaal.
Procyon, In. [H. n.] Waschbeer in. (raton).
- [Astr.] Ster f. van de verste grootte in liet sterrebeeld de Kleine Hond, P r a c p a ii in.
Prode of Prodon, m. [Mar.] Mastgijn m.
(op eene ,qalei).
Prodictateur, M. [H. rain.] Dictator, door
't volk in de afwezigheid der consuls benoemd,
prodictdtor m. - Prodictature, t. Prodictatorschap Ii., prodictatuur f.
Prodigalement, adv. Met verkwisting, in
Overdaad, overdadig, verkwistend: 11 a toujours
vcu pr-, hij heeft altijd verkwistend geleefd. -Prodigalité, T. Het verkwisten; verkwisting,
verspilling, overdadigheid; zucht f. tot doorbrengen. Se miner en pr-s, zich door overdadigheid,
door verkwistende uitgaven arm maken. En tontes clsoses, Ja pr- unit, de overdadigheid is ten
allen tijde schadelijk. - Somtijds in qoeden zin: 11
a réduit sa fortune par de pieuses pr-s , hij heeft
door milde vrome giften zijn vermogen besnoeid
Protlige, ni. Wonder, wonderteeken, wonderwerk n., wonderdaad f., verbazingwekkend ver-

schijnsel buiten (niet t e p e n) den gewonen loop
bij uitbreiding en
der natuur (vgl. MIRACLE);
overdrijving) iets buitengewoons; uitstekend persoon m., zeldzame zaak 1. Sans cause connue le
soleil perd tout a coup sa Inrnière, eest tin pr-,
zonder bekende oorzaak verliest de zon eensklaps
haar licht, dat is een wonder, iets wonders. La
superstition aime Ii transformer tout en pr-s, liet
bijgeloof ziet gaarne overal wonderen. - L'amour
de la patrie a fait des pr-s, de vaderlandsliefde
heeft wonderen (groote, uitstekende daden) verrigt.
- (

- Cet homme est un pr- vie savoir, ie valeur,
de mmnioire, die man is een wonder van geleerd-

livid, dapperheid, geheugen. iNéron fut un pr- de
cruauté, Nero was een wonder van wreedheid.
Cette statue est un pr- de I'art, dit standbeeld is
een wonder der kunst. - Prodgieusement,
adv. Op verbazende, buitengemeene wijze. II est
pr- riche, hij is verbazend rijk. La maison est prgrande, het huis is geweldig groot. II clipense pr-,
hij verkwist ontzettend veel. - Prodigieux,
ieuse, adj. Verbazingwekkend, verbazend, wonderljk, buitengewoon, ongeloofeljk, monsterachtig:
II a fait une fortune pr-muse, hij heeft een verbazend fortuin gemaakt. Cruauté pr-ieuse, ongeloofelijke wreedheid f. Il est dune grandeur pr
ieuse, hij is van eene buitengewone, monsterachtige
grootte. Une mémoire pr-muse, een bewonderens
waardig, verbazend geheugen is.
Prodigue, adj. Verkwistend, doorbrengend,
verspillend, kwistig, overdadig: Homme, Femme
pr-, verkwistend man, doorbrengende vrouw. La parabole de l'enfant pr-, de gelijkenis van den
verloren zoon. - (Lee. prov.) A père avare enfant
pr-, op een' gierigen vader volgt een verkwistende
zoon; men moet Zijne kinderen niet te kort houden.
- ii not pr- de son Pion, hij is kwistig of overdadig mild met zijn goed. — (fig.) Pr- de serinents,
de promesses, mild in eeden, in beloften. — Ook
in goeden zin: U est pr- de son sang, de sa vie
pour 1'Etat, hij spaart, ontziet zijn bloed, zijn leven niet vaas' den Staat. - Soms oak van zaken
gebézigd: Des mains pr-s, verkwistende, kwistige,
overmilde handen f. p1. - PROD1GL'E, ill. en t. Verkwister, verspiller, doorbrenger in., verkwistster,
verspilster, doorbrengster 1. Le pr- jouit moms
que l'éeoiiome, de verkwister geniet minder dan de
spaarzame. - Prodiguer, v. a. Verkwisten,
doorbrengen, verdoen, verspillen, annoodig verteren; - niet sparen of ontzien, mi/del//k bedeelen.
II a procligud tout son bieri, hij heeft al zijn goed
daorgebragt, verspild. - Vous prodiguez votre
temps, gij verkwist semen tijd, gij brengt uwen tijd
nutteloos door. - Ii procligue son sang pour Ia
patrie, hij spaart zijn bloed niet voor 't vaderland.
La nature lui a prodigué sos dons, de natuur
heeft hem rijkelijk met hare gaven bedeeld, beschonken. - SE PROIMGIJER, V. pr. Verkwist, verspud worden: Rien ne se prodigue plus voloritiers
que les fl atteries, les promesses, niets wordt zoo
kwistig gegeven als vleijerjen, beloften. — Ma lkander overladen, ruimschoots geven: Ils se prod!guent des protestations d'amitié, zij overladen
malkander met vriendschapsbetuigingen. - -(_ Prodigueur, fl1. (woord van Mirabeau) Verkwister m. (procligue).
I Proditeur, in. Verrader m. (traltre). 1 Prodition, f. Verraad n. (trahison). - Proditoireinent, adv. [Jur.] Verraderlijk, tij yes'raad, op verraderlijke wijze: 11 Ia tué ge-, li/p
heeft hem op verraderlijke wijze gedood.
Prodou, m., Z. PROBE.
Prodrome, m. Voorlooper, voorbode in. [Mud.] Tijd m. die eene ziekte onmiddellijk vooraf
gaat; voorafgaand verschijnsel n.: Le vertige est
Ie pr- de l'apoplexie, de duizeligheid is de voorbode ran beroerte. - [Litt.] Inleiding t. ran een
boek, van een studiewerk.
Producteur, m., -trice, f. [Econ. pol.] Vaartbrenger in., hij, die door Zijnen arbeid in landbouw of industrie voorwerpen ten verbruike voortbrengt (in tegenstelling niet consommateur) , voortbrengster t., p rod u cd n t us. en f. z. CONSOMM
TEUR. - PRODUCTEUR, TRICE. adj. Voortbrengend,
scheppend: Gmnie pr-, scheppend vernuft, genie n.
Industrie pr-trice, voortbrengende , vruchtbare
kunstvlijt af industrie f. Les causes pr-trices de nos
idées, de motieven n. pl. , scheppende oorzaken t. p1,
-

-

- -.

-

-

onzer denkbeelden.— Prodnetibilité, f. [Didact.]
Voortb'renglaarheid f., geschiktheid om voortgebragt
te worden. - ProiLuetible, adj. [Didact.] Voortbrengbaar, wat voortgebragt kan worden. - Produetif, ive, adj. Voortbrengend, veel opbrengend
ot opleverend, veel winsl afwerpend, vruchtbaar,
p r o d U c t i e t'. Une terre pr-ive, een veel opbrengend land of landgoed n. - Une entreprise pr
ive, eene winstgevende onderneming I. Production, 1. Het voortbrengen, voortbrenging t.;
- voortbrengsel n., vrucht f., p r 0 d u c t n. La
-

nature eet surtout admirable dans la pr- des

plantes, de natuur is vooral bewonderenswaardig
in het voortbrengen der planten. Les pr-s de
Ia nature sont autant de merveilles, de voortbrengselen der natuur zijn zoo vele wonderen. Les
pr-s de notre so l soot très-variées, de voortbrengselen, vruchten van onzen grond zijn zeer verscheiden. Ce tableau est une des plus belles pr-s de
l'art, die schilderij is een der schoonste voort brengselen, gewrochten der kunst. - (absol.) Voortbrenging, al wat de grond en de industrie van een
land oplevert, p r o d e c t i e: La pr- a excddd la
consommation, de productie heeft het verbruik of
de consumtie overtroffen. - [Prat.] Overlegging,
inbrenging, indiening van stukken, p r o d u c t i e t.;
die stukken zelven, bewijzen ti . p1., oorkonden f. pl.
Faire sa Pr-, zijne stukken overleggen. Mettre sa
pr- an gratie, zijne bewijsstukken ter griffie nederleggen. - [Anat.] Verlengsel n., voortzetting t. (pro-
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té se produit hardirnent an grand jour, de middelmatigheid vertoont zich stout in 't volle licht,
treedt stout in het daglicht.
I Prodiiisants, m. p1. [Arith.], z. v. a.
FACTEURS. - Prothiit, e, adj. (en part. passé
van produire): De belles poires pr-es par un vieux
arbre, schoone peren, door een' ouden boom voortgebragt. Le Neii pr- par le vice est toujours mèlé
de mal, het door de ondeugd te weep gebragte
goede is altijd met kwaad gemengd. paornji, rn.
Opbrengst t. Le pr- dune charge, dune ferme,
de opbrengst van eene bediening, van eene boerderij.
Vivre da pr- de son travail, de sa plume, van de
opbrengst zijns arbeids, zijner pen leven. - Prnet, zuivere opbrengst, a e t t o p r o d u c t n. (na
aftrek van alle koeten of lasten). - ( fig.) Le bonheur est le pr- de Ia vertu, 't geluk is 't gewrocht
der deugd. - [Econ. pol.] Voortbrengsel van den
landbouw, van de nijverheid, pr 0 d u c t n. Cette
--

province a de bons débouchés pour l'écoulement

de sas pr-s. die provincie heeft goede vertierwegeis
voor hare producten. Les pr- agricoles, industriels,
de landbouw-, de nijverheids-producten n. p. [Chim.] Elk gewrocht eener chemische werking,
product n. Le yin, Ia bière, ie goudron, la
potasseetc. sont des pr-s, wijn, bier, teer, potasch,
enz. zijn
producten. - [Arith.] Het door vermenigvuldiging verkregen getal, uitkomst t., prod u c t Ii.
Prat.] Acte de pr-, acte f. of bewijs n.
van Overlegging (ten bljke, dat men zijne stukken
!ongement): Le mésentère est une pr- da piritoi- ter griffie heeft nedergelegd).
Proèdre, in. [Ant. gr.] Voorzitter in de volksne, het darmscheil is een verlengsel van t buikvlies.
Prodifire, V. a. Voortbrengen, telen, verwek vergaderingen, titel van 9 regéringspersonen, die
ken, het aanzijn geven: Tout animal produit son jaarlijks te Alhenen bij 't lot verkozen werden,
proedros m.
semblaNe, elk dier brengt zijns gelijke voort.
Proéuniène, adj. [Méd.]: Cause pr-, ver(fig) La Grèce a produit de grands hommes,
wijderde, voorbereidende ziekteoorzaak f. (Men geGriekenland heeft groote mannen voortgebragt.
bruikt
doorgaans prédisposant.)
Voortbrengen, opleveren, dragen (van de vruchten
fProè me, is!. Voorrede, inleiding f. (préface).
der aarde sprekend) : Tout ce qua la terre proProéminenee, t. liet vooruitstaan, vooruitduit, alles, wat de aarde voortbrengt. L'Amdrique
produit de lor et des diamants, Amerika levert steken: La Pr- du globe de l'oeil, du nez, het
goud en diamanten op. Ces arbres produisent de vooruitkomen van den oogbol, van den neus. beaux fruits, die boomen dragen, geven schoone Proéininent, e, adj. Vooruitstaand, vooruitvruchten. .- Ook van de voortbrengselen der nij- komend: Dans le visage de l'homme, le front at Ie
verheid en des landbosews gebdzigd: Tout ce que nez sont pr-s, in 't menscheljk gelaat komen 't
l'agriculture at lindustrie produisent en France. voorhaofd en de neus vooruit. - Proérniner,
- In dien zin ook zonder voorwerp: L'industrie v. n, v. PROMIiNER.
Pi-oemptose, f. [Astr.] Maansvereffening t.
produit de plus en plus, de nijverheid levert meer
en meer op. - Voortbrengen, maken, vervaardigen (ook équation lunaire geheeten.)
Proépizeuxis, t. [Gram.] Plaatsing van 't
(van werken des verstands of der kunst sprekend):
Cet auteur a produit beaucoup douvrages, die werkwoord tusschen zijne beide onderwerpen of
schrijver heeft vele werken voortgebragt, gemaakt, voorwerpen, of ook de plaatsing van het onderwerp
geschreven. Tout ce qua l'art a jamais produit de of voorwerp tusscieen twee werkwoorden.
Profanateur, m., -trice, t. Heiligschender
plus beau, het schoonste, dat de kunst ooit heeft
voortgebragt. - Opbrengen, geven, voordeel, winst of -schenner, ontwijder, ontheiliger rn., heiligschendster,
ontwijdster, ontheiligster t. Pr- du sabbat,
inkomen
geven,
afwerpen:
Cette
charge
produit
of
dix mille francs par an, dat ambt brengt tien dui- sabbatschender. - Ook als adj. : Peuple pr-, Nazend francs 's jaars op. Cat argent ne produit tion pr-trice, heiligschendend volk n. (Liet femin.
point d'intdrêt, dat geld geeft geen interest. -- komt weinig voor.) - Profanation, t. Onthei- [

-

(fig.) Pourquoi vous tourmenter? cda na vous
produira clan, waarom u dus gekweld? dal zal

niets baten. -- Voortbrengen, telen, veroorzaken, te weeg brengen, baren, berokkenen: La
guerre produit de grands maux, de oorlog veroorzaakt, teelt, baart groote rampen. Co testament
pent pr- d'interminables procès, dat testament kan
eindelooze processen veroorzaken, na zich slepen.
Cela ne produira pas nuì bon elfet, dat zal geene
goede uitwerking te weeg brengrn. Cela a produit
un bien, daaruit is iets goeds ontstaan. - [Prat.]
Overleggen, voorleggen, vertoonen, te voorschijn of
voor den dag brengen, p r o du c d r e n: Pr- des
pièces, stukken overleggen. - Pr- des témoins,
getuigen bijbrengen. (absol.) Les parties out produit, de partijen hebben hunne stukken b(jgebragt,
aan 't gerept overgelegd. - ( fig.) Pr- des raisons,
redenen bijbrengen. - Inleiden, binnenleiden, bekend maken: Pr- un jeune homme dans le monde,
a Ia cour, eenen jongeling in de wereld, aan het
hof inleiden. - SE PItODU11tE, v. pr. Overgelegd,
voor den dag gebragt worden: Un acte ilidgal na
pent jamais se pr-, eene onwettige acte kan nooit
in regten dienen. - Zich voordeelig vertoonen of
doen kennen, zich zelven opwerken: C'est un hornme qui salt se pr-, 't is een man, die met eere weet
op te treden, zich met voordeel weet te vertoonen:
11 s'est produit de lui-mêrne, hij heeft zich zelven
vooruit gewerkt. - Ook van zaken: La mëdiocri-

V)

liging, ontwijding, heiligschennis: Se rendre vnu-

pable de pr- , zich aan heiligschennis schuldig ma-

ken. - (bij uitbreiding) Misbruik, slecht gebruik n.
van kostbare zaken: La pr- dun beau talent, het
misbruik, de onteering van eene schoone begaafdheid. - Profane, adj. Onheilig, strijdig met den
eerbied voor gewijde voorwerpen; ontheiligend, ontwijdend, het heilige niet eerend, met de godsdienst
spottend, profaan: Conduite pr-, onheilig, goddeloos gedrag n. Action pr-, heiligschendende daad.
Discours Pr-, ontheiligende, oneerbiedige, roeke
boze rede f. -. Ongeesteljk, niet-kerkelijk, niet tot
de godsdienst behoorend, ongewijd, wereldlijk:
Auteur pr-, ongewijd schrijver. Flistoire pr-, wereldlijke, burgerlijke, niet-kerkelijke, ongewijde of
algemeene geschiedenis t. - PROFANE, M. Spotter
met, verachter van het heilige en gewijde, goddeboze, oneerbiedige, ongodsdienstige, p r o f a a a us.
Parler des closes les plus sacrées comme nu pr-,
over de godsdienst als een godsverachter spreken.
- Oningewijde, hij, die in de verborgenheden eener
godsdienst, in de geheimen van een genootschap
niet ingewijd is; inz. bij de vrijmetselaren, een nietvrijmetselaar, p r o fa a n. Een onwetend, voor 't
schoone ongevoelig mensch.
(fig. et plais.) Cast
un pr-, hij is niet van de onzen, hij hoort hier niet
thuis (van iemand, dien men in eenen kring niet
wil toelaten). - (absol.) Mêler Ie pr- an sacré,
het profane of ongewijde met het heilige of gewijde
-

-
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vermengen. - Profané, e, adj. (en part. passe Ca pr- de foi politicjue, zijne staatkundige geloofsvan profaner): Autel pr-, ontlieiligd, ontwijd al- belijdenis afleggen, openlijk verklaren, welke staatstaar n. - Talent pr-, misbruikt, onteerd talent ii. partij men is toegedaan, zijne politieke gevoelens
- Profaiietnent, adv. Op onheilige, heilig- open leggen. Faire r- dune religion, eene godsdienst
schendende, oneerbiedige wijze. - Profaner, a. a. openlijk belijden. - Faire pr- de principes trésOntheiligen, ontwijden, heiligschennis begaan, met relâcbés, zeer losse beginselen doen blijken, aan
de godsdienst 01 gewijde zaken spotten, pro [a- den dag leggen. Faire pr- d'athéisme, zich als godnéren: Pr- une église, un autel, les hosties sa
loochenaar doen kennen. - ([am.) Faire pr- de qc.,
eene kerk, een altaar, de gewijde hostin-crdes, zich ergens voor uitgeven, zich laten voorstaan op
schenden, ontheiligen. Pr- Ja parole de Dieu, Gods iets, ergens voor uitkomen: Faire pr- de bel esprit ,
woord ontheiligen, met Gods woord spotten. - den vrijgeest uithangen. 115 ëtaient ses amis, iie
Somtijds ook in goeden zin: een gewijd voorwerp faisaient pr- de l'être, zij waren zijne vrienden,
weder wereldlijk maken: Le premier coup de mar- zij kwamen er voor uit. Faire pr- d'être llilèle,
teau profane le cailce, de eerste hamersla g be- sincère, zich op trouw, opregtheid beroemen. rn w
ne wijding, maakt hem
Stand m., beroep, bedrijf, handwerk, ambacht n.:
neemt den miskelk Zij
tot een wereldlijk voorwerp. -- Misbruiken, schen- Choisir, Emlrasser one pr-, eenen stand, een beden, onteeren, een slecht gebruik van iets kostbaars, roep kiezen, omhelzen. Etre cordonnier de pr-,
reins of edels maken. Pr- les clroits de l'homme, schoenmaker van zijn ambacht zijn. La pr- des
de regten van den mensch onteeren. Pr- son esprit, armes, het beroep der wapenen, de krjgsmansson génie, zijn verstand, zijn vernuft misbruiken. stand m. - Un savant de pr-, een geleerde van
Pr- Ia beauté, l'innocence, de schoonheid, de on- beroep. Un joueur de pr-, een speler van beroep,
schuld schenden, onteeren. - SE PROFANER, V. pr. een eerste speler. Un ivrogne de pr-, een gezworen
Ontwijd, ontheiligd, misbruikt worden.
dronkaard. Un dévot de pr-, een regte fejnvrome.
S Piofeetice, Profeetif, ive, adj. [Jur.] - A fl egging f. der klooster- of ordes-gelofte: AsVan de ouders gekomen of geerfd: Biens pr-s, van sister a Ia pr- dune reilgieuse, de aleqging der
de ouders gekomen goederen. - Pécule Pr- , eigen gelofte van eene non bijwonen. 11 a trente ans de
vermogen, dat een zoon zich verworven heeft met pr-, hij heeft reeds voor dertig jaar zijne gelofte
het hem door zijnen vader gegeven geld; vermo- afgelegd. - Professionnel, le, adj. liet beroep
gen n., clot uit de opeenhooping van de inkomsten of ambacht betreffend: In fi mité pr-le, laagste trap
eener geestelijke bediening is ontstaan.
in de rij der bedrijven. - Ex professo, bc.
Froférer, v. a. Uitspreken, spreken, luid en adv. (latin) Grondig, als kenner, als man van 't
verstaanbaar uiten, uitbrengen: Ii na pas proféré vak: Parler dune chose ex pr-, over iets als zaakUn mot, hij heeft geen woord gesproken. Pr- le kundige, als man van 't vak spreken. - Profes
nom de Dieu en vain, Gods naam ijdel in den soire, m. [H. rel.] Eerste jaar n. na de aflegging
mond voeren. Pr- one malédiction, eene verwen- der gelofte. - S Prol'essoirement, adv. Besching uitbrengen, uitspreken. - SE PROFERER, roepshalve. - Professoral, e, adj. Den leeraar
v. pr. Uitgesproken worden: Ce voeu ne droit se of hoogleeraar betreffend, tot het leeraarsambt bepr- que de sang froid, die gelofte behoort niet dan hoorend, p r o f e s s o r a al: Etre dégoûté de Ia vie
met bedaardheid te worden uitgesproken. - Het pr-e, het professorale leven, het leeraarsieven moede
part. passé is ook adj.: Menace proférée, uitge- zijn. - In ongunstigen zin: Se donner un air pr-,
sproken bedreiging t.
zich een professoraal, pedant , stijf deftig voorkoProfès, Professe, adj. [CatiL] Klooster- of men geven. Ton pr-, professorate, aanmatigende,
ordes-gelofte afgelegd hebbend: Religleux pr-, lie- verwaande toon in. - Professoraleinent, adv.
ligleuse pr-se, of als subst. PROFES, m., PROFES Als een professor, op professorate wijze. - ProSE, t. Monnik m., non f., die de gelofte heeft af- fessorat, m. Openbaar ieeraarsambt n., leeraarsgelegd. - Maison pr-se, huis n., waarin diegenen, plaats t., hoogteeraarschap n.; - tijdduur m. der
welke de gelofte gedaan hadden, hun verblijf hielden. ambtsbediening eens professors, p r a fe s so r a a t n.
Frofesser, v. a. Openlijk belijden, in oefening
Proficiat, m. (latin) (zeiden gebruikt dan in):
brengen: Pr- Ia religion chrétienne, le lutliëranis- Sontiaiter a qn. un bon pr-, iemand een goed sueme, de christelijke godsdienst, het tuthercioin belij- ces, een goeden uitslag toewenschen. - Ook soms
den. - Socrate professa toute sa vie l'unité de als uitroep gebézigd. wanneer iemand viest of ook
Dien, Socrates beleed, erkende geheel zijn leven de tetcvijl hij drinkt: pr-! wel bekorne 't u!
eenheid van God. - Betuigen, doen blijken: Pr- Ie
Profil, rn Zijdebeeld, haifgezigt, gelaat n. van
plus grand respect pour qn., den grootsten eerbied ter zijde gezien, hetzij wezenlijk of afgebeeld, p r 0voor iemand aan den dag leggen. - Uitoefenen, fiel n. Elle eet pins belie de face que de pr-, zij
drijven (een beroep, kunst). 11 professe In librairie, is schooner van voren dan van ter zijde gezien.
Ia tonnellerie, hij drijft den boekhandel, het hui- - Pr- perdu, eenigzins achterwaarts gekeerd propershandwerk. Pr- Ja médecine, Ia chirurgie, de liet, zoadat men een weinig meer van het achtereneeskunde, de heelkunde uitoefenen. - Openlijk gedeelte en iets minder van 't voorgedeelte des
eeren, onderwijzen: Ii professe les mathémati- hoofds ziet. - Voorkomen n., afbeelding van een
ques, hij onderwijst de wiskunde. - (absol.) Pr- a voorwerp aan eene zijner zijden gezien: Le pr- de
luniversité, an collége de France, erven leerstoel Ia viiie de Paris,het pro/let van Parijs, Parijs
aan de universiteit, aan 't coilegie van Frankrijk van eene zijner zijde
n gezien. - [Arch.] Doorbekleeden. - SE PROFESSER, v. pr. Openlijk bele- snede t., voorstelling van een gebouw, een fort,
den worden: La religion doit se pr- partout. - enz., zoo als het zich zou voordoen, als het in zijnen
Het part. passé is ook adj. : Une opinion professée opstand door een perpendiculair vlak doorsneden
avec conviction , eene met overtuiging beleden mee- ware: Le pr- dun bâtirnent en fait connaltre les
ning f. - Professeur, m. Leeraar, onderwijzer dimensions intérieures, de profiel -teekening of de
eener wetenschap of kunst, p r o f é s s o r m. Pr-de doorsnede van een gebouw doet zijne inwendige
faculté, hoogleeraar. Pr- en théologie, en droit, afmetingen kennen. Le pr- dune corniche, de dooren médecine, hoogleeraar in de godgeleerdheid, in snede eener kornis. - Profiler, v. a. [Dess..
de regtsgeleerdheid, in de geneeskunde. Pr- de grec Arch.] In profiel of van ter zijde afbeelden; - in
of de langue greccjue, leeraar der grieksche taal. doorsnede voorstellen, pro filéren. - (in eens
Pr- descrime, schermmeester. - ([am. et iron.) bijzondere beteekenis) Aan de omtrekken van eenig
Cet écrivain eet on pr- d'atbéisme, die schrijver bouwwerk het hun voegende karakter geven. is professor in 't at/ieïsmus, treedt als godlooche- SE PROFILER, V. pr. Van ter zijde afgebeeld, in
naar op. - (in Frankrijk en België) Ieder, die doorsnede voorgesteld worden. Het part. passé
eenige kunst of kunstvaardigheid uitoefent en daar- is ook adj.: Tête pro fi lée, hoofd in pro/jet, van
van zijn beroep of bestaaniniddel maakt (in tegen- ter zijde voorgesteld hoofd n. Bétiment pr-, in
stelling met amateur, liefhebber). Ne Ie prenez pas doorsnede afgebeeld gebouw n.
pour un amateur en musique, en peinture, cest
Profit, ni. Winst f., voordeel, nut n. None
un pr-, houd hem niet voor een liefhebber van de avons partagé le pr-, wij hebben de winst gedeeld.
muzijk, van de schilderkunst, 't is een man van II ne songe qué son pr-, hij denkt enkel aan
't vak, hij is toonkunstenaar, schilder van beroep. zijn voordeel. ii a fait on grand pr- dans Ie né- Pr- de cirage, schoenpoetser. Pr- en prestidigita- goce, hij heeft groote winst in den handel gedaan.
tion, goochelaar. - Profession, f. Belijdenis, II niet tout a pr-, hij trekt nut uit alles; hij beopenlijke en plegtige verklaring, bekentenis, p r o- steedt alles tot voordeel, tot nut. - Je vous
f éssie 1. Pr- de tol, ge l oofsbelijdenis 1. -- Faire al averti, faites-en votre pr-, ik heb u gewoar-
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schuwd, maak het u ten nutte, trek er profijt van. Pr-e ignorance, diepe, volslagen onwetendheid 1.
- (fern.) C'est un pr- tout clair, Cast tout pr-, Pr-e sagesse, diepe, uitstekende wijsheid t. Paix
't is zuivere winst, alles winst. Chose faite a pr-e, diepe, volmaakte vrede m. of rust f. —(poit.)
pr-, iets, dat gemaakt is ons lang te duren. - Les plaines pr-es, La plaine pr-e, de zee. - [ Myth.]
Faire du pr-, voordeeliq zijn, niet te spoedig op Jupiter pr-, Pluto. Junoii pr-e, Proserpina. of verteerd raken. Ce hois a brûler fait du pr-, [Anat.] Muscles pr-s, z. v. a. Muscles PERFORANTS.
dat brandhout is voordeelig, houdt op 't vuur. - - [Méd.] Pouts pr-, diepe, diepliggende pols m.
Verstandelijke of zedeljke vordering f., vooruit- - [Mil.] Ordre pr-, Z. ORPRE. - PROFOND, M.
gang m.: Faire beaucoup de pr- soils un maitre, Grond m., diepst a.: Du pr- des enfers j'ai end
veel vorderingen onder een' meester maken. (Beter vers le Seigneur, uit het diepst der belle riep Ik
zegt men progrès.) - Lire, Etudier avec pr-, roet tot den Heer. Ce bruit fit frémir le plus pr- des
voordeel, vrucht lezen, studdren. (Beter zegt men enters, dit geraas deed het diepst der hel sidderen.
fruit.) - [Jur.] Pr- lu défaut of du joint, profijt Etre tombé au plus pr- du gouffre, in het diepst
van 't verstek voor de comparérenden. Au pr- de..., des afgronds gevallen zijn. - Profoiidénient,
ten profejte of ten voordeele van... Pr- brut, net, adv. Diep enz. (z. PROFOND): Un arbre pr- enraonzuivere, zuivere opbrengst. - Profitable, adj. eind, een diep ingewortelde boom. Dormir pr-, vast
Voordeelig, winstgevend, nuttig, profijtelijk: Un slapen. Etre pr- vensé dans les sciences, grondig
emploi pr-, een winstgevend, voordeeliü ambt. - ervaren zijn in de wetenschappen 11 a ce bienfait
Cet argent ne lui sera guère pr- , dit geld zal hem gr avé pr- dans le coeur, deze weldaad is diep in
niet veel van nut, niet zeer pro fijtelijk zijn. -- Pro- zijn hart geprent. II vous salue pr-, hij groet u
Iltablement, ode. Op voordeelige, nuttige wijze. zeer nederig, eerbiedig. - j- Profonder, v, a.,
Profiter, v. n. Winnen, voordeel of winst z. v. a. APPROFONI)IR. - Profondeur, t. Diepte t.
doen, winst trekken; voordeel of winst aanbrengen; La pr- dun puts, dun abime, du lit dun fleuve,
tot voordeel gebruiken, nuttig aanwenden; nuttig, de Ia men, de diepte van een' put, van een' afgrond,
van nut zijn, p r 0 f t ë r e a. Ii profite peu stir ces van eene rivierbedding, van de zee. - [Géom.]
marchandises, l?.ij wint weinig op die koopwaren. Afmeting eens ligchaams van boven naar beneden,
- Faire pr- son argent, zijn geld uitzetten, winst diepte, dikte, hoogte 1. - Diepte, uitgebreidheid in
met zijn geld doen. Mettez cette somme dans le de lengte. Ce bâ•tinient a plus de pr- que de ] arcommerce, pour la faire pr-, leg deze som in den geur, dit gebouw heeft meer diepte (of lengte) dan
handel, opdat zij u winst inbrenge, rente geve. breedte. - II pence la pr- du bols, hij dringt diep,
Son argent ne lui profite point, zijn geld is hem ver in het bosch door. - [Mil.] Une troupe nangde
van geen nut. - (Prov.) , z. ACQUIS (adj.) - Pr- du sun tant d'hommes de pr- (of d'épaisseun, de hautemps, de l'occasion, zich den tijd, deelegenheicl tenr), eene afdeeling op zoo veel man diepte geten nutte maken, den tijd, de gelegenhrid waarne- schaard. - (fig.) Diepte, diepzinnigheid, ondoormen. II a mal profìté des instructions, qu'on lui grondeljkheid, verborgenheid t.: La pr- des jngea données, hij heeft kwalijk de hem gegevene on- ments, des conseils de Dien, de ondoorgrondelijkderwijzingen zich ten nutte gemaakt. - Cda na heid van Gods oordeelen, raadslagen. La pr- des
profité ni a lui, ni aux siens, dat is noch hem mystènes de Ia religion chrétienne, de diepzinnignoch den zijnen van nut geweest. De quoi cela lui heid van de verborgenheden der christelijke godsprofiterat-i1 7 wat zal hem dat helpen? - Tout dienst. - Diepte, grondigheid t, , diep inzigt n. La
profite a i'habileté , de bekwaamheid trekt van pr- de son drudition, de 'grondigheid, de wijde omalles partij. - In dien zin ook als V. imp.: II ne rang zijner geleerdheid. Pr- d'espnit, diep doorlui a de rien profité d'avoir publié cela, 't heeft dringend verstand D. Cette matière est dune
hem geenerlei nut aangebragt, dat hij dit bekend grande pr-, die stof is moeijeljk te doorgronden,
gemaakt heeft. - Vorderingen maken. Pi en vertu, vordert veel scherpzinnigheid.
Profondlé, e, of Profontlé, e, adj. [Auc.
en science, in deugd, in wijsheid toenemen. II a
beaucoup profité saus, avec ce précepteur, hij heeft mar.] Navire pr-, zeer diepgaand schip n.
veel vorderingen gemaakt bij dezen leermeester. t Prof ns, e, adj. Verkwistend , verspiliend,
Wassen, sterk worden, groeijen, tieren: Cette title overdadig - ProfLisérnent, adv. Op verkwisa beaucoup profité en pen de temps, dit meisje tende wijze, kwistig, te rijkelijk, overdadig: Déis in weinig tijde veel gegroeid. Ces artires prod- penser pr-, overdadig verteren of uitgeven. tent bien dans ce sot, deze boornen tieren goed in Profusion, t. Overmátige uitgave of mildheid,
overdadigheid , verspilling , verkwisting t.; heerdien grond.
Profiterole, f. [Cnis.j Asehkoekje, onder de vloed m. Donner avec pr-, met kwistige mildheid
asch gebakken koekje n. - Broodje n. zonder geven. Se miner par de grandes pr-s, zich dooi'
kruim, gevuld met truffels, lever, zwezerik, enz., gi'oote verspillingen in den grond boren. Senvir tout
a pr- dans un festin, op een feestmaal alles in
ten gebruike in de soep.
-. Profliateur, ni. Vervolger, luchtiger, kas- overvloed opdisschen. - (fig.) Donner des louanges b pr-, avec pr-, overinatigen lof uitdeelen of
tijder: Les pr-s du vice.
t Profluvian, f. [Mid.], Z. v. a. DEBOEDE - toezwaaien, kwistig met zijne lof.spraken zijn, uitprijzen.
terinate
MENT, ECOULEMENT.
]P rofond, e, adj. Diep: Pnits pr-, Rivière
1 Progénitear, m. Voorvader m. (aïeul, anpr-e, diepe put m., rivier f. Vase pr-, diepe vaas f. cêtne). - t Progéiiiture, f. (fain.) Kroost n.,
Grotte pr-e, diepe grof f. -- Diep in- of doordrin- kinderen n. p1.; -- (van dieren) jongen n. p1.
Progné, f., z. PROCNE.
gend: Racines pr-es, diepe wortelen m. p1. Plaie p,
Prognosie, f. (pr. prog-no—) [Méd.] Voordiepe wond f. .- Solitude pr-e, diepe, ver van alle gewoel verwijderde eenzaamheid f. - Pr-e rdvérence, kennis, vOdraanwijzing , voorzegging t. van den
Pr-e inclinaison . diepe bulging t. - Diep, diepzin- uitgang eener ziekte. - Prognostic, Prognosnig, moeijelijk te leeren of te begrijpen: Science tication, etc., Z. PRONOST--.
Programme, m. Opgave „ beschrijving f. va
pr-c, diepzinnige wetenschap T. Vérité pr-c, diepi gheid,
zinnige waarheid f. 11 garde lb-dessus le plus pr den gang, dien een te geven feest, eene plegt
secret, hij bewaart dienaangaande het diepst ge- een concert, eene tooneeleertooning, enz.vemen zal,
heim. - Grondig, diep doordringend in de kennis of van de voorwaarden, die bijeen te houden wedder dingen: Avoir de pr-s connatssances en his- strijd te vervullen zijn, p r a g r ei m m a n. A ffichen,
toire, en physique, grondige kennisvan de geechie- Distribuer les pr-s , de programmaas aanplakken.
denis, de natuurkunde hebben. Une idue pr-e et uitdeelen. - (oudtijds) Elke openbare schriftelijke
juste, een grondig en juist denkbeeld n. - In bekendmaking t., plakkaat n.; - brief m. met het
dezen zin ook van personen: Un savant pr-, een koninklijk zegel. - (Loc. pray.) Ii est monteur
grondig geleerde. [In pr- penseur, een grondig, diep comme un pr-, hij liegt als een programma: hij
denker. Etre Pr- dans In jurisprudence, de reqts- belooft veel en houdt weinig.
Progrès, nl. [Didact.] Voortgang, vooruitgeleerdheid grondig verstaan. - Un pr- scélérat,
een aartsschelm, een doorknede schurk. - Diep, gang m. , voorwoartsehe beweging . vordering t.:
groot, buitengemeen in zijne soort: Pr- silence, Le pr- du soleil dans lécliptique, de vooruitgang
diepe, groote stilte 1. Pr- sonimeil, diepe, vaste von de zon in den dierenriem. Arrêten Ie pr- du
slaap m. Pr- chagrin, diep verdriet, hartzeer n. ten, de I'incendte, den vooruitgang, de verdere,
Douleur pr-c, diepe, innige smart t. Pr- désespoir, uitbreiding van den brand stuiten. L'inondation
volslagen wanhoop f. Pr- respect, diepe, groote fait de ternibles pr-, de overstrooming maakt geeerbied m . Nuit pr-c, diepe, stikdonkere nacht ni. duchte vorderingen, breidt zich op cone schrikho-
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Proie, f. Prooi t., roof, buit rn. Le lion se
rende wijze uit. Arrêter les pr- des ennemis, het
voorttrekken, voortrukken des vijands stuiten. - jeta sur sa pr-, de leeuw wierp zich op zijne prooi.
Vordering f., aanwas m., elke uitbreiding, ver- Les petits poissons soot Ja pr- des brochets, de
meerdering of toeneming f. zoo ten goede als ten kleine visschen zijn ten buit der snoeken, dienen
kwade: Le pr- de Ia vériL. de l'erreur, de uitbrei- den snoeken tot spijs. Oiseau de pr-, roofvogel fl1.
ding der waarheid, der dwaling. Combattre le pr - [Fauc.] Etre âpre a Ja Pr-, de prooi met snadune malathe, den voortgang, de uitbreiding eener vel en klaau'wen aanvallen; ( fig.) roofgierig zijn.
ziekte stuiten. Faire de rapides Pr- dans un art, - Krijgsbuit, oorlogsbuit: Toutes ses richesses
dans les sciences, snelle vorderingen in eerie kunst, brent Ja pr- des soldats, al zijne rijkdommen werin de wetenschappen maken. Faire du pr-, des pr den den soldaten ten buit. - ( bij uitbreiding)dans les bonnes graces de qn., steeds meer en meer Cette riche fortune devint Ja pr- cl'avides funin iemands gunst komen. Les arts et les sciences tiers, dat rijk vermogen werd de buit van hebant fait depuis pen Ieaucoup de pr-, de kunsten zuchtige erfgenamen.—Etre en pr- a (of Etne Ja pr
en wetenschappen hebben sedert korten tijd veel de) ses domestiques, door zijne dienstboden bestolen
vorderingen gemaakt. - (absol.) Vooruitgaq m. worden. - ( fig.) Etre en pr- a Ja midisance, ft Ja
elijke en staatkun- caiomnie, aan de kwaadsprekendheid, den laster
der beschaving, der maatschapp
dipe instellingen: Partisan, Ennemi du pr-, voor- blootgesteld zijn. Il resta en pr- to Ja vengeance,
stander, vijand des vooruitgangs. - [Phil.] II ny hij bleef aan de wraak blootgesteld, prijs gegeven.
a point de pr- (of de progression de causes) a i'm- Etre en pr- a ses passions, aan zijne driften over
fini, er is qeene tot in 't oneindige voortloopende gegeven zijn, door zijne driften beheerscht worden.
reeks van oorzaken: al opklimmende moet men tot - Cette maison a été la pr- des flammes, dat
eene eerste oorzaak komen. - -(-- Progresser, huis is eene prooi der vlammen geworden, is afgebrand.
V. 0. Vorderen, vordering maken, vooruit gaan:
Proier, m. [Anc. mar.] Bevelvoerder ni. op 't
La civilisation progressa, de beschaving ging roaruit. - Frogresseur, adj. rn. Vordering of voor- voorschip.
Projectile, rn. [Méc., hill.] Werptui g , ieder
uitgang ten goede bewerkend of bedoelend: Mauvement pr-, op vooruitgang doelende of berekende door eene of andere kracht voortgeslingerd of wegbeweging t. —Progressiblilté, t. [Didact.] Vat- geworpen ligcluaaun, inz. kogels, bommen, houwitbaarheid f. voor volmaking of vooruitgang. —Pro - sers, enz., p r oj e c t i e i n . Les pi'-s jetés obligressibie, adj. [Didact. ] Voor volrndking vat- quement décnivent une parabola, de schuins inde
baar, tot vooruitgang geschikt. - Progressif, hoogte geworpen iigchamen beschrijven eene paraive, adj. Voortgaand, steeds vooruitgaand, toe- bool. - PROJECTILE, adj.: Force pr- (of de pronemend: La mouvement pr- des aniniaux, de voor- jection), werpkracht t., voortstuwend vermogen n.
waartsche beweging der dieren. Le mouvement Mouve m ent pr- (of de projection), werpbeweging,
pr- de Ja lune, de voortgaande beweging der maan. voorstuwende beweging t. - Proje c tion, t. Het
- (fig.) L'homme est pr-, de mensch is voor ge- werpen, hetvoortsluewen van een werptaig, worp m.
durige volmaking, gestadigen vooruitgang vatbaar. Force. Mouvement de pr-, Z. PROJECTILE.— [Chim.]
- [Pout.] Impôt pr-, belasting, die naar eene geo- Het werpen bij lepelsvol van zékcre poeders, die
métrisehe reeks opklimt. — Progression , f. men gloeijen wil, in den te vuur staanden smelt[Didact. ] Beweging t. naar voren, vooruitgang, kroes. Poudre de pr-, Z. POUDRE. - [ Fond.] Het
voortgang m.: Pr- lente, insensible, irrésistible, gieten van metaal in zand, in was, enz. —[Géom.]
langzame, onmerkbare, onweirstaanbare vooruit- Afbeelding Van de schijnbare ligging en gedaante
gang. La plupart des animaux sont doués de Ja van een voorwerp, schets, uiteen zeker gezigtspunt
pr-, de meeste dieren kunnen zich voorwaarts be- genomen, teekening f., ontwerp n., p r oj é cli e t.
wegen. - (lig.) Aaneenschakeling, onafgebroken rij Pr- de Ja sphère, afbeelding der splicer op een
of reeks t.: La pr- des causes, des elfets, de aan- vlak. Pr- centrale, guornonique, projectie, waarbij
eenschakeling der oorzaken, dec uitwerkselen. Une men 't oog in 't middelpunt der aarde denkt en
pr- de malheurs, eene reeks, aaneenschakeling van van dat punt de landen en zeeen rondom zich heen
rampen. II ny a point de pr- de causes a linfini, ziet, centrale projectie. Pr- orthographique, proZ. P1IOGRES. - [ Astr.] Mais de pr-, z. V. a. Mais jectie, waarbij men 't oog op een' oneindigen afde CONSISCUTION. - [ Math.] Reeks t., rij van ge- stand van de aarde denkt en de landen als op eene
tallen of grootheden, die naar dezelfde wet of naar vlakke tafel rondom zich heen ziet, ort/uographische
eene gegeven verhouding voortloopen, p r a g r t s- projectie. P- stiréograpbique, projectie, waarbij men
si e f. Pr- par différence of Pr- arithnldtique, re- 't oog in een punt van de oppervlakte des bols
kenkunstige, arithmeitische reeks (welker getallen denkt en door de aarde heen het tegenovergelegen
snel gelijke verschillen opklimmen of afdalen). Pr- halfrond opneemt, als of 't zich afspiegelde op een
par quotient of Pr- géornëtrique, meetkunstige, vlak, dat de aarde in twee helften deelt, stereogeometrische reeks (welker getallen ieder evenveel graphische projectie. Pr- isographique, projectie,
malen in het daarop volgend getal begrepen zijn). waarbij men zich het oog eenen aard -radius boven
Pr- croissante, décroissante, in fi nie, opklimmende, de aarde denkt, isographische projectie. - Pr- p0afdalende, oneindige of oneindig voortloopende reeks. lame, projectie, waarbij men zich tegenover eene
der polen denkt geplaatst te zijn, polaire projectie.
- Progressiste, adj. Den vooruitgang bedoe
lend of bevorderend, aan den maatschappelijken Pr- équatoniale, projectie. waarbij men zich in den
vooruitgang gewijd: Journal p, dagblad des voor- evenaas' denkt geplaatst te zijn, cequatoriale prouitgangs, progressístisch journaal a. - jectie. Pr- horizontale, projectie, waarbij men zich
Progressivenient, adv. Op steeds voortgaande in eenig punt naar welgevallen van de oppervlakte
der aarde denkt geplaatst te zijn en dat punt tot
wijze: Se niouvoir pr-, zich steeds voortbewegen.
Proherbe, t. [Bot.] Soort van abyssinisch ko- /let middelpunt van het ontwerp maakt, horizontale projectie. - Projeetore, t. [Arch.] Het
ren n., dat een schoon meel oplevert.
Prohiber, v . a. Verbieden (van regéringswege): vooruitspringende, uitstekende, b. v. van lijstwerk,
Pr- l'irnportation, l'exportation, 1v vent dune van eene kornis, ens.
Projet, m. Ontwerp, plan, oogmerk, voornemarchandise, den invoer, uitvoer, verkoop eener
waar verbieden. Pr- Ja chaise pendant one partie men n., beraming, bedoeling f. Ce sont de yams
de l'année, de jagt gedurende een gedeelte desjaars pr-s , dat zijn ijdele ontwerpen, plannen. lJétruire
verbieden. Pr- le port d'arrnes, het dragen van Je pr- de l'ennerni, het voornemen, ontwerp van
wapenen verbieden. — SE P1IOHSBER, V. pr. Verbo- den vijand le niet doen, ver//delen. Ii a vu avorberaden worden. - Het part. passé is ook adj.: Livres ter, ëcliouer bus ses pr-s , hij heeft al zijne hera
pr-s , verboden boeken n. p1. Armes pr-es, verboden mingen , zijne plannen zien mislukken. - Ont
wapenen n.pl.—[Jur.]Degrépr-, verboden graad in., werp n., schets t., eerste opstel van eene acte, eene
graad van bloedverwantschap, bij welken de wet wet, een verdrag, enz. Pr- de bi, ontwerp van wet,
het huwelijk verbiedt. - Prohibitif, ive, adj. concept-wet t. Dresser un pr- dalliance, een osst
werp van verbindtenis opstellen. Co nest encore
Verbiedend: Loi pr-ive, verbodswet t. — Prohi
bition, t. Verbod a. La pr- dune denrée, 'tver- (Itlun simple pr-, 't is nog niets meer dan eene
bod eener eetwaar. Les pr-s sont en général di- schets. - [Arch.] Schets van een opterigten gebouw
favoratdes au commerce et a i'inclustrie, de ver- met zijne doorsneden en opstanden. - Projeter,
boden (de verbodswetten) zijn over 't geheel nadee - V. a. Ontwerpen, een ontwerp of plan maken, belig voor handel en nijverheid. - Prohibitive- ramen, voorhebben, van plan zijn, voornemen: Prun voyage, one entrepnise, acne reis, eene onderment, adv. Bij wijze van verbod.
-

-

-

-

-

PROJETEIJII

-

PROME]\'ER.

1505

Proloenteur, m. [Hist.] Spreker in 't lagerneming ontwerpen, beramen. Dès qui l a projeté
une chose, ii 1'excute, zoodra hij eene zaak heeft huis, Z. ORATEUR. - Oudljds z. v. a. AVOCAT.
voorgenomen of beraamd, voert hij ze ook uit. (absoL)
Prologies, t. Pl. [Ant.] Grieksche feesten I!.
Vous piojetez sans cesse, at vous no faites rieis, p1. vOOr den oogst.
Prologue, 1st Voorrede f., voorberigt Ii.; ing ij maakt zonder ophouden plannen, en gij voert
niets uit. - Ook met de en een' infsn.: Pr- hailer leidingsrede, openingsrede t., inz. eene tot het pupasser i'étd en Italie, van plan zijn om den zomer bliek gerigte toespraak t. vóór de opvoering van
in Italië te gaan doorbrengen. - Werpen, voor- een tooneelspel, p rol o og, prOlogus m.—(fam.)
waarts riqten: Un corps qui projette son onThre Laissez-Ui tout pr- et venez au fait, maak geene
sur un autre, een ligc/iaam, dat zijne schaduw op inleiding, gee!!' omhaal, en kom Ier zake. - Tooeen onder werpt. - [Géorn.] Ontwerpen, afbeel- neelspeler m., die den proloog voordraagt (in dien
den, door eene teekening volgens zôkere meetkun- zin bij de Orden en somtijds nog bij de nieuweress
stiqe regelen op een vlak voorstellen , p r oj e C t t- gebtzigd).
Prolongation, t. Verlenging t. van tijd, uitren: Pr- les cercies horaires sur Ia surface dun
cadran, de uurcirkels op het vlak eens zonnewijzers stel n., het stellen van een' lateren termijn, proprojectiren of afbeelden. - SE PROJETER, V. pr. Ion g d ti e t. II a obtenu une pr- de six semaines,
Ontworpen, beraamd worden. -- Vooruit komen, hij heeft een uitstel van zes weken verkregen. La
vooruit treden: Cette figure se projette dans ie pr- dune trève, de verlenging van eenen wapentableau, die figuur komt 07) de schilderi) vooruit. stilstand.
Prololige, t. [Artill.] Koppelwagen, munitiePlus Ie soleil est éloigné de son midi, plus lombie se projette an loin, hoe verder de zon van wagen In.; sleeptouw n. voor 't veldgeschut, p iohare middoysJioogte is, des te verder reikt de scha- 1 0 ng e t. — Prolozigé, e, adj. (en part. passe
duw. - Projeteur, in., euse, t. (fans.) Plan- van prolonger): Trève pr-e, verlengde wapenstilstand m. -- Galerie pr-e, verlengde galerij t. nenmaker m., -maakster f. (in ongunstigen zin).
Esptiance pr-, uitgestelde, verschoven hoop f. Prolabia, m. [Anat.] Voorlip t.
Prolapsiis (pr. —suce) of Prolapse, in. Cri pr-, gerekte, aangehouden kreet m. - [Mar.]
[ Cluir. ] Uitzakking , doorzakking t. van eenij Vaisseau pr- par l'amiral ennenñ, schip n., door
den vijandeljken admiraal aan boord gelegen. liçjchaamsdeel, Z. V. a. CHUTE, PROCIDENCE.
Prolation, f. [ Cue. mus.] Toonverlenging, Prolongement, m. [Didact. ] Verlenging, voortzetting t. Pr- dun mur, dune digue, dune rue,
aanhouding t. van eenen toon.
S Prolectation, t. [Didact.] Afscheiding der voortzetting van een' muur, dijk, straat. - [Anat.]
La queue dans les animaux est un pr- de l'épine
fijnste deden eens ligchaams van de grovere.
SProleetioH, t. Aangename, welkome eisch m. dorsale, de staart bij de dieren is eene voortzetting
van de ruggegraat. Pr- de Ia motile du cerveau,
of noodiging t.
Prolégornènes, ni. Pl. [ Didact.] Uitvoerige Pr- raeluidie w verlengde merg, ruggemerg n.
Prolonger, v.a. Verlengen, vertragen, uitstelvoorrede of inleiding f., het vooropgeplaatste, voorloopige aanmerkingen of herinneringen t. p1., voor- len, verschuiven, langer doen duren, een' lateren
bereiding t. tot eene wetenschap , p r o 1 e g 0 m e- tijd of termijn bepalen, prol o n pt re n; - langer
maken, voortzetten. Pr- une trève, eenen wapenna n. p1.
Prolepse, t. [Rhtt.] Voorkomende beantwoor- stilstand verlengen. Cela prolonge Ia vie, dat verding t. van mogelijke of waarschijnlijke tegenwerpin- lengt het leven. Pr- le terme dun payement, den
gen (antéoceupation). .- [Phil.], z. V. a. ANTICI- tijd eener betaling uitstellen, verschuiven. - Pr- une
PATION. - Proleptique, a dj. Mid.] Vroeger ligne, eene lijn verlengen. Pr- une digue, un quai,
intredend, te vroeg komend (van koortsaanvallen). eenen dijk, cmie kade voortzetten, langer maken.—
- Proeptiqiiernent, adv. [Diclact.] Op voor- [Mar.] Pl'- UD lâtiment, nile côte, een schip, eene
kust langs zeilen. Pr- un Pâtiment ennemi, een
uitloopende w i/Ze.
Prolétaire, in. [H. ro m.] Onbemiddeld bur- vijandeljk schip aan boord, op zijde leggen. - Prper, die den Staat niet met geld , maar enkel door Ia civadidre, de blinde ra langsscheeps, onder den
zijne kinderen van dienst kon zijn. - [H. mod.] boegspriet halen. - SE PROLONGER, V. jr. VerBurger uit de behoeftige volksklasse. arme, P r 0- lengd worden: La trève peut se pr-, de wapenstilletdrik r m. - Ook als adj. gebruikt: La classe stand kan verlengd worden. - Zich uitstrekken in
pr-, de armenklasse f. - Prolétaivenient, ada. duur, duren, aanhouden. La vie de l'homme no
Op de wijze der armen. - ]- Prol e tariat , m. se prolonge guère )usqu'à un siècle, 's menschen
[Pout.] Toestand, stand in. der laagste volhskiasse; leven duurt zelden eene eeuw. Les déPats so sont
die klasse zelve, de volkshef/'e f.; armwezen, p r 0- prolongés fort avant dans Ia nuit, de debatten
hebben tot diep in den nacht geduurd. - Zich cutletariaat n.
Pi-olifération, t. [ Bol.. ] Verschijning van strekken in lengte, voortloopen: Cette avenue se
eenen knop of van eene bloem op eene ongewone prolonge jusqu'b la route royale, deze laan strekt
zich uit, loopt voort tot aan den koninklfjken weg.
plaats. — Prolifère, adj.: Fleur, Fruit
Prolusion, 1. [Litt.] Voorspel n., vooroefe
bloem, vrucht, die uit eene andere bloem of vrucht
aan een' afzonderlf/ken steel groeit, p r o li f Ic t- ning t., opstel ter beproeving van Zijne krachten:
r e n d e bloem of vrucht t. - Proiilieation, t. - ook: uitnoodings- of aankondigin.gsschrift n.,
Toestand van ieder orgaan, dat het aanzijn geeft 1! r 0 1 ci s i e f. (voer i ng geschikt.
-I- Promenable, adj. Ter rondleiding of rondaan een ander orgaan, 't welk het in den regel
Promenade, 1. Het wandelen, wandeling; wanniet voortbrengt, of dat een aan zich zelven gel
soortig orgaan voortbrcngt , p r 0 1 i I c a t i e t. — delplaats, wandeldreef 1. La pr- est salutaire, het
Prolifique, adj. Tot voortteling geschikt, vrucht- wandelen is gezond. Aller a la pr-, gaan wandebaarmakerd, bevruchtend: Vertu 1)1'-, teelvermo- len. Faisons une grande pr-, laat ons ccve groote
gen n. Semence pr-, bevruchtend zaad n. Humeur wandeling doen. — La pr- est belle aujourd'lsuî,
pr-, zaadvocht, zaad, dierlijk zaad II. (s'perme).- 't is van daag mooi wandelweer. - Cette villa a
Animalcules pr-s, zaaddiertjes n. p1. , diertjes in 't de belles pr-s , die stad heeft schoone wandeldreven.
Promener, v. a. Ter wandeling begeleiden;
zaadvocht. - Médicaments pr-s of als subst. PROleiden, gele/den, rondvoeren, omvoeren: Pr- un enLIFIQUES, m. p1. Teelkrachtgevende middelen n. p1.
- Proiigère, adj. [ Bot. ] Voortpiantingsdeelen faut, no malade, met een kind, een' zieke eene wandeling doen. - Pr- des étrangers par (of dans) Ia
voortbrengend.
Prolixe, adj. Zeer lang: La bathe rare et Ie viiie, vreemdelingen in de stad rondleiden.— [Man.]
menton pr-, dunne, ijle baard en zeer lange kin. Pr- un ci!evai, een paard bij den teugel leiden of
- Wijdloopig, omslagtig, langwijlig, te uitvoerig. een paard zachtjes berijden. Pr- nu cheval par Ie
Discours, Style pr-, wijdloopige rede f., stijl in. droit, een paard regtuit , op de repte lijn leiden. Orateur pr-, langwijlig redenaar n. - Pro li xe- (fig.) Pr- sa vue (ses regards), son esprit (sa peninent, adv. Op wijdloopige, te uitvoerige wijze, she) sur divers objets, zijne oogen of blikken, zijne
l angwijlig: Ii inrit trap pr-, hij schrijft te wijd- gedachten over verschillende voorwerpen laten gaan.
loopig. - Prolixité, f. Wijdloopigheid, omslag- Pr- partout son chagrin, sas soucis, alierwege zijn
tigheid, te groote uitvoerigheid, langwijligheid t.: verdriet, zijnen kommer met zich voeren. - PrSes discours ennuient par leur pr-, zijne redevoe- qn., iemand om den tuin leiden, met fraaije belofringen vervelen door hare wfjdloopigheid. - Cet ten ophouden, afschepen: Voilb plus dun an qua
orateur est dune pr- insupportable, die redenaar cat homme pronnmne son créancier, reeds meer dan
een jaar scheept die man zijnen schuideischer met
is onverdrageljk langwijlig, langdradig.
[
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fraaije beloften a!. - Ce ruissean piomène dans
la prairie ses eaux limpides, die beek doet haar helder water al kronkelend door de weide vloeijen. Pr- sa main sur le das dun dien, Zijne hand over
den rap can een' hond strijken of laten gaan. SE PROMENER, V. pi. Wandelen, eene wandeling
doen, uit wandelen, uit rijden, uit varen gaan om
zich te vermaken of beweging te versclia/fen: Se pr
dans un jarclin, in eenen tuin wandelen. Se pr- en
voiture, ui eheval, en baleau, een p(eiziertogtje,
een toertje met rijtuig, te paard, in een echuitje
doen. - AlIez VOUS pr- (tot iemand, dien men
moede is, op wien men boos is) Loop heen! loop
naar den drommel! scheer u weg ! C'est un impor
tun, je lat envoyb p (in plaats ran se pr-), 't is
een lastige vent, ik heb hens naar de maan laten
(fig.) Mes regardsse promenaient cur
loopen.
ces fertiles campagnes, mijne blikken dwaalden
(doolden, zweefden) over die vruchtbare velden. Son
aspi it, son imagination ce promhne dun objet a
lautre, zijn geest, Zijne verbeelding zweeft van 't
eene voorwerp naar 'tandere.—Prornenenr,m.,
-ease, 1. Wandelaar iii, -ster t., liefhebber in.,
liefhebster f. van wandelen. Le pare est plein de
pr-s, de charmantes pr-euses, het park is vol wan
debars, vol lieve wandelaarsters. - C'est on grand
pr-, 't is een eerste vriend van wandelen. - (lig.
ei fam.) Vous n'êtes qu'un pr-, gij laat iemand
maar te vergeefs loopen, gij scheept iemand maar
met fraafje beloften af. - Le Pr- dun vieillard,
de begeleider van een grijsaard. La pr-euse dun
enfant, de rondleidster van een kind. - Frorne
iioh', rn Door dc kunst aangelegde wandeldreef;
overdekte wandelplaats t.
Prornépic, m. [H. Ii.] Soort van afrikaansche spec/it in
]P runérops m. [H. n.], z. a. a. EPIMAQUE.Promérupe, m., zn. a. MANUCODE h douze diets.
Promesse, t. Belofte, toezegging t., woord II.:
En quoi consiste sa pr-? waarin bestaat zijne belofte ? Ii taut tenir, garder sa pr-, men moet zijne
belofte, zijn woord houden. Pr- de manage, trouw of huwelijksbelofte f.: Dien est liddle dans sec pr-c,
God is getrouw in Zijne toezeggingen.
(fig. ei
fails.) Se miner en pr-s, vele beloften doen, die
Coin.]
Z.
GRAND.
[
men niet nakomt. - ( Prov.),
Schriftelijke belofte van betaling, schuldbriefje,
handschrift Ii. Pr- sous seing privé, ondcrhandschv
belofte. VeiLs une pr- de mille florins, hier is een
schuldbriefje van duizend gulden. -- Proniet
teur, rn , euse, f. (fauis.) Belover in. , beloofste f. , hij of zij, die ligt belooft, die veel belooft,
maar WeiflIf; houdt. - z. oak PROMISSEUR.
Proinetire, V. a. Beloven, toezeggen, zijn woord
geven: Ii tient ce quil promet, hij houdt hetgeen
hij belooft. Pr une dlie en manage, een meisje
ten huwelijk beloven, een meisje uithuwelijken. Ook met de en een' infin.: Ii a nrornis de vous assister, hij heeft beloofd u bij te staan. - Ook met
que : Pr- qU'on fera son possible, beloven, dat men
zijn best zal doen. - (absol.) Pr- légèrement, ligtzinnig beloven. - (Loc. prov.) Ce nest pas tout
de pr-, 11 taut tenir, Pr- et tenir sont deux, beloven is islet genoeg, men moet zijne belofte houden. Ii se ruine a pr- et s'enrielìit (of sacquitte)
a ne rien tenir, hij belooft veel, en houdt weinig.
-

-

-

.--

-

--

r

Z.

ook BEURRE, MÉCHANT, 1%IERVEILLE, MOU. -

Beloven, voorspellen, aankondigen: Le temps promet de Ia plute, hel weder belooft, voorspelt vegen. - Beloven, doen hopen: Ces campagnes promettent de riches moissons, die velden beloven een'
rijken oogst. - PROMETTRE, v. n. Beloven, hoop
of verwachting geven, doen hopen: Ce jeune hornme proinet heaucoup, die jongeling belooft veel,
van dien jongeling is veel te verwachten. Les Vignes proinettent cette année, de wijngaarden staan
dit jaar goed. - SE PROMETTRE, V. vr. Zich beloven, zich inbeelden, zich voorstellen, hopen; voornemen: II 5e prornet cela de votre bonté, hij belooft zich dal, verwacht dat van uwe goedheid. Je
me prornets bien d'a ller le VOiF, ik stel mij voor,
ik heb bepaald besloten hem te gaan bezoeken Malkander beloven : Se pr- fidélité , malkander
trouw beloven. - Beloofd worden: De pareilles
choses ne se promettent pas ldgèrement, dergeljke dingen moeten niet ligtzinnig beloofd worden.
t Prominence, f. Uitstek n., het bovenuit- of
vooruitstekende. - t Prominent, e. adj. ("ii-

PROMPTITUDE.
stekend, bovenuit- of vooruitstekend, vooruitspringend. - Prominente, t. [Anat.] Laatste halswervelbeen n. - Prominer, v. a. Zich verheffen boven, bovenuit steken, vooruit springen.Promittule, adj. [Didact.] Een' zeer kleinen uitstek makend, zees- weinig uitspringend.
Promis, e, adj. (en part. passe van prornettre): Fille pr-e en manage, ten huwelijk beloofd,
uitgehuwelijkt meisje n. - La terre pr-e, het beloofde land , Kanaan ; ( fi g.) rijk en vruc h tbaar
land n. —(Loc. prov.), Z. Dû. - PROMIS, m., -E, t.
Verloofde m. en t. (fiancé, a).
S Promiscue, adj. Vermengd, gemengd, zonder orde, door elkander. - Proniiscuité , t.
[Didact.] Verwarde, ordelooze vermenging, inz,
die der seksen, gemeenschap t. der vrouwen.
Fiomisseiu of Prornetteur, In. [Astrol.]
Punt des hemels, gesternte is., dat men waarneemt.
PrOUhiSSiOH, t. (zelden gebruikt dan in): Terre
de pr-, z. v. ci. Terre promise, z. PIIOMIS.
Proinontoire, vu. [Géogr.] Voorgebergte ii.,
kaap t. (vgl. CAP).
Pronioteur ,, adj. Bevorderend, aandrijvend,
aansporend. (Het (emiss. promotrice wordt niet
meer gebruikt.) - pROMOTRUII, M. Voornaanisle
verzorger eener zaak, bestuurder, verzorger, bevorderaar, voortrekker m.: Le Pr- dun établis
cement, de hoofdbestuurder, eerste voorstander
eener inrigting. - Hoofdoorzaak t. , aanlegger,
aanstoker, roervink m. C'est VOUS qui avez did le
pr- de cette querelle, gij zijt de aanlegger, de
hoofdoorzaak van dien twist geweest. - [mr.]
Procureur eener geestelijke jurisdictie, /iskoal,
syndicus m. - Promotion, f. Bevordering verheffing, rangverhooging. benoeming, p i o m 6 t ' i e f.
Faire des pr-s dans Isa soda, bevorderingen bij liet
Leger doen plaats hebben. Le rol lit mine pr- dotfieiers généraux, de koning benoemde eenige hoofdofficieren. - Ook in passieven zin: Cat éVèqUeaprès sa pr- an cardinalat, voulut . . ., na Zijne,
verheffing tot de kardinaals-waardigheid wilde die
bisschop . . .
Protnouvoir, v. a. (alleen gebruikelijk in den
in fin. en in de zasisengestelde tijden) Tot eene waardigheid verheffen, bevorderen, verhoogen, benoemen, promovéren: Pr- un prêtre a l'dpiscopat,
eenen priester tot de bisschoppelijke waardigheid
verheffen. (z. ook PROMU.)
Prompt, e, adj. (pr. pron, pronte) Spoedig,
vaardig, haastig, onverwijld, niet dralend; snel,
gezwind, gaauw, vlug; voortvarend, geen tijd
verliezend. Je vous souhaite un fleureux voyage
at nu pr- retour, Ik wenseh te eene gelukkige reis
en eene spoedige terugkomst. En attendant une
pr- e réponse, in afwachting van een spoedig antwoogd. z. ook PAYEMENT. - Pr- comma un éclair,
zoo gaauw, snel als de bliksem. - II a la conception pr-a, hij heeft eene vluqge bevatting, is vlug
van begrip. - Ii act pr- en tout ce quil fait, hij
i.e voortvarend in al wat hij doet. 11 act pr- a
rendre service, hij is zeer dienstvaardig. - Haastig, oploopend, driftig, kort van stof: Ii a ibmineur pr-a, ii act d'humeur pr-e, hij is van oploopenden aard. 11 ast Si pr- qua Ie moindre ohstacle Ie met en colère, hij is zoo kort van stof,
zoo heet gebakerd, dat de minste hinderpaal hem
in toorn brengt. - II a la main pr-a, hij slaat
aanstonds toe. - Vin pr- a hoira , dodelijk
drinkbare wijn m., wijn, dienmen zeer jong driesken moet or kan. - Ook als adv. in: (fam.) Alley,
vita at pr-.! gasnel en gezwind. Revenez pr-, keer
schielijk terug. - Promptement , adv. (pr.
pronte--) Op vaardige, vlugge, voortvarende wijze,
met haast, met spoed. Faitas cela pr-, doe dat
haasteljk. Na tardez pas, ravenez pr-, vertoef niet,
kom spoedig terug. --- Promptitude, (pr. pronti--) Vaardigheid, snelheid, haastigheid, gezwindheid f.: 11 vous servira avec pr-, hij zal u met
vaardigheid dienen. II exécute avec pr- ce qui!
: prornet, hij brengt schielijk, met snelheid ten uitvoer hetgeen hij belooft. - Cette affaire demande
de Ia pr-, deze zaak vordert spoed. - Vlug begrip n. , levendigheid f. van bevatting. - Oploopendheid, opvliegendlieid t. Pr- de l'esprit, vlugheid,
van verstand. - Sa Pr- lui nuit, zijne oploopendheid doet hem nadeel. -- Uitbarsting t. van toom,
uitval m. van drift (in deze weinig gebruikelijke
beteekenis doorgaans in 't mneerv.): Sas pr-s sont
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insupportables, zijne driftige uitvallen zijn onver
dragelijie. - Promptuaire, ttL (pr. pron-ptu—)
[PhuloL] Handboek, hulphandboe k, kort begrip,
promptudrium n.
Prornu, e, adj. (en part. passe van prornouvoir): Pi'ètre pr- a I'épiscopat, tot bisschop, tot
de bisschopswaardigheid bevorderd, verheven, benoemd, g e p r 0 rn 0 V e er a priester m. - Ook als
subst. : Les pr-s allèrent reinercier le rol, de bevorderden, benoemden gingen den koning bedanken.
Promulgation, 1. Openbare, plegtige bekendmaking, afkondiging, de van het staatshoofd uitgegane acte, waarmede hij de openbaarmaking eener
wet aankondigt, promulgdtie f. - Prornulguer, V. a. Eene wet in de vereischte vormen
bekend maken, afkondigen, kond doen, p r 0 m te Ig dren. -- Pr- Un jubilé, een jubelfeest uitschrijven. - Het part. passé komt ook als adj. voor:
-

On no peut piëtendre ignorance dune bi qui a

été promulguée, men kan geene onkunde voorwenden van eene wet, die afgekondigd is.
[Anat.]: Muscles pr-s of
Pronatenr, adj. m.M.
pi. Nederwaarts buials subet. PRONATEURS
gende handspieren 1. pi., voorôverbuigers, p r o a
tars in. p1. - Pronation, I. Voorwaartsdraaijing of -buiging, inz. de beweging der armpijp one
den elleboog, waardoor de binnen-handvlakte naar
beneden ligt, p r 0 fl d t i e f. (het tegengestelde van
supination).
Prône, in. [Liturg.] Christelijk onderrigt, dat

de pastoor eiken zondag na 't eerste evangelie der
parochie-mis geeft en waarin /ifj 't volk bekend
maakt met de feest- en vastendagen, de izuwedjksgeboden e. a. dingen, die de kerktucht aangaan, vermaningsrede, pre(katie, preek f. Assister au pr-,
de predikatie bijwunen. Recornmander gil. an
pr-, iemand van den kansel aan de voorbede, aan
de liefdadigheid der gemeente aanbevelen; -- ( fi g.
et iron.) klagten over iemand bij zijn' lever of meester inbrengen (opdat deze teem straffe). - (fans.)
Lastige vermaning, zedepreek t. - Je me moque de
votre pr-, ik lach wat met uwe zedepreek. - Proner, V. a. De predikatie of vermassingsrede hoseden. (In dien zin niet gebruikel()k.) - ( fig.) Overmatig loven of prijzen, opvijzelen, hemelhoog verhe/Jen: Pr- une action cornme Un trait d'héroïsrne,
eene daad als een heldenfeit ophemelen. Pr- an
crivain comme an genie du premier ordre, eenen
schrijver als een vernuft van den eersten rang opvijzelen. -- PRÔNER, v. n. Lastige vermaningen
geven, den zedepreker spelen, zedepreker: Aurez
vous bientôt fini de pr-? hebt ge haast gedaan met
zedepreken? - Somtijds ook als v. a. in deze beteekenis: Que me prônez-vous la? wat p reekt ge
snij daar voor? - SE PRÔNER, V. pr. Opgehemeld
worden: Une bonne action ne doit jamais se pcpar-dessus les toits, eene goede daad moet nooit
boven de huizen geprezen woeden. - Elkander ophemelen. -- Zich zeiven loven, zijn eigen loftrom
petter zijn. - PrOnecir, in. Houder eener vermaningsrede of predikatie, prediker in. (In dezen
zin niet in gebruik.) - Proneur, m., -euse, t.
Lofverhe/fes', overdrevenlofredenaar,opvijzelaar m.,
lofvericefster f.; - zedepreker ni., -preekster 1. 11

-

fly

a point pour les talents d'ennemis aussi dan-

gereux que les pr-s, voor de talenten zijn er geene
vijanden zoo gevaarlijk als de lofbazuiners. - 'Faistoi, pr- éternel, zwijg toch, eeuwige zedepreker.
Proiioé, m. [H. n. Soort van dagvlinder m.
Prouom, 111. [Gram.] l7 óOrnaaenwoos'd n. Printerrogatif, vragend voornaamwoord. Z. ook DEMONSTRATIF, INDEFINI, PERSONNEL, POSSESSIF, IIELAT1F. - Pronominal, e, adj. Tot liet voornaamwoord behoorend. - Verbes pronominaux,
werkwoorden, die met twee voornaamwoorden van
denzelfden persoon vervoegd worden: terugwerkende (reflexieve) en wederkeerige (reciproke)werkwoorden. -- Pronou,inalerncact, adv.: Verbe
employé pr-, een als terugwerkend of als wederkeerig gebruikt werkwoord. -~Pronoinination, t.
[Rlnit.] , somtijds Z. V. a. ANTONOMASE .
Proiiopiographe, m. [Phys.] Soort van donkere kamer I. [camera obscura] , die de vóór haar
liggende voorwerpen vertoont; - soort van pantograaph of teekenaap voor het landschapteekenen,
]

pronopiograaphrn.

Pronostie, m. Teeken der toekomst, vdorteeken, vöôrbeduidsel, prognOstikon n.: Ce petit
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évènement est an heui eux pr-, dat kleine voorval
-

is een gelukkig voorteeken. - Voorzégging, voorspélleng, gissing I. van 't geen gebeuren zal: Faire
de bons pr-s , goede voorzeggingen doen. - [Mid.]

Ce médecin ne se trompe guère dans ses pr-s. die

geneesheer vergist zich zelden in zijne voorzeggingen, zsjne voöraasewijzingen (van den gang en den
afloop der ziekte). --- [Astr.] Tirer des pr-s, horoskoop trekken. - [Pilys.] Weîrglas, dat de
weirsverasedering door het troebelworden der vloeistof, waarmede 't gevuld is, moet aanwijzen, baroskoop n. -- t Pronostieation, t. Voorspel
leng, voorzegging, gissing t. - Prognostique,
adj. Vdörbeduidend , voorzeggend, voorspéllecut
(zelden voorkomend dan in): Signes pr-s, voorbeduidende, J) 1' 0 g n O 5 t i s e e teekens, vooi'teekens a.
p1. - Pronostiquer, v. a. Vooruit zeggen, voos
zéggen, voos'spëilen : Pr- tin évènement , I'issue
dune maladie, een voorval, den afloop eener ziekte
voorzeggen. - SE PRONOSTIQUEII, V. pr. Voorzegd
worden. - Elkander voorzeggen. -' Het part.
paced komt ook als adj. voor: Evenement pronostiquh, voorzegde gebeurtenis t.
Prononed, e, adj. (en part. passi van pienoncer): Mat bien pr-, goed uitgesproken woord a.
- Discours pr- distinctement, duidelijk voorgedragen redevoering t. - Arrèt pr-, uitgesproken,
geveld, gestreken vonnis n. - Traits ti-s sterk
uitkomende, keesneljke trekken a. pi. - Caractère
pr-, vast, vaststaand, bepaald karakter a. - Intention tortement pr-e, krachtig, stellig verklaard
voornemen a. - PRONONCE, m. [Prat.]: Pr- de
l'arrêt, de la sentence, da jugement, regterike
uitspraak t. - Prononcei-, v. a. Uitspreken, door
de spraak do(? . hooren; - zeggen, uten; - voni'dragen. II prononce Plea ce mot, isg spreekt dit
woord goed uit. A peine eat-il prononcé ses
paroles, que . . . , naauweljks had hij deze moorden gesproken of . . . . Pr- ane harangue, eene
redevoering doen, uitspreken, voordragen. - Pra an criminel sa sentence, eenen misdadiger zijn
vonnis voorlezen. (fig.) Cet homme a prononcé
lui-même sa condamnation, die man heeft zelf zijn
vonnis uitgesproken, zich door zijne eigen woorden
veroordeeld. Uitspreken, met regterljk gezag
verklaren: Le concile prononca anatlidme contre
Arias, de kerkvergadering velde den kerkelijken
ban tegen .lrius. Le jage a prononcé cette seatence, de regter heeft dit oordeel gestreken, dit
vonnis geveld. - (absol.) l'Eglise, Le législateui,
La bi a prononcé, de Kerk, de wetgever, de wet
heeft beslist, uitspraak gedaan. - PRONONCEII,
v. n. Uitspraak doen, zijn gevoelen zeggen; beslissen: Pr- entre deux personnes, tusschen tweepersonen uitspraak doen. Ii est diffi cile de pr- en
pareille matière, 't is moeijelijk, in zoodanige zaak
te beslissen. - Spreken, bevelen: Vous n'avez qu'a
pr-, gij hebt maar te spreken. - [Peint. , Scalp.]
Sterk uitdrukken, scherp doen uitkomen . II a Ie
défaat de trop pr- les muscles, hij heeft het gebrek, dat hij de spieren te sterk doet uitkomen of
spreken. - SE PIIONONCER, V. Pr. Uitgesproken
worden, zich laten uitspreken: Se mot se pronoiice
difficilement. - Zijn gevoelen openbaren; zich bepaald, krachtig uitdrukken, duidelijk verklaren,
beslissend uiten: N'oser pas se pr-, zijne meening
niet durven zeggen. - Elle ne s'est pas encore
prononcie sur cette affaire, zij heeft zich over
deze zaak nog niet bepaaldelijk verklaard. - Le
caractère de cot enfant se prononce déjà, het karakter van dit kind openbaart, ontwikkelt zich reeds.
- Prononciation, t. Uitspraak f.: La Pr- de
ce mot, de uitspraak van dit woord. - Cette dlie
a Ia Ir- emdarrassie, dit meisje heeft eene zware
uitspraak. - Voordragi f.: La pr- est one des
principales parties de ]'art oratoire, de voordragt
is eene der hoofdzaken van de redenaarskunst. [Jar.] La pr- dan jugement, de uitspraak, het
voorlezen vaneen vonnis. - Pronostiquelir, 111.
(fans.) Voorspeller, voorzegger m.
Proodique, adj. [Pods. anc.]: \Terspr, Groot
vers, roet betrekking tot het kleinere (ipode) , dat
liet besluit, voorvers a.
Propagande , t. [H. rel.] Genootschap 0.,
instelling t. ter uitbreiding vacs liet christendom
onder de heidenen, tot verspreiding van kerkelijke
n.,
of politieke leerstetlingen , zendeling-genootschap
p r 0 p a (1 4 n d a t. ; in bijzonderen zin: bet door
-

-
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paus Gregorius XV. in 16 ingestelde collegie, z.

Ia pr-. Fête de Ia pr- , feest der
propaganda, pleglige zitting der roomsche propaganda op Driekoningen-dag. Propagandisme, m. Stelsel n., teer f. der propaganda, inz. der
roomsche; bekeeringsijver m. - Zucht ore eene
nieuwe leer, eene revolutionaire leer voort te planten, propagandIsmus n. —Propagandis- 1
te, in. Lid n., aanhanger der propaganda; voortplanter can nieuwe leerstellingen, van politie/ce be g inselen, prop a a n d is t m. - Propagatenr, ti-ice, adj. Vooriplantend, verbreidend:
er m. ijver tot uitbreiding
ZOle pr-, bekeeringcjv
can kerkelijke of politieke leerstellingen. - caoPAGATEUR , nl. Voortplanter , verbreider m. CONGREGATION de

Propagation, f. Voortplanting, vermenigvuldiging t. door de voortteling: La Pl - du genre humain,
-

de voortplanting van liet menseheliflee geslacht. (fig.) Verspreiding, verbreiding, uitbreiding t., ontwikkeling f.: La pr- de Ia f0!, de uitbreiding van
't geloof. La pr- des Iumières, des dicouvertes, de
uitbreiding der kennis, der ontdekkingen. - [Phys]
La pr- da son, de voortplanting van 't geluid. La
pr- dune maladie contagieuse, de voortplanting`
van eene aanstekende ziekte.
Propager, V. 0. Voortplanten, door voortteling vermeerderen. (In dezen zin vooral als v. pr.)
- (lig.) Voortplanten, verspreiden, verbreiden,
uitbreiden. Pr- I'Evangile, ia tol, Ia vërité, het
Evangelie, het geloof, de waarheid voortplanten,
verspreiden. - SE PROPAGER, v. pr. Zich voort-

planten, zich ontwikkelen, zich verspreiden: Le

Voorzegd worden. - Elkander voorspellen. - Zich
zelven voorspellen. - liet part. passé is ook adj.:

Les malheurs de Sion prophétisés par Jérémie, de
door Jeremias voorzegde ongelukken van Sion. Frophétisme, m. Voorspellingszucht t.
Piophylactiqite , mij. [Méd.] Verhoedend,

voorkomend , afwendend , gezondheid bewarend,
p r o p h p 1 ei k is c h: Moyens pr-s, voorbehoedmiddelen, prophyldktika ii. p1. - Prophylactique of Prophylaxie, 1. Verhoeding, voorkoming eener ziekte door gepaste middelen, p r 0p h y 1 a x is f.; z. v. a. HYGIENE.
Propice, adj. Gunstig, genegen, genadig (inz.
van God gezegd): Dieu nous soit pr-, God zij ons
genadig. - Se rendre ses juges pr-s, zich zijne
regters genegen maken. Avoir i'occasion pr-, eene
gunstige gelegenheid hebben. Soyez moi pr-, wees
mij genegen. - ± a LA PHOPIGE, toe. adv. La malson était is la Pl.- de l'acquéreur, het huis stond
den kooper aan.
Propine, t. [H. eed.] liegt van 15 ten honderd, dat te Rome aan den kardinaal-protector betaald werd voor de uitvaardiging der bulten voor
beneficien.

Propion, m. [Bot.] , z. V. 0. IIARDANE.

Propitiation, t. (pr. ti=ci) Verzoening, bevrediging 1. (zelden voorkomend dan in): Sacrifice,
\Tictime de pr-, zoenoffer n. - Propitiatoire,
adj. (pr, li=ci) Verzoenend, bevredigend: Sacri
lice, Victime pr-, zoenoffer n. - PROPITIATOIRE, M.
[Rel. héfir.] Tafel t. van zuiver goud, geplaatst
boven de ark des verbonds, en voor een gedeelte
bedekt met de vleugelen der twee Cherubijnen, die
ter zijde der ark stonden, genadestoel ID.
Proplastique, a dj. [Didact.] (zelden voorkomend dan in): Art l' of als subst. PROPLASTIQIJE, f. Kunst one leeinen modellen of gietvormen

genre humain s'est propagë dans toutes les contrées
de Ia terre, het menschelijke geslacht heeft zich in
alle landen der aardevoortgeplant. Le son se
prO[age en tons sens, 't geluid plant zich in alle
rigtingen voort. Lerreui se propage plus promplament que la vérité, de dwaling verspreidt zich te maken.
Fropolis, 1. Maagdewas, ruw of geel was n.
sneller dan de waarheid. - Propagine, t. of
Propagate, in. [Bot.] Voortplantingsstof der - Propo li ser, v. a. Met maagdewas digt stopmosplanten, kiemstof, kiemmeel, p r op áq u lu as n. pen (gelijk de bijen de openingen harer korven doen).
Proportion, t. Evenredigheid, verhouding,
Propathie, f., Propathique, z. PROTOPAgelijkmatigheid, p r op ô r t i e t. Les pr-s sont then
THIE, PROTOPATHJQIJE.
Propension , t. [Phys.] Neiging, natuurlijke gardées dans ce hâtiment, in dit gebouw zijn de
rigting t. van een zwaar ligchaarn naar een punt: verhoudingen wel in ac/it genomen. II ny a point
Les corps pesants out une pr- naturelle a clescen- de pr- entre les revenus de ces deux places, es' is
dre, de zware ligcharnen hebben eene natuurlijke geene gel ij k m atigheid tusschen de inkomsten van
neiging tot vallen, dalen. - ( fig.) Neiging, geneigd- deze twee plaatsen. - Réuluire a de moindres pr-s,
heid, overhelling t. La pr- (le penchant) an hien, tot kleiner afmetingen herleiden. - Mettre de la
pr- entre sa dépense ei son revenu, Zijne uitgaven
an mal, de neiging tot het goede, tot het kwade.
Prophète, rn. Voorztgger, voorspéller, inz. de naar zijne inkomsten regelen, de tering naar de
door Gods geest gedreven verkondiger van het toe- nering zetten. - [Chim.] Pr-s chimiques, chemikomende bij 't oude hebreeuwsche volk; godsdienst- sche of scheikundige verhoudingen. - [Math.]
leeraar, p r of e e t in. Dien a parlé par Ia bouche Evenredigheid, gelijkheid van twee redens. Prdes pr-s, God heeft gesproken door den mond der arithmétique, géometrique, harmoriique, continue,
profeten. Les quatre grands et les douse petits reken-, meetkunstige, harmonische, gedurige evenpr-s, de vier groote en de twaalf kleine profeten. redigheid. Compas de pr-, z. COMPAS. - a PRO- Le pr- -roî, Le roi-pr- of Le pr- royal , de ko- PORTION DE of EN PROPORTION DE, loc.prép. Naar
ninkljke profeet, David. - U ny a qu'un Dieu et mate, naar evenredigheid. ii ne dépense pas a pi
Mahornet est son pr-, er is maar één God en M. de SOli revenu, hij verteert niet naar evenredigheid
is zijn profeet. - (lig. et fans.) Faire le pr- , den van zijn inkomen. II sera récompensé en pr- of a
profeet spelen, voorspellen. Faux pr-, vaisch pro- pr- de ses services, hij zal naar gelang Zijner dienfeet Pr- de malheur, ongeluks -profeet. - (Loc. sten beloond worden. - Somtijds ook zonder de
fans. et prov.) C'est le pi - lu passé, of (triv.) Ii als bc. adv Faire provision de bib et acheter da
est pr- comme une vadhe, 't is een profeet, die vuil ii (en) pi'-, koren opdoen en wijn naar evenbrood eet. z. ook LOl, PAYS. - Prophétesse, t. redigheid koopen. - ii PROPORTION QUE, toe. conj.:
Voorzegster, voorspelster, profetes t. Anna Ia pr-, Le plaisir tuit ii pr- qu'on le cherche, het vermaak
Anna de profetes. - Prophétie, t. Voorzégging, vliedt, hoe meer men 't zoekt. Pioportionna voorspélling 1.; het voorspelde, p r o f e t je 1. Le don bie, adj. In verhouding of in evenredigheid te
de pr-, de gave der voorzegging. La pr- s'est ac- brengen. - Proportionnablenient, adv. Naar
compile, de voorzegging is uitgekomen. - Geza- verhouding, naar evenredigheid. - Proportionmenljke voorspellingen van een' profeet; het boek, iialité, t. [Didact.] Verhouding, gelijkmatigheid t.
waarin zijvervat zijn: La pr- de Jérémie, de - Proportionné, e, adj. (en part. passé van
Daniel, de profetie van .Jeremias, van Daniel. - proportionner) Figure then pr-e, goed getvenré(bij uitbreiding) Elke voorspelling, hetzij waar of digde, wel afgemetene, goed g ep rop or t i o neerd e
valsch, goed of kwaad: Les pr-s de l'almanach, figuur t. Revenu pr- it ses besoins, aan Zijne bede voorspellingen van den almanak. - Prophé- behoeften getvenredigd inkomen n. - Proportique, adj. Voorzéggend, voorspéllend, p r 0 f ei- tionnel, le, adj. In verhouding, in evenredigheid
t i S c h. Un écrit pr-, een voorzeggend geschrift. staand, evenredig, gelijkmatig, p r o p o r t i n e ei:
Le style pr-, de profetische stijl m.' Prophé- Parties pr-les, evenredige deden n. p1. Echelle
tiqueinent, adv. Op voorzeggende, profetische pi'-le, schaal der evenredige deelen, proportiewijze, als een profeet. -- Prophétiser, v. a. schaal t. Lignes, Quantités pr-les, evenredige lijVoorspéllen, voorzéggen, proph e téren: Les pa- nen, grootheden t. p1. - Proportionnelle, t. Ia
triarches ont prophétisé Ja venue de Jésus-Christ, evenredigheid staande grootheid t. - Proporde aartsvaders hebben de komst van Jezus Christus tionnelleinent, adv. [Math.] Naar evenredigvoorzegd. - ( fam.) Je vous avais iden prophé- heid. - Proportionnéinent, adv. Met eventisé que ceia arriverait, ik had u wel voorspeld, redigheid. - PROPORTIONNEMENT a , toe. prep.
dat dit gebeuren zoude. SE PROPHÉTISER, v. pr. Naar verhouding van, naar gelang van: On ne
-
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Pa pas 'ëcornpensë pi'- a son rnérite, men heeft dat . . . - A p1'- de sian of A pr- de hottes, z.
BOTTE. - DE PROPOS DÉLIBÉRÉ, loc. adv., z.
Item niet overeenkomstig Zijne verdiensten beloond.
Froportionner, V. a. In verhouding stellen,
evenredig maken, naar zekeren maatstaf inrqten,
pr op o r t on t ren: Pr- In hauteur a In loflgueur
et a Ia Jargeur dun ëthiice, de hoogte van een
gebouw in verhouding tot Zijne lengte en breedte
brengen. Pr- Ia dépelise a la récette, de ?eitfJoa[
met de ontvangst evenredig maken. - SE PROPORTIONNER, V. In'. In verhouding gebragt worden. Se pr- ii, zich in verhouding stellen met, zich
schikken naar; zich op gel ken trap plaatsen: Se
pr- a l'intelligeiice de ses auditeurs, zich naar de
vatbaarhed zijner toehoorders schikken. Cet homme
salt se pr- a tons, die man zoekt bij niemand door
Zijn verstand of bekwaamheden uit te blinken. Cet
homme sait se pr- a tout, die man weet zich naar
alles te schikken, te voegen. Se pr- is son sujet,
zijnen stijl naar Zijn onderwerp wijzigen.
P ropos, in. Besluit, voornemen ii. (in dezen
zin seinen anders don in de Christelijke zedeleer
gebruikt): Faire un ferme pr- de ne plus offenses
Dieu, liet vaste voornemen opvatten om God niet
meer te beleedigen. -- Rede f., gesprek n. Tenir
d'étranges Pl'-, des Pr- joyeux, zonderlinge, vrolijke gesprekken voeren. Des pr- de table, tafelge
sprekken, -redenen. Mettre certain pr- sur le Iapis, zeker gesprek op het tapijt brengen. Changeons
de pr-, laat ons van wat anders spreken. - (Prov.)
Z. CHANGEMENT. - [ Jeu] Joner aux pr- interrompus, het spel der afgebroken rede (een zeker
koddig gezelschapsspel) spelen; - (fig.) onzamenhangende gesprekken voeren, zoodat men elkander
niet verstaat. - (absol.) Praatje n., beuzelpraat m.,
ijdel gesnap is. S'amuser de pr-, zich met ijdel
gesnap ophouden. Mëpriser les pr-, de praatjes
verachten. Je me moqne des pr-, ik lach wat suet
(/C praatjes der menschen. - Jeter des ps-, Z. JETER. - a paupos, bc. adj. Van pas, geschikt,
passend, voegzaam: Il est a pr- de vous rappeles . . . , 't is voegzaam u te herinneren . . . . II
serait a pr- que vous fussiez de retour dans une
' zou passend zijn, dat pij binnen een uur
heuse, t
terug waart. á pnopos, toe. adv. Van prs, juist
ter snede, te regter tijd, als geroepen; tot de zaak
behoorend; - ook lrj wijze van tusschenwerpsel in
den zin van: eer 1k 't vergeet, wat ik zeggen
wilde, a p rop os: Cest an art bien hifficile que
de panes et de se taire a pr-, 't is eene moeije
ljke kunst om van pas te spreken en te zwijgen.
On ne meurt jamais a pr-, men sterft nooit ter
gelegen tijd. Vous arrives justement P pr-, gij
komt juist van pas, als geroepen. Voilk qui est
dit fort tI Pl'-, Oat is juist een woord op zijn pas,
op zijn' tijd. - A pr-, vous avez encore outdid
de me payer, a propos (wat ik zeggen wilde) gij
hebt nog vergeten snij te betalen. - L'á-PROPOS,
10e. subst. Het gepaste oogenblik n., de repte tijd m.,
het gepaste, te regter tijd aangebragte: L'á-pr- fait
Ie mérite de tout, op de keus van 't repte oogenblik komt alles aan, de gepastheid van een woord,
van eene handeling maakt er de verdienste van
uit. Je ne vois pas l'á-pr- de cette plaisanterie,
ik zie 't gepaste, het treffende van die scherts niet
in. Vollâ un bon is -pl-, un sot b-pr-, dat is een
van pas aangebragt woord, een onnoozele inval of
ontijdig gesnap. II faut de l'á-pr- dans l'emploi
des proverles, de spreekwoorden moeten op zijn
pas, te repter tijd en plaats aan.qebraçjt worden. a QUEL PROPOS, bc. adv. Bij welke gelegenheid;
tot welk einde. met welk oogmerk: A quel pr
d-t-il dit cela? tot wat einde, bij welke gelegenheld heeft hij dat gezegd ? - h TOUT PROPOS, 10e.
adv. Bij elke gelegenheid, ieder oogenblili, telkens,
gedurig: II se vante lui -môme k tout pr-, hij beroemt zich zelven bij elke gelegenheid. - HORS DE
PROPOS, MAL a PROPOS, bc. adv. Ten onpas, ontijdig, ongelegen, ongepast, zonder grond: Parler
mal h pr- hors de pr-, ten onpas, ontijdig spreken.
Vous vous fâchez mal is pr- pij maakt se zonder
rede boos. DE PROPOS EN PROPOS, 10e. adv. Van
t eene gesprek op 't andere: De pr- en pr- nous
nous mimes ui panel' physique, van 't eene gesprek
op 't andere kwamen wij over de natuurkunde te
spreken. - a nopos DE, bc. prdp. Met betrekking tot, ten opzipte 1)055, wat betreft, gesproken
van : A propos de nouvelle, savez-vous déjà
que . . . , van nieuws gesproken, weet gij reeds,
,
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DÉLIBÉRÉ.
Proposable, adj. Voorstelbaar, wat voor gesteld of voorgeslagen mag worden: Cette affaire
West pas pr-, deze zaak kan niet worden voorgesteld, laat zich niet voorslaan. - Proliosaiit, m.
Een tot het prcdikambt bij de protestanten onderzocht en bevoegd verklaard, niaar nog niet geplaatst
persoon, p s 0 p o cc é n t M. - PROPOSABT, adj. Ill.
(zelden voorkosnend dan in): Cardinal pr-, voorstellend kardinaal (die de benoemde bisschoppen
aan de kardinalen voorstelt). - Pi oposé, e,
adj. (en part. passé van proposer): Loi pr-e, voorgestelde, voorgesiagen wet f. Énigine pr-e, voorgesteld, opgeyevtn raadsel 11.
Proposer, v. a. Voorstellen, voorslaan, voorleggen,voordragen, opgeven, opwerpen; uitloven;
aanwijz
en, p r op o a é re s: Pr- une question, eene
vraag, voorstellen, opgeven. Pr- son opinion, zijn
gevoelen voorstellen, voordragen. Pr- an prix,
une réconipense, ecnen prijs, eene belooning uitloven. - Pr- qn pour un emploi, iencand tot een
ambt voorslaan, aanwijzen. Pr- qn-pour modèle,
pour exempie, iemand als voorbeeld aanwijzen, ten
voorbeeld stellen. - Pr- lftR sujet, een onderwerp
ter behandeling opgeven. - PROPOSER, V. a. [Théol.]
Eenen bijbeltekst ontwikkelen, uiteen zetten (van
een' protestantsch' student in de godgeleerdkeicl
sprekend). - L'homme propose et Dien dispose,
Z. DIEP. - SE PROPOSER, P. pr. Voorgesteld warden. - Zich aanbieden. Se pr- pour une mission,
zich tot eene zending aanbieden. - Zich voorstellen, voornemens zijn, van zins zijn: II se propose
de partir a buil heures, hij is voornemens om acht
ure te vertrekken. 11 s'était proposé de le faire,
hij had zich voorgenomen , was van ztns het te
doen. - Les Chrétiens doivent se pr- Jésus Christ
pour moddle, de Christenen moeten J. C. tot voorbeeld nemen, zich ten voorbeeld stellen.
Proposition, f. Het voorstellen, opgeven; voorstel n., voorslag Ill., aanbod n. , voordragt, p r opasitie t. La Pr- dun problème, dune éiiigme, het
voorstellen, opgeven van een vraagstuk, van een
raadsel. - Faire une pr- raisonnable, inadmissible,
een redelijk, onaannemelijk voorstel doen. Pr- de
dais, voorslag tot vrede. On rejeta les pr-s, men verwierp de voorslagen, de voorwaarden. Pr- motivée,
met redenen osnkleede voordragt. - [Math.] Voorstel n., stelling t., eene mathematische waarheid,
die moet bewezen worden (theorema), of een vraagstuk, dat door constructie moet opgilost worden
(problensa), p r 0 p o 5 1 t i e f. . Démontrer, Résoudre une pr-, een voorstel betoogen, oplossen. [Rel. jud.] Pains de pr-, toonbrooden n. p1. [Gram., Log.] Voorstel, in woos den uitgedrukt
oordeel n. Pr- simple ofincomplexe, Pr- composée
of complexe, enkelvoudig, zamengesleid voorstel.
- z. Ook AFFJRMATIF, CONTRAIRE, DIRECT, INEGAT I P, enz. - [Rhét.] , z. v a. EXORDE. - [Théol.]
Les ving pr-s, de vijf stellingen, die men in 't boek,
getiteld Augustinus, van den bisschop Jansenius
wilde vinden en die door de bulle Unigenitus verooreleeld werden.
Propre, adj. Eigen, uitsluitend toebehoorend:
Sa propre maison, zijn eigen huis n. Sa propre
vie, zijn eigen leven n. Vos pr-s paroles, uwe eigen
woorden n. p1. Je l'ai vu de mes pr-s yeux , ik heb
het suet mijne eigen oogess gezien (vgl. PLEONASME).
Amour pr-, Z. AMOUR. En main pr-, in eigen henden, eigenhandig. - Nom pr-, eigennaam, famslie
naam m. , eigen naamwoord n. - En pr-s terines,
met de eigen, dezelfde bewoordingen. - Eigenlijk
(in tegenstelling met figuré): Ce mat dans sa prsigni fi cation veut dire..., dit woord wil in zsjne
eigenlijke beteekenis zeggen.. . Le sens pr- dun mot,
de eigenlijke, naluurljke zin van een woord. Ii
s'est servi du mot pr-, du terme pr-, de I'expres
sion Pr-, hij heeft zich van 't eigenlijke, jusste
woord, van de eigenlijke uitdrukking bediend. Geschikt, bekwaam; - dienstig, gepast, passend,
behoorlijk: Jeune homme pr- a i'étude, voor de
studie geschikt jongeling. 11 est pr- a tout, haj is
tot alles geschikt, hij is tot alles te gebruiken. Bois
pr- k bsitir, goed bouwhout n. Cette herbe est
pr- a guérir tal mal, dit kruirl is dienstig ter genezing van die en die kwaal. Ce remède est pr
(I augmenter le mal, dat middel is geschikt om de
,
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kwaal te vermeerderen. Choisissez un lieu pr- a
faire cela, kies eene geschikte, behoorlijke plaats
ons, dat te doen. — (door de gevolgd) Alleen of
bij uitsluiting geschikt, eigenaardig: Le inatin est
Ie temps pr- de 1'étude, de ochtendstond is de
eigenaardige tijd voor de studie. Le terrain prd'une plante, de eigenaardige grond eener plant.
-- [Bot.] Calico, Pédoncule pr- ï bijzondere kelk,
stengel m. Rein, zindelijk, zuiver, net,
schoon, proper: Enfant très-pr-, zeer zindelijk
kind. lettre une chemise pr-, een schoon hemd
aantrekken, Avoir les mains pr-s, schoonti, zinde1 jjke handen hebben. Etre très-pr- sur soi, zeer
net, proper op zijn lijf zijn. -- Eci iture pr- et bitin
rangée, net en geregeld schrift n. — (Loc. prov.),
z. ECUELLE.
PROPRE, m. Onderscheidende eigenschap, bijzon
hoedanigheid, eigenaardigheid f., het eigene,-der
eigenaardige, kenmerkende: Le pr- des singes est de
contrefaire, het eigenaardige der apen is na te
doen. Cest le pr- de l'aiinant d'attirer be Ier. ' tie
-

de bijzondere eigenschap, het eigenaardige van den
zeilsteen, dat hij het ijzer aantrekt. — Eigendom m.
(in dezen zin meestal met en, als loc. adv.) Les
religieux ne possèdent rien en pr-, noot rien en
pr-, de monniken bezitten, hebben niets in eigendom.
— [Gram.] :ig, nlijke, wezenlijke zin m.: Prendre
1111 mot au pr-, een woord in zijn' eigenlijken zin
nemen, opvatten. — [ Jur.] Pr-s, grondeigendom n.,
onroerend, door erfenis verkregen goed n. Disposer de ses p-s, over zijnen grondeigendom beschikken. Les pr-s paternels of du cóté du père, het
van vaderszijde gekomen onroerend goed. — Bizonder of afzonderlij k vermogen van den man of
de vrouw (dat niet in gemeenschap van goederen
komt): Elle dernande Ie remplacement de ses pr-s
que son nnari a aliénés, zij eischt herstelling voor
haren eigendom, dien haar man vervreemd heeft.
-- [Liturg.] Le pr- du temps, de op zékere tijden
van 't jaar gebruikelijke gebeden n. pl. of dienst f.
Pr- des saints, alleen op heilige dagen gebrui.kelijke dienst.
PROPRE, f. [Raft.] .Suikersapketel m.
Propre-à-rien, in. (pop.) Iemand, die tot niets
deugt of geschikt is.
Proprefet, m. [Ant. rom.] Plaatsvervanger nl.
van een prcefectus (vgl. PRÉFET), pr o p r w f e et u s.
Proprement, ode. Juist, eigentik; in den
eigenlijken, waren zin. Cest pr- ce qu'il dit, dat
is het eigenlijk wat hij zegt. — Cela se dit pr- at
figurérnent, dat wordt eigenlijk en zinnebeeldig gezegd. — La Grèce pr- dite, het eigenlijke Grieken
La comédie pr- dite, het eigenlijk gezegde-land.
blijspel. — Rein, zindelijk, netjes, zuiver. I1 faut
pr- manger, men moet zindeljk eten. Etre vêtu
pr-, netjes gekleed zijn. — 11 ehante pr-, hij zingt
zuiver, siert jk. Cela est pr- travaillé, écrit, dat
is net gewerkt, geschreven. — Parler pr-, zuiver,
in goede bewoordingen spreken. — à PROPREMENT
PARLER, PROPREMENT PARLANT, loc. adv. Eigenlijk
gezegd, om 't bij den regten naam te noemen.
Propret, te, adj. (verkiw. van propre) (fam.)
Uiterst net, gemaakt sierlijk, poppig; kraakLindelijk. Un petit vieillard pr-, een poppiel oud mannetje. Personae pr -te of als subst. PROPRET, m.,
-TE, f. Opgeschikt heertje n., pop f. ; opgeschikte
vrouw f. of meisje, popje n.; kraakzindelijke trouw f.
Propreté, f. Zindeljkheid, reinheid, zuiver
netheid, sierlijkheid, p r o p e r h e id f. La pr--heid,
du corps, de reinheid des ligchaams. Sa maison
est tenue dans one grande pr -, zijn huis wordt
zeer net gehouden. — [ Beaux arts] Cela est peint,
gravé avec beaucoup de pr-, slat is zeer zuiver
geschilderd, gegraveerd. I1 a une grande pr- de
pinceau, hij schildert zeer zuiver, net.
Propréteur, m. [Ant. rom.] Plaatsvervangend
prwtor (vgl. PRETEUR), proproetor. — Propréture, f. Telaardigheid f., ambt n. van proprcetor.
Propriétaire, m. et f. Eigenaar m., eigenares, eigenaarster f. Je suis Ie pr- de cette maison,
et son frère est Ie locataire, ik ben de eigenaar
van dit huis, en zijn broeder is de huurder. Prfoncier, grondeigenaar. — Ook als adj.: PIusieurs
artisans soot devenus pr-s, vele handwerkslieden
zijn eigenaars geworden. — [ Théol.] Ame pr-,
baatzuchtige ziel f. (die God uit hoop op belooning
dient). — Propriétairement, cdv. [Jur.] Als
eigenaar of eigenares: User dune chose pr-. -:

---
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Propriéte, f. Eigendomsregt n. , eigendom m.
Contester, Disputer la pr-, het eigendomnsregt betwisten. — 11 faut respecter la pr- d'autrui, men

moet eens anders eigendom eerbiedigen. Pr- mobilibre, immobilière, foncière, roerende, onroerende,
grond-eigendom. Pr-s baties, non- baties, nationales, publiques, gebouwde, ongebouwde, nationale,
openbare eigendommen. Pr- grevée, bezwaarde. belaste eigendom. z. ook NU. — (absol.) Grondeigendom in., goed, landgoed, huis n., bezitting f. —
Eigenschap; bijzondere hoedanigheid, geaardheid,

eigenaardigheid f. L'irnpénétrabilité est une pr- de
la nlatière, de ondoordringbaarheid is eene eigen
stof. — La pr- de l'aimant eet d'attirer-schapder
le ter, de eigenschap, het eigenaardige des zeilsteens
is het ijzer aan te trekken. La pr- de cette machine est de produire Ie même elfet dune maniere

plus simple, het eigenaardige van deze machine bestaat daarin, (lat zij dezelfde uitwerking op eene
eenvoudiger wijze voortbrengt. -- S'exprimer avec
pr-, zich eigenaardig uitdrukken. La pr- du style,
de eigenaardigheid van den stijl. — [Gram.] Eigenle ke beteekenis f.: Entendez-vous been la pr- de
cliaque mot' verstaat gij wel de eigenlijke beteeke-

nis van ieder woord. — [Anc. mus.] , z. v. a.
MUANUE. --- [Pharm.] Elixir de pr-, tinctuur van

mirre, aloë en saffraan.
Proptoine, m. [Méd.] Ziekelijke verlenging f.
van een deel (b. v. van de huig), p r op t ó m a n. —

Proptose,f. [Méd.] Doorzakking, uitzakking f., inz.
van den oogbol, p r o p t ó s i s f. (procidenc,e, chute.)

Propuuisenr, adj. en. [Didact.] Voortdrijvend:
Cylindre pr- of als subsi. PROPULSEUR, 1n. Voort-

drijvende cilinder m. of rol f. — Propulsion, f.
[bidact.] Voortdrijving,voorlstooting,prop ei lsie f.
Propos, in. (pr. —puce) [Astr.] Naaria eener
kleine ster in 't sterrebeeld de Tweelingen, P r opus,
ook T ej a b p r i o r geheeten.
Propylée, m. [Ant.] Voorhof m., hoofdpor-

taal n., prachtingang m. van een groot gebouw.
Pr-s, de rijkversierde ingang van den burg te
Athenen, p r o p y l ce e n n. pl. --P ropy léen, ne,
adj. Tot de propyleeen behoorend; — voor de deur
plaats hebbend.
Proquesteur, m. [Ant. rom.] Plaatsvervangend qucestor M. (vgl. QUESTEUR), pro q u cu s-

tor m. — Proquestiire, f. [Prat.] Waardig
-heidf.,
ambt n. eens proqu(estors.
Prorates (au), loc. adv. Naar evenredigheid,
mate:
Les
héritiers
contrinaar verhouding, naar
buent aux dettes au pr- de leurs parts et portions,

de erfgenamen betalen mede aan de schulden naar
mate hunner erfdeelen en portitn. -- Somtijds ook
als subst. Recevoir son pr- (sa quotepart), zin
aandeel ontvangen.
Prorogatif, ive, adj. [Prat.] Uitstellend,
verschuivend, opschortend: Un decret pr-, een uit
besluit n. — Prorogation, f. [Prat.]-stelnd
Uitstel n., opschorting, verlenging, verschuiving,
p ro'r o gd ti e f. On lui a accordé une pr- de quince
jours, men heeft hem een uitstel van veertien dagen vergund. — La pr- du parlement, de verdaging,
verschuiving van de zitting des parlements. --Proroger, v. a. Opschorten, uitstellen, verschuiven, verlengen. Pr- en délai, een uitstel ver
Pr- une séance, eene zitting verda- -leng.—
gen. Pr- les Chambres Iégislatives, de zittingen
der wetgevende Kamers verdagen, tot een' tateren
tijd uitstellen. — SE PR000GER, V. pr. Opgeschort,
verdaagd worden: Le parlement se prorogera demain. — Het part. passé is ook adj.: Délai pr-,
verlengd uitstel n. Parlement pr-, opgeschort, g ep r o r o g e e r d parlement n.
Pros, m., z. v. a. PRAHAU.

Prosa,ilier, v. n. (fans.) Slecht proza schrij-ven. — Prosaïque, adj. In onrijm of in ongebonden stijl, in de taal van 't gewone leven vervat;
ondichterlijk, zonder dichterlijke vlugt; — alle
prozaïsch: Expression pr-, pro--dagsch,plt
zaïsche, ondichterlijke uitdrukking f. Ces facons
de parler sopt pr-s, die zegswijzen zijn prozaisch,
alledaagsch. — (fig.) Vie pr-, alledaagsch, prozaisch leven n. — Prosaigiiement, adv. Op
prozaische wijze. — 1 Prosaiser, v. n. In proza
schrijven. — Prosaisme, ni. [Litt.] Gebrek aan
potzij in de verzen, prozaïsmus n. — (fig.)
Alledaagschheid, eentoonigheid f., slenderganq m.:
Le pr- de la. vie, de eentoonigheid van het dage-

PIiOSATEURlijksch leven. — Prosateiir, m. Schrijver in migebonden stijl, in proza, prozaschrijver, p r o z a is t.
- Ook als adj.: Poète pr-, prozaschrj vend dichter m.
Prosearabée, m. [11. n.] Bastaardkever,
meiwormkever m.
Proseèniurn, m. [Ant.] Voortooneel n., geheel het tooneel, waarop de schouwspelers hunne
rollen uitvoerden.
,jver kla rder, verProseripteur, in. Vogelvr
banner. — Proscription, f. Vogelvrjverklaring,
verbanning, proscriptie f.: Le plus souvent, la
pr- était une condamnatlon à mort, doorgaans was
de vogelvrijverklaring eerie terdoodveroordeeling.
— (bij uitbreiding) Iedere gewelddadige maatregel
tegen personen in tijden van burgeronlusten, ver
vervolging f. — (fig.) Verwerping, uit--banig,
werping, afschaffing f.: La pr- dun mot, dun
usage, de uitwerping van een woord, de afschaf-

fing van een gebruik.

Proscrire, v. a. Vogelvrij verklaren, bannen,
verbannen: Les triumvirs proscrivirent leers en-

nemis, de driemannen verklaarden hunne vijanden
vogelvrij. — (bij uitbreiding): C'est un homme
dangereux, it faut Ie pr- de nos assemblées, 't is

een gevaarlijk man, wij moeten hem uit onze ver
bannen.. — ( fig.) Uitwerpen, wegwer--gaderin
pen, afschaffen: Pr- an mot, un usage, een woord
uitwerpen, niet meer toelaten, een gebruik afschaffen. -- SE PROSCRIRE, v. pr. Uitgebannen worden.
— Elkander vogelvrij verklaren of verbannen. —
Proscrit, e, adj. (en part. passé van proscrire):
Citoyen pr-, vogelvrij verklaard, gebannen burger m. — Usage pr-, afgeschaft gebruik n. Mot
pr -, uitgeworpen woord n. — Figure pr-e, z. Figure de pr- beneden. — PROSCRIT, tn., -E, f. Vo
banneling, balling, gebannene m.-gelvrijkad,
en f. — (jig. et prov.). J'al an jeu de pr-, des dés
de pr-, ik heb een ellendig spel, ik werp schande
weinig ooggin. -- Cet homme a une figure de-lijk
pr-, la mine dun pr-, die man ziet er ongunstig,
terugstootend uit.
Prose, f. Ongebonden rede f., ongebonden stijl,
onrijm, ondicht, proza n. Ces vers ne sopt que
de Ia pr- rimée, die verzen zijn niet dan berijmd
proza. Pr- poétique, dichterlijk proza. -- (Loc.
prov.) Faire de in pr- sans Ie savoir, meer geluk
dan wijslheid hebben, den goeden uitslag alleen aan
het toeval te danken hebben. — [Liturg.] Latijn
lofzang der katholijke kerk in verzen zonder-sche
rhythmus of quantiteit, maar op rijm en van een
bepaald getal lettergrepen, s e q u é n ti e, p r o z a f.
Prosecteur, in. [Anat.] Eerste ontleder voor
de lessen des professors in de ontleed kunde, tweede
leeraar der ontleedkunde op hoogescholen, p r osector m.
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Prosodfe, f. [Gram.] Syllaben- of lettergreepmaat, regelmatige uitspraak der woorden overeen
-komstigheacndquti;ler greepmeting, prosodie f. -- [Ant. gr.] Gezangen D. pl. ter eere van de goden, inz. van Apollo
en Diana, p r o s o d i ë n f. pl. — Prosodier,
v. a. ei n. [Mus.] Zorgvuldig de lange en korte
toonen in acht nemen. — Prosodique , adj.
[Gram.] De prosodie of syllabenmaat en de toongeving betreffend, p r o s o d i s e Is : Signes of Caractères pr-s, vrosodische teekens n. pl. — Langue
pr-, taal, in welke 't accent en de quantiteit der
lettergrepen vast staat, prosodische taal f.
Prosononiasie, f. [ Rhét. ] , z. v. a. PAR0NTOMASE.
Prosopalgie, f. [Méd.] 4angezigtspijn f. —
rrosopalgigue, adj. De aangezigtspijn betreffend, prosopalgisch.
Prosope of Prosopis , (pr. —zo-pice) m.
[11. n.] Woudbij f.
Prosopographe, m. [bidact.] Soort van pan-

tcgraatvh (z. ,pantograplie ). — Prosopographie, f. [Rhet. ] Persoonsbeschrijving f., schilde
uitwendig voorkomen van een mensch-ringva't
of dier. -- Prosopographique, adj. De persoonsbeschrijving betreffend. p r o s op o gr ap h is eh.
Prosopopee, f. [Rhét.] Persoonsverdichting,
voorstelling van een afwezige of overledene, of van
een levenloos voorwerp, als handelend en sprekend
persoon, p r o s o p o p we i a.
Prospectus, ni. (pr. —tuce) Voorloopige aan
beredeneerd berigt of programma n.-kondigf.
van een werk, inz. een boekwerk, dat bij inteekening wordt uitgegeven, en waarin men een denk
geeft van het onderwerp, dat het behandelt,-beld
van het formaat, de letter, 't getal deelen, den prijs,
enz., prospectus m.

Prospérant, e, adj. In voorspoed levend,
voorspoedig, bloeiend. — Prospère, adj. Gunstig, voorspoedig, voordeelig; gelukkig: I1 a en les
vents pr-s, de winden waren hem gunstig. Le eiel
nous soit pr-, de hemel zij u gunstig, genadig. Ses affaires sopt dans an état pr-, zone zaken zin
in een' gelukkigen, bloeijenden staat.
Prospérer, v. n. Voorspoedig zijn, bloeien f.,
welvaren; wel gelukken, wel slagen, goed voortkomen, gedijen. Dieu permet que les méchants prospèrent pour queïque temps, God laat toe, dat het
den bonzen voor eenigen tijd voorspoedig gaat. II
ne prospèrera pas dans cette affaire, hij zal in die
zaak niet wel slagen. Toutes chases lui ant prospéré, alles is hein gelukt. Ces plantes ne prosperent pas dans ce sol, die planten gedijen niet, komen niet goed voort in dezen grond.
Prospérité, f. Voorspoed m., geluk, heil n.,
Prosélène of Prosélenique, adj. [[list.] welvaart f., bloei, welstand in. Sa pr- était de peu
Ouder dan de maan, vóór de maan bestaan hebbend, de durée, zijn voorspoed was van korten duur.
p r a s e l é ni s c h. Les Arcadiens se nomrnaient On ne manque point d'amis dans la pr-, in voorpr-s, de .4rcadiërs noemden zich p r o s e l e n i. e t e n. spoed ontbreekt het nooit aan vrienden. Je prie
Prosélyte, m. et f. Geloofsoverlooper in., -loop- Dieu pour la pr- de votre famille, ik bid God voor
ster f., nieuwbekeerde, bekeerling m. en f., inz. het heil, de welvaart van uwe familie. — (fam.)
die tot het roomsch katholijk geloof is overgegaan, Avoir un visage, une mine de pr-, er uitzien als
proseliet m. Les juifs et les pr-s, de joden. en melk; en bloed; ook: een vrolijk en vergenoegd voor
hebben. — Ook in 't meerv.: Une longue-komen
jodengenoten: Ce missionoaire a fait beaucoup de
pr-s, die zendeling heeft vele bekeerlingen gemaakt, suite de pr-s, eene lange reeks van gelukkige voor
-valen,
een onafgebroken voorspoed.
velen- tot het katholicismus gebragt. — (bij uitbreiProsphyse, f. [Méd.] Zamengroeijing, aaneending) Hij, die voor eene andere partij, voor eene
gescheiden
moeten
zijn,.
wassing
f.
(van
deelen,
die
andere meening gewonnen wordt: La persecution
multiplie les pr-s, de vervolging vermenigvuldigt prOsphysis f.
Prostaphèrese, f. [Asti. aim.] Verschil fl.
de proselieten. Cette opinion fait tous les jours de
nouveaux pr-s, die meening vindt dagelijks meer tusschen de ware en gemiddelde beweging eener
en meer aanhangers. — [Cout.] Vreemdeling, die planeet of tusschen hare wareen middelbare plaats,
't burgerregt verkr(gt. — Ook als adf.: Une vierge p r o s t a p h air e s i s f. (nu équation du centre
pr-, eene bekeerde maagd. — Prosélytique, adj. geheeten) .
S Prostase, F. [Mèd.] Overhand f. van 't eene
Jan nieuwbekeerden eigen; — bekeeringszuchtig,
p.r o s el y't i sch. — Prosélytismne, m. Bekee- ligchaamsvocht op 't andere.
]Prostatalgie, f. [Méd.] Pijn f. aan de voor
ringszucht, ,q eloo fswerverij f., inz. het streven van
— Prostate, f. [Anat.] Voorstan--standerkli.
hen, die anderen door slinksche middelen tot hunne
godsdienstpartij zoeken over te halen, proselieten- derklier f., prostaat m. — Prostatique, adq.
[Anat.] De voorstanderklier betreffend, ros t ainakerj f., proselytísmus n.
Prosembryon, m. (pr. pro-zan—) [Bot.] t i Sc h: Ligaments pr-s, voorstanderbanden m. pl.
-- Prostatite , f. [ Méd. ] Ontsteking van de
Kieoshulsel n. (périsperme).
5 Proser, v. a. [Litt.] In proza schrijven. — voorstanderklier, p r o s t a t í t i s f. — ProstatoProsier, m. [Liturg.] Kerkboek n. met de lof cèle, f. [Chic.] Voorstanderklierbreuk f. — Proprozaas noemt (veil. PROSE).
-zange,dim statoncie, f. Voorstanderkliergezwel n. , p r oProsinniens ni. pl. (pr. pro-ei—) [B. n.] Aap- statóncus m.
Prosternation, f. Het nederbuigen uit eerbied,
achtige dieren n. pl. , holfapen m. pl. (maleis,
nederbuiging; kniebuiging, nederknieling f., voetlor-is ind ris) .
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val m. -- Prosterné, e, aoj. (en part. passé
van prosterner) Une femme pr-e au pied de l'autel, eene aan den voet des altaars neérgeknielde
vrouw. — Weleer z. v. a. 1JELABRE. — Prosternenlent, ni., z. v. a. PEOSTERNATION.

Protectenr, m., -trice, f. Beschermer, be
schutter; beschermheer, patroon; begunstiger m.,
beschermster, begunstigster f. Ii a on pr- puissant,
hij heeft een magtigen beschermer. Dieu est neon
Pl -, Gort is mijn beschermer. iVlinery e étaii, regardee comme Ia pr-trice des beaux arts, Minerva
werd als de beschermster der schoone kunsten aan
— Avoir un ministre pour pr-, een' minis--gezin.
les' tot begunstiger hebben. — Cette socreté à un
.

Prosterner (se), V. pr. Zich nederwerpen,
zich ter aarde buigen, nederknielen, te voet vallen,
eert,' voelval doen: 11 se prosterna aim pieds du
rol, hij wierp zich voor des konings voeten neder,
een koning tot
bij Viel hem te voet. Se, 3r- 18 face contra tevve rot peur pr-, slat genootschap heeft
— Cardinal-pr-, kardinaal-proteclevant Lieu; zich wet het gezipt op de aarde voor beschermheer.
kerkelijke
zaken
God nederwerpen. Se pr- au pied de i'autel, aan tor (die te Rome belast is met de
met de belangen van zékere geesteden voet des altaars nederknielen. — ( fig.) Se pr- eener natie of
orden). - [Hist.] Le pr- Cromwell, de p r o devant qn., iemands meerderheid nederig erkennen, l(jke
t cc t o r 01 r2,iksbeschermner C. — Napoléon, pr- de
de vlag voor iemand strijken.
la
confédération
du Rhin., 1V., beschermer vent
11.
van
iVeccsaanhangsel
Prosthenje, m. [H. rl._t
pr-, zijn
sommige zoogdieren. — Prosthèse, I. [Gran.] Rynverbonél. — Ook als adj.: Son brashij
arras
m. 11 prend on ton pr-, neemt
beschermende
Voorvoeging f., toevoeging eens medeklinkers voor
-- Protection, f.
het woord, zonder dat daardoor de, beteekenis ver den toon eens beschermers aan. berjunstiging f.; bePROTHESE.
-andert.[Chi],zv Bescherming, beschutting, hoede; Prer}clre ia pr- des
e
f.
i
rschap
ri.,p
r
o
t
a
c
t
sehermkee
hoerontucht,
f.
(ter
Plaats
t Prostibitie, m.
huis n. -- Prostitné, e, adj. (en part. passé van opprimés, de bescherming der verdruktendeopvatten.
bescherprostituer): Femme pr -e, eerlooze, aan ontucht La pr- de Dieu, dun hoinme puissant,
Prendre qn.
overgegeven, vrouw, — ( fig.) Homme Ier- aux pas- mnin j van God, van een' magtig' man.
zijne
bescherming,
iemand
in
sa
pr-,
en (of sous)
sions d'autrui, mensch, die zich lot liet lage werk onder
zijne hoede nenmesi. Mérit:er, Demander pr-,
driften van een ander laat gebruiken.-tuigder
vragen. —BescherHomme pr'- à in í'ortune, lage slaaf of oocgendie- ondersteuning, hulp verdienen,
begunstiger
rei.: Avoir de hautes, de puissaruser,
f.,
veil
naar der rijken. — Plume pr-e, veile pen
heb
schrijver m. — Prostituée, f. Jan ontucht prijs tes pr-s, hooggeplaatste, magt'ige beschermers
—Ambt n. van kardinaal—protector' te Rome.—-ben.
gegeven vrouw f., veil vrouwspersoon n., hoer f.
Système
de
prof
Vroteetionispol.]
[aeon.
-,
de
gr°oote
bapr
grande
--[Edit] Babylone la
rekbylonische hoer (het heidensche Rome). — Pro- 1)1e, ni. Stelsel n. vara handelsbescherming, bet
koopwaren in een
stittier, v- a. Der ontucht prijs geven, tot ontucht keljk het toelaten vaan vreemde maanhanger
m. van
in.
verleiden of aanzetten (van iemand gezegd, die door land. -- Proteetionniste,
gezag of overreding een vrouw of meisje noopt om dat stelsel. — Protectorat, nl, Beschermheer
-schap,rotel c7'an.te
geover
een
ander
van
lage
lusten
zich aan de
Waardigheid f. van
ven): Elie prostitue elle-nmênme sa Ellie, zij geeft Protectorerie, f. [H. eccl.]
hof.
't
roomsche
aan
kardinaal-ps'otector
hare
ontucht
prijs,
zet
zelve
zelve hare dochter der
Protée, m. Veranderljïc, onbestendig mensch,
dochter tot ontucht aan. — ( fig.) Onteeren, verlagedaanteverwisselaar, iemand, die allerlei rollen
gen, schandvlekken; te schande maken : Pr- son speelt,
duizendkunstenaar, Proteus m. (naar
lionneur, sa dignité, zijne eer, zijne waardigheid
die, behalve de
schandvlekken. — Pr- son honneur (van eenevrouw den zeegod Proteus uit de Myth.,
voorspelling, ook 't vermogen bezat om
gave
der
SE
PROSTIsprekende), zich zelve prijs geven. —
. — Ook
TUER, v. pr. Zich aan de ontucht overgeven. — zich in allerlei gedaanten te veranderen)
La mode est un
(fig.) Zich onteeren, zijne eer, zijn karakter, zijn van veranderlijke zaken gezegd:
is gedurig anders. —
talent schandvlekken, laagheden begaan, veil zijn: Pr-, de mode is een Proteus,
van verscheiden schoone
Se pr- á in faveur, à ia fortune, voor gunstelin- [Bot.] Proteus, een gewas
omdat
sommige
soorten f u(zoo
geheeten,
soorten
rgemeene
gen, voor rijken kruipen, zich tot een
bladeren
staaf der grooten en vermogenden maken. Cet éeri- weelachtige , van kleur verwisselende
—
n.]
zilverboom
ni.
Prargenté,
vain se prostitue, die schrijver verkoopt zijne pen, hebben). meersalamander, dien wen in de[H.
Krain
Soort
van
wil.
-wat
men
geld
al
schrijft
voor
is veil ,
Erie,
Chammeiren
Prostitution, f. Overgave aan de ontucht (van en in de noon!-amerilcaansche
en St. Claire heeft aangetroffen Pr oteus.
vr'o .uwen o f irneisjes sprekend), prsgsgecing, onteering, plain
Protégé, e, adj. (en part. passé van pr°oléger)
ligchaarnsschending f., ontuchtig leven n., p r oL'innocence
s t i t Û t 2. e f. Elle a vécu dans Ia pr-, zij heeft in Orphetin pr-, beschermde wees rn.
f. —
lage ontucht geleefd. — Lieu do pr-, huis der on- pr-e, de beschermde, verdedigde onschuld
m. — PROtucht, hoerhuis n. — (fig.) Verlaging, onteering, Commerce pr-, begunstigde koophandel
begungunsteling,
Beschermeling,
TEGE,
m.,
-r,
f.
lage,
baatzuchtige
kruipen
sehandvlekking f , het
hij is de
voor snapt of rikdom; schending, verkrachting f. (van stigde m en f.: II esa Ie pr- du ministre,
Protégenient, m.
wetten, van de geregtigheid). — In bijbeltaal dik gunsteling des ministers. — 5
Zucht tol begunstiging.
Afgoderij, afgodendienst f.
-wijls: (woord van Beaumarchais)
Protéger, V. a. Beschermen, behoeden , beProstomide, adj. [.14. n.] Met eene mondopebeveiligen;
begunstigen,
voorstaan: Que
schutten,
ning aan '1 einde van den snuit (van visschen).
Pr- les
Prostration, f. IVederwerping, vederbuiging f. Dieu Nous protège) dat God u beschernse,
de wedu
de
onderdrukten,
veuves,
les
uit godsdienstig gevoel. — [Méd.] Groote vermin- opprimés,
seen in bescherming nemen. -- Pr- Ie commerce,
dering f. der levenskrachten, z. V. a. ADYNAMIE.
Prostyle , ni. [ Arch, anc. ] Zuilendeur of les arts, den handel, de kunsten voorstaan,iebegunstigen. — Un slur qui protège contre froid,
-poort f., zuileningang( Th, pro s t y'l o n.
beschut, beveiligt.
Proisuuie, f. [Liturg.] Kleine proza (z. AROSE), een 'muur, die tegen de koude
-- SE PROTEGER, v. lrr. Beschermd worden; —
p rosula f.
beProsyliogisnI4 m. [ Log..] Voor- sluitrede, zich zelven beveiligen o dekken ; — elkander
inleidende sluitrede f. (die tot bewijs eener stelling in schermen.
van
Telkens
adj.
Protéiforme,
Protéigzie,
p
r
o
s
y
l
l
oeene andere sluitrede gemaakt wordt),
gedaante veranderend
gisnzus rn.
Proteie, m. [H. n.] Soort van schakil of jaikhals.
Protase, f. [Litt.] Inleiding van een looneelProterie, f. Werkvertrek van, den bestuurder
-[Log.]
onderwerp.
van
het
ontvouwing
spel, tot
Vóorzindeel n., p r:o t a s is f. (vgl. APODOSE). — (grote), eenex drukkerij; — bediening f., post m.
zulk een' bestuurder.
van
(zelden
voorkomend
Protatique , adj. [Litt.]
Protestant, m., -e, f. Protestant m. en f.,
dan in): Personnage pr-, persoon, die alleen in 't
alleen de naam van Luthers volgeoorsprortketijk
begin van een tooneelspel optreedt, om de protasis
den rijksdag te Spiers in 1529
of de ontvouwing des osrderwerps voor te dragen. lingen, sedert zij op besluiten
der katholjke vorsten
Prote, m. Bestuurder m. eener drukkerij on- een protest tegen de
den
west
faalschen vrede ook aan de
indienden;
na
des' de bevelen des meesters.
ook aan
Protéaeé, e, adj. [Bot.] Naar den zilver - calvinisten of gereformeerden, vervolgens gegeven.
beans (protée) gelijkend. — PROTÉACEEs, f. pl. Zit- dc' Garr€Ilil a,2,en e. a, niet- katholilke christenen Pastelli's
-- PROTESTANT, E, adj. Protestantsch:
verboomsoorten f. pl.
m. pl.
Protagoniste, rn. [Didact.] Hoofdpersoon m. pr-s, protestantsche leeraars, predikanten
Religion pr-e, protestantsche godsdienst f. — Proin een tooneelstuk.
-

-

,

,

PROTESTATION

testantisnne, m. Leer f. en geloof n. der protestanten, protestantsche kerk f., p r o t e s t a n t ismus n. -- Protestation, f. Betuiging, openlike en plegtige verzekering; — stellige verzekering,
betuiging, belofte f.

PROIJVER,

---

t1 a fait une pr- de sa fidélité

au roi, a l'Etat, híj heeft openlijk en plegtig erenen.
zekerd, den Staat, den koning getrouw te di
— II me fit mille pr-s d'amitié, hij deed mij duizend betuigingen van vriendschap. — Voorbehoud n.,
vrijwaring van zijne repten door eene forméle tegenspraak, door wettelijk verzet, p r o t es t á ti e f.,
p r o t é s t n. ; — liet geschrift, dat dit verzet be-

vat: tegenbetuiging, openbare tegenspraak, ontschuldiging f. Faire sa pr- par devant natalie, zijne tegenspraak, zijn protest voor eenen notaris doen.
Faire enregistrer une pr-, een protest laten registréren.
Protester , v. a. Openlijk betuigen, plegtig
verklaren, beloven of verzékeren. Je nous proteste
qu'il ne men a zien dit, ik betuig u, dat hij mid

niets daarvan gezegd heeft. I1 lui protesta sur son
lionneur, qu'fl Ie servirait de tout son pouvoir,
,

hij verzekerde heng op zijne eer, dat hij hein uit
al zine krachten dienen zoude. — [Corn.] Wegens
niet-betaling wettig afwijzen, protest doen opmaken, protestéren: Pr- une lettre de change, eenen
wissel protestéren. Au refus que fait one personne
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enz. — Regterlijk verhoorschrift n. -- [Diplom.]
Register n. der beraadslagingen en handelingen van
eenen rijksdag, een congres, eene conferentie, enz.;
— dikwijls ook: die beraadslagingen en handelingen zelven, p rot a k o l n. — Protogale, m.,
[Méd.] Eerste moedermelk f., eerste zog n., biest f.
p r o t á g a l a n. (beton, colostre). — Protogene, adj. [bidact.] liet eerst voortgebragt of gevormd. — P rotographe, in. [bidact.] Eersteschetsmaker, planteekenaar, p r o t o g ra ap h in.
— Protographie, f. Eerste teekening, planteekening f. — Leer of kunst der schetsteekening. —
Protoinartyr, na. [U. eccl.] Eerste martelaar
of bloedgetuige des christendons (Stephanus) . —
Proto-mnédeein, in. Eerste geneesheer van eenen
vorst, van eene stad. — roto-iitedicat, m.
Bediening f. van eerste geneesheer. — P rotonotaire, ni. Opperschrijver, oppergeheimschrijver; --lid van het uit 12 voorname geestelijken bestaande
collegie te Rome, belast met de leiding van alle het
pro
pausdom en de kerk betreffende zaken, proto-

n, o tá r i u s m. -- Protonotariat, m. Ambt n.
van protonotarius. -- Protopapas of Protopage, m. [f .t. eccl.] Eerste papas of priester bij
de Grieken, bisschop nl. -- Protopat ie, f.
[Méd.] Eerste ziekte, die niet door eene andere
-

veroorzaakt of voorafgegaan is (in tegenstelling met

d'accepter one lettre de change ou de la payer deutéropathie). -- Protopat igtme, adj.: Maa l'échéance, it faut la pr-, on peut la faire pr-, ladle pr-, eerste, oorspronkelijke ziekte f. —Pro-

wanneer iemand weigert eenen wissel aan te ne- toplaste, adj. Eerst gevormd, in den oorspronenen, of hem op den vervaldag te betalen, dan moet, kelijken vorm, p r o t o p l d s t i s c h. — PROTOdan kan men hem laten protestéren. — PROTESTER, PLASTE , m. Eerstgevormde mensch (Adam). —
V. n. Zich tegen iets verklaren of verzetten, legen Protopope,, n1. [H. eccl.] Eerste pope of priester
opkomen, eene kwetsing, schending of benadeeling in Rusland, bisschop in. — Protopraxie, f.
van zijn regt tegenspreken, zich daartegen formeel [Jar.] .Kegt n . der bevoorregte schuleleischers (bij
of in regten verzetten, p r o t e s t é r e n: Je pro- een concours). — Protosébaste, m. [I-list.]
Eerste minister van het hof te Constantinopel ,
teste contre cette résolution, ik kom tegen dit besluit op. — [Prat.] Pr- de violence, verklaren, p ro t o s e b á s t m. — Protospathaire, m.
dat men iets gedwongen doet. us lui enlevèrent [Host.] Hoofd van de spathari.ën of zwaarddragers
ses papiers, mais en menie temps, i1 protesta de der grieksche keizers, p r o t h o sp a t h á r i u s m.
violence, zij namen hein zijne p apieren af, maar -- Protosyneelle, m. [ H. eed.] Vicaris van
te gelijker tijd verklaarde hij, dat hij tegen 't ge- eenen patriarch, van eenen bisschop in de Griekse/me
weld protesteerde, dat het alleen gedwongen was kerk, protosyncéllus m. — Prototype, m.
geschied. Pr- d'incompétence, den regter voor on- [bidact.] Eerste voorbeeld, oorspronkelijk model n.;
bevoegd verklaren. Pr- de toes dépens, dometages eerste afdruk in. van ets- of snijwerk, p r o t ó t yet intérêts, tegen alle kosten, schade en interesten pus M. of prototype f. — (fig.) Un pr- d'éloprotestéren. — SE PROTESTER , V. pr. Elkander quence, een model of voorbeeld van welsprekendplegtig betuigen. — liet part. passé is ook adj.: held. — [Tech.] Lettergieterswerktuig om de corSerments mille fois pr-s, duizendwerf bezworen pus-sterkte van elke letter te bepalen. — Protoeedgin n. pl. — Lettre de change pr-e, geprotesteerde typique, add. Oorspronkelijk, p r o t o t y'p i s c h.
wissel m. — In den laatsten zin ook wel van per- — Protoxyde, m. [Chico.] Eerste oxyde n.,
sonen gezegd: Ce négociant a été de]a pr- plusieurs zuurstofverbinding met de kleinste hoeveelheid
fois, de wissels op dien koopman zijn reeds meer zuurstof. -- Protozen gene, m. [Gram.] Soort
-malen van zeugma (z. ZEUGME), waarbij het woord, dat
niet protest teruggegaan.
Protêt, m. [Con.] Regtsvoorbehoud ii., wette - in den loop der uitdrukking verzwegen wordt, aan
acte
een'
1 jke
f., waardoor men aan hem, die
't hoofd derzeive staat uitgedrukt, p r o to z en g ma n.
wissel of ander handelspapier weigert te accepté- — Protozoaire, m. [H. n.] Dier op den laag
organische ontwikkeling, onvolkomenst-stenrapd
teren of te betalen, verklaart, dat hi en zijn correspondent verantwoordelijk zullen zijn voor alle bewerktuigd dier, aanvangsdier, p r o to z ó o n n.
daaruit voo,°tvloeijende schaden, p ro té s t n. PrProtuberanee, f. [bidact.] Uitstek n., verfaute d'acceptation, de payemert, protest van hevenheid f. -- [Anat.] Knobbel, hersenknobbel in.
non- acceptatie (vgl. NON - ACCEPTATION) , van niet- Pr- occipitale, achterhoofdsknobbel. Pr- cérébrale
betaling. Frais de pr-, protest-kosten m. pl.
of annulaire, hersenknobbel, ringvormige knobbel,
Protevangile, m. [Théol.] Eerste evangélie n., brug van Varélius; weleer ook: het verlengde merg
de eerste voorspelling van den Messias, die men in (MESOcEPHALE , vgl. dat woord). (voogd M.
Genesis III, vs. 15 meende te vinden; — ook: een
P rotntenr, m. [Jur ] Toeziende voogd. mede aan Jakobus, jen bisschop van Jeruzalem, toegeschreProtypographique, adj. De uitvinding der
ven evangelie, pratevangélium n.
boekdrukkunst voorafgaand, protypográ p h iseh:
Prothese, f. [Chic.] Kunstmatige aanzetting Manuscrits pr-s, handschriften n. pl. van vóor den
van een lid (b. v. van een houten been,, een' neus, tijd der boekdrukkunst.
eene lip, enz.) — [Gr am.] , z. PISOSTHESE.
1- Prou, adv. (fans.) Veel, genoeg. •— Ook als
Protiociure, m. [Chico.] Eerste iodium-ver- cubit. voor profit, voordeel, gewin n.
binding f.
Prone, f. [Mar.] Voorste gedeelte van den boeg,
Protobronnnre , Protoearbure , Pro- voorboeg m., voorsteven m. Le vaisseau a cent pieds
e.hlortire , etc., eerste bromium- , eerste kool- de poupe à pr-, liet schip is 100 voet lang over stestof-, eerste chloor-verbinding f. enz.
ven. Voir par pr-, vooruit kijken. — -[ Bonner la pr-,
Protoeanonique, adj. [Théol.] Livres pr-s, den koers bepalen of aangeven (dien de galeijen te
boeken der heilige schrift, die van den beginne af volgen hebben) .— -[Ventlpar pr-, tegenwind m., wind
voor echt gehouden en verklaard zijn, kanonieke van voren. — [Anat.] Os de la pr- (Os occipital),
boeken n. pl. van den eersten rang (vgl. DEUTERO-CA- achterhoofdsbeen n.
'ONIQUE). — Protocarbure, Protochloreire,
t Proiaesse, f. (plais.) Heldendaad f., helden
z. onder PROTOBROMURE .—Protoeole, m. Schri fIi conte volontiers ses pr-s, hij verhaalt-feitn.
telijkc opgeteekende handeling, verklaring of uit - gaarne zijne 'heldendaden. — (fig. et iron.) Grove
spraak f. van ondervraagde personen. enz. in bur- uitspatting, ongebondenheid f.: Voile one belle
gerlijke aangelegenheden, berigt n. van het voorgevallene of verhandelde. — [Jur.] Boek, dat de
notariële acten bevat; — forrnulierboek ter opmaking van de openbare acten, de regterlijke berigten,

pr-, dat is eene sclmoone heldendaad.
Protzvabie, adj. Bewijsbaar.
Protiver, V. a. Bewijzen, moet bewijzen staven;

— duidelijke blijken geven; aantoonen, aan den
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(tail leggen, het kenmerk zijn van. Pr- la vérité
dun fall, de waarheid van, een feit bewijzen. II a
prouvé son droit par titre et pal• téinoins, by heeft
zijn rept door oorkonde en getuigen bewezen. —
Je voudrais pouvoir vous pr- ma reconnaissance,
ik. wenschte u myne dankbaarheid te kunnen doen
blijken, te kunnen bewijzen. -- Cela proeve quail
est riche, dat bewijst, toont aan, dat hij rijk is.
— (absol.) Prouvez, et nous croirons, bewijs, en
wij zullen gelooven. Le silence ne prouve pas toujouees pour l'esprit, het zw ijgen bewijst niet altijd
voor 't verstand. — ( Proc.) Qui prouve trop, ne
prouve zien, wie te veel bewijst, bewijst niets.
Vrovéditenr, m. [Rist.] Oppertoezigthoudend
regéringspersoon in de voormalige republiek Venetië, proveditor m.
Provenance, f. (doorgaans meerv.) Elke han
een land voortbrengt en uitgevoerd-rleswaf.,di
wordt, handels-product n.: Les pr-s de ce pays
sopt soumises P des droits fort éleves, de uit dat
land komende waren zijn aan zeer hooqe regten
onderworpen. -- Marchandises de pr- étrangere,
waren van vreemden oorsprong. — (/zij.) Mot clout
on ignore la pr-, woord n., welks afkomst, oorsprong
men niet kent. — Provenant, e, adj. [Prat.]
Voortspruitend, voortkomend. Les biens pr-s dune
succession , de uit eerie erfenis voortspruitende
goederen n. ppl.
Provençal, e, adj. Provencaalsch, van Prorears (voormalig graafschap en gewest in 't zuiden
van Frankrijk). Langue pr-e, provencaalsch n.,
provencaalsche taal f. (nu een dialect der f'ransche
taal, maar vroeger eene zelfstandige schrijftaal
naast de noord-fransclie). (Plur. in. provencaux.)
-- ti JA PROVENcALE, loc. adv. [Cuis.] : Sauce á
la pr-, saus van eidojers, vleeschnat, wat knoflook,
piment en citroensap. — PROVENCALE, f. Jeu]:
Faire la pr-, de kaarten ter bétere' vermenging op
de tafel uitspreiden. — (H. n.] Soortnaam eenei
adder. -- Provengalisnie, m. Provencaalsch
taaleigen n., p r o v e n c a l í s m u s m.
j Provende, f. ( fain.) Voorraad m. van levensmiddelen, mondbehoefte f. ; — voeder voor 't
vee, gemengd voeder n.
Frovenir, v. n. (niet être) Voortkomen, ontstaan, spruiten. De la proviennent tous les abus,
van daar koivien alle misbruiken voort, daardoor
ontstaan alle misslagen. D ou croft-il que provient
cette maladie? waarvan gelooft hij, dat deze ziekte
ontstaat? Les enfants qui provierdront de ce mariage, de kinderen, die uit dit huwelijk zullen
spruiten. — Provenu, e, adj. (en part. passé
van provenir): i)'ou lui lont pr-es tapt de richesses, hoe is hij aan zoo veel rijkdommen gekoPROVENU, m. Voordeel n., winst f. op
men.
eene zaak.
Proverbe, m. Spreekwoord n. Cela a passé
en pr-, dat is tot een spreekwoord geworden. —
Spreuk f.: Les pr-s de Salomon, de spreuken van
Salomo. --- [Theat.] Klein blijspel n., dat een
volksspreekwoord ontwikkelt. - [Mus.] , z. PROVERBIAL. — Proverbiai, e, adj. Spreekwoordelijk: Expression, Locution pr-e, spreekwoordelijke
uitdrukking f.. spreekwoordelijk zeggen m.— [Mus.]
Air pr-, 'i nènle pr- ook Proverbe musical), volks
volkszang nn., waar van de melodie terstond-wijsf.,
a055 de daarbij behoorende woorden doet denken.
-- Proverbialennent , adv. Bij wijze van
spreekwoord, spreekwoordelijk: On dit pr- etc. —
Froverbialiser, V. a. Tot spreekwoord maken.
— SE PROVERBIAI.ISER, v. pr. Tot een spreekwoord
worden. -- I-let part. passé komt ook als adj. voor:
Vérité pro t-erbialisée , tot een spreekwoord geworden waarheid f.
t Provieaire, m. Plaatsvervanger van den
vicaris, provtcaris m.
Provide, adj. , z. v. a. PREVOYANT.
Provrdenee, i. Voorzienigheid f.: La divine
Pr-, de goddelijke Voorzienigheid. Se confer en la
P-, zich op de Voorzienigheid verlaten. — (fig.)
Etre la pr- cie qn., Etre ene pr- pour qn., iemands
goede engel of genius zijn, veel toebrengen tot
iemands geluk. — S Provident, e, adj. Voor
zorgend: Un Dieu bon et pr-. -- ro--uitzend
videntiel. le, add_ Tot de Voorzienigheid belioorend, haar be/re//end, van haar uitgaand: Les
vues pr-les, de oogmerken der Voorzien,irgheid. Main
pr-le, hcr.nd der Voorzienigheid.
—

,

----

PROVISION.

Provign age, m. [Agric.] Voortplanting, ver
afleggers van w(jnstokken. —-tneigvuldf.or
Provigneánent, m. Het afzetten, liet inleggen
van wijngaardranken. — Provigner, v. a. Af
wijnstokken of boorhen poten. — PRO--legrsvan
V!GNTECt, v. n. Vermenigvuldigen, voortbrengen (van
afleggers). — t (fig.) Cette familie a Bien provigné,
deze familie is sterk aangegroeid. — Provigneuur, m. Planter van afleggers. — Provin, m.
.Aflegger m. van een' wijnstok.
Province, f. Wingewest n., naarm, dien de
Romeinen aan de veroverde landen gaven, die zij
bij hun rijk voegden. — Gewest, landschap, gedeelte lands van eenen Staat, dal een gouvernement
uitmaakt, p r o v i na c i e. La Macédoine fut réduite
en pr- romaine, Macedonië werd tot een romeinsch
wingewest gemaakt. — Dans les Pays-bas chaque
pr- a, pour chef un commissaire du roi, in de
Nederlanden staat elke provincie onder een' komrnissaris des konings. — [Rist.] Les Pr-s-unies,
de Vereenigde provinciën. — Ook van de inwoners
(Ier provinciën gezegd. Plusieurs pr-s se souievèrent, verscheidene provinciën raakten in opstand.
— Province, in 't enkelvoud, wordt in Frankrijk
ook gezegd van de departementen in 't algemeen of
in onbepaalden zin, en bijna altijd in tegenoverstelling met de hoofdstad of met liet hof: Demeurer
en pr-, niet in de hoofdstad wonen. I1 a encore un
air de pr-, men ziet het hem nog aan, dat hij de
hoogere beschaving der hoofdstad mist, dat hij van
't land komt. Cela sent la pr-, dat riekt naar 't
land, dat is geen Parjsche smaak of manier, dat
is boersch. — Provinelal, e, adj. Gewestelijk,
de provincie betreffend, tot de provincie beh.00rend,
provinciaal: Etats provinciaux, provinciale
Staten. -- Boersch, plat, de fijne beschaving, de
manieren der hoofdstad missend, stijf, gedwongen,
onbeholpen: Air pr-, boersch voorkomen n., hou
een' buitenman. Manières pr-es, land--dingf.va
manieren, onbeschaafde manieren f. pl. Accent pr-,
provinciale tongval m. — [Philoi.] Lettres pr-es,.
of als subst. Les pr-s, titel van een beroemd, tegen
de jezuieten gerigt werk van Pascal, Provinciale
brieven n1. pl. — PROVINCIAL, m., -E, f. Provincie
(dikwijls in ongun--bewonrm, sf.;—
stigen zin genomen): C'est un pr-, 't is een landjonker, een onbeschaafd mensch. — PROVINCIAL, m.
Oppertoeziener of overste van verscheidene kloosters in een kerkelijk district, p r o v i n c i a a l m.
— Provineialat, m.Ambtn., waardigheid van
eenen provinciaal; -- tijdduur nl. van zone ambtsbediening, pro v i n c i a l a a t n. — Provincialennent, adv. Naar plattelandsgebruik, op boersche, min beschaafde wijze, niet naar de manieren
der hoofdstad, links. onbeholpen, stijf. — Provincialisme, n1. [Gram.] Gewestelijke uitdrukking,
zegswijze f. of woord n., taaleigen n. van een
gewest, landschap of oord, eigen landschapsspraak f.,
îirovincialisinus m.
Proviseur, ni. Hoofd van een keizerlijk colicpie in Frankrijk. (Het hoofd van een gemeente-collegie heet principal.) — Weleer: eerste bestuurder
van zékere genootschappen of gilden; — verantwoordel jk ambtenaar, die de belangen van zekere
collegiën waarnam, p r o v i s o r n).
Provision, f. Voorraad m. inz. tot verbruik,
provisie f. Faire pr-, voorraad opdoen. Pr- de
de vin, de idlé, de Bois, de sel, voorraad van wijn,
koren, hout, zout. Avoir sa pr- toute faite, zijn'
ganschen voorraad opgedaan hebben. Pr-s debouche,
mondvoorraad, levensmiddelen n. pl. Pr-s de guerre,
oorlogs- of krjgsvoorraad. — Faire ses pr-s, zich
het noodige aanschaffen. — (Loc. prov. ei fa-in.)
Pr-, destruction, of Pr-, profusion, hoe grooter de
voorraad is, hoe sneer er gebruikt wordt. — (fig.
et fam.) Groote hoeveelheid of menigte f., veel:
Avoir pr- d'esprit, de courage, veel verstand, moed
hebben. Avoir une bonne pr- de patience, eene
goede dosis geduld hebben. I1 faut se faire, dans
la jeunesse, ene pr- de savoir, men moet in de
jeugd een' goeden voorraad van kundigheden opdoen. — [Jar.] Som, die aan eee partij, welker
sept zoo goed als zeker schijnt, voor de ei.n.duitspraak vó, het regtsgeding wordt toegekend, toekenning f. bij voorraad.. On lui a adjugé ene Prde mille florins, men heeft hem duizend gulden bij
voorraad toegewezen. Sentence de pr-, voorloopige
uitspraak f. Demander, Accord.er ene pr-, eerie
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provisie of een vonnis bij voorraad vragen, ver
alirnentaire, uitlevering f. tot levens -(en.Pr
sa personne, voorloo--onderhu.Avip
pig onder borgtogt ontslagen worden of op vrije
voeten konen. — [Corn.] Regt van zooveel percent,
genoten door bankiers, c000nissionnairs, expediteurs, enz. voor de zaken, die zij voor elkander of
voor anderen verrigten, bezorgingsloon n., prov i s i e f.: II a peis uil quart, un demi pour cent
aie pr-, hij heeft een kwart, een half percent provisie gerekend. — Weleer ook: het dekkingfonds
voor een' getrokken wissel, dekking f_: 11 lie ma
pas encore fait passer Ia pr-, hij heeft mij Beene
dekking overgemaakt. — [ Droit can.] Aanstelling t.
tot eerre kerkelijke bediening met erne prove;— refit n
om zulk eene bediening op te dragen; -- benoerings- of aanstellingsbrief m. tot zoodaniq geestelik ambt. — PAF, PROVISION, loc. adv. Voo'i 1oopig
bij provisie of bij voorraad, pr o v i s I o n e e l:
[Jur.] Les jugements poer pr- alimenfaire soot
exécutoires par pr-, de vonnissen tot uitkeering
van levensonderhoud kunnen bij voorraad ten uitvoer gelegd worden, zijn executoir bij provisie. -(fe n. et plais.) Puisque nous ne dinerons qua
cinq heures, je vats par pr- déjedner on pen, daar
wit eerst om vi f ure zullen eten, zal ik bij provisie wat ontbijten. — P rovisionnel, Ie, adj.
t7 oorloopig, bij voorbaat, bij voorraad, tot op nadere bepaling of tot nader order, p r o v i s i o n eel:
Traité pr-, voorloopig verdrag n. — ProvisioinneIiement, adv. Op voorloopige wijze, bij
voorraad: I1 a été ordonné pr- que . . ., e r is
roorloopig gelast, dat ... -- Provisoire, mij.
[Jur.] Voorloopi,g , voorafgaand , provisoir:
Sentence pr-, voorloopige uitspraak f. Main-levée
pr-, voorloopige opheffingvan 't gerei, telij k beslag.
— Fxécution pr- , voorloopige tenuitvoerlegging.
— Gouvernement pr-, voorloopig bewind n. —
Faire on arrangement pr -, eerre voorloopige Sc/ilkking maken. -- Ook als subst.: Het voorloopige,
de voorloopige uitspraak of toewijzing; de voorloop/ge toestand in., p r o v i- s o r r is m n. Faire
cesser Ie pr-, den voorloopigen toestand opheffen.
Gagner Ie pr-, eene voorloopige toewijzing ver
Provisoire €neat, adv. Bij voorraad,-krijgen.—
op voorloopige wijze, tot nader overleg. -- Provisorat, m. Ambt n. of waardigheid f. van provisor in een keizerlijk collegie (z. PI;OVISEUII);
tijdduur m, van zijne ambtsbediening, p r o v i s o-r a a t n. -- Provisoierie, f. Ambt n., waar
ir eid eens provisors of eersten bestuurders van-d
een collegie der oude universiteit.
Provocateur, trice, adj. Aanstokend, aan
opzetten(!, uitlokkend , p r o v o c é r e is d.-hitsend,
Agent pr-, opzetter, aanstoker. — tells subst. m.
?n f Aanhitser, opzetter, aanstoker m., aanhitster,
aanstookster f. Vous avez été le pr- de vette que
gij hebt dien twist uitgelokt, aangestookt. —-celi,
,

--

a Provocatif, ive, adj. [Med.] Remèdes pr-s,

of als subst. Des pr-s, opwekkende, inz. tot minnedrift prikkelende middelen n. pl. ----- Provoeation, f. Aanhitsing, aanstoking, opzetting, aan
terging, opeisching, uitdaging, p r o v o--prikelng,
ca tie f.: Pr- P Ia vengeance, a la revolte, au
crime, opzetting tot wraak, opstand, misdaad. —
Ce Iangage est one pr-, die taal is Bene opeisching,
eerre uitdaging. — [ Mid.] La pr- des menstrues,
de opwekking der maandstonden. -- Pr- au sommeil, a l'incontinence, neiging f. tot slaap, prikPet m. tot onkuisschheid. — Provoe 1.toire, adj.
[ Iéd.] Jours pr-s, z. v. a. jours critiques, z.
CRITIQUE.

ProvogLler, V. a. Planzetten, aanhitsen, aan
aanprikkelen, opzetten, ophitsen, uitlokken;-drijven,
tergen , uitdagen , provoceren. Pr- la ven
de wraak uitlokken. La fausse amitié pro--geanc,
voque nos confidences, de valsche vriendschap lokt
onze vertrouwelijke mededeelingen uit. -- Pr- au
crime, à la vengeance, tot reisdaad, tot wraak
aanprikkelen. Pr- a boire, tot drinken aansporen.
Pr- qn. au combat, iemand tot den strijd uitdagen. I1 vous a dit des injures, mais voos 1'avez
parovoque, hij heeft u scheldwoorden gezegd, maar
pij hebt hem getergd. Pr- qn. h la colère, Pr- la
colère de qn., iemands grainechap gaande maken.
-- Verwekken, te 'weeg brengen,, veroorzaken, bevorderen-, uitlokken: L'opium provoque le sommeil,
de opium ver w ekt , bevordert den slaap. Pr- In
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sueur, het zweet uitlokken, bevorderen. -- laten
gebruikt het ook in dezen zin als V. n. roet à: Prau sotnmeii, den slaap bevorderen, doen inslapen.
Cola provoque à boire, dat verwekt dorst. — SE
PIOVOQUER, V. C. Elkander tergen, uitdagen. Het part. passé is ook adj.: Confidence pr-e, uit
vertrouwelijke mededeeling f. Personne pr-e,-gelokt
opgehitst, getergd, uitgedaagd persoon in.
Proxenete, in. Bemiddelaar, makelaar, inz.
koppelaar m., bevorderaar van ongeoorloofd ver
(Ie beide seksen.
-kertuschn
Proxiinité f. Nabijheid, e'abuurscliapp, t r opr,
de
x i in i t e i t f.: Le théâtre est a volre
schouwvburg is in nine nabijheid. — Pr- de deug
dates, gering verschil n. tusschen',2 dagteekeningen.
— Verwantschap, bloedverwantschap f. II y a prde sang entre vous et mot, er bestaat bloedverwantschap tussclz.en u en mij.
Prover, ail. [H. n.] Graauwe

vlasvink, gerst

-vink
nl. [ember,za miliaria]
Prozoigiie, adj. [ftlinér.] Vóór 't bestaan der

dieren aanwezig.

Prude, adj. Zeer ingetogen en zedig voor 't
uiterlijk, schjnzed ig, preutsch, overdreven zedig:
Elle a toujours été pr-, zij is altijd preutsch, mannenschuw geweest. — Un air pr-, Un extérieur pr-,
een hoogst zedig gelaat, voorkonen n. — PRUDE, f.
S'chijnzedige, preutsche, stuurse/?e schoone: Les pr-s
et les coquettes, de preutscise en de behaagzieke
vrouwen. -- (Iet woord werd Zeeleer iii goeden
zin voor eerre brave, deftige vrouw gebruikt.)
Pritdein ment, adv. Met voorzigtigheid of beleid, voorzigtig, wijselijk: Agir Parler pr-, voor
handelen, spreken. --- Prudence, f. Voor -zigt
l tigheid, bedachtzaamheid f., be--zigthed,om
leid n., wijsheid f. II a donné des marques dune
grande pr-, hi,' heeft bewijzen van eerre groote voor
zigtigheid gegeven. — (Loc. prov.) Avoir in pr- du
serpent, hoogst voorzigtig zijn. --- [Jur.] Laisser
a of S'en rapporten is la pr- de la cour, het aan
de w sheid, aan 't beter inzitgt van 't geregtshof
overlaten. — Prudent, e, adj. Voorzigtig, omzigtig, bedachtzaam, welbedacht, wijs: Cela était
fort pr- de `a part, dit was van zijnen kant zeer
voorzigtig, wijs. C'était une action pr-e, dat was
eerre verstandige, wijze daad. — Ook als subst.:
Le pr- salt prévoir Ie danger, de voorzigtige, bedachtzame weet het gevaar vooruit te zien. —
Pruu.dentiel, Ie, adj. Voorzigtig, door de voor;

zigtighei.d voorgeschreven.

Pree erie, f. Schijnzedigheid, preutschheid, ingetogenheid voor' 't oog der wereld, schigneerbaarheld; mannenschuwheid, overdreven zedigheid, p ruderi e f. FIle affecte une certaine pr-, zij neemt
eene zékere preutschheid aan.
-)- Pnict'ihornie, f.. Regtschapenheid f., aan groote levenswijsheid en ervaring gepaard. — Prnnd'hommmmgme, m. Regtschapen, eerlijk en ervaren
man. — [Prat.] Zaakkundige, deskundige (expert),
scheidsman ter bemiddeling van oneenigheden lusschen fabrikanten, arbeiders, enz. in de fransche
fabrjksteden. Conseil de pr-s, raad van scheidslieden of scheidsregters. — [Péche] Overman m.
der visschers (in sommige havens) .
Pruudoterïe, f. Zotte, belagchelijke preutschheld (pruderie).
Prate, f. Bindtak, band m. van twee taaije takken, inz.

voor 't vlothout.

PrLIine, f. Wit meelachtig stof n., dat sommige
vruchten en planten bedekt en ze tegen 't vocht
beschut. — Pru ine, e, Prtiineugx, ease, adj.
Met zulk stof bedekt.
rtanaeé, e, adj. [Bot.] Tiaar den pruiin.eboom
gelijkend. -- PRU TACES, m. pl. Pruimeboomsoorten.
Prune, f. Pruim f. Pr- d'abricot, Pr- abricotée, abrikoospruim f. Pr- de reine Claude, koningsprui7n, groene pruim. Pr- impériale, keizers- of
appelpruim. Pr- de Monsieur, Pr- gros damas
musqu.é tardif, Monsieur-pruim. ---- (Loc. prov.)
Its ne soot pas venus pour des pr-s, zij zijn niet
voor niemendal gekomen. z. ook OEUF. — i (fig.)
Pr- de prophétie, geweerkogel m. --- [Bot.] Pr- des
aases, de c oco, de coton, d'lcaque, verschillende
namen voor de vrucht des anlillischen pruinlebooms (icaquier). Pr- des Indes, zal noot, behe.noot, z. V. a. MYRa OLAN. Pr- du ?Malabar, vrucht
van den jan bo-boom (jambosier). Pr- se'heslen,
zwarte boretb zie (vgl. cordie, selieste) . Pr- de
--
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Catignac, soort vara old f f. — Prnnneann, in. [Bot.] of stijl m. — Psalniodier, v. n. [Liturg.] Zon
Gedroogde pruim. — ( Loc. prov.) C'est un petit der stembuiging de psalmen of andere gedeelten van
Pr-, un tar- relavé, (van eene vrouw of een meisje de dienst zingen of aflezen. -- (firs.) Verzen of
met bijzonder bruine gelaatskleur), 't is een zwarte proza op eentoonige wijs voordragen, in eentooniheks. — Prdxnelaie, f. _Pruimeboomgaa.rd m. gen stil schrijven. — In den laatsten zin ook als
--- Pr[unelée, I. [Cuffs.] Gestoofde pruimen f. pl., v. a.: Ps- on discours, on sermon, eene redevoepruimenmoes n. — Prunelet, in. Pruimenmost in., ring, eene preek eentoonig of op éénen dreun voor
komt ook als adj. voor.-dragen.—Htpsé
drank van gedroogde pruimen.
Prunella, f. [Aria. méd.] Droogte f. der tong Office psalmodié, zonder stembuiging gezongen of
gelezen dienst f. — Style ps-, eentooni.ge stil men keel bij aanhoudende koortsen.
Prunelle, t. [Aunt.] Ronde opening in de iris - Psahuodiqiie, adj. De psalmodie betreffend.
of den regenboog van het oog, door welke de stra- — Psa-irnographe, m. Psalmschrijver, -dichlen gaan om de voorwerpen op de retina of het ter ni. — Schrijver eener verhandeling over of vernetvlies of te teekenen, oogappel in., pupil f. — klaring van de psalmen, psalrnograaph m.-Conserver ge., Aimer qn. comme in pr- cle 1'oeil Psalmographie, f. Psalmdichting f. ; — ver of (le ses yeux, iets als zin' oogappel bewaren, handeling over, verklaring f. van de psalmen. —
iemand als zijn oogappel beminnen. — ( fig. et fam.) Psalmoraphique, De psalmographie beJouer de Ja pr-, toelonken, lonken geven, teekens treffend, p salmográphisch. — Psaltévan verstandhouding niet de oogen geven. — [Chum.] non, m. [Anc. mus.] Zeer oud snarenspeeltuig
Set de pr-, vrunelzout n., eene witte massa, uit in den vorm van een' geknotten driehoek met 13
bij roode gloeihitte gesmolten salpeter en eeni.g zwa- rijen snaren van ijzer- of koperdraad, waarop men
vel bereid. — [Come.] Zékere sergieachtige wollen een ijzeren roedje of krom staafje sloeg, hakkebord n., psalter m., p s a 1 ter ion n.
stof, ook lasting geheeten.
Psalure, adj. Met gevorkter staart.
Priinelle, f. (ook l )runelle, épine noire en
Psarnuie, m. [Bot. j Zandriet n. — samprunier sauvage geheeten) [Bot.] Catharina-pruim,
misme,
m. [Méd.] Warm en droog zandbad n.
pruim,
die
vooral
schoone
sleepruim, rear bijzondere
in en bij de fransche stad Brignoles groeit, p r u- -- Psamnaite, m. [Minér.] Zandsteen m. der
Si. e l l e, br i g n o l e f. — !! runellier, in. Slee- steenkoolmijnen, p s a m m i e t m. — Psa mmitlque, adj. 'Psanamiet bevattend, p s a m m i e t i s c h.
pruimboom m.
riteier, m. [Bot.] Pruimeboom ni. Pr- dpi- -- Psarnmostée, m.. z. v. a. OSTI OCOLLE.
Psare, Psaros, in. (pr. —race) [.EI. n. anc.]
prov.)
(Loc.
Etre
E
u.
—
zneux, z. v. a. PRUNELLI
Spreeuw m. (étourneau).
sot comme on pr-, zoo dom als een os zijn..
Psature, f. [Bot.] Bourbonsche krapstruik m.
Pruniforme, adj. [Bot.] Pruimvormig.
Pruunioe. f. [Chim.] Plantenslijm n. uit de (ook Bois cassant geheeten).
Psanme, in. Psalm m. Le livre des ps -, of
gom des pruimebooms, p r u r2, i n e f.
Priurigineiax, eiise, adj. [Méd.] Jeukend, Les Ps-s, het boek der psalmen, de Psalmen. z.
huidjeuking veroorzakend. — Prurigo, m. [Méd.] ook GRADUEL, PENITENCE. — Psaiitier, M. PsalmSterk jeukend huiduitslag n. in de gedaante van boek n. — Zeer lange rozekrans met 1 i0 kralen. —
kleine peukeltjes, prurigo f., pruritus m. (ook Soort van nonneslufjer, die bij 't zingen van de
prurigie geheeten). — Prnirit, m. [Méd.] Hevige dienst hoofd en schouders bedekt. — (pop.) Derde
maag der herkaauwende dieren, vetmaag f.
iiuidjeuk-ing f. — In 't algemeen: aangename jeu
Psélaphe, m. [H. n.] toe/kever n1. — sékitteling f. — Priuriteuax, eo.se, f., z. v. a.-king,
liaphid.es, m. pl. Voelkeversoorten f. pl.
PRURIGINEUX.
Psellioo, m. [Ant. gr.] Soort van talisman,
Prnnsee (Blei) de), z. BLEU. — PRUSSE, m.
[Constr. nay. j Pruissische deelen, greenen deelen, dien de qrieksche vrouwen aan den arm of aan
den
hals droegen. — Soort van kin/setting m.
Blaauw
russiate,
m.
[Chic.]
dekdeelen f. pl. --Psellisnie of Psellotis, m. Iet stamelen,
zuur zout n. (hydrocy anate).
Prussien, n,e, adj. Pruissisch, tot Pruissen stotteren, p s e l l i s m u s n.
Psélalhobole, m. [Ant.] Dobbelbeker, dobbel of zijne inwoners behoorend. L'armée pr-ne, het
pruissische leger n. — PRUSSIEN, rn., -NE, f. Pruis m., kroes m. -- Pséphophorie, f. [Ant. gr.] Het
stemmen
niet witte en zwarte steentjes.
Achter
(pop.
et
bas.)
ni.
Pruissin f. — PRUSSIEN,
Psendaleanine, f. [Chum.] Roode kleur achterdeel n. (le derrière). — [Jeu], z. RAMT--ste,
stof f. uit den wortel van orcanet of ossetong. —
PO EA.U. — PRUSSIENNE, f. (of Cheminee n la pr-)
Schoorsteenvormige leagchel f. --- Prussique, adj. Psendamante, f. [Lapid.] Valsche edelsteen m.
[Chim.] Acide pr-, pruissisch zuur n., nu blaauw- — Psendangunstine, f., z. v. a. BRUCINE. —
stof-waterstofzuur, acide hydrocyanique geheeten). Psendarthrose, t. [Anat.] Valsch gewricht n.
Pseudo (soms verkort tot pseud, gelijk in
— Prussiure, f., z. v. a. CYANURE.
de bovenstaande woorden). grieksch woord, datvóOr
Prayer, ni. [W.. n.], z. v. a. PROYER.
Prytane, m. [Ant. gr.] Elk der 50 raadsle- vele fransche woorden geplaatst wordt, om daaraan
den, die uit iedere der tien klassen van den At heen- de beteekenis van: valsch, onecht, misleidend, te
schen senaat gekozen werden en die beurtelings is geven. (Bestaat het woord, waarmede 't verbonden
den raad en de volksvergadering voorzaten, pry- wordt, op zich zelf, dan schrijft men 't met een
to a n m. — Prytanée, f. Openbaar gebouw n. koppelteeken; het blijft in 't meervoud onveranderd.)
Pseudo-(acacia, m., z. v. a. FAUX-ACACIA. —
in 't oude Athenen, waag°in de prytanen hunne
maaltijden hielden en waar tevens de mannen, die Pseudo-aconit, m. [Bot.] Valsche monnikskap
f., vergiftigde hanevoet m. (tiore). — PseuhadStaat
verdienstelijk
gemaakt
zich omtrent den
den, levenslang onderhouden werden, p r y t a- do- agiore, m., z. v. a. FAUX-ACORE. --- Pseudon é u m n. — [H. mod.] Pr-s francais, fransche agate, m. [Minér.], z. v. a. JASPACHATE. —
prytaneën f. pl., naam van verschillende gestichten Psendo-agnus, m. [Bot.] Druivekers, tros in Frankrijk, waarin kinderen op kosten van den kers f. — Pseudo -albe tre, m. [Minér.], z. v. a.
Staat opgevoed en onderwezen worden. — Pry- ALABASTRITE. — Pseudo-ambroisle, .f. [Bot.]
t an i e, t. Tijd van 35 of 36 dagen, gedurende Valsch lepelblad n„ kraaijevoet m. —, Pseuudowelken de prytanen uit elke klasse van den senaat aniétliyste, m., z. v. a. FAUSSE-AMMETHYSTE. —
de zaken des volks bestuurden; tijdduur m. der Pseudo-ao,orne, n1. [Bot.] , z. v a. CACI of
CASSIS. -- Psenndo-apios, vu. (pr. —ova) [Bot.]
prytaanswaardigheid
Psallette, f. [Liturg.] School voor koorkna- Knobbelige wikke f. — Pseudo-apoeyn, M.
[Bot.] Virginische bignonia of trompetbloem f.
pen, koorzan.gevsschool f.
Psaliniste, m. Psalmdichter, maker van psal- Psendo-asbeste, m. [Miner ] , z. v. a. FAUXmen, p s a l m i s t in. (absol.) Le ps de psalmist ASBESTE. --- Pseudo-asphodèle, f. [Bot.] Val(David). -- Psalniistiqne, adj. Den psalmdichter sch.e affodil of goudwortel m. — Pseudo-asthof de psalmen betreffend. -- Ps&lmocliation, f. me, in. [Méd.] Valsche aamborstigheid f., z. v. a.
[Liturg.] Het zingen of opzeggen der psalmen enz. DYSPNEE. — Pseudo-basalte, m. [.Minér.]
zonder stembuiging. — (>g.) Op eenfoonige;n, te- Valsch basalt, wak n. -- Pseudo-lbéryl, m.
menden toon spreken, lezen, zingen. -- salmo- [Minér.] , z. FAUSSE-AIGUE-MARINE. — seu'dodie, f. [Liturg.] Het a(zingen of opzeggen der blepsie, f. [Méd.] Het valsch.- of verkeerdzien,
psalmen, psalmgezang n., zangwis der psalmen, ieder gezigtsgebrek n. —Pseudo-bnnioo, M.
p s a lm o d i e f. — (fig.) Eentoonige manier van [Bot.] Onechte aardnoot f. — Psendo-huxus, m.
ezen of voordragen; ook: eentooniqe schrijftrant [Bot.] , z. v. a. FAUX -BUIS. — P'seuudo-eapsi-
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PSEUDO-CAT HOLIQIJE
çurn m. (pr. —kome), z. v. a.

FAUX -PIMENT. -

Pseudo-eatholique, rn. et 1. Valsche lcatlio
m. en f. - Ook als adj.: 011vrage ps-, katlio-lijk
Th in schijn. - Psendoehrysa1i -lijkwer
the , nil. [Minér.] Groene obsidiaan, bouteillez.
steen iii., v. a. FAUSSE-CHRYSOLITHE. - Pseudoe1inopode, m. [Bot.] Valsche woudpolei t.,
soort van thijm. - Pseudocoba1t, m. [Miner.]
Arsenik-nikkel , vaisch koper n. - Pseudocole, f. [Md.] Elk gehoorgebrek n. - Pseudo-

coronope, fl1. [Bot.] Wilde kraaijevoet ir..,
groote hertshoorn n. - Pseudo-eoty}édoue
of Pseudo-cotylédoné, e, adj. Met schpnbare
zaadlobben voorzien. - Pseudo-eristal, in.
[Minr.] Onecht kristal n. - Pseudo-cyésie, t.
[Md.] J'alscke, schijnbare zwangerschap t. Pseudo-dianiant, in., z. FAUX- D IAMANT. Pseudo-diète, 1. (woord van J. J. Rousseau)
[Hist.] Onwettig vergaderde rijks- of landdag m.

- Pseudo -digitale, t. [Bot.] Virginisch drakenkopskruicl u. - Pseudo-diptèie, in. [Arch.]
Gebouw n. met eene schijnbare of boze dubbele

zuilenrij (terwijl het er slechts déne heeft). Pseudo-ébène, t., z. v. a. CYTHISE des Alpes.
- Pseudo-éméraude, t. [Minér.] Onechte

smaragd rn - Pseudo -érythvine, t. [Chim.]

Zelfstandigheid, door de werking can kokenden
alkohol op de erythrine (z. aid.) voortqebragt,
pseudo-erythrmne t. - Pseudo-étoile, f.
[Asti'.] Naar eene ster çjel(jkend luchtverschijnsel ii.,
valsche ster t. —Pseudo-eupatoire, t. [Bot.]
Kattestaart rn, Kuniqonde -kruid n. - Pseudogatèue, t. [Minér.] Onecht loodglans, zinkblende,
zinkkies n. -- Psendogiiathe, adj. [H. n.]Met
schijnbare of raIse/u koken. - Pseud-graphe, rn Schriftvervalscher m., maker van valsche
geschriften, ook van rekenfouten, p s en rio p r a op is.
- Pseudo-graphie, f. Schriftvervalschsnhj t.;
fout eens afschrjvers, eens rekenaars. - Psen410-graphique, adj. Daartoe behoorend, p 5 encl a p ret p is is c is. - Psendo-hydropisie, t.
[Méd.] Valsche waterzucht t. - Pseudo-iris, rn
[Bot.]. z. V. a. FAUX-ACORE. - Pseudo-ligus .-

trom,

rn., Z. V. Cl,. PSEIJDE-AGNUS. —Pseudo-

logic, t. [Diclact.] Valsclsspreken n.. leugen, onwaarheid; valsche leer t. - Pseiidologique,
adj. Leugenachtig, onwaar. - Pseudologue, rn
Leugenaar rn. - Pseudo-lotus, ni. (pr. —tuce)
[Bot.], z. V. a. PLAQUEMINIER; --- Pseudo-lysimachie, t. [Bot.] , z. v. a. FAUS5E-LYSIMACHIE.
- Pseudo-malachite, t. [Minér.] Phosphorzuur-koper ii. - Pseudo-médecin, in. Kwakzalver rn - Pseudo-rnéli!ot, rn. [Bot.] Valsc/se of gehoornde steenklaver t. -- Pseudo-iné

lisse, t. [Bot.] , Z. V. a. MOLDAVIQUE. - Pseudomembrane, t. [Méd.] Valsch vlieg n. - Pseudo-mole, ni. [Méd.] Valsch e of onechte moederkoek rn. - Pseudo-monocotylédone , Psendo-ooeotyédoné,
nin
e, cuff. [Bot.] Schijnbaar met slechts déne zaadlob. --- Pseudoniorphe, adj. [Minér.] Vaisch gevormd (van kristalten). - Pseudo-morphine, t. [Chirn.] I"alsch
Opiumzuur n., een niet vergiftig bestanddeel des

opiums, p 5 e is d o - as o rp is I is e t. - Pseudomorphose, f. [Min é r.] Valsche kristal- of steenvorming t. - [Méd.] Ziekelijke vorming f. Pseudo-myagruin, in. (pr. --grorne) [Bot.].
z. V. a. CAMELINE. - Pseudo-myrte, rn [Bot.],
z. V. a. AHIELLE ot MYIITILLE. - Pseudonard, rn. [Bot.] , z. v. a. LAVANDE. Pseudonormal, e adj. [Minér.] Schijnbaar regelmatip. - Pseudonyme, ad). Valscisnamig, onder
verdichten naam: Auteur pr-, schrijver, die eest'
verdichten naam aanneemt, p s eu d O ny ma s,

t
ps-, onder een'
p 5 e U cl a ni e m rn. Ouvrage, Ecri

verdichten naam verschenen werk of geschrift n.
- PSEUDONYME , rn., z. V. a. Auteur ps-. - Va

sc/ic, verdichte naam in. - Pseudonyniie, t.
Valschnamigheid, het verborgen zijn onder een'
valschen naam, p S e U d a n pm it e s t f. - Pseuilo-péripneumonie, t. [Mdd.] Valsche, onechte longontsteking t. - Pseudophidien, ne,
adj. Slangvormi.q, wegens de gedaante van 't lijf
en de afwezioheid van voeten, gelijk sommige am-

phibiOn. - Pseudo-phthisie, t. [Méd.] Valsche

tering, schijntering t. - Pseudopie, t. [Md.]
Gezigtssnisleiding f ., het valschzien, - Pseudo-

pithèques, fl1. p1. [H. n.], Z. V. a. PROSIMIEES.
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- Pseudo-platane, in. [Bot.] Valsche plo-

taanboorn, soort van ahornboom, rn. - Pseudopleurésie, f., z. V. a. FATJSSE-PLEURESIE. -

Pseudo-pneuinonie, t. [Méci.] Schijnbare long-

ontsteking t. - Pseudo -pode, adj. [H. u.] .VIet
voetvormige verlengsels. - Pseudo-polype, ni.
[Méd.] Sch(]npolyp, onechte vieescisprop us. Pseudo-prase, t. [Minér.] Onechte baksteen rn
7

(vgl. PRASE). .- Pseudo-prophète, in. Valsche

profeet in. - Pseudo-prophétesse, t. Valsche
profetes t. - Pseudoraeie, f. , z. v. a. PSEU-

J)OPIE. -- Psendorexie, t. [Mdd.] Valsche hongerprikkel rn. - ]P seudo-rhubarbe, t. [Bot.],
z. V. a. PIGAMOM jaunâtie. - Pseudo-rubis, rn.
[Minér.], z. v. a. FAUX-RUJSIS. - Pseudo-santal, rn. [Bot.], z. v. a. BRÉSILLET. —Pseudosaphir, rn . [Minér.] Blaauw kwarts n. - Psen
do-sauriens, rn. Pt. [H. n.] Bastaard-hagedissen t. p1. -- Pseudo-spatli, ni. [Minér.] Onecht veldspaath n. - Pseudo-stachys, in.
(pr. —kice) [Bot] Alpennetel in. - Pseudostruthinui, in. (pr. — orne)[Bot.],z.v. a. GAUDE.
- Pseudo- sycomore, in . [Bot.], Z. v. a.
AZEDARACH. - Pseudo-topaze, t. [Minér,] On-

echte topaas n., rookgeel kwarts n. - Pseudo-

toxine, t. [Chilli. ] Eene in de belladonna of

wolfkers ontdekte stof, pseudo toxine. Pseudo-urbain, e, ad). [Arch.] Als een huis
der stad versierd (van huizen uit de voorstad of
op liet land sprekend) . - Pseudo-valériaue, t.
[Bot.] Onechte valeriaan, soort van veldsalade t.
- Pseudo-zonire, adj. [H. n.] Naar een dier
gelijkend, schijnbaar dierlijk. - PSEUDO-ZOAIRES, nl.
pi. Naar dieren qelijkendeplanten, pseudo-zoarikn.
Psi, M. [H. n.] Schoone nachtvlinder m., die
op vijne vleugels de figuur der grieksc/se letter cv
-

heeft, psi in.

]P silogastre, adj. [II. n. ] Kaalbuikig, snel

onbehaarden onderbuik. - Psiloiiote, adj.
[H. n.] Met ante/warden rug. - Psilopode, adj.
[H. fl.1 Met onbehaarde voeten. - Psilosozne,
adj. Met dun. klingvorntiq lijf (van weekdieren).
- Psilostaehyé, e, ad]. [Bot.] Met zeerdunne
aren. - Psilothre, adj. [Mid.] Ontharend
(clépilatolie).
]P sittacide, Psittacidé, e, Psittacin, e,

adj. [H. n.] Naar den papegaai gelijkend. TACINS. in. Pl. Papeqaaisoorten t. p1. --- Psitta-

l
eu es, in. p1. [F1. n.] Kleine papegaaisoorten. Psttaque, fl1. Papegaai in. (perroquet). Psittinostre, in. Papegaaisnavel in. , een vogel

der Sandwichs- eilanden.

Pson, Psoas, in. [Anal.] Lendespier t. PSOA, M. [H. n.] Spiintkever in. - Psoïte, t.
[Méd.] Lendespierontsteking, psoi tis t.
Psophia, t. [Bot.], Z. V. a. AGAMI.
Psoque, in. [H. n.] Woudluis t. - Pso-

quilles, m. id Woudluissoorten t. pi.
Psore of Psora, t. [i\Tëd.] Schurft t. en n.

(gale). - Psoriase, t. of Psoriasis, in. Het

schurftig- of ruidi.qworden; schurft. - Psoriforme, adj. Naar schurft gelijkend. - Psorique, adj. Schurftachtig, schurftig, ruidig; tegen
de schurft dienstig: Rernèdes ps-s, schurftmidde
len, psOrika n. pl. - Psorophthalinie, t. Ooglidschurft, schurftachtige ontsteking der oogleden.
- Psorophthalniique, adj. Lie ooglidschurft
betreffend, psorophthalmisch.
Psychagogie, t. (pr. ch=le) [Ant. gr.] Geestenbezwering. - Psyehagogique, adj. (pr.
geesten beeh -k) De geestenbezwering o
s c is. - Psyzweerder betreffend, p sy c h a p 6pf iden
Geestenbezweerch=k)
t.
(pr.
chagogue, rn. en
der, oproeper van de schimmen der dooden, Jeestenbezweerster f., p s p c is a p o o p in.
Psyehé, t. [Phil.] Ziel t., geest in. - [El. n.]
-

-

Soort van vlinder in., psyche (naar Psyche, de

scisoone minnares van i/mar uit de Myth., die
met vlindervleugelen wordt afgebeeld) . - [Tech.]
Groote, op twee spillen draaijende toilet -spiegel rn.
- Psychiâtre, in. Zielenarts, geneesheer, die
zich inz. met de kwalen van den geest bézi.q houdt.
- Psychiâtrie, t. Geneeskunde der verstands
ziekten. - Psyehiâtilque, adj. Die genees
kunde betreffend. vsycisiátriscis. —Psychique, adj. [Phil.] Fluide p5-, onderstelde allerfijnste vloeistof t., waaruit de ziel gevormd is. Den geest of de ziel betreffend, daarin gegrond. -

-
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Psychisme, m. [PhiL] Stelsel n., 't welk aanneemt, dat de ziel uit eene uiterst fijne vloeistof
gevormd is. - Ook, in tegengestelden zin: bovenzinnelijk spiritualismus (Vgl. sPIRITUALISME) , PS yC h i s no u S ITI. - Psychiste, m. Aanhanger,
voorstander van 't psychismus (in beide de opgegeven beteeleenissen) , p s y C h í s t.
Psychode, m. (pr. ch=k, zoo ook in de volgenden) [H. ii.] Vlindervlieg f. - PsychogénoSc, t. [Mid.] Zielsziekte, geboren uit de bewustheid
van onzen verheven aanleg en van onze onmagt. Psychognosie, 1. (pr. psi -kog -no-sie) [Didact.]
Kennis t. der zielskrac/iten, der zielsvermogens. Pyehognostique, adj. Die kennis betreffend,
psychognôstiscli. - Psychographe, m.
[Didact.] Schrijver over de zielkunde, psychograaph m. - Psychographie, t. Beschrj
ving f. van de ziel en hare vermogens. - Psy
chographique, ac/f. Zielbeschrjvend, p s y c leog r a ph i s le. - Psychologie, t. [Didact.] Zielkunde, zieleleer t., wetenschap van den aard, de
vermogens, de veranderingen en werkzaamheden
der ziel. .-- Psyebologiqne, adj. Tot de zielkunde be/marend, zielkundig, p sy c le 0 1 6 g is c le.
- Psychologiste, Psychologne, m. Zielkundige; zielieeraar; onderzoeker der ziel, p S
choloog ni. - Psyehoniachie, t. [Didact.]
Ziele- of gemocdsstrjd ni. -Psychornancie, f.
[Alit.], z. v. a. PSYCHA000IE. - Psyehomantien, m., -ne, f., Z. V. a. PsYCHAGOGEJE. - PSychoniètre, m. [Physiol.] Zielmeter m., een werktuig n., waarmede men bedoeld heeft de mate der
zedelijke en verstandelijke vermogens von den 'mnenech
te bepalen. ps'rieomcter. -. Psycho métile, t. JJepalie dec mule van 's rnenschen zedet(ike en verstandelijke vermogens. - Psyeliornéti-iqne, adj. Die bepaling betreffend, p s yC le o m é t r i S C le. - Psyehoinétrologie , f.
[Pliysiol.] Verhandeling f. over de kunst om de
mate van 'S menschen zielsvermogens te bepalen. Psyehoniétrologiqne, adj. Die verhandeling
betreffend, psychometrolôgisch. - Psychopompe, m. (iron.) Biechtvader al. (naar den
bijnaam v'n Mercurius, als geleider der zielen naar
de onderwereld).
Psychotrie, t. [Bot.] Plant van t geslacht
der krapgewae'sen, p Sy c le a t r i a t.
Psychi-omètre, rn . [Phys.] Werkluig om
den graad van vochtigheid der lucht te meten, psyC le r 0 m e t e r. - Psychrométriqne, adj. Dien
vochtmeter betreffend, psychrométris cle. Psyehtique, adj. [Mdd.] Verkoelend, verfrisschend: Rernbde ps-, of als subst. PSYTIQUE, In.
Verfrisschend middel n.
Psydraeie, t. [Méd.] (eig. leugenblaasje of
-puistje, omdat men geloofde, dot /iët ontstond, als
iemand gelogen lead) Jeukend waterblaasje of puistje n. , inz. op den neus en op den punt der beep.
-

Psy1Ie t. [H. n. ] Bladvloo t. - PSYLLE, t. of
Psyllion, In. [Bot.] Ploo')jekruid, vlooijezaad n.
- PSYLLE, f. [H. ii. anc.] Afrikaansclee goochel-

slang t. (waarmede de Egyptenaars zoogenoemde
tooverkunsten uitvoerden). - Slangenbezweerder,
slangentemmer m., afrigter dier slangen. - Psyllides, m. p1. [H. n ] Bladvloosoorten t. pi. Psyllion, M., Z. PSYLLE. - Psyllophore, t.
[Bot.] Vboorietkruid n.
Ptarniique, adj. [Mld.] Niezingverwekkend
(sternutatoire); ook door niezing veroorzaakt. ITARMIQUE, 1. [Bot.] Nieskruid D.
Ptélée, t. [Bot.] Driebladerige ptelea, iederbloem, struikklaver f., een struikachtig pronkgewas in Noord-Amerika. (Madagaskar.
Ptélidie, t [Bol.] Terpentjnstruik M. van
Ptène ofPténiurn,in.[Chirn.], za. a. OSMIUM.
Ptéride, f. [Bot.] Soort van varenkruid 1e.,
p t e r i s t. - Ptéridion, m. [Bot.] Zeker fraai
varenkruid ii. - [H. n.] Waaijervisch m. (deentail). - Ptérigraphe, tee. [Didact.] Beschrjver
der varenkruiden, p teriyraaph. - Ptérigraphie, t. Beschrijving van, verhandeling t.
over de varenkruiden. - Ptérigraphique, adj.
Die verhandeling of beschrijving betreffend, p ter i
grap/eisch. - Ptérigyne, t. [Bot.] Vliezig
of vieugeiachtig aanhangsel eener zaadkorrel.
Ptérocarpe, adj. [Bot.]Met gevleugelde vrucht.
- PTEIIOCARPE, M. Sandeihoutbooln In. - Fté
rodactyle, adj. [H. n.] Met geheel door vliezen

em/cell id,' 1(1100 f)/ Ci10 1 1i'x. - 1'I'É[(O1).C'J\J.E, 111.,
z. v it. ()IlS1i'114)CEPIIALE. -- Ptérodicère. adj.

I . n.] .l1ct vleu g els en tule voelsprieten. - Ite-

roglosse, m. I I I . fl . I .S'OOi't V('lll pe/eemt'i'eic'i' of
toekan, (1! lk(lii ni . - 1téroïde, iiij. [ H . n . ]
1 'ducll0I1ni(J. ---- J'l éroiiie, ni. [ reil. anc.1
Vleugel ii. 1(111 ('('IC gebou w; - ()k z. v. a. i' li'rivuE. - Ptérophauère, adj . [H. IC. ] iJ(t
IlLl(!(l?JIC zi(/tb(1it' Vlt'U(jCl. (coie insecten). - 1télOpilole. adj. J1eUfJehl;'OfJt''' 1 . van Cl'tLJr(S voorz ien .. - Itéi-ope, ill. [H . n.j Vliegende /tüitil Ill..
(C/Il, groote ll((li'ln U jx.ee,,t in Oost -leidle, /1 1 t' 1 1,I , u s 111. - Ptéropodes, in. ie!. I nrtvl('u!,ellIIen,
ll'llf/cirOeli'lS in . pt. , Çl'l'lIl(i.L' weekdieren n . 1)1. Jtéi-ospertne. adj. [Bot . ] .11e'i jct'icu';eld zeeilt'ii. -téi-os1y1e, nu. [Bot.] Met L'idUft'lCOIelect! .':ljiilje. -- 1'lÉRI)lÏ\LE, M. [Bot.]'\eeol0bOhifI,llll(ll standelkruid n. , /1 t I' /• (I .1 1 i I i s I . -téiote. ndJ. [H. n.j Gevleugeld.
P1érgihraiiche, adj. [H. 1.] Mt vinvor mige kieuwen 1(111 weekdieren) . - '- Pt érygien
iie, nilf. [ H. n.] G evind (en ri.u/u'n). -- Ptéjygion, 1fl. [Médj Nag el of r1(Ut/( 1 C)]) het hoc/n'1 , /ee ti/Il 'I ()Ofj. -. Vliezig na g elui teenyn .. - ), I . fl.
:'l( ICeCifugel III. der ze'(p(ii('1cIe. -- - Utéigoïde,
adj. Vleuge lvormig. - 'ieeet . \ .(ij/\ ./'.
vleugels(,'( t/') :' u itsteeksels of voortzettingen 'Li//i
lé1-ygo.pe1I/i1iii, C. adj.
het wiggebeen. '[A nat .] Tot e' e l'lc/l(Jcl.s!;Ciij/(' uitsteeksels van
U'(Jt;('l)(t'// 1' n tol liet e'e,'hiciiecil' ln'/,nci'e,ni. -- Jtéi'yo-phaiytigeu . wii. d /,//i;.\/ , m. /1 iy1 el)C('I,Nt!I'I/O, 1- i'ee l,' , ('Ieli/(')' t. --' Itj"i-, g'o-saI)ingoïden . iiiIj. ('t .ceebt. in . Spier f. run den it'//''j('l(('( ,C.',t'l('(!(J/'! (i( (/( 11'((O(/.'('i L(H/ i,((.(1(I('l/it1,S. -P1(i:,'go-staphyHai ((1.1. ei .elllnl. in. ."pie'
vol) 'i'e U'i!jf/elIt', (//l 1 &C1(/Ci e n (I / huig of het C0''!O

verhemelte.

11111 9 m . [H. 1/ . J)/j (!Ol(((/,'S/0'i'(i fl1. Ioeéié , e. (Ulf. 'L I-1. ii . ] 31/'! behaarde voelhorens.
' -' jt Hodt-re, rn/f. [ 11. n.] Met bc'reth'i lea lU/Ic. . ic] Met vinvormige vleugels.
tiIoi1ti-e. (/(/f.
1ti1ose, t. ) lithi .j Iii uitvallen dec vc'v kbi'u,uu' :e en ooghaartje s; - « rrllcie'hlieje ontaarding
eiei• oogleden , lijf , dat uitvallen ten Yi'iJif.'c heeft.
- - [ . n .](;':ai'lpl'c tele"
I; t i 1 e X j C .''
e ens t'')(í'ie'.
i1iIote. wIj, [H. r ij Gevleugeld. --11/LOlL, 10.
['Bot. ],S(5(( / t(lc zee wier in .
' iie. 1)1. [ I . ii,] IOcil'i'L'ri' in. '1iiiîores, m . /11. jhuo'ierc',',cmci felt 1. pl.
Plose, f. ) ,U('(l ] Zakking, inbui g ing f . in '1
l(oL','ii.St(' ooglid; ingebogen oogharen 11. pl. ,/( t 1,'.
«/ ; ,ç' f.; in '1 algem ee n z. t . a. PROLAPSES, l'iCl)(.Ijivxi:u, cut 'ra.
19 y tdagogiie, all [ i\ldil j 1h' speeksel- of
/1e (((/ilj ,n'h,riili,,'i bevorder e nd, 1' t !/ (1 1' (1 fe (1 f, / c ii
rende
ni. Pt-s, /o'i,'/Cn la/toeR
emèdes I,t-., of als
middelen , /1 I i (t I (I g ó i; (I I. , j (1. -'
tyt Hsiiie. in. [Médj
) Chiui. ] .9/)('('I/(('l.elO/ f . -«
lh't (/f(((/0Cl/(l(',/(l .(i((1 ccce . .cjrc'/.se'Ii'l''e'0 n). - Pt yst'. c. l'I \.1..(;0tt'E.
z.
niagogie. ('/. I lJdl. .
EXPECTORANT.
Ptt, 1//il. passe van I'(,il,' \'i Lii.
F"Ql/lIHiDeDt • (cf/i', .%l,:t etu,ilc. ejnejec'cel. (1/ti. et la/ic-) lillil i I' !- , i)ill(',O'/((i('l!!l(i , tJ(' ((/ tepee
-F'iiaiil . e, oil,). ."lifl/('u(/, l'wcelp/e ('it'k('O(/.
.dOc!,' tJ('t''n(I: Gas ii-, stinkend ;i.(. inz.
L1'1(ll'iXl((//O.ï n.I/ii(ilIO p-c, .elicie'cde ul'iit te.--'
) CIee,cs. 1tes P- S, Z. BET E. - (.1/p. et /'aeit.) ,\leo-011ei )-. I'- iCIClt/1UL. //'H(('. (I1/l(('i('lf('i(il/((i(' (('(I(/('(C t.. leugre(i(ii' LII. --Ii .iN'!'. n). (uuit'): C to-t
ILLC J-. lii) 't / in ill p-. 't is C(O/ i0'(l(ii'i)Z(' ;ck , een
i'e'ele' te'i,ilbi'm'kt''. - ) U . n .] .S'ticlnhiei ii. ( V i\'CLt ,,
tIC
111011 Iii It') . - 1011i11(l(t1ll title (1(0/ iJ/'i'OI(('l (mar t in
-j)'c'1u(ui', tYo) , - [Bot-] .S'liulhOttt IC. - I'll1/i.;
.Slu,/'.
()i/(I(Ii(Ø('i((lIO(',
I,((il(U'ltL'
i'i,'uI
/1 nteur.ne,
,Çt(((k(',((!l(('Ul t. (weleer Lt//C) Cm )
!i&bÉie , (u/i. I'Iuu'b(ir, eiUteelj(t(t'i': Garcon
I"i Un p. , of ccle xuliet. PUBtRE, 01. ('/? 1. IIuub(1e
f((i(/'jl'l/ in. , meisje n. - Piber1 é • t. Huwbaarheid, manbaarheid, geslachtsrijpheid f. lii t'((Oi'tieli/If'! ,C.0'/(l/'l(' in/I//I m., /1 11 b e r t e 1 t t. -- [lui.,)
Huwbaarheid f., ouderdom , U'a(liS/]) dc wet het
huwelijk wee h in ide ce/sec vergunt. - Pubes(CCiLCI' • t. Ontkieming . uit.cpe'aitiiep taiL het
beicu'd- en1(jfhotil' ai.c Ice/nc der ulia,ibclae'I(ei(l; belcl('C'(liIl(! (((ci zacht i/aol of dons. -- [Bot.] Lap des !tttLi1C, (iCe' untO'-, le zachtharigheid; (l')nil,-

suist.

PUBESCENTT

PUDEUR.

—

heil der bladeren, stengels. — Pubescent, e,
adj. Manbaar wordend , rijpend ; zich met zacht,
donzig haar bedekkend, zachtharig; donzig: Peau
p-e, zachtbehaarde huid f. Tige p-e, donzige sten

5,19

Leurs dérnélés Out recu la plus grande p-, hunne
oneenigheden zijn allerwege ruchtbaar geworden.
Donner p- It one chose, eene zaak openbaar inaken, ter kennis van 't publiek brengen.
Pu blier, V. a. Openbaar maken, openlijk bekend maken, afkondigen, verkondigen, p u b l i c ér e n. P- la paix, den vrede bekend maken. P- les

-gelm.
Pubieorne, adj. [I1. n.] Net dorzige voelhorens. — Pubien , ne , adj. [ Anat, ] Tot het
schaambeen behoorend: Arcade p -ne, schaamboog iii. bans par deux dimanches consécu tifs, de huwe_-- Region p-ne, schaamstreek f. — Pubitlore, lijksgeboden twee zondagen achter elkander afkon adj. [Bot.] Met donzige, zachtbehaarde bloemen. - digen. — Je .lui avais dit cela en secret, et it va
le p- partout- ik had hem dit in 't geheim gezegd,
Pubigere, adj. [Bot.] Zachtharig, donzig.
Pubis, m. [Anat.] Schaamstreek , schemel en hij gaat het overal bekend maken. P- on livre,
Ook als adj.: Os p-, schaambeen n.; ook-heidf.— een boek aankondigen, uitgeven. -- (fam.) P- qc.
sur les toits, par dessus les toits, iets van de daz. v. a. MONT de Vénus.
Public, iquue, adj. Openbaar, wat tot een ge- ken verkondigen, iets uitbazuinen, rondtrompetlen.
—
[Libr.] In 't licht geven of zenden, uitgevèn.
tot
eene
geheele
Staat,
heel volli, tot den ganschen
gemeente betrekking heeft, zich uitstrekt of toebe- P- on livre, un journal, een boek, een dagblad in
hoort, p u b l i e k. Le lien p-, het algemeene wel 't licht geven. — SE PUBLIER, V. Pr. Afgekondigd
of 's volks welzijn. La lette p-ique,-zijn,'slad worden; ruchtbaar worden. — Het part. passé is
ook adj.: Loi p-e, afgekondigde wel f. — Livre p-,
de openbare schuld , landsschuld f. Trésor p's lands schatkist f. Calainité p-ique, algemeene uitgegeven boek n.
Publiqueiuent, adv. Op openbare wijze, ter
ramp, volksramp f. La voix p- ique, de volksstern,
de openbare, algerneenemeening f. Personnes p-iques. kenwisse of voor 't oog van iedereen, openlijk, in. 't
staatsbeambten, ambtenaren nn.pl. Vie p-ique, open- openbaar: 11 1'a dit p-, hij heeft het in 't openbaar
baar leven, staatsleven, ambtsleven, riet in de be- gezegd.
Puce, f. Vloo f. Piqure, Morsure de p-, vlooijekleecl.ing van een ambt gesleten leven (in tegenstel
vie prïvée). Charges p-iques, algemeene-lingmet steek, vlooijebeet ni. Oeufs of Lentes de p-, vlooi belastingen f. p1., staatslasten in. pl. — [Prat.] jeneijeren m. pl., vlooieneten f. pl. — P- penétranLa partie p-ique, de prokureur- generaal ,of zijn te o/ irritante, z. V. a. CHIQUE. P- de terre, z. V. a.
plaatsvervanger . l%linistère p- , Z. MINISTLIIE. — MORDELLE. P- ar borescente , aquatique , z. V. a.
,Openbaar, tot aller gebruik bestemd, voor allen MONOCLE. --(Loc. prov. et pop.) Secouer les p-s à
gemeen, algemeen, pu bile k: Ctiemin p-, openbare qn., iemand de ooren wasschen, hem duchtig onder
weg m. Place p-ique, openbaar plein, marktplein , handen nemen. Avoir la p- h 1'oreille, vol onrust
marktveld D. Edifices p-s, staats -, stads-, g 'meente- zijn. lMlet.tre a qn. la p- à l'oreille, iemand bezorgd,
gebouwen n. pl. Pro, :cnade p-ique, openbare. (Ilge- ongerust maken. --- [Bot.] Ilerlbe aux ,-s, z. v. a.
meene wandelweg ni., wandeldreef f. — Femme, PSY'LLIOï . — PUCE, adj. Vlookleurig, cloobruin..
Fille p-ique, openbare vrouw I. of meisje n., hoer f. Couleur p-, vlookleur f.
Piïceau, in. (fare. et libre) Mannelijk per— Openbaar, openlijk, rn ieders bijzyn., voor aller oog,
pub lie k: Seance p-ique, openbare zitting, zitting soon, die geen vleeschelijken omgang met vrouwen,
met open deuren. Affront p-, openlijke beleediging f. gehad heeft. — Ook als adj.: Garcon p-, rein jon --- Openbaar, algemeen bekend, ruchtbaar, wereld- geling. — (fig., a?s adj.) Zeer zuivCr: Charhon p-,
kundig, p u b l i e k: ii est de notoriété p-ique que..., zeer zuivere steenkool f. — P u celage, m. (farm
't is algenseen bekend, 't is wereldkundig, dat.... et libre) Marcldom m. (virginité); — maagdelijke
La nouvelle de cotta victoire fut aussitot rendue bloem f. Perdre son p-, zijn' maagdom verliezen.
p-ique, de tijding van die overwinning werd aan. --- [Bot.] , z. PEIVENCHE. -- [[1. din.] Penusschelp,
porseleinschelp f. — Pecelette, f. (verklw. van
.stonds openbaar, ruchtbaar gewaakt.
pucelle) (fain. et libre) Jonge, kleine maagd f. —
PUBLIC, 1i1. Heet Volk in 't algemeen, het algemeen, 't gezamenlijke volk n., wereld f.;— een groo- PITCELETTE, f. (verklw. van puce) Kleine vloo f.,
ter of kleiner getal personen, vereenigd om iets bij vlooitje n. — Puicelle, f. (fam. et libre) Maagd f.,
te wonen, inz. de schouwburgwereld; ook (Ie lees- ongerept meisje n. — La P- d'Orléans, de Maagd
wereld, het lezend gedeelte des volks, publiek n. van Orleans (Jeanne d'Are).— Les neuf p-s, Les
Se sacritier pour Ie p-, zich, voor 't volk, voor 't p-s du Perniesse, de negen zanggodinnen of muzen.
algemeen opofferen. Le p- aiume a être tromp, het — [Bot.] Nog onbenoemde bloem of plant f. —
publiek laat zich gaarne misleiden, de wereld wil [1 1. n.] , z. FEiNTE. — itlaagdeschelpje n. — [Hort.]
Soort van peer f. — Ook als adj. gebruikt: Jeusie
bedrogen zin. -- Cheque théktre á son p- particulier, elke schouwburg heeft zijn eigen publiek, kille encore p-, nog maagdelijk meisje. — Somtijds
zijne bijzondere soort van bezoekers. — Bonner on z. V. a. ongebruikt, nagelnieuw; zuiver. — Paceouvrage au p-, een werk in 't licht geven. A quel Lotte, f. [11. n.] Maaodevisch m., een kleine visch
p- ce livre est-il destiné ? voor welk publiek, voor in 't Kanaal (zoo ge/weten, omdat hij hom noch
welke soort van lezers is dit boek bestemd, ? — EN kuit heeft; ook grand gui genoemd).
Pueeron, n7. (verklw. van puce) [H. n.] BoomPUBLIC, loc. edv. In 't openbaar, openlijk; Paraitre,
.

,

-

Se montrer en p-, in 't openbaar verschijnen, zich

openlijk vertoonen.

P blicain, m. [1-1. rom.] Pachter, met de in-

vordering van 's lands penningen belast, staats
tolpachter, in den Bijbel tollenaar ge/see--pachter,
ten: [Ecrit.] I1 faut Ie traitor comme on palen,
comme un p- , men moet hein als eenen heiden,
als eenen tollenaar behandelen. — (fam. en in onunstigen zin) : Les p-s, de pachters, de geldmakeaars, woekeraars. -4- Publicateaur, m. Bekendmaker, afkondiger m. — Publication, f. Bekendmaking, afkondiging, u b l i c d t i e f. La p-

g

de la guerre, de la paix, de openlijke aankondiging van den oorlor, van den vrede. — Het uitgeven, in 't licht geven van een boek, een dagblad,
enz. Défendre la p- dun lig°re, de uitgaaf, den
verkoop van een boek verbieden. — Publieisme, m. Kennis f. van het staaisregt. — Onder wijs n. in de leer van 't staatsregt. — Gezamen-

lijhe publicisten, p u b 1 i cl s m u S. — Puabliciste, m. Staatsgeleerde, staatsregtkenner, inz. hij,
die over staatsregt en staatkunde schrijft of die
daarin onderwis geeft, publicist m. -- Pu-

blicité, I. Openbaarheid, openlijkheid, algemeene

bekendheid, ruchtbaarheid, p u b l i c i t e i t f. La pest ia sauve-garde du people, de openbaarheid (in
alle regeringszaken) is de veiligheidswacht desvolks.

luis, bladluis f. Faux p-, z. v. a. PSYLLE. — Lion
des p-s, z. LION. — Puuceronne, f. , i-jfjes-

boomluis.

Puchage, i-n. [Tech.] Het uitscheppen (in de
zoutziederijen en suikera nadert en). — Puclier
of Puchier, v. a. (verbasterd van pulsen) Uit
Puachet, m. Kleine scheplepel n1. ---schepn.—
Puacbette, f. [Péche] Net f. in den vorig van een
baggernet. — Pueheax, in. [Tech ] Groote ko-

peren scheplepel in. met langen steel (in de suiker-

raffinaderijen). — Puehoir, m. [Tech.] Langgesteelde schepbak m. (in de zoutziederijen).
Puielhot, m. [Mar.] Hoos, waterhoos f. (trombe).

Pudding, in., z. POUDING.

Pul l e, nl. [Tech.] Puddelwerk n., loutering van 't ruwijzer in roer- of puddelovens. —
Paddler, V. a. [Tech.] liet ruwijzer in sineedijzer veranderen door het te frisschen in vlamovens
of haarden, waarbij het niet onmiddellijk' met de
brandstof in aanraking komt, p u d d e l e n.. Tour
à p-, puddel- of roeroven n1.
Pudendagre , f. [Méd.] Pin in de schaam
— Padenduni , ni.-deln,puéagrf.
(latin) (pr. pu-dénn-dome) Schaamdeelen, uitwendige geslachtsdeelen, der beide kunnen, maar inz.
der vrouw, schaante f. (Plur. pudenda.)
Pudeur , I. Eerbaarheid, eerbare schaamte,
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schaarnachtiheid als gevolg van kuisc/ilteid f. P virginale, maagdelijke schaamte. Les lois de la p-,
de wetten dec eerbaarheid. Franchui les homes de
Ja p-, de palen der e e rbaarheid, te buiten qaan.
Attentat a Ia p publique, aanranding der openbare eerbaarheid. - Besc/iaarndheict , sc/saainochtigheid, verlegenheid, schroomvalligheid, groote bescheidenheid, terughouding (uit nederig zei/gevoel
11 rough de p.-, lorsqu'il allait dire son
Cƒ
opinion devant ces vielilards tespeotables hij
bloosde van verlegenheid, toen h/f in t tegenwoordigheid dier eerwaardige ge//zen zijn gevoelen zou
zeggen. II a en Ia p- de taire son no rn , liji is zoo
bescheiden geweest, zijnen naam te verzwijgen. Ook met een' zaaknaa rn tot régime: La p- des lois,
de eerbied voor civ wetten. - La p- des mets, du
langage, de kieschheid, welvoegelijkheid dec woorden, der tool.
Pudibond, e, adj. (fain.) Schaamach t i g , vol
natuurlijke schaamte, bedeesd. 11 est p- comme une
eune liiie , hij is zoo schaamachtig als een jong
meisje.— Air p-, bedeesd, beschaamd voorkomen n,
- Rougenr p-e, sciiaainteblos rn - Ook als seint.:
C'est une p-e, Un jeune p-, 't is een verlegen, schaam ochtig meisje, een bedeesd jong rnensch.— S Pudi- Vudieibou der , v a. Schaamrood,
té, I. Kieschheid, eerbaarheid 1.: La pudeur est ene
consëquence de Ia p, de schacunachtigheid is een
gevolg der kuischheid. - Pudique, adj. Kuisch,
eerbaar: Le p- Joseph, de kuische Jozef. Uue p
Lucrdce, eene kuische Lucretia. Lhonneur dune
femme p-, de eer erner kuische vrouw. - (bij uitbreiding) Une Jiouche p, een kuische mond m.
Des oreilies p-s kuisc/ic omen n. p1. -- Discours
eerle redL ;n t. pl. Flainme p-, kuische liefdevious I. - [Bot.] Plantes p-s, mimosa -planten

(die bij de minste aanraking hare hielen sluiten.
- Padiquernent adv. Met eerbaarheid, op
kuische, eerbare wijze.
Pité, in. [Manuf.1 Schikking I. der draden voor
den ketting der stoffen.
Puell, m. [Eau et for]: [lois en p-, minder
dan driejarig bosch o.
Puer, V. n. Stinken, een' onaangenamen, besmetten reuk van zich geven: Viaride qui pue, slinkend

vleesch n. - P- con line en bouc, comme en rat
mort, conirne ene cIsarogne, comme en ijlaireau,
comme In geste, stinken als een bols enz., zeer
kwalijk rieken. - (lig. et pop.) Chose qui pue nu
nez a qn., iets dat iemand walgt. Le plaisir lui
pue, 't vermaak walgt hem. - (Loc. prov.), Z. PAROLE. - Ook als v imp.: 11 pee très-fort dans
cette ciTianthre, het stinkt zeer sterk in die kamer.
- Somtijds ook als v. a.: Cet homme pee Ie yin,
Ie tabac, die man ruikt (stinkt) naar den wijn,
den tabak. Cette femme, Ce tiroir pee Ie muse,
die vrouw, die lade ruikt naar muskus. - ( fig. cl
fern.) II [alt tellement parade de son savoir, qui l
en pee, hij pronkt zóó met zijne kunde, dat hij
er ondrageljk door wordt.
Puéri!, e, adj. Kinderlijk, tot den kinderi/j
ken leeftijd behoorend; kinderachtig, jongensachtig.
Vage p-, de kinderlijke leeftijd, de kindschheid. v ous tenez lá des tliseours p-s, gij voert daar kinderachtigen praat. - (Leie. pray.), Z. CIVILITE. Puérilement, adv. Op kinderachtige wijze, kinderachtig: Agir p-, kinderachtig handelen. Puérilier, a. a. Kindsch maken : L'extrôme
vietilesse pudrilise Ihomme, de zeer hoops ouderdom man/el den meosch kindsch. - Kinderachtig
maken: Son éducation a puérilisd ses pensees,
zijne opvoeding heeft hem kinderac h tige denkbeelden bijgebragt. -- PunlunIsan, V. a. Zich kinderocklig aanstellen, kinderacht'igheden,doen: us sont
M p- clepuis ene hence. - SE PIJE1ULISEIS, P pr.
Kindsch worden: L'homme se pudrilise par Ja
viei!lesse. - 1-let part. passé is ook adj.: Hornme puérilisé par in vielliesse , door ouderdom
kindsch geworden man. - Puérilité, t. Kinderachtiglieicl , kinderachtige daad 1., kinderachtig gezegde n.: I 1 ne fait que des p-s, hij doet niets dan
-

-

kinderachtigheden.

Puerpéra!, e, adj. [Mdcl.] De bevalling en
hare gevolgen betreffend: Fièvre p-e, kraamvrouwenkoorts, zogkoorts 1. - -(_ Ptterpéra li t, I,
{Mdd.] Toestand ni, eener barende en inz. vener

bevallen vrouw.
Puf! interj. (uitdrukking van minachting, van

PTJISSAMMENT
spot over iets ongerjmds): Put! eest pito alAe,
be I 't is erbarmelijk. --PUF, M., Z. POUF.
Puffin, in. [H. n.] Stormduiker in., soort van
stormvogel (pdtrel). P- cendré, grijze of gemeene
stormduiker (in alle zeen voorkomend) . Petit p-,
noordscfee of kleine stormduiker, Oj) IJsland skraapur geheeten.
Piigitat, rn. [Ant.] Het vuistvechten. vuistge
vecht n., vuisikamp ei. - Vague , Pigitîse, ni. Vuistvechter, bokser rn. Le ceste de p-, de
strjditandschoen des vuistvechters.— Pugiltaire,
adj. [H. n.] Ter vuistgroatte, zoo groot als eene
vuist. - Pugi!le, m. [Pharm.] Greepje m., zoo
veel als men van kruiden, bloemen, enz. tusschen
den duim en, twee vingers vatten kan , p es p i 1(us m. - Pngilomètre, m. [Dynam.] Vuistkrachtmeter, werktuig om de door eenen vuistslag
voortgebragte kracht te bepalen, p u g i 1 o as e t e r in.
Pugnacité, 1. Didact.] Strijdlust, strijdzucht t.
S Puifiant, e, a dj. [Méd. ] Ettes'verwekkend,
de ettering bevorderend.
Fume, in. Heester vu., welks hout als van
geenerlei nut wordt geacht.
Piimné, a, adj. Later of naderhand geboren,
jonger: C'est mon frêre p-, ma soeur p-e, of als
subet.: Cast man p-, ma g-e, ' t is mijn jonger
broeder, mijne jongere zuster. (Puind wordt inz.
van den tweeden der broeders gezegd, al heeft hij
ook nog jongere broeders.)
Puts, ads. Vervolgens, dan, daarna, nadenhand. Ii dtait assis Ie premier, et puis son fits, hij
zat het eerst, en daarna zijn zoon. Je vais a Amsterdam et p- a Utrecht, ik ga naar Amsterdam
en vervolgens naar Utrecht. - Et pels, daarenboven, bovendien. - (fasn. en vraagsw/fze) En dan?
y

-

t

wat nu? wal volgt er?
Puisage, rn. Hel putten, scheppen. - Pui-

ard, m. Zink- of zalcput m. - Puisatierm.
(of als adj.: Ouvrier p-,) Putgraver m. - Puisé, e, adj. (en part. passé van puiser); De leau
we a (of dans) Ja fontaine, uit de fontein geput
water n. - Cu sujet p- dans Ia Gdnèse, een uit
Génesis geput, genomen onderwerp n. - PuiselIe, Puisette, I. [Tech.] Scheplepel m. bij de
kaarsemakers.
Puisei', V. a. Petten, scheppen. P- de l'eau is
Ja rivière, dans ene tontaine, water uit eene vivier, uit eeoc fontein scheppen of putten. Puisez
avec ce pot, schep met deren pot. - (fig.) 11 la
puisé dans les livres, hij heeft het uit de boeken
gehaald. - Ook als v. n. , met verzw/j ging van 't
voorwerp.- P' dans en tonneau, seater uit een vat
scheppen. -- (fig.) PuIsez ehez les anciens les règlee de l'ôloquence, pet bij (ontleen van, leer van)
de Ouden de regelen der welsprekendheid. - P
dans la bourse de ses amis, uit de beurs zijner
vrienden putten , gelet van zijne vrienden gebruiken of leenen. - [Mar.) Le vaisseau puisait par
les dalots, het schip scheptc water door de spiegaten. -- (Loc. pros.) Ii nest rien tel que de p- is
in source, er gaat niets boven 't putten uit de
bron zelve: enen moet zijne inlichtingen, beriglen,
enz. uit de eerste hand zoeken te krijgen. - SE
PUISEss, F. pr. Geput warden.
-

Psiisette, f., Z. PUISELLE.
Puiseur, m. [Tech.] Putter, schepper m. [Tech.] Les p's dune tourbièi'e, de scheppers van
een turf- of veenland. - Puisoir, m. [Tech.]
Scheplepel m., schepkom 1. der salpeter (abnijken.
Puisque, c onj. Dew/fl, daar, naardien, naardemaal, vermits, aangezien: J'y consens, p. vous le
voulez, ik stem er in toe, dew/fl gij 't wilt. Puisqu'il
fait beau, noes sortirons, daar het goed weîr is,
zullen wij uitgaan. P- vous ne pouvez faire Ie
hien, de moths no mites pas le mal, daar gij niets
goeds kunt doen, doe don ten minste niets kwaads.
- Somtijds wordt puisque door een woord gescheiden: Puis done qui l est ainsi, faites ce que
vous voulez, daar de zaken eenmaal zoo staan,
zoo doe wat gij wilt.
Puissamment, adv. Met kracht, krachtdadig,
nadrukkelijk, sterk, zeer eed. Secourîr p- ses pa
rents, zijne bloedvrienden krachtdadig ondersteunen.
I 1 est p- ricbe, hij is zeer, geweldig rijk. Cela a
luflud p- sur sa santé, dat heeft zeer sterk. nadrukkelijk op zijne gezondheid gewerkt. - Cost
p raisonner, dat heet met kracht redendren (ook
-

iron . gezegd).
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Puissance, f. Majt t , vermogen n., bezit der
noodige middelen om zijnen wil te volvoeren: La
p - est a Ja volonté ce que Ia matière est a Ja vie,
de magt is voor den wil, wat de stof voor 't leven
is. - Magt f., invloed m. der uitwendige dingen,
vermogen n., kracht f.: J'ai été vaincu par Ja p de ses charmes, ik ben door 't vermogen. den invloed harer bekoorlijkheden overwonnen. La p- des
bienfaits, 't vermogen, de kracht der we/doden. La p- de l'habitude, de l'irnagination, de krocht,
de magt der gewoonte, der verbeelding. - P- de
raisonnement, krocht van redenëring. - Avoir de
Ja p- cur qa., sur l'esprit de qn., invloed op iemand,
op iemands geest hebben. - (bij uitbreiding) Vermogen in 't algemeen, geschiktheid, bekwaamheid 1.
om te gevoelen, te denken, te handelen: La mérnoi
re, J'entendement, Ja volontë, sent des p-s de ik-

me, 't geheugen, 't begrip, de wil, zijn zieisvermoliens. La p - de réfluchir, 't vermogen des nadenkens. - [Phil.] Reduire Ia p- h lade, 't vermogen of de kracht tot werkelijkheid brengen. Magt f., gezag ti. , bezit der middelen, op wat wijze

ook verkregen, om aan anderen zijnen wil voor te
schrijven. P- paternelle, vaderlijke, ouderlijke magt.
P- macdale, magt des mans (over zijne vrouw).
P- ternpoteJle , spirituelle, tijdelijke , geestelijke
magt. P- Jégislative, exicutive, wetgevende, uitvoerende magt. P- clviie, eccidsiastique, burgerlijke, kerkelijke magt. P- royale , ministérielle,
koninklijke, ministeriële magt. P- absolue, limitée,
onbepaalde, bepaalde magt. A ffaib li r, Perdre sap-,
züne magt, zijn gezag verzwakken, verliezen. Avoir, Tech' ga. , ge. en sa p-, iemand, iets in
Zijne magt hebben. - La p- de Dieu na pas besoin de cella des bommes, Gods magt heeft die
dec menschen niet noodig. - Kracht, natuurkracht t.: La p- végétale, de groeikracht. La panimale, de dierljke kracht. La p- solaire, de
kracht der zon. Les p-s elémentaires, de krachter der elementen. - Magt f., aanzien n., groote
invloed m., krediet II.: Ce député s'est servi de sa
p pour faire le bien, die afgevaardigde heeft zich
van zijnen invloed bediend om het goede te doen.
- Toute-puissance, z. dat woord. Magt f.,
gezag n., heerschappij f. van een' vorst, van een
volk: Napoldon I. sournit a sa p- plusieursEtats
erp verscheidene Staten
de'Europe,
1 1V
N. I. onderwi
van Europa aan zijne heerschappij. Les Romains
réduisirent tout I'univers sous leur p-, de Romeinen bragten de gansch.e wereld onder hunne keerschappij.—Magt, mogendheid f., souvereine Staat m..
P- du premier, second, troisième ordre, mogendheld van den eersten, tweeden, derden rang. P
maritime, continentale, Zee-, va,ctelancls -mogendheid. P-s allides, amies, verbondene, bevriende mogendheden. - Nobles p-s, edelmogenden (voorma-lige titel der nederlandsche provinciale Staten).
Hautes p-s, Z. HAUT. - Traiter de p- is p-, tasschen geljkslaande mogendheden, van souverein tot
souverein onderhandelen (ook in het dagelijksch
leven fam. en soms iron. gezegd van onderhandelingen
tusschen burgers). - ( fain.) Les p-s da jour, de
mogendheden, de magtbezitters van den dag (de
ministers, de eerste staatsambtenaren, met toespeling op het onzékere van hunne standplaats). Devenir une p-, een magtig, invloedrijk man worden,
veel magt en invloed krijgen. 11 se emit mm p-, ii
se figure être uiie p kijmeent, dat hij heel wat is,
zeer veel vermag, hij denkt wat groots te zijn. [Théol.] P-s , een dec rangorden in 't engelenkeer:
Les trônes, les ps, les dominations, de troonen,
mogendheden, heerschappijen. - Les p-s du ciel,
Les p-s célestes, de hemetsche snagten (de engelen).
Les p-s des tmnèbres, de I'enfer. Les p-s inferna
de heische magten (de duivelen, booze geesten).-les,
- Magt t., vermogen FL, middel om iets le doen:
Je voudrais vous rendre ce service, mais je Wen
ai pas Ja p-, ii nest pas on ma p-, ik wenschte u
die dienst te kunnen doen, maar 't staat niet in
mijne magt, ik heb er 't vermogen niet toe. Cast
an entèt.é, ii ny a pas de p- liumaine qui Je fasse
céder, 't is een st ijfhoofd, geen menscheljk vermogen kan hem doen toegeven, geen mensch ter wereld
is in staat hem te buigen. La p- du glaive,
de magt, hel regt over leven en dood (dat in handen van den vorst berust). - P- des ohs. magt,
regt der sleutelen, de magt om te binden of te antbinden, de zonden al of niet te vergeven. - P- cle
-

-

-,
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lief, leenheerljke magt. - Kracht f., vermogen n.,
werking, eigenschap f. van zikere zelfstandigheden, van geneesmiddelen, enz.: L'aimant a Ja pd'attirer le Ier, de zeilsteen heeft het vermogen, de
kracht om den zeilsteen aan te trekken. La sulfate
de quinine a Ja p- de cooper, de gudrir Ja fièvre,
de zware/zure quinine heeft de eigenschap van de
koorts te stuiten, te genezen. - Kracht, tigchaamskracht f.: La p- de J'homme, do chevaJ, de l'élépliant, de kracht van den ?nensch, van het paard,
van den olifant. P- musculaire, spierkracht. [Méc.] Kracht, elke uitwerking door een ligckaans
op een ander te weeg qebragt: P- mouvante, résis tante, beweeg-, tegenstandskracht, kracht van beweging, van tegenstand. P- animée, inaniméo,
bezielde of levende, onbezielde of doode kracht. P-s
conspirantes, zamenwerkende, in dezelfde rigting
werkende krachten. P- méchanique dune machine, werkkracht, mechanisch vermogen eener machine. - [Math.] Magt t., het product van twee
of meer gelijke factoren: EJever on nombre a Ja
deuxième p of an carré, ii Ia troisième p- of au
cube, een getal tot de tweede of vierkants-magt,
tot de derde of kubiek -magt verheffen. Extraire Ia
racine dune p- donnée, uit eene gegeven magt den
wortel trekken. - [Phys.i P- de réfl ection, P- réfléchissante , terugkaatsend vermogen. P- dabsorption , P- absorbante, opslorpend , inzuigend
vermogen. - P- dune lunette, vermogen van een'
verrekijker, afstandsverte, tot welke hij reikt—'
de graad van vergrooting of naderbijbrenging, dien
hij bezit. - [Minér.] P- dune couche, dun filon,
magtigheid, dikte f. eener bedding, eener ader. [Trictrac] Prendre son coin par p, twee schijven
te gelijk in den hoek van zijne tegenpartij brengen,
door één af te trekken van de met eiken der beide
dobbeisteenen geworpen oogen. - EN PUISSANCE DE,
bc. prép. [Prat.] Onder 't gezag van: Une femme
est en p- de man, Un Ills est en p- de père et
mère, eene vrouw staat onder 't gezag des mans,
een zoon onder 't gezag der ouders.
Puissant, e, ad]. Magtig, veelvermogend; aanzienlijk, groot; sterk, krachtig; gezaghebbenci, invloedhebbencl. rijk: Un Etat p-, eenmagtige staatm.
- Tout-puissant, z. dat woord. --IJ a de p-s
amis, hijheeft vermogende, invloedrijke vrienden.
Un p- secours, eeoc krachtige, krachtdadige hulp f.
- Un p- remède, een krachtig, veelvermogend,
sterk werkend geneesmiddel n. - Cat aimant est
trèsp-. die zeilsteen heeft zeer veel draagkracht.
Lever one p-e armée, een sterk, talrijk, groot Ieger op de been brengen. - Ii itait p- en paroles
et en oeuvres, hij was krachti(j in woorden en
werken. - Etre p- en fonds de terre, rijk in liggende goederen zijn. C'est Je plus p- négociant de
Ia villa, hij is de rijkste koopman van de stad.—
(fig. en soms iron.) Un calculateur p-, een sterk
rekenmeester. - (fam.) Dik, zwaarljvig: Voyez
comme cette jeune femme est déjui p-c, zie eens
hoe dik diejonge vrouw reedsis. - Puisscrrr, in.
tebber, magtige m. Les i- cie
Ma tiq man, inagh
ce siècle, de magtigen, grooten dezer eeuw.
Pulls, inPut m. P- commun, mitoyen, geîneene,
gemeenschappelijke put. P- perdu, grondelooze pest,
put, die zijn water laat weqzakken. P- foré of ortésien, z. ARTÉSIEN. - [Mar.] Pompzode, pompzoo (nu liever archipompe geheeten). - Waterruim, waterhok n. (in de door Bakker uitgecon-.

g

den scheepskameelen). P- h houlet, kogeibak rn.,
kogel- ofscherpgat n. P- des chaines de mouillage,
kettingbak m.--P- sur Ie fond, kuil in., geul f., Put
in eene bank of in den zeebodem. - P- a J'eau,
waterstander m. , zoetwaterkost aan boord der

oostindische kustschepen. - [ kill. ] P- de mine,

mijnput. P-s militaires, wolfskuilen (trous de Joop).
- [Cuis.] Holte f. , die men in het deeg maakt of
in 't midden van een' schotel laat. P- clamour, hol
gebakje n. , met konfituren enz. gevuld. --(Lor.
fig. et fam.) Cast on p- de science, 't is een door
en door kundig man. C'est un p- dor, 't is een
schatrijk man. Cot homme est on p-. on vrai p-,
Ce qu'on lui dit tombe dans on p-, die man is de
geheimhouding zelve, men kan hem gerust Zijne
geheimen toevertrouwen. Cda eet tombé dans Je

p - , dat is in vergetelheid, in onbruik geraakt. Cola
ne tombera pas dans Ie p-, dat zat niet vergeten

worden. - (pop.) Montrer ii qn. Ia lone dans on
p , iemand wat op de moan spellen. - (Loc. pray.)
6i*
-
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waarheid
La vérité est au turd- (I' ii [)(!h'/) verborgen,
f/e/i , i.' iiOririjjk te vinden. 'Ui Îet Ia
vérité (ILL fond lu )- r1')ii' veel nasporingen (!(IIteP
(11' u'(I((,F1ei(! komen. -- (Prov.)El faut ) ui er
(1 IS que 1L C()I10 ei au i,-, uien nunI ih' gelegenheid hij) 't 11(1(1, fJrj/ pen, men ff011 lul (je r silu((),, terwijl /,et lwct ic.
!()I. j G1/)i/Iel(I (zls hut
'uHeLire , (1(ij.
% 1u! . ] Fièvre Fu-, hf(//uU)i t.c
r/(;( f/usc lutefi . -- uL,t.s1iII(uuu1c 1. -- Als subu t. I I7uujjuI,iuI Ju.
lutation , 1. ufuiu/ h(lfl BuIon' Mii»-

Sterke (fl snelle vermenigvuldiging f.,
wefige groei HI. [a u- des iIutiuiIl-. -V. hi. ( m e t a'Vuiil) hIut Suilluh d iii in overvloed u, huu'Iui':i'Utuilq!ii
vermeerderen,(i(hii(Ji(u )iiu :
(IuunuIiec mi beaucoup pullulé :itIt uuuuuite.
iiii)(ii zyn iIiI Juh(hu sterk ieuiu'uud,il. It (Iii(ihn 1 pullule Isa tiiiju [), lul honds!/ras le!! •ctcik
voort. --- ('iiJ.) (iUe nouvelle a IuuIIuIh huh
Ii heeft zich in weinig
i/ EU/Is
de temps, dit nieuws
sterk verspreid.
uknent U). [Ctius] I)kIc I//uIu/(//ij( I. (i(lui
Jul11;)

iij.st

(i/f/I//ui,

I
uij.

\uu:uI.

IiI.nl Ie

de 1//i/fl I)(1'(' / /i(I. ! / [//( ,_, longslagader f.. EIEi'hh1IC. -- L!__Iu:_E!hi:. f. Li()I.1' it/i/f!//1h/)(1tiu(I.

ki?'t(I 1. 1'- de cii,•uui . Z. /. (/,
Itruuuu/:ui s. i. /u. F.PEIh\ ERE. • -

I/)1:Ah1th.

P-

des

ihnoaL e.

,tI. ---t u)//f1ti/ t. l
iio.
. n.]I)c, longen (i/'tii/t/I.
i\II.
huu5fl'
ink
],
tuit
.iu;uI.
en
..
•_t_
tutlj. I . n.j
1ILL t/ I:LL1uL\ I L. uI uon for2fl(u IH///,1)i/,,1i I(/.
.11/_I il//if//it -iDUId)hui(hH/. ti/f. Iott: i/ !:f)!/ (1/1/u longkwaal
Ifs t uibsl. in. /1/ f. Lo u/, (j zuchtige til. //1 1.
l)/I//t/I. -I lIi;u u . uuu. J Het uth(uk/tt 1//t lu/I/i.
2 ud puatiOil .
L4Dli bC, f. [ Bot. ] Week, if /'l/ hoofd—zakelijk
uit (ufit/(/u(l Iitii'/i////i ge deelte /1/ • plantendeelen
tulj.

\1iIJ

Van i/i'

Ia/i . e g (itiJ.

(bij de till,1/// s areocarpe, 1/ji de bladeren parenluj/ i/c zaden (h!/1i) 1)/t/tilt (t: litu/uti ) .
5I /iC/u i /LI /// u // n. _ _ [ Phar m. Ij Ilti tuut moes gemaakte vleezige gede elte iltt vruchten (ii wortels,
moes n., i;C!t 1. , iitj/ ni. 1- i(uluiulIc
'per , V. (I.
of clii uur till. hersenmerg II.

chy me ,

[Anat.]

[Phti III. ]

Tot moes of

1/ ii ,:iututi/ . •-- IdI peux.

eiiue, (/u'j. 17t:it, ui /!Jt//!/liJ, lul tutu//c tij gelei
i/eli? i/f/I: Ijjvift utic h/i//u if i,t•iJ - IuJpognie, [
I Anat. I Leer I htu1 ut tu:ui/l/ en Ot/lhtI/k!/li / /f/
van 't hersenmerg. --- Pu l po ire, in. [ Pbai, in. 1
S/h//I / I ni. 1//I he t maken van u/uP/c of ti/i.
J J upo/.* , thu. iPitttu uh. i/il iii s of it Ii 'l ttujti
zelfstandigheid f - ) uijboiae. t!(Ij. I PIt;tirn.
IitIcuuuitttt I- uit plantenmoes bereid /uui/i/!ll n.
Pul queg 1. Iitul/tt!Iltti/tl/ drank in . uit het 5(1)1
V(iti den amerikaanschen It/lat/t. P 1 1 q u
u;(:,;/eur. tr i ce, (uuI. ItuuutI. tik ke nd . —
[ • t. ;t; it itt t- of ttfs tut!uil. rn P. kloppertje it., een Iuttct'- ofhoutkever, I;;. t( IiIuit((1
fl/it/I.! ft//I/li'! 'I ru lul I' . - se. (tij.
kloppende ijIti f. ---: è 1 i)inu ii
sitiHit of Palsatile g I. rBot . J , Z. V. a. COQUE5l1Iti(bU F. 1411/liLOURDE, 1Sch-ILt(!1.
ft/It/f f. /1 kloppen .. -- [M/d.1 11 , 1 l!u/:IItii slaan,
inz. (/1/t de iiIItt/Itu'u ((t/t /1//t pols, /1/1.1 (t 1 i e 1.:
uji [('.
oo k(I (. in/uh/t t pulsati ve,
I h .. I Trillende bewe ging, trilling f . (Ii i t/, '(it/t ii! i(Iu' vloeistoffen . Iuu1ohe , ûtJ. tliihiI
PItn . J Klopping, llI ll Iut(j voortbren g end, 1 1 t' 1 s
lit!.
Polsilo g e, I'di.ih44t(It. ut.[Mud.] J'n!.- i
11n11t1/f//u// lt
ti .
werklui(, . -- '4!& ;tu tie. f.iIul. I iut,/111!/ju/t f. op (1/' U//it:ut///iitl/
Vilut den pols gegrond. - Pulsinaancien ,
uh.nère.
tttlj. ilit voor spelling I/u1//////(1. _-_
Z. PULSILOGE. — [PIJ 'TSJ Toestel ni . lit aanwijzing
i/i
u
hr/li It u,//t!./it!JI1' verdamping
f luchtledige.
it'!
/liltfl t.
[Pity .] Voortplanting (i / gol1
veil/krachtige th u t is(fl/.
vende beweging i n e ene veérkrachtige
Pultaéé,'e, adj. I hui. F /t 1 /1 7/t 1/
C. 11ti• [[Bot.
Botj 31e t tuu/ 1/ik!l: slof
!ctIt1'l. -- - ti?1iIur1tter. (u/f. it. I . tu . I )i€lu ui
I
E/- • rot.i1.c uit It/t/t//t dieren , die z ich r
I
ctu/ rollen , stofwentelaars in. pl. --e//Hee. 1. [Bot.] Ill bede kt zijn met /////!tt.!/lji/
tft//. 'u'iéiin. Pt. F ..ttul.F Meelbuskruid
- (Ç/(/j/!!/(//1 11. Stofregen (It., in z. lit watervallen„ I'ru1iiut t'/11. - -I.
P11/ /1/i l/tak.iu(,I, het veranderen een zelfstandigheid

//'urne

in poeder,

puiverisdtie f. - Pulvériser,
V. (1. Tot poeder maken, in sb f veranderen, p u IverisiJren. - (fain.) Si tu ie te tais, je te
pulvthise, zoo ge niet zwijgt, vermaal Ik u tot

stof. - Ii a pulvérîsé eet argument, hij heeft dat
bewij volkomen wederlegd, te niet gedaan. - SE
PULVERJSEII, V. pr . Tot poeder qebragt worden. Het part. pass» is ook adj.: Drogue pulvirisie,
tot poeder gemaakte droogerij t. - Pulvéri
seur , ff1. Fijninaker ( van verfstoffen , drooqerijen, ens.). - Pulvéral, in. [Phaim.] Arisenijpoeder ti. -- Pulvérolé, m. [P1/aria.] Tot
poeder qebragte stof 1., poeder n - Pulvérulateur, adj. ni., z. v. a. PULVERATETJR. - Pulvérulent, e, adj. Met stof, met poeder of titel
een poederachtig dons bedekt, bepoederd, bestoven.

- Ligt tot stof of poeder te maken.
Pulvinar of Pulvivaire, M. [Ant. rorn.J
Kussen of bed fl., waarop de beelden der goden bij

de offer-maaltijden rondom eenen bereiden disc/t geplaatst waren, pulvindrium n. - Pulviné,
e, Pulvinifoinue, adj. Kussenvorinig.
Pulvisculaire, adj. Zeer //jnkorrelig: Grits
p-I zeer fijnkorrelige bik- of zandsteen in.

Puma, in. [H. n.], Z. CON(iuAR.
Puniieif, in. Teekenkarton it.
Pnuiieîforwe, adj. Puimsteenvormig.
Pumicin, m. Palmolie t. (ttuile de Smnégal).
Purnicite, Punilte, f. [Miutiir.] Puimsteen in.
Pnuiiqueux, euse, adj. [Minitr.] Puiossteett-

ac/dig.

Puiiais, e, wij. Uit den neus stinken». Als subst. Un p-, een stinkneus in.
Punaise, l. [H. a.] [Veeg-, wandluis t. (Loc. pop. et prov.) Avoir Ie ventre plat comme
une p-, eene ledige maag hebben. C'est une p - ,
't is een walgelijk voorwerp.-- (fig. et font.) [Mi].]
Kleinste gesp t. - Spijicertje n. waarmede ingenicurs e. a. hunne planteekening vastleggen.
Punaisie, t. [M e d.] Stank m. uit den neus;
Z. V. a. OZÈNE.
Punch, in. ( pr. ponclse) Ponsch, punch in.,
cciie algemeen bekende drank.
Puni, e, mij. (cii part. passe von punir): Cdmine! p-, gestrafte boosdoener in. - (fig. ei fain.)
Le voilà bien p-, daar staat hij nu leeljjk te kijken. atm p- par oh loo a pédA, verlies en verdriet oogsten, waar men winst en vermaak gezaaid
had; loon naar werken krijgen.
Punique, adj. Kartltaagsch, p un is c It. -

[H. anc.j Guerre p-s , ptenische oorlogen, drie
beroemde oorlogen tussciten Rome en KarPiago
(van 261 tot 11 6 vóór Chr.). - (iron.) Fol p-, puniscite trouw, kwade trouw, woordschending 1.
Punir, v. a. Stra/fen, bestraffen: P- les mic hants, le crime, de boosdoeners de misdaad straffen. Je puniral Foutrage, ik zal den boon straf/en.
vergelden. - Dien le ponira, Got! zal hete stra/fen.
- (absol.) Qui puriit uien a bien moms it p- wie
naar behooren straft, behoeft veel minder te straf[en. - SE PUNIR, V. p r. Zich stro//en. - Gestraft
worden. - Elkander straffen. - Punissable,
(van personen cit zaken) Strafwaardig, strafbaar:
Action p-, strafwaardige cloud f. Vous ittes ,
gtj zijt strafbaar. - S Punisseur, in. Straffer in.
- Ook als (tij. in . Le glaive p- pend lui ta tête,
het straffende zwaard hangt u boven 't hoofd.
Punition, t. Straf, bestraffing I. P- exemplaire,
corporelie, voorbeeldige, ligchameljke straf. P- divine, liumaine, goddelijke, menscheljjkestraf. C'est
one p- de Dieu, du del, dat is ccce straf van den
hemel, van God.
Patpaler, V. tt., Z. PUPTJLER. - Pupe, 1.
[F!. n. ] Volksnaam van den hop (Ituppe). - Elvortnige pop t. der stofvleugelige inseten.
Pupillaire, adj. (pr. pu -pil -laire) [Jur.] Wee of onmondigen, minderjarigen betreffend: Biens
p -s i goederen van minderjarigen. - [Anat.] De
pupil of den oogappel betreffend, daartoe behoorend.
- Membrane p-, oogappelvlies n. (dat bij de
vrucht den oo g appel bedekt). - P4lplllarité,t.
[Jur.1 Tij/t in. der onmondigheid of ntinderjartgItei(l; -- hoedanigheid van pupil, minderjarigheid t
Pupille, in. et t. Minderjarige , onmondtge
kind, dat zijn' vader of moeder, of beide, verloren
heeft, pupil in. en f. - (bijuitbreiding) Kind n.,
met betrekking tot zijn' opvoeder of leermeester,
kweelceling rn en t. - [Fl. ie F r ance] P-s tie 11a

zen

PTJPIL +

--

garde impériale, pupillen der keizerlijke garde,
een korps onder Napoleon 1. meest uit vreemdelingen gevormd. — Ook als adj.: Dieu, protecteur des
roes p-s, God, de beschermer der onmondige koningen. — PUPILLE, f. ] Anat.] Oogappel m. of
pup i 1 f. (in het dagelijksch leven prunelle geheeten). — Puupillé, e, adj., z. v. a. OCELLE.
C Ptupiller, V. n. Schreeuwen (van den paauw).
Pupion, m. [Agric.] Zijwaarts uitspruitsel n.
van 't graan.
Pupipare, adj., ook subst. m. Nimf- of popbarend (van sommige insecten).
Pupitre, m. Lessenaar m. P- a écrire, á dessiner, schrijf-, teekenlessenaar. P- à musique, d'orcbestre, d'église, muzijk-, orkest-, kerklessenaar.
Pupivore of Paapophage, adj. [H. n.1 Popof nimfetend (van vliesvleugelige insecten, die aan
insecten poppen leven). — .els subst. nl.-vankelij
Popverslinder, popvreter m.
Pupue, f. , Puput , Pimpuut , m. [H. n.]
Hop m. (huppe). — Puyuler, V. n. Schreeuwen
(van den hop) .
Pur, e, adj. Zuiver, onvermengd, onvervalscht,
helder, klaar, rein; — onbevlekt, onbezoedeld. De
lor p-, zuiver, onvermengd goud. De 1'eau p-e,
zuiver, helder, klaar water. Du laic p-, zuivere,
onvervalschte melk f. — (fig.) Bonbeur p-, zuiver,
onvermengd, ongestoord geluk n. Vie p-e, zuiver,
onbevlekt leven n. Réputation p-e, onbevlekte, ongeschonden naam m. P- dun crime, zuiver van, onschuldig aan eene misdaad. — Coeui p-, rein,
onbedorven hart n. — Le ciel est p-, de hemel is
klaar, helder, onbewolkt. — Zuiver, rein, eerlijk,
braaf, regtschapen; onschuldig, eerbaar, kuisch.
Maitre du trésor public, it resta toujours p-, hoewel meester van de schatkist, bleef hij steeds eer
Vierge p-e, reine, kuiscue maagd f. Annitié-lijk.
p-e , zuivere , onbaatzuchtige vriendschap f. —
[Litt., Beaux arts] Zuiver , net, naauwkeurig,
juist: Style p-, zuivere stijl m. Cet écrivain est
très-pur, die schrijver is zeer zuiver (van taal, van
stijl). Dessin p-, zuivere, nette, juiste teekeninq f.
Chant p- , zuivere zang m. Voix p-e , zuivere
stem f. Danse p-e et régulière, nette en regelma
dans m. — Pur wordt ook als eene soort van-tige
aanvulsel en verkorting gebruikt in den zin van:
niets dan, bloot, enkel, louter, p u u r (en dan staat
het doorgaans vóór het subst.) : C'est la p-e jalousie qui Ie fait parler ainsi, 't is loutere, pure, jaloezij, die hem dus doet spreken. — Somtijds in
dien zin nog versterkt door tout : Vous nee donnez
sela pour du vin ; eest du vinaigre tout p-, gij
geeft mi dat voor wijn; 't is niet meer of minder
dan azijn. -- Mathématiques p-s, z. 'MATIIEMATIQIJE. — [ Théol.] L'état de p-e nature, de zuivere
natnursta.at, Adams toestand vóór de zonde; —
(bij uitbreiding) de toestand van den mensch vóór
alle beschaving. — ( fain.) Naaktheid: I1 était en
état de p-e nature, hij ?tons moedernaakt. — [Bias.]
Effen (z. V. a. PLEIN): D'azur p-, een effen blaauw
schild. — [Prat.] Promesse p-e et simple, onvoora Pun ET à PLEIN, loc.
waardelijke belofte f.
adv. Geheel en al, ten volle: I1 fut alssous a p- et P
hij
werd
volkomen
vrij
gesproken. -- EN PURE
plein,
PERTE, Z. PETTE. — PITH m.: Les p-s, de ware geloovigen. — Vous avez pril le p-, la crème du fait, gij
hebt het zuivere, den room van de melk genomen.
Pm-aqua, m. [14. n.] , z. V. a. C,yMN ®TE électrique; — ook een elektrische visch in Brazilië.
Puresu, n1. [Tech.] Het bloote of onoverdekte
gedeelte van de gelegde le?jen of dakpannen.
Purée, f. [Cuffs.] Soep f. van fijn gemaakte en
door de teems gedrukte erwten, en bij uitbreiding
ook van andere moeskruiden, p u r é e f. P- aus
pois, erwtensoep, (pop,) snert f. P- de choux, de
pomples, purée van kool, van appelen. — ( Loc.
prov ) Préférer la p- aux pois, meer van den wijn
dan van de druiven houden.
PureInent, adv. Op zuivere wi ze, zuiver, enz.
(z. Pun). Vivre p-, eert zuiver, onbevlekt, kuisch
leven leiden. Écrire p-, zuiver schrijven. Parley
p- une langue, eene taal zuivel' spreken. -- P- par
plaisir, par passe-temps, louter, enkel uit vermaak,
uit tijdverdrijf. — P- et siniplement, zonder roos'beding, zonder eenige voorwaarde. — (faIn.) Je
suis venu p- et simpiement pour vous vole, ik ben
enkel en alleen gekomen om u te zien.
Purer, V. a. [liras.] Afeehuimen.
—
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Pureté, f. Zuiverheid, onvermengdheid, onvervalschtheid; helderheid, klaarheid, reinheid; onbevlektheid; kuischheid, eerbaarheid f. La p- de l'eau,
de fair, de zuiverheid, helderheid van 't water,
van de lucht. — La p- des moeurs, de zuiverheid,
reinheid der zeden. — Cette jeune fille a fait
voeu de p-, dat meisje heeft gelofte van kuischheid
gedaan. Des propos qui blessent la p-, gesprekken,
die de eerbaarheid kwetsen. — La p- du manage,
des sacrements, de zuiverheid, heiligheid des huwelijks, der sacramenten. — La p- de style, de
langage, de zuiverheid, netheid van stijl, van taal.
Cet ecrivain est d'une grande p-, die schrijver
heeft een' zeer zuiveren, gekuischten stijl. Ce chant
est d'une très- grande p-, die zang is hoogst zuiver.
Ptirette, f. [Minér.] Zwart, ijzer- en titanium houdend zand aan den zeeoever. — Strooizand n.
(over 't schrift).
Purgatif', ive, adj. Buikzuiverend, afvoerend:
Remède p-, of als subst. PURGATIF, m. buikzuiverend middel , purgeermiddel n. , p u r g a t i e f.
-- Purgation, f. Buikzuivering f.; ook z. v. a.
PURGATIF m. Prendre une douce p-, eene zachte
buikzuivering nemen. P-s rnenstruelles, maand stonden in. pll. (menstrues). -- [Anc. jur.] P- canonique, zuivering door eenen eed voor den geestelijken regter van eene ten laste gelegde misdaad.
P- vulgaire, of enkel P-, zui.vering door't ordaliuln
(z. ORIiALIE). — [Anc. chum.] Loutering f. der
metalen. — Purgatoire, m. [Cath.] Vagevuur n.:
Prier pour les times an p-, voor de zielen in 't
vagevuur bidden. — (/1g. et fain.) Faire son pen ce monde, veel kruis in deze wereld hebben,
veel neoeten uitstaan. — (Loc. prov.) Le feu (lu
p- fait bouillir la marmite des moines, met het
vagevuur koken de monniken hun' pot: het va
bezorgt de monniken een goed leven. —-gevur
Ook als adj. in: Mois p-, zuiveringsmaand f., Februarij (als wordende in die maand het burgerlijk
jaar van de begane tijdrekenfouten gezuiverd). —
Purgatorlé, e, adj. In 't vagevuur gelouterd
wordend. — .els subst. m. en f. he in 't vagevuur
gelouterde, hij of zij, die in 't vagevuur is. —
t Purge, f. [Méd.] Buikzuivering; buikzuiverend
middel n. — [Corn.] Ontsmetting der van ver
plaatsen komende goederen. — [Prat.] Vrij--dachte
making, afdoening f. van hypotheek. — Purge, e,
adj. (en part. passé van purger): Malade p-, zieke,
dien men heeft laten purgéren. Bas ventre p-, ge
ontlaste onderbuik m.— iirgement, ni.-zuiverd,
[Méd.] Het afvoeren, zuiveren. — [Prat.] , z. v. a.
PURGE. — Purgeoir, m. Reinigingsbak m. voor
eene waterleiding; zandkom f. om 't fonteinwater
te zuiveren.
Fnrger, v. a. Zuiveren, reinigen, inz. het inwendig ligchaam, den buik of ook andere deden
zuiveren, afvoeren, p u r ge' r e n. P- Ie bas-ventre,
l'estorac, la poitnine, den onderbuik, (ie maag,
de borst zuiveren. P- un nalade, een' zieke laten
purgeren, buikzuiverende middelen doen gebruiken.
— (lig.) P- la mélancolie, de droefgeestigheid verdrijven. — P- le sucre, une liqueur, de suiker,
eenen drank zuiveren. P- Ie pays de voleurs, het
land van dieren zuiveren. — P- sa conscience,
zijn geweten zuiveren, zijne schuld bekennen; biechten. P- son esprit d'erreurs, zijnen geest van dwalingen zuiveren. -- P- une langue, eene taal zulveren. — P- son biera, zijn goed vrij, onbezwaard
maken. — [Jur.] P- les hypotllèques, P- un immeuble, of ook enkel P-, een onroerend goed van.
de daarop lastende hypotheken of kustingen bevrijden, de hypotheken zuiveren. P- le défaut, zich
tegen eerie uitspraak wegens een vergrijp regtvaardigen. P- la conturace, of enkel P-, z. CONTUMACE. — [Constr.] P- le Bois d'aubier, het
hout van spint zaaiveren. — [liar.] P- Ie vaisseau.
du vieux brai et goudrun, het schip afschrappen.
— Als v. n.: Ce médecin n'aime pas p-, die gei
neesheer is geen vriend van purgeren., van purgatiën voor te schrgven. Ce medicament purge
tout doucemnent, dat middel voert zeer zacht af.
— SE PURGER, v . l)r. Een purgeermiddel, innemen.
— (dig) Zich zuiveren; zich regtvaardieen. -- Gezuiverd worden of kunnenworden. — [Jur.] Ontlast, gezuiverd worden (van hypotheek).
urgerie, f. [Baffin.] Plaats f., waar men de
gevulde suikervormen nederzet, om er de melasse
of suikerzeiroo r te laten uit druipen.

1524

PURIFICATION

PYGARGTJE.

Pur ific ation, f. Zuivering, reiniging, loutering, pur ificdte. La p- des imtaux, de zuivering, loutering der metalen. La p- des humeurs,
de zuivering der vochten. Ce reniède est bon pour
la p- du sang, dit is een goed bloedzuiverend midde!. - [Cath.] La p- de la sainte Vierge, de
zuivering der heilige Maagd, Maria-reiniging f.,
liet feest van haren tempelgang na hare bevalling.
P-, dat gedeelte der mis, waarbij de priester, na
de communie, wijn in den kelk neemt om dien te
zuiveren, purificatie f. -- [H. jud.] P-s ldgales, wettelijke, door Mozes' wet voorgeschreven
reinigingen 1. p1. - Pniifieatoire, in. [Liturg.]
Handdoek m., waarmede de priester na de dienst
den kelk uitwischt en de handen afveegt.
Purifier, V. a. Zuiveren, reinigen, imiteren.
P- l'ait, de lucht zuiveren. Cela purifle le sang,
dat zuivert het bloed. - (fig.) P- le style, la
langue, den stijl, de taal zuiveren. P- le coeur,
het hart reinigen. .-- SE PURIFIER, V. pr. Gezuiverd
of zuiver worden; zich zuiveren, zich reinigen:
Lair se puiifie par Ie vent, par le ten, de lucht
wordt gezuiverd door den wind, door het vuur. [Rel. jud.] Les femmes étaient obligées hailer so
p nu temple aprbs leuis couches, de vrouwen
waren eeepiigt in den tempel te gaan na hare beveiling, om zich te reinigen.
Purifoime, adj. [Mtht] Ettervorsnig, naar
dier gelijkend: Matière p-, etterachtige stof I.
P u rim, m. [Rel. jud.] Feest, dat de joden tot
aandenken van den hun door Haman toegedachten
ondergang in Maart vieren, purim, purisnsfeest n.
Pui in, rn. [Agric.] Mestgier Is.
Purisine, rn. Taaizuivering; overdreven taalkieschheid, groote zucht tot taalzuivering; taalvitterij, purismus n. - Pni-iste, ni. Taalzuiceraur; taal-, woordenz'iflerof -vittcr, jj u ns t in.
Pfll-it&tin, In., -e, adj. [H. rel.] Strenge pres
byteriaan in., presbyteriaansche f. (z. PRESBYTÉBIEN) , p u r i t e i n, reingeloovige in. en t. - (hij
uitbreiding) Iemand, die in de zedeleer, in de taalkunde, ook in de staal/einde zeer strenge beginselen
voorstaat. - Ook als adj.: La secte me, het puriteinsche kerkgenootschap. - La gauche p- se
leva en masse, de puriteinsche linkerzijde (der
staatsvergadering) stond als één man op. -( fig.)
Mice p-c , al te stijve en eenvoudige kleedij f. PflIitiIfliSIfle, III. Leer I. der puriteinen; gezamenlijke puriteinen in. p1. - ( fig.) Overdreven
gestrengheid van beginselen, p a r t t a ni s in a s is.
Piii'on, eis. [ Agiic, ] Gezuiverde hui, wei f.
Purat, in. [Agrie.] Mestgierput in., vergaâr
bak voor de mestgier (punts).
Piirpiiiicé, e, adj. Ligt pürperkleurig. PURPURACES, in. p1. [H. ii.] Purperslaksoorten 1.
Pl. - Jnrpssi-ate , In. [Chim.] Purperzuur
zoal n. - Pnrpuril'ère, adj [H. n.] Purperverte voortbrengend.— PURPURIF'EIIES, n. pt. Z. V. 0.
PURPIJBACES. - Pui-piu-in, e, adj. Naar pur
perkleur gelijkend, purperaclitig. purperkleurig:
Joues p-es, purperk l eurige wangen t. pt. - Pnr
-

-

-

-

-

puiltie, t. [Chini.] Krappurper; kraprood n. Gemalen brons is., dat enen als vernis opbrengt. -

Pui-piiilqiie, wij. [Chum.] : Acide p-, purperzuur. - Piirpnrite, t. [H. is.] Versteende pur perslak T., purpzeríetm.
Purulence, t. (-Med.] Etterige gesteldheid;
ettering t. - Purulent, e, adj. Etterig, van
tien aard des etters: Cnachats p-c, etterige (luimen t. P 1
Pus, In. [Mdd.] Etter in. P- iouable, goedaardige etter in.
PilsillaHinie , adj. Kleinmoedig, versaagd,
bioode, bloohartig, laf hartig: Homme, Caractène
ii-, blooliartig man m., karakter n. - Ook als
subst.: tin p-, een bloohartiqe. - PiisHaniniement, adv. Op bioohartige wijze. - Pushlaninuité , t. Kleinmoedigheid, bloohartigiseid, versaagdheid, laf hartigheid t. La p- ne pent so pardennen qu'aux femmes, de bloohartigheici lean alleen
aan de vrouwen vergeven worden.
Puisihihilore, adj. [Bot.] Met kleine bloemen.
Pustule, f. [IPPU.] Etterpuistje n. P- maligne,
kwaadaardige puist, pestbuil f. P- syphilitique,
venérieclie puist. - Pustulé , e, ad'j. Met etterpuisten bedekt. - Ook als subst.: Un p-, iemand,
die vol vuisten is. - Pustuleux, ense, a(j. De
puisten betreffend, puistig; van puisten vergezeld.

± Fist, e, wij. Schandelijk, ontuchtig. - Putage, in. (bas.), z. v. a. PUTAMSME. - Putain, 1.
(bas) Hoer t.; - vrouw f. of meisje n. van slechte

zeden.

Pntaminées, t. pl. [Bot.] Gewassen n. p!
welker vrucht cciie harde schil heeft.
Putaniscr, v. a. (bas.) Hoerejagen , bij de hoeren loopen. - Puttanisme, n. (bas) 1loereleven;
hoerebedrijf; omgang in. met hoeren. - Putas-

ser, 'v. n. (bas), z. v. a. PIJTAMSER. - L'iitas -

s rie, t. (bas) Het hoerejagen; hoereleven. - Putassier, ière, adj. (bas) De hoeren betreffend:

e

Vie p-imre, hoereieven n. - PUTASSIER, fl1. (bas)
Hoerentooper in.
Putatif, ive, adj. Vermeend, ven/ceerdelijic ge-

houden voor: [Jun.] Pene p-, vermeende nader.
Illaniage p., vermeend huwelijk, te goeder trouw
gesloten, maar ongeldig huwelijk n. - P5itativernent, adv. Onderstellendeswijs, naar men
meent, volgens gedachte.

4- Putéal, e, adj.: Eau p-c, puiwater n.
-I-. Putide, adj. Stinkend; besmet, ongezond: Lieu
p-, besmette plaats t. - Puller, in. [Bot.] Druifkerse- of tsoskerseboons in. - z. ci. a. PlITASSIER.
Putine, t .Hoertje n., jonge, kleine hoer 1.
Pistols, in. [H. n.] Running in. - Bont a ,
van den banning. - Penseel n. van bunsinyhoar.

Putput, in., Z. PUPUE.
Putrédinaire, in. [Didact.] A anhanger van

de leer, dat zékere diertjes uit rottende sloffe n geboren worden. - Putréfactif, ive, acij. Verrotting opwekkend of bevorderend.. -- Puti-éfaetion, t. Verrotting, ontbinding t., bederf is.: La
p- st le signe le plus certain de sa mort, de verrottissg is het zekerste teekem van den dood. Corps tombé en p-, ontbonden, verrot ligchaam n.
- Putrétait, C, adj. Verrol, ouslbossden, bedor
ven. (Men zegt liever PUTRÉFIE.)
Psitré fi er, v. a. Doen rotten of verrotten, tot
verrotting of ontbinding brengen, doen vergaan:
Lair putnifle napidement les cadavies, de tue/it
doet de lijken snel tot ontbinding overgaan. - SE
PUTREFIER, V. pr. Verrotten, zich ontbinden, veegaass: Les enhances gelés se putnifient rapidemeist,
bevroren lijken gaan snel tot ontbinding over. Het part. passé is ook adj. : Matidres putréfiées,
verrotte. vergane stoffen t. p1. Sang putnétié, bedorven bloed n. - Putrelliné, e, mij. [H. us.]
Op rottende voorwerpen levend. - - Putres
cent, e, adj. Tot verrotting overgaand, aanvan kelijk verrottend. - Putreseible, adj. Voor
verrotting vatdaar, snel meer of minder speed tot
ontbinding overgaand. - Patride, adj. Rot, veerot, bedorven; rottig, tot verrotting geneigd: [Méd.]
Humeur p-, bedorven vocht is: Fièvre p-, rotkoorts t. (fièvre adynamique). Suppuration p-,
stinkende verettering f. Odeur p-, rotstank in.,
-

rotlucht f. - [Chin.] Fermentation p-, rottende
gisting t. - Patridité, f. [MOd.] Verrollissgs
toestand in., rotheid f. ; ook z. v. a. PUTREFACTION.
.-- Putrilage, rn [MPh.] Half vloeibare, brij
achtige stof, die zich bij sommige kankeraclitige
kwalen van de aangetaste deden afscheidt. - Putrivore, adj. [H. a.] Os verrotte stoffen, azend.
Puiy, in. [Géogr.] Berg, piek in.; bergketen t.

-

-

Pyenite, in. [Minér.] Slangsteen, schorlachtsge
berg!, soort van topaas in. - Pyctuocarpe, adj.
[Bot.] Met buikige, gezwollen vrucht. - Fycnogone, in. [i-I. n,], z. v. a. POLYGONOTE. - Pyc.
nophyHe, adj. [Bot.] Breed- eis dikbladerig. Pycuostyle, adj. [Arch.] : Edifi ce p-, of als subst.
PYGNOSTYLE. fl1. Dichtzuilig gebouw is., gebouw
met digt bijeen geplaatste zuilen. - Pycnotique,
adj. [Mid.] Verdikkend, vochtverdikkend: Rerné
les p-s, of ale subst. PYCNOTIQIJES, M. p1. Verdikmiddelen, p p k a O t i k a ij. p1.
s
kende genee
re, in. [Phys.] Werktuig ons de
Pyézomèt
zansenpersbaarheid eener vloeistof te bepalen, P Yez a m e t e r fl1. - Pyézoniétrie, fGebruik is. des
pyezometers. - Leer f. van de bepaling der zaaien
per.sbaorheid van vloeistof/en. - Pyézounétrique, adj. Den pyezosneter of de pyezometrie betre/fessd, pyezomeitrisch.
Pyargite, t. [H. n. anc ] Wit gevlekte adelaarsteen in - Pygargue, adj. Met witten staart
(van vogels). - Met cciie witte vlek aan den staartwortel (vase zoogdieren). - PYGARGIJE, in. Zeearend in. (Price-os, orfraie); - ook z. v. a. JEAN-

-

PYQNEES

PYROL1GNETJX.
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(Ei' staat in voce bij vergissing Jean- rondom eene van hare ordinaten, pyransidolde t.
Pyi'aphrolithe, 1. [Minér.] Een uit plantenhars en aardhars bestaand gesteente in bruinkoolgebergte, resiniet, retiniet, pyraphrolíth in.
volkje in Thraeie (a. a. in Ethiopia, of Ook in InPyraster, m. (pr. —tère) [Bot.] Wilde pere
die) , dat uit dwergen van een voet lengte bestond. boom m.
- Pygmée, in. et t. (fau t.) Dwerg m., dwergin f.,
Pyrauste, in. {H. a], z. v. a. PYJiOLE.
zeer kleine man or vrouw. - Onbeduidend, nietig,
Pyi'élaïne, f. [Chin.] Overgehaalde olie t.
onverdienstelijk rnensch n. - Ook als adj. gebruikt:
Pyrénaeées, t. pl [Bot.] Steenkernplanten t.
La nation p-, het pygrnwen-volkje. - [H. n.], z. v. a. p1. - Pyrène, t. Steenkern t.
CHIMPANZÉ. - PygrnéeH, ne, adj. Tot het
Pyrénéen , ne, or Pyrénaiqne, adj.
volkje der Pygrncoen behoorend. - ( fig. et ram.) [Géogr. ] Tot de Pyreneen behoorend, pyreDwergachtig, zeer klein; nietig, onbeduidend, p y gneïscls. - Pyrénélte, F. [Minér. ] Zwart grafl1O? isch.
naat n. der Pyreneen.
Fylône, in. [Arch. anc.] Groot portaal n. aan
Pyrénolde, adj. [Bot.] Steenkernvormig. [Anat.] Tandvormig uitsteeksel n. van den tweede egyptische tempels, p y 1 o o n in.
Pylore, ni. [Anat.] Poortier, portier, bene- den halswervel.
denste inondder maag, waar hij in den twaalfvinPyrèthre, in. [Bot.] Bertramkruid n., kwijlgerigen darm overgaat, ylOrus rn. - Pylo- wortel 111. (racine salivaire).
riqte, adj. Den poortier betreffend: Orifice p-,
Pyrétienna, in. (pr. —kome) [Mid.] Koortsverdrijvend middel n.
poortiermond M.
Pyocélie, f. j Mid.] Etterbuik m., verzameling
Pyrétine, t. [Cilirn.] Brandhars t. en II.
van etter in de buikholte. - Pyocéliqite, adj.
Pyrétique, adj. [Med.] Den koortsaanval beDen etterbuik betreffend, p yo cce lis c Is. - Pyo
treffend. - Koortsverdrjven.d (tébrituge). - Pyehézie, f. Elterbuikloop, etterafgang m. - Pyo
rétotogie, t. Koortsleer, verhandeling over de
iii. Etterzak ni. - Pyogénle, f. [MthLj-cyste,
koortsen. - Pyrétologique, adj. De koortsleer
Ettervorming, py 0 g dn e si s f. - Pyogénique, betreffend., p y re t o I O g i s c h.. - Pyrétologiste
adj. Ettervormend. - Pyohérnie, f. Toestand in. or Pyrétologne, in. Koortskenner; schrijver
van het met etter vermengde bloed. Pyoinèse, f. eener koortsleer, p y r e t o lo o p in. (val M .
Etterbraking, pyOnsesis f. - Pyornètre, ni.
Pyrexie, t. [Mid.] Koortsziekte t.; koortsaanVerzameling f. van etter in de baarmoeder. - PyoPyridion, in. [Bot.] Peervormige vrucht f. phthalniie, t. Etteroog ii. - Fyopianie, t. Pyrifère, adj. Peervormige vruchten dragend.
Elte'rverdoling or verzakking t. - Pyoptysie, t. - Pyriforme, adi. Peervormig.
Lozing t. van etterfluimen. - Pyoirhagie,
Pyrigène, adj. Van den aard des vuurs.
Pyorrhée, t. Sterke etterafscheiding t. uit eene
Pyrilanipe, in. [H. is.] Glimworm in. (ver
luisant)
.
zweer; - etterachtige buikloop m. - Pyose, 1.
[Méd.] Bestendige oogettering t., etteroog a. Pyrique, adj. Het vuur betreffend. - [Phys.]
Pyothorax, rn. Etterborst t. - Pyonique, m., Spectacle y- or Jeux p-s chineesch doorschijnvuurwerk a.
Z. PYULQITE.
Pyracanthe, adj. [Bot.] Met gele dorens or
Pyrite, I. [Chirn.] (eig. vuursteen) Natuurlijke
stekels. - Als subst. in., z v. a. BUISSON ardent.
verbinding van zwavel met een metaal, inz. met
Pyrale, t. Licht- or vuurzoeker m., een star- ijzer, gewoonlijk als kleine, goudgele, metaalglanvleugelige nachtvlinder; - bladroller m. (insect, zige kristallen voorkomend, zwavelkies a., p y
dat (le bladeren oprolt om zich daarin te verbergen. r iel in. P- de ter, ijzerkies, kaltegoud, overzwaPyrarne, m. [H. n.] Kortharig boiogndz
er vel-ijzer n. P- de cuivre, P- cuivreuse, koperkies.
handje ii.; ent'elsche kwartelhond m.
P- arsenicale, arsenik-kies. - Pyriteux, ease,
Pyramidal, e, adj. .S'pitszuilig , pyramide- adj. Kiezelachtig, kiezelhoudend. - Pyritiser,
vormig, pyr a mid a a l : Peupliers pyrainidaux, v. a. [Chim.] In zwavelkies veranderen, tot zwapyramide-vormige populieren in. p1. - (fig.) Zeer velkies maken. - Pyritologie, t. [Minér.] Begroot, kolossaal, verbazend: Un succès p-, een ver- schrjving f. der kiezelsoorten. - Pyritologiste of
bazende voorspoed, buitengemeene bijval in. (liet Pyiitologue, m. Kenner, beschrijver der kiewoord wordt in dezen fig. zin vaak misbruikt.) - zelsoorlen, pyritoloog.
Pyrobalistique, adj. [Mil.] Door vuur in
[Math.] Figure p-e, figuur, die eene pyramide
voorstelt, pyramidale figuur t. - Nomlire pyra- beweging gebragt or voortgeworpen: Armes p-c,
werpqeschut n. vuurwapenen apI. --(Alssubst. genTuidaux, INomPres premiers pyraniidaux, pyra
, enkelvoudige pyramidaal- getallen (die-midal bruikt men liever IIALLSTIQIJE). - Pyroboiai
men uit de achtervolgende sommen van de reeks re, m. [Ant.] Vuurpijlwerper , vuurpijischutter in.
der driehoekige getallen 1, 3, 6, 10, 15, 21 enz. - Pyrobole, in. [Ant.] Vuurgeschut, vuurverkrijgt, namelijk 1, s, 10, 2 0 , 3, 56 enz.). - tuig II. - Pyrobolélogie of Pyrohologie, f.
[Anat. Os p-, Z. CUNEIFORME. Muscle p- du nez,
[Didact.] Vuurwerkerskunst t. (Men zegt ook, en
de l'abdomen, de Ia cuisse, driehoekige neusspier, liever, pyrotechnie en pyrologie). - Pyrobobuikspier, dijspier t. - PYTIAMIDALE, f. [Bot.] Py- liste, in. Vuurwerker in.
Pyroeète, in. [Minér.] Vulkanisch ijzer ii.
ramide-vormig klokje (campanule), boschklokje n.
- Pyramide, f. [Géoni. ] Spitszuil f., ligchaam,
Pyroehiinie, t. [Churn.] Leer f. van het vuur.
dat eenen drie- or veelhoek tot basis keert en door
Pyroehue, t. [H. a.] Vuurkever in.
drie or meer driehoekige zijvlakken, die in één
Pyi-ocitrate , in. [Chiin.] Brandig citroentopvunt zamenkomen, ingesloten is, pyramidet. zuur zout a. - Pyrocitrique, adj. [Chum.]:
P.. triangulaire, quadrangulaire, pentagonale, drie-, Acide p-, brandig citroenzuur a., een door drooge
vier-, veelhoekige pyramide P- trpnquée, geknotte overhaling van 't citroenzuur verkregen zuur.
pyramide. - [Ant.] Les p-s dEgypte, de pyraPyroeorax, in. [F!. n.] Roodbekkige raar t.
miden, graf- of tijdnaalden van Egypte. [Anat.]
Pyrodrnalithe, in., z. v. a. PYROSMALITHE.
Beenige kleine verhevenheid 1. in de trommeiholle,
Pyrodulie, f., z. v. a. PYIIOLATP,IE.
waaraan de stijgbeugelspier is vas tgehecht; -- verPyroga ll ate, m. [Chim.] Brandig galnotenhevenheid van het ruggemerg. - [Tech.] Goud- zuur zout a. - Pyrogallique, adj. [Churn.]:
draadtrekkerspriem m. - T47 erktuig des handschoen- Acide Ii-, brasid.ig galnoten zuur n.
makers om *'handschoenen le rekken. - EN PYIIA
Pyrogène, in. [GéoI.]: Terrain p., vulkaniMIDE, toe. adv. Als eene pyramide, pyramide-vormiq sche grond in. - Pyrogéné, e, adj. [Chum.]
spitstoeloopesid: Des arbres en p-, pyrainide-vor Dom- de werking des vuurs voortgebragt: Huiles
mige hoomen. - Pyramidé, e, adj., z. v. a. p-es, brandige oliën t. p1. - Pyroguostique,
PYRAMIDAL. - PyramideHe, t. [H. n.] Pyra- adj. [Chin.]: Essai p-, proef t. met de blaaspijp.
mide-vormige schelp f. - Pyranilder, v. a. Py
Pyrolatre, m. [H. rel.] Vuuraanbidder in.
s-ainide-vornsig zijn, als eene pyramide toeloopcn: - On/s als adj.: Les Peru's étaient p-s. - PyrotJne corbeille le fleurs qui pyramident a g rmahleJâtrie, 1. Vuuraanbidding, vuurdienst t.
ment, een kar/je bloemen, die eene rraaije vyraPyrole, f. [Bot.] Winterg roen a. Grande pmide vormen. - Pyi-ainidion, in. [Arch.] Py
of P- a teuilles rondes, rondbiadig wintergroen.
ramide-vormiqe spits t. eener obelisk. - Iyi
Petite p-, P- uniflore, eenbloemig wintergroen. midoide, in. [Gmorn.] Liqchameljke uitgebreid- Pyroées, t. pi. Wintergroensoorten t. p1.
heid, ontstaande zeil de omwenteling eener parabool
Pyroligneux, ease, adj. [Chum.]: Acide p-.
LE-BLANG

de-blane. IIT1. p1. [Myth.] Dwergrnenschen
Vygrnées
*
P y çj rn W en m. PL , naam van een fabelachtig
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-
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PYROLIQMTE

Q.

-

brandig houtzuur D. - Pyrolignite, m. Brandig houtzuur zout n.
Pyrologie, 1. [Didact.] Leer t. van 't vuur.
- Pyrologique, adj. De vuurleer betreffend,
pyrotOgiscfl. - Pyrologiste, Pyrologue, iii Vuurkenner ni.
Pyrornatate, ni. [Chim.] Brandiq appelzuur
zout a. - Pyrornaliqne, adj. [Chim.]: Acide

p , brandig appelzuur D.
Pyromancie, t. [Ani.] Vuurwaarzeggerij f.,
voorspelling L, inz. uit liet o/fervuu?.—Pyrornancien, iii., -ne, 1. Vuurwaarzeqqer m., -zegster f.
Als adj.: De vuurwaarzeggerij betreffend. - Pyromanie, f. [Didact.] Vuurwoede f., de zucht
ore vuur aan te leppen, om brand te stichten Pyromaqiie, adj. [IVlin€ui-.]: Pierre p-, vuursteen m.
Pyromètre, m. [Phys.] Vuurmeter m., werktuig tot meting van hooge hittegraden, of eig. van
cie uitzetting der vaste liqcharnen door 't vuur,
pyrometer ni. - Pyrornétrie, t. Vuurmetinqskunst, vuurnseetkunst f - Pyrométrique,
adj. Vuurmetend, p y r a in é t r s c ii.
Pyromneate, m. [C h um] Brandiq slpnzuur
zout a. - Pyromneique, adj. [Chim.]: Acide
p , brandig slijmzuur a.
Pyronomie, f. [Chim.] Vuurleidingskunst f,
kunst der vuurverdeelinq.
Pyi-ope, m. [Minth.1 Vuurkleurige granaat m.
]P yrophage, IIT1. Vuureter rn. (ignivore).
Pyrophane, m. 1Minr 1 Opaal m., die door
inzuiging van gesmolten was doorzigtig wordt. Pyrophore, m. [Chirn.] Zelfontbrander m.,
eene stof, die van zelf aan de lucht ontbrandt (gelijk b , v. de phosphorus), p y r op h o or in.
Pyrophyflite. f. [V1inér.] Kiezeizure aluinaarde f.
-

-

Pyrophysalithe, al. [Mindr.i , z. PFIYSALITHE.
Pyroptère, adj. [H. a.] Met roode vlerken.
Pyroseaphe, m. [Nay.] Stoomboot 1. zonder

schoorsteen, stoomvaartuig a. - Pyroseope, ni.
Werktuig a. tot meting van de kracht der uitstralende warmte. - Pyroseopie, f. Kunst om de
uitstralende warmtekracht te meten. -- Ook z. V. a.
PYROMANCIE. (ijzersteen ni.
Pyi-osidérite, wi. [Minér.] Schubbige bruinPyrose, Pyrosis, f. [Md.] Ranzige oprispingen f. pl., zuur n., branding f. in de maag.
Pyrosmalithe,m. Parelglimmer IL, eene steensoort, die zoutzuur ijzer, mangaan, enz. bevat.
Pyrosophe, m. [AIch.] Vuurwijze, vuurkenner, pyrosooph ni. - Pyrosophie, f. Wetenschap des vuurs, vuurkennis 1.; scheikunst t.
door middel van 't vuur.
Pyrostat, ni. [Chim.] Toestel ni. tot régeling
van 't vuur. Pyrostatique, t. Leer van het
evenwigt, von de regelmatige verdeeling des vuurs.
Pyi-otartrate, m. {Chiin.] Brandig wijnsteenzuur a. - Pyrotartreux, euse, mij. [Cflirn.]:
Acide p-, brandig wijnsteenigzuur a -- Pyro
tarti-ique, mij. ni. [Cilim.]: Acide p-, brandig
wijnsteenzuur. - Pyrotartrite, rn. [Chim.]
Brandig wijnsteenigzuur zout a.
PyroteehHie, t. Kunst van 't gebruik en de
leiding des vuurs;somtijds ook: scheikunde
(chirnie) -- Vuurwerkkunst, vuurwerkerskunst,
vuurwerkerij t. P- militaire, krijgvuurwerkerskunst t. - Pyroteehuiqite, adj. De vuurkunst,
vuurwerkerskunst betreffend, p y r 0 t é eb n i s c h.
Pyrothonide, f. [ Didact.] Papierolie 1., de
bruine brandige stof, die zich uit zarneni,ierold,
langzaam aan de lucht verbrandend papier, uit
linnen, enz. ontwikkelt..
Pyrotique, adj. [Méd.] Brandend, b ijtend, invretend, p yré tis ch. - PYROTIQUE, m. Brandend,
bijtend,invretendgeneesmiddei(qelijkdehelscliesteen).
Pyroxène, in. [Minér.] , z. v. a. AUG1TE.
]P yrrhiehée, Pyri-hique, rn. [Pods. nec.]

Versvoet van twee korte lettergrepen, danser,
pyrrhjchius ei. - Pyrrhicien, e, Pyr
rhique, adj.; Pied p-, z. v. a. PsioRiicHEE. PYRIIHIQUE, t. ]Anat.] Krijgsdans m. in volle wapen r usting.
Pyrrhoeère, adj. [H. a.] Met roode voelhorens. - Pyrrhogastre, adj. [H. a.] Met rooden
bulls. - Pyrrholeeque, adj. [H. n.] Bood van
boven en wit van anderen.
Pyrrhonien, adj. et subst., z. v. a. SCEPTIQUE.
- S Pyrrhouiser, v. n. Aan alles twijfelen; den
-

twijfelaar uithangen. - Pyrrhonisme, m. [Phil.]
De twfjfelleem van P y rek 0, een' oud-grieksch' wijsgeer, die leerde, dat men aan alles moet twijfelen,
om de waarheid uit te vorschen, p y r r ii a n I s
m u s, z. v, a. SCEPTICISME.
Pyrrhonote, adj. [H. n.] Met rooden rug. Pyrrhophore, adj. [H. a.] Met roode wenk
- Pyrrhoproete, adj. [H. n.] Met-brauwen.
rooden stuit. - Pyrrhopyge, adj. [H. n.] Met
rood achterdeel. - Pyrrhorhine, adj. [H. n.]
Met rooden neus. - Pyrrhosto rne, adj. H. a.]
Met rooden mond, met roode opening.
Pyri-hule, ei. [H. n.], z. v. a. BOUVREITIL.
Pyrule, t. Peer-of vijgeslals; vijgepeerschelp t.
Pythagore, m.: Table de Pytliagore, tafel
van vermenigvuldiging, pythagôrische tafel t. (naar
den beroemden gmiekschen wijsgeer Pythagoras, die
omstreeks 600 jaar vóór Chr. leefde). - [Géorn.]
Theoi'èrne de P-, Proposition de P-, Pythagorische leerstelling (dat het vierkant op de hypothenssa of schuinsche zijde eens reqthoekigen driehoeks
gelijk is aan de som der vierkanten op de beide
regthoekszijden). - Pythagoiieien, rn. Wijsgeer van de school van Pythagoras; aanhanger van
de leer diens wijsgeers. - (bij uitbreiding) Iemand,
die in het daqeijksch gesprek telkens uitdrukkingen
der reken- of meetkunst mengt. - Iemand, die een
zeer matig, streng leven leidt. - PVTHAGORICIEN,
NE, adj. he leer van Pythagoras toegedaan; overeenkomstig met het pyt/iagorismus. -- Pythago
rique, adj. Tot de wijsbegeerte van Pythagoras
behoorend, pythagOrisch. - Table p-, z. bo-

ven: table de PYTHAGORE.- Pythagorisme, as

Leer I. van Pythagoras, p yth ago vi smu s n.
Pythatile, rn. [Ant.] Fluitspeler ni bij deiJy
thische spelen. -- Pythiade, t. Tijdmuimnte t.
tusschen twee achtereenvolgende vieringen der py
thische spelen (welke om het ie jaar te Delphi gevierd werden). - Pythie, t. [Ant.] Apollo's
priesteres, die te Delphi hare orakelspreuken deed
hoos'en, pythische priesteres. P y t h to t. - Pythien, ne, of Pythique, adj. Pythisch:
Oracle p , pythische godspraak t. Jeux pythische spelen a. p1. - Flûte p-, pythische fluit t. Esprit p-, voomzeggingsgeest m. Apollor pythien,
Ie dien pythien (in dit gevat niet pythique) , de
pythische Apollo, de pythische god (toenaam, dien
Apollo verwierf door het dooden van de geduchte
slang Python). - Python, M. [H. a.] Reuzeslang t. der Oude wereld, door Olsen ook draak
geheeten. - Pythonisse, f. [Myth.], z. V. a.
PYTHIE; - (bij uitbreiding in 't algemeen) prophetes, waarzegster t. Saiil consalta Ia p- d'Endor,
Saul raadpleegde de tooveres (doodenbezweerster,
waarzegster) van Endor.
Pyniqite, t. [Chir.] Spuitvormig werktuig a.
om den etter en de scherpe vochten uit de diepte
der pijpzweren of andere holten te verdrijven, eItertreklier m., etterpomp t., p y s) ik o n. -i-ie, t. [Méd.] Ontlasting van etter bij 't water(Buksdoorn as.
lozen, het etterpissen.
-

-

-

Pyxacanthe . Pyxiacanthe, as. [Bot.]

Pyxide, t. [Bot.] Doosvrucht, pyxis t. -

[H. a.] Doosschildpad t. - Pyxi4é, e, adj.

[Bot.] Doos- of bekervorinig. - Pyxidirostre,
ac(j. H n.] Met doosvommigen snavel. - Pyxidgile, t. [Bot.] Mosbekertje n., het bekervomnhig
hulsel der mosplanten.

9
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1, me. Zeventiende letter van 't alphabet en dertiende der medeklinkers. [In 't begin en midden
der woorden wordt deze letter altijd door a gevolgd. Qu geldt in de uitspraak doorgaans als is:

qualitë, gaand, querelle, quitfance, quotitë, etc.;
- daarentegen als kou in: aquatique, équateur,
ëquation , quadragimnaire, quadrature, qiiadrupè
de, quadruple, quaker, in-quarto, quartz, etc.;
en als Ru in: équestre, questeur, questure, quintuple etc., oafs in piqûre. - In enkele scoorden

staat zij op het einde alleen en wordt dan als is geboord; in cog d'lnde is de q stom: - in dag

QTJACIIA

QUALIFIER.

wordt zij alleen dan gehoord, als dit woord op liet
einde staat of door een woord gevolgd wordt, dat
met eene klinkletter begint.]

Qiiacha, in. (pr. qu=kou) [H. li], Z. V. a.
COUAGGA. (COATI.
Qitachi, m. (pr. qu=kou) [H. n. ], z. v. a.
quadernes, at p1. (pr. qu=kou) [Trictrac],
z. V. a. canoes, z. CARME.
(Iii adrauaire, adj. (pr. qu=kou) Veertig
eenheden bevattend: Le nombre qu-, 't getal veertig. - Veertigjarig: Homme, Femme qu-, of als
subst. QUAIMSAGÉNAHIE, rn. et f. Veertigjarige ni.
en f. - quadragésimat, e, adj. (pr. qu=kou]
Tot de vasten behoorenci, veertifjdaagscli: Jeune qu-,

veertiqdaagsc/ie Vasten 1. (Pim'. quaciragésimaux.)
- quadragésime , 1. (pr. qu -kou) (alleen
voorkomend in): Le clirnanche de Ia qu-, de eerste
zondag in de Vasten.
S quadrangle, f. (pr. qu=kou) [Géom.] Vierhoek iii. (quadrilatère). - QuadrannIaire,
Quadrangulé, e, adj. (pr. qu=kou) Vierhoekig.
Quadrat, e, adj. (pr. qu=kou) [Astrol.] (al
leen voorkomend in): Qu- aspect, Opposition qu-e,
stand van 2 planeten, die 9 0 graden of een vierde
cirkel van el/wader verwijderd zijn. - [Irnpr.]
(pr. qu=kou), Z. CADItAT. - Quadrateur, m.
(pr. qu=kou) (iron.) Zoeker van de quadratuur
des cirkels (z. QUADBATUIIE). - quadratin, ni.,
Z. CADRATIN.— Qiadratiqiie, adj. (pr. qu=kou)
Tot liet quadi'aat ofvierkanl bettoorend: Equation
qu-, vierkants-vergelijking f. - quadratoris
te, rn (pr. qu=kou) [Peint.] Fresco -schilder rn
(Vgl. FRESQITE).— tuadratriee, f. (pr . qu=kou)
[GEorn.] Kromme lijn der oude meet kunstenaars,
door welke zij de quadratuur des cirkels poogden
voor te stellen en te berekenen, q a a dr a t r t x f.
- Qiadratiire, I (pr . qu=kou) [GEorn.] Verandering in een vierkant, inhoudsbepaling vandoor
kromme lijnen liegrensde vlakten, q u a dr a t U U r f.
La qu- du cercie, quadratuur des cirkels, verandering van liet cirkelvlak in een vierkant van gelijke grootte, bepaling van de verhouding tusschen
den inhoud des cirkels en liet vierkant van zijnen
straal (eene verhouding, die alleen tij benadering
en onmogelijk met volkomen juistheid door getallen kan uitgedrukt worden; van daar:) (fig.), iets
onmogeijks, onuitvoerbaars, eene hersenschim. [Astrol.], Z. QUADRAT aspect. - [Peint.] Frescoschilderij f. (Vgl. FRESQTJE). - [ Horl.] (pr qu=k],
-

Z. CAPnATUaE.

QiadrieapsuIé, e, adj. (pr . qu=kou; ook
in de volgenden) [Bot.] Met 4 zaaddoozen Qaadricolore, adj. [Didact.] Vierkleurig. Als subst. 1. [Bot.] Vierkleurige anemoon f.— [Ho.]
Vierkleurige dikbek rn op Java.—Qnadrieorne,
adj. [H. a.] Vierhoornig; met T voethorens. [H. a.] Antilope qu-, vierhoornige antilope f. quadridenté , e, adj. [Bot.] Viertandig. Quathiennal, e, adj. Vierjarig; z. ook QUATJUENNAL. - Qitadrilide, adj. [Bot.] Vierspletig, in eieren gespleten. - Qiadriflore, adj.
[Bot.] Vierbloeiniq. - qiaadrifolié, e, adj.
[Bot.] Vierbladig. - Qiadrifoliuin, rn (pr.
—ome) [Bot.] Vierblad a. - Qnadriga, in.
[Clsir.] Kruisverband a. - Qtiadrige, rn. [Ant.]
Vierspan a., niet paarden naast elkander bespannen wagen m. (gelijk men dien in de olympische e. a.
volksspelen gebruikte). - qtiadrijigué , e,
adj. [Bot.] Viervoudig gepaard. - quadrij u
ineaux, adj. rn p1 [Anat.]: Muscles qu-, de vier
tweelinqsspieren f. p1. van het dijbeen. - Tubercolas qu-, vier dubbele knobbels rn. p1. op 't verlengde merg. - quadr il atéral, e, Q;iadrï
lat e re, adj. [Didact.] Vierzijdig, vierhoekig. QUADRILATERE, rn. [Géorn.] I7 ierhoek in., vierzijdige figuur f.
QuadilHe,f.Afdeeiing of partij t. ridders ineen
tournooi. - Danse] Elke groep t. van e dansers
en i danseressen op de b alletten en groote bats; even
getal paren dansers en danseressen, die op een bal
contredan.sen uitvoeren. - [Mus.] Muzijic f. voor
de quadrille -dansen. - [Jeu] Soort van omberspel
met 1 spelers, q U a d r i 11 e f. - quadrille, e,
adj. [Corn.] Geruit (van stoffen).
[

tiiadrillion, ra. (pr. qu=kou; zoo ook in

de volgenden) [Arith.] Millioen a. van den vierden
rang of tot de vierde magt vçr/ieven, q u a Er i ilioen fl - Quadr il oculaire, adj. [Bot.] Met
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4 vakken. - Quadrimane, adj. [i-I. a.] Met !
voetwortels (van insecten). - Qiiadrinerve,adj.
[Bot.] Vierribbig. - Quadrinórne, rn.[Algèb.]
Vierledige grootheid. - quadriparti, e, Quadripartite, adj. [Bot.] Vierdeelig, in vieren verdeeld. - Quadripartition, f. [Diclact.] Vierendeeling, verdeeling in vieren. - Quadripenne,
adj. [El. n. ] Viervleugelig. - Qtiadripétale,
adj. Met 4 bloembladeren. - QuadriphlIe, adj.
Vierbladig. .- Quadrirèine , rn. [Anc. mar.]
Galei t. niet roeibanken, met rijen riemen. =
S Quadrisaïent, in., -e, t. Grootvader m. des
overgrootvaders, grootmoeder f. der overgrootmoeder. - Quadrisulee, adj. [H. a.] Vierhoevig ,
vierklaauwig, vierteenig. - Quadrisyllabe,rn.
[Gram.] Vierlettergrepig woord D. - Quadri
syltabiqne, adj. Vierletteryrepig. - Quadrivalve, Quadrivalvé , e, adj. [Bot.] Met vier

klappen of lobben. - t Quadrive , at Viersprong m., plaats, waar ! wegen of straten walkander kruisen. - Quadrivium , rn. (pr.
—ome) [Litt.] De 1 deden der wiskunde, namelijk: rekenkunde, inuzijk, meetkunde en sterrelcunde. - Quadrugée, t. [Agric.] Dagwerk a. van
ploegpaarden. - Quadritmane, adj. [1 1. a.]
Vierhandig: Animaux qu-s, of als subst. QUADRUMANES, rn pt. Vierhandige dieren a. p1., apen ni.
p1. - Quadrupède, adj. [H. a.] Viervoetig:
Anirnaux qu-s, of als subst. QUADRUPED
ES, M. p1.
Viervoetige dieren a. pl., viervoeters rn. p1. -

Quadrupédologie , f. [IJidact.] Beschrijving

van, verhandeling t. over de viervoetige dieren. Quadruple, adj. Viervoudig. - [Mus.] Qucroatia, vierenzestigste noot 1. - [I list.] Oil- alli-

ance, viervoudig verbond a. - QUADRUPLE in. Viervoud a. - Quadrnpler, v. a. Viervoudig nemen,
viermaal grooter maken. - QUADIUJPLER, V. fl.
SE QUADRUPLEP, V. pi-. Viermaal greater worden.
- Het part. passé is ook adj.: Somma quadruplée ,
viermaal grooter geworden, verviervoudigde somt.
- Quadruplique, f. [Anc. prat.] regenant
woord a. des beklaagden op de tripliek (z. TRIPLIQ E) des klagers.
Quai, m. Kaai, kade, .steenen kaai f., kaaimuur m. - Steenen voetpad a. langs de spoorwegen aan de stations. - Quaiae of Quaya
ge, in. Kaaigeld, kaailoon, liggeld a. - Onderhoud a. der kaaijen.
Quaiehe, 1., z. a. a. CAICHE.
-

U

–

Qualt, al., Z. QUET.
Quaker of Quacre (pr. koua- lire) [ [l. rel.]

Kwaker al., lid der in 1650 door George Fox gest iclite christensecte, die zich zelve 't G e z e I s cli a
der vrienden noemt. - Quakeresse , 1.
Kwakerin f. - Quakérisme, in. Leer f. des'
kocakers, kwakerismus a.
Qual, m. (pr. koual) [H. n.] Zeestar t.
Qiialifieateur, m. [H. 'rel.] Onderzoeker, be-

rigtgever, qualificdtor, in Spanje en Italië de
titel eens godgeleerden, die over den aard, de soort
en den graad van eene of andere voor eene geestelijke regtbank gebragte misdaad uitspraak doet, de
op den index geplaatste boeken onderzoekt, enz. QtaIifleatif, ive, adj. [Gram.] Eene hoedanigheid uitdrukkend: Mat qu-, of als subst. QUALIFI
CATIF,, al. Hoedanig/seidswoord, eigenschapswoord ,
bijvoeeljk naamwoord n. -- Qualification, t.
Toekenning eener hoedanigheid, benaming, betiteling, qualificétie t. La qu- de marquis , debe-

naming , titel van inarkie.c. La qu- des crimes ,
de benaming, de naainsaanduidinrj der misdaden.
- Qualifleative, t. [ Cliim.] Ontleding, die de
verschillende eigenschappen van de bestanddeelen
eener zainenqestelde stof leert kennen. - Quailfier, v. a. Noemen, benoemen, eenen naam of titel
geven, betitelen, eene eigenschap bijleggen of toekennen, q U a 1 i f c é r e a: II qualilia cette proposition cl'erronée, hij noemde dit voorstel vaisch.
Qu- qn. cI'imposteur, iemand eenen bedrieger noe
men. L'arrêt Ie qualifie chevalier, in liet vonnis
noemt men hem. ridder. .1e ye sais comment le qu-.
Ik weet niet hoe liens te noemen. - [Gram.] De
hoedanigheid uitdrukken: L'adjectif sert It qu- le
substantif. -. SE QUALIFIER, V. pr. Zich noemen,
zich uitgevenvoor, eenen naam of titel aannemen.
-

Se qu- marquis (ook de marquis), zich markies

noemen, zich zelven den titel van markies geven.—
Het part. passé is ook adj.: Ouvrage qualiHé d'he-
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QUARANTIIII\1E

QT5AL1IT1

résie, een üi& kettersch betiteld, bestempeld boek n.
- Personne qu-e, iemand van aanzien, van rang.
Les peisonnes les plus qu-es de Ia ville, de aanzienlijkste personen der stad. (Deze uitdrukkingen
zijn verouderd.) - [Jur.] Vol qu-, diefstal m.
met verzwarende omstandigheden, die/stal met
braak, in een bewoond huis, enz. - [Alle. jur.]
Crime qu-, hoofdmisdaad f.
Qitafité, t. Eigenschap, hoedanigheid f., gesteldheid , q u a I i t e i t f. Co Irap nest pas de
bonne qu-, dit laken is niet van goede hoedanig
heid. Elle a de belles go-s, zij heeft schoone eigenschappen. - Ce Yin a de la qu-, deze wijn is zeer
goed, heeft goede hoedanigheden. L'odorat et le
goût loot coniiaître les qu-s (proprîétés) des plantes, door den reuk en den smaak kent men de hoedanigheid der planten. - Stand, rang rn, aanzien n., titel ni.: line femme de qu-, eene vrouw
van rang, van aanzien. Les peisonnes de qu-, de
aanzienlijke personen. II fait l'homnie de qu-, hij
speelt den man van rang. II prend Ia go- de due,
hij neemt den titel van hertog aan. - [Jui.] Pour
intenter one action, 11 faut avoir qu-, om eene
re„ lsvervolqing in te stelten moet men daartoe de
bevoegdheid hebben, geregligd zijn. II me disputa ma
qu-, hij betwistte mij mijne bevoegdheid, mijnen
regtstitel. En quelle go- prétend-il a cette succession ? onder welken titel maakt hij aanspraak op
deze erfenis? - EN QUALITd DE, toe. prép. In hoedanigheid van, krachtens de hoedanigheid van; als:
En qu- de père il en est autorisé, als vader is hij
daartoe gewettigd.
Quainoelite, iii. [Bot.] (pr. qu=leou) Soort
van roode jasroijn in Amerika, kardinaalsbloem f.
Quamqiiam, m. (pr. kouam-leouam) [Ecol.]
Latjnsche schoolredevoering f,
qnand, adv. Wanneer, in of op welken tijd;
toen als: Vous voulez me payer , mais qu-? gij wilt
mij (betalen, maar wanneer? Qu- est-il venu ? wanneer is tiff gekomen? IJepuis qu- est-il parti ? sedert
wanneer is hij vertrokken? Jusques P qu- me persdcuterez-vous, tot hoe lang zult gij mij vervolgen?
Pour qu- me donnez-vous parole, voor welken tijd
geeft gij mij uw woord? Quand 115 lurent tous
rassemlilds, toen zij allen vergaderd waren. Je le
salue qu- je le rencontre, ik groet hem, als ik hem
ontmoet. - QUAND, conj. Ofschoon, al, al . . . ook,
wanneer ook: Qu- cda serait, vous ne devriezjamais en parley, al ware dat zoo, dan moest gij er
toch nooit van spreken. Je n'aurais pu finir, quj'aurais travaillé toute Ia journée. ik zoude niet
hebben kunnen klaar komen, al had ik ook den
ganschen dag gewerkt. - Somtijds wordt er tot
versterking même bijgevoegd: Qu- même je le
pourrais, je ne le ferais point, al ware 't ook
dat ik het konde, dan zonde ik het toch niet doen.
Qu- même il serait ie!, je le dirais, al ware hij
ook hier, ik zoude het toch zeggen. - (ellipt.) Qumême, al ware 't ook nog zoo, in elk geval, er gebeure wat er wil. Le système qu-même, het stelsel
van doordrijven, wat er ook gebeuren moge. QUAND ET QUAD, lee. prép. (pop.) Te gelijk met:
11 partit qu- et qu- nous, hij reisde te gelijk met
ons af. (c000ssOLlEn.
-

Quanebane, I. (pp. qu=kou) [Bot.] , z v. a.
Quanquarn, m. (pr kouan-kouan), z. QUAM
QUAM. - Quanquan , m. (pr. ka,—,i—kan),

CANCAN.

Quant, adv. (altijd door h gevolgd) Aangaande, betreffende, seat ons aangact of betreft: Qu- a
mol, Qu- a ce qui eet de mol, je pense que non,
wat mij betreft, ik desk van neen, Je suis prêt quce point, wat dit punt aangaat, ben ik klaar.
Qu- au reste, voor het overige, overigens, wat het
overige betreft. - QUANT-á-3101, QUANT-á-S01, m.
(fam.) Tenir, Garder son quant-k -moi, sou quant
e hoede zijn, zich niet blootgeven, zich
h-soi, op zijn
niet dan met omzigtigheid uitlaten; eene stijf deftige houding aannemen. Se mettre sur son quanth-moi, eene hooge borst zetten, zich veel inbeelden.
1- quaiitefois,adv. floe dikwijls, hoe vele males.
quantes, adj. I. p1. (fans. et vni. ) Je vous
a

accompagnerai toutes ei quarites fois (of toutes
lois et quanles) qu'il vous plaira. Ik zal ee verge-

zeilen telkens en zoo dikwijls als gij t begeert. (Het
woord is verouderd.)
Quantiême, adj. Hoeveelste: Le qu- êtes-vous
dans

votre classe ? de hoeveelste zijt gij in uwe

,

klasse? - QUANTIEME, m. Hoeveelste, hoeveelste
dag der maand, datum m. Quel qu- avons-nous
aujourd'h ui, ? den hoeveelste hebben wij heden ? De
quel qu- vous dent-il ? van den hoeveelste is zijn
brief aan u? van welken datum schrijft hij u? Une montre a qu-, een horlogie, dat den dag der
maand aantoont.
-I- Quantitatif, ive, adj. De hoeveelheid betreffend, volgens de hoeveelheid of menigte, naar
't getal, quantitatief: Sous le rapport qu-,
uit het oogpunt der hoeveelheid beschouwd. [Glum.] Analyse qu-ive, ontleding, die de verhouding in hoeveelheid der zamenstetlende devies doet
kennen, quantitatieve andlysis I.
Quantité, I. Hoegrootheid, grootheid, hoeveelheid, al wat gemeten of geteld kan worden: Deux
qu-s égales, twee gelijke grootheden, hoeveelheden.
[Math .] Qu-s algéPriques, algebraïsche of stelkunstige grootheden. Qu-s incommensurables, onderling onmeetbare grootheden. Qu-s rationnelles,
onderling meetbare grootheden. Qu- positive, stellige grootheid (die het plies-teeken (-j-) voor zich
heeft of geacht wordt vóór zich te hebben). z. ook

NÉGATIF, IMAGINAIRE, IMSCEET, INCONNU, CONSTANT.

Qu- continue, de uitgebreidheid eens iigchaams in
lengte, breedte en dikte of hoogte, de zamenhangende, aanhoudende grootheid. - [Mécan.] Qu- de
mouvement, grootte I. van beweging, product n.
van de massa eens ligchaams en zijne snelheid. Hoeveelheid, veelheid, menigte I.; grooter of kleiner
getal; aantal n., q u an ti t e it I. On a recu one
qu- de fruits, men heeft eene menigte vruchten ontvangen. Une certaine qu- de pains, eene zekere
hoeveelheid brooden. II a qu- de livres, hij heeft
een groot getal, veel boeken. Qu- de gens loot
dit, veel lieden hebben het gezegd. Ii y avait qude monde, er was een groot aantal menschen. [Gram.] Moot der lettergrepen, syllabenmaat, duur
der lettergrepen, hare lengte of kortheid, q u a nt i t e i t I. Pour faire des vers latins, il faut savoir
la qu-, om latjnsche verzen te maken, moet men
de quantiteit of den tijdduur der lettergrepen kensen. - [Mus.] Tijdmaat, lengte f. der noten of
lettergrepen.
Qizapalier, m. (pr. qu - kou) [Bot.] Bloemtuildragende banisterie f. (ljanistêre). lJoyer, m. (pr. qu -kou) [Bot.] Gomboom m. van
--

-

Guiana.

quarantain, m. [Com.] Languedocsch laken,

waarvan de ketting uit 10 honderd of iBOO draden
bestaat, qua ran tam-taken n. - [Agric.] Soort
van

mais I. - [Bot.] , z. QUARANTAINE. - Qua-

ra n tai n e, f. Veertigtal n. Une qu- de forms, een
veertigtal guldens. II a one qu- d'anndes, hij is
omtrent veertig jaren oud. - (absol. et fans.) Ap

pi'oclier de Ja qu- , naar de veertig loopen. Weleer ook z. v. a. CAREME, vasten 1.: Jedner Ja

qu-, den vastentijd van veertig dagen houden. [Bot.) Ronde nagelbloem, zomer-nageibloem I. [Mar.] Leg- ofproeftjd in. van schepen en passagiers,
die uit vreemde, van pest verdachte plaatsen konun (oorspronkelijk op !o dagen bepaald, doch nu
doorgaans veel korter. Etre en go-, in quarantaine
liggen. Ce

vaisseau n'a fait quo dix jours de qu-,

dit schip heeft slechts tien dagen quarantaine gehouden. - [Mar., Pêche] Lijn, driestrengs-lijn 1.
tot herstelling van 't want (ook QUARANTAINIER of
QUARANTENIER geheeten) . Simple of Petit qu-, zesof neqendroadsljn. Gros of Double qu-, twaalfof vijftiendraadsljn.

-- Qitarante , ad.j. nuns.

Veertig. Qu- livres, veertig boeken n. pi. B est

hgé de qu- ans, hij is veertig jaar oud. - QUARAN

m. 't Getal veertig. . [Hist.] Le tribunal des-TE,
qu-, het geregtshof van veertig leden in de voormatige republiek Venetid. - Les qu- de l'Académie francaise, of enkel Les qu-, de veertig leden
der fran]che Académie

- [Jeu] Le trente et

qu-, Le ps- de cartes, namen van twee kaartspelen.
Avoir qu- -cinq, vijf en veertig hebben ( 3 14 van de
partij van 60 punten hebben, in 't kaatsen). (fig. et fasn.) II a qu- -cinq sur Ia partie, hij heeft
gewonnen spel, hij zal gewis slagen. - Quai-a.nte -lsugues,

Im [H. n.], z. v. a. POLYGLOTTE. —
Quarantenaire, adj. [Jur.] Veertigjarig: Pros-

cription qu-, veertigjarige prescriptie of verjaring

I. - Quarauteiiîer, m. [Mar., Pêche] , z.

onder QUARANTAINE.

- Quarantie, I. (pr. lea-

ran-ti), z.v.a. tribunal des QUARANTE..—Quaran -

QUARAIN TIN IER

-

tième, adj. Veertigste: Le qu- jour, la qu- aine,
de veertigste dag in', liet veertigste jaar ii. — QUAIIANTIEME, M. Veertigste gedeelte II.: II a un qu
cette affaire, hij heeft een veertigste gedeelte-dans
in die zaak. — Qnai-antiiiier, m. [Mar.,Pèchej,
z. V. a. QUARANTAINE.
Quarderonner, V. a. [Arch.] Met afgeronde
kanten maken, met eene kraai of een duiveljager
voorzien.
Quarelette, f., z. V. a. LIME de foiet.
quaréographe, m. [Dess.] Werktuig n. tot
het opnemen van perspectief-teekeningen, q U a rreograaph ni.

qitarre, Qitarré , Qiarrean, Qitarte
let, qitarreinent, Qtarier, Qiuurnre,
Z. CARE—.

(nart, m. Vierde, vierdedeel n., vierdepart t.;
kwart, kwartier uurs n. Le qu- de cette somme
het vierde gedeelte van die sara is voor
mij genoeg. Nous avoiss fait le qu- (Lu chemin, wij
hebben het vierde van den weg afgelegd. Qu- d'heure,
z. HEURE. Deux lseures trois gins, Trois heures
mains un CIII-, kwartier vóór drieen. Avoir son
qu- dans one affaire, een vierde aandeel in eene
zaak hebben. Ii na pas eu le qu- tant de peine
que vous, hij heeft het vierdedeet zoo veel moeite
niet gehad als gij. - [ Arch., Charp., Orf.] Qu
de rond, ronde kant m., kraai f. - [Arpent.,
Artill.j Qu- de cerede , kwart-cirkel ni., kwadrant n. -- [Astr.] Qu- rI'astronornie, astronomisch kwadrant„ z. ook 110 RODICT1QUE, MURAL.
Qu- do méridien terrestre, kwadrant des neenetiaans (van den evenaar tot de pool). - [Chas.],
Z. LEYRAUT. - [ Constr. nay.] Mastpiankfr, rond
houtplankje n., ka muis t. - [Gooi.] Qu- de harengs, vierde ton haring. - [ Man.] Travailler un
choral de qu- en qu-, een paard tij de volle driemaal na -elkanden op iedere lijn van het vierkant
laten loopen. - [Mar.] Wacht, zeewacht f. Au
qu-, op de wacht. Etre de qu-, Faire le qu-, op
de wacht zijn, de wacht hebben. Relever le qu-,
de wacht aflossen. Qu- de triljord , de babord,
stuurboonds-, bakbooidswacht. Qu-s de jour, de
nuit, dag-, nachtwachten. Premier qu-, hoofdwacht, eerste wacht. Second qu- , hondewaclet,
tweede wacht. Le qu- de Ia (liane, de dagwacht.
Officier de qu-, officier van de wacht. Gens de qu-,
kwartiervolk n. - Bon qu-! Bon qu- partout!
Alles wel! Bon qu- dayant ! wel uitkijken voor!
- Qu de vent of de rhum b, streek, kompasstreek,
windstreek t. -- Qu- de nonante, graadboog ni.—
[Mil.] Qu- de conversion, kwartzwenking, zwemking t. - [ Peint.] Portrait de trois qu-s, portret n.
half van voren en half met verkorting geschilderd
of geteekend. - ['kiss.] Twee honderd kettingdraden Pij t batistweven. Batiste a S qu-s, batist ii.
van PlOP kettingdraden. - ( fig. ei fain.) Le tiers
flhC suffit,

et le go-, Z. TIERS.

QUART, E, adj. Vierde (tegenwoordig alleen nog
gebruikelijk in): [Chas. ] Le go- an of 015 éëes
woord Le quartan dun sanglier, een wild zw)fn
in zijn vierde jaar. - [ Fin.] Le qu- denier, de
vierde penning m. - [ Mdd.] Fièvre qu-e, derdendaagsche koorts t. Fièvre double qu-e, dubbele
derdendaaqsclie koorts.
qiiartager, v. a. [Agrie.] Eencn wijnberg de
vierde bewerking geven.
Qita ]- taine, ad J. (alleen nop gebruikt in): Fièvie qu-, dendendaagsche koorts (als eene soort van
verwensching gezegd); Que Ia fl évre qu- te serre!
of Tes ITévres qu-s! krijg de dendendaagsche koorts!
de ) drommel zal ee halen!
Quartan , Quartanier , m. [ Chas.] , z.
quart an onder QUART, adj.
Quartation, f. [Métall.] Zamensmelting van
1 deel goud met 3 deelen silver, om vervolgens dan
proefkorrel met salpeterzuur aan de scheiding (départ) te onderwerpen, qu a r t a ti e, q te a e t d r i es p 1.
Quartaud, in. [Mdtrol.] Vierde gedeelte van
een oud mud, kwart okshoofd te. (te Parijs = 67
liters of kannen) .
Quart-biscuité , in. [Admin. mil.] kwart
beschuitbaksel, viermaal minder dan beschuit gebakken koînmiesbrood n.
Quarte, t. Oude maat van 2 pintjes, mengel n.6Oste deel der tents of 3600ste gedeelte der seconde,
kwart. - [Astr.] Gedeelte van 't zigtbare hemelhalfrond, begrepen tusschen den m.eridiaan en den
1

QIJARTIER:
eersten vertikaal. - [Escr.] Vierde stootmanier,
kwart, q u art e t.: Porter of Pousser one botte
en qu-. Porter de qu-, eene kwart stooten of maken. Parer a la qu- of en qu-, in de kwart paré
ren of den stoot afwenden. - -)- [Jeu] Vier op
elkander volgende kaarten van eene kleur (nu quatrième geheeten). - [Bruit. ane.] , Z. FALCIDIE,
TREJSELLIANIQUE.— [Mus.] Kwart, interval van 2 1 1 2
toon. Qu- diminude of Fausse qu-, verminderde of
kleine kwart (van 2 toonen). Qu- augrnentée of
superflue, groote kwart (van 3 toonen).
Quarte-fenille , t. [Bias.] Vierblad n., kia-

verb/ad van t puntige blaadjes.

quai'telage, m. [Fod.] Heerenregt n. op het
vierde gedeelte van den graan- en wijnoogst der
vassalen.
quartelette, i. [Cons ] Vierde ton t. groene
zeep (in 't noorden van Frankrijk). - Z. ook CAllTELETTE.
Quartenlev, nl., Z. QUARTINIER.
Quarter, v. a. Tusschen twee sporen rijden,
het wagenspoor vermijden. - [Eser.] Door eene
zijwending ontwijken. — [Mus. anc.] KwarUren,
smet kwarten opklimmen of dalen.
uarteron, Iii. Vierde gedeelte van een oud
pond, vierendeel n.; - kwart-honderd n. (van
voorwerpen, die bij den tel verkocht worden). —
(Loc. pray.) II n'y a pas trois douzaines mu qu-,
men moet daarmede wal zuinig omgaan. - [Tech.]
Goudboekje U. van 2,5 blaadjes. - Steekkam rn des
speldenmakers (z PEIGNE).—QUARTERON, ni., -NE, t.
Vrucht der vermenging van 't europésche menschen ras met de te r c e r ô I?. e es, d. i.Inet dezulken,
die uit Eurooeancn en Mulatten zijn voorigekomen, quarteron.
Qnarterot, ni. [Mar.] Vierde roeijen aan eenen
riem (van 't boord af gerekend).
Quartetto, fl1. (ital.) (ps. qu -kou) [Mus.]
Kwartdt, vierstemlnig mmzijkstuk n. (Plur. Des
quartetti.)
qttartidi, in. Vierde dag eeisen décade in den
fnansch-republikeinschen almanak.
quartier, III. Vierde, vierde gedeelte van zékcre voorwerpen, vierde ei, vierendeel n.; (bij uitbreiding) stuk, gedeelte. Qu- de veau, vierde van
een kalf, voet in. kalfsvleesch. Qu- de devant, de
derrière dun agneau, lams-voor-, achterbout n.
Qu- de ruban, vierde ei lint. Couper one pomme
en quatre qu-s, eencn appel in vieren snijden. —
Ii dolt deux qu-s (doorgaans 'trimestres) de son
loyer, hij is twee kwartalen van zijns huur schutdig. - Qu- de Ia lone, maankwartier. Nous avons
Ie premier qu-, !Nous sommes au dernier qu-, wij
zijn in 't eerste, in 't laatste kwartier der maan.Un qu- de pain, een stuk brood. Un petit qu- de
terre, een klein stuk land n. — Mettre en qu-s,
in stukken scheuren. Son corps a été luis CU qu-s,
en quatre qu-s, zijn ligchaam is gevierendeeld. —
(Loc. prov.) Tomber sur les quatre qu-s de qn.,
iemand ruw te lijf gaan, zonder verschooning behandelen. Je me mettrais en quatre qu- (0/' enkel
en quatre) pour lui, ik zou mij voor hens laten
vaneen scheuren, voor hem zou ik alles doen. Bois de qu-, in vieren gekloofd brandhout n.—Oude lard, zijde t. spek. Qu- de viande, groot stuk
vleesch. - [Tech.] Pierres de qu-, groote blokken
bouwsteen (waarvan of 3 eene wagenvracht voor
4, paarden maken). - Qu-s de soulier, hielstukken n. v i. van een' schoen. Qu- de soufflet, ledenwerk aan eels' blaasbalg. Qu-s dune selle, zij- of
dijstukken van een' zadel. Les quatre qu-s dun
habit, de k hoofdgedeelten van een' rok. Dresser
un cuir des quatre qu-s, eene huid in vieren, van
poot tot poot, toeslaan. - [Arch.] Qu- tournant,
de treden in den koek eens wenteltraps, die cnn de
spil draaijen. — [Blas.] Kwartier, veld , vak n.
van een regt of schuin gevierendeeld schild (ook
zoo ge/weten, als 't getal der deden meer dan k
bedraagt). Z. ECARTELÉ, CONTRE-ECARTELE. Franc
-go-, vnjkwantier n. (doorgaans in den r.egter bovenhoek; in den linker bovenhoek geplaatst, heet bet
(Ill senestre, linker kwartier). - [Géndal.] Adellijk kwartier n., elke graad van afstamming in de
vaderlijke of moederljke linie: Les chevaliers de
Malte taisaient preuve de buit qu-s, de Maltezerridders moesten 8 adellijke kwartieren van voorouders bewijzen. - [Mar.] Les qu-s, de voorboe-

-

gen en ochlerboegen m. p1. of windveringen 1. pi.
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Qu- du couisier kwartier van den loopgang (eener
galei), ruimte f. op den loopgang. - Qu de i&Iuction, koppelblad, reductie-kwadrant n. Qu- sphlique , bolvormi g , sp/tersc1z kwadrant. Qu- anglais,
'

Z. V. C. QUART de nonante. Qu- de réllexion, o1tant m. , Z. OCTANT. - Vent de qu- wind,
die dwars in komt of overwaait, halve wind m.
Le vent est de qu- , wij hebben een' bakstagewind. - ['/titér.] Qu-s du pied dun cheval, horenwanden in. p1., hoefzijden t , p1. van den paardevoet. Feite qu- neuf, een' nieuwen hoef krijgen.
--- 1f7ijk f., kwartier a., afdeeling eener stad;
oinstreek, streek t. der nabuurschap. Ville divisée
en 20 qu-s, in 2 0 wijken verdeelde stad f. Habiter
an qu- tranquille, eene stille wijk of streek bewonen. Nouvelles de qu- , wijkpraa tjes n. p1., stadsnieuws a. Faire des visites de qu-, bezoeken in de
buurt afleggen. - (foot.) Cet lsornme est de nos
4:1u-s, die man is uit onze streek of landstreek van
doen. Dans tons les ,qu-s du monde, in alle oorden der wereld. [Eco1. Naam van elk derver
scitillende schoolvertrekken in een collegie. Qu- de
seconde, schoolvertrek der 2e klasse. Maitre de
(In , leermeester in zulk een vertrek, kiassemeester.
- [Mii.] Kwartier n., gebouw eener stad of yesting , waarin troepen gekazerneerd zijn; garnizoenskwartier n. , onversterkte stad,, die troepen in hezetting heeft —
Qu de cantontiernent, de canipement, kantonnërings-kwarlier, Itgerings -kwartier;
in kwartier liggende troepen ni. p1.; veldkwartier,
karnpemtnt IL Qu- d'biver, winterkwortier. Qu
des vivres, kwartier der mondbehoeften; veldbakkerj f. Qu- génëral, hoofdkwartier n. Mettre, Donnec V alarme au qu-, liet kwartier in alarm brengen; (fig.) eerie verontrusterde tjding brengen of
verspreiden. - ( fig.) L'alarine eet au qu-, het gePeale buis, gezin, gezelschap, enz. is in rep en roer,
- [Mil.] Kwartier, pardon n., genadige, verschoonende behandeling jegens de overwonnenen:
Donner of Faire qu-, kwartier geven. Demander
go-, kwartier vragen; ( fi g.) om ve schooning, om
eene verse/wonende, zachte behandeling verzoeken.
Ne point faire of donner de qu-, vtre sans qu-,
geen kwartier geven, alles nedersabelen of -schieten; (fig.) allerstrengst behandelen, zonder versciwoning te werk gaan, niet ontzien of sparen. I a QUARTIEII, toe, adv. Afzonderlijk, ter zijde:
'Firer qn. it qu-, iemand Ier zijde trekken. Mettie
de l'argent a qu-, geld ter zijde leggen, sparen.
Quai'tiei-rnaitre , nI. [Mi].] Kwartiermeester. - [Mar.] Kwartiermeester (officier marinier)
Qu- de cilarpentage, baas-timmerman van een oorlogsschip. - Uuai'tier-rnestre, in. (Anc. rnt1.
Kwartiermeester van een vreemd regiment raiterj.
Quartile, adj. rn (pr. qu=kou) [Astral.] Qu
aspect, z. V. a. QUADRAT aspect.
QuarHuier, IlL Wijkmeester m.
Quarto (pr. qu=kou), z. 1N-QUAaT0 .
Quartuaires , in. p1. [Mist.] Grensruiters,
grensbewakers fl1. p1. in Polen en Volitynik.
Quartz, m. (pr. kouartce) [Minér.] Kwarts n.,
uit kiczelaarde bestaande steensoort, blinkend en
doorschijnend, en meestal in den lcri.ctalcorm voorkomend. - quaitzeux, euse, wij. Kwartsachtig;
kwartshoudend. - tiartziftre, adj. Kwartsbevattend.
nartziforme, adj. Kwartsvorwig. - quaitzhtue, adj. Uit kwarts zaaiengesteld. - q u artzite , f. .Doorzigtig korrelig
kwarts m.(een, lcal[sbout.
q u asi, m. [Cuis.] Qu- de veau, stuk a_ van
Quasi, adv. (fam.) Bijna, omtrent, bijkans,
schier als 't ware, eenigerenate: On se irompe qutoujours
' lui -dessus, men bedriegt zich bijna altijd
daarin. (1-let woord wordt vrij willekeurig bij eene
-

-

- -

--

QUATRE.

na pasciten. - (Loc. prov.) Renvayer les gens P
qu-, een zeer lang uitstel vragen.
quasi-vépublicaii., al. Soort f. van gemeenebestgezinde, (fanc.) stuk a. van een republikein.
- quasi-univei'sel, le, adj. Bijna algemeen.
quass, ni., Z. iws.
Quassie, f., ofquassier, m. (pr. qu=kou)

[Bot.] Bitterhoutboom in., bitter/tout in., bitterbast m. (van eenen banns in Suriname, dien de
znboorbnyen tegen venijnige slangebeten aanwenden en bij ons als een koortswerend middel gebruikt
wordt), q a as s i e f., kwassie- hout a. - quas
sine, f. (pr. qu=kou) [Chim.] Bitter bestanddeel a. van den ku,assie -wortel.
quatele, t., tuate1é ofQuatelet, M. (yr.
qu=kou) [Bat.] Potboom ni., eene mirtensoort.
Quaternaire, adj. (pr. qu=kou) Uit [t eenheden zasnengesteld, lt geldend. Le nombre qu-, 't

getal h. - Quaterne, m. Vier bezette te gelijk
uitkomende nommers in de getalloter ij ; s bezette
nommers op eene horizontale rij in 't lotto- or
kienspel, quatern f. - quaterné, e, adj.
(yr. qu=kou) [Bot.] Vier aan vier geplaatst. -Quatei-nifolié, e, adj. (yr. qu=kou) Met ft aan
I geplaatste bladeren. - quaternité, f. [Dogrn.]
I7 iereenigheid 1. (in tegenstelling met trinité).
quatorzaiue, 1. [Aisc. prat.] Tijd m. van
veertien dagen.
quatorze, adj. num. Veertien. Qu- honimes,

111 menscisen. Qu- cents forms, ioo gulden. -

(Lee. prov.), Z. LJEUE, 51101. - Ook voor quator
zièrne, veertiende, gebézigd: Cbapitre qu-, veertiende hoofdstuk ii. Louis qu-, Lodewijk de veertiende. - ills subst. in. liet getal veertig; reertiende dag in. va een tijdperk. Nous a uns
dernain le qu-, wij lichten morgen den veertiende.
.- [jeu] In 't piketten: 4 azen, 4 , heeren, 41 crosswen, (t boeren of i tienen. Pal an qu- das, de
valets, ik heb vier azen, vier boeren, of wel: ik
heb it azen, boeren. Avoir quinte et qu-, een vijftiende ( vijf achtereenvolgende kaarten) en 1
hebben; - (fig.) veel vooruit hebben in eene zaak,
gewonnen spel hebben; - (pop. et iron.) aange
brand zijn. - Quatoi'zième, adj. Veertiende:
La qu- aande, het veertiende jaar. Le qu- denier,
de veertiende penning m. - Als subsi. in. Veertiende
dag rn; veertiende gedeelte a. Le nialade ri'ira pas
qu-, de zieke zal den veertienden dag niet
halen. Ii est dans cetle affaire pour un qu-, hij
PIS
heeft een veertiende gedeelte of part in deze zaak.
- Als subst. ni. en 1. veertiende in volgorde: 11
(Elle) est le (Ia) qu- de sa classe, hij (zij) is de
veertiende van zijne (hare) klasse. - quatorzièmement, ode. Ten veertiende, in de veertiende
plaats.
Quatrain, Ia. Vierregelig gedichtje n.; elk des'
beide viertallen versregels in een sonnét of klinkdicht. - [H. a.] (pop.) Soort van distelvink in.
-

-

quatre, adj. nuns. Vier: Les qu- saisoiis, de

k jaargetijden a. pi. - Tirer P qu- chevaux, z.
CIIEVAL. - (Loc. fain.), z. COIN, ;ÉPINC,LE, SIARCHER.
- (pop.) Elle est faite comme quatre saus, men

zou haar met geene tang aanvatten. - Entre quyeux, onder vier oor/en. - [Corn.] Vinaigre des
qu- voleurs, naam sass een zeer sterken, zwaar

gekruiden azijn in. - [Jeu] Jeu des qu- fleurs,
soort van lotto -spel. Les qu- yeux, soort van kaart-

spel. - [Mus.] Pièce P qu- mains, voor s handen gezet stuk, een quatre - mains. - Ooit voor
quatrièrne, vierde: Chapitre qu-, vierde hoofd
stuk. Henri qu-, Hendrik de vierde. - Als subst. rn.
Het getal vier; het cijfer 1. Deux fois deux font
qu-, tweemaal twee is vier. - (fam.) Z. DEIJX. - Ils
niarctiaient qu- P qu-, zij gingen vies aan vier. Le

-

menigte woorden voorop gezet, oen gelijkenis uit chiffre qu-, Un qu- de chufire of en chuffre, of
te drukken met hetgeen die woorden beteekenen.) enkel Un qu-, het cijfer 'e, eene s. - (fig.) Qu- de
Quasi-contrat, m. [Jur.] Stilzwijgend con- cliiffre, soort van val f. in den corns eener J, om
tract of verdrag; schijnverdrag a. (Plur. Des muizen, rotten, vogels, enz. te vangen. - Vierde
quasi-contrats.) - Quasi -dé1it m. [Jul.] Niet- dag in. der rnaassd. - Nous avons asijourdhui le
opzettelijk vergrijp, half wanbedrijf it. (Plur. Des qu-, wij hebben van daag den vierde. - [Jeu] Le
quasi-délit s.) —Quasi-humain , e, adj. [Didact.] qu- de coeur, de trèfle, harten-. klaveren -vier 1.
Schijnbaar menschelijk. - quasi-légitirnis- Arnener qu-, vier oogen werpen; ook: eene
te, m. [Pout.] Aanhanger der quasi -legitimiteit. brengen (in het domino -spel). - (fig. et ram.) Se
- Ook als adj.: Le parti qu-. - Quasi-légiti
mettre en qu- pour qn., zijn best, at het mogelijke
mité, t. Toestand eener koninklijke familie, die voor iemand doen; z. ook onder QUAIITIER. II faut
Up 't naauwst verwant is met cccie wettige, van den Ie tenir P qu-, hij moet met man gehouden, wortroon gejaagde dynastie, quasi-legiti m iteit f. den (van een' krankzinnige, woedende); - (fig.)
Quasimodo, m. [Liturg.] De eerste zondag ni. men moet hens niet geweld bedwissgen, in toont
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houden; ook: men moet zeer sterk bij hem aandringen, om iets gedaan te krijgen. - ( fig. ct/am.)
Se tenir a qu-, zich met geweld inhouden of bedwingen. Comme qu-, buitengewoon, groot, veel,
sterk, enz. U crie comme qu-, hij schreeuwt voor
vier, hij schreeuwt uit alle magt. Z. ook DLtBLE.
Quatreai1es, rn. [H. n. ] Viervlerk m., een
vo el van den Senegal, wiens uitgespreide vleugels
dubbel schijnen. - natre-à-1a- li vre , m.
[Hort.] Vier op een pond (soort van kerseboom).
- qilatre-col-Hes, m. [U. n. ] Soort van post f.
- Quatre-dents. m.. z. v. a. TETRODON. Qiiatre-feniiles, rn. [Bias.] Vierblad ii.
-

g

Quatre-niendiants, rn. [Cuis.] , z. MENDIAvT.

QnatrenaHons, 1. p1. Collegie te Parijs, door
Mazarin gesticht voor t onderhoud van 60 jonge
edellieden uit dc door Lodewijk XIV. veroverde
landschappen van Italië, Duitschland, Nederland
en Spanje. —Qitatre-oeil ofqnetreyeux, ni.,
Z. V. a. SARIGUE. Quatre -taches, m., z. v. a.
PIMELODE. -

quatre-tenips ,

fl1.

[Liturg.]

Naam van eiken der 1 strenge vastendagen op den
eersten vrijdag van ieder merendeel jaars, q u atertemper m.
qu atre-vii&gt, adj. num. Tachtig. Quatrevingt- six chavaux, zes en tachtig paarden. n. p1.
Quatre-ving's forms, tachtig gulden m. p1. us
étaient quatre-vingts, zij waren met hun tach
Quatre-vingt.dix , negentig. - OUATRE- -tigen.
VIINGT, fl1. [H. n. ] Naam van eenc kleine kondensoort, ook chien ci'Artois, artésischc hond m., geheden. -- Quati-e-viiigtiè ne, adj. Tachtigste.
- Ook als subst.: Un qu-, een tachiistc dccl.
qnatre-voteurs (Vinaigre des), z. onder
QUATRE. -

Quatreyeux, ni.,

Z. V.

a. sAalGuE.

quoi : Que ser[-ii de me justi fier? waartoe
dient het, mij te regtvaardigen? (Eigenlijk is que
hier elliptisch, gebruikt voor: Dites-moi ce que sert
de me justi fi er? zooelat het een pron. rel. is.) ([am.) Que diabie dites-vous lá ? wat drommel zegt
gij daar? - Je nai que faire, Ik heb niets te doen.
Je nai que faire a lui, Ik heb niets met hem te
maken, ik heb kern niet noodig. Je n'ai que faire
de vous dire, Ik behoef u niet te zeggen. Je n'ai
que faire k cda, ik heb geen belang daarbij. Je
n'ai que faire lá, ik heb daar niets te doen. Je ne
puis que faire a cda, Je ny puts que faire, Ik
kan er niets aan doen, Ik kan t niet verhelpen.
QUE, cOnj. Dat: Ii se pent quo je me tromper, 't kan zijn, dat Ik mij bedrieg. J.e crois quo
i'âflhe est immortelle, Ik geloof, dat de ziel onster/dijk is. - Als, dan (in vergelijkingen): J'ai
autant de livres que vous, ik heb zoo veel boeken als
gij. Tant tués quo biessés, zoo gedooden als gewonden. Jeu at plus quo vous, ik heb er meer
dan gij. - liet wordt ook door dan vertaald, als
het elliptisch in de plaats van autre chose quo.
autremen t quo, sinon quo, si ce nest quo staat:
Ii no fait quo faire ot manger, hij doet niets dan,
eten en drinken. Quo vois-jo autour do moi quo
des amisvendus? wat zie Ik om, mij heen dan omgekochte vrienden? - ii no fait quo sortie, hij
doet niet dan uitgaan, hij gaat gedurig uit. II no
fait quo do sortir, hij is zoo even eerst uitgegaan.
- Na douter wordt quo door of overgezet:
Je douto qu'on le condamno, ik twijfel of men
hem veroordeelen zal. - Quo wordt ook elliptisch
gebruikt in de volgende en vele andere uitdeukhingen: Qu'avez vous done quo (voor puisque of
et dok vien quo) vous no manges point? wat
scheelt er toch aan, dat gij niet eet? Quo tardezvous? (voorpourquoi tardez-vous? ofd'oiIvient quo
vous tardoz wat draait ij ? waarom talmt gij?
Quo no pariiez-vous plus "tOt? waarom spraakt
,qij niet eerder? Approchez, quo (voor aim quo)
je vous patio, kom nader, opdat (dat) ik met ee
spec/ce. t 1 attend qu'on (voor jusqu'k ce qu'on)
I'appoiie, hij wacht, tot dat men hem roept. Un
jour qu'il (voor lors(:u'ii, of quand ii), venait me
voir, eens toen hij nsj kwam bezoeken, op zekeren
dag dat hij mij kwam bezoeken. ii y a deux aus
qu'il (voor depuis qui!) est absent, er zijn twee

Qiiatriême, adj. Vierde: Qu-utage, vierde
verdieping 1. - [ Vdner.] Cerf de qu- tête, vijfjarig
hert ii. - Als subst. ni. Vierde, vierde elect n.
Avoit un qu- (doorgaans un quart) dans une affaire, Etre dun qu- dans aim affaire, een vierde
aandeel in eenc zaak hebben. - Vous venez a
propos, onus attendiolis un qu-, gij komt van pas,
wij wachtten 0]) een' vierden man (b. v. als medespeler). - Loger au qu-, opdcvierde verdieping WOeen. - Als subst. 1. [Jeu] Vierde f., vier achtereenvolgende kaarten von déne kleur. -- Vierde klasse f.
Etudier en ei-, in de vierde klasse zijn. -- Un qu-,
een leerling der [de klasse. -. Als subst. m. en 1. Jaren verloopen, sedert hij afwezig is, sedert tweejaVierde m. en f. in rang of volgorde. - Qua- ren is hij afwezig. Sij'eitais que do vous (en la mêiao
trièiiieiuent, adv. Ten vierde, inde vierde plaats. place quo eons), zoo ik in uwe plaats Ware, ( rani.
Quatrieniial, le, adj. Om de vier jaren. als ik a woe). Ii faisait un bruit qu'on (voor an
Charge qu-e, O ffi ce qu-, post n., bediening f., die tel bruit qu'on) no pouvait non entendre, hij maakte
een geraas (zulk een geraas), dat men niets hooren
'105fl tin jaar van elke vier jaren bekleedt.
Quatrhiome,m. [Aigèb.] Vierledige grootheid f. kon. Les avares auraient tout lor da Pérou,
Quatronille, t. [\TéJIeI ! Hondenhaar n. met qu'iis (voor et tol est leur caractère qu'iis) on
verschillende kleuren doarmenqd. - Quatroult- disiroraient encore, al hadden de gierigaards al
le, adj. m.: Poll qu-, het tusschen gemengd vreemd- het goud van Peru, zij zouden toch nog meer beqeeren. Je no vous quitte point quo (voor a moms
kleurig haar.
quo) mon amour n'ait obtenu ce point, ik verlaat
Quatuor, in. [Mus.] , z. v. a. QITARTETTO.
u niet, tenzij mijne liefde dit verkregen heeft. La
itayage, til., Z. QUAIAGE.
Que, pron. rel. Dien, die, welken, welke, dat, vie s'acieèvo quo (voor an moment quo) Ion a a
hetwelk, wat: Celui que vous ayes vu, hij, dien, p0mb éhauché son outrage, het leven loopt ten
gij gezien hebt. La personne que vous connaissez, einde, als enen te naauweenood zijne taak ontworde persoon, welken gij kent. Les qiiai!tis que ion pen heeft. On leur pane encore qu'ils (voor alors
admire, dc hoedanigheden, die men bewondert. La qu'ils) sont partis, men spreekt nog tot hen, ternouvelle qu'on dikite, het nieuws, dat men uit- wijl zij reeds vertrokken zijn. - Quo staat voorop
strooit. Je ne sais qu'en penser, Ik weet niet, wat bij wenschen, bevelen, toestemminqen , afkeuringen
ik er van denken moet. - Wanneer eest voorop enz., met weglating der weekwoorden, die dat
gaat, staat que somtijds in plaats van k qui, de uitdrukken: Quo je meuro, si cola nest pas veal,
qui, pour qui, en qui, etc., en wordt dan in 't ik moge sterven (foto. 'k mag sterven), als 't niet
nedcrduitsch, bij 't volpen (icr fransch.e construe- waar is. Qu'il parl.o tout a I'Ieeure ! laat item aantien, door d at vertaald: C'est de vous que je stonds vertrekken! Qu'il fasse ce quil lui pluira,
pane, 't is van u, dat Ik spreek (van u spreek laat hens doen, wat hem belle/t. Quo je traleisse
ik). C'est a vous que je m'intéresse, 't is in ee, mon ami! je mouvais piutôt, mijnen vriend zou
dat Ik belang stel (in u stel ik belang). C'était sur Ik verraden? liever wilde ik sterven. Qu'il so soit
vous que j'avais les yeux, 't was op u, dat ik het outdid a ce point! waarom moest hij zich zoo zeer
vergeten ! - Staat quo voorop bij een' uitroep, die
oog had (op u had ik het oog) . - Van zaken sprekende, vervangt het somtijds de plaats van pendant bewondering, scherts, verontwaardiging, enz. aaniequei, dans lequel, etc. : L'hivei' qu'il fit si froid, duiden, dan staat het voor combien, hoe, hoeveel,
den winter, toen (of waarin) 't zoo koud was. Le wat: Quo Dien est puissant! hoe magtig is God!
jour que ceia est arrivé, de dag, waarop dat ac- Quo de beaux Jones is'ont pas de beaux soirs ! hoe
vele schoone dagen hebben geene schoone avonden!
beurd is. C'estici qu'il hahite, hier woont hij.
QITE, pron. interr. Wat? Que laites-vou s ik? wat Qu'ii fait beau! wat is het mooi weder! Quo vous
doet gij daar? Que pensez-vous faire? wat denkt êtes importun ! wat zijt ge lastig! - Dikwijls
gij te doen? Qu' iniporte? wat is er aan gelegen? wordt quo gebruikt enkel om meer kracht te geven
Quest-ce que eest? wat is 't? Quest-ce que Ia 00fl 't geen enen zegt (en zou dan ook kunnen wegvie sans Ia vertu? wat is 't leven zonder deugd? gelaten worden): Cost uno belle chose quo de
- Somtijds staat het in plaats van a quoi, de garder an secret, een geheim te bewaren is eene
T),

.
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schoone zaak. C'est se tromper que de cj'oire ...,
men bedriegt zich, als men gelooft . ... Sais tu
quelque chose do plus? Oh quo oui, weet gij nog
iets meer 2 0 ja. - Als overtollig staat quo som-

tijds voOr Si: Quo sit mattlige, quo s vous rnûbjectez , voor: S'il inaiflige, si vous rnobjectez.

Somtijds staat quo ttesschen een adj. of subst. en
t werkwoord être: Insensé quo j'étais, de croire

is leur bonne foi! dwaas als (die) ik was, met aan

hunne opreqtlieid geloof te slaan! Le fripon quit
etait m'emporta mille francs, de gaauwdef daar
hij was, nam duizend francs van mij mede.
NE ... QIJE staat vaak in plaats van seulement,
en/eel, alleen, niet dan, slechts: Je no vous quo le
voir, Ik wit niet dan kern zien. Ce nest qua vous
quo je goose, ik denk alleen aan te. Une boon
West qu'un Jeu pour lui, eene les is voor hem

slechts spel. (fain.) Quo bien quo mal, nu liever
Tant bien quo mal, Z. TANT. - Vóór out (of Si)

en non wordt het van een werkwoord afhangende
que duo?' van vertaald: Vous prdtendez quo out,
etmoije soutiens quo non, gij beweert van ja, en
ik houd staande van neen. Jo gage quo si, ik wed

van ja. - (Loo. fam) Etre toujours sue le quo
Si, quo non,

altijd gereed zijn om tegen te spreken.

Quédec in. {Flot.] Lanqbioernige lobelia (Iobdlie).

Quel, le, adj. (om te vragen wie of wat een'
persoon of zaak is) Welk, welke, hioedanip, hoedanige, wat voor een of eene, wat voor? Quel

capitaine commandait ce jou! là ? welke kapitein
-

voerde op dien dag 't bevel? Quo l tempo fait-il?
welk weder, wal voor weir ie 't? Qoel!e heave
est-il ? welk uur is het ? (gebruikelijker) hoe laat
is 't? En quel état soot les chases, in welken, in
hoedanigen staat zijn de za/een? hoe staan de zaken? - Ook in beveetigende zinnen, en om onzekerheid, twijfel uit te drukken: Je vous Ei dit
quel homme eest, ik heb u gezegd, welk man,
wat voor een mensch liet is. Je no sabs quol nuleur a dit cola, ik weet niet welk schrijver dal
gezegd heeft. No sai'oir quol parU prondre, niet
weten welk besluit men nemen zal- - Ook in uitroepen: Quel malheur! welk een ongeluk! Queue
pulP dle me feit ! welk een medelijden heb ik met
haar! Quel!e folio dagli ainsi! welk eene dwaasheid, wat dwaasheid. aldus te handelen! - Het
wordt somtijds van zijn subst, gescheiden: Quo l est
ce, laugage dtvaugor? wat vreemde taal is dat?
Quel!e fut sa surprise en voyant hoe groot
was hare verwondering, toen zij zag . ..
Quel wordt ook door quo gevolgd, heeft dan daarmede den aard van een onbepaald voornaamwoord,
wordt door den subjonetief gevolgd en vertaald
door: wie ook, welk ook, wat ook, van toet/een aard
ook, hoedanig ook: Ne laissez entror personno,
quel quil soit, quol qu i! puisse ètro, laat niemand
binnen, wie 't ook zij, wie 't ook wezen moge. Jo
partage Vos chagrins, que!s qu'i!s soiont , ik deel
in uw verdriet, van melken (of hoedanirjen) aard
het ook wezen mope. Quelles quo soient Vos vues,
welke ook unie inzigten zijn. Quel quo sobent beurs
droits, wat ook fiunlie renten zijn. Z. ook TEL.
Qaelcoøqiie, adj. indéf. (doorgaans met het
ontkennende no) Wie 't ook zij. wat het ook zij,
volstrekt geen, hoe ook genaamd, hoegenaamd: Ii
n'y a homme qu- qui no sache cola, er is geen
mensch hoegenaamd (niemand wie 't ook zij, geen
mensch ter wereld), die dat niet weet. Ii no lui
-

est demeurd chose qu-, er is hens niets hoegenaamd

(niets wat het ookzij, niets ter wereld) overgebleven. - Ook zonder ontkenning in den zin van: een
of ander, wie of welk het ook zij, hoedanig ook,
onverschillig welke of wat: Dune manbère qu-, op
de eene of andere wijs. Donnez-en tine raison qu-,

geef er eene rede voor, welke dan ook. - Ook in

't meerv.: Deux points qu-s dtant . donnds, twee
punten naar welgevallen (hoe ook geplaatst) gegeven zijnde. (paard m.
Qiie lle of QueHy 1 nu [H. n.] Guinésche lui-

Q[TE1'WTJÏLLE.

werp behandeld. Si cda étabt, qu- historien en
aurait parld, als dat zoo ware, zou de een of andere (zou deze of die) geschiedschrijver er van gespraken hebben. Quebques-uns r ajoutent fob
tinutres (qu-s autres) en uloutent, eenigen gelooven
het, anderen twijfelen er aan, II fat qu- temps
immobile, hij stond eenigen tijd, eene pow onbewegeljk. Quelquo part, ergens, op de eene of andere

plaats; Z. ook PART.
(fam. et ellipt.) Qu- sot,
dan moest ik viel gek zijn, zoo gek beu ifs. sc/vt (om
dat te doen, te zeggen). - Quclque chose, z.
CHOSE. - Eenige, enkele, een klein getal, een wei-

nip, wat: I1 a qu- sujet, qu- petit sujet do so

p!aindre, hij heeft eenige reden, coin of meer reden
ala zich te beklagen. Cela vous cohtera qu-s bior os, qu- argent, qu- pea d'argent, dat zal cc

enkele guldens, een weinig geld, wat geld, een

weinig geld kosten.
Ongeveer, omtrent, ten
naasten bij (in dezen zin staat het voor it queique
nombre prds, en is onveranderlijk): 11 y a qu
soixante aus, t is ongeveer lid jaren gel
eden. ..

VoOr een sccbst. ('t zij at of niet door een adj. ver-

gezeld), dat door quo gevolgd is, wordt quelque
met quo vertaald door: welke . . . aU/c, wat ... ook,
hoe ... ook: Qu-s efforts, Qu-s grands efforts quo
\9U5 fassioz, welke pogingen, welke krachtige pagingen gij ook aanwendt. Qu-s grands Neus quo
VOU5 ayez, hoe groote goederen gij ook bezitten moogt.

Qu- remède qu'on bui donne, tout sera en vain,

wat middel men hem ook geven moge, alles zal
vruchteloos zijn. Qu- gait quo nous soyons, waar
wij (waar ergens wij ook) zijn mogen. Qu- chose
qui arrive, wat er ook qebeure. - VOor een adj.
(ronder subst.), of ook rOr een ada., door quo 'eco/gd, staat quelque b, woordelijk en elliptisch in
plaats van a quelque degré, en is daarom onvera'nderl.ijlc: Qu- carrompues quo mient nos monut's

(/i qu- dogre quo 1105 nioeurs soierit corrompues),

hoe bedorven onze zeden ook zijn. Qu- adroiternent
quits s'y prennent, hoe behendig of listig zij 't ook
aanleggen. - Zoo ook met een als adJ. gebruikt
rabat.: Qu- bans traduoteurs quits soient, hoe
goede vertalers zij ook wezen mogen.
qnelqnefois, adv. Somtijds, .cûmwijlen, soms,
nu en dan, altemet: Je bui parbe qu-, ik spreek
hem somtijds,
qiielqu'un, e, prom inddf. (tan personen
en zaken) Een, een uit vete: Nous attendons des
arnis, des amies, I l en viendra qu-, qu-e, wij
wachten vrienden, vriendinnen, er zal er wel een,
erne komen. Ii racontait quelques-unes de ses avontures, hij vertelde eenige zijner lotgevallen.-- (absal.)
QUELQTJ'UN, grens, inddf. in. (alleen van personen)
Ii viendra qu-, er zal iemand komen. J'attends bob
go., ik wacht hier iemand. Qu- a-I-il vu cola?
heeft iemand dat gezien ? - Ook (absol.) in 't
meervoud (doch enkel als onderwerp): Quelques-uns
assurent que ... , eenigen verzekeren, dat ... - Smutijds, maar zelden, wordt quelqu'un door ce vooraf
gegaan: Qu. qui croit bien le savoir me la dit,

et ce qn. est mon pOre.
t Quémander, v. a. Loopen bédelen. t Qiiérnaaadeur, m., -euse, f. Bedelaar m.,
-ster L , lnndlooper m., -loopsier t.
Qu'en-dira-t-on. m. (fam.), Z. DIRE.
quenelles, f. pl. [Cubs.] Balletjes n. p1. vleesch,

wild of vise/c in eene warme pastij.
quenia, fl1. (pr. quku) [H. n.] Afrikaansch

stekelvarken n.

iienoite, L(fam.)Kindertandjen. , melktand rn.
Quenoulile, t. Spinrokken, spinrok n.: Coiffor,
Charger la qu-, het spinrokken aanleggen, er de
te spinnen stof op doen. -- De stof, die om het
sp inrokken gewonden wordt: Elle a achevé saqu-,
zij heeft haar spinrokken af. - (Loc. pro».) Allez
filer votro qu-. (tot eene vrouw, die zich met zaken
buiten haren kring bemoeit) , blijf bij uw spinne-

meenzame uitdrukking): Tellement qu-, zoo zoo,
tamelijk, vrij middelmatig: II so porto tellemont
qu-, hij vaart zoo tamelijk. 11 fait son dovobr telle
qu-, hij doet zijnen pligt zoo zoo, zoo goed-mout

wiel, bemoei cc met uwe keuken, met uw huishouden. - [GOnOal.] Vrouwelijke linie, spillezijde t.
- (fig.) Cotta maison est tombda en qu-, dat
linie is aan de vrouwelijke linie vervallen, eene
dochter is erfgenaam geworden. Ce royaume no
tombe pas en qu-, de kroon van dit koningrsjk
komt niet op het vrouwelijk geslacht. (fig. et

Qiielque, adj. indéf. Eenig. eenige; een of ander, een of meer uit velen: Qu-s écrbvabns ont
traitd ce sujet, eenige schrijvers hebben dat onder-

in die familie hebben de dochters meer verstand
dan de zonen, - Les qu-s dun lit, dun vieux enrosse, dun dabs, de stijlen m. p1. van een ledeka'nt,

QuI1e:nent, ado. (alleen gebruikt in de ge-

en kwaad als 't gaat.

fam.) L'esprit est tombé en qu- dans cetto familie.

QUENOUILIJÉE van eene oude koets, van een verhemelte. - [Bot.]
Naam van verscheidene paddestoelen. Qu- of Cotque, Z. CNIQUE. Qu- sauvage, wilde kooldistel m.,
wild saffloers II.; spillezwam f. - [Cord.] Spinstok ni. --- [Hort.] ArIre en qu-, spilleboom in.
- [Manuf.] Qu-s, Kaarden f. p1. voor de boomwol. - [iar.j Normandische visscliersscliuit f. Quenouillée, f. Spinrokvol n. --

lette, f. (verlclw. van QUENOIJILLE) Klein spinrokken n. - [Bot.] Spilledistel, gele distel ni. [Mar.] Hekstijl ill., wuifliout ii. ; spiegelstut m.
Qu-s de trelingage, zwichtinqbouten m. p1. -

[Fond.] Schuif, gootschuif; stopslang 1. - ue..
nonitlon, in. [Mar.] Bos in. qepluict kalfaatwerk,
Icloen of kluwen n. bruinwerk.
Qitentelage, ni. [Mar.] , Z. V. a. LEST.
Qnérable, adj. [Jur.], z. v. a. REQUERABLE.
quéi'at, ni. [Anc. mar.] Buiten h uid f. onder
't barghout. -- [Mar.] (in de Middeil. Zee) Aandeel,

part n.

Icijnbereiders

n. marok
qiteree, t. [Teals.] Steenen mesdes
aercere1Ie, f., Z. V. a. CRÉCERELLE.
quereiti-in, 111. [Clsim.] Kleurend bestand-

-

deel n. uit den bast van den Quereitron in.,
verweik of quercitroen [quercus tinctoriaj.
Quere ll e, f. Twist in. , krakeel, geschil n., oneenipheicl 1., woordenstrijd m., kijfpart(j f. II y a
(1 11- entreux, its soot en qu-, Zij hebben twist onder el/wader, zij zijn in oneenigheid. II a une
grande qu- soy le bras, hij is in een groot geschil
gewikkeld. us prirent qu- an jeu, sur le jeu, zij
kregen twist bij, over liet spel. Embrasser, Epouser
Ia qu- de qn. , iemands partij bij eenen twist kiezen.
Prendre qu- pour go., het voor iemand opvatten.
Qu- de chico, slecht afqeioopen geschil. z. ook
ALLEMAND. - [ Prat.] Qu- of Plainte dino ffi ciosité, z. ENOFFICIOSITE. - quere ll er, v. a. Twist
zoeken of maken, krakeelen, twisten; kijven, bekijven; begraauwen. schelden. Ne querellez personne, zoek niet niemand twist. Son père la querelld, zijn vader heeft hem bekeven. 11 querelie tou
jours ses clomesuiques, hij begraauwt altijd Zijne
dienstboden - (abs.) II nine a qu-, hij houdt van
Icrakeelen. - SE QUERELLEB, V. pr. Onder elkander twisten of krakeelen, zamen kijven: Its se sont
querellés, zij hebben met elkander getwist, gekrakeeld. -- Querelteur, eiise, adj. Twistziek,
twistzoekend: homme qu-, Femme qu-euse, of
-

als subst. QUERELLEUR, M., -EUSE, t. Twistzoeker,

twist'maker, kijver m., twistzoekster, twistmaak
ster, kijfster t.

-

QuériiHonie, t. (pr. qu=ku) [Dr. canon.]

Verzoekschrift n. aan den geestelijken regter, om
verlof te verkrijgen tot uitvaardiging van een aan-

maningsschr(jven.
Qnérir, V. a. (alleen nog in den mien. met
aller, envoyer en venir in gebruik) Halen: Aller
go- qn. of qc., iemand of iets gaan halen. Envoyer

qu- du vin, wijn laten halen. Venir qu- qu., iemand
komen halen. - (Lee. prov.) II serait lion is aller
qu- la mort, hij zou goed zijn om den dood te
halen: hij blijft altijd zeer lang uit. - (Prov.)
t%lieux vaut tenir que go-, hebben is beter dan
halen; niet alien, die zoeken, vinden ook.

tquestabilité ,qnestalité,f.Dienstbqarheid,

slavernij f. —questable, qiiestal, Z. QUETABLE.
Questeur, m. (pr. qu=ku) [H. rorn.] ilegé
ringspersoon, die 't opzigt over de schatkist had
en de staatsinkomsten deed innen, schatmeester,
q u w s t o r m. - [El. de France] Qu- de l'université de Paris, rentmeester der Parjsche universiteit. - Qu- de in Chanmre des députés,
rentmeester, rekeningvoerder van de Kamer der
afgevaardigden.
-

Question, t. (pr. kès-ti-on; ook in de volgenden) Vraag, ondervraging 1., vraagstuk, voorstel o., opgave 1.; strijdpunt, geschilpunt n., kwest i e 1. Il ma fail plusieurs pu-s , hij heeft mij verscheidene vragen gedaan. - (Prov.) A sotte qupoint de réponse, eene zotte vraag verdient geen
antwoord. - Résoudre une qu-, een vraagstuk
oplossen. Cest une qu- épineuse et captiense,
dat is eene ndtelige en listige vraag of opgave. Qude physique , vraagstuk uit de natuurkunde. Qude droit, regtsvraag, regts -kwestie. Qu- d'Etat,
staatsvraaj, staats-kwestie. z. ook INSOLUBLE, INTENTIONNEL, PREALABLE, PREJUDICIEL. - Quhrûlante, vraag-, geschilstuk, dat aller belang-
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stelling boeit, waarbij veter betang in 't spel
is, welks oplossing men reikhalzend verbeidt.
Aborder Ia qu-, het vraagstuk in behandeling
nemen. - Zaak t., onderwerp n., waarvan gesproken, gehandeld wordt, kwestie t. De quoi
est-il qu-? waarvan is de rede? La chose dont ii
est qu-, de zaak, waarover gehandeld wordt. II
est qu- de savoir, si voIce frôre y a dtd, het komt
er op aan te weten, of uw broeder daar geweest
is. Rappeler a Ia qu-, tot het in behandeling zijnde
onderwerp terugroepen, verzoeken om niet van het
onderwerp af te wijken. Voici Ia personne en qu-,
hier is de besproken, de bedoelde persoon, zie hier

onzen man. Pijnbank; pijniging t. Supporter Ia qu-, de pijnbank uithouden. Ii a tout avond
a Ia qu-, hij heeft alles op de pijnbank bekend. z.
ook PREPARATOIRE. - Mettre qn. a Ia qu-, iemand
op de pijnbank leggen; (fig.) iemands geduld pijnlijk rekken, iemand uittermate kwellen. - (pop.)
II ne faut pas lui donner Ia qu- pour lui faire
dire tout ce qu'il Salt, men behoeft hem niet op
de pijnbank te brengen, om alles te zeggen, wat hij
weet: hij vertelt alles van zelf. - Questioneia
le, t. (plais.) Vraagje ii., kleine vraag f. - Ques
tionnaire, m. Pijniger, hij, die de folteringen
der pijnbank toediende, bent in. - Gezamenlijke
vragen t. p1. achter een boek of eene les over de
behandelde zaken. - Questiounei-, a. a. Vra
gen, ondervragen, uitvragen: 11 est venu me quSue cette affaire, hij is mij over deze zaak komen
ondervragen, uitvragen. - (absol.) II ne fait que
qu-, hij doet niets dan vragen. - SE QUESTIONNEB,
V. pr . Elkander ondervragen. - liet part. passe
is ook adj.: Personne qu-e, ondervraagdpersoon m.
- Questionneur, m., -ease, f. Vrager m.,
vraagster 1., inz. hij of zij, die met gedurige vragen lastig valt, vraagal mu. en f. - Ook als adj.:
Cette femme est bien qu-euse, die vrouw is zeer
vraagziek.

questorien, ne, adj. (pr . qu=ku) [H. rom.]
Den quwstor betreffend (vgl. QUESTEUR). - QUESTORIEN, m. Gewezen qudestor in. - Qitestiire, t.
(pr. qu=ku) Ambt D. , waardigheid van quccstor,
van rentmeester of rekeningvoerder, quwstorschap n.; - tijdduur m. dier bediening; - bureau
of kantoor des penningmeesters. (vilten.
quet, rn. [Papet.] 6 vellen papier met hunne
Qiitab1e, adj. [Cout.] Dienstbaar.
Qnête, f. Opsporing, nasporing, opzoeking t.:
Je suis en qu- de lui, ik zoek hem op. C'est une
longue qu-, 'IJs eene lange nasporing. -- [Chas.]
Opsporing, opjaging f. van 't wild (door een' jager
of door honden); de daartoe aangewezen streek t.
Aller en qu-, wild opzoeken. Un ëpagneul bon
pour la qu- de la perdrix, een patrjs/mond, die
goed is tot het opsporen van patrijzen. - Geldinzameling voor de armen of voor liefdadige oogmerken, c 0 11 e c t e t. Faire la qu- dans l'église,
in de kerk collectéren. Les religleux mendiants
vont P Ia qu-, de bedelmonniken zamelen aalmoezen in. - Opbrengst der collecte: Faire une bonne
qu-, eene goede collecte doen. - (Loc. prov.) Ce
West pas tout de prêcher, ii faut faire la qu-,
het studeren moet ons tot nut strekken. . [Mar.]
Qu- de l'dtambot of de I'dtrave, het vallen, overhangesivan den achter- en voorsteven. - Quêter,
V. 0. Opsporen, opzoeken, nasporen: [Chas.] Quun verf, un lièvre, een hert, eenen haas opzoeken,
opspeuren. - (fig.) Qu- des voix, des suifrages
pour qu-, stemmen voor iemand zoeken te winnen.
Qu- des louanges, naar lof jagen, om lof bedelen.
- QUETER, V. n. Giften, aalmoezen inzamelen;
On a quêtd pour cette famille, men heeft voor deze
familie giften ingezameld. Qu- de porte en porte,
van huis tot huis bédelen. - Het part. passé is ook
adj.: Cerf quêté, opgejaagd Pert D. - Louanges
qu-es, afgebedelde lof m.
(nêteur, in., -euse, t. Aalmoezen- of giftenophaler m., -ophaalster t., c o 11 e c t an t m. en 1.
- (fig.) Gedurige vrager in. of vraagster f. om iets.
.- Ook als adj.: Frères qu-s, bede l monniken n. pl
- Chien qu-, speurhond m.
Queue, f. Staart in. La qu- dune vache,
dun cheval, dun poisson, dun oiseau, dun crocodile, de staart van eene koe, van een' paard,
van een' visch, van een' vogel, van een' krokodil.
Qu- prenante, grijpstaart in. Couper la qu- a un
cheval, een paard den staart afhouwen. [Man.]
-

QUEUE
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a

Qu- aiiglaise of l'anglaise, en,qelsche, geangliseerde staart (vgl. ANGLA1sER). Qu- en catogan,
kort-, stompstaart. Qu- en balai, bezemstaart. Qude rat, rattestaart (zonder haar). Qu- en trompe,
reqtuitstaande, horizontale staart. - [Hist.] Padia i une qu-, a deux, a trois qu-s, pasja van
één', twee, drie paardestaarten. - [Cuis.] Quie mouton, staartstuk van een schaap. - [ Pellet.]
Qu- (le martre, marterstaart (als bontweric). (Loc. prov.) tI sen est retourné honteusernent,
Ia qu- entre les jambes, hij is met schande, met
beschaamde kaken teruggeke e rd. II ny a rien le
plus difficile a écorcher que la qu- , op liet einde
komen door g aans de grootste zwarigheden voor den
dag, het zwaarste komt achteraan. Le venlo est a Ia
clu-, het einde draagt den last. Le mal porte ie
iepentir en qu-, de misdaad heeft droevige gevolgen. C'est un renard qui cache sa qu-, 't is een
schalk, een vos, die zijne streken see/mien houdt,
hij heeft ze achter de mouw. 11 viendra nfl temps
nu les renards auiont besoin de leur queue, er
zat een tijd komen, dat men gaarne had, hetgeen
men nu veracht. Cetle qu- nest pas de ce veaulá, dat behoort daar niet toe; dat past niet zamen. Tenir son âne par Ja qu-, alle voorzorg gebruiken. 11 faut que chacun garde sa qu-, een ieder
moet voor 't zijne zorgen. II n'eii est restd Ia qu
dun of dune, er is niet een enkele van overgebleven. - Neu voir plus ui qu- ni oreille, niet het
minste spoor van iets (gestolens of veriorens) rneei'
zien. Se donner Ia discipline avec one qu- de renard.
strenge zeden huichelen en in 't geheim zondigen.
- (pop.) Y aller de tête et de qu- (of de cul)
comme urie cornelile qui ahat des noix, Z. con-

NEILLE. Z. ook ANGUILLE, BRIBER, IMABLE, LOUP,
MIllER (SE). - [ Bot.] Steel m. Qu- de rose, steel

van eene roos. Qu- de poites, de fraise, etc., steel
van peren, van oardbeziën, ene. Des cerises a longues qu-s , kersen met lange stelen. [Arqueb.]
Qu- de bassinet, staart der geweerpan. Qu- de
culasse, staart van de staartschroef. [Artill.]
Qu- dun flasque, staart van eene zijwang. Qude pierriel', pointeerijzer ii. van een' steenmortier.
- jAstr.] Qu- dune comète, staart eenei' komeet.
Qu- de dragon, drakestaart, afdalende knoop m.
der maan. Qu- de Ja Grande Ourse, staart van
den Grooten Beer, ster van de 9 grootte aan 't
einde van den staart van dat sterrebeetd. Qu- de
Ja Petite Ourse, staart van den Kleinen Beer, de
poolster f. --- [Bill.]Biljartstok in., keu, queue f. z.
.1

ook FAUSSE-QUEUE, PROCÉDÉ. --- [Cal ] .]La qu- (Jun
g, p, q, etc., de staart eener g, p, q, enz. —[Corn.]
Bos in. gehekeld vlas of geheketden hennep van één
kilogram of nederl. pond. - Laatste eind n. van
een stuk stof. z. ook CAP. [Constr.] Breedste
gedeelte dec treden van een' wenteltrap; ook z. a. a.

CUE DE LAMIE. - [ Arch.] Qu- daronde, Z. ARONDE,
ook ASSEMBLAGE. Qu- dune pierre, ingemetseld
eind n. van eenen steen. --- Qu- d'unmoulin, staart
van een' windmolen (waarmede men hem op zijne
spil laat draaijen). - [Fort.] Qu- daronde, zwaiuwstaart (BONNET a prêtre). Qu- dun contrefort,
(tikte van een contrefort. Qu- de tranchée, ingang
(Ier loopgraaf. Qu- do glacis, voet ni. van 't
glacis. Qu- de plate-forme de battei'ie, achterkant m. . eener batterij -bedding. -- [Impr. Niet
gevulde bladzijde aan 't einde van een hoofdstuk
of boek, staart-pagina f. - [Jeu] Bepaalde geldsom f., die men aan den meestwinnende betaalt;
som, om welke buiten den hoofdinzet gespeeld wordt.
-- [Luth.] Qii- dun violon, staart eener viool.
Piano a qu-, staart -piano f., staartstuk n. [Mar.] Qu- de bossoir, staart, binneneind n. van
den kraanbalk. Qu- dun pavillon de Ja série,
hals ni. van ccve seinvlag. Qu- de chat, endje dag,
eindje touw D ( waarmede afgestraft wordt) . Qu
de rat, slurp, slurping f., hondsend n. Manoeuvre
en qu de rat, geslurpt, met een hondsend geslagen of puntig uitloopend touw n. - [Mdtall.]
Faire Ja qu-, eenen staart maken (van 't kwik gezegd, als de bolletjes of kogeltjes, ten gevolge van
o n zuiverheid, bij 't voortloopen eene metallische
streep achterlaten). - IModes, Coutur.] Qu- dun
manteau, dune robe, sleep m. van een' mantel, van
een kleed. -- [Mus.] Qu- dune note, staart eener
noot. - [Pêclie] Gesteeld vischnet n. Qu- d'oison
of Cul rond, gondelvormige haringschuit of buis f.
- )Perruq.] Staart (von eene pruik, van 't hoofd.

-
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haar). - [Tech.] Ondergedeelle van een boek (bij
binders). - Soort van slijpsteen, m. Qu- a l'huile,
oliesteen. - Soort van fust of vat, dat ongeveer
1 112 oud mud inhoudt. - Qu- de carré, staart der
slede (bij touwslagers). Qu- de chanvre, dod of
bos nî. hennep. Qu- de rat, kattestaart, ronde vijl f.
Qu- de renard, vossestaart, een boorgereedschap
met B scherpe kanten. - La qu- dune poèle, dun
gril, dune léchefrite, etc., de steel ni. van eene
pan, van een' rooster, van eene braadpan, enz. (Loc. prov.), Z. POELE (f.). ---- [Vétér.j Qu- de rat,
rattestaart, soort van kaalmakenden haarworm aan
de pooten der paarden.
(fig.) Einde, achterste of laatste gedeelte van iets, achtereind, slot D.
A Ia qu- du bols, de Ia forbt, aan 't einde van
't bosc&. La qu- de I'hiver a été rude, het laatste
gedeelte van den winter is streng geweest. de winter heeft een' staart gehad. z. ook an. -- (fans.) La
qu- dune affaire, laatste zorgen, die eene schijnbaar geeindigde zaak nog vereischt, staart, nasleep rn. van eene zaak. Ne point faire (of laisser)
de qu- dans on payement, in eens geheel afbetalen, geen gedeelte of restant daarvan laten staan.
On a
is cette affaire par Ia tOte et par Ia qu-,
men heeft
pr die zaak van alle kanten aangevat, onderzocht. -- (Loc. prov.) Prendre Je roman par
Ja qu-, de zaken niet in behoorlijke volgorde voordragen, met het einde beginnen. Elle prend le roman par Ia qu-, zij begint van achteren af, zij
leeft met hem als of zij reeds zijne vrouw was. [PoIlt.] La qu- de Robespierre, de Ia révolution,
de rest of de overblijfsels van Robespierre's aanhang, de uit den omwentelingstijd overgebleven
partij t. - (Loc. prov.) Gare Ja qu- des Allemands, wacht u voor den leeljken nasleep van die
zaak. - La qu- dune procession, de achterste
personen, de staart van eene processie. La qudune ai'mée, de achterhoede t., nasleep, staart van
een leger. La qu- dune armée navale, de achterhoede eener vloot, staart eener linie. Vaisseau de
qu-, heksluiter m., achterste schip n.
Achter elkander geschaarde rij f. menschen. - Faire
qu., in cciie lange rij achter elkander staan (om
beurtelings toegang te krijgen, b. v. tot een kantoor
voor plaatsbriefjes aan een spoorweg -station enz.),
q u e ei e maken. - ii LA QUEUE, EN QUEUE, toe. ode.
Achteraan, onmiddellijk volgend: Le bagage suivait
en qu-, était ii Ia qu-, de bagaadje volgde achteraan. - (fam.) Avoir les ennernis en qu-, den vijand (ligt op de hielen hebben, van nabij door den
vijand vervolgd worden. -- QUEUE a QUEUE, bc.
adv. Digtachter elkander, op eene rij;Attacher
des chevaux qu- ii qu-, paarden achter elkander
vastkoppelen. - (fig.) A Ja qu- leu Jeu, Z. LEE.J. Quand on dit M 0 0 S i e u r, sans qu-, on entend
Ie maître de Ia maison, als men Monsieur zegt,
verstaat men daardoor den heer des huizes.
Queue-blanche, t. [H. n ] , z. v. a. PYGARGUE. - Queuedeehevai, t'. [Bot.], z. v. a.
PRELE. - Queue-d'écureuil, de faisan

twee soorten van koraalmos: granaatappelmos,
paauwestaart. - Quene-de-fenonil, f. [Fl. ii,],
z. v. a. MACHAON. - queue de -flèehe, f.[H.n.j,
z. V. 0. PAILLE en queue. - quetie-de-lézard, f.
[Bot.] , z. v. a. LÉZARDELLE. - Qiieiie-de-Iïè
vre, f. [Bot.] , z. v. a. LAGU1UER. - Q ueue-de.-

lion, f. [tlot.j Leeuwestaart, Z. PULOMIDE, PHLO

1HS. - Queue-de-poêle, t. [H. n.] Langstaartige mees f. - queue-de-poireaii, t. [Bot.],
z. v. a. PEUCÉDANE. - qneue-de- renard, f.
[Bot.] Vossestaart, sering f. z. ook onder QUEUE.

- Queue . de -sonris, f. [Bot.], z. v. a. MYOSURE. - Qneue.thi-chat, f. [Dance] Zékere
dansfiguur I. - Qneue-en.éve
ntail, f. [H. n.]
Waaijerstaart m., naam van verschillende vogeltjes.

- Queue.eH.soie, f. [H. n.], Z. V. a. JASEUR
de Bohème. - qnene.janne, f. [H. n.j Goud-

staart, geelstaart m., naam van tweedcrlei visschen; ook van een' vlinder. - Queize.Hoire, t.
[H. ei.] Zwartstaart, soort van baars - neue
rouge, f. [H. ii.] Roodstaart, soort van makreel;
ook een vogeltje. - Qiieneverte, t. [H. n.] Groenstaart, vice/c var 't brasemgeslacht; ook een vlasvink,
queurse. f. [Tech.] Leerbooijers steen m. tot
ontharing der huiden. - Queiarser, v. ei. [Tech.]
De huiden niet den steen ontharen.
); uenssiq;eunil , inc. adv. (fam.) Eveneens,
volkomen 't zelfde, op een haar; zoo zoo.

;J'
Quenter, V. n. [Bill.] Twee ballen te gelijk
voortstoolen.
t gnenx, nl. Kok (cuisinier). — Soort van
stijpsteen ir. (liever queue).
Qui, pron. rel. Die, cvie, welke, dewelke, hetwelk, dat, wat: L'homme qui raisonne, de mensch,
die redeneert. Celui, ou celle de qui (lont) je
parle, à qui jai donné cela, hij, zij van wien of
wie Ik spreek, aan wier of wie Ik dat gegeven heb.
Celui pour qui, contre qui je plaice, hi voor,
tegen wien ik pleit. Voici le livre que j'ai lu, hier
is het boek, dat of hetwelk ik gelezen heb. — Dik
wordt het woord, waarop qui betrekking-wils
heeft, weggelaten; Qui plus est, Qui pis est, wat
meer is, wat erger is. Voilà qui eet beau, Vollb
qui va bier, dat `is schoon, dat gaat goed. I1 trouvera b qui parley, hij zal zijn' man vinden. Je
croirai qui vous voudrez, ik zal geldoven wien gij
wilt. Qui dort, dine, wie slaapt, eet. -- Un je ne
sais qui, zeker iemand, zeker onbeduidend mensch.
— Qui que ce soit, Qui que ce puisse être, wie
't ook zij, wie 't ook wezen moge, wie ook (quiconque); (met de ontkenning) volstrekt niemand,
geen mensch hoegenaamd. (dui que ce soit qui vous
fait dit, it s'est trompé, wie u dat ook moge gezegd hebben, hij heeft zich, vergist. Je n'y ai trouvé
qui que ce soit, ik heb er niemand aangetroffen.
QUi, Aron. interr. Wie ? Qui vous la dit?
wie heeft het 2c gezegd? De qui le tenet -voos? van
wien hebt gij 't (gehoord)? A qui écrit-il? aan
Wien schrijft hij? Qui accuset-vous? wien of wie
beschuldigt gij? Qui (voor lequel) des deux sera
vainqueur? wie van beiden zal overwinnaar zijn?
— Qui est -ce qui? wie? Qui est-ce que? wien of
wie? Qui est ce qui ne plaint pasles pauvres ?wie
beklaagt niet de armen? Qui est-ee que vous soupconuez? wien (wie) verdenkt gij ? — Somtijds
vindt men qui, in verdeelenden zin, herhaald met
de beteekenis van ceux-ci, ceux-lb of les ons, les
autres: Its . étaient dispersés qui eb, qui lb, zij
waren verstrooid, de eersen hier, de anderen daar.
Qui veut du roti, qui du bouilli, qui du froid,
qui du chaud, deze wil gebraden, die gekookt, een
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Molinos gesticht. — Quietude, F. [Dévot. j Rust,
gerustheid, kalmte F. des gemoeds. L'amour de Dieu
met l'esprit dans une entière qu-, de liefde Gods
brengt het gemoed in volkomene rust. — Ook in
het dageljksch leven gebruikt: II passe ses jours
a la campagne dans one douce qu-, hij silt zijne
dagen op het land in stille rust.

,uignon, in. (fam.) Homp m. brood.—[Agric.]

Met stroo gedekte vlashoop m. in 't land.

Qtiilave, t., z. (FULAVE.

Qullbogaaet, m., liever EQUILBOQUET.
Quillage, m. [Mar.] : Droit de qu-, regt, dat
de koopvaardijschepen in fransche havens bij hun
eerste binnenloopen betalen, kielregt n.
Quillai, m. [Bot.] Zeepboom in. van Chili.
uille, F. [Constr. nava Kiel F. — Qu- de
pont, jukdrager m., jukdwarshout n. — QUILLE, F.
[Jeu] Kegel m. Joueur de qu-s, kegelaar, kegelspeler m. Le jeu de qu-s, het kegelspel. Un jeu de,
qu-s, eene kegelbaan. louer aim qu-s, kegelen.

Faire, Abattre trois qu-s do venue et trois de ra-

bat, drie kegels van voren (bij den aanloop des
bals) en drie van achteren (bij den terugstool) omwerpen. -- (Loc. fam.) Se tenir droit comme une
qu-, zoo regt als eerie kaars staan. Il est planté ik
comme une qu-, hijstaat daar als eenpaal, onbewégelijk. — (Loc. prov et pop.) Prendre, Trousser son
sac et ses qu-s, zijne biezen pakken, zich uit de
voeten maken. Donner à qn. son sac et ses qu-s,
iemand den zak geven, hem wegjagen. Ne laisser
au ï autres que le sac et les qu-s. het beste zelf
nemen. z. ook CHIEN. -- [Tech.] IJzeren wig f. tot
kloving der leiblokken. — Vingerhout n. der handschoenmakers. — Staartschroefboor f. der geweer
Kegelvormig werktuig n. bij verschil -makers.—
handwerken.
-lend
uiilé, in. [Agric.] Roest m., eerie wijngaard
waarbij de bladeren gele en roode vlekken-ziekt,
krijgen. — Quillé, e, adj. [Mar.] : Vaisseau qu-,
schip n. net eene kiel.
Quiller, v. n. [Jou] £Iitwerpen om te zien wie
't eerst bij 't kegelen spelen zat of wie maats zul
zijn. --- .De omgeworpen kegels weder opzetten.-len
— QUILLER, V. a. (pop.) Steenen of stokken tasschen iemands beenera gootgen. (kaars staan.
f Quilleter (se), V. T. Zoo refit als eene
,ui lette, F. [Agric.] Wilgeloot f. Ier poling.
Billier, nl. [Jeu] Kegelplaat t., houten of
steepen vierkant, waarop de 9 keelels staan. — De
9 kegels: Faire, Abattre tout le qu-, al de 9 kegels
maken of omwerpen. — [Tech.] Schulpboor F. der
wagenmakers. (van een' haspel.
t ,uilloir, m. [oord.] Sehiemanswa.it f., stok
Quillon, m. [Mil.] Kruis n., pareerstift, bladtap F. (aait een sabelgevest) .
;

derde koud, een vierde heet. (Dit gebruik van qui
veroudert.)
quia, (latin) (pr. kui-a), alleen gebézigd in de
gemeenzame zegswijzen: Etre a quia, niet weten
wat men zal antwoorden, met den mond vol tanden staan. Mettre qn. is quia., iemand tot zwijgen
brengen, hem den mond stoppen.
Qaibus, m. (latin) (pr. kui-buee), alleen gehézigd in 't volkszeggen: Avoir du qu-, geld, heb
rijk zijn.
-ben,
Quiche, m. [Luis. j Eijervlade F.
uuieon€luue, pron. indéf. Al wie, wie ook,
Quin, n1. [Salin.] Vergaarbak m:; .dien de
wie, wie 't ook zij, iedereen: Qu- vent entrer, dolt
payer, al wie (of enkel: wie) binnen wil gaan, moet vloed der zee vult.
Quaina, m., verkorting can QUINQUINA.
betalen. Défiez-vous de qu- parle mal de ses arcs,
Quinaire, adj. [Aritli.] Door 5 deelbaar:
mistrouw iedereen, die kwaad van zijne vrienden
spreekt. I1 le dit b qu- veut l'entendre, hij zegt Nombre qu-.
Quinate,
m. [Chin.] Quininezuur zout n.
het aan al wie 't hoorera wil. Le grand jour sart
t 41uinand, e, adj. (burl.), z. V. a. PENAUD.
mal qu- veut mal faire, de kwaaddoeners houden
Qtiincaille, Quincaillerie, F. Allerlei uit
van het daglicht niet.
,uzidam, m. (pr. ki -dan), Q uidane, f. [Prat.] ijzer, staal, koper, enz. vervaardigde kleine waar,
Zeker iemand, zeker man, zékere vrouw: I1 aurait ijzerkramerij F. —5 (fig.) Koperen munt F. - Quinappris de certains qu-s, dune certaine quidane, caillier, In. IJzerkramer; winkel m. van allerlei
que..., hij zou van zékere menschen, van zekere kleine metaaluuiren; fabrikant van zulke waren.
Quiucajo't, iii., z. CARC&JOU.
vrouw vernomen hebben, dat... — (fam., maar dan
Qutinconce, m. Planting, plaatsing F. van
alleen m.) Je fus accosté par un qu-, of (als pleonasmus) par certain qu-, er kwam mij zeker boomera in den vorm der romeinsche vijf (V) , vijfcorns in. Qu- simple, enkele vijfnorm (V, '.*). Qluiemand op zijde.
uuiddité, f. (pr. qu=ku) [Phil. stol.] Inner- double, dubbele rij/vorm (X ;. ). — [Anc. mil.],
Z. v. a. ECIIIQUIER. -- Qitinconcial, e, adj. In
lijk wezen n. eener zaak.
,uandiat, m. [Peche j Vischnet n. op hooge staken. den V- of X-vorm.
'iinsonneaaa, ni., z. v. a. CABILLOT.
Quiescence, f. (pr. qu=ku) [Gram.] Het
anindéeagone, m. (pr. qu=ku) [Géom.]
stomzijn van sommige letters. --- Quiescent, e,
Vijftienhoek m.
adj. (pr. qu=ku): Lettres qu-es, stomme, niet uit
Quine, m. [Jeu] Vijf op eerie horizontale rij
-gesproknltF.
gil (in oosterscha talen).
-- Quiet, ate, add. (pr. qu=ku, ook in de bezette hommers in 't lotto- of kienspel; vijf bezette
volgenden) Gerust, stil, kalm, rustig, tevreden. — en te gelijk uitgekomen nom'triers in de getalloterj,
1 Quiètement, adv. Op geruste wijze. — Qial- quin1erne, quine, kien f. -- (fig. et fam.)
étisme, ni. Leer f. der quietisten.; volkomene be- Cost un qu- a la loterie, 't is een lot. h t hoogste
rusting in God en de daaruit voortvloeijende kalmte lot uit de loterij, een zeldzaam geluk of buitender ziel, gemoedsrust f., quietismus n. — [Po- kansje. — [Trictrac], Worp van 2 vijven: Amener
lit.] Het ` kalm en zonder deelneming blijven bij 't qu-, twee vijven goojen. (van bladeren).
Quiné, e, adj. [Bot.] Vijf aan vijf geplaatst
woelen (Ier partijen (inz. van de fransche revoluuzinèque of QQ,uuinette, F. [Cum.] Soort van
tie). — Qniétistes, m. pl. Rustvrienden m. p1.,
gene dweepende christensecte, in de 17e eeuw door kamelot n.
.
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quinifloi'e, wij. [Bot.] Met vijf aan vijf ge-

plaatste bloemen.

Quinine, f. [Cliim.] De uit den leinabost af-

gezonderde bittere grondstof, q u i n í n e 1. - Qui
fli(jue, adj. [Chim.]: Acide qu-, kinazuur ii. —
quinobaurne, al. [Cbirn.] Kinabalsern m., een
mengsel van col)aiva- balsein en quinine.
quinola, fl1. [Jeu] Hartenboer in 't reversi
in. - Gehuurde geleider eener dame.-spel,kaucijn
quino1oie, f. Verhandeling, redevoering 1.
over de Idea en /are eigenschappen. - Quino
logique, adj. Die verhandeling betre//'ena, q u inolôgisch.
qitiuquagénaire, adj. (pr kuin-koua—) Vijf
tigjarig: Homme, Femme qu- of als subst. QUIN
QUAGENAIRE, rn et 1. Vijftigjarige m. en 1. [H. corn.] Hoofd D. van 50 soldaten. - Politieopzigter over 50 huizen of huisgezinnen. - [H. eed.
Opperste van 5 0 monniken. - Quinquagésiiiie, f. (kuîn-koua--) [Liturg.] Zeeende zondag
(Oste dag) vôdr Paschen, zondag m. vOOr de vosten, estoînihi, quinquagtsima f.
-

-

Quinquaiiguaire, Quiuquani ilé, c,
Quinquanguleux , eue , adj. (pr. kuinkouan— ) [Didact., Bot.] Vijfhoekig.
Quinqité, ni. (pr. kuin-kué, zoo ook de vol-

(1 11- , paus Sixtus V. - [Méd.] Ftèvre qu-e, koorts t.,
the ata de 5 dagen terugkeert.
QnIntadinei-, v. a. [Anc. mus.] Eene onzuivete kwint doen hooren (inz. van 't orgel gezegd).
Quintaine, t. [Aim. man.] kVorppaol, renpaal, steekpaal ni.; het steekspelen. [Bias.]
.S'childpaai in.
qniotaI in. Centenaar n., gewigt van 100 (oude)
ponden of enkele ponden meer. Qu- inétrique,
metriek centenaar, 100 kiloos of nederl. panden. [Mar.] Changer au qu-, op de Middell. zee. z. v. a.
elders charger it Ia CUEILLETTE. - Groote sleesten kruik t.
qnintan, in. [Man.] Houten man (faqumn).
Quintaite, adj. [Méd.], z. v. a. QU1NTE.
quintan, in. [Agric.] Hoop in. korenschoven,
takkebossen, in veld of bosch.
QIilHte, f. [Mus.] Kwint t., interval van S
opeenvolgende noten (vgl. QIJARTE) . - altviool f.
- [Gmom.] 6 0 ste deel van een kwart (z. QUAJ&TE).
.- (Jeu] Vijf volgkaarten, van dezelfde kleur,
vijftiende. Z. ook QUATORZE. - [Eser.] Kwint of
vijfde stootmanier. - [Méd.] Stikhoest in. - (fig.
cl fain.) Gril, kuur, kwade luim f. Cat homme est
sujet it des qu-s, die man heeft dikwijls rare
kuren. - [Mar.] Grit van 't paard om plotseling
stil te staan.
quintefenille, 1. [Bot.] Vijfblad, vijfvingerkruid n. - [Bias.] Vijfblad n.
quintelage, in. [Mar.], in de Middeil. zee
Z. v. a. LEST. - Vrije lading t. van een' matroos.
Qtiintei-, v. a. [Cout.] Een erfdeel in vijven deelen. - [Tech.] Het getoetste goud stempelen. quinter, V. n. Met kwinten opklimmen of dalen.
Quiiitessenee, f. [Phil. ace.] De etherstof,
die men zich als de fijnste van allen dacht en in
den Oen graad der hoogte plaatste, q u t ii t e s 5 d atie t. - [Pharm., Chum.] Vlugtigst gedgeite n.
van zikere zelfstandigheden, de op eene of andere
stof overgehaalde wijngeest, e s s e n t i e t. (z. ESSENCE). — (/1g.) Bet voornaamste en beste, liet
pit, het merg van iets. II a tiré Ia qu- de eet
ouvrage, hij heeft het pit, liet merg uit dit werk
gehaald. Ii en sait Ia qu-, hij weet er 't voornaamste vast. - Qnintesseneiei-, v. a. Den
geest, liet beste, zuiverste, krachtigste uit iets halen; - de pit of het merg uit iets halen; - (fig.)
uitpluizen, ziften, haarkloven. - Het part. passé
is ook ad]. Raisonnement quintessencié, spitsvindige redenéring t. - t QUINTEsSENcIEa, m., z. v. a.

genden) [Mus.] Vijfstemmig muzijkstuk Ie w intët fl. - quinquédenté, e, adj. [Bot.] Vijftandig. - quinquedigité, e, adj. [Bot.] Met
3 bijblaadjes. - quinquefide, adj. [Bot.] Vijfspletig. - Quinquéflore, adj. [Bot.] I7ijfbloemig. - Qninquéfolié, e, adj. [Bot.] Vijfbladig. - Quinquéfoliolé, e, adj. [Bot.] [lit 5
blaadjes bestaand. - Quinquéjugué, e, adj.
[Bot.] Met uit S paar blaadjes bestaande bladeren, vijfvoudig gepaard. - Qninquélobé, e,
adj. [Bot.] Vijflobbig. - QuinquéIoctttahe
adj. Bot.] Vijfvakkig.
quinquenelle, f. (pr. kumn-ke—)[Cout. ] Vijfjarig uitstel a. van betaling.
QuiHquénervé, e, adj. (pr. kuin —kut) [Bot.]
Vijribbig.
Quinquennal, e, adj. (pr. kuin-kuèn—, zoo
00/c de volgenden) Voor S jaren, vijfjarig; om de 5
jaren. - [H. rom.] Magmstrat qu-, of als subst.
QUINQTJENNAL, ni. Regdringspersoon voor 5 jaren
in de koloniën en de municipia of vrijsteden. Jeux qutnqueniiaux, spelen, die om de 5 jaren
gevierd werden. — quinquetinalité, f. Tijd m.
van 5 jaren, vijfjariglieid t. - Vijfjarige duur m.
van 't mandaat als afgevaardigde in de franse/te DISTILLATEUR.
Kamer. - Quinqueitniurn, tm(pr. —ome) [Ant.]
Quintetto , in. (pr , kuhn—), gebruikelijker
Tijdruimte t. van Sja
ren. - Vijijarige studiën 1. pi. Quintette, t. (pr. kin—) [Mus.] Vijfstetnm.i g
op de universiteit.
muzijkstuk, kwintet n.
Quinquenove, M. (pr. kuin-ke—) [Jeu] Vijf
Quinteux, euse, adj. Grillig , (jiil:iels , wonen negen (een dobbelspel).
derlijk, eigenzinnig, vol nukken of kuren.
Qninqnéparti, e, Quinqupai-tite, adj.
nintidi, m. (pr. qu=ku) li/fIr dag ient
(pr. kutn-kué, zoo ook de vol enden) [Bot.] Vijf décade in den franse/t reptti)li/i)uclte1t al;otnale.
deelig. - Qiiiuquéponetué, e, adj. [H. n.]
Quintil, e, adj. (pr. tltI.kU) [,ttoI. ] : QuNet 5 stippen geteekend (van insecten) , - uin- aspect, stand van 2 planeten, die 72, graden op
quéporte, m. [Pêche] Net n. met 5 ingangen.
l is des ilirrenriems v'an (lli(ifltlti' i'tiU'(jtltitl zijn.
Quinqueree, m. (pr. kutn-kuerce) [Ant.] Vijf- -- uinliI, in. [ Litt.1 11:jiI•r!I('li:'i (1 1 Q)tC( tuit i
strijd m., de vijfderlei soort van strijdoefeningen I 1/Ilif t. -- gluintille to. (pr. ( l',ikU ) [Jeu]
(het springen, s e/tij/werpen, spieswerpen, weciloopen .'t,n,•l erin omberspel met S spelers.
en worstelen), welke de kampvechter alle zegevierend
e . m . ()flt.] Fijn , dun fraaie/t linnen
moest volbrengen, wilde hij den prijs betalen, q ui n- (ittu t le .\luid (20 1 1 1 i t ) . - [Tech.]1St ililtu le n.
qulrtium, pentclt/slon n.
quinfliple, itilj. (pr. ti U-=i,.I' . t,oh in (l(• tolquinquereme, t. (pr. kuin-kué—) [Anc. mar.] qi!oie,i ) 17)/eHI(liff. -- 41s subst. in. 17/frotul n.
Ga/ei t. met vijf roeibanken.
- - tuiutqiler. t'. a..
mli; tne'k'i, ei neQuinquet, m. Argandsche lamp t. met dubbe- men, t'(//iioitil grooter maken, uit! :; vermenigvullen luchtstroom (naar den verbéteraar dier lam- digen ,. rn 111/ l()ll(li(. it . QUINTITPLER, r. iii- .
pen, Qumnquet).
Vijfvoudig„t'i:jii ,, it , l !!lOI1i worden. - liii 1nttt.
Quinqtilhle, t., z. v. a. QUINTILLE.
11(lS( is (;(th adj.: \ otobie qi I t I U ;)i('.
Quinquiina, 111. [Bot.] Kinaboom, koorts- (hi/il ge/ti n. (ale/IL I. in leiti.
boom m. , inz. in Peru, waar hij cascara de Loxa
4 l of injjioa . m. Bot.] .'otol run
heet. - [Pharm.] Koortsbast m., bast van den
Cui uzain . adj. ioliti. [Jeu do Lit']
innaboom, als koortswerend middel wel bekend, t((/(lt (/ uit,) tij/tin. Nous sOUhIiltS (lti, h1ij ïf (11,1
kina t. Qu- jaune rouge, gris, gele, roode, graau- t . ?i/lieit ',ii 'if//ti o. -- in'ztiue. t. Vijftienwe kina. Qu- aromattque, z. V. a. CASCAIULLE.
till n.,, f,(liïl 1. 1111 13 of il,:ii,,,ii/,iit: k te qu- innQuinquinate, ni., z. v. a. QUINATE. iitC. één tt;j/lii ,elil jaren ,. (l 0 jaar (lI vijftien. -quiiiatisej-, v. a. [Anc. méd.] Kina doen mae- (iili.uil.) 11t t/lijfl ' !!: Passer Int' (tb - ti la CaittJt,iglui',
men. - SE QU1NQIJINATJSE1I, V. pr. Kina innemen. 11 (1(0/il? 0/i lit liliul doorbrengen. -- • On lui a
Quint, M. Vijfde deel, vijfde Ii. (nu cINQUIEItIE). il(iflt)( 1i'ttitt' (11' t;ll- , ooit bi/t limit to Ij/tI lOil
- [Féod.J Droit de go- at de requint, opbrengst 14t (l(i(/ihl (/(/(i'iii, een' termijn van 1 1 11(1(1 1 11 geVan 't vijfde deel der waarde van een leen en van steld. -- Itt qu- th' Ptlq itt's. iii' 11 dage n v an Zoo't vijfde gedeelte van dat vijfde deel. - QUINT, E, ('(Iii rdi Irt fOloi(u/ tilt P(!sC!i(.i;. - Qun'/.e. adj.
adj. (nu zelden gebruikt dan in): Chai'Ies qu-, num. Vijftien .(,)u- florins, 15 gulden . J ) i'itll 5
Karel V. (keizer van Duitse/t/and). La papa Sixte .1 1)11 i. ode,! 11 ( niet 15) dagrn . --- Ool, ino r q ll int
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QUÏNZEiPINES
zièrne, vijftiende: Page qu-, vijftiende bladzijde,
bladzijde vijftien. Louis quinze, Lodewijk de vijftiende. -- Ook als sabst. m.: liet gelal 13; — de
1.5de dag van een tijdperk: Le qu- de !Mrs, de
i13de slaart. Partir le ga-, den l5dea (dag der
maand) vertrekken. — [Jeu] Zeker kaartspel ,
waarbij 't op het halen van juist 15 punten aan
-- sous avons qu- à trente, wij staan 15 om-komt.
30. Donner qu-, 1á punten voor geven. Donner

qu- et bisque (i.nz. in 't kaatsspel), tweemaal 15
voor geven — (fig. et fain.) z : BISQUE. Avoir qu-

sur In pastis, veel vooruit zijn, veel voor hebben,
gewonnen spel hebben. Cela en vaut qu-, dat is de
moeite waard, dat is regt koddig, aardig. On lui
fait passer douze pour qu-, men spelt hem wat op
de mouw, men stopt hem een' knol voor een' citroen in de hand. z. ook LIEVE, RABATTOE. -nnin'z:e-épines, m. [H. n.] Soort van stekel baars in. -- Qitinzeseize, m. [Conn.] Zijdedoff. van 15 /16 cl breed. — Q uhzevingts, m.
.Hospitaal le Parijs voor 13 maal 20 of 300 blinden.
— (fam.) Un quinze-vi nuts, een dier 300 blinden.
euinnziènie, adj. Vijftiende: Le qu- siècle,

de 10de eeuw f. La qu- pantie, het 13de deel. -.zEls subst. m.: Le qu- du moes, de Ja nnaladie, de
155e dag der maand, der ziekte. Etre dans une

affaire pour no qu-, een 155e aandeel in eerre zaak
hebben. — Als subst. f. [Mus.] Dubbel octaaf n. —
A ls subst. m. en f. Vijftiende in rang of volgorde.
--- quinzièniernent, adv. Ten vijftiende, in de
vijftiende plaats.
Quiogiiio, m. Palmboter f.

q uiossage, n7. [Tech.] Het bewerken van 't

leder met den schaafsteen. — q iiiosse, f. ['pech.

Soort van stern om 't leder af te wrijven, schati steen m. -- u^.iosser, V. a. Iet leder a fwrijven of afschaven.

Q^tipos, rn. (pr. ki-poce) Knoopschrift n. der
Peruanen, gekleurde snoeren, op velerlei wijzen
zamenc esnoerd en ineengevlochten, welke den Peruanen weleer als schrij fteekens dienden. — eiipographie, f. Kennis f. van 't knoopschri[t.
aiprogno, m (fam.) Vergissing f., verzien n.,
misgreep, verwisseling C. van 't eense woord of voorweep met het ander: I1 fait sans cesse des qu-s,
hij neemt telkens het eene voor 't andere, hij ver!gist zich telhens. Dieu nous garde dun qu- d'apothicaire, de Memel beware ons voor eene apothekersvergissing f, (In strijd niet het doorgaand gebruik
schrijft de Académie in 't meervoud des quiproquo.)
t quiqueron, m., z. v. a. VIDANG3 TTR.
( uigtii, m. [H. n.] Wezel f. van Chili.
,itirat, m. [Coin.] Aandeel n, in den eigendom
van een schip. — tltiir ataire, M. Aandeelhou:

--

der ni. in een schip.

'u.irinal, in. (pr. qu--ku, zoo ook in de vol
[EI. rom.] Naam van een' der heuvelen,-gend)
waarop Rome werd gebouwd -- QITIR1NAL , E, adj.
Dien heuvel betreffend, q u z r 1 n a a 1. -- Flamine
qu-, priester van Quirinus (naam onder welken
Romulus werd vereerd). — Quirinales, f. pl.
Jan Quirinus of Romulus geheiligde feesten, q -u ir i. n d l i a n. pl. — Q uirite, na. Eernaam der
oud-romeinsche burgers, sedert de Sabijnen zich
met hen tot één volk vereenigd hadden. — QUIBITL, f. [Myth.] Bijnaam van Juno.
5 auirriter, V. n. Knorren (van varkens).
41 uis, m. (pr. kice) [Minér.] Zwavel - of koperkies n., vitrioolsteen m.
Quiseale, m. [H. n.] Rupsendooder, maïs
een amerikaansche woudvogel.
-diefm.,
Quisq vale, Quisqualier, nl. (pr'. kis
[Bot.] Wonderboom ni.
-koua—)
,itittanee, f. Bewijsschrift van ontvangst of
betaling, vere/fening:sbewigs n., kwijtbrief m., kwijting kw i t a n t ie f. Qu- volante, losse kwitantie.
r qu-, kwitantie geven, kwitéren. Compter
Donne
sur qu-, op kwitantie betalen. — (fig.) Donner
qu- a qn., iemand afwijzen, wegzenden; ookiemands
aanbod niet aannemen. -- q uittancer, v. a. De
ontvangst schriftelijk getuigen, eene kwitantie of
eengin kwijtbrief geven, als voldaan onderteekenen,
kwiteren. — Het part. passé is ook adj.: Lettre de change qu-e, als voldaan geteekende wissel m.
,uitte, adj. Vereffend, niets meer schuldig; op
effen voet, kamp op, quitte, k i e t. Recu tapt,
payé tart, et partant qu-, zoo veel ontvangen, zoo
veel betaald, en gevolgelijk vereffend,, op effen voet.
.

QUiTTER.
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Etre qu- envers qn., iemand niets meer schuldig
zin; (bi uitbreiding) iemands bewezen diensten 'met
wederdienst vergolden hebben. Je Ie Liens qu-, ik
verklaar, dat hij snij nsets meer schuldig is; (iron.)

ik ben op zijne diensten of beleefdheden niet ge-

steld. -- [Prat.] Qu- et libre, vrij en onbezwaard.
--- Vrij, bevrijd, ontheven, ontslagen, verlost: Etre
qu- dune viste qu'on avait lr faire, vrij zijn van
een te geven bezroek. En être qu- pour la peur,
pour une réprimande, er met den schril, met eene
berisping afkomen. z. ook MARCHE. Me voila qude cette tache, nu ben ik van die taak ontheven,
verlost. — (absol. et fawn.) Vous dices que jeu
aurai la fièvre, qu- pour l'avoir, gij zegt. dat ik
daarvan de koorts zal krijgen, nu, dan krijg ik ze
maar. -- Als adv. in: Jouer qu- ou double of
Jouer b qu- ou (a) double, kamp op of dubbel
spelen; (fig. et fam.) alles op het spel zetten, er
alles aan wagen. — Etre qu- a qu-, elkaar niets
meer schuldig zijn. Faisons qu- it qu-, laten we
onze zaken op effen voet brengen. — Q uitté, e,
adj. (en part. passé 4 van quitter): Maison q'-e,
verlaten huis n.
verlaten
t uittenient, adv. [Bot.] Onbelast, vrij van
alle schulden en lasten. Ce Men lui est franchement et qu- tlerneuaé, dit goed is hein vrij en onbelast gebleven.
Quitter, v. a. 'er laten, achterlaten: Qu- sa
compagnie, père et mére, zijn gezelschap, vader en
moeder verlaten. (?u- sa femme, zijne vrouw ver
zijne vrouw laten varen. — Ook van zaken:-laten;
Son portrait ne me quitte pas. zin portret vera

laat mij niet (ik draag het steeds bij mi). Son

image ne me, quitte pas, ik heb zijne beeldtenis
altijd voor den geest, voor de ooien. Ce souvenir
ne me quittera jamais, die herinnering zal mij
altijd bijblijven. La fortune la quitté, de fortuin
heeft hem verlaten. — Verlaten, uit,aan: Quitter
la maison, son pays, liet huis, zijn land verlaten.
Tai quitté ce inatin Paris, ik heb dezen morgen
Parijs verlaten. — Ne pas qu- la chambre, zijne
kamer houden. Qu- le lit, het bed verlaten, opstaan. Qu- le grand chernin, van den grooten weg
afgaan. -- (fern ) Qu- le droit chemin, van 't regie
pad afgaan, zijn' plrgt verwaarloozen. -- Verlaten,
opgeven. van afzien, laten varen, 'vaarwel zeggen:
Qu- le service Militaire, de krijgsdienst verlaten.
Qu- le commerce, den hande vaarwel zeggen,
laten varen. Qu- Ie barreau, le tliéètre, de balie,
het tooneel vaarwel zeggen. áu- une entreprise,
Bene onderneming opgeven, van eene onderneming
afzien. --Qu- la partie, de part-, liet spel opgeven; (/1g.) van iets afzien.. -- (Loc. prov.), z. PARTIE. — Qu- Ie monde, de wereld vaarwel zeggen,
in afzondering gaan leven; zich in een klooster begeven. Qu- la vie, sterven. -- afleggen, uittrek
uitdoen: Qu- ses vèternents, zijne kleederen-gen,
;

afleggen, uittrekken. Qu- son épée, zijnen degen
afleggen, afdoen. Qu- sa peau, eene nieuwe huid
krigen (van slangen); (fig. et fain.) zijne slechte
gewoonten laten varen. -- (fig.) Qu- Ie froc, la
soutane, l'épée, het monnikenleven, den geestelijken stand, den krijgsmansstand laten varen. —

Loslaten: I1 1'avait pris aux cheveux, et ne voulait pas le ga-, hij had hein bij de haren gevat en
wilde hem niet loslaten. On ne put lui faire quprise, men I:on hem zijnen buit niet doen loslaten;
(fig.) men kon hem zijn voornemen niet eioen opgeven. — Cet arbre quitte ses feuilles, die boom

laat zijne bladeren vallen. Cette prune quitte le
noyau, die pruim laat den steen los. — . Afstaan,

overlaten, afstand doen: Qu- tons ses drol is S qn.,

al zijne repten aan iemand afstaan. Qu- sa place
a qn., aan iemand zone plaats afstaan, overlaten.
-- (fam.) Je vous quitte la place, ik ga heen; (fig.)
ik geef 't u gewonnen, ik wil riet langer twisten,
ik 'ruim het veld. — Kwijtschelden, ontheffen, vrij
ontslaan: Te vous quitte de ce que vous-sprekn,
me deviez, ilk scheld u alles kwijt, wat gij mij, schuldig
waart. — (fans.) Je vous quitte de tons vos corplirnents, 'ik schenk it al uwe kon plionenten. -QUITTER, V. n. [Jeu] Opgeven, den inzet laten varen (bij sommige kaartspelen). — SE QUITTER, V.
pr. Elkander verlaten; scheiden: Ne pouvoir se qu-,
malkander niet kunnen verlaten. Se qu- bons asnis,
als goede vrienden scheiden. — (fans.) Verlaten
worden: Un bon feu se quitte aver peine, men kan
moeijel ijk een goed vuur verlaten.
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quituus, in. (pr. kui-tuce) [Fin.] Goedkeu
-ri,ngf.e
rekening (door de rekenkamer).
,ni -va -ia? (of Qui va la), iii-vive a (of

Qui vive), interj. [lil.] Aanroep van fransche
schildwachten: wie daar ? werda ? — (Loc. prov.)
Avoir réponse à tout, hormis à qui- va -la, oir alles
kunnen antwoorden, maar op de gedane vraag
niet. I1 a toujours reponse a qui- va -1à, hij heeft
altijd zijn antwoord klaar, hij staat nergens voor.
Etre sur ie qui-vive, op zijne hoede zijn, zeer oplet/end zijn; ook. gedurig bedenicel-gkheden hebben.
tioaiile, f. (,Corn.] Grove wol f. van den
staart der schapen. — Qnoailler, v. n. (alleen
in den Sen pers.) [:flan.] Gedurig met den staart slaan.
Quu.oetlibet.aire, adj. [Scolast.] (alleen in):
Question qu-, spitsvindige vraag of opgave f. voor
de jonge studenten in de goclgefeerdheid, w(jsbegeerte en medicijnen. — QIJODLIBETAIRE of UOdiibhtiquue, I Thesis over al de deden eener wetenschap.
Q uoi, prom,. rel. (alleen van zaken, doorgaans
in betrekking tot ce, voici, voilà, zien, en door een
voorzetsel voorafgegaan) Wat, welk. De quoi,
waarvan, waarover. waarmede, enz. A quol, waar
waarop, enz. VoilÈt de quoi ii ma entretenu,-an,
ziedaar waarover hij mij onderhouden heeft. I)iteslui tout ce b quoi it s'expose, zeg hem alles (al
datgene), waaraan hij zich blootstelt. --(ook met weg
var, ce) Je sass a quoi vous pensen, de quoi-lating
vous ponies, ii: weet waaraan gij denkt, waarvan
(waarover) gij spraakt. Ce sopt des closes 't quoi
(auxquueiles) it ne feit pas attention, dat zijn
zaken, waarop (op welke) /dj niet let. Des conditions sans quoi le marche est nul, voorwaarden,
zonder welke de koop niet geldt. Sait-on la cause
pour quoi on 1'a arr te, weet men de oorzaak, om
welke (waarom) men hem leeft aangehouden. C'est
en quoi vous vous trorpez, daarin bedriegt gij u.
-- .ire quoi wordt ook, met verzwijging van 't
woord, waarop het betrekking heeft, -gebruikt om
het middel, de oorzaak uit te drukken: I1 n'y a
pas de quoi se filcher, er is geen reden om zier,
boos te maken. 11 na pas de quoi vivre, hij heeft
het noodige -niet om te leven, hi heeft geen bestaan middel. Donnez-rnoi de quoi ecriee, reef mij schrijfgereedschap. — (pop.) Avoir de quoi, dik geld heb
rijk zin. — Zonder voorzetsel staat quoi in:-ben,
Je ne sais quoi, of als subst. Un je ne sais quoi,
ik weet niet wat, zeper iets, iets, dat zich rnoe jelijk noenen of beschrijven laat. 11 ss a dans sas
manières on je ne sais quoi qui me plait, er is
in zijne (hare) manieren zoo iets, dat mij behaagt.
— [Prat.] Quoi faisaut of En quoi faisant, 't welk
doende. QUO!, peon. interr. Wat ? Vous
désirez qc., quoi ? gij verlangt iets, wat ? Quoi de
plus peau que la vertu? wal is er schooner dan
de deugd? De quoi s'agit-il ? waarover wordt er
gehandeld, gesproken? wat is er aan de hand ? A
gooi penwei-voos? waaraan (waarover) denkt gij?

Sur quoi disputez -voos? waa rover twist gij?
QUO!, interj. Hoe ! wat ! Quoi ! soos y avez con-

senti ! wat! hoe! hebt gij daarin toegestemd! Quoi
done! nous m'osez braver! hoe! durft gij mij

trotséren! — QSJO1 QUE, prop. indéf. Wat ... ook:
Quoi qu'il arrive, wat es ook gebeure. Quoi qu'il

en soit, wat er ook van zij, hoe dat ook zin moge.
Quoi que ce soit qu'elle disc, u'atz(j ook zeggen moge.

Qnioigate, conj. (met den subj.) Hoewel, of
cc/soon, niettegenstaande, onaangezien, alhoewel, al.
Qu- vous ay ez raison, alhoewel gij gelijk hebt. —
Qu- peu riche, it est genéreux, al is hij niet zeer
bemiddeld, hij is toch mild.
Quolibet, m. Laffe woordspeling, platte dubbelzinnigheid, flaauwe, laffe scherts, gemeene grap,
gemeenplaats f. — 5 Qiiolibétier of quOlibétiste, m. Uitkramer ni. van zulke quolibets, schijnvernuft n. — Qnolibétique, adj. Rijk aan
woordspelingen, dubbelzinnigheden, gemeenplaat zen, enz. (trotse/word m.
-j- Quoquard, m. Mensch vol inbeelding, dwaze
quote-girt, f. Deel, aandeel n. (dat elk deel
naar verhouding bij te dragen of te ontvan--hebr
gen heeft): II a r ecu, payé tapt pour sa qu-, hij
heeft zooveel voor zijt aandeel ontvangen, betaald.
ulotidien, ne, adj. Dagel jksch, van eiken dag
(zelden gebruikt dan in de volgende uitdrukkingen):
Journal qu-, Feuille qu -ne, dagelijksch verschinend dagblad n. -- Fièvre qu -ne, alledaagsche
-
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koorts f. — Pain qu-, dageliksch brood n. — (fig.
et fain.) C'est son pain qu-, dat is zijn dagelijksch
werk, dat is hij gewoon, dat is voor hem iets alledaagsch. -- 5 quotidienneuient, adv. Dagelijlcs. — -1- quotidienneté, f. Het dagelijksch
zin, hel dagelijksch verschijnen: La qu- dun journal.
Q uotient, ni. (]rr. ko-cian) [Math.] Uitkomst f.,
antwoord op eens divisie of deeling, goot i é n t n.
Quotité, f. .landeelsbedrag n., bepaalde song,
die ieders aandeel (quote-part) bedraagt. — Impdt
de qu-, vaar evenredige aandeelen bepaalde beiasting f. — Qu- du eens, (in 't leenstelsel) bedrag,
beloop n. van den leen- of ,grondcijns; (in 't heden
kiesstelsel) bedrag van den census (vgl.-dagsche
CONS). --- [jur.] L lgataire dune qu-, legataris
(vgl. LÉGATAIRE) van een zeker aandeel eerier nalatenschap. Qu- disponil;le, indisponil^de, beschikbaar, niet- beschikbaar gedeelte n.
utatte ent, M. [Hon.] Wrijving, aanstooti,2g der radertanden. — q, cotter, v. a. hvri-jven,
aanstooten: Cette dent quotte, die tand stoot aan.

i.
, m. et f. (Un re, Une erne) Achttiende letter
van 't alphabet en veertiende der medeklinkers, de
R f. Le r (re) est une Iettre liquide, de r is eerre
vloeibare letter. — [De r op het einde der woorden wordt uitgesproken, behalve 1) in de infinitie
ven op er : ainler, chanter, danser, etc. ; 2) in de
meerlettergrepige woorden op ier, yer, Cher en
ger: jardinier. Noirmoutier; foyer, Borer; houcber, Boucher ; houlangei', Béranger, etc.; terwijl
zij in de eenlettergrepige woorden met die uitgangen gehoord wordt: Cher, Cher, fier, Ger, Gers,
tiers, Thiers. ear.; zoo ook in de tweelettergrepige: :Niger, Suger, Euscher, Alder, e. a. — Alger,
waarin men vroeger de r deed hooren, wordt, ce
naam dies' stad zoo menigvuldig op de tong-dert
der Fransc%en komt, als Algé uitgesproken. — Is
elken anderen uitgang wordt de r gehoord, behalve in monsieur en messieurs (z. die woorden), terwijl zij zich in sieur laat hoorera. — De
eind-r der infinitieven op er kan in de deftige rede
en in dichtmaat op den vooropstaander klinker van
't volgende woord overgaan; doch in de omgangstaal zou dit gemaakt en belagchelijk klinken. De r
der adjectieven op er verbindt zich, ook in de beschaafde omgangstaal, met den vooropstaanden
klinker van 't volgende substantief: Un dernier
adieu, pr. un dernié-r-adieu. (poeh Ces derniers
adieux, tar. les dernié-z-adieux, omdat de bigekomen s ter verbinding voldoende is.) De substantieven. op er daarentegen gedoogen die verbinding niet:
L'étranger est en fuite, pr. L'étrangé estt en fuite.]
Ha, m. [Mus. mil.] Tromslag, zeer korte rof
fel m.: Le pied gauche dolt tomPer aver Ie ra, de
linkervoet moet met den slag op den grond korren.
Ral~fiage, in. (fain.) [Iet herkaau'.,ven, het
noodeloos en vervelend herhalen van 't reeds gezegde, gezanik, gezeur n. — fl abâcher, v. n.
Herkaauwen, zaniken, zeuren, altijd op 't oude
terugkomen. — Somtijds als v. a.: R- cent fois la
mênne chose. -- IRabaeherie, f., z. v. a. s,.iá1 el eur, m., -eiise, f adj. HerCHAGE . — Rab
kaauwer, zaniker m., herkaasewster, zanikster f.
-- Ook als adj.: L'amour est r-, de liefde zegt
gaarne honderdmaal hetzelfde
(CERELLE .
Rabaillet, m. [H. n.] Volksnaam voor eRERabais, ni. Afslag, aftrek m., vermindering f.
in, prijs of waarde; [Coin.] korting f. voor gereede
of vervroegde betaling, r ah á t n. R- des monnaies, waardevermindering der munten. — Vendre
an r-, tegen verminderde prijzen verkoopes. —
Livres vendus au r-, niet korting of rabat ver
boeken. Je garderal les marchandises gá--kochte
tées, movennant on r- de 20 pour cent, ik wil de
bedorvene koopwaren houden, mits tegen korting
van 20 ten honderd. Donner, Mettre un ouvrage
au r-, een werk bij afbol toewijzen. aan den minst
inschrijvende aanbesteden. — (fig.) Mettre qn. au
r-, iemand te laag schatten, met minachting van
hem spreken. Prenez mes expressions au r-, trek
-
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van mijne uitdrukkingen wat af, neem ze niet ten pièce de blé, de patrijzen zijn weder in dat korenstrengste op. z. ook CHAEBON. -- Rabaissé, e, veld neêrgestreken, neêrgevallen. — Eensklaps van
adj. (en part. passé van rabaisser): Mérite trop r- rigting veranderen of omkeeren; (fig.) van gesprek
te laag gestelde verdienste f. —B«-thaisseiuent, n1. veranderen. Après divers mouvernents, ils se rePrijs- of waardevermindering f. -- (fig.) Verlaging, battirent sur ce corps d'armée, na verschillende
bewegingen wierpen zij zich eensklaps op dit legerlaargschatting, geringschatting f.
abalsser, V. a. Lager plaatsen, lager stellen korps. Après avoir parle de choses indifférecntes,
of hangen, laten zakken, nederlaten; lager maken, it se rabattit sur la politkque, na van onverschilverlagen. R- un tableau, eene schilderij lager han- lige zaken gesproken te hebben, viel hij plotseling
gen. R- un mus, eenen muur lager maken. — (lig.) op de staatszaken. — Zich met minder vergenoegen:
R- I'orgueii de qn., iemands hoogmoed fnuiken. te I1 se rabattit a demander simplement ..., hij verkeer gaan, vernederen. R.- la voix, zachter spre- genoegde zich neet alleen te verlangen ... — [Agile.]
ken. z. CAQUET. — R- son vol, lager vliegen; (lig.) R- les ornières, les sillons, de wagensporen, de
zijne uitgaven beperken; mi., der staatsie voeren; voren vullen, effenen. R- la terne, den grond, de
minder aanspraak maken_, de snaren lager stemmen. aarde effenen, gelijk maken. — [Chas.] R- le gi— R- les imnp®ts, les monnaies, de belastingen bier, het wild zamendrilven, Gene klopjagt honden.
verminderen, de waarde der munten verlagen. — — [Coutur., Taill.] Plat strijken (de naden, plooi (fig.) Verlagen, te laag schatten, verkleinen; ver jen), plat persen. — (Loc. prov.), z. COUTURE, CAIe mérite, les talents, de verdienste,-nedr:R QUET. ---- [Lser.] R- un coup, een' stoot afwenden,
de talenten verkleinen, te laag schatten. L'égoïsme afpalcéren; (fig.) een gevaar afwenden. (lig.) It.- les
nabaisse 1'homme, de iel fzacht vernedert, verlaagt coups, z. coup. --- j liman.] t n.- les courbettes, de
den m_:ensch. Vous rabaiss z trop sa marchandise, beide achterbeenen bij de boogsprongen te gelijk negij veracht zijne waar te veel. — R- les bandies derzetten. — [Prat.] R- un défaut, een wegens
dun cheval, de heupen van een paard nederbui- verstek uitgesproken vonnis opheffen. — [Tech.]
gen. — [Rel.] Forméren, de borden of kartons Glad hameren (bij metaalwerkers); plat kloppen,
naar de grootte van 't boek haaks afsnijden. -- SE uitkloppen; planéren, neet den planeerbeitel effenen,
— den spijkerkop smeden. R- Ie bouton, den rand
RABAISSER, v. pr. Zich verlagen, zich vernederen,
van een' knoopvorm schuin afdraaien. R- du fl
zich verootmoedigen. — Elkander vernederen.
gouddraad van de klos afwinden en, over de
dor,
n.
R-s
ni.,
bindsel
aban, m. [Mar.] Raband
d'envergu ire of de tètière, rabanden, waarmede 't schijf laten gaan. R- les peau s, de geweekte hui kalken
of in achtereenvolgende kalkkuipen bezeil aan de ra wordt geslagen. R- de croisure of den
de poin telre, rokbindsel. R- de pointure de ris, handelen. R- one couleur trop vine, eene te leven steekbout iii. R- de ferlage, beslagband m., beslag- dige of harde kleur verzachten, temperen. <
seising f. R -s de sabords, poorttouwen n. pl., poort RABATTRE, v. n. Een' anderen weg inslaan: Près
R-s de vole, koptouwen (dienende voor-sjoringf. de eet arbre vous rabattrez a droite, bij dien
de sjorring der stukken tusschendeks). R-s de pa- boom moet gij regtsom slaan. ---- [Chas.] Ce Chien
villon, zuigers in. pl. van de vlag, vlagstropjes n. rabat bien, die hond slaat goed aan. — L'oiseau
pl. R-s de hamac scheerlijnen f. pl. van eene de proie rabat sur Ie gluier, de roofvogel schiet
hangmat. -- [Pècbe] Blinde lijn f. — Rabaner, op 't wild neder. — [Maréeh.] Gloeijend ijzer smeden. R- en preker, en second, met 3 man, met
abanter, V. a. [Mar.] De rabanden vastma4 man smeden. R- court, zoo snel mogelijk na den
ken. R- une voile, een zeil aanslaan.
Rabat, in. Bef f., kraag m. (der geestelijken, voorslag slaan. — SE RABATTRE, v. pr. -Neder der regters); ongeslagen zoom of rand, op- of om- slaan; nedervallen; plat gestreken worden. La fufnée
se rabat, de rook slaat neder. Les coutures se raslag m., r a b d t n. — [Chas.] Chasse an r-, klop
het zamendrijven van 't wild. -- [Conn.],-jagtf.; battent avec un ter chaud, de naden worden met
z. RABAIS. — Jeu] Terugslag in., z. QUI%LE. — een heet ijzer plat gestreken, geperst.
Rabattuu, e, adj. (en part. passé van rabat Rand m. van 't afdak eener kaatsbaan. — [ Tech.]
Driehoekig leder n. (aan 't smalle einde des orgel Ire): Couture r-e, geperste,plat gestreken naad m.
Fierté
r-e , Orgueil r- , gefnuihte , vernederde
Leemhoudend
dij f., ritshout n. —
-blasg).
zand n. (in beddingen bij de belgische steengroeven). fierheid f., hoogmoed m. — [Bot.] Rameaux v-s,
— Slijpaardee f., slijppoeder n. R- de couleur, Feuilles r-es, nederwaarts hangende takken m pl.,
bladeren n. pl. —Epée r-e, stompe degen m. (zonder
kl sucrverzwakking f.
.-abatean, m. ]Tech.] Spatlap m., stuk vilt punt en snede). — Dames r-es„ bijzondere soort
liktak- of verkeerspel n.- R abattue, f. [Anc.
van
van
den
ter bescherming tegen 't waterspatten
raar.] Vertuining f., gebroken gang m. van 't halfslijpsteen.
dek,
den bak en de kampanje. Lisses de r-, z.
abatiste, m. Bef- of kraagdrager rn.
Rabat-joie, m. (fam.) Vreugdeverstoring f.; LISSE. -- BABATTUES , f. pl. [Constr. nay.] Gilbrekespel. breekspel, vreugdverstoorder, vreuc:gdbe- lingen f. pl.
Rabbin (als aangesproken of onmiddellijk door
derver. Ces deux garcons sort de vrais rabat -joie,
die beide jongens zijn ware brekespellen. --- Ook een eigennaam met eene klinkletter voorrop gevolgd:
m. Joodsch leeraar of verklaarder d er wet,
Rabbi),
als adj.: Un père r-, een knorrepot, i,jzegrim. —
rabbijn, m. — Raggen age , M. (doorgaans
abat-jour, m. Avondschemering f.
Rabattage, m. [Corn.] Elftrek m., korting f. iron.) Studie f'. der rabbijnsche schriften. -- Rab binat, in. Waardigheid f. van rabbijn. -- Rabz. RASAIS. — [Teci.] Met noppen der wol.
t Rabattenient, ris. [Conn.] , z. V. a. RABAIS. bin ique, adj. Rabbijnsch. Langue r-, rabbijnsche
abattoire, «.abattoir, m. [Tech.] Lei- taal f., het door de rabbijnen omgevormde bebeitel m., leimes n. — Werktuig tot omklopping breeuwsch , inz. de wetenschappelijke schrijftaal
der joodsche geleerden sedert de 10áe eeuw. Caracvan een' rand.
Rabattre, V. a. Nederslaan, doen nederdalen, tères r-s , ronde hebreeuwsche letters f. pl.
m. Joodsche godsdienstleer t., stel nederstrijken: Le vent rabat la fumée, de wind., Rabbinisme, m.
slaat den rook neder. R- ses cheveux sur son front, sel der rabbijnsche schrei f tgeleerdhei.d, r a b b i n i szijne haren over zijn voorhoofd nederstrijken. — m u s n. — Rabbiniste, in. Aanhanger der rabAfslaan, laten vallen, van prijs verminderen; af- bijnsche leer f., jood, die den talmud aanneemt, r a btrekken, afkorten : Il rabattra beaucoup de ce b i n i e t m. (in onderscheiding, van CARAITE) .
Rabdoide, adj. [Anat.] Staf- of roedevormig.
prix, hij zal veel van dezen prijs laten vallen. Je
vans le rabattrai sur votre connpte, ik zal 't u op Suture r-, pijlnaad in.
Rabtiologie, f. [Anti.] Staafjesrekenkunst f.,
uwe rekening afkorten, aftrekken. On lui rabattra
sela sur ses gages, men zal hem dit van zijn loon de kunst om met benommerde staafjes, gelijk b. V.
van den schotschen baron Pieper (z. NAPER) te
die
Rde
l'estire
qu'on
avait
afhouden. — (fain.)
pour qn., zijne achting ,le €ens iemand verminderen. rekenen, r h a b d o l o g i e f. T-- Rabdologiqiae,
adj.
De staafiesrekenkunst betreffend, rh a b d o 1 oJe Ie crova,is honnête homme, mais s'il a fait cola,
ch. --- Rabdorxeaneie, f. Waarzegging uit
j'en rabats la moitié of beaucoup, of j'en rabats
quinze, ik hield hem voor een' braven man, maar staven; ontdekking door middel van (Ie wigchelals hij dat gedaan heeft, daalt hij diep, zeer diep roede van onder de aarde verborgen dingen, inz.
in mine achting. — N'en voeloir reen r-, niets van metaalertsen en bronnen, r h a b d o :r2 a n t I e f. —
zijne aanspraken of repten willen laten varen. — Rabdomaneien, ne, de stafwaarzeggerij betref(fig.) R- (of Rabaisser) l'orgueil de qn., z. RA- fend, rhabdomdntisch,. — Rabdomant,m
BAISSER. Les perdrix se sont rabattues clans cette Sla-fwaarzegger, waarzegger met de wigchelroede.
;
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Rabe, 1. [Bot.] Everwrntel in. met bladeren
beeren/elaauw; wilde artisjok t.
Rabêtir, V. a. Verdierljken, dom, stomp maken, gelijk aan een redeloos dier maken. - RAiSETIR, V. n. , SE RABETIII, V. pr. Dom, verdierlijkt
worden. - Het part. passé is ook adj.: Enfant iahkti, verstompt kind a.
Rabette, f. [Bot.] , in sommige streken z. V. a.
NAVETTE, NAVET en RAVE. - Raapolie t.
Rabiau, in. [ M ar.] Grondsop a. in de kit,
waaruit de brandewijn enz. is rondgedeeld. Itabauter, v. ii. [fVlai.] liet grondsop uitdrinken.
Rabine, T. [Hort.] Soort van peer f.
Rabio lle of Rahioule, t. [Bot.], Z. V. a.
V(tfl

UFIOII-RAVE, CHOUNAVET.

Rabique, wij. [Mid.] Aan razernfi grenzend,
uit razernij ontstaan.
IiâbIe, in. Ruggestuk a. (van een haas, konijn,
enz.). - (iron.) Avoir Ie r- épais, een' breeden,
(likken, stevipen rug hebben. - 'TeelijOvenroerstok, vuurkaak, krabber m. (bij bakkers e. a );
kalkklouw, kalkstok (der kalkbranders). - Gietvorm in. (der orgelmakers, loodgieters). - IMar.]
.Kesp t., builcatuk a. - flâblé, e, Râbhi, e,
adj Dik, breed van ing. - (iron.) Homme bien
breedscfiouderige, vierkante kerel in. - flâ
bier, v. a. Tech.] Het ovenvuur met den roerkaak omroeren, schikken. -Het gebrande gips van
de ingemengde kolen zuiveren. - Râwot, in.
(verklw. van rkble) Kleine ovenroerstak in.— Râ
1V-,

bin, e, Z. BâBLÉ.
Rablure, t. Constr. nay.] Sponning, spong 1.,
driehoekige groef van de kiel en stevens. - Het

RACCOIJRCI.

klein en mismaakt ventje, een onderblijvertje a. [Mar.] Einbarcation r-e, slecht getimmerde sloep f.
—Rahougrissernent, in. Het onderbljvender
gewassen. (ger in.
Raboiiiflère, t [C h as.] Konijnenhol of -leRabouquin, In. [Mus.] Driesnariqe guitar f.
der Hottentotten.
Rabouter, Rabouteiir , beter REBOUTER,

REBOUTEUR.

Raboittir, V. a. (pop.) Stukken aaneen zetten,
verstellen. (hug doorhalen.
Rabraqner, v. a. [Mar.] De loos bij herhaRabroiier, V. a. Toegraauwen, toesnaauwen,
bits bejégenen. 11 rabroue tout Ie monde, hij graauwt
iedereen toe. - Rabrouenr, m., •eise, f.
Af- of toegraauwer ni., -graauwster t.
Rabutinade, f. Geestige trek of zet in den
trant van Bussy-Rabutin (een onzedelijk schrijver
der l7de eeuw).
Rabnze, t. [TdtpF] Soort van schapeziekte.
Ra cage, fl1. [Mar.] Bak a. R- de misaine, de
grand bunier, de perroquet, fokke-, groot marse-,
bramrak. Betaal de r-, rak/cetros m. Le i'acambeau tient lieu de r-, de Icluiverbeugel dient tot
ink. Z. ook POMME.

Racahout, in. (pr. ra -ca-ou) [Corn.] Mengsel a. van verschillende zetmeelsoorten, met vanille
gekruid, arabische racahout m.
Raeaille, t. Janhagel, gespuis, graauw, gepenpel, klompen-regiment, gemeen volk a. - (fig. et
fam.) Uitschot II ., bedorven of slechte waar t, wrak
of slecht goed n.

Raeanibeau,rn. [Mar.] Kluiverring, -beugel m.
(Ian den 'mnoststonder Ie veel gelaten hout.
R- de vergue, rakring. it- des vergues de perro j RabobeHHer, Rahobiner, v. ei. Slordig quet, pardoenbeugel ring in. voor de bramra.
oplappen of opknappen.
Racanette, t. [Chas.]
Jagerswoord voor SAR
'
Rabolane, f. [H. a.] Wit hazelhoen in.
(in Guyana.-CEL.
Rabonnir e v. a. Biter maken. Les bonnes
Racarier,rn. [Bot.] Soort van amandelboom in.
caves ralionnissent le via , de goede kelders maken
Raceastillage. in. [Mar ] Herstelling, verden wijn beter. - RABONNHI, V. it., SE RABONNIR, nieuwing der verschansing.
v.pr. Beter worden: La yin (se) rabonnit en boa1 Raeeoser, v. a. Doen bedaren, stillen.
teilles, de wijn wordt beter in flessc/ien
Raecouiinodage, in. liet verstellen; het lapRaborder, v. a. [Mar.] : R- un vaisseau, een pen, oplappen; verstelwerk, lapwerk a.; - loon
schip andermaal enteren. - [ Constr. naV.] Eene daarvoor, verstelloon a. - Raccrnnrnodé, e,
plank omkeeren, voor iets anders gebruiken.
adj. (en part. passé van raccornmoder): Habit r-,
Rabot, in. [Tech.] Schaaf, blokschaaf f. Le verstelde rok in. - Raccornrnodement, in.
fût cia r-, het hout, huis of blok van de schaaf. Verzoening, bevrediging, herstelling t. van eene
Le ciseau cia r-, de schaafbeitel. La lumière vriendschapsbreuk. J'ai beaucoup contribud, tra
cia r-, cie insnede , liet got of de bek van de vailid P leur r-, ik heb veel toegebragt , gewerkt
schaaf. R- plat, plat- of viokschaaf. R- rond, gerf aan hunne verzoening. - Raecomnioder,v. a.
schaaf. R- inclin e , boorschaaf t. R- deljout, steile Herstellen, verbéteren, opknappen, in orde brengen,
boorschaaf. It- cannelé, lenté, uitgeholde, getande weder goed maken, verstellen, vermaken, lappen:
steil-boorschaaf. It- cintri, boog- oftoogscliaaf; hob- R- une muraille , an plancher, een' muur, een'
belaar in. R- houvet, Z. BOUVET. Ce r- ne mond vloer herstellen. It- an habit, des souliers, een
pas, die schaaf bijt niet. heeft geen bit. - 11- P kleed verstellen, schoenen lappen. - Ella raccombaguette, laadstokschaaf. II- P canon, loopschaaf. mode ses clieveux, zij brengt heur haar in orde.—
(fig. et fain.) Passer le r- sur son ouvrage, een (fig.) l7erbiteren, weder goed maken; heleenigen,
werk beschaven, verbeuteren.--[Tecli.] Kalkkloet m. verzoenen. Vous aurez de Ja peine P r- ses affaires,
(der metselaars); - roerstok m., z. v. a. RPBLE; gij zult moeite hebben om zijn
e zaken te herstel.- houten schoffel m. (der tuirtiers, graandorschers len. Pour r- cette affaire, ii faut du (amps, om
P. a.); - polijsthout D. (der marmerbewerkers); - deze zaak weder goed te maken, is tijd noodig. bruidhark t. (der buskruidmakers). - R- de dia- R- deux anus brouillës , twee in onmin levende
riant, glazenmakers en spiegelmakers diamant m. vrienden met malkander verzoenen. - SE RACCOM—[Pêche] Plonsstok in . (om de visch op te jagen). MOPER, v. pr. Hersteld, versteld, gelapt worden.—
- Rabotage. in. Het schaven, schaafwerk a.- Zich verzoenen, een geschil bijleggen. Le inari et
Raboter, v. a. Schaven, glad schaven, opecha Ja femme se sont raccornmodés (réconciliés), de
Qui a .iaboté eet als? wie heeft deze plank-ven; man en de vrouw hebben zich verzoend. - Raegeschaafd? - (fig.) it- tin ouvrage, een werk be- eornmodenr, in., -euse, f. Versteller, lapper,
schaven, het nazien en verbdterer. - [ Maréch.] opknapper m., verstelster, stopster F.
Den paardenhoef afvijlen. - Het part. passé is ook
Raccoid, Raccordernent, in. [Tech.] Veradj.: Planebe rabotée, geschaafde plank t: - Ra
eeniging, zainenvoeging f., het in verband brengen
in. Sc/iaver in. •-- Raboteuse, t. [FLn.]-boteur,
van twee ongelijkvormige voorwerpen, van twee
Hobbelige schildpad t.; - soort van stekelrog in .- gebouwen of gedeelten daarvan, van twee ongelijke
Raboteux ense, adj. flobbelig, oneffen, ruw, terreinen of spoorwegen, van twee buizen van verongelijk, ongeschaafd: Des als r-, ruwe, oneffen schillende dikte, van nieuw met oud schilderwerk,
dee/en of planken f. p1. Bols I-, knoestig hout a.— enz. - Raccorder, v. a. Zulk een verband te
Chemin, Pays r-, hobbelige weg in., one//en land a. weeg brengen, het ongelijkvormige of verschillende
- (fig.) Style iS-, onbeschaafde, ruwe stijl rn Phrase in behoorlijke zamenstemming brengen. - [Mus.]
r-euse, slecht gebouwde zin in. - Rabotier, in. Een speeltuig op nieuw stemmen. - (fig.) R- (lie[Tech.] Tafel t. met groeven voor de muntplaatjes. ver Raccorninoder) deux personnes brouillées, twee
Rabongrir, V. CC. [Hort., Eaux et for.] Niet oneenige menschen met elkander verzoenen.
to vereischten wasdom of groei komen, onderblj
Raecoiipkeinent, in. Weder-zamenkoppeling t.
ren, kwijnen: Les grandes gelies font r- Ie jeune - Raecoupler, a. a. Weder zamenkoppelen of
Pols, de sterke vorst doet het jonge hout onderblj paarsgewijs vereenigen. It- les chiens, de honden
ven. - SE RABOUGIUR, v. pr. In den wasdom belet weir
amenkoppelen.
z
worden, niet wei tieren of voortkomen. -- Het part.
Raecoure, e, adj. (en part. passé van raepassé is ook adj..- Fruit rabougri, ondergeblevene courcir): Manteau r-, korter gemaakte, ingekorte
crier/it F. .- (fig , el fam.) Un petit homme r-, een mantel in. Jou, s F-s gekorte dagen in. Pl. - Ta-
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bleau r- de l'histoire, beknopt tafereel, kort be- (américaine), brune (malaisienne), noire (océanogrip n., schets f. der geschiedenis. — Taille r-e, te africaine), de 5 menschenrassen, liet blanke, gele,
kort lijf D.
Blas.] Pièce r-e (of alésée), verkort roode, bruine en zwarte ras. — Cheval de hunne
stuk n. (dat geen' der schildranden raakt). — A r-, of absol. Cheval de r-, paard van goed ras, vol bras r-, met alle kracht: 11 lui donna un coup bloed paard, raspaard m. R-s de chiens, de brebis,
d'épée a bras r-, hij gaf hem een degensteek met honden-, schapenrassen. — Ook van eene bijzondere
volle kracht. — BACOURCI, In. [Peint.] Verkorting, klasse van menschen gezegd: La r- des savants, de
inkorting f. (bij 't perspectief). — ( fig.) Cet homme geleerden, 't geslacht der geleerden. La r- des péest un r- de la misère humaine, die man is een dants est insupportable, het ras der pedanten of
kort begrip der menschelijke ellende. — EN RAC- waanwijzen is onuitstaanbaar, de pedanten zijn
counei, loc. adv. Verkort, als verkort: Dans une een onverdragelijk slag van menschen. — (poét.)
teAte vue de face, la largeur des oreilles s'apercoit La r- future, Les r-s futures of a venir, de naleoen r-, bij een van voren gezien hoofd doet zich de melingschap, de volgende c eslachten. La r- mortelle,
breedte der oorgin verkort voor. — ( fig.) In het kort, bumaine, het menschdom., het menschelijk gebeknopt, met weinig woorden: Je voos ai dit le slacht.— (fang.) Méchante r-, Méchante petite rfait en r-. -- Raccoeereir, v. a. Verkorten, (van kinderen sprekend), ondeugend, stout, lastig
korter maken, afkorten, bekorten, inkorten. R- un volkje of goedje. Cet pelites r-s-lb font un bruit
habit, eenen rok korter maken, inkorten. R- un perpétuel, dat kleine goed maakt een eeuwigdurend
discours, eene rede verkorten. R- les bras, den leven. — (fig.) R- cle vipères, addergebroed n. , geurm intrekken. — R- son chemin, zijnen weg be- heel ontaarde, zeer slechte enenschen; (in de Schrift)
korten. — [ Man.] R- les étriers, de stijgbeugels in- pharizeen. — (Prov.), z. CHASSER (v. n.).
korten. R- les demi-voltes, de halve vollen gaau4aeéiiiate , m. [Clsim.] , z. v. a. PARAT'ARwer' maken. — R- un coeval, een paard korter TRATE. -- Racérneux, enne, Raeéniifère,
houden, den teugel inhouden. — ( fig.) R- les moyens Racé iflore, adj. [Bot.] Met druif- of tros
de qn . , remands middelen, vermogen doen afnemen.
bloemen. — Racentifori ue, adj. [Bot.]-vormige
—.RACCOURCIR, V. n., SE RACCOUIICIR, V. pr. Kor- Druivetrosvormig. — Racéniiqne, adj. [Chien.]
Ier worden, korten: Les jours (se) raccourcis- z. v. a. PARATARTRIQUE.
sent, commencent à (se) r-, de dagen korten, beRacer, v. n. [Oise].] Jongen uitbroe jen, die
ginnen te korten. — Etoffe qui (se) raccourcit au volkomen van dezelfde soort zijn.
blanchissage, stof, die bij 't wasschen krimpt. —
Rachalandage, m. Weder - bedplanting f. —
Se r-, zich kleiner of korter maken, ineen duiken, Rachalander, v. n. Weder beklanten: R- ure
het ligchaam zamentreklcen. — - acconreisse- boutique, eenen winkel weder beklant maken. --inent, m. Verkorting , inkorting f., het korter SE RACIIALAIVDER, V. Pr. Weder beklant worden.
maken.
— Het part. lias. é is ook adj.: Boutique rachalanaccourir, i). n. Komen tervgloopen.
dée . op nieuw bckli me winkel m.
l accours, m. [Corn.] Krimpin r, inkrimping f.
. achat, m_ Ilerkoop, seeder- of terugkoop en.,
(van slecht gemaakt laken).
wederlooping; — aflossing, lossing; v; ijkooping f.
t Raccoutrement, m. Ilet verstellen, ver Vendre à la faculté (of è pacte) de rachat of de
Raceontrer, v. a. Verstellen.-stelingf.—± réméré, op wederinkoop, op regt van naasting ver
Faire r- un habit, een rok laten verstellen. --R- dune rente, afkoop m., lossing f.-kopen.—
Raceoutreur, m., else, f. Versteller, oplap- eener rente. — Le r- des captifs, de los- of vrij
per m., verstelster, lapster f.
gevangenen. -- [Féotl.] R- abonné of-kopingder'
Raceoiturner (se), v. pr. (fam.) Zich weder ameté, eens voor altijd. bedongen of vastgestelde
:aanwennen.
leencijns m.
Raceroe, ni. [Jeu] Geluksstoot m. (couple r-),
Bache, f. [Tech.] Passe schrap, lijn, rits f.,
/ortuinlijke stoot, slag, worp n1. enz., (fam.) beest n. merk n. op een te bewerken stuk hout, vat, enz.
— PAR RAGCROC, loc. miv. Bij toeval, bij geluk,
— [Mar.] .Droes m. van pik, teer of olie, grond
zonder het te willen. — . aeerocher, v. a. Op
ii. — 5 [Mid.], z. v. a. TEIGNE. -- [\Tetér.] ,-sop
nieuw aanhaken, teder op- of aanhangen: R- un z. v. a. CLAVEAU. (,king f.
tableau, eene schilderij weér ophangen. — ( fig. et
Racliéomyélite, f. [Méd.] Ruggemergsontstefam.) Wederkrijgen, terugvinden, achterhalen: I1
acher, v. a. [Tech.] Ritsen , afschrappen,
m'était échappé, mals je l'ai raccroché, hij was lijnen (het te bewerken hout, een vet, enz.). —.
mij ontsnapt, maar ik heb hem achterhaald, weder
[Brod.] R- une broderie, een borduurwerk met
(gelijk veile vrouwen de-gekrn.—Aahl kleine evenredige punten sluiten
voorbijgangers doen): Les lilies publiques raccroRachetable , adj. Wederkoopbaar, afkoopclient les passants, de meisjes van pleizier halen baar, aflosbaar. — Racheter, v. a. Het verkochte
de voorbijgangers aan. — RACCROCHER, v. n. [Jeu] terugkoopen . wederinkoopen ; iets van dezelfde
Een geluksstoot (een beest) maken. — SE RACCRO- soort koopen , als hetgeen men verkocht, van de
EHER, V. pr. Weder aangehaakt of opgehangen hand gedaan of verloren heeft. R- un clheval vendu,
worden. - (fig. et fam.) I1 s'est raccroché au ser - een verkocht paard terugkool;en. On n1'avait pris
vice, hij heeft op nieuw dienst genomen (als sol - ce livre, j'en ai racheté un autre exemplaire, men
daat). -- Se r- à qc., zich aan iets vastklemmen, had mij dit boek ontnomen, ik heb er weder een
iets aangrijpen (om zich te redden). 11 se serait ander exemplaar van gekocht. — Vrij- of loskoonoyé, s'il ne s'élait raccroché à cette branche, hij pen: R- des prisonniers, gevangenen vrij- of loszou verdronken zijn, zoo hij zich niet aan dezen koopera. -- Jésus Christ a racheté le genre lhutak had vastgeklemd. Quand on le presse, it se rac- main par son sang, J. Ch. heeft het rnenschet jk
croche à des prétextes, wanneer men bij hem aan geslacht door zijn bloed verlost , vr jgekocht. —
behelpt hij zich niet uitvlugten. — ( fig. et,-dringt, Goed maken, doen opwegen, doen door de vingers
fam.) Aan den eenen kant terugwinnen, wat men zien of vergeven: Un bon coeur rachète beaucoup
aan den anderen verloren ;had: Ii await peu reussi de défauts, een goed hart doet vele gebreken ver
dans la peinture, mais it s'est raccroché au comvergeven, over 't hoofd of door de vin--schone,
merce des tableaux, met het schilderen ging 't hem gers zien. R- ses pécbés par l'aunlóne, zijne zon
n iet best, maar door den handel in schilderijen is
aalmoezen uitdelgen. — [Arch., Constr.]-denor
hij er wets bovenop gekomen. — Se r- a qn., de Verbéteren, verhelpen, eerie onregelmatigheid, een'
oude betrekking met iemand weder aanknoopen. — wanstand verhelpen , niet in 't oog doen loopen.
Raccrocheur, m. [Jeu] (fam.) Fortuinlijk spe- Twee gewelven van verschillende soort verbinden
Ier (inz. op 't biljart), geluksstootenmaker, beesten en doen zamenstemrnen (z. v. a. RACCORDEII). — SE
Raceroelieuse, f. Veil meisje n.,-maker.— RACHETER, V. pr. Teruggekocht worden. — Zich
plat de voorbijgangers aanhaalt en binnen lokt.
vrij- of loskoopen (van slavernij, van plundering,
Race, f. Geslacht n., stam m., afkomst f., enz.); zich uitkoopen (van eerie belasting, een' tol,
ras n.; — aard m., slag n., soort f. (van rnenschen een' dwangpligt, enz.) . — Vergoed of opgewogen
en dieren). Les trois r-s des rois de France, de worden: Cette petite perte se rachète par bien des
drie stammen (stamhuizen) der fransche koningen. avantages, dit kleine verlies wordt door' vele voorC'est une r- éteinte, 't is een uitgestorven ge- deelen vergoed. — Aflossen, afkoopen, a; doen: Rslacht. De r- juive, van joodsche afkomst. — (fam.) une rente, eerie rente aflossen, afkoopen. — Het
I1 est de bonne race, hij is van goed ras, goed van part. passé is ook adj.: Propriété rachetée, á peraard. — [D.. n.] Les cinq r-s d'homnnes, la r- te, met verlies teruggekochte eigendom m. — Rente
blanche (européenne), jaune (asiatique). rouge r-e, afgeloste, uitgekochte rente f. -- Irrégularité
— [

,

de terrain r-e par une rampe, ongelijkheid van

terrein, door eene zachte glooiing verholpen.
- acheux, ease, adj. [Tech.] Knoestig, vezelig, moeijelijk te polijsten: Du bols r-. -- [Mad.],
z. -v. a. TEIGNEUX.
Rachevage, Raehèvegnent, X71. [Tech.]

Iet afwerken, voleindigen van een 0/ ander werk.
ni. Laatste indompeling f., laatste talklaag f. der getrokken kaarsen. — Rache- RACHEVEMENT,

ver,

V.

a. [Tech.] De laatste hand aan een stuk

werk leggen, voltooilen, afwerken. — De smeerkaarsen voor de laatste maal indompelen. -- Ra eheveur, m., -eiise, f. [Tech.] Afwerker m.,
afwerkster f.

.Rachialgie, f. [Méd.] Ruggegraatslr[jn f.; —
(weleer ook) schilderskoljk n. — achialgiq ue, adj. Die pijn betrefend. — achialgite,f.
[Méd.] Ruggernergsontsteking f. — Rachidien,
iie, m. [Anat.] asij. Tot de ruggegraat behoorend:
Canal r-, ruggegraatskanaal, wervelkanaal n. Nerfs
r-s, rugacinergszenuwen f. pl. {Truus r-s, wervelgaten n. pl., zijdelingsche openingen tusschen ieder
paar der 2,1 wervelboden, door welke de ruggeinergszenuwen zich buiten het wervelkanaal begeven. — R achis, m. (pr. ra -clhice) [Anat.] Ruggegraat f.
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]Bot.] Middelas f. der grasaren. —

R,achisagre, f. [Méd.] Jichti e r uggepijn, ruggegraatsjicht f. — Jiachitique, adj. Aan engel
ziekte lijdend, r h a c, h i t i s c h. — [Agric.]-sche
Blé r•-, brand-ig koren n.— R aetiitis (pr. -- Hee),
,achitisnnie, ni. [ Anat. , MIéd. ] Kromnsing
-

van de ruggegraat; engelse/ie ziekte f. — EACIIITIS1ME, nl. [Agric.] Brand, roest m. in 't koren. . & chi °ene, }: w . [ Aa i(, ; ] lV erktuig n. tot ope-

ning van de rugjjegraatsiwite.

Rack®se, f. (pr. ch = k) , Rachosi s , n2.

(pr. ra -ko-zice) Slapheid van den balzak.
acinage, in. [Tech.] Afkooksel van de wortels, de schors, de bladeren, enz. des noteboorns voor
de verwerd. — Wortel- of takvormige figuren f.
,pl., die de boekbinders op de lederen banden weten
voort te brengen. — [Bot.] liet wortelvatten.
. a:cinal , m. [Arch.] Grondbalk, legger m.,
slijk- of slikhout n., kesp f. Les racinaux dune
éclnse, de leggers, slik- of kloosterhouten, zwolpen f. pl. eener sluis.
Racine., f. [Bot.] Wortel n3. R- d'un arbre,
dune Plante, wortel van een boom, vair eene plant.
R- fibreuse, fasciculée, fusifo [ine, vézelige, bundelvormige, spilvormige wortel. z. ook BULBEUX, CIEVELU. R- perpenpidulaitie, pivotante, loodregt in
den grond dl r ingende wortel, lia.rtwortel in. — Bij
uitbreiding: Plant, welker wortel alleen eetbaar is:
Les betteraves, les navets, les carottes lont des
r-s, de beeten, rapen en penen (wortelen) zijn wortels. — Bols de r-, wortelhout n., hout van den
wortel. Meuble de r-, meubel van wortelhout. —
[Anat.] R- des dents, des chevseu"x, des angles,
wortel der tanden, der haren, der nagelen. -- [Cbir.]
R- d'un cancer, d'un poiype, d'un cur, wortel van
een kankergezwel, van een polyp of vleeschuilwas,
van een' likdoorn. — Wortel, grond, oorsprong m.,
bron f., uitgangspunt n. La vertu a poussé de
profondes r-s dans son coeur, de deugd heeft in
zijn hart diepe wortelen geschoten. L'ivrognerie
est ia r- de toes ses maux, de dronkenschap is de
oorsprong, de grond van al zijne rampen.— [Algèb.,
Arith.] Wortel, rnagtswortel, een der gelijke factors, waaruit eene magi ontstaat. z. CARRÉ (adj.),
CUBIQUE, EXTRACTION. -- [Astr.] Tijdstip of oogenblik n., van 't welk men de bewegingen der planeten begint te rekenen. — Bot.] R- d'ahondance o f
de disette, z.. v. a. BETTERAVE. R- dAmérique of
ï labouia, rei a b o u i a., z. M ABOU LA. R- da Bresia,
z. V. a. PAPREIaE. R- de Charcis, de Drab, des Philippines, z. V. a. CONTRAYERVA. R- de Chine, z.v.a.
SQUINE. 11- de dictanle, de dictarne blanc,, z. v. a.
DICTAME, FRAXINELLE. 11- douse, z. v. a. REGLISSE.
R- de femme l attue, z. v. a. TA311NIER commun.
R.- de Florence of d'iris, z. iRls. R- de peste, pestilentie-wortel m. R- de Rhodes, rozewortel, roos geurige smeerwortel. R- cle safrati,kurkumna-evortel. R- salivaire, z. PYRETHRE. R- vierge, z.
TA1%IINIER. — [Gram.] Grondwoord, wortelwoord,
(wortel der planten.
startwoord n.
Racineau, m. [Hort.] Stekpaaltje n. b ij den
Raeiner, V. n. [Bot.] Wortel schieten, wortel vatten. — RACINER, v. a. [Teds.] Wortel- of

takvormige figuren op den band der boeken aan
wortelsap verwen.-breng.Mtwolvf
.acinier, m. [Bot.] Soort van bladzwam f.
Rack, m., z. v. a. ARAC.
Ràelage, m. [Faux et for.] Uitdunning f.
van 't hakhout, dat enen niet dan om de 11 of 15
jaar wil vellen. Fagot de r-, bos m. dun rijshout.
— Rade, f. [Man.], z. v. a. GRATTE. — [Bot.]
Klit-, kleefrjras n. -- [Tech.] Strijkbord n. der
steenvormers. — Rade- boyau, m., z. onder Ra
(pop.) Drat f. slagen, pakn.-CLER.—âelé,f
slaag. -- [Agric.] Ligte omwerking van den grond
net de hak. — Râcler, v. a. Afschrappen, afkrabben: R- Ie parchemin, les peaux, les ongles,
het perkarnent, de huiden, de nagels afschrappen.
—11- les bols, het hakhout dunnen (vqi. RaCLAGE).
— [Corn.] R- une mesure de grain, eerie maat vol
graan met den str•jkstok afstrjken. — (lig. et fam.)
Ce vin râcle le Bosier, les boyaux, die wijn brandt
in de keel, veroorzaakt pijn in 't lijf. — Ii rade
le boyau, G'est un rácle-boyau, of (absol.) 11 ne
fait que r-, hij krast op de viool, hij is een slecht
vioolspeler. -- Ràelerie, f. liet krassen, slecht
bespelen van een snarerspeeltuig, slechte muzak f.;
troep m. slechte muzikanten. — Racleur , m.
Krasser , zager , slecht vioolspeler m. — Ráel ®ir, in. [Tech.] Schrapper, krabber ni., schaaf
ijzer, schaafnies n. — Râeloire, f. [Corn.] Strijk
waarmede de opgevulde maat wordt af--stokn.,
gestreken. — Radon, ni. [Agric.] Mest n. uit
vergaan gras; -- straatvuilnis f. — Râclure, f.
Afschrapsel, a f krabsel a:, spanen f. pl.
acolage, m. Het werv en, ronselen; wervers bedrijf n. — Racoler, v. a. Werven, ronselen,
zielverkoopen. -- (fig. et fain.) I1 tache de r- qn.
qui ecoute ses vers,. hi zoekt iemand aan te klam pen, die zijne verzen wil aanhooren. — R acoleiui , m. Werver, zielverkooper, ronselaar ni.
]- Racoutage, ni. Gesnap; vertelseltje n. voorn
ale grap; kleine kwaadsprekerij f.
aconnter, V. a. Ver/malen, vertellen; B.- une
lsistoire, ses aventures, erne geschiedenis, zijne lotgevallen verhalen. — (obsol.) Ii raconte an vrai,
hij vertelt naar waarheid. (fam.) I1 en a raconté
Bien long, hij heeft daar lang en breed van ver
— SE RACONTER, V. pr'. Verteld worden, zich-teid.
laten vertellen: De telles closes ne se racontent
pas devant les enfants. zulke dingen vertelt men
niet waar kinderen bij zijn. —° liet part. passé is
ook adj.: Choses cent toes racontées, honderdmaal
vertelde dingen. —Raconteur, m.,-euuse,f.( fam.)
Verhaler, verteller ni., verhaalster, vertelster f.
Raeoruir, v. a. Hard als hoorn maken; ver
taai en hard maken. Le toucher du-schroeijn,
violon racornit l'extrémité des doigts, het bespelen
der viool snarikt de vingertoppen hoornachtig. Le
feu a racorni cette viande, het vuur heeft dat
vleesch verschroeid, taai en hard gemaakt. — SE
BACORNIR, V. pr. Taai en hard worden: La viande
se racornit à force de cuire, het vleesch wordt door
te sterk en lang koken taai en hard. -- liet part.
passé is ook adj.: Cuir racorni, verschroeid, opgekiorrmpen leder n. — (fain.) Sa goutte le tieiit tout
r-, zijne jicht doet hem ineen krimpen, doet hem
kleiner schenen, dan hij is. — acornissenient, m. Opkrimping, schroeijingg f., het hoorn
taai worden.
-achtigofrden
Racose, f., z. v. a. RACHOSE.
Racque, inn. Druivenmoer f. ter bereiding van
kopergroen.
Raequerir, V. a. Herkrijgen, wederbekomen.
-- .i acsluais, e, adj (en part. passé van racquuérir): Chose r-e avec peine, net moeite herkreren zaak f.
Racganit, In. [jeu] Het terugwinnen, liet herwinnen van al 't verlorene. — R acquitter, v. a.
Het verlorene doen terugwinnen: tine seconde
partie 1'a racquitté, eerie tweede partij heeft hem
't verlorene doen terugwinnen. — SE RACQUITTER,
V. pr. Het verlorene terugwinnen: Bssayez de vous
r-, tracht uw verlies weder terug te winnen. —
(bij uitbreiding) Zijne schade inhalen: II peed dans
ce marché, mals li saura se r-, hij verliest bij
dezen koop, maar hij zal zijne schade wel weten
in te halen.
Rade, f. [Mar.] I/eede, ree f. Rade close, ouverte
(of foraine), sure, besloten, open (or onbeschutte),
veilige roede. Mettre en r-, (uit de haven) op de
-

IU
ceede brengen of gaan. Mouiller en rade de Toulon, ter reeds van Toulon ten anker komen. Etre
en grande, en petite r-, op verren afstand, digt
hij den wal op de reede liggen.
adeau, in. [Mar., Nay.] Vlot, houtvlot n.
(train de bols). - Vlot, werkvlot n. (om aan de
schepen, de kaaijen enz. te werken). — Vlot tot
overvoering van menschen, paarden enz. over de rivieren, overvaartvlot of - schouw f. R- de sauvetage,
R- sauveur, reddingvlot. R- de fortune, redding
schipbreukelingen. R- plongeur, sleepvlot.-vlotn.der
Kader, V. a. [Corn.], z. v. a. R,=ICLER. —

[Constr.] Een steen- of marmerblok met den beitel
:verdeelgin, door er van onder en van boven twee
groeven in te maken. — RADER, v. a. [Mar.] : Run navire, een schip op de reede brengen of leggen.
acteur, m. Korenmeter, zoutmeter enz., die
de maat afstrijkt.
-1- Radiable, adj. Van de lijst der emigranten
of uitgewékenen te strijken: Celui -ci nest point
r°-, deze (emigrant) kan niet van de lijst gestreken
-worden. — [Tedh._j Gesteelde plank f. der zeepzieders.
Radiare, ad]. Straalvormig. — RADIAIBES,1n.
pl. [H. n.] Straaldieren n. pl. -- RADIAIP.E, f. [Bot.] ,

z. v. a. ASTRANCE.

Radial, e, adj. [Anat.] Het spaakbeen (radius)
betreffend. Muscles radiaux, of als subst. RA-

DIAUX, m. pl. Spaakbeenspieren f. pl. -- [Ant.]
,Couronne v-e of radiee, straalleroon f. — [I%lath.]
Courbes r-es, kromme lijnen f. pl., welker ordonnaten als stralen uit één middelpunt loopera. ---

- adiant, e, adj. [Didact.] Stralend, afstralend;

stralen terugkaatsend: Chaleur r-e, stralende
warmte f. — R adatiflore, adj. [Bot.? Met

slraalbloernen. — adiatiforxiie, adj. [ itot.]
Straalvor ,mig. — Radiation, f. [Prays.] Straling,
af-, uitstraling, straalwerping f. -_ [Prat., Fin.]
Doorhaling, doorstr^ijking, doorschrapping, rooijéring f. (van een' rekenpost enz.);— streep of schrap f.,
waarmede de doorhaling geschiedt. — Cat électeur
demande sa r-, die kiezer verlangt (van de lijst

,der kiezers) geschrapt te worden.

R adfeat, e, adj. [Bot.] Tot den wortel behoorend, van den, wortel uitgaand: Feuilles r-es, wortelbladeren n. ])l. — [Algèb.] Signe r-, wortelleeken n.
( s1). Quantité r-e, wortelgrootheid f. — [Chine.]
Principe r-, z. RADICAL in. — [Gram.] Terme r-,
wortelwoord n. Lettres r-es, wortelletters f. pl.
— [Jar.] Nulleté r-e, volstrekte nietigheid f. (die
niet opgeheven kan worden). — [l/1éd.] Cure, Guéneon r-e, grondige, volkomen, r a d i le a l e genezing.
Vice r-, aangeboren, aangeërfd vochtbederf n. ; (fig.)
ingewortelde ondeugd f. — [Polit. j De radicalen
of het radicalismus betreffend (z. RADICAL, RADIEALISIIE).

(Plur. m. radicaux.) — RADICAL, M.

Chim.] Grondstof f. der zuren, radikaal n. (vgl.
BASE). -- [Grain.] It- dun tnot, woordstam nl., on-

veranderlijk gedeelte van een woord (in te. ens-telling
,net de verschillende uitgangen, die het hebben kan) .
— [Pout.] Aanhanger m. der volkspartij (in Engeland, Frankrijk en elders), die eerie algeheele,
„grondige demokratische verandering of hervorming
van de staatsregeling en de wetten verlangt, radikaal m. -- R attlealeinent, ado. In den
grond. in 't beginsel, in 't -wezen der zaak, oor
natuur. Guèrir r- une maladie,-spronkel2j,va
cane ziekte in den grond, radikaal genezen. Raisonneneent r- vicieux, redenéring f. die van een valsch
beginsel uitgaat. — [Didact.] I,'llomne a r- la
puissance de raisonner, de mensch heeft van nature liet vermogen van te re-,enéren. — Radisaut, e, adj. [Bot.] Wortelschietend. -- adication, f. [Bot.] Gesteldheid f. der wortels. —
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Radier, m. [Coasts. hydraul.] Rooster ni„
bedding f., stortebed n., kunstmatige vloer voor een
groot waterwerk. Avant-r-, Arrière-r- dune écluse,
voor -, achterstortebed eener sluis. R-s dun bassin,
planken bedding of langs- en dwarsdennen in. lil.
bij den ingang van een droog dok. — [Mar.] R-s,

buitenste, uiterste piekstukken n, pl. of stekers ni.
pl. eener galei. (doorschrappen.
Radier, V. a. Deny hypothecaire inschrijving
Radielix, geese, adj. Stralend, uitstralend,
eigen -lichtstralen werpend; schitterend, glansrijk,
blinkend. [Phys.] Corps r-, stralend, uitstralend
ligchaarn. Point r-, straalpunt n. -- (poet.) Front
r-, stralend, glinsterend gelaat n. — (?,g. et fain.)
Opgeruimd, vrolijk, blij te moede: Je 1'ai trouv r-,
— RADIEUX, In. [11. n.] Straalvisch n1. (der Indiën).
Radiolite, f. [U. n.] Versteende straalschelp f.,
r a d i o l i t h m. — Rartioniètre, M., z. ARBALESTRILLE. — .Radiotrope, ni. [feilt.]

Werk -

tuig n. om vogels op te zetten.
Racees, m. [Bot.] Radijs f. R- noir, ramme-

nas f. (vgl. RAIFORT).

Radius, in. (pr. --uce) [Anat.] Spaakbeen n.
(dat de hand draagt en zich in een' halven cirkel
om de ellepijp, cubitus, kan wentelen).
Radoire, f. [Tech.] Strijkhout n. (om de ge
zoutmaat af te strijken).
-vulde

a otage, iii., . adoterie, f. Onzamenhangende, zinledige rede, wartaal; beuzeltaal f.,
zotteklap, mallepraat ni.; het suffen, het bij oude
lieden zoo gewone herhalen van het reeds honderd, maal gezegde, het kindsch worden. — R adoter,
v. n. Su/fen, zonder zin of slot spreken; — onnoozele, la /fe t< .7i voeren, zotteklap uitslaan. —
adotessr, III., -ease, f. Suffer n1., sufster f.;
dwaas snapper 1n., dwaze snapster f.
adoaub, ni. (pr. va -daub; op de scheeosti.mmerverwen echter hoort men altijd ra-clou) [Mar.]
Herstelling, kalefátering, kalfating f. Donner le ra un vaisseau, een schip herstellen, kalfaten,
breeuwen. -- [Tech.] Le r- of Le Radouhage
des poudres, 't vermalen van beschadigd buskruid.
— Radou ber, v. a. [Mar.] Herstellen, kale/ateren, kalfaten. R- un vaisseau, een schip kalfaten.
Nous relachames pour nous r-, wij liepen Bene
haven binnen om te reparéren. — Somtijds ooh van
de zeilen en het touwwerk gebruikt: R- les voiles,
les cordages, de zeilen, het touwwerk herstellen.
-- [Tech.] R- des poudres, beschadigd buskruid
vermalen. — SE RADOUBER, V. pr. Gekalfaat, hersteld worden. — (fig.
(fig. et fain.) Weder' op zijn ver haal komen, weder gezond worden, evader goed in
't vleesch komen, evader krachten krijgen. -- flat
part. passé is ook adj.: Navire r-, gekat fact schip n.
— Radoubeur, m., doorgaans CALFATEUR.
Radouucir, V. a. Verzachten, zachter maken:
La pluie a radouci Fair, de regen heeft de lucht
zachter gemaakt. — [Métall.] La foute réitérée
radoucit les mètaux, het herhaalde smelten maakt
de metalen srnediger, minder bros. — (fig.) R- qn.,

iemand bevredigen, zachter stemmen; iemand han
gedweeër, zachter van aard maken. ---delbar°,
SE RADOUGIR, v. pr. Zachter worden, gedweeër,
zachtzinniger worden. Le temps s'est bien radouci,
het weder is veel zachter geworden. — (fig.) Ii
commence à se r-, hij begint zachtzinniger, bedaar der te worden. -- Het part. passé is ook adj.:
Temps radouci, zachter geworden weder n. — Ton
r-, verzachte, gematigder toon m. — adoueissenvent, in. Verzachting, vermindering in hevigheid, inz. van de koude: Le r- du temps, de verzachting van het weder. — (fig.) La lèvre nest
plus si violente, ii y a quelque r-, de koorts is
Het wortelschieter. -- Rattieé, e, adj. i%Tet zeer niet meer zoo hevig, er heeft eenige verzachting
lange wortels. — Radieieole, adj. [Bot.] Op plaats. (voetpad n.
wortels groeijend. — . adiciflore, adj. [Bot.]
S, Radresse, f. Dwarspad, veldwaarts loopend
Uit den wortel bloeijend. — Radieiforrne, adj.
Raf, m. [Mar.] Springvloed, vloed in. op zee. —
[Bot.] Wortelvormig. -- Radicivore, adj. [H.. n.]
[Pèche] Vinnen f. pl. der gezouten tongen en bot.
Wortels etend, op wortels azend. - Radicale, f.
R afale, f. Bui, windbui f., val -, rukwind m.,
[Bot.] Wortelkiem f. — Wortelvezel f. ; — wor- plotselinge windverhe/ng, harde zeng f. - Rafateltje n.
lC, e, adj. [Mar.] Door rukwinden beloopen of
Raslié, e, adj. [Bot.] Straalswize geplaatst, geteisterd: Vaisseau r-. — (fig. at fam ) C'est un
straalsgewijs. -- [Bias.] Couronne r-e, straal homme r-, of als subst.: C'est un r-, 't is een door
antieke kroon, bestaande uit een' gouden-kron,de tegenspoeden arm geworden man.
ring met 5 of 7 punten. — [Ant.] , z . RADIAL . -Ralfaisser (se), v. pr. Weder inzakken: Le
RADIES, M. pl. [HI. n.] , z. v. a. RADIAIRES. -- RA- plancher se ralfaisse, de vloer zakt weder in. —
DIÉES , f. pl. Straalbloemen f. pl. (door de nieuwere Het part. passé is ook adj.: Batiment raffaissé,
botanisten synanthérées geheeten).
weder ingezakt gebouw n.
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RAFFERMIR

Ra fermir, V. a. vaster of steviger maken,
versterken, bevestigen: R- an inur par des étais,
eengin muur door stutten versterken. — (fly.) Uil
bon régime a lien raffernzi sa santé, een goede
lee /regel heeft zijne gezondheid zeer versterkt. —

Cette victoire le raffermit sur Ie tróne, deze overwinning bevestigde hem op den troon. Son discours
rafierniit les soldate. zijne rede gaf den soldaten
weder moed. — sa K AFFER MIR , v. pr. Vaster, ateEiger worden: Ses jambes se ralfermissent, zijne
beenera worden allengs steviger. -- (Jig.) ie me
suis raffermi dans mes idées, ik heb snij in mijne
denkbeelden versterkt. — Het part. passé is ook
adj.: Autorité raffermie, bevestigd gezag n. —
R.a erinisse^ueut, in. Het vaster, steviger
worden, versterking, bevestiging f. Le r- des chairs,
de la santé, het vastenvonden van 't vleesch, de
versterking van de gezondheid.
Rafes, f. pl. [Tech.] 4fval nn., snippers m.

pl. van Ieder.

affiler, V. a. [Tech.] De vingers van de
handschoenen ronden. — Den vuursteen zin scher-

pen kant geven.

. ;affinade, f. [Coin.] Zeer zuivere suiker, ra ffinade I. -- I4atfinage, m. [Tech.] Loutering,
zuivering, ra f i'i.néring f. inz. der suiker. Le rdu suere, du salpétre. — Raffiné, e, adj. (en part.
passé van rafiln er) : Sucre r-, gezuiverde, g e r a f f in ee r d e suiker f. — (fig.) Verf jnd, veredeld; r--doorslepen,, listig, doorkneed, leep. Des plaisirs,
i

des vices r-s, verfijnde vermaken n. p1., ondeugden C. pl. C'est an homme r-, 't is een doorslepen,
g e r a f f i n e e r d mensch. ----R alfinement, en.

iet ui ; ` linen, oa.rkk 4, yr of vitten, rrruggenzifïeril, spitseindigheid, gezoehtheid of te groote stiptheidf., het gekunstelde; — te ver gedreven verfij ni.ng f. (van geest, von boosheid, enz.) (Het woord
geraakt allengs in onbruik.) — Raffiner, V. a.
[Tech .] Louteren, zuiveren, verfijnen, r a f f i is
ren: R- le sucre, le salpètre, de suiker het salpeter raffinéren. R- le papier, de papierstof fijner,
dunner maken,. — RAFFINER, V. n. Uitpluizen,
haarkloven, naauw ziften; spitsvindig redenéren:
R- sur tout, sur Ie point d'honneur, alles, het
punt van eer naauw uitpluizen. R- sur la langue,
de taal naauw ziften, uitpluizen. — Nieuwe nasporingen, ontdekkingen doen, iets zoeken uit te
vorsciien, sluw iets bedenken. (Deze zin veroudert.)
— SE RAFFINER, V.. pr. Fijner, doorslepener, minder eenvoudig of onnoozel worden: Le monde se
rafh.ne tons les jours, de wereld wordt dagelijks
sluwer, wijzer. — R alflnerie, f. Plaats der
zuivering of loutering van zékere zel fstandighedea ,
zoo als salpeter, buskruid, soda, zout, enz. en inzonderheid van de suiker, raffinaderij f. -- Zuiveringskunst, ra f neerkunst f. — Ralfineur. m.
Zuiveraar, louteraar, inz. van de suiker, ra f f i
suiker-ra fl.nadeur t n. -- PAFF1r EvsE, f.-nadeu.r,
-

Vrouw, die eene raffinaderij bezit. —

[Papet.]

Tweede stamper. onder wel ken het halfgoed of de
halfstof tot heelgoed of heelstof wordt bewerkt,
waarna de papiervellen geschept kunnen worden.
la lésie, f. [Bot.] be reuzebloem f., ra f f 1és i a, een in 1818 op Sumatra ontdekt gewas, welks
bloemen orntr entt 2 meters in omtrek hebben.
uffol.er, V. n. (fain.) Verzot zijn op iemand
of iets: Elle raflole de eet homme, de la danse,
zij is verzot op dien man, op het dansen. — Raffour, v. n. Gek worden: Vous me feries r-, {lij
zoudt mij gek maken. (Bijna, in onbruik.)
;atiutage, m. [Tech.] Opmaking, geheele
afwerking f. (van hoeden, van gereedschappen) . —
R giftiter, V. a. Opmaken, afwerken, geheel klaar
maken.
afiau, Bom. [Mar.] Klein vaartuig n., boot I.
(op de 117iddell. zee).
a age, m. [Tech.] Ruwheid, oneffenheid f.
van een suikerbrood n.
Rifle, m. [Bot.] Rist f. inz. van een druiven-

tros, ook van mais. -- [Chas.] Spannet n. ons

's nachts kleine vogels te vangen. — [Peche] Steeknet n. met ver scheidene ingangen. — P.dFLE, 1. [Jeu]
Evenveel oogen op elk der geworpen dobbelsteenen:
Amener r- de six, twee of d r ie zessen gooien (z.
ook PASSE-fIX). --- (Loc. prov.) Faire r-, alles medeneinen, alles wegstelen, niets overlaten, schoon
huis maken. -- In 't zuiden van Frankrijk z. v. a.
MARC de raisin. - [^'élér. ] Puistig zorneruit-

RAGE.

slag nn. van 't' hoornvee. — Râflev, v. a. (fain.)
Alles me/pakken of wegnemen, ledig stelen. —
RâFLER, V . n. [Jeu] Eene partij beslissen door te
zien wie het eerst ráfle of gelijke oogen op elk der
dobbelsteenen zal gooijen. — R âfleux, ease,
adj. [Tech.] Pa=n de sucre r-, ongelijk, ruw sui-

kerbrood n.

afloiier, .Rernfloiner, v. a. [Mar.] vlot
maken, op diep water brengen. --- Het part. passé
komt ook als adj. voor: Vaisseau rafloue, rentloué,
weder vlot gemaakt schip n.
Bafruichir, v. a. Vervérschen, verfrisschen,
verkoelen, afkoelen, verkwikken: R- l'eau, het water verversclien. La pluie a rafraiclli lair, de regen
rischt, afgekoeld. (abs.) Cette
heeft de lucht verfrischt,
i;oisson rafraichit, die drank verkoelt. -- R- le
sang, het bloed verkoelen, kalmer maken. — (fig.)
R- a qn. la memoire dune chose, iemand iets

weder in 't geheugen brengen. — Opkndppen, herstellen: R- an mur, een' muur op nieuw bepleisteren, witten. R- an tableau, de kleuren eener
schilderij ophalen. -•- Afpunten, wat afknippen,
afsnijden, aan het einde een weinig afnemen. Rles cheveux, het haar afpunten. R- le bord d'un
chapeau, den rand van een' hoed rondom wat afsnijden. -- It- un active, une Plante, de einden
der wortels van een' te verplanten boom of plant
wat afsnijden. --- R- une scie, eene zaag scherpen.
-_ [Agric.] R- la terre, den grond op nieuw omwerken. --- [Bras.] R- le grain. versch water op

[Imps.] R- le tyinpan, liet timpaan afdroogen door er een/ge vellen
[Mar.] R- des cd. --te
leggen.
rraauw papier op
bles, des manoeuvres, touwwerk omseheren, de
goede einden in de blokken scheren. R- los itaques
dun hunter, de marsedraaireep wat doorschaker
of verschaken. B.- l'étalingure d'un cable, den steek
het weekende mout gieten. - -

en 't pis-end van een' kabel afhakken en een' nieuwen steek in 't anker snaken. R- des manoeuvres
courantes, loopers omscheren. -- [Mil.] R- one
place d'homnses, de munitions, cone vesting met
nieuw volk, met nieuwen voorraad voorzien. Rles troupes, de troepen ververschen. doen uitrusten. -- R- on canaoin, een stuk afkoelen (nadat er
een/ge schoten mede gedaan zijn). -- [Teint.] Rla sole, de zijde, het zijdegaren in stroomwater afspoelen. -- SE IAFIIAICHH', V. pr Verfrischt, ver
worden. koeler worden: Lair se rafraichit,-verscht
de lucht wordt koeler. — [Mar.] Le vent se ra
de wind verheft zich. -- Zich verver--fraicht,
schen, zich verkwikken.: Venez-vous r-, kom u wat
ververschen. — (fig.) Se r- la fete, zijn hoofd laten
rusten, zijn gemoed doen bedaren. --- Het part.
passé is ook adj.: Vin rafraichi, verkoelde wijn in.

Air r_-, verfrischte, afgekoelde lucht f. — Rafrai-

chiss ant, e. adj . Verfrisschend, vervérschend,
verkoelend: Potion r-e, verkoelend drankje n. --- Ook
als subst. rn.: Donner des r-s au malade, den
zieke verkoelende middelen geven. -- f'raichissement, m. Verkoeling, vervérsching, verkwikking, lafenis: I1 a besoin de r-, hij heeft verver-

schi.ng noodig. Le trop de r- est nuisible, de al te
sterke verkoeling is nadeelig. --- Le r- d'un appartement, de verversching van een vertrek. On seravit au bal toutes sortes de r-s, men diende op het
bal allerlei soorten van ververschingen voor. —
(Mar., 'lil.] Faire, Prendre des r-s, ververschin.gen, verschen leeftoga opdoen, inneme o. --- a fr ichissoir, m. [dcon. dom., Tech.] Koelvat n.,
koelbak m.

agaillardir, v. a. (fam.) Opvrolijken, weder
verheugen: Cette nouvelle le ragaillardit, dit nieuws
vrolijkte hem weir wat op.
: aganage, in. [Forest.] Het wegnemen der
benedenste takken of tikeinden.
.a.gats, gin. pl. [Tech.] Onuitgebrande, sieenige deelen in den niet behoorlijk gebrander kalk
(ook recuits ge/weten).
Rage, f. [Méd.] Dolheid, hondsdolheid, hondswoede, watervrees f. (hydrophobia). L'h-ydropho-

bie, l'envie de mordre, one soit brulante, une
have écumeuse, etc. caractérisent la rage, de wa-

tervrees, de bijtzucht, een brandende dorst, een.
sljmig speeksel, enz. kenmerken de dolheid. Rblanche of ordinaire, schuimeinde dolheid. R- mue,
stille dolheid. R- courante, tombante, loopende,
vallende dolheid. Z. ook EFFLANQUE. — (Proc.), z,
catEr. -- (bij overdrijving) Heftige pijn f.: Une r-

RAGER

-

de dents, heftige, razende tandpijn f. - ( fig.)
Hevige driftvervoering, woede, razernij; - over9 roote begeerte naar iets, verzotheid r. Frémir,
Ecumer de r-, beven, schuimbekken von woede. Ii

a Ja i'- dans le coeur, hij is woedend, razend, hij

blaakt van gramschap. Faire passer sa r- sur le
premier venu, zijne woede aan den eerste den beste
koeien. - La r- darnour, de minnewoede. II a Ja
r- des tableaux, du jeu, /ifj is dol, verzot op schilderijen, op bet spel. (Prov.), z. MAL. - b LA
RAGE, bc. adv. Uittermate, tot in 't overdrdvene,
op het vurigst: Aimer qn. , qc. a Ja rage, iemand
of iets uittermate beminnen, dol veel van iemand
of iets houden. -. (/1g. et fam.) Faire r-, den boil
het onderst boven werpen, deerlijk huishouden; ook: zich met alle mapt verweren. Les entiernis ont
fait r- dans cette viiie, de vijanden hebben in die
stad deerlijk huisgehouden. - Son avocat a fait rconti'e Ia partie adverse, zijn advokaat is de tegenpartij hevig te lijf gegaan. - (pop.) Faire r- des
pieds de derrière, zich met handen en voeten weren, al 't mogelijke doen. - Dire r- de qn., al 't
mogelijke kwaad van iemand zeggen, geen goed
hoar aan iemand laten. - Rager, V. a. (fans.)
Kwaad worden, uitvaren, razen, heren. - Hageur, ffi. , - euse, t. ([am.) Toornige, vergramde,
woedende m. en I - 001e als adj.: Avoir le caractère r-, een opvliegend, woest karakter hebben.
S Ragot, e, adj. (fans.) Kort en dik, ineengedrongen: Homme r-, Femme r-e , of als suhst.
RAGOT, in., -E, f. Kort en dik ventje, wijfje n. -kort en dik, ineengedrongen en gespierd paard n.
- [C h as.] Wild zwijn n. van meer dan twee
jaren. - RAGOT, M. [Tech.] Dissel/soalc, lanqeboomhaak, lamoenhack M. - RAGOT, M. Onbeduidend,
onzansenhangend gesnap n., beuzelpraat to.
-1- Ragoter, v. a. (pop.) Knorren, morren,
bronsmen.
Ragotin, fl1. (fa ns.) Zot, mismaakt ventje a.
(naar een der personoadjes uit Scarron's Roman

comique).
Ragouminlea', m. [Bot.] Ainerikaansche tros-

of dwerg-kerseboom.
Ragotiner, v. a. (pop.), Z. V. a. RAGOTER.
Raoût, m. [Cuis.j Sterk gekrulde spijs uit
verschillende bestanddeelen, om den smaak te prikkelen en den eetlust op te wekken, gekruide vleesch
r a p 0 U t fl. R- fin, lijn gemengd geregi van-spijf.,
vleesch, gevogelte, oesters, enz., doorgaans in schelpen opgedragen. R- is Ia diable, poespas to., mengelmoes a. von allerlei spijzen. - ( fi g. et fain.)
Prikkel m., prikkeling, opwekking f. der begeerte;
- vermaak a. 11 y a on r- dans Ia nouveauté,
het nieuwe bezit zekeren prikkel. (in dezen zin
verandert bet woord.) ---- Quel r- trouvez-vous is
cela ? welk vermaak, wat smaak kunt gij daarin
vinden? -- [Peint.] Levendig, bevallig, oogsireelend koloriet n II y a du t- dans ce tableau, in
deze schilderij ligt iets aantrekkelijks, dat het gezigt behaagt. -- Ragoûtant, e, adj. Den eetlust prikkelend, smakelijk, lekker: Cette viande
est Pico r-e, dit vleesch is zeer smakelijk. - (fig.
et Iris-fain.) Voî1 une femme bien r-e, dat is
eene allerliefete, graagmakende vrouw. - Cette
commission nest guère r-e, dat is alles behalve
eene aardige boodschap. - [Peint.] Pinceau r-,
liefelijk, oogbekoorend penseel n. - Ragoûter,
V. 0. Den smaak, den eetlust weder opwekken: 11
a perdu i'appitit, ii faut essayer de Ie r-, hij
heeft den eetlust verloren, men moet dien weder
bij hein opwekken. - (fig.) II est difilrile de rune personae tdasie, 't valt moeijeljk den begeerte
MIS

-

prikkel weder op te wekken tij een door zinnelijk
genot verstompt mensch. - SE RAGOÛTER, V. ps'.
Weder smaak, eetlust, trek krijgen. - Ragoûtisie, to [Cuis.] Kok m., die goede ragoûts maakt.
Ragrafer, V. 0. Weder aan-, in-, loeliaken .
Ragrandir, v. a. Weder ver'rooten, verwij-

den. -- SE 1SAGRANOIR, v. pr. Grooter worden.
Hagréae, M. [Mar.] [let mappen, opwer,

gladmaken met
ken, opslechten of opdwarsen.
den diesel. Le t- do pont, het opdwarsen van het
dek. Faire on t-, schip en tuig opknappen. Ragréerneit of Ragréinent, to. Opknapping f. inz. van 't uitwendige der qibouwen. [Marl, Z. V. a. FAGREAGE. - llagréer, V. 0.
Opknappen. opwerken, weder 't voorkomen van
-nieuwheid geven, fnz. aan gebouwen; glad, ef-
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fen maken, nog eens overwerken, de laatste hand
aan iets leggen - [Mar.] Opwerken, opknappen.
opslechten: B.- un vaisseau, een schip van huilen
opslechten, opknappen. B- le griement, het big
op nieuw voorzien. - SE RAGREER, C. pr. Zich

weder van 't ontbrekende voorzien: us travaillèrent a se r- dun inkt d'artimon, zij waren bézig
om zich weder van een' bezaansmast te voorzien.
- liet part. passel is ook adj.: Bâtiment ragrié,
opgeknapt gebouw, opgesiecht schip n.
Raue, f. [Mar.] Ilakkeklootje n. (pomnse de
racage). - Raué, e, adj. (en part. passi van
se raguer) [Mar.] Stuk geschaveeld of geschuurd:
La drisse est r-e dans la poulie, de val is in 'I
blok stuk geschaveeld, aan stukken geschaafd. Ragner, V. n., Se ragaer, v. pr. [Mar.]
Schaveelen, stuk schaveelen of scharen: Le câble
a ragud, s'est ragué sur Ie fond, de kabel is begen
den grond stuk geschaveeld. Ce cordage se rague,

dat touw schaveelt, schuurt.
Hagiiet, to. [Pêche] Uitschob n. van kabeljaauw.
Ragitette, f. [Bot.] Soort van zuring f., van
patientie-kruid n.
Raide, adj. (men schrijft ook en spreekt soms
nog ROlDE) Stijf, stram, moeijeljk te buigen, verstijfd; strak, sterk gespannenEtre tout r- de froid,
geheel stijf, verstijfd van koude zijn. Ii a les jambes i'-s, hij heeft stramme, stijve beenen. R- comme
on bâton, stijf, onbuigzaam ale een stok. Tendez
mieux cette corde, elle nest pas assez r-, haai
dat bun' sterker aan, 't is niet strak genoeg. Contours r-s, stijve, onbevallige omtrekken to. p1.
Mouvetoents t-s, stijve, onbeva llige bewegingen f. p1.
- (fans.) Tomber t- mart, Detoeurer i'- mart sot
Ia place, plotseling dood blijven, (fans.) morsdood
vallen. - ( fi g.) Sljfhoofdig, hardnekkig, halsstarrig, stug, onverzettelijk, onbuigzaam: Avoir un
caractère t-. - (fig. el fans.) Se tenir r-, zich stijf
houden, zich niet van zijn besluit of voornemen
laten afbre n gen,. - Steil, maefjelijk te beklimmen:
i%lontagne, Escalier t-, steile berg, trap to. - Snel

en sterk van beweging: Le cours de cette rivière
est t-, de loop dezer rivier is sd. Les pigeons ont
Ie vol t-, de duiven zijn snel van vlugl. - Ook als
adv.: Cela va aussi t- qu'un trait d'arlialète, dal
gaat zoo snel als een pijl. - II a mend les ennemis bien r-, hij heeft de vijanden zeer scherp vervolgd. - Raideur, f. Stijfheid, stramheid, onbuigza amheid; spanning, strakheid C. R- dun menshre, dune corde tendue, stijfheid, stramheid von
een lid, strakheid van een gespannen touw. -de contours, de draperie, stijfheid, onbevalligheid
van omtrekken, van draperie of bekleeding. ---

Snelheid en krocht f. van beweging: Une balie
lancée avec r-, een krachtig geworpen bal to. Steilte, steile helling f. (van een' berg, een' trap,
enz.) . - (fig.) llardnekkigheid, onverzettelijkheiel,
hoisstarrigheid, stugheid, onbuigzaamheid f. (van
wil, karakter, enz.). - Raidi, e, adj. (en part.
passé van raidir): Membres v-s. stijve, strainnie
verstijfde ledematen to. p1. - RaJdiHon, to.
Eenigzins steile qlooijing of kleine hoogte f. op een'
weg. - RaitlJr, v. a. Strak of stijf uitstrekken,
stijf, stram mo tsen. R- le bras, la jambe, den arm,
het been stijf uitstrekken, stijf houden. Le froid a

raidi ses jambes, de koude heeft zijne beesiesi
stram, stijf* gemaakt. L'empois radit Ie linge, het
stijfsel maakt bet linnen stijf. - RAIDIR, v. n. , SE
RAIDER, V. pr. Stijf worden: Le Unge rnouiild (so)
raidit par Ia gelde. het vochtige linnen wordt stijf
door de vorst. - (fig.) Zich hardnekkig verzetten
of aankanten, niet willen toegeven of buigen: Se tcontre Ia force, zich tegen 't geweld standvastig
verzetten. Se t- contre l'adversité, zich schrap
zetten tegen den tegenspoed, niet voor den tegenspoed bukken
Bale, f. Streep, schrap, ti/n. Faire. Tii'er one
I, - sur one planche, eene streep, lijn op eene plank
trekken. --- Cette vache a one t- blanche sue le
dos, deze koe heeft eene uitte streep op den rug,
Do toarbre marqué de t-s noires, met zwarte
strepen geteekend marmer n. Etoffes ii petile.s s--s,
stoffen F. pt. met kleine strepen. - [Agric. ( Fore f,:
Faire des t-s creuses, diepe voren maken. Setoesdans Ja r-, in de core zaaijen. - Haarseheel n.,
scheiding van 't haar op het hoofd. Via mie nest
pas bien faite, fijne scheiding, mijn scheel is niet
goed gemaakt. - 't a LA RAtE, lor. ads,. Doos-een
4r
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genomen: Ces chevalux codtent deux cents florins
a la r-, deze paarden kosten dooreengenomen twee
honderd gulden. — [ Tann.] Peaux á la r-, versche
essenhuiden f. pl., die meer dein 30 kiloos wegen.
RAZE, f. [H. n.] Rog in. (eery zeevisch). R- hou clée of clouée, spijkerrog. a- aigle, z. GLORIEUSE.
B- batis, cendrée or blanche, z. BATIS. R- ronce,
doorn- of stekelrog. R- pastenaque, z. PASTENAQUE. -- R- sephen of chagrinée. saglrjn7 og. R.diable, z. BAUDROIE. R- manatia, reuzerog, hoorn rog (door de matrozen zeeduivel geheeten). R- miraillet, z. BARRAGOL. Pixie torg)ille, z. TORPILLE.
— ftaieton, m. [H. n.] Kleine spijkerrog m.
,aifort, in. [Bot.] Rammenas f. R- noir, zwarte
rammenas (de soort, die als toespijs vaak gegeten
wordt). R- sauvage, z. V. C. CRANSON rustique. —
R- cultivé of Rave des Parisiens; Grand r- rond,
tuin -rannnenas (waarvan de kleinste soorten, als zij
langwerpig zijn, nadis, als zij rond zijn, rave geheeten worden).
Rail, m. (angl.) (pr. réle ; het wordt echter ook
als een fransch woord met 1 mouillé uilgesproken) [Mécan.] Scheen, spoorstaaf f., rail m., naam
der aaneensluitende ijzeren strooken, over welke op
de spoorwegen de raderen der locomotieven en
waggons rollen; van daar: Railway (pr. réleoud) of Railroad, m. (pr. réle-rode) of in anglofransch Railroiite, f. Spoorweg in., ijzerbaan f.
(chemin de fer). — RAILROUTE beteekent ook: Een
wagen tot vervoer der reizigers -pakkaadje-spanige
van en naar de spoorweg- stations te Parijs.
Railé, e, adj. [Chas.]: Chiens Bien r-s, honden m. pl. van volkomen dezelfde grootte.
Raille, f. [Tech.] Oven- stookijzer n.; — soort
van langgesteelde haak m. in de zoutziederijen.
failler, V. a. (van personen) Schertsend plagen, beet hebben, den gek mede scheren, voor den
gek of voor 't lapje houden, doen uitlagchen, den
draak steken: II ne peut souffrir gn'on le raille,
hij kan niet verdragen (velen), dat men hem plaagt,
voor den gek houdt. II raille ses meilleurs amis,
hij scheert den gek met zijne beste vrienden. R- qn.
finement, grossierement, iemand fijn, grof beet
hebben. — RAILLER, C. n. (van personen en zaken)
Boerten, schertsen, kortswijlen; spotten, den spot
drijven, belagchelijk of bespottelijk maken: On ne
sait s'il raille nu s'il parle sérieusement, men weet
niet of hij schertst, dan of hij in ernst spreekt. I1
Taille mime des chores les plus saintes, hij spot
(steekt den draak) zelfs met de heiligste zaken. —
SE RAILLER, v. pr. Spotten, den spot drijven,
schertsen, enz. Vous nous raillez de mol? drijft
ge den spot met snij? houdt ge snij voor den gek?
-- Bespot worden: Le ridicule ne saurait trop
se r-. — Raillerie, F. Scherts, boert, grap f.,
kortswijl rn., boerterij, plager Ij f. R- fine, innocente, fijne, onschuldige scherts. Il a tourné la
chose en r-, hij heeft uit de zaak eene boerterij
gemaakt. — II ne faut pas tourner la religion en
r-, men moet met de godsdienst niet spotten. Cette
r- passe jeu, Cela passe Ia r-, die scherts gaat te
Entendre r-, Entendre la r-, z. ENTENDRE.
ver.
— (fam.) La r- en est-elle ? 'snag men schertsen?
R.- a part, Sans r-, in ernst, zonder gekscheren,
alle gekheid op een stokje. -- Railleer, ease,
adj. Tot schertsen of spotten geneigd, spotziek;
schertsend, boertend, kortswijlig, gekscherend: Cet
bomme est trop r-, die man is te spotziek, houdt
te veel van schertsen. Paroles r-euses, boertende
woorden n. pl. Ton r -, spottende, boertende toon m.
— RAILLEUR, m., EUSE, f. Spotter, spotvogel, spotboef, snaak, spreeuw m. ; spotster, spotdrj(ster f.:
Un fade r-, een laffe spotter. Une fine r -euse,
eene fijne, geestige spotster. --- (fain.) Vous éíes
un r-, dat reent ge niet, dat is u geen ernst. —
(Loc. prov.) Souvent les r-s sopt railiés, dikwijls
worden de spotters bespot, wie 't laatst lacht,
,

RAISON.
Rainer, V. a. [Tech.] Eene sponning in eene
plank maken, spongen, uitspongeu.
Rainette, f. [i I. n.] , z. RAISE. — [Bot.] Pippeling, koningsappel, renet m. (ook minder goed
reinette gespeld). --- RAINETTE, f. [Tech.] Kruishout, zetijzer n., zaagzetter m. — Besnijmes n.
der lettergielers. — Rainoire, f. [Tech.] Ploegschaaf f., vierploeg m.
. tainure, f. [Tech.] Sponning, spong, groef',
keep f. Assembler des ais avec r-s et languettes,
doelen met messing (veêr) en groef in elkander werken. — z. ook RAILURE. — [Anat.] Beendergroef.f.
Raiponce, f. [Bot.] Rapunsel, raponsje f.
Salade de r-, rapunsel- salade f. (van de ,lone bladeren der plant). — (Loc. prov.) Manger des r-s,
slechte woordspeling met répondre, borg blijven)
zich door borgbljven voor anderen arm maken.
t Balie, V. a. Doorschrappen (raturer); scheren (rasex). — [Manuf.] Het haar kort afscherers.
— (Loc. prov.) A barbe de lou on apprend à r-,
uit een andermans gekheid trekt risen zijn voordeel.
I Hals, e, (part. passé van mire, als subst.
voorkomend in 't spreekw. zeggen) : Ne se saucier
des rais ni des tondus, neat' niemand vragen,
-

--

om niemand geven.

ais, m. [Tech.] Speek, spaak , radspijl f.
— RAIS, m. pl.. (oud woord, maar nog door enkele nieuwere schrijvers gebruikt) Stralen m. pl.
(rayons). -- [Blas.] Punten n. pl., doorgaans ten
getale van 6, die als stralen uit eene ster schijnen
voort te komen. R- d'escarboucle, karboszkel, een
achtspakig rad zonder velgen, met leliën aan de'
uiteinden en een' kostbaren steen in plaats van as.
— [Arch.] R- de coeur, hartvormig bloem- en bladsieraad n. in de talaan (talon).
Raisin, in. [Bot.] Druif f. R-s blancs, noirs,
witte, zwarte of blaauwe druiven. R-s muscats,
z. MUSCAT. R- de corinthe, krenten f. pl. R- secs,
razijnen f. pl. — (Loc. fare. et prov.), z. FIGIJE.
— [Bot.] R- d'Amérique, de Canada, z. v. a.
PHYTOLAQUE. R- des Bois of de bruyère, z. v. a.
AIRELLE, 1%IYRTILLE. R- barbu, z. v. a. CUSCUTE.
R- de chèvre, z. v. a. NERPRUN cathartique. R- de
corneille, zwarte ruischbezie f. (camarine) . B.- de
lou p, zwarte nachtschade f. R- dours, z. onder ARBOUSIER. R- de perroquet, z. v. a. BRESILLEJ
bátard. R- de renard, z. onder PARISETTE. —
[H. n.] R- de nier, de seiche, inktvisschenkuit f.
-- [Papet.] Zékere papiersoort. Grand r-, Groot
raisin n. — Ralsiné, m. [Econ. dom.] Druivenmoes n., druiven -konfituur f.; — (in de dieventaal)
bloed, menschenbloed n. — -j- laisiner, v. n.
Wijn drinken. — aisinier, m. [Bot.] Amerikaansche druivenboom m. R- de montagne, bergdruivenboom (op St. Domingo).
Raison, f. Verstand, redelijk vermogen n.,
rede f., begrip, n., bevatting f., oordeel n. Dieu a
donne la r- a l'homme, la r- le distingue de la
brute, God heeft den mensch het verstand gegeven,
de rede onderscheidt hem van het dier. La r- hamaine est bornée, het menschelijk verstand, begrip
is beperkt. -- Un enfant qui a l'usage de sa r-,
een kind, dat het gebruik van zin verstand, van
zijn redelijk vermogen heeft. — II n'a point de
droite r-, it n'y a pas de r- a ce qu'il fait, il a
perdu la r-, hij heeft geen gezond verstand, daar
is geen oordeel in 't ,geen hi doet, hij heeft zin
verstand verloren. Sa conduite est pleine de r-,
zijn gedrag is zeer verstandig. Ce sopt des vers
oil il n'y a ni rime ni r-, dat zin verzen, waarin
zin noch slot is. — Parler r-, z. PARLER.
Rede, regtmatigheid f., regt n., billjkheid f. Mettre
la r- de son c®te, het regt op zijne zijde brengen.
C'est une dernande fondue en r-, 't is eene vraag,
welke op billijkheid gegrond is. Entendre r-, z.
ENTENDRE. — (fern.) Je Ie mettrai Bien Is la r-,
ik zal hein wel tot rede, tot zijn' pligt brengen. I1
en Bemande un prix hors de r-, hij vraagt een'
lacht het best.
Rallugre, f. [Tech.] Groefje n. aan wederzijde buitengemeen hoogen, onbilljken prijs daarvoor.
Solon Dieu et r-, van Gods en regtswege. Vivre
van 't oog der naald. (Men zegt ook RAINURE.)
Rail-route, f., B ailway, m., z. onder RAIL. scion Dieu at r-, met God en met eere leven. --Raincean, m. (e tymologisch beter, maar min- (Pray.) Ou force domirae, r- n'a point de lieu,
geweld gaat boven regt, waar geweld de overhand
der gebruikelijk dan RI NCEAU, z. aid).
Raise of R ainette, F. [H. n.] Loof- of boom- heeft, vindt het regt geene plaats.. = . Reden,
kikvorsch m. (CALAMITE). R- -verte, groene loofkik- oorzaak, beweegreden, dráj fveêr f., grond, bewijsvorsch (de eenige soort, die men in Europa aantreft). grond m., bewijsreden f. II a grande r- de se plainRainean, in. [Tech.] Gording f., bindbalk m. fire, hij heeft groote reden om zich te beklagen. Ii
ne 1'a pas fait sans r-s, hij heeft het niet zonder
voor de koppen der grondpalen.
--

RAISONNABLE

--

beweeggronden, redenen gedaan. Je sais les r-s qui
l'y ont engag, Ik weet de gronden, redenen, oorzaken, die hem daartoe bewogen hebben. C'est une
F- de familie qui a fait faire ce manage, dit hu
welijk is uit familie-oorzaak gesloten. II- d'état,
staatsreden, reden van staat. (lam.) Point tant
de r-s, niet zoo veel praatjes. - Donnez -nous Ie
meilleures r-s, geef ons bétere gronden aan. Ces
r-s ne sont pas valables, deze bewijsgronden zijn
niet geldig. Ii a déjà allégué ses r-s, hij heeft reeds
zijne gronden bijyebraqt, aangehaald. - Avoir r-,
gelijk hebben. Vous avez r-, et li a tort, gij hebt
gelijk, en hij heeft ongelijk. II veut toujours avoir
F-, h/i wil altijd gelijk hebben. - Z. FORT (rn). Rekenschap, verantwoording; voldoening f. Demander, Rendre r- Ie qc. , van, over iets rekenschap vragen, geven. On lui a demanclé r- de sa
conduite, men heeft hem rekenschap, verklaring
van zijn gedrag jevraaçed. Rendez rnoi r- de votre
administration, geef mij rekenschap, verantwoording van uw bestuur. - Vous m'avez offensé, j'en
aurai r-, gij hebt mij beleedigd, ik wil er voldoening (satisfactie) van hebben. Ii a tird r- de eet
affront, hij heeft zich wegens dien hoon voldoening,
genoegdoening verschaft. Je me feral r- moi-même,
ik zal mij zelven voldoening verschaften. Jiendre
r- ui qn., iemand voldoening geven, met hem duelleren. - Faire r- dune santé, op iemands toegebragte
gezondheid bescheid doen. Je vous fais r- de Ia santé
que vous m'avez portée, ik doe u bescheid op de
mij toegebragte gezondheid. - (Loc. adv.) Comme
de i -, zoo als bitljk is. - A plus forte r-, Z. FORT.
- Pour r- a mol connue, om mij bekende reden,
om eene zékere reden (die ik niet han aangeven,
maar verzwijgen moet). Pour r- de quoi, weshalve.
- A r- de, En r- de, tegen op den voet, naar mate
van, naar evenredigheid: On le pale P (en) r- de
l'ouvrage fait, men betaalt hem naar mate van 't
gemaakte werk. J'ai acheté ce drap P r- de dix
florins le mètre, ik heb dit laken gekocht tegen tien
gulden de ei. Ii me dolt les intéréts de deux mille
florins P r- de cinq pour cent, hij is mij de renten
van twee duizend gulden schuldig tegen vijf ten
honderd. - [Corn.] Firma f., handelsnaam m.,
naam, onder welken een handel gedreven wordt;
handteekening van een handelshuis; ook: aandeel
eens vennoots, eens deelhebbers. Leur commerce se
fait sons Ia r- de Moulard et Ills, hun handel
wordt gedreven onder de firma van Moulard en
zoon. - Sa r- est dun quart, hij heeft een vierde
aandeel. - Livre de r-, koopmans -schuldboek n. [Math.] Reden, betrekking, verhouding f. - [Constr.]
Mettre des pièces de Pols en leur r-, stukken hout
in hun verband, op hunne behoorlijke plaats stellen.
- [Log., Phil.] utre de r-, redewezen n., wezen
dat slechts in de verbeelding bestaat; onding n.,
hersenschim 1. Une montagne dor, un palais de
diamant, soul des êtres de r-, een gouden berg,
een diamanten paleis zijn dingen, die enkel in de
verbeelding bestaan. - Un cercie carré est un
être de r-, een vierkante cirkel is een onding.
Raisonnable, adj. Met rede begaafd, verstandeljk; - redelijk, billijk; - behoorlijk, tamelijk,
schappelijk. L'lsomme est un être r-, de mensch is
een redelijk wezen. Je lui accorderal sa demande,
si elle est r-, ik zal hem zijne vraag toestaan,
wanneer zij billijk is. Ii nest pas r- en ce point,
in dit punt is hij niet redelijk, billijk. Ces cotiditions sont r-s, deze voorwaarden zijn redelijk, tameljkwel. - Le lilé est P un prix r-, het koren is op
een' redel ij ken, tameljken prijs. Ii est dune taille
r-, hij is vaneene tamelijke, behoorlijke gestalte. RasoIIIIabIenieht, adv. Op redelijke wijze,
snel rede, met billijkheid; behoorlijk; tamelijk wel.
Ii a répondu r-, hij heeft op redelijke wijze, met
redelijkheid geantwoord. - C'est r- vendu, dat is
tegen redelijken, behoorljken prijs verkocht. Maison r- grande, een tamelijk, vrij groot huis. (iron.) Elle est r- lalde, zij is vrij leeljk. - Raisonnant, e, adj. Redenerend, veelpraatjes, veel
tegenwerpingen makend. - Raisonné, e, adj.
(en part. passé van raisonner): Actions r-es, beredeneerde handelingen f. p1. - Desseins r-s, bere
deneerde, berekende plannen D. p1. - Requête
r-e, beredeneerd, met gronden omkleed verzoekschrift n. - Grammaire r-e, beredeneerde, door
gronden en voorbeelden opgehelderde spraakkunst f.
- 5 RAISONNÉ, rn Redeneerzucht f. - Raison-

-

-
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nement, m. Redendring f,; verstandsbesluit n.;
vermogen n . der redenering, verstandel ij ke beschouwing, oordeelskrocht f., het oordeelen; soms ook:
tegenwerping, tegenspraak f. Convaincre qn. par
Ia force de ses r-s, iemand door de kracht zijner
redeneringen, zijner bewijsgronden overtuigen. C'est un homme dun r- profond, 't is een man
van diep oordeel van grondige redeniring - (lam.)
Point tant de r-s, nietzoo veelgebabbels, tegenspraak.
Raisonner, v. n. Redendren, verstandig beschouwen, verstandig spreken, oordeelen en besluiten; redenen zoeken en bijbrengen, redekavelen.
Vous raisonnez faux, gij redeneert valsch, verkeerd.
-

Les passions ne raisonnent pas, de hartstogten
redenéren niet. - (Loc. prov.) Z. PAnTOUFLE. (fam.) R- a tâtons, in den blinde, in 't honderd
redeniren. Nous avons beaucoup raisonné la-dessus, wij hebben daarover veel geredekaveld, gesproken. La 10 l ne raisonne pas, elle commande, de
wet redeneert niet, geeft geene redenen aan, zij
gebiedt. - Tegenspreken, tegenwerpingen nsakën,
de ontvangen bevelen of berispingen met tegenspraak
of uitvlugten beantwoorden : Pie raisonnez pas,
mais faites votre devoir, heb niet zoo veel praats,
spreek niet tegen, maar doe uwen pligt. - [Mar.]
Praaijen; inklaren. Faire r- on vaisseau, een
vreemd schip praaijen, berigten er van inwinnen.
PL P Ia patache, h la chaloupe, aan 't wachtschip,
aan de sloep zijne papieren toonen, eer men in de
haven binnen loopt. - Soms ook als v. a.: It- toutes ses actions, at zijn doen beredeneren. Cet acteur raisonne bien ses rOles, die tooneelspeler be-

studeert zijne rollen goed. - RA1SONNEB, 111. (woord

van Voltaire) Het spitsvindig redendren, het haar-

kloven.

Raisonneur, m., -ense, I. Redeneerder m.:
Un excellent, détesfable r-, een voortreffelijk, erbarmelijk redeneerder. - Vervelend redeneerder,
haarklover, tegenspreker, tegenstribbelaar, dwarsdrijver, babbelaaar, snapper m., redeneerster, tegenspreekster, snapster f. Voila nu r- perpétuel,
(lat is een eeuwige dwarsdrijver, snapper. Faire
Ie r-, Ia r-euse, veel tegenspraaks, veel qebabbels
hebben, tegenstribbelen. - Ook als adj.: Ce siècle
r-, deze redenérende, onderzoekende eeuw. Ce valet
est trop r-, die knecht heeft te veel praats.
Rajah, m. Inlandsch vorst der 1undoes, hisidoesch stamvorst, rad sj a in.
± Rajaniber, V. 0. Nognsaals overschrijden.
Rajeunir, V. a. Verjongen, weder jongmaken;
een jeugdig uitzigt of voorkomen geven; Le secret
de r- les vielilards, : t geheim ons de grijsaards
weder jong te maken. Cette bonne nouvelle, La
bonne diète la rajeuni, die goede tijding, de goede
leefregel heeft hem verjongd. - Sa perruque Ie
rajeunit de dix ans, zijne pruik maakt hem tien
jaar jonger. - (absol. , fig. et fam.) lei ion rajeunit (op 'I uithangbord van barbiers), hier scheert
men. - (bij uitbreiding) ii- une p e nsee par l'expression, eene gedachte door de uitdrukking weder
nieuw maken. - RAJEUNIR, v. a. Verjongen, weder jong worden: II semlile que vous rajeunissiez
tons les jours, 't schijnt, dat gij dagelijks jonger
wordt. Tout rajeunit nu printernps, in de lente
wordt alles weder jong. - SE RAJEUNIR, V. pr.
Zich (in schijn) jonger maken, zich een jeugdiger
voorkomen geven. - (fain.) Zich voor jonger uit,geven, dan men is. - Het part. passé is ook adj.:
Vleillard rajeuni, verjonqd grijsaard in. La nature
r-e, de verjongde natuur t. - t Rajennissant,
e, adj. Verjongend. - Rajeunissement, in.
Verjonging f., het jonger maken.
Rajusté, e, adj. (en part. passé van rajuster):
Ressort i-, weder herstelde veir f. Habit r-, weder
in orde gebragt kleed n. - Rajustenient. in.
Het weder in. orde brengen; herstelling f. - Bajuster, v. a. Op nieuw in orde brengen, weder
goed maken, herstellen, weder te regt brengen. Rune montre, une serrure, een horlogie, een slot
weder herstellen. Ba] ustez votre perruque, breng
uwe pruik weder in orde. -(fig. et fam.) Le
temps rajuste bien des clsoses, de tijd brengt vele
dingen weder in orde. Cette succession a un pen
raj usté ses affaires, deze erfenis heeft zijne zaken wat
hersteld, verbeterd. - (fig.) Bevredigen, vereffenen,
bijleggen, verzoenen: Ils ont eu une querelle ensemble, cela est difficile P r-, zij hebben twist
met elkander gehad, dat is moeijeljk weder hij te
-
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b'caijt of hersteld worden. - Zich wede?' veezoenen:
us se sont rajusts, z) hebben ziek verzoend.
Rak L, m. Ciderbrandewijn (in hongarije); pruimenbrandewijn, m. (in Slavoni).
Râ1ant e, adj. [M€I.] Reutelend: Respiration
r-e. -- JtàIe, m. [Méd.J Reuteling f., reutel m.
Un morthond qui a le r-, een stervende, die de
reutelsng heeft. Le r- de Ia mort, de doodsreutel.
11 est nu r-, hij ligt te sterven, hij
reutelt al.
Hale of Rifle, ni. [11. a.] Riethoen n. (iallus).
R- d'eau, europeesch riethoen. R- de genêts, wach
tel- of lswakkelkoning(z. CLOTTE) . Petite r- taclsete,
klein gevlekt riethoen.
Rãieinent, M. liet reutelen, gereutel n. Le
r- de Ia rnort, het doodsgereutel.
Raieiitir, V. a. Vertragen, langzamer maken,
de snelheid verminderen. R- le mouvement dune
machine, den gang, de beweging van een werktuig
vertragen. - [ Man.] R- an ehevaL een paard,
inhouden, intoonsen. - ( fig.) Doen verkoelen, verflaauwen: L.'âge ralentila sa viacité, son zèle,
de jaren zullen Zijne levendigheid doen verkoelen,
Zijn
' ijver verflaauwen. --- SE RALENTIB, V. pr.
Langzamer worden, vertragen; verf acumen,
verslappen. Le mouvement de ce ressort sest
ralenti, de beweging van deze veêr is verslapt. Les
passions se ralentissent avec le temps, de driften
ver/laauwen , bekoelen snel den tijd. - liet van.
passé is oak acij. Mouvement F-,
we .qinq 1. - Zéle r-, verflaauwde ijver in. - BaienHssesnent, ni. Vertraging, afneming, venmindering f. den snelheid, den beweging; - venflaauwïng, verkoeling, verslapping f. Le 1- des
travaux d ' tip, sidge, de vertraging van de belegeningswenken. La r- de son ardeur, de verflaauWing
van zijn' ijver.
Râ!er, C). fl. Reutelen, den neutel in de keel
hebben. - Le rnalade commence is r- , de zieke
begint te reutelen. - (bij uitbreiding): it- en dormaat, in den slaap sn orken. - RMeux, ease,
ad.j. Beeldend; snorkend.
RaIinne, f. [Mar.] Lijk n., zoomtouu' der
zeilen, - oak der hanqsnalten , der visehnetten; lijktros m. It.- de fond af de bordure, onderlijk. Rde chute, achterlijk, staand lijk. f1- de thtière of
d'envergure, nalij k. Voile en r-, killend, levendig
zeil. Mettre. Vents en r-, zijne zeilen doen killen,
op den wind brassen. - Raflngner, v. a. Lijken, lijken aannaafien, aanlijken, het zooîntouw
aan 't zeil, aan 't net, enz. zetten. - Op den
wind brassen, levendig bressen, doen killen (een
It- en tenant le vent , scherp bij den wind
zeil).
brassen. - .11s v. n. (fig. , in zeemanstaal) Cet
homme ralingu
e, die man bibbert van de kou; ook:
die man lijdt gebrek. (storten.
inRaHter (se), V. pr. Weder ziek worden,
BaI$er, V. a. IClsas.] Schreeuwen (van he nIce,
inz. in den bronstlfid).
Ralilé, e, od.j. (en pant. passi vase rallier)
weder
Troupes i -es, Vaisseaux r-s, herzameide,—Raibijeenoetrokken troepen M. p/,., schepen n. pl
iieuent, nil. fMil. . Mar.) lienzameliny, heneeniging f. het weder bijeen trekken: Le r- des troupes,
dune flotte, de henzesneling van (verstrooide) ts'oepen, van acne vloot. Signal, Signe de r-, verzamelsein, heneeniiiinqs- of lsenkenninqsteekefl ii. - [Mil-1
Mest de r-, wachtwoord, parool, henkenninswoOndfl.
- Le mot de r- dun parti, 't henkenningswoord,
parool eenen partij. Point de r-, verzamelpunt,
hereeniaingspunl n.
R.-Mier, V. a , tieneenigen, herzosnelen, weder
veneeniqen of bijeen trekken. K- des troupes, dune
[Mar.]
escadre, troepen, eeneskader herzalnelen.—het
land
Naderen: Pt Ia terre (of Se r- Is terre) ,
een
schip
le
vent,
naderen. R- an vaisseau dans
in den wind oploopen. naderen. R- le vent (of se
r- nu vent), in den wind opwerken, den wind afknijpen. - (fig.) 11- les esprits, les partis. de
m oe dereg?, de partijen sneden tOl een brengen, bevnediqen. - SE RALLIER, V. pr. Zich heneenigen,
zich. henzamelen. - [Mar.1 z. asides' BALLIER.
Raflonge, f. Verlengstuk, aanzetsluk n. Table
it v-s , tafel f. snel veriengblarlen.
ad]. less earl. pas van rallongel): Jupe r-, venlengde iopon m. - RaHonemeiit, ei. liet
verlegen; sunienqing t. - [Cliarp] C. v. a. wk,--

1ENERET; RECULEMENT. - Rallonger, V. a.

Verlengen, langer maken, een stuk aanzetten. Ran rideau, eene gordijn langer maken. B.- ene
table, eene tafel langer maken. - R- des étrierS,
stijgbeugels lager doen hangen. - SE RALLOCOER,

V. Pl'. Langer wonden.
Ralinmer, v. a. Weder aansteken of ontsteken: llallumez Ia chandelle, steek de kaars weder
aan. - (fig.) Cela ralluniera is eddition, dit zal
het oproer weder doen o n tsteken. Cela a ra ll umd
son zèle, dit heeft zijnen ijver op nieuw opgewekt.
- SE RALLIJMER, v. pr. Weder ontbranden: Le feu
se ra]lurne, liet vuur gaat weder aan. - Dès qu'il
Ie rit, sa passion se ralluma, zoodna hij hem zag,
ontstak hij weder in drift. - Het part. passé is
ook adj. : Bougies rallumdes, weder aangestoken
kaarsen f. Pl. - Querelle i--c, weder ontstoken
twist m.
Raniadan, Raii.aian, en. (eig. de Iseete
maand) Vastenmaand, ftde maand in den anabischen
kalender, in melken de vastentijd der Muhasnedance valt.
Raniadoner, v. a.: R- qn. , iemand doorpluimstrijken seeder zoeken te winnen, te bevredigen.
Ramadoux, rn Indische ichneumon iii. of pharaonsnat 1.
Rainage, en. [Manuf.] Loofwenk n. , tak-,
blader-, bloemwenk in stoffen. - Het uitspannen
der stoffen op de ramen. - RAMAGE, In. Gekweel n.
of wildzang rn der vogels, ge k winkelee r ti., het luciakeidnen. .1e connais l'alouette P son r-, ik ken den
leeuwerik aan zijn kwinkelemnen. - (fig.) Les vers
de ce poète ne sont qu'un insipide r-, de verzen
van dien dichter zijn niets dan een smakelooze
wildzang, dan onzin. Quel r- font ces esnfants- Iá !
wat hinderlijk gebabbel maken die kinderen duos'!
.- S Ramager, V. fl Kweten, kwinkeléren (der
vogels).

Rarnaigrir, v. a. Vermagenen, mager maken,
doen mager wordeu: Ce voyage a bien i'arnaigri
le clieval, deze seis heeft het paard zeer vermaguid. - RAMAiGRIR, C. n. Vermageren, mager wonden, afnemen: 11 ramaigrit tons les jours, hij wordt
dagelijks magerder. - Het pant. passé is ook adj.:
Cheval rarnaigri, vermagerd paard n. - Bamaîgr3ssenient, ni. Vermagering I.
Ramaiflage , in. Zeeinlederbereiding t.
RamaiJier, v. a. Zeemleer bereiden, zeemtoneven. - Ook z. v. a. RAVAUDER.
Raniaire, adj. [Bot-] Tot de takken beisoonend.
Rarnaline, f. [Bot.] Soort van korstmos n.
Raniandean , Ramandot , ni. [Tech.]

Klont m. van husknuidstof op de wanden des' polijsttonnen. k (tique.
Rarnart, in. [H. n.], Z. V. a. CHIMRE arcRarnas, ni. Hoop in., menigte, verzameling I.
van weinig beteekenende dingen: II fait en r- de
rnauvais tableaux, hij maakt eens verzameling van
slechte schilderijen. - Ce discours nest qu'un rde lieux cominuns, die redevoering is niets dan
eene opstapeling van gemeenplaatsen. - Ook vase
personen: [Tn r- de vagabonds, een hoop vagebonden.
Raniasse, t. Alpenslede, bergslede f.
Raiiiassae, ni. Het oprapen, bijeenzamelen.
Barnasser, V. U. Verzamelen , vergaderen;
bijeen brengen, bijeen rapen, oprapen; opbeuren,
ophelpen. Jet ramassé tout ce que les anciens
ont dit sur ce sujet, ik heb al wat de Ouden over
dit stub gezegd hebben bijeen gezameld. Les enfants
ramassent Ie hots, de kinderen rapen 't hoist bijeen.
FL 5011 chapeau, ses ganis, zijnen hoed, zijne
handschoenen oprapen. - Ii- tin enfant tombé,
eengevallen kind opbeuren, ophelpen. - Oil avezvous ramassi eet liomrne- lá? waas' hebt gij dien
man opgedaan, opgevischt? - ( pop. et bas.) it- ses
forces, zijne krachten verzamelen. - (fam.) S'il le

trouve sons sa main, il Ie ramassera dune étrange

soite, als hij hem onder handen krijgt, zal hij hein
braaf aflossen. - SE RAMASSER, V. pr Zich verzamelen. vergaderen: lis s'dtaient ramasshs en

grand nombre cur Ja place publique. - Venzaweld, bijeengebragt worden: Le foin se rarnasse
avec ie râteau, liet hooi wordt met de hark bijeen.qezameld. -.- Zich zamentnekken , zich zamenrollen. Le hdrîsson se ramasse dds qu'ois Ie touche,
de egel rolt zich ineen, zoodra seen hem aanraakt.
Je me ramassai sur nioi-mênie, ik verza snelde al mijne krachten, - Het pant. parse is

RAMASSEUR
ook adj : Des chiffons rarnasss dans lordure, ï 2i
de vuilnis opgeraapte vodden f. p1. - Homme r-,
stevige, sterk gespierde, gezette man, q e r a m a ss e e r d e kerel. - .41s subst. komt liet werkwoord
voor in: (Loc. pop.) Cela ria vaut pas Ie r-, dot
is 't oprapen niet waard. - RAMASSER, V. U. In
eene slede (ramasse) den berg afrijden: Ii se lit
r-, hij liet zich bergafwaarts sleden. - Rarnas
seur, Tm, -ense, f. Bijeenraper, opraper in.,
-raapster f.; - verzamelaar in. - IIAMASSEUR, in.
.l3ergsledevoerder in. - Ramasis, in. Zamenraapsein., hoop m.: F- de paperasses, hoop scheurpapier. - Sprokkelhout, dun rijshout a. - Ook
van personen: La population nest cju' on r- d'étrangers, de bevolking is slechts een zcimenraopsei van
vreemdelingen. -- Raniassoir , fl1. [Tech.]
Werktuig n. om t papier te marmeren.
Ratnazan, in ,

Z. ]RAMADAN.

Itambade, f. [Ann. mar.] Boog in. of leuning f.
aan den voorkant van 't halfde k en de kampanje.
- 11- do gailiarti I'avant, riqeling op den achterkant van den bak. - Voorkasteci n., r a m b a de f.
Pavilion de r-, tent op den bak t. Châteaux de r-,

voor- en achterkasteelen n. p1.

flaitiberge, f. [Anc. mar. Soort van ligt
roeischip, postschip, ins. op de engelse/te r.vieren.
.- Engelsch oorlogschip, inz. ter verkenning eener
]

haven gebévigd. - [Hart.]. z. RAME.
flarnbwir, m. 1 Hort.j Rainboers -appel, groote
geribde zomerappel van aangenaam zuurachtigen
smaak (naar 't vlek van dien naam, hij Amiens).
- Z.

RAMICORNE.

-

ook HAMBOURG.

Rawe, f. [Naig.] Riem, roeiriem, roeispaan in.

(avirori). R- de nage, roeiriem. R- it gouverner,
sluurriem. P.- de queue, wrikrieri, hekriem, stuurriem. Aller a Ja r-, roeijen. Gouveriier a Ja r-,
met een' riem sturen. Aller a trait et a r-, riemen
en zeilen gebruiken. Lève r-s ! opnemen ! geroeid!
Faire force do r-. Z. FORCE. Tirer P Ja r-, Titer
Ja r-, aan de riemen halen. - (fig. cl fain.) C'est

tirer (o/' être) a Ja r- , dat is een slavenwerk, een
hondeleven. .. [Hort.] Tuinstaak, boonen-, ermtenstaak in., boonen- of erwtenrjs a. Gout de r
of de ramberge, onaangename smaak in., dien de
meloenen soms aannemen. - [Corn.] CoLon de r-,
indisch katoengaren ij. van middelmatige kwaliteit.—
[Menu.] Farine de r-, of enkel R-, met zemelen
gemengd meel n. - Gemalen graan n., dat van onder
den molensteen komt. - [Tech.] Lakenraam,
droog- of spanraam, a. - Ophaalsnoer n. aan 't weefgetouw. - Roerhout n. des pottebakkers. RARE, t.
Riem papier. La r- de papier contient vingt mains,
-

--

de riem papier bevat twintig boek. - [mgr..

Libr.I Mettre un Jivre a Ja r-, een boek (dat geen

aftrek vindt) tot misdruk tellen, voor pakpapier
verkoopen.
Rarné, e, adj. (en part. passé van earner):
Pois r-s, aan stokken groe(jende erwten f. p1. [ArIilJ.] Boulet r-, Balie r-e, z. BOIJLET, BALLE.
- [Bias.] Term, die ter aanduiding von de kleur
der hertehorens wordt gebizigd. - [ Vmner.],
Z. V. a CHEVILLE.
Raméal, e, ac(j. [Bot.] Op de takken groeijend.
Kamean, in. Takje n., twijg C. Cet aebre a
pousni hen des i--x cette annie. die boom heeft dit
jaar veel jonge loten, veel twijgen geschoten. Bd'olivier, oljftak m. - (fig.) Pré- enter Ie r- cloJivJer, den vrede, de verzoening aanbieden. - Dimanche of jour des r-x. Z. IMMANCHE. - (fig.) Ondervesdeeling van eene wetenschap, eene sekte, enz.,
tak m. - [Gindal.] Cette famille s'est divisie en
plusieurs r-x, dal geslacht heeft zich. in verscheidene takken of zfjlinii!n gesplitst. - [Anat.] Adertak , zenuwtok m. - [Exploit. ] M(pgang ni. [Géogr.] Bergtak in. - [Rydraul.] Wateroderf.
- Ramée, f. Afgesneden takken in. pl. met
hunne groene bladeren. Les Jails font des cabinets
de r-, de Joden maken loofkutten van groene takken. - Rijs-lakken (voor de erwten, enz.). -- Natuurlijk of kunstmatig ineengeslingerde takken. RarnéeH, iie, adj. [Bot,] Uit eene twijg voortkomend.
4. Ramen alle, adj. Terugvoerbciar.
S RarnenththJe, adj. Herslelbaar, verbetltr
baar. - Rameiidage, in. [Tech.] Het herstellen, verbéteren. - Stukje bladgoud n. , dat op de
beschadigde plaatsen opgedragen wordt. mender, v. o. [Tech.] Herstellen. verbiteren: ,

-
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eene stof andermaal door 't verfbad halen. [Agric.] Den grond andermaal bemesten. - (pop.)
Afslaan, in prijs verminderen: Les bouJangers ant
ramendé Ie pain, de bakkers hebben 't brood afgeslagen. - RASIENDER, V. 55. (pop.) Afslaan, in prijs
dalen, goedkooper worden: Le bie, Je yin, tout
ramende, het koren, de wijn, alles slaat af. Het
part. passé is ook adj.: (pop.) Pain ramend, afgeslagen brood a.
Ramener, v. a. Andermaal brengen, nog eens
medebrengen; - terugbrengen, terugvoeren (naar
de verlaten plaats); in het terugkomen medebrengen. Quel sujet vous rantène ? welke reden brengt
U weder hier? waarom keert gij hier terug? Barnenez-rnoi voice ami, breng semen vriend nog eens
mede. - [Jeu] IJ avait amené neuf, et il rarnena
ce mêrne nombre, hij had zeven geworpen, en wierp
dit nog eens. - R- un enfant chez ses parents,
een kind hij zijne ouders terugbrengen. Les voitures
publiquent ménent et rammnent les voyageurs, de
openbare s'(tuigess voeren de reizigers heen en te~
rug. B.- uit chevaJ It Jécurie, een paard weder
naas den stal terugleiden. Vendre son clsevaJ nu
marciA et en r- an meilleur, zijn paard op de
markt verkoopen en een beter terugbrengen. —(fig.)
Pl,- qn. it son devoir, iemand weder tot zijnen pligt
brengen. B- qn. da vice a Ja vertu, iemand van
de ondeugd tot dedeugdterugvoeren. Leprintemps
rarnène les beaux jours, de lente brengt weder de
sehoone dagen aan. - B- les autres a son opinion,
de anderen tot zijn gevoelen brengen. - It- une
vieille mode, eene oude mode weder in zwang brengen. - Doen bedaren, stillen, bevredigen: B- les
esprits, de gemoederen doen bedaren, tot rust brengen. (fans.) Je le rarnènerai bien, ik zal hem wel
tot inkeer, tot bedaren brengen. - Herstellen: Bdes affaires de bien ion, diep vervallen zakenweder ophalen, herstellen. - [Mid.] B- tin rnalacle,
een' (gevaarlijken) zieke weder genezen (van den
rand des gm/s terugbrengen). - [Jeu] B- une
partie, eene partij, die verloren scheen, weder herstellen. - Terugslaan (den bal, in 'I kaatsspel):
Ii a hiatt i'arnenê ce coup-lá, hij heeft dien hal
goed teruggeslagen. - IR dezen zin ook als v. a.:
Ii raniène bien, hij slaat goed terug. - [Man.] Run clievaJ, een paard bijbrengen, r a in e n t r e a,
het afwennen den neus in den wind te steken. SE RAMENER, V. pr. Teruggebragt worden. - Bedaren. - [Man.] Ce chevaJ se ramène bien, dat
paard draagt den kop goed. - Het part. passé
wordt ook als wij. gebruikt: II fut racheté et ramend dans sa patrie, hij werd vrij gekocht en in
zijn vaderland teruggevoerd.
Rarneieret , in. [Constr.] Lijn of streep t.
met het meetsnoer, ter afteekening van de koek- of
graalbalken.
tftamenter, t Ramentevoir, v, a. Herin
in 't geheugen brengen. - -t- SE BA--siern,wd
MENTEVOIB, V. pr. Zich herinneren.
Rainequin, in. [Cuis.] Kaasgebakje n ; geroosterd brood met fijn gehakte nier of iets dergelgks.
Ramer, V. a. [Hart.]: R- des pols, rijs bij de
erwten zetten. - [Tech J, z. v. a. ARRAMER. (Loc. prov.), Z. CIIOU. - RAMER, V. n. Roeijen. [Mar.j , Z. RACER. -- (fi g , et faoi.) II aura lien a
I - avant de parvenir 'Cl 5011 but, 't zal hem veel
moeite kosten , eer hij zijn oogmerk bereikt. [Fauc.] Cet oiseau came très-bien, die valk roeit
zich goed dooi' de lucht.
Rarnei-eau, Ramerot, in. (verklu'. vassramier) [H. n.] Jonge houtduif t. .. Ramei'onm.
[H. n.] Kleine kaapsche ringduif t.
Ramette, 1. (verklw. van came) Kleine riein in.
(papier). B- de papier ii Jettre, riempje n. postpapier. - [Impr. ] Raam n. zonder kruis (tot het
drukken van plakkaatwerk).
ageut'). - [H. nl
Rameur, in. Roeijer in. (n
Pt-s, of als adj. Oiseaux r s, vogels in. pi., die in
de vlugt met de vleugels als 't ware roeijen.—R-s,
insecten, wier Ps lange achtcrpooten geschikt zijn
om op het water te lo open of zich daarop als voort
te roeijen, waterweegluizen f. pi.
aamentes- . V. a. Op nieuw opruijen. - [Chas.]
De honden weder koppelen. - t (fig.), z. v. a..
RALLIER. (hebbend.
Raiiieisx, euse adj. Veeltakkig, ce/c twijgen,
Ranileorne, adj. [H. a.] Met getakte voelhorens.
-

.

-
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H amier, ff1. (of als adj. Pigeon r-) [H. n. ] aantred, optred in. - II- dappul of enkel It-, trapRingduif, woudduif, houtduif f. Petit r- of Co leuning f. - R- d'escalier, of enkel 11-, trapgelombin, lachduif, kleine houtduif. - [ Econ. rur.
deelte n. tusschen twee trapportalen. - Hellend
Groote hoop takken , om tot bossen gemaakt te vlak n., waarop de traptreden zijn aangebragt. worden. - [Hist. ] Uit het Oosten terugkeerende Heuvelglooijing of -helling f. - [Théât. ] Voetlichpelgrim, die palmtakken en twijgen droeg.— t(fig.) ten n. p1. (aan 't voortooneel). - [Anat.] It- (of
Minnaar m.
Ecilelle) de limacon, elke van de beide gangen der
Ramifès-e, adj. [Bot.] Takken dragend, ge- holte van 't slakkenhuis, die spiraalvormig rondom
takt. - Raniification, f. [Bot.] Uitbreiding eene horizontaal liggende spil gewonden zijn.
van een' stain in takken; plaats, waar die uitbreiRampeau, in. [Jeu] Kegelpartij f. van één'
ding begint. - [Anat.] Uitbreiding, verdeeling der worp; - tweede worp eener kegelpartij van twee
aderen, der zenuwen in verschillende takken, ver- worpen.
takking f. - ( fi g.) Les r-s dune science, dune
Kampement, in . Het kruipen.
conspiration, de onderverdeelingen of takken eener
Hamper, v. a. Kruipen: Les vers, les ser
wetenschap, de verschillende takken of draden eener pents rarnpent, de wormen, de slangen kruipen.—
zamenzwering - Ramiflea- (se), v. pr. Zich Le lierre rampe a terre, autour des arbres, het
in verscheidene takken verspreiden of uitbreiden.— klimop kruipt langs den grond, slingert zich om
(fig.) Cette science se ramifle a l'inlini, die weten- de bowmen op. - On entre dans cette grotte en
schap deelt zich in oneindig veel takken. - Het rampant, men treedt die grot al kruipende binnen.
- (leg.) Tel qui rainpait s'éiève, menigeen, die in
part. passé als adj. is synoniem met RAMEUX, RAdeli gerin.qsten staat leefde, komt tot eer en aanMIFERE. - Itamiforme, adj. [Bot.] Takvor
wig. - Raniille, f. [Bot.] Kleinste en laatste zien. - Kruipen, zich op onedele wijze voor zijne
takverdeeling f., takje, twfjgje, rijsje n.; - dunst meerderen vernëderen: R- devant les grands, voor
de grooten kruipen. - (fig.) Cet auteur rampe,
rjshout n.
Raminagrobis, m. Naam door Rabelais iro- son style rampe, die schrijver levert enkel platte,
nisch aan een' kanunnik, door La Fontaine aan gemeene dingen, zijn stijl is gemeen, laag, plat. eene kat gegeven; - tegenwoordig: Schijnheilige [Arch.] Zacht hellen, glooijen.
Kampeer, in . [H. n.j Kaapsche kruipvisch in
wellusteling, zinnelijke huichelaar in.
Ramingite, adj. [Man.] : Cheval r-, paard, dat
Ramphastides, in. p1. [H. n. ] Pepervreters in.
niet naar de sporen luistert, stug, halsstarrig paard. p1., toekansoorten f. p1. - Ramphastos, in .
Ramipare, adj. Veelar -m ig, veeltakkig. —Als (pr. —toce) Pepervreter in. (toucan).
Ramphocèle, in. [H. n.j Soort van prachtsubst. in. Veelarm in. (een polyp).
Rarniret, in. [H. n. ] Ringduif t. van Cayenne mees of tangara f. R- scarlatte, kardinaal, scharlakenroode prachtmees.
(ook rainier r- ge/weten).
]

-

-

Raniistes, wij. t. p1. [Gram.]: Consonnes r-s,
Ramistische medeklinkers in. p1. (de j en v, die
door Ramus in zijne laljnsc/ie spraakkunst van
1537 voor 't eerst gebruikt werden).
Rarnoiiidrir ,, V. a. Minder, kleiner maken,
verminderen. - SE RAMOJNDRIR, V. pr. Minder of

kleiner worden, verminderen.
Ranioii-, in. [Tech. ] Tweesnijdend snijmes n.

des koffer'makers.
Rarnoitir, v. a. Weder vochtig maken of bevochtigen: Le hrouillard a ranioiti le lunge, de
mist heeft het (reeds gedroogde) linnen weder vochlig gemaakt. - Het part. passé is ook adj. : Linge
ramoiti, weder vochtig geworden linnen n.

liamolade, t., beter REMOLADE.
flaniollir, v. a. Week, zacht of lenig maken;
weder verzachten: La chaleur ramollit la cire, de
warmte maakt het was week. II- le cuir, het Ieder
lenig maken. - ( fig.) Verslappen, ontzenuwen,
verwijfd maken: 11- le courage, den moed verslapven. - [Fauc.j It- un oiseau, 't geveciertevan een'
valk met eene natte spans weder in orde brengen.
- SE RAMOLLIR, V. yr. Week, zacht of lenig wor
den; - ( fi g.) verwijfd worden; - zachter gestemd,
vermurwd worden. - Het part. passé is ook adj.:
Cuir ramollit , lenig geworden Ieder n. - Un
homme r- (liever arnolli) par les plaisirs, een door
de vermaken ontzenuwd mensch. - Rainollissable, adj. [Didact. ] Verweekbaar, voor verwee
king vatbaar. - Rainollissant, e, adj.[Méd.j
Weekmakend , verweekend : Rernède i- , of als
subst. RAMOLLISSANT, rn. Weekmakend middel n.
-

-

(émo ll ient). - Ramollissement, in. [Méd.j

Verslapping, verweeking f., verminderde zamenhang in. van een organisch weefsel,
± Ramon. in. Bezem in. (balai). - Rainonage, in. Het schoorsteenvegen. - Rainoner,
V. a.: R- la chenijnde, den schoorsteen vegen. Ranioneur, in. Schoorsteenveger in. - -- Ra
Vuilnis I., veegsel n.
-monure,t.
Rampant, e, adj. Kruipend: Animal r-,
kruipend dier n. - Plantes r-s, kruipplanten t. p1.
( fi g.) C'est un homme r-, 11 a l'âme r-e, des
manières r-es, 't is een kruipend mensch, hij heeft

-

eene lage, kruipende ziel, kruipende manieren. Style r-, platte, gemeene stijl in. - [Arcli.j Are
r-, hellende, afwaartsgaande boog in. - [Blas.j , z.
LION, OURS. - [Chir.j Bandage r-, kruipend ver-

band n.(waarb(j de randen der om g angen elkander
niet bedekken, maar enkel raken of wel eene tusschenruimte overlaten). - RAMPANT, in. [Arch.]
Helling, af/telling, gloo(jing t.
Rampe, f. [Arch. ] Bel/end vlak n., dat twee

verschillend hooge gronden of terrassen verbindt,

Rampin, in., z. v. a. PIS CARD.

Ramponeau, in. [Tecli'. ] Mes n. met een
lemmer van 1 tot 18 lijnen breedte. - [Jeu] Duikelaartje n., met lood beslagen vlierstokje, als kin-

derspeelgoed (ook prussien geheeten).
Ramponer . V. a. (pop.) Zuipen (met toespehag op ztkeren Ramponeau, een' parijschen kroeghouder der vorige eeuw).
Ramnie, f. [Bot.] Twijgje, takje n.
Ramure, f. [H. n. ] Gewei, gewipt n., herte

in. p1. - (vulg.) Gezamenlijke takken in. p1.-horens
en twijgen t. p1. van eenen boom.---- [Blas.j Demi-r-,
hertehoorn in.
Ranausenle, t., z. V. a. RAMULE.
Ranaire, adj. [H. n. ] Kikvorschachtig. RANA1RES, M. p1. Kikvorschsoorten I. p1.
Raneanca, in. [H. n. ] Soort van amerikaansche volk in.
(in een' hoek zetten.
Raneart, in. (pop.): Mettre au r-, ter zijde of
Ranee, adj. Bans, garstig: Du lard qui est r-,
rans spek n. Ook als subst.: Ce lard sent le r-,
cat spek smaakt rans, garstig. - Marbre r-, wit
en roodbruin marmer n. met blaauwe en aschgraauwe aderen.
-

Ranee , I. [Mar.j Schoorstuk n., buiten-steun-

der in. - Stellaadje, stelling f. voor vaatwerk.

-. Rancer, v. a. [Mar.] Van buiten schoren,

verbinden.

Raneette of Rangette, t. [Tech.] Geslagen

ijzer n. voor kagc/ieipijpen.

Ranehe, f. [Tech.] Sport f., klamp in. eener
kraanladder. - Rancher, in . [Tech.] Kraanladder, klampladder f.
Raneherie, t. Indianen-dorp n. (in sommige

deelen van Zuid-Amerika) . (kling f.
Ranchier, in. [Bias.] Zeissenijzer n. , zeisRanci, e, adj. (en part. passé van rancir):

Lard r-, rans of garstig geworden spek n. Rancidité, f. Ransheid, garstigheid f.
Raneio, M. (espagn.) (alleen gebruikt in): Viii

F-, of als subst. flu r-, van ouderdom geel gewor
den spaansche roode wijn in.

-

Rancir, vn., Se raneir, v. pr. Rans of garstip worden. - Rancissure , f. Het rans- of

gorstiqworden; garstige, ranse smaak in.

1- Raneoenr, m., z. v. a. RANCUNE.
Rancon, in. [Anc. mu. et mar.] Soort van

hellebaard in.; scheepsheilebaard in.

Rançon, t. [hill., Mar.] Losgeld, rantsoen n.
Payer une forte ij-, een zwaar losgeld betalen. A
son retour dans le port ii a amend cinq r-s, bij 't

binnenloopen heeft hij 5 rantsoenen (voor genomen
en weder vrijgelaten schepen) inedegebragt. - (Loc.
prov.) C'est Ia r- dun rol, dat is een ongehoorde

RANCORN1

--

prijs of som, daarmede zou men een' koning los

Ran gonnè, e, adj. (en part. passé-kopen.—

van ranconner): Ville r-e, op losgeld gestelde stad
(om de plundering af te koopen). — Ranconneinent, m. Het op losgeld stellen, rantsoenéring f.;
het los - of vrijkoopen. — R ançonner, v. a. Op
losgeld of rantsoen stellen, losgeld opleggen 0/ vorderen; brandschatting opleggen, brandschatten, rantsoenéren. — (fig.) `Meer eischen, zich meer doen
betalen dan billik is, te veel afnemen; (fam ) vil
vel over de oorgin halen, snijden: On ran--len,'t
conne les gens dans cette auberge, in die herberg
sngdt men de menschen. — anconnenr, m.,
-ease, f. (lig. et fam.) Afzetter, snijder m., a f-

zetster f. Cet aubergiste est in r- (of als adj. est

r-), die herbergier is een afzetter, snijdt de menschen.
Rancune , f. Wrevel m., die iemand over
eene beleediging b blift, wrok, ingewortelde haat;
heimelijke vijandschap f. 11 ne faut point gander
de r- dans son coeur, men moet geenen wrok in
zin hart houden. — (fam.) Sans r-, Point de r-,
R- b part, vergeten w ij alle oude verongelijking,
spreken we van 't oude niet meer. — Raneua-

nier, ière, adj. ((am.) (vuig. RANCUNEUX, EIJSE)
Haatdragend , wrokkig , onverzoenlijk: C'est un
homme r-, of als subst. C'est un r-, 't is een wrok
-kigmensch,
een haatdrager.
Randonnee, f. [Chas.] Omweg, omloop m.,
op hetzelfde terrein dooi een opgejaagd stuk wild
gemaakt. — -^- (fam ) Faire une grande, longue r-,
een grooten marsch maken.
,

-[ Kane, f. Kikvo'rsch m. (grenouille). —
t Ranette, f. Kikvorschje n.
Rang, m. Rij f. R- d'hommes, d'arbres, de
dents, de perles, rij menschen, boomen, tanden,
paarlen. — [ Mi!. ] Gelid n. Troupe sur deux,
trois r-s, bene f. in twee, drie geléderen geschaard.
Serrez, Ouvrez vos r-s, sluit, opent de gelederen.
z• ook DOUBLER, ECLAIRCIR. — Entr er dans les
r-s, Quitter les r-s dune arnlée, dienst nemen, de
dienst verlaten. — [Cheval.] Se rnettre, Paraitre,
Etre sur les r-s, op de kampplaats of in 't krijt
verschijnen; — (fig.) als mededinger naar iets optreden. — Rang m., orde, volgorde, beurt; plaats,
eereplaats f., geboorterang rn.,waardigheid; klasse f.,
stand m. Prendre séance selon son r-, volgens zijn
rang , op zijne behoorlijke plaats zitting nemen.
Parler , Opiner selon son r- , spreken , stemmen
naar of op zijne beurt. Remettre son livre á son
F-, een boek weder op zijne plaats zetten. — I1 est
digne de son r-, hij is zenen rang, zine eereplaats
waardig. Tenir on des premiers r-s, een' der eerste rangen bekleeden. -- Les derniers r-s de la
société, de laagste klassen, standen der maatschappij.
— (fig.) Homere tient le premier r- parmi les
poètes , Homerus bekleedt de eerste plaats , den
eersten rang onder de dichters. — Mettre qn. au
rang de ses amis,

iemand onder zijne vrienden

rekenen. — (Loc. prov.) Mettre une chose au rdes péclhés oubliés, in 't geheel niet meer aait iets
denken. Z. ook OIGNON. — [Mar.] Vaisseau de pre-

mier, de deuxième, de troisième, de quatrième r-,
linieschip van den ten, Zen Sen, Oen rang (doorgaans van 120, van 100, van 90, van 80 stukken) .
— Les vaisseaux se mettront en ligne selon leur
r- de witesse, de schepen zullen zich volgens hunne
welbezeildheid in linie forméren. — R- de rameurs,
rij roeijers of riemen , getal roeijers aan éénen
riem. Galère a quatre r-s, galei met vier roeibanken. Aller it la voile et aux r-, zeilen en roeijen.
— [Mil.] R- de bataille , plaats in de slagorde. Rd' ancienneté , rang van dienstouderdom. Avoir Ie
r-, voormarchéren. Dans une place forte l'infanterie a le r- sur la cavalerie, in eene vesting marcheert het voetvolk vóór de ruiterij. — [Impr. ]
Bellende stelling f. voor de zetkasten, bok m.
Bange, f. [Constr.] Rij straatsteenen van gelijke grootte. — Rangé, e, adj. (en part. passé
van ranger): Destroupes r-es en bataille, in slagorde
geschaarde troepen m. pl. Des chaises r-es autour
du feu, rondom het vuur geplaatste, gerangschikte
stoelen m. pl. -- Bataille r-e, regelmatige, geordende
veldslag m. -- Un homme r-, een ordelievend man.
— [Bias.] Naast elkander: R- en bande, schuin boven elkander. R- en barre, schuinlinks boven elkander. R-, en chef, naast elkander in 't schildhoo fd.
R- en Croix, kruiselings gerangschikt. R- en fasce,
naast elkander in 't schildmidden. R- en pal, paals-

'55

RANJN.

"

wijze gerangschikt. R- en sautoir, schuinkruiselings
gerangschikt. — Rangée, f. Rij f., reeks (van voor
dezelfde lijn) : R- d'arbres, de maisons,-werpno
de sieges, r ij boomen, huizen, zitplaatsen.
Ranger, V. O. In orde schikken of stellen, rangschikken; scharen; opruimen, in orde brengen; uit
den weg ruimen , ter zijde zetten , r a n g é r e n:
Rangez. un peu tous ces livres, zet eens al deze
boeken in orde. R- des troupes, une Hotte en bataille, troepen, eene vloot in slagorde stellen. Rune chambre, eene kamer opruimen, in orde brengen. — Rangez un peu eet enfant, neem dit kind
uit den weg. Les soldats firent r- le peuple, de
soldaten deden 't volk plaats maken, uit den weg
gaan. Rangez-vous mieux, ga meer op zijde. —
Rangschikken , onder 't getal rekenen, in zekeren
rang plaatsen: R- un poète parmi les auteurs classiques, eenen dichter onder de klassieke schrijvers
rekenen of tellen. — Onderwerpen, ten onder brengen, aan zin gezag onderwerpen: R- des peuples,
une wille sous sa domination, volkeren, eene stad
onder zijne heerschappij brengen. — (leg.) B.- qn.
a la raison, a son devoir, iemand teregt of tot rede,
tot zijnen plint brengen. — (fam.) S'il fait le méchant, je saurai Bien le r-, wanneer hij den deug
speelt, zal ik hem wel te regt zetten. -- [Mar.]-niet
R- la cote, in terre, langs de kust, langs het land
varen, zeilen. R- de près les brisants, digt langs
de branding loopgin. z. ook HONNEUR. — Range
sur les manoeuvres ! pas op het touwwerk! op uwe
posten! — R- le vent, scherp bij den wind zeilen.
prangen, den wind afknijpen — SE RANGER , v. pr.
Zich in eene rij of in orde stellen; zich . scharen,
zich schikken; gerangschikt. geordend, opgeruimd
worden; uit den weg gaan, plaats maken. Its se
rangèrent autovr du feu, zij schaarden zich rondom het vuur. Its se sont rangés sous 1'obéissance
du rol, zij hebben zich onder de gehoorzaamheid
des konings geschikt. — Se r- du parti, du cóté de
qn., op iemands zijde komen, iemands partij nemen;
zich b ij iemand voegen. — Se r- auprès de qn., zich
tot iemand begeven, om zijne bevelen te ontvangen.
.

Se r- a l'avis, à ]'opinion de qn., iemands gevoelen
of meening bivallen. -- (fam.) C'était un libertin,
mais it s'est rangé, hij was een losbol, maar heeft
zich verbéterd. Pour le laisser passer, on se rangea contre un nmr, om hem te laten voorbij gaan,
plaatste men zich tegen eenen muur. Rangez-vous !
ga op zijde, maak plaats of ruimte! — [Mar.] Le
vetst se range au nord, au sud, de wind loopt
noord, zuid. Se r- au vent, zich naar den wind
rigten. Le vent se range de ]'avant, de l'arrière,
de wind schraalt of ruimt. Se r- à 1'honneur d'un
autre, onder bereik van een ander schip komen;
een ander schip zoo na nemen, als mogelijk is.
Rangette, f., z. RANCETTE. — [Tech.] Tot
stukken van 8 pond doorgehakt Ozer n.
Rangier, m. [Plas.] Rendier n. — Rangiière, M. [H. n.] Rendier (renne).
anguillon, m. [Typogr.] Punctuur, z. V. a.
POINTURE . — Weêrhaakje n. aan den vischhaak.
Ranirner, v. a. Het leven teruggeven, doen
herleven: Dieu seul peut r- les morts, God alleen
vermag de dooden op te wekken, te doen herleven.
— (bij uitbreiding) R- un bras, een' verstijfden,
verdoofden arm weder bruikbaar maken. — (fig.)
Verlevendigen , weder levendig werkzaam, sterk,
glanzig, enz. maken; opwekken, opvroljken; bemoedigen, nieuwen moed geven; opbeuren; aanwakkeren. R- un feu presqu'éteint , een bijna uitgegaan
vuur weder opstoken. R- les couleurs d'un tableau,
de kleuren eener schilderij weder ophalen. — Rune conversation, een gesprek verlevendigen, , opvrolijken. Cera ranime son ardeur, dat wekt zijnen
ijver weder op. — Le printemps ranime toute In
nature, de lente verlevendigt, bezielt weder de geheele natuur. Votre présence me ranime, uwe tegenwoordigheid geeft mij weer moed — SE RAM SIER, V. pl'. Weder levend worden, herleven. —
Weder verlevendigd, bemoedigd, opgebeurd, enz.
worden. Les morts se ranimaient á sa voix, de
dooden herleefden op zijne stem. Le feu se ranime,
het vuur, de brand wakkert weder aan. Leur colère se ranime, hunne gramschap ontvlamt weder.
La nature se ranime, de natuur herleeft. Son courage s'est ranimé, zijn moed is weer aangewakkerd.
.

R anin, e, adj. [Didact.] Kikvorschachtig. [Anat.] Veines r-es of ranulaires, Kikvorsch-

1552

...

RANIVORE

aderen f. p1. , twee aderen onder 1 de tong. -Ranivore, adj. [H. n. ] Van Icilcvorschen levend.
- Raiioide, adj. Kikvorschvormiq. - Rann
laire, adj. [Anat.], z. onder IIANIN. -- Ranule, f. [Med.], z. v. a. GRENOUILLETTE.
Ranz of Ranz de vaches, m. Een bij de
Zwitsers geleefd lied, dat de koeherders op den
doedelzak spelen, koe -reijen I. Pl.
Rapaee, adj. Roofzuchtig, roofziek, roofgie
rig (inz. van vogels): Le vautour est fort I-, de
gier is zeer roozuchtig. Un oiseau r-, een roofvo
gel m. (lig.) C'est un homme r-, of als subst.: C'est
un
t is een hebzuchtig mensch. Les mains r-s
de eet avnre, de roofgierige handen van dienvrek.
- [itlinér.] Substances r-s, zelfstandigheden, die
niet alleen zelf door 't vuur verdwijnen, maar ook
nog andere met zich voeren.
Rapacé, e, adj. [Bot.] Knol-, raapvormig.
Rapacité, f. Roofzucht, roofgierigheid t. La
1- dun vautour, de roofzucht van eenen gier. (fig.) Le village fut exposé a la r- des soldats, het
dorp werd aan de roofzucht der soldaten blootgesteld.
t Rapaiser, V. (1. ((am.) Weder bevredigen,
stillen, doen bedaren.
Râpage, en. [Tech.] Het raspen.
Rapailler, m. [Forest.] Slecht hout a., hout,
struiken in. pt. zonder waarde.
Raparier, v. a. Weder aan paren vereenigen,
weder paren: R- des gants.
Rapate ll e, f. [Corn.] Paardenharen stof 1.
(voor teemsen enz.).
Rapatriage , Rapatriement , rn. ((am.)
Verzoening f. (réconeiliation). - Rapatrier,
V. a. ((am.) Verzoenen, seeder bevriend maken. SE R4PATBIER, V. pr. Zich verzoenen. - Het part.
passé is ookadj.: Personnes r-es, verzoende personen.
Itapatronnage, m. [Forest.] Vergelijking,
aanpassing f. van den afgehouwen stain met den
in den grond gebleven tronk.
Rape, f. [Tech.] Rasp f. R- a poivre, a Iabac, peper-, tabakrasp. - Grove vijl t. It- en (of
a) bols, houtrasp, rasp. vijl. R- plate, coudée,
sonde, demi-ronde, platte, kromme, ronde, halfronde houtrasp. II- a ehaud, groote houtrasp. (Loc. prov.) Donner h qn. de Ia r- douce, iemand
flikflooien, zoete broodjes bij iemand bakken. RaPE, t. [Bot.] , z. v. a. RhFLE ; - volksnaam voor
RAVE, NAVET. - [ Tech.] Gegiste siroop f. - Râpé, e, adj. (en part. passe van raper): Sucre r-,
geraspte suiker t. - ( fi,. et (am.) Habit r-, kaalgesleten, afgedragen rok m. -- (pop.) Comme ii
est r-! wat is hij kaaltjes in de pleenje! wat ziet hij
er armzalig uit! - RaPE, m. Dunne wijn m., bereid door niet geplette druiven in eene ton te
doen en deze met water te vullen;
door toevoeging van versche druiven verbiteide of geklaarde
wij•1?, ra pel. --- it- de copeaux, rape, die op de tot
klaring van den Wijn gebizigde spaanders is afgetrokken. - nâpv, rn. Geraspte snuiftabak, rapt,
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zelven uit verkeerde zedigheid. - Het part. passé is
ook adj.: Manteau rapetisst, verkorte mantel m.
Rapette, f. [Bot.] Scherpkruid n., borstver
zachtende bernagie f. (ook porte-feuille geheeten).
Râpeur, m. [Tech.] Rasper, inz. tabakrasper.
Raphané, e, wij. Naar een' knol of rammenasgelijkend. - Raphai.édon, m. [Chir.] Gladde
dwarsbreuk f. van een lang been. -- Haphanie, f. [Méd.] Krieweiziekte, drooge versterving, russische katharrus, r P a p h a n t e f. - Haphaniste of Rapistre, ni. [Bot.] Wilde radijssoort, veldkool f.
Haphé, in. [Anot.] Naad m. (van de bekkeneelbeenderen, van den balzak , enz.) , r Ii a p h e 1. Raphéa, e, adj. [Anal.] Den nood betreffend.
Raphidie, f. [U. n.] Kameelvlieg t.
Raphilithe, in. [Minér.], Z. V. a. MESOTYPE.
Raphioraniphe, adj. [Ei. n. ] Met elsvormiqen snavel.
(staart.
Rapieaude, adj. [H. ii.] Met raapvormigen
Rapide, adj. Snel, schieljk, rasch, gezwind,
snelloopend, sneivlietend, enz. Mouvement, Vol i-,
snelle beweging, vliegt f. Le RhOne est très-r-, de
Rhône is zeer snelvlietend. - (fig.) Progrès r-s,
snelle, rassche vorderingen f. pi., voortgangen m.
Pl. Jeter un coup noah r- sur un livre, een vlugtip oog in een boek slaan. Plaisirs r-s, vlugtige
vermaken n. p1. -- Style r-, voortvarende, levendige stijl m - RAPIDE. in. [INavig.] Sneistrooming f.,
snelle, geweldige stroom in sommige, inz. amenkaansche rivieren. - Rapidernent, adv. Met
snelheid, op rassche wijze, schielijk, ras. - Hapidité, f, Snelheid, schielijkheid, gezwindheid f.:
La r- dun torrent, de snelheid van eenen vloed.
La r- de l'ëclair, de snelheid van den bliksem. La
r- du vol de l'aigle, de soellleiLi van de vlugt de
arends. - La ternps tuit avec r-, de tijd vliegt
met snelheid voorbij. - (fi g.) La r- du style, de
levendigheid, voortvarendheid van den stijl. La r
des modes, de snelle opeenvolging der modes. La
r- du plaisir, de vlugtigheid van 't vermaak.
Rapidolithe, m., z. v. a. SCAPOLITHE.
Hapièeernent, m. Het verstellen, het lappen.
- H&tpiécer, v. (1. Verstellen, lappen, lappen
of stukken opzetten: B- do huge, linnengoed verstellen. - SE RAPIECER, V. pr. Versteld, opgelapt
warden: Cat habit ne peut plus se r-. - Het
part. passé is ook aelj.: Habit r-, verstelde nok m.
- Rapiécetage, m. Lap-, verstelwerk o.;
Z. V. a. RAPIÈCESIENT. - Hapiéeeter, v. a.
Verstellen, veel lappen opzetten, lap op lap zetten.
- 1-let part. passé is ook adj.: Habit rapiécetë,
dikwijls gelapte nok m.
Rapière, f. [Anc. mii.] Lange degen m., napier, rappier n. - (iron.) Traîneur de r-, tegendrager m. - Ook als adj.: épée r-, degen met
zeer lange kling. - j Raplérer, v. n. Met het
rapier vechten. - J Rapiéreur, ni. Rapierdrager in.
rappel m.
Rapin, ni. (fain.) Schildersleerling, -jongen m.
Râper, v. a. Raspen; - met de houtvijl be- - (bi) uitbreiding) Slecht schilder, kladder n.
werken, bevijlen. - SE RhPER, V. pr. Geraspt of
Rapi n e, t. Het rooyen; roof, buit m. Animal
bevijld worden; zich laten raspen of bev(jlen.
oé pour Ia r-, voor 't rooyen geboren dier n. Oiseau
Rapetassae, rn. ((am ) liet oplappen; - qui rit de r-, vogel in., die van roof teeft.-- (fig.)
(fill.) verbtterde plaatsen f. pi. van een boek of ge- Roor'erj f., diefstal m., pinndening: afzetterij,
schrift. - Ra.petasser, v. a. ((am.) Ruw ver- kneveiarii f. Ne vivre que de, r-, enkel van dieverij,
stellen, oplappen, lappen of stukken opzetten, lap van afzetterij leven. Tout son bien nest que de
op lap zetten:de vieilles hardes, de vieux men- la r-, al wat hij bezit is gestolen goed. - Hables, oude kleede'ren, oud huisraad oplappen, op- per, v. a. Rooyen, onderslaan, zich in zijne
knappen. - (fig.) Dikwijls nazien en verbéteren bediening
.,
onreptmatig iets toeëigenen, knevelen,
(een geschrift, verven, enz.) - Het part. passé is afzetten. Ce valet rapine sur tout ce quil achtte,
ook adj.: Viell habit rapetassé, opgelapte oude deze knee/it koopt van al wat hij inkoopt. Ce cumrok m. Tableau r-, dikwijls overgewerkte, opge- missaire a rapimi sur tante Ia province, die kome lapte schilderij f.—Rapetasseur, m., -euse, I. missanis heeft de geheele provincie bestolen. .i .) Oplapper, opknapp e r m., oplapster, opknap- Soms (am. als t'. a.: II rapine toujours ge., hij
ster, verstelster f. It- de vieux souliers, schoenlap- steelt altijd iaat. - ± Hapinerie, f. Diefstal m
per (savetier).
(larein). - Rapineur, in., -euse, f. (fam.)
Rapetisser, V. a. Verkleinen, verkorten, in- (;aauwdief, dief, afzetten ni., diefegge, afzetster t.
korten, kleiner of korter maken: R- an manteau,
Bapiquei, v. a. [Mar. ] K- au vent, of enkel
een' mantel korter walsen. - (fig.) La passion R-, weder aan den wind loeren, weir bij den wind
rapetisse le plus grand homme, de hartstogt ver- opsteken.
kleint den grootsten man. -- nAPETlssER, V. n.
Rapistre iii., z.
Kleiner of korter worden: Les jours rapetissent,
Raponie, nl., Z. V. a. RAIPOSCE, LOnÉLIE. de dagen korten. - SE IIAPETISSER, V. pr. Korter Raponeailes. t. Pt [Bot.] Rapunsje-soorten t.
of kleiner worden: Foe itoffe qui se rapetisse nu Pl. - Reapo!tie. ni., RapoHtique, t. Manblanchissage, eene stof, die bij 't wassen krimpt. niks-rhabarber, rhapontiic- wortel.
- (fig.) Certaines gens se rapetissent par fausse
Raportons rn Pl. [Tech), z. r. (V. CALLOTS.
modestie, ztkcre hei/en vernederen , verlagen zich.
Rappareiilenet rn [Mar.] Weder-opta-
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RAPPAREILLER
heling f. - Rapparei ll er, v. a. De ontbrekende
wederga aanvullen, een or meer (aan een stel) ontbrekende voorwerpen weder bijvoeqen. 11- des cM!
des chevaux, een stel stoelen, paarden (door-sa,
toevoeging van gelijksoortige) weder voltallig maken. - [Mar.] Op nieuw zeilklaar maken, weder
optakelen. - Het part. passé is ook adj.: Vases
rappareilids, weder aangevuld stel vazen. - Va!s
seau r-, weder opgetakeld schip n.
Rapparîernent, m. Vernieuwde paring f.
Rapparier, v. a. Weder paren, weder tot een
paar maken (inz. gebizigd van de huisdieren, die
men blij paren hee/t).
Rappe!, im Terujroeping, terugontbieding t.,

a p ii n. Le i- d' un ambassadeur, de terugroeping
van eenen afgezant. - Leitres de r-, terugroepingsbrieven m. p1. (voor in ongenade gevallen of gebannen personen). [Pout.] B- a !'oidre, terugroeping tot de orde, eisch, dat de spreker terugkeere tot het onderwerp, waarvan hij afgedwaald
is. R- au règlernent, beroep tegen gemaakte inbreuk
op het reglement, herinnering van 't geen het reglement voorschrijft. -- [Mil.'.1 Herzameisein (met
trommel of trompet) , r a p p t t, a p p t t n. - [Mil.,
Mar.] Pt- de solde, tegoed ii. op de soldij. [Pe!nt.] 11- de Iumière, terugkaatsing, lichtafstra
liug van de hoofdfiguren op de bijvoorwerpen. [Jar.] Ii- a suceesion, berchikking t., waardoor
verve bloedverwanten, die anders uiteen,
gesloten zouden zijn, bevoegd maakt om te erven.
rappel lot successie.
Rappelant, e, adj. (woord van J. J. RousV

-

seau): Je n'ernportai pas de cette viiie des souvenirs Pica v-s ik nam uit die stad geene blijvende,

levendige herinnuiigen mede.
Rappelei, V. 0. Nog eens roepen, op nieuw
roepen, herhaaldelijk roepen: Je !ai appeid et
iappelé sans gu'ii rn'ait répondu. - Doen terugkomen, terugroepen, terugontbieden. Jétais d éjà
part!, iiia!s on ma rappeld, ik was reeds vertrokken, maar men heeft mij teruggeroepen. On la
rappelé de son ex!!, men heeft hem uit Zijne ballingschap teruggeroepen. - ( fig.) Mes affaires me
rappeilent a Ia viiie, mijne zaken roepen mij naar
de stad terug. - R- qn. a Ia vie, iemand in 't ieVen terugroepen. II Ie rappeia a Ia lunijère, hij
bragt hem weir hij, in 't leven. - Dien la rappaid k In!, God heeft hem tot zich geroepen: hij is
dood. -- 11- go. a son devoir, iemand tot zijnen
pligt doen terugheeren. - (fig. et farn.) Ce via
rappelie son buveur, die wijn smaakt naar meer.
- [Polit.] R- pa. P l'ordre, iemand tot de orde
terugroepen (vgi. APPEL). - 11- une chose is son
origine, eese zaak tot haren oorsprong terugvoeren,
( fi g.)
op de beginselen eener zaak wijzen.
in 't geheugen terugroepen, weder voor den geest
brengen, te binnen brengen, herinneren: II faut ren sa nidmoire toutes ses fautes passées, men moet
zich al zijne verlidene misslagen weder te binnen
brengen of herinneren. Rappelez un peu ie souve
air de notre ancienne arnitid, denk nog eens aan
onze oude vriendschap terug. R- ge. dans na mdnn
moire, R- in mëmoire de qe., iets weder voor,-,.V
geest, in Zijne gedachten halen. - 11- en rnémo!re,
trachten zich te herinneren. - Comment osez-vous
r- le passé? hoe durft gij van 't verlédene gewagen? - [Mi].] Appel, rappel slaan. - [Pe!nt.]
R- in lumibre, het licht laten afstralen (Vol. RAPPEL).
- [Jur.] R- b succession, tot weder erven bevoegd
maken (Vgl. a\PPEL). R- ses esprits, zijne zinnen
bijeen roepen, zich bedenken. - SE P.APPELER,
V. pr. Zich herinneren, zich te binnen brengen.
Je me rappelie ces temps éioignés , ik herinner mij
die lang vervlogen tijden. Je me rappelie de l'aaoir
vu queiqne part, ik herinner snij hem ergens gezien te heben. - Teruggeroepen worden of kunnen
worden, zich laten terugroepen: L'innocence échappie ne 5e rappeile plus. - liet part. passé is ook
adj.: Homme rappeld de i'exii, uit de ballingschap
teruggeroepen man. - Orateur r- a l'ordre, tol de
orde teruggeroepen spreker.
Rappliquer, V. a. [Tech.] Op nieuw opleggen, opbrengen, opdragen, enz. (z. APPLIQUE1I). SE RAPPtaQUER, V. PC. Zich op nieuw toeleggen 0
bevlijtigen.

Rappointis, ria. [Tech.] Ingedreven ijzerspits f.
om 't pleisterwerk vast te houden. - Ligt siotemakerswei'k D.

Rapport, ni. Opbrengst f., het door acne zaak
opgeleverde voordeel: Cette charge est dun grand
v-, dit ambt brengt veel op. Cette branche de
commerce nest pas encore en plein r-, deze tak
van koophandel geeft nog geene volle opbrengst,
nog niet al wat hij kan opleveren. Des arbres en
plein i-, rijkelijk vruchtgevende (women M. p1. (Prov.), Z. MONTnE. - Berigt, verslag, verhaal,
narigt n., vermelding f., rapport a. Faire un

fiddle r- de tout ce qu'on a vu, van at wat men

gezien heeft een getrouw berigt doen. Je men flens
a son F-, ik houd mij aan zijn berigt. Jan feral
r- is in compagnie, ik zal aan 't gezelschap daar-

van verslag doen. - [Chas.] Faire son r-, naregt
van het (opgespoorde of opgejaagde) wild geven.
- [Mar.] Verklaring f., rapport van den scheepskapitein aan de admiraliteit bij zijn bìnnenloopen.

- [Mi!.] R- militaire, militair, mondeling rapport

of berigt a. R- du matin, morgen -rapport. Aller
au r-, naar 't rapport gaan. __ [mr.] R-dujuge,
regterljk verslag aan de audientie van al wat tot
eene hangende regtszaak behoort. Mon proces est
au r- du .juge, mijn regtsgeding ligt bij den regter
tot berigt. Cest une affaire de r-, de nature a
dtre jugde par r-, 't is eene zaak, die naar inge-

wonnen berigten esiist moet worden. Oul le 1-,
na gehoord berigt. - Suivant le r- des mëdeems, des experts, volgens het berigt, de getuigefl15 der qeneesheeren, der zaakkundigen.

Ook in kwaden zin voor: gedienstige of boosaardige aanbrengerj, oorblazerj t., praatje n. II faut

être en garde contra les r-s des flatteurs, men

moet op zijne hoede zijn tegen de oorblazerj der

vleijers. 11 aMa a faire des i -s, hij brengt gaarne
wat aan. Overeenkomst, over:eirstgmminp,
gelijkvormigheid t.: Ces langues Wont point de r-,

deze talen hebben geene overeenkomst met elkander.

II y a an grand i- entre lui et son frère pour
les traits du visage, er heeft cane groote gelijk-

vormigheid in de gelaatstrekken tusschen hem en
zijnen broeder plaats. - Wederkeerig verband n.,
overeenstemming f., zamenliang m.; betrekking,
verhouding t.; opzigt a. Il y a un accord parfait

entre I'ensemble at les details de cat édifice, er

heerscht een volmaakt verband, eene schoone overeenstemmin g tusechen 't geheel en de onderdeelen

van dot gebouw. La r- que ces deux affaires oat

ens e m b le, hei verband, waarin deze twee zaken

met elkander staan. Ceci na aucun r- a ce que
vous dues hier, dit staat in geen verband, zoenenhang met hetgeen gij gisteren zeidet. - i)es i -s de
commerce, d'amitid, handels-, vriendschapsbetrekhingen. Nos r-s ensemble sont fort agréables, onze

wederzijdeche verhoudingen zijn zeer aangenaam.

- Mettre nile personae en r- avec une autre,

iemand met een ander in aanraking brengen. Toutes nos actions doivent être faites par r- k
Dien, al onze daden, 'moeten met opzit tot God

geschieden. ii ne fait rien qua par r- P sas intérêts,

bij al wat hij doet beoogt hij zijn eigen belang. [Gram.] Le i- de l'adjectif an substantif, de
overeenstemming van het bijvoegelijk met het zelfstandig naamwoord. - La preposition a expiime

an r- de lendanee, d'appropriation, hel voorzetsel

aan drukt cccie verhouding van strekking, van

ath.] Verhouding, betrektoekenning uit. - [M

Icing, reden (raison) van twee getallen of grootheden: Ii y a le même r- entre 6 et B qu'entre
3 at 6, tussehen II en 1 2 heeft dezelfde verhouding
plaats, als tussehen 3 en 6. - [Jur.] Inbren ging,
wederinbrenging f. bij de massa der nalatenschap (van
't geen een mede-erfgenaam vooruit genoten heeft),
coliotie t., rapport a. - [Chim.] Verwantschop t. Table des r-s, tafel f. van de chemisch
veru'antschaple ito//en. - [Méc.] Pièces de 1'-,

stukken voor inlegwerk, verschillend gekleurde
stukken metaal, hout of steen, die men tot zékere
figuren zamenvoegt. Ouvrage de pièces de r-, ingelegd werk a. - (fig.) Cette eomëdie est un on-

vrage de pièces de r-, dat blijspel is uit allerlei

van elders ontleende stukken zamengeste(d. Terres de r-, van elders aangevoerde aarde, op-

geschudde aarde f. - [Mar.] R- de marde, het
tij vloed aangevoerde, opgestuwde water in acne
haven, enz. - [Méd.] Oprisping C. (der maag) , het
opbreken der spijzen: Les ailments fiatueux eausent souvent des r-s, de winderige spijzen veroorzaken dikwijls oprispingen. - PAR RAPPORT is, toe.
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RAPPORTABLE

prep. Met betrekking tot, ten opzigte of ten aanzien van, betrekkelijk: Pat' 1- á mon üIs, je vous
dirai quil fait son devoir, wat mijnen zoon betreft
of aangaat, zal ik u zeggen, dat hij zijnen pligt doet,
Soyez sans inquiétude pal' r- a moi, wees onbezorgd ten aanzien van mij.In betrekking of
verhouding tot, in vergelijking van: La terre est
très-petite par r- au soleil, de aarde is zeer klein
in betrekking tot (vergeleken bij) de zon.
flapportable, adj. [Jur.] Weder bij de massa
der nalatenschap in te brengen (vgl. RAPPORT).
Bapporter, v. a. Terugbrengen, wederbrengen; medebrengen. I)ites- lui cle t'- les livi'es que je
lui ai prètés, zeg hem, dat hij de boeken terugbrenqe, die ik hein geleend heb. 11 les a dtjb rapportës, hij heeft ze reeds teruggebragt. - (absol.)
Ce chien rapporte ijien, die hond brengt goed terug,
r a p p o r te er t goed. - II a rapporté isieu des cu
riosits de son voyage dItalie, hij heeft vele zeldzaamheden van- zijne reis naar Italië medegebraqt.
(faoe.) II n'eii a rapporlé que des coups, hij
.--

heeft er niets dan slagen, wonden coy. van snedegebragt. - ( fi g.) 11 a rapporté beaucoup de gloire
de cette action, hij heeft door deze daad veel roems

verworven. Ii flea a rapporté quo de la lionte,
hij heeft er niets dan schande bij behaald. -- [Agric.,
Hoit.] II faut er ie bon ne terre au pied de ces
arbres, men 'moet goede aarde aan den voet dezer
booinen brengen. - [Coutur. , Taill.] Le manteau
dtait trap court, on y a rapporté mie pièce, de
mantel was te kort, men heeft er een stuk aangezet. - [Jur.] Weder inbrengen bij de hoede/massa
(wat een mede-erfgenaam vooruit heeft ontvangen),
in rekening brengen. - [ Lisl., Admin.] Herroepen, intrekken: R- uric lol, an aridt, eene wet,
eene uitspraak intrekken. Berigten, berigt
geven, verhalen, verslag doen. II a rapporté tidèlament tout ce qu'il a entenclu, hij heeft getrouw
berigt, verhaald, al wal hij gehoord heeft. II ne
rapporte point la chose an vrai, hij verhaalt de
zaak niet naar waarheid. La fait a dté rapporté de
Ja sorte, de zaak is in dier voege verhaald. R- les
circonstances dune liataille, berigt geven van de
omstandigheden van eenen slag. -- (in kwaden zin)
Overbrengen, oververtellen, overbrieven, aanbrengen, klikken: Ne dues rien devant lui, ii rapporte
tout, zeg niets waar hij tij is, hij verpraat alles.
On ma rapporté que vous ayes dit du mal de
rnoi, men heeft mij aangebrat't, dat gij kwaad van
mij gesproken hebt. - 4anvoeren, aanhalen, bijbrengen: Ii a rapporté (cité) plusieui's beaux passages de eet auteur, hij heeft vele schoosse plaatsen
van dien schrijver aangehaald. L'exeinple quit
a rapporté (allégud) na prouve rien, het voorbeeld,
dat hij heeft bijgebragt, bewijst niets. - In betrekking brengen tot, naar een doel rigten, heenwe
den, inriqten: II- toutes sas actions is la gloire de
Dien, al Zijne handelingen tot Gods eer inrigten.
Ii rapporte tout is son profit, hij heeft bij alles
zijn voordeel in 't oog. Toekennen, beschrijven,
doen opklimmen tot, afleiden. II rapporte son origine is Ia maison royale, hij leidt zijnen oorsprong
af van het koninklijke huis. On rapporte Ia fondation de Rome a Romulus, men schrijft de stichting
van Rome aan Romulus toe. Opbrengen,
voortbrengen, draen, opleveren, afwerpen: Cette
terre rapporte beaucoup, dit taart brengt veel op.
Sa charge rapporte trois mille forms paran, zijn
ambt brengt jaarlijks drie duizend gulden op. Ces
arbres rapportent de beaux fruits, deze hoomen
dragen schoosie vruchten. Son argent lui rapporte
six pour cent, zijn geld brengt hein zes ten hon
derd op.
(absol.) Plus Ia terre a d'habitants,
plus elle rapporte.
[Mar.] Opstuwen, aanvoeren:
La toer rapporte beaucoup dans ce port, de zee
stuwt veel water in die haven op, er komt veel
water niet den vloed binnen. -- [A i pent.] R- un
angle sur un papier, eenen hoek op een papier
overbrengen. - [Corn.] R- an article, een artikel
overdragen. - [Jur.] R- un procès, une affaire,
een regtsgedinq, eene zaak inldveren, daarvan berigten, een verslag doen, rapport uitbrengen. (absol.) Ce juge rapporte bien die rep/er doet een
goed verslag, berigt goed.
RAPPORTER, V. n.
Opbreken, oprispen (van spijzen sprekende) . Ii faut
éviter de manger des viandes qui rapportent, men
moet vermijden spijzen te eten, die opbreken.
SE RAPPORTER, V. pr. Overeen komen, geiijkvormg,
..-

--.

---.

-

RAPPROCIIER.
overeenstemmend zijn; betrekking hebben: Ces deny
couleurs se rapportent hien, die twee kleuren komen goed bij elkondem . Nos inclinations se rappor
tent en toutes chases, onze neigingen stemmen in
alles overeen. Son humeur ne se rapporte point
avec volle de son frère, zijne inborst komt niet
overeen met die van zijnen broeder. - Cette nouvelle so rapporte a ce quo je vous ai dit, deze
tijding heeft betrekking op hetgeen ik u gezegd heb.
- [Gram.] Ce pronom se rapporte au nom précé
dent, dit voornaamwoord heeft betrekking op het
voorafgaande naamwoord. —i Sen r- a qo. de ge.,
zich in cciie zaak op iemand beroepen. fis sont
daccord sur l'aclsat, mais us so sont rapportés
du prix a volvo OliClO, zij zijn den koop eens, maar
wegens den prijs hebben zij zich op uwen Oom beroepen. Je men rapporte aux ma/tros de Fart,
ik beroep in)] op de meesters in de kunst. - On
s'en rapportera a son serment, men zat dezaak
op zijnen eed laten aankomen, naar zijne
n eed beslissen. Je men rapporte a ma dernière leUze (je
flTl'y réfère), ik beroep mij op, ik houd mij aan
mijnen laatsten brier
Rapporteur, m . Overbrenger, berigb,qeve'r,
verslaggever, inz. van eene regtszaak, r e fe r é em t,
rapporteur (ook als adj..- Juge i'-.) - Openbaas aanklager bij de regtbank, bij de vierschaar
(ook als a(Ij.: 01/icier r-). - RAPPORTEUR, if!.,
-EUSE, f. Overbrenger, aanbrenger, verklikker, oorblazer in., aan-, overbrengster, k(ikster, oorblaas
ster f.: Défiez-vous dolle, cost one r-euse, vertrouw haar niet, zij is eene overbrengstem-, overbriefsler, klikspaan. --- RAPPORTEUR, rn. [Géom.]
!Ioekrneter ni., werktielij lot het meten en overdrori'ss
van hoeken, transpoteur. -- [Hoit] ijitcirkel in.
Rapprendre, v. a. Herleeren, op nieuw leeren: II a oublie le calcul, it faut gail Ie rapprenno, hij is het rekenen vergeten, verleerd, hij moet
het herleeren. - Rappi-is, e , adj. (en part.
passé van rapprendre): Lecon r -e plusieurs tots,
verscheidene malen overgeleerde les f.
Rstpl)i-ivoisir, v. a. Op nieuw temmen, weder
-

tam of mak maken.

-

Rapproeha e, in. [Hart.] Besnoeijing, uitsnoeijing, in.'sorting van een' te digt geworden boom,
keg, enz. - Rapproehé, e, adj. (en part. passé
van rapproclier): La croisée la plus r -e de Ia
porte, het schuifraam, dat liet digtst bij de deur is.
Des feuilles r-es, digt bijeenstaande bladeren n. p
- Rappieheinent, in . Bijeenbrenging, het
nader bij elkander brengen: Le r- des lévres dune
plate , het bijeenbrengen, zamenhechten van de
lippen eener wond. - (fig.) Le r- des circonstances éclaircit souvent une affaire, het vergelijken,
de vergelijkende beschouwing der omstandigheden
heldert dikwijls eene zaak op. - Toenadering,
weder-zamenbrenging, vereeniging, bevrediging f.:
Travaillei' nu r- de deux familles hrouillées, aan
de toenadering van twee in onmin levende faniiien
werken. - [Hoyt.], z. v. a. BAPPROCHAGE.
flapproeber, V. a. Op nieuw minder brengen:
ignez la lnrnière, vous Ia rapproclserez dans on
Élo
moment, verwijder het tic/it, gij zult het terstond
weder bijbrengen. .- Naderbij brengen, nader bijeen
brengen, naderbij voegen, nader zetten: R- on corps
dun autre , een ligchaam digter bij een ander
plaatsen. Rapprochez Ia table do feu, zet de tafel
nader bij liet vuur. - (fig.) Les lunettes de longue
vue rapproclient les objets, de verrekijkers brengen
de voorwerpen nader, doen ze naberbij zien, - (fig.)
R- les circonstances dun fait, de omstandigheden
van een feit tegen elkander houden, met elkander vergelijken. - R- des personnes hrouillées, in onmin
levende personen weder tot elkander brengen, verzoenen. - L'amour rapproche les distances, de
liefde ziet niet op rang of stand, - [Chas.] R- on
verf, een hert opsporen. - [Hoyt.] R- un arbre,
eenen boom inkorten. -- [Mar.] R- on vaisseau,
een schip opzeilen, inhalen, naderen. - RAPPROCHER, V. a. [Mar.] Schralen, krimpen. Le vent
a rapproché pen a pen, de wind is allengs geschraald. - R- da vent, aan den wind knijpen,
naar den wind oploeven. - SE RAPPROCHER, V. pm'.
Nader bijeen gebragt worden; zich naderbij schikken, naderbij komen. Ces deux planches ne penvent so r-, die twee planken kunnen niet di,qter
zamengevoegd worden. Rpprochez-vous, qne je
g
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BASER.

vous dise encore on met, kom naderbij, opdat
Ik u nog een woord zegge. — Tot elkander naderen;
gezindheid tot bijleggng of verzoening toonen.
Rapsode (beter Rhapsode), rn [Ant.] Rondtrekkend volkszanqer bij de Grieken, de inz. de
afzonderlijke gezangen van Homerus tot grootere
gelieelen verbond en openlijk voordroeg, r Ie a p S
dos in. - Rapsoder, v. a. Slordig of in der
haast verstellen, oplappen. - ( fig.) In t honderd
praten, wartaal schrijven. —t Rapsodeir, m.,
euse, f. Knoeijer in. knoeister 1. - R.apsodie, t. [Ant.] Het doos- eenen rliapsodos voorgedragen gedicht, inz. elk afzonderlijk deel van I-Jomerus' gedichten. — ( fi g. et fain.) Mengelînoes n.,
ronsrnelzoo t. zonsenrocipsel n., hetzij van stukken
in proza of in poezij, rhapsodic. - [Cuis.]
Slecht ragout n., slechte hutspot us. -- Rapso diste, ill., Z. V. a. RAPSODE. — ( ddnigr.) Sn takeloos verzamelaar, zansenflanser, prulschrijter,
pruldichter, rhapsodist n-i. — Rapsodo
Waarzeggerij 1. -uit verzen (mv. stil
mancie, I.
Rapsodo
die van Ilomeruc en Virpilius).
mancien, in., HC, I. Waarzefj.qes m., waarzeqster t. stIt verzen.
Rapt, in. (pr. rapte) Schaking f., vrouwen- of
meisjesroof in. (In t fransche strafwetboek heeft
het woord plaats (,iernaakt voor enlôvement.)
Râpure, t. Rasped, aft-chaafsein. II-- clivoire,
dongle, ivoor-raspsel, nagelafschrapsel.
Rapuroir, in. [Tec ]„. .] Fust n. voor 't eerste
salpeterziedsel.
Raque, t, z. v. a.. ABAC. — [ Mar.] Pomme
cie r- 01 de racage, z. onder PO1ME. - R- of Cosse
de bois, z. V. a. M\RGOU1LLET. - R-s de 1iubans,
Z. V. a. POMMES gougées. — Raquer, V. n.,
Z. v. a. RAGUEI-t.
Raquet, in. [H. n.] (pop.) z.v.a. PLorconosc.
Raq ueton , n-i. [Jeu] Kaa?sspeiers-rakét.
Raquette, 1. [Jeu] Síagnet, rakét n. B- pour
Ja paume, /eaatsnet. R- pour le volant, palét n. (Loc. fain.), Z. CASSEUR. --- Paletvorraig schoeisel n. one over de sneeuw te loopen. (in Canada,
enz.). - [Rot.], z, V. a. CRDASSE, NOPAL, CACTIER.
11- blanche, z. V. a. ORCEILLE. -- [FL. is.] Zee-raket n., een polypenhuis. ---- [IVEil.] Congrevische
vuurpijl ni.,-raket n. (ook ROQUETTE). [Teelt.]
Smalle kraanzaag, schulpzaag f.-Raquettierrn.
Raket-, paletmaker at. - [Anc. mil.] Raketscijutter, raketwerper rn. (boom ni.
Raiabé, m. [Bot.] Madagaskarsche muskaatHare, adj. Zeldzaam, sc/aarsch en ongemeen,
raar: Un cas c- een zeldzaam geval. Largent y

held I. (Vol. ISARÉFIER), [Mid.] La r- do sang,
des humeurs , dedunheid van het bloed, van de
vochten. --. Rareseibilité, t. [Plrys.] Geschiktheid der ligc/-tamen om zich uit te zetten of ee-t-te
gs'oote,-re ruimte in te nemen, z. V. 0. RARÉFACTI
BILITE. -- - R•areseible, adj. Uitzetbaar.
Rareté, t. Schaarschheicl t., gebrek n. Une
grande r—de yin, eene groote schaarschheid van
wijt-t. Cette étoffe est chère b cause de sa c- deze
stof is duur wegens Ruse schaarsc'-theicl. - Zeidzaamheicl 1. La r- des diansants, de zeldzaamheid
der diamanten. C'est une r- que de vous voir, Vous
devenez dune grande r-, 't is iets zeldzaams, als
awn u te zien krijgt. - Pour la r- du fait, z.
FAIT (in.) --- RA.RETÉS, t. pi. Zeldzaamheden, aardigheden, ra r i t e i t e n t. p1. Cabin et -tie r-s, kabinet van zeldzaamheden, rariteiten.
Raricosté, e, adj. [Bot.] Met weinig ribben.
- Rarifenillé, e, adj.[Bot.1 Met weinig bladeren. - Raiiflore, act.). [Bot.] Met weinig bloemen.
Rai-issinie, adj. (fam.) Zeer zeldzaam.
Rarité, t. [P11)5.] Dunheid. )lheid 1. mv. der
veirkraclttige vloeistoffen.
Rairivée, t. [Mar.] Het weder afhouden.
Rai-rlver, V. 5-t. Op nieuw aihouden.
Ras, e, ad]. Kaal, geschoren, gleed- of kaalgeschoren; kort geschoren; kortharig. 11 a Ia tète r-e,
hij'heeft een kaal hoofd. Avoir la bathe r-e, een
gladgeschoren baard. hebben. Chico a poll r-, kortharige hond in. Du velours r-, kortgeschoren fluwed 0. - (hij uitbreiding): En r-e campagne, in
het vlakke, open veld. - [Gray.] Table r -e, gladde

-

est r-, liet ijel c1 is daar schaarsch, eIst -te gezaaid.

Ces mthtaîIles soot c-s deze gedenkpenningen zijn
zeldzaam. - Homme r-, zeldzaam man, -t-t-ton von
buitenoewone verdiensten. Un r- exemple de vertu, een zeldzaam, ongemeen voorbeeld van deugd.
.--- II devient r-, It te rend r-, men ziet hens tegenwoordig niet reel in gezelschap. — Zonderling,
vreemd, wonderlijk, raar: C'est one chose F-, Cela
est r-, dal is iets vreernds, iets roars. (plais.) Vous
êtes un homme r-, gij zijt een re-tar man. - Dun,
iii, wijd uiteen staand: Avoir Ia harbe t-. een'
dun-nen, ijlen baard hebben. - [Phys.] Plus les
corps sont r-s, plus us soot ligers, hoe ininder
digt, hoe ijler de ligchamen zijn, des te ligter zijn
ze. Lair est plus r- que l'eau, de lucht is minder
uligt, dunner dan 't water. -- [Méd.] Pools r-,
trage, langzame Pols us.

Raréfaetibilité, 1 . [Phys.] Verdunbaarheid,
uitzetbaarheid t. - - Raréfactif, ive, adj.
[Phys] Verdunnend, ve-t'deeiend. -- Ravéfac
.

tion, f. [Phys.] Verdunning, verdeeling, uitzetti-tip der lucht door warmte, -t a r e f a c t t e t. —

4aréfiabIe, adj. [Pbys.] Uitzetbaar, verdunbaar (dilatable). - Raréfiant, e, adj. [Plrys.]
Verdunnend, verdeelend, uitzettend-. - -(- [Md.]
Verdunnend. - Harélier, V. a. [Phys.] Verdunnen, uitzetten, verdeelen, het volumen of den
omvang eene-r slof door den invloed der warmte-

stof vermeerderen: La clialeur raré fie lair, de
warmte zet de lucht uit. — SE BAJIEFIER, V. pr.
Zich uitzetten, dunner worden: Lair se raruile
en été par is clsaleur. - Het part. passé is ook
eteij.: Gaz rarbfié, verdund, uitgezet gas n.
Rarernent, adv. Zelden, schaars: Cela arrive
r-, dat gebeurt zelden.
Rareseence, f. [Phys.] Dunheid., ui4ezet

-

koperen plaat t., waarop s-to g niets gegraveerd is.

-- (fig.) C'esf une table r -e, oh ion gra-tera tout
cc qu'on vouda, zijn geest, zijn hare is nog voor
allerlei indrukken vatbaar. - (fig ) Faire table
r-e, schoon schip maken: al het vorige of oude ter
zijde zette-t-t of wegdoen; -- ook: alles opeten. —
[Mar.] Vaisseau r-, laag geboord, gestrekt schip n.
(dat laag bij 't water ligt); ook: schip n. dat zonder masten ligt. fi- comme on ponton, zoo kaal

als een kielligter (van een schil), dat al zijne masten verloren heeft). Bateau -t' - , open schuit f. [Econ.] Boisseau r-, mesure r-e, vlak afgestreken
schepel n., vlakke, afgestrekene maat t. — a RASE
TERRE, bc. adv. Gelijk gronds (a fleur de terre).
PAS, m. [Co-tn.] Ras n. , gekeperde, zeer effen
wollen of zijden stof, waars'an men geen wol of
haar ziet. — RAS, M. [Mar.] : Rw de canmoe, kielvlot, we-rkvlot, scheepslimmermansvlot n. — K- de
courant, sterke doortrekking van het tij, van den
stroom, maalstroom, war/stroom rn II- de marie,
ne/n, sterke rafeling of brabbel-ing 1. int water: -ook Z. V. a. LIT de marie. — Verser it r- de bord,
boordevol gieten of schenken. — AU RAS DE L'EAU,
It RAS bEAU , bc. adv. Gelijk waters, op of in den
waterspiegel: Ce bhtinient est ca/i It r- l'eau, dat
vaartuig ligt gelijk met het water. -- RAS, m.
[Mar.] Ras n. , gevaarlijke ondiepte of RI/p 1. Le
r- de Portland, de rassen van Portland. - RAS. M.
(arab.) [Géogr.] Kaap f. . RAS, in. [Tech.] Eerste
trekplaat t. voor 't gouddraad. Faux-r-, blinde
trek plaat.
Rasade. t. Boordevol glas, boordevolletje n.
Rasant e e, adj. Lungs strijkend, rakelings,
langs gaand, raserend. - [Fort.] Ligue de
difense r-e, rase/rende linie van defensie of verdedig/sip. Feu r-, rasërer-td vuur, laag bestrijkend
se/tot n. -- \Tne r-e, esitzigt n. overt vlakke land.
Raseasse, t. [Bot.], Z. V. a. scorpène, scent-

PEON de nier.
Raseation, t. [Mid.] Het door bloedaandrang
veroorzaakte reutelen of rogchelen; — het schrapen

of rogchelen om het slijm uit de keel te werpen.
Rase, I. [Mar.] , z. v. a. coua.tI. Dennel-tarsolie I. - [Corn.] It- de Maroc, soort van
serpie f. uit Cbasspagne.
Rasé, e, adj. (es-t part. passé van raser): Tête.
Barbe r-e, geschoren hoofd n. . baard rn - Fortifi
cation r-e, geslecht, gesloopt vestinqwerk n. - Vaissean r-, of als subst. RASE, rn. .4/genomen, g er as eerd schip II. —Lièvre r- dans son gîte, in zijn
leges' ineengedoken haas m. — Rasement, m.
S/coping, slechting, afbreking; ontmanteling eet-ter vesting; afneming of rasirinçj t. van een schip.
Raser, v. a. Scheren, het haar, den baard afnemen. R- Ia tête, Ia barbe. - (absol.) Ce barbier vase bien, deze barb/er scheert goed. Un rasoir

RASETTE
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qui rase bien, een scheermes, dat üoccl snijdt. Se
faire r- souvent, zich dikwijls laten scheren. z. ook
BARBIER.
Slechten, sloopen, afbreken, niet den
grond gelijk maken: [Mii.]11- une place, eene vesting sleciden, ontmantelen. [Mai.j P.- an bâti
ment, le r- rez pied of iez terre, een gebouw
sloopen, liet tot op den grond toe slechten, met den
grond gelijk maken. II- un vaisseau, een schip caséren, liet bovenwerk er af nemen. R- les allonges,
de koppen van 't inhout afzagen. li- un vaisseau
dans un combat, de masten van een schip in een
(fig.) Digt voorbij gaan,
gevecht neerschieten.
voorbij strijken, afschampen, langs strijken of scheren, even raken: La balie lui rasa le bras droit,
de geweerkogel streek langs zijnen regterarm. Les
hirondelles rasent souvent Ia surface de leau, de
zwaluwen vliegen vaak rakelings langs het water.
[Mar.] 11 - une roche, Ia cOLe, digt langs eene
rots, langs de kust loopen, varen.
[Man.] Ce
cheval rase le tapis, dit paard heft de voeten niet
hoog genoeg op.
[Fauc.] Loiseau rase lair, de
valk zweeft (plane), verroert bijkans zijne vlerken
niet. 1SASER, v. n. [Mardch.] Geljktands zijn:
Ce cheval commence a r-, dat paard begint geljktands te worden, liet teekent bijna niet meer.
SE RASER, v. pr. Zich bukken, zich verschuilen:
La perdrix se rase (of als v. n. rase) quand olie
apercoit l'oiseau de proie, de patrijs duikt laag
nedek, als hij den roofvogel gewaar wordt. Zich
scheren. Je inc rase moi-mêrne, ik scheer mij zeIven. Je ne veux me i- que demain, ik wil mij
eerst morgen scheren, of ook: laten scheren.
Se
r- le menton, zich de kin scheren. [Chas.] Laag
neder duiken, zich digt ineen trekken.
iiasette, t. Dun ras n., eene fijne, zeer gladde
stof.
[Agile.] z. v. a. RATISSOIRE. [01g.]
Stemdraad in. voor het ton gwrk.
Rasibiis, prép. et adv. (pop.) Rakelings langs,
zeer digt voorbij; glad af: Le coup lui passa 1'- (IU
nez, het schot vloog rakelings langs zijn' neus. On
lui a coupé les oreilies tout r-, men heeft hem de
ooren glad af, geheel en al afgesneden.
Rasière, 1. [Mitral.] Voormalige graan- en
steenkolenmaat in de fransche en oostenrijksche
Nederlanden (= 79, 63 liters).
Rasinet, m. [Bot.], z. v. a. petite JOUBABBE.
Rasoir, fl1. Scheermes n. Cuir (Ie r-, aanzetriem, strjkriein ni. (faut.) Cooper comme un r-,
als een scheermes snijden, zeer scherp zijn.
(Loc.
prov.) II n'a sent! quo Ia fraîcheur do r - , het mes
is kent langs de keel gegaan. II pleut des 1-s, des
hallebardes, liet regent, als of het met bakken van
den benul wordt gegoten. Quand ii pleuvrait des
F-s , al was 't oak nog zoo slecht wets'.
RASOI Ii
of Rason, in. [H. n.] Scherpgerugde goudvisch ni.
14aspa 1110 n 9 nu [tin.], Z. V. a. SPARAILLOr.
Baspathni, t. [Didact.] Het raspen, afvsjlen..
S Raspatoir, ni. [Cliir.] Beenvijl, tandvfjl 1.
(ook rugine geheeten).
Raspeçoii, to. ]H. n.], z. v. a. U1IAN 0 SCOPE,
Rassade, t. Giaspaarlen, glaskoralen f. p1.
voor halssnoeren enz. (die men den negers in rui
ling aanbiedt).
Rassasiant, e, adj. Verzadigend, voedzaam:
Des viandes c-es, voedzame spijzen 1. p1. Ras
sasié, e, adj. (en part. passé van rassasier):
Faini r-e, verzadigde, gestilde honger ni. Les pauvres
seront r-s, de armen zullen verzadi g d wordeu.
(fig.) Homme r- de plaisirs, van vermaken verzadigd man. Des ipoux r-s Fun de l'autre, echtgenooten, die elkander moede zijn. Rassasie
ment, m. Verzadigdheid f,
Rassasier, v. a.
Verzadigen: Ii est di ffi cile de r- eet enfant, 't is
moeijeljk dat kind te verzadigen. (absol.) Des niets
(lui rassasient d'ahord, spijzen, die terstond verzadigen.
II- qn. de niusique, de caresses, iemand
met muzijk, met liefkozingen verzadigen, overstelpen.
(fig.) It- sa coriosité, zijne nieuwsgierigheid voldoen, bevredigen. Je n'en pouvais r- mes
YeUx, ik kon er mijne oogen niet aan verzadigen.
pt- qn. d'injures, iemand de huid vol schelden.
SE RASSASIER, V. pr. Zich verzadigen, verzadigd worden.
Rasse, f. [Tech.] Kolenmand f. (als maat in
de smederijen). Rassée, f. Kolenmandvol t.
Rasseniblé, e, adj. (en part. passi van rassemliler): Personnes r-es, verzamelde, vergaderde
personen m. pi. Papiers c-s , verzamelde, bijeenge-
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gaârdepapieren 1). p1. Rassemblement, ni.
Het verzamelen, bijeengaren; verzameling t.: Le r
les pièces dun procès, de bijeenzameling van de
proces stukken. Le r - des compagnies, des troupes,
het verzamelen der troepen. Lieu, Point de r-, verzamel-, vereenigingspunt n. Oploop, zamenloop m. van menschen: Cola occasionna un i-, dat
veroorzaakte een' toeloop van volk.
flassembler, v, a. Verstrooide personen of
zaken op nieuw bijeen brengen, verzamelen; vereenigen, vergaderen, bijeen garen. it- les dibris
dune annie, de overblijfsels van een leger bijeen
zamelen. It- ses idies, sos forces, zijne gedachten,
zijne krachten verzamelen. Ii rassemble quantité
de tableaux, hij verzamelt ccve menigte schilderijen. R- des matériaux pour bâtir, bouwstoffen
bijeen brengen om te bouwen. It- des troupes,
troepen bijeen zamelen, tot een leger vereenigen.
Le miroir ardent rassenmie les rayons du soletl dans un point appelé le foyer, de brandspiegel
verzamelt, hereenigt de stralen dei' zon in een
punt, dat men het brandpunt noemt.
[Tech.]
Weder in elkander voegen: On a dimonté ce Cahinet, ii faut le r-, men heeft dit kabinet uit elkander genomen, men moet liet weder in elkander
voegen.
[Man.] Ii- un cheval, een paard verzamelen.
SE RASSEMBLER, v. pr. Zich weder
vereenigen, verzamelen. us se rassemblèrent autour
de lui, zij verzamelden, schaarden zich rondom hem.
Rasseoir, v. a. Weder zetten of plaatsen:
weder cast maken. K- on enfant, een kind weder
doen zitten. fi- une statue sur sa base, een standbeeld weder op zijn voetstuk plaatsed: It- un fer
nu pied do cheal, een (losgegaan) hoefijzer weder
cast maken.
SE RxSSEOIII, v. /0. Zich w:ir
nederzetten. Je vals me r-, ik ga weder zitten.
Les juges se sont rassis, de regters hebben weir
plaats genomen. Tot bedaren of tot rust komen:
—
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Laisser

a l'âme le temps de se r- de son trouble,

aan de ziel den tijd laten om van hare onrust te
bedaren. Ook met weglating van 't voornaamw.:
Laisser F- le temps, het weder bestendig laten
worden, wachten tot dat het weder zich gezet heeft.
Laissez son esprit i , laat zijn geest tot zich zelven
komen. La mer paraît se r-, de zee schijnt weder
te bedaren.
Bezinken, door stilstaan zuiver of
helder warden (van vochten): Ce yin a besoin de
se r-, die wijn moet bezinken. Le yin se rassied,
de wijn wordt klaar, helder.
t Rasséréner, v. a. Weder opheideren, doen
helder worden (van 't weder, van 't gelaat).
SE IIASSEP,ENER, v. pr. Ophelderen,wederhel^er worden.
Rassiéger, v. (t. Op nieuw belégeren. Het
part. passé komt ook als adj. voor: Ville rassidgie,
andermaal belegerde stad t.
Rassis, e, adj. (en part. passé van rasseoir):
Pain ij-, belegen, oudbakken brood n.
Le eauí
nest pas encore r-, de koffij is nog niet bezonken.
(fig.) De sens r-, of De sang r-, met bedaardheid of kalmte, met bezonnenheid, met koelbloedigheid, zonder drift.
Esprit i'-, bezadigd hoofd ii.
Jeune homme r-, bedaard, bezadigd jongeling iii .
RASSIS, in. [Itlaréch.] Weder aangelegd hoefijzer n.
Rassortir, v. a. [Corn.] Op nieuw sorléren
(Vgl. ASSORTiR).
t Rassoter, v. a. (fam.) Doen verzotten of doen
verzot worden, verzot maken.
SE BASSOTER,
v. pi'. Verzot worden.
liet part. passi werd
ook als adj. gebruikt: II est rassoti de sa nouvelle
maison, hij is verzot op (gek met) zijn nieuw huis.
S Rassliranee, 1. Geruststelling f.
Rassiirant, e, adj. Geruststellend, vreesbenemend,
moed of vertrouwen inboezemend: Nouvelle r-e,
geruststellende tijding t. Avis i-, moedgevende
raad rn.
Rasstii-er, v. a. Weder stevig of
vast maken: It une muraille qui menace rome,
een' waggelenden muur weder vast zetten. (fog.)
Cet évmnernent le rassura sur le trône, dat voorval bevestigde hein weder op den troon. [I"auc.]
11- le bee de loiseau, den gespleten snavel van den
valk (met pik en deeg) verbinden. Gerust stellen,
weder moed, vertrouwen inboezemen, vrees benemen: Le térnoignage de ma conscience ma rassure,
de getuigenis van mijn geweten stelt mij gerust.
La présence de l'ernpereur rassura i'ai'rnée, de
tegenwoordigheid van den keizer gaf aan liet leper
weder moed.
SE BASSUREB, V. pr. Weder moed
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scheppen of kr éjgen, bedaren; zich gerust stellen:
Je me rassure sur sa promesse, i.k stel mij gerust
op zijne belofte. L'orage est encore loin, rassurezvous, het onweder is nog ver af, schep moed, wees
bedaard. -- 11 faut attendre gun Ie temps se rassure, wij moeten -wachten tot het weder bestendig wordt.

Rastel, in., of Zartelle, f. [Fort.] Glooiing f.,

oprid m.

.R•astire, f. [Anc. légisi.] Iet kaalscheren van
't hoofd (als straf, b. v. voor echtbreeksters).
Rat, m. [a. n.] Rat, rot f. Le r- domestique,
ehampétre, de huis-, de veldrat. Le r- d'eau, raquatique, de waterrat. — Somtijds ook als adj.:
Le people r-, het rattenvolkje. — ( fans.) lort aux
C-, rottekruid, arse^aik n.; (fig. et iron.) elke soort
van vergift. — (Loc. pros. et fam.) I1 ne traint
que les beurrières et les rats, ,hij is een erbarmelik schrijver. z. ook BON (adj.), ECLISE, NID, PRILLE,

SUER. — Queue de r- (in verschillende beteekenis-

sen), z. QUEUE . — Avoir des r-s dans la téte (woord
rate, milt), wonderli^ke grillen of ku--spelingmt
ren, muizennesten in 't hoofd hebben, vreemde invallen hebben. Avoir des r-s, grappige, rare invalten hebben. --- (pop.) Doener des r-s, de kleederen
der voorbijgangers met meel of krijt wit maken
(eene karnavals-ki.nrlerpret, met een in den vorm
van eene rot gesneden lapje). — (fig.) Prendre un
r-, ketsen, weigeren van (een schietgeweer); (fig.
et fans.) zijn doel missen, bot vangen. — (fig. et

fan.) ii.- de cave, waslicht n. (waarmede men in
den kelder pleegt te gaan). - (fig. et pop.) Kelderrot, peiler, kommies In. — (Loc. prow.) Prendre

des r-s par la queue, beurzensnijden. --- ,- Jonge

figurante in de opera, nieuwe ballet-danseres. -[Mar.] , z. V. a. RAS de car/me. — [Tech.] , z. v. a.
RAS. — [H. n.] R- ailé, of volant, R- de Pont,

de Tartarie, z. V. a. POLATOUCHE. R- des Alpes,
z. V. a. MARMOTTE. R- araignée, z. v. a. I USARAIGNE. R- dAmuizique of de Brésil, z. v. a. CABIAI.
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ketsen zonder dat het pankruid ontbrandt. R- de
charge, het afbranden van 't pankruid zonderdat
de lading ontbrandt.

Rateau, us. [Agric., Hort.] Hark f. — [Jeu]
Geld/ark f., harkvornig, maar ongetand werktuig,
waarmede 't geld op de speeltafels wordt weggestreken. -- [Tech.] Harkvormig werktuig bij ver
bedrijven. — Visschershark met lange-schilend
ijzeren tanden, om platvisch, oesters of schelpen
uit het zand te halen.. — [Mar.] R- en poulies,
schildpad f. met een aantal schijven, duizendbeen n.
R- de vergue, kamlat f. onder eene ra. R- de
hauï^ans, nagelbank f. in 't want, nagelband m.
R- de manoeuvre, kon fijn-nagelbank.
Ratel, m. [H. n.] , z. MIELLIVOIRE.

l :àtela •e, m. [Agric., Hort.] Het harken.
.atitelaire, f. [Bot.] (pop.), z. V. a . ARISTOLOCHE

.

l_flatelé, e, wij. (en part. passé van ráteler):
Foins r-s, zamengeharkt hooi n. Allée r -e, opgeharkte laan f. — Râtefée, f. Ilarkvol f. Une rde foin, eene harkvol hooi. -- -f- (Loc. fig.) J'en

dirai ma r-, ik zal er mijne meening, mijne gedachten ronduit van zeggen. Dire á qn. one rd'injures, iemand de huid vol schelden. — Bateler, v. a. Harken, opharken; met de hark zarnenrapen of oprapen. — Batelet, m. [Manuf.]
Bladkarn f. -- Râteleur, m., -ease, f. [Econ.
cur.) Harker, hooiharken m., harkster f.
t Rateleux, ease, adj. Miltziek, miltzuchtig.
Ratelier, m. Ruif f. Mettre du foin an r-,
hooi in de ruif doen. Attacher le cheval an r-,
het paard aan de ruif binden. — (Loc. prov.)
Manger a plus dun r-, voordeelen van verschil
bedieningen trekken. Mettre le r- bien haut-lend
k qn., iemand eene zaak zeer moe jelijk maken,

hem den broodkorf hoog hangen. — [Mil.] Geweerrek, rak n. — (fig.) Mettre les arises au r-,

de wapens neérleggen, geen oorlog meer voeren.
-- [Mar.] R-s, beleghoutjes n. pl., geweer- of wa-

R- bipède, z. V. a. cnERBO. R- blanc, soort van penstokken, knevels m. pl.; z. v. a. BATEAU. —
eikelmuis (lérot). It- des Bois, z. v. cr. MULOT, [Tech., Econ.] Rek n. — (fig. et fam.) Twee rijen
SURMULOT. R- des Bois du Brésil, R- maricou, tanden: Un beau r-, een schoon gebit, twee schoone
R- des palétuviers, z. V. a. SARIGUE. R- des champs, rijen tanden. z. DENTIER. (TENAGUE.
atepenade, f. [11. n.] (pop.), z. v. a. PASIt- économe, R- social, _- terrestre, z. v. a. cA iRater, v, Si. Ketsen, weigeren, niet afgaan
PAGNOL (er staat abusievelijk CAMMPAGNOLE). Rd'Egypte, diode, de Pharaon, z. V. a. ICHNEUMON. (van een schietgeweer). Son fusil rata, a raté, zijn

R- épineux, V. V. Cl. ECEIIM s. R- hamster of Rat
du Jill, z. V. a. HAMSTER. R- de mar, z. V. a.

URANOSCOPE. R- musqué, z. V. a. DESMAN. Rmusqué des Antilles, z. v. a . PILORIS . R- de Norwège, z. v. a. LEMMING, SUR MULOT. R- dor of
R- doré, z. V. a. MUSCARDIN. R - palrniste . z. PALMISTE. ti- pennade, z. v. a. CH.AUVE-SOUIUS. R-

sauvage d'Arnerique, z. v. a. AGOUTI. R.- sauterelle, z. v. a. MULOT. R- de Surinam, z. v. a.

PRALANGER. R.- taupe, z. V. a. ASPALACE. R - velu,
z. V. a. L ®IR. — .- marin, rogkuit I. --- R- Bernar i, z. v. a. GRIMIPEREAU.

Ratafia, m. Drank m. of likeur f., uit brandewijn, gegist suikersap en 't sap van vruchten
of kruiderrge zet fstandigheden bereid, r a t a f i a f.
Rataplan, m. (klanknabootsend woord van
het trommelgeluid) Bombombom n.
Ratatiner (se), V. pr. Ineen krimpen, opkrimpen, verschrompelen, rimpelen; gerimpeld wor^len. Le

parclleinin se ratatine au feu, het perka-

mnerzt krimpt bij 't vuur ineen.. -- liet part. passé
is ook adj.: Visage ratatiné, gerimpeld Bezigt n.
Arbre r-, Ponsme r -e, verschrompelde boom, appel m. --- Ook als sub st.: C'est use vieille r -e,
't is een oud gerimpeld wijf.
Ratatouille, f. Geringe hutspot in. van vleesch
en moeskruiden. (Het woord is in Nederland ver
e t o e, voor het dooreengestampt-basterdoj
middageten der militairen.)
Rate, f. [Anat.] Milt f. Avoir la r- opilée,
eene verstopte milt hebben. Oter la r- à aan chien,
eenen hond de milt uitsnijden. Mal de r-, ruilt-

z i_ekte (fig. et fan.). z. DÉSOPILER, EPANOUIR.

S Rate, f. (bij La Fontaine) Wijfjes-rat f.

R até, e, adj. Door de ratten aangevreten (zei den gebruikt clan in): Cannes r-es, door de ratten
aangevreten suikerriet n. -- RATE, E, adj. (en part.
passé van rater): Perdrix r-, patrijs in., dien men
door 't ketsen van 't geweer niet geschoten heeft.
-- (fig.) Emploi r-, Place r -e, post m., dien men
vergeefs heeft zoeken te krijgen. — BATE, M. Het
ketsen, weigeren, van 't geweer. It- d'amorc , liet

geweer ketst, heeft geketst. — (fig. et fan.) -Viet

slagen, zijn doel missen: Cet homme a raté, die
man heeft misgeschoten, zijn oogmerk niet bereikt.
— RATER, V. a. Missen door 't ketsen van 't geweer: 11 a raté ce lièvre, hij heeft dien haas (door
't ketsen van zijn geweer) gemist. — (fig.) R- un
emploi, niet slagen in het dingen naar een ambt.

Raterean , m. [H. n.] (pop.), z. v. a.TROGLODYTE.
iiatier, m. [H. n.] (pop.), z. V. a. CRECERELLE. — 5 RATIER, m., -IERE, f. (pop.) Grilziek
mensch, zotskap, gek m., gekkin f. — Ook als adj.:

11 est r-, Elle est r-ière, hij, zij is vol grillen, kuren.
atiere, f. Ratteval, rotteval f. -- [Tech.]

Lintwerkers getouw n. voor lussen.
Ratiticatif, ive, adj. [Diplom.] Bekrachtigend. — Ratification, f. Bekrachtiging, bevestiging, staving; bekrachtigings- oorkonde, r a t if ic a t ie f. R- verbale, par dolt, mondelijke, schriflelijke bevestiging. Signer la r- dun contrat, de
bekrachtiging van een verdrag onderteekenen. Echanger les r-s, de acten van bekrachtiging uitwisselen. --- Ratifier, v. a. Bekrachtigen, bevestigen,
r a t i f i c é r e n: R- un contrat, een contract, ver
bekrachtigen. Je ratite tout ce qu'on vous-drag
a promis de ma part, ik bevestig al wat men u

van, mijnentwege beloofd heeft. — SE RATIFIER,

V. pr. Bekrachtigd worden.
atillon, m. (verklw. van rat) [H. n.] Ratje,
rotje n., kleine rat of rot. — (pop.), z. v. a. TROGLODYTE en DRIE bouclée.
R•atin a ;e, us. [Tech.] Het noppen, ra t i néren of friséren. — B atine, f. [Cons.] Ra
n., gekeperde gevolde wollen stof, waarvan-tijn
men 't haar doorgaans als kleine nopjes krult,
nopjesgoed n. --- Ratiner, v. a. [Tech.] Laken
e. a. wollen stoffen noppen, op de eene zijde van
nopjes voorzien, r a t i n e r e n, friséren. -- Het
part. passé is ook adj.: Drap ratiné, genopt laken n.
t Ratiocination, f., z. v. a. RAISONNEMENT.
— t Ratiociner, V. n., z. V. a. RAISONNER.

Ration, f. [Mar., lil.] Dagelijksch.e hoeveel

heid spijs en drank voor ieder der manschappen

-
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mij niet weer zoo bedriegen of zoo opt/glen. — SE
RATTLAPEIC, V. pr. Weder gevat, achterhaald worden. — (fig.) Se r- au jeu, 't verlorene terugwin
Hei part. passé is ook adj.: Le prisonnier-ne.
Rationalisme, in. [Phil.] Iedere leer, die a dté rattrape, rte gevangene is weder gevat.
f. Doorhaling, doorschrapping f. (van
Rature,
geest
de onafhankelijkheid van den menscheljken
aanneemt (in tegenstelling met sensualisme en mys- schrift) . Approuver les r-s dun acte, de doorha ticisme); — stelling, dat alleen de gezonde rede de lingen eerier acte goedkeuren. — [Tech.] R-s dihoogste scheidsregter in zake van godsdienst is, fain, afdraaisel n. van tin. R-s de parchemin, afredegeloof n., godsdienst f. der rede (in tegenstel- sclzr apsel a. van perkament. — Raturen, v. a.
Uitschrappen, doorhalen, doorschrappen. 11 faut
lin j met supernaturalisnne), r a ti o n a l i s mu s n.
-- Rationaliser, v. a. plan de beginselen van r- ces deux lignes, men moet deze twee regels -uitde rede, van 't gezond verstand onderwerpen. -- schrappen. — {Tech.] R- du parcher yin, perkament afscha.ven,afschrappen. Ter a r- .schraapijzer n.
Rationaliste, ni. et f. Aanhanger m., aanhang
— Het part. passé is ook adj.; Ligne ratu rée,
redegeloof, rede -sterf.van'iolmut
doorclehaalde
-regel ni. -- R atureui, in. [Tech.]
Ra
(Ook als adj. ciebézi€Id). —
-gelovi.nf
Afschaver dei° huiden (pareur).
Redematigheid f., eigenschap van-tionalé,f.
R aueité, f. [Méd.] Heeschheid, schorheid I. —
al wat op redelijke overtuiging gegrond, is, ra ti oatique, adj. Schor, heesch (inz. van de stem).
n a 1 i tel t f. — Rationnel, le, adj. Alleen door.
bruit r- des (lots, het schor geluid der baren.
de rede te bevatten; op verstandelijk inzien, o1) re- ---Le
_- auquer , v. a. huilen, brullen (von den tijger).
redematig
,
delijke overtuiging gegrond , redefi,)Js ,
Ravage, m. Vernieling, verwoesting, zware
wetenschappelijk, r a t i o n. e e 1. -- [Asti.] . z. IIOwIZO . -- [Géom.] Quantité r-Ie, grootheid, welker beschadiging (inz. door sloren , onweder, oorlog,
verhouding tot de eenheid zich naauwkeurig in ge- overstrooming, enz.) Le débordement, La tempête,
tal laat uitdrukken, rationéle, nice/bare grootheid f. La grêle a fait de grands r-s, de overstrooming,
ent, adv. [Phil.] Op redema.- (Ie storm, de hagel heeft glroote verwoestingen aan
— ationnellem^
.
petite vèrole a déjii fait de grands r-s,-geriqt.—La
ti e, rationéle wijze.
de kinderziekte (de pokken) heeft (hebben) reeds vele
Ratis, ui. [Loueh.] Darmvet, scheelvet D.
Ratissa e, in. Het afschrappen, afschaven, slagtoffers gemaakt. ---- (fig.) Wanorde f.: Les pasafschoffelen. — R atisser, v. a. 11schaven, af- sions font de grands -c-s dans le coeur des honnschrappen, afschrabben, schrappen : R- an cuir, mes, de driften rigten groote wanorde in de har
aa -n. — Ravage, e, wij. (en-tendrisch
one peau, Bene huid afschrappen. R- des carottes,
wortelen afschrappen. R- un tonneau, eene ton af- Past. passé van ravager): Contrées r-es, verwoeste,
schrabben, afschaven. R- une allée , eene laan geteisterde landstreken f. pl. — R avageant, e,
schoffelen. -- (fam. et pop.) Je ten ratisse, ik lach adj. Verwoestend, vernielend: La petite vérole est
wat niet U. (In gelijken zin zegt nien: Faire CA- quelquefois aussi r-e que ia geste. — >avaáeent, flTl. Het verwoesten, vernielen. — avaTISSE ui qn., Met iemand den draad steken). — SE
er, v. a. Verwoesten, vernielen, verwoesting aanRATISSER, V. pr. Afgeschaafd e-nz. worden. — Het
part. passé is ook adj.: Garottes ratissees, ge- -ritten: Les pluies oat ravage cette contree, de
schrapte wortelen rn. pl. — .atissette,f. [Tech.] regens hebben deze landstreek verwoest, zwaar beschadigd. — Bavageur, m. (in, deftigen stijl)
.,4fschrapper (waarmede de steenbakkers het gereed
Verwoester, vernieler. — Ook als acl).: Les orages
reinigen); — krabijzer n. — Ratssoii, in.-schap
[Tech.] Koperdraad rei. om de kleppen van de C-s, de verwoestende onweders.
R avaie f. [Agric.] Werktuig, uit eene vierorcelpijpen te reinigen. -- Ratissoire, f. Krab
schrapper m., schraapijzer n., schrobber m.--ber, Rante kist bestaande, om den grond snel en net wei
kosten te effenen,. — R avalement, m. [Mac.]-nig
atissnHre, f. Afschrapsel, afschaafsel, schrapBepleistering, bestrijking, beraping f. Faire le ° reel, schaafsel n.
dun iur, eersen muur tolrapen , bestrijken. -Rativore, adj. [H.. n.] Rattenetencl.
Baton, m. [H. n.] (of als adj. Ours r-), z. [Mar.] Verbooging van het dak, one daardoor meer
ones. -- BATON, M. (verkluw. van rat ; zelden ge- hoogte in de kajuit te krijgen, aftrede f. — [Mus.]
bruikt dan fig. en lam. inde taal der kinderkamer): Clavecin a r-, z. CLAVECIN. — [Hort., Forest.]
ion petit r-, mijn rotje, mijn lief rotje. — Ras Het verlagen van een' boom, het inkorten van een'
toneule, f- [Bot.] Muizestaart, rattestaart n. tak. — (fig.) Vernedering, verlaging f. van stand
of staat. (In dezen zin weinig gebruikt.)
(Queue de souris, myosure).
analer, v. a. Weder inslikken: R- la salive,
Ratoner, v. n. Piepen (van de ratten). —
het speeksel weder inslikken. --(fig. eI fain.) I1 a Bien
]l atophage, adj. Rattenetend.
.attaeher, V. a. Weder vastmaken. vast- fait de r- ce qu'il voulait dire, hij heeft wel gebinden, ent. (vaak z. v . a. ATTACHER). — (fig.) R- daan weer in te halen, wat hij zeggen wilde, zijne
une question b. une autre, eerie vraag met eerie woorden weer in te slikken. — JAVALEL, V. n.
andere verbinden of in verband brengen. — SE Yedertrekken, lager brengen: R- un capuchon sur
RATTACHER, v. pr. Weder vastgemaakt worden. les épaules. eene regenkap op de schouders naar
— ( fi g.) Cette question se rattache à de grands beneden halen. — (fig.) Vernederen, verootmoediintérêts, die vraag heeft betrekking tot (slaat in gen, krenken, te kort doen, verkleinen: Vous avez
verband niet) hooge belangen. -- Se r- is une fern- Bien ravaié sa belle action, gij Debt zijne scleoone
me qu'on avait quittée, zich weder hechten aan daad zeer verkleind. 11 nine a r- tout le monde,
(of verbinden met) eene vrouw, die men verlaten had. hij houdt er van om iedereen, te vernederen, te
Ratte, 1. [H. n.]: R- à la courte queue, z.v.a. krenken, te verkleinen. — [Gort.] R- un arhre,
eenen boom afkorten, toppen, -- R- la terre, den
CAMPAGNOL (er staat verkeerdeljk CAMPAGNOLE).
rond effenen.
-- [Mac.] R- un mur, Beven muur
R- ui la grande queue, z. v. a. MULOT. R- rousse
epleisleren.— [Tech] R.- les peaux, de (ontof Ratterousse, veldmuis, korenmuis f.
huiden
eenige dagen in een oud zuurtaf
haarde)
Ratteitndre, v. a. Weder inhalen, achterha
liet part. passé komt ook als adj. voor:-len.— (confit) laten weekera. -- Goud- of zilverblaadjes
Prisonnier ratteint, weder achterhaalde, weder met het poljstslaal over 't metaal uitbreiden. —
Den ring eens sleutels van rond ovral maken. -gevatte gevangene.
Rattendrir, V. a. Weder maisch. maken. — SE RAVALER, v. pr. Zich verlagen of vernederen,
zich
verkleinen. — ,avaloir, nl. [Tech.] WerkSE RATTENDIUR, v. pr . Weder rnalsch. worden. -. is adj.: Tiende rattendrie, weder malsch gemaakt tu-ig om den ronden ring eens sleutels ovaal te maken.
Itavaudage, rei. liet stop-, lap-, verstelwerk n.;
of geworden vleesch n.
— loon n. daarvoor. - (fig. et fain.) Knoeiwerk,
Batterousse, f., z. onder RATTE.
attiser, V. a. Weder opstoken (het vuur). lapwerk. — Ravautier, v. a. Stoppen, verstel— Als adj.: Feu rattisé, weder opgestookt vuur n. len, lappen: R- des bas, kousen verstellen, stoppen.
Rattraper, v. a. Weder vatten; weder inha- -- (absol.) Elle gagne sa vie à r-, zip verdient haar
len; — wederkmgen, terugbekomen : R- un pci- brood met lappen, stoppen. --- (fig.) Druk béziq zijn
sonnier qui s'était evadé, een' ontsnapten gevan- met opknappen, in orde brengen (van meubelen,
gene weder vatten. Allen toujours devant, je nous, kleederen, enz.): Ne faire que r- foute la journée.
rattraperai sans peine, ga maar vooruit, ik zal u — Uitschelden, de huid vol schelden: Ou ia biers
gemakkelijk inhalen. — ( fain.) On ne m'y rattra- ravaudé, men heeft hem de huid vol gescholden,
pera plus, Bien fin qui m'y rattrapera, men zal duchtig de noren gewasschen. — Door ongepaste

rantsoen n., spes-portie f. R- de bord, scheepsrantsoen. R- de pain , d'avoine , brood- , haverrantsoen.
Rational, n1. [H. jud.], z. v. a. PECTORAL.
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taal, door onzin, enz. lastig vallen, het hoo fd warm

a partir, mais it s'est ravisé, hij stond gereed om

relt ge mij nu weer' aan de ooren ? — Ravaa-derie, f. (fan2.) Dom gesnap n., zotte praat, beu
n1. — Ravaudear, m. Oplapper, ver -zelprat
(doorgaans vrouwelijk). — Ravauclea---stelrm.
se, f. Stopster, lapster, verstelster f. — (fig. et
fam.) Kakelaar, dom snapper m., snapster I.
Ravaux, m. pl. [Chas.] Takken m. pl. om
de vogels bij 't jagen des nachts neder te slaan.
Rave, f. [Lot.] Ronde raap; groote radijs f.
Graine de r-, raapzaad n. -- R- de genêt, z. v. a.

hij heeft zich bedacht.

maken: Quest -ce

ORORBAN CHE .

que vous venen me r- , wat

R- de Saint-Antoine, bol- of knol-

vormige ranonkel m. -- R- sauvage, z. v. a. RAI PONCE en RAPHANISTE. — It- de terre, z. v. a.

CYCLAME. — [Pêche] R - de poisson , R- des has-

Clues sardijnaas, makreelaas n., gezouten kabeljaauwkuit, waarvan de visschers zich als aas bedienen. — [Chir.] Fracture en r-, z. v. a. RAPHA,

N nON. — [Vétér.] , z. v. a. RakLE.
avellie, ni. [Fort.] , z. v. a. DEI1I-LUNE.

.avenelle, I. [Bot.] (pop), z. v. a. RAIFORT

en GIROFLÉE jau€le.

a.verd ®ir, m. [Bras.] Ovale bronwerskuip f.
.avestan, m. [Ven.] Glasmand f.
Ravet, in. [H. n.] Amerikaansche kakkerlak m.
Ravi, e, adj. (en part. passé van raver): Felle
trop tót r -e à sa mère, te vroeg aan hare moeder
ontnomen, ontrukte dochter. — Felle r -e, geschaakt
meisje n. — Felle r -e de joie van blijdschap opgetogen meisje. J'en suis r-, ik ben er zeer verbljd
over; het bekoort. verrukt mij. Je suis r- de vous
voir, 't verheugt mij zeer u te zien.
R avier, m. [Luis.] Schaaltje n. voor radijs,
agurkjes en dergl. — R avler, ière, adj. [Mar.] :
:

R avlèVaisseau r-, z. v. a. vaisseau ARDENT. —

re, f. Raapakker m., raopland n.

te vertrekken, maar hij is van gedachte veranderd,

Ravissant, e, adj. Roovend, verscheurend,
wegvoerend. Un animal r-, een roofdier, verscheurend dier n. — ( fig.) Bekoorl k, verrukkelijk, ver
Femme, Beauté r -e, bekoor--rukend,btov:
lijke vrouw, verrukkende schoonheid f. -- [Bias.]
Loup r-, roovende wolf m. (die z jne prooi draagt).
— Ravissernent, gin. Schaking, wegvoering f.:

Le r- d'IUélêne, de schaking van Helena. — (lig.)

Verrukking, vervoering, geestvervoering f. (die voor
't oogenblik ongevoelig maakt voor eiken anderen indruk) , opgetogenheid; groote blijdschap f. — R a
visseur, m. Roover, schaker: On punira le r de
ses liens, men zal den roover van zijne goederen
-

straffen.. — On poursit le r- de sa felle, men ver
schaker van zijne dochter. — RAVIS--volgtden

SEURS, m. pl. [H. n.] .Roof in.secten n. pl.
Ravltal.11é, e, adj. (en part. passé van ravi-

tailler) : Veile r - e ,

voorziene stad

van krijgs- en mondbehoeften

f.— Ravitaillerneiit, m. Het be-

zorgen van nieuwen leeftogt en kri, gsvoorraad,
ravitai.11éri,ng. — Ravitailler, v. a. Van
kijijg.c- en mondbehoeften voorzien (inz. eene belegerde plaats). -- Ravitallleur, m. Bezorger van
nieuwen krjgs- en mondvoorraad (vgl. AVITAILLE).
avlver, V. a. Opwakkeren, verlevendigen, opwekken, ophelderen: Ravivez un peu le feu, stook
het vuur wat op. Le vin ravive les esprits, de wijn
wakkert de levensgeesten op.

— R- un tableau,

Bene schilderij ophalen, vernissen. — [Tech.] Rune poutre, eenen balk weder kantig of scherp
maken. Ps- le cuivre, het koper (dat men soldéran

Cette nouvelle a ravivé ses
espérances, die tijding heeft zijne hoop weder ver
wil) bevijlen. -- (fig.)

SE BAVIVER , v. pr. Weder aange--levndig.—
wakkerd worden: Une haine qui se ravive . —Het
saus der franse/me keuken, uit sjalotten en-kend part. passé is ook adj.: Haine ravivée, weder
andere kruidige planten bereid, ra v i g o t e f. — aangewakkerde haat m .
avolr, V. a. (alleen, in den mien.) Weder hebRavlg®ter, v. a. (fam.) Verkwikken, versterken, opfrisschen; Ce verre de vin la on peu ravi- ben weder krijgen: Si je pouvais r- mon ancien
goté, dit glas wijn heeft hem een weinig verkwikt. logement, indien ik mijne oude woning koude weSE RAVIGOTER , V. pr. Eene hartsterking gebrui- der hebben, krijgen. Je veux r- ce livre, ik wil
ken, zich verkwikken. (verjongen. dat boek terug hebben. — SE RAVOIR, V. pr. (fam.)
t Ravigourer, V. a. Nieuwe kracht geven, Zijne krachten weder kogen, beteren: II a été
R avilir, v. a. Verlagen, laag en verachteljk biers malade, mais it commence b se r-, hij is zeer
maken: I1 ne faut pas r- sa dignité, men moet zijne ziek geweest, maar hij begint wear op zijn verwaardigheid niet verlagen. --- SE RAVILHR, v. pr. haal te komen — RAVOIR , in. [Pêche] Dwarsnet n.
Zich verlagen: Le courtesan se ravilit par ses flat- over een water of hollen weg.
avoirer, v. a. [Fend.] In beslag nemen (het
teries, de hoveling maakt zich door zijne vleijeren
verachtelijk. — Het part. passé is ook ad..: Digni- leen van eenen vassaal). (trechternet n.
Ray of Capeiron, m. [Pêche] Naauwmaziq
té ravalie , gekrenkte waardigheid f. — avllissayable, adj. Voor krassing vatbaar, krasbaar.
seraent, m. Het verlagen, vernéderen; verlaging.
Ravin, m. Lange, ondiepe en smalle uitholling -- Rayé, e, adj. (en part., van gayer): MMliroir
in een hellend terrein door het afstroomend water, r- , gekraste spiegel m. — EtOffe r -e, gestreepte
- B a - stof f.; streepjesgoed n. Arse r-, gestreepte ezel m.
bergkloo/' f. — Holle weg m., r a v ijn. n
vine, f. Kleine bergvloed m., regenbeek f.; — de — Canon r-, Arquebuse r -e, getrokken, gegroefde,
door zulk een stroom gegraven holte f., holle weg m., gecanneleerde loop m. — Mot r- , doorgestreken
kloof f. — Raviné, e, adz. Vol kloven of holten. woord n. — RATh, in. [H. n.]: R - des Indes, ge— Door een' bergvloed verwoest. — -[ R avi- streept stinkdier n. — Rayemennt, m. [Tech.]
neux, euuse, adj. Door bergstroomen uitgehold, _tiet strepen of groeven maken. — Royer, v. a.
Strepen of krassen maken; strepen of lijnen trekvan kloven doorsneden.
R avlol.es of avioli, in. pl. [Cuffs.] Italiaan ken; doorstrepen, doorschrappen. R- one glace en
spijs f. van eijeren, kaas en gehakte kruiden.-sche Ia polissant, bij 't polijsten krassen in een spiegel
Ravir, V. a. Met geweld wegnemen, rooven, maken. R- du papier avec Ie crayon, papier met
wegvoeren, schaken, wegslepen, ontrukken: R- une potlood lijnen. — R- un mot, een woord doorstrijtole de In maison de son père, een mneisje uit het ken of doorschrappen. On a rayé son oom de la
huis van haren vader wegvoeren, schaken. Le vau- lisle, men heeft zijn' naam van de lijst geschrapt.
tour ravit sa prole, de havik sleept zijnen roof — On lui a rayé sa pension, men heeft zijne jaarweg. — (fig.) La mort lui à ravi sa femme, de wedde opgeheven. — R - qn . du nombre des vidood heeft hem zijne vrouw ontrukt. Son médecin vants , iemand voor dood rekenen; iemand doen
la rave à la mort, zijn geneesheer heeft hem den sterven. — (Loc. prov.) Rayez cola de vos padood ontrukt. R- l'honneur b une fille, een meisje piers, de vos registres, haal daar de pen snaar
hare eer ontrooven. -- (fig.) Bekoren , verruk- door, reken daarop maar niet.
R ayère, f. Langwerpige, smalle en regtstanken, opgetogen maken, vervoeren, groote blijdschap geven: Elle nous ravit par sa voix, zij be- dige opening f. in een' torenmuur, lichtgat n.
Rayeur, m. [Tech.] Lijnentrekker, rastraal n.
koort ons door hare stem. Sa beauté ravit tous les
Ray-grass (ook FROMENTAL, FAUX FROMENT,
coeurs, hare schoonheid verrukt alle harten. Ce
concert a rani tout le monde, dit concert heeft PAIN -VIN geheeten) m. Grasplant, waarvan de Eniedereen vervoerd, in verrukking gebragt. — h RA- gelschen e. a. kunstweiden maken, haverpras, weidehaver f., ra d -gras m. (naar den eersten aanleg
VIR , toc. adv. et fam. Overheerlik, verrukkel jk
ongemeen, bij uitnemendheid: Elie chance a r-, zij
dier weiden,den engelschman Ray, zoo geheeten).-ger
zingt heerlijk. II prêche b r-, hij preekt overheerRayon, m. Straal m. R- de lumiere, du soleil,
lijk — SE RAVIR , v. pr. Geroofd worden, zich la- licht-, zonnestraal. — [Phvs.] R-s lunnineux, caten rooven.— Aan zich zelven ontrooven of ontnemen. lorifiques, licht-, warmt^estralen. R- direct, rompu,
R ayser (se), v. pr. Van gedachte, gevoelen incident, r léchi, repte, gebroken, invallende, teof meening veranderen; zich bedenken: II était pret ruggekaatste straal. z. ook CONVERGENT, DIVERGENT.
avigote, f. [Cuis.] Sjalotte-saus f., verkwik
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RAYONNAQE

— R- visuel, gezigtsstraal. --- (fig.) R- d'espéranee,
de joie, straal, flikkering f. van hoop, van vreugde.
.-- [Géom.] Straal m., regte lijn uit het middel-

punt eens cirkels tot aan den omtrek getrokken,
halve middellijn f., r a d i us m. — [ Astr.] , z. VECTEUR. --- (bij uitbreiding) A soixante kilo,aiètres
de r-. Dans no r- de 60 kilomètres, 60 kilometers
in 't rond, in den omtrek. -- Étoile à cinq, a hult

r-s, ster met i, met 8 stralen. — [Anat.] ; z. V. a.
RADIUS ; Z. ook MÉDULLAIRE. — [Chas.] R-s Of

PLais dune roue, z. RAIS. — [Eeon.] R - de mie] ,

honigraat f. — [.Hort., Agric.] Naar het rigtsnoer

getrokken vore f. om daarin te zaaijen, te poten
of te planten. -- fl-s dune biblioíheque, dune
armoire, d'un magasin cle rnarchand , planken
van eene boekenkast, van eene kast, van een koopmans-magazijn. Ce livre est au cinquidnme r-, dat
boek staat op de vijfde plank. ---- [Mach. it vapeur]
Straalroede f. -- [Mar.] R-s de hune, z. TAQUETS
de hune. — RAYON, ni. [Pèche] Jonge rog m.
Rayonnage, in. [Agric. Het tr ekken der plant]

of' zaaivoren wet het rigtsnoer. — Rayonnant,

e, adi. Stralend, stralenschieterd, glanzend, schil terend: Ces étoiles sont autant de globes r-4, die
.sterren zijn zoo vele stralenschietende bollen. iMoïse
parut, Ie visage tout r-. Mozes verscheen met een
geheel stralend, glanzig gelaat. -- [Phys.] Calorique r-, stralende warmte I. -- (fig.) 11 est tout rde joie, li a le visage r-, la figure r-e, de vreugde
schittert, blinkt op zijn gelaat. I1 est tout r- de
gloire, hij heeft zich een' schitterenden roem verworven. — [Bias.] Couronne r-e, z. v. a. couronne radiée, z . RADIÉ . -- Straalvormig: [Bot.]
Foibles r-es, straalsgewijs geplaatste blaadjes n.pl.

— Rayonnante, f. [Minér.] , Z. V. a . ACTINOTE .
— Rayonné, e, asij. [Didact.] Met stralen voor

of versierd; straalvormig, straalsgewijs. ----zien
R.ayonnement, in. Het stralen, uitstralen; ,uit
Le r- des astres; het stralen der ster--stralingf.
ren. Le r- du calorique, de uitstraling der warmtestof. — [Meun.] , z. v. a. PIQUAGE. — Rayonner, v. a. Stralen, uitstralen, stralen. schieten; -schitteren , flikkeren , glinsteren. Le soleil com-

mence a r- sur les cimes des montagnes, de zon

begint hare stralen op de bergkruinen te schieten, -(fig.) L'espérance rayonne sur son pale front, de
hoop schittert op zijn bleek gelaat. — [Hort.] Rune planche, zaai- of plantvoren langs het rigtsnoer in een bed maken. -- (absol.) Seiner sans r-,
zaaijen zonder voren te maken. — Rayonneur,rn.
[ Agric. ] Ploeg met verscheidene scharen tot het
trekken der zaai- of plantvoren. -- Rayre," f.
Streping f., wijze , waarop de strepen, groeven,
voren, enz. loopera. La r- de vette étoffe est trèsagréable, die stof is bevallig gestreept. La r- d'un
canon, de canneléring of schroefswijze groeven van
een' geweerloop. — [Tech.] Het sparrewerk van
een dak.
-- Razzia, m. (pr. rad-zi-a) Strooptogt in. der
fransche troepen in Noord-Afrika, r a z z i a f. --[- Razzier, v. a. Tenen strooptogt maken.
R e , voorvoegsel bij eene groote menigte woor-

den, dat doorgaans eene herhaling aanduidt (b. v.
rehire, relive, refaire) en dan riet her- , weder,
nogmaals, nog eens overeen: komt ; somtijds
eene terugwerking uitdrukt (als in repousser, réagir) en door terug , tegen kan vertaald worden; of wel enkel eene versterkende kracht heeft
( als in reluire , repaitre ). Dikwijls , inz. vóór
eene .klinkletter, verandert re in ré (réagir, réélire, réimprimer, réorganiser, réunir), of ook wel,
inz. vóór a en em of en, in eene enkele r (ra-

voir, ruiner, réchapper, rembarquer, rentrer).
Re, m. [Mus.] Naam van de ede der zangnoten

van de toonschaal eelt ut, re, D f. -- Tweede snaar
der viool; derde snaar der violoncel, der contrebras, de D-snaar f.
éabsorber, V. a. Weder opzuigen.
Réabsorption, f. Vernieuwde opslorping f.
Réa, m. ( Mar.] Schijf f. van een blok.
Réaeq uérir, V. a. herkrijgen.

Réacteur, trice, adj . [®idact.] Terugwerkend . — RÉACTEURS , m. pl. [Polit.] Bevorderaars

eener gewelddadige reactie of terugwerking.

Réaetif, ive, adj. Terug-, tegenwerkend. -- -REACTIF, M. [Chime.] Herkenningsmiddel , r é agens n. -- Réaction, f. Terug-, tegenwerking f.,
tegenstand m., tegendrukking f. — [Polit.] Terug-

-----

R1 ASSIGNA.TiON.

dr jvi.ng eener beweging of rigting, inz. het streven
tot verhindering van den vooruitgang en tot ver
bestaande betere, om daar -nietgva'rds
verouderde in de plaats te stelten, r e a c--vor't
t i e f - RéaetioHnair e, adj. Terug-, tegenwerkend. — Ells subst. nl. Bevorderaar, bewerker
van reactie, reactionair m. -- Réactiver,
v. a. Op nieuw in werkzaamheid stellen, aandrijven.
Réadinettre, v. a. Weder toelaten; op nieuw
doen gelden. — Réadmission, f. Vernieuwde
toelating f.
Réafficher, v. a. Op nieuw aanplakken.
.

Réaggravation , f. , Réa ggrave , m.

[Droit. can.] Laatste openlijke vermaning f. vóór
den kerkelijken ban. — Réaggraver v. a. Ver
klaren, dat iemand in de straf, bij de laatste ver
bedreigd, vervallen is.
-manig
R éagir,, v. n. Terug-, tegenwerken, reap ér e n. — Réagissant, e, adj. Terugwerkend.
R é tn. [Jur.] Nieuwe dagvaar
I. — Réajourner, v. a. [Jur.] Op nieuw-ding
,

dagvaarden.

t Réai, e, adj., nu novs.L.

11éal, m. [Bétrol.] Reaal in., eene munt in
Spanje e. a. landen. R- de bilion, koperen reaal,

r e a,1 cl e v e l 1 o n, = l/ o piaster. R- d'argent,

zilveren reaal, r e a 1 de p t a t a, — '/o piaster.
(Plug. réaux.)
Reale, ni. [II. n.] MMlexicaansche konings- of
kuilfazant m. — [Anc. near.] Koninklijke gale?,
r

e

a

l

e

f.

(vel-arsenik n.

,éalgal of Réaigar, in. [Chim.] Rood zwaRéalisabilité, f. i7atbaarheid f. voor verwe-

zenl jking. — Realisable, adj. Geschikt om ver-

wezenlijkt te worden, realiseerbaar. --R éa
lisation, f. Verwezenlijking, uitvoering, real i
Omzetting in geld:-sr."ctie,aléngf—
[Jur.] La r- des deniers _dotaux, het tot geld maken van den bruidschat tot het aankoopes van
vaste goederen. — Réa^liser, v. a. Verwezenljken, tot werkelijkheid brengen, tot stand of ten
uitvoer brengen: Réalisez

volre promesse, breng

uwe belofte tot stand, voldoe aan uwe belofte. —
[Com.] R- des lettres de change, wisselbrieven
tot geld maken. Ii- sa fortune, zwin vermogen in
geld of in onroerend goed omzetten. — [Jur.] Rdes of res, het aa??gebodene werkel()/e in gereed geld
SE BEALISER , v. pr.
of geldswaarde. voorleggen
Verwezenlijkt worden. --- ]let part. passé is ook
adj.: Projet r-, verwezenlijkt, volvoerd plan D. -- Réalisnne, nn. [Phil.] 1f7erkelijkheidsleer f.
(die aan de dingen buiten ons een werkelijk wezen,
onafhankelijk van onze voorstelling, toeschrijft; in
tegenstelling met idealisanus), r e a 1 i s m u s n. —
Soms z. v. a. RÉAI,ITE. -- Réalite, in. Aan
dier leer, r e a l i s t in.; -- (in de middel -hanger
wijsgeer, die (Ie algemeene be--euwn)schol
grippen der dingen voor iets reëels of werkeljks
éahield, (in tegenstelling met nominaliste). —
lité, f. Wezenlijkheid, werkelijkheid, zakelijkheid,
wezenlik
bestaande
ding,
het ware wezen van een
zaak, realiteit f. La r- dun payement, de
werkelijke of dadelijke uitvoering eeneg betaling.
-

. ---

Prendre I'orbre pour Ia r-, de schaduw voor 't

wezen houden. -- EN RÉALITÉ , loc. adv. Wezenlijk, werkelijk, in waarheid: Ii est heureux en
apparence, mals it ne test pas en r - .
Réallonger, V. a. Op nieuw langer maken.
Réapparitl.on, f. Wederverschijning f. (b. V.
van eene koorts; van eene ster) .
Réappel, ni. [Prat.] Tweede appel of beroep,
tegen-appel ii. ----- Réappelant, m. Indiener van
een tweede appel. — Réappeler, v. a. Ten tweede
male appelleren.
Réapposer, v. a. Weder opdrukken of aan
zegels). _ _ Réapposition, f. We--hectn(d
deraanhechting f.

Réappréciation, f. [Admin.] Herschatting f.
— : éappr eiex, v. a. 1ierschatten, a ndermaal

waarderen.

Réargenter, V. a. Op nieuw verzilveren.
Réarmement, m. [Mar .] .Nieuwe wapening f .
— Uéarrner, V. a. Op nieuw wapenen (een schip).
éaspirer, V. a. Op nieuw inademen.
Reasservir, v. a. Op nieuw dienstbaar ma-

hen of onderwerpen.
.éassignation, f. [Jur.] Nieuwe of tweede
dagvaarding, herdaging. --[Corn.] Tweede assig-

RJASSIGNER

REBOTJRS.

-

natie of aanwijzing f. - Réassigner, V. a. 1
Andermaal dagvaarden. - Eene tweede aanwij- i1
z ing doen.
Réassurance, f. [Admin.] Nieuwe, herhaalde
assurantie of verzékering; - tegen-assurantie f.
- Réassurer, v. a. Op nieuw assuréren of
verzekeren. (inspannen.
Réatteler, v. a. Op nieuw bespannen, weder
Réattraction, I. [Phys.] : R- é!ectrique, elektrische weder-aantrekking f.
Réatn (1H), (latin) [Prat 1: Etre in F-, in
staat van beschuldiging zijn.
Réavis, fri. Tweede advies of berigt ii.
Rebaigner (se), v. pr. Zich andermaal baden.
Rehailler, v. a. Op nieuw verpachten. (weleer ook) Ilerpeven, teruggeven: It- aux muets
Ia parole perdue, den stammen de verloren spraak
hergeven.
Rebâîller, v. a. Weder geeuwen.
Rebaiser, a. a. Weder kussen.
Rebaisser . V. 0. Weder neerlaten. -- SE REBAISSER, V. pr. Op nieuw bukken.
Rebander, v. a. Op nieuw verbinden, 't verband weder aanleggen. -- Weder spannen (een'
booçj, een schiet.qeweer). - [Mar.] Het over een'
anderen boeg wenden.
Itebaptisant, in. , e, f.,Rebaptisateur, m.
[H. eccl. ] Herdooper in., -doopster t. - Rebap'
tisation, f. Herdoop ilL; het herdoopen. - Re-

baptiser, v. a. Ilerdoopen.
Rbarbatif, ive, adj. Norsch, stuursch, terugstootend, zuurziend: Un air r-, een norsch gelaat. II est dune humeur v-lye, hij heeft eene
stuursche inborst.
Rebai-be, f., Z. V. a. EBARBURE.
Itebardernent, iii. [fort.] Liet inkorten van
een tuinbed. - Rebarder, v. a. Een tuinbed
inkorten, het korter en smaller maken. t [Mus.]
Het slotvers of referein nog eens zingen. - [Cuis.j
Andermaal lardéren of spekken.
Rebat, m. [Fauc.] Het andermaal oplaten van
den valk. - - [Toon.] liet nogmaals aanslaan
der hoepels.
Rebater, V. a. Weder zadelen, (een' ezel).
Rebàtii, v. a. Herbouwen, weder opbouwen.
Rebattage, m. [Agric.] Herhaalde dorsching f. I
- [Artill.] Het versmeden der kogels. - Rebat
tement, m. [Mus.] Het dikwijls herhalen derzelfde
toonen. - [Bias.] Heraldieke onderverdeeling, naam
der stukken, die gevormd worden door meer dan 4 1
deell(jnen te bézigen (ook séances en sëantes part!- I
lions geheeten). - Rehattoir, m., Z. DOLEAU. Rebattie, v. a. Weder, nog eens slaan of kloppen. H- un enfant, an habit, een kind op nieuw
slaag geven, een' rok nog eens uitkloppen. [Chas.] I
It- ses Yams, denzelfden weg bij herhaling afloopen.
- [Tech.] It- (Repiquer) la meule, den molen- I
steen op nieuw billen. - 11- nfl tonneau, de hoepels van een vat nog eens aanslaan. - R- des houlets ronds, kogels oversmeden. - [Jeu] R- les
cartes, de kaarten nog eens doorschudden. - (fi g.
et fam.) Nutteloos herhalen, herzeggen, herkaauwen: Ii rehat souvent la même chose, hij verhaalt
dikwijls dezelfde zaak. Ii ne fait que r-, hij zingt
altoos hetzelfde liedje. Faut -il vous le r- aux oreil les cent lois? moet men u dat honderdmaal herhalen? - Rebattu, e, adj. (en part. passe van
rebattre): Habit r-, nogmaals uitgeklopte rok m.
- Conte r-, afgezaagd vertelsel II. - J'ai I'esprit
r- (of Je suis r-) de ses plaintes, ik ben zijne herhaalde klaglen woede.
-

Rebauder, v. n. [Mar.] , z. V. a. VIlER DE BORD.
t Rebaudi e, adj. Vrolijk, blijde. - Re
bandir, v. a. [Chas.] Streden, liefkozen (de handen). -- Als v. n. Les chiens rehaudissent, de

honden strekken den staart regt uit (wanneer zij
iets bijzonders gewaar worden).
Rebee, m. [Anc. mus.] Driesnarige viool t.
(fans.) Visage de ij-, apengezigt, wonderlijk, leeljk
gezigt D.
Rebelie, adj. Oproerig, muitziek; weêrspannig,
weerbarstig. Sujet r-, oproerig onderdaan m. Esprit r-, snuitzieke, weerbarstige geest; ook, gevallen
engel, dcwnon m. Un Ills r- aux volontis ie son
père, een zoon, die zich tegen 's vaders wil verzet.
- Femme, Beauté r- , voor de liefde ongevoelige
vrouw, schoonheid t. (fig.) Fièvre r-, hardnekkige koorts t. Un sujet r- a Ia poésie, een onder-
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werp, dat zich snoeijeljk in dichtmaat laat behandelen. Metal r-, moeijeljk te smeden metaal fl
Mine r-, ?noeijelijk te smelten erts m. - REBELLE, 111.
Oproermaker, oproerling, muiter, r e b é 1 m.; weirspannige, weirbarstige m. en t. Punir les r-s,
de oproerlingen, de wairspannigen straffen. - SE
REBELLER, B. pr. Aan 't muiten slaan, oproerig
worden, muiten, opstaan, zich met geweld tegen 't
wettig gezag verzetten, r e b e 1 1 é r e n. Ces vOles
se soot rebellées, deze steden zijn oproerig geworden. -- (fig.) Les passions se rePellent contre la
raison, de hartstogten luisteren niet naar (verzetten
zich tegen) de rede. - Rebellion, 1. Oproer ii.,
muiterij f., gewelddadig verzet n., opstand m.,
r e b e 11 í e f. Dompter Ia r-, het oproer dempen,
bedwingen. - [Jur.] Faire r- a la justice, zich
tegen de voltrekking van regterljke bevelen verzetten, feitelijk wederspannig tegen 't geregt zijn.
R- armle, gewapende wederstanci m. - Rebellionnaire, in. [Jur.] Weerspannige m.
Rebénir, v. a. Op nieuw inwijden.
Rebéquer (Se), v. pr. (fam.) Tegenka kelen,
tegenpra ten, tegenke/fen: Il s'est rebéqué contie
son maître, hij heeft zijnen meester tegengesproken.
- (absol. als v. a.) Vous osez r-? durft gij tegenkeffen?
Rebiffer, v. a. et n., SE REBIFFER, v.pr. (weleer) Optrekken, ophalen: R- le nez P qn., den
neus tegen iemand ophalen. - (pop.) Werspannig
n, niet willen.
zij

(den grond.

Rebinage, fl1. [Agric.] Derde omwerking van
Reblanehir, v. a. Overwitten (een' muur
enz.); - nog eens bleeken (het linnen enz.). REBLANCHIR, V. n. Weder wit worden. - SE REBLAN
CHIP., V. pr. Schoon linnen aandoen. - Reblan
cbissage,m. Het overwitten; het nogmaals bleeken.
Rebtaiidir, B. B. [Féod.] Ootmoedig verzoeken de oorzaak van een gedaan arrest op goederen
te mogen weten. - Weleer ook als v. a. voor:
Vleijen, flikflooijen.
-

Rèble, t., z, v. a. GIIATERON.
Reboi, m. [Hort.] Soort van appel ta.
Reboire, V. 0. Weder drinken. - [Bras.] Het

mout bevochtigen.

Rebondi, e, adj. (fain.) Dik, rond en vol;
kwabbig. Jones r-es, dikke, ronde en volle wangen t. p1. Sein r-, volle, opgezette boezem m.
Rebondir, v. n. Terugstuiten, terugspringen:
Une balie qui rebondit, een bal, die terugstuit. Rebondissant, e, adj. Terugstuitend: Les bal-

les élastiques sont très-r-es. - [Méd.] , z. v. a.
DICROTE. - Rebondissernent, m. Werstuit,

terugstuit, het terugepringen.

Rebord, m. Verheven rand; kant, zoom m.
Les cabarets out des r-s, de theebladen hebben opstaande ronden. Les r-s d'un qua!, dun pont, de
kanten of ronden van eene kaal, brug. - Le r

dune cheminde, de uitstekende rand van eenen

schoorsteen. - [Bot.] Rand om een blad, overslaande rand van verschillende bloemen der planten. - Opslag, omslag, kraag m. Le r- dun manteau, de kraag van eenen mantel. - [Mar ] , z. v. a.
RIBORD, RUBOBD. - Reborder, v. a. Op nieuw
omboorden, omzoomen, omranden. - [Mar.] , z. v. a.

RABORDER.

Rebotter, v. a. Weder van laarzen voorzien.
- [Agric.] Op nieuw enten. - SE REBOTTER, V.
pr. Zijne laarzen andermaal aantrekken.

Rebouchage, Rebouchernent, m. [Tech.]

Het corder toe- of digtstoppen (b. v. met stopverw);
het op nieuw kurken (van flesschen). - Reboneher, V. a. Op nieuw toestoppen (een gat, eene
flesch, enz.). - SE REBOUCHER, V. pr. Weder digt
gaan of verstopt raken. - Zich ombuigen of omleggen: L'épée se reboucha contra sa cuirasse, de
degen boog tegen zijn harnas om.
Rebouil, in. [Tech.]Inde kalk afgebeten wol t.
Rebonillir, v. a. Op koken, op nieuw koken.
fl.ebouiser, V. a. [Chap.] Schoonmaken, weder
opmaken (een' hoed). - (pop.) Listig beet hebben;
-. den mantel uitvegen, doorhalen.

Rebourgeonner, V. n. Op nieuw uitbotten

of uitepruilen.

Rebotrs, m. Verkeerde kant m., ommezijde,
keerzijde, averegtsche zijde f.: Ii faut prenclre Ie r

de cette éto ffe, men moet den verkeerden kant van
deze stof nemen. - (fig. ei fam.) Tegendeel, omgekeerde, tegengestelde n. Cast tout Ie r- de ce qu'il
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'fit. 't is juist het omgekeerde, tegendeel van 't geen
hij zegt. — a REBOURS, AU REBOURS, loe. adv.

Verkeerd, averegts; geheel anders; tegen den draad
of de vleug. it fait tout a r-, )gij doet alles ver
Epousseter du drag i r-, laken tegen den-kerd.
draad uitborstelen. -- Ecrire a r-, van de regternaar de linkerhand schrijven. -- Somtijds ook als
toe. prép.: A r- du bon sens, strijdig met het gezond verstand. ---- REBOURS. E. adj. (weinig in gebrui/s, inz. in 't vrouwelijk) Onhandelbaar, dwars,
eigenzinnig. --- [Man.] Clieval r-, onhandelbaar
paard n. — [Tech.] Bois r-, stug, dwarsvezelig,
moeijeljjk te bewerken hout n.
. ebousse, f. [Mar.] Drevelbout, drijfbout,
stempelbout rya.
.ebouter, V. a. [Teals.] De kaardtanden inzetten. -- (pop.) Een gebroken been weder zetten.

-- Rebo átear, m., -eimse, f., z. V. a. RE5OUEUR.
eboutonner, v. a. Weder toe4knooppen.
Rebras, ni., weleer z. v. a. REWORD, REPLI. --[Tech.] Arrirn.,stuls D. van een handschoen. -- (fig. el
pop.) Entendernent aa double r-, asiep verstand n.

Catholique à double r-, een fijn, stipt katholi)k.
Rebrasentent, rn. [Tech.] Herhaalde wel
-- flebraser, V. n. Op nieuw wellen. -lïngf.
t Rebvassev, v. a. Opslaan (mouwen, randen). --- .Rebrasse, e, adj. (en part. passé)
[Bias.) Opgeslagen, met opslagen (van kleederen;
--- van hoofddeksels zegt uien rebroussé).
elbrleker, V. a. [Anc. Gout.] _E.;ene uitspraak

van getuigen rog eenmaal voorlezen.
Relnider, v. a. Weder optoornen (een paard).
Rebroeher, v. a. Weder innaa(,)en (een boek).
f tebroder, v. a. Overborduren.
..ebronitler, v. a. [Veder ondereen mengen,

op nieuw in de war brengen-. — [Bras.] Het mout
omzetten. .-- SE RESROUILLER, v. pr. [Veder in
de war raken.
Ile brousse, f., z. v. a. REBROUSSOI S. — ebrou ssé, e, adj. (en part. passé van rebrousser):
Poli r-, tegen de vleug opgestreken, of ook wel gegroeid, haar n. -- Rebvoussement, in. liet
strijken, borstelen, kammen teen de vleug. --[Math.] kVederkeering, ombuiging eener kromme
lijn naar de tegengestelde zijde. --- R ebrousser,
v. a. Tegen de vleug of de natuurlijke 7igting borstelen, kammen of strijken. ---- (fig.) R- viervin, of
enkel R-, plotseling terugkeeren. ---- Les riviéres
rebrousseront contra (of vers) leur source, avant
que..., eer zullen de rivieren naar hare bron terugstroomen, eer... -- Rebvonnsse-poil (a),
lee. ado.. z, v. a. a CONTIIE-FOIL (ook /1g.) ---Re roussett.e, f., Rebroussoir, m., [Tech.]

Droogscheerders kam. ons 't haar op te ,halen-, opstrijkkarn in ., opstrijkjjzer nn.
Rebroyer, v. a. Nog eens fijn. wr een, overwrijven (verwen enz.)
,ebriller, v. a. Andermaal branden. --- [Tech.]
Nog eens overhalen (brandewijn).
,ebruuir, V. n,. Op nieuw bruinéren, pol(isten
of glad maken.
ebuffsde, f. (fain.) vorsche, spijtige bejégening f.; norsche, beleedigende afwijzing f.; ruw,
honend antwoord n.
Rébus, m. (pr. -_--liuce) Teeken- of /lguurraadsel a., woordspeling f. in afbeeldingen, soort van
beeldschrift n., dat ontraadseld moet worden, r eI; u, s rui. (Een der eenvoudigste van die soort is 't
bekende G a.: j'ai grand appétit.) -- (bij uitbreidding) .Dubbelzinnig woord is., toespeling f. -- (fig )
La/fe grap of woordspeling f., z. v. a. CALEMBOURG.
— Parier r-, z. PARLER (op 't einde).
Rebut, m. Afwijzing f., weigerend antwoord n.
-- Uilschot n., slecht gedeelte van iets; wrak goed n.,
slechte, bedorven waar f. (marchandises de r-). Pap ier, Feuilles cie r-, onbruikbaar papier n., onbruikbare bladeren n. pl. @ et.tre une lettre an r-, een'
brief onder 't scheurpapier werpen. Bois de r-, afgekeurd, •uitgeschoten hout n. — (fly.) C'est Ie r- du
genre humain, hij is 't uitvaagsel van 't rn.enschilom. — R ebataut, e, adj. .l j sch=.rikkend, verdrietig, afkeerwekkend, ontmoedigend: Etude r-e,
verdrietige, lustbenernende studie f. — Terugstootend. norsch, stuurscb, sp tig: Homme r-, terugstootend man. Mine r-e, Air r-, Phvsionornie r-e,
norsch, spijtig gelaat uitzigt n. — t Rebate, f.,
au GUIMIBARDE. — Rehuter, v. a. Met hardheid
afwijzen, norsch, ruw bejégenen, voor 't hoofd
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stooten; afschrikken, ontmoedigen, den moed of
lust benemen: On Ie rebufa b la porte, azen wees
hem norsch aan de deur af. Rico ne lui plait, it
mebute tout, niets behaagt hein, hij wijst alles
stuu'rsch af > verwerpt alles. — Sa ianièi'e d'agir
rebute bus ceux qui out affaire a lui, zijne manier van• handelen stuit allen tei°en de borst, die
niet hem wat te doen hebben. — Le travail rye Ie
rebuta point, het werk schrikte hem niet af. —
(absol.) II a une mine qui rebate, hij heeft een
norsch, terugstootend gelaat. — [Man.] R- un cheval, een paard halsstarrig, schrikachtig maken. —
Uitschieten, verwerpen, afkeuren: De 51) louis ii
er) rebuta dix qui étaient légers, van 50 buizen
schoot hij er 10 uit, (iie te ligt waren. — SE REBUTER, v. pr. 1lenen weder- of tegenzin krijgen; af
geschrikt worden. I1 se rebute du monde. hij krijgt
eenera tegenzin in de wereld. — fl ne faut pas se
r- si aisém ent, men moet niet zoo ligt afgeschrikt
worden. -- Het part. passé is ook adj.: Homme r-,
voor 't hoofd gestooten, norsch afgewezen, ontmoedigd graan. — Etre r- do travail, de la guerre. den
arbeid, den oorlog woede zijn. --- [Fauc.) Oiseau
r•-, ontmoedigde volle rei
ebuttage, tn. [Tech.] Het terugslaan van
de vlam uit de deur des kalkovens.
.ecaeher, v. a,. Op nieuw verbergen. -- SE
RECACHER, C. a. Weder wegschuilen, zich weder.
verbergen. (toelakken,
. eeae eter, v. a. Op nieuw verzegelen of
Réealeitrcnt, e, adj. T 7ederspar nies, koppig,
tegenstribbelend, stug: Caractère r-, weirspanniq
karakter n. fl est _€- a tout ce qu'on lui dit, hp
verzet zich tegen al wat men hem zegt. ---- Ook als
subst.: tl. y a, parami eux quelquesr-s, er zin onder
hen Benige tegenstribbelaars. — R éeafritrer, v. n.
Achteruit slaan, (ruer). — ), (fig, et fans.) Tegen
-stribeln,w va.
eealer, V. a. [Men.] Voegen, glad schaven
niet de reesc)saaf glad maken; — overschaven. —
(pop.), z. V. a. P.E_NIBARRER. — (absol.) Varlope b
r-, of - ,eee oir, m. Zoetschaaf f., schaaf met
dubbelen beisel om zoet of zeer glad te schaven.
. - éeamer, V. a.., weleer z. v. a. LaioDEe. --R.- un brocarf, eene gouden, zilveren of zijden stof
nog raker borduren, nog wat opstikken.
RéeapiIulater, in. herheler, r e c a p i, t u1 a n t rei. — éeal)itulatif, ive, adj. Tot leerhaling dienstig. -- éeapitulation, f. Korte
herhaling van den hoofdinhoud, inz. aan 't slot
cener rede, r e c a p i to i á t i e f. — Réea itnIer, v. a. Kort en zakelijk herhalen, het gesprokene of geschrevene beknopt zamenvatten, r e c ap i tu i ire n. -- Iet part. passé es ook adj.: Discours
r-, kortelijk zaamgevatte herhaling f. eener cede.
Recarboniser, v. a. [Tech.] De verloren
koolstof (aan 't ijzer of staal) wedergeven.
,eea der, v. a. [Tech.] Op nieuw kaarden.
eearreler, v. a. [Tech.] Op nieuw met tegels
bevloeren. — Laarzen. of schoenen verzolen ,
Reeassev, v. a. Op nieuw breken. -- [A.gric.J
Een bouwland na den oogst ojnwerken, andermaal
beploegen, opscheuren. -- [Teals.] De geweekte en
toi zeemleder bestemde huiden met de klots stampen of donrwalken, one ze de nood/ge lenigheid, te
Beven. — eeassis, m.. [Agric.] Na alen oogst
seeder optresch.eurd of meegewerkt land.
eeeder, V. a. Weder afstaan, teruggeven wat
iemand had afgestaan; — voor geld het gekochte
weder aan een ander afslaan.
Reeel of R eeélé, in. [Jur.] Het helen, verhelen of verbergen van gestolen voorwerpen, verheling f.: Le coupable de revel est punt comme corn.puce, de heler wordt als medeplu tige gestraft. -ReeéiP, e, adj. (en part. passé van reveler):
Objet r-, verheeld voorwerp n. -- Rechte ment, in. [Jr) Verberging, verheling, bedriegel jke achterhouding van voorwerpen, die tot eene
erfenis of goederengemeenschap behooren. It- dun
accusé, beet verbergen van een' schuldige (om hem
aan den regterlijken aren te onttrekken) . 11- de
grossesse, verberg/eeg. verzwijging der zwangerheid.
-- Recéter, v. a. Helen, verhelen, bewaren en
verbergen wat men weet gestolen te zijn: R- des
objets dirohés, gestolen voorwerpen verhelen. -Verhelen, achterhouden, verbergen, verzwijgen: 11
a recélé des effets considerables de la succession, /efj heeft belangrijke goederen van de nalaten-
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schap verheimelijkt of achtergehouden. --- R- un
voleur, un rneurtrier, eenen dief, moordenaar verbergen. — (fig.) Bevatten, inhouden, in zich sluiten: La terre, La mer recéle de grands trésors
dans son sein, de aarde, de zee bevat in haren
schoot groote schatten. — RECELER, V. n. [Chas.]
Le eenf recèle, liet hert kont niet uit zijn letter.
— SE JIECELEFI, V. pr. Verheeld worden. — Zich
verbergen. — fl eeéleizr, m., -e se, f. Heler m.,
heelster f. (Loc. prov.) Si! n'y avait point de r-s,
it n y aurait point de voleurs, zonder helers,
geen stelers.
.éeeauanent, adv. Onlangs, sedert korten tijd,
weinig tijds geleden: Cela est arrivé r-, dat is onlangs, pas gebeurd. -- Réeenee, f. 4 Didact.]
Verschheid f. (van een voorval).
Recense, f. [Tech.] Tweede controle f. op de
goud- en zilverwerken (bij verandering, 'van 't
keurmerk).
R ecensé, e, adj. (en part. passé van reeenser): Population r-e, +stelde bevolkar.q f. — Compte r-, nog eens nageziene, g e v e r i f i Ë e r d e rekening I. — R ecensernent, m. Telling, zamen telling, optelling f.: R- de Ia population, volkstelting. Procéder au r- des voix, tot de telling, opnerr i ,;ig der (uitgebragte) stemmen overgaan. Le rdes sommes revues, de zamentelling der ontvangene sointnen. --- [Corn.] Herhaald onderzoek n., ver
koopwaren.- [Ann. jur.]-nieuwdbzgtf.van
.liet hooren der opgeroepen, getuigen. — Jt eeenser, V. a. Eerie tellinrg, inz. eerie volksteliing doen.
- la population dun royaume, de volkstelling van
een koningri k doen. — .Nazien, onderzoeken, nog
eens doorzien: R- des comptes, des marchandises.
— Op nieuw de pond- en zilverwerken aan de
controle onderwerpen, als het keurmerk veranderd
w(lydt. -- R ecension , f. uitkomst F. eennee
volkstelling.
R eerst, e, adj. Verse/c, nieuw, pas of onlangs
gebeurd: (zette nouvelle est encore r-e, deze tijding
is nog nieuw.o. Pixie r-e, verse/ce, pas toegebragte
avond f. Crime tout anent, pas gepleegde misdaad f. — Avoir la mémoire r -e de qe., -iets nog
verscla in zijn geheugen hebben. La rnémolre en est
encore r-e, de zaak ligt nog verscic. in 't geheugen.
Reeepage, in. liet afkappen van al de wijn
afhouwen van 't hout, ook van-gardnke;st
paalwerk, tot aan den voet, tot aan den grond of
tot aan 't water. — R eceper, v. a. Een' wijnpaard al zi)ne ranken ontnemen; -- een' boom of
heester, een kreupelbosch, paalwerk bij den grond of
't water afzagen. — [Mar. I R- one murailte, den
opstand van een' muur neêrwerpen.
éeépissé, m. Ontvangbewijs , bew jsschri ft
van ontvangene waren, papieren, e -onz., recepis n.
éeeptaele, ru. (dikwijls in ongunn,stiqen zin)
T%erza'melplaats, vergaárplaats f. van verschillende
dingen uit onderscheidene plaatsen, vergaarbak in.

er zal morgen receptie bij de koningin wezen. —
..4anneming, toelating, opneming, opname, b. V. tot
lid van een genootschap, instelling f. (installatie)
tot oenig ambt. J'étais présent au jour de sa r-,
ik was tegenwoordig op Glen dag van zone aanneming, receptie of tnstaltéring. — [Féod.] R- en
foi et horrmmage, toelating tot den leenseed.
R éceptivité f. [ Didact. ] Ontvankelijkheid,
vatbaarheid om iets aan of op te nemen, r e e e ptiviteit f.
Reeereler, v. a. [Tech.] Nieuwe hoepels een leggen. — -let part. passé is ook adj.: Tonneau
recerclé , op nieuw omhoepeld vat n. — [Bias.]
Croix r-e, krulkruis n., ankerkruis, welks armen
als spiralen omgebogen zijn. Miroir r- , omlijste
spiegel m.

C'est le r- de toutes les ordures, de toutes lei
immondices de la wille, de la maison, dat is de
verzamelplaats van al de onreinheden der stad, van
het thuis. La men est ie r- de tortes les eaux, de
zee is de verzamelplaats van alle wateren, in de
zee vloeien alle wateren zamen. --- On a normé
les villes le r- de la misère huinalrne, men heeft

de steden den vergaarbak van al de menscleeli,7 ke
ellende genoemd. — [ Bot. j i'rucbtbode ra, mi.,
zaadhulsel ni., z. v. a. PLACENTA. — .éeeptaeulale e, adj. [Bot.] Op der, vrucleibodem zittend.
— .éeepteur, m. ['pech.] Ontvanger, ontvangbak in. (van overvloedig water). -.- Krac.htsontvanrser, dat gedeelte ee-ver macFeiïie, waarop onmiddellijk de bewerende kracht werkt. r e c e p,t e u r m.
eeeptibil.lté, f., liever q ECEPTIVCTE. — éeeptiee, a(lj. [Anns:. jur.] Voorbehouden, teer zijde
gelegd. — éeeptiL, ive, adj. [Méd.] Ontvankeli7k, vatbaar voor 't ontvangen van indrukken.
éeeplion , f. . Het ontvangen; ontvangst f.
La r- `I.e la souse, de ontvangst von tenen brief.
Je ;vors payerai après la r- des rr arcicandises, ik
zal u betalen na den ontvvarrg der koopwaren. —
Ontvangst f., onthaal ni., wijze van ontvangen, rec é p t i e t. Faire unie bonne r- h qn., iemand goed
onthalen. On fit une r- m agnifique aux anihassadeters, men ontving de afgezanten op eene prachtige wijze. -- liet ontvangen van eene menigte bezoeken te gelijk, gepaard met zélkere plegtigheid,
recept ie f.: 11 y auura demain r- eliez la reine,
,

.

eeès, DL, z. nECEz.

Recette, f. Ontvang in., ontvangst f., datgene,
wat ontvangen wordt: La r- et In dépense, la mise
et la r-, de ontvangst en uitgaaf, de uitgaaf en
de ontvangst. Passez, Mettez eega en r-, breng,
boek dat in ontvang. — Forcer en r-, de ontvangst
te hoog aanrekenen , in ontvangst bezwaren. -(Loc. prone.) Je tien fa is ni mise iei r-, ik vraag
niet daarna, ik bekreun mij daarom niet. --Ambt n.
van eenen ontvanger: I1 a ete commis of employé
b ia r- de nette vilie, men heeft hem de ontvangersplaats van deze stad opgedragen, hij is tot ontvanger aangesteld. — .,kantoor n., waar men de
belastingpenningen ontvangt: Porten eet argent ie
in r-, breng dit geld naar 't belastingkantoor. -^[ il.,Mar.] Ontvangst, keuring f., het keuren:
Faire la r- du lois, des boulets, hout, kogels ontvangen en, keuren: Bois de r-, goedgekeurd hout H.
-- Zaneenstel van zékere geneesmiddelen of bereidingen voor huiselijk gebruik; voorschrift, dat die
bereiding leert, recept n. Bonne, r- pour la iièvre, goed middel tegen de koorts. Donnez moi la
r- de ce reniède, in r- pour conserver des fruits,
geef snij 't recept van dit middel, 't recept een
fruit in te maken. -- (fig.) Avoir une excellente
r- pour se faire des amis, een uitmuntend middel,
eene voortreffelijke manier hebben om zich vrien:

den te maken. — [Tech. ] , z. ItECEVOIR. — . e eettier, m. (dénigr.) .Bezitter van zekere recepten
of middelen tegen somenige kwalen.
eeevabilité, t. [Prat.] Ontvankelijkheid f.

— fleecyable, adj. Aannemelijk, ontvangbaar:

Marchandises tbonnes et r-s, goede en aannemelijke
waren f.pl. Oifre non r-, niet aannemelijk aanbod n.
— [Prat.] Ontvankelijk: 11 a été déciaré non rdans sa demande, hij is in zijnen eisch onontvanTkelsk verklaard.
R eeeveur, u.1., -eese, f. Ontvanger in., ontvangster f. It- des contributions, ontvanger der be-

tastingen. R-euse des billets dans un thétrtre, ontvangster der briefjes aan een' schouwburg. -- Rd'une terre, ontvanger oer -i-nkoneeten van een landgoed. — [ H. ecci.] - des hétes, august finer neonnik, die de vreemdelingen ontvangt. -- RECEVELTSE, f. Onlvangersvrouw f.

R eeevoir, v. a. Ontvangen (zoowel liet ver-

schucdigde als het niet - verschuldigde), krijgen, bekomen. - ure cadeau, des étrennes, tin legs, een geschenk, een nieuwejaarsgeschenk, een legaat ontvangen- of krijgen. R- un pavement, une indeinnité, une réconipennse, eerie betaling, eene schadeloos
Bene belooning ontvangen. of bekomen. -----steling,

a- des viv-res, des renforts, du secours, levens
versterkingen., hulp ontvangen. - uue-mideln,
lettre, un paquet, tr -ne nouvelle, an ordre, eenen
brief, een pakje, eene tijding, eene order ontvangen.
.-- (met een persoonsnaam tot voorwerp) R- des
arms, ure coiirrier, an messages, vrienden, een'
koerier, een' bode ontvangen of krijgen. --- Plus
Vous av ez recu de Dieu, plus it attend de voos,
hoe uwer gij van God ontvangen leebt, des te geer
verwacht Hij van u. Chaque animal a rec i des
moy ens rle défense, ieder dier heeft verdedigingsmiddelen ontvangen. -- R- des bietefaits, de buns
apis, un bon aecueil, des consolations, des ioeanges. weldaden , goeden raad , een goed onthaal,

troost, lof o,atvangen. -- (Jig.)11- Ie i,)atonn de marëchal, le chapeau de cardinal, den maarschalksstaf, den kardinaalshoed ontvangen, tot maarschalk,
tot kardinaal verheven worden. — R- un soufflet,
tin coup de going, un coup de pied, een' klap,
een-' vrreistslag, een' schop kragen,. -.- R- ui] coup
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d'tpe, des coups de baton, on seau d'eau sur Ia huis opnemen, herbergen, eene schuilplaats verleetête, een degensteek, stokslagen, een' emmer water nen: Ella recut chez alle une familie d'émigrés,
op 't hoofd krijgen. R- one insulte, des reprodhes, zij nam eene familie van uitgewekenen in haar
des humiliations, eene beleediging, verwijtingen, huis op. - Ontvangen, in een ambt of waardigvernederingen ontvangen, onderg aan. - ii- an heid enz. met zekere plegtigheid opnemen of insteloom, une dénornination, een' naam krijgen, door len: Se faire r- avocat, zich als advokaat doen opeen' bijzonderen naam aangeduid worden. - R- Ia nemen, installtren. On recut cat officier a Ia
vie, l'existence, Ie jour, liet leven, 't bestaan, liet tête das troupes, die officier werd cao de spits der
daglicht ontvangen. R naissance, geboren worden. troepen in zijn' rang opgenomen, bevestigd. II vient
R- une bonne, une mauvaise éducation, de bons, d'être recu maître, hij is kortelings als meester
de mauvais exemples, eene goede, slechte opvoe- toegelaten, opgenomen. - Ontvangen, zich onderding, goede, kwade voorbeelden krijgen. - R- le werpen aan, aannemen, erkennen: lit- Ia lol da
baptêine, l'absolution , l'extrême onction , den doop, vainquaur, de wet des overwinnaars aannemen,
de absolutie , het laatste oliesel ontvangen. ii- les zich aan de wet des overwinnaars onderwerpen.
ordres, de priesterwijding ontvangen. Ontvan- 11- Ia bi, las ordres de qn., iemands oppermagt
gen, ontleenen, trekken, doen komen van: La lune erkennen, zich aan zijn' wil, zijne bevelen onderrecoiL sa lumière da solell, de maan krijgt, ont werpen. - Ontvangen, halen, vernemen: Je vianleent haar tic/it van de zon. Les marchandises drai r- vos ordres avant da partir, ik zal vóór
qu'on recoit de ce pays, de waren, die men uit dat mijne afreis uwe bevelen komen vernemen. - SE
land krgt, trekt. - Ontvangen, aan-, opnemen, RECEVOIR, V. pr. Ontvangen, aangenomen worden.
in zich opnemen; vatbaar zijn voor; bevatten, omBECEVOIII. M. [Tech.] Zuiverketel m. (voor het
vatten: Le miioir recoil les images des objets, de salpeter in de kruidfabrjken).
spiegel ontvangt (neemt op) de beelden der voorReeez of Reeès, m. (pr. ---cd) [Hist.J Oorkonwerpen. La matidre recoit toutes sortes de formes, de t. van een besluit des rjksdags in Duitschland;
de stof neemt a1Ierleivormen aan. Mes yeux obscur rjksdagsbesluit n. R- cIa Ia députation da l'Empidis ne recevaient que des images confuses, mijne
re, rjksdagsbesluit van 25 febr. 1803, waarbij de
benevelde oogen namen niet dan verwarde beelden geestelijke Staten van Duitschland geseculariseerd
op. - (lig.) L'homme est prompt is r- limpres- of aan wereldlijke vorsten gegeven werden.
sian des vices, de niensch neemt spoedig den inRéchafauder, v. a. Ten tweeden maal een'
druk der ondeugden aan. -- Cette proposition ne steiger of stellaadje opslaan.
recoit point de difficultés, dat voorstel lijdt geene
Récharnpir, v. a. [Dor.] Den verguldgrond,
zedarigheid, is niet vatbaar voor, niet onderhevig waar die gebrekkig is, niet loodwit verhelpen. aan zwarigheden. - Un port qui recoit un grand [Paint.] De voorwerpen doen vooruit komen of van
nomhie de ljâtiments, eene haven, die veel schepen den grond losmaken.
opneemt, kan bevatten. line gouttière qui reçoit
Rechange, in. : Pièce de r-, voorraadstuk n.
(om een ontbrekend of gebrekkig stuk te vervantoutes les eaux dun toit, eene goot, die al het water van een daft opneemt, ontvangt. - Opvangen: gen). - [Mar.] Waarloos stuk, verwisselstuk n.
11- qu. (qui va tönTher) dans ses bras, iemand (die Appareils da r-, waarlooze behoeften f. p1. Mâts,
dreigt le vallen) in zijne armen opvangen. 11- dans Cordages, Poulies- Voiles de r-, waarloos rondun vase Ie sang qui coule dune saignée, het bloed hout, touwwerk cm., waarlooze blokken, zeilen n.
hij eene aderlating opvangen. R- une tulle dans sa p1. Avons-nous cela da r-? hebben we dat in voormain, dans son chapeau, eenen bal in zijne hand, raad, in reserve? It- neuf complet, volledig stel n.
in zijnen hoed opvangen. - ( fig.) R- les derniers kleederen in voorraad. - [Luth.] Corps de r-,
soupirs de qn., iemand in zftn doodsuur bijstaan, aanzetstukken, wisselstukken ij. p1. (voor zekere
zijn jongsten snik opvangen. - Ontvangen, aan- blaas-instrumenten). - [Com.] Herwissel, keernemen; zich laten welgevallen, goedkeuren: II recoit wissel, retour-wissel, m' i c a m b i a m. --Reehantout ce qu'on lui donne, hij neemt alles aan, wat ger, v. a. Nogmaals veranderen, weder verwissemen hem geeft. - (absol.) 11 vaut mieux donner len of ruilen: II- dhabits, op nieuw andere klee
que de recevoir, 't is beter te geven dan te onlvankleederen-dernatk;zichwdern
pen. ii- Ja parole, Ia promesse de qn., iemands aanschaffen. ---,41s v. mm.: II rechange davis ii tout
woord, belofte aannemen. It- de l'argent en démoment, hij verandert ieder oogenblik weder van
pot, geld ter bewaring ontvangen, aannemen. It- gevoelen.
alle confidence, an secret, eene vertrouwelijke meReehanter, v. a. Nog eens zingen. - (fam.)
dedeeling, een geheim ontvangen. 11- les oltres, Ia Dikwijls hetzelfde herhalen.
proposition, les excuses de qn., iemands aanbieRéchapper, a. n. Ontkomen (aan een groot
dingen, voorstel, verontschuldigingen aannemen, gevaar, aan een doodsgevaar), er door- of opko
goedkeuren. Bien, Mal r- une opinion, eene mee- men. Ii réchappera difficilement da catte maladie,
ning goed-, afkeuren. - Ontvangen, toelaten, op- hij zal moeijeljk van ,deze ziekte opkomen. - REnemen: R- qn. en grace, iemand in genade opne- CHAPPER, V. n. , SE RECHAPPER, F. pr. Andermaal
men. R- qn. nu nombre de ses amis, iemand on- ut de gevangenis ontsnappen, ontvlugten. - Het
der 't getal van zijne vrienden aannemen, opne- part. passé is ook adj. en subst.: Personna r-e de
men, toelaten. Après ce terme, on nest plus recu maladie, aan cane ziekte opgekomen persoon ni-ui demander les arrérages, na dien termijn wordt (pop.) Un r- de potence, een van de galg gedromen niet meer tot liet vragen van den achterstand pen kerel, een groote deugniet.
Reeharge, m. Herhaling f. van bevel; —nieuwe
toegelaten, gehoord. R- qn. it serment, iemand tot
den eed, tot de eedsaflegging toelaten. z. ook FIN. of tweede lading t. -- a LA RECHARGE, bc. adv.:
On la recu ft ses faits justiflcatifs, men heeft hem Venir li Ia r-, op nieuw met smeekingen aanvaltot het beivijzen zijner onschuld toegelaten. - Ont- len. 11 cit vanu a Ia r-, hij heeft zijn verzoek,
vangen, onthalen, verwelkomen: It- qn. cordiale- zijne bede herhaald. - EN RECHARGE, lot. adv.:
ment, a bras ouverts, froidemeni, iemand harte- Venir en r-, bekrachtigen, den indruk versterken.
lijk, niet open armen, koel ontvangen. Savoir r
Cette nouvelle vient, surviant en r- de Ia premid
son monde, zijne menschen, zijne gasten weten te re, dit nieuws bekrachtigt liet eerste. - Recharontvangen, te onthalen. Ii alla Je r- au has de gement, m. [Cam.] Herlading f.; het op nieuw
I'escalier, hij ging hem onder aan den trap ont- laden. Frais de t-, kosten in. p1. van leerlading. vangen, begroeten, verwelkomen. R- qn. dans ses Recharger , v. a. Op nieuw laden, herladen
bras, entre ses bras, iemand met eene omhelzing (een schip, een voertuig, een lastdier, een schietgeverwelkomen. - II- les ennemis a coups de canon, weer); - een' nieuwen aanval doen, r e c h a r g é
re n. - Bij herhaling gelasten of opdragen. den vijand met kanonschoten ontvangen, verwelkomen. - II la recu en brave, en homme de coeur, [Agric.] it- an champ, nogmaals aarde op een'
het
akker brengen. - [Char.] 11- an essiea, eene verhij heeft hein als een dapper man ontvangen,
hoofd geboden. - (pop.) it- qn. comme an chien, zwakte as versterken. - [Jar.] R- an prisonniar
comme an chien dans an quillier, iemand aller- par an nouval écrou, of absol. Recommander an
slechtst ontvangen, onthalen, iemand zeer kwalijk prisonniar) een' gevangene tot langere opsluiting
bejégenen.-- It- visite, Ja visite de qn., van iemand aanbevelen, verlangen, dat een gevangene, een geeen bezoek krijgen. 11- des visites, bezoeken krij- gijzelde nog langer opgesloten bljve. - SE RECIIARgen; bezoekers bij zich toelaten, bezoeken aannemen. GER, F. pr. Andermaal geladen worden. - Zijn'
- (absol.) Ella ne recoit pas aujourd'bui, zij ont- last weder opnemen.
Rechasser, v. a. Op nieuw jagen of wegjavangt heden geene bezoeken, - Ontvangen, in zijn
.
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gen, terugjagen, terugdrijven: It- un valet, een' zijn' stijl. -- [Mus.] Soort van voorspel, preluknecht op nieuw wegjagen. Rechassez un peu ces dium n., rantazie t. (op klavier or orgel).— [Tedh.]
vaches a la prairie, jaag die koeijen eens weder in Herstel l ing t., verhelping der gebrekkige plaatsen
de weide. On rechassa les ennemis au-delà du (aan een dak, straat, enz.).— Marchanclise, Livre
fleuve, men dreef de vijanden tot over de rivier de r-, koopwaar, die, boek, dat veel gezocht wordt,
terug. - (absol.) C'est un bols od jai chassé et goeden aftrek heeft. - Recherché, e, adj. (en
reclTiassé, in dit bosch heb ik dikwijls en veel ge- part. passé van rechercher): Ouvrage r-, gezocht
jaagct. - Reeliasseur, m. [Véner.] Tern gdrj - werk a. - Ne faites pas telle chose, vous en senez r-, doe dat niet, gij zoudt er voor vervolgd
ver m. van 't wild.
Réchaud, m. Komfoor n., vuurpan t. II- de worden. - On trouve dans ce livre des chases
bien r-es, men vindt in dit boek zeer uitgelezene,
cuivre, koperen komfoor. — [Teint.] Donner Ie pre
mier r- a une étoffe, eene stof door 't eerste warme zeldzame dingen. (Deze zin veroudert.) - Parure
veribad halen. - [Mil.] R- de rempart , z. v. a. r-e, gezochte, gemaakte, niet natuurlijke opschik in.
Une personne r-e dans ses expressions, iemand,
LAMPION de parapet. - I Agric. j R- of Ré
chauf, m. Versclie, warme mest m. om een broei- die zich gemaakt, te stijf taalkundig uitdrukt. Homme fort r- dans le monde, dans Ia société,
bed. - Réehaiffage, in. [Cuis.] Het opwar
men. - ( fig.) Opwarming f., het léveren van iets in de zamenleving zeer gezocht, gewild man. [Beaux arts] Figure bien r-e, goed, zorgvuldig
Z. V. a. PLAGIAT. Réouds voor nieuw;
chanifé, e, adj. (en part. passé van réchauffer): bewerkte figuur t. - (ook in ongunstiqen zin):
Diner r-, opgewarmd middageten n. - ( fig. el Poses, Expressions, Pensdes r-es , gekunstelde
tam.) Conte r-, opgewarmd vertelsel n. -- Ook houdingen, te ver gezochte uitdrukkingen, gedachals subst. in. Ce diner, Cet ouvrage nest qu'un ten f. p1. - RECHERCHÉ, M. [Litt.] Liet gezochte,
r-, dat middageten, dat werk is maar opgewarmde gekunstelde, gedwongene, rain natuurlijke. - Rekost. - RéchauftèlHent , m. Wederverwar- eherehement, in., z. v.a. RECHERCHE, EXAMEN.
Reehercher, v. a. Weder zoeken, herzoeken:
ming I. - [Agile.] Vernieuwde, versterkte broei-

-

Z. C.

a.

RECHAETF. - Réehautfez-,

v. a.

Je l'ai cherché et recherché sans pouvoir Ie trou-

Weder verwarmen or verhitten; opwarmen: Ré ver, ik heb het gezocht en herzocht zonder het te
kunnen vinden. -- Onderzoeken, opzoeken, navorchauffez ce Ier, maak dat ijzer weder heet. lu café, koffij opwarmen. - Verwarmen, warm schen, nasporen: R- es secrets de in nature, de
maken: La mere réchauffe son enfant sur son sein, geheimen der natuur navorschen. J'ai recherché
de moeder verwarmt haar kind aan haren boezem. tout ce qui se pent dire cur ce sujet, ik heb alles
- (Loc. fig. et prov.) C'est un serpent qua j'ai onderzocht, wat zich over dit onderwerp laat zegrédhauffii sur mon sein, 't is eene slang (een on- gen. - On la arrèté, et on recherchera sa vie,
dan/share, een slechtaord), die ik in mijn boezem men heelt hem revat, en men zal zijn levensgedrag
gekoesterd heb (dien ik met weldaden overladen geregteljk onderzoeken. - Zoeken te verkrijgen;
heb). - [Hart.] II- une couche, verschen mest op aanzoek doen, streven naar, verkeering zoeken;
een bed doen. [Man.] R- an cheval, een paard R- l'anuitié de qn., iemands vriendschap zoeken.
aanvuren. - ( fig.) La hon succès de vette entre- 11- une fille en manage, aanzoek doen bij een
prise la récilauffé, de goede uitslag van deze on- meisje om haar ten huwelijk te hebben. - Verlanderneming heeft hem weder aangevaard, nieuwen gen te zien, te kennen: C'est un homme aimable
moed gegeven.-- SE RÉCHAUFFER, v pr. Verwarmd, quo tout le monde recherche, 't is een beminneopgewarmd worden. - Zich op nieuw warmen;— lijk man, dien ieder verlangt te kennen, die door
(fig.) weder aangevuurd, verlevendigd worden. - iedereen gezocht wordt. - [Beaux arts., Tech.]
Réehaiffoir, m. [Cuis.] Fornuis n. tot ver- De laatste hand ter voltooijing aan een kunstwerk
warming der spijzen, die uit eene afgelegen keuken leggen, de geringste gebreken nasporen en verhelpen, met de grootste zorg afwerken, opwerken. worden aangebragt.
Reehaussenieiit, [ Tech. ] Herstelling, [Man.] R- un cheval, een paard opwekken, aanversterking van de fondamenten or grondslagen.-- sporen, aanvuren. - SE RECHERCHER, V. pr. Ge[Hart.] Aanhooping t. der aarde aan den voet zocht worden, gewild zijn. - Elkander opzoeken
eens booms. - Rechausser, v. a. Weder sv/wei- om kennis te maken, om verkeering aan te knoopen.
Rechercheur, m. Opspoorder, navorscher;jen, schoenen en kousen weder aantrekken.—[Hort.]
De aarde (rondom den voet eens booms, eener bij Voltaire iron. voor: inquisiteur. - [Tech.]
plant) ophoopen. - [ Tech.] R- an mur, den voet Aanvoerder der materialen voor eene steenbakkerij.
Reehigné, e, adj. (en part. passé van rechivan een' muur herstellen, versterken. - R- na
métal, een metaal door hameren digter maken. - gner) Gémeljk, knorrig, verdrietig, zuurziend. Nieuwe pennen, tanden, enz. in machines zetten. Reehigitenient, in. Het zuurzien, qrjnzen: Un
- [Chir.] R- les dents, het tandvleesch oprrissclten; air r-gné, een stuursch, knorrig, verdrietig gelaat.soms ook: nieuwe tanden inzetten. - [Charp.] II- Reehigner, V. n. Stuursch, knorrig, zuur zien,
une roue de moulin , een molenrad met nieuwe een stuursch, knorrig gezigt zetten: II rechigne toupennen voorzien. - Rechaussoir, in. [Tech.] jours, hij ziet altijd zuur. - [Hart.] Un arbre
qui rechigne, een kwijnende boom in.
Plethamer in.
Rechiuser, V. a. [Tech.] In schoon water
Rêehe, adj. Ruw op 't aanvoelen; - scherp,
wrang van smaak: Avoir la peau r-, ruw van uitspoelen (de wol, om haar te ontvetten).
huid zijn. Pornme r-, wrange appel in. - (fi g .)
t Reehoir, V. a. Weder vallen. - Weder instorten (ziek worden).
Onhandelbaar, moeijeljk om mede om te gaan.
Reehiite, t. Tweede, herhaalde val m.—[Méd.]
I- Reehef, in. Verandering; herhaling; z. v. a.
RECWJTE, RECIDIVE. - DE BECHEF, bc. adv. Nog- Wederinstorting t. La r- est a craindre dans yes
maladies, bij deze ziekten is eene wederinstorting
niaals, op nieuw, nog eens, bij herhaling.
-1- Recherehable, adj. [Didact.] Onderzoe- te vreezen. - (fig.) La r- dans le péché, dans une
kenswaard. - [Jur.] Waardig om in regten on- faute, het wedervervallen in de zonde, in eene fout.
- Rechuter, V. a. Weder vallen.
derzocht, vervolgd te worden.
Recidiboi , m. [ Tech. ] Loogbak ni. in de
Recherche, f. Onderzoek n., navorsching, nasporing, navraag f. Une r- exacte, een naauwkeu- zeepziederijen.
rig onderzoek. Quelque r- qua j'aie faite, je n'en
Récidif, ive, adj. [Jur.] Jan herhaald misa! Pu nan apprendie, wat navorsching ik ook ge- drijf schuldig. - Réeidive, t. Hei-haal n.. herdaan heb, ik heb er niets van kunnen vernemen.— haling f., het wederbedrijven van eene rout, van een
, van eene misdaad: Je vous pardonne cette
Faire de profondes F-s sar an point de l'histoire, vergrijp
grondige nasporingen omtrent een historisch punt fois-ci, mals prenez game a Ia r-, ditmaal vergeef
doen. - Faire r- d'un héritier qu'on ignore, een' ik u, maar zorg, dat ge 't niet weêr doet. - La
onbekenden erfgenaam opsporen. - .danzoek n., F- est punie plus rigoureusernent quo le premier
poging. moeite 1. II- de manage , huweljksaan - délit, de herhaling van een misdrjfwordt strenger
zoek. Faire Ia r- dune demoiselle, naar de hand gestraft, dan hel eerste. - [Méd.] Wederinstoreener juf'vrouw dingen. - Zorg, zorgvuldigheid ting t. - Récidier, v. n. Weder dezelfde rout,
(meest in onjunstigen zin) , gezochtheid f.: 11 y a dezelfde misdaad begaan: II a récidivé, hij is wetrap de r- dans les ouvrages de ce peintre, er is der in dezelfde fout vervallen. - SE RECIDIVER,
ie veel zorg, te veel angstvalligheid in 't werk van v. pr. Andermaal begaan of bedreven worden.eden schilder. -.--ll y a de la r- dans sa parure, dans Récidiviste, in. et t. Wederbedrjver m., -beon style, er is iets gezochts in zijn' opschik, in drjfster f.
-

1566RECIEF--,-Recief, Recif (ook RESC1F, IIEsSW `), 111. [t^1ar.]

Ontvangbewijs n., ontvangceéi f. , schriftelijke ver
schipper in Nederland omtrent de-klaringvde
door hem overgenomen en geladen goederen.
.erif, rn. [mmar.] Rif, steen-, klippenrif nn.
,écille of Résille, f. [Cora.] Haarnet n. der
Spanjaarden.

écipé, in. [i%léd.j (eig. neem! het lotijnsche
woord recipe, wa€ s nede een arts vjrn voor
aanvangt en dat hij verkort uitdrukt-schrift

Fob

Voorschrift n. van een' genees-

keer , artsen f voorsclrri ft, recap t ii. Les phai maclenls gardeut les r-s des nnedecins, cle apothekers bewaren de recepten van den geneesheer. --écipiangIc, mm [Giommm.J hoekmeter in. der
ligchanaen. -- R éepiendahe, rr,. Opnemeling,
a€antencmen persoon m., hij, die in een genootschap, gezelschap, enz reet zekere lrlegtighe'id wordt
aangenomen. (Teti vindt het somtijds van cane vrouw
ebtvi cl. ) -- Rétlpîelht, in. [Cbir m., Phys.] Ontvanger ni., vat ter opneming van de door overha
(destillatie) of door eene andere chemische be--ling
werking voortgebragte zelfstandigheden , r e c ii ii n t tij. -- Klok i. der lu cht )Drup, ontvanger.

•éciproeation , €. t ï fact. s Het weder ver-

gelden; wedervergelding f. -. Afwisselende, beur
beweging (b. v. van eb en vloed) , r° e c i•--telingsch
p r oc d tie f. --- [PhhyyS. j R- do l?efdUle, riglingsver°ander°ing des slingers, als gevolg van de ronddr anjing of cie qedu vi, e verplaatsing van 't zwaar
aarde. -- fl éeipvoelté, f. Weder-teundr
i h id. weders^dschheid, onderlinge, weder--f.er
lseïae rel k: ter 'e :lno baant uoo dia ,
vi=sgelding, 'a° e c -i .P° o c i. t e i t

f. ---- . Réeiproquue,

adj. 'cder°zjidsch, wedei keermg, onderling: Amour,

HHaine r-, `u) derz'jds- a.e liefde , vriendschop 1., haat rn D evoirs r-s, wederkeen ige, oct.Antitic,

derlinge , ligten in. ])t. -- ^ .Gr.am-1 Verte r-, wederheer r werf woon°d at. ( e s'ai nel', elkande r
beminnen). Pi o nom r°-, wederkeerric, voornaamwoord nt- (se, sol, elkander, mat/sander). ---- og.J
Propositions r-s, wcederzijdsclae voorstellen €1. gil.,
twee voorstellen, bi welke het onderwerp van 't
eetai het gezegde van 't andere is en omgekeerd
-

(b. v. L'lo iuje est an animal Z°aisonnable en
L'nniiouai raisonnabte est an bomre), -- [Math.]
Raison r- (inverse), omgekeerde reden of verhoading f. -- [Philo-i.j Vers r- (of récuirent, rttrograde), k.r°eefly€ars ct., vers, dat ook van achteren
af gelezen een' goeden zin geeft. cttCiv n€QUE, in.
(facia.): Je Your rendia le r-, ik zal hetzelfde voor
-te doen, u gelik wel gelijk vergelden. u met dezelfde munt betalen. --- llEclPisoQUE, f. ;Log.. Math]
,

.filet otnf/ekeerde v€an een voorstel of stelling. ---

éciproquente rt:, ode. Wederzijds, beiderz•&ds,

onderling, over en weér: Sc donnei r'- des marg uns d'<nnmiti , elk Ender wederkecisge b1jken van

vriendschap geven. ---- Oingeke; 'il: li faut line la
femme soit ficibïe it son marl, et r-, de vrouw

snoet haren man, getrouw zijn, en omgekeerd]. (d. i,
de man moet zijne vrouw getrouw zfjn. _-_-éeigroq«er, v. a. (fam.) Pengelden, weder vergelden, met gelijke conical betalen: Je ne Bilis vous Ie
r-, ik kan 't aU niet wedervergelden.
ecir°er, V. a. [Tech.]Op nieuw wiet was,
wet boenwas bestrijken of uitwrfjven, wassen. op
nieuw boenen, poetsen.
,

eeise, f. I Bot , z. v. a. BISNOÎTE.

.ee Bioui f. Het af-, wee<<n°jiden.
Hecit, inn. Teerhaal, verslag, bergt n. Le t'une aventin e, het verhaal van een voorval. f ai
-nous le r- cie ce qua s'est passé, doe ons ver--tes
slag van hetgeen er gebeurd is. -- (fain.) Faire an
grand r-, €fie grands c-s tie (lit of de qc., veel
goeds van iemand of iets zeggen. W-- [Mus.] Alleen-

zang gu. , alleenspel, s o 1 o f - Partij f., die in
eerie symphonie het hoofdonderwerp uitvoert, prin-

cilaaal- of hoofdstem f. -- Itécitant, e, adj.

[Mus.] Partie r-e, port , die door eene enkele stem,
,

door een enkel speeltuig wordt uitgevoerd, solopartij f., — partij, die 't hoofdo? der°werp voor„

draagt, hoofdpartij f.

welke hel midden houdt tusschen zingen en spec(ren, of wel den spreektoon -nabij komt, en doorgaens zonder volstesnmige begeleiding (accornpacgneinent) wordt voorgedragen, r e e t t a t i e f n. Rshs^ple of libre, zangepr°aak met accompagnement
van piano of bas, of van beide. R- accompagne,
begeleide zangspraak, recitatief met accompagneinent. z. ook

t Réehier, ni., v. v. a. GOfTER.

door

. CL IN. M' '.

--- Récitateur, na. Op-

zegger, voordrager uit het geheugen; --- (door Voltaire gebézigd in desa zin vein): lezer, voorluier. --(Van. eene vrouw zou eitent rteitatrice kunnen
zeggen.) -.- ,écitatnf, m. [Mus.] Verhalende
zang m., zangspraak f., die soort van gezang,

OBLIGE. — Récitation, f. Opzey-

ging f., voordragt van een uit het hoofd geleerd
stuk an een' toon, cie 't midden houdt tusschen
den se7°eelbtoon en den redenaarsloon.
eeitatioHH, f. [Prat.] Tweede, herhaalde dagvaarding f. -- [Litt.] Vernieuwde aanhaling f.
(van eene plaats uit een schs jver, van een werk, enz.)
éeitev, V. a. Vann buiten opzeggen, voordragen, r e e i t d r° e n: R- sa lecon, it es vers, zijne les
opzegren, verren uit het hoofd voordragen. — [Mus.]
(absol.) Een solo voordragen, zingen of spelen.
Vee-kolen: R- acte histoire (liever: Raconter of

Faire Ie ruit d...). — (absol.) Eene geschiedenis

verhalen. II récite a<<ec intelligence, hij draagt
riet verstand voor.
Reciter, V. a. [Pint.] 01.E nieuw dagvaarden.
--- [Litt.] Opa niewic aanhalen (een' schrijver, een

e z..l
1téclaguannt, gij., -c, f. [,Tar.] Ter u Fleischer• m.,

boel,

-es f., terugvorcler °Laar a-n., -step f., opwerper en
indiener ui. van bezwaren, re sla rn a n t ira. en f. -écl mmmatiOn, f. 7'er'ugvrage, terugvordering,
opvordering; indiening van bezwaren, klapt f°, elk
bezwaar rt. wegens se/tending van 't regt, r e c l am(tt ie, reclaTrae t. .--- .

éelanbe, f. [Irnpr.y

Blad wachtel', klapper rei., steel woord n., c u st os tij., de aan den voet der bladzijde afzonderlijk
geplaatste eerste letteegr'eep of wel het eerste woord
van de volgende bladzijde (vroeger weer dan tegenwoordig in gebruik).

-- Optz eken•in.q f., olie den

corrector of proeven-naziener het laatste woord en
't folio van een proefblad herinnert. - Vérifei' la
r°-, nazien of de bladen van een vergaderd boek vollollig en goed gerangschikt zijn. -=. [Mus.] S'lotge
zon r . a u.ra 'ï koor (7a den refe^rr°sac€nschen zang).
betaald of
aanbevelend artikel D. (doorgaans
-- 4^
afgebedeld; in een daghladi van een of ander boek-

uve'rP, kunstvoortbrengsel, enz., waarvan de adver -

tentie don .ioor'gaans in 't zelfde blad is opgenomen.
[Chas.] Lokflaitje n. (ti peau f reciin). — [Fauc.]
hoc)) ril of teeleen n. (waarop de uitgevlogen volk
groet terugkee-ren).
R éeîainer, V. a. Dringend inroepen, a,Mraee_

ken: R- 'assistance de Dien, 1'autoritd du roi,
i'ineluigence dun maître, de hulp van God, 't gezag sirs l oncn€is, cle toeqevendlaeid eens rneeslers
inroepen. -- Terugvorderen, wedereischen, opeischen,
opvorderen, r e c l a m d r e n. 11 trouva le cheval
gaan lui uvait pris, ei le i éclatna, hij vond het
paard dat, men hem had ontnomen, en eischte het
letup. On a Lclamd ce prisonnier, men heeft dezen
gevangene o gee'ischt, g er e c l a n• e e 7 , d. -- [Glas.,
Fauc.] R- os chiens, reisei«, de honden, dep

valk terugroepen. — RECLA SER, V. rl•. Zijne bezwaren, inbrengen, zich tegen iets verzetten of opkomen, zich bezwaren: Je i'éclaune contre eels, ik
verzet snij daartegen, kom ,aartei en op. 11 a réclamP centre vette oppression. hij is tegen deze
verdrukking opgekomen. — R- contre ses voeux,
zijne geloften herroepen. -- SE BECLAMEIt, V. gr.
Ír€cri re "r. c itt score/en of kunnen worden. --- Se eties goo., zich op iemand ber=oepen (als bij hem bebend, tot tiers in betrekking staande). -- Se r- de

Ja justice, zich op de geregtighcid beroepen. —

fl écJamerie f. Misbruik van 't reclaindren of
bezwaren indienen. ---- éelanieur, n7. Opeischer,
eerie a frilkao.nsche meert (door Levaillant zoo geheden, omdat een der item verzeilende hiottertotten., P i e t genaamd, die een wijfje van deze vogel
gedood, uit den zonderlingen roep van-sorthad
't om haar zwevend rnannetje gedurig de hollandge/te woorden: Piet, mijn vrouw!' verstond, en
later, ter wille van die voor^ hem zoo verschrikkeljke opeisclting, nooit op zulke vogels arceer wilde
g

„

schieten) .

.éelantper, V. a. Ani. mar.] , nu JUMELER.
leefarea m. [Glas.] Eenvoudsg vierkant net n.

appeau),
eelin®, ni. [Chas.] Lola/l uitje n. (réclame,
R écHnasou, f. [Gnomon.] Helling f. van het
:ecifzonn•ewijzer°vlak naar den horizon.

•met kurk err lood.

-
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oant, e, adj_: Cadran r-, nt&.ar den horizon hellende zonnewfzer nl. -- RéeHner, v. n. laar
den horizon hellen, van de loodlijn afwijken: Ce
cadran récline. -- ItÉCL1NER, v. a. Achterover stelen (een' zonnewijzer). - Het part. passe is ook
odj.: Cadran r-, achteroverhellende zonnewijzer m.
[Bot.] Branches, Feuilles r-es, neérwaarts gebogen takken m. pl., bladeren D. Pl. (keren.
f3.eelouer, V. a. Op nieuw spijkeren, h.erslrijeeldure, V. a. (alleen in den inn. en de zame"ngestelde tijden) Buiten alle gemeenschap opsluiten, streng opsluiten:. - ure religietux, een' monnik
opsluiten. -- Reclus, e, adj. (en part. passé eon
reclure): Pénitent r-, opgesloten b eleling rn. E!le
est recluse dans sa chambre, zij blijft in hare
karper opgesloten, is voor niemand te zien of te
spreken. — RECLUS, ru., -E, f. Opgeslotene rei. en

terg aucun plaisir, hij zal er niet één vermaak bij
winnen. — SE ELOLTEII, v. pr. Ingeoogst worden.
— .filet part. passé is ook adj.: Grains r-s, n eooriste granen n. pl.
. eeombiner, V. a. Ten tweeden male ver-

derd van de wereld. in eene geheel eenzame plaats
of wel opgesloten in eene kloostercel leeft. II vit
comme un r-, hij leeft als een kluizenaar. — (bij
uitbreiding ' It-e, vrouw, die weinig 'uitgaat; —
(iro"n.) non f. — Rëehiserie, f. hluiz^naarscel,
kluis f. — R ée1sîon, f. filet opgesloten zijn.
opsluiting f.; — tuchthuisstraf €. L'lle est condomnée h In r- dans one maison de force. zij is tot
opsluiting in een tuchthuis, tot tuchth aisstra f ver
Kluis, cel t. poet cel haar loebehooren.-ordel—
clusiotanal-re, rn e n f. De let tuchthuis-

hij heeft dat op mijne aanbeveling ontvangen. On
lui a donné des Iettres de r-, enen heeft hem brieven van aanbeveling gegeven. ---- hoogachting f.
(voor de deugd, de verdicnste): La sainteté de s o.
vie la mis en grande r-, zijn heilig leven heeft
hein in groote achting gebragt. [1 a l'lionneur en
g rande r-, hij schat de eer zeer hooi. --- [Prat.]
Verzoek om verlenging van pijzeling (door een' anderen sch"uldeiseller). Ce prisonoier tient encore
pour deur r-s, deze gevangene zit nog wegens twee
ingekomene verzoeken ma verlenging van gijzeling.
-- LCOnL] Aanbeveling g., rondgaande brief aan
kooplieden, winkeliers, enz. wegens gestolene of ver
dingen. - [Cato.] Prière de la r- de fame,-loren
gebed ii., waarbrl enen de ziel van eenen stervende

f.; kluizenaar m_, -ster €., hij of zij, die, afgezon-

stra f veroordeelde ni. en f.
eeoe er, v. a. [Tecb..] I-let deeg, cie klei,
de sto ^verw neet de vlakke hand plat slaan. --- R- In
pate,C het deeg met de vlakke hand nog eens slaan.

R ecogner, v. u f Tech.] Op nieuw met kocht
indrijven (b. v. een' spijker). — (fig.) [Anc.:iiil.]
Nos troupes recognerent l'ennemi, onze troepen
sloegen den vijand uiteen. — On a recogné vigoureusement ce doeteur, men heeft (de leer, de stel
dien doctor krachtig wederlejd.

-li,nva)

éeog iitif, nave, adj. (lor. - o ni ) [dur. ]
(alleen gebruikt in) Acte r-, erkennings-acte f. —
. eeoagnnItioCb, t. [Anc. , jur.] Onderzoek 11.1

erkenningg (eener acte).

R ecoilfer, v. a. Op nieuw kappen: R- un enfant, une poupée. --- Weder digt maken" (llesschen,
potjes, enz.) — Sc r-, zich zelve weder kappen, zich
het hoofdhaar weder in orde brengen: Le vent la
décoilBie, elle se recoiffe, de wind heeft heer haar
r.n de war gebragt, zij kapt zich op nieuw,
,ecoehi, in. Verborgen boek, schuilhoek rn.: II
n'y a coin Zei r- ou Ion n'ait chercllé, er is geen
hoekje zoo klein, waar men niet heeft gezocht -(fig.) Les r-s du coeur, de schuilhoeken Van het hart.
,eeolter, v. a., z. v a. RECELEB.

R écolerneut, m. [Anc. jur.] Het voorlezen
van de verklaring der getuigen: Faire le r- des
témoins, den getuigen hun gezegde nog eens voor
(om te weten of zij daarbij blijven). — [Prat.]-lezn
Vergelijking van eene kopij met het origineel, van
tenen inventaris reet de goederen, enz , col?ationering. — Récoler, v. a. [Jur.] R- les témnoins,
den getuigen hunne verklaring voorlezen. — [Prat.]
Vergelijken, tegen elkander houden, c o n f r o n t éren (b. v. eene kopij niet haar origineel).

f Réeolleetion, f Verzameling der gedachten inz. bij geestelijke beschouwingen, inkeering tot

zich zelven, stille overpeinzing f.
átee,oltement, rn. Iierljming f. -.__.

,eeoller,

V. a. Herlijmen, weder op-, aaneen-, zarnenlijren.
éeollet, ni. Minderbroeder can de zoogenaam.de str"icte observantie (welker leden barrevoets
op klompen gaan), recolléct m.

- RéeoIliger (ee), v. pr. Zijne gedachten,
zijne zinnen vergaderen (se recueillii').
éeolt ,ble, adj. [Agric_] Inooastbaa „r, tot

inoogsten of verzamelen geschikt. — Récotant,
e, adj. Inoogstend, inzamelend: Fermier r-. —
éeolte, f. Het oogsten, het inzamelen; inzameting f. der veldvruchten; oogst in., ingezamelde
vruchten f. pl. Dans le temps de la r-, in den

oogsttijd m.: La r- sera bonne, de oogst zal goed zijn.
Oogsttijd: Après Ia r-, na den oogstt ij d. --

(fig.) II a bit dans ses voyages one abondante r d'objets curieux, hij heeft op zijne reizen eene
groote menigte bezienswaardige voorwerpen opge-

zaineld. -- Réeolier, v. a. Oogsten, inoogsten,
inzamelen: - On a déja récolté les bles, men heeft

het koren reeds ingeoogst. --- (fig.) Il n'en récol-

binden, zarnenvoegen (vgl. COMBINER).

ecornmayandable, adj. Aanbevelenswaardig,
lof-, pr zenswaardig, prijsel"íjk, achtenswaardig: 11
se rend r- par sa vertu, hij maakt zich ach.tenswaardig door zijne deugd. Cette action est r-,

econintanda, blernent, adv. Op aanbevelenswaardige wijze. --"ecommandaresse, f. (weleer) Door 't bestuur aangestelde besteedster van minnen. — Reeoninaaodataire, in. [Prat.] Schuldeischer ni.
van eenen in gijzeling zittenden schuldenaar. ,eeo;n andstlon, €. Aanbeveling, ^aanpr[zing, recommandatie f.: IIa obtenu sela a ma r-,
deze daad is lofwaardig. —

Gode aanbeveelt. — t Faites Ines trè -1huamles
r-s h Mr. votre père, doe mijne eerbiedige groete
aan Mijnheer uw' vader. — eeommmmanda:toire- adj. Eene aanbeveling behelzend. — .e-

eontenai^eter, v. a. Aanbevelen., gelasten, inscherpen, inprenten, vermanen: €6- a, ses Bens de
bier ;"arder in maison, aan .'zijne dienstboden gelasten of inscherpen, wel op 't huis te passen. RIe secret à (in., iemand de geheimhouding op 't
hart drukken. — R- 11 ses enfants d'aimner la
vertu, zijne kinderen vermanen de deugd te beminnen. -- Aanbevelen, verzoeken gunstig te zijn
voor, zoog te drogen voor. aanprijzen: Je, recommande mon Ills a, votre affection, ik beveel mijnen
zoon uwer genegenheid aan. — it- sla. aug prieI cs des tldéles, iemand in de voorbede der geloo"vi.een aanbevelen. II- son ome ik Dien, zijne ziel
.

Code aanbevelen. z. ook P RONE. — [Corn.] Iets, dat

gestoten of 'eerlore'n is, aanzeggen, of dooreen' rond-

gaanden brief b )] kooplieden enz. bekend maken (ten
einde het bij vódrkoming aan te houden). — [Bot.]
.- (of Recharger) on prisonnier, z. RECHARGER.
— SE RECOMMAe mER, v. pr. Lich, aanbevelen, iemand
verzoeken ons gunstig, gedachtig te zijn. Se r- a
Dieu, zich Code aanbevelen, Gods hulp inroepen.
-- (Loc. pros.) Se r- a tons les saints et à toutes
les salutes du paradis, bij iedereen om hulp, one
bescherming vragen. -- Je ree recoinmande te votre
protection, a vos bontés, ik beveel mij in uwe bescherming, in uwe welwillendheid aan.
,eeornrneuee, f. Een bij spelers zeer gebruikelij ke barbarismus voor RECOMMENCEMENT.
R eeommencé, e, adj. (en part. passé van recommencer): Guerre r -e, hernieuwde, hervatte oorlog ni. — Reeommm,neneenient, ni. Vernieuwd
begin n. — Reeommeneer, V. a. Weder beginnen, weder aanvangen, op nieuw beginnen. On
recommence l- lhatir h ce palms, men begint weder
aan dit paleis te bouwen. R- ses Cris, zijn geschreeuw hervatten. — (fig.) It- on élève, met het
onderwijs van eenen leerling weder van voren af
beginnen. -- [Man.] R- on cheval, een paard op
nieuw afrigten. — (absol.) Il recommence tout de
nouveau, lei,' begint weder geheel op nieuw. —
(fai.) C'est ton jours b r-, daarmede heeft men
nooit gedaan. PL- de plus belle, sur nouveaux irais,
weder van voren af beginnen; ook: 'tiet nieuwen
moed den arbeid hervatten. — (Loc. prov.) II ne
saurait inieox dire s'il ne recommence, te moms
de r-, bij konde niet beter spreken, het niet nadrukkelijker vragen. C'est la chanson de Ricochet,
qui recommence toujours, 't is koekoek één zang.
— RECOM MENCEII , v. n. (met avoir): La pluie recommence, of als v. imp. Il recommence a pleuvoir, het begint weder te regenen. La guerre a re-
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commence, de oorlog is weder aangevangen, herval. - SE RECOMMENCER, V. pr. Weder begonnen
worden 0/ kunnen worden. - Reconirnen
ceur, m. , euse, f. (fam.) Hij 0/' Zij, die weder
begint, hervotter m., hervateter 1.
Réeompense, f. Belooning, vergelding f. Une
r- linen rneiitee, eene wel verdiende belooning.
Est-ce !à la r- de mes coins? is dat de vergelding
voor msjne zorgen? La vertu est eJIe-rnênie sa r-,
de deugd beloont zich zelve. - Ook gebdzigd in den
Z2fl van straf f., loon H.: Le gibet sera Ia r- de ses
crimes, de galg zal het loon, de straf voor zjne
misdaden zijn. Schadeloosstelling, vergoeding f.:
On lui donna 200 harms ponr r- des pertes qu'il
avait faites, men gaf hem 200 qulden tot schade
loosstelling voor zijne geleden verliezen. - EN aCOMPEnSE, bc. adv. Tot vergelding, tot loon of
belooning, daarentegen. Renclez mol eet office, et
en r- je vous seivirai en quelque autre occasion,
betoon mj deze dienst, en daarentegen zal ik u bij
eene andere gelegenheid dienen. 11 a peu maagd,
mais en r- ii a idea iu, hij heeft weinig gegeten.
maar daarentegen heeft hij veel gedronken. Hécompenser, v. a. Beloonen, vergelden: On la
récompensé de sas services, men heeft hem voor
zijne diensten beloond. Dieu vous en rëcompense
ra, God zal u daarvoor beloonen. - (obsol.) II
est an Dieu qui recompense et qui pout. - Zijn
loon geven, straffen: 11- ga. de sa pei ficlie, iemand
e snoodheid straffen. - Vergoeden, schavoor zijn
deloos stellen: Nous ferons un autre marchd qui
vous récompensera, wij zullen eenen anderen koop
sluiten, die u zal schadeloos stellen. R- Ie temps
pei'du, den vericrenen tijd weder inhalen. - SE
RECO M PENSER, v. pr. Beloond worden. - Zich zelven beloonen: La vertu se nécompense die-mime,
de deugd beloont zich zelve. -- Zich schadeloos stellen, zijn verlies weder goed maken: Vous avez mal
ddjeûné, mais vous vous nécompenserea P souper,
gij hebt een sober ontbijt gehad, maar gij zult bij
't middagmaal uwe schade in/talen. Hetpast. passé
is ook adj.: Vertu ndcompensde, beloonde deugd 1.
Reeomposable, adj. [Cluim.] Weder zamenstelbaar. - Reeornposer, v. a. Op nieuw zamenstellen, zamenvoegen: R- mm page de manusent, an thème mal fait , eene bladzijde handschrift
andermaal stellen, een slecht gemaakt opstel overmaken. - {Impr.] Op nieuw zetten. dverzetien:
R- une page tombde en pâte, eene in pastei gevallen bladzijde overzetten. - [Cliim.] De geschesden deden seeder vereenigen. - SE RECOMPOSER,
V. pr. Weder zainenqesteld worden. - Het part.
passci is ook adj.: Ouvrage r-, op nieuw opgesteld
werk a. --- [Bot.] Feuilles r-s, dubbel zamengestelde bladeren a. ill. fteeonipositioi, 1.
{Clti rn .J Wederzamenstelling f. - [Irnpr.] Het
op nieuw zetten. (tellen.
Reeonipter, V. a. Overtellen, hertellen, nog eens
Réconeiliable, adj. (doorgaans met de ontkenning) Verzoenbaar, te verzoenen; Deux famil
qui ne sont pas r-s. - Réeoneiliateur, m.,-les
-trice, f. Verzoener, vredestichter, bemiddelaar,
bevrediqer m., bemiddelares, bevredgsler f.: Jesus Christ, le r- des liommes. - Ook als adj:
Lettres r-trices, verzoenende brieven m. p1. Réeoneiliation , f. Verzoening,bevrediging,
wedervereeniging, bijlegging van geschillen: Leur r
est sincui'e, hunne verzoening is opregt. La r
dun péclieur avec Dieu, de verzoening eens zondaars met God. - [Cath.] La r- dune église, de
wederinwijdinq van eene geschondene kerk. La rd'uii hdritiqus a l'dglise, de openlijke wederver
m de kerk. - Récon
zoening van eenen ketter et
cilier, v. a. Weder vereenigen, verzoenen,bevre
digen: 11 travaifle Is les r-, hij beijvert zich one
hen te verzoenen. Elle a rdconcili€h les cleux familles, zij heeft de twee familien weder eensgezind
gemaakt. - Cette lionne action me néconcilie avec
lui, die goede daad maakt mij hem weder genegen.
- [Catle.i R- une dglise, eene geschondene kerk
weder inwijden. R- un lsërdtique It l'eglise, eenen
ketter weder met de kerk verzoenen, hem zijn' afaal, zijne ketterij kwfjtschelden. : ( fig.) R- Ia philosophie avec Ia morale, de wqsbegeerte in ove('
eenstemniing brengen met de zedeleer. -- SE RECONCILIER, v. pe, De geschillen bijleggen of vereffenen, weder met elkander vervoenen. Ils 5d soot
néconciliés d'eux-mêmes. zij hebben zich van zelf
-
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-
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weder verzoend.Se r- avec Dieu, ziele met God
verzoenen.
Reconduction, I. [Jur.] Huur- of pachtvernieuwing, verlengde huur f.
Reeonduire, v. a. Terugleiden, terugvoeren;
uitgeleiden, uitgeleide doen, begeleiden. Xénophon
reconduisit les dix mille Grecs dans leur patrie,
X. voerde de tien duizend Grieken naar hun vaderland terug. Je l'ai reconduit jusqu'h Ia porte ,
ik heb hein lot aan de deur, tot aan de poort uitgeleide gedaan. II ne veut pas qu'on le reconduise,
hij wil niet, dat men hem begeleide. - (iron. et
fam.) R- qn. a coups de hbton, iemand niet stokslagen liet gat van de deur wijzen, liet huis uitslaan. -- 5E RECONDU!RE, v. pr. Teruggevoerd, uitgeleid, begeleid worden. - Elkander uitgeleide doen.
- Recoduit,
ia
e, adj. (en part. passé van re
conduire): Personae r-e, uitgeleid persoon m. Recondnife, f. Uitgeleide n. 11 s'est chargé de
Ja r-, hij heeft haar uitgeleide op zich genomen.
Reconfesser, v. a., SE RECONFESSER, V. pr.
Weder biechten, nog eens biechten, herbiechlen.
Reeolbfirnler, v. a. Op nieuw bevestigen of
verzekeren. - [Cath.] liet sacrament des vormsels weder toedienen.
t Réconfoit, m. Hulp, troost f. in droefenis:
Dien est le i- des affligés. - Réeonfortatif,
ive, adj., z. v. a. FORTIFIANT. - Réconfortation , t. [Méd.i Wederversterking; versterking:
La r- de l'estomac. - Réconforter, v. a. Weder versterken; versterken: Le vin i'dconforte lestomac, de wijn versterkt de maag. - t Troosten,
opbeuren. - SE RECOeFORTER, a. pr. Zich versterken. - Zich troosten of opbeuren; - vertroost
worden; - elkander troosten. - Het valt. passé
is ook adj.: Estoinac un peu rdconforté, een wei-

iii, aangesterkle

maag f.

eeonfrontatiou, 1. [Jar.] herhaalde vergelijking der getuigen, of der getuigen met de beschuldigden, of der beschuldigden onderling, reconfrontdtic f. - Reconfronter, v. a.
Andermaal tegenover elkander stellen, op nieuw de
getuigen, de beschuldigden tegen elkander verhooren.
Reconnaissable, adj. Herkenbaar, kenbaar:
II a hien maigri , ii nest plus r-, hij is reqt mager
geworden, hij is niet meer kenbaar. II est recon
naissable entre mille, hij is kenbaar uit duizenden.
Reconnaissance, f. liet herkennen, het wederkennen; herkenning t. Cette r- fat touchante,
die herkenning 51)05 aandoenlijk. Le dénoûment de
cette pièce de théâtre so fall par one r, , de ont
knooping van dit tooneelspel heeft plaats door eene
herkenning. - Herkenning f., onderzoek a., bezigtiging f., het in oogenschouw nemen: Faire Ia r
des hoax, des meuhles, des papiers, de plaatsen,
meubelen, papieren onderzoeken, in oogenschsouw
nemen. - [Mar.] Verkenning, het waarnemen,
ontdekken van kusten, reeden, enz. 11 fit Ja r- dune
baie qui avait dchappi le tous les autres navigateuri, hij verkende eene baai (nam eene baai op)
die geen der andere zeevaarders had bemerkt. Signaux de r-, ver- of lierkenningsseinen a. p1.
Marques de 1'-, verkenningsmerken, zee- of landmerken ij. p1. (bakens, boeijen, tonnen, enz.) - [Mil-1
['erkenning, onderzoek van de ligging, den aard
van een terrein, van den stand der vijanden, enz.,
bsondschap f. On a poussd les r-s jusqu'au glacis
de Ia forteresse, men heeft de verkenningen tot aan
't glacis der vesting voortgezet. - Gezamenlijke
manschappen, die op verkenning uitgaan. - Schril'lelijk bewijs n. van ontvang: Confiez-moi ces papiers, je vous en donnerai one r-, vertrouw mij
die papieren toe, ik zal er u een ontvangbewijs (reen) van geven. - Erkenning; waarmaking, echtverklaring f. 11- de signature, de promesse, erkenning van eene handteekening, van een schuldbriefje, 'iemands betuiging, dal de handteekening,
het schuidbriefje door hem zelven is geschreven of
geteekend. R- dune dette, schulderkenning f. - Ii
nie son billet, ii faut en venir a Ja r- par cornparaison d'dci'iture, hij ontkent zijn handschrift,
zijn briefje, men moet door schriftvergeljking deswegen tot erkenning komen K- d'enfant, erkenning van een kind, verklaring, waardoor neen een
buiten huwelijk geteeld kind voor 't zijne erkent.
- Erkenning, bekentenis, belijdenis t.: La prompte
r- de nos fautes nous en mérite souvent le pardon, de spoedige bekentenis onzer fouten doet ze
-
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vaak ons vergeven. - [Dipi.] Erkenning f. van
eene buitenlandsclie regering: La r- de Ja liussie
se fait attendre, de erkenning van (door) Rusland
Erkentenis, erkentelijkheid,
blijft lang uit.
dankbaarheid f. : Témoigner, prouver sa i-, zijne
erkentelijkheid betuigen, doen blijken Compter sur
Ja r- de ses enfants, op de dankbaarheid zijner
kinderen rekenen.
Somtijds ook in den zin van:
belooning f. voor gedane diensten: Attendre de qn.
une lionnête r-, van iemand eene behoorlijke beboning verwachten. Ce service mérite quelque r-,
die dienst verdient eenige belooninq f.
Reeonisaissaiit, e, adj. Erkentelijk, dankbaar. 11 est [den r- de ce service, hij is zeer dankbaar voor deze dienst. Coeur r-, erkentelijk hart n.
PL envers son bienfaiteur, dankbaar jegens zijnen
weldoener.
Reeonnaitre,v.a. Herkennen, weder kennen: Je
J'ai reconnu le loin, ik heb hem van verre herkend.
II la reconnue a sa voix, hij heeft haar aan hare
stem herkend. - ( fig.) 11- un auteur a son style,
eenen schrijver aan zijnen stijl herkennen. - Ne
plus r- Ja voix de Ja nature, de stem der natuur
miskennen, niet naar de stem der natuur luisteren.
II ne reconnaît plus ses parents, sas amis, hij
veronachtzaamt zijne ouders, zijne vrienden. Als waar, als onbetwistbaar aannemen, erkennen:
K- les vérités de l'Évangile, de waarheden van 't
Evangelie erkennen. On a reconnu que cela était
nécessaire, men heeft erkend, ingezien, dat dit
noodzakelijk was. - Toestemmen, erkennen, belijden. Je reconnais les bienfaits qua j'ai recus, ik
erken de weldaden, die ik ontvangen heb. Ii na
vent pas i- sa faute, hij wil zijnen misslag niet
belijden. - In deze of die hoedanigheid erkennen:
II la reconnu pour son fi ls, hij heeft hero voor
zijnen zoon erkend. - R- un enfant, een kind als
het zijne erkennen, verklaren, dat men de vader
of moeder van een onecht kind is. - Reconnaître
son seing, sa signature, zijne handleekening erkennen. - [Diplom.] R- un gouvernement, un
prince, eene regsiring, eenen vorst erkennen, verklaren, dat men haar, hem, voor wettig gevestigd
houdt. - Waarnemen, merken, ontdekken: Je reconnus bien que vous l'aimiez, ik merkte wel, dat
gij haar bemindet. - [Mil.] Op kondschap of verkenning uitgaan, verkennen, r e C o n 0 s C é r e n. 11- les ennernis, leur nombre, de vijanden, hun gelat gaan verkennen. II envoya de Ia cavalerie r
les défliës, hij zond ruiterij af, om de enge wegen
te verkennen, te recognoscëren. - Faire r- un
officier, eenen officier doen erkennen, hem voorstellen aan de manschappen, die hij bevelen moet. [Mar.] R- un vaisseau, een schip verkennen, het
naderen, ons zijne grootte en sterkte te onderzoeken. R- une rade, un mouillage, un écueil, eene
reedy, eene ankerplaats, eene klip opnemen en af
peilen. 11- une terre, een land verkennen. - Dankbaar, erkentelijk zijn; beloonen, vergelden: Faites
moi ce plaisir, je le reconnaîtrai dans l'occasion,
doe mij dit genoegen, ik zal het bij gelegenheid vergelden, daarvoor e rkentelijk zijn. Je vous reconoats ce service, ik ben u dankbaar voor deze dienst.
On lui a rendu mille bienfaits, mais il les a mal
reconn us, men heeft hem duizend weldaden bewezen,
maar hij heeft ze slecht beloond. - SE RECONNAITRE, v. pr. Erkend worden, zich doen kennen:
Les bons coeurs se reconnaissent aux bonnes antions, men kent de goede harten uit de goede daden. - Elkander herkennen: Malgré nette longue
absence les deux frères se reconnaissaient d'abord,
ondanks die lange afwezigheid herkenden de beide
broeders elkander terstond. - Zich zelven herkennen, zijn beeld, zijne geljhenis vinden (ineen' spingel, in een portret). La malade, en se regartlant
dans un miroir, avait de Ja peine a se r-, toen e
zieke zich in eenen spiegel bezaq, had zijmoeite
zich zelve te herkennen. - ( fig.) Ce père se reconnaît dans son dIs, die vader herkent zich, vindt
zich zelven weder in zijnen zoon. - Eene plaats,
een oord, waar men vroeger geweest is, bij 't wederzien herkennen. Je roe rappelle avoir passé par
eet endroit, je me reconnais P ce pont, ik herinner mij hier langste zijn gekomen, ik herken die
brug. - (bij uitbreiding) Ce manuscrit est Si plein
de ratures, que je ne puis plus my r-, dit handschrift is zoo vol doorhalingen, dat ik er niet weer
wijs uit kan worden. - Tot zich zelven, tot inkeer
-
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komen, berouw hebben. II avait fort mal vécu dans
SR jeunesse, mais ii se reconnut sur sas vieux
jours, hij had in zijne jeugd zeer slecht geleefd,
maar hij kwam in zijne oude dagen tot inkeer.
Dien lui fasse Ja grâce de se r- avant sla mourir,
God zij hem zoo genadig, dat hij berouw hebbe voor
zijn sterven. - Tot zich zelven komen, zijne bezinning herkrijgen; zich bezinnen: 11 était tombd
en défaillance, et quand ii vint a se r-, ii voulut...,
hij was in flaauwte gevallen, en toen hij tot zich
zelven kwam, wilde hij... II fut surpris et neut
pas ie temps de se r-, hij werd overvallen en had
den tijd niet om zich te bezinnen. - Reconnii,
e, adj. (en part. passé van reconnaitre): Un hornme r- a son vètement, een aan zijne kleeding herkend man. - Vaisseau r-, CÔte r-e, verkend
schip n., verkende kust f. - C'est an principe ij-,
't is een erkend, als waar aangenomen beginsel. Un service mal r-, eene slecht erkende, kwalijk
vergolden dienst F.
Iteconqriérir, v. a. Heroveren, weder bemag
tigen. - -- fteeonquête, F. liet heroveren; herovering f.; het heroverde. - Reconquis, e, adj.
(en past. passé van reconquérir): Provinces r-es,
heroverde provinciën 1. p1.
Reconsolidation, t Wederbevestiging, wederbeeling enz., z. CONSOLIDATION. - Reconso
lider, v. a. Weder bevestigen enz. , z. CONSOL1DEB.
Reconstitution, f. Wederzamenstelling. [Prat.] Rente-overdraging f.; het vaststellen van
eene nieuwe rente in plaats van de vorige.
Reconstruction , F. Herbouwing, wederopbouwing. - Reconstruire, v. a. Herbouwen,
weder opbouwen, herstellen. - Reconstruit, e,
adj. (en part. passé van reconstruire): Maison nouvellement r-e. pas herbouwd huis n.
Reconsultation , F. Vernieuwde raadpleging f.
- Reeonsniter, v. a. Weder raad vragen, op
nieuw raadplegen.
Reeonter, v. a. Op nieuw, weder vertellen.
Recontinuation ,f. Vernieuwde voortzetting f.
- Reeontiiiuer, v. a. Op nieuw voortzetten of
vervolgen. - RECONTINUER, v. n. Weder voortgaan, weder voortgezet worden.
Reeontraeter, v. a. Een nieuw, een ander
verdrag aangaan. - (in zedelijken zin): 11- les
mauvaises habitudes dont on s'dtait corrigd, de
slechte gewoonten, waarvan men zich gebeterd had,
weder aannemen. R- les dettes, opnieuw schulden
maken. -- Weder aan- of zamentrekken. - SE
RECONTIIACTER, v. pr. Zich weder zamentrekken.
Reeonvenant, in. [Prat.] Tegenklager, tegeneischer 151. -- Reconvenir, v. n. et a. [Prat.]
Eene tegenklagt inbrengen, eenen eisch tegen den
eischer doen, r e c o n v enidren. - Reconvention, f. [Prat.] Tegenklagt f., wedereisch m., reconvdntie F. - Reconvention nel, Ie, adj.
De tegenklagt betreffend, tot den wedereisch behoo
rend. - Reeonventionnellement, adv. Bij
wijze van tegenklagt.
Reconvocation , f. Wederoproeping, vernieuwde bijeenroeping F. - Reeonvoqner, v. a
Andermaal oproepen, weder bijeen roepen.
Recopier, v. a. Weder afschrijven, Overschrj
-ven,hrscij.
fleeoqtier, v. a. Weder paren, weder doen
broeden (van patrijzen, als de eerste broeding mislukt is). - Recoquetage, m. Tweede bmoednq f.
Reeoqnillement, m. lIet zamencsero'd, ineengedraaid zijn; zamenrollinp, oprolling F. - Recoquiller, v. a. Schelpvormig ineen draaijen, zamenrollen, oprollen: Qui a recoquillé les feuilles
de ce livre? wie heeft de bladeren van dit boek
zoo omrtekreld, opjero1c1. - (pop.) fi- un chapeau,
de ronden van een' hoed omkrullen, ombuigen. SE RECOQUILLER, v. pr. Zich omkrullen, ineen rollen. Les vers se recoquillent, de wormen slingeren,
rollen zich in een. - (Prov.) U ny a point de si
petit ver qui ne se recoquille, si Jon marche
dessus, geen vijand zoo gering, die niet poogt zich
te verdedigen en te schaden, wanneer men hem aanvalt. - Zich het haar in krullen zetten. - Het
part. passé i.e ook adj.: Feuilles recoquillées, opgerolde bladeren n. p1. Chapeau Ei bord recoquilid,
hoed m. met een' opgerolden rand.
Record, na. (weleer z. v. a. TEMOIGNAOE, ATTESTATION, SOUVENIR, celui qui se souvient). [Ann.
jur.] Regterljk onderzoek n. door getuigen. -
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Soort van vonnis, waarvan geen hoogeï beroep
was. - Cour de r°-, oppergeregtshof n. eeordation, ook ReeoManee, f., z. v. a. sOU-

VENII, MEMOIRE.

R ecorder, v. a. Op nieuw ineen, strengelen
(een ti.uw); - op nieuw vademen (brandhout); ---^
op nieuw ombinden (eert, pak) , vgl. CORDER.
Reeorder, V. a. Overleeren, zich overhooren;
R- sa lecon, zijne les óverleeren: - (fig. et farn.)
Zich bezinnen, in zich zelven over léggen, wat men
zeggen. of doen zal. - [Ans. prat.] R- un exploit,
eeoe dagvaarding doer getuigen laten onderteekenen. R- des témoins, getuigen, verhoorezr. -- SE
RECORDER, V. lor. Zich herinneren goat reen te doen
of te zegger) heeft. ---- Se r- avec qo., net iemand
afspreken.

eeorri ;ea•, v7. (1. Weder verbeteren, nog eens

nazien. - (absol.) CwnIger• at ra- sans cesse, on-

ophoudelijk nazien en herzien. . -- SE RECORRIGER,
V. pr. Andermaal verbeterd worden. -- Zijn werk
andermaal nazien of verbeteren.
Recors, fl1. Gere;tsdienaar in., die een deurwaarder als getuige vergezelt; -- weleer: getuige ni.
ceouetier, V. U. /4'eder te bed leggen of helpen. R- un enfant. ---- R- sou ennerni < terra, zfven vijand nog eens op den grond werpen.. -- [Jeu
^j oernieuwgenac iirrzr.lterl, opzellen, vgl. COUGHER.
- SE RECOUCHER, V. pr. Weder naar bed gaan:
ti nest recouelië, hij is weder te bed gegaan.
eeo dre, V. a. Weder toe- of zcaanennaaggena-,
weder r e ,rs aa^jen: La doublure est décousue, ii
taut Ja r-, de voering is losgetornd, men 'moet ze
eerder c n naai en. ilecousez sela proprenient, naai
dit weer eens vetjes zamen. --® SE RECOITDRE, V.
pr. Weder zarnengenajaid worden.
R ecoulement, € . [Teen.] _ erpieti'rg f. ederuitstr Verlenging 1. van een' hoelebalk. 4-king t. der huiden. - Het nazien der kaarten, door
ze tegen 't licht door (le handen te laten loopen. -.eeoulers", V. a. [Tech.] I. ergieten, overgieten
(een kanon, een spiegel enz.). - Andermaal te
broe',jen zetten (de wasch). --^ ..set kalkwater we]

der uit de huidern, strijken. -. De speelkaarten ter

nazieninq door (ie hand laten loopen. - [Agric.]
Aan de .' orenvelden de derde bewerking geven.
,eeouleense, £. (in Champagne) Flesch t.,
waaruit de wijn door de kurk ontsnapt is. (Ook
als adj. t.: Bouteille r°-.
Regio page, in. [Tech J Het kronen der opt
spiegelvlak achtergebleven polij4tstrepen.-- [.Agric.]
[EEcon.]
Tweede bewerking f. der braaklanden. - [Econ.]
Gesneden, gemengde wijn. cider, enz. -- leeouGe s t. Zeenelineel fl, meel van gesmma(en zemelen,
kornel f. - Faire du pain de r-, brood van kor
bakken. _- Steengruis n., afval der bebouwen-nel
steepen. - Tweede snede f. van haver, Brae, ene.
It-s, ter fela fVgal in., kruimels f. p1. -_-_ :econn é,
e, adj. (en part. passé van recou er) Habit r-,
hersneden rok ni. Cartes r-es, weder afgenomen
kaarten, f. pl. [Bias.] Ecn r-. twee of nicermalen gedeeld schild ti..--_- [Éeor .;; Vin, Clare r-,
gesneden Wijn., appeldr o-nk ni. .econnppee t, m. [Arch.] Vermindering 1. der dikte van
een,' muur' van- lags lot haag, inwerkinij f. vary elke
laag slee ren, waardoor een muur vare boven bijloopt of dun Wordt. m_ R ecouper, V. a. Op
nieuw .mijden, hersni deer. - [Jeu] (obsol.t ïVog
eens coupdren, of afnemen. -__. ee ^ipetle, i.
(verkkiw. van recur ppe) Zwarte hornet 1.. meel van
eeourher, V. e. Kraminen, ombuigen. R- on
hilton, no fee par Ie bout, ee'ren stok, een ijzer
aan 't einde omh ui en. SE RECOURBER, V. pr.

Zich kr°oiniinen. een' kro men, veem aannemen. --__
Het valt. passe is ook odli.. Fer raeó o€ ri}e, on^^le

b' ieler, -P-- [Bot.] Feullles, Branches c-es,
n deri€4 'ls omgebogen (rent de bolle z)sde naar

boven r-ekeerde) bladeren, nn. pl„ takken m. pl.
eeonrir, V. n. FV'e.der, nog eens, op nieuw
bogen: J'ai couIu at recour°o, ikk leb liven en • -weder' geloopen. — Hulp vragen. de toevlugt nemen;
R- a qn., a sic., zijne toevlugt tot iemand, tot iets
nemen. II faut r- au rrréiieeiII, enen moet zfjne
toevlugt tot den geneesheer nemen, 11 a recouro
ii son eonfesseur, 1i j heeft z-jne toevlugt tol zij
biechtvader genorraen. Recour°ez á la clumence-ne
du rol, seem de toevluup£t tot de genade van den
caret. —. [Praat.] R- en cassal.ion, zich in cassatie

voorzien (apt. POURVOIR, CASSA.T1ON). -- RECOUaIR, V. a. [Ltlar. j : R- Un cable, une manoeuvre.
eeneei kabel, eenen, looper langs loopen, door de
hand laten gaan, om na te zien. R- les coutures
lull bbtiment, cle naden van een schil) nazien,

nakloppen, nabreeuwen:.
É Recourre, v. a. Weder terughalen, a fjafle'n, hernemen wat gewelddadig weggevoerd werd:
R- sin prisonnier•, mi cheval, un vaisseau, den
vijand een' gevangene, een paa' d, een genomen.
schip weder afjagen.
R ecoujs, m. Toevlugt, hulpzoeking f. Avoir

r- a Dieu, á la justice, au médecin, de toevlugt
tot Gel, tot het reut, tot den geneesheer nemen. A
qui avoir r- `è tot sa en zal men de toevlugt nemen;
()n eut r- aux anciens inanuscrits, noen zocht de
oude handschriften na. - Tout mon r•- (refuge )
est en Dieu, Dien Beul est mon r-, God alleen is
mijne toevlugt, raten toeverlaat. -- [Jur. j verhaal ni.,
vergoeding f'. Si je penis ce procès, j'aurai mon
r°- sUl' of conti°e son here, wanneer ik dit regtsgedinn_g verlies, zal ik mijn ve r haal, mijn regres
op zonen broeder nemen. R- en cassation, verhaal.
beroep ii. in cassatie. ---- Sauf son r-, behoudens
zijn verhaal. R- de droit, regt.cmiddel in., regtsloevliegt f.--- h.- en grace, verzoek n. om genade, ons
kao,jtschelc ing of e'erzachling der straf afzan, den
vorst. --- - i.íà onr . , Z. v. a. T OLERANCE.
t Reeous, se, adj. (en part. passé van re-

courre): Filly r-se, den schaker weder afgejaagd,
ontrukt meisje. Vaisseau r-, hernomen schip r.
R eeousse, t. Bevrijding, redding f. van liet gewelddudig weggevoerde (nu alleen nog als zeeterm
gebruikt) ; hernern'ing , afjaging f. Droit de r-,
rregt nn. van herneming, belooning F. voor 't hernemen.
ecousuu, e, adj. (en part. passé van recoudue): Doulilure r -c, weder zamen- of aangenaaide
voering f. Plaic r-, weder dirgtgenaaide vond 1'.
Reconvert, e, adj. (en part. passé van recouvrir): Maison r-e en tulles, (weder) met pannen
gedekt huis n. Fruit r- dun bron, m el een' bolster
omkleede vr ucht f. - Ciel r-, weder belrokken
hemel m..
Recouvrable, adj. (van zaken) Herkn jgbaar:
Somuies r-s, herkrij bare sommen f. pl. Denieis
non u-s niet te innen gelden rn. pl. - t Recomt
vr aoee, t. Herkrijging f. (alleen nog voorkomend
in:) Noire-Dame de -, Onze-Lieve-Vrouw vase
.ecouvrance.

R econvraiit, e, adj. [ll1i ér'._ : Couche r-,
overdek kende bedding of laag f.

Reconvré, e, adj. (en part. passé van recouvrur): Bourse i°-e, teruggekregen beurs f. - Als
subst., z. PERDU (r,.). — .eeouv,'entent, ui.
Berkriiging, wederbei orninq, terugbekorning f.: Le
r'- d'un oiijet perdu, rye la santé, de terugbekovolop van een vei leren voorwerp, van de gezondheir!, -^- ) Fin.] invordering, inkasseiring, het innen
van verschuldigde gelden door daartoe aangewende
middelen: Trava.ilier an r- dune sorume, aan de
invordering tiener° sane werken. je nous payeraï
ti ois pour cent Si Voos voulez-voos charger du r
de ce qui mest du, ik evil vr drie ten honderd betalen, zoo gij uu wilt belasten, niet de invordei'ing
.

an 't meen Ene'ir ni ij schuldig ie. - - . [Tech.] Over-

heens á liieting f., het over of voor elkander heen
✓ iiei n.' Les dalles de cefte terrasse sort a r-, de
zer'i^ rz van dat terras zijn over elkander heengewee/ct. Overstekende rond in. of lijst t. -- ape ren- plantje n. voor 't voorii'ernglas van een' ki, 1 er. —._ Montre P r-, horlogie n. met een deksel. -s, a lste á?de, intevorderen schulden f. pl. (van
een p 'Ocué'eur, vv*w s, ernZ. ) .
eeonnv rer, v. a. herkrijgen, terug- of wederkrijgen, tevuc- of wederbekinnen: II a recouvré
sa bourse sos forces, hij heeft zijne beurs, zijne
kroclilen terseggekde gen. --- [Fin.] Invorderen, in.kas,sër°e'n, innen:: Etre char ë de r- les contrib lions, roes (Ie invordering dei' opbrengsten belast
zijn. — R- des pei'les, ccáh.odelloosstelling voor vei°liezen krijgen. — ) Ma! ] BinnelFolen, inhalen, ii o lean: Recoov^r°e cette arnarre! haal dat rneerlouu✓w binnen boord - SE RECOU V RRE ri, V. pl'. Teruggeki egen worden: Le ten fps perdu ne se recouvrre jamais, de verloren tad komt niet wwwederReeouuveir, v. a. Weder dekken of herlekken;
over 'rekke?p. bedekken: R- can toil ddcouvert, een
afgedekt delek op nieuw dekken. Fai re r- un 4l ,ire,
'
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R,écriminati®n, f. Tegenbeschuldiging, terug
een boek weder laten overtrekken, omkleeden. —
ontvangen smaad of hoon in gelijke munt,-gaven
(fig.) Verrnommen, bemantelen: I1 a reconvert tout
cola de beaux prétextes, hij heeft dit alles met wraak , weêrwraak f — [ Jur . ] Tegenklagt ,
schoone voorwendsels bemanteld. -- SE RECOUVRUR, tegenbeschuldiging, beschuldiging des beklaagden,
V. ppr. Neder bedekt of overtrokken worden; — ingebragt tegen zenen aanklager, r e c r i m i n aweder betrekken (van de lucht) . Le temps se re- t i e f. — ecrirninatoire, adj. Eene tegenbecouvre, de lucht wordt weder betrokken, betrekt schuldiging bevattend , uit weerwraak gezegd of
weder. -- [Hort.] La plaie de eet arbre se r-, over gedaan: Plainte r-, tegenklagt f. — Récriniinèr,
de wond van dien boom groeit de schors weder heen. v. a. Tegenbeschuldigingen doen, zijnen aanklager
ook aanklagen; terugschelden of honen, smaad
Reeracher, v. a. Weder uitspuwen.
beantwoorden, r e c r i mi n é r en. -wordenz.
eeran, En. [Mar.] Kreek f., inkom m.
Récrire, V. a. Herschrijven, overschrijven: Ceéeréa ee, f. [Droit. can.] Voorloopig vruchtgebruik n. van een betwist goed.— [Dipl. j Lettre de la est mal éerit, it faut le r-, dat is slecht geschreC- , terugroepingsbrie f m. (van een hof aan zijnen ven, men moet het overschrijven. -- (absol.) Noggezant), recreditief n.. recredénlie- briefra., maals schrijven of een' brief zenden: S'il ne répond
-- cole ontslagbrief m. (aan het hof, dat de terug- pas a Ana leltre, je lui réeriroi , indien hij op
geroepen gezant of minister verlaat). --- éeré- mijnen brief niet antwoordt, zal ik herre nog eens
aneer, V. a. In 't voorloopig genot eener betwiste schrijven. --- hf7 ederschrjven, antwoorden: Ii vous
zaak steil n. — [Anc. prat.] Van beslag, arrest of a écrit, it faut lui r-, hij heeft u geschreven, gij
moet liens antwoorden. -- (Loc. prov.) I1 ne sait
cautie ontslaan.
h qui en r-, hij weet niet tot mien hij zijne toeécreatif, ive, arlj. (fang.) Vermakelijk, lus
genoegelijk: Jeu r-, vermakelijk spel n. Homme-tig, vlugt nemen zal. --Het part.,passé is ook adj.: Lettre récrite, overgeschreven, terug esch.reven brief m.
r-, lustig, vermnaheljk niensch.
R eeroiseté, e, adj. [Blas.I: Croix r-e, her.ecréatinn, f. [Lidact.] Vernieuwde, herkruist bruis n., verkort kruis, waarvan elk der
haalde schepping, herschepping f.
ee.réation, f. uitspanning, ontspanning f., armen op zich zelf een kruis uitmaakt.
heer®etre, v. a. Weder gnoe en, op nieuw
korte rusttod m. bij 't werk, verlustiging f., ver
La r- redonne des forces poor mieux tra -makn. groei/en; — weder wassen, weder hooger worden
cie uitspanning hergeeft krachten om beter-vailer, (van 't water)..
,ecroq oevilier (se),v. pr. Inkrindpen en omte werken. L'heure de la r- of enkel La r-, het
uur van uitspanning; het speeluur der scholieren: buigen, zich zamentrekken, ineen rollen: I.e parche11 emplo3 ait toul.e la r- 5 lire, hij bragt het gan- 10111 se recroqueville auprès du feu, het perkasche speeluur met lezen door. — (lig.) Donner de ment krimpt ineen bij het vuur. — 1-let part. passé
kornet ook als adj. voor: Des feuilles recroquevilla r- a 1'esprit, den peest ontspannen.
Réeréd.entiaire, w. [Ave. jur.] t'oorloopig lées, door de warmte ineengekrompen bladeren n.pl.
eerotter, v. a. Weder vuil, morsig maken.
vruchtgebruiker van veer betwiste prove.
Réerouer, V. a. .Andermaal op de gevangen
Reeréer, v• a. Herscheppen, op nieuw schepopschrijven
-rol
(vgl. ECROUER).
,pen; andermaal in 't aanzijn roepen, weder instel
eeroilir, V. a., liever ROUIR.
11- une charge sous un autre oom,-lenofirgt:
R ecroyanee, f. [Anc. jur.] Vrijlating f. oneenen post, eene bediening weder onder een' andederen naam in 't aanzijn roepen. -- (fig.) L'au- der borgtogt,
ecru, e, adj. (en part. possé van recro tre) :
teur a su r- son sujet, de schrijver heeft z o n onderwerp weten te herscheppen. — tells adj.: Charge La rivière est r-e, de rivier is weder gewassen.
Ce iois est recru, dit hout is weder uitgegroeid.
recréée, op nieuw ingestelde bediening f.
Itécréer, V. a. Perlustigen, ontspannen, op- — IIrcuU, ni. [ Agric. ] Jaarlijksch lot of jong
vrolijken, vermaken: Ce soot des jeux qui rè- hout n., dat een kreupelbosch maakt.
R eam, e, eidij. Vermoeid, afgemat, afgereden,
créent l'esprit, dat zijn spelen, die den geest ontspannen. L'arc-en-ciel récrée les 'eux, ale regen- bei;-af: Ce clieval eet si r- pill n'en peut plus,
boog verlustigt de oogen. Le vin rdcrde 1'esprit, dit paard is zoo afgemat, zoodanig bek-af, dat het
jn verkwikt den geest. --- SE RÉCR1 ER, v. pr. niet meer kan.
de wi
R ecrudescence, f. [IIéd.] I'Veder-verergeZich vermaken, zich ver vrolijken, zich verlustigen,
Bene uitspanning, nekden: Qu xnd on a heaucoup ring f. eener ziekte na ingetreden béterschap.
men
veel
wanneer
(fig.)
[Toe r'- de veNations, eene vernieuwing en
trav aillé, it est bon de se r-,
heeft gewerkt, is het goed eene uitspanning te as- verergering van kwellingen, verdrukkingen.
R eerzee, f. [Bil.] liet toerven, ligeen, r e h s' umen. - Se r- 1' esprit, zijnen (leest ontspannen.
écréments, ni. p1. (of Huurneurs RECRÉMENT- t é Tr en; ligting, werving f., nieUO .' r eligt of aan
pl. On a ces--geworvnkijsd.,e'utnm
TEUsUS of RÉCRESIENI'! LELLES) [iéd.] Vochten P.
pl., die zich van 't bleed afzonderen (speeksel, ot, se, la r-. men heeft het werven gestaakt. — Faire
les r-s dun réginnent, voor een regiment soldaten,
enz.), r crementen n. pl.
eerépiment of R eerépissage, m. [Tech.] ligeen, een regiment door eene nieuwe tipting volt1' eden volwerping of beraping. --- hee r-pin, tallig nitoken. -w- Nos r-s se soot com l;ortées dans
V. (1. [Tech.] Op nieuw volwen pen of bei'open., vette affaire coma ic de %teux soldats, onze rekruwedei' bests ken (b. v. een' ouden muur). --- (/1g. ten hebben ziek bij (lat t-rejfen als oude soldaten
et Bizen.)R- son visage, zich (lik blanketten.. -- B.- r edrar;en. -- (fig., van lien/en, die onverwacht in
til vieux collie, een oud vertelsel weder op ikken-, sen gezelschap komen) Voilg one agréable r- qui
in een nieuw pak steken. — se RECREPIR, C. l??'. 11005 arrive': (laar krijgen we aang<enrrnen, toevoer,
Teder volgeruopt of bestreken worden. — Zich welkome nieuwe gasten. -- [Agrie.], z. v. a. REblankette:n. -- I-let part, pa.ssd is ook adj.: (Iii( r-, enu. -- eer uté, e, adj (en part. passé van reweder lustre/sen muur t-ti. Visage r-, stils geblannn,lket cruter): Régiment r-, weder gerekruteerd of
gelaat n. -Vieux conto r-, opcgewnrnsde oude ver- voltallig geistaaht regiment n.--- Reeratement,m.
Verving, aanwerving, lire/ing, nm.anscha saaneulell ing L. - Rverépissage, M., z. RECRÉPIMENT.
eereuser, V. a. Op nieuw grasel; dieper ting, r e kr u t é r i n g f. Officier ale r-, officier van
graven.-^- ( /iq. ) Opnieuw en grondiger onderzoeken. were/ w'. La lol cao (of sur le) r-, de wet op de
eeribler, V. a. Onerz i ften, weder zitten: Ce rel€rz lérdng. — Recroter, v. a. Door werving
tale nest pas encore asses riet, it faut le re-, skit ho- of listing weder aoneullen-, werven, lieten, reren is nog niet zuiver genoeg o?ets moet het ei ver.zi/ten. k ro t ei ren: it- UI) i'égiriient, een regiment weder
voltallig rnaksen. --- ( figs. el lain.) I1 recrute jru ou.t
. eerier, V. n. (Veder schreeuwen.
,éerier (se), v. )r. Eenen kreet ran heieen- des assent /c, I;á,á werft overal nier=leerpers, deelrreder-ireg of a dkeu ?1 (I vt n, v(e orator units;in ;I of noote'n, leden (voor z ijne portsj, zijve hlttb, vege
afkeer slakes?, het uitschreeuwen, uitroepen, tegen onderneming) aan. - - ['l'ech.] De daim spijzen,
uitvuren: On ee récr°ip cox plus l,cauN enn^lrroits nieu 'e eerfstof/'n in 't n'erfbod doen. --- SE REde err discc rs, enen riep liet u.uit, 'inca was olfgeto- UUTER, V. pr. ( Bliji Zich weder voltallig mrm,alken ,.
gen bij de schoonste plooien van deze redevoering. zich re k red,t é r e n. Co régimei^t eest recruté
11 s'est veereb sur vette proposition, contre nette dans telle province, dat regiment heeft zich in c°•ie
injustice, hij voer tegen rut roorstel, tegen deze provincie gerekruteerd. --- (fig. et /0w.) Ce parti
on e'i e ti p ill uil. -= [Gips.] Weder luid oc E- se reerule de gei=s mal intentionciés, die partf;
cli an (ren de honden als zij 't w ld seeder n» ge houdt ziel, no/la/lig door 't aanwerven van kwalijk
hekben).
-.joafwd aezincle lief , _ Il eermteui- im [Mil.] hles.
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RECTA

RECUJRE.

.

ver, rekruteur rn - Ook als adj.: Officier r
werf-officier ni.
Recta, adv. (latin) (fam.) Juist, stipt, precies;
reütuit, regelregt: Payer r- a 1chéance, precies
op den versaltijct betalen. II est all é 1'ic r- thez
son père, hij is cam hier ljnreçjt naar zijnen vader gegaan.

Rectal, e, adj. [Anat.] Tot den regten of

endel -darm behoorend.

Rectaiile, adj. Gbom. Regt!we!ig: Triangle r-, regt/toekige driehoek m. Parallelogramm
r-, of als subst. RECTANGLE m. Regthoekig para!lélograns n. - Rectangulaire, adj. [Géom.]
Regthoekig: Triangle, Figure r-, regthoekifle drie-

hoek m., figuur t.
Iteeteur, rn (weleer) Hoofd n., regent, rector m. der universiteit van Frankrijk; (nu)
hoofd van elke der Fl académieS, waaruit de universiteit van Frankrijk bestaat. - Eerste leeraar,
eene
hoofdbestuurder van een dutsch collegie, van
nederlandsche, latijasche school of van een gymna-collegie;
een
jezuïeten
van
Opperste
sium. huisbestuurder in velerlei kloosters en godshuizen.
bedickerkelijke
- In Engeland: de litularis eener
'fling. - Ook als adj. voorkomend in: [Chim.]
Esprit r-, riekend of geurig beginsel a.

fleetieorne, ac/i [H. a.] Met regte voelhorens.
Rectifiable, adj. Verbiterbaar: Erreur r-. [Géom.] liegt te maken: Courbe r-, kromme lijn,

die eene regte lijn gelijk aan eene harer bogen
kan hebben. - 4 Reetificateur, us. Teregt brenger, hersteller, 'verbeteraar. - [DisWi.] Toestel m , tot herhaalde destilitring of overhaling,
rectificdtor 'Th - Rectificatif, ive, adj.
[Didact.] Herstellend, verbeterend. - Kectifi
cation, f. Teregtbrenging , verhelping, verbeteing, herstelling, rectificatie t. La r- d'sn
compte, het in orde brengen van eene rekening. [Chim.] Grootere zuivering, ontwatering, herhaalde destillatie of overhaling, ook r e c t i f i c ei ring,
concentré'ring en dephlegmatisiriflggeheeten. - [Géorn.] Li- dune courbe, reçjlrnaksng
of lengtcbepaling eener kromme lijn, herleiding eener
kromme lijn tot eene regte. - Rectifier, v. a.
In orde brengen, verbiteren, verhelpen, teregt brengen, herstellen, r cc t î fi c i r e a : R- un compte,
an calcut, eene rekening, eene berekening van lour

ten zuiveren. - ( figS) B- Ia construction kane
phrase, de za?nenstelling van venen zin verbeteren.
R- sa conduite, zijn gedrag verbeteren. —[Chim.]
Bij herhaling deslilléren of zuiveren. H- de leau

de vie, brandewijn soos de tweede maal overhalen. - [ Géom.] H- one coarbe, ccve kromme lijn
tot eene repte herleiden. - [Astr., Phys.] 11- on
instrument, een werktuig behoorlijk stelless tot deze
of gene verrigting. - SE RECTIFIER, v. pr . Verbeterd, verholpen, gezuiverd worden. - Het part.
pass e is ook adj.: Calcul recutié, van fouten gezuiverde berikening 1. - Esprit de yin r-, hoogst

gezuiverde, herhaaldelijk gedestilleerde wijngeest,
gerectificeerde spiritus rn
Reetitlore, adj. [Bot.] Begtbloelflig. - Reetiforrne, adj. [Didact.] liegt van gedaante. Reetigiade, wij. [H. a.) Beptuit gaand (van
zekere spinnen). = Reeti li gne, adj. [Géorn.]
Begtstandig: Triangle r-, rept/jnige driehoek rn.
.- [Mican. ] Mouvement r-, reqtljnige beweging t.
- Rectnerve, adj. [Bot.] Begtribbig. - Reetirostre ad]. [I-I. n.1 Regtsnûvelig.
Rechte, f. [Mid.] EndelclarmsontSteking f.
Rectitude, t. [Géorn.] Regtheid 1., hoedanigheid eener repte lijn. - ( fi g.) Onverdorvenheid,
opregtheid, zuiverheid, regtschapenheid 1. Ii- des
rn oeurs, onverdorvenheici, zuiverheid van zeden.
B- do cocur, oprepiheid des harten.
Reetiaseule, adj. [Bot.] Bijna rept: Tige r-,
omtrent regte stengel M.
Recto, rn (latin) Repter bladzijde, eerste of
voorste zijde van een blad (in tegenstelling met
verso, keerzijde).
-1- Reetogrsnie, wij. Bepluit of in repte lijn
voorwaaits bewegend: Marche r-, regtuit voorwaartsche gang in.
Reetoral, e, wij. Den rector betre/fend , re ct o ra a I: Dignttd r-e, rectorale waardigheid ((Piur.
rn. rectoraux.) - fleetoral, rn Waardigheid t.,
ambt n., van eenen rector; - tijdclour rn. van
zijne ambtsbediening , rectorscap n. - t fleeto-

iie, Reetorerie, t. Rectorsehap; - pastoor-

schap n. (in Brelagnc en elders).

Recto -urétral, e, wij. [Anat.] Tot den endeldarm en de pisbuis behooiend. - Recto-va
gin al, e, adj. Den endeldarm en de moeclerscheede
betreffend. - Recto -vésieal, e, adj. Den endeldarm en de pisblaas betreffend. (Plur, m. —aux.)
Reelriee, adj. [H. II.]: Plumes r-s , of als
subst. RECTIUCES, t. Pl. Stuurpennen, lange staartvederen 1. pl.
Rectum, in. (pr. —tome) [Anat.] Endeldarm,
repte darns ni., ht onderste repte gedeelte des dikken
dorms, waarvan de uitwendige opening de aars is.
Iteçu, e, adj. (en part. passé van recevoir):
Présent r-, ontvangen, aangenomen geschenk n.
- Les usages
OlTre r -e, aangenomen aanbod n. —
r-s, de aangenomen, vastgestelde gebruiken a. p1.
is onlangs tot
hij
II a été recu docteur depuis peu,
doctor bevorderd. z. voorts IIECEvOI1I. -RECU, M.
Schriftelijk bewijs van ontvang, recu a.
Reeneil, In. Verzameling 1. (van geschriften,
platen en elergl.). R- de lois, de discours, de sentences, d'estampes, de vers, verzameling van wetten, redevoeringen, spreuken, platen, verzen. Weleer ook voor ACCLJEIL gebruikt. - Reeneillenient, al. Verzameling der gedachten, der zinnen, innerliike, stille overpeinzing of bespiegeling,
aftrekking, losmaking der gedoe/item van de wereldsche voorwerpen. - t Reeue il leiw, in. Uitgever van verzamelingen; verzamelaar m. - Recuiei ll ir, V a. Inzamelen, inoogsten: R- beaucoup de yin, le b1, de traits, veel wijn, koren,
vruchten inzamelen. (fig.) B.- les fruits de qe.,
de vrucht, het voordeel van iets plukken, trekken.
- R- one successiofl, eene erfenis in ontvang vemen, aanvaarden. - Verzamelen, bijeen zamelen,
vergaderen (wat verstro o id, is): R- les dibris dune
arrnée, dun naufrage, de overblijfsels van een Ieger, de wrakken eener schipbreuk bijeen zamelen.
- R- leau de pluie, le sue dune plante, het re
genwaler, liet sap eener plant opvangen, opzaine
-

-

-

B.- les plus beaux passages dun dcrivain,
de schoonste plaatsen uit een' schrijver bijeen brengen, verzamelen. - (fig) H- les paroles de qn.,
iemands woorden opvangen. II s'amuse a r- teas
les bruits de Ia viiie, hij vermaakt zich met al de
stadsgeruchten op te vangen, op te zamelen. - B.les vo%x, les sutirages, de stemmen opnemen. —B.sos esprits, S05 idëes, zijne zinnen, zijne gedachten vergaderen (om ze op din bepaald voorwerp te
e krachten verzamelen.
vestigen. B.- sas forces, zijn
- lit- les derniers soupÎrs de pa., iemands jongsten snik opvangen, hem in zijn sterfuur bijstaan.
- Liefderijk ontvangen, opnemen, herbergen: Bone familie. des rnalbeureux, een huisijezin, ongeluk/eigen bij zich opnemen. B- des etrangers,
vreemdelingen herbergen, huisvesten - Opmaken,
besluiten, gevolgen trekken: De tout son grand
discours je nab pa recueillir autre chose, Si CO
nest que. ., uit geheel zijne lange rede heb ik
niets anders kunnen opmaken, dan dat... - [Constr.]
Met elkander verbinden, in elkander werken. [Cord.] Het garen op den haspel winden.— [Papet.]
klei gedroogde papier van de touwen nemen. - sit
BECUEILLIR, C. pr. Ingezameld, geoogst worden Les
. fruits se recueillent a lautomne. - Zijne gedachlen bijeen zamelen, zijne zinnen vergaderen; in
zich ze/ven keeren, zich tot stille overpeinzing tot
innerlijke beschouwing begeven: Après s'êtce yecueilli que]qUeS instants, nadat hij zijne gedachten
eenige oogenblikken verzameld had. Ii faut vous rau dedans de vous, gij moet tot u ze/ven inkeeren.
File passe chaque jour quelque temps ft se r-, zij
brengt dagelijks eenigen tijd in stille gepeinzen, in
godsdienstige bespiegelin gen door. - Zijn gezegde
zainenvaiten, zich bekorten: Pour me r- en trois
paroles, je vous ainie, om 't u in drie woorden
te zeggen, ik bemin a. (Deze laatste beteekenis
is verouderd.) —Het port. passé is ook adj: Maisson recoeillie , ingezamelde oogst as. - Suffrages
recueiilis, opgenomen stemmen f. p1. - Cest an
bom me très-recueilli, 't is een diep in zich ze/ven
gekeerd, zeer afpetrokken mensch. - Recueiloii., ni. [Cord.] Haspel, garenwisder m. - Recairo, C. a , flerkoken, andermaal koken, opkoken, op nieuw bokken, opbakken, andermaal te
vuur, in den oven zetten, uitbranden. B- du pain,
brood nog eens bokken, Opbakken. R- des métaux,
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metalen nog eens gloeijen, uitgloeijen. Ii- le fer
forgé, liet s meedijzer (risscken, ontlaten. liet uitgloeen en in koud water dompelen om liet in staal
te veranderen. R- Ia pierre it chaux, de kaiksteenen in den oven laten zweetenenuitctroogen. F- le
verre soufflé at façonhîd, het geblazene en gefatsoeneerde glas ar/soc/en, in den koeloven zetten. Reenisson , I. [Tech.] Herbakking, hergloeijing,
ontlating, uitgloeijing 1. - ReeLait, e, adj. (en
part. passé van recuire): Brique r-e, andermaal
gebakken baksteen m. Métaux r-s, ontlaten, uitgegloeide, gefrischte metalen n. p1. - Cclii est cult
et r-, dat is te veel gebakken, geheel verkookt. [Mik!.] Humeurs r-es , verdikte, taal geworden
vochten n. p1. Bile r-e, te dikke, taaije gal f. RECUITS, m.pt., Z. RAGATS. - Hergloeijing f., het
uitgloeijen, ontlaten, rrisschen (der metalen); al'koeling van 't glas in den koeloven (ook RECU1TE t.
ge/tulen). - Mar de r-, ovenbrandmuur nl. - RECUlTE, t. [Econ.] Soort van italiaansche kaas 1. [Tech.] Ilergioeijing, enz. , Z. RECUIT. - Het inbranden der kleuren (bij glas- en brandverwschildes's). - Recititeur, m. [Tech. ] tjitgloeijer,
ontlater, frisscher m.
Recul, rn. [Artill.] Terugsprong m., het achteruitloopen, inspringen van een stuk geschut bij
't afschieten. Plus la charge est forte, plus le rest considérable, hoe sterker de lading is, des te
aanmerkelijker is de terugsprong. Palan de r-, inhaaltalie t. - [ Hort.] Echappement is r-, terugspringend schakelrad n. - Reculade, f. Het terugloopen van rijtuigen; - het terugwijken, inz.
van een' te ver opgedrongen volkshoop. - ( fi g. et

lam.) II a été obligé de faire uric r- clans cette
affaire, hij is genoodzaakt geweest zich in die zaak
wat terug te trekken. - Reculé , e, adj. (en
part. passe' van reculer): Chaise r-e, teruggezette
stoel in. Mar r-, achteruitgezette muur rn. - RECIJLÉ, E, adj. Afgelegen, ver verwijderd: Les ré-

gions les plus r-es, de verst verwijderde streken f.
p1. Les temps les plus r-s, de oudste, langst verloopen tijden m. p1. Il loge dans un quartier très-r-,
hij woont in eene zeer afgelegen wijk. La postérité Ia plus r-e, het verste nageslacht, de laatste nakomelingschap t. - ( fig.) Ecolier encore bien r-,
scholier, die bij de anderen nog ver ten achteren is.
- Reculée, f. (fam.) (alleen gebruikt in): Feu
de r-, sterk, groot vuur n. (dat tot terugwijken
noodzaakt).— Reculernent, in. Het terugloopen,
achteruitgaan, inz. van een rijtuig. - [Constr.]
Inspringing f., het inspringen. - [Sell.] Broek f.
(van een trekpaard). R- avec croupière, broek met

een' staartriem.
Reeiler, V. a. Achteruit halen of trekken, terugzetten of -schuiven, terugstooten; weder achterwaarts of verderop plaatsen. K- sa chaise, one ta
ble, zijnen stoel, eene tafel terugschuiven, terugzetten. - 11- un mur, une hale, eenen muur, eene
Peg achteruit zetten, verderop doen , plaatsen. ( rsg.)
B- les homes, les frontières dun Etat, de grenzen
van een' Staat achteruit zetten, uitbreiden, eenen
Staat door bijvoeging van aangrenzende landen

vergrootess. - Ce revers a fort reculé sas affaires,
die tegenspoed heeft zijne zaken zeer achteruit gezet. - 11- ses payements, zijne betalingen verschuiVen, uitstellen. - R- qn. qui a des droits a l'avan
cement, iemand achterstellen, die regt op bevorde
ring heeft. - RECULER, V. n. Achteruit gaan, wijken, terugwijken, deinzen: R- dun pas, eene schrede, eenen stap terugwijken. Faire r- la foule, un
cheval, den volkshoop, een paard doen achteruit
gaan. La canon recule en tirant, het kanon springt,
loopt terug bij 't afschieten. R- is Ia vue de l'enne
op 't gezigt der vijanden lerugdeinzen.
-mi,
Mes affaires reculerit au lieu d'avancer, gsjne zaken gaan achter-, in plaats van vooruit. Etre trap
avancsl pour r-, le ver gegaan zijn om terug te
treden, om de zaak op le geven. - Ii ne recule jamais, On na la jamais vu r-, hij weet niet wat
wijken is: hij is een onversaagd, moedig mensch;
-

( fi g.) wat hij eens besloten heeft, dat zet hij dooi'.

.- J'ai beau Ie presser de tenir sa parole, il re
cule toujours, vergeefs dring ik bij hem aan op de
vervulling van zijn woord, hij blijft steeds dralen,
uitstellen. - (Loc. prov.) R- pour mieux sautei',

een' aanloop nemen, om een' grooleren sprong te
doen: met iets dralen of ietsuitstellen, om laterdes
te beter de gelegenheid waar te nemen of zijn' slag
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te slaan. Quand on n'avance pas, on recule, stil-

stand is achteruitgang. (fain.) Il no recule a rien,
hij weigert niets, men kan van heus alles gedaan

krijgen. - SE RECULER, V. ps'. Achteruit gaan, zich
terugtrekken, wijken: Se r- lu feu, zich van 't
vuur verwijderen. Reculez-vous de là, ga terug,
ga daar van daan. - Achteruit gezet worden: (fig.)

Les limites des Etats na doivent se r- qu'avec prudence, de grenzen der Staten moeten niet dan met
Olnzigtigheid verder uitgezet worden. - Recuier, rn [Elorl.] Ilorlogiemakersvijl f. (die aan eens
zijde glad is). - Reculons (a), bc. adv. Achterwaarts, achteruit, terug. Les écrevisses vont a
r-, de kreeften gaan achterwaarts. - ( fig.) Ses afaires vont a r-, zijne zaken gaan achteruit. (Loc. pray.) Gagner sa vie a r-, comme les cordiers, den kreeftengang gaan, achteruit gaan in

zijne zaken.

Récupérable, adj. [Didact.] Herkrjgbaar,

weder te bekomen. - Recuperation, f. [Didact.]

Herkrjging, wederbekoining f. - [ Astr.j , z. v. a.
E MERSION. - Récupérer, v. a. Terugkrijgen,
wederbekomen: B- sas déboursés, Zijne voorschotten terugbekomen. - SE RECUPÉRER, V. pr. Zich

schadeloos stellen, zijn verlies of schade goedmaken
of inhalen.
Récurage, m. [Agric.] Derde bewerking des
wijngaards. - [ Tech.] Schuurvertrek ,n. des blikslagers. - Réctirer, v. a., z. V. a. ECURER. [Agric.] Den wijnberg zijne derde bewerking geven.

Récurretice , t. [Didact.] Het terugloopen,
heid t. - Récuri-ent, e, adj. [Anat.] Neris r-s,
terugloopende spieren t. pi. Artère r-e, of als subst.
eigenschap van 't geen terugloopt, terugloopend-

RÉCURRENTE f. Terugloopende

slagader t.— [Algèb.]

Sine of Suite r-e , of als subst. RECURRENTE, f.

Getallenreeks f., waarin een volgende term door zamentelling van voorgaande termen gevormd wordt.
—[Pais.] Vers r-, kreeftvers n., dat van achteren
af gelezen den zelfden zin als van voren geeft.
Récui-soire , adj. [Prat.] Regres of vergoeding gevend.
Récurvifolié, e, adj. [Bot.] Met teruggebogen bladeren II. pl. - Récurvirostre , adj.
[EEn.] Met opwaarts omgebogen snavel. - RECUR-

z. v. a. AVOCETTE.
Récusable, adj. [Prat.] Verwerpelijk, wraakboar; niet aannemelijk, verdacht: Jugs, Témoin
r-, verwerpelijk regter, wraakbaar getuige m. Thmoignage r-, verdachte, niet aannémeljke, niet geloofwaardige getuigenis 1. - R e cusant, m , -e, t.
[Prat.] Verwerper, wraker m., verwerpster, wraakster f., hij of zij, die eenen regter, eenen getuige,
eenen scheidsman, enz. wraakt of verwerpt. Récusation, t. Weigering, verwerping f., het
afslaan. - [Prat.] Verwerping, wraking van eenen
regter enz. , dien men van eenzijdigheid verdenkt,
recusdtie f. - Récuser, v. a. Verwerpen,
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weigeren, afslaan, afwijzen, niet aannemen, wraken, recusdren. - [Prat.] R- un juge, un témain, eenen regter, eenen getuige wraken. l'autorité dun historien, 't gezag van een' geschiedschrijver verwerpen. - SE RECUSER, V. p r. Verworpen, gewraakt worden. - Zich zelven voor
onbevoegd verklaren: Tout juge qui est seul intéressé au jugenient dolt r- lui -mime.
Rédacteur, m., -trice, F. Steiler, opstel ter m., stelster, opstelster t. van een of ander geschrift; inz. rangschikker en drukbezorger van
werken, die uit de bijdragen van velen zijn zamengesteld, bezorger in., bezorgster f. van een tijdschrift, redacteur m., redactrice t. Le r
en chef, de hoofd-redacteur. Les r-trices do Journal des dames, de redactrices van het Damesjournaal. - flédaetion, f. Het zamenstellen,
opstellen van eenig geschrift, zamenstelling, opstelling; verzameling, schifting en schikking der voor
een tijdschrift bestemde opstellen, red a c ti e t. Gezamenlijke drukbezorgers van een dagblad of
tij.,-.schrift. - Vertrek n., waar de redactie werkzoom is.
Redan, m. [Fort.] Vestingwerk met uit- en
inspringende hoeken, die elkander flanicéren of wederzijds verdedigen, zaagwerk n. - [Arch.] Trap,
sprong m., bank f. (die men hij 't bouwen vaneen'
muur op hellenden grond hier en dooi' moet maken). Mur a r-s, niet trappen gemetselde muur m. —
[Exp,loit.] Trap, bank van eene bewerkte leiproeve
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Redauser, V. a. et n. Weder dansen, op

nieuw dansen.

-j- Rédarguer, v. a. Berispen, doorhalen, bestraffen. — t Redarguition, f. Berisping f. —
Wederlegging f., tegenbetoog n.
Reddition, f. ;Mil.] Overgave, overgaa f f. La
r- d' une place, de overgave eener vesting. — Rde compte of dun cornpte, overgave, overlegging,
indiening, inlevering van eene rekening, aflegging f.
van rekening. — fl edditionnaire, m. Afleg
rekening. — Als adj.: De a/legging van-gervan
rekening betreffend, rekenpligtige.
R edébattre, V. a. Op nieuw betwisten, weder bestrijden.
Retiéelarer, V. a. Op nieuw verklaren.
edéeroitre, V. n. Andermaal afnemen, of
verminderen.
Redédier, v. a. Op nieuw opdragen of toewf/den (een boek); andermaal inwijden (eene kerk).
edefaire, v. a. Weder uiteen doen. weder
losmaken, weder losknoopen of uithalen. — SE EEDEFAdeE, v. pr. Zich andermaal ontdoen (b. v. van

een' hond) .

Redéjea ner, V. n. Nog eens ontbilen., een

tweede ontbijt gebruiken.
,e élibérer, V. n. Andermaal raadplerien, op
nieuw overléggen, nog eens beraadslagen.
Redélivrer, V. a. Feder bevrijden of verlossen.
.edenaander, v. a. Op nieuw vragen. ----

Teru(ivragen, terugvorderen.
R edéanentir, V. a. Ilene logenstra/ling met
eene andere beantwoorden.
edienbeurer, V. n. Op nieuw wonen.
.eaté na of i a°, v. a. Weder afbreken of slechten.

geschrift brengen; verzamelen en rangschikken,
naar eisch inrigten en in 't licht geven, den druk
bezorgen, voor de pers gereed maken, redigéren.
R- une sentence, les délibérations dune assem blée, een vonnis, de beraadslagingen eener vergadering in geschrift brengen. R- un journal, een
dagblad redigéren (vgl . nE DACTION) . — Kort of in
weinig woorden zamenvatten: On peut r- en une
page tout ce qu'il a écrit sur six pages, men kan
op ëéne bladzijde at wat hij op zes zijden geschreven heeft zamenvatten. — SE RDIGER , v. pr. Opgesteld enz. worden. — Het part. passé is ook adj.:
Conditions rédigées par écrlt, schriftelijk gestelde
voorwaarden f. pl. — L'Evangile offre un code moral
rédigé en ce seal article: Aime ton prochain cornme toi-mérne, het Evangelie biedt een zedeljk wetboek aan, zamengevat in dit eenig artikel: bemin
uwen naaste als u zelven.
édinmer (se), v. pr. Afkoopen, zich vrijkoopen: 1l lui en a conté tant pour se r- des poursuites quon lui faisait, het heeft hem zoo en zoo
veel gekost, ons de vervolgingen, die men hem deed,
af te koopen. -- RadiwihiUté, f. 4fkoopbaarheid F. — Rédimible, adj. Afkoopbaar.
edingote, f. Jas, lange rok, reisrok in. —
R- anglaise, z. V. a. CONDOM.
Redire, V. a. Herzeggen, bi herhaling zeggen,
herhalen: Il relit toujoni' la nierne chose, hi herhaalt altijd hetzelfde. — Herhalen wat een ander
heeft gezegd, nazeggen; -^- rue/illu ar maken, ver-

breiden . Overbrengen, klappen. (Jo perroquet qui
relit tout ce qu'on lui apprend een papegaai, die
alles herhaalt, nazegt, wat men hein leert. — I1
-

va r- tout ce, qu'on lui dit, hij brengt alles over,

éatenapteatr, En. (pr. --danp—, ook in de volgenden) Bevrijder, redder in., inz. van Jezus Ghris-

wat men hem zegt. — Berispen, bedillen, op iets te
zeggen hebben. II n'y a rien a r- a eet homme, op

[Bist.] R- du sang, bloedwreker en. - Réctempe
Lion, f. Verlossing, zaligmaking f.: Dieu a envoye
son tils pour la r- des homrees, God heeft zijnen
zoon tot verlossing der menschen gezonden. — La
r- (le rachat) des captifs, het loskoopen der ge-

ce qu'on fails, hij heeft op alles, scat men doet, iets
te zeggen. — Je ne trouwe rien P r- it ce compte,
ik vial niets op die rekening aan te merken. —

Redent, in. [Fort.. Arch j , z. v, . Cl,. RERAN. —
[Constr. nay.] R-s, schaakwerk n., neuten, i^nlatin-

éternel r- de chosen rabattues, 't is een eeuwi -

tas gebezigd: Verlosser, Zaligmaker, Heiland m.

vancenen.-- R édemptoriste, m. [ 1-.. eed.] Lid n.
der orde van den heiligen Verlosser, r e d e m t orist m.
gen f. pl., vereenigingsl eden m. pl.

Redhpêeiher, v. a. Op nieuw afvaardiá en.

edér: nger,v.a.Op nieuw in wanorde brengen.

R edeseendre, v. n. Weder of nog eens naar
beneden gaan, weder dalen (na te zijn opgestegen
of gerezen). — REDESCENDRE, v. a. Weder aflaten,

afdragen. afnemen; weder laser plaatsen.
•ed.essiner, V. a. Op nieuw, andermaal teekenen.
Bedew abilité, f. Verschuldigdheid, gehou-L

den/mid., z. V. a. REDE ANCE. — fledevaMe,

adj. Nog schuldig, in achterstand; schuldig, ver-

schuldigd, v'erplict. 11 s'est trouwe encore r- de 20Q

florins, reen vond, dat hij nog 200 gulden schuldig

was gebleven. -- 11 mest r- de 100 francs que je
lui ai pr étés, hij is nrj 100 francs, die ik hem ge-

leend heb, schuldig. •-- (fig.) J e lui suis r- de Ina
vie, ik ben lien mijn leven verschuldigd 11 In! est
r- de tout, hij is hein alles verschuldigd, heeft alles

aan hein te danken. — Als subst.: Achter stallig schul-

den.aar: Poursuivre les r-s. de achterstallige ee!ul(le
de belastingschuldip n vervolg en. - Rede --nars,

vance, f. Jaarlá7ksche cijns rim. of girondpacht f.,
uitgang ni.; vet°plágtinr , gelagnrlenheid f. e deva aaeier, ira., -i re, f. Cijespligltige m. en f.
edlevenir, V. a. Neder nr;orden, op nieuw
worden: I1 redeviendra talus puissant quo jamais,
hij^i al weder raagti.ger worden dan ooit.
edévider, v. a. Wederr opwinden, hervinden.
,edevoir, V. (t. Nog schuldig zijn, bij slot van
rekening nog schuldig blijven . --- P.EDEVOIR, tm
z. V. (I. REDEVANCE.
..► ddlaibidon, f.

ré-cáá- bi -ci-on) [Joe.] Koop -

vernietic.jng f. (vara een roerend goed, ween; een
gebrek aan 't verkochte voorwerp(, oeetslacg n. van
koop. — R hdbibitoire, adj. Koopvervietigeno.
Vice r-, gebrek n., dat de koopeernietiging ten ge-

volb=e heeft.

edieter,

V. a. Op nieuw in de pen geven, an-

dermaal dicteren.

éatiger, V. a,. Stellen, opstellen, be/macif/k in

dezen man is niets te zeggen. 11 trorzve ta r- it tout

SE REDIRE, v. pr. filer h,aald worden: Les vérités

rattles ne sauraient Crop se dire et se r-. --- Rediseur, III., -ease, f. (fang.) Herzegger, , her/a:lee rei., herzegster, h.erhaalster f.; verklikker, aan brenger in., verklikster, aanbrengster f.: C'est un

du7end herhaler van afgezaagde dingen. — Ne

parlez pas deviant lui, eest on r-, zeg niets waar

hij bij is, 't is een babbelaar, een overbrenger.
edissolvau:t, e, adj. Wederoplossend. -edissoaz re, V. a. Andermaal oplossen, weder
(overhalen,
ontbinden.

. edistiller, V. ca. Nooinaals destilléren of
,edistribuer, V. U. Weder uildeelen of ver-

deden. — edlstribaation, f. IVederuildeeling,
vernieuwde verdeeling f.
Redite, 1. Gedurige herhaling f. Evitez les r-s,
vernijd de herhalingen, vermijd telkens hetzelfde

te zeggen. 11 ent fatigant avec ses r-s, hij is verve-

lend met zijne herhalingen. ®- fledits, m. pl.
(Bran ) Gewaauwel, geklets n.
t Rédiive, adj. Herlevend; telkens herboren.
edonupter, v. a (pr ---dons—) Op nieuw
ternenenr, weder bedwingen.
e on4anee, f. Ocertólligheid f. Van woorden
in eerie rede, zinledia_;e woordenvloed, klink/dank ni.
La r- rend Ie style faible at languissant, 't ge-

b'euik van overtollige, niets zeggende woorden:
maakt den stijl zwak en slepend. — [M®ct.] Rd'humeurs of R- thnnorrale, overtolligheid van
vochten. — fledondaut, e, adj. Overtollig (van
.voorden) . nietszeggend: Mot. Terrine r-, overtollig,
nietszegge?ut woord ti. -- (fly.) Style r-, avggjdloopige. wo/enge slj1 m. (u aarbiij de zinledigheid zich
in (lea goo;°denvloecl poogt te verbergen). — [Mau.;
Flyperibole c-e, kromme lijn van den 3en graad,
die drie reçyiiijnqe asymptoten heeft. — Redende, t. [hilt.] Ballade f. niet dooreeciger,lochten rijmen. — ECDCNDC. f. [Acne.] Oroote, van boomtakken gemaakte hoepel tot het inspannen der ossen. — 5 fledontler, v n. Overtollig. te veel

zijn (in noorden). Mot, E ithéte qui redonde,
woord, bijvoegelijk naamwoord, dat overtollig is,

niets tot den zin afdoet. -- (fig.) Ce Byre redonde

de citations,

dit boek vloeit over van aanhalingen

of noten. — fl edondifle, f. [At^c. litt,.,l Liedje n.

met dezelfde raaien op het einde van elke star ze: versvorm in. van 4 zes- of achtlettergrepige = wegels.

R1 DUCTI L .

RE ONINER
R edoiiuer, V. a. Nogmaals hetzelfde geven, op
nieuw geven; — hergeven, teruggeven. Je lui avais
rendu cette tabatière, it me l'a redonnée, ik had
hem die spui f doos teruggegeven, hij heeft ze mij op
nieuw gegeven. -- R- 1'espéranee a qn., iemand
weder hoop geven. -- R- a un tableau son premier
éclat, aan eene schilderij hare eerste helderheid
hergeven. ---- (bij overdrijving) Ceremède m'a redoi né la vie, dat middel heeft mij 't leven hergeven. — [Vénér.] R- un eerf aux chiens, een hert
op nieuw neet de honden opsporen. — REDONN1 R,
V. C. [Mil ] Weder aanvallen: La cavalerie redonna aver un nouveau courage, de ruiterij viel
weder met nieuwen moed aan. — (lam.) Verdubbelen: La pluie redonne de plus belle, 't begint nog
eens zoo hard te regenen. -- Weder vervallen, zich
weder laten vangen: II a redound dans le même
piége, dans Ie neme travers, hi is weer in denzelfden strik geloopen, in dezelfde verkeerdheid
vervallen. -- SE REnu.NNEB, V. C. Zich op nieuw
overgeven. toewijden, aan iets: Se r- an soin de ses
affaires, zich weder geheel aart zijne zaken wijden.
fledorer, V. a. Weder verg, ulden.
eddormlr, V. n. Weder slapen.
R edorte, f. [alas.] Groene lindelak m., waarvan
de vinden zarncargebogen zijn en elkander tweemaal
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5 Redoo.ter. V. n. Op nieuw twijfelen.
Redouix, ni., z. REDOU.
Rèdre, ra. [ Péche] Haringnet n.

Redressable, adj. Weder te herstellen of o
te rigten, herstelbaar. — Redressage, m [Tech.,
Het uitrekken der dubbel gevouwen huiden (om er
de vouwen uit te verdrijven). — R edresne, f.
[Mar.] Ophouder, keergijn m. --- Redressé, e,
adj. (en part. passé van redresser): Arbre r-, we-

der regtgezette boom in. Statue r-e, weder opgerigt

standbeeld n. - Abus r-s, herstelde, verholpen wi.sbruiken n. pl. -.-- Jeune, homme r-, weir teregt
gebragt, verbeterd jongeling n1. Enfant r-, teregt
gezet, gekastjd kind n. ---- On aime mieux être
flatté poe r-, men wordt liever gevleid dan teregt
gewezen. — Redressenieilt, in. liet weder regt
tinaken of refit buigen: Le r- dune pièce de bols
courbée, het wederreptbuigen van een kromgetrokken stuk hout. -- (fig.) Le r- dun tort, dun
grief, de herstelling, goedmaking van eene v^erangeliking van eene grieve.
Redresser, V. a. Weder refit buigen of maken,
;

refit zetten. R- no arbre qui penche, eenen dver-

hellenden boom weder refit buigen. R- une aiguille,
eene naald weder regt buigen. R- l'epine du dos,
de ruggegraat weder resit maken. -- (gig.) 11- Ie
jugement, l'esprït, les inclinations de qn., iemands
kruisen.
oordeel, verstand, neigingen, weder erne goede rigRed.os, in., z. V. a. nvcvo.
edotation, f. Herhaalde uitzet m. --R e- ting geven. — R- des griefs, de verongelijkingen of
grieven weder herstellen, goedmaken. -- R- les
doter, V. a. Andermaal een' uitzet geven.
: edou;, Bedoel of R edotix, m. [Bot.] torts, de slagtoffers van onregt of geweld wreken;
(iron.) alles afkeuren, wat anderen doen,, alles
Loofjersstruik m. (corroyère).
beter willen doen. — Op nieuw oprigten, herstellen:
t Redouble, f., Z. v. a. DOUBLURE.
ed.oublé, e, adj. (en part. passé van redou- R- une statue abattue, een omgeworpen standbeeld
bler): Coups r-s, verdubbelde slagen m. pl. —[Mil.] weder oprigten. -- [Mar ] R- nu bi tinvent inclinè
of abattu en carène, een gekrengd, gekielhaald schip
Pas r-, gezwinde pas n7. — [Poés.] Rimes r-, vers
ni. pl., waarbij hetzelfde eindr)ni dikwijls ach--regls weder regten, de kielg jns laten opgaan. — (fig.)
Te reept wijzen, op den regten weg brengen: Je
tereen terugkeert. -- [Mus.], z. INTERVALLE.
REDOUBLE, m. [Agric.] herhaalde bebouwing f. m 'étais égaré, j'ai rencontre no paysan qui m'a
met hetzelfde gewas als het pas ingeoogste. — redressé, ik was verdwaald, ik ontmoette eenen
[Gram. gres.] Verdubbeling der beginletters, r e- boer, die mij weder op den regten weg bragt. —
d u p l i c a t ie f. -- R edoiibiernent, m. Ver- (fi g.) 11 a redressé ce jeune bomroe, hi heeft dezen
dubbeling, vermeerdering, toeneming f.: R- d'occupa- jongeling weder teregt, op den goeden weg gebragt,
tions, verdubbeling van bezigheden. R- d'espérance, verbéterd. — On l'a reien redressé de cette fanvermeerdering van hoop. --- [Mid.] R- de fièvre, taisie, men heeft hem die gril geheel uit het hoofd
verheffing f. van koorts. La nlaladie est dans son gebragt. -- (iron ) it faisait l'entendu, mais on l'a
r-, de ziekte heeft haren hevigen aanval, is in het redresse, hij speelde den waanwijze, maar men
verheffen. -- Redoubler, v. a. Verdubbelen, ver heeft hem tercgt gezet. g- (fain.) Un fripon ia
redressé an jeu, een helt heeft hem bij 't spel beet
R- ses soins. ses priéres, zijne zorgen,-merdn.
gebeden verdubbelen. Vos bontes redouiileront son gehad. — [Tech.] Huiden dubbel slaan en uitrekken;
-- handschoenen uitrekken. -- SE REDRESSER,
vermeerdeuwe
goedheden,
zullen
zijnen
ijver
zèle,
ren, doen aa-ngroeijen. — Weder voeren, nieuwe C. pr. Weder rept gemaakt worden. — Zich regt
voering inzetten. -- R- un habit s een' rok op nieuw houden, zich weder oprigten: Redresses -voos ! zit,
voeren. — REDOUBLEB, B. n. Verdubbelen, ver sta refit op! houd u regt!— (firn.) Il se redresse,
Ma crainte redouble, mijne vrees ver -merdn: hij draagt de borst hooger dan voorheen. Elle se
--- R- de soins, d'attention, de zèle, ver-dubelt. redresse, zij steekt het neusje op, zij wil de aan
.zich trekken, zij kleedt zich netter dan-dacbto
zorg, oplettendheid, fiver aan den dag-dubel
leggen. — (fan.) R- de jambes, tine benen- spoe- weleer. — Reahresseiur, ni. Teregtbrenger,
(lig na zich halen. — SE BEDOUBLER, V. pr. Ver regtrrraker, verhelper m. -- [Ctiev.] R- de torts,
worden of kunnen worden.
-dubel wreker, redder der onderdrukten. — (iron.) Bedilzieke, overdreven ijveraar voor verbetering: -R edoai, m , z. REDOU.
s _ -edoutable, wij- Gedacht, verschrikkelijk, (pop.) opligter, bedri.exrer, valsch speler m. — [Cher.]
vreesel )k, ontzaggel,?k: Ennemi r-, geduchte vf - Werktuig tot ver•helpi.ng van eene gebogen. roggeand m. Armée r-, geducht, outzagwekkend leger n. graat. — [Rath.] Ijzeren ring in. voor de vormen.
Colère rr-, vreesel.-lee gramschap f.Animal r- aux - Redressoir, m. [Tech.] Planeerhamer, bultklapper in. (der tinnegieters).
homeges, voor den m.ensrh gevaarlijk dier n.
,edr®uge, f. [Agricc.] Nieuw uitspruitsel, naedon4e, f. [Fort.] Veld- of scfirikschans, rerl o u t e f. R- fraisée et palissadée, met stormpalen lot n. aan de reeds afgeknepen erwten, bonnen en
en palissaden omgeven redoute. .- revètue. case- wijnstoie- ranken. — Redrsiger, v. n. De nieuwe
matée, bnkleede, met kanonkelders voorziene re- uitspruitsels uitbreken.
Rede , e, adj. (en part. passe van rec.evoir):
doute. --- Openbare plaats in sommige steden, waar
men bijeen learnt om te dansen, te spelen, openbaar Toutes les soinmes r-es, al tie nog schuldig geblebalhuis n.; --- gemaskerd bal n.; rrm-ctskerdans ni., ven sonarren. -- REuu, 01 Het nog schuldig geblevene, nog te oed komende,
redoute f.
diteteur, ni. [Cher.] á'V rkl u'ig tot het zet Redouter, V. a. Zeer vreezen, duchten, antzien, schromen: R- les armes de son ennerni, les ten van ontwrichte ledematen of uitgeweken beenjugements dc public, voorde wapens zijns eijand.s, deren. — Rédnelihiiité, f. lierleidbaartieid, opvoor de heoordeclinren van 't publiek vreezen. Its losbaurhe`id t. -- Rédnetibie, aP . Herleidbaar, opne re+loutérent fni danger, .ni fatigue, zij o' tza- losbaar: Cette équat.ion, Cette fraction est r-, die
gen •noeh, gevaar, noch verrnoeijenis. l-- Ook voet de vergelijking, die breuk is herleidbaar, laat zich in
en een infra : Les enánends redoutaient de se voir eenvoudiger vorm voorstellen. Le marc est r- en
enfermés sans vivres, de vijande n -waren beducht, onces, het mark is herleidbaar, laat zich verdeeleg
dat zij zonder lea^ersraiddelen zouden ingesloten in onsen. Les cbaux mfitalliques sont r-s, de rneworden. SE REDOUTER. V. p. Gevreesd, worden. taalkalken zijn herleidbaar, kunnen weder in me'---_ Voor zich ze/ven vriezen. — Elkander vreezen. talen ve=randerd worden. — f Chir ] Weder in te
brengen of te zetten: Cette berrie. Cette luxarion
---- liet part. passé is ook adj.: Prince r-, geducht,
gevreesd vorst. Vo ei l instant r-, ziehier 't ge- nest pas r-, die breuk, die ontwrichting laat zich
niet inbrengen, niet zetten. — [Jur.] Aan verminvreesde oogenbhik.
-
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dering onderhevig, verminderbaar, verkleinbaar:
Rente, Donation r-, aan vermindering onderhévige
rente, schenking f. fléditetif, ive, adj. [Chim.]
Herleidend, herstellend: Le charhoti , les giaisses
sont des substances r-ives, de kool, de vetetoffen
brengen de 'metalen weder zuiver uit de metaalkalken
le voorschijn. Sel r-, herstellend, herleidend zout n.
- Reduction. f. Vermindering, verlaging, bepeeking, besnoeijing, verkleining 1. II- des impôts,
vermindering der belastingen. R- des rentes, vertaping der renten. La r- des prix, de verlaging,
afzetting der prijzen. R- de traitement, d'appointement, vermindering, verlaging van traktement,
bezoldiging. A cause de Ia r- de sa fortune, ii a
fait une forte r- dans sa maison, wegens de vermindering van zijn vermogen, heeft hj eene qroote
besnoeijing, beperking in Zijne huiselijke uitgaven
gemaakt. - Onderwerping, ten onder brenging, bedwinging f.: Ii termina ses conquêtes par Ia r
de cette ville, de cette province, hij besloot Zijne
veroveringen met het onderwerpen, ten onder brengen van deze stad, provincie. - [Arith., Algèh.,
Géom.] Herleiding, het overbrengen van de waarde
der maten, gewigten en munten van 't eene land
in die van 't andere; het veranderen van breuken
met verschillende noemers in breuken met denzelfden noemer; het terugvoeren eener breuk tot eene
eenvoudiger gedaante (het verkleinen der breuken);
liet veranderen van geheelen in onderdeelen of van
onderdeelen in geheelen; het veranderen van eene
figuur in eene andere van eenvoudiger vorm; het
verdeelen eener figuur in andere figuren, r e d o
tie f. Faire Ja r- (of Récluire) des poids étrangers
en poids de France, de vreemde gewigten in fransche herleiden. La r- des fractions au mêrne dënominateur, de herleiding der breuken tot denzeif
den noemer. La r- dune fraction, de herleiding
(verkleining) eener breuk. La r- des lieues en kilomètres, des francs en centi mes, des centimes
en francs, de herleiding van mijlen in kilometers,
van francs in centimes, van centimes in francs. La
F- dun polygone en triangles, de herleiding van
een' veelhoek in driehoeken. - Echelle de r-, reductie- of herteidingsschaal 1. Compas de r-, reductie- of herleidingspaseer m. 11- de Jangle an eentre, herleiding, overbrenging van den koek tot het
middelpunt: - [Astr. ] 11- a Iéeliptique, herleiding
tot de ekliptika of den zonneweg. 11- is un grand
cerele, herleiding (der minuten van een' kleinen
cirkel) tot minuten van een' grooten cirkel. -[Chini j Herstelling of wedervoortbrenging der zuivere metalen uit hunne verbindingen roet de zuurstof, r e d u c t i e f. - [Chir.] liet zetten van gebroken beenderen, het wederinbrengen van breuken,
ontwrichtingen, uitzakkingen. - [ Dess.] R- dun
dessin, dune figure, reductie of overbrenging eener
teekening , eener figuur naar verkleinden of vergrooten maatstaf. Carreaux de r-, herieídings-ruiten of -vierkanten (die men op een model, of wel
op een transparant trekt, ten einde dat model naar
een' anderen maatstaf over te brengen). - [Jur.]
Vermindering, inkorting f. (t. v. van een legaat,
als het grooter is, dan de wet toelaat) . - [Log.]
PL l'impossible, a labsurde, terugvoering op het
onmogelijke, op het ongerijmde, bewijs n. der onmogelijkheid, der ongerijmdheid van het tegendeel.
- [Mar.] 11- des routes, koppeling f. der koersen.
Quartier, Carré de r-, Z. QIJAISTIEIS, CARRÉ. [Mus.] Het overbrengen uit eene vreemde toonsoort
in eene meer bekende; ook: de diatonische afdaling
tot op den grondtoon. - [Pharm.] R- dune décoetion a Ja moitid, inkoking, afdamping van een
afkooksel tot op de helft. La r- dun liquide par
dvaporation, de vermindering, verdigting van een
vocht door uitdamping.
Rédiiie, V. 0. Terugbrengen, beperken, verminderen, verkleinen, verlagen, beperken, inkorten,
besnoeijjen, r e d u c é r e n. R- le nombre de ses
domestiques, het getal zijner bedienden verminderen. II- sa dépense, zijne uitgavìn beperken, Zijne
vertering besnoeijen, inkrimpen. It- ses prétentions, Zijne aanspraken beperken, van Zijne aanspraken of eischen wat laten vallen. It- les profits de qn., iemands voordeelen of winsten besnoeijen, inkorten. R- le prix des marchandises, den
prijs der waren verlagen, afzetten. It- les rentes
dun einquièrne, de renten een vijfde verlagen. Run legs, une donation, een legaat, eene schenking
-

-

(van regtswege) verminderen, inkorten. 11- une
amende, une peine, eene boete, eene straf verminderen, verzachten. R- les dimensions dun objet,
de afmetingen van een voorwerp verminderen, verkleinen. PL- on liquide a Ja rnoitié, een vocht tot
op de helft verminderen, inkoken of doen verdampen. - Noodzaken, dwingen, verpliqten, toe bren
gen. J ge. a demander pardon, iemand noodzaken, er toe brengen om vergiffenis te vragen. Cette
maladie Ja réduit Is ne vivre que de Jait, deze
ziekte heeft hem verpligt alleen van melk te leven.
.- II- qn. au silence, iemand tot zwijgen brengen.
- Brengen, iemands ongeluk, ondergang, nadeel
enz. veroorzaken. R- qn. a Ja besace, iemand tot
den bedelstaf brengen. 11- qn. a Ja dernière extrérnité, au désespoir, iemand tot het uiterste, tot
wanhoop brengen. - Ten onder brengen, onderwerpen, bedwingen: 11- une place, une province,
eene vesting bedwingen of tot de overgaaf noodzaken, eene provincie onderwerpen of ten onder bren
gen. R- des rebelles, opstandelingen weder tot gehoorzaamheid brengen. - Terugbrengen (tot rede,
lot pligt), teregt zetten: R- qn. P Ia raison, it son
devoir, iemand tot rede, tot zijn' pligt brengen. Kun Jiflertin, eenen losbol tot zijnen pligt brengen.
On a de Ia peine a r- eet enfant, 't valt moeijeljk
dat kind teregt te zetten. - [ Man.] R- un clieval, een paard temmen, qehoorZaam maken. - Tot
iets anders brengen of maken, de gedaante, den
toestand van iets veranderen: 11- le blé en farine,
het graan tot meel maken. K. en poudre, tot poeder brengen of maken. Le feu réduit le luis en
cendre et en fumde, het vuur verandert, herleidt
het hout in ascii en rook. - K- une ville en poudre, eene stad geheel en al verwoesten. it- une
maison en cendre, een buis in de ascii leggen, het
geheel doen afbranden. - (lig.) K- qn. en poudre,
iemand tot stof vermalen, hem geheel en al de baas
Zijn. - K- en poudre un écrit, un raisonnement,
een geschrift, eene redendring volkomen wederleg
gen. - In zdkere orde brengen, vormen, schikken:
K- un système en art, en méthode, een stelsel
kunstmatig, methodisch bearbeiden, het naar de
kunstregeis, volgens Zekere leerwjze voordragen,
rangschikken. - Kort zarnenvatten, kort herhalen,
in een klein bestek brengen: K- son avis, zij
ne meening kort zamenvatten, in weinig woorden uitdrukken. - Omvormen, op eene andere wijs regelen of inrigten: K- un Etat en province, un royaume en répullique, eenen Staat tot eene provincie,
een koningrjk tot eene republiek omvormen. Herleiden, op de eenvoudigste, bepaaldste wijs uitdrukken: K- une proposition, un problème P ses
plus simples expressions, een voorstel, een vraagstuk tot Zijne eenvoudigste uitdrukkingen herleiden,
terugvoeren. - Herleiden, de afmetingen veranderen, inz. verkleinen, met behoud der betrekkelijke
evenredigheden: K- un tableau, an dessin, une
statue, eene schilderij, eene teekening, een standbeeld verkleinen, verkleind vogrstellen. K- un plan
au petit pied, en (fog.) Etre réduit au petit pied,
Z. PIED (blz. HOl, kot. 2 , van onderen). - [Arith.,
Algèb., Géom.] Herleiden enz. (vgl. REDUCTION).
R- des espèces de nionnaie, de différetites mesu
res, muntsoorten, verschillende maten herleiden, in
andere overbrengen. K- une fraction, des fractions,
eene breuk herleiden (verkleinen) , breuken herlei
den, tot denzelfden noemer brengen. K- une figure, eene figuur herleiden. - [Chim.] K- un oxyde
au nioyen de Ja pile voltaïque, een oxyde (bar
middel van de Voltasche kolom herleiden, het daarin
vervatte metaal afscheiden. - K- lacier, het staal
tot den metaalstaat, tot ijzer herleiden, terugbrengen. K- des métaux en chaux, metalen in kalken
veranderen. - [ Chir.] K- une luxation, une hernie, eene ontwrichting, cane breuk zetten, wede;'
inbrengen. - SE RÉDUIRE, P. pr. Verminderd, beperkt, bedwongen, herleid, gereduceerd enz.
worden. - Zich bepalen of beperken, zich vergenoegen; neêrkomen, uitloopen: II so réduisait t Ja
moitié de ce qui lui était dû, hij vergenoegde zich,
nam het voor lief met de helft van 't geen men
hein schuldig was. Toute cette Jettre se réduit Ei
demander que..., deze gansche brief komt neer,
loopt uit op het verzoek... (lam.) Tous ses discours, ces projets so sont réduits Ei rien, al zijne
redendringen, al Zijne plannen zijn op niets uitgeloopen. - Toutes ses ricliesses so réduisent a une
-

-

-

-
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Réexpédier, v. a. Op nieuw verzenden.
Réexportation, f. Wederuitvoer, herhaalde
enkel in een kruis. - Zich zelven brengen (tot een'
slechter' toestand): 11 s'est réduit a Ia misère, nu uitvoer rn. (van waren). - Réexporter, v. a.
désespoir, hij heeft zich zelven tot ellende, tot Weder uitvoeren.
Réexposer, v. a. Op nieuw ten toon stellen,
wanhoop gebragt. - Veranderen, verteren, vergaan: Le bols so réduit en cendre, het hout ver- andermaal op de tentoonstelling brengen. - Ré
teert, vergaat tot, verandert in asch. - Réduit, exposition, f. Herhaalde tentoonstelling I.
,Réfàeher, a. a. Weder boos maken. - SE
e, adj. (en part. passé van réduire): Depense r-e,
verminderde, beperkte uitgave of vertering t. Di- REFâCHER, v. pr. Op nieuw boos worden.
Réfstçou, rn. Nieuw fatsoen n. - Réfaçonmensions r-es, verkleinde, herleide afmetingen f.
p1. - liJn homme r- au silence, an désespoir, een ner, v. a. Een nieuw fatsoen geven.
Réfaction, f. [Corn.] Korting van betaling op
lot zwjgen, tot wanhoop gebragt man. Un pauvre
beschadigde of niet aan 't monster voldoende waréduit a demander l'aumône, een arme, qenood
tol
zaakt om eene aalmoes te vragen. Pays r- en pro- ren, refdctie 1. - [ Douan.] Aftrek in.'t van
vince, tot een wingewest of provincie qebragt, ge- op nat geworden waren, voor welke bij gewigt
betaald
wordt.
te
u
gij
moet
maakt land. - Vous êtes trap r-,
Refagotter, v. a. (woord van Mad. de Sévizeer behelpen; gij woont te bekrompen. -- REDUIT, rn
Afgezonderde plaats f., eenzaam hoekje, rustplaatsje; gné) (burl.) Weder oplappen of herstellen (b. V.
kabinetje, afgeschoten vertrek n. in eene kamer. Je zijn fortuin).
S Refaillir, V. a. Op nieuw feiten. Overdoen,
me suis fait un r- agréalile, ik heb voor mij zeiRefaire, V. a. Herdoen, hermaken,
ven een lief verblijfje, een aangenaam rustplaatsje
aangelegd. - Près de Ja salle est un petit F-, bij Overmaken; herstellen, vermaken, verhelpen; - op
nieuw
beginnen. TI- no voyage, une promenade,
de zaal is een klein kabinetje. - [Fort.] Klein
vestingwerk binnen een qrooter, re dui t n. Quand eene reis, eene wandeling nog eens doen. R- un
eene redevoering nogmaals maken. - 11in demi -lune était e rn portée, us se retirdrent dans discours,
Ie r-, toen het ravelijn was ingenomen, trokken une inuraille, un habit, eenen muur, een kleed
herstellen. (absol.) Ii y a toujours a r- is cette
zij zich in 't reduit terug.
Réduplicatif, ive, adj. [Gram.] Verdubbe- machine-là, er is altijd aan die machine iets te
lend, herhalend, verdubbeling bewerkend, herha - vermaken, te verhelpen. - Si c'était a refaire, je
zaak op nieuw
hag aanduidend. La particule re est r-ive, de par- my prendrais autrement, indien deanders
aanlegtikel re duidt verdubbeling, herhaling aan. - RE- begonnen moest worden, zou ik 't eet homme,
DUPLICATIF rn [Gram.] Verdubbel- of herhalings- gen. (fans.) On na jamais fi ni avec
nooit
man
dien
met
heeft
cast
toujours
a
r-,
men
woord n.: Jiedire est ie r- de dire. - Rédubeginplication, f. [Gram.] Lettergreep- of letterver- gedaan, men kan altijd weer van voren afof
uit
eens
geven
nog
[Jeu]
Overgeven,
dub eling of -herhaling t., reduplicdtie t. - nen. [Log.] Herhaling in hetzelfde zindeel van een of deden (de kaarten). - [Cuis.] R- de Ja viande,
vomeer woorden, ter versterking van den nadruk. - vleesch wat laten opkomen, opzwellen. 11- une
Réduplicativement, adv. Op verdubbelende laille sur le gril, een' vogel op den rooster opbraden. - .tVieUU)e kracht geven, weder versterken,
of herhalende wijze.
weder in goeden staat brengen: Rico ii'est capable
Réduve, 1. Soort van weegluis f.
de r- un malade comnie le lion air, niets ver1.:
La
r
Wederopbouwing
Réédifieation, 1.
meer dan de zuivere lucht.— [Mil .]
du temple de Jdrusalern, de wederop-, de herbou- sterkt een' zieketroepen
weder op hun verhaal Ia11- des troupes,
–
Réédi
wing van den tempel van Jeruzalem.
organiseren. fier, V. a. Weder opbouwen: On a rdédifid l'dgiise, ten komen; ook troepen op nieuw
herdaan, overgepi'.
Hermaakt,
SE
REFAIBE,
V.
men heeft de kerk weder opgebouwd. (absol.) Rop zijn verhaal
kracht,
Weir
tot
daan
worden.
en
grond
af,
geheel
van
den
de fond en comble,
komen, weder krachten krijgen, weder bekomen:
al herbouwen.
weir
op zijn verbegint
hij
II
commence
ii
se
r-,
nieuw
uitgeven
R.ééditer, v. n. [Typogr.] Op
haal te komen. REFAHIE, m., Z. REFERRISSAGE.
(een boek) , eene nieuwe uitgave idveren. - Réé
Herdoenbaar,
adj.
(pr.
fai=fe)
Refaisable,
diteur, rn. Uitgever, oplegger eener tweede uit, M.
gave. - S Réédition, f. Tweede, nieuwe uit- hermaakbaar, herstelbaar, - Refaisage
(pr. fai=fe) [Taiin.1 Het inleggen der huiden in
gave van een boek.
Refait,
e,
tweede
looi.
runkuip
01
tweede
de
Wezenlijk,
werkelijk,
waarachRéeI, ie, adj.
r-, overtig, niet verdicht, niet figuurlijk, r e d e I: Ce gun adj. (enpart. passé van refaire): Ouvrage
n.
(absol.
et
gemaakt,
hersteld,
verholpen
werk
je vous dis, est r-, wat ik u zeg, is werkelijk zoo,
été r-, men heeft hem beet gehad, beis waarachtig. L'aventure est c-la, het voorval is pop.) II- aCheval
zich
(dat
paard
n.
c- opgelapt
wezenlijk, werkelijk gebeurd. - [Jur.] Droit r-, drogen.
Zakelijk regt, zaakregt n. (in tegenstelling met gunstiger voordoet, dan 't werkelijk is). - Bois
droit personel). Action r-le, zakelijke regtsvorde- r-, Z. BOlS. Cordage r-, Z. CORDAGE. - REFAIT, M.
nieuw
ring f. (die onroerend goed betreft). Saisie r-le, [Jeu] Spel, dat overgespeeld moet worden,
n. (van herten).
beslag n. op have en goederen. Offres r -les, aan- spel n. - [Véner.] Nieuw gewei inaaijen,
eens
nog
Refaucher, v. a. Andermaal
biedingen in klinkende munt. - [Anc. coot.] Tailles r- les, grondlasten rn. p1. - Je suis homme afmaaijen.
Réfection, t. Herstelling (deruit.qeputte krachr-, ik ben een man van mijn woord. - REEL, M.
m. inz.
Het wezenlijke, werkelijke, ware, ree I C: II y a ten); verkwikking, lafenis I. - Maaltijd
kloosters. - Aanzienlijke herstelling f., gedeeltein
dit
in
iets
waars
er
is
cette
fiction,
dans
rlu
Réfeczin).
in
jurist.
ljke herbouw in. (inz.
verdichtsel.
Rééleetion, t. Herkiezing I. - Rééligible, tionuer, V. a. Eten, den maaltijd houden. Réfectoire, rn. Eetzaal, eetkamer t. (in kloosadj. Herkiesbaar. -- Réélii-e, V. 0. Herkiezen.
ters, godshuizen, collegian), refectOrium n. Rée ll ement, adv. in wezenlijkheid of werke
lijkheid, waarlijk, inderdaad: Des clioses qui eis - A l'Ileure do r-, op etenstijd. - Réfectorial, e,
ent r-, werkelijk bestaande dingen n. p1. - (fam.) adj. Het refectorium betreffend. (Piur. m. réfecto
Hij of
Ce conto est r- plaisant, die vertelling is waar- riaux.) - Réfectorier, m. , •ière, I. belast,
achtig grappig. - [Jur.] Saisir r-, beslag op on- zij, die met de zorg voor 't refectorium is
t.
-verzorgster
tafelverzorger
m.,
roerend goed leggen.
H efend, rn [Arch.] : Mur de r-, scheidsmuur,
RééItt, e, adj. (en part. passé van rééllre):
Députd rédlu, op nieuw verkozen, herkozen afge- binnenmuur m. Mur a r-s, muur, waarvan de
staande
voegen gebogen zijn. - [Constr.] Bois de
vaardigde.
hout n. Pierre
Rééuiigration, 1. Herhaalde uitwijking (uit r-, gezaagd hout; gekloofd, gespleten
hoek-,
bindsteen m. - Strook f. hout, van
de
r-,
Opnieuw
uitwijken.
het land).—Réémigrer,v.a.
eene te breede plank afgenomen. Refenderet
Réempioyer, a. a.Op nieuw gebruiken.
Réengend.er, t'. a. Op nieuw telen of voort- of Refendret, m. [Tech.] Kloofwig f. (der leibrengen. - Weleer ook gebruikt voor RECONCILIER. werkers). - Refendoir, rn [Tech.] Buigijzern.
Réenserneneement, rn. Herhaalde bezaaijing. des kaardenmakers. - Refendre, v. a. Op nieuw
splijten. - [Tech.] Zagen, kloven. - Leisteenen,
- Réensemencer, V. a. Op nieuw bezaaijen.
Réer, v. n. Schreeuwen (van het bronstig tiert). straatkeijen splijten. - Gloeijend ijzer overlangs
Réexarniner, v. a. Op nieuw onderzoeken doorhakken. —De kaardtanden even ver van malleander buigen. - De holten van lijstwerk uitruiof nazien.
croix , al zijne rijkdommen bepalen zich tot, bestaan
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men of schoonmaken (bij vergulder~s). Scie á r-,
schulpzaag f. — [Anc. prat.] Eene nieuwe verdeelinq maken. - REFENDRE, ill., z. BEFERRISSAGE.
Référé, ni. [Jur.] Onverwijlde en onvervankeljke afdoening of voorziening f. — Verslag, berigt,
rapport, référé n. —+ ét'érenee,f.[(:hem.
de feij Persoon in., aan wren hij, die actiën of
aandeelen in Bene spoorwegmaatschappijverlangt,
de directie verwijst om inlichting wegens zine soliditeit te krijgen: ]Foute dewande d'actions non accompagnée de r-s suffisantes sera rejetée, elke
aanvraag oen actiën, die niet-van voldoende verw
zingen vergezeld gaat, zal ter zijde gelegd worden.
— Référendaire, tom. [Jur.] Berigtgever, ver
-slagdoenr,v t odrageuinhoud der asten, enz., referendaris in. Le grand
r- de la Charndre des pairs, de groot-referendaris
van de kamer der pairs. --Ook als adj.: Conseiller ra la cour des comptes, referent bij de rekenkamer.
— [Prat. j Tiers r-, kostenschalter=, derde persoon,
die de kosten taxeerf of sc/cat. — . éférenda-

i°iat, in. .1Enbt m., waardigheid f. van reJerendaris. — eférei-, v. a. Betrekkelijk maken, toe
brengen of betrekken; — toeschrijven: A quo! référez-vous eet article ? waartoe brengt gij dit punt,
dit,arlike1 % -- it- tout a son f ienfaiteur, alles aan
zijnen weldoener toeschrijven. -- R- Ie choix ie qn.,
iemand de keus laten. - [ Prat. ] Le segment
lui avail été déféré, meis ïi Ie référa a sa garlic,
de eed was van kern gevorderd , nar
nwaïar h j schoof
Item op zijne tegenpartij. — nEFERER, v. rr. [Prat.]
Ber•igt, verslag doen of geven, voordragen: I1 en
a été référe an rol, daarover is berigt gedaan aan
den koning. -- SE :nEFERE O, F. pr. Betrekkelijk
zijn, cetrekicinq hebben: Ces article se référe au
precedent, dat artikel heeft betrekking op het voor
Zich houden, zich gedragen, zich be--gande.—
roepen: Je me rétéi°e a ce qu'il a dit, ik beroep
mij op 't geen hi gezegd heeft. Je mie référe b usa
dernibre Iettre, ik houd in i aan, ik verwijs v, naar
,

mijn laatste schrijven.

efernmer, V. a. Weder sluiten of toemaken.
— SE REFERMER, v. ppr. Weder gesleten worden,
weder d igt gaan, weder toevallen.
Referrer, v. a. Op nieuw beslaan (een paar(!).
Refet°rissage, €n. [Agric., Derde omwerking
van den akker. (Men zegt ook REFAIR ,' en REFENDRE.

ftefêter, v. a. Op nieuw vieren. .- un saint,

het feest van een' heilige (dat afgeschaft was) we-

R1FLEXION.
echo werpt de stem weder terug. La loste ré.fléchit

la lumière du soled, ,de maan kaatst het licht dec °
zoon terug . - REFLECHIR, V. n. Terugstuiten, te-

rugstra.len, afstralen, weerkaatsen.: La Pierre qui.
a réflécici de la muraille, de steen, die van den
muur is teruggesprongen. Les rayons du soleil qui
rétlécliissent dun miroir, de zonnestralen, die van
eenen spiegel terugkaatsen. — La bonte réflechit
sur nous, de schande valt op u terug. — SE REFLEenIR, V. n. Teruggekaatst worden. terugkaatsen: Son image se r°étlée.hissant clans l'eau, zijn
(haar) beeld weérspiegelde in 't water. -- [Gram. j
L'action du verbe se réfléchit quelquefois sur le
sujet, de handeling van 't werkwoord slaat som
-tijdsop,he
onderwerp terug.
€ FLEGIi1R, v. a. Nadenken, overw.cwégen€, overdénken, overléggen, overpeinzen: Veui11ez r- sur vette
affaire, gelief eens over deze zaak na te denken,
ze te overwegen. II ne réfléchit jamais, it fait tout
sans r-, hij overlegt nooit, hij doet alles zonder na
te denken. Nous devonspremierernentr- sur ce que
nous allons faire, wij moeten over hetgeen wij
gaan doen eerst nadenken.
. -e échi r, v. a. Op nieuw buigen. — (fig.)
Weder toegeven, zich weder laten bewegen: Si j'ai
tléchi vette foil, je ne meflécicirai plus do€.,é.navant,
heb ik dilmaal toegei, even, his zal, voortaan niet
wider' toegeven.
I é éethissant, e, eotij. Terugkaatsend, terugwerpend: ,Surface r -e, terugkaatsend vial€ €n. —1 'ad enkend, peinzend: Tristesse • -e, peinzende treurigheid f. — R ëfiéchissement, in. Tern rikaat-

sing f. (van'tiicht, van'tgeluid)..-- 4. ^.éftéciaisSeal-, til., -erase,, f. ! ' l:lenker in.., naclenlcstec f.
— Somtijds oo;c: Schrij e ° van een boek net oec i
denkingen ofbepeinzingen. — . ,éfleeteuur, adj. en.
[Phys.j Terugkaatsend, het vermogen hebbend om
het licht of 't geluid terug te werpen: Ivliroir
r-, of als subst. REFLECTEUR, m. Spiegel-teleskoop D.,
een spiegel-werktuig om gegeven nochtseinen desidel jik te maken. -- á eiteetif, iv e, seal. Uit na -

denken geboren:

ldée r-ise.

: efet, m.1'leérsch•jn en., afstraling vare 't licht
of de kleur eens ligchaams op een ander. ---- [Peins.]
Les c-s de ce tableau soot dien entendus, de

weérsch•jnen van deze .schilderij zijn gloed aange-

bragt. — R- cle l'etau, weérsch jn, weérsp€ergeling van

Sn réputation est un r- de la
gloire de son père, z jne vermaardheirl is een a/-

't water. — (fig.)

scicijnsel van zijns vaders corso. - e eter, v. a.
./stralen•, een weérsch n geven: Ce corps reflète
sa couleur sur les objets voisins, spit lif chaann
maakt door zijne kleur een' weérsch n op de naburige voorwerpen. — Ook als v. n.: Corps qui ref.efeuuiilu.re, f. [Tech.] liet ,maken van dubbele tlète,weérschi,7nend ligchanrn n.--SE REFLGTER, v.pr.
^Ifstralen: tine couleur qui se reflète, eene weérblinden.
Ref elier, v. a. Op nieuw inslaan; insteken: L- schfjeende kleur. — (tig.) Sa gloire se reflète sue
une cheville dans son trou, een' houten nagel of toute sa famille, zijn 'coven straalt af, werpt een.'
pin in zijn gat slaan. --- !Mac.] De voegen van weérsch n op z lne gansche familie. — let part.
passé is }o, wij. : Lumière re.11étée, teruggeworeen' muur wederom bestrijken, ioestrijken.
edger, v. a. Wederdoen stollen. -~ SE REFI- pen licht n.
R efleuret, m. [Com.] 'Tweede soort van fijne
GEr., v. pr. Weder stollen, dik worden.
efiltrer, v. a. Op nieuw f ltréren of doorz fjgen. spaansche wol f. — Relleniir, v. a. I eden° bloeiefln, ni. [Com.] F nste spaansche wol f.; jen, herbloeijen. Cet arlic^e refleurit, deze boom
bloeit weder. -- (fig.) Les beaux arts commencent.
daaruit vervaardigde stal° f.
Refixer•, V. a. Op nieuw vaststellen of bepalen. d r-, de schoone kunsten beginnen weder te bloei Ref a tuber, v. a. [Tech.] No , eens zengen of jen. La pair fait r°- tout, de vrede doet alles weder
dooi de vlam halen. — (weleer) Schitteren (b. v. herbloeijen. -- R efleurissement, m. liet weder
-bloen.
van ed elgesteeen ten) .
éttexe, wij. [Ploys.] Door terugstraiing: ViReflaatter, v. a. Op nieuw vle jjen.
R éfléchi, e, adj. (en part. passé van réfléchir): sion r-, het zien door ter•ugstraling. — Réflexiimage r-, teruggeivaatst beeld rn. Voix r -e, terug bilité, f. [Phys. j Vermogen n. van terugstraling,
Crime r-, Action r -e,-gekatsm,chof. eigenschap f. van de stralen om af te kaatsen. —
e e.xible, adj. [Bol.] Geschikt om teruggeoverlegde, doordachte, overpeinsde &mad, misdaad f.
din homme aussi r- qu'ambitieux, een zoo naden kaatst te worden: Rayons r-s. — Réflexif, ide,
-kendof adj. Tot de terugstraling behoorend. — Nadenkend,
welberaden als' eerz•techtig man,—
V erde v-, terugwerkenel, r c fie n i e f werkwoord n. overleggend. --- Itéflexiflore, odj. [Bot.] Met
Verde r- essenties, noodwendig, eigenlijk re/iexief vaar buiten omgebogen bloemkroon f.
R éflexion, f. [Opt., Phy s.] Terugstraling, tewerkwoord. Verbe r- accidentel, toevallig reflexief
werkwoord. — Ook alssubst.: Les r-s, de reflexi.eve rugkaatsing f. La r- des rayons, de ia chaleur,
werkwoorden. — [Bot.] Feuilles r-es, buitenwaarts de la voix, de terugkaatsing van de stralen, van
omgebogen bladeren nn. pl. (in tegenstelling reet in- de warmte, van de stem. Angle de r-, terugstralíngshoek, hoek van terugkaatsing (dien een terug
fiéch i) .
lichtstraal maakt met het afkaatsend vlak,-gekats
éfléehhh-, V. a. Terugkaatsen, terugwerpen,
plan de r-, en die gelijk is aan den invalshoek, angle
inz. lichtstralen. Le miroir réfléchit la lumiere,
l'image des objets, les rayons du soleil, de spiegel incident), re fl é x i e -hoek in. --- Instruments á ]-,
kaalst het licht, het beeld van de voorwerpen, de re/lexie- of spiegelwerktuigen n. pl. Cercle de r-,
stralen der zon terug. L'éclaso réfléchit la voix, de re/le. -ie-cirkel m., z. CERCLE. — (fig.) Terugwender vieren.
R efeuillei-, v. a. [Tech.Ï Dubbele blinden voor

een venster enz. maken. --- REFEUILLER, V. 0., SE
REFEUILLER , v. pr. Weder bladeren krijgen.
R efeilHetei-, V. a. Nog eens doorbladeren. —
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ding f. van de werkzaamheid der ziel op zich zelve
bij de toetsing en beoordeeli7eg der door zinneljke
waarneming verkregen voorstellingen; het naden
-ken,htovwégrinl,ovedkgrpeinzincr, bespiegeling; de daaruit geboren gedachte,

opmerking, beschouwing, r e f l é x i e f. Une r- sérieuse, eerre ernstige overpeinzing. Ce que vous
dites-1à mérite r-, hetgeen ooi daar zegt, verdient
overweging. Cast un homme de r-, 't is een man.,
die nadenkt. een bedachtzaam man. 11 agit sans r'-,
/1ï gaat onbedachtelijk te werk. -- Votre r- est
juste, uwe opmerking is juist. Faire des r-s sar
one chose, zijne gedachten over eene zaak laten
gaan. -- Réflexivement, adv. Bij terugkaatsing.
Door overleg of nadenken.
Retluer, V. n. Terugvloeijen: Quan d in vleit
nmonte, elle fait r- les rivières, wanneer de zee
wast, doet -'ij de rivieren terugvloeijen. -- {.MMIéd.]
La bile a rétlué dans ie sang, de gal is in 't bloed
gevloeid, geslagen. --- (fig.) Sa amauuvaaise humeur
refluera sul nous , zijne kwade luie zal op u
thuis komen. — Refla, al. Ebbe, eb f. (jusant).(fig.) Les closes du monde sopt sujettes h un
flux et r- continuel, de wereldsche zaken zijn aan
gedurigen vloed en eb, aan eenti gedurige afwisseling onderworpen
efoi der, v. a. [Any. brat.] (alleen in): .- en
Idpens de contumace, de kosten van 't verstek of
van het bij verstek gevelde vonnis aan zijne tegenpartij betalen of 'r e (a n cl é r en (ten einde nog als
.

partij te kunnen. optreden) .

R efondre, V. a. [Tech.] Hersrnelten, op nieuw
smelten, op nieuw gieten, vergieten-: B.- une cloche,
un canon, eene kf tk, een kanen omsmeltn., ver
Ge/ceel omwerken: R- un thscours,-gietn.(f)
eene redevoering omwerken. --- Het karakter, de
zeden, de gewoonten doen vet°arrderen: I1 est ditflcite de r- une nation, 't is moeijelijk eene natie
te hervormen. -- (fain.) Vous ne le refondrez pas,
gij zult heem niet anders maken, dan hij is.— [Gray.]
k^- le trait, de geteekende plaat weder heet maken.
— [[bIar.] Geheel veutimmeren. -- [Pipet.] Het
scheurpapier weder tot bruikbaar papier ornwer een.
SE REFONDRE, V. pr. Hersrnolten, hergoten worden. — Zijne daden en handelwijs geheel veranderen : Je ne puis nie r-, ik kan geen ander :nensch
van snij maken. --- Refondit, e, adj. (en part.
passé van refondre): Cloche c-e, hersinollen klok 1.
Vaisseau r-, geheel vertimnrreerd schip nn. -- Refoan-hersneeltiny, herpiet rig f. •te, f. Omismelling,
(fig;,) Omwerking, nieuwe bearbeiding f. -- Geheele
vertimmering, zware reparrratie f'. (van een schip).
---- Omwerking van oud papier tot nieuw.
- efore imeut, ni. [Tech.] Hectoring, vernieuw
-- .efovei', v. a. Op nieuw boren.-deboringt.
- eforgement, ni. [Tech.) Hersanediny. omsncedirg f•.— .eforger,v.a. klers,I eden, oms heden.
éforniabie, adj. Hervormbaar, verbeterbaar,
herstelbaar. -- éfoi-gmmateur, In., -trice, f.
Hervormer„ verbeteraar, hersteller ni., hervorinster, herstelster f.: Le r- des moeurs de son siècle,
de hervortner, verbeteraar van de zeden zijner
eeuw. Sainte "I'hérésc a ëté la i'-trice de forsere des
caromes, de heilige Theresia is de hervormster der
karmelieten-orde geweest. S'eriger en r-, Faire le
r-, den hervormer willen spelen. — ;[Théoi.] Kerk -,
geloofshervormer: Le grand r- Luther, de groote
hervormer Luther. -- Ook als adj.: Mesure r-trice,
hernoreninl;s-, verb eterings- maatregel til. ---é
formation, f. Herhaalde vorming f. — -R^FollMATION, f. Het herstellen in den ouden of in een'
beteren voren, verbetering, hervorming. _.,git r- du
calendrier, de verbetering van den kalender. — La.
r- des abus, des désordres, de verbetering, ophef
ling der misbruiken, wanorcien. — La r- des monnaies, de herstempeling der munten.- - [Théol.] tiervorming, geloofs- of kerkhervornd rag, r e f o r endtie f. -- Rérovme, f. Herstelling in den ouden
of in een' beteren vorm, verbetering, hervorming,
verandering: Ces lois out besoin de r-, die wetten
hebben, verbetering ecoodig. ---_ La r- des abus, de
afschaffing der misbruiken. La r- dun ordre religieux, de herstelling der oude tucht in eerie geestelijke orde. -- [Thdol.! Hervorming, reformatie: Ce fut Luther qui pr oclama la r- en 117.-I1 vit dans ure grande r-, hij leidt een zeer veranderd, zeer geregeld leven. - . [Nul.] Troepen -vermindering. uitmonstering, gedeeltelijkeafdcnking f,
:
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La r'- des troupes se fait le la tin de la guerre, de
vermindering der troepen geschiedt op het einde
des ooriogs. — Het op wachtgeld of op twee derden
stellen: Traitement de r-, wachtgeld n. Etre mis
a la r-, op wachtgeld gesteld zijn. — Afkeuring,
buitendienststelling van paarden, r e forme f. ----Congé de r-, ontslag n. met pensioen (van een' voor
de dienst onbekwaam geworden soldaat). --- Faire
de grandes r-s dans un ministère, vele onnoodige
beambten vi een' ministerie ontslaan. — Faire
one grande r- dans sa maison, zin huis, zijne
huishouding op een' veel lager' voet brengen. -[C;onn.] Soort van vlas n. --- Réfornié, e, adj.
(en part passé van réformmei) : Régitnent r-, op
nieuw zamen gesteld regiment n. -- Institution r-e,
hervormde, verbeterde, gei eiearde instelling f. —
.'Eglise r-e, de hervormde, gereformeerde
k er f . _- Officier r-, op wachtgeld gesteld officier.
-- Chevaux r-s, refgome- paal den n. p1. (vgl. REFoaMER). — REFORME, In., E, f. Hervormde, gateformeerde in. en f. --- Ook: ordesgeestelijke van den
verbeterden regel. --- flefovmer, V. a-. Op nieuw
vormen of zamenstellen: .- une compagnie dis
acne ontbonden conepagnie weder organiséren-oute,
of zamenstellen. -- SE REFORMER, V. pr. Zich op
nieuw vormren: I1 scat reformmé an abcès dans sa
poitrine, es' heeft zich op nieuw eerie verzwering
in zijne borst gevormd. Ce corps avant été mis enn
déroute, se refornta a (luelque distance, dit korps
overhoop geworpen -b- alle , vormrede zich, weder ,
schaarde zich weder bijeen op eenigen afstand. ^--.:éformeer, v. a. In den ouden of in een' béteren
vorm brengen, hervormen, herstellen, verbéteren.
H- les lois, !Ps coutumes, de wetten{, gebruiken
hervormen. Vit- an monastère, den oudst ordesregel
in een klooster weder invoeren. - R- sa conduite,
sas moeurs, zijn eedrag, zijne zeden verbeteren. --

at- les thus, les superiluités, de misbruiken, de

overtolligheden of-schaffen. — R- sa dépense, sa

maison, zijne auitgaven verminderen, zijne huishouding op kleiner' voet brengen. -- [Mii.] H- des
troupes, troepen vermicinderen, afdanken. lit- un
officier, een' 0/deler op wachtgeld of twee derden
stellen. R- an soldat, een soldaat afdanken, gagéren. -.- R- des clue °a ra , paarden .uitmonsteren,
builen dienst of op ceforine stellen. -. - les awnnales, de munten omsternpelen. -- SE REFORMER,
V. p,°. Hervormd, orngcvormnrt, verbeterd worden.--Zich verbéteren, zijne slechte gewoonten laten va ren, een beter leven lefar leiden. --- It éforrniste, m. [f]. d'Aiigl.] Aanhanger van de parlementshervormingen. -- [H. de France] Voorstander van

cie hervorming der kieswet, refor mis t m. -FOR MISTE, ad,). tTOOt tot de reformisten betrekking
heeft: Banquet r-, re1formi,slische maaltijd n_
. efortifier, vv. a. t47 eder -versterken.
.efusietter, v. a. Andermaal zweepen, geeselen, kastijden. — Op nieuw tot schuim kloppen,
„ Refonillernent, n:. Feder opgraving o' omwading. — [Beaux aerts] De hoogsets en indeepingen nog beter doen uitkomen. - . efouiller, v. a.
Op nieuw op- of omgraven; weder onderzoeken.
flefvuïr, V. a. Op -nieuw graven.
.i• :efoulemen't, ui. Het a fioopen (van het tij of
hetwaler).— [Artill.] Le r- des gargousses, het aan zetten, aanstarnpen der kardoezen. -- [Arqueb.] Le rdu canon de fusil, hel stceiken van desa gewee r
Le r- flu grain, het inschudden von het-lop.
graan in de korenmaat, het schudden of stooten
der maat, om ze des te meer te doen bevatten. ---Le r- de la fumée, het nederslaan ven den rook.--. efouuIer, v. a. Weder vertreden, op nieuw plat
treden; weder vollen of wolken, enz. (z. FOULER).
— Doen terugvlos -en, terugdringen (liet water). —
( i'.) R- des hordes harbares, barbarrsche horden
terugdringen. --- [t roll.] Aanzetten, aanstampen-.
--- [Arqueb.] Stuiken, hameren (,e loopen, de klingen). ----[.1-.ydraul.] Pompti qui refoule i'eau, druk-,
perspomp f. --- [Tech.] R- ene cheville, eersen
bout uitdrevele}rn, uitdrijven -- [Mar.] Ii.- an courant, tegen den stroom opzeilen. R- la marée, het
tij doodzeilen. -- REFOULEn, v. n. [Mar.] La mei,
La marde refoule, de zee, het tij loopt af. --- (fig.)
Cet embargo fit r- les nlarchandises dans les magasins, dit embargo deed de koopu)aren weder in
de pakhuizen tere gstroonzen. -- Refou oir, ni.
[Artili.] Aanzetter, au-astamper m. Houton de r-,
aanzettersklos ni. R- in hampe de corde, toceseen
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aanzetter (voor liet scheepsgescliut, als de stukpoor
ten diqt zijn) (politoeren.
Refourhir, V. a. Oppoetsen, op nieuw poetsen,
Itefournir, v. a. Op nieuw voorzien.
Itéfractaire, rn Wederspannig, on gehoor
zaam: 11- aux ordres lu roi, a ia lol, wederspanflf:l tegen de bevelen des konings, tegen de wet.
Prêtre r-. wetrspannig priester m. (die tijdens de
iste fransche revolutie den eed op de constitutie
weigerde).
[Chirn. ] Métal r-, zwaarvloeibaar,
moeijeljk te smelten metaal a. Pierre r-, vuurbestendige steen in. (die niet verkaikbaar, niet verRÉFItACTAIRE, m. Weêrspanneaasbaar is).
i'ng, verzetteling, ongehoorzame iii., inz. tegen de
verpligte krijgsdienst.
Réfracter, V. a. [Pirys.] Breken, straalbre
king bewerken, de lichtstralen van rigting doen
veranderen: Le prisme réfracte liversement les
rayons de liverses couleurs, het prisma breekt de
verschillend gekleurde stralen op verschillende wijze.
SE RÉFR4CTER, V. pr. Gebroken worden, zich
liet part. passé is ook adj.: Rayon rébreken.
fracté gebroken, gebogen straal m. Réfractif,
ive, adj. Straalbrekend, straalbreking bewerkend.
Réfiaction, 1. Straalbreking, breking van
het lie/it, veranderde rigting of ombuiging van een'
lichtstraal wanneer hij uit eene doorschijnende
middenstol schuin overgaat in eene andere middenstof, die met cie eerste in digtheid verschilt, r efrd c t ie f. R- astionomique, darnpheffing t.
[Corn.] Herstelling eener fout in eene rekening
door afkorting of bfvoeging: Ces D francs soot
de trap sur mon mdmoire, je vous en ferai r-,
die i() francs staan te veel o mijne rekening, ik zal
er u voor afschrijven, voor creditéren.--- Refractoii-e, adj. Tot de straalbreking behoorend.
Refrain, m. Keerregel m., keerregels m. p1.,
keerwoorden n.pl. die aan 'teinde van ieder couplet
van een lied, ballade, enz. herhaald worden, slotrjm,
keerrijm, r e f e r e i n, r e f r e i n n. Le r- de cette
chanson est agréahle, dat tied heeft een aange
naam referein.
(fig. et fam.) Onderwerp, waarop
men telkens terugkomt, het oude liedje, de oude
deun: Avec lui, cest tonjours le menie i' , 't is
met hem altijd de oude deun, altijd koekoek één
zang. Son r-, cest toujours de l'argent, geld is
[Man.] Het teruglooaltijd zijn laatste woord.
pen der zee ën of baren die tegen de rotsen breken, branding t.
Refi-anehir, v. a. Op nieuw Overspringen.—
SE REFRANCHHI, V. pr. [ Mar.] Le vaisseau se retrancliit, het schip raakt zijn ingekregen water weder kwijt, het water mindert, de pompen winnen.
S Réfraiger, V. a. [ Phys.] Door straalbre
RéfranJbiIité, t. Breekking terugwerpen.
Refrangible, adj.
baarheid der lichtstralen.
Voor straalbreking geschikt, breekbaar: Les divers
rayons do spectre ne soot pas r-s au rnêrne deéj, de verschillende stralen van 't kleuren-specu of prisma-beeld zijn niet evenzeer breekboar.
Refrappeinent, in. Omstempeling t. (der munten).
Refrapper, v. a. et n. Op nieuw slaan;
Her?nunten,
nog eens kloppen of aankloppen.
omstempelen.
strijken,
glad
Glad
Refrayer, V. 0. [Tech.]
wrijven (het aardewerk, eer 't gebakken wordt).
Réfrénation, t. Beteugeling t.: La r- des
passions. Itéfréner, v. a. Beteugelen, bedwingen (alleen fig. gebruikt): 11 ses passions, Zijne
driften beteugelen. II taut apprendre it r- sa langue, men moet Zijne tong leeren beteugelen, in
toom houden.
Réfrigérant, e, adj. [Cum., Méd.] Koud
makend, afkoelend, verkoelend, verfrisschend: Remèdes, rtloyens r s, Of als subet. 1IEFI(IGÉRANTS, rn.
p1; Verkoelende middelen koetmiddelen D. p1.
Réfi-iREFRIGERANT, nl. [Chim.] Koelvat n.
gératif, ive, adj. REFRIGÉRATIF, 111 Z. v. a.
ItéfzlgéraREFRIGERANT, RAFRAÎCHISSANT.
tion f. Afkoeling t. (REFROIDISSEMENT).
Rél'ringetit, e, adj. [Phys.] Straalbrekend,
straalbuigend, eene straalbreking veroorzakend: Mi
RÉFRIN
lieu r-, straalbrekende middenstof t.
GENT, M. Straalbrekend ligchaam n., straalbreker in.
eens
bakken,
opRefrire, v' a. [Cuts.] Nog
bakken. (kappen.
Refriser, v. a. Weder opkrullen, op nieuw
Refrogné, e, of Renfrogné, e, adj. (en
-
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part. passé van se refrogner of se renfrogner):
Visage r , Mine r e, stuursch, norsch, zuur gezegt n.
Als subst. (fern.) C'est on r-, une r-e,
't is een zuurmuil. Kefrogneinent of Renfrogneinent, m. Het zuurzien, hoofdfronsen:
Le r de son visage marque quil nest pas de
bonne humeur zijn stuursch, gefronst gez'iqt toont
itefroaan, dat hij in geene goede luirn is.
gner (se) of Itenfrogner (se), V. pr. Bern pels in zijn gelaat trekken, stuursch zuur, onvriendelijk zien het voorhoofd fronsen, een stuursch,
norsch gelaat zetten: Pourquoi vous r-, Pourquoi
vous refrognez-vous, quand je vous dis de venir
ici ? waarom ziet gij stuursch, wanneer ik u zeg
hier te komen
-

-

-

-

-

-

,

,

Refi-oid, m. [Taiin.]: Mettre

les cuirs au r ,
-

de (gebroeide) huiden ter afkoeling op staken hangen.
Refroidir, v. a. Afkoelen, bekoelen, ver
koelen, koud maken: La pluie a retroidi lair, de
regen heeft de lucht afgekoeld. Le vent ma retroi
( fi g.) Les
di, de wind heeft mij koud gemaakt.
obstacles oat retroidi son zèle, de hindernissen
REFROIDIR, V. a.
hebben zijn' ijver bekoeld.
Koud worden, verkoelen: Laisser r la soupe, de
soep laten koud worden. Prenez votre café, il (5e)
ref roid ira, drink awe koffij, anders wordt zij koud.
(fig.) 11 taut laisser r- sa colère, men moet
SE REFRO1IMR,
e gramschap laten bedaren.
zijn
v. pr. Koud worden: Lair s'est retroidi, de lucht
is afgekoeld, koud geworden. Ella s'est refroidi les
(fig.)
pieds, hare voeten zijn koud geworden.
Leur amitié se refroidit de jour en jour, dunne
Het
vriendschap verflaauwt, verkoelt dagelijks.
part. passé is ook adj.: Mets, Plat r-, koud gewor
ccibekoelde,
Amour r ,
den spijs t., schotel m.
flaauwde liefde t.
Refroidis, m. z. v. a.
REFROISSIS.
Refroktissatit, e, a dj. AfkoeRefroidisse
lend, verkoelenel, koudmakend.
ment, ne. Het koudworden; verkoeling, afkoeling t.
Le r- de lair, de verkoeling der lucht. La r- de
la chaleur naturelle, de afneming, vermindering
der natuurlijke warmte. (fig.) La r des passions,
de bekoeling der hartstogten. Le r- de l'amitié, de
l'amoui', de bedoeling, verflaauwing der vriendschap, dec' liefde.
[Méd.] Ongesteldheid f. door
[Vétér.]
plotselinge bekoeling na verhilting.
Ligte verkoudheid f. (der paarden). Refroitlissoit , m. [Econ., Tech.] Koelbak, verkoelingst estel m.
Refroisser, v. a. [Agric.] Braakland bebouwen.
Refroissis, m. [Agric.] Bebouwing t.
van braakland.
Refrottei, v. a. Herwr(jven, Overwrijven.
Refuge, m. Toevlugtsoorct n. wijkplaats,
schuilplaats; toevlugt t. Sa maison est Ie r- de
tons les malbeoreux, zijn huis is het toevlugtsoord
voor alle ongeluk/eigen. Chercher un r-, eene schuilplaats zoeken. Les lsraulites avaient des villes de
r-, de Israalieten hadden vrjsteden. Maison de
r-, Ver7)legiflg.chUi8, armenhuis; (somtijds ook) verbiterhuis voor ligtzinnige vrouwen.
(fig.) Vous
êtes mon seul r-, gij zijt mijne eenige toevlugt.
Dieu est notre saul r-, God alleen is onze toevlugt.
Les lois soot le r- do laUde, de wetten zijn de
( fig.) Uitvlugt,
toevlugt, hulp, steun der armen.
verschooning t. Quel misérable r- que ce prétexte!
welk eene ellendige uitvlugt is dit voorwendsel!
lléfugié, e, adj. (en part. passé van se rétugier):
Insecte r dans Ie sein dune Ileur, in 't binnenst
eener bloem verscholen insect n. [Litt.] Style r-,
stijl m. der (uit Frankrijk) uitgeweken protestantsche schrijvers.
ItÉFUGIE, 111. E , t. Vlugteting,
uitgewekene m. en 1., inz. vlugteling ter wille van
[H. de France] Les r s, de fransche
't geloof:
protestanten, die na clv op/ce/flag van 't edict van
Nantes in andere landen de wijk namen.
Re
fugier (se), V. pr. Viugten, uitwijken, de wijk
nemen, eene schuilplaats zoeken, de toevlugt zoeken
of nemen: Se r- chez (of auprès d') un prince,
dans one villa éloignée, bij een' vorst, in eene af
gelegen stad de wijk nemen. II na salt oh se r- , hij
weet niet waar of bij wien hej Zijne toevlugt zal
zoeken.
(fig.) Se i' dans des équivoques, zich
achter dubbelzinnigheden verschuilen, zijne toevlugt
tot dubbelzinnighe den nemen. L'hoinme vertueux
se réfugie dans sa conscience, de deugdzame man
verschanst zich achter, dekt zich met zijn geweten.
Refuir,
Refui, aL [Chas.] Schuilhoek ni.
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[Chas.] Voor de jagers uit vlugten; terugvlugten, al viuglend den a/geleqden weg terugloopen (van liet leert en ander wild). — Weleer ook
als v. a. en v. pr. gebruikt voor: Op nieuw vlugsen. - Itefuite, t. [Chas.] Schuilhoek m. (van
't wild). — List t.: Un eest qui use de r-s, een
(gejaagd) hert, dat listen in 't werk stelt. - (fig.)
Ii élude le jugernent du procès par des r-s continuelles, lifi ontwijkt de uitspraak van het regtsgeding door gedurige uitvlugten. — [ Tech.] Overschot n. in diepte van een boorgat op de lengte van
den intedrjven bout of pin, ongevuld gedeelte onder een' blinden bout: Cette cheville a de Ja r-, die
bout is niet aan, er is lucht onder dien bout.
I Refulgent, e, adj., z. v. a. BRILLANT, REV. fl.

--

SPLEND1SSANT.

Hef ais, rn. Weigering, niet-aannerninçj, ontzegging f',weigerend antwoord n. A votre r- je me
suis adressé a un autre, op uwe weigering heb ik
m(j tot een ander gewend. Ii n'oubliera pas ce r-,
hij zal dit weigerend antwoord niet vergeten. (fam.) Cela nest pas de r-, dat kan men niet weigeren, dat laat zich niet afslaan. Faire qc. au r
de qn., iets doen, wat een ander niet heeft willen
doen. Ce nest pas de mon r-, dit staat niet in
mijne keus, ik ben daar geen meester van. — Het
door een ander geweigerde: Je ne veux pas du r
dun autre, ik wil niet hebben, wat een ander geweigerd, afgeslagen heeft. - [Chas.] Un cerf de
r-, een driejarig Pert n. — [ Hydraul. ] Enfoncer nu
pieu jusqu'au r- do mouton, jusqu'à F-, eenen
paal tot op den stuit inheijen, hem zoo diep inhellen, dat hij niet dieper kan. Ce pieu est au r-,
die paal is op den sluit, kan niet dieper. — Refitsable, adj. Weigerbaar, wat zich laat weigeren of afslaan. - Reftisant, m. (woord van
Voltaire) I7erwerper m. (namelijk van de tulle
Unigenitus, z. dat woord): Les acceptants et les
refusants, de aannemende en de verwerpende bisschoppen. — Refuser, v. a. Weigeren, afslaan,
afwijzen, ontzeggen, van de hand wijzen, niet aannemen, niet willen: Ne me refusez pas ce service,
cette grace, weiger mij deze dienst, deze gunst
niet. Ii no peut non r- P ses enfants, hg kan zijnen kinderen niets weigeren. 11- nfl emploi, een
ambt afslaan, van de hand wijzen. - Ook met een'
persoonsnaam tot régime: Ne me refusez pas, geef
mij geen weigerend antwoord, sla het mij niet af,
Cette liiie a refusé un bon parti, dit meisje heeft
eene goede partij van de hand gewezen. R- une
dlie en manage, eene dochter niet ten huwelijk
willen geven. — ( fig.) Weigeren, niet geven, onthouden: La nature lui a refusé Ja beauté, de natuur heeft haar de schoonheid geweigerd, onthouden. Je ne pus r- mon admiration a sa conduite,
ik kon niet anders dan zijn gedrag bewonderen. z.
ook PORTE. — R- de (elliptisch voor: B.- lavantage, Ie plaisir, l'occasion etc. de): R- d'aller chez
qu. --- [Mar.] Le vaisseau refuse de virer, het
schip weigert te wenden, wil niet wenden. - R- P
(elliptisch voor: R- de donner a): 11 lui a refusé
a manger. — [Mil.] L'enuemi refusait sa droite,
de vijand weigerde zijnen regtervleugel in 't vuur
te brengen. - (absol.) It- net, tout net, ronduit,
kort en goed weigeren. Refusez poliment, weiger
met beleefdheid. - (Prov.), Z. IMUSER. - [ Man.]
Ce cheval refuse, dat paard weigert (kan of wil
niet gehoorzamen). — [ Mar.] Le vent refuse, of
refuse nu vaisseau, de wind schraalt, loopt tegen.
— SE REFUSER, v. pr. Geweigerd worden: Ce Cadeau no se refuse pas, dat geschenk kan niet geweigerd worden, laat zich niet afslaan. Se r- qc.,
eszich iets onthouden. Cot avare se refuse le néc
saire, deze gierigaard onthoudt zich het noodige.
't
is
een
C'est un homme qui ne so refuse rien,
man, die geheel op zijn gemak leeft, die zich niets
onthoudt. Se r- P qc., zich van iets onthouden,
geen aandeel nemen, zich aan eene zaak onttrek
ken. Ii no so refuse a rieu, hij onttrekt zich aan
geene zaak, hij neemt overal deel aan. - Ne vous
refusez pas P son amitié, onttrek u niet aan zijne
vriendschap. — Niet vergunnen of veroorloven, niet
gedooqen of toelaten: Le temps so refuse a cela,
de tijd, het weder laat dat niet toe. Ma fortune
se refuse a une si. grande clépense, mijn vermogen
gedoogt eene zoo groote vertering niet. - Het
part. passé is ook adj. : Grâce r-e, geweigerde
gunst f. - Une qualité r-e aux femmes, eene aan
-

-

-
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de vrouwen geweigerde, niet geschonken hoedanigheid f. - Etre r- dune fille, door een meisje (wier
hand men vraagt) afgewezen worden, een blaauwRefu
tje, eene blaauwe scheen loopen.
seur, m. Weigeraar m. - (Prov.) A hou demau de r, bon r-, wat beleefd gevraagd wordt, moet
ook beleefd geweigerd worden; ook: wie dikwijls
vraagt, loopt gevaar dikwijls weigeringen te krijgen, wie veel begeert, dien wordt veelgeweigerd.
Réfnsion, f. [Anc. prat.]: Faire Ja r- des dé
pens, aan zijne tegenpartij de kosten van een wegens verstek geveld vonnis vergoeden(vgi.REFOSCDER).
Refutable, adj. Wederlegbaar. — Réfuta
teer, m. Wederlegger m. - Réfutation, f.
Wederlegging, r e f u t d ti, e. f. -- (fig.) Sa conduite est Ja iueilleure r- de cette calomnie, zijn
gedrag is de beste wederlegging van dien laster. —
Réfutatoire, adj. Wederleggend, de wederlegging betreffend. - Re futer, v. a. Wederleggen,
r e f u téren: It- une opinion, nu auteur, un iivre, eene meening, eenen schrijver, een boek wederleggen. — Het part. passé is ook adj.: Argument,
Ecrit r-, wederlegd betoog, boek u. Calomnie r-e,
wederlegde laster m.
-I- Regagnabie, adj. Herwinbaar, herkrijgbaar; weder bereikbaar. - Regagner, v. a. Herwinnen, terugwinnen, wederwinnen (het verlorene);
herkrijgen, terugkrijgen, wederkrijgen, wederbe
II- son argetit , zijn geld terugwinnen. --komen.
(fig.) R- l'amitié, les hannes gréces de qn. , weder in iemands vriendschap, gunst komen. 11- Je
temps perdu, den verlorenen tijd inhalen. — IIqn. , iemand weder in zijn belang, op zijne zijde
krijgen. — [Mil.] R- un ouvrage P comes une
demi-lune, een hoornwerk, een ravelijn heroveren.
R- du terrain, son terrain, veld winnen, terrein
heroveren, weder vooruit trekken. it- le dessus,
l'avantage, weder de overhand krijgen. - [Mar.]
II- le dessus du vent, den wind, de bef weder
afwinnen, afsteken; (fig.) er weder bovenop komen,
zijne zaken herstellen. — Weder inhalen; weder
bereiken: 11- un corps darmée, een leger-korps
weder inhalen. It- Je port, de haven weder bereiken, binnenloopen. Ii regagua sa maison a l'entrée
de Ja unit, hij bereikte zijn huis weder bij 't vallen
van den nacht. — 11 nous faliut r- bieu Ilaut pour
éviter nu marais, wij moesten een' verren omweg maken, om een moeras te ontwijken. SE REGAGNER, V. pr. Herwonnen, herkregen worden. 1-let part. passé is ook adj.: Argent regagud, teruggewonnen geld n.
Régagnon, m. [Agric.] Soort van grootkor
(uit het depart. der Opper-Alpen).-religtawf.
Regai ll ardir, V. a., z. v. a. RAGAILLARDIR.
Regain, m. [Agric.] Nagras, nahooi m., tweede
of derde snede f., etgroen u. - (fig.) Gezond uitzigt n. en lijvigheid f.(inz. van vele vrouwen na haren kritisehen tijd). — Un r- de vie, de jeunesse,
eene vernieuwing, wederopbioejing der levenskrachten, der jeugd.
Regaires, 1. p1. Wereldlijk regtsgebied n. der
bisschoppen in Brelagne.
Régal, m. Onthaal, gastmaal n.; gasterj, .smul
partij t. Ii nous a fait un grand r-, hij heeft ons
een groot gastmaal gegeven. Des régals continuels,
gedurige gasterjen of smulpartijen. — (fig. et fam.)
Genoegen, vermaak n., vreugde; — lekkernij, lievelingsspijs f. C'est nu r- pour moi de vous voir,
't is mij een groot genoegen u te zien. — Ce metsJa est son r-, die spijs is zijn lievelingskost. Halve kop koffij, klein glaasje brandewijn, dal men
in een koffijhuis of herberg gebruikt. — RégaJade, f. (fam.): Boire P Ja r-, wijze van drinken,
waarbij men, met achterover gebogen hoofd, den
drank in den mond giet, zonder dat het glas de
lippen raakt. — Faire une bonne r-, een goed,
helderbrandend vuur aanleggen (om pas aankomende gasten te verwarmen). — Het onthalen, trakté
- liet onthaal, de traktatie f. — [Tech.]-ren;
Herstelling van de gebreken in de gewerkte kant.
— Het effenen van een uitgegraven terrein, het
geregeld uitspreiden van de opgebragle aarde. Régalant, e, adj. (fam. ou iron., doorgaans
met de ontkenning) Vermakeljk, pleizsersg; Etre
traité de Ia sorte, cola nest certes pas r-, dus
behandeld te worden, dat is voorwaar niet pleizierig, niet prettig.
Regale, m. [Mus.] Snorwerk n. in een orgel,
-
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de zoogennaamde nve'nschenstemn, r e (1a a l n. ( Atje.

n1u.] , z. CLAQUEBOIS; --- soort van draagbaar
orgel n. - REGALE .i. [Anc. jur.] Koni tkl'k of

landsheerlijk regt of voorregt, hoogheidsregt n.,
regdlien, regalia n. pL Grandes r-s, ftroote
regalia, het regt can wetten te geven, oorlog te
verklaren of vrede te sluiten, enz.: Petites r-s,
kleine regalia, regten op de wecefa, op de zeeoevers,
op (Ie verbeurdverklaringen, enz. — Vorstelijk
reqt tn. op de voor deelen can opeenstaande bisdo n
enen, abdijen, enz., en op 't begeven, gedurende dien
tid, van de daarvan a fhangcnde geestelijke bedie-

nincien. .Etre pourv, u en r-, eerie prove lenigen. die
de koning door zijn hoogheidsregt te begeven heeft.
- H. ecel. j Its de Saint-Piet're, hoor^h.eidsrert
van den paus op de landen der roomsehe Kerk.
[host.] Soort van anemoon f.— Weleer ook z. V. a.
REGAL, D1VERTISSEML 'T. -- RÉGALE, adj. f. (alleen

voorkomend in): [Cbim.] Eau r-, koningswater n.,
weleer ook salpeter- soutzuur genoemd, een mengel van water, chloor en onder-salpeterzuur (zoo
geheeten, omdat de alchimisten het bézigr!en ter optossing van _het goud, den k o n ?, n g (ler° metalen).
égaté, e, adj. (en part. part. passé van réaler): Personne r-e, onthaald persoon m, --- Terrain r-. geëffend terrein a.
é aee, rn. [ti. n.] Haringkoning m., een
prachtig zilverglanzige visch, dien men vaak aan
't hoofd der haringzwermen aantreft [regalacus
glesne, rennipes] .
égaleinent, in I (lening, gel fjkmakinr f. van
den grond, z. v. a. RÉGALADE. — Gelijkmatige ver
wener belasting over de belastingschuldigen.-delingt.
- [ Jur.] Vereffening, gelikinalcing f., inz. van de
ongelijke erfdeelen der gelijkelijk geregtigden.
Regater, V. a. Onthalen, een gasl'rnaal geven,
traktéren., regalérrenn.. R- sea gruis, seine
vrienden onthalen, lien te gast ontvangen. -- (,pop.)
R- (of Trailer) qn. ie .houche que veux-tu, z. nouWIE. --- (absol.) Cost mot qui régale ; C'est ie lui
a r-, ik trakteer, ik betaal de vertering; 't is Zijne

beurt ore te traktéren. -- (bij uitbreiding en lam.)
tl none régala d'un jolt conl,e gull avait le, h'
onthaalde ons op. vermaakte ons pret een aardig ver
tetsel, dat hij gelezen Trad. - (iron.) On le régala de
vingt coups de baton, men onthaalde, trakteerde
hem, op twintig stokslagen. -- (weleer) Beloonen,
vergelden, vergoeden. 3e voos réyalerai de volte
travail. -- SE .EGALER, V pr. Smullen, lekker eten
en drinken: Se lien r- b mi repas de voces, ziele
aan een, bruiloftsmaal te goed doen. — Elkander
beurtelings onthalen of traktéren. --ruoALEm, v. a.
Gelijk of naar evenredigheid verdeelen (b. -ti. ee-n:e
erfenis, eerie belasting): 11 faut r- celte somma sur

la cornrnunauté, enen moet deze som over de ge-

meente omslaan. — R- un terrain, eenen grond ce -

lik maken. — R- les cendres, de arch over het
land strooien vóór de eerste oniploeginr,. -- R- la
cir°e. het op de bleek liggende was met de vork uit
R- la cim x, de kalk over de huiden ge--spreidn.
lijkrnatiq uitspreiden. — Réa1eur, in. Uitspreider, gelijkmaker in. (van den opgebragten of uit
grond).
-gestokn
.égalien, He. mij : Droit r-, z. V. a. BEGALE (f.) — Fief r-, koninklijk leen n (dal van den
koning afhing). --- [Claim.] Acide r-, koni.ncswa-

ter n., z. eau REGALE.

Régalis, rn. [Véner.]

bok gewroet heeft_

Plaats f. waar de ree -

,égi.lîste, in. [Jar.] Hij, die door den, koning;
tot een openstaand kerkelijk ambt was benoemd,
regalist m.
Regard, rn. Blik, aanblik, oogopslag m., oog,
aanzien, gezigt n. Jeter, Lancer un r- des r-s, een'
blik, blikken slaan, werpen. Prornener sec r-s autour de soi. zone blikken, oogen rondom zich slaan.
II ne daigna pas rn'honorer d'tin regard, hij ver
zich niet mij aan te zien. Au premier-wardige
r- je Ie cotinaissais, tij 't eerste aanzien, op 't
eerste gezigt kende ik hem. Soutenir les r-s de sun
juge, zijnen regter clout in de noren zien. - (pop.)
Avoir un r- (van zwangere vrouwen, wier aan
sterk door een of ander vreemd voorwerp-dacht
wordt geboeid en wier vrucht een teeken draagt,
dat men aan die oorzaak toeschrijj ft), zich verkijken, zich verzien. — (/1g. en iron. in 't meerv.)
Blik ni., aandacht, opmerkzaamheid f. Sa belle
conduite attire tons les r-s, zijn schoon gedrag

REGARDER
trekt, boeit aller' aandacht. Un livre indigne des

c -s des connaisseurs, een boek, dat de aandacht der
kennis niet waard is. — [Astrol.] Oeerstand, tegen -

stand i-n. (van 2 sterren), as pect a.: R- sextile,
afstand van 64i graden. — [Hydr.] G°rrret.celde opa
om 't onderzoeken eener waterleiding enz.-nigf.
gemakkelijk te maken, kijkgat n. — [Mar.] Toez?gt, opzigt n.: Avoir Ie r- d'un bs timent en Construction, het toezirit over een schip in aanbouw
hebben. — (Feint.) Tegenhanger m., tegenstuk,
portret n., dat zijne wederga aanziet. Prendre un
r-, een tegeraportret schilderen. — EN REGARD, loc.
adv. Tegenover, inz. op de tegenovergestelde bladzijde, daarnaast: Traduction aver Ie texte en r-,
vertaling -reet den, tekst daarnaast. — [Feint.] Le
maxi et Ia femme se sont fait peindre en r-, cle
neen en de vrouw hebben zich, als elkaars pendanten
of tegenhangers, elkander aaziende, laten portret
AU REGARD DE, foe. prép. Ten opzigte,-tern.
ten aanzien eon, niet betrekking tot, in vergelijking
met: Etre pauvre an r- de qn (par rapport, a. el!
comparaison de, à l'égard de qn ), in vergelijking
niet iemand arm zijn. - f Pour mon r-, in 'mane
oogen. — - RegardaWWe, adj. Bezienbaar, beschouwenswaard. — egsi,-dant, e, adj. (fain.)
Te zeer op lleiceigheden lettendi, te naauw stead,
te st>pt. te kleingeestig, te zuinig. Nous dies trap
r-, pij ziet al te naauw, gij zijt al te stipt, te keurig.
- [Blas.] Omziend, den kop omkeerend. ---- REGARPANT, n). Toesclhotiuwer, toekijiser, keker m. Voilá_
Dien des r-s, daar zin vele toeschouet'ers. -- (pop.)
11 n'y a pas tant de inarchands ii la Loire que de
F-s, er zijn meer kijkers dan koohers op de kermis.
egartler, V. a. Zien, aanzien, beschouwen,

aanschouwen, bekijken Regardez un pea an ca
heure it est, zie eens op den scene--dra.nque
wijzer, lroe loot liet is. R- qn. atter;tiverent, iemand
oplettend aanzien, aankijken. R.- qn. en face, mitre
deux yeux, iemand strak, stout aanzien. R- qn.
soils Ie nez, iemand van zeer ligt bij bekijken of
opnemen. -- (Toe..prov.), z GilE , LOUP. — Vials
naves pub i'- In porte (tot een' bediende, dien
enen dreigt weg te jagen), daar is 't vierkante gat.

— Beschouwen, gevoelens van achting of verachting,
van liefde -of haat, enz. voor iemand of iets hebben

of toonen: 11 regarde d'un oeil d'eflnvie la prospé-

rité de son voisin, hij beschouwt zijns buurni ins
voorspoed. roet een nijdig oog. R- qn. en piti¢, z.

P1TIE; somtijds ook: een oog van minachting op
iemand slaan. Dieu 1'a regardé en pitié, avec des
veux de _miséricorde, God heeft zich zijner antferm,d. R- qn. favoral,leënent, de icon oeil, iemand
?vel `illenrllaeid I etnonen, heen genegen zijn. R- qn.
de haut en has of du taut en bas, de travers de
cété, de matteais oeil, iemand van 't hoofd tot de
voeten opnemen, iemand over schouder, van ter
zijde, niet een kwaad oog aanzien, iemand mi.naclet2r,.r„ smaad betoonen. --- R- qn. of qe. comme...,
iemand of iets beschouwen of achten als, houden
voor... Je Ie regarde comme mon père, ik beschouw
hem als mijnen vader. — Van zaken sprekende:
Uitzien of het uitzigt hebbende op, gerigt zijn naar:
Sa clianibre regarde stir le jardin, Zijne kamer ziet
op den tuin nit. L'aiguille aii-nantée regarde tolljours Ie nerd, de rnagn.eetnaald is altijd naar 't
noorden reript. --- (fig.)Beschouiven, met opfettendheid onderzoeken, nagaan; in aanmerking nemen,
zien op: R- Ie rnérite d'un l^ornme, la bonté dune
étoPe, de verdienste van eenen mean, de deugde
stof onderzoeken. 11 ne regarde nu1--ljkh{eidnr
)ernent son propre irntérêt en cela, hij ziet daarbij
geenszins op zijn eigen voordeel 11 faut r- en tout
la fin. inca moet in alle dingen op het eind zien.
-- Betreffen, raken, aangaan: Lela voles regarde,
dat gaat u aan. Pour ce qui regeerde ceïte allaire,
wat die zaak betreft. — S'il meurt, celte charge
me regarcle, als hij sterft, heb ik dat ambt te coachten. komt dat ambt aan mij. (Deze laatste betee-, (absol.) R- fixenient,
kenis is verouderd.)
attentivement, strak aanzien, oplettend besc!iouneen. R- devant sot, de tons colés, par la fenêir e,
vóór zich,, naar alle zijden, uit hel venster zien. —
R- de près, bijziende zijn.—Lette maison regarde
stir la rivière, dat huis ziet op de rivier uit. -(ig. en als v. n.) ..- ti, opletten, acht slaan, letten
of zien op: R- E ce qu'on va dire, letten op 't geen
men zal zeggen. Ne r- qu'h ses intérèts, enkel zijne
belangen in 't oog houden. Entre ands on ne re---- -
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garde pas de Si près, tusschen vrienden kijkt men
zoo naauw niet. — V r•- deux fois, rijpelijk
overwegen wat men gaat zeggen of doen. — I1 ne
fuut pas yr r- après lui, men behoeft hem niet na
te gaan, hij is de eerlijkheid, naauwkeurigheid zelve. -- 11 regal°ááe de près. le trop près I toutes
chases, hij let op alles naauw, te naauw, hij i,s te
kleingeestig, te stipt. . SE REGARDER, V. pr.
Beschouwd worden of kunnen worden: Lette scène
ne peut se r- sans loop rear. — Zich zelven beschouwen of bekijken: So i'- dans Un mimic. -- (fig.)
Un hortlme qui se regarde á travers sa vanitè.
een mensch, die zich door ('t vergrootglas, den bril
van) zijne ijdelheid beschouwt. -- Elkander be-

schouwen of aanzien." its se lont, regaí'des longten'ips

sans zien dire, zij hebben zwijgend elkander lang aan
Les deux armes oot été longtemps a se-gekn.
r-, de beide legers hebben lang in elkanders c'ezigt,
tegenover elkander gestaan. — Ces deux halsons
se regardent, die beide huizen staan tegenover
elkander. -- Se regarder comme..., zich beschonUwen als, zich houden, achten of rekenen voor, zich

wanen of geldoven: I1 se regardait comma perdu,
hij hield zich voor, hij waande zich verloren. —
et part. passé is ook adj.: Une femme regardée
attentivement de tout le monde, eerie door ieder
oplettend bekeken vrouw. — Action r-e comme on
prodige, als een wonderwerkeschouwde, voor een
wonder gel.ou-denn daad €. — Tout Bien r- et considéré, alles wel bekeken en overlegd, alles wel ge
gewogen,. -- Reardeur ni. , -ease, f.-wikten
Beschouwer. bekijken m., be.c'ch:ouwster, bekijkster f.
--- t Re ardere, f., z. V. a. REGARD.

egarnnir, v. a. Op nieuw van 't noodige voor
toeden sto/féren, weder opmaken, weder om--zien,
zetten, omboorden, overtrékken enz. -- R- u0e
étolfe de lame, de wol eener stof weder opkaarden, opkratsen.
égattes of Régates, F. pl. Wedvaart 6.
met gondels te Venetië; -- ook van soortgelijke wedvaarten in de fransche zeehavens gezegd, eeg a t t a €.
Regayer. v. n. [Tech.] Denhennep ontbolstereo, uit den ruwe hèkelen.
èga er, v. (t. Op nieuw vervrolijhen.
Reayoir, n1. Grove vlas- of henneptiekel ani.
eggt 'cure, f. .tlennepufval iii. (die in den
(luigen.
hekel bl r jt) , we rk
n.
4- Regazonuer, V. a, fI''eder net zoden be,egel, in. Nieuwe, herhaalde, teruggekeerde
vorst t. -- fleeIer, v. n. et a. et pr. Op nieuw
vriezen; -- andermaal bevriezen.

égenee, f. Regentschap, , rijksbewind n. of
regering gedurende de minder arigheid, ziekte of
afwezigheid van den regérenden vorst. — Tijd
m. van 't regentschap. — (absol.) R- of Temps-dur
de la r-, regentschap, tijdsverloop van 1`715 tot 1.723,
toen Philips van Orleans als regent het fransche
rijk voor den minderjarigen Lodewijk XV. bestuurde. — Régence wordt ook qebézigd van de
rregéring, zelve; inz. van de regéringen der kleine
duitsche sloten, van die der noord-afrikaansche
staten Tunis, Tt'ipoli en weleer ook Algiers; ook
van de stadeljke regéringen in België, Nederland
en Duitschland; vroeger ook van het rectorschap of
leeraarsambt aan een collegie. La Prusse avail
conclu un traité aver Ja r- d'Lspagne, Pruissen
had een verdrag met de regéri g van Spanje ge
Les r-s des pr incipautés germaniques, de-sloten.
regéringen der duitsche vorstendommen. La rd'Amsterdam, de stadsregéring, stadsraad m. van
. 1 mcte,°darn. (ken.

R egé ra,iiser, v. a. Op nieuw algemeen magénérateeur, in., 4riee, f Herschepper,

hersteller nni., toersol' epster, herstelster €. Lycurgue
fut le r- des moeurs a Lacédénione. Lpcurgrus was
de hersteller der zeden te Lacedeernon. --- Ook als
adj.: Pr incipe r -, herscheppend beginsel n. -- féaénération, €. Wedervoortbrenging, herschep
herstelling €.: La r- des chairs, dune partie-ping,
détruite, het wederaangroeijen van 't vleesch, van
een vernietigd deel. -- La r- des tnétaux, de herstelling der metalen in hun' eersten toestand. —
(fig.) La r- Iles nioeurs, de herstelling, verbéterinq
der zeden. — [Théol.) La r- en Jesus Christ, de
wedergeboorte in J. Ch.. — Ré é n é ver, v. a.
herscheppen, herWeder telen of voortbrengen;
stellen, verbéteren. [Chir.] R- les chairs, het vleesco
witreder voortbrengen, doen aangroeijen. -- f C:him .J
—

-
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11- les nnéfaux, de metalen weder tot hun' eersten
toestand terugbrengen. -- (fig.) R- les moeurs, un
people, une injure, de zeden herstellen, een volk,
een rijk eene geheel nieuwe rigting of inrigting ge
omvormen. --- [Théol j Le baptèrne nous ré--ven,
génère en ,lésus Christ, door den doop worden wij
in, J. Cd. weder ; eboren. — SE R GENERER, v. pr.
Weder acong7°oei7en, weder een nieuw aanzijn kijfglen. Ce cauuslique empèche les chairs de se r-,
dit bri trniddel belet het vleesch weder aan te groei jen. La plupart des arbres se régénèrent par leurs
sentences, cie meeste booroen hercelen zich, planten
zich, voort door hunne zaden. — Herboren, herschapen, hersteld, verbeterd, omgevormd worden.
R égeHt, e, adj. - Met het regentschap of riks bewi.na (tijdens de minderjarigheid, ziekte of a fw,vezigheid des souvereins) belast: Le prince r-, de
pr .ns-regén% La reine r-e, de koningin-regentes. —
REGENT, in., -E, f. Regent in., regentes €. (absol.)
Le r-, de regent, Philips van Orleans (vgl. REGENTCE). ---- Ook de naam van den grooten diamant
der franschekroon, die door den genoemden regent
werd aangekocht en op eens waarde van ongeveer
6 millioen guldens geschat wordt. ---- Taliac du rof do prince r-, met aromaten toebereide snuif f.
— (weleer) Leeraar in een collegie; (nog heden)
leeraar aan een fransch gemeente- collegie. -- (fig.)

Iemand, die gaarne den baas speelt, gaarne zedepreekt, meester, zedepi'eker: Un ami ne doft pas
ètre on r-. -- R- de la banique de France, regent,
medebestuurder der fransche bank. -- Hégenter,
v. n. .els leegaar van een collegie werkzawrru zijn,

onderwijzen: II régente dans tel collège, hij geeft
in dit of dat collegie onderwijs. — RÉGENTER, v. a.:
11- une close, la seconde, la philosophic, eene
klasse, de tweede klasse, de wijste eerte onderwijzen. (In dezen zin verouderd en enkel nog fain. en
iron. gebézigd.) -- (fig.) Gaarne den baas spelen,

zijn' zin- doordriven, de les lezen: II régente ses
confrères, hij speelt den baas over zijne ambtgenooten. (absol.) I1 veut partout r-, hij wil overal 't
hoogste woord voeren, den meester of baas spelen.
— SE JIEGEN ER. V. pi'. Zich den baas laten spelen.
-- El kond er de les lezen. --- Het part. passé is ook
adj.: Classe Plea régentée, wel orderwezen klasse f.
— 4 égentee r, m. Baasspeler, liefhebber van
heerschen, can bevelen geven, toonvoerder m. —
t Régenteux, eiise, adj. Bedilziek, waanwijs,
zedepre l end . (ten.

Regernter, v. a. Weder ontkiemen of uitspruiféghat, m. [Bot.] Soort van woudnetel m.
l égi, e, adj. (en part. passé van régir): kat
bieg, toni r-, goed, slecht bestuurde, beheerde
staat m. z. ook R ÉGISSANT .
R égicide, m. Koningsinoord m.; --- kon.ingsmoorder ni. — Ook als adj.: Doctrine r-, leer, die
den koningsmoord predikt of verdedigt. Nation r-,
kon.ingmoordende natie f.
Rh ;ie, f. Beheer van goederen, inz. van zékere
handelstakken, van de indirecte belastingen en stads
verbonden reet verantwoordelijkheid en-inkor.ste,
rekenpligtigheid, regie f. Mettre ene succession
en r-, eene nalatenschap in beheer geven. La rdes droits d'enregistremeot, des vivres, des tabacs,
het beheer van de registratie-regiem, van de levens
tabak. — Beambten m. pl. bij zoo--mideln,va
danig beheer: La r- a saisi plusieurs ballots de marchandises, de regie heeft verscheiden balen koop
beslag genomen, aangehaald. — Mettre-wareni
des travaux publics en r-, openbare werken voor
staatsrekening en onder toeziet van een' staatsambtenaar doen uitvoeren. --- R- intéressée, beheer,
waarbij de beheerder een aandeel in de opbrengst
heeft.

Re imbement, m. liet achteruitslaan (van
een' paard, ezel, enz.) . -- (fig.) WWederspanniglaeid f.,
verzet n., tegensporreling f. — Regimber, v. n.
Achteruit slaan: (beval qui reginitie, achteruit
paard n — (fig. et faro.) R- contre l'épe--sland
ron, of enkel R-, ook wel als v. pr. Se r-, tegen
zich verzetten, wederspannig tegen zijne-stribeln,
meerderen zijn.
R égime, m. Leefregel, levensregel, inz. eetre
voedingsregel m., voedingsvoorschrift, d i ë e t n.-gel,
Prescrire uil r- cifficile, een' moeijelijken leefregel
voorschrijven. II vit sans r-, hij houdt zich aan
geenerlei levensregelen. — Se mettre au r-, zich
op diëet stellen, zich een beperkt gebruik van spijs
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en drank voorschrijven. Vivre de r-, een' goeden
voedingsreqel volgen. - Wijze t van staatsbestuur,
staatsbeheer IL, regéringsvorm m. 'regering f. Rarbitraire, paternal, éclairé, willekeurige, vaderlijke, verlichte reqtrtng. P.- représentatif, vertegenwoordigende regéringsvorm in. Landen r-, Le nouveau r-, de oude, de nieuwe staatsinrigting t. Ook gebézigd van t beheer van zékere openbare
gestichten, van kloosters en dgl.: Le r- des prisoils, des hôpitaux, de inrigting en 't beheer der
gevangenissen, der hospitalen or gasthuizen. - 11annual, triennal, perpétuel, jaarlijkse/s, driejaarlkscb, levenslang beheer n. - [Jur.] II- commu
aal or de Ia coinmunauté, reqtsverlsouding der
goederengeineensc/iap (van twee echtgenooten)
dotal, beheer van liuweljksqoed, dotaal beheer, de
regtsverhouding met betrekking, tot den bruidschat,
die de eigendom der vrouw bljjt. - [ Gram.] Belieersching, regéring f., woord, dat onmiddellijk
van een werkwoord or van een voorzetsel afhangt.
R- direct nu simple, R- indirect of composé, regtstreeksclie or onmiddellijke, niet-regtstreekscke or
middellijke belieersching. - [ BoL] R- de palmier,
de liananier, palm-, banaantwijg 1. met cane bloesem- or vruchtennst.
Régirnent, m. [Mil.] Krjgsschaar van voetvolk or ruiterij, die van 3 tot 5 bataljons or eskadrons kan bevatten, re p t m én t, r ege m d n t n.—
(/1g. et ram.) ii a un r- le valets. on r- de creanciers a ses trousses, hij heeft een' zwerm bedienden, een leger schuldeisc/iers op zijne hielen.
Itégimentaire , adj. (alleen voorkomend in):
Ecole r-, regimentssclîooi t. - itéginienter, v. a.,
beter ENRÉGIMENTER.
Rég'ine, t. [H. n. ] Soort van adderslang t.
Itégingette , f. [ Chas. ] Kleine vogeiknip,
sprenkel, strik m.
Région, t. Aardstreek, luchtstreek; landstreek,
streek f., land, oord, gewest n. R- tempérées,
mériclioiiales, gematigde, zuidelijke aard- of luchtstreken. Toutes les r-s de Ia terre, al de landstre
ken, oorden der aarde. R-s lointaines, afgelegen
gewesten, streken. - ( fi g.) La r- des songes. 't gebied, de spheer der droomen. La r- ëternelle des
morts, het eeuwig verblijf der dooden. - [Astr.j
Naam van elk der verschillende gedeelten van 't
zigtbare maanvlak, maanstreek 1. - [Phys. anc.]
R-s de lair, luchtgewesten, luchtstreken. La rPasse, moyenne, haute of supdrieure, het lage,
middelbare, hooge luchtgewest. - [Phil. ann.] La
r- du feu, La r- étliérée, het vuurgewest, de vuurof etherhemel m., het hoogste gedeelte der lucht. (podt.) Les r- de lair, Les haules r-, de lucht f., de
dampkring m. —(fig.) Sélancer dans les hautes rde Ia pliilosophie , zich in het hooge gebied der
wijsbegeerte verheffen. La paresse de son esprit le
retient dans les moyennes r-s de Ia science, de
traagheid van zijn verstand houdt hem in 't middelbaar gebied ;er wetenschap. - [ Anal.] Streek f.,
bepaald gedeelte van de oppervlakte des ligchaams
en der beenderen met betrekking tot de naburige
deelen: R- épigastrique, hypogastrique, ombilicale,
opperbuiks-, onderbuiks-, navelstreek. - Regionnaire, adj. [IL eccl.]: Notaire, Evêque r-, districts-notaris, -bisschop m.
Régipeati, al. [Tech.] Verbindingsroe (der
houtvlotten), tengel t.
Régir . V. a. Beqéren; besturen, beheeren: II a
sagement rdgi son royaume, hij heeft zijn rijk
wijselijk bestuurd. - II a régi lui -mime cette affaire, hij heeft zelf die zaak beheerd. 11- une suecession, eene nalatenschap beheeren. - (fig.) IIsas passions, zij ne hartstogten beheerschen. [Gram.] Regdeen, beheerschen, bij zich verlangen,
vorderen. vereischen: Le mot que régit an verbe,
het woord, dat een werkwoord regeert, bij zich
vordert. Dans Ja Jangue hollandaise Ie verbe actif régit J'accusatif, in de hollandsche taal regeert
het bedrijvend werkwoord den vierden naamval.—
SE REGIR, v. pr. Geregeerd, beheerd worden —Zich
zelven regéren of besturen. - Elkander regéren
of besturen. - Régissant, e, adj. [Gram.] Begérend: Le verbe r- et Je oom régi, het reqdrende
werkwoord en 't geregeerde naamwoord. - Regisseur, m. Verantwoordelijk, rekenpligtig beheerder, bestuurder; tolgoarder. R- dun théâtre,
tooneelbestuurder, reg i ss e u r m.
Régistal, m. [Bot.] Mee/erop t. (garance).
-

RGIAE.
Régistraire, m. Registerhouder, bewaarder
der protokollen of registers. - Régistrateur,m.
[Chanç. ram.] Inschrijver der builen en verzoekschil/ten, r e g i s t r a to r. - Régistration, f.
[Ane. prat.] Inschrijving op 't register, reçpstrërsng.
Régistie (somtijds ook RÉGÎTRE), M. Register,
inschrijvingsboek, actenboek ; alphabétisch ingerigt koopmansboek n., enz. 11- des naissances, des
baptèmes, des manages, des décès (R-s mortuaires),
geboorte-, doop-, trouw-, sterf registers. R- de létat civil, register van den burgerlijker, stand. R-s
des particuliers , 11-s domestiques, huiselijke registers, huisboeken n. pi. Tenir r-, boekhouden. Couchar, Mettre, Eerire qe. sur Ie r-, iets in 't register
brengen, iets boeken. fig.) Tenir r- de tout, op
alles letten, acht slaan. C'est an homme qui est
sur mon r-, sur mes r-s, die man staat op mijn
register; ik zal t hem te een of ander tijd betaald
zetten. —[Cliim.] Les r-s dun fourneau, de registers, lucht- of trekgaten meteene schuif aan smeltovens (registerovens) . - [Impr.] Overeenkomst f.,
tegenoverstand m., dien de regels der beide zijden
van 't bedrukte blad met elkander moeten hebhen.
- [Anc. mar.] Vaisseau de r-, registerschip n.
(dat een verlofbrief had om op Spaansch-Amerika
te handelen). - [Org.] Schuif t, waarmede de
organist den wind toegang geeft of afsluit, regieter; - naam der onderscheidene, tot ddne soort
van geluid behoorende pijpen. - [Mus.] Verandering van toon, van klank in de stem dec zangers,
register. - [Méc.] Demper m., schoorsteenregister, ijzeren plaat, die bij stoomwerktuigen de trekking van den luchtstroom in den vuurhaard regelt.
- Régistrer (of RÉGITRER), v. a., z. v.a. ENRÉ
GISTRER. - t Régbti-enr, m. Registerhouder in.
Réglable, adj. Regelbaar, voor regeling vatbaar. - Réglage, in. [Tech.] Het lijnen of belijnen van 't papier. - RégIan, e, adj. Regelend. [Hon.] Force r -e, z. v. a. REG U LATEUR.
Règle, t. Liniaal n.; rij; voetmaat f., duimstok m. Se servir de la F- at du compas, zich van
liniaal en passer bedienen. Dresser it Ja r-, naar
de rij bewerken, afwerken. 11- de menuisier, de
charpentier, de macon, schrijnwerkers-, timmermans-. metselaars-rij. R- a crans, rij met inkepingen, controleur m. R- pliante of montée, strooklat f., boogliniaal n., roe f. - [Artill.] 11- pour
mesurer Ja longueur das pièces, de lame, lengtemeter der stukken, rij tot het meten van de lengte
der ziel. R- a anneau carré, tapperafstandsmeter, R-s d'ouverture , wijdtestokken m p1. [Mar.] It- de bassin, de marie , dokschaal, peilschaal f. —[Géom., Arith.] B- de proportion,pro
- It- a ealcul, R- glissante, reken--portielna.
liniaal , sch'ui/liniaai. z. ook LOGARITHMIQUE. [Arch.] Klein vierkant lijstje a. als sieraad. [Astr.] Liniaal, naam van een zuidelijk sterrebeeld
onder den staart van den Schorpioen. (fig.)
Regel m., voorschrift, riptsnoer n. , grondstelling f.,
die een begrip of eene handelwijze bepaalt; voorbeeld, modil n.; wet, instelling, orde f., gebruik n.
II- de foi, de conduite, geloofs-, gedragsregel. Les
r-s de Ja morale ebrétienne, de voorschriften van de
christelijke zedeleer. Cast une r- certaine pour
discerner Je vrai d'avec Ie faux, dit is een zeker
riqisnoer om het ware van het valsche te onderscheiden. - Prendre les actions de qn. pour r- de
sa conduite, iemands daden tot eenen regel, tot
een voorbeeld van zijn gedrag stellen Ii est la r
de tons ceux de son âge, hij is het voorbeeld voor
allen van zijnen ouderdom. - Cast Ja r- qua les
enfants liuiritent da Jeurs parents, 't is de wet, de
instelling, het gebruik, dat de kinderen van hunne
ouders erven. Cette r- est établie par Ia lol, dit
gebruik is door de wet ingesteld. - II ast da règle
qua..., 't is gebruikelijk, welvoegelijk, dat....—Etre,
Se mettre en r-, in orde zijn, zich in orde brangen: aan de vereisch ten van wet of gebruik voldoen.
- Cetta affaire ast en r-, deze zaak is in orde, is
geheel afgedaan. Un proebs an F-, een in orde gevoerd reqtsgeding. Votre passe-port nest pas signé
par le ministre, il nest pas an r-, uw paspoort is
niet door den minister geteekend, 't is niet in orde
Une affaire en i-a, een naar de repels geleverd gevecht, inz. tweegevecht. (fam.) Un repas en r-, een
deftige maaltijd m., maaltijd naar den aard. Una
sottise, one folie an r-, eenevolslagen zotheid,dwaas
heid 1. - (Prov.) L'axcaption confirme Ja règla,
-
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de uitzondering bevestigt den regel. z. ook EXCEP
TION. - Regel in., voorschrift van eene kunst of
wetenschap. Appiendre une latigue par (les) r-s,
eene taal naar de regels leeren. Cda est dans (of
selon) les r-s de l'art, dat is volgens de regels der
kunst. Savez-vous les v-s de la grammaire française? kent 1'ij de regels der fransclie spraalikanst?
Traiter an malade scion les r-s, eenen zieke volpens de regels, de voorschriften der geneeskunde
behandelen. Les i -s lu piquet, du liiiilard, de iegels van 't piket-, vant biljartspei. -- [Arith.]
Regel, rekenvoorschrift, wijze van behandeling der
gegeven getallen. Les quatre pre rnières r-s (beter
operations), de t hoofdregelen. Faire une I- (nu
Faire une opération, Résoudre une question, nu
problème) , eene rekenkunstige bewerking doen, een
voorstel oplossen. R- de trois of de proportion,
regel van drieën. R- clalliage, regel van vereisenging. - [Méd.] R-s, z. ei. a. 1\IENSTRUES. - Regel,
gezamenlijke voorschriften of statuten, die de ordesgeestelijken hebben in ac/it te nemen : R- le
Saint-Francois, regel van Sint -Franciscus. Oliser
ver , Eufrindre Ia r-, den regel in ac/it nemen,
overtreden. Ce religieux faut bien sa r-, die mon-

nik houdt zich stipt aan zijn' ordesregel.
Reglé, e, adj. (en part. passé van ed g ier): Papier r-, gelijnd, gelinieerd papier ei. - (Loc. peon.)
II est r- comtne Un papier de musique, hij doet
alles op de klok. - Vie r-e, geregeld, ordelijk, reqelinatig leven IL Maison bien r-e, ordelijk, goed
geregeld, wel 'ingerigt huis n. Mouvement r-, regelm.atige afgepaste beweging f. Horloge bien r-,
goed gestelde, gelijk gaande klok f. -- Pouls r-, reqelinatige pols, polsslag m. Fièvre r-e , geregeld
wederkeerende koorts t. Troupes r-es, geregelde troepen rn. p1. - Compte r-, afgesloten re/ce-

king t. - Conduite r-e, geregeld, u(js gedrag P. Pets r-, vastgestelde, bepaalde prijs m. 11 y tmvaille /i des heures mes, hij werkt daaraan op
vaste, bepaalde, vastgestelde uren. Cet objet est
1 -, Cette affaire est m-e, dat voorwerp, die zaak
is geregeld, vastgesteld, in orde, afedaan.- (fain.)
Nos rangs sont c-s , onder ons kan geen geschil
ontstaan. - tine femme uien r-e, eene vrouw,
die geregeld hare maandstonden krijgt.
Jiéglée, t. [Tech.] Stapel schoongemaakte en
vierkant besneden karton- of persbladen.
RègIement, us. Het rigelen, vaststellen of bepalen, ieje!ing: Le m- dune affaire, des limites,
Pct regelen cao eene zaak, het vaststellen. der geenzen. - [Jar.] R- de juges, geretsregeling, benoe,ming van bevoegde regters, regeling van geregtsverschillen,. - R- de coinpte afsluiting van re/ce
fling, afrekening f. - Verordening, inzet/ing, instelling, bepaling f., voorschrift, rigtenoer ei. inz.
voor de behandeling van dienst- of bestuurza/cen,
C C g t e en t n t Ii. Observer les r-s, de reglementen
in ac/it nemen. Contmevenir au r-, tegen het regiement handelen. R- d'omelre. de police, d'athninistration publique, reglement van orde, van palicie,
van openbaar of algemeen beheer. - [Mar., Mil.]
R- de service, dienstvoorschrift ei.— Régiément,
ode'. Op geregelde wijze, regelmatig, geregeld., ordelijk, stipt. - Réglementaire, adj. Het regiewent belie/fend, daartoe behoorend, regiem e ataii'. - (in kwaden zin) Met te veel reglementen
of bepalingen gepaard. - Régiemeutation, f.
1let 'maken van reglementen. .-. Régietuentei',
v..n. Te veel verordeningen ofreglementen maken.-IIEGLEMENTER, v.a. Aan eenreglement onderwerpen.
RégIer, V. a. Lijnen, aflijnen, linitren: IAda papier poui' notem le Ia musique, papier linid ren om mazijk te schrijven. - (fig.) Volgens zékere
regels inripten of besturen, aan regels onderwerpen, regelen, schikken, ore/enen, in orde brengen,
inrigtcn; bepalen, vaststellen: IA- sit vie, ses actions, zijn leren, zijne daden regelen. IA- Ia prix
des rnai'cliaridises, den prijs der koopwaren regelen, bepalen. IA- sa dépense sue son revenu, zijne
uitgave naar zijn inkomen vege/en; Z. ook DEPÉNS
E.
II na pas encore rtglé eec affaires, hij heeft z(pie
zaken nog niet in orde gebragt. Its oat régld leurs
dillérends, zij hebben hunne geschillen geschikt, af
gemaakt. --- IA- une allaire, nu compte, cciie zaak
-in orde brengen of a/Pnen, cciie rekening afsluiten.
IA- nu solde de coinpte, een saldo van, rekening
afdoen, betalen. - Rtglez votre mootme, stel, zet
uw horicqie gelijk. -- [Iciipr.] IA- Ie coup, de vaart
.
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of invaart aanteekenen (met krijt op het timpaan
aanwijzen hoever de perskar moet invaren, zal de
degel von pas aangedrukt worden). - SE RÉGLER,
v. pr. Geregeld, regelmatig worden. - Se t'- sur
qn. , een voorbeeld aan iemand nemen. Se r- les
11115 sur les autres, elkanders voorbeeld volgen. Se r- sum ge., zich naar iets regelen of schikken,
zich gedragen naar 't geen bepaald, besloten of in
gebruik is. - Geregeld, gelijk gezet worden: Une

horloge qui se règle sum Ie soleii.
Réget, m. [Irnpr.] Lijntje n. tot scheiding
(liever filet). - [Arch.] Regt en plat lijstje n. [Tech.] Werktuig ei. tot het mallen van eene plank,
win/celhaak m. Somtijds z. v. a. SIGNET. - Item
glette, t. [Icïipm.] Zelljn I., een doorgaans koperen
liniaaltje, waarop de letterzetter in den zethaak
zet en waarmede hij de gezette repels op de galei
overbiengt (doorgaans filet geheeten); - garnituurtpn I. - [Tech.] Vierkant liniaaltje (om lijnen op
gelijke afstanden te trekken) , c a r r e I e t n. Regleur, m., -ease, t. Linleerder, ljnentrekker ni., tini/cerster, tjnentrekster f.
Réglisse, f. [Bot.] Zoethout ei. IA- sauvage of
astragale, IA- des hois (ook R1GLISSIER geheeten),
wild zoethout, knobbelkruid, spierklierkruid ei. IAdes montagnes, Alpen-klaver, bruine berg/clover f.
- Jus de r-, ingedikt zoetlioutsap, drop ei.
Réloiv, ei:'. [Tech.] Notenliniaal ei.; - uniterplaat t. der muzijkgraveurs. - Schoenmakers-lik
gladhout ei. - Merkplaatje ei. (waarmede de-of
waslic/itinakers de kaarsen merken). - Régure,f.
[Tech.] Het linitren of belijnen, linidring; uniterwijze f., wijze, waarop het papier ge lij nd is, be(dRÉPirACLE.
ljning t.
Regmale, 1. of Regrnate, in. [Bot.] , z. v.a.
Ré5Raflt, e, adj. Reetrend, /ìeerscliend: Rai,
Duc r-, regérend koning,' hertog in. Maison i'-e,
regerend huis II. - (fig.) Goût r-, Mode m-e, heersc/iende smaak in., mode f. Opinion c-c, /iecrschend,
algemeen gevoelen ei.
Règn is, en. Regering, uit o efening f. van t hoogste staatsgezag , soueerein rijksbewind ei., heerschapp ij" f., rijk n.,; - t ij dduur in. der regtri'n.q.
IA- paisible , omageux , long, court., vreedzame,
stormachtige. lange, korte regéring. Le m- le Char-

lemagne, de Charles-Quint, de rep/ring van Karel
den Groote, van Karel F. Pendant le règne des
Valois, onder de reg el ring der Valois. - Ecrit.]
Le m- de Jésus Christ sum les âmes, de/ieersc/iappij
van J. Ch. over de zielen. Le r- de J. Christ est
en nous, het rijk van Christus is in ons. - Le
règne du pc/cliP, de a gmkce , de heerschappij der
zonde, de inagt dci' genade. -- (fig.) Le m- de Ia
véi'ité, de Ia justice, des arts, het rijk, het gebied
der waarheid, der geregtig/ieh, der kunsten. Le
1'- de cette mode eist passil, het rijk dier mode is
voorbij, die mode is niet meer in zwang. --- [IL ei
Les trois c-s de Ia nature : le r- animal, ie r- vegetal et Ie r- mieitmal, de drie natuurrijken: bet dierenrjk, het plantenrijk en het mineraal- of delfstoffenrjk. IA- organique, ieiorganique, bewerktuigd,
onhewerktuigd rijk. - De tiara of drievoudige
pauselijke kroon (ook trirègeie geheeten);— ook: de
kroon boven 't hoogallaar.
Régner, v. n. Regilren, bet hoogste staatsgezag voeren, heerschen, eeien staat als souverein
besturen. IA- en paix, sum nun nation, sum divers
peuples, in vrede, over eene natie, over verschillende vol/een regeren. - (bij uitbreiding) Le Dieu
qui règne sum lande, de God, die de zee gebiedt.
- La Discorde a loujoums mégnul dans l'ueiivei's,
(lC Tweedragt heeft altijd in de wereld geregeerd.
.- C'est Ia bi seule qui doit r-, de wet alleen
moet regéren. - (fig.) Le sage mégne stir ses pasSin s, sum soi-mênle, de wijze beheerocht zijne driften, zich zelven. --- L'ordi'e régnait partout dans
sa maison, overal heerschte 01(1e in zijn (hoar)
huis. Cette opinion, Cette mode a régnd longtemps, dat gevoelen, die mode heeft lang geheerscht,
was lang in zwang. -- L'a ffeclatioei règne dans
son stIle, i/c gemaaktheidheerscht in-zijnen, stijl,
doet ZC1 overal in zijnen slijl opmerken. Le plus
parfait accord règne mitre ens deux families, de
volmaaktste eenstemmigheid heerscht, bestaat tussciceis die beide familien. - La maladie qui règne
maieitenant. te thans heerscheeide ziekte 1. L'hiver
IT règne neuf cools de l'aiinée, de evinter heerscht
er gedurende negen maanden des jaars. -- Soms
67
-

1586

RÉGMOOLE

-

00/c als v. imp.: Ii règne depuis quelques jours un
vènt qui dessèclie tout. er /ieersc/it, waait besten-

R1GULARIT1.

t Begoubilloniiei-, v. n. Iets vóór 't oat-

het regt one weder bezit te nemen van een kerkelijk ambt, dat men had afgestaan. - Régressif,
ive, adj. [Didact.] Teruggaand, terugwer/cend.Régression, t. [Ithét.] Omkeeriag eener steltiny, woordherhaliag in omgekeerde orde, regressi e 1. (b. v. Neus ne vivons pas pour manger,
mais nous mangeons pour vivre).
Regret, m. Spijt f. , leed, leedwezen; verdriet,
hartzeer; berouw n. LI a grand r- de Ia perle de
sa fortune, de sa place, de son ami, hij heeft veel
spijt, hartzeer over 't verlies van zijn vermogen,
vnn zijnen post, van zijnen vriend. J'ai r- de navoir
pas vu cela, 't spijt mij, dat niet gezien te hebben.
Je n'ai pas de r- a mon argent, het spijt mij niet
van mijn geld, ik beklaag mijn geld niet. Je vous
quitte avec bien du r-, ik verlaat u met veel leedwezen. Mourir de r-, van hartzeer, verdriet sterven. - (fam.) Ii ne dolt pas avoir r- a sa jeunesse
(van iemand, die zijne jeugd in vermaken heeft
doorgebragt), hij heeft van zijne jonge jaren weten
te profitéren. — Avoir r- de ses fautes, de ses
pécliés, berouw over zijne miss/apen, zouden hebben. - In 't meert'. somtijds: klagten, jammerklagten f. pi., klaagliederen n. p1.: Ce sent des
r-s inutiles, dat zijn nuttelooze klagten. - a REGRET, bc. adv. Met weirzin, met tegenzin, ongaarne: Il part a r-, hij vertrekt met weirzin,
tegen zijn zin, zijns ondanks. - REGRETS , ei. p1.
[Tech.] Goudsmids-asch 1. - Regrettable, adj.
Betreurenswaard, terugwenschenswaard. Personne
r-e, betreurenswaard persoon m. Quoi de plus r
quo le temps perdu? — Regrettablernent, adv.
Op betreurenswaarde wijze.
Regretter, v. a. Betreuren, bejammeren, beklagen; spijt hebben, leedwezen gevoelen. K- on
ami, Ia porte dun parent, eenen vriend, het verlies
eens bloedverwants betreuren. Je regrette mon argent, mon temps, ma peine, ik heb spijt van (ik
bek/oog) mijn geld, mijn' tijd, mijne moeite. 11 regrette l'occasion qu fl a laissé écliapper, het spijt
heen, doet hem leed, dat hij die gelegenheid heeft voorbij
laten gaan. - SE REGRETTER, V. pr. Betreurd
worden. - Zich zelven beklagen. - Om elkander
treuren. — Het part. passé is ook adj..- Homme
généralement regretté, algemeen betreurd man.
Regrignes, 1. p1. [Cuis.] Kanen 1. p1.
Reg ros, m. [Tech. ] Looijersschocs 1.
Regi-ossir, v. a. [Gray.] De insnijdingen ver-

Regouler, v. a. .4fgraauwen, bits bejégenen of
afzetten, toesnaauwen. - Tot walgens toe verzadigen. - Het part. passé komt ook als adj. voor:
Jen suis regoulé, ik walg er van, ik ben er van
Oververzadigd.
Regournier, V. a. [Man.] Den kinkettingwe
der aandoen. - (fam.) Op nieuw vuistslagen geven.
Regoûter, v. a. Andermaal proeven.
-(- Regracier, V. a. Op nieuw genade schenken.
t Regradiller, V. a. Het haar met een heet
ijzer horn krullen.
Regrat, m. Kleinhandel, verkoop m. uit de
tweede Itand, kramer(j t. — Zoutverkoop in. in
't klein; zoutwinkel m.
Regrattage, m. [Arch.] Het opschrappen, opwei-leen (Om weder een nieuw voorkomen te geven).
- Regratter, V. a. (van gratler) Op nieuw krabben. - [Arch.] Opschrappen, opknappen (een gebouw, een' muur). - ( fig.) ]\Tog eens met de graveerstift opwerken. - REGRATTER, V. V. (fog. et
fam.) Op de geringste posten van eene rekening
afdingen, knibbelen. - Wat aan te merken of te
bedillen hebben. — REGR4TTER, V. 0. (van regrat)
In 't klein, uit de tweede hand verkoopen. - RE(iRATTER, C. n. Op den kleinhandel winnen. Itegratterie, I. Kleinhandel m., kramer(, komen(j f. — Begrattiei, m., lére, f. Koopman,
koopvrouw in 'e klein. komenijsman, komen()svrouw,
inz. voorheen gezegd van hem of haar, die het zout
bij de kleine maat verkocht. - (Ook als adj.: Marchand r-). - (fog. et fern.) Beknibbelaar m. van
de nietigste posten eener rekening. - Beunhaas in
de lelter/sunde, zameaflonser m.
Regréer, v. a. (Mar.] Weder optuigen, het
tuig nazien of vernieuwen.
Regi-effer, v. a. [Agric.] Andermaal enten of
griffelen. - Tech.] De indigo-kuip bpzetten (van
nieuwe verfsto/Ten voorzien).
Regres, m. [Anc. jar.] Wederoanvaarding f.,

Règiie, 1. [Agric] Ploegvore f. (sillon).
Réguil ler, V. a. [Tech.] Groote steken met
bindgaren maken.
Reguimler, v. a. Weder ophijschen. - SE REGU1NDER, V. pr. [Fauc.] Op nieuw opstijgen, hoeper vliegen.
Régularisant, e, adj. .lJégelend, tot régelin.q
dienstig. — Régelarisation, 1. Regeling rege/matige bepaling of vaststelling, rangschikking,
regu I Or i n g f. : La r- dune dépen se, de regeling
eener uitgave. — Régulariser, V. a. Regelen,
geregeld maken, naar zekere regels vaststellen, bepalen of voorschrijven, reguleren: It- Ia per
ception des impôts, het innen der belastingen, rege/en, op vasten voet brengen. — 11- les mouvements
des troupes, de beweging der troepen regelen. - SE
BÉGLTLARISER, V. pr. Geregeld worden. - Het part.
ularisée, geregelde,
passé is ook adj.: Dépense rég
vastgestelde uitgave 1. - Régularité, f. Regelmatigheid, regelmaat, geregeld/ieid f., geregelde gang
of loop in.; juistheid, juiste evenredigheid; ordelejke
inrigting; inachtneming der regelen, r e g u Ia r iteit f. La r- du mouvetnent des corps culestes
de regelmatigheid van de beweging der lieenellig
cleamen. La r- dun bâtiment, des trails do visage,
de regilmatigheid van een gebouw, van de gelaatstrekken. - [Geom.] La r- dune figure, de regelmatigheid (gelijkzijdigheid, geljkhoekigheid) eener
figuur. - [Prat.] La -r- dune procédure, de rigtigheid, regelmatige behandeling 1. of loop m. van
een' reylshandel. - La r- des moeurs, de Ia conduite, de regelmatigheid der zeden, des gedrag.s. La r- dun poème, dune tragédie, de regelmateg
held van een dichtstuk, van een treurspel. - Ces
religieux observent Ia plus grande r-, deze monnikon nemen hunnen kloosterregel zeer naauwkeurig in acht. - Stand m. , hoedanigheid f. eens ordesgeestel(jken, geestelijke stand m. (in teqenctellnr
niet état séculier, wereldlijke stand). — Régu1a-

dig sedert eenige dagen een alles verdroogende
wind. Ii rè
gne dans ce tableau une couleur jau
nâtre, eene geelachtige kleur heeft in die schilderij
den boventoon, de overhand. -- Loopen, zich over
de geheele lengte of den anschen omtrek uitstrekken: Une galerie régne autour du palais, er loopt
eene galerij rondom het paleis. Une cliatne le mantagnes régne da midi nu nord, eerie bergketen strekt
zich van 't zuiden tol het noorden uit.
Régnicole, m. (pr. reg -ni---) Inboorling, inlander iii. (inz. met betrekking tot de repten, welke
uit die hoedanigheid voortvioeijen); - genaturaliseerd vreemdeling m. - Ook als adj. : Autrefois les
Suisses étaient réputés r-s en France, weleer galden de Zwitsers. in Frankrijk voor inboorlingen.
Regonflernent, m. liet opstuiven, opzetten,
oploopen, stijgen (van in hunnen loop gestuite wateren). - itegoHijer, V. n. Opstuiven, opzetten.
- REGONFLEII, V. a. Weder opblazen, weder doen
zwellen (P. V. een' luchtbol).
S Regorgeant, e, adj. Overvol. - Regor
gemeit, Ill. liet Overloopen, Overvioefjen; Overloop ui., Overvloeijing. Le r- de la rivière, het overloopen, hel buiten hare oevers treden der rivier.ii- de Ja 1)11e, ties lsumeurs, overloop van gal, van
ligchaarnsvochten. - Regorer, v. a. Overvloeijen, oveiloopen: Les pkues oat fait r- Ia rivière,
de regens hebben de rivier doen overloopen, buiten
hare oevers doen treden. Le sang regorge quelquef015 par le nez, het bloed stort zich somtijds door
den neus uit. - (fig. et lam.) Faire r- qc. a qu., iemand dwingen iets terug te geven. (absol.) II faudra que ce fripon regorge, die helt zal tot teruggave (van 't onregtinatig verkreqene) genoodzaakt
woeden.— (fig.) Ovri vloeijen, in groeten overvloed
hebben, Overvo l zijn. Des magasins qui regorgent
de marchandises, of absol. qui regorgent, pakhuizen, die opgepropt met koopwaren zijn. Ce pays
regorge de lui, dat land heeft grooten overvloed,
vloeit over van granen. - (fans ) II a tant de
richesses qu'il en regorge, hij is zoo rijk, dat hij
met zfjn geld geen raad weet. Ii regorge de santé,
hij is de gezondheid zelf. - SE REGORGER, V. pr.
Zich volstoppen, zich opproppen met sp(js. - a RE-
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Regelaar, r e g u l a t e u r gin.
Toestel aan eene machine, waardoor hare beweging
gematigd en geregeld wordt, b. v. bij zakuurwerken:
de onrust met het snekrad; bij siingeruurwerken: de
slinger met zijne lens; bij stoomwerktuigen: de opstaande spil met het daaraan verbonden kegelvormig rad, waaidoor bij te groote toevoer van stoom
de smoorklep gesloten wordt; bij blaasinrigtingen:
een werktuig ter bewerking van een' regelmatigen
luchtstroom, enz. — Regelaar, bestuurder m. (b. v.
REGFTLATETJR, TRICE,
van eene onderneming).
adj. Regelend; tot regel dienend: Force r-trice,
regelende kracht. Marches r-s du prix des grains,
markten, die den maatstaf aangeven voor den prijs
der granen.
é;ule, m. (eig. koningje, en in dien zin ook
door Voltaire gebruikt): [Claim. anc.] R- d'antimoine, d'arsénic, metallisch spiesglas, arsenik n.
— [Anc. tech.] Twee kleine gewipten n. pl. tot regeling van den gang eens uurwerks.
Régulier, iere, adj. Regelmatig, geregeld, in
den regel, juist, ordelijk, re,g u l i e r: Mouvement
r-, regelmatige beweging f. Edifice r-, Fortification
r-ière, regelmatig gebouw, vestingwerk n. Tragédie
r-, regelmatig treurspel n. Traits r-s, regelmatige
gelaatstrekken in. pl. Pouls r-, Maladie r-iere, geregelde pols m., ziekte f.—Acte r-, acte f. in den regel,
volgens de wet. — Vie, Conduite fort r-ière, zeer
geregeld, ordelijk leven, gedrag n. Femme pieuse
et très-r-ière, vrome en zeer geregeld levende vrouw
— I1 est r- dans les moindres choses, hij is geregeld, stipt, naauwkeurig in cie geringste zaken. —
(Ook gebézigd in tegenstelling met seculier, wereldlil k) : Religieux r-s , reguliere geestelijken, ordesgeesteljken , monniken , die een' zekeren ordesregel volgen. -- Bénéhce r-, prove f., die alleen
een ordesgeesleljke bezitten kan.. — [ Géorn.] Figure
r-ière, regelmatige figuur f. (met gelijke zijden en
hoeken). Corps r-s, regelmatige of platónisch,e lig
veelvlakkige ligchamen. welker vlak--chamen(d5
ken regelmatige, aan elkander gelijke veelhoeken
zijn). — [Gram.] Verbe r- , regelmatig werk
n. Phrase r -e, regelmatig gebouwde zin m.-word
— REGULIER, m. Ordesgeesteljke, monnik, ordesbroeder in. — . éguliére, f. [Bot.] Soort van
tulp f. — Régulièrenient, adv. Op geregelde,
regelmatige wijze, ordelijk, in den regel.
ég uiin, e, adj. [Ant. chim.] Geheel zuiver,
gereinigd (van metalen), in e t a l l is c h, r e g u 1 í
nisch.
Régurgitation, f. Ontlasting, uit- of overvloeijing f. (van een' vergaarbak, waterbuis, enz).
— [Méd.] Gemakkelij ke en natuurlijke braking f.,
inz. bij zuigende kinderen. — Régurgiter, v. a.,
weleer z. v. a. REGORGER. — [ Bëd.] Overgeven,
braken.
éhabilitable, adj. herstelbaar (in eer, in
goeden naam). — -]- Réhabilitant, e, adj. -Herstellend, geschikt om eer en goeden naam te hergeven. — . éhabilitation, f. Herstelling in den
vorigen staat, in eer of aanzien, terugbekoming
van den goeden naam, r e h a b i l i t a t i e f. — Rehabilitatoire, adj. [Jur.] Acte r-, herstelli.ngsacte f. — R éhabilité, e, adj. (en part. passé
van réhabiliter): Mémoire r-e, in eer herstelde nagedachtenis f. — Faille r-, of als subst. REHABILITE, M. [Jur.] Bankbreukige, die weder in eer
en krediet hersteld is, g e r e h a bi l i. t e e r d e in. —
éhab►iliter, v. a. [Jur.] Weder in den vorigen
staat of toestand plaatsen, weder in goeden naam
brengen. in eer of aanzien of regten herstellen,
r e h a b i l i t é r e n. R- un faille, een' bankbreukige
in eer en krediet herstellen, vereerlijken. R- la mémoire dun condamné, de nagedachtenis eens ver
herstellen, van alle blaam zuiveren. —-ordeln
(fig.) Cette action la réhabilité dans l'opinion,
publique, die daad heeft hem in de volksmeening
weder tot eere gebragt. — SE RÉHABILITER, v. pr.
Zijne verloren regten hernemen; zijne eer, zijn'
goeden naam terug krijgen, de achting herwinnen.
éhabitable, adz. Op nieuw bewoonbaar. —
éh,abiter, v. a. Op nieuw bewonen. — Het
part. passé is ook adj.: Maison réhabitée, op nieuw
bewoond huis n.
éhabitner, C. a. Weder gewennen, eene
vroegere gewoonte weder doen aannmeen. — SE
BEHABITUER, v. pr. Zich weder gewennen, eene
oude gewoonte weder aannemen.
tetir, m. [Méc.]

—

-
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. ehaeher, v. a. Op nieuw of nog eens hakken.
Rehanter, v. a. Op nieuw bezoeken, ander

-mal

roede verkeeren.

Rehasarder, v. a. Andermaal wagen.
Rehausse, e, adj. (en part. passé van re-

hausser): IY'Iur r-, verhoogde muur m. — Prix r-,
gestegen, gerezen prijs in. Dessin r- de blaat, niet
wit opgehaalde, opriewerkte teekening f. — Couleur
r -e, Teint r-, opgehaalde, verhoogde, verlevendigde
kleur, lint f. — Courage r-, verhoogde, versterkte
moed m. — Rehaiissement, ni. Verhooging f.:
R- dune muraille, verhooging van eenen muur. --R- des monnaies, waardeverhooging der munten,
rijzing der nominale muntwaarde. — Rehaitsser, V. a. Verhoogen, hooter maken: R- une muraille, eenen muur verhoogen. -- (fig.) R- Ie courage de qn., iemands moed verlevendigen, aan
vee grooten. — Vermeerderen, doen rij--wakern,
zen of stijgen; -- meer of beter doen uitkomen,
opwerken, ophalen. R- de prix, de valeur, in prijs,
in evaarde vermeerderen. — [Perot.] R- les jours,
les ombres, liet licht, de schaduw versterken. Les
ombres rehaussent l'éclat des couleurs, (Ie schaduwen doen den glans der kleuren beter uitkomen.
— [Tech.] R- d'or et de soie une tapisserie, een
tapijtwerk met goud en zijde opwerken. — (lig.)
La parure relève Ia beauté, de opschik verhoogt,
vermeerdert de schoonheid. — R- Ie mérite dune
action, de verdienste eener daad nog verhoogen,
vermeerderen; ook: het verdienstelijke eener daad
te hoog roemen. — REHAUSSER, V. n. In prijs rijzen
of stijgen, opslaan: Le bid rehausse, het koren rijst,
wordt duurder. — SE REHAUSSER, v. pr. Honger
gemaakt worden. --- Zich zelven verhoogen. — .Elkander verlioogen.
Rehauts , m. pl. [Peint., Gray.] .t oogsels, .
lichten n. pl. R- Planes sur un fond d'or, witte
hoogsels op een' blaauwen grond. — Witte gedeelten n. pl bij den kleurenplaatdruk.
Reheurter, V. a. Op nieuw stooten.
-)L Rehurnilier, v. a. Andermaal vernederen.
Reillére, f. [Tech.] Buis, waterleiding f., waar
rad van eenen watermolen-dorhetwap
gebragt wordt.
eimnportation, f. [Econ. pol.] Wederinvoer m. -- Réi mporter, v. a. Weder invoeren.
4. Réiinposa ble, adj. Op nieuw belastbaar.
— Réimposer, v. a. Op nieuw belasten, eene
belasting op nieuw opleggen. — [Irlmpr.] Andermaal
opmaken. --P Réimposition, f. Vernieuwde belasting f.
Réimpressi ®n, f. [Impr.] Het herdrukken;
herdruk in., nieuwe oplage f. — éirnpriinabie, adj. Eenen herdruk waardig. — Reimprimer, V. a. Herdrukken, eene nieuwe oplage maken,
op nieuw ter perse leggen. -- liet part. passé is
ook adj,: OuvTrage réimprimé, herdrukt werk nn.
Hein, ni. luier f. R- droit, gauche. linker, renter
nier. Pierre dans Ie r-, dans lesr-s, niersteen m. Douleur des reins, nierpijn f. — (Loc. prov.) Sonder
les coeurs et les r-s, harten en nieren doorgronden,
de geheimste gedachten peilen. — (bij uitbreiding, in
't meerv.) Les r-s, de lendenen, het benedendeel van
de ruggegraat met de omliggende streek; ook: de
ruggegraat f. niet opzigt tot hare kracht en buigzaamheid. Avoir mal aux r-s, pijn in de lendenen
hebben. 11 a les r-s forts, rompus, hij is sterk van
lendenen, heeft zijne ruggegraat gebroken. I1 s'est
donné on tour de r-s, hij heeft zich de lendenen,
(fain. het kruis) verrekt. — (fig. et nam.) On lui
a donné (of 11 a en) on tour de r-s, men heeft
hem eene leelijke poets gespeeld. — Ce cheval a les
r-s forts, of ook in 't v nnkelv.: Ce cheval a du r-,
dit paard is sterk in 't kruis. — (fig. et nam.) Cet
homme a les r-s forts, die man kan er tegen, zit
er goed in. I1 na pas les r-s asses forts, II a les
r-s trop fairies, hij is daartoe niet rijk, niet bekwaam genoeg, daarvoor is hij niet opgewassen. —
[Arch.] R-s de voute, gewe lfshoeken m. pl. (die
op de imposten dragen). — (Eaux et for.] Zoom m.
van een bosch. -- [Ant. miner.] Pierre de r-,
z. V. U. PIERRE d'aigle. — Reinaire, adj. [Bot.] ,
,

e

z. v. a. RÉNTIEORME.
Réineorporer, V. a. Op nieuw inlijven.
Reine, f. Koningin f. La r- régnante, de regérende koningin. La r- nière est morte, de ko-

ninginne- moeder is dood. -- (fig.) liet eerste, voor
voortreffelijkste in zine soort. Rome est-naest,
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la r- des eités, R :rne is de koningin (ter steden.
La rose est la r- des fleut•s, de roos is de koningin
der bloemen. C'est la r- (of in perle) des femmes,
zij is de koningin, de parel der vrouwen — La
r- da bal, de koningin van 't bal, zij, tot wier eer
het bal gegeven wordt. — (fig.) La beauté est la rdes coeurs, de schoonheid is de beheerscheres der

harten. L'opinion est la r- du toonde, de meening
is de befeerscheies der wereld. — [Catli.] La rdu eiel, des tinges, de koningin des heowis, der
Engelen (de maagd Maria). -- ( poét.) La r- des
muts, de maan. — La r- des cieux, des amours,
des enters, des roers, Juno, Venus, Proserpina,
Amphitrite. — (lam ) , z . GILLETTE , PORT. -- Pain
a la r-, soort van room- of inelkbroodje n. -- [Bot. j
R- marguerite, chinésche sterrebloem f. R- des

REJETON.
vocht, van licht, z. v. a. JAILLIR). — Terugspringen, terugstuiten: La balie a rejailii jusqu'ici,
de bal is tot hier teruggestuit. Les rayons qui rejaillissent d'un miroir, de stralen, die van eenzen
spiegel terugkaatsen. — (fig.) La bonte rejaillira
sur nous, de schande zal op .0 terugkomen. La
Moire des aneétres rejaillit jusque cur les descendants, de roem der voorouders valt terug, strekt
zich uit tot op de nakomelingen. — : ejaillistl
sant., e, ad].: Eau r-e, uitspri.ngend, water n. —
Re aillissennent, nl. Liet uit- of olpspri.ngen
(J AILLISsE TENT) , het af- o f terugstralen, -springen.
ejannner, v. n. Op eene beleedig'ende weze
de sterra, Jen tooit van iemand nabootsen.
.ej autnir, v. a. Wedere deel maken, of verwen
— REJAUMEE, P. n., SE REJAUNIR, C. pr.

Weder

geel worden.
j ejeetion, f. (woord van J. J. Rousseau)
R- des prés, z. V. U. sPIREE ulmaire. — Herbe de
la r-, koninginnekruid n., z. V. a. NICOTIANE. --- Verwen» ing 1. — Rejet, zn. [Prat.] Verwerping,
[_H. n.] R- of Rai des abeilles, R- abeille, bijen- ontzegging, (,: fwizzn j f.: La r- dune demande,
koningin. R- papiilon, paa;uwenoog n. (Heil du jour, dune lol. — [Finn.] Verwijzing, overbrenging f.
paon du jour). -- ia- des serpents, z. V. a. GIBOYA. van een gedeelte eener rekening op een ander hoofd-- R- des carpel, z. V. a. carpe niiroitée, z. IviI- stuk van die rekening of op eene andere rekening.
— [Po1it. 1 Verwerping, afstemming f. van een
R.oITE. -- [Jeu] Koningin in 't schaakspel.
Reine- ^'1auidle, f. [Bot.] , z. PRUNE de reine- voorstel. -- [Eton. r'ur. ] Uittrekkende jonge bijenClaude. —Rene-Marguerite, z. onder REINE, zwerm ni. — [Tech.] 'Preece indompeling der
einette, 1. [Bol.], z. RAINETTE. -- [Jeu]
blaauwgeverwde wol f. — Giettap in. (bij loodgieters) .
Voormalig darn- of schaakspel n. (steken, — REJET, i1). [ Bot.] i'Vieuw uitspruitsel, schot n. —
éinfeeter, V. a. Op nieuw besmetten of aan- REJET of Kejetoir, m. [Chas.] Snippeknip,
. féinséré, e, adj. Op nieuw ingeloscht of
vo,ielstrik in.
ingevoegd. (geestdrift brengen.
ejetaww-e, adj. Verwerpelijk: Proposition r-.
-[- Réinspirer, V. a. Op nieuw bezielen of in
Rejeté, e, adj. (en part. passé van rejefer):
,éii stai1 tion, f. Herhaalde instelling of Balie r-e, ter=uggeworpen, op nieuw geworpen
plegt ige aanstelling, r, e ï n s t a 11 á t i e. -- Rein- bal in. Prière r-e, afgeslagen verzoek n. Loi r-e,
staller, V. a. Op nieuw in een ambt stellen, we- verworpen wet f. OIfre r-e, afgewezen aanbod n.
Rejeteaai, in. [pech.] T'Vaterlijstje n. (onder
dei' aanstellen.
.éinnsIittier, V. a. Op nieuw instellen, her- aart eenvensterraam toto /'leering van 't regenwater).
Rejeter, v. a á eder werpen, nog eens werstellen (eenc orde, broederschap, feest, enz.)
pen; terugwerpe ; uitbraken; overwerpen., OvenR éjHStitIItiOfl, f. Vernieuwde instelling t.
Rein*té, e, adj. Zwaar, sterk van lendenen. — brengen; weder kitspruiten: R- one balie, eenen
[Véner.] Ciiien Bien r°-, breedgerugde hond in., hond bal vog eens werpen; eenen bal terugwerpen, te
II rejeta dans l'eau Ie 1poisson qu'il-rugslan,.
met rond en breed kruis.
éintégraiude, f. [Jur.J Herstelling f. in avail pris, hij wierp den gevangen visch weder in
vorig ambt of bezit, r e d i n t e u r a n d, e f. — Re- 't water. — R- de i'eau sur la ciiaux pour l'éteinintégration, f. Het herstellen in 't bezit, het dre, nog wat water op den kalk gieten, one dien te
wedeg in bezit stellen; herstelling, r e d in t e g r a- blusschen.— Ce enlace rejette tout ce qui! prend,
t i e f. — Réintégrer, v. a. Weder in het vorig die vie/ce werpt alles, wat hij inneemt of gebruikt,
bezit of ambt stellen (waarvan iemand wederr^egle- weder uit. La mer a rejete sur les bards les délijk was ontzet): R- qn. dans ses droits, iemand bris du naufrage, de zee heeft de wrakken der
weder in zijne regten herstellen. -- R- qn. dans schipbreuk op den oever geworpen. -- R- ]'eau d'un
les prisons, iemand weder gevangen zetten. — bassin dans one cure, het water uit een bekken in
Faire r- des meubles, huisraad weder op die plaats eene kuip overscheppen. R- les notes a la fin du
- volume, de noten. naar 't einde van 't boekdeel
laten brengen, waar men het had weggenomen.
Réinterrogation , f. herhaalde and ervra- overbrengen, verplaatsen. R- une dépense sur 1'eae.ging f., vernieuwd verhoor n. — Réinterroger, cise suivant, eene uitgave op 't volgende dienst
overbrengen. — Un arbre qui rejette t,eaucoup-jar
C. a. Andermaal ondervragen of ver/wonen.
éintrothiire, C. a. Weder inbrengen, in- de branches, een boom, die weder vele takken
schiet (na gekapt te zijn). (absol.) Un arbre qui
voeren or binnenleiden.
4- Réinvestir, v. a. [Klit.] Op nieuw insliu- rejette par le pied, een boom, dce van onderen uitten, ander reaal berennen. — Op nieuw met eene slaat. — (fig) R- une faute sur qn., eene fout,
waardigheid bekleeden, andermaal in 't bezit stellen. Oenen reisslag, waarvan men beschuldigd wordt, op
een ander werpen, de schuld op een ander schuiéinvitation, f. Herhaalde noodiging f.
ven. (Loc. prov.) On rejette souvent la faute sur
R éinviter, v. a. Nogmaals noodigen.
qui neem peut mais, de onschuldige krijgt dikwijls
4 Réinvoea.tion, €. vernieuwde in- of aan
-- Réinvoquer, v. a. Andermaal in--roeping. de schuld. — (fig.) Verwerpen, afwijzen, ontzeggen, niet willen aannemen, afslaan, afwijzen, niet
roepen, weder aanroepen.
Reis, m. (pr. rèce) (arab.) Hoofd, hoofdman, toelaten. R- les nionnaies étraiigères, de vreemde
bevelhebber, titel van vele waardigheidsbekleeders munt afwijzen, niet willen ontvangen. R- une toi
in liet Turksche rijk. — Kapitein, schipper van proposee, eerre voorgestelde wet verwerpen. B- les
een turksch vaartuig.— Reis- elfendi, z. EFFENDI. avis, les conseils, `de raadgevingen van de hand
Réjtérahie, adj. Herhaalbaar, wat herhaald wijzen, verwerpen,. R- une prière, een verzoet,
kan worden. -- R éitératif, ive, adj. tier/ia- erne bede afwijzen. — R- les prodiges, de wondelend; z. v. a ITEIIATIF . — éitél'atioDD, f. lier- ren verwerpen, niet gelooven. -- SE REJETER, v. pr.
haling f. R- d'un ordre, dune délense, herhaling Verworpen, afgewezen worden: Les louanges ne
van een, bevel, van een. verbod;. R- dune saignée, se rejettent jamais. —. Op nieuw van eens reeds
herhaalde aderlating f. — Réiterativenbent, besproken zaak spreken; van de hoofdzaak afgaan,
adv. Bi herhaling. --- Réitéver, V. a. Herhalen, oen over bijzaken uil te weitwen; --- zich wegens
nog eens doen: R- une demande, ses remereiments, uitweidingen verontschuldigen. I1 se rejeta sur Ie
Bene vraag, zijne dan; betuigingen herhalen. R- une point en co itroverse, hij kwam weder op 't geschil
terug. Ii se rejeta sur les accessoires, hij be--punt
médecirie, une saignee, een geneesmiddel, eens
aderlating nog eens toedienen. — (absol.) Qu'il lion over de bijzaken uit te weiden. On lui a prous'avise de r- ! laat hij 't eens weer doen ! — SE vé qu'il avail tort, mais it sect rejeté sur leseirRÉITÉRER, V. pr. Herhaald worden. -- Het part. constances. men heeft hein bewezen, dat hij ongepassé is ook adj.: Ordre réitéré, herhaald bevel n. lijk had. rugar h heeft zich met de omstandigheden ver°onisclmuldigd. -- Se r- le tort bun [m l'autre,
Injure r- e, heihaak: be/eediginj f.
eitre, i-n. D-uitsch ruiter der 16de eeuw. — clkander• de schuld geven.
,ejetoir, in [Chas.], z. REJET.
(fig. et Jam.) Vieux r-, oude vozs, oude schalk m.
. tijeton, gin. [Bot.] Nieuwe spruit, jonge loot f.,
Rejahlir, v. n. tiitsj ringen, uitschieten (van
Bois, z. V. a. ASPEIIULE; DIABELLE; DRAGONNIER .
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nieuw uitspruitsel n. — (fig.) Afstammeling m. en f.,
kind n., loot, telg, spruit f.: Le digne r- d'une
vaillante race, de waarulige telg van een dapper
geslacht. — [Tech.] Tabac de r-s of Rejeton, ei.
Tabak van bladeren, die na de eer ste afsnijding

gegroeid zijn. — [Econ. rur.], z. v. a. REJET. -,ejetonner, v. a. [Ace. agi ic.] Al de nashruiteels der tabaksplanten wegnemen. — REJETONTNER,
V. ct. Spruiten, nieuwe loten schieten.
éjlnngots, m. pl. [:Mac.] Dr"a-ipl jst nl. (iermier) aan een vensterkozijn.
.lej oindre, v. a. Weder zamenvoegen, hereenigen, op nieuw verbinden: Ces ais se sont désunis, ii faut les r-, deze planken zijn uitgeweken,
men moet ze weder zamenvoegen. R- les deux lèvres d'une plaie, de beide lippen eener wond hereenigen. -- (/ig.) La mart rejoint ce qu'elle avait
séparé, de dood hereenigt, wat h ij gescheiden had.
— Inhalen, achterhalen, b(kornen:
On pourrai -je
voos r-? waar zal ik weder hij u kunnen komen?
Il nous rejoignit près de la ville, hie achterhaalde
ons bij de stad. ii- son regiment, zich weder naor
zin regiment begeven. — SE 1IEJO1NDIIE, V. pr.
Zich weder vereenigen, weder bijeen, bij elkander
komen. Les deux parties de los se soot rejointes,
de beide gedeelten van het been zijn weder aaneen
gesloten. Norms nous rejoigninies a Anvers, w ij
kwamen te Antwerpen weder bi elkander. — Rejoizet, e, adj. (en part. passé van r ejoin dre): Persecties r-es, weder bijeengekomen p ersonen m. pl.
.ejointoieoeeot, m. [Mac.] Het andermaal
difatstrijken der voegen, het opvoegen. — ' elointoyev, V. a Weder opvoegen, op nieuw voegen.
Rej mier, v., n. el a. 01) nieuw spelen; no eens
spelen, overspelen (c^' me partij, een muzijkstn.•, een
tooneelstuk) .
lléjouuii•, V. a. Verheugen, vcrvrolijken, vertijden; verlustigen: Cette nouvelle m'a bien réjoui,
dit nieuws heeft jnij zeer verblijd. — (fig.) Le vin
réjouit le coeur, de wijn vervrolijkt het hart. Cette
couleur rtjouit la vue, die kleur streelt het oog.
— SE RËJOUIR , V. pr. Zich, vermaken of verlustigen, zich verheugen, zich verblijden: 11 alma á se
r- avec ses arnis, h, verlustigt zich, gaarne met
zone vrienden. Je me réjouis de lui apprendre
vette bonne nouvelle, 't verheugt ínij, dat ik hein
dit goede nieuws kan breng en. — [Jeu] Eene nieuwe troefkaart keeren, nadat al de spelers op de
eerst gekeerde gepast hebben. — Iet part. passé
is ook adj.: Flue i'éjot^ie, verheugd 7nei.sje n. — I^ igure r -e, blij gelaat n. — Ook als subst. in. en f.
(fam.) tin gros r-, Une grosse r-e, een dikke lustige broer m., eene gezonde vrolijke zus f. — éjon issanee, f. Vreugdbetoon n. inz. bij eene heugelijke gebeurtenis, feestvreugde, vrolijkheid, ver
f.: Ce fut une r- put^lique par toute la-malce2,khid
ville, daar was eene algemneene vreugde door de
gansche stad. On fit de grandes r-s i i'occasion
de ce inai'iage, men rigtte groote vermakelijkheden
aan bij gelegenheid van dit huwelijk. Cris de r-,
vreugdekreten Hm.pl.—[Boucle. J Geringer vleesch, dat
de trooper genoodzaakt wordt bij het goede en tegen
denzelfden prijs te nemen. -- [Jeu] Zetkaart f. (in
't lanskenet). -- Réjonissant, e, adj. Vermakelijk, verlustigend: Scène r-e, vermakelijk tooneel n.
— (lam.) I1 est très-r-, hij is een zeer grappig mensch.
Rei outer, V. n. .4ndermaal eerie lans breken,
op nieuw een steekspel houden.
. ejn ger, v. a. Andermaal beoordeelen; op
nieuw eene regterljke uitspraak doen.
.--- ej ustilier, v. n. Op nieuw regtvaardigen
of van schuld zuiveren.
elalboatrei', v. a. [Agric.] Andermaal beploegen, op nieuw omwerken.
. etàehant, e, adj. [Méd.] Slap nakend, ontspannend: Médicannent r-, of als subst. REL CHANT, m. Slapmaïcend, ontspannend middel n. -Relaehe, m. Afbreking van een of ander werk,
ook van pijnen; rust, verademing, uitspanning f.,
ophouden n. Il étudie sans r-, hij studeert zonder
ophouden. Il faut donner h ses enfants quelque r-,
men moet aan zone kinderen eenige verademing,
uitspanning geven. L'esprit a Insole de r-, de geest
heeft rust noorlig. Son mal ne lui dunne point de
r-, zijne kwaal gunt hem volstrekt geen rust. —
Il lie donne point de r- (van een' lastig' schuldeischer) , hij laat tine schuldenaars geen oogenblik
rust. — [Tihédt.] II y a r- an théktre, er is rust,
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dag bij den schouwburg, er wordt niet gespeeld. —
REUCHE, f. [('liar.] Ververschingsplaats, vertoevingsplaats f ; — het binnenvallen, binnenloopen, aan
(hetzij uit nood of om Bene andere reden);-doen
verblijven. — Relàehé, e, adj. (en part. passé
van relacher); Cordes r-es, ontspannen, verslapte
touwen n. pl. — Neutra r-, loslijvigheid f., doorloop ni. — Prisonnier r-, 'moeder vrijgelaten gevangene m. — (fig.) HIom;iie fort r-, zeer ligtzinnig
anensch. Discipline r-e, slappe tucht f. Morale r-e,
losse, slappe zedeleer f. -- ReIaeheutent, m.
Verslapping, ontspanning f.: Le r- des cordes d'uil
violon, des nerfs, de ontspananing, verslapping van
de snaren eerier viool, van de zenuwen. — [Md. ]
Loslijvigheid, zwakte of -werkeloosheid f. van het
darmkanaal: Les pruneaux causent du r-, de gedroogde pruimen veroorzaken loslijvigheid. — [Chi r.]
Slapheid, onveerkraclmtirgheid, ontspannenheid f. Itdu tissu cutané, de tissu cellulaire, slapheid van
't huidweefsel, van 't celweefsel. — Ontlating van
't weder, verzachting f. van koude. — (fig.) Ver
jver, in genegenheid, in ze--slaping,fer (
den, in godsvrucht, enz. II v a Bien du r- dans son
zèle, dans son amitié, er is veel verslapping in
zijnen ijver, in zijne vriendschap. Le r- des moeurs,
de la discipline militaire, de verslapping der zeden, der krjgstucht. — Ook in goeden zin voor:
ontspanning van arbeid, rust, verademing f. (rei cbe): Après une grande contention d'esprit, on a
besoin de quelque r-, na Bene gr oote cveestinsl)an ning heeft men eenige ontspanning, verademing
noodig. — .Relaelier, v. a. Ontspannen, de spansung verminderen, verslappen: Pi- des cordes, lou wen ontspannen. vieren. R- un ressort, Bene veer
ontspannen. --- (;ig.) l - l'esprit, 1'atte.ïiion, den
geest, de aandacht ontspannen. — Loslaten, vrij
laten: R- un prisonnier, eenen gevangene loslaten.
R- un vaisseau, een in beslag genomen schip vrij
laten, tiet embargo van een schip opheffen. — Toegeven, laten vallen; iets afdoen van zijne eischen,
aanspraken, regten, enz.: II ne voulut riep r- de
ma niette, de ses droits, hij wilde niets van mijne
schuld, v^/mm zijne regten laten vallen. (absol.) Pidu prix d'une étoffe, iets laten vallen op den prijs
eener stof, Bene stof wart minder geven. — HELk.CHE
R , V. n. Ver'slal pen, verfaauwen, verominderen: Ii- de ie discipline necessaire, in de noodige
tucht vertlactuwen. — [Mar.] Binnenloopen binnenvallen, Bene haven aandoen: Nous relachâmes
pour faire de l'eau, b cause du mauvais te rips,
wi vielen binnen, oma water in te neigen, wegens
let slechte weder. — SE RELkCHER, V. pr'. Ommtspannen, slap worden, verslappen; — verminderen,
verzachten, zachter worden: — wat tosgeven, laten
vallen van zijne aanspraken, 'regten, enz.; — zich
ontspannen, rusten. Ces cordes se relhcllent, die
touwen worden slap. — (tîg.) Son zèle, son at.tention se reiache, zin ijver, zijne aandacht ver
vermindert. I1 s'est bies relaché, hij is-flauwt,
veel verflaauwd (in zijn' ijver, in zijne eischen,
in zijne stipte plir,tvervulling, enz.) — Le temps
se relache, het weder ontlaat, wordt zachter. —
I1 s'est relaclié sur est article, hij is op dat punt
wat toegevender geworden. — Se r- 1'esprit, zijnen
geest ontspannen, rusten. L'esprit se relache, de
geest rust, ontspant zich.
Relai, m, [Tech.] Tweede water n., dat men
over 't met zout bezwangerde zand laat loopen.
.Relais, m. Paardenposterij, wisselplaats f.,
waar versche paarden, ook jagthonden, in gereed
gehouden worden, om de afgematte te vervan--heid
gen; post-station n. --- versche paarden, wisselpaarden n. pl., versche jagth,onden, in. pl. Au second r- ii fallut attendre, op de tweede wisselplaats moest men wachten. Ii prit des r-, des chevaux de r- ii tel endroit, hij nam in die en die
plaats versche paarden, een verseh voorspan. Tenir
des chevaux, des voitures de r- de 4 Iieues en 4
lieues, van view° tot vier 'mijlen wisselpaarden, wis
gereedheid houden. I1 y a tint de-selrijtugn
r- de Paris h Bruxelles, van Parijs tot Brussel
telt men zooveel post-stations. -- [Cbas.] 'Poster
Plan les r-s, de versche honden en paarden op de
vereischte plaatsen stellen. Voilb le r-, daar staan
de versche honden en paarden, daar is de wisselplaats. Donner le r-, de versche honden op het wild
los laten. -- (fig.) Avoir des habits, des meubles
de r-, kleederen, huisraad ter verwisseling` in voor-
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raad hebben. - (lig. et (am.) On la plaisanté,
berné, elitrepris en i•-, de een voor en de ander na
heeft jiem beet gehad, bespot, voor den gek gehouden. Etre de r-, geene bdzigheid hebben, buiten be
diening zijn, ledigen tijd hebben. - Afstand m.,
dien de kruiwagens of de karren bij aardwerken
bij 't aanleggen van spoorwegen moeten dooror
loopen; wisselplaats 1. Les c-s le transport a Ia

brotiette soot de 30 mètres en terrain horizontal
ou de 20 mètres en rainpe, op vlakken grond
1

wisselen de kruiwagens om de 30, op glooijenden grond om de 20 meters. - [Fort.] Berm m.
(BERME). - Mar.], Z. V. a. LAISSE. - Tech.]
Tusschenruimte f. in den ketting, waar de tapijtwerkers van draad, kleur of fi guren veranderen.
---- Mettre an r-, de koperploten, waarmede men
spaansch groen of kopergroen wil bereiden, aan de
inwerking van azijnzuur en de lucht blootstellen.
Relaisser (Se), v. pr. [Chas.]: Le Iièvre se
relaisse, de (afgejaagde) haas legt zich neder, rust
uit, schuilt weg. - liet part. passé is oak adj.:
Lièvre relaissë, afgejaagde, stilhoudende haas in.
Relan, in. Het weder opjagen, opstooten.
Relancer, v. a. Op nieuw werpen. - [ Véner.]
Op nieuw opjagen, opstooten (een ontkomen stuk
wild): Les chiens ont relanci Ie cerf, de honden
hebben 't hert weder oggestoolen. - ( fig.) B.- qn.,
iemand opzoeken, opstooten, om hem tot iets aan
te drijven; ook. iemand bits antwoorden of bejéqenen, zeer kwalijk opnemen wat hij zich veroorlooft
te zeggen. - [Jeu.] Een' speler tot hoogeren inzet
brengen, dan hij voornemens was.
Relanguir, a. n. Op nieuw kwijnen.
Relaps, e, (;/?J. Wederafvallig, op nieuw tot
ketterij cervallee: C'est on hérétique r-, of als
subst. C'est un r., 't is een wederafvallige ketter.
- Als subst.: weleer ieder, die weder in dezelfde
kerkzonde verviel, waarvoor hij reeds eenmaal
openbare boete gedaan had, wederafvallige zondaar,
zondares.
Relargage m. [Savoun.] Het vermengen van
de toog met de olie.
RéJarir, v. a. Wijder maken, weder wilder
maken, verbreeden., uitleggen: R- non rue, eene
straat verbreeden. R- on habit, een kleed uitleggen,
wijder maken. - Het part. passé is ook aaj.: Habits rilargis, uitgelegde kieederen ii. p1. - RéIarissernent, in . Het breeder of wijder maken.
Relater, v. a. [Prat.] Berigten, vermelden,
aanvoeren: R- une pièce lans un inventaire, een
stuk in een' inventaris vermelden. Relateur, in. Verhaler, verteller (van eene reis, een
voorval). - [Prat.] Berigtqever in. - Weleer
ook: Uittrekselmaker in .
Relatil', i'e. wij. Betrekkelijk, betrekking op
iets hebbend, in betrekking of verhouding tot, r eI a t i e f. Tout est r-, alles is betrekkelijk. Cet artide est r- nu premier, dit artikel is betrekkelijk,
heeft betrekking op het eerste. - [Gram.] Pronom
r-, betrekkelijk voornaamwoord n. (Ook als subst.:
Le r-). - RELATIF, M. Het betrekkelijke, wat
slechts onder zékere voorwaarden bestaat: L'absolu
est l'opposé (in r-. - Relation, f. Betrekking,
verhouding t., verband n., rela ti a f. II ny a
[

[

point de r- entre ces cleux alles, entre ces deux
figures er is geene overeenkomst of verhouding
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ding L, interval n. Relatioiinaii-e, in., z. v. a.
Relativement, adv. Met betrekking of opzi(jt tot, betrekkelijk, op betrekkelijke of
opzigtelfjke wijze. - Relativité, f. [Log.] Betrekkelijkheid, rela t iv i te it f.
Retatter, v. a. [Tech.] Op nieuw belatten.
Relaver, v. a. Op nieuw wasschen, Overwas
-schen.
Relaxation, f. [Mid., Chir.], liever RELâCHEME1NT. - Jur.] Los-, vrijlating 1. (van een' gevangene, gegijzelde). - Vermindering, ontheffing f.
der straf. Relaxer, v. a. [Jur.] In vrijheid
stellen, vrijlaten. - Het part. passi is ook adj.:
Prisonnier relaxé, vrijgelaten gevangene. - [Chir.,
Mid.] Nerfs, Tendons r-s, ontspannen, verslapte
zenuwen, pezen f. p1.
Relayer, V. n. Versche paarden of een versch
voorspan nemen. - BELAYEII, V. a. Aflossen, vervangen, verpoazen, in elkanders plaats stellen. IIdes ouvriers, werkvolk aflossen (door andere werklieden). - SE RELAYER, v. pr. Elkander aflossen.
-- Relayenr, in. [Admin.] Houder van wisselpaarden, paardepostmeester in.
Relécher, v. a. Op nieuw lekken of likken.
t Relectnie, f. Herlezing, Overlezing f.
Rel egation, f. [Jur.] Uitwijzing, verbanning
naar een bepaald oord, re 1 e g a t i e t. - Relégeur, v. a. Uitbannen, uitwijzen, verbannen; eene
bepaalde plaats tot verblijf aanwijzen: On la réIégué dans sa te r n, men heeft hem naar zijn landgoed verbannen, hem zijn landgoed tot verblijf aangewezen. - (fag.) Verbannen, ter zijde zetten of
leggen, wat men niet meer wil gebruiken, waaraan
men geen waarde meer hecht: On a rëlégué ce portrait an galetas, men heeft dat portret naar den
vliering verwezen, doen brengen. On a religué le
chant du cygne parmi les fables, men heeft den
zwanezang onder de fabelen geplaatst, naar de
fabelen verwezen. - SE RELÉGUEJ(, v. pr. Zich
zelven afzonderen of terugtrekken. - Ter zijde gelegd worden. - Het part. passé is ook adj. Femme
reléguée 11 in campagne, naar het land verbannen
vrouw. - ( fi g.) Usage, Préjugé relégué au village,
gebruik, vooroordeel n., dat men tegenwoordig enkel
0]) het land aantreft.
Relent, in. Muffe, dufl'e reuk of smaak in.
Cette viande sent ie r-, dit vleesch heeft een' muffen smaak of reuk.
Rler (se), v. pr. [Chand.] Schroefvormig
van boven naar beneden spljten of losspringen
(van 't kaarsvet). - [Raft.] Van boven spleten of
scheuren krijgen (van suikerbrooden).
Relet, m. [Hort.] Soort van appel in.
Relevage, in. [Tech.] Het afpluizen en schoonmaken van het vervaardigde, nag vochtige papier.
Reievaiiles, 1. p1. Eerste kerkgang in. eener
vrouw na hare bevalling.
Relevant, e, adj. Afhangend, afhankelijk, tot
een regtsgebied, heerlijkheid, kroon behoorend; Des
terres r-es immédiatement de Ia couronne, onmiddellijk van de kraan afhangende landen n. p1.
Reievé, e, adj. (en part. passé van reiever):
Statue r-e, weder apgerigt, regtop gezet standbeeld n.
Murailie re, weder opgebouwde muur m. - Fa
mille re, weder opgeholpen familie 1. - Espérance
r-e, Courage r-, herlévendigde, opg,ebeurde hoop f.,
verhoogde, opgewekte moed in. - ' Etre dune condition r-e, van haogen stand of rang zijn. Sentiments
1 -s, liever Sentiments d ]evés, Z. ELEVE. Un sujet r-,
Une inatière r -e, eene verhevene, boven 't gewoon
begrip gaande stof f. - [Cuis.] Sauce dun goût
r-, krachtige, sterk gekruide, 't gehemelte prikkelende saus f. [Man.] Les airs r-s, de image gangen, sprongen in. p1. - [Mil.] Garde, Sentineile
r-e, afgelaste wacht, schildwacht I. -- [ Mar.] Objet
r-, gepeild voorwerp n. - Ancre r-e, verlegd, weder
geligt anker n. -- Bâtiment r-, vlot gemaakt
schip n. - [Sculpt-1, Z. BOSSE. - [Tapiss.] Tapisserie r-e, opgewerkt, opgestikt tapijtwerk n. (z.
voorts BELEVEn). RELEVE,m. l]ittreksel n.(uit
eene rekening, een' inventaris, een register, enz.):
1.1- de compte, uittreksel van rekening. - Lijst,
BELATEUR. -
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tusschen deze twee vleugels, tusschen deze twee figuren. Ce quil dit na aucune r- avec (of Ii) Ia
chose dont ii s'agit, hetgeen hij zegt heeft geene
betrekking op, staat niet in verband met de zaak,
waarvan de rede is. - Betrekking f., verkeer n.,
gemeenschap, verbindtenis f., omgang in .; - ook
van de personen gezegd, waarmede men gemeenschap heeft: kennis, betrekking, rel a ti e t. Avoir
avec qn. des v-s de commerce, d'arnitié, in handels-, vriendschapsbetrekking met iemand staan.
Etre en r- avec qn., met iemand verkeer, omgang,
briefwisseling houden. -- J'ai des r-s dans cette
viiie, ik heb in die stad betrekkingen, kennissen,
vrienden, relaties. - Verhaal, berigt, verslag, rela as n.: Je vous en ferai une r- fidéle, ik zal u
daarvan een getrouw verslag doen. Sur sa r- on
n'en a point douté, op zijn berigt heeft men niet staat in.: Faire le r- de toutes les fautes dun
meer daaraan getwijfeld. Une r- de voyage, een ouvrage, eene lijst van al de fouten eens werks
reisverhaal. - Terme de r-, door reizigers aange- maken of uittrekken. - [Cuis.] Opvolgende schogeven term in. of uitdrukking f. (als gebruikt war- tel in. of spijs f., tusschengeregt n., ieder geregt
dende in de door hen bezochte landen; ook nom dat in de plaats van een ander komt. - [Marech.
vernaculaire geheeten). - [Mus.] Toonverhou- Het afnemen en wederaanleggen van hetzelfde hoe.
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ijzer. - [ Véner.] Oogenbilk, waarop het wild zwijn prikkelender' smaak geven: Ii manque cette sauce
Z;flfl leger verlaat, relevé n. - RELEVEE, t. [Prat.]
qc. qui le relève, er ontbreekt iets aan die saus
.Namiddag, narniddagtijd m.: A deux lieiires de r-, dat haar kruidt,dat haar prikkelend maakt ten twee ure des namiddags. -- Herstelde kraam- (fig.) II manque a son style ge. qui le relève , er
vrouw.
wordt in zijn' stijl iets gemist, dat er aantrekkelijk1te1èvegravure, m. [Cordoon.] Groefmes n. heid aan geeft. - It- nu service par un autre,
(Plur. Des relève-giavure.)
eens opdlening (van spijzen) dooi' eens andere verRelèvemei*t, m. Wederoprigting, -opligting t.: vangen, andere geregten opdragen. - [ Féod.] ItLe r- dun inur, de wederoprigting van een' muur. un fi ef dun seigneur, een leen plegtig erkennen
- [Mar.] Le r- dun navire échoué, het ophalen, als afhankelijk van eenen deer, erkennen door een'
ligten van een gestrand of gezonken schip. - Op- heer met een leen verlijd te zijn. - [ Jeu] It- les
making, naauwkeurige opsomming t.: Le r- tie toute mains (of levées) qu'on a faites, de gemaakte slaIa dépense, het opmaken van de qansche uitgave gen ophalen. It- les cartes, de kaarten (na getinof vertering. - Uittreksel, z. v. a. RELEVE. - [ Mar.] digd spel) bijeen zamelen, om een nieuw spel te bePeiling, opnnning 1. , het peilen, opnemen niet het ginnen. - It- mm hille, eenen bal van den zak
kompas. Faire des r-s de pointes, de caps, dues, weg spelen (op 't biljart). - [Jur.] It- un appel,
uithoeken, kapen, eilanden peilen. Angle de r-, een appél of beroep op hooger regtbank doorzetten.
peilingshoek rn Former l'angle de r- de deux oh- - It- qn. dun engagement, dun contrat, iemand
jets, twee voorwerpen (die men op verschillende van eene verbindtenis, van een contract of verdrag
kompasstreken heeft) in elkander zeilen. [Constr. ontheffen, ontbinden, ontslaan. Se faire r- de ses
nay.] liet springen, oploopen. Le r- do pont, het voeux, zich van zijne geloften laten ontslaan, ze
springen van de langscheepsche zeegt van het dek voor nietig, ongeldig doen verklaren. It- qn. dune
(vgl. TONTURE).
interdiction, het verbod, de ontzegging opheffen, die
Reiève-moustaehe, m. [Tech.] Platte, lan- tegen iemand is uitgesproken. - [ Man.] It- un
ge brandschilderstang f. (Pim'. Des relève-mousta- cheval, een paard ophouden, het den kop schoon
che.) - Re1èvequartier, m. Schoenaantrek- doen dragen. - [Mar.] It- un bâtiment, een schip
her, schoenhoorn in. (Plur. Des relève-quartier.)
vlot maken, ligten. It- l'ancre, het anker verplaatRelever, v. a. Weder oprigten of opzetten sea; het anker weder ligten. - It- un objet, een
(wat gevallen was, wat in puin gezonken of zeer voorwerp peilen, met het kompas het punt waarbeschadigd was): Ii- une chaise, one colonne, een' nemen, waar het zich in de roos bevindt. It- deux
stoel, eene zuil weder op- of overeind zetten. R- objets Fun par l'autre, twee voorwerpen in elkanun enfant, een (gevallen) kind weder ophelpen. - der peilen, zien of hebben. B.- par le travers da
It- une niuraille, des forti fications, eenen muur, vaisseau, par Ie bossoii', par la lianche, dwarsisit,
vestingwerken weder oprigten, opbouwen. - ( fig) kraa.nbalksgewijc , langs de windvering peilen. B.- une maison, uur farnìile, eene familie, ee huis- It- une côte, eee kust verkennen, afpeilen, opnegezin weder op de been helpen. weder tot vorige men. - It- les hamacs, les braniis, de kooijen, de
welvaart en eer brengen. - Cela la bien relevé hangmatten sjorren, opijorren.
[Mar. et Mii.]
(van iemand, die een bijzonder fortuin gehad heeft), Aflossen, vervangen: It- le quart, de wacht aflosdal heeft hem heel wat opgeknapt, er boven op ge- sen. R- le tirnonnier, den roerganger, den man te
holpen. - Verhoogen, hoover maken; opheffen, op- roer aflossen, verpoozen. - It- la garde, mie senslaan, opligten, opschorten: It- un terrain, un tiiielle of un factionnaire, de wacht, eene schildplaricher, een' grond, een' vloer ver/wogen. Pt- 50fl wacht aflossen. It- In tranchée, les postes, de wachmanteau. zijnen mantel opslaan, opligten. Elle re- ten in de loopgraven, de posten aflossen. - (bij
leva sa robe, zij liqtte, schortte haar kindje op. uitbreiding): Je suis fatigud tie lire, relevez-moi,
R- ses cheveux, zijne haren opstrjken, omhoog ik ben vermoeid van 't lezen, los mij af. —[Peínt.]
strijken. ii- les bords dun chapeau, de randen Pt_ les jours, les ombres dun tableau, de lichten,
van een hoed opzetten. - R- Ia tête, hei hoofd de schaduwen in eene schilderij beter doen uit/eoweder opheffen, opligten; (fig.) weder moed vatten, men. - ['I'ech.] It- un vase, eene vaas door
door. klopweder stout worden, het hoofd opsteken. - R- Ia pen hooger, wijder maken. - Indiepinqen,
maken, die 't ver/leven werk hooger doen
moustache avec le ter, den knevel met het ijzer
opwaarts krullen; (fig.) It- Ia moustache a qn., schijnen of beter doen uitkomen - R- les eaux
iemand set zetten, tot rede brengen, mores leeren. sur Ia traite, de uit de kalkkuip komende huiden op
(fig.) 'Opbeuren, aanmoedigen, aanwakkeren, den rand dier kuip laten uitdruipen. - It- les
doen herleven, weder opwekken: B.- le courage, soufflets, de blaasbalgen weder goed maken, herl'espérance de p. , iemands moed, hoop verleven- stellen (als zij hunnen wind verloren hebben). digen, weder opwekken. - Verhoogen, béter doen II- les ciselures, de ronden der voorzijde van eenen
uitkomen, beter in 't oog doen vallen, sneer glans steen bebouwen, om de ganscile vlakte daarnaar af
bijzetten; verbeteren, vermeerderen; eeren, vereeren, te werken. It- a bout un pavage, un parquet, eens
eer aandoen, in aanzien brengen: La parure reidve bestrating, eenen vloer geheel opbreken (om die te
Ia beauté, de opschik verhoogt de schoonheid. zet herstellen) . It- une fosse encomhrée, een' gedeinpde schoonheid meer luister bij. Les ornbres relèvent ten kuil, eene verstopte sloot weder opgraven. un tableau, de schaduwen doen eene schilderij beter — It- les équerrages, de zweijen nemen, de tweeuitkomen. - II a relevé son etat, sa fortune, hij vlakkige hoeken opnemen en op een stuk hout afheeft zijnen toestand, zijne fortuin verbeterd, om- schrappen. R- en gras, de stompe zweijen nemen.
hoog gebragt. --- Sa pudeur relève ses appas, hare - [Véner.] It- un de/faut, of absol . It-, het verbeerbaarheid zet hare aanvalligheden een nieuwen ren spoor van 't wild terugvinden. RELEVEII,
luister bij. It- sa condition, sa dignité, zijnen stand, v. ii.: R- de maladie, van eene ziekte opkomen,
zijne waardigheid eer aandoen, in eere brengen. genezen. On ne croit pas quil en relève, men ge- Verheffen, zeer prijzen, roemen: R- une bonne looft niet, dat hij er van opkomen zal. Cette femme
action, eene goede daad verheffen, roemen. VOU5 relève de couches, die vrouw verlaat het kraamrelevez trop le peu que j'ai fait, gij verheft te zeer bed, is van hare bevalling hersteld. - [Chas.] Des
(gij maakt te veel ophef van) het weinige, dal ik avonds uit zijn leper of schuilhoek komen om op
gedaan heb. - Doen opmerken (zoowel in goeden voedsel uit te gaan (van '1 wild). - [Féod.] Tot
als in kwaden zin): R- les beautés dun ouvrage, een regtsgebied, eene heerlijkheid behooren, leenroede schoonheden van een werk aanwijzen, er op- rig, leenpligtig zijn. Ce lief relevait de l'empewerkzaam op maken, ze roemen. R- les fautes reur, dit leen werd door den keizer vergeven. dun derivain, de fouten van een' schrijver doen (bij uitbreiding) It- de qn., van iemand afhankelijk
opmerken, ze berispen. - Opvangen, opvatten (het zijn, van iemand re le v é re a Cel ui de qui relègesprokene) , inz. kwalijk opvatten en bits beant- vent tons les empires, Hij, van wien alle Rijken
woorden: 11- un mot piquant, een stekelig, scherp afhankelijk zijn. Ii ne vent r- que de sa raison,
woord opvangen en bits beantwoorden. Cela avait hij wil alleen met zijne rede te rade gaan, hij erété dit sans mauvais dessein ei ne méritait pas kent niets dan de rede voor zijn' gids. - [Man.]
d'être relevé, dat was zonder erg gezegd en ver- Hoog galoppiren: Les chevaux anglais ne relèvent
diende niet kwalijk opgevat te worden. - R- qn., point, de engelsche paarden ligten de beenen bij 't
iemand doorhalen, scherp teregt wijzen. (fam.), z. galoppéren niet hoog op, r e I e v é r e n niet. ---.

-

PARESSE. . [ Cath.]

It- mie femme, eene

,kraamvrouw bij haren eersten kerkgang inzegenen.
- [Cuis.] Den smaak verhoogen, een' krachtiger',

[Tech.] It- en braderie, den grond eener stof met

borduursel opwerken. SE BELEVER, V. pr.
Weder opgerigt, hooger gemaakt, opgeheven, opge-
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vat worden. --- Oprijzen, zich weder oprigten: La
tige de vette plante s'est relevee d'elle-mème, de

godvreezend, vroom man. Vie r-ieuse, vroom, godvruchtig leven n. -- Naauwgezet, stipt, heilig: 11 est
stengel van the plant is van zelf weder opgerezen, r- observateur de sa parole, I1 est r- a gander sa
heeft zich van zelf weder opgerigt. -- Opstaan, parole, hij is een stipt opvolger van zin woord,
weder opstaan: Se r- plusieurs foes la nuit, ver - hij houdt heilig zijn woord. --- Tot eene geestelijke
scheidene malen 's nachts opstaan. — Aidez -lui b orde behoorend. L'habit r-, het ordeskleed, monnise r-, help kern weder opstaan, help hem weder ken-, nonnenkleed n. Prendre 1'habit r-, monnik,
op de been. -- Zich ih.erstellen: Se r- d'une perte, non worden, in eene geestelijke orde treden. La
zich van een verlies herstellen, herhalen. — Se r- vie r-ieuse, het monnikenleven. Maison r-ieuse,
d'un état d'abaissement, zich uit eenen staat van ordeshuis n. — RELIGIEUX, M., -IEUSE, f. Ordes
vernedering weder opheffen. (absol.) Leur puismonnik, kloosterbroeder m.,-gestlijkn.f,
sauce to€nba pour ne plus se r-, hunne nwagt viel non f., klopje n. — RELIGIEUSE, f. [I1. n.] (pop.)
om niet weêr op te staan. -- [Mar.] Elkander Huis- of vensterzwaluw f. (hirondelle de fenétre);
peilen. -- Se r- d'une c ®te, van laser wal afra- — meereend f. (bernache); -- witte smient f. (sar
ken, een lager te boven komen. -- [Théát.] Cette
of cercelle blanche); - mantelkraai f. (cor--cel,
piéce, qui était tombée a la première représen- neille unantelée); -- kr°aagpluvie;' m. (pluvier á
tation, s'est relevée à la seconde, dit stuk, dat bil Collier). — [Bot.], z. v. a. HELVELLE.
de eerste opvoering gevallen was, heeft bij de tweede
deHi, f. Godsdienst, geloofsleer f.; geloofsbijval gevonden.
stelsel, geloof ii., religie f. R- chrétienne, juive,
Reieveur, adj. m. [Anat.]: Muscle r-, of als christelijke, joodsche godsdienst. R- catliolique,
sul)st. RELEVEUR, n1. Opheffendee spier f.
RELE- protestante, roomsche, protestantsche godsdienst.
\EUR, m. [Tech.] Werkman, die de sieraden op Professer, Faire profession de, Pratiquer telle r-,
deze of die godsdienst, dit of dat geloof beliden.
het ijzerwerk aanbrengt.
,.e1ia e, m. [Toen.] Het omleggen der hoe- R- de l'Etat, staatsgodsdienst f. .- dominante,
pels. het kuipen.
heersche;nde godsdienst of kerk f. Guerres de r-,
ellelner, v. a. (barb., pop.) Aflikken, gedu- godsdienstoorlogen in. Ijl. -- Godsdienst, godsvrucht,
rig belikken; ._- eten.
vroonniieid f., geloof n.: Homme sans r-, ongodsIlelié, e, adj. (en. dart. 'passé van relier): Gerbe dienstig mensch. Cet honinme a beaucoup de r-,
r-e, herbonden, overgebonden schoof f. -- Livre r-, die man is zeer rgodsdienstirl, vroom, neemt zijne
godsdienst- of kerk pl ie ten get rouw waar. — Geesingebonden boek n.
Relief, m. Iloogsel, verheven werk in mariner, lelijke orde f., geestelijke staat ni. R- atistère, douce,
metaal, enz., dat met liet grondvlak za menhangt gestrenge, zachte orde. Entrer en r-, monnik of
of daaruit olpppewerkt is, r e l i e f gil. Plein-r-, :Ftaut- non worden. Meetre une line en r-, een meisje
r-, hoon of ge/ ' verhei °r p beeldwerk, waarbij de in 't klooster steken. Hailt de r-, ordeskleed, n.
figuren zich bije geheel can den grond losmaken. II a trente ans de r-, hij is 30 jaar in de orde
Deini-r-, half ver/ieren wei 1,. Bas-relief, z. BAS- geweest. --- (absol.) De Maltezer orde : Ce chevalier
RELIEF. -- [Paint.] Hel schijnbaar uitkomen of avail servi 30 au s ia r•-, die ridder had de Maltevooruittreder der figuren. Cette figure a Pico du zer orde 30 jaren gediend. Religion komt in ver
onderscheiden zegs--schilendbtk ogi
r-, parait de r-, die figuur koorut zeer veel vooruit,
schijnt in relief te zin. -- (fig.) Glans, Moister m., w zen voor : Se faire une r°-, un point de r- de
zaken
uit
tegenhare
zich
iets
ten
heiligen
pligt
stellen, eene geweeer
f.
(die
zékere
n.,
aanzien
ge.,
stelling of nobuurscliap met andere ontleenen, of die tenszaak van iets maken. Violer la r- dia serreent,
sere waardigheid, Bene goede daad, enz. bij.zet). La de heiligheid van den eed schenden, meineedig
laideur de vette femme donne du r- P l'autre, de worden, zijnen eed breken. I1 surprit In r•- du
leeljkheid dezer vrouw doet de schoonheid der an- prince, des juges, hij verschalkte, de goedheid, de
dere te beter uitbomen. -- Sa dignité. sa helle ac- re fltschapenlaeid van den vorst, de regJtvaardigheid
tion lui donne du r-, zijne waardigheid, zijne des rel tes's.
Religionnaire, m. et f. [1.. deFrance] ties'schoone daad geeft hem aanzien, doet hem veel eer,
verheft hem. — [Fort..] H,'ocpte f. van- een werk vormde, gereformeerde, hugenoot m. en f. --boven den grond. — [Mars. ► Hoogte von een schip 4. Religionm2el, V. a. Aan de wetten eenex godsboven de lastljn, hoogte van het boord. — [ Féod. j dienst onderwerpen: R- un peuple. — -(- Beli.Refit n., dat de vassaal bij zékere overgangen aan giosito, f. Godsdienstigheid f., godsdienstig gezijnen heer betaalde, leenheffing f. , r e l i e f' n. — R- voel n., godvereerende oernoedssteznming f., r e l i.
de bail of de manage, refit n., dat de man voor g iosi te i t f. La protubérance de la r- (in de
het leen der door heili gehuwde vrouw moest beta- schaedellees'), de knobbel vi. der godsdienstigheid.
eli etage, m. Het her- of overvijlen. — elen. -- [Ans. mil.; R- de olieval et armes, leenligtige opbrengst f. van paard en wapen. —[Fin.] Ilrner, V. a. Nogmaals vijlen, overy len: R- un
Bevel n. tot uitbetaling der soldij aan eenen officier, objet mal limé, een slecht gevijld voorwerp overdie voor een/gen tijd wettig afwezig is geweest. — vijlesi. — (fig_) R- en ouvi'age, een werk bevijlen,
[Anc. jur.] R- d'appel, verzegelde vergunning f. beschaven, cerbéteren,.
Relin ne, Relingmter, z. RALING—.
ome zich in regten op hooger vierschaar te mogen
eli uaire, ir,. Relikie- kastje n., heilig/sas f.,
beroepen. — R- de noblesse, genadebrief m. tot herstelling in den verloren adeldon.. ; Reliefs, vi. eerie doos, een kistje, koffertje, raar, enz., waarin
men
relikiën bewaart, r e l i guide i u m n.
n.
der
tafel.
Overschot
[Cruis.]
pl.
eliquat, m. [Iiin., Corn., Prat.] Overschot,
Reken, m. [Tech.] Grof, gebroken kruid nn.
het sc`luldig geblevene, saldo n. (vgl. SOLDE.) R(der vuurwerkmokers).
Belier, m. Weder binden, herbinder. 14- une de conspte, saldo van rekening. --- (fig. et fam.)
botte de paille, een' bos stroo herbinden. Relies Les r-s dun lestin, d'un repay het overschot van
votre tablier, maak uw voorschoot we/ ° vast. — een feestmaal, van een' maaltijd. (In dezen zin
[Tech. ] Inbinden, binden: R- un livre, een boek verouderd.) — R- d'i'ne maladie, overblijfsel n. van
inbinden. (absol.) etst ouvrier rel €e proprement, eens ziekte. -- .Reli nataire, adj. et subst. rn.
die werkman bindt netjes. — Hoepels omleggen, Bij, die een saldo van rekening schuldig blijft:
kuipen. — (fig.) R- deux checuins de ter, twee spoor- Comptable qui est r- de cent mille francs, reken
100,000 francs in achterstand is,-pligte,d
wegen met elkander verbinden. — 4- R- les hornmes, de menschen door geloof en liefde met elkan- schuldig blijft.
elique, f. Overblijfsel, overschot n. van een
der verbinden. -- Relieur, pil., - ieuse, f. Boek
-binder heilige (in de rooinsche kerk) , gebeente, csch, kleern., -bindster f.
1eligieiise, f., z. onder BELIGIEUX. — Reli- dingstukken, enz., die men als iets heiligs bewaart,
gietnseinenI, adv. Op godvreezende, vrome wijze, r e l á q u ie, r e l í k i e f. Cette chasse contient les
godsdienstui; — n(tauu)clezet, stipt, heilig, l etrou- r-s de quelques saints, deze kas bevat de relikiën,
wet 1k: 11 vit très-r-, h ij leeft zeer godsdienstig, overblijfsels van eenige heiligen. — (Loc. prov.)
vroom. — II faut Barder r- sa parole, men moet awarder une chose comme une r-, iets allerzorgzijn woord getrouwel2ik, heilig houden. — Beli- vuldiast. als een heiligdom bewaren. Je val pas
gietax, ieuise, adj. Godsdienstig, de godsdienst grande lol à ses r-s, Je ne prendrai pas de ses
betreffend, met de godsdienst overeenkomend; vroom, r-s, ik vertrouw hem niet, ik wil van zijne waar
godvreezend, godvruchtig. Culte r-, godsdienst, niet gediend zijn. -- (poet.) Ce tombeau renferme
godsvereering f. Cérémonies r-ienses, godsdienst les r-s de mes afeux, dit graf besluit de overblijf✓
gebruiken n. pl. --- Homme r-,-plegtihdn,f.1 sets mijner voorouders. (In dezen zin verouderd.)
—

--

:

ItiD1SiUR etire, V. a. Herlezen, overlezen. -- (/iig.) Rsa vie, zijn vroeger leven doorloopen, overdenken.

— SE RELIRE, V. pr .

eigen werk herlezen.

Herlezen worden

. —

welijk n. --- R ernaiier, V. a. .Andermaal uithuwelijken ten huwelijk geven. — SE REMARIER, V.

Zijn pr. Een tweede huwelijk aangaan, weder trouwen,

I,eliure, f. [Tech.] Het boekbinden; de boek
in.; wijze van inbinding.-binderskutf.—Ba
R- en veau, en parchemin, kalfsleren, perkamenten band. Demi -r-, z. dat woord.
Relocation, f. [Prat.] Wederverhuring, -ver-

par/ding, verlenging van den huur- of pachttjd,
relocatie f.
..elods, m. pl. [Prat.] Regten n. pl. op het
wederverkoopen van een erfgoed. (betrekken.
:Retoger, V. n. Op nieuw gaan wonen, weder
elouuage, in. [Peche] Rijtijd m. der ha'r^i"ngen.
I,eloaaer, V. a. Weder huren of pachten; weder
verhuren of verpachten. — z. v. a. SOUS - LOUER.
Reu, e, adj. (en part. passé van relire): Livre
r-, Lettre r-e, nogmaals gelezen boek n., brief m.
-I- elneter, v. n. Zich sterk verzetten, krachtigen weérstand bieden.
Rehire, V. n. Blinken, schitteren, flikkeren,
glans geven, glinsteren: Tout reluitdans la chambre,
alles schittert, blinkt in de kamer. Ce diamant reluit bien, deze diamant glinstert sterk. — (Prov.),
z. oR. — (fig.) La vertu remit dans l'adversité,
cie deugd blinkt meer uit, straalt meer door in
etegenspoed. (Deze beteekenis veroudert.) —
iiuisant, e, adj. Blinkend, schitterend, gline terend: Armes r-es, blinkende wapenen n. pl.
etuquer, V. a. (très-fans.) Begluren: R- une
femme, eene vrouw begluren. — (fig. et farm.) R.une maison . op een huis, op het bezit van een huis
loeren. — elugiueuir, m. -ease, f. Begluurder m., beciluurster f.
,elastrer, V. a. [Tech.] Op nieuw glanzen.
flemm,àelher, v. a. Nog eens kaauwen, herkaauwen: Les animaux ruminants rernéchenit ce qu'ils
ant déjà rruiclsé,deherkaauwende dieren herkuauwen
wat zij reeds eenmaal gekaauwd hebben. — (fig. et
Earn.) Herkaautoen, bi herhaling overdenken of
bespreken. (Alen zegt liever RUMINEW.) (metselen.
le ems oneer, v. a. Weder opmetselen, ver entailla -e, in. [Tech.] Het wernemen, weg -

schaven van de nerfz , de of opperhuid bij de tot

zeemleder bestemde huiden. — z. ook REMMAILLAGE.
-- Rer naitler, V. a. -De nerf wegwerken. -- z.

ook REMMAILLER.
R énaiUer, v. a. [Tech.] Op nieuw ernailléren
(vgl. 1MAILLVR) . [EMANATION).
manatlon, f. [Phys.] Terujvloe -ing (vgl.

ea aaucler, v. a. Op nieuw beri,gten of meiden;

— weder ontbieden.

emandure, f. [Sal.] Werk n., reeks van
16 achtereenvolgende kokingen van 't zoutwater.
Ren anger, V. a. et n. Op nieuw eten; weder
iets eten.
Rein ale, e, adj. (enpart. passé vanretnatiier):
Pavé r-, omgelegde vloer tn. Toit r-, omgeler^d dakn.
—Tragédie r -e, omgewerkt treurspel n. -- RE IAiv1E, rn. (Tech.] Het omwerken, z. v. a. Rea an iemmflent, m. Oweer}sing, `verwerking. verhelping, verbetering f. Le, r- dull pavé, de om1eciring
van eenen steenen vloer. R- a lout, nieuwe he
bump en omdekicinfi van een dak. — [Iiapr.] Ver-

looping f.: R- dune forme, het verloopen van vorm,
van formaat, het veranderen van in groot formaat
l;ezette bladzijden tot klein formaat, of omgekeerd.
R- d'une feuille entiére, het verloopen van een geheel
blad, het ©verbrencen can regels uil de eeire blad
kolom in de andere door 't geheele blad heen.-zijdeof
R- d'une page, het verloopen, het weder in den

haak nemen van eerie bladzijde (len gevolge vaan de
vele gemaakte veranderingen in het proefilud). -Het keeren van 't bevochte papier (ore het c,elijkelijk
te doen doo strekken). -- Remnanier, V. a. Op

nieuw door de hand laten, gaan of bevoelen (b. v.
eerie stof, eer men die koopt). --- [Tecli.] Omwerken,
omleg ten, omdekken, veranderen, verbi,teren; —
bi letterzetters: verloopen, vl. REMANIEMENT. —
(fig)
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Ra- un ouvrage, une tr<igédie, une scène, een

werk, een treurspel, een tooneel ornwerken. ---- SE

REMANIER. V. fl?'. Oiuu ewerkt worgen.
,e rnarehander, V. C. O u nieuw dingen of

een koop zoeken te sluiten.
enaarelier, v. n. On nieuw loor;en of gaan,
zich weder op well begeven, nieuwe marschen doen.
tweede hu.c2v
a. Het liertrouen;
Remmmariage, r

hertrouwen.

Remmmarquabie, adj. Opmerkenswaardig, opmerkelijk, merkwaardig, gewigtig; aanmerkelijk,
aanzienlijk, groot: Ville qui n'offre rien de r-,
stad, die niets merkwaardigs oplevert. Action r-,
opmerkenswaardige, gewigtige daad f. Faute r-,
aanmerkelijke, croote fout f. — Artiste r-, uitstekend, aanzienlijk kunstenaar. Femme r- par sa
laideur, bijzonder leel2jke vrouw. — itetnargaiablemiaent, ado. Op merkwaardige wijze:
Femme r- belle, bij uitstek schoone vrouw. — Reiiia:rque, f. Aanmerking, opmerking f. R- judicieuse, curleuse, oordeelliundige aanmerking, aar
opmerking. — (fam.) Ma r- subsiste, dat-dige
neemt mijne aanmerking niet weg, mijne aanmerking
is niet wederlegd. — Reu'arquer, V. a. Op nieuw
merken of kenteekenen. — Opmerken, gadeslaan,
acht geven op, waarnemen; aanmerken, eene opof aanmerking maken. R- la beauté dun édifice,
de schoonheid van een gebouw opmerken. J'ai remarqué des défauts dans eet ouvrage, ik heb gebreken in dit werk waargenomen, opgemerkt. Remarquez bien Ie chemie, gee/wet acht op den weg.
C'est an homme qui remarque tout, 't is een man
die alles gadeslaat. -- Se faire r-, zich doen opmerken, zich onderscheiden, uitbliriken: I1 se fait
r- par sa démarche, hij onderscheidt zich door
(men kent hein aan) zijnen gang. Entre les plus
grands rois it se fit r-, onder de grootste koningen
onderscheidde hij zich, blonk hij uit. -- SE REMARQUER, v. pl'. Opgemerkt, aangemerkt worden. —.
ecnarglueuxr, in. [Chas.] Jartknecht te paard,
die 't opvliegen der patrjzen moet gadeslaan en
door den jagtkreet rerarque ! remarque ! moet
bekend maken. -- (iron.) Maker van aanmerkingen,
vitter m.
,eñias uwer, v. a. Op nieuw maskeren of
ve1momrnen . — SE REMASQUER C. pr. Zich weder
maskeren.
R emastîeae, m. [Tech.] Het op nieuw
stoppen (der ruiten, met stoliverw).-- emnastippier, V. a. Op nieuw stoppen.
Renaballage, m. Het herpakken. — Reinbailer, v. a. 1 lerpakken, óverpakken. - (absol.)
Les marchands ont déj-1 remballé, de kooplieden
zijn reeds weder ingepakt.
ern barnue, e, ad]. (en part. passé van
rembarquer): Personnes, Marchandises r-es, weder
ingescheepte personen in. p1., goederen n. pl. -,entbar(Inentent, m. Het weder inschepen;
wederinscheping f. — : ern barquuer, v. a. Weder
inschepen, op nieuw laden of inn emen. R- des
troupes, troepen weder aan boord nemen, weder
inschepen.. — SE REMBARQUER, v. pr. Weder scheep
,

-

gaan, zich {ceder inschepen. —

(fig. et faire.) Zich

Wreder met iets inlaten, zich op nieuw in iets wikkelen. 11 s'est reuitiarqué dans vette affaire, hij
heeft zich weder met deze zaak ingelaten. Se r- an
jeu, zich op nieuw in 't spel wikkelen.
Renwbarrer, V. a. Krachtig terugdrijven, terugslaon (zelden weer in dezen eig. zin gebruikt).
— (fig.) R- qn., iemands rede, voorstel, en.z, niet
verontwaardiging, met nadruk verwerpen, afwijzen
of wweérleggen, iemand den 'mond, snoeren. — Het
par t. passé komt ook als ach. voor: Si! prétend

soutenir vette proposition, it sera Bien rembarré,

indien hij dat voorstel denkt vol te houden., zal
men geweldig tegen hem uitvaren.
Rem blaf, m. Aant-ebrac te, opgebragte aarde f.
of grond m., aanaarding, aanvulling f ; -- het
aanoai'den, het grondverhoogen. La construction

des chemnins de far douane lieu a de fréquents r-s,

het aanleggen der spoorwegen maakt vele aanaardingen, irondeeerhoogingen noodif'.
.emhleu er, V. a. [ ric.] Andermal spet
graan bezaaf[jen. --

Reinblavure, f. Liet ander-

maal bezaaide land; tweede bezavv-iing f.
Puihlayage. in. liet ophoogen niet aarde,
het aanaarden ; RE 1BLA.I). — Rem Mayer, v. a.
Aarde of grond aanvoeren, met aarde of ,ruin
aanvullen, vol viel-pen of dempen: R.. ure fossé,
eene gracl?.t dempen. — SE REMBLAYER, V. pr. Gedempt worden.
R emboité, e, ad). (en part. passé van remhailer): Os '-, weder "ingebrogt, gezet been n. --
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Reiiiboitednennt, in. Het weder-ineensluiten, weder-opsluiten of -ineenvoegen. — Remnboiter, v. a.
Weder ineen voegen of schuiven, weder inbrengen
of zetten: R- des tuyaux, pijpen weder ineen
schuiven: R- un os disloqué, een ontwricht been
weder zetten. (een vat) .
Renmbotager, V. a. [Tech.] Weder aanvullen
Rembourrage, m. [Tech.] .Het volstoppen
of opvullen. — Opvulsel n., de stof, waarmede
men opvult. — Bereiding f. der verschillend geverwde en vermengde wol. — R•einbonrré, e,
adj. (en part. passé van rembourrer): Siége Bien
r-, goed opgevulde of gestopte zitting f. — Corps
r-, opgevuld lijfje u. (om ligchaamsglebreken te ver
fig. et fam.) Siege, l%'latelas r- aver-bergn).—(
des novaux de pêche, steenharde zitting f., matras no.
— (Loc. prov.) z. BAT. — ( fig. et fain.) I1 a été
un peu r-, hij is wat ruw bejegend. — enibotirreineut, m. Het opvullen, stoppen; opvulling t'. -eutbourrer, v.a. Opvullen, volsloppen: R- one
Belle, on fauteuil, een' zadel, een' leuningstoel opvullen. — (fig. et pop.) I1 a biel rernbourré son
pourpoint (off' als V. pr. ii s'est Bien rembourré)
h2,1 heeft ter deeg geschranst, zijn lijf vol gestopt. —
(fig. et fain.) R- qn., iemand barsch, ruw bejégenen,
voor 't hoofd stoelen. — [Tech.] De vermengde
geverwde wol toebereiden. — SE REMBOURRER, v. pr.
Opgevuld worden. — ( fig. et pop.), z. boven. -ernbourroir,m. [Tech.] Stopper m., stophout fl.
embouarrure, f. [Tech.] Opvulsel n.:
stopwol f., paardehaar U. enz.
Rivemm,bouirsabte, adj. Terug te betalen, terug betaalbaar, aflosbaar: Rente r- dans dix ans, rente,
die in tien jaar afbetaald, afgelost moet zijn. —
Remnboursé, e, adj. (en part. passé van rembourser): Frais r-s, terugbetaalde kosten m. pl.
Rente r-e, afgelosterentef. — B ernbourseiiient,
n1. Wederbetaling, terugbetaling; aflossing; ver
Recevoir on r-, eene terugbetaling ont--goedinf.
vangen. R- dune rente, aflossing eener rente. Rdes dépenses, vergoeding, teruggave der kosten. —
Le r- est tout prêt, Ja! Ie r- tout prêt, het geld
ter betaling ligt klaar. -- Reniboniser, v. a.
Terugbetalen, teruggeven, afbetalen; aflossen; vergoeden: BL- one somme, eene som terugbetalen. Rone rente, one obligation, eene rente, eengin schuld
aflossen, afbetalen. — R- qn. de ses dépenses,-brief
de ses avances, iemand zijne onkosten. zijne voor
teruggeven, vergoeden. -- (fig. et fam.)-schoten
Krijgen, opsteken: R- on soufet, un coup de poing,
een' klap, een' vuistslag krijgen. R- des injures,
de mauvais compliments, beleedigingen, leelijke
komplimenten opsteken, opslikken. — SE REMBOURSER, V. pr. Zich zelven betalen: Se r- de ses avances sur la, sornine qu'on doit remettre b qn., zijne
voorschotten afhouden van de som, die men aan
iemand moet uitbetalen. — Terugbetaald, afgelost
worden. — Elkander betalen.
Remnbraser, v. a. Op nieuw ontsteken of doen
branden. (omarmen.
Rembrasser, v. a. Andermaal omhelzen of
em broeher, v. a. Weder aan het spit steken.
•eoibruitir, v. a. Bruiner, donkerder van
kleur maken: R- le fond d'un tableau, den grond
van eene schilderij verdonkeren. --- (fig.) Cette nouvelle a rembruni ses idées, deze tijding heeft zijne
denkbeelden eene sombere tint gegeven, heeft hem
somber, treurig gemaakt. — SE REMBRUNIR. v. pr.
Donkerder van kleur worden. — (fig.) Somber,
treurig worden. — I-let part. passé is ook adj.:
Couleurs rembrunis, donker geworden kleuren f. pl.
Teint rembruni, bruin geworden, gebruinde gelaatskleur f — (fig.) Air, Visage r-, somber, betrokken gelaat n. -- emambrunnisseuient, m.
Bru nheid, donkerheid f., toestand van het verdonkerde of donker gewordene. Le r- d'un tableau,
de donkerheid, donkere toon ni. eener schilderij.
Rembi eheonenot, m. [Véner.] Terugkeer m.
van 't lurt in zijn leger. — lemnbue her, v. a.
Het spoor volgen, waar het wild in 't hout gegaan
S. — SE REMBOCIER, v. pr. tVeder in 't hout,
in zijn leger gaan (van 't wild).
H emmméde, n1. Geneesmiddel, middel, rernédie f.
R- violent, doux, hevig, zachtwerkend middel n.
R.- universel, secret. algemeen, geheim geneesmiddel.
z. ook HERO'iQUE, SPECIFIQUE, e. a. bepalende woorden. -- L'exercise est on excellent r-, ligchaamsbeweging is een uitmuntend middel. --- (Loc. prov.)

11 y a r- á tout, fors (hormis) à la mort, tegen den
dood is geen kruid gewassen. Le r- est pine que le
real, z. P1RE. (iron.) C'est on r- a tous les maux,
't is een middel, dat goed noch kwaad kan. z. ook
mal (m.) R- de bonne femme, volks- remedie, oudwijvenmiddel n. Etre dans les r-s, Se mettre dans
les r-s, medicijnen gebruiken. Le grand r-, het
kwik (als geneesmiddel van venérische kwalen). —
in bijzonderen zin: Klisteer, lavement n. Prendre,
Administrer on r-, een klisteer gebruiken, toedienen. — (fig.) La connaissance de sol-même est
on r- contre l'orgueil, de zelfkennis is een middel,
behoedmiddel tegen den hoogmoed. — Le travail
est le r- de l'ennui, de arbeid is 't geneesmiddel
tegen (verdrijft) de verveling. -- (.hoc. prov.) C'est
on vrai r- d'amour, z. AMOUR. — Malheur qui est
sans r-, niet te verhelpen, te herstellen ongeluk n.
Le mal est fait, it n'y a point de r-, het kwaad
is gebeurd (de zaak ligt er toe), er is niets aan te
doen. — [Monn.] R- de lol, geoorloofd minder gehalte aan goud of zilver, hoeveelheid alliage of
onedel metaal, die men bij 't munten van goud en
zilver gebruiken mag boven 't (leen de wet bepaald
heeft. R- de poids, geoorloofd minder-gewipt n.
(Men zegt nu liever TOLERANCE.) — [Anc. jur.]
R-s de droit, regtsmiddelen n. pl. — Reniédiable,
adj. (van zaken) Verhelpbaar, te verhelpen. -Rem édier, v. n. Geneesmiddelen aanwenden;
verhelpen, teregt brengen, hulp of raad, verleenen,
raad schaffen, remediéren: Avec un bon régime,
on remédie a la plupart des incommodités, door
een' goeden leefregel verhelpt riven de meeste onpasselijkheden. — (fig.) R- à une (ante, eene fout
verhelpen. R- à des désordres, wanorden herstellen.
On peut encore y r-, daartoe kan men nog raad
schaffen, dat is nog te verhelpen. — [Mar.] R- à
des voies d'eau, lekken stoppen. — Weleer z. V. a.
guérir, genezen.
Re~diter, v. c!. Op nieuw overpeinzen.
Rerrneil, tn. [Chas.] Kwelwater n., dat des
winters niet bevriest en waarheen zich de snippen begeven.
.Rernéler, v. a. Op nieuw mengen; weder doorschudden (de kaarten). - SE REMELER, v. pr. Op
nieuw vermengd, doorgeschud worden. -- Weder
verwarren (van garen, enz.).
-f- Remembrance, f. Herinnering f. (souvenir).
--- t eme.nibrer (se), v. pr. Zich herinneren.
S. euiénioratif, ive, adj. Herinnerend: Signe r-, herinneringsteeken n. Les fêtes sont r-fives,
de feesten zijn herinneringen. — -t- Rernémoration, f. Herinnering f. — Reunennorer, V. a.
(verouderd, maar nog door J. J. Rousseau en enkele lateren gebruikt) Herinneren. — SE REMEMORER, V. pr. Zich herinneren.
Rerneneé, e, adj. (en part. passé van remener): Enfant r-, teruggebragt kind n. — R eineitee, f. [Constr.] Soort van achterboog m. (arrière-voussure) boven een deur- of vensterlicht. -Renlener, v. a. Terugbrengen, medebrengen, weder op de vorige plaats terugvoeren: Remenez eet
enfant h son logis, breng dit kind weder naar huis.
— Remenez ces merchandises oil vous les avez
chargées, voer die waren terug naar de plaats,
waar gij ze geladen hebt. - SE REMENER, v. pr.
Teruggebragt worden.
Remnereier, v. a. Danken, bedanken, dank zeg gen: R- Dieu de ses Dienfaits, God voor zijne wel daden danken. 11 ne men a pas seulement remercié, hij heeft mij daarvoor niet eens bedankt. —
(fam.) I1 peut tien r- Dieu que je ne me soes pas
trouvé là, hij mag God wel danken, Hij mag van
geluk spreken, dat ik daar niet bij was. — Danken, beleefdelijk weigeren of afslaan: II s'offrit pour
exercer eet emploi, mais on la rornercié, hij bood
zich aan ter vervulling van dat ambt, maar hij is
beleefd afgewezen. Je vous remercie de vos otfres,
ik bedank u voor uwe aanbiedingen. — (fam.) En
vous rerrmerciant, ik dank u wel, ik bedank er wel
voor. — Bedanken, afdanken, het ontslag geven.,
beleefdelijk ontslaan: Le roi vous remercie, i] na
plus besom de vos services, de koning bedankt,
ontslaat u, hij heeft uwe diensten niet meer noodig.
— sE IEMERCIER, v. pr. Elkander dank zegen.—
(fig.) 11 se remercie á tout propos de son propre
mérite, hij pronkt bij elke gelegenheid zint zijne
eigene verdienste. z. ook SE LOUER. — Het part:
passé is ook adj.: Plusieurs officiers de l'arinée
:
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ont été remerciés, vele officieren van 't leger zijn
afgedankt. — Remerciment, m. Dank m., dankzegging, dankbetuiging f.: Je vous en fais mes r-s
les plus sincères, ik betuig u daarvoor mijn' opregtsten dank.
Réuiére, m. [Jur.] Herkoop, terugkoop m.,
naasting I. (van een verkocht onroerend voorwerp).
Facuité de r-, regt van naasting, van wederinkoop. Vente à r-, avec faculté de r-, verkoop met
refit van herkoop. — Rémérer, v. a. Naasten,
terugkoopen.
Reenesurage, m. liet her- of overmeten; ,hermeting f. — Reunesurer, v. a. Hermeten, overmeten.
Remettage, m. [Tech.] Het weder-doorhalen
van de kettingdraden in de scheerlijsten.
Rennetteur, m. [Anc. corn.] Overmeter, overzender, r e m i t t é n t m.
Reinettre, v. a. Weder op zijne plaats, weder
in zin vorigen toestand brengen, leggen, zetten of
stellen: Remettez ce livre a sa place, leg, zet dit boek
weder op zijne plaats. R- l'épée dans le fourreau,
den degen weder in de scheede steken. Ils ont remis leurs chapeaux, Zij hebben hunne hoeden weder opgezet. — R- une armée sur pied, een leger
weder op de been brengen. R- qn. dans le bon chemin, iemand weder op den regten weg brengen.
R- qn. en possession, iemand weder in bezit stel
R- une chose en question, sur Ie tapir, eene-len.
zaak weder ter sprake, op het tapijt brengen. —
(fig.) Remettez -lui levant les yeux Ie péril ofi it
s'expose, houd hem nog eens het gevaar voor oogen,
waaraan hij zich blootstelt. — R- une chose en
usage, iets weer in gebruik brengen. — R- qn. en
appet.it, den eetlust bij iemand weder opwekken.
— On 1'a rernis dans toes ses droits, men heeft
hem in al zijne regten hersteld. Verzoenen,
weder eens maken: R- bien ensemble des personnes qui s'étaient brouillées, in onmin geraakte
personen weder met elkander verzoenen. — Weder
herstellen, genezen: L'usage des bains la remis
tout-a-fait, het gebruik der baden heeft hem geheel hersteld. — Weder gerust stellen, moed geven (rassurer): Ce que, vous lui avez dit, lui a
un peu rernis l'esprit, hetgeen gij hem gezegd hebt,
heeft hem weder een weinig gerust gesteld. Remettez -voos, ce n'est pas ainsi, stel u gerust, 't is
zoo niet. — Weder ter hand stellen, overgeven,
Overmaken, overleveren: Veuillez r- pour mof cette
somme a votre père ? gelief deze som voor mij aan
uwen vader ter hand te stellen. R- un fill entre les
mains de ses parents, eenen zoon weder in han
zijner ouders stellen. R- une lettre en propre-den
main, eenen brief eigenhandig overgeven. Remettez
1'incluse a son adresse, geef den ingeslotene aan
zijn adres over. — [Prat.] R- les pièces, de stukk en overgeven of overleggen. — Nederleggen (een
ambt of bediening): 11 a rends sa charge entre les
mains du prince, hi heeft zijn ambt in handen van
den vorst nedergelegd. Le ministry de la justice a
remis les scea ux, de minister van justitie heeft de
staalszegels afgegeven , zijn' post neergelegd. —
Uitstellen, verschuiven: Nous avons remis cette
promenade á on autre jour, è demain, wij hebben
deze wandeling tot op een' anderen dag , tot morgen uitgesteld. R- ses créanciers de mois en mois,
zijne schuldeischers van maand tot maand uitstel
II remet de jour en jour, hij verschuift-len.(abso)
van den erven dag tot Glen anderen. —Kwitschelden,
vergeven: Dieu seul a ie pouvoir de r- les péchés,
God alleen heeft de raagt de zonden kwijt te schel
Je lui remets de bon coeur les offenses qu'il-den.
ma faites, ik vergeef bean graag de beleedigingen,
die hij mij heelt aangedaan. (absol.) Remettez, et
it vous sera remis, vergeef, en u zal weder vergeven worden. — Overlaten, toevvertrouwen, óvergeven, Overdragen: Je vous remets le soin de cette
affaire, ik laat de zorg van vleze zaak aan u over.
Je le remets b In décision de votre maître, ik geef
het aan de beslissing van uwen meester over. —
R- qn., iemand herkennen, zich zijne gelaatstrek
te binnen brengen: Je ne le remis pas d'abord,-ken
ik herkende hein in 't eerst niet. (Sommige taalkenners keuren 'l woord in deze beteekenis af.)
[Chan€€] R- la chandelle, de kaars voor
de derde maal in (le talk doopen (vgl. PLONGER en
RETOUnNER). -- [Chir. j R- un os, een (ontwricht)
been weder inbrengen, zetten. — [Corgi.] Overma-
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ken (geld of wissels) , r e m i t t é r e n: Il a mille
francs a r- a Paris, hij heeft duizend francs naar
Parijs over te maken. — [Jur.] R- une partie,
eene partij voor remise, voor onbeslist verklaren
en eene andere beginnen. — [Tech.] De kettingdraden van 't zijdeweefsel door de scheerlijsten steken. Als v. n.: R- a la voile, weder onder
zei. gaan. R- à la loterie, weder in de loterij spelen. R- en vente, weder te koop stellen. — [Chas.]
La perdrix remet, de patrijs strijkt weêr neder.
^ . SE RE IETTRE, v. pr. Weder op zijne plaats,
in den vangen staat gebragt worden — Zich weder zetten; zich weder herstellen; zich weder begeven; overlaten, enz. Se r- a table , zich weder
aan tafel zetten. — Se r- en Belle, zich weder te
paard zetten; (fig.) zich in zijn doen herstellen, er
weder bovenop komen. —Il s'est remis dans les remèdes, hij is wederom begonnen snel geneesmiddelen
te gebruiken. I1 s'est remis au Tait, hij heeft de
melkkuur weder begonnen. — Se r- bien avec qn.,
zich weder met iemand verzoenen. — Avoir bien
de la peine à se r- d'une maladie, veel moeite heb
weder van eene ziekte te herstellen, weder op-ben
zijn verhaal te komen. — Se r- d'une perte, een
verlies weder te boven komen. Ella ne saurait se
r- de son affliction, zij kan haar leed niet vergeten, hare droefheid niet overwinnen. — Se r- au
travail, zich weder aan 't werk begeven. Se r- à
l'étude, zich weder aan de studie begeven. Its se
sont remis au jeu, zij zijn weder met spelen begonnen. — Je me remets entre les mains de la providence, ik geef m ij aan de goddelijke voorzienigheid
over. — S'en r- à la décision dune personne, iets
aan iemands beslissing overlaten. — Je ne puis me
r- son nom, ik kan mij zijnen naam niet herinneren, ik kan niet op zijnen naam komen. I1 commence á se r-, hij begint weder te herstellen. —
[Chas.] Perdrix qui se remet, patrijs m., die weder neérstr2jkt. — [Escr.] Zijne positie of stelling
hernemen, nadat men een' uitval gedaan heeft.
Remen bier, v. a. Op nieuw van huisraad
voorzien, weder stofféren of meubeléren.
Rémifere, adj. [H. n.] Met riem- of roeiriemachtige doelen voorzien.
Rémiges, adj. et subst. f. pl., z. onder PENNE.
Rériniseenee, f. Zwakke, flaauwe herinnering f., vernieuwing van een bijna uitgewisclzt aan
J'ai quelque r- de cette affaire, ik herin--denk:
ner mij die zaak nog flaauw. — Uit de herinnering geput, aan anderen ontleend, niet zelf gevonden denkbeeld n., eene gedachte, uitdrukking, enz.
die zich aan 't geheugen van een' schrijver voor
hij, onwillekeurig of opzettelijk, als-doetni
zijne eigene gebruikt, herinnering, r e m i n is cd n
e f.: Cet ouvrage est plein de r-s, dat werk is-ti
vol herinneringen, vol denkbeelden, plaatsen, beelden, enz., die ook in andere schriften voorkomen.
— Reminiseere , m. (pr. —cé-ré) [ Liturg.]
Tweede zondag in de vasten, gedenkzondag m.
Réinipédalien, ne, Rénipède, adj. [ I.n.]
Met riemvormige voeten, z. v. a. NECTOPODE.
Remis, e, adj. (en part. passé van remettre):
Livre r- a sa place,, weder op zijne plaats gezet
boek n. — Lettre r-e a son adresse, aan zijn adres
bezorgde brief m. — Personne tout u fait r-e, geheel hersteld persoon m. — Iniquités r-es, kwijtgescholden, vergeven ongeregtigheden f. pl. — [Chas.]
Perdrix r-e, neér.qestreken patrijs m. — [Jeu] La
partie est r-, of ellipt. R-, de partij is remise,
onbeslist, de voordeelen staan op 't einde van 't
spel gelijk, het spel is noch gewonnen, noch verloren; (fig. et lam.) wij moeten weder van voren af
aan beginnen, als of er niets gebeurd was.
Remise, m. Huurkoets f., huurrijtuig n. —
Huurkoetsier m. — 1 Chand.] Derde indompeling f.
der smeerkaarsen.
Remise, f. 4frai)c, afgifte. €overgave, overgeving, oeerhdndir ing, terhandstelling, uitlécering f.:
La r- d'un paquet, de afgifte, terh.andstellings van
een pakje. La r- d'un present, de overhandiging
van een geschenk. La r- des prisonniers, de uittevering der gevangenen. -_ [Prat.] La r- d'un gage,
d'un nantissentent, de uitlevering, teruggave van
een pand. La r- des pièces, de overlegging, indiefling der stukken. — [Coin.] Overmokinti. óverzending van wissels of geld; het overgemaakte papier
af geld, remise, ri,mésse; dekking f.: Il a fait
One r- de mille francs It Amsterdam, hij heeft
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duizend francs naar Amsterdam overgemaakt, geremitteerd. Vos r-s ont été encaissées, uwe remisen zijn binnengekomen, cpinkasseerd. it a fait
one grande r- d'argen i en felle ville, hij heeft Bene
groote veldverzending, eene aanzienlijke dekking in
geld naar die en die stad gedaan.—Bankiersloon n.
(change, recharge, escompte), korting f.; ontvangloon, kassiersloon n. , provisie f. La r- de l'argent
est forte a Londres, te Londen is het disconto van
gereed geld voor wissels hoog. Je prendcai vette
lettre moy ennant une r- de trois pour cent, ik zal
dien wissel nemen tegen een disconto van drie ten
honderd. -- Ce receveur a deux centimes par
franc de r-, die ontvanger heeft twee centimes van
den franc voor 't inkasséren. Uitstel n.,
verschuiving, vertraging, opschorting f. Je Ie ferai
sans r-, sans aueune r-, ik zal het zonder uitstel,
zonder de minste vertraging doen. 11 use toejours
de r-s, hij zoekt altijd alles uit te stellen, brengt altítd
uitstel in de zaak. Après Bien des r-s it ma pays,
na veel uitstellers, talmens heeft hij mij eindelij k
betaald. -- Kwijtschelding f., afslag rn., vermin ering, r e ni i ss i e f.: On lui a fait r- des intérêts,
men heeft hemde interesten kwijtgescholden, geschonken. Queue r- voulez-vous que je vous fasse?
hoeveel wilt gij, dat ik zal laten vallen? Je garderai les marchandises gátées moyennant la r- (le
rabais) de 0 pour cent, ik zal de bedorven waren
houden, zoo gij 10 percent laat vallen, tegen een
rabat, een' afslag of eene korting van 20 ten honderd. — R- (of Rémisslon de peine, kwijtschelding
van straf. — Korting f., dien de boekverkoopers elkander op den partikulieren prijs toestaan , r abd t m.: On fait di.x, quinze de r-, men geeft 10,
1v ten honderd rabat. — [Jeu] Boete, die in 't omberen en enkele andere kaartspelen door hem, die
het spel heeft aangevraagd, betaald wordt in geval
hij niet meer trekken dan ieder zijne tegenspelers
maakt; verloren spel n., r emi s e f. R- simple,
enkelvoudige remise, als een der tegenspelers l trekken en de andere 1 trek maakt. B,- royale, spel,
waarbij elf der drie spelers 3 trekken maakt. Rimp riale, spel, waarbij elk der beide tegenspelers
1 trekken en de omber slechts 1 trek nr.aakt.
Wagenhuis n., wagenschuur f., afdak n. voor rij
tuigen: Mettre one voiture dans la r-, sous la r-,
een rijtuig in 't wagenhuis, onder 't afdak zetten.
R- de carrosse, koetshuis n. Carrosse de r- (of
de louage), huurkoets f., z. v. a. REMISE (m.), z.
boven. --- [Mar.] R- de galères, loots, kap f. tot
het opleggen of bewaren der galeien. —(fig. et f am. )
I1 est sous la r-, On 1'a mis sous la r-, hij is op
stal gezet (van iemand, wien men zenen post oatnornen heeft). 11 est sous la r-, hij leeft in ambtsrust, hij heeft (wegens ouderdom, zwakheid, enz.)
alle zaken laten varen en leeft in rust. — [Chas.]
Rust f., plaats, waar de patrijs zich na de vlugt
nederzet: Tuer des perdrix is la r-, patrijzen in
de rust schieten Ce olien est excellent pour la r-,
die hond is zeer geschikt om de patrijzen uit de
rust te jagen. -- Kreupelbosch, struikgewas n., tot
schuilplaats voor hazen, patrizen, enz. in 't veld
geplant. — REMISES, f. pl. Voorste scheerlijsten f.pl.
van den lintwerkers-weefstoel. — R emiser, v. a.
In het koetshuis of de wagenschuur plaatsen: Rune voiture. (do//c bonen sta. pl.
e iisse, adj. [Phys., Mus.]: Sons r-s, zwakke,
f eEnissible, adj. Vergéfeljk , toe te geven:
C'est une faute r-, 't is een vergefelijke misslag.
---- Rém fission, f. Vergiffenis, vergeving f.: La
r- des pécliés, de vergeving der zenden. — Verstelijke genadeschenking, kwijtschelding f. van straf:
Obbtenir sa r-, genade krijgen. (Men zegt in dezen
zin liever grace.) Lettres de r-, genadebrieven m.
pl. — (bij uitbreiding) Verzachting, toegevendheid,
verschooning f.: IN'attendez aucune r- de lui, ver
heao Greene genade, verschooning. —-wachtvn

Lettres r-es, terugwizingsbrieven ni. pl. (waarbij
eerie regtszaak van 't hoogere geregtshof naar 't
lagere werd teruggezonden). (Pluur.rn remissoriaux.)
émitarse, adj. [H. n.] Met roeivormige voet-
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wortels (van insecten). — REMITARSES, m. p1.,
z. v. a. HYmiocoREEs,
R érnittent, e, adj. [Mid.] Nalatend, uitblij-

vend, afnemend, r e m i t t é r e n d: Fièvre r-e, nala tende, in hevigheid afnemende koorts f.
émmmlz, m. [gil. n.], z.v.a. mésange PENRULINE.
.. ninalUage, 1teuinaiHenieut,m. [Ecora.
Glom.] Het opvatten der gevallen steken., der ant-

brekende of losgegane nsazeo. —

Rernmailler,

v. a. De stelen, lflazefl opvatten; de ontbrekende
mazen weder aanvullen.
Reni naillotev , v. a. Weder bakeren , op
nieuw omzwachtelen (een kind) .
Remnianelher, v. a. Van een' nieuwen .steel,
een ander hecht voorzien (b. v. een' bezem , een
meslemmer).
emrieiner , v. a. Weder medenerven- , het
medegebragte weder terugvoeren (vaal personen en
dieren). R- eet enfant, votre olieval , neem dit
kind, uw paard webs° mede. ---- Nog eens met zich
nemen of nzedenemen. (mobiel maken.
Reniobiflser, v. a. Op nieuw beweegbaar,
e modeler, v. a. [Beaux arts] Op nieuw
boetséren; andermaal vormen of inri.gten.
- ,emola e of fl euionlade, f. [Cuis.J Pi koele of scherpe saus, gekruide saus t. ---[Vétér.]
.Soort van zalf tegen kneuzingen, hoornzalf f.
Rentolar, ni. [Any. mar.] Opzigter m. over
de riemen eener galei..
Remote, f. [Mar.] Draaikuil ni., draaikolk f.,
warrelstroom, maalstroom m.

R érnolilatif, ive, adj., R émoltient, e,
Rémmmollitif, ive . adj. [Mid.], nu EMOLLIENT.
. emmeonda e, in. Het herhaald zuiveren, pel
(.Tech.] Het afsnijden der einden van-len,z.
de kettingdraden bij de zijdewevers. --- Reniönder, v. a. T47eder zuiveren, reinigen, pellen, enz.
(vgl. MoMuNDEn). -- [Tech.] De einden der ketting
weefstoel afsnijden.

-draenop

-1- RemoBtable, adj. Wat weder ineengezet,

opgemaakt, hersteld kan, worden.

einonta oire, in. [Tech.] Nap- of schaal

papiermakers-werktuig n., schepschaal f. -vorn2i.g
esnont ge, m. [Cordonn.] Het eerschoenen,
het aanzetten van nieuwe schoenen aan laarzen; —
nieuw aangezette schoenen m. pl. -- 1-let verzolen.
-- [Ftorl.] Het herstellen, het wederopwinden van
een uurwerk. — [Mil., Arqueb.] Het ineenzetten,
het r e m o n t é r e n (van een geweer, van eene pistool). -- Het herstellen van een geweer, het maken
eener nieuwe geweerlade. -- Bois de r-, voorraad
pl. --- [Constr. nay.] Le r- d'un bill--stuken.
went, het op de helling, sleephelling halen van een
schip. —

Remontant, e, adj. Opvarend, door-

gaans den stroom of de rivier opvarend: Bateaux
r-s, opvarende schuiten f. pl.
R emonte, f. [Mil.) tiet voorzien der ruiterij
met nieuwe paarden, voltalligmaking, aanvulling,
nieuwe uitrusting, re in o n te f.: On a acheté mille
chevaux pour la r- de la cavalerie, men heeft
duizend nieuwe paarden voor de kavallerie gekocht.
---Des chevaux de r-, remonte- of aanvucllingspaarden n. pl. -- Aankoop m. der remonte-paarden,
r e in o net e : Officier chargé de la r-, officier met
den aankoop der remonte-paarden belast. Aller en
(of ih la) r-, op remonste uitgaan.
R emonter, v. n. Weder rijzen, op nieuw opklimmen, andermaal opstijgen, opgaan of opvaren;
terugkeeren of gaan: .Et- a cheval, weder te paard
stijgen. R- vers In source d'un ileuve, naar den
oorsprong of de bron eener rivier opvaren. Votre
fibre descendit et remonta d'abord, uw broeder
kwam of, en ging terstond weder naar boven. R- a
Gest on hone ►ne sans r-, 't is een snensch zonder sa clhamljre, weder naar zijne kamer gaan. Jesus
genade, een onverbiddelijk i rensch. -- [i^1éd. j Af Christ remonta au eiel, J. Ch. voer weder ten
lating, afneming, vermindering f.: 11 v a de la r- hemel. — (fig,) R- sur la tróne, den troon weder
dans la févre, de koorts is minder, de koorts laat beklimmen, de koninklijke waardigheid terugbekoaf. --- R- da pools, uitblijvinq van den polsslag. — men. -- (Loc. prov.) B- sur sa bite, z. BETE. —.
[Phys.] Afn,emin.g. vermindering f. in sterkte, in Ook van zaken gezegd: Le t►aroniètre remonte, de
barometer rijst weder. La riviére reniontera vers
kracht. — SANS nisusslox, loc. ado. Zonder ver
onafgebroken; --- ook: zonder genade of-pozing, sa source avant que vela arrive , eer keert (of
barmhartigheid. --- R émissionnaire, m. [Jur.] vloeit) de rivier naar hare bron terug, eer dat zal
Rij, die een' genadebrief had verkregen, begenadig - gebeuren. — (fig.) R- dans Ie passé, in 't verte
opklimmen. - Cette maison remonte jusqu'h-den
de m. -- Ilémissorial, e, adj. [Ana. prat.]:
-
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telle personne, jusqu'i tel temps, dat huis klimt
op (wijst zijne voorvaderen aan) tot op dien persoon, tot op dien tijd. - Le soleil remonte, de
zon komt weder hooger, de dagen lengen. --- La
rente remonte, de rente, de koers der rente, de
prijs van 't kapitaal rijst weder. Les actions r•emontent, de actiën of aandeelen rijzen weder, gaan
weér in de hoogte. — ( fig. et tam.) Ses actions' remontent, zijne zaken staan weer beter, hij krijgt
weer krediet, invloed, fortuin, zijne actiën rijzen.
— (fig.) Opklimmen, verder teruggaan: Pour entendre cette histoire, it faut r- plus haut, om die
geschiedenis te begrijpen, moeten wij verder teruggaan, de zaken van hooger op halen. — (bij overdrijving) R- au déluge, an delá du déluge, a Ia
creation, z. DELUGE. — ( fig.) R- à In source, a
I'origine, á la cause, au principe, tot de bron, den
oorsprong , de oorzaak , het beginsel opklimmen,
eene zaak in haren oorsprong, in haar beginsel
beschouwen. — [J ur. anc.] Les propres ne remontent point, het eigenlijk vermogen gaat niet op
de verwanten in opgaande linie over. — [ Méd.]
La goutte remonte, de jicht treedt terug, slaat
naar binnen. - t Fauc j Opstijgen, opvliegen. —
[Mar.] R- sui' nier, weder naar zee gaan. — Rau vent, in den wind opwerken, laveren. RR- contre
mousson, in de mousson opwerken, een' ophaaltogt
doen.
aES1O vTER , v. a. Weder opwaarts
gaan, weder beklimmen , bestijgen, opvaren, enz.
R- la montagne, 1'escalier, den berg weder beklimmen, den trap weder opgaan. R- avec la marée,
met den vloed opdrijven. R- une rivière, eene rivier opdrijven, weder opvaren , opwerken; ook:
langs den oever eener rivier opwaarts wandelen,
gaan of rijden. R- le courant, tegen den stroom
opwerken. — Ilooger maken; omhoog werken: Run fnur, eenen muur optrekken. R- une cloche,
eene klok ophipschen. — ( fig.) R- la tête a qn., iemand weder tot rede, tot verstand brengen. I1 lui
a remonté le courage, hij heeft zijnen moed weder
aangewakkerd. -- Weder in orde brengen, herstel
weder voorzien, weder voltallig maken; weder-len;
ineen zetten, rem o n í é r e n: R- des bottel, laarzen
verschoenen, verzolen, verschaften. R- un fusil,
een geweer eene nieuwe lade geven; ook een (uit
weder ineen zetten. — .R- Ie-engom)hr
gouvernail , het roer weder aanhangen. R- un
ma,gasin de marchandises, een warenmagazijn weder voorzien. R- ene ferme, eene pachthoeve met
nieuw vee en gereedschappen voorzien. R- une
compagnie de cavalerie, eene compagnie ruiterij
weder van cie ontbrekende paarden voorzien, haar
remontéren. R- un cavalier, Benen ruiter een nieuw
paard reven. R- un clavecin , een klavier met
nieuwe snaren voorzien, nieuw besnaren, stellen.
R- no bois de lit, no cabinet, een ledekant, een
kabinet weer' in elkander zetten. R- une horloge,
een uurwerk weder opwinden. — [Fauc.] R- l'oiseau, den valk van eenen heuvel laten opstijgen;
ook: den valk westen. vet maken. — Sc RE310iNTER,
V. pr. Weder opgewonden, opgeheschen, hooger' ge
maakt, ineengezet, van 't noodige voorzien warden of kunnen worden. — Zich een nieuw paard
aanschaffen. -- Zich van al het noodige voorzien.
-- Elkander van 't noodige voorzien. -_ (fig.) Pen
à pee it se remonta, allengs kwam hij weder in
orde, kreeg hij weder kracht, moed. — Het part.
passé is ook adj.: Montagne remontée, andermaal
bestegen berg m. — La population est r -e an chifre
de I'année 18O2, de bevolking is weder gesteven,
vermeerderd tot het cijfer van 't jaar 180,. -- Hor
-e, weder opgewonden klok f. -- Goutte r-e,-loger
ingeslagen, naar binnen getreden jicht f. — Fancon r-, gemeste, vet gemaakte valk in.
,eo'ontolr, m. f FIorl.] Vierkante stift f., die,
met behulp van een' sleutel, dient ova een uurwerk
op te winden. — Ve; r f., die het uurwerk doet
gaan, terwijl het opgewonden wordt. - Raderwer k n., bestemd om een' geljkmatigen gang aan
een uurwerk te reven.
Retnontranee, f. Tegenhetoor, betoog, ver
n. (inz. om een onrer;t, eene berispelijke daad,-tog
enz. in 't licht te stellen), tegenavloerstelling, remonstránti-e, reinonstrálie f.: uncut
point d'égards a nos r-s, hij sloeg neen acht op
onze vertoogen, op onze bedenkingen. — Verrnaning, waarschuwing f., raad m.: R- paternelle,
vaderlijke vermaning. Sévére r-, strenge veranaf-

,
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hing, waarschuwing f. -- Itentontro,nts, m.pl..
[ H. rel.] Remonstranten m. pl., leden van een
ne derlandsch gereformeerd kerkgenootschap, zoo gehee ten naar de r e m o n s t r á n t i e of het in 5 hoo fdpunten vervatte vertoog, dat hunne eerste leeraren
in 1610 bij de Staten van (holland indienden, door
hunne tegenpartij (de gomaristen,contra-remonstranten) ook arminianen ge/weten. — Reoiontrer,
V. a. Op nieuw bonen, nog, eens leeren of vóórdoen: (jam.) Remontrez -lui h faire cola, doe hem
dat nog eens voor. — Betoogen, aantoonen; voor
oogen houden., voorstellen; vermanen , waarschuwen. R- Ie tort qu'on soulfre, le droit qu'on a,
het onregt, dat men lijdt, het rept, dat men heeft,
aantoonen. R- sa faute à qn., iemand zijne fout
onder 't oog brengen. — R- qn., iemand vertoogen,
vermaningen doen, iemand vermanen, waarschuwen. — (Prov.), z.

cUPE. — [Véner.] Het spoor

van 't voorbijgetrokken wild aangeven. -- SE REMONTRER, V. pr. Zich weder vertoonen. — tiet

part. passé is ook adj.:

getoonde gevaren n. pl.

Dangers remontrés, aan -

Remorntaure, f. [Cost.]

Schouderstuk n. aan

vrouwenkleederen.

érnora, m., Réinore, f. H. n.], Z. ÉGHENE.
— REMORA, m. Hindernis f., beletsel, oponthoud,
struikelblok n. — eatoraratri , m. [Bot.],
z. V. a. ARETE-BOEUF.
esnordre, v. a. Weder beten: Le chien la
P

remordu, de hond heeft hem weder gebeten. (fig.)
Sa conscience Ie remord à toes moments, zijn
geweten knaagt hem ieder oogenblik. — RE.MORDRE,
V. n.: R- á l'hamecon, weer aan den angel bijten;
(fig.) zich weder laten verschalken. — (fig. et fain.)
Op nieuw aanvallen: Ce dogue a é té si mallraité
qu'il na pas voulu r-, die dog is zoo gehavend geworden, dat hij niet andermaal wilde aanpakken.
— II ne vent plus r-. I1 a Pico de la peine i y r-,
hij wil er niet meer aan, 't valt hem zuur daar
weer aan te moeten. — Reu Lords, in. Gewetens—

-

wroeging , wroeging , knaging f.: Les méchants
ta bent a étoufter les r-, de boozen zoeken de wroe-

gingen van hun geweten te versmoren. — e.niorelii, e, adj. (en part. passé van remordre): Animal
r-, andermaal gebeten dier n.
Réwore, f. [fR. n.], z. REMORA.
.Reiaiorqu a ge , m.. [Mar., Nay.] feet slepen:
Le r- h vapeur, liet stoomslepen. — Heinorque, t.
Het slepen , op- , afslepen , het boegséren of op
sleeptouw nemen: Conduire no batiment a la r-,
een schip slepen, op sleeptouw hebben. Se mettre
à la r-, zich laten slepen. — Sleep- of boegseertouw n., sleeptros in.: Donner, Prendre la r-, een'
sleeptros geven, nemen. — (fig.) II s'est mis b la
r- de ce chef de parti, hij loopt aan den leiband

— Rernorquer, v.

a. Sle-

(`-t), loc. adv. (latin) (pr.

-.-Lice)

van dit part jhoo f d.

pen, boegséren, op sleeptouw hebben: Un baiiment
a vapeur remorqua notre navire, een sloornvaartuig sleepte ons schip. -- Ancre la r-, werpanker n.
— RentorgLaenir, m. Sleper m., sleepvaartuig n.
R- a vapeur, sioonusleper m., sleepstoomboot f. —
Bevaarder van een' sleper. — [Chem. de ter] Sleepst o omwagen, trekker, locomotief, renor
k e r m. (vgl. 1000MOTIF). — Somtijds ook als adj.
gebézlgd: hateau r-, sleepboot f.. sleepvaartuig n.
Réniotifolié, e, adj. [Bot.] Alet ver uiteen staande bladeren.
Remotion, f. [Didact.] Verwijdering f.— [Méd.]
Opruiming, vert.u)ijderin.g f. der ziekte- oorzaken.

5 ,enbotis

(fam.) Ter zijde: Mettre qc. a r-, iets ter zijde leggen.
:eaioiieher, v. a. Op nieuw snuiten (b. v.
de kaars). -- (pop.) Terugsmijten. — SE REMOUCHEH, v. pr. Zich nog eens den neus snuiten. —
(pop.) Elkander terugsinijtenn. (malen.

Rhme,oudre, v. a. liermalen, overmalen; fijner

,enioulller, v. a. T4leder nat maken, bevoch.tigen. — REMOUILLER, v. n. [Mar.] liet anker weder laten vallen, ?,neder voor (of ten) anker komen. -- e.imouillure, f [Haul.] Het aanzetten van versch, zuurdeeg.

Remoiilnde, f., z. REMOLAI)E.
.eanoii a n, m. (Teals ) Gruttenzemelen f. pl.
einoiilat, m., Z. V. a. REMOLAE1.
R;linoulennr, m. Schaarsljper (gagne-petit).
eiuousiu, M. [Arie. man.] Ster, kol f.
eiuouur°rr, v. n. Ten tweeden male sterven (na

herrezen te zijn).
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Rentotis, m. [Mar.] Zog, kielwater n., opbor- de joie, een vreugdevol hart n. — La loterie est
reling f. achter 't zeilend schip (bonache); — neer f., r-e, Tons les lots sont r-s, de loterij is voltallig,
door stroommg tegen banken, klippen, enz. veroor- vol, gesloten, al de loten zijn geplaatst. — Place
zaakte draaikolk in.; — opstuwing f. van een stroo- r-e, vervulde, weder bezette plaats of bediening f.
mend water (door een o/ ander beletsel) .
Place r-e par un homme actif, door een' werk
Rernpaillage, m. diet vernieuwen der stoelDevoir fidèlement-zamnbekldpost.—
matten; stoelmatterswerk n. — Remnpailier, r-, trouw vervulde, betrachte pligt m. — Temps
V. a. Op nieuw matten; ook wel: op nieuw met
bien r-, wel bestede tijd m. — Homme r- de lui
stroo omwinden, oorvlechten of opvullen. —Ren' met zich zelven ingenomen man. — Sujet-me,
pailleur, m., -ease, f. Stoelmatter m., -mat- bien r-, goed behandeld onderwerp n. — [Bias.]
ster f., hersteller m., herstelster f. van stoehnatten. Pièce r-e, gevuld stuk, stuk, welks ruimte niet eene
Remnpaquement, m. [Pêche] Liet haringpak- andere kleur dan die van, 't veld is aangevuld. —
ken. — Reinpaquer, v. a.: R- les harengs, de REMPLI, M. [Coutur.] Opnaaisel n., opslag rn. —
haring in tonnen pakken, verpakken.
Reinplier, v. a. [Coutur.] Opnaaijen, inleggen,
Remnpaqueter, v. a. Weder inpakken: I1 inslaan.
commence a r- ses marchandises, hij begint zijne
Rernplir, v. a Weder vullen; aanvullen; vul
waren weder in te pakken.
voltallig maken, volmaken. R- on-len(mpir),
Remparement, in. [Anc. fort.] Omwalling f.; tonneau, een geledigd vat weder vullen; een (niet
wal m. — Hemparer, v. a. [Anc. fort.] Om- vol) vat aanvullen, volgieten; een vat vullen. Rwallen, verschansen, versterken; — ommetselen; — sa cave de vin, ses coifres dor, zijnen kelder met
(fig.) beschutten. — SE REMPARER, V. pr. Zich ver- wijn, zijne koffers met goud vullen. R- un fossé,
schansen: Se r- avec des chariots, zich achter wa- eene gracht vullen, dempen. — (tam.) R- son ventre,
gens verschansen. — SE REMPARER, v. pr. Zich we- zijnen buik vullen. R- le nombre d'une compagnie,
der meester maken: L'ennerni avail surpris la een gezelschap voltallig maken. — R- one quittance,
ville, mais nos troupes s'en reniparèrent bientót, eene kwitantie invullen. R- un blanc-seing, een in
de vijand had de stad overrompeld, maar onze troe- blanco geteekend stale invullen. R- des bouts rimés,
pen maakten zich welhaast weder daarvan meester. eindrjmen aanvullen, tot vo!ledige versregels maken.
Rempart, m. [Fort.] Thal, vestingwal in. R- — (fig.) Vervullen, bekleeden, waarnemen: Etre
intérieur, exterieur, binnenwal, buitenwal in. R- très-digne de la place, de lafonction qu'on remplit,
revêtu, revêtu de pierre, bemuurde wal, wal met de plaats, de bediening, die men bekleedt, ten volle
steenen be/deeding. — Coureuse de r-, straathoer f. waardig zijn. Voilà une belle place à r-, daar is
— (fig.) At wat tot verdediging dient, verdediging f., een schoone post te vergeven, te bezetten. 11 remvoormuur m., bolwerk n_, borstwering f., schild n. plit mal sa place, hij vervult zijn' post slecht, hij
enz. Cette place est le r- de tante la province, die kwijt zich slecht van zijne ambtsplir;ten. — (fig. en
vesting is de voormuur, de borstwering der gansche bij overdrijving) Les étrangers remplissent la ville,
provincie. La bonte est le r- de I'honneur d'une de stad is vol vreemdelingen. R- lair de ses cris,
femme, de schaamte is het schild, het bolwerk van de lucht met zijne kreten vervullen. -- R- les specde eer eener vrouw. — [Arqueb.] R- de bassinet, tateurs d'admiration, de aanschouwers met bewonoog n. van de pan. R- de bacterie, voorborst f. van dering vervullen. La pensée de la mort remplit
een geweerslot.
son esprit, de gedachte aan den dood houdt zijn'
-I- Remplasable, adj. Vervangbaar. —Rem- geheelen geest bezig. Une passion qui rensplit le
plaç ant, m. Plaatsvervanger, plaatsbekleeder, inz, coeur, een hartstogt, die het hart geheel inneemt,
bij de krjgsdienst, re m p l a c a n t; Acheter, Four- waarvan het hart vol is. — La médisance remplit
air un r-, een plaatsvervanger koopen, léveren. — toes les lieux de désordre, de kwaadsprekendheid
Rernplaeé, e, adj. (en part. passé van rempla- zaait overal wanorde. — f fig.) Vullen, aanvullen,
eer): Fonctionnaire r- par son fels, door zijnen bézig houden, besteden, gebruiken : La lecture
zoon vervangen, opgevolgd ambtenaar m. Dent remplit one 1partie de neon temps, het lezen vult
r-e par une autre, tand m., voor welken een an- een gedeelte van mijnen tijd. R- bien son temps,
dere in de plaats gezet is.— Reniplaeemnent,m. zijnen tijd wel besteden. — (fig.) Vervullen, vol
.let in de plaats stellen, het vervangen; vervangestand doen, naleven, nakomen. R- un-breng,
ging: R- de vieux meubles, vervanging van oud devoir, een' pligt vervullen. R- ses promesses, ses
huisraad (door ander of nieuw huisraad) .— [Mil.] engagements, zijne beloften, zijne verbindtenissen
Plaatsvervanging, r e m p l a e é r i n g n. Le r- d' un gestand doen, nakomen, houden. R- une mission,
conscrit , de plaatsvervanging van een' loteling. une tache, eene zending, eene taak volbrengen,
Bureau de r-, kantoor n. van plaatsvervanging. — zich van eene zending, taak kwijten. — Vervullen,
[Mar.] Pièces de r-, voorraadstukken, waarlooze volkomen bevredigen: Le eiel a rempli tons nies
stukken n. pl. — [ Fin.] liet wederbeleggen of uit désirs, de hemel heeft al mijne begeerten volkomen
-zetnvagld, bevredigd. — Cet ouvrage rensplit prfaitennent
fondsen; belegging f.
Rernplacer, v. a. Vervangen, in de plaats tre- l'idée, l'attente que j'en avais concue, dat everk
den, r e '►n p l a c é r e n: R- qn. dans son ernploi, bevredigt geheel en al het denkbeeld, voldoet vol
iemand in zijn ambt vervangen, opvolgen. R- qn.
aan de verwachting, die ik mij er van ge--komen
pendant son absence, iemands plaats gedurende vormd had. — Cet homme a rempli son sort, sa,
zijne afwezigheid vervullen, waarnemen. — R- un destinée, die man heeft zijn lot, zijne bestemming
domestique , een' anderen bediende nemen. I1 est vervuld, heeft datgene gedaan, ondergaan, waartoe
difficile de r- ce ministre, 't is moeijelijk voor dien hij bestemd scheen. — [Coutur.] R- on dessin, eene
minister een' waardigen opvolger te vinden. — [Mil.] teekening volnaaijen, volstukken. -- R- de la denSe faire r-, een' plaatsvervanger stellen, zich doen telie, kant digten, verstellen. — [Prat.] R- qn. de
rempiacéren. N'ayant pu se faire r-, it s'est fait ses frail, iemand zijne onkosten vergoeden. R- one
r-, daar hij zich niet kon laten afdanken, heeft hij veuve de son douaire, aan eene weduwe het bedrag
een' plaatsvervanger gesteld. -- [Fin.] Geld of van haren lij ftogt geheel uitbetalen. — [Trictrac]
fondsen weder beleggen, uitzetten of plaatsen. — Eene brug maken. — Als v. n. (pop.) Ce niets
SE REMPLACER, v. pr. Vervangen of in de plaats
remplit beaucoup, ne remplit pas asset, die spijs
gesteld worden. — [Corn.] Zicht weder van nieuwe vult, voedt goed, voedt niet genoeg. — [Mar.] Le
waren, van nieuwen voorraad (ter vervanging van canot remplit (of se remplit), de boot loopt vol,
't verkochte) voorzien. — Elkander vervangen of schept water. — SE REMPLIR, v. pr. Gevuld, ver
aflossen, beurtelings elkanders plaats innemen.
worden, vol worden: Le réservoir s'est rempli-vuld
Remplage, m. Het aanvullen; aanvulling, op- d'eau, de vergaárbak is vol water geworden. La
vulling: Le r- doft être fait de vin de mê+ne qua- salle s'est rempiie en on moment, de zaal was in
lité, de aanvulling moet met wijn van dezelfde hoe- een oogenblik vol volk. — Se r- d'espérances vaines,
danigheid geschieden. Vin de r-, wijn m. tot aan zich met ijdele hoop voeden. — (pop.) Se r- de
Vulling f., vulsleen, breuk--vuling.—[Costr] viandes, Se r- le ventre, Se r-, zich zat eten, zich
steen m.: Faire un r-, met breuksteen vullen. Mur met spijzen volstoppen. Se r- cle vin, zich vol drinken.
de r-, met breuksteen gebouwde muur m. -- VulRem.mmplissage, m. Hel vullen, aanvullen, z.
hout n., alle hout, (lat alleen ter vulling van ledige v. a. REMPLAGE als bouwterm of wanneer het
ruimten wordt aangebragt.
wijn en z. betreft. — [Coutur.] Het volnaaijen, vol
Renpico, e, adj. (en part. passé van remplir):
een doek, eene teekening); het digten,-sliken(va
Bouteille r-e, volle, gevulde flesch f. -- Ville r-e stoppen of verstellen van kant. --- (lig.) Vulwerk n.,
d'étrangers, stad f. vol vreemdelingen. Un coeur r- al wat er in een werk nutteloos, vreemd aan het

REMPLISSETJSE
onderwerp voorkomt, overtolligheden 1. pl., stopwoorden n. pl.: Les trois quarts le ce livre ne
sent que du r-, drie vierden von dat boek zijn
overtollig, zijn vuiwerk. — Quand un orateur a
fait son plan, il s'occupe du 1'-, als een redenaar
zijn plan gemaakt heeft, houdt hij zich met de uitwerking bézig. — [Mar.] Vulling/wat, stopliout a.
Couples de r-, vullingspanten 1. p1. Le r- entre
les jottereaux, het kamliout. --- [Mus.] Parties de
r-, middenpartijen (tusselien bas en discani). [Peint.] Figures de r-, aanvullinqs- figuren, bijfiguren. — Remplissense, t. Kanlstopsteî', aanvuister f. met stikwerk.
1emploi, In. [Prat.] /4Tederbelegging 1. (van
fondsen).
Ltemployer, V. a. Op nieuw gebruiken.
Rempluwer, v. a. Op nieuw van pennen, van
vederen voorzien; andermaal bepennen (een klavier).
- SE REMPLUMER, V. pr. Nieuwe veren krijgen.
— (fig. et lam.) Zijne zaken herstellen, er weder
bovenop komen. — Weer in 't vleesch komen (na
eene ziekte) .
Itempoeher, V. 0. Weder in den zak steken.
Renipoisotrnement,m. Tweede vergiftiging f.
- Rernpoisonner, V. 0. Op nieuw vergiftigen.
Rempoissoiinevnent , M. Weder bezetting
van eenen vijver fleet visch. — Pootvisch m. (voor
een' uitgevischten vijver). -- Rernpoissonner,
V. a.: 11- un étang, eenen vijver weder met visch
bezetten, bepoten.
Remporter, V. a. Weder wegdragen, weder
medenemen: K- an livre, een boek weder medenemen. - Uit eene plaats wegdragen: On le remporta
tout percé de coups, men droeg hem van wonden
doorboord weg. — Wegdragen, behalen, verkrijgen,
winnen: R- le prix, un grand avantage, Ia vietoire, den prijs, een groot voordeel, de overwinning behalen. Z. ook PALME. - SE REMPORTEII, V.
pr. Behaald worden. — Liet part. passé is ook
adj.: Prix i'emportd, behaalde prijs m. - Rem
porteur, im (fam.) Prjsbehaler m.
Renipotae, m. [Hart.] liet verpotten, het
verplaatsen in een' anderen pot. — Renipoter,
V. C. Verpotten, in een anderen pot zetten; —
weder in een' pot zetten. — Het part. passé w ook
adj.: Plante rempotëe, verpotte plant, weder in
een' pot gezette plant f.
Remprisonuement, m. Herhaalde gevangenzetting t. — Remprïsoniier, V. a. Weder
gevangen zetten.
Reniprunter, V. a. Weder ontleenen.,
Rem t , En. [Gout.] s;. v. a. R EMISE, DELAL.
Reninable, adj. Beweegbaar. -( (fig.) Voor
vermurwiny vatbaar. - Remnage, in. liet verplaatsen, omschudden, omroeren, omzetten, omwerken enz. (inz. van koren en wijn); verschieting;
e$verstorting 1. Le r- da bid , het verschieten of
omzetten van 't koren. Le r- do yin, het omroeren
des wijns; ook: het overgieten, Overtappen des
wijns. (Van de verplaatsing der aarde en der
lîgchaamsvochten zegt men remuement.) - [Jar.]
z. V. a. MUTATION. - [ Anc. admin.] Congé, Billet
der-, vervoerverlof, vervoerbiljet a. (voor wijn). Rernniuit, e, adj. Bewigeljk, onrustig, woelziek,
woelig: Enfant r-, woelig, onrustig kind n. — (lig
Esprit r-, woelgeest rn. - fleniiié, e, adj. (en
part. passé van reamer) BId r-, omgezet, verschoten
koren a. Vin r-, omgeroerde, Overgegoten wijn m.
— (fig. et pop.) Cousin r- (issu) de germain, volleneefskind a., volle achterneefm. — Renine-rné
iiage, m. (fam.) Drukte, beslommering door 't
verplaatsen Of overbrengen van meubelen en andere
dingen, verhuisdrukte , schoonmaakdrukte 1. (fig.) Onrust, drukte, verwarring, wanorde 1. (in
de huisgezinnen, in de steden, in de staten door
plotselinge veranderingen). — Woelziek kind a.;
onrustig mensch, woelgeest ni. (Plur. Des rernue
Ménage.) - Reniuement of Rernûment, in.
Verplaatsing, verwerking I., het vervoeren, verplaatsen (Vgl. REMuAGE). Le r- des liurneurs, de
beweging, verplaatsing der vochten. Le r- des terres,
het omwerken, omgraven, verwerken der aarde,
het vervoeren, aanvoeren van grond. - (fig.) Drukte,
verwarring. opschudding t. (van een huishouden,
gemeente, provincie, staat): Son arrivie a causd
beaucoup do r-, zijne aankomst heeft veel drukte,
opschudding veroorzaakt. — [Jur.], Z. V. a. MUTATION. — Rernue-qneue of Rerniiee.u, in.
--

-
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[H. a.] (pop.) Kwikstaart in. ( l ) ergeronnette)

(Plur. Des rernue-queue, Des remue-cu.)
Remuer, V. a. Bewegen, verplaatsen; omgraven,

omspitten, omwerken, opgraven; omschudden, omroeren; verschieten: R- une chaise de sa place,
eenen stoel van zijne plaats bewegen. fis omit Pu
r- cette pierre, zij hebben dezen steen niet kunnen
verroeren. - fi- la terre, de aarde omgraven, omspitten, - van de eene naar de andere plaats brengen. R- lu PIP, koren verschieten. R- le via, den
wijn omroeren, omschudden, — overgieten, overtappen. — (Loc. prov.) Ne r- ni pied al patte,
geen lid, geen yin verroeren. j R- Ja vaisselle de
qn. , iemands huisraad in beslag laten nemen.
t B- les pouces a un enfant, een kind voor de
billen geven. - t R- son camp, zijn kamp of legerplaats opbreken, verplaatsen; ook: andere aanvoerders verkiezen. - t R- on compte, eene rekening op een ander blad, of in een nieuw boek
overdragen. PL- on enfant, een kind verschoonenen
weder opbakeren. - (fig. et fam.) R- ciel et terre,
Z. CIEL. Ce ii'est pas one chose ii r- en ce tempsci, dat is geene zaak, die men in dezen lijd moet
aanvoeren. - (fig.) Z. CENDRE, OIIDUIIE, PELLE. —
R- beaucoup d'argent, groote geldzaken doen. (Prov.) Plus on remue l'ordure, plus nIle pue, hoe
meer men den deck roert, hoe meer hij stinkt. (fig.) Aandoen, roeren, treffen, gaande maken: Ces
paroles touchantes remudrent les juges, l'audhtoire,
die aandoenlijke woorden tro/fen, roerden de regters,
de toehoorders. 11 ne faut pas r- ses passions, men
moet zijne driften niet gaande maken. - R- les
masses, de mnassaas, volksmenigten gaande maken,
in beweging, in opstand brengen. — BEMUER, V. ii.
Zi:h bewegen, zich verroeren: Ne remuez pas de
là, blijf waar ge zijt, verroer u niet. - Elle a
sen ti son enfant r-, zij heeft de beweging van haar
kind gevoeld. — ( fi g. et faut.) Si vous remuez,
vous êtes pe rdu, zoo gij u roert, zijt gij verloren.
.-. in beweging, in opstand brengen, oproer'stoken:
C'est on beau prétexte a ceux qui veulent r, dat
is een schoon voorwendsel voor degenen, die het
volk in opstand willen brengen. - SE REMUER, v.pr.
Zich bewegen, in beweging komen: Je suis 51 las,
que je ne pols me r-, ik ben zoo moede, dat ik mij
niet bewegen kan. - Tout se remue, alles is, komt
in beweging, in rep en roer, in opstand. - Se rbeaucoup pour one affaire, zich veel moeite voor
eene zaak geven. Remuez-vous on pen, steek de
handen wat nit de mouw; kom, help een handje.
-- Faire que les puissances se remuent (Faire r
les puissances), de rnagthebbers in beweging brengen, lien nopen zich de zaak aan te trekken. Omgewerkt worden: Le blé se reniue a Ia pelle,
het koren wordt met de schop omgezet, verschoten.
— L'argent so rernue, er wordt veel geld omgezet,
er is veel ge/ri in omloop. - Elkander gaande maken.
- Remneur, in. I(orenverschieter. - ['Voelgeest,
onruststoker in. - Rernuense, t. Baker, inz.
helpsler eener min in aanzienlijke huizen..
t Remule, in Duffe, muffereukm. (RELENT).
Ré n,unmrateur, m. •trîee, t. Vergelder,
belooner in ., vergeidster, beloonster f. II existe on
éternel r-, er leeft een eeuwige Vergelder. La
conscience est la r-trice des bonnes actions. 't geweten is de beloonstes der goede daden. — Ook als
adj.: Le Dien 1 - et vengeur, de vergelderde en
wrekende God. - Rémnnératif, -ive, adj. Tot
vergelding of belooning dienend; vergeldend, beloonend. - Rérnunération , t. Vergelding,
belooning f., loon a. Il attend de Dien Ia r- de
ses booties oeuvres, hij verwacht van Gort het loon
zijner goede werken. — Rémunératoire, adj.
[Jur.] Tot vergelding of beloonin g strekkend: Legs
r-, legaat a. als belooning. - Rémnnérer, vn.
Vergelden, beloanen: II y a tin Dieu qui rémunère
a vertu. — Sr„ REMUNÉRER, v. pr. Vergolden warden. — Het part. passé is ook adj.: Belle action
rémunérée , vergolden schoone daad f. - (Al deze
woorden behooren tot den defligen stijl.)
Remuseler, v. a. Wee/er muilban den.
Renâeler, v. mi. (pop.) Van kwaadheid snuiven:
II tempite, jure, i'enâcle, hij roast, vloekt, snuift
van gramschap. - (fig. et fam.) Den neus tegen
iets ophalen, zijn' afkeer, tegenzin aan den dag leggen.
Renager, V. a. Op nieuw zwemmen, terug.

zwemmen.

Renaissance, f. Tweede geboorte, wederge-
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boorte f., het herleven: La r- du phénix est une

fable, de wedergeboorte van den plienix is eene
fabel. - ( fig.) Notre r- en Jésus Christ, onze weder-

koppelbord, houten kompas n. om den koers op te
koppelen. - [Pêche] Schepnet n. (verveux). [Tech.], z. V. a LOUPE. - IJzerslak I. - Kleine,
aan een snoer hangende steen iii. (bij metselaars)
om eenen muur daarnaar op te trekken. - Blinde
muur m. - Houvast, balkhaak, duivelshaak, kanthaak, trekhaak m., haaktouw n.; - trekblok n.
(der plankenvagers). - In de trekplaat afgebroken
ijzerdraad m. - Au r-! laat vallen de hei ! op

geboorte in J. Ch. La r- des Iettres et des arts,
liet herleven, de vernieuwde beoefening der letteren
en kunsten. La r- du printenips, de Ia verdure,
de terugkomst van de lente, van't groen. - [Ilist.]
Tijdperk der herleving van kunsten en wetenschappen na den nacht der middeleeuwen (int. dat der
Medicis in Italië, dat van Frans I. en Hendrik II. zijn kop ! (vgl. au lard, op LARD). - Benarde, f.
in Frankrijk).— R- des lettres, wedergeboorte, her- Wijfjes-vos m. - Benarde, e, adj. i Tech.]
leving der letteren (door de verspreiding der griek- Verschaald, van reuk beroofd: Parfum r-, versche meesterstukken, die de byzantjnsche uitgewe- schaald reukwerk n. -- Renardeiir, m. Jonge
kenen naar 't Westen bragten). -- [Beaux arts] vos m., vosje n. - Renrder, v. n. De listen
Style de Ia R- ofenkel B- , ren.aissance stijlrn., van een' vos gebruiken, sluw te werk gaan. - (pop.)
eene meer of min gelukkige vermenging van den Braken (ten gevolge van zwelgerij). - )- Renarmiddeleeuwschen stijl met dien der Ouden; fnv. in des-ie, t Renardise, f. List, sluwheid t.,
de bouwkunde: zamensmelting van den ojief- of slimme, bedriecelijke streek m. — Renardier,
spiisbogenstijl met den griekschen of roineinschen -ière, adj. Slimy, bedriegeljk: Finesses r-ières,
bouwtrant. - Renaissant, e, adj. Herlevend, bedriegeljke streken m. pi. — Renardier, m.
zich vernieuwend, weder uit- of aangroeijend: La Vossenjager, vossenvanger m. — Renardière, f.
nature r-e, de herlevende natuur f. La verdure Vossenhol n.
Renai-rer, V. a. (burl.) Op nieuw verhalen.
r-e, het wederuitloopend groen. - ( fig.) PJaisirs,
t Renasquer, V. fl., Z. V. a. flENhCLER en
Besoins toujours r-s, steeds terugkeerende vermaRen aviaer, vn. Op nieuw varen. (RENIFLER.
ken n. p/., behoeften f. pi.
Reneaissage, Rencaissement, in. [11oct.]
Rvnailre, V. fl. Op nieuw geboren, herboren
worden, her/even: La fable fait r ie phmnix de Het weder in eenen bak plaatsen. Het overplaatsen
ses cendres, de fabel doet den phenix uit zijne asch uit den eenen bak in den anderen. - Reneaisser,
her/even. Les pères semblent r- dans leurs Ills, de V. a. [Hart.] Weder in eenen bak zetten, uit den
vaders schijnen in hunne zonen herboren te worden, eenen in den anderen bak Overplaatsen: B- des
te her/even. - PL- a Ia vie, van eene zware ziekte orangers. — [Flit.] B- nun somme, eene geldsom
opkomen, tot het leven terugkeeren. - (fin.) R- an weder in de kas leggen.
Renceint, m., of Reneeinte, I. [Chas.]
bonheur, weder gelukkig evorden (na veel tegenheden). - R- en Jésus Christ, par Ie baptéme, Herhaalde omsluiting, omsingeling 1'.
Renehainer, v. a. Op nieuw ketenen.
in J. Ch., door den doop herboren worden. HerReiiehéri, e, adj. (en part. passi van renleven, weder uitgroeijen, weder te voorschijn komen:
chérir):
Le pain est renchéri, het brood is duurder
plan/es
re
renalt,
les
la
nature
Au prilitemps,
naissent, in de lente herleeft de natuur, groeijen geworden, opgeslagen. — Ook als subst. m. en f.
de planten weder uit. -- Ses cheveux commencent (fa ) n.) Faire le F-, La r-e, moeijeljk te vergenoegen
a r-, zijn hoar begint weir uit te groei/en. Cette zijn, de preutsche spelen. — Reehérir, a. a. et
rivière, après s'être perdue saus Ia terre , renaît n., z. v. a. ENCHÉIUR. - Renchérissement, M.
en tel endroit, nadat deze rivier zich in den grond z. v. a. ENCRÉRISSEMENT. (steken.
Reneloitrer, v. a. Andermaal in een klooster
verloren heeft, komt zij op die en die plaats
Reneloner, V. 0. Op nieuw vernagelen.
weder te voorschijn. Le jour renalt, 't wordt weder
Reucogner, a. a. (trés-fare.) In een' hoek
dag. Les beaux jours vont r-, de schoone dagen
zullen welhaast wederkornen. - ( fig.) Cela fit r- ses duwen of dringen. - SE RENCOGNER, V. pr. Zich
espérances, sa jalousie. sa haine, dat wekte zijne in een' hoek nerbergen.
Reneoutre, f. Ontmoeting, toevallige zamen
hoop, Zijne jaloerschheid, Zijnen haat weder op.
Les arts commencent è r- de kunsten beginnen te komst t., onverwacht zamentreffen n. Eviter Ia re qn. , iemands ontmoeting vermijden. II y a de
her/even, worden weder beoefend.
singulières r-s dans la vie, er Itch/un zonderlinge
Rénal, e, adj. IAnat.i De nieren betreffend:
ontmoetingen in 't leven plaats. . Aller, Venir in
Artère r-e, nierslagader I. - [ Med.] Calculs ré
Ia r- de qn. , iemand te gemoet gaan, komen. — De
naux, niersleenen m. p1.
Réuanthère, I [hot.] Soort van orchis- of r-, bij toeval, bij geval (van koopwaren, die iemand
als in de hand loopen): Marchandises der-, waren,
stande l kruid n. van Cochinchina.
Renard, n. [H. n.] Vcs in. Les r-s glapissent, die men bij toeval te koop vindt. J'ai eu ceta de
r-, C'est unie r-, ik heb dat bij toeval gekocht, 't is
fain.)
Cast
un
de vossen keffen, janken. - ( fig. ei
mij als in de hand gebogen. Tai trouvé le r
F-, no fin, vrai r-, an vieux r-, 't is een siuwert,
een geslepen, door/weed mensch, een oude vos. - pour Paris, ik heb toevallig wissels, papier op Parijs
(fam.) Faire Ja guerre en r-, Agir en r-, op eene gevonden. — [Chim.] Vaisseaux áe r-, in elkander
list/ge wijze krijg voeren, sluw te werk gaan. - passende vaten n. pl. . destilleerkolven t. p1. (Lor. n'ov ) Un 1)011 F- fl0 mange point les poules [fan.] Bone de r-, schakelrad, sluitrad n. de son voisin ; Il eet avis an r- que cliacun mange [Jeu] Manage de F-, slag of trek m. , in we/ken
sa p- comma lui, Z. POULE. Z. co/c AUTANT, CON- beer en vrouw vallen. Impériale le r-, trek, dien
men met de gekeerde kaart maakt, als men de drie
FESSER (SE), COUDRE, A1ARTE, QUEUE. Le r- est
pris, lèchez vos poules, 't gevaar is voorbij. Toux andere vereischte kaarten in zijn spel heeft. --Ontzaînenlreffinq, botsing t.: La r- de deux
moeting,
de r- qui conduit au terrier, kerkhof.choest, drooge,
gevaarlijke hoest m. C[ier Cu r-, gefopte menschen corps, de zamenkomet, de botsing van twee i/ge/iavoor den gek houden. Etre enfumé comme un r- men. La r- de Saturne et de Mars dans tel signe,
dans son terrier, in een rookerig 'vertrek wonen. het zainentreffen van Saturnus en Mars in dit of
Dans sa peau nourra le r-, een vos verliest zijn dat teeken. - [Gram.] B- de deux voyelles, zahaar wel, maar Zijne streken niet. - (Prov.) B- mentreffing, .ctooting van twee k lm/Petters op elkqui dort Ia niatinée na pas Ia gueule ernplumée, ander. (vgl. IHATEJS.) — [Mi l .] Het onverhoeds ont
luiheid is de woeder van t gebrek, lang slapen doel moeten of op el/sander stooten van vijandelijke
gescheurde kleederen dragen. e r- prèche aux troepen, toevallig gevecht, treffen fl: Co n'était
poules, de vos preekt de passie, boer, pas op je pas on combat en règle, ce n'était qu'une r-,
kippen. - ( pop.) Braking f. (ins. na eene zwelg- 't was geen geregeld gevecht. maar enkel een
partij): Z. ook ECORCHER. - [Astr. ] De Vos, een treffen, acne ontmoeting. - Onverwacht, niet afnoordelijk sterrebeeld. - [Bot.] Queue de r-, von- gesproken iweegevecht n., vechtpartij 1. -- ( fi g.)
-

d

-

sestuart rn (aloplcure). -- [H. ii.] B- volant,
roode vliegende 'inaki of kat f., soort von vledermuis (galéopithèque roux). - B- mann. B- de
met-, soort van menschenhaai, hondsbeiai in., zee-

zwijn fl. - I Hydr.] Kleine, verborgen scheur of
spleet 1., waardoor het water van ccve fontein,
van een' vergaârhalc weploopt, vossegot n. -- [Jeu]
Jeu de 1-, VOS- en hoenderspel, wolf- en schapenspel n. - [Mar.] B- de pilote of de Ia timonerie,

Geeslige trek of zet , k w inkslag m., aardigheid,

(In dezen zin veroudert hei woord.) - Gelegen-

luid f., geval ti., voorkomende omstandigheid f.,
toestand rn : Je vous set-viral en foute r- , ik zal

U bij iedere gelegenheid dienen. Qua put-il faire

de mieux en pareille r-? wat kon hij in zulk een

geval, in zoodanige omstandigheid hele?- doen? En

cer(aines r-s cetle bi est honne, in zekere gevallen
is die wet goed. — [Pêchej Vischhaaksnijder, an-

R. li OONTRER
^ej^, ni,pper nl., hoek- of haaksclaaar f. — [Tech.]
uising of zamenkomst f. der zaagsneden. --

RENCONTRE, m. [Bias.] danziende kop m. (waar-

van men de beide oogen ziet). — [Corn.] Verwijs
n. naar 't g-rootboek, aan den rand can-nomer
een artikel in het dagboek, of wel: van de rekening
des schuldenaars op die des schuldeischers, en om-

gekeerd.

eneoaitrer, v. n. Ontmoeten, aantreffen,

treffen, zamentre ffen: Je Ie rencontrai sur neon

chef in, ik ontmoette hem op mijnen weg. J'ai
rencontré dans eet auteur un passage que je ne
compeends pas, ik heb bij dezen schrijver eene plaats
aangetroffen, die ik niet begrip. R- 1'ennemi, op
den vijand stooten, den vijand ontmoeten. On rencontre Ie léopard depuis la Perse jusque dans
linde, men treft den luipaard aan (meen vindt den
luipaard) van Perzië tot in Indië. — Le torrent
entramne Lout ce qu'il rencontre, de vloed sleept
alles snede, wat hij ontmoet. Si vous rencontrez
par liasard tel livre, achetez-le pour mol, als u
bij toeval dat boek voorkomt, zoo koop het voor
m ij . _- Si je t'y rencontre jamais, als ik u ooit
weder daarop betrap. — R- les yeux de qn.,
iemands blikken ontmoeten. — RENCONTRER, V. a.
et n.. Goed of kwalijk door het toeval in eene zaak

gediend worden, al of niet slagen, treffen; wel of
kwalijk rissen, raden. 11 a idea r encontré en se
mariant, hij heeft het met zijn huwelijk wel getroffen. I1 a rencontré son lalt, hij heeft zijne
gading, wat hij zocht gevonden, hij heeft het naar
wensch getroffen. Ii a mal rencontré dans ses
prédictions, hij heeft het kwalijk getroffen met zijne
voorzeffgingen. — (absol.) Een woord ron pas
zeggen, een' goeden inval hebben: On ne r ucont.re
pas toujours, niet elke inval is gelukkig. I1 pence
kien r-, quoiqu'il ne disc que des sottites, hij
waant iets he 1 geestigs•, pittigs te zeggen, hoewel
hij niet dan .zotheden voor den dag brengt. - [Chas.]
Ce chien rencontre, die hond komt op het spoor. -[Mar.] liet vallen, loeven, gieren van een schip
voorkomen of tegengaan: Rencontre l'arrivée pas
op voor afvallen! roer aan lij ! Rencontre l'aulolfee ! pas op voor loeven ! roer te loefwaarts! niet
honger! -- SE RENCONTHER, v. pr. Elkander octmoeten : Les avant- gardes se sopt rencontrées
sans se battre, de voorhoeden hebben elkander on.tmoet, zijn op elkaar gestooten, zonder te strijden.
— (fig.) Eenerlei gedachten, gevoelens hebben, overeen komen: Les beaux esprits se rencontrent, de
fraaije vernuften hebben vaak eenerlei gedachten,
invallen. Je me suis rencontré en sela aver lui,
wij hebben daaromtrent dezelfde gedachten, meening
gehad. -- Nos calculs ne se rencontrent point,
onze berékeningen stemmen niet overeen. — Bestaan,
zijn, aangetroffen of gevonden worden : II sect
rencontré des l omines qui...., er zijn menschen
geweest, enen heeft cn,enschen gevonden, er zijn
menschen opgetreden, die.... Cette vertu nne se ren
deze deugd wordt-contreguèhzdls,
schaars bij zoodanige lieden aangetroffen. — Een
tweegevecht houden. — (Prow.) z. MONTAGZE. —
Ilet part. passé is ook adj.: Des obstacles partout
rencontrés, overal aangetroffen hinderpalen r 1. pl.
— V oilh kien r-, C'est kien r-, dat is goed getro f
fen, ,coed gezegd, den spijker op den kop geslagen.
uitdruk— Expression r-e of trouvée, treffende
king f., eene zoo juiste, eigenaardige, gelukkige uit
dat zij 't gevolg van honger ingeving of-druking,
van het toeval schijnt. (lijf opzetten.
Reneorser, v. a. [Cout., Taill.] Een nieuw
RReneonra.ger, v. a. Weder bemoedigen, nieuwen moed geven.
4 endable, adj. Wedergefelijk, wat teruggegeven kan of moet worden. — [Pend.] Fief r-,
leen, dat de leenman den leenheer in „eval van oorlog moest teruggeven. — Rente r- of portable, z.
PORTABLE.

-e-

Rendage, ni. [Econ. pol.] Op-

brengst f. der grondstoffen. — [Tech.] Dageljksche
opbrengst van een' onafgebroken brandenden kalkoven. -- [Anc. admin.] Datgene, wat de muntspeciën, door 't ingemengde alliage of onedele metaal
boven den wezenljken prijs van 't edele metaal ren
opbrengen , r e n d a g e I. — [ Ann.-dérenof
jur. , z. V. a FERMAG E. -- Rendant , e,
adi.: Partie r-e, rekeningdoende partij f. — RENDART, m. Aflegger van rekening (Le rendant
compte) , r e n d a n t van rekening. — ende.
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petit, ns. [Raffin.] Opbrengst f. eener raffinér-ing,
geraamde verhouding f. der verschillende producten, die eene gegeven hoeveelheid ruwe suiker kan
opleveren. — Opbrengst eener bewerkte grondstof.
endlettex- (se), v. pr. Zich weder in schulden steken, weder schulden maken.
Rendetw, nl., -ease, f. Teruggeven m., teruggeefster f. -- R- de petits offices, de petits
soms, voorkomend, gedienstig man. R- (of Donfleur) de pain hénit, z. BENIT.
R endez-vous, m. Bestelling f. of bescheid n.
aan sane plaats; — afgesproken plaats der bijeenkomst, verzamelplaats f., r en d e z-v o u s n.: lis se
donnent souvent des r- pour se voir, zij bestellen
elkander dikwijls op eene zékere plaats, om elkaar
te zien. --- Ii est exact à se trouwer au r-, hij bevindt zich stipteljk op de afgesproken plaats. - Ce Bois est le r- de bus les malfaiteurs, dat
bosch is de verzamelplaats van al de boosdoeners.
-_ (bij uitbreiding) Cede forst est le r- des oiseaux
de prole. — [Mar.] Verzamelplaats f., aangewezen
plaats ter herzameling in geval van verstrooijing
der schepen van eene vloot, wachtplaats.
Re ^clonuée, f , z. RANDONNEE.
Rendorinir, v. a. Weder in slaap maken: Run enfant. — SE RENDORI%IIR, v. pr. Weder in
slaap vallen, weder inslapen. — j ,enctorm .mis semnent, m. Iet wederinslapen.
R,endosser, v. a. Weder op den rug nemen;
weder aantrekken (een kleed): -- weder endosséren
(een' wissel) (vgl. ENDOSSER). — (fig.)

Je rendos-

sai man huniililé, ik werd weder nederig, defnoedig.
ennctouuble, rn., z. v. a. REMPLI. — .enctonblement, Rendonbiure, f. Het inslaan,
omslaan; het in- of omgeslagen zijn,. -- Rendonible, v. a. Inslaan, omslaan (een te lang kleed).
Rendre, V. a. Wedergeven, teruggeven (wat
men von iemand in handen heeft): Rendez-moi le
livre que je vous ai prété, geef mij het boek terug,
dat ik u geleend heb. 11 ma pris ma montre, 11 ne
vent pas me la r-, hij heeft mi mijn horlogie ontnomen, hij wil het snij niet weder geven. --- (fig.)
R- à qn. son amitié, iemand weder zijne vriendschap schenken. R- a qn. sa parole, iemand van zijn
gegeven woord. ontslaan, hem daarvan vrjspreken.
-- R- ie reste dune pièce de mnonnaie, van een
stuk geld teruggeven (nadat enen er 't verschuldigde heeft afgehouden) . R- de l'ouv rage, werk te
bezorgen (aan denl,ene, voor Wien men 't ge--rug
maakt heeft). --- [Man.] R- [a gain, (la bride) Ii

un clhevai, z. MAIN. --- (fig.) R- la main, wat toegeven, zijn gezag of zijne raagt niet te zeer laten

voelen. --- (Prow.) z. AM!. CÉSAR. -- Doen terug

krijgen, hergeven, teruggeven. weder in 't bezit
stellen: R- In santé, la vue á qn., iemand zijne
gezondheid, zijn Bezigt teruggeven, hem weder gezond, ziende rri.acen. Ce remade lui a rendu la vie,
dit middel heeft hem weir in 't leven gebragt, heeft
hein het leven gered. Ce regime de vivre lui ren
die leefregel zal hein zijne krachten-drasecfo,
teruggeven. R- la gaité, l'appétit PP qn., iemand
weder vrolijk maken, weder eetlust bijbrengen. RJa parole a qu., iemand de spraak hergeven, maken, dat iemand 'weder spreken kan. -- (bij overdrijving) Vous me rendez la vie, gij geeft mij 't
leven wer'er, gijredt mij uit den gr°ootsten nood. —
R- un prlsonnier i la lib rté, eenen gevangene
in vrijheid stellen R- qn. i la société, iemand
eveder in de maatschappij, in gezelschap, onder de
menschen brengen. R- qn. ii la vertu, iemand weder tot de deugd brengen. — Cela Ie rendit à luimime, dat bragt hem weder tot bezinning, tot zichzelven. --- Overgeven, afgeven, léveren, overleveren, ter hand stellen: Je lui ai rendu votre lettre,
ik heb hem uwen brief overgegeven, ter hand gesteld. I1 dolt me rendre i Anvers les balies de coton que je lui ai achetés, hij moet mij de van hem
gekochte balen katoen te Antwerpen leveren. Je vous
rendrai à la ville en moms de deux heures, ik zal
u binnen de twee uren naar de stad brengen (rijden,
varen). — [Mar.] R- Ie quart, de wacht overgeven. Rendre wordt gebruikt van zekere
pligten, waarvan men zich kwijt, van zekere bewijzen van eerbied, onderdanigheid, enz., die men
iemand toebrengt, en dan vertaald door: bewijzen,
toebrengen, geven, aandoen, doen wedervaren, doen,
enz. R- a qn. ,ses respects, iemand zijnen eerbied
beu'ijzen. R- a qn. ce qu'on lui doft, iemand de
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verschuldigde eer, gehoorzaamheid, beleefdheid, enz.
bewijzen, iemand geven wat hem toekomt. R- témoignage a Ia 'vëiité, de waarheid hulde doen,
getuigenis van de waarheid geven of afleggen. liobéissance, je/ioorzamen z. ook BON, COMPTE, DER-

woord drukt uwe gedachte niet wel uit. II- un discours mot pour mot, een gesprek van woord tot
woord wedergeven, herhalen. - Cet dcho rend
uien les sons, les paroles, die echo geeft de tooden, de -woorden goed weder, herhaalt ze goed.
Cette copie ne rend pas bien l'original , deze
NIER, DEVOuR, GLOIRE, GRâCE, HOMMAGE, IIONNEUR,
OFFICE, REPONSE, RESPECT, SALUT, SERVICE, VI- kopij geeft het oorspronkelijke niet getrouw weder,
stelt
Féod.]
Itfoi
et
SITE. -{
hommage, den leenseed
het niet zuiver of juist voor. - [Tbiât.] R
aflegjen, de leenhulde toebrengen. - R- (of Rem- on rOle, eene rol, voorstellen, spelen. RENp10') le clevoir conjugal, den /iuweljkspligt ver- DIIE, v. n. Voeren, leiden of loopen (naar), uitvullen, zich van den /iuwel(jlcspligt kwijten.
loopen of uitkomen (op): Ce chemin rend a tel
Vergelden, beantwoorden (hetzij met goed of niet village, deze weg loopt op dit of dat dorp uit, voert
kwaad): B- le bien pour le mal, Ie mal pour le naar dit of dat dorp. Cette maison rend sur le
bien, kwaad met goed, goed roet kwaad vergelden. rempart, dat huis komt op den wal uit. SE
R- injure pour injure, smaad met smaad, beleedi- RENDISE, v. pr. Teruggegeven, overgegeven enz.
gingen met beleedigingen beantwoorden , terugschel- worden. .- Worden: Se r- catholique, bermite,
den. z. CHANGE, PAREILLE, RÉC1PROQUE. 11 ma roomsc/t, kluizenaar worden. - [ mr.] So r- parjoué un vilain tour, mais je saurai Pion le lui r-, tie contra qn. , zich partij tegen iemand stellen,
hij heeft mij ren' lee/ijken trek gespeeld, maar ik tegen iemand in regten optreden. Zich maken:
zal 't hem wel weten betaald te zetten. - Dieu vous Se r- agriable, odieux, nécessaire, redoutable,
Ie rende! God vergelde 't u! God moge er te voor zich aangenaam, hatelijk, noodzakelijk, geducht
beloonen I - II- combat of le combat, eenen aan- maken. Se I - malade it force d'excès, zich door
val wederstaan, stand houden, pal staan.
ovei dadg genot ziek maken. Se rendre digne de
Renclre, door een adject. (of een als zoodanig ge- protection, zich bescherming -waardig maken. Se
bruikt subst,) bepaald, beteekent: Maken, doen r- maitre dune place, zich van eene vesting weesworden: Cela vous rendra heureux, mallseureux, ter -maken. - Zich begeven (naar), naar toegaan:
sage, meilleur, dat zal a gelukkig, ongelukkig, wijs, Se rendre a son poste, a son regiment, ft son
beter maken. Cette perte la renthie pauvre, dit bord, zich naar zijn' post, zijnregimnent, zijn boord
verlies heeft haar arm gemaakt, arm doen worden, begeven. - Je me rendis auprès de lui, ik ging
tot armoede gebragt. La parure Ia rend plus belle, naar hem toe. - Les ileuves se rendent ii Ja nier,
de opschik maakt 'haar schooner. L'exercise rend de stroomen, rivieren vloeijen naar zee, ontlasten
Ie corps vigoureux, de oefening, beweging maakt zich in de zee. Oil se rend ce cbernin-lb ? waar
het ligc/saam sleek. Cette victoire le rend maître loopt, voert die weg heen? Le sang se rend an
de tout Ie pays, die overwinning maakt hein wees- coeur, het bloed stroomt naar 't hart. Zich deerter van 't gansche land. - [1acb. P yap.] II- folle, Geven, zich onderwërpL t; toegeven , zich schi/iie-u
(naar), gehoor geven (aan). Se rendre aux enneontkoppelen, losmaken, wild ma/sen. Opbrengen, opleveren, afwerpen, geven; van zich geven: Cet- mis, sans coup férir, zich aan den vijand, zonder
slag
of stoot overgeven. Se r- prisonnier de guerte terre i'end deux cents gerbes par arpent, dat laad
brengt 200 schoven per morgen op. Un grain de blé re, zich krjgsgevangen geven. La garde meurt
en rend j usqu'à soixan te, eene graankorrel levert er et ne se rend pas, de garde sterft en geeft zich
tot zestig op. Son argent lui rend six pour cent, niet over. - 11 se rendit a mes prières, it mes
zijn geld brengt hein 6 ten honderd op. B.- profit, raisons, hij gaf gehoor aan mijne beden, redenen.
winst, voordeel geven, afwerpen. - Cette orange Se r- aux désirs de go., zich naam' iernands bege
errend beaucoup de jus, die oranjeappel geeft veel ten schikken of voegen, iemand te wille zijn. - Je
sap. - Ces fleurs rendent une odeur agréable, me rends, ik geef mij over, ik geef 't u gewon
die bloemen geven een' aangenomen geur van zie/t, neim, ik geef toe, ik strijk het zeil, de vlag. Cet
ruiken liefelijk. Ce piano rend un son harmonieux, entêté ne me rend jamais, die stijf/top geeft nooit
die piano geeft een zeer liefelijken toon. -- Ce Ier- toe, bekent nooit, dat hij ongelijk hee/t. II se
nier rend taut de sa ferme, die poe/tIer brengt rend, hij kan niet meer, hij is uitgeput, hij geeft
zooveel van zijne boerderij op. -- (absol.) Cette het op. Ce cheval se rend, dat paard kan niet
entreprise rend pea, a de Ja peine (t r-, tie rend nicer, is bek-af, dood -op. -- Se r- compte a soi-même
pas, die onderneming werpt weinig. nagenoeg aids, de go., zich zet-een rekenschap van iets geven, ce-ne
zaak naauwkeurig, omstandig onderzoeken.
niets af, brengt weinig of niets op. - Cette ra
BENDRE, Iii. (Loc. p7-ac.) Ami au prèter, ennequette rend bien, rend mal, deze palet slaat den
bal goed, slecht terug. - Overgeven, in 's vijands mi au r-, Z. AML. Grand merel jusqu'au r-, voorhanden léveren: [Mi ] .] R- une place, ease vesting loopig dank en zoo goed weirom.
Rendii, e, adj. (en part. passi van rendre):
overgeven. R- les armes, Z. ARMES (ook fig.). Rson épée, zijn' degen overgeven. - [Mar.] R- on Argent i'-, Parole r-e, teruggegeven geld, woord a.
Initiment, een vaartuig overgeven. R- le bord, bin- - Place r-e, overgegeven vesting I. --- (Prov.)
nenloopen, binnenvallen (relhcber). - Overgeven, Fille qui Ornate, Villa qui parlemente est a demi
braken, langs de natuurlijke wegen uitwerpen, r-e, Z. PAIILEMENTER. Honneur, Ilommage r- nu
kwijt raken: R- un rernède, une mhdecine, un nidrite, aan de verdienste be-wizene, toegebragte
vomitif, een geneesmiddel, artsenij, braakdrank hulde, eer f. Justice r-e ft tout le monde, aan
weder uitwerpen, Overgeven. R- un clystère, un iedereen gedaan regt a. - Ce via me coûte taut,
remède, een lavement niet bij zich houden, laten rendu ii Rotterdam, die wijn kost mij, te Rotterloopen. R- le sang par le nez, bloed uit den neus dam geleverd, zoo en zoo veel. - Dessin bien t'-,
kwijt raken, uit den neus bloeden. On perca lab- goed wedergegeven, nagemaakte teekening I. Détails
ces, qui rendit quantité de pus. men stak de zweer bien r-s, goed verhaalde bijzonderheden f. pi. Drame
door, waaruit veel etter kwam of vloeide. ---(absol.) r- avec beaucoup de vérité, met veel waarheid
Cette plaie commence a r-, rend beaucoup, die teruggegeven, gespeeld tooneelstuk a. Comptewond begint te etteren, te dragen, ettert sterk. - r-, Z. COMPTE (op 't einde). - Je suis r-, ik ben
(pop.) R- gorge (z. GORGE, ook fig. et ram.). z. ook af, doodmoede, ik kan niet nicer. - Nous voilk
TRIPE. - (/îg.)R- t'esprit, l'âme, te dernier son- bientôt r-s, it ii'y a plus qu'une derni-lieue, nu
we gaauw thuis, wij hebben nog maar eene
pir, den geest, den jongsten snik geven, den adem zijn
uitblazen. - R- raison dune chose, von iets re- halve mijl of te leggen. - [Mar.] Cette mouffle
den of rekenschap geven, den grond, de oorzaak est r-e, die talie is vóór, is blok aan blok. van iets aangeven. Ii me rendra raison de son RENPU. m. -(- [Mi].] On a su cda par les r-s, men
prom/di, hij zal mij rekenschap geven van zijn ge- heeft dat van de vijandelijke soldaten, die zich
drag. Ii y a tant de pbmnomènes dont on ne peut overgegeven hebben, door de overloopers vernomen.
r- raison , er zijn zoo veel verschijnselen, waarvan - (fig. et fain.), C:est un I'- (of als adj. C'est on
men geene oorzaak, reden kan aangeven. prêté r-), Z. PRETE (rn).
( teren, dverstrjken
Rendulie, v. a. [Tech.] Op nieuw dverpleis
Vertalen, overzetten; overbrengen, wedergeven,
uitdrukken; herhalen. Rendez ce passage en franRenthwe.ir, v. a. Harden, harder maken: La
cais, vertaal deze plaats in het franse/t. Rendez trempe rendurcit Ie Ier. — SE RENDURCIR, v. pr.
ela mot a mot, vertaal dit woordelijk, van woord Harder worden. — (fig.) Zich verharden, in 't
lot woord. Attachez-vous plus a r- le sens quo kwaad volharden en toenemen.
ttne, I. Teugelreep I., teugel, toom m., leiles paroles, zoek meer den zin dan de woorden
over te zetten. Ce mol rend mal votre pensde, dit sd n. Ajuster les r-s, eugels
de t
behoorlijk opne.

-

-

-

-
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men. Partager les r-s, de teugels in beide handen nemen. Fausse r-, bijzetteuqel.— Prendre Ja ciriquièrne
r-, Z. PRENDRE (pag. 1181, kol.
fig.) Pren
dre les r-s de l'empire, z. PRENDRE (bij t begin).
René, e, adj. (en part. passe van renaitre)
Herboren: Mon âme r -e encore une fois.
René, rn [H. n.], z. v. a. OISEAU -MOUCHE.
Rénéanliiie, m., îténéalrnie, f. [Bot.] Sunnaamsch, Indisch bloemriet n.
Renégat, in. , -e, t. Afvallige rn. en f., inz.
een christen 0/ christin, die tot liet rnuliamedaansc/i
geloof overgaat, geloofsverzaker m. -verzaakster f.,
? e 'a e g a a t m. en f.
Pout .lfvaliige. over[.]
looper m. tot eene andere staatsportij. - Renégation, f. Zelfverloochening, ontzegging t.
Reneiger ,V. imp. Weder sneeuwen.
).

-

(

-

Renette, t. [11. n.J , z. v. a. RAINE, RAINETTE.

Rénette, f. [Marécli.] Veegmes, veegijzer n. [Tech.] Holpijp 1. (om gaten in lederwerk te slaan).
Forrneerjzei n. (om lederwerk te strepen ofte groeven). — [Jeu] Oud ver/.ieerdspeln. - Rénetter,
a. a. [Marédh.] Wegvegen, afsteken, uitwerken
(den hoef.)
Renettoyer, V. a. Weder schoon maken.
Renfaitage, in. [Tech.] Vernieuwing, herstelling van den nok. - Reitfaiter, a. a. Eene
nieuwe nok opleggen; de nok herstellen.
Renfantiller, V. fl. Weder kindsch worden:

Les vieillards ienfantillent.

Renfernier, v. a. Op nieuw weg-, in-, opsluiten; - Z. V. a. ENFERMER. En Orient, on renferme les femmes, in 't Oosten sluit men de vrouwen op. - R- qn. , iemand gevangen zetten. R- un prisonnier, eenen gevangene naauwer, gestrenger opsluiten dan vroeger. - Bevatten, inhouden, in zich sluiten: La terre renferme bien
des trésors, de aarde bevat vele schatten. - ( fig.)
Ce livre i'enferme de grandes vérités, dit boek
bevat groote waarheden; - zamenvotten, binnen
zékere grenzen besluiten. Le prédicateur a renfermé sa matiëre en trois points, de predikant
heeft zijne stof in drie punten zantengevat. [Man.] R- an cheval, een paard (met de hand, of
met de beenen)ophouden. R- no cheval entre les cuisses, een paard sterk aansluiten. - SE RENFERMER,
V. pr. Opgesloten, besloten worden. - Zich opsluiten: 11 s'est renfermé clans sa cliambre, hij
heeft zich in zijne kamer opgesloten. - Se r- dans
SR familie, in den kring van zijne familie blijven, zich bij zijne familie bepalen. - ( fig.) Se r- en
(dans) sol -muine, in zich zelven keeren. •- Se r
dans un silence prudent, een omzigtig zwijgen bewaren, zich tot een omzigtig zwijgen bepalen. — liet part. passé is ook adj : Fou renferme, opgesloten gek ni. Le chêne est déjà r- dans le gland,
de eikenboom is reeds in den ei/cel vervat. Une
baie r -e entre deux coteaux, eene tusschen twee
heuvels besloten baai. - Ook als subst. ni. : Sentir le 1 -, mu/fig, duffig, naar de kast ruiken. Odeur
de r-, mu/fe, duffe lucht t. of reuk.
RenDier, v. a. Weder aanrijgen.
Reiiflaiiinier, v. a. Weder ontvlammen.
Renflé, e, adj. (en part. passé van render):
Pois bien r-s, goed gezwollen, uitgedijde erwten f.
Pl. Pâte bien r-e, goed gerezen deeg a. - Buikig,
uitgezet, in 't midden dikker of breeder: La forme
r-e de Ia terre saus l'dquateur, de gezwollen, uitgezette gedaante der aarde onder den evenaar. [Bot.] Calice r-, buikige, uitgezette kelk m. Feuil
i-es , vleezige , in 't midden dikkere blade--les
ren n. pt. - [Arch.] Colonne r -e, gebuikte zuil 1.
-. ReHflernent, m. Opzwelling, gezwollenheid,
uitdijing t. - [Arch.] It- dune colonne, buik in.
eener zuil. - [ Artill.] 11- du bourrelet, tulpsge
Wijze verdikking t. aan den ringband van 't geschut.
— Renfler, V. fl Opzwellen, uitdijen (door weeken, gisten, koken): Pâte qui a bien renflé, goed
.gerezen deeg D. Des pais qui renflent Idea, erwten, die goed uitdijen of zwellen. - RENFLER, V. a.:
[Arch.] R- les colonnes a leur tiers, de zuilen
aan haar onderst derde deel een' buik geven, buikvormig maken. - ( fig.) L'orgueil rende notre
âme, de hoogmoed maakt onze ziel opgeblazen.
Renfoncé, e, adj. (en part. passé van renfoncer): Clou r-, dieper ingeslagen, ingedreven spijker m. - Ligne re, inspringende regel rn —
Renfoncement, m. Het indiepen ; indieping,
diepte, holligheid 1. - ( fam.) Deuk t. in een' hoed
-

,

-
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door een daarop gegeven slag. - [Arch.] Muurindieping t. It- de soffite, incliepin.rj, holte tusschen
de elkander kruisende balken der zoldering. [Perspect.] Indieping f., werking van het perspectief, waardoor een voorwerp zich als ingediept en
verderaf vertoont. - [Irnpr.] Het inspringen, intrekken van een' regel. - Ilenfoneer, V. a.
Dieper inslaan, op nieuw indrijven. - R- le
bouchon dune bouteille, de kurk eener flesch
dieper inslaan of induwen. R- on chapeau, zijnen
hoed dieper in de oogen drukken. - [Impr.] Rune ligne, eenen regel doen inspringen. - [Toen.]
11- an tonneau, een' nieuwen bademin een vat zetten.
Renforeé, e, adj. (en part. passé van renfor
eer): Paste i-, Armëe r -e, versterkte post ui., leper a. Son r-, versterkt geluid n. - Canon r-,
versterkt, verzwaard kanon n. Canon r- sur Ia culasse, stuk met versterkte kulas of stootbodem. Taffetas r-, dik, dubbeld taf n. - Bidet r- of
Double bidet, Z. BIDET. -- (fig. et fam.) Cest Un
paysan r-, 't is een boer, die er warmpjes in zit, een
deftige boer. Un bourgeois r-, een rijk en oppeblazen burgerman. Un sot, Un fat r-, een eerste
zat, een groots kwast. - Renforeernent, m.
Het versterken; versterking, verzwaring f. - Renforcer, v. a. Versterken, sterker maken; vermeerderen, verzwaren: II- nee armée, une garnison,
les pastes, een leger, eene bezetting, de posten versterken. B- une pouti'e, eenen balk versterken, beslaan. R- un mar par des chalnes de pierre, een'
muur met verbandsteenen verzwaren. - lU Ia dépense dune maison, de uitgaven van een huis
vermeerderen. — It- Ia voix, le son, de stem, het
geluid verzwaren, versterken. - SE RENFORCER,
v. pr. Versterkt, sterker warden: L'arnbe se renforce tons les jours, het leger wordt dagelijks
sterker, krijgt met den dag versterking. - (fig.)
Se r- dans le calcul, aux échecs, sur le violon,
sur le glee, sterker in 't rekenen, in 't schaken,
op de viool, in 't grieksch worden.
Reuforiner, v. a. [Tech.] De genaaide en
vervolgens gevochte handschoenen op den vorm
openen en u?trekken.
RenforiHir, v. a. [Mar.]: JA- an vieux mur,
een' ouden muur opwerken, ophalen, herstellen,
bepleisteren. - Het part. passé is ook adj.: Muraille retiformie, opgelapte muur in. - Renfor
nijs, 1TL. Herstelling, oplapping; versche beraping
en bepleistering t.
Renfornioir ,in. [Tech.] Uitrekker , rekstok in. (voor handschoenen).
Renfort, in. Versterking, krachtvermeerdering,
hulp t. ]Mil.] L'armée a recu des r-s, het leper
heeft versterkingen gekregen. -. [Artill.] Tappenstuk ii., (vroeger) breuk t, Premier r-, bodemstuk n. Second r-, of enkel II-, tappenstuk, voorbreuk. R- d'obusier, middenstuk van een' houwitser. - [Iblar.j R- de voile, stootiap, band m. Bdun mat, schaal f. op een' mast. B- au coltis,
bilborcl n. It- d'ancre, ankervoering t. - [Tech.
Stuk ijzer n., tot versterking aan een ander gesol
deerd. - Hielbelegstuk a. der schoenen (contre-fort).
-

-

Renfrogner (se), z. REFROGNER (SE).
Rengagé, e, adj. (en part. passé van rengager):
Objet r-, op nieuw verpand voorwerp n. —Rengagement, m. Vernieuwde inlaling met, of ver-

wikkeling t. in eene zaak. - Nieuwe dienstneming,
dienslvernieuwinq t. - Rengager, v. a. Op
nieuw verpanden: B- ses pierreries. - Op nieuw
in iets betrekken: B- qn. dans une mauvaise affaire. - [Mil.] R- le combat, den strijd hervatten,
het gevecht vernieuwen. - SE RENUAGER, v. pr.
Op nieuw dienst nemen; zich op nieuw verbinden;
zich andermaal wikkelen of inlaten. Ce soldat s'est
rengagd pour Ja troisidine fois, die soldaat heeft
voor de derdemaal dienst genomen. Se r- dans Un
prochs, dans un péril, zich weder in een proces,
in een gevaar steken. Se r- dans des difficultés,
zich andermaal in zwarigheden wikkelen.
Reiigaine, t. (pop.) Lange neus m., weigerend
antwoord n., weigering, afwijzing t.
Reiigaîner, v. a. Weder in de scheede steken,
weder opsteken: Rengamnez votre épée ! of absol.
Rengaînez ! steek uwen degen op! - (fig. et fans.),
Z. COMPLIMENT. (brengen.
Reugencirer, V. a. Op nieuw telen of voortRengorgement, m. Het zetten van eene hooje
borst, trotsehe, aanmatigende houding t. - Ren-
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in een' slechten roep, in een kwaad gerucht staat.
- (Pray.), z. MATINEE. - Reno nt :u é, e, adj.
Op nieuw benoemd: Député r-. - Vermaard, atgemeen ten goede bekend, beroemd, p e r e ii a mm eerd: Capitaine 1'-, beroemd veldheer mei. Ville
i -e, vermaarde stad f. Ce lieu-cl est r- par sas
eaux nairiérales, celui-Iá pour son pain d'ëpice,
deze plaats is vermaard doom hare minerale smiteren, gene om haren peperkoek. - Somtijds in ongunstigen. zin: (fain.) iJn iiuveur r-, een befaamde,
beruchte drinker in. Le r- tel, die en die bekende
gek. - Renorninée, 1. Vermaardheid, faam f.,
naam, roep in. Bonne r-, goede naam, beroemdheid f. Mauvaise r-, slechte naam, kwade faam,
befaamdheid, beruchtheid t. iNoircir, Ternir, Fbitrir Ia i'- de gil., iemands goeden naam bezwalken,
bekladden, schenden. Z. ook CEINTURE, FAME. Gerucht n. , dat van iemand of iets uitgaat, faam,
mare. maar 1.: Je nun suis instruit qua par ]ar-,
ik weet het alleen doop 't gerucht. - [Prat.] La
commune r-, het olgeineen gerucht, de algemeene
maar. - [ilytia.] Ds Faam, de godin der geruchten, verbreidster van goed en kwaad, de jongste
dochter der .4 arde. - La li- a cent bouches, a
cent voix, de honderdrnondige, de honderdtongige
Faam. Sur les ailes de Ia It-, op de vleugelen des'
Fawn. - Renoanuer, v. a. Op nieuw benoemen
of verkiezen: Les électeurs lont renommé, de kiezes's hebben hem op nieuw gekozen. - Met lof vermeiden, beroemd maken: ges belies actions Font
renomnib partout, zijne schoosie daden hebben atlerwege zijnen lof verbreid. - SE RENOMMER, V. pr.
Op nieuw beroemd worden. - t Se r- de qn.,
. v. a. SE RECLAMER de cm.
Renouçant, a, o.j. [Jur.]- L'hiritier i-, of
als subst. Le r-, de afstanddoende erfgenaam, de
afstancidoene's'. -- [Jeu] Troef-, k l eurverzaker m.:
Le i- perci le jeu, wie verzaakt, verliest het spel.
- Renonee, 1. [Jeu] Het missen of verzaken
van cease kleur in 't kaartspel; de ontbrekende kleur,
r en 0 n C e 1. Se faire tine r-, renonce maken, eene
of sneer der vier kaartsoorten uit zijn spel verwijderen, ten einde die te kunnen aftroeven. - Renoncé, e, adj. (en past. passé van renoncer):
Une tersonne r-e de ses proches, een door zijne
nabestaanden verzaakt, verloochend, persoon in. Retionceinent, in. Afstanddoening, ontzegging,
verloochening f. (inz. in zedelijken zin): Le r- aux
plaisirs, h Ja vanité, het vaarwetzeggen aan de
vermaken, aan de ijdelheid. Le r- is soi-mème, de
Renillement, M. Z. RENIFLERIE. -- Reiifler, zelfverloochening f. - [lijst.] Ordonnance, Acte de
v. n. Snuiven, de lucht of het vocht in den neus r- a soi-mèmne, engelsche bill of verordening, waarhoorbaar ophalen: Ne reniflez pas, mouchez-vous, bij ieder parlementslid van alle burgerlijke en misnail' niet, snuit UW' neus. - (fig. et fam ) , z. v. a. litaire bedieningen werd uitgesloten. - RenonRENPCLER. - Ce cheval renifle sur lavoino, dat eer, v. n. Afstand doen, afzien, opgeven, niet
paard besnuifelt, besnuffelt de haver, wil de haver aanvaarden; laten varen, vaarwel zeggen. R- a la
niet eten. - Somtijds als v. a.: R- du tabac, snuif- couronue, van de kroon afzien, afstand doen. [Prat.] R- ' Ia succession dun parent, afstand
tabak opsnuiven. - Renifleiie, t., Renifle
nient, m. (pop.) Het hoorbaar snuiven met den doen, afzien von de erfenis eens bloedverwants,
neus. - Renifleur, iii., -euse, t. Snuiver in., haar verwerpen, haar niet aanvaarden (maar den
schuldeischers overlaten). - R- a une entreprise,
snuifster t.
Réeifolié, e, ach. [Bot.) Met niervormige bla- eene onderneming opgeven. - (fans. et absol.) II na
deren. ---- Rénîforme, adj. [Bot.] Niervormig. faut pas r- tant quota pent aller, zoo lang er nog
- fléDille, f. [H. fl.j Niervormige zeeveder (pen- eenige kans is, zoo lang men nog hoop heeft, moet
natule), nierveder f. -- RénpnstuIé, e, adj. men eene zaak niet opgeven. - B- an monde et
a sas plaisirs, de werelden hare vermaken vaar[Bot.] Met niervormige puistviekken.
Reuiqiieair, in. [Tech.) Walker, voller, la- wel zeggen. R- an píché, de zonde nalaten. R- a
kenvoller m., werkman, die 't laken met de voeten soi-même, zich zelven verloochenen. 11- a i'ainitié
de qn., van iemands vriendschap afzien, iemands
doorwaikt.
Rénitenee, f. [Didact.] kVederstand, tegen- vriendschap opzeggen. It- a Ia vertu, nu vice, de
stand, tegendruk na., renitdntie f. - [Id.] deugd, de ondeugd vaarwel zeggen. -- VerHardheid f., inz. der kliergezwellen. - Réiiitent, zaken, niet bekennen, de opgespeelde kleur niet bije, adj. [Mid.] hard op 't aanvoelen; gespannen, spelen; ze niet hebben. II renonce a pique, hij verden vingerdruk wederstand biedend: Tumeur r-e, zaakt op schoppen; hij heeft geen schoppen, hij
hard, wcrstandbiedend gezwel n Pouls r-, gespan- heeft renonce in schoppen, hij r e n 0 ii c e e i' t schoppen. - RENONCEEI, v. a. Verzaken, verloochenen,
nen pols m. - (fig.) Welrspanniq.
Renive ll ernent, m. [Géom.] Vernieuwde wa- niet erkennen voor: S'il fait cela, je le renonce
m su
terpassing 1. - Reniveler, v. a Op nieuw wa- pour mon frère, zoo hij dit doet, erken Ik heet
meer voor mijnen broeder. Ii a renoncé son maiterpassen.
tie, hij heeft zijnen keer, meester verloochend. flenne, (pr. rime) [ii. n.] Rendier n.
Renonciataire, m. [Prat.] Hij of zij, in wiens
Retoii-eir, v. a. Weder zwart maken.
Renoiii, m. Naam in., dunk of meening, die of wier voordeel men van eene erfenis afziet. 't publiek van iemand of iets heeft, faam f., roep m., Renonciateur, m., -trice, 1. [Prat.] Afstandvermaardheid f.; - (zonder bepaling gebruikt meest- doener m., -doenster f., boedelverzaker rn, -veral:) goede naam, roem rn ., beroemdheid. f. Bon, zaakster 1. - Renonciation, f' [Prat.] AfMauvais r-, goede, slechte naam. 11 a do r-, hij is stand m., afstandcloening, verzaking f., boedelafvermaard, beroemd, hij heeft een' goeden naam. stand in. R- i Ia communauté, afstand van de
C'est tine 1111e de mauvais r-, 't is een meisje, dat goederengemeenschap (door de weduwe eens over-

V. pr. (fa'rn.) Eene hooge borst zetten, liet hoofd in den wind steken, eene trotsetie,
aanmatigende houding aannemen. Voyez comme
elle se rengorge, zie haar de borst eens vooruit
steken. Depuis qu'il est en piece, ii se lengorge,
sedert hij een' hooqen post bekleedt, zet hij eene
hooge borst. - Le paori se rengoi'ge quanci on le
regarde, de puouw pronkt, als men hem aanziet.
- t Rengorgeur, in. [Anat.] Halsspier f.
Rengoulfuer (se), v. pr. Weder in den afgrond storten.
Renraisser, V. 0. Weder vet maken, weder
nesten. - REI'GRA1SSER, V. n. SE RENGRAISSER,
V. pr. Weder vet worden.
Rengrégement, iii. Vermeerdering, toeneming t. - t Rengréger, v. a. Doen toenemen,
vermeerderen of aangroeijen (eene kwaal, pijn,
smart). - SE RENGREGER, V. pr. Verergeren.
tilengrénenient ,m. tiersteinpeling 1. —Ren
gréner, v. a. 1-lerstempelen.
Rengrener, V. 0. [Meun.] De grutten her-malen; den tremel weder vullen. -- [Mécan. ] Het kamwerk vein een' molen doen vatten.
Renhardir, V. a. Stouter maken, weder moed
geven.
Reuiable, adj. Loochenbaar, ontkenbaar:
(Proc.) Tous les vilains ens sont r-s, slechte daden
wil men niet gaarne bekennen. - Reuié, e, adj.
(en part. passé van menial): Des parents r-s par
leurs enfants, door hunne ouders verloochende kinderen n. pl. (Loc. prov.) II est r- de Dien et des
Iloinmes, hij is van Gait en menschen verworpen,
een door en doorslecht inensch. -- Un maine r-,
een monnik, die zijne gelof'e heeft gebroken.
Renieuient of Renirnent, rn (alleen gebruikt
in): Le r- de Saint-Pierre. de verloochening van
Petrus. - Renier, v. a. Verloochenen; niet erkennen voor; verzaken, afvallen, afzweren. SaintPierre renia son maitre par trois fois, Petrus vertooclunde zijnen meester tot driemaal toe - 11qn. pain' son parent, pour son arni, iemand niet
voor zijn' bloedverwant, zijnen vriend willen erkennen. Jt- sa patrie, zijn vaderland verzaken.
It- sa bi, sa religion, of (absol.) R-, zijn geloof,
zijne godsdienst afzweren, afvallig worden. - 11Dien, of enkel R-, vloeken, zweren. II ne fait que
r- et blasphumer, hij doet niet dan vloeken en God
lasteren. z. ook CHREME. - f Renieur, in. Vloeker, godslasteraar in.
Reniflard rn [Mach. ii yap.] Snuifkiep t. -

gorger (se)
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ledenen, wegens de schulden, waarmede de boedel
bezwaard is). R- a la succession, afstand, verwerping, afwijzing van de erfenis.
.enoneuuiaeé, e, .enone*ilé, e, adj. [Bot.]
Ranonkelachtig. — RENONGULACEES of E.ENONCULEES, f. pl. Banon.kelplanten f. pl. — Reooncute, f. Ranonkel, hanevoet in. --- [EI. n.] ilanevoet,
eene kegelschelp. -- I enoneatier, m. trilde
kriekeboom met dubbele bloesems. (noppen.
Renoper, V. a. [Tech.) I lernoppen, nog eens
enoite, e, adj. (en part. passé van renouer):
Ruban r-, herknoopt, herstrikt lint D. Cheveux
r-s de fleurs, niet bloemen doorvlochten haar n.
Amitié r -e, wederaange/snoopte vriendschap f. --Renouuée, f. [Bot.] Duizendknoop m. (polygone,
-

centinode). -- R- argentée, z. v. a. PARONYQUE.
-._ t Renouement of Renoûmebt, M. Wederaanknoopi.ng, nieuwe verbindtenis I. R- d'amitié. — Reouer, V. a. Weder aanknoopen, vast
knoopen, herknoopen - La corde est rompue, it faut
la r-, he touw is gebroken, men moet het weder
aanknoopen. R- ses cheveux de rubans, de flouts,

zich het haar met linten, niet bloemen doorvlochten.
— (fig.) liet afgebrokene hervatten, vernieuwen: Ramitié avec qn., de vriendschap sort iemand weder
aanknoopen, vernieuwen, hervatten. R.- In conversation, het gesprek weder aanknoopen. — (absol.)
Its out renoué, zij hebben zich weder verzoend. -Renouen.r, rn., -euse, f.Zetter m. van verstuikte
leden, ledenzetsler f. -- (Men zegt ook rehouteur,

rhabilleur.)
j Renouveau, m. Lente f., voorjaar n.
eno®xvetabie, adj. Vernieuwbaar.
l enouveler, v. a. Vernieuwen, iets anders

in de plaats stellen; een nieuw aanzien of leven
geven; doen herleven, weder doen gevoelen; weder
in kracht, in zwang brengen; op nieuw beginnen:
11 a fait r- tous ses nmeuhles, lig heeft al zijn huis
doen vernieuwen. R- une vigne, eenen wijn -rad
nieuwe wijnstokken beplanten. — R- sa-bergmt
maison, son service, andere bedienden nemen.
—

Le retour du printemps renouvelle toute la nature, de terugkomst der lente doet de geheele natuur herleven. — [Ffl.yst.] La grace de Jésus Christ
renouvelle l'homme, de genade van J. Ch. ver
la douleur de qn., iemands-nieuwtdmsch.R-
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— 4ls subst. Vernieuwer, herschepper ni., ver
Le r- des arts, des let--nieuwstr,hcpf.:"
tres, de herschepper, hervormer der kunsten, der
letteren. — Renovation, f. Vernieuwing, herstelling van -iets in zijn' vorigen toestand, ren 0cd tie f.: La r- du monde après Ie déluge, de
vernieuwing der tvereid na den zondvloed. La rdes lois, des voeux, de hernieuwing der wetten,
der geloften. — [Tlséol.] La r- de 1'homme intérieur par la grace de Dien, de vernieuwing van
den inwendic,en mensch door de genade Gods.
Renoyev, v. a. Op nieuw verdrinken (doen
verdrinken). — SE RENOYER, v. pr. Op nieuw verdrinken (in 't water sterven) .
Renseigné, e, adj. (en part. passé van ren seigner): lage bien r-, goed ingelicht repter rn.
Reuseigneinent, m. Aanwijzing, inlichting f.,
berin,t, n.arigt, r e n s e i ppnernént n. Donner à
qn. des r-s sur une chose, sur an fait, iemand inlichtingen, narigten omtrent eene zaak, een voorval
geven. Donner, Obte ►nir des r-s, inlichtingen geven,
inwinnen. -- Reiiseigner, v. a. Oil nieuw onderrigten, seeder aanwijzen: On lui a mal montré
Ie latin, it faut le lui r-, men heeft hem liet latijn
slecht geleerd, men moet het hem op nieuw onderwijzen. R- Ie chemin b qn., iemand op nieuw den
weg wizen. — Inlichtingen, narigt geven: R- qn.
sur une affaire, iemand inlichtingen omtrent eene
zaak geven..-- SE RENSEIGNER, v. pr. Inlichtingen
inwinnen.
ensecweneerment, m. Herhaalde bezaaiing f.
— Rensemencer, V. a. Op nieuw bezaaien,
herzaaijen.

Rentarner, v. a. Weder aan- of opsnijden; op
nieuw beginnen, enz. (z. ENTAMER). R- un pain,
een brood weder aanasnijden. — .- une affaire abandonnée, eene opgegeven zaak weder opvatten. —
R- an discours interrompu, een afgebroken gesprek
weder aanknoopen, andermaal op het tapijt brengen.
: eittassé, e, adj. (en part. passé van rentasser): Gerbes r-es, weder opgehoopte, te hoop gezette schoven f. pl. — (pop ) Un petit hommne tout
r-, een kort, ineengedrongen manneke n. — Rentassenient, m.

Wederophooping

f.— R.entas-

ser, v. a. Weder ophoopen of op hoopen zetten.
Rente, f. Jaarlijksch, inkomen n., jaarlijksche
droefheid vernieuwen, weder opwekken. R- le sou- geldinkornsten f. pl., opbrengst f. van kapitalen,
venir dune chose, de herinnering van iets weder landerijen, enz., interest m. Vivre de ses r-s, van
verlevendigen. R- un usage, une mode, een gebruik, zijne renten leven. Il a une r- en grains, hij heeft
eene mode weder in zwang brengen. — R- une een jaartfjksch inkomen in koren of graan. R- raquerelle, un procès, eenen twist, een proces her- clsetable, losrente. z. ook EONCIERE, VIAGftE. Sort
vatten. Son bail est à sa fin, it vent le r -, zijne principal dune r-, hoofdsom van eene rente. --huurcedel is uit, hij wil haar vernieuwen. Il re- (absol.) De door den, staat vastgestelde rente. La
nouvela les assurances de son attachernent, hij gaf r- it 5 pour cent, b. 3 pour cent, de rente van 5,
nieuwe verzékeringen van zijne verknochtheid. -- van 3 ten honderd. La r- hausse, baisse, La rest en hausse, en baisse, de 'rente rijst, daalt. -BE OUVELER, V. n.: R- de force, de zèle, nieuwe
kracht krijgen, nieuwen ijver aan den dag leggen, (Prov.) tlieux vdut règle que r-, orde en spaar
zijn beter dan renten. — Renter, v. a.-zarnl.ei,d
in kracht, in ijver toenemen. R- d'appétit, op
nieuw lust tot eten krijgen. R- de jambes, weder Met eene rente of een jaarljksch inkomen voorzien,
met vernieuwde krachten beginnen te gaan; (fig. et bigi ftigen. — Het part. passé is ook adj.: Hospice
bien renté, godshuis n. met veel inkomen. (fam.)
fam.) eene zaak met verdubbelden ijver weder aan
pl omme lien r-, rijk, ruim bemiddeld man. — REN
— SE RENOUVELER, v. pr. Vernieuwd wat'--vaten.
[Hort.] Op nieuw enten, óverenten. -TER,v.a
den, weder voor den dag komen, zich vernieuwen:
Renterrernent, m. Herhaalde begrafenis f. —
Le froid se renouvelle, de koude vernieuwt zich,
enterrer, v. a. Weder begraven.
wordt sterker. Se r- dans le souvenir de qn., zich
S Re•nteuix, ease, adj. Rentepligíig. — Renbij iemand weder in aandenken, in herinnering
brengen. — liet part. passé is ook adj.: Troupeau tier, m., -ière, f. Bon/en/er m„ -ster f.
Rentoi lage, V. a. Het zvederbezetten of beleggen
renouvelé, vernieuwde, van jong vee voorziene
kudde f. La nature r-e, de vernieuwde, verjongde met linnen, met doek. - .met verdoeken eerier oude
natuur f. Alliance r-e, vernieuwd verbond n. — schilderij. — Rentoiler, v. a. Met nieuw linnen
(Loc. prow.) C'est une chose r-e does Grecs, dat is bezetten, voeren; weder op linnen plakken. — Eene
opgewarmde kost (iets ouds, bekends, dat men voor oude schilderij op nieuw doek Overbrengen, ver
-doekn.
nieuw wil doen doorgaan). — Renoiïvelet, m.
Renton, Rentou, m. [Charp.] Voeg f., naad m.
[Hort,.] Soort van appel rim. -- RenouvelleRentonner, v. a. Weder in de ton of het vat
inent, in. Vernieuwing f. Le r- de l'anisee, de la
(weder inwikkelen.
saison, de la lune, de vernieuwing van het jaar, doen.
Rentortiller, V. a. On nieuw ineenstrengelen,
van het jaarget j, van de maan. Le r- dune allianRentrainer, v. a. Weder medeslepen,
ee, de vernieuwing vara. eene verbindteni.s. — LeRentraire, v. a. [Coutur., Taill.) Stoppen,
r'- de lair, de verversching der lucht. — Vernieuwing, vermeerdering, toeneming f.: Le r- de zèle, aaneen nuaijen, toehalen: Vatte manteau est déchiré, faites le r-, uw mantel is gescheurd, laat
m ijver,
van ver, van oplet
de vermeerdering
C'est ce qui causa le r- de sa douleur,-tenrild. Item stoppen. - (absol.) Ge tailleur sail bien r-,
dot veroorzaakte de toeneming, vermeerdering van die kleérenaker kan goed stoppen. — Rentrait,
zijne smart. — Vernieuwing, hervatting, h.erh.a- e, adj. (en part. passé van rentraire): Déchirure
ling: Le r- des négociations, rle hervatting der on- Bien r -e. goed gestopte scheur f. — Rentraitaaderhandeliorgen. R- de voeux, herhaling van geloften. re, f. Stopnaad m., stopsel n.
entrant, e, adj. [Georn., Fort.] Angle r-,
,enovateuur, trice, ad?. Vernieuwend, ver
Influence t'-trice, verjongende invloed m.-jonged. inspringende hoek m. — [Tech.] Nomlbre r-, naam
-
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van 't getal tanden aan een invallend rad, als dat
getal juist opgaat in t getal tanden van het rad,
waarin liet vat, opgaand getal II. - RENTRANT, m.
[Jeu] Speler ilL , die voor een' anderen men/t.
Rentrayage, ni. [Tech.] Het stoppen; stopwerk n. (Vgl. RENTRAIRE). -- liet weder zamennaaijen der huiden, inz. der fraaije ge/tenet/en ter
bere/dinç van 't corduaan. Rentrayer, v. a.
De huiden aaneen naaen. -- flentrayeur, in.,
-etise, t. Stopper m., stopster 1. (v9L RENTI%AIRE).
flentré, e, adj. (en part. passé van rentrer):
Foin bien r-, goed binnengehaald hooi m - A
peine r- dans Sn patrie, ii mourut, naauweljks in
zijn vaderland teruggekeerd, stierf hij. -- Dartre
r-e, naar binnen geslagen, ingetreden uitslag a. Ligne r-e, ingesprongen regel m. Femme r-e en
elIe-mêrne, in zich zelve gekeerde, in gepeins verZon/een vrouw 1. - Homme r- en fureur, weder
woedend geworden n2enscli. - 1 1 est mart dun
chagrin r-, hij is aan een' geheimen, knaqenden
kommer gestorven. - Rentrée, t. Terupieeerinq,
wederinlredind; La r- de notre rol dans ses P lats,
de wederintredinq, terugkeeuing van onzen koning
in zijne staten. - Hervatting der werkzaam/zeden,
studien, enz. na de vacantie, heropening t. La rdes tribunaux, de heropening (Ier regtianken. A
Ia r- des classes, bij 't hervatten der studiën, Wederoptreding van een tooneelspeler of tooneel
min of meer lange afwezigheid) . - Het-speltr(na
innen van gelden, het teruglceerea of binnenkomen
van fondsen; het binnenbrengen van boom- of veldvruchten. La r- des impÔts, het innen, ontvangen
der belastingen. Ce marchand attend des r-s considérables, die koopman verwacht aanzienlijke sommen te zien terugkeeren. La r- des vendanges, des
foins est fatty, de wijnoogst, het hooi is binnenyebragt. - [Chas.) Terugkeer in. der dieren in het
woud bij 't aanbreken van den dag. [Constr.
nay.] Het invallen; intrekking f.: La r- des conpies, het invallen, inbouwen der spanten. Ce bi.tirn ent a beaucoup de r-, dat schip heeft veel invalling, is veel ingetrokken. -- [Jeu.] lage/zachte,
ingeruilde kaarten t. p1.: Ii a eu une viiaine r-e,
hij heeft slecht ingekocht. - [ Manuf.] Naam der
verschillende platen tot het bedrukken der stoffen
met kleuren, drukvorm m., drukplaat t. —[Mus.]
Het wederinvallen van eene partij of een instru.ment na eenig zwijgen.
Rentrer . V. n. (met être) Weder inkomen, weder binnengaan; weder thuis koiher; weder intreden, terug/weren. II avait outdid sa montre, ii
rentra pour Ia chercher, hij had zijn horlogie vergeten, hij ging weder binnen om het te halen. II nest rentré qu á nhlnuit, hij is eerst aim middernacht weder naar huis gekomen. - fi- en charge,
dans le service, een ambt weder aanvaarden, weder
in dienst treden. R- en correspondance, de briefwisseling hervatten. - (/1g.) R- dans son sujet, wedr op
zijn onderwerp temuqkoinen. Z. ook COQUILLE. 11dans les bonnes graces de qn., bij, iemand weder in
gunst komen. - R- dans son devoir, tot zijnen
pligt terug/zeeren. It- dans son bon sens, zijn gezond verstand terugkrijgen, weder verstandig, re
delijls te werk gaan. - R- en furenr, weder woedend worden. R- en folie, weder tot gekheid vervallen, weir gek worden; ook: weder in den von gen
liartstogt vervallen; -- (van wijfjes-dieren) weder
loopsch , toqtig enz. worden. - Faire i - qn. dans
Ia poussière. dans Ia poudre, iemand met dreigementen verschrikken. verpletten. -- P.- en soi-même,
in zich zelven gaan of keeren. - (absol.) De werkzaamheden, studiën, enz. na de vacantie hervatten:
Les triljunaux rentrent a telle époque, de regt
banken hervatten op dien en dien tijd hare zittingen. - Voor de eerste maal weder optreden: Cet
auteur rentre ce soir par le rOle d'Oreste, die
tooneelspeler treedt heden avond weder op inde rol
van Orestes. - Binnenkomen, ontvangen worden:
Des avances qui rentrent peu a pen, voorschotten,
die allengs binnenkomen. - [Chas.] ii- an fort,
zich weder in 't hout begeven. - I Gra y De insneden dieper maken. - [Jeu.] Inkoopen: R- en
coeur, harten inicoopen. 11 mest i'entré bon jeu,
Ik heb een schoon spel ingekocht. —[Mëd. ] Inslaan,
teruqlreden: Un charlatan lui a fait r- sa dartre,
een kwakzalver heeft zijn huiduitslag doen inslaan.
RENTREB, V. a. Binnenbrengen, weder binrenbrengen (u)at buiten was), binnenhalen. R- des
-

-

nzarchandises dans le magasin, koopwaren weder
in 't pakhuis brengen. R- des oranges dans les
series, oranjeboomen seeder in de broei/sas zetten.
R- les foins, het hooi binnenhalen. — [Irnpr.] R
une ligne , een regel doen inspringen.
Renti-'oaivrii-, v. a. Weder ten halve openen.
Renti-tire, f. [Tech.] Het achtereenvolgend
opdruk/een der verschillende kleuren doorverschillende platen of vorznen. (overvallen.
Renvahir, v. a. Weder overweldigen, seeder
Renvelopper, V. a. Weder inwikkelen of in
eenen omslag doen.
Renvenimei-, V. a. Weder versliznmeren, verergeren. A force de grafter, II a renvenirné sa plaie,
door veel krabben hecft /zij zijne wond verergerd.
- SE REI'VENIMER, V. pr. Slimmer, erger worden.
t Renvertlie, f. [Litt.] Lentezang m ; — vijondeljize aanval m.
Renveger, v. a. [Vanu.] Het teenen slechtwerk seeder omranden, weder met nieuwe teenen
doorvlechten. - Reuvergeure, t. (pr. —jure)
Rand ni.

Renvergiter, V. a. [Mar.]: R- une voile, een
zeil op nieuw, beter aanslaan.
Renvers, m. [Tech.] Wijze van de nok met
leijen te dekken.
Renversable. adj. Aan omwerping onderhevig. - [Bot.] Feuilles r-s, bladeren n. p1., die gene/gd zijn om zich naar elkander te wenden. Renverse (a Ia), bc. adv. Achterover, op den
rug: TamPer a la r-, achterover vallen.
Renversé, e, adj. (en part. passi van renverse!): Table re, omvergeworpen tafel f. Ville
r-e, onderst boven gekeerde stad f. - Ordre r-,
omgekeerde orde f. - Lèvres r-es, omgekrulde lippen f. p1. - Bataillon r-, overhoop geworpen beta/jon n. Projet r-, in duigen geworpen plan n.
Espérance r-e, venjdelde hoop f. - Il a lesprit r-,
zijn hoofd is op hol, in de war. - Jam.) Avoir Ia
physionomie r-e, er ontdaan, ontsteld uitzien. (Loc. pros.), z. MARMITE, MONDE. - [Bias.] Chevron r-, omgekeerde keper f. - [Bot.] Feuille.
Fleur r-e, omgekeerd blad n., omgekeerde bloem f.
— [Géom., Opt.] Objet r-, omgekeerd, onderstboven staand vooiwerp u. - [Man.] Encolure r-e,
omgekeerde hals, hertenhals m. - [Mar.] Compas
F-, omgekeerd kompas, hangkompas n. - [Mus.]
Accord r-, omgekeerd akkoord ii. Fugue r-e, z. 5. a.
CONTRE- FUGUE. - [Paliogr.] Ecriture r-e, omgekeerd schrift n. (dat men met behulp van een' spiegel moet lezen).
Renversement , ni. Osnwerping, omv&rwer
ping, omstootin.q: Le r- dune table, de omverwer
ping eener tafel. (In dezen eig. zin weinig gebruikt.)
- Het overhoop werpen, in wanorde brengen; omkeening, verstoring; verwoesting f. Le r- dune
hibuiothèque , het door el/sander werpen, de wanorde eener bibliotheek. - (fig.) Le r- des lois, de
omkeening der wetten. - La r- desprit, de wanorde van het verstand, de krankzinnigheid f. [Aritli. ] Le r- dune fraction, de omkeening eener
breuk (zoodot de teller noemer wordt, en omgekeerd). 11- dune proportion, omkeening der redens
(waarbij de volgende termen voorgaande worden,
en omgekeerd) - [Bot.] it- des Beurs, omgekeer
de stand der bloemen. - [Chir.] Le r- de Ia matrice, des paupières, de omkeening der baarmoeder, der oogleden. - [Mar.], z. v. a. TRANSBORDEMENT. -- [Mus.] Omgekeerd akkoord n.
Renveiser, v. a. Omwerpen, omstooten, omver, over/mop werpen: 11 a renversé la table, -hij
heeft de tafel omver geworpen. Ii loucha /1 Ia 1Janteille. et Ia renversa, hij raakte aan de /lesch en
stiet ze om. - [Mil.] R- les travaux des ennemis,
de vijandelijke seer/zen onderst boven werpen, omaver schieten. —]Notre alle droite renversa leur aile
gauche, onze rep/er vleugel wierp hunnen linker
v/eu:ei overhoop. - Onder el/sander werpen, in
de war, in wanorde brengen; - te niet doen, verniet/gen, verwoesten. II a renversé tons mes Iivres, hij heeft al mijne boeken door elkander geworpen. - (/ij.) Cda a renversé sos grands desseine, dit heeft zijne groote plannen omvergeworpen, vernietigd. Eb- un Plat, eenenStaat/setonderst
boven keeren, omkeeren. - (fig.) li- ]'esprit, Ia
eervolle de (of /z) qn , iemands hoofd in de war,
op 1mei brengen. -- [Arith.] It- une fraction, les
termes dun rapport, eeoc breuk, de termen eener
-

-
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RENVERSEIJR
verhouding omlieeren ( Vgl. RENVEBSEMENT). [Man.] II- un cheval, een paard renversren,
het sterk achterwaarts doen buigen, om het de voe
ten te doen verwisselen. - [Mar.], z. v. a. TRANSBORDER. - RENVELISER, V. a.: R- sens dessus dessous, of enkel R-, geheel omkeeren, liet onderst
boven keeren. - La voiture a renversé het rijlujij is omgevallen. - ( fig.) 11 est plus facile de
r- que d'élever, t is gemakkelijker omver te werpen dan op te riyten. - [ Mai'.j R- de bord, z. v.a.
virer de BORD. --- Kenteren (van liet tij, van de
mousson). - SE RENVERSER, v. pr. Omvallen, omver geraken; zich om/weren; zich achterover werpen; in wanorde geraken. Le cheval se renversa,
liet paard viel, stortte omver. - La vessie, La matrice se renverse, de blaas, de baarmoeder keert
zich ons. - Se r- sur le dos, zich op den rug werpen. - Les troupes se renversèrent ies ones sur
les autres, de troepen wierpen zich op kun eigen
volk terug, bragten elkander in wanorde. - Renverseur, in. Omwerper, omkeerder m. —Ren
l .] Aarden vorm m.
-versoi,n.[T
Renvi m. [Jeu] Overbod, opbod n, , verhoogde
opzet m. (bij sommige kaartspelen), renvi n. Jeux
de r-, opbodspelen, renvi-spelen n. p1.
Renvider, v. a. [Tech.] Den draad op de spil
loten loopen, opwinden.
Renvier, v. n. [Jeu] Overbieden, opbieden. t (fig.), Z. V. 0. ENCHÉBIR.
Renvol, fl1. Terugzending 1.: Le r- Ll'un présent, dune lettre de change, de terupzending van
een geschenk, van eenen wisselbrief. - Chariot de
r-, retour-wagen m. - Le r- (congé) des troupes.
de naarhuiszending, de afdanking der troepen. Verwijzingsteeken n. (in geschriften, in boeken),
verwijzing f. naar eene andere plaats of bladzijde,
naar eene noot aan den voet der bladzijde of aan
't einde van 't boek, naar een bijvoegsel of eene
verandering op den rand, enz. , ren vo a i-teeken,
renvooi n. Le grande quantité de r-s fatigue le
lecteur, de groote menigte van verwijzingen vermoeit den lezer.—[Prat.] 11 y a dans cette minute des r-s qui ne sent pas paraphés, in deze minuut zijn renvoofjen, die niet geparapheerd (niet
onderteekend en goedgekeurd) zijn. - [Jur.] Verwijzing, Overwijzing; verzending f. Demander son
r- par devant un autre juge, zijne verwijzing naar
een anderen regter vragen. Le r- dune proposition, aux bureaus, dune pétition an ministre, de
verzending, verwijzing van een voorstel naar de
bureaux, van een verzoekschrift naar den minister.
- Verdaging, verschuiving f.: Le r- dune cause
a Ia huitaine, de verdaging eener zaak tot over 8
dagen. - [ Méd.] , z. v. a. RAPPORT, REGURGITATION.
- Phys.] Terugstuiting, terugkaatsing t. (van 't
licht, van 't .qelui).
Renvoyea-, V. a. Andermaal of ten tweeden
male zenden: terugzenden, wederzenden; wegzenden, afdanken, afwijzen: R- des marchandises,
koopwaren andermaal toezenden; koopwaren terugzenden. R- un present, een geschenk teruqzenden. - R- un courrier, eenen koerier terugzen
den. - R- son dornestique, zijnen bediende wegzenden, afdanken. R- mie partie des troupes, een
gedeelte der troepen afdanhien. et fern.) IIqn. hien loin, iemand kort en goed afwijzen. (absol.) Je l'ai renvoyé, ik heb hem afgewezen. [iur.] 1- un plaideur de sa deniande, een' pleiter
met zijnen cisc/s afwijzen. - R- les parties h so
pourvoir, de partijen vergunnen zich in regten te
voorzien. - PL- un accusé, le r- absous, quitte et
absous, een' beschuldigde ontslaan, geheel vrijspreken van de tegen hein ingebragte beschuldiging. Verwijzen: II me renvoyaa sa femme, a son
avocat , hij verwees mij near zijne vrouw, naar
zijn' advokaat. - [Jur.] R- dun tribunal a un
autre, van de eene regtbank naar de andere verwijzen. 11- h l'audience, naar de rolie verwijzen.
—(Lee. prov.) us munt renvoyé de Caïphe [abusiv.
d'Hérode) a Pilate, zij hebben mij van Cajaphas
(verkeerdelijk: van Herodes) naar Pilatus verwezen,
van den een' naar den anderen gestuurd. - R
l'explication dun met a un autre, de veklaring
van een woord verwijzen op een ander woord. Uitstellen, verschuiven, verdagen: Ii ne faut pas
r- au lendemain ce qu'on pent faire dans le jour,
men moet niet tot den volgenden dag uitstellen,
wat men heden doen kan. - (Loc. prov.), z. CA-

'
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LENDES. - Terugslaan, terugwerpen, terugkaat
sen: 11- la balie, Z. BALLE (ook fig.). La June ren
voie Ja lumidre, de maan werpt, kaatst het licht
terug L'écho renvole les sons, les paroles, de echo
weerkaatst de geluiden, de woorden. - [ Jur.] files parties a so pourvoir. - SE IIENVOYER, V. Pr.
Teruggezonden worden. - Elkander terugzenden.
(fig.), Z. BALLE. - liet part. passé is ook adj.:
Lettre renvoyée , teruggezonden brief m.
Réoeenpation , I. Wederbezetting, herhaalde
bezetting f. - Réoeeuper, v. a. Op nieuw bezetten. - liet part. passé is ook adj.: Poste mioccupé, op nieuw bezette post m.
Réonbotenr, ni. [Phys.] Galvanische keten of
batterij l•., rheomôtor m. - Réophore, m.
Gedeelte van een' geleider, dat aan ieder uiteinde
der galvanische batterij is vastgesoldeerd, r h e 0phoorm. (men.
Réopiner, V. a. Andermaal stemmen, herstemRéordination, I Herhaalde inwijding t. Réordonner, v. a. Nogmaals wijden of ordenen,
herwijden. - Nogmaals gebieden of bevelen, een
bevel herhalen.
Réorganisateiir, trice, adj. et subst. Op
nieuw invigtend, vervormend, r e 0 r g a n i 5 ë rend:
Loi r-trice, reorganisérende wet f. - Réorga
nisation, f. Ht maken, invoeren eener nieuwe
inrigting of zamenstelling; wederinrigting, r e 0 rganisdtie: La r- dune armée. - Réorganîser, V. a. Op nieuw inrigten, eene nieuwe inrigtiny krijgen, op nieuw ingerigt of georganiseerd
worden; zich eene nieuwe inrigting geven. - Het
part. passé is ook adj. : Troupes réorganisées,
nieuw ingerigte , zamengestelde , gereorganiseerde
troepen in. p1.
Réouverfure, f. Wederopening, heropening:
La r- dun théatre.
Réoxydation, f. [Chim.] Herhaalde verzuring of verkalking, reory d dtie , reoxy dé
r I n g f. - Réoxyder, v. a. Op nieuw met de
zuurstof verbinden, weder verzuren, r e 0 :i; p d é ren.
Repaire, in. Leger, hol, nest n. (van wilde
dieren en bij uitbreiding van nachtvogels,roofvogets).
- Roofnest, rooverhol, dievenhol n., schuilplaats t.
der dieven, roovers. - [Chas.] Mest, drek m. yam
wolven, vossen, hazen en enkele andere wilde dieren. - z. ook REPELIE. - Repairer, v. n. [Chas.]
Liggen, in rust zijn, in 't leger liggen.
Répaissir, V. a. Verdikken of dikker maken.
- RÉPA1SSIR, V. n. , SE REPAISSIR, v. pr. Verdikken
of dikker worden. - Répaississernent, m.
Het verdikken; verdikking t.
Repaitre, V. n. Voedsel gebruiken, eten (van
menscisen en paarden, inz. die op marsch zijn).
Faire qu ] nze lieues sans r-, vijftien mijlen afleg
gen zonder voedsel te gebruiken. Les chevaux
n'ont point repu d'aujourd'hui, de paarden hebben vein deeg nog geen voir gekregen. - REPAÎTRE,
V. n. Voeden, te eten geven, voeren: Ii faut r- ces
animaux, men moet die dieren voêren. (in deze beteekenissen weinig gebruikt.) - (fig.) R- qn. d'espé
rances, de chimères, iemand met hoop, met hersenschimmen voeden, paaijen, gaande houden. R- ses yeux dun spectacle, zijne oogen aan een
schouwspel verlustigen. - SE REPAITRE, V. Pl'. (fig.)
Zich voeden. Se r- de bons aliments, zich met
goede spijzen voeden. - (fig.) Se r- d'espérances
vaines , de vent, zich met ijdele hoop, met wind
voeden. z. ook FUMEE. II ne 5e repaît que de sang
et de carnage, hij vindt in moorden en bloedver
gieten zijn genoegen. - 11 me se repait pas de viandes creuses, de si peu de chose, hij laat zich
niet met ijdele woorden, met zoo weinig afschepen.
- REPAITRE, M. [Chas. Le cerf fait on faux r-,
het heet laat het voeder vallen of varen (als het
zich uit vrees den tijd tot eten niet gunt).
Repâlir, v. a. Weder verbieeken.
Repawer, V. a. [Tech.] In stroomend water
uitslaan, uitspoelen ('t gebleekle doek).
Repàrner (se), v. pr. Weder in zwijm vallen.
Répandre, V. a. Storten, uitgieten, plengen;
- verspreiden, strooijen, uitstrooijen: II- de lean
pa!' terre, water op den grond uitgieten. (absol.)
Prenez garde de r-, stort niet, pas op dat geniet
stort. -11- du set, du poivre, zout, peper stroopen.
- It- des larmes, tranen storten of vergieten, weenen, schreijen II- du sang, bloed storten of vergieten, iemand kwetsen of dooden. R- son sang pour
-
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la patrie, zijn bloed voor 't vaderland storten. -Verspreiden, uitdeelen, onder velen verdeelgin: Rdes faveurs, des auménes, gunsten, aalmoezen uit
1'argent panmi le people, geld onder-deln.R
het volk strooijan, uitdeelen. Dieu répand ses graces comme it '!ui plait, God deelt Zijne genade uit,
gelik het hem behaagt. — Verspreiden, in de verte
verspreiden: Le soleil gepand la lumiere, de zon
verspreidt het licht. Iodeur que ces fleurs répandent, de geur, dien deze bloemen verspreiden. Kses émissaires de tous c®tés, zijne handlangers,
kondschappers allerwege heenzenden. -- (fig.) 11 a
répandu beaucoup de clarté sur cette matière, hij
heeft veel licht, helderheid over deze stof verspreid.
I1 a répandu de faux bruits, hij heeft va!sche geruchten uitgestrooid. -- R- son coeur, son ame,
zijn hart, zijne ziel uitstorten, geheel openleggen.-(Loc. fem. et prov.) 11 s'est laissé r-, hij heeft
zich in 't spel deerlijk laten beet nemen. -- SE REPANDRE, v. pr. Gestort, uitgestrooid, verspreid wor
den, zich verspreiden: i'ai vu ses larmes se r-,
ik heb hare tranen zien vloeijen Les eaux se mlpandent dans les campagnes, de wateren loopgin
over, verspreiden zich over de velden. — Ii s'est
répandu tin bruit par la viale qu'il était mort, er
heeft zich door de stad een gerucht verspreid, dat
hij dood was. — Uitweiden, lang en breed van iets
spreken, overvloeijen, zich uitlaten, uitvaren. Se
r- en longs discours, lang en breed over iets uit
veel woorden vuil maken. Se r- en-weidn,(lam.)
compliments, en louanges, van pligtplegingen, loftuitingen overvloeijen. I1 se répandit en invectives
sur vous, hij voer in scheldwoorden tegen u uit. —
Se r- clans Ie monde, veel onder de menschen, in
gezelschap gaan, de gezelschappen druk bezoeken.
11 craint de se r-, hi,' vreest in gezelschap, onder
epandu, e, adj. (en
menschen te komen.
part. passé van répandce): Eau r-e, gestort water n.
gestorte,
vergoten
tranen m. pl. Du
Larmes r-es,
sang r-, vergoten, geplengd bloed n. -- (fig. et fam.)
11 y a en bien du sang r-, er is veel in die speel
verloren. -- Opinion fort r-e, zeer verspreid,-partij
algemeen gevoelen n. — Jeune homme fort r- dans
le monde, Jongeling, die veel gezelschappen bezoekt,
die overal bekend is. — (vuig.) Avoir la bile r-e
dans Ie sang, de geelzucht hebben.
Bepapiltoter, v. a. Weder in papiljotlen leggen. — (fig. et fain., inz. te Parijs) Opknappen,
herstellen, in orde brengen. — SE REPAPILLOTER,
V. pr. l4Teder hersteld, opgeknapt worden: Les affaires se repapillotent.
éparabie , adj. (van zaken) Herstelbaar,
verbeterbaar, weder goed te maken: Faute r-. -Réparage, m. Het herstellen, het bijwerken, afwerken ; herstelling, bijwerking van een uit den
vorm komend voorwerp; -- tweede schering van
het laken; — opgverking met de kaarddistel; —
gladvijling der soldeernaden f.
Reparaitre, v. n. (met avoir) Weder ver
nieuw verschijnen of voor den dag ko--schijne,op
men, zich weder vertoonen of te voorschijn komen:
Le soleil reparait sur ]'horizon, de zon komt weder boven den gezigteinder. I1 na jamais reparu
depuis, hij heeft zich sedert niet weder laten zien.
Réparate,ur, m., -trice, f. I-lersteller m.,
herstelster f. Le r- du genre humain, de hersteller,
redder van 't menschdom (Jezus Christus) . La r-trice
de tons nos maux, de herstelster van al onze kwaten (de Voorzienigheid). -- (iron.) R- des torts,
ongeroepen verbéteraar, bemiddelaar m. -- Ook
also adj.: Sommeil r-, herstellende, krachthergevende slaap in. Influence r-trice, herstellende invloed m.
— Reparation, f. Herstelling, verbétering, rep a r a t i e f.: Les r-s des rues ont beaucoup codté,
de verbeteringen der straten hebben veel geld ge
J'ai fait faire les r-s necessaires it ma mal -kost.son, ik heb de noodicie herstellingen aan mijn huis
laten doen. Grosses r-s, groote reparatiën (die ten
laste van den verhuurder komen). Menues r-s, R-s
— R

locatives, z. LOCATIF. R-s viagéres et d'entretien,

alle aan het vruchtrebrnik verbondene reparatiën.
— (plais.) J'ai bien diné, et moo ventre avait
grand hesoin de cette r-, ik heb goed gegeten. en

mijn buik had die opknapping hoog noodig. — Vol-

doening f. voor eene beleedigirg, vergoeding, herstelling f. Faire r- b qn., iemand voldoening (satisfactie) geven. R- d'honneur, herstelling van eer.-[Jur.] it-s civiles, civiele vergoeding, vergoeding

van schaden en interesten. — [Mil.] Armes is petites r-s, wapenen n. pl., die maar weinig herstel
onderhoud behoeven. -- Réparatoire,-lingof
adj. Geschikt om te herstellen ; de herstelling of
reparatie betreffend.

Repai-ernulr, V. a. Nog eens doorloepen;

andermaal doorlezen.

épa.r é, e, adj. (en part. passé van réparer):

Maison r-e, hersteld, gerepareerd huis n. —
Affaires c-es, herstelde zaken f. pl. — flonneur r-,
herstelde eer f. -- Faute r-, herstelde, verbeterde
fout f. — Dommage r-, vergoede schade f.
Reparé, e, adj. (en part. passé van REPARER)
Andermaal opgeschikt, opgemaakt, opgeknapt, enz.
Réparer, v. a. Herstellen, vermaken. verbeteren, repareren: R- ene église, un chenmin, des
armes, eene kerk, een' weg, wapens herstellen. —
[Tech.] Opknappen, opwerken, glad maken, oppoetsen, de laatste hand aan iets leggen; -- den indruk der vijlstreken, der hamerslagen wegwerken.
— R.- one figure en plàtre, eerie pleisterficlu-ar (als
zij uit den vorm komt) opwerken, er de laatste

hand aan leggen. — R- one étoffe de lame, °ene
wollen stof weder opkaarden, opkratsen. R- un
tableau, one medai ll e, eene schilderij, een' gedenkpenning opwerken, ophalen. -- (in zedelijken zin)
Weder goed maken, verbéteren, vergoeden, h.erstel-

len, doen verdwijnen: R.- une faute, sas torts, one

bévue, eene fout, zijn onregt, een verzien weder
goed maken. z. OUTRAGE. — R- son honneur, zijne
eer herstellen.. R- l'honneur, la reputation de qrs.,
iemand zijne eer, zijn' goeden naam teruggeven. Rune injure, voldoening, genoegdoening (satisfactie)
voor eene aangedane beleediging geven. R- un dominage, eene schade vergoeden. R- sas pertes, zijne
verliezen weder goed maken, herstellen, inhalen.
R- le temps perdu, la harte du temps, den verloren
tijd weder inhalen. — R- sas forces, weder krachten krijgen. R- ses affaires, zijne (verwarde, ach teruitgegane) zaken weder herstellen. — [Cheval.]
R- les torts, het begane onregt wreken. — SE REPARER, V. pr. Hersteld, verbeterd, goed gemaakt
worden or kunnen worden: Cat oubli peut encore
se r-, dat verzuim kan nog hersteld, goed gemaakt
worden. — Le temps perdu ne se répare jamais,
den verloren tijd kan men niet weer herstellen,
weder krijgen.
.eparer, v. a. Op nieuw opschikken, opmaken, opknappen, enz.

(z. PARER).

e areur,m. Hersteller, verbeteraar.— [Tech.]

Opwerker, opmaker, opknapper.
Reparier, C. a. Op nieuw wedden.
Réparition, f. (Astr.], z. V. a. REAPPARITION.
Reparier, v. n. Op nieuw spreken: Nous en reparlerons ce'ij zullen er een andermaal over spreken.
— REPARLER, v. a.: J'avais oublie l'itaiien, mais

je commence á Ie r-, ik was het italiaansch ver
maar ik begin 't weer te spreken.
-gletn,

Reparon, m. [Com.] Tweede soort van gehe-

keld vlas; — vroeger in 't algemeen: de tweede
kwaliteit eener eetwaar.

t Repai't, m., z. v' a. REPARTIE.

Repartage, m. Tweede deeling f. -- Repartaier, v. a. Andermaal verdeelen of uitdeelen.

épaartement of R épartirnent, m.
Verdeeling f., omslag m. der belastingen.

[Fin.]

eparti, e, adj. (en part. passé van repartir):
Une injure vivement r-e, Gene vinnig beantwoorde beleediging f.

Reparti, e, adj. (en part. passé van repartir):
11 : a longtemps qu'il est r-, hij is sedert lang
vertrokken.
eparti, e, adj. (en part. passé van repartir):
Somme bien r-e, goed verdeelde som f.
epartie , f. Vaardig antwoord, wederant-

woord, bescheid n.: I1 lui fit one r- brusque, ho gaf
hem een norsch bescheid. 11 est prompt b la r-, hij is

aanstonds met zijn antwoord gereed of bij de hand.

Cela est sans r-, daarop laat zich niets antwoorden.
Répartinnent, m., z. REPARTEMENT.
Repart r , V. a. at n. Terstond antwoorden:
S'11 men parle, je saurais lien que lui r-, of je
saurai Bien lui r-, als hij mij daarvan spreekt, zal
ik wel weten te antwoorden. Ne r- que par des
impertinences, niets dan grofheden tot bescheid geven. Jan suis Bien aise, lui repartis je, het doet
snij veel genoegen, hernam ik, hervatte ik.

Repartir, v. a. (met avoir en etre) Weder

..-

REPARTI R
vertrekken, weder afreizen: A peine tait-i1 ar
rivé, qui l fut obligé de r-, naauweljks was hij
aangekomen, of hij moest weder vertrekken. [Mar.] Faire r- un clseval, een paard op nieuw
' hoefslag terugbrengen.
laten aanspringen, op
On ma donné
a.
Répartir, v.zPerdeelen:
cette somme b r- entre eux, men heeft mij deze
som gegeven om ze onder hen te verdeelen. - R
les contributions Sm' arm province, de belastingen
over eene provincie omslaan. - On a rdparti les
troupes en divers quartiers, men heeft de troepen
in verschillende kwartieren verdeeld. - 4- Répartissable, adj. Geschikt om verdeeld, omgeslagen
te worden, verdeelbaar. - Répartiteiir, fl1.
(of als adj. Commissaire r-) Belaslinqverdeeler.
[Admin.] Verdeeler, maker van den omslag der
belastingen op de belastingschuldigen. - Répartition, f. Verdeeling, omdeeling f.; omslag in.,
r ep a r t j t ie 1. La r- dune somnse entre plusieurs,
de verdeeling van eene som onder velen. - Faire
Ia r- des itnpôts dans une viiie, den omslag der
belastingen in eene stad maken. - Faire Ia r- des
troupes pour les quartiers dhiver, de verdeeling
dec troepen voor de winterkwartieren maken. [Bias.] Herdeeling f., herhaling of zainenvoeging
van de deellijnen. (verdeeld leibiok n.
Repartoi, m. [Tech.] Behoorlijk ter klieving
Repas, n. Maal n., maaltijd in. L'Iieure du
r-, het uur des maalljds, etensuur n. II- frugal,
magnifique, sober, prachtig maal. R- de noces,
bruiio/tsina. 1. - Repas (of Diner) prid, Z. PilE.
- Son r- est le diner, zijn eenige maaltijd is
't middageten. R- a Ja cigogne, maaltijd, waarvan de gastheer alleen het beste krijgt. Z. ook BREBIS.
Repassage, m. Herhaalde doortogt of overtogt ui. - Het strijken, uitstrijken (met een strjk
ijzer). •- Het aanzetten van een snijwerktaig). -liet schoonmaken, opknappen (bv. van een' hoed).
- Het Overkaarden (met de fijne wolkaarden). Het opharken (der lanen, tuinpaden) . - Repasse, f. [Tech.] Tweede over/soling des brandew(jns.
- Nog met zemelen vermengd grof meel n.
Repasser, v. a. Andermaal voorbijgaan, weder
doorgaan, Overgaan, ôrtrekken, enz. (z. PASSER,
V. n.), terugkeeren. TA- par Je mime chemin,
weder denzeifden weg gaan, langs denzeifden weg
terugkeeren. Je viendrai vous voir en repassant,
als ik weder voorbijkom, zal ik bij u aankomen.
- (fig.) R- sur qc., iets nogmaals doorloopen, doorzien of onderzoeken. - Ce lien a repassé dans
notre familie, dat goed is weder in onze familie
gekomen. - Repasser, v. a. Op nieuw gaan,
overgaan, overtrekken, enz. (z. PASSER, V. a.) R
taonts, Ja rivière, de bergen, de rivier weder-les
overtrekken. - Weder Overvoeren of overzetten:
Le mime batelier neus a repassés Ia rivière, dezelfde schipper heeft ons weder over de rivier
gezet. - Aanzetten, weder scherpen of slijpen:
R- un rasoir, een scheermes aanzetten, slijpen. -R- Ja lime sur un ouvrage de fer, een (jzerwerk
met de vijl polijsten, opvijlen. (fig.), Z. LIME. 11- un cI)audron, een' ketel glad hameren - 9trjken, uitstrijken, met het sir
glad of plat
maken:
maken:R- du Jinge, do ruban, linnen, lint strijken. .. (pop.) R- Je liuffle 0 qn., of enkel R- qn.,
Z. RUFFLE. - Tech.) II- du pain au four, oudbakken brood weder in den oven opwarmen. R- les
pingJes, de spelden polijsten, de speldepunten
spitsen, polijsten. - R- de itotFespour Ia teinture,
stoffen nog eens door 't verfbad halen. - R- les
cuirs, de huiden op nieuw bereiden. lit- un canon
de fusil, eenen geweerloop warm doorham.eren. 11- un chapeau vieux, een' ouden hoed schoonmaken en opknappen. - 11- Ja lame, de wol de laatste
kaarding geven. - R- les crasses, de metaulsiakken nogmaals uit.cmelten. - 11- les allies, de lanen
rijven, dverscltoffelen. - (fig.) B- qe. dans son
esprit, dans sa itimoire, iets in zijn geheugen terug
roepen, zich iets weder te binnen brengen of voor
den geest halen. -.. II me faut encore r- ma lecon,
ik moet mijne les nog eens overzien. It- un compte,
eene rekening nog eens Överzien. R- son ouvrage,
zijn werk nog eens nazien, Overloopen, verbéteren.
Repasseresse, f [Tech.] Soort van lakenkaarde f. -.. Repassette, f Fijnste wolkaarde.
- Repasseiir, m. [Tech ] Aanzetter, fijnsljper.
- Poljster, scherper der speldepunten. - Repasseuse, f. Strijkster f. - Plooirol f.
-

-
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Repassionner (se), v. pr.: Se r- pour qn.
of pour qc., weder hartstoqteljlc met iemand of
iets ingenomen worden.
Repatrier, v. n. SE IIEPATRIER, V. pr. In
ijn vaderland terugkeeren. - REPATRIER, v. a.
- les exilés, de ballingen weder in 't vaderland
doen terugkeeren. - Het part. passé komt ook als
adj. voor: Voyageur repatrié, in 't vaderland teruggekeerd reiziger m.
Repaurner, v. a. [Tech.] II- le drap, het
laken Overscheren; 00/c: het laken in 't water uit,

z

slaan, uitspoelen.
Repavemeut, m. Nieuwe bestrating f. -

Repaver, v. a. Weder bestralen of piaveijen.
fteplyer, v. a. Weder, nog eens betalen.
Repéchei, v. a. Weder opvisschen of uit het
water halen. - Andermaal visschen. - (/1g. et fain.)
R- qn., een geleden onregt op iemand verhalen.
Repeiguer, v. a. Weder kammen, Overkaininen.
Repeludre, v. a. Op nieuw schilderen, Over-

schilderen; opschilderen, weir ophalen. - Repeint, e, adj. (en part. passé van repeindre):

Tableau fraichement r-, verse/s overgeschilderde,
opgehaalde schilderij. - REPEINT, ifi. Herstelde
plaats f. eener schilderij. - liet herstellen der beschadigde plaatsen.
Repeler, v. a. [Tech.] Nogmaals ontharen
(de hielden).(malcen.
Repeloter, v. a. Op nieuw tot een kluwen
Rependre, v. a. Weder ophangen.

Répenelle, f. [Chas.] Springstrik m. (voor

kleine vogels).

Repeuser, V. n. Nog eens denken: Repensez-y,
denk er nog eens aan. - REPENSER, V. a. Herdenken, nog eens overdénken: J'ai repensi ce qu'il
ma dit, ik heb nog eens overdacht wat hij mij
gezegd heeft.

,t Repentailles, t. p1., z. v. a. REPENTIR;
DEDIT. Repentance, f. [Divot. ] Berouw, n.,
boetvaardigheid f. : 11 est moet avec beaucoup
der- de ses pichés, hij is met veel berouw over
Zijn
e zonden gestorven. - Repentant, e, adj.

Berouwhebbend, vol berouw: Elle est contrite et
r-e, zij is verslagen en val berouw. - Repenti, e,
wij. (en part. passé van repentir) , weleer gebruikt

in den zin van REPENTANT. - Les fi lles r-es of als
subst. Les -es, naam der voormalige boeteliujzen
voor lzgtzinnige meisjes of vrouwen; - die boetende
zondaressen zelven. - f Repentin, in. (burl.),
Z. v. a. PENITENT.

--

Repentir (se), V. pr. Berouwen, berouw
hebben, leedwezen of spijt gevoelen: Je me repens

de mes péchés, ik heb berouw over mijne zonden.
11 s'en est repenli, 't heeft hem berouwd, gespeten,
hij heeft ei' berouw, leedwezen over gehad. - 11
sen repentira (als bedreiging) , 't zal hein rouwen,
ik zal 't hem doen rouwen. -- REPENT1R, m. Berouso , leedwezen n., spijt f. Tai in 'éritable r- de
mes pichés, ik heb een waar berouw over mijne
zonden. II en est au r-, hij heeft er reeds berouw
van, 't berouwt, spijt hem reeds. - [Dess. , Peint.]
Nog min o/ meer z&qthaar spoor n. van overgewerkte omtrekken, van een eerste plan, dat înen
heeft willen verbéteren. II y a des r-s dans ce
tableau, er zijn nag zigtbare overgewerkte plaatsen
in die schilderij.
Repéplon,m. [Tech.] Speldernakers stift of els f.

RepeI'eer, V. a. Weder doorboren, enz. (z.
PERCER). - [Orfèv.j R- in ouvrage, een voorwerp
openwerken, de plaatsen wegwerken, die open of
doorzigtig moeten zijn. - Reperceur,m. -euse,

f. [Tech.] Openwer/cer m., openwe'rkster f., hij

of zij, die in de stukken, welke doorzigtig moeten
Zijn, de open plaatsen aanbrengt.

Ré per eussif, -ive, adj. [Méd.I Terugdrij-

vend. naar boven drijvend: Les midicanients r-s
of als subst. Les c -s soot dangereux, de terugdrij-

vende middelen zijn gevaarlijk. - Répereussion,

1. [Mid. 1 Het terugtreden of naar binnen slaan
(van uitslag, van vochten). - Het terugdrijven„
naar binnen drijven. - [Phys.] Afkaalsing, terugwerpin.q f. (van 't geluid, van de lichtstralen),
repercussie. - [Mus.] Menigvuldige herhaling
derzelfde bonen; - eerste invalling van elke partij

eener fuge. - Répercuter, v. a. [Mid.] Naar
binnen doen slaan, terugdrjven (het zweet, uitslag
enz.) - [Phys.] Terugwerpen, doen afstuiten,
terugkaatsen: L'écho ripercute le son, de echo
68
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werpt het geluid terug. — SE RÉPERCUTER, v. pr.
Naar binnen slaan, terugtreden. — Teruggekaatst,
teruggeworpen worden.
1Eheperdre, v. a. Ten tweeden male verliezen;
het gewonnene weder verliezen. — (absol.) R- au
Jeu. weder bij 't spelen verliezen.
Repère of R epaire, m. [Constr.] Merk,
teeken n., voegschrap f. op losse stukken, die ineengevoegd moeten worden. -- Merk n., streep f. op een'
muur, een' bakenstok, enz. om eene repte lijn, een
waterpas of hoogte aan te wijzen of te hervinden,
vitting,'opvitting I. — Merkkring m., streep I. op
de verrekikerbuizen, ter aanduiding van het juiste
punt, tot hetwelk zij bij 't gebruik uitgehaald moeten
worden. -- Rigtsteen m. der straatwerkers. —
feperer, V. a. Zulke merkteekens aanbrengen,
merken, teelenen. — Op de merken ineenzetten.
Réperpetuuer (se), v. pr. [U. n., Bot.] Zijne
soort weder voortbrengen, zich voortplanten.
Répertoire, m. Opslag- of, aanwijzingboek,
zaakregister, uittreksel, rep e r to r i urn n. R- de
marchand, koopmans-register n., blafferd m. — ( fig.
et fain.) Iemand, die veel en velerlei weet en onthoudt en steeds gereed is om anderen inlichting te
geven, een levend register, wandelende kronijk. Elle
est un r- de tout ce qui se passe danssou quartier,
zij weet alles, wat er in hare wijk voorvalt, gebeurt,
omgaat. — [Théât.] Lijst f. der op te voeren
tooneelstukken; wekefjksche lijst der te spelen stuk
o i. r e n. — R- anatomique, zaal f.,-ken,répt
waarin de geraamten en beenderen van menschen
en dieren gerangschikt zijn.
Itepeser, V. a. Op nieuw wegen, overwegen.
Répétailler, V. a. (fain.) Tot vervelens toe
herhalen.
Répéter, V. a. Herzeggen, herhalen, nogmaals
zeggen (wat men reeds zelf gezegd heeft of wat door
anderen gezegd is), r e p e t é ren : R- dix fois la
mème chose, tienmaal hetzelfde herhalen. Un écho
qui répète les paroles, eene echo, die de woorden
herhaalt. Un journal a répété vette calomnie, een
dagblad heeft dien laster herhaald, opgenomen. —
Cette montre répèle les heures, dat horlogie slaat
de uren, repeteert. — [ Mar.] .R- les signaux, de
seinen repetéren of herhalen,. -- Overpraten, Oververtellen (rapporter): Prenez garde P eet homme,
ti est sujet à r- ce qu'on lui dit, of absoll. II est
sujet le r-, wacht u voor dien man, hij is een bab
belaar, hij kan niet zwijgen. --(fig.) Ces omeme its song répétés dans plusieurs appartements,
deze versiersels zijn in verscheidene vertrekken
herhaald, weder aangebragt. Cette porte n'ouvre
pas, elle ne, Bert qua r- l'autre, deze deur gaat
niet open, zij dient enkel tot een tegenstuk voor de
andere, is alleen daar, om twee deuren tegenover
elkander te hebben. — Weérkaatsen, weérpiegelen:
Lean du ruisseau répétait son image, het water
der beek weerkaatste haar gelaat. Ces deux miroirs
placés en regard répètent les objets à I'infini,
die beide tegenover elkander geplaatste spiegels
vermenigvuldigen de voorwerpen tot in 't oneindige,
— Zelfoefening houden, voor zich zelven beproeven
i.vat men vervolgens in 't openbaar zal doen, herhalen, repetéren: R- sa lecon, son róle, zijne les,
zijne rol herhalen. zich zelven zijne les, zijne rol
overhoeren. II répète son sermon, hij overhoort
zich zijne preek. — Naoefening houden: R- des
écoliers, met scholieren het in de school geleerde of
gehoorde herhalen. (obsol.) Sa profession est de r-,
zijn beroep is herhalingslessen te geven. — [Jur.]
Terugvorderen, terugeischen: It- on clieval, un
prisonnier, een paard, eenen gevangene terugeischen.
On lui a pris son lien, it Ie répète (réclame);
men heeft hem zijn goed ontnomen, hij eischt het
terug. -- R- des témoins, getuigen weder verhooren, voor de tweede keer hopren. — SE REPETER,
V. pr. Herhaald worden: Une sottise ne Ooit jamais se r-, eene dwaasheid moet nooit herhaald
worden. — Le lneme mot se répète trots fois dans
un rondeau, hetzelfde woord wordt driemaal in
een rondeel herhaald. — Cela se répète tous les
jours, dat gebeurt alle dagen. — Zich zelven herhalen, hetzelfde weder .doen, dikwijls hetzelfde
zeggen: Un vieillard est sujet, à se r-, een oud
man heeft het zwak van dikwijls hetzelfde te ze
--en,
te vertellen. Un poète qui se répète, een
die dikwijls dezelfde beelden, wendingen, enz.
gebruikt. — Les objets se répètennt PP 1'lntini dans
r
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ces deux miroirs. — elan elkander herhalen. En
se séparant, ils se répétèrent leursvoeuxde fidélité.
Répétiteur, m. Herhaler, herhalingsleeraar,
r e p e t é n t m.— [Mar. ] Repeteer-schip of -fregat n.
(dat de seinen van 't admiraalschap herhaalt), r epet i teur m. — Als adj. [Math.] Cercle r-, z.
CERCLE. — Répétition, I. Herhaling, herzegging;
— proefherhaling (van voortedragen rollen, muzijkstuieken, enz.), herhalingsles, repetitie f.
Évitez les r-s, vermijdt de herhalingen. — Nous
sommes la r- des anciens, wij herhalen slechts, wat
de Ouden reeds gezegcz, gedaan hebben. — [Rhét.]
R- nécessaire, elegante, vicieuse, noodwendige,
sierlijke, verkeerde herhaling. — [ i lorl.] Montre
à r-, slaand zakuurwerk, repetitie -horlogie n. —
(ellipt.) Une r- ennoble de diamants, een met diamanten omzet repetitie (horlogie). — Faire des r-c,
herhalingslessen houden. — Faire trois r-s dune
tragédie, twee of drie repetition, vooroefeningen
van een treurspel houden. Ma pièce est en r-, of
ook Je suis en r-, men houdt repetitie van mijnt
stuk. — [Jur.] Terugvordering I. R- de frais,
d'avances, terugvordering f. van onkosten, voor
des témoins, herhaalde verhooring f.-schoten.—R
der getuigen. — [ Beaux arts] Kopij f. van een
standbeeld of schilderij, door den maker zelven
vervaardigd, tweede exemplaar, dubbel n.
Repetitionner, v. n. Op nieuw een verzoek
-schrilt
indienen.
Repétrer, v. a. Herkneden, weder kneden.
( g) Geheel omvormen.
-[ Repe'npiable, adj. Wederbevolkbaar, voor
wederbevolking geschikt. — Repenplernent, m.
Wederbevolking f. (van een land, kolonie, enz.);
wederbepoting (van een' vijver met pootvisch; van
een bos met jong plantsoen, enz.) — ltepenpler,
v. a. Weder bevolken, weder beplanten, weder bepoten, enz., z. PEUPLER. ( p en.
Replier, V. a. Andermaal stampen, óverstamRepic, in. [Jeu] . epic n., z. op Pia. — (fig..
et fain.) Faire qn. r-, r- et capot, iemand pal of
vast zetten, geheel uit het veld slaan, den mond
stoppen of snoeren.
flepiquage, m. Het uithalen van beschadigde
straatsteenen, om ze door goede te vervangen, ver
een' straatweg of straat.-bétering,opkav
[Agric.] Verplaatsing f. eener zaadplant. — Repiquer, v. a. Op nieuw prikken, beprikken; weder
stikken of doornaaien. — [Agric.] Zaadgewassen
verzetten, verplanten. — [Tech.] Een' straatweg
verbéteren. — Het gebroken mout oppervlakkig omroeren, (lelijk maken en andermaal water geven.
Repis, m. [Agric.] Tweede ploegsnede f.
epit, m. Uitstel n., tijdvergunning, verlenging f. van tijd, latere termijn m., resp ij t n. :
Donner du r- a un débiteur, eenen schuldenaar uit
geven. Lettre de r-, of enkel R-, uitstel--stel
of gratie-brief, koninklijke beschermingsbrief m.,
die den schuldeischer verpligtte, zijnen schuldenaar
respijt te geven. — (Loc. prov.) Olitenir des lettres de r-, van eene zware ziekte opkomen. —
[Anc. Knar. ] . z. v. a. RECHAregE.
Replacement, m. Het terugbrengen op zijne
plaats. — Replace.-, v. a. Weder op zijne plaats
brengen of zetten. — Weder eene plaats of bediening bezorgen. — SE REPLACER, v. pr. Weder op
de vorige plaats gebragt worden. — Zich weder
plaatsen, weder zone plaats innemen. — Eene nieuwe
plaats of betrekking vinden.
Replaider, V. a. Op nieuw pleiten of bepleiten.
Rep1ain, ni. Geëffende en bebouwde bergvlakte f.
í eplanehCier, v. a. [Constr.] Weder bevloeren, een' nieuwen houten vloer of zolder leggen..
ieplanir, v. a. [Teel) ] Opschaven, met de
fijne schaaf afwerken. — Replanissemnent, m.
Opwerking, gladschaving I.
Beplant, in. [ Agric.] Nieuw, Jong plantsoen n.
-- Replantation, f. Herhaalde planting, ver
Andermaal plan--plantigf.—Rer,va
ten, verplaatsen. — Replanteur, in. Verplanter.
,eplàtrage, m. Het herhaald bepleisteren,
Overpleistering, oppleistering f., plakwerk n. --(firi. et fain.) Kwalijk gekozen middel n. om eene
fout, eene verkeerdheid te herstellen doekje n. voor
't bloeden, uitvlugt f., dekmantel m.: Cette explication nest qu'un r-. — Verzoening f. van weinig
duur, nict of regte verzoening f. —,
e 14trer,
v. a. Op nieuw bepleisteren of begipsen, overpleis--

:

REPLATREUR

-

RUPONDRE.

teren. — Blankélten. — (fig. et fam.) Bewimpelen.
bemantelen, vergoelijken: Il cherche a r- ce qu'il
a dit, ce qu'il a fait. — Replàtreur, m. Over-
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h- j mij, voerde hij mij te gemoet... — Tegenspreken, tegenstribbelen (in plaats van zwijgend te
gehoorzamen). I1 a toujours qc. á r-, hij heeft
pleisteraar m. -- REPLaTREUR, m. -EUSE, f. (fig. altijd wat in te brengen, hij stribbelt altijd tegen.
et (am.) Verontschuldiger m., verontschuldigster f., — (absol ) Ne répliquez pas, spreek niet tegen. -hij of zij, die altijd eene verschooning of veront- Mon avocat dolt r-, min advokaat moet zijne
schuldiging weet te vinden, die steeds het kwade repliek, zijn tegenantwoord voordragen.
Replisser, v. a. Weder ptoo//en, op nieuw in
wil vergoelijken.
eplet, -ète, adj. (van menschen, niet van de plooijen leggen.
Replonger, v. a. Op nieuw indompelen, weder
dieren, gebézigd) Zwaarlivig, te dik en vet: E11e
onderdompelen: R- une étoffe dans la cave. — (fig.)
est trap r-ète, zij is te zwaarljvig.
Beplétif, -lye, adj. [Chir.] Opvullend, tot La guerre nous replongea dans de nouveaux malopvulling dienstig: Injection r-ive, opvullende in- beurs, de oorlog dompelde, stortte ons in nieuwe
spuiting f. — Réplétion, f. [Mid.] Volbloedig- ongelukken. — REPLON GER , V. n. Weder onder
weder in de diepte zinken: La sonde plonge-duiken,
livid, volsapprgheid; zwaarlijvigheid; — overlading der maag, r e p i é t i e f.
et replonge, het peillood zinkt bij herhaling in de
Repleurer, v. a. et n. Nogmaals beweenen; diepte — SE BEPLONGER , V. pr. Weder onderduiken. — (fig.) I1 s'est replongé dans la débauche,
op nieuw weenen.
hij is weder tot losbandigheid vervallen; is weder
epleuvoir, v. imp. Weder regenen.
Iiepfi, ni. Dubbele of omgeslagen vouw; vouw, losbandig geworden.
epollr, v. a. Op nieuw polijsten, óverpolijsplooi t.: Elle cacba la lettre dans Ie r- de sa robe,
zij verborg den brief in de vouw van haar kleed. ten. -- (fig.) Bij herhaling beschaven, verbéteren,
— Kronkeling f.. kronkel rn., bogt f.: L1n serpent verédelen.. Polissez votre ouvrage et le repolissez,
qui se traine en longs r-s, eene slang, die met leg bij herhaling de beschavende hand aan uw werk.
lange kronkels voortkruipt. — Les r-s d'un drapeau — Repolissage, m. Het overpolijsten.
epolon, m. [Man.] Volte in 5 tempoos,
q ue le vent fait flatter, de golvingen van een vaandel, dat de wind doet wapperen. Cheveux d'ébène halve volte f.
en longs r-s, gitzwarte haren in lange krullen of
Repomper, v. a. et n. Op nieuw pompen.
Reponelioainer, V. a. [Tech.] Spijzen (de
golvingen. -- Les r-s dun sentier, d'un fleuve,
de bogten van een voetpad, van eene rivier. — Les ver (kuip) , de verbruikte ver fsto/fen door nieuwe
r-s de la tranchée, de wendingen, zigzags der vervangen.
loopgraaf. — (fig.) Iet binnenste, verborgenste,
épondaut, m. 4ntwoorder, verdediger van
geheimste des harten of der ziel, schuilhoek m., theses of stellingen, van een geleerd strijdschrift
diepte, verborgenheid f.: Les plis et les r-s du aan hoogescholen, r ep o n d é n t m. — Beantwoorcoeur, z. PL!; z. ook LIRE.— eplicatif, -ive, der van den priester bij 't lezen der mis, misdieadj. [Bot.] In zich zelven zamengevouwen of om- naar m. — [Jur.] Borg, borgblijver m.
gebogen. -- Replié, e, adj. (en part. passé van
Repoodre, v a. Antwoorden, ten antwoord
replier). dtolfe r -e, weder zamengevouwen stof f. geven, beantwoorden: Ne savoir que r-, niet weten
— Alles r-es, dubbel gevouwen vleugels m. pl. (van wat te antwoorden, wat men antwoorden zal. I1
insecten).— R eplieinent,im Het wederopvouwen; ne répondit que deux mots, hij gaf slechts twee
het gevouwen zijn.
woorden ten antwoord. — 11- une question, une
Replier, v. a. Weder vouwen of opvouwen, requête, eene vraag, een verzoekschrift beantwoorweder in de vorige ploojen leggen; omvouwen, den. — R- la messe (of à la messe), den priester
ombuigen. R- une étoffe, erne stof weder zomen - bij de mis antwoorden. — (lam.) R- des injures,
vouwen. Repliez votre serviette, vouw uw servet des impertinences, beleedigingen, grofheden beantweder op. — On replie Ie bout des manches, woorden. — RÉPONDRE, v. n. .Antwoorden : Je
men vouwt, slaat het einde der mouwen om. — ne puil vous r- là dessus, ik kan u daarop
Voyez comme ce bateleur plie et replie son corps, niet antwoorden. II ne ma pas encore répondu
zie, hoe die kunstenmaker zijn ligchaam vouwt en à cette question, à cette lettre, hij heeft m ij nog
kronkelt. — [Mil.] R- un poste, an corps, eenen niet, op deze vraag, op dezen brief geantwoord.
post, een korps doen deinzen, terugwijken. — R- R- a toutes les objections, op alle tegenwerpingen
un pont militaire, eene ponton-brug afbreken. — antwoorden. — R- an salut de qn., iemands groet
beantwoorden, hem wedergroeten. — (absol.) Que
SE REPLIER, v. pr . We er zamen- of opgevouwen
worden. — Zich kronkelen, bogten maken: Le ser- ne réponndez-voos, quand on vous appelle? waar pent se replie, de slang kronkelt zich. Ce fleuve se ons geeft gij geen antwoord, wanneer menu roept?
replie en toes sens, die rivier maakt boeten in alle — Ce réctpiendaire a très-biers répondu, deze
rigtingen. — [Mi!.] In orde teruggaan, met ge- kandidaat heeft zeer wel geantwoord, heeft zijne
sloten geléderren terugtrekken. Se r- sur un poste. stelling zeer wel verdedigd. — L'écho répondit is
zich op eenen post terugtrekken. — [Ian.] Se r- ses cris, de echo antwoordde op z;ine kreten. —
sur soi-mêrne, zich plotseling om keeren of om- z. ook PERTINEMMENT, VERBALEMENT. — (Loc.
draaijen. — (fig.) 11 sail se r- en cent facons, hij prov. et pop.) 11 ressemble an pretre Martin,
weet zich in honderden bogten te wringen, hij heeltt 11 chante et 11 répond, hij slacht priester Maarten,
honderd uitwegen of middelen te baat. — I^l s'est hij zingt en antwoordt, hij beantwoordt zelf de
replié sur un autre moyen, hij heeft zijne toevlugt vragen, die hij voorlegt. — z. ook ABBE, AD REM,
tot een ander middel genomen. — Se r- sur soi- NORM AND. — [Man.] Ce cheval répond parfaite-même, in zich zelven keeren, over zich zelven na- ment aux éperons, aux aides, dat paard gehoorzaamt volkomen aan de sporen, de hulpen: luistert
denken.
I4éplique, f. Weder- of tegenantwoord n. zeer goed naar zijn' ruiter. — [Mar.] R- à no
hier
is
réponse
et
ma
r-,
Voici ma lettre, sa
signal, een sein beantwoorden, terugseinen. — Antmijn brief, zijn antwoord en mijn wederant- woorden, tegenspreken, tegenwerpingen maken,
woord. — [Jur.] Wederantwoord van den eischer tegenstribbelen, wat in te brengen hebben. Faites
op de verdediging (exceptie) des gedaagden, r e - ce qu'on vous dit, et ne répoudez point, doe, wat
p li e k f. — .Antwoord n., beantwoording van reen u zegt en naak geene tegenwerpingen. Vous
't gezegde of geschrevene, tegenspraak f. Cet écrit répondez, je crois, ik geloof, Fiat gij tegenspreekt,
ne demeurera pas sans r-, dit geschrift zal niet wat in te brengen hebt. Uitkomen (op), zich
onbeantwoord blijven. C'est sans r-, dit is zonder uitstrekken (tot): II y a on chemin sous terre,
tegenspraak. Obéir sans r-, zonder tegenspraak, qui répond au canal, daar zs een weg onder den
stilzwijgend gehoorzamen. Celte raison est sans r-, grond, die zich tot aan de gracht uitstrekt. Ces
tegen die reden laat zich niets inbrengen. -- [Mus.] fenêtres réponáent sur la rue, deze vensters ko-Herhaling f. der octaven; — herhaling der melodie men op de straat uit. -- La sonnette répond
van eene partij door eene andere parlij. — [Tl!éat.] dans toutes les chambres, de schel laat zich in al
Laatste woord n. van een tooneelspeler eer zijn me- de kamers hooren. — I1 s'est blessé an tonde, et
despreke" invalt. — . épliquer, v. a. Een weder Ia dou(eur lui répond an petit doigt, hij heeft zich
woord ,,even, hervatten, hernemen; antwoorden,-ant aan den elleboog gekwetst, en hij voelt de pijn (de
-- Beantwoorden, over'
re p l i c é r e n: Je répliquai que je ne le ferais ^^weêrpijn) in zijn
jamais, ik hernam, gaf tot wederantwoord, dat een komen,overeenkomst of overeenstemming hebben;
•ik het nooit zou doen. Sur ce que je lui dis, it me voldoen (aan de oggevatle hoop of verwachting).
repliqua..., op hetgeen ik hem zeide, antwoordde wederkeerig van z ij nen kant doen, wat men moet.
.

.
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Cette expression répond Bien à mon idée, deze
uitdrukking komt goed met mijn begrip overeen.
L'aile droite du palais ne répond pas a I'autre
alle, de renter vleugel van het paleis beantwoordt
niet aan, komt niet overeen, strookt niet met den
linker vleugel. Je me suis donné beaucoup de
peines pour son éducation, et ii y a répondu, ik
heb mij veel moeite voor zijne opvoeding gegeven,
en hij heeft daaraan ook beantwoord. La succession ne répond pas a noire attente, de erfenis
beantwoordt, voldoet niet aan onze verwachting.
I1 n'a pas répondu aux espérances qu'on avait
concues de lui, hij heeft niet beantwoord aan de
hoop, die men van hem had (gevoed, opgevat. Tout
répond à nos souhaits, alles vraat naar onze wenschen. — R- ii l'aruitié, á l'amour de qo., iemands
vriendschap, liefde beantwoorden, met wederkeerige
vriendschap, liefde vergelden.. Borg blijven. goed
spreken instaan, zich verantwoordelijk stellen: R- de
qn., de qc , voor iemand, voor iets instaan, borg blij
répondu de lui, hij is voor hem borg gebleven.-ven.I1a
Prétez-lui vette somme, je répondrai de (pour) lui,
leen hem deze som, ik wil voor hem borg blijven. —
(Loc. prov.) Qui répond paye, z. PAYER. -- (lam.)
Je nous en réponds, Je ten réponds, daar blijf ik
u borg voor, dit verzeker ik u; (iron.) ei, ei, is
't mogelijk! (wanneer uien niet gelooft wat er gezegd wordt). — [Econ. rur.] Cette graine répond,
dat zaad (van zijdewormen) begint levend te worden.
--- SE REPO?DRE, V. pr. Zich zelven antwoorden.
— Elkander antwoorden: Des choeurs qui se répondent, koren, die elkander antwoorden, die
beurtelings zingen. — ( fig.) Nos coeurs se répondent, onze harten verstaan elkander, stemmen
overeen. — Tegenover elkander zijn, in verband
staan: Les portes de vet appartement se répondent.
Repondre, V. a. Op nieuw leggen, andermaal
legsen (eijeren).
Répondu, e, adj. (en part. passé van répondre): Lettres r-es, beantwoorde brieven m. pl. —
Amour r-, beantwoorde liefde f.
Répons, m. [Liturg. j Kerkelijke beurtzang m.
of beurtspraak f. antwoordend kerkgezang taswhen den geestelijke en het koor of de gemeente,
responsorium n. — [Impr.] Teeken, dat de
responsoria aanduidt.
Répoiise, f. Antwoord n. Honorez-moi dune
r-, vereer mi met een antwoord. C'est une sotte
r-, dat is een gek antwoord. — Rendre r- de (sur)
qc., op iets antwoord geven; reden en bescheid op
iets geven. — (Loc. prov.) Telie demande telle r-,
zoo als de vraag is, zoo is ook 't antwoord. —
z. ook DEMAnDE, 1NORMAED, QUI-VA-LA ? -- Le silence vaut one r-, zwijgen is ook een antwoord,
geldt ook voor antwoord. -- Antwoord, antwoord
n1. ter beantwoording: Voici sa-schrijven.,bf
lettre et ma r-, hier is zijn briefen mijn antwoord.
--- [Jur.] Antwoord, geregtelik antwoordschr jven n.,
regtsuitspraak f ; goedvinden n. of meening f. eener
r egtsgeleerde faculteit op hoogescholen, r e s p o n sum n. — [Mus.] Antwoord, het invallen door
Bene andere partij (in eene fuge en contre-fute).
Wederlegging f. (réfutation) : On verra bientót sa
r- à ce qu'on a écrit contre lui, men zal weldra
zijne wederlegging zien op hetgeen men tegen hem
heeft geschreven.
Reponte, f. Herhaalde eijerlegging f.
Repop'ila.'iser, v. a. Weder populair maken.
(vql. POPtTLARISER.)
Report, in. [Corn.] Het transportéren, Overdreigen of óverbrengen (van eene som), de overgedragene som zelve, transport n. R- de l'autre
part, transport van de andere zide. Faire un r-,
(grondcijns.
transportéren.
Reportage, m. [Gout.] Halve tiende f., als
Reporter, v. a. Terug-, wederbrengen, terugdragen: Ce chapeau ne me va pas bien, it faut
Ie r-, die hoed past mij niet, gij moet hem terug
la guerre dans un pays, den oorlog-breng.—R
weder in een land brengen, gaan voeren. — Ver
overbrengen: R- one note h la fin du-platsen,
volume, eene noot naar 't einde van het boekdeel
verplaatsen. — Orserdragen, een totaal van de eene
zijde naar de andere overbrengen, t r a n s p o r t ér e n : R- on total au Naut de la page suivante.
--- Somtijds ook in den zin van RAPPORTEII. RENRE,
óververtellen. — SE REPORTER, V. pr. Teruggebragt
worden.
(fig.) Zich in gedachte verplaatsen:
;

:

-
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Se r- au temps des croisades, aux jours de son
enfance, zich in den tijd der kruistogten, in de
dagen zijner kindschheid verplaatsen. — Het part.
passé is ook adj.: Livre reporté it son propriétaire,
aan zijnen eigenaar teruggebragt boek n.
)epos, m. Rust f., stilstand in. van beweging,
staking f. van arbeid: Le trop grand r- nuit à ia
santé, te veel rust schaadt de gezondheid. Prendre
du r-, rusten, rust nemen. Jour de r-, rustdag in.
— [Agric.. plort.] La terre a besoin de r-, de
aarde heeft rust noodig. -- [Mil.] R- ! En place
r-! rust! op de plaats rust! — Ce fusil partit au
r-, dat geweer ging af, terwijl 't in de rust stond
(terwijl de haan gespannen was). — Rust, gerust
onbezorgdheid; vrede, kalmte f. Le r- de la-heid,
conscience, de gewetensrust. De ce cuté -lá je suis
en r-, van dien kant ben ik zonder bezorgdheid. —
Soyez en r- sur mes affaires, bekommer u over,
bemoei u met mijne zaken niet. — Laissez-mooi done
en r-, laat mij toch met vrede, stoor of hinder mij
niet. -- (fig.) Dormir en r- sur une affaire, niet
ongerust over eene zaak zijn. -- Troubler le rpublic, de openbare rust, orde storen. Les peoples
vont guuter no profond r-, de volkeren zullen wel
een' diepen vrede smaken. — Rust f., slaap m.:-dra
Troubler Ie r- de qn., iemands rust, slaap verstoren. Avoir perdu le r-, niet naeer kunnen slapen.
— Lit de r-, rustbed n. -- (fig.) Troubler le rdes morts, de rust der dooden storen, hun graf
schenden of ontwijden; hunne nagedachtenis ont-.
eergin. — Le r- éternel, de eeuwige rust: de slaat
der gelukzaligen na dit leven. --- Champ du r-, begraafplaats f , kerkhof n. . [Arels.j Trapportaal n. tusschen twee verdiepingen, z. v. a. PALIER; — in 't algemeen; rustplaats f. On a distri
dans ce jardin dif%rents r-, men heeft hier en-bué
daar' in dien tuin rust- of zitplaatsen aangebragt.
— R- dans an puits de mine, rustplaats in een
mijnput of schacht. — [Grain.] Rust f., rustpunt n.,
plaats, waar de stem bij 't lezen of de voordragt
min of meer rusten moet: Sa lecture serait plus
intelligible, s'il observait mieux les r-. — I. Poes. j ,
z. v. a. CESURE — [Mus.] Rustpunt n. — [ Peint.]
Rustpunt, rustplaats voor het oog des beschouwers.
— Figure de of en r-, figuur in rust, rustende
figuur t'. — [Horl.], z. v. a. ECHAPPEMENT.
Repose, e, adj. (en part. passé van reposer):
Cheval frais et r-, versch en uitgerust paard. —
De ]'eau r-e, bezonken water n. ®u vin r-, belegen, helder geworden wijn in. De la bière r-e. belegen, bezonken bier n. -- Un teint r-, eene fris
verkwikte gelaatskleur f. — ill TETE REPOSEE,-sche,
toe. adv. Met bedaardheid, met bezadigdheid, met
bedachtzaamheid, met kalmte, rijpelijk, met bedaard
overleg, rustig: Examiner une chose à tète r-e,
eene zaak bedaard en rijpelijk onderzoeken.
Reposée, f. [Chas.] Rust, rustplaats f., leger n.
van 't wild.

Reposer, V. a. Ter rust leggen, doen rusten
of uitrusten, nederleggen: R- sa tète sur un wei!Ier, zijn hoofd op een kussen nederleggen. R- sa
jambe sur une chaise, zijn been op eenen stoel
laten rusten. -- (fig.) 11 n'a pas oh r- sa tèle, hij
weet niet, waar hij zijn hoofd zal nederleggen: hij
is van dak, van bestaanmir/delen ontbloot. — (fig.)
Rust verschaffen; doen bedaren, tot kalmte of rust
brengen. R- Is téte, l'esprit, 1'áme, het hoofd, den
geest, de ziel rust verschaffen. Cette espérance repose lame, deze hoop geeft rust, kolmte aan 't
gemoed, aan de ziel. — R- sa vue sur an objet,
zijn oog met welgevallen op iets vestigen of laten
rusten. Cela repose la vue, les yeux, daar rust
het gezigt, het oog bij uit. — I-.e sommeil repose
le corps, Ie teint, de slaap verfrischt, versterkt het
ligchaain, ver frischt, verkwikt de gelaatskleur. —
REPOSER, v. n. Rusten, slapen, uitrusten: II n'a
pas reposé de toute la nuit, hij heeft den gelteelen
nacht niet gerust, niet geslopen. I1 ne dort pas, it
repose, hij slaapt niet, hij ligt maar stil, hij rust
slechts. -- Laissez r- ses chevaux, one terre, z.
beneden onder SE REPOSER. — (fig.) Laisser r- un
ouvrage, een werk laten rusten, zich eenen tijd
lang er niet mede bezig houden. — Rusten, ergens
geplaatst, ne ergelegd of nedergezet zijn, ergens
liggen of staan (rii dezen zin zelden dan van de
overblijfsels der dooden, van de relikiën der heiligen,
van 't hoogwaardige of de gewijde hostie gebézigd):
C'est ici qu'il repose, que son corps repose, hier

--
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rust, slaapt hij, hier rust zijne asch, zijn gebeente,
hier ligt hij begraven. (Op grafschriften) Ici repo-

se..., Ci-dessous repose..., hier, hier onder, onder
dezen steen ligt begraven.... -- Iei dessous git et

repose Qui ne fit jamais autre chose. — Les reli-

q ues de ce saint reposent dans cette chapelle, in

deze kapel worden de relikiën van dien heilige be-

waard. Le Saint-Sacrament repose dans le tabernacle, in het sakramentshuisje wordt de gewijde
hostie bewaard, in den tabernakel staal de mon.strans niet het hoogwaardige. — Rusten, dragen,
steunen, gevestigd of gegrondvest zijn: La base de
eet édifice repose sur des pilotis, de grondslag van
dit gebouw rust, draagt, steunt op paalwerk. —
(fiq.) Ce raisonnement ne repose sur reen, die redenéring ic zonder gromt, steunt op niets. houdt
geen steek, is uit de lucht gegrepen. — Rusten, bezinken (van vloeistoffen): Cette eau est trouble, it
faut qu'elle repose quelque temps, dat water is
troebel, het moet eene poos bezinken. — (fig.) Bedaren: Laisser r- ses esprits, zijn gemoed (geest,
ziel) tot bedaren, tot kaprite laten komen, weder
bedaard, rustig laten worden - SE REPOSER , v. pr.
Rusten, den arbeid, de beweging staken, uitrusten:
Se r- après le travail, après Ia promenade, na
den arbeid, na de wandeling rusten. Reposez-vous,
vous devez être las, rust wat uit, gij moet wel
moede wezen. — (/1g.)Se reposer (of als v. n. R-)
sur ses lauriers, op zijne lauweren rusten: na behaalde voordeelen, verwonnen roem, enz. zich werkeloos, rustig houden. — (met ellips van 't voor
na faire en misser): Laisser r- ses ctie--namw.
vaux, zijne paarden laten uitrusten. Laisser rune terre, eenen akker laten rusten, een jaar braak
laten lidgen. — (iro .) Laisser r- ses succès, zijn
fortuin niet doorzetten, door zijn' voorspoed zorgeloos, onachtzaam worden. — Zich nederzetten, gaan
zitten om te rusten: I1 s'approcha de mol et vint
se r- sur le bane oh j'étais assis. — L'oiseau se
repose sur t'arbre, de vogel strijkt op den boom
neder, zet zich op den boom. — Bezinken (van
'vochten); (fig.) bedaren (van hartstoten), z. boven
onder REPOSER, v. n. -- (fig.) Zich verlaten, ver
berusten: Se r- sur qn., sur ge., zich op-tr°ou^en,
àewand, op iets verlaten. Si ma bourse est vide,
je me repose sur vous, wanneer mijne beurs ledig
is, verlaat ik mi op u. Je me repose sur votre
parole, ik verlaat mij, berust, vertrouw op uw woord.
REPOSER , V. a. Weder zetten, op nieuw plaat
POSER, V. a.): II reposa son verre sur-sen,z.(
la table, hij zettede zijn glas weer op tafel. SE
REPOSER, V. a. Zich andermaal nederzetten.
eposoir, in. [Cath.) Rustaltaar n. (in eerie
straat enz. aangebragt, waarop men het heilig sacrament bij zekere processiën laat rusten. — (Loc.
fern ) Pare comme un r-, zeer netjes opgeschikt.
— Weleer ook: rustplaats, zitplaats f.; — graf n.
--- (Tech.], z . DIABLOTIN . -- Waschtrog ni. (voor
de lompen, bij papiermakers).
Repossder, v. a. Andermaal bezitten.
Repoteneé, e, adj. [Bias.], z. POTENCE.
Repoudrer., V. a. Op nieuw bepoederen, óverpoeijeren.
Repodigner, V. a. [Agric.] Den wijngaard
andermaal van zijne onnutte knoppen. ontdoen.
Repouus, m. [Constr ] Steen- of gruisrnortel m.
Rhpouuser, V. a. Hertrouwen, ten tweeden male
.

—

trouwen.

% Repoussable, adj. Terugdrijfbaar, verwerpelijk. — RepoRssarlt, e, adj. Terugstootend,
stuitend, afkeerwekkend, walgelijk: Des manières
r-es, terugstootende manieren f. pl. Laideur r-e,
afkeerwekkende leelfjkheid f. — R epoussé, e,
adj.: Balie r-, teruggeworpen, teruggeslagen balm.
— Armée r-e, teruggeslagen, teruggedreven leger n.
— Injure r-e, betaald gezette beleediging f. — Demande r-e, afgewezen, geweigerde vraag f. — (Loc.
prow.) I1 a été r- á la barricade, hij heeft bot gevangen. wat hij vroeg is hem rondweg afgeslagen.
— Feuilles r-es, weder uitgesproten bladeren n. pl.
— Repotissernent, m. [1il.) Het terugstooten,
stoelen van een geweer bij 't losbranden.
Reponnsser, v. a. Terugslaan, terugwerpen,
terugstoolen, terugdrijven, afslaan: R- la balie,
den bal terugslaan of - werpen. — R- qn. qui veut
entrer, iemand, die binnen wil komen, terugstooten. — R- une attaque, on assaut, eenen aanval,
Benen storm afslaat . R- l'enneri, den vijand te„
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rugdrjven, afslaan. z. ook FORCE . -- (fig.) R- une
injure, eene beleediging betaald zetten, beantwoorden. R- la ealomnie, den laster van zich afwer en, den laster fier weêrleg,q en. R- la raillerie, de
spotternij betaald zetten, den spotter tot zwijgen
brengen. — R- une tentalion, eene verzoeking wederstaan. — Afwijzen, verwerpen: R- une demande, une proposition, un projet de lol, eene vraag;
een voorstel, een 'wetsontwerp verwerpen. — [Bot.]
Weder uitschieten: Ces plantes ont repoussé de
nouvelles feuilles, deze planten hebben nieuwe blader^en geschoten. — [lmpr.] Uit de hand bijdruk
(een teeleen, eene letter, die in 't afgetrokken-ken
blad ontbreekt). — [Tech.] R- des chevilles, bouten in- of doordrevelen. — REPOUSSER, v. n.: Ce
ressort repousse trop, ne repousse pas assez, die
veir is te sterk, te slap. — Ce fusil repousse, dat
geweer sloot (stoot terug bij 't afschieten). — (fig.)
I1 a une figure qui repousse, (les manières qui
repoussent, hal heeft een afkeerwekkend gelaat,
terugstootende manieren. --- Op nieuw uitgroeijen,
weder uitspruiten, weder uitloopent Ses clieveux
commencent á r-, zijn haar begint weder uit te
groeien. Les arbres repoussent au printemps, de
beamen loopgin in de lente weder uit. — SE REPOUSSER , V. pr. Teruggedreven worden. -- Elkander op nieuw stopten of voortdrijven. — Elkander
terugstooten.
Repousseter, v. a. Op nieuw af- of u'itstoffen, weder uitborstelen.
Repoussoir, in [Tech.] Drevel, drijver in.,
drijfijzer n.; stempel; doorslag m.; — goudsmidsdrjfbeiteltje n., beeldhouwers - heilel m. voor 't aanbrengen van lg.efwerk. — [Chir.] Worteltrekker
of - steker (om de wortels der tanden uit ie halen);
— baleinen doorsteker (om voorwerpen, die zich to
den slokdarm hebben vastgezet, te verwijderen). —
[Peint.] Donkere voorgrond m. (ow de andere voor
te meer te doen 'wijken of op een' af--werpnds
stand te doen voorkomen).
epoitstage, m. [Tech.) Het schommelen,
schudden van 't qedroogde buskruid, een er de klonten uit te verdrijven. — Repouster, v. a. Buskruid schommelen, breken. (storten
Reprecipiter, V. a. Andermaal naar beneden
Repréhensible, adj. Laakbaar, berispelijk,
bestra/fel jk: Homme r-, berispelijk man. Conduite
r-, laakbaar gedrag n. —' Ripréhensif, ive, adj.
Berispend, bestraffend. — Repréhension, F. Berisping, doorhaling f., verwijt n., bestraffing f.:
Cette action est digne de r-, deze daad is berispens-,
bestra fenswaard .

Itepreudre, V. a. Terugnemen, hernemen, weder aan -, opvatten of - grijpen, weder opnemen, enz.
ii- ce qu'on avait donne, vendu, terugnemen wat
men gegeven, verkocht had. R- les armes, de wapens weder opvatten. R- une ville, eene stad hernemen. R- un vaisseau, een schip hernemen, den
vijand weder ontnemen. R- un prisonnier, no olseau,
eenera gevangene weder vatten, eenen vogel weder
vangen. R- un ancien domestique. een ouden bediende terugnemen. R- sa place, zijne plaats weder
nemen of innemen. R- ses habits d'hiver, zijne
winterkleederen weder aantrekken. La colline a
repris sa robe de verdure. de heuvel heeft zijn groen
gewaad weder aangetrokken. R- la conduite des
affaires, les rênes du gouvernement, het beleid der
zaken, de teugels van 't bewind weder opvatten.
— R- un chemin, eenen weg weder inslaan, den
ver/gen weg weder kiezen. --- R- Ie large, weder
in zee steken. — (fig.) R- le dessus, weder de

overhand, het overwigt krijgen, er weder bovenop

komen, weder herstellen. — (fain.) On ne my reprendra plus, 't zal mij niet weir gebeuren, ik zal
mij voortaan daarvoor wachten. Que je ne vous y
reprenne plus! 'Que je vous y reprenne! (als bedreiging), laat dat niet weir gebeuren ! pas op als
dat weér plaats heeft. - Hervatten, het afgebrokene of gestaakte weder voortzetten, weder opvat ten: R- on travail, une corj espondance, son train
de vie accoutumé, eengin, arbeid, eerie briefwissel i ng , zijne gewone levenswijs hervatten. R- son discours, le dl de son discours, zijne rede hervatten,
den draad van zijne rede weder opvatten. z. HOUT
(adv.) . -- [Constr.] R- un mur, eenen muur onder
handen nemen, nazien, herstellen. R- sous-oeuvre
en sous-oeuvre of par-dessous oeuvre un batiment,
un mur, z. OEUVRE (op 't einde). (leg.) It- sous-

4614REPRE1'

EUR

--

oeuvre un projet, one eetreprise, een plan, eerre
onderneming met zekere wijzigingen of veranderingen weder opvatten. — [Cout.] R- an bas de
sole, une toile, een' zijden kous, een doek stoppen.
R- les mailles, de (gevallen of gebroken) mazen of
steken weder opnemen of opvatten. — [Jur.] Rune instance, eene (gestaakte) regtsvordering weder hervatten. — [ Man.] R- un cheval, een paard
op nieuw doen aanspringen, in gang brengen. —
lMar.] R- les étais, les haubaus, want en staggen
aanzetten, inbinden. R- une manoeuvre, eenen looper opkorten, aanhalen. stijfzetten. R- la tournevire, de kabelaring schrikken, aan 't spil vervaren.
R- main sur main, hand over hand halen of aan
une tragédie, een treurspel-zetn.—[Théá]1
weder opvoeren, ten tooneele brengen. — Hernemen,
terugkragen, terugbekomen: R- courage, weder
moed krijgen of vatten. R- ses forces, zijne kracliten terugkrijgen. R- ses esprits, weder tot bezin
komen. I1 a repris l'usage de ses sens, la pa--nig
role, hij heeft het gebruik zijner zinnen, de spraak
teruggekregen. R- son haleine, z. HALEINE. (fig.)
R- haleine, wat rusten, om met nieuwe kracht te
werken, te loopen, te spreken, enz. -- La goutte,
la fièvre Ja repris, hij heeft op nieuw de jicht, de
koorts gekregen. Berispen, laken, doorhalen,
bestraffen; — afkeuren, aanmerkingen waken. On
a beau le r- de ses fautes, it y retombe toujours,

vergeefs berispt, bestraft men hem over Zijne
zijne fouten, hij vervalt er telkens weder in. — n'y a
zien a r- dans sa conduite, er is niets in zijn gedrag te laken, af te keuren. Brous trouvez b r- h
tout ce que les autres font, gij hebt aanmerkingen
(rij hebt wat te zeggen, te bedillen, te vitten) op
alles, wal andevv nn doen. Que peut on r- en moi?
wat kan men in mij afkeuren, veroordeelen? (absol.)
Il est aisé de r-, et maiaisé de faire mnieux, bedillen valt ligt, beter doen zwaar. -- (absol.) Hernemen, hervatten, antwoorden: II est vrai, repritil, 't is waar, hernam hij. Si la chose est ainsi,
nous repriines (of reprimes-nous), it faut..., als
de zaak zoo staat, hernarren wij, dan moet.... —
REPRENDRE, v. n. Weder wortel schieten, weder
vatten: Ce pommier a bien repris, die (verplante)
appelboom heeft weder goed wortel gevat. La greffe
a r-, de griffel of ent heeft weder gevat. — Hervatten, op nieuw beginnen: Le froid, La clsaleur
a repris, de koude. de warmte is hervat, teruggekeerd. — Cette mode a repris, die mode is weër
in zwang gekomen. — Leur amitié a repris, hunne
vriendschap is vernieuwd, weder aangeknoopt. -La rivière a repris, de rivier is op nieuw toegevroren. — La goutte, La fièvre lui a (1'a) repris,
Z. boven. — Weder digt- of toegaan, zich weder
sluiten: La plaie commence a (se) r- de wond
gaat weder digt. Les chairs (se) reprennent, het
vleesch groeit weder aan, heelt weder. — Ce malade reprend, a Bien repris, die zieke sterkt aan,
is goed op zijn verhaal gekomen. — Cette pièce de
tbéátre a repris, dat tooneelstuk heeft (na gevallen te zijn) weder bijval gevonden. — [ Man.] Vo
uw paard verwisselt goed-trecbvalpnd,
van been, springt goed met het andere been aan.
V.
pr.
Zich. andermaal laten
— SE REPRENDRE,
vangen: Se r- au piege, weder in den strik loopen.
— Zich hervatten, zich herstellen, het gezegde terughalen: II laissa échapper an terme peu convenable, mais it se reprit sur Ie champ, hij liet een
min gepast woord vallen, maar hij nam het terstond terug, hij maakte liet dadelijk weder goed.
- Zich weder sluiten: La plaie se reprend, Les
chairs se reprennent, z. boven.
1- Repreneur, m., -ease, f. Bediller, vit
bedilster, vitster f.
-term.,
eprésailie, f, of (doorgaans) ,eprésailles, f. p1. Weèrwraak, wraakoefening, wraakneming, wedervergelding f., tegencreweld n., tegenbeleedigi.ng f., schadeverhaal n., inz. het beantwoorden der harde enz onregtvaardiqe handelwijzen of
beleedigingen van den eenen Staat tegen een' anderen, represailles, repressálien f.pl.:Cette r- est trop forte, die weèrwraak is te zwaar.
Les r-s sont an droit terrible de la guerre, het
schadeverhaal is een vreeselijk oorlogsregt. User
de r -s, weèrwraak, tegengeweld in 't werk stellen;
(fig.) met gelijke munt betalen, celijk met gelijk
vergelden. - % eprésailler, v. n. WW'eêrwraak
oefenen, gelijk met gelijk vergelden.
;

REPRÊSENTER.
Représentant, m. Vertegenwoordiger, plaats

plaatsvervanger, inz. de-bekldr,gvomati
vertegenwoordiger van een gewest, eene gemeente
enz., volksvertegenwoordiger, g e dep u t e e r d e, r ep r e s e n t d n t m. — Somtijds als adj.: M inistre r-,
vertegenwoordigend minister, afgezant. — RRepréseittatif, ive, adj. Vertegenwoordigend, voorrepresenstellend, afbeeldend, plaatsvervangend, rep
tatief.- Les céréinonies de I'ancienne loi étaient

r-ives (des figures r-ives) des mystères de la lol
nouvelle, de plegtigheden van het oude verbond

waren afbeeldsels van de geheimenissen des nieuwen verbonds. Les ambassadeurs ant le caractère
r-, de afgezanten hebben een vertegenwoordigend
karakter, stellen hunnen vorst, hunne regering voor.
--[P0111.] Gouvernement, Système r-, vertegenwoordigende regérincj f., vertegenwoordigend stel
volgens welke het volk-seln.,dtairg
door eene vergadering van afgevaardigde vertegenwoord igers aan het staatsbestuur en de wetgeving
deel neemt. — Representation, f. Voor oogera
stelling, vertooning, voórlegging, váórstelling, afbedding; opvoering f. (ten tooneele). [Prat.] L'arrit ordonne la r- des titres, de uitspraak beveelt
de voorlegging, vertooning der bewigsstulcken. —
La r- d'une bataille, de voorstelling, afbeelding
van een' veldslag (door schilder-, graveer-, beeld
— La r- d'une tragédie, dune comé--houwknst).
die. d'un opéra, de voorstelling, opvoering van een
treurspel, blijspel, opera. -- [Cath.] Soort van
ledige doodkist met een lijkkleed overdekt, voor
eerre kerkelijke plegtigheid: On avait mis la r- an
milieu du nef, men had de staatsiekist, de katafalk
midden in 't schip der kerk geplaatst. ----- Vertooning f., uiterlijk aanzien n., vertoonmaking f. door
rang of waardigheid, ook door ligchamel jk voorkomen: Cette place exige une grande r-, die be-

diening vereischt een' persoon van hoog aanzien,
iemand, die wat groots voorstelt. — Avoir une r-

qui impose, een ontzagwekkend, indrukmakend

voorkomen hebben. -- [Jur., Polit.] Plaatsbekleeding. plaatsvervulling, plaatsvervanging, verlegen
representatie f. I1 vin t a cette-wordign,
succession par r-, par droit de r-, hij geraakte tot
die erfenis door plaatsvervulling, door 't regt van
vertegenwoordiging, door 't representatie-regt. —
R- nationale, volksvertegenwoordiging, vergadering
van de afgevaardigden des volks. Insulter a la r-.
de volksvertegenwoordigers beleedigen. — Voorstel
vertoog n., eerbiedige, gematigde tegenwer--lingf.,

ping f.: Permettez-moi de vows faire ma r-, mes
tres-humbles r-s, vergun mij, u mijne eerbiedige

tegenwerping, mijne zeer nederige vertoogen, bedenkingen te maken.
Représenter, v. a. Op nieuw voorstellen: Ne
me représentez plus eet 'homme, stel mij dezen
man niet meer voor. -- [Jur., Admin.] Vertoonen,
váóa°leggen, voor oogenleggen: I! na pas encore
représenté ses titres, hij heeft zijne bewijzen, zijne
oorkonden nog niet vertoond, voorgelegd. B.- sa patente, zijn patent toonen. — .R- qn., iemand doen
verschijnen, voor 't gere{t stellen: On 1'a condamne

à r- les elfets qu'on lui avait confiés, men heeft

hem veroordeeld tot vertooning der hem toebetrouwde goederen. — Voorstellen, voor ooggin stellen, voor den geest, de gedachten of 't geheugen
brengen, vertegenwoordigen; door handeling of
woord nabootsen, vertoonen; afbeelden: Un enfant

qui représente son père, een kind, dat zijnen vader

voor den geest brengt, aan zijnen vader doet denken Les pauvres lui représentaient Jésus Christ,
de armen waren hem eene voorstelling van J. Ch.,
in de armen vertegenwoordigde hij zich J. Ch. ---

Cette glace représente fidèleinent les objets, the

spiegel geert de beelden der voorwerpen getrouw
terug. — Cet acteur représentait fort bien Ie principal, le premier personnage, die tooneelspeler stelde zeer goed de hoofdrol, den eersten persoon voor.
On a représenté la mort de César, men heeft den

dood van Cesar gespeeld, vertoond. — Ce tableau
représente le saint Sebastien, deze schilderij stelt

den heiligen Sebastiaan voor. Représenter au naturel, naar het leven afbeelden. — R- les choses avec
beaucoup de. grace, de zaken zeer bevallig voorstellen, voordragen, verhalen.. I1 nous a représenté les
approcbes de la mort aver des couleurs trés-vives,

hij heeft ons de aannadering des doods met zeer
levendige kleuren afgeschilderd, voor oogen gesteld.

R1PRESSIELE
— [Théol.] Les cérémonies de l'ancienne loi représentaient les mystères de la lol nouvelle, de

plegligheden van het oude verbond verbeeldden de
geheimenissen van het nieuwe. — Vertegenwoordigen, de plaats bekleeden, vervangen, r e p r e s e nt é ren: Les ambassadeurs représentent leurs souverains, de afgezanten vertegenwoordigen hunne
vorsten, souvereinen. — [Jur.] II represente sa
mère, it doit partager avec les soeurs de sa mère,

hij bekleedt (te plaats van zijne moeder, hij moet
met de zusters van zijne moeder deelen. — Voor
onder 't oog brengen, voor ooqen houden,-steln,
herinneren: On lui représenta le péril, auquel il
s'exposait, men stelde hem 't gevaar voor, waara a n h ij zich blootstelde. I1 faut lui r- son devoir,

men moet hem zijnen pligt onder 't oog houden. —
(absol.) I1 représente bien, il r- avec dignité, hij
bekleedt zine plaats goed of met waardigheid, hij
-geeft zich een groot aanzien; h.# leeft op een' grooten voet, als een groot heer. — 11 représente bien,
hij doet zich goed voor -- SE REPRESENTER, v. pr.
Zich weder vertoonen: S'il se représente b la porte,
qu'on ne le laisse pas entrer, zoo hij zich weder
aan de deur vertoont, moet men hem niet binnen
.

laten. — On lui ordonna de se r- dans trois moil,

men bevat hem, zich binnen drie maanden weder
(voor 't gerept) te vertoonen. — Zich voorstellen,
zich verbeelden, zich voor den geest of, 't geheugen
brengen. Qu'on se représente leur étonnement,
enen verbeelde zich hunne verwondering. Que j .aime
a me r- ce bon roi ! hoe gaarne stel ik snij dien
goeden koning voor! hoe gaarne vertegenwoordig
-ik dien goeden boning voor mijnen geest! — Voor
voor den gee st gehaald worden . --- Op nieuw-gestld,
gespeeld, vertoond, voorgesteld of gegeven worden.
Afgebeeld worden. — Het part. passé is ook
adj.: , Personnage représenté avec beaucoup de

vérite, met veel waarheid voorgestelde personaadje.
-E- .épresslble, adj. Wat beteugeld, tegengegaan kan of moet worden. — épressif, ive,
-adj. Beteugelend, stremmend, bedwingend, tegen
repressief: Lois r-ives, beteugelende,-houden,
.stremmende wetten f. pl. — R épression, f. Beteugeling, stuiting, onderdrukking, weêrhouding,
stremming, bedwinging, r e p r é s s i e f. La r- des
crimes, de beteugeling der misdaden.
Repréter, v. a. Op nieuw te leen geven, wetier uitleenen.
Reps -ier, v. a. Op nieuw verzoeken, weder ver
-zoekn;
terugvragen, terugverzoeken.
Réprinnable, adj. Beteugelbaar, verhinder baar, wat beteugeld, gestuit kan of moet worden:
C'est une licence r-, dat is eene vrijheid, die ge-

stuit moet worden.

épridnaiidable, adj. Berispelijk, wat berispt
kan of moet worden. — Réprlmaide, f. Berisping, teregtwijzing, doorhaling, bestraffing f.,
verwijt n. (inz. door een' meerdere gegeven) Celt
merite one hunne r-, dat verdient eene goede berisping. — éprinaander, v. a. Berispen, be-

--
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de cette vile fut difiicile, de herwinning, weder

deze stad was moeijelijk. — Her--bemagtinv
vatting, wederopvatting, voortzetting f. van 't afgebrokene of gestaakte: La r- dun procès, de hervatting van een regtsgeding. La r- dun ouvrage,
de hervatting van een werk. Cet ouvrage a éte
fait a dilférentes r-s, dat werk is dikwijls a fgebroken geworden, is bij tusschenpoozen, bij horten en
stooten gemaakt. -- [Constr.J Herstelling, opvatting f. 11 y a des r-s is faire a cette facade, er zijn
herstellingen aan dien gevel te doen. R- en sousoeuvre, opvanging. herstelling van de fundéring.
— [Corn., Fin.] Uitstaande gelden n. pl., die, ofschoon niet ontvangen, in rekening gebragt worden
om te kunnen sluiten. — [Coutu^'. et Tail!.] Faire
une r- a un habit, een kleed, rok verstellen, eens
scheur in een kleed toenaaijen, stoppen. Des bas
pleins de r-s, kousen vol stoppen. — [Fauc.] L'oiseau vole à la r-, de valk staakt en hervat dikwils zijne vlugt, vliegt bij rukken. — [Hort.]
Nieuwe wortelschieting f. na de verplanting. —
[Hydr.] L'eau va par r-s, het water wordt trapswijze in de hoogte gevoerd. — [Jeu] Partij van
een bepaald getal spelen, of giften: Jouer trois rd'ombre, drie ronden of rondjes omberen, eerie omberpartij in drie keeren rond spelen. Its lont à leur
seconde r-, zij zin aan hun tweede rondje. — De
koopkaart f. in 't lanskenet. — [Jur.] R-s matrimoniales, of enkel R-s, terugneming, terugvordering f.,
datgene, wat eene weduwe, of de kinderen regt
Í hebben vooruit te nemen van Bene erfenis of van
de goederen des mans. Elle aura de la peine a
avoir seulement ses r-s, zij zal naauwelijks krjgen hetgeen zijvooruit moet hebben. — [Man.]
Rid m., les f., elk
e door rust afgewisselde les, die
de ruiter of het paard krijgt: Faire une r- an p as,
au trot, eengin rid in den stap of pas, in den draf
maken. Faire trois r-s sur un cheval, drie lessen
op een paard nemen. — [Mar Hernomen schip n.
— Het opkorten, aanhalen, stijfzetten van een' looper; het doorhalen, ophalen van de loos. R- sur
.]

main, het hand over hand halen. R- au cabestan,
het schrikken of vervaren der kabelaring, het schrikken aan 't spil. — [Meun.] Overschot n. der eerste
maling (dat andermaal gemalen moet worden) . -[Man.] R- d'essai, herhaling der muntproef. —
[Mus.] Herhaling van een gedeelte eens muzijkstuks;
— teeleen, dat die herhaling aanduidt, herhalingsteeken n.; — tweede gedeelte van een lied. — [Point.]
Overwerking, overschildering; overgewerkte plaats f.
— [Pods.] Elk gedeelte van een rondeel (rondeau),
waarvan men alleen het eerste gedeelte herhaalt. —
[Théàt.] R- dune pièce dranlatique, wederopvoering, herhaalde opvoering van een tooneelstuk. —
[Bot.] , z. v. a. JOUB ARBE des vignes, GRASSETTE.
flepriser, v. a. Herschatten, andermaal taxéren of schatten. --- Een tweede snuifje nemen. —
[Coutur., Taill.] Verstellen, stoppen; — oprapen
(gevallen steken of mazen). — eprlseuse, f.
Verstelster, stopster f.
Réprobateur, trice, adj. Af keurend, verwerpend: Ton r-, afkeurende, veroordeelende toon m.
— Réprobation, f. Het verwerpen; verwerping,
eeroor deeling, niet-aanneming, repro b a ti e f. —

straffen, doorhalen, gispen, verwijten: On la fort
réprimandé sur ce sujet, men heeft hem op dat
punt streng geqispt, doorgehaald. -- SE RÉPRIMANDER, V. pr. .Elkander berispen . — Het part. passé
is ook adj.: Ecolier sévèrement r éprimandé, streng [Théol.] Les questions de la r- et de la prédestination ont occupé les théologiens, de vraagstuk.doorgehaalr!, scholier.
Répriniaiit, e, adj. Beteugelencl, bedwingend: ken der verwerping en der voorbeschikking hebben
Force r-e, bedwingende kracht f. — Réprinter, de godgeleerden bézig gehouden. R- négative, uit
zaligheid , negatieve reprobalie. R--sluitngvade
V. a. Beteugelen, stuiten, bedwingen, tegen- of terughouden, onderdrukken: La sévérité des lois positive, verdoeming tot de helsche straffen, posiréprime les mécbants, de strengheid der wetten tieve reprobatie. -- Afkeuring, blaam f.: Action
beteugelt de boosdoeners. .I1 faut chercher à r- sa qui mérite la r- publique, daad, die de openbare
afkeuring, veroordeeling verdient.
colère, men moet zijnen toorn zoeken te onder
Reproehable, adj. Berispelijk, strafbaar: Actoom te houden. — SE RdPIR rtER, V. pr.-druken,i
Beteugeld worden. -- Zich zelven bedwingen. — tion r-, berispel ij ke daad f. — [Prat.] Témoin r-,
Elkander in toom houden. — Het part. passé is wraakbaar, verdacht getuige m. — Reproehe, m.
ook adj.: Orgueil réprimé, beteugelde, gefnuikte Verw ij t n., verwijting, berisping, wraking, bestraf
fi ng f. I1 ne mérite point de r-, hij verdient geen
hoogmoed m.
Repris, e, adj. (en part. passé van repren- verwijt. Its en vinrent aux r-s, zij begonnen elklire): Oiseau r-, wedergevangen vogel m. Ville r-e, ander verwijtingen te doen . Sa vie est sans r-, zijn
hernomen, wederveroverde stad f. Travail r-, her- leven is onberispelijk. Bayard, le chevalier sans
vatte arbeid gin . -- (fam .) Vous y voilh r-, daar peur et sans r-, B-, de ridder zonder vrees of
zit ge weir in de klem; daar zijt ge 'weér betrapt, blaam. -- (Prov.) A bien faire it n'y a point de
gevangen. — [Prat.] Un homme r- de justice, of r-, doe wel en zie niet om. — [Prat.] Verwerping,
als subst. Un r- de justice, iemand, die reeds vroe- wraking f. van getuigen. — SANS REPROCHE, bc.
adv. Zonder te willen verwijten: Soit dit sans r-,
ger eene regterl Ake straf ondergaan heeft.
Reprise, f. Herneming, herovering, herwin - 't zij zonder verwijt gezegd. — Reprocher, v. a.
zing, wederbemagtiging, wederverovering f. La r- Verwijten, berispen, tot verwijt maken, (fam.) on-
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der den neus wrijven, voor de scheenen werpen: II
lui reprocha sa faute, hij verweet hem zijnen mis
Elle lui reprochera son ingratitude, zij zal hem-slag.
zijne ondankbaarheid onder den neus wrijven. On
ne saurait lui rien r-, men kan hem niets verwijten, niets ten laste leggen. R- (Rogner, Taller,
Compter)les morceaux a qn., z. n1ORCEAU. — [ Prat.]
R- des témoins, getuigen wraken, afkeuren, ver
-- SE REPROCHER, V. pr. Verweten worden.-werpn.

— Zich zelven verwijtingen doen, zich verwijten:
Je me suis souvent reproclié cela, ik heb mij zelven dat dikwijls verweten. — Lavare se reproche
(se refuse) tout, de Gierigaard gunt zich zelven
niets, ontzegt zich alles. — Elkander verwijtingen
doen. --- tteprochetxr, m., -ease, f. Verwijter m., verw jtster f.
Reproduetetir, trice, adj. [bidact.] Wedervoortbrengend, tot de voortplanting, de voortteling
dienstig: Organes r-s (of de la reproduction) des
végétaux, voortplantingswerktuigen der gewassen.
— Reproductibilite, f. Vermogen n., vatbaar
voortgeplant te worden, herteelbaarheid f.-heidout
-- Beprodiietible, adj. Voor herteling, voort planting vatbaar. — Reproductif, ive, adj.
[icon. pol.] Weder voortbrengend, reproductief.- Consommation r-ive, verbruik n., waaruit
een ander product ontstaat. — Reproduction, f.
Wedervoortbrenging, voortplanting , voorttelinq,
r e p r od u e ti-e f. La r- des animaux s'exprime
particulièrernent par Ie mot génération, de voort
dieren wordt in 't bijzonder voortteling-plantigder
genoemd. Organes de Ia r-, z. REPRODUCTEUR. —
Aanvulling of herstelling van vernielde of beschadl ' qde deren vo << dierl ie ligehamen: La r- des
pattes d' une dci e v isse, het wederaangroeijen der
kreeftepooten. -- eproductivite, f. [Didact.]
Vermogen der wedervoortbrenging, der voortplanting; aanvullings- of herstellingsvermogen n., r eproduct i v i te i t f. — fl eproduire, v. a.
Weder voortbrencren: En coupant les branches des
,

arbres près du tronc, celui-ci reproduit de jeunes
pousses, wanneer men de takken der boomen bij

den stam afhakt, brengt deze weder nieuwe scheuten voort. — wreder te voorschijn brengen. weder
vertoonen, weder voorleggen: Un copiste qui reproyduit jusqu'aux fautes d'ortographe, een afschrijver, die zelfs de spelfouten weder te voorschijn
brengt, overneemt. — [ Prat. R- des moyens, gronden, bewijsgronden op nieuw aanvoeren, voor den
dag brengen. — (absol.) Le lion a quelquefois reproduit en France, de leeuw heeft somtijds in
Frankrijk voortgeteeld. -- SE REPRODU1RE, V. pr.
Zich, voortplanten; weder te voorschijn komen;
zich op nieuw vertoonen. — Il commence b se rdans le monde, hij begint weder onder de menschen
te koormen. - Une sottise reconnue ne doft pas se
r-, eene erkende waarheid moet niet weder te berde
gebragt worden. — Het part. passé is ook adj.:
Système reproduit, weder te berde gebragt stelsel D.
epromm,ettre, v. a. Op nieuw beloven. -- Réproubission, f. [Théol.1 Belofte f. der h. Schrift).
Ré pron'vable, adj. Verwerpelijk, doemenswaard. — Iléproitvé, e, adj. (en part. passé
van réprouver): Doctrine r-e, verworpen, veroordeelde leer f. Romme r- de Dieu, door God ver
Livrei, Abandonner qn. b son-worpenmsch.—
sens r-, iemand wegens zijn' verstokten geest in de
dwaling laten.
RÉPIIOUVÉ. rn., E, f. Verworpeling, verdoemde m. en f., goddeloos mensch n , booswicht m. Ii a les sentiments dun r-, hij heeft de
(gevoelens van eenen verworpeling, van eersen booswicht. — (ram.) Avoir un visage, une figure, une
face de r-, eene galgentronie hebben. — Réprouver, v. a. Verwerpen, afkeuren, veroordeelen,
r e p r o b é re n: L'église a reprouvé cette doctrine,
de kerk heeft deze leer afgekeurd. — (lácrit.] La
pierre que les architectes ont ré rouvé, de steen,
en. -- [Théol.]
dien de bouwlieden verworpen hebb
Dieu réprouva Sati), God verwierp Saul.
Repi'oaver, v. a. Andermaal bewijzen.
Res, m (pr. repte) [Corn.] Zeer sterke zijdestorf. van Lyon.
Ileptation, f. [H n.] Het kruipen, de eigen
wijze van voortbeweorinfq der slanoen e. a.-ciardge
ongewervelde dieren. — Reptatoire, adj.: Mouvernent r-, kruipende beweging f. als die der signVen. --- Reptile, adj. Kruipend: Insecte r-. —
(fig. Laag, kruipend: Esprit r-. — REPTILE, m.
--

--
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Kruipend dier n., dier, dat van nature zonder
voelen is, of wel zóó korte voeten heeft, dat het
op den buik schijnt te kruipen. Le ver, Le ser pent, La chenille est un r-. — Meer bijzonder:
elk gewerveld, eijerlegger d, koudbloedig en door
longen ademend dier, koudbloedig longdier, amphibie, amphibium n. Les tortues, les lizards, les
serpents, les grenouilles sont des r-s, de schildpadden, hagedissen, slangen, kikvorschen zijn rept i
-liën.—feptvor,adj[Hn.Rile
en inz. slangen etend (van vogelen): Le secrétaire
r-, de slangenarend m. (messager).
Repu, e, adj. (en part. passé van repaitre):
Cheval largement r -, ruim gevoederd, verzadigd
paard n. — ( fig., iron. et très-fom.) On ma fait
des compliments, et donné des promesses, me voilà
Bien r-, ik heb komplimenten en beloften gekregen,
dat is om vet te worden.
Répulblicain, e, adj. [Polit.] Tot eene republiek
behoorend, het gemeenebést betreffend, gemeenebésteljk; gemeenebestgezind, vrijburgerlijk, r ep u b l ik e i n s ch: Gouvernement r-, Forme r-e, republikeinsche regéring f., regéringsvorm m. Esprit r-, republikeinsche, vr(jburgerl2jke geest iii. — REPUBLICAIN, m., -E, f. Gemeenebestgezinde m. en f., voor
republiek; bur--standerm.,vo f
ger m., burgeres f. van eene republiek, r e p u b l iklein m., republikeinsche f. — [H. n.j De
graauwe weversvogel, grijze wever van de Kaap
[loria noria] . — Républieaniser, v. a. [Polit.]
Tot een gemeenebesl maken; republikeinsch maken,
gemeenebestgezinde gevoelens bijbrengen, r ep u b l ic a n i s é r e n. — SE RËPUBLICANISER, V. pr. In eene
republiek veranderd worden. -- Republikeinsche
gevoelens aannemen. — Républicanisnie, m.
Gehechtheid f. aan den republikeinschen regéringsvorm. — Gevoelen, karakter n. van een' echt' republikein, 'republicanis?n.us n. — (iron.) Het
uithangen van republikeinsche gevoelens. — % Répii blieole, wij. et subst. m. en f. Eerie republiek
bewonend; — bewoner m., -es f. eener republiek.
Releuublier, V. a. O1) nieuw afkondigen; andernuwl in 't licht geven.
R+épubliquae, f. Gemeenebést n., vrijstaat m.,
republiek f. , staatsinri pting , , bij welke het
hoogste gezag en de heerschappij' Off aan een be
paald ligchaam van aanzienlijke lieden is toevertrouwd (la r- aristocratique, de aristokratische
republiek), Of door tiet volk zelf en de uit zijn
midden gekozen gevolmartigden wordt uitgeoefend
(ia r- dérnocratique, de demokratische republiek),
Of in handen van slechts weinige personen is (la
r- oligarchique, de oligarchische republiek) . — Som
elke soort van regéringsvorm gebézigd,-tijdsvan
staat m.: Le mé pris des lots est la perte de la r-,
de minachting der wetten is de pest, het verderf
van eiken Staat. --(fig.) La r- des lettres, de reubliek der letteren, de geleerde wereld f. ; de gezarnenlijke geleerden. — C'est une petite r- (van
een talrijk gezin, genootschap, enz., inz. van een
door vele gezinnen bewoond huis gezegd), 't is eene
kleine republiek, een kleine Staat.
Repaice, rn. [Chas.J, z. v. a. REPENELLE.

Jépuudiable, adj. Verstootelijk, verwerpelijk. — Répudiation, f. [Jur.] Verwerping,
afwijzing f. eener erfenis, boedelafstand m., rel) ud i d t i e f. -- Het verstooien of wegzenden eener
echte vrouw, echtscheiding f. La r- était autorisée
parla loi de Moïse, de verstooting van eene echte
vrouw was bij de wet van Mozes geoorloofd. -Répudier, V. a. [Jug ] Verwerpen, van de hand
wijzen, niet aanvaarden, repudicéren: R- une succession, un legs, eene erfenis, een legaat veriverpen. — Verstooien, zijne vrouw wegzenden. -(fïg.) R- une doctrine, la croyance de Ges pères,
eene leer, 't geloof zijner vaderen verwerpen. -SE REPUDIER, V. pr. Verworpen, verstooten worden. — tiet part. passé is ook adj.: Femme répudice par son marl, door haren man verstooten
vrouw. Doctrine généralement r-e, algen een ver
-worpenlf.
Repue, f. Voedering f. ; voedsel n , maaltijd m. Chercheur de r-s franches, tafellikker,
schuimlooper (parasite).

Répugnance, f. Weirzin, tegenzin, afkeer rn.
II v a consenti non sans beaucoup de r-, hij heeft
niet zonder veel tegenzin daarin toegestemd. Avoir
de ia r- pour une femme, een' tegenzin in eene

--
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vrouw hebben. Son frère a de la r- an (pour le)
mariage, zijn broeder heeft eenen afkeer van het
huwelijk. J'ai une r- à dissimuler, ik heb eenen
afkeer van veinzen. -- Répugnant, e, adj.
Strijdig, tegenstrijdig : Proposition r-e a ia raison, met de rede strijdig voorstel n. — R épQigner, V. n. Strijdig zijn, streden, niet overeen
komen: Sa vie repugne b sa doctrine, zijn leven
strijdt met zijne leer. Cela répugne au sens cornmun, dat strijdt tegen (is in strijd met) het gezond
verstand. — (absol.) Cela répugne, dat spreekt zich
zelf tegen. — Een' afkeer of tegenzin hebben. tegen
zijn; tegenzin inboezemen, tegenstaan: Je répugne
a eet avis, Cet avis me répugne, die raad staat
mij tegen, bevalt mij geenszins. La raison, mon
gout y répugne, de rede, mijn smaak verzet er
zich tegen. Cette femme me rapugne, die vrouw
staat mij tegen, ik voel een' afkeer van die vrouw.
— (impers.) II me répugne de vous entretenir dun
pareil sujet, het walgt rnj, u over zoo iets te
spreken.
Repuliidler, v. n. Weder snel en menigvuldig
voorttelen of uitspruiten, zich weder sterk vermenir;vuldipen.
Répt lsif, ive, adj. [Phys.] Terugstootend,
o fctoctend, teruf drijvend, r e p u Is i e f: Force rive, a fstoolende kracht f. — Répnlision,f. [Phys.]
Afslootingskracht; a/:ctooting, terugstooting; af-,
terugstool m., r e p o l.c i e f. L'attraction et la r-,
de aantrekkings- en de afstoolingskracht f. La rdes corps élastiques, de terugstort der veirkrachti,ge ligchamen. R- de l'airnant, afstooting, afstoetingskracht van den magneet. R- électrique, elektrische afstootinq f.
Rvpu:rgsatif, ive, adj. Andermaal zuiverend.
— Ook als subst. m : (In r-, herzuiver'end middel n. — R epurgation, f. Herhaalde baikzuiverinp; vernice wde zuiverincr f. — Reptirger,
V. a. Op rif uuw zuiveren, weder purgëren.
-t- Repels, e, adj. Verborgen, omslu2jerd. —
[Cath ] Dirnanche r-, palmzondag m. (dewijl dan
de kruisen en heiligenbeelden omsluijeret zijn).
Repeitalion, f. Naam m., of?enbareni.eening f.,
die van iemand gekoesterd wordt, reep m., pczucht, n., faam, reputatie f. Bonne, Mauvaise
r-, goede, slechtenaarn. Avoir une onne, mauvaise
'-, in een goed, kwaad gerucht slaan. S'acquérir
ure grande r-, een' grooten naam maken, zich
w ijd en zijd vermaard maken. - (absol.) Goede
naah:,, roercm m., aanzien n., eer f. Etre en r-, gunstip bekend zijn, goed aangeschreven slaan. Se
rnettre en r-, zich een' goeden naara maken. Avoir
coin de sa r-, voor zijn goeden naam zorg dragen.
Perdre qn. de r-, iemands eer, goeden naam schenden, krenken. Survivre a sa r-, zimen roem overleven. — Ook van zaken, die als voortreffelijk in
hare soort bekend slaan: Vin qui a de la r-, gunstip bekende, zeer geroemde, flezt chte wijn m. La
r- rde nos armes, de roem onzer wapenen.
.Ppr€ter v. a. Houden voor, aanzien voor,
schallen, achten: On le répute homme sage, men
houdt hem voor een' wijzen man. 11 ne le répute pas
capat►le de eet eniploi. hij acht hein niet in staat
tot dezen post. — SE BEPUTER, V. pr. Zich rd/ccven, zich achten, zich houden voor: Je me répute
heureux. ik acht rrrj gelulcki(i. — flat part passé
'i.e oolk adj.: II et repute fort riche, hij wordt
voor zeer rijk < ehouden. Etre r- a lvvent, voor o f
vrseziq gehouden worden. — 1 Prat.; R- non avenu,
beschourr'c; als niet bestaande, als niet gekeurd.
eyausni't. m. (Coot.] Vierde n. van den vierden kernros der schatting van een vervîeernd onadellijk r oed. — Vervreeinding, schenking van
j
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Vereischen, vorderen (van zaken): Cela requiert
votre présence, dat vordert uwe tegenwoordic,heid.
, La nécessité le requiert, de nood vereischt dit. —
REQUÉRIR , V. a. Andermaal halen (in dezen zin

alleen in den in./in.). 11 fit r- le nlédecin, hij, liet
SE REQUERIR,
den geneesheer op nieuw halen
V. pr. Verzocht, gevorderd, ingeroepen worden of
kunnen worden.
Recluéte, f. [Jur.] Verzoekschrift, smeekschrift,
verzoek, re kw es t, rek e s t n. Présenter une r-,
1 een verzoekschrift indienen. 11 y a trois chefs dans
sa r-, er zijn drie hoofdpunten in zijn verzoekschrift. Voila les fins, les conclusions de sa r-,
ziedaar, waarop zijn aansche rekest nei.;rkomt. —
R- civile, verzoekschrift, waarbij nun. (in zekere
bij de wet bepaalde gevallen) de herziening van
i eene verkeerd gewezen regtszaak verlangt, r e key tC i v i e 1. Section des r-s, afdeeling van 't cassatiehof, die over de toelating of verwerping der aan
om cassatie moet oordeelen. — Maître des-zoekn
r-s, (weleer) berigtgever over de rekesten aan den
raad des konings; (nu) berigtgever aan den staatsraad, r e fe r é n t. -- (fain ) Néant a la r- (om
eene weigering aan te duiden) , nul op 't rekest.
Mettre néant ui la r- de qn., iemands verzoek afslaan.
— (fern.) Mondeling verzoek n., bede f.: Avoir
ègard b la r- de qn., iets ten verzoeke of op verzoek
van iemand doen. -- (Loc. prov.) Etre de r-, Avoir
r-, zeer gezocht worden, in trek zijn. (Deze uit
drukkingen zin verouderd.) — [Chas.] Vernieuwde-.
( opsporing f. — [Cuis.] Paté de r-, z. P TÉ. -1 REQUÉTE , m. [Chas.] Jagerskreet m. om de honden
1 terug te roepen. -- Regnêter, v. a. [Chas.]
Andermaal opsporen.
Requiem, m (pr. re-kui-ème) [Cath.] Gebed
der Kerk voor de duoden, requiem n..Messe de
r-, of enkel R-, zielmis f., mis voor de rust der
ziel van overléflenen; — het daartoe behoorende
inuzijkstuk, het requiem (zoo geheelen naar de
aanvangswoorden: Requiem eeternam dona eis,
Domirae, geef hun de eeuwige rust, o Heer!)
Requin, M. [U. n.] (verbastering van 't voor
woord requiem, als toespeling op de eeuwige-gande
rust [requiem mternam], waarmede de haai iedereen niet zijne vreesel jke kaken bedreigt) Haai m.. inz.
de menschen- of reuzen-haai [squalus carcharias.]
Regiainquer (se), v. pr. (iron.) Zich opdirken of opschikken (inz. van bejaarde vrouwen gezegd). — Het part. passé wordt ook als adj. en als
subst. gebruikt: C'est une vieille requinquée of C'est
une r-e. 't is een opgedirkt grootje. Vieillard r-,
opgeschikt grijsaard.
Requingtiette, f. (Pècl^e] Cirkelvormige netomclurting in eene vischweer.
Requuint, m. [Féod.], z , QUINT . , [troepen).
R:tge®iper, V. a. Weder uitrustte (schepen,
.R.eyl/is, e, adj. (en part. passé van requérir):
Avoir lage r-, les qualités r-es, den vereischlen
ouderdom, de gevorderde hoedanigheden hebben. —
t Regiiiise, f. (alleen in): Une chose de r-, iets
.

—

zeldzaams, oezochts.

Réquisition, f. [Jur., Admin.] Verzoek, aanzoek n., oorlering, opvordering, re q ui s it ie f.
A la r- dun tel, ten verzoeke, op vordering of ter
requisitie van dezen of dien. -- Eisch m. van 't
openbaar ministerie, van den advokaat van eens
der partijen, of van de partij zelve. -- Opeischin.g f.,
beslag n , aanspraak f., door 't openbaar gezag rap
personen of goederen gemaakt: Met re tous les
i chevaux du pays en r-, alle paarden des lands in
beslag, in requisitie nemen. On fit une r- de tous
les jeunes gens depuis 18 nos usqu' 5, men riep
al de jonge lieden op van 18 lot 2 jaar.— [(list.]
R- d'hommes. oproeping, heffing f. van manschapeen er feoe:?.
- eglaiéra ble, adj [('.out.] Rente r-, z. POR - pen tot de lkrijg.cdien.ct, o ?der de lr fran.cche reTABLE. -- l .eglpu rant, e, adj. [Prat.] Als Intbliek. — R- de la forge armee. inroepinq van
eicCflee optrerlcnd,ei.crheiul, r e g U/ r é r e n d: Parties (de hulp der) ceii alaenele inapt. R équisiIJon
r-es. deelschenrle. roulerende partijen f pl.—Ook als ^^=^iM.e, m. [Rist.) Jorg soldaat, die in de resulr.ct. Le r-. La r'-e, de ei.cchr'r ei.. ei.^rheres f. --- quid/ie of krij •copschrijrin woe netrallen, r e[Ciia4.] Chico r, zelf znelcf ode, opsporende hond M. 1 quác•itiovair M. --Riquisitionnnei°,v.a.
[Jr.] l en rriiui.itorium ofei eh doen. égniri- RPCJUPMIF, r). a. Verzoeken, aa n z aeken; verlangen. eischep, inrar pen., r e q u ir é r° e n: Qui vous toir•e, ni. p i.ech m., schriftelijke vordering f. van
en a reauis? wie heeft a rlarrrnnr verzocht. aange- 't openbaar In/nisteele, r e q u á s i t e i r, r e q u i s i
rij u m n R iquiiJoriaI. e, adj. Den-ito
znc'rt:? Je vieux vou r- dune gi°èii e, ik vlif u oen
eene gewet rterzoeicen. - - R- aide et, as:sisiance, elect hitre ffinrl. (Plur m. r'quisitoi'iarrrx
Rerfultter, V. a. Op nieu?l verlaten.
help en Iijjetann inroepen. -- [Jnr j R- i',tplAiraa,

,

,

tion (Je lea toi, l'aappomition des s+ eliés, de toepas sing der wet, de aanlegging der zegels vorderen. --
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Resacrer, v. a. (pr. sa=ca) Op nieuw wijden, za/ven.

Resaigner, V. a. , Z. RESSAIGNER.
Itesaigue , f. (pr. sai=cè) [Pêthe ] Groot

driedubbet net n. (in de Mirldetlandsclie zee. Resaiguer, v. n. (pr . re-cè-glié) [Pèche] Stee
bij de netten werpen (om de visch er in te-ne

jagen).

Resaisir, V. 0., Z. RESSAISIR.
Resafuer, V. a. ( pr. sa=ca) Op nieuw groeten.
flesarcelé, e, wij. (pr. sar=cai) [Bias.]:

Croix r-e, geljad kruis n. (eengewoot/eruis , waar
langs een dun lijntje loopt, dat dus ook den kruis-

vorm heeft).

Resarcir . V. a. (pr. sar--cai») [Tech.] Het
weefsel eener stol met de naald verbtteren.
Resarcier, V. a. (pr. sar=ca) [Hort.] Op
nieuw wieden.
Resaticei , V. a. (pr. sau=cô) Andermaal
sausen. - ( fig.) Weder nat makenof bevochtigen.
Resauter, V. n., Z. RESSAUTER.
Recarnpir, V. a., z. R1CHAMP1R.
Reseeifenient, m. lierzegeuing f. - Reseel-

leî-,

V.

a. Op nieuw zegelen, lierzegelen.

Rescif, Di,. vroegere spelling van RÉCIF.
Resciudaut, e, adj. [Prat.]: Action r-e, ongeldig makende handeling f. - RESCINDANT, m.
Verzoek om tenietdoening, om opheffing van eene

acte, van een verdrag. - Rescinder, v. a. Teniet doen, vernietigen, opheffen (eene akte, deeling,
verdrag, enz.). - Reseisioii, t. Geregtelijke opheffing, vernietiging of verwerping 1. - Rescisoire, In. Hoofdvoorwerp a., hoofdgrond m., gewijsde a. van intrekking of vernietiging. - RE-

RESERVÉ
Réségat of Résigal, in., z. v. a. REALGAR rn
Résègue, t., Z. RESAIGUE.
Reseller, Resenieler, Z. BESS—.
Itesepage, Reseper, z. BECEPAGE, RECEPER.
1- Resequer, v. a. (pr. se=ce) Afsnijden; (fig.)

uit een gezelschap bannen. - [Chir.] Eene resectie verrigten, Z. RESECTION.
Resej-eelé, e, adj. , z. BESARCELE.
,Réservage, m. [Teint.] Uitsparing f., z. V. a.
RESERVE.
Réservatioii, t. [Droit. can.] Voorbehoud n.,

inz. het regt, krachtens hetwelk de paus in de aan
zijne regtsmagt onderworpen landen zich de benoewing tot zekere openvallende ambten voorbehoudt.
- [Jar.] Voorbehoud n.
Réserve, f. Voorbehoud, beding n., uitzondering f.; het voorbehoudene of bedongene, re 5 C

v a at H.: Faire des r-s dans un con trat, zich in

een contract iets voorbehouden. Ii ma vendu sa
maison sans aucune r-, hij heeft mij zijn huis zonder eenig voorbehoud verkocht. - Les r-s de sa
terre montent plus liaut que ce qui est afferm,
wat hij zich van zijn goed heeft voorbehouden, is
meer dan verpacht is. - [Jur.] B- légaie, wettig voorbehoud ii., goederen-gedeelte, dat de wet
buiten beschikking houdt. - [Mi l .] Corps de r- of
enkel R- , spaarbende, onders t eunings -korps, reserve-/corps n.; reserve 1. Dans cette bataiiie,
Ja r- na point donnd, in dien veldslag is de reserve niet in 't vuur geweest. Armée de r-, reserve-

leger a. - z. v. a. PIQUET. - [Mai'.] Ondersteuningsschepen n.pl. (die buiten de slaglinie geplaatst
worden, om des noods de strjdenden te helpen),
reserve. -- Kostschip, reserve -schip n., oud schip,
dat als snaga.z(/n in eene haven gebruikt wordt. SCISOIRE, adj. , z. v. a. RESCINDAMT.
Rescontre, m. [Corn.] Koopmansboek tot da- [Chas.] Canton de r- of enkel B-, eigen jagidisgeljlcsche inschrijving van de wederzijdsche han- trict n., privatieve jagl t. - [Corn.] Commerce
delsverrigtingen, r isco ntr 0- of sco n ti o -boek n. de r-, op/coop van goederen op speculatie of winstt Reseousse, f. liet huipverleenen, helpen of berekening, het opkoopen van waren tegen lage
ontzetten. - (Cliev.] A Ja r-! ter hulp, snel ter prijzen. - [Teint.] Uitsparing f. , uitsparingsmiddel n., zelfstandigheden of pappen, die beletten, dat
hulp! - t Reseoiisser, v. a. Helpen.
Resciiption, t. [Fin.] Schriftelijke last n. of de kleuren zich op zekere deelen van het doek hechaanwijzing 1. tot uitbetaling eener geldsom: Etre ten, wanneer de grond/leur indigo-kuipblaauw is
porteur dune r- sur le receveur des impositions, (voor alle andere kleuren heden Zij rdsiste)._.........
houder van eene aanwijzing op den gerneente -ontvan- (fig.) Terughouding, achterhouding. ingelogenheid,
ger zijn. - Fi ansch staatsschuldbriefje a. op de behoedzaamheid, omzigtighe-id , bescheidenheid f.:11
nationale domeinen, in 1795 ingevoerd ter vervan- faut parler ie! avec Beaucoup de r-, men moet
hier met veel oinzigligheid spreken. Ii faut user de
ging van de assignaten.
F- avec ces gens- Iá, met deze menschen moet men
Resent, in. Terugschrift, rescript n., schrif
telijk goedvinden m. van eenen vorst of van een behoedzaam omgaan, moet men behoedzaamheid gebestuur aan ondergeschikten, als antwoord op aan- brui/en. Ii aRecte une grande r-, hij houdt zich
vragen, verzoeken, enz. ; - pauselijk bevelschrift n., zeer ingetogen. - N'avoir aucune r- pour qn., een
verordening f., als antwoord op deze of gene theo- blind vertrouwen op iemand hebben, niets voor
logische vraag, ook b u I I e en m a n i t 0 r i u m ge- hem achterhouden of verzwijgen. - Se tenir sur
Ia r-, op z(jne hoede zijn, een oog in 't zeil houden.
he eten.
- a LA RESERVE DE, bc. prép. Met uitzondering
Rèse, 1. [Anc. mil.] Strooptogt, krjgstogt rn
Réseati, m. Klein net, jagtnct a. - Netvor- van, uit!;enolnen, behalve: Ii a tout dissipé, a Ja
ig vlecht-, brei-, knoop-, strikwerk n.: Ses che- m r- de cette maison, hij heeft alles doorgebra.qt, uitveux etalent enveioppls dun r- de sole, heur haar genomen dit huis. - EN RESERVE, bc. adv. Ter
was in een zijden netj e gewikkeld. - Pruiknelje a. zijde, in voorraad: J'ai mis queique chose en r-,
- [Anal.] Net, doorvfechling of doorkruising van ik heb iets ter zijde gelegd. Jal toujours ge. en r-,
bloedvaten, zenuwen, enz., die eene soort van net ik heb altijd iets in voorraad. - SANS RESERVE,
vormen. H- de Itlaipighi, net of slijm a. van Mal- bc. adv. Zonder bepaling, zonder uitzondering: Je
pi.qhi, de door de lederhuid afgescheidene wee/ce, suis /1 VOUS sans r-, ik ben zonder uitzondering,
no niet geheel in cellen veranderde, bruin ge/leur- geheel en al tot uwe dienst. - Pariez sans r-,
de opperhuidslaag, die onmiddellijk op de lederhuid spreek zonder achterhouding, spreek vrij uit. ligt. - [Bias ] Netwerk, ruitswijze over el/ander Réservé, e, adj. Terughoudend, omziglig, voorheen getrokken draden. die het gansche schild tot zil.lig, behoedzaam; II faut être r- en raillant, men
aan alle ronden doorloopen. - [Bot.] Fibres en- moet oinzintig zijn, als men schertst. Ii faut que vous
trelacees en 1 -, nelvormig ineengevloc/ilen vezels t. soyez r- avec ces gens- Já, bij deze lieden moet gij
p1. - [Giozn.] it- de triangles of R- trangaiaire, behoedzaam zijn. Je aal rien de r- pour vous, ik heb
net van driehoeken, gezamenlijke driehoeken, waar- niets geheims voor u. - Ook als subsi. m. en f.;
in de oppervlakte van een land bij de opmeling ii fait le r-, hij speelt den teruglioudenden, omzig
wordt verdeeld. (gen. tigen man. Ella fait bien Ia r-e, zij geeft zich een
Reseclier, v. a. (pr. sé=cé) Op nieuw dsoo- zeer ingelopen voorkomen, zij speelt de preutsche.
t Resecte 1. (pr. sec=cek) [Géom.] Gedeelte der - RESERVE,. E, adj. (en part. passi van réserver):
as van eene kromme lijn, begrepe tusschen de kruin Droit r-, vooibehouden, gereserveerd segt n.
dier lijn en het raakpunt van de tangens met de Biens r-s, vooibe/iouden goederen n. p/.—[Théol.]
as, resecle f. —Resection, t. [Chir. ] Afsnij- Cas i' -s. Z. CAS. - Mois i -s , gereserveerde maanding f., inz. van 't gewiichtxeinde eens beens, zon- den f. p1. [menses papales] , 6 maanden des jaars,
der 'ljewrichl daarbij weglenemen, reseclie t. die zoo ge/ieeten worden, omdat de paus zich geR e seda, m. [Bot.] Wouw, reséda t., een be- reserveerd of voorbehouden heeft. de daarin openkend welrekend gewas, weleer als pijnstillend mid- vallende /aoere geestelijke prebenden zelf te vergedel gebruikt en daarom ook neirzet geheet ei. R- ven. -- Tdche sublime r-e au ministie de iEvanodorant , geurige wouw, tuinreseda. R- inhale, pile, verliëvene tm/c f. voor den bedienaar van 't
verwersw)uw, verfwouw. - Rést'daeé , e, adj. Ecanrelie weqqeled, bestemd. Des prisonniers r-s
[Bot.] Naar reseda gelijkend. - nÉSÉDACEES, f.pi. an triomphe da vainqueur , gevanqenen, bestemd
voor den triumf of zegepralenden inlogt des overReseda-planten I. Pl.
--

-
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winnaars. - De l'argent r- pour les besoins im-

prvus voor onvoorziene behoeften gespaard of

weggelegd geld n.
Kései-ver, V. a. Bewaren, besparen, terughouden, wegleggen, tot op een' anderen tijd of gelegenheid bewaren: Réservez ces conseils pour une autre lois, bespaar dien raad tot op een' anderen keer.
R- de 1argerit pour les besoins imprdvus. geld
voor onvoorziene behoeften bewaren. U reserve ses
ens pour soutenir les attaques, hij spaart Zijne
lieden,
houdt zijn volk in reserve, om de aanval'
len uit te houden. -- Zich voorbehouden, bedingen, uitzonderen. R- l'usufruit dun domaine. het
vruchtgebruik van een domein bedingen. -- [Jur.J
La cour a jugti le principal ei a réservé a faire
droit stir les intérkts, het hof heeft uitspraak gedams omtrent de /toofdsoas en heeft zich voorbehouden omtrent de interesten nader regt te spreken. On
avait rdseré cette place comme one p!ace dhonfleur, men had deze plaats als eene eereplaats uitgezonderd. - Ook van personen gebézigd in den
Zin van: bestemmen: Lenfant que Dieu réservait
pour être In gloire d'lsrael, het kind, dat God tiestemde om de roem van Israël le wezen. s
RÉSE1IVER, V. pr. Zich voorbehouden, voor zich bedingen: En vendant sa terre, 11 sen rdserve lusufruit, bij 't verkoopen van zijn landgoed, behoudt
hij zich liet vruchtgebruik daarvan voor. Le pape
seat réservd Ja collation de certains tenélices, de
paus heeft zich de begeving van zékere kerkelijke
ambten voorbehouden. Dien sest rd8ervé Ja vengeance, God heeft zich de wraak voorbehouden. [Pi at.] Se r- Ja réplique, zich de repliek of het
wederantwoord voorbehouden, verklaren, dat men
replicdren wil. - Je me rëserve a pat Ier, quand
jaurai entendu votre avis, ik behoud mij voor te
spreken, wanneer Ik uwe gedachte zal gehoord hebben. - Se r- pou r une autre occasion, zich voor
eene andere gelegenheid sparen, zich voorbehouden
iets bij nadere gelegenheid te doen. - So r- pour
Un mets, zich voor een gerept besparen, niet veel
van de eerste spijzen eten, om dit te beter van eene
lievelingsspijs te kunnen doen. Bewaard worden: Le meilleur en tout dolt so r- pour Ja fin.
- Elkander toedenken, voor elkander weg/eggen of
bestemmen: Les ennemis iiaplacables se i'eservent
bien des mans.
Reservoir, m. Vergaarbak, groote waterbak m.
R- de p10mb, de maçonnerie, boden, gemetselde
ver buk. - Bij uitbreiding: elke plaats, waar
hel water zich verzamelt: Lesbes emit une espèce
de r-s, de meeren zijn eene soort van vergoarkommen. - Bewaarplaats t. - [Anat.] Ligchaamshol
in welke zich eene vloeistof verzamelt: 11- des-te,
larmes. traanrak m. (sac lacrymal). R- de lurine,
pisblaas L (vessie). - 11- de Ja bile, galblaas (adsicule du fiel). - [Mach. â aap.] R- deau alinaentaire, waterkisting t. - t Mar.] Waterslonder,
stander m - {Pèchel Vischkaar, kam', vischhun f.
Ilésenil, in. [C h as.] Soort van jagtnet n.
Résidant, to, adj. Woonachtig, wonend, resi d é ren d. - Les mernbres r-s (bij geleerde genootschappen geze gd in tegenstelling met memlires
correspondants), de inwonende, gewone leden m.pl.
Résidenee, f. Woonplaats, woning t. gewoon
verblijf 01 OJ)OfllhOud n., zetel in ; gewone verblijfplaats van een' vorst, 1w/stad, r es t a' é n I i e 1.
Etablir sa i' en tel endroit . zijne woonplaats in
die en die plaats vestigen. Le rol est sorti de sa
F-, de koning heeft zijne residentie verlaten. Verpligl verblijf, bestendig oponthoud n , van een bisschop, regeringspersoon, enz. in de plaats, waar
Zij hunne ambtsbezigheden uitoefenen, standplaats f.:
II na peutvoyager, sa charge I'oblige a Ia r-, hij
kon niet reizen, zijne bediening verbiedt hein zijne
standpla a ts te verlaten. - Aiibt n., post m. von
resident bij eenen vorst. Demander, Obtenir mie
r- , eene recidentspluots vragen. bekomen. [A ne.
chirn.] Z. V. a. SEDIMENT, RESIDU —ttésident,m.
Zaakvoerder, zoakbezorger van eene rëgeiing aan
eene buitenlandsehe plaats, afgevaardigde (von iuinderen rang dan een ambassadeur of gezant en van
hooqeren rang dan een agent) , r e 5 i d d n t m. Rsidente, f. Vrouw van een' resident.
flési(ler, v. n. Wonen, zich gewoonlijk ophouden, zijn verblijf of zetel hebben, r er i d é r e n: U
réside presque toujours b sa terre, ii Pails, hij
-

-

-

,

houdt zie/ meestal op zijn landgoed, te Parij s op.

RÊSINETJX.
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- Ook van God gezegd: Dieu est présent partout,
mais II résido dune rnanière particulière dansles

temples, God is alomtegenwoordig, maar hij woont

op bijzondere wijze in de teinpelen. - (fig.) La ccsident l'innocence et Ja pais, daarwonen onschuld
en vrede. - (lig.) Berusten., bestaan: La question
réside en ccci , hierop berust, hierin bestaat de
vraag. La souveraine puissance réside en Ja personne du rol, de oppermagt berust in den persoon
des konings. Cest en lui seul que noti'e espoir
réside, op hem alleen berust onze hoop, is onze
hoop gevesti g d. -- (absol.) in de plaats moeten

wonen, waar men Zijne ainbtsbediening uitoefent:

Les dvêques doivent r-.
Residu, m. Best f., overblijfsel, overschot fl: (In
r- (liever reliquat, restant) de compte, een overschot van rekening. - [Arith.j Le r- (liever reste)
de cette division est cinq, het overschot van die
deeling is cf/f. - ICilim.] Overschot eener werktuigeljke of scheikunstqe bewerking, overblijvend
bezinksel n. —AU RÉSIDU, lve. adv. Voor 't overige,
ten slotte.
(ten.

Resiffler, a. a. (pr. sif=cif) Op nieuw fl usItésignahle, adj. fJur.j Voor afstand geschikt,

af le staan. - Itésigiiant, m. Afstanddoener rn
inz. van een geestelijk ambt of prove elan een' anderen persoon. - Résignataire , in. Hij, tot
wiens voordeel de ambtsafstand geschiedt, oinbt.c
aanvoarder na. - Itésigiateuï-, in. [Jur.] Afstanddoener m. inz, van eene rente, een contract.
- R e signation, f. [Jur.] Afstand m. van een
regt enz. ten voordeele van een ander. - Nederlegging f. (van eene prove in handen van den collator
of can den paus; nu liever dénaissioiij. - In zede
lijken zin: Overgeving, onderweirping aan den goddelijken wit: gelatenheid, onderworpenheid, zelfverloochening 1. Mourir avec une entière r-, met
volkomen Overgeving aan den goddelijken wil sterven. 11 a subi son exil avec r-, hij heeft met gela-

-

tenheid zijne verbanning ondergaan, zich daaraan

met ielatenheid onderworpen.
Rdsigné, e, adj. (en part. passé van resigner)
Se montrei' r-, zich gelaten betoonen.
Resigné, e, adj. (en part. passé van resigner):
Acte r- par toutes les parties, door al cie partijen
andermaal geteekende acte f.
Résigner, v. a. Afstand doen, nederleggen (inz.
een ambt, eene prove, ten voordeele vaneen ander): R- un bénéflce ii qn., aaniemandeeneprove
afstaan. (absol.) Mourir sans avoir rdsigrië, sterven zonder afstand gedaan te hebben. - [Ddvot.J
11- son âme a Dieu, zijne ziel aan God Overgeven.
-. SE RESIGNER, V. pr. Zich onderwerpen, met gelatenheid zich gedragen, zich schikken in zijn lot:
Se r- Is Ja volonté de Dieu, zich aan Gods wil
-

onderwerpen. Se r- is son sort, zijn lot me gela-

tenhei dragen.

Resigner, V. a. (pr. sici) Op nieuw ondertee-

kenen.

RsiIiation , f. (sonic ook Résiliement,

Résilimeiit, m.) [Jur.] Tenietsloening, opheffing, vernietiging, r es i I id ti e f': La t'- dun bail,
dun contrat de vente, vernietiging van eene huurcedel, van een kool,-contract. - flésilier, v. a.
[Jur.] Vernietigen, teniet doen, opheffen: R- une
vente, een' verkoop vernieliqcn. - RESJLJER, V. n.
en, niet gestand doen (eene verbindtenis),

=

n (zijn woord).

Résille, f., Z. RECILLE.
Résinate, ai (Ctim.j Verbinding t. der has'sen met de zoutvathareba.ces, r e s i n a a t n— R e m
sine, 1. fchum.j Hare n , en r,. inz. pijnlioosnhors,
dennehars. - R- animO, z Ari'IME. R- de caehiboii,
R- chihou of R- dlémi, Z. CACHIBOIJ, CHIBOEJ. Rcopal, Z. COPAL. R- blaslique, z. v. a. CAOUTCHOUC,
GOMME ëlastique. It- de chOre, cederhars. It- de

cone, voort vein terpentijn, die zonder insnijdingaf-

vteipit R- de Tsr. pffnbooinhiors R- de vei'nis,z.v,a .
SANDARAQUE. 11- liquide de Ja Nouvelle.Espagne,
z. is a. COPAL. R- olampi, Z. OLAMPI. - R-s ani-

males, dierlijke hassen (ainberiirifs , snooqdewas,

beverpeil, civet, nsu.ckuc). - Ri.sité, e, adj. (en
Part. passé van rdsiner: lâtitrisat Idea r-, goed
gehorpuisd schip 1. - Itésinéirae, f. Vioolh arsolie f. - Résiner, v. a. 1 Marj Horpuizen. Résineux, ense, wij Harsig, harsrjjk; harsachtig. - t Pl) Vs J Electricité r-euse, hars-elektricl/cit 1. (z. NEGATIF).
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RésinKle of R ésingue, f. [Tech.] Bultenuitklopper in. (der goudsmeden, horlogiemakers).
Résinide, adj. [Chico.] Harsachtig, naar hars
gelijker,cl. -- Résinnidles, f. 1. Marssoorten f. pl.
—Résinier, in. llarsinzam.etaar, harsaftapper iii.
— [ Bot. j R- d A mérique, z. V. a. GOM1ART. — ,ésinifère, adj. [Bot.] Harsgevend. -- Résiu.
fier (se), v. pr. Verharsen, tot hors worden, in

hars overgaan.. — Résinifornme, adj. Harsvor-

mig. -- Résini-gonime, f. Harsgorn n. en f.ésir^ite, arij. Naai , hars Gelijkend. -- Als subst.
z. PYRAP[IROLITHE. — Résino-eXtractif, ive,

adj. Gomharsig. — Résino-goenumeux, eense,
adj. Harsclommig. — Rési uoide, adj. Harsvormi.q. — Résiunle, f. Kristalhars n. en f.
Résipiscence, f. 1nzic t n., berouw en verr•bétering van zijne verkeerdheden, gemoedsverandering f.
-t- S Résistabilité, f. Eigenschap f. der weêrslan bieding.. — Résistance, f. Tegenstand, wederstand in., eigenschap, waardoor een ligchaant
zich verzet tegen de inwerking van een ander lig
i s t é n t i e f.: La r- des pierres, des-cham,res
mélaux, de wederstand der steenen, metalen (bij 't
bewerken). Etoti'e sans r-, stof f. zonder vastheid of
stevigheid. — [Plays.) La r- des Huides, des solid e s , de tegenstand der vloeisto jfen, der vaste ligchamen. Lois de la r-, wetten f. Ijl. des tegenstands.
— Tegenstand in., tegenstandbieding f., verzet n.,
verwering, tegenweer f.: Obsír sans r-, zonder ver
tegenstand gehoorzamen. Les assiégés ont-zetof
fait one longue r-, de belegerden hebben een' langen tegenstand geboden. -- (fig. et fam.) I1 a fait
une belle r-, hij heeft zich lang goed gehouden,
zich dapper geweerd (teaen een verzoek, voorstel
euz.). -- [Polit.] Parti de la r-, partij des tegenstands, aanhangers van 't bestaande, tegenstanders
van veranderingen. — Verhindering f., beletsel n.:
En voulant pousser la Porte, je sends quelque
résistance, toen ik de deur wilde openen, voelde ik
eenigen tegenstand, een beletsel. — Duurzaamheid,
sterkte f.: Chose. E,toffe sans r-, ding zonder duurzaa.nbeid, dat niet duren kan, onsterke stof f. —
[í:uis.] Pièce de r-, z. PIECE. -- RésIsttut, e,
adj. Tegenstandbiedend: [Phys.] Milieu r-, tegen
middenstof f. — Résiste, f. [Teint.]-standbie

Uitsparing f. (z. RLSER`TE).
R ésister, V. n. Tegenstand of weerstand bie-

den, wederstaan; zich. verzetten, zich verweren, zich
verdedigen, res i s t é r en: Le marbre résiste plus
an ciseau que la pierce commune, het mariner biedt
den beitel sneer tegenstand dan 't gewone steen
Cette viande résiste h la dent , dit vleesch loot zich
niet goed , bijten, is hard en taai. Des buttes qui
résistent a l'eau, waterdigte laarzen f. pl. --Toute
I'Asie ne put r- aux armes d'Alexandre, geheel
Ant was niet bestand tegen de wapenen van Alea;ander. Les assiégPs ont résisié Iongternps, de belegerden hebben lang wederstand geboden. --- Ce
eheval résiste au cavalier, dit paard kant zich
aan, verzet zich tegen zijn' ruiter. — In zedelijken
zin: (dui peut r- b la volonté de Dieu ? wie vermag Oof-s wil te wederstaan? R- b la séduction,
ii la tentation, de verleiding, verzoeking weder staan. Queue colère résiste b ses larnies? wie kan
bij hare tranen toornig blijeen? — Verdragen, uit
versluren: 11 résiste b toutes les fatigues,-houden,
hij verduurt alle verinocijenissen. II peut mien rau froid. h ij kan de hunne goed verdragen, hij
Kan goed tegen de koude. Je n'y saurais i; lus r-,
ik kan 't niet langer uithouden. --- SE RESISTER,
V. pr. Elkander moederstaan.
I-,`
PsibtibDiiiti, f , Z. V. a. RESISTARILITE.

R isist iele, adj. W erlr,stnanbaarr; verdaurbaar.
esixièemte of Resixièineinent , m. (pr.
ei zie ) (Cout.] Zesde n. van den zeilen penning.
Résolu, e, adj. (en part. passé van résoudr•e):
Tnrneur r-e, verdeeld, opgelost bezwel n. — Qtiestion r-e, opgeloste, beantwoorde vraag I. —
cult(; r-e. opoelrrsle, uit den weg ;erurrnde zwangheld f. — Bail r-, opgeheven, verbroken huur f. —
Marché r-, ontbonden. verbroken koop m. — Me
voil/i r-, je veux harlir we heb ilk m ij n besluit
genomen. ilk wil vertrekken. — Cest un point r-,
dat is een bepaald. vastgesteld punt n. — RÉSOLU.
E, 0(15. Stout, koen. onvervaard. moedig, van kort
-

beraad, reresotveerd: C'est on losure r-, it
ne craint rien. -- (Loc. prow.) 11 est r- comme

RÉSOUDRE.
lier1ha ud (voor Barthole) , hij staat merge ,.s voor
Ook als subst.: (fain.) C'est un gros r-, une-

grosse i' -e, 't is een geresolveerde vent, een geresol-

veerd wijf. — RésolaWle, adj. [Didact.] Oplosbaar, op te lossen: Problème r-, oplosbaar vraag
Résoluniennt, ad v. Met vastberaden--stukn.
heid: onbeschroomd, stout; regt-, ronduit, volstrekt:
Ii passa r-, l'épée è la main, ais travers des ennemis, hi sloeg zich onversaagd met den degcn in
de vuist door de vijanden. Je veux r- que sela
soit, ik wil het volstrekt zoo hebben. 11 lui répondit r- qu'il Wen ferait Tien, hij antwoordde hem
ronduit, dat hij het niet doen zou. -- ésolntif,
ive, adj. [Méd.] Oplossend, ontbindend, verdeelend: Médicarnents r-s, of als subt. RÉSOLUTIFS, M.
pl. Oplossingomiddelen, ontbindende of verdeelende
middelen n. pl. — Résolaition, f. Ontbinding,
oplossing; verdeeling, scheiding f.: La r- de l'eau en
vapeur, de la neige en eau, de oplossing van wetee en damp, van sneeuw in water. — La r- dune
tumeur, de verweeking en verdeeling van een gezwel. -- [Jur.J La r- dun contrat, de ontbinding,
verbreking, tenietdoening van een contract. — Oplossing, beantwoording
beantwoording (eener vraag) , opruiming
(van eene zwarigheid,
twijfel, enz.). (In dezen
zin zegt men liever solution). — [Math.] Ontbinding eener zamenc,estelde grootheid in hare zamenstellende deelen. La r- des équations, de oplossing
der vergelijkingen. — Besluit, v ?ornernen, plan n„
r e s o l u t ie f. Prend re, Former une r-, een besluit
nemen, opvatten, vormen. Changer de r-, van besluit veranderen. 11 persiste dans sa dernière r-,
hij volhardt in zijn laatste besluit. — [ Iist.] R-s
des Etats Généraux, verordeningen f. pl., resolutien der Staten- Generaal (van rle Vereenigde Provincien). -- Vastberadenheid. standvastigheid, onverschrokkenheid, onvervaardheid. (jam.) g e r e s o 1veerdhdid: 11 est homme (of C'est un homme)
de r-, 't is een vastberaden, onvervaard man. - -[lMéd.1 R- des nerfs. des menibres, "verlamming 1.
der zenuwen, der leden. — [Mus.] Oplossing f. —
,

[Peint. ] , z. V. a. PARTI ; — ook z. v a. FERMETE.

-- [Polit.] Wetsontwerp n., dat door eene der
beide Kamers i aangenomen. — e.solutoire,
adj. [Jur.] Ontbindend, opheffend, vernietigend.- ,ésolvant, e, adj. [Méd.] Oplossend. ontbindend: Remèdes r-s of als subsi. BESOLVAnTS, m.
pl. O}lossin.gsmiddelen, r es o l v é n t in n. pl.
,ésonaptif, ive, adj. (pr. —zong ) [Méd.]
Verstel keno, tot versterking, verkwikkinq dienstig:

Médicainents r-s of als suhst. RESOMPTIFS, m. pt.

Versterk,ingsmiddelen, re su m ti v a n. pl.
.ésonnance, f. Weerklank, weirgulrn, naklank in., r e s o n á n t i e f. La r- du tonnerre, de
nagalm, weêrklank van den donder. — Klankbodeni, zangbodem (van een snaar-instrument), r eS o n a n s -bodem M. -- ésonnsant, e, adj. Weêr•golrrrend, weerklinkend; sterk klinkend, krachtig,
vol van toon . Voute r-e, weêrgalorend gewelf n.--Violon Bien r-, viool van zeer krachtigen, vollen
toon. — Résonuement, m. Het ii'eêrgalinen, het
weerkaatsen von 't geluid; u)eirgalrriing f., weërgalm m. — ésonner, v. n. Weêr°galenen, weérklinken: Celte voute ne ré arme pas, dit gewelf
weêrgcrlrrut niet. -- (fig.) Tout résoninait du bruit de
ses actions, alles wee"rejolrnde van 't gerucht zijner
heldendaden. — Zwaar klinken: Sa voix résonne
canine un tonnerre, zijne stem klinkt, weergalmt
als een donder.

R esonuer, V. a. (pr. son. icon) Nogmaals luiden . olr ?Bauw schellen of bellen.
ésorbant, e, adj. ; Métt.] Op zuigend, inslor-

pend: Mérlicaments r-s, of als cabal. RESORSANTS.m.

Pl. O -zuigende, inzuigende middelen, r e s o r b e nti ei n. pl. — Résoupton, f. O„ ;zuiging, weder
-intrekgofzu.q,
resorptie f.
R.ésourtre, v. a. Oplossen. ontbinden, den zarnenhanrr doen ophouden: R- un corps en ses gremiers principes, een ligehaakn in zijne eerste grond
ontbinden. —. [ Méd. J .4/leaps en zonder-bein.cls
ettering doen verdwijnen, verdeeles: R- use tunieur,
een gezwel week iaaken en eerder/en, verdrijren.
- Oplossen, beantwoorden, beslissen: R- un problènie, tine objection, een vraoestuk, eene legenerp2i1 o;/Ossen. R- une diith ulIé. eerre zwangheld 'ill essen, uit den u'eq enliven. — [ier. I Tevict doen, opheffen, verbreken: R- un mar+ Pd, un
central., een` koop, een, contract vernietigen. -- Be-

R1SOUS

--

sluiten, een besluit nemen , vaststellen, bepalen:
Qu'a-t-on résolu ? wat heeft men besloten? On ne
savait que r-, men wist niet wat te besluiten. Le
roi a résolu In guerre, de koning heeft den oorlog
besloten. — Overhalen, bewegen, doen besluiten: Rqn. a entreprendre an long voyage, iemand doen
besluiten, ons eene lange reis te doen. --- R- de
(door een in/in. gevolgd): On a résolu d'attendre,
SE RÉSOUDRE , V.
men heeft besloten te wachten
pr. Zich ontbinden., zich oplossen, opgelost, ontbonden worden, veranderen: La neige se résout en
eau, de sneeuw lost zich op, verandert in water.—
(fig.) Tout ce qu'il dit là se résout h riep, al wat
hcj daar zegt, loopt op niets uit. — Besluiten: A
eiuoi vous résolvez-vous? waartoe besluit gij ? Je
me résolus á demander mon congé, ik besloot mijn
afscheid te nemen.
Résous, onte, adj. (en ander part. passel van
résoudre, vgl. RÉsoLU) Het wordt, zegt de Académie, alleen gebruikt van dingen, die in andere opgelost of veranderd worden, en niet in 't vrouwelijk gebézigd: Brouillard résous en pluie, in regen
opgeloste mist M.
Respect, m. (pr. rèss-pèk ; vdór een' mede
wordt vaak ook de e, niet gehoord: rèss-pè)-kliner
Opzegt, oogpunt n., betrekking f.: La même proposition est vraie et fausse sous divers r-s, hetzelfde voorstel is, uit verschillende oogpunten beschouwd waar en valsch. (In dezen zin verouderd.)
-- Eerbied m., ontzag n. , hoogachting f. , r es p e c t n: Parlez -lui avec r-, spreek hem met eer
aan. Vous lui devez du r-, gij zijt hem hoog-bied
schuldig. — Lieu de r-, plaats van eerbied,-achting
plaats waar men zich met eerbied moet gedragen.
(In dezen zin verouderd.) -- Tenir qn. en r-, iemand in ontzag, in bedwang houden. La citadelle
tient Ia ville en r-, de citadel houdt de stad in bedwang, in vrees, in respect. — Se faire porter r-,
zich gevreesd maken. — R- humain, vrees f. voor
het oordeel der menschen. — (fam.) Sauf le r-,
Sauf votre r-, Sauf r- (verzachtende termen als
inleiding voor eene uitdrukking, die ligt iets binderli ks of beleedigends voor anderen kon hebben;
— nu in den beschaafden omgangstaal niet meer
gehoord.) Met uw verlof, 't zij met respect gezegd.
— (bij wijze van pligtpleging, en als slotformulier
in brieven) Rendre ses r-s, Présenter son r-, ses
r-s á qn., zijne opwachting bij iemand gaan maken. Veuillez lui presenter mes très-humbles r-s,
wil hem mijne eerbiedige groete doen. Je suis aver
le plus prolond r- vutre serviteur, ik ben met de
meeste hoogachting uw dienaar. — t Par le r- de...,
of -(-Au r- de..., ten opzit te van, in vergelijking van,
ten aanzien van. — Laag sloeltje, waarop geringe
lieden zich bij de grooten nederzetteden. — ,aspectabilite, f. Achtbaarheid achtenswaardigheid,
respectabiliteit f. — R espeetabe, adj.
Eerwaardig, achtenswaardig, aanzienlijk, achtbaar:
Son père est un homme très-r-, zijn vader is een
zeer achtenswaardig man. Son nom est r-, hij
draagt een' hooggeachten naam. -- 5 espeetablement , ado. Op achtenswaardige wijze.
Respecter, v. a. Eeren, in eere houden, eer
ontzien ach ten, hoogschatten, r e s p e c--biedgn,
Uren : I1 faut r- les gens de qualilé, toen moet
de lieden van aanzien eerbiedigen, ontzien. II ne
. —

respecte personne, h ij ontziet (heeft ontzag voor)

niemand. R- la vieillesse, den ouderdom, eeren.
Faire r-, doen eerbiedigen. Se faire r-, zich achtenswaardig maken. — R- les droits de qn., iemands
reglen eerbiedigen, in acht nemen. -- (fig.) Snaren,
versch.00nen , ontzien , ongemoeid , onaangeroerd
laten: Voilh d'anciens monuments que le teinps
a respectés, dat zijn oude gedenkteekenen, die de
tijd ver.cchoond, gespaard heeft. La médisance a
respecté sa vertu, de kwaadsprekendheid heeft
hare deugd ongemoeid. onaangeroerd gelaten. Itla faihlesse, l'erreur de qn., iemands zwakheid,
SE RESPECTER,
dwaling verschoonen ontzien.
V. pr. Zich. zelven eeren of achten, in 't oog houden
wal neen aan zijn' stand, zijne jaren, zijne kunne
verschuldigd is: (Jo vieillard doet se r- lui -mime,
stil veut que les jeunes gens Ie resheefent. een
grij.euuard moet zich ze/ren eeren, indien hij wil, dat
de jonrgelieden herre eeren zullen. Let homme ne
se respecte point asses, deze waan neemt zich niet
genoeg in acht, doet niet wat zijn rang, bediening,
jaren van hein vorderen. -- Elkander eerbied toe
,

--

RESPONSTP.
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dragen. -- Het part. passé is ook adj.: Nom respecté, geëerde, geëerbiedigde naam m.
Respectif, -ive, adj. Elk in 't bijzonder betreffend, wederzijdsch, respectief : Nos droits
r-s, Nos dettes r-ives, de repten, de schulden van
ieder onzer, onze respectieve regten n. pl., schulden
f. pl. — Weleer ook z. v. a. relatif, betrekkelijk. —
Respeetiveneent, adv. Wederz Jdsch, ieder van
zijnen kant: Its ont r- répondu, zij hebben ieder
voor zich geantwof:rd.
Respectiieusement, ado. Met eerbied, op
eerbiedige weze: II lui a écrit r-, hij heeft hem op
eene eerbiedige wijze geschreven. --» Respectneux, -eu se, adj. Eerbiedig, eerbied betoonend;
eerbied aanduidend, met eerbied gepaard: Enfant
r- envers ses parents, jegens zijne ouders eerbiedig
kind n. Posture trés-r-euse, zeer eerbiedige houding I. Parler en termes r-, in eerbiedige bewoor-

dingen spreken.

i Respirabilité, I. [Phys.] tnadembaarheid f.,
geschiktheid om ingeademd te worden. — Respirable, adj.Inadenzbaar: Air r-. — Re-spirant, e, adj. ademend, nog levend: Des êtres
r-s. — Respiratenr, m. [Phys.] Toestel m. ter
verligting van de inademing. R- antiméphitique.
luchtzuiverende toestel, om zonder gevaar stiklucht
te kunnen inademen. — Ook als adj. [Anal.] Organes r-s, organen of werktuigen n. pl. der ademhaling. -- Respiration, f. Het ademen; ademhaling f. La r- consiste en deux mouvernents opposés, l'inspiration at l'expiration, het ademen
bestaat uit twee tegengestelde bewegingen, de inademing en de uitademing. — Respirative, adj.
Tot de ademhaling dienend, de ademhaling betreffend: Organes r-s, adernhalings-werktiigen n. pl.
espii'er, V. n. Ademen, ademhalen, adem
scheppen: Avair de la peine b r-, met moeite ademen.
-- Il ne respire plus, II respire encore, hij is dood,
hij leeft nog. -- Ademen, leven: Toutcequi respire,
al wat ademt of leeft. Je ne respire que pour vous,
ik leef enkel voor u. -- (poét.) La toile respirait
sous son pineeau, het doek kreeg leven onder zijn
penseel. — (fig.) L'amour du hien public respire
dans toutes ses actions, de liefde voor 't algemeen
welzijn spreekt, blijkt uit al zijne daden. — (fig.)
Tot adem komen, zich verademen, rusten: Laissez
le r- un moment, laat hem een oogenblik tol adem
komen; (Earn.) laat hem even uitblazen. — R- après
qc., vurig naar iets verlangen. — RESPIRER, V. a.
Lair que nous respirons ice, de lucht, die wij hier
inademen. -- (fig.) Ademen, duidelijk uitdrukken,
levendig aan den dag leggen; haken, vurig verlanflen. Dans vette maison, tout respire la joie, la
paix, in dat huis getuigt alles van blijdschap, van
vrede. Tout respire en else I'innocence, onschuld
spreekt uit al hare woorden en daden. — II ne
respire que la vengeance, hij ademt niet dan wraak,
hij haakt slechts naar wraak. II ne respire que
les plaisirs, hij jaagt enkel naar vermaken. -- Liet
part. passéi.e ook adj.: Gay respird. ingeademri ryas.
R espIendr, v. n. Helder schijnen. grooten
glans geven, schitteren, flonkeren: Lair Plait Clair,
toutes les étoiles resplendissaient, de lucht was
helder, alle sterren fonkelden. Dans ces appartewants. tout resplendit dor, in deze vertrekken
schilteït alles van goud. — R,esplenclissant, e,
adj. Schitterend, fonkelend, stralend, glanzend,
glinsterend: Beauté r-e, schitterende schoonheid f.
Una face r-e de santé, een van gezondheid, glinsterend gelaat n. — R espleudissement, m.
Heldere glans m., flonkering, schittering f.: Lette
grande quantité de iumières formait un r- merveilleux, deze grootti menigte lichten verspreidde
een' wonderharen Ir lans.
R asponek'v of Respornsoire, m. [Ave. li turg.] Kerkboek n. met de antwoordende beurt
espoisubfflth, t. Verantwoorde--zange.—R
lijkheid. aancl^rakel jkheid f. La r°- des ministres,
de verantwoordelijkheid der ministers. Prendre qc.
sous sa r-, ictc op zijne verantwoording vemen,
zich aancprokel jk voor iets stellen. -- Raspoiisa ble, wij Verontii'oordefijk, aansprakelijk: Les
ministres tont r-s, de ministers zijn verantwoordel jk. t ]iteur r-, veronlwoordel /k uitgever m`.
Je ne suis pas r- des consiquv ces, ik sta niet voor
de gevolgen in. — (Prnr'.) On nest pas r- (1e ges
penseas seerêtes, gedachten zijn toleril. -- fle5pousif, -ive, adj. Beantwoordend, een antwoord
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behelzend: Lettre r-ive, antwoordschrijven n. Itesponsion, f. [Hilt jJaarlijksche opbrengst van
eiken . maltezer ridder voor de bevrijding van
't Heilige land; - elke schatting f. door eene militaire orde betaald, respons - gelden n. pl. Responsoire, m.. z. RESPONCIER.

Ressac, m. [Mar.] Tegenzee, terugstooling der
baren, branding f., het afloopen der zee. - ] Pêche]
Hulpboot f. der Newfoundland-visschers.
Ressacrer, v. a., z. BESACRER.
Ressai finer, V. a. Andermaal aderlaten.

RESSERRER.
kousen, zetten. — Het part. passé is ook adj.:

Souliers ressemelés, verzoolde schoenen m. pl.
Bessemer, v. a. Op nieuw bezaaijen.
flessenti, e, adj. (en part. passé van ressentir): Perte généralement r-e, algemeen gevoeld
verlies n. — RESSENTI, E, adj. [Arch., Beaux arts]

Sterk uitkomend, scherp uitgedrukt, sprekend :

Contourtrop r-, te sterk uitkomende omtrek m. Nerfs
bien r-s, scherp uitgedrukte, sterk sprekende spie -

ren f. pl. - Ressentiment, m. Zwakke aanval m.
van eene doorgestane ziekte of pin, nagevoeligheid f.,
nagevoel n. Il a encore eu quelque r- de sa goutte,
de sa fièvre, h4j heeft nog een klein nawee, eene
nieuw in bezit nemen; weder in beslag nemen. - kleine aanmaning van zijne jicht, van Zijne koorts
gehad. -- (fig.) Le remords est le r- in mal fait
SE RESSAISIR, v. pr. Zich weder meester maken.
à autrui, de gewetensknaging is de wrange na-- Weder gevat of gegrepen worden.
smaak van het aan anderen berokkend kwaad. -Ressalaer, v. a., z. RESALUER.
Ressangter, v. a. [Man.] Op nieuw singelen. (fig.) Gevoeligheid f., wrok m., bijblijvend misnoeRessasser, v. a. Andermaal ziften, Overziften; gen n. over eene beleediging, gepaard aan de zucht
- (fig.) Nog eens naauwkeurig onderzoeken, weder naar wraak, wraaklust m.: Contenir, Étouffer
uitpluizen. R- un ouvrage, een werk scherp door- son r-, zijnen wrok bedwingen, smoren. 11 ne
zien. R- qn., la conduite de qn., iemands gedrag put cacher, dissimuler son r- de cette offense, hij
naauwkeurig onderzoeken. - 11 ne fait que r- les kon zine gevoeligheid over dien hoon niet verbermêmes choses, hij doet niets dan herkaauwen, hij gen, niet ontveinzen. - Weleer (en nog door Dezingt altijd hetzelfde liedje. - Ressasseur, m. lille) in goeden zin voor: aandenken n., herinne-eiise, f. Herkaauwer m., herkaauwster f., h ij of ring f., gebruikt: Le chien garde le r- du bienfait.
- Bessentir, v. a. (versterking van sentir) Gezij, die gedurig op hetzelfde terugkomt.
Ressant, m. [Arch.] Uitstek n., uitsprong m., voelen, gewaar worden; ondervinden: R- des douvooruilspringing f.; plotselinge overgang van een leurs de colique, koljkpijnen gevoelen. R- les
horizontaal vlak ti t een ander. - [Pêche], z. v. a. erfets de la colèr_ de qn., de uitwerksels van
R- un vif
EPERVIER. - Ressatuter, V. a. Op nieuw sprin- iemands toorn gevoelen, ondervinden.
gen. - [Arch.] Ui tspringen, uitsteken, een uitstek plaisir du retour de qn., een hartelijk genoegen over
vormen. - RESSAUTER, V. a. Weder Overspringen. iemands terugkomst gevoelen. R- la perte dun ami,
R- une injure, zeer gevoelig zijn over 't verlies van
Ressécher, V. a., Z. RESÉCHER.
Resselten' ent, m. [[ 1an. j Herzadeling f. - eerren vriend, over eene beleediging. - Blijk geven,
getuigen van: II n'y eut zien dans sa parure qui
Resselter, V. a. Op nieuw zadelen.
ltessentblance, f. Gelijkenis, overeenkomst f. ressentit la vanité, er was in haren tooi niets,
tusschen personen of zaken: 11 y a pen de r- dat van ijdelheid getuigde. - SE RESSENTIR, v. pr.
entre ces vieux personnes, entre leurs gouts, ens Nawee, nagevoel hebben: II se ressent encore de
weinig overeenkomst, gelijkenis tusschen die twee sa goutte, de sa fièvre, hij heeft nog zeker nagevoel,
personen, tusschen hun beider smaak. La r- est krijgt nog vermaningen van zine jicht, zijne koorts.
parfaite entre eux, zij gelijken elkander volkomen, - De nudeelige gevolgen, den schadelijken invloed
sprekend. Ce peintre attrape bies la r-, die schil ondervinden, nagevoelen: Se r- des débaucbes de
maakt goed gelijkende portretten. - Se trom--der sa jeunesse, nog de gevolgen der uitspattingen van
per h la r-, door de gelijkenis misleid worden. - Zijne jeugd gevoelen. I1 s'est ressenti longternps de
C'est la vrale r- de son père, hij is het ware even- vette perte, hij heeft dat verlies lang gevoeld, dat
beeld van zijnen vader. - Ressen,blant, e, adj. verlies is hem lang smartelijk bijeebleven. - Deelen
in, deel, aandeel hebben: Les maisons voisines se
Gelijkend: Portrait r-, wel gelijkend portret n.
Ressenmbler, v. n. Gelijken, overeenkomst sont ressenties de l'ineendie, de belendende huizen
hebben, overeen komen : Un fits qui ressemble á hebben mede bij den bran] geleden. - Ook ira goeden
son père, een zoon, die op, zijn' vader gelijkt (ijkt). zin: Mes a misse sont ressentis de ma fortune, mijne
II est avare, it resseinbie a son père, h3 is gierig, vrienden hebben in mijn geluk gedeeld. - Gevoelig,
hij gelijkt naar zijn vader (hij slacht zijn' vader). geraakt over iets zjn, wrok gevoelen, wrokken:
Je voudrais Bien lui r-, ik wenschte wel zoo als hi It se ressent de vette injure, hij wrokt nog over
te zijn. - Sa voix ressemble au tonnerre, zijne stem die beleediging. - It ma fait un mauvais tour, it
gelijkt naar den donder. -- Ce portrait ressernble s'en ressentira, hij heeft mij een' leelijken trek
(beter: est res`emblant), dat portret del jkt. - Cela gespeeld. , 't zal hein heugen.
lllt.nssiper, v. a., z. RECÉPER.
ressemble à tout, dal gel jkt op alles, dat heeft
esserraut, e, adj. [Méd 1 Zamentrekkend,
geen eigen aard of karakter. - Cela ne ressembte
a riep, dat lijkt nergens naar, dal deugt volstrekt toesnoerend, verstoppend. Rernèdes r-s. — Bes niet; - soms ook in goeden zin: dat is eenig, voor- serré, e, adj. (en part. lrassd van resserrer):
trefe l jk in zone soort, daar haalt niets bij. - Nueud r-, aangehaalde, vaster gelegde knoop m. —
(Loc. prov.), Z. ANGUILLE, COGNE-FÉTU. II ressemble Demeure trop r-e, te bekrompen woning f. Des
au (of C'est le) chien de Nivelles, etc., z. CHIEN. bornes plus r-es, engere grenzen f. pl. Discours
r-, afgekorte, beknopt zarnengevatte redevoering f.
-- SE RESSEM1MBLER V. pr. O1) elkander gelijken,
overeenkomst met elkander hebben: Les jurneaux — Place fort r-e, r-e de bien près, naauw, van
tweelingen
aeljken
nabij
ingesloten of versperde vesting f. Garnison
d'ordinaire se ressemblent,
doorgaans op elkander. lis se ressemblent de vi- fort r-e, naauw ingesloten garnizoen n. -- Pays rsage, de caractère, zij Gelijken elkaar van aanre- par la mer, door de zee eng begrensd land n. —
Prisonnier r-, naauwer opgesloten gevangene. —
zigl, van karakter. - Cela ne se ressemble pas,
die dingen komen volstrekt niet hij elkaar, gel jken Elle se trouva r-e par les bienséances de son sexe,
zij
vond zir'h beperkt, bekneld, belemmerd door
n'ai
pu
croire
vela
rlevoos,
niets op elkander. Je
Bela ne vous ressem bie pas, ik heb dat niet van u 't geen de betamelijkheid van hare .cekse vordert. -kunnen qelooven, dat is uwe manier van doen, uw [Mé.d.J Etre r-, verstopt zijn. -- [Bot.] Tiges r- es,
karakter niet. — (Prov.) Qui se ressemble s'as- zaamgedronqen .stengels in. pl. -- lesserreineut,
semble, soort zoekt soort. — (Loc. prov.) On se m. Zanaentrekking, zamendrukkinq, bekleinming,
ressemble de plus loin, personen van ééne familie toesluiting, verslopping f Le r- des pores arrete
hebben doorgaans een' zekeren familie-trek. z: ook la transpiration de zarnentrekking, loe.cluitinq der
poriën of zweelgaten belet de uitwaseming. Le rDOIGT. GOUTTE, JOUR (blz. 1019, kol. i) — Op zich
zelven Gelijken, aan zich zelven gelijk zijn: L'homrne des intestins, de beklemming der ingewanden.
ne se ressemble jamais d'un moment Ii l'autre. de R- du venire, buikverstoppinq f. z. v. a. CnNTSTtmensch is zich zelven reen twee oorgenblikken gelijk. PATIONT. — (fier.) Le r- de l'argent, het in kas
— Ce peintre, Cel artiste se resseinble. die schilder, houden, wegsluiten, van 't geld (door de kapitalisten,
die kunstenaar kopiëert • ich zelven, brengt geenerlei in lijden van diskrediet).
verscheidenheid in zijn werk.
Resserrer, v. a. Toehalen, dieter zamentrekken,
Hesse„melage, m. !Cordonn.) Verzoling. her- toebinden of toesnoeren: R- une jarretière,un corset,
een'
v.
a.
Verzolen,
herzolen,
kousehand vaster binden, een r''(jglijf naauwer
soling f. — R essemeler,
nieuwe zolen aan de schoenen of laarzen, ook aan toehalen. R- un noeud, een' knoop aantrekken,
Ressai'iie, Ressaiguer, z. RESAIG -.
Ressa.isir, V. a. Weder vatten of grijpen; op
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vaster leggen. -- (fig.) Cet évènement a resserré
les noeuds (les liens) de leur amitié, dit voorval
heeft hunne vriendschap nog vaster geknoopt. —
Naauwer maken, in enger grenzen besluiten, op-,
insluiten: R- une rivière dans son lit, d-<>tis des
digues, eene rivier binnen hare bedding, tusschen
dijken opsluiten. R- le pouvoir de qn , iemands
magt beperken, in naauwer grenzen sluiten. — Run prisonnier, Benen gevangene naauwer, zorgvuldiger opsluiten. — R- une place, eene vesting van
nabij insluiten of versperren. — ( fig.) R- son sujet,
sa maLière, zijn onderwerp bekorten, zijne stof inkrimpen. — [Mus.] R- l'harmonie, de deelen der
harmonie door kleinere intervallen nader bijeen
brengen. — Weder wegsluiten, op nieuw wegbergen: R- une cuillère dans l'armoire, des papiers
dans son bureau, Benen lepel weder in de kas,
papieren weder in zijn bureau bergen. — [ Méd.]
Zamentrekken, minder open of vrij maken, ver
Les nèfles resserrent le vestre, of absol.-stopen:
resserrent, de mispelen trekken den buik zamen,
zijn zamentrekkend. Le froid resserre les pores,
de koude vernaauwt de poriën. -- SE RESSERRER,
V. pr. Enger naauwer, smaller, minder uitgebreid
worden, zich zamentrekken: Le pays, le terrain
se resserre, het land, het terrein wordt smaller.
— Se r- dans des limites plus étroites, zich in
enger grenzen besluiten, zich bekorten. — Le vestre
se resserre, de buik trekt zich zamen, geraakt
verstopt. Les pores se resserrent, de poriën worden naauwer. — Mon coeur se resserre de crainte,
mijn hart krimpt van vrees ineen. -- Zich opsluiten:
La haine se resserre, mais elle ne se perd point,
de haat sluit zich op in 't hart, maar gaat niet
verloren. — ( fam ) Dans ces temps de disette,
chacun se resserre, in deze lijden van schaarschte
krimpt ieder zich in, leeft elk wat zuiniger. — L'argent se resserre, het geld wordt schaarsch, wordt
in kas gehouden. Les bourses se resserrent, de
beurzen blijven ligt; er wordt geen geld geleend.
-- Le temps se resserre, 't wordt kouder, de koude
itessif, m., z. RÉCIF. (neemt toe.
Ressonder, V. a Op nieuw peilen.
Ressort, m. Veêrkracht, veêrk'rachtigheid f.
(élasticité): Le r- de lair, de veérkracht der lucht.
Les corps a r-, de veerkrachtige ligchamen n. pl.
Perdre son r-, zijne veêrkrachtigheid verliezen.
Faire r-, terugspringen (nadat de aangebragte druk
weggenomen). Une branche pliée fait r-,-kings
een gebogen tak springt terug. -- Veêr f., veerkrachtig stuk ijzer, staal, koper, enz. Bander, détendre Ie r-, de veer spannen, ontspannen of los
Le r- se débanda, de veer sprong los.-druken.
R- de montre, de voiture, de fusil, horlogie-, rijtuig-, geweer-veer. R- à cllien, hoekveer (van de
gedaante eener V ). R.- à boudi 1, spiraal-veer,
gedraaide veer. — [ Arqueb.] R- de baguette, laad
de platine, slotveer. R- de batterie,-stokveêr.R
pandekselveêr. R- de gachette, stangveêr. R-s de
garniture, beslagveêren. — ( fig.) Le r- de l'esprit,
de lame, de veerkracht van den geest, van de ziel.
— Ii ne se remue que par r-, hi is eene draad
een automaat. II n'agit que par r-, hij handelt-po,
alleen op ingeving, op raad, op aandrijving van
anderen. -- (fig.) Kracht, krachtdadigheid f., 'werk
veerkracht f.: Donner du r- a l'es--vermogn.,
tomac, aux fibres, de maag versterken, de vezels
meer spanning geven. Donner de r- à ('esprit, den
geest veérkracht, eene hoogere vlagt geven. II a
perdu tout son r-, hij heeft zijne veerkracht vertoren. — ( fig.) Drijjbeêr, middel, waarvan men
zich bedient om iets te doen gelukken: I1 Fait mouvoir toutes sorles de r-s, hij zet allerlei drij fveéren
in beweging, wendt alle middelen, alle krachten aan.
I1 n'agit que par des r-s secrets, hij werkt enkel
door verborgene drjfveêren of middelen. Faire
jouer toes les r-s, alle middelen, alle krachten in
't werk stellen.. RESSORT, M. Gebied, refitsgebied, grondgebied of district n. van Bene regtbank,
onderhoorigheid f., ressort n. — (bij uitbreiding)
het gebied eener wetenschap, het vak: Ce village
n'est pas de son r-, dit dorp behoort niet onder
zijn regtsrlehied, onder zijn ressort. Ces terres lont
situées dans le r- du prince, deze landren liggen
onder 't regtsgebied van den vorst. Jugement en
dernier r-, vonnis n. in 't laatste ressort, voor
't hoogste refit ( ?vaarvan niet te appelléren valt).
Juger en premier r- (en premiere instance), in
:

-.

RESSITSCITER.

1623

't eerste ressort (ter eerste instantie) uitspraak
doen (waarvan men kan appelléren). --- (fig ) Cela
n'est pas de mon r-, dat behoort niet tot mijn vak,
hoort bij mij niet thuis; ook: dat loopt boven mijn
begrip. Cela est du r- de ia théologie, de la médecine, dat raakt de godgeleerdheid, de geneeskunde.
Ressortir, V. n. (van sortir) Weder uitgaan,
op nieuw uitgaan. — ( fig.) Uitkomen, zich voor
oog vallen: Cette broderie bleue-doen,bitr'
ressort bien sur ce fond jaune, dat blaauw borduursel komt goed uit op dien gelen grond. — Les
omires font r- les lumières, de schaduwen ver
werking van 't licht; door kleine fouten-hogend
vallen de goede hoedanigheden te beter in 't oog. —
(als v. imp.) [Jur.] I1 ressort de ce qui précede,
uit het voorafgaande volgt, blijkt.
Ressortir, V. n. (van ressort) Onderhoorig
zijn, onder een regtsgebied behooren, r e s s o r t eiren (onder): Nous ressortissons à tel tribunal,
devant tel juge, wij behooren, staan onder die en
die regthank, onder dien en dien regter. — Les
animaux ressurtissent à i'homme, de dieren staan
onder den mensch, zijn ten dienste der menschen.
-- Ressortissant, e, adj. [Jur.] Onderhoorig,
onder een regtsgebied behoorend: Cette affaire est
r-e à ce tribunal, deze zaak is aan deze regtbank
onderhoorig.
Ressouder, v. a. Op nieuw soldéren, óversoldeiren. — Resso«dare, f. Tweede soldeersel n.
Ressource, f. Hulpbron f., hulp- of redmiddel n. , hulp, toevlugt, uitredding f., uitweg m. I1
na point de r- dans son malheur, hij heeft geen
hulpmiddel, geenen uitweg in zijn ongeluk. Dieu a
été ma seule r-, God alleen is mijne toevlugt geweest. Il est perdu sans r-, hij is zonder middel
van herstel, onherroepelijk verloren. Ce sera ma
dernière r- , dat zal mijne laatste hoop , mijne
laatste toevlugt zijn. — [ flan.] Ce cheval a de
la r-, dat paard kan het uithouden, is onafmatbaar. — ( fig.) C'est on homme de r-, 't is een
man, die zich weet te helpen , die voor alles
raad weet. — (fam.) Faire r-, raad schaffen, zich
een redmiddel maken: I1 a fait r- de tout ce qu'il
avait, pour payer ses dettes, hij heeft al wat hij had
tot geld gemaakt, om zijne schulden te betalen.
t Hessouvenanee, f. Herinnering f. (souvenir). — Ressotivenir (se), v. pr. Zich herinneren, zich weder te binnen brengen; (inz. wat
lang geleden is): Se r- de la dernande de qn., zich
iemands vraag, verzoek weder te binnen brengen.
(als v. n.) S'il 1'oublie, je l'en feral r-, wanneer
hij t vergeet, zal ik het hem herinneren. — (bij
wijze van bedreiging) Je m'en ressouviendrai, ik
zal 't onthouden. V ous vows en ressouviendrez tót
on tard, 't zal u vroeg of laat betaald gezet worden. — Ook als v. imp.: Ii m'en ressouvient, ik
herinner mij dat weder. Vous en ressouvient-il?
herinnert gij u dit nog ? — Bedenken, indachtig
zijn, overwegen: Je me ressouviens sans cesse de
l'instabilité des chores de ce monde. (Het tegen-'
woordig gebruik verwerpt deze beteekenis.) — RESsoUv xiR, m. Herinnering f., aandenken n. J'ai
ouï parley de cette affaire, i1 m'en reste un léger
r-, ik heb van deze zaak hooren spreken, ik herinner ze mij nog even. - Nagevoel, nawee n. (ressentiment): 11 y a des maux dont on nest jamais
si bien gueri, qu'il n'en reste quelque r-.
Ressuuage, in. Het zwveeten, het uitslaan van
't vocht. — [Métall.] Uitnijging, afscheiding van
het in 't koper vervatte zilver door zainensrnelting
met lood. Fourneau de r-, zijgoven, zweetoven ni.
— Uitdrijving der slakken uit den wolf (vgl.
LOUPE) door middel van hamerslagen. — fles suer, V. n. Ziveeten, uitslaan. uitwasemen: Les
muis neufs ressuent pendant on certain tennps,
de nieuwe muren slaan een' lid lang uit. — BESSUER, v. a. [Métall.] Uitzijgen, afdrijven. — De
metaalslakken uithameren. )Lessaai, m. [Vener.J
Plaats in een bosch, waar het wild zich nederlegt
om zich te drongen, droogplaats f. — [ Tech.] Het
zweeten of uitslaan van een te vergulden stuk
aardewerk (waardoor het opeebragte goud loslaat).
— Ressuiemeut, m. [Agric.] liet verdampen
van een gedeelte der in 't graan, of in den grond,
natuurlijk aanwezige vochten.
f:essiui'e, f. [Corn.] Soort van kaviaar m. uit
kabeljuauw,skuit, sardijnaas in. — Sardijnnet n.
fessuselter, V. a. Opwekken (uit den dood).
:

,
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Jésus Christ a ressuscité des morts, J. Ch. heeft
dooden opgewekt. -- (bij uitbreiding en overdrjving) Ce verre de vin ma ressuscité, dit glas wijn
heeft mij weder nieuw leven, nieuwe kracht gegeven. — (fig.) Cette nouvelle la ressuscité, dit
nieuws heeft hem doen herleven. — Vernieuwen,
doen herleven, weder ophalen: R- an vieux procès,
een oud regtsgeding vernieuwen. R- une querelle,
Benen twist weder ophalen. — 4 RESSUSCITER, v. ri.
Uit den dood opstaan, verrjzen: Nous resus citerons tous au dernier jugernent , wij zullen
allen bij het laatste oordeel weder opstaan. — SE
RESSUSCITER , V. V. Opgewekt worden. — Het
part. passé is ook adj.: Les morts ressuscités, de
opgewekte dooden m. pl.
B.essuyer, V. a. Droogen, weder droogen: Laisser r- un mur, eenen muur laten droogen.—[Tech.]
Doen zweetgin, door verwarming uitdroor;en (b. v.
SE RESSUYER , V. pr. Zich drooden kalksteen)
gen, zich laten opdroogen: I1 se ressuye au soleil,
hij droogt zich in de zon. — [Hort.] ('es plantes
se ressuyent, deze planten worden weder droog.
Restag nation,f . [Méd.] . ze. a. DÉBORDEMENT.
Restant, e, adj. Overblijvend, overschietend,
overig, r e s t é r e n d: Somme r-e, overschietende,
nog te betalen som f. — Poste r-e, z POSTE. —
RESTANT , m. Overschot, overblijfsel, rest, het ach
n. Je you s-tersalig,dnrest
payerai Ie r- (liever reste) fundi prochain, ik zal
u het overschot aanstaanden maandag betalen. —
R- en caisse. restant of overschot in kas.
Restauupage. Restaaiper, z. RESTOUP---.
-I- fletetur, m. [Mar.] Verhaal n., sch.adeverha.ling f. op de assuradeurs, of ook op den kapitein.
. --

-

estaurage, m., z. v. a. EESTOUPAGE. —

Restaurant, e, adj. Versterkend, verkwikkend,
hartsterkend: Potion r-e, versterkend drankje n.
Aliment r-, krachtig, krachtgevend voedsel n. --RESTAURANT, m. Versterkend, verkwikkend, herstellend middel, inz. krachtig vleeschnot n., bouillon m. Prendre des r-s (min gebruikelijk des restauratifs), versterkende middelen gebruiken. -- Bij
uitbreiding: spijshuis n., huis, waar men op ieder
uur en bij portiën kan eten, restauratie f. (In
dezen zin zeide men weleer. en in sorri.mige streken
nog: RESTAURAT.) - Restaurateur, in.. -trice,f.

Niersteller, wederopprigter m., herstelster, weder
zin doorgaans alleen van-oprigtsef.(nd
openbare gedenkteekenen, instellingen, steden gebruikt): I1 a été le r- de cette viile, de cette
academie. -- R- de tableaux, hersteller, ophaler
van (oude) schilderijen. -- (in zedelijken zin) Rdes arts, des belles lettres, de la liberté, des Lois,
hersteller van de kunsten, de fraaie letteren, de
vrijheid. de wetten On la regarde commie In rtrice de la règle saint i 1 noit, men beschouwt haar
als de herstelster van den ordesregel van sint Renedictus. — Gaarkok en bestuurder van een spijshuis ofrestauratie, restaurateur. (Eene vrouw,
die zoodanig huis houdt, heet mede restaurateur,
niet restauratrice.) — Somtijds ook als adj.: Son
out r-, zijn smaak in 't herstellen, verbéteren.
eintre r-. ophaler, hersteller van schilder-(jen. -Restaurat ion , I. Herstelling, verbétering, inz.
van kwnstwer ken, oude gebouwen en dergl., en in
zedel(iken zin van kunsten, wetenschappen, wetten,
handel, tucht, enz., restauratie I. — [Mid.)
Krachllierslelling f. — [Pout.] herstelling eener
-

oude dynastie op den troon, inz. die der Stuarts

in .Engeland in de 17<1 eeuw, en die der Bourbons
in Frankrijk (twee realen) in de 19áY eeuw, r e st a u .r á t i e. -- Restanirer, v. a. herstellen,
verbéleren, weder opbouwen of opri(ten; verslerken, zierhwikken, rest auréren R.- une statue,
un edifice, een standbeeld, gebouw weder oprir,len,
herstellen. R- ses forces, zijre krachten herstellen.
Re,nède bon pour r- l'estomac. maargr sterkend
middel n. — (fig.) R- 1'Etat. le commerce. les arts.
den Staat. den handel, de kunsten, herstellen, tot
vorigen bloei brengen . --- SE RESTAURER , V. pr.
Hersteld worden. — (ram.) ]et-s tot verkwikking► ,
tol versterking gebruiken: Je viens de me r- on
pen, ik heb mij daar wat opf e.eterkt, opueknapt.
e&te, m. Overschot, oc erbl j fs•el, het overige,
overhl)/rende. r e st é r e n (1 e n., rest f. Le r- d'un
diner. liet overschot van een middagmaal. Elle nu
,

servit que des r-s. rij dischte nielc dan ov^'rpe-

scholen spoten (kliekjes) op. Nous n'ermes que leers

-.

RESTER.

r-s, wij kregen enkel wat zij overgelaten hadden.
Les r-s dune ma'adie, de overblifsels, naweeën
eener ziekte. Les r-s d'un naufrage, de overblij fsets, wrakken eener schipbreuk — Faire le recouvrement des r-s, de achterstallige gelden inzamelen.
— loner son r- sur une carte, zin nog overig geld
op eene kaart verspelen. — Les r-s d'un homme,
het overschot, het gebeente, de asch van een' mensch.
— Ce nest plus qu'un r-, qu on beau r- (van
een weleer schoon mensch), 't is nog eene schoone
ruïne. — Un r- de cheval, een vroeger schoon en
sterk, maar nu veel verminderd paard. — Un petit r- des siens fut h peine sauvé, een klein overschot der zonen werd te naauwernood gered. —
Un r- precieux de la race royale, een kostbaar
overblijfsel van het koninklijk geslacht. — I1 plait
a quelques-uns, et choque tout Ie rente, hij behaagt aan enkelen en ergert al de overigen. — Le
r- des hommes, de andere menschen (in tenenstelling van die, waarvan men spreekt): Quelques sa
homines est d'un-gesontcpi,lr-des
mitre Avis. -- (absol. en in ongunstigen zin): Le
r- ne naut pas l'honneur d'être nomrné, de rest
is de eer der vermelding niet waard. — Avoir,
Conserver un r- de pudeur, de honte, nog Benige
schaamte hebben, behouden hebben. It n'a at.eun rd'humanité, de justice, hij heeft geen spoor, geen
zweem van rnenscheljkheid, van gereptigheid meer.
— Dieu seul est son bonheur, tout le r- lui eet
one croix, God alleen is haar geluk, al het overige
is haar een kruis. — Comment passerons-nous le
r- de la journée? hoe zullen wij het overige van
den dag doorbrengen? I1 réeolut de s'ab-,tenir du
vin Ie r- de sa vie, hij besloot zich voor 't overige
zijns levens van wijn te onthouden. — (Luie. fig.
et fam.) Faire son r-, al zijn nog overig geld op 't
slael zetten. Juuer de son r-, z. JOUER (blz. 1016,
kol. 2, onderaan). z. ook Ecu. — Je lui ai donnè
-

son r-, ik heb hem tot zwijgoen gebragt, den mond

gestopt, beschaamd gemaakt; — ook: ik heb hem
doorgestreken, aIgeklol t, de rest gegeven. Un soldat le trouva b demi mort et lui donna le r-,
een soldaat vond hem hal fduod en gaf hem de rest,
maakte hem af. Í1 ne demanda (n'attendit) pas
son r-, I1 sen alla sans demander son r-, hij had
er genoeg van. hij wilde er niets meer van weten,
hij had zijn deel (van de veru'ijtincgen, beleedigingen, enz.) en ging henen. — Etre en r-, ten ach
betaling zijn. — (fig.) Ne pas vouloir de--terni
meurer en r- de ginérositi, in edelmoedigheid niet
willen onderdoen. C'est un homme prompt à la
riposte it West jamais en r-, hij heeft altijd zijn
antwoord klaar, hij blijft het nooit schuldig. —
[Arith.) Rest f., verschil, overschot n. der aftrek
(ditTirence); -- overschot eener deeling. — DE-king
BESTE , loc. ado. Meer dan noodig is, meer dan
genoeg: Avoir de l'argent de r- pour one entre prise, meer geld dan noodig is, geld in overvloed
voor eerre onderneming hebben. Je voos enten +is de
r-, ik versta u maar al te wel. — ((am.) Que de
r-?

wat nog? — AU RESTE, DU BESTE, lac adv.

Voorts, voor 't overige. (Men gebruikt het eerste,
als datgene, wat er volgt, in denzel Eden trant als
het voorn frerane is en daarmede in verband staal:)
I1 ne mangeait que des fruits qu'il avait cueillis
lui -mime, au r- it ne bu visit jamais que de I'eau.
— Cut homme a qe. d'extraordinaire dans sa mise
et dans son rrraintien; clu veste it est airrrable).

Rester, V. n. Overblijven, overig zijn, overschieten (in dezen zin met ètre) Voil(r le peu qui
me reste encore, ziedaar het P, vein)' e, dat in j nog
overblijft. It soupe de ce qui eat, resti du diner,
hij houdt zijn avondmaal rr,el hetgeen, er ran 't
middaleten is overgeschoten. it eet resti sent de
see frères, hij alleen is van zijne broeders overgebleven. Le pen de temps qui me reste, ede weiniue
lijn' , die mij overblijft — Ook ale v. imp. in deze
beelcekeni.s; I1 ne me reste que l'e`perance, er
blijft aril niets dan de hoop over. It fire geste
lr vous dire. ik renet u nors zeggen. Que rye restait-il ia faire ?nat bleef mij over te doen. — Soms
blaft it ?,yen. Reste h savoir, s'il y consentira, de
vraarl is, of hij er in zal toeslemmen. Oíez trois
de quaire. reste un, trek drie reen vier, er blijft

één, over. Reetamt vette redoutatde inf,mnterie, dunt
etc,., nog bleef die ' ed echte in fanlem , ie mei', wel-

tier enz. Blijven (in dezen zin met ètre,
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de plaats is, waarvan men spreekt; met avoir, om
aan te duiden, dat het onderwerp niet meer op
die plaats is): I1 est resté á Lyon, et nous avons
continué notre route, hij is te L. gebleven, en wij
hebben onze reis voortgezet. Il na resté que deux
jours a Lyon, hij is maar twee dagen te L. gebleven. — Vouloir r- inconnu, onbekend willen
blijven. — La victoire resta indécise, de overwinsung bleef. onbeslist. — Vous restez toujours le
meme, gy blijft altijd dezelfde. Au couvent elle
a resté deux ans enfermée, in 't klooster is zij
twee jaren opgesloten gebleven. -- Son bras est
resté paralytique, zijn arm is lam gebleven. —
R- sur le champ de batailie, sneuvelen, op het
slagveld blijven. I1 est resté sur Ia pace, of enkel
Il est resté, hij is gesneuveld. — (Loc. (am.) II est
resté (of demeuré) pour les gages, z. DEMEURER.
Rester sur ia bonne bouche, . BON (adj.) — EN
RESTER Là, zich bepalen bi blijven staan, het
daarbij laten, niet verder gaan: Quand it aura
obtenu, ce qu'il demande, il n'en restera pas là,
als hij verkregen heeft wat hij vraagt, zal hij het
niet daarbij laten. Oh en sommes -nous restés hier
dans notre lecture? waar zijn wij gisteren niet
het lezen gebleven — [ Mar.] Cette ile nous restait vers le vent du sud-sud-ouest, dat eiland lag
zuid-zuid-west te loe f waart van ons. — R- à un
bátiment, in dezelfde peiling van een schip blijven
(na wederzijdsche plaatsverandering). — R- de
l'arrière, achteruitzeilen, achterblijven. — R- à
l'ancre, voor anker blijven liggen. — [Mus.] Rsur une syllabe, eene lettergreep achterhouden. —
Het part. passé komt ook als adj. voor: Une femme
restée veuve dès l'h ge de 20 ais, eene sedert haar
2Oste jaar weduw gebleven vrouw.
Restipalation, I. [Anc. jur. [ Wederkeerig
beding, tegenbeding n. -- Restipaler, v. a. Wederkeerig bedingen, tegenbedingingen maken.
Restitciable, adj. Terug te geven, te ver
Somme r-, som f., die teruggegeven moet-goedn:
worden. — [Prat.] Herstelbaar, geschikt om in
vorigen
staat teruggebragt te worden. —
zijn'
Restituer, v. a. Teruggeven (wat onregtvaardig
genomen is of bezeten wordt), wedergeven, ver
i t u é ie n: Restituez ce Bien mal-goedn,rat
acquis, geef dat kwalijk verworven goed terug. —
Verstellen, weder in zijn' vorigen toestand brengen:
R- un passage de quelque auteur, eene (verminkte)
plaats uit een schrijver weder herstellen. — [Arch.]
R- an monument, een (geheel vernield) gedenkteeken weder gelijk het vroeger was herstellen. —
R- 1'honneur b qn., iemand in zijne eer herstellen.
— [Jur.] R- une personne en son entier, eenen
persoon regtens in zijn' vorigen staat of toestand
(b. v. als minderjarige) herstellen. — SE RESTITUER,
V. pr. Hersteld of teruggegeven worden of kunnen
worden. — Elkander het ontnomene teruggeven. —
Het part. passé is ook adj.: Maison restituée par
ie locataire telle qu'elle a été revue, huis, dat door
den huurder wordt overgegeven in denzelEden staat,
waarin 't aanvaard is. — [ Numism.] Médailles
r-es, herstelde of andermaal geslagen romeinsche
gedenkpenningen m. pl. (die, behalve den oorspronkel2jken stempel, den naam des keizers, die ze op
nieuw deed slaan, gevolgd door het woord restituit, bij verkorting rest., vertoonen). — Restitutesur, m. [Litt ] Hersteller m. van een' bedorven
tekst,_ van eene verloren plaats. -- Vernieuwer,
wederinvoerder van oude meeringen of begrippen.
— Restitution, f. Teruggave, vergoeding; herstelling, r e s t i t u t i e f. Il ne vent point entendre
parler de r-. hi wil vein cgeen.e teruggave, vergoeding hooren spreken. La r- de qn. en sa bonne
fbme et renommée, de herstelling van iemand in
zijne eer en goeden naam. R- en entier, herstel
staat. -- [Arch.] La r- d'un-lingdevor
monument, d'un édifice, de herstelling van een
gedenkteeken, gebouw. — [ Astr.] La r- of révo-

rekenpost; het af- en bijschrijven van eenen post
in 't grootboek, r i t o r n o, ristorno, storno m.
— Restorner, V. a. Overdragen, overbrengen,
af- en bischrijven.
Restoupage, m. [Tech.] Het bijwerken van
het nieuwe doek met de naald. — Restouper,
v. a. Bijwerken, stoppen. — Weleer z. V. a. BOUGHER.
Restreindre, V. a. Zamentrekken, naauwer
toehalen. (In dezen eig. zin bijna niet meer gebruikt.)
[Mid.] Médicament qui restreint, zamentrekkend,
verstoppend middel n. -- (fig.) Naauwer bepalen,
inkorten, inkrimpen, beperken, verminderen: Sa
proposition est trop generale, il faut la r-, zijne
stelling is te algemeen, men moet haar naauwer
bepalen. On a restreint ses droits, men heeft zijne
regten beperkt, ingekort. — L'usage a restreint
la signification de ce mot, het gebruik heeft de
beteekenis van dit woord beperkt. — SE RESTREINDRE, v. pr. Zich bepalen of beperken, zich niet
verder uitstrekken. I1 se restreint à des propositions très-raisonnables, hij bepaalt zich tot zeer
aannemet?jke, billijke voorwaarden. — Elkander
beperken. — Het part. passé is ook adj.: Le sens
restreint, La signification r-e d'un mot, de beperkte zin m., beteekenis f. van een woord. — Restrictif, ive, adj. Beperkend, bepalend, voorbehoudend, restrictief. — Restriction, f. Beperking, naauwere bepaling, inbindin.q, verkorting f.,
voorbehoud n., restrictie f. Apporter, Mettre
quelque r -, eene of andere beperking, nadere voor
maken. — R- mentale, z. MENTAL. Sans-warde
r-, zonder voorbehoud of beperking, onvoorwaardelik. — Restringent, e, adj. [Mid.] Zamentrekkend (liever ASTRINGENT).
Résultaut, e, adj. Voortvloeijewl, volgend,
uit eene zaak ontstaand: [Prat.] Les cas r-s du
proces, de uit het regtsgeding voortvloeiende gevallen n. pl. Preuves r-es, uit de zaak voortgevloeide bewijzen n. pl. — [Phys.] Force r-e of
als subst. RESULTANTE, f. Zamengestelde kracht f.,
die geacht wordt alleen te doen, wat al de andere
op een ligchaam werkende krachten gezamenlijk te
weeg brengen, re s u l t á n t e. — Résuttat, m.
Gevolg n., uitslag m., uitkomst , einduitkomst;
vrucht, opbrengst f., einde, besluit n., slotsom f.,
eindgevolg van een onderzoek, r es u l ta a t n. Le
r- dune dispute, 't gevolg van een' twist. Le rdune guerre, 't gevolg van een' oorlog. Dépenses
qui n'ont produit aucun r-, uitgaven f. pl., die
geenerlei vrucht hebben gedragen. Le r- de son
discours tend b prouver que la terre est ronde,
de slotsom van zijne rede moet bewijzen, dat de
aarde rond is. Ce principe est riche eng r-s, dit
grondbeginsel, deze grondstelling is rijkin gevolgen.
EN RESULTAT, loc. adv. Ten slotte, als slotsom. —
Résutter, v. n. (alleen in den Sen pers. enkelv.
en in den infin; — in de zamengestelde tijden roet
avoir als men het ontstaan, snel etre als men het
bestaan, het voorhanden zijn van een resultaat op
het oog heeft) Voortvloeilen , volgen, ontstaan,
voortspruiten, 't gevolg, de uitkomst of de slotsom
zijn, r e s u 1 t é r e n: Que résulte-t-il, Que peut -il
r- de ce raisonnement ? wat volgt uit deze rede
wat kan de slotsom dezer redenéring zijn?-nériq?
-- I1 en est résulté de grands malheurs, groots
ongelukken zijn daaruit ontstaan, voortgekomen. Du

in dezelfde orde zullen gaan terugkeeren, het groote
jaar der oude sterrekundigen. -- [Phys.] Mouvement de r-, wederherstellende beweging f., beweging tot herstelli rig in den vorigen staat. — [Numism.) Medailles de r-, of restituées, z. onder

de (uitgebragte) gevoelens kort zamenvatten of herhalen. — (absnl.) I1 résume avec clarté, lij geeft
een duidelijk beknopt overzigt. — SE RESUMER,
V. pr. Kortelijk zijn gezegde zamenvatten en er een
gevolg uittrekken. --- Zich laten zamenvatten. —
Résrnmeur, m. Zamenvatter m. --- Résauniiste , m. (Litt. 1 Maker van korte overzigten, r e s um í s t. -- Résilu .pte, f. (pr. ré-sonpte) [ThéoI.]

lution anomalistique dune planète, Z. ANOMALISTIQUE. -- Tijdstip n., waarop alle dingen weder

RESTITUER.

Restor, m., z. RESTAUR.
Restorne, m. [Com.] Het overdragen van een'

mécontentement des princes it resulta une guerre
civile, uit het misnoegen der vorsten ontstond een

burgeroorlog.
Résumation, f. Het zcimenvatten; zamenvatting f. — Résumé, e, adj. (en part. passé
van résumer): Discours biei r-, goed zaamgevatte
rede f. — RÉSUMÉ, m. Zamenvatting, ineengedrongen of korte herhaling f. der hoofdpunten; beknopt
overzigt,n., korte, zakel jke inhoud m., resumé n.
— AU RESUME, EN RÉSUMÉ, loc. ado. Alles zamengenomen, in 't geheel, alles en alles: En r-, j'al
plus gagné que perdu à vette entreprise. — Résnmer, v. a. Zamenvatten, in een klein bestek
brengen; kort herhalen, r e s u m e r e n: R- les avis,

1626

RÊSTJMPTÊ

--

Laatste thesis 0/' strijdvoorstel , door een doctor
in de godgeleerdheid weleer te verdedigen, om al
de regten van zijn doctoraat te kunnen genieten. —
Hesumpté , m. (pr. ré-sonp-té) .Doctor , die
5 Résumptif,
zijne résumpte had volbragt.
adj. (pr. re-sonp-tif) [Anc. méd.] Tot versterking
dienstig, versterkend, re s u m t i e f. - Ré s ani p tion, f. (pr.ré- sonp-ci-on) Het korteljk zamenvatten, resuméring, ress mtie f.
Résupination, f. [Bol.] Terugbuiging, ach terwaarisciie ombuiging f. (renversement). — Hé supiné, e, adj. [Bot.] Achterwaarts omgebogen.
—

Résure, f. [Pêchej, z. RESSURE.
- Resui gir, v. n. (pr. sur—cur) Op nieuw ver

zich weder voordoen.
-schijne;
Résurrecteur, trice, adj. Uit den dood opwekkend. — ( fig. en bij overdri,!ving): Remède r-,
Potion r-trice, levenhergevend middel, drankje n.
— Résoirrectif, ive, adj. De opwekking, herleving bewerkend. -- Résurrection, f. Opstanding, ver, ijzenis, verrjzinfi uit den dood, r e s u rr é c t i e f. La r- de Notre Seigneur, de Lazare,
des morts, de verrjzing, de opstanding van Onzen
Heer, van Lazarus, van de dooden. — Schilderij f.,
die de verrijzenis des Heeren voorstelt, eene Opstanding f. — (fig.) C'est une r-, une véritable
r-, 't is eene verrjzenis uit den dood (van eene
wonderbaarlijke, ongedachte genezing). — Résurrectionnel, Ie, adj. De opstanding bewerkend.
— Résurrectionisme, in. Beroep of bedrijf der
opstandlingsmann.en (z. 't volg. woord) . -- Résurrectiioniste, m. Op•standingsman , lijkendief m., burl. naam, dien men in Engeland aan
dezulken geeft, die er hun werk van maken de
lijken op te graven en weg te nemen, ten einde ze
aan de ontleedkundigen te verkoopes , r e s u rr é c tie-man.
Retable, m. [Arch.] Altaarblad n. (waartegen in eene kerk of kapel hel altaar staat, en dat
doorgaans eene schilderij bevat.
Rétablir, v. a. Herstellen, weder in goeden,
béteren, tongen staat brengen; verbeteren, weder
oprigten. R- sa santé, ses forces, zijne gezondheid,
zone krachten herstellen. R- qn. dans sa charge,
iemand in zijn ambt herstellen. R- les ancief,nes
lois, la discipline militaire, de oude wetten, de
krijgstucht weder invoeren, herstellen. Faire r- one
maison, een huis laten herstellen, verbeteren. R- on
passage d'un auteur, eene(verminkte, verloren)plaats
in een' schrijver herstellen. — SE RETABLIR, v. pr.
Hersteld worden: Cela peut se r-, dat kan hersteld
worden. -- Herstellen, genezen, tot vorige gezondheid komen: Sa santé se rétablit, zijne gezondheid
keert terug, hij herstelt. — Het part. passé is ook
adj.: Forces rétablies, herstelde krachten f. pl.
z. ook FAIRE. -- Rétablisseinent, M. Herstelling, wederoprigting, verbetering; genezing f. I1 se
comporte bien depuis son ,r- dans ce paste, hij gedr-aagt zich wel sedert zijne herstelling in dezen
post. — Le r- dun édifice, de herstelling, verbetering van een gebouw. -- Le r- de la santé, des
forces, de herstelling der gezondheid, der krachten.
Retaille, f. Afsnijdsel n., snipper ui. R-s d'
étoffes, de peaux, de fer-Blanc, snippers, reepjes,
afsnijdsels van stoffen, van huiden, van blik. —
Retailler, V. a. Hersnijden, op nieuw snijden,
snoeijen, enz. z. TAILLEIt.
Rétaler, v. a. Op nieuw ten toon leggen, weder
uitstallen. — [ Tech.] R- one peau, eene huid met
den rug van 't mes afschrappen, reinigen.
Retaper, v. a. Schoonmaken (een' hoed); -weleer: optoomen, de randen van een' hoed opzetten.
— Opmaken (eene pruik, het haar). — SE RETAPER, V. pr. Opgemaakt, schoon gemaakt worden:
— Het part. passé komt ook als adj. voor: Chapeau r-, schoongemaakte hoed m.
Retard, m. Jchterblijving, ,vertrvgin,q, vertoeving, opschorting f., uitstel n. Etre en r- de payer,
met betalen ten achteren zijn. Partir sans, r-, zon
vertoef, zonder uitstel vertrekken. Eprouver-der
un r-, eene vertraging ondergaan. — R- d'une
montre, te langzame gang van een horlogie; ook:
het werk, waardoor men den gang van 't uurwerk
vertraagt of versnelt, retardeer-werk n . —
Retardataire, adj. Achterstallig; achterblijvend: Contribuable r-, achterstallig belastingschuldige m. en f. — [Mii.] Consents r-s of als subst.
RETARDATAIRES, m. pl. Achterblijvende lotelingen,
'
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achterblijvers m. pl. z. ook RETARDEMENT. — Retardatif, ive, adj. Te langzaam gaand, vertragend: Mouvement r-, vertragende beweging f. —
Retardation, f. [Phys.] Vermindering dersnelheid, vertraging der beweging (uit, eene bijzondere
oorzaak voortvloeijende), r e t a r d a t i e f. — Retardatrice, adj. F. [Phys.] Force r-, vertragende, ophoudende kracht f. — Retardé, e, adj.
(en part. passé van retarder): Payernent r-, ver
uitgestelde betaling t. — Montre r-e, ach -tragde,
langzamer' gang gebragt horlogie n.-teruigz,o
— Courrier r-, opgehouden, te laat aangekomen
koerier m. — Retarder:gent, m. Vertraging f.,
oponthoud, verwijl, vertoef n. Causer, Apporter
du r- h une chose, oponthoud, vevvtraccing in eene
zaak brengen, den voortgang eener zaak vertragen.
-- [Mar.] Jours du r- (of de retard), extra- of
buitengewone ligdagen m. pl. — [Astr. ] Vertraagde
loop m. eener planeet. — Retarder, v. a. Vertragen, ophouden, uitstellen, opschorten; de snelheid verminderen. R- on payement, eene betaling
opschorten. R- son départ, zijn vertrek vertragen,
uitstellen. La mort de son père retarda leur mariage de quelques muis, de dood van haren vader
stelde hun huwelijk eenige maanden uit. Le mauvais temps me retardait, het slechte weder hield
mij op. -- On a retardé 1'horloge, men heeft het
uurwerk achteruit gezet; men heeft het wat langzamer doen loopgin. — RETARDER, v. n. Te lang
gaan, naloopen; vertragen, langer uitblijven,-zam
later komen: Sa montre retarde de dix minutes,
zijn horlogie gaat 10 minuten te langzaam, is 10
minuten na. — La tune retarde tous les jours de
trois quarts d'heure, de maan komt dagelijks drie
kwartier later op. Sa iiévre retarde, zijne koorts
komt later. — SE RETARDER, v. n. Vertraagd, uit
worden, uitgesteld moeten of kunnen worden.-gestld
Retàter, v. a. Andermaal voelen, nog eens bevoelen; nogmaals proeven (vgl. ThTER).
,etaxer, v. a. Herschatten, nieuwe schattin
opleggen.
-gen
Reteindre, v. a. Op nieuw verwen, oververwen.
Réteindre, v. a. Weder uitblusschen.
Rételet, in. [H. a.], z. v. a. TROGLODYTE.
Retenable, adj. Weêrhoudbaar.
Rétendeur, m. [Tech.] Lakenrekker m. (die
het geverwde doek weder uitspant). -- Rétendoir, m. Orgelmakerswerktuig n. — Reten dre, v. a. Op nieuw spannen, weder strak zetten
(een touw). — Rétend;•e, v. a. Weder uitsprei: den, op nieuw uitleggen, uitspannen.
Retenir, v. a. Wederhebben, terughebben, terugkrijgen: Si je retiens une fois mes livres, it
ne les aura plus, wanneer ik eens mijne boeken
terugheb, zal hij ze niet meer krijgen — Houden
wat een ander toekomt, onthouden; terug -, achter
houden wat men heeft, behouden. R- les-houden;
gages d'un domestique, het loon van een' dienst
terughouden, inhouden. ((am.) I1 voudrait bien-bode
r- ce qu'il a dit, hij zou gaarne zijn gezegde terugnemen. — Il a retenu ses vieilles habitudes, hol
heeft zijne oude gewoonten behouden. 11 a retenu
on mauvais accent, hij heeft een' slechten tangval
behouden. (In dezen zin zegt men nu liever conserver, avoir toujours.) — Voor zich houden: Je
vendrai tout, excepté cette prairie, que je veux
r-, ik zal alles verkoopes, behalve dit weiland, dat
ik voor mij zelven wil houden. — [:Arith.] .R- un
chitfre, een cijfer houden (om het bij eene naast
rij te voegen): Je pose 4 et j e retiens 2,-volgend
of absol. Pose 4 et retiens 2, ik schrijf 4 en houd
2. — Vooruit aftrekken, inhouden: En me payant,
ii ma retenu ce que je lui devais, toen hij mij
betaalde, heeft hij er afgehouden, wat ik hem schuldig was. — Bespreken, huren, bestellen: Nous avons
retenu (arreté) trois places au spectacle, à la diligence, w ij hebben in den schouwburg, oh den
postwagen drieplaatsen besteld, besproken. -- (pop.)
Je retiens part of Jeu retiens part ( wanneer men
iemand iets ziet vinden en oprapen) half mijn! min
part! half part! Je retiens croix, pile, Je retiens
pair, non-pair, ik wed, raad kruis, munt; ik wed
even, oneven. — z. ook DATE. -- Weêrhnuden,
doen blijven, niet loten gaan, ophouden: On ma
retenu plus longtemps que je ne pensais, men
heeft mij langer opgehouden, dan ik dacht. R- qn.
h souper, iemand ten avondeten houden. On 1'a
retenu en prison, men heeft hem in de gevangenis
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gehouden. -- R- son haleine, ses lasmes, zijn adem,
zijne tranen inhouden, terughouden. R- son urine,
zin water ophouden. — Il allait le tuer, si je ne
l'eusse retenu, hij zou hem hebben gedood, zoo ik
hem niet terug gehouden hadde. — R- l'eau par le
mogen des- digues, het water door dijken terug-,
tegenhouden, afkeeren. — R- un mur qui tombe,
een vallenden muur tegenhouden, onderstutten. —
Inhouden. onderdrukken, bedwingen, matigen: I1
ne sait r- sa colère, hij kan zijnen toorn niet inhouden, niet matigen. Sachez retenir (réprimer)
vos passions, weet uwe driften te bedwingen, te
onderdrukken, in toom te houden. Il sut r- les
grands dans le devoir, hij wist de grooten binnen
hunnen pligt te houden. Si la erainte de Dieu ne
vous retient pas, zoo de vrees voor God u niet
terughoudt, beteugelt. — Onthouden, in 't geheugen
houden: R- le nom de qn., iemands naam onthouden.. 11 ne retient pas ce qu'il a lu, hij onthoudt
niet wat hij gelezen heeft. Avez -vous retenu ce
qu' it vous a dit? hebt gij onthouden wat hij u heeft
gezegd? — (absol.) Bij zich houden, vatten, dragtig worden (van dieren): On a mend cette vache
an taureau, mais alle na pas retenu, men heeft
deze koe bij den stier gebragt, maar zij heeft niet
gevat. — Tegenhouden, aanhouden (van paarden,
die bij 't afrijden eener helling den te snellen loop
van het rijtuig te keer gaan): 11 faut enrayer, ce
cheval ne retient pas, men moet het rijtuig remmen, dat paard houdt niet tegen. — SE RETENIR,
V. pr. Onthouden worden, in't geheugen blijven: De
bons vers se retiennent, goede verzen onthoudt men,
vergeet men niet. -- Zich weerhouden, staan blijven; zich vast houden: Se r- an bord du précipice,
op den rand des c> fgronds blijven staan. Se r- aux
branches, zich aan de takken vast houden. — Zich
inhouden, zich matigen: Cat homme ne salt pas se
r-. — Voor zich houden, behouden, zich voorbehouden: Se r- l'usufruit d'une maison, zich het
vruchtgebruik van een huis voorbehouden. — [ Man.]
Staan blijven, niet vooruit willen: Tous les jeunes
chevaux se retiennent. (wagen.
Retenter, v. a. Op nieuw beproeven, nog eens
R,étentif, ive, adj. [Anat.] Terughoudend,
zamentrekkend: Muscle r -, terughoudende spier f.
— Faculté r-ive, zamentrekkende kracht f.
R,étention, f. [Prat.] Voorbehoud n., voorbehouding f.: La r- dune pension sur une maison,
het voorbehoud van eene warwedde op een huis. —
[Jur.] Droit de r -, weêrhoudings-regt, r e t d n t i eregt n. (op een afteleveren voorwerp, tot dat aan
zekere vo('rwaarden zal voldaan zijn). — [ Méd.]
Verstopping, opstopping f.: 11 mourut d'une rd'urine, hij stierf aan eene pisopstopping. — étentionnaire, m. [Jur.] Terughouder m., onwettig houder van eens anders goed.
Retentir, v. n. Weérgalmen, weérklinken,
klinken: Cette route retentit, dat gewelf weergalmt.
La chambre a retenti du coup de fusil, de kamer
heeft weêrgalmd van 't geweerschot. Lair ret.entit de cris d'allégresse, de lucht weêrgalmde van
vreugdekreten. — ( fig.) Ses louanges retentissent
dans tout l'univers, zijn lof weërgalrrtt door de
gansche wereld. — Retentissant, e, adj. Weirgalmnend, weérklinkend: Son r -, weêrgalmende
klank m. '\Toil r-e, weérklinkende stem f. — Retentissentent, m. Weêrklank, weërgalm m.
fetentuin, m. (pr. re-tèrm-tome) [Jur.] Voorbehoud, geheim bijvoegsel, niet uitgedrukt artikel
in een vonnis, maar dat er nogtans een gedeelte
van uitmaakt en van kracht is, r e t é n t u as n. —
(fam.) Bedriegeli ke voorwaarde f. bij 't sluiten van
een contract; uitvlugt f., slinger m. om den arm.
Retenui, e, adj. (en part. passé van retenir):
Homme r- prisonnier, gevangen gehouden man.
— Femme r-e au lit, bedléqerige vrouw. -- Fille
fort r-e, zeer ingetogen, bescheiden, zedig meisje n.
Colère r -e, bedwongen, ingehouden gramschap f.
--Lecon r-e, onthouden les f. — Salaire r -, ingehouden loon n.
Retentie, f. Terughouding, ingetogenheid, omzigtigheid, bezadigdheid, bescheidenheid f. 11 ne
s'emporte damais, 'admire sa r-, hij wordt nooit
driftig, ik bewonder zijne bezadigdheid. Cette felle
a beaucoup de r-, dat meisje is zeer ingetogen, bescheiden. -- [Constr.] Schoorstuk n., karbeel,
steun ni., knie f. — [ Féod.] Naasting f. Droit de
r -, naastingregt H. -- [Fin. ] Korting f., aftrek m.
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(op eene soldij, rente, enz.). Sans aucune r-, zonder
eenige korting. Sauf r- de..., behoudens de korting
van, met inhouding van... — [ Hydraul., Fort.]
Keering, waterkeering f., dam in. — [Mar.] Keertouw n., ophouder m. R- de lancement, keer- of
stoptouw bij 't afloopen van een schip, broek f.
Palan de r- d'une voile aurique, talie f. van het
bulletouw van een' zeilboom. -- [ECOI.] Etre en r-,
de kamer niet mogen verlaten, kamer -arrest hebben.
Rétépores, m. pl., z. v. a. ESCHARE. — Rétéporites, z. V. a. ESCHARITES.
Metersage, m. [Agric.] Tweede wijngaard
Metereer, v. a. Den wijngaard-omwerkingf.—
ten tweeden male omwerken (om het gras uit te
roeijen)
Rétiaire, m. (pr. t=c) [Ant. rom.] Netvechter m., soort van kampvechter, die zich van een net
bediende om zijne tegenpartij daarmede te vangen.
Réticenee, f. Verzwijging, voorbedachteljke
achterhouding of inhouding van 't geen men zeggen
moest, r e t i c é n t i e f. R- perfide, frauduleuse,
valsche, bedriegelijke verzwijging. Dans le récit
qu'il ma fait, II a mis beaucoup de r-s, in 't ver
dat hij mij gedaan heeft, heeft hij veel opzet--hal,
telijk verzwegen. — [Rlhét.] , z. V. a. APOSIOPESE.
.itéticuulaire, adj. ivetvormig. — [ Anat.] Mernbrane r-, netvlies n. — Réticrulation, f. [Bot.,
Phys.] Netvormig weefsel n. — Réticule, m.
l'etje n. — [Modes] Vrouwenwerk- of breizak,
reticule (eerst uit scherts, later bij verbastering
en uit onkunde ridicule, r i d i k u u l m., geheeten). — [Asir.] Net, een zuidelijk sterrebeeld tasschen de waterslang en den zuidelijken. visch. —
Ruitje i)., door draden gevormd ruitje, in't gezigtsveld van een' h jker of een' zoeker aai rgebragt. -éticulé, e, adj. Netsgewijs, netvormig. — [Mac.]
Mur en maconnerie r-e, muur m. met' ruitswijze
gelegde steepen m. (bij de oude Romeinen), r e t icu t a t u m n. -- [Brui.] Point r-, netsteek m. -Rétieulitéles, f. pl., z. v. a. RÉTITELES.
Retiereenient of Retiers, m. [Coot.] Der-

de n. van den derden penning.
Rétif, ive, adj. Steeg, stug, onwillig, koppig,
niet vooruit willend: Cbeval, Mulet r-, steeg paard,

muildier D. — (fam.) Enfant r-, stug, koppig

kind n. — (fig.) Eigenzinnig, slij fhoofdig, moeielik te besturen, te overreden: Homme d'un caractère r-, mensch van eigenzinnig karakter -- Ook
als subst.: Faire Ie r-, den stijfkop spelen.
Rétifère, adj. Het netswijze, ruitswijze strepen geteekend. -- Rétiforine, adj. Netvormig.
Rétlnasplhalte, in. [Minér.] Uit plantenhars
en aardhars bestaand ligchaaïn in bruinkoolgebergte,
retin-asphalt n., r e t i n i e t in.
étine, f. [Asir.] Netvlies n. van 't oog. -Rétineive, adj. [Bot.) Met netvormige bladribben. — Rétluite, ni. [Minér.] Smeltbare peksteen.
-- RETINITE, f. [Méd. ] Netvliesontsteking f. --Rétipédes, ►.n. pl. Vogels met netvormige voet
-huid,nelvotrsm.
pl.
Retirade, f. [Fort.] Toevlugtsoord n., verschansing achter bolwerken, wijkplaats f.
etiration, f. ( Iiupr.] Weerdruk m., bedruk
keerzijde eens blads.
-kingvade
Retiré, e, adj. ( en part. passé van i'etirer):
Main r-e, teruggetrokken hand f. -- Parole r-e,
teruggenomen, ingetrokken woord n. — Les lieux
les plus r-s, de afgezonderdste, afgelegenste, een
plaatsen f. pl. Vie r-e, afgezonderd, een--zamste
zaam leven. — Homme toejours r- en lui-même,
altijd in zich zelven gekeerd, ongezellig mensch. —
Retiren'ent, m. [tiléd.] Zamentrekking, opkrimping f. Le r- des nerfs, de zamentrekking der zenuwen.
Retirer, V. a. Weder trekken, op nieuw schieten, enz., z. TIBER. — Terugtrekken, terughalen,
intrekken: R- son bras, sa tète, sa main, zijnen
arm, zijn hoofd, zijne hand terughalen, terugtrekken. (fam.) R- son baleine, zijn adem inhalen. —
(fig.) R- sa parole, zijn woord terugnemen, intrek ken. R- sa protection, son amitié, sa confiance,
zijne bescherming, zine vriendschap, zin vertrouwen terugnemen, niet meer schenken. -- Weder
uithalen, uittrekken, ophalen, uitnemen. R- un seau
d'un puits, een' emmer uit een' put ophalen. R- un
homme de prison, een' mensch uit den kerker halen. R- des erfets du mant de piété, goederen uit
den lombard halen. J'ai retiré mon argent du corn-
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merce, ik heb mijn geld uit den handel genomen. —
R- ses papiers de chez un notaire, zijne papieren
van eenen notaris weghalen. R- un enfant du collège, de l'école, een kind van de school wegnemen.
— On retire de 1'huile des olives, men haalt (wint,
trekt, perst) olie uit de olijven. R- qn. d'un manvals pas, d'un péril, dee l'abime, iemand uit eene
nételige omstandigheid, uit een gevaar, uit den afgrond redden. — (Loc. prov.) R- (of Tirer) son
épingle du jeu, Z. EPINGLE. z. ook ENJEQ. — Trekken, ontvangen, krijgen; — winnen, inoogsten: Rbeaucoup d'une charge, d'une terre, veel (voordeel,
inkomen) van een ambt, van een landgoed trekken.
--- (fig.) II n'en a retiré que de la bonte et du
mépris, hij heeft er enkel schande en verachting
bij gewonnen, ingeoogst, behaald. Quel fruit avezvous retiré de votre philosophic ? welke vrucht
hebt gij van uwe wijsbegeerte getrokken, ingeoogst?
-- Opnemen, eene schuilplaats, een verblijf bij zich
even: II ma retiré chez lui, dans ma disgrace,
ij heeft mij in mijn ongeluk bij zich opgenomen,
geherbergd. La veuve qui refira Ie prophète Élisée,
de weduwe, die den profeet Eliza opnam. - [Prat.]
Naasten (retraire). .— Op nieuw trekken, loten: R- à la loterie, weder uit de loterij trekken.
R- au sort, weder loten, het lot trekken. — i%1ar.]
La mer retire (of se retire), de zee loopt af.. valt.
-- SE RETIRER, V. pr. Teruggetrokken, teruggenomen worden.: La parole donnée ne doft point se
r-, het gegeven woord moet niet teruggenomen, ingetrokken worden. -- Zich wegbegeven, zich terug
zich verwijderen; naar huis gaan. II sera-trekn,
temps de nous r-, het zal tijd zijn, dat wij ons
wegbergeven, dat wij henen haan, vertrekken. Les
enne,mis se retirèrent en bun ordre, de vijanden
trokken in goede orde terug, retireerden in goede
orde. Retirez-vous did, ga van hier, pak u weg.
(met weglating van 't voornaamwoord) Faites le
r- de decant mes yeux, laat hij uit mijne oogen
gaan. Faites r- vos Bens, laat uw volk zich ver
r- de la ville, de la cour, zich van-wijdern.—S
de stall, van 't hof verwijderen. — Se r- du barreau, du service, du commerce, de balie, de krj,gsdienst, den handel vaarwel zeggen. Se r- des affaires, de zaken laten varen, stil gaan leven. (absol.)
I1 s'est rétiré, hij heeft zich aan de zaken, aan
den omgang der wereld onttrokken; ook: hij leidt
nu een ingetogen leven. Ce joueur se retire, die
Loc. prov.)
speler scheidt er uit. — z. ook GAIN.
Se r- á la Mazarine, zich plotseling verwijderen.
-- Se r- sur la bonne louche, te regter tijd ophouden, bij tijds uitscheiden (eer een of ander behaald voordeel door iets onaangenaai ns gevolgd
wordt. — Zich, ergens heen begeven; terugtrekken,
zich in veiligheid stellen: Se r- b la campagne.
zich naar het land begeven. naar de buitenplaats
vertrekken. II s'est retiré dans sa chambre, hij
heeft zich naar zijne kamer begeven. Se r- en lieu
de sureté, zich. in zekerheid begeven. -- [Prat.] Se
r- par-devant tel juge, zich tot dezen of dien repter keeren, wenden, tot hem zijne toevlugt nemen.
-- Zamentrekken, inkrimpen: Le parchemin se
retire au feu, het perkament krimpt bij 't vuur in.
Du drag qui se retire à l'eau, laken, dat in 't
water krimpt. (met ellips van 't voornaamw.) Le
froid fait r- les nerfs. de koude doet de zenuwen
opkrimpen. -- La rivière se r-, de rivier loopt af,
valt, de rivier treedt weder binnen hare bedding.
ltetirons, n1. pl. [Manut.] In de kam gebleven
wol, kammaling f.
Retirote, f. (iron.) Gedwongen legeraftogt m.
Retirnre, f. [Fond.] Holte, kuiltje n. in een
gegoten stuk. (nen f. pl.
htitèles, f. pl. [H. n.] Nettenwevende spiny Retiveté, f. Weirspanni.gheid, stugheid f.
Retoire, m. [Vétér.] Brandmiddel n., z. v. a.
CAUTERE potentiel.
Retoiser, v. a. Overmeten (met de roede).
Itetoubbe, e, adj. (en part. passé van retomber): Enfant r-, op nieuw gevallen kind n. Vous
voilh r- dans la mime faute, daar zijt ge weir in
dezelfde fout vervallen. -- BET0.1MBE, m. [Danse]
Nedervallin.g f. van 't ligchaam. - etornbée, f.
[Arch.] Aanloop m.. aeboorle f. van een gewelf.
R.etomber, V. n. Weder vallen, nog eens vallen;
terugvallen. A peine s'était it levé, qu'il retomba,
naauwelijks was hij opgestaan, of hij viel weder.
— (fig.) J'étais un peu mieux, je retombe, ik be— (
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vond mij wat beter, ik stort weder in. — II est
retombé dans la mème faute, hij is weder in dezelfde fout vervallen. La bonte en retombera sur
vous, de schande zal op u terugvallen. Le sang
innocent retombe sur nous, het onschuldig bloed
kome over ons. -- (Loc. prov.), z. CRACHER.
Retondesr, m. Overscheerder in. (van 't laken). — Retoredre, v. a. Overscheren, het laken
nog eens scheren. — [ Arch.] R- un mui', eenen
muur voor zoo ver hij beschadigd is afbreken of
afhakken en weder opwerken.
etord, m. [Mar.] Schiemansgaren n. -- Retordage of R etordedlient, in. [Tech.] Het
twijnen, tweernen. — .ttetordetir, ni., -euse, f.
Twijnder m., twijnster f. — Itetordoir, in. Garentwijnder m., twijnrad, tw nrnolentje, twinwerktuig n. — Retordre, V. a. Nogmaals tipringen
of uitwringen. -- [Tech.] Tw ijnen, tweernen. —
(Loc. prov.), z. FIL. -- tiet part. passé is ook adj.:
Fil retordu, getwijnd garen n.
Rétorquable, adj. Met de eigen redenen of
bewijsgronden bestreden of wederlegd kunnen worden. — Rétorgivation, f. Weêrlegging van
iemand reet zjne eigene gronden, r e t o r q u é r i n g f.
-- Rétorgaue, f. [Any. log.], z. v. a. RETORSION.
— Rétorg4ter, V. a.: R- un argument contre qn.,
iemands bewijsreden tegen hein zelven keeren, iemand
met zijn' eigenen bewijsgrond overtuigen, iemand
met zijne eigen wapens bestrijden of slaan. — Het
part. passé is ook adj,: Preuve rétorquée, terug
bewijs n.
-gevord
Retors, e, adj. Getwijnd (retordu). — (fig. et
fam.) Loos, doorslepen, listig, slim: C'est un hornme r -.----RETORS, m. [ Pèche] aaneengeregen net.

ten ii. Pl.

IlRétorsif, ive, adj.: Objection r-ive, tegenwerping 1. bij wijze van terugschuiving of retorsie. — Rétorsioli, f. [Log.] Soort van weder
ij men 't betoog der partij tegen haar--legin,warb
zelve keert, terugschuiving, r e t ó r si e f. -- [Po
lit.] Soort ven weerwraak f. van eene regéring,
als zij omtrent de bij haar inwonende of met haar
in betrekking staande vreemdelin., en dezelfde maat
neemt, als eene andere regéring die ten op--regln
zigte van hare inboorlingen heeft genomen, r etórsie f.
Retorsoir, m. [Anc. Tech.] Tsui:, wuit, schiemanswuil f., rad n. om schiemansgaren te draaijen.
Retorte,f. [Chinn.] Kromhals m., z. v. a.CORNUE.
etortiller, v. a. Op nieuw ineen draaijen. —
(fig., bij Made de Sévigné) Dikwijls op hetzelfde
onderwerp terugkomen.
Retouche, I. [Peint.] Laatste naziening van
een werk, laatste hand, verbétering; ook de overgewerkte, verbeterde plaats, retouche f. —
[Gray.] Het opwerken, wederuitsteken van eene
plaat. — Retoucher. v. n. Op nieuw aanraken.
— Verbéteren, nazien, de beschavende hand aan
een of ander werk, inz. aan eene schilderij leggen,
opwerken, r e t o u c hé re n: R- b un ouvrage, à
des vers, à un tableau. — In denzelfden zin ook
als v. a.: I1 faut r- eet ouvrage, ce tableau. —
[Grav.] R- une planche, eene min of meer afgesleten p laat weder opsteken. — Het part. passé is
ook adj.: Tableau retouché, overgewerkte, nageziene, geretoucheerde schilderij f.
Retoaep►er, v. a. [Poter.] Een mislukt stuk
aardewerk weder omwerken. -- [Agile.] R- une
hale, Gene heg opknappen.
Retour, in. Wending in tegenovergestelde of
andere rigting, keer- of terugwending f.: Les tours
et r-s d'une rivière, du sang dans les veines, de
krommingen en wendingen van eene rivier, van
het bloed in de aderen. — [Fort.] Les r-s d'une
tranchée, de buigingen, zigzags der loopgraven. —
Het terug- of wederkomen; terugkomst, terugkeering, wederkeering, terugreis, aankomst, weder
thuiskomst f.: A mon r- de la ville, bij-derkomst,
mijne terugkomst uit de stad. Etre de r-, teruggeheerd zijn. Mon père est déjà de r-, mijn vader
is reeds weder terug, thuis. Je Ie feral ir mors
r-, ik zal het bij mijne terugkomst doen. Au r- de
la promenade, je Ie trouvai ici, bij de terugkomst
van de wandeling vond ik hem hier. — (ellipt.) De
r- chez moa, j'ai trouvé votre letire. thuis komende, vond ik uwen brief. -- Il est parti sans
espérance de r-, hij is vertrokken, zonder hoop op
weder-, terugkomst. II est sur son r-, hij is op het
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punt van de terugreis aan te nemen. - ( fig.) I1
est sur son r-, sur le r-, hij neemt af, wordt oud.
Une femme, Une beauté qui est sur son r-, eene
vrouw, eene schoonheid, die aan 't afnemen is. [Bot.] Arbres en r-, boomen, die oud beginnen te
worden, die aan 't afnemen gaan. - [ Dévot.] Le
r- dune áme à Dieu, de terugkeering eener ziel
tot God, de bekeering eens zondaars. Faire un rb. of vers Dien, zich. tot God bekeeren. Faire un
r- sur soi-mème, ernstig over zich zelven, over
zijn eigen gedrag nadenken. - (Loc. prov.), z.
IIATINES, PLAID. -- (fig.) Le r- du printemps, de
terugkeer der lente. Le r- de la santé, de herstel
gezondheid. - R- de chase, maal n., dat-lingder
men na de jagtpartij houdt. - ( fl o.) Verandering,
afwisseling f., omkeer m., wisselvalligheid f. der
zaken: Les plus grandes prospérités ont toujours
des r-s 1 craindre, de grootste voorspoed heeft
steeds een' omkeer, omzwaai te vreezen. La fortune
a ses r-s, de fortuin is veranderlijk. - (fig.) C'est
un homme qui a de facheux r-s, 't is een mensch,
die wonderlijke kuren, misselijke luimen heeft, met
wie niet is om te gaan. — I1 n'y a point de ravec lui, met hein is Beene verzoening te hopen, hij
behoudt voortdurend zijnen wrok. - Beantwoording, vergelding, erkenning (van diensten enz.), wederdienst f., dank m.: L'amitié, L'amour Bemande
du r-, vriendschap vereischt beantwoording, liefde
wil wederliefde. I1 faut obliger sans espérance
d'aucun r-, men moet iemand dienst bewijzen, zonder hoop op eenige wederdienst. I1 semble qu'on
lui en doive du I -, 't schijnt wel, of hij die dienst
als een' pligt beschouwt, 't is alsof men hem nog
daarvoor moet dank weten. -- En r- de..., in ver
Toegift f. (op eene-geldin,trbova.—
ruiling) Troquer une chose en donnant du r-, iets
verruilen, zoodat men iets toegeeft. Quel r- me
donnerez-vous ? wat wilt rij mij toegeven ? Cliangeons de cheval, je vous donnerai vingt florins de
r-, laat ons van paarden ruilen, ik wil u twintig
gulden toegeven. — (Prov.), z. JEU. — ( fig.) List,
kunstgreep, uitvlugt f., omweg m. (détour): L'amour-propre abonde (est fécond) en r-s, de eigen
heeft eene menigte omwegen, uitvlupten. Elle-liefd
a des r-s qn'on ne peut déméler, zij heelt omwegen, die men niet nagaan kan. - SANS RETOUR,
inc adv. Onherroepelijk, voor altijd: I1 a rompu
avec lui sans r-, hij heeft voor altijd, onherroepelijk, met hem de vriendschap gebroken. Cette oerasion est passée sans r-, 11 n'y aura jamais de
r-, deze gelegenheid is onherroepelijk voorbij, zij
zal nooit terugkomen. -- [Arch.] Uitstek n.,
sprong m. R- en équerre, regthoekig uitstek. [Com.] Terugvracht, teruglading, re to u r-lading
of -vracht f. Les r-s ont été bien avantageux, de
retourvracht is zeer voordeelig geweest. - R- sans
frais, (terug) zonder kosten (onder een' wissel gezet, om aan te (luiden, dat de wissel bij niet-beta-.
ling zonder protest moet teruggezonden worden). [Jeu] Faire on r- (in 't omberspel). dezelfde kleur
nog eens uitspelen. - Faire son jeu de r- (in 't
verkeerspel), met zijne schijven op de velden van
den tegenspeler overgaan. - [Jur. ] Droit de r-,
regt van teru fjvallirag, volgens hetwelk cie bloedverwanten van de opgaande linie de onroerende goederen erven, die zij aan hunne afstammelingen gegeven hebben, wanneer deze Zonder kinderen zijn
overleden. Dou a i re sans r-, weduwgift f. of lijftogt m., die niet (aan d erven van den Aran) terucvalt. - [Mar.] R- de marée, het opkomen van
den vloed of de eb, het doorkomen van den stroom.
R.- de courant, tegenstroom, terugloopendestroom m.,
neêr f., weirol n. - Poulie de r-, voetblok n.,
blok. waardoor men eenen looper scheert, om eene
andere rir_ting daaraan te geven. R- de cordage of
de manoeuvre, het eind van eenen looper achter
de hand. - V iv res de r-, victualien of mondbehoeften, welke reeds eene reis gedaan hebben en
weder teruggebragt zijn. - [ Pèche] Venir h r-,
van eene slechte vangst terugkomen. - [Phys.]
Cboe en r-, terugslag, naslag m. (des bliksems). [Vener.] Het terugloopen van 't hert op den reeds
geloopen weg, om de honden van 't spoor te helpen.
Retourne, f [Jeu.] Keerblad. troefblad n (in
sommige kaartspelen): Prendre la r-, het troef blad
opnemen, ruilen. - Retourué, e, adj. (en part.
.passé van retourner): Habit r-, omgekeerde rok m.
Carte r-e, omgekeerde kaart f. --Foin r-, omge-
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zet hooi n. Sol r-, omgespitte grond m. - Homme
r- dans son pays. naar zijn land teruggekeerd man.
- Retourieement, m. [Astr.] Onderzoek n. naar
de naauwkeurigheid van een quadraat, door eene
ster bij het zenith waar te nemen, terwijl men
den rand beurtelings oost en west draait, het stellen.
Retourher, V. n. Terugkeeren, wederkeeren:
R- dans son pays, naar zijn land terugkeeren. Rà l'armie, naar het leger terugkeeren. R- sur ses
pas, z. PAS (m.) - fig.) R- en arrière, eene onderne?ning, die men woede is, opgeven. - Hervatten, hetzelfde weder doen: R- a 1'ouvrage, het werk
hervatten. R- au combat, a la charge, den str,
den aanval hervatten. - ( fig.) R- b Dieu, tot God
terugkeeren, zich bekeeren. - N'y retournez pas
(bij wijze van bedreiging), doe het niet weer. (Loc. prov.) R- (of Revenir) h ses moutons, z.
MOUTON. - C'est le ventre de ma mère, je n'y
vetourne plus, daartoe zal men mij niet weder
brengen. z. ook VOMISSEMENT. --- R- en esprit,
voor zijnen geest halen. - Chard.] De smeer
tweeden maal indompelen. - RETOUR--karsten
NER, V. n. imp. [Jeu] Quest-ce qui retourne,
wat is er (welke kaart is er) gekeerd? I1 retourne coeur, trèfle, er is harten, klaveren gekeerd. - (fam.) Voyons de quoi it retourne,
laat ons zien, wat er gaande is. hoe de zaak
staat. RETOURNER, V. a. Omkeeren, omwenden,
omdraaijen: R- one assiette. un róti, eenen schotel, een gebraad omkeeren. II est si faible, qu'il
faut le r- dans son lit, hij is zóó zwak, dat men
hem in zijn bed moet omkeeren. R- un habit, een
rok keeren. R- du fain, hooi ontzetten. R- un sol,
een' grond omspitten. - (fig. et fam.) Van poli
denkwijs veranderen; de huik naar den wind-tiek
hangen. R- qn., iemand ornkeeren. van gevoelen of
part) doen veranderen. --- Je l'ai tourné et retourné en bus sens, ik heb herra op allerlei wijze
gevraagd en gepolst. — SE RETOURHER, v. pr. Gekeerd, omgekeerd worden -- Zich omdraaien, zich
omkeeren: Quand je 1'appelai, it se retourna, toen
ik hem riep, keerde hi zich om. Ne pouvoir se rdans son lit, zich niet in zin bed kunnen omkeeren of wenden. (fig. et fam.) Il saura been se
r-, hij zal zich wel weten te helpen, wel een' uitweg zoeken. - Terugkeeren, henengaan: Retournez-vous en chez vous, keer weder naar huis terug. II est temps de nous en r-, 't is tijd, dat w#
henengaan.
Hetouurnure, f. [Tech.] Tweede indompeling
der talk- of smeerkaars. - Het vergulden van de
boren- en onderzijde van een boek.
Retracer, V. a. Op nieuw afschetsen, aftrek
Schetsen, beschrijven, afschilderen;-ken.(fig)
weir in aandenken of herinnering brengen: R- les
exploits dun liéros, de groote daden van een' held
schetsen. Tout le retrace a mes yeux, alles roept
zijn beeld voor mijne oogen. -SE RETRACER, V. pr.
Geschetst, beschreven. worden; weder herinnerd worden, zich herinneren: Cette image ne peut se r-,
dat beeld laat zich niet schetsen. Se r- qc., zich
iets levendig voor den geest brengen. - Het part.
passé is ook adj.: Image bien retracée, goed geschetst beeld n.
Rétraetable, adj. Herroepbaar. - Rétraetation, f. Herroeping, intrekking, terugneming,
van 't geen men gezegd of geschreven heeft, r etract d t i e f. -- [Didact. ] Herhaalde behandeling f. van hetzelfde onderwerp. - Rétraeter,
V. a. Herroepen, intrekken, terugnemen: Galilée
fut obligé de r- son système du monde, Galile-us
werd genoodzaakt zijn wereldstelsel te herroepen.
— SE RETRACTER, V. pr. Zijn woord, zijn gezegde
weder intrekken: 11 a été contraent de se r-, hey
was gedwongen weder in te trekken hetgeen hij ,gezecd
had. -- R:étractile, adj. [I1. n.] Intrekbaar (van
napels): Le chat a des ongles crochus et r-s, de
kat heeft kromme nagels, die zij kan intrekken. (bij uitbreiding) Force r-. zamentrekkende kracht f.
- Rétra.etilite, f. [1 ► idact.] Zamentrekbaarheld f. -- R:étraetion, f. Terugtrekking f. (van
de napels der kat, enz.). - [Méd .] Zamentrekking,
optrekking , verkorting (van spieren , zenuwen),
retrdctie f.
Retraindre, v. a., z. RETREINDRE.
Retraire, V. a., [Jur.] Naasten, aan zich
trekken, inlossen. benaderen. - RETRAIRE, v a.
.Nog eenmaal melken, andermaal melken. -- SE RE(
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1630 RETRAIT
TRAIRE , V. pr. Inkrim p en, zamentrekken. --- Retrait, e, add. (en part. passé van retraire): Fonds
r-, ingelost fonds n. — Vache r-e, andermaal gemolken koe f. — Bid r-, ingekrompen koren n. -[Blas.] Geknot: Bande r-e, geknotte schuinbalk m.
Pal r-, geknotte paal m. — RETRAIT, m. [Jur.]
Naasting, benadering, inlossing f., nader- of voor
[Cbim.] , z. v a. RETRAITE. -- Le-kopsregtn.—
r- d'un projet de lol, de intrekking van een wetsontwerp. — Geheim, gemak, sekreet n. (In dezen
zin weinig gebruikt.) — Retraite, f. Het wegof henengaan.; verwijdering f., aftogt m.: L'heure
de la r- est arrivée, het uur van henengaan is daar.
-- 1 Mii.] Aftogt, terugtort n., gedwongen terug
i te f.: Sonner, Battre la r-, den-treking,a
aftogt blazen, slaan. On leur coupa la r-, risen
sneed hun den a ftogt af. — Battre en r-, a ftrekken, wjken, r et i r ér e n. — (Mar., ook fig), z.
BATTRE (V. n..) — [MII.] Taptoe f.: Battre, Sonner Ia r-, de taptoe slaan, blazen. L'heure de la
r-, het uur van de taptoe. --- [Mar. j 1Vachtschot,
avondschot, wachtschot n. (dat eiken avond van 't
admiraalschap gelost wordt). -- Het vaarwelzeggen
aan de wereld, aan de zaken, aan 't bedrijvige leleven; afzondering van de wereld, eenzaamheid,
rust f., het stille leven; — eenzame wijk- of rustplaats , schuilplaats, toevlugt f., toevlugtsoord n.:
II fait des projets de r-, hi denkt er aan, om zich
aan de zaken, aan de wereld te onttrekken. —Avoir
Ie gout de la r-, smaak voor de eenzaamheid, de
afzondering hebben. --- I1 s'est fait à la campagne une r- pour sa vieillesse, hij heeft zich op
't land eene stille rust- of wijkplaats voor zijnen
ouderdom gebouwd, aangelegd. — Donner r- á qn.,
iemand eene schuilplaats geven. Lieu qui sect de
r- aux animaux sauvages, plaats, die den wilden
dieren tot schuilhoek dient. Jaargeld, dat de
staat aan een' ambtenaar na zeker getal dienstjaren
toekent, retraite - pensioen n.; -- verzorping f., die men aan oude dienstboden geeft, genadebrood n. — [Arch.] Intrekking, diktevermindering bij 't optrekken van een' muur, verdunning f.:
Ce mur fait (of á arre) r- de deux pouces á chaque étage, die muur heeft twee duim intrekking
voor elke verdieping. — [Artill.] Crochet de r-,
retireerhaak m. (aan 't affuit van 't geschut). —
[Banq.,Com.] Keerwissel m.,retratta f.— [Claim.]
Ineentrekking, inkrimping, digtere aaneensluiting
der molekuien van een ligchaam. — [Econ. dom. ]
Vuiliniskuil, mestkuil m. (achter 't huis gegraven).[Escr.] Teruggang m., achterwaartsche uitwijking F.
[Mar.] Geitouw n. van het 'marszeil. z. ook SABORD.
--- [ Maréch. ] Achtergebleven hoefnagelpunt of
niet F. (in den paardenhoef). -- [Tann.] Mettre les
cuirs en r-, de huiden voor eenige dagen uit de
runkuip nemen; — (bij de hongaursche leérbereiding) de huiden 8 of 10 dagen in de aluinkuip
leggen. — [Véner.] Sonner la r-, de honden terug
Retraiter, v. a. [Litt.) Andermaal-blazen.—
behandelen (eene stof). — [Admin.] Op pensioen of
jaargeld stellen, pensionéren. --- liet part. passé is
ook adj.: Matière retraitée par le meme auteur,
andermaal door denzelfden schrijver behandelde
stof F. — Officier retrailé, of als subst RETRAITE, m. Op pensioen gesteld, gepensioneerd officier.
Retranché, e, adj. (en part. passé van retrancher•): Camp r-, z. CAMP. — [Bias.] Cr oix r-e,
ruitarmig kruis n. — Retranetienient, m.
Vermindering, besnoeijing, beperking, -inkorting; —
geheele wegneming, afschaffing f.: Le r- de sa penSian le gêne, de besnoeiing, vermindering zijner
jaarwedde knelt hem, brengt hem in verlegenheid.
-- Le r- des abus, du luxe, de afschaffing, ver
misbruiken, der weelde. — [Arch.]-banigder
Afgeschoten vertrekje n. — [Are. mar.] Schotten n.
pl. aan den voorkant van (ie kampanje en hut, en
aan den achterkant van den bak. — [Mei.) Ver
borstwering ; leger- of veldschans f.:-schanig,
Forcer les r-s, de verschansingen stormenderhand
vermeesteren. — (firs.) Forcer qn. dans ses r-s, dans
ses derniers r-s,iemand in zijne verschansing, in zijne
laatste verschansingen aanvallen: de laatste of
krachtigste redenen ontzenuwen of weêrleggen, die
hij nog kan bijbrengen, zijne sterkste gronden overhoop werpen. — Retrn,nelher, v. a. Afsnijden,
een gedeelte van een geheel afnemen, besnoeijen, afkorten, verminderen, beperken; — geheel wegnemen, afschaffen, opheffen: On lui a retranché la
.

moitié de sa pension. men heeft hem de helft van
zijne jaarwedde gekort, zijn pensioen op de helft
gebragt. — [Man.] R- un homme, een' man kor
zijn rantsoen verminderen. — R- les abus,-ten,
one fête, de misbruiken afschaffen, verbannen, een
feest opheffen. — R- plusieurs endroits d'un livre,
verscheidene plaatsen in een boek uit -, wegstrjken.
(fig.) R- qn. ï R- les jours de qn., iemands levens
afsnijden, iemand het leven benemen. R- qn.-dra
de la communion des fldèles, iemand van de gemeenschap der geloovigen uitsluiten, hem in den
kerkban doen. — Les médecins lui ont retranché Ie
vin, de geneesheeren hebben hem den wijn verboden.
— [Mil.] Verschansen: R- un camp, un passage,
eene legerplaats, eenen dooriogt verschansen. — SE
RETRANCHER, V. pr. Afgesneden, besnoeid, opgehe ven worden. -- Le superílu duit se r-, het overtollige moet afgesneden, weggenomen worden. —
Zich beperken, zich inkrimpen, zijne uitgaven ver
Se r- a la moitié de sa dépense, zijne-minder:
uitgaven tot op de helft verminderen. (absol.) I1
vaat mieux se r- que de s'endetter. --- [Mil.] Zich
verschansen: Se r- derrière un fossé, zich achter
Bene gracht verschansen. — (fig.) II se retranche
dans un silence mystérieux. hij verschanst, ver
zich achter een geheimzinnig zwijgen. —-schuilt
a'aurais plusieurs raisons a dire, mais je me retranche a Celle-ci, ik konde veel redenen bijbrengen, maar ik bepaal mij alleen tot deze.
.etravai lier, V. a. et n. Op nieuw bewerken,
Overwerken; weder werken.
Retrayant, e, adj. [Jur.] Partie r-e, partij f.,
die het regt van naasting, van herkoop, van inlossing heeft. — Ook als subst. m. en f.: Le r-, La
r-e. hij of zij, die dat zegt heelt.
R.étre, m., z. REiTRE.

Reltreeir, v. a. Vernaauwen, naauwer, smaller of enger maken, inleggen, intrekken. R- un habit, een' rok, een kleed naauwer maken, inleggen.
R- on chemin, tin canal, eenen weg, een kanaal
versmallen, smaller maken. — Le froid rétrécit les
corps, de koude doet de ligchamen krimpen. — (fig.)
La servitude rétrécit l'áine, l'esprit, de slavernij
makt de ziel, den geest bekrompen. -- [Man.] Run cheval, een paard inkorten, ineen zetten, het
allengs op minder, terrein doen werken — RETRÉ CIR, v. n., SE RETRF.CIR, C. pr. Smaller worden,
inkrimpen: Le canal de la rivière va en (se) rétrécissant, het rivierkanaal wordt allengs smaller,
naauwer. Une toile qui (se) rétrécit, qui a rétréci
au blanchissage,eendoek, dat in'twasschen krimpt,
gekrompen is.—[Man.J Ce cheval se rétrécit, dat
paard kort zich in, beperkt zijn terrein. — Het
part. passé is ook adj.: Rue rétrécie, versmalde
straat F. — Esprit r- , beperkt, bekrompen ver
Ook als subst.: Le rétréci, het bekrom- -stand.—
pene, gedwongene. — Rétréeisseinent, m. Vernaauwing , versmalling , inkrimping, zamentrekking f.: Le r- d'un habit, het naauwermaken van
een kleed. Le r- dune pièce de drap, het krimpen
van een stuk laken. — [Méd.j Le r- du col de la
vessie , de zamentrekking, vernaau?wving van den
hals der blaas. (fig.) Le r- de l'esprit, des id/es,
de beperking, beperktheid, bekrompenheid van den
geest, van de begrippen. — flétrécisseur, m.,
euuse, F. Inlegger m., inlegster f., hij of zij, die
naauwer maakt.
etreindre, V. a. [Tech.] Hol uitkloppen of
uithameren. — Het part. passé is ook adj.: Pièce
mal retreinte. slecht uitgeslagen, uitgedreven stuk n.
— Iletreinte, F. Het uithameren, rond kloppen.
Retresmrpe, F. vernieuwde indompeling; ver
harding of tempering F. — Retrernper.-nieuwd
V. a. Andermaal indornpen of bevochtigen; op
nieuw harden of temperen. -- (fig.) Le malheur
retrempe les antes, het ongeluk geeft nieuwe veerkracht aan de zielen.
l etresser, v. a. Op nieuw vlechten, het haar
aan eene pruik vertrenzen.
Rétribuer, V. a. Vergelden, behoorlijk beloonen:
R- qn. con^enablernent, iemand behoorlijk (voor
zijne diensten) beloonen. — Het part. passé is ook
(.dj.: Place lien rétrit)uée, goed beloonde bediening f. •- etributtien, F. Loon n., vergelding
voor gedanen arbeid, voor genomen moeite, voor
bewezen dienst, belooning, vergoeding, ret ri but i e F. — Presentie- of aanwezigheidsgeld n. (dat
aan sommige ambtenaren wordt uitbetaald). --.

RETRIER

-

[Mar .] Verdeeling f. of omslag m. der ontstane
haver# tusschen de ossuradeurs en de geassureerden.
Retrier, V. a. Op nieuw uitzoeken of uitlezen.
— Het part. passé is ook adj.: Raisins retriés, anderrnaal uitgelezen druiven f. pl. — Ook als subst.
m. [Papet.j Derde papiersoort f., niet gaaf papier n. De gros retrié, kas, uitschot n.
Rétriller, V. a. Weder roskammen.
Rétroacti f, ive, adj. Terugwerkend: Les lois
ne dolvent point avoir d'effet r-, de wetten moeten Greene terugwerkende kracht hebben. — Rétroaction, f. Terugwerking f. — R.étroactive6mment, adv. Op terugwerkende wijze. -- Réstroactivité, I. Terugwerkende kracht f., terug
vermogen n . — Rétroagir, v. n. Terug -werknd
-werkn,
terugwerkende kracht hebben.
Rétrocédant, e, adj. [mr.] La personne
r-e, of

als subst. LE RETROCEDANT, in. De weder

afstanddoende persoon. — Rétrocéder, v. a.
Weder afstaan, het afgestane teruggeven: Je lui
ai rétrocédé Ia dette qu'il nn'avait Iran„portée, -ik
heb hem de schuld, die hij op mij had over gedra gen, weder afgestaan. -- Het part. passé is ook
adj.: Créance rétrocédée, wedera fgestane schuld
-- .Rétrocessif, ive, adj. Een' we--vordeingI.
derafstand bewerkend-, behelzend. — Rétrocession, f. Wederafstand m. — [tNléd.] tiet inslaan
van eerre uitwendig zételende ziektestof. -- R- du
coccyx, terugwijking f. van het stuitbeen (bij 't ba-

ren). — [Astr.], z. v. a. PRECESSION. — R étro,

eessionnaire, adj. et subst. lij, aan Wien iets
weder afgestaan wordt.
Rétrofiéchi, e, adj. [Bot.] Teruggebogen. --Rétrofiexio;,, f. Terugbuiging f.
Rétrogradation,f. Achteruitgang. rugwaartsche gang, teruggang m. — [Astr.] Schijnbaar teruqqaande beweging f. van een' hemeilirgchaam. —
Rétrograde, adj. .Rugwaartsgaand, terugloopend, achterwaarts bewegend: Marche, Mouvement
r-, rugwaartsche gang m., beweging f. — [Astr.
Planète r-, terugloopende planeet f. (die zich tegen
de orde der hemelteekens schijnt te bewegen). —
[Pbilol .] Vers r-, z. RECIPROQUE. — -)- [Pouit.
C'est un homnie r-, of als subsi. C'est an r-, 't is

een vriend van den achteruitgang, een vijand van
al het nieuwe, iemand, die den vangen staat van
zaken wil teruggevoerd hebben. — Rétrograder,
V. n. Teruggaan , achteruit loopen (inz. van de
hemelligchamen gezegd): Mercure commencait a r-,
Mercurius begon terug te loopen. -- (fig.) , z. v. a.
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blaauwe rok met gele opslagen. — [Cordon.] Bot tes à r-s (liever a revers), laarzen met kappen. —
(bij uitbreiding) Onderzijde f. der bladeren.

Retrouavaille, f. Vond m., het wedervinden.
— Retrouver, v. a. Op nieuw vinden, weder
vinden: J'ai trouvé an beau passage dans eet auteur, mais je ne pais le r-, ik heb eene schoone

plaats in dien schrijver gelezen, maar ik kan ze
niet weder vinden. —. Hervinden, wedervinden, terugvinden (het verlorene) . Ii- sa tabatière , son
chien , zijne snuifdoos, zijn' hond wedervinden. —
(fig.) R- une occasion, eene gelegenheid wedervin
I1 a retrouvé toute sa vigueur, hij heeft al-den.
zijne kracht teruggekregen. — Andermaal bezoeken: Pour savoir vos desseins, je vais vous r-, ons
uwe oogmerken te vernemen , zal ik andermaal bij
u komen. — (fig.) Herkennen: On ne retrouve presque plus ce poète dans lesouvrages de sa vieillesse, men herkent dezen dichter bijna niet meer in
de werken van zijnen ouderdom.— On I'y retrouve,
daaraan herkent enen hem.— SE RETROUVER, V. pr.
Wedergevonden worden. — Zich andermaal ergens
bevinden. — Weder op den regten weg komen, den
regten weg herkennen. — Zich zelven herkennen
(b. V. ,in een portret); --- elkander wedervinden.
Rétroversion, f. [Méd. J Terugbuiging, rugwaariswending, r e t r o v é r s i e f.: R- de la ma Lrice.
Rets, m. (pr. rè) Net, jagtnet, vischnet n.: Le
r- était chargé de poissons, het net was vol visschen. R- sédentaire, staand net. R- dérivant of
flottant. drijfnet. — [Anat.] R- admirable, wonBernet n. , klein net , dat de slumklier omvat.
— (fig.) R - de satan , strikken m. pl. des satans.
Prenez garde de donner dans les r-, wacht u voor
valstrikken. — [H. n.] R- des Philippines, volksnaam der waaijerspons (éponge flalielliforme) -R- marin, zeenetje n., volksnaam der bundels eijerschalen van weekdieren, door de zee uitgeworpen.
Rétuudier, v. a. Op nieuw bestudéren,^herleeren.
Retuuer, v. a. Voortgaan niet dooden, met vermoorden.
Retu s, e, adj. [Bot., H. n. .d fgestompt ; ingedrukt; diep ingesneden.
Rétuver, V. a. [Chir.] Bij herhaling betten.
;

]

RetZ, M., z. BETS.
Reouetliinien, ne, adj. [Philol.] : Prononciation r -ne, i t a e ism u s n., v . ERAS MIEN.
Reun'anletre, m ., z. RHEUI►SL&METRE.

R.euun , m. [Anc. mar.] , z. RUM.
Rémai, e, adj. (en part. passé van réunir):
RECULER. --- -(..Rétrogradisme , m. [Polit.] Plusieurs personnes r-es, vele vereenigde persoStelsel n. des teruggangs. , -- -} Rétrogrradis- nen m. pl. Des efforts r-s, vereenigde, gezamenlijke
te, m . [Polit.], z. v. a. RETROGRADE. - Rétro- pogingen f. pl. - Des partis r-s, hereenigde, ver
gressif, ive, adj. Een teruggang bewerkend. —
partijen f. pl. — Réntnion, f. Hereeniging,-zoend
,

Rétrogre lion, f. [Rbdt.], z. v. a. REVERSION.
Rétropulsion, f. [Mdd. j , z.v.a. RÉTROVERSION.

Retroq ner , V. a. (woord van La Fontaine)

Op vii uw ruilen.
Rétrospeetif, ive, adj. Terugziend, in het
verlédene den blik werpend, retrospectief:
Jeter un coup d'oeil r- sur le passé, eenen terugb/i/s in 't verlédene werpen. — Rétrospectivement, adv. B# wijze van terugblik.
Retroussage, m. [Agric.] Vierde bewerking
van den wijngaard (bestaande in 't wegnemen der
bladeren, die den toegang der zonnestralen tot de
druiven verhinderen). — Retrousse, f. Tweede
uitpersing f. (der druiven, enz.). — Retroussé,
e, adj. (en part. passé van retrousser): Robe r-e,
opgeschort, opgeligt kleerre. Chien qui a la queue
r-e, hond, die zijnen staart omhoog draagt. Moustaches r-es, opgezette knevels m. pl. — Rile a les
bras r-s jusqu'au Goude, zij heeft hare armen tot
den elleboog bloot. — Nez r-, wipneus tij. — Cheval a Iluncs r-s, paard n. metinrrezonken lendenen.
— [Bias.] , z. REBRASSE. — Retrousseinent, m.

Het opschrorten, opligten, opstrijken, enz. — Retrousser, V. a. Opstroopen, opschorten, opzetten,
opstrijken, opbinden; weder opschorten, opstaan.
R- ses cheveux, zijn haar opstrijken Retroussez
vos manches, stroop uwe mouwen op. Retroussez
votre jupe, alle va se salir, ligt uuc'en rok op, gij
zult hem vuil snaken. — SE RETROUSSER , v. pr.
Opgeschort enz. w!rrden. -- (absol.) De rokken,
het kleedje wat opligten. — Retroussis, m. Opgeslagen, cppezet gedeelte van den hoederand (naar
eene voormalige anode). — [Mil.] Opslag m. van
een' uniform.' Habit bleu aver des r-s ]acnes,

wedervereeniging ; vereeniging, zamenvoeging; —
vergadering; — (fig.) bevrediging, verzoening f. -[Chir.] La r- des lèvres dune plaie, de hereeniga.ng der wonrilippen. R- (of Guérison par première, par seconde intention , Z . INTENTION. — La r dun domaine è la couronne, de vereeniging van
een vorstelijk domein met de kroon. --- La r- des
corps d'arcnee, de vereeniging, zamenvoeging van
de legerkorpsen. — R- de preuves, de faits, ver
bijeenvoeging van bewijzen, van feiten. ---enig,
R- de savants, vereeniging f.. gezelschap n., vergadaring f. (van geleerden). Lieu de r-, vergader
La r- des deux fatnilles, de ver -platsf.—(ig)
beide familien. -- R,éunir, v. a. Her--zoenigdr
eenigen, weter vereenigen of zamenvoegen; vereenigen, verbinden, verzamelen; — verzoenen. bevredigen: R- les lèvres dune plaie, de lippen, randen
eenei wond vereenigen. — Le cou reunit la tète
au corps, de hals verbindt het hoofd niet het lig
R- one province à la couronne, een ge--cham.—
west aan de kroon brengen. — R- les rayons du
soleil, de zonnestralen vereenigen, in één punt zamendringen. — R - ses forces, ses efforts, zijne
krachteen, zijne pogingen vereenigen, verzamelen.
— (fig.) II travaille is r- les esprits, les partis, h#
beijvert zich, om de gemoederen, de partijen te hereenigen, te bevredigen, te verzoenen. -- SE RREUNIR ,
v. pr. Zich hereenigen; — zich vereenir en; — bijeen
komen, vergaderen. — Vereenigd worden of kun,

nen worden.

R,éfussir, V. n. (met avoir, weleer ook met être)
Gelukken, slagen, een' goeden voortganq of uitslag
hebben, goed uitvallen; wel groeijen, tieren, bloeijen,
voortkomen, r e u s s é r e n. Cette eetreprise lui a
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réussi, deze onderneming is hem gelukt. 11 réus'it
dans tout ce qu'il entreprend, hij slaagt in alles,
wat hij onderneemt. I1 réussira a la guerre, hij zal
in den oorlog ^zn fortuin maken. Ii est étourdi,
ii ne réussira a reen, hij is onbezonnen, hij zal in
niets slaeen. — I1 a mal reussi, hij is niet geslaagd,
't is hem tegengeloopen. — Ces plantes réussissent
Ie mieux a 1'ombre, deze planten tieren 't best in
de schaduw — 4- (als V. a.) [Beaux arts] It- an
tableau, an ouvrage, eerre, schilderij, een werk gelukkig , voortreffelijk uitvoeren. Ce tableau est
réussi, of als adj. C'est an tableau r-, die schil
goed uitgevallen, 't is eene welgelukte schil -deris
Rensgite, f. (alleen van zaken) Goede,-derj.
gelukkige uitslag of afloop m., gewenschte voort
uitkomst t., het welgelukken: Son ou--gani.of
vrage n'a point eu de r-, zijn werk is niet geslaagd,
heeft geen bijval gevonden. — Goede of kwade uit
in.: 11 faut voir quelie en sera la r-, men-slag
moet zien, welken uitslag dat hebben zal.
Révalente, f. Gezondheidsmeel n., een hedendaapsch middel, van welks werking men hoog opgeeft, revalénta, revalenta arábica f.
Revalidation, f. [Prat.] Weder geldigmaking f. -- k&evalider, V. a. Op nieuw geldig,
wettig maken, weder voor geldig verklaren.
.Revaloir, v. a. Wedervergelden (doorgaans
ten kwade), betaald zetten: Cet homme m'a fait
une injure, mais je le lui ai Men revalu, die man
heelt mij beleedigd, maar ik heb het heen betaald
gezet.
Revanche, f. Vergelding , wedervergelding,
genoegdoening, wraak f., inz. een tweede spel, dat
de winner aanbiedt, of waartoe de verliezer zijne
partij uitnoodigt of uitdaagt, ten einde zijne schade
te herstellen, r e v a n c h e f.: Prendre sa r-, zijn
verhaal op iemand nemen, het hertz betaald zetten.
II m'a maliraité, j'aurai ma r-, hij heeft mij mishandeld, ik zal 't hem weten te vergelden.— (fam,
ook in goeden zin): Vous m'avez rendu quantité
de bons offices, je tàcher'ai den avoir ma r-, gij
hebt mij Gene menigte goede diensten bewezen, ik
zal trachten ze u te vergelden. -- Vous avez perdu, voulez-vous volre r- ? gij hebt verloren, wilt
gij revanche ? wilt ge uwe schade in een tweede
spel zien terug te halen ? — EN REVANCHE, loc. adv.
Tot vergelding (zoo ten goede als ten kwade); daar entegen: Ii ma rendu ce service, et en r- je lui en
ai rendu an autre, hij heeft mij deze dienst bewezen, en tot vergelding heb ik hem eene andere bewezen. — I1 a peu déjeuné, mais en r- ii a bien
diné, hij heeft weinig ontbeten, maar daarentegen
heeft hij een goed middagmaal gedaan. — Revanehe•, V. a. (fam.) Verdedigen, bijstaan, te hulp
korteen, voor iemand partij trekken: 11 a Bien revanché son ami, hij heeft wakker partij voor zijnen vriend. getrokken, hem goed verdedigd. — SE
REVArOCHER, V. pr. Zich verdedigen: I1 est permis
de se r- quand on est attaqué, 't is geoorloofd zich
te verdedigen, als men aangevallen wordt. — Ver
betaald zetten, thuis zoeken, wreken: Je-geldn,
me revancheras du mal que vous m'avez fait, ik
zal u 't mij aangedane kwaad betaald zetten. -Ook in goeden zin: Se r- dun bienfait, eene wel
andere beantwoorden. — (pop.) Ii-dametn
n'a point mangé de ce mets, mais it se revanche
sur I autre, van deze spijs heeft hij niets gegeten,
maar aan de andere haalt hij zijne schade in. —
Revanchenr, m. Verdediter, partijtrekker: 11
trouva dans son camarade un excellent r-.
fëvasser, V. n. Veel en velerlei droomen, onrustig slapen, malen: I1 a rêvas é toute la nuit,
hij heeft den gebeden nacht onrustig c edroomd. —
(fam.) R- a quelque affaire, ter loops, vlugtig aan
iets denken. — Révasserie, f. Het onrustig droomen; verwarde droomerf f. — (fig. et fam.) Ce ne
sont que des r-s, 't zijn niet dan hersenschimmen,
droornerVen. — Rëvasseur, m. (alleen fig. gebruikt): Un sublime r-, een verheven droomer, een
luchtkasteelbouwer.
féve, in. Droom m. (inz. onrustige, verwarde
droom, die den slaap verstoort en met den slaap
vervliegt): I] fait de singuliers r-s, hij heeft rare
droomen. -- (/ig.) Il a fait an beau rève, zin geluk was van korten droom, was een schoone droom.
— (fig. et Earn.) C'est an r- que de vous voir lei,
't is mij als een droom, u hier te zien. Les bistoires que vous nous conies la sont de beaux r-s,
;
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wat gij ons daar vertelt zijn schoone droomen,
fraaije sprookjes, verdichtsels. -- (lig.) Ses es p erances n'ont éte qu'un r-, zijne hoop is niet dan
een droom, eene hersenschim geweest. — IN os projets sont souvent des r-,s ; la vie est un songe,
onze plannen zijn vaak hersenschimmen; het leven
is een droom (is vlagtig, vergankelijk,voorbij gaand) .
Révé, e, adj. (en part. passé van rèver) : Bonheur
r-, Grandeur r-e, gedroomd geluk n., gedroomde
grootheid f. — Livre r-, boek n. vol droomerijen,
vol hersenschimmen.
Revéche, adj. Wrang van smaak, zamentrekkend: Vin r-. — [ Lapid.] Diamant r-, stugge,
weêrspannige diamant m. (die zich niet in al zijne
deden laat polijsten). — (fig.) Stug, onhandelbaar,
stuursch, barsch: Femme rude et r-, ruwe en
norsche vrouw f. Caractère r-, onhandelbaar, stug
karakter n . --- REVECHE, f. [And. corn.] Soort van
langharig flanel, voeringratijn n.
Réveil, m. Ontwaking f., het ontwaken, wakker
worden: A mon r- je m'appercus..., bij mijne ontwaking werd ik gewaar. — Le r- en sursaut, het
wakkerschrikken.—' (poét.) Le r- du jour, de l'aurore,
de dageraad in. Le r- de la nature, het ontwaken
der natuur, de lentetijd. — (fig.) II a eu an fácbeux
r-, hij is leelijk in zijns verwachting bedrogen,
onaangenaam uit zijnen droom gewekt. -- (Hon.]
(ook wel Réveille-matin) wekker m. (in eene klok).
— [Mi].] Ochtendtrom, ochtendtrompet, het trom
morgens, om de-anelroftipbzndes
soldaten te wekken, rev e i lle f. — [Bot.] Soort
van wolfsmelk f. (euphorbe). — [H.n.] Javaansche
kwartel m. — itéveillé, e, adj. (en part. passé
van réveiller): A peine r-, je suis descendu, naauwelijks was ik ontwaakt, of ik ging naar beneden.
Courage r-, weder ontwaakte moed in. Attention r-e,
vernieuwde, verlevendigde aandacht f. — Réveillée, f. [Tech.] Tijd m., gedurende welken
men een' glasoven onafgebroken stookt. — (bij uit
Onafgebroken dagwerk n. — Révelile--breidng)
inatin, m. [Hon.] Wekker m. (réveil) - (fam.)
C'est an fácheux r-, dat is een lastige wekker of
rustverstoorder (van een geraasmakend werkman
of straatbedrj f, dat zich reeds vroeg laat hooren);
— (fig.) dal is een onaangenaam ontwaken (van
Bene kwade tiding, die men ons bij 't ontwaken
brengt). -- (lam. et poét.) De haan m. — (fam.)
De ochtendklokluider m. — [Bot.] , z . REVEIL.
(Plur. Des réveille-matin.) — Réveiller, V. a.
Wekken, wakker maken, doen ontwaken (inz. uit
een' vasten of herhaalden slaap); weder wekken: Ce
bruit m'a réveillé, dit gedruisch heeft mij wakker
gemaakt. 11 s'était rendormi. mais je l'ai réveillé,
hij was weder in slaap gevallen, maar ilá heb hem
andermaal gewekt. — (fig.) On 1'a réveilIé de son
assoupissement, men heeft hem uit zijne slaperig
ongevoeligheid opgewekt. — (Prov.) R- o f-heid,
-

Éveiller) le chat qui dort, z. ÉVEILLER. — (fig.)

Weder opwekken,verlevendigen, vernieuwen, weder
aan prikkelen: Cela réveille l'esprit, dat wekt den
geest op, verlevendigt den geest, maakt den geest
vlugger. Cela réveille 1'appétit, dat prikkelt den
eetlust. lie réveillez pas sa douleur, vernieuw zijne
smart niet. R- les passions, de driften weder
gaande maken. -- Donner de l'éperon à an clieval
pour Ie r-, een paard de sporen geven, om het aan
te moedigen. — SE REVEILLER, v. pr. Ontwaken,
wakker worden: II se réveille au moindre bruit,
hij wordt door 't minste geraas wakker. — (fig.)
Sa gaine se réveille, zijn haat ontwaakt weder.
— Réveilieur, m Wekker m. (in kloostergemeenten, ook in sommige werkplaatsen, degene. die
de andere op een bepaald uur wekt. — (weleer)
.Nachtwaker m., nachtwacht f. — [H. n. J Wekker m.,
vogel van 't ravengeslacit, die den ganschen nacht
schreeuwt. -- Réveilleuse, f. Soort van sofa f.
-- Réveilion, m. Kleine nachtmaaltijd m.: Faire
le r- après la messe de minuit. na de nachtreis
eene hartsterking gebruiken. — [Paint.] Levendige,
krachtige penseeltrek m. (om de aandacht op zeker
punt te trekken of de eentoonigheid van 't koloriet
te breken). -- Réveil-rnatin, m. [Ane. mu.],

Bot., H. n. j . z. v. a. REVEILLEMA TIN . -- (Plur. Des réveil-matin.)
Révélateur, m. -trice, f. Openbaarder, ont-

z. BRISE-MUR; --

dekker m. (inz. van eene zamenzwering, misdadige
zamenrolting enz.), ontdekster, (penbaarster f. --Ook als adj.: Circonstances r-trices, tot ontdek-
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king leidende omstandigheden. - Révélation, f.
Ontsluijering, onthulling, ontdekking, openbaring f.,
het bekendmaken van iets verborgens: La r- dun
crime, dune conspiiation, dun secret, de openbaarmaking van eene misdaad, van eene zamen
een geheim. - La r- des coniplices,-zwering,va
het aangeven, ontdekken, aan den dag brengen dec
medepliqtqen. - [TliéoI.] Openbaring: La r- juive,
de joodsclie openbaring (door God aan Mazes en
de profeten gedaan). La r- chrétienne, de christeljice openbaring (door Jezus Christus in 't Nieuwe
Testament gedaan). - Ook: de openbaarde zaak:
Les c-s de Saint-Jean, de openbaringen van Johannes. - (absol.) De geopenbaarde godsdienst, de
goddelijke openbaring: Croire is Ia r-. - Révé
lé, e, adj. (en part. passé van révéler): Secret r-,
geopenbaard geheim n. Complices r-s, aan 't licht
qebragte, vec/elapte medepliptigen in. en f. p1. La religion r-e, de geopenbqarde godsdienst t. t Révèlemeiit, in., nu REVELATION —Réve
ier, V. 0. Ontsluijeren, onthullen, ontdekken, aan
den dag brengen, openbaren, verklappen: R- une
conjuration, eene zamenzwering aan 't licht beengen, openbaren. R- les secrets dun ami, de geheimen eens vriends verraden, verklappen. II nest
point de secrets que le temps ne révèle, er zijn
neen geheimen, die de tijd niet ontsluijert, aan den
dag brengt. - P.- ses complices, zijne medepligtigen
aangeven, noemen. - Doen kennen, aanduiden:
Elle marche, ct son port rëvèle une déesse, zij
gaat, en hare , houding kenmerkt, verraadt eene
qodin. - SE REVELER, V. pr. Zich openbaren enz.:
L'avenir sembla se r- a ses yeux, de toekomst
scheen zich voor zijnen blik te onthullen, open te
leggen. Son génie se révéla tout it coup, zijn genie
deed zich op eenmaal kennen.
Revena nt, e, adj. Innemend, bevallig: Physioflolnie r-e, innemend gelast n. - REVENANT, M.
Spook n., geest in.: Croire aux r-s, aan spoken
gelooven. - Revenant-bon, m. Toevallig, onverwacht voordeel (in eene bediening, bij een' koop
enz.), buitenkanije, profijt ii.: Mes revenants-bons,
mijne bijvoordeelen, buitenkansjes. - Overschot n.
in kas, na het doen van rekening, z. v. a. BOM. (fig.) Ieder onverwacht voordeel: Le plaisir d'obliger est Ie r- de mon emploi, het bijvoordeel van
mijn ambt is het genoegen, anderen dienst te doen.
- (iron.) Cet huissier a été rond de corps, c'est
Ie r- du métier, die deurwaarder heeft een duchtig
pak slaag gekregen, dat is zoon buitenkansje van
zijn vak.
Ileventlage, m. Het wederverkoopen. - Opkoopers-, uitdragersbedrjf n., opkooperj, uitdragerj f. -- [Anc. cant.] Huisraad n , ten voordeele
eens schuldeischers te verkoopen.—Revendeui-,m.
•euse, f. Opkooper m., opkoopster f.; uitdrager iii.,
uitdraagster f. - R-euse (t Ia toilette, hoopvrouw
van dames-tooi, toilet- kraamster t.
Revendicable, wij. [Didact.] Terugvorderbaar. - fleventilcation, t. [Jur.] Terugeisching,
terugvordering, r ev in d i c a t i e f. Revendi'.
quer, v. a. [Jur.] Terugvorderen, terugeischen,
r e v i n d i c ë ren. - Sv REVENDIQUER, v. pr. Terug.qe&ischt worden. - Het part. passé is ook adj.:
Objet reveniliqud, weder opgeeischt voorwerp n.
Revendre, v. a. Weder verkoopen, het gekochte verkoopen. -- Opnieuw verkoopen. - (absol.)
Opkoopen, in 't groot koopen, om in 't klein weder
uit te verkoopen. - ( fig. et fam.) Avoir dune
chose a r-, iets in overvloed, in voorraad hebben. Ne vous flez pas a lui, ii vous en reveodrait, vertrouw hem niet, hij zou es beet nemen, hij is slimmer dan gij. - [Jur.] 11- une maison a Ia folie
enchère de qn., een buis andermaal verkoopen op
kosten en gevaar van een' eersten kooper, die zijnen
koop niet betaald heeft. - SE REVENDRE, v. pr.
Weder, op nieuw verkocht worden. - Het part
passé is ook adj. : Maison revendue, wederverkocht
huis n.
Revenger (se), V. pr., z. v. a. SE REVANCHER.
Revenir, v. a. Terugkomen, wederkomen, terugkeeren, wederkeeren, andermaal komen: R-d'un
long voyage, van eene lange reis terugkomen, wederkeeren. R- (ofRetourner) sur ses pas, z. PAS (rn)
-

-

Je reviens pour vous dire cela, ik kom terug

om u dat te zeggen. - Ses cheveux conuimencent
(t r-, zijn haar komt weder terug, begint weir uit

te qs-oeijen. Ces hals coups reieanent Pion, dat
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gekapt hout schiet weder goed uit. - La beauté,

Le temps passe et ne revient plus, de schoonheid,

de tijd gaat henen, verdwijnt, en keert niet weder.

--Cda me revient a (of dans) l'esprit, en mdmoire (b ia of dans la mdrnoire), dat komtmij weder

in de gedachte, in 't geheuen. Ce nam ne me
herinner mij dien naam niet meel-.
- Ne faire qu'alier et r-, niets doen dan heen en
weer loopen. - (fig. et prov.) li semble qu'ii revienne de lautre monde, 't is of hij uit de andere
wereld komt, hij lijkt wel een vreemdeling in Jeruzalem. Ii revient du Congo, hij is niet meer op de
hoogte van zijn' tijd. Z. ook EAU, GIRON. - Des
esprits reviennent (of als v. imp. Ii revient des
revient plus, ik

esprits) dans eet endroit, het spookt daar.

Opbreken, oprispingen te weeg brengen (van spijzen): L'aii revient, het knoflook breekt op. Ii ne
peut supporter le pore, ii lui revient, hij kan geen
varkensvieesch verdragen, 't breekt hem op. Terugkomen, weder hetzelfde gaan doen of zeggen:

It- a Ia charge, z. CHARGE, ook fig. - Pour r- a
ce que nous disions, om terug te komen op 't geen
wij daar zeiden. II- sus une matidre, sur une af-

faire, op een onderwerp, op eene zaak terugkomen.
...ik kom steeds
Ten reviens toujours 1h, qu'il faut...,
daarop terug, ik blijf steeds van gevoele s t, dat
men... -- (Loc. pray.), Z. COMPTE, MOUTON. -

Teragkeesen (tot gezondheid, tat vangen staat),

bekomen, opkomen, herstellen: 11- en santé, en son
premier état, en son bon sens, weder gezond war-

den, weder in zijn' vorigen staat komen, zijn gezond
verstand terugkrijgen. 11- en faveur, weder in
gunst komen. II- is is vie, weder tot het leven
komen. R- a so!, of absol. K-, weder tot zich zeiven komen, bijkomen (uit eene flaauwte, ontsteltenis
enz.) - (tam.) La yin fait s- le coeur, de wijn

verkwikt, versterkt het hart, geeft weder nieuwe
kracht, nieuwen moed. R- dune maladie, van eene
ziekte opkomen, herstellen, genezen. On doute qu'ii
en revienne, men twijfelt of hij er wel van zal opkomen. Ii revient a vue d'oeil, hij wordt zigtbaar

beter, hij bekomt met den dag. (fam.) Ii en est
revenu dune belie, hij is es gelukkig afgekoqeen. (fig.) II- dune frayeur, dune surprise, zich herstellen van een' schrik, van eene verrassing. (absol.)
Je nan reviens pas, ik sta er nog van versteld,

ik kan nog niet tot mij zelven komen. - (Loc. prov.)
Z. JEUNESSE. Terugkomen, een gevoelen, een
plan laten varen (om eens anders gevoelen te aasheizen, arc een vroeger plan weder op te vatten).
Je reviens a votre premier avis, ik vereeni.q mij
weir met uw eerste gevoelen. It- a un ancien projet,
op een oud plan terugkomen. (absol.) C'est un
homme opinisItre qui no revient jamais, 't is een
stijfzinnig mensch, die altijd bij zijne meening blijft,
die zich niet laat omzetten. - It- de ses erreuis,
van Zijne dwalingen terugkeeren. R- des choses
du monde, de wereldsche dingen laten varen. Itde sas débauches, zich van Zijne uitspattingen verbéteren, zijn losbandig leven vaas-wet zeggen. It- sur ce qu'on avait prornis, sur ses promesses,

intrekken wat men beloofd had, zijne beloften intrekken, terugnemen. - It- SUF le compte do qn.,
eene geheel andere, eene bitere meening van iemand
opvatten. It- a soi. weder tot zich zelven komen,
eene betere denkwijs, levenswijs omhelren; tot bedaren komen. Faire r- qn., iemand tot bedaren
brengen, iemand nederzetten, bevredigen. On na

besoin quo de lui parler raison, ii revient aussitôt,

men behoeft maar met redelijkheid tot hem te spre.
ken, en hij bedaart terstond. Tot voordeel of
nut gedijen, opbrengen, afwerpen; baten. helpen:
Le profit qui men revient est médiocre, het voordeel, dat mij dit opbrengt, dat ik er van trek, is
middelmatig. Queue gioire pent vous r- de cette
entreprise ? wat roem kan die onderneming ee aanbrengen? (Papers.) Quo vous revient-il de votre
colère ? wat baat u uwe gramschap ? Kosten,
te staan komen; beloopen, bedragen:, Ce drap me
revient a vingt francs l'aune, dat laken komt mij
op 2 0 francs de ei le staan. - Ces deux sommes
réunies reviennent a cello de mille francs, die

beide sommen beloopen zamen 1000 francs.
Overeen komen, gelijk, gelijkvormig zijn: Cette

couleur revient (1 cello de votre habit, deze kleur

komt overeen met (past bij) die van uwen rok.

Cela revient an mêrne., dat karol op 'tzelfdeneîr,
dal loopt op 't zelfde uit, dat is beide gelijk.
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Behagen, aanstaan, bevallen: Ses rnanîèies me
revienneet fort, zijne manieren bevallen mij bijzonder. Votie personne lui revient, uw persoon
staat haar aan. Ter oore komen, Iiooren, verleid worden: La mèine chose mest revenue de
tel endroit, hetzelfde is mij van dien en dien leant
ter oore gekomen, aanrjebraqt. (iînpers.) 11 me r erivet de toutes parts que vous vous plaignez de
mol, ik hoor van alle kanten, dat gij a over mij
beklaagt. [Cuis.j Faire r- de Ia viande, vleesc/i
wat laten opkomen., opzwellen (om bet vervolgens
te spekken en te braden). Faire r- des légumes dans
Ia graisse, dans le beurre, groenten in vet, in boter
laten (jaar worden en kleuren. - [ Ecou.J Faire r
IC ftoiiiage, de kaas laten opfrisschen, de droog
geworden kaas op eene vochtige, koele plaats laten
zacht worden. - [ Gray.] Faire r- un poin on, eene
graveerstift in 't vuur uityloejen en harden.
[Jui.] 11- sur qn., zich aan iemand houden, iemand
als borg of wegens Zijnen borgtogt aanspreken,
zich op den borg verhalen. -- R- par opposition
contre 1111 jugement, 11- par requête clviie contre
Un arrèt, tegen een Vonnis opkomen, zich bg verzoeksc/irift tegen eene regteuljke uitspraak voorzien.
- SEN BEVENIR, V. pr, ([am.) Thugkeeren van
w w.ir men kwam; Sen r- tout courant, in allerijl
Reveitoir, rn, z.v.a. BLEUISSOIR. (terugkeeren.
llevente, t. Wederverkoop, tweede verkoop
- Objet de r-, voorwerp n., dat men niet uit in.
de
eerste band koopt. (zeil weder volbrassen.
Reveistei', V. a.. [Man: 11- une voile, een
Ueventier, rn [Aiic. admin.] Zoutslijter, zoutkramer in.
ltevenn, e, adj. (en part. passé van revenir):
Un homme i- de Paris, een van Parijs teruggekeerd man. - A peine r- de ma frayeur, je vis...,
naauweljks van mijnen schrik bekomen, zag 'ik....
- [Chas.] Cerf r- de tito, hert, dal zijn gewei
heeft teruggekregen. - [ lech.] De lacier r- en
bleu foucé, donkerbtaauw aangeloopen staal n. Pu cuir r-, geweekt leder n. REVENU, m. In kansen n., inkomsten f. p1. ..Sa charge, Sa terre
lui vaut OOO francs de r-, zn ambt, zijn landgoed
geeft item i000 francs inkomen. z. ook DPENSE. K-s casuels, toevallige inkomsten, bijvalletjes, buitenkansjes n. pl. - It-s publics. It- delatat. lands-,
staatsinkomsten. - [ Chas.] Le r- dun cerf, dun
perdreau, de nieuwe horens m. p1. van een heet,
de nieuwe staart in. van een' jongen patrijs [Tcct.] fanner le r- aux aiguilles, de naalden
na 't harden) ontlaten, om de te groote brosheid
Weg le nemen; Z. V. a. RECUIT. ---- Revenue, t.
[Eaux et for., Agric.] Jong hout n. (dat uit het
hakhout schiet). - [Véner.] Uur n., waarop het
wild uit het bosch komt cia le grazen. - Reveunie, t. LAgric. Het tweede uitloopen van den
wijngaard na eene vorst.
Rlver, V. n. Droomen: R- de combats, de
nauliages, van gevechten, van schipbreuken droomen. - ([am.) Cet homme rêve tout dveillé, die
man droomt in wakenden toestand. - Ijlen, rooshallen in eene koorts, enz.); (bij uitbreiding) onzin
spreken, su/fen; - verstrooid zijn, mijmeren. Le
malady commence ft r-, de zieke begint te ijlen Vous n'êtes pas en votre bon seas, vous rêvez,
zijt niet bij uses zinnen, gij raa.skaii, gij suit:
- II ne vous dcoute pas, ii est enema á r-, hij
hoort u niet, hij is wetr aan 't mijmeren, zijne gedachten zwerven weder rond. - (lam.) H- ft Ia
Suisse, er peinzend uitzien, zonder aan iets te
denken. (Deze zegswijs is verouderd.) - Diep denken, naden/ren, peinzen: Ii faut r- a cette affaire,
over die zaak moet rijpe/ijle gedacht worden. - Ook
als v. a.: Vous avez i'êvô cda? hebt gij dat gedroomd? - (fig. et poit.) II ne rêve que fortune,
hij droomt enkel van fortuin, zijn eenig soenschen
en streven is rijk te worden. - REvER, in., z. V. a.
JIEVERIE.
Réverbérant, e, adj. Terugstralend, het
licht of de warmte terugkaatsend: -- Réverbération, t. Terugstralin g , terugwerping (van licht,
van warmte, weleer ook van geluid), wetrechijn in.
La t- des rayons du soleil, de terugkaatsing van
de zonnestralen. La valeur qui vient par r- est
trés-incommode, de teruggekaatste hitte is zeer
lastig. - t Les échos viennent de Ia r- du son, de
wetrklanken komen van de terugkaatsing ties geukis. - Réverbère, in. Lichtsch erm n., lichtç

-
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weirkaatser m.; - groote straatlantaarn f., wel/eer
tic/It door een of 2neer blinkende metaalblikken wordt
teruggekaatst, spiegellantaarn, r e v e r b e r e e r lantaarn in. - Chas.] Chasse nu i- of nu flambeau, eendenjagt t. met fakkellicht. . [C h i n .]
Feu de r- , strjkvuur, reverbereer -vuur n., een
vuur zonder uitweg van boven, waardoor de vlam

zich ombuigt of heenrolt over de voorwerpen, die

aan hare inwerking zijn blootgesteld. Fourneau de
r- , strijk-, reverbereer-oven in. - Réverhérer,
.v. a. Weîrschpnen, lichtstralen of warmte terugkaatsen, terugwerpen, rev e r b e r t ee a : Cette
muraille blanche réverljére tenement les rayons,
Ia chaleur du soleil, die witte muur kaatst de
stralen, de warmte der zon sterk terug. - Ook
als v. n. Les rayons du soleil réveibèrent contre
cette muraille, de zonnestralen wetrkaatsen (stralen
terug) van dezen muur. -• [Chinv] R- on corps,
een hgchaam aan een strSjkvuur blootstellen. SE REVERBERER, V. pr. Teruggekaatst worden. Het part. passé is ook adj.: Clialeur réverbérée,
teruggekaatste warmte 1.
Reverchei-, v. a. [Tech.] Ds openingen von
een stuk linnegoed met het heete soldeerijzer digt
maken.

Reverdi, e, adj. (en part. passé van reverdir):
Cloison r-e, weder groen geschilderd beschot n. (fig.) Vieillai'd tout r-, geheel verjongd grijsaard m.
Reverdie, 1. [Mar.J Roering t. van het springtij, hooge vloed m.
Reverdir, V. a. Weder groen schilderen of
groen maken: R- des harreaux, spijlen wedergroen
verwen. - REVERDIR, V. n. Weder groen worden:
Les ai'tires reverdissent, de boomen herkrijgen kun
groen, hun gebladerte. - (fig.) Ce vielliard semble
C-, die grijze schijnt weer op te bloeijen, te verjongen. — (Lor. Proc.), Z. PLANTER. - [Méd.] Ses
dartres coinmencent fi r-, zijn uitslag begint weder
voor den dag te komen. - 4 Reverdissenient,
in. Herhaalde groenverwing t. ; herhaalde groenwording f.
l4everdoir, in. [Tech. ] Ovale werkkuip f. des
brouwers.
Révéré, e, adj. (en part. passé van rëvérer):
Prince r-, geëerbiedigd vo at in. Vertu r-e, vereerde deugd f. - Révérenitnent, adv. Op eerbied/ge wijze, met eerbied. - Révérence, f. Eerbiedigheid f., eerbied m., eerbetoon ii., eerbewijzing f.,
ontzag n. Traiter les chases saintes avec r-, de
heilige dingen met eerbied behandelen. Vous lui
devez honneur et r-, gij
t zij
em
h
eer en ontzag
verschuldigd. - (pop.) Sauf r- of It- parler, En
parlant par r-, met veriof , 't zij met verlof, met
eerbied gezegd. - Voormalige eertitel van priesIers, van bisschoppen: Eerwaarde, Hoogeerwaarde.
- (fain.) On a bien pand a sa r- men heeft hem
terdeeg de ooren gewasschen, doorgehaald.
Bulging, nijging f., eerbiedige groet in.: Faire une
prolonde r-, eene diepe buiging, nijging maken. Faire sa r- a qn. , iemand voor 't eeist, of na
lange afwezigheid gaan begroeten, zijn kompliment
gaan maken. - [Man.] Faire Ia r- (van een paard,
dat een' mistred maakt), eens buiging maken. (fig.) Ce moe fait Ia r-, die muur helt over, zakt
uit. - (pop.) Firer sa r- a qn. , iemand groeten.
- (iron.) Je vous tire ma r- (om eens weigering,
afkeuring uit le drukken), ik dank u wel, uw gehoorzame dienaar. - Révérencielle, adj. (alleen in): Crainte r-, eerbiedige vrees f., ontzag fl
- Révérencienseinent, adv. Met diepen eerbied. - Révérencieax, ieiise, adj. (iron.) Vol
komplimenten of p(igtplegingen: Homme fort r-. (fig.) lvederig, demoedig, vol eerbied: Discours r-.
- Révérend, e, adj. (als eertitel van geestelijken) Eerwaardig: Le très-r- père, de zeer eerwaardige pater. La r-e mère abliesse, de eerwaardige moeder abdis. - Ook als vu/mt.: Mon r-, Ma
r-e. - Révérendissinie, adj. (als eertitel van
hoops geestelijken) 1 /oogst eerwaarde, zeer eerwaarde. - Révérer, v. a. Eeren, vereeJ'en, eerbiedigen, eerbied bonen: On révère les personnes
de grande vertu, men eest de lieden van groots
deugd. R- les images, de beelden vereeren. Ii- les
lois, eerbied voor de wetten hebben. - SE REVEllER,
v. pr. Vereerd worden of moeten worden. Zich
zelven eeren. - Elkander hoogachting bedragen.
Réverie, f. Mijntering t., het onbepaald rondzwerven des' gedachten, droeimerj f.; gepeins n.,
-
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Revestissenment, ni. [Anc. jur.] Wederzijdsche gift f. tusschen man en vrouw.
,evêten, ent, in. [Constr., Fort.] Bekleeding,
beinurirng, bemanteling f. It'- en planchrer de sapin,
dennenhouten bekleed ing. R- en charpente, beschoeijing f. R- en gazons, en gabions, en cla -onnage,
bekleeding met zoden, nut schanskorven, met hor
Revétir, v. a. Kleeden, kleederen geven-den.
(aan de naakten of behoeftigen); bekleeden; kleederen aantrekken, aandoen. 1 - les pauvres, de armen kleeden. R- nn habit, een kleed aantrekken,
aandoen. — Ook van arr bts- en staatsiekleederen,
van sieraden gezegd: Le rol se revêtit de ses habits royaux, de koning kleedde zich in zijn konink1 Reverquier , ui., Z. V. a. REVERTIER.
Revers, m. Achterzijde, rug- of keerzijde, ave - lijk gewaad. -- Bij uitbreiding ook van dieren en
De queue magnificence Dieu a revètu
planten:
main,
f.
van
iets:
Le
rde
ia
regtsche, verkeerde zijde
de rug der hand. Coup de r-, of enkel lR-, slag met ces fleurs, ces papillons! cruet welk eene heerlijk
heeft God die bloemen-, die vlinders bekleed -heid
den rug der hand; verkeerde of linksche slag rn.
(met de hand, met een werktuig of een wapen). — — (fig.) I1 est indigne de la charge Bont, on la
Le r- dun feuillet, de keerzijde van een blad. Le revétu, hij is den post onwaardig, waarmede men
r- d'un drag, de averegtsche zijde van een laken. hem heeft bekleed, begiftigd: I1 est revètu de plein
Le r de la medaille , z. MEDAILLE (ook fig. en prov.) pouvoir, hij is met voimnagt voorzien. --- R- Ie
— I1 faut toujours prendre Ie r- de ce qu'il dit, mensonge des apparences de la vérité, de leugen
enen moet altijd het tegendeel aannemen van hetgeen in den schijn der waarheid kleeden. — B.- ses penhij zegt. — tin r- de fortune, een tegenspoed ni., on- sées d'un style brillant, zijne gedachten in een'
geval n. La fortune d'un commercant est sujette schitterenden stijl kleeden. -- [Prat.] R- un acte
a bien des r-, het fortuin van eengin handelaar is de foutes ses formes, de foutes les formalités reaan veel ongevallen onderworpen. La vie est pleine quises, eene acte voorzien van alle behoorlijke forde r-, het leven gaat met veel tegenspoeden gepaard. maliteiten. — (fig.) 11 passait pour un voyageur,.
— [Taill.] Le r- dune nlancl^e, de opslag van eerie mais ii a revêtu depuis le caractère d'envoyé, hij
mouw (nu parement geheeten). Les r-s d'un habit, werd voor eenen reiziger aangezien, maar hi,' heeft
de opslagen van eenen rok (op de bo rst). --- [Cor- sedert het karakter van een' gezant aangenomen.
don.] R- de botte, laarzekap i. Boties a r-, laar — R- un personnage, in figure de qn., eengin perpl. met kappen. — [Constr. nay.] Genoux de r-,-zenf. soon voorstellen, de gedaante van iemand aannebuikstukken n. pl. van cie stekers. Allonge de r-, men. — [Constr., Fort.] Bekleeden, bemantelen,
lange stut rn. Le r- de coltis, de inspringende beenuren, beschieten, beschoeijen: R- on mur de
bogt van het oorspant. -- [Mar.] Manoeuvres de marbre, eenen muur met marmer bekleeden. R- un
r-, ljwant, touwwerk n. aan lij. Ecoutes, Amures, fosse de rnaconnerie, eene gracht met muurwerk
Boulines de r-, lijschoten, bijhalzen m. p1., lijboe- bekleeden. , [Hort.] II- des coteaux de vignes,
li ns f. pl. — [Fort.] Voir, hattre un ouvrage de heuvels met wijngaarden beplanten. -- SE REVEr-, een werk van achteren zien, beschieten. It- d'une Ti'R, V. pr.: Se r- d'un habit, een kleed aantrehtranchée, achterzijde f. van eene loopgraa '. R- du ken. -- La tige se revèt d'une dure écorce, de
fossé, buitenkant m. der gracht. Batter ie de re- stam wordt overdekt met Bene harde schors. —
vers of meurtrière, rugbatterij f. ---- [i'Iii.] Ce (fig.) Les formes dont se revèt la pensée, de vorcorps prit l'ennemi de r-, ilit krjgsheer viel den men, waarin de gedachte zich kleedt, zich uitdrukt.
vijand in den rug aan. — [Pay.] B.- de pavé, hei- — ['l'héol.] Se r- de I'homme nouveau, den nieulende zijde eener straat van de huizen tot aan de goot. wen mensch aantrekken (z. v. a. DÉPOUILLER le
,éversal, e, adj. Eene tegenvervekering, te- vieil homme). — Revétissenment, m. [Arch.],
genbelo 'te bevattend: Acte r-, schriftelijke tegenbe- nu REVETEMMENT. -- [Anc. jur. j , z. REVESTISSEbite of tegenverzekering f., r e n v e r s a a 1, r e- MENT. — [Féod., Jur.] , z. v. a. INVESTITURE. —
v e r s a a l n. --- R éversaux, ni. pl. [Dipiorn.] Revetu, e, adj. (en part. passé van revètir):
Verzekerings- of waarbor^ brieven In p1., bij welke Des pauvres r s, gekleede, met kleederen bedeelde
een vorst zich verbond, de regten zijner onderda- armen m. pl. — (fam.) Un gueux r-, een rijk en
nen niet aan te tasten; of waarbij verklaard werd, trotsen geworden nieteling (parvenu). -- Femme
dat hetgene in een bij zonder geval was geschied, de r-e de qualités aimables, met beminnelijke eigenal emeene regels niet kon omver werpen, r e v e r- schappen versierde vrouw. — - Revture, f.,
z. v. a. INVESTITURE.
salien f. pl.
R êveur, euuse, adj. Droomend, mijmerend,
Reverseau, m. [Constr.] Waterkeering f.,
schietvloeiplankje n. (aan een venster, raam, enz.) suffend; diepdenkend, peinzend; dweepend, hersen-- eversement, m. [Mar.] , beter TRANTSBOR- schinamen vormend, onzin sprekend: Un homme
DEMENT. — R- des courants, de Ia marde, des toujours r-, ot' als subst. Un r- perpétuel, een
moussons, kentering f. van den stroom,van't getij, altijd mijmerend, su fend, peinzend man. C'est on
van de moussons. — Reverser, v. a. Op nieuw esprit r-, of als subst. C'est un r-, 't is een diepinschenken; weder ingieten. -- [Mar.] , beter TRANS- denkende geest; ook: 't is een suffer, een dweeper.
R evidage, m. [Lap.] Pet verder uitboren,
BORDER . -- Kenteren. — F1- les manoeuvres, het
touwwerk doorhalen. -- [Corn.] Overbrengen (een het vergrooten van eene opening. -- Revider,
v. a. [Lap.] : B.- un trou, een gaatje grooter maartikel, een' post).
Revel-si, rn. [Jeu] Zeker kaartspel, dat met ken, verder uitboren. — Op nieuw ledigen. — On48 kaarten (de tienen zijn uitgeschoten) tusschen 1 der elkander verkoopen, met elkander ruilen (gepersonen wordt gespeeld en waarbij hartenboer (die lijk inn. opkoopers van oude schilderijen en dergl.
hier capucijn of quinola heet) de voornaamste kaart voorwerpen gewoon zin onder elkander te doen).
evient, m. [Conn.] Inkoopsprits m. (ook Prix
is, reversi n.
eversihilité, f. [Jur.] Terugvallendheid f., de r-). (z. v. a. DÉGORGER.
Reviguer
den
eigeof R eviquer, v. a. [Anc. tech.]
weder
te
vervallen
aan
hoedanigheid van
evirade, f. [Trictrac] Het opbreken van den
naar, die er over beschikt heeft, r e v e r s i b i l i
i t f. --- Reversible, adj. [Jur.] Terugvallend,-te laatsten band eener brug, om een verder liggend
r e v e r s i b e 1: Bien r- á ia femme apres la mort veld te bezetten en, zoo mogelijk, eene nieuwe brug
du mrt, goed, dat na den dood van den man op te maken, revir d d e f. — Revirewent, ni.
de vrouw overgaat, terugvalt. — Reversion, f. [Mar.] .filet .verwenden; óverwend'ing, wederwen[Jur.] Terugvalling, wederkeering, r e v é r si e f. ding. -- [Corn.] , z. v. a. VIREMENT. --- (fig.) .11 est rented dans ce bien par droit de r-, hij heeft r-de fortune, omkeering f. van fortuin. — Revirer,
dit goed volgens het refit van terugvalling, het re- V. a. j Mar.] Weder wenden, op nieuw wenden. —
(fig. et ram.) R- de fjord, het weir over een andeversie-rept, weder aanvaard.
Réversoir, r n. [ Hydraul.] , z. v. a. DEVERSO1R. ren boeg wenden, weder van partij veranderen.
Bevertier, rn. [Jeu] Pof- of pufspel n. (een weir andere maatregelen nemen. — (fig.) Jarzevoormalig spel, dat op het verkeer- of tiktakbord ten, besluiteloos zijn. — [Trictrac] Eene rev ira de maken (z. boven).
werd gespeeld).
Reviser, v. a. Weder doorzien, op nieuw nat Itevestlaire, rn., z. V. a. VESTIAIRE.
vrolijke of treurige gedachte, waaraan de verbeel-

ding zich overgeeft. Cela donne inatière á ses r-s,
dat geeft stof voor zijne mijmeringen. 11 est alrsorbé dans ses r-s, hij is rn zine gepe-inzen, droon2er jen verzonken. -- Buitensporig denkbeeld n., hersenschim, zotte verbeelding f., droom n1. 11 débite
ses r-s pour des vérltés, hij verkoopt zpe cl,°oomen voor waarheden. -- aaskailing, oofdigheid f., het ijlen (als gevolg eener ziekte, eener
koorts): Dès que sa fièvre revient, it tombe en
r-, noodra zine koorts terugkeert, begint hij te ijlen.
erBevernir, V. a. ®1) deuw vernissen., decre
n'issen.

-

-

-
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zien, herzien, nogmaals onderzoeken om te verbé
r e V i d é r e n: Ik- un compte, un procès,-tevn,
line feuille d'impression, eene rekening, een regte
geding, een vel druks herzien. - SE REVISER, V. pr.
Herzien worden. - liet part. passé is ook adj.:
LgisIation revisëe, herziene wetgeving F. Reviseur, m. .Herziener, naziener (inz. van rekeningen, van regtsgedingen) , revisor 1fl. - Revision, t Herziening, herhaalde doorzage t., vernieuwd overzigt of onderzoek a., revisie t. [Arquel.] Herhaalde loopproef, sehotproe/ f. (der
geweerloopen). - [ Impr.] Tweede proeflezing f.;
soms ook: tweede drukproef I. (seconde). - [MiI.j
Conseil de r-, raad m. van revisie of appél (tot
herziening van de uitspraken des icrijgsraads)
Revsîter, V. n. Op nieuw bezoeken; andermaal onderzoeken.
Revistier, m., Z. v. a. REVERTJE1I.
Revivification, f. [Chim.] Herstelling, herleid i ng 1. (iductiou ) van een oreyde en inz. van
het kwik tot zijnen metaalstaat; ook: herstelling van
het gebruikte beenzwart. - Revivifier V. a.
Weder verlevendigen, op nieuw levendig, gevoelig
maken: R- un rnembre engourdi, een verstjfd,
verkleumd lid weder levendig maken. - [Chim,]
Tot den metaalstaat terugvoeren of herleiden (inz.
het kwik). - [ Théol.] La grace revivilie le Pdcheui, de genade geeft den zondaar een nieuw
(geestelijk) leven. SE JIEVIVIFIER, s. pr. Weder
verlevendigd worden. - Jietpart. passé is ook ad.:
Meicure revivillé, herleid, tot den metaalstaat teruqqebragl kwik ii.
Revivre, V. fl. Herleven, weder levend worden:
Ii est moet, vos larmes ne le feront pas r, hij is
dood, awe tranen zullen hein niet weder levend
maken. .-. [Théol.] Pour r- a Ia grâce, ii faut
-

,

RIWOLTJTIONNAIRE,
REVOIR, m. Het wederzien: Adieu jusqu'au r-,
vaarwel tot wederziens. Au r-, tot wederziens.
Revoler, V. a. Op nieuw stelen.
Revo1er a. a. Op nieuw vliegen; terugvliegen;
- te'rugsneilen.
Revo!in, m. [Mar.] Valwind, stuitwind m.
Re voltant, C, adj. (van za/een) Hoogst h/liderljk of ergerlijk, tegen de borst stootend: Procédé I-, ergerlijke, ongehoorde handelwfjs f. Alms r-,
schandelijk rn/style/k II. Absurdité i -e, ergerlijke,
schreeuwende onger[,imdheid f. - Revolte„ f.
Opstand m., verzet tegen 't wettig gezag, oproer n.,
muiterij f.: Etre en r- ouverte, en état de r-, in
openbaren opstand, in staat van oproer Zijn. (fig.) La r- des passions, liet oproer der driften.
pae van révol- Révolté, e, adj. (en part.pass
tar): Pays, Peuple r-, in opstand gekomen land,
volk n. - flEVOLTE, M. Opstandeling, oproer/ing.
inuiter m. - Révolter, v. a. Opstand verwek
ken, doen opstaan, aan t muiten brengen, opstoken, opzetten, opruijen: R- (of als a. a. Faire 1-)
das troupes contra leur général, troepen tegen
hunnen generaal in opstand brengen. R- des enfants
contra leur père, kinderen tegen hunnen vader
opzetten. - (fig.) Het gemoed tegen iets doen op-

-

komen, verontwaardiging verwekken, ergeren, aan-

druisehen tegen: Cela revolte, ie bon sens, le bon
goût, dat di'uischt tegen 't gezond verstand, den

goeden smaak in. (absol.) Ii y a des propositions
qui révoltent d'abord, ei' zijn voorstellen, die ter-

stond verontwaardiging, ergernis verwekken. -5F,
REVOLTER, V. pr. in opstand geraken, opstaan,
muiten, oproerig worden: Tout Ie pays s'est révolté, 't qeheele land is opgestaan. - (fig.) Les
sans se révoltent contre Ia raison, de zinnen verze/ten zich tegen de redt'. - Le bon sans se rémourir nu péehé, om voor de genade te herleven, volta contre une teun absurdtté, 't gezond verstand
moet men voor de zonde sterven. - (fig.) Les pè- komt tegen zulk eene ongerijmdheid op,
Révoju, e, adj. [Astr.j Volbragt, voleindigd,
ras revivent dans leurs enfants, de vaders herle
ven in hunne kinderen. - On volt r- en lui Ia tot hetzelfde punt der loopbaan teruggekeerd: Avant
qua
Ie cours de Saturne soit r-, voor dat de loop
roem
gloire de ses ancètres, men ziet in hein den
z(jner voorvaderen her/even. Ce teméde ('a fait r-, van Saturnus eo/trapt is. - Le mais n'était pas
dit middel heeft hein weder doen herleven, nieuwe encore r-, de maand was nag niet verstreken. Après
krachten gegeven. - Faire r- Ia haine, l'arnour, l'année r-e, na verloop van het jaar. - II a haute
den haat, de liefde weder opwekken. Faire r- un aus r-s, hij is volle dertig jaar oud. - Révohimot t o mb (-„ en ddsudtude, een in onbruik gemaakt té, e, Révohitif, ive, adj. [Bot.] Omgerold,
woord weder in zwang brengen. - Faire r- des buitenwaarts oatgekruld; met de beide ronden butdroits, regten op nieuw doen gelden. - Faire r tenwaarts omgerold (vgl. INVOLUTE, INVOLUT1F).
une charge, eene (opgeheven) bediening herstellen. - Révolutifolié, e, adj. Met aan den rand
- Le vernis fall r- les couleurs, het vernis ver- zamengeroide bladeren.
Revolution, f. Omwenteling, omdraaijing, omlevendigt, verfriseht de kleuren, haalt de kleuren
weder op -- JIEVIVRE, M. (provinc.) [Agric.], wending, omkeering t., omloop in. [Astr.] La r
des planètes, de Ia terra autour do soteil, de omz. v. a. REGAIN.
Révocabilité, f. [Jur.] Ilerroepeljkheid F. - wenteling, omloop der planeten, der aarde rondom
Révocable, adj. Jur.] flerroepeljk, herroep- de zon. - La r- das siècles, das saisons, des tamps,
baar, afzetbaar: Ord inairement foute procuration de wenteling, loop der eeuwen, jaargetijden, tijden.
of du globe, ft-s t errastres,
est r-, in den regel lean elke volmagt teruggenomen - [Géol.]R-s de Ia terre
worden. Les officiers publics soot r-s, de openbare omvormingen, groote veranderingen der aarde in
wording,
of door watery/netijdvakken
harer
de
warhunne
posten
ontzet
van
ambtenaren kunnen
den. - Révocatif, ive, adj. Herroepend: [Hist.] den, aardbevingen, enz. - [Géun.] Oindraajjing
onbewegeljke
as. Sur
een
vlak
rondom
eene
van
Edit r-, lierroepings-eclict n. (edict van Nan/es) . Révocation , f. Herroeping, wederroeping, in- face da r-, (mdraaijing.s-, omwentelingsvlak n.om-buitengewone
beweging,
trekking, teru g neming, revo cdli e f.: La r- dun [Mid.] ft. d'humaurs,
testament, de herroeping van een testament. - zetting in de liqc/iaanisvochten. - Cetta nouvelle
Des emplois sujels a r-, ambten n. p1., waarvan lui a cause one grande r-, die tijding heeft eene
men weder kan afgeroepen, afgezet worden. - groote verandering in zijn gestel, in zijn iigchaain.
groote veranRévoeatoire, adj. Herroepend, eene herroeping teweeg gebragt. - (fig.) Omkeer m.,
daring f. in de wereldsche zaken, in de ineeningen
bevat/end: Acte r-, herroepings -acte f.
in
enz.,
inz.
plotselinge,
gewelddadige
verandering
Me
yeadv.
toe.
Revoici. Revoilâ,
(fam.):
voici, Le revoila , hier ben ik weër, daar is hp weir. 't bestuur der staten, r e v a lû t i a t. Les choses
de
da
grandes
,
c-s
monde
soot
sujettes
a
de
ce
t Revoin, m. [Agric.], z. V. a. REGAIN.
Revoir, V. a. Wederzien, andermaal zien: Je wereldsclie zaken zijn aan veel verandering, afwisles arts, dans les
I'ai revu ce matin, Ik heb hem &zen morgen we- seling onderworpen. II- dans
dergezien Nous nous reverrons on jour, wij zullen sciences, dans les moeurs, dans las modes, omelkander eens wederzien. - Overzien, herzien, ver- wenteling, groote verandering in de kunsten, webeteren: R- un ouvrage, een werk overzien, ver- tenschappen, zeden, modes. II- politique, staatsombiteren. Faire r- un procès, een reglsgeding doen inenteling. Tous les Etats ont eu leurs r-s, in alle
herzien. - [ Mardch.] Faire r- une jument (a l'éta- Staten hebben omwentelingen plaats gehad. Ion), de (besprongen) merrie op nieuw aan den [Lilt.], z. V. a. DENOÛMENT. Révolution
hengst voorhouden (om te zien of zij al of niet naire, adj. De staalsomwentelingen betreffend;
gevat heeft). - [ Vdner.] (als v. n.) It- dun cerf, omwentelingsgezind, woelziek, revolutionair.
het spoor van een hert opzoeken; uit het spoor, de - [[list.] Tribunal r-, naam eener bloeddorstige
mest, enz. vaneen hert zijn' ouderdom, zijne, grootte reçjtbank in de fransche revolutie (1793), die de
pogen te ontdekken. R- de bon temps, een versch vervolging en bestraffing van alle tegenstrevers der
nachtspoor ontdekken. - A REVOIR, toe. adv. Over nieuwe orde van zaken en van alle aanhangers der
te zien, na te zien, op nieuw te onderzoeken. - koninklijke familie ten doel had, r e v o t u t i c-f i' iSE REVOIR, V. pr. Elkander wederzien. - Zich b u n a a I n. -- Als subst.: Staatsoinwentelaar, omwentelingsgezinde, voorstander, bevorderaar der
ze/ven nogmaals zien. - Wedergezien worden.
-

-

[

-

R1VOLTJTIONNAIREMENT staatsomwenteling. - Révohitionuairenaent,
adv. Op revolutionaire wijze. - 4 Révolution
ner, V. a.: II- un Etat, eene omwenteling in eenen
Staat bewerken. - ( fig ) Omvormen, eene geheel
andere gedaante geven: Cette dcouverte a révolutionrié Ia physique, die ontdekking heeft de natuurkunde eene geheel andere gedaante gegeven. SE R E VOLUTIONEER, V. pr. Zich in staat van omwenteling brengen. - Zich zelven, elkander met
revolutionaire gevoelens vervullen.
Revolver, m. (angl.) (pr. re-voivre) Draaipistool n. (waarmede men, als het eens geladen is,
verscheidene schoten achtereen kan doen) , r e V 0 1ver m.
Revoniir, V. a. Uitwerpen, uitbraken. VOMI1I, V. fl. Op nieuw braken.
Révoquer, V. 0. Terugroepen, ontslaan: 11- un
ambassadeur, eenen afgezant terugroepen, hem zijn
ontslag geven. - Fie r r oepen, intrekken, teniet doen:
R- un pouvoir, un ordre, eene volmagt, een bevel
m herroeintrekken. PL un testament, een testament
pen. - R- en doute, in twijfel trekken.
Revouloir, v. a. Op nieuw willen.
Revoyager, V. n. Andermaal op reis gaan,
weder gaan reizen.
Revit, e, adj. (en part. passi van revoir):
Compte r-, herziene rekening 1.
Revue, f. Overzigt n., doorzoeking t., naauwkeurig onderzoek n.: Avant le se couclier, ii fi t une
F- de toute sa maison, voor dat hij naar bed ging,
onderzocht hij zijn gansche huis. - ( fig.) Faire
tine r- Je sa vie passie, zijn verloopen leven overzien, nagaan. [Mil.j Wapenschouw, wapenschouwing, re vu e t.: Ii y aura demain une rgénérale, morgen zi er eene algemeene wapenschouw plaats hebben. La r- flu roi, de revue des
konings (die de koning houdt). Z. ook PASSER (biz.
Mar.] Monslering (van de beman13 4 0, kol.
ning eens oorlogschips dooreen' kommissaris). Jour
de r-, monsterdag in. - ([am.) Pious sornines gens
de r-, wij zien elkander dikwijls. - [Litt.] Titel
van zikere tijdschriften, die een overzigt geven:
.

). - [

R- fles Deux- Mondes, de Paris, d'Edirnbourg etc.
RévuJsif, ive, adj. [Med.] .4ffeidgnd en verdeelend: Médicarnent r-, of als subst. REVULSIF, m.
Afleidend middel. Un péduluve sinapisé est un r
a l'égard de Ia tête, een mosterdvoetbad is een afleidingemiddel voor 't hoofd. -- R e vulsion, f.
[Méd.] Afleiding en verdeeling der ligchaamsvochten; ook: hevige beweging t. dier vochten.
Rez, prip. (nu nog alleen voorkomend in): Rez
pied, Rez terre, gelijkgronds, gelijkvloers, met den
grond gelijk. - Rez -de-chaussée, m. Gelijke,
begane grond m. Depuis le r- jusqu'au tolt, van
den begaven grond tot aan het dak. - De verdieping gelijkvloers: Etre logé au 1-, de beneden-ver-

dieping bewonen. - Rez-niui', m. {Anc. constr.]
Binnenzijde t. van eenen muur. - Wijdte f. binnenmuurs. - Rez-terre, m. [Constr.] Effen,
vlakke grond ni.
Rhabaibaiine, f., z. V. a. RHEINE.
Rhabdoïde,Rhabdologie,etC. , Z. RABDO—.

Rhabillage of Rhabiltewent, m. (fam.)
Opknapping, herstelling 1, - [ Mii.] Le rh- fles nimes, het nazien, herstellen der wapenen.— [Tech. ]
Le rh- de Ja moule, het billen van den molensteen.
(fig. et fam.) Ce nest qu'un rh-, 't is maar
lapwerk. — Rhabiller, V. a. Andermaal kleeden, herkleeden. - Op nieuw kleeden, nieuwe klee—

deren verschaffen: Rh- un regiment, ses domestiques, een regiment, zijne bedienden op nieuw kleeden. — ( fi g. et fam.) Herstellen, verbéteren, opknappen, oplappen. - [ Fauc.J Rh- un oiseau, de
vederen van een' valk in orde brengen. - [ Pèche]
Rh- un fi let, een net herstellen, nazien. - [Tech.]
Rh- mie nioule, een' molensteen billen ofscherpen.
— SE IIHABILLER, V. pr. Zich op nieuw kleeden.liet part. passi is ook ad).: Domestiques rbabullès,
in 't nieuw gekleede bedienden rn p1. — Rhabil
leur, m., Z. IIENOUEUR. - [ Tech.] Opknapper.
hersteller to. - ( fig.) Vergoeljker van fouten. (iron.) Rh- de livres, boekenzamenfianser.
Rhachis, m. [Anal.], z. BACHIS.
Rhacome, rn [Bot.] Franjebloem t.

Rhacose, t., z. IIACIIOSE.
Rhagades, f. pl [Méd.] Huidkloven, spleten;
ook vendrische kloven aan en bij de geslachtsdeelen.
- Herbe aux rh-, of Rhagadlole, t. [Bot.]

RHINGRAVE.

16 3 7

Soort van wilde mosterd in. ( larnpsane), tot heeling
der huidkloven dienstig, kloofkruid n.
Rhagolde, adj. Bes- of druifvormig, druifkleurig.— [Anat.]Tunique rh-, druifvlies n. (uvee).
Rhamné, e, adj. [Bot.] Naar den wegedoorn
gelijkend. — Rharnnée, I., Z. RIIAMNO1DE (rn.)
— Rhaninier, rn, z. V. a. NERPRUN.—Rhatfl

nine, f. [Chirn.] Kleurstof uit den wegedoorn,
bessengeel n. - Rhamnolde, adj. , z. v. a. RHAMNE - RHAMNOII1E, In. [Bot.] Zeekruisdoorn rn
(argoussier, faux nerprun).
Rhamphastos, ni. (pr. —toce) [Fl. n.] z.
RAMPHASTOS.
Rhaphanédon , ni., Z. RAPHANEDON.
Rhapontic, rn., Z. RAPONTIC.
Rhapsode, Rhapsodie, etc., Z. IIAPSOD—.
Rhazut, rn [Bot.] Syrische hol- of baarwor -

tel m., wild sarazijnskruid ii.
Rhéadine, t. [Bot.] Kleurstof f. uit de bloembladeren der klaproos.
Rhéjne, f. [Cum.] Werkzaam bestanddeel van
den rhabarberworlel, r he In e t.
Rhénaii, e, adj. Tot den Rijn of de Bijnoe
behoorend, rjnsch ii. - [[list.] Confédiration-vers

rh -c. Bijnverbond n.

Rhèue, Rhenite, M. , Z. RE-NNE.
Rhénoinètre, m. [Hydraul.] Rijnmeter rn.,

peilschaal f. ter meting van de hoogte des Bijnwaters.

Rhéo,noteur, Rhéophore, Z. iiEO—.
Rhésus, in., z. v. a. MA1MON.
Rhéteur, in. Redenaar; leeraar der redekunst

of welsprekendheid, r he t or in. - in onguneti
-genzi:wordkam,hgvenzwol
redenaar zonder wezenlijke verdienste. - Rhévan
torîeation, 1. (fam. et iron.) Misbru 1 k n.
de aanwending dec rede-figuren. - Khétoriden, rn, ne, t. Kenner m. , kenneres 1. der reekunst, der weisprekendheidsieer; - leerling in.
en f. in de eedekunst; beoefenaar in. der uiterlijke
welsprekendheid, rederijker rn - Rhétorique, f.
Bedekunst, leer der welsprekendheid, dec uiterlijke
d

voorciragt, rhetôrica, rhetoriek f. Figure
de rh- , redekunstige, rhetirische figuur f. - La
rh- ofLa classe de rh-, de klasse op de collegidn,
in welke de r/ietorica wordt onderwezen. Etre en
rh-, in de rhetorische klasse zijn. - ( fi g. cl fans.)
Welsprekendheid, zeggenskracht t , al de middelen, die men ter ie m ands overreding aanwendt.
Jai employé toute ma rh- pour le persuader, ik
heb al mijne welsprekendheid in 't werk gesteld, ik
heb als Brugman gesproken, om hem te overreden.
Ty perks ma rh-, mijne welsprekendheid schiet te
kort, ik praat vergeefs. - In ongunstigen zin:
Woordenpronk in., ijdele woordenpraal, gemaakte

welsprekendheid, gezwollen, hoogdravende, maar
vaak zinledige taal f.
Rhenniamètre, in . [Phys.] Stroomsnelheidsmeter in ., werktuig om de snelheid van eenen stroom
te bepalen. - Rheurnainéti-ie, f. Het meten of
bepalen der slïooinsnelheid. - Rheumométri
que, adj. Die kunst of dat werktuig betreffend,
r h e u mométrisch.
Rheninine, t., z. V. a. RHEINE. - Rheuniipie, adj. [Chim .] : Acide rh-, een in de i-isobarber gevonden zuur n.
Rhexie, f. [Bot.] Ankerbloem f.
lihexis, t [Mid.] Het scheuren, openbreken
(b. v. van aderen, gezwellen).
Rhienose of Rhinose, C. [Mid.] Het rinspeligworden der huid (bij uitte r ing dec ligchaams);
gerimpeldiseid, s h i k n ii s is f.
Rhigniatopuonte, adj. [H. n.] Door longspleten ademend.
Rhinalgie, t. [Mid.] Neuspijn t. - Rhinatgique , adj. De neuspijn betreffend, rhinál
gisc(s. - Rhinantlie, t. [Bot.] Hanekam in.,
-

Z. C1IETE-DE-0 0Q. - Rhinauthoeées , Rhi
nauthoïdes, t. pt. [Bot.] Hanekamsoorten f. p1.
- Rhinaptère, adj. [H. n.] Met een' zuigspriet
en zonder vleugels. —Rhincophore, in., z. v. a.
PORTE-BEC. - Rhine, f. [H. n.] Japansche, chinesche rag m. - Rhinencéphale, adj. [Anat.]
Met snuit- of trompvormigen neus. - Rhinenchysie, t. [Chir.] Het inspuiten ia den neus. Rhinenchyte, f. [Chir.] Neusspuitje n.
Rhingrave, m. [lust.] Rijngraaf in., voormatige titel van sommige duitsche gravenfamilikn
(nog aanwezig in 'thuis van Salin).— RHINGRAVEf,
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Vrouw van een' rjngraaf, rijngravin f. - [Cost.]
Soort van zeer wijde broek f., die von onderen met
linten werd vastgebonden - Rhifigraviat, m.
Rfjngraafc/iap 1.
Rhiiilte, adj. [H. ij.] Met trompvormiçj verlengden snuit (van insecten). -- R11INITE, t. [Méd.]
Neusontsteking t. - [ Vétér. ] , z. v. a. GOURME,
MORFONDURE. - Rhinobate, M. (of als adj.
Rale rh-), z. V. 0. LENTILLADE. - Rhinoeère,
adj. [U. n.] Met voelhorens op een snavelvormig
uitstek. - RH1NOCERE, 1. { Litt.] Naam van de
hoofdstad der rhinocerossen (bij La Fontaine). Rhinocéros, in. (pr. —roce ) [ Fl. a.] Neushoorn rn. (neushoorndiei n.), rhinOceros rn.
Rh- d Afrique , afriliaansche neushoorn (bij de
Hottentotten nabba of natal qeheeten). - ( fam.)
Nez de rh-, zeer lange, dikke neus m. - [H. in.]
Rh- de mer, z. V. a. LICOLINE, NARVAL. —Rh- avis,
Rh- oiseau of Porte-come, neushoornvoqel m. (CALAO rhinoctros). - Neushoornkever m. - Rhi
noenesme, ni. [1éd.1 Neusjeuking t. - Rhiiiolophe, im [H. n. ] Blad- of kamneus, hoefijzerneus, eene soort van viedermuis, r Ii i n dl 0 p ii u 5 in.
* RhiElowacre, in. [H. n. ] Langneus al. (bee
mare). - Rhillophida, in. Neusslanq f., slang
met snuitvormgen neus. - Rhitiophonie, 1.
[M é d.] Het door den neus spreken, liet neusgeluid.
Rhinophonique, adj. Door den neus sprekend.
,

—Rhinoplastie offlhinoplastique,f. [Cur.]

Neusvormingskunst , de kunst om beschadigde of
verloren neuzen (meestal door een' uit de voorhoofdshuid genomen lap) te herstellen, rhinoplastiek f. -- Rhinoplastique,adj. De neus?nrmingrkunst trtre/fend. rhinoplétstisch. . [1-I.. IL] Deisselneus in., eene
Liiinome
soort van oorvlederinuis. - Rhinopte, wij. [Mdd.]
Overden neus scheelziend. --Rhinoptie,f. ('pr.t=c)
[Méd.] Het scheelzien over den neus; ook: wanvormigheid f., ten gevolge waarvan de lichtstralen
door de wanden der neusgaten tot liet oog naderen.
- Rhinoirhagie, f. {Méd.] Neusbloeding f. Rhiuoi-rhagiqae, adj. De neusbloeding betreffend. - Rhinojihée, f. [Mé d .] Sl(jmvioeijing f.
uit den neus. - Rhinorrhéiqiie, adj. Die neusvloe(jinq betreffend. - Rhinose, t., Z. RFIICNOSE.
- RhinostegHose, t. Neusverstopping t. (door
te veel slijm, door een pol(jp, enz.), rh in o's t é g 0S l5 t. - Rhinosto;ne , adj. [H. ii.] Met
een' schijnbaar op 't voorhoofd staanden snuit (van
insecten). - Rhinothèque, f. [H. n. ] Hoornac/dig vlies n. op het bovendeel van den vogelsnavel.
Rhipiptère, adj. [F-i. tij Met waaijervonnig
gevouwen vleugels (van insecten).
Rhiptoglosse, cu/f. [H. n.] Met uithangende,
uitstekende tong.
Rhizagre, fl1. [Chic.] Worteltang f. dertand
í z a g r a f. - Rhizohiastes, t. p1.-mestr,h
[Bot.] Worteikiemers in. pi.—Rhizovaphe, in.
in. - Rhizogi-aWortelbeschrijver
[Didact.]
phie, t. Wortelbeschrijving t. - Rhizolithe,m.
[H. a.] Wortelsteen m., boomwortel-versteening t.,
rhizolith. in. —Uhizonie, in. [Bot.] Wortelstok, wortelstam; paalwortel in . -- Rhizo rn orplie, adj. [Bot.] Wortelvormig. —ItHIZOS1OR1'I-lE,rn.
Wortelachtige plant f. - Ithizophage , adj.
[H ii.]
Van
Va wortels levend, worteletend. - RH!
ZOPHAGE, In. Worteleter m. - Rhizophagie,f.
Het worteleten. - Uhizophile, adj. [Bot.] Op
wortels groei end of levend. - Rhizophore, m.
[Bot.] Wortelboom in . (der beide Indien). - Rhizophylie, adj. [Bot.] Met worteiscliietende bladeren. - Rhizospernies, f. p1. [Bot.] Varenkruiden n. pl., welker zaad aan den wortel verschijnt.
- Rhizostome, adj. [H. tij Met mondingen
aan 't einde van wortelvormige draden. - Rhi
zotome, m. Wortelsnijder in., verzamelaar van
geneeskrachtige wortels; - oudtijds z. V. a. BOTANISTE. - Rlilznles, f. p1. [Bot.] Zeer fijne wartels in. Pl. der paddestoelen.
Rhodes, Rhodia, t. [Ane. pliarm.] Rozehout n., rozewortel in. - Rhodeiix, euse, adj.
[Chim.] OxycIe iR-, eerste rhodium-oxycie a. Rhodiacon, in. [Ane. pharm.] Rozepleister f.
- Rhodique, adj. [Chim.]: Oxyde rh-, tweede
rhodium-oxyde a. - Rhodite, 1. [Minér.] Rozesteen in., een figuursteen.—Rhodium,m. [Minér.]
Rhodium n. (rozemetaat), een door Wollaston
in 1803 ontdekt metaal. -- Rbodoehrosite, f.
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[Minér.] Rood-bruinsteenerts ni., digt mangaan
n. - Rhodocrinites, in. p1. [H. n. ]-spath
Soort van stekelhuiden f. pi.--Rhododaphné,m.

[Bot.] Laurierroos f., rozenlaurier, oleander in.

- Rhododeftdiées, t. p1. [Bot.] Rozelaarsoorten f p1. - Rhododendron, in. [Bot.] Roze-

laar m., alproos, bergroos f., een pronkgewas van
onderscheiden soorten, rhododëndrum in. Rhodogastre, adj. [H. a.] Met rozerooden buik.
- Rhot1oIeiqaie, adj. [Bot.] Rozerood en wit.
- Rhodoogie, f. [Didaet.] Rozenbeschrijving,
verhandeling f. over de rozen. - Rhodornel, EM.
[Plsarin .] Rozenhonig in. Rhodoinite, f.
[indr.] Rood- of rozesteen in., inangaanspaath a.,
soort van kiezel-mangaan. - Rhodope, adj.
[H. n. ] Met rozeroode voeten (van insecten). Rhodoptère, adj. [[HE. a.] Met rozeroode vleugels. - R.hodoraeées, f. p1., z. v. a. RHODODEMJREES. - Rhodosperme, adj. [Bot.] Met
rozeroode zaden. --Rhodostome, api. Metrozerooden mond of opening.
Rhogmé , in. [Chic.] Schedelspleet, schedelsplijting, oppervlakkige breuk f. der hersenpan.
Rhombe, in. [Géorn.] Ruit f. (z. LOSANGE),
rhombus in. Rh- solide, dubbele kegel in.
[H. n.], z. v. a. BRBUE. -- [Chir.] Rh- d'Hippocrate, ruitvormig verband a. van HippOkrates. Rhornbé, e, adj. [Bot., H. a.] Ruitvormig. Rhombifolié, e, adj. [Bot.] Met ruitvormige
bladeren. - Rhornbiforrne, adj. Ruitvormig.
- RhOflihite, f. [H. n.j Versteening van gelijkzijdige scheeve gedaante, s h o m b i e t in.—Rhoniboèdre, in . [Géoin. , Minér.] Schee.ve teerling in.,
liçjchaa!n met 6 ruitvormige vlakken. - Rhornboldal, e, RhoEnboide, wij. Ruitvormig. [Anat.] Muscle rh-, ruitvormige schouderspier,
ruitspier 1. Corps rh-, z. onder NOYAU. - RHOM
ROlDE, in. [Géoim] Langwerpige ruit 1. met i
langere en kortere zijden, scheefhoekig paralidlogram n.
Rhopalique, adj.: Vers rh-, z. V. a. Vers
1URYAL1QUE. - Rhopatocère, adj. [ [I . a.] Met
knodsvorsnige voelsprieten.
fljiopogra.phe, in . Schilder van allerlei kleine
voorwerpen, zoo als ,struiken, blaeinen enz.
Rhubz.u.-be , t. [Bot. , PRam.] Rhabarber,
rabarber f., bekende plant, welker maagsterkende
en buikzuiverende wortel veel in de geneeskunst
gebruikt wordt. - Rh- des inoines, z. v. a. RA
PONT1C. - (Proc.), z. PASSER (hlz 13 0 , kol. 1., van
onderen) . .- Soort van -Roquefort-kaas, schrapselkaas f.
R.hEirn, rn (pi'. r ome) Suikerbrandewfjn, rum in .
huapyre,
in. [Méd.] Vloeikoorts, zinkingR
rn
koorts 1. - Rhumatal m
koorts, rheuatisehe
gb, f., Rbumaflsme, fl1. [Méd.] Vloeijing,
voehtvioe]jing, zinking, ledenpijn f., eene eigenaardige aandoening van 't celweefsel, ni en in eli smu s a. Rhurnatalgique, Rhumatique,
Rhuuiatismal, e, adj. Tot het rheumatismus
behoorend; door eene vloe(jing ontstaan; met vloeijinqen ofzinkingen gekweld, rheumdtisch. Rhuipiatisaiit, e. Rhuniatisé, e, adj. Aan
rheumatismus lijdend, met rheumatismus behebci.
.-. Rhurnatismal, RhilEnatisme, z. boven.
Rhumb, in., Z. RUMB.
Rhittue, 1. [Méd.] Verkoudheid f.: Ills- de eervean, Z. v. a. CORYZA.
Rhuninierie, 1. [Tech.] Rumstokerij t.
Rhyas, in. (pr. —ace) [Méd.] Tranenvioedm.,
oogdruiping; ongeneeslijke traanfistel f.
Rhyiiehocéphale, adj. (pr. ch=k) [H. n. ]
Met snavelvorinig verlengden kop. - Rhynchostène, adj. (pr. eh k) Met s!nallen snavel. Rhynchostorne, adj. (pr. cIi=k) Met snavelvormig verlengden bek.
R.hyparographe , in . [Pelal.] Kladschilder in., inz. schilder van ontuchtige, vuile toonee
len. - Rhypa2-ographie, t. Kladschilderij t.;
het schilderen van alledaaqsche, genseene, onkuische
voorwerpen.— Rhypa.rographique, adj. Daartoe behoorenci.
Rhyptique, adj. et subst. in . , Z. V. a. DETERSIF.
R.hytelminthe, in . [H. a.] Soort van ingewancisworm in.
R.hythnie, in. Onderlinge evenredigheid de;'
deelen van een zelfde geheel; gelijkmatige, afgeme ten beweging t. -- [Poés. , Mus.] Tijdmaat t., Baar
—

-

-
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bepaalde maat- entoonverhouding geregelde gang ni.,
evenmatige welluidendheid der rede, klankmaat f.,
vers-tact, r h y t h m u s ni. — [Méd.] Le rh- du
pouls, de regelmatig wederkeerende polsslag nl. -Rhythnié, e, wij. [i'oés.J Vers bien rh -s, ver zen n. pl., waarin de rhythmus goed in acht genomen is. — Rhytlhnnique, adj. Afgemeten, vers matig, welgeordend; tot den rhythmus behoorend,
r h y t h mi s c h. --- RHYTHM IQUE , f. Tijd- en toonmaatleer, r h y t h mrm i e k f.
]Raillerie, f. Gedurig gelach n.; lagcherij f.
Riaize, f. [Agric.] Slecht, mager land n..
Klant, e, adj. Lagchend, vrolijk, blij; oogbe.koorend, bekoorlijk. aanr,enaam, bevallig, innemend,
vriendelijk, lief: Visage r-, lagchen.d, blij gelaat n.
— Paysage r-, bekoorlijk landschap n.—Idées r-es,
fanminnige , toelagchende denkbeelden n. pl. —
% RIANT, m. [Litt.] De vrolijke, blijgeestige schrijfstijl m.
Riaaule, f. [Tech.] Mijnwerkers houweel n.

Rib adequin , Rib adoquain , m , z. RI-

BAUDEQUI.N.

Ribainbelle, f. (fare. en in ongunstil;en zin)
Roel, hoop, zwerm m., lange rij of ceél f.: Elle
amenait une r- d'erifants, zij bracht een' ganschen
zwerm kinderen sneé. 11 lui dit une r- d'injures,
hij wierp hem eene reeks scheldwoorden naar 't
hoofd. Une r- de titres, eene lange cel van titels.
Riband, e, adj. (pop. et bas) Ontuchtig, hoerachtig: Homme r-, Femme r-e, of als subst. RIBAUD, M. -E, f. Ont uchtig man, hoerenjager; onluchtige vrouw, hoer. -- Weleer in gunstiger' zin:
Kruijer. lastdrager, sjouwer; — vermetel soldaat,
waaghals m. — -}- Ribacidaille, f. Gemeen volk,
Janhagel ; soldatenr°iepuis n. -- Ribauud nn , f.
[Cuffs.] In deeg gebakken appel m. — Riba ldeql €1itu, m. [Anc. mil.] Vij /kwart-, anderhalf- of
tweeponder m. — Ribauderie, t Ribaudie, f.
Ontucht, lichtrnisserij, hoererij f.
Ribaizdet, 111. [11. n.] Kraagp,uvier m.
Ribaudure, f. [Manuf.] Valsche vouw f.
(anguille).
Rabe, n. [Tech.] ["las- of hennepbraak f. -RIBES, m. pl. [Cent] Roode aalbessen f. pl. Sirop
de r-, roode-bessesiroop f. — Ribésié, e, adj.
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me pay era r-, hij zal mij tot op den laatsten cent
betalen. Tu vas Bien r-, gij gaat wel met de uiterste
stiptheid, strengheid te werk. (van fantazie f.
Ricercata, I. [Mus.] Soort van voorspel n.,

Rich, M. [H. n.) , z. RICHE (m.)

Richard, m. (fam.) Rijkaard m., inz. een r jjk
geworden burgerman. — [H. n.] Pracht -, stink kever m. --- Volksnaam van de europésche weer-

kaf (geai) .

Riche, adj. Rijk, veel geld of goed bezittend,
vermogend, zeer gegoed: Un homme r-, puissamment r-, een rijk, sch.atrjk man. 11 est r- en argent,

en meubies, en fonds de terre, en bestiaux, hij

is rijk in geld, meubelen, grondbezittingen, vee.
Etre r- de peu, met weinig rijk zijn. — (Loc. pear.)
Est asset r- qui ne doft rien, of qui est content,

wie geen, schulden heeft, wie tevreden is, is rijk
genoeg. Etre r- comme Crésus, comme un Crésus,
of (lam.) comme un juif, comme un putts, Etre r-

a million, schatrijk zin, zoo rijk zijn als Croesus,
zoo rijk zijn als 't water diep ie, een millionair
zijn. Pauvres Bens ne sopt pas r-s, ieder geeft wat
hij kan, arme lieden kuunen geene groote uitgaven
doen. z. Ook DINER (v. a.), PAUVRE, POULAILLER.
— Faire un r- manage, een rijk huwelijk doen.
C'est un r- parti, 't is eene rijke partij (vnl PARTI).
— (fig.) Rik, ruim bedeeld met persoonlijke of
zedelijkehoedanigheden: R- en beauté, en vertus,
en mérite, rijk in schoonheid, deugden, verdienste.
-- (fam.) II est r- en ridicules, hij heeft vele belagchel jke zijden. — Une r- taille, eene schoone,
statige, aanzienlijke gestalte f. — (fig.) Rijk, overvloedig, vruchtbaar; ruim voorzien; prachtig, kost
oogst is rijk, over--bar.Lmoisnét,de
vloedig, geweest_ Bibliothègue r- en manuscrits,
ruim van handschriften voorziene boekerij f. —
Langue r-, rijke taal f. Matiére r-, rijke stof f. —

Meubles r-s, kostbaar, prachtig huisraad n. Un rsalaire, een hoog, groot loon n. — z. ook RIIIE.

BICHE, m.: Le r- et Ie pauvre, de rijke en de
arme. -- Un r- malaisé, een met schulden bezwaarde

rijke. — [Eerit.] Le mauvais r-, de rijke man van
't Evangelie. -- BICHE, M. [H. n.] Soort van losch

of lynx m. (loup-oervier) in Zweden en Polen. —
Naam van een fraaiharig tam konijn n.
Bi-I.. Riche-co*ileur, f. [Méd.] Geelzucht f.
gelijkend.
—
Naar
den
aalbesseboom
[Bot.]
(jaunisse) — Ricbe-déposuille, f. [Bot.] Soort
bet, m. Ribette, f. Roode aalbessebooni m.
Riblage, 1fl. (Tech.] Het scherpen van nieuwe van oranje-citroenboom in. — Riche-boraene, m.
molensteenen. — Ribter, v. a. [Tech.] Scherpen, [A.nc. jur.] Groot heer; — baron m.
Riclietnent, adv. Op rijke, prachtige, over de molensteenen scherp slijpen. — -t- RIBLER of
vloedige wijze, rijkelijk, overvloedig, ruim, kostelijk.
t Ribleter, V. a. (pop.) Nachtloopen, rinkel
stelen, kapen.
-roijen;— — (iron.) Cette femme est r- laide, die vrouw is
I fblette, f. Dun sneedje n. gezouten, gepeperd de leelijkheid zelve. (pop.) R- bête, ezelachtig dom.
Riche-prieur, m. [H. n.] (pop.) Vink m.
en geroost vleesch; — spekkoek ni. (wellusteling ni.
t Ribleur, in. (pop.) Nachllooper, rinkelroo2,ler; (pinson).
pl.
Stukjes
ijzer,
uit
Riehesse,
f. Rijkdom m.: Voilà toute ma r-,
n1.
Riblons, Riblots,
ijzer ter hersmelting. (maken.-schotn.va ziedaar mijn' ganschen rijkdom. Le commerce fait
Ribon,border, v. n. [Mar.) Korte slagboegen la r- de ce pays, de handel maakt den rijkdom van
t Hibon-ribaine, loc. adv. (pop.) t Mag gaan dit land uit. — La liberté est la r- des peoples,
zoo 't wil, 't koste wat het wil, goed- of kwaad- de vrijheid is de rijkdom, het hoogste goed der
volken. — Son talent fait toute sa r- , in zijn talent
schiks.
Ribord, m. [Constr. nay.] Gang op de zand - bestaat zijn gan.sche rijkdom. -- (Prov.) R- donne
strook, tweede gang m. of buitenhuid f. Second, hardiesse, goud maakt stout. L'épargne est une
Troisiéme r-, tweede, derde gang op de zandstrook grande r-, zuinigheid maakt rijk. z. ook CONTEN— Ribord.age, m. [Mar.] Het aanvaren, het TEIIENT. — La r- du sol, de rijkheid, vruchtbaar schade-varen (bij 't verhalen in de haven of op de heid, weligheid van den bodem. La r- dune mine,
reede). -- Droit de r-, regt n. off} schadevergoeding d'un minérai, de ruime voorraad, opbrengst van
Bene mijn, van een' erts aan edel metaal. — (fig.)
voor aanvaren.
La r- dune langue, de rijkheid eener taal. — La
Ribot, ni. [Econ. rur.] Karnstok m.
.- Ribotage, Ribote, f. (pop.) Het brassen, r- d'un ouvrage d'art, de rjkheid, rijke, schoone
het volop eten en drinken; slampamperj, smulpartij, zamenstelling (ordonnantie) van een kunstvoorwerp.
zuippartij f. — Riboter, v. nan. Sinullen, goede — R-s, rijkdommen, schatten m. pl., groote goede
pl., groot vermogen n. R-s mal acquises,-ren.
sier maken, slampampen, overdadig eten of drinken.
— Riboteur, m. -eilse, I. Smuller n1., slam- kwalijk verkregen rijkdommen. L'embarras des r-s,
pamper, slemper, brasser m., slampampster, slemp - de met schatten verbondene zorgen f. p1. — (fig.)
Les r-s de la bonte de Dieu, Gods overvloedige,
ster, emulster f., pooijer m., pootster f.
onuitputtelijke goedheden f. pl.
Ric, z. RIC-h-RIC.
Richeval, in. [Hort. ] Soort van tulp f.
Ricanement, ni. (fam.) Spottend gelach, geRichissime, adj. (fam.) Schatrijk
grijns, hoongelach n.; het lagchen zonder reden. —
Rieln, m. [Bot.] Wonderboom m., inz. de geRicaiier, V. n. Honend, onbeschaamd lagchen,
grijnzen, spottend meesmuilen; zonder reden lag- meene wonderboom of Christushalm (welks zaden
chen. — SE RICANER, v. pr. Elfander uitlagchen. — de buikzuiverende ricinus-olie, huile de ricin, opRicanerie, f., z. v. a. RICANEMENT. — Rica- leveren) , ricinus m. — [H. n. j Vogelluis f. --fleur, m. -ease, f. Dom, onbeschaamd lagcher, Ricinate, ni. [Chum.] flicinuszuur zout n. —
grsjnzer nn., grjnsster, spotster f. — Ook als adj.: Ricinées, f. pl. [Bot.] Wonr.lerboom-soorten f. pl.
— Ricinier, m. [Bot.] , z. V. a. RICIN. -- Bi
Un ton r-, een spottende, honende toon in.
.

Ric-a- i- ie, toe. adv. (fam.) Ten strengste, zon -

der iets toe te geven, tot op den laatsten cent: LI

adj. [Chin.): Acide r-, ricinus-zuur n.,-cinque,
een der drie vetzuren, die de ricinus-olie bij 't
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verzeepen oplevert (de andere zijn: ricin-talkzuur
en ricen-oliezuur). - Ricinolde, adj. Naar den
wonderboom gelijkend. - IucINOIDE, M. [Bot.] , z.

belagcheljkheid f. Ce serait un grand r-, le comble
du r-, dat zoude zeer, hoogst belagchelijk zijn.
Cda tombe dans le r-, dat valt in 't bespottelijke,
in 't ongerjmde. Tourner, Traduire qn. , qc. en r- ,
V. a. PIGNON d'Inde ; 31ÉrncIN1ER.
Iticoehable, adj. [Mii.] Aan ricochet- of iemand of iets bespottelijk maken. - S'exposer aux
zulk
een
terrein).
traits da r-, zich aan de pijlen der spotternij blootblootgesteld
(b.
v.
opstuitsc/ioten
- Ricocher, V. fl. lArtill.] Weder opspringen, stellen. - RIDICIJLE, in. Dames-werkzak m. z. iiEafstuiten (van kogels), ri C 0 C h e t t i r e n. - Hi- TICULE. - Ridienlement, adv. Op belagchel/jke,
cochet, m. Het keilen; keiling f. , elke der her- bespottel/jke wijze. - ttidieuliser, v. a. (lam.)
haalde afkaatsingen van een plat en ligt steentje, Belaçcheljk maken, ten spot stellen: 11 • Faction Ja
leitje of iets dergelijks, in zeer schuine ripting op plus sérieuse, de ernstigste zaak in een belagchelijk
het watervlak geworpen, af-, opstuit rn. - (Loc. licht stellen. - SE 1IIDICULISER, V. pr. Zich belagprov.) Ii a de quoi faire des r-s, hij bezit genoeg chel/ik maken. --- Elkander ten spot stellen. - Het
om wat tot zijn genoegen te besteden, of ook: om part. passé kon ook als ad j. voorkomen: Femme
kromme sprongen le maken. - [Artill.] Afstuit- rithculisée, ten spot gestelde vrouw. - Ridicurn
adj. (fam.) Hoogst belagchel/jk of bespotschot, ricochdt -schot, ricochet n. Bat- lissie,
terie, Feux a r-s, ricochet-batterij f., -vuren n. tel//k. - Ridiculité, f. (lam.) Belagchei/jlc
p1. - ( fig. et font.), z. CHANSON. - ( h a.) Reeks t. held f. - Beiagchel/jk woord of gezegde n., belagvan gebeurtenissen, waarvan de eene uit de andere cheljke daad t.
Rièble, [Bot.), Z. GRATERON.
volgt: R- de fourlieries, aaneenschakeling t. van
Rien, pron. inddf. et subst. in. Niets, niet
schurkestreken. -- Par r-, zijdelings, niet regtstreeks, tij weirstuil: (fans.) Cette nouvelle mest met al (niemendal): R- nest beau que Ie vrai,
venue par r-, ik heb dat nieuws uit de wie weet niets is schoon dan het ware. Dieu a créé le
hoeveelste hand. (de munt. monde de r-, God heeft de wereld uit niets geRicochon, ns. [Anc. tech.] Leerjongen m. in schapen. Cda nest bon a r-, dat is tot niets goed,
-I- Rictus, in. (pr. -tuce) Zeer wijde mond- dat deugt nergens toe. Vous ne me dites r- de
nouveau, gij zegt mij niets nieuws. - (fans.) Ne
opening f., zeer groote mond m.
Hidage, m. [Mal.) Het stijfzetten of aanhalen savoir . de r-, volstrekt niets weten. Cda ne fait
(van een touw of looper). B- de vis en fee, st//f- r-, dat is niets, dat komt er niet op aan, dat doet
niets ter zake. Cette atraire ne tient a 1-, die zaak
zetting t. met sparwantschroeven.
Ridain, m. (ook IRIDEAU ni., en BIDELLE t.) wordt door niets belemmerd, kan ongehinderd
voortgaan.
II ne tient a r- qu'il ne fit cda, het
van
oneffenheid
rimpelachtige
Golving,
Pêclw
(
(
scheelde zees weinig of hij had dat gedaan. - Cela
den bodem.
s'est
iéduit
a r-, dat is op niets uitgeloopen; daar
Les
frans
f.:
Huidrimpel,
simpel
m.,
Ride, t.
is weinig of niets van overgeschoten. - Ii nest r1 - s de Ja viellesse, de ri;pels des ouderdoins. Les
rides commeneent a paraitre stir son visage, zijn (de) tel qu'un véritable arid, er gaat niets boven
(haar) gelaat begint te rimpelen. - ( fig.) Le vent een waarachtig vriend. - N'être r-, niets zijn,
forme des r-s sur Jean, de wind doet het water geenerlei waarde hebben, voor niets gerekend woerimpelen. - [Bot., H. n.] Riinpeiachtige oneffen- den. - -t Etre venu de i-, S'être élevé de r-, uit
/ieid, bij planten, schelpen ear., kreuk f. - [Mar.] niets opgekomen zijn, van lage geboorte, geringen
Taliereep, talreep t. 11-s de galbauhans, pardoens- stand zijn. - (abs C'est un homme de r-, 't is
iemand, die van niets iets is geworden, een fortaliereepen.
Ridé, C, adj. (en part. passi van rider):Front tuinshind, een geluksvogel. - Cet homme ne mest
1V-, die maan bestaat mij niet, is niet van mijne far-e,
n.
Eau
r-, gerimpeld, gefronseld voorhoofd
gerimpeld water ii. - Feuijle r-e, gerimpeld, rim- milie of maagschap. (fans.) Cet homme ne mest
de r-, die man is mij geheel onverschillig. - Ne
pelig blad n.
Hicleau, m. Gordijn f. it-x le lit, le fenêtre, mettre r- contre soi, geenerlei vat op zich geven,
de carrosse, bed-, raam-, koetsgordjjnen. Tirer le zeer oenzigtig in al zijne woorden en daden zijn. (Loc. pro v.) On ne fait r- de r-, van niets komt
F-, de gordijn toe- of ook open doen: Tires le r-,
je veux doimir, haal de gordijn digt, ik wil slapen. niets: zonder middelen laat zich niets uitvoeren.
Tires ie r-, que je me lOve, trek, schuif de gordijn On ne fait r- pour r-, men doet niets voor nierrendal.
open, dat ik opsta.
(fig.) Tirer Je r- sur qc., Qui ne risque r-, na r-, wie niet waagt, die niet
de gordijn voor iets schuiven, het laten zeo als t is, wint. Qui ne salt r-, de r- me doute, onwetender niet meer van spreken, (fa.-m.) het blaauw blaauw heid en eigenwaan ziet men meestal zamen gaan.
laten. - II se tient derrière le r-, hij houdt zich Marchand de tout et faiseur der-, groot in woord,
achter 't scherm, buiten schot. Il y a qn. derrière klein in daad. II veut être César ou r-, hij wil
Ie r-, er is een verborgen persoon in 't spel. -- alles of niets hebben, hij waagt er alles aan. [Tlsdât.] TooneelgOrdijn (doorgaans folie geheeten). Comma si de i'- n'€ltait, als of er niets aan de
(Loc. pray.) Tires le r-, Ja farce est jouée, de hand, niets voorgevallen was. z. ook L1VRE (t.),
klucht is uit, 't is alles afgeloopen, dit is 't eind PROUVER. - it- mnoiris, Mains que r-, Z. MOINS.
van 't liedje. [Mil.] Kleine aarden wal in., Weinig, bijna niets; kteiniqheid t., spotprijs: Ii a
hoogte f., waarachter men zich verbergt. - [Pêcie], en cette maison pour r-, hij heeft dat huis voor
Z. RIDAIN. - [Ponts et chaus.1 Steunmuur in. één' spotprijs gekocht. 11 se fâche de r-, hij wordt
van een' weg; -- gezamenlijke steunsels n. p1. van om eene beuzeling boos. 11 mange très-peu, 11 vit
de i-, hij eet zeer weinig, hij leeft van den wind.
den vloer eener hangbrug.
Hidée, t. [Chas.] Leeuweriken-net is. - al- - In dezen zin wordt het vaak door un voorafgegaan: Un r- nous attuiste, un r- nous console,
(DAIN.
oude
herten.
IIÉES f. p1. Mest in. van
Rpe11e, f. Wagenladder t. - [Pêche] z. ni eene beuzeling, een niets maoist ons treurig, eene
Rider, V. a. Rimpelen, rimpelig of gefronseid beuzeling beurt ons op. En un r-, En moms de r-,
maken, rimpels doen krijgen, fronselen: L'âge, le in een oogenblik, in zeer weinig tijds. Behalve
chagrin ride le front, de ouderdom, 't verdriet in de reeds aangehaalde voorbeelden, wordt rien
rimpelt het voorhoofd.— (fig.) Le vent ride (of als nog zonder ontkenning gebruikt: 1° wanneer liet
v. n. fait r-) Ja surface de lean, de wind rimpelt de werkwoord verzwegen is, in welk geval het zijne
oppervlakte van 't water. - [Coutur.] R- une corde, beteekenis van n i e t behoudt: 11- de plus incertain
une couture, een koord, een nood strak aanhalen. que notre dernière heure, niets is onzekerder dan
- [Mar.] R- les haullans. les étais, het want, de ons sterfuur. Que deniandezvous ? It-, R- du
C. n. tout, wat verlangt gij? niets, volstrekt niets. staggen stijf aanhalen, aanzetten. -[Chas.] Het spoor volgen zonder aan te slaan. — 2 0 met een werkwoord, inz. in vraagsw//ze uitSE RIDER, C. 7)T. Rimpelen, rimpelig worden, zich drukkingen, waarmede men met meer nadruk wil
(ronselen: Son visage se ride, zijn (haar) gelaat bevestigen, in welk geval het vertaald wordt dooi'
wordt rimpelig. Au moindre bruit, son front so ie t 5 : Est-il r- qui soil plus utile que Ia science?
ride) , bij 't minste gedruisch fronselt hg is er iets nuttiger dan de wetenschap? Sans vous
ride (11 se
demander r-, zonder u iets te vragen. Qui vous
het voorhoofd, fronselt zich zijn gelaat.
Ridicule, adj. Belagcheljk, bespottelijk: Vous reproche r- ? wie verwijt u iets? RIENS, in.
vous rendez r-, gij Inaakt u bespottelijk. - Ook pi. Beuzelingen, nietigheden, kleinigheden, baqaals subst. : C'est un r-, un petit r-, 't is een be- tellen f. p1. S'amuser Ii des r-, zich met beuzelinlagchei/jk menseh, een zottinnetje. (In dezen zin nu ge ophouden, vermaken. Ii vaut mieux ne rien dire
weinig gebruikt.) - Het belagcheljke, bespottelijke; que de dire des r-, 't is beter niets te zeggen, dan
-

,

--

n

RI1NISTE

niets beduidender praat uit te slaan. -- Somtijds
met die beteekenis ook in 't enkele.: L'amour de
ce r- qu'on nomme renommée, de zucht naar die
nietigheid, welke men roem heet.
Riéniste, m. en f. [Phil.] Hij of zij, die gelooft, dat de mensch na den dood niet voort bestaat,
die niet aan een leven na dit leven gelooft, z. v. a.
MATÉRIALISTE, NIHILISTE; — die geenerlei herkgeloaf aankleeft; -- ook (iron.) die 't met geene par-

tij houdt.

t Rière-ban, Rière-í'ief, Rière-vassal,
m., z. ARRIERE-BAN, etc.
Rienr, in., -ease, f. Lagcher m., lachster f.;
spotter ni., spotster f. — Avoir les r-s de son cóté,

de lagchers, het grootste gedeelte van de aanwezigen of van het publiek op zijne zijde hebben. —
Ook als adj.: Cette fiile est très-rieuse, dat meisje
is zeer lachziek. (klein kór•net.
Rieiix, m. [Pècbe] Groot kornet n. Demi r-,
Riflard, m. [Tech.] Voorlooper m., roffelschaaf, roffel f.; — tandbeitel m. (der metselaars
en steen'werkers); --- grove ijzervijl f. — Grofste
en langste wol f. van eene vacht. — (lam.) Oude
parapluïe f.
Riíleau, m. Zuidwaarts hellende ader f. van
vreemde bergsto f in eene leigroeve.
Rifler, v. a. [Tech.] Opschaven, uit den ruwe
schaven. -- Met de rond- of raspvijl bewerken. —
(vijl f.
(pop.) Schrokken, gulzig eten.
Rifloir, m. [Tech.] Rasp- of rondvijl, kromme
Bigarde ot' Rigaux, m. pl. [Tech.] Doodgetoonde stukken n. pl. in den kalk.
R,igaudon, Rigodon, m. Een in Zuid-Frankrijk en Italië gebruikelijke dans m.; — de daarbij
(stok in.
behoorende muzijk f.
igée, f. [Agric.] Uit zaad gekweekte wijn Rigide, adj. Streng, straf, zeer stipt: Un robservateur des lois, een stipt, streng opvolger der
wetten. C'est un maitre trop r-, 't is een al te
straf, onbuigzaam, onverbiddelijk meester. Des
moeurs r-s, strenge zeden f. pl. -- Calviniste r-,
stipt, streng calvinist m. — -(- Plaine r- de glasons ,
geheel met ijsschollen bezette vlakte f. — Rigidement, adv. Op strenge, stipte wijze, steen gelijk,
stilrtel jk. — Ri idifolié, e, adv. Met stijve bladeren. — Rigidité, f. Strengheid, strafheid, onverzettelijkheid, stiptheid f. La r- de ses nloeurs,
de gestrengheid zijner zeden. Observer une lol avec
une extrême r-, eene wet met de uiterste gestrengheid in acht nemen. --- [MOO.] La r- dun mem
de stijfheid, spanning (tension) van-bre,dsfi
een lid, van de vezels. — Rigidule, adj. [Didact.]
Min of meer stijf.

Rigodon, in., z.

RIGAUDON.

igolage, m. [Agric.] Het afwateren door greppels; liet greppelgraven. — Weleer z. v. a. RAILLERIE. -- Rigole, f. Greppel i.; riool n.; zijl;
gleuf, groeve f. (lot afwatering in een' steen enz.).
--- [Hort.] Plant- of pootgreppel f. — [Mar.]
Gleuf f. voor de stengewindreep. — Rigoler, v. a.
[Agric., Hort.] Greppels graven. — Sc RIGOLER. V. pr: Zich vrolijk maken, pret hebben. —
1 Rgoleur, m. Spotvogel, grappenmaker m.
.igorisme, net. Te strenge zedeleer, onbuigzame denkwijs f., r i g o ri s rn u s n. — [Litt.] Allerstiptste opvolging f. der regels. — Rigoriste, m.
Voorstander, aanhanger ni., voorslandster, aan
zeer strenge grondstellingen, vooral-hangsterf.,v
in zake van godsdienst en zeden, r i g o r i s t m.
en f. — Allerstipst opvolger ni. of opvolgster fvan deze of gene regels. — Ook als adj.: Secte trop
r-, al te strenge secte.
. i got eain, in. [Tech.] Dwars gespleten lei f.
-

Rigoiilière,

IUNCER.

-~

f., z. v. a. PEGAULIÈRE.

Ri ouretise, f. (woord van Mad. de Sévigné)

De rede r. --- [H. eccl.] , z. v. a. STAGE. --- ,i

vut, adv. Met strengheid of hardheid,-gonrecusi

op strenge of straffe wijze, gestrenge) ijk; met groote

stiptheid. -- Cela est r- v raf, dat is onbetwistbaar
waar, daar laat zich niets op afdingen. -- t .B i goiareuseté, f. Gestrengheid f. --- igoanreiIx,
enne, adj. Streng, straf, scherp, hard, onbarmhartig. Juge r-, gestreng regter. Jugement r°-, hard,
streng vonnis n. Subir no examen r-, een streng
onderzoek ondergaan. — Un créancier r -, een, onverb-iddelijk, niets toegevend cchuldeischer. Un liver
r-, een harde, strenge winter m. — Un sort r-, een
hard lot n, --- Une diète r-ease, een, zeer strenge,
R
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stipte leefregel m. — Des preuves c-eases, onbetwistbare, strenge bewijzen n. pl.
Rigueur, f. Strengheid, gestrengheid, strafheid; scherpheid f. Trailer qn. avec r-, iemand
met hardheid, gestrengheid behandelen. — Les r-s
dune belle, de strengheid, onverbiddelijkheid eener
schoone. — La r- de 1'hiver, de gestrengheid van
den winter. -- La r- des lois, des règles, de gestrengheid der wetten, dec regels. — Juges de rregters, die naar al de strengheid der wetten uit
doen. — Jouer de r-, stipt de regels van-sprak
't spel volgen. Cette règle est de r-, van dezen
regel mag niet afgeweken worden, die regel gaat
door. Chose de r-, volstrekt noodzakelijk ding n.
— [Théol.] La toi de r-, de strenge of Mozaïsche
wet (in tegenstelling met die der genade). — (fig.)
La r- du lestin, de hardheid van het noodlot. --a LA RIGUEUR (á la dernière r-, en toute r-, en

r-), loc. adv. Stiptelijk, op zijn strengst, met de
uiterste strengheid, stiptheid of naauwkeurigheid:
Expliquer la lol a la r-, de wet zonder de minste
toegevendheid, zeer stipt verklaren. Cela est prouvé
en r-, dat is ontegensprekelijk bewezen. — I1 ne
faut pas prendre ce qu'il dit á la r-, men moet wat
hij zegt niet naar de letter, niet zoo naauw opvatten.

inca, m., z. GOMO.

BBintaille, f. [Litt.] Rijmelarj f. — Rimailler, v. n. et a. Rijmelen, slechte verzen maken; in
slechte verzen brengen. — Rirnailleur, in. Rij melaar m.
Rimant, e, adj. Rijmend: Syllabes r-es, rijmende lettergrepen f. pl.

t Rirnasser, V. n., z. V. a. RIMAILLER. --1- Rinnagserie, f., z. V. a. RIMAILLE. — t UImasseur, n1., z. V. a. RIMAILLEUR.
Rineberge, f. [Bot.], z. v. a. MERCURIALE.
Rime, t. Rijm n. Mettre en r- of en r-s, op

rijm, in verzen brengen. R- masculine, féminine,

croisée, z. MASCULIN, FEMININ, CROISÉ. R- pleine,
riche, vol, rijk rijm. R.- fausse, valse/t, onecht rjm.
R- suffisante, voldoend rijm. R-s plates of suivies,

platte, onnniddelluk op elkander volgende rijmen
(wanneer na elke 2 staande regels 2 slepende volgen) .
R-s mêlées, gemengde rijmen. R- annexées, concatenées, encbaïnées of fraternisées, aaneengeschakelde rijmen. z. ook COURONNEE, EMPÉRIÈRE. —
(Loc. prov.), z. RAISON. — R-s, verzen, rijmen n.
pl : Envoyer ses r-s a qn., iemand zijne verzen,
zijne rijmelarij zenden. -- Rin'er, v. n. Rijmen,
gelijkluidend in de laatste lettergrepen zin: Ces
deux mots riment Bien, mal, die twee woorden
rijnon goed, slecht. — (fig. et fain.) Ces closes ne
rietent pas ensemble, die dingen rijmen niet, komen of voegen niet bijeen. Cela ne rime à riep,
dat lijkt nergens naar, dat is onzin. — Ce poète
rime been, die dichter rijmt goed. — Rijmen, ver zen maken (doorgaans met minachting): 11 emploie
tout son temps à r-, hij besteedt al zijnen tijd met
Tijmen. — (Loc. prov.) Voila bigin r- (van een ge heel verkeerd antwoord gezegd), dat past als eene
vuist op een oog, dat rijmt als eene tang op een,
varken. R- richement en Dieu, vloeken als een
ketellapper, als een keller. RIMER, v. a. Berijmen, in verzen brengen: R- on conte, une anecdote, eene vertelling, eene anekdote op rijm brengen.
— R- des mots, woorden doen rijmen. — .i
Rijmer, rijaselaar, pruldichter. — Som-ineur,m.
ook met een adjl., in goeden zin): C'est un-tijds
excellent r-, hij is in 't rijen onberispelijk. — sr,
RIMEII, v. pr. Gerijmd worden of kunnen worden.
— iet part. passé is ook adj.: Prose rimée, berijind proza. — z. BOUTS-RIMES.
Rinzeuux, ease, adj. [ bidact.] Vol spleten of
bersten. — R inhille, f. Spleetje n. (op schelpen).
inlage, m. 1 let uitspoelen. — Riiieé, e,
ad;. (en part. passé van rincer): Verres r-s, gespoel d e glazen n. pl. — (pop.) Ii a été been r-, hi
is tot op 't hemd nat geworden; ook: hij is terdeeg
doorgehaald.
:ineeau, m. [Arch., Sculp.] Lofwerk n. -[BIras.] R-x, takken m_ pl. met bladeren.
,inee-bonehe, m. (Econ. doeg.] Glas n. of
kom f. ter mondspoeling. (Plm '. Des rinse-bouche.)
— Rineée, f. (pop.) Dragt f. stokslagen, pak n.
slaag. — Rineer, v. a. Spoelen, afspoelen, uit
R- les verrel, les Lasses, de glazen, de-spoeln:
kopjes spoelen. wasschen. -- (pop.) Doorhalen; --.
Se r- la boils he
afrossen. ---- SE RINCEI, V. pr.:6.R
:
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(of K- sa bouche), zich den mond spoelen. -- (pop.)
Elkander doorhalen, afrossen. — Rinsoir, m.
Spoelvat, spoelbekken n., spoelbak rn. — RinSure, f. Spoelwater n. -- (fig.) Wijn in. met te veel
water gemengd.
Rinforzancio,adv. (ital.) (pr. rive- for-tzann-do)
[Mus.] Sterker, versterkend, weder krachtiger.
Ringard, m. [Tech.] Keerstang, aanlasch f.
R- volant of davier, losse aanlasch. — Breekstang
(der ijzersmelters), riek f.
(BR1ON.
Ringeau, Ringeot, Ringo, m., z. v. a.
ingot, rri. [Mar.] Hondsvot in., klein touw
net eene stropkous aan 't einde.
S Rinstruire, V. a. Op nieuw onderrigten.
Rio, m. [Mar.] Blokschijf, schijf f.
fi Riotaniste, m. [Anc. anat.] Buigspier f.
der dij.
t Mole, f. (pop.) Pleizierpartijtje n. -- Faire
la r-, zwieren. Etre en r -, een' roes aanhebben.
t Rioler, V. a. Bontstrepig maken. -- R1olé,
e, adj. (en part. passé) Bontstrepig.
I{iorte, f. [Bot.] , z. v. a. VIORNE.

t Riote, f., z. V. a. QUERELLE, RIXE. -- -f Rioter, v. a. Twisten, harrewarren. -- RIOTER, V. n.
(verlelw. van Tire) (pop.) Glimlagchen, meesmnuilen.
-- ioteur, rn., -euse, f. MIeesniuiler m., meesmuilster f. --- -}- Rioteaix, ease, adj. Kibbel -

ziek, kijfzuchtig.

Ripaille, f. (pop.) Slemperij , smulpartij f.
Faire r-, slempen, slampampen, brassen. --- Ui pailleur, m. (popmoa.) graat, slokop m.
Ripe, f. [Tech.] Krasse,' m., krasijzer; getand
truweel n. — Ronde trog of bak m., waarin zich
een staande molensteen of rad beweegt. — Riper,

v, a. 4; krabben, afkratsen. — [lidar.] Door de
seising slieren. --- RIPER of RIPPER, V. a. [Anc.
nay.] Langs een schuin vlak laten afglijden of afschuiven.
ipieole, adj. Jan den oever levend.
ipiénliste, ni. [Mus.] Toonvuller, stemaanvul'er (die alleen den toon eens voorspelers helpt
versterken), r i p i e n í s t in. — ipleno, adj.
et subst. m. (ital.) [Mus.] Met vol koor; — aan
stemvulling f.; snel vol koor uitgevoerd ge--vuling,
deelte van een kerkelijk muzijkstuk.
ïpoire, f. [Cord.] Strjker, strjkstrop m..
ipopée, f. (fans.) Zamengegoten overblij fsels n. pl. van wijn, sppelwijn m.; — mengsel n.
van allerlei dranken, sausen, enz. — (fig.) Mengelmoes n., letterpoespas m.

:SISQUEL,.
alles gaat hem naar wensch. — Spotten, schertsen,
kortswijlen, boerten; zich vermaken, zich vrolijk
maken: Vous riez, je pease, gij schertst, geloof ik.
Non, je ne ris pas, eest tout de bon, neen, ik
boert niet, 't is goede ernst. I1 la dit pour r-_ hij
heeft het uit kortswijl gezegd, om te kortswijlen.
Vous voulez r-, dat meent gij immers niet, gij
schertst. Vous me faites r-, gij maakt mij aan 't
lagchen. -- R- de qn., iemand voor den gek houden.
— z. Ook APPRETER, CHAIR, DÉPENS, FOU, RIOT,

NEZ. I1 rit de vos rernontrances, hij spot met uwe
vermaningen. Venez avec nous, nous rirons Bien.
kom met ons, wij zullen ons braaf vermaken, regt
vrolijk zijn. — (Prov.) Rira kien qui eira le dernier, wie het laatst lacht, lacht het best. Z. Ook DIiIANCHE. — (vulg. et iron.) Cet habit rit, die rok
is gescheurd-. Cette muraille rit, die muur is gebarsten, gespleten. — SE BURE, V. pr. Uitlagchen,
spotten, den gek scheren: If se rit de voos, hij
lacht u uit. Je me ris de vos menaces, 'tk lach met
uwe bedreigingen. Ii s'est ni de tout le monde, hij
heeft met elk den gek geschoren. Se r- des sots du
siècle, de dwazen van zijnen tijd doorhalen, bespatten. -- RiflE, BIS, fl1. Iet lagchen, gelach II.,
lach nn. (In rr- méprisarit, een verachtend lagchen.
C'est un r- foreé, dat is een gedwongen, gemaakte
lach. --- [ Myth., PoPs.], z. JEU. — (fig.) Ris sardonique, gedwongen, bittere lach, spotlach; naar lagchen gelijkend krampachtig vertrekken der gelaatsspieren, s a r d ó n i s c h e lach; — z. v. a. PARA
ook CANIN, INEXTINGGIBLE; — GORGE.-STREM.z

Ris, in. [Cuffs.]: R- de veau, kalfsroveesrik. —
Ris, rn. [Mar.] Ri f, reef nn. van een zeil: Prendre les r•-,
de reven innemen, insteken. Languor les r-, de reven uitsteken. R- de Chasse, de snel of het bovenste rif in een marszeil. z,. ook BANDE, GARCETTE.
Le bas r-, het onderste, laatste rif. Etre an has
r-, al de reven in hebben. — Rissole, f. [Mar.]

liet reven, het insteken van een rif; reving f. —

BIS, n7. [Bot.] , z. RIZ.
Risban, m. [Fort.] Rijsbank f. --W isberme, f. [Constr., Fort.] RijsberTn m. (der ni.
Risdale of R ixdale, f. [Métrol.] B
Risée, f. Schaterend spotgelach n.; bespotting,
belagching f., schimp, spot m. J'attribuais leurs r-s
a ma mise, ik schreef hun spottend en luid gelac h.
aan mijne kleeding toe. — S'exposer a ia r- da
public, zich aan de openlijke bespotting blootstellen.
-.- Je ne veux point lui servir de r-, ik wil heiai
niet tot spot dienen, ten spot verstrekken. — ( Mar.]

treffend antwoord n.: Etre Zeng f., plotselinge, maar kortdurende windvera la r -, altijd een goed, scherp ant- meerderang. Veille les i'-s! Veille à la r-! pas op

Riposte, ,f. Snel en

prompt, vit

woord klaar hebben. --- (fig. et fain.) 11 lui donna
Un dërnenti, et in r- fut an soufflet, hij heette het

hem liegen, en 't antwoord was terstond eene oorv ee g. — [.Fser.] Tegenstoot, terugstoot m. — [Man.]

Het inslaan tegen de sporen. — ipotei-, v. n.

Vaardig en gepast antwoorden, dodelijk hervatten,

oogenblikkelilk een antivoord geven, dat raak is.
-- (fig. et fam.) 11 riposta dun soulet, hij antwoordde terstond net een' klap. — [Escr.] Een'

tegenstoot geven, nastooten. — [Man.] Slaan, tegen
de sporen inslaan. -- Ook als v. a.: I1 vors ripostera qc. de désa rêable, hij zal u iets onaanger.aars naar 't hoofd sin(jlen.
Ri piiaire, adj. De ripuariers of oeverbewoners
betreffend: Lois r-s, wetten f. pl. of wetboek n.
voor de oevervolken. — Ripnaires, m. p1. Oeverbewoners in. pl., oude romeinsche benaming der
Franken, die aan den .B (jnoever van de Lahn tot
aan de Lippe woonden, rr (p u a. ' i ë r s ni. pl.
,

R ue-rae, adv., z. V. a. RIC- i -I,IC.
iq iet, ni [H. n.] (fam.) Bakkerstor f.
. igeet a In loupe (d. i.: Biltiet niet de kuif: de

gebulte hoofdpersonaadje uit een der sprookjes van
Perrault), bultenaar, geboachelde in.
Rue, V. U. Lagchen. R- it an., iemand toelag

Je ne pus m'empêcller, me ter]ir de r-, ik-chen.

kon mij van lagchen niet onthouden.. De quoi niezvous? waarover lacht g R- corneae an lou, lagehen als een gek. Tout le monde se mit h r-, een
ieder begon te larches.► . r. ook ANGE, b ABBE, CAPE,

COTE, CREVER, DE11T, DEPLOV É, EC(IAT, ECLATER,
ÉTOUFFER, LARME, PaRR.ER, PINCER. PINC.E-SANSIIURE,
POUFFER, SOUL. — (fig.) Tout rit dans vette inaison, alles lacht u toe in dit huis, alles is eren behagelijk in dit huis. La fortune lui rit, de fortuin
dacht hem toe, is heir kunstig. Tout rit ii ses désirs,

de zengen! op de zeng!

Riser, v. a. [Iblar.): B- (of Arriser, Amener) use
vergue, eene ra strijken : — R- use voile, een zeil

reven, een rif of reven in een zeil steken.
Risette, f. (verklw. van ris) (fam.) Lachje n.,
lieve lach cri.: Allons, moer enfant, Pais nous une
John petite r-, kom, kindje, geef ons eens een lief
lachje, zet eens een lachbekje.
isibilité, f, Lachvermogen a., het vermogen
om te lagchen: La r- est le propre de l'homnie,
het lagchen is den mnenseli eigen.. — Belagcheljkheid f.: La I'- de nos projets. _- Risible, adj.
[Phil. scol.] Tot lagchen in staat: L'homme est
un animal r-, de Indisch is een met lachvermogen
begaafd dier. -- Lachwekkend; belagchelijk, bespot lelijk: Ce conto est fort r-, dit verhaal is zeul
lacirwehken.d. — Ce quit dit i( est r-, wat h ij daar
zegt is belarclielijk. Vanitc r-, bespottelijke ijdelheid f.-- . isiblewwwennt,adv. Op belagchelfjke wijze.
Risquabie, adj. Waagbaar, te u'agen: Entreprise r-. --- Gewaagd, gevoarllk, iiagcheljk: Affaire r-. -- Biqite, In. Gevaar n., kans f. op
schade of nadeel, risico n. 11 n'y a.ancanr- hcela,
daar is geen gevaar bij, daar is niets bij te wagen.

Ce mal peut rmr'arriver, j'en courrai Ie r-, les r-s,

dit ongeluk kan mij overkomen, ik wil het daarop
laten aankomen, ik wil het daarop vwagen. I1 court
r- de la vie, de son honneur, hij stelt zijn leven,
zijnnne eer in _ evaarr•, hij waagt zijn leven, zijne eer.
Fntreprenndre qc. is ses r-s, përils et fortunes, iets
op zin gevaar, voor' zijne rekening en kosten of
nadeel ondernemen. — (fam.) A tout r-, op goed
geluk, op kans. --- isgnne*-, V. a. Wagen, in gevaar stellen, in de waagschaal of op het spel zet
gevaar loopen, i'i s k é r e a, ri s i k é r e n. 11-ten,
a risqué sa vie, hij heeft zijn leven gewaagd. Pal

--

R.ISSAUT

risqué 1111 florin á ce jeu, ik heb bij dit spel eengin

gulden gewaad. 11 risque de beaucoup perdre

pour peu gagner, hij loopt gevaar veel te verliezen,
om weinul te winnen. -- (absol.) I1 faut savoir r-,
men snoet weten te wagen. Vous avez Bien risqué,
gij hebt veel in de waaqsch.aal gezet. z. ook DIEN. —
(fig. et fain.) R- (of Hasarder) le paquet, z HASARDER . F- l'abord{age, (eig. de enterinpp wagen),
een' netels yen gang, een moeijelijken voorslag wagen
— sn. RISQUF It, v. pr. Gewaagd worden, or moeten
worden: L'honneun' ne doit jamais se r-. -- Zich
aan gevaren bloot stellen, zich- wagen. — Het part.
passé is ook adj.: Argent r-, Vie r-e, gewaagd
geld, leven n.
R<issauut. RiSflt, m. [Pêclie] Soort van weepnet n. (epervier) op de kusten can Provence.
isle, f. [Mar.] , z. v. a. SAISINE.
Hisser, V. n. [Mar.] Sjorren, de sloepen met
de krabbers vastzetten, de barring sjorren.
Rissole, f. Vleeschpastijtje, - taartje n. -[Péche) Fijnmazigsjovis- of sardijnnet rn. —
Rissoier, v. a. [Cues.] Bruin bakken ot' braden:
R- (o r als V. n. Faire r-) de la viande, vleesch bruin
braden. --- Het part. passé is ook adj.: Viande ris
of als subst. Du rissolé, bruin gebraden vleesch.-solée
-- (ftg. et (arre.) 11 a le visage rissole, hij heeft een
door de zon bruin geworden, verbrand gezigt. —
,issolettes, f. pl. {Cruis.] Gerooste, met vleesch
gevulde s'needjes brood.
issowa, m. [Mai.) Vierarmige dreg f.
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te treden. Its rivalisent de vertu, zij wedijveren
in deugd. --- Ook als v. a. gebruikt: A Paris, la
sole rivalise le pinceau, te Parijs steekt de z ij de
(in de teekeningen, die innen met haar op het doek
weet vow t te brengen) het penseel naar de kroon.
-- Rivalité, f. Mededinging f., wedstrijd, wedijver m., ijverzucht, rivaliteit f.
Rive, f. Oever, rivierboord, waterkant m.: La
r- d'un fleuve, d'une riviére, d'un ruisseau, dun
Otang, de oever van Benen. stroom. van eene rivier, van eene beek, `van Benen vijver. — (poét.)
Les r-s de 1'Orient , de 1'Occident, het Oosten, Westen. — La r- infernale, Les r-s sombres,
de onderwereld (noir nivage). -- (bij uitbreiding)
La r- d'un Bois, de zoom, kant rn. van een bosch.
-- La r- dune étolle, de zelfkant eener stof. La
r- dune feuille de papier, de rand van een vel
papier. — [Nay.] Jaagpad n. — [Boll.] Pain de
r - , C. PAIN. -- (Loc. fig.), z. FOND.

River, V. a. [Tech.] Omklinken, klinken omniPten, fjieten. K- tin clou, een' spijker of nagel
klinken, nieten. R- alternativement, om-en-omklinken. R- sur elfin, sur virole, op eene klinkplaat,
op ringen klinken. Feu pour r-, vuur n. om klink
te gloeijen. Fer à r-, niel jzer n. Bane à r-,-nagels
nietbank C. Manteam a r-, klinkhamer no. Clou a

r-, z. v. a. RIVET, z. ook CLOU. - (Loc. pray.), z.

CLOU. R- les fens, les cltaines de qn., iemands

stavernij , afhankelijkheid verzwaren. , knellendei'

maken - SE RIVER , v. pr. Omgeklonken worden.
-- Het part. passé is ook adj.: Clou r-, omgelclonken spijker m.
R iveraiji, m. Oeverbewoner m.: Les r-s de la
: istorne histourne, f. [Core.] Opheffing,
de bewoners der Loire-oevers. — Bezitter
of
Loire,
vernietiging f. (eener reeds geslotene assurantie
of een' weg.
verzekering; ook: verlaging der vroeger bepaalde van een grond of goed langs een bosch de
eigenaars
assurantie-premie). -- Risto`•ner of istoar- — Ook als adj.: Les proprietaires r-s,Plantes
'-es,
[Bot.]
of
zownen.
-oevers
langs
de
opveezekering
van
polis
Eerie
ner, V. a. [Corn.]
inoaux r-s, dieheffen; de assurantie- premie verminderen. -- z. ook oeverplanten f. pl. — [ H. n ]deAnoevers
ophouden.
zich
liefst
aan
die
pl.,
ren
n.
RESTORNEP► .
. ivesaltes, n1. Muskaatwijn ni. (uit liet fran,it (pr rite) of Rite, m. Gebruik, inz. pligtsche stadje can dien naam, depart. Oost-Pyreneen).
o f kerkgebruik n., dat door de bevoegde ?aagt goed
—
(Hort.] Soort van druif t.
ceremogebruikelijke
geregeld is; — de
-gekurdn
Rivet, in. [Tech.] Minknar,el, klinkbout n1.—
nitn bij de receptie of inwijding in geheime geOmgeklonken
punt van een' hoefnagel, niet f. --nootschappen, ritus m., rituaal n.
spitsR itardando of : Ritardato , adv. (ital.) [Arctl.] Rand m van een dak, dat in een' (bas.),
toelooppenden^ gevelmuur eindigt. --RIVET, rei.
[Mus.] Vertragend, in snelheid verminderend.
z.
v.
a.
PEDEOASTE).
Rite, m., z. UIT.
Rivetier, }n. [Tech.] bolpijp f. (0ís2 oogjes in
'toiirtneii.e, f [Mils.] Herhalings-thema, meer.
malen wederkeerend gedeelte nn. van een zang-of 't leder te nmak.en)
lei v i eo le, adj. Oeverbewonend.
ander muzijkstuk; — inleiding f. van een muz^ kiviere, 1. Rivier f.: it- rapide. snelvlieten?de
stuk, door de begeleidende instrumenten gespeeld,
rivier. La r- passe par la vilie, de rivier loopt
r i t o •r n é l n. — (f'ar:z. et iron.) Gedurige herha
riviervisch. In. La yule
1. van dezelfde zaken of denkbeelden in de rede,-ling door de stad. Poisson de r-.
est située sur la r-, de stad ligt aan de rivier. z.
R ittase, ni. [Agcíe.] liet ploegen zonder strijk
J1AIICHANDE,
NAVIGABLE
; DESCENDPE, REMONhak.
ook
van
exstirpalor
of
Soort
-bord.
— . fitte, r.
pas de l'eau
ploeg nu., ploeg zonder strijkbord of noren. —R it- TER. — (Loc. prov.) Il ee trouverait
al lit het hem voor
hij
kan
niets
vinden,
ii
la
r-,
dien
ploeg
werken,
vlak
ploegen.
ter, V. a. Met
zelve. Les petits ruis— fitte , 111. Sib Lvorr l2c}e ploegschaar f. aan den neus: hij is de doralieid
seaux font les grandes n-c, vele kleintjes make n.
dien ploeg.
it u lis ie, m. Stelsel n, der kerkg=ebr?.ciken. din pronte. z. Ook EAU. La r- ne grossit pas Sans
vaak
of ritualen, ritualismus n.— Ritualiste,m. en être troublée, een, groot fortuin--wordt
Vin de r-,
Kenner van, schrijver over de verschillende kerk door slinksche middelen verkregen.
ni.—' Rituel e Hi. Boek n.,-gebruikn,tals Champagne- wijn, die op den oever van de Maine
Fiat de verschillende kerkgebruiken enz. behelst, croeil. — La r- de Leifes, het kustland der oude
republiek Gonna. — Une r- de diaonants , een
rituaal n.
R iviéreux,
ivaage, m. Oever gin., strand n. der zee. Nous snoer van gezette diamanten. —
ar1j. m.: [ Fauc. ] Oíseaex r-, vogels, die (geschikt
wij
hebben
nous cornrnes promeaés te long cliff r-,
langs het strand gewandeld. -- Bij misbruik ook zijn?. ons boven, de rivieren te vliegen, rivierv&van den ri;nieroever gebruikt: Sue íe r- de In Seine, ken m. 'pl.
,wisse, f. [Bot.] Soort van melde der Anaan den oever der Seine. — [Corn.; broil, de r-,
oeverregt n. (voor de te Parijs aan de Seine- oevers tillen, rivina f.
ivoir, in. [ í'ecl1. j Klinkhamer ni.
Le
non
r-,
lossende schuiten betaald). -- (poét.)
,ivuuiaire, adj. [Bot.) In of eon treken of
de oevers vaal den J ocy'tus, de onderwereld, het
vlieten oroe?;fend. — Als subst. t. Zoetmaterwier n.
d oodenn,r ij k_
ivorai, e. adj. (F . n.] Coquilles r-es. of
Rival, en., -e, f. Mededinge,° in., mededing Oeversol?elpen f. pl.
ster f.; anedevrijer, nzedeininnaar rn., medevrijster, als subst. RIVURALES, f. pl. klinken,
omklinken (van
f. (Tech.] Het
inure,
mais
it
medewinnares f. 11 aspire P Belie place,
kop m,, klink
a lbien des rivaux . hij slaat voor deze plaats, een' spijker of built); — ac/elan/ecu
f.
niervin
-seln.Irfti,moos' er e•jn?, veel mededinqers las piment la rrihme
lixdale,
f.,
z.
RISDALE.
elfde
meisje,
herninnen
het
zij
felle, ijs suet nivaux,
Rixe, í'. Twist, strijd rn ., hooglaopend geschil n.
zij zijn nr.edevr ers. Carthage, toejours rivale de
bedr°eirfingen , ja slaben ge
Borne, Carthago, altijd de ?n.ededinc,.cter van Rome. (niet scheldtiw }narden,woordenstrjd
in- -- fixer,-pard)—
Vinnige
__ AVAL, L, adj. AMededini;end, ut'edij?lererd: Deux
thebben.
huist
peoples rivanx, twee inededinc'eyde. n edujverende V. ww Hevigen
f. flu r- eurot;
Bot.]
Rijstplas
Ri'a,
rijst
ni.
(
`eWedijveren.
medevolken. - ivatiser, 1'. C.
soort ray.
dingen, o7n de meerderheid strijden, r i v a l i 5 ci r en: lirne, Cerohina-rest. — R- ditR-Péri►u,
zr.a.
sausage,
;anzeveigit
in.
,
quinoc
eetbare
F.
is
de
11 nest point faint pour r- aver voos, hij
rna?a, niet om niet u le wedijveren. om u op zijde petite JOUBARBE. -- Riaire, adj. 'r ehtba ?'
.

,1ssiLt, M,, z. It4SSAUT.

Riste -perle, f. [Bot.] W 'oudridderspoor f.

:
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RIZ IT] RE

'too.

i rijst: Terrain r-.
Rizière, f. lijstveld ii.,
rijsiakker m. - Rîzon, m. Soort van rijst f.
itoable, m. [Tech.], Z. RBLE. - [H. n.]
Z. V. a. TROGLODYTE.
Rob, in. [Chim. , Pharm.] Ingekookt, verdikt
vruchtensap, vrucht-extract n., r ob m. It- de raisin,
z. V. a. RAISINÉ. R- antisyphulitique, Rob I'Alrecteui, geheim middel a. tegen de venuskwaien. BOB ofKobre, m. [Jeu] Robber, rubber im,
drie bijeenbehoorende partijen inz. in 't whistspel:
Le joueur qui en gagne deux gagne le rob, de
speler, die twee van de partijen wint, wint den
robber.
Roba, f.[Corn.] (in de Levant) Allerlei soort
van waren I. p1.
Robe, f. Japon m., vrouwe-bovenkleed n.; jurk,
kinderjurk 1.: ii- des dirnanches, zondagsehe japon.
II- traînante, sleepkleed n. Corsage de r-, lijf van
een' japon. - Somtijds ook: sleep in. van een vrouwekleed: Se faire porter Ia r-, zich den sleep laten
dragen. - R- de chamPre, z. CHAMBRE. - [ Ant.]
Het lange kleed der oude Romeinen (TOGE, PEETEXTE). - Lang opperkleed als ambtsgewaad van
regtsgeleerden, professoren, enz. , tabbaard, tabberd ni. , .- (bij uitbreiding) gezamenlijke reqtsbeambten en regiringspersonen ni. pl.; stand m.,
waardigheid f. van advokaat, van regter; ook van
geestelijke, en in 't algemeen (doch dan met een
adj. poss.) beroep n., stand m. li- de docteur,
doctors-tabberd. lit- de paais, ambtsgewaad van
de officieren der regtbank. Etre en r- et en bonnet,
in ambtsgewaad zijn. - Les gens de r-, de getab
heeren, de mannen van den tabberd, de regts-berd
geleerden, regters, raadslieeren. Quitter Ia r- pour
prendre l'épée, den tabberd met den degen verwisse/en. Etre de robe, Prendre Ia r-, regéringspersoon, advokaat, geestelijke zijn, worden. - t La
haute r-, de hoogste regëringspersonen -(- Juges
de r- courte, regters van den korten tabberd, zij,
die met den degen op zijde regt spraken. — f Geus
de r- courte (tot in de 16e eeuw), krijgslieden,
mannen van den degen. - Jésuite de r- courte,
wereldlijk geestelijke, die tot de jezuieten-orde behoort; •- (dmnigr.) jezuïeten-vriend, stille jezuïet.
.

-

--

- Noblesse de r-, Z. NOBLESSE. - ( fans.) Porter
do respect a Ja r- de qn. , eerbied voor iemands
stand hebben. Vous devriez prendre son parti, ii

est de votre r-; gij moest partij voor hein vatten,

hij is van uw vak. z. ook BOUTON. - poit.) La rde Flare, de Pomone, de bloemen, de boomvruchten in horen vollen bloei. La collinc a repris sa rde verdure, de heuvel heeft zijn groen gewaad weder aangetrokken, is weder met lentegroen bedekt.
— (Loc. prov.) Se parer dune chose comme de
sa belle r-, grootsch op iets zijn. Cela ne vous di(

cure pas Ja r-, daarover behoeft ge u niet boos te
maken, dat behoeft ge u niet aan te trekken. On
a failli lui déchirer Ja r-, men trok hem schier de
kleiren van 't lijf (van iemand sprekende, die door
velen sterk tot iets aangezocht werd). Dieu donne
Ja r- (of Ie diap) scion ie froid, Z. NEU. z. ook
DÉTROUSSÉ, DR-AP, NEUF (adj), \'ENThE. — Renvoyer qn. a Ia r-, iemand zijne afkomstvoor de
voeten werpen. - [ Econ. nir.] R- de lathe, gezarnenl(jke wol t., die men von één schaap scheert,
vlies, pak n. -- (pop.) Peulschil, schil, huid t.,
bast rn van zékere vruchten en groenten: II- dune
five, dun oignon, schil van eene boon, van een'
uije. — [ Tech.] Opperhuid t. des meekrapworteis.
- II- dune andouilie, darm m., waarin eene worst
gestopt is. Les r-s du tabac thh, de dekbladen n.
Pl. van den gesponnen tabak. - La r- du carton,
liet papier, waarmede de kartonnen band overplakt wordt. - [II. n. ] Vel n., huid f. inz. van
een viervoetig dier en als er sprake van de kleur
is: Deux chevaux de mime r-, lzcee aarden van
Ce
é
din haar, van dezelfde huidkleur. chat,
chien a une belle r-, die kat, hond heeft een mooi
kleed
n.,
huid
van
eene
vel. — R- dun coqulilage,
schelp (als hare opperhuid verwijderd is) . — La rdes olseaux, 't gevederte der vogels.
Robé, C, aPi. (en part. pout van roPer): Chapeau r-, fijn gestreken of afgewreven hoed m. z.
ook GARANCE. noch, E, adj. (fans.) Animal Rico
r-, dier n. met cccie schoone huid of schoone kleur,
vogel in. met fraaije vederen.
Robelage, fl1. [Tech.] Het afwrjven van 't
haar eens hoeds 'met een stuk robbevel.

J

-

Robelots, m. p1. [ Pbch. ] Paalnet n. (voor
makreel). z. ook RABLOTS.
Rober, v. a. [Tech.] Afwrjven, fijn strijken
(vgl. BOBELAGE). - Schillen, de opperhuid (robe)
der meekrap wegnemen. - I ROBER, V. n. Stelen
(dérober). - Roberie , t. Klierkamer f. der
nonnen. — j ROBEBIE, f. Diefstal m. (vol, larcin).
Robert, m. t C'est un vrai R-, 't is een man,
die zich door zijne vrouw laat regiren, een pantofl'ei
knecht. -. [Cuts.] Sauce R-, naam eener zeer p1kánte of scherpe saus f. (van uijen, azijn, enz.).Ilobert-le-diable, m. [H. ii.] Volksnaam van
een' dagvlinder m.
RobespieirislHe, m. [H. de France] Staatkundig stels n. van Maximiliaan Robespierre, liet
schrikbewind m. — Itobespierriste, m. Aanhanger m. van dat stelsel.
Itobette. t. Kort wollen kleed of hemd ii., dat
de Karthuizers op het bloote lijf droegen. — Ro
bière, t. Kleederverzorgster 1. in vrouwenkloosIers. - Kleirkast t.
Roblllard, m. Fijne parjsche snuiftabak m.
(naar den naam des makers zoo geheeten).
Robin, rn (iron. ou ddnigr.) Tabberdman, tabberddrager, balieman m. - [H. n.] Canadasche
lijster f. - (pop.) Bul, stier m. - Robin, m.
(eigennaam in eenige fig. en spreekwoordelijke zegswijzen): Toujours souvient a K- de ses fiûtes,
men vervalt ligt weder in zijne oude zonden of verkeerdheden; z. ook FLUTE. us sont ensemble cootme R- et Marion, zij leven met elkander in de
beste verstandhouding. Il fit comme R- ii Ia danse,
hij deed wat hij kon, hij deed zijn best. II est des
parents de R-, 't is een lafaard, een kerel zonder
hart. - Toenaam van het schaap, inz. in La Fontaille's fabelen. — Cost un plaisant R-, 't is een
lummel, een onbeduidend mensch. - RobiHe, m.
(iron.) Vrouw van een' getabberde. — BOBINE, f.
[Hart.] Soort van peer t.; ook: eene tulpsoort.
S Robinei-ie, f. Schalkerfj f. — Robinesque,
adj. (iron.) Wat de tabberdmannen, de advokaten
of geregtspersonen betreft.
Robinet, in. Kraan f. (van een vat, kuip, fonteintje, enz.): Clé de r- , kraansleutel. Boite of
Boissean dun r-, Z. BOISSEAU. Ouvrir, Fermer le
r-, de kraan (den sleutel) open-, toedraaijen. [Mach. a yap.] Spuikraan. It- avec tuyau, kraanpijp f. R- a vase, vetkraan. R- alimentaire, voedingskraan. R- en cuivre, metalen kraanstoel m.
11- atternatif, kraan met afwisselende beweging.
R- de décbargement de Ja citerne, schutkraan. Bpour observer Ja hauteur de Jean dans Ia chau
peilkraan. - [Mar.] B- de Ja cab, ruim--dure,
kraan, spoelkraan. - (fig. et fam.) Quand une fois
Ie r- est-Jâctté, ii a de Ja peine a finir, als zijn
mond eenmaal open gaat, is 't moeijeljk hem weir
digt te krijgen. C'est un r- dean tiMe, hij brengt
veel voor den dag (babbelt, schrijft veel), maar 't is
/laauwe kost. -4flobinetterle, t. kraanfabrjk t.
Robinette, f. [Bot.] Soort van tulp t.
RobEnie, t. of Robinier, m. [Bot.] Valsche
pruimeboom m. of acacia, r o b i n i a 1. (naar den
franschen botanist Robin, die deze plantensoort
in de 17e eeuw uit amerikaansche zaden teelde).
Robinocratie, t. (iron. et dénigr.)Heerschappij
van den tabberd, advokaten- heerschappij, r a b i nokratíe t. - Robinocratique, adj. Die heerschappij betreffend, robinokrdtisch.
Robinson, al. (fam.) Paraplufe t. (met toespeling op Robinson Crusoe's regen- en zonnescherm).
Roblots, m. p1. [U. n.] Kleine makreelen m.
p1. — [Pèche] , Z. ROBELOTS.
S Roboiant , e,
Roboratif, ive, wij.
[Mid.], z. v. a. CORBOBOBANT.
Robre,m. [Jeu], Z. BOB. - ROBBE, in. [Bot],
Z. V. a. CHENE rouvre.
Robuste, adj. Sterk, gespierd, stevig, krach tip, kloek van lijf en leden: Homme r-, sterk, gespierd man. Corps ij-, sterk, krachtvol ligchaam n.
.- Cbeval pen r-, niet zeer krachtig paard n. Plante r, stevige plant t. - ( fi g.) Avoir une fot
r-, een vast. onwankelbaar geloof hebben ; (iron.)
zich alles op de mouw laten spelden. - Robustement, ado. Op krachtige wijze. - 4 Robustielté, t. Slevigheid, kracht en duurzaamheid f.
Roe, m. Rots, steenrots, klip t.; rotssteen m.
- [Jeu] Toren m. , kasteel n. in 't schaakspel (nu
tour pelieeten). - [Bias.] Schaaktoren m. — [Mar.
--

-

-

ROCAILLE
anc.] R- dissas, z. v a. CHAUMARD . — Rocail-

le, f. Grotwerk van schelpen, koralen, steenen,
enz„ schelpwerk n. — Cheminée garnie de r-, met
schelpwerk versierde , opgelegde schoorsteenman tel m. — Ook als adj.: Le genre r-, het schelp
kleine kamer - meubelen , die met schelpen-werk,
versierde g rotten voorstelden (onder Lodewijk XV.
in de mode); -- rococo- stijl, z. ROCOCO. — Roeailleur, in. Maker van sch e lpw e rk, grotwerk maker m. — Rocailleux, ease, adj. Vol keitjes
of steentjes: Chemin r-, steenachtige weg in. —
(/g.) Style r-, harde, stootende, stroeve stijl m.

liocannbeau, m. [Mar.] Mastzuiger, zuiger,
mastband, mastbeugel m.
Rocainbole, f. [Bot.], z. ÉCHALOTTE d 'Espagne. — (fig.) Het beste, fijnste van eene zaak, pit,
kern f..: Les hlaisanterées lont la r- de la conver-

sation. (Deze beteekenis veroudert.)
Rocantin, nl. [Anc. lilt.] Lappedekenvers n.
(centon). -- [Anc. mil.] Veteraan m., die eene

rotsveste te verdedigen had. — (fig. et fam.) Gra.auwbaard, grijskop m.
Rotar, in. [H. n.] Kaapsche meert f.
Roceellate, m. [Chim.] Roccellazuur zout n.
-- Roecelle, f. [Bot..1 Roccella -mos m., eene
soort van verwersmos , die inz. op de Kaapverdische en Kanarische eilanden groeit. — Roceellique, adj. [Chim.] Acide r-, roccella -zuur n.
Rotli (Saint-), m. Sint-Rochus. (Loc. prov.)

Donner des bénédictions de St.

--

ROGATON .
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zwaren en vruchteloozen arbeid doen. -- Un r-,
Un coeur de r- of de roche , z. ROCHE. -- [Écrit.j
Le Seigneur est mon r-, de Heer is mijne rots,
mijn toeverlaat. — [Hydraul.] R- d'eau, fontein f.,
die eene kunstmatige rots voorstelt. — [H. n.] Stekelschelp f. (murex). R- becasse, snippekop, snippesnavel in. (eene schelpsoort). R- rameux, z. v. a.
CFIAUSSE -TRAPE (Plur. Des chausses- trapes). R-

pourpre, purperslak f., z. POITRPRE . -- [Tech.]

Schuimberg m., die zich op de gistkuip vertoont,
als het bier begint te gisten. — R- de grenaille,
korrelige metaalmassa f., die zich vormt, wanneer
men vloeiend metaal in koud water stort. — [Anat.]
Rotsbeen n., een naar binnen gekeerd uitsteeksel
van 't slaapbeen.
Rother, v. a. [Tech.] De te soldéren stukken
met borax omgeven . - ROCHER , v. n. Schuimen,
een' schuimberg vormen (bij brouwers, vgl. ROCHER
(m.) — 4. Met steenen beleggen. -- -4- SE E{OCHER ,
V. pr. Zich op eene rots, op eene klip zetten.
Hocheraie, f. [11. n.] , z. v. a. PIGEON de roche.

Rochet, m. Kort koorhemd n. der bisschoppen.

— [ Mécan. ] Schuifrad, wagenrad D. (van een'

houtzaagmolen); — schenkelrad, sluitrad n. (van
een uurwerk). — Korte, dikke spoel f. (der zijde
-wevrs).
[Mil. anc.] Soort van dolk m.
Rochette, f. [Com.] Levantsche soda f. —

liever ROQUETTE, RAQUETTE.
Rocheux, -ease, adj. Rotsig, met rotsen be-

[Mii.],

R-, iemand verkwaad van iemand spreken. C'est St. R-

dekt, vol rotsen. - [Géogr.] Monts r-, rotsgebergte n
(in Noord - Amerika Rocky-mountains).
Rochier, m. [H. n.] Panterhaai m. (ook
roussetie gebeden). — Rots-, steenvalk m.
Rochoir, m. [Tech.] Boraxdoosje n. (der sotdeciders).
Rococo, m. (fam.) Voorwerpen, sieraden n. pl.
in eenera stijl, die tot het tijdperk der regering van
Lodew ij k XV. en gedeeltelijk tot dat van Lodeu' jk

(iron.) verward en onduidelijk. — (Loc. prov.). z.

pen en sieraden van allerlei soort; het ouderwetsche
in de kunsten, letteren, kleedij, manieren, enz.
Tomber dans le r-, in 't oudmodische vervallen.
Rotoma, m., z. ROUCOU.

wenschen;

et son Chien, die twee zijn altijd bijeen, dat zijn
de siamésche broeders. — Mal de St. R-, de pest f.
-- La St. R-, het feest van Sint-Rochus (16 aug.).
Roche, f. Rots, inz. eene aanzienlijke, alleen
klip f. Pays tout couvert de r-s, ge--standero;
heel met rotsen, rotspunten bedekt land n. Moïse
frappa la r-, Mozes sloeg de rots. Eau de r-, rots-,
bergwater n. Clair comme de l'eau de r-, helder als XVI. behoort. Le r- of als wij. Le genre r-, de
rotswater, als kristal; (fig.) duidelijk en klaar; ro c oco - stijl, het rococo, ouderwetsche voorwer-- Pierre de r- of R-, rotssteen m., zeer
harde, moeijelijk te behouwen steen inz. voor fandamenten; — gesteente n., naam van velerlei harde
bergstoffen. Pt- primitive, oorspronkelijke bergstof f.,
eerste gesteente (zonder organische overblijfsels). Rsecondaire of stratiforme, later, secondair gesteente,
vlotgebergte. R- de transition of R- intermédiaire,
overgangs-getergte. R- d'al.uvion, volcanique, opgespoeld, vulkanisch gebergte. — R-s moles, z.v.a.
CASES . R- vive, diepgewortelde, onvermengde rots.
Cristal de r-, rots-, bergkristal n. — [Mar.] Être
dans les r-s, midden in de klippen varen. Etre sur
les r-s, op de klippen zitten. — (fig.) Un coeur de
r-, een ongevoelig, onvermurwbaar hart n. — (fig.
et (am.) C'est un homme de la vieille r-, 't is een
man van den ouden (echten) stempel, van erkende
regtschapenheid. Noblesse de (la) vieille r-, oude
adel in. Amis de la vieille r-, oude, beproefde vrienden m. pl. — [Artill.] R- à feu, bommen- brandsas n. — [Com.] Fromages de r-, ronde kaasjes
van één kilo, uit Roanne. — [H. rom.] R- tarpéienne, tarpéjische rots, een heuvel bij 't kapitool,
van welken de ter dood veroordeelde misdadigers
werden neergestort. — (Loc. prov.) II n'y a pas loin
du capitole a la r- tarpéienne, de triumf en de
nederlaag, de voorspoed en de ondergang grenzen
digt aan elkander. — [Hydraul.] Rotsfonteinwerk n. — [Tech.] .laneenflebakken kalk- of bak
steengruis n. in een edelgesteente. —-stenm.;—
Volksnaam van den borax. — ROCHES, f. pl. Pannen f. pl., die, aan een hevig vuur blootgesteld, ver
-glazenmbk.
Roehée, f. [Bot.] Kaapsch dikblad n. (crassule).
oelielle, f. [A Bric. J Soort van druif uit het
noord-oosten van Frankrijk, rochelle -druif f. Rverte, groene roche/Ic, eene middelmatige, onsmaketijke druif , die inz. voor 't brandewin.stoken
wordt aangekweekt. — [Com.] Rochelle- linnen n.
Rocl'er, m. Rots, inz. steile, zeer hooge, puntige rots t. — [Mar.] R- couverts. découverts,
blinde, wakende klippen f. pl. — Dur comme un
r-, hard als een rots, als steen. 11 ne branle pas
plus qu'un r-, II est ferme comme an r-; hij staat
zoo vast als eene rots, hij is zeer standvaFctig. —
(f g. et /am.) Parler aux r-s, voor doove ooren preken, als de prediker in de woestijn praten. Router
le r-, den steen van Sisjphus oprollen : een'
ANGUILLE .

ltádae, m. Het rondzwerven. ('t haar (poll).
iodation, f. [Mid.] Het korter worden van
Bode, f. [Anc. mar.] : R- de proue, voorsteven
(étra^ e) eener galei. R- de poupe, achtersteven in.
(étaml ot).

R odentes, m. pl. [H. n.] Knaagdieren n. pl.
Róder, V. n. (in kwaden zin) Zwerven, omheen
sluipen, rondzwerven, rondzwalken: Voleurs qui
ródent dans une font, autour dune maison, dieven,
die in een bosch rondzwerven, om een huis heen
sluipen. R- par le monde, de wereld rondzwalken.
— [Mar.] R- sur son ancre, op zin anker gieren.
— Roder, V. a. [Tech.] Op eene spil omdraaijen
of omwentelen; -- in de snijplaat effen slijpen,
glad snijden; — twee stukken metaal of glas tegen
elkander volkomen effen slapen..
odet, ni. [Tech.] Waterpas liggend molenrad n.
hdeur, ni. -ease, f. Omzwerver m., omzwer[ster t. R- de nuit, nachtlooper, nachtzwerver.
Rodilard, m. Spekknabbelaar m. (iron. naam
der kat in La Fonlaine's fabelen).
Roloir,rn. [Tecli.J Snijplaat, schroefsnfjplaatf.
R- pour double-noix, snijplaat voor tuimelaarschroeven. — Looikaip f., waarin de huiden worden orngewerkt. - Poljsttonnetje n. voor schiethagel.
Rodornont, m. (fam.) Snoever, poacher, windbreker, snoeshaan, opsnijder m. — Rodon,ontade, f. (fain.) Zwetserj, snorkerij, popcherj f.
R.oelle, f. [Bot.] Kaapsche klokbloern, roetla f.
Roaat raas (pr. —mute) of Rogat, in. [H.
evil.] (alleen voorkomend in): Lettre de r-, schriftelijk aanzoek, verzoekschrift van een' geestelijken
regter aan een' anderen, om. iemand te laten voor
zich komen, ten einde hem te ondervragen, r o g at ó r i u m n. — Rogation, t. [Ant. rom.) Bidedag m.; — wetsontwerp n., dat aan 't volk werd
voorgesteld -- ROGATIONS , f. pl. [Cath.] Openbare
gebeden n. pl. met processiën gepaard, om den zegen
over de veldvruchten af te sm.eeken, gedurende de
drie dagen vóór hemelvaartsdag, r o g a t i is n f. pl.
— Rogatoire, adj. Eene vraag of een aanzoek
.

betreffend, r oga 1 o ris e h.
biobaton, m. (doorgaans pl.) (fam.) Overge-

schoten brokken m. pl., opgewarmde spijzen, klie-
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ROGER-BONTEMPS

ken f. p1. — (bij uitbreiding) [Litt.] Onbeduidend
ges chri flee, blaauwboekje n., prul, vod f. — Porteur
de r-s, bedeldichter of -schrijver in.
Roger-bouteomps, m. ( pop.) Jantje- zonderzorg, vrolijke Frans, Pater- goedleven. (Plur. Des
(wijngaardranken.
Roger-bontemps.)
ILoguage, m. [Agric.] Het besnoe jen van de
Rogue, f. [Mid., Vétér.] Ingewortelde, ver
schurft F. (ook n.); schurftachtige puisten-ouder
f. pl. — Paardeschur ft. — R-s vives, z. v. a. mules
traversiéres, z. MULE. -- [Agric.] Boomroos n. —
Uitwas n. op de olijfboomtakken, boomscliurft. —
[Bot.] , z. v. a. CUSCUTE. Rosne, e, adj. (en part. passé van rogner):
Papier r-, afgesneden papier n. — Ducat r-, ge
dukaat in. — Portion r-e, besnoeid, ver -snoeid
aandeel n. -- Rogue-evil, m., liever-minder
ROGNOIR. — Ro;nernent, in. Het afsnijden, besnoeijen; afsnijding, besnoeijing f. — Rogue•pied,
ui.. [Maréch.] Veegmes n. (Plur. Des rogne-pled.)
— Rogner, V. a. Afsnijden, aan 't einde of aan
de randen afkorten, besnoeien, afknippen: R- la
marge d'un livre, den rand van een boek hesnoeijen,
afsnijden. R- un manteau qui est trop long, eenen
mantel afsnijden, die te lang is. R- le bord dun
chapeau, den rand van eenen hoed afsnijden. Rles alles, kortwieken. R- des ducats, dukaten
snoeijen. — Agric.] R- les racines d'un arbre, de
wortels van eenen boom inkorten. B- In vigne, une
branche trop longue, de wijngaardranken., een te
langen tak inkorten. — z. ONGLE, ook fig. —
(fig. et fam.) Besnoeien, verminderen wat ismand
toekomt, beknibbelen: On lui a rogné sa portion,
men heeft zijne portie verminderd. On leur a Bien
rogné de leurs appointements, men heeft hunne
bezoldigingen zeer besnoeid. — (Loc. prov.) Tailler
at r-, naar welgevallen met de uitgaven handelen,
doen en laten zin. -- z. ook ÉCUELLE. — [Rel.]
Presse b r-, afsnijpers f. SE ROGNER, V. pr. Se rles ongles, z. ()NGLE. — Rogeur, M. -eaise, f.
Afsnijder m., -snijdster f. ; doorgaans gebruikt in
.den zin van: geldsnoeper m.: Les r-s et les faux
Inonnayecurs, de geldsnoeijers en valsche munters.
--- [Tech.] Papiera fsnij der, kartonsnijder m
Rf ognneux, -ease, adj. Schur flig, met schurft
behebd. - ( flg. et pop.) ellendig, slecht.
Rognoir,rn. [Tech.] 4 fsnijbank f. (voor papier,
karton, bladtin enz.) — rl fsnijtafel f. — Snijplaat f.
der kaarsenmakers (om de getrokken kaarsen van
onder gelijk te maken).
Rognon, m. Nier f., inz. de eetbare nier van
zékere dieren: .pl -s de veau, de boeuf, de mouton,
kalis-, ossen-, schapennieren. R- de veau, kalfsnierstuk n. — (pop, et plais.) Mettre, Tenir, Avoir
les poings, les mains sur les r-s, de handen in de
zijde zetten, houden. — R-s, zaad- of teelballen m.
pl. van sommige dieren. Des r-s de cops, de muses.
— [Métall.] Mines en r-s, nieren, ertsnieren, erts
in losse stukken. — [Bot.] R- de coq, soort van
pruim, van druif, van snijboon f. — R ogn on n e r,
V. n. (pop.) Brorninen, pruttelen, knorren. --- Ro.
unre, f. .4 fsni dsel. afknipsel, snoeisel, schrap set n., afval m., snippers, spaanders m. pl : Des r-s
de papier, papiersnippers. lit- d"ongles, nagelschrapsel. R-s de cuir, ledersnippers. R-sd'argent, geldsnoeisel. — (Loc. fig. et fam.) De la r- ii s'est fait
des gaets, h j heeft fraai partij van den afval
weten te trekken. — [Tech.] 11-et afsnijden: La rdu papier
ogonox e, ni. (pop.) 1Jartsterking f., brandewijn, sterke drank in. Un petit verre de r-, een
borreltje n. -- Voix de r-, laeesclie jenever -slokje,
-stemf.
it.ogne, adj, (fare.) Hoogmoedig, trotsch., opgeblazen, belaggcheljk Qrootsch.
Rogene, f. ( fiche), Z. v. a.. I,AV E. — Ro,g né,
e, ad j. 1 Péche] : Poison r-. visch m. die kuit inheeft.
.i oganerie, f. (woord van, Saint-Simon) Trotsche overmoed rn., opgeblazenheid f.
Hoi, ui. Koning m. Le rol (les Pays-Bas, de
koning der Nederlanden. -- Roi ale France, koning
van Frankrijk (titel der fransche koningen van
Philips 4uiuslus tot Karel X.). Rol des Francais,
koning der Franschen (titel van Lodewijk Philips).Roi des Romains, rooTosrh koni rg (titel, dien nice in
het voormalige duitse/ir rijk aan leem gaf, die door de
kev.rvorsten tot opvolger in de keizerlijke waardig
bestemd). Roi de Rome, koning van Rome-heidwas
[

-.
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ROINETTE.

(titel dien Napoleon I. aan zijnen zoon gaf). -- Le
roi très-chrétien, de zeer christelijke koning (de
koning van Frankrijk). Le roi catholique, z. CATHOLIQUE. Le roi très-fidèle, de zeer getrouwe koning (die van Portugal). — f terit.] Dieu est ie
roi des rois, le roi du eiel et de la terre, God is
de koning der koningen, de koning van hemel en
aarde. — Le r- des juifs, de koning der joden
(Jezus Christus) — (Loc. prov.) I1 vit en r-, I1
fait une dépense de roi, hij leeft als een koning,
op een' prachtigen voet. I1 a un coeur de r-, hij
heeft een koninklijk hart, is zeer grootmoedig, milddadig. I1 parle en r-, 11 fait le r-, hij speelt den
meester, den baas. C'est le r- des hommes, 't is
een koning van een' man, een allerbeste vent. C'est
un r- de théàtre, de cartes, en peinture, 't is een
tooneellroning, een koning zonder gezag of magt.
C'était du temps du r- Guillemot (of Dagobert),
dat was in den goeden ouden tijd. Nouveau r-,
nouvelle lol, nieuwe heerera, nieuwe wetten. Tra
werken zonder loon-vailerpoudPs,
te krijgen. Les r-s ont les mains longues, de kovingen hebben lange armen. R- de la fêve of R- de
Poitiers, z. FEVE. z. ook AVEUGLE, CHE riIVËE,
CHEVAL, COUSIN, DÉPOUILLE, DROIT, MAISON, MANGEB, NOBLE, OIE, PAIN, PAVE, PÉTAIID, PIED. Le r- ne meurt point, de koning sterft niet (om
te kennen te geven, dat bij den dood eens konings
zijn wettige opvolger oogenblikkeljk in 't bezit van
de kroon en 't koninklijk gezag treedt). — De par
le r-, z. PAR. — Pied de r-, koningsvoet in. (omtrent '/s meter). -- Les livres des R-s, z. LIVRE.
-- R-s Pasteurs, z. PASTEUR. — Le jour des r-s,
z. EPIPHANIE. Chandelle des R-s, z. CHANDELLE.
Faire les R-s, het Driekoningsfeest door een'
maaltijd vieren — Le r- du bal, de koning van
't bal, hij, die het bal geeft, of tot wiens eer het
gegeven wordt. -- R- d'armes, wapenkoning, eerste
wapenheraut m. — L homme est le r- de la nature,
de mensch is ede koning der natuur. — [Myth.]
Le r- des dieux, du eiel, Jupiter; — Le r- des
enfers, des oorbres. des morts, Pluto; Le r- des
nIers, du liquide élément, Neptunus. — (poét.) Le
r- du jour, des saisons, des astres. de zon. — Ook
van zékere dieren gezegd, aan welke men den voor
hunne soort toekent, en bij uitbreiding van-rangi
al wat in zijne soort uitmunt. Le lion est le rdes animaux, L'aigle est Ie r- des oiseaux, de
leeuw is de koning der dieren, de arend de koning
der vogelen. -- Le cédre, ce r- des végétaux, de
ceder, die koning der gewassen. Le lis est le r- des
fleurs, de lelie is de koningin der bloemen. —
[Astr. ] Les trois R-s, de drie Koningen (drie op
eene rij staande sterren in Orions gordel). — [H. n.]
R- de la mer, de dolfijn; ook: een fioudvisch m. R.des brochets, koningssnoek in. R- des harengs
haringkoning (regalce). R- des rougets, grootti
zeebarbeel m. R- des saumons, zalmkoning m. (eeve
forel, die als de gids der zalmen beschouwd wordt).
-- R- des singes, z. v. a. ALOUATE. R- des chevrotains, kleine afrikaansche gazelle f. -- R- des
cailles, z. v. a. RALE de genets. R- des corbeau's,
ravenkoning (een arménische vogel, die veel overeenkomst met den paauw heeft). R- des vautours,
des courournons, Z. PAPA. .- de froidure, z. v. a.
TROGLODYTE. R- des fourmiliers, mierenkoning
(eene lijstersoort) . R- des gohe-mot!ches, gekroonde
breedsnavel m. (platyrhynque). R- des oiseaux de
paradis, z. v. a. MANUCODE. R- patan, volksnaam
van 't roodborstje. -- R- des fourrnrs, z. v. a. AMPIIISBENTE. — R- (ou Reine) des aheilles, hijenkonin.g-in f`. R- des papillons of enkel Le r-, vlinderkoning, eerre l?aarlemoêrglanzige kapel. — (fort.]
R- d'ét.é, soort van peer f. R- d'Alger. d'Angleterre, de Flandre, naair van verschillende anjeliersoorten. — [Jeu] R- de ceeur, de carreau, de
pique, de trifle, harten-, ruilen-, schoppen -, klaveren-heer. Tierce, Quatriérne cie r-. derde, vierde
van den beer. Quinte do r-, vij ftiende van, den
heer. Quatorze de r-s. veertien (van) koningen (in
't piketten). z. ook IIRELAI. R- appelé, geroepen
koning (in 't omberen). -- Koning (in 't schaak
[Minér. anc.] Le r- des niitaux, het-spel).
goud. --- [Tech.] Koning, naam van het dikke stuk,
dat bij het rosettéren of a. fschijven van 't koper
overblijft.
oi[Je, Roldeur, etc., z. RAIDE. RAIDEUR. etc.
oinette, f., z. v. a.. ROUA NNE P nlarcluer.
-
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R obe, in. [Bot.] Valsche vh,abarber f., inktworRoise, f., Z. V. a. BOITOIR. (tel in.
I,oitelet, m. (dénigr.) Koningje n., schaduw
[H. n.] I47 interkoningje n., europésche-konigf.
kolibri in. (de kleinste vogel van Europa) . — Hoi telette, f. Wijtje H. van 't winterkon.ingje.
Roltillo'n, m., z. V. a. TROGLODYTE.

Ró1e, m. Rol f., een of meer bladen papier of
perkament, eindelings aan elkander geplakt, waarop
men weleer de oorkonden, acten, enz. schreef. —
[Prat., Blad n., twee zijden schrifts. — Lijst f.,
staat in., register n., rol f.: Le r- des contributions,
des contribuables, de lijst, de rol, het kohier der
belastingen, der belastincschuldil en. R.- suipplétif,
aanvullings- kohier. On 1'a dté de d.essus le r-,
men heeft zijnen naam in 't register geschrapt. —
[Mar.1 R- ct équi.page, monsterrol. R- de quart,
wachtrol. R- de manoeuvre, zeilrol. Et- de plat,
baksrol. R- d'appel, R- nolninatif, appéllijst, naamrol. -- [Prat.] Rol, lijst der bij eerre regtbank te
behandelen zaken. La cause est an r-, de zaak is
ter rolle. Rayer du r-, van de rol schrappen. A
tour de r-, bi toerbeurt; (fig.) ieder op zijne beurt.
--- [Théat.] Rol f., datgene, wat elk speler van
een tooneelstuk moet voordragen. Apprendre, Et.udier son r-, zijne rol leerera. beoefenen. -- Personaadje f., door een' acteur voorgesteld, rol: Jouer
les premiers r-s, de eerste rollen spelen. Outrer
son r-, zijne rol overdrijven, overladen. --- (fig.)
Wijze, waarop men in de wereldsche zaken, bij
zékere gelegenheden te werk gaat, karakter, dat
men daarbij aan den dag legt, rol: Jouer un grand
r- dans Ie monde, eene groote rol in de wereld
spelen. Jouer Ie r- de délateur, de rol van aan
spelen. -- [Tech.] Tabaksrol; rol tabak.-breng
--- Grand r- (of Grand tambour), middelste van
de 5 rollen in een' suikermolen. -- ^

Doler, v.a.

(fam. en in kwaden zin) Rollen of expeditie-bladen
maken of schrijven. -- Rólet, ni. (verklw. van
róle) Kleine rol f. (zelden dan lig. in de volgende
spreekwoordelijke zegswezen gebézigd); Jouer blen
son r-, zijne rol goed spelen, z€ch wel van zijne
taak kwijten. Etre au bout de son r- (of verkeer
de son rouleau) , niet meer weten wat men-delijk

zeggen of doen zal, ten einde raad zijn.

H.olet.te, f. [Cim.] Soort van vlaamsch linnen n.
-®leer, m. [Tech.] Tabaksroller, maker van

tabaksrollen.

Bolle, m. [Cim.] Soort van moltonachtige wol

stof f. — [H.. n.] Chinésch.e mantelkraai f. -------len

[TecP.] Ovenkruk f., soort van pook of stookijzer

der kalkhranders.

Bollier, m. [H. nn.], z. v. a. CORACIAS.

Rolow ay, ni. [H.. IL], z. V. a. PALATINE.
H orn, m. [H. n.]. z. v. a. CAP,RELET.

om inlet, en. [Liar.] Stak heelhout n. Onvrir un r-, een' kwast uithakken en er een stuk
heelhout inzetten.

R ornain, e, adj. Romeinsch, rooinsch: La m-

plre r-, La répuhlique r-e, het romeinsche rijk, de
romeinsche republiek f. — (fig.) (west un trait r-,
une vertu r-e, dat is een romeinsche trek, eene
rorneinsche deugd, die daad, die deugd draagt het
merk van zielegrooiheid, van moed, van strenge
zeden, van echte vaderlandsliefde (als die der oude
Romeinen). — Beauté r-e, romeinsche schoonheid,
schoolse, fiere, statige vrouw. — [Beaux arts]
École r-, romeinsche schilderschool f. Architecture

r-e, romeinsche bouwkunst or bouworde f. (uit de

ionische en korinthische zamengesteld). — [U. eccl.]
L'rglise c-e, de roomniche Kerk f. Bréviaire r-,
roomsch, brevier n. Rituel r-, roomsch rituaal n. -Chift'res r-s, romeinsche cijfers n. lil. (C, D, 1, L,
il, V. X.) — Balance r-, weeghaak, unster m. ---[Peint.] Charité r-e, schilderij F., voorstellende
eene vrouw, die eenenen grijsaard zoogt. — [Bot.]
Laitue r-, Z. LAITUE. ROMAIN, ni. -E, I. Ro-

mein in. , homei:nin, romeinsere vrouw f. ; — bewoner m. , bewoneres f. van 't oude romeinsche
rijk. Les monuments des R-s, de gedenkteekenen

der Romeinen,. --- Rol des R-s, z. a ®i. — Cast Ie
dernier des r-s, hij is de laatste Romein, de eenige
vertegenwoordiger van deugden uit vroeger' tijd
de laatste verdediger eener wanhopige zaak. — ( pop.)
Gehuurde tog[€richer (claqueur'. — P,OMAIN, m
[Impr.] Romein, de re ltol?.staande lettersoort, ook
nniique gebeden. Chaque caractère a son r- et
son italique, elke lettersoort heeft hare romein- en
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cursijl-letter. -- Bijzondere naam van twee lettersoorten: Gros r-, tekst (nu le seize geheeten, eene
lettersoort tusschen paragon en august(jn). Petit r-,
garmond (nu le neuf geheeten, eerre lettersoort tusschen dessendiaan en galjard). -- Ook als adj.:
Caractère r-, romeinletter f. --- Romaine, f.'
Unster, weeghaaic m. --- [Bot.] , z. v. a. LALTUE
romaine. -- [Papal.] Soort van klein folio-papier n.
-- [Tech.] Hoepel m., waaraan de lernrnetten hangen boven 't gesmolten smeer of was. — Ronialneinent, adv. Op romeinsche wijze , op zijn
romeinsch. .
Romnaïque, adj. De nieuwere Grieken betref
La langue r-, of als subst. Le r-, denieuw--fend:
grieksche taal.

Roinlles, m. pl. [Com.] Half zijden en half
katoenen indische doeken in. pl.
R oman, an. Verdichte geschiedenis f., roman m.
R- moral, historique, zédelijke, hist©rische roman.
R.- par lettres, roman in brieven. 4 R- intime,
uit het leven gegrepen roman. -- Bij uitbreiding:
buitengemeen voorval, onwaarschijnlijk verhaal n.,
avontuurlijke liefdesgeschiedenis f.: Sa vie est un
r-, zijn leven is een roman, is vol van vreemde,
naauweljks te gelooven gebeu tenissen. Nous dét}itez-v ous un roman ? Vertelt ge ons een' roman ?----Un 1?éros de r-, een romanheld. — (Loc. prov.),
z. QUEUE. --- Roman, e, adj. Van 't oud
latijn afstammend , r o rn a n i s c h:-romei,nschf
Langues r-es, romeinsche talen (de italiaansche,
spaansche, portugésche, fransche, provencaalsche,
cnv.). Le style r- , de romeinsche bouwstijl,
smaak ni. — Ook als subst. in. Roman provencal,
z. V. a. langue doe, z. oe.
R omance, f. Oude, in eenvoudige, naïeve ver
vervatte geschiedenis, doorgaans van aandoen -zen
aard en bestemd om gezongen te worden; —-lijken
(bij uitbreiding) korte avontuurlijke geschiedenis of
overlevering of ridderlijk voorval, enz. in den vorm
van een lied, zanggeschiedenis f., zangsprookje in.,
rom a n c e f. — [Mus.] Kort, naïef en bevallig
zangstukje n., romance f. --Ook als adj., z. bij

ROMANCIÉISE . — ltomnneerle, f. Verzameling f.
van romans; — (weleer) kennis f. der romeinsche
taal. --- Rornancie, f. [Anc. litt.] Kunst f. des
romanschrijvers. -- Romaneier, m., iere, f.
Romanschrjver m„ - schrijfster f. — Naam der
vroegare schrijvers. dichters in de romanische taal.
-- ROMANCIER. IERE, adj. [ Pbilol. ] La langue
r-ière of romance, de romanische taal. — (fig.)
Romanachtig, onwaarschijnlijk, ongeloofelijk.
R onianchie, I. (verklw. van rog fiance) [Lit.t.]
Kleine romance f.
,o a,nesea of Romanesqne, f. [Danse]
Italiaansche dans m. van vrolijk karakter en snelle
beweging. — flomanesque, adj. (steeds in ongunstigen zin) Wat naar den roman zweemt, op
de wijze der romans, inz. als de oude ridderromans, overdreven als de romanhelden , verdicht,
fabelachtig, avontuurlijk, onwaarschijnlijk, ongeloo felijk, r o m a n é s k. -- Als subst. m. Le r-, het
romanachtige. avontuurlijke, r o m a n é s k e nn. --,omm esglonenlent, adv. Op romaneske wijze.
lornsu.ueier, m. [Mil.] Afweger van 't vleesch
-

niet den unster (romaine).

.onbani( ie, adj [Philol.] Rornci.nisch (roman).
om aniser, v. a. Als een roman inkleeden. ---- ROMANISER, v. n. Romans schrijven. --- Het
part. passé is ook adj.: Histoire romanisée, als
een roman ingekleede geschiedenis f. -- 5 oem auiste, nn. et f., z. v. a. RO:%1ANCIER, IEPE. --

omanticlue, adj. In den geest en smaak van

de christelijke middeleeuwen en in dien van de
nieuwere valk.opoëzij en kunst (in tegenstelling met
antiek of klassiek); — ook: diehterl-jk schoon, bekoorlijk, verrukkelijk , wonderschoon , r o mfl á nt i s c h. Le genre r-, o; als sab.et. Le ROMANTIQUE,
de romantische stijl, de middeleees wsc;he en nietswere smaak in kunst en lel teren , de so in a iiti e k f. — Paysage r-, romantisch landschap n. --_
Als subst.: Les classiques at les r-s, de aanhanpers van den ouden of klassieken en die van den
ciddeleeuwschen en nieuwaren stijl, de klassieken
en romantieken. ---- : oonanntiquenbnennt, adz. Op
rorrmonlische wijze. — iaouuimitisiuue, n i. [Litt.]
Zucht f. voor't romanti <cehe; — romantische wijze f.
of trant m.. romantisinu,s n.
Dinarui, tea. [Bot.) (eig. zeedauw, ros ma-
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rinus) Rosmarjjnboom , rosmarfjnstruik; rosmarijn m. R- de Bohème, z. v. a. LEDE, LËDON. —
[Pharm.] Esprit of Alcool de r-, ros,naryngeest m.
(weleer eau de Ia reine de Hongrie geheeten).
Rornatière, f. [ Pêche] Het botvangen met
driemazige netten.
Rombail let, m. [Mar.], z. v, a. ROMAILLET.
Rombalière of Rombailière, f. [Anc.
mar.] Buitenhuidsplanken f. pl., buitenhuid f. eener
galel.
Rornbo, m. [Pêche] Naam van den tarbot bij
de visschers van Marseille.
Rome, f. De stad Rome: (Loc. prov.) R- ne
fut pas faite en un jour, Rome (Keulen en Aken)
is niet op éénen dag gebouwd. I1 faut vivre b Rselon les coutumes romaines, 's lands w js, 's lands
eer. z. ook AMENDER, CHEMIN, LANGUE. -- ROME, f.
[Tech.] Elk der beide hoofdgedeelten van een ta
weefgetouw.— [Jeu] Twee gelijke kaarten (1 boe--ptj
ren, 2vrouwen, enz.) in 't Ron'estecq, een kaartspel, dat tusschen Z, 4 of 6 personen gespeeld wordt.
---f (Loc. prov.) Entendre le romestecq, zeer knap,
bij de hand zijn.
Rominagrobis, m., z. V. a. RAMINAGROBIS.
5 Ronipeeisent, m. Het breken. — ( fig.) Rde tête, hoofdbreken n., geestvermoeijing door te
sterke inqespannenheid, door lastige, vervelende redenen, door oorverdoovend geraas.
Bompre, v.a. Breken, aan stukken maken, ver
openbreken: R- un baton, eenen stok bre--brekn;
ken. Les enfants rompent tout, de kinderen breken alles. Le vent a rompu Ie mat. cette branche,
de wind heeft den mast, dezen tak gebroken. Rqc. par le milieu, iets midden door breken. Erapper à tout r-, slaan, als of alles aan stukken moest.
R- un cofire, une Porte, eenen koffer, Bene deur
openbreken. I1 menaca de lui r- bras et jambes, hij
dreigde hem armere en beenen te breken. (fig. et
fam.), z. coil. — Liturg.] R- le pain, ten heilig
avondmaal gaan; het heilig avondmaal toedienen. —
R- le pain de la parole aux fldèles, het woord
Gods verkondigen of prediken. — R- un criminel.
eenen misdadiger radbraken. — R- tine lance , la
lance, Bene lans breken (in den tourhooi-strijd).
(fig.), z. LANCE. — fig.) R- (of Briser) ses fens,
ses chaines, zijne boe jen verbreken, zich in vrijheid
stellen, uitbreken, z. FERS. Z. ook ANGUJLLE, GLACE,
PAILLE. R- les dés h qn., iemands plannen dwars
ook DE. — R- les chemins, de wegen-bomen;z.
bederven. R- les poets, les passages, de bruggen,
de doorgangen onbruikbaar maken. — R- (of Interrompre) le fel du discours, z. INTERROMPRE. —
R- une assemblée, eene vergadering opbreken, uit
doen gaan. R.- son ménage, zijn huishouden-en
opbreken, ophouden eene eigene huishouding te
hebben. — [ Gray.] R- utje planche, eene plaat
breken, onbruikbaar maken. — [Impr.] R- une
forme, eenen vorm opbreken, uiteen nemen, de letters weder in hare vakjes leggen. (Men zegt liever
distribuer.) — [Jeu] , z. PLEIN. — [ Man.] R- un
cheval, een paard afbuigen, a frieten. — R- I'eau
b un cheval , een paard beletten te schielijk te
drinken. — [Mil.] R- les divisions, les pelotons,
de divisiën, de pelotons breken, afdeelen. R- une
ligne enernie, door eene vijandelijke linie breken.
R- le camp, de legerplaats, het kamp opbreken.
Breken, afbreken, stuiten, den repten voortgang
verhinderen: R- le vent, R- Ie fel, le cours de I'eau,
den wind, de rigting of den loop des waters breken. R- l'impét.uosité des vagues, de onstuimig
baren breken. — R- un coup, eenen slag,-heidr
houw enz. breken, de uitwerking daarvan verminderen; (fig.) het gelukken eenex zaak beletten. —
[Chas.] R- les chiens, de honden beletten hun
spoor te volgen, hun de jagt doen staken; (fig. et
(am.) den loop van een gesprek, dat eens ongunstige wsnding wil nerven, stuiten. — [Escr.] Rla menure à son adversaire, zijne tegenpartij in den
stoot vallen. R- la mesure, r o in p é r e n, al wijkende pareren. R- la semelle, den voet achteruit
zetten. — [Phj's.] Les fluitles, les corps transparents rompent les rayons de lumière, de vloeistoffen, de doorschijnende ligchamen breken de licht
les couleurs, de kleuren-stralen.—[Pi]R
breken, hare uitwerking temperen. — [ Teeb.] Rla couche, het mout omzetten, omwerken of omsteken. R- la trempe, het gebroken mout en het
water in de roerkuip dooreen mengen. (absol.) R[
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trop jeune, te vroeg opbreken, het mout te vroeg
van den moutzolder nemen. — R- la lame, de
verschillend gekleurde wolsoorten voor de gemengde
lakens ondereen mengen. . Breken, teniet doen,
afbreken, doen ophouden, verbreken: R- l'amitié,
la paix, de vriendschap, den vrede breken. R- la
conversation, les négociations, het gesprek, de onderhandelingen afbreken, staken. R- un marché,
eenen koop verbreken, teniet doen. R- Ie commerce
avec qn., den omgang met iemand afbreken. —( fig.)
R- un manage, een ontworpen huwelijk teniet doen.
R- son voyage, van zijne voorgenomen reis afzien.
z. ook COR. R- une partie de jeu, een spel opbreken, staken. R- un tête it tête, een gesprek onder
vier oogen storen. R- le sommeil de qn., iemand
in zijnen slaap storen. R- le silence, het stilzwijgen afbreken, niet langer zwijgen. — R- son serment, zijnen eed breken. R- Ie Carême, Ie jeune,
de vasten breken. — R- sa prison, uitbreken, uit
den kerker vlugten. R- son ban, zijne ballingschap
verbreken, de plaats zijner verbanning zonder verlof verlaten. — Afrigten, oefenen, gewennen: Rqn. aux affaires, au travail, iemand voor de bézigheden, voor den arbeid geschikt maken, afrigten.
It- la main à l'écriture, de hand in 't schrijven
oefenen. — R- la volonté, l'humeur, Ie caractère
d'un enfant, een kind gedwee maken, het aan gehoorzaamheid , onderdanigheid , enz. gewennen.
e.. . ROMPRE, V. n. Breken: Cette poutre va r-,
elle est trop cbargée, die balk zal breken, hij is te
zwaar belast. Son epee rompit b la poignée, zijn
degen brak bij 't gevest af. —(Loc. fig. et prov.), z.
CORDE, PLIER. -- (absol.) If- avec ses amis, met
zijne vrienden breken. Its ont rompu pour une ba
zij hebben om eene beuzeling elkander de-gatel,
vriendschap opgezegd. — ( fig.) R- en visière à qn.,
iemand grofheden in 't gezipt zeggen. — [Mil.] Rpar pelotons, met pelotons opmarchéren. — à TOUT
ROMPRE, loc. adv. Ten hoogste, op zijn hoogst,
hoogstens, alles bijeen genomen: I1 a beau compter,
mais, b tout r-, on ne lui doet pas cent forens,
hij mag rekenen zoo als hij wil, maar, alles bijeen
genomen, is men hem nog geen honderd gulden
schuldig. (Deze beteekenis is verouderd.) — Doorgaans gebézigd van de uitbundige toejuiching, die
eenen tooneelspeler, eenen redenaar ten deel valt:
Il fut applaudi b tout r-, hij werd met oorverdoovende toejuiching begroet. SE ROMPRE,
v. pr. Zich breken: Se r- une cóte, les reins, Ie
cou, zich eene rib, de lendenen, den hals breken.
(fig.), z. COU. Se r- la tête b qc., zich het hoofd
over iets breken, zich suf peinzen. -- Breken, eens
breuk krijgen; gebroken, verdeeld, gescheiden worden: L'essieu crie et se rompt, de as kraakt en
breekt. — Les (lots se rompent contre le rivage,
de golven breken tegen 't strand. — Les rayons se
rompent en passant de Fair dans I'eau, de zonnestralen breken bij hunnen overgang uit de lucht in
't water. -- Zich gewennen, zich oefenen: Se r- it
Ia fatigue, au travail. — (fig.) Verdwijnen, teniet
gaan: Le charme se rompt, de betonvering ver
begoocheling houdt op. — Ronnpt--dwijnt,e
pierre, m. [Bot.] Steenbreke f. (saxifrage). ---onmpii, e, adj. (en part. passé van roetpre):
Branche, Poutre r-e, gebroken tak, balk m. Avoir
Ie bras r- en deux endroits, zijnen arm op twee
plaatsen gebroken hebben. Condamne it être r-,
veroordeeld om geradbraakt te worden. — Chemin
r-, bedorven weg m. — Bataillon r-, doorbroken,
uiteengeslagen bataljon n. --- (fig.) I1 est tout rde fatigue, I1 a les bras r-s, hij is doodmoede.—Ii
a les bras r-s, hij is te lui om te werken. (fig.) Paix.
r-e, verbroken vrede rn. Somnmeil r-, afgebroken,
gestoorde slaap m. -- Serment r-, gebroken eed m.-Homme r- aux affaires, aux calculs, in de zaken,
in 't rekenen zeer bedreven, geoefend man. Avoir
la main r-e à l'écriture, eene geoefende schrijfhand
hebben. — [Arith.] Nombre r- (liever Fraction)
gebroken getal n., breuk f. — [Bias.] Chevron r-,
gebroken keper f. — [Mar.] Batiment r-, gebroken, doorgezet schip n. — Ligne (de vaisseaux)
r-e, gebroken linie f. --- [Feint. J Ton r-, gebroken
toon; middeltoon m. Couleur r-e , gebroken, gemengde kleur f. --- [Tech.] Batons r-s, soort van
tapijlwerk, dat gebrokene en dooreengemengde sta
voorstelt; — gebroken staven in glas- en ander-ven
werk. — (fig.) it B TON'S BOMPUS, loc. ode. d fge-

broken, met horten en stooten, bij vlagen, z. Bt-
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TON. — Ronapure, f. [Tech.] Plaats, waar de

gietpijp van de letters afgescheiden 2s.
Ronee , f. [ Bot. ] Braamstruik, braambezie-

struik m.: Les mures sauvages sent des fruits de
la r-, de braambessen zijn vruchten van den braam
R-s, zwarigheden, onaangenaam--struik.—(fg)
lieden, moeijeljkheden f. pl., doornen m. pl. Un
chemie semé de r-s, een met doornen bezaaide
weg m., een moeijelijk levenspad n. — [H. n.] Rof als adj. Raie r-, z. RAZE.

Roneer, V. a. [Constr.] : R- une pièce de buis,

een stuk hout refit vooruit stieren of schuiven.
Ronceraie, f. [Agile.] Met braamstruiken
bewassen plaats f.; — heg f. van braamstruiken.
$toneette, f. [H. n.] , z. V. a. TRAQUET.

Ronceux, ease, adj. [Tech.] Knoestig, kwas-

lig (van hout).

Roncie, f. [Anc. mil.] Zeiswapen n.
Itonein, m. [Anc. man.] Slecht paard n.
Roncinelle, f. [Bot.] Soo r t van braamstruik m.
-t Roucinlère, f. Stal m. slechte paarden.
Rond, e, adj. Rond: Figure, Table r-e, ronde
figuur, tafel f. Un cercle est r-, een cirkel is rond.
— Bras r- et potelé, ronde en mollige arm m. Rcomme one assiette, rond als een tafelbord. Rcomme une boule, balrond. (fig.) 11 est tout r-,
rond comme one boule (van een kort en dik
mensch), hij is rond als een bal. (pop.) Il est r-,
bien r-, hij heeft zijn' buik dik gegeten, zich vol
gedronken. — (fig. et fam.) Cet homme est r-, ret franc, tout r-, dat is een ronde, opregte, rond
[Anat.] Muscles r-s, ronde spie-borstigeman.—
pl. Le pronateur r- of muscle r- pronateur,-renf.
de ronde naar beneden buigende handspier. — Nombre r-, rond, gelik- of vol getal n. Période r-e, afgeronde, welluidende volzin m. (liever Période arrondie). -- Lettre r-e, ronde letter f.; ook romein letter. — Compte r-, e/fene of ronde rekening f.
Du til r-, dik en sterk garen n. — Voix r-e, volle,
sterke stem f. — [Chev.] Chevaliers de Ia table
r-e, ridders van de ronde tafel, 12 ridders, die een
oude roman als gezellen van koning drtus noemt;
— (fig.) Liefhebbers van de tafelvermaken, smullebroêrs. — [EI. d'Angl.] Tète r-e, rondkop, aan hanger van Cromwell, puritein m. — [Péche] Filet r- , rond , trechtervormig net , zaknet n. —
ROND, In.
[Scuip.] R-e Bosse , z. :ROSSE.
Rond n., ronde, cirkelvormige figuur f., cirkel,
kring m. Tracer un r- avec le compas, een' cirkel
met den passer trekken. Le r- cie la lone, het
maanrond, de inaanschij f f. R- de verdure, rond
grasperk n. --Donner dans le r- (b ij 't schij fschieten), in 't rond, in 't zwart schieten. Ces enfants
jettent des pierces dans l'eau pour faire des r-s,
deze kinderen gooien steengin in 'twater, om kring en te maken. — [Danse] R- de jambe , halve
kring, dien het eene been beschrijft, terwijl het andere staat. — [Man.], z. v. a VOLTE . — [Tech.]
R- de plomb, boden plaat f., om den hoedrand
plat te houden. — EN ROND , loc. adv. In 't rond,
kring- of cirkelvormig: Danser en r-, in 't rond
dansen. Arbres plantés en r-, in een rond of cirkcel geplante boomen m. pl. S'asseoir en r-, zich in
eenen kring nederzetten. — Voler en r-, in 't rond
.
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len, eer men begint te spelen. — [Mus.] Ronde of
heele noot f. — à LA RONDE , loc. adv. In 't rond,
in den omtrek; in eenen kring, rondom: Le coup
fut entendu a trois lieues a la r-, de slag werd
drie uren in 't rond gehoord. -- Boire à la r-, in
't rond drinken.
Rondeau, m. Rondeel, rondgedicht n., rondezang m., soort van lyrisch dichtstukje met een
naar bepaalde dichtwetten wederkeerend referein.
— [Mus.] Dat gedeelte van een muz jkstuk, waarin
een hoofd-thema als referein terugkeert. — [Arch.,
Artill.],

z. v. a.

ASTROGALE. -- [Tech.]

Ronde

schietschop f. der bakkers. — Ronde plank f. voor
't nachtrnaalsbrood. — Ronde slijpplank f. voor optische- glazenslijpers, enz. (ook RONDELE T geheeten).
— fondelet, te, adj. (alleen van personen.) (fam.)
Min of meer rond, rondachtig, kort en dik: Elle
est r -te. — [Tech.] Soles r-tes, minste zijdesoort f.
— Rondelette, f. [Bot.] , z . LIERRE ter restre;
ook z. v. a. ASARET (in voce staat abusievelijk
ASARES) . — Rondelettes, f. pl. Bretagnisch zeil -

doek n.

Rondelier, m. [Anc mil.], z. v. a. RONDA— R-ondelle, f. [Anc. mil.] Klein rondas

CHER .

n. en f. - [Bot.] , z. v. a. RONDELETTE. -

[H. n.] Ronde kli pvisch m. -- [Tech.] Ronde

beeldhouwers beitel m. — Moêrplaat, plaat, ringplaat f., ring m. R- d'assieu, asschijf f. — Kleine
kaarddistel In. voor geringe stoffen. — Rond krats truweel n. — R- fusibles, smeltbare sluitplaatjes
aan stoomketels (die bij zékeren hiltegraad smelten
en dan den stoom een' uitweg geven, in geval de
gewone veiligheidskleppen niet mogten werken of
ontoereikend waren) . — (in de noordelijke departementen) Klein biervat n.
Rondenient, adv. (fam.) Gelijkmatig, op tienerlei wijze, onafgebroken: Travailler r-, gelijkmatig
werken. Ce cocher mène r-, die koetsier rijdt gestadig door. — Met spoed, spoedig: Nous avons fait
ce voyage r-, wij hebben die reis spoedig afgelegd.
Mener r- une affaire, eene zaak niet krachten ijver
doorzetten. — (fig.) Ronduit, voor de vuist, zonder
omwegen, opregt: Il y va r-, I1 agit r-, hij gaat
opregt en eerlijk, zonder draaierijen te werk.
Rondette, f. [Bot.] Soort van aardveil n. (lierre
terrestre). — Rondettes, f. pl., z. RONDELETTES.
Rondeer, f. Rondheid, rondte, bol -, rol- of
cirkelvormigheid f.: Le r- de la terre, dun bras,
dun plat, de rondheid van de aarde, van den arm,
van een' schotel. — (fig.) Ce style manque de r-,
die stijl is niet afgerond. — (fig.) Rondheid, rond
vrijmoedigheid, ongedwongenheid f.:-borstighed,
J'aime la r- de eet homme, de rondborstigheid van
dien man bevalt mij. — Ce comédien a de la r-,
die komediant speelt ongedwongen en natuurlijk.
Rondier, m. [Bot.] Waaierpalmboom m. van
Ceylon, van Java, van de kust van Coromandel.
Rondles, f. pl. Loodgieters vormrollen f. pl.
tot ron zetting der platen voor buizen of pijpen.
R ondin, m. (verklw. van rond) Rondhout, rond
brandhout, knuppelhout n. --- Dikke stok m.
Rondine, Rondire, f. [H. n.],z. V. a. PIRAPEDE.

Rondiner, v. a. (pop.) Stokslagen geven, afRondir, V. a. [Tech.] : R- I'ardoise, den leisteen
Rondache , f. [Anc. mil.] Rond schild n., in vereischte gedaante en afmetingen behouwen. —
rondas f. en n. — [Bot.] Feuille en r- of Feuille [Mar.] Arriver en rondissant, z . ARRIVER .
Rondo, m. (ital.) [Mus.], z. v. a RONDEAU ,
peltée, schildvormig blad n. — Rondacher, m.
[Anc. mll.] Rondasser, met een rondas gewapend als het eene symphonic betreft, r o nd o n.
Rondom, m. [Faut.] (alleen gebruikt in): Fonsoldaat.
Ronde, f. Ronde f., nachtelijke omgang of rond dre en r-, met kracht op de prooi toeschieten.
Rondotte, f. [Bot.] Soort van aardveil n.
stad, vesting of legerplaats, om-ganm.ie
te zien of alles in orde, elk op zijn post is. Faire (lierre terrestre).
Rond -point, m. [Arch.], z. v. a ABSIDE. la r-, de ronde doen. — Chemin de r-, rondeweg in., weg der ronde. -- Rondgaande wacht f., Cirkeirond plein n. waarop vele toegangen of lapersoon m., die de ronde doet: La r- va bientót nen uitloopes. (Plur. Des ronds -points)
Ronflant, e, adj. Snorkend, brommend: Voix
passer, de ronde zal welhaast voorbij komen. Qui
vive ? R- de sergent, venez reconnaltre, werda ? r-e, Instrument r-, snorkende stem f., brommend
n. — Style r-, brommende, snorkende
speeltuig
Faire
la
rkom
ronde,
ko
Ondero
ciersf
op ! — (fig.)
of sa r-, om een huis, tuin, enz. heen sluipen, rond- stil m. Vers r-s, gezwollen, brommende, hoogdraom loopen, om iets te bespieden; ook: in al de ge- vende verzen n. pl. — (Jig.) Promesses r-es, schoon
ijdele beloften f. pl. — Ook als subst. m.-klined,
deelten van een huis rondgaan, om te zien of alles
veilig is. — ^5 Faire sa r-, de gezondheid van eiken van den stijl gebézigd: C'est du r-, 't is bombast.
f. Naam van een oud kaartspel; —
—
Ronfle,
wijs
f.
Rondedans
m.;
gast op de rij af drinken. —
van dien dans; — lied n., dat één persoon zingt vroeger in 't piketten z. v. a. POINT. — t (pop.)
en waarvan 't referein door allen al ronddansende Jouer b la r-, slapen en snorken. — R.onfleherhaald wordt. — [Calla Rond schrift n., ronde ment, m. Gesnork, geronk (eens slapenden), snor letter f. --- [Jeu] Payer sa r-, het kaartgeld beta- kend, snorrend, brommend geluid n. — Ronfler,
vliegen.

ranselen.

.

.
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n. Snorken, ronken: 11 ronde toujours en dor
hij snorktaltijd, wanneer hij slaapt. -- (fig.-mant,
en bi uitbreiding) Le canon ronfle, het kanon bul
er wordt geweldig geschoten. — L'orgue, Le-dert,
violon ror)fle, het orgel, de viool snort, bromt. -Une toupie qui ronde bien, een tol, die goed bromt.
— (fig. et fans.) Faire r- des vers, verzen op bromm enden, bulderenden toon voordragen. — Rontlenr, m., -ease, f. Snorker m,, snoekster f.
(in den slaap).
Ronge, m. [Véner.] (alleen voorkomend in)
Le verf fait le r-, het hert herkaauwt.
Rongé, e, adj. (en part. passé van. ronger):
Os r-, afgeknaagd been n. Habit r- de vers, van de
wormen doorknaagde rok rn. -- [Bot.] Feuilles
r-es, ongelijk getande bladeren n. pl. — ( fig.) I1
est r- d'ulceres, de eermine, hij wordt weggevreten, hij vergaat van de zweren, van 't ongedierte.
— Un homme r- de soucis, de remords, een door
zorgen, door wroegingen geplaagd, verteerd mensch.
--- Rongeant, e, adj. Knagend, inoretend, inbijtend: Action r-e, inbijtende werking f. — ( fig.)
Soucis r-s, knagende, vertérende zorgen f. pl,. —
R:onge-snaille, f. liMazenbfjter m. (naam, dien

't is een blaffend rekeltje (van een verachtelijk
mensch, die beleedigingen zegt). — [Anc. cost.]
Soort van korte heerenmantel, later lakeijenmantel m. — [H. n.] Antillisch.e hagedis f. — [Pêche]
R-s, kleine grondrotsen f. pl. — [Tech.] Klosje n.
voor goud- of zilverdraad. — Roquetin, m.
[Tech.] , z. v. a. ROQUET. — Itogluette, f. [Bot.]
Rakétte- kruid n., rakét f. R- de mer, zee- raket.
R- cultivée of des jardins, tuin-raket, raket-waterkers f. R- sauvage, muur- of wilde raket. —
[Mi1.] Congrévische vuurpijl m. Faire la r-, met
vuurpelen seinen. -- [H. n. j Soort van grijze patr2,ls in. --- [Tech.] Zijdespoel f., klos m. R- a
avanceur, klos, waarop de vierde gouddrao.dtrekker den draad windt. — Ook z. v. a. ROCHETTE.
Roquille. f. [ Métrol. ] Kleine wanmaat f.
(= '/8 liter).

V.

La Fontaine aan de rat geeft). -- Rongernent, n1.

Het knagen; het befenaagde. — -t- Rgnngeoter, v. n.
(pop.) Met lange tanden eten-. -- H onger, v. a.
Knagen, knabbelen , knaauwen, afbijten, feten; bij
inbijten, invreten. PL- un os, een been afkna--ten,
gen. Les souris rongent la tapisserie, de muizen
knabbelen aan 't behangsel. Les vers rongent les
habits, le bols, de wormen doorknagen de kleederen, het hout. R- see onnles, zijne nagels afbijten,
ofknaauwen. -- Les chevaux rongent leur frein, de
paa i:'en knabbelen, liaauw,e > op hun. bit, -- (fig.
et tam.), z. FREIN, OS, Il i'onge son rátelier, sa
litière, hij is op stal gezet, is buiten bediening; heeft
niets te bikken. — ( fig.) La rouille ronge le fer,
de roest vreet het ijzer weg, verteert het ijzer. L'eau
forte ronge les endlaas, het sterkwater bijt, vreet
in de metalen. Cette riviêre ronge insensililement
ses bongs, die, rivier ondermijnt allengs hare oevers.
L.a goutte Ie ronge, dc/ic/it doet hem, wegteren. —
Cela me ronge le coeur, dal gaat mij aan't hart,
dat verdriet •mij zeer. Les remords rongent la
conscience, de wroegingen knagen aan 't geweten.
-- Ce garcon a ror1gé son père, die jongen heeft
zijnen vader arns gemaakt. - RONGER, v. n. De
kleuren doen wegbijten. — [ Véner.] Herkaauwen
(van 't hert gezegd). SE RONGER, v. pr. Geknaagd
worden. — Zich kwellen, zich zeer verontrusten of
bekommeren: II se ronge le coeur, hij teert weg
van verdriet, van zorgen. -- Itongaur, eense,
adj. Knagend: Ver r-, knagende worm in.; (fig.)
geheim verdriet, hartzeer n.; gewetenswroeging f.
— Ulcêre r-, knagende, invretende zweer f — ( fig.)
Soucis r-s, knagende, verterende zorgen f. pl. —
RONGEUR, M. [Tech.] Witmiddel n. — RONGEURS, nl.
pl. [.E1 n.) Knaagdieren n. pl. f onge -ver, m.,
z. v. a. ver ROKGEUR. (Plur. Des ronge- vers.)
Rongnonner, V. a. Met gesloten tanden brul
-len(vad
tijger).
Ronsardiser, V. rv. In den stijl van Ronsard
(dichter enn taalgeleerde der 16 eeuw) schrijven,
griet grieksch of laten doormengd fransch spreken.
z. Ook SOUFFLET.
..onsen, in. [ti. n.] Roode forel i. (der Zwitsersche meeren). Ronsriiie, ni. [bit.) Sint- Maartenspeer° f.

o

„

—

Ropalique, R-opaloeère, z. RHOPAI,-----.
Itophite, m. [El. n.] Soort van graafbij f.
opographe, etc., z. RHYPAROGRAPHE, etc.
Roquambole, f., z. RROCAMEOLE.
Roquefort, m. IRoqueforterkaas f. (beroemde

soort van schapekaas, zoo geheeten naar het fransche dorp Roquefort, départ. Avepron) .
oquelaure, f. [Ane. cost.] Reis- of regen mantel m. (naar den fransch.en hertog de Roque-

laure).
Rogaientin, n1. (burl.) Belagchel ke oude m.
foquer, v. r. [Jeu d'échecs] Den koning met

het kasteel doen omwisselen (waarbij de koning in
den regel R ruiten regts of links verplaatst wordt,
terwijl het kasteel, naar welks kant die verplaatsing plaats heeft, aan de andere zijde naast den
koning komt te staan), r o k ér e n.
Rogiaet, m. [H. n.] Basterdmops ni , deensch
hondje n. -- (fig. et fain.) C'est un r- qui aboie,

or age, M. [Tech.] , z. ROUISSAGE.
.orel, in., Rorelle, f. [Bot.] , z. v. a. ROSSOLIS.

orifère, adj. Dauwaanbrengend: Air r-. —
Met dauw bedekt: Plante r-. — [Anal.] Vaisseaux

r-s of lymphat.iques, z. LYMPHATIQUE.
orgaiel, ox [H. ti. j Groenlan.dsche walvisch m.
(baleirnoptére); vinvisch M.
Bos of Rot, in. (pr. ro) Karnblad n. (peigne).
Bosace, f. of Boson, m. [Arch.] Rozét f.,
een roosvormig sieraad. — ROSACE, f. [Bot.] Lau-

rierroos t. — Ros aeé, e, adj. Roosachtig, roosvormig. — Rosaeées, f. pl. [Bot.] Rozensoorten f. pl, — Itosaciqiae, adj. [Chita.] Acide r-,
urmen- of piszuur in. (van koortsljders) . — Hosage, in. of R osagine, f. [Bot.] , z. v. a. LAU-

RIER-ROSE, OLEANDRE. — R-s, z. v. a. RH0D0D.ENDREES. — ROSAGE, M. [Tech.] ]let karmozijnrood-

verwen. — Het ophalen o f glanzen van 't met l; cep
geverwd katoen. — ftosane, f. [Bot.] , z. noSAGE. -- Rosaire, in. [Catli.] Rozekrans m.,
bidsnoer n. — [Chin.] Vat n. tot overhaling van
rozewater. — Rosalie, f. [Méd.] , z. v. a. ROSEOLE. — t [Mus.] Herhaling f. in een' hoorgeren
hoogeren of
logeren toon. -- Rosanne, f. [Hort.] Groote
sa/Jraan-perzik f. — Rosat, adj. ni. en f. [Pharm.]
Uit rozen bereid: Sinop r-, rozesiroop f. Huile r-,
rozenolie f. Pommade r--, roze-pommade f. — Rosate, ni. [Chico.] Urien- of piszuur zout n. --,osatre, adj. Rozekleurachtig.
Rosbif, M. (vervorming van 't engelse/te roastbeef) Snel geroosterd of half gebraden rundvleesch,
b ie f s t u k n. --- Achterbout m. van een schaap,
ree, enz.
(waad n.
oseonne, f. [Coco.] Wit breta.cnisch lijnRose, f. [Bot.] Roos f. Cueillir des r-s, rozen
plukken. R- blanche, jaune, pale, incarnate, witte,
gele, bleeke, hoogroede roos. R- simple, sauvage of
d'e lantier, R- de chitin, gemeene, wilde roos, egelantier-roos, hondsroos. R- it cent feufiles; honderdbladige roos. R- rouge of de Provins, roode
of Provinser roos (naar de franse/me stad Provins,
depart. Seine-et-Marne). -- Bouton de r-, rozeknop in. — Couleur de rr-, rozekleur f. Gratte-cul.
dune rose, rozebottel f., de overblijvende knop, nadat de bladeren afgevallen zijn. Eau de rose, rozewater n. — (poét.) La raison des r-s, de lente f.
Des lèvres, Des doigts de r-, rozelippen f. pl.,
rozevingeren m i Les r-s de son teint -, de son
sein, de ses joies, de rozen (de rozekleur) van haar
gelaat, van haren boezem, van hare wangen. z. ook
LIS — (fig.) Cueillir la r- (of la fleur de la virginité), z. CUEILLIR Une vie semée de r-s, een
leven vol genoegens, vol voorspoed. Etre (couché)
sur des r-s, sur un lit de r-s, in genot, vreugde,
weelde leven. — (Loc. prov.), z. CHAPEAU, SPINE,
GRATTE-CUL, PAVOT, POT. — [Arch.] Roos, rozét f.
— Rondlicht, cirkelvormig kerkvenster n., meestal
met traséringen versierd. — [Bot.] Naam van ver
planten, die in een of ander opzigt naar-schilend
de roos gelalken: R- Blanche, soort van vijg f.
Rose changeante, soort van ketmnia (ketmi.e). Rose
du viel, soort van bolderik. — R- de Darnas, mos-,
muskaatroos. R- de Gueldre, geldersche roos,
sneeuwbal m. R- trémière, d'outremer, stokroos.
R.- d'hiver of de Noël, winterroos, zwart nies kruid. R- d'Inde, z. V. a. OEILLET d'Inde. R- du
-

Japon, z. HORTENSIA. R- de Notre-Dame, R- péone,

pioen-roos. R- rubes. z. v. a. ADONIDE. R- SainteMarie, z. V. a. GOQUELOURDE. — Bois de r-, rozehout, rozegeurig hout n. — [Lapid.] Roos, rozét f.,
diamant, die van boven pyramiedvormig geslepen

-

ROSÉ
IL] , Z. V.

a. ROSSE.

- (

Luth.] Boos,

ronde opening in 't midden van vele snaar-instrumenten. - [1ar.] R- de compas, des vents, hornpasroos, windroos. R-s du gouvernail, vinqerl?n
1. p1. — [Teelt] Naam van verschillende roos--jen
vormige voorwerpen en sieraden. roos. ROSE,

odj. Roveleleurig: Do vtthan rose, rozekleurig lint n.
- ROSE, rn. De rozekleur: Le r- plait a I'oeil, de
roze/deur streelt het oog. — (fig. et ram.) Voir tout
couleur de r-, alles in een schoon daglicht, van eene
goede zijde beschouwen. - Rosé, e, adj. Bleek
rozerood, rosé. - [Bot.] Rozestruikachtig.
Rosea,
n 0Th [Bot.] Riet fl, rietstok m. (
podt.) Fluit, herdersfluit, veldpijp f.; - hengel in.,
hen g elriet n. - [Bot.] R- des dtangs of de Ja pas51011, Z. V. U. MASSE d'eau. it- des linies, z. v. a.
BAMBOTI. 11- odorant, z. v. a. ACORE. H- is sucre,
suikerriet. - ( fi g.), Z. PLIER, S'APPUYER.
Rose.'eroix, in. Rozekeulser rn, naam eener
voormalige duitsche secte van illuminaten (illuminës) - Titel van een' der zoopenaainde hoogere
graden in de Vrijmetselarij.

Rosée, t. Dauw m. La r- do matin, lu solI',
de mal, de morgen-, avond-, mei-dauw. — (Lor.
fig.) Tendre conime r-, zeer malsch, rnalsch als
boter. - [ Agrlc.] H- mielide, honigdauw m. (mie!lat). - [Bot.] H- do cie!, z. v. a. ROSTOC. H- du
so!eil, rondbladerige zonnedauw (drossère, rosso!is).
.- [Ecrit.] H- celeste, manna n. (manne). - [ 1anut.] Matte kleur f. van 't laken op de ijlere plaat-

sen. Ruimte t. tusschen de tanden van 't weverskamblad. - [ Maréch.] Bloed of vocht ii., dat zich
vertoont, wanneer de paardenhoef diep wordt weggeveegd. (dikbek van Louisiana.
Rose-gorge, m. [H. n.] Rozekeeltje n., een
-

Roséleolle, adj. [H. n.] Met rozekienrigen
hole. - Rosélgastre, arij. [FL ij.] Met rozekleurigen buik. — Roséipenne, adj. [H. is.]
Met rozekleurige vederen.
Rose!é, e, adj. [Bot.]: Feui!!es r-es, roosqe
[terhaar).-wijsgeplatbdrn.
Roselet, m. [H. ii.] Hermelijn n. (in zijn wmRose!ière, t. [Agric.] Rietve l d, rietbosch u.
Rose!in, m. [H. n.] Rozekleurige meerle f.
Rose ll e, t. [H. ii.] Rosse lijster t. (mauvis).

Rosenobte, f. [Bdtrol. anc.] , Z. NOBLE a Ja rose.
Roséole, t. [[tléd ] Soort van mazelen 1. pl.
(rougeo!e boutonneuse). [hagedissoort).
Rose-queue, ni. [H. n.] Roodstaart m. (eeoc
Roser, V. 0. [Tech.] Aan het rood de karma

-tint geven.

-zijn

Roseraie, 1. Rozenperk n., rozengaard in.
Rosereatix , om. p1. [Corn.] Russisch pelswerk n. voor mutsen.
Roseret, m. [Pécise] , Z. GISADOS.
Rosetier, m. (Tech.j Werkman, die wevers-

kambladen (ros) maakt; — werktuig n. dat daaroe gebruikt wordt.

Rosette, f. (verklw. van rose) Roosfe n. Roosvormi e strik m., roosvormig sieraad n., r 0zét t. — [Art!!!.] Ringplaat, klinkplaat t., drukof klinkring in. H- sans chanfrein. gewone ring
zonder platten kant. - [ Bot.] Feui!!es eis F-s of
roseldes, Z. ROSELE. - [ Corn.] Roode inkt iii. (van.
brazilie -hout). - [H. n. ] , z. v. a. GRONDEAU; 110SELLE. --- [Horl.] Wijzerplaatje n. om den gang
van een horlogie te vertragen of te versnellen. [Man.] Spoorrad n. (molette). - [Méta!!.] Cuivre
de r-, rozet- of schijfkoper, gaarkoper n. — [Peint.]
Rood krijt ii; - [Tech.] Rozetstempel in. ; - rozetschijf t. (der draaibank).
Rosettier, m. [Coute!.] Rozetstempel iii.
Rosier, rn Rozeboom, rozestruik in. H- do
Japon, camelia f.
Rosière, t. [H. n.], z. v. a. VERON. — Rozemaagd, rozeju//er J. (een om hare deugd met
rozen bekroond meisje, naar het volksgebruik op
q

sommige plaatsen).

Rosiforme, adj. Roosvormig.
Rosii-, v. a. Rozekieurig maken. - ROSJ1I, vu.
Rozekleurig worden.
Rosniare, m. [H. n.] Zeekoe t. (Iamant!n).Rosrnariens, rn p1. Zeekoesoorten f. p1.
Rosoji-, m. Rozetbeitel m., werktuig tot boring
van het gat in den zangbode m van een klavier enz.
Roson, m , Z. LIOSAGE.
Rosoi-es, m. p1. [H. n.] Knaagdieren is. p1.
t Rosoyaiit, e, adj. In dauw nedervemilend.

ROTE.
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.— ± Rosoyer, v. n. Dauwen in dauw neder-

Rospe, m. [[HE. n.], z. V. a. GLORIEIJSE. (vallen.
Rossane, 1. [Hort.] Saffraanperzik t.— [Cuis.]

Soort van kon)jnengeregt n.
Rosse, t. Slecht paard n., knol in. - (Lor.
Proc.), Z. CIIEVAL. - [Bot.] Veldkooi, wilde radijs f.
- [H. n. ] (pop.) Blei t. (aNette).—. [Mus.] Soort

van kleine fluit f.
Rossée, t. (nop.) Dragt t. slagen, pak is. slaag.

Rosselet, m. [1:1. n.] , Z. V. a. EFFARVATTE,
MAUVIS.
Rosse,, v. a. (pop.) Afrossen, ranselen.
Rosseret, M. [11. is.], Z. V. a. GRADOS.
Rossic!er, m. [Minér.] Rood zilvererts ns.
van Peru.
Rossino!, fl1. Nachtegaal am. - 11- de murai!!e, Z. GORGE-NOIRE (niet gorge-no!r, gelijk er

in yore verkeerdelijk staat). H- des Antilles, z. v. a.

MOQUEUR. R- dean of de rivière, groote rietlijster t.
- (fans.) Avoir one VOIX of on gosier de r-, eeoc

schorre, zeer buigzame stein hebben. - (iron.) Un
een ezel; (fig.) een botmuil; een slecht
zanger. - [Mus.] Rietfluitje n. - Naam van een
der orgeireqisters, voqeizang m. - [Tech.] Houten
F- dArcathe,

wig of pin t. tot opsluiting. - Looper, slotopsteker

m. (een smids -werktuig). - [Mardch.] Fistelopefling f. aan 't achterdeel van 't paard gemaakt. S Rossiguolade, t. Rossignolernent, m.

Nachtegaalsiag, zang m. des nachteqaals. - Het
zingen als de nachtegaal. — Rossignoter, v. n.
(fam.) Den nochtegaaizang nabootsen. - Ros
s!gnolet, m. Jonge nachtegaal us. — Rossiguolette, t. Wijfjes-nachtegaal m.
Rossinante, t. (somtijds ns.) (iron.) Mager,
schonkeriq paard n., oude knol rn. (net zinspeling
op het dus geheeten ellendig rijpaard van Don
Quixote), rosindnt us.

Rosso!is of Rosso!!, us. [Bot.] Zonnedauw
fl1. - Fijn gekruide brandewijn inz. getrokken op

het zonnedauwkruid, rossóli, ros sOlis us.

Rostane, t. [Cuis.] , z. IIOSSANE.
Rostelle, f. [Bot.] Snaveltje ii., krom uit stekje

van sommige plantendeelen.

Roster, v. a., Z. ROUSTER.
Rostra!, e, adj. [Ant.]: Colonne r-e, sneb-

benzuil, scheepszuil, eeoc met scheepssnebben, ankers, enz. versierde zult f., ter gedachtenis eener
overwinning tee' zee opgeriqt, r 0 S t r a a 1 -zuil f. Couronne r-e, z. COURONNE. (Piur. us. rostraux.)
Rostre, m. [Bot.], z. V. a. ROSTELLE. -

[Arch., Sculp.] Sieraad n. in den vorm van een oude
scheepssneb of scheepssna v el. - [Chir.] Snaveltang t. - ROSTRES, m. p1. - [Ant.] Het spreekgestoelte of de tribune op de markt in 't oude
Rome (zoo geheeten naar de daarop aangebragte
snebben van de veroverde schepen) , r os t r a n. p1.
— Rostré, e, adj. Snavel- of bekeormig. Rostricorne, adj. [H. n.] Met op een' snavel
staande voelhorens.
Rostriforme, adj. Sna-

vetrormig.
Rosture, f., Z. ROUSTURE.

Rot, in. (bas) Hoorbare oprisping t. der maag,

boer m. Faire, Lâc!ser on r-, eenen boer laten. [Manuf.], z. ROS.

R.ôt, m. Geregt n. van gebraden vleesch. -

(Lor. prov.), Z. FUM1E, POT. - H- de Pif, z. V. 0.
ROSBIF.
Rotacé, e, adj. [Bot.] Radvormig.
Rotaciswe, m., Z. V. a. GRASSEVEMENT.
Rotage, in. [Tail!.] Knoopomwoeling, knoop-

invatting t.

Rota li the, rn

(penningsteen in.

Straalsteen, stralige lins- of

Rot mnig,m. Oostindiscli of zoogenoamd spaansch
riet n., rottingriet n.
Rotateur, tidi. ni. [Anat.] Muscles r-s, draai-

spieren f. p1. — Als subst. m., Z. V. a. ROTIFERE.
- Rotatif, -ive, adj. Draafjend, omdraa(jend.

- Rotation, t. O:ndraaijing, rondwenteling,
kringrormiqe beweging van een ligchaam om zich

zelve of om Zijne as: La r- de Ja terre autour de

son axe, de umdroa(jing der aarde om hare as.
- Rotatoire, adj. Eeoc omdraaijende beweging

makend. of voortbrengend, omdraafjend.
Rote, f. [Hist.] Hoogste pauselijk hof ii. van

appel, opperregtbanlc t. te Rome over de gezamenIf/lee roomsch-katholijke christenheid, r o t a, r u ot a f. - [Anc. mii.] Bende f. krijgsvolk. - [Anc.
mus.] Soort van ronde cites' I'.

--
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Boter, v. a. (bas) Hoorbaar oprispen, een'
boer laten vliegen.
.R,®ti, e, adj. (en part. passé van rótir): Poulet
r-, gebraden hoen n. Marrons r-s, gebraden kas
pl. — RóTI, m. Gebraden vleesch n. —-lanjesf.
ltótie, f. Snede f. geroosterd brood . — (Loc. prov.)
Faire des r-s dune chose, iets voor eene lekkernij
rekenen, eene lekkernij van iets maken. — [Arch.]
Verhoogi.ng, opwerking f. van een' scheidsmuur
ter halve dikte van dien muur
Rotier, m., z. v. a. ROSETIER.
Rotifère of Uotateur, m. Raderdiertje n.
— Rotiforme, adj., z. v. a. ROTACE.
Rotin, m. Stengel m. van 't indisch riet, die
doorgaans tot rotting dient, rotting m.
Jótir, V. a. Braden, vleesch aan't spit braden;
roosten, roosteren; in den oven 0/' in heete asch
braden. — (fig.) Le soleil a roti tous les bourgeons,
toutes les fleurs, de zon heeft al de knoppen, al
de bloemen verzengd. — (Loc. prow.), z. BOUILLIR.
— ROTIR , v. a. Braden: Faire r- des marrons, kastanjes braden. Mettre des poulets r-, hoenders te
braden zetten, laten braden. — (fig.) Que faitesvous lá au soleil à r-, wat staat (zit, ligt) gij daar in
de zon te braden. — (Loc. prov.), z. BALAI . — SE
ROTIR, v. pr. Gebraden worden; — (fig.) zich braden, zich te digt b ij 't vuur plaatsen, zich te veel

warmen.

Rotis, m. [Agric.] Nieuwe omploeging f. van

een braakliggend land.

®tissa e, rn. filet braden; het roosten. —
Ook z. v. a. TORREFACTION. — R+tissant, e,
adj. Bradend.
Iotisser, v. a., z. v. a. DÉFRICHER.
h tisserie, f. Verkoop; nats f. van gebraden
vleesch of van braadvleesch. — .I®tisseur, m.
-ease, f. Verkooper m., verkoopster f. van zulk
vleesch; brader m., braadster f. — R- en blanc,
verkooper van braadvleesch `doch die het niet gebraden verkoopt). — Rotissoire, f. Braadpan f.,

braadfornuis n., z. v. a. CUISINIÈRE.
Rotonde, f. Rond gebouw, ieder van buiten en

binnen rond gebouw, inz. het beroemde pantheon
te Rome, rotonde, rotdnde f. — Bak m.,
achterzitplaatsen van sommige diligences, r o tond e ; ook: plaats f. in dien bak. — [Anc. modes]
Stijve heeren- halskraag f. — Rotondité, f. Rond
rondte f., eigenschap van hetgene rond is. —-heid,
(Jig.) Rond en dik lijf n.

Rotuulaire, adj. Radvormig. — 1Rotaale, f.
[Anat ] Knieschf f. — [H. n.] Soort van zeeegel ni. -- Rotn'ieux, -euse, adj. Naar een
rad gelijkend. — Rotulien, ne, adj. De knie-

schijf betreffend.
Roture, f. Niet-adellijke stand, burger- en boe
goed n. — (collect.) De-renstadm.—1vi_l(jk
niet -adell jke personen (roturiers). — Roturé, e,
adj. Onadellijk, burgerlijk geworden. — Roturier,
-sere, adj. Niet - adellijk: Homme r-, niet - adellijk
man, burgerman. Femme de condition r-ière. vrouw
uit den burgerstand. Biens r-s, niet - adellijke goederen. — Gemeen, boersch, lomp: Avoir lair r-,
een gemeen voorkomen of uitziet hebben. (Deze zin
veroudert). --- ROTURIER, m., -IÈRE, f . Onsdelljke
burgerlijke m. en f. — Roturièrenient, adv.
Op onadellijke, burgerlijke w ij ze; — gemeen, laag
(doch in dezen zin verouderd).
Ronable, adj. Radbrakenswaardig.
,

Ronabie, m. [Tech.], z. ROABLE, RaBLE.

Rona ;e, m. Raderwerk n. (eener machine);
raderen n. pl. — Bois de r-, raderhout n., hout
voor raderwerk.
Ronan, adj. et subst. m. [Man.] Rood schim
schimmel m. R- vineux, wijn -melpardn.,o
-schimel.
R- cap de more, moorkop m.
Rouanne, f. Merkijzer n. om 't gepeilde vaat
te merken. — [Tech.] Ritsijzer n., rits f.-werk
— Pompboor f. — Rouanner, v. a. [Tech.] Het
p eilmerk geven. -- Ritsen. — Eene pomp boren. —
lHouannette, f. (verklw. van rouanne) Rits ijzertje n. — Kleine pompboor f.
Rouant, adj. m. [Blas.] Paon r-, pronkende
(waterleiding f.
paauw in.
Roubine, f. [Navig.] Verbindingskanaal n.,
Rouble, m. [Métrol.] Russische munt f., roebel m. R- d'argent, zilverroebel (= 1 gl. 90 cents
of 3 1 /2 papierroebel) R- de papier, papierroebel
(= 54 cents). R- dor, goudroebel (= 3 zilverroe-
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bels). — [Tech.] Steenbakkers-werktuig n. tot
effening van het terrein.
Rone of Hock, m. De vogel Grijp (een fabelachlige, zeer groole vogel) .
schip) .
Rouehe, f. [Constr. nay.] Romp m. (van een
Roucou, m. Orlean, roekoe of oeroekoe, eene
schoone, geelroode verfstof van den dikken en
rooden bast der kernen van den orlean- of roekoe boom (roucouyer) [bixa orellana]; — ook die boom
ze!f. — Rou.couer•, v. a. Met orlean verwen.
Roucouleinent, m. 1-let kirren; gekir n. (van
duiven). -- Roucouler, v. n. Kirren. — (fig.)
II passe sa vie a r- aux pieds de sa maitresse,
hij slijt zijn leven met aan de voeten van zijn liefje
den smachtenden minnaar te spelen. -- Ook als v.a.
R- ses plaintes, zijne klagten op leederen toon uit
-breng.
Rouconter, v. a. [Agric.] Den wijngaard de
laatste omwerking geven. (vrl. RoucoU).
Roucouyer, in. [Bot.] Orlean- of roekoeboom
Roudou, m., z. REDOU.
Bone, f. Rad, wiel n. Les r-s dun carrosse,
de wielen van eene koets. Une r- de nioulin, een
molenrad. — (fig.) Faire la r-, het rad slaan, op
de handen rondtuimelen. — Ce paon fait la r-, z.
PAON. — (Loc. prov.) Cela sect comme une cinquieme r- à une voiture, dat is als 't vijfde wiel
aan eenen wagen. La, r- de la Fortune, etc. z.
FORTUNE. 11 a poussé a sa r-, hij heeft leem voortgeholpen. — (Prov.) La plus mauvaise r- dun chariot
fait toujours le plus de biruit, ledige vaten bommen
het meest. — [Artif. ] R- à feu, vuurrad n. — [Blas.]
Rad of wiel. R.- de Ste. Cathérine, Sint-Catharina's rad (waarvan de velg met een aantal haken
bezet is). ---- [Cord.] R- á filer, spinrad, sni^rnrnewiel. R- a commettage, schiemanswuit f.,^schiemanswiel. — [Geom.] R- d'arpenteur, z. v. a.
II0DOMETRE. — [H. n.], z. v. a. poisson LUNE. —

[Jeu] R- de fortune, rad van fortuin, het trom
rad, waaruit de nummers der loterij-melvorig
getrokken worden. — [Jur. any.] Rad, het rad
Un criminel condamné it la r-, een tot-braken.:
het rad veroordeeld misdadiger. — (fig.) Etre sur
Ia r-, groote pijnen, angst uitstaan, in hevige
onrust zijn. — [Mar.] R- du gouvernail, stuur
n. — R. de cordage, in eerie schijf opgescho--rad
ten tros m. — [ 1éc.) R- persique of p,ersanne,
waterscheprad n. R- flamande, vlaamsch rad. R.hydraulique, waterrad. R-s is aubes, schepraderen,
schoepwielen. Pi- dangle, kegelvormig rad. R- h.
rochet, sluitrad, schakelrad. R- de grue, kraan rad. — Batiment b r-, raderboot f.
Roué, e, adj. (en part. passé van rouer): Cri -

minel r-, geradbraakt misdadiger In. — (fig. et
'

fam.) Etre r- de fatigue, of enkel Etre r-, als geradbraakt zijn, lam van vermoeidheid zijn. I1 a
p ensé être r-, hij was bijna overreden. — [Véner.J
Tête r-e, hertekop, waarop het gewei te digt bijeen
staat. — Ror?È, m. Geradbraakte m ; (fig.) rad
schurk, galgebrok, nietswaardige-brakenswdig
kerel; — ook (onder 't regentschap) de modenaam
van de voorname, galante wellustelingen: Un aimable r-, een aardige lichtmis of losbol, een mensch
van slechte zeden, die bij uitstek zijne wereld verstaat. — Roiielle, f. (verklw. van roue) Klein
rad n. (in dien zin verouderd). -- [Cuis.] Sch ijfje n.,
schijf f.: R- de citron, de pomme, citroen -, appel
Couper des concombres par r-s, komkom--schijfe.
mess aan schijfjes snijden. — R- de veau, kal fsschijf. -- [Agric.] R-s, De twee kleine wielen n. pl.
van eenen ploeg. — [Tech.] Bos m. hoepels.
Rouennerie, f. [Conn.] Geruite en gestreepte
vrouwestoffen f. pl. van Rouen en omstreken.
Rover, V. a. Radbraken: On l'a roué tout vif,
hij is levend geradbraakt. — (fig. et fam.) On l'a
roué de coups, men heeft hem duchtig afgeranseld,
lam en krom geslagen. —1N'avancez pas, vous vous
ferez r-, ga niet verder, gij zult onder 't rad geraken, overreden worden. — Pronken, den staart
.

uitspreiden (faire la roue). — [Mar.] R- une manoeuvre, een touw opschieten, in schijven opschieten. R- a tour, à contre, tegen zon, met zon opschieten. PR- sur le double, een opgeschoten touw
omleggen. — [Tech.] , liever RouiR . -- SE ROUER
V. pr. Geradbraakt worden. — Elkander lam en
krom slaan. — Ronerie, f. (fam.) Schurke,

streek m., galgestuk n.
Rouet, m. Spinrad, spinnewiel n. — (Loc. fig.)
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Etre au r-, ten, einde raad zijn. Mettre nu homme
au r-, iemand in verlegenheid brengen. — [ Arqueb.]
Stalen rad n. aan de voormalige geweren. Arquebuse á r-, radroer n., railbus f. — [Constr.] [Hou
cirkel op den bodem van een' put, een fontein--ten
bekken, enz., waarop het metselwerk te staan komt.
--[Mar.] Schijf, blokschijf f. R- de gayac, pok houten schijf. R- a bitord, schiemanswuit f. —
[Tech.] Kamrad n. van een' wind- of watermolen.
— Rond belegsel n. op de sloten.
Roniette, I. [Tech.] Lange, dunne bindteen,
spier f., tengel, band m. R-s de partance. waarboze tengels (op de houtvlotten-, ter vervanging
van dezulken, die mogten breken).
Rocif, m. [Nay., Mar.] Roe; f.; vooronder n.
Rouf 'e, f. [Mid.] Uitslag n. der zuigelingen,
melkschurft n. en I.
Rozige. adj. Rood: Avoir les lèvres, les joues
r-s, roode lippen, wangen hebben. Du cuivre r-,
rood koper n. Devenir tout r- de bonte, de colère,
geheel rood van schaante, van gramschap worden.
-- (Loc. prow.), z. CHERUBIre, ECREVISSE, MATIN.
Jood, gloeiend: Fer r-, gloeijend ijzer n. houlets r-s, z. BOULET. (ook fig.) — Vuurrood, hoog
roskleurig: Ses cheveux sont plus que roux, ils
sont r-s, zijn haar is meer dan ros, 't is rood,
vuurrood. — (Loc. prov.), z. hNE. Les plus r-s y
seront pris, de sluwste moeten zich daarmede laten vangen. — [List.] Livre r-, z. LIVRE (ook fig.)
-- Chapeau r-, z, CHAPEAU. — [ H. n.] Race r-,
Peaux r-s, menschenras n. met koperroode huid
(de zoogenaamde .Indianen van Noord-Amerika),
roodhuiden I. pl. — [Méd.] Fièvre r-, scharlakenkoorts f. ROUGE, M. Rood n., de roode kleur f.
R- pale, clair, bron, toned, sanguin. bleek, ligt-,
bruin-, donker-, bloedrood. — Le r- lui monte an
visage, tiet bloed stijgt heet (haar) in 't gezi.gt, hij
(zij) wordt rood (van schaarste, toorn, enz.). —
Elle met du r-, zij blankét zich, zij gebruikt blanketsel. z. ook PIED [Métrol.] — [H. n.] Roodvoetige eend, roode lepeleend f. R- a huppe, klappereend f. (z. GARROT). -- z, V. a. ROUGET. — Jeu]
.Rood n., de roode kleur in 't kaartspel (ruiten en
harten). (als adv.): (fam.) Se father tout r-,
vuurrood van kwaadheid worden.
Rouge-aile, m. [El. n.] Bruinroode lijster f.
(nlauvis). (Plur. Des rouges-ailes).
Rongeasse, m. [1-t ort.] Soort van druif f.
-- [H. n.] Soort van karper m.
Rorigeatre, adj. Roodachtig.
[

ougeaii, m. [Agric.] , z. ROUGEOT.

Rougeacnti, e, adj. (fam.) Hoog blozend van
gelaatskleur, roodwangig: Elle est r -e, of als subst.
C'est ure r-e, zij is hoog blozend van kleur.
Rouge-blé, m., z. v. a. CAMELINE — Bo5igeborrl, z. onder BORD. — Rouge-bourse, m.,

z. V. a. ROUGE-GOUGE.— Rouge-cap, m. [H . n ]

Soort van tangara of prachtsnees I. (Plug. Des
rouges-Caps.) — Rouge-gorge, m. (H.. n.]
Roodborstje n. — z. v. a. IGUANE. (Plur. Des rouges-gorges.) — Rouge-herbe (of Blé noir), boekweit f. (sarrasin). — Rouge-noir, m. [H. n.]
Dikbek in. van de kust van Coromandel. (Plur.
Des rouges-noirs.)
Rougeole, f. [Méd.] Mazelen f. pl. - [Vétér.],
z. V. a. GLAVEAU. — Rood varkens-uitslag n. --[Agric.] Brandvlekken f. in de rogge.
Roti geot, m. [fl. n.], z. V. a. ITILLOUIN. —
[A.gric. ] Roode vlekken f. pl. aan de wijngaardbladeren.
Rou eotte, f. [Bot.] , z. v. a. ADONIDE. —
[pi. n.] Zeeworm m. (die den kabeljaauwen tot
voedsel dient).
Rouge-plonge, m. [H. II.], z. v. a. GARROT,
MORILLON. --- Rouge-queue, m. [H. n. j Roodstaart nl., naam an verschillende vogelsoorten,
van een' negen.doode r, een blaauwlreeltje, enz. z.
ook QUEUE-ROUGE. (Plur. Des rouges-queues.) --Rou e-rociget, in. [H. n.] Ronde lepeleend f.
(Plur. Des rougefi-roubets.)
Rouget, M. [H.. n.], z. MULLE barbu.
Rocugette, f. [H. n.] Roodhalzige oogvledermuis f., vliegende hond m. [pteropus rubricollis] .
Roergeur, f. Roodheid; roode kleur f. La rdu eiel, des joues, des yeux, de roodheid des hemels, der wangen, der pogen. — Blos, schaamteblos, voorbijgaande gloed m. des gelaats: Souvent
ce que la langue nie, la r- l'avoue, wat de tong
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ontkent, wordt vaak door 't blozen van 't gelaat
beleden. — [Méd.] R-s, roode gelaats- of huidvlekken f. pl. — [Véner.] On revolt dun cerf par les
r-s, men herkent een hert aan 't bloed, dat zin_
nieuw gewei aan de boomtakken achterlaat.
R-ougi, e,adj. (en part. passé van rougir) :
Du fer r-, gloeijend gemaakt, gegloeid ijzer n. —
Des mains c-es de sang, met bloed geverwde handen f. pl. — De Peau r-e. water n. met een scheutje
wijn er door. — Rougie, f. [Tech.] Tweede behandeling f. van het tot scharlaken bestemde doek.
— Rougir, V. a. Rood maken, rood, kleuren of
verwen; gloeijend maken. gloeijen: Le soleil rougira ses fruits, de zon zal die vruchten rood kleuren. R- ia tranche d'un livre. de snede van een
boek rood verwen. Leur sang rougissait la terre,
hun bloed kleurde den grond. — R- une Larre de
fer en blanc, eene ijzeren staaf wit gloeijend maken. — I1 ne fait que r- son eau, hij doet in zijn
water slechts een scheutje wijn. — (fl,;.) R- ses
mains de sang, zijne handen in bloed doopen, moorden, bloedig vervolgen. --- [Tech.] Aan de huiden
een' rooden gloed bijbrengen, de huiden rooden.
— ROUGIR, V. n. Rood worden; blozen, een' blos
op 't gelaat krijgen, (lam.) eene kleur krijgen,
kleuren. Les cerises rougissent, de kersen worden
rood. — Faire r- un fer, een ijzer doen gloejjen.
-- R- de bonte, de colère, van schaamte, van
gramschap blozen, rood worden. — (fig.) I1 rougit
de sa famille, de sa naissance, hij schaamt zich
over zijne familie, over zijne geboorte. Vos éloges
me font r-, uwe loltuigingen maken m ij verlegen,
schaamrood. — SE ROIJGIR, V. pr Rood geverwd
worden. — .Roei gissant, e, adj. Rood wordend;
blozend. -- Rougisure, f. Roode kleur van 't
koper, koperkleur t. — [Hort.] Roest m. der aard
ziekte).
-beijn(
foul, e, adj. (en part. passé van rouir): Du
tin r-, Do cb a n vre r-, gerot (geroot) vlas n., ge-rotte (gerote) hennep m. — is ®Ui, m. Het rotten
of roten van vlas en hennep (waarbij de stengels
eenigen tijd in 't water gelegd o f aan de inwerking
van lucht en weder blootgesteld worden, opdat er
in de plantenslijm een ligte graad van gisting ontsta en de vezels gemakkelijker van den houtiger
stengel loslaten). — Cette viande sent Ie r-, dat
vleesch smaakt naar den pot, heeft een' onaangenamen bijsmaak.
R-onille, f. [Chim.] Roest in.: R- de fer, ijzerroest. R- de cuivre, kopergroen (vert de cuivre).
-- (fig.) La r- des vieux préjuges, de roest, de
smet der oude vooroordeelen. — [Agric.] Brand m.,
ziekte der granen enz., waarbij zich roestkleurige
vlekken vertoonen. - [Vét r. j , z. v. a. PIET:A1N.
— Rio:uillé, e, adj. (en part. passé van rouilIer): Des armes r-es, verroeste wapenen n. pl. —
Roestkleurig: Crachats r-s, roestkleurige fluimen f.
pl. — [Agric.) Bid, Fain r-, brandig koren, hooi n.
-- ROUILLÉ, m. [I1. n.] Zékere lipvisch m. -ouiller, V. a. Roestig maken, doen roesten:
L'humidité rouille Ie fer, vochtigheid doet het ijzer
roesten. — (fig.) L'oisiveté rouille l'esprit, de ledighc]d verstompt, verzwakt den geest. — SE ROUILLER, V. pr. Roesten, met roest overdekt worden Le fer se rouille aisément, het ijzer roest ligt.
— (met weglating van 't voornaamw.) I1 a laissé rses armes, hi heeft zijne wapenen laten roesten. —
(fig.) L'esprit se rouille dans 1'oisiveté, de geest
verstompt in de ledigheid. --- Rociilleux, ease,
adj. Roestkleurig. — Rociillure, l'. Roestigheid f.,
roest, roestige toestand m.
Ronir, v. a. et n. [Agric.] Rotten (roten, reu ten), te rotten of te weeken leggen of zetten (vlas
en hennep) (vgl. RUI. ui.) -- Roii ssage, m.
[Agric.] Rotting, voting f. — Ronissoir, flonitoir, m., z. V. a. ROUTOIR. — Rouit, m., z. v. a.
ROUISSAGE. (rood gf kleurd.
ocajot, m. Indisch eekhorentje n., geel en
onlaable, adj. Oprolbaar, wat zich laat zamenrollen. --- Rotslade, f. (fans.) Het afrollen,
naar beneden rollen: Nous avons fait une helle r-,
wij rolden mooi naar beneden. — [Cuis.] Opgerold,
opgevuld en zamengebonden stuk vleesch, rolstuk n.
— [Mus.] Loop, toonlooper m. toonrolling, r o u1 d d e f. — Rotstage, m. Het rollen; rolling,
voortrolling f.; — vervoer met wagens, karren, enz.,
vervoer per as; voerloon n. Maison de r-, verzendi-ngshuis per as, expeditie-huis n. Les r-s publics
;
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zich -inrollen of inwikkelen. Se I- sur l'herbe, zich
op 't gras omrollen. I1 se roulait dans son manteau, hij wikkelde zich in zijnen mantel. — (fig.)
I1 se route sur lor et l'argent, hij is schatrijk.
Roeilet, m. [Chap.] Rolstok m. —Roulette,
f. Rolletje, rolschijfje n. (onder de pooten van ledekanten, leuningstoelen, enz.) Lit, Fauteuil h r-s,
ledekan t ij., leuningstoel op rolletjes. — (fig. et fam.)
Cela va comme sur des r-s, dat gaat als of 't op
rollen liep, als of 't van een leijen dak ging. —
Wagentje of koetsje n. op 2 wielen (z . BROUETTE) .
R- d'enfant, kinder-loopwagen m. — Rol- of schuifbed a.— [Géonm.] , , z. v. a. CYCL®ïIJE. — [H. n.
z v. a. double BEC ASSINE. — Rolschelp f. -- [Jeu]
Zeker hazard- of kansspel, r o u l é t- spel n., r o u1 é t te f. -- [Rel.] Boekbinders verguldrol f. —
[Tech.] Vuursteenhamer m. -- R.ouleur, m.
[Mar.] Schip n., dat zwaar slingert, siingeraarm.
— .Krnaler van de bereide aarde voor de baksteenen.
--- Rondventer, marskramer m. — (fam.) Werk
dikwijls van meester verandert. -- noU--man,die
LEUR, -ELISE, adj. [11. n.] Chenille r-euse, of als
subst. ROULEUSE, f. Bladrolster f., rups, die zich
in een blad wi/shell. — Roulier, m. Vrachtrijder,
vrachtvoerman, kruijer m. — ROULIER, -ZERE, adj.
.Het vrachtvervoer per as of ook den vrachtrijder
betreffend: Administra lion r-ière,vrachtverzendingsbeheer n. — Route r-ière, straatweg voor zware
voertuigen, voermansweg 1n. — ROULIÈRE, f. Voer manskiel m. (blouse). — Koelis, in. [Mar.] liet
slingeren; slingering f. R- et tapgage, het slingeren
en stampen. Le r- an vent, het te loefwaart overslingeren. --- Rouloir, m. [Tech.] Rolhout n.,
rolstok, wals m. (bij verschillende bedrijven). —
R.oeslouu, m. Gedraaid stijltje of slaa fje n. (b. v. aan
een heeren-stalruif, aan kerkbanken e. dgl.)
Rounloinl, m. [.11. n.] Kleine kroonduif f. van
Mlalakka.
Roulure, f. [Faux et for.] Losheid, losh.artigheld f., gebrek aan zamenhang tusschen de ver
jaarringen of houtlagen. -- [Bot.] R--schilend

een papier oprollen. R- ses bas, zijne kousen oprollen. R- on tonneau, une Poule, eene ton, eenen
bal rollen. R- des pierres du tuut dune moritagne,

(als gevolg van den steek der insecten). den).
ouraer, v. n. Brommen, knorren (als de honoun, m. (pop.) z. v. a. TURBOT.
Rouwoir, m. [H. n.] Eekhorentje n. van de
Hudsons-baai. — z. v. a. BUSE.

de openbare vrachtwagens in. pl. -- [Agile.] Effe
grond met de rol. --- 1 Mar.] Het-nigf.vade
slingeren der raas. z. ook onder PALAN. — [Tech.]
Fer de r-, opgerold ijzerdraad n. -- Roulaison, f. Gezamenlijke verrigtingen van de suiker
Roulaut, e, adj. Rollend, ligt-fabrikte.
voortrollend: Carrosse Lien r-, goed, zacht rollende
koets f. -- Chemin r-, biel r-, gemakkelijk rollen de, effen weg m. — Chaise r - e, z. CHAISE. — [Clair.]
Veine r-, rollende, zich verplaatsende, heen en weer
bewegende ader I. — [Mil.] Feu r-, aanhoudend
vuur, twee-gelederen-vuur n. -- [Impr.] Presse r-,
in werking zijnde pers f. — Roulé, e, adj. (en
part. passé van router): Feuille r-e, opgerold blad n.
Bandage r-, opgerolde zwachtel m. — Bois r-s of
roulis, hout met inwendige, cirkelvormige spleten,
volgens 't beloop der Jaarringen of jaarlijks aan
lagen, loshartig, losringig hout D. —-wasend
Roauleau, in. Rol f., rolstok; rolsteen nn.; rolblok,
rolhout n.; — drukrol; -- gordijnrol f.: Un r- de
papier, eene rol papier. Un r- de tabas, eene rol
tabak. --- Un r- de vingt ilorins, een rolletje met
twintig gulden. — Les r-x dun calandre, de rol
eenes manpel. — [Mar.] Horizontale rol-lenva
van de kabelaring in den pisbak; sch'[ f achter in
eene barkas, om een anker mede te li,ten. R- d'écubier, kluisrol. R- sans fin, braadspit n. zonder
eind. -- [Arch.] , z. V. a. ENROULEMENT. — (Loc.
prov.) Etre an bout de son r-, ten einde raad zijn,
al zijne middelen uitgeput hebben. -- Roulée, f.
[Pêche] Lamprei-net n. (op de Loire). — Hou
Het rollen; rolling, voortrolling; op--lemnt,.
roliin.g, zamenrolling f. On eet étourdi du r- des
voitures, riten wordt verdoofd door het rollen der
rijtuigen. — R- d'yeux, rolling, verdraaijing f. der
oor;en. — [l\l il.] Roffel f. Faire un r-, eene roffel
slaan. — Les r-s du tonnerre, het rollen des donders.
-- (fig ) Gedurige afwisseling f. van personen in
zekere funcliën. — [Corn.] R- de fonds, snelle omloop der fondsen of geldsommen. — [Mus.], z. v. a.
Rouler, V. a. Rollen, voortrollen, wentelen,
oprollen, doorrollen; op-, zamenrollen; verdraaien,
omdraaien; inrollen, inwikkelen. R- on papier,

steenen van eenen berg afrollen. Roulez un peu
ces papiers, rol deze papieren eens op. -- R- les
yeux, de ooges rollen, verdraaiien. R- sa voix,

r oulades of loopen rnet zijne stem maken. — (pop.),

z. CARROSSE . — (fig. et gam.) R- doucement sa vie,

zijn leven stilletjes stijlen, doorbrengen. R- de grands
desseins dans sa tête, groote plannen in 't hoofd
hebben. ROULER, V. n. Rollen, voortrollen: Les
dots roulent sur la sable, de golven rollen over 't
zand. — (Prov.), z. MOUSSE. — Ce carrosse ne
roule pas Bien, deze koets rolt niet goed voort. I1
tourba et roula du naut en bas des degrés, hij viel
en rolde van boven neer de trappen al'. Cette rivière roule ewes rapidité, deze rivier rolt, loopt
met snelheid. Les astres roulent sur nos têtes, de
sterren rollen, wentelen boven onze hoofden. Les
eux lui roulaient dans la tête, de oogen rolden
hem in 't hoofd. — (fig.) L'argent roule dans ce
pays, het geld is in gestadigen omloop in dit land.
— 11 fait r- l'argent, hij brengt het geld onder de
menschen. -- Les affaires humaines ne roulent pas
à l'aventure, de menschelijke dingen geschieden niet
bij geval. Ce livre roule sur cette rnatière, dit boek
handelt, loopt over dit onderwerp. La conversation roule sur voos, het ,Gesprek loopt over u. Toute
l'administration roule sur lui, het geheele beheer
berust op hem. C'est lui qui fait r- la maison, hij
onderhoudt het gelieele huis, de gansche familie.
— R- par Ie monde, in de wereld rondzwerven. —
Faire r- la presse, veel werken in 't licht geven.
— R- avec qn., met iemand verwisselen. I1 a roulé
avec son frère, hij heeft met zijnen broeder ver
[Man.] R- b coeval, op zijn paard-wiseld.—
slingeren, slingerend te paard zitten. — [Mar.] Le
vaisseau roule, het schip slingert. La nier roule,
de zee rolt, staat hol. — [Mil.] Eene roffel slaan.
Battre le tambour en roulant, Bene roffel op de
trom slaan. — [Mus,] Les agréments que la voix
fait en roulant, de zangversieringen door roulades
of loopen. SE ROULER , V. P. Gerold worden.
-- Zich rollen, zich omrollen, zich omwentelen;

des feullles, opgerolde toestand ni. der bladeren

Roupeau, m. [H. n.], z. v. a. BIHOREAU.

Roupie, f. (gam.) Neusdroppel, droppel aan
den neus; druipneus m. — [H. n.] (pop.), z. V. a.
ROUGE - GORGE.
oupie, f. [Métrol.] Oostindische munt van
uiteenloopende waarde in de verschillende plaatsen,
ropij f. R- en or, gouden ropij (ongeveer —_ 18 gl.)
R- en argent, zilveren ropj (van 60 tot 120 cents) .
Roupieux, - lense, adj. (fam.) Druipneuzig.
— Ook als subst.: Une vieille r-euse, eene oude
drwipneus.
oupille, f. [Anc. cost.] Korte spaansche
mantel in. — Korte ruitersrok m.
oupiller, v. n. (fam.) Dommelen, half slapen
en half waken, ligt sluimeren. — Een' druipneus
hebben. — .Roupilleur, m. -ease, f. (fam.) Hij
of zij, die gedurig dommelt. haas).
Roiiquet, m. [Chas.] Rammnelaar m. (mannetjesoure of R ouvre, m. [Bot.] , z. V. a. CHENE
rouvre. (hang m., bokkingrookerj f.
Rossable, m. (of als adj. Lieux r-s) BokkingRoussaille, f. [H. a.], z. v. a. BLANCHAILLE.

Roussard, m. [I1. n. ] Soort van duif f. -Bastaard m. van den gewonen fazanten den goud-

fazant . — [.Minér.] Roodachtige zandsteen in.
Roussarde, f. [H. n.] .hjlkarper m.
Roussàtre, adj. Rosachtig, lit roskleurig.
:ouisse, f. [H. n.] Roodoog n., een visch van
't karpergeslacht [cyprinus rutilus] (ook vengeron

ge/weten). — Volksnaam van eene adder en van
een' kikvorsch. -- Rousse-tète, m. Soort van
afrikaansche bastaard-nachtegaal m.
Rousseau, In. (of als adj. Domme r-) (fam.)
Rosharig mensch, roodhaar, roodkol, m. — [H. n.]
Rozeroode goudbrasern m. (éguille) — Volksnaam
voor CHIPEAU (of riddle) , IVIOTTEUX, ROUGE-GORGE.
Roussée, f. [H.

n.] , z. v. a. RAIE bouelée.

Rousselet, m. [Hort.] Suikerpeer f.
Rousselette, f. [H. n.] Boschleeuwerik m.
Rotisseline, f. [Hort.] Moerasleeuwerik m. —
^,Hort.] Soort van peer f.

ROTJSSEROJJLE
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ILousserolle, f. Rietlijster f., moerasnachtegaal ui. (00/c liossigliol de i'ivière, Alcvon vocal,
Gii%e chantante (les marais geheeten). - Petite r-,

r-, gezeilde wind over beide boegen. - ROUTIER, M.
Wegenkenner, ervaren reiziger, wegwijzer in.
(fig. it fam.) Un vieux r-, een in de Zaken doorkneed nina; een doors/epen vos in.
Routine, f. (fain. en in ongunstigen zin) Door
oefening of behandeling verkregen vaardigheid, gemakkelijkheid, vlugh eid; sleur, gewoonte, liebbel(jlclieid 1., slender in ., liet handelen naar ervaringsregelen zonder inzigt van de gronden, r u li n e f.
Avoir de Ia r-, quelque r-, bedrevenheid, eenige
vaardigheid hebben. 11 est esclave de Ja r-, hij is
een slaaf van de gewoonte, hij volgt altijd de oude
sleur. -- lioutiné, e, adj. (en part. passé van
routìner) Geoefend, bedreven, ervaren, vlug, doortweed. ges' 0 u t i ne er d. - Rontinenient, adv.,
beter heid
ROUTIN1EREMENT. - Rontiner, V. a. Hebbelijk
, vaardigheid bfjbrengen ; zékere sleur
doen aannemen, rout indren. -- SE ROUTINER,
v. pr. Zich vaardigheid of vlugheid in iets bijbrengen. -- Routinier, in., -ière, f. Hij of zij, die
enkel ten gevolge van liebbeljkheid, van lange cefening te werk gnat, die de gewoonte of sleur volgt,
geoefende, bedrévene, geroutineerde in. en f.
Ce nest quun vieux r-, 't is niets meer dan een
ervaringsman; 'lis een sleurvolger. Ook als adj.:
Ilahitudes r-ières, dagelijkselie gewoonten, hebbeljkheden. Esprit r-, alledaagsch mensch, die slechts
eten slender volgt. --- Rouitinièrement, ads.
Uit gewoonte, uit sleur.
Rontoir, in. [Agiic.] Plaats, waar men den
hennep of het vlas te rotten of roten ligt (vgl. ROUI),

Z. EFFARVATTE.

Itousset, in. [H. n. ] Kortstaartig buideldier ii.
- [Pedhej Garnaalnet n.
Boussette, f. [H. n ] Getijijerde haai, panterhaai. Grande t-, lsatten/iaai m., z. a. a. CHIEN macin
of de roer. - [Tech.] Toebereide Iiaoijenhuid t.,
sagrWn n. - [ H. n. ] Groote oogviedermuis f.
{lteropus vuigaris] . F- rougette, Z. ROUGETTE.
FL ampire, Z. VAMPI RE. - Grassnusch t. der bosschen; -- Z. V. a. BIIUANT. - [.Hort.] R- dAnjou,

peersoort t. van .dnjou.
Rousenr, 1. BosachtÎG/teid, rosheid f.: La rdu peil. -- Des T-s of Des taches de r-, zomer-

sproeten f. p1.

Roussi e, adj. (en part. passé van roussir):
to1ie r-e, roodachtig geworden stof f. Cheveux

r-s, roskleusiq geworden haas- a. - coussi, in.
reuk in. (van iets, dot begint aan te branase
Brdige
den). aoussi, in. fuft- ofjuc/itledern. — «onssie t. [Agric.] Gierisuil, nierput in. -- «onssier, in. B'eu'ine klei-ijzersteen m.
«oussi ller, v. a. Zingen, afzengen, oppervlakkig branden. - Het part. passé is ook adj.:
La queue roussi ll ée dun chat, de gezengde staart in.
eener kat. - Als subst.: Le roussillé, het gezengde;
de ligt-brandige lucht, zengluc/it f.
Lioussin, in. Karpaard n., sterke, eenigzins
ineengedrongen hengst m. -- (/1g. et fam.) Un rd'Arcaclie, een ezel in.
«onssir, V. a. Roodachtig, roodgeel of royklessng maken, bruinen: Le feu a roussi cette étoffe,
het vuur heeft die stof bruin gemaakt, gezengd.
- EOUSSIR, V. fl. Iloskleurig of bruin worden:
Les perruques roussissent avec le temps, de pruiken worden rne1te2 tjd roodachtig, ros.
Rouster, v. a. Mar.] Omwoelen, bewoelen,
eene wading omleggen. It- une chaloupe, een'
krabber ofstrop om eenesloep leggen.-- Rotisture,
t. [Mar.] Wading, omwoeling t. - Ilonsturer,
V. a., z V. 0. ROUSTER.
Bout, in. (angl.) (pr. r oute of ook route)
TaPijk avondgezelschap n. der groote wereld,
pl-aal-, speel-, theegezelschap n.
Kontailler, V. a. [Chass.] Het wild met den
speurhond volgen, om liet onder 't schot des jagers
te brengen.
Route, F. Weg, inz. groote, druk bezochte weg,
if/wig, straatweg, gemeenschapsweg m. tusschen
twee plaatsen; ripting f. die men volgt of kan calgen am te land of ter zee ergens heen te gaan, logt,
koers in., route, roete f. La grande r- (of
La grand' r-), de groote weg, reisweg in. Queue
T- prendrez-vous ? we/ken weg,, welke rigting of
we/ken koers zult gij nemen ? Ëtre en r-, op weg
zijn. Se mettre en r-, zich op weg begeven, afreizen. - [Mii.] Donner une r- h des troupes, den
1roepeneene marsc/iroete geven, voorschrijven welken
weg zij marchénen moeten. Leur r- est par cette
ville, kun marscil gaat doos deze stad. Iiidemnitd
de r-, reiskosten m.,pl. FeullIe de r-, Z. FEUILLE.
- [Mai'.] Faire r-, Etre en r-, zeilen, koers zetten.
Metire Ie cap en r-, Porter en r-, koers leggen,
koers houden, sturen. It- estimde, gegiste koers.
II- corrigée, verbéterde koers. R- composde, gekoppelde koers, koppelkoers. Fausse r-, afwijking eens
sc/rips van den repten koers. Compas de r-, stuurkompas D. --- in bijzonderen zin: boschweg, door
een, woud gebaande weg in., baan 1. - [ Astr.]
Baan 1., weg in., eler/iemelligcliamen. — (fig.) Weg,
middelen n. p1., die men aanwendt, gedragslijn f. , die
men volgt: La r- qu'il tient ne le mènera pas a une
grande réputation, de weg, dien hij volgt, zal hem
niet veel roems aanbrengen. II suit Ia r- de ses
anctres, hij drukt de voetstappen zijner voorouders.
-- S'eiigager clans une fausse r-. een' verkeerden
weg inslaan, verkeerde middelen aanwenden, een
verkeerd gedrag leiden. - La r- du salut, de weg
ten zaligheid. - a VAEJ DE ROUTE, bc. adv. in
haast en wanorde, over hol en bol, (pop.) fiats
over kop: Les ennemis s'eiifuirent Ii vau de r-,
de vijanden namen ijlings en wanordelijk de vlugt.
Router, V. a., Z. V. a. ROUTINER.
Routier, in. [Mar.] Zeeboek, graadboek n.,
zeeotlas, zeespiegel, ovenveiler in., zeefakkel t. -Ook als adj.: Carte routidre, reiskaart f. - Vent
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rol- of rootplaats (neute) t.

Rouverdin, in . [H. n. ] Groene prachtmees
of tangara t. van Peru. (breukig ijzer a.
Rouverein, adj. in. [Métall.] Rood- of koudRouvert, e, adj. (en part. passé von rouvrir):
Plate r-e, weder openge,qane wond t.
Rouvet, in . [Cot.] , z. V. a. osviuS.
Rouvieux of Roux -vieux , in. [ Vétér.

Schurltig/ieid, ontsteking t. aan den hals (inz. bij
trekpaarden). - Ook als adj.: Cheval r-', schurfthalzig paard a.

Ronvre, in., z. v. a. CHENE ROUVRE.
I{ouvrir, v. a. Weder openen, weder opendoen, ontsluiten, heropenen: Rouvrez la porte,
open de deur weder. -- (fi g.) Ne lui parlez pas
de Ia mort de son Ills, vous rouvririez sa plaie,
spreek niet met hem over den dood zijns zoons, g
zoudt zijne wond weder openen. - SE ROUVRIR,
5. pr. Weder geopend worden. - Weder opengaan, zich weder ontsluiten: La fenêtre s'est rou-

verte, het venster is weder opengegaan.

Roux, Rousse, adj. Bos, tusschen rood en
geel, geelrood: Cheveux roux, ras haar n. Barbe
rousse, rasse baard in. Domme roux, Femme
rousse, of als subst. Un roux. IJne rousse, een
rosharig man, rosharige vrouw. - (Loc. pros.)
Barlse rousse et noirs cheveux, ne tv fie pas si
tu veux, wacht u voor menschen met rood hoar
en een' zwarten baard.-- [Vuiier.]Bêtes roux,Bêtcs
rousses, Z. BETE. - [Cuts.] Beurre roux, bruin
gebraden boter f. - [Agric.] Vents roux af Roux
vents, koude en drooge aprilwinden in . pi. Lane
rousse, aprilmaan f. (die geacht werd de gure,
drooge winden aan te voeren). - (fi g.) Tijd in .,
die op de wittebroodsweken (June de miel) volgt.
- linux, in. Rasse kleur: 11 est dun r- ardent,
hij heeft vuurrood haar. -- [Cuts.] Saus f. van
brain gebakken boter of vet. - [Bot. ] Naam
von verschillende boomzwamsoorten. - Rouxvieax, m., z. ROUVIEUX.
Rouzade, t. [Agric.] , in 't zuiden van Frankrijk z. v. a. ROUTO1R,
Ro y al, e, adj. Koninklijk: Chhteau r-, kanink
lijk slat a. Domaines roaux, koninklijke doraci
nen a. pl Sanction r-e, koninklijke bekrachtiging t.
Maison, Familie r-e, koninklijk huis a., kaninkljke familie f. - Prince r- , kroonprins ni. - Altesse r-e, koninklijke hoogheid f. - Musde, Théiitre
T-, koninklijk museum, toaneel n. (dat onder de
bijzondere bescherming des koningsstaal).— [Chancel ] ] Lettres, Ordonnances i -es (weleer Lettres,
Ordonnances royaux), koninklijke brieven in. p1.
af patenten a. p1., verordeningen t. p1. - (fig.)
Koninklijk , groot , edel , amen koning waard,
r a p a a 1 : La cltmence est une vertu r-e , de
goedertierenheid is eene koninklijke deugd. Bat!
meat r-, prachtig, heerlijk gebouw n. 11 a fait une
-

-
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dépense r-e, hij heeft koninklijke, zeer groote oneene
kosten gemaakt. II a l'âme r-e , hij heeft
grootmoedige, édele ziel. - [Fort.] Bastion, Parapet r- , groot bolwerk II., groote borstwering t. -[Mar.] Perroquets royaux, Z. PERflOQUET [H. n.] Aigle r-, Z. AIGLE (waar verkeerdeik royale
in plaats van royal staat). —Royale., t. Soort
van knevel beneden de onderlip, kinknevel in.
baardvlok t. ( liarhiche ). - Naam van velerlei
stoffen, ook van eene groote papiersoort (napier royal), royaal papier, koningspapier a. [Hart.] Koningspruim, koningspeer, koningsperzik f,,
ene. - [ Taill. ] Soort van w(jde broek 1. der
18e eeuw. - Koyalement, ado. Op koninklijke
wijze; grootmoedi g ; heerlijk, prachtig, r o y a a 1. Royaliser, V. 0. [Polit.] Koningsgezind maken;
e beginselen
oya
naar monarchale
inriqten. - R
liswn, m. [Poll.] Partij t. des konings; konin.qsgezindheid, verknochtheid 1. aan 's konings partij,
royalismus a. - Royaliste, adj. Konings
gezind, den koning of het koningrjk toegedaan,
royalístisch. - ROYALISTE, in. Koningsgezinde,
koningsvriend, aanhanger des konings; voorstander
van den koninkljken regéringsvorm, r 0 y a us t
Royan, ni. [H. a.], Z. V. a. SARDI NE.

Royaurne , im Koningrjk II.: Le r- de Portugal, ties Pays-Bas, het koningrjk Portugal, der
Nederlanden. -- [Écrit.] Le r- des cleux, le Jé
SUS Christ, het koningrijk of rijk der hemelen, van
Jezus Christus. Mon r- nest pas de ce monde,
mijn rijk is niet van deze wereld. -- (fam.) .1e no
ferais pas cda pour no r-, ik zou dat om alles in
de wereld niet doen. - (Pray.) Au royaume (of
Au pays) des aveugles les borgnes sout rois, z.
AVEUGLE. - podt.) Le r- de Pluton, des marts,
Les noirs, somlires r-s, de onderwereld, de hel f.
— Royauté, t. Koninklijke waardigheid t, koningschap a.
Itoye, t. [Agric.] , Z. V. a. RAtE , S1LLON. Itoyer, v. a. [Agric.] Greppels maken. —z. v. a.
ROLIR. - S ROYER 111. Wielmaker m.
Itti, m. Klein besproejings- ofafleidingskanaal a.,
vliet m., geul 1. Cette rivière est partagie en di!férents rus, die rivier splitst zich in verschillende
kleine armen of kanaaltjes.
.Ruade, f. Het achteruitslaan; achteruitslag m.
(van paarden, muildieren, enz. , weleer ook bij het
dansen). Le cheval lui allongea (lanen, ditacha)
une r-, het paard bragt hem een sla'/ toe. - ( fig.
et (am.) Grofheid, onbeschoftheid f., grove uitval m.:
Je n'ëtais pas d'humeur a souffrir ses r-s, ik was
er niet naar gemutst om zijne ruwe uitvallen te
verdragen. (roodgele robijn in.
Rubace, Rtibaeelle of Rubicelle, t. Ligt
Rubsui, m. Lint, band a.: II- de soie, de taffetas, zijden, taffen lint. R- de cd, de lame, garen,
wollen hand. iNoeud de r-s, lintstrik m. - Le rdun ordre, het lint eener ridderorde, het ordelint.
- [Arch.] Band m. - [Blas.] Zeer smalle schuinbalk m. - [Bot., H. n. ] Streep f., band in. op de
bladeren van sommige bloemen, op vele schelpen. —
Soort van hiacint in. B- dean, egelskop m. [sparganiuni] , eene waterplant met zwaardvormige bladeren en kogelronde vruchten. It- d'eau rameux
(of Ruhanier rameux), getakte egelskop in —Volksnaam van vele gestreepte schelpen, ook van verscheidene gestreepte slangen. - It-s of Poissons en
r-, lint- of bandvisschen n. p1. [tmnise]. - [Anc.
méd. ] Lintworm in. [ver solitaire] . - [Tech.]
Scheen, loopscheen f., strook fijn ijzer voor den
geweerloop. - Lintvormige wasreep in. - Deegreep (voor sommig bakwerk). —Rubanaire, adj.
Lintvormig. - Rubané, e, adj. (en part. passi
van rulaner) Band- of lintvormig platgedrukt; met band of lint voorzien of bezet. —[Bot.] Plante
r-e, lintvormig gestreepte plant f. - [H. n.j Co
quille re,gestreepte schelp f. —Rubanée,f. [Fin.]
Sluijeradder t. [moqueur]. - Rubanei, V. a.
[Tech.]: Jt- la cire, het was tot strooken of reepen maken. - It- une malle, eenen reiskoffer van
binnen in het deksel met lint voorzien. - Sclieenen
voor geweerloopen maken. - Rubai*ere, f. Lintof bandweverj; kunst des lintwerkers; bandwin
in. - Rbauier, m., -ière, f.-liet,nhad
Band- of lintwerker in., -werkster f.; lint- of bandverkooper m., -verkoopster f. Métier de r-. lintwevershandwerk n.; lintweversstoel in. [Bot.],
(

,

z. v. a. RIJBAN d'eau. -- Ook als adj.: Lindustrie

-

RUBRICATJ1JE,

i -hire, de lint-industrie, de vervaardiging van en
de handel in lint. - ± Rubanté, e, adj. Met
lint of band voorzien of versierd.
Rubarbe, f., Z. P.HEJBARBE.
R.thasse, t. (of als adj. Quartz r-) Roodachtig kwartskristal; gekleurd kunstkristal ii.; rooktopaas in.
Riibèbe, f. [Mus.], z. v. a. REBEC.
Kiibéfaction , f. [idd . ] P(jnl(ke roodwording
der opperhuid, het roodworden , hetzij van zelf
ontstaan (R- spontanhe) of door kunst m iddelen verwekt (R- artilicielle). — Rubéliant , e, adj.
[ Mid. ] : Médicaments r-s of als subst. RUBEFIANTS, in. Pl. Hitte- en roodheidverwekkende, de
huid prikkelende middelen, r u b e (a ci d a ti a n.
Pl. - Rubéfier,v. a. [Mid.] Rood of ontstoken
maken. - SE RUBEFIER, V. pr. Rood en ontstoken
worden. - [Mar.] Le temps so rubéfie, liet weder
gaat naar regen staan.
Rubeline, Itubienne, Rubiette, f. [H.n.],

Voormalige namen van 't roodborstje (rouge-gorge).
Ruhelle, f. [Agric.] Wijnstok in . met roode
bladeren en zwarte druiven.
Rubellion, in. [H. a.], z. v. a. PAGEAC of
PAGEL. -- Soort van tor f.
Rutbellite, f. [Min e r.] Vezelschori, vuurbestendige turmal(jn in., eene onsmeltbare, perzikbloesemkli ige , schorlsoort, r u b e li i ei in.
ubol
e, f. [Bot.] Verwers megéra -kruid of
ruwkruid a. (aspérule). —Meekrapaclitige plant f.
— RubéoHqtie. adj. [MEd.]: Taches r-s, mazelvlekken f. p1.
Rubeseent, e, adj. [Didact.] Min of meer
rood, eenigzins rood wordend.
Ruhiacé, e, Rubiaeiné, e, adj. [Bot.]
Krap- of meekrapachtig, naar de nieekrapplant gelijkend. - RUBIACEES, RLJBIAC1NÉES, f. p1. [Bot.]
Krappianten t. »1.
Rithican, adj. ei subst. rn [Man.]:Clieval r-,
paard niet gemengde of zainengestelde haarkleur.
Des r-s noirs, Pais, alezans, stekeizwarten, stekelbruinen, stekelvossen. Des r-s briilds, bra)idschim
in. pl.
-mets
Rubicelle, f., Z. RUBACE.
Ritbicoud, e, adj. ((am.) Rood, hoogrood:
Visage r-, Face r-e, hoogrood gelaat, koperkleurig
gezigt n. —flubidleoHe, adj. [FLn]Roodhalzig.
Rubienne, Rabiette, t., z. RUBELINE.
Rubifleation , f. [Alch.] Het roocimaken;
roodmaking f - Rnbiforiiie, adj. [Bot.] Fromboosvormig. - Rubighieiix, euse, adj. Roes-

tip. verroest; - aan roest onderhevig;—roestkleurig.
Rubin, in. [H. a. ] Gekuifde vliegenvanger m.
van Amerika (mucherolle). - (pop.), z. v. a.

LINOTTE.
Rubine, f. [Anc. minér. et chum.] Roode ver-

binding Ven zwvelmetaal: It- ct'arsénic, zwavelrobijn, z. v. a. BEALGAR. 11- blonde, rood zwavelzink a. It- d'argent, rood zilver n. - R- d'antimoine, zwavel-antimonium n . , spiesglanszwavel f.
R- arsinical, rood zwavel-arsenik a.
Unbis, m. Robijn in . , doorzigtige roode edelsteen, de hardste en kostbaarste na den diamant.
R- dOrient of oriental, oostersche robijn. R- spi
nelle, violetroode robijn, spinel in. R- balais, bleekroode robijn, ballas of balas in. - [Chum. „-i nc.],
z. v. a. RUBINE. -(Loc.prov.) Faire r- surl'ongle,

tot op den laatsten druppel uitdrinken (zoodanig
zijn glas ledigen, dat er niet meer in overblijft,
clan om op den nagel een druppeltje te laten vallen,
dat zich als een rob 9% of roode parel voordoet) , op
de nagelproef uitdrinken. 11 fait payer r- sur iongle, hij laat zich tot op den laatsten cent betalen.
- ( fi g. et pop.) II a des r- sur le nez, 11 a le visage plein de r-, zijn neus, zijn gezigt zit vol roode
puisten. -- [F!. n. ] Robijn, soort van kolibri.
Rubord, in. [Anc. constr. nay.] Kim- of strijkgang M.
Riibrieaire, in. Rubriek- of titelkenner in.,
ervarene in de titels van 't burgerlijke en kanon
eertijds met rooden inkt schreef);-niekrgt(dm
ook z. v. a. BITEJAL1STE. - Als adj. (fain) Ii est
Pion r-, grand i'-, hij ie een vriend van pdgtplegingen, van formaliteiten - R5thrieateur, in.
Roodschrijver , mi deleeuwsch schrijver , die de
groote aanvangsletters der geschriften in bonte
kleuren schilderde.
,

Rubricande, adj. [H. a.] Roodstaartig. --

RTJ BRIC.ÁULE
Rubricarale, adj. [Bot.] Met ronden stengel. --R,ibrieolle, adj. [H. n.] Rood .alzi . - lnnbrieorne, ad:. [H. n ] Met roode horens of voel
uhaiflore, wij. [Bot.] Roodbloe--sprietn.R
rtng. - flubrigastre, adj. [1I. n.] Roodbuikig.
__ R u b r ipèd e , adj. [H. n.] Roodvoetig.
.iibtrigt e, f. [i 1inér.] Roo lanrde f. , rood

krijt r,.; mode oker, bloedsteen m. -- [Droit] R-s,
vettitels nn. p1., wetopseiiriften n. pl,.(die weleer rood
geschreven Wer (i en), rubrieken f. pl. -1Litur .]
-Regels iii. rl., voorschriften n. pl. omtrent de wijze
van de dienst te lezen en te doen (aan 't beginvan
't brevier en van 't rnissaal); - korte, weleer rood
gedrukte ielgelen in den tekst van 't brevier. (bi zuitbreidinq) Hoofd, opschrift, bovenschrift n.
van de verschillende afdeelingen in een dagblad,
r u b r i e le f. Catty nouvelle est sous la r- de Londres, dat nieuws staat onder de rubriek Londen.
- (fig. et fam.) Oud gebruik n., oude handelwijze
of manier, gewoonte f.: Suivre one vieille r-, cene
oude gewoonte, een' ouden re=el volgen. -- (1g. et
(am.) List, kunstgreep, kneep f., streek m. Je eonnais ses r-s, ik ken zijne kenepen of streken. I1
s'est servi dune plaisante r-, hij heeft zich van
van eene aardige list of kunstgreep bediend.
®ibrir•nsti°e, wij. [Ft. r1. ] Roodsnavelig. .ubiiventre. adj. Roodbuihig.
Reiehe, f. Bijenkorf m. R- vitrée of de verre,
glazen korf. R- è cloison, afgeschoten korf. bijenkorf met vakken. -- Bijenstok ni., de korf met de
daarin huizende bijen: 11 a cinguante r-s, hij heeft
10 bj enstokken. -- La société est comme ene r-,
de maatschappij is als een bijenkorf. - z. CHhTREP„.
-(Loc. prov.) 11 ne faut point facller une r-, enen.
.moet in geen wespennest steken: neen moet zich niet
Bene menigte kleine vijanden op den hals halen. -[Ann. aunt.] Voorhof m. (van't oor). -- [Coutur.]
Op elkander geplooide tullestrookjes n. pl. [H. n.] R- marine of aquatique, door waterdier
bewoonde spr.ns f. --- I Mar.] , z. v. a. ROUCIIE.-tjes
-- [Péche] Korfvornaig zaknet n. --- tie!-née, f.
Opbrengst f. van een bijenkorf; - gezamenlijke benothing . van een' bijenkorf, bijenzweren; korfvol M. -- RRuueher, Yn. Plaats f., waar de bijenkomen staan, waar veel bfjenkorven zijn. - Ruucher, v. a. [Coutur.] Met tullestrookjes beplooijen.
-- Rieheur, m. [Agile.] Werkman, die 't uit
hooi op hoopjes zet.
-gesp'id
- uehotter, V. a. (,Agric.] Zoodanig beploegen,
dat enen in 5 jaren tijds al de aarde van een veld
verplaatst heeft.
Rnetatiou, f., z. ERUCTATION.
tuactanier, ière, adj. (pop.) Ruw, lomp,
Jnz. in 't spreken.
Rude, adj. Ruw, grof, stroef (op 't aanvoelen);
- wrang, scherp, raauw (voor den smaak); hobbelig, ongelijk, oneffen; zwaar, hard, moeijeljk,
zuur. Avoir Ia peau, la bathe r-, ruw van huid
of vel, hard, wreed van baard zijn. Une brosse r-,
een ruwe, grove borstel m. -- Ce vin est r-, die
wijn is wang, hard. - Cliemin r-, oneffen, ruwe,
hobbelige weg m. -- Travail, Métier r-, zwaar,
snoeijelijk werk, ambacht n. Une r- tache, eene
zware taak f., een zure arbeid in. Is out eu ui e
journée lien r-, zij hebben een' zeer zuren dag gehad. - Ce cheval est r-, dat paard is ongeznakkelijk, heeft een' zwaren, onzachten gang. Onaangenaam ont te zien, te hooren, te lezen, enz.,
ruw, basset, onvriendelijk, hard; - hevig, geweldig, moe elfijk te verdragen, streng, zwaar. it a
lair, le visage r-, hij heeft een barsch, norsch, onvriendelijk u;.tzigt. Des manières r-s, ruwe, onbeschaa fde, plompe manieren f. pl. Avoir la voix r-,
Bene ruwe, grove stem hebben. Style r-, ruwe, harde
stijl En. -- Ce peintre a Ie pinceau r-, die schilder
heeft een hard, onbevallig penseel. Ce barbier a la
main r-, die barbier heelt eene harde hand, scheert
niet zacht. Une r- attaque, een ruwe, hevige, onstuimige aanval en. Le choc fut r-, de schok was
geweldig, hevig. - Temps r-, guur weder n. Un
froid extrêmement r-, een zeer scherpe, strenge
koude f. --- (fig.) Les temps sont r-s, de tijden zijn
zwaar. C'est un r- coup pour lui. dat is een harde
slag. een groot ongeluk voor hem. Une r- épreuve,
eerre harde proef, zware beproeving f. Cela me parait r-, dat komt mij onwaarschijnlijk voor, dat
kan ik moeijelij k gelooven. Ce trait est un peu F-,
die trek is wat kras, wat plomp. -- Un père r- a

----

RUE.

'1657

(of envers) ses enfants, een vader, die te streng,
te hard voor zijne kinderen is. Uit maitre r- a (of
envers) ses domestiques, een meester, die zijne bedienden hard, norsch bejegent. Faire une r- réprimande (t qn., iemand eene scherpe berisping geven.
-.La règle de ces religieux est Bien r-, de orde.sregel dier monniken is weer streng. -- Vous avez
là on r- adversaire, gij hebt daar eene zware, geduchte tegenpartij. - z. JOUEUR, JO''TEUR. - Rrudement, adv. Op ruwe, harde, strenge wijze:
Vous Ie trasten Bien r-, r=ij behandelt hein zeer hard.
- (fain.) Aller r- en besogne. ijverig en onvermoeid
doorwerken. I1 y va r-, hij vat het werk met kracht
aan, hij tast door. Manoer, Moire r-, zich ter deeg
te goed doen, duchtig eren, drinken.
Bedenter, V. U. [Arch.] : R- des colonnes, des
pilastres, in de groeven der zuilen of pilasters stafof koordvorrnige versieringen aanbrengen, stafwerk
in de zuilengroeven maken. --- Het part. passé is
ook adj.: Cannelures rudentées, rondgeribde groezenn €. pl. -- Rutdieiituare, f. Staf- of koordvorsntg
sieraad, dat de zeilgroeven doorgaans tot op een
derde harer hoogte vult, stafwerk n.
Runderai, e, adj. [Bot.] Op of aan oude muren of op puin groeijend. (Plur. m. rudéraux.)
Raderatinn, f. [Mae.]. z. v. a. HOURD &GE.
Ruilesse, f. Ruwli'e d, stroefheid, hardheid,
grofheid; onbevalligheid, barschheid, norschheid;
onbeschaafdheid f. La r- de la peau, de la barbe,
de ruwheid van de huid, van den baar,i. - La rde la voix, de ruwheid, grofheid der stern. La rde ses traits, de barsctiheirl, onvríendelijlkheid, onbe v alligheid zijner (harer) gelaatstrekken. - La rd es manières, de r'uwheir•, onbeschaafdheid, plomp
manieren. --'gaiter qn. avec r-, iemand-heidr
met hardheid, met veel gestrengheid behandelen. BUDESSES, f. pl. Grcf'r.edcn f. p1., harde woorden n.
p1.: 11 ene dit des r-, hij zeide mij groflieden.
Rtidiaii-e, tn. [Ant. roan.] Uitgediend, ontsla
zwaard- of kampvechter m. (die als teeken-gen
van zijn ontslag een houten zwaard ontving).
Rudiment, m. lanvantisgronden, m., eerste
kundigheden f. pl., grondbeginselen n. pl. eener wetenschap of kunst (in liezen zin altijd in 't racervond gebruikt): 11 salt a peine les r-s de la gra.mmaire, hij kent te naanwernood de eerste ;ronden
der spraakkunst. -- Aanvangsboekje n., boek, dat
de allereerste gronden eener taal, inz. der lal jnsche,
bevat, r u d i m e n t a.• App ='endre le r-, de rudi
menta leeres. - (fig. et fans ) Get homme en est
encore au r-, die man is nog een nieuweling, is
nog groen. 11 faut le renvoyer an r-, hij moet weér
naar school, naar de abe-bank. - [Pliys.) Les r-s
de i'organisation, de grondtrekken van de bewerk tuiging. - [[TI. n., Bot.] Een of ander orgaan, dat
zich in zeer kleine afmetingen voordoet: R- de
queue, klein uitwas als staart, zeer kort staartje n.
--- Rudirnentaire, adj. [Litt.] Tot de rudimenta
of eerste taalregels, tot de grondbeginselen beh.00rend. Auteur r- of als subst. RUDIMENTAIRE, m.
Schrijver over de eerste beginselen. - [H. n., Bot.]
Wat naar den aanvang van een orgaan ceel' kt.
Rudir, v. n. Balken (braire).
REa4iste, adz. [ H. n.] Ruw, hobbelig, onregelmatig (van schelpen).
Ruudoiement, m. Ruwe bejégening f.; het uit
-varen,toguw.
uclolphin, e, adj. [Asti.]: Tables F-es, rudolphinische tafels f. pl., naam, door Keppler aan
zijne tafels van den planetenloop, ter eere van keizer Rudolph II. , gegeven:.

Ruadoye lent, in., V. RUDOIEMEN'T. - frudoyer, V. a. Ruw behandelen of bejégenen, inz.
ruw of barsch toespreken, toegraauwen, toesnaauwen , uitvaren. 1l rudoie ses domestiques , hij
snaauzw:t zijne bedienden toe. I1 ne faut pas F- les
enfants, men moet de kinderen niet barsch bejégenen, niet toegraauwen. -- [Man.] R- un coeval,
een paard hard behandelen, te hard aangrjpele.
Rue, f. [Bot.] Ruit, suite f. R- des jardins.
tuin -, wijnruit. R- des prés, wate rr uit. R- sauvage of de montagne, wilde ruit, bergruit.
Rue, f. Straat f. R- large, longue, étroite, courte , breede, lange, naauwe, korte straat. R- écartée,
fréqueutée, afgelegen, druk bezochte straat. R- de
traverse, dwarsstraat. z. ook CLOU, DONNER (V. n.),
ENFILER, PASSANT. - (Loc. fang. ou prow.), z. COURIR (v. a.), PAVE (adj.), LIGNON. Le bout de la rue
70
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fait Ie coin, hij spreekt veel, snaar zegt niets. Vieux
comme les r-s, zoo oud als de weg, als de weg van
Kralingen.
uuèe, f. [Econ. rur.] Hoop strooisel, gebruikt
stroo, vuilnis, enz., dat wen laat rotten, om tiet ver-

volgens onder den roest te mengen.
. uelle, f. Kleine, smalle straat f., straatje n.,

steeg f. — (fig.) La r- du lit, de ruimte tussch:en
't ledekant en den muur. — Coureur tie r-s, z. v. a.
COUREUR d.e flues.— (lijst.] Slaapkamer, alkoof f.,
waarin onder Lodewijk XIV. zékere aanzienlijke
dames

(précieuses), op haar bed gezeten, bezoeken

ontvingen, dames-kabinetje n. (het boudoir van later' tijd). — (fig. et iaen.) Cot homme passe sa
vie dans les r-s, 11 Va de r- esp r-, die man maakt
vlijtig zijn hof aan de dames, hij fladdert van de
Bene schoone naar de andere. I1 brille dans les r-s,
hij schittert in den omgang met dames. (Deze uit
zijn nu. verouderd). — [Eton., dom.]-druklinge
Il-s des gateaux d'une rotre, gangen m. pl.. ledige ruimten t ssehen de hon i r oten van eerti b ij en-

korf. — [Mar.] Buiten- of bolle zijde f. van eene
krom gebogen plank, opstaand gedeelte n. -- uei^
lée, f. [Tech.] Muurkeel f., einde van een da lt
tegen een' hoogeren muur. — Raeller, v. a. [Agric ;]
Tusschen de ?pijnstokken de aarde aan wederzigde tegen de wijnstokken ophoogen. -- R neI1ette, f. (verklw. van ruelle) Steegje n.
tiellie, f [Bot..] Soort van beereklaauw m.
(naar den franschen botanist Ruelle).
liner, V. a. Met kracht of geweld werpen, gooi jen, smijten: R- des pierces. steenen smijten. —
(fans.) R- de grands coups, R- de grands coups à
tort et à travers, harde klappen toebrengen, links
en regts klappen uitdeelen. — (Loc. prov.) Ses plus
grands coups soot rués, zijne beste pijlen zijn verschoten. Les plus grands coops soot ruis, de hoofd -

zaak is afgeloopen, het ergste is voorbij. -- RUuR.
V. n. Slaan, achteruit slaan: Ce cheval rue, dit
paard slaat achteruit. Ce cheval rue en vache,
dit paard slaat naar voren uit. z. ook MonneE. —
SE RIJER, V. pr.: Se r- sur qn., sur qc., op iemand
of iets onstuirnil; aanvallen. I1 se run sur lui et Ie
maltraita, hij viel hem woest c/a 't lijf en mis/randelde hem. Se r- sur tin diner, op een middagmaal
aanvallen. — (Iet woord i'uier heeft zich alleen als
v. pr. staande gehouden; als v. a. en v. n. wordt
het zelden meer gezien of gehoord.) -- Rueur,
ease, aelj. [Man.] Gewoon om achteruit te slaan:
Ce cheval est r-, dat paard .slaat dikwijls achteruit.
Riifailbin, m. [.11.. n.] Senegalsche koekoek nn.
uf'escent, e. adj. [bidact.] .bosachtig, ligt
roskleurig. — uufb..arbe, adj. [H. n.] Met rossen baard. — uilearpe, adj. [Bot.] filet ros kleurige vruchten. — fufleaude, adj. 11. n.]
Met rossen staart. —. R ufleolle, adj.

[H. n.]
Met rossen hals. ---- Rufieorne, adj. [H. n.] Met

rosse voelhorens.
t Ruilen, m. Hoerenjager m.
RiafgaStre, adj. [H. n.] Rood- of rosbuilcig.

Rulpalpe, adj. [H. n.] Met roode voelspitsen.
— Rufipède, adj. [H. n.] Met rosse of roest
voeten. — I uulipenne, adj. (H. n.] Met-kleurig
rosse vlerken. — stafli-osi re, adj. [ H. n.] Met
roodera of rossen snavel. — Ruttarse, wij. [1-1. n.]
Met rossen voetwortel. — uuliventre, adj. [H. n.]

Rood- of roshuikig. (deren.
Rugifolle, e, adj. [Bot.] Met gerimpelde blaugine, f. [Chir.] Beenvijl f.; tandschrapper m.
--- Rniner, v. a [Chic.] Met de been- of tand
afschrappen of afvijlen.
-vfjl
l .ugir, V. n. Brullen (inz. van den leeuw gezegd). — (fig.) R- de fureur, de colère, van woede,
van gramschap brullen. -- H igissant, e, adj,
Brullend: Lion r-, brullende leeuw m. — (lig.)
Les vents, Les Hots r-s, de huilende winden m. pl.,
golven f. p1. --- Rugissernent, m. Het brullen,

gebrul n.
R.sugosité, f. [Didact ] Rimpeligheid, gerimpeldheid. f. — Ru uetux, *tense, adj. [II. n.,

Bot.] Rimpelig, vol rimpels of plooign.
:nilée, f. [Tech.] , z. v. a. RUELLEE.
Ruiler. Rauiller, v. a. [ Anc. géorn.] Teekens,
merken zetten (om vlakten op te meten).
Ruine, f. Verval n., ondergang m., r u i' n e f.
Le bátiment est, tombe en r-, s'en va en r-, menace r-, het gebouw is, geraakt in verval, vervalt,
dreigt in te vallen. — La r- dune vine, de onder-
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gang, verwoestin g eener stad. Réparer les r-s, de
vervallen gedeelten van een gebouw weder herstellen. -- Battre une place en r-, Battre qn. en r-,
z. IIATTRE (er staat abusievelijk op het eerste dezer
gezegden rime, in plaats vane ruine). — (fig.) Ce
nest plus qu'une r- (vane eerie weleer schoone vrouw,
van een' vroeger beroemd' tooneelspeler, redenaar,
enz., die met den ouderdom veel afgenomen zijn),
zij, hij is nog eerre schooneine. -- Bouwval m.,
ten deele of geheel ingestort gebouso; puinhoop m.,
puin n., ruïne f. (in dezen zin steeds int ara.eerv.)
Les r-s de Troie, dc Palmvre, de ruïnen, de bouwvallen van Troje, van Palmyra. Cette ville est
batie des r-s d'une autre, deze stad is uit de bouw
uit liet puin eener andere opgebouwd. lie-valen,
furent accablés, ensevelis sous les i -s, zij werden
onder de instortende gebouwen, onder het puin bedoleen. — [Feint.] Cette r- est un des meilleurs
tableaux de ce peimitre, die ruïne of bouwval is
een der beste stukken van dien schilder. — (fig.)
htir sa fortune sur les r-s d'autriii, zijn fortuin
op eens anders ongeluk, verderf bouwen. — (fig.)
Verlies n. van fortuin, van eer, goeden naam, rrmacgt,
errz., ondergang m., verderf n. Ce procès a causé
sa r-, la r- de sa mal: on dit proces is oorzaak
van zijn' ondergang, heeft den val van zijn huis berokkend. Ii t.rz vaille, court b sa r-, hij werkt aan,
loopt in zijn ve,°derf. — La r- dun .itat, de ondergang van eenen Staat. — Ook van de oorzaak

des onder gang's of verderfs gezegd: Hélène a pth

la r- €le Troie.

Helena is (de oorzaak van) Trojes

val gewest. Cost une r- que le jeu, que les proohs, het slael, de regtsgedingen zijn ierrr.a.nds verderf,
Son orgueil sera sa r-, zijn hoogmoed zal hein in
't verderf storten, doen vallen. -- Cette aventure
a causé la r- de sa r€/putation, dat voorval heeft
hem zijn' goeden naare gekost.

lil e °, v, a. Tot puin maken, verwoesten,
neirbalen, omverwerpen, vernielen, verdelgen; in
't verder' storten, in den grond hellen of boren,

asra maken, r rte II n é r° e n: R - un èdifiee, een ge-

bouw verwoestere, net/rit.alen. R- une Ville de fond
en comble, emoe stad liet onderst boven lce. ren, geheel verwoesten. ---- La grêle a i'uiné le lila, de
bagel heeft het koren vernield. --- (fi y.) I; veut r-

ces gene, hij wil deze lieden in den grond helpen.
B- line famille, eerie familie ongelukkig, ar'mn maken. Les excès not ruiné sa santé, de buitensporiglteden hebben zijne gezondheid bedorven, vernield.

Ceia la ruiné d honneur, dat heeft hese zijne eer
doen verliezen. La clmasse h ruiné ce cllevnl, de
jagt heeft dat paard bedorven, uitgeput. -- [Consl.r.]
Kerven of kepen 7nalce:r. — SE RUINER, v. pr. Te
grond gaan. vervallen; zitla in den mond boren,
zich ongelukkig, arm maken; zich uitputten. Ce
cliiIteau commenc e b se r-, dat kasteel beg/7tt te
vervallen. — Il s'est ruiné au jeu, hij is door het
spel te grond gegaan. — Le corps se ruine par de
grandes fatigues, het ligchaaan vervalt, put zich
uit door groote veemoe jenissen.

— -f- Rninegr, m.

Verderver nl. — Riiinemseiaent, cnv. Op verderfelijke, armmakende v'ijze. -- R uintmix, ease,
adv. Bouwvalliq: blur r-, bouwvallige muur mm -(fig.) Biïtir sur des fondernents r-, op zand, op
lossen grond bouwen. — (fig.) Verderfelijk, arm
makend: Un lure r-, mane verderfelijke weelde f. -uinifornne, adj. [ Iinér] %larf }re r-, m,armer,
dat in zijne teekening bouwvallen voorstelt, ruïnen- marmer nt.
uienure, f. [Constr.] Inkerving, inkeping, inloting f (in balken enz.)
Ruisseau, in. (weleer BUISSEL) Beek, vliet f.
Un r- clair, limpide, eene heldere, klare beek..—
(Prov.) Les petits r-x font les grandes rivières
z. Pave d RE. — Goot f., waterloop in. II toonba tout
au beau milieu du r-, hij viel midden in de goot.
-- (Loc. prov.) Cette chose traine, est trainee dans
ie r-, die zaak is plat, gemeen, af) ezaagd. Cette
nouvelle a été ramassée dans Ie r-, dat is straat nieuws, uit de goot opgeraapt. -- (fig ) Des r-x
de sang, stroomen bloeds. II versait des r-x de
larmes, hij vergoot tranenbeken, stroomen van tra
--- Retissela ut, e, adj. Vlietend, zacht stroo--ne.
mend als eene beek, vloeijend: Des eaux r-es, vli.etende wateren n. pl. -- (bij overdrijving) Voyez sa
figure ruisselante de sueur, zie hoe zijn gelaat van
.

zweet druipt. —

Ruisseler,

v. n. kloof/en, vlie-

ten., zacht strooioen als eene beek; zijpelen: Sang
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qui ruisselle des pules, bloed, dat uit de wonden
stroomt. On ooit lean r- i travers les nuns, men
ziet het water door de muren heen zijpelen. —
uisselet, in. (verklw. van ruisseau) Kleine

verbreking van een voorgenomen huwelijk. -- [Cout.,

beek f., beekje n.

Rum, m., z. nIIU i. -- [Ann. mar.] Ruim, laadruim n. Vaisseau de grand r-, schip, dat veel laden dan. — Les faux r-s of Teuns, de kieren of
ruimten tussche'n de irn't ruins yestu?ede voorwerpen.
gum b of fl.hurnb, ni. (pr. ronrihe) [i^1air..1

Kompasstreek f. (airs). R- de vent, windstreek,
kompasstreek. Line de r-, z. V. a. li gre LOXOro(DANSE.

SIIQUE.

Il men, m. (pr. ru-inène), z. v. a. DOUBLE-

R imeur, f. Oproerige bewel,ing f., oploop m.;
verward ,nieraas, gejoel, red uisch, alarm, rumoer;
snel omloopend gerucht of nieuws n. 11 y a, quelque r- dans la veile, parmi ie people, er is eene
oproerige beweging in de stad, onder 't volk. —

W'ou viert cette r-? van waar komt dat alarm,
dat rumoer? — La r- publique i'accusait de ce
meurtre, het alrerneene gerucht beschuldigde hem
van dezen moord.
.unaford (coupe it la), Rmnfordsche soep f.,
de door den Enl;etschrnan flumford uitgevonden
goedkoo e groentesoep voor de armen. Cheminée a
la R-, Rumfordsche haard m., eene door denzelfden sn.enschenvriend uitgevonden spaarkagcliel.
R urninal, e, adj. [Ant. roar.] Wat Rumina
(Rumla, Rumilia of Juno), de schutseiodin derzuigelingen, betreft. -- Figuier r-, vijgeboomn u,., onder welken, naar 't volksrgeloof, Romulus en Remus, aan Bene wolvin zuigende, gevonden werden.
R uniHat, e, adj. He'rlcaauwend; Animaux
r-s, of als subst. RUMINASSTS, m. pl..ierkaau'wende
dieren n. pl., herkaauwers ui. pl. — R iitniftat.ion, f. Herkaauwing f. — (fig.) Herhaalde overwéginr, het wikken en wegen. — Hummer, v. a,
en (doorgaans) n. Herkaauwen: Les ljoeu!'s rurlainent ce qu'ils out raangè, of enkel Les boeufs ruminent, de runderen herkaauwen. --- (fig.) Nogmaals oeerwdgen, bepeinzen, dos rdenlhen, r'f peljk
overldggen, wikken en wegen: 11 rasfine (sur) cette
affaire depuis tiro ara, hij overlegt, herkaauu;l die
zaak sedert een jaar.

uikbi 7erie, f., z. RI1WIMMEi.UE.

rineiné, e, adj. [Bol. ] , Feuffie r-e, diep in-

gesneden, riesnvormig ingqeker, d blad n.
Runes, f. pl. [L.írnguist. j Reg tl jnige letters f.
pl.. waarvan zich, de germmaa'nsche en scandinavische
volkeren bedienden, voor zij 't latf}nsche alphabet
leerden kennen, r u n e n f. pl. --- liunique, adj.:

Leftres of Caractères r-s, z. v. a, auxas. Alphabet r-, runisch alphabet n. Poésie r-, runische,
oud-scandinavische poezij f. — flunograp he, ril.

[Ijidact.] Schrijver over de runen. — Schrijver in
runische letters of in runen. -- Manogra.phie, f.
Teerhandeling f. over 't runensekri.fi. — i4unorapthiquue, adj. Daartoe behoorend, run ogrd phisch.

.erotte, f. [Agric. Vore, akkervore f. tusschen aardappelen, koolzaad, enz.).
]

Rrrpestral, e (Pier. m. rupestraux), of ai pestre, adj. [Bot.] Ole rotsen of steenen groei
[t.luim.] See rupestre, z. V. a. sel GEMME.-jend.—
-- Rupicole, adj. [1-1. n.] Op of bij rotsen le-

vend, gr•oejjend. — Als subst. m., z. v. a. coQ de
roche. -- upi fr-ige, f. (Bot.] , z. v. a. SAXIFRAGE.
:iuptiie, adj. { Bot.] Openspri.n.end, openberstend. — R uptilité, f. [Bot.] Eigenschap f. van
open te bersten. — 5 Itwijption, f. [Bidact.] Afbreking in den zamenhang. — Ruptoire , m.
[Chir. j Bijtmiddel n. (cautere potentiel). — Ook
als add.: Zedícanrents r-s, b,itsu iddelen n. pl.
R upture, f. Breuk; vaneenscheuring; openbreking f., het -in- of openbreken: La r- dun os, dune
veine, dune artère, dun tendon, de breuk van
een been, de verscheu'ri'ng eener ader , slaglader,
pees. Ook z. V. U. iiER TiE. ---- La r- dune porte,
d' un cotfre, openbreking van eene deur, van een'
koffer. -- [Hydr.] R- dune digue, dijkdoorbraak f.
-- (fig.) Oneenigheid, scheiding, vredebreuk, vriend
-klove f.: 11 y a r- entre ces deux-schapbreukof
puissances, er is eene oneenirh.eid, vredebreuk tusschen die beide mogendheden. Prèvenir une r- entre deux ami;, eerre vriendschapsbreuk tusschen
twee vrienden voorkomen. --- Depuis ia r- de la
paix, sedert de vredebreuk. — R- dun manage,
s

Till.] Scheur f. in eerre stof. — [ Peint.] .Breking,

vermenging f. der kleuren. — ^ ipturer, V. a.
Eene breuk maken.
Rural, e, adj. Landelijk, niet tot de stad behoorend, het veld of het land beteeffend, velde/fik,
boersch. Commune r-e, landelijke gemeente f. Excuision r-. landeíli k uitstapje n. Les moeurs j-es,
de landel jke, boersche zeden f. pl. Des fonds ruraux, veld- of landgoederen n. pl. -- Doyen r-,
landdeken m. (die het toezigt heeft over de pastorijen van zeker district) ; t (fig. et iron.) Oude
haas ni. -- Bririeole, aril. Op het land levend;
het veld bebouwend. -uro ;rappe , m.
[Didact..] Veld- of akkerbeschrijver m. -- Rttrograplhie, f. Akkerbeschrijving f.
use, f. List, loosheid, sluwheid, arglistigheid f.,
streek in.: R- subtile, grossière, fijne, lompe list.
1.1- de guerre, krjgslist. Je connais toutes ses r-s,
ik ken al zijne streken, knepen. — R-s innocentes,
onschuldige kunelgrepen f. p1. — (Loc. peon.) Avoir
un sac tout plein de r-s, vol listen en streken zin,
altijd een' uitweg weten. --- [Chas.] Omweg gin.,
wending f., van 't gejaagde wild ter ontkoring. -ttise, e, adj. Listig, loos, sluw, doorslepen, doortrapt: IJn homrne r-, een listig men. z. ook coMMPEiiE. Je me dèfe de son air r-, ik vertrouw zijn
sluw gelaatniet.—[V1ar.]Ancre r-e, dreggend, doordreggend anker n. -- Ook als .4ubst. m. et f. C'est nn
fin r-, uc;e petite r-e, 't is een sluwe vos, een slim
ding.--Baser, v. n.Lisv gebruiken: II est permis de
r- a la. guerre, 't is lgeoor)oofd in den oorlog list te
gebruiken. — [Chas.] U n cerf qui ruse, een hert,
dat door omwegen de honden zoekt te ontvluglen..

---S Klaseer, m., -ease, f. Listig niensclp, sluwe
vogel m., hij of zij, die dikwijls en gaarne listen
in 't werk stelt.
..nsma. , m. Oostersch ontharingsmiddel n.
ontharingszalf f., vu s m a n.
I esse, adj. Russisch, tot Rusland of zijne inwoners behoorend: La langue r-, of als subst. Le
BUSsE (vroeger Le IrussloTE), de russische taal f.,
het russisch. -- RUSSE, M. et f. Rus ni., Russin.
russische vrouw f. --- BUSSE, in. [H. n.] Een der
volksnaven van 't roodborstje (rouge-gorge) .
R ustaud, e, adj. (fen.) Boersch, lomp, plomp,
onbeschaafd: It na point de polisesse, II est fort
r-, hfj bezit Beene beschaafdheid, hij is zeer boersch.
— Als subst. Lomp men.scl., sleciel, kinkel, lompeed m. — R iistanderneut, adv. Op lompe,
boersche wijze. -- ,rist radei'ie, f. Lompheid,
boerschheid, lurnmelachtigheid f.
Buste, m. [BIas.] Doorboorde ruit f. -- [Mil.
any.] Lans f. van een' voetknecht.
l .ustiea e, m. [Mac.] Zeer dunne raapkalk m.
astieité, f. Boersch,heid, lompheid, ruwheid,,
onbeschaafdheid, botheid f. Ii y a de la r- dans ses
inanières, hij heeft iets lomps in zijne ,nanieren.
— Rusticote, adj. [11. n.] In velden of weiden
levend. , (van den smeltoven.
R istine, t. [Tech.] Achterzijde f., rugsteen ni.
ustique, adj. Landelijk, boersch: Vie r-, landleren, boerenleven n. Danses, Chansons r-s, boerendansen m. pl., -liederen n. p1. Calendrier r-,
boeren-almanak m. --- [Myth.] Dieux r-s, veld-,
akkergoden ni. pl. .-- Kunsteloos, wild, ruw; on,gekunsteld, boersch, eenvoudig : Ces hols ont un
air r-, qui plait, die bosseleen hebben een kunsteloos, wild voorkomen, dat bevalt. Bane rustique,
boersche, eenvoudige bank f. — [Arch.] Ouvrage
r-, boerseh. r u s t i e k werk (uit ruwe of uit schijn
wen steenen zamengesteld). L'ordre-baronehu
r-, of als subst. Le r-, de boersche of toskaansche
bouworde f. --- (fig.) Boersch, ruw, onbeschaafd,
lomp, plomp: Avoir l'a-ir r- . een boersch, lomp
voorkomen hebben. Des ^nanières r-s, ruwe, onbeschaafde manieren f. pl. -- [Linguist.] Langue intine (of romaine) r-, boerenlatijn, bedorven latijn n.
-- RUSTIQUE , m. Boer, landman, vetdeling, veldbewoner (door La Fontaine ook van de veldrat gezegd). -- Ongekunstelde, hoogst eenvoudige voor
een landschap; — boersche, lande -stelingf.va
trant m.; — het boersche, ruwe, wilde, kun -lzjke
natuur: Le r- de ce paysage m'inté--stelozind
resse, de wilde natuur, het kunstelooze in dit
landschap trekt mij aan. — R ustiquernent, adv.
Op boersche, ongekunstelde, ruwe wijze. — Rus-

tiquer,

V. a..

[Constr.] R- un chateau,

een kas-
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teel in den boerschen of rustieken smaak opwerken,
Sabaudïen, ne, asij., z. v. a. SAVOYARD.
bepleisteren. --- R- des Pierres, steenera grof behouSaba-ye, f. (Ma r•. j Sleper 1II. (een meeriouw);
wen, r u s t i k é r e n. -- t RUSTIQUEII, V. n. Lan- vangl yn €.
del jk leven, een boerenleven leiden. — Rustre,
abayon, in., z. v. a. SARAILLOY.
adj. Plomp, vlegelachtig, zeer lomp. Avoir ]'air r-,
Sabbeat, In. Rust- of vierdag, de zaturdag,
er als een vlegel of lummel uitzien. -- RUSTRE, m. s a 1)1) a t rei. (bij de Joden). Jour de s- , sabbat Boerenkinkel, lon;rre vlegel, botrnuil, lummel in. -- dag n. -- Chenlin de s-, sabbatsweg m., een eind
[Blas.], z. V. a. BUSTE. --t ,sustrerie, f., z. 2v. a. weegs Van ongeveer een half uur, zoo ver als zich de
BR1GAI^DAGE.
jood op den sabbatlag van zijne woonplaats mogt
uut, ni. Togligheid, r-idsigheid, loopschheid, ge- verwijderen. -- ivachtelijhe vergadering der toor egelri wederkeerende geslachtsdrift bij de dieren, veraars en tooverheifsen (volgens een oud volksgeinz. bij 't jagt. L=i.ld, bronst, br°onstigheirl f.: Temps loof); — (fig.) groot geraas, heidensch leven, getier ri.;
€lu r-, of enkel R-, bronst/ jd, ,speeltijd ni.
00/C: Iuidruclilir: jelc jf ii., het woest uitvaren legen
Rutabaga, m. [Bot.] Soort van zweedsctae iemand. Ces ivrognes font nu s- terrible, die
knolradijs f. (tegenwoordig veel in Frankrijk en dronkaards maken een heisch of heidensch leven.
Engeland tot veevoeder aangekweekt).
Si sa femme viert a apprendre cola, e;le lui fera
Rntace, e of rife, e,' adj. [Bot.) Vaarruit un beau s-, u.n s- plu liable, als zijne vrouw dat
gelijkend; -- IUTACEES of JIUTEES, f. pl. 1/uit- hoort, zal z( leerra een aardig standje raken.
soorten f. pl. — Rutèle, f. [Ft. n. ] Ruitkever ni. S abbataire, adj. Den sabbat met groote naauwttutilant, e, adj. [midact.] Ooudkleuriq, plan- gezetheidd vierend: Le peuple s-, of als
Les
zend als goud.. --- [Chine.] Salpeterzure dampen s-s, de sabb atheiligers, sabbathouders, desubst.
joden. —
van zich levend.
Iibg tin , e , adj. Den sabbat betredend. -uutile, in. [Minér.] Titanium-zuur n., in den Sabh^zlinne, f. [Scolastj Philosophische strijdvoren van liet tin-oxyde gefzristailiwerd , bruin- oefening f. 01) zaturdug- avond; naoe jeij^k juristisch
roede titanium-schorl m. --- Itatiline, f. [Chien.] a;; aaqstuk n. (zoo geheeten, our/at de regtsqeleerde
1bode zelfstandigheid, door de werking van zwa- Pgleus in zijne disputeer- collerliën op zaturdagvelzuur op wilgenbitter (salicine) voortflebragt
avond doorgaans moeijelijke vraagstukken opwierp.
r u t i l i n e f. — Rutilite, in. [1%linér.] Granaat -- (weleer ook) Groot geraas. getier n., smulpartij
met titaniurrr-oxyde, r is t i Ii e t M.
Op zt turdazr-tivon d. — abbwtigaie, adj. (alleen
vutoir, m., z. v. a. ROUTOIR.
voorkomend in). Anode s-, sabbatsjaar ii., elk zeypti(lute, adj., z. RHYPTIQUE.
vende jaar bij ale oude joden, cdew)jl men dan dé
,y tlimmme, 1tythmque, z. RHYTH—.
akkers lit rusten, zonder hen te bebouwen. --Uytine, f. [1-I. n.] ] oordsche zeekoe f. (zonder
abbatiser, v. a. Den sabbat vieren. — Sabbouwers of slagtanden) [manatus borealis].
b ati,sinne, ni. Waornewing, heili-ging f. van den
,

,

-

sabbat.

se
os, in. et f. (Un se, Une esse) Negentiende lettee van 't alphabet en vijftiende der inedekli.nikdrs,
cie S 1. --- [ Tussctr.en twee klinkletters wordt de
enkele s als z gehoord: rose, misère, maison, visage, etc., doch zij behoudt in dien stand huren
scherpen sisklank in woorden als asyrnétrie, désu-

dation, monosyllabe, parasol, poly sylla1 - he, préséaance, resacrer, vraisemblallle etc., dewijl de voorvoegsels a, dé, r3;ollo, para, poly, pré, re, vial de

s niet berooven kunnen van den haar eigen sctierpen sisklank als aanvangsletter in de daarop vol
woorden. — Zij klinkkt ook als z, wanneer-gend
zij als eindletter gehoord wordt ter wille van den
1e/in/eer , waanrede ten volgend woord begint:
plus lialPile, noeuds indissolubles, bons axis, etc.

-- In 't midden eens woords, voorafgegaan of gevolgd door een' medeklinker, klinkt de s scherp:
verser, consoler, insulter, absolu,.. etc.; doch in
Alsace, balsamine, 1ransiger en in de daarvan afgeleiden wordt zij als z gehoord. --- Op het einde
van een woord is de s in den regel stom (ten ware
zij door een woord niet een' klinker voorop gevolgd
werd, z. boven); nogtans wordt zij gehoord in as,
agnus, aloès, anus, atlas, bibus, bis, talus, elm-

rus, ills, fcet,us, gratis, iris, jades, lapis, laps,
mars, maïs, rnoeurs (z. dat woord), prospectus,
rélius, relaps, sinus, sus, vasistas, vindas, virus,
vis; ook in de eigennarren Bacchus, Délos, Jésus,
Pallas, Paris (zoon van Priainus), Rheims, Rhodés, Rubens, Vénus, etc., terwijl zij weder stom
is in Judas, Mathias, Paris (Frankr jkshoofdstad),
Thomas, Jésus-Christ (vgl. CHRIST); — Z. ook LIS.
Nog is de s stom in 't midden der eigennarren Demoustier, Descartes, Destampes, Destoucbes, Duguesclin, Duquesne, de Belle-Isle. — [Tech.] S
of Esse, z. ESSE.
,Sa, Z. SON, adj. pols.
Sabadille, f., z. CEVADILLE. -- Sabad i -

line, f. [Chirp.] Eene der beide organische zout-

vatbare bases in 't sabadilzaad (de andere is de
vératrine).

Sabaillon,m. [Cuffs.] Gesuikerde wittew jn m.

(in Savoye).

Sabaisme, m., z. SABEISAIE.
Sabanpuute, m. [Bot.] Indische wittepeper f.
Nabatte, m. [Man.], z. V. a. SAVATE.

abéeiis of S abétes, m.pl. [Géogr.] Voormal/ge bewoners der landstreek Jemen in Arabië,
welker hoofdstad Saba was. -- [H. rel.] Steraanbidders; — ook Johannes- volgers, aanhangers eener
godsdienst-secce in 't Oosten, gevormd u it die jon
Dopper, welre niet tot het-gernvaJohsd
christendom overgingen , s a b ce e rs in. pl. — SA.BEEN, -NE , adj. Het sabceisenu.s be/re/fend, sa-

b w seh. — at éis ire, in. Sterredienst t., aan-

bidding der s eiren, inz. van zon en gaan, s abee i srnus r). (zeeworm m.
abell ire, Sabelle, f. [H. n.] Soort van
Sabine, f. of S avinier, in. [Bot.] Zevenboom m. —
abiiiite, t. [^ inér.] Zevenboornsteen

in.

r` bicine, dil., Z. V. a. SABEISME.
Sable, in. Zand n. S- gros, fn, grof, fijn zand..

S- de nier, de rivière,

zee-, rivierzand. — S- mou-

vant, drift- of drijfzand. S-vasart, modderig zand.
Bane de s-, zandbank f. -- S- à inouler, vormzand,

gietzond. rietei= uric pièce erg s-, een stuk werk in
zand gieten. --- (Artie.) S- de fee, d'acier, ijzer-,
staalvijlsel n. — [Bias.] De zwarte kleur f., sabel n.R
(in gravure aangeduid door over elkander heen getrokken vertikale en horizontale lijnen).' Il porie
de s- a une aigle dor, hij voert een' gouden arend
in een zwart veld. — (H. n.] Ivoorvisch m. (van
de Ivoorkust). -- z. V. a. ZIIIELLINE. --- [Man.]
Horloge de s-, of en/cel S- , z. V. a. SABLIER. —
[Méd. j Graveelzand, niergruis n. -- Bain de s-,
zandbad U. — (/1g.) , z. BaTIH.
(fig . et fare.)
Avo /r• Cu s- dans les yeux, vakerig zijn, vaak of
slaap hebben. -- (Proc.) , z. AIRAIN . Barter,
v. a. Zanden, met zand overdekken of beslroo jen.
— [Tech.] S- ie Ier, z. SABLONNER. — (fig. et fain.)
In eersen teug uitdrinken: S- un verre de vin. -Tech.] In renen zaadvoren. gieten. — tiet partpassé is ook adj.: AIlée sabiée, gezande laan f. —
(farn.) Verre sa.► blé, in éénen teug geledigd glas n.
— [EeOn. dort.] Fontaine s-e, filtreer-fonteintje n. —
Sableur, n7. [Tech.] Zandvormmaker , zandcornier. — (fern.) Stevig drinker, dri.n.kersbaas in.
— Sablecix, ease, adj. Zandig, met zand doornten,d. -- [1Vlanuf. j Fond s-, zandgrond m., rijn
gestippelde grond eener stof.— Sablier, m. Zand
[Mar.] glas, uurglas, wachtvlas n.: S--loperm.;
d'une heure, dune demi-heure, dune demi•minute, uur-, halfuur -, halve-minuutglas n. — z. ook
MANGER. -- Zandkoker in . -- SABLIER, m., IÈIIE, fZandverkooper m., - verkoopster f. -- [Bot. J , z.
HURA . — Sablière, f. Zandgroeve f., zandkuil m.
-- [Charp.] Rib f., drempelsluk ii. — [Constr. nay.]
Zandstrook €. --- Sal>lon, M. Fijn zand, strooi—

—

-

SABLO T NER.
zand, schuurzand n. — Sabionuer, V. a. Met
zand schuren. — [Tech.] S- le fer. zand werpen
op liet gloeijend ijzer, dat men soldéren wil. —
ablonnette, f. [Tech.] Bergplaats voor 't zand
boven den glasoven. — Sablonneux, ease, adj.
Zandig, vol zand: Chemin s-, zandige weg m. --[tl.ort.] Poire s-euse, sleen'ige peer 1. -- [Méd.]

Urines s-euses, zandi' e pis f. -- Als subst. ru.
[H. n.] , z. v. a. M110DYTE. --- Mabio[siiier, nl.,

lère , f. Zandverkooper• in., - verkoopster f. —
SABLO? NIÈRE, f. Groeve f. van fijn zand.— [Tech.]

Vornazandtrog, zandbak m.

Sabord, n1. [I%laa.] Poort, stuks- or geschut poort f.: S-s tie retraite of de sainnte-tharhe, ge
wulf- of spie -schutporenidkablsmr,
Faux s-s. boze poorten. Francs s-s,-gelportn.
losse poorten , poortblinden n. p1. S- d'aviron ,
roeipoort. S-s a charge of de décharge, laad- of
ballastpoorten. — Saborder, v. a. [Mar.] : S- un
batirnent, een schip in den grond hakken.
Sabot, m. Rolblok n., klomp , hou ten schoen rn.
Porter des s-s, hofblokken dragen. — (Loc. prov.)

On 1'a vu venir ia Paris avec des s-s (van een' rik

geworden arme), hij is op eene stroowisch komen
aandrijven. — I1 a du fain (lans ses s-s (inz. van
een' rijken of rijk geworden boer), hij zit errwarineens in, hij heeft zijne schaapjes op het droogti. Ella

a cassé son s-, err is een steekje aan haar los. Faire
diablerie de ses s-s, veel opzien maken, veel verle-

ren. — (bij uitbreiding) Hoef m. (van 't paard en
andere dieren). 11 faut que ce cheval fasse s- neuf,

dat paard m
' oet een.' nieuwen hoef krijgen. —
[Maréch.] S- tendu, ossenhoef. — ilietalen beslag n.
onder rle poolen van groole meubelen; -- ieder metalen of houten besi': aan 't einde van een' balk,

heipaal, enz., schoen, schoe n1.: Les kilofis sant

arnnés d'un s- de fer pointu, de heipalen zijn met

een' puntigen ijzeren schoen beslagen. — Remschoen n2., remschop f. (ore 't orndraa jen van een'
wagenr'ari te beletten) . -- I1olblokvorrni^re badkuip f.
— Tol, drijftol in. (bekend kinderspeeituig). Le s-,

la toupie dort, z. DORMia. (.Loc. prov.) Dormir
comme UP s-, z. DOi alla. — (fis,. et ;'are.) Slechte

viool f, — [Ar/ill.] S- b boulet, kogelldos vi. (voor
veldstult.ken). — [Mar.] Marszeilsschootblok n. —
[Mus.] Pedaal n., om de harpsnaren een' halve n
toon op te halen. -- [Tech.] Hoofd n., Ic/os niet
groeven om touw te labelen. -- Soort van schietspoe l f. -- Rij f. voor lijstwerk (bi metselaars,
schrijnwerkers, enz ). — Pompschoen, pornlpzuigee in. — Kaaisemakersv^orna us. -- [loot.] Vrouweschoen gin,, v =o:,uweschoentje n. S- de Vénus of
des

vierges (of de !a Vierge, de Notre-Dame),

venusschoen, Onze- Lieve- Vrouwe -schoen: ni., panlaffe//je n. [cypripedium calceolus] . -- [ 11. a.]
Tots/ale f., eene ,zeeslak met lcerdelvorinicle schelp.

Sabotage, in. Het klompen- of lsolbloklakenmaken. -- Klosnpemakers- Handwerk n. — Sa oV. a. Met den clrijt'tol spelen. — (/rare.) Op
de klompen, klotsen. — SABOTER, V. n. [Tech.] : S^^
du drap, laken met lr.olblokken doorwalken. — Ster,

un pieu, eenera paal scha enen , heira aa ss 't einde

beslaan. -- (fig. et pop.) Gaauw a f knoeijen, snel en
slordig werken. — aaboteur, m., - Bitse, f. Hij
of zij, die reet den drjftol speelt, liefhebber rn.,
liefhebster f. van Glen dr(/[tol. — (Jana.) Klotsen
op klo;n)en. — (pop.) Knoe(er ni., lenoeister f. —
Sabotier, Ill. K1ompensaker , h.olblokmaker m.;
soms ohs: klompendrager rei., klompendraagster f.
— Sabofière, f. (vrslg.) Klompernaieersvrovw
of - dochter f. — Zékere dans m. op klompen. —
Klomperno kers-werkplaats f. --- [ Confit. ] Roer
tra. bij 't ijsbereiden.
-stok
Sah000ler, v. a. (pop.) Heen en wear trekken,
schudden, bij de lurven pakken. — (rag.) Duchtig
doorbalen, den mantel uitvegen.
S Malbrade, f. [Mi1.] liet sahelen, nedersabelen. -- Sabre, m. [Mie.] Sabel f., houwdegen ni.
S- poign?ar;t, dolksabel. S- d'abordage, ankersabel,
scheepssabel. Corps de s-, de plat de s-, sabelhouwen, klingslagen in. pl. -- [1-lort.] Snoeisabel, lang
zwaardvormig snoeimes n. H. n.] , z. C HIROCENTRE. — [Pease] (pop.) Totebel f., schepnet n.
— Sabré, e, adj. (en /)art. passé van sabrer):
Soldats s-s, neêrgesabelde soldaten. -- (lig. et lam.)

Besogne s-e, gaauw en slordig gemaakt werk n.

t gabrenas, m. (pop.) Schoenlapper (savetier); ---- (bij uitbreiding) knoet, er, slordig werk-
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mean. -- :Sabrenasser, Sabrenauder, v. a.
Knoeijen, verknoeijen. — Sabrenaud, ni.,
of Sabrenaudier, ni., -ière, f. Knoe jer m.,
knoeister f.
Sabrer, v. a. Sabelen , nedersabelen, met de
sabel nederhouwen, sa b re/i'en : La cavalerie sabra i'arrière-garde, de ruiter j hieuw op de achter
S- /i droite et á gauche, refits en-hoedin.(absl)
links met de sabel slaan. --- (fig. et fare.) Gaauw
en slor dig werken, a fknoe en, äf broddelen. — Sa -

bretache, f. [Mii.] Sabeltasch. -- Sabreur, rn.

Uitdeeler van sabelslagen-. -- Woest strijder, houw degen, ijzervreter, sabreur rn. (inz. van een'
krijgsman, die reel dapper vecht, maar de krijgskunst niet vel-di/aal).
Saabulaire, adj. [11. n. In 'l zand leveed. —
Sabuleux, eitse, adj. Zand bevattend of met
zich voerend: Rivière s-ease_ — Sabulicole, adj.
[H. n.] In 't zand levend of clr•oei,}end.
abssrral, e, adj. [L1éd.]: Maladies s-es, uit
onreinheden in het darmkanaal voortspruitende
ziekten f. pl. -- S abtirre, f. [Anc. mar.] Bal
[Méd.] Onreinheid, vuiligheid f. in-lastznd.
het darmkanaal, s a b u s' r a €.
Sac, m. Zak m.: S- /i farine, mee/zal. S- de
farine, zak snel meel. S- à ouvrage, brei- of werk-

zak. — [Prat.] Pleitzak, asten-zak: Charger un
avocat de son s-, eerren advokaat zijne process/ukleen overgeven. --- Zak in., kleed van grof doek

voor boetedoeners, boetgewaad, boe/kleed n. z . CEN DRE. — Reisza; . — [Mil. et Artill.] S de soldat,
of enkel S- (havre-sac),, ransel in. S- á terre,
aardzak, zandzak. S- a larie, wolzak. S- a feu,
karkas, brandkarkas (soort van borg). S- à valets,
propzak. S- à Boucher, bul/zak. S- a cartouches,
a charges, patroonransel. S- à étoupilles, tasch f.
voor gezwinde pijpjes. —[A.gric.] Hoeveelheid mods' f.,
die er na eene •wijn- of ciderpersing overblijft. -[Anat.] Blinde darm ani. -- z. LACRYMAL. [Chir.]
S- herniaire, breukzak. — [H. d'Angl.] S- ááé lame,
eva/zak m., wolbaal f. (op welke, als zinnebeelet
des engelschen handels, de lord- kanselier en voorzilter van het Hoogerhuis gezeten is). --- [Mar.]
S- d'écubier, kluiszak, kluisprop in. --- [Méd.]
Zak, vergaârplaals van vochten , van etter, die
zich, in eenig ligchaamsd eel vormt. ---- [Peche] Zak-

—

net n., zak. — S- h réseau, duikerszak, parel-

schelpzak n. --- (fig. et pop.) Maag f., buik, (vu/p.)
pens i n. Itemplir, Vider son s-, zijne darmen vul
ledig reuken. --- (Loc. fig. et pop.) Un s- a vin,-len,
een dronkaard, w)nzuilper. Autarit péche celui
qui tient Ie s-, que celui qui met dedans, de heler
-

is zoo goed als de steler. Se couvrir d'un s- (of

d'un drap) niouillé, z. M1OUJILLE. C'est un s- (of
uh Panier) percé, z. PANIER. potre affaire est

dans Ie s-, uwe zaal„ is afgedaan, heeft haar vol

beslag. Vider son s-, alles zeggen, wat enen-komen
ran iets weet of wat men op 't hart heeft. I1 faut
lier Ie s- avant qu'il soit plein, nun moet met zin.e
fortuinsplannen is/et te hoog willen vliegen, men
moet zich bij tijdje weten te beperken. L e s- est

plein, de maat is vol. Donner a qn. son sac, iemand

den zak, zijn afscheid geven. I1 a été psis la main

dans Ie s-,

hij is op heeter daad gevat. 11 ne sau-

rait sortir d'un s- que ce qui y est, zoo als de
'mnenech is, zoo vertoont hij zich. On l'a mis an s-.
men heeft hem tot zwijgen gebragt. Etre fourré
dans un s-, in eerie slimme zaak gewikkeld zijn.
Avoir la tëte dans un s-, niet weten wat er gebeurt. z. ook CORPE, CCL-DE-SAG, ETIQUETTE, FOND,
110NTUDE, PIECE, Q DILLE.

SAC, In. [ r1i1.] Plundering, sestplzeisdering f. eeneg
met storm genomen stad," die men aan de wille
soldaat prijs geeft. Mettre une vilie-keurvand
a s - , eenti stad ter plundering prijs geven.
Saccade, f. [Man.] Ruk rn. met den toom.
Donner des s-s a un cheval, een paard in den teugel rukken. — Schok, stoot, stomp ni. (dien men
iemand at schuddende geeft); in 't algemeen: iedere
snelle en ongeregelde beweging; (fag. et fam.) vinnige bestraffing, doorhaling f., scherp verwijt n. I1
Ie prit au collet et lui donna trois s-s, hij greep
hem bij den kraag en gaf hem drie stooten. --- Ii
n' avance que par s-s, hij vordert slechts bij horten
en stooten. — I1 a eu une rude s-, hij heeft een
scherp verwijt bekomen. — Saccader, v. a.
[Man.] Rukken, sterke rukken met den toorn geven: Vous saccadez trop votre cheval, vlij rukt uw
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paard te veel in den teugel. — lice part. passé is
ook adj.: Coeval saccadé par son cavalier, paard,
dat door zijn ruiter in den toom gerukt wordt, —
(fig.) Mouvements s-s, rukswijze bewegingen f. pl.,
rukken, horten en stooten m. pl. --- Style s-, kort afgebroken, hortende, niet afgeronde stijl m.
az eage, m. Overhoopwerping, wanorde f.,
verwarde hoop m. — [Anc. coot.] Zakregt n., heffing op het in zakken ter markt gebragte graan. —

tasch f. of zak in. der koeriers enz. — Geldzak in.
der kassiersbedienden; -- zak met zijn' inhoud.
S aeolève, in. [1 ar.] Grieksch of turksch drienaestschip n.
Saconie, In. [Arch.] Vooruitspringend lijst
Profil daarvan.
-werkn.;

Saeeager, V. a. Plunderen, uitplunderen, ver -

van het zwitsersche gevoelen sn den sacrarrmentsstrjd
(over de natuur van 't heilig Avondmaal) onder
de her vormers, sa c ra i e n t i s t rei. -- Voormalig
kerkboek n. reet de gebeden en ceremoniën der mis
en de toediening der sacramenten. — SacraBnen-

aeeagé, e, etdj. (en part. passé van saccager):
Ville s , e, uitgeplunderde, verwoeste stad f. —

woesten: S- une vide, one province, eens stad, eene

provincie uitplunderen, verwoesten. -- (hij ov^erdrjving) In wanorde brengen, overhoop werpen: On
a tout saccagé chez nsoi. -- Saceageur, in.

Plunderaar, verwoester m.

Saceatler, Sacquatier, m. [Tech.1 Steenkoolvervoerder, vervoerder der steenkolen in zak
naar de smelter jjen.
-ken
Saecellation, I. [Méd.] Oplegging van warave
zakjes of matrasjes op een ziek lid. -- Saceelllforme, adj. [1-I. n.] Zalkvormig.
ceharate, m. (pr. sak-ka; zoo ook de vol
[Cliwlw.] , z. V. a. OXALATE. — Saceha.-gend)
reux, ease, adj. [Chien.] Suikerachtig. — Saceharicole, adj. Suikertelend: Pays s-, land n,.

waar suikerriet of beetwortel voor de suikerberei ding groeit. -- Colonies s-s, suikerplantaadjes f.
pl. — acclharifère, adj. [Bot.] Suikerhoudend,

suiker°voortbrengend. -- Sa cch i-ifiable, adj.

adj. (Chem.] In suiker veranderbaar. -- acclharifleation, f. [Chin.] Verandering, omzetting f. in suiker. — Saeelhariller, V. a. [Chem.]

Ia suike veranil.. en of 6 inzetten,. -- SE S ACCHARIFIER, V. pr. In suiker overgaan. — Saccharin,
C, adj. [Bot., Chirn.] Suikerhoudend: Plante s-,

S aeqiiage, in. [Arie. cant.], z. SACCAGE.
Sacraiire, Sëácr viiun, (pr. — omme) ►31.
[Ant. roei.] Kapél f., bédehuis, tempeltje n.
Saci-ainacou, in. [Bot.] , z. r. a. I'IHYTOLAQUE.
Sacrasnnenetaire, in. 4I -i. ecci.] Aanhanger

tal, e, of Saerannaentel, le, adj. lot een sa -

crarnent behoore'eid, s a c r a ni e n t a a l: Les mots
sacrarnentaux, Les paroles sacramentales of sacrament.elies of absol. Les paroles, de woorden

des sacraments of der inzetting (waarbij, naar- 't
room,>che kerkgeloof, de wijn en '1 brood in 't bloed
en ligchaain van Jezus Christus verandert). Les
deur especes s-es of s -les, de beide gestalten (brood
en wijn) int avondmaal. — (fig. et abusiv.) Paroles
sacrainentales, beslissende woorden n. pl., 't hooge
woord n. L'alfaire est conelue, ii a tilt les paroles
s-es, de zaak is geklonken, hij heeft het hooge woord
gesproken, zin jawoord, zijne toestemming gegeven. -- S aeramentalernent of acrainentelleSnent, adv. UI) sacramentale weze.
Sacrari11M, in., z, S'ACRAIRE.

Sacre, m. Zalving, wijding f. (eens konings,
ook eens bissehops); -- plegligheid f. der zalving. --SACRE, nl. [Flauc.] Sakervalk n., z. v. a. LAiETTE.
— [Ave. artill.] Vijfponder m.

adj. [Bot.] 1 7aar suikerriet gelijkend. — ac-

Saere., e, adj. (en part. passé van sacrer):
Rol s- h Rheims, te Jiheims gezalfde koning m. —
— SACRE, E, adj. Gewijd, geheiligd, heilig. Chases
s-es, gewijde, geheiligde zaken f. pl. Auteurs s-s,
gewijde schrijvers ni. pl. — Les poules s-es des Romains, de heilige hoenders n. pl. der Romeinen. Des droits s-s, geheiligde regten n. pl. d-- Les manes s-s de nos pères, de heilige schimmen onzer
vaderen. -- Les lois les p lus s-es, de heiligste, onschendbaarste wetten f. pi. Revoir s-, heilige pligt ni.

Saceharolé, e, adj. 31et suiker of honig tot

persoon des konings is onschendbaar en heilig. -^

suikerhoudende plant t. — Substances s-s, suikerhoudende zelI'standigheden f. lal. Principe s-, suikerstof f. Acide s-, suikerzuur n. — Veel van suiker houdend: Animaux s-s. -- Sacehariné, e,
charlte, ni. [Econ. doen.] Soort van wijn in. uit
suiker en kaneel bereid. — Sa ceharivore, adj.
[B. n.] Van suiker levend. --- 5aeeehai-oït1e,
adj. Naar suiker gelijkend. -- S accharol, nl.
[Pharnm.] De suiker als bindmiddel (excipient). —

bindmiddel. -- Sacclharologie, f. [Didaact.] Suikerleer, verhandeling f. over de suiker. — ac-

charo ètre, En. [Chian.] Saikerr7oeter in., werk-

tuig ter bepaling van den gr aad der suikerzoetheid.

--- La personae du rot est inviolable et s-e, de

Cela in'est s-, dat is remij heilig, onse;rendbaar. --

Feai s-, gewijd, heilig vuur n. (dot de Ouden in
sommige burner tempels bestendig onderhielden).
(fig.) Le feit s- de la liberté, het heilige vuur, de

- - Saecharophore, adj. [Bot.] Suikerdragend.
— Als su,u,bst. ira. Suikerriet n. — Saceliaruure, f.
[Plharmn.] Suikerverbi ding f. -- Saceghogorn-m ite, f. (pr. sak-ko--; zoo ook de volgengten)
[Chum.] , z. t'. a. GLYCYRRH1ZINE. •-- Saceho-

gewijde of hoogere orden (priesterschap, diakenschap en onder- diakenschap). -- Les livres s-s, de
gewijde boeken, het oude en het nieuwe Testament.

lactlquae, adj.: Acide s-, melkzuikerzuur n.
Saceiforrne, adj. [f-l. nn.] Zakvorrnug. — Sac-

inajestê, geheiligde majesteit (titel des keizers van
Oostenr f k,wanneer men hem toespreekt). --- [Anat.]
liet heiligbeen [os sacrum j betreffend. N errs s-s,

edele, ondoofbare zucht der vrijheid. — Ordres s-s,

laetate, m. Melksuikerzuur zout n. ---- acc o-

--- Hisloire se, z. HHISTOIRE. Langlle s-e of Sainte,
z. LANGUI:. — Le S- collêge, z. COLLEGE. -- S-e

cli'èr•e, adj. [Bot.] Eeren zak of een za/evormig
orgaan dragend.

krui- of hei.ligbeens-zenuwen f. lol. — [Béd.] lal

% ace®r1nnse, f., z. V. a. CORN'EMUSE.

--

Sacconiy s, n3. [1-1. n.] Zakmuis f., een knaag -

diertje met wangzakker. in Zuid-Amerika. ---- Saccophores, in. pl. [H. rel.] Zakdragers, boetelingen in zakken, saklkophoren m. pl.
Saceide, m. [Bot.] Zakje n.
S acelle, f. [Bot.] Eenzadige vrucht f., in
welke het zaad door een vlies omkleed is. -- Sa celllfornie, eiij. [Bot.] Zakjesvormig
Sacerdoee, rei. Priesterschap, priesterambt,
prieslerdom IL; priesterstand m. -- Gezamenlijke
geestelijken, qeesteljjlcheid. priesterschap t. — f Sacerdocr« .tie, f. (pr. t=c) Priesterregérinq f. —
Sacerdotage, in. Priesterinvloed in. (in de huis
-- Sacerdotal, e, adj. Priesterlijk.-gezin).
--- Sacerdote, Tn. [fíist.] Lid n. der priester
bij de Egyptenaren en de Israëlieten). -kaste(inz.
S aché,e, adj., liever ENsACHE. — Saehee, f.
Zakvol m. — l Saehelet, m. (verklw. van sac)
:

- -

-

Zakje n. -- Sacher, v. a., liever ENSACHER. —

Saclhet, m. (verklw. van sac) Zakje n. — [Méd.]
Kruidenzakje of -matrasje n. — . [Ani. mil,] Kar
patroonzak m. -- [H. n.] Munnzk van-doeszak,
de orde der penitentie van Jezus Christus of der
boetenden . — SACHETTE , f. Non f. dier orde.

Sacocke , m. Zadeltasch , dubbele lederen

s-, z. v. a. EPILEPSIE. Feu s-, z. v. a. ERYSIPELE.

Sacri wordt ook, in den mond van 't gemeen,
dikwijls gevoegd vóór vloek- of scheldwoorden, om
die nog meer kracht bij te zetten: S- Dieu ! Sanimal ! S- coqu in ! etc. — SACSE, in. liet heilige,
het gewijde: Mêler Ie profane au s-, z. PROFANE (m.).

Saere lent, n?. Teeken eener heilige of gewijde zaak; plegtig godsdienstgebruik hij de christenen, genademiddel, bondzegel, sakrarrnent , s a e r a m ent n. (lij de protéstanten alleen: doop en
avondmaal, bij de katliol jken bovendien: vormsel,
boete, laatste oliesel, priesterwijding en huwelijk).
-- Le saint s- cie l'autel of enkel Le Saint-S-, het
heilig avondmaal. de communie; het hoogwaardige,
de gewijde hostie f.; -- bij uitbreiding z. v. a.

OSTENSO1R. -- Fête du Saint-S-, z, v. a. FETEDIEU. — [Loc. cath.] Le rnalade a en (a recu)

tous les s-s, de zieke is ten volle bediend; de zieke

heeft, nadat hij gebiecht had, het heilig avondmaal
en 't laatste oliesel ontvangen. — Somtijds (absol.)
z. v. a. huwelijk: Cet homme name pas le s-,
die man wil niet trouwen, is geen minnaar van
den echtestaat. — (pop.) Mon saint s-, mijne weêrhel ft, mijn ander ik, mine vrouw.
Sacrer, V. U. Zalven, wijden, heiligen: S- un
wdveque., un rot, eenen bisschop, eenen koning

SACRET

den,. — SACRER, V. n. (ram.) Vloeken, zweren.
aeret, in. [Fauc.] lt. annetjes-sakes valk in.
(sacre). — (Anc. artill.] Vierponder m.
aeritiable, adj. Offerbaar, ten offer geschikt,
dienstig. — Saerilicatetir. M. O/feraar, o/fer-

pr .iester ni. (alleen ten opzigte van de iiebrein en
de Heidenen, sorb/de bij utlhreidinq on/c van de
katholijke priesters gcbéri;,cl). Le grand s-, de h.00jepr'iester (bij de joden). - saeriticatoire, adj.
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SAGE.

-

lendenen hehoor°end: Muscle s- 0/' als subst. m. S-,
pyramiedvormige dispier.
Sacrum, n1. (pr. sa - k rome) (of Os s ) [Anat.]
-

Heiligbeen n.
-

t. Sádinet, te, adj. z. v. Cl. Doux, AIMABLE.

S atlot, ni. [I-I. n.] Soort van purperslak I.
Sadour, m. [Peebe] Driedubbel ,qesnaasd net n.
Satti'ée, f.

[Bot.], Z. V. a. SARRIETTE.

Sadueéen, m. S a d u c e t r rei., lid eerier oud

Overlevering-jodschet,imnlgsche
verwierp en noch aan engelen noch aan onsterfe[Ant.] Offeroarster, offerende priesteres f. --- Sa
Ambt n. van offerpriester. La sou--erifcat,. l ikheíct der zïel geloofde. -- SAIMJCEEN, NE, adj.
S a d u c é ï s c h. — Sa dnneéissne, m. Leer f. der
veraine s-, het hoogepriesterschap.
aeritice, in. O/fer it., o ff'erande f. Le s- (I' A- saducegrs, s a d u e e i s m u s n.
Saette, f., z. v. a. SAGETTE.
braham, de o,íferande van A. Le s- de Jésus Christ
Safran, in. [Bot.] Sa ffraanplant f.; saffraan- sur in croix, de offerande van J. C. aan liet kruis.
z. ook EXPIATOIRE. --- [ Prov., Dév ot. ] , z. oBéis- bloem m.; inz. de bloemstempels van den herfstsafSANCE. --- (bij de kaikolijIcen) De mis f. Assister' Eraan [crocus sativus], die uit de bloemen gesneden
an saint s- (de In eiesse), de saris bijwonen. — en gedroogd worden, en dan als specerij en tot
[Ecrit.] Offrir on s- cie louanges, een danko/fer geelverwen dienen, saffraan ni. -- S- batard of
brengen, Gods lof verheerljken. --- (fig.) Opo jfe- d'Allemnagne, z. v. a. CARTRAME. S- d'Inde, z. v. a.
ring f., offer n. Je lui feral le s- de mes droits, CURCUMA. ___ (Loc. fain.) Etre ]dune comme du S-,
ik zal rrryfe regten voor kern 07w/Ieren. — C'est geel els saffraan zijn, de geelzucht hebben. — (Loc.
re réduit
un s- pour lui, 't is eene opo1'ferirg voor hems. Faire prov.) En etre au S-, Aller au S-, Ei
a Lieu Ie s- de sui-meme, zijn leven aan God wij- au s-, slecht bij zijne zaken staan, op de llesch
den. — (fig. et pros:.) Faire on s- is Vulcain, aan zijn. (Deze uitdrukkingen zijn nu verouderd.) —
Vulkaan een offer brengen: iets in't vuur werpen, [filar.] S- de gouvernail, breedte f. van 't roer.
S- de l'étrave, z. v. a. T AQUET de gorgère. —
verbranden.
Sacrifiei-, v. a. Offeren, enne offerande doen:
afrai de, f. Saffraangeel ei. -- Sa franer,
S- des taureaux, stie;'en offeren. Abraham voulut V. a. Met saffraan toebereiden; met sa ffraan ver s- son propre ills lour olAéïr à Dieu, 4. wilde wen of kleuren, saffranen. — ,iet part. passé
zijnen eigenen zoon offeren, ons aan God te gehoor is ook adj.: Beurre saftané, met saffraan gekleurde
Les pr'êtres avaient seuls le-zamen.(bsol) boter. Pains s-s, sagraanbroodjes is. pl. — (fig.)
droit de S-. --- (mi.) z. GRhOE. S- aus pré, ugés, is Teint s-, saffraankleurig gelaat n. -- [Kot.] Fleur
la mode, zich naar voofroordeelen, naar G: node s-e, sa ffraangel.G )toerra f. -- Saf'raniev, in. Sofschikken. — (fi;i.) Opofferen: I1 a sacrifié ses in- fraannkzveeker m, — - (fig- et fam.) Jiankroetier;
térèts is son a mi, hij heeft zijne belangen aan zij - geruineerd man, schooier. --- Safranière, f.
nen vriend opgeofferd. ,Te sacribe ma vie pour la [Agric.] Sa ffraanplantsoen n. ---- sa ffraanschuur f.
Safre, adj. (pop.) Gulzig, slokkig, happig: Ce
patrie, ik U//el' mijn leven op voor ' het vaderland.
J'ai sacrifié heaucoup de temps ss cat ouvrage, ilk cbien est Bien s-, die hond is regt gulzig.
Safre, ni. [China.] Soort van kobalt/calls in.
heb veel tijd aan dit perk opgeofferd, besteed..-S- qn., iemand tot slagto/fer maken. — SE SACRI- van roodachtig graauwe kleur, waaruit het sinalt
FIER, V. V. Zich opofferen: Les bons citoyens se of smeltblaauw bereid wordt, saffloers is —SAFRE, f.
sacrifient pour leur patrie, de goede burgers offe- [Bias.] Zeearend ra.
agaee, adj. Sche'r'pzinnig, schrander. -- 5 Sa
-ren zie/s op voor het vaderland. -- Liet part. passe
is ook adj.: Agneau sacri%é, geofferd lam n.
gaee rent, ado. Met scherpzinnigheid. — Sa
Sacriiége, m. Heiligschennis, ontheiliging, ont- gacité, f. Scherpzinnigheid, opsporings- of naw^jciing, schending f. van. een heiligdom, kerkroof m. vorschingskracht f., verstandsgave, die de verborPilfer une église, abuser des sacraments, est un genste kenmerken en bijzonderheden over eerie zaak
s-, eerie kerk plunderen, de sakrarrwentenn misbrui- opspoort, sagaciteit f.
agate, f. 1J"erpspies f. der negers niet eene
ken is heiligschennis. Commettre un s-, een heiligdom ontw(jden, eenes kerkroof begaan. — (bij uit getande ijzeren spits, z a g a a i, assagaai t.
malheuSte,
ar ité, f. Mals-brij in., eerie geliefde spijs
-breidkng)
C'est un s- que d'insulter les
reui, 't is ecce heiligschennis de ongelukkigen te hij de indiaanschevolksstammen van Noord-Amerika.
S agan, m. [1-1. jud.] Plaatsvervanger m. des
beschimpen. -- (bij ocerdrilving) Ce serail un sd'abattre ce bel arire, 't zou /wilt qsc rennis (eeuwig hoogepriesters.
Sagapénum, in. (pr. --- nome) [Pharm.] Gomjammer) zijn, dien schoonen boom te vellen. — SA.ERIL EGE, adj. Heili.gschendend, aan, heiligschennis hars f. en n. in den vorm van gestolde tranen.
ag'atis, m. [Coln.] Soort van glanzige wol
schuldig, gadslasterljk: Honinme s-, of als subgit. S-,
stof f.
-len
podslasterljk rnensch, heiligschender, kerkroover in.
Sage, m. Wijs. verstandig, oordeelkundig, om Boucle s-, l;odslasteriijke, roekelooze r;sond m. AcTot de offerande behoorend. --- t aerifieatriee, f.

;

tion s-, r/oddelooze, snoode. verfoejelijke daad f.

— Saerilé ecoent, adv. Op grodonteere-nde wijze,
met heiligschennis. (bla fka.ak m.
S aeilpant, n). (fain.) Grootspreker. pogcher,
Saeristaiu, m. Kerkbewaarder, koster; bij de
katholijken, geestelite; persoon van lager' rang, die
met de bewaring en verzorging der kerkgereedschap
belast, so en s tij n. m. --- aevistai--penis
re, m. Kostersambt, sacrist nschap n. --- Bewnr rplaats der kerkschatten. -- Sacristie, f. Kerkgereedschapskamer, vertrek, waarin die kerkrercedschappen in de kathol-ijke kerk bewaard woorden en
de geestelijke zijne ambtskleeding aantrekt of ver-

wisselt, sakrisli , s a c r i s t i e f. -- Kerkschat m.,

het in de sakristy bewaarde. -- Voordeelen n. pl.,

die 't mislezen, dienstdoen, enz. afwerpt, -- Sa. cristine, f. Opzigtster, bezorgster der kerksiera-

den enz. in een nonnenklooster.
Sacro- (in zarnenstellingen) [Anat.] Tot het
heiligbeen [os sacrum] behoorend: — Saerocoecygien, ne, adj. Tot het heiligbeen, en stuitbeen behoorend. — Sacro-coxaigie, t. [NIéd.J
Pijn f. in de dij- en kruisgewrichten. -- Sacrof,énioral, e, adj. [Anal.] Tot het heiligbeen en
dijbeen behoorend. — Saero-isehx ati€iue, adj.
Tot het heiligbeen en heupbeen behoorend. — Sa ero-loinhaire, adj. Tot het heiligteen en de

zigti.g, bedachtzaam: Etre plus heureux que s-,

meer gelukkig dan wijs zijn. Les malheurs s'endent
s-s, de ongelukken maken wijs, bedachtzaam. -Wjs, gematigd, ingetogen, meester van zich- zelven,
geregeld van cledra.g: Les perronnes s-s n'aiment
pas ia société ties lihertins, ingetogen, geregeld levende menschen houden niet van 't gezelschap der
losbollen. Soyez pius s- is l'avenir, wees voortaan.

wijzer. Vlontrez-vous Ie plus s-, toon, dat gij de

wijsste zijt (tot iemand, die aan het twisten is). —
(Loe. prov.) Le plus s- cède, de wijste leeft toe.
— Zedig, eerbaar, kuisch, ingetogen (inz. van eene
vrouw sprekende): Femme s-, eerbare, ingetogen
vrouw. (z. SAGE-FEMME beneden) . Cette felle a tolljours été s-, dat meisje heeft zich altijd zedig gedragen. — Bedaard, geschikt, volgzaam, gehoor zaam, oppassend, zoet (van een kind sprekende):
Cet enfant est Bien s-, (lat kind is zeer zoet, aardig, gedwee, oppassend: Sois s-, wees zoet. ----^
Ook van zaken gebézigd: Conduite s-, wijs, bedacht

gedrag n. Réponse s-, evijs, verstandig, omn--zas
ziclticl antwoord n. (tile s- politique, eene wyze
staatkunde f. De s-s réflexions, verstandige overwégingen f. pl. — [Ian.] Cheval s-, zachtaardig,
gedwee p aard n. SAGE, M. Wijze, verstandige, bedachtzame m.: Le s- est maitre de ses passions, de wijze is m.teester van zijne driften. Le s-
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SAILLIE.

SAGE-FEM1MIE

est toujours le méme, de wijze is steeds dezelfde,
blaft zich altijd eiel k. — Les s-s de I'antiquïté,
de wijzen der oudheid. Les sept s-s de Ia Grèce,
de zeven w- fzen van Griekenland ( Thaler, Solon,
Bias, Cti.lo, Cleobulus, Piitucus en Periander). —
(absol.) Le S-, Salomo. — (in kanselstijl) Les s-s
du siècle, Les s - s mondains, de wijzen onzer dagen, dezer wereld (die enkel aan tijdelijke belangen
denken) . -- (Loc. prov.), z. AVISER. — age
fen7tinn, f. Vroederovm f. — Sagetuent, adv.
Wijselgh, met bedachtzaamheid; op eerbare, zedige
wijze. — Sagesse, f. Wijsheid, verstandigheid,
bedachtzaamheid f., beleid n.; --- bezadi,gdheid, in-

getogenheid, flernatigdlreid; — zedigheid, kuischheid,
Eerbaarheid f, (inz. caner vrou w); — volgzaamheid,
oppassendheid, gezel, rleljkheid, gedweeheid I. (van
kinderen) . 11 a trop de s- pour s'enibarquer dans
vette nmauvaise affaire, hij heeft te veel wijsheid
(is te verstandig, te bedachtzaam) om zich in die
slechte zaak te steken. -- Ii faut beaucoup de spour ne pas s ennpu; ter en aertai jes c n'aonstanaes,
er behoort veel bezadigdheid, zelfbeheer toe, om bij
zélkere omstandigheden niet driftig te worden. —
Cette filIe est d'une s- exemplaire, dat meisje bezit eerre vrorbeeldige zedigheid, — Cet enfant a de
la s-, dat kind is gezegcjclijk, oppassend. Prix de
S-, vr s m. voor goed gedrag (in de scholen). —
Dents de s-, Z. DENT. -- Wilshe-id, kunde, kennis f.,
verstand n.; — natuurlijke of door God ingegéven
kennis van goddelijke en rnenscbelijke zaken: Les
règles de la s- humane, de regelen der mensehelijke wisheid. 11 eruit avoir seal sa s- en partage,
hij meent, dat hij alleen de wijsheid in pacht heeft.
— Le don de s- est uil des sept dons du SaintLspri', de gave Bier wij. leid is Bene van de zeven
gaven des Heiligen Geestes. La s- de Salomon, Satosrso's wijsheid.. Le livre de !a S- of enkel La S-,
het boek der Wisheid (een der b teelboeken)_.
,

Sagetière, f, [PèclIe], z. v. a. SÉ GETIERE .

Sagette, f. [Bot.] Pijlkruid n. — Weleer

z. v. a. FLECHE. -- t Basetter, v. a. Pijlen
schieten.

aginatioi , f. [neon. rue.] Mesting f.

Sa. ;iue, f. [.loot.] Mastkruid n.

Sagif taire, m. [Ant. rom. J Pijl- of boogschut-

ter en. — [Act!.] Schutter, 9de leskan of sterre -

beeld van den dierenriem, s a g i t t a- r i u s m. ---[I3ot], z. v. a. FLÉCHIRRE, SA(ETTE. — [H. a.]

Sla.n,leParend of sekretaris ni. (ook messager, sécrétaire fieheeten). — Sagittal, e, adj. Pilvorwig. — [Anat.] Suture s-e, pijlnaad ns. (der hersenpan). — Sagilté 9 e, odj. [Bot.] Pijlvormig
(inz. von bladeren)- — Sagitit°ère„ a.dj. [I1. ti.
Pi lvorin iig gevlekt. -- S sgittifolit
Met plvorrniije bladeren.

,

e, adj. [Bot.]

Sagoiuu, at. z. SAGOUIN.
Sagou, ni. Palmmeel, palmmerg n., liet voed

raio-yalrrzbcotaí. in Aztë, s a--zemwaryvnd
p a f. S- isndigéne, inlandsche soya (die enen sedert

eenirae jaren uit aardappelen maakt). — Sa -'oiiier
I Saagoultier, m. (Bot.] Sagopalmbooin, sago-

boom ni. (palmier a .,agou; landau).

Sagouin, m. [f 1. n.]
-

Gestrr.epte meerkat f.

(outsttti). — SA DUIN, In., -E i. (a n.) lto; gig,
onzindelijk man, zu°ijneqel ni.; morsig wjjf w, vuile
slet, totebel f.

Saihiite, n1. [lt inét..], z. v. a. MALACOLITDE.
Saai, m. [H. n.] Ruilaap, mu.skusaap in. (pleu-

^•eui°) soort van sapajou (z. ook sAtou).

Saïd, m. [Coin.] Oud-egyptisch papier n. (ook

papier sa2tique geheeten).

Kr jgsmantei, reismantel m. der oude
Perzen, der Galliërs (bil de Romainen sagunn pabeaten). — [Coin.] Soort van sercgie f. — [Tech.]
Kratsborstc('. m. (der goudsrnedev). -- Saïette, f.
[Corn.] Stof f. van zijde en wol (weleer in Italië
geweven), sayette f. -- Smette,°, v. a. [Tech.]
Met den kratsborstel schoonmaken. --- Salet
Sayette- fabrikant. — llratsborsfelmekar.-tenr,i.
SaitI' in. [IH. a], z. V. a. VANBOISE.
Saiga s m. [H. n.) De scyti,sche dwergqems f.
Saignant, e, adj. Bloedend; bloedig: Plaie s-e,
bloedende wond f. — Viande s-e, bloedig, niet gaar
gebraden of gekookt vleesch. — (lig.) Injure s - e,
versche, pas ovtvungen beleedigin,ci (. -- (Proc.),
z. BELANT. — Saignéc, f. (Chir.i Aderlating f.;
— aftetapt bloed n. bij Bene aderlating; — somtijds
ook: de door den arm en voorarm- gevormde plooi f.,
Saie, f.

waar men door g aans aderlaat. — (/1g.) Faire one
s- a (fn., iemand duchtig in de bus doen blazen, hem
doen bloeden (veel geld doen betalen). (Loc. prov.),
z. ERAS — Aflapping , afleiding f., a fwateringskanaai n., rjcui, goot t. — [MIÍ.] S- de saucisson,
opensnijding t. der kruidworst (om Bene mijn te
riven springen). — Ss.i oé, e, adj. (en part.
passé van saigner): 1tJalade s-, adergelaten (of gelaten) zieke. — Sai gnlealment, ni. Bloeding f. Sda nez, nausblaec ; g i. — Saig# :er t. a. [Chir.]
.

;

Aderlaten, laten-, bloed aftappen: S- on malade du
bras, du pied, à aa gorge, eenes zieke op den arm,
op den voet, aan de keel laten. --- (absol ) Ce chirur dien ne sail pas s-, die heelmeester verstaat het
ader laten. niet. — S- la viande, het vleesch later

uitbloeden, van bloed zuivere a. — (bij uitbreiding)
S- un fossé, Bene gracht aftappen, ten deele of ge
droog doen loopen. S- une rivière, den loop-hel
caner rivier veranderen, Bene rivier afdammen. _-[Artiil.] S - uric pièce, een stuk dempen, met de
monding neder•waurts gifsten. S- une gargousse,
een' kardoes doen bloeden (er wat kruid uitneta en).
-- [Bosch., Cuis.] Kelen, slagten: S- un pore, uil
poulet, een varken kelen, een doen slabeten. — (#g.
at fain.) S- qn., iemand doen bloeden, in de bus
doen blazen. — sktGreMu qn. au Plane af jusqu'au
blanc, z. BL NC (m.); -- (fig.) iemand uitmergelen,
ruinéren. S- d'une autre veine, uit een ander
vaatje tappen, iets op acre andere wijs beproeven,
--- SA1GNER, V. n. Bloeden: S- du nez, du doigt,
uit den neus, den vinger bloeden. La slain voos
saigne, uitje hand bloedt. -- [Artill. j Cette pièce
de canon saigne du nez, dat stuk buigt voorover,
is te ligt in de broek, heeft te weinig broekzwaarte.
[Mar.] Ce chhouquet saigne, dat ezelshoofd druipt
(hangt) voorozvcr. — (fig.) La plate saigne encore,
de wand bloedt nog: 't verlies, Iet onheil, de beleerliging ligt nog versch in 't geheugen. z. ook PLAIN.
Le coeur men saigne, mijn hart bloedt daarbij:
ik ben er diep door getroffen, bedroefd. S- vernam
ure boeuf, veel bloed verliezen. z. cod NEZ.
SE sAIGNER, v. pr. Zich zelven adellaten. — (fig.
et fam.) Zich zelven besnoeijen, bezuinigen, opofferen: I1 faut que chacu:n se saigne dans les besoins
de I'Etat, wanneer de Staat in nood is, moet ieder
wat opofferen. I1 se saigne pour ses amis, hij besnoeit, bezuinigt zich voor zyne vrienden. -- ai guenr, n). Btoedaftal^per, vriend van aderlatingen. — Salgneiix, ease, adj. Bebloed, met blued
bevlekt. — S aignotter, v. a. (fain.) Dikwijls en
telkens Bene kleine hoeveelheid bleeds aftappen.
Saillant, e, adj. [Constr.) Vooruitspringend,
vooruitstekend, uitspringend. Les parties s-es d° un
fitinnent, de uitsprinclena'e dealen van een gebouw>.
—Un angle s-, een uitspringende hoek m.-- [alas.]
Une cbèvre s-e, erne geit, die hare voorpooten in
de hoopte heeft gestoken, als of zij springen wil.
— [Bot.] Etamines s-es, boven de bloemkroon uit
pl. -- (fig.) Cet ouv rage-ntekdhlmsij.
est Bien écnit, remais it n'y a riep de s-, dit werk
is wél yesch, even, maar het bevat niets uitstekends,
-

niets tre fends, geestigs. -- SAILLANT, III.

[Constr.

Uitstekend gedeelte n., neut f., turf m. ---- [Fort.
Vitsprin.yennde hock, s u i I 1 a n t ni.

Sailler, v. a. [Man.] : S- les boulines, de boe

aanhalen, uithalen. S les Ijout.s - dehor s des-lijns
bonnettes, de ljzeilsspieren uitbrengen. -- S- une
pièce de Bois, een stuk hout overlangs voor^tschuivin. --- S ILLEB, t'. n. Opzingen bij 't hijseken erg
halen..
'aiili, e, adj. (en part. passé van saillir): Feincite s-e, besprongen, gedekt wijfje H.
Saillie, f. Krachtige, maar afgebroken uitstortiny, t udsing f.: Le sang qui sort dune veine par
s-s, het bloed, dat uit Bene ader pudst, dat ritst gul
uit de ader springt. -- (fig.) Uitval m., los --pen
barsting, vlaag, oploopendheid, dir i flvervoeri-ng f.,
sprong in., tril, kuur f. S- dangereuse, extravagante, gevaarlijke, buitensporige uitval m. Réprirner les
s-s de In jeunesse, cie ov=er jongen , de, krom-me
sprongen der jeugd te keer gaan. Tout a coup ii
lui grit we s-, plotseling kreeg hij Bene gril, Bene
vreemde vlaag, op eens deed hij een' uitval.— (fig.)
Sprong nl., plotselinge overgang van 't Bene denk
andere; -- onverwachte kwin kslag,-beldopht
aardige inval, geestige zet m. Cet orateur a d'heureuses s-s, die redenaar heeft gelukkige invallen.
Cet homme abonde en s-, die man is vol kwink-

SAILLIR

SAINT-SIMONISME. '1665

-

slagen, aardige zetten. - [Arch.] Sprong, uit- s-es, heilige steden (Jeruzalem, Medina, Mekka).
sprong in., uitstek n. - [ Peint. ] Het schijnbaar - La terre s-e , Les Ileux s-s, Les s-s Ileux, z.
vooruitkomen der voorwerpen in eene schilderij. - LIEU. - Terre s- e , gewijde aarde 1. (waarin de
S a-M ir, V. fl. (zelden dan in den in/In. en inden geloovigen begraven worden). - Le s- sdpulcre,
3en persoon van eenige tijden gebruikt) Uiteprin- het heilige graf n. (van Jezus Christus). - Sernaine
gen, met kracht en golfsgewijs uitschieten (van s-e , heilige week f. , de week vóór Paschen; - ook:
vochten): Le sang saillit (j aillit) avec force de Ia kerkboek, dot de dienst der H dagen van zondag
veine ouverte, Z. JA1LIIR. - SAILLIR, V. n. (alleen voor tot zondag na Paschen bevat. Z. ook LUNDI
in den in/in. en in de 3e personen) [Arch.] Uitste- JEUIII, VENDREDRI. Anode s- e , jubeljaar n. (z. JU
ken, vooruitspringen; zich als verheven voordoen, BILE). SUST, ni., -E, f. Heilige m. en f.,
Cette corniclie snub (niet saillit) trop, die kornis or hij of zij, die heilig, zuiver, onberispelijkleeft of
kroonlijst springt te ver uit. - [Point.] Les figu- geleefd heeft, ins. gezegd van zulke dooden, die de
res ne saillerit point asez dans ce tableau, de kolholjke kerk als bijzondere vrienden en begunfiguren komen niet genoeg vooruit in die schilderij. sti ç den van God, als vermogende voorbidder s be- Faire S-, in relief of als verheven werk voor- schouwt, S in t in., s i n t e t. Jas protestants ee
stellen, doen vooruit komen. - SAILLIR, V. a. Be- fusent toute espèce de culte aux. s-s. de protes
tanten weigeren el/ce soort van eerdienst aan de
springen, dekken: tin dlalon qui saillit une juge
ment, Un tauieau qui saillit une vache , een heiligen. - Cast wie s-c qua cettc femme , die
hengst, die eene otersie bespringt, een slier, die vrouw is eene ware heilige, leeft ooberispeljk rein.
- S- Pierre, S- Paul, S- e, Madelaine, sint Petrus,
eene koe dekt.
sirt Paulus, cmle Magdalena. - La S- -Jean, La
Sauiniri, m. [H. n. ] Eekhoornaapje, doode
kopje fl (in Guiana en Brazilik) (ook sapajou S- -Pierre, La S- -Martin, Sint-Jan, Sint-Pet rue,
Sint-Maarten, het feest, de feestdag van sint -Jan,
auroie, orangé or jaune geheelen).
enz. - L'égtise de s- Pierre, L'égiise S- -Pierre
aiH, e, wij. Gezond, van goed lijchaamsgestel;
- gaaf, in goeden slaat: Corps bien S-, zeer ge- of absol. S- -Pierre, de Sint-Pieters-kerk f. . (Alen
zond ligchaant n. Je vous garantis ce dlieval s- et sch'(jft het woord Saint doorgaans niet eeoc hofd
net, ik sta er u voor in, dat dit paard gezond en letter en verbindt het door een koppelteeken met
zonder gebreken is. Ii en est revenu 5- et sauf, hij het volgende naamwoord., als liet wet dat laatste
is er lieelshuids, zonder letsel, [risc/s en gezond al een' naam vormt, die niet, althans niet iegtslreeks,
gekomen. Ces marchandises sont acriées s-es et aan een' heilige wordt gegeven.) - [H. jud.] Le
sauves, die waren zijn goed en onbeschadigd aan- 5- des s-s, het heilige der heiligen, liet binnenste des
gekomen. - Ce cIiea1 a les jambes fort s-es, dat tabernakels; liet allerheiligs t e of binnenste van Jepaard heeft volkomen gezonde, gave beenen. - Des ruzalems tempel, waar de bone/cork stond. —(Lor.
fruits s-s, Des pommes s-es, gezonde, gave vruch- prov.) Cest nfl petit 5- de bols (of II est 5- [woordten I. pi., appelen a. p1. Du hols 5-, gaaf hout n. speling met ceitit] de sa ceinture). 't is een schijn- Gezond, voor de gezondheid bevorderlijk of niet heilige, een huichelaar. 11 na salt P qua! s-s 5e
schadelijk: Air, Clirnat 5-, gezonde Inc/it, lucht- vouer, hij weet niet tot wien hij zich wenden zal,
streek 1. Nourriture s- e, gezond voedsel n.--- [Mar.] hij is ten einde rand Comma on connait les s-s on
Zuiver, zonder gevaar: 11e s-e, eiland, dot men les honore, wie zich iemand wil genegen 'maken,
zonder gevaar van klippen of ri/Jn kan naderen. moet naar zijne pijpen dansen. Découvrir S- Pierre
Parages-, C't.e s-e, zuivere kust t. - Itocher s-, pour couvrir 5- Paul, een gat maken om een anzuivere, alleenstaande rots, klip f.—(fi (l .) Aoir le der gat te stoppen. Le S- du jour, de held van den
jugement, I'espiil sam, een gezond, juist oordeel, dag, de man, die den meesten opgang maakt, die
verstand hebben. Des moeurs s-es, zuivere, onbedor- op aller tong is. Le s- de Ia villa nest pas prid,
Ven zeden t. p1. La s-e raison, de gezonde, natuur- een pro/eet is in zijn vaderland niet geëerd. II y a
lijke, onverealsc/ite rede f. La s-c critique, de ge- de pires s-s au paradis, er zijn er genoeg, die zich
zonde, echte kritiek of beoordeeling. - Une doe- snel hem niet meten kunnen. z. ook SADRESSER,
trine s- e , Une s-c doctrine, eene gezonde, regtzin- CHANDELLE„,CHÔMER, GREVE, GUERIR, MIRACLE,
PARADIS, PRECLIER
nige, orthodoxe leer f.
aint.Aubinet, m. [Anc. mar.j Voorvinket Saiti, m. Dierenvet, spek fl
Sai,i-bois, En. [1-lot.] Italiaansclie daphne f. net n. (op koopvaardijschepen.
Saint -Augiastin, m [tmpr.] Augustijn, druk(z. v. a. garou). - (Pharrn.j Garou-bast m.
Saifl(IOUX, ITO. Reuzel, gesmolten varkensvet n. lelies tusschen tekst (gros-romain) en 'mediaan
aine,i,e,it, adv.,Op gezonde, juiste, oordeel- (cicdro).
Sainte-Anne, m. Belgisch marmer n. met
kundige, relzinniçje wijze vgl. SAIN). - t -grjiwitten grond.
Heté, f. liet gezonde, eigen-schap van het geen geainte-1Iaa'be, f. [Anc. mar.], Z. BARBE.
zond ie (in eig. en /1g. zin).
aiut-ELiite (Fell-), Z. CASTOR ET POLLUX.
Sainfoin, to. [Bot.] Spurrie t., klavergras n.
Sainteillent , adv. Op heilige wijze, vroom,
S- coiliolun, z. v. a. ESPARCETTE. S- d'Espagne,
yodvruchleljk.
spaanse/te klaver f.
ainte- itouehe, t., Z. MTOIJCHE.
Saint, e, wij. Heilig, voorbeeldig, onberispet Saiutei'on, Ii'!. (ves-klio. von saint) Kleine
lijk, zuiver, rein: II ny a que Dien qui salt s-,
heilige:
inz. schijnheilige, Z. V. a. TARTUFE.
God alleen is heilig, volmaakt. Le Saint-Esprit,
ainteté, I Heiligheid, vroon'iheid, onberispeLa Sainte-Trinitd, de Heitie Geest in.,
held I. La s-c Vierge, de heilige Maagd. Les s-s l ij k h eid, reinheid, onschendbaarheid 1.: Mourir en
odeur de s-, z ODEUR. Dieu est la 5- -mènus, God
anges , de heilige engelen en. pi. - Les s-s patriarches, de heilige aartsvaders. Le plus grand pd- is de heiligheid zelve.- La s de sas moeurs, de zusheer peut devenir on s- tiomuie, de grootste zon- verheid, onberispelijkheid zijner (harer) zeden. La
-

-

-

-

-

-

c

daar Iwo een heilige , regteaurdige 'worden. -

Une 'vie s-e , een heilig, crown , onberispelijk leven.
Une s-c Siffiplicité, eens heilige, 'reine eenvoudig-

heid f. - Heilig, gewijd, geheiligd: Les dglises so it

des Ileux s-s, de kerken zijn heilige, gewijde plaatsen. La s-c table , de heiliqe tafel, de nor/it canalstafel 1. Le 5- chrOme, Z. cunsiE. De l'huile s-a,
heilige olie, za/folie f. Z. ook IIUILE. A311 10 ULE, CEcolliE, MYSTERE. Un asile 5-, ccve heilige, on-

schendbare scllu/Iploals 1. - LEcriture se, de
heilige Schrift 1. Les s-s sacrements, de heilige
sakramenten of bondzege!en n. 11. Le Saint -Sacie-

ment, Z. SACREMEST, EUCHARISTIE. Les plus s-s
devoirs, de lielligole 1. 111//ten. de Ço(Ii1IiCflSt/)101en in.
pl - La s-c autoritô des magistrals, het heilig,
eerbiedwaardig gezag der reienli'n. La s-c union

coujugale, het heilig ec/ilverbood, I1UU)cljk n - Le

S- l)Ol', Z PERE. Le s- sige. de heilne (if causeljke stoel m. Le S- o ffice, Z. V. a. INQUISITION. Le s- Empire, het Duitsche keizerrijk. - Villas

5-de sa doctrine, de zuiverheid, reetzinniqhe'id
zijner leer. - La s- des lois , de heiligheid, onschendbaarheid der wetten. - La s- dune église,
de heiligheid eener kerk. La 5- du manage, de
heiligheid 11055 't huwelijk. - Sa S-, Zijne LIeiliq-

heid, titel van den paus, weleer ook van de kerkvorsten, ( ie bisschoppen, zelfs van de priesters).

Saintre. in. [ Féocl.] 1Vei(leregt a. der heeren.
SaiIIt.Si4nonie;I, ne, arij. ) Phil.) Tot cie
leer von S:ifll- Sutton of int zijn' aanhang he/ionren(J.— SAINT-SIMONIEN of Sal ut- Si mon iste,m.
Aanhanger van Saint-Simon of het Saint-Shinoniemus. - s1NT-SIMONIENNE , t. [Dance j Dansfipuur f., waarbij ieder danser z(ne danseres met
die iOfl den overstaand e n hees' verruilt. - SaintSinioniiie , Dl. (Phil. I De qelgkhesdsleer van
den /'ranxchien graaf Claude Henri de Saint-Simon
(gestorven lSij, (le leer von de vereeniqing der
menechen tot te/na qronte zedelijk-politieke nicatschapgijj, het Sint-Siinonlsoius.
70*

4 666

SAIQUE

---

Saïgiie, f. [ Mar.] Levantsche tweemaster,

sal/c m.

Saisi, e, adj. (en part. passé van saisir); Vo leur s-, gevatte die[. -- Meubles s-s, in beslag genomen huisraad n. — Ii recula s- d'horreur, hij
deinsde van afgrijzen terug Un hornme s- de
crainte, een door vrees bevangen man. — On Ie
trouva s- d'une lettre qui etc., men vond hem in
bezit van een' brief, die enz. — [Jur.] Etre s-, in
bezit treden. Etre s- d'une affaire, van eene zaak
kennis nemen. — Partie s-e, beslagene, geëxecuteerde partij f. Ook als subst. [Jur.] Le s- et le
saisi s sant, de beslagene en beslaglegger. Le tiers
s-, de derde beslagene, hij, onder Wien beslag gedaan of gelegd is. — Saisie, f. [Jur.] Beslagleg-

ging, besla, nernin.g f., beslag, a 'r r e st ii. S- mobiliere, iinmobilière, beslag op roerende, op vaste of
onroerende goederen. S- l,randon, beslag op vruch-

ten te veld. S- de rentes, beslag op renten. S- dun
vaisseau, beslag op een schip. S- -revendication,

beslag in eigening. S- -gagerie, pandbeslag. S- con-

servatrice, beslag van zekerheid. S- -exécution, beslag bij executie. Faire s- et arrét of Faire s- -ar rl;t, z. ARRRT (en lees daar saisie in plaats van
saisis). -- S- pour fraude, aanhaling f. — Saisine, f. [fur.] Bezitneming f. can de zijde des

regintuti.gen eigenaars; regt n. van bezitneming. —
[Mai'.] Krabber in. van de barkas of sloep. S-s
de berceau, de coites of d'annguilles, sjorr°inps van
de wieg der slagbeddingen, van de balken der wieg.
S- de leaupré, woeling, sjorring (liure) van den
boegspriet.
Sctisii-, V. a. Grijpen, vatten, aantasten, pak
aangrijpen, aanvatten: S- qn. au collet, par-ken;
Ie kras, iemand bij den kraag, bij den arm vatten.
S- une mouche au vol, eene vlieg in de vlugt
grijpen, vangen. On a said les voleurs, men heeft
de (lieven gevat, gepakt. — S- une marmite par
l'anse, een kookketel bij 't hengsel aanvatten. —

(,ig.) S- 1'occasion, Ie moment favorable, de gele
gunstige oogenblik aangrijpen, waar--genhid,t
nemen. — S- un pi'étexte, een voorwendsel opgrijpen. - (fig.) Begrijpen, bevallen, vatten, inzien:
1l a saisi sur -le-cbannp mon intention, hij heeft
terstond mijne meening begrepen. Vous n'avez pas
Lien saisi Ie sens de ces paroles, gij hebt den zin
dier woorden niet goed gevat. — (rozet een zaaknawn tot onderwerp) Bevangen, krachtig aangrjpen, overvallen, vermeesteren (inz. van ligchaamskwalen, ziekten , van /iartstogten, gevoelens): Le

froid, la fièvre la saisi, de koude, de koorts heeft
hem bevangen. La trayeur, La crainte Ie saisit,

tie schrik, de vrees beving, overviel hem. ---(ubsol.)
Etre saisi, plotseling geschokt, van smart als doorboord, van schrik als versteend worden. — [Jur.]
Beslaan, beslag leggen, in beslag nemen, a r r e stér en: S- des meubies et des imnieubles, roerende
en vaste goederen in beslag nemen. S- un nurnéro
dun journal, een nom ener van een dagblad in beslag nemen, aanhouden. --- S- des oljjets de con-

trebande, smokkelgoed aanhalen. — S- (d'une affaire) un tribunal, de kennisneming van eene zaak

aan eene regtbank opdragen. -- [Maar.] Vastsjorren, met krubbcrs vastzetten, seisen, vangen: Sles clialoupes sur Ie pont, de sloepen op liet dek
vast.^jorren. S- Panere contre le bord, liet anker
vangen, aan baard sjorren, met de rustl jn vastsjorren. SE SAISIR , C. .pr. Zich wees/ei°
maken, beinagtigen, wegnerven; grijpen: Se s- de
qn., iemand vatten en in hechtenis zetten. I1 faut
se s- de lui, s'est an reiielle, men snoet hem vatten, zich van zijnen persoon verzekeren, 't is een

oproerling. II s'est saisi de mon argent, de mon
cheval, hij heeft zich van mijn geld, van ni/Jo

paard

meester ljerrrurakl. lier:j't het weggenomen. 11 faut

se s- de ce chateau, de ce punt. (eenmoet dal kas
brug bemugtigen, bezetten. — Se s- dun-tel,di
cou l ea u, een mes grijpen. — Plotseling getro/fen,

ontsteld, bevangen worden. (Deze zin is verouderd.)
5 Sais ssnbilité, f. [Jur.] Geschiiktiieud om
in beslag l enoaoten te worden. — Saisis cable,

adj. liar.] Voor beslaglegging vatbaar, arrest abel: Rente non s-, rente f., waarop geen beslag
snag Gelegd worden. — Salsissaut, e, odj. Aangr jpevd, doordringend, bevanc,csid: Ii rond s-, doordr/of/code, snerpende koude f. Fra`eur s-e, overvallende, plotseling bevangende schrik ni. -- [Jar.]
Les commis sO s, de aanhalende en in beslag r e-

SALAGE.
mende kommiezen. — In dezen zin ook als subst.
m. en f.: Cette femme est créancière et première
s-e, die vrouw is schuldeischeres en eerste beslaglegster. z. ook SIS! (nl.). -- Saisisseallent, m.
Bevangenheid f. (door plotselinge en sterke koude);
-- plotselinge schrik en. , ontsteltenis f. , hevige
zielsaandoening f. -- [Lscr.] Het grijpen van den
degen der tegenpartij.
Sotïsan, f. Jaargetijde, jaargetu', saizoen nn.;
-- tijd, waarop zékere toestanden of veranderingen in den dampkring zich het meest doen voelen,
waarop zékere voortbrengsels van den grond ver
waarop men die gewoonlijk inoogst;-schijne,of
tad, waarop zékere vogels versch.I nen of zeer menigvuldig zijn; — in 't algemeen: geschikte tijd tot
verrigting van iets: Les quatre s-s, de vier jaar
L'Iiiver est in plus rude des s-s, de win--getiun.
ter is het guurste jaargetj. La s- nouvelle, de lente.
L'arriére-s-, de herfst, het najaar. La belle s-, het

La s- des pluies, des orages,
La s- des fleurs. des fruits, het saizomn der blocmen, der vruchten. La s- des fraises, de aardbeijent d. La s- des foins, de hooitod. La s- est avanschoone saizoen. ---

de tijd-, het saizoen der regens, der onweders. ---

cee, de vruchten zin, naar 't saizoen, ver gevor-

derrd, reeds rijper dan gewoonl-Uk. — La s- des
perdreaux, des tailles, des béeasses, de panrijzen-,
de kwartel-, de snippentid. — Faire ses provisions
dans la s-, enn temps et s-, zijnen voorraad te regter tod opdoen. Ces vétements ne sont plus de s-,
voor die kleeding is 't saizoen niet meer goed. —
Ce que vous dites la est hors de s-, wat gij daar
zegt, is geheel ten onpas, is ontijdig, is gansch ver
Cette eetreprise nest pas en--kerdangbt.
core de s-, 't is de tijd nog niet voor die onderneming. -- [Coral.] Marchande des quatre s-s, fruiten groentevrouw.

S aitiqlle, adj., z. SAID.
S aizin m. [Corn.] Voormalig Languedocsch

laken 'roar de Levant.

SajOUa, m. [11. n.] baan, van twee soorten
van 't zelfde apengeslacht aan de oevers van den
Arnazonenstr°oorn en den Orenoco, de graauwe en
bruine sajou [sinuia apella en capucina]; de laat
wordt ook kapucijner-aap ni. geheelen (bij Ca--ste

vier heet hij Sa/); — bij saluut/gen z. v. a. SAPAJou.
Saki, m. [I1. n.] Staary taai in., aap met den vossee/oust, in de bossy/sen van Guiana [sinlia pithecia] . }-- SAKI of SAKx1, m. Een uit rijst bereide
lievelingsdrank m. der Japannezen, lijstbier n.
Sc abre, m. [Péclse j Za/endt n. met een steel,
totebel f.
S iacité, f. Geilheid, hevige minnedrift f.
S alade, f. [Cuis. J Salade, sla f., de uit woes-

kruiden bereide en met zout, olie, ozijn, enz. toegemaakte spijs; ook: de daartoe dienende moeskrui(den, iisz. de tuinlatuw, kropsla f. S- de conconnbres, de pourpier, de céleri, komkommer-, porse-

lein-, selder?jsla. Assaisonner, Fatiguer la s-, de

salade toerroeken, ornroeren. — Cueillir une s-,
Bene salade (plukken, steken. Éplucher, Laver une
s-, eens salade plukken of schoonsnaken, wasschen.
— (bij uitbreiding) SpisrPengsel van fruit, koude
vleesch- of visclisp(jzen , als eene groenten-salade
toebereid: S- de voldille. d'anclsois, de poulets,
gevogelte -, ansjovis -, hoendersla. — S- d'oranges,

oranjeschijfjes met suiker en brandewijn bereid.
S- de cerises, in brandewijn ingemaakte kersen.--(Loc. prov.) C'est une s- de Gaston, 't is een
galgeste°op. — [Bot.] S- de clianoine, wilde nieswortel. S- (of Laitue) de chouette, z. v. a. BEcA.-

BUNGA. S- de taupe, molsla, de jonge blaadjes der

geineene paardebloem. S- de port, varkenssla. —
[Man.] Mengsel n. van wijnen brood. bieren brood,
ene., (lat mien onderweg den paarden ter versterking
geeft, zonder hen op stal te zetten.- SALADE, f. (eig.
CELADR o/'CELATE) [Auc. mil.] Soort van helm nl.,
sa la d e f. (noggin burl. stijl somt ids gebruikt en dan
ook wel voor tète, hoofd, genomen); de roet zulk
een' helle Gedekte lipte ruiter. — (.Loc.,lrrov.) Donner u ne S. h qn., iemand ier eeg doorhalen, de oeren
wasschen, een` bokking geven. — [Mil.] Les bus-

sinds out eu une lionise s- des dragons, de huzaren hebben duchtig klop gehad van de dre.,gonders.
-- hoflier, nni. Saladeschotel, -koen III.; — sa l! de- of .vlet -effener Lu; — inhoud daarvan.
a la(llne, f. [Arie. ruil.] Wapenrok m.
alct ;e, m. .iet zoalen, lozouten; inzoutinf f.;

SALAIRE

--- de daartoe vereiscï^te hoeveelheid zout. -- [Anc.
jur.] Zouttol M.
Salaire , m. Loon n. (ook m.), arbeidsloon,
dienstloon: 11 ne faut point retenir le s- des domestiques, men moet den bedienden hun loon niet
onthouden. --- (fig.) II a eu le s- de ses crimes,
hij heeft liet verdiende loon voor zijne misdaden

ontvanger..

Salaison, f. Het inzouten (van m-ondbehoeften, die men lang wil bewaren). — Ingezouten
spijzen f. pl.: L'usage prolongé des s-s donne le
sco rhut , door lang achtereen ingezouten spijzen
(pekelvleesch, pekelspek, zoutevisch) te eten, krijgt
men scheurbuik. — [Man.] Quarts de s-, zout
pl. Faire une s-, zich van ingezou--vleschatn.
ten behoeften voorzien.
Salaanalec, m. (arab. salám alelc ! vrede zij

met u ! ene gewone turksche begroeting, tangen
tijd te Parijs gebruikt, als men aan tafel iemands
gezondheid dronk). (ram.) Diepe buiging f., beleefde groet m.: 11 ma fait un grand s-.
SsLlau1audre. f. [UI. n.] Salamander m. —
S- pierreuse of lossile, z. v. a. AMIANTE. — S-s.

vuurgeesten (vgl. ELEMENTAIRE). — alarn.°antb-ide of SaLaniaiidiiu, e, Salamand.ro de, wij. [H. n.] -Naar den salamander gelijkend.
— Als subst. m. pl. Salamandersoorten.

Sala marie, f. Tur- ksche rietluit f.
S alampouris, m. [Corn.] Oostindische ka -

toenen st; [, s a 1 a m p á r e f.

Salanga of i alani;ane, f. De oostindische

oeverzwaluw, bekend wegens hare eetbare nestjes
(tunkins- nesten) , s a l a n g a n e f. , op .lava ook

larvet geheeten. (zoutput m. :(z. MARAIS).
Salant, adj m.: Marais, Pulls s-, utpoel,

Salariat, in. Het loontrekken, staat van een'
loontre,elcen.de. -- alarié , e, adj. (en part.
passé van salarier): i-[.omme s-, loontrekkend, be-

zoldigd, g es a 1 a r i ë e rd paan. -- Soms ook als
subst.: Les s-s de 1'Etat, de door den Staat bezoldigden. — -1- Salariem gent, m. lel bezoldigen.

— Salarier, v. (t. Bezoldigen, beloonen, het loon
betalen, salarieren.
Salannrl, e, ad). Vuil, onzindelijk, rrmorsig. -

Ook als subst.: Allez-vous nettoyer, petit s-, petite s-e , ga u schoonmaken , wasschen , kleine

vuilpoes.

S albande, f. Naam der boven- en onderlaag,
die (Ie re€gelntatige ertsader van de andere bergstof
afscheidt, aderwand m. (die, waarop de ader rust,
heet lit, chevet of mar du Eibon, aderbedding f.,
die, welke haar dekt, toil du filon, aderdak n.)
Sale, attj. Vult, morsig, onrein: Des mains
s-s, vuile handen f. pl. Chemise s-, vuil hemd n.

.-- Gris s-, vuil grijs n. — [filar.] ti aisseau s-,

vuil, aangegroeid schip n. Cóte s-, vuile, klippige
kust. --- (fig.) Vuil, ontuchtig, onzedelijk, lierlerlik: Des paroles s-s, vuile, onkuische woorden n.
pl. lriiages s-s, ontuchtige afbeeldingen 1. pl. -- Intérèt s-, laag eigenbelang n. — (Loc. proc.) Son

cas est s - , zijne zaak is niet zuiver.

z. ook LINGE.
Sale, e, aiïj. (eft part. Basal van saler): Vian-

de s-e, gezouten vleesdi., pekelvleesch n. Hareng s-,
pekelharing ron. Sources s-es, zoutwater- bronnen f.pl.

L'eau de la mer est s-e, het zeewater is zout. be-

vat zout. — Saveur s-e, zilte, zoutige smaak m.

— (poel.) La plaine s-e, de zee [. — (fig. et fam.)

Raillerie s-e, gezouten, scherpe, b jtende spoiterst f.
-- Propos s-, vuile, zedelooze woorden n. pl. -(fain. et pop.) Peperduur. — Ook als adv. in: II
aime h manger s-, hij houdt veel van zout, van
sterk aangezoule spijzen. . SALE, m. Gezouten

varkensvleesch, pelkcel.spek, pekeleleesch n. Petit s-,
versch gezouten va; kensvleesch.; zult n. --- (Loc.
-

prov.). z. FRAIS (adj.).

S`dè ,i•e, in. Kanarie-deeg n. --- SALEGRES, m.

pl. Onzuivere sleenzoutstukken n. pt.
Salernent, adv. Op onzindeljke, vuile, onkui<ch.e, gerneene wijze (Vr;l. SALE).
Salep, m. [Bot.] Salep- of naleb-wortel in.,

de worts_ l van verscheidene soot len van orchis- or
slandelkruiden, inz. van het h.elnzdragend standel-

kruid

SALIN.

--

[orchis rniiitar•is]. -- Het daaruit bereide

poeder, nalei poeder, en inz. de daarvan bereide
eenigzins gebonden, voedzame drank of gelei. die
vooral door de Ooslerlinflen, gebruikt wordt,, solepdrank, salep m. -- S- des pauvres geus, aard
-cpel
snep.
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Saler, v. a. Zouten, met zout kruiden: S- une
soupe, zout in de soep doen. -- S- le pot, zout in

den pot of ketel doen. — (absol.) Ce cuisinier sale

trop, die kok maakt zijne spijzen te zout. — Inzouten, inpekelen, in de pekel leggen: S- du boeuf,

du cochon, rundvleesch, varkensvleesch inzouten.

— [Tech.] S- les cuirs, de huiden zouten. -- (fig.

et pop.) Ce marchand sale Bien ce qu'il vend, die

koopman is duur, peperduur met zijne waar. —
SE SkL ER, v. pr. Gezouten, ingezouten worden: La
viande rnaigre se sale mal, 'mager vleesch laat zich
niet wel zouten. — Zout bij zijne spijzen nemen:
Que chacun se sale scion son gout, elk neme zout
naar zijn' smaak.
Saleran, m. [Tech.] Werkman, die de laatste
bewerking aan. 't papier verrigt.
Saleron, m. Bovenst bakje n. van een zoutvat, waarin men het zout doet.
4alésieunes, f. pl., z. v. a. \TISITANDIN'ES.

aleté, f. Vuilheid, morsigheid, onreinheid f.;
vuil n., vuilnis, vuiligheid. f. S- dégou4.ante. wal
onreinheid. Otez ces s-s, neem dat vuil weg.-gelijk
p-- (fig.) Ontuchtigheid; onkuische, wulpsche, vuile
taal f.
Saleur, in., -ease, f. Inzou"ter m., inzoutster f. -- Ook als adj.: Ouvrier stali, e, adj. (en part. passé van salir): Vêtements s-s, bemorste, vuilgemaakte kleederen n. pl.
— (fig.) Mémoire s-e, bezoedelde, bevlekte nage-

daclr,tenis I. Gloire s-e, bezwalkte roerai m.
Salicaire, t. [Bof..] Bloedkruid, gemeen partjke n. (ly-sirnachie rouge). --- Salieariées, f.
pl. [Bot.] Bloedkruidsoorten.
Salicieole, adj [it. n.] Op den evilgenboom
levend. --- S alieifolié, e, ari . [Bot.] Met bladeren als van (len. wilg. ---- Salieirae, f. [Chin,]
1-t"ili estof f.. 2vizgebitter° n., een uit den wilgebast getrokken alkaloide, s a l i cí n e f. — ..' alleine, e,
adj. [Bot.] Naar den 'wilg gelijkend. -- Salicinées, f. pl. Wi.lgsoorten f. pl. — Salicite, f.
[Minér.] Wilgebladsteen m. (met afdrukken van
wilgebladeren). (VETTE.
Salieoque, m. [H. n.] Alikruik, z. ook GRESalieorne (ook Salie ®r, Salleornie en
Satïeotte) f. [Bot.] Zoetkruid, sodakruid n.
(soude); — ook z. v. a. BAC1LE.

Salleot, in., z. V. a. SALICOQUE. -- atic®t-

te, f.. z. SALICORNE.

Salie, f. [li. n.] Soort van graafwesp f.
S ionen, ne, arlj. [Ant. ram.]: Prètre s-, of
als subst. SALIEN, m. Priester van Mars, s a 1 is c h
priester, s a b e r m. -- Danse s -ne, dans m. der
salische priesters. Vers of" Poemes s-s, salische ver
gedichten n. pl. (die door de priesters van-zenof
Mars gezongen werden). Vierges s -nes, salische
maagden, jonge maagden, die bij de offeranden der
salidrs behulpzaam waren. — SALIE N, NE, adj. (van
de rivier de Saaie) Trihu s -ne, salische volks
rn. (waaruit de frankische koningen van den-stam
merovingischen stain gesproten zijn).
alière, f. [Econ. do3m ] Zoutvaatje n. (een

tafelgereedschap); - zoutpot, zoutbak m. (een keukengereedschap). --[Man.] Ooggroef f., oogrimpel m.
(boven de oogen van oude paarden); — ((rij uit
holte f. onder de sleutelbeenderen bij-breidng)
magere personen, borstkuil in. --- (Loc. pop.) File
a vieux s-s et cinq plats (woordspeling met sein
plat, platte boezem",), zij is mager en zoo plat als
een schol. Ouvrir de grands vena comme des s-s,
zijne oorgen wijd open spalken, zeer groole oogen
zetten. ^-- [Tech.] Soort van schaaltip n. tot het
vatten der edel`teenen. nise).
Saliette, t. [Bot.] Soort van donderkruid (co(
Salif'èi'e, a(11. [.vlinér.] Zoutberoltend, zout-

houdend. -- SaiifiaMe, adj. [Claim ] Zoutcorrnend (door zich erect de zuren Ie verbinden): Base
s-. — Salification, f. [Phys., Chisn.] Zout-

vorming f., overgang in. tot zout, s a l i /'i c a t ie f.
Sa1i aud, e, adj. Morsig, zeer o"k zindel jk.--Als su{nt. m en f. Vuilik m., kladdeboter f.
Sa.li ineux, enne, aril. Met zout of zoutdeelen verzutti^id. -- Sali-non, in. Zoutbrood P.
uit zout bronwater bereid. — Saligres, rn. pl.,
z. V. a. SALEGRES.

SaIiot, ill. (Bot.], z. v.a . CIIATAIGNE d'eau.

nalire, e, adj. Zouldeelen bevallend; — zout
zilt. Esprits s-s, zoutgeesten, in. pl. Gor t-achlirj;

s-, zoetachtige, zilte smaak in. -- .faux s-es, egret

-
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zout bezwangerde, naluurlj ke wateren B. p1. —
Marbre s-, zoutmarmer U . -- SALIN , M. [Chim.]
Vast alkali of plantenloogzout n., potasch f., het
zoute overschot, dat men door verdamping van de
loogen der aseb van landgewassen verkrijgt. Le po
Ie s- calciné, de polasch(bzj de Franschen) is-tase
gecalcineerd satin o/'aschzout.-- [Com.] Zoutbak m.
der zoutuerkoopers. — [Pèche] ,,z. v. a. FOLLE. —
[Saï.] , z. V. a. SALINE ; SAUNIERE
Ma.lina e, m. 1 Tech.] Bewerking, waardoor
men het zout tot kristallen laat aanschieten; tijd
tot de zout vorming vereischt.
.

Salinctre, m. [ Minér. ] Zandsteen m. met

kalkkorrels.

Saline, f. Gezouten vleesch n. (In dezen zin
weinig gebruikt.) Ingezouten visch (haring, . zoutevisch or labberdaan, enz.) — Zoutwerk n.; zout
zoutmm, zoutre oeve f. — Salinier, m,-ket;—
(in 't zuiden van Frankrijk) Zoutrerkooper m. —
[Tech ] A. chzoutberecder rn. -- Salirao®rade,m.
[Cliirn.] Zoutweger m. (een werktui!;)
4alique, adj. [Hid.] Salisch, wat de salische
Franken betreft (vgl. SALIEN, NE, a(j.). Lol s-,
salische wet f., verzameling van de refitsgebruiken
der Saliërs , Sual- Franken of salische Franken,
inz. het tie art. lezer wetten, waarbij de dochters
zijn uitgesloten van de troonsopvolging.
Salie, V. a. Vuil of morsig maken, bemorsen,
bezoedelen, verontreinigen, bevuilen, besmeeren: Sses mains, son lingo, ses habits, zone handen,
zijn linnen, zijne kleederen vuil maken. — (fig.)
,

De pareils mots saliesent la boucle á qui les
prononce, zulke woorden verontreinigen den mond
van Teerre, die ze uitspreekt. Ce Conte salit 1'irnagination, die vertelling brengt ontuchtige beelden
voor den geest. — S. la réputalion de qn., iemands
goeden naam bezwalken, bezoedelen. — si SALIR,
V. pr. ruil worden, smetten: Les éto£fes blanches
se salissent bientót. — Zich zelven vuil snaken,

bezoedelen of verontreinigen.

Satin d'or, ni. [Peiril.] Donkere goudgrond m.
— Salissaut, e, adj. Vuil makend, afgevend

(van nieuwe of pas geverwde sta /Ten); — ligt vuil
wordend, ligt smettend. -- (fig.) Action s-e. anteerende , bezoedelende daad f. --- Salisson, f.
Morsig meisje, sletje n. -- Salissu're, f. Vuiligheid, onreinheid f., smeer n.
Salivaire, adj. [Anat.] Het speeksel b ireffend • Conduits s-s, rpeekselwegen of -gangen ni.
pl. Glandes s-s, speekselklieren f. pl. — S altval,
e, adj. Tot het speeksel behoorend. — alivatiodj, f. [Méd.] Speekselvloed in., kwijling, so Iit) á ti e f. -- Soli` e, f. Speeksel ii. — Saliver,
V. a. Veel speeksel uitwerpen, kwijlen, zeeveren,
door den speekselvloei zuiveren; middelen tot bevordering van den speekselvloed gebruiken, sa 1 ivé r en.—Saaliveiax, ease, asij. Speek.celachtig.
Salle, f. Zaal t. Salie d'audience, de réception, gehoorzaal I'. (van vorsten, ministers, enz.)
S- de (of du) conseil, raadzaal. S- á manger, eet

S- de danse, de bal, de concert, dans-, bal-,-zal.

concert- zoal. S- de spectacle, schouwburgzaal. Sd'arrnes of d'escrime, schernnzaa. S- hannes, wapenzool. wojienkumer f. S- du trdne, troonzaal. Sdes gardes, wachtwol (van 't paleis). Ftre de s-,
de wacht op 't lralr., is /,ebben-. S- du common, be-

diendenkarner (bij de .;snoten). — S- des nalades,
ziekenzaal f. — S-s d'a ile, bewaarscholen I. pl. —
[ïlort) 17an boven rit; gegroeide laan f. -- S- de
verdure. S- verte, racet latwerk en geboomte om
oen een bal, een maal, enz. te geven.-gevn7flaots,
— [Cons! r. nay.) S- des gabariti, nialzolder in. (op
de constructie'werven). — [H. n.] Wangtasch f.
(liever al;ajuue).
S alIerIikf, m., -e, f. [Paget.] Sorteerder m.,

sol teerel f r f. van de pa piervellrn.
Ssiisnarine, f. [1-. n.] Soort van forel f.,
salrua7ijn in.
Salie, in. [Cuffs.] Gekruid geregt (ragout) van
gebraden ?,wild gevoel lie. s a l in i ni.
Sal ni i í# e , m. Salmiak, sal-ammoniak in.. z. v. a.
,

set _^ ^^tra ltte.

SaIniigoiid s, m. [Cuis ] Opwarrnsel, opstoofeel n. van allerlei soorten ran vleeschspijzen. hulspet, pcespos m. (oorspronkelijk eerie salade van
horinren, appelen, enz , waarschijnlijk zon geheeten naar de erevin Salmagondi. hofdame van ATaria de Médicis), s al era a g o n d i s a.— (lag, et farm)

SALSOLEES.
Gewawel, onzanienhangende rede f.---- Salu tis, nl,

Z. SALb1I.

Salutone, m. [H. n.] Visch van 't zalmgesloe/il; inz. Bene forelsoort in (ie bergmeeren van
Bt jeren en Opper- Oostenrijk, waar hij S ibling heet.
Saaloir, m. [Econ. duin.] Houten zoutvat n.,
zoutpot ár1.; — vleeschkuip f., pekelvat n.
Salon, m. Zaal, gezelschapskamer f., groot,

doorgaans `raai ienieubeleerd vertrek n., waarin
men zijne gasten ontvangt, s a l o n m. — (fig. en
dan doorgaans in 't meerv.) Voornaam gezelschap n.,
de groote wereld f. Fréquenter les s-s, met de
groote wereld verkeeren. On débite vette nouvelle
dans toes les s-s, dat nieuws wordt in alle voor
gezelschap pen verteld. Un homme-namekriy',of
de s-, een man, die in goed gezelschap komt of'past.
- (absoi.) De schilder zaal of kunstgalerij f. in
't Louvre te Parijs, waar geregeld de hun.sttentoonstellingen plaats hebbee; --- (bij uitbreiding) de tentoonstelling ze lve: II a exposé au dernier s-.
Salop, e, adj. (pop. en in 't mannelijk zelden
gebruikt) Vuil, morsig, o`rzindel jk, smerig. — Doorgoons als subsi.: C'est un s-, one s-e, 't is een
slordig, smerig mensch, eerie morsige vrouw, totebel, vuile slet, slons f.: — liederlijk vrouwspersoon Ii.,
hoer f. — z. ook MAI%IE-SALOPE. -- Salopeinent,
arlv., lieve'' MALPROPRE_IENT. -- Saloperie, 1.

(lam.) Groote onzindelijkheid, morsiglreia, smerig
iets onzindelijks, vuiligheid f. — (fig.) Vuile-heid;
taal, bordeellaal f. --- Knoei- of prulwerk n., vodderj f.
Salorge, m. [Corn.] Zouthoop n1.
Salpe, m. [H. n.] , z. v. a. BIPHORE, SATTPE.

Salpètrage, m. [Peelt.] Satpetervorining f.
(in cie daartoe kunstmatig aangelegde gronden). ----Salpétre, 01. Salpeter ti. (d. i. steenzout), salpeteezuee of stikstofzure potasch (nitrate, azotate
de potasse) , een middelzout uit sterkwater' en, plantenloogzout beslaande. -- (poét.) Buskruid n. -- Sde première, de seconde, de troisième cuite, snipeter van 't eerste stooksel of ruw salpeter, salpeter
van het tweede stooksel, van het derde stookset of

geraffineerd salpeter. Fleurs de s- of S- de houssage, saipeterbloemen, keersalpeter (op vochtige mu-

ren). --

(fig.), z. PETRUR, PETal.

—

Salpètrer,

V. a. Salpeteren, salpeter op een' grond brengen,
dat met de aarde ondereen mengen en vervolgens
vast ineen slaan, om het mengsel hard en ondoordringbaar voor den regen te maken. — Salpeter
doen ontstaan: L'hurnidité salpètre les cours, de
vochtigheid doet op de muren salpeter ontsaan. —
Salpétrei ie, f. [Tech.] Salpeter-fabrijk f.; salpele t oereiding f. — Salliêtrea:x, ease, adj.
[Cbim.] Salpeterachtig. — Salpétrier, in. Salpeterwerker; salpelerzieder m. — Salpétrière, f.
Salpeterhut, solpeterziedery f. — Faam van een
verplegingshuis voor arme vrouwelijke krankzinnigen en, gebrekkige oude vrouwen te Parijs. — Salpitrisation, f. Salpetervorrning f.
S alpianthe, m. [blot.] Soort van valsche ja,

lappe t. uit Mexico.

S aVpieon, in. Cuis.] Gerept n. uit au nurken,
harre, truffels, enz. riet azen- bereid, s a 1 p i c o n n.
Salpingien, nne, adj. [limit.] De trompet van
EuFto r/,ius [salpinxj betreffend. -- atpin;onnaa.11éen, ne, adj. [Aunt.] vluscle s- of als sut .ct.
ni. S-, binnenste spier f. van 't hamertje, spanspier
van het trommelvlies (van 't oor). — Salpiiagophorynigien, ne, adj. [Aunt]: Muscles s-s, of
als subsi. err. S-s, twee spieren, die van de trompet
van Fustachius naar het slok!iarrrrshoo fd loopren,
lroml^et.cp► ieren f. pl. — Salpingo-stalpleyiin,
C, adj. [Anal.]: Muscle s-, of als sutr.rt. ni. S-, spier,
die de tromtlet reet rte huig verbindt, buisspier f.
.Sa]plieaat, oh. [Corn.] .Iapansch vernis n., met
goudpoeder rernenc,41.
S ahe, m. [Geogr.] Slijkvulkaan, kleine vul
krater m., die, in plaats van lava, slijk en-kan,of
zwavelgras ei/werpt.
Satsepareilie, f. [Bot.] De ceneeskraehtige
wortel rim. van de anmeriknrnsche timide [smilax

sarsaparilla], sal.calparilla, sassaparilla, liever sar -

sad vrille f. --- S. d'Allemagne. zandrietlaras n ; --wortel m. daarvan. — S- de terre, de Virginie,
bes.cendrnr'ende ante/ira reet naaklen. ctaa .
mei li s, ni. [ Bot j Boksbaard m. S- de pres,
beenes-br k.^liaard.

t alsoiées, f. pl. [Bot.] Sodaplanten f. pl. —

Salsoginenx, ease, adj. [Sot.] In ziltigen bodem groeiend. — Ziltig, zoutachtig.
Saltarelle, f. [Danse] Iluppelende, vlugge
volksdans m. der Italianen. — Saltateair, m.
[Ant. ram.] Gebarenkunstenaar m. -- Saltation, f. Gebarenkunst f.
Saltigrades, m. pl. [li. n.] Springspinnen f. pl.
Saltianbanque, m. Kwakzalver, goochelaar,
koordedanser, hanswo? st in. --- (fg.) Laffe grap
-penmakr.
Saltiques, f. pl , z. v. a. SALTIGRADES.
Salrtuade, f. (nu zelden dan in de spreektaal
en met een adject. gehoord) Groet m., buiging f.
Salubre, adj. Gezond, de gezondheid bevorderend: Air, Nourriture s-, gezonde lucht f., gezond
voedsel n. — Salubrité, f. Gezondheid, gezonde
hoedanigheid, heilzaamheid (inz. van de lucht, van
de spijzen en dranken). — Police, Administration
de s-, gezondheids-policie f., gezondheids- bestuur n.
Sal roer, V. a. Groeten, begroeten, saluéren:
S- qn. gracieusenient. iemand bevallig c,roeten. Sqn. en passant, de loin, iemand in 't voorbijgaan,
in de verte groeten. — Je vous salue, J'ai l'lhonneur de vous s- (als beleefdheidstermen bij 't aan,

-

spreken, of als slot in brieven), ik groet u, ik heb

de eer u le groeten, u mijn compliment te snaken.
A ller s- qn., zijne opwachting bij iemand gaan
maken, iemand gaan begroeten, zijn compliment gaan
maken. — (ook reet een' zaaknaam tot voorwerp)
S- le tombeau de ses pères, le lever de l'aurore,
het graf zijner vaderen, de komst van den dageraad
begroeten. — Les oiseaux saluent le retour de la
lumière, de vogelen begroeten den terugkeer van 't
licht. -- [Man., Mil.] S- de la mousqueterie, met
geweervuur soluéren of eerbewijzing doen. S- de
la pique, de l'épée, met de piek, met den degen
saluéren. S- de in voix, niet een hoezee! hoerahl
leve de koning! begroeten. S- du canon, du pavillon, niet het geschut, niet de vlag saluéren. — La
nier salue la terre, de zee begroet den wal, de
schepen saluéren de forten. — [H. mil.] Uitroepen, erkennen: Toute l'arrnde Ie salua empereur,
het gansche leger riep hem als keizer uit. -- SE
SALVER, v. pr. .Elkander groeten.
Saluure, f. Zoutigheid, ziltheid f.: La s- de la
mer, de zoutigheid der zee. On diminue la s- de
la viande en la mettant dans l'eau, men beneemt
de zoutigheid aan 't vleesch door het in water te
zetten.
Saint, m. Welzijn n., welvaart f., welvaren,
heil, celuk, behoud n.; veiligheid f.; — zaligheid f.
eeuwig heil n. Le s- du people, Le s- public, de
welvaart des volks, des lands, het openbaar welzijn.
I1 y va de votre s-, uw welvaren is er mei gemoeid.
— II a cherché son s- dans la fuite, hij heeft zijn
behoud in de vlugl gezocht. — Jésus Christ a opere
notie s-, J. Ch. heeft onze zaligheid bewerkt. La
vote du s-, rte weg ter zaligheid, des behouds. -(Loc. prov.) Dors de l'Eglise, point de s-, of enkel
Point de s- (met toespeling op de welbekende leus
der roomsch-kalholijke kerk), daarvan mag geen
haarbreed a f!jeweken worden, dat is een onver,ri ^delijke voorwaarde, daar gaat niets af. — Het groeten. het begs oeten; groet m., buiging, begroeting,
eerbewijzing f„ s aluut n. Il ne m'a pas rendu
Ie s-, hij heeft snij niet weder gegroet. Un profond
s-, eene diepe buiging. — [Mar., Mil.] Le s- des
armes, de 1'épée, du drapeau. het saluéren, het sa
cie wapens, niet den degen, met het vaan -lutme
Recevoir Ie s-, begroet 'worden. Rer,dre Ie s-.-del.
terurr-nalr.rérefa. Exiger le s-, het saluut vorderen of
eisch.en. S-s {le mei', scheeps- of zee- .saluut (eere.cchoten).— [ Escr.] S- darmes, het begroeten roet de ílegens
(eer riten begint te trekken). — Soort van uitroep
der bewondering, des eerbiels, somtijds ook. om afscheid te nemen. S-, jeune hérns. wees ciegroet,
jonge held ! — S-, riant séjour. que je ne reverrai
plus. vaarwel, l?efelijk verblijf, dal ik niet zal wederzien. — Gebruikelijke term in de vooropspraak
van verordeningen, wetten, " open brieven des koninr t°, pauselijke bullen en dergl.: A toes ceux qui
ces présenies erront, s-. aan al degenen, die deze
zullen zien, zij heil! zij onze groete! -- Au leeteur
S. (weleer boven de i'oorredenen in boeken), den
lezer zij heil! — (Catl^.) Lof. slotgebed n., gebeden.
die men des az?orids op zekere dagen in sarnrnice
herken na de dienst zingt en die met de zeroenspreking van 't heilig sakrarnent eindt;en: Chanter le
a
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s-, het lof zingen. Aller au s-, naar 't lof gaan. —
(Loc. prov.) A bon entendeur, S-, z. ENTENDEUR

(en lees daar: A bon ent -, salut).
Salutaire, adj. Heilzaam, nuttig, dienstig (tot
behoud van 't leven. de gezondheid. de eer, de wel
zaligheid). Conseil, Mesure s-, heilzame-vart,de
raad, maatregel in. Remède s-, heilzaam geneesmiddel n. — Salntairement, adv. Op heilzame
wijze. -- Salutation, f. Het groeten, inz. op
eene eigenaardige wijze, eerbiedige groet m. of begroeting f. Je I'ai rencontré dans la rue, et ii m'a
fait de grandes s-s, ik heb hem op straat ontmoet,
en hij heeft diepe buigingen voor mij gemaakt.
Recevez mes s-s , mes trés-humbles s-s, nies s-s
amicales (als slot- formulen in brieven) Ontvang
mijne eerbiedige, zeer nederige, vriendschappelijke

groete. — [Cath.] , z. ANGÉLIQUE.

Salvadore, f. [Bot.] Soort van uitheemsche

ganzevoet in.

Salvage, m. [Any. mar.] (alleen in): Droit de
s- (voor Droit de sauvetage). Bergloon, berggeld n.
(voor 't geen uien van een gestrand schip had gered). -- Salvanos, ni. (gr. —note), z. V. a.

BOUEE de sauvage. — Salvatelie, f. [Anat.]

Milt- bloedader; handrugader tusschen den middelen ringvinger, s a l v a t e l -ader f. (zoo ge/weten,
omdat men het openen daarvan in sommige gevallen
voor bijzonder heilzaam hield). — Salvations, f.
pl. [Anc. prat.] Verdedigingsschrift, laatste tegen
[Théol.] Laatste tegenantwoord-antword.—
van den verdediger eerier thesis.
Salve, f. [Mii.] Begroeting F. door kanon- of
geweerschoten, eereschot, vreugdeschot, salvo n.
Tirer en s-, met salvoos schieten, verscheiden stuk
te gelijk afvuren. Le canon tire s-, men geeft-ken
salvoos met grof geschut. Des s-s répétées d'heure
en heure, om het uur geloste salvoos. -- (bij uit
En approchant de la redoute, l'ennemi-breidng)
fut accueilli par une s- de mousq ueierie, toen de
vijand de redoute naderde, werd hij op een hevig
geweervuur onthaald. — Une s- d'applaudissements,
daverende toejuichingen f. pl.
Salve, m. [Ca/h.] Grootgebed n. aan de Maagd.
(fig. et Tarra.) Ii faut chanter Ie s-, die zaak is
verloren, daar kan men zijne muts naar gooijen.
Salveline, f. [fí. n.] , z. v. a. SAS. rIONE.
Salvibes, f. pl. [Bot.] Salieplanten f. pl.
Salvinie, f. [Bot.] Soort van waterlinze, sal-

vinia f.
Sainalie, f. [H. n.] Soort van konings- of
paradijsvogel m. (manucode). (nerprun).
Samare, f. [But.] Soort van wegedoorn m.
S awarit ain, e, adj. Samaritaansch,: Le peo-

ple s-, het samarilaansche volk. — [Linguist.]
Caractéres s-s, samaritaansch schrift n., oude he-

breeuu'sche letters f. pr1. — Als subst. m. en f. Samaritaan m., Samaritaansche f. — (absol.) Le S-, de
barmhartige Samaritaan (uit de bekende gelijkenis
van Jezus).
Sanbbae, m. [Bot.] Arabische of alexandrijn
-sche
jasmijn, oostindische nachtbloem f.
Saenboue, m. [Bot.] Samboek-hout n., eene
welriekende houtsoort.
Santb ueé, e, Sambuucin, e, Sambuel-

nh, e, adj. Naar den vlierboom gelijkend, den
vlierboom betre/fend.
Sautbuque, f. [Ant. mus.] Speeltuig n. der
Ouden. (soort van fluit, volgens anderen een drie
f. — [Anc.-hoekigsnarpltu),mbca
mil.] Stormbrug f.
Same, f. [ U. n.] Soort van harder m. (moge).
Saamedi, m Zatur•dag (Saturdag) m. S-saint,
zaturdag vóór Paschen. — (Loc. prov.) II est no
le s-, it airne besogne faite (van een' luiaard gezegd), hij is olp zalurdag geboren, hij houdt het
meest van gedaan werk. (s a in k ij n M.
Satneequlii, m. [Mar.] Turksch kustvaartuig n.,
.

Sansiel, in., z. v. a. SIMIOUN.

Santis of Sa^nit, in. (Corn.] Voormalige, zeer
rijke venetiaansche slof, met aoud- en. zilverstrepen.

Samole, f. [Bot.). z. ntounov d'eau.
San ioreuux, in. (Navig. Gronte aak m. voor

den houthandel op den lijn en de nwerland.cche
rivieren, s a m, or e us in. [Ire zibeline).
S anonr of Sn i soul, m. Ma.rteri'el n. (mar-

Savusonnien, ne, adj.: Force s -ne, Simsonskracht f.
S aiiiumes, m., z. V. a. SIMiOUN.
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Sanatoire, adj. Genezend, heelend, gezond makend.
San-Benito, m. Martelaarshemd n., geel hemd
met een rood Andries-kruis en met vlammen of
duivels beschilderd, voor de ten brandstapel gaande
slacao fcrs der inquisitie, s a n-b e n i t o m.
.Saneir, V. n. [Mar.] Zinken, te grond gaan
(met het voorschip eerst). S- a l'ancre sous ses
amarres, achter zijn anker in den grond rijden.
S- sous voile, onder zijne zeilen smoren, onder zeil

smoren en zinken.

Sanctiflant, e, adj. [Théol.] IHei.ligend, heiliqmakend: La grace s-e. -- Sanctif eateur,
trice, adj., z. v. a. sArecTiFIANT. — Als subsi. rei.:
Le s-, de Heilige Geest. --- Sanctification, f.

11eiligmaking, heiliging; heilighouding, clodsdienstige
viering f. (van zon- en feestdagen). —Sanctifier,
V. a. Heilig maken, heiligen; -- verheerl Jken, loven
(b. v. den naam des Heeren); — vieren, heilig hou -

den (b. V. den zondag .) — SE SANCTIFIER , V. pr.

Geheilirgd worden. --- Zich zeli•en heiligen, aan zijne
heiliging werken. — liet part. passe is ook adj.:
Lieu sanctilié, geheiligde plaats.

San etivan, f. Bekrachtiging, toekenning der
kracht van wel; bevestiging, staving, goedkeuring,
billjking, s d nct i. e f. Cette toi attend encore la
s-, deze wet moet nog bekrachtigd worden. — Ce

mot na pas recu la s- de 1'usage, dat woord is

door 't gebruik nog niet als geldig erkend. — z.
PRAGMATIQUE. — . Sanctiouner, v. a. Bekrachtigen, eene wet heilig en onschendbaar maken; bil
eken, goedkeuren, staven, s a n c t i o Cl ë r e n. —-l
liet part. passé is ook adj.: Usage sand ionné par
le temps, door den lijd bevestigd gebruik n.
anetuaire, ire. Heiligdom n., het alterh.ei-ligste in den tempel te Jeruzalem, waar de bnndsark
stond. — z. coins. -- Plaats van t boogaltaar in
christenkerken (meestal door hekwerk afgesloten);
voor heiligst gehouden. gedeelte eens tempels, ook
der heidenen. — (fig.) Kerk f., priesterdom n.: Les
droits, Les prerogatives du s-. — (fig.) Aan een
bijzonder gebruik toegewijde plaats: Le s- des arts,
des lois, het heiligdom der kunsten, der wellen. Sa
maison est Ie s- de la vertu, zijn huis is 't heilig
zetel der deugd. — Sauctus, ra. (pr.-dom,e
--tuce) Catll.] Het heilig, een gedeelte der mis, dat
den ,canon onmiddellijk voorafgaat en met een drie
sanctus begint, s a n c t u s n. — (Loc. prov.)-voudig
Je l'attends au s-, wij willen zien wat hij vermag,
-

als de zwarigheden komen.

Sandal, m., z. SANTAL.

Sanalate, t. Bind- of snoerzool f. van hout bij

de oude Grieken e. a., het gewone schoeisel in
warme landen, s a n d a at f.; — later: soort van
nette vrouweschoen, lederen snoerzool f. ; — riemof monnikschoen; -- met goud en paarlen bezette

staatsiesok f. of -schoen en. voor aanzienlijke
roornsc±r-katholjke geestelijken bij plegt'ige gelegenhedens. — [E cr.] Schermschoen in. -- [dar. J Ligter m. (op de kust can Noord-Afrika), s a n d a a l f.
— [Mus.] Voettrede f. (oen den orgelblaasbalg te
doen werken). — Sasr alle, f. [1-lort. j Abrikoosperzik f. — [HI. n.] Panlo//'el- schelle f. —
her, i}1. Sandaal- of voetzoolrnaker in. — (U.. n.]
Dier n., dat de pantoffelschelp bewoont. — Sanedalien, e, adj. Sandaalvorinig. --- andaline, f.
[Conn.] Ligte venetiaansche wollen slof t.
andas•acine, f. [Chien.] Stindrakriars f. en
n. —ar^cl^i•;^^g^^e, f, [Corn.) Sandrak, sanda-

rak n. — Rood zwavel-arsenicum, realgar (bij de
oude Grieken). -- Menge stof f., die de bijen tot
hare voeding in de cellen brengen.
San(lat of Sandie, in. [F[. n.] Zandbaars m.
[peren ucioopercaj. in Rusland saedat, in Hongarije s e l l o, in Zweden g li s reheeten.
Sandierlïn ;, ni. [H. n.] Hoenderachtige strandlooper n. (arernatri i. calidrisj
Saudi, Sand, in . Saudienne, f. (ver-

basterde vloekwoorden, als zainentrekkincq en verzacht/op van sang Dieu, par le sang de Dieu).
Verdord ! voor den duivel!
San dtie, f. [Bot.] Peruaansche, braziliaansclie
watermeloen m.
Saaudjak, Sangiar, nn. Stadhouder van een
klein lurnsch, lanrr` c up, sandsjak m: -- Santlsj af at, in. Gebied n. van wulk een' stadhouder;
stad°► ouderschap, sandsjakaat n.
S andre, in., z. SANDAT.

-

SANGLIER.

Sang, in. Bloed n, S- veineux, artériel, ader
bloed. S- aqueux, caillé, waterig,-lijk,sugader
geronnen bloed. S-chaud, froid, warm, koud bloed.--(fig.) Avoir le s- eiland, driftig, oploopend zijn., (('am.)
heet gebakerd zijn. -- SANG-FROID, Z. FROID. Faire

du rnauvais s-, ongeduldig worden, (fain.) zijn bloed
opeten. Cela fait bouill!r Ie s-, dat brengt het bloed
aan 't koken, dat zou iemand alle geduld, alle bezadigdheid doen verliezen. Avoir horreur du sang,
een afgrijzen van bloedvergieting, van doodslag heb
Se battre an premier s-, vechten (duelléren)-ben.
totdat eene der partijen gewond is, totdat men
bloed ziet. — Exposer soit s-, zijn leven blootstellen,
zijn bloed veil hebben; Pater une chose de son s-,
iets reet zijn leven boeten. Epargner le s-, het menschenleven sparen, niet dooden. — Je Ie signerais
de mon s-, 'k mag sterven, als 't niet waar is. -Sneer Ie s- du peuple, S'engraisser du s- du peuple, het volk uitzuigen, zich door onderdrukking
van het volk verri, ken. z. ook ALLIIIIER, ALTERÉ,
i3AlGNER, POUILLIII, COULER, CRIER (v a.), FEET,
GLACER, GOUTTE, LAVER, ONGLE, IIÉPANDRE, nÉ-

PANDtJ. — Af/cornet f., geslacht n., geboorte, maag
familie f.: Etre dun s- noble, dun s- royal,-schap,
van edel, koninklijk bloed, van adell jke, koninklijke
afkomst zijn. Des :normnes que le s- devrait unir,
menschen, die door maagschap eensgezind moesten.
zijn. Llie a abandonné son s-, zij heeft haar bloed,
hare kinderen verlaten. — Princes du s-, prinsen
van den btoede, van 't koninklijk huis. — Droit du
s-, regt der geboorte, peboorteregt H. — La voix
du s-, de stern des bloeds, de geheime inspraak der
natuur voor bloedverwanten. -- Les liens du s-,
de banden des bloeds, der bloedverwantschap. —
Cela est dans le s-, dat ligt in 't bloed, in de familie . -- (Pros.), z. SIENTIU.. — Beau s - , z. BEAU.

-- [Man.] Cheval de s- irate, paard van arabisch
ras. Cheval par s-, volbloed paard n. — [Méd.]
Coup de s-, uitstorting f. van bloed, in de hersenen..
-- [d. n.] Ani,naux a bland s-, witbloedige dieren n. p1. — [tiist.j Tribunal du s-, bloedraad in.,
de door Alba in de wede„ landen opgerigte vierschaar. — [Bot ] S- de dragon, drakebloed n. -Sang-dragon , M., z. DRA(ONNIER; PATIENCE

rouge. — San-froid, m., z. FROID.
i an i n c, Sangiacat, m., z. S ANDJ AK, SANDJAICAT.

Sanglade, f. Felle zweep- of riemslarl m. --

Sansgla.nt, e, adj. Bloedig, bebloed: Vlouchoir
s-, bebloede zakdoek in. Ii avail encore les mains

s-es, hij had nog bloedige handen. — Witstele s-e,
bloedige slag in. — Cette viande est encore s-e
(liever saignante), dit vleesch. is nog bloedkt. -[Cath.] Sacrifice non s-, onbloedig o /ier, misei ern.

— (fig.) Bloeddorstig, hard, wreed; fel, bijtend. ge-

voelig, bitter. Ordres s-s, bloeddorstige, wreede bevelen n. pl. — I1 lui a fait un s- reproche, hij heeft

hein een allerscherpst, bitter verwijt gedaan. S-e
raillerie of Raillerie s-e, bijtende, zeer gevoelige
spotter, j f. -- La plaie est encore s-e (of saignante),

(ie -wond, de beleedfging is nog versch.

,Sau,gle, f. Ili.ern, gordriem, bindriem m. --Dra.agzeel, trekzeel, hennepzeel n. -- [Com. J S-s
Planes, fijn hollandscli kantgaren, n. S-s bleus,

blaa.0 u.1 kunt- of zoorngaren. (van Troyes in C' arnpagrle). --- [Mari.] S- de selle, bui.kriern, singel M.
— [i\tar.] Berde serving of platting, mat f. —

[Pëchej Vischlijn f. neet snoeren en, haken voor
schol len andere platvi.4ch. — Sarngler, V. a.
Met eenen riem ontbinden, garden. S- un cheval,
een paard singelen, ape/age/en. — (Torn.) S- one
femme. eene vrouw rijnen, haar korset of keurslijf
aanhalen. -- (fig.) S- nu coup (Ie going, pan soufflei, un coup de fouet la qu., iemand een' duchligen
vuistslag, klap. zweepslag geren. S- un enfant, een
kind ter deeg slaag of voor de billen geven. — Sqn., iemand vinnig doorstrijlen; iemand een gevoeliel verlies toeteren <°en. — [Econ. dom.] S- le fro-

niage, de kaas (tij 't zouten) ombinden. -- SE SANGLER, F. pr. Zich eenen riem of gordel ombinden,
zich gorden. — Cette femme se sangle trop, die

vrout." rijpt zich te sterk. -- Het part. passé i.e oofc
adj.: Cheval sanglé, olrgesineeld paard n. —. [Bias.]
Cheval, Sanglier s-. aan oar1 paard, wild zu ign n.
— (Loc. prov.) I1 a été Pion s-, hi heeft zin pro-

ces niet de kosten verloren, hij is leef(jk ten haring
gevaren.
an lier, nl. [11. n.] Wild zwijn n. Les soles,
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les défenses du s-, het haar or de borstels, de slagtanden or houwers van een wild zwijn. -- (Prov.)
Au cerf la bière, au s- Ie barbier, de wond door
een hert loegebragt is doodel-jk, maar die door een
wild zwijn niet. — [Cuis. J Wilde-zwzjnevleesch. —
[H. n.] S- de nier, zee- of -meerzwin in., een zeevisch, wiens snuit naar dien van 't varken gelijkt.
S anglon, m. [Navilt.] Slaper m., versterkingsstuk n.; Z. V. a. FOURCATS.
langlot, in. (verklw. van sangle) [Man.] Kleine
zadelriem m. om er de singels aan vast te maken.
Sangiot, m. (doorgaans in 't meerv.) Snik m.,
gesnik n.: Les s-s étoufiaient sa voix, de snikken
smoorden zijne (hare) stem. — Sanglotter, V. a.
Snikken.
Soto suue, f. (pr. san-su) [H. n.] Bloedzuiger,
echel in. Appliquer des s-s à un malade, eenen zieke bloedzuigers zetten. --- (fig.) Knevelaar, bloed
geldafperser m. — [H. n.] S- de mer, zee--zuiger,
bloedzuicrer, vederworm [pennella] (die zich in 't
vleesch eter zwaardvisschen vreet en hen woedend
maakt). S- lirnace, leverworm m. der schapen. Svolante, z. V . a. VAMPIRE . -- [Agric.] Geul, aJleidingsgreppel f.
anguuificatif, ive, asij. [Méd.] Bloedvormend,
-

bloedmakend, bloedvoorttrrengend. -- o, ►^staifi

eation, f. [Méd•1 Bloedverwekking, bloeu:berei-

di g f. -- Sanguifier, v. a. [Mid.] In bloed ver-n

anderen, tot bloed doen overgaan, tot bloed maken.
--- SE SANGUIFIER, V. pr. In bloed veranderen. —
Het part. jiassé is ook adj.: Substances sanguifiées,

in bloed veranderde zelfstandigheden f. pl. —
gusif quue, adj. [Méd.] Bloed wordend, in bloed
veranderend. -- anguuin, e, adj. Bloedrijk, volbloedig, sanguinisch: Tempérament s-, bloed-

rij k, ligtbloedig, levendig gestel n. Les Bens s- (of

als subst. Les s-s) sent d'ordinaire dune humeur
gale, de bloedrijke rnenschen zijn gemeenlijk van

vrolijken aard. -- Bloedkleurig, bloedrood: 11 a le

visage d'un rouge s-, hij heeft een bloedrood aan gezigt. — Le jaspe s-, rte bloedjaspis ni. — [Bot.]
Gornouiller s-, o/ als subsi. SANGUIN, m. (ook sanguifielle) ,

SAPI1NE.

-

roode kornoeljebooin m. [sanguinea j . --

Sanguinaire, adj. Bloeddorstig, bloedgierig,

movrazuchtig; onbarrrchartig, wreed. I1 est cruel
et s-, hij is wreed en bloedgieri,. Soif s-, bloednorst m. — tl a un air s-, hij heeft een wreed
voorkomen. -- Bloedig: Lutte s-, bloedige worsteling f. — SANGUINAInE, f. [Bot.] Wilde kraaijevoet m. --- SANGVINAMRES, m. pl. [ R. n ] Verscheurende dieren n. pl. — San-Uifarine, t. [ :him.]
Zoutvormende basis van wilde kraaijevoet. — Sanguuiiae, f. [Binér.] Bloedsteen, bruineersteen nn.;
—rood teekenkrijt, roodkrt n. — Bloedroode edel
bloedjaspis m. — Sat g iinelie, f. [Bot.] -sten,
z. SANGUIN. — an aiinolaire, t. [H. n.] Bloedworm ni.. een hof f deloos weekdier. — Sangadinole, f. [Hoi t,] Bloedperzik: bloedroode peer I. ---

Sangi,inolent, e, wij. [ibléd. J Met bloed ver mengd, door bloed, gekleurd. — [ht. n.] Bloedkleurig. — Sangadipuurge, adj. [Mid.] Bloedzuive-

rend: Fiévre s-. — Pangiaiorbe, rx.dj. [Bot.]
Sorbenkruid n., groette weide-pirnlsernel f. -- Als
adj. [ti. n.] Bloedzuigend. — Sanguisuge. adj.

[H. n.] Bloedzuif;end: La punaise eet s- of als

subsi. m.) un s-, de weegluisis een bloedzuigend dier.
a[nhédrin, m [luist..] Joodsch geregtsii.of n.,

inz. het hooge geregtsho/' of cie hoogti raad m. te
Jeruzalem, uit 7.2 leden beslaande, sanhedrin n.
Sanicle, f. [Bot.] l3eer(noor n. -- S- fenielle,
Z. V. a. ASTRANCE .— S- ale rnontagne, z. v. a BEiOiTE .
anidin, ni. [Nlinér.; Soort van glazig veldspaath n.
S auidode, f. [Mid.] En.gborstigheid f.
.

Saaie, f. [Méd.] Bloedig ettervocht n., bloed-

etter rei. -- Sanleux, feu e, adj. Dun etterig.

S anitaire, awlj. De gezondheid bevorderend, het
behoud der gezondheid betreffend: Pi - écautions, Me-

sures s-s, gezondheids- voorzorgen f. pl„ -moot regelen nm. pl. — Cordon s-, gezondheids-cordon (vgl.

CORDON, Mil.)
Seanne, .altlens, in [Tr'ictrac] , z. v. a. SONNEZ.

ans, »rép. Zonder: Ii eet s- argent et s- muis,
hij is zonder geld, en zonder vrienden. S- celra ii
n'en fern zien , zonder dat zal hij niets doen. J'ai
passé in nuit s- durmir, ik hcb den nacht zonder

slapen domgebra t. — Sans maakt een (feel uit van
vele bijwoordel jke uitdrukkznggen, als: S- Boute,
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S- cesse, S- fin, etc., zonder twij fel, zander ophouden,
zonder einde, enz. — SANS QUE, loc. conj. (met den
subj.):

Dépouiller qu. sans qu'il s'en appercoi.ve,

iemand uitplunderen, zofider dat hij 't merkt.
Sails-coeaar, m. (prop.) Lafaard; schaamte
boze m. (Plus. Des sans coeur
Sanserit, m. Sanskrit n., de sanskritsche
taal f., de oude taal der Hindoes en Pralzrninen,
in welke hunne godsdienst- en welboelen en oude.
dichtwerken geschreven zijn. — Ook als adj.: La
langue s-e. — 5ams ciitiste, m. Kenner van het
Sanskrit; hij die op het sanskrit een taalstelsel bouwt.
Saus -culotte, m. [El. de France] (eig. ongebrachte, broekelooze) Teugelloos aanhanger der
republikeinsche regéring of liever der volksheerschapp , s a n s-c u t o t t e m. (Plar. Des sans-culottes.) — Sans-euI®tterie, f. Party der sansculotten. -- Sans-en lottides, f. pl. Republikeinsche feesten n. pl. op de 5 aanvullingsdagen van
't fransch-republikeinsche jaar. — Sans -etilottisme, rn. Stelsel n. der sans-culotten; teugellooze
volksheerschappij f. ---- Saus -dents, f. (pop. et
-

-

.)

trio.) Tandeloos besje n. — Sans- fleur, f. [.Hort.]
Vijgappel m.; — vigappelbovrn ni. (Plur. Des
sans-fleur.)
San sonnet, in. [H. n.] Volksnaam van den,
spreeuw (étourneau). -- Soort van kleine zeema-

kreet m.
Sans- peau, f. [ Hort.] Soort van zomerpeer f.;
boom m., die haar voortbrengt. (Plur. Des-sanspeuu.) -- Sans- notie-i, m. et f. Zorgelooze m.
Een f. (Plur. Des sans-souei.)
Santal, m. [Bot., Com.] Sandel- of santel-

hout n. S- blanc, citron, rouge, wit-, citroengeel,
rood sandelhout (fret laatste ook caliatoer-hout geheeten. — Santalin, m. Sandelboom in. (die 't
witte en gele sandelhout oplevert). — t antaline, f. [Chinn.] Kleurend bestanddeel n. van 't
roode sandelhout.
Santé, f. Gezondheid f. Parfaite s-, volmaakte

gezondheid. S- chancelante, wankelende gezondheid.
— (fan.) Une s- unperturbable, insolente, de erac:ieteur, eenti ijzersterke gezondheid, een paarden
n. — Comment va In s-? hoe vaart gij? ---gesl
Boire à la s- de qn. (nu toner un toast a
op iemands gezondheid drinken. -- Nous avons hu

plus/curs s-s, wij hebben vele' gezondheden gedronken, toosten ingesteld. — (lig.) La s- de lame, de
gezondheid der ziel. — [Mil. j Officier de s-, officier
van gezondoei,d. — [Mar.] f..ettres, .Billets de s-,

gezondheidsbrieven of -passen in. pl. Bureau de so/ enkel La s-, gezondhelds-kanloor, bureau n. van
de quaranlaine-plaals. Gardes de s-, wachters van
de g aa ra t nine-plaats.
Santoiine, f. [Bot.] Cyppreskruid n., tuincypres, valsche cypres f. (lige, derwisch in.
Saanton, in. Soort van turkse/te monnik of heiSaantvé, ni. [Bot.] Veldmostaard m.
Sao 1, Saoiuler, Z. SuhL, S0i1LER.
Sap, in. [Mar.] , z. v. a. SAPIN.

Sa.jsa, no. [Econ., Pharrmm. ] Druivenmoes n.

(RAI5INE) .

apaaj oin, m. [ U. n.] Soort van kleine ame-

rikaunsctle aap n1. (waartoe de sa)ou, sal, saiïzniri
behoor'sn, s a p a j o u in. --(fig.) Leelijk, bespottelijk ventje n.

S l)aI®, in. [Bot.] Donkerrood sandelhout, eens
soort van verf/z out. — [FL. n.] , Z. v. a. POLATOUCIE.
Saaie, f. Opening f.. die men van onderen, :riet
hak en houweel in een muur maakt, om hem te
doen vallen. — [ Mil.] Het s a p h é r e n of onder
ondergraving, onderacardsche gang in. om-graven;
Bene vesting aan te vallen, sappe f. — [Agr°ic.]
Soort van kleine zeis f. — Saper, v. a. Onder
houweel en hak skie fondamenten van-graven,t
een gebouw, van een bastion, enz. uitbreken, onder
pangen, maken, s a h p é ren.-mijne,odras/z
— (i)ij uitbreiding) La rivière a rapé les inaisons
qui la herein/cut, de rivier heeft de huizen aan
here oevers onderpngnd. — (fig) S- les fondeinents
d'un stat, de grondslagen van tienen Staat onderzijnen.
Saa,lpeide, f. [F!. n ] Slakkever n.
S apsi, m. [MMii.] Krijgs ►rzan, die met het maken nier salves, enz. belast en roet eene bijl gewapend i.s, looprgraafwerker, sap e u r m. — z. ook
i'OMPIER.

aphène, T. [Anat.] Voetader, s ap h é nar f.
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SAPIIIQUE

SARDE.

-^-

Saphique, adj. [Poés. anc.] Vers s-, sapphisch
vers n., eene naar de grieksche dichteres Sappho
(600 jaren vóór Chr.) benoemde verssoort.
Saplhir, m. [Joail.J Sa/ier (sapphir, saphir) m.,
een hougqeschatte edelsteen van blaauwe kleur. -[H . n. J Soort van brasem; — safer-kolibri m. --Saphirinn, e, adj. Naar den suffier gelijkend. —
SAPHIRIN , m. [Minnégr.] Soort van #iaityne f. (z. dat
-

woord). — Sapilis - ine, f. [Minér. J Soort van
chalcedoon m. — Sapttirique, adj. [ Blas. J : Couleur s- (of turquine, nu azur) Blaauw, azuur n.
Sapide, adj. Eenen smaak hebbend: L'acide
carbonique est on gaz s-, het koolzuur is een nina-

kencd gas, een gas, dat men op de tong gewaar
wordt. — [IE. IL]] Smakelijk, goed van smaak. —
Sapidité, f. Eigenschap I. van 't gene smaak heeft.

-[- -Sai>ieziee g f. Wijsheid f. (sagesse). —[Théol.J
S-, Le tinre de la S-, het boek der Wisheid, de

Wijsheid van Jezus, zoon van Sirach. — (Loc.
prov.) Pays de s-, Normandië n. -- Sapientiauux, adj. ni. pl. (zonder sing.): Les livres s-, de
boeken der lVíjsheid (de Spreuken, de Prediker,
het boek van Jezus Sirach, de Psalmen, het Hooglied).
Sapin, m. [Bot.] Denneboom, den, mastbooïn in.
Bo i s de s-, of enkel S-, dennenhout, greenenhuut H.
Buis de s- rouge, vurenhout, preenenhoul. S- blanc,
a feuilies d'if, witte of blanke den, den met taxisbladeren, mastden. S- rouge, roode den, harsden,
gemeene zucht m. — (fig. et fain.) Huurrijtuig n,
z. V. a. EIACRE. — (Loc. prov.) I1 sent le s-, hij
zal 't niet lang meer maken, h riekt naar de kist.

Sapindus, m. [Bot_], z. v. a. sAvox}IEll. ---Sa.pindlaeées, f. pl. Zeepboomsoorten f. p1.
Sapine, f. [Charp.] (ereenen of vuren bulk m.,
plank f. — Sapiziette, f. [Bot.. J Canadasche
denneboom. -- [1-1. n.] Klein schelpdier n., dat zich
aan de huid der niet-lfekoperde schepen zet, scheepsmossel f. — Sapinière, f. Dennenplantsoen, dennen- of maslbosch n. — [íNavig.j Dennenschuit f.

(op de Loire).

Saponaeé, e, adj. Zeepachtig (savonneux). —
[Bot.] Naar den zeepbooms gelijkend. — SAPONfACEES, F. pl. Zeepgewassen n. pl. — Saponaire,
adj. [H. n.] Zeepaardig. -- SAPONAIRE, f. [Bot.J
Zeepkruid n., zeepwortel in. — Saponarine, f.
[Chun.] Kristalliseerbare stof f. uit eerie soort van
zeepkruid. — Saponé, e, adj. Zeepaardig; -als zeep bruikbaar. — 4aponifialAe, adj. Ver-

zeepbaar, geschikt ons in zeep veranderd te worden.
-- Saponification , f. Zeepvorming, verzeeping f.; — het zeepbaken, zeepzieden; — kunst des

zeepzieders, zeepzieder] f. — Maponifier, v. a.

Verzeepen, in zeep veranderen, tot zeep doen overgaan. — SE SAPONIFIER, v . pr. Zeep worden. in
zeep overgaan of veranderen. -- Het part. passé
is ook adj.: Huile saponitiée, verzeepte olie f. —
Saponifornie, asij. Zeepvormiq. — Sag^jnine, f. [Cbiirn.] Zeepstof f. (van den wortel van het
zeepkruid, enz )
. aporation, f. Het smaken, proeven. —
Saporilique, adj. Smakend, eenen smaak hebbend.; smaakgevend. — a-apo-tart areux , m.

[Chim.J Riekende of 9rfur'li ,Je pr /aseb,: eep f.
Sapote of Sapotille, f. [Bot.) bilappel m.

Sapotier of Stipotillier, nni. Brijboora, brj-

a ppel boom m.

Sappadille, f. [Bot.] Sappadilboom m. in

mndie, reel eene gele vracht.

Sappnnre, in , z. V. c1. DLSTHENE.
Sapr•opyre, f. [M?d.J Rolkoorts f.
Sapy/te, nl. [H. n.] Soort van graafwesp f.
-- Sapy ites, m. pl. Soort van graafwespen f.pl.
Saquue'hute, f. I Mus.J, z. v. a. TROnBON E.
--- [Ani. mil.] ,Haaklans f., laas ons uit deer, zadel
(z. v. a. SAILLER.
te ligten.
Saquer, v. a. (Mar.] Met rukken ophalen,
Sar, in. [Bot.] Zeewier m. [varech] . — (ii. n.),

z. V. a. SARDE.

Sarabande, f. Deflirre spaanse/te dans n7.,
sarabande f.; — nuzijk f. ven, dien dans.
Barar, in. [Bot ] Soort van nieskruid n.
Saraehhe, f. I H. n.) Kleine elft f. — S a,raethes, f. pl. (Bot j Nachl.cchade-planten f. pl.
Maragou te, in. [Mar.] Indisch scheeps<sincer-

sel of hor pu.ás n.

Sai h net, m. [Bot.) Soort van tarty f.
4 `i á %a ea u e, f. Blaaspijp f. (out met balletfes naar

vogels, enz. te blazen); -- glasblazers blaaspijp; -

spreekbuis f., spreekhoren in. -- (fig. et fact.) Parier par s-, door middel van een' lusschenkoinenden persoon spreken, door eens anders mond, door
den mond van een' derde spreken.
Sarbotière, f. [Cunt.] Blikken bus f. voor
de bereiding der likeuren, die men als s of sorbet
wil voordienen.
S«-treantlième, €n. [Bot.] Soort van vlooijekrui(1, H.
areasnne, m. (eig. vleeschoprijting) Bijtende

spollernij, vinnige spotrede f., bitter gezegde n., dat
door merg en been drinrjt; honend gelach n. eens
toornigen, s a. r k d s m u s in. — Sareastiq ue,
adj. Sn(jdend, bijtend, vinnig, bits, scherp, hortend,
sarkdsttscii.
SareeHe, f. [1l. n.], z. CERCELLE.

Sart ➢ire,

f. Houten rand der zeef of der terns.

Sa-reite, f. [Miner.] Rundvleeschsteen m., /1guursteen van rundvleeschkleur. — [íMéd. J Vleesch-

ontsteking f.

Sarelo®e, m. [Anne., Hort.] Het wieden. -Sa.reler, V. a. Wieden, het onkruid niet de hand

uittrekken of met een werktuig weljsnijrlen.. scho ffelen. — liet part. passé is ook adj.: Champ sarclé,
gewied veld n. Avoine s-e, uitr,ewiede, van onkruid
gezuiverde haver f. -- Sareleur, en., -ease, f.
Wieder in., wiedster f. -- Barclou, tij. WWiedijzer, wiednmes n., schoffel in. — Sarclure, f.
IViedsel, uitgewied onkruid n.
Sareocarpe, m. [Bot.] Vleesch, vleezig gedeelte n. (let' vrucht. — VVleezige paddestoel ni. ---Sareoeèle, m. [Méd.] Vleeschbreuk, ziekelijke
verharding 1. der teelballen. -- Sarcocolle, f.
(of COLLE-CHAIR) [Chun.] Vleeschljrn, f. en n., een
goin- of sljrnaclitig p/antvormend bestanddeel uit
den arcoeollier, in. [Bot.] Ethiopische barsbacon n. [ pencea satreocolla ] , een a fuikaansche
struik. -- miarcocolliue, f. [Chita.] V/eeschljinstof f. — areoépiplocéle, m. [[Vléd. ]
Vleesch.netbreuk f. van tien navel. — arcoépiplomplhale, in. Navelvleesc/rbreuk f. — Sarcolhydr•oleéle, in [Mé(1..l Wotervleescltbreuk f. --Sa,rcoïde, adj. [H. n.] Naar een stuk vleeself
gelijkend. — Sareoiobe, e, adj. [Bot.] Met
dikke en vleezige lobben. — Sareólogie, f. [Didact.] Leer f. van de vleezige of zachte doelen des
lirlchaarns. -- Sareologique, wij. Die leer betre frrend, s a r k o i ó 11 i s c li. . -- Sa rcomatenx,
ease, adj. [Chic.] Naar een vleu.4chuitwas gelij-

kend; met een vleeschuitwas behebd , s a r k o mat C U 5. -- Sarcor'me, n1. [Chin] Yleesc/iuitwas,
vleeschí ezwel n. — SarcoRliphale, in. [Chhir. J
Novelvleesc/rgezwet U. — {fast.] Wegedoorn ij). van
Jamraaïca. -- Sareophage, ni (eig. vleescheter,

vleeschverteerder) Doodkist f. der Ouden, gemaakt
uit een' sponzifen, b(tenden, het lijk spoedig ver
kalksteen. -- Die kalksleen zelve m. —-ternd
(leclenn'oorrlill) Lijkkist of de voorslNlling daarvan
de
lijkplegtigheden,
» zaalkist f., doodkislvorraig
bij
grafteeken p., gra flnrribe, s a r k o p h a a g in. —
SARCOPHAGE, adJ. [Méd ] V/eecc/?kna 'end, vleecchwegbtend : Médicaments s-s of als subsi. S-s,
vleeschknagende nniddelen. bijtmiddelen, s a r k óphaga, srrrkophágika n p1. -- Sareopbyube, en. [Méd.] Ziekelijke vleeschvoortbr• ni mar/ t.,

vleeschgezzswel n. — Sareopte, en. [ H . n. j Vleesch
f. der schurftpuisten..- S'=ircopyoïde, adj.-wijt
[Méd.] Naar een menrsel van vleescri en tiler gelijkend. — Narcose, f. [11éd ) Vleesehvor ming,
s a r k ó s i s f; -- weleer ook z. v. a. S_i Pco ii E.
S aseotli f. [itllád.] .^piervlee.cchkwel.sing f.
-- Sarcotitiue, adj. Vleesehaanzultend. vleeschverwekkend, s ar k ó t i s c h: Reiuèdes s-s, of als
sub.rt. S-s, vleeschverwekkende, vkeschheelende middelen, sark6tika n. /1/.
Sardaehate,f. [ Miner.] Vleeschroode of bruinachtipe (Igi ul, karneool in
Stsrdiannbpr,le, In. (fig.) lVellustirl, verwijfd

vorst, rijk tt eiiustrlinc,, Sa r da n a p d I u s in. (naar

den assyris•rhen koiainri van dien naara). — Sar
dan ritpal is,ne,
in. Overdreven zin(eíáot, verwijfd,

wellueltli leven n.
S aide, rei. Sardini.sch, wat Sardinic of zijne
inwoners beleeft. --Étaits s-s, Sardinische slaten ni pl., S'trdi.niS n. --- Ale subsi. in. en f. Sardiniër ril. , sardini.sche vrouw I'. - s.tRDE. M.
[i11in'1. J, z. v. a SAYIDOI E. -- [UU. n ] B n iet in.
(bunite) der Middellandse/te zee; — soms Z. V. a.

SA1.DINAL

-----

SARDINE ; -- ook een der namen van den noord -

kaper.
Sarriinnal , Sardi nau , Sardinier , in.
[Peelle] Sard neet n. — Sardine, f. If n.]

Sardijn in., soort van kleine baring in de Allan-

tisciae, Middellandsche en Oost-zee. — SardiIiier, M., z. S.ARDINAL.
Sardis, in. (pr. --dice) Grove wollen stof f.

uit Bour•gogrce.
Sartïoine, f., Sardonyx, in. [Minéi .] Een
uit veelkleurige lagen bestaande onyx, die door de
Ouden inz tot camícëen werd gebruikt, s a r d o n y x m.
Bardot', in. [Pèchej IVetzoaan, netboord m.,
netbezetting f.
Sardonie, f. [Bot.] Vergiftig gewas n., soort
van ranonkel in. op Sardinië, welks geb; uili, zegt
men, den mond als tot lagchen deed zarnent rekken,
s a r d d n i a f. [sardonia herba] . --- S-ardonien
of Sardonique, adj. n1.: His of Hire s-, z. RIRE (in.). — Visai doniquentent, adv.: Hire s-,
sardonisch lachen. —Sardonyx, in., z. SARDOI E.
Barge of Sargue, in. U. n.] Groote sargo,
Gene brusemsoort der Middeliandsche zee; --- z. ook
-

MÉLA1 DRE.

Sargon, M. [H. n.], z. v. a. GARROT.
S_arHaue, 111., Z. SARGE. -- SARGUET, ni. [1l. n. ]
Kleine cargo m., vgl. SARGE en DIELANDRE.
Sarieovieniie, f. [H n.] Brazilisclie zeeotter.
Sariguie, f. M. [H. n.] Buideldier n., buidelra t f. (DIDELPHE, OPOSSUM). -- SARIGUE, f. II l fjes
buideldier (ook Le s- feinelle geheeten). — arigüides, in. pl. [H. n.] Buideldieren n. pl.
Sarilles, f. .pl. [Tech.] Met storax gemengd
houtzaagsel n.
Barion, m. [Con.] Pakl"nat f.
Sa&ione, in. [H. n.] Jonge zalm in.

arisse, f. [Ane. mil.] Macedonische piek,
werpspies f. -- Sarissophoi. e , m. Piek- of
werpspiesdr ages m.
Barmate, Sarmatique, adj. [Géogr.] Tot
Sarmatid of zijne inwoners behoorend. — [ Méd.]
Plique sarmatique, sarmatische ziekte , poolsche
vice/at f. [piica polopica].
ai'ineait, in. [Bot.] Rook, wijngaardrank m.;
jonge wijngaardloot f., - scheut in. -- (pop.) Jus de
s-, wijn in. --- barinentaeé, e, adj. Naar den
wingaor drank gelijkend, rankactdig. -- SARïvIEnTACEES, f. I)l., Z. V. a. VINIFERES. --- Sarnneaiter, V. a. et it. De afgesneden ranken zamenraI4uineiiteux, ease, soms ook S ar .
pen
adj. Veel ranken schietend, veel jonge-niertf,

loten makend.

Sartniente , f. [ Bot. Peruaansch.. standel

i d n., sasrit,ienta f.
-Imru
Saronlde, III. [H. anc.] Soort van gallische
band of priester.
Barpee, V. n. [liar.] liet anker ligten. --- SARPER, V. a. [Agric.] Met de sikkel afsnijden (de torte).
arrasin, e, adj. Saraceensch: Le peuple s-,
L'ai nm e s-e, het soruccensche volk, leger n. -- Als
subst. Sowacener ui., Saraceensche vrouw. Les S-s,
de Saracenen, Oosterlingen, oorspronkelijke benaming (lea• .Arabieren, in Europa, verder in 't alge mee
rnuha?nedanen, Turken, niet - christenen,n
ter=en welke de kruistogten ondernonen werden. -Sarrasin, in. (of als a(Ij. Blé s-, Millet s-, ook
Blé noir, Millet cornu ge/mee/en) Boekweit f., boek
n. -- Sarrasine, f. [Fort.] Valhek n.,-weitzad
valdeur f. (hei - se). --- [1-lol.] , Z. v. a. ARISTOLOGHE.
— Sarrasinois, adj. ui. [Manut.]: Tapissier
s-, fabrikant van saraceensche o f turksche tapalten.
Barrail, m. Kiel, bom renkiel, voerrnanskiel m.
Sarrète, t. [Med.] londklern, kaakkramp f.
bij pasgeborenen.

Barrette, f. [Bot.] Wilde reseda f. S- des
teinfuriers, verwerswouw f. (om geel te verwen).
S- des champs, vela'- of haverdistel f. ---- [Méd.],
z. SARRETE.
Sarriette, f. [Bot.] Boonenkruid n.
Sarrot, m., Z. V. C. SARRAU.
Sarroeabe, m. [Í-í. n.] Soort van salaman-

der ni. op Madagaskar.
Sart, n1. [[lot.], z. v. a. GOEMON, VARECH.
Sartie, f. of S artis, m. [Mar.] Want, tuig n.,
hoofdtouwen H. p1. van v jgetauw (in de Levant).
-- SARTIS, In. [ Péche] Trekl(jn f.
Sarve, f. [H. n.] Geeloog m., een visch van
't karpergeslacht [cyprinus erythrophth„,ilmus] .

SATI1{IQUE.
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Sas, m. Haarzeef f., paardenharen weefsel voor
zeven, terns f. Famine passée au gros s-, grof gezeefd meel. Platre au s-, Z. I'LOT[IE. -- (Loc. prov.)
Passer une chose an gros s-, eerie zaak slechts
oppervlakkig, ter loops onderzoeken; zich weinig
moeite voor eene zaait geven. — [Hydr.] Sas, sluissas_ 111.
(s a in. (hoazin).
asa, in. [H. a.] Gehuild boomnhoen n., s aSasiii, m. [H. n.] Soort van iiolibri in.
faseafwas, in. [Bot.] Venkelhout n.; sassafras am., spe;ccriachtig, geelvr• /is hout van den
sassaJrasho?rt in Amerika.
Sasse, t. [.lar.] 1 loosvat n., scheepsgieter ni.
-- [Tech.] Molenbuil f. (waarin liet meel valt als
't uit den molen kocht.
Sasséhé, m. [H. n.] Papegaai in. van Jamaica.
-

Sassegnat, M. [H. n.], Z. V. a. MEGAPODE.
assemiiennt, in. let zeven of ziften.
assenage, am. [Corn.] Soort van kaas f. uit

het franse/me vlek van dien naam (depart. Isère).
Sasser, V. a. Zeven, - ziften (meel, pleisterkalk,
enz.). — (fig.) S- une ailaire, is s- et resasser,
eene zaak rijpelijk ocerwégen, van alle kanten bezien, haar , wikken en wegen. --- asset, m.Kleine
haarzee f f., zeefje n. --- asseur, n1. Zifter in.
Iassoire, 1. [Tech.] Zweek of zwik f., wrijrhout n. --- [Bar.], z. v. a. Quart cie rond, ronde

kant in

assotin, in. of Bassoiree, f. [Chin.] Bo-

rax -zuur n., dat zich aan de boorden van heete
bronnen, niet verre van Florence, in kleine blaadjes
afzet, s a s s o.l i n e f.
Satan, in. (eig. wederstrever, vijand) Gevallen
engel, duivel, inz. het hoofd der gevallen engelen,
de opperste tier duivelen, satan m. - [Dé`vot.; Le
roy-aum ne de S-, de wereld. Les dis de S-, die boozen, zondaars. ---- (fain.) Orgueilleux comme S-,
Un orgueil de S-, hoogmoedig als de Satan, een
hoogmoed van den duivel. -- [.H. n.] Satan, aap
van 't geslacht (er sakis. -- Pataziique, (pop.
somtijds SATANE, E), adj, Satansch , duivelsch:
Méchaneeté s-, duivelsche slechtheid f.
Satellite, am. Wachter, lj fwacieter, begeleidend
en besclmeimend bediende, trawant, so tel ii et m.
(in de dagelgksche taal nu enkel in ongunstigen
zin gebéz gd voor:) lage huurling, volbrenger der
bevelen eens geweldenaars, enz. --- 'S [ Astr.) B'gplaneet, planeet van den tweeden rang, maan f., tra
satelliet: Jupiter a quatre s-s, J. heeft-want,
4 manen of wachters. -- Als adj. [ Anat.] Veines
s-s, nabij de slagade.•en loopende aderen I. hl.
atiété, f. (pr. sa-ci-é-t ,) Zatheid, overveezaeiiging f. (van ohgs en drunk).--(fig.) Walging door
overmatig genot, zatheid t.: La s- des plaisirs, des

honneurs, des richesses.
Bitin, in. Satijn n., eene glanzige zijden slof,
niet zeer fijnen ketting; --- elke als satin uitziende
of gesatineerde stof f.: S- de lame, de coton, l esa

wolleis, katoenen stof, wol -, katoen-zijde f.-tinerd

Satin double, aan wederzijde gesalineerede stof, sa
zonder verkeerde zijde. Satin simple, aan Gene-t•1n

zijde gesalineercie stof, satijn snel eene verkeerde
zede. --• (!ig. [ Le s- de in peau, des fleurs, loet
satin, zzideachtig voorkomen of aanvoelen der huid,
der bloemen. — (Prov.) Avec le temps et la patience, la feuille du courier devient s-, niet geduld en vlijt (tijd) komt men alles te boven. -Satiamade, f. [Coin.] Ligt halfzijden atlas. m.,
s a. t í n a d e f. — Satinage, in. [Tech.] i-Iet sa
stoffen, van papier). ---tinére,sagf.(v

Satinaire, ray. Satjjnewever, satijnwerker m.
atiner, V. a. Het voorkomen van satin geven,
satijnljla ,nzig maken , s a ti n é 7• en. -- SATINER,
V. 0. liet voorkomen van satijn. hebben: Cette loupe
satiric. — SE SATINER, V. pr . Gesatineerd worden,
zich laten satineren. -- Het part. passé is ook aelj.:
Papier, .Kuban s-, gesatineerd papier, 1/nl n. —
Peau s-e, satijnachtige huid f. --- Des discoars
s-s (uitdrukking van J. J. Rousseau) honigzoete
redenen f. »l. —Ook als subst.: Le s- dune étoffe,
het satin, het sat f/nacfrtig voorkomen eener stof.
---. Satineur, m. Satineerder , werkman , die

satineert.

Satire, f.liekeldicht; hekelschrift, spotschrift n.,
waarin de ondeugden en dwaasheden dier menschen
ten toon gesteld morden; -- bijtende spot in , scherpe
spotrede, sa tire f. — Ssatirique, adj. Hekelend , spottend , bijtend , geeselend , sati risch:
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---

Ouvrage, Poésie s-, hekelschrift, hekeldicht n. —
Poète, Ecrivain s-, of als subst. SATIRIQUE, In. Hekeldichter, sisotschriItsteller. -- H omme s-, spotier, hekelaar m. — Satirigiiesneut, ado. Op
hekelende, spottende wijze. — Satiriser, v. a.

Hekelen , door spot belarchelijk maken, over den
hekel halen, doorbalen, geeselen: S- ses meifleurs
amts, zone beste vrienden tot het voorwerp van
zijnen spotlust malven. — Ook als v. n.: II ne fait
que s-, I ij doet niets dan hekelen. --ss SATIUISEU.,
V. pr. Elkander hekelen, bespotten. — Het part.
passé is ook adj.: I1 se eroit satirisé, hij meentgehekeld, besot ie zijn. --- Satiriste, in. Hekel
jver, hekelaar, schrijver van boosaardige sa- -schr,
tiren;-- ondeugend spotter, spotvogel iii. - Sa tirographe, m. Iiekelschrjver ni.
Satisfaction, f. Tevredenheid f., genoegen n.,
bevrediging; voldoening, genoegdoening, s a t i s f á ct ie f.: Térnoigner b, qu. sa s-, zij-ne tevredenheid,
zijn genoegen aan iemand betuigen. Ep:'ouver de la
s-, zelfvoldoening smaken. L'affaire se passa à la
s- de tout Ie toonde, de zaak liep tot ieders tevredenhvi.d af. -- Faire of Dunner s- a one personne
eu'on a offensée, iemand, dien men beleedigd heeft
voldoening, genoegdoening beven , de hem aangedane beleediging herstellen. -- [Dévot.] I1 faut

prier, jeuner, faire l'aunidne pour la s- de ses
péches, men moet bidden, vasten, aalsnoezen geven

tot verzoening, tot uitdelging van zijne zonden. --Satisfactoire, adj. [Dognmat.] Voldoend, geschikt om de begane zonden uit te delgen, genoeg
gevend: La mort de JJésus Christ est s--doenig
pour tour les liornmes, de dood van J. Ch. is vol
voor alle renschen, delgt de zondenschuld-doen
van alle nier€schen uit. ---- _ estisfaire, V. a. Voldoen, tevreden stellen, reden van tevredenheid of
genoegen geven, bevredigen, genoegdoening (satisfactle) ereven: Ii est impossible de s- tout Ie monde, 't is onmogelijk alle menschen te voldoen. Sses créanciers, ses ouvriers, zone schul.deischers,
zijn werpvolk voldoen , betalen. -- Vous l'avez
oífensé, it faut Ie s-, gij hebt hem beleedigd, gij
moet hem genoegdo nine, voldoening geven. -- Sson ainl.jitiorn, sa colèi'e, zijne eerzucht bevredigen,
zijne gramschap boelen of lucht geven. — S- on
liesoin, in eene behoefte voorzien , eene behoefte

vervullen; — eene natuurbehoefte voldoen. -- Cette
musique satisfait I'oreille , die n2uz7jk voldoet,
streelt het oor. — S- l'attente de qn., aan iemands
verwachting voldoen. .- Ook als v. n. met P :

S- a son devoir, à sas obligations, aux commandements de Dieu, zijnen pligt, zijne verpligtingen,
Gods geboden volbrengen or vervullen. S- b on
paye^nerat, aan eene betaling voldoen. S- P sa parole, zijn woord houden. -- SE SATISFAIIBE, `V. pr.

Zich voldoening verschaffen; zijne wenschen, zijn
verlangen bevredigen: I1 avait toujours envie de

voir I'Alleinagooe, enfin ii s'est satisfait, hij had

altijd lust Duitschland te zien, eindelijk heeft hij
zijnen wensch bevredigd. Se s- soi-mërne, zich zelven voldoening of genoegdoening verschaffen. —
Satisfaisant, e, adj. (pr. —fe-van) Bevred igen.d, voldoend, genoegzaam, toereikend. Une réponse s-e, een voldoend antwoord. — S atisfait,

e, adj. (en part. passé van satisfai.re): Je suis s-,
ik ben voldaan, tevreden. Dien nierei, Ie voil €i s-,

God dank, nu is hij bevredigd, betaald. Est-il sde sa fortune, is hij tevreden met zijn fortuin.
Désir s-, voldane, bevredigde begeerte f.

Sative, adj. f. [bidact,.] Aangekweekt, door

den mensch uit zaad geteeld: Plantes s-s.

S atrape , m. [ H ist. ] Perzisch stadhouder,

landvoogd, s a t r a a p ni. --- (fig.) TiTeeld erig, over-

moedig en heerschzuchtig mensch.— Satrapie, f.
Stadhouderschap n., landvoogdij f. — Satrap1gaie, adj. Den satraap eigen, hem betreffend; —
weelderig en heerschzuchticl, s a. t r a p i s c P.

Satroft, m. [Piche] Viselfje n. (als aas).
Satteai , m. [Pape] Fransche schuit f. voor

de koraalvi.sscher<j op de a f rikaansche noordkust.
Saturable, adj [Chirp.] Foor verzadiging
vatbaar, verzadigbaar. -- Satrirant, e, adj. Ver
[Méd.] Renièdes s-s, of als subst. S-s,-zadigen.—
geneesmiddelen n. pl., die het zuur der maag opzuigen en afvoeren, s a t u r á n t i a n. pl. — Sa
turation, f. [Chim. 1 Verzadiging f.. De lean
chargée de set jusqu'lb s-, met zout verzadigd water n. (wwwwnarin de grootst anogeljke hoeveelheid zout
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is opgelost). -- Satin-é, e, adj. (en part. passé
van saturer): Eau s-e de sucre, de se), net suiPer, zout verzadigd water n. -- (fig.) Coeur s- de
joie, vreugdevol, van vreugde verzadigd, overstelpt
hart n. — .i- Saturentent, cdv. Op verzadigen -

de wijze. -- Saturer, v. a. [Chico.] Verzadigen: S- une certaine quantité d'eau de sulfate de

soude, eene zékere hoeveelheid water met zwavel

verzadigen. — (lig.) Geheel vervullen,-zuresoda

verzadigen, z. v. a. RASSAsIEn.

Maturnales, f. pl. [Any. lom ] Feesten, Ier

eere van Saturnus, Saturnus-feesten , s a t u rn á l i e n rn. pl. — (fig.) Tijd van luidruchtige, uit-

gelaten feestvieringen: Les jours de car ►neval des
chrétiens sont de vraies s-s, de carnavals-dagen
der christenen zin ware saturnaliën. — Sateirne, in . [Asar.] Saturnus, na Jupiter de grootste
planeet van ons zonnestelsel (naar den mytho!. Saturnus, vader' van Jupiter). — [Ane. chim.] Sel,
Sucre de S-, loodzout n., loodsuiker f. —a-

tiarnien, zie, adj. Saturnus betreffend, tot Satu rnus behoorend. — Vers s-s, z. v. a. Vers FES CENNINs. — 5 (/i9.) Somber, zwaarmoedig, droefgeestig. — Sattirnilabe, m. [Astr.] Werktuig n.

one den stand van de manen van Saturnus voor
alken gegeven tijd gemakkelijk te vinden, s a to rn i l d b i u in n. — Satnriiin, rn., of Satan -nine, f. [UI. n.] Loodkleurige indische adder f. —
SATLTRNINE, adj. f., z. COLIQUE (f.). --Satan- ni-

te, in. [ Minér. j Bruin looderts ni. of loodspaath ii.
atyre, m. [Myth.] Veld- of woudh'eest. woud

friet bokspooten en geheel behaard lijf (een-god
zinnebeeld der ruwe, grofzinneljke, halfdierljke
menschennatuur, sater ni. — (fig.) Geil man: Vieux
-, oude bok, geile (grijs gird in. -- [I1. n.J Orueg-

oetang, boschmensch [simis satyrus] . --- Naam van

een geslacht dagvlinders. — SATYRE, f. Bij de oude
Grieken: Bijtend dichtstuk, waarvan de saters de
hoofdpersonen waren , saterzanq in., saterdicht,
sater'sppel n., soort van parodisch naspel der oudgricksche tr°agosdie, waarin saters het koor variaden. z. ook S ATIRE . --- Satyriaq ue, adj. Wat
.

de sotyriasis (z. het volg. woord) betreft, daartoe
behoort. — Satyilase, f., of Satyriasis, ui.

(pr. --nice) [i ,léd.] Voortdurende gespannenheid
van de roede, onnatuurlijke, ziekelijke geilheid der
mannen, paringswoede f., sater-l,eilheid, s at y r i as i s f. --V- Satyri some, in. [Med.; Uit geilheid
voortkomende lendepijn f. — Satyalon, ni.[Bot.]
Standelkruid U. (orchis) S- male (of Testicule des
chiens a feulttes étroites), mannelijk standelkruid
(wells wortel tot salep kan aangewend worden).--Satyrigiiie, adj. [Ant.] De saters betref)end:

Danse s-, saterdans m. -- z. ook SATIBIQQE.

S aucanette, f. [H. n.] Jonge goudbrasem m.

Sauce, f. (Cuis.] Saus f. S- l)lanche, rousse,
piquante, blanke, bruine, scherpe saus. S- an polvie et au vinaigre, peper- en azijnsaus. S- Robert,
saus van mosterd, uijen en azijn. S- à (of au)
pauvre ho€nine. koude saus van water, zout en
bieslook. — (fain.) Donner ordre aux s-s, zorgen,

dat al het eten goed klaargemaakt wordt. — (Loc.
prov.) La s- vaat mieux que Ie Poisson, de saus
is beter dan de visch: de bijzaken zijn beter dan
de hoofdzaak. I1 ne aait b quelle s- manger Ie
Poisson, hij weet niet hoe hij die zaak moet aan
Si vous ne !e trouvez pas bon, faites -vaten.
une s-, zoo 't niet naar uwen zin is, laat het dan
staan. Vous ne sauriez faire on mettre one bonne

s- ii vela, Cela ne vaut riet à quelque s- que
vous le cnettic z, gij kunt daar geen doekjes om

winden; het deugt niet, wat voor manteltje gij ooh_'
deze zaak wilt omhangen. I1 est bon a toutes s-s,
men kan hem overal toe gebruiken. I1 nest s- (of
chère) que d'appétit, z. &PPETIT. On ne salt a

men weet niet wat enen van,
hem zal maken, waartoe neen hem gebruiken zal.
Faire In s- 'Cl qn., iemand de waarheid zeggen, de

goelle s- le mettre,

ooren wasschen. z. ook LOUD . -- [Fabr.} S - du
tabac, tabaksaus. — Saaaeer, v. a. Sauzen, in

de saus doopera. -- S- le taboe, den tabak sauzen.
-- (fig. et pop.) S- qn. d'eau, de bone, iemand met
water overstorten , niet slijk bespatten. -- Het
part. passé is ook adj.: Pain s-, gesaust, in saus
gedoopt brood n. -- (fig. et pop.) IIomme bigin s-,

duchtig doorgehaald man. — [Numism.] Médailles
s-es, overzilverde koperen gedenkpenningen m. pl.

--

Baltater, m. Sausbereider; sausverkooper m.

SAUCI1.;RE
— [Mar.] IJzeren spoor, waarin de voet van de
spil staat, spilfran, kom f., pot iá.1. -- Wouter
n1., klampje n. -- Saueière, f. Sauskom f.-man
Saueisse, f. Saucys, brood-, metworst f. —
[Mil., Mar.] Worst, kruidworst, linnen kruid worst (boudin de toile) f., waarmede 't vuurwordt
aangevoerd, dat eerie mijn doet ontploffen of eengin
brander aansteken moet (ook SAUCISSON geheeten),
-- Saueissier, in., -ière, f. [Forst-, saucys-

soaker m., - maakster f. -- t SAUCISSIER of Saueisseur, m. Spekslager (charcutier). — Saneissoli, in. Dikke, sterk gekruide vleesehworst of
saucjs f. S- de Boulogne, saucijs van Boulogne.-[li ort.] Fascinen-worst f., mutsaard of takkebos in.
van zeer lang en buigzaam rashout. — [Artif.]

Groate vseuepijl m., vuurworst f., s a u e i s s o n m.

— z. Dak SAUCISSE.

S auelet, in. [H. a.], z. v. a. ATHLRINE.

Scut, Sauve, odj. (dikwijls reet sain gepaard,

en onveranderlijk als het vo ®r het subsi. staat.)
Veilig, behouden, buiten gevaar, onbeschadigd: 11
a eu la vie s-ve, hij heeft er het leven af gebragt.
Revenir suffe at s-, frisch en gezond terugkeeren.
z. ook BAGUE. --- liet staat ook bij wijze van voor
(derhalve onveranderlijk) voor het subst. in-zetsl
den zin van: behoudens, met voorbehoud van; uitgezonderd, behalve. S- vutre honneur, vutre res-

pect, behoudens uwe eer, behoudens den eerbied,
dien ik u schuldig ben (vgl. RESPECT). — S- erreur

de calcul, z. CALCUL. — [Prat.] Adjudication s-

huitaine, toewijzing f., voor zoo ver niemand binnen
8 dagen een hoogei bod doet. S- l'appel, behoudens
beroep op hooger geregtshof. J'y consens , s- b
changer, ik stem daarin toe, onder beding dat
men veranderen k a. --- Perdre tout, q- is vie, sI'honneur, alles verliezen, uitgezonderd het leven,

behalve de eer.

Saiif-eoiituit, i n. Vrijgeleide n.; vr.jgeleidebrief nn. (Plug. Des sauí's-conduits; --de Académie
echter schrijft Des sief-conduits.)
S auge, f. Salie t. S- de montage®, z. v. a.
WONT-SOLI. S- en ari)re, en arl.)risseau, salieboom,
saliestruik f. S- sauvage of de bols, wilde salie of
iander'l,ruid- 11.

S augeoire, f. [Tech.] Zoutkorf m.

t Suugrenee, f. E'rwtengeregt n., alleen -net
zout, olie en azijn gekruid.

Sae renva, e, adj . (fa a' . en alleen van zaken)
Ongeri i rid, belagchelijk, zouteloos, zot: Question,
Itéponse s-e, belagcheli, lee, domme vraag f., ant(schuil f.
woord m.

`mugu^.e, f. [Pèche] Provencaalsche vissclrers-

oiiDe, us. Wilg, wilgeboorm, us. S- lrleureur
of a rameaux pendants, treurwilg. S- ldanc, witte
wile. S- marsaul, z. MARSAUL (FRIQUET.

aulet, Hi. [R. n.] , z. v. a. MMOINEAU franc;
auni tre , adj. Brak, naar zeewater srnabend: Eau s-, brak water n.
Sauiuée, t. [Anc. métrol.] Landinaat f ., con
trent zoo groot als een morgen (argent).
S aitinier, m. [Pèchej Zalmelger m., soort
von harpoen.

szttimière, f. [Mar.] , z. v. a. JAU1MIERE.
iimoireaii, in. [Agric.] Soort van druif

uit de omstreken van Parijs.
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maker, zoutwerker, zoutzieder; — zouthandelaar,

zoutverkooper m. — Faux-s-, z. dut woord. —

(Loc. prov ) 11 se fait payer coinnie on s-, hij geeft
niets te borg, hij laat zich stipt betalen, geeft geen
krediet. — (pop.) 11 a léché le cul au s-, hij is dorstip als of hij zouteviscg had gegeten. -- Sauniere, f. Zoutbak, zoutpot in. (Gebruikelijker is
tegenwoordig salière.)
Saupe, f. [H. n.] Brasem met overlangsche

goudstreegen, goudstriem m., Balpa, sarpa f.
Saupiquet, us. [Cuffs.] Sterk gekruide saus f.
S aupoathatEon, f. Het bestroc en (met zout,

ook met meel, peper, enz.); bestrooijing f. — Saupourd.' -er, v. a. Met zout bestrooijen: S- de la
vlande, vleesch met zout bestrooijen. -- (bij uit breiding) S : de poivre des oeufs, S- on poisson de farine, eieren met peper, eersen, visch met meel bestrooijen. — (fig. el fain.) S- on écrit d'érudilion,
aan een geschrift eene tint van geleerdheid geven.
-- SE SAL'PODURER, v. pr. .Bestrooid worden. ---

1let part. passé is ook adj.: Viande saupoudrée de
sel, met zout bestrooid vleesch n.
Sauer, adj. m. (Verkorting van sauce en alleen

bij hareng gebruikt): Hareng s- (of sauret) bok hinq, gerookte haring nl. -- (Loc. prov.) 11 est nlaigre comme on hareng s-, hij is zoo mager als een

bokking, als een telhout.
Saurag'e, m. [Fauc.] Eerste jaar n. van, een'
vogel, eer hij geruid heeft. — Ook z. v. a. SAUP,ISSAc„E.
Sausauje, f. [Bol.] Arnerikaansche lelie f.

So,ure, adj. [Man.] Geelbruin: Cheval s-, Cheval de role s-, geelbruin paard n. -- [Fauc.]

(diseau s-, vogel van 't eerste jaar (die nog zijn. ros
gevederte heeft). -- [Anc. mar.] Ballast in. (der
galeijen) . -- z, ook StUn.
Biure, in. [fl. n ] .tIagediszalm ui.
S aurel, m. [fl. n.] Bastaard- of stekelmakreel ni. (cacaos).
Sanrer, v. a. Kooken, in den rook droogen
(inz. haring). -- Het part. passé is ook adj.: Harengs mal saurés, slecht gerookte haring, te weeke
-

bokking m. -- Scuret, adj. in., z. v. a. sAUR.
Saurien, ne, adj. [fl. n.] Naar de hagedis ge-

lijkend. — S auriens, .n. pl. Hagedissoorten f. pl.,
orde van reptilian, die de krokodillen,, hagedissen,
leguanen of draken, enz. bevat, sauriërs in. pl.
S arin, m. t" ersche volle bokking m. — an1'ir, v. a. ?liet haringpekel inmaken. — Sauris, in.
haringpekel f. — Saurissage, rei. Het haringrooken, bokkingrooken. — S auirisserie, f. Bok
in., hariirigroolserij t. -- Sanrisse,ir of-kingha,q
S auirissonier, as. .Bokkingrooker m.
Sas rite, f. [11. n.] Hagedisaider f. van Carolina. — [Minér.J Hagedissteen n7. --- aurographe, rim. [Didact.] llagedisbesch.r-jver in. --auu roltra i,ie, f. Hagedisbeschsrijving f.
Saurograp pique, adj. Die beschrijving betreffend, s a u r o a r d p h i s e h. — Saurologie, f.

JNatu.rcrl ke historie f. des' hagedissoorten. — au-

rologique, adj. Die historie herre/fend, s au ro1 ó g i s ch. — Saurologue, m. Schrijver eener
hagcdissenleer, s a u rob o o g in.

S aussaie, f. Wilgenplantsoen, wilgenbosch n.
Simt, m. Sprong in. Grand s-, S- en ]'air,
groote sprong, luchtsprong. -- [Man.] S- de n.uouIon, zijsprong, bokken rong. S- de pie, ekstersprong.
Le pas et Ie s-, de slap en de sprong (eene der 7
kunstmatige bewegingen van het paard). -- [Mil.}

Sa,ninon, m. [[t. n.] Visch van 't zalmgeslaclht; inz. zalm. Hure, Darne (of Dalle) de s-,
zolinkop m., zalmmoot f. -.- [Fond.] Blok n. lood,
of tin, zalm m. -- [Mar.] Schuitje ballast, ballastsclhuitje, bloklood n. - [Tech.] Smeltrog in. der
waslichtmakers. .-(Prov.) 11 faut perdre un véron pour gagner on s-, innen moet een' spiering uit
om een' kobeljaauw te vangen. -- S an--werpn
vrione, e, adj. [li. 13.] Zalmachtig, naar den,
zalm gelijkend. — Satitnonie ^i, m. (verklw.
van saumon) Kleine, jonge zalm m., zalmpje n.

vesting, een bolwerk in de lucht doen springen. -(bij uitbreiding) Faire faire le s- a une maison, een
huis sloopen, afbreken. — [Mes.] Sprong, overspringing van toonen in de volgorde der toonschaal,

gezouten.

delijk tot iets besluiten, waarbij gevaar, moeite, enz.

S aumondlle, f. [Peche] , z. v. a. FRETIN.
Sauninra e, m. Het inpekelen. -- Saumure, f. Pekel f. S- de hareng, d'anchois, haring-,
ansjovis-,pel€el. — Saumure, e, adj. Ingepekeld,

Saunage, m. Het zoutm.aken, zoudzieden;
zouthandel in. Faux-s-, z. dat woord.
S aunée, f. [Chas.] Leeuwerikenvangst f.
Sauner, V. n. Zout maken, zout zieden.
Sautnerie, f. Zoutwerk n., zoutkeet, zoutmakerij, zoutziederij f.; — zoutmagazijn of -pakhuis n.;
s--- kunst f. des zoutzieders. -.• S aunier, m. Zout-

Faire faire le s- a une place, à un bastion, eene

.-- (fig. et fain.) Faire un grand s-, een' qs ooten

sprong doen, naar een verafgelegen oord verhuizen;
ook: in eens uit een' lagen post tot een' lh.00r„en, en

omgekeerd, c;eraken. De simple soldat, it est devenu
capitaine tout d'un s-, dun plein s-, van remeen
soldaat is hij in eens kapitein geworden. Faire le

s- (doorgaans in kwaden zin.) , den sprong doen, ein-

te vreezen is . z. ook BOND, CARPE, LIT, PÉRILLEUX.
— (fam.) Val, sprong nu.: Tornber d'un troisième
etage, eest on terrible s-, van eene derde verdieping te vallen is een geduchte sprong. — Water-

val rei.: Le s- du Niagara, du Nil, du Rhin. -- Sde inoulin, molen-waterval m. (die den molen in

beweging brengt). ---

S- de loep,

wolfskuil

in.,
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sloot f. of kuil m. aan 't einde van een park, laan
of tuin, om den ingang te beletten zonder 't uitzigt
te belemmeren. -- S- de 1'étalon, sprong rn., besp ringm
i .! , dekking f., het bespringen der merrie
€ goj tien, hengst. -- ICE PLEIN S& r, (or. adv. op
staanden voet, in eens, zonder te aarzelen, voetstoots.
Sautage, in. [Corn.] tiet pakken van den haring, hari p pakking f.
Sautaut, e, adj. [Bias.] Op de achterpooten
staande (von de reit en den bok}.
Saste, t. [Mar.] (alleen in): S- (le vent, uit
plotseling omslaan of ornloopen-scholvanwid,et
van den wind.
Sn uté, e, adj. (en part, passé van sauter):
Mots s-s, overgeslagen woorden n. i1. — [Cuffs.]
Rtognonns s-s au vin de Champagne, in Cha1npagnewon gesmoorde of gestoofde meren f. pf, — sAUTE, m. [Cuis.] Soort van ragout of gekruide vleeschspija, sauté n. — [Danse] Sprong in. -- Sautée, f. Spron;iwijdle t., sprong m. — - - Saute-

die hengst heeft zooveel merries besprongen. —
[Cuis.] Een ragout in de kastrol gebonden maken
door het heen en weir, te schudden, s a u t t r e n.
Sautereaii, m. (verklw. van sauteur) Kleine
springer ni , knaap, die al buiseend van eeiie , oogte
rolt. Les s-x de Verbérie, de kleine springers van
Verbérie (fransch stadje, depart. Oise). — Des s-x
de Brie (liever de brie), hobbelige en steenige wegen in. pl. — [Ane., Artill.] Stuk geschut zonder
versterkte kulas, en riot daardoor minder zuiver
schiet. — [Luth.j Tangent rn. of wippertje n. (dat
bij 't bespelen van 't klavier, de forte-piano, enz.
opspringt en de snaar aanslaat).
Sauterelle, f. [H. n.] Sprinkhaan m. -- Sde roer, z. v. a.. SALIGUQIJE, LA,GOUSTE, SQUILLE
mant.e. — [Chas.] Soort vin vo, etltnip at -- ['Fecii. j
Zwei f. (beauveau, fausse-équerre).
Setuite-ruisseau, rn. (fain.) Jongste klerk m.,
die de boodschappen doet. — Lesgever m. (Plur.
Des saute-ruisseau.)
Sauteur, euse, adj. et subst. Springer in.,
springster f. Vous ètes meilleur S. que nnoi, vlij zit
heler springer dan ik. Animal s-, springend dier n.
Les s-s, Les s-euses de corde, de koordedansers,
-^ianssters, -^ (fig. et iron.) Fokher, duizendkunstenaar m. — C I tan. J Springer, spronrenmaker m.
(op sprongen afgerigt paard). --- SAUTEUR, m. [H n.J
Springer, een vogel van Paraguay; --- springvi.sch, in., soort van vliegende visch; — soort van
fijnwollig p'ansch schaap n. — S- de rochers, klipof rotsspringer, soort van. afrikriansehe dwerg-antilope i. — Saute ise, t. [Danse} Sprinr:dans,
liuppeldans n1. — Ligtzinnig meisje n., ligt zinnige
vrouw f.

ter, V. fl. . Z. V. a. sAu' nLLER.
Sautelle, f. [Aerie.] Wijngaardloot f., die men

afzet om eerie ledige plaats te vullen.

Basher, V. a. (met avoir) Springen, eenen sprong
doen: S- de bas en llaut, de taut en bas, opspringen, afspringen. S- par dessus une niurailte, over
Benen muur springen. S- a cluche pied, al hinkende
springen. z. ook JOINT . S- en Belle, en croupe, in
den zadel, achterop (het paard) springen. S- à travers un eerele, door een hoepel springen. Beaucoup doiseaux sautent au lieu de marcher, vele
vogels springen, huppelen, in plaats van te kopen.
— Eene driftige, snelle beweging naar iets maken:
S- à in gorge, an collet de (in., iemand bij de keel,
Sautillv:ee, Sauiállernent, nl. Het huuj e
hij d, n kraag vatten. S- au isage de qn., iemand
in 't gezirt vliegen. Lette femme est capable de lea, gehuppel n. -- Sautillant, e, adj. Huppevoces s- aux Vieux, die vrouw is in staat ogre u de, e -- Sautilter, V. n. Huppelen, snelle, korte
oorden uit het hoofd te halen. — (fig.) La chose sprongen doen. --- (fig.) Telkens van 't een op 't
saute aux yeux, de zaak valt terstond, springt in ander springen, van onderwerp veranderen, geen
't oog, is zonneklaar', S- au cou de qn., iemand verband in zijn spreken of schril vers houden.
Sautoir, in. (oorspronkelijk: eert antieken, uit
om den hals vallen, hartelijk omhelzen. — S- de
t :oisième on cinquieme, van de derde in de vijfde stof of koord vervaardigden stijgbeugel, dus het
klasse overspringen. 11 a sauté plu grade de heute- werktuig ons te paard te springen). [inas.] Sintnant à celui de colonel, hij is van den rang van ,.4ndr•ies- kruis n. (X ). Cantons du s-, hoeken, van
luitenant op dien van kolonel overgesprongen. -- 't Sint-Andries- kruis. S- cantonné, Sint-14ndriesS- dune page à uric autre, dune idée a une autre, kruis, dat in zijne hoeken van figuren vergezeld is.
van de Bene bladzijde op de andere, van 't Fame -- EN SAUTOIR, loc. adv. Schuin kruislings: Deux
denkbeeld op het andere ouuerspringen. --- (Mar.] 'Lu épèes en s-, twee schuin kruislings geplaatste devent a sauté de tart de points, du oord a lest, de gens in. pl. — Porter uur ordre en s-, het lint of
wind is zooveel streken uitgeschoten, is van 't noor- koord eener orde om den hals dragen, zoodat het
den naar 't oosten gescholen of omgeloopen. Le wet Bene punt op de borst nederhangt en daar het
vent saute, de wind is ongestadig, loopt or,.., -- S- ordeteeken houdt. --- Porter qc. en s-, iets met
a l'abordage, hij den vijand. overspringen, mieren- een kruiszeel dragen. — S JTUIR, m. (!bodes) Over
teren. -- (/'am,.) S- à has de son lit, haastig uit de borst prlrrui.sd halsdoekje n. -- [Cuis.] Soort
zijn bed springen. — (Lec. fairs. et prov.) S- á pieds van kastrol, taartpan f.
`:utriaux, nn. pl. [Tech.] Springhouten uu. pl.
joints par dessus qc., luchtig over iets heen stap
zich niet om de zwarigheden enz. bekommeren.-pen, (aan den topijlwerkers- weefstoel). (Surc'te.
S
auvstage,
m. [Cam.] Wit katoen a1. van
z. BRANCEus, NUE, PLANCHER, RECULER. r in de
auvade, adj. Wild, in (Ie wouden levend:
lucht springen of vliegen, onatplofjen: Le vaisseau,
L'arsenal, Le bastion sauta, sauta en fair, het Pays rempli d'aniniaux s-s, land ra. vol wilde dieschip, tuighuis, bolwerk sprong in de lucht. Faire ren. — Schuw, 'nenschenschuw: La corneille est
s- un vaisseau, een vaartuig in de lucht doer sprin- plus s- que la pie, de kraai is schuwer dan de
gen. Se faire s-, zich in de lucht doen springen. -- ck,Qter. — ,Vild, '^1/ct tarn: Canard, Chat s-, wilde
(fill. et [am.) Faire s- an mauvais lieu, urne ro sS- eenst, kat t. B)) analogie ook van inenschen ge
Peuple, Tribu s-, wild, onbeschaafd volk n.,-zcgl:
son de jeu, een slecht huis, een speelhuis doen sluiten. Faire s- qn., iemand doen springen, hem zijn welde volksstam m. — In dezen zin ook vaak als
ambt, zijne bediening doen verliezen. Cette folie lui subst : Les s-s de l'Amér'ique, de wilden van 4mecoûte bien cher, so terre en a sauté, deze dwaas- rika. — (fig, in zedeljken zin) C'est un honmrne sheid kwam hein duur te slaan, hi heeft zijn. land- of als subst. G'est nu s-, 't is een schuw, ongezellig
mensch. Femme trop s-, te schuwe, mannenschuwe
goed daarvoor moeten verkoopgin. Faire s- des hou
vele flesschen uitdrinken. Faire s- in eer--teils, vrouw. — Air, Regard s-, schuw, wild uitzigt n.,
vette à qn., iemand de hersenen verbrijzelen (reet schuwe blik m. Vertu s-, ruwe, terugstootende
een schot. slag, enz.) Faire s- la fete h qn., iemand deugd f. -- Procédé s-, ruwe, onmanierljke, onhet hoofd afslaan. Faire s- on oeil hors de Ik tote gejiolijste handelwijs t. — Construction s-, harde,
h qnn., iennarid een oog uitstaan, z. ooh BANQUE. — stootende, vreemde zinbouw m. Wild, in 't
Faire s- un lapin, un poulet, handig een liaan, een wild of zonder aa.nk•weeking groeijend: Plantes s-s,
hoen wegkapen. — [Jeu] Faire s- la coupe, de wilde planten f. pl. Pornore s-, wilde appel m.
volte slaan, behendig en ongemerkt een afgenomen Pommier s-, wilde appelboom ira. —. (Jout s-,
spel kaarten weder in zin' vangen toestand bren- wrange, onaangename smaak ni. -- (bi uitbreiding)
gen. Faire s- la bille. den bal builen 't biij art doen Woest, ontheboawd, onbewoond : lie s-, woest, onspringer,. ----^ _ sAUTER , v. a. Overspringen, over- bewoond eiland n. Lieu s-, woest, onbebouwd oord n.
heen springen: S- one barrière, un fossé, one mu- -- (pop. et fig.) Feu s-, wild vuur n., soort van
mille, over een' slagboom, over eene sloot of gracht, aangezigtsschurft der kinderen.
Sa uvage, nl. [liar.], liever SAUVETAGE. -- Z.
over eenpo muur springgen. —( fig.) Overslaan (inz. bij
't lezen. noschrijveu of vertellen): S- deux pages, un onder SAUVAGE, adj.
Sauvageon, m. Wilde boom m., om daarop
mot, twee bladzijden, een woord overslaan. -- (Loc.
fig.), Z. BWTON, DEGRE. FOSSÉ, PAS. — [!fan.] Besprin- te enten; — uit zaad voortgekomen, niet geënte boom.
Saava erie, f. Wildheid i'., onbeschaafde zegen, dekken: Cet étalon a sauté tapt de juments,
-
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den, manieren en gewoonten f. pl.; schuwheid, mensehensckuwheid: Sa s- aug.nente de jour en jour.
— [Phil.] Tijdperk van 's rnenschen onbeschaafde
toestand; natuurtoestand in. -- Somlijds ook: zeer
afgezonderd, eenzaam buitengoed n.
5 Sacivagesse, f. (tegenwoordig zelden, dan
iron. (=ebr°ui_kt) [-Yl/ .le v- 1ouWWy.
Sauvagice, e, adj.: Goût s-, Odeur s-e, wildsmaak, wildreuk m. — Ook als subst. nn. Cela sent
Ie s-, dat heeft eenen wildsmaak, windreuk. —
Sauvagine, f. [1--I. n.] Wild watergevogelte n.
-- Reuk in. dier vogels. — [Corn.] Onbereide huid
van sommige wilde dieren voor gering pelswerk.
Sauve, e, adj. (en part. passé van sauver):
Malady s-, geredde, behouden kranke nl. -- Armée
s-e, gered, in veiligheid gebragt leger n. — Marchandises s-es dun navire échoué, uit een gestrand
schip geborgen goederen n. pl. — Honneur s-, geredde, beveiligde eer f. — Pécïieur s-, behouden
zondaar m.
acavegarele, f. T'eil-igheidswacht, bescherm
vrijgeleidebrief,-wacht,bedklingvrj f.;—
schut- of bescherm tbrief n7., s a u v e g a r d e f. —
(fig.) Se mettr e sous la - de qn., zich onder iemands
[Mar.] Borglouw n.,
bescherming plaatsen.
borg m., zorg- of rustlijn f. S- du gouvernail, borg
borg-, zoeglijn van 't roer. S- de beau--stropm.,
pré, loopstaggen f. ppl. S- d'échelle of de I'échelle
hors de bord, valreep f., touw van de valreep. Sde combat, Z. CEINTURE de combat. — Sauvegarde, m. [H. n.] íi1ONITEUP. — acavegar(lei-, v. a. Onder zijne hoede of bescherming nemen.
— [iV1ii.] Vrijgeleiden, ouder vrijgeleide stellen. —
t Sauvemennt, rn., z. v. a. SALUT.
Mar.]
.Behouden aankomst f van een schip; -- het bergen
of redden. -- [Mus.] Oplosswg van een' dissonant.
Sarver, v. a. Redden, behouden, verlossen; in
veiligheid brengen, bergen. S- un malade, eenen
zieke redden, genezen. S- qn. d'une mort imminente, d'un danger imminent, iemand van een'
dreigenden dood, uit een dreigend gevaar redden.
S- un Etst, une vide, eenen Staat behouden, eene
stad redden, ontzetten, verlossen. S- qn. d'un nautrage. iemand uit eene schipbreuk redden. S- les
merchandises, de koopgoederen redden, bergen. -S- ia vie a qu., iemand liet leven redden. S- I'bonneur á qn., iemands eer redden, behouden. — Za
maken, behouden, verlossen: Dieu a envoyé son-lig
his unique pout s- Ie genre bumain, God heeft
zijn' eeniggeboren zoon gezonden. om het menschdom zalig te walsen, te behouden..-- Sparen, besparen, uitwinnen, uithalen: S- a qn. l'ennui d'une
conversation oiseuse, iemand de verveling van een
nietsbeduidend gesprek besparen- S- beaucoup de
peine is qn., iemand veel moeite uitwinnen of besparen. Cette Iettre ma sauvé an voyage, die brief
heeft mij eene reis uitgehaald, bespaard. — Ver
vergoelijken, doen verontschuldigen; be--schone,
mantelen: Ne pouvant s- sa conduite, je justifiais
ses intentions, daar ik zijn gedrag niet vergoel ken
kon, ree.tvaardigde ik zijne oogmerken. S- les defauts d'un ouvrage, de gebreken van een werk bemantelen, bedekken. Un tailleur labile sauve les
défaut.s de la taille, een knap kleermaker maskeert,
verbergt de gebreken der gestalte. — z. APPARENCE,
DEHORS (ni.) — ([am.) S- Ie premier coup d'oeil,
geen blijk van verwondering of van den onaangenamen indruk geven, welke door 't eerste Bezigt
van een leelijk of mismaakt mensch op ons gemaakt
wordt. — [Jeu] S- la grille, le dedans (in 't kaats
galerij verdedigen, de slagen af--spel),htgad
weren, die den bal daarin zouden werpen. S- a
qn. Ie dedans, iemand de galerij vóórgeven, de bal
niet tellen, die daarin vallen. — S- à qn. deu x-len
blouses, cinq blouses, iemand twee, vijf zakken
vóórgeven (op 't biljart). — S- 'enfilade, het vormen eerier brug beletten (in 't verkeerspel). —
[Mus.] S- une dissonance, eenen dissonant oplossen. — (Lee. prov.), z. CHFVRE. — absol.) Cela
peut s-, dat kan uitkomst geven. -® SE SAUVER,
v. pr. Ontsnappen, vlugten, zich in veiligheid stellen, zich redden of bergen; voor zone zaligheid zorgen. Se s- a la nage, al zwemmende ontkomen, zich
met zwemmen redden. Se s- de prison, uit de gevangenis ontvlugten. -- (fain.) II se fait tard, je
me sauve, 't wordt laat, ik ga dadelijk henen.
Pourqnoi vous sauvez-vous? it nest pas tard, waarone gaat ge zoo gaauw henen ? 't is nog niet laat.
-
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travers les broussailles,
par les vignes, par les marais, zich zoo goed en
kwaad als men kan uit eene verlegenheid helpen,
zich door dik en dun redden. --- Se s- d'un danger,
zich uit een gevaar redden. — Se s- dans une église,
in eene kerk de wijk nemen. — Ii faut travaillet
à se s-, men moet aan zijne zaligheid arbeiden, men
moet trachten zich zalig te naaken. — Zich schadeloos stellen: 11 vend ses italics it bon marché, mais
it se sauve sur la quantité, hij verkoopt zijne stoffen goedkoop, maar de menigte maakt dit goed. —
Zich verontschuldigen of verschoonen: Elle se sauve
sur on mal de tète, zij verontschuldigt zic /s niet
hare hoofdpijn. -- (ellipt.) Sauve qui peut, redde
zich wie kan, ieder berge zijn lijf. — Ook als subst.:
Le sauve qui peut se fit entendre, het ieder berge
zich deed zich hoorgin.
Sauve- cabans, m. pl. [Mar.] Stroppen; leguanen m. pl., matten f. pl. op de raas (ter beschutting tegen de wrijving).
Sauivetage, rn. [Mar.] tiet redden, bergen (van
gestrande personen of goederen). Frais de s-, bergloon n. -- (sedert eienigen lijd ook gebruikt van)
Het redden van een' drenkeling. -- Radeau, Bateau,
Boude de s-, z. n ADE AU, BATEAU, BoirEE, — Les s-s is
la nier! (als bevelwoord), de red ►niddelen, reddingstoestellen, de boe jen over boord ! — Société de s-,
maatschappij tot redding van drenkelingen, reddingsmaatschappij f. — t Sa$uveté, f. Veiligheid,
zekerheid f. — i auuvelerre, f. [Minér.] Wit ge -.
vlekt of geaderd zwart marmer n. — Sauvetear, m. [Mar.] Reddingstoestel m., reddingsboot,
-boei f. — Ook als adj.: Bateau s-, reddingsboot f.
Sacuveur, m. Redder, verlosser, behouder; hetland, zalf= rnaker: Le s- de son pays, de redder
van zijn land. — Le s- du monde, de hefland der
wereld. — [Mar.] Berger, redder van gestrande
personen of goederen. -- Ook als adj.: Un Dieu s-,
een reddende God. Le rernède s-, het redmiddel.
Sauve vie, f. [Bot.] , z. V. a. CÉTÉRAC.
esm. [Hart.] Soort van druif f.
aïcvil
Savaeon, m. [i1. n.] Braziliaansche lepelaar,
bolsnavel in. S- tacheté, kreeftenvanger n1.
--- (fig. et fam.) Se s- à

-

Savalle, f. [H. n.], z. ONEGALOPE.
avantnient, adv. Op geleerde, kundige wijze;

met

kennis van zaken.

Savane, f. Groote grasvlakte of woudweidef.,

ongebaand weiland n. voor het vee in Noord -Amerika; — woud n. van harsboornen in Canada; —
openba r e wandeldreef f. op de _4ntillen, s a v ac na
of sav dnna f.
Savaiit, e, adj. Geleerd, kundig, vol weten
vol geleerdheid: Hom me s-, Femme s-e,-schap,
of als subst. SAVANT, m., E, f. Geleerd man in.,
geleerde vrouw f., geleerde m. en f. I1 est s- dans
les langces, en mathématiques, hij is kundig, ervaren, bedreven in de talen, in de wiskunde. —
Un livre s-, een geleerd boek n., een boek vol geleerdheid. — Remarque s-e, wetenschappelijke, geleerde opmerking f. — Welberekend, vol zaakkennis, bekwaam, wijs, verstandig: Ce général a fait
one retraite s-e, die generaal heeft eenen wijs berekenden, wel doordachten terugtogt gemaakt. —

Vous en parlez en homme s-, gij spreekt daarvan
als een welingelicht man, met zaakkennis. Après
tout ce qu'il ma dit, je n'en suis pas plus s-, na

wat hij enig gezegd heeft, ben ik er niet te wijzer
om,, ben ik nog niets beter ingelicht. — Cette file
est trop s-e pour son age, dat meisje is voor hare
jaren te wis, weet van dingen, die zij op haren
leeftijd niet weten moest. — (Lor. prov.) C'est on
s- en us, 't is een geleerde pedant, een pronker
met zijne geleerdheid.
Savantasse, m. et f. (bij dichters en vroeger
ook in proza SAVANTAS m.) Geleerde praler m. of
praalster f., letterkundige windbuil ni., blaauwkous f., hij of zij, the voor geleerd wil doorgaan,
schijngeleerde m. en f. Les vials savants sont plus
modestes que les s-s.—Savanjtissipne,adj. (plats.
al

ou dénigr.) Allergeleerdst, overgeleerd.
Savart, m. Woest weideveld n.

Savate, f. Oude, versleten schoen m.; slof f.
Mettre ses souliers en s-, zijne schoenen als sloffen
aantrekken (door het hielstukken neêr te treden).
— Postbediende, die weleer de brieven naar de
plaatsen bragt, welke van de groote wegen verwijderd leggen (piéton). — [Jeu] liet slofje-verbergen.[Mar.] Schaal f., het stuk hout tot mastbekleeding.

4 678SAVATERTE
— [Anc. mii.] Kapje n., straf, die de soldaten onder elkander oplegden aan den dader van een' klei
diefstal, dien zij niet ruchtbaar wilden maken.-ne
--- (pop.) Onhandig, linksch inensch n. , slecht
werk, prulweris n. — (Loc. prov.) Trainer In s-,
een ellendig, armzalig leven leiden. --- Savaterle, f. Oude-schoenen narkt f.
Saveneaati, Savoneeaaa, m.. of ave -

SCABIN.

--

bles, s- (P s-, eest te s-), deux ta pisseries etc.,
heeft voor tien duizend francs meubelen ver
te weten enz. — Ook om twijfel uit te druk-kocht,
11 l'afl'irrne, s- (eest à s-) s'il ne ment pas,-ken:
hij bevestigt hel, de vraag is nu of hij niet liegt.
SAVOIIi, f. Kennis, kunde, wetenschap f.: J'admire son s-, ik bewonder zijne kennis, kunde. Les
Bens de s-, de geleerden.
SAVOIR-FAITSE, In. Bekwaamheid, bedrevenheid,
hebbelijkheid f.: It vit. de son s-, h) lee j't van zijne
beku'aamteid. I1 en viendra a bout par son s-, hij
zal door zijne bekwaamheid wel teregt komen.
SAVOIR-VIVRE, m. Beschaafdheid, wereldkennis,
welgemanierdheid, levenswisheid, levenskunst f.:
Il n'a pas de s-, hij weet niet te lenen, zich niet
naar behooren voor te doen.
men

nelle, f. [Péche j .Schrobnet, steeknet n.
naveter, V. a. (pap.) Oploppen., slordig en
slecht herstellen. — Saveterie, f. Oude schoenen gin. pl., sloffen f. pl.; — handel m. daarin. —
Schoenlapperswerk n.; schoenlapper f. — Save tier, m. • ehoenlapper m. -- S iVETIER, m., -IERE, f.
Koopman ui., koopvrouw f. in oude schoenen. —
(fig. et pop.) Knoeier, broddelaar, oplappen m.,
Savoisien, ee, adj. et subst., z. SAVOYARD.
knoeister, broddelaarster, oplapster f. -- H. n.]
Savof, 111. Zeep f. S- Blanc, vert, groene,
(in de omstreken van Parijs) Geep f. , stekelwitte zeep. Cette tache s'en ira au s-, deze vlek
baarsje n. (épinoche).
aveaurr, f. Smoak m., jei:caarwording van het zal er met zeep uitgaan. --- (fig. et pop.) Donner
un s- aa q ., iemand een' bokking geven, iemand
zisituig des s raps; bijzondere eirler.schap der voor
deze gewaarwording voortb enr;t. S--werpn,di de oorera weieschen, streng doorhalen. — Savonaa;n
pename
,
wo/gelijke nage, m. Ilet wasschen of reinigen niet zeep. —
agreeable , nauséa orde ,
smaak. La borne eau n'a point de s-, goed water Eau de s-, zeepsop, zeepwater n. — S avonner,
heeft geen smaak, smaakt naar niets. — Cette V. a. Met zeep wasschee.; inzeepen, met zeep inviande n'a ni goUt ni s-, dat vleesch is geheel zona- wrijven. --- (/g. et pop.) De ooien weisschen, tem
der smaak, heeft can noch kracht. — (jig.) 11 n'y deeg doorhalen. — SE SAVONNER, v. pr. Zich ina ni gout ni s- 5 eet ouvrage, er is reuk noch zeepen; — ingezeept worden of k u nnen worden. Savonnerie, f. Zeepzieder] f. — (absol.) Voorsmaak aan dit werk.
malige turksche-tapijtfabr jk te Parijs; nu: Bene
Savinier, in., z. SABINE.
Savoir, V. a. Weten, kennen, verstaan, kennis fabrjk van voortreffelijke wollen stoffen. --- Sa of verstand hebire-n van, bedreven zijn in: S- ce vontlefte,1. Z eepbut, seaschbal, sa vonet-bal m.
qui se passe, weten wat er voorvalt. S- qc. de S- de nier, ronde loop of hlonp m. schuim van
bonne part, iets van goeder hand weten Je non vischkuit en, schelpen (nu en dan aan den oever der
veux rien s-, ik wil er niets van weten. Nous zee gevonden). -- (Loc. proc.) S- 5 vilain, ambt,
alles le s-, gij zult het dadelijk weten, vernemen. dat men koopt om zich te adelen. -- [Pot.] Zeep
bezie f. vein den zeepboom. --- [I IorL] Moutre-bes,
Voces sauces plus tar/c qoi je suis, (,gij zult later
weten (vernemen, hooren) wie ik ben. --- S- un P s-, h.orlogie. dat in plaats van glas een openmétier, een eribrtcht kennen. S- son métier, zijn springend nnetalen, deksel heeft. — S avonneur,m.
ambacht verstaan. S- les langues (le ]'Europe, de Jnzeeper der kartons voor de speelkaarten. — atalen van Europa kennen, versie.>an. S- une science, vornneeua.x, RUSe, odj. Zeepachtig. Emplatre s-,
un art, eens wetenschap, kunst verstaan. -- S- sa zeeppleister f. — S avonnier, in. Zeepzieder;
lecon, zijne les (van buiten) kenven. Un acteur qui zeeij/ abrilrant m. — [ Bot.] lee; boom. --- avonne sait pas son role, een tooeieelspeler, die zijne niere, f. Gebouwen n. pl. eenei Zeep z iede r ij. -rol niet kent, niet in 't hoofd heeft. --- Kunnen, v. V. a. SAPONTiERE. — Savory roil°, m. [Tech.]
weten, de mart, de bekwaarouceid het middel tot Gezeept vilt n. om de kaarten te glanzen. — Sa iets hebben: I1 sait se taire, se vainc€°e, hij weet vonnte, f. [Chim.] Geurige of vlurtige zeela t.
Savrourcm iennt, M. Liet smaken, proeven. -te zwijgen., zich zelven te bclieerschen, hij kan zwijSavonnrer, v. a. Smaken, met aandacht en ver
gen, kan zich zelven beheersepen. S- répondre,
proeven; leppen: Savourez un pea ce vin,-mak
weten te antwoorden. S- toucher du piano, op de
piano kunnen spelen. S- conduire un cheval, een proef dien wijn eens rept. -- (fig.) S- les plaisirs,
paard weten te mennen. Sav-ez-4 ous nager? kunt de genoegens reet , innig smaken, genieten. --- -Sa s Mergbeen ti., merg jp f. --- (fig.)
gij zwemaren? Je sourai Bien nee tires de 1h, ik vonnret, Ti.
zal mij wel daaruit weten te redden. — Faire Kwinkslag m. (bon-mot). -- Savonrensement,
savoir a, doen of laten weten, berth/en, melden: adv. Met smaak: Manger s-, met smaken eten.
Aussitnt que voos serez ar°rhvé, faites-le-moi s-, Savonreux, ease, adj. Smakelijk. lekker. --(ficl.) Baiser s-, lekker kusje n.
zoodra gij zult aangekomen zijn, laat het mij weSavoyard, e, adj. et subgit. nl. et f. Savoysch,
ten, meld of berigt het mij. — [Chanc., Prat.] Sfaisons, doen te weten, doen kond. -._ No savoir van Savoye, tot Savoye, of zijne inwoners be/oo(zonder pas), niet weten, onzeker, besluiteloos, eer - rend; Savoyaard, Savoyer m., savoysche vrouw f.,
legen zijn. I1 ne sait plus à qui avoir recours, hij savoysch meisje n. (Men heeft in dezen zin ook SAweet niet meer, tot Wien hij de toevlugt zal nemen, VOISIEN, NE gebruikt.) — Kleine schoorsteenveger;
t?edjeszanger, marinottenjongen m. — (fig.) Ruw,
tot ?,uien zich wenden moet. Je ne sais que croire,
ik weet niet, wat ik geboren moet. --- Savoir met onhehbe(ilk mensek.
Sayre, Savreau, m. [Peche] Kleine zegen f.
het ontkennende ne (zonder pas) wordt nog in den
Saxatile, ar/f. [1-I. n.] De steengin of rotsen
conditionnel gebruikt in den zin van je ee peux
(puls) pas, ik kan niet. Je ne saurais vous le dire, bptre ffend; zich bij voorkeur tusschen de rotsen ophoudend,
tusschen steenen of in steenachtige plaataller
sauriez-vous
Ne
het
u
niet
zeggen.
ik kan
jusque 1M ? kunt rij niet zoo ver gaan ? — Je ne sen groeijend. — S axifrage, f. (Pot.] Steensais gooi, z. QU®I. -- Je ne sais qui (uitdruhieing, breke f., een zeer talrijk. plantengeslacht. S- doré,
die, even als de vorige, als zelfstandig 1lebézigd z. CJIEssON de roche. --- [Méd.] Steenoplossend
wordt), zeker iemand, een onbekend, weinig bekend middel n. -- S axifragées, f. pl. Steenbreek persoon. On a donné cette place P un je ne sais planten f. pl. — Sa.xin, m. [H. n.] Klipmuis f.
Saxon, ris, adj. Saksisch, tot Saksen of zijne
qui, men heeft dien post aan ik weet niet wie, aan
zeker iemand, dien i/c raast ken, gereven. Lin je saes inwoners behoorend-. — Als subst. in, en f. Sak quel homme est venu nee cliercher, een zeker iemand ser m., saksische vrouw f. of meisje n.
.aye, Sayette, etc., z. SATE, SAïETTL', enz.
is m ij komen afhalen. — Savoir wordt ook gebruikt
Shire of .biure, m. Gere its- of policie -die
bij wijze van twijfel en vraag: Que sais -je ? wat
weet ik het? Que sait-on ce qui arrivera ? wie naar in italic. — (bij uitbreiding) handlanger der
weet wat er gebeuren zat. -- (lom.) Dieu salt! policie, agent van policie.
Seabellon , in. [. rch.] Onderstel of voet
God weet het! God mope 't weten! -- 11 n y a
voor borstbeelden, pronkvazen. enz.
-stukn.
personae h la maison, que je sache, er is niemand
Seabie, f. [1VIéd.] Schurft, ruidigheid f. -thuis, dat ik weet, of voor zoo ver ik weet. ; Sgré, S- bon gré, mauvais gré a qn., z. GEE. — Seabieuse, f. [Bot.) Schurftkruid n., een tuin
velerlei soorten, s c a b i ó s a f. — Sea--gewasvn
(Loc. prov.). z. CARTE, CHEMISE. FIN, FOIRE, JEU
bieiix, eense, f. Schurftachtig: Eruption sca— (Loc. conj.) SA--NES,MAGRODE.PIN,
(zitter m.
VOER, it SAVOIR, C'EST (1 SAVOIR, te weten, name- bieuse, schurftachtig uitslag n.
Seabin, m. [[list.) Schepen, geregteljk bilijk: On a vendu pour dix mille francs de men,..V

-

-

,

-

SCAETJOSI1ES
SCEAU.

Searole,

Scabiosées, f. pl. [Bot.] Geslacht derschur'ft-

kruiden.

5 eabre, adj. Ruw, scherp. --- Seabreux,
eaase, adj. Ruw, oneffen, hobbelig. — (tij uitbreiding) Versification scabreirse, stootende, hortende
versbouw m. — (fig.) Neteli^a, misselijk, gevaarlijk,
moeijelijk: Affaire scabreuse, netelige zaak f.
e, adj. [Bot. j Ruw op het aanvoelen.
S eab1de,
— SCABRIDES, f. pl. Planten f. pl. met ruwe of stekende bladeren. — S esduosité, f. [Dirlact.] Busy-

held, oneffenheid, scherpheid f.
S eaaire, f. [H. n.j Wenteltrap m., een schelp
dec europésche zeeën. ---dier
adj. Trapvormig.
Sealde, in, [bist.] Dichter, bard, zanger der
oude noordsche volken.
Seale, f. [Man.], z. V. a. ECHELLE.
Seatène, adj. [GQorn.] Ongel jkz dig: Trian-

-

gle se- , oncelijkzijd?ge driehoek m. -- [Anat.]

Muscles sc-s, ongelijkzijdige spieren f. pl.
Seaalamai, m. [Ave. mar.], z. v. a. TOLT.

ea.lope, f. [H. n.] wilde amerikaansche rot f.

ealpel, in. [ Chir. ] kondheelers-mes met

vaststaand lemmet, scalpel n. — Ses°ilper,v. a.
De huid met het haar van de hersenpan aftrekken
(gelijk de noord-amnerikaansche wilden hunnen vijanden plegen te doen) , scalperen.
eamas-txe, m. Soort van dolk m.
Seamite, f. [Coin.] Katoen n. van den .Archipel.
Seammonée, f. [Bot.] Purgeerkruid n., barseo/ode f. — [iM1éd.] Bijtend en sterk afdrijvend
hars van de scammonium- winde. -- Seaa imo0i te,

in. Scam,monieesn -wijn ril.

Seanda. e, m. Ergernis f., aanstoot m.; steen

des aanstoots, opspraak f., schandaal n. La pré

les Juifs,-dicatonelCrxéus-po

de prediking van het kruis is den Joden eene er-

gernis geweest. La vie clu'il inène porie sc-, het
leven, dat - hij leidt, 'geeft ergernis. Lela fait on
grand se- dans fout le voisinage, dit maakt een

groot opzien in de geheele buurt. — eanda:l.ensement, adv. Ergerlijk, aanstootelijk, op aan-

stootelijke wijze. — eandaleux. ease, adv.
Aanstootelijk, ergerl k, schandelijk: Cost oen livre
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gehecht, die de geestelijken or het lijf dragen. -®
1Chir.] Schouderdraaghand M. — SCAPULAIRE, adj.
Tot de schouders behoorend, de schouders betref-

fend. — Seapulalgie, f. [Méd.] Schouderpijn f.
— Seapitlaa1g1que, adj. De schouderpijn betreffend. -- eapailo-eoraeo-radial, adj. m.
[Anat.] Muscle sc-, of als subst. in. Sc-, tweehoof
dige armspier f. -- Seap,nlo-lhuniéa-al, ach;. et
subst. m. Groots ronde spier f. — Seapulo-huinéro-oléei-ànieia, adj. et subst. in. Driehoof

dige ormnspier í'. — Sealaaalo-hyoïdien, adj.

et subst. in. Schouderbladspier f. — Seapu1K1111, m. (pr. — lome), z v. a. OMOPLATE.
Searabe, M. [1.1. n.] Keverslak f.

Searabée, m. [Ei. n.] Kever, tor, schalebi-

ier m. Sc- aqual:ique, water- of vischkever. Sccornu, z. V. a. CERW- VOLANT. -- Sc - disséqueur,
z. V. a. DERSIESTE. Sc- doré, z. V. a. EMÉRAUDINE.
Sc- hémisplArique, z. V. a. COCCINELLE. Sc- da
lis, z. V. a. CRIOCERE. Sc- de mal, z. V. a. IIANNETON . Sc- des rnaréchaux, z. v. a. MELDE. Sc- pil
of bedeau, z. V. a. BOUSIER. Sc- puce, z.v.a.-1tilare
ALTIQUE, ALTISE. Sc- onctReux, z. v. a. PROSCARABÉE. Sc- pulsaleur of sonicépl4ale, z. PULSA-

TEUR. Sc- is ressort of Sc- sauter=elle, springkever.
Sc- to , tue, z. CASSIDE. Sc- lr troriipe, snuitkever
(clsaa - ancon). Sc- ft vrille of a tarière, boorkever.
— Searabéides, m. pl. Leversoorten f. pl.
S eaiamoiiche, ni. Dansworst, grappenma

staande karakterrol van den snoever op de-ker,d
oude italiaansche en fransclie schouwtooneelen,
doorgaans geheel zwart in spaansche drat, se a-

ramouche nl.

Seareine, f. [H. n.] Soort van slangenvisch m.
(opts/die).
Scardasse, f. [Tech.] Grove wolkaarde f.
Scare, ni. [11. n.] Papagaaivisch m. (van 't

geslacht der 1ipvisschen). (doorschijnend.
Searieaux, lease, adj. [Bot.] Dun, dor en half
Searifeatecur, nl. [Cllr.] Kopsnepper m. (een
werktuig tot liet openrijten of herven der huid);
kerf- of kopijzer n.-- [Agric.] Engelsch landbouw
oprijten en losmaken van den-gerdschapto

Sc-, dat is een aanstootel- jk b,}el' n. LJne vie sc-eume,

grond, s ca ri. fi c a f or 11. — Scarification, f.
[Gliir•.] Oppervlakkige insnijding of inkerving in

geren, ergernis of aanstoot geven: On fut scandalisé de sa conduite, men ergerde zich over zijn ge-

het bloedige -koppenzetten , sr a ri f i c á t i e f.

een ergerlijk leven n. — Seandaliser, v. a. Erdrag. — SE SCANDALISED, V. pr. Zich ergeren: 11

se scandalise de tout, hij entert zich over alles.

Scantier, v. a. [Poes.] Een vers volgens de

eenig ligchaasnsdeel (hetzij niet dea kopsnepper, helzij met een lancet of met een scalpel en bistouri);
Seaiilier, V. a. [Chir.] De huid inkerven, op-

rijten, scarificéren.

S cailole, Searole of Escarole, f. [Bot.]

tijdmaat afdeelen, naar de versvoeten opzeggen of Witte cichorei f.
S earite, in. [fit. n.] Graafkever In.
aflezen, zonder den inhoud van het vers daarbij
Searlate, m. [H. n.] Scharlakenroode langara
in acht te nemen, scan d é r e n.
kervel
geNaar
S eandiciné, e, adj. [Bot.]
of prachtmees f., kardinaal n1.
S earlatine, f. [ Méd. ] Scharlakenkoorts f.
lijkend.
S eandinave, adj. et subst. m. et f. Scandi- -- Ook als adj.: Fièvre sc-.
f.,
bewoneres van Sc a n d i n abewoner ofSCARIOLE.
(CHOLIAMBE.
navisch;z.
Season of eazo n, ni. [Pods., lat.], z. v. a.
v ie of het noord-europésche schiereiland, dat De—
SCANSeatoinyte,
f.
(H.
n.]
Drekvlieg
f. — SeaZweden
bevat.
nemarken, Noorwegen en
DINAVE, rr,. De scandinavische taal f., het scandi- tophage, eatophagira, e, adj. [H. n.] Dreknavisch. de l'ancre). etend, op drek azend. — SC ATOPIIAGINES, f. pl.
Seape, f. [Arie. mar.] Ankerschacht f. (tige Dekvliegen f. pl. -- Seatophile, arj. [H. n.]
Op drek svass= nd of levend. — Seatopse, f.
eaptaa, rxr. [Anat.j Naam van twee beende
(Roodgeel kaneel n.
eens van de voorhand en 't andere van den-ren,ht
[.it. n.] Mestvlieg f.
S eavisson, ook Lseavisson, n1 [Corn.]
handwortel, sch.uitvorrnig been n. --De uitwendige
Scazon, in., z. SCASON.
oorholte, de sleufvormige verdieping van het uitS eeau, m. Zegel n. ,groote zegelstempel m.,
wendiri oor tiesscien den buiten- en binnenzoom.-groot cachet n. Sc- de l'Et
at, du ministère, zegel
[Chir.] SchuitsgewZjs verband n., weleer bij ader
aan het voorhoofd gebruikelijk.
-latinge van den Staat, van 't ministerie. Apposer son sc-,
Seaphand.re, m. Reddingbuis, zwemkleed n., zijn zegel opdrukken. — Zegel n., zegelafdruk m.
zwemgordel nl. van hork, enz., om zich boven wa- Le Sc- est encore visible, est effacé, het zegel is
nog kenbaar, is onkenbaar. — (absol.) Les sc-x,
ter te houden, s c a p h a n d e r in.
Seaa:phidie, f. [H., n.] Boot- of schuitvormige de koninklijke zegels, rijks- of staatszegels (die op
kever ral. — Seapliite, f. [H. n.] Soort van alle van 't oppergezag uitgaande stukken gedrukt
bootvormige ammoniet in. -- Seaphoide, adj. worden) . Garde des sc-x, zegelbewaarder. -- Le
rol lui a donné, ®té les sc-x, de ,koning heeft hem
Schuit- of bootvormig.
als zegelbewaarder aangesteld , afgezet. — Iet verSeaapiforme, adj. [Bot.] Schaftvormig.
zegelen; tijd m. en plaats f. van de verzegeling der
eapin, in. Geslepen bediende m., de bedien
een staand karakter -masker op het ita--denrolf., staatstukken enz.. 11 y aura Sc- tel jour, er zal op
liaansche looneel. — (fig.) Guit, fielt, sluwe in- dien en dien dag gezegeld worden. Le se- tenant,
dringer. (s c a lr o l i t h m. gedurende de openbare zegeling. Aller au sc-, naar
Seapolitlie, ns. [Minér.] Bladerig kristal n. het zegelbureau of - kantoor gaan. Officiers du se-,
ambtenaren van 't zegel-bureau. — S'opposer au
S eapulaire, ni. Schouderrok m., schouder
ordes-geeste--kledn.varoisch-ktlje sc-, zich tegen de verzegeling verzetten. — (fig.)
lijken, dat van voren en achteren over de schou- Zegel, kenmerk, kenteeken n.: La vanité est le seders afhangt, scapulier n. — Ook: twee de la médiocrité, de ijdelheid is het kenmerk der
stukjes eener gewijde stof, met lintjes aan elkander middelmatigheid. Dieu a marqué les Juifs du sc-
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de sa colère, God heeft de Joden ruwt het zegel
zijner graanschap gekenteekend. -- (fig.) Sous ;le
Sc- du secret, onder 't zegel der geheimhouding,
op voorwaarde van geheimhouding. --- Mettre ie
so- it one chose, iets voltooijen, te.n, einde brengen,
het zegel op iets drukken. Cola mit le Sc- à sa
gloire, dat drukte het zegel op zijnen roem, dat

zettede zijnen roerai dc kroon op. — [Bot.] Sc- ale

Salomon. z. V. a. GRENOLJ LLET. Sc- de Notre Dame
of de la \'ierge, z. TAMINIER. -- ice1, m., ver-

ouderde vofrrn van SCEAU.

Seélalgie, f. [IV.éd.] Dijpijn f.
Seélérat, e, adj. Schelmachtiq, schelmsch,
schurkachtig, Teltachtig, sn tod, afschuwelijkkk : Hom me se-, schelmachtig awn m. Action sc-e, snoode

daad f. — SCEL(,EAT, in. Schelm, sclhurk, fielt, booswicht, snoodaai , d nl. L'argent érige un scéldrat en

honnete homme, het geld maalt een' schelm tot een
eerpk man. --- eelératerle, f. Schelmstuk n.

f. Schelrnach.tigheid, schurhachtigheid, snoodheid ; schanddaad f., schelrnstuk ti.
— Somtijds in een' niet hatelijken zin iron. voor:
ondeugendheid, fopperij f., streek m. ,— ,, Scélératisnne, m. (woord van Diderot) Stelselmatige
schelmerij I.
céléto^raphe, m. [Diaact..] Schrijver over
het ntenschelijk skelet of tjeraamte, s k e l e t ogr a a ph m. — "eelétographie, f. Geraamtebeschrijving f. — Seélétograpfhigiie, adj. Geraa°rmte-beschrjvend. -- eelétopée, í., z. sQu•E-

— 5céératese,

LETTOPÉ E.

SCI MATISME

--

SCEL

(zoogdi.er.

S célide, f. H. a.] Achterpoot m. van een
eéli:tlme, m. [vlinér.] Figuur°steen DI., die een
enenschelijk been (jambe) voorstelt,
S eeflage, m. diet vastzetten, vastgieten van

ankers, haken, balken enz. in erven muur eloor middel van lood, pleister of kalk.

S ceijan, m. [Pêche] .Klein vischje n. als aas

Seellé, e, adj. (en part. passé van se giller):

Lettres sc-es, verzegelde brieven m. pl., --- Tube
de verre Sc- par on bout, glazen buis f., die aan
de eene zijde luchtdigt is toegemaakt. ----- sCELLE, m.
,Prat.] Zegel, op regterljk gezag aan sloten, laden,

deuren, enz. gehecht, opdat zij niet geopend zouden
worden, geregtelijk zegel n. Apposer, Mettre les
sc-s, de zegels aanleggen of aanhangen, verzegelen.
Ses papiers sont sous Ie sc-, zijne papieren zijn

verzeneld. — Bric de sc-, z. BRUS. --- Snellement, in. [Mac.] ï z. v. a. SCELLAGE . — [Chico.]

Toezegeling, sleiling met kleefdeeg. — Sceller,v.a.
Zegelen, toezegele)t, toelakken, het zegel opdrukken;
de geregteljke zegels aanleggen, verzegelen. — [ Macon.) In eereen muur, in. steen of marmer door
middel van lood, pleister of kalk vastmaken, inzet
ingieten. — [Chim.] Met kleefdeeg, pleister,-ten,
enz. diet maken. Sc- hermétiquernent un tube
de verre, eene glazen buis met de soldeerlarnp lucht
sluiten. — (fig.) Bezegelen, bevestigen, bekrach,--di.gt
tigen: Scellons rotre amide par des serments
nouveaux, laat ons met nieuwe eeden onze vriendSE SCEL LER, V. pr. Verzegeld
schap bekrachtigen
worden. -- Seelleer, m, Zegelaar m.
Scélotyrbe, f. [Méd.] St.-Veits-dans m., kriewelziekte ; krachteloosheid f. der dijen, waggelende
. ---

gang m.

Scène, f. Tooneel, schouwtooneel n., vertoonplaats f., gedeelte van den schouwburg, waar de
voorstelling plaats heeft : Eclairage de la sc-, ver
van het tooneel. I1 n'y avast que deux ac--lichtng
teurs en se-, er waren slechts twee acteurs op het
tooneel. — (fig.), Z. ENSANGLANTER. -- (in beperk -

ter' zin) Tooneelsieraden, tooneelschermen n. pl.,
tooneel: La sc- reprékente une forêt, het tooneel
stelt een woud voor. — Plaats, waar de vertoonde
handeling voorvalt, tooneel: La scène est h Rome,
het tooneel is te Rome. — 4fdeeling f. van, het tooneelspel, door het optreden of vertrekken van een'
tooneelspeler bepaald, tooneel: Sc- quatrième du
second acte, vierde tooneel van het tweede bedrijf.
— Tooneelkunst, kunst des tooneelspelers, dramatische kunst f., tooneel: La connaissance de la sc-,
de kennis van het tooneel. La Sc- tragique, comique,
lyrique, het treurspel, het blijspel, de opera. —
(fig.) Gezamenlijke voorwerpen, die zich aan 't oog
voordoen, looneel, tafereel n.: Quand on a gravi
Ia montagne, la se- change, wanneer men den berg
beklommen heeft, verandert het tooneel. — Ieder
bijzonder voorval, dat iets belangwekkends, buiten-

,gerneens enz. oplevert, tooneel, schouwspel n., ver
f.: C'était one Sc- attendrissante, 't was-tonig
een aandoenljik tooneel. eene aandoenlijke vertooning. ---- Remplir on rOle important sur in sc- du
monde, Gene belangrijke rol op het wereldtooneel
stelen. — La se- ouvre of s'ouvre par nn choeur,
liet tooneel, het tooneelstuk wordt geopend of begint
met een koor. — Ouvrir la sc-, het tooneel openen,
het eerst optreden. Mettre on personnage sur la
Sc-, iemand op het tooeeel brengen. tee ns in een
tooneelstuk voorstellen. Metire one pièce cle ihéPtre en sc-, een tooneelstuk ter opvoering regelen,
inrigten. Mise en scène, z. onder iiiSE. — (fill.)
Produire qo. stir la sc-, iemand in, de wereld, in
't openbaar doen optreden. --. (fain.) Faire wee seá qn., iemand een standje maken, onverwacht en
hevig tegen hein uitvaren. -- (farm.) Crier á faire
Sc-, schreeuwen, dat de manse/ten op straat blijven
staan. -- Scénigiie, adj. liet tooneel of uien

schouwburg betre/fend: Les jeux sc-s des anciens,
de tooneelvertoonnengen der Ouden.
Seéuite, adj. [Géogr. anc.] In tenten levend.
s ENTTE, in . en f. Tentbewoner tri., - bewoonster f.
Scénograiphe, in. [Didaci.j Tooneelschilder,
decoratie-schilder, s c e n o g r a op le rat. - 'Seéna; ^^at^hie, f. Tooneel- of decoratie-schilderkunst f. ; (in -minder bec erkter' zin) liet perspectief
of cergezigtschilderen; perspectief van een gebouw,
stad, tuin,. landstreek, enz. — Seénographîque, adj. Vergezigt schilderend, doorzigtachtig,
perspectívi.sch, scenográphisch.---Seéno raphieiuetnent, adv. Naar de regels van
het perspectief of de doorzigtkunde.
Seénopégie, f. of eersop ;^gies, f. pl. [Ant.]
g

Loo (hutten feest n. (der joden).

Seepticisme, in. [Phil.] Twijfelleer f., leer
der sceptici, s c e p t i c í s rn u s n. --- Twijfelzucht f.,
twejfelgeest ni. — SeeptJque, adj. Tot de secte
der sceptici or twijfelaars beknorend ; twifelzuchtig, aan alles twijfelend. -- Als subst.: Aanhanger
eener philosophische school der oudheid , welker
h oofdstelling was niets te bevestigen, maar alles in
twijfel te trekken, twijfelaar, lwij jelzucht7gc, s c é t i c u s m. --eeptigneutent, adv. Op twfjf lende, twijfelzuchtige wijze.
Sceptre, m. Hwrscherssta f, koningsstaf, rijksstaf. sedert cie middeleeuwen een teeken van de
vorstelijke raagt der keizers en koningen, scheplor,
s e e p te r ni. Le roi ava it Ie se- le la main, de koning
hield den scheplei in de hand.— (fig.) Tenir Ie sc-,
den schepter voeren, de vorstelijke m.ogt, de opper
uitoefenen. Depuis Ie se- jus q u'à la hou lette,-ma.gt
van den vorst tot den herder, van den voornaamste
tot den geringste. — Un Sc- d'airain, de fee, een
ijzeren schepter, eene harde, willekeurige regering.
-- Tenir le Sc- des arts, (les sciences; in kunsten,
in wetenschappen den toon geven, eene erkende
meerderheid hebben. -- [Astr.] Noordelijk sterrebeeld tusschen Cepheus, Pegasus en Andromeda,
Schepter.
Sectie of Sétie, f. [Mar.] Levantsch vaar
niet latfjnsche zeilen.
-tuigje
Seérophylax, m. [H. eeel.] Lager geestelijke,
die in de grieksch.e kerk het toezigt heeft over de gewijde zaken en ze den dienstdoenden patriarch. aanbiedt.
Sehabraque, f., V. CHABRAQUE.
Sehah, m., z. CHAR.

Schaka, m., z. SHAKO.
Sehale, m., z. CHáLE.

Sehapska, ni. (pr. chapse-ka) [Mil.] Vierante, poolsche sjako, uhlanenmuts, sjap s ka f.
Scheelste, m. (pr. end—) [Miner.] Tungsteen,
tungsteenzure kalk m., wit wol frami-um n.
Seheik:, ni -, z. CHEIK.
Schelen, m., z. GHELEM.

Sehelot, m. (pr. chelo) [Sal.] Pansteen m.
Sehelling,m. (pr. the -Jein) [Métrol.] Schelling in.
Sehéma of Sehènne, m. (pr. sch—sk. ook
in de volgenden) [Astr., Geomn.j Schets f., ontwerp. plan n. -- [Phil.) Aangeboren denkbeeld n.
— Sehématique, adj. Schetsmatig, bi wijze
van voorbeeld. — Sehérnatiser, v. a. [Phil.]

In beeld voorstellen, (een begrip) verzinnelijken,
bevattelijk mallen; in scitetsmatigen vorm brengen.
-- Sehémnatisrne, m. [Anc. math.] Tafel met
mathematische figuren. — [Phil. j Vatbaarheid en,
neiging om zich voorbeelden te maken, het vermo-
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gen der voorschetsing, verklaring of opheldering
door zinnelijke voorbeelden, s c It e rn a t z s m us ii.
Mehénanthe, m. (pr. slid—) [Bot.] Kernelshooi fl, weiriekende bies n.
chénobate, m. (pr. ské----, ook in de volqenden) [Ant.] Koordedanser m.
4- Schénobatée, t. .Koordedanskunst f. - Sehénobatique, adj. [Anat.] De koordedansers of de
koordedanrieunst belie/fend. - Als subst. z. v. a.
SCENOBATEE. (de biezen ophoudend.
Schénobène, adj. , (pr. slA—) [H. n. ] Zich in
--

Sehérif,

til., Z.

cHEIuF.

Schéronie, m. (pr. ské—) [Mid.] Droogheid
der oogen, uit gebrek aan traanafscheiding, s c herdma f.
Scherzando, adv. (ital.) (pr. skèr-tsan-do)
[MUS.] Los en vrolijk, schertsend. - Scherzo, ci.
(hal.) (pr. skèr-tso) [Mus.] Schertsend, luimig muzijkstuk U.
Sehésis, t. (pr. sk&zice) [Méd.L Natuurlijke
ligchaamsgesteidheid f., aanleg in. - Sehétique,
ac/f. (pr. ské) Eigenaardig, uit de eigenaardige
ligchaam.cgesleldheid voortkomend.
Sehidakédon, m. (pr. ski—) [C li ii .] Overlangsche beuk t. van een been.
Sehisniatique, adj. (pr. chive—, zoo ook de
volgenden) [11 . rel.] Scheurmakend, ccve scheuring
in 't kerkgeloof bewerkend; afvallig, kettersch,
S c h i s in cl t i s c Ii. - Als subst.: Scheurmaker,
afvallige, geloofsverdeeler, sc h i s m d Ii c u s m.
- Sehismatiser, v. a. Eene geloofsscheuring
maken, van 't geloof afvallig maken, afzande
ren, scheiden, scheuren, sch I sas at is é r e n. -

-

Sehismatobranehes , m. pl. , Z. dHisMoBR4NCHES. - Sehismatoptéiides, f. p1. [Bot.]
Spleelvarens U. pi. - Schisine, m. Geloofsscheuring, kerk- of geloofsscheiding t., schis-

ma 11.; - bij uitbreiding) Verdeeldheid van gevoelens in zake van staatkunde, zedeleer, wijsbegeerte, litteratuur, enz. -- Schiste. m. [Minér.]
Schilfersleen, schiefer, met ijzer gemengde kiezelcure aluinaarde. Sch- argileux, kleischiefer m
(

schilferklei f. - Sehisteux, etise, adj. [Minér.)
Schilfériq, bladerig. - Schistoearpe, wij. [Bot.]
Met opensplij tende vruchten. - Sehistoide, adj.
Naar schiefer gelijkend. - Sehizopode, adj.
H. n. ] Met gespleten voeten (van weekdieren). ehizoplère, adj. IK. ii.] Met gespleten vleugels (van insecten). - Sehizotriehie, f. [Méd.]
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waarneminij van den waren tijd. - SdIATÉRIQUE, f.,
z. v. a. &NOMOM1QUE.
Sciatique, adj. (zamentrekking van ISdUIATI
[Anat.] De heup of het heupbeen betre/fend:-QUE)
INerfs se-s, heupzenuwen t. p1. - [Méd.] Goutte,
Douleur Sc-, of als subst. SC1ATIQUE, heupjicht,
heuppijn f.
Scie, f. Zaag t. La lame, Les dents. Le manciie, La monture dune 5v-, het blad, de tanden,
het handvatsel, de span eener zaag. Les bras de
la se-, het zaagstel. Ht de se-, zaagspan t. Feuille
de se-, zaagblad n. Bran de se-, zaagmeel, zaagset n. Sc- montde, gespannen zaag. Sc- a refendre,
de long, kraanzaag. Sc- sans dents pour refendre
les pierres dures, steenzaag. Sc- a main, it bras, a
poing, handzaaij. Sc- is révider, schulpzaag, cirkelzaag. Sc- a guichet, á échancrer, a évider, rondzaag, patzaag. Sc- en archet, boogzaag. Sc- tournant, it clmantourner, draaizaag. Sc- cylindrique,
kroonzaag. Sc- circulaire, cirkelzaag. Sc- it tenon,
a clievilles, tro/Telzaag. Sc- en couteau of dentrie,
Sc- égohine of égogine, schrobzaag, stootzaag. Se
drdzaag. Sc- a débiter, a Bit, raam--aclievs,
zaag, spanzaag. Sc- a ti'avers, trekzaag. - Trait
de la se-, zaagstreep f., teeken op te zagen hout of
steen; zaagsneldikte t. Trait de se-, zaagsnede t. Un fer de se-, twee houtzagers, die aan sAne zaag
werken. - Sc- de clilrurgien. wondheelerszaag.
[U. n.] Zaagvisch m. (scie-espadon). - (Loc. prov.
el pop.) Cast une se-, Quelle se-! 't is niet ow uit
te staan, wat vervelende zaak! - Scié, e, adj.
(en part. passi van scier): Bois, Marbre se-, gezaagd
hout, marmer n.
Scernnient, adv. Piet zeifbewustheid, willens
en wetens, met oordeel des onderscheids; voorbedachtelijk: On nest pas coupable quand on na
pas agt se-, men is niet schuldig, wanneer men
niet met zelfbewust!ieid gehandeld heeft.
Science, f. Wetenschap, duidelijke en zékere
kennis, bewustheid f. die nten van iets heeft, he!
weten: Je sais cela de science certaine, ik weet dat
zeer zeker. Cain passe ma se-, dat gaat mijn weten,
mijn inzigt te boven. - Wetenschap, op gronden
berustende kennis, elke tak van menscheljke kennis, die voor een streng betoog vatbaar is: La géo
métrie est one véritable Sc-. de meetkunde is eene
ware wetenschap. La se- du droit, de la médecine,
de wetenschap van het regt, van de medicijnen.

Sc- militaires, nautiques, krjgskundige, zeevaartVorksgeu'ijze spljting der haren aan de punt, kundige wetenschappen. S'adonner aux 5e-s, zich
aan
de wetenschappen toewijden. Posséder une ccschizotrichie of liever trichôschisis 1.
Schiot, m. (pr. sch = cli, ook in de volgen- a fond, eene wetenschap in den grond verstaan.
Kennis, door ervaring, lektuur of nadenken
den), Z. SCHELOT. - Sehiotage, ci. [Sa ] .) Zulvering van vreemde zouten. - Schioter, v. a. verkregene kunde f. : La se- du monde, des affaiVan vreemde zouten zuiveren. - Ook als v. n.: ras, de kennis. van de wereld, van de zaken. Avoir
Les eaux sthlotent, het water zet pannesteen af. beaucoup, peu de se-, veel, weinig kennis hebben.
Sehoi-1, m. (pr. thor!) [ Mindr.] Steenachtige, Montrer toute sa se-, alles uitkrarnen, wat men
soms metallische zelfstandigheid met schilferachtige weet. - ['Fhéol.] L'arbre de la Sc- du bien et du
de boom der kennis van 't goed en 't kwaad.
en glazige breuk, in de granietbergen en andere mal,
- Z. ook INFUSE. - (Pray.) Expérience passe Sc-,
oorspronkelijke beddingen, sc/i art in. - Schoide
ondervindinq
is de beste leermeester, - (Loc.
lite, t. [Mindr. ] Soort van topaas m.
Sciadophy ll e, adj. [Bot.] Met zonnescherm- proc.) Avoir plus d'lieur qua de Sc-, mcci' geluk
dan wijsheid hebben.
vormige bladeren.
Seiène, f. (H. n] Oinberc'isch m.
Sciage, m. Het zagen (van hout, steen, marScien tifique, adj. Wetenschappelijk, geleerd.
nier); bezaging f., zaagwerk; zaagtoon n. Bols de
adv. Op wetenschappelijke,
Scientiflqueinent,
Sc-, zaaghout n.
Sciagiaphe of (minder goed) Sciographe, geleerde wijze.
Seiei-, v. a. Zagen, bezagen: Sc- du Bols, du
m. et f. [Beaux arts] Schaduwteekenaar ci., -teekenares f. -- Sciagraphie of (minder goed) marbre, de la pierre, hout, marmer, steen zagen.
Sciographie, f. Schaduwomtrek, ,qeschaduwde - Sc- les bIds, het graan met de sikkel afsnijden.
grondsch ets f.; voorstelling van de doorsnede eens - rManj Sc- du Inidon, de trens heen en weder
gehouws. - [Astr.] Kunst om den tijd naar de trekken, met de leisels zitten zagen. - (Loc.pop.)
schaduw te bepalen. - Sciagi-aphique, adj. Sc- qn , iemand geweldig vervelen. z. ook DOS. SdIER, v. n. (Mar.] Strijken, verkeerd roeijen, met
Daartoe behoorend, skiagráphisch. - Scia
machie, f. [Ant.] Schaduwgevecht n., het scher- de riemen strijken. Sc- tribord, t)abord, stuurhoord,
e schaduw, skia- bakboor:! strijken. Sc- partout, overal strijken.
men tegen eenen paal ofteqen Zijn
machie. - Sciatnanele, t. [Ant.] Het waar- Scie a culer! .ctrijk achteruit! Sc- (of Nager) sur
zeggen uit de schaduwen of schimmen der dooden, le fer, z. SAGER. - SE SOIER, v. pr. Gezaagd worz. V. 0. PSYCHAGOGIE. (baar. den, zich laten zagen. - Scierie, f. Houtzagerij,
Selatit, e, adj. (pop.) Vervelend, onuit staan- fineerzagerj f.; zaagmoten m. Sc- a vapeur, stoomSeias&e, 1. [Cord.] Stroptouw n. - [Mar.] zaagmolen. - Scietir, m. Zager m. Sc- de bols,
Sc- de pompe, spinnekop m. van de pomp, touw n. de pierre, hout-, steenzager. Sc- de long, plankenzager. - [Agric.] Korenmaaijer.
van de porn pgijk.
Scilie, f. [Rot.] Zeeajuin m., blaauwe sterreSeiatère, m. [Gnomon.] Schaduwwijzer m.,
naald f., die door hare schaduw den middag aan- bloem f. - Scillitine, f. (Chim.] Zeeajuinstof f.,
geeft. - Seiatérlqiie, adj.: Cadran Sc- of als eene bijzondere in den zeeajtein vervatte bitterstof.
subst. SCIATER1QUE, M. Zonnewijzer m. Télescope - Scillitique, adj. [Pharm.] Zeeajuinsap beSc-, horizontale zonnewijzer met een teleskoop Ier vattend, scitlitisch.
71
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Seitlote, f. [Sai .] Schepemmer ill .
Seine, m. [H. n.] Skink, st'in.kharedis f. Sedes pharmacies, gemeene of eigenlijke (vroeger als
geneeskrachtig beschouwde) skin/i. Grand sc-, groote
skink, ook brochet de terra, Landsnoek, geraamd.
— Scineoïdiens, in. pl. [H. n.] Familie der

skiaken of stinkhagedissen, die de laatste orde der
hagedisachtige repliliën en den overgang tot de orde
der ophidien of slangen uitmaken.
Seinder, v. n. (bijna altijd fig. gebruikt) Deeten, verdeelen, spitsen: Sc- une proposition, une
question, een voorstel, eene vraag splitsen.
Scinque, m. [fl. n.], z. v. a. scivc.
Scintillant, e, adj. Glinsterend, flikkerend,

schitterend , vonkelend : Les étoiles sc-es , de
/likkerende, vonkelende sterren f. pl. -- (fiq.) Il y
a qc. de Sc- dans son style, er is iets vonkelends in
Scintillation, f. [Ashy.] Ponkezijnen stijl
ling, flilfkering, glinstering, schittering f.: On ne
remargtue pas de Sc- clans les pianètes, bij de planeten wordt men geen vonF etinq gewaar. — (bij
uitbreiding) La so- des diawants, des yeux, de
schittering der diamanten, der oogera. -- 1 Sein t u lle, f. Vonk f. — Seintiller, v. a. Flikkeren,
glinsteren, schitteren, vonkelen: Les étoiles fixes
scintillent , de vaste sterren flik.keren.
. ---

-

Sciographe etc. , Seioinachie , Sciomantie, etc., z. SOJA —.
Scion, in [Hort.] Jong buigzaam takje, lootje,
ruitje, twijllje n. — (fig.) Les sc-s des verges,
Te striemen der roeden. — Scionneux, ease,

adj. [Hort.] Vol lootjes of twijgjes.
S eloptérique, m. [Gnomon.] Horizontale zon
,/zer rn.
-necw2
cioptigne, adj. [Phys.]: Sphère sc-, bol met
is
aangelias
gat,
waorin
eene
een cilindervormig
bragt, ten gebruilie tij de donkere kamer. --- sctoiTIQt7v, m. Glazen f. line aan een' houten bol bevestigd.
-- Sciotérique, adj. et subst., z. SCIATE1UQUE.
Sciot.te, f. ['l ecl^.] Handzaag f. der marmer

werken.

:eiotter, v. a. Met, de marmerzaag-werks.

Sciponle, f. (Boe.] Roode zeeajuin m. (scille).
Seir•pe, m. [Bot .] Kiesgras n.
Scirrrtioeèle, f. [Méd.] Teelbalverharding f.
-- eirE•lhophthain ie, f. [Méd.] Oogkan /eer m.

-- Seirr:lose, f. [Méd.] Verharding f., vorming

van een' skirrhus (z. SQUIRRHE).
Scissile, adj. Spljtbaar, wat zich laat splijten
of kloven: L'alun de plume est Sc-. de pluimaluin
laat zich splijten. — Seission, f. Scheiding, scheuring, verdeeldheid f. (in eene politieke vergadering,
verdeetdhekt der stemmen,
eene partij, secte, enz.); verdeeldheid
der qevoelens. — [Ii. cad.], z. V. a. SCUISME. —
:Seissionnaire, adj. Eene scheuring bewerkend,
scheurmakend (van personen): Les meetbres sc-s,
of als subst. Les sc-s dune religion, de scheurmakende leden, de scheurmakers eenei godsdienst.
--- Seissitre, f. [Anat.] .Spleet, kloof, scheur f.
Seitie, f., z. v. a. SCETIE.
Sciare, f. Zaagsel, zaagmeel n. Sc- de buis,
zaagsel van buksboomhout.
t ciuriens, m. pl. [H. n.] Eekhorensoorten f.
pt. -- Seiuroptère, M. [H. n.] Vliegend eek
-horen
tje a.
Selarée, f. [Bot], z, V. a. ORVALE.

Selave, m. [H. n.],

z. v. a. SIENDOLE.

,' eiéc'anthe, m. [Bot.] Vrucht f. der valse/te

jalappe.
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elérè nne, m . [ltiéd ] Ver harding f. van 't cel
Selérenx, ease, adj. [Anat.] Hard-wefsl.
(van weefsels). --- Selériase, f., Se ériasis, m.
[Méd.] Eeltachtige ontaarding van de randen der
oogleden , s k l er i a s i s f. — Selérogène, f.
Méd.] Voedende stof uit het harde weefsel; geeistof, eiwitslof f. — Setéronme, m. [Méd JZie-

Seolbifornie, edj. [Bot.] Naar houtzaagsel

gelijkend.

Scobine, f. [Tech.] Soort van vijl of rasp f.
Scolaire, adj. De school betreffend: Année se-,
schooljaar n. — Scolarité, I. [Anc. jur.]: Droit,
Privilége de sc-, studentenreet n., sludentenvrs^-

heid f. — Seolastique, adj. Schoolsch, tot de

school en hare leerw ijze behoorend, s eh o 1 a s 1i e k:
Termes sc-s. schoolse/te termen, schooltermen m.

pl. Philosoptlie so-, schooische wsj.ebe }eerte Ï. Théologie se -, of als subei. SCOLASTIQUE, f. School-

sche godgeleerdheid f. - SCOLASTIQUE , M. Schrijver over de schoolse/te godgeleerdheid , s c h o l d slscus nt.
,Seolèce of Seolex, ni. [H. n.] , z. v. a. .ivASSETE . — Scoléeiasie, f. [Méd. j Wormziekte,

door wormen onderhoudene ziekte f. —Seolécoïde, adj. [H. n.] Wormvormig. — [Méd.] Door
wor men veroorzaakt . — Seolécologie, f. Ver handeling f. over de warmen.
Seoliaste, m. Uitlegger der oude schrijvers;
s c h o l i a s t m. --- Seolie, f. Geleerde uitlegging,
ophelderende of verklarende aanmerking (inz. gezegd van de ophelderende aanmerkingen der oude
spraakkunstenaars op grieksche en latjjnsche schrjvers). — [Litt.] Drinklied, tafellied aa. der oude
Grieken. — [Géom.] Aanmerking en gevolgtrekking f., aan Bene voorafgaande propositie of stel
ontleend. -- SCOLIE, f. [H. n.] Dolkwesp f. -ling
Scoliose, f. [Méd.) Zijdelingsche kromraming f.
van de ruggegraat.
Seolopaee, Seolopax, adj. [H. n.] Met

langen en fijnen snavel (zoo als de snip). — Scoz. V. a. BÉCASSE de mar.
S eolopendre, m. [H. n.] Duizendpoot, assel m. — 1 Bot.] liar/slang f., sleenvaren n. --LOPA:X, M.,

Seolopendrites, m. pl. [H, n.], z. u. a. ECU!-

?SIDES.

Seolopoinaehérion, nl. [Clir.] Krom, sna-

velvormig insnidingsmes n.

Seolyni'e, nl. [Bot.], z. SPINE jaune.
Seolyte, in. [Et. n.j Schalebijter in.
eombéi'o des, m. pl. [H. n ] Visscken van
het ton nengeslacht. — Seonabc'e, m. Tonijn,
makreel m. — Seowbresoee, M. [H. n.] Ma-

(priemkruid n.
kreelsnoek n1.
Seopaire, f. [ Bot. ] Zoete brem f. , zoet
eopékiser, V. a. Door belegging niet steenera
onvruchtbaar maken (eenen akker ). --- Seopéiismcme, ni. Onvruchtbaarmaking f.
S eopetio, gn. [Ans. mil.] Busschieter of schenpte paard (onder Hendrik IV. en Lode--schulter
wijk .III.). — eopette, t., z. o. a. ESCOPETTE.
Scopijpède, adj. [H. n.] Met ruige pooten.
Seops, rn. (pr. skopce) Kleine ooruil . m.
Seoraerasie, f. [Med.] Onwillekeurige drek
-ontlasiqf.
Seorb`at,m. [Meid.] Scheurbuik, blaauwschuit f.,
eene uit bedorven, scherpe vochten ontstane kwaal,
die inz. de zeevarenden bezoekt, scorbuut n.Seorbutique, adj. Met de scheurbuik of blaauwschuit behebd, scheurbuikig , s c o r b í t i s c h. —
SCORBUTIQUE , nl. it f. Scheurbuiklijder m., -lijd eree t.

Scone, f. [Tech.] Metaalslak, (jzerslak, slak f.,
het schuim of de onzuiverheid der bergstoffen, die
zich, bij 't smelten daarvan afscheidt. — Scorification, f. Vorming der tnetaalslakken, verslak- toire, M.
ksnr, s c a r i f ie' tie f. — Scorifica
Smeltkroes in. hij 't kupelléren in 't groot. —Seorifler, v. a. Verslakken, de metaalslakken uit
ijven en afzonderen. -- Seoriforme, adj. Slate--dr

vormt p.

Scorodlte, f. [Minér.] Kno/looksleen rte., eerre
groene metallische staf, die vóór de blaaspijp eenen
knoflookreuk van zich geeft en uit arsenikzuur
keljke verharding f., s k l eró ni a n. -- Seléro- ijzer bestaat.
Seorpène, f. [H. n. ] Zeeschorpioen m. --iplithalrnie, f. [Méd.] Knoestachtige verharding f.
der oogleden, verhard, ooggezwel n. — Selero- Seorpisay ue, adj. [Méd.] : Antidote sc-, middel
sareanae, M. ( Méd 3 Hard• vleeschgezwel, inz. teren den schorpioensteek. — Scorpioièi e,adj.
hard tandvleeschgezwe n. — Selérotigne, f. [Méd ]: Maladie sc-, of als subst. Scarpio;e[Anat.] Het harde oogvlies, ondoorschijnende hoorn- nose, f. Door den schorpioensteek veroorzaakte
vliet n. (ook cornée opaque, blanc de I'oeii ge/tee- ziekte f. — Seorpiofde, adj. Schorpioenvormig.
ten). s k 1 e ró ti k a f. — .4/s adj.: Hardmakend, — Als sub-st. m. [ Bot. ] Schorpioenkruid n. -uitdroogend (van geneesmiddelen). — Setéroti- Scorpiojelte, t. [Pharm.] Schorpioenolie f. —
te, f. I Méd.] Ontsteking van het harde oorvlies Seorpion. m. [H. n.] Schorpioen m., een kreeftof hoornvlies, sklerotítis of skleritis f. --- aardig insect met een' geleden staart, waarvan de
met venijn gevulde angel dikwijls gevaarlijke won_Selérysnie, m. [Méd.J L eververharding f.

i
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den toebrengt. - Volksnaam van verschillende eenschalige schelpen, ook sornljd9 van de langstaartige
schildpad. - [Asti.] Schorpioen, liet 8ste van de
1 2 teelcens of sterrebeelden des dierenriems. [Anc. mil.] Schorpioen, kleine ballista f.—Seor
pione, f. [Bot.], z. V. a. GRÉMILLET.
Seorsoiière of Scorzonère, f. Bot.] Scliorseneer f. ; schorseneer-wortel, spaansclie kaverwor
tel iii. , adderkruid, slangengras n.
Scortée, f., z. v. a. PENULE.
Scote, f. Zuivering f. dei kleederen.
Scotie, f. (pr. t=e) [Arch.] Groef, holligheid f.
onder de kraRsijsten oan een' pilaar, aan eene
zuil (trochile).
Scotodhuie of Seotoinie, t. Verduistering 1.,
het donker- of zwariworden vóór de oogen, duizeling f., waardoor het vermogen van te zien wordt
(kim t.
belemmerd.
Seotie, f. [Mar.] Vergaring van de wrang,
Scouffiri, m. [ECOn. rur.jBiezenzak m.met twee
openingen, voor liet deeg van gedrukte olijven.
-

Scorgeon, m., z. ESCOURGEON.
Scribe, ni. (lam.) Schrijver, afschrijver m. [H. jud.] Schriftgeleerde. - 4. Seriboniane,

adj. Sclirejflustig, schrjfziek. - Als subst. m. en
f. Scitrjfiustige m. en f., veelschrijver m., veelschrijfster f. - Scriboniaiiie, f. Schrijfzucht,
schrij/jeukte, sc/irijwoede 1.
Sc,iniaiie, m. [H. cccl.] Archivarius, 5ekretaris in.
Scripteur, m. Schrijver der pauselijke bullen.
- SciApturaires, m. pl. z. V. a. CARAITES.Scriptural, e, adj. [Djplorn. ] De gewijde Schriften belie/fend.
Serobictile, t. [Anat.] Kuiltje, hart-, wang-,
kinkuilt:je n—Scrobieuleux, ease, aiiJ. [Ho.]
Met kuiltjes, put/es of kleine holten.
Serofulaire , f. [Bot.]Klierkruid , klein
scheikiuid n. - Seroftales , I. pl [Méd.] ,
ECROUELLES. - Serofideux, ease,

adj. [Méd.]

Met klieren be/iebd, aan klierziekte lijdend; klierachtig; kropachtig. - Als subst. rn en t. Klierlj
der in., -lijderes f.
Scrotal, e, adj. [Anat.] Tot liet scrotum of
den balzak be/ioorend.—Serotifornie, wij. [Bot.]
Balzakvormig. - Serotocèle, f. [Méd.] Balzakbreuk. - crotnin, m. (pr. —tome) [Anat.]
Balzak, klootzak in.
Scrupule, in. [Métro!.] Schrupel, scrupel n.,
een apotiiekersgewiyt. -- [Chron.] Ser- chalthiïque,
c/taldeeuwsch sclirupel, liet 1 8de gedeelte eener minuut. - [Astr.] Zeer klein gedeelte der minuut.
Twijfel ui., bedenkelijkheid, angstvalligheid,
bezorgdheid, naauwçjezetlieid f. van geweten,
schroom, geweten s twijfel in., gewetenszaak t., bezwaar II.; - overgroote kiesc/ilield in zeden of in
kandelwijs; - stipte pligtvervulling, naauwkeurige waarneming f. van den regel. - Scrupiileusenient, adv. Op angstvallige wijze, met schroom,
met naauwgezetheid. -- Seiupulenx, euse, adj.
Bedenkelijk, vol bedenkeljkheden , teeder of naauwgezet van geweten, twijfelachtig, angstvallig,
schroomachtig; overbehoedzaam , overvoorzigtig,
S C i U 7) U 1 e u s. - Als subst. in. en t. Angstvallige, schroomachtige in. en f.
Seriitateur, Ui., -trice, t. Onderzoeker, doorgrosiiier ,, uitvorsclier m.: Dieu est le ser- des
coeurs, God is de onderzoeker der harten. - Stemmeninzoinelaar, stemopnemer in. - Ook ale adj.:
Des regards ser-s, onderzoekende, uitvorschende
blikken in. p1. - Les cardînaux scr-s, de kardhnaten, die bij de verkiezing van een' paus de stemmen opnemen. - tciuter, V. a. Onderzoeken,
doorgronden., uitvorschen, nasporen: Je tfai pas
osé ser- ses intentions, ik heb zijne oogmerken niet
durven ondei zoeken. Ser- les coeurs. Ia conscien
ce, de harten, het geweten doorgronden. - Scmtin, in. Verkiezing, beraadslaging door middel van
geslotene stembriefjes of ballotteer-balletjes: Prendre
part au ser-, aan de stemming deel nemen.— Stembriefje fl.; stembus I : Dépouiller le ser-, de stembus ledigen. - Scmutiner, V. a. (fain.) De stemmen opnemen.
Scubac, of Usquebae,rn.Geestrjke drank m.
van sa ffraan„ saffraan-likeur f.
Scuiptable, adj. (pr skul- table) Voor beeldhouwwerk geschikt. - Scuiptage, m. (pr. skultage) Het beeldhouwen. -- Sciilpter, V. a. (p.
-
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skul-të) Beeldhouwen, beeldsnijden, iets uit steen
snijden of bouwen. Sc- en hots, en marbie, in
marmer uithouwen. - liet pai t. passé is ook adj.:
Marbre bien sculpté, goed behouwen mariner n.Sc.ilpteiai-, in. pr. skul-teur)Beeldhouwer, beeldsnijder in . - Scu l pture, t. (pr. skul.ture) Beeldhouwkunst; beeldhouwerj t ; gesneden of gebouwen
beeldwerk n. - [Mar.j Se-s de vaisseau, scheepssnijweik, scheepsbeeldhouwwerk n.
Scititet, in. [H. eed.] Baljuw in . in 't gebied

eener abdij.

S Scnrrile , adj. Laag, gemeen, plat boertig,
onkiesch. - Scumrileinent, ode. Op geineene

wijze, onwelvoeqeljic. - Scurmilité, f. Grove,
gemeene grap of pots, onkiesche eardigheid, plat-

heid 1.

Scutage, in. [H. d'Angl. ] Leendienstplqtig
held I., krjgsdienstpligt in. der leenbezitters of der
leenheeren.
Scute, f. [Mar.] Plat b oomde schuit, sloep f.
Setitelle, 1. [Bot.] Schoteltje n (der korst
mossen). - Scutellé, e, adj. [Bot.] in de gedaante van een schoteltje. - SeuteHèie, 1.
-

-

[H. n ] Schildluis f. - Scutellifomme, Scutellofde, adj. [H. n.] Schildvormig. - Sci.tellItes, f. pi. [H.. n.] Soort van ronde of eironde,
vlak gewelfde, versteende zeeegels in. p1. tifolié, e, ad. [Bot.] Met schildvorinige bladeren.
- Scutifomnie, wij. [H.. n. ] Schildvormig. SCUTIF'ORME, in. [Anat.] Schildvormig kraakbeen ii.
van het bovenste deel der luchtpijp. - Sciitigème, f. [1-1. n.] Schilddrager in . (een insect). Scutolde, adj. [Didact. ] Schildvormig.
Sc'balaire, adj. Op dreksto//en levend.
Scy ll a, in. [Géogr. ] Gevaarlijke klip 1. bij

Messina in de .Tvliddellandsche zee, tegenover den
draaikolk Charybdis. Z. CARYBDE.
Scyllame, in . [H. n.j Zeek r ekel in., soort van
zeekree ft.

Sciliiorhin, in . [H. n.], z. v. a. ROUSSETTE.
Scyphiforme, Scyphaliforme, adj . [ Didact.] In den voren van een bekertje of trechlert e, beker-, trechtervormig. - Seyphophore,j
adj. [Bot.] Bekerdrager, een geslacht van korstmossen.

Scytale, in . [Ant. gr.] Soort van geheimschrift
der Lacedemoniers; in t afgemeen: geheime brief in.,
geheim bevel n., s kg t a I a t. - [H. n. ] Rolslang f.,
eene der grootste reuzenslangen van Amerika, in
Brazilië S U c u r i ii geheeten [boa scytale].
Scythalisnie, ni., z. v. a. VANDALISME. Scythiqtte, Scythe, adj. [Géogr.j Wat Sepliiie of de Scy th en betreft.
Se (vóór eene lilinklelter of stomme B S'),pron.
pers. de (a 3e peisonne, in. en f., sing. et plur. Zich,
aan zich: Se corriger, zich verbéteren. S'irnaginer,

zich inbeelden Se prescrire Un devoir, (aan) zich
zelven eenen pligt voorschrijven. - Elkander, aan
(met, tot) elkander: Se jeter des pierres, elkander
met sleenen werpen. Se pat - Ier en secret, elkander
in 't geheim spreken. - Se dient ook zeer dikwijls
om aan het bedrijvende werkwoord eene lijdende
beteekenis te geven: La science s'acquiert par I'exer
else, wetenschap wordt door oefening verkregen.
Cela s'est hilt a inon insu, dat is buiten mijn we-

ten geschied. La nouvelle s'est rdpandue, de tijdin,q
heeft zich verspreid. - Se wordt ook bij zeer vele

fransche werkwoorden aangetroffen, die in 't nederduitsch niet als re/lexief gebruikt worden: S'a-

percevoir, bewerken; Se confesser, biechten; S'écrier,
uitroepen; Sen aller, weggaan; Sdveiller, ontwaken; Se lever, opstaan; Se proinener, wandelen;
Se taire, zwijgen, etc.
Séance, t. Zitting f., regt van in eene vergadering plaats te nemen. Il a 5- dans le conseil
d'état, hij heeft zitting in den staatsraad. - Zitting, vergadering f. ; duur in. der zitting. La s
académique a été noinbreuse , de akadernische zitting is talrijk geweest. La s- est ouverte, levée,
de zitting of vergadering is geopend, gesloten. Donner les honneurs de Ja s- b qn., iemand de

eer der zitting vergunnen, iemand als eerbewijs
vergunnen de vergadering bij te wonen. - (fam.
et iron.) II ne se presse pas de lever s-, hij weet
van geen lienenguan, zijne bezoeken duren altijd
lang.' — Tijd, dien men aan tafel, met het spel, enz.
doorbrengt; tijd, dien een teekenaar of schilder
achtereen werkt om iemands portret te maken:
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Faire une longue s- au jeu, à table, lang aan de
speeltafel, aan den disch zitten. — 11 a dessiné ce
portrait en trois s-s, hij heeft dat portret in drie

zittingen geteekend . — [Bias.], z. REBATTENIENT.

— Seant, e, adj. Zittiatg houdend: La cour de
justice s-e an palais, het geregtshof zitting hou
paleis. -- Welvoegel jk, voegzaam, be--deni't
tamelijk, behoorlijk, passend, welstaand: Cet habit
nest pas s- á son age, dit kleed is niet welvoegelijk, past niet voor zijnen ouderdom. Ce qui eet sa 1'un, ne lost pas á l'autre, hetgeen betamelijk,
voegzaam is voor den eene, is het' niet voor eenen
andere. — (fam.) Cette femme est fort s-e, a fair
fort s-, die vrouw heeft een zeer zedig, bescheiden
voorkomen. —, [Bias.] S-es partitions, z. REBATTEMENT.
SEANT , m. (alleen met het adj. poss.
gebruikt) Zittende houding f.: Il était, 11 se mit
sur son s-, hi zat overeind, hij ging overeind zitten.
Sean, m. Emmer; emmervol m. S- de Bois,
houten emmer. Un s- d'eau, een emmer water. —
S-x de la ville, S-x a incendie, brandemmers. -[Mar.] Puts, slagputs; brandbalie f. S- d'alfut,
koelemmer. S- de forge, smidsemmer. S- à Bosse,
puts met een touwhengsel. — (Loc. fam.) II pleut
a s-x, het stortregent, het regent, dat het giet. —
[Tech.] Staafhout n.
Seaugeoire, f. [Tech.] Zoutschop f.
Sébacé, e, adj. Talkachtig. -- [Anat.] Glandes s-es, talkklieren f. pl. Matière s-e, kleverig
vocht n., dat door de klieren tusschen de vethuid
en de eigenlijke huid wordt afgezonderd. — SeUaeique, adj. [Chim.] : Acide s-, talkzuur, vetzuur n.
Sébanicoil, m. 1Vaam van eene ethiopische
vrucht f. en van een' daaruit bereiden wijn n1.
Sébate, m. [Chim.] Yet- of talkzuur zout n.
—

Sébel, 111. [Chi'.], z. V. a. PANNUS.
Sébeste, m. [Bot.] Zwarte borstbezie f. —
Sébesteniers, m. pl. Borstbezieboonisoorten f.
pl. — Sébestier, tn. [Bot.] Zwarte borstbezieboom m.
Sébifère, adj. [Didact.] Talk- of vetdragend.
Arhre s-, of als subst . SEBIFERE, Ill . Talkboom.

Sébile, f. Houten nap of bak in. (tot velerlei
oogmerken). -- [Artill.] Buskruidbak, rnol m.
Sébio, m. [H. n.] Grootste walvischsoort der
japansche wateren, sebio nl.
Sec, Sèehe, adj Droog, niet vochtig; gedroogd;
uitgedroogd; dor, schraal, mager. Terrain s- et
sablonneux, drooge en zand^.ge grond m. Clirnat
s- ei chaud, droog en warm klimaat n. — Des
fruits s-s, gedroogde vruchten f. pi. Des raisins s-s,
gedroogde druiven, razilnen f. pl. — Fossé s-,
drooge gracht f. — Avoir le gosier s-, eene drooge
keel hebben. — Homme s-, dor, mager mensch. —
Cheval qui a la tête sèche, paard met mager hoofd,
met mageren hals. — (fig.) Dor, droog, onbevallig;
ongevoelig, koud, hardvochtig; bar, barsch. Style
s-, dorre, onbevallige stijl n1. ,Sujet s- et aride,
droog en dor onderwerp n. — Ecouter ene chose
d'un air s-, iets met een koud, onverschillig, ongevoelig gelaat aanhooren. Voir qc. d'un oei] s-, iets
met drooge oogen, met ongevoeligheid aanzien. —
Etre s- sur ene matière, over iets op kouden toon,
met weinig woorden spreken. Réponse, Reprimande sèche, koel, barsch antwoord n., norsche berisping f. -- [Gray.] Graver á la pointe seche,
strepen of arcéringen met eene scherpe punt maken, zonder zich, van de graveerstift en sterkwater
te bedienen. — (Jeu] Coup s-, korte stoot of slag.
Bricole sèche, gemiste stoot op den band (bij 't biljartspel). — [Mac.] Muraille de pierres secties,
muur van enkel off) elkander gelegde steenen, zon
kalk, pleister of mortel. — [Mar.] , z. VARAN--der
GUE, VERGDE. — [Méd.] Pouls s-, drooge, harde
pols m. Chaleur sèche, drooge warmte f. der
huid, zonder uitwaseming. Avoir une toux sèche,
een' droogen hoest hebben. — [Peint. et Sculp.]
Dessin s-, Couleur sèche, drooge, onbevallige teekening, harde, niet mollige kleur f. — Pain s-,
droog brood n. Vivre de pain s-, alleen van brood
leven.- — Habit s-, kale, afgesleten rok nl. — Argent s-, gereed geld n. Payer en argent s-, met gereed geld betalen, geld bij de visch geven. — Messe
sèche, drooge mis f. (zonder consecratie). — (Loc.
prov.) Être s- comme un pendu d'été, zoo mager
als een geraamte, als een hout zijn. II y a longtemps qui! devrait être s-, hij heeft reeds sinds
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lang den strop verdiend. — A pied s-, droogvoets.
Passer une rivière à pied s-, droogvoels door eene

beek gaan.

SEC, m. Droogte f., het drooge: Le S. et l'humide, het drooge en het vochtige. — Droog voeder' n.,
drooge foerage f.: Faire des magasills de s-, magazijnen voor droog voeder aanleggen. Donner du
s- aux chevaux, de paarden droog voeder geven.
— (Jig. et faire.) Employer le vert et he s-, z. ENPLOYER . — II est au s-, hij zit op het drooge, hij
heeft niets meer. — [Conf.] Tirer des confitures
au s-, kon f turen uit hare siroop nemen en ze laten
droogen. — [}ne assiette de s-, een bord met droog
ingemaakt goed, suikergebak. — (fam.) Un grand
s-, een boonenstaak, een lang, mager mensch.
SEC, adv.: Répondre s- à qn., iemand een droog,
onvriendelijk antwoord geven. — Boire s-, zijnen
wijn zonder water drinken; stevig drinken; schoon
uitdrinken. -- á SEC, loc. adv. Droog, zonder water. Mettre un étang -t s-, eenen v ijver droog maken. Les fossés sop t a s-, de grachten zin droog,
uitgedroogd, zonder water. — [Mar.] Etre b S-, op
droog zitten, hoog en drong zitten. Courir b s-,
voor top en takel loopgin. Mettre les voiles au s-,
de zeilen luchten en droogen. —(fig. et fam.) Les procès font mis á s-, de processen hebben hem arm
gemaakt. Mettre qn. à s-, iemand al zijn geld afwinnen, hem kaal en berooid maken.
Sécable, adj. [bidact.] Deelbaar: Les atomes
ne sont s -s que par la pensée, de atomen zijn niet
dan in gedachten deelbaar.
Sécaline, f. [Chim.] Eigene kleef- of lijmstof f.
van het roggemeel.
Sécant, e, adj. [Géom.] Snijdend, doorsnij dend: Plan s-, snijdend vlak, snivlak n. -- Sécante, f. [Géom.] Snijl jn f., inz. in de driehoeksmeting de lijn, die uil het middelpunt des cirkels
tot aan den top deg tangens getrokken wordt. s
canss f. — Séeateur, m. [Agric.] Boomsnoeijer m., snoeitang f., naaira van verschillende nieuw
uitgevonden werktuigen tot besnoeiing der boomen
en planten. — Séeession, f. [Didact.] 4fzondering f.
S éehage, m. [Tech.] filet droogen: Le lavage
et le s- de la lame, het wasschen en droogen der
wol. — Le s- de la poudre à canon, het drongen
van het buskruid. — Séeharie, f. [Sal.] Vrouw,
die de zoutbrooden laat droogen.
Sèche, Seiehe, ook Sépie, f. [H. n.] Inkt
in., zeekat, s é p ia f. — SÈCHE, f. [Mar.]-visch,
Wakende klip, droogloopende klip, droogte f. —
SECHES, f. pl. [Mar.] Plotselinge verandering f. van
waterstand in 't meer van Geneve.
-

,

Séche, e, adj. (en part. passé van sécher);
Linge s-, gedroogd linnen n. -- Séchée, f. [Tech.],
liever SECHAGE . — Sèchement, adv. Droog, op
Bene drooge plaats: Ii faut teldi Ie fromage s-, men

moet de kaas op eene drooge plaats leggen of hou
Dire s- son avis, zone rneening droog--den.(fig)
jes weg zeggen. — Ecrire s-, droog, zonder beval
schreven. Peindre s-, dor, in harde omtrek-lighed
schilderen. — Sécher, v. a. Droogen, ver -ken
droog maken, afdroogen. Le-drogen,uit
soleil, le vent sèche les cl ecoins, de zon, de wind
droogt de wegen op. Le grand hále sèche les fleurs,
bij de groote zonnehitte verdroogen de bloemen. La
chaleur a séché les fossés, de hitte heeft de slooten
uitgedroogd. — (fig.) S- les larmes de qn., iemands
tranen afdroogen, hem troosten. — SÉCHER , V. n.
Droog worden, uitdroogen: Ne laissez pas tant scela, laat dat zoo lang niet uitdroogen. Si la pluie
continue, le fain ne pourraa pas s-, indien de regen
aanhoudt, zal het hooi niet kunnen droog worden.
S- sur pied, z. PIED (blz. 1400, kol. 2), ook fig. —
SE SÉCHER, V. Pr. Uitdroogen; zich droogen.
Secheresse, f. Droogte, dorheid, schraalheid f.:
I1 fit une grande s- 1'année passée, verleden jaar
was er eene groote droogte. La trop grande s- fait
mourir les plantes, de al te groote droogte doet de
planten sterven. On connalt l'ardeur de la fièvre à
la s- de ia langue, men kent de hitte der koorts
aan de droogte der tong. — (fig.) I1 a répondu avee
s- à ses demandes, hij heeft met koelheid op zijne
vragen geantwoord. II y a ene grande s- de style
dans tout ce qu'il doet, er heerscht in alles. wat.
hij schrijft, eene bijzondere dorheid, onbevalligheid
van stijl. — [Myst.] Dieu le laissa quelque temps
dans cette s- pour l'éprouver, God liet hem eenigen
—
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tijd in dezen troosteloozen toestand, om hem te beproeven. - Sécherie, t. Droogplaats f. - Sè
eheron, m. [Agric.] Drooge weide 1., hoog weitand n., dat alleen door den regen moet bevochtigd
worden.
Sèche-terrine,f., Sèehe-trappe, m. [H. n. ]
(pop.), z. V. 0. CHASSE -CRAPAUDS.
Sécholi, in. [Tech.] Droogplaats, droog/east L,
4roograk n., droogplank L, droogoven in.
Second, (pr. c=g; ook in de volgenden), e,
adj. Tweede (met opziqt tot den tijd, de plaats, den
rang, de orde of schikking, enz.) La s-n année, het
tweede jaar. Ciie s-n fois, ten tweeden niale. Le schapitre , het tweede hoofdstuk. Ii loge au s- ëtage,
hij woont op de tweeds verdieping. Se inader en
S-S noces, tot een tweede huwelijk overgaan. 0eenper le s- rang, den tweeden rang bekleeden.
Gu illaume s-, Willem de tweede. - Tweede, ander: L'Iiabîtude est une s-e nature, de gewoonte is
eene tweede natuur. - Sans s- e , a nulle autre s-,
zonder weerga, onvergelijkelijk. Beauté qui na
pas de s- e , schoonheid, die hare weêrga niet heeft.
(Deze laatste uitdrukkingen zijn in onbruik geraakt.) - Acheter une chose de la s-c main, iets
uit de tweede hand koopen. Tenir une nouvelle de
la s-c main, eene tijding uit de tweede hand hebben. - [ Chin.] Eau s-e , kraakwater, zeer slap
sterkwater D. - [ Mar.] Vaisseau S-, voorzeiler in.,
schip, dat een vlaggeschip dekt. S- -maitre. bootsman. SECOND, M. Secondant, getuige, bijstond in een tweegevecht. (Men zegt daarvoor nu
témoin.) - Helper, bijstand in. in 't algemeen: Vous
avez un bon 5-, gij hebt een' goeden helper, assistent. - fMar.] Oppe'sluurïnan, eerste stuurnan.
- Tweede verdieping 1. van een huis: Habiler le
5.-, an s-, de tweede vrdieping bewonen. - De
bewoners der tweede verdieping: Tout Ie s- était
aux Ienêtres, al de bewoners der tweede verdieping stonden aan de ramen. - EN SECOND, toe. acte.
In tweeden, in ondergeschikten rang. 11 nest bon
qu'en 5-, hij is slechts als helper te gebruiken. Capitaine en s-, eerste officier, plaatsvervangend kapitein. Lieutenant en s-, tweede luitenant. Se eoudaire. adj. De tweede plaats of den tweeden
rang be/eleedend; bijkomend, ondergeschikt, afhankelijk: Motif S-, bijkomende beweegreden f. Prenyes s-s, bijbewijzen n. p1. -- Ecole 5-, z. ECOLE. [Anat.] Veines lactées s-s, melkvaten n. p1. van
de tweede soort. - [Asir.] , Z. PLANETE. Cereles
s-s, bijkringen in. Pl. - Seeondaii-enient, acte.
Op bijkomende, ondergeschikte wijs.
Seconde, t. (ps. C = g, ook in de volgenden)
Zesligste deel van eene minuut, seconde f. - Tweede
sehoolklasse t.: Élève, Professeur de S-, leerling,
leermeester der tweede klasse. - [Escr.] Estocade
de s-, of enkel S-, seconde, tweede stootmanier t.
- [Impr.] Tweede proeft/ad n., revisie 1. [Mus.] Interval n. van één' qeheelen toon of van
twee halve toonen, seconde t. - Seconde, e,
adj. (en part. passé van seconder): Homme bien
S-, goed ge/so/pen of ondersteund man. - Secotidement, adv. Ten tweede, in de tweede plaats.
- Seconder, V. a. Helpen, bijstaan, ondersteunen; begunstigen, bevorderen, s e e a a d é r e n. On
Pa bien secondé dans cette affaire, men leeft hem
in die zaak goed bijgestaan. Le ciel a sécondé mon
dessein, de hemel heeft mijn voornemen begunstigd.
- Tot secondant of getuige bij een tweegevecht
dienen. (In dezen zin niet meer gebruikelijk.) -

[Paum.] 11 nest pas bon pour primer,

mais ii se-

comic bien , voor eerste speler is hij niet goed,
maar 11fl secondeert goed. (UIRIERE-FAIx.
Secoudines, t. Pl. (pr. c=g) Vléd.],z.v.a.
Secoué, e, wij. (en part. passé van secouer):
Arbre s- , geschudde boom in. Poussière s- e , afgeschud stof n. - Seeouernent of Seeoû.
ment, in. Schudding, afechudding f. - Seeouer,
V. a. Schudden, afschudden: S- un arbre , eenen
boom schudden. S- Ia bride a un cheval, den toom
van een paard schudden. S- Ia tête, het hoofd
schudden. Le taureau a secoué le Jong, de stier
heeft het jak afgeschud. - ( fig.) S- Ie Joug de Ia
tyrannic, het jak der dwingelandij afschudden,
afwerpen. S- le Jong des passions, zich van de
heerschappfj der driften losmaken. - (fig. et fam.)
La fièvre la bien secouë, de koorts heeft hem zeer
aangegrepen. aangetast. II ne fait qu'en s- les oreilles, hij lacht hierover, verwerpt het, ac/it liet niet.
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SE SECOUER, v. pr. Geschud worden. - Zich uitschudden, zich afschudden. Le chico' se secone

aprés avoir nagë, de hond schudt zich, na gezwommen te hebben. - (fig. et ram.) II faut se s-, men
moet zich zelven beweging geven; - men moet geen
ledig aanschouwer blijven, men moet mede de handen uit de mouwen steken. - Seconeur, in.
[Tech.] Vormbreker en. (een werktuig tot het bieken der gietvormen). - Schudder m. - Secoû
went, in., Z. SECOUEMENT.
Secourable, adj. (van personen en zaken)
Hulpzaam, behulpzaam, hulpvaardig, dienstvaardig, gedienstig, genegen om te helpen. Il est s- a
tout le monde, hij is dienstvaardig voor iedereen.
Tenclre une main 5-, de behulpzame hand bieden.
- La place est Si bien assiégée , queue nest plus
5-, de vesting wordt zoo sterk belegerd, dat men
hear niet meer Ie hulp kan komen. - Secon
rent-, eiise, adj. et subst. Bij of zij, die hulpvaardig is, die hulp biedt. - Secourir, v. a.
Helpen, te hulp komen, bijstaan, bijspringen, onder
steunen; 11 va pdrir, si Vous ne le sccourez-pas,
hij zal omkomen, zoo gij heen niet helpt. S- les panvies, de armen ondersteunen. S- qn. au besoin,
iemand in den nood te hulp komen. On la secouru
dargent, inca heeft hein met geld ondersteund. SE SECOURIR, P. r. Elkander helpen. - Zich zeiven helpen. - Secoiirs, in. Hulp I , bijstand,
onderstand in., ondersteuning f. S- divin, godde lijke hulp. S- d'argent, d'homines, hulp in geld, in
manschappen. 11 est venu a mon s-, hij is mij
te hulp gekomen. 11 na reen aucun 5-, hij heeft
geenen bijstand ontvangen. II ma appelé au s-, hij
hee/t mij te hult; geroepen. Crier an s- , om hulp.
bijstand roepen. -- (eilipt.) Au s-! a moo 5-! help!
- [Mii.] Ontzet n., versterking t., hulptroepen in.
p1.: On se rendit a Ia vue du s-, men gaf zich
over in 't gezigt der troepen, die tot ontzet aanmakten. Le 5- arriva au moment de la bataille, de
versterking daagde op, toen de slag begon. [Fort.]
Porte de 5-, hulppoort t. - [I:!. cccl.], z. v. a.
SUCCURSALE. - Secouru, e, adj. (en part. passé
van secourir): Des pauvres s-s de Ia bourse des
riches, armen, die uit de beurs der rijken onder-

steund worden.

Secousse, f. Stoot, schok in.; schudding, sterke
beweging, botsing f. La s- fut si violente, quej'en
fus renversé, de schok was zoo hevig, dat ik daardoor werd omvergeworpen. Les s-s que donne le
cheval qui trotle, de stooten, die een dravend paard
geeft. Les s's du tremblernent de terre, de schok-

'ken der aardbeving. -- Les pommes iw sont pas
encore mûres, elles ne tombent pas de l'arbre
après une S-, de appelen zijn nog niet rijp, zijvallen islet na eene se/adding af. - (fig.) Cette nation a dprouvé de terribles s-s, die natie lice/I geduchte schokken ondergaan. - II a recu une rude
5-, zijn fos-tuin, zijn krediet, zijne gezondheid heeft
veel geleden.
Secques, f. [Mar.] Ondiepten t. p1. (sèches).
Secret, ète, adj. Geheim, niet of weinig bekend, verborgen, niet zi.qtbaar, bedekt, heimelijk:
Projet, Dessein s-, , geheim plan, voornemen n.
Dépenses s-ètes, geheime uitgaven t. p1. - Sciences s-ètes, geheime, verborgen wetenschappen f. p1.
- Remèdes s-s, geheime geneesmiddelen n. pi. Maladie s-ète, geheime (venérise/se) ziekte f. Escalier 5-, verborgen, geheime trap in. Lés replis
les plus s-s de I/s ine, de verborgenste schuil/zoeken
van het hart. - Jalousie s-ète, heimelijke jaloezij f.
- Partie s-ète, geheime, bedekte tegenpartij f. Geheimhoudend, stilzwijgend: Elle nest guère s-/ste ,
dle recht tout, zij is niet zeer geheimhoudend, zij
verpraat alles. - (iron.) II est 5- comme no coup
de canon, comme un coup de tonnerre, hij is zoo
digt als eene zeef, zoo geheira/soudeud als eene vrouw.
- [Chas.] Chico 5-, stille hond in. (die 't spoor
volgt zonder aan te slaan). SECRET. m. Geheim,
geheimenis n., geheime zaak, verborgenheid f.; geheiznhoudinq, stilzwijgendheid t.: Confler un s- a
qn., iemand een geheim aanvertrouwen. Tirer un
5- de qn., een geheim uit iemand halen. - II a
mànqu/s an 5-, hij heeft het ge/ze/in niet verzwegen, heeft de geheimhouding geschonden. 11 nest
pas besoin den faire un 5-, 't is niet noodig daarvan een geheim te maken. Ii est du s-, dans Ie 5-,
hij weet van 't geheim. Je vous dis cda dans Ie S-.
soos Ie 5-, CII grand s-, dans Ie dernier s-, ik zeg
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u dit in vertrouwen, in 't grootste vertrouwen. —
Geheim, geheim middel n. in de wetenschappen, in
de kunsten; het moe,ijelijkste en noodzakelijkste gedeelte van eerre wetenschap of kunst. I1 a un bon
s- pour guérir la fièvre, h ij heeft een goed geheim
om de koorts te genezen, een geheim middel tegen
de koorts. Le s- de i'art de la guerre, de la poli
het geheime, het fijne van de krjjgskunst,-tique,
van de staatkunde. — Le s- de parvenir, het geheim om door de wereld te komen, om fortuin te
maken. --- [Mécan.] Verborgen, geheime veér, lade f., vak n., enz. Une serrure a s-, een slot met eene
verborgene veer. II y a des s-s dans ce bureau, er
zijn verborgene laden of vakken in deze schrijftafel.
-- Geheime, afzonderl ij ke kerker m.: [41ettre un pcisonnier au s-, een' gevangene afzonderlijk, buiten
alle gemeenschap opsluiten. — [Anc. mar.] Laad
een kanon. — [Mar.] Le s- d'un brillot,-gatn.v
het laadgat van een' brander. -- (Loc. prov.) Cast
le s- de la comédie, of de Polichinel, z . POLICHI
s-, dat zeg ik u niet, dat is een-NEL.—C'estmon

geheim. -- EN SECRET, loc. ode. Heimelijk, in 't
geheim: II lui parla en s-, hij sprak met hem in 't
geheim. 11 n'y travaille qu'en s-, hij, werkt daar
niet dan heimelijk aan.
Seerétage, m. [Chap.] Bereiding f. van het
haar tot vilt.
Secrétaire,m. Geheimschrijver; schrijver eener
vergadering, s e k r e t á r s m. S- d'E ta t, staatssekretaris. Le s- dune société savante, de schrájver of sekretaris van een geleerd genootschap. —
[Litt.] Brievenboek n. ten dienste van menschen,
die geenen brief kunnen stellen. — [Eeon. dom.]
.S hrg ftc rl met 1t ^ .?en, schrijfkast, secretaire f.
-- [El. n. j Slangenarend, sekretaris m. (rnessager).
-- Seerétairerie, f. Geheime kanselarij of schrifkamer van eersen vorst, van een gouvernement, enz.,
se kreta ri e f. — Seerétariat, m. Post m.,

waardigheid f, van eerren geheimscl rijver, schr versambt, sekretarisschap, s e k r e to r i a a t n. —
Tijdduur m. van 't sekretarisschep. --_- Bureau n.

van den sekretaris.

Seeréte, f. [Cath.]

Stil gebed n. des priesters

vóór de mis, s e c ré t e f.

Séerété, e, adj. (en part. passé van sécréter):

Bile s-e, afgescheiden gal f.: Humeurs s-s, afgescheiden vochten n. pl.
Secrètement, adv. Heimelijk, in 't geheim,
bedeklelijk: II s'est glissé s- dans la maison, hij is
heimelijk in 't huis geslopen.
Séereter, V. a. [bled., Bot.] Afscheiden, afzonderen, de afscheiding van een of ander vocht
bewerken: Le foie sécrèi.e la bile, de lever zondert
de gal af. Les végétaux oat des glandes qui sécrètent les sues, de gewassen hebben klieren, die de
sappen afscheiden. -- [Cliap.l Het haar tot de vil
bereiden. — SE SÉCIeETER, V. pr.Afgescheiden,-ting
afgezonderd worden. — eerétetir, adj. m. of
Séerét®ire, adj. m. et f.: Glandes s-s, afschei-

dende, afzonderende klieren f. pl. — Séerétion,f.
Afscheiding, afzondering, s e c r é t i e f.: La s- du
lalt dans les mamelies, de afscheiding der melk in
de borsten. --- .,41gescheidene stof f.; -- uitwerl]sal n. (excrétion). -- Secretaire, adj., z. SECRÉTEUR.
Sectaire, m. Aanhanger eener secte, inz. eener

pas opgekomene, die ziele beijvert hare leerstellingen
voort te planten, s e k t a r i s m. -- eetateur,nl.

.aanhanger, volgeling der leer van eenen wijsgeer,
doctor of secteslickl er, s e e t a t o r m. -- (ZWaar
't vrouwelijk mogt nood-i.p zijn, gebruike men SECTATIZICE.) — Secte, f. Vereeniginq van personen,
die cone en dezelfde meening zijn toegedaan, dezelfde leer volgen; geloofsgenoolsclhap n., kleinere
geloofspartij, die zich van eene der grootere keerschande godsdienstpartijen afzondert, gezindheid f.,
aanhang m., s ecte f. — (/ig.) Faire s-, faire s-

a part, alleen van Benig gevoelen of meening zin;
zich door zonderlinge gevoelens onderscheiden.
Secteur, m. [Géoni.] Cirkelstuk, dat begrepen
is tusschen twee stralen en hunnen boog, s e s t o r,
cirkelsector m. S- spbérique, spherische of bolvorenige sector. — [Astr.] S- astronomique, astronomische sector, een werktuig tot waarneming van
de verschillen in repte opklimming en inclinatie.
Seetile, adj. [bidact.] Splijtbaar, kloofbaar,
scheidbaar.
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Section, f. Afdeeling, indeel ng f., onderdeel n.

(b.v. van een boek, eene rekening, enz., ook soms
van eene stad, een geregtshof, enz.) . - [Mil.] Helft
van een' peloton of eene compagnie infanterie, afdeeling, 'sectie f. Bompre par s-s, met sectiën opmarchéren. — Snede, snijding f., plaats waar een
voorwerp gesneden, doorgesneden is. -- [Géom. j
Geometrische plaats, waar twee lijnen, of eene lijnen
een vlak of een vlak en een ligchaam elkander ont
moeten of snijden. Point de s-, snijpunt, dingspunt n. S- conique, cylindrique, kegelsnede,
cilindersnede. — [Astr.] S- vernale, automnale,

lente-, herfst-snijpunt. Y-- [Arch.] S- d'un bátiment, doorsnede van een gebouw.— [Chim.] Snede,
insnede: S- césarienne, keizersnede.

Sécalaire, adj. Honderdjarig, wat om de honderd jaar gebeurt: Les jeux s-s des anciens, de
eeuwspelen der Ouden. -- Poème s-, eeuw,gedicht n. (dat bij die gelegenheid gemaakt en voorgedragen werd). -- Annee s-, eeuwjaar n. — Honderdjarig, honderd jaar oud; -- zeer oud: Vieillard s-, honderdjarige grijsaard; stokoude grijze m.
- Séculairentent, adv. Honderdjarig; van

eeuw tot eeuw.

Séei larisation, f. Verwereldlijking, verplaat
sing uit den geestelijken stand in den wereldijken,
intrekking van geestelijke bezittingen, stiften, staten
enz., secularisátie f
Séctilar iser, V. a.
Wereldpk snaken , verwereldlijken, een geestelijk
gebied (een bisdom, klooster, enz.) in een wereldlijk
veranderen, geestelijke goederen tot wereldlijk gebruik aanwenden of intrekken, s e c u Ia r i s e r e n.
--- Het part. passé is ook adj.: Moine sécularisé,
tot een' -wereldlak' persoon gemaakte, g e se c u la ris e e r d e monnik m. -- écularité, f. Stand van
een' wereldtik' persoon, het wereldpk leven; het
wereldlijk regtsgebied eener kerk, s e c u la rr i t e i t t.
— Séculier, sere, adj. Wereldl jk niet door
-

.

-

ordes- of kloostergeloften gebonden (in F tegenstel-

ling met régulier); — wereldijk, niet geestelijk, onkerkelijk (in tegenstelling met religleux): Prêtre s-,
wereldlijk priester. — Tribunal s-, wereldl ij ke vierschaar t.-- (jig.) Le bras s-, de wereldlijke arm m.,
de regter ljke rnagt, overheid f. — (In de taal der
christelijke zedeleer) Wereldscia (mondain): Désirs
s-s, wereldsche b„geerten f. pl. Magnificence s-ière,
wereldsche pracht f. -- Ook als subsi.: Les s-s,
de leeken, niet-geestelijke personen m. p1. — 5 Séeulièreinent, adv. Op wereldlijke wijze.
Séeili-iclave, m. Soort van zelfsluitende kookketel m. (DIER.
ée uridagne, f. [Bot.] , z. v. a. BAGUENALT Séeurifornie , adj. [li. n. j Bijlvormig (van
insecten). — S'éeurigCre, adj. [Bot.] Met een
b?jlvormig deel of orgaan. — Sécairipalpe, adj.

[HH!. n.] Met b(lvorenige voelspitsen.

Séciarité, f. Zorgelooslceid, onbekommerdheid,

gerustheid hi een of ander dreigend gevaar,

onbevreesdheid f.: S- de conscience , gewetens-

rust f. -- (Prov.) La s- est la mère du danger,
de zorgeloosheid is de moeder van 't gevaar: wanneer men het veiligst denkt te zijn, is 't gevaar het
meest nabij.

Sedan, m. [Cam.] Sedansch laken n., fraai
fransch laken van Sedan (depart. Ardennen).

Sédanoise, f. [impr. j , z. PARISIENNE.

Sédatif, ive, adj. [Med.] Pijnstillend, bedarend; sedatief: Remede s-, of als subst. SEDATIP, m. Bedarend middel n. — Sedation, f.
[Méd.] Bedarende, pijnstillende werking, beda.ring f.
Sédén'ateux, ease, adj. [Méd.], z.v a. SEDI MENTEUX.

Sédentaire, adj. Zittend, aanhoudend zittend,
een zittend leven leidend; -- doorgaans in huis blijvend, zelden uitgaand; -- op dezelfde plaats blijvend,
s e de n t a i r: Les gons de lettres soot ordinaireinent s-s, de geletterden leiden meestal een zittend
leven. — Les femmes sont généralement plus s .s
que les hommel, de vrouwen zijn in den regel hui
gaan gemeeAjjk minder uit dan de mannen.-selikr,
Emploi. Vie s-, zittend beroep, leven n. — [Mil.J
Compagnie s-, rustende compagnie f. Garde nationale s-, rustende schutterij, 2e, 3e ban der schut
— [H. n.] Araignées s-s, of als subst. sF--terij.
DENTAIIIES , f. pl. Stilzittende spinnen f. pl. —
[Pêche) Ligne s- of dormante, z. LIGNE. — Sedentairen, ent, adv. Blijvend, rustend, thuiszittend: Vivre s-, een zittend leven leiden. --4.. Scdentarité, f. Zittende levenswijs f.
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Séderbande, f. [TCC1i.j Rabat n. strook 1.
n de vakken van ingelegd werk.
Sedier, rn . [Econ. rur.], z. v. a. MAGNANIERE.
Sédiment, m. Bezinksel, zetsel n., nedersiag rn
in eene vloeistof. [Mach. i vap. ] Z. V. a. INC RUSTATION
[ Géol. ] Terrain de s-, bezonSédinientaire,
ken, opgespoelde grond in.
adj. Naar een bezinksel, naar op.qespoelden grond
gelijkend.
Sédimenteux, ease, adj. Bezinkset bevattend of opleverend, troebel.
Sédiole, f. Italiaanscti rijtuig voor één' persoon.
ze:
Séditieusernent,adv. Op eene oproerige wij
Sé11 parla fort s-, hij sprak zeer oproerig.
ditieux, iense, adj. Oproer i g, aan een oproer
deelachtig; onrustig, muitziek, woelip; tot oproer
aandrijvend. Citoyens s-, oproerige; oproerinakende
burgers rn.pl.-.Peuple s-, oproerig, woelziek volk n.
—Ecrits s-s, oproerige, oproerstokende geschriften n.
p1.
SÉDITIEUX M. Oproerling, oproermaker,
muitzieke: Les s- s'attronpèrent, de oproermakers
schoolden zamen.
Sédition, f. Oproer n. opstand m. muiterij, rustverstoring, s e d I t i e t.:
Cela peut causer une s-, dat kan een oproer veroorzaken.
éditionner, V. a. In oproer
brengen, oproeriq maken.
Sedlitz (Sel de), ni. [Chirn.] Sedlitzei'
zout rn., zwavelzure magnesia 1., een buikzuiverend zout, door verdamping uit de wateren van
Sediitz (in Bohemen) bereid.
Sédor, rn. [Pêche] Zeker drijfnet n.
Sèdre of Seidre, rn. Opperpriester der secte
van lli bij de Perzen, seder rn.
Séditeteur, rn., -trice, f. Verleider, inz. van
vrouwen of meisjes: bedrieger; dwaallecraar rn.;
verleidster; bedriepsier f. Als adj.: Verleidend,
verleidelijk: Discours S-, verleidelijke rede 1.
{Thiol.j L'esprit s-, de verleider, de duivel rn.
Séduetion, f. Verleiding, vervoering, verlokking,
inz. van de onschuld, van 't vrouwelijk hart;
verleidelijkheid aanlokkelijkheid f.: La S- de Ja
jeunesse, des peuples, de verleiding van de jeugd,
van de volken.
La s- des ricliesses, deverleideljkheid, de verleideljke kracht der rijkdommen.
Het wordt ook in goeden zin gebruikt: Les s-s de
Ia science, het aanlokkelijke der wetenschap. Ii y
a de Ja 5- dans Ie style de eet auteur, er is iets
wepsiepends, aantrekkelijke in den stijl van dien
schrijver.
Séduire, v. a. Verleiden, verlokken,
vervoeren; misleiden, bedriegen; oinkoopen: Prenez
garde qu'iI ne vous séduise, neem u in acht, dat
hij u niet verleide. C'est on jeune homme qu'on
a séduit, 't is een jong mensch, dien men misleid,
vervoerd heeft.
S- une femme , une dlie, eene
vrouw, een meisje verleiden.
S- des tdmoins,
getuigen omkoopen. Innemen, bekooren, aantrek
ken; overreden: Son ton, Sa manidre de lire sésluit, zijn toon, zijne wijze van lezen is innemend,
wegslepend.
Sédnisant, e, adj. Verleidend,
verleidelijk, innemend, bekoorlijk, wegslepend: Offre
s-c verleidelijk aanbod n. Femme s- ë, verleidelijke,
bekoorlijke
vrouw f. Espoir 5-, verleidelijke hoop f.
'
Sédnit, e, adj. (en part. passé van s&iuire):
Peuple s- , misleid
Femme s- e , verleide vrouw.
volk n.
Ségai-ie of Ségnei'rié, m. [Phelie] Wijdmazi.q gedeelte van een net.
Ségétal, e, adj. [Bot.] In de korenvelden
groeijend: Plantes s-es, akkerplanten f. pi.
Ségetîère of Sagetière, f. IPeche] Zeer
groot net n. voor diepe gronden.
Sègle, m., Z. SEIGLE.
S egment in. [Giom.J Cirkelstuk, begrepen
tusschen eene koorde en den boog, dien zij onderspant segment n. S- sphdriqne, spherisch of
bolvormig segment.- Segrnentah'e,adj. [Didact.j
SegmiUit verscheidene segmenten gevormd.
nifornie, adj. Naar een segn'ent gelijkend.
Ségovie, f. [Corn.] Spaansche wol uit Segovia, Segovia-wol f.
Ségrais, rn
Ségrairie, f.. Z. GIIAIRIE.
Afzociderljk gelegen bosch D. dat op zich zelve
Ségrayer, rn. Medeaigenaar
wordt bewerkt.
van een bosch.
Ségrégatif, lye, adj. Afscheidend, scheiding
Ségi-égation, f. Afzondering, scheimakend.
Ségs-égativen!ent, adv. Op afzon sling f.
Ségréger, v. a. Scheiden, afderende wijze.
zonderen, ter zijde stellen.
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Ségre ag, ni. [Fëod.] liegt n., dat de heeren zich ^ieen'obetalen van de bosschen, die door
de vassalen verkocht werden.
Ségnédille, f. Soort van spaansch nationaal
gezang n., seguidillaf.
Séguerrié, ]n., Z. SkGAIITE.
Seiche, f.[H. n.], Z. SECHE.
Sélde, rn. Dweepziek moordenaar; blind ijveraar rn. of werktuig n. (naai' eene ersonaadje uit
4
,éidisme,in.
Voltaire's treurspel Mahomet).
Dweepzieke ijver m. der slaafsche volgelingen.
Seidre, rn, Z. SEnilE.
Seiglage, rn. [Vétér.] Operatie of kunsibe
werking f. aan den neus der schapen met den rog
gelialm.
Seigle of Sègle, m. [Agric.] Rogge, rog f.,
een bekend graangewas. Faire les s-s, de rogge afRoggestroo n. (Paille de S-): Le s- est
snijden.
plus beau que Ie froment, het roggestroo is schoo ner dan het tarwestroo. Roggezaad, roggemeel n.,
rogge t.: Le 5 est moms bon que Ie froment pour
faire du pain, de rogge is voor de broodbereiding
niet zoo goed als de tarwe. Pain de s-, roggebrood n.
Seignette, f. [Chim.] Zuurbrekend, zacht
afvoerend zout, uit wijnsteenloog en lloolzure soda
bereid, sodawijnsteen m. zwanenzout, seignettezout n. (naar zijn' franschen uitvinder Seignette).
Seigneur, 10. Heer, leenheer, bezitter vaneene
heerlijkheid, grondheer, ambachtsheer rn.: Le s
dun village, de heer van een dorp. Les habitants
Ie reconnurent pour s-. de inwoners erkenden hem
z. ook GRAND, HAUT.
voor kunnen heer.
uitnemendheid) Le S-, de Heer, God. La crainte
du S-, de vreeze des Heeren. Notre-S-, Onze Heer,
Jezus Christus. S- suzerain, opperleenheer'. -(Loc.)
Vivre en 5-, en grand s-, als een groot heel' leven.
(Prov.) Tant vaut Ie 5-, tant vaut sa terre,
zoo heer, zoo land; wie zijn landgoed bebouwen
laat, kan 001e daarvan vruchten plukken. A tons
s-s, tous honneurs, men moet een ieder de eer geSeigneilriage, in.
ven, die hem toekomt.
Muntregt eens vorsten.
[Féod.] Leenheerregt n.
adj.
Den
beer toekomend of
Seigneurial, e,
eigen; heerenregten gevend. Droits seigneuriaux,
(eenheerljke regten, heerenregten fl pi. Maison
Terre se, landgoed n., dat
s- e , heerenhuis n.
Seignenrialenient, adv.
heerenregten geeft.
Als een heer, als een groot heer,— Seigneurie,f.
Heerljkheid f. heerlijk goed n.: II a adheté une 5-,
hij heeft eene schoone heerlijkheid gekocht. S- suzeraine, heerlijkheid met hoog eis laag geregt, met
een opperleenregt. Hautes s-s hooge leenen (als
La 5- de
hertogdommen, graafschappen, enz.).
Venise, het gebied van de voormalige republiek
Venetië; ook: de vergadering, die 't voornaamste
Heergedeelte der regering aldaar uitmaakte.
lijkheid (als titel): Lord P. est arrivé a D. sa 5aante
D.
lord
P
is
continuera demain sa route,
gekomen, zijne Heerlijkheid, zijn lordschap zal morgen zijne reis vervolgen. Votre s-, uwe heerlijkheid.
Donner de Ja s- a qn. iemand als een' groot
keer, als een' man van adel behandelen, toespreken
t Seigneiirier, Seigneurir , v. n. Heerschen.gebieden, bevelen.
1 Sei ll e, f. Houten emmerrn.of vat ii — Sell-
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lean, Sei ll ot, ni. [Mar.] Puts f.

SeiHure, f. [Mar.], z. v. a. SILLAGE.
Seline, f. [Véldr.] Hoefkloof, hoornspleet f.
[Pêche], z. V. a. SEINE.

Sein, fl1. (eig. de proeve of holte tusschen de
beide borsten) Boezem m. borst f.; in 't bijzonder: vrouweborsten (mamelles), en ook elke dier
beide barsten in 't bijzonder. Enfoncer Ie poignard
dans Ie sein de qn., iemand den dolk in de borst
stooten. Elle se frappa le sein, zij sloeg zich op de
borst, op den boezem — Donner Ie S- h un enfant,
een kind zogen, laten zuigen, aan een kind de
Le s - droit, gauche. de regIem,
borst geven.
Ook pebëzigd (even als het neder
linker borst.
duitsche borst, boezem) van de borstbedekking of
-bekleedinq: Elle mit Ie billet dans son s-, zij stak
Schoot, moederhet briefje in haren boezem.
,

-

-

-

-

-

schoot

fl1.:

Le fruit qu'elle porte dans son sein,

de vrucht, het kfnd, dot zij in haren schoot, onder
(fig.) Répandre des aurnônes
haar hart draagt.
dans Ie 5- des pauvres, aalmoezen onder de armen
uitdeelen.
[Ecrit.] Le s - d'Ahraharn, Abrahams
-

-

schoot. Le

5-

de

Ja gloire, de Ja paix, du repos
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éternel, de schoot der heerlijkheid, des vredes, der
eeuwige ruste: 't verblijf der gelukzaligen. Le S- de
I'Egllse, de schoot der Kerk. - Schoot, het binnenste, inwendige, midden: Les trésois renfermés
dans le 5- de Ia terre, des mers, de in den schoot
der aarde, der zeeën verborgen schatten. Porter Ia
uerre dans le s- dun royaume, den oorlog tot
n het hart, het midden van een rijk voeren.
Vivre dans les- de l'abondance, te midden (in den
schoot) van den overvloed leven. - ( fig.) Boezem m.,
gemoed, hart n. van den rnensch: Verser sa douleur
dans Ie 5- dun arid, zijne smart in den boezem,
in het hart eens vriends uitstorten, ontlasten.
Lui dire cetle nouvelle, vest lui mettre le poi-

gnard dans Je s-, hem (haar) dat nieuws te zeggen,
is zoo goed als hem (haar) den dolk in het hart te
storten. - z. ook SERPENT. - -)- [ Gëogr.] Golf t.,

zeeboezem m.: Le s- Persique, de Perzische got!.
- [Mar.] Kleine zeeboezern. -- Buik al. van 't zeil,
als er de wind in blaast (cieux).
Seinehe , f. [Pêche] Afperking niet g'ioote
netten; ---- visc/ivangst t. op die wijze.
Seine, f. [Pêcliej Zegen f., trek- of sleepnet n.
Pêclier ti Ja s-, met de zegen visschen. (Men heeft
hiervoor somtijds ook SEINER gebruikt.) — Sei
nette, f. (ver/ciw. van seine) Kleine zegen.
Seing, m. Onderteekening, hand t eekening 1.:
Mettez-y votre 5-, onderteeken dit, zet daar uwe
hand t eekening onder. Un s- avec parafe , eene
handteekening met eenen trek. Confrefaire Ie s- de
qo., iemands handteekening namaken. — Faux -s-.
valsche handteekening. S- manuel , eigenhandige
onderteekening f. Acte saus s- privé, z. PRIVE. z.
cn BLA-SEiM,, ONTRE-SEING.

LCom.] Lakensoort, welker kett ing 1600 draden heeft. - Seizaine, t. [Coni.]
Zestiental ii. - [Tech.] Paktouw n. - Bos rn.
van 16 hoepels. •-- Seize, adj. nam. Zestien: Shommes, S- femmes, S- enfants, 16 mannen, vrouwen, kinderen. - Ook voor seizidme, zestiende:
Page s-, Livre s-, zestiende bladzijde f., zestiende boek n. Louis s-, Lodewijk de zestiende. Als subst. ni.: Zestiende dag van eene maand: Le
5- janvier, La s- du mais courant, de zestiende
januarj, der loopende maand. Le s- tombe un dimanche, de zestiende valt op een' zondag.
[Mdtrol.] Zestiende deel van eene ei. - [Liljr.]
Format in -s-, of enkel In -s-, zestiende formaat van
een blad of boek, waarbij bet vel papier malen
gevouwen is en 3 bladzijden heeft, s e d cc i os 0formaat, in sedecimo of in 16°. -- Seiziènie,
adj. Zestiende: S- page, zestiende bladzijde f. La
S- partie, het zestiende gedeelte. - Als subst. ni.:
Zestiende dag in. van een of ander tijdvak: Le
S- du niois, de zestiende der maand. - Zestiende
deel n. van een geheel: Un huitibme vaut deux s-s,
een achtste doet twee zestienden. Etre pour un 5dans une affaire, een zestiende aandeel in een
zaak hebben. - Seizièmement, adv. Ten zestiende, in de zestiende plaats.
Séjour, fl1. Oponthoud, vertoef, verblijf, verwijl ii., tjd, dien men op eene plaats doorbrengt;
die plaats zelve, verblijf n., woonplaats, woning t.
Pendant son long S- en Egypte, gedurende zijn
lang oponthoud, 'verblijf in Egypte. - Le s- quo
j'lsalïite est fort de won goût. 't verblijf, dat Ik
bewoon, is zeer naar mijn' smaak. - (fig) Le sde Ja douleur, du luxe, 't verblijf der smarte, der
weelde. - (podt.) Le s- des dieux, le céleste s-, de
Olympus, de hemel. Le noir 5- des ombres, le sinfernal, de Tartarus, de hel. L'Iiumide s-, de zee.
—[Mil ]Rustdag m. Les troupes inarclient quatre
jours de suite et elles oct s- Ie cinquième, de troe
eizetin, iii.

pen marchéren vier dagen achtereen en houden den
vijfden rustdag. - [Prat.] Acte de s-, getuigschrift n.

Ier bevestiging, dal men op deze of gene plaats
vertoefd heeft. - SéjOuiHer, v. n. Vertoeven,
zich ergens ophouden, verblijven. verwijten: Mon

frère est alid a Paris, oU ii sujournera one semaine, mijn broeder is naar Parijs gegaan, waar
hij eene week vertoeven zal. - (fig. cl par anal.)
Lean qui sdjourne dans les plaines, het water,
dat in de vlakten blijft staan. — Het part passé
werd weleer ook als adj. gebruikt in den zin van:
uitgerust: 11 est gras et scjourné.
Sel, m. Zout, in de dagelijksche taal inz. keu-

kenzout n. S. gemme offossile, steen- of bergzout.
Sel mann of de nier, S- common of de cuisine,

-

SELLE *

zeezout, keukenzout. S- des fontaines, bronzout.
S- bouillon, wit zeezout uit Normandie. - Faire
du s-, Soul zieden. Blanchir le s-, het zout ra[fineren of zuiveren. La riande fraîche tuée prend
uien le 5-, versed gestapt vleesch neemt goed het
zout aan, laat zich gemakkelijk zouten. Ce jambon
est de (dun) bon s-, die ham is goed van zoutte,
25 juist van pas gezouten. Mettre un chapon au
gros s-, een kapoen in g r of zout leggen. - z. Ook
COOQUE-Au-SEL. — (fig ) Zout, het fijne, geestige,
pittige, vernuftige, tre/fende in geschriften, in gesprekken, gezegden, enz. II y a du 5- dans eet
ouvrage, er is zout, geest, pit in dit werk. Ii n'y
a pas un grain de s- dans sos discours, er is geen
korrel zout in zijne gesprekken, wat hij zegt is laf,
onbeduidend. Cda est dun bon s-, dat is echte
geest, waar vernuft, pit in zit. II ny a ni Sflu sauce ii cola, daar is geur noch smaak aan. —
z. ook ATTIQUE. - (Loc. prov.) C'est Un grenier

a s-, 't 25 een mensc/i vol geest, vol kwinkslagen. Z. ook 1%HNOT. - [Chim. ] Zout, elke verbinding,
die uit de vereeniging van een zuur met eene of
andere zoutvatbare basis (een metaal -oxyde of een
alkalisch ligchaam) bestaat. S-s acides, basiques,
neutres, zure, basische, onzijdige zouten. - [ADC.
chim.] Zout, elke smaakbezitlende stof, die voor
oplossing in 't water en voor kristalliséring vatbaar is, Ir v. S- d'absinthe, alsemzoul, onzuivere
koolzure potasch 1. S- admirable perld, phosphorzure soda t. S- ammoniac, ammoniakzout, salmiak,
chloorwatersto/'zure ammoniak m. S- de duobus,
dubbelzout, swaveizure potasch. S- d'Epsom, zwa-

veizure magnesia. S- de Jupiter, chloortin n'. S- de

.zuur lood n. S- d'Angleterre, engeisch
Saturne, az(p
zout, koolzure ammoniak, etc. z. ook ALEMBROTH,

FIXE , GLAUBER , NICR000S 1111IQIJE , POLYCHRESTE,
SEDLITZ, SEIGNETTE, etc.
Sélaeien, ne, adj. [H. n.] Met kraakbeenige
huid. - SELACIENS, M. Pl. Kraakbeenvi.sschen, inz.
roggen en haaijen.
Sélage, f. [Bot.] Heksen kruid n. (eene bij de

Druïden, heilige plant).
Sélarn, m. (pr. sd-lame) Bloemenspraak t. (in
t Oosten), kunst om bijzondere gedachten en gewaarwordingen, inz. gevoelens van liefde, door een
bouquet van natuurlijke bloemen uit te drukken
(eene bézigheid van de vrouwen des harems); —
zulk een bloemenruiker, s e t a m, S a I a m m. Envoyer, Recevoir on s-, een' salain zenden, ontvangen.
éIague, adj. et subst., z. V. a. SELACIEN.
4- éIection, f. (litkiezing, uilkipping t.
élèue, t. [1-I. n.] Maanvisch m. (poisson-June).
-in. [Chini.) Seleniuinzuur zout n.
— Séléuié, e, adj. Selenium bevattend. — Séléxalens, m. p1. [Didacl.] Maanbewoners, selealden in.pl. - Sélénifère, adj. [CIiiin.],z.v. a.
SÉLÉNIE. — Sélénique, adj. [Didact.] De maan
of hare bewoners betreffend. - [Chim.j Acide sseleniuni-zuur n. - Sélénite, f. [Chim.J Kunstmatig gips n. of zwavelzure kalk, seleniet m.
[Miner. anc.] Maansteen In.; moskoeisch glas, vrou-

wenijs, gipsspaath n. - Séléniteitx, euse, mij.
[Chim.] Gipsaciitq, s ei en I I i s eb. - SéIéilium, DII. p'. —ome) Eene door Berzelius ontdekte niet-metallische grondstof, s C 1 t n I u na n. Séléniure, in. [Ciiirn.] Selenium -verbinding t.
— Sélénoga rn ie, f. [Méd.] Maanzucht f., het
nachtwandelen (somnabulisme) . - Sélénoguostique, t. [Didact ] Maankennis, maankunde t. —
Seléuographe, rn Maanbeschrijver, s elenograap/i in. - Sélénogvaphie, in. Maanbeschrjving t. --- Sélénograpkiqite, adj. Maanbeschrjvend, 5 e 1 e sz o p r d p P I s c li. Cartes s-s,
maankaarten t. pi. --- Sélénose, t. [Med.] Witte
vlek t. op den nagel. — Sélénostate, in. [Opt,)

.dstronoïnisch werktuig ter waarneming van de
maan, s e len o s to a t m. — Sélénotopograp i e, t. [Diclact, ] Plaatsbeschr ijving van de maan,
uitvoerige beschrijving von de oppervlakte der maan.
Sélin, n)[Bot.] Melk -eppe f. S- sauvage of
des marais, moeras -melkeppe.
SeHalre, adj. [Didact.] Zadelvormig.
Selle, f. Houten stoeltje ei met 3 of 4 pooten

en zonder leuning, driestal rn (In deze beteekenw
verouderd, maar nog overgebleven in bet spreekwoordelijk zeggen): Deuieui'er entre deux s-s Ie
cul a terre. z. CIa. — Zadel. zaâl m. Le siëge
dune s-, de wolf of zitting van een' zadel. Les ar-

-
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cons, Le pommeau de la s-, de zadelboon, de
zadelknop in. S- de poste, de postillon, de course,
post-, postillons-, klepper-zadel. S- á troussequin,
zadel met stegen. S- de barnais, voerrnanszadel. Sanglaise, deini-anglaise of rase, engelsche, half
engelsche of vlakke zadel. S- h piquer, royale, à
la royale, €a la francaise, jagtzadel, heel-koninklijke,
half-koninklijke of franse/te zadel. S- á tous chevaux, koerierszadel, voor alle paarden passende
zadel; (fig.) gemeenplaats f., uitdrukking, die men
bid elke gelegenheid te pas brengt; onbepaalde lof m.,
dien azen iedereen geven kan; middel n. tegen aller
kwalen. Etre bien en s-, stijf in den zadel zit--lei
ten; (fig.) niet gemakkelijk uit zijn ambt of bediening te verdrijven zijn, zich niet gemakkelijk den
voet laten ligten. On tint conseil de guerre Ie cul
sur la selle, men hield krijgsraad te paard, in, 't
Bezigt des vjands. Courir à touter s-s, postreden
zonder eigen zadel. Courir une on deux s-s, eene
of twee poststations rijden. La première s-, de
beste klepper van den stal des postmeesters. —
.Nachtsjoel rn., stilletje n. (chaise percée); bestekamer f.; stoelgang m. Combien de finis le malade
a-t-il eté h la s-? hoeveel malen heeft de zieke ontlasting gehad? Faire une s-, deux s-s, een-, tweemaal ontlasting, sloelc;ang hebben. — [Anat.] Sturcique of de Tare, S- sphénoïdale, turkse/te zadel. — [ 14. n. j S- polonaise of anglaise, poolsche
of engelsche zadel (eene om hare gedaante en grootte
merkwaardige oesterschelp). — Zadelvisch in. [chaetodon fiber]. -- [Mar.]
ar.] Klamp, zadl in. voor de
stroppen der toppenantsblokken.
de s-,
waschschuit f., waschraam n. — S- b valfat, kal
Tech. j Zadel, zaal. zadelvormige-fatersbnk.—[
bank f., bok of ezel in. bij verschillende bedrijven.
S- b rogner, a tailler, kuipers-snijbank I. S- a
poneer, wi ij fta fel der perkamentbereiders. — Soort
van inetaalslak of schuim, dat boven op de smeltende ertsstof komt en den vorm eens zadels aan
Sellé, e, adj. (en part. passé van se]--nemt.—
Ier): Coeval s-, gezadeld paard n. — ellée, I.
[Tech.] Rij van stapels vloertegels op de snijbank.
— Seller, v, a. Zadelen, opzadelen: S- un cheval, een paard opzadelen. — SE SELLER, V. pr.
Gezadeld worden. -- [Agric.] Uitdroogen, hard
worden: Ce terrain commence a se s-, die grond
begint hard te worden, uit te drongen. — Sellerie, I. Zadel- of tuigzaal; zadelmakerij f.; zadel
lederwerk n. — Sellette, I. (verklw.-makersw,
van selle) Kleine zadel m., zadeltje n. -- Bankje n.,
waarop in de geregtshoven een beschuldigde zich
moest nederzetten ore gehoord en gevonnisd te worden, bank I. der beschuldigden. (Loc. prov.) Tenir
qn. sur la s-, iemand lang uitvragen, iemand snel
vragen en uithoornen de oorera warm maken. —
[Agric.] S- de la charrue, ploegbankje n., ploeg
S- du ereval, clraagriern, kussen n.-stokrn.—
van 't lamoen- of disselpaard. — [Artill.J S- d'avant-train, rijbord n., zadel. — [ Tech ] Dak
loodgieters, leidekkers). -- S- du dé--stoelm.(dr
crot.teu r, schoenpoetsers voetbankje n.— Sell ei, rn.
Zadeirnaker; tuigmaker. S- -bourrelier, gareeltuigmaker rn.
Scion, prep. Volgens, naar, overeenkomstEq
met: S- enon sentiment, volgens mijn gevoelen. I1
serer recompensé s- ses oeuvres, hij zal naar zijne
werken beloond worden. I1 agira s- les circonstances, hij zal volgens de omstandigheden te werk
gaan. — S- moi, naar mijn gevoelen, naar snijre
zienswijze. -- L'Évangile s- saint Matthieu, het
Evangelie naar (van) Mattheus. — (absol.) Réussira-t-il dans son entreprise ? eest s-, zal hein zijne
onderneming gelu;.ken? dat is er naar, dat hangt
van omstandigheden of, al naar 't valt. -- SELON
QUE, loc. conj.: Ii sera payé s- qu'il travaillera,
hij zal betaald worden, naar gelang hij zal werken.
Semaelc, in. [Astr.] , z. v. a. BOUVIER.
Senaaille, f., meestal in plur. Seraiailles, f.
pl. Het zaaijen, het uitzaaijen (van de zaden. des
landbouws); zaaiing f.: Les s-s du froment, du
seigle, het zaaigen van de larw, van de rogge. —
Zaai.zaad, zaaisel; gezaaid zaad n.: Remplir un
papier de s-s, eene mand met zaad, zaaizaad vul
Les s-s commencent a lever. 't gezaaide be--len.
gint op te komen. — Zaaiti f ni., zaai -saizoen n.:
A la fin des s-s, op 't einde van den zaaitijd
Seinaide, I. Week I. Vous ne sortirez pas de
toute la s-, gij zult de geheele week (van zondag
—•
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tot zondag) niet uitgaan. J'ai été une s- á la cam-

pagne, ik ben eene week (zeven dagen) op het land
Weekdsenst, week I. Etre de s-, de
weekdienst, de week hebben. Officier de s-, olicier,
die de week heeft. — Weekwerk, werk van eene
week; weekloon, weekgeld n.: Cet ouvrage est une
s- de quatre hommes, daaraan hebben vier man
eene week werk. — Ouvrier qui dépense sa s- en
une heure, werkman, die zijn weekloon in één uur
doorbrengt. Donner la s- á un enfant, aan een
kind zijn weekgeld, zijn wekelijksch zakgeld geven.
— [Liturg.] S- Sainte, z. SAINT. S- de la passion,
passie- of lfjdensweek. S- grasse, week, die den
slempzondag (dimanche gras) vooraf gaat, slemn.pweek. — Prèter á la petii.e s-, bij de week leenen,
kleine ggeldsomsnen tegen hoogen interest voos= korten
tijd te leen geven. -- (.Loc. prov.), z. JEUPI. — Seniaixnier, m., -iére, f. Rij of zij, die de weekdienst te verrigten heeft, die de week heeft (inz. in
kloosters, godshuizen, enz.). -- [Théàt.] S- du
theatre, tooneelspeler, die voor de zainenstelling en
uitvoering van het répertoire gedurende Bene week
te zorgen heeft. — [Cuis.] Groote pastei f., die
eerre week kan duren, week pastei f.
Semaison, f. Natuurlijke of vrijwillige uit
zaad eener plant. — Weleer:-strojingf.vahe
zaaitijd m.
Seisiale, Sennalle of Sentaqtie, €. [Mar.]
Smak t., smakschip n.
Séinautron, m. [Liturg.] Klepwerktuig n.
der nieuwere Grieken, ter vervanging van de hun
door de Turken verbodene klokken.
Sévuaplhore, m. [Mar.] Kust-telegraaph m.
— Sésus,pthorique, adj. Den kust-telegraaph
betre/fend: s e rn a p h d r i s c h: Signal s-, sein n.
met den kust-telegraaph.
Sesntaque, m., z. SEMALE.
Seinblabie, adj. Gelijk, gelijkaardig, gelik
overeenkomstig; dergelijk, zoodanig, zulk.-vornig,
1 eeux chases s-s, tout h fait s-s, twee gelijke, vol
i gelijke dingen. Peu de cas soot eritièrernent-koine
s-s, weinig gevallen zin geheel en al aan elkander
gelijk. I1 est s- á son père, hij is zijnen vader gelijk, hij is -,als zijn vader. — On na jamais vu rien
de s-, omen heeft nooit zoo iets, iets dergelijks gezien. De s-s projets, zulke, zoodanige plannen n.
pl. — Gelijkend (ressemblant): Une image s-, een
gelijkend afbeelnsel D. Dieu nous a faits s-s a lui,
God heeft ons naar zijn beeld gemaakt. — [Math.]
Triangles, Figures s-s, gelijkvormige driehoeken n.
pl., gelijkvormige figuren (welker overeenkomstige
hoeken gelijk en welker zijden evenredig zijn).
Quantités s-s, gelijkvormige grootheden (die dezelfde en juist evenveel letters bevatten). — sEsiBLABLE, en. (met het adj, poss.) Gelijke, wedergade,
weêrc;a; naaste, evewnensch, natuurgenoot in. C'est
un hornme qui na pas son s-, 't is een man, die
zijns gelijke niet heeft, die zonder weerga is La
raison nous dit de secourir nos s-s, de rede zegt
ons, dat wij onze naasten, onze medernenschen
moeten helpen. — 5 Semblablenient, ado. Op
gelijke of overeenkomstige weze ; insgel jks, ook
zoo. — y Semblance, f„ z. v. a. RESSEJIRLANCE.
— Sernblant, in. (alleen van personen) Schijn in.,
voorkomen, uiterlijk n.: Trahir qn. sous s-, sous un
faux s- d'amitié, iemand onder den schijn, onder
den valschen schijn van vriendschap verraden. —
Faire s- de, den schijn aannemen van, zich houden
als of, doen als of, veinzen. Faire s- de dorinir,
zich houden als of enen sliep. II faisait s- d'ètre
faché, hij hield zich, stelde zich aan, als of hij boos
was. — Faites s- que vela vous plaït, houd u,
doe, stel u aan, als of u dat bevalt. — (fain.) Ne
faire s- de riep. niets laten merken of blijken, zich
geheel onverschillig houden. -- Seiiibler, v. n.
'(zelden in den in/in ) Schijnen, voorkomen; dunken:
Vin qui seinble amer, wijn, die bitter schijnt. Vous
me seinblez tout mélancolique, gij schijnt snij, gij
komt snij voor geheel zwaarmoedig te zijn. Rien ne
lui semble bon que ce qui vient de loin, niets
schijnt hein goed (te zijn), dan wat uit verre oorden komt. Que vous semble de vette affaire, de
eet homme-là ? wat dunkt u van die zaak, van
dien man? — SESIBLER, v. imp. Schijnen, den
schijn hebben: I1 semble que le temps veu ille changer, het schijnt, men zou zeggen, dat het weder
veranderen wil. — Il est, ce me semble, plus prudent de ne pas faire vela, 't is, Asinkt mij, voor71
geweest.
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zigtiger dat niet te doen. II ma sennblé voir cette
nuit ma mére, ik heb dezen nacht gemeend mijne
moeder te zien, 't was mi- , als of ik dezen nacht
mijne moeder zaq. — Si bon lui sernble, indien 't
hem coed dunkt, als hij 't goed vindt. QQue vous en
semble? wat dunkt u? Il nous a semb é bon, wij
hebben goedgevonden. Faites en comme bon nous
semblera, doe er mede, zoo als't u belieft, behaagt,
zoo als ij zult goedvinden. (GALOPTÈRE.
Seonblide, f. [H. n.] Netolieg f.; z. V. a. hiÉSen,é, e, adj. (en part. passé van semer):

Senner V. a. Zaaien, bezaaijen. S- du blé, du
Forge, du persil, koren, gerst, peterselie zaaijen.
S- Clair, a Claire vole, dun, zeer dun zaaijen. Le
temps, La saison de s-, de zaaitjd m. — S- un
champ, eenen akker bezaaijen. --- (lig.) Zaaijen,
strooijen, uitstrooijen, verspreiden: S- des fleurs
sur Ie passage de qn., bloemen op iemands weg
strooijen. S- de l'argent, field uitstrooijen. — Sl'argent, al te mild, verk w istend zijn. — S- des
errenrs. de faux bruits, dwalingen, valschegeruchten verspreiden. -- (Proc.) Il faut s- pour recueillir, of avant de recueillir, wie oogsten of maaien

bruits partout s-s, overal verspreide geruchten n.
pl. --- Clair-semé, z. dat woord. — [Bias.] Bezaaid,
met een onbepaald getal figuren van gelijken aard
bezet. S- de France, bezaaid met Frankrijk: een

en terre ingrate, in een' onvruchtbaren bodem zaai jen: eenen ondankbare weldoen; een' ondankbaren,
vergeefschen arbeid doen. S- des piéges sur les pas
de qn., iemand lagen of valstrikken leggen. ---[Argdueh.] S- le canon d'un fusil, eenen geweerloop
meten. — SE SEMER, V. pr. Gezaaid worden: Les

(

Grains ss, gezaaide, uitgestrooide zaden n. pl. -Champs s-s, bezaaide velden n. pf. — ( fig.) Des

blaauw veld roet gouden lelien bezaaid. — [Chas.}

wil, moet eerst zaaijen. z. ook R10ISSONNER. --- S-

Cerf real s-, hert, dat meer takken aan den eenen
giraines des fleurs se sèment en toute saison.
dan aan den anderen kant heeft.
Seinestral, e, adj. Halfjarig, wat ieder half
Setueearrpe, m. [Bot.] , z. V. a. ANACARDE.
Séméiogr plhie, f. [Ant. gr. et rom.] Tee- jaar plaats heeft. --- Seniestre, m. Half jaar n.,
ken- of snelschrift n., de kunst ï om zich van de zes achtereenvolgende maanden f. pl., semester n.,
tironische teekens te bedienen. — Séméiologie, f. halfjarig loon n.; halfjarige dienst f. Les rentes de
[Méd.] Leer der ziekteteekenen, kunst om de ziek l'Etat se payent par s-, de staatsrenten worden
aan zékere teekenen te kennen en te onder -ten ieder half jaar uitbetaald. — S- de janvier, de
Séméiologiquae, adj. Die ziekte -scheidn.— juillet, het halve jaar, dat met den eersten januabetreffend. — Séréiologue, m.-tekn,dilr rij, met den eersten jul j begint. S- d'été, d'hiver,
Schrijver over de ziekteteekenen. - SéIIDéioti- zomer-, winterhalfjaar. — Recevoir, Toucher son
que, adj., z. V. a. SÉíl1ÉI0LOGIQ1JE. -- Séméio- s-, zijn halfjarig loon, traktement, pensioen onttique of Setnioti€ ue, f., z. v. a. SEMEIOLOGIE. vangen. — 11 est de s-, h ij heeft de halfjarige dienst.
S,euzeline, I. [1%linér.] Kleine kristallen. die in Cet officier a servi son s-, die officier heeft zijn
vorm, kleur en, grootte naar lijnzaad gelijken, s e- half jaar uitgediend. — [MIl.] Halfjarig verlof n.
(ook congé de s- geheeten); Recevoir son s-, een
melíne f.
Sentelle, 1. Zool, schoen -, kousezool f. Des halfjarig verlof krijgen. --- (bij uitbreiding) Halfp verlofganger m.: Itappeler les s-s, de halfjas-s de cuir, de liége, de feutre, de lai ►ie, lederen, jarig
kurken, vilten, wollen zolen. Mettre des s-s h des ri e verlofgangers oproepen. -- t SEEESTRE, adj.
souliers, a des bas, schoenen, kousen verzolen. Se- Halfjarig, in halfjarige ambtsbediening. — Seconde s-, brandzool. — Zoollengte f., voet m.: 11 mnestriel, Ie, adj., z. v. a. SEMESTRAL. — Sefranchit tapt de s-s d'un naut, hij deed eenen sprong nwestrier, m. [hIil.] Halfjarige verlofganger m.
Sen leur, m., -enne, f. Zaal, er m., zaaister f.
van zoo en zoo veel voet. II sauta 24 s-s franches
(of franc), hij sprong v4 voet wijd. -- (..Lscr.] -- (fig.) S- de faux bruits, uitstrooier, verbreider
Roetpre la s-, Reculer d'une s-, een' voet achter van valsche geruchten. S-euse de calomnies. uit treden, een voet verrompéren. -- (fop.) Battre-uit strooister, verbreidster van laster. — [Arqueb.]
la s-, te voet reizen; op zijn ambacht reizen; rond Keurder m. der geweerloopen. — [ii. n.] Volks
kwikstaart (Roche-queue).
-namvde
rondzwalken; ook: op de maat opsprin--zwervn,
Semni, adj. invar. (alleen in zamenstellingen gegen en elkander beurtelings tegen de zolen raken.
— lArpent.] Zool, basis f. van een' regthoekic en bruikelijk) Half: Semi-bréve, halve korte noot f.
driehoek. -- [Artill.] S- d'affdt, stelplank f. tus- Semi- dofte, half geleerd. Semi-lunaire, Semi-luné,
schen den a f/'aitwagen; tong f. (wanneer die plank e, halvemaanvormig. — Semi-membraneux (Musvan ijzer is), zool van een rolpaard. S- d'éprou- cle), half- vliezige dijspier f. — Semi-nerveux of
vette, plaat f. van den proefmortier. S- pour em- -tendineux (Muscle), half- zenuwachtige dispier f.,
Sénilllant, e, adj. Zeer levendig, woelig, vrobarquement, ontschepingszool, slof f. — [Douch.]
Tweede gedeelte van het bilstuk. -- [Const.r. ] Schoor- lijk en onrustig, dartel: Enfant s-, woelig, dartel
stuk n. op een juk; — dorpel m. des dakstoels; — kind n. — Esprit s-, onrustige geest, woelgeest m.
Sénlinaire, m. Kweekschool, voorbereidingsdrempel m., onderlaag, zool f. — [Mar.] Zwaard n.
(dérive) . S- d'ancre, ankerschoen, schoen m., slof f. school f. inz. voor roonisch-kathol jke priesters,
— Bodemplank f. eener schuit. — [Pêcbe] Dunne seminarium, seminarie n.: Mettre unjeune
lijn f., die van de zware vischlijn uitgaat. — [Tech.] homme an s-, eenen jongeling op het seminarie
Vloer of bodem m, eever steenkoolmin. — Elk doen. -- Gezamenlijke geestelij ken, die in een seder beide persplaten, waartusschen het te persen minarie wonen: `bout Ie s- s'y trouva, het gansche
voorwerp gelegd wordt. — Geplet stuk ijzer om seminarie was er bij tegenwoordig; al de leerlingen
bladen blik van te maken. — Dunnen plaat hout van het seminarie waren er bij. — Tijd, dien men
voor oplegwerk. — Plat geslagen goud- of zilver- in een seminarie moet doorbrengen: II a fini son s-,
hij heeft zijn' seminarie-tijd volbragt. — (bij uit
proef f.
Elke oefenplaats, kweek-, leerschool f.:-breidng)
Semennee, f. Zaad, zaaizaad n. inz. van tarwe,
Cet établissenfent est an s- de bons ouvriers, die
graanrewasenkele
andere
haver
en
rogge, gerst,
sen; — al wat gezaaid wordt, zaadkorrels, pitten inrigting is eene kweekschool voor goede ambachtskernen, enz. II faut Cant de s,- pour vette pièce de lieden.
Séminal, e, arlj. Het zaad betre/j'end. [Anat.]
terre, voor dit stuk lands is zooveel zaad noodig.
Blé de s-, zaaikoren n. — Chaque fruit a sa s-, Humeur s-e, zaadvocht n. Vésicules s-s, zaad
pl. — [Bot.] Lobes séminaux, zaadlob-blasjen.
uit
Arbre
venu
de
s-,
elke vrucht heeft haar zaad.
pl. Feuilles s-es, zaadblaadjes n. pl.
-benf.
zaad voortgekomen boom, zaailing m. — Zaad,
Séminariste,
Leerling op een seminarie (vgl.
teelvocht n., z. V. a. SPERME. — (lig.) Zand, oor
zaak, die mettertijd iets te weeg kan brengen, be- séminaire), s e m i n a rí s t m.
Séniination, f. [Bot.] Natuurlijke of vrjwilginsel n., aanleiding f., oorsprong m., kiem I. Les
instructions qu.il lui donne sant des s-s de vertu, lige uitstrooijing van het zaad der planten.
én'inial, e, adj. Uit fijne meelbloem bede lessen, die há# hein geeft, zijn zaden van deugd.
Cet article du traité fut la s- d'une nouvelle reid. Pain s-. best wittebrood n. — 5 Sénninial, m.
Bloem f. van meel.
verre, dit artikel van 't verdrag was eene aan
Sérninil'ère, adj. [Bot.] Zaaddragend, zaadteiding, de kiem tot een' nieuwen oorlog. -- [Clout.]
Soort van zeer kleine spijkertjes. — [Joail.] S- de lend. — [Anat.] Vaisseaux s-s, zaadvaten n. pl. -perles, zeer kleine paarlen f. pl., parelgruis, parel- SénAnule, f. [Bot.] Zaadje n. — z. v. a. POLLEN.
Sénrsiographie, Sémiologie, f. ] Didact.],
zand n. S- de diarnants. zeer kleine diamanten m. pl.
--- Semeneine, f. [Pharr.] .Pene der drie voor z. v. a. SEMEIOGRAPHIE, SÉMI 1OLOGIE.
Sérniramis, f. (pr. —mice) [Corn.] Ligte zysoorten van semen-contra of wormzaad.-namste
Semen-contra, m. (latin) (pr. cé-mènn--) desto f f. voor vrouwekleederen.
Semis m. [Agric.] ?awing, kweeking van geWormzaad, zaad tegen de wormen.
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wassen uit zaad (inz. van drn tuinbouw en de (iron.) Senaatje n., senaat m. in duodecimo of miboomkweekerij gebézigd: bij den akkerbouw gebruikt niatuur. — Sénatuus-consulte, m. (pr- se-namen doorgaans liet woord semaille). Ce jardinier tuce—) Raadsbesluit n., raadsverordening f. (inz.
entend Bien Ie s-, die tuinman verstaat goed de van den oud-romeinschen en den fransch-keizerljkunst om gewassen uit zaad te telen. -- Plaats f. ken senaat), senatus-consultum n.
Senaa, m. [Mar.J Snaauw f., snaauwschip n.
or grond m., . waarop men booroen, bloemen, enz.
uit zaad kweekt; — de dus gekweekte gewassen Bátiment grid en s-, vaartuig met snaauw.vstuirl. Szelven. S- de pins, plantsoen n. van pijnboomen. Pro -brique, brik I. met snaauwsmasten, brik met een'
curer de 1'ombrage aux s-s, schaduw aan de uit zoogenaamden doodeman achter zijn' grooten mast.
Séné, m. [Bot.. Pharm.] Sennestruik, sennezaad gekweekte jonge planten geven.
Sérnite, f. [Corn.] Katoendoek n, uit den Ar- bladenstruik m. [cassia senna]; — sennebladechip el.

Sémitique, Wij. [Philol.]: Langues s-s, semitische talen f. pl., talen der volkeren, die men voor
afstammelingen van Sem, Noachs oudsten zoon,
houdt, inz. het arabisch, hebreeuwsch, syrisch,
chaldeeuwsch,
-; Semnée, f., z. v. a. MONASTERE.

Seninopithèques, m. pl. (pr. sèm—) [H. n.]
Langbeenen, slanke apen m. pl., eene ondera fdeeling der oorapen (volgens Okens indeeling).
t eenoir , m. [Agric.] Zaaiwerktuig n., zaai
m., zaai-machine f. — Zaaizak m.
-toesl
Servonee, f. Uitnoodiging f. tot het bijwonen
eener plegtigheid. (In dezen zin verouderd.) —
[Mar.] Bevel n. om bij te draaijen, om zich te laten
visitéren. Coup de s-, schot n. om bi te draaijen. —
(fig.) Scherpe vermaning of berisping, waarschuwing, bestraffing f., verwijt n. Après des s-s rijtines, na herhaalde waarschuwingen. Recevoir
une forte, une verte s-, eene scherpe vermaning
krijgen. — Senioneer, V. a. Uitnoodigen. (In
dezen zin verouderd.) — [Mar.] Doen bijdraaien,
bevelen bij te draaijen. — (fig.) Vermanen, waar
bestraffen, scherp berispen en verwijten.-schuwen,

Enfant Bien semoncé
par son père, door zijnen vader ernstig vermaand
kind. — -( Semondre, V. a. Uitnoodigen. —
t Sen'onneur, m. lvoodiger, persoon, die de
uitnoodigingen rondbrengt. S- d'enterrement, be-

-- -let part. passé is ook adj.:

grafenisbidder, bidder m.
Semotte, f. [lort.] Nieuw uitgesproten kool f.
Senioule, I. Fijn gekorreld tarwe- of rijstmeet n.
Seinpecte, m. [H. eccl.] Geestelijke, die se-

dert 50 jaren geordend is.
Sernper vixens, m. (latin) (pr. cèn-p'r-vi-

rènce) [Bot.] Immergroen n.; soort van altijd

groene kamperfoelie f. — Semmmpervivé, e, adj.
(pr. cèn-p'r—) [Bot.] .Naar huislook gelijkend. —
SEMPERVIVEES, I. 1p1. Huislookplanten f. pl.
Sen.piterne, f. (pr. een —, ook in de volgenden) [Corn.] Zeer sterke gekeperde wollen stof, die
men in Engeland vervaardigde, s e m p t t e r n e. —
Sen,piternel, Ie , adj. Altijddurend, eeuwig
(zelden qebézigd dan in de minachtende uitdrukking): Une vieille s -, een oud besje of grootje. —
((am.) Un bruit s -, een aanhoudend geraas n. —
empiternelle, f. [Coro.] Grovere soort van
sempiterne (z. boven). — Serupiternellement,
adv. X411 jddurtnd, eeuwig. — Senmpiternité, I.
Bestendige duur m., alt jddurendheid, eeuwigheid f.
Semple, m. [Tech.] Sempel m., gedeelte van
het zijdegetouw.
Sen aillère. I. [Econ. rur.j Koestalvloer m.
Senaire, Séné, e, adj. [Bot.]: Feuilles s-s,
zes aan zes geplaatste bladeren n. pl. — [Litt.]
Vers senaire, zesvoetig iambisch vers n.
Sénat , m. (eig. Vergadering van ouden of
grjsaa'rds) `De hooge raadsvergadering f. van 't
oude Rome, senaat m.; — in 't algemeen: raadsvergadering f., raad, staatsraad, stadsraad m. —
Sénateur , m. Raad sheer m., raadslid n., s e n a t o r m. — (fig.) Marcher en s -, deftig, als een
raadsheer daarheen stappen. — [.H. n.] volksnaam
van de witte meeuw f. (mouette blanche). -- Sénatorerie, f. [Mist.] Residentie van een' franschen senateur onder 't eerste keizerrijk, zetel m.
van eenen rijksraad; — waardigheid eens franschen senateurs. — Sénatorial, e, adj. Raadsheerlijk, eenen raadsheer toekomend of betamend.
Revenus sénatoriaux, raadsheerlijke inkomsten f.
pl. Gravité s-e, raadsheerlijke deftigheid f. -- Sénatorien, ne, adj. Den raadsheeren behoorend,
sen a t ó r i s c h: Maison, Familie s-ne, raadsheerlijk huis, geslacht n. — Sénatrice, f. Vrouw
van eenen raadsheer (in 't oude Rome, in 't voor
Polen en in Zweden). — Sénatnile, m.-malig

ren n. pl., de purgérende bladeren van den struik.
-- (Prov.), Z . PASSER (blz . 1340, kol. 1, van onderen). — S- bátard , faux of émérus, Z. v. a. EIERE.
S- des prés, z. v. a. GR ATIOLE . S- des Provencaux
of Turbith Blanc, struikachtige kogel- of k°lootbloem f. (giobulaire), witte turbith m. --- Séné,
e, adj., z. SENAIRE.
Sénéchal, m. (weleer) Hooge hof- en rjksbeambte in Frankrijk en Engeland, die het inwendige van 's konings huishouding moest bezorgen; —
(later) opperste geregtsbeambte van een district en
aanvoerder der ridderschap,
drost, landvoogd, s en e s c h a l m. — Sénéchale, f. Vrouw van eenen
seneschal. — Senéehaussée, f. Gebied n. eens seneschals.
Séneelile, f., Senécillis, m. [Bot.] Soort
van aschkruid n.
Seneson, m. [Bot.] Kruiswortel m., kruis
n. S- -arbrisseau, z. v. a. BACCHANTE, BAG--kruid
CHARIDE.

Sénée, adj. I. [Pods.] Rumdicht, waarvan al
de versregels van hetzelfde couplet of ook al de
woorden van denzelfden versregel met dezelfde
letter beginnen.
Sénéga or Sénéka, m. [Bot.] Senega- of
ratelslang-wortel m. (die tegen de gevaarljke gevolgen
van den beet der ratelslangen wordt gebruikt).
Sénégali, m. [H. n.] Senegalsche vink, senegalist in. [fringilla senegala] .

Serreka, m., Z.

SÉNEGA.
Senelle, f., z. V. a. CENELLE.
Sénégré, m., z. v. a. FENU-GREC.
t Sénestre, adj. Linksch. — [Bias.]

Linksch:

Cèté s-, linker zijde f. --Sénestré, e, adj : [Bias.]

Aan de linkerzijde geplaatst, ter linker zijde ver
— Sénestrochère, m. [Bias.] Linker-gezld.
uren m. (terdplant f.
Sénevé, m. [Bot.] Mosterdzaad n.; --- mos Senicle, m. [Bot.] Stinkende melde I.
t Sénieur, m. Oudste, deken m.
Sénile, adj. Den grijsaard of den ouderdom
eigen, gelijk een oud man. — [Mid.] Maladies s-s.
ouderdoms- ziekten f. pl. Vue s- , ouderdams-gezigt n., verzigtigheid I. — -(- Sénilité, I. Ouder
m., grijsheid, afgeleefdheid f.
-dom
Senvie, f. [Pêche] , z. v. a. SEINE. — Senner,
Met de zeren visschen.

Sens. m. Zin m., een der 5 zinnen van menschen en dieren: Les cinq s -, de vijf zinnen. Les
pia sirs des s -, de zinnelijke genoegens, vermaken n.
pl. (Ala tombe sous le s -, sous les s -, dat valt in
't oog, is duidelijk, zonneklaar. — (fig. et fam.)
Appliquer, Mettre toes ses s -, tous ses cinq s- de
nature a qc., at zijne vijf zinnen, alle mogelijke
oplettendheid tot iets gebr^u ken. — [Moral.] Zinnetijkheid f., zinnelijke lusten m. pl. (in dezen zin alleen in 't meerv.) Mortifier ses s-, zijne zinnelijke
lusten duoden, onderdrukken. N'écouter que ses s -,
alleen naar zijne zinnel kheid luisteren. — Ver
oordeel , bevattingsvermogen n. C'est un-stand,
homme de grand s -, de peu de s-, 't is een man
van groot, van weinig verstand. I1 ne manque pas
de s-, 't ontbreekt hein niet aan verstand. Bon s -,
gezond verstand, gezonde rede f. Ce qu'il dit est
de bon s -, hetgeen h ij zegt is verstandig. I1 a le.stroublé, zijn verstand is verward; hij is pek. I1
na pas le s- commun, hij heeft geen natuurlijk
verstand. Cela cluoque le bon s -, les sens, dat
strijdt tegen het gezond verstand. — Zin in., beteekenis, meening, bedoeling f.: Ce nest pas 1h Ie
s- de ce mot, de mes paroles, dat is niet de beteekenis van dit woord, de meening van mijne woorden. Vous avez bien saisi le s- de ce proverbe.
gij hebt de meening, den zin van dit spreekwoord
getroffen. Voilà le vrai, le propre s- de in lol, dat
is de ware, de eigenlijke beteekenis der wet. Ce
mot a quatre s -, dit woord heeft vier beteekenis-
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sen. Ce sont des paroles a double s-, dat zijn dubbelzinnige woorden. — Gevoelen n., meeping, gedachte f.: Scion anon s- it a tort, volgens mine
meening heeft hij ongelijk. Vous ne donnez pas
dans mon s-, gij treft mijne meening niet. A won
s-, Seton mon s-, vous vous trommmpez , naar mijn

gevoelen bedrier,t gij u•. z. ook ABONDER. — Eene
der zijden van een voorwerp, kant in., zijde, rigting f. Mettez cette table de ce s-, zet die tafel
naar deze zijde, in deze rioting. Coupez le jambon
du bon s-, snijd de ham naar de goede zijde. Lette
pierre à deux pieds en tous s-, deze steen is naar
alle zijden twee voet lang. Tournez ie miroir de
1' autre s- , geef den spiegel eene andere rigting.
Parcourir une place en tous s-, eene plaats in alle
rigtingen doorloopen. -- Prendre une affaire de
toes les s- qu'on peut imaginer, eene zaak van
alle mogelijke kanten beschouwen, opvatten. — SENS
DESSUS DESSOUS , loc. adv. Het onderste boven, overhoop, in groote wanorde, ondereen, verward: Tout
est s- dessus dessous dans cette chaw bre, in dit
vertrek ligt alles overhoop, door elkander. I1 a
1'esprit s- dessus dessous, zijn , hoofd is geheel in

war. ---- SENS DEVANT DER1llERE , loc. ode. Het

achterste voor, verkeerd: Elie a ruis sa jupe s-

devaut derrière, zij heeft haren rok het achterste
Voor aang t? oklse . ®- is CONT'aE- SENS, loc. adv., z.

CONTRE-SE\S.

Sensation, f. Gewaarwording f., indruk m.
dien de ziel door de zinnen van de voorwerpen
ontvangt. S- agréable, douloureuse, aangename,
smartelijke gewaarwording f. La s- du froid, du
chaud, de la lumière, de indruk der koude. der
warmte, des lichts. S-s externes, internes, uitwendige, innerlijke gewaarwordingen. — (fig.) Opzien n., kennelijke indruk in., die iets op velen
maakt: Son arrivée imprévue lit une grande s-,
zijne onverwachte aankomst baarde veel opzien,
trok aller opmerkzaamheid
S eusé, e, adj. Verstandig, oordeelkundig, wijs:
C'est un honime fort s-, 't rs een zeer verstandig
m, an. Une réponse 11ien s-e, een zeer verstandig,
wijs antwoord n. — ,.^ ensénnent, adv. Met verstand, wijselijk, verstandig: Tout ce g a ll fait , it
le fait s-, al wat hij doet, doet hij met verstand,
met oordeel.

S Sensibilisation, f. Verzinnel king f. —
S ensi bi l iser, v. a. Verzinnel jken, Voor de zin
aanschouwelijk maken.
-ne

Sensibiiité, f. Gevoeligheid; aandoenljkheid;
prikkelbaarheid, lig;tgeraaktheid f.: I1 est dune

grande s- à toutes les impressions de fair, hij is
zeer gevoelig voor iederen indruk der lucht. —
La s- du coeur aux misères d'autrui, de gevoelig
harten bij de ellende van anderen. — Sa-heids
s- sur ie point d'honneur est extrème , zijne ge voeliglreid, ligtgeraaktheid op fret punt van eer is
zeer groot. — Sensible, adj. Gevoelig, voelbaar,
indruk op de zinnen wakend; waarneembaar door
de zinnen, merkbaat°, voelbaar: Froid très-s-, zeer
gevoelige, scherpe koude f. Coup a peine s-, naauwel jks voelbare stoot, slag, enz. — Le flux de la
mer nest s- que proche des cotes, de vloed der
zee is alleen in de nabijheid der kusten merkbaar.
— Taetbaar, duidelijk, kennelijk, klaar: Vérité s-,
duidelijke, in 't oog vallende waarheid :. Ce que
vous dices là est s-, wat gij daar zegt is klaar,
duidelijk. — (fig.) C'est pour mol une douleur s-,
une joie s-, lat is voor rij eene innige smart.
eene ongemeene vreugde. — Gevoelig, met gevoel
begaafd: L'hornme est s-, de rnensch is gevoelig.
Une pierre nest pas s-, een steen bezit geen. gevoel.
--- Geroelig, lijn of teeder gevoelend, aandoen/ijle;
prikkelbaar, licit geraakt: 11 est s- aux maux d'autrui,hij is gevoelig m.er^warigvooreensanders kwalen.
S- à i'amour, á l'amitié, gevoelig voor de liefde. voor
de vriendschap. Son lure est trap s-, zijne (hare)
ziel is te gevoelig, te lig t aangedaan. Etr e s- a une
injure, gevoelig voor eerre bg leediging zin, ligt ge
zijn. z. ook ENDRROIT. — [Phys j Gevoelig,-rakt
de gerinrlste veranderingen of verschillen aanduidend: Thermomèt re s-, ge voelige thermometer m.
Balance s-, gevoelige balans f. — [Mus.] Note s-,
of als sub°st. S-, onmiddellijk onder den grondloon
liggende halve toon m — Sensibienient, ode.
Op gevoelige. duidelijke, merkbar( u'(ize; zeer, sterk:
I1 est s- touché de vette perte, hij is over dit ver
gevoelig, zeer, werkelijk getroffen. Cela se voet-lies
A

,

s-, dat ziet grien duidelijk. — Sensiblerie, f.
Overdrévene, gemaakte gevoeligheid f.
Sensitif, ive, adj. [Bidact.] Gevoelig, zinnelijk, met zinnen begaafd, voor gewaarwordingen
vatbaar; tot de zinnen, tot de gewaarwordingen
behoorend. Anse s-ive, voor gewaarwordingen vatbare ziel f. Faculte s-ive . gevoelvermogen n. -[Bot.] Plantes s-ives, gevoelige planten, rnrmosaas f.
pl. — Sensitive, f'. (.Bot.) Zinkruid n., gevoelige
mimosa f. S- (of Acacie) pudique, kruidje-roer-rnjj
-niet n., schaarnachtige mimosa. --- Sensorisiin
of S- commune, m. (latin) (pr. cèn-co-ri ome)
[Di=áact.] Algeiimeene gevoelszetel in., dat punt in
de hersenen, waar de door alle zinnen opgewekte
gewaarwordingen zamenioopen , de Isle/ne hersenen, de oorsprong van alle hoofdzenuwen. —Sen rsetaliser, v. a. Zinnel jk maken, aan de zinnen
toeschrájven. — Sensrialisn'e, m. Neiging om
naar zinnel jke aandrift te handelen, zinnel jkheid;
zinnelijkheidsleer f., leer, volgens welke de waar
wezen der diagen in de zirznelájke-heidnt
waarnemingen, indrukken en gewaarwordingen lig
— Sensualiste, an. (of-gen,sualim.
als adj. Philosoplle s-) lanhanger van die leer,
sensualist. — Senstiaaii té, f. Z i:nnelijkheid,
neiging tot zinnelijk genot; wellust m.; zingenietiny f., zinnelijk genot n. --- Sensuel, Ie, adj.
Zinnelijk, aan zinneljk genot gehecht, wellustig,
wulpsch ; zinstreelend : Femme s-le , zinneljke,
wulpsche vrouw. Plaisirs s-s, zinnelijke vermaken n. pl. —. Als subst.: Les s-s, de zinnelijke
rnenschen. --- ensueileutent, ode. Op zinnelfjke wijze, wellustig.
Bemant, e, adj. Gevoele á:d1, gevoel hebbend,
gevoelig: Etre s-, gevoelend wezen n. Organes s-s, gevoels organen n. p1.
-I. Sente, f. Voetpad n. (sentier). --- ;- Sentelet, m. (verklw. van sente) Voetpaadje , klein
•

-

voetpad n.

Sententie, f. Spreuk, zinspreuk, zedespreuh-,
kernspreuk, gedenkspreuk f.: Belle s- , schoone
spreuk. I1 ne paste que par s-s, hij drukt zich atlid in spreuken uit; hij neemt altijd een' deftigen
toon, een' spreukentoon aan. — Evangelische uit
voorschrift n.: bile ne songea plus a la-sprakf.,
terrible s- de saint Paul, zij dacht niet meer aan
de geduchte uitspraak van Paulus. — Gewijsde,
vonnis van eene lagere regtbank , regterl jk bescheid n., uitspraak, ze n t é n t ie f. (in de regtstaal zegt men doorgaans jugement) La s- est déja prononcée , het vonnis is reeds uitgesproken.
Exécuter une s-, eene uitspraak ten uitvoer brengen. S- d'audience, een voor 't geregt uitgesproken vonnis. S- par défaut, een wegens het niet
verschijnen of rij verstek geveld vonnis. Appeler
dune s - , van een vonnis appeléren, zich op
h.00ger regtbarak beroepen. Les péclheurs recevront
leur s-, de zondaars zullen hun vonnis ontvangen.. — (Pr°ov.), z. JUGE. — Weleer ook in den zin
van opinion, gevoelen n., meening f. gebé.iud: Ne
vous tenet pas a la s- des lsornnmes, houd u niet
aan 't gevoelen der menschen. — t Senteneier,
V. a. Vonnissen, vonnis spreken (in crierinéle zaken). — Het part. passé is ook adj.: Homme sen
gevonnisd man, veroordeelde m. — Sen --tencié,
teneleuseinent, adv. (doorgaans iron. en in
kwaden zin) Op spreukrijke weze: Parler s-, veel
spreuken in zijne rede mengen, den mond vol spreuken hebben. — 'Senteneleux, lease. adj. Spreukrijk, zinrijk, kernspreukig, pittig, bondig: Ouvrage
s-, werk vol spreuken. -- _Homme s- (doorgaans
iron_) spreekrijk rnensch, spreukenrnan m. -- Ton
s-, gemaakt deftige, ernstige toon m.
Sentène, f. [Soier ] Einde n., waarbij men
eene streng zijde begint op te winden.
Senteeir, f. Reuk in. Bonne, Mauvaise s-, Sagréable, goede, slechte, aangename reuk. (In dezen
zin verouderd; men zegt odeur.) — Reukwerk,
reukgoed n., welriekend makende stof f. Eaux de
s-, reukwatertjes n. pl. Poudlre de s-, reukpoeder n. — Aipner les s-s, Porter des s-s (nu liever
des odeurs) Reukgoed beminnen, bij zich dragen.
enti, e, adj. (en part. passé van sentir). Iml^ression s-e, gevoelde indruk m. Odeur s-e, geroken fleur of reuk m. — Regret vivement s-, innig
gevoeld berouw n. — [Litt., Beaux arts] Lela est
s-, Dien s-, dat is goed opgevat, net waarheid uitgedrukt, wedergegeven.

SENTIER

--

Sentier, m. Voetpad, pad n.; weg in.: Ce s
dit voetpad verkort den weg.-abrégelchmin,
— L'animal s'était creusé un s- sous la ter re, het
dier had zich Benen weg onder de aarde gegraven.
— (Jig.) Le s- de la vertu, du vice, het pad der
deugd, der ondeugd.
Sentiment, nL Gevoel n., gewaarwording f.,
die de ziel van de voorwerpen ontvangt door middel van de zintuigen; gevoelvermogen n.; ook: innerlijk gevoel, dat niet het gevolg van waarneming,
redenér ing of ervaring is , soort van natuurlijk
-instincts. S- douloureux, agréable, pijoljk, aangenaam gevoel. — Avoir le s- délicat, een fijn gevoel
hebben. II n'y a plus de s- dans son bras, er is
geen gevoel meer in zijnen arm. — II y a des ctmses que nous ne connaissons que par s-, er zijn
dingen, die wij enkel door 't gevoel, door zeker
natuur-instinct kennen. Avoir le s- de sa force,
de sa faiblessé, de bewustheid van zijne kracht,
van zijne zwakheid, hebben. Jager dun ouvrage par
s-, over een werk naar 't gevoel, naar den indruk,
die 't op ons maakt, oordeelen. — Gevoel n., zielsaandoening in 't algemeen: S- d'honneur, d'amour,
de hair,e, de vengeance, de joie, de douleur, etc.,
gevoel van eer, van liefde, van haat, van wraak,
van vreugde, van smart, enz. — (absol.) Etre capable
de s-s, voor édele gevoelens of gezindheden vatbaar
zijn. -- Z. ook POUSSER. -- Ce père a perdu tous
les s-s naturels of s-s de la nature , die vader
heeft alle natuurlijk gevoel verloren. — Gevoel n.,
gevoeligheid f. (sensibilité) : II y a beaucoup de s dans eet ouvrage, er is veel gevoel in dat werk.
Cet hornme est plein de s-, die man is vol gevoel.
Gevoelen n., meenirng, geslachte, denkwijze f.
Mailer co. tre son s-, letten zin gevoelen spreken.
Etes-voos de won s-? zijt gij van mijne meening?
Entrer dans le s- de qn., iemands gevoelen bijval
iemands denkwijze overgaan. -- [Chas.]-len,to
Reuk m., lucht f.: Les chaos out ordinairement
le s- très-fin, de honden hebben doorgaans een'
lijnen reuk. 11 a du s-, hij krijgt de lucht van 't
spoor. --- [Eter.] S- de l'épée, het voelen aan de
kling. — Sentimental, e, adj. Gevoelig, vol
gevoel, gevoelvol; overdreven gevoelig, s e n t i m ent e e 1. Ton s-, gevoelvolle toon m. -- Jeune fille s-e,
overgevoelig, sentimenteel meisje n. —[Litt.] Le genre s-, de sentimentéle, overgevoelige schrijftrant in.
— S SentimentaIeamment, adv. Op gevoeliLe,
sentirnenléle wijze. — eittiinientaliiser, v a.
Gevoelig , sentimenteel maken. — Als v. n. Gevoel of gevoeligheid vertoone^n, den (de) gevoelige, sentimenléle spelen Sentinieiitalislile,ril .
[Phil. j Ieder wijsgeerig stelsel, dat in den menoch
zedel jke gcusaarwordingen als oorsprong der zedelAke denkbeelden aanneemt, s e n t i m e n t a l i sm us n. — Overdrevene, belagchelijke (gevoeligheid,
overgevoeligheid f. -- Sentiuuenntatité, f. Gevoeligheid, sentimenteelheid, sentimentaliteit f.
Sentine, f. [Mar.] Pompzode f., h.00sgat n. --(fig.) Cette villa est la s- de tous les vices, die
stad is een verl;aarplaats van alle ondeugden. —
[i\Tavig ] Grot zoutschip n. op de Loire.
Mentiuelle, f. [!%lil. & Mar.] Schildwacht r.:
La s- ét.ait endormie, de schildwacht was infleslapen. Relever la s-, de schildwacht aflossen. Faire
la s- aux portes, aan de poorten op schildwacht
staan. Etre en s -, Maitre en s-, op schildwacht
staan, op schildwacht zetten. S- perdue, z PERDU .
S- de clhaloupe, baviaan van de sloep, man in de
sloep. — Door- sommige schrijvers ook in. gebruikt:
.-

.

S- vigilant, waakzamehildwacht.

—

Ook m.

wanneer het van een woord vergezeld gaat, waar bij reen noodwendig aan eenes man moet denken:
Le s- a été trouvé stort dans sa guérite, de schild wacht is dood in zijn schilderhuis gevonden. - (fig.)
Relever qn. de s-, iemand een hard verwijt geven,
hem op eerre vernederende wijze verwijten. Faire s-,
op den loer staan. Je Pais s- pour le vair passer, ik
sta op den loer, om herra, te zien voorbij komen
Sentir, V. a. Voelen, gevoelen, gewaar -worden,
'snerken: Il sent use pesanteur dans le bras, hij
gevoelt (,ene zwaarte , loomheid in den arm. S- un
grand froid, eerie groote koude gevoelen. --- II ne
sent aucun aniour pour Bile, hij rgccvoelt geese liefde
voor haar. On sent celpa mieux qu'on ne l'exprime, inca gevoelt dil, men wordt dit beter gewaar,
dan men kan uitdrukken. .I1 ne sent point les af-

SEOIR.

1693

fronts, hij merkt de beleedigingen niet; hij heeft
geen gevoel voor beleedigingen. Je sens qu'il me
trompe, ik merk, dat hij mijl bedriegt. I1 sentira
ma tolere, hij zal mijnen toorn gevoelen, ondervinden. ,le sentais bien ou it en voulait, ik merkte,
beg reep wel, waar hij heen wilde. Vous senten bien
qu'il a tort, gij gevoelt, merkt wel, dat hij ongelijk heeft. — (absol.) La faculté de s-, het gevoel-,
gewaarwordingsvermogen. Les litres animés sentent, de bezielde schepselen gevoelen. — [Man.J
Faire s- les éperons, de sporen geven. S- son cheval, zijn paard voelen. S- un coeval sur les hanalias, een paard in de heupen voelen. -- [Mara Ce
vaisseau sent bien son gouvernail, dat schip is
scherp op zin roer, luistert goed naar het roer.
S- le some of le sol. den grond ruiken. Buiken, rieken, den reuk gewaarworden; ook: reuk
van zich geven. S- use fleur, (aan) Bene bloem
ruiken. Je suis enrhurné, je ne sens zien, ik ben
verstopt in 't hoofd, ik ruik niets. Le chien sent
le giljier, de hond ruikt het wild. — Cela sent la
fumée, dat riekt naar den rook. Cela sent le brilId, i'enfermé, dat riekt brandig, ruuf. — (neutr.)
Son halelne sent, zijn adem riekt, hij hee{t een'
stinkenden adem Sas plods sentent, zijne voeten
rieken, stinken. — (i.mpers.) I1 sent lion, mauvais
dans cette charisbre, ei' is een aangename, onaangenarne reuk in deze kamer. — .Smaken , eenen
smaak hebben, naar iets smaken (van spijzen, dranken): Vin qui sent Ie l'ut, wijn, die naar 't vat of
fust smaakt. Carpe qui sent ia bour'be karper,
die grondig smaakt. Alimer,t quisent le brulé, spijs,
die aangebrand smaakt. Cette soupe rre sent rien,
die soep smaakt naar niets. — (/1g.) Cel a ne sent
pas bon, dat zal niet goed a floopen. I1 sent i'homme de qualité. hij ziet er uit als, heeft het voor
een aanzienlijk man. L"action qu'il-komenva
a gait sent lien ce qu'il est, de daad, die hij begaan heeft, toont wel aan, wat hij is. Elle sent
son bien, zij heeft het aanzien van goed opgevoed
te zijn. (Deze zegswijze is schier in onbruik geraakt.) — (fig. et faal.) Ce valet sent le vieux
battu, deze knecht is door te veel toegevendheid onbeschaamd geworden: de rug jeukt hem. Il sent le
terroir, hij heeft de gewone fout zijner landslieden.
S- Ie corps de garde, te los, onbeschoft van taal
zin. Cette action sent le gibet, die daad ruikt
naar de galg, is hangenswaard. z. ook c.AQUE, FA-

GOT, HART, LAMPE, SAPIN. _. . SE SENTHR, V. pr.

Zich gevoelen, zich bevinden: Je me sens kien, ik
gevoel mij, bevind snij wel. 11 ne se sentit pas
rr.rourir, hij voelde niet, slat hij den dood zoo nabij
was. II est si ravi qu'il ne se sent pas, hij is zoo
verrukt, dat hij als buiten zich zelven is, dat hij
voor al liet andere ongevoelig is. --Cette fille corn-

manco à se s-, dit meisje begint te gevoelen, dat zij
groot (huwbaar) wordt. — (fig.) It se sent bien,
hij weet, gevoelt wat hij vermag, hij is zich zelven
(van zijne kracht, bekwaamheden, rang, enz.) bewust. — Se s- de qc., iets bespeuren, ergens gevoel van hebben. Je ne, men sens plus, ik weet, ik
gevoel er niets aseer van. I1 commence a se s- de
la goutte, hij begint de jicht, het pootje te bespeur en. 11 a eu la fièvre, it s'en sent encase, hij heeft
de koorts gehad, hij gevoelt het nog. II se sentira
long-temps de cotte perte, hij zal dit verlies nog
lang gevoelen. Je me sens encore du voyage, ik
ben nog vermoeid, ik heb nog gevoel van de reis.
S'il y a du bies ou du mal, i] s'en sentira, het
mag iets goeds of kwaads zijn, hij zal het bespeu-

ren, hij zal zijn aandeel hebben.

Seoir, v. n. Zitten, gezeten zijn. (In dezen zin
verouderd, en nog alleen in het part. pres. séant
en het part. pass. sis, als ook in de zamengestelde
werkwoorden asseuir, rasseoir en surseoir overge
bleven.) — Zitten, kleeden, passen, staan. (In deze
bcteekenis alleen rog in het part. prés. en in den 3e
ppers. van zekere enkelvoudige tijden in gebruik.) Cet
habit nous sied it rnerveille, dat kleed zit, staat
u voortreffelijk. Elle avait une coiffure qui lui
seyait faal, zij had een kapsel, dat haar- slecht
stond. Ces couleurs-ci ne lui siéront pas, celles-lb
lui `iéraient vieux, deze kleuren zullen haar niet
goed staan, die zouden haar beter staan. Ces cou-leurs vous seyant si bien, tenez-vous y, daar deze
kleuren u zeer goed staan, zoo blijf daarbij. —
SEUrr;, V. imp. Passen, voegen, betamen, ,goed of
leelijk staan: Li ne vous sied pas de prendre ce
-
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ton-là, het past, betaamt, voegt u niet, het staat u
leel k, dien toon aau te slaan. -- (iron.) 11 vous
sled bien de me reproclier cela, 't staat u fraai,
gt zijt er wel de man naar, om mij dat te verwpten. -- (Loc. prov.) A grands gens lout sled,
rijke, voorname lieden mogen alles doen. — t SE
SEOIR, V. pr., z. V. U. S'ASSEOIR. — ( poét. of (am.)
Sieds-toi, ga zitten, zet u neder.
Sep, m. [Agric.] Ploeghoofd n., stuk hout, dat
vlak op den grond rust, en waarin (fe ploegschaar
is bevestigd. -- z. CEP. — [ Mara S- de drisse de
grand hunier, z. V. a. CHAUiMARD. S-s d'écoute du
petit hunier, voormarszeils- schootknechten m. pl.
Sépale, f. [Bot.] Kelkblaadje n. ((foible du
calice, ptlylle), elke afdeeling of splijting van den
bloemkelk.
Séparable, adj. Scheidbaar, afscheideljk (zoo
wel in stotfeljken als zedeljken zin). — Séparage, In. [Tech.], z. V. a. TRIAGE, SEPARATION.
--- Séparation,,f. Scheiding, afzondering, afscheiding, separatie f.: Rien nest plus rude
aux amis que la s-, niets is harder voor vrienden
dan de scheiding. La s- des chairs d'avec les os,
de afscheiding van het vleesch en de beenderen. Mur
de s-, scheidmuur m.; (Jig.) oorzaak, reden f. van
verdeeldheid, van vijandschap. -- On traint une
s- entre ces deux families, men vreest eene schei
verdeeldheid, oneenigheid onder deze twee-ding,e
familien. — 11 fit s- avec sa secte, hij scheidde zich
van zijne gezindheid, van zijn kerkgenootschap af.
— [Chico.] La s- des métaux, de scheiding der
metalen. — [Prat.] S- de corps, scheiding van tafel en bed. S- de biens, boedelscheiding, scheiding
van goederen. S- de corps et de Iriens, scheiding
van tafel en bed en goederen. S- de dettes, a fscheiding der schulden. - Afscheiding f., scheidingmakend voorwerp n., scheidmuur in., beschot, afschutset n., heining, heg, sloot f., enz. Mettre une sentre deux chambres, een beschot, een scheldwand
tusschen twee kamers plaatsen. I1 y avait entre
les deux propriétés une s- forinee par on t'ossé,
eene sloot maakte de afscheiding der beide eigen
m. 4fscheidings--domen.Sépartis',
geest m. in geloofszaken, s e p ar a t í sm u s n. ---Séparatiste, in. et f. Afgescheidene m. en f.,
hij of zij, die zich van zijn kerkgenootschap a fzondert, s e p a r a t i s t; in Engeland, z. V. a. NONCONFOR.MISTE. --- Sépa.ratoire , rn. [Grim.]
Scheivat n. — [Chir.] Soort van mes n. ter schei
e, adj.-dingvahetbkls.—Sépar,
(en part. passé van séparer): Antis s-s, gescheide
vrienden m. pl. Pays s-s par des fleuves, door
stroomen gescheide landen n. pl. — Séparément, adv. Afzonderlijk, een voor een. On les a
interroges s-, men heeft hen afzonderlijk ondervraagd. Mettez- ces choses-lh s-, zet die dingen
afzonderlijk.
Séparer, v. a. Scheiden, afzonderen, deelen,
verdeelen, eene scheiding maken, splitsen: Cu seul
coup lui sépara la tête du corps, een enkele slag
scheidde zijn hoofd van het lichaam. S- les chairs
d'avec les os, het vleesch van de beenderen scheiden.
S- les bouts d'avec les agneaux, de bokken van de
schapen scheiden. z. ook aouc. La mort les a séparés, de dood heeft hen gescheiden. S- one chambre en deux, eene kamer in twee deelen scheiden.
S- one cour dun jardin par on mur, eene plaats
van eenen tuin door eenen muur afzonderen. Les
Pyrénées séparent la France de l'Lspagne, de Byreneen scheiden Frankrijk van Spanje of. On a
séparé la terne en aulant de portions qu'il y a
d'enfants. men heeft het goed in zoo veel deelen gesplitst als er kinderen zijn. S- de biens on marl
et one femme, de gemeenschap van goederen tussch.en man en vrouw opheffen. Its sont rnariés sépares de hiens, zij zijn buiten gemeenschap van
goederen met elkander gehuwd. S- de corps un
marl et one femme, echtelieden van tafel en bed
scheiden . — [ChirTm.] S- lor des autres nmétaux,
het goud van de andere metalen afscheiden. —
[Chas.] S- les quêtes, de jagtbedien.den met de
speurhonden verdeelen. --- [Man.] S- les rênes, de
teugels gescheiden of verdeeld houden, in elke hand
een' teugel houden. — Afscheiden, onderscheiden:
La raison sépare l'hornrne de tous les animaux,
de rede onderscheidt den mensch van alle andere
dieren. --- SE SEPARCR, V. pr. Zich scheiden, uiteen
gaan, vaneen scheiden, zich verdeelen: Après avoir

passé quelques jours ensemble, its se sont sépares, nadat zij eenige dagen bij elkander hadden
doorgebragl, scheidden zij vaneen. L'armde se sépara en deux, het leger verdeelde zich in tweeën.
L'assemblée se sépara, de vergadering ging uiteen.
— (Loc, prov.) 11 n'y a si bonne compagnie qui
ne se separe, ook het beste gezelschap moet einde
uit elkander gaan. — [Chas.] Le cerf cberche-lijk
par bonds à se s- de sa vole, of enkel à se s -, het
hert zoekt door sprongen zijn spoor af te breken
(en daardoor de honden zijn' reuk te doen verliezen).
Sépé, ni. [Arqueb.] IJzeren T. die den geweerloop in de lade houdt, schuiver m. — Sèpe,
Sépeann, Sépée, z. CEP—.
Sépède, adj. [El. n.] Zesvoetig (van insecten).
Sépédori, m. [H. n.] Bladluisvlieg f. — Agaat slang m. (tot de regelmatige tafelkoppen behoorend).
Séphen, m. (o( Raie s -), Z. RAZE.
Sépia, T. [H. n.] inktvisch (SÊCHE, CALMAR);
— sepia -inkt m. , het zwartbruine sap van den
inktvisch. — Teekening f. met sepia -inkt. -- Sépiaeées, f. pl. [H. n.] Inktvischsoorten f. pl.
Sepiaire, Sépieole, adj. [H. n.] In heggen
en struiken levend.
Sépioïde, adj. [H. n.] ]Vaar den inktvisch gelijkend. — Sépiole, f. [H. n.] Kleine inktvisch m.
Séphonabique, adj. [Chico.]: Sel de plornh
s -, loodzout, dat zesmaal meer zuurstof in zijne
basis dan in zijn zuur heeft.
Sépoule, i'. [Tech.] Rieten weversklos m.
Seps, m. (pr. tense) [U. n.] Slang- hagedis f.
Sepsiehin,ie, f. [Méd.] Neiging f. der vochten tot bederf. — Sepsis, f. (pr. cep-cice) [Mid.]
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Bederf f. (putréfactionn).
.Sept, adj. num. (pr. cd, doch vóór eene klink
stomme h en ook op 't einde van een' zin-letrof
of zindeel cèt) Zeven: Les s- sages de la Grece, de
7 wijzen van Griekenland.— (absol.) lis étaient s -,
zij waren met hun zevenen. II y en a eu s- de
tues, er zijn er 7 gedood. -- O k voor septième,
zevende, gebézigd: Page s -, bladzijde zeven, zeven
bladzijde f. Charles s -, Karel de zevende. —„41s-de
subst. m. Zevende dag rn der maand: La lettre
est du s -, de brief is van den zevenden. Taus les
s- du ,moil, elke zevende dag der maand. z. ook
SEPTIE31E — Het cijfer 7; de zeven in het kaart
Lerire on 7 a la place dun 9, eene 7 in plaats-spel.
van eene 9 schrijven. Le s- de coeur manque a ce
jeu, harten-zeven ontbreekt in dit spel. -- L'hom-

me change, dit -on, de ternpérament le chaque Sof à chaque septenaire, de mensch verandert, zoo

men zer,t, elke zeven jaren van temperament. —
Septanie, f. (pr. cep—, ook in de volgenden) Zevental n. -- [Ant. coot.] Stadsgebied n. -- Septane, f. [Mid.] Zevendaagsche koorts f. --t Septantaine, f. Zeventigtal n. — Septante, adj.
nuns. Zeventig. (Men zegt nu soixante-dix.) — Als
subst. m.: Lus Septante , de zeventig overzetters,
die op bevel van Ptolemeus Philadelphus, koning
van Egypte, het hebreeuwsche Oude Testament in
het grieksch vertaalden. Version des S -, vertaling
der Zeventig. — -f Septantienie, adj. Zeven
-tigse
(soixante-dixième).
Septembre, rn. (pr, cèp—, ook in de volgen
in., kerstmaand f. , de 9de maand-den)Sptmbr
des jaares (de 7de van 't romeinsch.e jaar onder
Romulus, en van daar haarnaam).— [ H. de France]
Massacres de s -, september-moorden m. pl. (in de
eerste dagen van de septembermaand 179-2 te Parijs
aan de gekerkerde offers der revolutie, inz. aan de
niet -beëedigde priesters, gepleegd). — Septembrisade, f. September- moord m., stapling f. (z.
't vorige woord); in 't algemeen: V.selijk moordtooneel n., slagting, sep t e m b r i sa d e f. — Septemmmbriser, V. a. September- gruwelen begaan,
slageen, moorden, zonder geregtelijk vonnis de onschuldigen met de schuldigen ombrengen. — eptembriseur, m. September- moordenaar m., medepli.rtige aan den bovengenoemden gruwelmoord.
— Septembriste, ni. Goedkeurder der september- moorden in de wetgevende vergadering, septembee-man. -- Septemvir, m. (pr. cèp-tèm-vir)
[Ant. rong.] Zesenman in., titel van magistraten
en priesters te Rome, die met de regeling der openbare plegtigheden, met de verdeeling der landerigen,
enz. belast wa ren.
eptentaire, adj. (pr. cèp---) Zeven bevat tend: Le nombre s -, het getal zeven. -- Profes-

SEPTE N NAL
leur s- (of als subsi. S-), hoogieeraar, die 1 jaren
aan eene universiteit heeft onderwezen. — Als
subst. m. Zevenjarig tijdvak van 'smenschen leven.
z. onder SEPT . — Septennal, e, adj. (pr cèptèn-nal) Zevenjarig, om de zeven jaren wederkeerend: Assemblée s-e, zevenjarige vergadering f.
L'année sabbatique des juifs etait s-e, het sabbatsjaar der joden viel om liet zevende jaar in. —
Septennalité , f. (pr. cèp-tèn—) ?,evenjarige
duur m., zevenjarigheid f., inz. van 't engelsch.e
parlement.
Septentrion, m.(pr. cèp-tan—) [Astr., Géogr.]
Noorden, noord n.: Les Pays-Bas sont au s- de
la France, de Nederlanden ligt en ten noorden van
Frankrijk. L'aiguille aimantée se tourne toujours
vers Ie s-, de magneetnaald draait altijd naar het
noorden. — Septentrional, e, adj. Noordelijk,
noordsch, noord- . Pays septentrionaux , noorde
landen n. pl. Les peoples septentrionaux,-delijk

subst. Les s-, de noordsche, noordelijke volken n. pl. Le póle s-, de noordpool f. Le vent s-,
de noordewind in. L'océan s-, de Noorder-oceaan m.,
of als

de Noordzee f.

Septicolor, m. (pr. cèp---) [H.n.] Zevenkleurige tangara of prachtmees f.
Septidi y m. (pr. cèp—) Zevende dag eenex dé-

cade in den fransch-republikeinschen almanak.
Septième, adj. (pr. cè-ti-ème) Zevende: Le
s- jour de la semaine, de zevende dag der week.
La page s-, de zevende bladzijde f. Elle arriva la
s-, zij was de zevende, die aankwam. —Als subst.
m. het zevende deel van een geheel: Il est pour un
s- dans vette affaire, hij heeft een zevende aan
deze zaak. — Zevende dag van een tijdperk:-delin

Le s- du moes, de zevende (dag) der maand. Elle
est dans son s- (of dans son sept, dans le sept),

zij is in de zevende maand (barer zwangerschap),
in hare zevende maand. — Ook als subst. f. Un
écolier de ia s-, een scholier van de zevende klasse.
—

[Jeu] Une s (liever dix septième), een zeven -

-

tiende, eene reeks can zeven op elkander volgende
kaarten van ééne kleur. — [Mus ] Septime f., interval van 6 noten der diatonische schaal. — Septiesneïnent , adv. Ten zevende, in de zevende

plaats.
Septifère , adj. [Bot.] Met sch,eidvliezen of

zaadschotten voorzien. — Septiforn,e, adj. [Bot.]

In den vorm van scheidvliezen.
Septiniestre, adj. (pr. cèp—) [Méd.] Enfant
s-, in de 7de maand der zwangerschap geboren
kind n., kind van 7 maanden.
Septinsulaire, adj. (Pr. cèp—): Les habitants s-s, de bewoners der Ionische eilanden.

-
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soort van graf n., begraafplaats t. Le s- de Jésus
Christ, Le Saint-S-, het graf van J. Chr., het
heilige draf.

Les pyramides d' ; gypte servaient de

s- aux rois, de pyramiden van Egypte dienden tot
begraafplaatsen voor de koningen. -- Jésus appelle
les hypocrites des s-s blanchis, Jezus noemt de
huichelaars gepleisterde graven. — Sepulture, f.
Begrafenis, beaarding f.; — begraafplaats; grafstede f., graf n.

Les frais de la s-, de begra/eniskos-

ten in. pl. — Les pyramides d'kgypte servaient
de s-s, de pyramiden van Egypte dienden tot graf
begraafplaatsen. Avoir sa s- dans tel-stedn,o
cimetière, zijn graf op dit of dat kerkhof hebben.
Droit de s-, regt om hier of daar begraven teworden. Droits de s-, begraf enisregten n. pl. (die voor
de begrafenis betaald moeten worden) .
5 Séquace, adj. Hardnekkig volgend , onophoudeli h bijblijvend.
Séquelle, f. (dénigr.) Aanhang en., aanhangers in. pl., kreaturen n. pl.: Je me moque de lui
at de toute sa s-, ik lach wat met hein en zijn'
ganschen aanhang. — Lange ceêl, reeks f.: Une s(kyrielle) de questions absurdes, eene reeks van
ongerijmde vragen f. pl.
Sequence, f. [Jeu] Volgrij f. van ten minste
drie kaarten van ééne kleur, roem m.: S- du rot
de trèle, roem van klaveren heer. — Bijzo-^dere
schikking , die ieder kaartenfabrikant aan zijne
kaarten geeft.— [Cath.] Vroegere naam der proza,
die men na het graduale zingt (vgl. PROSE, GISADEJEL) .
Sëquestration, f. [Prat.] Beslaglegging, beslagneming, het in bewaring of in bewaarderhand
stellen, geregtelilke overlevering van eene betwiste
zaak of ook van eenen persoon in de derde hand,
-

se q u e s t rd ti e f.

S- itlégale des personnes, on-

wettelijke in bewaring l onding van personen. —
Ségiiestre, m. Geregteljk beslag n. op een goed,
bewaring in de derde hand tot op de uitwijzing of
beslissing der betwiste zaak, s e q u e s t e r n. Sconventionnel, in bewaring stelling bij overeenkomst.
S- judiciaire, sequester op regterlijk bevel. -- Ook
van personen gebézigd: On a mis vette felle en sdans ce monastère , men hei ft dit meisje in dat
klooster ter bewaring geplaatst. — Bewaarder van
een of ander betwist goed, derde man als bewaarder van liet in beslag genomene, s e q u e s t r d t o r:
Hommer un s-, een' sequestrator benoemen. — Het

in bewaarderhand gestelde goed: Un gardien inddèle qui a pillé le s-, een ontrouw bewaarder, die
van het toevertrouwde goed gestolen heeft.— [Méd.]

Afgestorven been n., dat in de nieuw gevormde
been-massa nog vastzit. — Séquestrer , V. a.
Een betwist goed geregtelijk in beslag nemen en het
Septique, adj. [Méd.] Bederf of verrotting aan eenen derde ter bewaring of beheer overgeven,
s e q u e c t r é r e n: On a séquestré ses reverius,
bewerkend, doorknar;end, s e p t i se h.
Septoeil, m. (pr. cèt—), z. onder LAMPROIE. zijne inkomsten zijn in beslag genomen. Iemand onwettig opgesloten houden. --(fig.) Heimelijk verw t Sefton, m., z. v. a. AZOTE.
Septorrliépyre, f. [Méd.] Rotkoorts, s e p- deren, van den hals schuiven; wegmo jf'elen: C'est
un Domme fàcheux , it faut Ie s- d'avec nous, 't
tópyra f.
Septuagénaire, adj. (pr. cèp - , ook on het is een lastig man, wij moeten hem ons van den
volgende) Zeventigjarig, zeventig jaren oud: Vieil- hals schuiven. — 11 a séquestré ses meilleurs menlard s-, zeventic{jarig grijsaard m. -- Ook als subst. bles, hij heeft zijn beste huisraad weggemoffeld,
m. et f.: Un, Une s-, een, eerre zeventigjarige m. heimelijk verwijderd. — SE SÉQUESTRER, v. pr.
en f. --- Septuagéslene , f. [Cath.] Negende Zich verwijderen, zich afzonderen: 11 s'est séqueszondag vóór paschen, derde zondag m. voor de tré de tout commerce du monde, hij heeft zich geheel van de wereld afgezonderd, allen omgang neet
vasten, septua, ésima f.
Septiile, m. [Bot.] Kleinscheidvlies n.—Sep- iedereen gestaakt. — Het part. passé is ook adj.:
turn, M. (laten) (pr. cep-tome) [Anat.] Tusschen- Eltets séquestrés, geregteljk beslagene en in bewaring gestelde, gesequestreerde goederen n. pl.
schot, afscheidsel n.
Sequin, m. Gouden munt in Italië en in de
Septuple, adj (pr. cèp—, ook het volgende)
Levant, zee/tien (zecchino) , s e q u i n e f. (in
of
grooter:
Valeur
Zevenvoudig, zevenmaal meer
s-, zevenvoudige waarde f — Als subst. m. Ze- eerstgenoemd land ter waarde van 6 1 x4 tot 5:p4 gl.).
Serital:er, v. a. [Tech.] De pijpaarde bij kleine
venvoud n., het zevenvoudige: Quatorze est le sde deur, veertien is het zevenvoud van twee. — hoopen kloppen. -- Seraalbes, f. pl. Afval m.
Se p tnpler, v. a. Verzevenvoudigen, zevenvoudig van nog weeke pijpen.
Sérail, In. Paleis n. des torkschen keizers;
maken, met zeven vermenigvuldigen: Cela a sep tuplé ses revenue, dit heeft zijne inkomsten zeven- woning f. van een' oostersch' aanzienlijk' heer en
maal grooter gemaakt. — Het part. passé is ook zijne vrouwen (waarvan de harem of 't vrouwenadj.: Quantité septuplée, verzevenvoudigde hoeveel verblijf een gedeelte is), s e r a i l n. — (ten onregte
-heidf. ook gebruikt voor) Vrouwentimnzer, harem m.
Sépuleral, e, adj. Tot het graf behoorend; (vgl. HAREM) ;— (bijuitbreiding) gezamenlijke vrougraven bevattend; graven versierend: Inscription wen in den harem; — (bij misbruik): Sa maison
s-e, grafschrift n. — Chapelle s-e, lijk-, grafka- est no vrai s-, zin huis is een ware ha.rern: hij
pel f. — Ornements sépulcraux, grafsieraden n. houdt er in zijn huis vele veile vrouwen op na.
Séran of Seraneoir, m. [Tech.] Hekel,
pl. — (fig.) Voix s-e, graftoon m., doffe, holle stem,
die uit een graf schrot te komen. -- S pulere,m. hennep-, vlashekel m. — Serangage, m. Het
Graf n., inz. grasspelonk f. (gelijk die der Ouden), hekelen; hekelschuur, hekelpinats f. — Séranrer,
grafstede f., grafkelder m.; (in deftigen stijl) elke V. a. filekelen. — SE SÉRANCER, v. pr. Gehekeld
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worden, zich laten hekelen. - Het part. passé is
ook adj.. : Chanvre sérancé, gehekelde hennep in.
- Séragieeair, ni., -euse, t. Hekelaar in., Iiekeister f. - Séraiicier, M. Jiekelinaker m. Sérançoir, m., z. v. a. SERAN.
Séruphln, iii. Vuur- of lichtengel, seraffjn,
S e r a p Ii in. - Séraptiiqiie, adj. Sera ijnscli,
engelachtig, heerlijk, hoog verheven.
Wdre S-,
orde der seraphijnen of der franciskaner monniken.
4- Séraphiser, V. a. Tot eenen serap/ijn maken, onder den rang der gelukzaligen plaatsen,
hoog verheerlijken, seraph iséren.
Sérapias, m. {Bot.J, Z. V. a. ELLEBOBINE.
éra,ker, Séraskier, Sérasqiiiei-, m.
Turkscli legerhoofd a. of opperbevelhebber.
Sérasse, t. [Coni.] Soort van oostindischi katoendoek n.
Seraut, m. [H. a.] (pop.), z. V. a. BRUANT.
Serbin, ni. [Bot.] Soort van jeneverbooin in.
erbocaI, in. [Tech.] Kleine glascilinder m.
ter gladmaking van t gouddraad.
Serdean, m. Tafelbediende m. van des konings
huis; - plaats, waar de afgenomen sp'jjzen qebrapt
werden; Ook die, waar zij verkocht werden; spijskamer, waar de ede/lieden, de pages aten.
Serehi, e, adj. 11e/der, klaar, lie/it, kalm; vrolijk, opgehelderd: Le viel était s-, de hemel was
helder. Un air S-, eene klare, heldere lucht f.(fig.)
Un visage s-, een fielder, opgeruimd aangeigt n.
Âme s-e, kalme ziel f. Esprit S-, rustige geest in.
- (poelt.) Jours s-s, gelukkige, vreedzame dagen m.
p1. — [Méd.], Z. GOUTTE. - SEREIN, ill. Avondlucht f., vochilge, koele avonddamp in. Gar€lez-vous
do S-, wacht U voor de avondlucht. - Serei
iiei, V. a. Helder, kalm maken.
Sérénade, f. Avond- of nacht-muzijk f., concert van stemmen of speeltuigen, dat des avonds of
des nachts op de straat, onder iemands vensters
wordt gegeven, serenade f.
Serene, f. fEcon. rur.] Karnwerktuig n., waarmede eene groote hoeveelheid boter le gelijk wordt
gemaakt. (werpen.
Sérénitge, fl1. liet luchten van besmette voorS Si'éner, Séréiiiser, V. U., Z. V. a. SEREINER.
ériiisshne, adj.: Voire Altesse S, uwe
Doorluchtige Hoogheid (a/c titel van sommige ongekroonde vorsten). - Séréi*ith, f. Helderheid,
onbewoh/etheid, klaarheid, kalinte f.: La s- de lair,
du ternps, de helderheid der lucht, van het weder.
(fig.) La s- du visage, de helderheid, opgeruimdheld van 't aangezigt. - La s- de ses jours, de
kalmte, het stil geluk van zijne dagen. - Doorluchtigheid f., voormalige eerelitel van sommige
vorsten.
—

—

—

Sei'enne, t., z SERENE.

Sti'èqiie, in . [Bot.j /"erwersbrem f. der Canari s che eilanden. (kaas.

Serèt, in. [ÉCOn.]: S- vert, soort van groene
Sëreiax, euse, adj. [MécI.J Naar bloedwater
of bloedwel gelijkend, walerac/itig, waterig, weiachtig, .c e r e U S. Sang s-, wolerachtig bloed n.
Dhjections s-euses, waterachtige afgang in. —
[Ana [ .] Membranes s -euses, weivliezen a. p1.
Sérévan, in. [H. II.] Soort van senegalsche

vink i ] .

Serf, ve, adj. (pr. cerle) [Féod.J Lijfeigen. —
SERF, til., -VE, 1. Lijfeigene ni. en f.; — slaaf m.,

slavin f.

Sei'l'ouette, 1. [ Hart.] Klein houweel ii., hak f.

- Sea touettei- of Scerfouir, v. a. De aarde
rondom de jonge planten met de hak omwerken. Serfonissage, in. Het omwerken met het kleine

houweel, lit ophakken.
Serge, f. Sergie, sargie, saai, f. ligte gekeperde

wollen stof. - egé, e, adj. Als sergie bewerkte
stof f.
Sei'gent, m. (weleer) Geiegt.cbor/e, geregtedie
in. - [Mi l .) Onderofficier bij eene compagnie-nar
voetcolk, sec/ant, sergeant in. Ga l ons de s-, eer-

jants-etrepen C. p1. S- -major, eerste onderofficier
eener coinpognie, eerjont -majoor ni.
IA no. nil .J
S- de balaille, S- génral le balaille , generaal
S- major d an régiinent. dune
place, majoor of opperwachtmeester van een repiment, plaats-majoor. --S- Warnies, unipendienoar

ve/dwacht,iieester.

(bij tournonijen en ple(Itigheden). — S-s de viiie,
slads-serjanten, met een' degen gewapende 1)0/ide-

dienaars te Parijs. — [Constr. nay.] Wolfsklaauw,

SERINGIJER.

klemhaak m. — [Men uis.] Spanijzer n., klemhaak m.
La patte du s-, de klaauw van den klemhaak. —
[Mar.] Molenaar m., ijzeren bout om mede te hij-

schen; - ook z. V. a. DAVIER. — -(- Sergenter.

V. a. Door eenen geregtsdenaar laten aanmanen.
— (fig. Lastig vallen, overloopen, kwel/en, plagen.
- t 4
,ca genterie, f. Ambt van eenen geregts

-

dienaar, deurwaardersc/iap n, - [Any. mu.] Ge-

neraal-veldwachtmee.sterschap n.
Sei-ger of Sergier, m. Sergiemaker; -verkooper in. - Sergerie, t. Sergiefabrjk f. —
Sergiehandel in. - Werkplaats f. der secgieinakers.
— Kunst f. der sergieweverj. Sei-gette, t.
(verklw. van serge) Dunne, ligte sergie f. - Dan
sergiehemd n.
Sérial, e, adj. Eene serie of reeks betreffend.
Sérialaire, t. [H. n.] Pijpkoraal n.
S Séricaire, in. et t. [Tech.j Zijdewerker m.,

-werkster t. - Séricicole, adj. Wat de zijdeteelt betreft. - Sérieicultui'e, t. Zijdeteelt t.
Série, f. Reeks, volgrij, serie t. S- d'iddes,
gedachtenreeks, rij van denkbeelden of voorste/tingen. - Afdeeling van in klassen verdeelde voorwerpen, klasse, groep f.: On a divisé les plantes
en divei'ses families ou s-s, men heeft de planten
in verschillende farnilien of groepen verdeeld. Cette
loterie est divisde en taut de s-s, deze loterij is in
zooveel seriën verdeeld. - [Math.] Reeks, rij van
grootheden, die volgens eene zekere wet aangroeijen of afnemen (progression). — Sérié, e, adj.
[Didact.j In overlangsche rijen geplaatst.
Séi'ieusemeat, adv. Op ernstige, deftige wf/ze,

ernstig, 'met ernst, in ernst: II en pat la S-, hij
-

sprak daarvan met ernst. S-, ii y a pen de lilies
conitne vous, in ernst(zonder scherts, zonder gekscheren), er zijn weinig meisjes zoo als gij. — Koel:
Ii ina recu 5-, hij heeft mij koel, koeltjes ontvangen. - Ernstig, met ijver, gezet, aanhoudend: Tra
5- a quelque ouvrage, zich ernstig, ijverig-vaile'

met dezen of genen arbeid bezig houden. - Prendre

une chose s-, iets in ernst opnemen, zich gevoelig
over iets tonnen, dat enkel in scherts was gezegd.
- Sér i eux, lense, adj. Ernstig, deftig; geinigtig. bedenkelijk; Visage, Air, Discours s-, ernstig
gezigt, voorkomen, gesprek n. - Le cdté s- dune
affaire, de ernst/ge zijde van eene zaak. Affaire
qui devient s-ieuse, zaak, die bedenkelijk wordt.
.- Ernstig, gemeend, opregt, waar: Ce que je vous
dis Th est 5-, wat Ik a daar zeg is gemeend. —
{.Jur.] Dette s -ieuse, niet verdichte, wezenlijke
schuld n. - (Loc. prov.) Ii est s- comme Un ane
qu'on étrille, bij de nietigste dingen, neemt hij eene
deftige houding aan. - SÉR I EUX, in. Deftigheid t.
in gelaat en manieren, ernstig of deftig wezen n.,
ernst 1. Affecter un grand s-, eene groote ernsthaftigheid aannemen , opzettelijk een zeer deftig wezen
zetten. - Prendre une chose dans ie 5-, iets als
waar, als gemeend opvatten (hoewel het en/eel boertenderwijs gezegd was). Prendre une chose an s-,
iets in ernst opvatten iets kwalijk opnemen (hoewel
het niet gezegd was om te beleedigen).
Sérigène, adj. De behandeling der zijde betreffend: Industrie s-, zijde-industrie I.
ieriai, in. [itt. n.j Sijeje u. S- de canarie, kanarievoael m. S- plein, geheel gele kanarievogel.
Serin, e, adj. (pop.).. Qu'il est 5-, wat laat hij
zich geniakkeljk beet nemen!
Serbia, f. Wfjf/es-sfjsje n., wijfjes.kanarievogel m. — Serinei, v. a.: S- un oiseau. eenen
vogel met het zangor eltje voorspelen. S- un air a
un oiseau, eenen vogel met het orgeltje een wijsje
leeren. - (fill. ei fain ) S- qc. P qn., iemands iets
geheel werktuigelijk leeren , zonder dat hij 't begrijpt. - Serinette, I. Draaiorgel/je, tot afrig ling van kanarie- en aedere zangvogels, vogelorgeltje n. - (fain.) Zaner in. of zangster f. , die de
geleerde stukken slechts herhaalt, zonder er gevoel
of uitdrukking in Ie leggen; - iets, dat men werkt u ige lijk leert of doet.
Seringat of Syi'inga, m., Z. SYRINGA.
Sei'ingue, 1. Spud t. S- b laveinent. /i elystère, klis/eerspuit. S- auriculaire, oculaire, oor-,
oogspuitje ii. — (pop.) Verve/end, onn ozel menschi D.
- Pot.] , z. v. a. HEVE. -- Sei'inguei, V. a.
Spuiten. bespuiten: S- de lean sur qe., /i qn.,
water op iets, naar iemand spuiten.
S- une
piaie. une partje malade, eene wond, een ziek ligchaamsdee/ bespuiten. — [Mar ( S- tin hâtinient,
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een schip van achter tot voor, langs zijne dekken
beschieten. Het part.passi is ook adj.: Eau seringuée , gespoten water n. Plaie s-e, bespoten wond t.
Sériole, f. [H. n. ] Makreelsoort in de Middellancische zee t.
S Sériosifé, 1., z. V. a. SÉRIEUX (in.)
Sériqite, adj. Van zijde komend. Matiére s-,
zjdestof f. (in 't ligcliaain van den zijdeworm, eer
hij zich heeft ingesponnen).
Sérisse, t. [Bot.] Stinkende wolfsdoorn m.
Sei-ment, in. Eed n:i. S- de fidélité, d'obéissance, eed van trouw, van gehoorzaamheid. S- juliciaire, geregtelijke eed. Ordoriner, Déférei le S-,
den eed opleggen, opdragen. Prêter Ie s-, den eed
afleggen. Prestation de s-, eedaflegging, beeediging t. Prendie qn. a s-, iemand den eed opleggen,
den eed van hem vorderen. Prendre qn. a foi et a
5-, iemand den ambtseed afnemen. Désavouer une
dette par s-, eene schuld onder cede ontkennen.
(Loc. prov.) S- de joueur, divrogne, d'a rn ant, spe
iers-, dronkaards-, minnaars-eed, eed in den wind
(waarop men geen staat kan maken) . Vloekwoord n., vloek in. Faire des s-s exécrables, afgrijselijke vloeken uiten. - t Serrnenter, v. n.
Zweren, eenen eed afleggen. - Het part. passé is
ook adj.; Juge sermenté (liever assermentd), beedigd regter m.
Sermoeination, f. [Rliét.] Redekunstige Iiguur, waardoor iemand sprekend volgens zijn karakter, stand, enz. , wordt ingevoerd, s e r in 0 C I n dt ie f. - Seriiiotoge in. [Pliilol.] Verzameling 1. van predikatien, ins. van feest -predikatikn.
- Sermon, in. Leerrede, kerkelijke redevoering,
predikatie, preek f. S- ddiflant, patbétique , stichteljke, zielroerende predikatie. S- fuiièbre, ljkpredikatie. (fig.) Verdrietige, langwijlige vermaning,
preek f. Etre fatigud des s-s de qn., iemands pre
ken moede zijn. - Sevmonnaire, in. Prekenverzameling f., bundel in. leerredenen. - Kanselredenaar in., die preken in 't licht heeft gegeven. Als adj.: Aan de leerrede eigen, daartoe behoorend:
Style s-, predikstijl in. Eloquence s-, kanseiwelsprekendheid. t. - Serrnonner,v. a. (fans.) Vervelende en gedurige vermaningen doen, eeuwig pieken, de les lezen. - Sei-rnonneur, ni., -euse, I.
([am.) Vervelend zedepreker, eeuwige strafprediker; - ook wel: onvermoeid prediker; - middelmatig prediker in.
Sermontaiiie, in. [Bot.] Ezelskomijn in.
Séroline, f. [Chìin.] Eene uit het menschen
s e r o Ii n e f.
-bloedafgznrst,
Séiopile, in . Zijden hoed in., hoed van zijdevilt.
Sérosité, 1. [Mdd.] Waterachtig, eenigzins
sljmig vocht, dooi' de afscheiding der weivliezen
voortgebragt, wei 1.; waterachtige gesteldheid, wateraehtigheid, liet waterige, s e r o s i t e i t 1.
Sérotine, t. [Mamin.] Soort van franscise vieelerinuis t.
Serpe, f. Breed, krom snoeimes n., bouwer in.
- [Tech.] Sisoeimeseormig snijmes n. - (Loc.
prov.) Cda est fait a Ia s-, dat is ruw, slordig
bewerkt, dat lijkt wel met eene bijl behouwen. -Ii semble que eet homme nit étë fait a Ia s-, die
man is alles behalve fraai gebouwd. - [H. n.], z.
-

T

-

GASTÉROPLÈQIJE.
Seipéger, in . [Man.], z. V. a. SERPENTER

Serpent, in. [11. n. ] Slang t. S- aquatique,
waterslang. S- ii sonnette, ratelslang. S- a lunettes,
brilslang. S- de. iner, z. v. a. CEPOLE. S- aveuge,
Z. V. d. O1IVET. S- de verre, Z. ORVET cornmun. Sa deux têtes of double inarcheur. z. v. a. AM-

PHISBÈNE. S- cornu, Z. V. 0. CERASTE. - (Loc.
fig.) C'est un S-, une langue de s-, 't is een ware

slang, eene addertong, een lasteraar, tasleraarster.
Quel s- quo cette femme! welk een serpent,
welk een helleveeg i.e die vrouw! Nourrii' ins s- dans
son sein, eene slang in zijnen boezem voeden, eenen
verrader, ondankbare goed doen. Le s- est cachë
sous les fleurs, onder de bloemen is eene slang verborgen, dat ding is niet te vertrouwen. - [Asir.]
Slang f., een noordelijk sterrebeeld van Rt sterren.
- [Bot.] Langue de s-, z. v. a. OPHIOILOSSE. - [Ft. n. ] Oeils de s-, Z. OEIL. - [ Joail. ] Oeil de
S-, slangenoog n., een kleine steen van weinig
waarde, die naar een slangenoog gelijkt. - [Mus.]
S e rp e n t n., slang/worn in ., .clangbacbazuin f. , een
biaasinstruent;
slangvormigd gekromd
-- se rpen-

ti st in., bespeler van dat instrument: II est s
dans telle gIise, hij is serpentist, slanqhoornbiazesin die kerk. - Serpentaire, in . [Bot.] Groot
of gemeen slangenkruid n ; draakwortet in . Petite
5-, Z. V. a. OPHIOGLOSSE. - SERPENTAIRE, M.
[Astr.] Slangendraqer, Ophiuchus. —[H. n.], z. v. a.
MESSAGER, SECRÉTAIRE. - Serpente, t. Soort
van zeer fijn papier, slangenpapier n. - Ook als
adj.: Papier s-.
[Mar.], Z. SERPENTEAU. - Ser.
pentean, in. (vei-ktw. van serpent) Jonge, pas
uitgekomen slang f. - [Artif. ] Zwermer, ta'illantzwermer m. - [Hort.] Aflegger in. -- [Mar.]
Zwichting, zwic/itljn t. der pardoens (ook SER
- .4- Serpentement, in. Kron--PENTge/wtn).
keling t. (b. v. der slangen, wormen). - (fig.) Le
5- dune rivière, dun ruisseau, de kronkeling eener
rivier, eener beek. Le S- dune ligne, de kronkeling,
golving eener lijn. - Serpenter, v. n. Kronketen, met hogten of siangswijze loopen, slingeren:
La partie d'une courbe qui va en serpentant, het
gedeelte eener kromme lijn, dat slangswijze loopt.
- Un ruisseau qui serpente dans Ia prairie, eene
beek, die zich in de weide kronkelt, met bogten
loopt. - SERPENTER, V. 0. [Man.): S- on cheval,
een paard slingeren, langs eenen slingerweg leiden.
- [Mar.] S- deux cordages, twee touwen zamenzwichten. -. Serpenticole, adj. [H. jud.] De
koperen slang aabiddend. - Als subst. in. en t.
Slangenvereerder in., -vereerster 1. -- Serpentiforwe, adj. [Didact.] Slangvormig. - Serpentin, e, atj. Slangachtig. - [Arch.] Colonne s-e,
slangenzuil t. - [Man.] Langue 5w, slangentong,
onrustige tong f. [Minér. ] Marbre 5-, serpent ijn marmer 0.; slangsteen, serpentijnsteen. ophiet in.,
een zwartgroene , slangswijze gedekte talksteen, ciie
tot allerlei vaatwerk wordt gedraaid. - [Litt.]
Vers s-s, slangenverzen n. p1. (die met hetzelfde
woord eindigen, waarmede zij beginnen) , serpentini.cche verzen n. p1. -- [Peint.] Lignes s-es , slangenlijnen t. Pl - SERPENTIN, in. [A n a. mu. ] 1ian in.
van een voormalig lontsiot. - [Artill.] Veldslang t.
(coulevrine ) - [Bot.] Slangenhout n. - [Chum.]
Slang 1., slingerende buis van eene destilleerkolf.
- [ Minér ] , z. marbre serpentin hier boven. Serpentiiiaire, adj. [ Minér.] Sei'pentijnsteen bevattend. - Serpentine, t. [Bot.] Slangekruid n.
- [H. n.] Slangesehildjiad t. - [Minér.], z. marbre serpentin hier boven. - Serpentine, t.,
z. V. V. COULEVRINE. . Serpentineux, ease,
adj, fMinér.j Uit serpent(jnsteen gevormd.
Serper, t'. n. [Mar.] Het anker ligten (van
eene galei).
Serpette, t. (verklw. van serge) [1-1 n' 't.] Klein
snoeimes n. - [Tech.] Snoeinsesvomnzig gareelmakersnies n. (TER.
Serpeyer, V. (1. [Mar.] , gebruikel ij ker SERPEN
Serpigine, f. , of Serpige, in. [Méd.] Kruipe de ringworm, haarworm in. - Serpigineux,
ease, adj. Met haarworm behebd, naar haarworm gelijkend.
Ser p
in. [Hort.] Te digt of dik geworden
heggen ttot op het hoofdhout afkappen.
-

--

-

-

n

Serpillière, t. [Tech.] Pakdoek. paklinnen n.
- Zonnedoek in. (vOOr de win/eels). - Winkelvoorschoot n. - [H. n.], z. v. a. COURTIL1ERE.
Seipillon, in. (verkiw. van serpe) [Hart.]
Snoeimesje n.
Serpolet, in. [Bot.] Wilde tijin, veldtij m ,
kwendel in. .. onze - lieve-vrouwe -hedstroo n.
Serpii te, t.[H. n. ] Kokerworm in., wormbuis t.
Sei'rage, in. [Constr. nay.] Verband n., wegers in. pl. , wegering, hinnenwegering t.
Serragine, t. [Bot.] , z. V. a. BUGLE.
Serran, in. [H. n.] Visch van 't baarsqeslacht;
- z. V. a. VERDIER. (rasalino]
Serrasalaie, in. [H. n.] Zangzalm in. [ser
adj. 1 1-1 . n. ] Met zaaovormige-Seraticon,
voelhorens. - Serratit'olié, e, adj. Met zaagvormige bladeren. - Servatiforiii -, adj. Zaagvormig. (ongelijke pols in.
Serratile, adj. [Méd.]: Pouts s-, harde en
ierratu1e, t. [Bot.] Scharen- of sikkelkruid,
groot wild duizendblad n.
Serre, t. [Hart.] Broeikas t. S- troide, koude
broeikas. S- chaude, warme broeika:, stookkas.
S- chinoise, ch.inesche ' broeikas (onder den grond
aangelegd, zoodat enkel het glazen dak boten den
grond komt). ... (fig.) Cda est venu en s- chaude.
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s- des rangs, de opeensluiting, de geslotenheid desC'est un fruit de s- chaude, dat is eene broeikas
een door kunstmiddelen te haastig gerijpt en-plant, gelederen. -- (fig.) S- de coeur, beklemming, beniet natuurlijk ontwikkeld talent. Greep m., het naauwdheid f. des harten. — S Serrément, adv.
vermogen om te grijpen, in de vuist vast te klein- Gesloten, digt opeen. Les troupes marchèrent s-,
men: Avoir la s- bonne, een' vasten greep hebben, de troepen rukten met gesloten geléderen op. --sterk in de vuist zijn; (fig.) een ,grijpvogel, gierig- Karig, bekrompen: I1 vit fort s-, hij behelpt zich
aard, afzetter zijn, kromme vingers hebber. — (bij zeer naauw, hij leeft zeer zuinig.
uitbreiding) Klaauw, roofvogelklaauw m. (in de
Serre -noeud, m. [Chir.] Knoopaantrekker,
valkerij main geheeten): Les s-s de l'aigle, de klaau- verbandhouder m. (een 1ieelmeesters- werktuig).
even des arends. — Les s-s of pieces, de l'écré- (Plur. Des serre-noeuds.) — Serre -papiers, m.
visse, de scharen van den kreeft. -- [Econ.] Het Bewaarplaats voor papieren, papierkamer, papieruitpersen (der druiven e. a. vruchten). Première, kast f. ; in vele vakken verdeeld kastje op het ach
schrijftafel. — Papierdrukker ni.,-terind
Seconde s-, eerste, tweede persing f. — [Constr.
nay.] Trompsluk n., platte kant van den balkwe- metalen of marmeren voorwerp, waarmede men
ger; gang, band, klos m. Serre-bauquière, tweede papieren bezwaart, om het verstrooijen te beletten.
gangbalkweger m. Serre-gouttière, zetweger. S- (Plur. Des serre-papiers.) -- Serre-points, m.
d'empature, himweger. — [ Mar.] Le canon est en [Tech.] Aanhaalklos m. (om de steken aan te treks- of a la s-, het stuk staat gesjord. La batlerie ken). (Plur. Des serre-points.) -- Serre-pouest a la s-, de batterij staat binnen boord, is ge- ces, m. Duimschroef f. (een marteltuig). (Plur.
sjord. — [ Pêche] Eene van de kamers eenei' visch- Des serre-pouces.)
weer. — [Tech.] Geelgieters persstok m . of schroe j' f.
Serrer, V. a. Drukken, klemmen, knijpen, per(om de beide deelen van eenen vorm aan te klem sen, knellen: S- qc. entre les doigts, iets tusschen
gietraam n, der munters; ----- wig f. om-men);— de vingers knijpen. S- la main a un ami, eenen
een raam op te sluiten.
vriend de hand drukken. Elle Ie serra entre ses
Serré, e, adj (en part. passé van serrer): Ob- bras, zij drukte hein in .hare armen. Des souliers
jet s- dans un etau, in eene schroef vastgeklemd qui serrent les pieds, schoenen, die de voeten knel
voorwerp n. Ii tenait serré entre ses bras le corps
S- les pouces b un criminel, eenen misdadiger-len.
de son fits, hij hield het ligchaam zijns zoons in de duinschroeven aanleggen. S- le pied dans an
zijne armen gekneld. — Des spectateurs s-s les uns etau, den voet in eene schroef kleinmen. S- qn. encontre les autres, dipt opeengedrongen toeschou- tre des planches. iemand tusschen planken persen,
wers m. pl. — Vètement s-, naauwsluitend, span- knellen. — Aaneen sluiten, bijeen schuiven, digt
nend kleed n. Ecriture s-e, digt ineen geschreven bijeen plaatsen; zam.endrukken; zarnenbinden, toeschrift n. — Tissu s-, dint weefsel n. Pluie s-e, halen, aantrekken, spannen. S- les jambes, les
digte regen n1. Chemin s- entre deux nnontagnes, pieds, de beenen, de voef n aaneen sluiten. -- Ser
tusschen twee bergen besloten weg in, — Jeu s-,
schrijf wat digter ineen. S- un-revotéciu,
gesloten, oynzigtig, niet bloot gegeven spel n. --- tissu, een digt weefsel maken. --- (fig.) S- son style,
Corps d'infanterie s-, gesloten bende f. voetvolk. — zijnen stijl zamendringen, zeer beknopt maken. --Feuilles s-es, digt bijeenstaande, digt tegen den S- urne corde, een touw aanhalen, spannen, strak
stengel of stam staande bladeren n. pl. — Style s-, zetten. S- les langles dun cheval, de buikriemen
ineengerirongen, zeer beknopte, bondige stijl m. van een paard. toehalen, toegespen. S- un habit,
Raisonnement s-, bondige redenéring f. — Avoir Ie een kleed naauw doen aansluiten, naauw digt hacoeur s-, een beklemd, benaauwd, bedrukt hart len. -- S- les dents, de tanden op elkander klem
S- la queue, den staart tusschen de bee--men.
hebben. — Pouls s-, gespannen pols in. Avoir le
vestre s-, h.ardl(jvig, verstopt zijn. — Education s-e, nen klemmen; (fig. et pop.) lafhartig op den loop
stijve, gedwongen opvoeding f. Tenir les enfants gaan. -- S- la muraille, zeer dipt' langs eenen
et muur heen gaan. — z. ook PRES. — (fig.) S- les
trop s-s, de kinderen Ie kort houden.
noeuds de 1'amitié, de vriendschapsbanden naaufain.) C'est un homme s-, 't is een naauwbezet,
allerzuinigst,., karig man; ook: 't is een achterhou- wer toehalen. — (fig.) Cela serre )e coeur, l'áme,
dend , stilzwijgend, niet mededeelzaam mensch. — dat maakt het hart, de ziel beklemd, dat doet de
[Man.] Cheval s- du devant, du derrière, paard, ziel, het hart droevig aan. z. -ook G®TE, pouch,
dat naauw in de voor-, in de achterbeenen is, naauw- BOIJTON. — (pop.) Que la fièvre te serre! krijg
beeniq, gesloten paard n. — [Mar.]Voile s- en de koorts ! loop naar den drommel ! . [Escr.]
perroquet, niet eene popfis of op zijn bramzeils S- la meeure, z. MESIJRE, ook fig. S- la botte, van
vastgemaakt zeil n. Dunier s- en chemise, mars- nabij stootgin. —.• [Man.] S- i'épéron à un cheval,
zeil, dat met smeergordings gegord en met eene pop de sporen reven, aandrukken. S- la demi - volte, de
inde mars vastgemaakt is. Etre trog, s- an vent, te halve volte sluiten. (neutr.) Le cheval commence
na aan den wind liggen. SERRE, als adv.: Il a b s -, het paard begint in te korten, verkleint zijn
gels Bien s- cette nuit, 't heeft dezen nacht sterk terrein. --- [Mar.] S- le vent, aan den wind knijgevroren. On lui a donne sur ses oreilles been s-, pen, den wind afknippen. (absol.) S- u i'autre bord,
hij heeft duchtige oorveren gekregen. — Jouer s -, over den anderen boeg bij den wind gaan leggen.
zijn spel gesloten houden, zich niet bloot geven; (fig.) S- au plus près, bij den wind opsteken. — S- la
met ornzigtigheid te werk gaan. — Cela est écrit terre, digt langs den wal, de kust houden. -- S Crop s -, dat is te Bigt ineen geschreven. Mentir bien la ligne, de linie opsluiten, sluiten. — (neutr.
s -, onbeschaamd liegen. (tanden rand. S- au feu, den vijand van nabij bestoken. — [Mil.
Serré, e, adj. [Bot.) Met zaagswjjzen of ge - S- les rangs, de gelederen opsluiten, doen opsluiSerre-hauquiére. f [Man.] . z. onder SEnRE. ten. (absol.) Serrez en masse, marche ! sluit op,
Serre -Bosse, in. [Mar.) Rustlijn f. (Plur Des marsch ! z. ook BUTTE. — S- les saucissons, de
serre-bosse.) -- Serre -clsea'ux, in. [Tech.] worsten, fascinen aansnoeren of wurgen. — [Jeu]
Schaarhouder m. (Plur. Des serre-ciseaux.) — S. son jeu, zin spel gesloten houden, zich niet
Serre- cie -mat, m. [Mar.] Mastband m. (étam- bloot geven. Bergen, uwegsluiten, wegbergen,
brai). (Plur. Des serres-de-mèt.) --- Serre -deani- in veiligheid brengen: S- qc. sous clé, iets achter
Bile, m. [Anc. mil.] Opsluiter der voorste helft 't slot bergen. S- son argent. zijn geld wegsluiten.
van een rot, achterman m. (Plur. Des serre-demi S- des bles, des foins, koren, hooi onder dak brenSerre -fen, m. [Tech.] Werktuig om-file)— gen. — [Mar.] S- use voile, een zeil bergen, vastma
S- use voile en perroquet, een zeil met eene pop-ken.
het vuur rondom den smeltkroes te houden, vuur
n. (Plur. Des serre- feu.) -- Serre -file, m-scherm vastmaken. S- les voiles triangulaires, les pavilions,
[Mil.] Opsluiter m. van 't gelid. — [Mar.] Ach de stagzeilen, de vlaggen bergen. S- de la voile zeil
schip n. in eene linie, heksluiter m. -- Ook-ters minderen, zeil beslaan of innemen. ® SE SERRER,
als ad .: Vaisseau s-. (Plur. Des serre-file.) -- v. pr. Zich zamendringen; dief t opeen schuiven: I1
Serre -fine, f. [ [I . n.] Volksnaam van de kool- faut nous s -, pour que tout le monde puisse s'asmees f. (mésange charbonnière.) (Plur. Des serres- seoir, wij moeten wat ineen schuiven, opdat ieder
fines.) — Serre-;oiittiere, f. [Mar.) , z. onder kunne zitten. — Se s- contre Ie mur, zich digt
SERRE. — Serre-j oii t, m. [Charp.J Klemhaak m. tegen den muur drukken. — Cette femme se serre
trop, die vrouw rzjgt zich te sterk. — Aangehaald
(Peur. Des serre-joints.)
worden: Ces noeuds ne peuvent se s- davantage.
Serreo'ment, m. netdrukken of klemmen, druk
Serreté, e, adj. [Bot.] Zaagvormig getand.
n jpinr!; opeensluitinf f. 11 me témoigna son-king,
Serre -téte, m Naauw sluitende nan's/mats f.
amitié par on s- de main, hij betuigde mij zijne
---Mutseband n. — (Plur. Des serre -téte.)
handdrukking.
[iMil.]
Le
vriendschap door eene
-- (fig.

.
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Serrette, f., Z. SA1IRETTE.
Serricaude, m. [H. n ] , z. V. a. PORTE-SCIE.
- Serricorne, adj. et subst., z. v. a. PRIOCËRE.
Serrière, f. [Tech.] IJzeren stop f. van 't gat

des smeltovens.

Serripède, wij. [H. n.] Met zaagvormig ge-

tande pooten (van insecten). - Serrirostre, adj.
Met zaagvormig Üetanden snavel. (roen f.
Serron , rn. Specerjkist (ter verzending), seSerrulé, e, adj. [Bot.] Fijn getand (denticulé).
Seriure, f. Slot n., metalen sluiting f. S- a
double tour. slot, dat tweemaal omgaat. nachtsiot.
S- a pène dormant, slot met staande of slapende

schoot. S- a bosse, a secret, Z. BOSSE, SECRET. S-

a ressort, veêrslot. S- trèllière of treffelière, slot,
dat slechts van déne zijde kan geopend worden. Sa houssette, z. v. a. HOUSSET. Z. ook BENARDE, FEL!
- Serrurerie, t. Kunst f.-METIJR,FAS.

des sloteinakers, slotemakers- werk n., slotemakerij t; - kleine ijzerwaren f. p1. (quincaillerie). S. erriiriei-, m. Sloteinaker m.
Serse, f. [ Anc. mar.] Scheepsmodel n.
Sersilix, m. [Bot.], z. v. a. SALS1FIS.
Serte, F. [Tech.] Het zetten (van diamanten,

steenen).

Serte, M. [Man.] Soort van brasem m.
Seitir, V. 0. [Tech.] Zetten (een' diamant, een'
steen). -- Het part. passé is ook adj.: Diamant
bien serti, goed gezette diamant m. - Mertisseiw, m. Zetter m. - Sertissui-e, f. Zetting 1.,
wijze waarop een steen is gezet - [Anat.] Invoeging 1. (van eenig deel in een ander): La s- des
ongles, de invoeging der nagels.
Sertulaire, I, [U. n.] Blaaskoraal n. een koraalachtig wormengeslacht, s e r t u 1 a r I a 1.
Sertale 1. Bundeltje n. bloemen (wel/eer stengels van één punt uitgaan). - Sertulé, e, adj.
Bundel- of bouquet-vo rmig geplaatst.
Serum, m. (latin) (pr. cd-rome) [Pliiysiol.]
Bloedwater n., waterig deel des &loeds, bloedwei t.
Servage, m. [Féod.j Lijfeigenschap, dienstbaarheid; slavernij t. (In den laatsten zin verouderd.)
Serval, m. (I-i. n.] Tijgerkat f., verval, maropoet fl1. (in Indië, Brazilia, Carolina).
Servao, in. [11oct.] Soort van witte druif 1.
Servant, adj. m. Dienend, dienstdoend (alleen
gebruikt in): Gentilshomrnes s-s, aan '5 leanings
tafel (weleer) dienende edellieden, hofjonkers. Frères s-s, Chevaliers s-s in de Maltezer orde),
dienende broeders of ridders. - Frères s-s (in
sommige kloosters) , dienende broeders, leekebroeder.c rn. pl - Ook als subst. rn [Artill j handlanijer, bediende. - [Cath.] Misdienaar rn - Ser
vante, 1. Dienstmeid, meid, dienstmaagd t. S- de
cuisine, keukenmeid. S- d'enfants of aux enfants.
kindermeid. - S- inaitresse, meid, die zich in t
,buis een zeker gezag verworven of aangernatigd
heeft. - Dienares t. (als beleefdheidsterm door de
vrouwen canzich zelven gebruikt): Jai ihonneur
d'être votre 5-, ik heb de eer uwe dienares te zijn.
- (fam.) Je suis votre 5-, uwe dienaresse, ik hen
het niet met te eens, ik dank a wel. - Bijtafeltje n.,
kleine tafel t. bij eene qroote, om daarop borden,
qlazen, flesschen, enz. te zetten, tafelknecht m [Impr.] Friskét-houder in., datgene, wauriehen het
opgeslagen roans rust. --- Hort.] Draaer rn voor
broeikasramen. -.- Servantine, t. [Har [ ] Soort
van peer; soort van vijg t. -- Serveur, M. [Cath.]
Misdienaar m. (servant).
Seivi, e, adj. (en part. passi van servîr): Maltie mal S-, slecht bediend meester rn -- Ante! bien
S-, goed bediend altaar n. - Des niets ss en bon
ordre, in goede orde voorqediende, opqedisehte, opgedragen spijzen t. p1. Le diner est s-, het eten,
Serhet middapmaal is op tafel, is opgedragen.
viable, adj. Gedienstiq, dienstvaardig, bereidwilenstig man m. i
lig; dienstwillig: Homme 5- , ped
S Sei-viablernent, adv. Op dienstv a ardige wijze.
Service, m. Dienst, dienstbare betrekking;
dienstvervulling, bediening f. Etre nu 5- de qn. , in
iemands dienst zijn of staan. II est hors de s-, hij
is buiten dienst. Etré employé, au s- de Ia chambre,
de Ia cuisine. de I'écurie, tot de, kamer-, keuken-,
staldienst gebruikt worden. - Etre content du sdun domestique, met de dienst. de bediening van
eenen knecht tevreden zijn. --Ce maître a le sdur, pénible, die meester is zwaar, moejeljk te
bedienen. - Etre de s- chez Ie roi, de dienst hij
,
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den, koning hebben. Un tel a le 5-, est de 5-, deze
of die heeft (Ie dienst, is met de bediening belast. Se consacrer nu s- de Dieu, zich aan de dienst

van God wijden, den geestelijken stand kiezen; in
een klooster gaan; ook: zich enkel niet werken van
godsvrucht bizig houden. - Le s- do roi, de gezamenlj/ke bedienden des konings, de dienende offeieren van 's konings huis. La rol ne mène a ce
voyage que le s-, de koning neemt op deze reis
alleen de noodige bedienden mede. - (Prov.), z.
GRAND (ni.) Dienst. gebruik, dat men van zekere dieren, van zekere dingen heeft: Ce cheval
est de bon s-, dun bon s-, dit paard doet goede
diensten, oil is een zeer bruikbaar paard. EtolTe
dun bon s-, stof f. , die zich in het dragen, in 't gebruik goed houdt. Mes jambes me refusent Ie 5-,
mijne beenen ontzeggen mij hunne dienst, willen niet
meer voort. ----- Dienst I., dienstbewijs, dienst beloon n. , bijstand In., hulp t. 11 ma rendu le bons
S-, hij heeft mij goede diensten bewezen. - Méconnaître les s-s Je qn., iemands diensten miskennen.
- Faire offre de s- b go., Présenter of Offrirses
s-s a (l, iemand zijne dienst, zijne diensten aanbieden. Je suis a votre s-, tout a votre 5-, ik ben
tot uwe dienst, geheel tol uwe dienst. - (fam.)
Qu'y a-t- ii pour votre 5-? wat is er van uwe dienst?
wat verlangt gij van mij ? wat kan ik voor u doen?
Comment vous portez-vous? Fort bien, It votre s-,
hoe vaart gij ? Heel wel, om u te dienen. - Rendre
on mauvais 5-, de mauvais s-s a go., iemand
eene slechte dienst, slechte diensten bewijzen, iemand
nadeel toebrengen, in verlegenheid brengen.
Dienst f., dienstambt n. , ambtsbediening t. van lien,
die bij den Sl at, de regiring, het lener enz. aangesteld zijn. ii a vingt ans de s-, hij heeft twintig
jaren dienst. - (absol ) Krijgsdienst: 11 a vîeiUi an
5-, hij is in de dienst, de krijgsdienst grijs geworden. II a quitté le S-, II a renoncé an 5-, hij heeft
de dienst verlaten, heeft van de krijgsdienst afge
zien. Prendre s- dans l'étranger, dienst in 't buitenland nemen, in vreemde krjgsdienst treden.
Faire son temps de 5- , zijnen tijd uildienen. Hornme de S-, man, die (lang) gediend heeft, oud gediende. - S- militaire, naval, colonial, Icrjys-,
zee-, I:oioniale dienst. Le s- de ]'artillerie, de Ia
marine, do gmnie, de dienst bij de artillerie, de
marine, de genie. Le s- des ports, des arsenaux,
des phares, de havendienst, de werfdienst, de dienst
der kustverlichting. - Le s- des hôpitaux, dun
hOtel, de Ia poste, de hospitaal-, hotel-, postdienst
of bediening. Entraver le 5-, de dienst, den geregelden gong der dienstzaken belemmeren. Dienst,
godsdienst, kerkdienst; mis, zielmis f. Avant, Après
Ie. s-, voor, na de godsdienst, (le godsdienstoefening.
II ne faut pas causer pendant le s-, men moet gedurende de godsdienst niet praten. - Célëbrer un
5- pour le repos des âmes du purgatoire , eene mis
voor de zielen in 't vagevuur vieren. Assister an
5. de qn. , iemands zielmis bijwonen. Schotels,
die men Ie gelijk opdischt en vervolgens afneemt,
opdissching f., gerept n. Repas a quatre s-s, maaltijd ni., waarbij viermaal opgedragen wordt. Enlever Ie premier s-, liet eerste gerept afnemen. Stel tafelgoed n., het bij elkander behoorend vaatwerk, waarvan men zich bedient om le spijzen, om
thee of lcofflj te drinken, s e r v i e .s n. Un beau
S- de toile darnasseie, een schoon stel damasten tafelgoed. Un s- d'argent, een zilveren servies. [Arch.] Pont, Escalier de s-, brug 1, trap m., die
tot aanvoering der bouwsto ffen dient. - [ArtiII.]
S- des bouches h ten, bediening van 't geschut.
[Jeu] Plaats, u'aar men bij 't kaatsen den bal uitslaat; het uitslaan, uitslag in.
Servivlon of Servi4lou, m. [Tech.] Zeepzieders ketel m. met ooien. (servet n.
Serviette, t. Tafeldoek, mond- of vingerdoek m..
Servile, adj. Slaafsch, slaafachti, dienstbaar;
- laag, kruipend: Emploi 5-, slaafsch onmbt n.
Condition s-, dienstbare betrekking f. , slavenstand nm. - Flatterie 5-, lage vleijerj t. Obuissance
s-, kruipende gehoorzaamheid t. - [Litt., Beaux
arts] Imitateur 5-, slaafsch navolger. Traduction
S-. slaafsche, le letterlijke vertaling 1. - Théol.]
Crainte 5-, slaafsche vrees 1. (in tegenstelling met
Crainte filiale, kinderlijke vices). - Servileiiment, adv. Op slaafsche, dienstbare, lage, kruipende wijze. - Servilisme, M. Slaafschheid ,
slaafsche gezinilkeid f. of demnoed in., 5 e r v i li 5-
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mus n. -- Serv iliste, in. Aanhanger ni. van
het servilismus. - Servilité, f. Slaa/'sclze geest m.,
laaghartigheid, kruiperij f. La s- le son caractère
Ie rend rnéprisable, zijn slaa/'sc/i karakter, Zijne
kruiperij maakt hem verachtelijk. - [Litt., Beaux
arts] La s- dune traduction, de slaa[sc/ilteid, de
groote getrouwheid eener vertaling.
Servion, m. [Sal.] Zoutkruk f., plank aan
een steel, om liet Zout naar Zich toe te halen.
Serviote, f. [Mar.] Knie f. ter bevestiging o/
ondersteuning van den scheepssnavel.
Servir . V. a. Dienen, dienstbode Zijn; dienst
bewijzen; bedienen: II y a deux ansqu'iI me sert,
hij dient mij sedert twee jaren, hij is twee jaren in
mijne dienst. S- deux maîtres, twee meesters dienen. z. ook MAÎTRE (absol.) Ëtre trap jeune, trap
vieux pour s-, te jong, te oud zijn oat te dienen.
S- en qualitd de valet de chaml)ie, de cocher, als
kamerdienaar, als koetsier dienen. - Se ddvouer
a s- les malades, Zich aan de bediening, oppassing
der Zieken toewfjden. -- Ce houlanger nous sert
depuis cinq aus, die bakker bedient ons, levert aan
ons sedert vijf jaren. - S- une dame, Zijne diensten aan eene dame wijden, alle mogelijke oplettendheid voor eene dame hebben, -- S- qn. de sa hoarse,
de son crédit, iemand met Zijne beurs, met zijn
krediet dienen, Ier hulpe staan. - S- les passions
tie qn., iemands hartstogten ten dienste staan, hem
de middelen verschaffen om aan Zijne hartstogten
te voldoen. Son bras a mal servi sa valeur, zijn
arm heeft zijne dapperheid slecht gediend, hij heeft
minder kracht dan. moed gehad. Sa mëmoire la
mal servi en vette occasion, zijn geheugen liet hem
bij (i(, gelegenheid in den .1eek. Si ma mémoire
me sort hien, als ik mij wel herinner. S- Ia reii
gion, la patrie, nuttig voor de godsdienst, voor het
vaderland zijn, diensten daaraan bewijzen.
[Admin.] S- le rai, l'État, den koning, den Staat
dienen, een openbaar ambt in dienst van den koning of den Staat bekleeden. (absol.) [Mil.,
Mar.J Dienen, krijgsman zijn: S- dans ] 'aimée,
dans Ia marine, hij het leger of de landmagt, bij
de marine o/ de zeemagt dienen. S- dans la cavalerie, dans linfanterie, tij de ruiterij, bij 't voetvolk dienen. II na jamais servi, hij heeft nooit
gediend, nooit de wapens gedragen. S- one batterm, une pièce de canon, eene batterij, een stuk
geschut bedienen. - S- une pompe, tine machine,
eene pomp, een werktuig bedienen, doen werken.
Faire s- une voile, een zeil volbrassen. - [Cuis.]
S- son maître a table, zijnen meester aan tafel bedienen. (absol.) S-, opdieschen, opdragen, den disc/i
anregten; voordienen, toedienen: On a déjà servi,
men heeft reeds opgedragen. A queue heure youles-vous qu'on serve ? hoe laat wilt gij, dat iien
opdissche? On avait servi an bon diner, men had
een goed middagmaal aangeregt. A cette fête on
servit trois tables h Ja lois, hij dat feest bediende
men aan drie tafels Ie gelijk. S- Ie dessert, liet
nageregt opdragen. S- dun mets, van een geregt
voordienen. Servez-moi de ce plat, geef mij wat
van dezen schotel. Çui servira Ja soupe ? wie wil
de soep voordienen? S- qn., iemand voordienen,
bedienen (van 't geen op tafel staat). - [ Dévot.)
S- Dieu, God dienen. - [Cath.] S- le piètre a
lautel, den priester bij 't altaar bedienen. S- Ja
messe, de mis bedienen, als misdienaar werkzaam
zijn.
[Fin.] S- une rente, eene rente betalen,
afdoen, .- [.Jur.) S- Ja balie, den bal uilslaan,
aanspelen. Cost a vous ii 5-, gij moet uitslaan, 't
is uwe beurt om te beginnen; gij moet bedienen. z.
ook T()1T. (neutr.) sEavin DE, dienen tot, de
plaats bekleeden, de dienst doen van: S- de modAle
de père. d'interprête a qn,, iemand tot voorbeeld,
tot vader, tot tolk dienen. Cda lui servira dexcase, de prétexte, dat zal hem tot verontschuldiging, tot voorwendsel dienen. Un sac de toile lui
servait de vètement, een linnen zak diende, strekte
hem tot kleeding. - Cela ne me sert de rien, dat
dient mij nergens toe, dal is mij van geenerlei nut.
- SERVIR a, dienen tot, bestemd zijn of gebruikt
worden tot, dienstig zijn voor, strekken: A quol
sert cela ? waartoe dient dat? Cette machine sert
a inoudre Je bid, die machine dient om koren ie
malen. Ce cheval sect A tirer et A porter, dat
paard wordt om te trekken en om te dragen gebruikt. Ce que vous dues ne sert quA l'irriter,
wal gij zegt, strekt enkel om hem toornig te
-..
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waken. A quol Jul ont servi ses talents? van welk
nut zijn hem Zijne talenten geweest? - (absol.) Un
habit qui peat encore s-, een kleed, rok, die nog
bruikbaar is, nog gedragen kan worden. - (Loc.
prov.), Z. COUVERT, MÉTIER, NOT. SE SERVIR,

v. pr. Zich zelven bedienen: Ces personnes se ser
vent elles-inèmes, die menschen bedienen zich zelven, houden geene dienstboden. - On no se sert
pas le premier, men bedient zich zelven niet het
het eerst (aan tafel). - Zich bedienen, gebruik
maken, gebruiken: Se S- dun cheval, dune voiture, zich van een paard, van een rijtuig bedienen.
Se S- de lunettes, eenen bril gebruiken. - Se s
dun expddient dangereux, zich van een gevaarlijk
middel bedienen. Se s- frdquemment des inêmes
mots, dikwijls dezelfde woorden gebruiken. —Voorgediend, opgedragen worden: Un tel plat ne peat
so 5- sur une Donne table, zulk een schotel kan op
eene goede tafel niet voorgezet worden.
Servis, m. [Droit féod.] Heerlijke inkomsten,
geregtigd/teden f. p1. Cens et s-, imposten, lasten en
ongelden, leengeregtigdheden.
Serviteur, m. Dienaar. knecht, bediende, oppasser in.: Un bon 5-, een goed dienaar, knecht.
Ce soot les devoirs des s-s envers leurs maîtres,
dit zijn de pligten der bedienden jegens hunne heeren, meesters. Un 5- durnestique, een huisknecht.
-- S- de Dieu, dienaar Gods, vroom, godvruchtig
man. - S- des s-s de Dieu, titel, dien de paus
zich zelven in zijne bul/en geeft: knecht van Gods
-

knechten, - Un bon s- de JÉtat, een goed staatsdienaar. - (uit wellevendheid) Je suis votre s- et

arni, ik ben uw dienaar en vriend. -- (fam. ei
iron.) Moi, lui prAter dcux cents harms? je suis
son s-, ik zou hem twee honderd gulden leenen,
zijn gehoorzame dienaar, daarvan gebeurt niets.(fam.) S- a Ja promenade, aux beaux jours, 't is
met wandelen gedaan, de schoone dagen zijn voorbij. - (pop. , tot een kind sprekende) Faites s-,
maak uw compliment, eene buiging, maak eenen
dienaar.
Servitude, f. Dienstbaarheid 1., knechtechap n.,
slavernij; afhankelijkheid f. van anderen: Etre dans
Ja s-, in dienstbaarheid zijn, dienen. Le joug de Ja
5-, het juk der slavernij. La s- du pÉctid, de slavernij der zonde. -. Les infénieurs so vengent de
Ja s- par Ja Jiberté des discours, de minderen wreken zich over hunne afhankelijkheid door de vrijmoedigheid hunner gesprekken. - Dwang, last m.,
verband a. Ii est obJiget dy êt re tous les jours a
six heures, vest une pénibJe s- hij is verpligt dagelijks om zes ure daar te zijn, dat is een lastig verband. [Jut.] Verband n., dwangpligt m., bezwaar IL, last m., dien de bezitter van een goed
zich moet laten welgevallen, s e r v i t u u t n. IJ y
a une S- sun sa maison, ei ligt een .servituut op
Zijn huis.
Sdis, adj. poss. , z. SON ,
ésarne, m. [Bot.] Vlasdotter 1., egyptisch
oliezaad n., se s a in m . , een oostersc/i peulgewas,
uit welks zaden de zeer heldere en zoete sesam-olie
geperst wordt. - Sésamoïde, adj. [Anat.]: Os
s-s, sesambeentjes n. pl. , beentjes in de pezen der gewrichtstreken, die de beweging gemakkelijk maken.

Seshane, f. [Bot.] indische boksbaard iii .

Sescuple, adj. .4nderhalfmaal zooveel. - Ook
als subst. rn: Douse est Je s- de hult, twaalf is
hel anderhaifvoud van acht. [(Jivèche).
Séséli, In. [Bot.] Beî'geppe t., seseli -kruid n.
Se-sic, f. [[l. Ii.] Soort van sPhinx m. (een insect).
esqui (in zamenstellingen) .lnderhalfmaal. -

Sesquialtère, adj. [Math.]: liaison s-, verhouding van twee termen, waarvan de eene het anderhalfvoud van de andere is. Les nombres 9 et C sont
entre eux en raison s-, de getallen 9 en 6 staan
uidouble, adj.
tot elkander als 11/2 tot 1. - Sesq
Derde/za/finaal bevattend: Raison s-, verhouding
it/s dI2 tot 1. - Sesqni-qiiadrat, adj. m.
[Astrol.] Aspect -, stand rn of aspect n. van twee

planeten, waarbij zij 4 1 12 teeken of 13 graden van
elkander verwijderd zijn. - Sesqui-tieree, adj.
[Math.] : Raison s-, verhouding van twee getallen,
waarvan het eene l'13 qrooter dan het andere is.
Sesse, f., z. v. a. ECOPE. - Linnen band in.
om den lu/band der Muhamedanen.
Sessile, adj. [Bot ] Onmiddellijk op den stengel of tak zittend: Fleur s- bloem f. , die geen' afzonder/ijken of eigen stengel heeft. - Sessiliflore,
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adj. [Bot.] Met aanzittende bloemen. Sessilifolié, C, adj. [Bot.] Met aanzittende bladeren. - Sessiliocle, adj. [F!. n. ] Met vastzittende
oojen (in tegenstelling met pédiocle).
Session, f. Zitting f. (eener vergadering). Ouverture, ClOture de Ja s-, opening, sluiting der
zitting.
Sesteree, m. [Ant. rem.] Oud-rorneinsche zitvermunt van -2'2 as, s es t é r t i u S, kleine sesterthis m. (ter onderscheiding van den grooten sestertius, eene rekeninunt, die 1000 kleine sestertiën gold).
Sétacé, e, adj. [[t II.] Borstelig, dun en stijf
gelijk varkenshaar. - Séteaix, euse, adj. Met
stijve haren bezet, borstelig. - Séticaude, adj.
Met borstelaclitigen staart (van insecten). Séti
come, adj. )j.:l. n. Met borstelachtige voelsprieten.
Setie, f., z. SCÉTIE.
Setier, in. [Métrol. ] Oude iransche graanmaat,
mud, mudde (= 156 liters); oude wijnmaat
(= 7,41 liter).
Sétifère, adj. [[-I. n. ] Met borstels of stijve
haren bezet. -- Zijde voortbrengend; de zijde betreffend. - Sétiforine, adj. Borstelvormig. Sétipode, adj. [H. n. ] Met borstelvormige voeten (van insecten).
Séton, m. [Chir.] Haarsnoer, zijden snoer n.,
dat men door 't celweefsel haalt, ons vochten af te
leiden, dragt f., set on in. - De daardoor verwekte kunstzweer of opening f. (exutoire).
SeuJi, rn. Dorpel, drempel m (van eene deur,
enz.). - S- décluse, drempel van eene sluis. [Navig.] Kopstuk ti., voor- en achter-dwarslegger in. - [ Pêche] Dwarsvet a. -- Seulilet, m.
[Ma r.] Dorpel, poortdrempel in. (eener geschutpoort).
S- de haut of Sommier, boven-poortdorpel. S- inférieur. onder-poortdorpel.
Seul, e, adj. Alleen, eenig, enkel, niet vergezeld, op zich zelve slaande. Je Ie trouvai S-. Ik
vond hem alleen. Je l'ai fait tout s-, ik heb het geheel alleen gedaan. 11 ny a qn'un s- Dieu, er is
maar een eeniq God. Une s-v pei'soiine, un s- hornme, een enkel persoon, een enkel mensch. Une s-e
fois, eene enkele maal. Le s- bien qui mest lesté,
het eenigste goed, dat my nog is overig gebleven.
- Alleen, niets dan: La s-e idle en fait horreur,
het denkbeeld alleen verwekt afgrijzen. - Ook als
subst. m. Le pouvoir dun s-, de magt van een'
enkele, van een' enkelen persoon. - Sesilement,
adv. Alleen, alleenlijk, slechts, niet meer dan, maar,
ten minste. .1e vous clemande s- votre parole, ik
vraag u alleen om uw woord. IJites lui s- un rnot,
zeg hem maar één woord. Nous ltions trois s-, wij
waren slechts met ons drieen. Vous le croyez mort,
11 na pas S- été malade, gij geloofdet dat hij dood
was, hij is zelfs niet ziek geweest. - NON SEULEMENT, be. adv., z. dat woord. - Seulet, te, adj.
(poelt.) Alleen, onverzeld. Que faire ici S-? wat zal
ik hier alleen doen? (kolder rn.
Seurselière, f. [Anc. mi].] Soort van malienSeusne, Senite, f. [Péche] Soortvanzegen f.
Sève, f. [Bot j Sap, plantensap n.: La circu
lation de Ja s- dans les plantes, de omloop van het
sap in de planten. - Pit, zee! f., zekere krachtige
smaak, die den wijn aangenaam maakt. - ( fig.) II
y a de Ia s- dans eet ouvrage, er is pit , geest in
dat werk. - Jeunesse pleine de s-, volbloedige,
krachtige jeugd f.
Sévère, adj. Streng, gestreng, straf, hard,
scherp, ernstig: 11 est trop S- envers ses enfants,
hij is le streng jegens zijne kinderen. II lui lit une
S- réprirnande, hij gafhem een scherp, hard verwijt.
- Une morale s-, eene strenge zedeleer f. II prit une
mine s-, hij nam een ernstig gelaat aan. Parler
dun ton s-, op een' straffen toon spreken
Sééreau, rn. [H. nj, z. PICAREL.
Sévèrenient, adj. Strengeljk, met strengheid:
Chétier, Pun t qn. 5-, iemand stresveljk tuchtigen,
straffen.Sévérité, f. Gestrengheid, strengheid,
stro/held, hardheid; ernst, ernstigheid; strikte regelmaat f. La s- des lois, des rnoeurs. (Ie gestrengheiel
der wetten, der zeden. La trop grande s- est cruauté, de al te groote strafheid is wreedheid. - La sdes rnoeurs de eet homme, de strengheid der zeden
van dien man.
Sévta-oitde, f. [Tech.] Gedeelte van een dak,
dat over de straat uitsteekt.
Séveux, euse, adj. [Bot.] Het sap betreffend;
de eigenschap van plantensap hebbend.
-

]
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Sévices, m. p1. [Prat.] Mishandeling, slechte
bejégening t. (van een' man omtrent Zijne vrouw,
van een' vader omtrent zijne kinderen, enz.).
Sévigné, f. [Modes] Vrouwen -borsthaakspeld,
S e v i g n I t. (naar de beroemde fransche schrijfster
Mad. de Sévigné).
Sévir, v. n. Mishandelen, hard bejiqenen; gestreng te werk gaan. II a sly i contre ses enfants,
ses domestiques, hij heeft zijne kinderen, zijne
dienstboden mishandeld. Les juges ne sauraient
trop S- contre les voleurs, de reyters kunnen niet
streng genoeg te werk gaan tegen de dieven. - La
geste sévissait alers dans l'Europe, depest woedde
-

toen in Europa.

Sévole, t. [Bot.] Soort van klokbloem t.
Sevrage, rn. Het spenen; tijd der spening. Sevier, V. a. Spenen, een kind of een dier 't ge-

bruik der moedermelk afwennen: On a sevré ]'enfant de ma soeur, meet heeft het kind van mijne
zuster gespeend. S- un alien, eenen hond van de
moeder nemen. - [Bot ] S- une marcotte, eene
loot afzetten, van den stam scheiden. - (fig.) On

Fa sevré de l'espérance dont il se tiattait , men
heeft hem de hoop ontnomen, waarmede hij zich
vleide. -. SE SEVRER, C. pr. Gespeend worden. (fig.) Zich onttrekken, zich onthouden: Ces revers
l'obligent a se 5- de bien des choses. deze tegenspoeden verpligten hem zich van veel dingen te ont
houden. -- Sévreuse, f. Speenster f., vrouw,
die een kind van de moederborst ontwent.
Sexaétiaire, adj. Zestigjarig: Un vieillard
5-, of als subst. Un s-, een zestigjarigjarig grijsaard. - Sexagésimal, e, adj. [Math.]: Fraction s-, breuk, die 60 of eene magt van 110 tot noemer heeft, sexagesirnále breuk f. - Sexagési
me, f. Achtste zondag voor paschen, tweede zondag vóór de vasten, zondag-s e x a g I s i nt w t. Sexangle, in. Zesftoek m., z. v. a. HEXAGONE.
- Sexangiilaire, Sexaugulé, e, adj. Zeshoekig. .- Sexdéeirnat, e, adj. [Minér.] Met
16 vlakken (van kristallen). - Sexdigitaire,
Sexdigital, e, wij. [H. n.] Zesvingerig.
Sexe, rn. [Physiol.] Geslacht n., kunne, sekse f.
Le s- masculin, het mannelijk geslacht. Le beau
S-, of enkel Le 5-, Les personnes du 5-, het schoone
geslacht, de vrouwen. On tua tout, sans distinction
dage ni de S-, men doodde alles, zonder onderscheid
van ouderdom of kunne. Airner le s-, een liefhebber van de vrouwen zijn.
SexeDnal, e, adj. Zesjarig, wat om de 6ja-

ren plaats heeft. - Sexeiinalité, f. Zesjarig.
heid t. - Sexfide, adj. [Bot.] In zessen gesple-

ten of verdeeld. .-. Sexflore, wij. [Bot.] Mel 6
bloemen. (deden.
Sexfère, adj. [H. n.] Met zigtbare geslachtsSexiocalaire, adj. [Bot.] Met 6 vakken. Sexiiiacnté, e, adj. [H. n.] Met 6 gekleurde

vlekken. - Mexponetné, e, adj. [H. n. ] Met 6
punten geteekend. - Sexrayonin, e, adj. [H ij.]
Zesetralig. -. Sextatie, wij. MId.] Fiévre S-,

zesdaagsche koorts f. - Sextant, m. {Astr.]
Astronnsisch werktuig, dat het zesde deel eens
cirkels of 60 graden bevat. - [Géom.] Zes e deel
eens cirkels, boog van 60 graden. - Sexte, 1.
[Cath ] Het derde van de kanonieke uren of getijden, des morgens ten zes ure. - [Mus.] De zesde
toon rn. von de toonladder. - Sextide, rn. Zesde
dag eener d e c a cl e in den fransch republikeinschen
almanak. - Sextil, e, ah [Astr. ] : Aspect s-,
stand van 2 planeten. die 60 graden of een zesde
cirkel van elkander verwijderd zijn. - Als subst.
m. De zesde maand van Maart afgerekend. oude
naam van de maand Augustus. Sextuple,
adj. Zesvoudig: Le s- de deux est douze, het zesvoud van twee is twaalf. - Ook als subst. m.:
Payer le 5- de Ia valeur dune chose, de zesvoudige waarde van iets betalen. - Sextiapler, V. a.
Zesvoudig maken, met zes vermenigvuldigen.
Sexuel, Je, adj. De sekse of bet geslacht betreffend: Parties s-les, geslachtsdeelen n. p1. [Bot.] Système s-, rangschikking I. der planten
volgens hare geslachtsdeeten, s e x u a a 1-s y S tee m n.
(van Linneus).

Sfumato, adv. (ital.) (pr. sfou—): Peindre

Sf-, als omneveld, met onbepaalde omtrekken schilderen.

Sgralîite, m. [Peint.] Gekrabd schilderwerk n.

op netten kalk of gips.
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Shako, rn. [Mil.] Sj a k a f., soldatenhoed m.
Sheiif, m. Landrefter (in Engeland), opper-

ambtenaar m. van een 'graafschap (shire).

Si, conj. (vóór ii en us S') Indien, zoo, als,
byaldien, wanneer, in geval; of.' Vous l'aurez, , Si
vous venez, gij zult het hebben, indien gij komt.

Si cela est ainsi, je suis content, als dit zoo is,
ben ik tevreden. Si son père y consent, je le ferai,
wanneer zijn vader daarin toestemt, zal ik liet
doen. Ii viendra, sil petit, hij zal komen, zoo hij
kan. - Dites-rnoi, Si VOUS viendrez, zeg snij, of
(Jij zult komen. Vous dernanclez, si je vous aime,
gij vraagt, of ik u bemin. Je no sais, Si je l'aurais
fait, ik weet niet, of ik liet zou gedaan hebben. Si j'iitais que de vous. Si j'étais li votre place,
als ik in uwe plaats ware. - Somtijds gebruikt
men aan 't hoofd van ten' zin que si in plaats van
Si of s'il arrive que : Que si le ciel daigne vous
Javoriser, rien ne manquera (t votre félicité, indien de hemel u gunstig wil zijn, zal er niets aan
uw geluk ontbreken. -- Ook als subst.: II a toujours Un Si OU Un mais a Ia bouche, hij komt altijd met een indien of maar voor den dag. - (pop.)
n'y a pas un Si a dire a ce clieval, er is niets
oegenaaind op dit paard te zeggen. Si staat
somtijds voor nianmoins, cependant, niettemin,
toch, nogtans, niettegenstaande dat: Je soulrre plus
que vous, et si je na me plains pas, ik tijd meer
dan gij, en toch klaag ik niet. -- Si taut est qua,
indien het zoo is, wanneer liet waar is, dat...
(fam.) Si tart est que Ia chose soIt comma
vous dites, j'y consens, als de zaak zoo is, gelijk
gij zegt, stem ik er in toe. Si tant eet qu'elle le
veuille épouser,wanneer het waar is, dat zij hem
wil trouwen. - Qua veut dire cela , si ce nest qu'il
na m'aime plus? wat wil dat anders zeggen, dan
dat bij mij niet meer bemint ? - Si wordt ook in
den zin van ouî gebruikt: Vous dites qua non, et
je dis qua si, gij zegt van neen, en ik zeg van ja.
- Si Dien que, zoo dat. Les choses en étaient ii
ce point, si Plan qu'il na nous restait plus qua ce
parti a prendre, de zaken waren zoo gesteld, dat
ons niets meer overig bleef, dan dit besluit te nemen.
SI, adv. Zoo; zoodanig: II nest pas si
riche qua vous, hij is zoo rijk niet als gij 11 niant plus si ijien, hij schrijft niet meer zoo goed.
11 est si Savant, qui l na preeque pas son parel],
hij is zoo geleerd, dat hij bijna zijns gelijke niet
heeft. 11 est encore si fathle, qu'il na saurait marchar, hij is nog zoo zwak, dat hij niet kan gaan.
Si. m. [Mus.] Zevende inuzijknoot, si f.
Siagonagre, m. [Mid.] Jicht t. in de kinnebakken.[vichsoort.
SliLonote, m. [H. n.] Breedmuil m. (cccie
Sialite, f. [Bot] Rozenappelboom m.
Sialagogue,adj. [Méd.jMidicament S-, middel n., dat de afscheiding van het speeksel bevor
elect. - Sialisme, m. Speekselvloed, kwijtvloed ni.
- SiaIoogie, t. Leer t. van 't speeksel. - Slalologiqite, adj. Die leer betreffend.
SLirn, m [Jeu] Het siamspel, soort van kegelspel. -- [1éd. ] ftlaladie de s-, gele koorts op de
Amerikaansche eilanden. - Siatiioise, f. [Corn.]
Stof f. uit zijde en katoen (welker gebruik in Irankrijk liet eerst werd ingevoerd door de afgezanten
van den honing van Siam, onder Lodewijk XIV.).
- Siarnpai, rn. [Mar.] Klein cliineesch naar-

-

tuig D.
Sibadille, f., z. CEVADILLa.
Siharite, ilL, Z. SYBARITE.
Sibérien, ne, adj. [Giogr.j Wat Siberia of

zijne inwoners betreft, s i b ë r i se h. - Als suhst.
m. en 1. Siberier m., siberische vrouw t, - Si
bérite, m. [Minér. j Roode edele scion uit Sibecia, siberiet m.
S Sibilation, t. liet fluiten.
Sibon, rn. [H. n. ] Afrikaansche slang t. met
ronden kop.
SibyIIe, f. Bij de Ouden eene door de godheid
aangedreven vrouw, prophetes. waarzegster, verIcondig.cter van den goddelijken wil, s i b y lie 1. (fig. ei farn.) Oud wijf n., oude licks f. -- Sibyl
fin, e, wij. De sibylle betre/Jena ; waarzeggend,
voorspellend, s i b y 11* n s c h. Livres s-s, sibyllfjn.sche boeken n. p1., diie boeken niet oude voorspellingen, welke door de sibylle van Gunicn aan Tarquinius den Trotsche werden verkocht, en die men
5v bedenke!jjke omstandigheden van staatswege

.

SIlCLE.

raadpleegde. - Sibyiliser, v. a. Op de wijze
der sibytlen orakelen spreken. - Sibyllisme, m.
Geloof n. aan de boeken der Sibyllen. - Sibyl.
liste, iD. Benaming can die christenen, welke in
de sibylljnsche boeken voorspellingen betreffende
Jezus Christus meenden te vinden.
S Sieaeité, f. Droogte, droogheid f. (siccité).
-1 Sicaire, m. Gehuurde moordenaar, sluipmoordenaar, bandiet rn.
Sicarnor, m, [Bias.] Hoepel ni.
Siccalif, ive, adj. Opdroogend: Poudre 5-ive,
opdroogend poeder n. - Ook als suhst. m. : tJn S-,
een opdroogend middel II. - Siceité, f, Droogheid, droogte f. Faire ivaporer qe. jusqu'h 5-, iets
tot het droog is laten uitdampen.
Sicéiique, adj. [Mid.]: Médicarnent s-, middel n. legen 't kolfjk.
Siciiieiine, t. [Dansej Siciliaansche herderdans m. - Wijs 1. van dien dans.
Side, m. [Alle. métrol.] Sikkel m., joodsche
munt, joodseh gewipt, wegende vier drachmen).
Sieomore, M., z. SYCOMORE.
Sicyedon, m. [Chir.], z. v. a. BAPHANEDON.
Sidéial, e, adj. [Astr.] De sterren betreffend,
tot de sterren behoorend of door haar bepaald, s i
s-a, sterrejaar, de-deral,siéch.A'm
tijd van den schijnbaren omloop der zon van eene
vaste ster of gerekend, totdat zij weder tij deze
komt, siderisch jaar n. Jour 5-, sterredag rn. Sidération, t. [Astrol.] Gewaande invloed m.
van den sterrestand op het leven en de lotgevallen
van een' mensch, s i d e c a t i a f. - [Mëd.j Plotselinge verlamming, volkomene afsterving f. van
een lid. - Sitiëré, e, adj. (pout.): La voCite s-a,
het hemeiqewelf n.
Si4léride, adj. [Minér. ] Naar ijzer gelijkend.
- SIDERIDES, M. p1. IJzerhoudende ertsen in. p1.
Sidériqiie, adj. [Didact.] De sterren betreffend.
Sidii'ique, adj. fMinér.j Het ijzer betreffend.
Sidérhme, m. [Didact.] ..4anbidding 1. der
sterren.
Sidérisme, rn. [Mid.] Soort van dierlijk magnetismus n., eigenaardige magnetische behandeling
eenec' ziekte door middel van een geleidend vat,
waarin ijzer en andere stoffen zijn, s i d e r v Smus n. - Sidérite, f. [Minir.] Een door phos
phorzuur ijzer bluauw gekleurd kwarts, saffierkwarts n. (dat men te Gosling bij Salzburg vindt);
- eene met het blaauwspaaih (lazulitli) verwante
deifstof, die phosphorzuur ijzer bevat, ruwe zeilsteen,nioeraserts in., natuurlijkberljnsch blaauw n.,
eraarde 1. - Sidéroeaicite, t. [Miblaauwe ijz
nil .] Bruinkalk, ijzerkalk m. - Sidéroden
di-on, m. [Bot.] IJzerboom ni.,
., eenin eekrupachtip gewas von Martinique enz. - Sidérographe, m. [Tech.] Staalgroveur m. - Sidérographie, f. Kunst ons op staal te gravéren, staalgraveerkunst; staalgravure t. - Sidérogra
piiiqne, adj. De staalgravure betreffend, siderogrOp hisch..
Sidéroiithe, m, [Fl. n. ] Sterpolyp m.
Sldéîotnaneie, f, Waarzeggerij door middel
vaneen gloei end ijzer, of door waarneming van de
wijze, waarop strooholmen daarop verbranden en
hunne vonken afgeven, vonkenwaarzeggerj f.— Sidéromaiieien, m., -tee, t. Hij of zij, die zoodaniqe waarzeqper(j drijft. - Sidérofechnie, f.
Tech.] Kunst f. der ijzerbearbeiding, ijzerhuttenkunde t. - Sidérote-hniqiie, adj. De ijzerbewerking betreffend, siderotte knisch. - Sidéro4ite, m. [Chim. I Phosphorzuur ijzer n. Sedéroxyle of Sidéroxylon, m. [Bot.] IJzerhout n.. noons van eeniçje zeer harde houtsoorten.
- Sidéruigie, t., z. V. a. SIDEROTECHNIE.
Sidjan, in. [H. n. ] Zeebrasem m. (der Boode
Zee).
Siècle, m. Eeuw f., tijdruimte van 100 jaren.
La commencement d'un S-, het begin von eene
eeuw La s- prisent, actuel, courant, de tegenwoordige, loopende eeuw. Le s- précident , de vorige
eeuw. - La s- dor, d'ai gent, d'airain, de fer. de
gouden., zilveren, koperen, ijzeren eeuw (vgl. hoE).
A Ia fin des s-s, op het einde der tijden. II cite des
examples des s-s les plus uioignés, reculés, hij haalt
voorbeelden aan van de vroegste tijden. - Les
moeurs de noire s-, de zeden van onzen tijd, van
onze eeuw. Le s- cI'ignorance, de tijd der onwetenctlieid. - Le s- futur, de eeuwigheid; de nako-

.
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SIGNAL .

gnelingschap f. -- Les gens du s-, de wereldlingen
menschen van den tijd.
Sief, m. [Pharm. J , z. v. a. COLLYRE sec.
Siége, ni. Zetel, stoel m., zitplaats f.: Prendrf
an s-, eenen stoel nemen. Il y a encore un s-, daai
is nog een zetel, eene zitplaats. Les s-s dune voi.
tore, de zetels, banken f. pl. zn een rijtuig. Les s-;
d'église, de zitplaatsen in de kerk, de kerkstoelen
kerkbanken. Un s- de pierre, eene steenen zitplaats
bank. Le gazon me servira de s-, de groene zodt
zal mij tot eene zitplaats dienen. — Le s- du cocker,
de bok van den koetsier (op een rijtuig). -- Le sd'une selle, het holle gedeelte van eenen zadel,
waarin de rijder zit, de wolf of zit in. S-obstétrique, kraamstoel n. Bain de s-, z. BA1N. Regterstoel m.; regtbank f., geregtshof n., regtszaal,
vierschaar f.: Le juge était dans son s-, de regter
zat op zonen regeerstoel. 11 va an s-, hij gaat naar
het geregtshoÏ. Ce s- est composé de vingt officiers,
dit gerept, geregtshof bestaat uit twintig ambtenaren. — Le s- patriarchal, de patriarchale stoel.
Cet évêque a tenu le s- trente ans, deze bisschop
heeft dertig jaren op den bis.ccholppeljken stoel gezeten. Le s- de Rome of Ie Saint-S-, de stoel te
Rome, de pauselijke stoel of waardigheid. Zetel m., hoofdstad t.. rjkszetel. Rome était le s- de
]'empire Romain, Rome was de zetel, de hoofdstad
van het Rorneinsche rijk, Atbènes était Ie s- des
sciences et des beaux arts, Athenen was de zetel
der wetenschappen en schoone kunsten. — (fig.) Le
cerveau est le s- de la pensee, de hersenen zijn
de zetel der gedachten. — [Mid.] Le s- d'une maladie, de zetel, de plaats eener ziekte. - Beleg n.,
belégering f.: Mettre le s- devant one place , eene
vesting belegeren, het beleg voor eene vesting slaan.
Lever Ie s-, hel beleg opbreken. — La vide de Train
soutint on s- de dix ans, de stad Troje hield eene
belegering van tien jaren uit. Déclarer one vitte
en état de s-, eene stad in staat van beleg verklaren.
Sieger, V. n. Zijnen zetel, zijne zitting hebben,
regenen. Ce Pape siegea dix ans, deze paus ref eerde
tien jaren, zat tien ,laren op den pausel jken stoet_
— Ce tribunal siége a Rotterdam, dit geregtshof
heeft zone zitting te Rotterdam. -- (firn.) Zitten,
zich gewoonlijk ophouden: C'est ici qu'il siege dans
Ia belle saison, hier houdt hij zich in het schoone
jaargetijde op. — (fig.) Cest la que siege le mal,
daar zit de kwaal.
:dien, ne, pron. puss. Zijn, zijne; haar, hare.
C'e t mors avanlage et Ie s-, dat is mijn voordeel en
het zijne (hare). C'est ma plume, voilti la s -ne, dat is
m. jne pen, zie daar de zijne (hare). Ce sont vos intérêts et les s-s, dat zijn uwe belangen en de zijnen (haren). — JV fleer ook als adj. voor het subst. geplaatst:
Un s- ami, een zijner vrienden. — siEr:, m.: II ne demande que Ie s-, hij vraagt slechts het zijne, zijn
eigendom, wat hem behoort. — hlettre du s- dans
qc., het zijne lot iets bijdragen. Ce récit nest pas
fidèle, ii y a mis du s-, dit verhaal is niet getrouw,
hij heet er van 't zijne bijgedaan. z. ook CHACUN.
- (Prov.) Chacun le S. nest pas trop, elk het
zijne is niet te veel. — Les s-s, de zenen, zijne nabestaanden, zijn huisgezin. C'est on bon pere, it
a soin des s-s, het is een goed vader, hij draagt
zorg voor de zijnen. I1 fut abandonné des s-s, hij
werd door de zijnen verlaten. — Dieu connait les
s-s, Gort kent de zijnen,
S iétite, in., z. SYENITE. (mast m.
.

Siergé, adj. m. [Mara: Mat s-, stijl' pestacigde
Sieste, f.

Middagrot f., middag- of namiddag
dutje, knapuiltje n.
-slapje,(fm.)

Sieier, m. (zamentrekking van seigneur)Heer m.:
Le susdit s-, de bovengenoemde heer. Le s- M. vous
ie lira, de heer M. zal het u zeggen. lat rencon-

tré le s- D., ik heb den heer D. ontmoet.
S iesu-eI, m., z. V. a. SAUREL.

Sieurie, f. (Féod.] Heerl yi heid f.
Sifac, m. [H. n.J Witte aap m. van Mada-

gaskar. si frik m.
t^ifflabie, adj. Uitfiuitenswaardig: Acteur,
Pièce s-, tooneelspeler, stuk, dat verdient uitgefloten te worden. Si lflage, m. (Véter. J , z. v. a.
CORNAGE . — Sifflant, e, adj. Fluitend, sissend,
piepend: Respiration s-e, fluitende, piepende adem
f. — [Gram.) Consonnes s-es, sisklanken m.-haling
pl. — Vers s-, vers n. niet veel sisklanken. -- Siffié, e, adj. (en part. passé van sifer): Chanson
s-e, gefloten liedje n. Pièce qui merite d'être s-e,
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stuk, dat verdient uitgefloten te worden. -- [Gram.]
Consonnes s-es, z. v. a. consonnes SIFFLANTES. —
Sitr1eiiient, m. Het fluiten, het sissen; gefluit,
gesis n. Les s-s dun cocker, het gefluit van eenen
koetsier. — Le s- des serpents, het gesis, geschuifel der slangen. — Le s- du vent, het fluiten of
huilen van den wind. Le s- d'une flèche, des balles, het fluiten of snorren van eenen pijl, van de
geweerkogels. — SitfIer, v. a. Fluiten; sissen: Spour avertir qn., fluiten om iemand te waarschuwen. S- avec one clé, op eenen sleutel fluiten. =-Les serpents sifflent, de slangen sissen, schuifelen.
— Le vent sifflait b travers les cordages, de wind
huilde, snorde door het touwwerk. Sa poitrine
sifiie en respirant, zijne borst piept b 't ademhalen. — (fig. et fam.) II na qu'à s-, hij heeft maar
te spreken (om zich terstond te zien gehoorzamen).
— SIFFLER, V. a. Fluiten: S- une marche, un air,
eenen marsch, een deuntje fluiten. — Cette pivoine
sifile trois airs, deze goudvink fluit drie deuntjes,
stukjes. -- S- un oiseau, eenen vogel voorfluiten.
-- (pop.) S- on verre de vin, een glas in éénen teug
uitdrinken. S- la linotte, te diep in het glas kijken,
zich een' roes drinken. — Uit fluiten : S- une pièce,
een stuk (in den schouwburg) uitfluiten. Si vous
faites cela, on vous sift'era, als 1.ti dat doet, zal
men u uitfluiten, bespotten. -- (fans.) On l'avait
Bien sifilé, men had hem zijne les wel voorgezegd,
hem goed onde7rigt. — Siflet, m. Fluitje n.: Sde chasseur, jagersfluitje. S- de bois, d'argent,
houten, zilveren fluitje. — Fluittoon m., gefluit n.:
Entendre on s-, hooren fluiten, gefluit hooren. liontier on c- de sifftet, fluiten, eenen fluittoon doen
hooren. — (fig.) S'exposer aux s-s, zich aan de uitflailing, aan de openlijke afkeuring blootstE lien. -(pop).) Serrer Ie s- a qn., iemand de keel, den gorgel ligt knijpen. — (fig. et pop.) Cowper le s- a
qn., iemana den maid snoeren, tot zwijgen brengen. — (Loc. prov.) S'il iia point d'autre s-, ses
cbiens sont perdus, wanneer hij geen onder middel heeft, dan is zijne zaak verloren. — Siffleur,m.,
-ease, f. Fluiter ram.. fluitster f.; uit fluiter, uiijou wer, bespotter m., uit fluitster, uitjouwster, bespotster f. — [H. n J, z. v. a. SAPAJOU; PÉNdLOPE. —
Ook als adj.: Les oiseaux s-s, de fluitvogels m. pl.
— [ Vétur. J Cheval s- z. V. a. CORNEU1I.
Slfiilet, m. [H. n.j Soort van paradijsvogel m.
S ifftotei-, V. n. Gedurig fluiten. — Ook als
v. n.: S- one chanson, een liedje fluiten.
Sigalphe, m- [H. n.] Rupsendooder m.
-

Sigtre, m. [H. n.], z. v a. CORISE.

ig get, m. [H. n.J Venus-oor n., eene een
schelp f. -- Sigaretier, m. Dier, dat die-schalige

schelp bewoont.

Si ïila6re, adj. [Minér.J: Terre s- of sigiliée,
z. onder BOL. — Sigillateur, m. [Chant. j Ver
zegels. — Sigitla--zer•lam.,nhctder
tion, f. Verzegeling f. -- Sigillé, e, adj. Ver
Lettres s-es, verzegelde brieven m. pl. —-zegld:
Terre s-c, z. onder BOL.
Si i &bee, m. Vrouwenbegeleider, dienstvaar
vertrouwde vriend eener-digezlschapourn
gehuwde vrouw van aanzien in Italië (alwaar de
goede toon verbiedt, dat de echtgenoot zelf die betrekking vervult), c i c i sb do m. -- Sigisbéisme, in. De betrekking van zulk een' cic-isbeo; -tiet gebruik van zoodanirr huisvriend en begeleider
te hebben, cicisbeaat, cicibeismus m.
Sigle, in. [Paléogr.J .4fkortingsteeken n., eerste
fetter f. van een woord orn daardoor dat woord
uit te drukken.
Si flatisme, m. [Gram.] Te veelvuldig gebruik van sisklanken.; wanceluid n., daardoor voort
Ciel ! Si ceel se sait). — Sig--5ebraot(.vin
nioïde, adj Naar de sigma ( ) of S der Grieken
gel jkend, sigma-vormig.
Signa e, m. [Tech.] Teekening van een op
Plas c,.^eschetst venstervak.
Signal , m. 4/,gesproken teeken, waarschusig naal n. Signaux de jour,
winosteeken, sein, sip
le nuit. dag-, nachtseinen. S- de partance, afscheidsschot n. S- de reconnaissance, de ralliement,
nerkennings- , vereeniqingssein. S- de détresse,
noodsein. S- de sauve qui peut, sein, dat ieder
rich door de vlagt moet zien te redden. - Cette
s meute fut le s- de la révolution, die oploop was
iet sein, het voorteeken van de omwenteling. Donier Ie s- de la resistance, het sein, ;get eerste voor
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SILIQITF.

beeld van den tegenstand geven. — [Pêche] Kur- beteekenend, vol beteekenis, nadrukkelijk, krachtig,
ken of houten boei f., drijver rn., om de plaats der zinrijk. Ce terme est Bien s-, deze uitdrukking is
netten aan te duiden. — Signalé, e, adj. (en krachtig, veel beduidend. Se servir de mots s-s,
part. passé van signaler): Jour s- par des victoi- zich van nadrukkelijke woorden bedienen. Il a
res, door overwinningen gekenmerkte dag m. — parlé d'un ton s-, hij heeft op een' nadrukkelj--- Signification, f. Beteeken toon gs)^,roken.
Victoire s-e, uitstekende, merkwaardige overwin
kenis, be
iding f.: Dites-moi la s- de ce symf. Service s-, uitstekende dienst f. — Vais--nig
seau s-, geseind schip n. — Signalement, in. Pole, zeg mij de beteekenis van dit zinnebeeld. Ce
Naauwkeurige persoonsbeschrijvingf. (in passen, mot a plusieurs s-s, dit woord heeft verscheidene
steekbrieven, enz.), s i g n a 1 e os é n t n. — Signa - beteekenissen. — [ Prat. ] Geregteljke aanzegIer, V. a. Iemands persoonsbeschrijving opmaken, ging, bekendmaking f. La s- d'une sentence, d'un
iemand naar zijn voorkomen beschrijven of aandui- arrét. de bekendmaking, aanzegging van een vonden, iemands signalement geven. — (b# uitbreiding) nis, van eerie uitspraak. —Signif eativement,
Iemands aandacht op een' persoon of eene zaak adv. Op veelbeteekenende, naarukkeljke wijze. —
bepalen: S- qn. à I'autorité, iemand bij de over- Signifier, v. a. Beteekenen, beduiden: Cela si
dat beteekent, wil-gnitequ'lspaco,
heid aangeven. — Seinen, het afgesproken teeken
geven, door teekens berigten of aanduiden: S- une zeggen, dat hij niet tevreden is. Ce que vous diterre, an rocher, eene kust, eene klip seinen. — les la, ne signifie riep, hetgeen gij daar zegt, be(fig.) Doen uitblinken, vermaard of merkwaardig duidt, beteekent niets. Que signifie ce mot au proman : 11 a signalé son courage dans ce combat, hi pre ? wat beteekent dit woord in den eigenlijken
heeft zijnen moed in dat gevecht doen uitblinken. zin. — Te kennen, te verstaan geven, aankondigen,
-- Ook in kwaden zin: I1 signala son regne par aanzeggen, kond doen: Je vous ai signifié rues indes massacres, hij kenmerkte zijne regéring door tentions, ik heb u mijne meeningen te kennen gemoorden. — SE SIGNALER, V. pr. Geseind worden. geven. — [Prat.] Faire s- une sentence, een von-- (lig ) Zich merkwaardig , beroemd maken, zich nis doen aanzeggen. --- SE SIGNIFIER, V. pr. danonderscheiden, uitblinken, uilmunten: Se s- par gezegd worden.
Siguoe of Siguenoc, m. [H. n.] -Soort van
son intrépidité,door zijne onversaagdheid uitblinken.
Signandaire, adj. el subst. m. [Anc. prat.]: Indische zeekreeft in.
S ignolle, f. 1 Tech.] Soort van haspel m.
Témoin s -, of S-, getuige, die in staat is om te
Siguette, f. [[VIan.] Scherpwerkende trens m
teekenen. — Sienataire, m. et f. OnderteekeBiloon,, m. [Tech.] Darmwater n. der schanaar m., -ster f., hij of zij, die geleekend heeft. —
Signature, f. Onderteekening , handteekening, pan (tot verhooging der kleur bij 't katoenverwen.
—
Sikiouter, v. a. In het darmwater dompelen.
s i g n al uur f.: Contrefair e une s-, eene handteeSil, m. [Minér.] Okeraarde f. der Ouden. —
kening namaken. -- Het onderteekenen: linistre
qui emploie plusieurs heures par semaine à la s-, Fijne oker m.
Silence , m. Zwijgen, stilzwijgen n., stilzwijminister, die vele uren in de week met het onder
doorbrengt. -- S- en cour de Rome, pause--tekn gendheid f.: Un long at profond s-, een lang en
diep
stilzwijgen. 11 ne répond riep à ces accusaljke bewilligingsbrief m. — [Impr.] Bladbeteekening, het bladiteekenen door letters of getallen, tions, sari s- le condamne, hij antwoordt niets op
deze beschuldigingen, zijn zwijgen veroordeelt hem.
signatuur f.
Signe, m. Teeken, kenteeken, merk, bewijs n., Rompre le s- , het stilzwijgen, breken. Garder le
wenk m. La fumée est un s- de feu, de rook is een s-, het stilzwijgen bewaren, zwijgen. Le s- des histeeken van vuur. Quand les hirondellesvolent bas, toriens sur ce fait, doft le rendre suspect, het
eest un s- de pluie, wanneer de zwaluwen laag zwijgen der geschiedschrijvers over deze daad, moet
vliegen is het een voorleeken van regen. La June ze verdacht maken Passer une chose sous s-, eene
est rouge, eest un s- de vent, de maan is rood, zaak met stilzwijgen voorbijgaan. Passons cela sous
dat is een kenteeken van wind. — Les sacrements s-, laat ons daarvan zwijgen , laat ons het met
sont des s-s sensibles de la grace, de sakramenten stilzwijgen voorbij gaan. — Stilte, stilheid f.: Un
zijn zinnelijke kenteekenen der genade. Faire le s- moment de s-, een oogenblik stilte. Un grand s
eene groote stille heerschte hier. —-régnaitc,
de la croix, een kruisje maken, zich zegenen. — I1
na plus donné le moináre s- de vie, hij heeft niet (ellipt.) S- ! stilte! stil! zwijg! -- Dans le s-, in
naeer het geringste bewijs van leven gegeven. Don- stilte, in 't geheim. — [Mus.] Rustpunt n. — Siner des s-s d'aisnitié, blijken of bewijzen van vriend lenciaire, m. Voornaam beambte aan het hof
geven. — Je lui ai fait un s- de la tête, des-schap der grieksche keizers , die met het bewaren der
yeux, ik heb hem eenen wenk met het hoofd, met stilte en rust was belast, rustbewaarder; — keide oogen gegeven. --- [Algèb.] -}- et — sont des zerl jk geheimschrijver m. — Tot zwijgen verpligte
s-s de plus et minus, + en — zijn teekenen van monnik m.: Les trappistes sont des s-s, de trapmeer en minder. S- radical, wortelteeken (V). — pieten zin tot een voortdurend zwijgen verbonden,
[Astr.] Les douze s-s du zodiaque, de twaalf tee- zijn s i l e n ti a ri ë r s. — Sileneleusenient,
kenen des dierenriems. S- vernal, d'été, het teeken adv. in stille, zonder geraas; op stilzwijgende wijze.
van de lente, van den zomer. S-s ascendants, des- — Silencieurx, lense, adj. Stilzwijgend; karig
cendants, klimmende, dalende teekens. — [Méd.] in woorden; stil: C'est un homme fort s-, 't is een
Les s-s découvrent au mnédecin la nature, la cause stil man, hij spreekt weinig. — Rue s-ieuse, stille
d'une maladie, de teekenen ontdekken aan den ge- straat f.
Silène, nl. [.H. n.] Luiaard m. van Ceylon.neesheer de natuur, de oorzaak eener ziekte
Signer, v. a. Teekenen, onderteekenen, onder Hermione f., een schoone dagvlinder in. — [Bot.]
S- one lettre, un contrat, eenen brief,-schrijven: Silene f., leemkruid n. (ook SELÉNF geheeten).
Silésie, f. [Com.] Silézisch doek n. — Siléeen verdrag onderteekenen. — (absol.) S- son nom,
zijnen naam teekenen, zijne handteekening zetten. sien, ne, adj. [Géogr.] Wat Silezié of zijne inII a déclaré ne savoir s-, hij heeft verklaard niet woners betreft, silezisch. — Als subst. in. en f.
Een Sileziër m., eene silezische vrouw f.
te kunnen teekenen, onderschrijven. -- [Tech.] S
Silex, m. Kiezel, keisteen, vuursteen m.
Ie verre, het goud, het zilver het-1'or,lagent
Silhouette, f. (pr. si-lou—)Schaduwomtrek m.,
glas teekenen, stempelen. — Het part. passé is ook
schaduwbeeld, zij-portret n., geschetst naar de omadj.: Lettre s-e, onderteekende brief m.
Signet, m. (pr. cl-né) Bladleeken in een boek trekken der schaduw , silhouette f. — Silom de plaatsen te kenmerken, die men wil weder houetter, V. a. In schaduwbeeld voorstellen, s il-vinde, houettéren.
lintje n.
Silice, f. [Chim.] Kiezelaarde f. — Silieé, e,
Sil;iiifère, m. [Anc. mil.] Vaandeldrager m.
Siliceux, euse, Siiieique, adj. Kiezelachtig:
(porte-enseigne).
-t- Siisifiance, f. Beteekenis; getuigenis f. — Acide silicique, kiezelzuur n. — Silicium, M.
Signillant, e, adj. Beteekenend, aanduidend, te (pr. —ome) Metallische basis f. der kiezelaarde,
kennen gevend: Les saerements soot des signes silicium n. — Siliciure, f. Kiezelverbinding f.
Silicule, f. (verklw. van silique) [Bot.] Peuls-s, de la grace, de sakramenten zijn beduidende
teekenen der genade. — (faam.) Cette plaisanterie tje n., kleine dop m. — Siliculeux, ease, adj.
est peu s-e, die grap is van weinig beteekenis. -- Peulvormig; peuldragend. -- Silicnliforme, adj.
Significateur, m. [Astrol.] Punt der ekliptika, Peulvormig. (tarwemeel.
Siliginosité , f. Hoedanigheid van zuiver
Waarmede de sterrewigchelaars een toekomstig voor
Silique, f. [Bot.] Peul f., dop m. -- Sillverbonden. — Significatif, ive, add Veel-val

SILIQUEUX
que.iix, ease, adj.: Plantes s- neuses, of als subsi.
S!LIQUEUSEs, f. pl. Peuldragende planten t. pl.
Mi11a ge, m. [Man.] Zog, kielwater n. (liever
HOUAUHE, REMOUS) . — Vaart f„ voortgang, gang m.:
Faire grand, bon s-, goede vaart hebben. Doubler
le s- dun vaisseau, den gang van een schip ver

tweemaal meer vaart dan een cinder-dubeln;
schip hebben.
Sille, in. (pr. site) Spotgedicht n. der oude
Grieken, waarin de uitspraken van beroemde wijzen bespot en de verzen van vermaarde dichters in
een lachwekkenden zin op andere voorwerpen toegepast werden, s i l o s, s i l l u s m.
S Siilée, f. [Mar.] Zog, kielwater n . (REMOUS,
HOUACHE). --- Sider, v. a. [Mar.] Taart zetten,
vaart hebben, zeilen. — [Fauc.], z . CILLER.
Sillet, in. [Luth.] Kam m.
Sillograplhe, m. (pr. si -lo —, ook in de volgen
Spotdichter , hekeldichter, s t l o g r a a p h m.-den)
(vgl. SILLE). --- Siiïographie, f. Kunst om sillen of spotdichten te maken. — Illographiquue,
adj. Die kunst betreffend, s i l l o g r d p h i s c h.
Milïonnètre, m. (Mar.] Vaartineter, voortgangmeter ni., log f., s i l 1 o in e t e r m. — Sillometrigaie , adj. J)en sillometer° betreffend, s i l 1 oindtri.sch.
Dillon, to. [Àgrie.] Ploegvore, vore f.: Ces s-s
ne sont pas assez profonds, deze voren zijn niet
diep genoeg. — (lig.) Faire, Tracer son s-, zijne
dagtaak verrigten. •-- (Loc. prov.) C'est un boeuf
qui fait bien son s-, 't is een vijftig en eerlijk,
snaar niet zeer snugger werkman. — (poét.) Trop
de sang a abreuvé nos s-s, teveel bloeds heeft onze
velden doorweekt. --(fig. et poét.) Un s- de luinière, een lichtstraal m. S- que laisse un navire
derrière lui, vore, groeve, die een schip achter zich
laat. — [Anat., H. n.] Rimpel in., vore, groeve;
streep f., striem m. — illonne, e, adj. (en part.
passé van sillonner): Champ Bien s-, goed geploegd
land n. — (fig.) Front s-, gerimpeld voorhoofd n.
-- [H. n.] Feuilies s-es, bladeren n. pi. met groeven -- SILLONNÉ , in. [H. n.] Soort van balista f.
of hoornvisch m. (balisfe). -- Siilonner, v. a.
Agric.] Voren trekken (niet den ploeg). --- (fig_)
- la surface des eaux, het oppervlak der wateren klieven. Éclair qui sillonne la nue, bliksem
wolken klieft. — Les rides de-stralm.,die
la vieillesse vont s- ton front, de rimpels des ouderd.oms zullen uw voorhoofd groeven.
Silo, an. (espagn.) [Agric.] Onderaarsche graan
graankelder m. in Spanje.
-bergplatsf.o
.

,iiphe, m. [H. n.] ^4askeve r .m. -- z. ook
,

SYLPHE.

Silhire, ni. [H. n.] Wentelaar, nieirval nl. Sélectrique , elektrieke meirval , trilwentelaar. -SIluuroides, n). pl. IVentelaarsoorten f. pl.
S ilvaiii, etC., z. SYLVAIN.

Silver, f. lal. ( Litt. j Mengelingen f. pl., mengeldichten n. pl.
Silveret, m. [Corn.] Gekeperde slof f. ?net zij.

den ketting en katoenen inslag.

Silvieoles, m. pl. [H. n.] Woudkevers ri.pl.
--- iiÎvicuItnre, f. Wetenschap van de aan
onderhoud der borsthen' en ver -kweinght
plantsoenen, boschhaltuur f.
-schilend

S ilviqiie, adj. [Chico.]: Acide s-, vi.00lliarszuur

n.

Silylie, m. [Bot.] Vrouwe- of Jllaria- distel.
Slim-zgrée, f. ((am.) Gemaaktheid, gemaakte

houding, gemaakte gebaren n. pl., kuren f. pl.;

in.: Tout son fait nest quo pure s-, al zijn
doen is louter gemaaktheid. -----II a fait la s- de reschijn

fuser cela, hij heeft den schijn aangenomen, als of

ht dat weigerde. (simarouba-bast m.
iinaroiiba, m. [Bot.] Soort van kwassia,
Slubarre, f. Sleepkleed n. der vrouwen. s am aa r f. -- Lang kleed n. van sommige prelaten
en presidenten. (trek m.

Sitnnbleauu, in [Arab.] Cirkelsnoer n., balkiniblot, m. [Manuf.] Scheergaren n., scheerdraden in. pl. voor gebloemde of anders geteekende stoffen.

S imien, ne, adj. [H. n.] Nazar eersen aap gel j. — SIMIENS , m. pl. Apensoorten f.pl.
iritaire, adj. Gelijkaardig (homogène).
r .ritb.] Hombres s-s of proportionnels, verhou.t ingsgetallen n. pl. --- S1:uilarite, f. [bidact.]

kend, aapvormig

Gelijkaardigheid f. --

Similitude, f. Overeen-

SIMPLICISS1MIE.

.
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komst, gelijkheid f.: Voilà des objets qui n'ont pas
la moindre s-, ziedaar voorwerpen, die niet de
minste overeenkomst hebben. -- [Rhét.] Gelijkenis,
vergelijking f.: I1 nous fit comprendre cette vérite

par une belle s-, hij leed ons deze waarheid ftwr

eene schoone gelijkenis begrijpen. S- ingénieuse,
zinrijke vergelijking f. --- Similor , in. [Tech.!
Schijngoud, halfgoud, Mannheimer goud n., eeg
gemengd metaal uit 4 deelgin koper en 1 deel zink.
Simoniaque, adj. Naar .simonie gelijkend, aan
simonie schuldig, door omkooping verkregen. --- Als
subst. m. Iemand, die zich schuldig maakt aan simonie. — Simonie, f. Strafbare verwerving of uit
kerkelijke, bediening, mocker ui.-delingf.va
met geestelijke ambten (zoo geheeten naar Simon,
den toovenaar , zie Handelingen der Apostelen,
hoofdst. VIII.). -- Sironiens, m. pl. [H. ceel.]
Aanhangers van genoemden Simon, die onder anderen de gemeenschap der vrouwen leerde en de
opstanding der dooden loochende. --- z. ook SAINT
SIMONIEN.

Siinoan, ni. Een schier verstikkend hecte, dii.wijls eloodelijke wind, inz. in Afrika en in Zuid 14zie, samum, samoem of chamsin iii.
Bimousses, f. pl. [Litt.] Wollen toomfranje t.
(der muilezels).
Simple, adj. Enkel, enkelvoudig, niet zamen,gesteld: Dieu

est un etre s-, God is een enkelvou-

dig wezen. -- Enkel, eenvoudig, zonder bijzaken.
niet meer dan, zonder sieraad, onopgesmukt, ongekunsteld: 11 n'avait sur Ie corps qu'une simple
chemise, hij had niets meer dan een hemd aan. --Un s- particulier, een eenvoudig b'urgeri nan (+ ie
geene openbaring bediening of rang in de maatschappij bekleedt). 11 apprit la guerre en qualité
de s- soldat, hij leerde den oorlog in rang van een
(gewoon) soldaat. --- Un inoyen très-s-, eery-voudig
zeer eenvoudig, gemakkelijk, liet te gebruiken middel n. — Style s-, eenvoudige, onopgesmukte stijl m.
Caractère s-, eenvoudig karakter n. Etre s- dans sa
manière de vivre, eene eenvoudige levenswijs heb
— Une morale s-, eene eenvoudige, ongekun--ben.
stelde, natuurlijke zedeleer f - Eenvoudig, opregt, gul; —. onnoozel, ligtgeloovig, ligt te bedrie°gen. Le ceel est promis aux coeurs s-s, de peinst
is den eenvoudigen, opregten van harte beloofd. -II est Si s- crue Ie premier vena Ie trompe, ht ie
zoo onnoozel, dat cie eer te de beste hem beet heeft.

— [Algèh.]tquation s-; enkelvoudige vergelijking I.
(in welke de onbekende slechts éénti afmeting heeft).

— [Arith.] ?Multiplication, Division s-, enkelvou-

dige vermenigvuldiging , dealing f. (waarin Beene
grootheden va.n. verschillende benaming voorkomen).
-- [Bot.] Tige, Fleur s-, enkelvoudige stengel m.,
bloem f. — Boot] Farine s-, middelmeel, tweede
meel n. --- [Cbi:7m.] Corps s-s, enkelvoudige ligchamen n. pl. (die men tot dus verre niet in verschil
zelfstandigheden heeft kunnen ontbinden). --_-lend
[Phys.] Ecllo S-. enkelvoudige echo f. (die elk geluid niet meer dan eenmaal herhaalt). sl tFLE, m. Het enkelvoudige. eenvoudige: Le s- et le
cornposé, het enkelvoudige en liet samengestelde. -[Bot.] (doorgaans in 't meere.) Geneeskruiden n.
pl , geneeskrachtige planten f. pl., s i in p Ii e I a n.
pl. Les vertus des s-s, de krachten der geneeskruiden. Cette plante est on s- dune grande ver tu, deze plant is een krachtig geneeskruid. --[Mus.] Eenvoudige voordragt f. van een stuk, the-

ma n. -- [Dévot.] Dieu aime les humbles at les

s-s, God bemint de nederigen en de eenvoudigen.
— Simplelnerit, adv. Op eenvoudige of enkel

wijze; ongekunsteld, natuurlijk; bloot, at--voudige

leen; zonder erg of list:

Ella est vètue bien s-, zij

is zeer eenvoudig gekleed. Je voos raconterai 1a
chose s-, ik zal u de zaak ponder versiering, een
verhalen. Je lui ai dit s- qu'il devait se-voudig
ret,irer, ik heb hem alleen. enkel gezegd, dat hij
moe st henen gaan. P--- Pur erent at s , z. PUREMIENT.
t Siniplesse, f. Natuurlijke eenvoudigheid,
opregth.eid, gulhartigheid I. -- Simplette, f. (ver
ven simple) (fam. et plais.) Eenvoudig meisje,-lcw.
onnoozel ding n.
Simplicieaauudae, adj. [Bot.) Met enkelvoudi-

gen stengel.

-- Sirnplicicorne, adj. [Ii*. n.] Met

enkelvoudige voelhorens. — Siniplieifolié, e,
adj. [Bot.) filet enkelvoudige bladeren.
Simplieisslme, asij. Zeer eenvoudig; hoogst
onnoozel.
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Siniplielste, m. Keneer der geneeskruiden.
in iplieité, f. Eenvoudigheid, kunsteloosheid,
ongedwongenheid , ongekunste(Wheid ; opregtheid.
openhartigheid, onschuld, gulharligheid, roodheid;
—onnoozelheid, botheid , stompzinnigheid , domheid f.: La s- des n eubles règue dans toute la
maison, de eenvoudigheid van huisraad heerscht
?fl het rjansche huis. La s- (lu style, des moeurs,
de eenvoudigheid van stil, van zeden. — Avoir la
s- dijn enfant, de eenvoudigheid, onschuld, argeloosheid van een kind hebben. -- 1t 1'a fait par s-,
et non pas par malice, hij heeft het uit onnoozelheid, en niet uit boosheid crd+aan. — Voila une de
ses s-s, dat is eene vaan zijne domheden, gekke
streken. -- imnplif cation, I. Ver°eenvoudiging f.: La s- dun redt., de vereenvoudiging van
een verhaal. --- Simplifier, v. a. Eenvoudig maken, vereenvoudigen, rounder zamengesteld maken:
Ceia a sinnplifië le calcul. dit heeft de rekening
vereenvoudigd ---- S- un l}èn tIce, eerie prove of
geestelijke bedlieninij van de daaraan verbonden ziele
inwoning oat/ic/Ten. -- SE-zorclfdevj,igt
SIMPLIFIER , v. pr. Vereenvoudigd worden. ---- Het
part. passé is ook adj.: Question simplifiée, ryereenvoudigde vraag I.
im l&te.re, ni. Beeld n., afbeelding f. van
eer?e valsche godheid (in deze beteekenis doorgaans
in 't mecrv. gebruikt): Adorer fles s-s, afgodsbe('lden aanbidden. .-- Schijnbeeld n., hersenschim f.
(in eleven zi n meestal door vain vergezeld) : De
vales s-s, ijdele hersenschimmen. --- (fig.) IJdele
vertooning f. van iets, schaduwbeeld n. Après César
-

-

íi n'y eut plus qu'un vain s- de république, na
Cevoar bestond er nog slechts een scha(luwbeeld,
niets meer Tian zie ijdele vertooniing eener republ i ek. --- [Mii.] S- de combat, spiegelgevecht, schijngevecht nn. S- de marche, !ooze marsch,, sch jnfnarsc'=a ni. --- 4- Sauiihder. nni., -mee, f.
Veinzer rn., veinsster f. — S innilation, f. [Prat,.]
Vermomming, verzwijging, kwade trouw f., bedri lelijk voorgeven n., s i in u l a t i e f. --- Veinzerij 1., voorwendsel n. -- timutez, V. a. [Prat.]
Voorgeven, voorwenden, needle/ten: S- une donatiori, vee veute, eene schenkig, eenen verkoop
voorgeren. — Veinzen, zich gelaten als of: S- we
rdconeiliatioi1, eene verzoening veinzen. — Het part.
rrssel is ook adj.: Achat s- , Vente s-e , schijn-

koop, schijnverkoop ni. Dettes s -es, Voorgegeven,
,verdichte scl;olden f. pl. -- [Corn. j Compte s-, ge fingeerde rekening f. (ital. conto - tinto). -_-Colère s-e.
geveinsde gramschap f..-- Curnóiat. s -, sch?jngevecht,
,,pierlelp evecht in.

Sinl1111taaale, e, adj. Gelijktijdig, te gelijker tjd
plaals grijpend: Mouve ►nents s-s gelijktijdige bewegingen t. p!. — Enseig nement s-, gelijktijdig,
lassikaal onderwijs n. -- Sáhnuitaneité, 1. Gegijktijrligheid f., het gelijktijdig aanwezig zijn, het
zanrentrejfen van twee of nicer dingen. — S imul.
taateitment, ads. Te gelijker tijd, op het elfde
oogenblik.

Sinahine, f. [C[him.] Eene uit den mosterd
getrokkene kr islalli.ceerbare stof. — Sinapis
(pr. — pice) of Sinapi, m. Mosterd; mosterd
f. — SinapisLLtIOfl, f. [Mid.] Oplegging f.-plant
vvan. mosterdpleix(ers of - o^r^slac,en. -- De door in.o.cterdaleisters opgewekte huidprikkel m. en huidrood
-

held 1. — Sieser, v. a. [M é+.t.] ]ttosteP'rlpleis-

SINGULIER.

eene groote opregtheid in zijne handelingen. Je vous
parle avee. s-, ik spreek met u openhartig. — [Diplow.] La s- dun texte, de echtheid van eengin tekst.
Sinciale, m. [H. n,] Langstaartige groenepa-

pegaai m. van St. Domingo.
Sineipita1, e, adj. Tot het bovenhoofd of de

kruin beho+.;rend. (Plur. m. sincipitaux). --- Sincip;it, m. [Anat.] Bovenhoofd n., kruin f.
Sindon, m. [fair.] Ronde plukselwiek f. in eenti
door de trepaan gemaakte opening. -- Grafdoek n.,
waarin het !ijk van Jezus werd gewikkeld. (In
deze beteekenis zeldzaam.)
Sinéeure, f. (cig. zonder zorg, zorgenvrij) Bezold iade kerkelijke bediening f., zonder daaraan ver
(bij uitbreiding) Lui--bondeartslhézig.aardspost m., zeer gemakkelijk en voordeelig ambt n.,
sine cour f. --- 4 Sine ctirisrne, m. Instand-houding f. der sinecuren; stelsel, n. van hen, die
vóór de sinecuren zijn. — -]- Sinéc eriste, M.
Genieter eerier sinecure, s i n e c u r i s t ni.
Sine qua Iron, latin, z. onder CONDITION .
Siuétlière, f. [ H. n. j , z. v. a. CM?NDOU.

Singe, m. [U. n.] Aap ni. S- k longue queue,

langstaartige aap. S- sans queue, ongestaarte aap.
S- la queue prenante, aap reet een' grppstaart. ---

S- de mèr, S- marrin, zeeaap, aapvisch in. (cllimère). — S- volant, vliegend eekhorentje der Molukken, vlierende rnaki m. of kat f. — (fig.) Nadper,
aap m. Gest un vrat s-, 't is een regte nod/)er. —
Ook als adj. in dien zin: Le peuple.toujours sdes riches. het volkt, dat altijd de rijken nadapt.

--- (Loc. lig. et prov.) Etc Jail coinme un s-,
Avoir un visage ale s-, zeer leelijk Zijn, een apen
Etre fourni d'argent cornnie un s- do-gezithbr.
queue, in 't geld zitten a!s een !pari in de veiren. Le
s - , fit - il vètu de pourpre, est toujour s s-, al draagt
de aap een' gouden ring, hij is en blijft een leelijki
ding. Z. ook clNE, GAaIBADE. — (pop.) Naam, waar nrede sommige werklieden hunnen -rrteester of patroon aanduiden: C'est aujourd'llui In fète de notre s -. --p [Dess.] Soort van pantograaph, aap,
teel€enaap m. — [Arch., Mar.] Soort van hand-

spil f., horizontale kaopstannder m., lier t. — Sin

Vier, v. a. Nadpen: S- les grants seigneurs. de
groote heeren naapen. --- SE SINGER, v. pr : Elkander naapen. -- liet part. passé is ook adj.: Manières singees, nageaapte manieren f. ti . -- 5 ingesesse, adj. Nadpend, aapachtig; boosaardig. In erie, f. A;leri f., apezverk, apespel n.,
apestreek m., apekuur f.: (wette s- le fit beaucou Ep ri re, die apekuur deed hem veel laathen. -It feit mille s-s. hij doet duizenderlei gekke kuren,
aperijen. — (fig. et fam.) Huichelachtig gebaar n.
-- [P>e.rl$x erts.] Teeken- of schilderstuk n., dat
aangekleede apen voorstelt. -- - . Singeur, adj. et
sub.ct. ni. Kappend; vadper m.
Sian-iacle, f., z. SANGLADE.
Singer, v. a., z. EiNCI.EI?.
Iron eton, m. (Jeu] Speler, die slechts éene
kaart van zékere kleur leeft (in 't boston en 't
whi.ct); -- ook die enkele kaart zelve.
Siregliots, rn. pl. [Géom. j De beide brandpunten n. p1. eerier ellips.
Sine ia i' ser, V. a. Zonderling maken: Ayez
une contiuite qui vous rlistingue et non qui vous
singularise, onderscheid u door een voorbeeldig,
niet door een zonderling gedrag. (Dit woord karat

als v. a. zeer zelden voor.) -,-- SE sINGULARISETI, V.
pr. 1)en zonderling, spelen, zich uitzonderen. zich
von anderen onderscheiden: II se singularise parses
marnières, hij zondert zich uit door zijne manieren.
— Singula.cité, r. B(zonderheid,eigenaardigheid;
zonderlingheid, wonderlijkheid f., vreemde wijze
van handelen, spreken of denken, het zonderbare,
singulariteit f. ,)'ai vu foutes les s-s que
eenti ville renterme, ik heb al zie bijzonderheden,
SifIag,is one, ►n. Mosterdpleister f., mosterdon2- die deze stad oplevert. gezien.— li se rend ridicule
par sa s -, tar ses s-s, hij maakt zich belar,chelijk
slag na.
Si n eè re, adj. Oprent. ongeveinsd , rondborstig, door zijne zonderlingheid. — Singulier, ière,
openhartig, waar; oneerralsrht: (:'est un horn nie wij. Zonderling, bijzonder, Benig, niet naar anderen
S-, 't is een opzegt ;tsensrh. Regret s-, ongeveins {1, gelijkend; zeldzaam. uitstekend; — vreemd, wonderlijk. grillig; buitengemeen. Evemple s-, hijzonoprrerit beroven n. Amitié s-, opregie, were vriend
f. --- [Diplorn. ) Texte s-, onvervalschte, echte-schap der, eerrag voorbeeld n. -- I1 a un merite s-, hij
bezit eene zeldzame Paerrlienste. -- It est s- dans son
ode.
Oj►rerteljjk,'net
tekst rn. — Sncèrement,
onre(Jtheid, zonder tlercinsdheid. — SitBrerite, f. costume, dans nes habitudes, hij is wonderlijk,
Opreptheid,, rondborstigheid, openhar'tiroheid. onge- zrrnrlerrling in zijne lzleed ing, in zjne gewoonten. —
v^einsdheirl; on rerval^chtheid, echtheid f. II reniar- Voit,i une avent.ure s-ière, ziedaar een vreemd,
qua une grande s- dans nes actions, hij bemerkte buitengewoon voorval. --- Combat s-, tweegevecht n.,

ters opleggen. - Met rrrosterdomnslogen prikkelen of
rood eiaken (de huid). — Met mosterd bestrooijen
(eerre pap. een bar!). — SE SINAPISER, V. ppr. Met
mosterdlJlei.clers belegd worden: Panti qui ne peut.
se s-, li :chaa^a sdeet, waarop zich l,eene mosterdpap
laat aanbrengen. — liet part. passé is ook art j.:
Mèdicanient sinapisé, ,^rosterdrrridrlel n., net rnosterd• rleen+ rL of bereid genee.crï irldet. Partie s-e,
net a no.clerdornslag behandeld lir,chaanmsdeel n. —

S INUTJLIIREMENT
gevecht van man tegen man. --- [Grarn.] ;nkelvoudic;: Le nornbre s-, of als subsi. LE SINGULIER,
het enkelvoudige getal, het enkelvoud. — Sinaguiièrentent, adv. Op zonderlinge, bijzondere, wonderlijke, vreemde wijze; in 't bijzonder, -inzonderheid: Se corrduire s-, zich zonderling gedragen. I1
cot mort Bien s-, hij is op eerie zeer vreemde wijze
gestorven. — I1 lui a recominandé sas enfants, et
s- lamé, hij heeft hein zone kinderen aanbevolen,
en inzonderheid het oudste.
inguttslenx, nelise, adj. [MéIl ] Van hikken verclezeld , door lukken afgebroken; hikverwekkend; den hik betreffend.
S inistre, adj. (alleen van z„iken) Ongunstig,

ongelukkig, onheilspellend; remt„npoedig, heilloos,
droevig; verderfelijk, kwaadaardig, boos. Présa ;e,
i vèneirment s-, ongunslig voorteeken, onheilspellende
gebeurtenis f. -- Aventur'e s-, ongelukkig, noodlottig
voorval n. Trainer des projets s-s, heillooze, verderfelijke plannen brrarnen. -- Cet I1om0e a qc.
de s- dans la pl^ysionomie, dans le regard, die man
heeft iels ongunstigs, terur,stoolends in zijn gelaat,
in zijnen blik. --- sINISTIE, m. Ramp f., onheil n.,
schade f. (door een schipbreuk of brand te weeg
gebragt). -- Sinistrement, adv. Op ongunstige,
onheilspellende, nadeelige wijze.
Sinologue, cri. Kenner m. der chinëeche taal.
Sinon, conj. Zoo niet, anders, of: Faites ce
qu'il vous dit, s- nous sous en rel,eritirez, doe
hetgeen hij u zegt, anders zal 't u berouwen. Cor rigez-vous, s- je vous abandonnerai. verbeter u,
anders zal ik u verlaten. — Tenzij, behalve, dan:
Je n'ai rien ouï dire de lui, s- qu'il est un pea
avare, ik heb niets van hem hopren zeggen, dan dat
hij een weinig gierig is. Ii ne se mile de riep, sde manger et de moire, hij bemoeit zich met niets,
tenzij (behalve) meet eten en drinken. -- .De grace,
faites vela, s- par devoir, du mains par pitie pour
mol, ei lieve, doe dat, zoo niet uit pligt, dan toch
uit medelijden met mij.
S inope, rn. [Miaér.] Soort van groen of rooi,
krijt n. ((lat men eertijds van Sinope, aan de Zwarte
zee, haalde); ijzerkiezel in. --- [Bias.] Groen n., de
groene kleur f. (in gravure aangeduid door schuine
linen van den rester boven- naar den linker bene-

den- hoek). --- [Bot.] Geheel vleeschkleurige onemoon f. (der jichtlijders.
Sinoplie, f. [Méd.] Ziekelijke gewrichtsstof f.
S insignotte, f. [H. n.] Soort van leeuwerik rn
S iitottte, m. [U. n.j 4inerikaansche nachtegaal n1., spoil jsier f.
S ntotme (If Sintos, in. Oudste godsdienst

in Japan, leer f. der wijzen volgens 't boek van
Con-roe-tse (Confucius), s i n t o i sin u s n. — Sintoïste, rn. Volgeling, belijder dier leer; -- wereldl(jk en gehuwd priester bij de tempels der vergode zielen, s i r. t o a s t m.
S inué, e, adj. [Bot.] Bogtig, ingebogen, slang-

of golfvormig. — S iutteux, steuse, adj. (poelt.)
Slangsgewjs, slinrei end, golvend, kronkelen(.!, bogtill, krom: Le cours s- de la Seine, de kronkelende,
bogti.ge loop der Seine. — [Méd.) Uleère s-. holle
zweer f. -- Sinnolé, e, adj. [Bot.]: Feuille se,
blad.. n. met zacht clolvenden rand. — Sin uosité, f. Boogvoroii e kromte, kromming, hogt, golving,
pol fvorrnigheid, kronkeling f. La rivière fait beaucoup de s-s, (le rivier naakt veel krointen, bogten.
Les s-s des boyaux, des cótes, de kronkelincen der
darmen, de boc;ten der zeekusten. -- [Bot.] La sd'une feuilie, de golvende buiging van een blad. —
[Cliit.) La s- dune plaie, de holle, kromme gang m.
van eerie wond. --- Busui, m. (pr. ci-nuee) [Anat.,
holte f. Le s- maxillaire, de rjroote slijuc!iolic van
't kakebeen. Les s- du cerveau, de hollen van de
hersenen. — [Chir.] Holte. zak m. ofp den bodem
eener wonde, etterzak..-- [Gdom.1 IJoekpuntslijn t.,
de loodlijn, die uit het punt, waar een straal den
cirkelomtrek snijdt, op een' anderen straal valt,
si nus ía. S- verse, dal gedeelte aan den straal.

dat begrepen is tusschen den voet van den sinus
en het einde van dien straal, s i n u s v e r s u s. Stotal, de sinus van den regten hoek (die gelijk is
aan den straal), sinus toius.
S pèdie, f. [11. n.) Bruine adder f.
S iiiliotde, adj. Ilevelvormnrg.
iphhOth, m. Hevel, wijnhevel vu. -- [Mar ] Waterhoos I. (troinbe). — (Bot.] Soort van baarwortel, hofwortel rn. (aristoloche).

-
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Siponele, n1. [H. n.] Sluitworm m.
Sire, m. Titel, waarmede apen eenen koning of
keizer aanspreekt, S i r e. — W leer ook gebézigrt
voor Seigneur, Sleur, heer: Le s- de ,)oinvilie a
écrit l'lhistoire de saint Louis, de heer van Juin
heeft de, geschiedenis van den heiligen Lodewijk-vile
geschreven. — Ook voor père, vader: Mon s- est
a l'armée, mijn vader is in 't leger. -- (fern. et
iron.) Vous kies un beau s- pour faire cela, gij
zijt de repte man daartoe. C'est on pauvre s-, 't
its een aria, belioeftig man. Ii fait Ie s-, hij speelt

den grooten heer.

Sirène, f. [Byth.] Zeenimf, meermin (volgens
sommigen halfvrouw half-deelt, volgens anderen
half-vrouw half- vogel), die door haar betooverend
gezang de zeevarenden tot zich lokte, om. ze dan te
clooden, s i r é n e f. — (fi;,.) Verrukkelijke zane,eres; -- behoorlijke verleidster t. — [1-1. n.] Soort
van salamander, die zoowel kieuwen als longen
heeft, hal/salamander, axolotl rn. [sirena pisciformis). --- Sirénien, ne, adj. Wat de sirenen betreft; --- wat als de sirenen bekoort, verleidelijk,
verrukkelijk: iIOiX s-ne, Chant s-, verrukkelijke
stem f., bekoort jk gezang n.
S h'erie, f. [Droit 1'éod.] Heerlijkheid f.: La sde Crequy.
S iri*iie, f. [Mid.] flandsdagenziekte f., zortnesteek in., ontsteking van de hersenen en het hersenvlies, siriasis f.
Siring—cov, 4iringue, m., Z. SYRINGA.

irims, in. (pr. --- uce) [Asir.] De t:tondster f.,
eene (Ier sterren van den grooten flond, de helderste vaste ster des hemels, S i r i u s in.
Sirli, in. [11. n.] Kaap.ecbe leeuwerik in.
Siroeo of Vent cie ii'oe, at. Zeer heete en
drooqe zuid -oostewind, die op de Middelt. zee en
in Italië gewoonlijk in 't voorjaar en in den herfst
Benige weken lang waait, sirocco rn.
[ Asir. j
Zuid - oostereind ni. (op de Mlidrdell. zee). S- levante,
oost- zuid-oost. Quart. s- (t levante, hi ostro, zuid-

oost ten oosten, ten zuiden.
S hop, in,. Siroop, stroop f. S- de groseilles, de
frainlioises, de nagres, etc., aalbessen -, frambozen -,
moerbezien-siroop. S- de capillaire, z. CAPILLAIRE.
S- de Parmentier, siroop e.tt druiven. S. sitnp!e,
zuiver of wit .suikersap IL; Witte siroop. --- Situ®

per, V. U. filet siroop vermengen. — Het part.
passé is ook arlj.: Eau siropée, siroopwater n.
Sirotei°, V. n Lepperen, met kleine teugen genoegel k drinken. . - Ook als v. a.: I1 sirote sore

vin, hij leppert zijnen wijn.
Sh'saeas, ril. til. (pr. -- case) [Corn.] Oostin-

dische gestreepte stof t. uit zijde en katoen.
Sii'tes, 9n. pl., z. SVRTES.
S un peux, eense, a.rij. [Méd.] Siroopachti.q.
S ii'vente, f. ( Litt..) Soort van kleine lyrische

gedichten der troubadours, doorgaans ,•pot- of heks/sang rn, soms echter ook minne-, lof- en ki f/yslied n., sirvente f.
Sis, e, adj. (en part, passé van 't in onbruik
geraakte seoir, z. aid.) [ Pt—at.] Une maison s-e rue
saint Antoine, een huis Beleven in de M. Anionicstraat.
S isai'on. aai. [Bot.], z. v. a. CHE1VIS.

ismosnetre, ril. [E'hys.] dardbevingmeter,
een door den Napolitaan Doininico Sascano uitgevonden werktuig, om de riglinq van de schokken
eener aardbeving te bepalen, s i s in o in e t e r in.
Son, rn. [loot. ] Steeneppe f.
S isonne-, f. i Danse] Zékere danspas m. (ieitgevonden door den graa f iie Sisonne) , Sisons-pas M.
Bisite, f. [íMirnir.J, z. V. a. ETIIE.

Sister, V. v. [knie. prat ] S- en jens /ice, erg
jugeinent, voor 't gerept dagen. -- sir SISTER; v. pr..
Voor 't gerept verschijnen, zich laten vinden, sistéren.
Sislolrèrne, m. [Bol,.], z. v. [.. g' RINACE.

i ts'e of `i,ti-e, rte. [Ant. Oud -egyptisch
speeltuig n., dat neen door schudding geluid deed

geren en bij de dienst der godin Isis rjebruikt werd,
sister of sis t ruin n.^ — [Mus.] llaliaansche
luit of citer f.
sisystit,r•e, M. Bot.]. z. V. a. TE!AT.ECTRON.
S ite, in. Ligging 1. eerier Plaats, met opzit tot
den aanblik, dien zij oplevert; oord, landschap n.
S- :ig'éatile, pittoresgee, romani que, aangename,
schilderachtige, rainantische ligging f --- [hint •]
tiendre tin s- piquant, aan een gezift, oord of

SI T ELLS

1708

landschap iets aantrekkelijks geven. ---

de s-, vlak n., Matte, begane grond ni.

"w"'
[Fort.] Plan

f., z. SITTELLE.
itiologie, f. ; I)idact.] Leer der letoensriddelen, voediingkunde f. --- Sitiolo i q Sze, adj. Voeitelle,

dingkUndirr, de sp;zenleer betrrefjend.

itophiage, adj. [ U. n.] Korenetend, zich niet

kni en voedend.

Sitot, adv. Zoo spoedig, zoo gaauw: I1 n'arrivera pas s- (of de s -), heg zal zoo spoedig niet komen, — SITdT QUE, loc. conj. Zoodra als: Sitót
qu'il en eut recu la nouvelle, it partit, zoodra als
hij er de t ding van gekregen had, vertrok hij.
ittelle, f. [U. n.] Spechtrnee.s, boommees f.
(torchepot). ---- ittïne, f. [11. n.], z. v. a. GRIM,

PEREAU.

situation, f. Ligging, gelegenheid, houding,
stelling, plaatsing; i esleldheid t., stand, toestand in.,
s i t u d t i e f. La s- de in ville est belle, de ligging
der stad i,s schoon. Le port est sur, et la s- avanta ge ±use an commerce, de haven is veilig, en de
gelegenheid 1)001 den koophandel voordeelig. -- Le
nalade est dans one s- incommode, de zieke is
in Bene, ongemakkelijke houding, ligt niet gemakkelijk. -- (fig.) Cllanger de s-, van stand veranderen.
— II se trouve clans unie s- Bien emlarrassante,
hij verkeert in zeer nételige omstand gheden. Je
1'ai trou4°é dans one s- tranquille, ik heb hem in
eersen. ,geruster toestand. in Bene rustige gemoedsgesteldheid gevonden. — Examiner la s- de la caisse,
du nlagasin, den. staat, de gesteldheid van de kas,
van 't magazfjn onderzoeken. -- [Litt.] Oogenblik
der handeling (in het tooneelspel, den roman, enz.),
dat de belangstelling levendig gaande maakt: Dans
vette tragédie it y a des s-s surprenantes, heureuses, in dat treurspel zijn verrassende, gelukkige
situatiën. 11 v a dans vette scène des vers, des mots
de s -, er zijn in dat tooneel verzen, woorden, die
hun nadruk en waarde van de plaatsing, van de
situatie ontleenen. _.- Sitalé, e, adj. (en part
passé zaan situer): Maison Bien, mal s-e, goed,
slecht gelegen huis n. Sa cliamlire est s- au midi,
zijne kamer ligt tegen 't zuiden. — Biteer, v. a.
Leggen. plaatsen, op zékere plaats zetten of stel
(hetzij net betrekking tot de omliggende voor -len
hemelstreken). S- sa maison sur-werpn,oftd
une colline, dans on vapors, zijn huis op eenen heuvel, in een ral plaatsen, doen bouwen.
iteile, f. [H. n.] E çjyptische waterslang f.
i , m. [I1. n.] I3aardeink ir,. van Chili.
Six, ad f. nuns. (pr. cize vóór eene klinkletter
en op het einde van een' zin, in andere gevallen ei)
Zes: Six enfants, Six maisons, zes kinderen, zes
huizen n. pl. --- liet staat sons voor sixièmne, zesde:
Chapitre six, zesde hoofdstuk n. Charles six, Karel de zesde. — [Pèebej Six-doigts, wijdmazig net n.
— six, in : inn 9 t enversé resserjible a un 6, vane
omgekeerde 9 gelijkt naar Bone 6. Le six du mois,
de `zesde (dag) dei ° maand. Le six juin, de zesde

S000AGE•
--- [Jeu] Zes achtereenvolgende kaarten van dezelfde
kleur, zesde: Une s- (liever seizièrne) de rol, een
zesde (zestiende) van den heer. — S ixièinernent,
adv. Ten zesde, in de zesde plaats. — Sixte, f.

[Mus.] Interval n. van vijf toonen der diatonische

schaal, s e .s t e f. --- [Jeu j , z. v. a . SIZETTE .
Sizain, n1. [H. n j, z. SIXAIN.

Size, f. [Tech.] Pareiweegschaal f.
Sizeriu, m. [II. n.] Kleine vlasvink m. der
wijngaarden (cabaret, picaveret).
tizette, f. [Jeu] Kaartspel n., dat met zes personen,ieder met 6 kaarten gespeeld wordt, sizétspel n.
Slapre, m. [Pèche] Oude naam der holland sch.e haringschuiten of buizen. -- [Mar.] Vaartuig n. in de ilme1 ilcaa csclae koloniën (ook vaisseau
bermudien genoemd).

Slave, adj. Slavisch, slavónisch, tot den groo-

ten, inz. in oostelijk Europa verspreiden volksstam
der Slaven of Slavonen behoorend. Les peoples sl -s,
of als subst. Les SI-s, de slavische volkeren, de
Slaven of Slavonen. La langue sl-, of als subst. m.
Le sl-, de slavische taal f., het slavisch, Bene taal
der indo-europésche familie, die nog enkel als ge
taal bestaat en veel overeenkomst niet het-schrevn
sanskrit heeft. Les langues nl-s, de slavische of
slavonische talen (het russisch, poolsch, enz.). --Slavique, Slavon, ne, adj., z. V. a. SLAVE.
loop, m. (angl.) (pr. sloupe) [Mar.] Sloep,
engelsche sloep f. SI- de guerre, oorlogssloep, engel
oorlogskorvet f.
-sche
Smack, m. [Mar.] , z. SEMAQUE.
S malt, m. [Chum.] Smeltblaauw n., blaauwver iv f., kabaltglas n., tot poeder gebragt en door
kabalt-oxyde blaaurww gekleurd glas, dat men als
verfstof gebruikt.
Smaragdin, e, adj. Smaragdgroen. — Smara ;Mite, t. [Minér.], z. v. a. DIALLAGE. -- S[naragdo-chalcite, m. (pr. eb = k) Zoutkopererts m.
Snare, in. [U.. n .] , z. v. a . PICAREL .

Smeetigtie, adj. [Minér.] Tot ontvetting der

wol geschikt: Terre sin-, ontvettings -klei, vollersaarde f. — Smectite, f. [Nlinér.] Walkaarde,
vollersaarde f.; — z. V. a. STEATITE.
milacie of Smilax, m. [Bot.] Stekende
winde, inz. de ameri eaansche winde, sarsaparilla f.
(vgl. SALSEPAREILLE) . -- milacées, f. pl. [Bot.]

Geslacht n. der stekende winden. --- Swilaeine, f.
[Chum.] Een door Folchi uit het merg der sarsapar/lie afgezonderd alkali of loogzout n.
S mile, f. [Macon.] Bikhanrier m. -- miller,
V. a. Met den blikhamer bewerken.
Smirring^se, f. H. n.] Poolsch waterhoen n.
Sniogler, v. a. et n. [Mar.] Smokkelen. -_
Sniogleur, m. [Mar.] .Smokkelaar, sluikhandelaar ni.; -- smokkelschip n. -- Ook als adj : Un
Y

navire sin-.

m. [H. n.]. z. v. a. EMÉRILLON.
Soble, I. [H. n.] Sabeldier n. (marte zihelline).
ohole. f. [Bot.] Wortelspruit f., begin van
Sn)yolin,

juni!. — % Cette femme est dans son six, die vrouw
is in hark zesde maand (der zwangerschap). --.. Le
s- de trëfle, de pique, klaveren, schoppen zes. --

een' nieuwen stam of tak.
Sobralie, f. [Bot.] Peruaansch standelkruid n.

maand. — Un .s-, een leerling van do zesde klasse.

sieraden n. pl.

ohre, adj. Matig (in eten en drinken), nuchAmener deux six, twee zessen goo jen. (tiff het doblie/en). Poser le double six, de dubbele zes aanzet- ter; sober, schraal: Pour être chaste, it faut être
ten in het domino -spel). — [i,Mus.] Mesure b six- S-. om kuisch te zijn, moet men matig wezen. Veilquatre, P si':-puit, b six-seize, zes- vierde, .zes-acht- Ions et coyons s-s, laat ons waken en nuchter zijn.
ste, zes- zestiende maat. — Sixain, m. Zesregelig — Faire un repas fort s-, een' zeer soberen maaltijd
dichtstukje n. -- [Con.] Half dozijn n.: Un s- de houden. -- (fig.) Bezonnen, bedachtzaam, voorzigrubans de lathe, een pakje van zes halve stukken tig in 't gebrutk van zéker e dingen: Etre s- en parowollen lint. Un s- de cartes een half dozijn spellen les, à parler, weinig en omzigtig spreken. Etre skaarten. Un s- d'dpingles, een pakje van zes dui- de Iouanges, spaarzaam in loftuitingen zijn. —
zend spelden. — [.H• n. j Distelvinl m. met 6 witte Sobrenient, adz. Op matige wijze, reet matig
I1 faut manger et boire s-,-heid,mtozg:
vlekken op den staart. --- . ixaine, f. Zestal, half
dozijn n. -_ Sixiénne, adj. Zesde: Le s- jour, men moet matig eten en drinken. ---- (fig.) Parler
de zesde dag. La s- partie dun tout, het zesde ge- s-, omzizjtig spreken. ---- Sobriété, f. MMlatigheid,
dec/te van, er. n geheel. — SMMIEiIE, ni. Zesde deel 'n.: nuchterheid: La s- est utile ai la santé, de matig
is nuttig voor de gezondheid. --.. (fig.) Matig--heid
Avoir un s- dans one affaire, een zesde in eerie
zaak hebben. Trois s-s égalent be derrie, drie heid, gematigdheid, bezonnenheid, bescheidenheid f.
zesde deelen zijn gelijk aan een half. — Zesde dag User avec s- des plaisirs de la vie, de vermaken
van een tijdperk: 11 Vint le s- (doorgaans Ie six) des levens met matigheid gebruiken. Ornements emvlij rriois passé. hij kwam den zesden der vorige ployés avec, s -, moet spaarzaamheid aangebragte
-- s1XIÊME, f. Zesde klasse van een collegie; s e c-

f a f., glezoncenl )lee leerlingen d ier klasse; leerzaal f.
dief klasse: Faire la s-, in de zesde klasse zin.

Toi te Ia. s- assistait it la fête, de aeheele zesde

klasse was bid 't ,feest tegenwoordig. Les fenètres
s-, de coasters van de zaal der zesde klasse.

de la

S obriquet, m. Spotnaam, schimpnaam, scheld naarrm ni. Gertains s-s lont devenus les noms de familles illustrec, zékere spotnamen zijn de namen van

beroemde geslachten. geworden.

S ee, m. [Agric.] Ploegschaar f., ploegijzer n.
f'i

oeeage, ni. [Tech.] Tijd in., dien `t zout

--

SOCCOLANT
nood ig heeft om zich door uitdamping te vormen
oecolant, m. [H. rel.] Franciskaner mon
nik niet houten schoeisel.
Soeiabilité, f. Gezelligheid, geschiktheid vom
den gezelligen omgang, voor 't leven in maalschapPij. -- Sociable, adj. Gezellig, gaarne in gezel
schal) levend; voor den gezelligen omgang geschikt
toegankelijk, gemeenzaam. L'homme est un anima
s-, de mensch is een gezellig wezen. -- Je Ie verrai;
quelquefois, s'il était plus s-, ik zou hem som.tijdt
gaan bezoeken, indien hij gezelliger ware. — Ver.
tus s-s, gezellige deugden f. pl. — ^ Sociable•
nient, adv. Op gezellige wijze.
Social, e, adj. Maatschappelijk, de maatschap.
pij betreffend, gezelschappeljk La vie s-e, het maat
leven. Des rapports sociaux, maatschap.-schapel2jk
pelijke verhoudingen f. pl Contrat s-, maatschap.
peljk verdrag n. Crime s-, misdaad f. tegen du
maatschappij. L'état s- et l'état naturel, de maat-

schappelijke en de natuurlijke toestand. — [Corn.]
Vat eene vennootschap of compagnieschap, eens
handelmaatschappij betreft: Raison s-, firma des
vennootschap, handelsfrína f. -- Socialenaent,
adv. In de maatschappelijke orde. — 4- Socialisation, f. Vereenigsng tot eene maatschappij; algerneenmaking f. — .^- Socialiser, V. a. Maatsch.appel jk maken, in een maatschappij of gezelschap vereenigen. -- Soeialisnie, n1. [Phil.]
Maatschappelijk stelsel n.; leer f. eener nieuwe
secte f., die de maatschappij hervormen wil op den
dubbelen grondslag van de gemeenschap des arbeids
.en de evenredige verdeeling der opbrengst, s o c i a1 i s rn u s n. — Socialiste, in. Aanhanger van
dat stelsel, socialist m. -- Socialité, f.
Maatschappeljkheid f., toestand van den maat
Somtijds z. v. a.-schapelijk,çvorndmsch.—
SOCIAIIILITE. — 5 Socier, v. a. Verbinden, ver
eenigen. -- Als v. n. Overeen steronzen, het eens

-

zijn. — Sociétaire, adj. Tot een genootschap aj

gezelschap behoorend (i z. gebezigd van hen, die tot
een genootschap voor letteren, toonkunst. tooneelkun-st behooren); — als subsi.: medelid, geselschapslid rr. — [Didact.] Wal den gang of de geschiedenis der maatschappij, (ier menschelgke maat
betreft, maatschappelijk. — Sociétai--schapijen
ren.nent, adv. In enootschappen, bij wijze van
genootschappen.
Soeiété, f. Maatschappij; zamenleving f.; ge-

zelschap, genootschap n.; s o c i e t e i t f.; omgang n1.,

verkeer n., kring m.: La s- civile, de burgerlijke

maatschappij. —Troubler l'ordre de la s-, de orde

der maatschappij verstoren. — Les douceurs de ia
s-, de genoegens der samenleving. — Fuir la s- de
tln., iemands gezelschap, bijzijn ontvlieden. — La

s- des jésuites, het gezelschap of genootschap, de

orde der jezuieten. S- littéraire, savante, letterkundig, geleerd genootschap n. — Vivre dans les
meilleures s-s, inde beste gezelschappen verkeeren.
La haute s-, de groots wereld t. — Trouser de la
douceur dans la s- de qn., genoegen in iemands
omgang, verkeer vinden. Cette personne est de ma
s-, die persoon behoort tot mijn' gezelligen kring. [Com.] Vennootschap , compagnieschap f.: Contracter line s-, eerie vennootschap aangaan of slui-

ten. S- anonyrrne, z. ANONYME. S- en cornmandite,

z. COMMANDITE. S- part.icipe of en participation,

vennootschap van deelneming (waarbij verscheidene
handelaars in ééne zaak deel nemen). — S- léonine,
z. LEONLN.

Soeinianismne, m. Leer f. der socinianen,
s o c i- n i a n í s m u s n. — Socinien, m., -ne, f.
Aanhanger m., aanhangster f. van de godsdienst
i n u s, die-m.e?aingvLclusFtSo
de godheid van Jezus Christus loochenden, erfzonde
,noch sacramenten aannamen, enz., s o c i n i a a n m.
en f. -- Ells adj.: Tot die leer, dien aanhang behoorend, daarmede overeenkomstig, s o c i n i a a n s c h.
Socie, m. [Arch.] Onderstel n., zuilvoet m.,
vierkant stuk, sneer breed dan hoog, dat tot basis
voor onderscheiden voorwerpen dient; klein pede
voetstuk voor borstbeelden, vazen en dgl.-stalof
-- Verkeerdelijk ook gebruikt voor s©cQU.E.
Soeletière, f. [Pêchej Fin sardijnennet n.
Socolan, m., z. S0CC0LANT.
Socolette, f. Leerling f. van het conversatorium of de hoogere muz/jkschool te Rome.
Soegaue, m. Houten schoeisel n. (inz. van som
monniken); -- sok f., lage overschoen m. ----mige
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[Ant.] Lage en ligte schoen van de tooneslspelers
in het blijspel der Ouden, so ecus in. — (fig.) Blijspel n., de taal of uitdrukking f., de stijl m. van
het blij- of kluchtspel (in tegenstelling met cothurne ; z. dat woord).
Soequement. m. [Tech.] Het wegnemen der
zoutpannen uit de fornuizen. -- Soequer, v. a.
De zoutpannen uitnemen. — 4oequeau-,m. Werkman, die dat verrigt, uitnemer in.
Soeratique, adj. Wat S ó k r a t e s (den beroemden oud-griekschen wijze) of zijne leer, zijn'
leertrant betreft, s o k r á ti s c h.: Methode s-, sokratische methode of leerwijze , waarbij rnen de
denkbeelden uit den geest des leerlings zelven ontwikkelt, terwijl men hem dooi' gepaste vragen allengs zoo ver brengt, dat hij het begrip, 't welk
men hem duidelijk wil maken, zelf vindt of schijnt
te vinden. — Amour s-, reine, zuivere liefde f. -Socratiser, v. a. Oordeelkundig, wijselijk rede
Zich als een geduldig echtgenoot (gelijk-nére.
Sokrates) gedragen, s o k r a t i s c ren.
Soda, in. [Mid.] hoofdpijn f. (céphalalgie).
(In dezen zin zelden gebizigd). — z. V. a. PYRoSE,
PYROSIS.

Sodaiquue, adj. [Chum.] Soda- bevattend.
Sodaliste, m. Medelid n. eenei broederschap,
genoot, gezel, makker m. -- Sodalité, f. broe-

ders chap f.

Sodalithe, m. [ Minér. ] Soda- of aschzout-

steen m., eens soda-bevalleflde, met den lazuu rrsteen verwante steensoort, s o d a ii t h in.
Sodium , m. (pr. — ome) [Cbisxn.] Soda-metaal n., de metallische grondstof der soda (in ií;07
dooi- Sir Humphry Davy ontdekt), s v r1 iu m ra.
Sodomie, L "Tegennatuurlijke becred. lirging van
de geslachtsdrift, gelijk die eens te Sodom, volgens
Genesis X I X. gedreven werd, s o d o in e, sodornieterij f. -- Sodomite, in. Bedrijver van die wan,

-

daad, sodomiet m.
S oeiui-, f. Zuster: Ma s- ainée, cadette, mijne

oudste, jongste zuster. S- naturelle of bátarde, onechte zuster. S-s jumelles, tweelingzusters. — Derni-s-s, halve zusters (die enkel van vaders- of van
moederszijde zusters zijn),. Z. ook FELLE SOEUR ,
-

GERMAIN, CONSANGUIN, UTERIN. — S - de lait, zoogzuster. — Les princes clhrétiens se traitent de
fré res et de s-s, de christen-vorsten (geven elkander de namen van broeders en zusters. — (fig.)
La poésie et la peinture soot s-s, de dichtkunde
en de schilderkunst zijn zusters. — (poet.) Les
neuf s-s (les muses), de negen zusters, de negen
zanggodinnen. — Non, kloosterzuster: Les s-s de
la charité , les s-s grises , de barmhartige , de

graauwe zusters . z. ook CONVERSE, ECOUTE. —(Loc.
pop.) , z. COLLETTE. -- Soeurette, f. (verklw.

van soeur) ([am.) Zusje n.

Sofa of Sopha, ni. De met een tapijt belegde
verhevenheid, waarop de groot-vezier zijne audentiën geeft en de afgezanten hunne plaats nemen. —
Kussenzetel m., rustbank inet 3 rugleuningen, s o-

pha, sofa f.

Soffite, m. [Arch.] Vakzoldering f., plafondpaneelwerk n., eene door verhevene lijsten in vak
verdeelde zoldering, welke vakken -met snij-,-ken
beeld- of schilderwerk zijn voorzien; — beweegbaar
dekstuk n. op het tooncel, so f f ií t e f.
Sofi of Sophi, m. Voormalige titel der perAzische koningen (nu vervangen door' dien van slaah,
sjacla, schach).
Softas, ni. pl. [H. ottom.] Grafmonniken, l;eestel /ken, die aan de graven der overleden sultans
rlagelijks voor hen bidden. — Studenten of leerlin:gen m. pl. der meelrissen of turksche hoogere scholen.
Sol, pion. pers. Zich, zich zelve: Chacun trataille pour s-, een ieder werkt zoor zich. I1 ne
vit que pour s-, hij leeft alleen voor zich zelven.Prov.) Chacun pour s-, Dieu pour tous, elk (zorgt)
goor zich zelven, God voor allen. Prendre garde a
-, zicl in acht nemen. Il le prend sur s-, hij neemt
'lel op zich. — II porte un couteau sur s-, hij
Iraagt een mes bij zich. II na pas d'argent sur s-,
lij heeft geen geld bij zich. — 11 est propre sur s-,
i i is zindeljk op zijn lijf. — Quand on est au
service de qn., on n'est plus a s-, wanneer men in
emands dienst is,dan is men zijn eigen heer nietmeer.
—Il West plus à s-, hij is niet meer bij zijn verstand.
levenir à s-, tot zich zelven, tot bezinning komen.
tentrer en s-, in zich zelven keerera, zich bezin -
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soigne son style, schrijver, die zeer oplettend op
zijnen stijl is. — Ook als v. n.: Vous soignerez a
cela, Vous y soignerez, gij zult daarvoor zorgen,
waken. (Dit gebruik van 't woord is verouderd.)
-- SE SOIGNER , V. C. Voor zijne gezondheid zorgen, zich ontzien. — Verzorgd, opgepast worden.
— Soit netisenient, adv. Met zorg of zorgvuldigheid, niet naauwkeurigheid, oplettend: Fxaminer s-, zorgvuldig, oplettend onderzoeken. Remplir
s- ses devoirs, zijne pligten naauwkeurig, stipt ver
— Soignerux , ease, adj. Zorgvuldig,-vulen.
zorgzaam, bezorgt. Une mère s-euse, eene zorgvuldige moede„. — II est s- de son honneur, h#
is bezorgd, hij waakt voor z° ne eer.
Soignole, f. Pomp-machine f. (oor 't water
uit eersen put te halen).
:poi-niouvant, e, adj. [Phil.] Zelfbewegend.
Noif, in. Zorg, zorgvuldigheid, oplettendheid,
soï, z. QUANT. -- SOL-MEME, zich zelve. Cela s'entend de s -, dat verstaat zich van zelve. Conduire naauwkeurigheid; verzorging f.: Travailler aver
grand
s-, met groote zorgvuldigheid werken. --—.
zijne
zaken
zelf
drijven,
bezorgen.
ses affaires s-,
(Prov.), z. MESSAGER. — I1 s'est sauve s-, hij heeft Avoir s- de qc., voor iets zor+ eo, zorg dragen.
zich zelven, zijn' eigen' persoon, g;red. (II s'est sau- Ayez s- que cola se fasse, draag zorg, dat dit gevé lui-méme, hij heeft zich zelven, zonder eens an- beure. Je confie eet enfant a vos s-s, ik vertrouw
dit kind aan uwe zorgen. J'aurai s- de vous en
ders hulp, gered).
Soi-ciisant, adj. invar. Zich noemende, zich avertir, ik zal zorg dragen u daarvan berigt te geuitgevende voor, zoogenaanide, gewaand, vermeend: ven. -- (in 't meervoud) Zorgen, voorkomendheid,
Le s- héritier , de vermeende erfgenaam m. Des gedienstigheid, oplettendheid om iemand te believen:
philosophes on s- tell, wv sJeeren of die zich als Prodiguer ses s-s a qn., iemand alle oplettendheid,
alle 'mogelijke diensten bewijzen. -- Rendre ses szoodanig uilfieven.
Sole, f. Zijde f., de door den zijdeworm voort a qn., iemand vlijtig bezoeken en zijn hof maken.
draad m. S- crue, culte, apprétée, torse,-gebrat En etre aux petits s- aver qn., iemand de meest
plate, ruwe, gekochte, toebereide, getwijnde, on ge- kiesche oplettendheid, de teederste zorg bewijzen,
twijnde (snaar bereide en geverwde) zijde. z. ook Donnez des s-s a on nalade, eenen zieke verzor-

nen, ernstig bedenken. ---- Etre s -, Rester s-, zich
zelven gelijk zijn , zijn eigen karakter getrouw
blijven. -- ]N'aimer que s -, alleen zich zelven berninnen. -- De soi, En soi, in zich zelven, uit zijn'
eigen aard, volgens zijne natuur. De s- le vice est
odieux, de ondeugqd is in zich zelve hatelijk. Ces
chases sopt de s- indifférentes (niet sont indifférentes de s -), die dingen zijn op zich zelven onverschilli r. La vertu est airn able en s -, de deugd is
uit haren aard, in zich zelve beminnenswaardig.
-- Faire des reflexions a part s -, opmerkingen
voor zich zelven maken. — Chez s -, t'huis, in zijn
huis: Rester chez s -, Ne point sortir de chez s -,
t'huis blijven, niet uitgaan. -- Ook als subst.: Avoir
un cliez s -, een thuis, eerie eigen woning hebben.
— (Loc. prov.) 11 nest rien tel que d'avoir un
chez s -, eigen haard is goud waard. — Quant -h-

.

DECREUSE, GREGE . MATASSE , MOCHE. Un écllev eau de s- eens t, - eng 2 ; e. Des bas de s -, zijden

kousen I. pl. -- (fig.) Paroles de s-, konigzoete,
vleijende woorden n. pl. Des jours filés dor et de
s-, gelukkige, heerlijke dagen in. pl. -- (Loc. prov.)
C'est s- sur s-, 't zone geluk komt bij 't andere;
dat zijn twee vliegen in één' klap. -- (bij analogie)
S- d'Orient, oostersche zijde (van de syrische zij
z. ASCLEPIADE). S- de mer (of Poll de-deplant,

nacre, Laine de pinne marine) z. COIL. S- minévale, Z. A^IIANTE. S- végétale, plantenzijde, Z. APOCYN. S- d'araignée, sp ,nneweefsel n. -- (bij uit
Zacht en lang haar van zékere honden;-breidng)
stijf en lang haar n. van sommige dieren, borCe bartiet, Get épagneul a de belles
pl.:
m.
stels
s-s, die poedel, die patrijshond heeft mooi zacht
haar. Des s-s de port. de cochon, zwans-, var
— [Bot.] Mlosstengel ni.; — iedere naar-kensbortl.
zijde of borstels gelijkende plantenvezel. -- (pI. n.]
n1. S-s du sucoir, haren of
draadworm
de
mer,
S.
borstels aan de zuigspriet (van sommige insecten).
- - [Ant. mar.] Bas de s-, zijden kousen f. pl.,
voetkluisters m. pl. (eene scheepsstraf). — [Tech.]
Angel m., dat gedeelte van een degen - of nmeslemmee , dat in het gevest of hecht gaat. bioir de s-,
tweede zwart, dat men aan de huiden geeft, zijde zwart n. — [V étér.] , z. v. a. SEIME. --- Pestbuil f.
aan den hals der paarden. — Soierie, f. Zijdestof, zijdewaar f.: S-s du Levant, de Lyon, Levantsche, Lyonsche zijden stoffen. — Zijdefabrijk,
zijdeweverij f.; -- kunst f. der zijdebewerking;

gen, oppassen; ook: eenen zieke als geneesheer be-

dienen. — Zorg, onrust f., kommer in., bezorgdheld, beslommering f.: La vie des grands est pleine
de s-, het leven der grooten is vol zorgen. 11 vit
libre de tout s-. hij leeft vrij van alle zorg.
Soir, in. Avond in.: Travailler du matin au
s-, depuis Ie matin jusqu'au s-, van den morgen
tot den avond werken. L'assemblée se tient Ie s-,
de vergadering wordt des avonds gehouden. Je
viendrai chez vous vers, sur le s-, ik zal tegen den
avond bij u komen. Dier an s- of Hier s-, gisteren avond. Remain au s- of DeAain s-, morgen
avond. Lundi au s- of Lundi s-, maandag avond.
Un beau s- d'été, een schoone zomeravond. Dites

la prière du s-, doe het avondgebed. Un s-, it vint
me dire, op zékeren avond kwam. hij mij zeggen.
-- (fig. et poét.) Le s- de Ia vie, de avond des levens. — L'étoile du s-, de avondster, Venus. -(Prov.), z. MATIN. ---Soirée f. Avondstond,
avondtijd m.; avondgezelschap n., avondpartij f.:
Une belle s-, een schoone avondstond. Passer la s-.
chez qn., den avond bij iemand doorbrengen. —
Donner une s-, eene avondpartij geven.
Soit, adv. interj. (eig. de 3e persoon van den
subj. prés. van étre): Het zij zoo, goed, laat het
zoo zijn, ik ben er snede tevreden. Vous le voulez,
s-, (jij wilt het, goed, tiet zij zoo. — S- que, conj.:
S- qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, hij mag
komen of niet, het zij hij kome of niet kome. —
Het wordt ook zonder que gebruikt: La fortune,
s- bonne ou mauvaise, s- passagère on constante,
ne
peut rien sur lame du sage, de fortuin, zij
zijdehandel in.
Soit, f. Dorst in.: Il est mort de s-, hij is van moge goed of kwaad, voorbijgaande of bestendig zijn,
dorst rgestorven. Cela fait passer, Cela irrite la s-, dat vermag niets op de ziel des wijzen.. -- Onderstel,
verdrijft, dat verwekt, prikkelt den dorst. Ne Moire stel, stellen wij, dat . . . : S- i0 a diviser par 6,
qua sa s-, alleen voor den dorst drinken. — (fig.) stel, dal 40 door 6 moet gedeeld worden.
Soixautairae, f. Zestigtal n.: Une s- de noix,
Vurig verlangen n., hevige begeerte f. S- de gloire,
d'honneurs, dorst naar roem, naar eer. La s- des een zestigtal noten. — (absol. et fain.) Il a sa s- riclhesses, de régner, de zucht naar rijkdommen, bien comptée , hij is volle zestig ,jaren oud. -de groote begeerte om te heerschen. — (Proc.), z. Soixante, adj. namrt. Zestig: S- florins, zestig
tNE, FAIT, GAnDER. - -)- Soi ard, in. (woord gulden in. pl. S- -dix, zeventig. S- (et) -onze chevaux , een en zeventig paarden n. pl. — Somtijds
van Eugène Sue) Dorstige, nathals m.
Soigné, e, adj. (en part. passé van soigner): voor soixantième, zestigste, gebruikt: Page s -, bladOuvrage,Travail s-, een zorgvuldig bearbeid werk n. zijde zestig, zestigste bladzijde f. — Als subst. m.:
Education s-e, zorgvuldige opvoeding f. Animal Het getal 60: S- multiplié par dix egalent six cents,
Bien s-, goed opgepast, verzorgd dier n. – Pin- zestig vermenigvuldigd met 10 is 600. -- [Jeu] Faire
ceau s-, ie keurig penseel n., gelikte schilderma son s- of Faire s -, z. v. a. 5OIXANTER. --:Soixanf. -- .gills subst. m. Le s-, het zorgvuldig be--nier ter, v. n. [Jeu] Zestig tellen, eer de tegenpartij
werkte. -- Soigner, v. a. Verzorgen, zorgen voor, één punt telt, een zestiger maken (in 't piketten).
zorg dragen voor , oppassen; met zorg bewerken. -- Soixantienie, adj. Zestigste: II est dans sa
S- sa santé, voor zijne gezondheid zorgen. S- un s- année, hij is in zijn zestigste jaar. La s- foss,
malade. eenen zieke oppassen; somtijds ook: eenen de zestigste keer m. — Als subst. n1.: Zestigste gezieke als geneesheer bedienen. S- les chevaux, de deelte n. 11 a un s- dans vette entreprise, hij heeft
paarden oppassen, verzorgen. — S- ses ouvrages, een zestigste gedeelte in deze onderneming.
Sol, nl. [Moan.], z. sou.
zijne werken zorgvuldig "bearbeiden. Ecrivain qui

SOLNAO1ES.

SOJASol, m. Grond, bodem rn. (inz ten opzigte van
mijne geaardheid of zijn voortbrengend vermogen):
Un s gras, een vette grond in. Ces arbres ne
prospècent pas dans tin s- hurnide, deze (women
tieren niet in een' vockligen grond. - Oppervlakte
van den grond, plaats, waarop men bouwt, loopt:
S- uni, inégal, effen, ongelijke grond of bodem. II
ne faut pas 1)âtir sur le a- dautrui, men moet
niet op eens andermans grond bouwen. [Bias.]
Reid van liet schild, wapenschild n.
Sol, ni. [Mus.] Vijfde noot van de toonschaal
wit ut, sol of (; f. Clé cie s-, sol-sleutel m.
t Solacier, v. a. Vertroosten, ondersteunen.
± Sotage, in. Grond RI. (sal). -- ± SOLAGE,ITh
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p1. - SOLDER, V. a. [Corn.] Afsluiten, het saldo

(eener -rekening) opmaken, vereffenen, afbetalen,
S C I d é r e mm. .- liet part. passé is ook adj.: Compte
soldé, afgesloten, vereffende rekening 1. - oI
durier, 4o1doei-, Soudoyer, rn [Anc.
mi l .] Gallisch krijgsman, die zich geheel en at aan
eenen aanvoerder had toegewijd, op een' gemeenzamen voet met hem ontging, en met hem alle kan-

sen deelde.

Sole, t. [H. n.] Tong t. (een bekende, smakelijke zeevisch). - Naam van verschillende schelpen.
- SOLE. f. [Agnic.] Slag m., zikere afdeeling van

bouwland, dat men twee jaren met onderscheidene
soorten van granen bezaait, en het derde jaar laat
Zonnehilte f.
j_ rusten. .- [Man., S/étér.] Zool, voetzool f., het onSolaire, adj. Tot dc zon behoorend, de zon be- de r ste van den hoef der paarden, ezels, enz. S€reflend: Les rayons s-s , de zonnestralen ni. p1. I tooide, échauffée, verbrande, verbroeide zool. SAnnde s-, zonnejaar n. Cadran s-, zonnewijzer nl.— hattue, Z. SOLBATTU. - [Mar.] Bodem m. (dec ga[Anat,] Muscle s-, zoolspier 1., strekspier van den lerij). S- de sabord, z. v. a. SEUILLET. - [Constr.,
voet. Plexus s-, middelbuiks -zenuwvlecht f.—[Astr.] Nay.] Bodem, vloer ni. (van een vaartuig zonder
Système s-, zonnestelsel n. --- [ Bot. 3 Plantes, I kiel). -- Panstuk, potstuk f., plat verbindingshout n.,
Fleurs s-s, planten, bloemen, die zich bij dag of in plaat f. - [Antil ij S- d'alftlt mann, zool van een
,de zon openen. Intorsion (of Spiiaie) s-, draaijing rolpaard. .- [Tech.] Zool, zoolstuk, plat liggend
(der planten) naar den zonneloop. Intorsion con- stuk hout als grondslag voor eene kraan, een' windmolen, enz. , dorpel of drempel m. - Gipsberaping t.
tra -s-, draaijing tegen den loop der zon. - SOLAL
(van een' mum- enz.)
RE, f. [Astr.] Kromme lijn, die de zonnestralen bij
haren doorgang door den dampkring beschrijven.
Soléaii-e, adj. [Anat.]: Muscle s-, onderste
kuitspier, voetzooispier t.
Solarnire, f. [Tech.] IJl weefsel van paardehaar, zijde, enz., voor teemsen of zeven, zeefdoek n.
Soléciser, v. n. (woord van Diderot) SolecisSolaiidre, f. [Vétér.] Scheur, barst t. in de men of taalfouten maken. - Solécisme, m.
kniebuiging van 't paard.
[Gram.] Taalfout f., mv. tegen de syntaxis of
Solané, e, adj. [Bot] Naar de nachtschade woordvoeging, 5 0 1 (2 C i 5 mn u s in. (zoo geheeten
gelijkend. .- Solanées, 1. p1. Geslacht ii. der naar de stad Soli [Soioi] in C-LliciC, welker inwonachtschaden. Solanée parrnentière , Z. CARMEN- ne-rs, onder den invloed dci- hun omringende vreemT!ÈRE. - Solan(we, f. [Cloim.] Basisch plant- de volksstammen, hunne zuivere atlische atoedertaal
-vormend deel (alkaloïde) in de stengels en bladeren allengs verbasterden) . - (fig.) Fout f., misslag in.
der nachtschaden, inz. in de zwarte morel, s o I a- in 't algemeen: Faire no s-, een' misslag begaan,
mnjne f. -- Solanique, adj. [Chirn.]: Sels s-s, (fam.) eene-n bok schieten.
Soleil, rel. Zon t. Le s- levant, coucliant, de
solanine -zouten II. p1. Acide 5-, solanine -zuur rn.
Solano, rn. Warme wind uit Afrika, welles opgaande .
zon. Le s- en son apogee,
nadeelige werking zich somtijds in Spanje doet ge- en son pmn
igde, de zon in haren g rootsten, in haren kleinsten afstand van de aarde. --- Mettre qc.
voelen, sotdno rn.
Solanoïde,f. [Bot.] Onechi bitterzoet n. (douce- an s-, iets in de zon leggen. Le s- donne P p10mb
su r noun, de zon schijnt loociregt op ons. Ii (alt
arnère bataide) , eene amerikaansche plant.
Solaniirn, m. (pr. —norne) [Bot.] Nacht- Má s-, II fait encore grand 5-, het is reeeds dag, nog
schade, nachtschaduw f.: S- douce-arnère, klimmen- volle dag. Le s- est encore Pico baut, de zon staat
nog zeer hoog. 11 fait du s-, de zon schijnt, 't is
de nachtschade.
Solai-tI, rn. [Agric.] Os in., die zijnen ploeg- heldere, onbewolkte zonneschijn. Ii fait trop de S-,
de zon brandt te sterk. Entre deux s-s, tusschen
makker verloren heeft.
Solbattu, e, adj [Vétdr. ] Cheval s- (beter den op- en ondergang der zon. Sons le s-, onder
sole -battue), aan de vleeschzool gekwetst paard n. de zon, op aarde. II ny a i'ien de nouveau sous
- Solbattai-e (beter sole-hatture) , t. Kwel- Ie s-, er is niets nieuws onder de zon. ---- Partagen
Ie s-, Z. PARTAGER. - Coup de S-, zonnesteek in.
Ling f. aan de vleeschzool.
(pop. et fig.) Avoir uil coup de 5-, wat te diep in
Soldanelle, f. [Bot.] Zeewinde, zeekool 1.
Sotdat, rn. Soldaat, krijgsman; in beperkten 't glaasje gekeken hebben. - (fig.) Ja! vu cinquante
zin: krjqsman zonder graad, gewoon soldaat in. S-s, ik heb 50 zomers beleefd. - Cette femme est
Les prêtres et les s-s, de priesters en de krjgslie- Un S- cia beauté, die vrouw is eene schitterende
den. Les s-s et les officiers, de soldaten en de of- schoonheid. La vdnité est ie s- de l'inteiiigence,

ficieren. -- Avoir In franchise dun s- , de openhartigheid van een' krijgsman hebben. -- (Loc.
pray.) Ce qui tombe dans le fossd est pour ie S-,
de bedachtzame weet uit eens anders nalatig/meid
voordeel te trekken. Le S- (alt Ia soupe, la soupe
le s-, mien God een ambt geeft, geeft hij 't verstand er bij. - Ook als adj. gebizigd: Avoir lair
5-, een krijgshoftig voorkomen hebben. [H. n.],
z. v. a. COMBATTANT, PAON DE MER. S- mann,
z. V. C. BERNARD L'HERMITE. - Soldatesque,f.
(dénigr.) Krijgsvolk ii. , inz. woeste, teugellooze
bende f.; gemneene soldaten m. pl. La s- eest ndvoitie contre les officiers, de soldaten zijn tegen de
officieren opgestaan. - SOLDATESQeJE, adj. Naar
soldatenwijze : Moeuns s-s , soldaten-zeden t. Pl.
Dispute s-, soldatentwist in.
Solde, t. [Mil. et Mar.] Soldij, krjjgsmans-bezoldiging t.. Faire une retenue sur Ia s- des troupes, eene korting op de soldij der troepen maken.
Etre a Ia demi-solde, op halve soldij zijn. Officier
a demi - solde, officier 01) half traktement, op non-activiteit. - SOLDE, ni. [Corn.] Overschot, slot
van rekening, sa Id 0 n. S- de compte, saldo van
rekening, verschil t u sschen debet en credit bij 't opmaken der rekening. Pour s- de tout compte, je
vous envole .. , tot saldo, tot vereffening der gan
sc/me rekening, zend Ik u.. . - Solder, v. a.
[Mil. et Mar.] Soldij betalen, bezoldigen: S- des
troupes, troepen bezoldigen. -- Het part. passé is
ook wij.: Troupes soldes, bezoldigde troepen rn.

de waarheid is de zon des verstands, - Le s- de
justice, de zon der gem-egtigheid, God. • Adorer
Ie s- levant, Z. LEVANT. -- II y a, II fait moms de
5-, de tijden worden slecht. - (Loc. pray.) C'est
un 5- de janvier, dat is eene januarj -zon, een ding
zonder kracht. Nos beaux ss vont achever leur
tour, onze goede dagen zijn haast uit. La s- luit
pour tout Ie monde, de zoo schijnt voor iedereen.

-- Avoir du bien an s-. Z. BIEN (in.) (polt.) Le
char, Les chevaux du s-, de zonnewagen m., de
zonnepaarden n. p1. --- [Aich.] Het goud. - [Artif.] Zon, vuurrad n. S- d'eau, -watervuurrad. [Astrol.], Z. MAISON. -[Blas.]S- levant, opgaande

zon (als zij uit den regter benedenhoek voortkomt).
S- coucliant, ondergaande zon (als zij uit den linleer benedenhoek voortkomt). S- mouvant, voortkomende zon (als zij zich uit een der bovenhoeken
beweegt). S- flalniJoyant, rayonnammt, flikkerende,
stralende zon. Ombre de S-, Z. OMBIIE. -- [Bot.]
Zonnebloem f. -- [Catlm.] Monstrans, de zonvormige hostievaas f. -- [H. n. ] S- mann of de mer,
zeezon f., soort van zeester. - ( Papet.] Zonnepapier n., eene groote papiersoort. --- 4. ) olei1lé, e, adj. Zonnig, helder.
Sotement, m., z. SOLIN.
Solen, rn. [H. n.] Scheede messescheede, orgelpijp, eens tweeschalige schelp, waarvan het dier
SOLENIER heet. - [Anc. chin.] Beenlade f. (om een
gezet lid in zijnen stand te houden). - Soléna
cées, f. p1. [H. n.] Geslacht a. der messescheeden.

SDUE! ITE

SOLIT1.

-- Soléiiite, f. Versteende messescheede f., s o
m.
-lenit
Solennel, le, adj. (pr. co -la -nel) (eig. jaar
wat eens in t jaar leregeld wederkeert).-lijksch,
Plegtiq, feestelijk, statig, plegtstatig: Un jour s-,
een plegtige dag m. Fete s -l a , plegtig feest n. Chanter une messe s - ic , eene feestelijke mis zingen. Entrée s -le, statige intrede f. — ( fam.) Prendre un
ton s-, een' staligen, deftioen toon aannemen. —
Solennellennent, adv. (pr. so-la -nel —) Op plegtige, statige, deftige wijze, feestelijk. -- Solennisation, f. (pr. so-la -ni --) Plegtige viering f. La
s- d'une fête, de plegtige viering van een feest. -Solenniser, v. a. (pr. so-la -ni-ze.) Plegtig vieren; door wettelijke formaliteiten of plegtigheden
bevestigen. --- Het part. passé is ook add : Fête
uien solennisée, plegtig gevierd feest n. — Solen
f. (pr. so- la- ni-te) Plegtigheid, feestelijke,-nité,
groote staatsie f. La s- dune fête, de plegtigheid
van een feest. II fut recu avec grande s -, hij werd
met groote staatsie of Praal ontvangen. — Formaliteiten f. pl. of vormen m. pl., die eene handeling
plegtig, regtsgeldig maken: La s- d'un testament,
de bij een testament in acht te nemen formaliteiten.
Solénostome, m. [H. n.] Pijp- of buisvisch m.
[solenostomus paradoxus]. -- tells adj.: Met pijp
of buisvormiger mond.
Solétard, m. [Mitlér.] , z. v. a. SMECTITE.
Solette, f. [Pêclïej Houten breipriem m., vierkart n.
Solfatare, f. [Géol.] Zwavelgroeve f., plaats
van een ouden vulkaan, uil welken nog zwavel
opstijgen, die zwavel afzetten inde kloven-dampen
en spleten, door welke zij heen trekken, s o l f a t dr u, soil a, n d r i ti f. ---- j Géogr.] La S-, de Solfatara te Puzzuoli bij Napels, de vermaardste van
allen, reeds ten tijde van Plinius bewerkt.
Solfège, m. [Mus.] Oefenstuk n. voor den
zang, zonder tekst, noten-abece n., s o l fe g g i o m.
(pr. sol-féd-zjio). — Bolher, v. a. [Mus. j De toon
een muzijkstuk met benoeming der noten-lader°of
zingen, solfiéren, solmiséren, solfegg i é r e n. — (absol *) Il solfle déjh couramment, hij
zingt reeds vlug op noten. ,
Solidaire, adj. [Jug.] Eén voor allen en allen
voor éénen (aansprakelijk of borg), hoofdelijk, solidair, in solidum:Cautions-, solidaire borgtort m. Débiteurs s-s, solidaire schuldenaars ni.
p1. -- Solidairenieant, adv. Hoofdelijk, op solidaire wijze. -- toIidarité, f. [Jur.] Gemeen
velen voor ieder der-schapelijkvrgtn
mnerleverpligten op alle deelera van 't geheel, hoofdelijke verbindtenis, s o l i d a r i t e i t f. — In 't
gewone leven: Wederzijdse/te verpligting tusschen
twee of meer personen.
Solide, adj. [Phys.] Vast, digt (in tegenstel
fluide, vloeibaar): Les corps s-s et les-lingmet
corps Huides, de vaste en de vloeibare ligchamen n.
pl. -- Hecht, duurzaam, sterk, stevig, solide (in
tegenstelling met fragile en peu durable, broos, vergankelijk, zwak): Batioïent s -, hecht, stevig gebouw n. Pont s-, sterke, duurzame brug f. — Aliments s-s, vaste spijzen f. pl. — [Arch.], somtijds
z. v. a. massif: Colonne s-. dipte, niet holle, massieve
zuil f. -- [Bot.] 'Fige s-, dipte, niet holle, buis
stengel ni. -- [Math.] Angle s-, ligcharoe--vormige
ljke hoek m. (gevormd door' 3 of meer vlakke hoeken, die elkander in één punt ontmoeten). Problême
s-, vraagstuk van den 3Hn graad (waarin de onbekende tot de Sae magi loopt) . (fig.) Wezenlijk,
deugdelijk, gegrond, houdbaar, blijvend, grondig.
zeker, vertrouwbaar, waar, echt; eerlik, braaf,
welgesteld, solide. Un Bien s-, een wezenlijk,
waar goed n. Un principe s -, een vast, deugdelijk,
proefhoudend beginsel n. Raison s-, gegronde, grondige reden f. Amitie s-, duurzame, dégeljke vriend
f. Ami s -, waar, echt, beproefd vriend m.-schap
Merite s-, echte, ware verdienste f. Erudition s -,
grondige geleerdheid f. C'est un homme s- it qui on
peut se fier, 't is een eerlijk, regtschapen man, op
wien men zich kan verlaten. Marchand s -. regtschapen, welgesteld, solide koopman, die stipt zijne
verpligtingen nakomt. Je ne vols gier de s- dans
tout ce qu"il me propose, ik zie niets wezenlijks,

bare ligchamen n. pl. --- [Géom.] Ligchaamn n.,
ligchameljke uitgebreidheid f., de uitgebreidheid in
hare 3 afmetingen (lengte, breedte en dikte of diepte)
beschouwd. S-s réguliers, irréguliers, regelmatige,
onregelmatige ligchamen. -- [Exploit.] Creuser jus
s-, tot op den vasten grond graven. --• Ba--qu'a
tir sur le s -, op den vasten, stevigen grond bouwen. — (lig.) I1 faut voir d u s -, men moet verzekeri-ng hebben, baar geld zien. Aller au s-, zich aan
iets wezenlijks, standvastigs houden, op iets goeds,
duurzaams uit gaan. — Solidennent, adv. Op
hechte, duurzame, solide wijze, enz. Cette maison
est bátie s-, dit huis is hecht en sterk gebouwd. —
Penser, raisonner s-, grondig denken, bondig, deug del jk redenéren. -- Solidification, f. Vast•wor-
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niets deugdeljks in al, wat hij mij voorstelt. —
[feint.] Coloris s-, krachtig en duurzaam koloriet n. .. - SOLIDE, m. [Phys.] Vast ligchaarn: Les
s-s et les liquides. de vaste en de drupvormig vloei-

making; vastwording f. — Solidifier, V. a. [Chem. j
Vast maken. - SE SOLIDIFIER, v. pr. Vast wor-

den. — Het part. passé is ook adj : Corps soliJifié, vast geworden, tot den vasten staat overgegaan

ligchaam n. -- Solidisme, in. [Didact.] Geneeskundig stelsel n., waarbij aart de vaste dealen, en

niet aan ne vochten, van 't ligchaain de hoofdrol

in al de levensverschijnselen toegekend worden, sot idi s m u s n. — Solidiste, m. Aanhanger van

dat stelsel, soli dis t m.-- Solidité, f. Digtheid,
vastheid, gedegenheid, duurzaamheid, hechtheid,
bestendigheid f.; — grondigheid, grondige kennis f,,

bondig oordeel n., echtheid, waarheid; vertrouw
gegoedheid, s o l i d i t e i t f. La s- d'une-barheid,
maison, d'un pont, de hechtheid, sterkte van een
huis, van eerie brug. — (/1g.) I.a s- d'un raisonnewent, de bondigheid, dégel(kheid eener redenéring.
La s- de leur amitié, de duurzaamheid van hunne
vriendschap. U n'y a point de s- dans ses promesses, er is op zijne beloften geen staat te maken. ---La s- d'une maison, de soliditeit, verírouwbaar-

heid, gegoedheid van een handelshuis. — [Jur.],

weleer z. v. a. 5OLIDARITÉ. — [Mar.] S- de la
carène d'un vaisseau, waterverplaatsing van een
schip. Echelle de s-, lígcharnel ke schaal, tonneschaal f. — Mesures de s -, maten, die voor de lig
dienen, ligchaamsmaten I. pl.

-chamen

Soliloque, f. Alleenspraak f., gesprek n. met
zich zelven (monologue).
Solis, in. [Arch.] Ruim te f. tusschen twee

vloer- of dekbalken. — Bestrijking f. van kalk onder de eerste rijen dakpannen. S- de plátre (Solenient), bestrijking f. on den afloop van het water',
dna drop op te houden.
Solipède, adj. [H. n.] Eenhoevig (gelijk het
paard, de ezel, de zebra). — SOLIPEDES, m . pl. Een
-hoevig
dieren n. pl.
Solipse, ni. [bidact.] Hij, die zijne gedachten
niet wil of niet kan mededeelen.
Soliste, in. [Mus.] Solo- speler, solo-zanger m.
Solitaire, adj. Lenzaarm2, alleen, de eenzaam
beminnend; afgezonderd, afgelegen: Le pauvre-heid
est s -, de arme is alleen, eenzaam. Homme s -, een
levend weasels. II tnène une vie s -, hij leidt-zans
een eenzaamrm, leven. — Lieu s-, eenzame, afgezonderde plaats f. -- [ Anat.] Glandes s-s, alleen staan
enkelvoudige klieren f. pl. — [Arch,] Colonne-de,
s-, alleen en vrij staande zuil f. -- [Bot.] Fleurs
s-s, afzonderlijk staande bioenten t. pl. — [1I-. n.,
Méd.] Ver s- of alp; subst. S-, lintworm m., een
platte, zeer lange, gelede worm, die alleen van zijne
soort in de ingewanden ontstaat. — SOLITAIRE, III.
Kluizenaar, heremiet; -- in eenzaamheid levend,
ongezellig mensch m. Les s-s d'Ég<<pte, de la Thé
de kluizenaars van Egypte, van Thebaïs. ---baide,
I1 vit maintenant: en s -, hij leeft thans als een kluizenaar, ---- [Astr.] Zuidelijk sterrebeeld, door Lemonnier ingevoerd tasschen de Weegschaal, den
Schorpioen en de Waterslang. -- [H. n. j Soort
van dagvlinder m., ook sere soort van vlieg, s o li t a i r; — soort van a f uikaansche koekoek, kluizenaar; m. — italiaansche meerle t. -- z. ook ver
solitaire, hier boven. --- (bij de jagers) Oud wildzwijn n. — [Jeu] Soort van quadrille-spel, waarbij
uien altijd alleen speelt, zonder te beroepen, solitaire; ook: het melancholie-spel n., dat op, eene
van tafeltje met 37 gaten en 36 pinnetjes of
fiches wordt gespeeld. — [Joail. j Alleen gezette
diamant (zonder kleinere steengin omgeven), s o l it air ni. -- t olitaireinent, adv. Op eenzame wijze, eenzaam, alleen, als een kluizenaar, van de were d
afgescheiden. II aime a vivre s-, hij leeft gaarne
n eenzaamheid. ---- .(- Solité, f. Eenzame, afqe-

SOLITUDE

zonderde ligging 1. Solitude, f. Een z aamheid,
eenzame plaats; woestenij t. La s est pour Ie sage
une source de plaisirs, de eenzaamheid is voor den
wijze eene bron van genoegens. II y a des s s agréables, er zijn aangename eenzame plaatsen.
Ye
nez me voir dans ma s-, kom mij in mijne eenzaamheft!, in mijne afgelegene woonplaats bezoeken.
Cette viiie jadis populeuse nest actuellement
qu'une misérable 5-, die eertijds volkrijke stad is
thans niet meer dan eene woestenij.
Solivage, ni. [Tech.] Berekening t. van het
getal balken, die uit eenen stam kunnen gezaagd
Motive, f. Balk, dek-, vloerbalk m.,
worden.
rib f., die op de muren of de hoofdbalken draagt).
S- de brin, ongezaagde, ruwe balk. S- de sciage,
gezaagde balk. S- denchevrêture, met den steekbalk verbonden vloerbalk. S- boiteuse. halve balk.
S (le remplissage, tusschenbalk. S en empanon,
schuins ingelaten balk. S- passante, doorgaande
balk. Balie von een' bepaalden kubieken inhoud.
(Lor. prov.) S'amuser li coinpter les s s, met
zijne handen geen raad weten, niets te doen hebben.
Soliveati, m. (verkiw. van solive) Balkje,
kinderbalkje n.(lig. et adj.) Homme s , Rol s ,
volstrekt onbeduidend mensch, houten koning m.
Solivure,f. Balkwerk n gezamenlijke balken m.pl.
Solles, t. p1. [llydr.] Grondbalken fl1. p1. (van
een' papiermolen, eens machine, enz.)
Sotlieltable, adj. Geschikt Ier aanzoeking, ter
mededinging verzoekbaar, s o 1 1 i c i I a b e 1.
SoHicitaHon, f. Verzoek, aanzoek n., dringende
bede I.;
het doorzetten. aanhouden; inz. aanbeveling eener zaak hij den regler, sollicitdtie f.
Joseph résista aux s.s de Ia femme de Putipttar,
Jozef wederstond de aanzoeken van Poliptiars
vrouw.
Ii fait de violentes s s auprès des ministres, hij zet de zaak nadrukkelijk tij de ministers
door. Auprès des bans juges, les s sont muttles, bij de goede reqters zijn de aanbevelingen onnoodig.
Sollieitei-, v. a. Aanzetten, opzetten,
aandrijven, opsporen, op/ulsen: S- qn. it Ia révolte,
au mal, iemand tot den opstand, tot het kwade
aansporen. S- qn. de (of t) faire une chose, iemand
aandrijven om iets le doen.
t S- qn. de son
déshonneur, iets oneerlijks van iemand verlangen.
Aanzoeken, aanhouden, dringend verzoeken om
iets, sollicitéren: S- son congé, om zijn ontslag
aanhouden, verzoeken. S- une grace auprès du roi,
tij den koning om eens gunst aanhouden. S- un emploi, naar een ambt staan, om eene bediening sotlicitéren. S.. on procès, tine affaire, een proces,
eens zaak (tij den regter) aanbevelen. S- son juge,
zijnen reglet' tot eens gunstige uitspraak zoeken te
bewegen.
(absol.) Mes amis ont sollicité pour
mol, mijne vrienden hebben mijne zaak aanbevolen.
[Man.] S- un cheval, een paard (tnet de stem.
met gebaren) aandrijven, aanvuren.
{Méd.] Opwekken, le weep brengen Les sels sollicitent Ia
salivation, de zouten wekken de kw'(jlinq op, bren[Phys.]
gen de speekselafscheidinq te weeg.
La farce qui sollicite ce liquide est Ia pecanteur, de kracht, die op deze drupvormtge vloeistof werkt, is de zwaarte.
liet part. JXLS5é
is ook adj.: Affaire Pion sollicitée, sterk aanbevolen zaak f.
So ll iciteur, m. -ense, f.
Verzoeker, aanzoeker in., verzoekster, aanzoekster f.; ins. bevorderaar, verzorger van iemands
regtszaak, van iemands belangen bij de regetring,
regtsbevorderaar, regtsverzorger,s o liie it e u r m.;
aanzoeker, dinger naar eenen post, s o II i cit a n t in. S euse importune pressante, lastige,
aanzoekster t.
Hattie s , bekwaam regtsbevor
deraar, ervaren sollicileur. II y a vingt s s pour
eet emploi, er zijn twintig aanzoekers, sollicitanten
om dien post.
Soll ieitnde, f. Ilartel(jke zorg, zorgvuldigheid;
bezorgdheid, bekommering, onrust f. S- paternelle,
maternelle, vaderlijke, moederlijke liefdezorg. Sotgner un malacle avec une tendre 5-, eenen zieke
Eprouver
met teedere zorgvuldigheid oppassen,
une grande s , de grandes ss, in groote onrust,
bezorgdheid verkeeren. Les .s -s du siècle, de zorg
en onrust omtrent de tijdelijke zaken.
± SoImilier of ± to1miser, v, a., z. t'. a.
t Solmisation, f., z. v. a. SOLFEGE.
SOLFIER.
Solo, m. [Mus.] ..4lleenspel n. alleenzang fl1.,
solo II.: Ce violon a exicuté plusleurs beaux s-s,
deze violist heeft verscheidene sch oone solo's gespeeld.
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Speler, zanger, die een solo voordraagt, solospeler, solo-zanger m.
Solséquial, e, adj. [Bot.] Dc schijnbare beweging der zon volgende (van de bloemen der planten).
Solstice, m. Zonnestilstand, zonnestand rn..
tijd, waarop de zon haren grootsten afstand van
den evenaar bereikt en eenige dagen achtereen dezelfde plaats aan den hemel schijnt in te nemen,
solstItium n. S d'été, cFhiver,zomer-,winterzonnestilstand. Z. ook COLI.JRE. Solsticial, e,
adj. De zonnestilstanden betreffend, s a I st i t ia a 1:
Points, Jours solsticiaux, zon.nestilstandspunten n.
Pl., -dagen in. p1. Iiauteur se, zonnestilstands
hoogte f.
Solubilité, f. Oplosbaarheid, ontbindbaarheid,
5 olubiliteit f.
Soluble, adj. Oplosbaar,
ontbindbaar: Proldème qui West pas s-, onoplosbaar vraagstuk n.
Les sels alcalins soft s-s
dans l'eau, de loogzouten laten zich in water oploseen, ontbinden.
Solution, f. Oplossing, oatknooping, soletie 1.: Donner Ia s dune diffi
cultd, dun problème, de oplossing van eene zwa righeid, van een vraagstuk geven.
Oplossing,
ontbinding; het opgeloste, ontbondene: La s du
sucre dans l'eau, de oplossing der suiker in water.
La s du sucre dans l'eau pent prendre Ie noni
de syrop, dc oplossing van suiker in water kan
den naam van siroop knijpen.
Scheiding f. der
deden: S- de continuitet, Z. CONTINUITÉ. S- dune
maladie, de ontbinding, scheiding, breking een.er
ziekte. [Prat.] Betaling, afdoening f.: La s dune
dette, de betaling, afdoening setter schuld.
Molvabilité, 1. Betoalverinogen n vermogen
ons Ie betalen, solvabiliteit f.
ol'able,
adj. In staat om te betalen, goed, solide, solvci bel, solvént: 11 est s , hij is solide, hij kan betalen.
Soniache, adj., z. v. a. SAUMkTRE.
Soniatologie, f. [Mid.] Ligchaamsleer f., beschrfjving der vaste deden van 't menscieeljk ligc/warn.
Somatologique, adj. Die leer of beschrijving betre/fend, s a en a t al 6 g is c h. S Somatotornie, t., z. a. a. ANATOMIE.
Sombrae, m. [Agric.j Eerste bearbeiding f.
van den wijnberg.
Sombre, adj. Niet helder, donker, duister, betrokken, somber: II fait tien s dans cetfe chamtire, 't is zeer donker in deze kamer. IJne lumière
S-, een somber, niet kelder licht n. Rouge s , donker, bruinachtig roo(I n.
Un temps s , donker
weir n., eene betrokken lucht f. (poét.)Les royau
mes, les rives, les rivages ss, het rijk der dooden,
de onderwereld.
(fig.) Somber, treurig, droevig,
zwaarmoedig, knorrig, verdrietig; achterdochtig,
argwanig. Ii a lair tien s , hij ziet er somber,
zwaarmoedig uit. Le s tyran, de achterdochtige,
wantrouwende tiran in.
Sonibrer, v. ee. [Mar.] Omslaan, enteren, kopof kapseisen. S- sous voile, onder zeil omslaan,
kenteren.
SOMBIIER, C. 0. [Agric.] Den wijngaardbouw aanvangen.
liet braakland voor 't
eterst omploegen. (cciie hoed m.
Sombréro, m. [Cost.] Breed gerande spaanSome, f. [Mar.], z. v. a. JONQUE.
Sorninage, m. [Fetod.] Dienst f. van een lastdier ten pro/ijle van den heer.
Regt n. op eene
lastdiervracht. (een vat leggen.
Somuager, v. a. [Tech ] Dc sluithoepels Ore
Sominail, ni [Mar.] Ondiepte in eene doorvaart, klip f., rif n.
Sommaire, adj.Beknopt, kort, in weinig moorden zamengevat, naar den hoofdinhoud, volgens
de hoofdzaken, sum ni, air: Réponse s , beknopt
antwoord n. Narration courte et s , kort en alleen
de hoofdzaken vermeldend (zakelijk) verhaal a.
rat.] Matures s-s, zaken, die spoedig en met weinig
^p
ormalileiten moeten afgedaan worden, s o m m t ere
zaken f. pi.
SOMMAIRE, 01. Opgave f. van den
hoofdinhoud; korte inhoud m. van een geschrift.
Ilmpr.] Composer un titre en s-, den eersten
regel van een' titel ter volle breedte zeIlen en de
andere doen. inspringen.
Somrnairement,
adv. Korleljk, met weinig woorden s o In m ar i s c/i.
Soniniation, f. Oproeping, .qeregteljke aanmaning, dagvaarding: opeisching der verschildigde
belastingsom; papier, dat de aanmaning of opeisching
bevat, s 0 m m a t i e t. S- verbale, par dent, man-.
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delinge, schriftelijke aanmaning. Les huissiers font
des s-s de parer, de deurwaarders doen aanmaningen om te betalen, Recevoir une s-, een aaninaningsbriefje, eene sommatie ontvangen. — {Mil.]
Cette place s'est rendue à la première s-, deze
plaats heeft zich bij de eerste opeisching overgegeven — [Jur.] S- respectueuse, eerbiedige aanvraag
of bede f. (van mondige kinderen aan hunne ouders
om toestemming tot kun huwelijk). — [Matli.] Zamenstelling van verscheidene termen, welker wet
bepaald i.c, somméring f.
onime, f. Som, geldsom f., zekere hoeveelheid
geld: La s- de mille francs, de som, van duizend
francs. — [Math.] Sons f., verzameltal, beloop, bedrag n., grootheid, die uit de zanaenvoeging van
twee of sneer andere ontstaat: La s- de trois nomh'es, des unités, des dixaines, de som van drie
getallen, van de eenheden, van de tienlieden. S- totale, geheele sore, hoofdsom, vereeniging van de gedeelteigke sommen. -- (fig.) Cela ne peut qu'ajouter a la s- de nos maux, dat kan de som onzer
rampen slechts vermeerderen. — Hoofdinhoud m.,
kort begrip n.: La s- de la doctrine chrdtienne, de
hoofdinhoud., het kort begrip der christelijke leer.
-- EN SOMME, loc. adv. In één woord, in 't kort:
En s-, eest an fort i,on enfant. in één woord, 't
is een zeer (toed kind ---- S03131E TOLITE , loc. adv.
(fam.) Alles zamen of bijeen genomen, ons kort te
gaan, ten slotte, somma summarum : S- toute, ce
nest pas on homme b qui vous deviez vous fier,
om lort te gaan, 't is geen man, in ivien rij uur
vertrouwen moest stellen. -- (Loc. prov.) Tout fait
s -, alles telt mee, vele kleintjes maken één groote.
Last m., vracht f., die een lastdier dragen
kan: S- de 1Jlé. paardevracht, ezelsvracht koren.
Choral de s-, last paard-. Bête de s-. lastdier n.
[Corn.] 12,OOO spijkers in. vl.; -- (weleer ook) een
korf glas van 24 glasschijven. --- [Mar.) Droogte,
zand- of modderbank f. buiten eene haven of vóór
den mond eener rivier. z. oole SOME.
SOMME, ril. Slaap m. (alleen van den menscls gezegd), inz. de tijd, c:eduî ende welken men slaapt.
Un leger s -, eene late slaap. Dormir dun profond
.

s -, in diepen, gerusten slaaf zijn. A son premier
S-. in zijn' eersten slaap. -w- Je ne dormirai point

de bon s -, que je ne sois venu < hout de vette
affaire, ik zal niet eer rustig slapen, voor ik snet
deze zaak ten einde ben gekomen. — (lam.) 11 a
fait la nuit tout d' u n s -, hij heeft den ganschen
nacht in eens doorgeslapen.

opinie, e, ace;. (en part. passé van soanmer):
Domme s- de, payer, tot betaling avenge ;gaand man.
[Mil.] Place s-e, opreeischte vesting f. SO M ME, E, adj. [thins.] Getopt (als een stuk op zijn'
top eene andere figuur draagt en on(lersteunt):
Piece s-e, getopt stol: n. -- [Fauc.] Pennes s -es,
of als subgit. soMMEES, f. pl. Geheel uit, egroeicle,

tot haar' vollen groei r;ekomen slagvederen f, pl.

S onuneil, in. Slaap in., ins. de toestand. waarin

enen bij den slaais verkeert; de last tot slapen,
vaak m., slaperigheid f. Un s- tranquille, dory, een
ger°usle, zoele slaar. Dominic dun profond s -, in een'

diepen slaap liggen, vast slapen. J'ai s-, ik heb slaap,
vaak, ik ben slapeen;. — Le s- de la mart, du
toniheau, Le s- eiernel, de doorslaap, eeuwige
slaap. — Le s- des sens, cie In nature, de slaap.
sluimering, werkeloosheid der zinnen, der na-

tuur. -- [Bol.] Le s- des planfes, rle slaap, rust
der planten. -- (Mod ] Le s- veiilant. z. v. a.
COMA vigil. — [Myth ] De Slaap, de god des slaap.c,

eene allegorische godheid der Ouden. - (firs.) Le
s- est le frère, l'image de ia mort, de slaap is de
broeder, het beeld des doods. —. onimeiller, v.0.
Sla /leren, lint slopen: Je ne dormais pas. je ne
faisais que s - , ik sliet) niet, ik sluimerde naaar. —
Somtijds ook: Slal en, gerust slapen: La nuit
quand fout s -, dec ,jac/11s. wanneer alles in diepen
-

slaap ligt. — (fig.) Lig rai.mon. Ses sees somilleillent

encore, zijne rede, zitre zinnen sluimeren nog, zijn
nod werkeloos. --- )Litt.] vit onochtzaanaheid eene
fout bemoan: Q uelgriefeisle toon Homèr°e lui -mime
somrmeille, zelfs de goede Homerus sluisher t, dut
sowl/;ids. vereist zich nu en dein.

onuneli r. m, -i n , f. Spij.cverzorrer. keldermeesler, bottelier n.. spij.cverzorgster, botlelierster f. -- (Nlar.] Ilojrneesier In,. - o^ui elleTie, f. lielderweecterschair, boltelierse/ ap; hofnieestersehap D. Spijskamer' f., sl4jskelder in.

Sonn„imer, V. a. Opeischen, aanmanen, dagvaar den, s o rn m é r e n: Je l'ai fait s- de payer, ik heb
hem laten aanmanen om te betalen. — [Mil. Su0e place de se rendre, eene plaats opeischen om
zich over te geven. — S- qn. de sa parole, iemand

aan zin woord houden, eisclren, dat iemand zijn
woord gestand doe. — SO MMER , V. a. [Math.] Op-

tellen, oprekenen, de som van verscheidene grootheden vinden, s o m ni é r e n.
Soniniet, m. Top m., kruin, spits f., toppunt II.:
Sur le s- de vette montagne, op de kruin, den top
van dezen beril. Le s- dune tour, de spits van
een' toren. Le s- de la tile, de kruin van 't hoofd.
— (poét.) Le double s-, de Parnassus. -- (fig.)
Le s- de In gloire, het topl)unt van roem. -- [Géorn.J
S- dun angle, top m., toppunt n. van eenen hoek,
punt, waarin de beide beenen des hoeks el/sander
ontmoeten.

Bosmier, m. Lastdier, lastbeest, pakpaard n.
I1 y avait trois s-s qui portèrent leurs bagages,
er waren drie lastdieren, die hunne bagaadje droepen. — S- d.e erin, paardeh.aren matras I. -- Groots
reiskoffer m., bestemd om door 3rluilezels of paar
gedragen te worden. — [Constr.] Schoor-,-den
rustbalk, draagbalk; bovendorpel, bovendrenspel nl.;
— z. ook SEU!LLE T; draagsteen, steenen vloer of
voet III., waarop iets rust. — [Fin., Corn.] Groot
register ter aanteekening van de ontvangen som
hoofdregister, iaoofrlboek n. --- [Impr. j Hoofd.-men,
kalf n. van een (voormalige) drukpers. — (Org.
Grondwerk n. van een ongel, orgelkist f. -- [Tech.
Perkantentraam n., kalfshuid f., die op een raam
gespijkerd is, waarover het vel gespannen wordt,
dat men bereiden wil. -- Sluithoepel ral. van een
vat. — Stuk hout n., waarin de snarenstiften van
eene piano. een klavier zitten. -- [Anc. cout.] Sde Chapelle, kapelbediende rn., die het kussen of
tapijt droeg, waarop de koning in de kapli knielde.
onaInliere. f. [Conn.] Langharige vergde f.
voor voering. — Touw, waarmede de vracht van
een lastdier wordt vastgebonden, paktouw n.
Some miste, in. Pauselijke kanselan,/ - directeur.
Son11mmmité, f. [Minér.], z. v. a. NEeLIELu E.
oniH Hfl i té, 1. Hoogste gedeelte van zekere din-

gen (sonnET). -- [Lilt.] (fig.) Het oppervlakkige,
de incest in 't oog vallende punten. -- (fig.) S-s,
voornaamsten, aanzienljk.4ten, de door hunne talenten of diensten -uitstekende personen, s o an m it ei t e n m. pl. —. [Bot.] Top ni., spits f., uiteinde n.: Des s-s d'ahsinthe, alserrrhnoppen m. pl.
S 011UOSe, in. [H. n.] Soort van haai m.
S011131 IDnbId1e, adj. Slaapwandelend; in ma.g nelischen slaap verkeerend: Personne s -, of als
subsi. SOMNAMBULE, in. en f. Nacht- of slaapwandelaar ni., -ster f.; — )ok: iemand, die onder den
invloed van het magneti.cmus in den slaap spreekt,
helderziende in. en f. (clairvoyant, e). — 5 oninaanbulique, adj. Wat het somnambulismus betreft. — ollu llin2hulisIue, m. Het slaap- of
nachtwandelen (ook S- naturel geheeten). — tiet
slapend sprekend, het helderzien, helderzigtigheid
(clairvoyance), die dooi - den invloed van het mag-

(S- magnétique), s o rit na b u 1 i s fl) u s n. — Somuifève, wij. Slaapverwekkend: Reniède s -, ofal.csubst. SOMNIFERE, m. Slaapverwekkend middel, slaapmiddel, (pop.) slaapgoed n.
netisrnau-s ontslaat.

Potion s -, slaapdrank m. --

o^nt uiloque, adj.

[moei.] In den slaap of droom overlaid sp? ekend.
S omno, in. [Econ. dorp.] Nachttafeltje B. --Soonnotenee, f. Slupperigheid, domreling f.; -^
slaalrzucl't f. — o!nnolent, e, adj. Slaperig,
dommelifl; -- slaapzuclrlig. — (fig.) Des ministres
s-s, dommelige, van veerkracht verstoken minis,

ters in. hl,

onlptuaiI'e, adj. (pr. cone--, ook de volgenden) De uitgaven, (le wee/PP betreffend: Lois s-s,
wetten teren rle weelde, s o in p f u a i r e westen f.
pl. -- omptuuennsentent, adv. Op prachtige,
weelderige wijze: Vivre s -. -- ooi®lit®^eux,
ueuse. ae j. Prachtig, weelderig, weidsch._ kostbaar: Fee/in s -. prachtige feestrnaoll[jd m. Etre s
zeer reel aan kleeffleren, ten koste leggen,-enlh)is.
—. 4O^feptuosité, f. Grote, onintatige uitgave,
pracht I. Vivre dfans arre folie s -, in dwaze overdaad, in peachtverkwi.clingl leven.
Son. in., Sa, f., Ses, fpl. M. et f., adj. poss.

Zijn, zijne, haar, hare, (sorratijd•c) deszeifs, sierzelver. Son père, Sa mere, Ses frères, Ses srueurs,

-
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zijn (haar) vader, Zijne (hare) moeder, zijne (hare)
broeders, zijne (hare) zusters. - Vóór een subst.
of adj. [én-t., dat met eene klinkletter of stomme Ii
,begint, verandert sa in son : Son erreur, zijne (ha re) dwaling f. Son histoire, Zijne (tiara) geschiedenis f.
Son, m. Klank m., geluid n., toon m. S-aigu,
percant, scherp, doordringend geluid. Les di fféi'ents
s-s, * de verschillende klanken, bonen. Cela rend
un S- agréable, dit geeft een aangenaam geluid.
Les beaux s-s dun violen, de schoone bonen, geluiden Vafl eene viool. -- Publier qc. an s- des
troinpetles, iets hij trompetgeschal bekend maken.
SON, fl1. Zemelen 1. p1. S- gras, meethouciende,
ongebuilde zemelen. Eau de s-, zemelwater n.
(Loc. prov.) Moitid farine rnoitii s-, goed en slecht
ondereen, halfgoed half slecht. z. ook VENTRE.
Sonat, m. [Tech.] Tot zeemleder bereid schapenvel n.
Sonate, f. [Mus.] Muzijksluk n. voor klavier
of forte-piuno alleen, of in begeleiding van enkele
instrumenten, bestaande uit 2 tot s, gewoonlijk
ec/iteruit 3 stukken, namelijk een allegro, een andanle of adagio en een presto of rondo, s o n cl t e 1.
—SoIlatiLie,f. (verklw. van sonate) Kleine sonate.
Soiichées, f. p1. Wilde-latuwilanten t. p1.
Sondage, ffi. liet peilen, hei boden.
Sonde, 1. [Mar.) Dieplood, peillood, lood n.,
een werktuig om de diepte Vais 't water of den
aard des bodems te onderzoeken. .leter la s- en
mer, liet lood over boord werpen, de diepte peilen.
EfI'e sur hi s-, op de gronden zijn, grond beginnen
te goof/en. Avoir trouvé Ja s-, grond hebben. Aller
a Ia s-, met het lood in de hand varen, op het
100(1 af varen. I%larquer les s-s, de boodingen op de
kaart zetten. -- Het boden, liet doen van boodin
of peilingen. La p10mb pour les grandes s-s,-gen
het diep/oud, zware lood. Le petit plumb de s-s,
het handlood, liL e bood.-- Cijfer, dot 01) eenezeekaart de diepte aanduidt. - Datgene, wat het dieplood van den bodem des waters medebrengt. - Sde pompe, pel/slok ni. van de pomp. - [Cliir.]
Metalen, doorgaans zilveren, racer ook van gooielastiek of van quita-percha vervaardigde stilt van
veierlei gedaante tot peiling van zwerm, wonden,
enz., tot aftapping van vochten, enz. , peilstift t.,
lenljzer IL, sonde. - [Exploit.] Aardboor, bergboor, grondboor t. (om de natuur van den grond
te onderzoeken, arlésioche putten te boren, enz.) [icon.] Werlcluig, 01fl den inwendigen toestand
van zékere dingen te onderzoeken, boor, bolerboor,
kaasboor, appelboor. enz. - [Corn.] Peilslang t.,
peibsbok in. der tobbeaînbten. - ouder, v. a.
[ Mar.] Peilen, boden, het dieplood uitwei'pen: Sla profondeur de Ja roer, de diepte der zee peilen
- S- Ja pottip,-„ de porn» peilen. S- une rivière pour
trouver on gué, eene rivier veilen om eene weedbare plaats te vinden. (absol.) Pour s-, ii faut niettre le vaisseau en panne ou larrèter , om be petben moet men opbrassen of stil l;ouden. -- (fifi.)
S- Je gud ofle terrain, z.eue. - - [Charp., ContO'.]
Onderzoeken, nagaan, beproeven: S- une poutre,
eenen balk aanboren, aanliakken. S- des dons, 'leS
cbevilles, sfjkers, boeten nakloppen of nodî'evelen.
S- les coutures, de naden nak l oppen, oiazien.
[ Chir.] Peilen, niet liet t ent ij zer ofde sonde onderzoeken, sondéren: S- one plaie.eene sound rel
len. S- un homme, iemands water b laas 'met de sonde
onderzoeken wanneer men de aanwezigheid van
steen vermoedt). --- [Corn.] S- nu ballot, on diariot, eene hooi, een' wogen met de peilslang onderzoeken. - [Eden.] S- une poinnie, un jamPon, une
tinette de beurie, een' appel, eene ham, een tootje
belet' aanboren. -- I linpr.] S- Ja foirne, den voi'iii
onderzoeken, hem hij herhaling een ceinig opligben,
oils te zien of er niets kan uitvallen. [\Terr. Sun verre, een clas door aanklopping onderzoeken,
toetsen. ---- (Pg.) Onderzoeken, toeleen. POIS((0 , uitvorsehen. vithooren: S- qn., iemand polsen, uit /i 00i-en. Sondez nu peu si1 y a qe. b espéi'er, onderzoek eens of er iets be hopen is. Ii n'apparlient
qu' Dien de s- les coeurs, liet komt God alleen
part. jassé is O(;k
toe d" heir/en be veilen. -wij.: Rivière sonde, cepeilde rivier 1. -- sondem, ffl fMar.j 1.noder ni. •- .41s odj.: Canot
S-, sloep f., waarmede men loodiogen doet.
ongar, ni. !H. n.j Siliérisrhe rot 1.
Souge, m. Droom in.: Un S- agréable, een aan2
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gename droom. Un s- suivl, een zetinenliangende
droom. lnterprêter les s-s, de droorncn uitleggen.
Les s-s sont trompeurs, droomen zijn bedrog. La vie nest qu'uii 5-, het leven is slechts een
droom. Cela me semlile un s-, dat schijnt mij een
droom te zijn. - (fig.) Faire de beaux s-s, zich
met ijdele hoop vleijen. - (Pray.), Z. MAL. MENSONGE. -- EN SONGE, toe. adv. (ii den droom: Un
ange lui apparut en s-, een engel verscheen Item in
den droom. - Songe-creux, ni. (fain.) Droomer, suffer, verward denker; lucht kasteelbouwer.
- Sluwert, guit in. (in dezen zin verouderd en
in onbruik). (P l m'. Des songe-creux). - Songemalice, in. Kwaadsmeder, gait m. (PIer. Des
songe-malice.)
Songer, v. n. Droomen: Ne faire que s- toute Ia
unit, den gansclien nacht niets doen dan droomen.
Denken, bedenken, bedacht zijn, in acht nemen;
zich herinneren, zich voor den geest halen; voornemens zijn (in deren zin door 't voorzetset a of wel
doos' 't voegwoord quo met den mdie. vergezeld):
Les jouruées passent sans quon y songe, de dagen
gaan voorbij, zonder dat men ei' aan denkt, zonder dot men 't in acht neemt, Songez bien bi ce
que vous alles : faire , bedenk web, wat gij gaat
doen. Songez quiy va de votre intérèt, de vatte
vie, bedenk, dat uw belang, uw leven er mede gemoeid is. - S- an manage, a Se marier, ore 't
huwelijk, aan het trouwen denken, het plan maken
om te trouwen. - Songez Is la deruière volonté
de volre père, denk aan, herinner u den laatsten
wil uu,s vaders. Cet lioinnse songe toujours á mal,
a malice, die man is altijd op iets kwaads bedacht,
voert allijdwat kwaads in zijn schild.— Songez-y,
Songez-y then (als bedreiging of abs waarschuwing)
Denk er aan, vergeet liet niet. - Vous ny songez
pas, A
sonez-vous? Y songez-vous? dat
meent gij immers niet, lice kunt gij daaraan denken ? bedenkt gij wel wat gij zegt ? wat gij doet?
- Songer de (lam.): II songe toujours de tides.
hij droomt altijd van feesten, hij heeft altijd feesten in t hoc/u.
SONGER, V. a. Drooinen: Quavez-vous sough cdle unit? wat hebt gij dezen
nacht ,gedroomd? - Ne S- que tides et hals, niets
dan feesten en dansparljin in 't hoofd hebben, enhel van feesten en bals droomen. - (fain.) J'ai
songé une chose (voor Ii nun chose), er is snij iets
in de gedachten gekomen.-Songent—,m ., -euse,f.
Jam.) Droo m ei' in. , droomster t.; iiiijmeraar in.,
-ster t. - Als aPi.: Peinzend; mijmerend, nadenkend.
Sonica, ode. [Jeu] Term. die in t pliarao,
't bassetspeb en dergI. gebruikt wordt van eene
kaart, die juist te regter tijd korrit, om winst of
verlies te beslissen, sOn ice - (fain. Il est arrivé s-, hij is juist van pas aangekomen.
Soatieéptiae, ni. JUL n.] Houtworin in., tikkertje ii. (voil (i tte).
Sonnaille, t. Schelletje, klokje n., bel f. (aan
den hals der dieven). - Sonnai ll ei-, m. Bet
dier, dat in eene kudde of bij een voorspan de bel
aan den hals draagt en voorop gaat, beldrager (hij
eene kudde schapen), belhamel in. - Sonnailici-,
V. a. Gedurig en zonder noodzakelijkheid schellen
of luiden, bengelen.
Sonnatit, e, adj. Slaand: Horlo e s-e, slaand
uurwerk is., slaguurwerk, slaande klok t. Itlorilre
s-e, slaand horboqie, repetitie - hot bogie n. -- Klmkend, kelder klinkend: De l'airain s-, klinkend koper, 'metaal n. - Espèces s-es , klinkende specie of
munt t., gereed geld ti. - A lheure s-e, niet liet
slaan van de klok, juist op het bepaalde uur. Mel sounant, beter MALS(INNANT, Z. aId. - sosNANT, til., of ciiiiaute, t. [H. n.] Regenpad,
vliegende pad t.
Sonner, v. a. Luiden, slaan, klinken; geluid
geven; schellen, bellen.' Les cloches sonnent, de klokken luiden, slaan. L'aii'ain sonne, liet metaal klinkt.
Cain sonne creux, dot klinkt hol. - On a sonnd,
nico heeft gebeld.— LThorloge sonne, de klok slaat.
Sept heures viennent de t- , liet is zoo even zeven ure geslagen. Midi est (niet a) sonrmP, 't is
twaalf ure geslagen. L'Imorloge a sonné , de klok
heeft geslagen. - Le chien sonne, de hond slaat aan,
- (j\lils.] S- du cor, de la tronipetle, op den horen, op de tromp e t blazen. - [Grain. ( Duidelijk
uitgesproken of gehoord worden: La l ettre r lans
aimer ne duit s- qu'avant nee voyelle , deletter ria
aimer moet alleen vóór eenen lelinker gehoord war-
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€Ien. ties n:ot.s sonnent teal roreille, deze woor-

den I.linken niet wel ira de omen. -- (fig.) Gela
soy rye Lien, dat luidl, wel, dat laat z ch wel hooren. (zette action sonne Trien, sonne mal, die daad
1çli jl t goed, slecht. -- (/ig. et (arre.) Faire s- bien
heat tin service, une action, veel ophef van eene

dienst, daad maken.

SONNER. C.

SO RBONN E.

---r

a. Luiden,

bellen, schellen, de bel trekken : S- les cinches,

de klokken luiden. (absol.) On a sonné une heure
entiére, men heeft een geheel uur geluid. S- pour
les marts, voor de dooden luiden. -- S- le tocsin,
de brcnd-, alarin.klok luiden. S- l'heure da travail,
de werkklok luiden. S- (les) vèpres, 'a naesse, tot
de ve;á € r, tot de mis leiden. S- Ie diner, tof het
middar reaal luiden of bellen. -_ S- la foire, de kei wis inluiden. On sonne le dernier coup de ser
meen luidt voor de laatste keer tot de preek.-mon,
S- l'assemblée, de vergaderingen schellen. -[Man.J S- In cloche, le quart, de klok luiden of
slaan, de wacht slaan aan de klok. S- pour la
ponipe, aan de pomp slaan. -.- [Mil.] S- la charge,
la retraite, den aanval. den aftop blazen. -- Ook

neuter.: La charge, La retraite soiree, de aanval,
aftogt wordt geblazene. z. ook ROUTE-SELLE, DEPART. S- (i chef al, blazen om op te zitten. --. S- la

trorupette, de trompet blazen, steken. -.-- [Chas.,
Véner.] , z. LAISSEK-COURRE (onder counRE), RE- TRAITE. -- (absol.) S -, d e honden. t :lrugblaze n. [Mus.;
S- cane note. eene noot aarqjeven, aanslaan. --(feg.
ou prov.) 11 est temps de s- la retraite, 't is tijd,

zich Ier rust te begeven, zich weg te begeven, om
henen te gaan. Ne S- snot, geen woord van iets
reppen, geen enkel woord spreken. --- On ne peut sles cloches et aller b la procession, men kan geene
twee verschillende dingen te gelijk doen. — Sonnerie, f. Geluid n. van vele klokken te gelijk; gezamenljke klokken f. pl. eener kerk, klokkengelui,
slagwerk n.: íi y a une bonne s- dans cette eglise, deze kerk heeft een schoon klokkengelui. — I1
y a qc. a refaire á la s- de cette montre, aan het
slagwerk van dit horlogie is iets te herstellen. —
[Mil.] Elke der verschillende wijzen, die de trompetten blazen, trompetstuk n. Les principales s-s
sont Ie boute -Belle, lappel, la retraite, la charge,
etc., men blaast voornamelijk het opzitten, het ap-

pel, den a f togt, den aanval, enz.
Sonnet, m. [Pods.] Klinkdicht, s on né t n.
La chute d'un s -, het slot van een klinkdicht.
Sonnette, f. (verklw. van son) Schel, bel f. Sil'argent, de cuivre, zilveren, koperen bel. S- de
porte, deurschel. Tirez la s -, trek aan de bel. —
Attacher des s-s au cou d'un chien, eenen hond

bellen aan den hals hangen. — Klank m. der schel.
Entendre une s -, eene schel hooren. --- Etre assuEetti a la s-, Etre a in s-, aan de schel, aan de
klok moeten gehoorzamen (gelijk een bediende). —
[Constr.] Heistelling f. La s- porte le mouton, de
heistelling draagt het heiblok. — [H. n.] , Z. SER PENT. — [Fauc.] , z. DERORER, PIQUER. -- [Inmpr.]
Slecht opgesloten, losstaande regels m.pl. in den vorm.
[Tech.] Stempelhamer m. — Sonnettier, ni.
Schellen- of bellenmaker; koopman in bellen of
schellen. — Sonneeir, m. Klokluider. -- S- de
cor, horenblazer. -- [Arch.] [Heibloktrekker nl. -(Loc. prov.) Bolre comme an s -, drinken als een
tempeleer. — [H. n.] Gekuifde raaf I. der Alpen.
Sonnez, m. [Jeu] Twee zessen (op 't verkeer bord) .
Sonornètre, gin. [Phys.] Klank- of geluidmeter m. — S onométrie, I. Klank- of toonrneetkunst f. — Sonométrique, adj. Klank- of toon metend, sonométrisch.
Sonore, adj. Klankgevend, klinkend; weêrklin.kend; welklinkend, welluidend, helderklinkend: Les
métaux sont en général s-s, de metalen zijn over
't algemeen klinkend , zijn geluidgevende ligchamen, geven klank. Cette église, Cette voute est s -,
die kerk, dat gewelf is weerklinkend, heeft weerklank. --- Voix s-, heldere, ;aangename, welluidende stem I. Instrument s -; helderklinkend, wellui
n. — [Plays.] Vibrations s-s, ge--denistrum
luidstrillingen I. p1. Onde s -. lzeluidsgolf f. — Sonoritè, f. [Phys.] Klinkendheid, klankgevende
eigenschap der veerkrachtige ligchamen, s o n o r i
e i t f. -- IVeêrklinkendheid f., geluidversterkend-t
vermogen n. (van een gewelf, eens kerk. enz.).
Son-to, Sonto, m. Zeer gezochte chinésche
thee f.

4onze, in. [Bot.] Soort van Aaronswor•lt„l in.
Sope, m. [H. n.] Vise/i- m. van 't karpergeslucht.
tiopeur, m. [Méd:], z. SOPOR.
-oplaa, rn., z. SOFA.
Siopla e, f. [H. n.] Soort van juffertje n. of

schoenlapper in. (demoiselle).

Sophisnie, tn. [Log.] Bedriegelijke sluitrede,
drogrecle f., verstrikkend betoog n., misleidende r•edenéring f., waarbij Of in den grondslag Of in den
vor rrl gezonaigd wordt, s o p h i s m a I. — o
►iste , m. Drogredenaar , sophist nl. (oor--pl
spronkelijk: een man vol levenswijsheid en staat
een wijsgeer en redeneerk undige zeer oud -kunde,
Ook als adj.: Nul esprit plus s- que l'es--heid).
prit de parti, geen ,geest zoo spitsvindig, sophist l sch, als de parilijgeest. — S opliistieation, f.
Verrval.cching I. door inmenging van geringere,
slechtere zel fstandic heden.. La s- des drogues, du
vin. -- Vervalschte zaak 1.: I1 ne boat que dess -s,
hij gebruikt niet den vervalschte dranken. --- o phistique, adj. [Log.] Spilsvindig, verstrikt€end,
o}► drogredenen gebouwd, bedriegelijk, valseh, s op h í s t i s c h: IZaison netnen i s -, sp'itsvindige r ede
rng I. — Ecrivain s -, schrijver, die soph,ismen-néri
of drogredenen gebruikt, bemint. -- SOPHISTIQUE, f.
[Log.] Gedeelte der logica, dat de wederlegging der
sophisinen ten doel heeft, s o p h is t i e 1c I. -- Sophisliquer, v. a. et n. Den sophist of drogredenaar spelen, spitsvindighe+€ten uitkramen, drogredenenen gebruiken, s o p h i s t i s é r e n. ii ne fait que
s- ses pensées, 11 ne fait que s-, hij kraamt niet
den, sprtsvindigheden uit. — Vervalechen: S- des mdtaux, du vin, metalen, wijn vervcalschen. — Het
part. passé is ook adj.: Vin sophistique, vervalschte wijn nl. — ophistiquei'ie, I. Bedriegelijke
w2jsheidvertooning, spitsvindigheid, drogredekunde,
s o p h i s t e rij r. Vervalschi.ng f. (Gebruikelijkeris in dezen zin sophistication). v--- Sophist.igsaeur, tn. Ver•e'alschere m. -- (fans.), z. v a. SO,

.

PHISTE.
y Sophonmane, adj. [ Phil.] Met dwaze wijs
— Sopho manie, f. Ge--heidszuctb.

kunstelde, gemaakte wgslseid [.
Sophore, m. [Bot.] Plant van "t geslacht der
peuldragers, s d p h o r a f.
Sophroniste, in. [Ant.] Zedemeester, opzigter over de zeden, censor m. in Athenen. --- So.
phronistère, ophronistèrion, m. [Ant.]
Verbeterhuis n.
Sopor, Sopellr, m. [Med.] Zware, looden
slaap m., slaapzucht, ver°dooving f. -- Soporataf, ive, adj. Slaapverwekkend; --(fig.) langw lig, vervélend: Rerède s -, of als subst. SOPORATIF, slaapverwekkend middel, slaapmiddel, (pop.)
slaapgoed n. -- Livre s -, vervelend boek n. — Soporation, f., z. v. a. SOPOR. — Soporeiix,
euse, adj. Slaapzucht veroorzakend. — Soporifiant , e , adj. Slaapverwekkend. — Soporifère, Soporifique, adj., z. v. a. SOPORATIF.
Soprano, m. (ital.) [Maus.] Bovenstem, hoogste stein f., s o p r a a n in. -a-- Sopraanzanger m. —
z. V. a. CASTRAT.

Soque, f., z. SOCQUE.
Sor, adj. m., z. v. a. sAUR. — [Fauc ] : Oiseau
s- of saure, valk, die nog niet geruid heeft, een
valk m.

-jarige

Sora, m. [Méd.] . z. v. a. ESSERA. — [H. n.)

Soort van hondshaai (milandre); — egel m. van
Madagaskar. -- Peruaansch mais -bier n.
Sorba-te, m. [Chim.] , z. V. a. MALATE. —

oi be, f., Z. CORM.
-

Sorbè, adj. m. [Agric.] : Raisin s -, door te
vroege rijpheid aangestoken druif f.
Sorbet, ni. [Conf.] Turksche koeldrank m. van
water, fzjngestooten razijnen, citroensap, suiker,
amb'ra, enz.; soort van ijs n. als koeldrank, so r bit, s c h, e r b é t m. en n. — orbetièi -e, f. Sor°betvaas f., linnen koelvat n. voor den sorbet.

Sorbier, m. [Bot.], z. CORMIER.
Sorbique, act. [Chico.]: Acide s -, atlasbessen
(acide malique).
Sorlboiiique, adj. De Sorbonne betreffend, uit
de Sorbonne voortkomend. — SORBOMQUE, f. Eene
zuur, zuiver appelzuur n.

der drie theses, die de baccalaureus of kandidaat
ter verkrijging van den doctorsgraad moest verdedigen. --- Sorbonigneisr, ni. (iron.) Godgeleerde m. van de Sorbonne. — Sorboniste, nl. Kandidaat, doctor der Sorbonne. --- orbonue, f..

SORUELLERIE
(Web er) liet Ioofdco11eie voor üeeste!jjken 0/) de
inivevsi1eit V(lfl Parijs met de daartoe behoorende
gebouwen (vaar den stickier Robert de Sorbon,
bieclilvader en aalmoezenier van koning Lodewijk IX.); (nu 1fl 't olgeriieen) de gezamenlijke
godgelerde faculteit ie Parijs, die haren zetel in
't Quattier latin heeft, sorbonne f. -- [Tech.]
Lijrnplaats t. der schrijnwerkers.
Sorcelleile, f. Thoverij, hekserij, duivels/un-

stenarj 1.: La s- régnait encore dans les 13e et
14' siecles, in de dertiende en veertiende eeuw

heereehie nog de tooverij. - (plots.) Ii ny a pas
grande s- b faire cda, dat is juist geen heksenwerk, dat is zoo ntoeijeljk niet. -- Sorcier, m.,
ière, f. Toovenoor, duivelskunstenaar m., tooveres, tooverheks 1. - (/1g. et pop.) Un vieux s-,
iine viellie s-ière, een oude slechte kerel in., eene
oude feeks of heks f. -- ( Loc. fans.) Ii West pas
grand s-, hij is geen groot heksemeester, hij is niet
zeer bekwaam. U faut qu'iI soit s-, hij moet kunnen heksen. II est S- comme mie vache, hij is onwetend, lomp. - Ook wet als adj.: Les femmes
soot bieii s-ieres, de vrouwen zijn repte toovercssen.
Soi-dide adj. Vuil, onrein (inz. van vrekken
çezepd); - schandelijk, snood: Le plus s- des ava
res, de smerigste der gieriguards. - Un gain s-,
een schondedjk gewin n.-- Sor(Iidernent, ode.
Op vuile, vrekkige, schandelijke wijze. - Sor
didite, f. Lage, vuile gierigheid, pemeene vrekkigheid f.
Sordain, in. [Mus.] Do! orelreqister n., gedempte orgelpijpen 1. p1.
Sorédion, m. [Bot.], z. v. a. PROPAGULE.

Soj-et, adj. m., Z. SAURET.
Sorgho, Sorgo, in. Indiaansch.e gierst f.,
zorgzaud n., durra f., s o r p in en n.
Sorage, 1. [Cost. oient.] Met edelgesteen-

ten versierde pluim- of vederbos m., aan den tulband der Turken.

Sorielen, ne, adj. [H. n.] Spitsmuisachtig
- SoricEens , m. p1. Spitsmuizen, spitsmuissoorten t. Pl.
Sorie, 1. [Corn.] Dc gewone spciansche wol f.
(naar de provincie Soria). (S A1TRISS--.
i1, Sorisserie , Sorisseur , Z.
Sorite, f. [Log.] Ketting-sluitrede f., verkorte

reeks von sluitredenen, die den vorm eener enkele
sluitrede heeft.
Sormet, rn. [H. n.] Panto/Tel m. (eene schelp
en het daarin wonend schelpdier).
Sormule, '1 [I I. n.], z. v. a. SUP.MULET.
Sw-ne, f. [Tech.] Metaalslakken , ijzerslakken t. p1.
Soruette , f., doorgaans Sornettes, t. p1.
Sprookjes o. p1., zotteklap in., ongerijmde taal f.,
praatjes n. p1., beuzelarfj f.: Diseur de s-s, onbeduidend snapper rn.
Sororal, e, Sororial, e, adj. Zusterlijk:
Héritage S-, zusterlijk erfgoed n. Devoirs sororiaux,
zusterlijke plipten n. i.
Sorori ant, C, wij. [Didact.] Allengs uitzettend
of zwellend. - [ Physiol. ] Sein s-, Marnelles s-es,
zwellende boezem rn., zwellende barsten 1. p1.
Sororicide, adj. Zustermoordend.— 5ORORIGIDE. m. en f. Zustermoorder rn., -moordster t. SOROR1CIJJE, in. Zustermoord rn. - Sororien,
ne, adj. [Didact.] Eene zuster betreffend.
Sorrat, rn. 1H. n], z. V. a. REQUIN.
Sorrer of Sorretii-, v. a. , z. v. a. SAUREP.Sorretterie, f., z. v. a. SAURISSERIE.
Sort, rn. Lot, noodlot n., kans f.: Les caprices
du s-, de luimen van 't lot. Le S- le veut ainsi, het
noodlot wil hel dus. Je plains votre s-, Ik beklaag
uw lot, uw' toestand. Son s- est heureux, zijn lot
is gelukkig. Etre content de son 5-, met zijn lot,
met zijne fortuinsbedeeiinq tevreden zijn. - Le s
est tombé sur lui, het lot is op hem gevallen. Distribuer qc. au s-, iets door het lot verdeelen. Jeter nu s-, loten, het lot werpen. - Tirer au s-,
voor de militie loten. - Le s- des armes, het geluk der wapenen. C'est le s- de Ia guerre, dat is
het lot van den oorlog. - Le s- principal, de
hoofdsom, het kapitaal. - Betoovering; tooverij,
hekserij f.: On a jeté le s- sur son troupeau, men
heeft zijne kudde betooverd. LI pcétend qu'on lui
a donné no 5-, hij geeft voor, dat men hem betoonerd heeft. - [Ant.] Soort van woarze (i gerjj, door
't openslaan van een boek en de opvatting van den
-

-
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eersten den besten zin, waarop het oog viel; ook
door eene soort van dobbelsteenen, waarop eenige
karakters of woorden gegraveerd waren, waarvafl
men de uitlegging zocht op de tot dat einde vervaardigde tafel. (In deze beteekesils doorgamu
meert'.) S-s honuiriques, virgiliques, des saints,
voorspellingen , uit het openstaan van Homerus,
Virgilius, de gewijde schriften getrokken. us allèrent consulter les s-s de Dodone, zij gingen 't orakel te Dodona raadplegen.
Sortable, adj. Bij elkander voegend of pai
voepzaani, gcvsegelijk: Un manage a-, goed-send,
gepaard huwelijk n. Cela nest pas s- a votre conclition, dat is niet voegwam voor owen stand. Sortabemeut, adv. Op voegzame wijze.
Soi-taiit, e, adj. Uitkomend: Nurnéros s-s, uitkomende nommers n. pl - Uittredend: Membreil
s-s, uittredende, uitvallende leden n. p1. -- Al
subst.: Les entrants et les s-s, debinnentredenden
en de henengaanden.
Sorte • 1. Soort; wijze , manier f. ; slap n.,
aard rn.: Une 5- de Beurs, de plantes, eene soort
van bloemen, van planten. Il y a bien des s-s dolseaux, er zijn veel soorten van vogels. - Une
boone s- de marchandises, ccve goede soort van
koopwaren. En voici de Ia 5- que vous dernandez,
hier is van de soort, die gij vraagt. Je vous souhalte toute S- de bonheur, ik wensch a alle mopelijk geluk. - Queue s- de gens sont-ce? wat voor
slap van nzensc/icn zijn dit? Les Francais s'ha
hillent dune s-, eI les Espagnois dune autre 5-.
de Fransclien kieeden zich op de eene, en de Spanjaarden op eene andere wijze. - DE LA SORTE, IIE
TELLE SORTE, EN CETTE SORTE, bc. miv. Zoodae: Il
flip , in dier eoege. aldus, alzoo, op deze wijz
ne faut pas répondi'e de Ia s- a son maître, men
moet op deze wijze zijnen meester niet antwoorden.
Si vous me traitez de telle s-, je me retire, indien
gij mij zoodanip behandelt, ga Ik henen. Il conli
nua son récit en cette s-, hij voer in dezer voeqe
met zijn verhaal voort. - EN QUELQUE SORTE, bc.
adv. Eenigermate, om zoo te zeggen, bijna: Se taire
quand on est accusé, c'est en quelque s- s'avouer
coupable, te zwijgen, als men beschuldigd wordt,
dat is als 't ware zich zelven schuldig erkennen.—
DE SORTE QUE, EN SORTE QUE, bc. conj. Zoodat, in
dier voege dot: On ne lui ouvrit pas Ia porto, de
S- quil tilt contraint de se retirer, men opende
hem de deur niet, zoodat hij genoodzaakt was, henen te gaan. Faites en 5- qu'il soit content de
vous, maak het zoo, in dier voege, dat hij met a
tevreden zij. --- (Loc. faa.) Parler de Ia bonne sa qn., iemand goed de waarheid zeggen, met nadruk tot iemand spreken. - [Libr.] Eigene drukken: Co libraire ne vend qne de ses s-s, die boekverkooper verkoopt alleen van zijne eigene drukken,
handelt alleen in eigene uitgaan.
Sorti, e, wij. (en part. passd van sortir): Doe
fleurs s-s fi lair, buiten, in de lucht gezette blocmen f. p1. Un cheval s- de l'ëcurie, een uit den
stal gehaald paard. - Un Francais s- de sa patrie,
een uit zijn vaderland getrokkeii Franschman. —Uri
jeune homme a peine s- de l'enfance, eenjongeling, die te naauwernood de kindschheid is ontwas
sen. Fille s-e de minoritd, meerderjarig geworden
meisje n. Servante s-e de condition, uit hare dienst
vertrokken meid 1. Z. voocts SORTIR. - Sortie, f.
Het uittrekken, uitgang, uittoqt, uitweg m., uitkomst f.: Depuis sa s- du (of hors lu) royaume.
sedert hij het koninqr'tjk heeft verlaten. La s- du
peuple d'lsraël de lÉgypte, de uitgang, uittopt der
kinderen Isratls uit Egypte. C'est sa première s-,
dit is zijn (haar) eerste uitgang. Depuis sa s- de
prison, sedert hij uit de gevangenis is. II y a ici
trois s-s sur Ja rue, hier zijn drie uitgangen op de
straat. Je ne voispoillt de s-ik zie geenen uitweg.
Cette eau na point de S-, dit water heeft geenen
af- of uitloop. - [Chir.] La s- du nombril, de
l'oeil hors de son orbite, het uittreden, uitzakken
van den navel, van het oog uit zijne kas. La s-1
des dents, het uitkomen der tanden. - [Corn.
L'entrde et Ia s- des marchandises. de in- en al voer der koopwaren. Les droits d'entrde et de s-,
de uitgaande en inkomende regten npl.— [Jeu] Lage
kaart f., waardoor men in de gelegenheid is niet
langer de slagen of trekken te maken. - [Mi] .}
Uitval rn: Les assîégés tirent une S-, de belegerden deden eenen uitval. - (/1g.) Faire tine s- è.
-
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SUF, contre qn. hard tegen iemand uitvaren.
(Loc. prov.) Faire danser un 1)ranle de s- h un
domestique, een' bediende wegjagen. a LA SORTIE DE, bc. prép. Bij ht uitgaan, bij den afloop,
bij het einde: A Ja s- de 1'g1ise bij het uitgaan
van de kerk. A Ia s- de !'Iiiver, hij het einde van
den winter.
Sortilége, m. Betooveriolg, tooverj f.; On ne
croit plus guère aux s-s, men gelooft weinig meer
aan tooverijien. Etie lirulé pour s-, wegens tooverj
verbrand worden.
Soi fir,v. n.(rnet êtrc) t]itgøan, naarbuiten goon;
uitkomen, wtloopen: II salt de Ja viiie, hij gaat uit
de stud. Je ne soItiIai pas aujourulliui, ik zal heden niet uitgaan. Nous sortons ce sole, wij gaan
e plaats
dezen avond uit. S- de sa place, van zijn
gaan. S- da carrosse, uit de koets gaan, treden.
Cela ne sorS- du port, uit de haven boven.
tira jariiais le ma l)ouche, dat zal nimmer uit mijn'
mond Jeoireen, daarvan wijk niimner spreken. Sortez
de devant mes yeux, ga uit mijne oof]en. S- du
lit, de table, uit het bed gaan, van tafel opstaan.
S- sur qn. l'épée if Ja main, met den deken in
de vuist op iemand losaan. tine source claire sort
du racier, uit deze rots komt, springt eene heldere
bron. Le feu en sort, hei vuur sprinkt er uit. Le
feu sort de Ja pierre, het vuur springt uit den steen.
Les yeux lui sortent de Ja tête. de oogen puilen hem uit het hoofd; (fig.) de hartstnqt doet zijne
oogen vuur schieten. —La petite véjole commence
h sorlir h eet enfant, cie pakken beginnen bij dit
kind uit te komen. —Le feu Jul sort par les yeux,
het vuur springt hein uit de oogen; zijne ougen eonketen van loom. Z. ook GOsD. S- de JJijver, de
l'enfance, uit den winter, uit de kindschheid treden.
S- de maladie, van eene ziekte opstaan, herstellen.
Faites s- Ie bétail (hors) de Jétable, laat het
vee uit den stal gaan. II vient de s- du collhge, hij
heeft de school eerloten; hij heeft gedaan met stu( fi g.) S- de son devoir, van zijnen plipt
déren.
afwijken, zijnen pIlot te buitengaan, overschrijden.
S- dune chose a son lionneur, met eere eon eene
zaak afkomen. S- duti grand péril, uiteen groot gevaar geraken,eengroot gevaar ontgaan.-- Cet ouviage vient de S- des mains de Jouvriel, dit werk komt
zoo even uit de handen des werkinans. Ne sortez
pascle Ja question, blijf tijde vraag.— Cet ouvrage
sort dune Donne plume, dot werk komt uit eeoc
S- de
goede pen, heeft een' bekwaam' schrijver.
sa sphère, buiten zijne splicer, zijnen kring of stand
treden. S- des proportions or(JinaiI'es , boven de geCe rOt i no fait que de
wane afmetingen zijn.
Ja broche, dit gebraad komt zoo van het spil.
Uilspeniten, uitschieten, uitkomen. uitbotten ; te
voorschijn komen: La semence sort de Ja terre,
het zaad spruit uit de aarde. Les fleurs commenCent ii S , de bloemen beginnen uit te schieten, uit
te kooien. Les bourgeons sortent ddj, (Ie knoppen
La petite %érole sort, de pokbotten reeds uit.
ken komen uit. Les dents commencent k s-, de tanden beginnen uit te kooien. Afstam men, afkomstig zijn, voortspruiten: S- de parens iltustres,
van doorluchtige ouders afstammen, voortspruiten.
II est null de bonne maison, hij (S afkomstig van
een goed huis. [Dance, Mus.] S- de mesure,
uit de maat geraken: ook: in eene andere maat overgaan. —(Mar.] S-, S- a Ja voile, uilzeilen, uitloopen. S- h Ja remorque, uitgesleejit worden. S- en
Jouvoyant, al lavéren(Ie of opu,erkendeuitloopen.S- de I'horizou, uit de kim opdoemen, even boven
[Peint.) Les figures de
de kim gezien worden.
ce tableau sorlent kien, de figuren van deze schilderij kooien goed uit, komen gavel naar voren.
SOnTIR, V. imp.: II sort une grande cliateur leve
poèle, uit deze kagclel koiiit eene gr oote hitte; deze
II est
ka.qchel geeft ccve groote kille Van ziel.
Men sorti de Jargent de ce pays, er is veel geld
it sort de ces tlenrs nee
uit hel land gegaan.
douce odeur. er komt een liefeljjkeçjeur nil die blocSORTIe, V a. Uithalen, naar buiten brenmen.
çjen afdoen gaan. (fig.) S- no ctieval de l'dcuvie, een paard uit den stal halen. S- des fleurs ii
S- son
lair, bloemen in de opevi lucht zetten.
mouciloir de t a pocJie , zijn' zakdoek uit zijn' zak
fieuJ S- les dames, etc schijven of stuk
halen.
ken buiten't bord zeIlen.– S- qn. dune affaire désagréalite. ieenafl(i nit eene onaangen(!iiie zaak helAU SORTIR DE, l oc. prëp. Bij het uitgaan,
pen.
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verlaten, uitkomen: Au s- du lit, de Ja table, if
het uitgaan uit liet bed, bil liet opstaan van tafe
Je J'attendis nu S de J'église, ik wachtte item bi
het uitgaan van de kerk.
SOIITIR, V. a. [Prat.] Verkrijgen, hebben: Cette
sentence sortira sari plein et entier etfet, dit vonwis zal zijne volle kracht hebben. Cette somme de
deniers, eet effet rnolsilier sortira nature de propre (sera réputé et partagé comm e propre), deze
som gelds, kit stuk roerend goed zat (Ie eigenschap
van den eigendoin verkrijgen, zal als eigendom aan['lach.] Sorléren,
gezien en verdeeld worden.
uitzoeken.
Sosie, til. (pr. zo.zi) Iemand, d i e cent volmaakte
pel„ kenis op een ander heeft, die sprekend op iemand
gelijkt, ieinands wederga t. (met toespeling op den
Sosie in den Arnpkitryon van Ptautus en van Molière, Ce/ic in Mercurius een' anderen Sosie, zijne
eigen wederga vindt).
SOSIE, f. [Corn.] indische
stof f. uit boomschors.
Sosove, m. [U. ij.] Schitterend groene, langstaarlige papegaai en. van Cayenne.
Sot, te, adj. Zot, dom, onnoozel, zonder verstand en oordeel; gek, mal, dwaas, onger'(jind: 11
nest pas si S- quil paralt, hij is zoo zat niet, als hij
Ijkt. Ii faut ètre flien 5 ijOUP evolve cda, men
01oCt zeer (loin zijn om dit le gelooven. Une s-te
réponse, een dom, ongerijmd antwoord n. QuelJe
s-te entreprise ! welk cent dwaze onderneming.
Une s-te aventtire, een zot, mal, belarjchelijk voorval n. II demeura tuut s- (confus), hij stond
geheel verlegen, onthutst. (Pray.), Z. DEMANDE.
50 1', In. TE, f. Zat, gek, dwaas m., zottin,
gekkin f. Un s- actievé, een volslagen gek. C'est
un s- uieJfd, nu s- en trois Jetties, t is een groote
Weleer ook wet in
domkop, een gek in folio.
den zin van coon gebézigd: EIJe? ciie n'en fera
qu'un S , je vous assure, zij ? zij zal een' horendrager van hein maken, dat verzekti' ik u. [II. n.]
Rog m. met langen, spitsen bek.
otadiqiae, adj. in. ILitt.]: Vers s-s, soort
van iambi.iche verzon n. p1. gelijk de oud-grieksche
dartele, vuile, ondichter Sótades die maakte;
tuchtige veszen, s a t a d i s c iih, e verzen.
Sotard, in. [11. n.] Votkonaain van de snip
Weleer z. v. ei. SOT .
(l)écasse).
Sote of Sottise, t. [ Litt.] Soort van kluchtspel
met lieve personaliteiten, uit het eerste tijdperk
van 't fransche blijspel.
Ot-I'y-1itiiSe, rn. Lekkerst stukje aan een'
vogel boven den sluit, stuitstuk, paterstukje n.
(Plur. Des sot-ly-iaisse.)
Sotofoi'in, 111, [Ace. mar.] Kalf n. tusschen
de dekknieën.
SOtteUIeflt, ode'. Op zatte, annoazele, domme,
ongerijtiule wijze, dwaselijk, belagcbelfjk. Se conduire s-, zich zat, onverstandig gedragen. S engager S- dans une affaire, zich dwaselijk in cciie zaak
steken.
tottse, f. Zotiteid, domheid, onnoozellivid f., domene streek til,, gekheid, elwaasheid;
grofheid, onbetamel(jlehvid, beleedigende taal t.
La s des Jiornmes est grande, der inen.sclien zot
heiil, dwaasheld is groot. Faire Iiieii, dec s-s, vele
zotheden, domuiie streken begaan. Ii est veen me
lire nee s-, hij i.e mij ccve grofseid, eene beleedi
ging komen zeggen. Ii est indigne diie isonnète
110111111e de dire des aottises devant nee Femme,
't gast een' fatsoenlijk' nan niet. in tegi nwoosdigheld eenei' vrouw van onl;etaiiie/jke dingen te spre ken. (toe. prov.) S- des detix tails, zij hebben
van weêiskanten ongelijk (sprekende van twee twisSoltisee, in.
tenden).
(Litt.j, z. sorie.
i'erzanieling f. von kluchtirje anecdolen, inz.
soTrIsiEn. in.,
liedjes,
uiu!ecche
verzen
van
of
1ERE, F. Geineene gpapiennwker m. -,naakster t.
Als adj. Gemeen, vuil, ontuchtig.
foyer, v. n. Als een zat handelen of spreken.
5OU, in (vroeger SOL) Voormalige fransctie vekenmunt, liet t'vinlig.cte i/eel der Jivre (z. al(/ .);
fran.cehe koperinunt van 5 centimes of !o franc
(z. afd.), sou ni.
(Loc. (a m.) N'avoir pas un
S of le s- . Navoir ni S ni double ei S ni
maiJie, Etre saus Je 5 , geen' stuiver, geen rent
rijk zijn, (Inn zijn. Metti'e s- sur s-, letten. dalver hij stuiver (dieli. Propre comme un s-, kraak(weleer) Avair un s
zindelijk. z. ook i.mRE.
dans nee affaire, y Otre pour no 5 , een lu'inti..cte
[Econ.] Varkensaandeel in cent zaak hebben.
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SOIIAN-PAN
hok n., varkensstal m. - [Anc. mar.] Grond,
bodem ni.
Sonait-pan, m., Z. SUAMPAN.

Soubardier, m. [Tech.] Hoo fdstut m. aan
de stelling, waarmede men rooie steenen uit de
groene haalt.
Soubassement, rn [Arch.] Doortoopend voetstuk n., grondmuur m., waarop een bouwwerk,
inz. een zuilengebouw, draagt, s o u b a s s e me n t n.
- [Tapiss I Val t. (pente) aan de onderzijde van
een ledekant.
Souberme, ni., z. SOUS-BERME.

Soub*'edent, in. ([am.) Tand m., die onder
een' anderen uilechiet.
Soi,bresaiit, ni. Plotselinge sprong, stoot,
ruk, schok m. Les s-s dun cheval, dune voiture,
de onverwachte sprongen van een paard, de schokken van een rijtuig. .- Les s-s des muscles, de
trekkin en der spieren. - ( fi g.) Cette porte lui a
1onné Un sérieux 5-, dit verlies heeft hem een' gevoeligen sloot gegeven. - Soubresanter, V. n.
Ongeregelde sprongen maken, springen, dooien.
( fi ll.) Bij vlogen, bij horten en stooten iets doen.
SoIll)rette, f. Kamenier t , sluw dienstmeisje n.,
doorslepen kamerjul/'er en halve vertrouwde, inz.
op liet tooneel, soubrette t:
Soubreveste, t. [Any. cost.] Kamizool a.
zonder mouwen.
oiibuse, t. [HI. a.] Aschgraauwe wouw, ringvalk, soort van buizerd ía. (buse) [Falco pygargus,
cyaneus of albicans].
Soueha,rn. Corn.] Gestreept chineesch kelp a.
Sonehe, t. Boomstomp n., hel ondersi gedeelte
van een' boomstam met zijne wortels (inz. als de

stuns zelf afgezaagd of afgekapt is), wortelstuk fl.;
planlstronk m. Ces s-s ant repoussé, die stompen
zijn weder uitgeloopen. - Brffler des s-s, worteleinden, blokken branden. - ( fig.) Stamhoofd n.,
stam vader in., eerste, oudste von een geslacht: Adam
est la s- de tout le genre human, Adorn is de
stamvader van 't gansche nunchdoin. Faire s-, de
stamvader, de eerste von een geslacht zijn, een'
nieuwen StOol aanvangen. - Succder par s-s,
stack c gewijs, hij staken erven. - (fatn.) Houten
klaas, botterik m., ongevoeliq schepwi n. Quiconqua se sent de l'dloignement pour le maiiage est
one S-, Wie of/jeer van t litew1jk gevoelt, is een

houten klaas, een blok. - [Corn.] Kerfstok m.,
langste der beide kerfstokken, waarop weleer baletiers. slagers e. a. hunne op krediet qgeven waar
aanteekenden en die in hunne handen. bleef, terwijl de kooper den tegen-kerfstok (€chantilloi) behield.
[Admin.] Slam, to. gedeelte der bladen
--

,

van een register, dat' er overblijft, als men ze over-

langs en doorgaans zigszaqsgewijs heeft afgesneden.

Regietre a s-, uitsnijreqister a. - [Tech.] Schoor-steenmonding t. , schoorsteen ni. boven liet dak. Houten of blikken kaars t. (om daarop eene andere

te plaatsen, ten einde die grooter ie doen schijnen).

Pijp. buis f. , waaruit een waterstraal schiet. Soneliëre, adj, [ Ane. jur.]: Coutume s-, stamregtsgebruik n.

oaehet, m. [Bot.] Cypergras a. S- earnest IPie, 5lit a of sucré, eetbaar cyperqrcec. aardamandel a. (waaruit eene zeer goede olie wordt gewon nra). S- rond, rond cypergras (als maagsterkend

middel gebruikt). - [U. a.] Lepeleend f. (amis
clypeata). - ( Mac.] Brosse, geringe bouwsteen in.
(uit de onderste laag der steengroeven).
Souchetase, fl1. Opneming, schouw f. vaneen

bosch na 't kappen der bonnen., ten einde de war-

tels l ompen te tellen. -. Soiiehntear, rn. 1)c met
die opneming belaste ambtenaar.
iouetievev . V. 0. (Exploit.] De onderste laag

of bank in eene sleengroeve wegruiisen. - Soa

chevenu, m. Werkman, die deze wegruiming
verrigt.
Sonehon, rn. (Tech.] Korte en dikke (jzerstaaf 1.
Son-ehoaig, odj. et subst. rn. Zeer gezochte
chiné,cche theesoorl t.
Sandi, m.Zorg, onrust, bezorgdheid, kwelling t.,

kommer ill.: Cela me dunne Plea du s-, dat geeft
mij tee l zorg, kwelling, kononer. Vivre sans s-,
zonder zorg, zorpeloos leren. - C'est là le rnnindre de mes s-s. dat is mijne geringste zorg, daarover he/creun ik mij het minst. z. ook S.SNSSO PCI.
- [Bot.] Goudsbloem, goud b l o em t. Le s- sausage,

de vigne, des champs, de wilds- of veidgoudsbinein.

SOTJDTJBIE.
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Le s- d'eau on de marais, z. V. a. POPULAGE. Couleur de s of enkel S-, joudsbloemkleurig. (Loc. prov.) Ftre jaune cornrne 5-, er zoo geel all
saffraan uitzien. - [U. n. ] Gekuifd winterkoningje II. (ook SOUCIE, t. geheeten). - Zikere dagvlinder rn. - z. ook SOLTCIS.
So!Icier (se), v. vr. Zich bekommeren, zich bekreunen, ergens om bezorgd zijn; zorg dragen, iets ter
harte nemen, van iets werk maken: Ii ne so sonde
de rien, hij bekommert zich om niets. De quoi vous
souciez-vous? waarover zijt gij bezorgd? wat raakt
U dat? Les parents doivent se 5- de l'éducation
de leut- s enfants, de ouders moeten zorg dragen
voor de opvoeding hunner kinderen. II Se sonde
pee de son lionneur, zijne eer gaat hem weinig
ter harte. Je ne tuna soucie guère, ik bekreun er
mij weinig om, ik geef er niets 010. - (1.0e prov.),
Z. BOTTE. - Soucleux, letise, adj. Bekooimerd,
bezorgd, ongerust; verdrietig, zorg of verdriet aanduidend., zorgvuldig: ii ma par bien S-, hij scheen
,nuj zeer bekommerd te zijn, veel verdriet of kotstmer te hebben. . (j11 air s-, Une mine s-tense, een
bezorgd uitzigt, gelaat a. (moussehien n.
Sotteis, as. [Corn.] Gestreept indisch zijdeSoticonpe, f. Schoteltje a. (onder een kopje):
Tasse et 5- de porcelaine, porseleinen kopje en
schoteltje. -. Schenk-, presenteerb l ad ii. niet een voet.
f4ouc,'iIlon , in. [Agrid,] Soort Van wintergerst,
naakte geest 1.

Soiterottrette, t.. of Soticrouron , m. [FL. n. ]
Amerikaansche sailed I , bonte tubing ut.
Sotidabe, adj. [ MétalL] Soldees baar.
SOtI(ISL1!l, e, adj. Zeer schielijk, snel, plotsehog, plotseljk, onverwacht. Mart s-e, schielijke, on-

verwachte dood rit. bijen de 1)1115 5- que le nou
ernent de a lum(ère, niets sneller dan de beweging van 't licht. Terreur s- , plotselinge schrik in. SOUDAIN, adv. (poët.) Eensklaps, dadeljk , terstond
daarna: II ouvre on oeil mourant quit relerine
5-, hij opent een stervend oog. dat hij terstond weder stuit. - Souilaitiement, adv. O,i schielijke,
plotselinge ve'ijze: It rnourut S-, hij stierf plotsebsik.
- S Sotidaineté, f. Het plotseling gebeuren,
onverwachtheid, snelheid f. La s- dune explosion,
het p l otse l inge erase losbarsti n g.
SOU4SLtI, 01. Voormalige titel van sommiqemuhamedaansche corsIca en inz. van den eijyhltischlen
sultan; vroeger ook de titel van den stadhouder der
kalifen in de provin c ien.
Souttard of 4oadart, m. [Mil.] (fam.) Snorrebaard, oud qediende st.
oiiite. f.[Bot.] Sodakrubd, zoutkruid a., naam
van verschillende z eenever -pbanten, uit welker ascii
me n liet eveneens gebeden boogzou t bereidt. [Chim.JZoulasc/i t., a.cchzottt n., soda f., een vuurbestendig loojzout uit de verbranding des sodakruiden verkreqen. S- sulfattle, zwavelzure soda,
g l au b erzout. Belle s- d'Abcante, baribla t. S- muriatée (nu clslorure de sodium). zeezout, keukenzout, ch 1 oOrso(1ium a.
ottdei', v. a. [ fdtal1.] Sobdéren , met gesmolten erletoab aaneen hechten; zamenwebben. S ense m ble deux pièces, tweestukken aaneen soldiren.
S- deux barres de Ier, twee ijzerstaven zainanwellest (ze gboeijend maken en flut hamers tot téne
staaf slaan). - [Co rn .], Z. SOLDER. - SE SOUDELI,
v. pr. Gesoldeerd worden; zoinengeweld woeden:

Le cuicre se soude avec de l'ètain et dij c.uivre,

het koper wordt niet tin en koper sesobdeerd. [Anat., Bot ] Zamengroeijen, tot één geheel vergroeijen. -.. Het past. passé is on/c adj.. \'atsselle
soudée, gesoldeerd vaotwerk n. - Des os qui se
trouvent soudds, beenderen, de aaneengegroeid zpn.
ott4iviser of S ous -divtser, v. a., z. SUBDIVISER. (bout nt.
Rotadoir, m. ]Teelij Soldeerkoif t., sobdeerotuLoyei', V. a. ! M fl j Bezoldi g en (krjjgsvolk),
in seld[j hebben, 0/) (Ie beest houden: Ce prinee pent
5- cent mille liommes, die vorst kan honderd duizend man op de heen houden. - (hij uitbreiding)
iemansl.s hulp voor geld knopen: S- des espions,
eersp(cder.c , spionnen betalen. bezoldien. - liet
port. passé i.e ook aPi.: Troupes soudoyées, in soldij staande, b ezoldigde troejen til. pl.
in den in/in.) Oplossen
-t. .øuttre, V. a. (alleen
(doot in.
(tësou(1 re) .
.
.
t ioti4riHe, m. [Mi l .) Liederlijk, gemeen sobiiottdttve, t. Het .soidéren, roldeerwerk a., vol-
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déring f. --- Soldeersel, soldeer n. ---- Plaats f., waar
twee stukken gesoldeerd zijn: Le tuyau est crevé
a la s-, de pijp is op de gesoldeerde plaats geborsten.
Sore, f. [Econ. rur.j f'arkenasliok n., -stal m.
Soiiette, f. [H. fl.], z. v. a. CHOUETTE. —
[ Méd.] , z. V. a. SUETTE.
Souffert, e, adj. (en part. passé van souffrir):
La mort s-e avec courage, de met moed ondergane
dood m. Oublier les maux s-s, de geleden kwalen
vergeten.
Soufflage, m. [Tech.] Het glasblazen; glasblazerskunst f. Four de s -, glasblazersoven n. -fMar.) Dubbelhuid f. ter verwijding van een schip,
buitenbuik m., bolg f. S- sur taquets, dubbelhuid
op klampen. (In Nederland brengt men zulk eene
dubbelluid niet aan). — [Artill. j Stopstuk, aanvul
n. der zijwangen.
-lingstuk
Souffiant, e, adj. Blazend, tot blazen bestemd:
Appareil s-, blaasloestel m. — Soulfie, m. Uit
adem in., geblaas n. Eteindre la cïhan--geston
delie avec le s -, eene kaars uitblazen. — Ademha
f., ademtogt, adem m. Une mère qui écoute-ling
le s- de son enfant, eene moeder, die naar de ademhaling van haar kind luistert. Jusqu'au dernier sde ma vie, tot mijn laatsten ademtogt. 11 na
qu'un s- de vie, Il na plus que Ie s -, hij ligt op
't uiterste, hij is den adem schier kwijt. — Zacht

windje, tocltje n , kleine koelte f. Les feuilles trem
►lent au moindre s- de vent, de bladeren trillen-I
bij 't geringste windje. — ( poelt ) Le s- léger des
zephirs, het zacht geen/s der westewindjes. Le simpétueux des vents, het onstuimig geblaas der
winden. -- (fig.) Le s- empaisonn€; de l'envie,
de vergiftigde adem (invloed) van den nijd. Poète
anirné d'un s- divin, door goddelijke aanblazing
(ingeving) bezield dichter. --- (Loc. lam.) On le
renverserait d'un s-, du moindre s -, men kan heng
wel omver blazen (van een zeer zwak mensch gezegd). --- Soufflé, e, adj. (en part. passé van
soufiler): Feu s aangeblazen vuur n. — Chandelle s-e, uitgeblazen kaars f. -- Poussière s-e,
afgeblazen stof n. — [Jeuk lame s-e, geblazen
schijf f. -- [Cuisj Omelette s-e, Beignet s-, geSOUFFLE, M.
rezen eijerkoek, pannekoek m.
Cuis j Zeer luchtig gebak n. — Souufflée,- f.
Vété,i-.] Zwarte etter m. (die na eene vernageling
onder den hoef van een paard komt). — Soufflement, m. Het blazen, geblaas n.
Souffles, V. n. Blazen: S- dans ses doigts,
dans un instrument à vent, in zijne vingers, in een
biaasinslrurnent blazen. Eteindre, Allumer en soufflant. uitblazen, aanblazen:- La soupe est chaude,
souillez, de soep is heet, blaas. --- Blazen, waaien:
Le vent qui souffle de la mer, du nord, de wind,
die uit zee, uit het noorden waait of blaast. —
Den blaasbalg doen gaan, den blaasbalg trekken:
Ouvrier qui souffle dans une forge, werkman, die
in eene smidse den blaasbalg trekt. — Met kracht
ademen, snuiven; tot adem komen; ook: adem halen
of scheppen, leven: A la moindre fatigue, it souffle
comme un boem, bij de minste vermoeienis snuift
h# als een os. Ce cheval est poussif, voyez comme
11 souffle, dat paard is dampig, zie hoe 't blaast,
snuift. — Laissez-rooi s- un moment, je e'en
puls plus, laat snij even tot adem komen, ik kan
niet meer. -- 11 est mort, it ne souffle plus, hij
is dood, hij ademt, leeft niet meer. — (fig.) [ECrit.]
Le Saint-Esprit souffle ou it veut, de heilige Geest
blaast, waar hij wil, verlicht, dien hij wil. — Je
ne says de quel cote le vent souffle, ik weet niet
van melken kant de wind waait. — S- aux oreilles
de qn. (in kwaden zin), iemand in 't oor blazen,
door oorblazing in iemands gunst zoeken te dringen..
-- -(Loe. fare.) IN'oser s-, Ne pas s-, geen woord
durven kikken, den mond niet open doen.. — (Loc.
prov.) 11 croit qu'il na qu'b s- et à remoer les
doigts, hij meent. dat hij met weinig of geen moeite
die zaak zal klaren. Si vous n'avez rien de plus
chaud, vous n'avez qu'h faire de s-, gij zult u
daaraan den mond niet vuil maken, gij vleit u met
ijdele hoop. -- S- an poll de qn., iemand digt op
't lijf, op de hielen zitten. — [ Véter.] La matiere
souffle au poll, de etter dringt naar buiten en
vloeit door de kroon (van den hoef) af. -- (fig.)
Goud maken, den steen der wijzen zoeken: II a
dépensé lout son kien b s-, h# heeft al wat hij
bezat met de goudmakerij doorgebragt. sOUFFLEa, v. a. Blazen, opblazen, afblazen, uitblazer,
-,

—

[

aanblazen: La soupe est chaude, soufez-la, de
soep is heet, blaas ze. Soulez la poussière de dessus la table, blaas het stof van de tafel af. S- le
feu, het vuur aanblazen. S- one chandelle, eene
kaars uitblazen. S- une versie, eene blaas opblazen.
--- (fig.) S- la discorde, la division, de tweedragt, de
verdeeldheid aanblazen, aanstoken. aanhitsen. `lui
lui a soufflé ce dessein ? wie heeft hems dit plan
ingegeven ? -- 4Prov.) S- le chaud et ie froid, z.
CHAUD (in.) S- a qn. un emploi, iemand een ambt
voor den neus welblazen, wegnemen. — S- un acteur, eenen tooneelspeler inblazen, zacht voorzeggen,
soul/urea. S- qc. aux oreilles de qn., z. OREILLE.
— [ Artill.] S- of Flamber un canon, z. FLAMBER.
- [Chas.] Le chien soufflait le poll au lièvre, de
hond was vlak achter 't haas, de hond hadden haas
bona gepakt. — [Jeu] S- one dame, eene schijf
(in het damspel) blazen, wegnemen. (absol.) Vous
oubliez de prendre cette dame, je souffle, je vous
souffle, gij vergeet deze schijf te nemen, ik blaas,
ik blaas u. -- [biar.] S- un vaisseau, een schip
wijder maken, verwijden (vgl. SOUFFLAGE). S- en
plein, met vast hout, met planken verwijden. Ssu r taquets, de dubbelhuid op klampen leggen. -v[. Verr.] S- Ie verre, het glas blazen. — [Org.] S1'orgue, wind in 't orgel blazen, liet orgel trappen.
Souftlerie, f. Blaaswerk n., gezamenlijke blaas
m. pl., van een orel, fabr jk, smederj, enz.-balgen
ouf#let, ni. Blaastoestel n., blaasbalg m.--Le
plus simple des s-s est In sarbacarie, de eenvoudigste blaastoestel is de blaaspijp. — S- d'orgue, de
rnaréchal, d'orfèvre, de cuisine, orgel-, smids-,
goadsdnids-, keukenblaasbalg. -- Neêrslaande kap f.
van een kalés, fourgon, enz.; — kleine kales I. met
neêrslaande kap. Oorveeg f., slag in 't gezigt,
klap m. om de ooren, muilpeer f., kinnebakslag m.
Donner, Appliquer on s- a qn., iemand eene oor
klap om de ooren geven. --- (fig. et fani.)-veg,n
Beleediging, vernedering f., lange neus m.: 11 a recu
on fameux s- dans cette maison, hij is feel jk ten
haring gevaren in dat huis, hij heeft er een' deerlijk langen neus gehaald. Il a recu on vilain s-,
on lui a àté sa place, hij heeft een' lee/ijken tik gekregen, men heeft hem zin' post ontnomen. — (Loc.
prov.) Donner un s- á qn. sur la joue d'un autre.
een scherp verwijt aan den eenegeven om daarmede;
den andere te treffen; den zak slaan en den ezel
meenee. — Donner un s- au bon droit, au sens
commun, ljnregt tegen 't goede regt, tegen 't gezond verstand indruischen. Donner un s- a Vaugelas, eene leeljke taalfout (in 't frunsch) maken.
— [H. n.], z. V. a. BÉCASSE de mer. - ouffletade, f. (fans.) Dragt f. oorvegen.. — Souffleter, v. a. Oorvegen, muilperen geven, klappen
om de ooren uitdeelen: I1 mérite qu'on Ie soufílette, hij verdient om de ooien te kogen. — SE sOUFFLETER, V. pr. Elkander muilperen geven. — Zich
zelven een' klap om de ooren geven. --Souffletear, m., -ease, f. Aluilpeergever m., -geefster f.
Souffleisi-, m., -ease, f. Hijger, snuiverm ,
hij die moeijel k en hoorbaar ademhaalt, hij gster f.
— Blazer m., blaasster f., hij of zij, die gedurig in
't vuur blaast. (In deze beide beteekenissen fare.]
— Orgeltt'eder of -trapper; blaasbalgtrekker m. —
Glasblazer m. — Weleer z, v. a. alchimdste, goud
Inblazer, toe fluisteraar, voorzegger m.-makerin.
inz. op het tooneel, rollezer ni., inblaasster, rolleesster f. -- [H.. n.] Groote dolfijn m. [delphinust.urSio]; — z. ODIC GIBOYA. — SOUFFLEURS, in. pl. Dieren n.pl., die, gelijk de walvisel van spuitgaten zijn
voorzien, blazers in. p1. -- Iet wordt ook als adj_
gebruikt: Cheval s-, snuivend paard n . , flankenslager in. — Souffllaure, f. [Tech.] Holte, blaas
in metaal, in glas, gal I.
Souffrable. wij. Lijdbaar, verdragelijk, uiIstaanbaar. --- 44ouffranee, f. Lijden, smartgevoel n., smart f.: On no peut mourir sans s-, men
kan niet sterven zonder lijden. Les s-s de noire
Seigneur, het lijden van, onzen Heiland. — [Jur.
Vergunning, toelating f.; C'est one s- du proprid
taire de la maison, 't is eene vergunning van den
eigenaar van het huis. — [I1 éod.] Vertoef, uit
n., opschorting f.: Demander la s-, het uitstel-stel
vragen. Dèsque la s- est finie, it faut aller à la
foi. zoodra het uitstel ten einde is, moet de leeneed
gedaan worden. --- [Fin., Corn.] Tenir on article,
one partje en s-, eerren post uitgesteld laten. — Le
commerce est en s-, de koophandel is geschorst.—

SOUFFRAWP

-

Laisser mie lettre de change en s-, eenen wissel-

brief niet acceptëren, niet betalen.

Soulirant, e, adj. Lijdend; lijden aanduidend;
geduldig , verdraagzaam : Femme s-e , lijdende
vrouw f. Air S-, lijdend gelaat n. - 11 nest pas
dune humeur s-e, hij is niet verdraagzaam van
aard. - [Catli.] L'Église s-e, de lijdende ,kerk 1.
(de zielen der qeioovipen in 't vagevuur) - (fig.
et prov.) Cet homme est Ja partie s-c de Ia compagnie, die man is de zondebok van 't gezelschap.
Soutfre-doute.ir, m. (eig. srnartlijder) Zondebok, verschoveling, verschoppeling m. - Iets, dat
tot allerlei gebruikt of misbruikt wordt. Soiif
fretenx, euse, adj. Noodlijdend, behoeftig, orwoede lijdend, arm. (In dezen zin verouderd.) (fam.) Pijnlijk, lijdend, onpasselijk: La pauvre pabite était hier toute s-euse, de crate kleine was
gisteren zeer ongesteld.
Soufl'rii, V. 0. Lijden, smart of pijn gevoelen;
verdriet gevoelen, schade lijden: II souffre beaucoup, hij lijdt veel. II a bien souffert avant de mouiir, hij heeft veel geleden, eer hij gestorven is. S€Iu pied, da bras, aan den voet, aan den arm scoort
gevoelen. Its souffrent a toutes les jointures, zij
hebben pijn in al hunne leden. - Si vous avez fait
Ie mal-, pourquoi faut-il que j'en soufire? indien
gij het kwaad gedaan hebt, waarom moet ik daarvoor lijden. Les vignes, les bués out soulfert, de
wijngaarden, dc granen hebben geleden. SOUFFRill, V. 0. Lijden, uitstaan, verdragen, dulden; gedoogen, vergunnen, toelaten: S- in fairn, Ja soif, Ia
pauvreîé, honger, dorst, armoede lijden. - Je iw
pus 5- le mouvement dun vaisseau, ik kan de
beweging van een schip niet verdragen. Pourquoi
souffrez-vous qui) ous insuite ? waarom eec draagt,
duidt gij, dat men u beieedigt? Je na saurais le s-,
ik kan het, hem niet dulden, verdragen. - Soulfrez que je vous disc Ja véritë, duld, sta toe, dat
ik u de waarheid zeg. - Cela ye soultre point de
delai, dat gedoopt, lijdt geen uitstel. - [ Mar.] Sune tempète, nu coup de vent, eenen storm, eene
bui doorstaan. - [Mil.] S- un siége, on assaut,
een beleg, eenen storm doorstaan. -- (Loc. prov.)
S- mart ei passion, z. PASSiON. Le papier sou ffre
tout, 't papier is geduldig. - SE SOUFFIUB, V. pr.
Elkander verdragen. --- Verdragen worden.
Soufrage, m. [Tech.] Het zwavelen, zwaveling t., het blootstellen der sloffen aan de inwerking van den zwaveldamp. La s- des vi s, het
zwavelen der wijn
en.
Soufre, ni. [Minér.] Zwavel f.: S- en canons,
en magdalons, pijpzwavel. Cela pue, sent le s-,
dal stinkt, ruikt naar zwavel. Fleur de s-, zwavelbloem f. Foie de s-, zwavellever 1. -- Sonfrer,
V. a. Zwavelen, in gesmolten zwavel doopen; met
zwaveldamp doortrekken: S- des allumettes, zwavelstokken maken. S- des étoffes de lame, de soie,
wollen, zijden stoffen zwavelen. - Het part. passi
is ook adj.: Allumettes s-es, zwavelstokken m. p1.
- Etoffes s-es, gezwavelde stof/en f. p1. Vms s-s,
gezwavelde wijnen in. p1. -- Soiifrière, f. Zwavelgroeve, zwavelmin I. - Zwavelkist 1. - So;i
froir, m. [Tech.]Zwavelstoof, zwavelkamer, zw'avelkasi f.
Sougarde, t. [Arqueb.] Beugel in. (van een
schietgeweer). La s- avec son taquet, de beugel met
zijne stootplaat. - So
e, f , Z. SOUS-GORGE.
Souhait, in. IVensci in. , begeerte f., verlan
gen n. Mon s- ardent, mijn vurige wensch. S-s de
bonne année, nieuwejaarswenschen. - A vos s-s!
wel bekome het u ! (tot iemand,, die niest: nu niet
neer in gebruik). -- a SOUHAIT, bc. adv. Naar
wensch: Tout lui reussit A s-, alles gaat hem naar
wensch. -. (Proc.) Vin sur Iait, cast 5-, wijn op
melk, is goed voor eik. File et garcon, cast on sde rai, een jongen en een meisje is koning.swensch,
is al wat ouders kunnen verlangen. - Souhai
table, adj. Wensc/ielijk, wenschen,cwaard: C'est
lachose Ja plus s- pour lui, dat is de wenscheljk
ste zaak voor hem. - Souhaiter, v. a. Wenschen, toewenschen, begeeren, verlangen: S- ardem
vurig wenschen. Je vous souhaite toutes-inet.,
sorl.es de prospirités dans votre commerce , ik
wensch u alle soort van voorspoed in uwen koophandel. Que soubaitez-vous ? wat begeert, verlangt
gij? - Je souhaiterais (de) pouvoir vous obliger,
ik wenschte u van dienst te kunnen zijn. Je vous
souhaite Ie bon jour, Ik wensch U een' goedendag.
-

-

SOIJLAGER.

1721

- ((am.) Je vous en souhaite (om twijfel aan den
goeden uitslag om iets uit te drukken) ik help t te
wenschen. SE SOUHAITER, V. pr. Gewenschi soarden: II possède tout ce qui peut se s-, hij bezit al,
wat men wenschen kan. - Elkander wenschen. Zich zelven wenschen.—Het part. passé is ook wij.:
Chose souhaitée, gewenschte zaak I. - Souhai
teur, m. , euse, I. (fam.) Wenscher, toewensc er m., wenschster f.
Soni, m. [Cuis.] Soja-saus, soja f., eene aan
de Japanézen ontleende prikkelende saus.
Sonill ard, m. [Co n str.] Schoor- of stutbalk;
- ijsbreker m. (aan eene brug). - Watergat n.
in een' steen; - die steen zelf, watersteen m. Sonillarde, f [Tech.] Loogbak in. (der zeepziederijen). - [Econ.] Spoelvertrek n. (voor 't vaatwerk). - Spoelkom I., spoelkuipje n. - Soi*i11ar
dure of Sotiillardière, t. [Pèdhe] Opgerold
net n. of gedeelte van een net (als ballast aan den
voet van een cisc/met bevestigd). - Souille, t.
[Chas.] Modderige plaats t., waar het wilde zw(jn
zich rondwentelt. - - [Mar.] Zelling I.; put m.,
diepte, welke een schip, dat vast zit, in den modder
-

/

of in den weeken bodem maakt.

Soniller, V. a. ( meestal fig. gebruikt) Vuilmaken, bezoedelen, bemorsen, bevleicken, besmetten: Sses habits, sas mains de bone, zij
ne kleederen,
zijne handen met sljk bemorsen. -•• (fig.) S- ses
mains du sang innocent, Zijne handen met onschuldig bloed bevlekken. S- sa conscience par une manvaise action, zijn geweten door eene slechte daad
bezoedelen. —S- Ie lit nuptial, Ia couche nuptiale,
het huwelijksbed, de echtkoets bevlekken. - SE
SOUILLELI. V. pr. Zich, bevlekken, zich besmetten,
zich bezoedelen: Se s- de crimes, zich net misdaden
bezoedelen. - Het part. passé is ook adj.: Vêtements souillis, bemorsle Ideederen it. pi. Gloire
souillée par des crimes, door misdaden bezoedelde
roem m. -- Soulilon, m. et f. (fam.) Morspot ni.
en f., onzindelijk snensch, inz. kind of meisje n., vuilpoes, stone f. - Vatewascbster ,, assctepoetsster,
schrobster I, - Sonillouner, v. a. Beduicuelen,
verkreuken (eene stof, een papier) . - Het part.
passé is 0(1/C adj. : Lettre souillonnée, beduimelde,
verkreukte bief m. - Soulilure, f. (doorgaans
fig.) Smet, bezoedeling, bemorsing, bevlekking f.: La
5- da péché, de lame, de bevlekking der zonde; de
smet der ziel. - [t!. jud.] S- légale, wettelijke onreinheid of verontreiniging t.
Soul-inanga, m. [H. n.j Bloemzuiger, sul
-kervtm.,
een zeer schoon zangvogeltje.
Soûl (ps. con), e, adj. Oververzadigd, zat, vol,
inz. dronken: S- a ei-ever, tot berstens toe vol. (pop.)
Etre 5- de perdrix, tot walgens toe patrijzen gageten hebben. - (fig. et fam.) Etre s- de musique,

de vers, zat van muz(jk, van verzen zijn. (Deze

beteekenissen zijn reeds verouderd.) - Cet homme
est toujours 5-, die man is altijd dronken. - (Loc.
pray.), Z. GItIVE. - SOU, m. (meestal met man,
ton, son, etc.) Bekomst, genoegen n.: Jets ai tout
mon s-, ik heb mijn genoegen, mijne bekomst daarvan. Il a matigt-, son s- de viande, lijf heeft zijn genoegen aan vlee,cch gegeten. --(fig. ei fan.) Pleurer
tout son s-, uitweenen. lUre, Jouer son s-, zich

zat lagchen, spelen
Sonlagé, e, adj. (en part. passé van soulager)

Bête de sotnme .s-e, verligt, minder zwaar beladen

lastdier n. -- II se sentit 5-, hij gevoelde zich verligt, verkwikt. ---Sontag'ernent, m. Verligting,
verzachting, verkwikking, opbeuring 1., troost m.,
vermindering f. (van ljaen, pijn, enz.): Cela pent
donner 5- a sa situation, dat kan zijnen toestand verzochten. Cast un grand 5- dans notre travail , dat
is eene groote verligting bij ons werk. - Soulager, v. a. Verligten; verkwikken, verzachten, onde)-steunen, verminderen, bedaren, troosten, drageljker maken: Soulagez nu peu ce croebeteur, ver-

ligt dezen krufjer wat, neem wat van zijnen last
af. - S- une poutie, eenen balk verligten, minder
zwaar doen dragen. -- [Mar.] S- un naviie dans
tine tempête, een schip in eenen storm verligten
(door een gedeelte sier lading over boord te werpen). - II faut s- les pauvres, men moet de armen
ondersteunen, verkwikken. S qn. dans sa douleur,
iemand in zijne smart verligten, troosten. S- les
maux d'autrui, de rampen van anderen verligten,
dragelijker snaken. -- (absol.) Cette pensee soulage,
deze gedachte troost. - SE SOULAGER, V. pr. Zich
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verligting aanbrengen. — Verligt worden. (absol.)
Aan eene natuurbehoefte voldoen.
-I- SOS Rant, e, adj. (bas.) Verzadigend: Un
mets lien s-, eene zeer verzadigende spijt f.
Soillard, e, Souilaud, e, adj. et subst.(pop.),

z. V. a. IVROGNE;

t Soulas, m. Verli;ting, verkwikking f., sow.
a a s n. (SOULAGEMENT).
,Sousta®id, e, adj., z. SOULARD.
Soaulcie, ï. [11. n. ] Ringmusch f., graauw tinkm.
Boone, f. [Anc. mii.] Knods f.
Sorïler, V. a. Met sj4is en drank opvullen, zat
maken, oververzadigen, inz. dronken of beschonken
maken: On la soiilé de ee mets, men heeft hein
met die spijs opgevuld. Ne lui dounez pas tant à
boire, vous Ie soulerez, geef hein niet zoo veel te
drinken, ejij zult hein dronken maken- -- SE SoiïLER, V. V. Zich zat, dronken maken, zich vol en
zat drinken: I1 se soule souvent, hij drinkt zich
dikwijls vol en zat. -- (fig.) Se s- de touter sortes

de plaisirs, zich met alle soorten van vermaak ver
ook adj.: Arne s-e-zadigen.—Htprsé
de plaisirs, van vermaken verzadigde ziel f.
5 Sotileur, f. (fam.) Plotselinge ontsteltenis f.;
schielijke en hevige schrik in.
Sonlevè, e, adj. (en part. passé van soulever):
Poids s-, opgeheven last m. of gewipt n. Poussiére
s-e, opgewaaid stof n. Plots s-s, opgeruide baren f.
p1. — Peuples s-s, opgestane volken n. pl.—Somtlèveioent, m. Op/ic/flag, opligtinq f. (in dezen
eig. zin zelden voorkomend dan in): Le s- des flots,
de opstjging, het bruisen der baren. S- de coeur,
walging, misselijkheid f., braaklust m. -- (fig.) Opstand ni., muiterij f., oproer n.: Le s- dune province, de opstand van eene provincie. — Opwellend
misnoegen n., verontwaardiging f.: Cela causa dans
i'assemblée an s- général contre lui, dat veroorzaakte in de vergadering eene algemeene verontwaardicling tegen hein . — oulever, V. a. Opligten, opine/fen, opbeuren: S- une pierre, eenen steen
opligten. S- un malade dans son lit, eenen zieke in
zin bed opligten, oprigten. -- Doen oprijzen, in beweging, in beroering brengen: La tempéte soulève
les flots, de storm jaagt de golven op. Le vent soulève la poussière, de wind werpt het stof op. —
(fig.) Oproerig maken, tot opstand verwekken: Il a
soulevé tante la province, hij heeft het gansche gewest tot opstand verwekt. -- Verontwaardigen:
Insolence qui soulève tout Ie monde, onbeschaamd h,eid, die ieders verontwaardiging gaande maakt.-Opwerpen, doen ontstaan: S- une question, eene
vraag opwerpen. S- les passions, de hartstogten
gaande maken . - SE SOULEVER , V. pr. Zich opligten, zich oprigten: Soulevez-vous an peu, ligt u
een weinig op. — In beweging, in beroering komen:
La mer se soulève, de zee gaat aan 't bruisen. —
Opgeheven, omhoog gevoerd worden: La poussiere
se soulève et vole dans les airs, het stof wordt
opgeheven en vliegt in de lucht. — (fig.) Opstaan,
in opstand komen: L'armée se souleva contre son
géneral het leger stond tegen zijnen veldheer op.—
(met weglating van se) La tyrannie fait s- les peuples, de dwingelandij doet de volken opstaan.--Ook
als v. a.: Le coeur lui soulève, hi wordt misselijk,
het walgt hem.
Sortigan, in. [t-.n.]Dwerghaas m. in `I'artarje.
Sou1ie, m., Soulick of Sonstic, m. [H..n.]
Noordsche veldmuis, veldrat f. van Kasan.
So«lier, ni. Schoen m. S-s d'hornme, de fernme, d'enfant , mans- , vrouwe-, kinderschoenen.
Mettre, Oter ses s-s, zijne schoenen aan-, uittrekken. Des s-s qui chaussent Bien, schoenen, die goed
staan. S qui gene, qui biesse, knellende schoen.
-- (Loc. prov.) Je ne men sonde non plus que de
mes vieux s-s, ik (leef er geen zier om. Mettre les
pieds dans tons les s s, alles beproeven, alles ondernemen. N'avoir pas de c-s, zeer arm zijn. Etre
dans ses petits s-s, in nélelige omstandigheden verkeeren. Faute de s-s, on va nu-pieds, men moet zich
in alle ontberingen weten te schikken. Chacun salt oil
son s- le biesse, iedereen weet, waar de schoen hem
wringt. — [Mar.1 S- d'ancre, ankerschoen (savate,
semelle d'ancre). -- [Mécan.] S- de siphon, pompschoen, zuigp(j pschoen.
-[- Souligtieinent, m. Onderstreping f., het
onderstrepen
Souliguer , v. a. Onderhalen,
onderstrepen, onderschrappen : S- de rouge, met
rood onderhalen
SE SOULIGNER , V. pr. Onder-

. -
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SOUPCONNER.
streept worden. — Het part. passé is ook adj.: Le
mot souligné, het onderstreepte woord. --- Souli ;near, m. Onderstroper. -- 4. (fig.) Kleingeestig
beoordeelaar, vitter m.
Souuligneux, ease, adj. [Bot.] Houtachtig,
minder hard dan hout.
Sotilite, nl. [H. n. j Kleine canarlasche marmot f.
5 oanloir, v. n. Plegen, gewoon zijn.
Soiitte of Soute, f. [Jur.]

Teruggave, uitkee-

ring f. (tot gelijkmaking der verdeeling in eene erfenis). -- Uitleeering f. (bi ruiling). — Weleer ook
z. v. a. saldo (solde) .

onniettre , V. a. Onderwerpen, onderdanig
maken, ten onder brengen: S- no peuple, een volk
onderwerpen. _ — S- sa raison à. sa foi, zijne rede
aan zijn geloof onderwerpen, getooven zonder te
redeneren. — S- une question a ]'examen , een
vraagstuk aan 't onderzoek onderwerpen. S- une
chose au calcul, á l'analyse, iets berekenen, ontleden. Je lui ai souanis l'altaire, ik heb de zaak aan
zijn oordeel, aan zijn inzigt onderworpen, overgelaten. — SE SOUMETTRE, V. pr. Zich onderwerpen:
Se s- entièrement à la volonté de Dieu, zich geheel
aan den wit van God onderwerpen. Je me soumets
a tout, ik onderwerp mi aan alles. — Elkander
onderwerpen. — Soinuis, e, adj. (en part. passé
van soumeltre): Province s-e, onderworpen provincie f. — Passions s-es, onderworpen, beteugelde
hartstogten m.pi. Volonté s-e a Dieu,aan God onderworpen, gehoorzame wil m.—Paroles s-es, onderdanige woorden n.pl.-- [Fort.] Ouvrage s- á no autre,
werk n., dat door een ander werk bestreicen wordt.
- :ISouiilissioii, f. Onderwerping, onderworpen.

held, onderdanigheid , gehoorzaamheid, s u b m i sc i e f.: Avoir one gras de s- pour ses supérieurs,
zeer onderdanig jegens zone meerderen zijn. II faut
les tenir dans la s-, men moet ze in onderwerping
houden. — Ville qui fait sa s-, stad, die zich onderwerpt. — Eerbetoon n., eerbiedigheid f. (in dezen zin doorgaans plur.) It aime qu'on lui fasse
de grandes s-s, hij ziet het gaarne, wanneer men hem
beleefd groet en veel eerbied betoont. —[Prat Faire
sa s- au greffe, bij het gerept zijne onderwerping
aan het vonnis verklaren. -- [Fin.] Donner, Faire
sa s-, zich tot de betaling van eene zekere som ver staan. I1 a fait une s- de vingt mille francs pour
cette charge, hij heeft zich tot betaling van twintig
duizend franken voor dit ambt verslaan. — Sononisionnaire, m. aannemer, inschrijver van
een werk: Avoir plusieurs s-s pour une entreprise, vele inschrijvers voor eene onderneming hebben.
- -1- Sotl[Hissionner , v. a. Inschrijven, bieden,
aannemen. — Het part. passé is ook adj.: Domaine
sournissionné, domein n., naar hetwelk inschrjvingen gedaan zijn.
Soapape, f. [Ilécan.] Klep f. S- de pompe, de
soufflet, d'orgue, pomp-, blaasbalg-, orgelklep. Sd'as^piration , d'expiration, instroonmingsklep (zuig
, uitstr oorningsklep. S- á clapet, gewone pomp--klep)
klep, valklep. S- á coquille, kegelvormige klep. Sà bascule, wip-, hefboomklep. S- de sureté dune
machine a vapeur, veiligheidsklep van een stoomwerktuig. S- aa tige, P vis, stopklep, smoorklep. Sde eylindre, waterklep (die den verfliften waterdamp laat wegvloe ij en). S- P détente de vapour,
expansie- of uitzettingsklep. -- [1 1. de France]
I^ B3 teaux à s -, klepschuiten f. pl., schuiten, welker bodom zich kon openen, om de daarin geplaatste slagto/fern te verdrinken (in 1793 te Nantes door het
monster Carrier uitgevonden en toegepast).
Sonpatoire, wij. (burl.): Diner s-, middagmaal, dat tot avondeten dient. Heure s-, uur der
avondmaaltijden, s o up é- tijd m.
So.Ipcon, in. Argwaan m., achterdocht f., vermoeden ni., verdenking f.: C'est ce qui lui a donné
du s-, dit heeft bij hein argwaan verwekt. Le stombe sur lui, de verdenking, het vermoeden valt
op hem. Un marl jaloux a du s- de sa femme, een
-

.]
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jaloersch man vat argwaan tegen zijne vrouw op.

Lever à qn. tons ses s-s, iemand alle reden tot-achterdoch.t benemen. -- (fam .) Ger inge schijn m., kleinst
mogelijke hoeveelheid f. van iets: Avoir un s- de fièvre, eerre zeer kleine vermaning van koorts hebben.
Donnez-moi un s- de vette liqueur, geef mij een
klein beetje van die likeur. — Soupçonnable,
adj. Verdacht, aan verdenking onderhevig.— SovipSouner, V. a. Verdenken, verdacht houden, argwanen; vermoeden, gissen, s o u p c o n n é re n: S-

SOUPcONNEUX
qn. dun crime, iemand von eene misdaad verdacht
houden. Je soupeonne qu'il a envie de se rnarier,
ik vermoed, dat lijf lust heeft om te trouwen. Soupconnez-vous que je veuil]e vous tromper? Denkt
gij, dat ik u wil bedriegen? -- (fam.) On ne peut
s- ce que eest que celte entreprise, neen kan niet
bevroeden, wat die onderneming is. -- (absol.) Qui
soupeonne aisément fait mal parler de soi, wie
ligt argwaan voedt , doet ongunstig van zich den-

ken, wie erg denkt, vaart erg in 't hart..- SE sOUPcONNER, V. C. Elkander verdenken. — Het part.
passé is ook adj.. Domme s- d'un crime, van eene
misdaad verdacht man. --Souupcounnennx, etase,
adj. Argwanig, ergdenkend, wantrouwig, achter dochtig. --- [Man.] Cheval s-, een weinig schichtig,

schrikachtig paard n.
Soupe, f. Soep f. (als voorspijs bij den maaltijd): S- grasre, vleeschsoep. S- niaigre, soep zonder
vleesch. S- aux herbes, groentesoep. S- au fait,
melksoep. S- b la Rumford, S- écono:rmique, z. RI'MFORD . S- it la purée, z. PUREE. S- á la tortue, aux
écrevisses, schildpad-, kreeftesoep. S- it in bière,
biersoep, koudeschaal f.----S-, 0/ S- de pain, dunne
snede f. brood in de soep. Mettez deux ou trok s-s
dans ce bouillon, doe twee of drie dunne sneden
brood in dit vleeschnat. -- (fam.) Middagmaal ir.:
Venez dernain manger la s- chez moi, kom morgen
bij mij eten. — (Lor,. prov.) 1] est ivre comme une
s-, hij is stomdronken, zoo dronken als eene snip.
Trempé, i%louilld comme urge s- door en door nat,
kletsnat. 11 faut mesurer la s- à sa bouche, men
moet de tering vaar de nering zetten. Prendre sau plat, deel aan eene zaak en inz. aan eene slechte
zaak hebben. z. ook LAIT, SOLDAT. — f Mar.] Cheval s- de lait, witte of roomkleurige, hemelijnkleurige, bleekgele izabelle f. — [Tecb. j Gesponnen tabaksrol f. reset een' omslag.
Soaapé, os., z. SOUPER (M.).

oaipeauu, In. [Agric.] Ploeghout, kouterhout 11.
(verbinding van 't kouter met het strajkbored) .
Sozapée, f., allee?, voorkomend in APRES-SOUPEE, z. aid.
otipente, f. [Tech. j I3angriein, draagriem m.
(van eene koets, van een paard in den noodstal).
-- Hangbalk in. (b. V. van eene kraan). -- Stelhout I1 . (van een wca ermnolenrad); --- schutplank f.,
schutbord n. (vaneen' watermolen). - .Zangkamer,
insteekkamer f.

op per, rn. Avondmaal, avondeten n., avondmaaltijd in., so up é o.. -- .A près-s-, liever APRES-

SOUPEE, z. aid. --- SOUPER, V. n. Pour dormir
tranqu illement, it faut s- légérernent, ops gerust

te slapen, moet mega een' ligten avondmaaltijd hou
S- area des oeufs, etteren bij zijn avondeten-den.
gebruiken. I1 ne soupe que de lait, hij gebruikt niet
dan melk voor zijn avondeten. — (fain.) C' est un
soupe sept heeres, hie eet 's avonds vroeg, hij gaat
griet de hippen op slok. -- SOUPER, ni. Des avonds
eten, het avondmaal houden. On vous attend a s-,
men wacht u ten avondeten.
Soupeser, v. a. Met of in, de hand wegen.:
Vous croyez que cela nest pas lourd, soupesez-le
un peu pour en juger, gij gelooft dat dit niet zwaar
is, weep 't eens met de hand om er over te oordoelen.
,

Soiipeur, ill., -eiise, f. [tij of ti, die gewoon
is een' avondmaaitijd te houden.
Boltuier, ni., -ière, f. (pop.) Liefhebber m.,

liefhebster f. van soep. — SOUPIER, nl. [Tech.]

Soort van bloksteen (souchet). -- Sotipiere, I.

Soepschotel ni., soepkom, soepschaal f., --- soep

-komvlf.
Soepli' , in. Zucht m.: I1 poussa on grand, profond s-, hij loosde een diepen zucht. La clouleur sexhale par les s-s, de smart maakt zich, lucht door
zuchten. --- Rendre Ie dernier s-, den laatsten zucht,
den laatsten snik geven (sterven). -- Zucht, ver
klapt, begeerte f., verlangen n : S- d'anlour,-zuchting,
li.e/dezuch.ten. Exhaler ses s-s, zijne verzuchtingen,
zijne klagten lucht geven. —[Musa Een vierde rust f.,
een vierde ru.stteeken n. z. ook DEMI-SOUPIR.
Soiipirail, m. Luchtgat, keldergat n., luchtpijp f.: Pratiquer des soupiraux, luchtgaten aan
-breng.

Soupirant, e, adj. Zuchtend, smachtend:
Femme s-e. --- SOUPIRANT, m. Ver liefd minnaar m.

Sotupirer, V. n. Zuchten. zuchten slaken: I1
soupire sans cesse, hij zucht zonder ophouden. Sdu fond du coeur, diep zuchten. — S- après of

-
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pour, vurig verlangen, smachten, haken: S- pour une
idle, op een meisje verliefd zijn, naar 't bezit van
een meisje haken. ï1 soupire apres sa délivrance, hij
verlangt vurig, snakt naar zijne bevrijding. — (poét.)
Le vent, I.,'oride soupire, de wind, het water zucht,
maakt een zuchtend geluid. La colombe soupire, de
duif zucht, kirt. -- Ook als v. a. (putt.) S- son
amour, ses peines, zijne liefde, zijn lijden klagen,
uitboezernen. Les vers que soupirait Tibulle, de
verzen, die Tibullus kweelde. — Het part. passé
kont ook als adj. voor: Des chants d'amour s-s
douceanent, zacht gekweelde liefdezangen m. pl.
„^ oiipireiir, in., -ease, f. Zuchtende ni. en f.
ouupie, adj. Buigzaam, taai, lenig, gedwee,
slap: Branches s-s, buigzame takken m. pl. Du
cuir fort s-, zeer lenig leder n. -- Ii a le corps s-,
les mernbres kien s-s, hij as zeer buigzaam, slap
van lijf, van leden. Pour jouer des gobelets, it faut
avoir les mains s-s, om te goochelen moet men
vlugge, vaardige handen hebben. — (fig.) Buigzaam,
rekkelijk, toegevend, handelbaar, gedwee, inschikkelijk: 11 est d'un caractère s-, hij heeft een buigzaans, rekkelijk, toegevend karakter. — Enfant saux volontés de ses raitres, kind, dat gedwee den
wil zijns meester volgt. — [Man.] Cheval s-, Ie
paard n. — (Lor. prov.), z. GANT. -- 5 ou--nig
piei rent, adv. 111'eí buigzaamheid, op eene rekkelike ut'ijze. ---- Souplesse, f. Buigzaamheid, lenigheid, slapheid f.: La s- d'un ressort, d'un Bant, de
buigzaamheid van eene veir, de lenigheid van een'
handschoen. — La s- du corps, de buigzaamheid,
slapheid, vaardigheid des ligchaams. — Tours de
s-, kunsten f. pl., kunstjes n. pl., die door vaardig.

head, rapheid der leden worden uitgevoerd; (fig.)
boze streken en. pl., sluwe mid''elen es. pl., kunst
pl. -- (fig.) Buigzaamheid, rekkelijkheid,-grepnf.
volgzaamheid, gedweeheid, handelbaarheid, onder
Sans s- on ne réussit pas à la cour.-danighe.t
zonder gedweeheid, rekkelijkheid slaagt neen niet
aan 't hof.

Sougnenille, f. Lange stalkiel, stalknechts-,
koelsierskiel m. -- (fig.) Slecht, gelapt kleed n.
Soiiquer, v. a. [Mar.] Eens kruising op eene
sjorring leggen; sterk aantrekken, met kracht druk
-ken.
Souque! sjor! haal sterk aan!
ougiiet , ril. Afgezette olij fwortelopruit f..
(ter planting) .
S oiirbassis, in. Schoonste perzische zijde f.
^osiree, f. Bron, orgel f. S- !lui ijsrit en été,
bron, die in den zoener uitdroogt. S- iimpide, sté-

rile, heldere, schrale bron. Rivière navigable des
sa s-, rivier f., die van hare bron af bevaarbaar is.
Les s-s du Rhin, de bronnen van den Rijn. Sminérale, sulfureuse, ferrugineuse, minerale, zwa-

vel-, ijzerhoudende bron. z. ook iNTEHMITTENT. --

(bij uitbreiding) La Champagne est Ia s- des bons
vies, Champagne is de bron der goede wijnen, uit
Champagne komen de goede wijnen. — (bij overdrjving) Mes yeux sont deux s-s de larmes, mijne
oogen zijn twee bronnen. van tranen, ik ween
onophoudelijk. -- (fig.) Oorzaak f., oorsprong m.,
beginsel n., grond in,: C'est la la s- de nos revers,
dat is de oorzaak, oorsprong van onze tegenspoeden,
Ii sait toujours de borgnes nouvelles, it poise a la
s-, hij weet altiid, goed nieuws, hij put uit de bron,
hij heeft het uit de eerste hand. Ce préjugé prend
sa s- dans un sentiment louahle, dat vooroordeel
heeft zijnen grond in een toffel k gevoel. — Les
s-s de l'histoire, de bronnen (de oorspronkelijke
geschriften) der geschiedenis. I1 faut étudier dans
les s-s, men rrzoet de bronnen besludéren. Cela
coule de s-, z. COIJLER. --- [Théol.] Les s-s de la
grace, de genadebronnen f. pl., de sakramenten n.
pl. — [rijar.] La s- du vent, de windstreek f.,
de streek, waaruit de wind waait. --- 5 Sourder, m. Brongraver, bronontdekker, bronvinder m.
Seared, m. (pr. cour-ei) Wenkbraauw m.
Les polls des s-s, de wdnkbraauwharen m. p1. Des
s-s bíen arqués, goed gewelfde, boogsgewijs loopende

wenkbraauwen. z. ook FRONCER, DEFRONCER. --

[Tech.] Boven-deurdrempel m. — Soort van kornis f. boven de zijopeningen van een' glasoven, -[H:. n.] Gewimperde klipvisch in. [chaetodon cilians] , een schoone visch in de golf van Mexico, waar
hij i sabe l/ta, ook p a l o m e t a heet. — Soureulier, ière, of Stareilier, ière, f. De wenkbraauwen betreffend, tot de wenkbraauwen behoorend. Arcades s-ières, wenkbraauwbogen m►. p1
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SOU 1WILLEUX

Muscle s -, wenkbraauwspier f. — SOURGILIER , M.

of Soureilleux, ni. [H. n.] Soort van slijmvisch rn. [blennius ocellaris] . ---- Sourciller, v. n.
(meestal met de ontkenning) De wenkbraauwen
fronsen. Ecouter des reproches sans s-. --- (fig.)
Het gezigt vertrekken, van gelaatstrekken veranderen: II na pas sourcillé quand on lui a prononcé
son arrët, hij heeft zijn gezigt niet vertrokken, toen
men kern zijn vonnis aanzeide. -- 5 SOURCILLEII,
V. n. Te voorschijn sprinten, opwellen, in kleine
bronnen uit den gr) ond, korven: Cette eau sourcille
en différents endroits. --- Souurcilleux, euuse,
adj. (poét.) Hoog, steil (van rotsen, bergen, boomen). — (fig.) Somber, zu aarmoedig, trolsch., hoogmoedig: Front s-, gefronst, verdrietig, norsch voor-

hoofd * o f gelaat n. — [ EI. n.] , z. SOURCILIER. Oiseaux

s-, vogels, die boven de oogen eene gekleurde streep
of wel r.venkbr•aauwachtige vederen hebben.
5 Soiircillon, ni. [Didact.] Kleine bron f.
Soiird, e, adj. DDoof: Devenir s- ,,doof worden.
Etre un peu s-, hardhoorend zin. Etre complètement s-, volslagen doof zijn. — (Jig.) .Doof, onverbiddelijk, onvermrzurwbaar, ongevoelig: Etre s- aux
prières, aux remontrances, doof voor de gebeden,
de vermaningen zijn. -- Do)', do/klinkend, niet helder van klank: Instrument s-, dof'speeltuig n. Voix
s-e, doffe stern f. Uil bruit s-, een dof ger'uisch n.;
(fig.), Z. BRUIT. Menées s-es, heimeljjke kunstgreen f. pl., sluipwegen, slinkscire wegen ni. pl. z.

ook PRATIQUES, LAKTERNE, LIME. Douleur s - e, in-

wendige, niet felle pijn f. Dépenses s-es, heimelijke
uitgaven f. pl. -- [Agric.j Couche s-e, z. COUCHE.
-- [Joan.) Pierre s-e, do/fe, troebele, wolkige
steen in. -- [Mar.] Larne s-e, deining, lange zee f.
— t ^'iatll.] Quantités s-es, onmeetbare grootlieden t. pl. --- (feint.] Couleurs s-es, Tons s-s,
doffe kleuren f pl., toonen ni. pl. -- [Tech.] Cave
s-e, kuip 1. (verfbod), die begint te bruisen of
werken. --- (Prov.) Etre s- comme on pot, Etre 5li n'entendre pas Dieu tonner, (loof als een pot,
stokdoof zijre. Faire ja. s-e Oreille, z. OREILLE.

SOURI), rn., -E, i. Dooie ni. en f. --- (Loc. prov.)
Frappen cornwe un s-, orubarn-thartig, blindelings

toeslaan. Crier cOEzlme on s-, uit al zijne snapt

schreeuwen.
(Proc.), z. E TTCNDRE. — [ITI. n.]
.Landsalamander° in. ---- HHagadis f. van den Senegal. -- ioiir4nnd, e, adj. tfardhoorend, har'dhoorig, doof. — Ook als subst. m. en f. tiardlroorige in. en i'. -- Sourde, f. [Fl. n.] .De kleine
poelsnip 1. ; scolopax gailiilula j . —. Souurdeline , f. [ Vius.] Italiaansehe zakpijp f. of doedelzak in. --- ourdernent, adv. Dof, met doffen,
qedesnpten toon,. -- (lig.) Heimelijk, bedektel2k, in
't ver'bor`gen. Parier s-, op do/fen toon spreken. —
Traiter une affaire s-, eerie zaak in 't geheim behandelen. --- Sourdine, f. [Mus.] Domper, klank
klank- of loonverdoover in. (van speel -bedwingr,
s o r d i n e, s our dine f. —-tuigen),klary
Do/fe luit of viool f. _-- [Hort.] Stuitveui° f. (in
repetitie-uurwerken) -- a LA SOURDINE , loc. ado.
(faut_) heimelijk, in stilte, zonder gerucht: Se manor a la s -, heimelijk trouwen. I1 s'en est allé it
la s -, hij heeft zich stilletjes ?vc €,Eernaakt. — Soiird--

.

nz :iet, Sourde-niuette, adj. Doof en stom,

doofstom. — Als subst. m. en 1. Doofstomme.
tourdon, ni. [H. n.] Eetbare kammossel f.
Soordre, v. v,. (doorgaans alleen in den infin.
en den 3en pers. m die. prés.) Uitspringen, opwellen, ontspringen (van 't water): L'eau v sourd partout, het water ontspringt er overal, welt es-overal
op. Lean sourd dun roetier, het iimter springt uit
eene rots. --- [Mar.] S- au vent (verouderd), goed
en ligt bij den wind zeilen. Le nuage sourd (voer
-ouder),
wolk komt op.
Souriceau, m. (verklw. van Souris) Muisje n.,
jonge, kleine muis L — S ourieière, I. Muizeval f. — (fig.) Se mettre, Se jeter dans une s -,
onbezonnen in de val loopeg, zich aan eene verlegenheid, een tlevaar blootstellen. -- [Adruin.] Muizeval der policie. een slecht, verdacht huis, dat de
policie laat bestaan, maar steeds bewaakt, om er
de gevaarlijke personen in de val te krijgen. —
Voorloopige politie-gevanqenis f. — Souuriein, e,
adj. [Ii. n.J dan de muizen eigen: Animal dune
allure s-e, dier, dat als eerre muis loopt. -- Souriquuois, e. adj. (door La Fontaine gesmeed woord)
1)e muizen betreffend, tot de muizen belroorend:
Peuple s -, Gent s-e, muizenvolkje nn.

--

SOUS.

► ourire, V. n. Glimlagchen, grirnlacichenn; -toelagchen, een gunstig, aangenaam voorkomen hebben. Aller an deviant de qn. en souriant, iemand
glisnlagchend te geroet gaan. — Cette dame lui a
souri, die dame heeft hem toegelagchen. — La fortune te sourira, de fortuin zal u toelagchen, gunstig zin. — Cette wille me sourit, j'aimerais 1'habiter, die stad lacht mij toe, staat mij aan, ik zou
er wel willen wonen. — SE SOUIIIRE , V. pr. ^slkanderr toelagchen. — Tot zich zelven glimlagchen. -Soarire, in. Het glimlagchen; glimlach, grimlach m., de op 't gelaat blijvende glimlach. — Sonris, in. Glisnlachje n., voorbijgaande glirnlargchende iielaatxtreh- m.

Souris, m. [II. n.] Muis f. S- des champs,
des campagnes, de terre, land-, veld-, aardmuis.
S- domestique, Thuismuis. S- aquatique of d'eau,
watermuis. S- de montagne, bergmuis. Gris de s-,
rnuisva.al. -- ( Loc. pron.) I1 est évelllé comme une
potée (eig. portie) de s-, hij is altijd in beweging,
altijd woelig, hij relgkt naar kwik. On entendrait
trotter une s-, riten zoude eene muis kunnen hoorren loopes, een stuivertje hooren vallen, 't was er
zoo stil als eene muis. La montagne a enfanté une
s-, de berg heeft eene muis gebaard, er is weinig
of niets uit de zaak geworden. C'est le nid dune
s- dans l'oreille d' un chat, dat is eene volstrekte
onmogelijkheid. — Bailer les s-, een huis in brand
steken. Faire la s-, behendi ;. in -iemands zak voelen.
S- qui na qu'un trou est bient. t. prise, wie maar
één' uitweg weet, loopt spoedig vast. On le ferait
cacher dans un trod de (á) s-, men zou hem in
Bene 7nuizeval jagen: hij i.e de bloohe d zelve. --[Anat.] La s- de la main, de muis der hand. --Cuis. j Yleezige pees t. bij 't hieltje van een' scha
[Fort.] Pas de s-, valtrap in. — [H. i1.]-hc.bout—
Muis, eerre porseleinschelp f. -- [ Mil.] Muis t.,
monnik m., toestel om eerre mijnkamer te ontsteken.
--- [Vétér.] Muis, kraakbeen van de neusgaten des
paards. -- sounls, adj. m. [Man.] Cheval s-, mnuisvaal paard n. Pelage s-, muisvaal haar n. — Soai-is-clanuve, f. [ï%tar.] Bovenste vingerling in.,
z. CHAUVE-S©URIS.

Sourive, f. [Pèche] Girt n., holte f., aan den
oever onder de wortels der boorma..
Sourlier, Surlier, V. (t. [Mar.] Takelen, een
end takelen, berijgen. S- le c/ble, het touw bewoeless, berijger2. — Sourliure of Surlinnre, f.
[Mar.] Take/Gage f.

S ouriiois, e, adj..dchterhoudend en geveinsd,
geniepig, gluipend: Homme s-, achterhoudend en
geveinsd man. Mine s-e, mokkend gelaat n. — ,41s
subst.: Achterhoudend en geveinsd tnensch, gluiper m., gluipster f. — 4. Sournoiserie, f. Achterhoudendheid, geveinsdheid, geniepigheid f.
Sonrsonnimeau, in. Ooftrnand f. op voeten,
die eene bepaalde hoeveelheid fruit bevat. — Middelkorf, -baal t. (olie tusschen de beide draagkorven
van een ezel of paard wordt gezet).
Sons, prép. Onder: S- le eiel, la table, onder
den herrel, onder de tafel. Porter qc. s- Ie bras,
iets onder den aria dragen. Meetre la campagne sl'eau, liet land, veld onder water zetten. Il se ca ,

che s- la couverture, hij verbergt zich onder de

delen. Mettez In lettre s- l'enveloppe, doe eenes

omslag om den brief. - - Cola s'est passé s- mes
yeux, dat is onder mijne ooges, in mijne tegen woordigheid gebeurd. — La ville est s- sa dwnination, de stad is onder zijne heerschappij . Il vécul
s- le règne de Henri IV., hij leefde onder de regérin.g van 1-endrik IV. — Vivre s- la toi de Molse.
onder de wet van Moses leven. I1 a trois cents bomm e s s- lui, hij heeft drie honderd roan onder zich,
(onder zijn bestuur). 11 arrivera s- pen de temps,
s- quinze jours, hij zal binnen kort, in veertien
dagen aankomen. -- Se présenter chez qn. s- un
faux nom, zich b j iemand onder een' valse/ten
naaira vertoonc'n. S- ornbre. S- (sur) prétexte, S-

ceuleur de lui parler, it entra, onder den schijn,

onder voorwendsel van met hem te spreken, kwam
hi binnen.— Faire qc. s- main, iets onder de hand,
in 't geheim doen. S- proalesse de manage, onder
belofte van huwelijk. S- (sur) peine de la vie, op
levensstraf. — etre s- clé, s- la clé achter'tstot.
s, achter dewel bewaard zijn. Être s- les verrou
grendels zijn, gevangen zitten. z. ook ALLE, AUSPICE,
CAPE, CHEM1NEE, ENSEIGNE, FÉRULE, MAIN, PROTECTION, REGARDER, SCELLE, TUTELLE, etc. —
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SOUS-ACÉTATE

SOUS-J U PE.

[Man.] Cheval s- poll noir, p6ard moet zwarte dek
zwart paard n. Cheval qui est s- lui, paard,-haren,

francs tot oprigting van een raedenkteeken inschrij
ven: Ceux qui souscrivent pour un livre doivent

welks voor - en achterbeenen te dirt bij elkander
staan, paard met sabelbeenen. -- [;Mar.] Etre sle vent d'un bátiment, onder rle lij van een ander

schip zijn. Etre s- la cute, s- la terre, onder de
aast, onder den wal zijn. Cote s- le vent, lagerwal m., lager n. Manoeuvre de s- le vent., liwant, ljtu-ig n. Mettre,^ Etre s- voiles, onder zeil
gaan, zijn. -- [iMil.] Etre s- les armes, onder de
wapenen . zijn. Se retirer s- Ie canon de la place,

onder 't geschut der vesting te rugtrekken. z. ook

DRAPEAU, ENSEIGNE. — SOUS MAIN, hoc. adv. In

't geheim, heirnelfjk: II cherche à me nuire s- main,
hi zoekt mij in 't geheim te bedriegen.
Nous- acétate, m. [Chim.] Onder- azijnzuur
zout n. — Sous-acromrmio-huniéral, adj. et

subst. [Anat.] , z. v. a. DELTOïDE. — Soaus•a$fermer, V. a. In onderpacht geven, onderverpachten.
— SE SOUS-AFI^ER;M1ER , V. P. In onderpacht gegeven worden. ---- liet part. passé is ook adj.: Des
biers sous-ai'rermds, in onderpacht gegeven goede-

ren n. pl. a- Solis-age, in. [Ave. coot.] Minderjarigheid, onmondigheid f. -- Sous-a'ré, e,

adj. Minderjarig, onmondig. ----- Sons-al e, m.

Onderhelper, medehelper. S- de cuisine, tweede bijkok, onder- koksmaot. S- de macon, onder- opper'nan. -- [Mil.] S- of S- major, officier van gezondheid der derde klasse. -- [Féod.] Onderleendienst f.
— Sons -alle, f. [Ave. arch.] Zijbeuk m. (van

eene kerk). —Sous-aanendernent, m. Onder-

of tweede amendement, amendement op een amendement (vgl. AMENDEMENT). --- ones-amender,

V. a. Bijvoegsels, veranderingen of wijzigingen in
een amendement voorslaan. — Sous-arbrisseau, m. [Bot.] halt- heester, halfstruik m. —
ous-arseniate, m. [Chim ] Onder-arsen-i.kzuur zout n.
Sons-hail, m. Onderpacht, onderverpachting f.
(.Peur. sous-baux.) -- Sous-baait.ieur, m. Onderverpachter m. — ► ons-bande, i'. [ Artill.]
-Beslag n. onder de z(jwangen van 't affuit. S- d'affut, tappan f. S- d'essieu, asklamp m. — [Anc.
chic.] Onderverband n. --- Sobs-barhe, f.
[Man.] Onderkin (van 't paard), kinkelengroef f.

— [Mar.] Schoor onder den spriet van een' roastbok, steunder, stut m. — Kraterstag n. (barbejeau). --- (faas.) l innebaksiag m., slag onder de
kin. -- (fig.) Beleediging f. Sous-barque, f.
[Mar.] Gang onder het dolboord, bovenste gang m.
— Sous-baaiquiere of Serre -bauequiére,
z. BAUQUIERE. — Sous-berme, Nous- Berne, f.
[ARC. tear. Opperwater n. (der rivieren).-- ous-

bibliotf.écaire, m. Onderbibliothekaris m. --ous -hief, m. [Nay.] B[ kanaol n., dat de water-

ontlasting verbindt. --Soars-bols,m. Onderhout n.

-. $Iousbout, in. [Cord.] Hieletuk n. ---- Sousbrigadier, m. [Ave. mil.] Onderbrigadier m.
Sous-cantérier, m. [.R. ceel.] Onderkameraar
of - kamerheer van den paus. --_ Sous-canieriére
of Sons-caniériste, f. Tweede kamerjuffer f.
eener vorstin. --- Sons-cap, m. [Mar.] Arsenaalopzigter, vice-kommncxndeu ' ni. --- Sons-carbonate, m. [Chico.] Onder-koolzuur zout n. S- de po
onderkoolzure potasch f. — Sous-chan--tase,
tre, m. Onder- koorzanger m. -- Sous-chapelain-, m. [U.eccl.] Onder- kapellaan m. --- Sonschef, ni. [ Adinin. j Tweede opperhoofd . onderchief m . -- oils -chevron, m. [Arch.] Stuithout n. aan een gewelf; onderrib f. — Sons-clavier, iére, adj. [Anat.] Onder 't sleutelbeen gelegen. --- Soes-eiere , m. Onderklerk , tweede
klerk ni. — Sons-collet, m. [Tong.] Laatste
der le aergelhoepels. -- Sobs-coinmis, m. Onder
-- Sous-comunaissaire, m. Onder--komies

konnnissaris tit.— Sons- contraire, adj. [Géom.] :

Triangles s-s, driehoeken, die een' gerneenen hoek
hebben, doch welks beenen niet parallel loopgin. -ous-costal, e, wij. [ Anat.] Onder de ribben
gelegen: Muscles sous-costaux. onderribspieren f. pl.
Souscriptenr , in, Onderteekenaar, inteekenaar, inschrijver m. -- ouscription, f. Onderteekening; inteekenincl; inschrijving f. --íáo:nserire, t). a. Onderteekenen: S- Lane `lettre de chan-

ge, eenera wissel onderteekenen, zijnen naam onder
eersen wisselbrief zetten . -- SOUSCRIRE , v. n. Inschrijven; in?teekenen: S- pour deux cents francs,
pour l'érection dun monument, voor twee honderd

-

pager moins cher que ceux qui attendent que I'impression soit finie, degenen, dle op een boek intee-

ken. betalen ejlinder dan zij, die wachten totdat
de druk voltooid is. — (fill.) S- à qc., iets inwilliJe souscris a tout ce
que sous dhsirez, ik stem alles toe, wat gij verlangt. -- Souscrit, e, adj. (en part. passé van
souscrire) Billet s-, onderteekend briefje n.—Sonserivant, m. [Prat.] Onderteekenaar m.
Sous-cutané, e, adj. [Anat.] Onder de huid
gelegen: Tissu cellulaire s-, onderhuids-celweefsel n.
Sous-déléguer, gebruikelijker SUBDELEGUER.
gen, toestemmen, toestaan.

— Sous-derinique, adj. [Anat.] Onder de leder-

huid ctelegen.--Sous-détail, ni. [Admin.] (alleen
gebruikt in): S- des prix, omstandige lijst f. der prjzen, die tot grondslag gediend hebben b# de taxatie
van een werk. (Men zegt ook analyse Iles prix).Sons-diaconat,ni. [Catli.] Onder-diakenschap n.
---Sous-diaconesse, f. Oder-diakonesse f. (vg(.
DIACONESSE). — Sous- diaere, m. [Cath.) Onder
diaken m. -- Sous-diaphragnaatiquue, adj.
[Anat.] Onder 't middelri[ gelegen. -- Sous-directeur, m. Onderbestuurder, onder -directeur m.
-

-- Sons-diviser, Sous-division, z . SUBDIVI SER, SUBDIVISION. --- S olis - dominante, f., z.
onder DOMINANTE. --- Sous - doable, adj. [Matte.]
half. Raison s-, verhouding als 2 tot 1. Deux est
s- de quatre, twee is de helft van vier. ----- Sous
dou blé, e, adj. [Math.] Raison s-e, verhouding
als die der , vierkantswortels: Ces deux grandeurs
sort en raison s-e de ces deux autres, die beide

grootheden staan tot elkander als de vierka.ntswor-

tels van die beide andere. — Sous-doublis, m.

[Tech.] Bij f. tegels, die azen plat legt om een riool

te maken. ---• Sous-doyen, m. Onderdeken m.

(vgl . DOYEN) . --- Soms -doyenne, m. Onderdekenschap n.
Sons-entendre, v. a. Onder verstaan, slilzwigend bedoelen: En disant sela. je sous-entendais
que .... toen ik dit zeide, verstond ik daaronder,
dat... -- [Gram.] Quand on dit: Dorrnir foute la
nuit, on sous- entend Ie mot p e n d a n t, als men
zegt: Den ganschen nacht slapen, denkt men daarbij
het woord rl e du r e n d e . --- SE SOI,S-ENTENDRE,
V. pr. Onder verstaan worden: C'est là une condition qui se sous- entend toejours, dat is eene

voorwaarde, die altijd stilzwijgend daaronder ver
wordt, die geacht wordt altijd uitgedrukt te-stan
zijn. — Sous- entende, e, adj. (en part. passé
van sous-entendre) `• Mot s-, stilzwijgend bedoeld,
zoo goed als uitgedrukt woord n. Cela est toejours
s-, dat spreekt altijd van zelf (al wordt het niet

uitgedrukt). — Ook als subst. m.: I1 y a là qc. de

s-, er wordt stilzwijgend iets daaronder verstaan.

-- Sous-entente, f. Heimelijk. stilzwijgend voor

achterdeurtje n., dat iemand-behoudn.,zgam
in 't zeggen of beloven open houdt, het zelfde wat
men in théol. zin restriction mentale heet, z. MIENTAL. — Sons-épider mique, adj. [ Anat.] Onder

de opperhuid gelegen. --- Sons-épineux, e®use,

ad;. Onder de ruggegraat geleden. -- Sous-éta-

bil, m. [Tech.] Onderleg el n., onderplaat f. der
werktafel of schaafbank.

Songs-faite, rim. [Charp.] Ondernokbalk ni.,
plank f. onder ale nok. ---- Sous -ferme, f. Onder
gons-fermer, v. a., z.v.a. SOUS - AFFER--pachtf.—
hIER . ---- Sous-ferumier, m., iere, f. Onderpachter m., pachtster f. .-- Sons-forcer, z. onder
FORCER . -- Sons-fréter, v. a. [Mar.] Onderhe-

ren (vgl. FRETER).

Sons-garde, z. SOUGARDE. -- Sous-gor-

ge, f. [Man.] Halsriem, keelriem m. van een voor
[,krqueb.] Voorhals m. (van den haan des-stel.
geweers).--Sons- gouvernante, f. tweede gouvernante, onderopvoedster f. -®_ Sons-gouvernear, in. Tweede gouverneur, onderopvoeder m.
Sous-intendance,f.Arn.bt n. van tweede inten-

dant of opzigter m., vice-intend ei n1ie f. —
Sonns-intendant, m. Onder-intendant, tweede
opzigter of bestuurder m.--- Sons-introdaite, en.
[H.. eccl.] De bij een' katholfjic' geestelijke inwonende vrouw, hetzij als bloedverivante of wel als
vriendin.

Sous-j urge, f. [Modes] Vrouwen- onderkleedje n., dat onder een open of doorschijnend kleedje
gedragen wordt.

--
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Soinslie, z. SOUL IC.
S o^as-lietttejrance, f. Onderluitenantsplaats f.

Onderluitenant. tweede
tv. a., z. S)UL1Gíl'ER.
adj. [t1Qt. j Alleen van
onderen houtuchticq. — Sous -1ingttá1:1 , e, adj.

-- Sobs-lieéatc-rIÉint, m.

luitenant ni. --

oats-ligner,

-.- Solis- li -ueiix, eei^e,

[Anat.J, z. SUBLh'GUAL. — Sous - loCataire,rn.

O-ute?•truurder, hij die van een hoofdhuurder in
huur neemt. -- Sows-location, f. Onderverhuring f. -- S oit s- lorren, v. a. Onderverhuren; onderhuren, in onderhuur nemen. -- SE SOUS-LOUER,
V. pr. Onderverhuurd of ondergehuurd worden. --.tiet part. passé is ook adj.: M aison saus laude , onderverhaurd, ondergehuurd huis n.
Sons- mastre, esse, f. Ondermeester ni. (in
eene lager e school ); onder mneester^^esse, s e c o n d a nLe f. — Soi u -ruaiate, m. [Chico.] Under-aplrelzuur zout ti. — Sous-zuat'irre, e, adj. [Geol.]
Onderzeesch: Volvan s -, onder•zeesche vulkaan m.
-- Nay igation s-e, onderzeesche vaart, onder-zeevaart f. — o^rs••rtraxiilair•e, adj. [Anat.] On-

der de onder kaalt gelet,en.- Sobs-rrrétíiante,m.
[Mus.] 'Zesde loon m. boi,enden (,rondtoon.- Soitsinert.]r°e, n1. [Litt. ( Ondergeschikt lid H. van een en
volzin, ondervr /rieelin,q f. — ota8-nientonni er,
1ère, adj. [ Anat. j Onder de kin geleg n. — orrsrueutonnirre, f. [[ 1i1.] Kinband van de sjalto.--

orr5-ttrer1tipie, adj. [Math.]: Nombbre s-, evenmatig deel IL, factor m.: 6 et 4 sont des r,onnbres
S-s de 21.

Sores-nitrate, m. [Chico.] Onder-salpeterzuur
zout t). -- moons- uitrite, in. [Chico.] Onder•solpeterigzuur zout in.-- Soars-uor•rrrale of iibuoritra^le, ook ort - 1,erl,et®(iir•tilait•e,f.[Geonu.1

liet door de normaull•i)n en ordinaat begrensde stuk
van eerie abscissen-lijn voor eeniq punt tiener kromme
lijn, subnormale, s'ubnormaal -lijn f.
Bois-oeeipitsl, e, odj. [Anat.J Onder 't ach testioo/rl belel,en: Neils sous-oecipitaux, onder-ach-

terhoo/'dszenuwen f. hl.
Solis-oflieier, m. [Mil.] Onder-officier (foerier,
serjeant. ser geant- majoor en adjudant bij 't voet
wachtmeester rei. (bil de r ader fi). Sotts--volk);
orbietilair•e o/' Sous-oirb eurlé, e, adj.1 isot.j

Een•igzins lungwer/,ig rond, bijna rond: Feuilles
s-s. --- Solis-orbitat.ire, adj [Asnat.] Onder de
oogholte ligend. — Sous-ordir•e, in. [Prat J Ver
f. eener schuld -rrnrtssu tus.;chen de onderge--€leing
schikte schuldeischers. Opposants, Créanciers en
sous-oi•dre , schuldeischer s, niet van de beslagene
paitij `zelve maar van een' schulrlelscher derzrlue,
t i;r-scIiuldeschers in. pl. -«- Ondergeschikte in.:
iet hor me n est qu'un s -, die inaés bekleedt slechts

X91' onderleschikten rang of post. — EN SOUS - ORDRE. toe. adv. Op ondergeschikte wijze. in den tweeden rang. -- Soars-oxyde, m. [Chim.J Onder

s u b ox y d e n.
-ovyrle,
Sous-pCniteneer•ie, f. [H. ecel.] Titel m.,
waardigheid f. van eenen onderboetrec ter.-- S ons.
péuitetrcier•. ni. Onder•boetr•e.cter• ijs. (vgl. PENI`1ENCIEli). — Sons - pence, f., z. SOUPS \TE. ---

Soeus-péricartiigtrue, adj. [Annt J Onder het

hartzakje liggend. --- Soots•perpen(liers laire, f.,
Z.

SOUS - NORIIALE. — Sous - Itho .phete , in.

[Chirn.J Onder•-phosphorzuur zout nfl. ----- Sous-

Onder-y ►rosphorigzuur
zout ran. — Sons-pied, rn. Voetriem m_, lederen

1rliosNliite, in. [Ctiirn.1

of stoffen strook f„ die onder den voet doorgaat en.

dient om de broek of de slobknusen op den voet te
houden, s o u s p ie d in. _- Sous-pout re , m.
eepleur, UI .
[C onstr.J Onde rbalk m -- Setts-1,r,
Onder- of tweede leermeester ivo. — 5ous- pré

e, adj. [Admion. J Tot den onder -preJ' o(' de onder/re/eetuur lbehoorend. --- Souspré feeture, f. Onder-prefectuur f. (vgl. PIbÉFEC-

SOUS-VICART AT.
Sons- rentier, m. Onderrentpligtige, onderrent-

hejfer. -- Sous-roitelet, m. (dénigr•.) Zwakke,

nietige koning.

forts-sact•istaiti, m. Onderkoster, onderkerk
bewaarder, onderbewaarder in. der gewijde kerk
— Sons-seapitlaire, adj. [Anat.J On--sieradn.
der 't schouderblad liggend. — !potas-seerétaire, m. Onder of tweede sekrelaris nl. -- Sousseerét:.triat , in. Onder-sekretarisschap n. --

-

Sons-se, m. [Cbirn. j Onderzout' n. (niet eene
overmaat van basis). — Sons-signature, m.
[Prat. ]

Tweede onderteekening f.

Sorrssigné, e,

adj. (en part. passé van sous-

signer) [Pint]: Je s- reconnais, Nous s-s attestons, ik ondergeteekende erken, wij ondergeteekenden getuigen. Par -dei ant les noiaires s-s, in teqen-

woordiu;heil van de ondergeteekende notarissen. -S oiissigner, V. a. Onderteekenen. — Lager dan

een ander teekenen. -- SE SOUSSIGNER, V. pr. On-

derteekend worden.

Sous -sol, m. [Agric.] Ondergrond n1., onmiddeltijk onder de teelaarde gelegen grond.— S onssombere. V. n. [Mar] Zinken, geheel vergaan,
-net de kiel boven water slaan, kapseisen.-- ousstertr Wil, e, adj [Aunt.] Onder 't borstbeen gelegen. -- Sons-still'ate, in. [(.;Ulm.] Orader-zwavelzuur zout n.
Moats-tangente , ni. [Géoin.] Het door de
tangens en orainaat begrensde stuk der abseissenlijn voor eenig gunt eenei kromme lijn, s u b t a n-

g e n s f. -- Sons-tartrate, in. [dual.] Onder w2jnsteenzuur zout n. --- boars-tez?dittate , f.

[Géo n.J Pees, koorde f., regte lijn, oliede uiteinden
van den boog, waardoor een boek gemeten wordt,
vereenigt.
oustraction, f. Ontvreemding , verduistering ff.: 1! est accusé de s- de papiers, hij wordt
beschuldigd van de ontvreemdingq van papieren. —
La s- d'alitnents, het onttrekken, onthouden van
voedsel. -- [Arith.; Aftrekking, su b t r á c t i e I.
Faites In s- de vette sonlme, trek deze sorn af.
ornstr t e , m. [Agri(.) Stroo n. (voor 't

stalvee).

S onsti'aire, v. a. Ontvreemden, wegnemen,
verr/uister•en, onderslaan: 11 a soustrait les elfets

de la succession, ho hee/'t cie e/%Beten van tie erfenis

ontvreemd, verduisterd. --- Onttrekken, onthouden;
beveiligen: S- les ailments ;i uit inalade, eenen zieke
zijn gewoon voedsel of een deel daarvan onthouden.
S- un malheureux =a la iureur de ses enneinis,
eenen ongelukkige aan de cv ede zijner vijanden
onttrekken, voor de woede zijner v jonden beveiligen. --- AritJI.] Aftrekken, s u b t r a h é r e n: Suae polite sounne dune plus grande, eerie kleine
som van eerie grootere aftrekken. — SE, SOUS"TicA.tRE, v. pr. Zich onttrekken, zicht ontdoen, zich ontslaan: Se s- au uhhtin lent, zich der kastijding oattrekken, de straf ontwijken. — Afgetrokken worden: Hult rie peut ce s- de quatre.- Soiustrar.it,e,
adj. (en part. passé van souslraire): Otijets s-s,ondergeslacen. vervreeinr'e voorwerpen n. pl. — Peuple
s- u la tyrarai ► ie, aan de dwingelandij onttrokken
volk. -- NNorni)i e s- , afgetrokken , g e s u b t r ah e erd getal II.
-

Sons-trait, ot' . [Agri(.] Onder laag f. van strop

onder de korenschoven in de schuur. — onstrait -rit, m. Onder pachter tri.. inz. onder- of
tweede aannemer, hij , die van een' bouvernements(Aannemer de uitvoering van diens onderneming gedeeltelijk of geheel aanneemt. _- Sons-trailer,
v. a. In onderrand nemen; -- uit ree tweede hand
nemen. — Sores-tr°ésorier, in. (H. d'Angl. ) On-

lectot•al,

derschatrneester I. — ors-li'ij le, rírlj. [:6iaat.h.J

't'UStE) -- Sores-préfet. in. Onder -prefect en.(vr 1.
PIIEFET). - mrt - Irrt'fi t e, t. Vrouw f. van een'

bieltwortels•. — ons•trocltarit mien , ne, adj.

onder-pref et. - 50 r 15 •y,rienr, in. Onderklooster-

vooij•d, onder-luioor nn. — Setts-ift•iezrre, 1. Onderkloostervoogdes. ander-priorin 1. — Sous-pr'ote, in. [Bilpi'.] Onderbestuurder in. tiener rrrukkerrj. — Sous- realien, tie, adj. [Anat.J Onder
't schaambeen ipq enrl.
Sous-r•C%ecorier. m. Onrlertafelverzort,er n1 .
(in een klooster). --- Solis-réf, 1 reiuLai re, m.

Onder- of tweede ref erenddris lie. (in de middeleeuwen). — Sores-rerkle, in. (Ave. coot.] Rente f.
van een goed, hetwelk men zelf op rente bezit. ---

berde: 2 est s- de 6, o/ 2 est en raison s- de 6,
2 is het derde deel ran 6. — Sotis-tripté, e,adj.
[Multi.]: Raison s-e , verhuucl•in'E (its roti der ku-

;pr. ch= k) [Anat. J Onder de (l jrtraaijers gelegen.
Sorrstyl;tire, f. [ Gnom.] Lijn, die de c;erneene
doorsnede is van het vlak dex zonnew zeis en van
den meridiaan, die perpendiculair op dit v lak is,
substylair -lijn f.
:Sits -1 y rare, m. Onder- tiran., onderd wingeland.
Sous -va issal, in. [Féod.j Onrler•vassaal m. otus-verrta•ière. f [Sell.] Buikr iem van 't la'naoenpaard. -- Sous -erge, in. [,flan.] 11andpaard n. -- Sores- vieaire. Eon. j H. eccl.] Ondervikar•is in. --- Sous--'ie`ar iat, m. Onder-vikaris°
.

,

SOTJS-VI(llJIER
schap n. --- Sous-vigelier, ni. [Gout.] Onderlandvoogd i11.
S oiis-enx, m. p1. [Bot.] Onderknoppen m pl.,
die songtijds onder de eigenlij e knoppen opkomen.
Soutache, f. [Mil. J Nestel nl. (der huzaren).
Soutane, f. [Cath. j Lijfrok rn. der ge'estelijken, onreplooid a /hangende rok met naauwe niouteen onder het bovenkleed, so utane f.-- (firs.) De
kaíholjk.e geesteijkheid f., geestelijke stand in.: 11
a quitte Fépde pour In s-, hij heeft den degen roet
den koorrog:, den krijgsrnans.ctand met den priester
verwisseld. --- S outaiiellc, f. (ver'kirv. van-stand
soutane) Korte lijfrok in. (die niet lager dan de
knieën reikt).
oufe, f, [Mar.] Bergplaats f., ruim, hok n. Spoudre, à pain (à biscuit) , aux provisions,

kruid -, brood-, voorraadiear;>ner f. S- à voiles, zeilspij.ckost f., bergplrlcats voor
drooge victualie. S- des rechanges, berrit^laals voor
,
piek,
hel f. S- au snide,
behoefden
konslapelskooi f. S-s a légumes,

zandhok n. S- de Ia carnl)use, boltelarij f. S- (off'

Fosse) aux cables, à horns, Z. FOSSE.--- [Prat. j, z.

SOULTE, SOLDE.

oiu1ennab1e, adj. Houdbaar, verdedigbaar (iie-

v'e r tenable). --- (Fri.) Cette opinion nest pas s-,
raat gevoelen is niet houdbaar, niet verdediLbelar'.Dragelijk, te ver°drac,en: Celle vie nest lias s-, dat
leven is ondroceljk. -- Iouleiutnee, t. [Anc.

coot.] Jaarlijk.cch kostgeld n. — 1 Cord.] S-s, zwing borden rr. pl. (ter bereiding van den hennep) --- Weler ook: bewéring f. --- Noutenaeut, n i . [Ecol.
Verdedicper n. eener thesis, i esp o n d é n t in.

ouitenelle, f. [1ot.] Zeemelde f. (pourpier of

arr'oche de nier).

ouitèk emmmennt, m. [Mac.] Steun, schoor n1.:
Ce piling' sort de S. (s ce i 'iior, deze pilaar dient

tot steun voor dezen muur. %'l u r des-, schoorrn uur,
draagmuur in. -- [Prat.] .Schn/telijke bewéi•?ng;
verdediciirlg f. van de betwiste posten eerier rekening. — ouuteneur, rn. Instandhouder m. van
een speel- of hoerhuis.
S outenir, v a. Ondersteunen, dragen, onderscehralpen, onderstelten, schoren, houden: Cetle-colonne soutient tout le lrrilirrnerat, deze zuil o ;dersteunt het rpansche rlebouw. Soutenev -rooi, je torn l je,

ondersteun rij, ik val. L'airnazit souiient le ter
suslpendu en fair, de magneet houdt hel ijzer zwe-

vend in de lucht. S- Eln. par dessous le tu•as, iesnand

onder den arm onderschragen. Lair soutient les
nuages, de lucht draagt de wolken, houdt de wol
zwevend. — (flg.) S- Ie faix des affaires, den-ken
last der zaken torschen, hei hoofilbeheer cler• zaken
hebben. -- Onderhouden, bfjsloe n, ondersteunen;
uithouden: Ii soulient Ia famille, hij ondersteunt
de furrrilie, het huisgezin. I1 ne peut longternps sla dépense qu'il fait, hij kan de vectoring, ('IC hij
m aakt, niet lang uithouden. --- S- In conversation,
het gesprek onderhouden, gaande houden. --- S- son
rang, sa dignité, son caractkr'e, zijnen rang, zijne
waurdiriheid, zijn karakter slaande houden. S- sa
rdputation, zijn' goeden naara welen te bewaren.
.-- S 1e courage de q€I., iemands moed schragen.
Cet esi :oir° te eoutient, die hoopt houdt hem slaande.
--- (fig.) S- on Stat, eenera Staat .cc/iiaqen, voor

verval bewaren. — Les instruments soutiennent
Ia voix, de instrumenten ender,rteunen de sle^ii. --

[Bias J D'argent ii deur lions de snide iii,i'ontés,
soulenant err croissant d'azur. in een zilveren veld

twee toegewende zwarte l€ruwen, die een' azuren
wassenaar houden. — [IMan,J S- un chevai, een
paard ophouden. [Mi1.j 1,es grenadiers cuirrnlen cérent 1'allaque, et l on donna or•drre :r tout ]e régin ent cie les s-, de l,reraadieis in' nnriéen den aan -

val, en juin gaf aan 't 1paneche regiment bevel. hen
bij te slir•iatr;en. te ondersteunen. -.. I3e ra ren,

staande houden' Ii soutierit, on niensonge,com;ire on

autre soulienrlrait unie vdritë, /ij l^ou^ll eeoe leuren

staande, ljel j k een wier f ene aa,oarheid zou staatde honden. Avez-vous di rein, ie soutiendr•ez-vous?
helt G j (lit c e<egd, zult fj itel .slaande houden
Je le lui soutiendrai en lace, ik zal 't in zijn
aangiezikt slog- (Ie horden. S. one proposition, een
voorstel verrlc-di en. 11 var s a lien soutenu, hij
heeft it gered verdedigd. - 1-Uithouden, doorstaan,
verga? agen, uitstaan. r Mi J S- an sidge, ten beleg
vilhourfen. S- le. c.hoc de la ca aler'ie, den aan val der r•ailerfj doorstaan. --- Mar.] S- unecliasse,

Bene jarpt doorstaan, zich e acs, d wordende ver•de-

_`
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elfgen. --- Marie qui soutient on vaisseau, stroom m.
onder de tij. — S- la torture, de pijnbank doorstaan,
uithouden (zonder te bekennen). — II ne peut s- one
raillerie, hij kan Beene schei is verdrag en. — Des sins
(lui ne penvent s- la nier, wijnen, die niet tegen
't vervoer over zee bestand zijn.
Versterken,
onderhouden, kracht geven: (absol.) La bonne rlourriture soutient, het goede voedsel verster kt. Ces
viancles soutiennent long- ;eines, deze spijzen geven
lang kracht, onderhouden lang het liLchuem.
SE SOUTEiNIn, v. pr. Zich staande houden, bleven
staan: I1 est Si iailrle, qu'il me saurait. se s- sur
ses jambes, hij is zoo zwak, stal hij zich op zijne
beerven niet kon houden. — (lig.) I1 s'est lien suutenu dans vette affaire, hij lice/t zich in deze zaak
wel slaande gehouden. Cette vieille femme se sou
tient Pico, deze oude vrouw houdt zich goed, blijft
er poert uitzien. Ces étoftes ,e soulier.neiit, deze
stoffen houden zich goed, verliezen, verschieten niet.
— Son style ne se soutient pits, zijn sl l is ongelijk, valt af. -- Cette voix rie se soutient pas,
deze stern houdt het niet uil. bljlt zich niet p;el jk.
— Cette tragédie se soutient, dit treurspel houdt
zich staanrl.e. blij /t bij 't publiek in trek. — [Mar.]
Se s- au vent, bij den wind li,q en zonder af te dr•p.Ven of vooruit ie kommen. Se s- roet re la ma rée, het ly
doodzeilen, den stroom stoppen.— *Sofsteuu, e,adj.
(en part. passé van routen r): Bdfirsieiit s- guides
colonnes, door zuilen gedragen, o-iul r.stz2cr d fiebouw n. — Famille s-e par la eharité. een door
de liefdadicheid onderhouiren gezin n. — Conner-.
rations .dien s-e. wel volgehouden gesprek n. — Des
efforts s-s, volgehouden, aanhoudende pocpinc€n f.
l,l. --- [Glas.] Pièce s-e, ondersteund stuk n. Chef
S- de sinople, schildhoofd n. door een' celen beneden ------

-

-

raatd onderste und. --- 1 Gram j Style s-, hoogere,
deftige stijl ni. --- [Litt. J Darns ce r osuan les ca-

racteres soft s-s, in dien roman blijven de kwak(eis zich zelven gelijk, zijn de kal ahters coed vol -

gehouden. Ce discours est s-, die redevoering blijft

zich geljk, is goed voly?errnuden.

oetterrain, e, adj. Onderaardsch, onder glen
grond: (;mengring s-, vnderaar•dsche weg m. Feu s-,
onderaar=dsels vuur n. -- [Mil. j Guerre c-e, mijnenoorlog in. (waarin men elkand r inz. door 't
graven van mijnen poort te scíhaden). -- (fig.) Des
unies s-es, ver borgen. bedekte wegen m. j,l., geheinit middelen n. pl. _-- 3OU rEBR IN, m.Onderaar dsche
gewelfde plaats f., onderoarii the gang in. of vertick rr. ---- 5 (1i;l.) Geheime wec;en, lieirnelr, ke streken ni. pl : Les s-s €ie la politique. — ISouterraine€aaeiet, ode. Oar oncteraordsche wijze, onder
(ten (; geard door. m- (lig.) Geheimel ijk, be-dekteljk,
- outei >r• , e, adj. [$dot. j Zich in de aarde
verber•t,end: Le fruit de queiques plances est s-, de

vrucht van eenige planten eer ber•t,t zich in de aarde.
Soutiene,rrr.Ste un In., stf-aansel n., slut., schoor m.
Ce pilfer est ie s- de In Morale, deze pilaar is het
steunset van 't c,eloeli. --- ( /ii;.) Steun in., ondersleuning, hullo f., bijstand in. Le s- de i'É'at, de
steun van den Staat. -- Je n'ai d'autre s- que lui,
ik heb geen andere hulp, ondersteuning dan hem.
11 est 1e s- de sa familie, hij is de steun zijner
familie — [Jun., Pièces an s-, bewijs-, staz•ings-

stukken n. til. ---- [Cotut. j Middel rr. ter op.elijving,
ter ronding. --- IBlas.j Schildhouder os. (WWor•dt
het schild door Bene rnrnscheniiguur gehouden, dan
heel deze tenant. en (foet dit Gene dier en /i uur, n

noemt men deze support.)
t Sonlillesse, L. z. V. a. SATIETE. SUBTILITE.

outirage, in. 4ftul ping, oversteking I. S- du
vin, cle lor t,ier e, over tehinrr, ajtap`iing van wijn,
,

-

bier (van liet eerie vat ier hi t andere). — tiotitl-

rea, v. a. Overlappen. oversteken (wijn, bier, enz.

van liet Gene vat in het crnderr) • — ( /iel.) Afhalen,
aft roe ,i lea, door list of aanhouden allengs welen

te verkrij0en: Cet homme lui u Soutiré heaucoup
d'argent. die man heeft herd veel elil aftehaalit.
La flatregie soutire les secrets, de vle /minij weet
allengs achter de geheimen te konen. -- SE S0UT1nEc v. air. Overei tal.t worden. — tiet part passé
is ook ne/f.: Vlas s-s, overgelal te wijnen al. pl.
oiit €s, iii i Corsi. J .Smog t van neteldoek n.
so!ltr ai1, n1. ( Pipet ) Onderste lie''splanle f.
Bout l•e. in. [Prat.]. z. V. a. E'ANC RTE (in de
laat.dte der opgegeven bi leekeni.c.ren)
- j -oiivelliktlee, ï. Gedrtw'hlenis, herinnering f.,
geheugen, aandenken n.: Jul s- qu'un jour..., ik
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herinner mij, dat eens... — (Loc. prov.) Rire de s -,
nog lagchen, wanneer men daaraan denkt.
Souvenez-vous-de -rooi, m. [Bot.] Vergeetmij-niet, z. V. a. GREM ILLET.
Souvenir (se), V. pr. Zich herinneren, zich te
binnen brengen, denken, in gedachten houden. Je
me rouviens d'aavoir ouï dire, ik herinner mij, het
heugt mij, te hebben hopren zeggen. 11 ne se souvient
pas, quand cela est arrivé, hij herinnert zich niet,
wanneer dit gebeurd is. Je m'en souviendrai dans
un autre temps, op een' anderen tijd zal ik het mij
wel te binnen, brengen, zal het mij wel te binnen
schieten. — Je me souviendrai de votre affaire, ik
zal aan uwe zaak denken. -- Faire s-, herinneren,
doen .gedenken, in gedachten brengen. C.est pour
voos faire s- de moi, 't is om u aan tray te doen
gedenken. I= altes-m'en s- d'y aller, doe mij herinneren, dat ik er gaan moet. — Ook als v. impers.:
11 me souvient de l'avoir lu, ik herinner mij het
gelezen te hebben. 11 ne men souvient que comme
un songe, ik herinner het mij slechts als een droom.
Ce fut, s'il m'en souvient kien, l'année passée,
het was, zoo ik mij regt herinner, verleden jaar.
--- (Loc. prov.) I( souvient toujours a Robin de
yes flutes, de herinneringen, aan de jeugd en hare
vermaken gaan nooit verloren. I1 nest pas vieux,
mais ii se souvient de leien loin, hoe oud hij is,
h# wil toch nog jong schijnen. z. ook LOIN, FLUTE.
Souvenir, in. Aandenken n., gedachtenis, hertnnering f.; herinneringsgeschenk, souvenir n.
Vous serez toujours dans mon s -, gij zult gedurig
bij wij in gedachtenis zijn, ik zal altijd van u denken. Je me recommande Ii votre s-. ik beveel mij
in uw aandenken. le ne saurais effacer cette aclion de mon s-, ik kan deze daad niet uit mijn
geheugen wisschen. Le s- de sa mort duit ètre sans
cesse devant nos yeux, de herinnering aan zijnen
dood moet ons gedurig voor oogen zijn. Perdre une
chose de s-, eene zaak vergeten. -- Daignez recevoir
eeci comme un s-, gelief dit als een souvenir aan
te nemen. — Memorie- of geheugenboekje, zak-,
schrjfboekje ❑ . Notes cola sur volre s -, pour ne
pas l'oublier, teeken dit in uw memorieboekje aan,
om het niet te vergeten.
Sojavent, adv. (weleer ook SOUVENTE FOIS of
SOUVENTES F01S) Dikwijls, dikmaals. dikwerf, menigmaal, meniguherf, vaak, veeltijds: Cela n'arrive
pas s-, dat gebeurt niet dikwijls. Faire s- une chose,
Bene zaak menigmaal doen.
Souverain, e, adj. Hoogst, opperst; — oppermagtig, onbeperkt of onbepaald, ongebonden, vrrlheerschend, onafhankelijk, s on v e re i n. L'être s-,
het hoogste Wezen, Opperwezen, de Allerhoogste,
God. Le s- Non, het hoogste goed. Un reunède s-,
een onfeilbaar, voortreffelijk geneesmiddel n. --(Ook wel in kwaden zin): A.voir pour qn. un smépris, voor iemand de allerdiepste minachting
hebben. Ennuyeux an s- degré, in den hoogsten
graad vervelend. - Un prince s-, een afhankelijk,
opperntagtig vorst. 11 avait la puissance s-e, hij
had de oppermagt, de heerschap; j. — Les cours
s-es, de oppergeregtshoven n. pl. Jugement s-, vonnis zonder appél (van 't oppergeregtshof). Juger au
s-, uitspraak doen zonder appél. ®.- SOUVERAIN, m.,
-E, f. Opperheer, oppermagtig vorst, onbepaald gebieder, s o u v e r e i n m., oppervorstin, oppergebiedster f. Dieu est Ie s- des s -s, God is de koning
des koningen. Obéir aux lois du s-, aan de wetten
van den opperheer ehoorzamen. Les s-s du monde,
te opperheerschers, vorsten. der wereld. Catharine,
cette grande s-e, Catharina, die groote oppergebiedster. --- [Métrol.] Engelsche goudmunt (— 20
shillings of ongeveer 1 -? guld.); ook eene goudmunt
in 't Lornbard?sch-venetiaansch honingrijk (= 40
lire). — iouverainement, adv. In den hoog
graad; op oppermagtine weze: Dieu est s--sten
just.e et bon, God is in den hoogsten graad regtvaardig en goed. -- Commander s-, onafhankelijk
bevelen. --- J u ger s-, zonder appel vonnissen. —
otaveraiHset, f. Oppermagt, opperheerschap
f., oppergebied n.; vorstelijke waard-igheirl f. of-pij
gezag n.; vrije, onafhankelijke staat m., s ou v ere i n i t e i t f. La s- d'un peuple, d'un rol, de
oppermaclt van een volk, van eengin. koning. S- ahcollie, limitée, héréditaire, onbepaalde, bepaalde,
erfelijke souvereiniteit f. S- populaire, volks-souvereinileit f. -- Aspirer à la s-, naar de opperheer
staan.-- Cette s- na pas cinquante lieues:-echap
,

SPA RI1 S.
carrées fi'étendue, dit oppergebied is geen vijftig

vierkante m'ijlen groot.
Sovassa, Sovensa, ni. [Minér.] Gemengd
metaal n. uit goud enjapansch koper, waaraan door
bestrijking met eene blaauwe of zwarte kleurstof
eerre waarde gegeven wordt, die het aan 't fijnste
goud gelijk maakt.
Soy, ril. [Cuts.] , z. soul.

Soyale, m. [Bot. j Zeer harde palmboom van
Nieuw-Spanje, zoete palm m.
Soyé, m. [EI. n.] Chinésche reiger m.
Soyère, adj. [Corn.) De zijde betreffend: Industrie s-, zijde-industrie f. --- -t- Soyeteenr, ni.
Zijde-fabrikant m. -- Soyesise, f. [Bot.] Zijdeplant f., zijdestruik ni. — Soyeux, ease, adi.
Zijdeachtig, zacht of glanzig als zijde, zeep fijn;
rijk aan zijde. Cbeveux s-, zijdeachtig haar n. Laine s-euse, wol f. zoo zacht als zijde. — Ce satin
est plus s- que l'autre, dit satijn is rijker aan
zijde dan 't andere. --- (/ij.) Etre souple et s- aver
les gens en place, gedwee en zeer dienstvaardig
jegens hooggeplaatste arccnscl?en zijn. --- Soyon, in,
[Vétér.] , z. SOIE.

Soyous of Soyoux, m. [Exploit.] Einde n.
eener adernijn onder eerie andere.
Spaeiem sent, m. Wandeling f. der karthuizer monniken.
Spaciensernent, ado. Ruim, uitgestrekt: Je
suis logé sp-, ik ben ruim gelogeerd. — Spacieax,
lense, adj. Buien, wijd, groot, uitgestrekt: Un
jardin sp-, een groote tuin m. Une maison sp-ieuse,
een ruim huis n. --- -(. Spaeiosité, f. Ruimte,
wijdte, grootte f.
Spadassin, m. Voorvechter, vechtersbaas, pluk
-harde,mnvput.
Spadelle, f. [Tech.] Soort van keer- of breekstang f. bij 't uitsmelten der loodertsen.
Spadiee of Spadix, nn. [Bot.] liloemkolf f.,
blournbundel ni. in eene scheede. — Spadicé, e,
adj. [Bot.] Kolfdragend, met kolven voorzien.
Fleur sp-e, kolfbloern f. -- [1-I. n.] of Spadieéophate, Met kastanjebruin hoofd.
Spadille, f. [Jeu] Schoppen-aas n., de hoogste
troef in 't amber- , quadrille-, solo -spel.
Spadon, m. [Anc. mil ] , z. v. a. ESPADON.
Spage, ni. [Hort.] Soort van druif f.
Spagirie, f. [Didact_] Scheikunde f. (chimie),
inz. de scheiding tot veredeling der ertsen, sp ag y r i e f. -- Spagirique, adj. De scheikunde
betre fenol, ertsveredelend, s p a ,q y'r i s c h: Art sp-,
scheikunde f. -- Spagyrisme, m. [Didact.] liet
veredelen der metalen; het vinden van den steen
der wijzen, liet goud snaken, s p a g y r í s m u s m.,
sf;agy'risehe philosophic f. ---Ook z. v. a.
IATROCHIIIIE. — Spagiriste, m. Beoefenaar van
't spagyrisrnus. — Ook z. v. a. IATROCIHIMISTE.
Spapi of Sipalty, ni. [Mil.] Turksch ruiter,
s p a h i m. Corps de sp-s, korps spahis, nu ook in
Algerië een in franse/me dienst staand ruiterkorps,
dat meest uit inboorlingen bestaat.
Spalax, m., z. V. a. ASPALACE.
Spaltue, m. [Mar.], z. v. a. COUR 1, ESPALINE.
;

— Spaluier, v. a. , z. ESPALMER.

Sparit, m. [Mincdr.] Blinkend witte steen, die
gebruikt wordt om de metalen tot smelting te brengen, s p a 1 t m. - Somtijds z. v. a. ASPHALTE ; SPATH.
5 Spautosenx, ease, adj. Krampachtig, onderhevig aan kramp.
v paropo ;an, m. [ éd.] Dunne, ijle baard m.
gparacte, m. [H. fl], z. V. a. COLLURION.
Sparadrap, ni. [Pharm.] Kleefpleisler f., op
linnen, taf, enz. gestreken kleefzalf f. — Spara drapier, m. Kleefplelstermaker m., werktuig n.
om de kleefzalf over het linnen uit te smeren.
Sparagon, m. [Ane. coin.] Engelse/me grove
wollestof f.
Sparaillon, m. [H n. j Soort van zeebrasem m.
Spare, m. [H. n. J Brasem (brème), goudbrasem m. Sp- denté, tandbrasem. Sp- pagre, z. PAGRE.
Sp- orphie, rozeroode brasem. S- mélanure, z. Mg-

LANURE. [(ruban d'eau).
Spargane, f. [Bot.] Waterlint n., egelskop m.
Sparganose, f. [Mid.] Builengemeene opzetting f. der borsten door overvloed van zog, sp a rg csisf.
Spargelle, f. [Bot.] , z. GENISTELLE.
par oz'le, f. [Bot.], z. SPERGULE.
paries, f. pl. [ Anc. cout.] Strandvonden in. pl.,

SPAROIDE

---

door de zee aan land geworpen voorwerpen n. pl.
Sparoede, adj. [H. n.J Brase►nvormig. -- SPAROïDE, m., z. V. a. CANTHÈNE. — SPAROKJES, m.
pl. R. n.] Visschen in. pl. van 't brasemreslacht.
Sparsifiore, adj. [Hort.] Met verspreid staande
bloemen. — Sparr^ifolié, e, adj. [Bot.] Met wijd
uiteenstaande bladeren. — Sparsile, adj. [Astr.]:

Etoiles sp-s, z. v. a. étoiles inlormes, z. INFORME.
Spartaire, m. [Bot.j Een met sparto-gras of
spaansche brem beplante grond m. — Spatte of
Spart, in. [Bot.] Sparto-gras, draad- of vlecht-

gras n., spaanse/te brem f. (welker draadvormige,
taaije bladeren even als hennep tot touw- en vlechtwerk, inz. in Spanje, worden aangewend. --- Sparterie, f. Fabrjk van vlechtwerk van sparto-gras,
matwerk-, vlechtwerk fabrjk f. — Vlechtwerk, matwerk n. Chapeau de sp-, hoed m. van sparto-gras
gevlochten. — Vlechtkunst f. van 't sparto-gras. —
Spartées, f. pl. [Bot.] Sparto-grasplanten f. pl.
— Sparton, in. [Mar.] r"ijger- of vijgetouw, uit
spartc-gras gevlochten touw n.
Spasniatique, adj. [1éd.] Jan kramp lij
Homme, Femme sp-, of als subst.-den,krampig:
SPASMATIQUE , m. et f. Kramplijder in., -ljderes f.
— Spasme, in. Kramp f., hevige, onwillekeurige
zamentrekking der spiervezelen. Sp- cynique, z. v. a.
.Tire (ris) sardonique, z. onder RIRE . Sp- des miestins, de la vessie, darm-, blaaskramp. Sp- tonique,
z. V. a. TÉTANOS. — [H. n.] Ceylonsch.e vledermuis f. van de soort der eierneuzen [vespertilio
spasma]. — Spasmodique, adj. [Méd.] Krampacatig, krampaardig: Mouvements sp-s, krampachtige bewegingen. — Krampstillend, z. ANTI-SPASMODIQUE. — Spasmodiquern ent, adv. Met
kramptrekkingen. -- Spasrnologie, f. [bidact.]
Krampleer f., leer van de kramppijnen. — Spasinologique, adj. De krampleer betre/fend, s p as-

m o t ó g i s c h. -- Spasinoseax, ease, adj.,

beter SPAS MATIQUE . — Spastique, adj., z. V. a.
SPASMODIQUE.

Spath, m. [Minér.j Onbepaalde naam voorver-

schillende rhomboedrische of ruitvormige mineralen
met bladerige, glanzige breuk, sp a a t h n. (lood-,
veld-, vloei -, gips-, kalk-, zwaarspaat/z, enz.).
Spathacé, e, adj., z. v. a. SPADIGÉ. — Spa-

the, f. [IBot.] Bloemscheede; --- kol fscheede f. der
palmboombloemen.
Spathilier, v. a. [Minér.] In spaath veranderen, tot spaath vormen.
Spathille, f. (verklw. van spathe) Afzonder
ijk bloemscheedje n. (van elke der door eene alge -l
-menbloschd
omgeven bloemen).

Spathigne, adj. Spaath- bevattend, (fluorique).
-- Acide sp-, spaath-zuur n.
Spatile, f. [Méd.] Vloeibare drekstof i'.
Spatuulaire, m. [H. n.], z. v. a. POLYODON.
Spatule, Spathule, f. Spadel, spatel, werk-

tuig der apothekers om de zalven uit te strijken of
uit de potten te steken, pleisterstrijker m.; — strijkmes, tempermes n. der schilders, verwers; — een
geljksaart•ig werktuig der stukadoors, enz.— [Bot.]
Stinkende iris of lischbloem f. — [H. n.] Lepel
m. [platalea]; — soort van pegasus of zee--reig
draak m. — Spatulé, e, adj [Bot.] Spadel ?ormig.
Spé, m. (weleer) Oudste koorknaap in de kathedraal van Parijs.
Spéautre, m. [Bot.] Soort van mengkoren n.
(meweil) . [Mindr .] , z. v. a. SPIAUTRE.
Spécia, f. [Corn.] Saldo n. van rekening(solde).
Spécial, e, adj. Bijzonder, afzonderlijk, nitsluitend bestemd of ingesteld voor iets, speciaal:
Autorisation sp-e, bijzondere magtiging I. Par grace
sp-e, uit bijzondere genade. Consulter les écrivains
spéciaux, de bijzondere schrijvers raadplegen. —
Spéeialement, adv. In 't b zonder, op eerie bijzondere wijze. — -J- Spécialiser, V. a. Bijzonder
aanduiden, kenmerken. -- 4. Spécialiste, in.
Schrijver of geleerde, die zich aan een bijzonder
vak toewijdt, specialist m. — spécialité, f.
Bijzonderheid, bijzondere eigenaardigheid, soorteljke eigenschap i. — Vak van studie, van kunst
waaraan men zich overgeeft, lievelingsvak n.,-vlpt,
specialiteit f. La chimie est sa sp-, de schei
zijn bijzonder studievak, van scheikunde-kundeis
maakt hij zijne hoofdstudie. (abusiv.) Ce tailleur
fait des gilets, eest sa sp-, die kleêrrnaker maakt
vesten, dat is uitsluitend zijn vak. — Iemand, die
met een bijzonder talent voor dit of dat vak begaafd
—
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is, specialiteit. -- [Prat.] Saiis que la sp-déroge it la généralité, terwijl datgene, wat in 't bij

uitgedrukt is, geenerlei afbreuk mag doe*-zonder

aan 't geen in 't algemeen is gezegd. — [Fin.] On

a dérogé à la sp-, men heeft de gelden aan hunne

oorspronkelijke, bijzondere bestemming onttrokken.
Spéeieusernent, adv. Op schijnbare, schoonschijnende wijze: Il a exposé la chose si sp- qu'il
a séduit tout le monde, hij heeft de zaak met een'
zoo schonnen glimp verhaald, dat hij elkeen verleid heeft. — Spécieux, ieuase, adj. Schijnbaar,
waarschijnlijk, schoonschijnend, wat den schijn of
glimp der waarheid heeft: Ce qu'il dit est fort sp-,
wat hij zegt is zeer waarschijnlijk, laat zich wel
hooren. Sous des prétextes sp-, onder schoonschijnende, aannemelijke voorwendsels. — [Didact.] Larithmétique sp-e, z. v . a. ALGEERE. — SPÉCIEUX, M.
Le sp- prend Ie masque du vrai, het schijnbare

neemt het masker der waarheid aan
Spécilicatif, ive, adj. Bijzonder aanduidend
of bepalend. — Spéeiflcation, f. Naauwkeurige,
stukswyze opgaaf, benoeming van ieder deel eens
geheels in 't bijzonder, naauwkeurige optelling, ver
stuk tot stuk, specificatie 1. ---klaringv
Spécificité, f. [bidact.] Eigenaardigheid f.
Spécilier, v. a. In 't bijzonder, naauwkeurig of
elk voorwerp op zich zelve opgeven, bepalen, aan
benoemen, van punt tot punt kennelijk-teknof
maken, s p e c i f i c é r e n: La loi ne peut pas sptous les cas particuliere, de wet kan niet alle hij
zondere gevallen stuk voor stuk vermelden. — SE
SPECIFIER , v. pr. In 't bijzonder bepaald, vermeld
worden. — [let part. passé is ook a'1j.: Choses
spécifiées, afzonderlijk, elk op zich zelve, naauwkeurig vermelde, uitgedrukte zaken, g e sp e c if ice e r d e zaken f. pl. — Spécifique, adj. Byzonder eigen aan iets, eigenaardig, eigen, in de bizondere soort of eigenaardigheid gegrond; soortelijk,
s p e c i f i e k: Remède sp-, of als subst SPÉGIF IQUE, m. Middel, dat bepaaldelijk eene zekere ziekte
of kwaal bestrijdt, specifiek middel ni. Le quinquina est un sp- contra la fièvre, de kina is een
specifiek middel tegen de koorts. — [Phys.] Pesanteur sp-, soortelijke zwaarte f., specifiek gewigt n.
-- Spécifiquernent, adv. Op bijzondere, specifieke wijze; soortelijk.
Spécinsen, m. (pr. —inènn) Proef f., proef
proefwerk, staal, model, voorbeeld n. (inz..-stuk,
van wetenschappelijke werken, nieuwe uitgaven,
-

:

enz. gebezig ): Un sp- de l'édition est joint au prospectus,

eene proeve der uitgave is bij 't prospectus

gevoegd.
Spéciosité, I. Schoonheid f., schoon voorkomen n. — Schoonschjnendheid f.
t Spectable, adj. Aanzienlijk, beroemd.
Spectacle , rn. Schouwspel, gezigt n., aan
vertonning f.; . tooneel, schouwtooneel n.,-blikm.,
tooneelvertooning f.; schouwburg m.; — toestel m.,
praal. prachlvertooning f. (in de opvoering van een
tooneelstuk); — groote plegtirgheid, openbaar volks
ei n. Sp- tragique, instructif,-vermak,spct
treurig, leerrijk schouwspel n. Quel sp- s'ottre à
mes regards! welk een aanblik, welk een gezigt
vertoont zich voor mijne oogen. — Le sp- de la
nature, het schouwtooneel der natuur. --- La tragt-die est an beau sp-, het treurspel is eene schaane
tooneelvertooning. Aimer le sp-, het tooneel , de
tooneelvoorstellingen beminnen. Aller an sp-, naar
den schouwburg gaan. Bátir un nouveau sp-, een'
nieuwen schouwburg bouwen. — II y a beaucoup
de sp- dans cette tragédie, er is veel toestel, praal
bij dat treurspel. — C'est un grand et beau spque Ie couronnement dun page, de kroaning van,
eenen paus is eens groote en schoone plegtigheid,
praalvertooning. — (in ongunstigen zin) Se donner
en sp-, zich ten toon stellen. Servir de sp-, ten
spot strekken. — Spectateur, m., -trice, f.
Aanschouwer, toeschouwer, toekijker m., aan-, toeschouwster, toekijkster f.. 11 fut sp- du combat, hij
was aanschouwer van het gevecht. Les acteurs ei
les sp-s, de tooneelspelers en de toeschouwers. --

Une des sp-trices me la dit, eene der aanschouw -

sters heeft het mij gezegd.

Spectre, m. Spook , spookbeeld, nachtgezigt n., geest m. Avoir peur des sp-s, bang voor

spoken zijn. II lui est apparu un sp-, er is hein
een spook, geest verschenen. — (fig. et fans.) Cast
un sp-, un vrai sp- (van een mager, leefijk, ant-
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Baan mensch) , 't is een spook, een rep,t spook. --[Opt.) Sp- solaire of coloré, prismabeeld, kleuren
n., z. iRis. — [ Et. n .] De vam pyr of-spectrum

bloedzuiger m. , de groote zuid-amerikaansche vledermuis f., die slapenden menschen het bloed a f
[vespertilio spectrum).
-zuil;t
t péeulaire, adj. [Miner.]: Pierre sp-, spiegel
m., vrouwen- or Maria-glas, gipsspaalh n.—-sten
ti er sp-, ijzerglans, ijzerspiegel m. -- -f Science sp-,
SPECULA! spiegelrnakerskunsi, spiegelgieterij f
RE, m. [H_. n.] Visch van 't karpergeslacht.—SpéBeschouwer,
waarnef.
-trice,
eulatear, m.,
nier m., beschouwster f., inz. van de sterren, de
heinelverschijnselen. (In dezen zin verouderd.) —
I 'instzoeker, winstbespieder, ontwerper en uitvoeder van op winst berekende handelsplannen , sp eIs u l á n t m. — Ook als adj.: Etre sp-, gaarne spekuléren, spekulant zijn. — Spéculatif, ive, a gij.
Beschouwend, bespiegelend, navorschend, peinzend;
diepzinnig, bovenzinnelijk, s p e c u l a t i e f: Philosophe sp- , bespiegelend wasgeer in. — Sciences
sp-es , bespiegelende , bovenzinnelijke wetenschap,pen F. pl. — SPECULAT1F, m. Iemand, die over zaken,
inz. over staatszalen , enkel redeneert, zonder er
zich werkelijk mede béziq te houden: Les sp-s pré
-

.

—

de politieken, de staatkundige tin--sagentlpix,

nergieters voorspellen den vrede. —Spéculatlon,f.
Aandachtige beschouwing , waarneming f.; overpeinzing, n.avorscliing, verstandsbeschouwing, diepzinnige overweging, bespiegeling, theorie (in tegen
praktijk); — inz. het koopmans-winst--stelingm
zoeken, winstbeloering, berekening f. eener onder
vermoedelijkewinst; fijn ontworpen han --nemigop

delsvoordeel ii ., s p e c u t á t i e f. La sp- (liever
1'olhservation) des astres, de waarneming der gesternten. — atre plongé dans one continuelle sp-,

in aanhoudende bespiegeling, voortdurend gepeins
verzonken zijn. Cela nest bon que dans la sp-,
dat is enkel in theorie of beschouwing (niet in de
praktijk) goed. -- Sc ruiner par de fausses sp-,
zich door verkeerde winstberekeningen , handels
grond boren. -- [H. n.] Schelp f.-speculatidn
van 't kegelgeslacht. — Spéeulative, f. (of liever tbéorie spéculative) Beschouwingsleer; bespiegelende kennis f. — Spéeulativenieut, adv. Op
bespiegelende wijze. — Spéculatoire, f. Verklaring, wetenschap f. der luchtverschijnselen. -- Spéeuuler , v. a. Aandachtig beschouwen, waarnemen (de sterren, luchtverschijnselen) : Passer les
nuits à sp- (liever à observer) les astres, of absot.

Passer les suits à sp-, de nachten, met de waar-

neming der sterren doorbrengen. — SPECULER, v. n.
In den geest beschouuwen, nadenken, navorschen, bovenzinneljke beschouwingen maken; theoriën scheppen; inz. handelsplannen maken, gewin berekenen,
berekeningen in zake van financien, handel, rijzing
of daling der fondsen enz. maken, s p e c u l é r e n:
Sp- sur la philosophie, over de wijsbegeerte naden-

ken. — Ce West pas tout que de sp-, ii faut encore nlettre en pratique. 't is niet genoeg beschou-

wingen, theoriën te maken, men moet ook in beoefening, in praktijk brengen. — Sp- sur les vies,
sur les bles, sur les fonds, op de wijnen, granen,
fondsen speculéren. — Sp- sur la curiosité publique, sur ]'ignorance, op de volksnieuwsgierigheid,
op de onwetendheid speculéren, daarop zijne xvlannen, zijne winstberekening bouwen. — Spectiturn, m. (latin) (pr. spé-ku-lome) [Cliir.) Werk
n. om zekere natuurlijke ligchaamsholten wij -tuig
te maken, open te houden en den inwendigen-der
toestand dier organen te bezien, spiegel m.
Spée, f.. [Faux et for.] Eén- of tweejarig haute.;
Z. ook CÉPEE. (ber vertrek n.
-I- Spelonq«e, f. Spelonk, grot f. — (fig.) SomSpencer, m. (angl.) (pr. spen-c'r) Vestrok korte mansrok zonder panden , sp e n c e r m. (naar
lord Spencer).—Naause'sluitend lijf n. van een vrouwenkleedje, verschillend van den rok.
% Spenditeur, m., - eiise, f. Hij of zij, die
de pest heeft gehad en ze niet meer kan krijgen.
Sperehe, m., Sperehée, f. [H. n.] Buidel-,
beurskever m.
Sper ;ulastre, m. [Bot.] Spurrieachtige plant f,

-- Spergule, :spes'goeile, Spango :ale o)
Spargoate, I. [Bot.] Spurrie f. — íieurre de
sp-, spurrieboter f. (van de melk der koeijen, the
spurrie gegeten hebben). -- Sper ule, e, adj,

Naar spurrie gelijkend.

Sperniacéti, m., z. Blanc de baleine op BA

^E1NE . — Spermaerasie, f. [Méd.] Slechte zaad -

nenging, slechte gesteldheid van_ 't zaad , sp e rn a k r a s i e f. — Spernialogie, f., z SPERAIA.

FoLOGIE. — Sperneatine, f. [Chim.] Zaadstof,

?ene bijzondere, uit het dierlijk zaad verkregen zel f
s p e r m a t í n e f. — Spern,atique,-htandige,
sdj. Tot liet dierlijk zaad bekomen!; zaadbevattend; zaadverwekkend, sp e r m di i s c h.— [Anat.]
Vaisseaux sp-s, zaadvaten n. pl. , — [Méd. j Médi;ament sp-, z. V. a. SPERMATOPE. — [H. n. ] Ani malcules, Vers sp-s, zaaddiertjes, zaadwormpjes n.
al. Sperinatohole, f. [Ag+ric.) Zaadwerper,
madstrooijer m., een zaaiwerktuig van nieuwe vinling. — Sperm atocele, f. [Méd.] Zaadaderhreuk, zaaabreule f. — Spernaatographe, m.
[Didact.] Schrijver over de zaden (;raines), over
de voortbrenging uit zaad, s p e r in a t o g ra ai h m.
— Sperinatographie, f. [bidact.] Beschrijving
Ier plantenzaden; geschiedenis f. van de voortbrenling der gewassen uit zaad. — Spermnatographique, adj. Die beschrijving o geschiedenis be,,re/fend, s p er ni a t o g r á p h i s c h -- Speriiiatologie , f [Didact ] Zaadleer, verhandeling f.
9ver het dierlijk zaad. — Sperrnatolo ique,
adj. De zaadleer betre/fend, s p e r in a t o l ó g i s c P.
— Sperm atologue of Spermatologiste,m.

Schrijver eener zaadleer; beoefenaar der zaadleer,
cpermatoloog m. -- Sperinatopé, e, adj.
de
i
eel octet bevordere nde Substance
Sub an
s subsi.
of als
:

SPER31ATOPE . ril. Zaadverwekkende zelfstandig-

beid f. — pernnatophage, adj. [H• n.] Zaadetend (van insecten). - Spermatorrhée, f. [Méd.]
Zaadvloed m., onwillekeurige afeloeijing van het
zaad. -- S pernatose, f. [Physiol.j Zaadberei-

ding, zaadverwekking F.

Sperrne, m. [Anal.] Zaad, dierlijk zaad, sperm a n. — Sp- de ba leine, z. v. a. Blanc de baleine,

Z. BALEINE. -- Sperrnétiser, V. Va. Zaad schie ten.— Spermidé, e, adj. [Bot.] Zaadvoortbren gend. -- Sperrniode, f. , z. v. a. SPERNIOLE. --

Spermnigise, adj. [ }lat j liet plantenzaad betreffend. — Spernloderrne, m. [Bot.] Zaadhulsel,
zaadvlies n. — Spermolitlie, m. Zaadverstee-

ning, versteende zaadkorrel f., zaadsteen m.
Sperniole, f. Kikvorschzaad, kikvorschschot n.
(frai). — [Pharm ] Sp- de Crollens, poeder n. tegen bloeding.
Speronare, ni. of Speronade, f. [Mar.]

Maltezer zeilvaartuigje n. zonder verdek , sp erondra., speronada f.
Speronelle, f. [Bot.] Gevulde ridderspoor f.,
ezelsoor n.
Spet, m. [H. n.] Pijlsnoek m. [sphyrtena].
Sphaeèle, m. [Chic ] Koudvuur n., volkomen
versterving f., s p h d c e 1 u s m. — Sphaeélé, e,
adj. Door koudvuur aangetast. — Sphaeeler,v.a.
Koudvuur krijgen, versterven. ----- Sphaeéloide,
adj. Naar koudvuur gelijkend.
Sphage, m [Anat. j Strot m., keel f.
Sphagébrauches, m. pl. [H. n.] Visschen n.
pl. zonder buikvinnen.
Sphagitide, f. [Anat.] Strot- of keelader f.
Sptiaï ne, m. [Bot.] Soort van mosplant f.
Spliatéronlorphe, wij. [11. n.] Van mislei
gedaante.
-den
Sphargis, m. [H. n.] Lederschildpad f.
Sphaie, F. [H. n.J Wolfsspin F.
Sphéeiforn'e, adj. [H. n.] Wespvormig.
Sphecotère, ni. [H. n.] Soort van indische
meert f.
Sphène, m. [ Minér. ] Keil- of wigsteen,
s p h e n m. (titanite). — Sphénoidal, e, adj.
[Anat_] Het wiggebeen betre/fend: Dente, Suture
sph-e, wiggebeensnaad f. Selle sph -e, turksehe zadel m. — Sphénoide, adj. Wigvormig. [Anat.]
Os gh^ of als sub.e t. SPHÉNO DE , m. Wiggebeen n.

—énno-rnaxillaire, adj. Tot het wiggebeen en kaakbeen behoorend. -- Sphéno-oeci-

pital, e, adj. Tot het wiggebeen en de oogholte

behoorend. — Sphéno-palntin, e, adj. Tot
het wiggebeen en 't gehemelte behoorend.- Sphéno-pharytegien. ne, adj. Tot het wiggebeen
en slokdartnshoo/'d behoorend.
Sphénoptère, adj. [H. n.] Met wigvormige
vleugels. — Sphénoraniphe, adj. [H. n.] Met
wigvormiger snavel,

SP1ENO-TIEMPORAL
Sphéno-teinporal, e, adj. [Anat.] Tot het
wiggebeen en slaapbeen behoorend.
Sphéuiare, adj. [H. n.] Met wigvor►nigen staart.
%phéranthe, m. [Bot. J Kogelbloem f.

Sphére, f. [Géom., Astr ]

Bol, kloot m., bol
s p h e e r f.,-rondligcham.;eb,wrldom.

z. V. a. sphere AR1MILLAIRE. --- Stand des hemels

volgens de cirkels,dcor de sterr ekundigen uitgedacht.
Sph- droite, oblique, regie, schuinsche spheer. —
Hernel- of sterrekunde f., die reen door middel van
de spheer leert: Et.udier, Euseigner la sph- , de
spheer beoefenen, onderwijzen. -- Ruimte, waarin
eene planeet haren omloop doet, baan f. La terre
parcourt sa spli- en one anode, de aarde doorloopt
hare baan in een jaar. — [Phys.] Sph- d'activité,
werkkring m., ruimte, binnen welke de werkkracht
van een ligchaam zich bepaalt. — (fig.) Uitgebreidheid f., omvang m., grenzen f. pl. van iemands
zaken, of magt, of kundigheden, of talenten, enz.,
werkkring m., vatbaarheid f.; stand, staat m. Sa
spil- d'activité s'étend it une Poule d'objets, zijn
werkkring strekt zich tot eene menigte voorwerpen
uit. Etendre la sph- des connaissaances huonaines,
den kring der menscheljke kundigheden uitbreiden.
Sortir de sa sph-, buiten zijnen kring, stand gaan;
iets boven zijn vermogen, zijne kunde, zijne bevoegdheid ondernemen. Gala est hors de sa sph-, dat ligt
buiten zijne spheer, zijn bereik, zijn begrip. --Sphérieité, f. [Didact.] Bolvormigheid, bolrondheid I.
Sphériclie, f. [H. n.] Meetkever n.
S phérique, adj. Bol- of kogelvormig, bolrond,
s p h e ri sc h: Corps sph-, bolrond, ligchaam n. —
Tot de spheer of den hemelbol behoorend; Angle,
Triangle sph-, kloot.jche hoek, driehoek m. —Trigonnométrie spil -, klootsche, bolvormnige-driehoeksmeting f. — Sphëriquenient, adv. In den vorm
der spheer, bolvormig. — Sphéristique, adj.
[Ant.] : Exercices sph-s, kaats- of balspelen n. pl.
—SPHERISTIQUE , f. Kunst f. om met den bal te slaan.
-- dal}hérocarpe, adj. [Bot.] Met bolvormige

vruchten. — 4phéroïded, e, adj. Bolrondachlig,
naar eenen bol gelijkend, plat bolvormig. - Splhérolde, m. [Géom.] Langwerpig ronde bol, bolrondachtig l igchaam n., s p h er o ï d e f. -- S p13éron,ètre, m. [Opt.) Bolmeter in. --phérosidérite, ni. [Miner.) IJzererts nn. in rondachtige
stukken, stralig iizerspaath, Frankforter glas n.—
plléiulite, f. [Miner.) Soort van veldspaath in
ronde stukken. -- Soort van versteend schaaldier n.
can bolvormige gedaante.
Spliex, m. [U. ii.] Zandwesp f.

Sphiicter, ni. (pr. sfink-tèr) [Anat.] Sluitspier f.: Le spth- de la gorge, de la vessie, des lèvies, de sluitspier der keel, der blaas, der lippen.
i phingides, in. pl. [H. n.] Sphinx- soorten.
— Sphimax,[n. [{Myth.] Roof gierig monster n. (met
hoofd en boezem van eene vrouw en voor 't overige
als een leeuw, soms ook met vleugels), dat zich op
eene rots bij Theben ophield, den voorbijtrekkenden
een raadsel opgaf en ieder, die 't niet oplossen kon,
verslond , s p Ii. i n x in . en f. -- Beeld n . van de
sphinx. — [ H. n.] Sphinx, een avondvlinder met
prismatische voelsprieten.
Spitragide, in. [rNlinér. any.] Zegelsteen m.,
soort van 3asj^is voor signelten.
S phygniique, adj. [IUéd.J Denpols betreffend.
— SphygmoeCphale, m. [^iéd.J Laslire pols
hoofd. -- Sphygmatomètre, m.-klopingt.'
[Méd.] Polsmeter in. (een werktui.). — Iptiygn1ozrtétrie, f. Polsmeting f. — S phymoiisè..
trique, adj. Den polsgieter of de polsmeting betreffend..

Spiauter , m. (pr. —tèr) [Minér.] Zink n.
(zinc). -- Mengsel n. van geelkoper en tin.
Spie, in. [Bot.) Spijk, groote k vendee f.
Spica, m.

(latin) [{;lair.] Korenaarverband n.

Spieauard, m. [Bot.] Indische nardus m.
S piceato, adv. (ital.) [Mus.] Kort a frlestooten.

-- Duidelijk, verstaanbaar uitgesproken (bij 't zin

SPIRE.
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-gen).

S pieifère, adj. [H.,n.] liegt gekuifd. -- Paon
sp-. of als subst. SPICIFERE, in., z. PAON. — Spieiflore, Spieigére, adj. [Bot.] Met korenaarvormiq geplaatste bleeenzen. -- Spieifornie, adj.
Aurvormig. -- Spieilé;;e, m. [®idact.] (ei_u. aren-

lezing, naoogst) Verzameling van, losse schriften,
verhandelingen, oorkonden, enz.

Spi élie,f. [Bot.] of Sp- anthelmintique,worrn-

plant f. Racine de sp-, worinkruidwortel in.
Spilaiitihe, m. [Bot.] Vlekbloem, spikkelbloem f.
Sp- comestible, salivaire, eetbare, speekseldrRjvende
vlakbloem. — Spilogastre, adj. [1l. n.] Met gevleklen of gestippel(len buik.— Spilonie,in. [Méd.]
Moedervlek f. -- Spiloptere, adj. [H. n.] Met

gevlekte of gestippelde vleugels. — Spilote, en.
Gevlekte, groote en, schoone adderslang f. van Nieuwlb/land.
Si^ina-bifidn, , ni. (latin) [Méd,] Gespleten
wervelkolom f. , z. V. a. HYDRORACHIS. -- Spi-

nache, f. [H. n ] , z. v. a. ÉPINOCHE de mer. --Spinal, ea ac/f. [Anat.] Tot de ruggegraat -behoorend, de ruggegraat betreffend : Nee/s spinaux, ruggeme ,rgsze-Huwen f. pl. Trou sp-, ruggemergsgat n. -- Spinarelle, f. [H. n.] Dwergstee
kelkop m., klein zeestekelblaasje n. — - Spinetventosa, m. (latin) (pr. —vènn---) [Méd.] Wind-

doorn, kwaadaardige beeneter i-n. , scroptiuleuse
opzwelling van 't gewrichteinde der beenderen.
Spineliane, f. [Minér.] ban den lazuursteen
verwante, zwartbruine, grijze of roodachtige steensoort aan de Rijnoevers, s p i n e l a a n m.
Spinelle, f. (of als adj. Ruhis sp-) Bleekroode
robijn, .cp i n é l in. --- [Bot.] Stekeldoorn u3.; --stekelbézie 1. — [Mindr.] .dluinzure 7nagnésia f. —
Spicnellé, e, Spinelleux, ease, ad,,. [Bot.]

Met stekels bezet, stekelig, doornig.

pinellin, an. of S pinelHne, f. [Nlitlér.] Soort

van keil- of wigsteen ni. (spl1èIIe).

Spineseenee, f. [Bot.] Stekelachtigheid f.
piiieseent, e, adj. [Bot.] Een stekel of doorn

wordend; in een' stekel uitloopend.
Spingarde, f. [Ane. mil.] , z. v. a. SPRINGALLE.
Spinieaiide, adj. [Ui. n.] Stekelstaartig, met
stekeligen, spitsen staart. -- Spinieolle, adj.
[11. n.] Met stekeligen hals of borst (van insecten).
— Spinicorne, adl. [H. n.] Met stekelige voel
— Spinifère, adj. [H. n.] Met stekels-horens.
bezet. — S pinifnlié, e, mij. [Bot.] et stekelige

bladeren. S piniforme, adj. [H. n ] Stekel- of

doornvorniig. -- Spinipéeie, adj. [H. n.] Met
stekelige voeten. -.- Spinrite, f. [filed.] Ontsteking
van 't ruggemerg.
Spinoearpe, wij. [Bot.] filet stekelige vrucht.
Spintolette, f. ]H. n.J, Z. v. a. SPIPOLETTE.
Spinosisme, in. [Phil.] 1ijsgeerig stelsel van
Spinosa (joodsch geleerde van Amsterdam, Best.
1677), inz. de pantheïstische grondstelling daarvan,
dat God en de wereld één is, spinosismus n. —
Spinosiste, nl. Aanhanger van die leer, sp i no-

sist m.

S pinthère, m. {Ntinér.] Vonkenerts, sp i set h e r m. — Spinthéroe nètre, in. [Phys.) Vonkenmeter m., werktuig om de kracht dei' elektrieke vonken te bepalen, s p i n t h e r o m e t e r in. --Spintherométriyue, adj. Den vonkenrnee'er betee/fend.

Spintlirien, ne, adj. [Ant.]: Médailles, Pier-

res sp-nes, penningen, gesneden steenera, die ontuchtige voorwerpen vertoonen, schandpenningen,
sch.andsleenen en. pl.
Spinutie, f. [Bot.] Kleine stekel of doorn m.Spinisieux, enge,

pinnnnllfer•e, adj. [Bot.]

Met doorntjes of stekeltjes bezet. -- piniilifornie, adj. [Bot.] Stekel- of doornvormig.
Spipolette, f. [H.. n.] E'orentijnsche leeuwerik, waterleeuwerik m. [alauda spinoletta, anthus

aquaticus] .
Spiral, e, adj. Schroef- of slakkevorrnig,schroeflijnig ; schroefegge°wijze gedraaid. spiraal: Le ressort spiral dune ^ieontre of als subst. m. Le Si'!-

de slakke- of spiraalvedr van een zakuurwerk.

(Plus. ni. spiraux.) Ligne sp-e, of als subsi. sPlHALE 1. Schrot- lijn,, sleikkelijn, krult j,r, spiraallijn f.

---EN SPHIIALE , lor. adv. Schroefsgewijs, schroef
vormig. -- Spiralé, e, adj. [Bot., bidact ] Slakkeof schroefvor•rniq. — Spiraleanaent, adv., z. v. a.
EN SPIRALE. -- Spiralité, f. Schroefvormigheid f.
Spirantlhe, m. [Bot.] , z. v. a. oPEiRYS.
Spiratelle, f. [H. n.] Naakt weekdier n. der

noordsche wateren.

Spiration, f. [Thléol.] Wijze, waarop de Hei
Geest van Vader en Zoon uitgaat, sp i r a t i e f.-tige
Spire, f. Schreef of slakkegang m., elke slingering of omgang van eene scieroeflijn. — Somtijds
ook gebézigd voor spirale, schroeflijn f.
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Spirée, f. [Bot.] Spierstruik m., sp i rce a f.,
met vi fsvletigen bloemkelk en vijf bloembladeren.
Sp- b feuilles de saule, Sp- salicifoliée, wilgbladige spirtea. Sp- filopendule, knolworteli,ge spircea.
Sp- ulmaire of Reine des prés, moeras-spirwa.
Spirifère, f. [H. n.] Pijlvormige boorschelp f
— Spiriforme, adj. Schroefdraadvormig.
Spiritualisation , f. [ Cbim. ] Uittrekking
der geestrjke deden uit vaste vloeibare ligchamen,
,geestmaking f. (In dezen zin verouderd.) — Ver
f., opneming van den letterleken zin-gestljkin
eener uitdrukking in eene allegorische, geestelijke
beteekenis. — Spiritualiser, v. a. Tot geest maken, den geest of spiritus uit iets trekken. (In dezen zin verouderd.) — Vergeestelijken, in allegorischen, geestelijken zin opvatten of verklaren; eene
geestelijke rioting geven, s p i r i t u a l i s é r e n. —
Spiritaalisnie, mi [Phil ] Leer van het wezen
des geestes, geestleer f.; — wijsceerige meening f.,
dat alles eigenlijk geest is, en dat het ligehamelzlke
uit het geestelijke te voorschijn treedt (in tegenstelling met matérlalisme), spiritua1isrnus n. —
Spiritualiste, m. 4anhanger dier leer, spintells adj. Geestelijk, spiritualistu a líst.
t i s c h. — Spiritualité, f. Geestelijkheid, onligchamelijkheid f. — Het bovennatuurlijke. — Innerlijk leven n., het loszijn of de ontbondenheid van
de wereldsche zaken, overpeinzing van geesteszaken, s p i r i t u a l i t e i t f. - Spjrituel, Ie, adj.
Geestelijk, onligchameljk, s p i r i t u e e l: Dieu est
un être sp-, God is een geest, een onligch.arnelijk
wezen. — [ Dévot.] Geestelijk, wat de ziel, het geweten, 't gemoed betreft (in tegenstelling met vleeschelijk, zinnelijk, ligcharneljk) Vie sp-Ie, geestelijk
innerlijk leven. zieleleven n. — Concert sp-, geestelijk concert, oratorium (inde weekvoor paschen).
---[Cath.] Communion sp-, innerlijke avondmaalsviering, communie in den geest. Père sp-, <eestel ijk
vader, biechtvader m. — Geestelijk, de godsdienst
of de kerk betreffend (in tegenstelling met wereld
tijdelijk): Les affaires sp-Ies ec t.ernporelles,-t(jk,
of als subst. Le SPIRITUEL et le temporel, de geestelijke en wereldlijke zaken f. pl., het geestelijke en
het wereldsche. Chef sp- et temporal, geestelijk en
wereldlijk opperhoofd n. — Geestelijk, overdragtelijk, allegorisch, (in tegenstelling met letterlijk): Le
sens sp- de I'Ecriture, de geestel ke zin m. der
Geestig, geestrijk, vol (leest of schranSchrift.
derheid, schrander; zinrijk, vernuftig. Femme fort
sp -Ie, zeer geestige, schrandere vrouw. Réponse
sp -te, geestrijk, zinrijk antwoord n. — Physionomie sp-le, schrander gelaat n. — Spirituellement, adv. Op geestige, verstandige, schrandere
wijze: I1 lui répondit fort sp-, hij antwoordde hem
zeer geestig. -- in den geest, in de gedachte: [Cath.]
Communier sp-, in den geest (met den priester)
avondmaal houden of communiéren. — SpiAtueux, ease, adj. Geestig, geestrijk, krachtig,
sterk (van dranken): On lui a défendu l'usagedes
liqueurs sp-euses, men heeft hem 't gebruik der
sterke dranken verboden. — Ook als subst.: Faire
abus des sp-, misbruik van sterken drank maken.
-- Spirituosité, f. [Chico.] Geestrijkheid f.,
geestgehalte n., hoedanigheid van een geestrijk vocht,
(ren n. pl.
spirituositeit f.
Spirivalves, f. pl. [H. n.] Spiraal-sch.aaldiespiering
m.
Spirlin, ni. [H. n.) Spierling, Seine(éperlan de Is Seine), een vingerlang europeesch
—

riviervischje [Cyprinus bipunctatus].

Spiroglyphe, Spirographe, m. [H. n.] Ko

buisworm m. (wig.-kerwon,

Spiroïde, adj. [Didact.] Spiraal- of slakkevor5pirorbe, m. [H. n.] Soort van buisworm.
Spiro le, f. [H. n.] Posthoorntje n., eene schelp.
-- Spireilier, m. [H. n.] Weekdier n., dat het

posthoorntje bewoont. (stof n.
Spiut•e of Spinnrre, f. [Tech.] Steenkolen Spiachne of Splane, f. [Bot.] Scherinmos n.
Splanehnigtie, aclj. (ja. splank—, ook inde
voleenden) [Anat.] Tot de ingewanden behoorend:
Nerfs spl -s, ingewandszenuwen f. pl. Cavités spl -s,
hollen f. pl., die de ingewanden bevatten. —[Méd.]

Fièvre spl-, ingewandskoorts f. -- Splanehneuarysnte,m. [Méd.] Tegennatuurlijke uitzetting f. van
een ingewand. — Splanchnogtaphe, m [Didact.i IngewandsbeschrfIver m. — Splanehnographie, f. Ingewandsbeschrijving f. --Splanchnographique, add. Die beschrijving betreffend,

SPONJDAIUUE.
s p l a n c h n o g r á p h i s c h. -- Splanchnolithiasie, f. [,Med.] Steenvorming in de ingewanden. — Splanclinologie, f. [Anat.] ingewandsleer f. — Splanchnolo;ique, adj. De ingewandsieer betre/fend , s p l a n c h no l O g •i s c h. —
Splauehnologue, m. Schrijven eener ingewandsieer; beoefenaar, kenner m. der ingewandsleer. — Splanchnoscopie, f. [Ant.] Beschouwing f., onderzoek n. der ingewanden(om de toekomst
te weten). — Splanehnotornie, f. [Anat.] Ontleding f. der ingewanden. — Splanchnotontique, adj. Die ontleding betreffend, sp l a nc h n otomisch.
Splane, f., z. SPLACHNE.
Spleen, m. (angl.) (pr. spline) [Méd.] Miltpp eb
zucht, zwaarmoedigheid, soort van hypochondrie, die dikes(jls levenszatheid en zelfmoord voort
blijvende kwade luim, ijzegrimmigheid f.,-brengt;—
spleen m. — Splénalgie, f. [Méd.] Miltpijn f.,
miltla den n. -- Splénalgigiie, adj. Aan de milt
lidend, door miltljden veroorzaakt.
Splendeur, f. Glans, luister m., praal, pracht,
heerlijkheid f.: La spl- du soleil, de glans der zon.
— 11 vit avec beaucoup de spl-, hij leeft met veel
luister, hij voert een' weidschen staat. — ( fig.) La
spl- de son now, de luister van zonen naam. —
Splendide, adj. Heerlijk, luisterrijk, prachtig,
schitterend: Un festin spl-, een prachtig gastmaal.
— Homme spl-, prachtlievend, rijk levend man.Splendidement, adv. Op prachtige, luisterrijke
wijze: V ivre spl-, op een' schitterenden voet leven
Splénectotnie, f. [Méd.] Miltuitsnijdiug f.Spiénectontique, adj. De miltuitsnijding betre/fend. — Splénenephractique, adj. Miltverstofpend; door verstopping in de milt veroorzaakt,
sp1enemphraktisch.—Splénenaphraxie,f.
Millverstopping f. -= Splénétique, adj. Miltzuchtig, met miltverstopping gekweld; aan spleen lijdend, zwaarmoedig, s p l e n é t i s c h. — Splenifeation, Splénisa°ation, f. Ontaarding van een
organisch weefsel, waardoor 't naar dat der milt
gelikt. --- Splénique, adj. De milt betreffend.
[Anat.] Veine spi-, miltader f. — [Méd.] Médicawent spi-, miltmiddel n., middel tegen de mill zucht.
— Splénisation, f., z. SPLÉNIFIGATION.— Splé-

nite, f. [Méd.] Miltontsteking, s p l e n i t i s f. —
[Anc. anat.] Miltader f. der linkerhand. — Splénints, in. (pr. ---uce), of als adj. Muscle spl-, niiltvormige spier f. — Splenocèle, f. [Chir.] Milt
breuk f. — Splénographe, f. [Didact.] Miltbeschr)jver, schrijver m. over de milt. -- Splénographie, f. Millbeschrjving f. — Splénographiq:ue, adj. Miltbeschrijvend. — Splenologie, f. Miltleer f., leer van de milt. — Splénologique, adj. De millleer betreffend, s p 1 e n o I ó-

g i sc h. — Splénologiste of Splénolo ne, m.

Schrijver eener miltleer; miltkenner m. — Spié-

nonele, f. [Mid.) Miltgezwel n., millzwe:lling f.
— Splenoparectanhie, f. [Mèd.] Vergrooting f.
van de milt. — Splénophractique, Splénophraxie, z. v. a. SPLENEI1PHRACTIQUE, SPLEVEMPHRAXJE. — Spténotontie, f. [Méd.] Miltontle

ding f. — Splénotonni€lne, adj. Miltontledend.
Spode, f. [Anc. chim.] Zinkkalk in., ovengalmei f., s p o d iu en n. (dat zich bij 't smelten van
zink in dampen opheft en aan de ovenwanden
hangt); -- beenzwart, gegloeid of gecalcineerd ivoor n.
— Spodite , m. [ Minér. ] Witte vulkanische
asch f., s p o d i e t m. — Spodocéphale, adj.
[.H. n,] Met aschgraauw hoofd. — Spodochre,
adj. [H n.] 4schkleuriq, aschgraauw. — Spodomancie, f. [Ant.] Waarzeggeuij f. uit asch. —
Spodontancien, m., ne, I. Waarzegger ni.,
-zegster f. uit asch.
Spoliateur, m., -trice, f. Roover, plunderaar, afzetter m., roofster, afzetster f. — Ook als
adj.: Lol sp-trice, roofgierige, uitzuigende wet. —
Spoliatif, ive, adj. [Méd.] : Saignée sp-ive, zeer
ruime aderlating, vermindering f. der bloedmassa.
— Spoliation, f. [Prat.] Berooving, plundering,
afzetting, s p o l i d t i e f. — Spotier, v. a. Berooven, plunderen, gewelddadig of met list ontnemen.
Sp- qn. de son héritage, iemand van zijn erfdeel
berooven. --- SE SPOLIER. V. pr. Elkander berooven.
— Het part. passé is ook adj.: Homme spolié de
tout son avoir, van al zijne have beroofd man.
Spondaïque, adj. [Poés.anc.] Wat den spondéus betreft; Vers sp-, vers, dat met twee spon-

SPONE

de!n, in plaats van met een' daktylus, eindigt; vers,
dat geheel uit spondeen beslaat, of ook, welks voeten alien spondeen zijn behalve de voorlaatste, die
een daktylus is, spondisch vers n.- Spondée,m.
Versvoet van twee lange lettergrepen spon-,
déus m.
Spondias, m. [Bo t. ], Z. MONBLN.
Spondylalgie , t. { Méd. ] Ruqgegraatspijn,
wervelpijn L - Spondylalgique, adj. Tot de

ruqqeqraatspijn belioorend, s ondyla 1jisc ii. Spondylaithroeaee, t. Vrijwillige ontwrichting van een' der rugwervelen; verzwerende ruggeqraatsonteteking t. - Spondyle, m. [Anat.]
Wervelbeen Th, inz. ruggegraatswervel, rugwervel Ta.
i] Tweeschalig schelpdier II. van
't oester g eslacht; - vast vleesch n. der oesters. Worteiworm Hi. , wortelrups t. - Spondylite,f.
Mit1.j Jf'('rr('lnn!.cteking, sp o n d y 1 1 1 i s 1. -". ii Lazarusklep f., soort van versteend schaalter ii. --- Mpozidylolithe, ni. [H. n.] Versteende
---

Svise/i ;1(1V'!

ilL

poiigiaire. wij. [ H. ii.] Sponsrnrinig.- SPON-

(;i.tiiu:s. 1. 1)1. Zeespons.coorte f. p1. -.- '

gitI)iIité, f. SJmii.o'('biir//u(id f. -e, (dj. VOOr 5/)Ofl5 qeli)lcend. --- Sponi.ieiix,
ie.ise,

adj. Sponsachtig, i'()I zigtbare jJO1lt'il or
lUC/ItlIJ, (n.e. - --.
0iigif()I'iIe,(I(1j. [Bot.]

Sponsvonuig.
te'rspons f. - -

poiigî1le, f. [14, in.]

--

POI4ioe. f. [Bot.] I!(Iflt('fl-Üi-

(1(11 Iii't t'O'ilPn(l ((1]) (((((Pl ()1i(i(J1?.
Spongiolithe, m. F I . n . I SlOissleel , 1i'j]fst'(ll,

gaan

IL,

plJi!II.(fe('n m., ('?'StL'(?l(l X/)()1i5l)i(1(Il n. •.- Sp0R1 Sponsachtigheid, 7J01('?(.c/IIl(l f. S01lg1t e f. [ I i . n . ] •pol.clI'en m. (-ilongio! i Un)
Spontane
Ii , e. (. lîiju'1l(J. uit (?lfi('l beweging, i'iiii ('li'e: natuurlijk,
J iljk. .c ji 0 11 1 (1 (t a: L(s iflutiYCHICU i (lii coeur sor t s p-s, (le bewegingen ran 't
hail zün vrij willig,
ilIij, (J('.I'C/( ie(!('fl van cii'e. --- [

iiOSit( . f.

,

V Oil1lS1ll1(il t q-J-. Vriii'illiiji', nalu t ill/ks braking t.

Sueti t s p-e , natuurlijk,
(lijk n lol (Ion? (11 of ander llli(1dd O//eIL'Plt VI'el H. •
J)OtI(flfléité, t. Vrijwilligheid t., 1(11 r(Ifl zelf 7)l(l(IiX grijpen, S P ° lI t an (' I t e I I F Ii p- (ICS mouvements lu coeur, de
vriju'illiqfi'itl (lel' bewegingen van het hart.
--

j)OfltIiéiIivii1, (((IV. Op vrijivillige wijze, uit

e?i/('fl(' beweging.

SI)OftlOIb, m. [Man., Mil.], Z. ESPONTON.
!pors24Iei, t. 7)!. [Asti.j , z. V. (1. iilfOrmeS.
lNfl)RI1E. - 1)OFft(1i!IC adj. [ %1i.] Verstrooid,
'C 'I) () r (1 di sx C !i: Maladies sp-, 5/)Or(I(Il.s'llC ziekten 1.
Pl. (die Sl('CIltA 1I','jfll(/ (I1P11.O/l(fl hill (fl (Il/il?' ((((iitart(.n ('a niet (Il'!('(ll('(fl leeee''nd. ,iet ei)idI!i(l lsCli
Zij(?). --• pOFIl1li(ueflIeIit. (1(11.'. Op verstrooide, •)'1cl(1i(Che wijze.
PpOFC, III. I 111)1 . I . Z. (;ONI;YLE.
pior(e. t. [Bot.!, Z. I) (1. SLEiltULE.
SporophthaIiiiie I. l . M((1. I Oogschurft t. e?' II.
(I)t)vte, fl1. Ilulrl/wr/ fl. (i(P I(I11î(r?)ii('1 1110flIijkCli.

I)ørtIJe, t. [I !. afl(.J Gift 1. aan ic/il of Ie(P1(iIIll(l(lI(1l, dir (II' ItO(1l('lllt'fl 0(111 het volk (lt(h'n:
- 10)1/' m., 1I'UqII?( de (tPlllPfl /?UflOC 111/'t (If!? aulden.
-

SPOI'iiIe. t. (rcr/c!u'. 5111? spore), z.v.a. G ONGYLE.
;piat. fl1., Z. SPROT.
i)riiIg:iikl,
.priiigarde , t. lAne. 1)11.1
S/J?l1lf/(I0I m., ('(11 sleenu;erptuig.
iFOp()Si1O, 10. (ital.) Ten 0177)05 gezegd
4W(IO1(i U. PI?IP. Des spropositi.)
Sprot of Sprat, m. [Péche] Palinghuid f.
als aas. -... Siirote, t., z. V. 0. SARDINE.

1)lIiilIi ire, adj. [Bot.] Naar schuim f/el j/III 1111.

I)IlineseeIit, e, (hij. Schuimachtig; schuimend. --- Spuvueux. euse, (111/. luIt CC/lU? m bedekt, vol .c(IIUlIfl. pl1IIii;ifle. (1(Ij. [ MVI1L]
\'(fltlS SjI- , tic uit 5111(1/Ill (/I1II)refl Venus. -HI()Siti. 1• F I)iIlaci.J .SIlluimiqlIeid t.
(tall 1(1(11.
t S)QrCiLoqIie , adj. lUI1II11I(/iq. ontuchtig
Spiia•ie. t. [Bol . I , . v. a. SIER11'LE.
SPill Ii teur. DI. I H . n . Spuwer ill. (erarheur),
50(11! V(Il? (jrk!o (Z GECKO) Op (le _4lltiIl(fl , waar
hij ?('(lUdcIaaf (wood- lave) lIce!. -- SfHitation , t. M111. J ./)eIk.CIojIbreflgi1ig , -uitwerping f. , liii .))?t1I'('fl.
S.Sqtiadroniste. To , t' skoua) [I-I. (CCI.] kardinaal in COhiCIIi1e, die 't met geen der partijen

houdt.

?(p1a1e. 01. (pr. skouah) [H. n.] I-Iaet•i m. SIf-marleau. hr!IIIC1'i'i.cCII. Sq- -scie, zaagvisch m.
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-

Squalide, adj. (pr. skoua-) Vuil, smerig, oninde1jjk. - Weleer ook: Mager. - SQUALIDES, M.

p1. Visschen n. pi. van 'thaaijengeslacht. 4.Sqtza
lidité, 1. Vuil/leid, morsigheid, onreinheid t.
-

-

S quame t. (pr. skouanie) [Méd.] . hub,
schilfer t. - [Bol.] , of quameIIe, I. (pr. skow -,

ook in de volgenden) Sckubbetjen.-Squanieux,
euse, adj. Schubbig, geschubd. - [Anat.] Suture
sq-euse, seliubbenaad ni. der hersenpan. - Squamifère, adj . [H. n. ] Schubbig, metschubben, geschubd. - Squarnifollé, e, adj. [Bot.] Met geschubde bladeren. - Squamifornie, adj. Schubvormig. - Mquainipède, adj. [H. n.] Met geschubde voeten. - Squamipenne, adj. [H. n.]
Met geschubde vinnen. - Squanioderme, adj.
[EL. n.j Met geschubde huid. - SQUAMODERMES, M.
Pl. Sc/iubvisschen m. p1. -Squamolombrie, m.
[H. II.] Schubbige regenworm m. - Squainosité, t. Sc/iubbighe/d t. - Squarnule, t. (verklw.
van squarne) Schubbetje n. -Squamnlifoi-nie,
adj. , z. v. a. SQUA 31 IFO11ME.
Sqnarreiix, ease, adj. (pr. skouar-) [Bot.]
(.1/t stijve, digtbijeenstaande, ac/iterwaarts omgebogen schubben zamengesteld (van plantendeelen).
Sqitatine, t. (pr. skoua - ) [H. n ] Engel/mal ni.
(squalus squatina), inz. in de Middellandsche Zee.
Sqielette, m. Geraamte n., gebeente van een
doos!, ontvleesckd ligchaam, ZOO als 't in zijn natuurlijken slaat zamenhangt. - [Anat.] Beenge
bouw n. de gezamenlijke beenderen van 't I/ge/worn,
skelét n. - (fig. et fam.) Zeer mager rnensclz,
geraamte n. - Dr, droog werk, Z. DICTIONNALIIE
(maar lees daar uit, niet une squelette).- [Mar.],
Z. V. a. CARCASSE. - SquetettoIoie, t. Leervan,
verhandeling t. crer 't ske!et.-Squelett ologiste
of Squelettologue, m. Sc/irfiver over 't skelet.
-Squelettopée, t. Kunst f. ons een geraamte zamen te stellen of te bereiden.
Squille, f. (pr. skile) [H. n.] Garnaal f., parnaalkreeft in. Sq- mante, soort van garnaal der
Middellandsche zee. - Z. ook SCILLE.
-

Squinanele, f. , z. v. a. CYNANCHIE.
Squine, t. [Bot.] Kinaworlel m., soort van

chinésc/le sarsaparille.

Squivrhe, Squirre, m. [M/w.] Verharding 1.
Fan eenig ligchaamsdeel, met neiging om in kanker
over te garen, knoestgezwel n., klierverhording t.,
squirrf(us. scirr/ius ni. --Sqiiirrheux,
euse, adj. 1lard gezwollen, verhard. - Sqnir'
i-bogastrie, t. Maagverharding t. - Squir i-hosité, t. Toestand m. van kankeraardige verkarding, squirrhositeit F.
+ Stabilisation, F. Bestendiging, duurzaam-

making, liet geven van vastheid en duurzaamheid

b. v. aan instellingen. - 4 Stabiliser, v. a. Be-

stendigen, duurzaamheid geven, sta b i li 5 tre n.
- Stabilisme, in. [Pout.] Behoudsstelsel n., stel-

sel des behouds, der onveranderlijkheid van 't eenmaal bestaande, stabilismus n. - Stahiliste, m. Behoudsrnan, aanhanger m. van. 't behoudsstelsel, voiharder bij 't oude, sta b I I i s t m. StabiUté, t. Vastheid, duurzaamheid F., duur ni.,
onwrikbaar/leid f., voortdurend bestaan n. , st a biiitei t t. La st- dun /wifice, de vastheid, ,stevi.qheid van een gebouw. - (fig.) La st- dun Etat, de
bestendigheid. onwrikbaarheid van eenen Staat.
11 n'y a point de st- dans les ehoses du monde,

niets is bestendig in de wereld. - La st- do coeur,
de standvastigheid van 't hart. - Het voortdurend
blijven in eene plaats: Faire voeu de st-, gelofte
doen om bestendig ergens (b. v. in een klooster) te
blijven. Le droit de st-, het regt om bestendig op
eene plaats te blijven. (Deze laatste beleekenis is
vrij zeldzaam.) - [Mar.] Stijfheid f.: Ce vaisseau
a peu de st- sons voiles, dat schip heeft weinig
stijfheid, is rank onder 't zeilen. Le peu de st-,
de rankheid.
Stablat, m. Slaiwoning F., soort van winter-

woning, die de boergn in de Alpen tegen den sneeuwtijd opslaan, om er zich met hunne kudden op te
Sluiten.
Stable, adj. Vast; bestendig, duurzaam, niet
veranderlijk, blijvend, s t ah ie 1. Un édifiee St(liever solide), een hecht, een vast gebouw. -- (fig.)
Une paix Ferme et st-, een vaste en duurzame
vrede. Rien nest st- en ce monde , niets is bestendig in deze wereld. - Le temps est st-, het weder
is bestendig. - [Phys.] Equilibre st- des corps,

STABIJEMENT

STATION.

standvastig, onwankelbaar, stabiel evenwigt n. der
liqc/iamen (wanneer zij zoodanig ondersteund zijn,

[Impr.1 IJzeren pers f. (door laid Stanhope uitgevonden), Peis van Stanhope.
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dat hun zwaartepunt bij ontstaande beweging moet
rijzen). - Stablement, adv. Op duurzame, bestendige wijze.
Stabulation, t. Stalbestuur ii. , stalverzorging t., wijze van eenen stal te verzorgen.
Staccato, adv. (ital.) [Mus. ] Afgeslooten.
Staehyde, f., Stachys, ni. (pr. kice) {Bot.}
Andoorn,
andorenin . (van 't geslacht der lipbloeA
mefl). St- des forêts, des marais, bosch-, moeras
andoorn.
-

Staeti of Stacten, in. (pi'. - tènn)[Pharrn. ]

Vloeibare storax in., mirrhe-sap a.
Stade, m. [Ant.] • Lengte- of wegmaat der
Ouden, stadie f., stadium n. St- olympique,
olympische stadje (= 184,95 meter). St- pythique,
pythische stadie (= 11 796 meter). St- philitérien,
phiieleriaansche stadie (= 213 met.). St- rornain
of italique, romeinsc/ie stadje (1816 niet.) Grand
it- asiatique, groole aziatische stadje (= 22,38
met.). St- nautique, zeestadie = 1668 met.), Ren- of loopbaan f., hij de wedspelen der Grieken.
- fMécI.j Tijdruimte f. in de voortgaande ontwik
keling van eene ziekte, van een' aanval eener lusscheîipoozende koorts, s t a d i u m a. - Stadiodi-ome, in. [Ant.] Renbaanlooper, wedlooper in
'1 stadium, stadiodroom ni.
itage, in. [H. eccl. ] Verpligte vérbij(tfjd mof aanwezigheid f. van eenen kanunnik in 't kerspel,
wanneer hij de inkomsten wilde genieten of tol
hoogere ambten geraken. - Tijd, gedurende welken
de jonge advokaten de pleitzaal, de jonge geneesheeren de klinische lessen en de hospitalen bezoeken
nweten, (!ivoren.c :ij zele ii dienst mogen doen. STAGE, 01. (afl1.) (pr. steedzj) Postkoets, diligence f. -- Stagare, en. Jong advokaat, die
pligtrnatig de balie, jong geneesheer, die de hospitalen bezoekt. - Ook als wij.: Avocat St-, Méde-

cm St-.
Stagiial, e, adj. (pr. stag-nal) [11. n.] inmoerassen levend, groeijend. - Stagnant (pr. stagnan), e, adj. Stilstaand, niet stroomend of vloeijend: Eau st -a, stilstaand water ii. -[Mid.] 1-lu-

meurs st -es, stilstaande, niet rondvloeijende vochten n. p1. - Stagnation, J. (pi-. stag -na -)Sti l
stand en. (van water, van iigchaamsvoc/iten); Stremming, verhindering, schorsing, s t a gn a t i e t. La st- do commerce, de stremming, stilstand des handels. - Stagnieole, adj. (pr.
stag-ii----) [H. a.] in of aan stilstaande wateren

(vijvers, poelen) levend.
Staláctifère, adj. [Minér.] Dropsteendragend.
- Stalaetiforme, adj. Dropoteenvormig. -Steilactite, en. Dropsteen en. (die aan 't gewelf
of aan de wanden van grotten door ofdruppelinq
wordt gevormd); een uit kalkwater aftezelte of
verharde kalksteen (gelijk die in 't Bouw-manshol
in den Harz), stalaktiet en. - Stalactiti
que, adj. Dropsteenachtig; ijskegelvormig. - Stalagmite, 111. Dropsteen, die op den bodem der
grotten door opdruppeling wordt gevormd, s t ala geniet en. - Stalagmitique, adj. 1Vaar den.
stalaginiet gelijkend.
Stalle, 1. Koorstoel, klapstoel en., zitplaats
rondom 't koor. - [Thuat.) Zitplaats 1. op 't orkest.
S Staltque, adj. [Mid.] Zainentrekkend
(astringent).
tamenais, en. [Mar.], Z. GENOU.

Starnette, 1. [Coni. ] h'ollandsche wollestof f.,
stamel II.
Sta.minal, e, adj. [Bot.] De meel- of stofdraden (étamines) betreffend. - Staminé, e, adj.
Met meel- of stofdraden. - Stanilneux, euse,
adj. Mel lange, uitstekende stofdraden. - Staminifère, adj., z. v. a. STAMINE. -- Staniini-

forme, adj. Stofdraadvoriniq.
Stampe, f. Stempel m., waarmede men de negers teekent. - Ruimte t. tusschen de mijnaderen.
Stance ,f. IPoés.J Versafdeeling, verzengroep f.,
doorgaans kortweg vers n. gebeden , s 1 r p h e, stanz e f. - St -s, dichtstuk n., dat uit een zeker getal
verzengroepen (verzen) , doorgaans elk van 't zelfde
getal verzen of regels, bestaat.
Staugue, f. [Bias;] Slang, ankerstang t.
Stanguette, f. [Mus.] Opstaande maatstreep t.
(barre).
Sta nh ope (of PRESSE b LA STANIIOPE), I

Staiinage, en. [Tech.] 1I(.t doortrekken eener

stof met cciie tinoplossing, (Ll'Oil1?5 zij in 't verfbad komt. - Staiin.ite, en. [Cliien.j Tinzout,
chloortin. II. - Stanneux, euse, adj. [Chirn.]:
Oxvde st-, eerste tin -OXydf, tin-o.rydule ii. Sulfure

st-, zwavelzuur tin -exydule. Sets 51-, tin-or.rydulc
zouten. -- Stannide, adj. ) Minii. ] Till(leIitig,
Stanuide,
flO(1i' tin flelUkend. -s in. p1. Metaalfamilie 1., die het tin en z(j,u' verbindingen bevat,
tinmetalen ii. ill. . .- Staurifèie, wij. Tinhoudend. -- Slaniiique, adj. Cliiinj : (.)xyde it-,

tin-o.ryde n., lli'lC(It' oxydatie-graad tan liet tin,

zwavelzuur tin -n.iy(le ii. Sets st-s, tin-oxyde zoulen.
Stante, e, Z. SIENTÉ.
Stapédien, cu/i. [ Anat.]: Mucte st-, of als
subit. SCAPCDIEN, ifi. .ljbrug l.ciler t. Os st-.
.cljjibeuj'l ni., een IICI • drie beentjes in il.' trommeiholte l(Ifl '1 oor.
t, tjI pélie, t. [ Bot. ] Ei or broeikasplan t eau zeer
vele ic/wane soorten , uit Zuid - 1f'rika (naar den
/1011. g e neesheer Stapel benoemd) , 5 t ei i)l i a t.
Stajiliisaigie, in. [Bot.] Luiiki cud, luiszaad,

,St('i'( l'z(l(ld ii.

StapJiIagre, en. Clii.) 11uiçtunq t., tan petje om ((I' lIUif/ le vatten. ---SlaiihIier, fl1.
[Bot.] Pin,iu. , n'iboonz in. -- Mtaphlin , e, a dj.
[Anat.]:MIISCIC st-, 01 als .cub.t. s i; in VLIN. 111.
ijuiuispier I. Voilest-e, ,ii"lji, t. van 't zacht ge!,rmeilr. . - SrA1'i1LC;, In. fU. n.] Ilao//a'e'er in.,
10(4101 1. -- Sta)hyI(li1IateflX euse, (111f.
[Mid.] .Itl( t ('1,1 druifgezwel b/i hI. -- StaphyIóine, Pd. I Mid. j Druifgezwel, druiveno o g n . een
vlec.ccliacllq ,l;''•s- in 'I 1111'!. .- - StiphyIo101i1t, I'd. ] Chir.J 1!i'.i),'lci m. , wer ktuig Int het
uitsnijde n der !1111f/. .-.. Sla1pl1l()ft)I11ie, t. 11ai;l?!(idifl(i t. (h'r huig.
'1?, .l(,
Slarie, t. ( 1 Marj Le(/daR'fl Hi. p1. )jours de
t)i1t1('le) . :-- niar.j Legdagen buien den be11 ')i.', 1011).)
lgel .
paalde n (Ui', (;L1l'gd(
SI aron , In. [ . 11 .] Bi'oejjn'l rio 1/je ii . (eens
yoGi
iiiiain
,
Poolseli
landvoogd
m
.
Stai•oste,
StfI(LtSb((luilht.', stadhouder eeiu'i staroslij, s I a1 ( t en. -- "lirOs(ie. t. (;b;l I). van ("flu

pools,:-he

/(,ii(lV')Il(,d?j t.
si.(i,,,.çi,
Stase q I. lid.] .S'lilut(lil(l ni., oponthoud ion
bloed e n I•11(',/(',? ii, ,','ii i(j li(Cll(l'lii(ï(leel (zonder lat
daarbij , als bij (Ii' .laqnr'ti. bederf ondersteld 11.01(11),
claris t.
Sta1ire, en. 1tu1t. Slûti'i' III., cclie oud -iil'k('/ll'. e /jili.liu', jiO(lS('/lt' munt. --- S'l'A'I'ÈRE . I.
[Ant .] lIo'i'in'ht' balans f . ( I toui)
itlI(li()i1(lti, 01. (/,°(l.) ) t ist. ] Stadhouder in.,
hoogste ll'o(li'(lj(!!!CiIlStieil, , 1 I' in (IC republiek der
/_I lU iii(l,i' .'Vi'ii, ; lii. (/(,. -- StallioiuI(iat, In.
Slall,oud ;'si'luap n . ., iiaardilIi"uI t. Vliii stadhouder; -- tijdd u ur1' fl1 . .l&'i waardigheid. - - SlutJlOUdéiieII
- JIC, O(iJ. Den ,t(l(Il1OU( 1 tl' Of zijne
',
.1(i,?ha)l(,C)' ni.,
41s
waardigheid b( 11'l/feil(l. - .,subct..
aanhangster 1. van het .ÇIWI/(11(l 'iielip. ((l'(l/lJ'(it
Zill(h' Dl. 51) t. (l'()I) unpe.
Slilite. .Slatk-ée, I. IItOt.1, z. V. (I. GAZON
ii
StaHl, ive (Jill. [tIot.j: Camp st-, east kamp n.
1'f5i ('til if/I a tijd ve lO('/'lle) - Feii es
(waarineen
(U
st-i' ('S, l(l.,!C fe'.'l'la:'n fl1. »1.
Station, t. iI'lIYiil.l lit staan, lul ì'eçtop
staan , (le OpeuiJt" li(/( /(('l(l7)1551(lfld In. La st- de
11101111)1e (ii 1,1 pètle, eel le du (11 ICI), (luiL(tfU ped(',
(Ie ,nin,crh slaat op twee, (le lioiiil Oj) VlSi voeten,
--- Kortdurend vertoef op ('clue plaats, (»Ol,thO?I(l ii.;
rust-, toefpiaats, pleisterplaats, Wi.S.SrlJit(l(115 f. , inz.
(II' plaats, (l?l'('QP lip (Ii' .c)aouu!'tge n de trein stilhoudt 0111 Ï'ZIf/?S of (/(lr(1('?ell op le nemen of af
ie zetten, 5 1 a I I a a ii. Faire liiie st- en queique
endrul t , op 5(10' iti'l(l 1 f stilhouden , wat rusten. 11
'V a trots '.1- 5 li(l a Amsterdam. er zijn drie juleist('1jit(l(Il.i'l' 1(111 hier 1l(i(lF _ liiiut('i(laIll. It n'y a
poi n t ie 'oil u res Ii Ja st - , ('1' z ijiu jeen rijtuipen op
de wisselplaats. '--- t, ei eonvui (IU I s'irrat& ii dia(jill' st-, ('1)1 spoortrein, d ie unli elk station stilhoudt.
-- [Ast r.] .Cili1nb(1I'l' 5(ilil(l1,('l 11. eener jd(!fl('et.
[Bot ] Sinai-, groeiplaats 1. 5(11(1 l.(lfll. - )Catli.1
llidptaat.c , bidlcaptil f. , lidatiaai n., waar men zie k
1,eel( beu e/t of waarbij i'l'ii(' processie stilhoudt, out
le bilden: --- ,'lllll(/CU'.Z('i(C kerk f., ut'iiar een prieste r gedurende ili'i (ls'CHlt of di' vasten 111(1St prediken. - [Glom.] St a ndpunt n., stand p laats t.,

waaruit men eene waarneming doet, hoeken opneemt, enz. - [Mar.] Standplaats f., post, kruispost m., ligplaats f., de aan de schepen aangewezene
plaats, ujlqestrektheid op zee, waar zij kruisen
moeten. Etre en st- devant le port; vóór de haven
als zij in den dierenriem noch voor- noch achterwaarts schijnt te gaan). - [ M&L] Fièvres st -s,
koorisen, die gedurende een of twee jaar algemee

-

als swbst. STATIONNAIRE, In. Wachtschip n. - ( fig.)
Vastgezet, voortdurend. bestendig, op het zelfde
punt blijvend, geene vorderingen makend, s t a t i 0n a i r: Les arts étaient alors st -s, de kunsten
stonden toen stil, maakten geene vorderingen. —
Statiojinairernent, adv. Op blijvende, bestenKerk f. , waarin men tij een jubileum gebeden doet,
stations houdt. - -)_ Stationnaiité, f. Stilstand m. , het staanbljven zonder vorderingen te
stilstaan der rijtuigen op zékere plaatsen: Interdire Ie st- des voitures sur Ja vole publique. Stationner, v. a. (met avoir) Stilhouden, blijven
staan (van openbare rijtuigen). — [Mar.] Als
wachtschip ergens liggen, op station zijn. - liet
part. passé is ook adj.: Vaisseau st-, gestationeerd,
op station liggend schip n.
Statique, f. [Didact.] Stand- of evenwigtsleer,
weeg- of evenwigtskunde, wetenschap, die het evenchaam door de voeding wint en door de uitademtng
enz. verliest.
STATIQUE, m. L(jder aan vallende
ziekte, die zich herinneren kan, wat er gedurende
den aanval is gebeurd.
Statisticien, m. Kenner der statistiek, der

t
in stand houden.

moyenne st-, hij is van middelmatige grootte.
lemexct n., inz. de stichting en grondwet van een
[I-I. d'Angl.] St-s, parlementswetten f.pl. - Statutaire, adj. Op de statuten gegrond, volgens de

een kruis geteekend. - Sta;iro!âtre, m. et f.
Kruisaanbidder m., -bidster f ; (iron.) rooinschptère, wij. [H. ii.J Met een kruis op de vierken
vormige schorl m., z. v. a. GRANATITE.

rine-zuur zout n. -- Stéarine, f. [Cblm.1 Zuivere taikstof f. , een van de drie nadere bestanddeelen der dierljke vetstoffen (cle andere zijn mar-

als bindmiddel.

Stéatite, t. [Minér.] Speksteen, zeepsteen,
steatiet 0:1.
Mcld.j Vetzucht f., vet- of spek— [

steen bevattend; van speksteen gemaakt. — Stéatochie, t. [Mid.] Vetbreuk f.. spekçjezwel n. in de
scheedevliezen Vas de zaadstreng. - St hatorna
atomatode, adj. [Med.] Naar talk gelijkend.

—

statenkunde, wetenschap, die de kennis van de bevol/sing, de inkomsten, den handel, landbouw, de industrie, enz. van eenen Staat ten voorwerp heeft.
- (bij uitbreiding en misbruik) Staat, toestand m.,
gesteldheid f.: La St- des cafés de Paris, de toestand der koffljh'uizen te Parijs, — sTA'rlsTIQuE,
adj. Staatshuishoudkund'ig; statenbeschrjvend. de
statistiek betreflend, statistisch, statistiek.
Description st-, statistieke beschrijving f.
Stattiaire, m. Standbeeldenmaker, beeldhouwer, beeldgieter in.
STATIJAIRE, tidj. Voorstondbeelden geschikt: Marbre St-, standbeelden-marmer n.
- De standbeelden betreffend: Art st-, ofals subst.
STATUA1IIE, 1. Beeldenkunst U, kunst ma standbeelden te maken. — Colonne st-, zuil f. met een standbeeld. — Statue, f. Standbeeld n. St- gigantes que, colossale, reusachtig, kolossaal standbeeld. z.
—

standbeeld, ongekleed of bijna naakt stan/beeld. Stromaine, op romeinsche wijze gekleed of gewapend
standbeeld. St- alldgorique, allegorisch of zinnebeeldig standbeeld. St- persique, perzisch standbeeld, perzisch slavenbeeld als steanzuil of pilaster.
is leven noch beweging in hem. Cyst une belIe st-,
't is eene schoone, maar koude, geestelooze vrouw.
Statuer, v. a. Vaststellen, bepalen, verorde
nen, uitwijzen, statudren: Voyons ce que là
bi statue sur cda, laat ons zien, wat de wet
daaromtrent bepaalt — Het part. passd is ook adj.:
Rien na iLé statué par l'assernbiée, er is door de
-

vergadering niets vastgesteld.

Statuette, t. (verklw. van statue) Klein stand-

beeld, standheeldje n.

Statiiniinées, f. p1. [Bot] Steunqewassen n.
p1. (die geschikt zijn om andere te steunen of te

dragen.

tu.ko) In den toestand, waarin iets tot dusverre
was, in denzeifden, den ouden toestand, onveranderd: Laisser les choses in st-, de zaken onveranderd laten. - STATU QUO, ffi.: Maintenir Ie st-, het

buil t.
lavendel f. met vierhoekige aren, sicechas -kruid n.
kenner m. van 't geheimschrift. — Stéganogi-aphie, t. Geheimschrjfkunst t.; geheim tee/sea- of
phique, adj. Het geheimschrift betse/fend.
Stéganope, m. [IL n.] Strand- of steltlooper in. in Paraguay.

sluiting, teqennatuurljke vernaaiswing van een hol
Stégoptère, adj. [U. n.j Met daksgewijs ge-

plaatste vierken (van insecten).

op elk mud koren. — Stelagier, m. Korentol
pachter iii.
Stèle, t. [Arch.] Zuilvormiq gedenhsteeken n.,
-

Schandpaal m., kaak t.
rondom een' wortel, versteening t. van 't starneinde, stelechiet m.

Stellaire, adj. De sterren betre/Tend; stervor-

st-, sterverband n. -- STELLAIRE, t. [Bot.] Ster-

Le monde st-, de hemel m. — [H. n.j Met stervormige vlekken of deden. — Stelliforme, adj.
[Didact.J Stervormig.

Stellioii, m. [II. a.] Sterhagedis t. [ stellioj.
St- du Levant, ievantsche, oostersche sterhagedis.
Stellionat, us. [Droit row.] Bedriegerj t. die
niet tot de klasse der als vervalschinen gekenmerkte
daden behoort, b. v. een bedriegeljk bankroet, het
verkoopen van een pand als onbezwaard, ofschoon
er hypotheek op staat, stellionaat m. — Stellionataire, m. et 1. Bedriegeljke handelaar of
verkooper m., -handelaarster, verkoopster t.
Stellithe, in. [H. n.] Versleende zeester t.,
steiliet in.
oogen n. p1. (van sommige insecten).
Stémodie, f. [Bot.] Amerikaansche masker-
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Stervore, m. [H. n.] Bokkever m. St- inquisiteur, z. INQUISITEUR.

Sténélytres, m. pl. [H. n.] Kevers m. pl.
met ongelijke voetleden.
Sténique, adj., Z. V. a. STEGNOTIQUE.

Sténoeardiagne, adj. [Méd.] Borstbekiemmend, hartbenaauwend. — Sténoeardie, f. Hartof borstbeklemming, hartepfjn, borstbeenpjjn f. —
Sténoehorie, f. (pr. eh = k) [Méd.] Tegennatuurlijke vèrn.aauwinq eener holle of opening, inz.
der moederscheede. - Sténodacty le, m. [H. n.]
Hagedis f. van 't geslacht der gekkoos. — Sténographe, adj. Yerkortsch.rijver, sn.elschrfjver, sten o,gra a p h m_ — Sténographie, f. Kunst om
door middel van zekere teekens en verkortingen
zeer snel te schrijven, snelschrijfkunst, cl en o g r ap h, í e f. — Sténographier, v. a. De snel
kunst uitoefenen, snelschr jven, s t e n o g r a--schr&f
p h i é 7• e n. — Het part. passé is ook adj.: Discours

sténographié, in snelschrift opgeteekende, ,gesteno1,raVhiëerde redevoering f. — Sténographigae,
U(1 j. .nelscli,jJvcnil, s t e Si o g r a p h i s c h.
Sténonien, adj. m. [Anat.]: Conduit st-, oor
buis f.
-klierbus,Stnóch
Sténophylle, adj. [Bot.] Met smalle bladeren.
Sténoptère, adj. [H. n.] Smalvleugelig. -- Sten opyre, f. [Méd.] Ontstekingkoorts f. -- Stenorhyngtie, m. Soort van rob f. — [Bot.] Soort
van standelkruid n. -- Sténose, f., z. V. a. STEGVernaauwing
NOSE. — Sténoston'ie, f. 1
eerier opening; mondklem, krampachtige zamentrek-

kinj f. van den mond. — Sténothorachique,

adi,

[MI.]

Engborstig. — Als subst. m. et I. Eng

ni. en f.

-bnrstice

Sten ., e, a . [Pef^ét.j Met moeite bearbeid,
Gedwongen, std j'. Avoir le faire st-, niet dan met

moeite arbeiden.

Stentor, m.: Avoir une voix de St-, of une voix

STENTOREE, eerie buitengewone, doordringende, zeer
zware stem hebben, eerie Stentor-slem hebben (naar
Stentor, een grieksch krijgsman vóór Troje, wiens
stem, zegt Homerus, boven die van 50 man uitklonk).
Stéphane, m. [i. n.] Kroonwesp f. — Stéphanite, adj. [Ant. J : Jeux st-s, benaming van
al de spelen der Oudheid, waarbij de prijs uit erne
eenvoudige kroon bestond. -•- Stephocorpe, adj.
[Bot. j Met kransvormig of in 't rond g(p)laatste

vruchten.
Steppe, I. [Géogr.] Hoogliggend, woest, ori -

vruchtbaar° land is van aanzienlijke uitgestrektheid,
steppe f.
Stereologie, f. [l11éd.1 Leer f. der uitwerp
Stereologique, adj.-seln,drktof.—
Die lees° betreffend, stereoro1ógise Ii. —Stercoraire, adj. [Méd.] De drekstef/en betref/end.
--- [H. eer!. J Chair e st-, de stoel, waarop men den
paus bij zijne inwijding deed plaats nemen, s t e rc o r a i r e stoel m. — 5T ERCORAIRE , M. [H. n.]

Stront- of moddervisch ill., z. ook CiHASSE-, iERiE,
FOUILLE-111ERDE. — Stereomi, e, adj. [\édj:
Matières st-es, drekstof/en f. pl. -- Stereora
ni. [H. rel.] Leer f. der Stereoi anis--níse,

tes, m. pl., stercoranisten, leden eerier secte, die
meende, dat het brood en de wijn, die men b/j 't
heilig avondmaal nullir;de, even als andere spijzen
werden verteerd; ook zij, dir stelden, dat door 't
heilig avondmaalde vasten gebroken werd. — Stercoration, f. Dierlijke uitwerpselen n. pl., drek ni.

— Stereogin, e, adj. [Didact.]: Matiéres st-s,
drekstoj/en I. ,l. — Stereuliaeées, f. pl. [Bot.]
Stinkboomsoorten f. pl. — Stercnlie, f., Ster
[Bot ] Stinkboom m.
-etilr,m.
Stère, m. [Métrol.] T1i.sse f., eenheid der lig

ruimtematen, inz. voor brandhout.

STERNA .LGIQUE,

-

STENCORE

-chamsof

Stéréobate, m. [Arch.], z. v. a. soUSASSEMïENT . — Stéréoceres, m. pl. [H . n. ] Kevers m.
pl. met vaststaande voelhorens -- Steréodynamique, f. [Ph ys.J Leer f. van de beweging der

saste ligehamen, stereodynamica, s t e r '0it y n a mie k I. -- STÉRÉODYNAMIQUE, adj. Die bemeeging betreffend, s t e r e o d y n a in i s c h.. — Stereograpiie, m. [Géom.] Kenner, beoefenaar der
stereograpliie , redid niq teekenuar , stereo
gr (1 a p h m. -- Stéréographie, f. Kunst I. om
vaste ligchamen op erne vlakte (if te beelden, het
regtli jni g, meetkunstig teekenen, s t e r e oq r a p h i e f.
,

-- Stéréographique, adj. Tot die kunst be-

hoorend, s t e r e 0 g r a p h i cc h. Projection st-, z

PROJECTION. -- StéreographiquerIent, ads'.

Op stereogruphische wijze. — Stereometre, m.
[Géom.] Werktuig n. om de vaste ligchamen op
een vlak te meten, stereometer m . — Stéréométrie, f. Ligchaamsmeetkunde, ligchaamsmeting, s t e r e o m e t r i e f. — Stéréométrique,
adj. Tot de ligchaamsmeetkunde behoorend, s t e r eo m é t r i s c h. - Stéréon omie, f. Wetenschap,
die de wetten der natuurverschijnselen in formulen uitdrukt, s t e re o n o m i e f. — Stéréononuique, adj. Tot die wetenschap behoorend, s ter eo n a m i sc h. -- Stéréorama, m. Topographische kaart in verheven werk (relief), van papierdeeg gemaakt, s t e r e o r a m a n. — Stéreostatique, f. [Phys.] Leer van liet evenwigt der vaste
ligchamen, stereostdtika, stereostatiek f.
— tells adj.: Tot die leer behoorend, s t ere o s t at i s c h. --- Stéréotomie, f. [Géom.] Doorsnedemeetkunst, leer van de snijding der vaste ligchamen,
s t e r e o t o mí e f..— Steréotonmique, adj. Tot

de doorsnedemeetkunst behoorend , s t e r e o t b
mi s c h. -- Stéréotypa e, m. [Impr.] Het drukken met vaststaande, onbewegeljk zaamverbonden
letters, het s t er e o typ é r e n; — afdruk daarvan,
gestereotypeerd werk n., s t e r e o t y'p e f. — Stéréotype, adj. Met vaste of onbewegel ke letters
gedrukt, stereoty'pisch, gestereotypeerd.
Ouvrage, Edition st-, gestereotypeerd werk n., gestereotypeerde uitgave f. -- Stéréotyper, v. a
Vaste drukvormen vervaardigen; daarmede druk
On stéréotype Voltaire,-ken,stroypdi':
men drukt Voltaires werken met stereotypen. —
(fig.) Iets in bl/jvenden, duurzamen vorm brengen,
onveranderlijk maken: St- les institutions, aan de
instellingen een duurzamen, onveranderlijken vorm
geven. — SE STERÉOTYPER, v. pr. Met stereotypen
gedrukt worden: Tons les bons ouvrages devraient
se st-. -- Het part. passé is ook adj.: Ouvrage
stéréotypé, gestereotypeerd werk n. — Planche st-e,
vaste, onbewegel/jke druknorm n,. — (fig.) C'est lá
une expression st-e, dat is eene vaststaande, onveranderlijke uitdrukking. -- Stéréotypeur, m.
Vervaardiger, gieter van stereotypen; drukker met
vaste lettervormen. — Stéréotypie, f. Kunst om
vaste drukvormen of letterplaten te maken; druk
zulke vormen; gieterg van stereotypen,-kunstf.me
stereotypie f.

Stéréusine, f. [Chim.]Het vaste en kristall/jne
gedeelte der vlugtige oliën.
Stéri 1e, adj. Onvruchtbaar, geen vrucht dragend
of voortbrengend; dor, mager, schraal, weinig of
niets opleverend, s t e r i e 1: Champ, Arbre st-, onvruchtbare, schrale akker, boom m. --- Femme st-,
onvruchtbare vrouw f. — Année st - , onvruchtbaar

jaar n. --- z . GANGUE . -- (fig.) Siècle st- en grands

hommes, aan groote mannen arme eeuw I. Auteur,

Poète st -, dor schrijver, dichter m. (die weinig of
niets uit eigen geest voortbrengt). Sujet st-, dor,
onvruchtbaar onderwerp n. -- Louanges st-s, ijdele,
geen voordeel gevende lof m. Admiration st-, ijdele,
nuttelooze bewondering f. (die 't voorwerp der bewondering niet navolgt) . — Savoir st-, ijdele, nuttelooze kunde f. (die men niet ten nutte maakt of
kan maken). — Stérilement, adv. Op onvruchtbare, dorre wijze. — Stériliser, v. a. Onvrucht-

baar maken. .— SE STÉRILISER, V. pr. Onvruchtbaar worden. — Zich zelven onvruchtbaar maken.
— .filet part. passé is ook adj.: Champ stérilisé,

onvruchtbaar gemaakte akker m. — StériHté, f.
Onvruchtbaarheid, schraalheid, dorheid f.: La st de ces champs, de onvruchtbaarheid van deze vel
— La st- dune femme, de onvruchtbaarheid-den.
van eene vrouw. — (fig.) La st: dun auteur, dun
sujet, de dorheid van een' schrijver, van een onderwerp. — I1 y a st- de nouveiles, er is weinig of
geen nieuws, het nieuws is schraal.
Stéris, f. (pr. —rice) [Bot.] Pijlbloem f.
Sterlet, m. [H. n.] Kleinste steursoort f., z.
ESTERLET.

Sterling, m. [Métrol.] (eig. oosterling)e Livre
pond sterling, eene engelsche rekenmunt (ongeveer = 12 guld.) La livre st- vaut 20 shellings,
het pond sterling doet 20 shillings.
Sternal, e, adj. [Anat.] Het borstbeen betreffend, daartoe behoorend: Cotes st-es, borstbeenribben, ware of lange ribben f. pl. — Sternalgie, f.
[Méd.] Borstbeenpyn f., z. v. a. STÉn'OCARDIE . -Sternalg1que, adj. De borsíbeenpijn betreffend.
st-,
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STERKE
Sterne, m. [11. n.] Zeezwaluw, -meeuw f.
(hirondelle de mer).
Sterpo- elavienlaire, adj. [Anat.] Tot het

borst- en sleutelbeen behoorend. — Sterno-eostal, e, adj. Tot het borstbeen en de ribben behoorend. — Sterno- conto- etavieo-hi«néral, e,
of enkel Stereo-huinéral, e, adj.: Muscle st -,
de groote borstsp-ier f. (grand pectoral). — Ster nodynie, f. [Méd.] , z. v. a. STERNALGIE. —

Sterno-hyoïdien, ne, adj. [Anat.) Tot het
borst- en. tong/teen behoorend.— Sterno-^nasto dien, ne, adj., z. MAST~IEN. — Sterntopuhien, ne, adj. Tot liet borst- en schaambeen
Gehoorend. — Sternum, m. (pr. —name) Borst-

been n.

Sternutatif, ive, adj. [Méd.] Niezing ver
Sternutation, f. Het niezen. —-weknd.—
Sternutatoire, adj. Niezing verwekkend: Poudre st-, niespoeder n. — Als subst. m. Niesmiddel,

niespoeder, nieskruid n.

Sterteur, m. [Méd.] Het snorken (ronflement).
— Stertoreux, ease, adj. Snorkend: Respira-

tion st -euse, snorkende ademhaling f.
Stétho.n'ètre, in. [Méd.] Borstmeter stethometer m. (een werktuig). -- Stéthornétrie, f.
Borstmeetkunst f. — Stéthoniétrique, adj. De
borstmeting betreffend, s t e t h o en é t r i s c h. —
Stéthoscope, m. Borsthoortuig n., hoorbuis f.
tot onderzoeking Van de borstholte , s t e t h o s ko o p m. — téthoscopie, f. Borstonderzoeking f., kunst om den stethoslcoop te gebruiken. —

Stéthoseopique, adj. Den stethoskoop of 't ge-

bruil. daarvan betreffend, s t e t h o s k ó p i s c h.
S thénie, f. [Méd.] Volkrochtigheid, yes hoogde
levenswerkzaamheid f. van 't ligchaam, vgl. ASTHÉ v1E (er staat abusievelijk ASTHÉN1I ). — Sthéni-

que, adj. Uit die verhoogde levenskracht ontstaan,

sthenisch. .

Stibiate, m. [Chico .], z. V. a. ANTIMONIATE.

-- Stibié,

e, adj., z. v a. ANT1MI0NIE.

—

Sti-

bite, m., z. v . a. ANTt1`IONITE.
Stiehontancie, f. (pr. ah =-. k, ook in de
volgenden) [Ant.] Vaarzegging f. uit op briefjes

geschreven verzen, s t i c h o m a n t i e f.

-- Sticho-

niancien, m., -ne, f. Hij of zij, die zich met

Stillation, f. (pr. stil -la—) 4fdruppeling, doorzijpeling, doorlekking f. -- Stillatoire, adj. Bi
druppels nedervallend, doorzijpelend.
Stilpnosid/trite, f. [Minér.] Slakachtige bruinijzersteen, stilpnosideriet m.
Stimulant, e, adj. Prikkelend, opwekkend.
— [Méd.) Médicanient st -, of als subst. STIM LANT , M. Prikkelend, opwekkend geneesmiddel,
s t i m u 1a ns n. — (fig.) Prikkel m., spoor, drijf
veér f.: L'amour-propre est le plus grand st-, de
eigenliefde is de krachtigste prikkel, de sterkste
dril fveér. — Stimulatenr, trice, adj. Aansporend, aandrijvend, aanprikkelend, ophitsend. —
Stimulation, f. Opwekking, aansporing, aan
f. -- Stimiale, f. [Bot.] Fijn stekeltje-prikelng
of doorntje n. — Stitii.iler, v. a. (alleen fig.)
Prikkelen, aansporen, aandrijven, opwekken, aan
ophitsen, gaande maken: L'amour-propre-zetn,
stimule les hommes, de eigenliefde prikkelt, drijft
de menschen aan. — [Méd.] Ce remède est propre
à st- les intestins paresseux, dit middel is geschikt
om de trage ingewanden op te wekken, te prikkelen. — SE STIMITLER, V. pr. Geprikkeld, aangespoord
worden. — Elkander aansporen, aanhitsen. — Het
part. passé is ook adj.: Enfant stimuli par l'ambition, door de eerzucht geprikkeld kind n. -- ti
[Bot.] Met stijve, prikkende-mnuleix,rasdj.
haartjes of stekeltjes bezet, stekend, brandend. —
Stianulus, in. (la/in) (pr. —lute) [Méd.] Opwekkend, prikkelend middel n.

m., z. v. a. SCINC.
Stipe, m. [Bot.] Stengel m. der palmen, en varenkruiden, die in een' bladenbundel uitloopt; stronk,
voet M. — 5TIPE, f. [Bot.] Priemgras n.
Stipendiaire, adj. Bezoldigd, soldij trekkend:
Des troupes st-s, soldij trekkende troepen m. pl. —
Stipendier, v. a. Bezoldigen, in zijne soldij hebben: St- des troupes. — (doorgaans in kwaden zin):
St- one troupe de bandits, eene bende bandieten in
Stine of Stinx,

zijne soldij hebben. -- Het part. passé is ook adj.:
Troupes stipendiées, bezoldigde troepen. — Ook
subst. m.: Un stipendié, een gehuurd bandiet m.
Stipité, e, adj. [Bot.] Door een' stengel gedragen.
Stiptique, adj. Van zarnentrekkenden smaak.
Stipuilacé, C. adj. [Bot.] , z. v. a. STIPIILE. —
Stipulant, e, adj. [Jur.] Bedingend, vaststellend:
Les parties st-es dun contrat, de bepalende, ver
partijen van een contract. — moils subst.-orden
m. Bepaler, vaststeller, voorwaardenmaker, s t i p u l á n t m. — Stipulation, f. [Jur.] Vaststelling, bepaalde afspraak, overeenkomst f., beding n.,
s t i p u Ia t i e f. St- expresse, tacite, uitdrukkelijke,
stilzw ij gende overeenkomst f. — [Bot.] Ligging f.
en vorm m. der bibladeren of bladaanhangsels, —
Stipule, f, [Bot.] Bijblad, bladaanhangsel n. ----

zulke waarzeggerij bezig houdt, verswaarzegger m.,
-zegster f. -- Stielioinétrie, f. [bidact.] Ver
een werk in verzen of versafdeetingen.-delingva
— tiehoinétrigne, adj. Die verdeeling betref
fend, s t i c h o m é t r i s c h. (geteekend.
Stictique, adj. [H. n) Bestippeld, niet punten
tigmate, m. Likteeken n. Porter les st-s de
la petite vérole, van de kinderpokken geschonden
zijn. —, In 't algemeen: merk, tee/ecu (meestal in
kwaden zin), brandmerk, schandteeken n. Un stfiétrissant, honteux, een onteerend, schandelijk tee- Stipu®le, e, adj. [Bot.] Met bijblaadjes of blad ken. Le st- de la justice, het brandmerk. — Les aanhangsels voorzien. — STIPULE, E, adj. (en part.
st-s de Jésus Christ, de teekens (der fi wonden) passé van stipuler): Chose st-e, vastgestelde, bevan Jezus Christus. — [Bot.] Bloemmerk, (zooge- paalde, gestipuleerde zaak f. -- Stipeiler a
naamd) likteeken aan 't bovenst gedeelte van 't stam V. a. [Prat.] Afspreken, vaststellen, bepalen, bedin[H. n.] St -s, uitwendi g orgaan der-pertj. gen, bij verdrag overeen komen; vorderen, else/ten.
ademhaling bij vele insecten, inz. bij de rupsen, 11 faut st- cela dans le contrat, men moet dit in het
luchtgaten n. pl. — Soort van lutjan (z. dat woord). verdrag bedingen, bepalen. lis ont stipule qu'un
— Sti matiforme, adj. [1-1. n.] Likteekenvor- tiers l'aura, zij zijn het met elkander eens gewormig. — Stigmnatique, adj. [Bot.] Tot het lik den, dat een derde het hebben zal. — Stipiileux,
s t i g 'm á t is c h. —-teknofblmrhend, ease, adj. [Bot.) Met groote of lange bilbladeren
Stignt atisation, f. Merking met likteekens, of bladaanb.angsels. — Stipnlifère, adj. [Bot.]
brandmerking f. -- Sti matiser, v. a. Merken, Bibladeren of bladaanhangsels dragend.
Stique, m. [Ant.] Elk vers of iedere afdeeling
brandmerken: On stigmatisait les esclaves fugitifs,
men brandmerkte de ontelugte slaven — (fig.) On van regels, waarin de Ouden somtijds hunne wer1'a cruellement stigmatisé dans cette satire, men ken verdeelden, om het lezen daarvan gemakkelijk
heeft hem in dat hekelschrift duchtig gehavend. — te maken. — [ A grit.] Soort van druif f.
Stoc, m. [Teelt.] Aanbeeldblok n.
.Het part. passé is ook adj.: Criminel stigmatisé
Stokfiseh, Stockfche, Stockfish, m.
a l'épaule, op den schouder gebrandmerkt rnisdadiper m. — Stig matographe, m. Puntenschrij- [Corn.] Stokvisch m.
Stneehiogénie, f. (pr: sté-ki—, ook in de volver, iemand, die door punten zijne gedachten uit
drukt, stigmatograaph m. — Sti mato- gene/en) ( Didaict. ; Vorming f.; ontstaan n. der elegraphie, f. Puntschrijfkunst f., de kunst om met menten of grondstoffen. --- Stechiog énique,
punten te schrijven. — Stigmatographique, adj. Die vorming betreffend, s t ce c h i o q é n i s c h.
adj. Die kunst betreffend, s t i g m a t o g rei p h i s c it . — Stcechiolo;;ie, f. Leer f. der grondstoffen. ---- Stign^iite, m. [Miner.] Stippels/een, s t i g- St*e.chiolo ique, adj. Die leer betreffend, s tone h i o l0 g i s c li. — Steoehiouiétrie, f. [Chim.]
m iet in.
Meetkunst der grondstoffen, chemische 'meetkunst f.,
Soilage, m. [Bot.], z. v. a ANTIDESME.
snuitleer van de verhouding der chemische verbindingen.
goudwesp,
Stilte, m. [H. n.] Soort van
(bi et in. — Staechioa)Iétrigtie, adj. De chemische meetgoudwesp f.
Sti lbite, m. [Minér.) Blader-zeolith, stil - kunst of verhoudingsleer betreffend, s t ce c hi o as
r is e h: Nombre st -, niengingsgetal, atomen-gewigl,
tit-de-grain, m. [Perot.] Schijtgeel n., cease
chemisch cequivalent n.
zeer duurzame gele lakven +.
.
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-

Stoïeien, ne, adj. [Phil.] Tot de leer van
Zeno's volgelingen be/toovend, die leer toegedaan,
stoicijnsc ii: Philosophie, Ve rtu st-ne, stolcijnsche wijsbegeerte, deugd f. Philosophe st-, of als
subsi. STOICLEN, rn Stocijnscls wijsgeer, philosooph
van Zeno's school, st olcijn m. (bij uitbreiding)
Cost un St-, 't is een standvastig, onverzettelijk,
onaandoenlijk, gestreng man, een s t o Ic ij n. Stoleisnie, in. Leer t. der stolcijnen, wijsg
eerig
stelsel n. van den oud-griekschen wijsgeer Zeno (in
't begin der 3e eeuw vóór Chr.). stoïcijnsche school f.
- (bij uitbreiding) Leer der geljkinoedigheid, standvastigheid, koelbloedigheid, onverschilligheid, ongevoeligheid 1. in de grootste smarten, s t a ïcj s mu s ii.
- -I- Stoieité 1. Standvastigheid f., praktisch
stolcismus. - Stoique, adj. Den stoïcijnen eigen,
gelijkmoedig, koelbloedig, standvastig, onverschillig,
onaandoenljk, onverzetteljk, gelaten. s t a I s c Ii.
- SIoïqtenient, adv. Als een stoicijn, op standvastige, onverzettelijke, onaandoenlijke wijze. S Sloïsme, rn Het stoïsche, onverschillige, koelbloedige, enz.
Stolarque, m. [Ant.] Admiraal, vlootvoogd,
s tol drch in.
Stole, f. [Ant.] Sleepkleed n. der Bomeinsche
vrouwen, 5 t 0 1 a f.
Stoéphore, in. [H. n ] , z.v.a. ATHEIIINE.
•1- Stolidité, t. Groote botheid, domheid t.
Stolisornancie, t. [Ant.] Waarzeggerij f. uit
de wijze om zich te kleeden. - Stolisomaneieii, m., -ne, t. Hij of zij, die zich daarmede
bézig houdt.
Stolon, in. [Bot.], z.v,a. DIIAGEON. - Stolonifère, adj. Uilloopers of vlakke wortels schie-

tend.

Stolonornie, t. [Mar.] Verhandeling t. over
de wijze, waarop eene vloot opgetuigd, gewapend,
uitgerust en ten allen If/dc onderhouden moet worden, stolonomje t.
Stomaestee, in. [Mdd.] Mondbederf, bederf n.
in de mondholte, mondverzwering t. - Somtijds
z. v. o. scorbut, scheurbuik t.
toniaea1, e of Stomachal, e (pr. ch=k),
Stomachique, adj. [Mid.] Tol de maag behoo
goed voor de maag, maagversterkend: Les-rend;
bons vms sont fort stomacaux, de goede wijnen
zijn zeer maagversterkend. Pilules slornachiques
maagpillen t. pl. —Veines stornacliiques. moagade
ren f. p1. - STOMACHIQEJE, in. Maagsterkend middel, ma agmiddel n.
Stonialgie, f. [Mid.] Mondpijn f. - Stomatique, adj. [1id.] Den mond betreffend: Midicainents st-s, mondmiddelen, st o m t i ka n. pl
- Stomatite, f. Ontsteking f. van het slijmvlies
des moods. -.- Stomatoruhaie, t. Het mondbloeden, mondbloeding f. Stomatorrhagique,
adj. De mondbloeding betre/Tend. - Stomato scope , in. Mondkijker m., werktuig om den
mond geopend te houden en dien inwendig te bezien
of te bewerken.— Stomo-gasta-ique,adj. [Anat.]
Tot den slokdarm en de maag behoorend.
Stoinoxe, in. [I-In.] Herfstvlieg 1.
Stoqiter, v. a. [Tech.] Een gelijk vuur onderhouden (bij het suilcerra/inéren) .--Stoqneur, m.
Slookijzer H.
-

-

Storax , Styrax, in. [Bot.] Balsemachtige

gomhars n. (t t. van den storaxhoom, in 't Oosten
en in Zuid-Europa, s t 0 r a x in. of n. St- liquide, vloeibare storax of amber in. (van een' anderen boom in Mexico en Virginia).
Store, in. Vensterscherm n., rolgordijn t., zonnescherm vôir vensterramen- of koetsglazen, dat
men kan ophalen en laten vallen, s t a e e.
Stovène, 1. [ 1 1. n.] Blaauwe, nieuw-hollandsche spin t.
Stoui-ne,m. [H . n.] Spreeuw in. van Louisiana.
St- noir , zwarte paradijsvogel m. (op Nieuw -GwStrabique, adj. [Mi d .] Scheelziend.— Strabisme, in . Het scheelzien; scheelheid f. - Strabite, in. et f. Scheelziende in. en 1.
Straclion, f. [Any. typog.j Het opligten of
onderlepqen van woorden of regels, die met eene
andere kleur moeten gedrukt worden; - het uitsteken van letters of woorden , die door andere
vervangen moeten wordcn, s t r a c t i e t.
Stradiot, M., Z. ESTLIADIOT.
Stragfle, f. [Bot.] Inwendig hulsel n. van de
vrucht der grasgewassen.

STRATONIQ1JE.
Strainheau , in . [Man.] Zware draaibas,

groote donderbus f.

Stranirnasette, t. [Jeu] Negen achtereen-

volgende trekken (in het trisetspel) , door de aides
of de twee elkander helpende spelers gemaakt,
strammasét f. - Strarnrnason, in. Negen
achtereenvolgende trekken, door din' speler gemaakt,
strammasön in.
Strannoine, f., Strainonlum ,m.(pr.— ome)
[Bot.] Doornappel, steekappel in.
Strangatides, t. p1. [Mi d] Melk- of zogknob-

bels m. p1. (in cie vrouu'eborsten)

-I- Strangéom
ane, in. Overdreven bewonde-

raar en voorstander van 't vreemde of uilheenische,
van de vreemdelingen. - Strangéornanie, t.
Voorliefde, blinde voorkeur t., die men voor 't
uitheeinsche aan den dag legt.
Straugiilateur, in. Verworger m. - STOANGULATEUB. TRICE , adj. Verworgend, zamensnoerend. - Strangulation, t. Verworging t. -Strangitler , a. a. ( meest lig. ) Verworgen,
strangu liren.
Strangurie, t. [Mid.] Moeijeljke waterlozing,
(pop.) koude pis 1.
S Strapassei , v. a Mishandelen , afrossen,
toetakelen. - Point.] In haast, schielijk afwer
ken, afroffelen. —Het part. passé is ook adj.: Une
figure strapassie, eene afgero//'elde, schielijk afge[

-

werkte figuur. - S Strapasson, in. Schilder,

die overhaast en slordig werkt, kladschilder in. Strapassonner, V. a. Altijd overhaast en

slordig schilderen.

Strapontin, m. Bekleede zitplaats van voren
aan eene koels-coupé of aan 't portier eener groote

koets. - [Mar.] Bultzak m., matras 1., z. V. a.

ESTRAPONTIN. (In voce staat verkeerdelijk ESTRA

POSTION.)
Stras, Strass,m. [Minir.] Hard kristalglas n.,
dat tot basis voor de gekleurde glasvloeden dient,

51 r as s n. - fsaqemaakte of valsche diamant in.
Strasse, f. [Tech.] Zijde-afval in., vtokzfjde 1.
(contailles),

'Stratagéinatique, adj. [Mil ] Vol krijgslisten; met krjgelist uitgevoerd. - Stratagèine,m.
[Mil.] Krijgslist f. , 5 t r a t e g e e m 0:1. - (fig.)
List f. , sluwe trek on., kunstgreep t., listige aanslag in. - Stratarithiiiétrie, t. [Mil.] Kunst

om legers in slagorde te stellen, de vereischte stelling te geven.
Strate, 1. [Minir.] Gedeelte eener mineraalbedding, laag, schicht t.
4 5tratège of Stratègue, m. [Ant. grec.] Opperveldheer (n tevens archont en oorlogs'minister);
hoofd van 't achaj'isch verbond. - Griekech hoofdofficier. - Nu somtijds gebizigd voor generaal,
veldheer (met betrekking tot zijne kennis van de
strategie) . - Sti-atégie, t. 1/eldheerswetenscliap,
heervoerderskunst , veldieerskunst , strategie,
5 t ia t e g i e k f. - Sti-até Jen, in. Schrijver over
de veidheerskunst. .c t r a t e q i a r in .; - ook z. V. .
STEIATEGISTE - Stratégique, adj. .Krnjgs/cundig, tot de veldheerskunst behoorend, s t r J
giech. -- Stratéiqiiement, adv. Op krijgskundige, stratigische wijze. - Stratégiste, M.
Kundig veldheer, kenner der strategie; - schrijver
over de strategie, strategist m. - Stratègee, M., Z. STRATEGE.
Stratification, t. [Giol.] Laags- of schichts-

wijze ligging der delfstoffen. - in 't algemeen: het
laags ewijs op elkander leggen. - Stratitier,
V. a. Laagsgewijs op elkander leggen. Het part.
pa.cSt is ook adj.: Substances stratifieés, iaagsgees strau,ijs opeengelegde stoffen t. p1. - Montagn
t thes, vlotgebergten t. p1. - Stratifornie, adj.
[Giol.] Schichtsgcwijs, bijlagen.
Stratiome, in. (pr. —thi--) [H. n.] Wapenvlieg t. -- Stratiote, m. (pr. —thi--) [Bot.]
Watvrvëder 1.
Stratoeratie, f. Soldaten-heerschappij, enilitaire regering, s t at a kr a t I e f.—Sti-alogra
phe, in. Schrijver in. over 't krijgswezen, over de
krjgswelenschap, S t r a t og r a a p h m.—Stratogra phie. t. Legerbesc/irjving, kr'(Jqsbeschrjving t.
- Stratographiqie , adj. Tot de leger- of
krijgsbe.cclirjving behoorend, s t r a t a g r a p h i a c h.
Stratoide, adj. [Muuér.] lilt opeenliggendela ç

i

gen gevormd.

Stratonique, adj. [Hist.] Zegevierend, over-

STREBLOSE

--.

•winnend (als bijnaam van Benige keizers van 't la
tere romeinsche rijk) , s Ir a t ó n i c u s.
S Stréblose, f. [Chir.] , Verstuiking, onvolkomen ontwrichting, s t r eb l ó s is f.
Strepsicère, adj. [H. n.] Met spiraalvormige,
gedraaide horens. — Als subst. in. Soort van antilope f. of schaap nn. van Kreta, soedoe in.—Streptopétaie, adj. [Bot.] Met gedraaide bloembladeren. — Streptostachys, in. (pr. —kite) [Bot]
Soort van graskruid n.
Strette, f. [Mus.] Gedeelte eener fuge, dat naar
een snellen, dri ftigen dialoog gelijkt, s Ir e t t a f.
- Oudtijds z. V. a. ETREINTE. - Stretto, adv.

(ital ) [Mus.]Kort, snel, gezwind.
Striat ►11r, e, adj. [H. n.] Met kleine groeven

of strepen rieteekend.

STUPIDE .
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Liaan m. -- Strontianique, adj. Strontiaanaarde bevattend. — Stroutique, adj. Iet strontium of de strontiaan -aarde betreffend: Seis str -s,
strontiaan-zouten n. pl. -- Strontium, m. (pr.
—ome) De metallische basis der strontiaan -aarde
(door Davy in 1801 ontdekt) , strontium n.
Strophe, f. [ Pods.] Versafdeeling, verskoppeling f., elke der afdeelingen van een gedicht of lied,
doorgaans (maar minder goed) vers n. geheeten,
strophe f.
Strophulus,m. (pr. —lute) [Méd.] Huidontsteking bij zagende kinderen tijdens het tandenkrijgen.
Structure, f. Wijze, waarop een gebouw, een
organisch ligchaam zamengesteld of gebouwd is,
bouwwijze f., bouw, bouwtrant m.; zamenstelling,
inrigting, rangschikking f. der deelen: Ce b^ïtirnent
me plait, la str- en est agréable, dit gebouw behaagt snij, zijn bouwtrant is lief, aangenaam. -La
str- du corps humain, de bouw, het zamenstel van
't menschelijk ligchaam. — (fig.) La str- d'un dis Cours, d'un poènme, de schikking der, deelen, de zomen/sang van Bene rede, van een gedicht.
Strome, f. [Méd.] Kropgezwel, halskliergezwel n., s truma f.; - doorgaans z. v. a. scROFL-

Stribord , m. (pr. tri-bord) [Mar.] Stuurboord n. (tribord).
Strict, e, adj. Eng, beklemd (in dezen eig. zin
niet gebruikt); — naauwkeurig, stipt, gestreng,
strikt. Devoir str-, strenge , volstrekte pligt m.
Etre str- en affaires, zeer naauwkeurig in zaken
zijn. — Strictenient, adv. Stiptelijk, bepaalde
ij k, naauwkeurig: Str- parlant, cela peut être-l
vrai, stipteljk genomen . kan dit waar zijn. -- LE . - Struineux, ease, adj. [Mid.] Den krop
Strietion, f. liet bekleanmen, beklemming f. — of 't krop: ezwel betreffend, met eenen krop behebd.
Strict ►,re, f. [Méd.] Krampachtige beweging, za- — Strliznifére, adj. [H. n.] Eenen krop dramentrekking. strictuur f.
gend.— Straankosité, f. Opzwelling van den hals,
S Strident, e, adj. Knersend, krjschend, scherp halsgezwel n.
Struthiote, f. [Bot.] Musschekruid n.— tr ►zsissend: Voix str -e, krjschende, schelle stem f. Le
bruit str- des machines is vapeur, het knersend thionés, in. pl. Muschsoorten f. pl., vogels in.pl.
geluid der stoomwerktuigen. — Appétit str-, geeuw van 't musschengeslacht. — S truthiopliage, adj.
m. -- Strider, v. a. _Doordringend of-honger [H. n.] Sprinkhanen of kleine vogeltjes etend.--Als
schel piepen (gelijk de krekel, de muis, enz.). — subct. m. et f. Sprinkhaaneter m.. -eetster f. -Strideur, f. Geknars, schel en onaangenaam ge- Strl► thophage, adj. Struisvogels etend. -- Als
luid n. La str- de la lime, het geknars der vijl. subst. m. et f. Struisvogeleter m., -eetster f.
Strychnate, m. [ Chim. ] Strychnine-zuur
La str- incommode des grillons, het lastig gesjirp
der krekels. -- Stridulant, e, adj. Sjirpend, zout n. — Strychnées, f. pl. [Bot ] Braaknootschel piepend (als de krekel). — Stridulation,f. soorten f. pl. -- Str vchniiie, f. [Chico.] Een der
beide loogzouten vervat in de braaknoten, de ignaGesjirp, geknars, schel en onaangenaam geluid.
S tale, f., doorgaans S tiles, pl. [H. n.] Over- tius-boonen, het slangenhout, enz., een zeer sterk
langsche en evenwijdige ribbetjes, door gootjes of vergift, s try c h n i n e f. — Stryehuique, adj.
groefjes gescheiden. --[Arch.] Canneleren of groe- [Chico.] Acide str-, strychnine-z'uur n.— tryalhven f. pl. niet gevu'de ruimten (op zuilen, pilasters). nos of W oeniq ►► ier, m., z. vWWIIQUIER.
9tryge, in., z. v. a. VAMPIRE.
Strepen f. pl., draden m. pl. in 't plas, op schelen, enz. -- S tilé, e, adj. Met ribbetjes geteekend,
Stlie, in. Gips n., pleisterkalk uit gezeefd wit
gegroefd, gestreept — STRIE , in. [H. n. ] Gestreepte marmer en kalk of lijm , een mengsel, dat tot ver
brasem m (ten f. pl.
verheven. werk gebruikt wordt. —.-sierng
Strigides, f. pl. [H. n.] Steen- of kerkuilsoor- Stacateur, m. Stukadoor, kunstenaar of arbeider in verheven gipswerk.
trigite, in. [Ant.] Huidkrabber m., eenwerkStutiieusement, adv. Met vl(jt en oplettend
tuig inz. tot afkrabbing van de olie of het vetmengzorgvuldig. — Studieux , ieuse , adj.-heid,
sel, waarmede de worstelaars zich hadden ingewreven; badschrapper m. — Strigilie of Striglie,f. Gaarne sludérend, de studie beminnend, leergraag,
[Bot.] Roskamnplant, borstelzwam f., eene soort van vlijtig, naarstig: Jeune honlme fort st -, zeer leerbladzwam, waarmede men in Italië de paarden ros- graag jongeling.
Stupéfactif, ive, adj. [Méd.], z. v. a. STUka m t. — Stri®iliforn► e, Strigilé, e of Strïueux, eense, adj. Roskamvorcitig, borstelachtig. PCFIAINT - tupefaction, t. 1 Méd.] VerdooStriquer, v. a. [Tech.] - Str- Ie drap, den laat- ving, verstijving, gevoelloosheid f. (ven een lid). —
(in zeilel jken zin) Verbazing, ontsteltenis, versta
sten streek aan het doek geven.
verstomming f.: Etre frappd de st -, van-genhid,
Striure, f. [Arch.] , z. v. a. STRIE.
verbazing getroffen worden , versteld , 'verstomd
Strixés, M. pl. [H. n.], Z. v. a. STRIGIIIÉ:S.
Strohilaeeé, e, adz. [Bot.] Met katjesgewijs staan. -- St®► péfait, e, adj. Verbaasd,, ontzet,
geplaatste bloemen. -- Rijnappelvorm ig. --- Stro - ontsteld, verslugen, verstomd. -- St ►► pétiant, e,
bile, M. [Bot.] , z. v. a. CONE. — Strol► ilif'ère, adj. [Méd.] Verdoovend, geveelloosmakend: Rernêadj. (Bot.) , z. V. a . CONIFERE . — Strobiliforn► e, de st -, of als subst. STUPEFIAN T, m. Verdoovend
middel n. — (in zedelijken zin) Verbazingwekkend,
adj. [Bot.] , z. v. a. CONIFORME.
Strohoscopique , adj. [Phys.] Table str , ontzettend, verstommend.. — Stlipétier, v. a. Ver dooven, verstijven, gevoelloos maken: L' o pi u m a la
z. V. a. PHENAKISTICOPE.
vertu de st- ceux qui le prennent , of absol a la'
Stromate, m. [11. n.], z. v. a. PAMPLE.
vertu de st -, de opium heeft de kracht van diegenen
Stroi►,atechnie, f Tapijlwerkerskurist, tapijt
f. -- Stroen.ateehnique, adj. De tapit--wevrij te verdooven, die hem coebruiken, heeft de kracht
wevery betreffend. — Stromates, m. pl. (Big. van te verdooven. -- Verbazen, doen ontstellen,
tapijten) Mengelwerken, boeken of schriften van doen verstommen, verslapen of ontzet maken: Cette
gemengden inhoud, s t r cí m a t a n. pl.
nouvelle ma stupéfié, dat nieuws heeft mij ontzet, als versteend. — Het part. passé is ook adj.
Stronsbe, m. [U. n.] Vleugelschelp f., eene een
-schalige, -Voilb toute la société stupéfiée, daar stond het
langwerpige schelp n.
goiisehe gezelschap verslar,en, verstomd. — Sta
Strosubea ►t, m., z. STRAMBEA.U.
peur, f. [Mid.)Stro:ni)ite • ni. [ H. n. ] Versteend vleugel
Verdooving, versljving, gevoel-schelpdir Loosheid, bedwelming f. — (in zedelijken zin) Ver
n., s t r o m b i e t m.
ontzetting, verstijving van schrik of ver -stom.ing,
Stromt► le, ni. [Agric.] haak in. tot zuivering
der ploegschaar. (in de ingewanden.
ontsteltenis f. — Stapide, adz. (Big. ver-bazing,
gevoelloos) Dom, bot, stomp, stompzinnig,-dof,
Strome, m. [H. n.] Lange en ronde u,orm m.
Strontmine. f. [Minér., Chico.] Strontiaan- log en traag van geest: Enfant st -, dom kind n. —
aarde f., Bene nieuwelings ontdekte aardsoort, die, Verstomd, ontzet, verslapen (z. V. a. sTUPIFAIT): Je
met koolzuur verbonden. voorkoine in de tron- demeure st -, ik sta verstornd. -= 11 garde nu sitianite of Stroutite, f. Strontianiet m., eerie leave st -, hij bewaart een dof stilzwijgen. -- moils
aspersie- groene , doorschijnende , vézelige steen subst.: Cast un st -, on franc st -, "t is een domoor,
domkop, een regte botter/k. -- Le st- de son action
bij Strontian in Scholland, koolzure stron--sort
.

-
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est que ... , het domme van zijne daad is, dat...
— Stiipidement, adv. Op domme, lompe wijze.

f. Domheid, botheid, stompzinnig he'd; — domme uitdrukking, domme daad f. -119éd-] Diepe indruk m., door eene groote ontstel enis, verbazing of smart te weeg gebragt, verdooving, gevoelloosheid f.
tapre, m. Onteerinq, verkrachting f. (viol).
--- Ontucht f.; ongeoorloofd verkeer n. tusschen ongehuwde personen van tweederlez geslacht.
Stordinés, m. p1. [Ei. n.; Vogels m. pl. van
't -geslacht der spreeuwen.
Stygial, e, liever Stygien, ne, adj. [Ant.,
— Stuipidité,

Myth.) Tot den Styx (z. aid.) behoorend: Les eaux
st-yes, de wateren van den Styx. Le dien St-,
Pluto. — [Ann. cum.] Bijtend, invretend: Eau
st-ne, sterkwater n.
Style, m. [Ant.] Schrijfstift, schrj(naald, grif-

fel I. (waarmede de Ouden op hunne wassen to feltjes schreven, en welke van boven eenplat of stomp
einde had, om 't geschrevene uit te wissch.en). —
(fig.) Itetourner le st-, het geschrevene uitwisschen,
verbéteren, corri.,géren. — [Gnorn Naald,
stang I. der zonnewijzers. — [Bot.] Stijltje n., het
draad- of cilindervormig deel van den stamper, dat
den stempel (stigmata) draagt en in 't vruchtbeginsel (ovai re) is ingeplant. — [Chi r. J , z. v. a. STYL ET . v- •- Stil tal., schrjfw ze, bijzondere wijze,
waarop men schriftelijk zijne gedachten uitdrukt,
voorstellingsfnanier, uitdrukkingswijze, schriftelijke
voordragt en uitdrukking f. St- correct, sublime,
familier, burlesque, naauwkeurige, verheven, gemeenzanze , koddige stijl. St- égal, laconique, didactique, dogmatique, oratoire, gelijkmatige, korte

en bondige of kernspreukige, onderwijzende, leerstellige, redenaars - still . z. ook AMPOULE, ASIATIB

QUE, CHaTIÉ, COLACIS, COUPE, DÉCHARNE, DÉCOUSU,
DIFFUS, ENFLE, EPISTOLAIRE, GUINDÉ, Ii1STORIQUE,
LuÏCHE, LANGUISSANT, LAPIDAIRE, VILE, DIANMÉRE ,
MERCANTILE. NERVEUX, NOUnnI, PALAIS, PÉRIODIQUE, POETIQUE, POMP ! UX, RÉFUGIE, SEC, SERRE,

SUAVITÊ

--

.

voetstuk, sty 1 o b aa t n. -- [Minér.] , Z. V. a. GÉR.adj. [Anat.] Muscle
st- , of als subst. STYLO- GLOSSE, M. Prie7ntongspier f. -- Stylo-hyoïdien, ne, adj. el subst.
m. [Anat.] Priemtongbeenspier f. — Styloide,
adj. Stilet- of priemvormig. --- [Anat.] Apopllyse
st -, priem- of stafvormig uitsteeksel n. (van'trotsbeen, ook van de ellepijp en 't spaakbeen. — Stylo-mnastofdien, ne, adj. Tot het stijl- en het
Lepelvormig uitsteeksel van 't slaapbeen behoorend.
- Stylosnètre, m. [Arch.] Zuilmeter, zuilverhoudingsmeter, werktuig om de verhoudingen aan
de zuilen gemakkelijk te vinden, s t y 1 o m e t e r m.
— Styloinétrie, f. Zuilineetkunst f. — Stylo 'nétrique , adj. Den zuilmeter• of de zuilmeetLÉNITE . -- Stylo-glosse,

kunst betreffend. -- Stylophore, m. [Bot.] Twee-

bladerig schelkruid n. (chélidoine).
Styrnatose , f. [Méd..j Bloedvloeijing uit de
roede , snel erectie en wellustprikkel verbonden,
stymatósis, urethrorrhargíe f.
Stysnphalides , f. pl. [Myth.] Ontzaggel' k
groote roofvogels met ijzeren klaauwen en snavets,
die zich in de digte wouden aan 't meer Styinphali.s in 4rcadië ophielden en groote schade aanrigtten, totdat zij door Hercules gedood werden.
Stypticité, f. [Med.] Zamentrekkende, verstoppende kracht of eigenschap. -- Styptique,
adj. Zamentrekkend , verstoppend, bloedstelpend,
styptiseh.
Styracé, e, Styraciné, e, add. [Bot.] Naar
den storax gelijkend. — Styracine, f. [Chim.]
Storaxhars n. en f. — Styrax, ln•, z. STORAS.
Styrien, ne, adj. Tot Stiermarken of zijneinwoners behoorend. — tells subst. m. et f. Stiermarker m., stiermarksche vrouw f.
Styx, n1. [ Viytli.] Een van de vier stroomen der
Onderwereld, bij wetks wateren de goden een' onverbrekelijken eed zwoeren, (z. de drie andere op
ACHÉRON, COCYTE en PHLEGÉTHON). — (Loc.) Ju. rer par le St-, een' zwaren eed doen. Visiter, Passer le St-, les bords du St-, sterven.
Su, e, adj. (en part. passé van SAVOIR): Chose
sue, bekende zaak f. Lecon sue par tous les élèves,

SOUTENU. -- (absol.) Cet écrivain na pas de st -,
the schr j eer heeft geen' stijl, heeft geene eigen, vaste
schrijfwijze , blijft zich niet gelijk. — (fig. et (am.) les f., die door al de leerlingen gekend is. — SU, m.
Manier, wijze van doen of spreken, trant m. Voi- Kennis 1. van eerre zaak: Au vu et au su de tout
lá bien son st -, C'est bien Ia son st -, dat is juist le monde, voor ieders oog, werelcikundig.
t Suaader, v. a., nu PERSUADER.
zoo zijne manier, zijne gewoonte van doen. Ii fauSilage, m. [star.] Kosten m. pi. van smeer en
dra bien qu'il change de st -, hij zal zijn gedrag,
zijne taal wel moeten veranderen, wel een' anderen teer. -- Het zweeten of uitslaan van 't hout. ----toon moeten aanslaan. — [Beaux arts] Stijl m., Het smeren van een schip. — [Econ.] Het zweetera
manier f., bijzondere behandeling aan een' kunste- van een blok hout in 't vuur. — [Tech.] I^operslanaar eigen: Cette statue, Cette peinture, Cet opé-. gersaanbeeld n. om randen te kloppen; -- vormha
uager, v. a. [Man.]-nzerm.dslotak—S
ra, Cet édifice est d'un bon st -, dat standbeeld, dat
schilderstuk, die opera, dat gebouw is in een' goe- Smeren (een schip). --- [Tech.] Den rand van een'
den stijl bewerkt. — [Chron.] Vieux st -, oude ketel, enz. ombuigen en voegen.
Siiaire , m. Zweetdoek in. — Lijklaken: n.
stijl , weze van tijdrekeooing volgens den juliaanschen kalender (vgl. Calendrier julien, onder ju - (waarin men een' doode wikkelt) —Hoo(dsluijer m.
(waarmede
men bij de Ouden het hoofd en 't geLIEN). Nouvezta st -, nieuwe stijl, wijze van tijdrekening volgens den gregoriaanschen kalender, de laat eens dooden bedekte). — Le Saint-Suaire, de
onder paus Gregorius XIII verbeterde juliaansche heilige zweetdoek, het lijnwaad, dat, zoo men meent,
tijdrekening. — [Ii. de France] Vieux st -, oude tot de begrafenis van Jezus gediend heeft; — afstijl, vroegere benaming van de christelijke jaartel-1 beelding f. van dat l2jklaken.
Suamnpan, Souan-pan, m. Rekenaar m. of
ling in tegenstelling met de fransch-republikeinsche
tijdrekening, die den 2'e1' julj 1792 een' aanvang reken-machine der Chinezen, bestaande uit balletjes,
die met koperdraden op verscheidene kolommen zijn
nam. — Stylé, e, adj. [Bot.] filet een st ijli
voorzien; niet zeer lang steltje. — STYLE, E. t^j^e. geregen en die bij opvolging de eenheden, tienheden,
(en part. passé van styler): Homme fort st- dans honderdheden, enz. aanduiden, s w a n p an m.
Sisant, e, adj. Zweetend: Mains s-es, zweetenles affaires, in de- zaken zeer bedreven man. —
Styléphore, m. [H. n.] Snoeraal, steeldrager de handen f. pl. (lion, f., nu PERSUASION.
-f Snnasif, ive, adj., nu PERSUASIF. — t Maa
[stylepthorus chordatus], een zeer veldzame visch.
Suave, adj. Liefelijk, aangenaam voor de zin— Styler, V. a. ((am.) 4frigten, gewennen: On
1'a style à cela. men heeft hem daarop afgerigt.-- tuigen, inz. voor den reuk, geurig: Mets d'un gout
s-,
spijs f. van liefelijken smaak. Odeur s-, aangeKleine
dolk, moord
Stylet, m. (verklw. van style)
s tilet D. — [Chim.] Peilnaald, zeer-priem., name reuk m.—Mélodie s-, zachte, liefelijke melodunne sonde f. — Styleuix, ease, adj. [Bot.] dy f. — (fig.) N'avoir que des chosen s-s b dire,
_Langslijlig. — S tIifoiaie, adj. [Bot. In den niets dan liefelijke, streelende dingen te zeggen hebvorm van een stijltje. — Stylisme, m. [Didact.] ben. — SUAVE, m. Het zachte, liefcljke: Le s- sur
Overdreven zorg f. voor 't afronden en kuischen le visage des vierges de Raphael. — y Suavevan den stijl, s t i l i s mus n. — Styliste, m. Hij, ment, adv. Op liefelijke, aangenamewijze. --•
Suavité, f. Aangenaamheid voor de zinnen, inz.
die al te angstvallig op zijnen stijl is.
Stylite, adj. et subst. m. [F!. rel.] Anacborète voor den reuk, geurigheid; liefelijkheid, aanvallvgst-, of St-, pilaarheilige, kluizenaar of dweeper, heid, zachte aantrekkelijkheid f. La s- dune odeur,
die als boetedoening een groot gedeelte van zijn te de aangenaamheid van eenen geur. La s- de sa
zuil doorbragt. Sinléon-venopdt rhge voix, de liefeljkheid harer stem. La s- du pinceau
le st-, de pilaarheilige .Simeon (een syrisch monnik, de eet artiste , de aanvalligheid, molligheid van 't
penseel dezes schilders. — [Dévot.] Zoete, aangevan
dweepers).
eerste
dier
soort
de
Stylohaise, M. [Bot.] Soort van terpentijn- name gewaarwording f. — En odeur de s-, met
boom m. — Stylobate, m. [Arob.] Zuilstoel m., een' liefelijken geur.
-
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Sub, iatijnsch voorzetsel, dat onder beteekent meer vezelachtig. - Subfihiforme, adj. Bijna
en in vele franseke woorden onveranderd is over- draadvormig. - Subfusiforrn e, adj. Eenigzins
gegaan (subalterne, sulijuguer, subside, etc.), maar spilvormig.
SubéIatineux, euse, adj. [Didact.] EenigZijne b in eene C, 1, g of p veranderd heeft voOr de
enkelvoudige woorden, die in 't latijn, met eene zins naar gelei gelijkend. - Subgroudation, t.
dier letters aanvangen (succombet', su ffoquer, suf- [Chim. ] Indi'ukking t. van de hersenpan.
-- Sub1
gronde, f. [Constr.] , z. v. a. 5EVEBONDE.
foquer, suggérer, supputer, in plaats van subcornSubhastation, ook Subhastée, f. [Anc
her, subfoquer, suI)gt1'er, subputer), terwijl in
enkele andere woorden de b is weggetallen (sujet cout.] Openbare verkooping hij opbod, veiling, s u bvoor subjet). - Bij vele adjectieven der wetenschap- hastátie f. - Subhaster, v. a. Bij opbod of
pelijke taal heeft sub eene verkleinende kracht (z. aan den meestbiedende verkoopen, veilen. - Subhémisphéi-ique,adj. [Didact.] Bijna half bolrond.
subaigu, subcar ré e. a.).
Subi, e. adj. (en part. passé van suldr): Après
Subadominal, e, adj. [H. n. ] Beneden den
onderbuik gelegen. — Siibacaule, adj. [Bot.] deux examens s-s , na twee afgelegde examens. Bijna zonder stengel, roet zeer korten stengel. - Subiiiflauunation , f. [ M id.] W e inig merkSubacienlaire, adj. [Minér.] Bijna naaldvor- bare, zeer geringe ontsteking 1. - Subintrant,
mig. - Subaction, t. [Mthl.] Verminderde werk- e, adj. [Méd.] : Fièvre s-e, koorts f., welker aanzaamheid, minimum n. van levenswerking, zwak- val reeds begint, vóór nog de vorige geheel is geweheid f. - Subai - ta, e, wij. [Didact.] Eenqzins ken. - Subir, v. a. Ondergaan, doorstaan, lijden,
dragen, ondervinden: S- Ia peine imposde, de opscherp: Feuîlles s-es. — Subalaire, adj[U.n.
Onder de vleugels gelegen. - Subaiplu, e, adj. gelegde straf ondergaap. S- one opération cruelle,
{Géogc.] dan den voet der Alpen gelegen. - Sn- la torture, eene wreede kunstbewerking, de pijnb5itterne, adj. Onder een ander, ondergeschikt, bank doorstaan. S- le joug, het jak dragen, zich
afhankelijk, onderhooreg, s u b a 1 t d r n: Officiers aan 't juk onderwerpen. - Les moeurs, Les lois
s-s, lagere ambtenaren, officieren beneden den rang subirent une grande réforme, de zeden, de wetten
van kapitein. Emploi 5-, ondergeschikte, lagere be- ondergingen eene groote hervorming. - S- Un exadiening t. - ( fi g.) Middelmatig, beperkt: Les ta- men, een onderzoek doorstaan, een examen afleglents s-s, de middelmatige, mindere talenten.—Ook gen. - [Prat.] S- linterrogatoire, in 't verhoor
als subst. (can personen): Un s-, een oncterambte- komen, voor den regter verhoord worden. S- son
naar, een lager officier. II vaut mieux avoir af- jugernent, zijn vonnis, de bij vonnis bepaalde strar
faire au chef qu'aux s-s, 't is beter met den meester ondergaan. - Je subirai vatte jugeinent, ik zal
dan met zijne zaaicvoerders, zijne ondergeschikten mij aan uw oordeel onderwerpen.— SE SUB1R, v.pr.
te doen te hebben ... Subaltes-neizient, adv. Op Doorgestaan, verdragen worden. - .). Subisse
ondergeschikte wijze. - -I- Snbaltevnisation,f. merit, to. liet ondergaan, doorstaan (van eene
Het ondergeschikt of afhankelijk maken. — -)- Sn- straf). - Subit, e, adj. Plotseling, schielijk: Une
balterniser, V. a. Afhankelijk maken, eene on- mart s-e, een plotselinge dood to. Son départ a été
dergeschikte betrekking geven. - Subalterni
fort s-, zijn vertrek is zeer piotselijk geweest. Chanté,f. Ondergeschiktheid„ onderhoorigheid f., rang to. gement S-, schielijke verandering f. — .4-Subitavan ondergeschikte.— Subarqué , e,adj. [Didact.] néité, t. [Didact.] Plotselingheid f. — Subitet ent, adv. Op plotselinge wijze, schielijk, plotseEenigzins gewelfd, ligt boogvormig. — Subaudilijk, eensklaps: Ii partit s-, hij vertrok plotseljk.
tion, f. [Rhht.] Uitdrukking f., welker beteeke
Subjectif, ive, adj. [Phil.] Onderwerpelijk, het
nis ten deele stilzwijgend verstaan moet worden.
Subbacillaire, adj. [Didact.] Bijna staf- of onderwerp (subject) betre/fenci; wat het denkend
stokvormig.
onderwerp, de ziel betreft, innerlijk; wat zijn' grond
Subearré, C, adj. [Dilact.] Bijna vierkant. en wezen in den persoon, niet in de zaak heeft (in
- Subeaudal, e, adj. [ FLn.] Onder den staart tegenstelling met objectif) , subjectief. - Ook
gelegen. — ubea;i1escent, e, adj. [Bot.] Plant als subst. to.: Le S- et l'ohjectif, het subjectieve en
met zeer korten stengel. - Subeentral, e, adj. het objectieve, datgene wat binnen het denkend on[Didact.] Bijna in 't middelpunt. - Stibelavi- derwerp en wat daarbuiten omgaat. — Subjee
foirne, adj. [Didact.) Bijna knodsvormig.- Sub- (ion , t. [Rhét.] Zei/ondervraging f., redefiguur,
comprirné, e, adj [Didact.] Ligt ingedrukt.— waarbij de redenaar zich zelven vragenstelt en die
Subeon it1 ne, adj. [Didact. I Bijna kegelvormig. beantwoordt, subjéctie f. - Subjective- Subeortical, e, adj. [Bot.] Onder de boom- uient, adv. [Phil.] Op onderwerpelijke, subjecschors voortkomend, levend. (Plur. to. subcorti tieve wijze. - Subjectiver, V. a. Subjectief of
onderwerpelijk maken, als subject of onderwerp
caux.)
Subdélégation, t. Ondervolmagtiging, onder- beschouwen; - van het subjectieve doen afhangen.
volmagt f., voirnagt van eenen hoogeren ambtenaar -- Snbjectivité, f. Gesteldheid en bijzondere geaan een' ondergeschikten one onder zijne bevelen of aardheict van een onderwerp, persoonlijkheid, innerin zijne afwezigheid te handelen; - district of ge- ljkheid f., het aanwezig zijn in ons voorstellinqsbied, waartoe zich de ondervolniagt bepaalt, sub- en kenvermogen, subje c tiviteit f. —Snbjonc
deleghtie f. - Subdé 1 ég4lé, e, adj. (en part. tif, ive, adj. Aanvoegend, verbindend: [Gram.]
passé vein subdéldguei): Officiers s-s. 0/ als subst. Mode s-, of als subst. SUBJONCTIF, to. Aanvoegende
SUBDELEGUES, to. p1. Ondergevolniagtigde ambtenawijs f., subjunctief m. -- Siibjugal, e,
ren, subdelegaten, gesubdelegeerden to. adj. [Mus.]: Ton 5-, ondergeschikte toon m. —
pl.—Subdélégues-, v. a. Oudervolmagt geven, tot -I- Subjugation, t. Onderwerping 1., het ten
onderafgevaardigde benoemen, s U b d e le g é r en.- onder brengen. - Subjuguer, v. a. Onder 't jute
SubdiIl'orme, adj. [Bot.] Min of meer onregel- brengen, onderwerpen, ten onder brengen; overlieematig van vorm. - Subdivier, V. a. Onderver ren: Les Romains subjuguèrent plusieurs peuples,
onctera/deelingen maken, de gemaakte ver--den, de Romeinen onderwierpen verscheidene volken. cleelingen andermaal verdeelen, smaldeelen. -- SE (fig.) S- go., iemand beheerschen, alles op iemand
SUBDIVISER, V. pr. Onderverdeeld, gesmaldeeld warvermogen. II est subjugué par sa femme, hij wordt
den of kunnen worden. - Het part. passé is ook door zijne vrouw beheerscht, (fam..) hij staat onder
adj.: La niatibre subdivise a linfini, de tot in den pantofl'el. Zijne vrouw heeft de broek aan. 't oneindige onderverdeelde stof f. - Subdivi- SE SUBJUGUER, V. pr. Onderworpen worden. sion, f. Onderafdeeling f., onderdeel, smaldeel n.: Elkander onder 't juk brengen. - Het part. passé
Les divisions et les s-s d un territoire, de deelen is ook ac/i.: Peuple subjugué , onderworpen, onder
en onderdeelen van een grondgebied. - Subdi t- 't juk gebragt volk n. — 5 Snbjngneur, m. Onadj. , z. v. a. SOUS-DOUBLE.
derwerper. veroveraaar m.
Subel Iiptiq ne, adj. [Didact.] Eenigzins ellipSublapsaires of Sublapsariens, m. p.,
lisch, min of meer langwerpig rond. - Shéra- z. v. a. INFRALAPSAIRES. - Sublet, m. [It. n.]
te, m. [Chim.] Kurkzuurzoul, sub eraat n.- Soort van lipvisch n. — Sublimable, adj.
Suhéreax, ense, wij. [H. ti.] Kurkachtig. - [Chi m.] Geschikt ons in de hoogte aedreven te wor
Subérine, f. [Chirn.I Onopgelost gedeelte. dat den, sublimeerbaar - Sublimation, T.
er van 't kurk overblijft, nadat het door alle op- [Chim. ] Opdrijving, omhoogdrjving, opwaartslossingsmiddelen is behandeld, 5 a b e r I n e f. - voering, de chemische bewerking, waarbij de vlugSubérique, adj. [Chim.]: A ide s-, kurkzuurn. tige deelen eener zelfstandigheid door de werking
—

-

-

-

s

- Subérite, f., z. v. a. SUBERINE.
Subfibreiix , ense , adj. [Didact.] Min of

der warmte worden opgevoerd en zich aan de wanden van het vat, waarin zij besloten zijn. hechten,
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SUBSÉUTJENOE.

* Als subst. (van personen): Manquer d'dgards
sublimálie, sublirnJring f. - Sub1ima
toire, in. [Cbim. ] Sublirneervat n.. helm of ie- pour ses s-s, zijne ondergeschikten niet met behoortori m., waarin de subliinérinq plaats heeft; - mid- lijke wellevendheid behandelen. - Subordoirnéde!, waarmede men de sublirndring bewerkt, s u- inent, adv. Op ondergeschikte wijze: II commando
blimatOrium n. - Sublime, adj. Verheven, 5- au géndral, hij commandeert onder 't opperbevel
hooli (van zedeljke of verslandelfjlce zaken), s u- des generaals. - Subordonner, V. a. Rangschikb 1 i e m: Pensée s-, verhevene jedachte f. Homme ken, onderschikken, in gezag, rang of waardigheid ond'un mërite 8-, man van verlievene, ijroote verdienste. der een ander plaatsen, afhankelijk maken, s u b o rSciences s-s, itooqere wetenschappen f. p1. - [Anat.] dinéren: S- les employés aux directeurs, de
Muscle s-, /iaakarmspier t. - SUBLIME, m. Het ambtenaren aan het toezigt der directeurs onderver/ievene, grootsche (in gevoelens, in daden en inz. worpen. Dieu a subordonné certaines chases a
in de sc/wane kunsten en letteren): Le 5- du style, d'autres, Go d heeft zekere dingen aan andere onhet verhevene van den stijl. Le s- dans Homère, dergeschikt, van andere afhankelijk gemaakt. 't verlievene in Homerus. - Subliiné, e, adj. S Subornateur, z. SIJBORNEUR. - Suborna(en part. passé van sublimer): [Chim.] Soufie 5-, tion , f. Heimelijke verleiding of vervoering tot
opgedreven, qesublimeerde zwavel f. - SUBLIME. M. het kwade, inz. heimelijke omkooping, s u b a r n clHet opqedrevene, s u b I ins a a t n. S- corrosif of t ie f.: La s- des témoins, de verleiding, omkooping
Deutochiorure le mercure, ook kortweg S-, bij- der getuigen (tot eene valsche getuigenis). 11 a en
tend sublimaat, tweede chloorkwik n. (uit een meng- part a Ia s- de vette dlie, hij heeft aan de vertelset van zwavelzuur kwik-oxyde en keukenzout be- ding van dit meisje deel gehad. - Suborner,
reid). S- doux, zoet kwik, eerste chloorkwik, ge- V. a. Tot het kwade heimelijk aanstoken, verleiden
degen of natuurlijk sublimaat. - Sublime- of vervoeren, omkoopen, sub 0 r n cl r e a: S- des té
nient, adv. Op verhevene wijz
e. - Sublimer, mains, getuigen tot eene valsche getuigenis vertelVI a. Cliim.] Omhoog heffen, naar boven drijven,
den. 11 a suljorné cette fi lle, hij heeft dit meisje
S U b I i as ti r e n (vgt. SUBLIMAT I ON). -- SE SUI3LIverleid. - SE SUBORNER, v. pr. Verleid, omgekocht
)IER, v. pr. Gesublimeerd worden. - A Sublimi
worden: La conscience ne pent se s-, 't geweten
ser, V. a. Verheven, subliem maken: S- les pen- laat zich niet omkoopen. - Het part. passé is ook
sées, de gedachten ccve verhevene vlugt geven. adj.: Témoins s-s, verleide, omgekochte getuigen.
Sublimité, f. Verhevenheid f., het grootsche, ver- .Jeune 1111e s-e, verleid, ten val gebragt meisje n. hevene, s blisni t e i t f. La s- d style, des pen- Subirneur, euse, adj. Verleidend, tot het kwade
sées. de verhevnheic1 des stijis, der gedachten. - vervoerend: Discours s-s, verleidelijke reclnërinSublingual, e, adj. [Anat.] Onder de tong ge- gen 1. p1. Femme s-euse, koppelaarster f. - Als
legen: Glandes s-es, onder de tong liggende speek subst. m. el f. Verleider, geheime aanstoker tot het
seliulieren t p1. - Sublnnaire,adj. Onderrnaansch, kwade, onikoopee m., verleidster, heimelijke afrigt
onder de maan aanwezig, aardsch: Choses s-s, ster f. tot ondeugd. - Subovale, adj. [Didact.]
ondermaansche dingen; (fig.) vergankeljke , veran- Bijna ovaal of eirond.
derljke dingen n. p1. Le globe, Le monde s-, de
Subpeetoral, e, adj. [Anat.] Onder de borst
aarcibol in., de aarde f. - Su5luxation, f. gelegen. -- Subperpendiculaire, adj. [Didact.]
[Chir. ] Onvolkornen ontwrichting , veraraaijing, B(,na perpendiculair of reqtslandig.
verstuiking, verrek/cing 1.
Subréearue, m. [Corn. roar.) OpperkoopSubmarin, e, adj. [Phys.] Onderzeesch, z. man op een koopvaardijschip, opzigter der lading,
SOUS-MARIN. - Submental, e, adj. [Anat. ] On- supercargo, supercarga rn. - Subréder de nin gelegen.
ubiuerger, v a. Ondercot, rn. (fcun.) Het meer verteerde dan het plan
dompelen, doen zinken, verzwelqen. verdrinken; was, over- of nagelag 0.: Dépenser trois francs de
overstroomen, onder water zetten. Les flots ont 5- par tête, drie francs per hoofd aan overqela.q
submergé le navire, de golven. hebben 't schip ver- verteren. - (fig.) Vordering f., eiscit ni., die nog
zwol.qen, doen zinken. Le dëluge submergea la terre, onverwacht nakomt. - Subr e gulier, ière, adj.
de zondvloed overstroomde de aarde. Plantes suI[Didact.] Bijna regelmatig van vorm. - Subrepmergées, onder het water groeijende planten. - flee. adj. [mr.] Langs slinksche wegen en inz.
La douleur l'avait submergd, hij was in droefheid door valsche opgave verworven, steelswijze verkreverzonken. - Het part. passé is ook adj.: Pays gen; heimelijk, Ier sluik, bedrieqeljk, s u b r e psubmerg& overstroomd land n. - [ Bot.] Plantes t i e f: Piivilige s-, door valsche, bedriegeljke opgave
s-es, onder water groeijende planten f. p1. - Sub- verkregen privilei1 ie. (Is dit verkregen door 't opmersible. adj. Ocerstroombaar. aeschikl om onder zelteljk verzwijgen van iets belangrijks, dan heet
water gezet te worden. - [Bot.} Fleur s-, bloem f., het obreptice). - Edition s-, heimelijke nadruk in.
die na de bevruchting weder onder water duikt. - - Subrepticement, adv. [Jur.] Ter duik, op
Submersion. f. Geheele overstroomino; onder- valsche, bedriegeljke wijze. - Subreptif, ive,
dointielin.q f.; het onderdompelen. - Submétal
adj., z. V. a. SUBREPTICE. - Subreption, 1'.
bide, adj. Eeniqzins metaalachtig. .- Submul[Jur.] Verkr ij ging, bemaptiging door 't vervalsehen
ti pie, Subnormale, z. SOUS-MULTIPLE, SOUS- der waarheid, door verrassing of verschalking,
NORMALE.
s u b r é p tie. Moyensd'opreption et de 5-, bewijzen
Suboculaire, adj. [Didact.] Onder t oog van verheiineljking en van vervalsching (van 'I geen
gelegen. - S Subodorer, v. a. Van verre rul- verklaard of opgegeven moest worden). - Subroken, het spoor ruiken: Un cbien qui subodore le gateur, ni. [Prat. ] Hij, die een ander in zijne
gilder. - (fig.) Vermoeden, gissen: S- un projet plaats stelt, zijne regten aan een ander overdraagt.
cachcl, de lucht van een verborgen plan krijgen. - sub- of surropdtie m. -- Ookalsadj.: Acte s
Subondulé, e, adj. Zacht golvend, min of meer acte, waarbij men een ander in zijne plaats, in zijne
golfqewijs. - Subopaque. adj. [ Didat.] Bijna repten stelt, s u b r 0 p dr e n d e acte t. - Subroondoorschijnend. - Suboi-divati n, f. Onder- gation, f. [Prat.] Overdragt van repten op een
geschiktheid , afhankelijkheid , ondei'worpenheid. ander, gere.qteljkeplaatsvervanqing; verkrjging der
dienst.qehoorzaamheid, inz. bij den krjqsmans.ctand, repten eens anderen door overdragt, het treden in
subordindtie 1. II y a d ins lÉglise ditrerents eens anders repten, inz. in die eens schuldeischers,
degrds de S-, er zijn in de Kerk verschillende graden sub- of surropdtie I. S- conventionnelle, Idvan ondergeschiktheid. Troupes ennemies de toute gale, surroqatie bij overeenkomst, uit kracht van
S-, troepen m. pl., die wars zijn van alle subor wet. - Subrogatis, rn. (pr. —tice) [Anc. prat.]
dinatie. - Afhankelijkheid von een persoon of zaak Bevel n. tot subrogatie of plaatsvervanging. ten opziqie van een andere: H y a s- du lieutenant Subioger, v. a. [Prat.] In eens anders plaatsen
au capifaine, du caporal au sergent, de luilenant reqlen stellen, doen verrangen, s u b- of su r r 0 p clstaat onder den kapitein, de korporaal onder den r e n: Acte qui subroge qn. en Ja place jun autre,
sergeant. La s- de la gravure ui In peinture, de acte, die iemand in eens anders plaats stelt. - Het
afhankelijkheid der proveerkunst ran de schilder- part. passé is ook adj. en subst.: Personne subrokunet. - Snboi'dinément, ado. [Prat.] Gevol- gée (of als subst. in. Subrogé) an lieu et pace dun
gelijk, dien ten gevolge. - Subordonné, e, adj. autre, iemand, die in eens anders plaats en regten
(en part. passd van subordonner): Les curis soot is getreden. S- tuteur, toeziende voogd ni.
s-s aux évêques, les lieutenants aux capitaines,
Siibséeutif, ive, adj. Navoiqend (subséquent).
de posloor.s zijn onderperchilet aan de bis.cchoppen, - Subséq neni Illefit, ado. [Prat.] Vervolgens.
de luitenants aan de kopiteins. Cause s-e h une daarna. - Subséquenee, 1'. Opvolging f., het
autre, zaak 1., die van eene andere afhankelijk is. onmiddellijk volgen in orde van tijd of plaats., s u h[

-

-

--

-

-

SUBSEQUENT

-

s e q u é n t i e 1. - Siibséquent, e,adj. Volgend,
nakomend, naastvolgend: Un testament s annulle
le premier. een navolgend (nieuw, later) testament
vernietigt het eerste.
Subside , En. Bijstand m., hulp, ondersteuning f.
in geld door onderdanen aan hunnen vorst of aan
den Staat verstrekt, onderstandsgelden n. p1., geldligting voor de staatsbehoeften, schatting, s u b s id ie f. Les ss volontaires n'épuisent jamais une
nation, de vrijwillige onderstandsgelden of bijdra
gen putten nooit eene natie uit. Accatder Ia nation
de s-s, de natie met geidhe/fingendrukken. - [Mil.]
Onderstondsgelden n. p1. tot het voeren van oorlog (die een vorst krachtens de gesloten tract aten
aan zijnen bondgenoot verschaft), s u b si d i v n 1.
p1. - Subsidiaire, adj. [Prat.] Odersteunend,
helpend, versterkend, wat tot nadere hulp, bevestiging of verzekering dient, s ss t s t d i a i r: Alhiguei des moyens s-s, hulpbewijzen bijbrengen. Hy
pothêque S-, nadere pandstelling (in geval de eerste
niet toereikend nwqtzjv), subsidiaire hypoth eek f. - Subsidjaireinent, adv. Op subsidiaire of ondersteunende of bijkomende wijze, in de
tweede plaats; ten overvloede. - Subsidiei-, v. a.
Subsidien of onderstandsgelden verschaffen.
ubsistanee , t. Onderhoud, levensonderhoud n., noodwendigheden f. p1. des levens, bestaan n., subsistntie f. je travailie pour Ja
S- de ma familie, ik werk voor het onderhoud, bestaan van mijn huisgezin. L'liiver ëtait rude, les
s-s rnanquaient, de winter was ruw, de noodwendigheden des levens ontbraken. Moyens de s-, bestaanmidrielen n. p1. --- [Mii.] Mettre un homme
en s- dans iii regiment, eenen man in huisvesting
en voeding hij een reiinent plaatsen. -- Cette ar
mhe tire ses s-s de tel pays, dit leper trekt zijnen
leeftogt, zijne behoeften uit dat land. - Subsis
taut, e, adj. Voortdurend aanwezig, bestaand:
Les rapports s-s entre les homaies, de tusschen de
nienschen bestaande verhoudingen. On a cru Ja
matière dternelle et s-e par elie-même, men heeft
de stof voor eeuwig en als bestendig uit zich zelve
voortdurend beschouwd. - Subsister, V. n. Bestaan, nog in wezen zijn (van zaken); voortduren,
blijven beslaan, in krocht blijven (in dezen zin ook
collectief van personen). Rome subsiste encore,
Borne bestaat nog, is nog aanwezig. - Les circonstances passent. et les lois u'elles amènent subsistent, de omstandigheden gaan voorbij, en de wetten, tot welke zij aanleiding geven, blijven bestaan,
duren voort. - Ce traité subsiste toujours, dat
traktaat is nog steeds van krocht. L'histoire n'offre
pas d'exemples de nations qui aient pu s- en paix
sans opinions religieuses, de geschiedenis levert
geen voorbeelden op van nati ën, die voortdurend
in vrede hebben kunnen bestaan, zonder godsdienstige meeningen. Zijn onderhoud of bestaan
hebben, bestaan, leven: N'avoir pas le moyen de
5-, geen middel van bestaan hebben. H ne subsiste
que par les bienfaits, hij leert enkel van weldaden.
- Faire s- uiie armée, een leger van 't noodige
voorzien.
Subsphéi-iqiie, adj. [ Didact.] Bijna bolvormig.
Sabsta»ee, f. i Phil. 1 Zelfstandig, op zich zelve
staand ding n., zelfstandigheid f., wezen n., su bS t a n ti e f. - (in de dageljksche taal en de wetenschappen) stof, zelfstandigheid f., hel geheel van
een li.qchaam in zoo verre 't beschouwd wordt als
uit gelijksoortige deden zamengesleld; (in bijzonderen zin) hoofdbestaddeeln., kern f , pit n., het beste,
krachtii,ste van iets; het wezen lijke geu'igtiqste,
wezenlijke inhoud in., werkelijk gehalte n. Tons
les corps sont des s-s périssahles, ciiie ligchomen
zijn vergankelijke wezens. - Une s- pierreuse, eene
steenachtige zelfstandigheid. stof. S-s organiques,
inorganiques, anirnaies, vtgilales. minéraies, bewerktuigde , onbewerktuipde, dierlijke, plantaardige, delfstoflelijke zelfstoncliqheden. Ii ny a guère
de s- dans ces sortes daliments, er is weinig kracht.
pit in deze soorten van voedsel. Tirer Ja s- des
simples, de kracht, het sap uit de geneeskruiden
trekken. Ii y a beaucoup de paroles et peu de sdans ce discours, in deze rede zijn veel woorden
en weinig pit, awry. - Je n'ai pu retenir tout ce
qu'ii a dit, mais je vons en dirai Ja s-, ik heb niet
alles kunnen onthouden, wat hij gezegd heeft, maar
ik zal u den wezenlijken inhoud opgeven. Ses
enfants lui ont firé toute sa s-, zijne kinderen heb-

-
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ben hem geheel uitgezogen, van zijn geheel vermogen beroofd. - Ii s'est engraissé de Ja s- da peupie, hij heeft zich met het nerg des volks gewest.
.- EN SUBSTANCE, lee. adv. In de hoofdzaak, in 't
wezenlijke; in 't kort, niet korte woorden: Voilh en
5- ce qu'ii a dit, ziedaar in 't kort wat hij gezegd
heeft. [MId.] Mtdicament donné en s-, peaces-

middel n., dat gegeven wordt zoo als de natuur het
oplevert, middel in natura (zonder chemische voorbereiding). Substantei-, v. a. Onderhouden,
doen bestaan, voeden (sustenter). - Substan

Hel, Ie, adj. Zelfstandig, wezenlijk;— voedzaam,
krachtig: Formes s-les, zelfstandige, werkelijke
vormen in. p1. Une nourriture s-Je, een krachtig
voedsel n. - (fig.) On a extrait de ce livre ce
qu'il y a de plus S-, inca heeft uit dit boek het wezenlijke, het Pit, de kern getrokken. - Stibstantielteinent, adv. Op wezenlijke, zelfstandige wijze; - hoofdzakelijk, r oar den hoofdinhoud, be knoplelijk, in 't kort. - Substantialiser, v. a.
'lot zelfstandigheid maken, als zelfstandigheid beschouwen. - Substantif, ive, adj [Phys]
Zelfstandig. [Chim. ] Couleurs s-ives, Z. COULEUR.

- [Gram.] Tot het zelfstandig naamwoord behoorend, daaraan eigen,. zelfstandig, s u b s t a n t i e f.
Donner a on mat la forme s-ie, aan een woord

den vorm van een substantief of zelfstandig naam-

woord geven. Verbe s-, zelfstandig werkwoord
(het werkw. être, zijn). Now s- of als subst. SUB.
STASTIF, M. Zelfstandig naamwoord n. S- concret,
abstrait, voorwerpsnaam, begripsnaam (concreet,
abstract subst.) S- appellatif, propre, commun,

soortnaam, .eigennaam, gerneene naam m. S- vollectif, verzamelnaam, -woord n. S- matériel, stof
naam. - ubstautifier, v. a. [Gram.] Tot een

-

substantief of zelfstandig naamwoord maken, als

zoodanig gebruiken: S- les inCinitifs. - {Log.] In
substantie of naar den hoofdinhoud voorstellen. Het part. passé is ook adj.: Inilaitif suhstantitlê,

als zelfstandig naamwoord gebruikte onbeoaalde

wijs f. - Substantifique, adj. Rijk in rubstan-

tie, in voedende kracht (subsl.antiel). - Substantivement, adv. [Gram.] Bij wijze van zelfstandig
naamwoord, als substantief: Hot employé s-, als
zelfstandig naamwoord gebruikt adjectief. - Substantiver, V. a., z. v. a. SUBSTANTIFIER.
S4lbstituant, m. [Anc. mil.], nu REMPLACANT.

- Siibstituer, v. a. in de plaats (van iemand
of iets) stellen of leggen, onderschuiven, substitudren: On le soupconne d'avoir volé ces pa-

piers et den avoir subst,itué d'autres, men verdenkt
hem van deze papieren gestolen en andere in de
plaats gelegd, ondergeschoven te hebben. S- on enant a (of a Ia place d')un autre, een kind (in de
plaats van een ander) onderschuiven. - [Jur.]

Tot na- of tweeden erfgenaam benoemen (in geval
b. a. de eerste erfgenaam vóór den erfmaker kwam
te overlijden). .- SE SUBSTITUER, v. pr. In de plaats
(van iets of iemand) komen. Het part. passi is
ook adj.: Enfant subslitud, ondergeschoven kind n.
Hot s- h un autre, woord n. dat in de plaats van
een ander gezet is. - [mr.] L'hdritier S-, of als
subst. Le s-, de na- of ach tererfge n aam. - Substitut, m. Plaatsvervanger, plaalsbekleeder, bijof toegevoegde persoon in den poet of het ambt van
een ander, su hstituu t in. - Substitution, t.
In de plaats stelling, plaatsvervanging, onderschuiving; - de aanstelling, benoeming tot tweeden- of
achtererfgen0004, 5 u b s t i t t) I i e of onderer[stelling. La 5- dun enfant, de onderschuivsnq van een
kind. [Jur.] La S- dun titre faux a fait perdre

ce procès, dit proces ping door de ondersch.uivinq
van een' valschen titel, van een vaisch stuk of gedcomrnissai;e, erfstelschrift, verloren - S- flii
hag over de hand. - [Mid. ] S- des médicarnents,
vervalsching f. der geneesmiddelen (door eene voorgeschreven artsenij le doen vervangen door eene
goedkoopere, waaraan men gelijke werking wil toekennen). - [Algèb.] Het vervangen van eene grootheld door eene andere, die inca dezelfde waarde
toekent, maarversci illend uitdrukt, .cuhsti.tütie f.
Substi uelion, t. [ Constr ] Oderbouw in.,

onderaardsche bouw, die een onder gebouw draagt;
inz. een antiek eebouw of ruïne, op hetwelk men

n1eu71 bouwwerk heeft oppeript.

Subsurdité, t. [Mid.] Onvolkomen doofheid t.
Subtangente. 1.. Z. V. a. SOUS-TANGENTE.

Subterfuge, M. Uitvlupt, 1,/dele verschooning 1.,
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voorwendsel n., uitweg m., (tarn.) doekje n. voor
't bloeden: I1 cherche un s-, hij zoekt eene uit
ne marque pas de s-s, 't ontbreekt hem-vlugt.I1
niet aan uitvlugten, uitwegen. — -. Subterfugier, V. n. Uitvlugten, uitwegen zoeken.
Stibterrané, e, adj. [Didact.] Onderaardsch.
(souterrain).
Subtil, e, adj. Fijn, dun, teeder; scherp, doordringend. Poussière. Poudre s-, fijn stof, poeder n.
Sang, Air s-, dun bloed n., dunne lucht f. — Venin s-, scherp, snelwerkend venijn n. — (fig.) Fijn,
scherp, doordringend (van de zintuigen, van 't ver
scherpzinnig; vlug, behendig; spitsvindig,-stand),
loos, listig, sluw, s u b t i e t. I1 a 1'oeil (of la vue)
s-, 1'oreille (or Joule) s-e, hij heeft een scherp gezigt, gehoor. Esprit s-, scherpzinnig, fijn verstand n.
Réponse, Objection s-e, fijn antwoord n., scherp
zinnige tegenwerping f. Ce que vous Bites là est
trop s- pour moi, wat gij daar zegt, is mij te scherp
voleur, S- coupeur de bourses, vlug--zing.—S
ge, behendige dief, beurzesnijder. — Tour, Vol s-,
sluwe trek, diefstal m. Le singe, Le renard est
fort s-, de aap, de vos is zeer loos, listig. — Distinction s-e, spitsvindige onderscheiding f. Homme
s-, spitsvindig man. — [Fauc.] , z. MAL - SUBTIL. —
Subtilernent, adv. Op fijne, spitsvindirfe, schrandere, behendige wijze, (fam.) fijntjes. Cela est simaginé, dat is schrander, fijntjes uitiedacht. Dérober qc. s-, iets op eene behendige wijze stelen. -tSubtilisation, f. [Chim. anc.] Verdunning, ver
vochten door 't vuur) , s u b t i 1 i s á,--fijng(der
tie f. — Subtiliser, v. a. Fijner, dunner maken,
verdunnen, verfijnen: S- le sang, les humeurs, het
bloed, de vochten verdunnen. — (fig.) S- une pensée, une objection. aan een denkbeeld, eene tegen
fijne, scherpzinnige wending geven-werping
-- (fam.) Bedriegen, beet hebben, bij den neus leiden: Si vous n'y prenez garde, it vous subtilisera,
zoo gij niet oppast, zal hij u verschalken, bedriegen.
— SUBT!LISER. V. n. Uitpluizen, haarkloven, muggezi.f'ten, spitsvindig zijn: On s'éloigne quelquefois
de la vérité a force de s-, men verwijdert zich
somtijds van de waarheid door te veel muggeziften.
SE SUBTILISER, V. pr. Verdund worden. — Het
part. passé is ook adj.: Substance sul,tilisée, ver
zelfstandigheid f. — . Siibtilisevir, m.,-dune
ease, f. Haarklover m.. -klop (ster, f., muc'gezi fter m., - ziftster f. — Mubtilité, f. Dunheid, fijnhe id, teérheid f.; — scherpheid, doordringende, snel
kracht. La s- de lair, de 1a lumière, de-werknd
fijnheid van de lucht, van 't licht. — La s- d'un
poison, de snelle werking van een vergift. —. (fig.)
La s- de Ia vue, de 1'ouïe, des sens, de fijnheid,
scherpte van 't Bezigt, van 't gehoor, van de zin
Behendigheid, vlugheid, gaauwheid; list,-ne.
kunstgreep; — scherpzinnigheid; spitseindigheid,
haarkloverij, subtiliteit f. La s- d'un escamoteur, de qaauwheid van een' zakkeroller. — Je ne
suis point la dupe de ses s-s, ik laat mij door zijne
kunstgrepen, zijne sluwheid niet verschalken. — La
s- dune pensée. d'un raisonnennent, de scherpzinnigheid, fijnheid van een denkbeeld, van eene rede
des distinctions de l'ecole-nérig.—Laplut
ne sont que de vainer s-s, de meeste schoolsche onderscheidingen zijn niet dan ijdele spitsvindigheden,
haarkloverjen.
Subtriple, adj., z. v. a. SOTTS-TIIIPLE.
tSnbnlaire, f. [Bot.]: S- aquatique, waterpriemkruid n. — Siibiilé, e, adj. [E!. n.] Priem-,
elsvormig, smal en spitstoeloopend. -uubulieornes, m. pl. [H. n. J Kevers m. pl. met elsvorinige voelhorens. — Subulirostres, m. pl. [H. n ]
Vogels met elsvormigen snavel, priem- of elssnavels m. pl.
Suburban, e, adj. Digt bij eene stad gelegen;
Bene voorstad bewonend. Jardins s-s, digt bij de
stad gelegen tuinen m. pl. — Les habitants s-s,
s-es, of als subst. m. en f. Les s-s, Les s-es, de
bewoners, bewoonsters der voorstad. — Su'burbieaire, adj. [H. eccl.] Tot .Bomre's parochie of
kerspel behoorend: Les dix provinces s-s, de tien
tot Rome's kerspel behoorende provinciën (die Italië
bevatteden van den Po, af, met de eilanden Sicilië,
Sardinië en Corsica) , Evêques s-s, bisschoppen van
Bon'e's kerspel.

Suubvenir, V. n. (met avoir) Te hulp komen,
bijstaan, bijspringen, ondersteunen; --- (van zaken)
voorzien, goed maken, bekostigen. S- b qn. dans ses
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besoins, iemand in zijnen nood bijstaan. S- aux

pauvres, de armen te hulp komen. -- On ne peut

pas s- à tout, men kan niet in alles voorzien. Il
est impossible qu'on subvienne b tant de dépenses,
't is onmogelijk, zoo veel kosten goed te maken. —
Subvention, f. Onderstand m. in geld, soort
van subsidie f.(vgl,. SUBSIDE); bijstand m., hulp f. -Jaarlijksche toelage f. van 't gouvernement tot schraging eener onderneming, s u b v é n t i e f. Demander, Accorder des s-s, onderstandsgelden vragen,
toestaan. S- de guerre, oorlogsbelasling f. — La s-`
des lois, de hulp, ondersteuning der wetten —
Journal qui recoit une s-, dagblad n., dat eene toelage (van de regéring) krijgt. — Subventionné,
e, adj. (en part. passé van subventionner): Journal , Theatre s-, dagblad, tooneel n., dat onder
toelage trekt. -----steunigld,ovrmentsSnbventionnel, Ie, adj. De onderstandsgelden
betreffend: Payements s-s, uitbetalingen f. pl. als
toelage, ondersteuningsgelden n. pl. — S ubventionner, V. a. Met geld ondersteunen: S- un théátre, une entreprise, eenen schouwburg, eene onderneming met gelden ondersteunen.
Subversif, ive, adj. (alleen fig.) Omkeerend,
verwoestend, vernielend: Principes s-s de toute morale, beginselen n. pl., die alle zedeleer omverwerpen, den bodem inslaan. — Subversion, f. (alleen fig.) Omkeering, omvérwerping, verwoesting f.,
ondergang m. Cela causera l'entière s- de 1'Etat,
dat zal de geheele omkeering van den Staat veroorzaken. — Subvertir, v. a. (alleen fig.) Omkeeren,
't onderst boven keerera, vernielen, verwoesten: Sles lois, les principes de la mor ale, de wetten, de
grondbeginsels der zedeleer omverwerpen.
Sliep m. Sap, vocht n. (dat zich uit dierlijke of
planlaordige zelfstandigheden laat persen). Le s- de
ce fruit est doux, het sap van deze vrucht is zoet.
S- de réglisse, zoethoutsap. I1 y a bien du s- dans
vette viande, in dit vleesch is veel sap. — Somtijds
van de vochten des ligchawns, en ook (in 't meerv.)
van die der aarde gebézigd: Les s-s qui sont filtrés
dans l'estomac, de sappen, welke in de maag alge
zonderd 'worden (tot de spijsvertering). Les s-s de
la terre, de sappen der aarde. -- [Anat.], z. GASTRIQUE, PANGREATIQUE. S- inoëlleux, mergsap. —
(fig.) Merg, pit n., het beste, wezenlijke van iets:
I1 a bien prohté de la lecture de ce Iivre, ii en a
tiré Ie s-, hij heeft veel voordeel gehaald uit het
lezen van dit boek, hij heeft al et pit en merg er
uitgehaald.

Suecédané, e, adj. [Méd ] Vervangend :. Médicament s-, of als subst. srGCFDANÉ, m. Middel,
dat men in plaats van een ander kan geven, als
hebbende ongeveer dezelfde kracht of werking, plaats-

vervangend middel, surrogaat , s u c c e d d -

neum n.
Suuecéder, V. n. Volgen, opvolgen; in ambt,
bediening, waardigheid, regéring, erfenis, enz. opvolgen: La nuit suceède au jour, de nacht volgt op
den dag. — It a succédé ; son père dans son emploi, hij is zijnen vader in zijn ambt opglevolgd. I1
succéda an royaume après son frère, hij volgde
zijnen broeder op in de regéring des rijks. S- b la
couronne, b l'ernpire, de kroon, liet rijksbewind
na een ander aanvaardigen. I1 lui a succédé dans
tous ses bieras, hij heeft al zijne goederen geërfd.
Les enfants succèdent au père ab intestat. de kinderen erven van den vader zonder testament. —
Gelukken. slagen, wel uitvallen (réussir). Tout ce
qu'il entreprend, lui succéde, al wat hij onderneemt, gelukt hem. Tout lui succède á soubait,
alles gaat hem naar wensch, alles valt voor hem
naar wensch uit. — SE SUCCEDER, v. pr. Elkander
opvolgen, na elkander komen: Les raisons se succèdent les unes aux autres, de jaargetijden volgen

elkander op.

Sueeenteur, m., z. v. a. SOUS-CTIANTRE.
Suuccès, m. Uitslag, afloop m., goede of kwade
uitkomst f. van 't geen uien zich had voorgesteld;
— (absol.) goede uitslag, gelukkige 0/loop m., geluk n., voorspoed, bijval m., succes n. Heureux,
Malheureux s-, gelukkige, ongelukkige uitslag, uit
L'entreprise a eu tout le s- qu'on désirait,-komst.

de onderneming heeft den gewenschten uitslag gehad. Avoir on bon s-, een goed gevolg, eenen goeden voortgang hebben, goed afïoopen. Le s- ne répondit pas Ii !'attente, de uitslag beantwoordde niet
aan de verwachting. -- Le s- des armes, de voor-
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spoed, 't geluk der wapenen. Ce livre a eu du s-,
a ohtenu un s- de vogue, dat boek is gunstig ontvangen, heeft een' verbazenden opgang gemaakt. —
(fam.) S- oil non, 't mag gelukken of niet, 't ga zoo
't wil. — Suceesseur, m. Opvolger m., opvolgster f. (in ambt, waardigheid, rijksgebied). S- légitime, wettige ^opvolger. Le s- au pontifical, à
l'empire, au trone, de opvolger op den pauseljken
troon, de rijks-, troonopvolger. S- en, charge, ambtsopvolger. Il eut pour s- sa fiile asnee, zijne oudste
dochter volgde hem op. I1 n'eut point de s-, hij liet
geen' opvolger, erfgenaam na. — Sue.cessibilite, f. [Jur.] Regt n. van opvolging, van erving,
erfopvolging f.; orde f. van opeenvolging, toestand m.
der op elkander volgende dingen. — Successible,
adj. Tot erfopvolging bevoegd, erfgeregtigd. Parents s-s, erfgeregtigde bloedverwanten. — Ook als
subst. m. en f.: Ses enfants et autres s-s, zijne kinderen en andere bevoegde erven. -- Successi f,
ive, adj. 4chtervolgend, onmiddellijk volgend, onafgebroken: Un mouvement s-, eene onafgebrokene
op elkander volgende beweging. L'ordre s- des nuits
at des jours, de geregelde opeenvolging der dagen
en nachten. Des attaques s-ives, achtereenvolgende,
gedurig herhaalde, s u c c e s s i e v e aanvallen in. pl.
— [Jur.] Eene erfenis betreffend: Droits s-s, erf
n. pl. — Succession, f. Opeenvolging,-regtn
volgreeks; — opvolging, inz. troon-, ambtsopvolging,
erfopvolging; erfenis, nalatenschap, s u c e é s s i e f.:
Une s- de sons, d'accords, eene volgreeks van toonen, akkoorden. La s- des idées, de opeenvolging,
aaneenschakeling der denkbeelden, idéen-reeks f. —
Une s- de ruis de male en male tour de la même
maison, eene man' olijke volgreeks van koningen,
allen van hetzelfde luis. Tout ce règne lul une sde fautes, die geheele regéring was eene ona fgebroken reeks van misslagen. — Régler, Établir la sau trone, de troonopvolging regelen, vaststellen.
— S- endettée, bezwaarde nalatenschap f. Renoncer
á une s-, van eene erfenis afzien, afstand doen. Scollatérale, erfvolging in de z. linie, collaterale successie. — [ Hest.] Guerre de la s- (d'Espagne), successie- oorlog (wegens de spaansche troonsopvolging,
van 1702 tot 1713). Guerre de la s- d'Autriche,
oostenrjksche successie-oorlog (van 17f tot 1748).
— Poudre de s-, z. POUDRE. — PAR SUCCESSION DE
TEMPS, loc. adv. In den loop der tijden, door lengte
van tijd, in vervolg van tijd. — Suceessiveinent, adv. Achtervolgen, voor en na, de een na
den andere, s u c c e s s i, e v e 1 ij k: Toutes ces choses arrivèrent s-, al deze dingen gebeurden achtervolgens, na elkander. -- Sueeessoral, e, of
Sueeessorial, e, adj. [Jur.] De erfenis of erf
betreffend.
-volgin
Sneein, m. [Minér.] Barnsteen, amber, gele
amber m. (carabé). -- Suecinate, m. [Chim.]
Barnsteenzuur zout n.
Succinct, e, adj. (pr. ruk-cin, te) Kort, beknopt, ineengedrongen, bondig (in tegenstelling met
prolixe, wijdloopig) : Discours s-, beknopte rede f.
Il est s- dans ses reponses, hij is beknopt, kort en
bondig in zijne antwoorden. — (,rig. et (am.) Notre
repay Plait s-, onze maaltijd was heel eenvoudig,
schraal. — Sneelnetement, adv. Kortelijk, beknopteljk: Je vais vous conter s- ce qui s'est passé,
ik zal u kortelíjk verhalen wat er voorgevallen is.
— (fam.) On dine s- chez lui, men eet bij hem
schraaltjes.
Siaceiné, e, adj. [Didact.] amberkleurig. —
Sneeinéine, f. [Cllim.] Amberhars n. et t. —
Sueeinique, ach. [Chirp.] : Acide s -, barnsteenzuur n. — Sueeinite, m. [Minér.] Granaat van
barnsteengele kleur, s u c c in i e t m.
Succion, f. Het zuigen, zuiging, op-, uitzuiging f.: [Méd.] Il a y des plaies qu'on guérit par la
s-, er zijn wonden, die men door uitzuiging geneest.
— [Phys.] La s- des liqueurs aver no tuyau, het
zuigen, optrekken der vochten met eene buis.
Suceise, f. [Bot.] Duivelsbeet f.
Suceivore, adj. [H. n.] Van plantensappen
levend.
Suceomber, v. n. (met avoir) Bezwijken, te
kort schieten, onderdoen; zich laten overwinnen;
sterven: S- sous un fardeau, onder eerren last bezwjjken, neërzinken. N'entreprenez pas cola, vous
y succomberiez, onderneem- dit niet, gij zoudt er
onder bezwijken. — S- h la tentation, b la misère,
b la douleur, onder de verzoeking, ellende, smart
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bezwijken. --- (absol.) Une felle qui succombe, een
meisje, dat (voor de verleiding) bezwijkt. — Le
malade a succombé, de zieke is bezweken, is overleden.
Succotrin, m. 4loe f. van Sokotora (aan Afrika's oostelijkste punt).
Sneeube, m. Soort van daemon, die, naar een
oud volksgeloof, de gedaante eenex vrouw aanneemt,
om zich door een' man te laten beslapen, nacht
n. (het tegenovergestelde van INCURE).
-wijfe
-I- Sueeuleenment, adv. Sappig, voedzaam,
krachtig. — Succulent, e, adj. Sappig, saprgjk,
krachtig, voedzaam: Des fruits s-s, sappige vruchten f. pl. L'usage des aliments s-s, het gebruik van
SUCCULENTES, f. pl. [Bot.]
krachtig voedsel.
Saprijke planten f. pl., planten met dikke, vleezige bladeren.
Siiecursale, adj f.: Eglise s-, of als subst.
SUCCURSALE, f. Hulpkerk, bijkerk f. Cet hopital a
une s-, dit hospitaal heeft eene hulpinrigting. —
S ieeursaliste, m. Bedienaar eener bikerk, eener
hulpinrigting.
Suceussion, f. [Méd.] Schudding f. (inz. om
de aanwezigheid van uitstorting in de borstholte te
onderzoeken).
Sucé, e, adj. (en part. passé van surer): Os s-,
uitgezogen been n. — Plaie s-e, uitgezogen wond f.
— Sucennent, m. Het zuigen (liever succion). —
S user, v. a. Zuigen, op-, uit-, inzuigen: S- le
sue. dun fruit, dun os, het sap uit eene vrucht,
uit een been zuigen. L'en Pant sure Ie lait de sa
mère, het kind zuigt de melk zijner moeder. Les
plantes sucent les sues de la terre, de planten
zuigen de sappen uit de aarde op. -- (fig. et fain.)
S- qn., iemand uitzuigen, hem van t jli tot tijd geld
afpersen. S- sas parents jusqu'aux os, zijne ouders
tot op 't gebeente uitzuigen. S- les opinions de qn.,
de gevoelens, meeningen van iemand inzuigen. z.
ook LAIT. — Sneeeur, m., -euse, f. Zuiger,
uitzuiger m., uitzuigster f. (inz. van wonden, om
die daardoor te genezen). — [H. n.] S- de miel,
honigzuiger m. (een kolibri). — Baders, m. pl.
Zuigers m. pl., insecten met zuigsprieten. --- Zuigvieschen m. pl. --- m, Het tot zuigen geschikt orgaan. -- [H. n.] Zuigspriet f. (van vele
insecten). — [Bot.] S-s des plantes, zuigwerktuigen der planten, zuigworteltjes n. pl., zuigmondingen f. pl. of - tepeltjes n. pl. — Sown, m. Zuigplek, kusplek f., roode vlek op de huid door zuigen
of zoenen. — SuSoter, v. a. Allengs en bij hervatting uitzuigen: Enfant qui sucote un fruit, kind,
dat eerre vrucht uitzuigt, aan eene vrucht zabbert.
Sucre, m. Suiker f. S- Blanc, witte suiker. Sbrut, ruwe suiker. S- pilé, gestampte suiker. Sraffiné, geraffineerde, gezuiverde suiker. S- noir,
bruine suiker. S- bis, bastaardsuiker. S- rosat, rozesuiker. S- d'orge. gerstesuiker. S- candi, kandij
suiker. S- tors, gedraaide suiker (die met zoethoutsap bereid is). — Un pain de s-, een suikerbrood n.
Moulin à s-, suikermolen m. Canne à s-, suikerriet n.
— [Chem.] S- de lait, melksuiker. S- de Saturne,
l000dsuiker, azijnzuur lood n. -- [Hort.] S- vert
of Poire s- vert, suikerpeer f. --- (fig. et fam.) It
est tout s- et tout miel, hij is geheel suiker en honig, een suikerzoet, honigzoet manneke n. — (Loc,
#adv. et fam.) En pain de s-, suikerbroodvormig,
kegelvormig. — Sneré, e, adj. (en part. passé van
sucrer) Gesuikerd, met suiker gemengd of bestrooid
o fbereid; suikerhoudend; naar suiker smakend,
suikerachtig. Verre d'eau s-e, glas suikerwater n.
Melons s-s, gesuikerde meloenen in. pl. — Saveur
s-e, suikerachtige smaak m. — [Cont.] Pols s-s,
suikererwten, oversuikerde anijskorrels f. pl. muis
n. pl. — [Chico.] Sels s-s, suikerzure zouten n.-jes
pl. — Wills subst. (fig. et faro.) Cetle felle fait la
sucrée, dit meisje speelt de zedige, de ingetogene,
de preutsche. — Sucrees, f. pl. [Bot.] Soort van
gentiaanwortels m. pl. - Sucrer, v. a. Suikeren,
met suiker toemaken, bereiden of bestrooijen. Sson café, zijne ko/fij suikeren, suiker in zijne koffij
doen. S- des (raises, aardbeziën met suiker bestrooijen. -- (fig. et fam.) S- (of Dorer) la pilInle à qn., z. DORER. Je crois que to te sucres de
moe (suerer staat hier bij verzachting voor een zeer
gemeen vloekwoord), ik geloof, dat gij mij voor den
gek houdt, den brui van mij geeft. — Sucrerie, f.
Suikermolen m., suikerkoker] f., plaats waar de
ongezuiverde suiker uit suikerriet, beetwortelen,
—
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enz. wordt gewonnen; - suikerraffinaderij F. (in
dezen zin liever raffinerie). - S-s, suikergoed, suikergebak II. - Suciler, m. Suikerpot m., -doos,
-bus f. - [Tech.] Saikerzieder m. - [ 1-I. n.], z.

GUIT-GUIT. Sucrier, ière, adj. Dc suikerfabrikdlie betreffe nd: Industrie s-ière, suiker-industrie f.
Colon S-, ~herbouwend kolonist of -planter in. Sucrillon, m., z. v. a. SQIJCRILLON. - Su
erin g, in. [H. n.], of als adj. Melon SUCBIN, M. Suikermeloen m. - Sucrion, m., zv. a. SOUCRILLON.
Stid, m. (pr. cude)Zuiden, zuid n. (Ook f.) Ven ir
du s-, uit het zuiden komen. Le vent lu s-, of enkel
Le s-, de zuidewind. La France est au s- de lAngleterre, Frankrk ligt ten zuiden van Engeland.
La iner thi S-, L'Arnérique du S-. de Zuidzee f.;
Zuid-Amerika n. - [Mar.} Faire le S-, Courir an
S-, om de zuid houden, zuid aanleggen, zuidwaarts
koers stellen. Sud, Sud-quart-sud-est, Sud-sud-est,
Sud-est-quart-sud, Sud-est, zuid, zuid -ten -oosten,
zuid-zuid-oost, zuid-oost -ten -zuiden, zuid-oost. Squard-sud-ouest, Sud-sud-ouest, Sud-ouest-quartsud, Sud-ouest. zuid -ten -westen, zuid-zuidwest,
zuid -west-ten -zuiden, zuidwest. - Ook als adj.: Le
pôle S-, de zuidpool f. Latitude s-, zuiderbreedte I.
Le vent est s , de wind is zuid, zuidelijk.
Sidation, t. [Mid.] Het zweeten. S- moi'bifi que, ziekelijk zweeten of zweet n. - Sudatoii-e,
adj. [Mëd.j Met zweet vergezeld, zweetdrijvend:
Fièvre s-, zweetkoorts t, - SEJDATOIRE, M. Zweetkas f., soort van dampbad ii. - Sudorifèi-e,
Sudoi-ifique , wij. Zweetdrijvend: Potion s-,
zweetdrankje n. - Sné, e, adj. (en part. passé
van suer): Le sang ei. Peau s-s par Jésus portant
sa croix, het bloed en water, door den kruisdra-

gendn Jezus gezweet.

Suède, in. [Tech.] Zweedsche handschoen m.,
handschoen van zweedsch Ieder. - Suédois, e,
adj. Zweedscli., wat Zweden, zijne bewoners of zijne
taal betreft. La nation s-e, de zweedsche natie f.
Moeui's s-es, zweedsche zeden 1. p1. Roman s-,
zweedsche roman m. - La langue s-e , of als subst.
LE SEJEDOIS. m. De zweedsche taal, het zweedsch.
- SEJEDOIS, m., -E, f. Zweed m., zweedsche vrouw f.
Sné, t. (pop.) Groote vrees, benaauwdheid f.,
angstzweet ij.
Suer, V. n. Zweeten: S- a grosses gouttes, sterk
zweden. S- de Ia tête, da visage, de tout le corps,
aan het hoofd, in 't gezigt, over t ganschetqchaam
zweeten. - Les murailles, les pierres suent, de
muren, de steenen zweeten, slaan uit. - ( fig.) jai
bien sue pour eet ouvrage, ik heb mij zeer veel
moeite voor dat werk gegeven. - Ook als v. a.:
S- sang et eau, bloed en water zweeten; (fig. et
fam.) in duizend angsten zijn, zich zeer veel moeite
geven. II a fallu s- sang at eau pour Ie rdduire b
Ja raison, 't heeft oneindig veel moeite gekost, hem
tot rede te brengen. - II sue le crime, hij wordt
van misdaad verdacht; hij leeft enkel voor de misdaad. - [1éd.] S- Ia vérole, de spaansche pakken
door 't zweeten uitdrijven. - Suei-ie, I. (fain.)
Het zweeten, de tijd van 't zweeten. - [Tech.
Zweethuis n. voor den tabak. - Stiette, t. [Mid.
Zweetkoorts, zweetziekte t. (ook sueur d'Angleterre geheeten). - Siteur, f. Zweet n.: S- puante,
froide, stinkend, koud zweet. La 5- lui coulait sur
Ie visage, het zweet liep hem overt aangezigt. La

5- de Ja mort, het doodzweet. - Cela provoque
Ja s-, dat bevordert het zweeten. 11 lui prit une
petite s-, hij geraakte in een ligt zweet.
(fig.)
Ii me faut gagner mon pain a Ja s- de mon corps,
de mon front, de mon 'visage, Ik moet mijn brood
in 't zweet van mijn aangezigt verdienen. Apres
bien des fatigues at des s-s je riussirai, na veel
moeite en arbeid zat 't mij gelukken. [Mid.] Sd'Angleterre, Z. SUETTE. - (Loc. prov. et iron.)
Couvi'ez-vous Ja 5- vous est bonne (tot iemand,
die zijnen hoed ophoudt, waar hij dien eerbiedshalve
moet afnemen), dek u, 't zweden t5 goed voor te.
Sutfète,m. [Ant.) Suffeet m., titel der hoogste overheidspersonen in Kartlingo.
Sutfii-e, v. n. (met avoir) Voldoen, voldoende,
--

-

genoegzaam, genoeg of toereikend zijn, toereiken,

volstaan. Ses forces ne suffient pas h cette entre
prise, zijne krachten zijn niet toereikend tot deze
onderneming. II su ffi t seul ii ce travail, hp kan dit
werk alleen doen. Cela suffit, of enkel Suffit, dat
is genoeg, dat is voldoende. On ne saurait s- a
tout, men kan niet alles doen, niet overal zijn. Ce

SUFFRAGE

,

drap na suffit pas pour un habit, dit taken is niet
toereikend voor eenen rok. - (Pray.), z. JOUR (blz.
1019, kat. 2). Als V. impers.: 11 lui suffit de
vous voir ie!, 't is hein genoeg u hier te zien. II
suffit d'être pauvre pout être méprisi, men behoeft
slechts arm te zijn, om veracht te worden. (absol.)
Ii suffit t is genoeg SE SUFFIRIi. V pr Zwfr
zelven genoeg zijn, aan zich zetven genOeg hebben,
anderen niet noodig hebben. Jan elkander genoeg
hebben: Heureux les ipoux qui se suffisent. Stillisamtitent, adv. in genoegzame mate, genoeg, genoegzaam, toereikend: Cela est prouvi s,
dat is genoeg bewezen II a s d argent pour payer
hij heeft genoeg geld om te betalen. - Suilfisan
ce, 1. Genoegzaa m bestaan n., toereikendheid f.,
het genoegzame: J'ai ma 5-, ik heb een genoegzaam
bestaan, genoeg om van te leven. Vous êtes le mattre, prenez-en votre 5-, gij zijt deer en meester,
neem daarvan naar te genoegen, zoo veel gij wilt.
- (fain.) II y a en cette annie du bled a s-, er is
dit jaar genoegzaam koren geweest. - (Pray.)
Qui na 5- na rien, de ontevrédene is altijd arm.
S doit suttire, wie 't noadige heeft, moet tevreden
zijn. - Kunde, bekwaamheid, geschiktheid f. Le
rol étant infoi'mé de sa capaciti et 5-, de koning
van zijne bekwaamheid en geschiktheid onderrigt
zijnde. - Zelftevredenheid f., zelfbehagen n., opge
blazenheid, verwaandheid, laatdunkendheid f., eigenwaan m., ingebeeldheid 1. II a one s- insupportable, hij heeft eene onverdragelijke laatdunkendheid.
S- orgueilleuse, troteche zelfgenoegzaamheid, verwaandheid. - Snft'isant, e, adj. Toereikend,
genoegzaam, voldoende: Cette somme est s-c pour
ce voyage, die som is voldoende, toereikend voor
die reis. Bonne at s-c caution, goede en voldoende
borgtogt. Raisons s-es, votdoenderedenen f. pl—Zelfgenoegzaam, ingebeeld, verwaand, laatdunkend: La
5- personnage ! welk een laatdunkend schepsel I Air
5-, trotse/t, laatdunkend gelaat n. Manures s-es,
verwaande manieren 1. p1. - [Théol.] Grace s-a,
zelfgenoegzame genade f. - (Loc. prov.) U a Ia
grace s- , hij heeft veel inbeelding, hij meent heet
wat te zijn. - Ook als subst.: Le s- juge de tout,
de waanwijze velt over alles zijn oordeel. Faire Ja
s- e , de trolsche, laatdunkende spelen.
Suftixe, fl1. [Gram.] Aan g ehangen lettergreep f.,
aanhangsel achter een woord, s u ffi x u in n. (in
tegenstelling met préfixe).
Sulfoeant, e, adj. Verstikkend: Chaleur s-e ,
verstikkende hitte F. Catarrhe s-, sti kzinking f. Suffocation, f. Stikking, verstikking, belemmerde ademhaling f.: Si ce catarrhe lui tombe sur Ia
poitrine, Ia s- est )t craindre, indien deze zinking
-

-

zijne borst valt, is er eene verstikking te vree-

01)
zen. - [Ntéd.] S- de Ja matrice, z. v. a. HYSTdRIE.
- Stilfoquer, v. a. Verstikken, versmoren, den
adem doen verliezen: Une esquinancie la sulfoquée, r eene keelontsteking

heeft haar doen stikken.

La douleur Ie suffoque et Jul hee Ia parole, de

smart doet hens den adem en de spraak verliezen.
- (absol.) II fait one chaleur qui suffoque. 't is
smoor-, stikheet. - (fig.) Ce que vous dites lá suffoque, wat gij daar zegt, is onuitstaanbaar, wekt
ieders hoogste ergernis, verontwaardiging. - SUFFOQUER, V. n. Stikken, smoren: Ii est pret a s-,
hij zat den adem verliezen, stikken. -- (fig.) 5- de
colèi'e, d'indignation, van gramschap. verontwaar.
- (fam.)
diging stikken, buiten zich zetven zijn
Laissez-la pai'ler, il su ffoque, laat hem spreken,
zat
er
bij
hein
uit.
en
moet
anders stikt hij, 't
Snifi-agant, e, adj. Zijne stem gevend; - toestemmend. (In dezen zin verouderd). - Evique s-,
of als subst. SUFFRAGANT, m. De aan een' aartsbisschop ondergeschikte bisschop, w ij bisschop , s u f f r ag a a n-bisschop, suffraqaan m.Appelerdu s- au
métropolitain, van den bisschop op den aartsbisschop appelléren. - Suifrae, m. Stem f., verklaring van zijn gevoelen ou,il. 't zij bij monde
of geschrift; - goedkeuring 1. Je lui ai donné, refusé mon 5-, ik heb hem mijne stem gegeven, gewei-

gerd. La pluralité (majorité) absolue, relative des
S-s, z. MAJORITE. - [Polit.] S- universel, algemeen
stemregt ii. - Co tableau a minié Ie s- de tous
les connaisseurs, deze schilderij heeft de goedkeuring van alle kenners weggedragen. - [Cath.] Le
s-s des saints, de voorbeden der heiligen. S- de
l'dglise , voorbede der Kerk (voor de geloovigen). Menus s-s, z. ond. MENU.

STJFFIJMIQATION
Siifuniigation, f. [Ant.] Reukoffer n. -[Méd.] , z. V. a. FUMIGATION.

SUifi'tlSion, f. [Méd. j Uitstorting (van bloed of
gal tusschen vleesch en huid) , onderlooping f. ï overloop ni.: La jaunisse viest d'une s- de la bile, de
geelzucht komt voort uit een' overloop van gal. —
[Cbir.] S- de 1'oeil, verdonkering van 't hoornvlies,
graauwe of witte staar f.
Suggerer, v. a. (pr. cug-jé-ré) Ingeven, aan
de hand geven, inblazen: S- un bon expédient à
qn., iemand een goed middel aan de hand geven. —
[Prat.] S- un testament, door list of inblazing een
testament doen maken. — Het part. passé is ook
adj.: Projet s- par un arni, door eenen vriend ingegeven plan n. — Suggestion, F. (pr. cug-jesthi-on) (altijd in kwaden zin) Heimelijke ingeving,
inblazing f.: C'est une s- du malin esprit, dit is

eene ingeving van den booze. — [Prat.] Ce testament a été fait par s -, dit testament is gemaakt
door s u g g é s t i e, ten gevolge van bedriegelijken
indruk, van ongeoorloofden invloed op den erfmaker.
Sugillation, f. [Méd.] Ligte uitstorting, onderlooping van bloed onder de huid, blaauwe, roode

plek f.

Suicide, in. Zelfmoordenaar, zelfmoorder. —
Zel fmoord in.— (fig.) S- moral, zedelijke zelfmoord.
— -I- Stiteider (se), V. pr. (barbarisme et pléonasme) Zich om 't leven brengen, een' zelfmoord
begaan.

Snie, f. Roet n. Noir comme (de la) s-, zwart
als roet, roetzwart. Le flair de s-, het rookzwart,
zwartsel n. Couleur de s-, roetkleurig.--[Agric.],
z. V. a. LARIE.

Stgif, m. Gesmolten dierlijk vet, inz. tot het maken van kaarsen, sneer n., talk f., ongel i . S- de
boeuf., de mouton, de bouc, sunder-, schape-, bok
Chandelle de s-, smeerkaars f. S- de tri -betack.
plukvet n., vel van de ingewanden. — [Tech.]-pes,
íhlettre les cuirs en s-, de huiden met vet insmeren. --- [Mar.] Donner an s- a un bátiment., een
schip smeren.— [Bot.] S- v égétal, plantentalk (bij
stof uit de vrucht van den chinéschen talk--zoncler
boom, arbre b s-, waarvan de Chinezen kaarsen
maken). — uifage (ook SUIVAGE), m. Het smeren, insmeren. —[Artill.] Le s- des Pouches h feu,
het insmeren der stukken. — Suifer (ook SHIVER),
v. a. Met vet smeren, insmeren: S- un vaisseau,
een schip smeren, in 't sneer zetten. — Het part.
passé is ook adj.: Cordages suifés (suivés), i.ngesmecrd touwwerk n. — Suifeux, euise, adj. Talkof ongelachtiq.
stliia, nl [Tech.] Onzijdig zout n., dat als slak
op den glasvloed komt, glasgal f.
Sn>rint, n1. Vettig, sterk riekend zweet n. der wol
dieren: S- de la lai ►^e, wolvet n —SQai -dragen
tant, e, adj. Doorzijpelend, doorzweetend: Les
alcarazas sopt s-es, de koelkruiken zijpelen of zweeten door. — Suintentent, m. Het doorzjpelen,
doorzijpeling f. -- Suinter, v. n. Doorzijpelen,
schier onmerkbaar doortrekken (van vochten), doorzweeten: L'eau suinte b travers les roches, het
water zijpelt door de rotssteenen. Muraille qui
suinte, muur, die doorslaat, zweet. Plaie qui suinte encore, wond, die nog zweet, nog vochten door-

laat. — SUIN TER , V. a.: S- de l'eau, water doorla-

ten, laten doorzijpelen. Des cases qui seintent la
pluie, hutten f. pl., die den regen laten doorzijpelen.
Suisse, adj. Zwitsersch, wat Zwitserland of
zijne bewoners betreft: Berger s-, zwitsersche herder m. Femme s-, zwitsersche vrouw . SUISSE ,m.
—

Zwitser m., bewoner van Zwitserland. — [Mil._j
Soldaat der (voormalige) zwitsersche garde. z. ook

CENT-St1ISSES. —

(Prov.), z. ARGENT, BEVER. N'en
tendre pas plus raison qu'un S -, voor alle redenéring doof zin. — Deurwachter, portier m. (dewijl
vroeger inz. Zwitsers als zoodaniq zich in Frankrijk verhuurden); kerkwachter, kerkedienaar m. (met
hellebaard en rotting gewapend). — [H. n.] S- of
Écureuil s-; aardeekhoorntje n. — [H. n ] Pilkarper m., Z. DARD . — Saisserie, f. Portierswoning f., - huisje n . — a LA SUISSE , loc. adv. Op zijn
zwitsersch, op zwitsersche wijze. -- Suissesse, f.
Zw.vitsersche vrouw f., zwitsersch meisje n. (femme,
1111e suisse).
Smite, f. Gevolg n., het volgende , de volgenden,
nakomenden: On laissa entrer les premiers. mais
on ferma la porte à toute la s-, men liet de eer
binnen, maar sloot voor al de volgenden de-sten

--
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deur. --- Nakomelingen m. pl., kinder en n . pl.: It
n'a point de s-. — Gevolg n., begeleiding f., stoet m.,
bijhebbende personen m. pl., nasleep m. Le prince
arriva aver les gentilshommes de sa s-, de vorst
kwam aan met de edellieden van zijn gevolg. Avoir
une s- nornbreuse, een talrijk gevolg, een' grooten
nasleep hebben. — Carcasses, Voitures de s-, koetsen f. pl., wagens m. pl. voor 't gevolg. voor het
dienend personeel. — Vin de s-, win voor de tafel der bedienden. — Vervolg n., het volgende, nakomende; voortzetting f.: Pour bien entendre ce
passage, it faut lire la s-, om die plaats wél te
verstaan, moet men wat er volgt lezen. S- et tin
de 1'ouvrage. vervolg en einde van 't werk. On attend la s- de eet ouvrage, men wacht de voortzet
't vervolg van dat werk. — La s- a fait voir-tzng,
ce qu'on pouvait attendre de lui, 't vervolg heeft
doen zien, wat azen van hein kon verwachten. —
Reeks, rij, volgreeks; aaneenschakeling f.; zamenhang m., verband n.: Une s- d'estampes, eene reeks
platen. Une longue s- de malheurs, eene lange reeks,
aaneenschakeling van ongelukken. Cette campagne
a été une s- de victoires, die veldtogt is eene reeks
van overwinningen geweest . — [Math.) , z. v. a. SERIE. — Une belle s- d'aïeux, eene schoone volgrfj
van voorvaderen. — Connaissez-vous toute la s- de
vette affaire, kent gij den ganschen loop van die
zaak? — I1 tient des propos sans s-, hij redeneert
zonder zamenhang, verband. — Sa conduite manque de s-, zijn gedrag is ongelijk, hij blijft zich
niet gelijk in zijn gedrag. Gevolg, uitwerk sel n.: Mourir des s-s dune blessure, aan de gevolgen eener wond sterven. Cette querelle peut
avoir des s-s fdcheuses, die twist kan leeljke gevolgen hebben. --- (absol., en dan in kwaden zin):
Je crams les s-s, ik vrees voor de gevolgen. —
[Anc. tout.) Faire s -, ill regten vervolgen.-- [Anc.
mus.] , z. V. a. SONATE. s— a LA SUITE, 10e . adv .:
Etre b ia s- dune ambassade, de la cour, in 't gevolg van een gezelschap zin, tot het gevolg van 't
hof behooren. — (Prov.) iJn mal est b la s- d'un
autre, het eene ongeluk komt bi 't andere, een ongeluk komt nooit alleen. — Etre à la s- d'une affaire, eene zaak doorzetten; alles gade slaan water
in den loop eener zaak gebeurt. —' Entrer à la sde qn., na, achter iemand binnen treden . — DE
SUITE , loc. adv. Op de rij af, na of achter elkander, de een na den ander, achtervolqens: Ne savoi r dire deux toots de s- , geen twee woorden
achter elkander kunnen zeggen. Faites-les entrer
de s- , laat hen na elkander binnen komen. — In
volgorde, naar bepaalde volgorde: Mettez, Rangez
ces livres de s-, plaats, schik die boeken in volgorde. -- DE SUITE, TOUT DE SUITE,loc. adv. Dadelijk ,
terstond, oogenblikkelijk, onmiddellijk, zonder uit
Venez de s-, tout de s-, kom terstond. Allez -y-stel:
de s-, tout de s- , ga er dadelijk, oogenbli.kkel jk
heen. — Tout de suite beteekent nog: Achtereen,
achter elkander, zonder tusschenpoozen: Boire vingt
rasadel tout de s-, twintig volle glazen achtereen
uitdrinken. -- PAR LA SUITE, DANS LA SUITE, 10C.

adv. In 't vervolg, in vervolg van tijd: I1 devint

par la s- un ho mle• laborieux, hij werd in 't vervolg een werkzaam man. — PAR SUITE, loc. adv.

Gevolgel jk: On rejeta le premier article at par s
les autres qui s'y rapportaient, men verwierp-tous
het eerste artikel en gevolgeljk al de anderen, die
daarmede in verband stonden
PAR SUITE DE,
loc. prep. In gevolge, ten gevolge van, overeenkom
Par suite de nos arrangements, nous devons-stig:
faire felle chose, ten gevolge van onze bepalingen,
. —

moeten wij dat doen .
(TES , z. old.
Suites, f . pl. [Chass.] , verbastering van LUIS uivable, adj. Volgbaar, wat gevolgd kan of

moet worden. — Fil s-, gelijke, effen draad m.
Suivant, e, adj. Volgend, navolgend: Le livre
s-, Le jour s-, het volgende boek, jaar n. La lettre
s-e est one voyelle, de volgende letter is een klinker . SUIVANT , m., -E, f. Volgeling m. en f., begeleider ni., begeleidster f. Lui et sas s-s, hij en
zijn gevolg. Elle avail de nombreuses s-es, zij had
een talrijk gevolg, geleide. — (poét.) Les s-s d'Apollon, Apollo's volgelingen, de dichters. —(Loc. prov.)
N'avoir ni enfants ni s-s, kinderen noch bloedverwanten hebben. — SUIVANTE, f. of als adj. Demoiselle suivante, kamerjuffer ë kamenier (nu schier
enkel in tooneelstukken gebruikt) , half vertrouwde f.
Suivant, prép. Volgens; naar, overeenkomstig:
—

-
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S- votre sentiment, volgens uw gevoelen. S- Ie cours -- voortspruiten, 't gevolg zijn van. La nuit suit
de la nature, volgens den loop der natuur. —Naar, Ie jour, de nacht volgt op den dag. (absol.) La page
in verhouding, naar evenredigheid: Récompenser s- qui suit, de volgende bladzijde f. — L'envie suit
le mérite, naar verdienste beloonen. — SUIVANT la prospérité, de nijd volgt den voorspoed. La peine
suit Ie crime, de straf volgt de misdaad. — DoorQUE, toe. conj. Naar mate, naar gelang, naar dat.
Je le récompenserai s- qu'il m'aura servi, ik zal zetten, volharden, ter harte nemen, niets verzuimen
hem beloonen, naar dat hij mij zal gediend hebben. wat iets kan doen gelukken: Suivez votre procès,
si vous ne voulez pas Ie perdre, zet uw proces
Snivaute, L, z. onder SUIVANT (adj.).
door, zoo g# 't niet wilt verliezen. S- une entreStiiv age, Shiver, Suivenx, z. SUIF —.
Saiivii, e, adj. (en part. passé van suivre): Ber- prise avee ardeur, eenti onderneming met ijver vol
doorzetten. — S- of Pousser sa pointe, z.-houden,
ger s- de son troupeau, door zijne kudde gevolgde
herder m. Prince s- par sa garde, door zone garde POINTE (maar lees daar pousser in plaats van passer).
—
[Chas.], z. MENEE. — Als v. n. en v.
vergezeld vorst ni. — Prédicateur s-, prediker, die
veel toeloop heeft. Cette pièce (de théatre) est fort irnpers. in den zin van: voortvloeijen, volgen uit:
s-e, dat tooneelstuk heeft veel toeloop. — Mode fort L'une de ses propositions ne suit pas nécessaires-e, zeer algemeene mode f. — Travail s-, onafge- ment de I'autre, de eene dezer stellingen volgt niet
broken arbeid m. Correspondance s-e , geregelde noodzakelijk uit de andere. — I1 suit de ce que
vous venen de dire, que je n'avais pas tort, uit
briefwisseling f.
Suivre, V. a. Volgen: Allez devant, je vous het geen gij daar zegt volgt, dat ik geen ongelijk
suis, je vous suivrai, ga voor, ik volg u, Ik zal u had. — (neutr.) [Jeu] La main suit, ieder schudt
volgen. S- qn. de loin, iemand van verre volgen. — en geeft op zijne beurt. — SE SUIVRE, V. pr. Elkan(Loc. prov.), z. AIMER. — Ma malle ni suivra It der volgen, elkander opvolgen: Les jours se suian jour de distance, mijn valeis zal mij een' dag vent, de dagen volgen elkander op. — Ces numélater volgen. — 11 suivit le vaisseau de loch. des ros se suivent Bien , die nummers volgen goed op
yeux, hij volgde het schip met de oogen, hij keek elkander. Les parties de ce discours ne se suivent
het schip na. Je vous ai partout suivi de la pensee, pas, de deden dezer rede zijn niet in behoorlijker
ik heb u overal in gedachten gevolgd. Mon imagina- zamenhang. -- (Prov.), z. oue (blz. 1019, kol.2).
Sujet, te, adj. Onderworpen, ondergeschikt,
tion vous a suivi, mijne verbeelding heeft u gevolgd.
Volgen , begeleiden , vergezellen, mede afhankelijk, tot gehoorzaamheid of tot zekere betagaan: S- un prince dans son voyage, eenes vorst ling, diensten, . enz., verpligt; overgegeven, geneigd,
op zijne reis begeleiden. II suivit son ami dans verslaafd; onderhevig, blootgesteld; vatbaar voor:
l'exil, hal volgde (ging met) zijnen vriend in balling- Nous somnmes tons s-s aux luis, wij zijn allen aan
schap. — Ce baton ma suivi dans tous mes voya- de wetten onderworpen. Les enfants doivent etre
ges, deze stok heeft al mijne reizen mede gemaakt. s-s aux parents, de kinderen moeten den ouderen
— Le remords Ie suit partout comme son ombre, onderdanig, gehoorzaaln zijn. Tout propriét,.j re
de gewetenswroeging blijft hem overal als zijne est sujet It I'impét foncier, elk eigenaar is verpligt
schaduw bij. .® Vervolgen, najagen: S- un serf, grondbelasting} te betalen. — Tons les hommes
un loup, een hert, een' wolf vervolgen. Des agents sont s-s à la mort, alle menschen zijn aan den dood
de police qui suivent des voleurs, policie- (tienaars, onderhevig, moeten sterven. Etre s- au vin, aux
femmes, te veel van den wijn, van de vrouwen
welke dieven vervolgen. .. Volgen, b•jbliven, bij
niet achter blijven, even snel gaan: Les for--houden, houden. I1 est s- It la colère, It se fâcher, hij wordt
ces me manquent, je ne saurals vous s-, mijne ligt boos. — Le papier mal collé est s- It boire,
krachten schieten te kort, ik kan u niet volgen, bij slecht gelamd papier slaat door. -- Ce pays est sblijven. — L'oeil ne peut s- Ie boulet qui s'éloigne, aux inondations, dit land is aan overstroomingen
het oog kan den wegsnellenden kogel niet volgen. blootgesteld. — Ce passage est s- It plusieurs inVous chantez trop vete, je; ne puls vous s-, gil terprétations diffèrentes, deze plaats is aan ver
uitleggingen onderhevig, laat zich op vele-schilend
zingt te ras, ik kan u niet bijhouden. — Volgen,
gadeslaan, in 't oog houden: II faut s- les jeunes wijzen verklaren. -- li n'est pas s- Ii 1'heure, z.
gens sans qu'ils s'en appercoivent, men moet de HEURE, z. ook CAUTION, COOP. -- (absol.) Tenir
jonge lieden in 't oog houden, zonder dat zij 't mer- ses enfants fort s-s, zijne kinderen zeer kort houken. S- la conduite de qn., iemands gedrag gade- den. Tenir un cbeval s-, een paard goed in den
slaan, bespieden. S- les évènements du siècle, de toom houden. — Cette femme est fort s -te auprès
de son maxi, die vrouw is zeer aan haren man gegebeurtenissen der eeuw, des tijds gadeslaan.
Volgen, in zekere rigting gaan, zekere rigting ne hecht, wijkt niet van zijne zijde. SUJET, m.,
une rivière, les bords de la mer, eene ri--men:S -TE, f. Onderdaan ;n. en f. Les s-s et le souvevier, de zeeoevers volgen. S- une allée d'arbres, rain, de onderdanen en de vorst. 11 est né s- du
eene boomenlaan volgen. S- les pas, les traces de rol, hij is een geboren onderdaan des konings. Elle
qn., iemands voetstappen volgen , denzelfden weg n'est pas sa s-te, zij is zijne onderdane niet. Elle
gaan; (fig.) in iemands voetstappen treden, doen s'acquittait des devoirs d'une fidele épouse et
zoo als hij. S- Ie chemin, Ie sentier de la vertu, d'une fidèle s -te, zij kweet zich van de pligten eener
het pad, den weg der deugd volgen. Volgen, getrouwe echtgenoot en eener getrouwe onderdaan.
Persoon, mensch m. met betrekking tot zijne
opvolgen, zich voegen of schikken naar; de -partij
of de zijde houden., van 't zelfde gevoelen zijn. S- bekwaamheid, talenten, zeden (in dezen zin wordt
les usages, les coutumes, la mode du pays oû Ion het mannet. sujet voor den man en de vrouw gevit, zich naar de gebruiken, zeden, mode schikken bruikt). Cet homme est un s- remarqual,le, die
van 't land, waarin men leeft. S- les conseils de man is een merkwaardig persoon. C'est un macqn., iemands raad opvolgen, gehoor geven. — S- vals s=, 't is een slecht mensch, slecht s u j é t. Cette
Platon, Plato volgen, zich aan Plato's leer, gevoe- jeune filie pourra devenir un s- distingué , dat
lens, enz. houden. — S- une opinion, eerie meening meisje zal eene aanzienlijke personaadje kunnen.
toegedaan zijn. -- S- le parti de qn., iemands par- worden. — (absol.) Zeer verdienstelijk mensch: Soti' aanhangen, toegedaan zijn.
Volgen, navol- ciété composée de s-s, gezelschap n dat uit hoogvergen, tot voorbeeld nemen: Ce fabuliste a trop sui- dienstelijke personen is zatnengesteld. - SUJET,m.
vi La Fontaine, die fabeldichter heeft La Fontaine Reden, oorzaak, drijfveer, gelegenheid, aanleiding f.,
te zeer nagevolgd. — Uitoefenen, drijven; in be- grond m.: Vous lui en avez donne s-. gij hebt hem
oefening brengen: S- un métier , une profession, daartoe reden, oorzaak gegeven. A quel s- avezeen handwerk, een beroep drijven. S- le barreau, vous fait eega ? uit wat oorzaak hebt gij dit gez. BARBEAU. S- l'Évangile, les préceptes de la re- daan? Il lui a donné de grands s-s de plainte, hij
ligion, naar 't Evangelie , naar de voorschriften heeft hein groote aanleiding, reden, gronden, tot
der godsdienst leven, handelen. Volgen, ge- klagen gegeven. -- Onderwerp n . , de stof van een
trouw bijwonen: S- les lecons dun professeur, les rede geschrift, kunstwerk, enz.: Quel est le s- de
sermons dun prédlicateur, of (bij metaphoor): S- son discours ? wat is het onderwerp van zijne reun professeur, on prédicateur, de lessen van een' de, van zijn gesprek? Je n'ai plus rues It vous dire
hoogleeraar, de leerredenen van een' prediker gere- It (sur) ce s-, ik heb u op (over) dit onderwerp
geld bijwonen. Volgen, zich laten leiden door, niets meer te zeggen. Le s- dun tableau, het onzich overgeven aan: S- son caprice, son imagina- derwerp van eene schilderij. — Voorwerp n. eener
tion, son inclination, zijne luim, verbeelding, nei- wetenschap: Le corps humain est Ie s- de Ia médeVolgen, opvolgen, la- cie, het menschelijk ligchaam is 't voorwerp der
ging volgen, inwilligen.
ter komen (met betrekking tot tijd, plaats, rang); geneeskunde. — [Anat.] Lijk, cadaver n.: 11 est
-..

—
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SUJÉTION
difcile de se procurer des s-s, 't valt moeijeljk
aan cadavers te komen. — [Méd.] Ce malade est
un bon, mauvais s-, die zieke heeft een goed, slecht
ligchaanigestel. — [Mus.] Hoofdvoorstelling f., t h ema n. (thème). — [Gram., Log.] Onderwerp n.,
eerste naamval m., s ubject n. Dans les phrases:
Dieu volt tout, Aimer est un besoin de l'áme, les
mots Dieu et a i m e r sont les s-s.
Sujétion, f. Onderwerping, onderdanigheid,
,afhankelijkheid f.; dwang m.: Je le tiendrai bien
en s-, ik zal hem wel in onderdanigheid houden.
S'affranchir de toute s-, zich van allen dwang los
La s- aux loin est un devoir du bon-maken.—
citoyen, de onderwerping aan de wetten is een
pligt van den goeden burger. — Gebondenheid f.,
verband n.: C'est un homme auprèsde qui it faut
one grande s-, in dienst van dien man is men zeer
gebonden, heeft men geen vrij oogenblik. — Cet
emploi demande une grande s- , b j dit ambt is
men zeer gebonden, is men onder naauw verband.
Sulcifère, adj. [H. n.] Met groeven of voren,
gegroefd. --- Snteifornie, adj. IDidact.] Groe fvormig.
Sulfate, n1 . [Chim.] Zwavelzuur zout n. Sde potasse , de chaux , zwavelzure potasch, f.,
kalk n. — Sulfaté, e, adj. Zwavelzuur. — Sulíite, m. Zwaveligzuur zout n.— Sulftiratioii,f.
Verbinding met zwavel, zwaveling f.— Sulfure, f.
Zwavelverbinding f. S- d'argent, d'antimoine, zwavelzilver, zwavelspiesglans n. — Sulfuré, e,adj.
Gezwaveld. — Sulfureux, adj. Zwavelig, zwavelaehtiq: Acide s-, zwavelig zuur n. — Suiftirique, adj.: Acide s-, zwavelzuur n.
Sultan, m. Wereldlijke titel van den souverein
van Turkije of den grooten heer, sul t a n m.; —
ook de titel van vele muhamedaansche, inz. tartaarsche vorsten, en van den sjeri f van Mekka. —
(fig. et lam.) Trotsch, willekeurig, tiranniek man:
C'est un vrai s-, 't is een regte sultan. — Naam
van een met zijde bekleed korfje n. van de toilettafel der dames. — Reukkussentje n., een met reuk
gevuld kussentje. — [H. n.] S- ternate, ge--werk
streepte hoornvisch, oudewijvenvisch m., oudwijf n.

--
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kostelijk, heerlijk feestmaal gegeven. —Tragédie s-,
verheven, grootsch treurspel n. Voilà un cheval s-,
ziedaar een prachtig, heerlijk gevormd paard. —
[Anat.] Muscle s-, of als subst. SUPERBE. m. Opligtende oogspier, Hogarts-spier f . — SUPERBE , m.
Hoovaardige, opgeblazene, trotschaard m. --- [H. n.]
De zwarte paradijsvogel m — j SUPERBE , i. Hoovaard^ f., hoogmoed m.: La s- précipita le démon dans les enfers, de hoovaardij stortte den
dwinon in de hel . — [Bot.] , z. v. a. GLORIEUSE. —
Sitperbewnent, adv. Op trotsche, hoovaardige
wijze, met trotschheid, vol eigenwaan; — kostelijk,
prachtig, heerlijk.
.

- -

Super cargue, m., z. SUBRÉCARGUE. — Supereatholique , adj. Zeer streng, overdreven
jatholijk, s uper - k a t h o l íj k. — S n percé leste, adj. Bovenhen zelsch, zich inde wolken verliezend.

Supereession, f. [Anc. législ.] Vrjspreking,
ontheffing (van rekenplig tigen), su p er c é s s i e f.
Supercherie, f. Bedrog n. met list gepaard;
sehelinerij f., arglistige streek m.: I1 a gagné son
procès par s-, hij heeft zijn proces door sluw bedrog gewonnen.
Supereoquentieux, ieuse, adj. (verbasterd
van het door Rabelais gesmede superlicocantieux)
(burl.) A11erprachtigst, overheerlijk: Costume s-,
overheerlijk kostuum m.
Supére, adj. [Bot.] Hooger staand (met betrekking tot een lager geplaatst planten-orgaan).
Superfé tation, f. [Physol.] Overbevruchting,
overbezwangering f.,het ontvangen van meer dan één
fcctus in den moederschoot op verschillende tijden,
s u p e r f e.e t a t i e f. — (fig.) Overtolligheid, noodeloos bijkomende zaak f.
Superóciaire, adj. De oppervlakte, de vlakte
[Jur.] Propriétaire s-,-uitgebrdh /fn:
bebouwer van eens anders grond, hij, die op den bodem van een ander bouwt en het daarop gebouwde
of geplante tegen eene jaarljksche betaling of erf
mag gebruiken. — Superficialité, f. Op--pacht
pervlakkigheid f., gebrek n. aan grondige kennis.-Superficie, f. Vlak, oppervlak n., vlakte, opper
vlakte-uitgebreidheid f. (aire). La s- de la-vlakte;
(bourse, vieille) [balista vetulaj. — % Sulta- terre, het vlak, oppervlak der aarde. Mesure de
nat, m. Waardigheid f. eens sultans; regering f. s-, vlaktemaat f. Cette ile a une s- de mille lieues
eens sultans. — Sultane, f. Titel, dien men in carrées, dat eiland heeft eene oppervlakte van duiEuropa aan de vrouwen des sultans, en in Turkije zend vierkante malen. — Enlever la s- d'un corps,
aan diens dochters geeft, sult a ne f. La s- reine of de buitenzijde. het buitenste van een ligchaam weg
[Géom.] La s- d'un triangle, devlakte--nem.—
rétnante, de regerende sultane (de eerste onder de
vrouwen van den sultan, die hein eenen zoon baart), inhoud eens driehoeks.— [Prat.] Opstal, opstand m.,
khasseki- sultane. S- validé, de moeder van al wat op de oppervlakte eens gronds gebouwd of
den regérenden sultan. — [Mar.] Turksche galei f., geplant is. La s- cède au fonds, wat op eenen
soort van oorlogschip. --- [Cost.] Lang vrouwe- grond staat, behoort aan den grondheer. — (fig.)
kleed n. van rijke stof en van voren open (gelijk Oppervlakkige kennis f. I1 ne salt que la s- des
de turksche vorstinnen dragen) , s u 1 t d n e f.- chases, hij heeft slechts eene oppervlakkige kennis
[Conf.] Soort van gesponnen suiker-ornament voor der dingen. — , ' u perficiel, le, adj. Oppervlak
alleen de oppervlakte rakend, niet diepgaand:-kig,
taarten of dergelijke. — .41s adj. [H. n.] Poule s-,
z. POULE . — Sultanin, m. [Métrol.' Turksche Cette plain nest que s-le, deze wond is slechts oppervlakkig. — (fig.) Un ouvrage s-, een oppervlak
goudmunt, omtrent een dukaat in waarde.
niet grondig werk. Un esprit s-, een mensch,-kig,
Sumac , Stun ach , m. [Bot ] Sumak- of
smakstruik, looijersboom n. in Zuid-Europa (welks die oppervlakkige, geringe kennis bezit. —Superbladeren, béziën, loten, wortels en bast tot looi- en ficiellement, adv. Op oppervlakkige wijze; met
verfstof, ook tot bereiding van 't corduaan dienen. oppervlakkigheid, niet grondig.
Superfin, e, adj. Buitengemeen fijn, e x t r a— Sufnachinées, f. pl. [Bot ] Smakstruiken n.pl.
Suinàtre, m. Stormwind m., die vaak bij Su- fijn, super-fijn. Du drap s-, aller fijnst laken n.
— Ook als subst. m.: C'est du s-, dat is van de
matra ontstaat, sumdter m.
Super, v. n. Mar.]: S- les étoupes, het werk, eerste kwaliteit.
Superfin, e, adj. Overvloedig, overtollig, onkalfaatwerk uit de naden zuigen (wanneer men de
pomp laat gaan, als zij reeds lens is). — SE SU- noodig, te veel: Tous ces ornaments sont s-s, al
deze versiersels zijn overtollig. —Des closes, paroPER , V. pr.: Cette vole d'eau s'est supée, dat lek
les s-es , onnoodige , overbodige dingen , wooris toegezogen. — Het part. passé is ook adj.: Cor
s-, beknepen looper m. (tusschen schijf en blok).-dage den n. pl . -- SUPERFLU , m. Het overtollige, overSuper, (pr. su-per) lat. voorzetsel, dat vele fran- bodige, het teveel; overvloed m.; overtolligheid f.:
sche woorden vooropgaat en z. v. a. over, boven, Le sage ne desire que le nécessaire, it méprise Ie
op, meer dan, overmatig, beteekent. Het verandert s-, de wijze verlangt enkel het noodige, hij ver
overtollige. Les avares ne connaissent-achte
soms in sur, zoo als in surnaturel, surnuméraire,
point Ie s-. de gierigaards kennen den overvloed
surintendant, en in sus in suspendre.
Donner
de son s- aux pauvres, van zijnen
niet.
Supération, f. [Astr.] Onderscheid in gemiddelde snelheid van twee planeten , of ook van de- overvloed aan de armen geven. — Superfluité,f.
zelfde planeet in twee verschillende punten harer Overvloed m. , overvloedigheid , overtolligheid f.:
A quoi bon vette s- ? waartoe dient deze overbaan, s u p e r d t i e f.
Superbe, adj. Hoogmoedig, hoovaardig, trotsch, vloed ? On peut bien se passer de toutes ces s-s,
deze overvloedige dingen kan men wel ontbéren.
al
fier: C'est un homme s- , 't is een hoogmoedig
Snpérieur, e, adj. Hooger, verhevener, homensch. Tarquin Ie s-, Tarquinius de trotsche. Le
paon est on animal s-, de paauw is een trotsch venst, opperst; -- voornaam. voortreffelijk, uitstedier. — Kostelijk, heerlijk, fraai, prachtig; verhe- kend, — magtiger, sterker, overtreffend: La region
ven, edel, indruk-nakend: Un chateau s-, een prach- s-e de fair, de opperste, bovenste luchtstreek f.
tig kasteel n. I1 a donné un festin s-, hij heeft een Etages s-s, bovenverdiepingen f. pl. -- (fig.) Une
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puissance s-e, eene hoogere m a gi f. Les classes s-es
de Ia sociétë, de hoogere klassen der maatschappij.
Valeur s-e, uitstekende dapperheid f. 11 a des talents s-s, hij heeft verhevene, buitenqerneene, uitstekende talenten. Respectez ceux qui ant en main
Ie pouvoir S-, eerbiedig deqenen, die de hoogste
magt in handen hebben.' Cicéron était s- á tous
les orateurs de son temps, Cicero overtrof alle redenaars van zijnen tijd. Les ennemis étaient s-s
en nombre, de vijanden waren sterker in getal,
maptiqer. - Etle S- h sa place, ,meer kunde hebben dan zijn ambt vereisc/it. - Ëtre s- au revers,
sterker zijn dan de tegenspoed, zich door den tegenspoed niet laten nederslaan. - [Astr.] Planèles s-es, Z. PLA1ETE. - Géogr ] Le Lac s-, het
Oppermeer (in Canada). - [ Jur.] Tribunal s-,
Cour s-e, hooqer, oppergeretshof n. - [ Myth.]
Les dieux 5-, de oppergoden, olympische goden in.
p1. - SUPEIHEUR, fl1., -E, f. Opperste, eerste, voornaamste, meerdere in. en t.; kloostervoogd in., kloostervoogdes f. -- Supéiieure rn ent, adv. Op bt
; zeer joed , allerbest.-ter,voflijkwz
Ecrire 5- a un autre. beter dan een ander selirjVen. (absol.) Ecrire. Peindre, Chaner S-, uitmun-

,

tend schrijven, schilderen. zingen.
Stiper-imprégllatioH, 1., z. V. a. SUPEIIFETATION.
+ inpérioviser, V. a. Hooqer plaatsen, verhoogen. - Siipériorîté, f. Meerderheid, overmagt, overhand f. , overwipt, voorregt n., voorrang III., meerdere voortre/feljkheid t., hooger gezag a., superioriteit 1.:S-incontestable, mentée, onbetwistbare, verdiende meerderheid. S- de talents, de forces, meerderheid, hoogere mate 1. van
talenten, van krachten. II na fait jamais seritir sa
5- aux autres, hij laat anderen noit Zijne meerderheid, oppermaqt gevoelen. II aspire a Ia s-, hij
haakt naar hoogere, grootere înagt. Sa charge lui
donne une grande s-, zijn ambt geeft hens ren'
p-ooten voorrang, een groot voorregt. - Waardigheid van kloostervoogd , van kloostervogdes:
Elle est parvenue a Ia s- de ce couvent, zij is tot
de kloostervoogd ij schap gekomen. - Hooggeplaatst
persoon in. 'foutes les s-s s'appuient niutuellernent,
al de hooggeplaatste personen schragen etkanaer.
Stiperjectioii, f. , z. v.a. HYPERBOLE
Superlatif, ive, adj. [Gram.] in den hoogsten of in ven' zeer hoogen graad of trap, overtreffend: Adjectif, Adverbe s-, bijvoegeljk naam-

Souder deux barres de fer par S-, twee ijzerstaven
aan elkander wetten.

uperpai'gation, 1. [Mid.] Te sterke buik-

zuivering of a/voering f.

Supersaturer, ii. a. [Chirn.] Oververzadigen.

Superséci-étion, 1. [Méd.j Overmatige af-

scheiding f.

t Siuiperséder, V fl., Z. V. a. SURSEOIR.
uperstitieusenient , adv. Op bijgeloovige

Wijze; (fig.) met overdrevene , al te angstvallige

naauWgeZetilei(l. - Supeistitleux, muse, ar/f.
Bij,qeloovig: Homme, Peuple S-, bijgeloovig man in.,

volk n. Crain te s-ieusc, bijgeloovige vrees f.-- (fig.)
Overmatig naauwgezet: Soms 5-, al te angstvalli g e
zorgen f. pi. - Superstition, 1. Bijgeloof n., bijgeloovigheid f.; bjjgeloovig gebruikn.,bijgeloovige handeling f.; het beschouwen van iets geheel toevalligs
als een voorteeken , s u p e r s t i t i e 1. Le pen pie
est sujet a Ia s-, het volk is aan bet bijgeloof onderhevig. - Les s-s de linde, de bijgeloovige gebruiken van Indië. - C'est une 5- de ci'oire que

Ie sel répandu sur Ia table présage un malheur,
't is eene bijgeloovigheirt, als men meent, dat het
storten van zout op de tafel bet voorteeken van
een ongeluk zij. - (fig ) Overbodige stiptheid, angstva l l i ge naauwgezetheid f. ± S uperstitiosité, t
Neiging f. tot het spiritualismus , tot het bovenzinnelijke, tot cie bespiegeling.

Superstructure , f. Overtollig bijwerk n.
Supier, rn. [Bot.] Vo l ksnaam van den vlierboom
(sureau).
Supin, 111. [Gram. ]at.] Doel- en ei genschaps
in. der iatijnsche werkwoorden, dien men in-vorm
't Nederduitsch door 0 m t e, t e uitdrukt , S is p inum n. - Supinateiar, ar/f. ni. [Anat.]: Musvies s-s, ei als saint. SUPINATEURS, in. p1. Rug-

waarts draaijende spieren , achteroverbuigers of
-kantelaars ni. pl. , noons van twee handspieren.
Long of Grand s-, lange handspier f. (hurnëro-sus
radical). Court s-, korte handspier. -- Snpina-

Hou, t. [Anat. j Terugbuiqing, rugwaartsdraaijinp,
achteroverbuiging, s u p i n d t i e t. (liet tegengestelde
van pronation). - [Mdd.] Uitgestrekte ligging t.
met achterovergeworpen hoofd.
Suppilote, in. [H. n.] Mexiaansclie raaf t.,
die op brengen oost.

Supplantateiir, in., -ti-ice , t. Onderkruiper, voetligter rel., onderkruipsler, voelligtster f. Supplantation, f. Onderkruiping, voetligting,
verdiringing f. - Supplanter, V. 0. Den voet
lig/en. onderkruipen, uit den zadel ligten, iemand
verdringen om zich in zijne plaats te stelten, sup-

woord, bijwoord, dat in den hoogsten of in Zeer
hoogen grand de hoedanigheid uitdrukt. Degré s-,
of als subst. SUPERLATIF, In. Overtreffende trap,
superlatief, superiativus in. S- absolu, plan te/ren: II la suppianté auprês du ministre,
volstrekte, niet betrekkelijke superlatief (zoo als hij heeft hem bij den minister uit den zadel getipt.
très-sage) . S- relatif, betrekkelijke superlatief (zoo - SE SUPPLANTER, V. pr. Elkander den voet lipals le plus sage) S- tie supérioiitd, superlatief van ten, elkander onderkruipen. -- Het part. passé i.e
meerderheid (die door Ie plus wordt uitgedrukt). S- ook adj.: Rival supplanté. uit den zadel ge/igl med'infériorité, superlatief van minderheid (die door dedinger, medeminnaar.
S Snppléance , t. .4antutiing, plaatsvervulIe moms wordt uitgedrukt). -- AU SUPERLATIF,
lor. ede. (fam.) In den hoogsten graad: Cette fern- ling t. - iuppIéant, in., e, f. Plaatsvervuller,
me est laide nu s-, die vrouw is in den hoogsten plaatsvervanger m., -vervangster t., hij of zij, die
graad leeljk, foeileelfjk. - Supeilativernent, in eens anders afwezigheid diens plaats inneemt,
ado. (fain.) In den hoogsten graad, buitengemeen: S U75 p 1 e d n t. -- Ook als adj:. J uge 5-, ptaat.svervangend repter in. - Suppléei-, V. a. Aanvul-Elle est S- laide.
Supei'licoeaiitieux, lense, adj . Hoogst, in !en , voltallig, volledig of volkomen maken, bijvoe
gen, bijdoen; er bij denken; vervangen, s UP / edden hooqsten graad, inz. hoogst gek, stapelgek.
ren of (doorgaans) suppidren: S- ce qui man(burl.). Z. SUPERCOQUENTIEUX.
que a un compte, aanvullen wat er aan eene reket Supei-lifiqiie, adj. Prachtig, grootsch.
ning ontbreekt. Voulez-vous 5- a cel ouvrage ce
Superna t u r alisme , M., Z. SUPRANATURAqui manque, wilt gij het aan dit werk ontbrekende
LISME.
aanvullen? S- un mot sous-entendu , een niet uitSupernurnéraire, adj., Z. SURNUMERA1RE.
S.ipei'iiutritioii, t. [MétL] Overvoeding,te gedrukt woord er bij denken. - S- les cr/rérnonies
sterke voeding 1. (GENE. de baptèrne, de doopplegtigheid (na den noor/doop)
Superoxygéné, e, adj., z. v. a. HYPEROXY- in de kerk herhalen. - Si vous ne pouvez pas veSuperposer, t,, a. Op, bovenop plaatsen: S- nir, je vous suppléerai, wanneer gij niet kunt koun plan ii un autre, een vlak op een ander leggen. men, zal ik in uwe plaats treden. - SUPPLEER,
- (fig.) S- ses intérêts aux intPrèts des autres, V. n. Coed maken, vergoeden, voor iets ant brekends
zijne eigen belangen vóór die van anderen doen zorgen, bet aanschaffen, iets ontbrekends door iets
gelden. - SE SUPERPOSER, v pr. Op elkander ge- anders vervangen: Son mérite supplde au dr/faut
ne verdienste vergoedt het gelegd zijn of worden. - Het part. passé is ook adj.: de sa naissance, zij
Couche superpose e, opliggende , bovenop gelegen brek Van zijne geboorte. ie supplierai P tout ce
ik
zat
in alles voorzien, wat er ontqui
manque,
elkander
Grains
superposés,
op
laag 1. - Bot.]
liggende zaden n. pl - Superposition, f. [Di- breekt. La valeur suppida au noinbre. de dapperdact] Op of over elkander plaatsing, op elkander held maakte goed wat er aan 't getal ontbrak. passing I ; het op elkander gelegen zijn: La S- des (On suppiée Ia chose qui manque en Ia procurant;
couches terrestres , het op elkander liggen der on supplde a Ia chose qui manque par ins équi
aardlagen. - [Géom.} Dérnonstration par s-, be- valen t. ) - SE S UPPLEER, V. pr. Aangevuld, goed
toog door op el/sander ligging of bedekking. - -[Tech.] gemaakt worden. - El/sander vervangen, in elkan-
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clers plaats treden. - Het part. passé kan ook adj.
p1. - Supplément, m. Volmaking, aanvulsel;
tij- of toevoeyset, aanhanqsel n., votledigmaking f.,
pour s- de dot, zij kreeO twee duizend francs tol
een supplement nemen, een plaatsbriefje van hooger'
rang nemen, dan men eerst genomen had, en liet
meerdere daarvoor bijpassen (in scitouwburgen,
concerten, op spoorwegen, enz.); - ook: in een
sp(js/iuis racer schotels nemen dan voor den vasten
prijs bepaald is, met b(jbetaling van 't meerdere.—
voegsel op een boek, het aanhangsel van een boek
in 't licht geven. - Ce journal paraît quelquefois
tijds met twee af drie bijvoegsel. - [ Géom.] Le shun angle, dun are, het supplement van een' koek,
van ren' boog, aanvulling van een koek of boog tot
twee regte hoeken. Angle, Arc de s-, supplementsof aanvullingskoek, -boog m. - [Gram.] Aanvullingswoord ii. of -woorden in een' elliptisclien zin:
plémentaire, adj. Aanvullend, bijgevoegd, volAls toevoegsel, bij wijze van aanhanyel. - +
péter, V. a. Aanvullen, een supplement geven.—
Suppliant, e, adj. Biddend, smeekend, verzoekend; Je lui vu 5-, prosteiné f1 ses pieds, ik heb
hem smeekend aan zijne voeten zien liggen. Voix

u ma s-, geef gehoor aan

mijn verzoek.

ondersteuning, bescherming, hulp f., bijstand, onderstand m.: Cette voûte na pas assez de s-, dit
gewelf heeft geen steun genoeg. - ( fig.) Ce Ills est
le 5- de sa familIe, die zoon is de steun, de onderet des amis, gij zult er onderstand en vrienden
vinden. - [Artill.] S- de platine, slotsteun (versterking aan den stootbodem van een kanon). Sachter-dwarsstuk n. van eene onderslede. S- de
fronleau de mire, viziersteunsel n. (aan de na 18iO
gemaakte stukken). - [ BIas.] S-s, schildhouders m.
p1. (vgl. SOUTIEN)
Fort.] S- de parapet , karbeet n., u'aaiop de borstwering rust. - [ Mach. ii
vapeur] S-s (of Châssis), gegoten ijzeren ramen of
geraaniten n. p1. (met al de onbewegeljke deden der
. - [

Un homme de son âge,

voor eenen man van zijnen

blenient, adv. Op drageljke wijze, tantelijk wel:

Dragen, ondersteunen . schragen, onderschragen.
onderstutten: Ces colonnes supportent la voilte,
deze zuilen dragen, onderschragen het gewelf. Verdragen, dulden, uitstaan, lijden: 11 ne saurait
S- Ie chaud, hij kan de kille niet verdragen. - H
supporte son malheur patiemment, hij draagt zijn
ongeluk geduldig. 11 faut s- les inhirmités de son
ami, men moet niet de zwakkeden van zijnen vriend
geduld hebben.
Ce vase na peut S- le feu, die
pot is niet tegen 't vuur bestand, kan niet tegen
-

oek,cter t.; inz. (weleer) hij of zij, die een verzoekschrift indient (nu requérant en pdtitionnaire geía. en t. -- Supplication , f. Ootoioedig verdes prières et des s-s, liet gelukte hem door veel
beden en smeekingen. - [i I. ram.] S-s, openlijke
door den senaat gelaste) gebeden n.pl.—[H. mod.]
Eerbiedige mondelsnge voorstellingen t. p1. of verbogen n. Pl. (die 't parlement somtijds aan den
koning deed). - Supplice, t. Straf, lfjfstraf f.
ten gevolge van reqierljke uitspraak). Le s- de
Ja cone, du gibet, do fonet, de straf van 't rad,
van de galg , van de geeselroede (radbraking, ophanging, geeseling). Le 5- des parricides, des matricides. de straf der vader-, der moedermoorders.
Des instruments de 5-, strafwerktuigen n.pl. Contiamner an dernier 5-, ter dood veroordeelen. Me-

(en, de eeuwige pijn t. - (bij uitbreiding) Kwelting, marteling, pijn, plaag f., lijden n.: La goutte
est Un 5- cruel, de jicht is eene wrcede marteling.

Etre au 5-, O de pijnbank liggen, veel smart, onrust, enz. uitstaan. Je suis nu s- quand ii faut
que je l'entende, ik lig op de pjjnbank, 't is eene
marteling voor mij , als ik genoodzaakt hen hem
aan te kooien. - Supplicier, v. a. Ter dood
brengen. de doodstraf volvoeren: On a supplicid
trois assassins, enen heeft drie moordenaars met
den dood gestraft. -- (fig.) Zwaar pfjnigen, uitter
mate kwellen. - SE S[JPPLICIER, V. pr. De dood-

Lui, God heeft voor u de doodstraf ondergaan, is
voor u aan 't kruis gestorven. - ( fig.) Les pasbrengen zelven hunne eigene kwellingen mede. Elkander kwellen, plagen: Des époux mal assorzijn elkanders kwelling, marteling. - liet part.
passe is ook adj : Assassin supplicid, ter dood geeen, eene ter dood qebragte. - Supplier, v. a.
protection, hij smeekt te zeer vederig hein uwe bescherming te verleenen. - Supjilique, I. Ver:Sii. S-. zijn verzoekschrift indienen, overgeven. - (bij

l'examen, Ia critique, dat werk kan den toets, de
kritiek niet doorataan. - SE SUPPORTER. V. pr.
Verdragen, geduld wordén: Cela ne pent se S-.
dat is niet le dulden. - Elkander verdragen: Ces
enfants ne peuvent ve s-. - liet part. passé is ook
adj.: Malheur courageusement supporté, moedig
gedragen ongeluk n.
Supposable, adj. Onderste/baar, aannemelijk.
- Supposer, V. a, Stellen, onderstellen, vooronderstellen, veronderstellen, aannemen, voor waar
aannemen, gelooven, ineenen, vermoeden, gissen,
suppondren: Je suppose que ce!a soit vrai, ik
onderstel, dat dit waar zij 11 ne vous supposait
pas capable de cela, hij had niet gedacht, dal gij
daartoe in staat waart. Vous supposez une chose
impossible, gij onderstelt eene onmogelijke zaak.
Supposez un homme aveugle de naissance, vooronderstel, verbeeld u eens eenen blindgeborene. Je suppose quïl est menleur, ik vermoed, dat hij
liegt. - Voorgeven, liet valsche als waar aangeven;
tekst. die nooit bestaan heeft. - S- un testament,
een testament ondersehuiven, een valsch testament
bijbrengen. S- un enfant, een kind onderschuiven.
-. SE SLJPPOSER, V. pr. Ondersteld worden: Cela
ne peat se 5-. - Zich tot voorbeeld stellen. (M
dezen zin zelden). - Zich in de plants stellen, zich
in een' toestand denken: Je me suppose dans sa
situation, a sa place. ik stel, denk mij in zijnen
toestand, in zijne plaats. - Het part. passé is ook
adj.: Créancier 5-, onderstelde, gewaande schuldeischer m. Cela 5-, dit gesteld, aangenomen zijnde.
- SUPPOSE QUE, bc. conj.: S- que tel accident
arrive, stel, onderstel 't geval, voorondersteld. dat
zulk een voorval plaats grjpe. - Suppositif,
Ive, odj. Onderstellend, de onderstelling betreffend.
- [Gram.] Mode s-, voorwaardelijke wijs f. (cononeterstelling, vowuitslelling; aangenomen stelling
stelling ook waarheid, wat zoudt gij daaruit be-

sluiten? Dans Ia s- qua vous Ie lui aviez permis,

in de vooronderstelling. dat gij het hem hadt beloofd.
- FolIe s-, dwaze onderstelling, gissing, ongerjind
vermoeden. Valsch voorgeven n. , valsche opgave.
verdichting; -- ondersteking, onderschuiving f. Ce
qu'il dit là est une pure s-, hetgeen hij daar zegt ie

,
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mets dan een valsch voorgeven. Ce testament est suspecté de s-, deze uiterste wil wordt voor een ondergestokene gehouden. S- de nom, valsche naamsopgave €. S- d'enfant of de part, z. PART. — Suppositoire, m. [Pharm.] Zet- of steekpil f. Sde l'utérus, z. v. a. PESSOIRE.
Suppát, m. (weleer) Medelid in ondergeschikte
of dienende betrekking (van eene universiteit of ander lifichaam), suppoost m. Les s-s de l'université, de la justice, de suppoosten van de universiteit, van 't gerept. — Medestander, helper in 't
kwade. Les s-s d'un tyran, de medestanders, werk
een' dwingeland. Je ne me sot cie ni de-tuigenva
lui ni de ses s-s, ik bekreun mij om hem noch om
zijnen aanhang. — Un s- de satan, een dienaar
van den satan, een slecht mensch. S- de Bacchus,
dronkaard.
Suppressif, ive, adj. Onderdrukkend, opheffend. — Suppression, f. Onderdrukking, intrekking, terughouding f.; opheffing, afschaffing, vernietiging; verlieeling, achterhouding, verzwijging, su pr é s s i e f. La s- d'un libelle, de onderdrukking,
intrekking, het beletten der uitgave van een sch-otschrift. — La s- dune charge, d'un impót, de intrekking, opheffing van een ambt, van eene belas
Edit de s -, opheffingsbevel n. — [Prat.] S--ting.
de part, het verzwijgen, wegsnaken van een pas geboren kind; ook het ombrengen van zulk een kindkindermoord n. — S- d'état, verduistering van slaat,
van registers. S- de lettres, terughouding van brieven. — [ Méd.] S- dunne, pisopstopping. La s- des
règles, des menstrues, de opstopping, onderdrukking der maandstonden. — [Chim.] Feu de s -, vuur
5 Supprivan onder en boven, stoofvuur n.
mable, adj. Onderdrukkens- ophe f/'enswaarct, voor
intrekking vatbaar. — Supprimer, v. a. Onder
uitgave beletten of doen staken, niet in-druken,
't licht geven of doen verdwijnen, s u p p r i ni é r e n. S- un livre, un journal, de uitgave van een
boek, van een dagblad beletten. de uitgave daarvan
staken of doen staken. — [Jur.] S- un écrit, de
uitgave, de verspreiding van een geschrift verbieden.
— Vernietigen, afsch.a/fen, opheffen, te niet doen,
intrekken; — verzwijgen, achterhouden, verdonkeren; weglaten, uitlaten, s u p p r i rn é r e n. S- une
loi, un impot, eene wet, eene belasting optie /fen,
intrekken, afschaffen. S- un ordre religieux, eene
geestelijke orde intrekken, vernietigen. — Il a supprimé la lettre, hij heeft den brief achtergehouden,
verheimelijkt, onderslagen. — Je supprime beaucoup de circonstances, ik ga vele omstandigheden
met stilzwijgen voorbij. Iei ii faut supplier un mot
qui est supprimé, hier moet men een weggelaten
woord bijvoegen. I1 veut s- le fait, hij wil de daad
verdonkeren. — SE SLIPPRIMER, V. pr. Weggelaten,
opgeheven worden: Tout ce qui est inutile doit se
S. — Het part. passé is ook adj.: Impót supprimé,
opgeheven, ingetrokken belasting f. Edition s-e, belette, ingetrokken uitgave f. Mot s-, Kuitgelaten
woord n.
Suppuraut, e, adj. Etterend, dragend, rijpend:
Plaie s-e, etterende wond f. — Suppuratif, ive,
adj. [Méd.] Etter verwekkend, de ettering bevorderend: itemède s-, of als subsi. SUPPURATIF, m. Eltermakend middel, s u ppu r a t i e f n. — Suppuration, f. [Mid.] Eltering, zwering, uitscheiding
van etter, sup p u r d t i e f. — Suppurer, v. n.
[Méd.] Etteren, etter geven, dragen, rijen, rijp
worden: Plaie qui commence a s-, wond, die begint te dragen, te etteren.
Supputation, f. Berékening, oprekening. overrekening f., overslag m., raming f. Faire la s- du
temps, de tijdsberekening maken. La s- d'un compte,
dune dépense, de opmaking van eene rekening,
van eene uitgaaf. — Faire la s- des frais d'un
voyage, den overslag, de raming van de reiskosten
maken. — Supputer, v. a. Berékenen, oprekenen,
overrekenen, eenen overslag maken. S- les dépenses d'un bátiment, d'un voyage, de kosten van een
gebouw, van eene reis berékenen. — Het part. passé
is ook adj.: Frais supputés, geraamde onkosten m. pl.
Supratapsaire, m. [H. eccl.] Calvinist, die
meende, dat God den val van den eersten mensch
onvermijdelijk had gemaakt, om zijne geregtigheid
en lankmoedigheid jegens het ?nenschdom te bonen,
supra lap sarius m. (vgl. IA'FR4LAPSAIRES). —
SupranBondain, e, adj. [Phil.) Bovenaardsch.
— Supranaturalisme, m. [Phil.] Bovenna—

SUR.

---

tuurgeloo f n., bovennatuurleer f. , openbaringsgeloof,
het geloof aan eene onmiddellijke, bovennatu. urlijke,
boven den toets der menscheljjke rede verhévene
goddelijke openbaring (in tegenstelling met natura
rationalisme), sup ernat ier all smus n.-lisre,n
Suprematie, f. (pr. t=c) Meerderheid, uit stekendheid f. boven alle anderen: La s- de l'espéce
humaine, de meerderheid, voortreffelijkheid van 't
menschenras. — Oppermagt f., oppertoezigt n., inz.
van den paus over de bisschoppen en kerken; ook:
opperhoofdigheid f., regt n. van oppermagt in kerkel jke zaken, dat de koningen, en ook de koninginnen door geboorte, zich in Engeland sedert Hendrik
VIII. hebben toegekend, s u p r e in a t i e f.
Snnprémrie, wij. Hoogst, opperst, verhevenst,
uiterst: Le pouvoir s-, de opperste, hoogste magt,
de oppermagt f. L'Etre s-, het hoogste, opperste
Wezen, God. Les volontés s-s d'un mourant, de
uiterste of laatste wil van eenen stervende. — Ren
à qn. les honneurs s-s, iemand de laatste eer-dre
aandoen.
AU SUPREME DEGRÉ, loc. adv. In den
uitersten of hoorsten graad. — SUPREME, m. [Cuis.]
Fijnste, lekkerste stukken n. pl. van een' vogel.
Sar, prép. (om de betrekking van hooger zijn,
van boven geplaatst zijn, ter opzigte van een ander
voorwerp aan te duiden, waarbij dan doorgaans de
adjectieven mis, pose, place, situé of dergl. ver
worden) Op, bovenop, boven: S- la terre,-stan
op de aarde, op het land. S- mer et s- terre, op
land en zee, te land en ter zee. L'impót s- Ie vin,
de belasting op den wijn. Le livre est s- la table,
het boek ligt op de tafel. — On lui déduira sela
sur ses gages, men zal hem dit op zijn salaris, op
zijne soldij aftrekken. Ecrivez cela s- votre compte,
s- votre livre, schrijf dat op uwe rekening, in uw
boekje. Il l'a mis s- son testament, hij heeft het in
zijn testament gezet. -- 11 vint à Paris s- vette nouvelle, hij kwam op deze tijding te Parijs. — Its se
prirent de paroles, et s- cela els se battirent, zij
lcwarnen tot woordenstrijd, en hierop (daarna) sloegen zij elkander. — Jeter les yeux s- un tableau,
de oogen op eene schildert werpen. — Je l'ai fait
s- vos ordres, ik heb het op uwe orders gedaan. --J uger s- les apparences, op (naar) den schijn oordeden. — S- ina parole, op mijn woord. — S- le
champ, terstond. — S- (of sous) peine de la vie,
op levensstra f fe. — I1 a été pris s- le fait, hij is op
de daad gevat. Je vous recommande s- toutes abases, ik beveel u boven alle dingen. — Tirer s- un
oiseau, op een' vogel schieten. — Prêter s- gages,
op onderpand leenen. — Les globes célestes qui
roulent s- nos têtes, de hemelsche ligchamen, die
boven onze hoofden rollen. Régner s- une nation
civilisée, over eene beschaafde natie regeren. — II
a prèché s- le cinquidme commandement, hij heeft
over het vijfde gebod gepredikt. Disputer s- one
question, over eene vraag redetwisten. Cet orateur
est toujours prét b parler s- tout, die redenaar
is steeds gereed om over alles te spreken. — Un
oiseau qui plane s- la rivière, een vogel, die over
de rivier zweeft. — Les villen qui sopt situees sle Rhin, de steden, die aan den Rijn liggen. Francfort s- le Main, Frankfort aan den Main. — Ma
chamure donne s- la rue, mijne kamer komt aan
de straat uit, heeft het uitzigt op de straat. —
Avez-vous de I'argent s- vous? hebt gij geld bij u
Il porte un couteau s- soi, hij draagt een mes b#
zich. On a mis quatre chevaux s- la voiture, men
heeft vier paarden aan, voor het rijtuig gespannen.
— II viendra s- le midi, hij zal legen, omtrent den
middag komen. S- la fin de l'automne, tegen het
einde van den herfst. — J uger qn. s- hi mine, iemand
naar het uiterlijke beoordeelen. — Il travaille s1'or. s- l'argent, hij werkt in goud, in zilver. —
Se régler s- un modèle, zich naar een modél rigten,
zich aan een model houden. Il est toujours s- les
livres, hij zit altijd in de boeken. — Faire bêtise
s- bètise, de eene dorrcrne streek edele en de andere
na begaan. — Tourner s- la droite, sur la gauche,
regts, links omslaan, zich ter regter, ter linker zijde
wenden. — Fermer la porte s- qn., de deur achter
iemand dipt doen. — I1 eut dix voix s- quinze,
hij had tien stemmen van de vijftien. — (fam. et
ellipt.) Ecrivez-moi vos réflexions s- ce (sujet),
schrijf snij uwe opmerkingen hierover. S- ce, bonsoir, en nu, goeden nacht. -- [Bias.] Fcusson sIe tout, hartschild n., kleiner schild op 't snijpunt
van een gevierendeeld schild. Ecusson S- le tout du
A

--

SU RCROITRE.

SUR
tout, schildje in 't midden van 't hartschild (welk laat
dan middenschild heet), hartschild in 't midden -ste
z. zegswijzen met sur onder APPÉTIT, AP--schild.
--

PUYER, ASCENDANT, COEUR, CROCHET, DÉCHARGER,
DÉCLIN, DEFENSIVE, DENT, DEPART, DOMINER, ENTREFAITE, EXCUSER, FIN, FONDER, GAGE, INSPECTION, JURER, MARCHER, MOINS, PAS (m.), PIED,
PRENDRE, RÉPONDRE, REPOSER, RETOUR, TIBER,
TON, etc. Het voorzetsel SUR staat aan 't be-
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Surandouiller, m. [Véner.] Uitwas n. van
de kroon bij sommige hertshorens, dat boven de andere uitsteekt
Suranu tion, f. [Clianc.] Het ophouden van
de kracht eener voor een' bepaalden tijd geldende
acte, die men niet ten behoorl jken tijde vernieuwd)
heeft, s u r a n n d t i e f. Lettres de s-, vernieuwingsbrieven m. pl. (waardoor verjaarde regten enz.
hersteld worden). — Surauné, e, (en part. passé
van suranner) [Prat.] Overjaard, meer dan een
jaar in datum oud; verjaard, vervallen: Passeport
s-, overjaard paspoort n. Concession s-e, verjaarde,
niet bij tijds geregistreerde concessie of vergunning f.
--- (fig.) Mode surannée, verouderde mode f. —
Beauté s-e, verouderde, uitgebloeide schoonheid f. —
2-luranner, v. n. Overjaard zin, verjaren: II
a laissé s- sa procuration, hij heeft zine volmagt
laten verjaren t ongeldig laten worden). — SURANNER, V. a. Uit de mode brengen, ouderwetsch maken, buiten gebruik brengen: Le temps suranne tout.
Suirarbitre, m. Opperscheidsman m.
nri rdd, rn. [Conn j Vlierbloemenazijn m.
furs t1ribut, m. [Gram.] Bepaling van 't attribuut of gezegde, z. v. a. ADVERBE, biwoord.

gin van sommige woorden en duidt dan overmaat
aan (surabondance, surcharge, etc.). — Somtijds
treedt het in de plaats van super, z. SUPER.
Sur, e, adj. Zuur, scherp, rinsch: Ce fruit est s-,
deze vrucht is zuur. Pommes s-s, zure appelen m. pl.
— [Tech.] Eau s-e, zuur water, zuur laf n. (der
leêrlooijers); — m.oérloog f. (der zoutzieders);
zuurachtig zetmeelwater n. (der stijfselmakers).
Stir, e, wij. Zeker, gewis, ontwijfelbaar, waar;
onfeilbaar; vast; verzekerd, overtuigd; -- veilig,
vertrouwbaar, zonder gevaar: Cela est s-, dat is
zeker. Rien nest si s- que la mort, niets is zoo
gewis als de dood. Entreprise s-e, zékere, veilige
onderneming f. RernèJe s -, zeker geneesmiddel n.
11 viendra demain, j'en suis s-, hi zal morgen koSuri,sé, e, adj. (en part. passé van surmen, ik ben daarvan verzekerd. Je suis s- de ce
que je vous dis, ik weet zeker, wat ik u zeg. baisseri: Voute s-P, ingedrukt, elliptisch gewelf n.11 est s- de son [uit, hij is van zijne zaak zeker. Surbaisse neat, m. [Arch. ] Indrukking 1. --— Avoir la anémoire s-e, een vast, getrouw geheu- Surbaisser, v. a. [Arch.] Drukken, ingedrukt
gen hebben. Ce chirurgien a la main s-e, deze of minder hoog dan de cirkelvorm maken.
Surbande, f. [Chir.] Zwachtel m. over 't komwondheeler heeft eerie vaste, zekere hand. Avoir Ie
gout s -, een' zuiveren smaak hebben. (ook fig.) pres. --- [Artill.], z. SUSBANDE.
Si,rbau, m. [Mar.] Hoofd n. van een luik.
Avoir Ie coup d'oeil s-, een vast, zeker oog, eene
Surhotit, m. [Constr.] Draaiboom m., draai
juiste oogmaat hebben. -- Ce joueur a Ie coup sstuk hout n. op eene spil.
-jend
die speler heeft een' vasten stoot, slag, worp. Ce
isi case, f. [Jeu] Yeld n., waarop meer dan
cheval a Ie pied s-, dit paard struikelt nooit. Etesvous bien s- de eet homme? kunt g3 u wel op twee schijven staan (in 't verkeerspel).
Screens, m. (Féod.] Buitengewone cijns m.
dien man verlaten? Ami, Valet s-, vertrouwbare
Surcharge, f. Blast, overlast in., belading
vriend, knecht m. Port s-, veilige haven f. Nous
sonnies s-s ici, hier zijn wij veilig. 11 a jeu s-, hij boven de gewone vracht. --- (fig.) Bijkomende moeiheeft een zeker, onverizesbaar spel. Cette échelle te, zorg f., verdriet n. — [Feod. j Willekeurige
est s-e, deze ladder staat vast, men kan er veilig grondcijnsverhoogin.g f. — [Prat.] Overheenschrjopklimmen. 11 ne fait pas s- en ce lieu-lb, 't is niet ving f., een woord over een ander heen geschreven.
veilig op deze plaats. Netare qn. en lieu s-. iemand -- Surcharger, V. a. Overladen, te grooten last
op eene veilige plaats in bewaring brengen. --- Le of te zware belasting opleggen, te veel bezwaren:
temps nest pas s-, men kan zich, op het weder Vous avez surchargé ce cheval, gij hebt dit paard
niet verlaten. — Z. ook BETON. --- it COUP SUR, z. overladen. — (fig.) S- un peuple d'impóts, een volk
COUP. — POUR SUR, toe. af/v. Gewis, onfeilbaar: met belastingen te veel bezwaren. — S- un mot,
Pour s-, it viendra, wees er zeker van, hij zal ko- une ligne. over een woord, een' regel heen schrijmen. -- Als subst. m. (tam.) Le plus s-, de zeker ven. — SE SURCHARGER, v. pr. Zich overladen, te
veiligste partij, het zekerste, de veiligste weg.-ste, veel vracht, te veel werk, enz. op zich nemen. —
Se s- I'estonmac, zijne maag overladen. -- Het part.
Prendre Ie plus s-, den zekersten weg inslaan.
Snrabondaanment, adv. Overrjkeljk, meer passé is ook adj.: Vaisseau, Cheval surchargé,
—
dan overvloedig.
Surabondance, f. Zeer overladen schip, paard n. 11 est surchargé de detgroote overvloed m., overmaat f.: S- de b(nédic- tes, hij steekt diep in schulden.
iurchau1%r, v. a. [Tech.] Te sterk gloeijeu
tions, groote overvloed van zegeningen. 1l ajouta
par s-, hij voegde er ten overvloede nog bij. z. ook of verhitten, verbranden (inz. het ijzer). -- Het
NUIRE. — Siu-abondant, adj. Meer dan over- part. passé is ook adj.: Acier surcha ut%, verbrand
vloedig, overrijkelijk; --- overtollig, overbodig: Pour staal n. -- urehaulfure,' f. {Tech.] Gebrek n.
preuve s-e de son bon droit, ii allégua, tot over- in 't ijzer of staal door te sterke gloeijing, vervloedig bewijs van zijn goed regt, bragt hij nog bij. branding f. SOURCILIER.
Snreiller, ière, Sureiliaire, adj., z. v. a.
[ Théol.] Grtce s-e, overvloedige, overgenoegSureoénposé, e, adj. [Bot.] Veelvoudig zazame genade f. -- Cela est dij dit, ce que vous
Des feuilles s-s. ---- [Gram.] Temps
menriesteld.:
ajoutez est s-, dit is reeds gezegd, wat gij er bijvoegt is overbodig. — SURABONDANT, m. Het over- s-s, dubbel zamengestelde tijden m. pl. (bij welke 't
vloedige, het teveel. -- Suurabonder, v. a. In hulpwerkwoord verdubbeld wordt, zooals in: J'augrooten overvloed, in overmaat voorhanden zijn, rais eu fini plus tót, ik zou vroeger gedaan gehad
overvloeien: Le vin surabonde dans ce pays, er hebben). -- sURCOMMPosE, m. [Chim.] Veelvoudig
is groote overvloed van wijn in dit land. — [ ECrit.] zarnengesteld ligchaam n. (uil de vermenging van
Ou Ie péché abondait, la grace a surabondé, waar zamengestelde ligchamen ontstaan).
SCIrcostal, e, adj. [ Anat.] Op of boven de
de zonde meerder geworden is, daar is de genade
ribben geplaatst: Muscles surcostaux, of als subst.
veel meer overvloedig geweest.
SURCOSTAUX, m. pl. Ophef'ende ribspieren f. pl.
Suraeheter, V. a. Te duur koopen.
Surcot, in. [Cost.] Soort van vrouwenoverrok m.
Sin-addition, f. Herhaalde bij- of toevoeging f.
Sureouper, V. a. et n. [Jeu] Met een hooger
Sviralfinage, m. [Tech.] Al te groote fijn
heid f. van het door 't vuur gezuiverde zilver. — troefblad coupéren of inbannen, hooger aftroeven,
overtroeven.
Te fijn zilver n.
S ureroissance, f. Tegennatuurlijk uitwas n.
Suralgez, e, adj. [Mus.] Zeer scherp of hoog,
overhoop. Voix s-e, vrouwestem f., die in de hooge -- Suveroit, m. Vermeerdering, toeneming f.,
bonen een octaaf h ooger reikt dan de gewone stemmen. aanwas m., overmaat, toegift f.: Un grand s- de
Surajouteinent, m. Herhaalde bijvoeging f. provisions, Bene groote vermeerdering van voor
Par un s- de honheur, de malheur -rad.—(fig).
— 4urajouter, v. a. Op nieuw bijvoegen.
Sural, e, adj. [Anat.] Tot de kuit behoorend: Pour s- de bonheur, de malheur, tot overmaat
geluk,
ongeluk,
om de maat van geluk, van.
van
Nerfs suraux, kuitzenuwen f. pl. Muscle s-, kuitspier f. Veine, Artère s-e, kuitader, kuitslagader f. ongeluk vol te maken. — [Ecrit.] Cherchez d'abord
Sur& er, v. n. [Chas.] Over 't spoor heen le royaume de Dieu et sa justice, et Ie reste vous
loopera zonder aan te slaan (van den jagthond). — sera donné par s-, zoekt eerst het koningrijk Gods
SE SURALLER, V. Pr. Op zijn spoor terugloopen en zijne geregl igheir, en al deze (alle andere) dingen zullen u toegeworpen worden. — Saarcroi(van 't wild). Cette bête `e suralle.
--

-
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SURD UIE

tre, V. a. Overtollig groeijen, uitwassen (van 't
vleesch eener wond): Couper la chair qui surcroit
Clans une plaie, het overtollig uitwassende vleesch
eener wond wegsnijden.
S ureule, in. [Bot.] Mosstengel m. —S aranleax, eu,se, adj. [Bot.) Met nieuwe uitspruit -

sets er' loten. [ruiteri.
Siireallotte, f. [Anc. nmi1.] Overbroek f. (der
aar<Uitre, adj. Een weinig doof, eenigzins

hard hoorend.

Sureiennande, f. [Anc. coot.] Overdreven
eisch- m. r;f vordering f. -- Sardeniander, v. a.

Overeir'chen, overvragen.
Say -de€ wi-orbiculaire, adj. et subst. m.,
z. V. a. OIIBICULAIRRE des Ièvree.
Surdent, f. [Anat. j Overland, bijtand m.
[Vétér.] Turd, die boven de andere uitsteekt.
S ardi -n tstité, f. Doofstomheid f. — Saardité, f. Doofheid f.
S nrtlorer, V. a. [Tech.] Zwaar, dubbel ver

-gulden.ovrq

Si Hdlos, ni. [[arp.] Rugriem m.
S uresu, m. [loot.) Vlierboom rei., vlier f. Fleur,
Thè, Baies de s -, vlierbloem, vlierthee f., vlierbes,en f. pl. — S- aquatique of d'eau, walervlier f.,

sneeuwbal m. [viburnum opulus] .
S aréeot, u1., beter, maar winder gebruikelijk
dan SUBCECOT. z. dat woord.
Surelle, Sarelte, F. [Bot.], z. V. a. OSMILLE.
S - alHé1L iat of pétalde, z. V. a. ALLÉLUTA.

S ûrement, a.dv. Zekerlijk, zeker, (,,.ewis, voor
eizet of in veiligheid: I1 vlendra s-, hij zal-zekr;
gewis komen. --- Argent placé s-, veilig uitgezet
geld. Pays oft 1'on voyage s-, land n., waar men
in veilig heiei, veilig reist.

airéininnent, e, adj. Zeer uitstekend, boven
alles verheven: Vert, u s-e, zeer uitstekende deugd f.
nnrenehhère, f. .droger bod n., prij.sverhooging f. --- Sitrenehéilr, v. n. tiet bod olden prijs

verhoocien, meer bieden: 11 a surenchéri sar moi, hij
heeft races' geboden dan ile. — nreoeelheris-

sear, 1ni. Bodverhooger, opbieder, overbieder rn .
ni'ènee, m. jf',Un m. van Surène (fransch

stadje, depart. Seine), bekend omzijneslechtehoeda-

nigh.eid. .— Cost du "vin de S -, du S -, dat is ge-

meene, slechte wijn. --- (Pray.) On na point d'avocat pour du vin de S-, advokaten laten zich duur

betalen.

Saarepineux, ease, adj , z. SU'SEPINEUX.
Snrérogation 1. [Cath.] Oververpligting f-

goede werken, die door de chri..steljke leer of de kerk niet als volstrekte plint zijn
voorgeschreven. overtollige goede werken n. pi. —
Oeuvres de s -,

(bij uitbreiding) Faire une chose par s-, iels ten

SURLUNAIRE.

buitenzijde der dingen, hij houdt zich aan den schijn,
hij dringt niet in 't wezen der dingen door. —
[Mar.) S- de flotlaison, waterspiegel m., lastlijn f.
Sn,'faire, v. a. Overvragen, te veel geld voor
eene waar eischee; te hoog op prijs stellen, te hoog
schatten: Ce r larclland surfait ses marchandises,

deze koopman overvraagt op z),ne waren. -- (ab-

sol.) II vend sans s-, hij verkoopt zonder te overvragen. --- (ellipt.) Vous me surfaites, gij over-

vraagt mij. Ij• vraagt n:.-g te veel voor uwe waar.
— (fig.) Chaque passion surfait le honheur, elke
hartstogt schat het geluk te hoog. — SE SURFA1RE,
V. dar. Oil hoogera prijs gesteld worden. -- Elkander
overvragen. — airfait, e, adj. (en part. passé
van surfaire): Des rrmarchaanldises s-es de moitid
prix, waren, waarop de helft te veel gevraagd wordt,
nnrfaix, in. [Sell.] Overgordel .m. (van den.

zadel].

Surfennille, ni. [Bot.] , z. v. a. PEIWLE.
Surfoncier, ière, adj. [Anc. coot.]: Rente
s-ière, tweede grondcijns m., -rente f.
Surfs, m. pl. [Peclhe] Waterwormen ril. ph.,

die inz. door de haringen gezocht warden.

Surgarde, ns. Tweede wacht, bij-, toeziende

wacht f.

Surge, f., of als adj. Laine s-, z. LAINE. [jPapel. ] Pate s-, zwak gel jrrad p apierdeeg i'.
S urgeon, m. [Bot.] Stam -, wortelscheut m.,
-spruit f. Les s-s sluisent à la duree des arbres,

de wortelscheuten schaden den duur der booroen.
-- 1- (fig.) I1 est s- de la race de Charles V., hij
is eens spruit uit den stain van Karel V. -- Sd'eau, kleine watersprong m.
Burgle, V. n. [Anc. mar.] Aanlanden, aankomen, binnenvallen: S- (I bon port, in behouden
haven binnenloopen, binnenvallen. — (fig.) S- au
port, de haven binnen looien, het doel zijner menschen bereiken. -- (lig.) Opkomen, ontslaan, zich
opdoen, zich verheffen: 1 re nouvelles difficultés sur
er deden zich nieuwe zwarigheden op.
-girent,
S urgiacer, v. a. [Connf.] , z. v. a. GLACER.
SUarifletasseflieDt, m. [Arch.] Verhooging i.
(van een gewelf of boog boven den cirkelvorm). —
Prij.sverhoorjing f., opslag rei. der waren. -- Surhausser, v. a. [Arch.] Verhoogen, meer dan
cirkelboogshoogte geven. — [Corn.] Opslaan, in
prijs verhoogem: Cela lit s- les vies, dat deed des
ivilnprijzen rijzen . - SE SURHAU'SSEII, V. pr. Ver
worden. — (fig.) Zich zelven verhoogen, te-hogd
hoog schatten. — Elkander te hoog schatten. —
Het part. passé is, ook adj.: Voute s-e, verhoogd
g ewelf n.
Sly ihunnaln, e, adj. Bovenmenschelijk: Vertu
Sunrlheummséral, e, adj. [Anat.]: Artère, Veine

overvloede, op den koop toe doen. — Surero ataire, adj. Meer dan men schuldig o; verplic t is:

s-e, schouderbladsslagader, -ader f.

Cet.le posrnme est s-ète. deze appel is zuurachtig.
ûreté, f. Zekerheid, veiligheid, verzekering f.:

stuur n. 11 a la s- des vieres, hij heeft het opper-

Oeuvres s-s, z. v. a. oeuvres de sUREROGATION.
restarie, f. [Ave. mar.], z. V. a. STABLE.
S aret, ete, adj Zuurachtig, min of meer zuur:

Etre en s-, in veiligheid zin. La s- publique, de
openbare veiligheid. 11 n'y a plus de s- daas les
rues pendant la nuit, des nachts is er Beene veilig
straten. Carte de S-, z. CARTE.-heidsnrop
Serrure, Verrou de s-, veiligheidsslot n., -grendel m.
— z. ook SOUPAI>E. -- Mettre qn. en lieu de s-,

iemand in verzekering, in de gevang,.:enis, in ver
zetten. — La s- de conscience,-zekrlbwaing
de gerustheid, kalmte van 't geweten. z. ook c0cSCIENCE.
Ze kerheid f.. waarborg m., pand n.
---

Je voos prèierai la somme, mais oh est ma s -?

ik zal u de soma leenen, maar waar is mis ne ver
mijn onderpand. --- (Proc.). z. r►MÉr1A CE.-zekring,
-- Vastheid f. (van hand, voet, enz.) Ce clsirur;ieo

a beaucoup de s- dans la main, die heelmeester

heeft eene zeer vaste hand.

uarexeitation, f. [Ph` siol.] Overprikkeling,
overspanning f. — S arexcitor, v.a. Overprikkelen.
Sniface, f. Oppervlakte f., vlak in., de uit eebreidcr,eid in twee afmetingen, lengte en breedte.
La s- de la eerre, de l'eau, de la tune, de opper vlakte der aarde, des waters, der maan. — Splate, unie, intgale, plat, e ff-)n, ongelijk vlak. Sco'^rhe, concave. convexe, gebogen, hakrond, bol
vlak. — (fig.) Buitenzijde f., uiterlij k, uit--rond
tvendig voorkomen n., schijn m.: 11 s'arrète. I1 s'en
lient a Ia s- des clioses, hij beschouwt alleen de

Suricale, Surikate, III. [H. n.] Palmeek
n. (sciurus pallnarum).
-horentj,suyka
Barier, m. [Bot.] Volksnaam van den kurkeik m.
uriaten(lanee, f. Opppertoezigt, opperbe-

toezirt over de levensmiddelen. La s- des jardins
du rol, het oppertoezienersambt over de tuinen. —
Woning f. van eengin oppertoeziener. — Sarintendant , m. Oppertoeziener, hoofd - i n t en d a n t m. S- des bâ tincents du roc, oppertoeziener
over de koninklijke gebouwen. -- arintendan-

f. Vrouw van een' hoofd- intendant. — Eerste
bestuurster van de opvoeding.sr,estichten voor de
dochters der leden van 't legioen van eer. S- de la
maison de la reine, opperintendante van 't huis
der koningin. (ling f,
Srac•imitratioi, f. [Nléd.] Ziekelijke prikkeua jallé, e, adj. [laar.] Onklaar: Chile s-,
Amore s-e, onklaar touw, anker n. (Men spelt nog:
surjalé, surjalié, surjoulé, surjouaillé, waarvan
het ]ratste wel de ware spelling zal zijn).
te,

S urjet, m. [Coutur.1 Overhandsche naad m. —
[Anc. cout.J, z. v. a. SU1IENGFIERE. ---- S irjeter,
V. a. [Coutur. Overhands naaijen.— [Anc. tout.],
z. V. a. ENCUERHa. (eindoordeel vellen.
j enger, V. a. lVa de anderen oordeelen, een
Sur,
Sue'iendeaiainn, m. De tweede dag daarna.
Le s- de son arrivée, de tweede dag na zijne aan komst. (Hui-e, f., Z. SOURLIURE.
Surlier, P. a. [Mar.], z. SOURLIER. ---_ Saar-

t rloiQge, f. [Boiuch.) Middelstek, lenr'estuk n.
S iirlanaire, adj. Rovenmaansch. — (fig.) Hersenschirnmig.

--

SURMARCHER
Sturmarcher, v.

n. [Chas.], z. v. a. SURALLER.

Surene, m. [Mus.] Sterk schetterende egyptische trompet 1.
Surnmé o/' Surmeh, m. Zwart oogblanketsel n.
der Perzische vrouwen.
Suriisener, v. a. Overjagen , . afjagen, afdrjven: S- un cheval. een paard afrijden.
Stirmeeisre, f. [Prat.] Overmaat f.
Stari»ontable, adj. Overkomeltijk: Difficulté
e-. — Nurnuouter, v. a. Honger st gen, bovenuit
rijzen; bovendrijven: Au déluge, I'eau surmonta
de quinze coudees les plus hautes montagnes, bij
den zond vloed steeg het water vijftien ellen boven
de hoogste bergen. -- (absol.) Quand. 1'llulle est
mêlée avec de ]'eau, l'huile surmonte, wanneer
olie met water vermenrgd wordt, stijgt de olie in
de hoogte, drijft de olie bovenop. -- (fail.) Overwinnen, ten onder brengen, beteugelen; te boven komen;
overtreffen: S- ses ennemis, zijne vijanden overwinnen. S- de grandes diíflteultés, groote zwarigheden te boven komen. — [1 le surmonte en éloq uence, hij overtreft hem in welsprekendheid. -- Op,
bovenop staan: Une statue surmunte celte colonne,
een standbeeld slaat op die zuil. — SE SURAMONTER,
V. pr. Overwonnen, beteugeld worden. -- Zich zelven overwinnen, zich in toom houden. -- Het part.
passé is ook adj.: Passions s-es, bedwongen, overwonnen driften f. pl. Difcultés s-es, overwonnen
zwarigheden f. pl. — [Bias.] Overtopt, gedekt:
Pièce s-e, overtopt stuk n. (dat nog een ander
boven zich heeft). Clef s- de gueules, met rood
overtopt schildhoofd n.
Suurenotote, m. [Tech.] Vorm, die naar een
gegoten voorwerp is vervaardigd, tweede vorm m.
— Starnsonter, v. a. Een' tweeden vorm maken.
Surniout, m. [Vign.] Voorloop, zonder persing verkregen most m.
14urnaatlet, m. [ R. n.] Gestreepte zeebarbeel m.
-

(nullus surmuletus].
Surniutot, m. [H. n., De groote woud- of
trekrat f. [mus decumanus]. .— Surninnrinn, in.
,

pl. Groep f. van knaagdieren.
Sairiiagearst, e, adj.. Drijvend, bovendrijvend:
La liége s-e, het bovend rijvende kurk..— Suurnager, V. n. Drijven. bovendrijven: Le Liége surnage
sur I'eau, de kurk drijft op het water. — (fig.) A

la longue, les erreurs disparaissent, et la vérité
surnage, mettertijd verdwijnen de dwalingen, en

de waarheid drijft boven.
Starnaltre, V. n. Bovenop groeijcn.
urteaturalité, f. [Tliéol.] Bovennatuurlkheid f. —. gurtiatarel, te, adj. Bovennatuurlijk: Cause s-le, bovennatuurlijke oorzaak f. -(bij overdr jvinu) Cet enfant a. un esprit s-, dit
kind heeft een bovennatuurlijk, buitengemeen ver
Surnatuirelteuient, adv. Op boven--stand.—
natuurlijke wijze. [(van 't wild).
í;' urrieigée, f. [Chas.] Besneeuwd spoor n.
Burnie, f. [11. n.] Sperweruil m. (chouette
-

épervier).
Surnnorn, m. Bijnaam, toenaam m.:. Scipion
eut le surnom d'Africain, Scipio kreeg den bijnaam
van Afrikaner. — Sturuommmer, v. a. Eenen
b}jnaam, toenaam geven: La postérité le surnomma
le Sage, de nakomelingschap gaf hem den toenaam
van de Wijze. — Het part. passé is ook adj.: Gutllanme d'Orange, surnommé le Taciturne, Willem

van Oranje, bijgenaamd de Zwijger.

Suruourrir, v. a. (ram.) Overvoeden, te over-

vloedig voeden.

Suurnunu^raire, adj. Boven 't gewone getal,
boventallig: Employé, Officier s-, of als subst. SURni. Boventallig ambtenaar, officier,
surnumerair ni. -- Commis s- of als subst. S-,
onbezoldigd kantoorbediende. die op eene vaste aan
wacht. --- [Anat J Os, Muscles s-s, boven-steling
beenderen u. VI., spieren f. pl. Doigt s-.-talige
zesde vinger m. — -j- Surnnuinérariat, Tijd m.,
gedurende melken men als surnumerair werkzaam is.
Suron, m. [Rot.) Aardnootu'orlel m. — [Con.]
Ongelooide runderhuid tot inpakking van drooge
waren; baal, koopmanswaar in zulk eene huid,
seroen, ceroen f. Deu
x a- d'indigo, twee seroenen
-indigo.
Sufos, m. (Vétér.] Overbeen, schevel- of schuifelbeen n. S- chevillé of double, dubbel overbeen n.
wum RA1RE ,

Saroxyde, m. [Cbim.], z. HYPEROXYDE. (m.)
—

Suroxygénation, f. Oververzuring f.

—
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Suroxygéné. e, adj., z. v. a. HYPEROXYGENÉ.

— Sturoxygénèse, f. [Méd.] Uit overmaat van

zuurstof voortspruitende ziekte f.

Surpartietite, f. [Math. ] Raison s-e, verhouding tusschen twee grootheden, waarvan de eens
de andere eenmaal en nog daarenboven meer dan
een evenmatig deel derzetve bevat.
Surpassable, adj. Overtrefbaar. — Siirpasser, v. a. Te boven gaan, bovenuit steken,
langer zijn: Cette échelle surpasse la muraille, die
ladder steekt boven den muur uit. Ce ehëne surpasse en hauteur tous les arbres d'alentour, deze
eik is honger dan alle boomen in de rondte. Il me
surpasse de toute la téte. hij is een hoofd grooter
dan ik. --- (fig.) Overtreffen, te boven gaan ('t zij
in goed of kwaad); — boven de krachten, de hulp
begrip gaan: Cette eetreprise surpasse-mideln,'t
tous les ouvrages de l'antiquité, deze onderneming
overtreft alle werken der oudheid. S- qn. en science,
en richesses, iemand in kunde. in rijkdom overtreffen. Cela surpasse ma portée, dat gaat boven
mijn verstand, begrip. Cette dépense surpasse ma
fortune, die uitgave overschrijdt (is te groot voor)
mijn vermogen. — Cet accident me surpasse, dat
voorval verbaast, verwart mij. — SE siTRP'ASSER ,
V. pr. Overtroffen worden. — Elkander beurtelings
overtreffen. — liet pa t. passé is ook adj.: Ecolier
sur p assé de tons ses camarades, door ai zins
makkers overtrollen scholier m.
Surpaye, f. Overbetalinb f.; -- toegift f. op
. de sold. — Surpayer, v. a. Te duur, te veel
betalen: Ces chaises ne valent pas tapt, vous . les
avez surpa3'des, deze stoelen zijn zoo veel niet
waard, gij hebt ze te duur betaald. — S- un domestique. eenen bediende te veel betalen. — Het part.
passé is ook adj.: Combien ii se trouve surpaye de
ses sacrifices! hoe rijkelijk ziet hij zich voor zijne
opofferingentaald.
Stu-peau, f. [Anat.] , z. v. a. EPIDERME.
,

Snrpente, f. [Mar .], z. SUSPENTE.

Surptis, m. [Cath." Koorhemd n. der geestelijken. 11 porte le s- dans cette paroisse, hey behoort tot de geestelijkheid van dat kersspel.
Surplomb, m. Niet-loodregte stand m., overhelling, scheelheid f. — EN SURPLOMIB , loc. adv.
Niet loodregt, overhellend, scheef. — Suirploniber, V. n. Niet loodregt staan, buiten 't lood zijn,
overhangen, hellen: Ce niur sur p lombe (est en
surplomb), die muur staat uit het lood, hangt over.
Snnrpl uées, f. pl. [Chas.] Door 't regenwater
overspoelde sporen n. pl. (van 't wild).
Surplus, m. Overschot, overblijfsel n., rest f.,
het 'overschietende, het teveel: Je vous abandonne
(quitte) le s-, ik laat u wat er overschiet, de rest
is voor u, ik schenk u de rest. — AU SURPLUS . loc.
adv. Voor 't overige, overigens, wat de rest betreft:
I1 a quelques défauts, mais au s- it est honnéte
bomme, hp heeft eenige gebreken, maar voor 't
overige is hij een eerlijk man. — (Prov.) Le srompt Ie couvercle. te veel schaadt.
Starpoida, m. Overwipt n., toegift f.. op 't bepaalde Gewipt, doorslag m.
Sterpoint, m. [Tech.] Afschraapsel n. der
huiden bij de laatste bewerking.
Sui porte f.,z.v.a.Dessus de porte,z. DESSUS(m.)
Surposé, e, adj. Bovenop gelegen: [Bot.]
Graines s-es,. overlangs op elkander liggende za
pl.
-den.
Suurpousse, f. [Bot.] Nascheut, naloot f.
Stirprennable, adj. Bij verrassing of door
overrompeling neembaar. — Surpreiiant, e,
adj. Verbazend, wonderbaar, verwonderlijk, ver
zonderling: Effet s-, wonderbare, verras-rasend,
uitwerking f. -- Surprendre, v. a. Over--send
vallen, overrompelen, betrappen, verrassen: S- ure
voleur, een' dief betrappen, overvallen, op heeter
daad vatten. S- I'ennemi, den vijand verrassen,
overvallen. Séparons nous, je crams qu'on ne none
surprenne, laat ons scheiden, ik vrees dat men ons
zal overvallen. — La plute nous surprit, de regen
overviel ons. — La mort nous surprend souvent
au milieu de nos projets, de dood overvalt ons
vaak te midden onzer plannen. Verschalken,
bedriegen, misleiden, bij den neus hebben, door bedrog, list, slinksche wegen verkrijgen. II est been
alsé de s- les simples, 't is gemakkelijk de onnoozelen te verschalken. Déflcz-vous de lui, it vous
surprendra, vertrouw hem niet, hij zal u b# den
..

1756SURPRIS
neus hebben. 11 s'est laissé s- par ses promesses,
h#. heeft zich laten verschalken door zijne beloften.
— S- le secret de qn., achter iemands geheim weten
te komen. I1 avait surpris ma confance, h# had
door list, door veinze7,ij mijn vertrouwen weten te
verwerven. — Verbazen, bevreemden, ontstellen,
verwonderen: Cette nouvelle m'a eztrèmement
surpris, deze tjding heeft m# zeer verbaasd, bevreemd. Cela na point dû vous s-, dat heeft u
niet moeten verwonderen. (absol.) Le singulier
surprend, le merveilleux étonne, het zonderlinge
verrast, het wonderbaarl#ke verwondert. —[Man.]
S- un cheval, een paard verbijsteren. — SE SUR-,
PRENDRE, V. pr. Verrast worden, zich laten ver
L'experience se surprend difflcilement. ---rasen:
Over zich zelven verwonderd, staan. — Surpris,
C, adj. (en part. passé van surprendre) Un homme
s- par la pluie, een door den regen over vallen
mensch m. — Vilie s-e, overrompeldestad f. -•- Je fus
s- de sa bardiesse, ik stond verwonderd over zijne
stoutheid. — Surprise, f. Verrassing, overrompeling f., overval m., verschalking, list f., bedrog n.
Cette s- fut Bien grande, deze verrassing was zeer
groot. Quelle agrèa+ble s- ! welk eene aangename
verrassing, s u r p r i s e! Il se rendit maitre de la
place par s-, h# maakte zich meester van de plaats
door verrassing, bij overrompeling. 11 s'est servi
de s- autant que de force, h# heeft zoowel list als
geweld gebruikt. z. ook RELIGION — Bevreemding,
veru;onderin g , verbazing, ontsteltenis f. Cet accident a causé une grande s-, dit voorval heeft eene
g roote verbazing, verwondering veroorzaakt. —
Dwaling f., verzien n., misslag in. uit overjling;
11 eet tombé dans une s-, h# is in eene dwaling
vervallen, hij heeft zich verzien. S- of Bolle à s-,
doos f. met eene veir, waaruit bij 't op enen een
onverwacht voorwerp te voorschijn schiet.
t Surquérir, v. a. Met onbescheidenheid ondervragen.
Surrénal, e, adj. [Anat.] Boven de nieren
liggend: Glandes s-es, nierklieren f. pl., nierdoosjes, zwarte galblaasjes n. pl. — Als subst.: Le

SURVIVRE.
jen overdekking f. der bijenkorven. — [Fond.]
Vormmantel m. (bp 't klok$ieten).
Surveillance, f. Toezegt, opzegt n., bewaking,
waakzaamheid, s u r v e i It a n ce f. Les enfants ont
besoin de la s- de leurs parents, de kinderen heb-

ben het toezigt, het wakend oog hunner ouderen

nodig. — S- de la haute police, toezigt der hooge

politie(als bijkomende straf in l ' fstra ffeljke en
correctionéle zaken). =— Surveillant, e, ad'.
Waakzaam; bewakend, met de bewaking belast:
I1 est trop s-, hj houdt al te streng toezigt, hij
ziet te zeer op a lles. SURVEILLANT, m., E, f.
Bewaker, toeziener, s u r v e i l l a n t m., bewaakster, toezienster f.
Surveille, f. De tweede dag te voren, de dag
die den vangen vooraf ging: II arriva la s- de
noël, du combat, h# kwam den tweeden dag vóór
leersmis, vóór het gevecht.
Surveiller, V. n. Opletten, het oo g op iets
houden: S- à tout ce qui se passe, op alles letten,
een wakend oog houden op alles, wat er voorvalt.
SURVEILLER , v. a. Bewaken, op- or toezigt houden, toezien, su r v ei ll ó r en: S- qn., la conduite de
qn., iemand, iemands gedrag bewaken, g ade slaan.
SE SURVEILLER, V pr. Bewaakt worden.
Zich
zelven bewaken, zich oplettend gade slaan. — Elkander bewaken, in 't oog houden. — Het p art. passé
is ook adj.: Travaux mal surveillés, slecht bewaakte,
slecht g e s u r v e i l l e e r de werkzaamheden f. pl.
Survenance, f. [Jur.] Onvoorziene komst,
onverwachte tusschenkomst, tusschenkomende geboorte f. (van kinderen). Une donation est revocable par s- d'enfants, eene schenking is herroepeljk, wanneer nog onverwacht kinderen komen.
— finrvenant, e, adj. Onverwachts komend,
overvallend: Personne s-e, of als subst. sURVENANT , m. Onverwachts aankomende persoon, onverwachte gast m.
Survendre, v. a. Te duur, boven den pres
verkoopen: On lui a servendu cette maison, men
heeft hem dit huis te duur verkocht. — (absol.) En
survendant, it éloigne ses pratiques, door te duur
grand, Le petit s-, z. SPLANCHNIQUE.
te verkoopen. verjaagt hij zijne kalanten. — StirSurrogatoire, adj., z. SURÉROGATOIRE.
vendu, e, adj. (en part. passé van survendre):
Stirsaturer, v. a., z. SUPERSATURER.
Marchandises s-es, te duur verkochte waren f. p 1.
tureaut, m. Het opspringen (b# plotseling
Survenir, V. n. Onverwachts komen, overkowekken uit den slaap): S'eveiller en s-, Se lever men, overvallen; nog b# komen. Els jouaient dans
en s=, wakker schrikken, uit den slaap opspringen. le jar ' , lorsque leur maitre survint, zij speelden
Surséance, f. [Prat.] Opschorting, verschui- in den tu in, toen hun meester onverwachts kwam.
ving f., uitstel n., verlengde betalings-term n m.: it — Doorgaans v imp.: Il survint un orage, comme
Toutes choses demeurent en s-, alles blijf
opg
eOn allait partir, er kwam een onweder op, toen
schort. S- de trots mois, uitstel van drie maanden. men wilde . vertrekken. — Si la 8èvre survient,
Sureemer, V. a. [Agric.] Nazaafjen, overzaai- eest un homme mort, als er de koorts nog by
jen op nieuw bezaaijen (wat reeds bezaaid is).
komt, is h# een lijk.
Surseoir, V. a. et n. Uitstellen, verschuiven,
Suirvente, . f. Verkoop boven den prijs of de
opschorten: On a sursis cette affaire, men heeft waarde, te dure verkoop m. — SURVENTE, f. [M ar.]
die zaak opgeschort. S- à I'exécution d'un arrêt, Het overmatig, meer dan een storm waaijen. -de voltrekking van een vonnis uitstellen. — Suir- Surventer, V. n. [Mar.] Overmatig, meer dan
sis, e, adj. (en part. passé van surseoir): Election storm waaijen.
sursise, uitgestelde verkiezin g I. -- Surdis, m.
Survenui, e, adj. (en part. passé van surve[Prat.] Opschorting f., uitstel n.: Obtenir un s-, nir) Onverwachts gekomen of gebeurd. bijgekomen:
een uitstel verkrijgen.
Accidents s-s en un instant, op eens plaatsgrjpenSursolide, adj. [Algèb.] Puissance s-, of als de, bijkomende omstandigheden f. pl.
subst. SURSOLIDE, m. Pierde magt f. eener groot
Survêtement, m. Overkleed n. — Survè[Géom. J Problème s-, opgaaf f., die alleen-heid.— ti r,v. a. Over andere kleederen aandoen, aantrekken.
door hoogere kromme lijnen dan de kegelsneden
Sarvider, V. a Het overvloedige uitnemen: - Skan opgelost worden. (ra f. (vgl. TARE) . un sac, un tonneau, uit een' te vollen zak wat
Surtare, f. [Corn.] Dubbele tarra, tweede tar- uitdoen, uit een te vol vat wat uitgieten, overtappen.
Surtatex, m. Overmatige, onbilljke, te hooge
Survie, f. [Prat.] Overleving, langstlevendhe:.d f.
schatting of belasting F.
— Suirvivance, f. Overleving, taezegginq van
Surtaxe, .1. Schatting nog gevoegd b# eens an- opvolging in iemands bediening na zijn overlijden;
dere; zeer hooge schatting f. of aanslag m. — Sur- regt n. van ambtsopvolgin g , e x p cc t d n t i e f. -taxer, v. a. Te hoog schatten of aanslaan, over- Survivancier, m. Overlevende, hij, die het regt
.. schatten: Il se plaint qu'on l'a surtaxé, hij be- van overleving of opvolging in een ambt heeft, exklaagt zich, dat men hem te hoog g eschat heeft.
s p e c t d n t m. — Survivant, e, adj. LangstleSurtoiudre, v. a. [Tech.] : S- les peaux, de vend, overlevend. Le conjoint s-, de langstlevende
uit de kalkkuip komende) huiden ontharen of pe- echtgenoot m. — Ook als subst. m. en f. Le s-,
en. — S- la lamé, de grovere punten der wol af- La s-, La partie s-e, aura tout le bien, de langsttoppen, alvorens zij gervasschen wordt. — Str- levende zal al het goed hebben. — Survivre, v. n.
tonte, f. [Tech.] Het pelen of ontharen (der huiden). Overleven, langer dan een ander leven: Il a sur..' urtout, adv. Vooral, bovenal, voornamelijk, vécu h plusieurs de ses amis, h# heeft verscheidene
vóór alle dingen: Allez-y, mais s- n'oubliez pas van zijne vrienden overleefd. S- à son honneur, b
de..., ga er heen, maar vergeet vooral niet...
son bien, zijne eer, zijn goed voor zijnen dood kw ^q t
Surtoeit, rn. Cost.] Groote overrok, overjas m. zijn. — S- It soi-même, zijne zinnen en zielskrach— [Eton.] Tafelstel a., dat suiker, zout, peper, ten (door ouderdom, enz.) verliezen. — Ook somazijn, enz., ook wel bloem- en fruitvazen, figuren t ijds v. a.: Le père survivra, encore ses enfants,
bevat, ook .(doch, niet in Frankrijk) p t a t m e n a- de vader zal zone kinderen nog overleven. - SE
0 e geheeten. — [Econ. rur.] Trechtervormige strooi- SURVIVRE, V. pr. Zich zelven overleven (S- à sot—

-

—

—

—

:

.

SUS
meme). -- Se voir s- dans ses enfants, zich in
zijne kinderen zien herleven. — Se s- dans ses
ouvrages, in zijne werken voortleven.
SiYs, prép. (pr. cute) Op (sur): Courir s-, z.
COURIR. — EN sus, loc. ode. Daarenboven, boven
recoit premièrement la moitié, et le quart-dien:I1
en s- de l'autre moitié, hij ontvangt vooreerst de
helft, en daarenboven nog het vierde gedeelte van
de andere helft. Quatre florins et le quart en sfont cinq florins, vier gulden en 't vierde gedeelte
daarenboven maken vijf gulden. — EN SUS DE, loc.
prép. Boven: I1 a touché des gratifications en sde ses appointements, hij heeft boven zijne bezoldigi.ng nog eene toelage ontvangen. -- sus! inter.
Op! op ! S-, buvons, chantons et dansons, op! op!
laat ons drinken, zingen en dansen. Or s- ! ditesnous! nu wel aan, zeg ons!
Sii ain, m. [Anc. mar.] Dek van de schans,
van den kuil, schans -. kuildek, achtervinkenet n.
Susbande, f. [Artill.] : S- d'aftut, tappen-dekplaat, flap f. voor affuit of rolpaard (surbande).
Sti.sbee, m. [Faut.] Kropziekte f. der valken,
soort van hersenvloed m.
Susearpien, ne, adj, [Anat.] : Artère s -ne,
bovenste slagader f. aan den handwortel.
Stiseepteur, m. [H. eed.] Ontvanger der
priesterwijding. — Susceptibilité, I. Ontvankelijkheid, vatbaarheid; gevoeligheid, prikkelbaarheid; liggígeraaktheid f.: Llle est d'une extrême s-,
zij is hoogst gevoelig (voor verschillende indrukken),
zij heeft een zeer prikkelbaar gestel; zij is zeer ligt
geraakt. — Susceptible, adj. Ontvankelijk, vatkaar om zékere wijzigingen te ontvangen; gevoelig,
prikkelbaar; ligt geraakt. La matière est s- de
toutes les formes, de stof kan allerlei vormen aan
Cette proposition est s- d'interpréta--nem.—
tions différentes, dit voorstel is voor verschillende
uitleggingen vatbaar. -- Etre s- d'amour, de haine,
voor liefde, haat vatbaar zijn. — Craignez de 1'offenser, it est très-s-, wacht u hem te beleedigen, hij
is zeer ligt geraakt. — Suseeption, f. [Cath.]
Het ontvangen of, aannemen der geestelijke orde(taf n.
ning, der priesterlijke wijding.
Suisces, m. pl. [Corn.] Soort van bengaalsche
Suscitation, f. Aanzoeking. aansporing, aan
aanzetting f. Faire qc.. a la-poring,adjvs
s- dun autre, iets op aanzetting, op sterke aanrading van een' ander' doen. -- Snnseité, e, adj.
(en part. passé van susciter): Une querelle s-e
entre les deux amis, een tusschen de beide vrienden aangestookte twist m. Obstacles s-s, in den weg
gelegde hindernissen f. pl. — -)- Siiseitement, m.
Het aanstoken, opruien, aanzetten. -- Busciter,
V. a. Verwekken, doen ontstaan, doen geboren worden: Dieu a suscité des prophètes, God heeft profeten verwekt. — [Ecrit.] S- lignee a son frere,
zijnen broeder zaad, kinderen verwekken. -- (doorgaans in ongunstigen zin) Verwekken, berokkenen,
aanrigten; aanstoken., opzetten, opruijen: Sa fortune lui a suscité bien des ennemis, zijn fortuin
heeft hem vele vijanden verwekt. S- une querelle,
eenen twist aanstoken. Il les a suscités contre mol,
hij heeft hen tegen mij opgezet, opgeruid. — SE
SUBCITER., v. pr. Verwekt, berokkend worden. —
Elkander berokkenen.
Suscie, m. [H. n.], z. v. a. MENDOLE.
5iiseription, f. Opschrift, adres n. van een'
brief. La s- était: Au ministre..., 't adres luidde:
plan den minister...
Seis- denornn,é, e, adj. et subst. [Prat.] Bovengenoemde m. en f.
Susdit, e, adj. Bovengemeld, bovengenoemd,
bovengezegd: Le s- sleur, débiteur, de bovengenoemde heer, schuldenaar. La s-e somme, de bovengemelde som f. --- Ook als subst. m. en f. (fam.) Le
s-, La s-e, de bovengenoemde.
Sas -donninante, f. [Mus.] Zesde toon boven
den grondtoon
Slis -épineux, ease, adj. [Anat.] Boven de
ruggegraat gelegen: Muscle s-, bovenste schouderbladspier f. — Sus-hépatitlne, adj. [Anat.]
Boven de lever liggend. — Sus- hyoldien, ne,
adj. [Anat.] Boven het tongbeen aanwezig.
Susin, m. [Anc. mar.] , z. SUSAIN. — [ Hist.]
Soort van witte druif f.
Sus-maxillaire, adj. [Anat.]: Os s-s, of als
subst. SUS-MAXILLAIRES, bovenkaakbeenderen n. pl.
— Sls-maxillo-labial, adj. et subst. m.:
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[Anat.] Grand s-, opligtende spier f. van den neus
bovenlip. Moyen s-, opligtende spier-vleugnd
der bovenlip. Petit s-, oog- of liondstandspier. Sips-inaxillo-nasal, adj. et subst. m. [ Anat.]
Zamentrekkende neusspier. --- Sus- métatarsien, ne, m. adj. [Anat.]: Artère s -ne, middel
slagader f. (de m. en f.-voets
,_'eis -nonimé, e, adj. et subst. BovengenoemSns-orbitaire, adj. [Anat.]: Trou s-, wenkbraauwholte f.
Suspect (pr cute- pekte), e, adj. Verdacht,
onder verdenking, in kwaad vermoeden: La chose
me parait s-e, de zaak komt mij verdacht voor. Se
rendre s-, zich verdacht maken. Un lieu s-, eene
verdachte plaats. Une conduite s-e, een verdacht
gedrag, een gedrag, waarvan men een kwaad ver
heeft I1 est s- de vol, hij wordt van-moedn
diefstal verdacht. — Ook als subst.: Un s-, een
verdacht mensch. On arrêta les s-s, men hield alle
verdachte personen aan. — 5 Suspecter, v. a.
Verdenken, verdacht houden: S- la bonne foi d'une
personne, de goede trouw van iemand verdenken.
-- SE SUSPECTER, v. pr.: Les jaloux se suspect.ent,
de jaloerschen houden elkander verdacht. — Het
part. passé is ook adj.: Marchandise suspectée,
verdachte waar f. Etre suspecté, in verdenking zijn.
Snspendre, v. a. Hangen, ophangen: S- qc.
en lair, iets in de lucht ophangen. S- une lampe,
Bene lamp ophangen. -- (fig.) I1 suspend entre lesprance et la crainte, hij zweeft nog tusschen hoop
en vrees. — ( fig.) Opschorten, uitstellen, verschuiven, vertragen; — afbreken, staken; — schorsen,
voor eenen tijd buiten bediening stellen: 11 ne faut
pas s- les affaires pressantes, men moet de dringende zaken niet opschorten. Ce marchannd a suspendu ses payements, deze koopman heeft zijne
betalingen uitgesteld. Suspendez encore un peu
votre jugement sur cela, schort uw oordeel hier
wat op. — S- son travail, zijnen arbeid-overng
voor eene poos staken. -- S- un prêtre de ses
fonctions, een' priester in zijne ambtsbediening schor
un officier pour six mois,-sen,updér.Seen' officier voor zes maanden schorsen. -- SE SUSPENDRE, v. pr. Opgehangen worden of moeten worden. — Zich. hangend houden: Se s- a une branche, à une corde, zich aan een tak, aan een touw
hangend houden. — Suspendil, e, adj. (en part.
passé van suspendre): Pont s-, hangende brug f.
— La terre est s-e dans l'espace, de' aarde hangt,
zweeft in de ruimte. Une clé demoure s-e à une
pierre d'ainlant, een sleutel blijft aan eenen zeil
hangen. -- Des travaux s -s, gestaakte, ge--sten
schorste werkzaamheden f. pl. Marche s-e, gestaakte marsch m — Un fonctionnaire s- de ses ionetions, een in zijne bediening geschorst ambtenaar m.
--- I1 est encore s- et irrésolu, hij is nog twijfelend
en besluiteloos. -- SLispens, adj. m. Geschorst
(suspendu), voor een' tijd ontzet (inz. van eene
geestelijke waardigheid): Prètre s-, geschorst, g es u s p e n d e e r d priester m. — EN SUSPENS, ode.
In twijfel, in onzekerheid, aarzelend, besluiteloos:
Je suis en s- de ce que je dois faire, ik ben in
onzekerheid aangaande hetgeen ik doen moet. Tenir qn. en s-, iemand in onzekerheid houden. —
Affaire demeurée en s-, onbeslist, hangend «ebleven
zaak f. ---- Suspense, f. Schorsing van een' geestelij ke in zijne ambtsbediening, tijdelijke ontzetting, s u s p é n s i e f. Encourir la s-, in de straf
der schorsing vervallen, geschorst worden. I1 ne
peut pas dire la messe pendant sa s-, hij mag geene
mis lezen, zoolang hij geschorst is. — Suspenseur, adj. m. [ Anat.i : Muscle s-, z. v. a. OREMASTER. — Suspensif, ive, adj. Uitstellend, opschortend, vertragend: [Prat.] Condition s-ive, opschortende voorwaarde f. Être s-, de kracht van
opschorting hebben. -- [Gram.] Points s-s, beletselteeken, afbrekingsteeken n. (.....) — Snispension, f. Het ophangen, ophanging f. La s- d' une
lampe, het ophangen eener lamp. S- par le cou,
par les bras, par les pieds, ophanging aan den
hals, aan de armen, aan de voeten. Dresser Ie
rapport dune s-, het berigt, verslag over eene ophanging opmaken. — [Mécan.] Point de s- d'une
balance, ophangpunt n. eener balans. Centre, Axe
de s- dun pendule, ophangpunt, ophanginosas f.
van een' slinger. — [Mar.] Hangring m. van 't kom
(om daarmede d n hori--pas,vnhetzorlgi
zontalen stand dier voorwerpen te bewaren). —

[f hers., Pharm.] Zv evende, drijvende toestand m.
van vaste stofdeeltjes in een of ander vocht. -- Opschorting, vertraging f., uitstel n.; -- schorsing,
tijdelijke dienstontzetting, s u s p é n sic f. La sde l'exécution dun jugement, de opschorting der
voltrekking van een vonnis. La s- des payements
dun négociant, de schorsing der betalingen van
Benen koopman. --- La s- darmes, de wapenstil-

stand, wapenschorsing f. — Ordonner la s- dun

^uge, de schorsing. suspensie vat een' regter beveen. --- (Rhét.] Afbreking der rede, figuur, waardoor men de verwachting der toehoorders gespan ven. houdt, suspensie f. --- [Gram.] Plotseling
afgebroken, niet voltooide zin rn.— S uspensor,
adj. m., z. v. a. SUSPENSEUR . -- SUSPENSOIR, M.
Hangring, hanghaak m. (eener balans). --SUSPENsoiR of iuspennsoii-e, m. Hangriem, hangband m.
— [Chir.] .Draagband (van 't scrotum), sus p e ns ó r i u 7n ni. — Suspente, f. [Mar.] Borgstrop,
borgketting, borg m.; topreep f. van een' zwaren
gijn of takel. S-s des basses-vergues, borgen der
onderraas. (suspicie f.

uespicion,f. [Prat.] Verdenking f., ar waan rn.,
S ispledt, m. [Mar.] Spoorriem m.
Snspirieux, ieuse, adj. z. v. a. SINGALTUEUX.

Says-piibiea,, tie, adj. [Anat.] Boven de schaam-

streek, boven het schaambeen gelegen. -- us-

pinbJo-fé of al, e, adj. [ Anat.] , z. PECTINE. —
Sans-seap slaire, adj. [Anat.J : Muscles s-s,
Schouderbladspieren 1. pl. (muscle sous-épineux
en sus-épineux).
Susseyernent, m. Het sissen, sissing f., ge-

brek in de uitspraak, waarbij men de j als z, de

ch als c enz. laid hoorera -- nsseyer, V. a. et n.

Met dat' cb.°ek ; ,',Bbd 4 n, de woorden sissend
uitsprekend, sissen.

S us-tarsiers, rye, adj. [Aunt.] Tot de voet

-wrefbhond.

Sustentation, f. Onderhoud, voedsel n., onderhouding, verpleging, voeding f. ii faut manger
pour la s- du corps et des forces, men moet eten

tot onderhoud, voeding des ligchaams ere der krachten. --- [f'hyysiol.] Base de s-, ruimte f. tusschen de
voeten lij den regten ligchaapnsstand. -- [Rhét.] ,

z. V. a. SUSPENSION. _-- ustenjter, V. a. Onder
voeden: S- le corps. het ligchaarn onder--houden,
houden, verplegen-: Cola suffit pour s- ces pauvres,
dat is genoeg oen deze armen te voeden, te onder
La lecture sustente ]'esprit, het-houden.—(fig)

lezen voedt den geest. — SE S[TSTENTER, C. pr. Gevoed, onderhouden worden -- Zich voeden: 1l na
pas de quoi se s-, hij kan zich het noodige onder-

houd niet verschaffen. — I-let part. passé is ook
adj.: Personrie s-e, verpleegd, onderhouden persoon rim. - k, ustentil que, adj. [Physioi.]
Voedend, onderhoudend.
S ustille, f. [[t. n.] Eetbare peruaansche rups f.
ups-fonique, f. [Mus.]illoot f. boven de tonica

of den grondtoon.

S usuri-ateus-, trtee, adj. Zacht ruischend,
suizend. --- S usurratJon, f. (weleer) Gefinister n.
in 't oor. --- Zacht geruisch, gesuis, gemurmel n.
_ 4. Sisurre, f. Soort van zacht gefluit n. —.

usurremeut, m., z. V. a. SUSURRATION.

— usurer, V. n. (weleer) Fluisteren. -- Murmelen, zacht ruischen.
[met textile).
Sutile, adj. [midact.] Genaaid (in tegenstelling
Bootfee, f. Vrijwillige opoffering eerier indische

weduwe, die zich, om, haren man niet te overleven, met hem laat verbranden of begraven.
Sutural, e, adj. [Bot.] Uit een naad of voeg
voortkomend, daartoe behoorend. --. Suture, f

[Anat., Chir.] Nood ►n., voeg f., verbinding (b. v.
van de beenderen der hersenpan, van de lippen

eener wond, ene.), z. (;0RONAL, LA:ó1BD0:DE, RABDWDE , SAG1TTALE , SPHÉNOÏDAL , SQUAMEUX. -

[Bot.] Naad. — (fig.) Aaneenhechting I. van eerre
rede, een opstel, enz., waaruit men een stuk heeft
weggenomen ----- Suture, e, Sutaireuux, ease,
adj. filet een' naad of met naden voorzien.
S uzerain, in., of adj. Seigneur s- [fáéod.] .Opperleenhecr m. ---- Dante s e, of als subst. SUZERAINE, f. Opperleenvrouwe f. -- uze'•aineté, f.
Opperleenheerschapplj; opperleenheerlijkheid I.
Svelte, adj. [Beaux arts] Slank, los en vrij,
rank, vlug en zwierig, los, ongedwongen: Figure
sv -, ranke, slanke figuur I. Posture sv -e, ranke,
oase, vrije figuur. Colonne sv -, ranke zuil f. --.

Ella a la taille sv -, zij heeft eerre slanke gestalte.
— Ook als subst. rn. Le sv- s'applique à I'ensemhle, het slanke, losse ziet op hei geheel (niet op de
enkele deelen).-- S veltesse, I. [Beaux arty] Slank
vlugheid, losheid, ongedwongenheid I.
-heid,
guar) - pan, In.. z. SUAMPAN.

Syaconn, m. [H. n.] Graauwe prachtmees of
langara in Brazilië en Cayenne, sayaca I. [tana.gra ai chiepiscopus] .
Syalism)e, M., z. SIALISME.

ybai•1sme, ybavitisrne, m. Stelsel, karakler na., levenswijs I. der sybarieten (bewoners
der oud-grieksche stad Sy'baris in Beneden- Italié,
vermaar d om hunne weelde, weekelijkheid of verwijfdheid en roede sier). — (fig.) Weekeljke, wel
levenswijze, volslagen vertroeteling, s y b a--lustige
risnius, sybaritislnus n. -n Sybarite, m.
Sybariet (vial. het vorige woord) ; --- (fig.) Weekeling, verwijfde, aan zingenot verslaafd, verfijnd
wellusteling in. — Ook als adj. Moeurs s-s, verwijfde, weekciijke, sybarielische zeden f. pl. —4. ybariti que, ashl. Sybarietisch, den sybarieten eigen.
--. -- Sybailtiquemesit, adv. Op syba.rr.elssche
wijze.

---

ybai'itisrne,

tri., z. SYBARISME.

Syconla;, M. [Méd. j Yijgvormi fj vleeschuitwas n., via'wratten I. p1., herpelische ruwheid der
oorleden, welker inwendige oppervlakte met v gkorrelvormige knobbeltjes is bezet, s y k o m a n. ---^
Syco mancie, I. [Ant.] Waarzeggerj I. uit
vijgebladeren. -- Sycouiancien, ire, adj. Die
waarzeggerij betreffend. — Als subst. in. en I.
Waarzegger ui., -zegster f. uit vijgebladeren. —

S ycomore, m. [Bot.] ibtoerbezie- of Adams-vijgeboom ni., de wilde egyptische v jgeboom en zy.ne
vrucht: de moerbezie- of Adams-vijg I. — Faux s-,
z. V. a. AZEDAIIACH. ycopbage, adj. [11. n.]
Vijgenetend, van vijgen levend. -- ycophan--

vijgenverklikker, ierriand, die inn.Al1Lenen bij de regéring het onverimpost uitvoeren of
verkoopen van vijgen aa .nbrapt; van daar:) Aan
oorblazer, pluiin.str(jker,kwaad--breng,v/dikt
.4. Sycophantisspreker, s y Ic o p It t in t ui.
maie, m. Verklikkerj, oorblozerij, pluirnstrijkeri,) f.,
sykophantisrn.usi n. — Sycose, f. [Med.]
V'(jgachtige wrat f., v Jggezwel ii. (aan den aars en
in den omtrek der schaamlippen), sy kó s i s f.; —
ook wel z. v. a. SYCOMA. -- Sycotiqne , adj.
MMéd.] De sykosis of het vijggezwel betreffend, syte, .ni. (eig.

---

kd tiscl?.

Sydnite, I. [Minér.] .Ene uit veldspaath en
hoornblende gemengde korrelachtige stof , sye-•
n i e t in. (naar de stad Syene in Opper-Egypte).
S yllabaire, In. Abc-boek n., eerste lees- of

spelboekje n . — Somtijds als adj. z. V. a. SYLL A-

LIQUE. --- Syllabe, I. Lettergreep, s y l l d b e I.

(z. MONOSYLLABE, DMSSYLLARE, TRISSYLLABE, POLYSYLLABE . --- (Loc.) 11 ne lui a pas répondu one

s-, hij heeft hem geene syllabe, geen woord tot antwoord gegeven. je Wen ai pas perdu une s-, ik
heb er' peeve lettergreep, geen woord van gemist.—
yllaber, v. a. Letters gezamenlijk of bij lettergrepen. uitspreken, spellen; lettergrepen uitspreken.
--- Syllahieo-idéogi a )fhigne, adj, [Philo1.]

Slechts lettergrepen en woordbeelden schrijvend

(gelijk b. v. de chinésche taal). ---- Syllabique,

adj. De syllaben of lettergrepen betre/fend, s y l l db i s c h. fipllthongue s-, eenlettergrepige tweeklank ni. (die in ééne leltergreep de beide opeenvolgende klanken doet hoorera, als ui in lui, tuit).
-- Temps, Valeur s-, tjdntaat f., tjjdduur in. of
waarde I. del lettergrepen.. --._ Au grienen t s-, z.
AUGMENT. — [Mus.j Chant s-, gezang n., waarin
elke noot met Bene lettergreep overeen komt. — SYLLAaIQU EMEnT, adv. Bij lettergrepen, op syllabische
wijze. — Syllahisatioii, f. Lettergreepvorming,
het uitspreken deer lettergrepen , het spellen. —
,

1

S yllabiser, V. a., Z. v. a. SYLLABE[.

Syllepse, I. [Gram.] Zamenvatting van velerlei voorwerpen door één woord; -- zamentrekkiny
van twee lettergrepen tot ééne. -- [Log.] Figuur,
waardoor de rede of de uitdrukking meer aan onze
gedachte dan aan de regels der spraakkunst beantwoordt. -- Gelijktijdig n. gebruik van een woord i»
den eigenlijken en den figuurlrjken zin, s y l l é pSi s f. -- ylleptigr^e, adj. De syllepsis betreffend, s y l l é p t i- s c h. — S yllexie, I. [Gram.]
Verzameling of font/lie I. van woorden, die tot heezelfde denkbeeld of denzel fden wortel behooren.
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SYLLO(HSER
Sy11ogser, v. n. Gevoij1rekkingen of sluitre

maken; bijeen rekenen, z. v. a. AIIGUMENTER.-den

iemand gewaar worden. U semble qu'il y alt de

Ia s- entre certaiiies plantel at certains animaux,

er schijnt tussclien zekere planten en zekere dieren
eerre geheime verwantschap of overeenstemming te
bestaan. —Poudre de s-, z. ondereOunriE.— [Med.]
Medelijdendheid f. (van het cccie lid des ligcliaams
.cyllogjsmus m. - SyI1oistiqiie, adj. In als het andere lj(It). - [Peint.] Behagel(ke kleurverwantschap,
gelukkige verineniqing t. der kleuren.
den vorm eener sluitrede, daartoe behoorend, s y tloqIstisch. - Syllogistiquer, v. a. [Log.] - Syinpathique, adj. Medegevoelenel, in gevoel, in neiging ocereenstemmend, gelijk gewaarSluitredenen gebruiken.
S'1phe of Syphide, f. [Myth.] Luchtgeest in. wordend, deelnemend; geheimkrachtig, geheiinwer
(vgl. esp ► its élérnentaires op ELEMENTAIRE), Syl- held, s y in p a t Ii cl t i S c is. Qualilé 5-, overeenslein
t. [Anat.] Werf s-, mede--mendhoaig
p ii e f. - ( fig.) Vrouw van bevallige gestalte en
losse bewegingen. —Sylphirie, f. [Myth.] Land n. lijdende, incdegevoelende zenuw t. - Encre se, gehe/me inkt, wonderinkt ( welks trekken niet dadeder syiphen.
Sylvaiu, e, wij. ]H. n.J In de bosschee levend. lijk, maar eerst na zekere le weeg gebragte veranderingen zigtbaar worden), sympathetische inkt ni
.-- SYLVAINS, na. p1. [H. n.] Woudvogels in. pl-SYLVAIN, in. [myth.] Boschqod, woudgod, si l a--- Poudre 5-, z. POUDRE syinpatlaique. [Mid.]
Maladia 5-, ziekte van inedcljdendheid (welker oor52 U5 fl1. - [ U. n.] Woudduivel in., z. v. a. P1TUE
zaak in een ander deel of orgaan dan dat , hetQUE. - Woudvl'inderm. — yR'atqueofSyI
vestre, adj. [ Bot. ] In de tossc/zen of wouden welk ziekelijk is aangedaan, gelegen is), s y in p at is i s c h e ziekte. - Syrnpathîqiiement, adv.
grorjenci: Plantes s-s, woudplanten F. pl.---[FI. n
In de wooden levend: Animal s- , wouddier n. -- Op medegevoelende , medelijdende , sympatliische
wijze. - ympathiser, v. a. Gelijke gewaarSylvicole, adj. De bosschen bewonend. vie, t. [Bot.] Woud-anemoon f. - SYLVIES, 1' . 11. wordingen, gevoelens of neigingen lichten, medege[U. ii.] Fijnsnavels in. p1. (Iiecs.fins) , naaar eener me- voelen, medelijden, overeen stemmes , s y m p a t /t iniçjte zangvogeltjes, waartoe het roodborstje, het 5 ii r e n: Ces deux époux sympatliisent entièrezwartkeeltje, de nachtegaal, de basterd-nachtegaal, iiient , deze beide echtgenooten stemmen geheel
met elkander overeen, passen geheel hij elkander.
enz. be/mores.
Symblépharou,rn., ofSyrnblépharose, f. - Sympathisme , in. [Phil.] Stelsel n., dat
[MOd.] Vergroejing van liet ooglid net den oogappel. de liefde , c/en haat of de onverschilligheid toeSymbole, in. Zinnebeeld, zinnelijk teeleen voor schrijft aan de werking, die de onzigtbaar uiteen begrip, symbool 0.: Le lion est le s- de Ia stroomende vloeistof (emanatie) van den eersen pervaleur, de leeuw is 't zinsebeeld der dapper/leid. soon op den anderen te weeg brengt, s y in p a t Ii i s
La girouette est Ie s- de linconstance, de we/ir- mus n. -. Syopathiste, in. Aaniwngrr van
haan is 't zinnebeeld der onbestendigheid.-- [Lath.] dat stelsel, s y rif p a t Is i s t in.
Sympétalique, adj. [Bot.] Met de bloemblaS-s sacrës, of enkel S-s , uitwendige teekenenaer
deren verbonden of zamengewassen (van de meets
sacramenten. -- TliPol.] Geloofsleer, qeloofsbelsjde
als f. La 5- des apôtres, de geloofsbelijdenis der draden sprekend).
Symphase, f. [Asar.] Gelijktijdige wederverapostelen. - yinboIique, adj. Zinn: beeldig; de
sjjmboliek of de symbolische boeken betre//'enä,sy m- schijning t. van verscheidene sterren.
Symphoniaste, in. [Mus.] Toonzetter in. voor
t 6 t z a c h. .- Livies s-s, belfjdenisscli,riften eener
godsdienstpartij , geloofsboeken , symbolische boe- het kerkgezang. -- Symphoole, I'. [Mus.] Veel
ken n. pi. .- SVMBOL1QLTE, f. Leer f. der zinnebeel- stemmig muzijkstuk n. voor speeltuigen; -- zamenden. - Onderzoek ii. en verklaring van de leer stemming , zamenklinking, welluidendlieid, s y inder christelijke kerk; wetenschap van de belfidenis- p h a n i e t- - [Bot. anc.] Driekleurige amarant of
schriften eener kerkelijke partij, sy no Li o I le k t. fluweelbloem t. - [Bot.] Soort van paternoster- SyrnboIisation , 1. Zinnebeeldige voorstel- boom in. (azédaraclij.— yrnphoniste, in. [Mus.]
tiny f. - Symbollser, v. a. Zinnebeeldig voor- Steller van symphonil/n, s top le 0 n jst in.
Symphoi'ée, t., SymjihoE'iaarpe,in [Bot.]
stellen, verzinnelijken; -- in zeker verband met iets
staan, verwant zijn, hij elkander passen, s y in b 0- Soort van geileblacl n. of kamperfoelie 1.
Symphyse, f. [Anat.] Vergroeijing, beender
lis/iren. - SyuthoHsme, na. Oorspronkelijke
toestand ni , der philosophische taal, waarin de leer- verbinding , onbewégeljke vereeniging van twee
beenderen door eene kraakbeen- of peesachtige zelfbegrippen enkel door syiflbolen ofzinnebeelden soer
denuitgecirukt, syinbolis sta us n. -Symbo. standigheid, 5 y'mp h y s i s t. - Syrnphyséolologie, t. [Alle. rnd.] Leer t. der ziekteteeke- to!uie, t. [Clair.] Scheiding, klieving dier been'sen. - Symbotologique, adj. Die leer betref- verbinding n., inz. der schaambeenderen in den
schaamboog. - Symphyséotoinique, adj. Die
fend, symboiolOqiscli..
Syrnétrie, t. Overeenstemming of afgemeten scheiding betref/'end, symphyseotÔmisch. verhouding van de dee/en eens geheels, gel(jkmalig- Symphysien, ne, adj. [Anat.] Tot de beenderheid, evenmaat, evenredigheid ; behoorlijke schik- verbindina behoorend.
Syruphyte, f. [Bot.], z. CONSOUIJE. - Syniking der dee/en, symmetrie t.: La s- do corps
hunaain, de evenredigheid van het mensc/ieljk lig- phytogyne, adj. [Bot.] Met een' op den vruchtc/main. La S- cot biera observëe dans ce batlinent, bodem zittenden kelk.
Sym piesorn ètre, t. [pays.] Luchtdrukksngsde evenredigheid is wei in acht genomen bij dit gebouw. - Des tableaux, Des rumbles arranges meter n1., eerre soort van barometer.
avec s, behoorlijk lv 't verband geplaatste sc/il/dct Syinplégade, 1. Omhelzing f. (accolade. emrijen f. Pl., meubelen n. p1. - Symétrique, aclj. brassemeiit).(bevruchting I'
Symplésiasme, in. [Physiol.) 13)/slaap rn.
Evenmatig, gelijkmatig, overeenstemmend, encoreSymploqne, f. [Litt.] Gedurige herhaling of
e.l&q, symmetriek, s in m /i t r icc h. -- Syrnétri
quernent, adv. Op evenmatige, overeensteinmen- zamentrekking van woorden, sy'oi p lo c e t.
Sympode, adj. [H. n.] Met vinvormig zaancie wijze, in goed verband. - Symétriser, v. a.
t n. Evenmatig, overeenstemmend zijn of maken, gewassen achtervoeten.
Symposiaque , in. [Ant. gr.] Disrh- of tain behoorlijke verhouding, in goed verband staan
felgesprek n. - Symposarque, na. Bestuurder
of brengen.
Sympathie, I'. Medegevoel n., overeenkomsten ., f voorzitter van een gastmaal, 5 y in p 0 5 i a r c !i nn.
betrekking f. van inborst en neiging tusschen verschil- -Sywposiaste,
in . Genoocligde gast, symlende personen, gevoel n., waardoor men deel neemt posidst in. - Symposie, t. Gas/maal, symaan de vermaken en smarten van, anderen, deelne- pOs/os n.
Symptoniatiqoe, adj. [Mid.] Arznwijzeod,
ming, natuurlijke gevoelsovereenstemming, zielenverwantscbap, geheime neiging , aantrekking tot kenteekenend, tot cie symptomen eener ziekte be/oeen ander; geheime of in 't verborgen werkende rend, symptomdtisch. - Symptoniatis
kracht f. en invloed in. van 't eerre ti.qchaam of me, in. Leer, geneeskunde f., die de ziekteteekeorgaan op het ander, s in p a tlij e f. Ii y a une nen op zich ze/ven in verhouding tot elkander begrande s- entre eux, er heerscht eerre .qroote over- handelt, syniptomatísniusn. - Sympto
c[enstemminq , onderlinge genegenheid oder hen. niatiste, in. Aanhanger . voorstander dier geEprouver de Ja s- pour qn., zich tot iemand heen neeskunde, symptomatist. --Symptoniagetrokken voelen, zekere neiging en betrekking tot tologie, t. Leer f. van de aanwijzingen en toe®--

SyI1ogme, in. [Log.)

Sluitrede f. (bestaan-

de uit een hoofdvoorstel al meerderterm, majeure,
u?t een ondervoorstel of minderterm, mineure, en
uit de gevolytrekking of 't besluit, conclusion)

-

-

-

-
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vallen in bijzondere ziekten. -- S lymptoii tologique. adj. Die leer betreffend, s y m p t o m a t ot dg i sc h. — Symptornatotoglete of Symptomatologne, m. Schrijver eener leer der ziekteverschijnselen, s y m p t o m a t o l o o g, s y m p t o-

matologist m. — Symptáme, m. Janw -

zins wordt gestoord. -- [Méd.] Vermenging of
versmelting (b. v. van inwendige oogdeelen); ook:
ontmenging, oplossing van 't glasachtig ligchaam
(des oogs), s y'n e h y s i s f.
Syncopal o, adj. [Méd.] Tot de onmagt behoorend; met aauwte vergezeld. — Syneope, f.
[Méd.] ' Plotselinge magteloosheid, onmagt, /laauwte f., waarbij t vermogen der zinnen geheel opgeheven is, en pols en ademhaling zeer zwak zyn,
sy'n k op e f. — [Gram.] Woordverkorting, za
een woord door uitwerping van-mentrkigva
eene letter of lettergreep, s y' n kop e f. (b. v. galté
voor galeté). -- [Mus. ( Het aanslaan van eersen
toon in een ligt maatdeel en 't aanhouden daarvan
tot op 't volgende zware maatdeel, verbindin gsnoot,
gesynkopeerde noot f. — Sryneoper, v. a. [Gram.J
Zamentrekken (een woord, door uitwerping van
eene letter of lettergreep) , sy n k o p d r e n. — [Mus.
Binden, s y n k op dr e n. — Het part. passe is oo
adj.: Mot syncope , zamengetrokken woord n. —

zing f., kenteeken n., voorbode m.; inz. ziekteteeken, ziektetoeval, ziekteversch' asel n.,omstandigheil
waaruit men tot den volgenden loop der ziekte besluit, sy m p t o om n. S-s d'amour, d'ambition, kenteekens van liefde, van eerzucht. S-s de décadence,
voorboden van verval. — [Mèd.] On juge d'une
maladie par les s-s, men oordeelt over eene ziekte
uit de teekenen of aanwijzingen. --- kiymptose, f.
[Méd.] Invalling of zámentrekking der vaten (b. v.
na bloedvloeijinq, na de maandstonden); — verslapping, vermagering, uittering, s y m p t ó sis f.
Syn- (voor eene 1 syl-, vóór b, m en p sym-,
vóór c, s en z sy), grieksch voorzetsel in vele zamenstellingen, met de beteekenis van: met, zamen,
Note s-e, z . SYNCOPE . — Syncopique, adj.,
te çjeljk, gemeenschappelijk.
-

.

% Synactique, adj. [Méd .] , z. v. a. ASTRINGENT.

. ynagélautique, adj. [H. n.] : Poissons s-s,
visschen m. pl., die troepsgewys trekken,
Synagogue, f. Vergaderin g der gelonvigen,
meente, inz. joodsche gemeente f., jodendom n.
octeur, Chef de la ,s-, leeraar m., hoofd n. der
joden4emeente. — L E glice a succédé h la s-, het
christendom is in de plaats van 'godendom getreden. -- Jodenschool, jodenkerk f., jodentempel m.,
s y n a g ó g e f. — (fam.) Woelige, verwarde ver
(Loc. prov.) Enterrer la s- avec-gaderinf.—
honneur, met eere.. eindigen, eene zaak, eene onder
-nemigtr
einde brengen.
Synnag;re, ni. El. n.] florenwesp f.
Synaléphe, t.Gram. ] Ineensmelting van
twee lettergrepen of twee woorden in één, s y n a1 ee,p h e f.
Synallactique , adj. Vereenigend, overeenbrengend -- Synallagmatique, adj. [Jur.]
Wederzfdsch of onderling verbindend: Contrat s-,
wederz jdsch, tweezijdig, bilateraal, s y n a t l a gm d t i s c h contract of verdrag n.
Synallaxe, m. [H. n.] Zuid-amerikaansch
boomkruipertje n.
Syznatiastomose, f. [Anat.'- Inmonding, verbinding f. of zamenhang m. der bloedvaten, s y n a-

g

--

:

nastomosis f.

Syii an else, f. [Méd . J , z. CYNANCHE.
Synanthérées , f. pl. [Bot.], z. LABIEES. -Synanthérie, f. [ Bol. ] Klasse f. der straal

-bloemn.

Synarthrodial, e, adj. [Anat.] Tot de on-

z. v. a. SYNCOPAL.

SynevAnlen, ne, adj. [Anat.]: Machoire s- ne,
bovenkaak f . (vgl. DIâCRANIEN) .
S.yncrase, t. [Phil.] Zamenmenging, vermen-

ging, sy-nkrdses f.

Synerétisme, m. Vereeniging of overeenbrenging van verschillende geloo fsparttjen. godsdienstof geloofsvermenging; vereenzgzngszuchtf.—[Phil J
Verwarde mengeling van gevoelens, die eene pha.losophische school aanneemt, zonder zich de moeite
te geven, om die met elkander in overeenstemming
te brengen, s yn kre t i s m u s n. — Syncrétiste, m. Vereenigin gsstichter, overeenbrenger van tegenoverstaande geloofspartijen , geloofsvermenger.,
synkretist m.
. Syncrise, f. [Rhét.] Tegenstelling f., vergelfjking van twee tegengestelde voorwerpen. — [Anc.
chim.] Stolling stremming f., van twee vermengde
vochten. — [Med.], z. V. a. MELANGE. — Syncri.

tl use, . adj. [Anc. méd.] , z. v. a. ASTRINGENT.

Syndactyle, adj. [H. n.] Met door een smal
vlies verbonden leersen. SYNDACTYLES, m. pl. Togels m. p 1. met verbonden teenen.
Syndesmographe, m. [Didact.] Opsteller
eener ligamenten- of bandenbeschrjving, sy n d e sm o g r a a p h m. — Syndesmographie, f. Beschrtyving der ligamenten of banden. — Syndesmographique, adj. Tot de bandenbeschrijving
behoorend, s y n d e s in o gr a p h i s c h. — Syndesmologie, f. Bandenleer. f., leer van de ligamenten of banden des menscheljken ligchaams.— Syndenmologique , adj. De bandenleer betreffend,
syn.desmoldgisch. — Syndesmologinteof
Syndesmologue, m. Beoefenaar, kenner der
bandenleer, syndesmoloog, syndesmologis t m. — Syndesmose, f, [Anat.] Door gewrichtsbanden vereenigde beenderen. — Syndesmotomie, f. [Anat.] Ontleding f. der banden.Syndesmotonnique, adj. Tot de bandenontleding behoorend, sy n d e s m o t ó m i s c h.
—

bewegeljke gewrichtsverbinding behoorend, sy n art h r o d i a a 1. — Synarthrose, f. [Anat.] Onbewegeljke vereeniging der beenderen (gelijk b. v.
die van 't bekkeneel), gewrichtsverbinding f.
Synathroisme, m. [Rhét.] Ophooping f. (b.v.
van. bewijsredenen) , s y n a t h r ce s i s f. (conglobation).
(de levens der heiligen.
Synaiaire, m. [H. eccl.] Kort begrip n. van
Syndic, m. Stads- of raadsgevolmagtigde, landsSynaxe, f. [H. eccl.] Vergadering f. der eerste
of stadspleitbezorger , woordvoerder . raadgever,
christenen tot viering van 't heilig avondmaal.
regtsverdediger
van eene stad; hoofdman, gemagSynbranehe, f.H. n.] Oostindische aal m.
tigde van een gilde, s y'n d ic u s m. — [Prat.] S-s
[m u raena synbranchus] .
Synearpe, m. [Bot.] Zamengestelde vrucht f. de la faillite, curátors in den gefailleerde boedel.
Syiichondrose, f. (pr. ch=k, ook in de vol — (weleer) Titel van de vier eerste regenten der
[ Méd. ] Kraakbeenvereeniging f., kraak--gend) republiek Geneve, stadsregter m. — Syndieal,
beenband m , de onbewégeljke zamenvoeging van e, adj. Tot het syndikaat behoorend. — Synditwee beenderen door kraakbeen of banden. —Syn- eat, m. Het ambt, de waardigheid van syndicus,
ehondrotornie, f. [Chir.] Scheiding of door- s y n d i k aa t n. — Tijdduur m., waarin men 't
snijding van de schaambeensvereeniging bij moei- ambt van syndicus bekleedt.
Syndrome, m. [Anc. méd.] Gezamenlijke ziek
jil lke geboorten. — Synchondrotomique ,
pl., ophooping f. van vele ziekte--tevrschijnl.
adj. Die scheiding betreffend.
-

Synchrone, adj., z. v. a. iSOCHRONE. Synchronique, Syiichronistique, adj. [Didact.j
Tableau s-, historische tafel, waarin de gel^y'ktjdige gebeurtenissen in verschillende landen bijeen
—

toevallen.

Syneedoque of Synecdoche, f. [Rhét.

Woordenverwisseling, figuur, door welke men
meerdere te kennen geeft, terwijl men 't mindere
gebragt zijn, synchroni s tische tabél f. -- zegt, of omgekeerd, door welke men 't g eslacht voor
Synchronisrne, m. T dszamenloop m., geluk- de soort, of de soort voor 't geslacht, het geheel
tjdigheid f., zamenstelling van gelfjktjdiçje gebeur voor het deel,. of het deel voor 't geheel neemt, s ygeschiedenis, sy n c h r o n is m u s n.-tenisd n d k d o c h e f. (b. v. cent voiles voor cent vais— Synchroni.ste, adj. et subsi. Gelijktijdig; tyd- seaux ; les mortels voor les hommes; 1'bomme est
genoot m. en f. (contemporain). — Synchronlotl- mortel voor les hommes sont mortels, etc.).
Synéchte, f. [Méd.[ Ziekelijke verbinding of
que, adf., z. SYNCHRONIQUE.
Synch y se, f. (pr. ch=k) [Gram.] Termen - vergroeging f., inz. van 't regenboogsvlies, hetzij naar
met het hoornvlies, of naar achteren met het
voren
van
te
scheiden
woorden;
verplaatsing
ging der
woorden, waardoor de orde in de deelen eens vol- beursje van de tins.

SYNECPIWN1 SE

SYSSARCOSE.

Synecphonèse, f. [Gram.] Weglating, uit- I
lating eener lettergreep, s y it e k p h. o n é s i. s f.
Synérèse, f. [Gram.] Zamentrekking van twee
lettergrepen tot ééne in 't zelfde woord, doch zon
der eeniqe verandering s y n e r s i s.
Synergie, f. [ 1éd. j Medewerking, zamenwer- i
king f. van verschillende organen. — Synergisme, in. [Théol ] Medewerkingsleer f., leer van de
vrije medewerking der menschen tot hunne verbe- 1
tering en zaligheid, sy n e r g i s m u s n.— Sy »ergiste, In. Aanhanger dier leer, s y n e rq i s t m.
Synevrose. f. [Anat. J Gewrichtsvereeniging i.
door ligamenten of banden.
Syngénèse, adj. [Bot.] Met vergroeide helmyn enésie, f. [loot.) Zaamhelrni.
knopjes. —
gen, planten f. pt. welker helmknopjes (niet de
helmdraden) tot een hol kokertje zin zamengegroeid,
uit welks opening van boven het stampertje uit
i a n. pl. (de 19(íe klasse in 't-stek,yngé
stelsel van Linneus). — Syngénésigne, adj. Tot
de syngenésia behoorend, s y n g e n é s i s c h.
S yngnathe, in. [EI. n.] Naaldvisch m., zeenaald f. (aiguilie de mar). S- trompette, Grand s-,
groote na.aldvisch, trompet f. S- hippocampe, zeepaardje n.
Syngraphe, m. [ Jur.] Schuldbekentenis f.,
schuldbreier m. (ten.
Synistates, m. pl. [H. n.] Netvleugelige insec-

Synoque, f. [Méd.]: Pièvre s-, aanhoudende
koorts f. (die eenigen tyd afwisselend toe- en al'
nemend aanhoudt) , s y' n o c h a f.
Synostéographe, m. [Anat.] Schrijver over
de gewrichten , s y n o s t e o g r a a p h m. — %ynostéographie, f. Beschrijving der beenverbindingen, gewrichtsbeschrijving f — Synostéographique,adj.Die beschrijving betreffend, syn os I eo g r d p h i s c h. — Synostéolo;ie, f. Beenverbindingsleer, gewrichtsleer f. — Syuostéologi q u e, wij. De gewrichtsleer betreffend, s y n o s-

Synizèse, f. [Gram. j .

z. v. a. SYNÉRESE. —

[Méd. j Sluiting of vergroeijing van den oogappel,
synizésis f.
Synodal, e, adj. De synode betreffend, van
haar uitgaand, s y n o d a a 1. (Plur. m. synodaux).
— Synodalennent, adv. In synode, op synodale wijze. — Syuodatique, adj. In de synode
gemaakt: Droit s-, regt n. dat de geestelijken aan
den bisschop betaalden om de synode bij te wonen.
— Synode , f. Vergadering van geesteljken in
kerkelijke aangelegenheden; algemeene kerkvergadering, inz. bi de hervormden, s y n 6 d e f. — SYNODE, f. [Anc. astr. j Zamenstand m. (conjonction)
van twee of meer sterren. — 4yuodiq%ae, adj.
[H. ecel.] Van de synode uitgaand, s y n o d i s c h,
synodaal: Lettres s-s, synodale brieven (waardoor de verhandelingen der kerkveraaderinq worden bekend gemaakt). — [Ast.r.] Révolution s-e,
Mois s-,synodischeomwentel'ing, synodischemaand f.,
de volledige duur eener maansverwisseling of sch ij ngestalte, de omloopsli d van de eerie nieuwe maan
tot de eerstvolgende nieuwe maan (29 dagen en ongeveer 13 uren) — SY ODIQUE , in. [H. eccl.] Ver ynodizameling f. van synodale besluiten. --.

te, in., Z. v. a. CÉNOBITE.
Synodonte, m. [ H. n.] Soort van meirval of
wentelaar m. in den Nil en den Senegal [synodontis] .
Synonynne, adj. Gelijkbeteekenend, van gelijke

beteekenis; zinverwant, in beteekenis gelijkend, s ynoniem: Terrible at effroyable sopt s-s,
son# des mots s-s, des termes s-s. -- SYNONYME,tll.

Geli kbeteekenend, zinverwant woord n . , woord,
dat dezelfde beteekenis heeft als een ander, of dat
in 't hoofdbegrip met een ander woord overeen
komt en alleen door een bid- of nevenbegrip daarvan
onderscheiden is, synoniem, sync ninron n.:
It n'y a pas de pariahs s-s, er zijn geene volgnaakt
geli kbeteekende woorden, geene ware syn.oniernen,
Beene volkomene synónima. C r a i n d r e at r edouter soot deux s-s, vreezen en duchten
zijn twee zinverwante woorden, zijn synoniemen.
— Les s-s de Laveaux, het woordenboek der .cynoniemen van Laveaux. — Synonymie, f. Gelijk
overeenkomst in beteekenis, zi,nverwant--heidof
schap, synonymie f. — Synonyrnique, adj.
Zinverwant (synonyme) . — SYNONYM1QUE, t. Leer
der zinverwantschap , verzameling en verklaring
van zinverwante woorden, s y n on y m i e k f. —
Synonyniiquement , adv. Op zinverwante
wijze. — S ynouymiser, V. a. et n. Eene ge1i ke of z?nverwante beteekenis geven; — synoniem maken. — i ynonymiste, in. Schrijver over
de synoniemen, s y no n i in í s t m.

N^ynopsis, m. [Didact.] Beknopt overzigt, kort

begrip eerier wetenschap , uittreksel n . , s y n ó ps is f. --- SynopHqne, adj. Bij wijze van over-

ziot, heknor», zaiiiengevat, bondig, niet één' blik te
overzien, s y n o p Ii. s o h: Tableau s-, synoptische
tabdl f.
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t e o t d g is c h.. — Synostéotomie, f. [Chir.]

Scheiding of ontleding der beendergewrichten. --

Synostéotomnique, adj. Die ontleding of schei

betreffend, synosteotómisch.
-ding
Synovial, c, adj. [Méd.j De gewrichten betreffend: Glandes s-es , gewrichtsklieren, sy n ov i a 1 e klieren f. pl. Membrane s-e, vlies n., d-at
het gewricht orngeeft en 't gewrichtswater afzondert, synoviale beurs f. — Synovialite, f. Ontsteking der gewrichisklieren. — Synovie, f. Gewrichtswater, ledewater n.
Synsomnatigtie. adj. [H.. n.] Tot dezelfde klasse
van ligchamen behoorend, s y n s o m d t tech.
Syntagme, en. [Didact.] Stelselmatige schik
ordelijke plaat.^ing f., .e y n t ai g en a n. ---king,
Sy ntaxe,f. [4Tram. j 7.amenvoeging,rangschikking,
ordeljke plaatsing der woorden , woordvoeging;
leer f. der woordvoeging, de regels in til. an de zamenstelling der volzinnen, de periodenbouw m. naar
de wetten der spraakleer, s y n t á x i s f. — Boek n.
of a fdeeling f. van eerre spraakleer, waarin de regels
der woordvoeging vervat zijn. — Syntaxique,
adj. De syntaxis of woordvoeging betreffend, s y nt dktisch.
Syntécopyre, f. [M1d.] Uitteringkoorts f.
Synténose, f. [Anat..] Verbinding door gewrichtsbanden, inz. van de knieschijf, s y n t e n o s i s f. — Syntexie, f. [Méd.] Tering, uittering,
inz. bij oude lieden.
Synthèse, f. [Log.] Zamenstelling, beyripsverbinding of -aaneenknooping , voortgang van 't
eenvoudige tot het zamengestelde, overgang van de
beginselen tot de gevolgen, s y'n t h e s i s (in tegenstelling met analyse). — [Chim ] Zamenstelling
van een ligchaain uit zone verschillende elementen.
— [Chir.] Hereeniging, zamenvoeging van gescheiden deden. — Synthétique, adj. Zainenstellend,
verbindend , s y n t h é t i s c h (in tegen.stellinq met
analvtique). — Synthétiqueuient, adv. Op
synthetische of zamenstellende wijze. — Synthétisnme, m. [Chic.] Gezamenl ij ke handgrepen en
kunstiniddelen bij 't zetten van een gebroken lid.
Syphilide, f. [[1éd.] Venérische huidziekte, f.
— syphilis, f. (pr. -- lice) Veneri.cche ziekte,
venusziekte, s y'p h i 1 i s f — Syphilisé, e, adj.
Door venusziekte aangetast. — y pleilitique,
adj. Tot de venusziekle behoorend, v e n é r i s c h,
s y ie h i l i t i s c h: Maladies, Pustules s-s, venusziekten, -jnuisten f. pl.
S yplion, m., Z. SIPHON.
Syriaque, adj.: La langue s-, of als subst. SY-

RIAQUE, m. De syrische taal f. -- Syriers, ne,
adi. Syria of zijne inwoners betrel'end, lyrisch. —
Als subst. m. en f. Syriër m., syrische vrouw f.

of meisje n.
yri;rnon,m. [Mus. anc.] Zeer schelle fluit f.
-- (Méd. I Oorgesuis n.
Syrinx; a, 'Ti. [Bot.] Syringeboom , syringestruik m., syring ï. (iilas).
Syringe, f. of Syrinx, m.[Mus. anc.iPansf uit. herdersfluit f. — Syringoiide, adj. [Miner^j
Pierre s-, rietsteen, pijpvor enige steen m. p-- Syringotonie, m. [Chir.j Fistelines n., werktuit

om de pijpzweer te operéren. — Syrin®otoniie, f. Pastelsnede f., kunstbewerking der pijpzweer. ---- Syrinx, m. [tl.. n.] Straaldier n. —
z. ook SYRINGE. (lasting t.

Syrunaisnme, m. [Mid.] elfvoering, buikent Syrinatophore, adj. [H. n.j Met zeer langen staart.
Syrphe, m.[14. n.] Hommelvlieq f.— Sy rphides, m. pl., of Syrphies, f. pl. Hornroelvlieg-

soorten f. pl. (ondiepte f.
S yrte, m. [Mar.] Zandbank f., welzand n.,
S yssarcose, f. (Anat. j Beenderverbinding door
middel van spieren of vleeschdeelen , sy s s a rkOetsf.
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Systaltigicue, adj, [Physol.] Zomentrekkend,
terugdrijvend, S y s t a l t i s c h: Mouvement s- du
coeur, des artères, zainentrekkende beweging f. van
't hart, van de slagaderen.
Systématique, adj. Stelselmatig, ordelijk zamenhan,gend,, in wetenschappelijke orde, tot een geheet gerangschikt, s y s t e m d t i s c h: Arr'angenneut
S-, stelselmatige, ordelijke rangschikking. — Ecrivain s-, stelselmatig schrijver. -- yster atiquemeut, ode. Op stelselmatiqe weze. — Systéniatisation , f. Het rangschikken in weten
ystématiser, v. a.-scha;opetknzmig.—S
Wetenschappelijk rangschikken of zaPnenstellen, tot
een stelsel brengen, s y s t e n? a t i s é r e n.— Systém atisme, m. Stelselgeest rn., zucht f. tot het vormen van stelsels, systematismus n. — Systéniatiste, rn. (iron.) Stelselmalcer , system at i S t in. — Systématologne, f. [bidact.] Geschiedenis der stelsels; stelsel/eer f., leer van de
wetenschappelijke zamenstellinq of rangschikking.

cristie, tutie, etpizootie : ook in ét1oleren étiole:ment in Critias, époutieuse. (In andere woorden
klinkt de uitgang tie als cie. z. beneden.) d) in de
op tien en tienne uitgaande woorden: maintien,
soutien, aulienne, abstienne. (z. over de op tien
uitgaande eigennamen beneden); e) in 't werkwoord
cha'tier en in den op tions uitgaanden vervoeginrjsvornt der werkwoorden: nous portions, nous inventions, nous mettions, etc. ; 1) in at de woorden,
waarin ti door eenes of x wordt voorafgegaan: bastion, bestial, pestion, indigestion, rnixtion, question, etc. — Als ci: a) in patient en al z- jne a/qeleiden; ook in quotient ; b) in de op tial, tiel, Lion
uitgaande woorden en hunne afgeleide: partial, essentiel, perfection, national, etc.; c) in de eigen
eigen-soortnamen op tien uitgaande:-named
Gratien, Dioclétien, Capétien, Motien, Egyptien,

,

—. ystémato ogique, adj. Tot die geschiede-

nis of die leer be/mw - end, s y s t e at a t o 16 g is c h.
-m- Systè me, ni. Stelsel, behoorlijk zamengevoeqd

geheel n., zamenhanq m., systeem n. van gelijk-

soortige dingen; leerstelsel n.: Le s- astronomique
de Copernic, het sterrestelsel van Copernicus. Splanétaire, solaire, planeetstelsel, zonnestelsel. Bal
s-, een 'nieuw stelsel bouwen, ont--tirunovea

werpen of maken. — Le s- sexuel de Linné, 't geslachtsstelsel van Linneus. — S- musculaire, sanguin, nerveux, spier-, bloed-, zenuwstelsel. — S-

monarcliique, représertatif, féodal, monarchaal,
vertegenwoordigend, leen-stelsel n. S- de gouvernentent, regéringsstelsel n. -- S- de conduite, ge-

dragsstelsel, het naar vaste grondregelen bepaalde

gedrag. Se faire on s- de qc., stelselmatig aan iets
vast houden, zich iets tot grondstelling maken. Suivre un autre s-, een ander stelsel, plan volgen.

Systole, f. [ Physiol. J Zamentrekking van 't
hart en de slagaderen., waardoor het bloed wordt
voortgestuwd (in tegenstelling met diastole).
[Litt. anc.] Lettergreepverkortinq, korte uitspraak
cener lange lettergreep. s y's t o l e f.
-

Systropihe, m. [U. n.] Graafwesp f.
Systyie, adj. [Arch.] Ordonnance s-, of als
subst. SYSTYLE, m. Bouworde f., waarbij de zuilen

slechts twee zuildikien van elkander staan. —
[Minér.] S-, bazaltjaspis n.
yzygie, f. [ Astr. J Zamenstand en tegen -

stand ni. (conjonction et opposition) van eene pla-neet en inz. van de maan met de zon, tad van
nieuwe en volle maan.

Vénitien, Vènitïerne; d) in eenige op tie uitgaande woorden, alsmede in die, welke op atie eindigen: factie, ineptie, propirétie, minutie, imperl-

tie, Heivétie ; aristocratie, démocratie, primatie,
Croatie, Dalspatie etc.J — L e t euphonique, de
euphonische, voor de welluidend/ie-id ingeschovene
,

t, zoo als in parle-t, it ? donne-t-elle? achèvera-t-

on ? -- [Cbr.] Bandage en T, T-vormig verband a.
— [Fort., Tech.], z. TE.
7'a, in. [blus. mi1.J, z. DA.
Ta, adj. puss., z. TON.
Tab are , rn. (pt'. ta-ba, voor eerie klinkletter
ta-hak) [Bot., Coin.] Tabaksplant f. (nicotiane);
tabak tm T- á Turner, rooktabak. T- A praiser, en
poudre, rapé, snuiftabak. T- a chiquer, pruimta-

bak. z. ook CORDE, FUMER, PRENDIIE, PRISE. Boite
à t-, tabaksdoos t- . — (Loc. pros.) Se Wen donne-

rais pas one prise de t-, dat zou mij geen pup
tabak waard zijn. --- [Bot.j T- de montague of
des Vosges, z. v. a. AINIGA. -- [11. n.] T- d'Espagne, z. onder EM1PEREUR.
'fstbaehir, 'rabaxir, m. [Phainm.] Oostin-

dische barnboessuiker° f. of riethonig m., t a b a v i r u.
'Pasaso, rn 1tiexieaansche rooktabak, vaak met
amber en specerijen gemengd. — 'rabsa ie, 1'.
7abakkarner f., rookvertrek, vertrek n. of hei berg f.
voor de tabakrookers. — Tabakskistje n.
'Fabal`n, m. Groote trom f. der negers.
'k"sib an iep, tie, adj. [H. n.J Horzelachttiq. —
TABA NiEtis, m. p1. Horzelsoorten f. p1., geslacht u.
der horzels (taons). ---'i'aabauiforme, adj. [H . n I
(teltje u.
iiorzelvormig.
`asaar, in. [Anc. cost.] Tabbaard; kort rrcan¶'asai dillo, in. Kwaadaardige koorts, schar lakenkoorts f., die de Europeanen in de zuid-amerikaansche koloniën aantast.
'I'aihariar, m. Hansworst,polsenmaker m. (naar
den verrrcaarden klachtspeler Tabarin der 17ae
eeuw). —. ;- Faire le s-, voor hansworst spelen. —
'I'aa,ibarivage, m. llansworslegrappen f. pl. —
[Agric.] Vertrek n. lot opkweekinq van zijdewormen. -- Tabas-initine, wij. Kluchtig.
Tab ttiièi'e, 1. Snuifdoos t. -- (burl ) Tabak-

T, tra. 7wintiaste letter van 't alphabet en zes
medeklinkers. de T, t. — [Op het einde-tiendr
van een woord wordt de t in den regel alleen dan
wanneer
hel volgende woord met eene
,
gehoord
klinkletter of eerre stomme h begint ([in savant
hamre, pr. un savan-to,smme). Gaat echter eene r
vooraf, dan laat men de t doorgaans niet hooren
(ii part aujourd'hui, vr it par-aujourd'hui). -®
In de volgende woorden echter wordt de eind-t
steeds uitgesproken: abject, accessit, bbrut, shut,
Christ, contact, correct, plot, direct, dilicil, écliec
et mat, exact, fat, granit, incorrect, indirect, infect, indult, lest, net, prétérit., rapt, cubit, sus-

pect. strict, tacet, tact, boast, transit, vent d'est,

vivat, zënitli, zist et zest (z. de uitspraak der
woorden sept, buit, vingt, Christ op hunne plaats).
In 't voegwoord et is de t stom, zelfs voor een'
lelinker; doch in de aan 't laten ontleende zegswijs
ab loc et al) bas laat men de t hooren. -- Th
klinkt als t (absinthe, Thalie, th6, vr. absinte,
talie, té). In asthmaiique en as#.bme Is th stom.
—Ti, door een' klinker gevolod, wordt nu eens al-c
thi, dan als ci gehoord. Als thi : a) in den aanvang
der woorden: titre, tiedeur, to tiers. le tien, etc.;
b) in de substantieven, die uitgaan op tie en tier:
amitie, moitié, entier, chantier, etc.; c) i-n eeni,qe

op tie uitgaande woorden: partie, aninistie, dynastie, garantie, hostie, modestly, répartie, sa-

verkoopster, tabakverkoopersvrouw, - dochter f.

Ta haxir, Ii)., z. TABACHIP..
'I'ah,ellaire, adj. In de n vorm van eene tabél,

tabélvorrnio, t a b e 11 a r i s c h.

'!'abellion, m. [Anc. prat.] Arnbtsschryver,

notaris in. -- -J- Ta beliionner, v. a., z. v. a.
GRt1SSOYFR.

'I'abern aele, m. Tent, hut, inz. die, waarin
bij de joden de bondsark bewaard werd, loofhut,
looverhut f., tabernakel m. La fète, des T-s, het
loofhuttenfeest n., feest der tabernakelen. — [E,crit j
Les t-s éiernels, de hemel, 't verblijf der gelukzaligen. — [Cath.] Sakramentshuisje a., tempi-fearwig kastje, waarin de monstrans met de geu)jde
hostie wordt bewaard, tabernakel. — [Anc. spar.]
Bet'elhebbersllaats f. op eerre galei, tabernakel.
'I'abernaire, adj, [Ant.] Tot de herbergen behoorend. — Fable t- of als subsi. TABERNAIRE, f.
Soort van blijspel, welks personaadjes uit de laagste
klasse genomen waren.
'fstbes, m. et t. (pr. ta -bèce) [Bid.] Tering f.
(consomplion). — Tabicte, adj. Teringachtiq. —
'I'tibiiique, asij. De tering veroorzakend.

` aWs, m. [Cor.] Tabíjn, gewaterd taf n. --Tabiser, v. a. [Tech.]: T- one dioíl'e, eerre stof

wateren. — Iet part. passé is ook adj.. Ruban
tabis^, gewaterd lint n.
Tablature, f. [Anc. mus.] Aanduiding der

-

TABLE

toonen door zekere teekens ten dienste van zangers
of instrumenibespelers. [Mus.] Afbeelding f. van
een blaasspeelluig met gaten, ant aan te duiden
welke gaten gesloten of geopend moeten zijn tot
het voortbrengen van at de bonen, t a b u t a t u a r f.
- (/1g. et [nsa.) 11 entend Ia t-, hij weet van scanten, hij is doorslepen. 11 lui donnerait sur cda de
Ja t-, hij wint bet hens ver doorin af, hij is daarin
veel knapper dan hij. Dunner de Ia t- a qn., iemand
veel te doen maken, veel zorg en moeite verwekken.
'fable, f. Tafel I T- ronde, carr e. ronde, vierkante tafel. T- b unpied, a quatre pieds, tafel met
eenen voet, met vier pooten. T-d'acajou, de chêne,
de marbre, mahoniehouten, eiken, marmeren tafel .
T- a tiroii's, b coulisses, uithaal-, insteektafel. Ta manger, is jouer, h dci'ire, ii ouvrage, eet-, speel-,
schrijf-, werkte/el. T- d'hombre, de piquet, omber-, pikettafel. T- de nuit, nachtiafeltje ii. - (absol.)
Tafel, eettafel f., discli, in.; --de opqedischte spijs f.
Se maitre a t-, zich aan tafel zetten. Sortii de t-,
Se lever de t-, van tafel opstaan. Ten irt- ouverte,
opene tafel houden, voor eik een opdisschen. z. ook
aÉlsln, HÔTE, PROPOS, ROND. - obsol.) Tenir t-,
gewoonlijk gasten ontvangen; ook: lang Ia leIen,
gaarne tang aan den disch zitten. - Bonne t-,
goede tafel goed voorziene disch. T- frugale, spoorzoute tafel, sobere disc/s. Dépense de t-, tafelaitgaren t. Pl. Les piaisirs de in t-, de tafel-, disekverm ken n. /)l., de goede sier f. - (lig.) La dernière tdu naufrage, de eeniq overgebleven toeclupt 1. Vous
aurez chez mol Ie logement et Ia t-, gij zult bij
m ij huisvesting en kost hebben. - ( fig. et fain.)
Metire 1fl• sous Ia t-, iemand onder de tafel drinken, hein dronken maken. , Courir, Piquer les t-s,
(of l'assiette), Piqueur. Ecurneur de t-s of dassiettes, Z. ASSIETTE. 11 dine a Ja t- de son maître,
Zijne vrouw is in buis de baas. Ne faire qu'un lit
et qu'une t-, zamen eten en slapen, tafel en bed
met elkander deden. z. ook COIJTEAU, DOS. - ( fig.)
41 de aan tafel zittenden. Ces vieux vers faisaient
rire foute Ia t-, die oude verzen deden de gansche
tafel loge/iso. - La t- du Seigneur, het altaar in
'I algemeen; de tafel des Ileeren. S'approcher de a
sainte t-, tot (Ie tafel des Heeren naderen, ten /ieilij
avondmaal gaan. Metalen, marmeren of sleeven plaat, waarop men schrijven, gracren of schilderen kan, tafel I. Graver sur wie t- de cuivre,
op eene koperen plaat graveren. Les deux t-s de
Ia lol (IUC Dieu donna a Molse, de twee tafelen
der wet, die God aan Mozes gaf. Z. ATTENTE, 11 AS
Ant.Ï T-s eugubiennes, 7 tafelen, in
(ook fig.)
de 15de eeuw te Eugubiuns (nu Gubio) pevonden
en niet latjnsche of etruriscise opschriften bedekt,
eugubische tafelen. - Tafel, de doorgaans alphabeticche l ij st, die den inhoud van een boek aanwijst,
bladw(jzer m., seçjister in (index): 11 ny a point
de t- h ce livre, in (lit boek is geen bladwijzer,
(

,

a

-

[

register. - Thhël f.,

tafel overzigtstafet, een blad,
,

waarop de zaken osethodiocli zijn gerangschikt, om

ze met een ooqopslag te kunnen overzien, staat m.
T- génhalogique, gestoe/ittofel. T- chronologique
de Ilsistoire des Pays-Bas, tfjdtafelean (ie qesehie
den/s sier Nederlanden. T- gdographique, oardujks
-

kundige tafel. T- des conjugaisons, tafel (Ier ver-

voeqinqen. z. ook LOGABITUNIQUE, LOXODIIOMIQUE,

SIETÉOIIOLOGIQUE, ['YTIlAGOIIIQUE , ISIAQUE. - Chevaîiers de Ia t- ronde, z. ROND (ook fig.)
[Anatj externe, interne (of vitrée), uitwendig,
inwendig bloei n. der hersenpan. - fArquelej Tdune balterie, tafel von een por.deksel (elet ge-

dec/te, 't welk de pan dekt). —[Bas.],z ATTENTE.
.- Géogr.j Tafel , v/ok/ce berqkruin t. Mont de Ia
T-, Tale/berg ni. Rain de In T-, Tule/hooi f. (heide
in de Koop-kolonie). - [jeu] Elk der niet 6 velden
bezette afeleelinqen eon 't ver keerbord. T- de billard, blad des- biljarttafel (over 't welk het groene
laken gespannen is). -- [Joail.] Gebrek n. aan 't
bovenvlak ran een' diamant, .cpieqelvlek f. Diamant
on t- of T- de diamant. tafels/een, tafeldiamant in.
(welks bovenvlok plot is). T- de bracelets, arm banden von lusfel.steenen, -- Mar.] T- ie loch, logPlank, loqta/'eI. T- /s manger, baletafel. - [Mil.]
T- b carlouclies, rottafel, palroon.roltafel. T- is
dgruger 1st poudt'e, ws'ijfla[el voor 't buskruid.
T- is mêler les compositions, .costafel. - [Mus. ]
T- d'harmonie of enkel T-, snarenhiad n., bovendeel van sommige speeltuigen, waar de snaren gespannen worden; Islankbodesn in. (van een klavier,
-
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piano, enz.), - [Tech.] T- b couler, giettafel. Ta monIes, vormtafel, gietvormlafet. T- a tondre,

scheertafel. T- de p10mb, Du p10mb en t-, loodlafel, tot eene plaat gegoten lood D. (ter bekleeding van
terrassen, vergoâebakken, enz.). z. ook MENER.
Tableau, in. Schilder ij f., schilderstuk n. Tde Rubens, schilderij van Rubens. Une belle
collection de t-x, eerie schoone verzameling van
sc/zilderftn. - (fig.), Z. OMBRE. (fig.) Tafereel n., gezamenlijke voorwerpen, die het oog treffen, die indruk maken. Le t- thi del excite ladmiration, liet tafereel des hemels verwekt bewonde-

ring. Là s'offs'it a nos regards le hideux t- du
vice et de Ia misère, daar vertoonde zich voor
onzen blik liet afschuwelijk tafereel der ondeugd
en des- ellende. - {Théslt.] Tafereel, ccve sedert
kort ingevoerde indeeling van een tooneelstuk, overeenkomende niet de veranderingen van decoratie:
Dranie en 5 actes et en Li t-x, tooneelspel in
5 bedrijven en in 12 tafereeler. - Tafereel n.,
levendiqe voorstelling van iets door handeling, woord
of schrift, schildering, afschet.cing, afbeelding, beschrijving f. II a fait dans son histoire on fidèle
t- des guert es civiles, hij heeft in zijne geschiede
nis een getrouw tafereel van de burgeroorlogen geleverd. C'est le t- de Ja vie hurnaine, dat is het
tafereel van 't menscheljk leven. - Naamlijst f,,
naaintafet der leden van een gezelschap, volgens de
-

-

orde hunner opneming: On a elfacé son nom du
t-, men heeft zijnen naam van de l ij st geschrapt. iafel,overziqtstafel f., staat m., tabdl f.(v,rjl. TABLE).
Schoolbord., zwart bord is., waarop met krijt wordt
geschreven. -.- Vierkant, met traliewerk gesloten
kastje voor de aankondigingen van den burgerIj-

ken stand, aanplakbord n, - [Arch.) T- dune
hate de porte, vlak n. der muurdikte aan eene
deuropening. -- [Hort.] I'arterre sépard en deux
t-x, in twee velden oIjedeeld bloesobed n. [Mar.)
Lick n. (aan den achtersteven). Atlonges, Montants
de t-, hekstutten in. p1. -•- Phys.J T- magique,
/likkerplaat f., een der werktuigen, waarmede men
proeven niet de elektriseer -machine neemt, - [Typo". [ Lijst-, randwerlc n.
Tablée, f. [Tech.] Hoeveelheid doek, die te
gelijk op de scheertafel geschoren wordt. -- ( pop.)
Tafel f. vol gasten: L'ne t- dansis, de parents. 1- 'fabler, i. a. Tafel houden, tafelen. - [Jeu ]
De geworpen ooqen in het tiktoksel aanzetten. (fib, et lam.) II le fera, tablez lhdessus, hij zal

het doen, reken daarop.
Tiiblel Ier, m . , -Ure, t. Kussstschrqmnwerker,
kunstdraaijer; eerkooprr in., verkoopster t. ears
ingeleqd werk, zoo als tiktak-, .cchaak- en damborden, domino -spellen, biljartballen, snuifdoozen en
andese voorwerpen von moos', palmhout, enz.
'I'ablettss, t. Plank f. (om iets op te zetten) .
T-s de hibliothèque, d'armoire, planken van ccve
boekenkast, van eene kost. Ce livre est sur Ja
troisième t- den haul, dit boek stoat op de derde
plank von horen. - [Mooi.] Plank f., waarop de
bakkers hun brood leggen. - [Arch.] T- dun mur
de cheminde, l ij st t. van cenen schoorsteenmuur,
kantsteen m., kroossljst f. - [Constr, slay.] Boven-,
on der- lijstbalk in., ljstbalk van den weslerpong. Td'dquerrissage, scheevsti,nmermans-aanteekevboe/eje, zweiboekje n- -- [lsnpr.j Galg t. eesser voos'maI/ge druRpers. - [P1mm ] Koekje, plaatje, borstkoekje is. T- de choeolat, chocoladekoekje.
[Ant.] T-s, .cchrjftafeltje n,, een niet weis bestreken
p/ankle of bordje , waarop de Ouden schreven (vgl.
STYLE). - (nu) Aanteekenhoelsje, zokhoelje n.
Écrivez cda cur vos t-s, schr ij f dot in uw zakboekje. -- (Lor. fig. el prov.) Otez celsi de dessus
vos t-s, Itayez vein de vos t-s, veeg dat moor nit,
reken daar niet op. Vous Pies stir mes t-s (hij wijze
van verwijt of bedreqing) . ik heb nog een oppeltie
met u te schillen. - Tcsbletteaie, f. Vercaardigingaiwerk;
van en handel in ingeleqd werk, in kunstdra
---die voorwerpen zelven., kunstsehrjn
inelegd werk, kunstdraoiwes'k n.
-werk,
'faLbi m. ( mdcci') Schaakbord, dansbord n(échi(luier, dsisnier); - (nu) elk der beide zijden
van een geopend tiklak- of verkeerhord. - Voorschoot n., boezelnar OS., schort f., schorteldoek in,,
schorlekleed; schooirvel D., doof f. S- de cuisine, keukenschort . T- de mousseline, neteldoekscls
voorschoot. T- /s poehes, voorschoot suet zakken.
T- de charpentier, tiasmermans schootsvel. —[MIL
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naburige overeenstemmen). — [Mar.] Toevallig
overgebleven onbesmeerde of onbeschilderde plek,
heilige dog, zondag m. — Pompspijker m.
Tache, f. Taak f., opgelegde arbeid ter verriqkamenier of dienstineisje voor de vrouwen. -- Spatleder n. aan een rijtuig. --- T- de timbale, gebor- ti.nq in een' bepaalden tijd: Donner one t- à des
duurd omhangsel n. van., eene keteltrom. —(Bot.], écoliers, à des ouvriers, eerie taak aan scholieren,
z. v. a. LABELLE. -- [Econ. rur.] Lap, doek m., aan werklieden opgeven. Voilà la t- qu'ils ont pour
dien men onder den buik der rammen hangt, om hun aujourd'bui, ziedaar hun dagwerk, hunne dagtaak
't bespringen te beletten. T- de ruche, houten of voor heden. -- Travaailler, Etre à la t-, een aan
werk (zonder berekening van darloonen)-genom
steenera voetstuk van een' bijenkorf. — [Fort.]
Vol f. van eene ophaalbug. - - [ H. n.] Verlenging f. maken, voor een vast geld werken. Its ont pris
der kleine lippen of nyinphen bij de hottentotsche eet ouvrage á t-, zij hebben dit werk in zijn gevrouwen. -•- [Mar.] Stootlap m. (aan een zeil); -- heel aan( enomen. -- (fig.) Prendre b t- de faire
schootslap van den laatsten handlanger refits bij une chose, iets op zich nemen, zich ergens aan geKlep van eene pont, legen laten liggen, bijzonder werk van iets naaken.
een stuk geschut. .pontklep f. — [Stuip.] Voetstukversiering f. van It semble qu'il nit pris á t- de me noire, hii
beeldhouwwerk. (geschutbedding f. schijnt er op uit te zijn om mij te benadeelen. —
Tabloin of Tablouiu, in. [lil.] Bedding. En bloc et en t-, z, BLOC.
Taehé, e, adj. (en part. passé van tacher):
Tabors, OTt. pl. [Anc. toil.] Versperringen f. pl.
Habit t-, bevlekt, besmet kleed n. --- Feuilles t-es,
met de bagaadje, om de ruiterij te stuiten.
Tabor, in. Soort van interdict n. of vervloe- gevlekte bladeren n. pl. — Chandelles t-es, bespikking f., die op vele australische eilanden door de kelde kaarsen f. pl. — Plusieurs matelots furent
priesters of aanvoerders over eersen persoon or eene t-s du scorbut, verscheidene matrozen hadden
zaak wordt uitgesproken, t a b o e n. -- 'rabouer, scheurbuikplekken. — (fig.) Vie t-e, bezoedeld, bevlekt leven n.
v. a. Voor taboe verklaren.
Taehée, f. [H. n.] Gevlekte lipvisch m.
t Tabourer, v. n. Trommelen; --- (fig,) Veel
Tae héographe, etc., z. TACHYGR.APHE etc.
geraas maken.
Taehéotype, m- [Typog.] Snelzetkast f. (die
leustoeltje
zonder
Zeteltje
of
Taboeret, m.
ning, zitbankje, t a b o u r é t n. — Schandschabél, het werk des letterzetters moet bespoedigen).
'father, v. a. Bevlekken, besmetten, bezoedeschandbank f. (waarop misdadigers te pronk staan).
- (Bot.,), z, v. a. BOURSE b pasteur. — [Équit.] len: T- le papier, le tinge, het papier, het linnen
Rijstoel, rjzetel en. (tot oefening in 't paardrijden) . bevlekken — (fig.) Une seule action sufut pour t— [H. de France] Droit du t-, regt n. oen zich la plus belle vie du monde, eene enkele daad is gein tegenwoordigheid van de koninklijke majesteit op noeg om het schoonste leven van de wereld te beeen tabouret te zetten. Avoir le t -, 1'honneur du zoedelen. — SE TACHER, V. pr. Zich bevlekken, zich
t-, dat rept bezitten. — [Phys.] T- électrique, bezoedelen. — Bevlekt, besmet worden.
TAcher, v. n. Trachten, beproeven, pogen, streisoleer-bankje n., een bankje met glazen pooten om
ven, zich beijveren, zijn best doen: 11 tache de déhet te eleklriséren voorwF rp te isoléren.
Tabourin, m. [Anc. mar.] Ruimte f. vóór den brouiller ses affaires, hij poogt zijne zaken in orde
fokkernast eerier galei. — [ Tech.] Schoorsteengek m., te brengen. Je tácherai de venir, ik zal trachten,
mijn best doen te komen. --- T- à, ten oogmerk
draaijende kap 1'. olr een' schoorsteen.
¶'abiilaire, adj. De tafels of tabéllen betref- hebben, bedoelen. Vous ta'chez à me faire tomber,
gij hebt ten oogmerk, gij zoekt mij te doen vallen.
z.
v.
a.
SYNoPTIfend, tabelvormig. Mithode t-,
QUE. --- Logarithmes t-s, lockarithmen n. pl. der Pardonnez-moi, je n'y tachais pas, vergeef mij,
tafels. TABULAIRE, f. [H. ecel.] Non f., die de het was 'mijn oogmerk niet, 't geschiedde zonder opzet.
TAcheron, m. [Tech.] Werkman, die een werk
anderen haar werk aanwijst.
Taburon, m. [ 11 n.] Harnervisch m. (marteau). aanneemt te maken of te laten maken; werkman
aannerning.
bij
f.
t Tabut, m. Twist m., opschudding
Taeheté, e, adj. (en part. passé van tacheter):
Tac, m. [Vétér.] Besmettelijke schapeziekte f.
Peau t-e, gevlekte, gespikkelde huid f. Cheval t— in. n.] Water-salamander in.
Ta,camaq:ie, Tacaharnaca of Tanma- de noir, zwart gespikkeld paard n. Fleur t-e, beque, m. [Pharm.] Takamaka -gom f. (vgl. HA- spikkelde, besprenkelde bloem f. — [Mid.] Maladie
t-e, vlekziekte f. — TACHETE, m. [H. n.] Gevlekte
RAME) .
zeeegel m. (diodon); gevlekte hoornvisch m.(baliste);
Tacand, Taeanct, n. [H. n.] Breede schel
steenbolk f.
-vischn., geziekte lipvisch, (tabre) — TACHETEE, f. (H. n.]
Toeco, m. [H. n.] Soort van koekoek m. op Arabische murcena f. of zeeaal in. — Tacheter,
v. a. Met vele vlekken teekenen, vlekken, bespikkeSt. Domingo (doorgaans vieillard geheeten).
'facet, m. (latin) (pr. ta -cètt) [Mus.] Aanwij- len: Le soleil lui a tacheté le visage, de zon heeft
zing, dat eene partij moet zwijgen, terwijl de an- zijn gezipt gevlekt. — T- de rouge le fond dune
dere voortgaan, t a c e t n. -- (fain.) Garder le t-, étofe, roode vlekjes op den grond eener stof aanbrengen.
,
zw(jgen, geen woord spreken.
'J'aehipete, m. [H. n.], z. v. a. FREGATE.
'I'aeha,nt, e, adj. [Bot.]: Plante t-e, bevlek
Tachiron
of Tachiroai, m. [H. n.] Soort
bevingers bij 't aanraken -kendplatf.(i
van a frikaansche koekoek m.
zoedelt) .
Taehydrore, adj. (pr. ch = k, ook in de
Tachard, m. [H. n.] Soort van muizevalk m.
'f'aehe, f. Smet, vlek, vuile plek f. T- d'huile, volgenden) [H. n.] Snelvoetig, hardloopend. — TAd'encre, olie -, inktvlek. Cette t- s'en ira à la les- CHYDRO 1ES, m. pl. [I-I n ] Snelloopers. renvogels m.
sive, die vlek of smet zal er bij 't w.Uasschen uit pl. (coure-vite). — Tachyeraphe, m. Snelschrijver m. -- Tachygraphie, I. Snelschrijf
-- (fig.) La t- du péché, de zondesmet. L'a--gan.
gneau sans I-, het vlekkelooze lam (Jezus Christus). kunst f. — Tachygrapl► ique, adj. De snel— (/ig. et prov.) C'est ene t- d'huile, dat is eene schrijfkunst betreffend. -- 'I'achygraphigEl.eonuitwiscl,bare smet, schandvlek. -- Natuurlijke ment, adv. Op de wijze der snelxchrijving. —
vlek op de huid of op een orgaan. Avoir des t-s Tad hyniètre, m. (Nlécan.] Snelheidsmeter m.
sur la figure, vlekken in 't gelaat hebben. T- sur (eener machine). — Tachype, m., z. v. a. CAl'oeil, sur la cornie, vlek op 't oog, op 't hoorn - RABE. -- 'raelhypète, ad . [H. n.] S'nelvliegend
vlies. T-s ele rousseur. sproeten f. pl. (ephelides). (van vogels, inz. van den fregatvogel). — TaehyChien blanc á t-s noires, witte hond met zwarte phone, in. (H. n.] Graauwe prachtmees of tanvlekken. — Les t-s d'un oeillet, de vlekken van para f. — Tachyplotère, adj. [H. n.] Sneleen' anjetier. — Les t-s dans le soleil, dans ]a zwemmend (von watervogels en visschen).
'facile, adj. Stilzwijgend, onder verstaan, niet
tune, de vlekken, donkere plekken in de zon, in de
maan. — (Loc. fig., et prov.) I1 veut trouver des bepaaldelijk uitgedrukt: Condition t-, stilzwijgende,
t-s dans le soleil. hij zoekt ook in 't beste en vol- van zelf . sprekende voorwaarde f. Consentement
maaktste nog wat te bedillen. — (fig. et absol.) t-. stilzwijgende toestemming f.. toestemming door
C'est ene t- it son honneur, dat is eene vlek op stilzwijgen. -- [Prat.] T- reconduciion, stilzwijzijne eer. I1 veut laver cette t- dans le sang de gende wederinhuring f. — Tacitement, adv. Op
son ennemi, hij wil die vlek in't bloed zijns vijands stilzwi gentle wijze, stilzwijgend. -- Taeiturne,
a fwasschen. -- [ Peint ] Ce tableau a des t-s, deze adj. Stil, stilzwijgend, karig in woorden, van zwyschilderij heeft vlekken (kleuren, die niet met de ((endco aard, geheim, achterhoudend: Vieillard
T- de tambour, de sappeur, stootvel van een' trom
een' sappeur. — [ThéMt.] Róle á-melsagr,vn
t-, rot f. van ambachtsman voor de mannen, van

,
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morne et t-, gemel jk en stilzwijgend grijsaard.

Caractère t-, in zich zelven gekeerd, achterhoudend
karakter n. — .lis subst. (absol.) Le T-, de Zwager,

bijnaam van Willem van Oranje, den grondlegger
der nederla.ndsche vrijheid. — Tacitiu-nité, f Stil
geheimhouding, aclrlerhoudendheid f.-zwijgendh,
Tacan, m. [Agric.] Saffraanziekle f., zieke
pl. aan de sa ffraanbollen. —-lijkeuwasn.
[H. n.], z. v. a. SAUMONEAU . — Oudljds z. V. a.

JAMBON ; MAIL ; Z. ook TAQUIN.

'I'aeouage, m. [Artill.] Luchtbellen f. pl. (in

de gegoten slakken).

Taconé, e, adj. [Vigo.] : Des raisins t-s, roodvtekkige, brandvtekkige druiven f. pl. (veroorzaakt
door de zon na een' zachten regen).
-- Tacontier, v. a. Lappen, herstellen (inz.
schoenen).
'raconreet, m [Bot.] , z. v. a. TUSSII.AGE.
Tact,rn.(pr.takte)[Physiol. jGevoel n.,tastzin m.,
tastvermogen. n. La peau est principalement l'organe
du t-, de huid is vnornamelgk het orgaan of werk
gevoel. — (fig.) Zuiver en zeker oor -luigvan't
zaken van smaak en in de gebruiken der-deln.i
wereld, fijne, zuivere smaak, tact m. T- arti`tique, zuivere kunstsmaak in. Avoir du t-, een vlug
en zuiver oordeel over voorkomende zaken en per-

(TAG .
Tac-tae, m. (klanknabootsend woord), z. TICTactée, adj. ( Mus.] : Note t-e of piquée, z . PIQUÉ .

sonen hebben, tact bezitten .

Taeticiera, m. [^V1il.] Krijgskecndige, kenner
der krijgskunst, t d k t i c u s m. -- Tacticoaraphe, m. Schrijver over de taktiek of krijgskanst,
takticograaph in. —'racticogr alphie, f.
Leer, beschrijving f. der krijgskunst. — 'i'actieogr aphiq^^e, adj . De krijgsleer betreffend, t a kticograpleIsch.
'tactile, adj. [Didact.] Voelbaar, tastbaar, door
den tastzin waar te nemen: Les qualit.és t-s, de
voelbare eigenschappen f. pl. Les esprits ne sopt point
t-s, de geesten zin niet voelbaar, tastbaar. — Tactilit!', f. [Didact. Gevoelszin m., t a c t i l i. te i. t f.
S Tact ioii, f. [D idact. j Het voelen, het betasten.
Tactiglae, f. I liil.] Kunst of wetenschap der
krijgsbeweringen (evolutiera), kunst om een leger
in de wapenen te oefenen en in slagorde te stellen,
krijgskunst, legerstri dkunst, wapenkunst, t a kt i e k F. -- (fig.) Middelen, die men gebruikt, weg,
dien men inslaat, om in eene of andere zaak te slagen,
t a k t i e k: Telle est la t- ordinaire des détracteurs
zoo paan de kwaadsprekers, eerroovers doorgaans
te werk, dat is de gewone taktiek der lasteraars.
— TACTIQUE, m. [Anc. mil.] Leeraar, kenner der
krijgskunst. -- [Mil.; Korps n. geregelde troepen
in 't hedendaagsche Griekenland.
'ractnel, le, adj [Phil.] Het gevoel den tastzin metre/fend.
Tadorne, f. [H. n.] Brandeend, aardeend,
vosseneend f. (soort van lepeleend, inz. aan de kusten der Oost- en der Noordzee, waar zij in de hoten van konijnen en vossen nestelt), bregente f.
[anas tadorna] .
Taf, m. [Bias.] , Z. TAU.
Taf etas, m. l Corn.] Taf n., ligte en gladde
zijdestof f. — [Pharm.j T- d'Angleterre of Tgommé, agglut.inatif, enaelsche pleister f. — Taffetatier, ill. (in sommige streken gebruikt) Ta ffabrikant, tafn'ever n1.
—

}

Tafi L of 'fatiia, m., z. RATAFIA.

Tafon, m. [H. n.] Purperschelp f. van den

Senegal.

Tagarot, m. [[-1. fl.], z. v. a. IIOBEREAU.
Taget, m., Tagète, f. [Bot.] , z. v. a . OEIL -

LET d'Inde.

Tag uan, m. [H. n.], z. POLATOUCHE-tagouan.
Taiant ! interj. (jagerskreet bij 't opgaan van

't wild) I Ho, ha, ho!
Tale, f [Econ.] Kussensloop, sloop f. T- d'oreiller brodé , geborduurde oorkussensloop. —
[Anat.] Netvlies n. der ligchaamsvrucht; weivlies
der lever. — (Mid.] Oogvlek f., volksnaam voor
-

ALBUGO, LEUC0 ME.

t'I'sxil. in. Snede, wijze f. van snijden. z. TAILLE.
'faillabilité, f. [Féodt.) SehaitiraBliiBtiB6eid,

cijnsbaa.rheid f. — Taillathle, adj. Cijnsbaar, aan
schatting onderhevig. — Ook als subst.: Les t-s
d'une province, de schattingvlic tilten eener provincie. — 'J'aillatilier, m. Cijnsheer m., heer, die
't regt had, schatting te vorderen.

,
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Taillade, f. Snede in 't levend vleesch; veeg L;
— overlangsche snede in eene stof, in kleederen
(hetzij opzettelijk of bij ongeluk). Le barpier lui a
fait one t- an renton, de barbier heeft hem eene
veeg in de kin gegeven. On lui a fait one grande
t- dans son habit, men heeft eene gioole snede in
zijn kleed gemaakt. — [Anc. mil.j Kort. slagzwaard n.
— Taillader, V. a. Snoden, insnijdingen maken
(in 'í levend vleesch, in eerre stof), opsnijden, kerven: On lui a tailladé le visage, men heeft hem
Bene snede, eene veeg in 't Bezigt gegeven. — Het
part. passé is ook adj.: Visage tailladé, opgesneden,
gekerfd gezigt n. Haut de chausses t-, opengesneden, uitgesneden broek f. -- 'i'ailladin, in.
[Cout.] Dun citroen- of oranje-se/tij/je n.
t Taillage, m.. z. v. a. TAXE, IMPOT.
Tailiauderie, f. [Tech.] Gereedschapmakerij, egsmederj t.; handel in, winkel In. van snij
werktuigen of gereedschappen. --- Snijdende-den
ijzerwaren f. P. of gereedschappen n. pl. -- 'faillaudier, m. Gereedschapmaker, egsncid; ^zerkrarner M.
Taillaut , m. Snede f., scherp n., scherpe
kant m. (veen een mes, sabel).
'faille, I. Ligchaamsgestalle f., wasdom in. des
ligchaa res, vorm m. van 't bovenl j f; inz. het gedeelte van 't lzgchaam en ook van een kleedingstuk
tusschen de heupen en de schouders, lijf n., t a i 1te f. Elle est dune t- moyenne, zij is van rnid dLlmatige gestalte. — (absol.) Ne pas avor la t-,
de vereischte lengte niet hebben (b. v. voor de krijgsdienst). — (Proc.), z. LEVEIER. — Cheval de haute, de bonne t-, hoog, schoon gewassen paard n.
Clieval entre deux t-s, paard van middelmatige
gestalte. — Habit qui Arend bien la t-, kleed n.,
dat goed om 't lijf sluit, dat den ligchaamsvorrn
goed doet uitkomen.— (fam.) Femme qui n'a point
de t-, korte en dikke vrouw, vrouw, die geen lijf
heeft. — TAILLE , f_ Snede f., scherp n. van een'
degen. (In dezen zin alleen nog in): Frapper destoe et de t-, z. ESTOC. — Snede f., wijze waarop
zekere dingen gesneden zin of worden; — het snij
behouwen , behakken. La t- dun habit,-den,ht
d'une plume, de snede van een' rok, van eene pen.
Je n'entends rien à la t- des plumes, ik versta
niets van 't pennen.versn jden. -- Ouvrier qui entend Bien la t- des pierres, du bois, werkman, die
in 't steenhouwen, in 't houtbehakken ervaren is.
,

Pierre de t-, z. PIERRE. — [Keon.] Kerfstok in. T-

de boulanger, bakkers kerfstok. Il faut que les
deux tailles (la soucheet l'échanlillon, vgl. SOUCHE)
se rapportent, de beide kerfstokken moeten met elkander overeen komen. — Jouer á la t-, op nadere af
rekening spelen (opteekenen wat men wint of ver
om eerst aan 't einde te betalen). -- [Eaux-liest,
et for.] (lakhout n., jong hout, na den houthak
ui.lgeloopen. — [Chir.] Snede, steensnede f., het
steensn jden (cystotornie). ® [Anc. fin.] Schat
cijns m. 11 est bien-ting,eldhf.mpost
naut a la t-, hij is zeer hoog aangeslagen. —[Gray.]
Insnijding f. met de graveerstift, snede f. T- -douse,
het gravéren in metaal zonder behulp van sterk
water, kopersnel f., koperen of stalen plaat f ; af
druk m. eener in koper of staal gegraveerde prent
of plaat. T- de bois, het snijden in hout, de lout'
snijkunst; houtsnede, houtsneé f. — [Hort ] Het
snoeien, besnoeijing f.: La t- de la vigne, het snoeien van den wijngaard. Branches chargées, déchargées á la t-, lang, kort gesnoeide takken m.
p1. -- (Jeu) Het afnemen of keeren der kaarten,
om te zien wie wint of verliest; elke der achtervolgende afnemingen (inz bij 't pharao-spel , %'t
vangt-et-un, hel lanskenét e. a.) , taille f.: a gne Perdre la première t-, de eerste taille winnen, verliezen. — [Bonn.] Verdeeling van een
mark goud of zilver in eene zekere hoeveelheid ge1 jke stukken. — [Mus.) , z. v. a. TENOR. Haute - t - ,
Masse-t-, z. die woorden. — -f- [Scup.] , nu BASRELIEF. --- [ Tech .] Weg m. in eens steenkoolmm.
Taillé, e, adj. (en part. passé van tailler):
Pierre biera t - e goed gesneden, behouwen steen m.
Diamant t- à facet tes , ruitszvijze geslepen dia
Habit r nat t-, slecht gesneden, versneden-wantm.
kleed n. Plume biera t-e, goed versneden, vermaakte
pen f. — Arbre t- en espalier, als lei.- of waaijerboom gesnoeide boom m. Ouvrage t- 'a la serpe,
ruw, slordig. als met eene bijl behouwen werk n.
— Soupe toute t-e , geheel in de soep gesneden
-

,
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brood n. — Malade t- deun foil, tweemaal gesne-

den zieke m. — Arniée t-e en pièces, in de pan

gehakt leger n. — Cute mal t-e , z.

COTE.

—

Homme blen t- , well,emaakt , goed geëvenredigd
mensch m.— (jam.) C est de la besogne toute t-e,
dat is gesneden koek, dat ligt voor 't aanvallen,
voor 't gebruiken geheel klaar. — (pop.) Être tpour qc., voor iets gemaakt zijn, er geheel voor geschikt zijn. — (#'g et (am.) II a ses morceaux t s,
ases morceaux sont s-s, h# heeft te naauwernood
het noodibe, , h# kan maar schraaltjes rondkomen.
— [Blas.J Ecu t-, links geschuind schild n. (als
de lijn uit den linker bovenhoek naar den regter
benedenhoek loopt). Ook als subst. m., z. onder
PART! (m.) — [Mar.] Vaisseau bleu t-, goed weggeveegd, scherp gevormd of gebouwd . schip n.
Taille- erayon , m. Potloodsnijder m. (een
werktuig). (Plur. Des taille -crayons). — Taille donee, f., z. onder TAILLE. (Plur. Des taillesdouces.) — j Taille - doeleier , m. Plaalsn jder in. (Plur. Des taille douciers.) — Taille
Lemmet- o[ katoensr4jder m.-mi!che,.[T
der kaarsenmakers. (Plur. Des taille -mèches.) —
Taille-suer, m. [Mar.] Loef houder; onderstut m.
van de scheg, bilstuk a. (Plur. Des taille -mer.) —
H. n.] Bruine zeemeeuw f. (goëland bruis). —Taile-pluiiae, m. [Tech.] Pennesnjderm. (een werk
-tui(J).Plr
Des taille -plumes.)
Taliler, v a. Snijden (om een' bepaalden vorm
te geven, om tot eettig gebruik dienstbaar te maken), hakken, houwen, behouwen, behakken; in
stukken snijden of knippen: T- un bloc de marbre
pour une statue, een marmerblok voor een standbeeld behouwen. T- une chapelle dans le roc, eene
kapel in de rots uithouwen. T- une plume, eene
pen versnijden, vermaken. — T- • des chemises,
un manteau, hemden, een' mantel snijden (uit een
stuk of uit een' lap stof) On peut t- un habit
dans ce coupon, uit dien lap kan een rok gesneden
worden. — T- des soupes of la s-, brood in de
soep snijden. — (fig.) T- une arme en pièces, z.
PIÈCE . — (Loc. lig. et prov.) T- la robe selon le
corps, het kleed naar 't lijf snijden, schoenen naar
de voelen maken: zijne ondernemingen naar zijne
middelen afmeten. I1 taille et rogue b son gré. Il
taille en plein drap, hij doel en laat wat hij wil,
h# handelt geheel naar zijn believen. z. oak BA-

TALENT.

Kleérmakersvrouw f.; — in sommige streken z. V. a.
couturière, naaister I.
Taille -vent, m. [Mar.] Stormzeil n.--[H. n.j
Bruine zeemeeuw f. (goëland brun). (Plur. Des
taille -vent.)
Taillis, adj.m.: Bols t-, of als subst TALLIS, m.
Hakbosch, hakhout n. (dat geregeld afgehakt wordt).
Jeune t-, hout, ' dat om de tien jaar en daarbeneden wordt gehakt. Moyen t-, hakhout, dat tusschen 10 en 25 jaar wordt gekapt. Haut t-, hak
dat tusschen 25 en 30 jaar wordt afgehou--hout,
wen. — (Loc. fig. et prov.) Gagner le t-, z. GAGNER.
Tailloir, in. [Econ.] plakbord n. (In dien zin
weinig g ebruikt.) — . [Arch.] Dekstuk n. van het
kapiteel.
Taillon, m. [Anc. fin.] Naschatting, bijbelasting; ook: belasting f. in .'t algemeen. — TAILLON, m.
Besneden gedeelte n. der schrj fpcn, bek m.
t Tai ll nre, I. Opgelegd borduurwerk, borduursel n. met knipwerk.
.

,

Tam, m. Zeer dun bladtin, kwik - amalgama tot

belegging der spiegels, verfoeliesel n.— [Mar.1,z. TIN.
'Taira of Tayra, in. [ H. n.] Bruine veelvraat
of marter m. (in 't warme A,nereka en op Jamaica,
t a i r a f. [mustela barbata of canescens).
Taire, V. a. Verzwijgen, geheim houden, ver
niet melden: Il salt t- ce qu'il faut t-, hij-bergn,
weet wat h# zwijgen, geheim houden moet. Il nous
a to les details, h" heeft ons de bijzonderheden
verzwegen, niet. medegedeeld. — SE TAIRE, V. pr.
Zwijgen, stilzwijgen: 11 y a 'temps de parler et
temps de se t-, er is een. tijd om te spreken en een
tijd om te zwijgen. On lui fit signe, et it se tut,
men gaf hem een teeken orwenk, en hij zweeg. Taistoi ! zwjjg stil! houd uwen mond! Il ne peut setde cette aventure, hij kan van dit voorval niet
zwfygen. Je ne puls men t-, ik kan daarvan niet
zwijgen, ik moet er gedurig van spreken. — (lg.)
La mer et les vents se turent à sa voix, de zee
en de winden zwegen stil op zijne stem. Au milieu
des armes les lois se taisent, in oorlogsljjd zwiygen de wetten. — (Prov.) Qui se tait-consent, wie
zwijgt, stemt toe. Vair, ouïr et se taire sopt difflciles b faire , hooren, zien en zwijgen is eene
gemakkelijke zaak. — (met weerlating van se) re
Fai
t-, doen zwij gen: On ne saurait le faire t-, men
kan hem niet tot zw ijgen brengen, niet den mond
VETTE, BESOGNE, CROUP1ÈRE, h10i;CEAU, ROGER.-stoppen of snoeren. — Faites t- ces chiens, maak
Ane.. fin.] Schattin g heffen , lasten opleggen. -- dat die honden zwijgen. — (fig.) Faire t- les lois
Chir.] De steensnijdin g uitvoeren, van den steen de wetten doen zwijgen, hare ten uitvoer legping
snijden. — [Écon.] T- le pain , het (geleverde) verhinderen. Faire t- l'envie, den nijd tot zwegen
brood op den kerfstok aanleekenen.—T- les ruches, brengen. Faire t- la presse, de vrijheid der pers
de bijenkorven gedeeltelijk. van hunnen voorraad onderdrukken. -- [Mii.] Faire t- le canon des
ontledigen. — [Hort.] Snoeijen, besnoeijen: T- la ennemis, het vijandelijke geschut tot zwijgen. brengen.
vigne, den wijngaard snoeijen. T- an pommier en
Taissois, m. [H. n.], z. v. a . BLAIREAU. py ramide, een' appelboom pyramiedvorinig snoeijen Talssonnière, f. [Chas.] Dassehol n.
[Impr.] T- la frisquette,'t f rinket of raam uitsnfjden.
'I'aja tl of Tajasii, m. [H. n.] Tajassoem.
-- [Joail.]'I'- des pierres précieuses, edelgesteenten (vol. pécari). (Bourgondie.
snellen, sljpen. — [ Mar. ] '1'- un bhtiment, een
Talauiehe, f. [Corn.] Soort van droget n. uit
schip vormen, wegvegen; het beloop van een schip
Talapiot, m. [H. n.] Soort van meerkol 1.
bepalen. T- des voiles, zeilen snijden. — [Monn.]
eai
Een mark goud of zilver in eene bepaalde hoeveel- g Talapoin, .m. [Relig.] Priester van Fo bij de
heid stukken verdeelen. ® TAILLER V. n. [Jeu] bewoners van Siam; Lans en Pegu, eene soort van
De kaarten afnemen en om keerera, de bank hou - bedelmonnik, t a Ia po i n m. — [H. n.] Zwart
den (vgl TAILL E). — [Mar.] T- de !'avant, er door
-neuzig
aapje n. van Guyana.
snijden, snel zeilen, veel vaart hebben. — SE TAILTalard, m. [Tech ] Droograam n. voorsnaren.
LEK, V. pr. Gesneden, behouwen worden, zich laTale, m [Minér.] Talksteen m., eene weeks,
ten snijden of behouwen: Diawants qui se taillent vetach-tire steensoort van groenachtig witte kleur.
en table, diamanten, die ta felvormig gesneden war- T- de Moicovie, moskovisch of russisch glas n. Tden. — Voor zich zelven snijden: Se t- des plu- écailleux, .schubbige talksteen, speksteen m., brianmes, pennen voor zich versnsjden. Se t- un man- consch. krijt n. T- grapl!ique, schrijf-.. beeldsleen.
teau, zich eersen mantel snijden
^T- stéatit.e,spaan.crh krul n.; krijt van Aleudon, van
Tailieres►se, f. [Ans. mann.] Muntwerkster, Dieppedalle. — 'I'aleaire, adj. [Minér.I Den
die rte ssiantl,laatjes sneed en afwoog.
talksteen betreffend. - Taieiq uie, adj. Miner.
Tailierole, f. [Tech.
[Tech.] Fluweelscheerdersmes n. Uit talksteen zamengesteld.--'faal eite,m. [Mlnér.]
Taillet. m. [ Tech. Scherp snijdend werk- AardarcbtiUe. vulkanische talk, bladertalk f.--Taltuigi n. b[j 't maken van ankers.
co-iiiieacé, e, adj. [Minix.] Tali:- en glimmerTalliette, f. [Gunst..] Kleine deklei f.
houdend. — Z'aieo-yuartzenx, cutsp, adj.
Tailletir. m. Snijder, houwer, behouwer, be- [Minér.J Talk- en ku urtshoudend.
hakker, snoeijer m : T- d'habits, kleermaker. TTaled, m. Hoofdslujjer m . der joden in de
de pierres,. steenhouwer. T- de pierres précieuses, synagoge.
edelsleensnfjder, sttenslgjper. T- d'arbres, boomTetlent, m. [Mdtrol. anc.] Tal é n t n., goudsnoeijer. - . (absis!.) Kleermaker, snijder m. T- pour en zilcerr;ewigt n., ook eerre geldsom f., verschil
homme , pour femme, manskle&ren-, vrouweklednaar de landen,u'aarin men daarvan gebruik-lend
renrnoker. Maitre t-. Garcon t-, kleermakersbaas, maakte. T- atlique. allisch talent (=60 rognen of
-knecht ni — [Jeu] Bankliouder m. (bijt phorao-, 6,00) drachmen, =26,1780 kilo). Grand t- attique,
basset-, ving!-ei-un , lanskenet e. a. spelen). — groot Attisch talent (= 80 minen). T- de Corinthe,
[ Monn. ] Stempelsnijder m. - — Tailleizue, f. korinthisch talent (= 1 sis attiseh of 100 minen).
.

.

-

--

TALI VE

T- attique d'argent of euboïque, zilveren attisch of
euboisch talent (waarvan men de waarde eerst op
2575 gulden. na cie 2de eeuw vóór Christus op
275 gul(1. schat). — (fig.) Natuurgave f., natuur
aanleg n. voor zekere dingen, als 't ware het-lijke
toegewogene, toebedeelde, (in b jbeltaal) het aanvertrouwde pond; vatbaarheid en bekwaamheid, kunst
kunstvermogen, t a le n t n.: II a de-vardighef.,
grands t-s, hij heej't groote talenten, bekwaarnheden. Cotta fille a des t-s, dit rreiije heeft be^;aaf'dheden, verdiensten. V oii' les Bens a t-s, met kun
omgaan. Faire valoir son t-, zich zijne na -stenar
begaafdheden ten nutte maken, zijne ta--turlijke
lente-n, begaa fdlreden doen f,elden. — (Loc. prov.)
II ne faut pas enfouir ses t-s, men moet .zijne ta tenten, zijn Pond niet in de aarde begraven (reet
toespeling op de bekende bijbelse/me ,reljkenis). —
(fann.) Talentrjk, begaand- persoon ns. C'est un
vrai t-, 't is een waar talent. Un t.- manqué, een
mislukt talent. Demi- taierat, z. dat woord.
Tale've, m. [ H . n. j , z. POULE sultane.
alii ire, f. [Bot.] Soort van indische palmboom m.
'!' .lietren, Ui. {BOL]. z. THALICTRON.

'.'aliaeguuer, V. a. [Mar.], z. ETALINGUER.
Vergelding, wedervergel-

Tallinn, ii. [Jur.]

ding f. Peine du t-, straf der wedervergelding. Loi
du t-, wet, lie de straf der gekke wedervergelding uitspreekt. La lot du t- veut que le meur -

trier suit punt de mort, de vet der wedervergel-

ding wil, dat de moordenaar roet den dood gestraft
(talisia f.
wordt.
Talimmier, m. [Bot.] Soort van zeepkruid n.,
voorwerp
n., dat
'i'alistii an, in. Tooverkrachtig
met bijgeloovige f'orrnaliteiten onder een zekere con-

stellatie of stemrestand is vervaardigd; metalen /1guur f., waaraan de astrologen ingebeelde krachten
toeschreven; toovermiddel. tooverbeeld n., tooverring,
talisman in. — 'falimimaiiiquie, adj. Den

talisman betre/Jend, tooveracletig, t a I is rn a ni s c h.
(vloókreef't m.
Vertu t-, tooverkracht f.
Talitre, m. [I-I . n, ] Water- of zeevloo f.,

'Pallor, TaIIai'd, in. [Ana. mar. J

(op eene

galei) 1)e ruimte van den gang tusschen de roei
aan de dolboorden.
-banketo
Ti ile, f. [H ort.1 Wortelscheut, oflegger m. —
Tei ler, V. n. Een' of meer wortelscheuten doen
(pot M.
uitkomen.
Ti011ewane, f. [icon., Corn.] Steenen boter-

Tailipot, in. [Bot.] Palmnboomn ni. met verba

bladeren o)r Cmylon en in Malabar.
-zendgrout
Gebeeldhouwde

'I'a.imaaelie , 1'. [Anc. mar

beestenkop in. (op den voorsteven).

Taaimonse, f. [Pdtiss.J Kaaskoek m. — (pop.)
Mluill}eer, oorveeg f. — Talanon ev, v. a. Muil-

peren, oorvegen geven.
'i'alffi!(I , Ian. [H. jul.] Gf'etboek n. der nieu-

were joden of de tasschen de kde en We eeuw b jeengebrar te verzameling van joodsclre overteveringen en welt'-n, bevattende hut goddelijke en mnenschelilke regt, en bestuunde uit de in i s c h na, die
den eigenlijken grond tekst bevat, en de g e in a r a
(z. dat wcor(I), taIm..rmd m. ---

TaIinz a(i.i(ine,

adj. Den tabraad betreffend. tot den. ta/timid be/moomend, t a l rnü d i s c h. — Taimmmudiste, m. Jood,
die den talmra.ud berijdt of onnneemnt, r a b b i n i s t,
ta/mu dist In. (val. CARAITES).
Taloctie, f. (op ) Slag, klap m. op 't hoofd,
oorveeg i'. -- [íl'lac. [ Raalrbord D.
TarlO n, m. 11i;l rn , achter - benedendeel van den
Voet. verzenen f. lil. Se Messer au t-, zich aan den
hiel bezeeren.

Avoir des mules aux t-s, hak- of
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Se donner du t- dans le derrïére, zich om niets
bekreunen, een lustig leven telden, z. ooi ILE,
EPÉE, AJONTRER.— [Admin j T - de souche soort van
cijfer of vignét n., dat strooksgewijs is gedr ukt, ter
plaatse waar in een afsn register de bladen moeten
doorgeknipt worden, t a l on. — [Anat.j Le t- de la
Main , de bal m. van de hand (balie de paume).
[Arch.] Ta/aan m., holle ijst t., bestaande uit tweete en elkander geplaatste hiel-ojieven. — [Arqueb.,
Artiil.] IJl- de la batterie, hak van 't pandeksel.
T- de la culasse. link van den tuimelaar, van den
loop. 'I'- domme lame de sabre, borsthak 1. van eene
sabelkling. T- de la pierre, hak of dik einde n. van
den vuursteen. T- d'u'ne hallebarde, dune pique,
stootplaat f., hak van een hellebaard, van eene piek.
T- dun essieu, nok f. van eene as. T- de toile de
roue, oor n van eene naa f bas. T- de flasque,
zool f. van het staartstuk van een affuit. T- Sun
fusil, achterste of onderste gedeelte van eene geweerkolf. — [Econ. dom.] Overbhvend stuk D. van
een aangesneden voorwerp: Le t- du pain, liet laat
stak van 't brood; ook: de wee/ce z(jkarsl f. van-ste
't brood. -- [Escr. J Bovenkling f., t a I o n.— [Hort.]
Starneinde n. van een a/'llehouwen tak. — [Jeu
in., het overblijfsel der .kaarten, nadat reen]
ze heeft rondgegeven, de stckkaarten, koopkaarten f. til. I1 rnanque une carte an t-, dans le t-,
er ontbreekt eerie kaart op den stok. Complez un
peu le t-, tel den stok eens. -- [Man.] Spoor f.,
hiel I1. Le cheval entend les t-s, het paard luis
naar, let olm de sporen, de hielen. Serrer les-tei
t-s, Pincer les deux t-s, de sporen geven, de hielen
aandrukken. Ce ereval est Wien dans les t-s, dat
paard is gevoelig vigor de sporen. Porter un che%al d'un t- stir 1'autre , liet paard nu de eerie,
dan de andere spoor geven. --- [Nier.] T- de 1a
quille, lrieling I'., hiel van de kiel; hak van de klef.
'T- de varangue, de fourcat, hak, hiel, ondereind
van eerie vrsung, van een' steker. T- du ringeot,
lasah f. van de' voorstevenknie. Le vaisseau donna
un coup de t-, het schip hielde, stiet griet biet ach
grond. -- [Tech. ] Spadelvormig-terinopd
ec'erktuig D. bij gipswerk; — stoot m., benedendeel
van een roes/canner; — stoot van de tong of schoot
van een slot; -- drager m. van den hanger aan
een' oorring; -- hieltje n. eerier tabakspijp.
Ta tonner, v. a. (fain.) Of) de hielen zitten,
achterna jaren, dirt vervolgen: On les talonna de
fort prés dans leur retraite, iaen zat hun bij 't retiréren zeer digit oir de hielen. — (/ijl.) ^lanporren, aandrijven, aanzetten: I1 faut le t-, aulrement it ne le fera pas, noen snoet hein aanzetten,
anderszal hij 't niet doen.— [Man.] Hielen, slooten.
Taloniiette, 1'. [Econ.] ilielbelegsel n. van een
kous. 'I'a.lonntier, m. [Tech.] Fiieirnaker m. (ten tijde
toen green houten hielen droeg). — [Mar.] Kalf n.
tegen de vrang, kalf voor den teen van eene vrrng,
— [viii.] Vlagschoen, standaardschoen m. — ra ionnière, f. Bielleder n. der barrevoetermonniken. -- [ blar.] 1-heling f., hiel m. of hak f. van
't roer, onderkant r., weghakking f. van 't roer.
— [Myth.] '1'-s, hielr:leuclels in. pl. van illercurius.
'I'alpa, rn. [Siéd. j Molshoo/dgezwel n., spek
-builI.can't
hoofd. 'I' Ipaeihe, m. [mlil.] Ligt hongaarschsoldaat,
,

--

tol patsch of tinputsch In. ,

Taijil .e, 'I'alpienn, tee, Taalpin, e, adj.
[ ii n.j Noluchlig, naar de viol gel jeend. — TAL
pl. ._. olsourten f. pl. — Tal--PIDES,TALNm.
piel., n1. (pop.) [H. n. ] , z. v. cr. CHIQUE. — Tal
adj. Molc'orrnig. -- T`OlAnette, f.-E,it'orme
I H. n j Soort van spitsmuis f. (musaraigne). ---

winterhielen hebben. Le t- eau chevval, de hiel, de
bal rn. van 't bigard. Ce clieval a les t-s hauls,

Talpoide, m. [H. n.] Molrat f. (aspalace, rat

haan vafieg r,ai. -- (bij uitbreiding) T- de hotte,
de manlier, de sabot, leiel s mi., hak f. van een laars,

'islams (croeger ook TALUT), m . 11e/hing, glooi

bas, dit paard is hoog, laag gebald. — Le t- d'un
coq, dun perroquet, de oclrlerklaauar; can een'
schoen, hofblok.

I,e t- d'un bas, de hiel van eerie

kous. -- (fig. et fain ) T- rouge, (weleer) hoveling,
groot heer (wegens (le rood gekleurde hakken. die
zij aan de schoenen droegen). — (fá'. et fain.) 11 est

toujours <a (stir) rues t-s, .1e lat toujours sur Ines
t-s, hij zit mij oll/fd olm de hiaten, hij loopt renrij gestadig achter. Marcher stir ies t-s de dn., iemand

in aanzien, rjkdow., enz. gelijk komen, bijna gelijk
zijn, ook: iemand o}r de hielen zitten, van nabij'
volgen. Avoir l'esprit atix t.-s, een domkop zijn.

- toehm) .
Tal]fll.eHHx, eaeuuse, adj. [Ilinér. j Talksteen
-

it talksteen gevorrrr.d.

-achtile;u

-.jing,chutedoérlf.!ausn
Le t- d'un geur de terrasre, ale gazon, de gtoo[ inq,
het talud aan een' terrasonager, zodenrrcuur. T .
extér^enr, inldrieur: buiten-, binnenglnoi^ing. Donner du t-, z. v. a. TALr1TE R. --- En talus, treilend,
{ loo fend, ce/main : Passé en t-, hr'llende, rlooijende
praamt f. Tailles, Couper une chose on I-, een room-weep schuin afsnijden, scherp, wiovarrrcig afwer
ken. --- Taaliitage, ►n. I let glooiend maken; -gloo ing f. -- 'Pottater, V. a. Doen glooien, hel-

-
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lend of schuins stellen , schuins doen a floopen ,
glooijing geven: T-., les bonis d'un étang, de kanten
van een vijver schuins afwerken.
Tamacolin, m. [H. n.] Krophagedis f. [lacerta
stru mora j .
Tanuandtia, m. [H. n.] Gemiddelde of drieteenige miereneter m. (fourmilier), in Brazilië en
Guiana, t a m d n d o e, t a m u n d u a f. [myrmecophaga tamandua of tridactyla] . — Tanianoir, m. Groote miereneter, in Brazilië, Guiana,
Paraguay en Peru [myrmecophaga jubata] .
Taiiiaricin, in. [H. n.] Noordsche zevensla
-per
in. (lair).
Tamarin, In. [Bot. j Tamarinde, zure da-

del f., de geneeskrachtige peulvrucht van den ta
Pulpe de t-, tamarinde-merg n., het-marindebo.
zuurachtig-zoete merg tusschen de vliezen der ta
peulen. — [ H. n. j Grootoorige aap in.-marinde
[simia midast. — 'barmarinier, m. (ook, minder goed, TAMAR[o) I Bot. J Tamarinde-boom, de
oostindische zure -dadelboom, zonneboom m.
Talnarisc, 'Fanlaris of 'I'árnarix , m.
[Bot.] Struikachtige boom in 't Oosten en in Zuid-

Europa , welks zoutrjke asch in Frankrijk tot
looijen en verwen gebruikt wordt, tamarisk, tamariskenboom m.
'I'amatia, m. (pr. t=c) [H. n.] Gevlekte baard
baardvogel m., in Zuid-Amerika [bucco-koef

tamatia] .

Tan► bac, m.

[Bot.], z. v. a. CAT,A JBAC.

'I'ainboul, Hi. [Bot.] Trommelboom in.; trom
n. (bois t- of tambour).
-melhout
Tanïliotir, m. Trom, trommel f. Battre le, du
t-, z. BATTRE (v. a. et v. n.) Le t- bat, de trom
slaat, wordt geroerd. Le t- appelle, de trom slaat
appél. Marcher au son du t-, met slaande trom
marchéren. La garnison sortit t- battant et mèclie
allumde, de bezetting trok uit met slaande trom en
brandende lont. -- Kindertrom: On lui achètera
an t- pour sa faire, men zal hem eene trom voor
zijne kermis koopgin. — [Mus.] Gros t-, z. v. a.
grosse caisse, z. CAISSE. T- de Pr ovence, z. v. a.
TAMBOURIN. T - de Basque, z. BASQUE. — (Loc. prow.)
Avoir le ventre tendu comme un t-, een' buik als

eene trommel, als eerie ton hebben, zich den buik dik

gegeten hebben. Un ventre mild gist on t- qui sonne
la retraite, een waterzuchtige kan niet lang, in 't
leven blijven. z. ook BATTANT (adj .), FLUTE, LIEVRE.

— (bij uitbreiding) Trommelslager, tamboer m.: On
envoya un t- summer la place, men zond een'
tamboer om de vesting op te eischen. T- -major,
tamboer-majoor. T- maitre, Caporal-t-, korporaaltamboer. — [Anat.J Trommel f., trommelvlies n.
(liever tympan). —.[Arch.] Elk der cilindervormige steenlagen, waaruit de schacht van eene zuil,
de spil van een' wenteltrap bestaat; — somtijds
z. v. a. CAMPANE. — [Bot.] , z. TAMBOUL. — [Econ.
dom.] Togtscherm m. , windvang f. ; — vuur
(chauffe-chemise). — [Fort.] Tamboer m.,-mandf.
verschansing, die eerre poort of een' ingang dekt.
— [H. n. j, z. v. a. pigeon-tambour, z. PIGEON; —
soort van lipvisch in. (tabre) —I H ydraul. J Looden
trommel, verzamel- of vergaarbak m. in een fonteinbekken. — [Mar.] Kap f. om den kop van 't
roer of om een luik. T- de la roue de gouvernail,
rol, trommel van 't stuurrad. '['- d'éperon, blaasbalg m. onder de slooiknie van 't galjoen. T- de guindeau, rol f, of klampen van het braadspil. T- de Ia
saute aux poudres, lantaarngat n. T- de l'archipompe, betimmering f. om de pompzode. T-s, galjoenborden n. pl. (tot breking van den waterslag).
— [Med.j Trap of trornrnelrad n. aan Bene kraan.
— Raderkast, schepradkast f. (aan eerie stoomboot).
— [Tech.] Trommel van een horlogie; — borduur-

raam n.; — trommelzeef, zee/trommel f., zeef met

homegen rand, tot verschillende oogmerken; -- kneedtrap rn. der steenbakkers; — trommel in een slot.
Tamboiarette , m. 'H. fl], z. v. a. pigeon-

tambour . z. PIGEON.
'ranlbourin, m. [Mus.] Handtrom, beltrom-

met, een trommel met één vel en met bellen, t a mbo e ri n f. — Ylugge, vrolijke wijs, waarvan de
maat met de tamboerijn geslagen wordt. -- Soort
van provencaalsche dans in. — (bi uitbreiding) Tamboerjnspeler m. — (Loc. prov.), z. NOCE. -- Tchinois, chine'sche tamboerijn (met 6 snaren). —
[Joail.) Parel f., die aan de eene zijde rond en aan
de andere plat is. -- [Tech.] Trommel aan den

_ ..

TANCH.

zijdeweefstoel. — Tambourinage, m. (fam.)
Getrommel n. — Tanibouriner, v. n. Trommeten (doorgaans van kinderen gezegd) , op de trommel of de tamboerijn slaan. — T AMBOURINER , v. a.
Doen omtrommelen, een verloren voorwerp met
trommelslag opvorderen: T- on chien, one moutre,
een' hond, een horlogie laten omtrommelen. — (fig.
et fam.) T- un auteur, un ouvrage, een' schrijver,

een werk opvijzelen. — SE TAMBOURINER , v. pr

Oingetrommeld worden. — Zich zelven, elkander
opvijzelen. — Tanlbourineur, m. Trommelaar;
. jnspeler. — (Loc. prov.) 11 fait sa cour au
tamboer
valet du valet du t-, hij kruipt voor de laagste,
verachtelijkste soort van menschen.
Tainias, m. [ti. n.] Zwitsersch eekhorentjen.
Teenier of Ta^ninier, m. [Bot.] Smeerwortel m., zwarte of wilde wingerdplant f. (ook sceau
de Notre-Dame, Vigne noire, Racine vierge, Nacine de la femme battue geheeten). T- commun,

gemeene of kretensische smeerwortel.

'.pannis, m. Tems, teems, zeef f.: T- de soie, de
crin, de parchemin, zijden, paardeharen, perkamenten zeef. Passer de la poudre au (par le) t-, bus-

kruid ziften, door de zeef laten loopen. — (Isg. et
fam.) Passer par le t-, een- scherp, naauwkeurig
onderzoek ondergaan. --- [ Péche J Zeefriet n. —
[Mus.] Pijpenbord n., plank met gat in een orgel,
waardoor de pijpen loopen. --- 'I'aniisage, m.

[Tech.] 11et ziften. -- Het gezifte. -- -f 'l'amisa:ille, f. [Mar.] Luiwagen, overloop in. van 't

roer.

(t a m i s

n., z. v. a. DAMIS.

Tafnise, f. [Corn.] Geglansde wollen stof f.,
Tau$iiser, V. a. Ziften, door de zeef laten loopen. — TAMiSEP,, v. n. [Mar.] : La barre tainise,

de roerpen, het roer trilt, schudt, rukt. — Het part.
passé is ook adj.: Pihtre tamisé, gezifte pleister
in. — 'anise :ar, in. Zifter m. ---'Tanii--kal
sier, m. Zevenmaker, ternsenmaker m.
Tannpane, m. [ïMécan.] Rondsel n. van een'
windmolen, waardoor de spil gaat.
Tampe, f. [Manuf.] Strijkbard n. (voor 't nop
krassen der sto/fen) . — Tamper, v. a. Het-penof
strijkbord aanleggen of opdrukken.
Tampion, in. [Tiss.] Weverskam m. om het
weefsel wilder te maken.
Tampon, m. Stop f., prop, tap nn., stopsel n.
T- ale bols, de Liége, houten, kurken stop. T- de
linge. de papier, linnen, papieren prop, stopsel. Le
t- d'un tonneau, de tap, spon van een vat.— [Chir.]
Plukselprop tot sluiting van de natuurlijke lig
om 't bloeden te stillen. - [Man.]-chamsopenig,
Smeerprop, prop. T- d'écubiers, kluisprop. T- en
corde, touwprop. — [Artif.] Bordpapieren prop m.
of schijfje n. voor seine'uurpijlen. -- [Artill.] Tde mortiers, monddeksel ii. der mortieren.— [Tech.]
Inktbal, robbert m.; inktrol f. (der plaatdrukkers;
— houten pin (tot bevestiging van een getimmerte,
of om er eerie schroef in te draaigen, een' spijker
in te slaan); — vul- of dekstukje n. (om ingedreven spijkers, kwasten enz. te verbergen). — TaDi.
ponnement, tn. liet sluiten met een prop of stop.
— Tarpouner, v. a. Met een prop of stop slasten: T- use cruche, eene kruik digt stoppen. —
[Chir.] T- une eavité naturelle, eene natuurlijke
opening toestoppen, t a m p o n é r e n. — [Man.] Tles ecubiers, de kluizen stoppen, de kluisproppen
inzetten. T- un vaisseau, een schip met smeerproppen ditt maken.
'faun-tarn, m. [Mus.] Oostersch muzijk-instrument n. in de gedaante tiener cymbaal, dat met
eersen stok geslagen wordt, t a m- t a m n1.

Tan, in. Run, gemalen schors, inz. eikenschors f.
,(tot de runlooijerV). Moulin à t-, runmolen m.
Fosse b t-, runkuip f., runkuil m.
'.'anace'tate , m. [ Cbim. ] Reinvarenzuur
zout n. — Tanaeétique, adj. [Chico.]: Acide
t-, reinvaren-zuur n.
Tana re of Tana ra, tn., z. v. a. TANGARA.

'l'anaisie, f. ( But.] Seinvaren n., Z. BALSAMITE.
'panas, m. [H. n.) 4frikaansche vischzvalk m.
Tangier, v. a. (fain.) Bekijven, berispen, doorhalen, uit.cchelden, verwijten: Son père 1'a vertement lancé, zijn vader heeft hein duchtig doorge-

haald, doorgestreken. — Het part. passé is ookadj.:
Enfant tancé, bekeven, doorgehaald kind n.--Taneecir, in. Bekijver, liefhebber van doorhalen. (Het
firn. TANCEIIESSE is nu geheel in onbruik).

Tanche, f. [H. n.] Zeelt f. — T- de mer of

T ANCOIDE

TANTAZ1 QU E
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Tancoide, zeezeelt (eene soort van lipvisch).Taut, adv. Zoo veel (om eene onbepaalde hoe[Cuis.] T-s farcies, gefarceerde of gevulde zeelten. veelheid, een onbepaald getal uit te drukken, en dan
'f and et, m., beter TENDELET.
dikwijls door que gevolgd: oole om elk getal, dat
Tandelin, m. [Tech.] Draagkorf m. der zout men niet noemt, te vertegenwoordigen) . Il a t- de
korf m. voor den wijnoogst.
-ziedrs;— bontés pour vous, hij heeft zoo veel goedheden voor
Tandei, m. (pr. —dèm) Soort van open ca- u. — Je l'ai vu t- de fois, ik heb hem zoo veel, zoo
bri,olet f. (uit Engeland in Frankrijk ingevoerd).
dikwijls gezien. — Il gagne t- par jour, hij verTandis que, loc. conj. Terwijl (inz. om eene dient zoo veel daags. I1 y avail t- a partager entre
soort van tegenstelling aan te duiden): Travaillez, nous, er was zoo en zoo veel onder ons te verdeetandis qu'il ira se promener, werk, terwijl hij zal len. — Cela m'a couté t-, dat heeft mij zoo en zoo
gaan wandelen. — Weleer ook zonder que, als adv. veel gekost. Nous étions t- à table, wij waren met
gebruikt: Faites cela, et t- je me reposerai.
ons zoo velen aan tafel. Tous t- que nous sommes,
Tandole, f. [Tech.] Glasgal f., onzuiverhe- allen, zoo velen als wij zin. — [Jeu] Nous somden, die hij 't vlassmelten op de oppervlakte der mes t- à t-, wij staan gelik, wij hebben evenveel
(ritte komen en met ijzeren lepels afgeschept worden. punten, partijen. -- (Loc. prov.), z. PAYE, VALOIR.
Tandr ec, m., z. v. a. TENREC.
— (pop.) 11 pleat t- qu'il peut, het regent zoo
'Tang, in. [Com.] Soort van fijn, glad oostin- hard als 't kan. ®.. Zoo veel, zoo zeer, zoo lang,
disch neteldoek, tang n. — [H. n.] Soortnaam zoo sterk, dermate: I1 manea t- qu'il en fut mavan een' harder m. (moge).
lade, hij at zoo veel, dat hij er ziek van werd. 11
'Tanga ge, m. [Man.] Het stampen, ir.eijen van a t- d'amis et de richesses, qu'il ne peut maneen schip, overlangsche slingeringen f. pl.
quer de riep, hij heeft zoo veel vrienden en rijk
Tangara, m. [H. n.] Prachtmees f., een tal
dat hem niets kan ontbreken. — (Loc.-domen,
vogelgeslacht inz. in 't warme Amerika, met-rijk prov.), z . CRIER (v . a.). — In dezen zin ook vaak
veelkleurig gevederte en dikken, ligt gebogen sna- bi wijze van uitroep , gebruikt: T- it est difficile
vel, t d n g a r a, t a n a g r a f. — Tangaron, m. d'être sage ! zóó moeijeljk is het, wijs te zin! TBoode tangara of prachtmees van Cayenne.
le monde est crédule ! zóo ligtgeloovig is de wereld!
Tangence, f. [Géom.] Aanraking f. (Con- — (Proc.) , z. SE BRISER . Tant drukt somtijds
ta c t): Point de t-, aanrakingspunt, raakpunt n. ook zekere betrekking, verhouding tusschen de din--- Tangent, e, adj. [Géorn.] Rakend, in één gen uit: T- plein que vide, T- bon que mauvais,
punt rakend: Ligne t-e of als subst. 'i'angen- ten deeie vol, ten deele ledig, zoo goed als kwaad.
te, f. Raaklijn, regte lijn, die eene kromme (b. v. Je le fais t- pour lui que pour moi, ik doe het
eenen cirkelomtrek) slechts in één punt raakt, zen - zoo wel voor hem als voor mij. S'acquitter de son
der die bij verlenging te snijden , td n gen s f. T- devoir t- bien que mal, zijnen plagt deels goed
d'un angle nu dun arc, tangens van eenen hoek of deels slecht vervullen. . Met de ontkenning staat
boog, de loodl(jn, (lie op het einde van d:. nn, Benen het somtijds voor autant: Rien n'ernp^'che t- d'être
straal wordt getrokken tot aan het punt, waar zij naturel que I'envie de le paraure, niets verhinde verlenging van den anderen straal raakt. — derl zoo zeer natuurlijk te zijn, als de zucht om
(Loc. prov.) S'éeha pper par la t-, zich behendig het te schijnen. TANT QUE , zoo lang als; ook:
(GER. zoo ver als: T- que je vivrai, zoo lang ik zal leuit eene nételige zaak redden.
'ranger, v. a. [Mar.] Langs zeilen, z. v. a. RAN- ven. T- que le monde durera, zoo lang als de we'JI'angibilite, t. [Didact.] 17oelbaarheid f. — reld zal duren. -- T- que la vue, t- que le bras
Tangible, adj. [Didact.] Voelbaar (tactile).
peut s'étendre, zoo ver als 't gezigl, de arm kan
'faugon, m. [Man.] Bakspier, waterspier f., reiken. — EN TANT QUE, z. EN (prép.) — FAIRE
uithouder m. van 't voor-onderlijzeil.
TANT QUE ..., iets doen, zoo ver gaan, het zoo ver
Taugue, f [Agric.] Aardachtig zeezand n., drijven van iets te doen: Si je faisais t- que de
waarmede men in li'ormandie de akkers toemaakt. voyager à Rome, je voudrais... , wanneer ik een
naar Rome reisde, dan wenschte ik... Quand-mal
Tangeer, v. n. [Mar.] Stampen, heijen, stampen en hielen, in zin' kop of neus liggen, over- it faisait t- que de jouer, it y passait toute la
langs slingeren of op en near gaan. llatiment qui nuit, als hij eenmaal aan 't spelen kwam. bragt
tangue sur l'ancre, schip, dat` op 't anker stampt. hij er den ganschen nacht mei door. -- T ANT SOIT
-- Tan-ueur, m. [Mar.] Stamper, h.eijer in., PEU, loc. adv., z. PEU. — TANT PLUS QUE MOINS,
schip, dat zwaar stampt. -- Tangueux, ueuse, loc. adv., z. het weer gebruikelijke b peu près op
adj. Stampend., aan stampen onderhevig: Bdtiment PEU, Of plus OU moans op PLUS. — TANT MIEUX,
t-, z. v. a. TANGUEUR.
loc. adv. Des te beter, zoo veel te beter: Le malade
'Tani, m. [Com.] Fijnste bengaalsche zijde F.
a sué, t- mieux, de zieke heeft gezweet, des te beTaniére, f. Hol n. van een wild dier: La t- Ier. L'bivler est fort dour, t- mieux pour les paud'un lion, 't hot van een' leeuw. -- (fig. et fain.) 'eros, de winter is zeer zacht, zoo veel te beter
I1 est toujours dans sa t-, hij zit altijd maar thuis voor de armen . — TANT PIS , loc. adv. Des te erger
te mokken.
of slimmer, zoo veel te erger: Il on sera puni, tTannage, in. Het looijen of leérloo jen; kunst F. pis pour lui, hij zal er voor gestraft worden, des
des leêrloozlers. — Voilh un mauvais t-, ziedaar te erger voor hem. — TANT S'EN FAUT QUE, loc.
eene slecht gelooide huid. — Tannant, e, adj. conj., z. onder s'en [altoir op FALLOIR. — TANT
(pop. et fig.) Vervelend, lastig: Elie est vraiment t-e. Y A QUE , loc. farn., hoe 't ook zij. zoo veel is zeker:
Terne, F. [Mid. [ Gierstekorrel f., hard puistje Je ne sais pas qui 1'a dénoncé; t- y a qu'il est on
in de huidporiën, inz. aan de neusvleuge's , het prison, ik weet niet, wie herre verklapt heeft; zoo
voorhoofd en den hals.
veel is zeker, dat hij gevangen zit . SI TANT EST ,
Tanné, e, adj. (en part. passé van tanner). loc. fam., z. onder si. — + SUR ET TANT MOINS,
Cuir bien t-, goed gelooid leder n. --- Chien t-, z. onder MOINS (adv.). — TANT SEULEMENT, IOC.
runkleurige hond m. -•-- Soms ook als subst. in.: fain., z. v. a SEULEMENTT : Ii ne m'a pas t- seule
Cela tire sur le t-, dat zweemt naar run/sleur. — ment saluel, hij heeft mij zelfs niet gegroet.
Tannée, f. Kif n., oude, reeds gebruikte run F.
Tantalate, m. [Chico.] Tantaliumzuur zout n.
— 'fanner, V. a. Looijen, leêrlooijen, de huiden -- Tantale, m. [:.ólinér.] Een door Hatchet en
met run of in de runkuip bereiden. -- (jig, et pop.) Eckeberg in 1801 en 1802 ontdekt enkelvoudig meVervélen, lastig vallen, tot last zijn: I1 tanne tout taal, tantalium n. (vroeger columbium n.).
le monde, hij is ieder tot last. — [Mar., Pêche] — TANTALE, M. (fig .) Rijke vrek, mensch, die te
Tanen, de zeilen of de netten tanen. ---- Tanne- midden van den overvloed gebrek lijdt, t d n t ar1e, F. Looijerij, teêrlooilerij F. -- (Loc. prov.) A 1 u s m. (naar den myth. phrygischen koning TanJa t- tous boeufs sont vaches et a la boucherie talus, die in de onderwereld gedoemd was tot het
toutes vaches sont boeufs, wie zijne waar wil af lijden van den ondragelijksten honger en dorst te
betitelt ze naar 't hem lijkt; bedrog is over--zetn, midden van hel helderste water en de heerlijkste
al. --'I'anneur, m. Looijer, leirloofjer m. - Ook vruchten). Supplice de T- (fig.), Tantalus-straf,
als adj.: Maitre t-, Ouvrier t-, loo(jersbaas, looijers- tandlerging f., het vruchteloos smachten en waterknecht. -- 'Fannin, m. [Chico.] Looistof F. — tanden. -- [Phys.] Vase de T-, tantalus-beker m.,
Tanningique, adj. [Cbim.]: Acide t-, looistof- (waarin een hevel zoodanig is aangebragt, dat het
vocht, waarmede hij gevuld is, van onderen weg
zuur n. (uit cachou).
azen er uit drinken wit). — Tan--vloeit,zdra
Tangiie, f., z. v. a. TANGUE.
talides, m. pt. [Minér.] Mineralen n. pl., die
t Tanqueur, m., z. V. a. GABARIER.
het tantalium bevatten. — Tantalique , adj
Taurec, m., z. TENREC.
.

—

.

.
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TANTALISER

[Chim]: Acide t-, tantalium-zuur IL -- 4 Tan.
taliser, V. a. Door misleiding de lusten prikke-

len, vruchteloos doen smachten en watertanden,
niet te bevredigen begeerten inboezemen, tandter
gen, tantalis ren. - Tantalite, f. [Minér.]
Zwarte metallische delfstof, uit tantalium -zuur,
mangaan- en ijzer -oxyde beslaande, t a n t a I i e t,
coluinbiet in. - Tantalium, m. (pr. —ome)
-

e

[Minér.], Z. TANTALE.
Tantarefle, f., liever TARANTELLE.
f. Moei, vaders of moeders zuster,
t a n t e t. Grand t-, oudinoei, oud-tante. - T- it
la mode de Bretagne, Z. MODE. - ( Loc. prov.) Cajuet bon -hee Ia poule it ma t-, hij of z# weet le

Tante,

vleijea, is een fleeiner, fleemster.
(farn. ei burl.)
Ma t-, de lombard of ook iemand, die op pand
geld leent: Je nat pas ma montre stir moi, je lat
laissée chez ma t-, i/s heb tain horlogie niet bij mij,
ik heb. 't een' goed' vriend te bewaren gegeven, ik
heb 't verpand.
ratet (vroeger ook TANTIN) , in. (fam.) Een
beetje, een klein weinigje: Donnez-moi uit t- de
via. - Ook als ado. : Elie est t- bizarre, zij is een
beetje grillig. i Tantiène, adj. et sabst. De
zoo en zoo veelste. - Tantinet, adj. et ode., z.
-

--

.

V. (1. TANTET.

Taitôt, ode. Terstond, straks, aanstonds, tea
eerste, dodelijk. Je le ferai t-, Ik zal liet aanstonds
doen. Je lui en parleral t-, ik zal er hem dodelijk
over spreken. - (ook van t pos verledene) Zoo
even, straks: Ja i vu t- celui dooI vous parlez, ik
heb hem, van wien gij spreekt, zoo even gezien. -

a TANTOT, toe. ado. (fam.) Tot straks: Jevous quit-

te pour ce moment, it t-, ik verlaat u voor dit
oogeoblik, tot straks (ik ben spoedig weder bj u).
- Taritôt wordt ook in den zin van bienlôt, wethaast, weldra, gebruikt: Cette maison est t- achevée, dit buis zal welhaast klaar zijn. 11 est t- nuit,
't is haast nacht. - Wordt tantot herhaald, dan
geeft liet de opvolgende afwisselingen van een' toestand, eene of andere verscheidenheid te kennen,
en wordt vertaald door: nu eens, dan weder, nu...
dan, dan . . . dan: Ii se porte t- bien, t- mal, hij
is nu eens wet, dan weder ziek. Ii est t- dun avis,

t- dun autre, nu is hij van dit, dan van dat gevoelen.
Tanyglosse, m. [H. n.j , z. v. a. PANGONIE.
Iaon 9 m. (pt. ton) iEI. n.j Brems, paardevlieg,
horzel f. - (Loc. prov.) La première mouche qui
le piqucra sera un t-. 't geringste ongeval. dat hem
overkomt, zat hem geheel te gronde brengen. -Taon lens, m. Pt (pr. ton-niens)Bretnssoorten t'pl.

Tap, m. [Anc. mar.] Stoet, steun, bolderophouder m. T- de pierrier, draaibus-ophouder,
klos ni. voor den zwaansitats eener draaibus.
Tapabov, to. (verbastering van cap ii hard)
Reis- ofreqenmuts, veldkap met over de ooren neêr staande kieppen, karpoetsinuts f.
'I'apage, m. (fam.) Geraas, geweld, rumoer,
gerommel, getier n. Qua! t- Us font! wat maken
zij een geraas ! 'F- nocturne, nachtelijk rumoer,
getier. - [Peint.] Ii y a un grand t- dans ce ta
bleau, er is te veel beweging , te verwarde teleurmengeling in die schilderij, men heeft te veel effect

willen maken. - Tapageur, in., -ease , t.
(fam.) Geraas-, leven-, geweld-, qetierînaker m.,
-maakster t. - Ook als adj.: Enfant t-, Fit le t-euse,
geraasinakend , luidruchtig, kind, meisje n.
Taparai-a, m. Groote ijsvogel ni. van Cayenne.
Tapaye of Tapayaxin, m. [H.n.] Padhagedis f. [lacerla phrynosoma orbiculare].
'fape, t. (fans.) Tik, klap, slag m. met de
hand, muilpeer, oorveeg 1. - { Artill. 1 Windprop, mondstop f. (voor 't geschut). T-s amincaines, omerikaansche, sluitende tappen in. p1. -[Tech.] Bodemtap, zwik, deuvik m. (bij bierbrouwers); - vormprop m., vormstop f. (voor de suikervormen).

'I'apé, e, adj. (en part. passé van taper): (fam.)
Enfant t-, kind, dal klappen heeft gekregen. Clieveux t-s (liever crêpés), opgekruld, omhoog gekruld haar D. - Poines, Pommes t-es, gedroogde
en plat gedrukte peren 1. pl. , appelen m. p1. - Canon t-, met den windprop gesloten kanon n. Forme
t-, toegestopte suikervorm ii. - (fig. et pop.) Un
mat bien t-, Une réponse bien t-e, een geestig,
fijn. scherp woord of antwoord op zijn pas.

Tape-boss, m. LIi. a.], z. V. a. ÉPE1CHE. (Plur.
Des tape -bols.)

TAPISSÉ.
Tapeçon, m. [H. n.j , z. v. a. URANOSCOPE.
Tape -cnl (ook TAPECU), M. Wipslagboom m.
- Bezwaard gedeelte der wip van eene ophaalbrug.
- Wipplank f. (bascule). Jouen a t-, wippen.
(iron.) Hotsend en botsend rijtuig n. - Zak in.,

dien de kapucijner monniken van achteren onder
hun kleed droegen. - [Man.] Druil, broodwinncr in. (zeker klein zeil). - 1-Jangstoeltje n., broek f.

(der kalfateraors). - 'I'apéen, in. [Anc. mar.]
Voor -den-wind -zeil in.
Tapéinose of Tapinose, I. [lihét.], z.v.a.
EXTENUATION, LITOTE. (van een' slag.
Tapernent, m. (fam.),Kiap, slag in.; getuid n.
Taper, V. a. (fam.) Em' of cover klappen geven, slaan, muilperen of oorvegen toedienen: Ii Ja
bien tapé, h ij heeft Item braaf oorvegen gegeven.(absol.) Elie aiine trop it t-, zij houdt te veel van

klappen te geven. - [Artill., Mar.] T- les canons,
de windproppen op de stukken zetten. T- les écu
biers, de kluizen sluiten, de kluisproppen inzetten.
- (Prov.) T- las cheveux, liet haar met den kam
opstrijken en krullen (liever cnêpen). - [Tech.] Tles tomes, de suikervornzen digt stoppen. - TAPER, v. ee. (fain.) T- do pied, met den voet stompen. T- avec uit inarteau, met een' hamer kloppen.
- (fig. et lam.) Ce yin tape fort, tape it la tête,
die evijn is zeer krachitiq, stijgt naar 't hoofd. SE TAPER, v.pr. (fain.) Elkander klappen toedeelen.
t'I'apereau, in., z. v. a. PETARD.
Tapette, f. (verklw. van tape) Tikje, klapje n.
.- [GraY.] Pernisbal n. - [Tech.] Klophout n.

(der kuipers).

Tapai, in. [H. n.] .Mnerikaanscke mier t.
Tapier, Tapin, in. [Ft. n.] Stinkappelboom,
iapia-boom in.
(yana m.
Tapière, in. [Anc. mar.] Lijfhout II., watert Tapin, in. (pop.) Trommelslager in. (tarnhour). - t EN TAPIN , EN TAPINAGE , bc. adv.,
z. v. a. EN TAPINOIS. - Tapinois (en), toe. adv.
(lam.) In 't geheim, ter sheik, stilletjes: S'approthen en t-, heimelijk nader sluipen. It ne fait nien
qu'en t-, hij doet alles tee' sheik, langs shin/we/re
wegen.

Tapirrose, t., Z. TAPEINOSE.
'I'apioea, in. Zetmeel n. van den maniokwortel.
Tapion, m. [Man.] Slaak , e ffen of slechte

plaats t. (op de oppervlakte der zee, waar het water minder hol schijnt te zijn, dan op de andere
plaatsen).
Tapir, in. [F!. n.] Waterzwijn n., woudkoe f.,
amerikaanse/t rand met snuiteormigen neus (het
grootste inheemse/te landdier in Zuid-Amerika)
lapir -zwijn n., tapir in. - malais, de maleisc/te
of oostindische tapir, no

Tapir (se), V. pr. Nederhurken, nederduiken
en zich verschuilen: Se t- dans un coin, demure
une liaie, in een' Frock, achter eene hey wegsehuilen. - Soms z. v. a. SE BLOTTI1I.
Tapiré, e, adj. [11. n.] Bonikleurig geworden.
Tapiriens, in. ph. [H. n.] Geslacht D. der tapus of waterzwijnen.
Tapis, in. Tap ij t; kamer- of vloerkleed; -- tafelkleed n. T- de Tumquie, de Smynne, turkse/t,
smyrnaasch tapijt. T- de pied, voet/deed, vloerkleed. Le t- dun bureau, dune table de jeu, dun

billant, het kleed van eene schrjftafet, van eene
speeltafel, van een biljart. - (fig.) Nettoyer Ie t-,
de loopende zaken afdoen; z. no/c NETTOYER. Mettie une affaire, une question sum le t-, eene zaak,
eene vraag op het tapijt of ter tafel brengen, Ze
ter sprake brengen , ze tot onderwerp van behandeling maken, ter overweging voorstellen. Tenim qn.
sum Ie t-, iemond over de long talen jaan, iemand
tot gedurig onderwerp van 't gesprek maken. Etme
sum Ie t-, op het tapijt zijn, onder handen zijn, behandeld worden; aan de beurt liggen Ier eerste behandeling. Amuser Ie t-, Z. AMUSER. - (fig.)
T- vent, speeltafel , groene tafel t.; - plaats, waar
men hazardspellen speelt; - weleer ook: de vergadering der koninklijke generaal-pachters. - T-

de verdure of de gazon, T- verf, T- de mousse,
hel grastapijt, tnostapijt. - [Jeu] Le t- bride, z.
BRÛLER (v. n.). - [Coin.] T- it eml)allem, z. v. a.
CARPETTE. - [Man.], z. BASER. - [Tech.] Behoorljke kleurmenging f. voor 't papiermarrneren.
- Tapissé. e, adj. (en part. passé van ta pisser) :
Chamhre t-e, behangen kamer n.— Rues t-es, met
kleeden belegde straten f. pl, -- Coin cle rue t- daf-
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tidies, met aanplakbiljetten bedekte straathoek in. rig. (In deze beteekenis niet weer in gebruik.) -- Une grotte t-e dune jeune vigne, eene grot, door Twistziek, dwarsboomend, plaagziek, weérspannig.
een' jongen wijnstok bekleed. - Tapissends,m. - Alssubst. in. en f. Twistzieke, plaagzieke m. en I.
[Anc. coin.] Aan weêrszijden beschilderd katoen n. - Ta(juiflemeflt, adv. Op schrokkiqe, vrek- 'faiisse, V. a. Behangen. de wanden net ki,qe wijze. --'I'aqiiner, V. a. ei n. Tegenstretapijtwerk of (bij uitbreiding) met behangselpapier, ven, dwarsboomen, plagen, harrewarren over onmet schilderijen, platen, enz. bedekken of versieren: beduidende dingen. 11 ma taquiné tout Ie jour, hij
T- any salle, eene wal behangen. T- une chambre heeft mij den gansclien dag gedwarsboomd. - Elle
de papier peint, eene kamer roet behangselpapier ee fait que t-, zij doet niets dan tegenstribbelen.
'I'aquinerîe, t. Lust m. tot plagen, tot tebekleeden, eens kamerbelianpen. T- ace rue pour Ie
passage dune procession, (Ie straten met kleedgin genstribbelen, plaagzucht t.; geharrewar; gekibbel n.
beleygen om eene processie te laten voortij gaan. Ii over kleinigheden.
'raqtioii, m. [Typogr. ] Dresseerplank I.,
a lapissé sa celtule de portraits, de dessins, hij
heeft zijne cel met portretten, net teekeninqen be- plankje ter grootte van eene octavo -bladzijde, waarop
men zacht klopt om al de letters van den vorm
hanpen. - ( fig.) Une vigne tapisse torte Ia muraille, een wijngaard bedekt den ganschen muur.— gelijk te brengen. - 'faquon, in. [Typogr.] Onderlegsel n. van liet timpaan of van te lage letters
SE ThPJSSER, v. pr. Behangen, bekleed, beleqd worden. - Tapisserie, f. Tapijtwerk;; wandtapijt n.; (liever hausse). - Taquonuer, V. a. Onderleggen (liever garnir le tympan, mettre des hausses).
kamerbekleedinqf..behangerswerk; behangsel n. Tra
Tai'abat, m. Ratel rn, waarmede de kloostervaiileren t-, tapijtenmaken. Fauteuil de t-, mettapijtwerk bekleede armstoel in. - Les t-s des Go- liegen van sommige orden des nachts tot het gebed
(Legaai m.
beIins soot des chefs d'oeuvre, de lapijtender Go- gewekt werden.
Tarabé, m. [Ft. n.] Itoodkoppige amazone -pabelies zijn meesterstukken. T- a haute lisse, a
`rarawscoe,in. [Tech.] Zeerslnalle lijstschaaf t.
Passe lisse, z. BASSE-LISSE. ---- T- de cuir doré, de
'I'aiabuster, V. a. (fain.) Lastig vallen, hinpapier peint, behan,qsel van verguld ieder, van besc/ziiderd rapier of behan,qsetpapier. - ( fig,) Faire deren, kwellen door geraas of gesnap. - Somtijds
t-, enkel figuur maken, eene piegtigheid of talrijke ook: slecht behandelen, kwalijk bejtgenen.
Taiaisou, 1. {Teeh.j Schuif, kromme pan f.
vergadering bijwonen yonder eerrib werkzaam deel
daaraan te 'nemen en alleen als toeschouwers langs ter gedeeltelijke sluiting der opening van eenen glasblazersoven.
de wanden gezeten. - Kunst f., handel in. des ta'l'aranehe, t. [Tech.] IJzeren bout in. of pin t.
pijtwerkers, tapijtweverij f., tapijthandel. - Tapissier, in. Tapijtwerker, tapijtwever; kamer- om de 5e/troef wener pers om te draaien.
Tarantara, m., z. v. a. TABANTELLE.
behanger; koopman in tapijten. T- en papier, faTai-are I inlerj. (om aan te duiden, dat men
brikaat van, koopman in behangselpapier. - Tapissière, f. Ta;: itwerkster f. (in dezen zin niet den spot drijft met, of geen geloof hecht aan 't
meer gebruikelijk)—Ligt rjtuigje n., waarmede de geen gezegd wordt). Loop! loop heen! gekheid,
TAIIABE, m. [Econ.
kamerbehangers hunne goederen vervoeren, of dat allemaal Ian ! I a r i fa r i!
tij '1 verhuizen dient. -- [(TI. n.] Abeilles t-s, of rur.] Builvormig werktuig n. tot zuivering van
als subst TAPISS1EIIES, f. faam van zekere bijenf. het te malen graan.
Taratid, in. [Tech.] Houtschroef t. , snijijzer 0.,
pl. , die de bloembladeren btzigen om er haar nest
tap ni. om mo!ren te draagyen, tappatroon n., niolr
mede te bekieeden.
'I'apon, m. (fare.) Zamnenjewronqen of ineen- schroefboor t. T- de charron, naaiboor 1. - Tagefrommeld stuk stof of kleedingstuk. - [Mar.] raiidev, v. a. [Tech.] Schroeven en wou en sn ij Lap in. tot stopping van een gat in 't zeil ; ook den, wringen.
Tavaxaeées, t. p1. [Bot.] Paardebloemsoorten.
z. v. a. TAMPON.
Taraxis, m. (pr. ta - rak -cite) [Méd.j Ligte
Tapoter, v. a. (fain.) Gedurig kleine klappen
geven: Ells ne fait que t- ses enfants, zij is altijd ontsteking 1. van het oogbindvlies; - roering 1.,
inz. in den onderbuik.
bij hare kinderen met klappen in de weer.
t 'raeaiie, m., z. v. a. CA1IQUOIS.
Tapsel m. [Cum.] Gestreept grof bengaaisch
Tard, ado. Laat, spade. II vient t-, hij komt
katoendoek n. meestal biaauw gekleurd.
Tapui-e, f. [Aiw. cost.] Opgestreken en ge- laat, spade. Je me suis couché t-, ik been laat te
bed gegaan. 11 arrivera nu plus t- lundi, hij zal op
kruld haar n.
'l'aque, V [Tech.] Gegoten ijzeren plaat t. - zijn laatst maandag aankomen. -- TOt nu t-, vroeg
of laat, te een of ander tijd. - (Proc.) Ii vaut
t [Jeu de billart], z. v. a. MASSE.
Taqner, v. a. [Typogr.J Dressëe-en, den let- micux t- que jamais, beter laat dan nooit. z. ook
BRUIT. - Rentrer t- chez so!, laat, op een ver
tervorm met de dresseerplank aankloppen.
Taqueret, ilL [Tech.] Plaat f. van den voor- gevorderd uur t'/wis komen. - Ook als adj. II se
fait t-, Ii commence a se faire t-. het wordt laat.
wand des smeltovens.
Taquet m. [Fauc.] Plankje n., waarop men U est t-, t is laat. - Ook als subsi. in. Arriver
slaat om den valk terug ie roepen. - [Mar.] Klamp, sur le t-, laat, op den laten avond aankomen. Tarder, B. n. Dralen, talmen, toeven, sammelen,
waterman, staanman m., kiessing t. T- de inanoeu
uitstellen, vertragen; lang uitblijven, zich ophoukruiskionip. T- a gueule, lipkiamp, beleg--ve,
kla?np. T- de lancage, de tournage, T- is coeur, den. Si Ion tarde encore, on perdra I'occasion,
a oreiller, kruishout met twee beengin of pooien als men nog lanter draait, uitstelt, zal men de
(gelijk men op de halfdekken en in den kuil der gelegenheid verliezen. Tout est prêt, pourquoi tardeschepen heeft, tot het beleggen der groote- en fok t-il ? alles is gereed, waarom sammelt, draait hij?
keschoten en halven). T-s d'dchelle, de marche, - AIIez-y, et ne Iardez pas, ga er heen, en blijf
valreepskiampen.T-s de mat, mastklampen, kraag in. niet tang uit, houd u niet tang op. - Ne pas t- lv
faire ge., weldra iets doen. Le médecin ne tardera
voor 't stag. T-s do mat de beauprd, vioolstuk
ken n. p1. van den boegspriet. T-s de pointure, pas a pai'aître, de doctor zal weldra komen. rokklampen, klampen voor de nobbindsels. T-s de TARDER, v. hap. Sterk verlangen, ongeduldig verpointure de ns, klampen voer de steekbouten. T-s beiden: 11 me tai'de de partir, ik verlang zeer, ik
de cahestan, spilklampen. T-s de bout devei'gues, brand van verlangen om te vertrekken. - Tarnokklampjes n. vl.T-s des Pities, steunders m. p1. van (11f, ive, adj. Laat. laatkrnnend; - traag, lang
dralend; - laat rijp, zich laat onlwikkelend:-zam,
de beting, steekspenen 1. p1. T-s de bene, snaphasen n. pl. , klampjes in den mars. T-s de hauban, Repentir t-, laat, laatkomend berouw n. - Moovemetit t-, trage, langzame beweging t. Pas lourd
wanikiampen. T- a gorge, halsklamp, de loefliouder m. aan den voorsteven. T- a gueule of a dent, et t-, logge en trage tred m. - Le raisin est tsorklainp, enkele kruisklamp. T- de fer. boeiklamp. celte mmde, de druiven zijn dit jaar laat rijp. T- simple, nokklainp. T- b mat, gordinqsklamp. Enfant t-, Enfant dun esprit t-, achterblijvend
T- d'élinguet, z. ELINGUET. T- d'amure, halsblarap. kind n., kind, welks verstand zich laat ontwikkelt.
T- de mat de chaloupe, knecht van de sloep. T-s - Ces poires sont t-fives, die peren zijn laat rijp,
de potence, klompjes onder den gek van de pomp. dat zijn late peren, najaar speren t. p1. - Terrain
T- de gorgère, loefhouder m., bitstuk n. - [Artill.] t-, grond m., welks voortbrengselen laat tot rijpT- d'essieu, asklamp. - [Tech.] Hoekklampje (aan held komen. - Tardiflore, adj. [Bot.] Laat
timmer- en schrjewerk). - Paaltje ii. (als haken bij bloeijend, laat bloesems of bloemen dragend. 'fadigrade, adj. [H . n.j Langzaam voortgaand,
opmetingen).
traagvoetig. - TARDIGRADES, m. p1. Langzaamloo'Faqiiin, e, adj. Schriel, karig, schrokkig, gte
---

-
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pers, traaggangers, luiaards m. p l., luidieren n. pl., van de verhouding en vergeljkeng der munten. Tnaam van zoogdieren, die door de inrigting hunner de la main d'oeuvre, tarief van arbeidsloonen. Tvoeten niet dan zeer langzaam kunnen loo p en; — ook des frais et dépens, bepaling, vaststelling van koseene soort van infusie-diertjes —' Tardillon, m., ten en ongelden. — Tarifer, v. a. Tot een tarief
z. V. a. TARDON. — Tardivement, adv. Op bren gen, vaststellen. T- les denrées, -een tarief of
langzame, trage wijze. — 5 Tardiveté, f. Lang- prijslijst van de eetwaren ontwerpen. — Het par .
zaamheid, traagheid f. — [Bot.] Late rijping. — passé is ook adj.: Marchandises tarifées, in pres
Tardon, m. [Econ. rur.] In april of mei geboren bepaalde, ge t a r i f e er d e waren f. pl. Travail t-,
Corvée t-e. in dagtaken verdeelde arbeid m. —
lam f.
Tardone of Tardonne, f., z. v. a. TADORNE . TariHable, adj. Voor een tarief vatbaar. —
Tare, f. [Com.] Tekort n., het tekort komende TariSer, v. a., z. v. a. TARIFER .
Tarisi, m.H. n.] Sijsje n., een zeer bekend
of ontbrekende aan gewigt, hoeveelheid of hoedae, in geheel Europa thuis [frinnigheid; gebrek n. J'ai compté ces sacs, et j'y ai en bemind vogeltj
trouvé douze francs de t-, ik heb die zakken geteld gilla, spinus of bigurinus] .
n.
Opdroogen,
uitdroogen, doen droog
Tarir,
V.
en twaalf francs te weinig gevonden. — (fig.) Cheval sans t-, paard n. zonder gebrek. -- Com.] Af of ledig worden: La chaleur a tani cette source,
l voor de de warmte heeft die bron verdroogd. -- lfig.)
trek in., datgene, wat naar koopmansstij
verpakking der waar (kist, ton, baal, zak, enz.) L'exeés du malheur tarit la source des larmes, de
wordt afgetrokken, t a r ra, t a r a f.: La t- est de overmaat van ongeluk droogt 'de bron der tranen
tant par baril, de tarra is zoo en zoo veel per vat. uit, doet het weenen ophouden. Ces dépenses oat
— Taré, e, (en part. passé van tarer): Marchan- tar! son trésor, zijne uitgaven hebben zijnen schat
og wordise t-e, beschadigde waar f. — (fig.) Homme t -, uitgeput. — TARIR, V. n. Uitdroogen, dro
man, wiens goede naam geleden heeft. — [Blas. den, ophouden te vloejjen: Les chaleurs ont fait tCasque t- de front, de p rofit of de cóté, de trois les ruisseaux, de hitte heeft de beken verdroogd.
quarts, aanziende, van ter zf9de voorgestelde, half Cette source ne tarit jamais, die bron droogt nooit
uit, vloeit altijd. — (fig.) Ne point t- sur un sujet,
aanziende helm m.
Tarefranche of 'rarefranque, f. [H. n.] gedurig van iets spreken, telkens op een onderwerp
t eru g komen, onuitputtelijk, ' nooit uitgepraat omZeearend m. (aigle de mer).
Tarentelle, F. Naam van een' volksdans en trent een onderwerp zijn. — SE TARIR , V. pr. Door
inz.
o
p Sicilië en verdamping droog worden: Des fontaines qui se
van de daarbij behoorende wijs,
in Calabrie, t a ren t d l t e f. (naar de stad Ta- tarissent. —'Iarissable, adj. Uitdroogbaar, voor
rente). — Tarentisme, m. [ Méd.] Dansziekte, verdroorlinj vatbaar: Notre puits nest pas t-, onze
danswoede f., Sint-Veits- of Vitus -dans m., t a- put kan niet uitdroogen. — Tarissant, e, adj.
r a n t u la-dans m., door 't volk in Italië toege- Uitdroogend: Puits t-, uitdroogende put m. —(fig.)
schreven aan den steek van de tarentula (z. 't Une bourse t-e, eene ledigwordende beurs f. — Ta
Uitdrooging, ver-, opdrooging f.-risemnt,.
volgende woord). -- Tarentnle , f. [H. n.
Le t- des puits, de opdrooging der p utten.
Spin in Italië, inz. b# de stad Tarente, maar 00
Tarlatane of Tarnatane, f. [Com.] Zeer
in 't warme gedeelte van d4zië en Amerika, welker
beet of steek weleer voor vergiftig werd gehouden, ligtindisch neteldoek n.
Tarot, m. [Anc. mus.] , z. v. a. BASSON. —
tarantula-spin, t a ra n t u l a f. — Tarantulis[Jeu] Naam eenvr soort van dobbeleteenen; z. ook
me, m., Z. V. a. TARENTISME.
Tarer, v. a. Beschadigen, bederven, nadeel of TARETS . — Taroté, e, adj . [Jeu] Cartes t-es,
beschadiging veroorzaken: L'humidité a taré ces getarokkeerde kaarten f. pl. (die van achteren vaksmarchandises, de vochtigheid heeft deze waren be- gewys graauw in graauw beschilderd zijn). —
schadigd. — (fig ) T- la réputation de q n., iemands Tarotter, m. Fabrikant, verkooper van tarokgoeden naam bezwalken. — [Com.] Het gewigt van kaarten. — Tarots, m. p1. [Jeu] Tarokkaarten f.
de verpakking onderzoeken, de tarra bepalen, af- pl., speelkaarten voor het Jeu des t-s, het tarokwegen (vgl . TARE) . T- un baril, un pot au beurre, o zevenkoningsspel n., dat gespeeld wordt met '18
n, waaronder 28 genommerde taroks of troeeen vat, een' boterpot wegen, alvorens men er de blade
waar in doet. SE TAKER, V. pr. Beschadigd wor ven zijn, onder welke de X XI of m o n g u r, de I
of pagato en de skus of excuse (eene kaart,
den of zvn.
Tareronde, f. [H. n.] , z. v. a. PASTENAGUE. die noch nemen noch genomen worden kan) de
Taret, m. [H. n.] Paalworm, houtworm m. hoofdtroeven of matadors zin.
Tarotupe, f. Ruimte f. tusschen de beide wenk
(die 't paalwerk van dijken en dammen, ook de
somtijds daar groeijend haar. -brauwen;—ht
huid der schepen doorboort).
Tarpélen, ne, adj. [H. rom.] : Roche t -ne,
.Targe, f. [Anc. mil.] Lansschild n., schild om
met eene lans te vechten. — [Hort.] Halvemaan Z. ROCHE.
Tarquin, m. [Hort.] Soort van peer f.
n. — Targer, m. [Anc.-vormigbledsa
Z'arne, f. [Anat.] Achtervoet, vetwortel m.;
mil.] Schild der hooglanders of schotsche bergbe-zeer dun kraakbeentje n. tusschen de huid en
woners. t a r g é t n.
Targette, f. [Tech.] Knip m., metalen plaatje het bindvlies van ieder ooglid, t a r s u s m. —
met een schuif of platten grendel tot sluiting van Derde voetlid n. der vogels, dat onmiddellijk op
deuren, vensters, enz. — Handleder n . der laken het been volgt. — Voet, poot m. der insecten. —
wolophalers (tot beschutting van de-rouwesf Ook als adj.: Cartilages t-s, oogkraakbeentjes. —
Tarsien, ne, adj. [Anat.] Den tarsus of voethand).
wortel betreffend. — Tarsier, m. [H. n.], z. V. a.
Targuer, m. [H. n.] Gespikkelde tarbot f.
Targuer (se) , v. pr. (fam.) Pogchen, snoeven, PHALANGER. (marmer n.
Tarso, m. [Constr.] Zeer hard toskaansch
pralen, trotsch zijn, op iets roemen: Se t- de sa
Tartan, m. [Com.] Schotsche bonte geruite
noblesse. zich op zijnen adel beroemen. Il se tarwollesto
f f., t a r t a n n. — (bij uitbreiding)Kleed n.
zijne
gue de sea richesses, h# pocht, is trotsch op
van die stof; schotsche mantel; — winter -omrijkdommen.
slagdoek der fransche vrouwen, tartan m.
Tart, m. Palmbrandewjjn m. uit Oost-Indie.
Tartane, f. [Mar.] Vrachtschip n. op deMidTart, e, adj. (en part. passé van tarir): Ruis
uitgedroogde bron f.
-seaut, dellandsche zee. met een driehoekig zeil, tar t
a
a n f. — [Pêche] Soort van gesteeld vischnet
Tarter, m. [H. n.] Bruinkeeltje, kruidvogeltje n.
ende visschery'daarmede, tartaan-net n., tartaan [motacilla rubetra] .
Tarière, f. .[Tech.] .dve gaar m., steekboor, visscherj f.
Tartare, adj. Wat Tartarje en Zijne tinwo zwikboor f.; — aardboor, bergboor (sonde). Grosse
t-, T- à moyeu, schulpboor, vervolgboor. — [Chir.] nersbetreft, tartaarsch, tataarscli: Moeurs
t-s,
tartaarsche zeden f. pl. — tells subst. m. en f.
Soort van kogeltrekker m. -- [H. n.], z. V. a.
TARET. — Boorangel m. (aan 't achterlijf van som- Tartaar, tataar m., tataarsche vrouw f. of . meis
Une invasion de T-s. een - inval van-jen.—(fig)
mige wijfjes insecten).
slijst, goederen- of barbaren, van woeste horden. — Koerier of renTari P, m . Prjsopgave prij^slijst,.,
warenljst L. eene lijst, die In prijs van zekere bode in. der ottomansche Porte en der euro p ésche
waren of wel de in- en uitgaande en doorvoer-reg- gezanten te Constantinopel. — TARTARE, m. [M th.]
k, de onderwereld f.,
ten of ook de bepaling van arbeidsloonen, ent. op- Het dooden- of schimmenrijk,
geeft, tan e f n. T- des douanes, tollijst f., tol- inz. de onderaardsche strafplaats der boozen, T a raanslag ni., toltarief. T- des monnaies, .munttafel t a r u s m.; het f. Les supplices du T-, de kwel.

:

—

-

-

TARTARFEN
Tingen van den Tartarus, de helsche straffen f. pl.
— Tartaréen, ne, adj. Tot den Tartarus behoorend: Oinbres t-nes, schimmen van den Tartarus.
Tartareux, ease, adj . [Chico.] , z. TARTREUX.
Tartarin, m. [H. n.] Groote tartaarsche aap m.
Tartariquie, adj. [Chico .] , z. TARTRIQUE. —
Tartariser, v. a. [Anc. chim.] Met wijnsteen
zuiveren. — Het part. passe is ook adj.: Esprit de
vin tartarisé, gezuiverde wijngeest m. — z. ook
onder TARTRE. — -r- TARTARISER, V. a. Tartaarsch
maken, tartaarsche zeden bijbrengen: On na pu

t- la Chine.
Tarte, f. [Pdtiss.] Taart f. T- aux prunes, a
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Tasser, v. a. Ophoopen, opstapelen: T- du
11é, koren te hoop zetten. — [Peint. et Sculp.)De

behoorlijke ontwikkeling niet geven, gedrongen en
stijf maken (van figuren, groepen). -- TASSER, V. n.
[Hort.] Zich uitbreiden, in omvang toenemen, uit
De l'oseille qui tasse, zuring, die uit--groeijn:
groeit, vol en breed wordt
SE TASSER , V. pr.
Zich ophoopen; opgehoopt blijven: Ces aliments se
tassent dans 1'estomac, die spijzen pakken zich in
de maag opeen. — [Arch.] Zich zetten, onder eigen
zwaarte zamendringen; zin' zeet nemen; zakken.
t Tassette, f., z. v. a. CUISSARD.
Tassiot, m. [Tech.] Kruishout n., kruislat f.
(waarop de mandemaker sommig vlechtwerk aanvangt).
Tata, m. Kinderwoordje weleer gebruikt voor
. —

Ia crème, pruime-, roomtaart. — Tartelette, f.
(verklw. van tarte) Taartje n.. kleine taart f.
t Tartevetle, f. Ratel in.; lazarusklep f. —
LISIERES. — TATA, adj. (fain.) Mademoiselle t-,
[Tech. ] Gedeelte n. van een' molentremel.
jufvrouw bemoeial, jufvrouw wasneus.
t 'il'autier, m. Taartverkooper m.
'.ratae, m. [H. n.] Mewicaansche suikervogel m.
Tartifle, f. [Bot.] , z. v. a. TOPINAMBOUR.
Tartine, f. Met boter, honig, siroop, enz. be- (guit-guit).
smeerde snede brood, boterham f.
Tatar, e, adj. et subst. (bétere, maar min geTartonnaire, f. [Bot ] Soort van kellerhals m. bruikelijke vorm voor tartare) Tartaarsch, z. TARof vij fv i.ngerkruid n.
TARE.
Tàté, e, adj. (en part. passé van tater): Pouls
Tartrate, m. [Chum.] Wijnsteenzuur zout n.
T- de plomb, wijnsteenzuur lood n. T- acidule de longtemps t-, lang gevoelde pols m. — Dessin tpotasse (of bitartrate de potasse), dubbele wijn- (of tatonné), met onvaste hand, zonder bepaald
steenzure potasch f., z. V. a. CRE ME de tartre. T- plan gemaakte teekening f.
Tàte- poule, m. (pop.) Keukenklouwer, bede potasse et de sonde, wijnsteenzure polasch en
soda, z. V. a. SEIGNETTE. — Tartre, m. Wijn- moeial, janhen, jangat m. (Plur. Des tdte- poules).
TAter, V. a. Voelen, tasten, aanraken, bevoesteen m., zure wijnsteenzure potasch f., t a r t ar u s m. Crème de tartre, z. CREME en TARTRATE len, betasten: T- le pools, den pols voelen. Tktez
acidule de potasse. T- émétique, braakwijnsteen. Un pen ce drap, it est bien doux, voel dit doek
z. STIBIE. — (Physiol.] T- dentaire, tand-wijn- eens, 't is zeer zacht. T- qc. comme un aveugle,
iets betasten, aanraken gelijk een blinde. — (fig.
steen m. — Tai•treux, ease, adj. [Chico.] Wijn
-- Tartrinmètre, m.-sterig,wjnach. et fam.) Onderzoeken, polsen, onderlasten: Je 1'ai
Wijnsteenmeter m., werktuig ter bepaling van de táté 1k-dessus, ik heb hem daarover gepolst. T- le
handelswaarde der room van wijnsteen. - -- Tar- courage de qn., Iemands moed beproeven, op den
trique, adj.: Acide t-, wijnsteenzuur n. — Tar- toets stellen, iemand op den tand voelen. — T- le
pavé, zeer omzigtig, als op eijeren loopen; z. ook
trite, rn., z. v. a. TARTRATE.
Tartrafe, m. Lluichelaar, schijnheilige bedrieger PAVE. — [Man.] T- son cheval, zin paard beproeen booswicht, goddelooze fijnman (naar de hoo fd- ven. Ce cheval We le pave', le terrain, dit paard
personaadje in Molière's beroemd blijspel van dien zet de pooten niet fiksch neder, stapt niet goed door,
naam), t a r t u f f e m. — Tartnferie, f. Schijn durft niet toetreden. — [Mil.] T- t'ennemi, den
heiligheid, huichelarij, valsche vroomheid, t a r t u f- viand polsen, kleine bewegingen of aanvallen mafe r i e f. — ^ 'fartulier, v. n. Huichelen, den ken, om zijne oogmerken te vernemen. -- TàTER,
/fijnman uithangen. — Bij Molière ook als v. a. v. n. Proeven, smaken: Ta'tez de ce vin, proef dien
gebruikt in den zin van: een' tartuffe, een' hui wijn eens. Voulez-vous un peu t- de ce pàte ? wilt
trouwen.
-chelar gij van deze pastel eens proeven? T- aux sauces,
Tas, m. Hoop, stapel, tas m. T- de fagots, de de sausen proeven (of zij goed zijn ova opgedragen
l^lé, de pierres, de livres, hoop takkebossen, koren, te worden) . — (Loc. prov.), z. DENT. — (fig.) 11 a
steenen, boeken. Mettre, Assembler, Amasser en táté du bonheur et de la peine, hij heeft geluk en
an t-, op een' hoop of stapel zetten, optassen, ongeluk, vreugde en lijden gesmaakt. I1 vent t- du
op een' hoop gooijen. — ((am.) Se mettre tout en métier de soldat, hi/ wil de proef van den soldaun t-, digt ineen hurken, zich als een' bal zarnen- tenstand nemen. — SE ThTER, v. pr. Zich beproerollen. z. ook ARLATIVO. — (Loc. prov.), z. BLE. ven, zich zelven onderzoeken. 11 s'est táté lb-des— (Jig, et fans.) Un t- d'erreurs, de mensenges, sus, hij heeft dat bij zich zelven onderzocht, overlegd.
eene menigte dwalingen, een zak vol leugens. Un — (fig.) Elle se We continuellement, zij zorgt te
t- de gueux, de fainéants, een hoop bedelaars, le- veel voor hare gezondheid. — Tateur, m.,
digloopers. -- [Arch.] Mettre des matériaux en - erase, f ., z. V. a. TbTONNNEUR. — 'rate-vin, m.
t-, bouwstoffen aanvoeren en ten gebruike gereed [Tech.] Steekhevel tn. (der wnkoopers). (Plur.
leggen. T- de charge, draagsteen, kraagsteen m. Des táte-vin.)
Tatignon, M. [Tech.] Soort van blaker m.
— [Jeu] Stapel schijven, vóór men begint te spelen (bij het tiktakspel). — [Tech.] Handaanbeeld, der bordaurders.
t ` íri ati Ile of Tétigué l interj. (pop.) Wel
bankaanbeeld n., tas m., draagbaar aanbeeld der
goudsmeden e. a. (ook tasseau gebeden). T- droit, verdord!
Tatillon. m., -ne, f. (fam.) Babbelaar, lang
middelrj f. der straatsteenen, rug m. der bestraprater, wawelaar m., babbelaarster, wa--wijlg
ting. -- a TAS, loc. adv. In menigte, bij hoopen.
welaa.rster f.; — snuffelaar m., -ster f. — TatilTassart, m. [ H. n.]. z. V. a. MEGALOPE.
lonnage, m. (fain.) Onnul gebabbel, gewawel,
Tasse, f. Kopje, drinkkopje n., kop in. T- de por
porseleinen, kristallen kopje. —-celain,dr`t gerel, gesnap n. — Tatiltori ner, v. n. (fain.)
Kop, inhoud van een kopje, kopvol m.: :P zendre In kleinigheden uitweiden, iets w jdloopig verhaune t- de bouillon, de thé, een kop bouillon, thee len, kiessen.
S TAtiner, V. a. Gedurig voelen, betasten. —
gebruiken. — (Loc. prov. et pop.) Noire b la grande
TdTONS (a), loc. adv. In den blinde, op 't gevoel
t-, in de zee of ook in eene rivier verdrinken.
'Fassé, e, adj. (en part. passé van tasser): af, at tastende: 11 cherche le chemin à t-, hij zoekt
Terre bien t-e, goed opgehoopte aarde f. — [Arch.] den weg in den blinde, al tastende: 11 fait si ob
faut aller b t-, 't is hier zoo donker,-scuri,q'l
Bátirnent t-, gebouw, dat zich reeds gezet heeft
(welks zwaarte reeds zijne werking heeft gedaan). dat men at tastende gaan moet. — (fig. et fam.)
-- [Peint., Sculp.] Figure t-e, ineen gedrongen, te Marcher b t- dans one affaire, blindelings (zonder
kennis) in eene zaak te werk gaan.
korte en logge figuur f.
TAtonnenient, m. Het voelen, lasten. (In den
Tasseau, m. [Tech.] Klamp m., draaglist f.,
draagklos m. — Hart of grondstuk n., waarop de eig. zin weinig gebruikt.) --- Le t- dans les affaidunne plankjes, die eene viool, guitar, enz. zamen- res, het weifelend, angstvallig handelen in zaken.
— [Phys , Math.] tMéthode de t-, handelu?ijze der
stellen, vastgelijmd worden. z. ook TAS. -- S Tas
beproeving of proefneming, heproevings- methode f.
-sée,f.
Iiopjevol n.
'1'assenient, m. Het zetten, het zamendringen — 'I'àtonner, V. n. Rondtasten, op den tast of
It gevoel in donker zoeken. Marcher en tbtonnant,
van gebouwen, van opgeworpen gronden onder hun
-ne op 't gevoel loopen, met de voeten den weg zoeken
eigen zwaarte, het zeetremen.
:
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—. (flu.) weifelend, schroomvallig te werk gaan,
in liet duister of op goed geluk af rondtasten (uit
gebrek aan de noodige kennis) : Il is'a point de méthode certaine, Ii ne fait que t-, hij heeft geen
vaste werkmanier of behandeling, hij tast maar in
het donker rond. -- TAtonnellr, in., -ease, t.
Rondtaster m., -tastster f. -- (fig.) Weifelaar m.,

Stier, tweede teeken of sterrebeeld van den dieren
— [Bias.] T- furieux, klimmende stier. —-riem.
[H. n.] T- A Posse of du kille \ique of des Illinois,

-ster f., schroomvallige, besluitelooze iii. en f.

z. V. cc. ntso T. T- des Irides, z. v. a. ZEBU. T-cerf, z. V. a. GNOU. — T- de nier, zeestier, een
koffervisch. --- T- volant, groot vliegend hert n.
(een kever). •--- [Mar.] Soort van tweemast-wachtsrhip n. in 't kanaal. -- [Tech ] Trekzaag f. ---

-

Onvruchtbare, minar dikwijls tuglige koe f. ---

Tatoti, m. [H. n.] Gordeldier D. (arniadille).
Tatoviage, m. I-let beprikken van de huid
met verschillende figuren, over welke men ver
een kleurend voelti wrijft (gelijk dat in-volgens
gebruik is b1 vele wilde volkeren in Amerika
en op de Australische eilanden), het t a toe é r en;
i.nreprihte figuren f. p1., huidbeprikking, tat oe
i n g f. -- Tato^ er, v. a. De huid met figu--ér
ren beprikken, ta t oe é r e n.

-- SE TATOUER, v. pr.

Zich zelven tatoeéren of beprihkcn. -- kk.t part.

passé is ook adj : Sausage tatoué, ge t a t o e ee rd e of behrikte wilde nn. --- TatoLBem dit, n3.,
z. V. a. TATOLTAGE.

Tatonette, f. [H.n.] Gordeldier n. nset 8 gordels.
Tattoauetae, n1..l uidbeprikker, tatoeëerder m.

Tattisie, f. [EI. n. j Dierengroep f. van gor-

den.
deldieren zonder snijtanden.

Tauuricieler, v. n. St/eren bevechten. — (plais.)

Een stierengevecht geven. — Tangles, f. pl. [Ant.
gr.] Stierfeesten n. pl. ter eere van. Neptunus, bij
w el ke stieren geofferd werden. — Tau iliens of

Taur iens, rxi. pl. (of als adj. .ieux ±-s) [Ant.
rom.] Sieroffer-spelen P. pl. — Taurillie're, f.,

z. TAUREL.L1)RE. -- Taui'imion, , n. [Ecora. rur.]
Jonge stier rn. -- 'fectfi e, f. [Chien.] Bijzondere

kristalliseerbare stof in .1e osser,al. tau rí 'n e f.--'I'aiirobole, in. [Ant.] Stieroffer n. aan Cybele
of R/ica. -- Altaar n. voor dot offer. -'.ranroboligaue, arlj. Het stieroj%r betreffend. -- T nrohoii^ev, V. n. (woord van Voltaire) .enen

stier offeren.

— Taurocatlaapsie, f. [Ant.]

Stierengevecht n. of stier eri ac t I. in een circus.
-

of 'rat', n. [Bias.] Sint-Antonies-kruk f.,
een T-vosissig kruisje D. (ook 1 équille de St. An-

toine en Croix de potence geheeten).
'I'auiberre, Taaubère, t. [Aerie.] Kleine a f

leidinc sloot f., dwars door de voren, heen.
'Taiibour, m. [Ace. mar..} Binnenboords-ge
roeiriem.
-dec/tn.va
'I'aud, n., Tauude, f. [Mar.] HHut, tent f. van
geverwd zeildoek o/) vaartuigen of kaaijen. — Presenning f., getaand zeildoek n. (tot overdekking
van koopmansgoederen). --- 'I'annder, v. a. .ltlet
eerie presenning of een getaand zeildoek dekken.
Tatudion, n7. (pop.), z. TAUruS. — Slet, slons f.,
smerig vrouwspersoon D. — Wakudis, m. Vuile

of zeer slechte, (;eringe woning f., nest, krot, hole n.
[Anc. mil.] Soldatenhut, barak f. (der 15 1 e eeuw).
Tangoui-, m. [Tech.] Ringstok m. (aan de

Warenas).

T ®flat, m. [Mar.] Dolboord n.
Tau Malin, nn. Krabbevet n., krabbesous f.

Taupe, f [H. n.] Mol t. — T- asiatique of

du Cap, z. V. a. CHRYSOCHLO.LE. T- (les dunes, T-

tacl,etde, z. V. a. OEYCTÈRE. — T- muscardine,
z. V. a. MUSCARDIN. T - do Virginia, z. V. a. sCA -

LOPE. Rat t-, z. v. a. ASPALACE. --- (fain.) Noir
comme une t-, zwart als eerie mol, koolzwart. —

(fig. et yam.) C'est une t-, une vraie t-, 't is een
gluiper, een regie sluijser, iemand, die bedekte,
slinksche middelen gebruikt. — (Loc. prov.) II ne

'volt pas plus clair qu'une t-, hij is zoo blind als
eerre wol: hij ziet in 't geheel niets. II est allé oh

Ia t- juche, 11 est allé an rovaume des t-s, hij is
dood en begraven. C'est un preneur de t-s, 't is
een slimme, doorslepen gast. Mar cher comme un
preneur de t-s, zoo stil als een mollen2,'anger, als
eene muis loopen. Nous sommes lynx enviers nos

pareils et t-s eivers nous- rèmes, wij zien de ge-

breken van anderen wel spoedig. maar voor onze
eigene zijn wij blind. -- [Chir., Vbtér.] Molshoofdgezu,el n., si ekbuil aan 't hoofd, t a 1 p a f. -uupe-grfllon, m. (ook Taupe- volante) [1 I. n.],
-

z. COURTILIE€3E. (Plur. Des taupes-griffons.) —
Taul,ette, f. (pop ), z- V. a. TAUPE-GRILLON. ---

¶'aeupier, in. Mollenvarger in. — Tau piêre, f.
1ielolleval f., snolleknip in. -- Tau pin, in. [Ace.
mil.] Schansgraver, sappeur in. — [H. de
France] Les francs t-s, het korps schansgravers

onder Karel VII. --- t (fig.) Lafaard, blood o argil m.
— [ft. n.] Horenkever m., gehorende vlieg f. —
.4sschepoetsster t. (erne kegelschelp). — t
adj. et suh4t. Zwart als eene snol. --- Tauulpiniere of Ta npinée, t. Molshoop m. — (lam.
et iron.) keuveltje, bergje n.; -- klein, slecht landhuisje, kot n.
S 'rauraille, f. Kudde f. jonge stieren of ossen. — Ta sere, f. Vaars f., jonge koe, die nog
niet heeft csekalfd (gmnisse). — Toiuréador, rn.,
z. TOREADOR. — Tausreau, in. Stier, bul rn —

Combat de t-x, Course de t-x,

Ta:urellie're of Tanriilière, f. [Eeon. rur.]

.stierengevecht n.,

gevecht lasschei nzensch.en en stieren, als volks
Spanje. — (fig. et fare.) Coo de t-,-schouwpelin
stierenek, dikke, gespierde nek m, Voix de t-,
zware doordringende stem, Stentors -stem 1.---- [Astr.]

-.-- Taarroeolle, f. [Tech.] ,Stierelijm f (.)it de
hooien. goren fin. pezen van't rundvee). —'raurouoae bie, t. [Hilt ] Stierengevecht, kunst der stiererbeveci Ling. .. 'rapiroplioge, in. [Plyth.;I St/cr
m
en-eter
m., bijnaam van Rac'ckus. — 'I'acrop1lore, in. Sieverdooder r.n., bijnaam van hercules.
Tanntoel:ruuie, adj., z. v. a. IlOCIYnOr E.
Tautoctii'onis. me, r., z, v. a. ISOCHRONEITE'

0/ IS000PO\Ib1IE. -- Tantog'ramin
ie of 'T'ain-

tolrainniatigtie, adj. [Litt.]: Vers, Polscue tof ais subst. TAUTOG15A%151E, M. Vers, gedicht n.,

waarin de woorden (of regels) riet dezelfde letter
aanvangen, taut o g r a m ii. --. Tautologie, f.

[Dielact.] Onnoodige herhaling van 't reeds riet andcre woon den gezegde, woordverspilling;, woordherhaling, tautologie

f. -- '.I'aiitolog'ique,

adj.

Hetzelfde zegeend, onnoodig herhaald, geljle°beduidend, taut016gi.cch. — Echo t-, echo f.,die verscheidene 'ana/en hetzelfde Geluid herhaolt. -- Tantométrie, f. [Lidact.] Stipte en .c/aafcche herha

dezelfde versmaten. --- 1'aautonrétri--lingf.va
que, adj. Slaa fsch dezelfde maten herhalend, t autow it Tisch.

TaILX, m. Vastgestelde prijs m. voor den verkoop des eetwaren:, waardebepaling f., prijsvoorschrift n., prijszetting of zetting, tax t. Le t- (of
Ja taxe) du pain, de broodzetting. --- [Jur.] Gerec;tskoeten m. lil. — T- ;)gal, T- de la lol, wet-

tige, door de wet voorgeschree'en rente t. of interest n.
Cirq pour cent est un t- raisonna tale, vijf ten hondercl is een billijke interest. — Aanslag ren. in de
belasting (in dezen zin liever taxe). — (fig. en in
kwaden zin) Nous savons maantenant quel est. le
I- de sa filulité, wij weten na, hoe hoog wij zijne
getrouwheid kunnen aanslaan, in, hoe verre it, ij op
zijne trouw kunnen rekenen. -- (Igoe. prov.) II biet
au même t- le noble et le coquin, hij scheert allen
over éénen kam, hij maakt geen onderscheid.
1'a.vailloca, in. [Constr .] Dennen dak1"P lank f
Tavaïolle, t. Zeer Tine, niet kast ornzetlestof,
,

waarin teren een kind ten doop helt of ook het nacht -

moal brood voordient. -- Doek m., dien men in
Turkije over 't hoofd werpt, tot ophanging van
den rear der reukwerken.

Tctvéle of Tavelle, f. [Tech.]

Zeer smal

passement ol) de naden. — Aanslag/al f. van somenige weefgetouwen. — i'avelé, e, asij. (en part.
passé van laveler): Sertent t-, gespikkelde, gevlekte
slang f. — [Tech.] Cl aridelle t-e, gevlekte kaars f.
(doordien het smeer te heet ,c;ebruikt is). — [Lias J,
z. V. a. MOUCHETi . -- T as'eler,

v. a. Bespikke-

len, vlekken. — SE TAVELER, V. pr. Ge.clrikkeld,
gi^rlekt worden. -- Tavelle, f., z. TAVELE. --Tnnvelure, 1. Gespikke dheid, Cevlektheid, bespikkeling t_ I.a t- de cette peau de tigre est très- helle,
deze lijperlivid is zeer schoon gespikkeld, qevlekt.
'fave:•nge, m. [Anc. coat.] Ret't n., belastinq f. op 't houden eener taveerne of tapperij. -Ta-ti'erne, f Wijnhuis n., tapperij, kroeg f.:
in Engeland de naam van openbare eetinruil marlen,
waar nier coed en tamelijk ytoedkoop bediend wordt..
— t Taverner, V. n. In de kroegen loopen. —
Taverneret, to. Kroeglooper, dronkaord m. —
-

TA.VERNIER

--

Tavernier, m., - ière, t. Kroeghouder m.,

-houdster f. (cabaretier, ière).

Tavon, m. [H. n.J, z. V. a. BIEGAPODE..

Taxaiithéuie, m. [Bot.] Nieuw-iiollandsch
(plombaginée).

loodkruid n.

Taxateur, m. Schatter, prijszetter, waarde

waardeerder, t a x e e r d e r, taxateur m.-bepalr,
— S Taxatif, ive, adj. [Prat.] plan taxatie of
schatting onderworp en. — Taxation, f. Het
schatten, het vaststellen van eene tax of vasten
prijs; schatting f., aanslag m., taxatie f. La tdes denrées, des dépens d'un procès, de zetting
der eetwaren, de schatting of bepaling der proceskosten. La t- en fait d'impositions, de aanslag in
belastingzaken. — [Admin.J T-s, geldelijke btjvoordeelen n. pl., aan de ambtenaren van eenige administrati n toegekend. — Taxe, f. Prijsbepaling,
prjszelting f., gezette of vastgestelde prijs m.,
t ax f. Faire la t- des'vivres, den prijs der levens
vaststellen. La t- (of le taux) du pain,-mideln
de broodzetting f. — [Fin.] Aanslag m.; hoofd
geld n., belasting I. On a imposé une t- sur les plus
riches propriétaires, men heeft de rijkste eigenaars
een hoofdgeld opgelegd. — Il ne page qu'une légère t-, h# betaalt maar eene geringe belasting. --

'Jur.] T- of Taxation de dépens, z. TAXATION. 'axer, a. a. Schatten, waardéren, de waarde of

den prijs bepalen; aanslaan, eene belasting opleg
T- le pain, les vieres, het brood,-gen,taxdr.
de levensmiddelen op vasten prijs stellen, zetten. —
T- une commune, les proprietaires dune commune, eene belasting op eene gemeente, op de grondei
gemeente leggen. On l'a taxé comme-genars
aisé, men heeft hem als een bemiddeld man belast,
aangeslagen. T- 1'industrie, de industrie, de nijverheid belasten. — T- de, beschuldigen: On le
tazait d'être avare, men beschuldigde hem van
gierig te zijn. — (fam.) Je ne taxe personne, ik
beschuldig niemand — SE TAXER , v. pr. Zich zelven
schatten, zich eene vrijwillige schutting opleggen:
it s'ect taxé b mille florins, h#. heeft zich zelven
geschat op duizend guldens. — Elkander beschul.

digen: Iis se sont taxés tout les deun de poltronnerie. — Het part. passé is ook adj.: Village taxé

h tant, dorp n. voor zoo en zou veel aangeslagen. —
Femme t-e de coquetlerie, van koketterie of behaagzucht beschuldigde vrouw.
Taxiarchat, in. (pr. ch = k) [Ant. mil.]
Waardi4heid van taxiarch. — 'I'axiarchie, f.
(pr. ch = k) Onderafdeeling van 't oud-grieksche
leger, bestaande uit 128 man. — Taxi arque, m.
Aanvoerder van zulk eene a fdeeling, t a x i a rc h.
Taxicole, adj. (Bot.] Op den taxis- of #penboom groeijend. — Taxieornes, m.

pl. [H. n.]

Insecten n. pl. met knodsvormige voelsprieten.
Taxideromie, f. [Didact.] Kunstmatige opvul
dierenhuiden; aanwijzing om dieren naar-lingder
den regel op te zetten en te bewaren, t a x i d e rmie of (liever) dermotaxie, dermatotawi e f. — Taxidermigtie, adj. De opzetting van
dieren betreffend, t a x i it é r m is c h.
Taxitiées, f pl. Tames- of ijpsoorten I. pl.

Taxis, m. (pr. ( akslee) [Cur.] Kunstmatige
terugbrenging van de uit hunne natuurlijke ligging
gewekene doelen, inz. van eene breuk door enkele
zamendrukking, taxis f.
Taxologie,

Taxonomie, f.[Didact.]Leer f.

der classiicdtie of rangschikking. — Taxologique, Taxonoubique, odj. Die 'leer betre/fend,
rangschikkend. — Taxologue, Taxoloóiste, m. Schrijver over die leer, t a x o l o g i s t in.
Taya, m. [H. n.] Zwartbruine braziliaansche
(derden hak.
marter m.

TEINDRE.
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Sion t-, technisch woord n., technische term m., uitdrukking f., kunstwoord n., kunstterm m., kunstuitdrukking, eigenaardige benaming f. van voorwerpen,
die aan eene kunst of bedrijf behooren. — [Philol.]
Vers 1-s, geheugenrijmen, verzen, die gemaakt zijn
om 't geheugen te ondersteunen, technische verzen n.
pl. — ,41s subst. f. (weleer) Wetenschap f.: La tdes langues. — Techniquernent, adv. Op technische weze. — Technoli.the, m.[Minér.JSteen,
die den indruk of de afbeelding van een kunstvoorwerp draagt, t e c h n o 1 i t h m. (Heeft de steen
zelf den vorm van zulk een kunstvoorwerp, dan
heet hij Teehnomorphite, f. T e c h n o w o rp h i e t m.) — Technologie, f. Kunstleer, kunsten handwerksbeschriiving or -geschiedenis, bedre jskunde, bedrj jsleer, technologie f. — Verklaring, kennis der kunstwoorden. — Teehnologigue, adv. Kunstbeschrjvend, bedrijfskundig, tot
de kunst- of bedrei fsgeschiedenis behoorend, t e ehno l ó g i sc h. Dictionnaire t- , kunstwoorden
— Teehnoinorphite, f., z. onder TECH--boekn.
NOLITHE . — Technopégie, 1. [Philol.] Kunstaardigheid f., kunstig speelwerk n., een gedicht van
kunstigen, moeijeljken vorm (b. v. meet regels, waar
eindletters iets bijzonders beteeke--vandebgi
nen), technopcegnion n.
Técome, m. [Bol.] Plant f. van 't geslacht der
bignoniaas of trompetbloemen, t e c o m a m. T- .grimpant, virginische jasmijn f.

Técon, m. [H. n.], z. v. a. SAUMUNEAU.

Tectibranclies, f. pl. (H. n.] Bedektkieuwers f. pl. (eene orde van weekdieren). -- ;I'ectlpenne , adj. [H. n.], z. v. a. STÉGOPTERE. -

Tectrice, adj. et subst. f.: Plumes t-s of TECTRICES,

staart.

dekvederen f. VI. van de vleugels en den

Te Denim, m. (pr. til dé -ome) (genomen van
de latjnsche aanvangswoorden Te Deum laudamus, U, o God, loven wij). De ambrosiaansche

lofzang m. (door den heiligen Ambrosius, bisschop
te Milaan, in de Ode eeuw, gemaakt); — in 't aigemeen een lofzang, inz. bey herhaalde overwinningen, Te-D e u in n. — Plegtigheid van het Te-Deum.
-I- Tédiieux, lense, adj. Verdrietig, vervelend,
vermoeijend.
Tedore, m. [Pêche.] Soort van kórnet n.
'I'e n.en, m. [Bot.], z. V. a. TÉGUMENT.
Téguixin, m. [H. n.] De groote wachter-hagedis f. in Zuid-Amerika [podinema, tejus mo-

nitor.
'Tegument, m. [Anat.] Huidvlies, vliezig be

kleedel, t eg u m é'n t n. — (in ruimer zin) Al wat
het dierlijk ligchaam dekt en -beschut (vederen,
schubben, haren, hoornachtige platen, enz.), deksel, bekleedsel n. — [Bot.. Hulsel, omkleedsel,
vlies n. T- propre, zaadvlies, zaadhulsel (spermoderme.) T- floraux, bloemhulsels (kelk en bloemkroon). — Tégusnentaire, adj. Bedekkend, omhuilend, als tegument of bekleedsel dienend.

'reignant, e, adj. Vérwend, tot vvsrfstof ge-

schikt: La maiière t-e, de verwende stof, verfstof f.
Teignasse, f. Kap f., mut^ie n. voor zeerhoof-

digen. Z. ook

TIGNASSE. — Teigne, f. [Méd .j

Hoofdzeer n. — (Loc. prov.) Tenir comme la t-,
moeijeljk te verdwijnen, weg te nemen zijn, als
pik kleven. -- [Bot.], z. v. a. CUSCUTE. — [ H. n.j
Mot f. T- des pelleteries, des tapisseries, des
grains, T- fripière, pels-. tapijt-, koren-, kleedermot.
T- aquatique, watermot. — [Hart.], z. v. a. CYALE.
— [Vétér.j, Rotstraal m. --Teigtuerie, f. Zaal t.
voor zeerhoofdigen (in hospitalen). — Tel"iietix,
ease, adj. 7,eerhoofdig: II est t- of a1 substCost un t-, h# heeft een zeer hoofd, kwaad hoofd;

'rayon, m. [Eaux et for.] Stam m. van den
Te, pron. pers., 2P pers. sing., m. et I. U, aan

(pop.) hij heeft een' vink onder den hoed (van iemand,
die 't hoofd gedekt houdt, waar hij 't ontblooten

huis te dire celti, ik kan u (aan, tot u) dat niet zeggen. T' a-t-il ouvert son coeur? heeft hij zijn hart
voor u geopend ? z. TU.
Té, m. I Chir.] 1-verband, T-vormig verband n.
— [Fort.] Mijnfornuis n. in den T-vorm. — [Tech,]
T-vormige winkelhaak m.; — schroef f.. die 't tem-.
vier van 't mes met het hecht verbindt.
j- 7'echnielté, f. [Didact.] Het technische, hoedanigheid of toestand van 't gene technisch is,
t.echniciteit I. —'rechnitlae, adj. Kunst-of
handwerkmatig, tot de kunst behoorend, volgens
de kunsttaal, te c h nis c h: Mot, Terme, Expres-

quatre t- (of tondus) et un -pelé, z. PELé.
Tillage of Tillage, m. [Tech.) Het hennep

(voor, tot) u: Je te remercie, ik bedank u . Je ne moest). — (Loc. prov. et pop.) I1 nv avait que
breken, het schillen (hetzij uit-envlasbrcof
de hand met e braak, of door braak-machines). —
Teiller of 'riller, v. a. Hennep- of vlasbreken,
schillen. — Het part. passé is ook adj.: Chan.vre
teillé of tillé, .gesrhilde hennep m. —Teilleur, m.,
-ease, f. of Tílleur, ni., -ease, f. Hennepof vlasbraker m., -braakster f.
'reitadoaix, m. [Hort.] Soort van p erzik t.
Teindre, v. a. Verwen (door indompeling in
een verfbad); kleuren: T- une étoffe en bleu, Bene
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staf blaauw verwen. Le bols de campe'cbe teint
1'eau on rouge, het campêche-hout kleurt het water
rood. -- Les mores teignent les mains, de moer
kleuren de handen. -- (fig. et poét.) T- ses-bezin
bras, ses mains dans le sang de qn , zone armen,
handen in iemands bloed doopen. -- SE TEINDRE,
V. pr. Geverwd worden., zich laten verwen. — Het
part. passé is ook adj.: Etofe solidement teinte,
duurzaam geverwde stof f. Drap teint on vert,
groen geverwde laken. — Des mains t -es de sang,
met bloed bezoedelde handen f. pl. — '.Deint, m.
[Tech.] Per(manier, verfwijze f., Grand of Bon
t-, Z. GRAND- TEINT. Faux of Mauvais t-, z. FAUXTE1NT. -- TEINT, m. Gelaatskleur f., kleur van 't
aangezigt: T- frais, fleuri, pule, jaunátre, frissche,
bloeijen de, bleeke, geelachtige gelaatskleur. Le soleil gate le t-, de zon bederft de gelaatskleur. —
Teinte, f. [Peint.] Tint f., klearschakéring, die
uit de vermenriing van twee of meer kleuren ontstaat. T- bleue-verddtre, brune-noiratre, groen
zwartachtig bruine tint. — Sterk -achtigbluwe,
kleuren: T- forte, faible, krachtige,-tegradm.
laauwe tint. — T- plate, eentoonige kleur. Tvierge, onvermengde kleur f. — Demi-teinte, z.
dat woord. — ( Jiri.) Les mats, les haubans, les
vergues du navire étaient couverts dune t- de rose,
de masten, het wont, de raas van 't schip waren
met eene rozetint overgoten. -- (fig. en in zedelijken zin) Zweem, eenige schijn m., tint f. Il y a
dans `es vers one t- de mélancolie, d'amour-propre, er ligt in zijne verzen een zweem van zwaar
eigenliefde. -- Teinter, v. a.-moedigh,van
Peint., Arch.] Eentoonig kleuren, met ééne en
ezelfde kleur overdekken. -- Het part. passé is
ook adj.: Dessin teinté, met ééne kleur gedekte
teekening f, -- Papier t-, ligt gekleurd papier n.
(om bij het teekenen de wille parten beter te kun 'een doen uitkomen). — Teiuture, f. Kleurend
vocht f., vt6eijende verfstof f., kleur- of verfbad n.
Mettre des étoffes b la t-, stoffen in 't verfbad
dornpelen, stoffen verwen. — Het verwen, kunst f.
des sto/fenverwers, liet hechten van kleuren op
weefsels: Procédé nouveau pour la t- des draps,
nieuwe handelwijze voor 't verwen der lakens. La
t- a one origine très-reculée, de verwkiunst is zeer
oud. — Kleur f., die de geverwde stof aanneemt:
Drap dune belle t-, laken n. van schoone kleur.
-- (fig.) Oppervlakkige, geringe kennis f. van eene
kunst of wetenschap, flaauuw begrip n. ; -- indruk m., die opvoeding, omc,ang, enz. in de ziel
achterlaten. Il a déjb one t- de philosophic, hij
heeft reeds eene oppervlakkige kennis van de wzjsbegeerte. II hantait jadis les gons corrompus, et
it lui en est resté one t- de libertinage, hi ging
weleer met bedorven menschen om, en hij heeft
daarvan eerre tint van loszinnigheid overgehouden.
— [Chim., Pharm.] Oplossing f. van een of meer
zelfstandigheden in water, alkohol, ether, enz., gekleurd, krachtig vocht, geestrijk kruiden-aftreksel n., tinktuur f. Les acides tirent la t- des
plantes, de zuren trekken de vdrwende grondstof(en uit de planten. T- des roses, dor, d'antirnoine,
rozen -, goud-,. spiesglans- tinktuur. T- de rhubarbe,
de quinquina, de cantharides, rhabarber-, kina -,
spaanselie- vliegen-tinktuur. •— Teiiituirerie, f.
[Tech.] Verwen (j, werkplaats f., bedrijf n. des
stoffenverwers. Etablir one t-, eene verwerij opzetten. II professe la t-, hij drijft de ver werf , hij
is een stojfenverwer.
S Teiutiurien, ne, adj.,
z. V. a. TINCTORIAL ; ook z. v. a. TINTEAU. —
Teinturier, m., -iaère, f. Verver, sto/fenverwer m., . verwster f. T- sur coton, sur laine, sur
sole, katoen-, wol-, z deverwer. T- -dégraisseur,
verwer van reeds gebruikte stoffen. — (fig.) Ver
naziener van eens anders geschriften:-beitra,
Voltaire a été longtemps le t- du roi de Prusse,
V. is long de verbeteraar der werken van den koning
van Pruissen geweest. — (Loc. proc.) I1 a fait
cela avec son t-, dat heeft hij niet zonder hulp gedaan. -- [Bot.] Verwersboom m.; verwersvrucht f.
Teité, m. [Ft. n.] fimerikaansche paarsblaauwe
tangara of prachtmees f.
Tel, le, adj. Zoodanig, dusdanig, dergelijk, zoo,
zulk een: De t-s hommes sont o plaindre, zulke,
zoodanige menschen zijn te beklagen. On ne vit jamais rien de t-, men zag nooit iets dergelijks. 11
nest rien t- que de se contenter, er gaat niets
boven tevredenheid, — T- était alors 1'ét.at des af;

d

--
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faires, zoodanig was toen de staat der zaken. —
Tel que, zoo als, even als; zoo groot: 11 est t- que
son frere, hij is even als zijn broeder. — Son merite est t-, qu'il réussira partout, zijne verdienste
is zoo groot, is van dien aard, dat hij allerzvege zal
voortkomen. — T-le est l'injustice des hommes,
zoodanig, zoo groot is de ongeregtigheid der menschen. Un homme t- que lui, een man zoo als hij.
— (fig. et fam.) A t•les enseignes, z. ENSEIGNE. -(.Prov.), z. MAITRE, FIN. -- ( (er onbepaalde aan
een persoon of zaak, die men niet be--wijzngva
pauldeljk kan of wil noemen) Die en die, zékere,
zeker iemand; menigeen: I1 est rnaintenant dans
t-le ville, hi is nu in die en die stad. Ces vers sont
de t- poète, deze verzen zijn van dien en dien dichter. T -le personne était riche auparavant , qui
maintenant est pauvre, menigeen was weleer rik,
die nu arm is. -- In dezen zin ook als subst., met
of zonder on en une: On ne saurait jamais le
hoover, it est tantot chez monsieur un t-, et tantot chez madame one t-le, hij is nooit te vinden,
nu eens is hij bi dezen mijnheer, en dan weir bij
die mevrouw. Un t- me I'a dit, die en die heeft
het mij gezegd. T- estt récompensé qui mériterait
d'ètre puni, menigeen wordt beloond, die verdiende
gestra/t te worden. T- fait des libéralités qui ne
paye pas ses dettes, menigeen deelt geschenken uit
en betaalt zijne schulden niet. — (Loc. prov.) Ten phtit qui n'en peut mais, menigeen moet onschuldig voor een ander leden. z. ook BRILLER, DIMANCHE, IIUSER. ® Tel wordt ook met betrek
genoemde zaken gebruikt: T- fut le-kingtoreds
résultat de cette affaire, dat was de uitslag van
die zaak. T- le fut leur conduite, zoodanig was hun
gedrag. --- In deftigen stijl en in podzij staat het
in vergel(jkingen dikwils voor ainsi, de mime que,
zoo, aldus, even als: T- Hercule lilant rompait
tous les fuseaux, zoo ook deed Hercules aan 't spinnewiel at de klossen breken. T- qu'un lion rugissant met en feite les bergers epouvantés , tel
Achille ... , even als (gelijk) een brullende leeuw
de ontstelde herders op de vlugt jaagt, zoo deed ook
Achilles . .. — TEL QUEL, zoo zoo, middelmatig, zoo
tamelijk, meer slecht dan goed, gering: J'ai on domestique tel quel, ik heb een' bediende, die wel
zoo wezen mag, op wien niet le roemen valt. Des
é!otfes telles quelles, middelmatige, geringe stof
pl. 11 nous versa du vin tel quel, lij schonk-fen1'.
ons een zeer alledaaclsch wantje. Ce sont des geus
tels quels, 't zijn menschen van weinig beteekenis.
— Ook in den zin van: onveranderd, in denzel fden toestand: Je vous rends votre livre tel quel,
ik geef u uw boek terug, zoo als ik 't heb ontvangen. — Somtijds nog van eerre op goed geluk af gedane zaak: Its oat été contraints de prendre one
résolution telle quelle , zij zijn genoodzaakt geweest een besluit, roe dan ook, le nemen. —DE TELLE
SORTE QTJE, EN TELLE SORTE QUE, loc. adv. Zoodanig, zoo zeer, in dier voege, dat: On a ernbrouillé la question de telle sorte, que personne n'y comprend plus rien, men heeft de vraag zoodanig ver
dat niemand er iets meer van begrijpt. z.-wikeld,
ook SORTE. (webvormio.
Telace, e, adj. [H. n.] Als een zeer dun weefsel,
'I'élattion, in. [Ant. mil.] Schildriem , schild band m. — TÉLA IONS, M. pl. [Arch.] Dragers,
lastdragers. pl., mannelijke beelden, die een gebindle dragen,, t e 1 a m o' n e n m. pl. (vgl. atlante).
Télarehie, Téléarchie, f. [Ant. mil.] On-

dera fdeeling f. eener phalanx. —'Félarq'ie, 'l éléaryiue, m. Aanvoerder van eene afd-eeling, t elarch in.
-I-'relégramoie, m. (woord, dat sedert 1857
het eerst door het engelsch dagblad the Times en
vervolgens door vele andere dagbladen in verschil
talen gebruikt is) Telegraphisch berigt n., tij--lend
ding f., die met den (elektro- magnetischer) telegraaph
is overgebragt. --- Télé;iraphe, m, Vérschrzj ver.
ieder werktuig, waardoor amen niet bepaalde teekens
beripten in de verte mededeelt , te i e g r a a p h m.
T- nautique of marin, scheeps-tclegraoph. T- de
nuit, nacht-telegraa/ph. T- iota ire, zonne-telegraaph.
T- électrique, electro-magnétique. toestel n., waar
verbazende snelheid en tot op zeer-mednt
groote afstanden door middel van elektrische stroomingen langs een' geisoleerden metaaldraad seinen
of berigten overbrengt, elektrische tel eg ra a ph. T- électrique à cadran, à lettres, elek-
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- Téliforine, adj. Pijl- of spiesvormig: Feuilles

plaats van letters). T- ulectrique a touches. elektrische klavier- of toetsen-telegruaph. T- ulectridruk-telegroaple (waarbij de toestel zelf de overgebraqte. seinen op eene strook papier afdrukt).

Télégraphie, f. Verreschrjfkunst t., kunst om

telegraphen zamen te stellen en te gebruiken; —inriqting 1. , beheer n. der openbare elektrische telejraphen; bureau of kantoor van den elektrisclien
phier, V. a. Door middel van den telegroaple bephiren. - Het part. passet is ook adj.: Nouvefle
que, adj. Den telegraaph. of de telegraphie betref-

mêtre, m. Afstandsmeter m. (een tot meting van

gebeuik n. des telemeters. - Télérnétiiqiie, den
telemeter of zijn gebruik betre/Jend.
visschen in . pl. met vollediqe kieuwen (kieuwdekpi. [H. n I Land-weekdieren ii. p1. met longen.
Téléologie, t. [Dilact.] Doelleer t. , leer von
de eindoogmerken der dingen en van de doelmatigheld in de inrigting der wereld. -- Leer der tele-

t-s. pijivormiqe bladeren n. p1.
're11eiieiit, ada. Zoo zeer, zoo, zoodanig, dermate, op zoodanige wijze: Je suis t- occupé que
je ne saurais venii, ik ben zoo zeer bezig, ik heb
het zoo druk, dat ik niet kan komen. - TELLE-

lor. ode. Zoo tamelijk, zoo
zoo, tusschenbeiden, redelijk: II le fit t quellernent,
hij deed het zoo tamelijk. Ii se comporte t- q-, hij
gedraagt zich zoo zoo, meer slecht dan goed.
'l'ellelte, f. [Tech.] Paarde/aren weefsel ii.
ten gebruilce der papier-fabrikanten.
Tellière, odj. on [Corn.]: Papier t- (of Papier
rninîstre) Jiekest-papier n. (inz. tot verzoekschriften gebruikt papier).
'felliiie, f. [H. II.] Telscitelp, telinosselschelp 1.,
LEMENT QUELLEMENT,

ler ontdekt metaal, naar het antimon'iuen gelijkend,
bevattend. - Tellurien, ne adj. [Didact.] Tot
de aarde behoorend, van hare kracht of werkzaam'réaoii-, rn. [Tech.] Stempel rn, die den speldekop op de schaft drukt.

hag en wollen inslag, soort van tieretein n.

adj. Dc doelleer of liet doel betreffend; - de tele-

Téméraire, adj. Vernsetel, stout, roekeloos,
onbezonnen, onbesuisd: Ii est plus t- que vaillant,
hij is meer vernsetel dan dapper. Une action t-,

voor groote afstanden.

position t-, al te gewaagde, gevaarlijke stelling t.
- ,Jugernent t-, onbezonnen, voorbarig oordeel n.

p1. met volledige voeten (dat is, met een' duim).
Téléosaiire, m. Soort van fossiele krokothi m.
BARBE

des vignes.

Téléphonie, f. [Phys.] Kunst om 't geluid der
stem tot op verren afstand te doen iworen, verre-

adj. Die kunst betreflend, 't geluid ver voortpian

Le t- se jette dans le pin! sans le connaItre, de
roekelooze stort zich in 't gevaar zonder het te kennen. C'est un jeune t-, 't is een jonge waaghals.Téinérairernent, ado. Op vermetele, onbezon'rémérité, t. Vermetelheid, stoutheid, roekeloosbeid, onbezonnenheid f. : Je trouve plus de t- en
cette action que de vdritalde valeur, ik vind meer

roekeloosheid dan echte dapperlieid in deze daad.

waarvan somtijds de maskers,-schildveuqtgn,

point, 't is vermeld over zaken te oordeelen, die
men niet kent. - Somtijds ook in goeden zin: Une

de sneeuw uit de lucht vallen.
'réleseope, m. [Opt.] Verrekijker, inz. de as-

tele daad f. (in dezen zin ook in 't meervoud): II y

kaalslag van het lichtwerkt). T-de Newton, Newtoniaansche teleskoop (met schuinsche, platte kleine
spiegels). T- de Cassegrain , Gassegrainsche telesgoriaansche teleskoop Inzet holle kleine spiegels) . teleskoop of verrekijker met voorwerplenzen (die
door breking van het licht werkt). T- terrestie,
aardsche verrekijker. T- hoflandais of de Galilui,
luchticijker ni. (welks glazen in eene lange buis iesloten zijn) . - [Astr.] Teleskoop, klein zuidelijk
sterreheeld tusschen den Schorpioen en den Schutter. - Télescopique, adj. Den teleskoop betreffend; alleen door den teleskoop waar te nemen, t eden teleskoop gedane waarnemingen. f.pl.—Planètes,
waartenemen pianeten, sterren f. pl
verscheidenheid van den saffier (corindon iryalin)
gegeven.
werk. het vinden van den steen der wijzen.
'I'élète, 1. [Ant. gr.j Inwijding in de mysteri&n
de rn - 'félétiqiie, adj. Tot die inwijding, tot

Térnoignage, in. Getuigenis f. en n. T-de viva
voix, mondelinge getuigenis. T- par écrit, getieiq

n. T- en justice, getuigenis in regten. Son-schrift
t- rn'est suspect, zijne getuigenis komt mij verdacht
voor. Un faux t-, eene valsche getuigenis. Au t-,
Scion Ie t- de tout le nionde ii faut qu'il soitcapablo, volgens de getuigenis van een ieder moet hij
bekwaam zijn. - II faut rendre t- a Ja vérité, men
moet der waarheid getuigenis doen. Le t- de Ia
conscience, de getuigenis, de inspraak van 't geweten, het innerlijk bewustzijn. - [ Ecrit.] Faux t- ne

Bewijs, blijk, teeken n., proef f.: II a donné de
grands t-s de sa proluité et de sa valeur, hij heeft
groote blijken, bewijzen van zijne braaf/ieid en dopperheid gegeven. Ce sont des t-s de son arnitié, dat
zijn bewijzen, teekenen van zijne vriendschap. Térnoigner, v. a. Getuigen, getuigenis In reglen
afleggen, verklaren; - betuigen, te kennen geven,
doen blijken. T- contre go., tegen iemand getuigen.
mij veel vriendschap. 11 térnoigna que cda lui platsait, hij gaf te kennen, dal hem dit behaagde. —T
du chagiin, de Ia joie, verdriet, vreugdedoen blijken. -- Het part. passi is ook adj.: Cette impa-

te kennen gegeven ongeduld. - Térnohi, rn (ook
van vrouwen gebézigd zonder van geslacht te veranderen) Getuige, hij die getuigenis kan afleggen,
die in veglen getuigt. T- exact, consciencieux, suspact, naauwkeurig, gemoedelijk, verdacht getuige.

TEMPE

TEMP1TE.

T- idoine, non-idoine, bevoegd, onbevoeid getuige.
T-s nécessaires, noodwendige getuigen (die de wet

leg tot zinneljkheid of wellust hebben, van een verliefd gestel zijn, veel temperament hebben. - (lig.)
Verzachting, bevrediging f., middeiweg m.: It y a
un t- a prendre entre ces deux extrimités, er is
een middelweg tusschen deze twee uitersten te nomen. - Vermenging van strjdige zaken, die elkander in bedwang houden, verzachten of temperen:
II so forma dans son coeur un juste t- de sëvériUi at de douceur, er ontwikkelde zich in z ij n hart
eene juiste zwnensmelting van gestrengheid en zachtaardigheid. - Donner flu t- is un clavecin, aan
een klavier verzachting, temperatuur geven. Tempéramental, e, adj. Tot het temperament
of eigenaardig ligchaamsgestel en karakter behoorend, daar-uit voortvloeijend: Vice t-, Faiblesse t-e,
temperaments-ondeugd, -zwakheid t. - Temperanee, t Gematigdheid, matiging, ingetogenheid f.,
rance,
de zedeljke deugd, die de driften en beqeerten, inz.
de zinneljke lusten, regelt en in toom houdt; ook: matigheid f., matig gebruik n. van spijs en
inz. van drank. Le vraî chi'étien régit toutes sas
passions par le trein de Ia t-, de ware christen beheerscht at zijne hartstogten door den teugel der
matiging. - Les avantages qua le corps retire de
la t-, de voordeelen der maliglieid voor het ligchaam.
- Société de t-, matigheids-genootschap n —Ternpérant , e , adj. Gematigd , ingetogen, matig:
L'homme t- of als subst. La TEMPÉRANT évite les
exces, de gematigde, matige mensch vermijdt de
buitensporig/teden. - [Méd.] Verzachtend, netrzettend, verkoelend: Faire usage de remèdes t-s of
als subst. de TEMPEISANTS, neêrzettende, afkoelende
middelen, t e m p e r a a t i a gebruiken. - Tewpérature, t. Warmtetoestand, warmtegraad m. inz.
der lucht, luchtsgesteldheid t. met betrekking tot
warmte en koude, droogte en vocht, luchtgestel n.,
lucht, temperatuuc' t : La t- y est douce, saine,
de lucht, de luchtsgesteldheid is er zacht, gezond.—
La t- dune cliiamhre, dun halo, du corps liumain,
de warmtegraad van eene kamer, van een bad, van
't menscheljk ligchaam. - Weleer ook z. v. a.
TEMPERAMENT. - Temperé, e, adj. (en part.
passé van tempérer) : Ch'aleur t-e, gematigde warmte t. Climats, Pays t-s, gematigde luchtstreken t.
Pl., landen n. p1. (die gerekend worden op 't noorder- en zuider-halfrond zich ongeveer van den 30en
tot den 55en breedtegraad uit te strekken). Zone
t-e, gematigde aardqordel m. (tusschen den keerking en den poolcirkel op beide halfronden). Monarchie t-e, gematigde, getemperde monarchie f.
- Sdvérité t-e de douceur, door zachtmoedigheid
getemperde strengheid t. - Homme t-, gematigd,
ingetogen, rustig man., (in dezen zin nu weinig ged, posé). - [Rhét.] Style
bruikt: men zegt modr
t-, Eloquence t-e, gematigde stijl m., welsprekendheid t. (die 't midden houdt tusschen 't verhevene
en eenvoudige). - TEMPÉRÉ, M. Gematigde, middelmatige iuchtsgesteldheid t. (inz, van den thermometer en barometer gezegd): Le thermomètre est
an (marque Ie) t-, de thermometer staat op matig.
- [Rhét.] Cot orateur na s'élève guère an dessus
du t-, die redenaar verheft zich weinig of niet boven den gematigden stijl. - Temperer, V. a. Matigen, verzachten, verminderen, beperken, bedaren,
ttmpe'ren: On tempère l'aigre par Ie doux, men
matig!, tempert het zure door het zoete. Cela tampOre le sang, l'acrimonie des humeurs, dat verzacht het bloed, de scherpte der vochten. Un petit
vent trais a tempérh Ia grande clialeur, eene kleine
koelte heeft de groote hitte gematigd, verminderd.
- (fig.) L'âge ternpère les passions, de ouderdom
bekoelt de hartstogten. - z. ook BILE. - SE TEM- PÉRER,
V. pr. Gematigd, getemperd worden: La
mal so tempère par le Pion.
S Tenipestatif, ive, adj. , z. V. a. 1MPETUEUX,
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als zoodanig niet toelaat, maar die toch in sommigegevallen, welke zij alleen Icunnenweten, gehoord
worden, zoo als kinderen, dienstboden). Z. APOSTER,
AURICULAIRE, CHARGE, CONFRONTER, CORROMPRE,
DEC H ARGE, ENTENDRE, INSTRUMENTAIRE, IRRÉPROCHABLE, JUDICIAIRE, MUET, OCULAIRE, PRODUIRE,
R1(COLER, REPROCHABLE, REPROCHER, SUBORNER.Geluige van een duel o[tweegevecht, s e C 0 n d n t m.

a

Servir qn. de térnoin, iemand tot secondant of ge-

tuiqe dienen; vgl. SECOND (In.). Getuige, aanwezige, tegenwoordige rn. en f. Etre t- dune dispute, getuige van een' twist zijn, hij een geschil
tegenwoordig zijn. Cela s'est passé devant plusieurs
t-s, Cela eut pour t-s un grand nombre de personnes, dot is in 't bijzijn von vele personen voorgevallen. Elle en a été t- , zij is er getuige van geweest, zij is er hij geweest. - (/ig.) Dans les scènes de Ja vie morale, l'âme est a a fois acteuret
t-, in de tooneelen van 't zedeljk leven is de ziel
zoowel handelend wezen als getuige. - Mes yeux
en sont t-s, mijne oogen kunnen 't getuigen, iklieb
het zeil' gezien. - Dieu mest t-, Dien, Le del
men est I- (als eene soort van eed) God, de hemel
is mijn getuige. - Ook van levenlooze voorwerpen
gebruikt: (fig. et poét.) Adieu, rochers, t-s de mes
soupirs, vaarwel, gij rotsen, getuigen mijner zuchten. Saints autels, vous m'êtes t-s que . . . . heilige
altaren, (Jij zijt mij ten getuige, dat... - Somtijds
in den zin van: teeken, blij k, bewijs, gedenkteeken n.:
Ces aqueducs soot des témoins de Ja domination
romailie, die waterleidingen zijn gedenkteekens, bewijzen van de romeinsche heerschapp ij . - Het wordt
ook bij wijze van ade. gebruikt in den aanvang
van een' zindeel: II était bon soldat, t- les victoiyes qu'il a remportes, hij was een goed krijgsman,
getuigen de overwinnin en(dat mogen de overwinningen bewijzen, daarvan getuigen de overwinningen),
die hij behaald heeft. II aait hien raison, t- ce qui
est arrivé, hij had wel gelijk, dat blijkt uit hetgeen gebeurd is. - Ook in it temoin: Prendre qn.
en prenons
s
a t-, lemands getuigenis inroepen. Nou
Dien a t-, wfi roepen God als getuige in. [Anc.
quoi)
nous a(nu
en
foi
de
prat.] En t- de quoi
Tons signé, Z. F01. - [ Agric.] T-s, stukjes lei,
steen, enz. , die men onder de grenspalen legt, om
daaraan later te kunnen zien of die palen al of
niet verzet zijn. - [Eaux et for.] Boomen m. pl,
die bij de veilingen niet mogen omgekapt voorden.--Hoogte f. van aarde, die -men bij uitgravingen overlaat, ons daaraan de hoogte derweggegraven aarde
te weten. - [Mar.] Hondsenden D. p1. van een
touw of tros (als bewijs, dat er niets afgenomen is).
- [Anc. mil.] Stuk zwam n., als weirga van een ander, waarmede men eene mijn deed springen en dat,
wanneer beide stukken gelijktijdig waren aangestoken, medejenoinen werd, om het oogenbilk der ontploffing aan te duiden. - [Tech.] Proefkorrel t.
der essayeurs; -- scheergebrek n. in 't laken. Onafgesneden blad n., dat de binder bij 'tafsnij den
opzettelij k overlaat, om te bewijzen, dat hij den
raNd zoo veel mogelijk gespaard heeft.
'fempe, t. Slaap m. (van 't hoofd). II le trappa
a la t-, hij trof hem aan den slaap van 't hoofd.
- [Bouch.] Spalkhout n. (waarmede de buik van
een geslagt dier opengehoudenwordt).
Tempérarneut, m. [Physiol.] Eigenaardige
. bloedmenging, verbinding t. van het geestige en ligchameljke in den mensch (waarvan zijne wijze Van
gevoelen en denken afhangt) , blijvende of doorgaande toestand m. van 't gevoelverinogen, natuurlijke
gemoedsstemming t.. natuuraanleg m., natuurnetging t., t e rn p a r amd n t n.: Les anciens ont admîs
quatre t-s: le choldrique , le sanguin,le flegmatique et le mélancolique, de Ouden hebben Is temperamenten aangenomen: liet galzuchlie (kloekinoedige)
of choltrisc/ie, het bioedrjke (bljnioedige) of sanguinische, het koudvochtige (geijkmoedige) of ,fleg
mdtische en het zwartgallige (zwaarmoedige) 0/
melanchólische temperament. - (bij misbruik, inz,
in het daqeljksch leven) Ligchaamsgeslel n., lig
chaamsqesteldheid, natuur f., geste! n. (complexion
constitution); - aard m., geaardheid f., karakter n.: Cela fortifle le t-, dat versterkt het lig.
chaamsge-S tel. II est dun t- fallile, hij iv van eec
zwak gestel. - II est dun t- rit, hij is van een
levendigen aard. - (abeol.) Avoir du t-, veel aanfj

—

-

COLERE, EMPORTÉ. - Tempeste, Tempes1er,
Tempest tie ux, vroegere spellingen van TEMPETE,
TEMPTER, TEMPETUEUX. -S Tenipestif, ive,

adj. Gelegen, te welgelegen tijde, van pas, tijdsg
(als tegenstelling met intempestit).
Tempéte, t. Storm m., onweder Ii,; !flZ. stOrflI
op zee, stormwind m.: Vaisseaux agités, hattus,
dispersés, brisés par la t-, door den storm geslingerde, gebeukte, verstrooide schepen. It s'éleva one
furieuse t-, er kwam een woedend onweder op. (fig.) Une t- de pierres, de fiddles, eene hagelbuc
van steenen, van pijlen. - (fig.) Hevige vervolging,
ramp f. ; -- staatsstorm m., groote verwarring, om-

TEMPTER
wenteling f.; — woeling f. der hartstogten. Cette t•
ne 1'a pas abattu, die storm (die vervolging, ramp)
heeft hem niet nedergeslagen. — Le royaume esi
menacé de quelque t-, het rijk wordt met een' o)
anderen storm bedreigd. Comment calmer les t-s
qui s'élèvent dans notre éme ? hoe de stormen te
bedaren, die in onze ziel opkomen ? - — (lig. et fam.)
Groot geraas, gebulder, . geweld, getier n.: Sa présence fit cesser la t-, zijne tegenwoordigheid deed
het getier ophouden. — Tempter, v. n. Razen,
tieren, uitvaren, een groot geweld maken: Il ne fait
que crier et t-, hij doet niets dan schreeuwen en
razen. — Temp tueux, ueuee, adj. Onstuimij, stormachtig, buijig. — Mer t-ueuse, stormachtige zee f.
Temple, m. Tempel m., openbaar gebouw, aan
God of aan eene godheid gewijd: Les t-s du Dieu
vivant, de tempelen des levenden Gods. Le t- de
Salomon, Salomo's tempel. Les t-s des faux dieux,
.des idoles, de tempels der valsche goden, der afgoden. Le t- de Jupiter, de Vénus, de la Victoire,
de tempel van Jupiter, van Venus, van de Overwinning. Le t- d'Éphèse, de tempel te Ephesus.
pel inwijden,
Consacrer, Profaner un t-, eenen tem
ontheiligen. — (absol.) Le t-, de (voormalige) tem
Salomo te Jeruzalem. -- Kerk f., in Frank--pelvan
rijk ins. eene protestanische kerk, en in verheven
stfjl of poezij ook eene katholjke kerk. Ce n'est pas
une église catholique, eest un t-, 't is geene kath.
kerk. t is eene protestantsche. — La profanation
des t-s, de onthezligin der kerken. — (/g . et poét.)
L'umivers est un t- of siége 1'Eternei, 't heelal is
een tempel, waarin de Eeuwige zijnen zetel heeft.
— Son nom est écrit dans le t- de la Gloire, zijn
naam is in den tempel des Roems aangeschreven:
hij heeft zich een' ouster feljken roem verworven.
— (fig.) Un t- de Vénus, it Venus consacré, een
Venus-tempel , huis der ontucht , hoerhuis n. —
[Anat. anc.] Le t- du ventre, de onderbuik (bas
-ventre); — z. v. a. TEMPE. — [ Hist.] Woonplaats
der tempelridders in sommige steden, tempel, tem
Chevaliers du t-, z. v. a. TEMPLIER. Le-pelhofm.
T- of La tour du T-, de Tempel o f Tempeltoren m.,
over l# fsel vaneene in 1i+99 voor de tempelridders
gebouwde woning te Parijs, dat Lodewijk XVI.
tot kerker diende en waaruit h# 't schavot betrad.
— [Pêche] T-s, tempelen, horizontale stangen f.
pl. van een vischtuin of weer. —[Tech.] Maat voor
de speekgaten in de velgen (bp wagenmakers). —
Spanstok m., spanhout n., een heugelvormig liniaal
aan 't weefgetouw (ook TEMPLU geheeten) .
Templet, m. [Tech.] (voormalig) Stuithout n.
der boekbinders op de naaibank.
Templier, m. [Rist.] Tempelridder, tempelheer, tempelier m., lid eener militaire geestelijke
orde, door de kruistogten in 1119 ontstaan en in
den aanvang der 145e eeuw door paus Clemens V.
en koning Philips de Schoone van Frankrijk opgeheven en uitgeroeid. — (Loc. prov. et pop.) Boire
comme un t-, zuipen als een tempelier, onmatig
drinken (met toespeling op de uitspattende levenswijze dier ridders).
fempla, m. Tech.], z. TEMPLE (aan't einde).
Tempo, m. (ital.) (pr. tèm-po) [Mus.] Tijdmaat f., tempo n.
Temporaire, adj. Tijdelijk, voor eenen tijd,
voorbijgaand , niet duurzaam , t e m p o r a. r. —
$ [Théol.] Zwakgeloovig. — Temporairement,
adv. Op tijdelijke, voorbijgaande wijze, tijdelijk.
Temporal, e, adj. [Anat.] Tot de slapen behoorend: Artère t-e, slaappolsader f. Os temporaux, slaapbeenderen n. pl. — TEMPORAL, m. Slaapbeen m.
t Temporalité,f. Tjjdeljkof wereldlijk goed n.,
wereldl "ke inkomsten f. p1. — [H. eccl.J Wereldlijk regtsgebied van een' bisschop, abt, ens.—Temporel, le, adj. Tijdelijk, vergankelijk, wereldsch,
aardsch (in tegenstelling met éternel, spirituel) Pré
les biens t-s aux biens éternels, - spirituels,-fére
de tijdelijke goederen boven de eeuwige, geestelijke
verkiezen. — Wereldlijk (in tegenstelling met ecclésiastique): Puissance t-le, wereldlijke magt f. Il
n'est que seigneur t-, hij is slechts werelntljk opperheer.
TEMPOREL , m. Inkomen n. van eene
prove of geestelijke bediening. -- Tijdelijke, wereld
vorsten. — Temporellement,-ljkemagtf.dr
adv. Voor eenen tijd, tijdelijk (in tegenstelling met
éternellement), — Temporisation, f. of (veel
—
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minder gebruikelijk) Temporlsement, m. Draling, verschuiving I. tot geschikter' tijd, uitstel n.
— Temporiser, V. n. Een' gunstiger' tijd afwachten, tot beter' tijd verschuiven, dralen, talmen,
opschorten, uitstellen. — Temporleetir, m. DraIer, talmer, uitsteller m. — [ Hist. rom.] Fabius
surnommé le T- , Fabius, bijgenaamd de Draler

[Cunctator] .

Tem ps, m. (pr. tan, vóór eene klinkletter of
stomme h tanz) Zijd m., maat van den duur der
dingen. T- present, passé, futur, tegenwoordige,
verledene, toekomende tijd. Le t- coule, s'écoule,
passe, vite , de tijd vergaat, vervliegt, gaat snel
voorbij. Le t- est cher, précieuz, de tijd is kostbaar. 11 faut du t- pour cela, daartoe is tijd nodig. — Un t-, een' tijd lang, een zekere tijd. Cela
ne durera qu'un t-, qu'un certain t-, dat zal maar
een' zekeren tijd duren. Cela n'aura qu'un t-, dat
zal maar zeer kort duren. — Quelque t-, eenigen
tijd. — (als persoon voorgesteld) Le t- détruit,
dévore tout, de tijd vernielt, verslindt alles. Le tdécouvre la vérité, amène tout, de . tijd brengt de
waarheid aan 't licht, de tijd baart rozen. Le :vol,
Les alles du t-, de vlagt, de vleugels van den tijd.
— (fig.) L'injustice du (des) t-, Les injures du t-,
de schending , de hoon, de tand des tijds, de ver
verval der dingen als onvermijdelijk-minderp,'t
gevolg van hunnen duur. _ Tijd, opeenvolging
der dingen, uren, oogenblikken, met betrekking tot
hun gebruik: Faire un bon usage (emploi) du t-,
een goed gebruik van den tijd maken. Connaitre le
prix du t-, de waarde van den tijd kennen. Perdre
son (of le) t-, zijn' tijd verliezen. Réparer le tperdu, R- la perte du t-, den verloren tijd inhalen.
N'avoir pas de t- á perdre, geen' tijd te verliezen
hebben, slechts juist tijd genoeg hebben (om iets te
doen. Sans perdre de t-, zonder tijd te verliezen,
onverwijld, zonder uitstel, met spoed. Passer son
t- a jouer, à ne rien faire, zijn' tijd met spelen, in
ledigheid doorbrengen. — (absol.) Passer le t-, den
tijd verdrijven. P- bien le (son) t-, Se donner du bon
t-, den tijd aangenaam doorbrengen, zich vermaken. Passer mal le (son) t-, den tijd slecht besteden; zich vervelen; veel te lijden of uit te staan
hebben. — (fam.) 11 passera' mal son t-, 't zal hem
zuur opbreken, hij zal 't hard te verantwoorden
hebben. — (fig. et fam.) Tuer le t-, Pousser le tavec l'épaule, den tijd dooden, zich met beuzelingen, nieti heden bezig houden om de verveling -te
ontgaan. Eouler le t-, een' gunstiger' tijd a (wachten. — '(Prov.) L'amour fait passer . le t-, et le - tfait passer l'amour, de liefde verdrijft den tijd, en
de tijd verdrijft de liefde. Le temps perdu ne se
répare, recouvre point, de verloren tfd komt niet
weer, is onherroepelijk verloren. Apres bon t-, on
se repent, op verkwisting volgt berouw. Tijd,
bepaalde tijd; duur m. van zdkere dingen. Pr e
nir, Devancer le t-, den tijd vooruit loopera; ook:
vóór den bepaalden tijd iets doen. Payer au t- convenu of marqué, op den bepaalden, vastgestelden tijd
betalen. Lille accoucha avant le t-, zij beviel vóór
haren tijd. Le t- s'approche, est arrivé, de tijd na. Bert, is daar. J'y repondrai en son t-, ik zal te
zijner tijd (als het tijd is) daarop antwoorden. —
Reposez-vous, pendant ce t- -lb je continuerai
votre travail, rust wat uit, gedurende dien tijd zal
ik uw werk voortzetten. — Avoir fait son t-, zijn'
tijd uitgediend, zijn' vollen diensttijd, leertijd volbragt hebben. Cet employe a fait son t-, die ambtenaar heeft uitgediend, heeft zijn' diensttijd volbragt;
ook: is uitgediend, deugt niet meer voor zijn' post.
Cet habit a fait son t-, die rok heeft zijn' tijd gehad, deugt niet meer. — Tijd m., uitstel n.: Accorder du t- à qn. pour payer, iemand tijd, uit
betaling toestaan. Vous lui donnez on t--stelr
bien court, g# geeft hem zeer weinig tijd. — Gagner t-, du t-, tijd winnen, uitstellen, op de lange
baan schuiven. — (Proc.) Qui a t-. a vie, tijd gewonnen, veel gewonnen; komt tijd, komt raad.—
Tijd, ledige, vrije, beschikbare tijd: Je n'ai pas même le t- de manger, ik heb zelfs geen tijd om te
eten. Je vous laisse le t- de bien peser toutes choses, ik. laat u den tijd om alle dingen wel te wikken en te wegen. Si je puis disposer de mon t-, als
ik over mijnen tijd kan beschikken, als ik meester
van mijn tijd ben. — (Loc. prov.j Le t- est aDieu
et d nous, wij hebben nog tijd ' genoeg..—.. Tijd,
gunstige, welgelegen tijd m., tijdsgewricht n. Lais-
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ser passer le t- de faire une chose, den tijd om
iets te doen laten verloopen, Ce nest pas Ie t- den
parler, 't is nu de tad niet om daarvan te spreken.
Chaque chose a son t-, elk ding heeft zijn' tijd. I1
est t- de vous marier, 't is tijd, dat gij trouwt.
Prendre bon, mal son t-, het repte, verkeerde tijd
kiezen, iets te regter tijd of van pas, ten on--stip
pas doen. Prend re son t-, zenen tad ergens toe nemen, iets op zijn gemak doen. Prendre le t- de qn.,
wachten tot het iemand gelegen komt. Prendre qn.
sur le t-, iemand geen tijd tot nadenken laten; eene
onverwachte gunstige gelegenheid waarnemen om
van hem iets te verkrijgen. Un t- viendra, er zal
een tijd, een oogenblik, een tijdsgewricht komen. (Prov.) I1 y a t- pour tout, alles heeft zijn' tad. I1
y a t- de rice et t- de pleurer, t- de parler et tde se taire, lagchen en tveenen, spreken en zwijgen
heeft zijn' tijd. Tout vient à t- (of a point) pour
qui Bait (peut, veut) attendre, z. ATTEaDRE.. ^.Tijd m., eigen getij of saizoen voor ieder ding: Le
t- de la moisson, de oogstt jd. Dans le t- des fruits,
des perdreaux, des cerises:, in den fruit- of oogsttijd, in den patrijzentVd, in den kersentijd. Le tdes vacances, de Pkques, de Noël, de vacantie-tij,
de Paasch-, .Kerstjd. Le carème est an t- de pénitence, de vasten is een tijd van boetedoening...
Tad m. ?net betrekking tot de eeuwen, tot de ver
tijd- of levensperken, tot de tijdrekenkun--schilend
de: Du t- du deluge, d'Abraham, de Moïse, ten
tijde van den zondvloed, van Abraham, van Mozes.
Au bon vieux t-, in den goeden ouden tijd. De
mon jeune t-, in mnt n' jongen tijd. Confondre les
t-, de tijden verwarren, zich in de tijdrekening ver
Les t- fabuleux, héroïques, historiques, de-gisen.
fabelachtige tijden , de heldentijden of de tijden der
helden of halfgoden, de historische tijden. — Dans
le cours (of la suite) des t-, in den loopder tijden,
in eerre noel verre toekomst. Le berceau, La source
des t-, de wieg der tijden, de aanvang der wereld.
La nuit des t.-, de nacht der tijden, de langst ver
schier geheel onbekende tijden. — [Ecrit.]-ledn,
Avant tour les t-, Avant le t-, vOvr de wereldschep
Dans la plénitude des t-, in de volheid des-ping.
tads (toen Jezus Christus de prophetien kwam ver
A la consommation des t-, aan de volein- -vulen).
ding der tijden, bij 't einde der wereld. --- (Loc.
prov.), Z. MOOCHER, ROI. Tijd m., met betrekking tot den toestand van de lands- of regéri-ngszaken, van den prijs der levensmiddelen, van de zeden, gewoonten, modes, enz. C'ètait un t- de troubles, de confusion, 't was een tijd van onlusten, van
verwarring. En t- de guerre, de paix, in oorlogs-,
in vredestijd. iNous vivorss dans un t- heureux,
diflcile, wi leven in een' gelukkigen, moeijeli ken
tijd. De mauvais t-, kwade, slechte, dure tijden.
Les moeurs, Les modes du t-, de modes, de zeden
van den tijd. Quest devenu ce t-! waar is dietijd
gebleven ! Que les t- lont changés! wat zijn de t ijden veranderd' C'est ie gout du t -, dat is de. tijdsmaak. — Le t- des savants, des délateurs, de tijd,
de gunstige tijd voor de geleerden, voor de geheime
aarsbrengers. — (Prov.) Prendre le t- comme it
eient, zich naar den tijd schikken, zich naar tijd en
gelegenheid voegen. z. AUTRE , DIOEURS , QUEUE.

Weder, wede n., weêrsgesteldheid, lucht f.:
I1 fait beau, mauvais t-, 't is schoon (mooi), slecht
weder. T- fin, helder weder n., wolkelooze hemel m.
of lucht f. Le t- s'éclaircit, se couvre, het weder,
de lucht klaart op. betrekt. z. ook beneden [Mar.].
---(fig. et fam.), z. PLUIE . ll fern beau t- quand cola
m'arrivera encore, 't zal lang duren, eer dat mij
weir gebeurt, dat zal mij niet ligt weir gebeuren.
I1 fait un t- de demoiselle, 't is dames-weir: zon
noch stof hinderen. — (Loc. prov.) Changement de
t-, entretien des sots, of Du t- parler, pour propos renouveler, wie niets beters weet, praat van 't
weir. S Hausser le t-, drinken, pooijen. Voici an
t- Bien said, wij hebben dorstig weer. [Astr.]
T- vrai of apparent, ware of schijnbare tijd (dien
de wezenlijke en ongelijke bewering der aarde orn
de zon aangeeft). T- moyen, middelbare tijd m.
(die door eerre eenparige beweging, naar de gemiddelde snelheid der aarde bepaald, gemeten wordt).
T- astronomique, sterretijd (die van den eengin middag tot den anderen, door de omwenteling der zon,
wordt gemeten). T- périodique, omloopstjd (tijd,
dien een hetnelligc! aam, en 2nz. eerre planeet, voodirl heeft om eerre geheele omwenteling om een punt

te volbrengen. — [Chas.] La bête ne va plus de t-,
sedert één of twee degen is 't wild niet langs gekooien. z. ook REVOIR. — [Danse, Escr., Man.]
Tijdmaat f., tempo n. Observer les t- de la danse,
de tjdmaten of tempoos bi het dansen in acht ne
— Pousser une botte en deux, trois t-, in-men.
twee, drie tempoos uitstooten. Prendre sur le t-,
zijne tegenpartij voorkomen , vooruit zin. Tirer
sur le t-, in het tempo uitvallen. T- écoutés of soutenus, naauwkeurig in acht genomen of afgemeten
tempoos. — Le cavalier ne doit pas perdre un tdu cheval, de ruiter moet geen tempo van het paard
doen verloren gaan. T- de galop, de trot, tempo
van den galop, van den draf. — [Gram.] Tad, de
vorm, dien het werkwoord aanneemt om de handeling als tegenwoordig, verleden of toekomend voor
te stellen. T- présent, passé, futur, tegenwoordige,
verledene, toekomende tijd. T- primitifs, dérivés,
oorspronkelijke of grond- tijden, afgeleide tijden. Tsimples, composés, enkelvoudige, zamengestelde tij
[Mar.] Gros t-, zwaar wei • n. , storm m.-den.
Petit t-, windje n., koelte f. 11 fait un vilain t-, 't
is gemeen weêr. T- aftiné, ophelderend weir. Temnbrumd, mistige, heijige lucht. T- de perroquet,
brarnzeilskoelte f. T- bas, dik, donker weer. T- 4
grains, buijig weer. T- brumeux, mistul weer. T=
maniable, handzaam weir. Grand t-, stijve, voor
koelte, zware , gunstige wind. T- nourri,-delig
deinzig weêr. — [Mus.] Tijd, of toonmaat f., takt m.
Battre la mesure á trois, a quatre t-, de tijdmaat
met drove, vier slagen aangeven. , à TEMPS, loc.
adv. Bij tijds, tijdig, op den behoorlijken tijd, vroeg
genoeg: Arriver h t -. — Voor een' bepaalden tijd:
Bannissement is t .
AU of EN 1VIEME TEMPS, loc.
adv. Gelijktijdig, ter zetfder tijd, ten zelfden tijde,
op 't zelfde oogenblik, te gelijk: Its sont arrivés,
partis en mimet 11 portera sa lettre et la n6tre
en mênle t .
DE TOUT TEMPS, EN TOUT TEMPS,
loc. adv. Ten allen tide, altijd, steeds, van ouds her:
Cela s'est vu de tout t-, en tout t -. — LA PL U PART DU TEMPS, loc. adv. Meestentijds, meestal, bij
altijd: La plupart du t- je m'ennuie dans vette-na
assemblee. -- DE TEMPS EN TEMPS, DE TEMPS iA
AUTRE, loc. adv. Van tad tot tijd, nu en dan, som tijds: II vient me voir de t- en t-, de t- à autre.
— EN TEMPS ET LIEU , loc. adv. In tijd en wijle,
als 't pas geeft, bij gepaste gelegenheid: On vous
dira sela on t- at lieu. — Suivant of Scion le tof les t-, naar den tad, naar tijd of omstandigheden, naar tijdsomstandigheid: I1 parle toujours suivant le t-, hij spreekt altijd naar tjdsomstandi.gheid; (in kwaden zin) hij hangt altijd de huik naar
den wind.
Ténmtilence , f. [Ave. mid.] Dronkenschap,
bedwelming f., zinnetuimel m.
Tenable, adj. [Nil.] Houdbaar, verdedigbaar:
La place nest pas t-, de vesting is niet houdbaar;
--- (fig.) 't is hier niet uit te houden ('t is hier te
koud, te warm, enz.) .
Tenace, adj. Taai: Matière t- et gluante, taaije
en kléverige stof f. -- Méta1 t-, taai, rekbaar metaal n. -- (fig. et fam.) Vasthoudend, karig, vrekkig: Homme extrémement t- , zeer vasthoudend,
taai man. — Eigenzinnig, stjfhoofdig, vast op zijn
stuk staande: I1 est trap t- pour renoneer a ce projet, hij is veel te eigenzinnig, staat veel te stijff op
zijn stuk, om van dat plan af te zien. —(fig.) Vasthoudend, getrouw: Avoir la men7oire t-, een vasthoudend, getrouw geheugen hebben. — [Jeu] Demeurer t-, vast houden: in 't omberen eene lagere
kaart bij eene hoogere van dezelfde kleur houden,
( ten einde zoo doende , als de tegenspeler met die
kleur moet uitkomen, beide de kaai ten te waken
(twee slagen daarmede te halen). -- [Bot.] 4anklevend, vasthechtend: Les semences du grateron sont
t-s, de zaden van 't kliskruid hechten, kleven zich
vast. — Tenacement, adv. Op taaije. vasthoudende wijze. — Tenncite, f. Taaiheid, rekbaor
heid, vasthoudendheid f. La t- de la poix, de taaiC heid van het pek. La t- dun bols, d' un metal, de
I taaiheid van eene houtsoort, van een metaal. —
(Jig.) 11 a bien de la t-, hij is zeer vasthoudend,
I taal, vrekkig, (pop.) hij schuift niet ligt af. —(fig.)
I'asthouden,clheid, st2,ltzinnige gehechtheid aan een
gevoelen, een plan, enz., st^jfzinnigheid, hardnekkigheid f : Sa t- est telle qu'il ne cede jamais en
rien, zijne stij fzinnigheid is zoo groot, dat hij nooit
iets toegeeft.— (fig.)Avoir la mémoire dune grande
-
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t -, een zeer vasthoudend, getrouw geheugen hebben.
'ienaille , f., doorgaans Tenailles, f. pl.
[Tech.] Nijptang, tang f. Une paire de t-s, Bene
nijptang. Arracher un clou avec la t- of les t-s,
een' sp ker met de nijptang uittrekken. Mors de la
t -, bek m., bit n. van de nijptang. T-s de charpentier, de maréchal, timmermans-, hoefsmids- nijptang.
T- à crochet, haaktang. T-s à boulon , bouttang.
-,
T-s A boucle, beugeltang. T-s à chanfrein,
knijptang. T-s à èlJarl)er, kogelknijptang. T-snFeL
tal li, soeverein-tang (mondacne). T-s a boutons,
á rouleaux, soevereintang met een scharnier, met
Bene veer. — [ Chir.] T-s incisives , snijtang. -[Fort.] T-s tangwerk n., vestingwerk met twee
faces, die een' inspringenden hoek vormen, en dat
eene courtine dekt, t e n a i l l e f. Double t-, dubbel
tangwerk. — Tenaillé, e, adj. [Fort.] Met een
tangwerk voorzien, g e t e n a i l l e e r d. — ( fig.) Etre
t -, geplaagd, getergd worden. --- Tenaillée, f.
[Tech.] Tangvol f. — Bundel van 30 of 40 gelik
gestooten speldeschaften, die de werkman als een
waaier uitgespreid tusschen de vingers houdt en
zoo, al draaijende, op eene rondwentelende stalen
slijpschijf aanpunt. — Tenailler, v. a. (eenen
misdadiger) Met gloeijende tangen het vleesch afknijpen. — SE TENAILLEB, v. pr. (fig.) Elkander
tergen of plagen. — Tenaillon, m. [Fort.] Klein
tangwerk n. T-s (of Lunettes) dune demi Lune,
bolwerksooren n. pl., lunetten eener halve maan,
die hare faces dekken en deze tot eerie soort van
dubbele conlre-garde dienen.
Terrance, f. [Anc. cout.] Grondbezit n. —Tenanciei•, m., -ière, f. Landbruiker m., -bruikster f., path thoevenaar, cijnsman m., cijnsvrouw f.
— (nu nog somtijds:) Pachter m., pachtster f. cener
kleine hoeve, die tot eerie groote boerderij b(t oort.
Tenant, m. [Cheval.] £litdager, verdediger m.,
z. ASSAILLANT. — ( fig. et fain.) Voorstander, ver
een gevoelen, van eene stelling, van-deigr(van
een' persoon): I1 était le t- de l'opinion combattu,
de l'au Leur attaqué, hij was de verdediger van
(hij trok partij voor) het bestreden gevoelen , den
aangevallen schrijver. — Etre le t- dans one maison, in een huis doen en laten zijn, er den baas
spelen. Etre le t- d'une dame. de verklaarde gunsteling eener dame zijn. — Het aangrenzende, aan
dezen zin in 't meerv. en vergezeld van-palend(i
ABOUTISSANTS, z. dat woord). — [Bias.] Schild
m. (vgl. SOUTIEN). —TOUT EN UN (of DUN)-houder
TENANT, loc. adv. Aan één stuk, onafgebroken, aan
elkander (van grondstukken): 11 a cent arpents de
terres, tout d'un t-, tout en on t-, hij heeft honderd morgen land, allen aaneen gelegen. —TENANT,
E, adj. (zelden voorkomend dan in): Séance t-e,
staande, gedurende de zitting, vóór het einde der
zitting, — Meubles t-s à fer et b clou, spijker en
nagelvaste meubelen n. pl. — Weleer ook: vasthoudend, gierig (tenace).
Ténare, m. [Myth., Pods.] Onderwereld f.,
doodenrijk, schinsinenrijk n., hel f., Tcen a r u s m.
Descendre au T-, sterven. Les pales habitants du
T-, de dooden. — Te'narien, ne, adj. [Minér.]:
Marbre t-, tcenarisch manner n. (van 't voorgebergte Tcenarus, nu Matapan).
'I'endance, f. [Phys.] Kracht f., waardoor een
ligchaam zich in zekere rigting wil bewegen, rigting,
neiging, strekking f., streven n.: La t- des corps
vers le centre de la terre, de rigting , het streven
der ligcharnen naar 't middelpunt der aarde. — In
de gewone taal: rigting der beweging.— ( fi rn.) Strekking, kennelij k streven naar een doel, rigting, bedoeling, t e n d á n t i e f.: Ii a une t- naturelle A
I'éaoïsme, hij helt van natuur tot zelfzucht over.
L'homme a Ine t- continuelle an bonlieur , de
mensch streeft voortdurend naar geluk, streeft altijl om gelukkig te worden. — 'enchant, e, adj.
[Prat.] Strekkend, bedoelend, ten oogmerk hebbend:
Réquête t-e à demander que ... , verzoekschrift
strekkende (te n d é re n d e) oma ... — Sealer des
libelles t-es h la revolte, oproer bedoelende schotschriften uit strooijen.
Tendelet, in. [Man.] Zonnetent, achter-zonnetent f. T- de canot, tent met ijzerenschepters over
de zeet van eene sloep, stoeptent. T- à soufflet, in
't midden digtslaande tent. — [ Hort ] Kleine dek
-ten.
Tendelin, n1., z. TANDELIN.
(pr.
(angl.)
Tender, m.
tèn-d'r) [Chem. defer.] ,

TENDRE.

1784

z. ALLÉUE (welk f r°ansch woord thans door het en-

,

gelsche schier geheel is verdrongen). (ten.
Tenderie, f. [Chas.] Jagt f. met uitgezette net'.'endetir, in. Legger, uitspreider (van kleeden,
voorhangsels, enz.). — [Chas.] Strooper m. met
netten of strikken.
Tendineux, erase, adj. [Anat.] Peesachtig,
pezig, van den aard der pezen, t e n d i n e u s: Membrane t -euse, pezig vlies, spiervlies n.
'endoir, m. [Tech.] Spanstok m. (van 't weef
Droogstok m., drooglat f.
-getouw).—
Tendon, m. [Anat.] Pees f., het uiteinde eener
spier, dat vast aan de beenderen is gehecht: Les
deux t-s d'un muscle, de beide pezen eener spier.
T- d'Achille, z. ACHILLE. — [ VTétér.] Buigpees f.
(van 't paard) . T- ferru, aangeslagen, gekwetste,
door den teen des achterpoefs geraakte buigpees. Tfailli, te zwakke, uitgesneden buigpees.
'll'endre, adj. Zacht, week., malsch, murw; teeder, teer, gevoelig voor uitwendige indrukken; --(fig.) gevoelig voor zielsaandoeningen (voor medelijden, vriendschap en in z. voor liefde), weekhartig,
teerhartig, weemoedig. Cetle Pierre, Ce buis est
t-, deze steen, (lit hout is zacht. Métal t-, week
metaal n. — De la viande t-, malsch vleesch n. Du
pain t-, zacht, versch brood n. — (Prov.), z. FEMME.
— T- comme la rosée, z. ROSEE. — Etre t- au
froid, gevoelig, aandoenlijk voor koude zijn. Certames plantes sopt t-s an froid, zekere planten
kunnen de koude niet verdragen. Avoir la peau t-,
teedergevoelig, dun van huid .zijn. — (fig. et farm.)
Etre t- h la tentation, zeer ligt te verleiden zijn.
- Avoir la vue t-, les yeux t-s, zwak van gezigt
zijn. — Lame encore t- des enfants, de nog teeken vatbare ziel der h i -'deren. -dere, voor indrukken
Avoir la conscience t-, teer, naauwgez 't van geweten zijn. Dès sa t- jeunesse, van zijne teedere,
vroege jeugd af. Dans un Age t-, in een' teederen
leeftijd. — Un père, ami t-, een teeder, hartelijk
vader, vriend. Une mere t-, eene teedere, liefhebbende moeder. De t-s sentiments, teedere gevoelens n. pl., zachte gewaarwordingen f. pl. De t-s
paroles, teedere, liefelijke woorden n. pl. Regards t-s,
teedere, verliefde blikken m. pl. T- aveu, liefdebekentenis f. De t-s adieux, een aandoenlijk afscheid n.
— Avoir un son de voix t-, Avoir le son de la
voix t-, eene liefelijke. roerende stem hebben. —
[Man.] Cheval t- h 1'éperon, paard, dat gevoelig
voor de sporen is. Cheval t- aux mouches, paard,
dat gevoelig voor de vliegestelcen is. — (fig. et tam.),
z. MOUCHE. — [Mus.] Air t-, roerend, aandoenljk
lied n. -- [Peint.] Des touches extrèmement t-s,
zeer zachte, fijne penseeltrekken m. pl. — Couleur
t-, zachte kleur f. (die 't oog niet vermoeit).
-[. TENDRE, m. (fam.) Genegenheid, neiging, liefde f.
Avoir du t- pour une femme, liefde voor eene
vrouw gevoelen. — -[ (fig.) Le pays de 'F-, het
land der Liefde, der verliefden. — [Bot.] T- à
cailloux, smalbladige doornlooze acacia m. — TENDRE, f [Bouch., Cuis.] Derde gedeelte van 't ach
bilstuk.
-terlndof
'fendre, v. a. Spannen, uitrekken, uitzetten:
een
touw,
eerren
boog
une
corde,
un
arc,
spanTnen. T- des filets aux oiseaux, of absol. T- aux
oiseaux, netten spannen of uitzelten om vogels te
vangen.. T- un pielge, une souricière, des gluaux,
een' strik, eene muizeval zetten, lijmroedjes leggen.
— (fig.) T- on piége, on panpeau a q!i., iemand
een' strik spannen, hein zoeken te verschalken. —
T- un pavilion, une teute, eene tent opzetten, uitspannen. T- on lit, een bed opslaan. T- une chambre, eene kamer behangen. T- de noir la net d'une
église, het schip eener kerk met zwart behangen.
(absol.) T- dans toutes les rues oh passe le cortège, at de straten, at de huizen der straten ge
welke de stoet moet doortrekken. — Toe--hange,
reiken, uitsteken, aanbieden: T- une corde b qn.
qui se noie, eenen drenkeling een touw toereiken.
T- les bras. les mains an (vers le) ciel, de armen,
de handen ten hemel heffen; (fig.) de hulp des hemels a fsmeeken. — T- les bras h qn., de armen
naar iemand uitstrekken; (fig.) zijn verlangen toonen om iemand te ontvangen; — ook: iemand de
behulpzame hand bieden; gereed zijn oin iemand zijn
onregt te vergeven; ook: iemands hulp inroepen. —
T- la joue h' un baiser, de wang tot een' kus aan
T- in main, les mains a qn., iemand de-biedn.
hand, de handen toereiken; (fig.) iemand hulp toe
.
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brengen. - T- Ia main, bëdelen, de hand om eene
aalmoes uitreiken. (Prov.), z. MAIN. T- le cou, Ie
ventre, den hals, den buik te veel vooruitsteken.
(Prov.) On ne tend point de filet ii l'épervier,
'I is kwaad stelen, waar de waard zelf een dief
is. Ergens heen geript zij n, op uit loopen: On
tend ce cheniin ? waarheen loopt die weg ? waar
loopt die weg op uit? waar gaat dieweg naartoe?
La colline o: tendaient nos pas, de heuvel, werwaarts onze schreden ger4jt waren. - ( fig.) Bedoe
len, ten oogmerk hebben, strekken, streven, geriqt zijn
op, uitloopen Op: Ofi tendent ces questions ? wat
bedoelen die vragen? A gooi tendent Vos projets?
wat hebben uwe plannen ten doel? Tout cola lie
tend a i'ien, dal alles loopt op niets uit. L'homme
tend au bonheur, de mensch streeft naar 't geluk.
- Cette maladie tend a la mart, die ziekte is doodeljk. Le malade tend a sa fin, 't loopt met den
zieke ten einde - C'est un homme qui tend it ses
fins, 't is een man, die steeds op zijn doel af gaat.
- fEscr.] Strekken, den arm stijf uitsteken.
Tendrèfle, t. [Anc. mil.] Soort van slinger in.
S Tetidrelet, te, adj. (verlclw. van tendre)
Weekeljk, tnîrtjes. - Tendreinent, ode. Teederljk, hartelijk, innig, met teedelieid: Amer qn.
t-, iemand hartelijk beminnen. ilegarder qn. t-,
iemand. niet genegenheid, liefde aanzien. - Tendresse, f. Teeder/ieid, gevoeligheid voor vriendschap, liefde, enz.; hartelijkheid, innige liefde of
genegenheid f. T- dame, teederleid, gevoeligheid
van ziel. AVoir de Ia t- pour une femme, liefde,
genegenheid voor eene vrouw hebben. - T-s, liefkozingen, betufqinqen van genegenheid of liefde,
tiefdebewijzen: Défiez-vous de toutes ens t-s, vertrouw at die iiefkozinc?? niet. L'heureux Vieillard jonit jusqu'h sa fin des t-s de sa familie, de
gelukkiqe grijze smaakte tot aan zijnen dood de
liefdebewijzen zijner familie. - t [Beaux arts.]
Zachtheid, fijnheid, molligheid, netheid t. van pensect, van beitel. - Tendreté, f., weleer z. v. a.
TENDRESSE , SENSIBILITI[. - Maischheid, zachtheid,
murwheid f.: La t- dun lièVre, dun fruit, des
ldgumes, de nsalschheid van eenen haas , van eene
vrucht, van groenten. (Weinig in gebruik.)
Tendron, m. [Bot.] Spruitje n., jong uitspruitsel D. van booinen of planten: Les chèvres out
brouté les t-s, de geiten hebben de jonge spruiten
afgegeten. - [ Cuis.] T-s de Veau, zacht kalfskraakbeen n. (aan de borst of aan de beendereinden).
T-s de thou, jonge koolspruiten f. p1. - ( fig, et
fam.) Un jeune t-, eenjong lief meisje n.
Tendu, e, adj. (en part. passd van tendre):
Are t-, gespannen boog in. Penn t-e, gespannen,
uitgestrekte huid f. - Pidge t- pour les griVes,
voor de tijsters gespannen, gezette strik in. Appar
tement t- de damas, met damast behangen kamer.
(fig.) Il a l'esprit t- tout to jour, zijn hoofd,
zijn geest is den ganschen dag ingespannen. [Litt.] Style t-, gedwongen, stijve stijl m. -- Teii
due, 1. [Chas.] Het strikken of netten spannen; streek f., waar men netten of strikken uitgezet heeft.
¶'énèbres, f. p1. (zonder sing.) Duisterheid,
volkomen donkerheid f. Les t- de Ia nuit, de duisterlieid van den nacht. - ( fig.) Dwaling, onwetendheid, blindheid f.: Vivre dans les t-, in duisternis, onwetendheid wandelen. II rtipand des t- sur
toutes les matières qu'il traite, hij verspreidt
duisternis over (maakt onverstaanbaar) alles, wat
hij behandelt. Oeuvres de t-, werken II, p1. der
duisternis, schandeljke daden f. p1. - [dent.]
Lange, L'espnit. Le prince des t-, de satan, de
duivel. - [Cath.] Donkere metten f. p1. (die op woensdag, donderdag en vrijdag van de week vOor Paschen tegen den avond gezongen worden): Entendre
les t-, de donkere metten hooren. - 'l'énébveuseneut, adv. Op duistere wijze. -- Ténébvenx,
euse, adj. Duister, donker, somber: Les mines
sont des lieux t-, de mijnen zijn donkere plaatsen.
- (podt.) Le sdjoun t-, de hei, de plaats der duis
ternis. - ( fig.) Les temps t- de l'histoire, de duistere, verborgen tijden der geschiedenis. - II a lair
sombre et t-, hij heeft een somber en zwaarmoedig
uitzigt. - he duisternis zoekend, beminnend: [In
coquin t-, een schelm, die Zijne oogmerken in het
duister verbergt - Ténébricoles, in. p1. [H. n.]
Nachtkevers in. p1. - Ténébrion, in. 1H. n.]
Sluipkever in. T- meunier, meelkever. T- f05soyeur, zandgraver, zandkever. - Ténébrioni-

-

-

-

TENIR.

tes, in. p1. [H. ii.] Sluip-, meelkevers. - Ténébrosité, f. Duisterheid f.
Tenelle, f. [Bot.] Soort van gerst f.
Tenement, in. [mr. food.] Pachthoeve f., die
van eene heerljkheid afhing; - in 't algemeen ook:
leen, leengoed D. - Tenementler, in., z. v. a.
TENANCIEII.

Teiiesme, in. [Méd.] Stoelpersing , gedurige
neiging f. tot afgang, t e a é s in u s m. T- vdsical,
persing op het water, neiging f. tot waterlozing.
Tenette, f., doorgaans Tenettes, f. p1. Steentang f. (om den steen uit de blaas te linten); steenlepel in.
Teneur, f. [Prat.] Inhoud in.: L'acte est de in
t. suivante, de acte is van den volgenden inhoud.
TENEUR, in. (alleen in): T- de livres, boekhouder in. - [Fauc.] Derde valk, die den reiger aan---

valt , reigervalk in.

Ténia, in. [tin., AIM.] Lintworin in., tee15 i a f. (bij den mensch ook ver solitaire geheeten).
- [H. n.] Lintvisch in. (flamnie).
'renie, f. [Arch.] , liever BANDELETTE.
Téniobranehe, adj. [H. n.j Met lintvormige
kieuwen. •- Téniolde, adj, [H. n.] Lintvormig.
- TÉNIOÏDES, in. 'Pl. Lintworinsoorten f. pi. Téniolé, e, adj. [H. Dj Met lange, gekleurde
banden geteekend. - Téniote, adj. [H. n.j Met
lange en smalle ooren. - Ténioure, t. [H. n.j
Soort van jonkervisch (GIRELLE , DEMOISELLE).
Tenir, V. a. Houden, vasthouden, in de hand
of handen hebben: T- nu livre, une épme,een boek,
een' degen in de hand houden. T- pi. par la main,
iemand bij de hand houden. T- un cheval par in
bride, een paard bij den teugel houden. - (fig.)
T- entre (of dans) ses mains, in handen hebben,
in zijne magt hebben: Dien tient Ie coeur des rois
entre ses mains, God heeft het hart der koningen
in zijne handen. T- le fit dune coiispii'ation, to
sens dune expression, le inot de l'énigrne of enkel l'inigine, den draad ('t geheim) eener zamenzwering in handen hebben, den zin eener uitdrukking verstaan, de oplossing van een raadsel weten.
- (absol.) Tenez, neem dit aan, daar hebt gij,
hier, daar (als uien iemand iets aanbiedt).- Tenez,
voici Ia clé de mon armoire, hier is de sleutel, hier
hebt gij den sleutel van mijne kast. - Ook fam. gebruikt alleen om de aandacht op te wekken: Tenez,
tout ce que vous dites là no me touche pas, hoor
(zie), at wat gij daar zegt, raakt mij niet. Tenez,
Ia voilà qui passe, let op, geef acht, kijk, doorgaat
zij voorbij. - (Loc. fig. et fain. ou prov.) T- qn.
de court, iemand kort houden. Ii tient bien ce
qu'il tient, hij laat niet los, hij is geen vriend van

betalen, van geven; wat hij eenmaal in zijne klaauwen heeft, komt er niet gemakkelijk weder uit. 11
vaut inieux t- que counin apnès (of enkel que
counir) , Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras,

den vogel in de hand is beter dan lien in de vliegt.
Ii croit t- Dien par les pieds, hij meent in den

hemel te zijn, hij is den koning te rijk. Senrez la
main et dites (jUn vous ne tenez nien (tot iemand
met ivien enen den spot drijft door hero sch ijnbaar
iets te geven) , knijp uwe hand digt en houd het goed
vast. II ne tient non, hij gaat met ledige handen
heen, hij druipt af, hij is niet geslaagd. . (gallic.)
Il en tient, hij heeft het beet; nu zit hij er snel; dat
heeft hij verdiend; hij heeft een' roes weg; hij is
verliefd. II a perdu son procès, ii en tient, hij

heeft zijn proces verloren, dat is zijn verdiende
loon, of, nu zit hij er med. II est nesté quatre
heures a table, it en tient, hij is vier uren aan
tafel gebleven, hij heeft het beet, hij heeft de hoogte,

een' roes. Ii panic sans cesse de cette femme, it en
tient, hij spreekt onophoudelijk over die vrouw, hij'
is verliefd op haar. - Tenin qn., iemand in zijne

magt hebben: Ii a beau faire Ii prdsent,je letiens,
laat hein nu doen wat hij wil, hij is in mijne handen. T- (of iblener) qn. a Ia lisiêi'e, en laisse, z.
E, LAISSE. Z. ook BEU, BOUT, CHAUSSE, COTE,
L1SIuIII
FONTS, GORGE, GOUVERNAIL, LOin', MANCHE, POlUNARD, QUATRE, TAPIS. Houden, bezitten, heb-

ben, bezet houden, bewonen: Les Anglais ttennent
les plus belles provinces de l'Asie, de Engelse/ten
zijn in 't bezit van de schoonste gewesten van Azid.
Cot officier tient telle place pour le roi, die officier
houdt die en die vesting in naam des konings bezet.
T- un pays en souveraineté, unie terre en hel,
een land in souvereiniteit, een landgoed in leen be-
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loyer, ce bien i
zitten. 11 tient cette maison
ferme, hij heeft (bewoont) dit huis in huur, dit
goed in pacht. Ii ne tint l'empire que deux ans,
hij was niet meer dan twee jaren in 't bezit van
't rij/s. T- une terre par ses mains, een landgoed
zelf beheeren. T- une terre a foi et P hommage de
qn., een landgoed van iemand als leen bezitten.
(absol.) T- de qn. , aan iemand leenpiigt(g zijn,
iemands leenman zijn. Ce prince tenait de 1'Empire, die vorst was leenman van 't Rijk, was aan
't Rijk leenplig tig. - (fig.) T- qc. de qn., iemand
iets te danken hebben. Je tiens tout de Vos bontis,
ik heb alles aan uwe goedheid te danken. Je ne
tiens rien de lui, ik heb hem niets te danken , ik
ben van hem geheel onafhankel ij k, ik hang volstrekt
Met van hem af. T- la vie de qn., iemand het leven
te danken hebben. Ceux dont je tiens Ia vie, zij,
wien ik mijn leven verschuldigd ben: mijne ouders.
.-. T- qc. de qn., iets van iemand vernomen, gehoord, geleerd hebben. De qui tenez-vous cette nouvelle, ce secret, ce remède ? van wien hebt (of weet)
gij dat nieuws, dal geheim, dat middel ? - T- qc.
de son père ou de sa mère, in iets naar zijn vader
of moeder gelijken, aarden. (absol.) T- de son pim,
naar zijn' vader aarden, geljken. Elle est timide,
elle tient cela de sa mire, zij is verlegen, dat heeft
zij van hare moeder. (absol.) Ii est bien fait, coui'ageux, ii a de quoi (de qui) t-, hij is welgemaakt,
moedig, dat heeft hij van niemand vreemds, daarin
aardt hij naar zijn' vader. us sont tons braves
dans cette maison, us tiennent cela (of absol. us
tiennent) de 'race, zij zijn in dat geslacht allen dopper, dat is hun aangeerfd, aangeboren. La fermeti
quil tenait de naissance, de nature, de slandvas
tigheid, die hem was aangeboren. - Ce palais,
Cette. architecture (lent do gothique, dat paleis,
die bouwtrant heeft iets van 't gothische, heeft iets
gothisci. Ce style tient un peu da burlesque, the
stijl heeft iets koddigs, zweemt naar 't burleske. (ook van iigchaams- en zielsziekten): U y a longtemps que ce rhume, cette fièvre le tient, hij is
reeds lang met die verkoudheid, die koorts behebd,
geplaagd. Sa mauvaise, Sa belle humeur le tient,
hij is in zijne goede, kwade (aim. Sitôt quo sa colère le tient, zoodra hij in toorn geraakt, zoodra
de gramschap hem overmeestert. - ( fam.) Questce qui Ie tient ? wat scheelt hem ? wat krijgt hij
nu in 't hoofd ? wat reden heeft h ij om dus te doen,
te spreken? Je sais ce qui le tient, ik weet wel
wat hem scheelt, wat hem drijft, in 't hoofd maalt.
Bevatten, houden, inhouden of kunnen inhouden; beslaan (ruimte), innemen. Salle qui tient,
qui pent tenir trois cents personnes, zaal, die drie
honderd personen bevat, kan bevallen. Ce tonneau
tient quarante bouteilles, dat vat houdt veertig
flesschen, in dat vat gaan veertig flesschen. Cela
tient plus dune bouteille, daar gaat meer dan eene
flesch in. Cola tient plus qu'une bouteille, daarin
gaat meer dan in eene flesch. Cette bouteille tient
on litre, die flesch houdt eene liter of kan. - 11 a
assez bu, ii en a plus qu'il Won pent t-, hij heeft
genoeg gedronken, hij heeft reeds meer dan h ij verdragen kan. - Ce seau tient Men Peau, die emmer houdt het water goed in zich, is niet lek. Ces meubles tiennent beaucoup cie place, die meubelen beslaan veel plaats. Serrons-nous, pour accuper moms de place, laat ons wat ineen schuiven,
om minder plaats te beslaan. L'arrnme tenait deux
lieues de pays, het leper besloeg eene streek van
twee mijien. Les dpisodes tiennent la moitid de ce
podme, de episoden nemen de helft van dal dichtstuk in. - T- un appartement, een vertrek in gebruik hebben, hel bewonen. 11 tient Ia maison entière, le premier dtage, h ij heeft het geheele huis,
de eerste verdieping in gebruik. - Tenir lieu dune
personne, iemands plaats bekleeden, hem vervangen.
Tenez-moi lieu du ills que j'ai perdu, bekleed bij
Mij de plaats van den zoon, dien ik verloren heb. T- in chambre, Ie lit, de kamer, het bed houden
(wegens ongesteldheid of ziekte niet verlaten) .
Houden (van zikere bedrijven, bedieningen, plaatsen tot algemeen gebruik of nut) : T- auherge, hitellerie, cabaret, café, herberg, logement, eene
kroeg, een koffijhuis houden. T- des chambres garflies, gemeubeleerde kamers te huur hebben. Tboutique, winkel houden, winkel doen, een' open
winkel hebben. T- banque, la banque, bank houden, eene speelbank houden. T- une académie de
-
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jeu, une academic pour les armes, een speelhuis,
eene schermschool houden. T- pension, ecole, kostschool, school houden. z. ook TABLE. Houden,
bekleeden, innemen, in zekeren rang, in zekere orde
zijn (van personen en zaken) . Dans les compagnies,
chacun tient son rang, sa place, in de gezelschappen houdt eik zijn rang, zijne bepaalde plaats. Tle premier rang, den eersten rang hebben, innemen.
Les pokes latins tiennent le premier rang dans
sa bibliothèque, de (atijnsche dichters bekleeden den
eersten rang, nemen de eerste plaats in, in zijne
bibliotheek. z. ook BOUT, COIN, RANG. - Houden
(van vergaderingen, zittingen, openbare function),
voorzitten. L'acadimie ne tient pas regulièrement
ses séances, de akadeinie houdt hare zittingen niet
op vaste tijden. Le pape tint le concile, a tenu
consistoire, de paus zat voor bij 't concilie, b ij de
kardinaalsvergadering. La roi a tenu conseil, a
tenu son lit de justice, de koning heeft raadsvergadering, grooten regtsdag gehouden. z. ook CH.PELLE. Houden, bewaren, wegbergen, op zekere
plaats houden: T- qn. en prison, T- qn. prisonnier, iemand gevangen houden. T- ses papiers saus
la di, dans son secretaire, zijne papieren achter
't slot, in zijne secretaire houden. On no salt oil
ii tient son argent, men weet niet, waar hij zijn
geld bewaart. Tenez cela a Ia cave, houd, bewaar
dat in den kelder. Tenez cela bien chaud, houd
dat goed warm. - T- Sv femme (t Ia campagne,
dans un couvent, aan zijne vrouw haar verblijf op
't land, in een klooster doen houden. 11 (lent son
Ills an collége, hij heeft zijn' zoon op school gelegd.
T- des écoliers en pension, kostscholieren houden.
II tient ce parent chez lui, hij huisvest dien bloedverwant bij zie.'i.. - Nous VOUS tenons, V0115 no
partirea pas avant diner, wij hebben a na, gij gaat
niet vóór 't eten benen. - Notre rol (lent un ambassadeur auprès de telle cour, onze koning heeft
een' afgezant aan dat hof. - L'Autriche (lent
garnison dans vette place, Oostenrijk legt garnizoen in die vesting. Houden, onderhouden, in
stand houden; in. zekeren toestand doen voortduren: (Joe ménagire dolt t- tout en bon Rat, eene
huishoudster moet alles in orde houden. T- un enfaut dans Ia soumission, dans le respect, een kind
onderdanig, in ontzag houden. z. ook ECHEC, suJÉTION, SUSPENS. 'r- des soldats, vies chevaux en
exercise, soldaten, paarden in gedurige oefening
houden. T- sa maison propre, ses portes fermies,
zijn huis zindeljk, zijne deuren gesloten houden.
T- Ia tête droite, het hoofd regtop houden. T- une
Villa bloqude, eene stad geblokkeerd houden. - Tune chose secrète, eene zaak geheim houden.
Houden, vasthouden, weerhouden, bedwingen, in
bedwang houden, ophouden. Cet enfant est si Vif
qu'on na peut Ie t-, dat kind is zoo levendig, dat
men 't niet vaslhouden kan. Elle na peut t- sa
langue, zij kan hare tong niet in toom, in bedwang
houden, zij kan haren mond niet houden. Quand II
est en train de jaser, non no pout Ie t-, als hij
eenmaal aan 't babbelen komt, kan niets hein tot
zwijgen brengen. - Je ne sais qui me tient quo je
no t'arrache les yeux, ikweet niet wat mij tegenhoudt om u de oogen uit liet hoofd te halen. - II
ny a parentd ni amitid qui tienne, daar helpt
bloedverwantschap noch vriendschap aan, dat kan
bi. noch vr. beletten. - (impei's.) 11 a tenu a pen
quo nous n'ayons eu un procès, 't heeft weinig ge,
scheeld, of wij waren in een proces gekomen. La cérémonie était longue, elle nous a tenus plus
dune heure, de piegtigheid duurde lang, zij heeft
ons langer dan een uur opgehouden. - Cot avocat tint toute l'audience, die advokaat hield de
regters gedurende de gansche zitting bézig.
Houden, er voor houden, meenen, achten, gelooven,
van meening zijn: Je (lens cola vral, pour vral,
ik houd dat voor waar. Do ces deux étoffes je
tiens cello-cl (pour) Ia plus belle, je tiens que
cello-cl est Ia plus belle, van deze twee stoffen
acht ik deze de schoonste. Je le tiens (pour) bonnête homme, ik houd hem voor een' eerlijk' man,
ik geloof, dat hij een eerlijk man is. 511 vient me
voir, je le tiendral a honneur, als hij 112(1 komt
bezoeken, zal ik 't mij tot acne eer rekenen. - Belijden, toegedaan zijn: L'opinion qua nous tenons.
't gevoelen, dat wij toegedaan zijn. Je tiens pour
maxime que. .., mijn stelregel is, dat... TonEr
wordt voorts nog in een aantal andere zegswijzen
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gebruikt, b. V. T- un chernin. une route, eenen weg
houden, volgen. T- of Prendre note de qe., Z. NOTE.
T- tine bonne, mauvaise conduite, een goed, slecht
gedrag leiden. T- un niarché, un traite", une convention , een' koop, een verdrag, eene overeenkomst
nakomen,
akomen, vervullen. T- des discours, gesprekken voeren. T- sa colère (weinig in gebruik),
toornig blijven. T- rigueur a qn., zich koud, terugstootend tegen iemand gedragen. T- sa gravité,
Zijne ernsthaftigheicl, deftigheid bewaren. T- one
chose secrète, eene zaak geheim houden. z. ook
BRIDE, COMPAGNIE, COMPTE, CONSEIL JEU, LANGAGE, LIVRE, MAIN, MILIEU, MORGUE, PAROLE, PARTI,
PLUME, PROMESSE, PROMETTRE, PROPOS, REGISTRE,
RESPECT, TETE e. a. - FAIRE TENIR, doen toeko-

men, laten bezorgen: Faire t- one Iettre, de I'ar
gent ui qn., iemand eenen brief, geld doen toekomen of geworden. IChas.J T- in vole, het
spoor volgen, op het spoor blijven. - [Corn.] TIa caisse, de kas houden, met de zorg voor 't ont
vangen en betalen belast zijn. z. ook L1VRE. [Fauc.] , z. AMONT. - [ Jeu] T- les cartes, aan
de beurt zijn om de kaart te geven of rond te deelen. T- jeu, Z. JEU. T- pied a Poule, zijn voet bij
den bal, bij de plaats, waar de bal is blijven liggen,
houden. - ( fig.), Z. BOULE. -Vous y ailez de dix
francs, je les tiens, of absol. je tiens, gij zet tien
francs, ik houd ze u, ik zet ze er tegen. - (in 't
verkeerspel, absol.) T-, niet genoodzaakt zijn om
zijne brug op te breken. - Man.j T- Ia main, de
teugels stijf houden, de vuist ophouden. T- on
cheval dans Ia main, een paard in de hand houden, het geheel meester zijn. T- on clieval sujet,
een paard in bedwang houden. T- des chevaux au
Wet, paarden qetrened 10 (len, niet den trens aanhouden. Z. ook nniav, -- [Mar.] T- Ia mer, zee
houden, in zee blijven. T- le vent, de bef houden,
bij den wind zeilen, opwerken. (absol.) T- au (of
IC) plus près, scherp of dipt bij den wind houden,
liggen. T- deux objets l'un par l'autre, tweevoorwerpen in elkander (met het schip in edne gezi gislijn) houden. 11 tient un vaisseau dans sa marche,
hij zeilt zoo hard als een linieschip, h ij staat een
linieschip. 11 tlent sas amures, hij houdt het voor
denzeifden boeg. II le tient sous son écoute, hij
houdt hem onder den wind. II tient le (of au
large, hij houdt de ruimte, naar buiten. T- sur le
largue, ruimschoots zeilen, ruim wind houden. II
tient Ia ligne, hij blijft in, houdt de linie. T- les
Iluniers, de marszeilen bijhouden. T- one voile en
ralingue, een zeil levendig, killend houden. T- on
vaisseau au même relèvemerit, een schip in dezelfde peiling houden. T- Ia côte, de kust houden.
T- la barre, sturen, aan 't roer staan. T- les bras
dune vergue, de brassen eener ra stijf houden,
aanzetten. T- les bras da vent, de loefbrassen aanhalen, of ook, in handen hebben. T- les grds, liet
staande want aanzetten. - [Mil.] T- gartiison dans
one villa, in eene stad in garnizoen of in bezetting
liggen. T- Ja campagne, het veld houden. T- un
pays on respect, on crainte, een land in ontzag,
in vrees houden. z. ook RESPECT. [Mus.] T- sa
partie, zijne partij of stem spelen, zingen; (lig.),
Z. PARTI. -- [Prat.] T- prison, gevangen blijven.
TENIR, V. fl. houden, vastzitten, vastqehecht zijn,
vastkleven, aanhaagen: Cela tient h chaux et a
cirnent. dat is vast ingemetseld. La clou tient Plan
a Ja nioraille, de spijker zit vast in den muur. Sn
chemise lui tient au dos, zijn hemd kleeft hem aan
den rug. La pierre tenait ii Ia vessie, de steen zat
aan de blaas vast, was aan de blaas vast gegroeid.
La neige tient sur les arbres, de sneeuw bIg/t aan
de boomen hangen. Ses dents ne tiennent plus dans
leurs avéoles, zijne tanden zitten in hunne kassen
niet vast meer. Tout cola tient Men ensemble, dit
alles zit goed vast, houdt goed zamen. - Cda tient
comma poix, comma teigne, dat kleeft als pak.
Cola ne tient ni P for ni P clou, Z. CLOU (ook fig.)
- (lig.), Z. MOUTON, FIL. Cette femme lui tient
au coeur, hij houdt veel van die vrouw. - Cda
lui tient au coeur, dat gaat hens aan 't hart, dat
bedroeft, grieft, verontrust hem zeer; ook: hij stelt
veel belang daarin, hij laat zich dat sterk aangelegen zijn. - Sas pieds na liennent pas a Ia terre,
Ii na tient pas P Ia terre, zijne voeten zijn geen
000enblik in rust (van een woelig kind sprekende);
z(/ne voeten raken den grond niet, hij loopt, danst
met buitengemeene ligtheicl, vlugheid. - [Dévot.j
-

-

Ne t- plus a Ia terre, an monde, geheel los van
de wereldsche zaken zijn. - T- a une personne,
aan iemand (door belang, vriendschap, dankbaarheid, enz.) gehecht , verbonden zijn, iemand aankangen, toegedaan zijn. T- a son roi, a son pays, P
sa femme. P son culte, aan zijnen koning, aan zijn
and, aan zijne vrouw, aan zijne godsdienst sterk
l
verknocht zijn. II na tient P persoilne, hij staat
niet niemand in betrekking, in vriendschap. T- a
Ja vie, P I'argent, aan 't leven, aan 't geld hangen,
zeer, te zeer aan 't leven, aan 't geld gehecht zijn.
'r- a son opinion, zijne meaning stijf vasthouden.
- Je tiens P vous convaincre de mon innocence,
ik stel er veel prijs op, er is mij veel aan gelegen,
ik verlang vurig, u van mijne onschuld te overtuigen. - Me voilà prêt P partir, je ne tlens P ren,
nu ben ik gereed om te vertrekken, niets verhindert mij meer. - Je vous payerai au premier mot,
votre angent na tient P ren, ik zal u op 't eerste
woord betalen, uw geld ligt altijd klaar. - ((am.)
II tient pour telle somma, hij zit voor die en die
som of schuld in gijzeling. Sas pierrenies tiennent
pour dix mille francs, zijne (hare) edelgesteenten zijn
voor tien duizend francs verpand, verzet. Z. ook
POT. T- de, iets van den aard, de natuur,
enz. hebben, zweeinen, geljken naar: La mulet tient
(of participe) de lane at du cheval, z. PARTICIPER.
T- de son père, de sa mène, naar zijnen vader,
naar zijne moeder aarden. Je tiens un peu de vous,
ik gelijk een weinig op U, (pop.) ik slacht u wat.
-. .4angrenzen, beland zijn: Mon appartement
tient au vôtre, mijn vertrek is naast het uwe. Cette
terre tient aux forêts de Ja couronne, dat landgoed
grenst, paait aan de bosschen van de kroon.
Zamen verbonden zijn; afhangen , voortspruiten,
voortkomen: Notre esprit tient tellement P notre
corps, qua..., onze geest is zoo naauw niet ons ligchaam verbonden., hangt zoo zeer met ons ligcliaain
zamen, dat. .. Cet évènement tient P telle cause,
dat voorval spruit uit die oorzaak voomt, is een
gevolg van die oorzaak, hangt van die oorzaak af.
- Als V. impers. Afhangen, liggen, tot verhindering
of beletsel zijn. Ii na tient qua vous, qua moi,
'I hangt enkel van u, van mij af. A gnat tient-il
que nous na partions? waaraan ligt hel, dat wij
niet vertrekken? wat belet, wat verhindert ons te
vertrekken? II na tiendna pas a mol qua I'affaine
na néussisse, 't zal aan mij niet liggen, 't zal mijne
schuld niet zijn, als de zaak niet goed uitvalt. Je
Re sais P quoi il a tenu que je na l'aie fait, ik
weet niet wat mij' wedm'houden, afgehou"en heeft
het te doen, ik weet niet, waarom ik 1mei niet gedaan heb. - II tint a pen de chose que je na Jul
lisse un affront, 't scheelde weinig, of ik had hem
eene beleediginq aangedaan. S'iI ne tient qua cola,
je payenai J'argeimt, als 't alleen daaraan ligt, hapert, zal ik het geld betalen. - (fam.) Qua cola
na tienne, laat dat geen beletsel zij n, bekreun u
daaromtrent niet. T- pour qn., het moet iemand
houden, zijne partij, zijne meening toegedaan zijn.
II tient pour le roi, pour Ie peuple, hij is voor den
koning, voor 't volk. 11 tient pour tel système p0litique, hij is dit of dat politiek stelsel toegedaan.
II tient pour Ja vëritë, hij houdt het met de waar-heid. - T- contra, a qc. of qn., het tegen iets of
iemand uithouden, bestand zijn tegen, wederstand
bieden aan iets of iemand: Ce bûtimnent na saui'ait
t- a Ja mer, contre les vagues, dat schip kan geen
zee bouwen, is niet tegen de zeetn bestand. Place
qui na peut t- Jongtemps, vesting, die 't niet lang
houden kan, die weldra vallen moet, zich moet
overgeven. T- dans one place contra une armée
erinemie, zich in acne vesting tegen ccii vijandelijk
leger handhaven. II est tnop font. P ce jeu, ii ny
a pas moyen de t- contra lui, hij is te sterk in dat
spel, 't is tegen hem niet te houden. - (fig.) C'est
un homme qui na pent t- contre J'intdrêt, contra
J'argent, 't is een mnensch., die niet tegen de baatzucht, tegen 't geld bestand is. Ne pouvoir t- contre les pleurs, les pnières dune femme, niet bestand zijn tegen (zwichten voor) de tranen, de beden eener vrouw. II na pent t- contre la raillerie,
contra Ja plaisanterie, hij kan geen scherts, geen
spoitermij verdragen, hij verslaat geen jo/c/iannij. On ny pent plus t-, C'est P ny plus t-, 't ms
niet langer om uit te houden, uit te staan. T- bon,
ferme, stand houden, pal staan , ziek goed houden,
niet toegeven. Van kracht of geldig blijven,
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voortduren; in zekeren toestand blijven, stand lionden. Notre march tient, onze koop geldt, goat
door. Il faut que le traite, tienne, 't verdrag moet
gelden, van krocht zijn. -- Cette couleur ne tient
pas, die kleur is niet vast, houdt geen stand, the
kleur verschiet. Si le temps tient, als liet weder
zich goed houdt. — Les ennemis ne tiendrost pas,
de vijand zal geen stand houden. -- [Chas.] Les
perdrix ne tiennent pas, de patrijzen blijven niet
zitten, vliegen weg. . Plaats of ruimte vinden,
bevatten kunnen: Tons ces menules ne peuvent
pas t- dans cette ctiambre, at dat huisraad kan
in deze kamer niet staan, geene plaats krijgen.
in dezen zin ook als v. impers.: Il tient deux cents
personnes dans cette salle, er kunnen twee h.onderd personen in deze zaal (geplaatst worden). —
(Loc. prov. et pop.) Je s'en ai pas plus qu'il s'en
tiendrait dans l'oeil. dans mon peil, ik heb er geen
sikkepitje, volstrekt niets van. . Op zekeren tijd
plaats vinden, gehouden worden; duren, zitting
houden: Ce marché tient tour les lundis, rlie markt
wordt elken maandag gehouden. La plupart des
foires tiennent pendant 1'été, de meeste jaarmark ten, kermissen hebben des zomers plaats. — Les
Chambres ne tiennent guère que pendant cinq
mais, de (ziltingen der) Kamers duren zelden langer dan vijf maanden. Pendant que le concile lenait, terwijl 't concilie zitting hield, voortduurde.
SE TENIR, v. pr. Elkander vasthouden: Se t- par
Ia main, par le bras, elkander bij de hand, bij den
arm houden.
(fig.) L'ignorance et l'opiniàtreté
se tiennent par la main, onwetendheid en stij fzinnigheid reiken elkander de hand. Zich vasthouden, zich vastklemmen: Se t- A une branche,
aux Grins du coeval, zich aan eenen tak, aan de
manen van 't paard vasthouden. — ( fig.) Se t- is
Dieu comme son seal appui, zich aan God als zin'
eenigen steun vastklemmen. — ( fig.) Se t-, S'en ta qc., zich aan of bij iets houden, er niet van afgaan. Je men tiens A votce opinion, is votre décision, ik houd mij aan uw gevoelen, aan uwe beslissing. Ce panti est le meilleur, it faut s'en t1h, dat besluit is het beste, daarbij moet men blijven, zich bepalen. — [ Jeu] Je my bens, ik koop
niet. ik houd mij bij mijne eigen kaarten, Ik ben
content. — (Loc. prov.), z. ARBRE. — 11 on derande
vingt francset s'en tient b son mot, hij vraagt
er twintig francs voor, en houdt zich aan zijn
woord, laat zich ni(-ts al'dinren. Se t- is pea, á peu
de chose, op eene kleinigheid zien. Comment peut
on se t- à douze francs sur an marché de mille
écus? hoe kan men op twaalf francs zien bij een'
koop van duizend kroonera Vous voos tenez is trap
pea de chose. gij ziet at te zeer op eene kleinigheid. . Zich houden, ziele rekenen, zich achten
(voor): Je me tiens heureux l`avoir pa vous ètre
Mile, ik acht, reken snij gelukkig, dat ik u van
dienst heb kunnen zijn. I1 ne se tient pas pour
battu, perdu, hij houdt zich niet voor geslagen, verloren. — Je rue le tiens pour dit, ik houd het snij
voor Gezegd, 't is niet mondig het mij nog eens te
zeggen. Tenez-voos pour dit que..., laat het u ge
zijn., vergeet net niet, wees verzekerd, dat...-zegd
Se t.- de, zich weerhouden, zich inhouden. zich
bedwingen: I1 ne saurait se t- de parley, hij han
zich niet van spreken weerhouden, hij lean zijne
tong niet bedwingen. Je ne pus me t- de lui dire
won opinion là-dessus, ik kon niet voorbij, ik kon
mij niet weerhouden, hem mijn gevoelen deswecgen te
BliJven, zich op zekere plaats houden:
zeggen.
Se t- dans sa cl hambre, dans son lit, in zijne ka
zijn bed blijven, zijne kamer, liet bed hou -mer,in
t- It l'oiisbre. au soleil. zich in de sclra--den.S
duw.v, in de zon ophouden. Tenez-vous la et s'en
parten pas, blijf daar en ga er niet van daan. Se
t- deux heures b une porie, twee uren aan eerre
deur blijven staan. — (Loc. prov.) Quand on est
bien, it taut s'y t-, als ni.eo 't goed heeft, moet men
niet ligt veranderen' Quand on eet bien, on ne peut
s'y tenir, wie 't goed lice/I , wit 't nog beter heb
zucht tot verandering wraakt den mensch-ben:d
ook met zijn' gelukkigen staat ontevreden. S'il est
bies, qu'il s'y tienne (met erve soort van spijt, als
men iemands geluk ho rt roesten), ik gun hem zijn
geluk. Zich, houden, in zekeren staat of stand
blijven: Se t- came, tranquille, zich verborgen, stil
houden. Se t- droit, courbé, zich remtop, gekromd
houden, Se t- h genoux, geknield blijven. Se t,
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ferme, zich goed houden, pal staan. Se t- Bien,
comme ii faut, eene goede houding hebben. I1 ne
sait comment se t -, hij weet niet, welke houding
hij moet aannemen, (fam.) wat hij met zijne armen
en beerven doen zal. — Tenez-vous en repos, of
absol. Tenez-vous, houd u stil, zit of sta stil. Tenez -nous, que je vous vole en face, sta eens stil,
dat ik u in. 't gezipt zie. — (fam. en bi weze van bedreiging of waarschuwing) Tenez vous Bien; Vous
n'avez qu'a Bien vous t-, pas op, wees op uwe
hoede, gij moogt u wel in acht neaten. Se t- sur
ses gardes, op zone hoede zijn, zich in acht neaten.
— (fig. et fam.) Se t- les bras croisés, met de ormen over elkaar blijven staan: ledig bleven, terwijl
men werken moest. Gehouden worden, plaats
grijpen: Cette assemblée se tiendra dans nuit jours,
die vergadering zc l binnen acht dagen gehouden
worden. La faire, Le marché ne se tiert plus sur
telle place, de kennis, de markt wordt niet meer
op die plaats gehouden.
'I'ennantile, f. [Minér.] Zwavelkopererts m.
van Cornwallis (naar den beroemden engelschen
scheikundige Tennant benoemd).
Tenon, m. [Tech.] Pin of pen, tap f., het bewerkt einde van een stuk hout of metaal, waar
't gat (mortaise) van een ander stuk-nzedhti
sluit; houvast, sluitstuk n., neut f. T- b queue
zwaluurstaartpin
f. T- A mordant et
d'aronde,
renfonts of h mors d'áne, pin met een verstek ingeschoten. Ouvrage assemblé is t-s et à mortaises,
z. MORTAISE. — [ A.rqueb.] Haft of schaft f. van
den loop van den laadstok. — [Mar.] T- de l'ancre,
neut f. van den ankerstok. T- de neat, teerling m.
of neut aan de toppen van masten en boegspriet,
waarover 't ezelshoofd komt te liggen; pin of ondereinde van den mast, waarmede hij in 't spoor
staat. T- d'étambot, pin, waarmede het ondereinde
van den achtersteven in de kiel is ingelaten. T- de
talon de varangue, pin of inlating van de stekers
der achterste en voorste buikstukken. (g r a n.
're'nontag e, f. [ Méd.] Peesjicht f., t e n ei n taTénor, m. [Mus.] Diepe middelstern tusschen
alt en bus (in de kerkmuz Uk taille, voix de taille
gelreeten) , t e n o r-stem f. — ilia, die deze stem
zingt, t en o r-zanger, t e n o r m.
'renree, m. [R. n.] Soort van egel m. op Madagaskar.
Tensif, ive, adj. [Meid.] Spannend: Douleur
t-ive, spannende pijn f. --- Tension, f. Gespannenhei.d, spanning, rekking, uitrekking f.: La tde la peau dun tambour, des cashes dun instrument, de spanning van het vel eener trom, van de
snaren eens speeltui,gs. — [Med.] T- des serfs,
zenuwspanning. Douleur acco►npagnée de t-, met
spanning vergezelde pin f. — [Phys.) Spankracht,
drukking f. der veerkrachtige vloeistoffen. T- de la
vapeur, stoomspanning. — (fig.) T- d'esprit, inspanni,nn van den geest, geest- of verstandsinspanning f.
Tenson, f. [Anc. pm/sic franc.] .Dichtstukje n.
der troubadours, slat een of ander vraagstuk betreffende de liefde of wet eene minneklagt of ver
bezong; soort van poëtische wedstrijdl, waaruit-wijt
de stukjes geboren werden, die noen jeux mi-partis noemde).
Tentaculaire, m. [H. n.] floeldraadworm m.
der ingewanden -- Tenntaeule, ma. [I-I , n.] Voel
raad, voeler, voelhoren u► . (van de weefdieren., de-d
plaatdieren, van sommige visschen). — Tentaeulé, e, arij. Van voelhorens voorzien.
'fenta,ut, e, adj. Aanlokkend, verleidend: Occasion t-e, in verzoeking brengende gelegenhei j f. —
'fenta,teiar, mm, -trice, f.Verzoeker, verleider m.,
verzoek.ster, verleidster f. — [Écrit.] (absol.) Le t-,
o( als adi. L'esprit t-, de verleider, de duivel. —
Tentatif, ive. adj. (('am.), z. v. a. TENTANT. —
`i'enta,tion, f. Verzoeking, verleiding, verlokking,
aanvechting. Resister A Ia t-, der verzoeking meteslaan. Les t-s du diatule, de verzoekingen des dui-eels. — Groote lust rn., sterke neiging f., trek m.
I! avait une grande t- de ttistir, de voyager, hij
had grooten last tot bouwen, tot reizen. --Tenta,tive, t. Poging, proef, proefneming f.; voorloopig onderzoek, t e n t á rn en n.: I1 fit une t.- auprés
du minis/re pour obtenir cette place, lij deed eene
poging bij den minister, Gin deze plaats te verkrijgen. — [Thtol.) Faire on t -, zijne eerste proef,
zin tentanten afleggen.
Tente, f. Tent f.: Dresser des t-s, tenten op75*
,
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slaan. L'armée était, campait sous les t-s, het
leger lag, kampeerde onder de tenten, onder de
veldhutten. Les marchands avalent tendu leurs t-s
a la foire, de kooplieden hadden hunne tenten op
de kermis opgeslagen. -- [Mar.] Zonnetent, regen
de nage, zonnetent van eene sloep (welke-ten.T
de geheele sloep overdaim). T- de gaillard, de duBette, kampanje-tent, bakstent. — [Chas.] Net,
vogel-, snippenet n. — [Chir.] Wiek f. in eene
wond. — [Pêche] T- h la basse eau, het uitzet
netten bij lage zee.
-tendr
'rente, e, adj. (en part. passé van tenter):
Chose qui mérite d;ètre t-e, zaak f., die verdient
beproefd te worden. Enfant t- par 1'occasion, door
de gelegenheid in verzoeking gebragt kind n. —
(fam.) ktre bien t- de faire qc., veel lust of trek gevoelen om iets te doen. — Un homme t- par Ie démon, een door den booze verzocht, in verzoeking
gebragt, op de proef gesteld mensch. — Tentement, m. [Escr.] Het tweemaal aanslaan van de
kling der tegenpart J. — 'renter, v. a. Beproeven,
de proef nemen: T- une entreprise, T- dittérents
moyens, l'impossible, eene onderneming, verschillenmiddelen. 't onmogelijke beproeven. Jai tenté de
la sauver, ik heb beproefd, gepoogd haar te redden.
(absol.) Que risquez-vous de t-? wat waagt g#
met de proef te nemen ? — T- fortune, la fortune,
Z. FORTUNE. — Verlokken, verleiden, in verzoeking
brengen, bekoren; tot het kwade aandrijven, aan
proef stellen, t e n t é r e n: Les-vechtn;opd
fruits, les sucreries tentent les enfants, fruit,
suikergoed verlokt de kinderen. Ce beau temps ne
vous tente-t-il pas de vous promener? lokt dat
schoone weder u niet tot eene wandelling uit? —
(in bijbeltaal) Dieu tenta Abraham, God stelde
Abraham (Abraham's geloof, trouw) op de proef.
— T- Dieu, God verzoeken, Hem zonder noodzakeljkheid om wonderen, om blijken zijner almagt
vragen. Le serpent tenta la première femme, de
slang bragt de eerste vrouw in verzoeking. Le démon tenta Notre-Seigneur dans le désert, de duivel verzocht onzen Heer in de woestijn. — [ Escr.]
Aanslaan, de kling der partij tweemaal aanslaan. —
SE TENTER, V. pr. Zich zelven in verzoeking brengen.
Tenthrède, f. [H. n.] Bladwesp, zaagvlieg f.
Tenthrédines, m. pl. Bladwespsoorten f. pl.
'Tesitipelle, m. (voormalig) Middel n. tegen de
huidrimpels. • (stoel.
Tentos, m. [Tech.] Spanstok m. aan een weef
Teisture, f. Stel n. bijeenbehoorende tapijten
of behangsels; -- behangsel n. Belle t- de tapisserie des Gobelins, schoon stel behangtapijten der
Gobelins. — T- de velours, de cuir doré, de papier
peint, behangsel van fluweel, van verguld leder, van
beschilderd papier of behangselpapier. — Het behangen, behangerswerk n.: Payer tant pour la t-.
Tenn, e, adj. (en part. passé van tenir): Flambeau t- par un domestique, door een' knecht gedragen, vastgehouden flambouw f. — Jardin bien
t-, goed onderhouden, in orde gehouden tuin m.
— Maison bien t-e, geregelde, ordeljke huishouding f. — (Loc. prov.), z. PAYE. — Etre t- à ec.,
Etre t- de faire qe. ï tot iets gehouden, verpligt zijn,
iets verschuldigd zin. Vous bles t- de me dédommager, gij zijt verpligt, mij schadevergoedingi te geven. Je ne suis pas t- à sela, daartoe ben k niet
verpligt. — (Prov.), z. IMPOSSIBLE. — Un ermite
t- pour saint, een als heilige beschouwd, voor een'
heilige gehouden kluizenaar.
'renu, e, adj. Zeer dun, fijn, tetr: Membrane
t-e, zeer dun vlies n. — ( fig.) Distinction t-e, spitsvindig onderscheid n. — [ Med.] Urine t-e, heldere
waterheldere pis f.
Tenae,f. Duur eenervergadering, zittingtijd m.,
zitting f.: Pendant la t- des états géneraux, ge
zitting der staten-generaal. — [ Man.]-duren
Houding; zit f. (van iemand te paard): Cet hom me n'a point de t- b cheval, die man heeft geene
houding te paard, sluit niet om het paard. — Cette
selle n'a point de t-, op dien zadel heeft men geen
zit (zit men niet gemakkelijk), — ( fig.) Le temps
n'a point de t-, het weder is onbestendig, veranderljk. — Houding, wijze waarop men zich in gezelschap, in de wereld voordoet: Manquer de t-,
geene houding, eene onbevallige howling hebben; (fig.)
veranderlijk, onbestendig van karakter, ligtzinnig
uniform f., tezijn. — [ Mis.] Militaire kleeding,winter-tenu.
Etre
n u n. T- d'hiver, d'été, zomer-,
.
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of enkel: Être en t -, in groot tenu,
in parade-uniform zijn. Être en petite t-, in klein
tenu, in gewone of dageljksche uniform zgn. —
(bij uitbreiding) Co. jeune homme á une bonne t-,
die jongeling is eenvoudig, maar zorgvuldig en net
gekleed. — [Call.] La t- de la -plume, het houden
der pen. — [Corn.] La t- des livres, het boekhou-.
den. La t- des livres en partie sim ple, en partie
double, het enkel, het dubbel of italiaansch boek
Féod.J . z. v. a. TENURE. T- noble;-hovden.—[
adellijk achterleen n. — Mar.] Fond de bonne,
de mauvaise t-, z. FOND. F- de l'ancre, het houden van 't anker in den grond. Ancre qui a une
bonne t-, anker n., dat goed in den grond houdt.
La t- d'un mat, de goede rigting f. of stand m. van
een' mast. — [Mus.] Het aanhouden eerier zelfde
noot gedurende eenige maten. — TOUT DUNE TENUE,
loc. adv., z. v. a. tout d'un tenant, z. TENANT (m.)
Ténaleorne, adl. [H. n.] Dunhoornig. —
Ténnicosté, e, adj. [H. n.] Dunribbiq. — Téniiiflore, adj. [Bot.] Met fijne, kleine bloemen.
— Ténuifolié, e, adj. [Bot.] Dunbladerig. —
Ténuipède, adj. [H. n.] Dunvoetig. — Ténulpenne, adj. [H. n.] Dun gevederd. — Ténuirostre, adj. [H. n. Dunsnaveliq. — Ténulstrié, e adj. LH. n.] Fijngestreept.
Ténniité, f. [Didact.] Dunheid, dunte, fijnheid,
magerheid. — ( fig .) Gerin heil; nietigheid f. — Wele f.
eer ook: armoede, behoeft
Tenure, f. [Féod.] Omvang m., gebied n., uit
een leen. — Voorwaarde f. van-gebridhf.van
't leenbezit. — [ Tech.] Gat n. of spleet f. in een leiblok om er de wig in te drijven, wiggespleet.

en grande t-,

-

:

Téorbe, m., z. THÉORBE
Téphracanthe, adj. [Bot.] Met u'itachtige
doornen of stekels. — Tephroeéphale, adj.
[H. n.] Met gr sach.tigen of aschkleurigen kop. —
'Téphroite, f. [Minér.] Aschsteen rn., eene aschgraauwe steensoort. — Téphromancie, t. [Ant.]

Waarzegger] f. uit asch, enz. b« de offers. — Té-

phronaancien, m., -ne, f. Aschwaarzeg er m.,
-zegster, f. — Téphromèle, adj. [Ei. n1.schgraauw en zwart. — Téphrophylle, adj. [Bot.]
Met aschgraauwe bladeren. — .réphrose, adj.
H. n.] Aschgraauw. — Téphrotique, adj.
H . n.] Grijsharig, met grijs haar bedekt.
Tépide, adj. [Didact.] Laauw. — Tepidité, f.
[Didact.j Laauwheid f.
Téra, Térat, m. [Tech.], beter TERRAIN.
Térapène, f. [H. n.] Amery caansche schildpad f.
Térat-bonlan, m.. [H. n.] Indische meert f.
Tératologle, f. [Didact.] Leer van de afwij[

'

kingen en monsters in de dierlijke bewerktuiging;
geschiedenis d..r organische monsters; — ook: (bijbelsch) wonderleer f.; wonderverhaal n. — Teratoscopie, f. [Ant.] Waarzeggerij f. uit de
waarneming der zoogenaamde wonderverschijnselen
in de natuur, uit spookverschijningen.
Tereer of Terser, v. a. [Agric.] Voor de
derdemaal omwerken (den wijnberg) .
1- Tercère, m. Koppelaar (entremetteur).
Tercet, m. [Pods.] Drieregelige versafdeeling,
tercét f.
'rereine, f. [Bot. ] Derde omhulsel n. van 't planteneitje (boven de beide andere vliesjes, die men
primine en secondine heet).
Térebelle, f. [H. n.] Boorworm, steenboor der m., een zeeworm. — 'rerébellé, e, adj.
[H. n.l Schroefvormig.
'.rerdingag,es, m. pl., z. v. a. PANTOQUIÉRES.

Térébène, f. [Chim.], z. v. a. CAMPHOGÈNE.

Térébénthine, f. [Bot.] Terpentijn m. T- de

Hongrie, T- en phte, z v. a. GALIPOT. Essence
de t-, terpentijngeest m., vlugtige terpentjnolie f.
— Térébinthacé, e, adj. Naar den terpentgjnboom gelijkend. — Térébinthacées, t. Pl. Ge-

slacht n. der terpentijnboomen. — Térébiuthe, m.
[Bot.] Terpentijnboom m. — Térébinthé, e,
z. V. a. TÉ RE BINTHACÉ. [schelpen).
Térébral, e, adj. (H. n.] Schroefvormig (van
Terébrant, e, adj. [Didact.] Borend. — ( fig.)
Douleurs t-es, stekende pijnen f. pl. — Terébrants, m. pl. [1-1. n.] vliesvleugelige insecten n.
pl., welker wijfjes een' boorprikkel hebben, om gaat jes te boren, waarin zij hare. eitjes leggen, te r eb r d n t e n m. pl. -- Térébration, T. [Didact.]
Het boren, boring f.; inz. het aanboren van een'
boom, om zijn hars of gom te laten afvloeyen. —
.
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--

Térébrat;ilaeés, in. pl. [H. n.] Geslacht n.
van boorschelpdieren. — Térébratule, f. [H. n.]
Boorschelpdier n., ammonshoorn m. —'I'èrébratulite, m. [H. n.] Versteend boorschelpdier n.
-- Térébrer, V. a. Boren, aanboren (inz. een'
boom). — Térédyle, adj. [t-I. n.]: Insecte t- of
als subst. TERÉDYLE, m. Houtboorder, paalworm m.
[(lombric).
(pence- bols.)
'féres, m. (pr'. —rèce) [EI. n.] Spoelworm m.
S Térète, adj. [H. n.] Zonder hoeken of oneffenheden, afgerond. — Térètieautle, m. [H. D. j
Rondstaart m. (van 't liagedissengeslacht). — Térétiformes, m. pl. [H. n.] Bolvormige schildvleugelige insecten n. pl. -- Térétirostres, m.
(betreffend.
pl. [H. n.] Rondsnavels Its. pl.
'.hergal, e, adj. [H. n.] Den rug der insecten
'rergeininé, e, adj. [Bot.] Drie paren vormend, driemaal gepaard: Feuilles t-s.
Tergiversateur, m. [Ditlact. et Ann. prat.]
Uitvlurgtenzoe/ser; draler in. -- '.I'ergiversation, f. Het uitvlugten of omwegen zoeken: User
de t-s of '.rergiverser, v. n.. Uitvlugten zoeken,
omwegen gebruiken, op de lange baan zoeken te
schuiven.
Tériaire, adj. [Géol.]: Terrain t-, grond m.
met overblij fsels van niet meer bestaande wezens.
Te i n, rn . [ 11.] z. TARD .
Ternie, m. Einde n., grens f. (met betrekking
tot tijd of plaats, en ook in 't algemeen), grens
m Le t- de Ia vie humaine, het einde des-pal
menschelijken levens. Le t- d'une course, de grens
loopbaan. La maladie touche ' son t-,-palenr
de ziekte loopt naar haar einde, is haar einde nabij.
Etre à son t -, á son terme fatal, A son dernier t -,
op sterven liggen, den dood nabij zijn. — Dans
tous les arts it y a an t- ga'il est impossible de
dépasser, in alle kunsten bestaat eene grens, die
men onmogelijk kan overschrijden. — [Astr.] T-s
de 1'écliptique, grenzen der ekliptika, grenzen der
afstanden, die er tusschen de maan en haren knoop
moeten zijn, zal er eene eklips kunnen plaats grifpen. — (Géom.] Le point est le t- d'une ligne.
liet punt is de grens eener lijn. — [Phys.] Tout
mouvement a deux t-s, le point d'ou Ion part et
le point oft Ion va, elke beweging heeft twee grenzen, het punt van waar men uitgaat, en het punt
waarheen men gaat. — [Myth.] Le lieu Terme,
de god Terminus, de grensgod bij de oude Bomei
(eerst voorgesteld onder de gedaante van een'-ne
vierkanten steen of blok, later onder die van eene
zuil met een menschenhoofd, soms met armen, maar
nooit met voeten). — [Arch.] Grensbeeld D. (in
lusttuinen, op den hoek der lanen, enz.) T- angelique, grensbeeld, dat eersen engel voorstelt. T- en
buste, borstgrensbeeld. T- en console, kraagsteenvormig grensbeeld (dat een voorwerp draagt). Tmarin, grensbeeld, dat van onderen in een' dubbelen vischstaart eindigt. — ( fig. et fam.) Etre, flester planté comme un t -, als een paal, zoo stijf als
een staak, onbewe geljk staan. — [Mar.] T-s, hoek
termen m. pl., beeldhouwwerk n. ter zijde-mane,
van den spiegel, staathouten n. pl. Le Pion at le
mal oat leur t-, het goede en het kwade hebben
hunne grenzen. , Grenspunt in den tijd, bepaald tijdstip 1., tijd van betaling, termijn m. 11
page son lager aux quatre t-s accoutumés, hij betaalt zijne huur op de vier gewone tijdstippen of
term .n.en. Payer par t-s, bi termijnen, termilnsgewijs betalen. Emprunter ? long t-. op lansgen tijd
leersen. T- d'écbéance, vervaltijd. T- de grace of
de faveur, uitstel n., uitgestelde termijn van betaling. T- de rigueur, vaste, onherroepelijk vastgestelde tijd van betaling. T- de livraison, tijd van
aflevering. Marche a t-, koop m. op tijd. — (Prov.),
z. ARGENT, REVOIR (v. a.) — (bij uitbreiding) Geldsom f., die aan 't einde van den termijn moet betaald worden, termijn fl.: II doft 4latex t-s h son
Mote, hij is zijnen liuislieer twee termijnen scltuldig. — [Mid.] Le t- d'une fem €ne, het einde van de
zwangerschap eener vrouw. Approcher de son t-,
den tijd der bevalling naderen. Elie eat accouchée
avant t-, zij is How den tijd bevallen. Cet enfant
est venu h t-, dit kind is op den bepaalden tijd
gekorven. — Ook van dieren gezegd: Chienne qui
met bas avant t-, teef, die voor den tijd werpt.
Woord n., bewoording, bepaald berrrensde of
naauwkeurig kenmerkende ultdrukkin.g f., term m.
T- propre, figure, eigenlijke, oneigenlijke of figuury
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1 jke bewoording. T- vieilli, équivoque, verouderde,
dubbelzinnige uitdrukking. T- bas, noble, gemeen,
deftig woord. S'exprimer en t-s choisis, zich in
uitgezochte bewoordingen u?tdrukken. — En propres t-s, met de eigen, dezelfde bewoordingen. En
t-s propres, met gepaste, eigenaardige, door 't gebruik geijkte bewoordingen. S'exprirmmer, Parler en
bons t-s, zich naauwkeurig en duidelijk uitdrukken. Mesurer, Peser, Ménager les t-s, omzigtig in
de keus der woorden zijn, zich met behoedzaamheid
uitdrukken. — T- d'art., T- technique, kunstterm,
kunstwoord. T- de grammaire, de mai hématiques,
spraakkunstige, wiskunstige uitdrukking. T- de
guerre, de marine, krijgsterm, zee- of scheepsterm.
T- de droit, de commerce, regis-, handelsterm. On
I'appelle ainsi en t-s d'architecture, de manége.
d'escrime, men noemt het dus in de taal der bouw
rijschool, der schermschool. En t-s de-kunst,der
J'Écriture, in de taal der Schrift; in bijbeltaal. .
(in 't meervoud) Toestand, waarin iets met betrek
andere zaak is, voet in., verh.oudirrg f.:-kingtoe
En quels t-s est votre affaire? Elle est en bons
t-s, hoe staat het met uwe zaak ? zij staat goed,
op een' goeden voet. Négociation qui est en bons,
en mauvais t-s. onderhandeling, die op een' goeden., slechten voet staat. Its sont en t-s d'accommodement, z?j staan op den voet van vergelijk, zij
zoeken (zijn op weg om.) hun geschil bij te leggen.
Dans les t-s oil nous en songmes, on ne dolt pas
faire tant de facons, op den voet, waarop (bij de
verhouding, waarin) wi met elkander staan, moet
men niet zoo veel omstandigheden maken. — [Gram.]
T- de comparaison, de relation, term van vergelijking, van betrekking, elk der beide voorwerpen,
die men met elkander vergelijkt. die in betrekking
tot elkander staan. -- [Log.] Les t-s d'un syllogisme, de termen, stellingen eener sluitrede. —
[Math.] T- d'un rapport, d'une proportion, d'une
progression, term (elke der grootheden) van eene
verhouding of reden, van eene evenredigheid, van
eene reeks. T- dune expression algébrique, term
eener algebraische uitdrukking (die door de teekens
-}- en — van elkander gescheiden zijn).
Ternse' s, m. [H. n:] , z. v. a. TERMITE.
Terminaison, f. Uitgang, afloop m., einde n.:
La t- d'un procès, dune maladie, de afloop van
een proces, van eene ziekte. — [Gram.] Uitgang m.
van een woord, t er mi n u t i. e f. T- masculine,
féminine, mannelijke of staande, vrouwelijke of
slepende uitgang m. — Terminal, e, adj. Het
uiteinde, den top of de spits van iets uitmakend:
Fleurs t-es, Epis terminaux, aan den top staande
bloemen, aren f. pl. — [Ant.] De grenzen betreffend: Loi t-e, grenswet f. — TERMINALES, f. pl.
Grensfeesten n. pl. ter eere van den god Terminus.
— Terrninaiier, m. [Bot.] , z. v. a. BADAM1ER.
-- Terminaatif, ive, adj. [Diaact., Gram.] Den
uitgang vormend. — 'Ferminer, v. a. Begrenzen,
grenzen zetten, bepalen, beperken: Forét. qui termine l'tiorizon, woud n., dat den gezigteinder begrenst. -- (fig.) La mort termina ses conquétes, de
dood stelde een perk, maakte een einde aan zijne
veroveringen. — Eindigen, voleindigen (voleinden), besluiten, afdoen, afmaken, voleinden: T- un
ouvrage, une lettre, een werk, eenen brief voleindigen, afmaken. T- Line dispute, eenen twist eindigen, doen ophouden. T- ses jours, sa vie, zijne
dagen, zijn leven eindigen, ten einde brengen. Tune campagne par une victoire, eenen veldtogi
met eene overwinning besluiten. -- SE TERAIINER,
V. pr Eindigen, a floopen, uitvallen; uitgaan, tot
uitgang hebben. La chose s'est heureusement terminée, de zaak is gelukkig afgeloopen, uitgevallen.
— [Gram.] Les verbes dorst i'in€initif se termine
en er, ir, de werkwoorden, waarvan de onbepaalde wijze eindigt of uitgaat op er, ir. — liet
part. passé is ook adj. : Ouvrage hermine, geëindigd,
afreloopen, volbeagt werk n. — [Gram.] Mot tpar un e muet, woord n., dat op eerre stomme e
uitgaat. — [Peint.] Traits, Contours t-s, bepaalde
scherpe trekken, omtrekken m. pl. --- '.dei-minisme, m. [H.. eccl.] Leer der terministen (z. 't volg.
woord), t er yn i. n z s m u s n. -- Terrniniste, m.
Kalvinist, die gelooft, dat God in en buiten de
IUrrk in 't leven van elken mensch een' genade -termijn. een' uitersten tijd van bekeering heeft vastge.nteld, na verloop van welken 1-Jij hem geenerlei
middel van berouw of zaligheid meer aanbiedt, at
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blijft ook zijn leven voortduren, t o nt i n i s t in.
-- Terniinistigiie, odj. tiet terminisinus betreffend. — 'I'erniinologie, f. Leer en verklaring
der gebruikelijke termen of bewoordingen eener
kunst of wetenschap, kennis der kunsttaal, der
kunstwoorden of technische termen. — Ook in ongu. nstirlen zin: Cette prétenáue science nest qu'une
vain t -. die gewaande wetenschap is niets dan eene
ijdele kramerij van, kunstwoorden. — Terminologique, adj. De terminologie of de kunsttaal
betreffend, terinino16gisch. — 'Tra zinzus, in.
(pr. — nuce) [Chem. de fer] Eind-station n. (van
een spoorweg) .
Termite, m. [11. n.] Witte mier, houtluis f.,
eene om hare levenswijs hoogst merkwaardige soort
van insecten, die in groote maatschappijen leven,
zich kergelvormire woningen van 3 tot 4 meters
hoog uit klei en aarde bouwen, groote verwoesti-ngen aanrigten, enz., te r mi c t f. — Terinitins, m.
p L Geslacht n. van termieten.
Ternaire, adj. Uit drie eenheden zamengesteld; bij drieën verdeeld, drietallig: Le nombre t-,
het getal drie. -- [Chiai.] Composé t-, uit drie
enkelvoudige stoffen zarnengcstelde zelfstandigheid.
Terne,adj. Dof, zonder glans, mat, beslagen.Cristaux t-s, doffe, matte kristallen n. pl. L'haleine rend
un miroir t -, de adem maakt een' spiegel beslagen.
Oeil t-, dof, mat oog n. — ( fig.) Style t matte,
kleurlooze stijl in. -- [Peint.] Colons t -, dof, bleek
koloriet n.
'terne, m. [Jut.] Drietal bezette en uitgekomen
nommers in de getalloterij; drie op Bene horizontale
r, bezette nommers in 't lotto- o;' kienspel; -- dobbelworp m. van twee drieën: Amener t-s, twee
drieën gooijen. — ( fig et fain.) C'est un t- à la latene, dat is een buitenkansje. — Terné, e, adj.
[Bot.] B ij drieën op een' gemeenschappelijken steel
geplaatst: Feuilles t -es, drie bladeren op één' steel.
'term, e, ad,). (en part. passé van ternir): Tableau t -, dof geworden, van glans heron/de schil
f. Glace t-e, beslagen spiegelglas D. -- Répu--derij
tation, Gloire t-e, bezwalkte, bezoedelde naam,

winter met aarde bestrooijen of toewaken (de wei

-lande).
'Terrain of 'Ferre.in, m. Grond, bodem in.,
plaats, ruimte, plek f. grands, terrein n., inz_ ook
ten opzigte van den invloed des grands op de steltine' en beweging der kr gstroepen. Phtiment qui
occupe beaucoup +le t-, gebouw n., dat veel grond,
veel ruimte beslaat. — [Vlil.] Choisir son t-, zon
terrein kiezen. Disputer to t-, den grond of het
terrein betwisten, zich in zijne standplaats verdediyen; (fig.) zich in een geschil, een' woordenstrijd
dapper wren, het niet ligt gewonnen geven. Connaltre trien le t-, het terrein goed kennen; (fig.)
zijne menschen, zijn volk goedd kennen, wel weten
met wie men te doen treeft. Reconna;tre, Sonder,
Tater le t -, het terrein verkennen; (fig.) den toestand der zaken goed uitvorschen, de lieden zoeken
te kennen, met wie men te doer), heeft. Gagner,
Perdre du t-, grond, terrein winnen, verliezen;
(fig.) allengs in eene zaak verder komen, achteruit
gaan. Etre sur son t -, op zin' eigen grond zin;
(fig.) van eerre zaak spreken, die razen grondig ver staat, iets doen, waarin men ervaren is. — (fig.)
Se placer sur un bon, mauvais t -, eene goede,
slechte zaak omhelzen; een goed, slecht standpunt,
goede of slechte verdedigingsmiddelen kiezen. —
Grond, bodem in. (met betrekking tot zone eigen
Bon, Mauvais t-, goede, slechte grond.-schapen):
T- égal, raboteux, gelijke, hobbelige grond. T- see,
leger, dur, humide, glissant, drooge, ligte, harde,
vochtige, glibberige bodem. — (fig.) La cour est un
t- glissant, het hof is een glibberig terrein. — [Agric.]
Défoncer an t-, z DEFONCER. — [Géol.] T- primitif of primaire, z. PRIMAIRE. T- secondaire, tertiaire, gronden van de tweede, derde formatie. T-s
plutoniens of plutonic;ue, z. PLUTUNIQUE. T- diluvien, opgeslibde, opgespoelde grond. — [Man.] Hoefslag m., terrein n. Ce clheval embrasse Bien le t-,
dat paard volgt zijn hoefslag goed. — Tater le t-,
z. ThTER.. -- [Peint.] Elke landschapspartij, die
den grond naakt of enkel met gras bekleed voor
bodemvlak n.— [Tech.] Aarden pot of balg n.-stel,
met water, waarin de pottedraaijer bij het draagyen
roem in.
zijnen handen nat maakt (ook térat en terrat ge'.dernier, n1. [H. nj, z. v. a. GRIMPEREAU
Ter»»ifl®re, adj. [Bot.] Met bij drieën geplaat- heeten).
'.herral, in. [Anc. mar.] Landwind in.
ste bloemen.
'Teri-aque, e, adj. flit land en water bestaande
Teruir, v. a. .Dof of mat maken, van glans berooien, minder blinkend of glanzig maken, doen (alleen gebruikt in): Le globe t- (liever terrestre),
aanslaan. Certains gaz ternissent 1'argent, zekere de uit water en land bestaande aardbol m.
Terras, m. [Corn.] Hars, dat aan den voet
gassen maken 't zilver dof. Le soleil ternit le teint,
de zon bederft de frissche gelaatskleur. L'haleine, der booroen nedervalt en zich met aarde vermengt.
Terrasse, f. Aardverhooging f., aardheuvel,
Le soufle ternit une glace, de adem maakt een'
spiegel beslagen. — ( fig.) Bevlekken, bezwalken, aardwal m. (doorgaans door metselwerk gesteund
bezoedelen, onteeren: Cela ternira sa mémoire, en met zoden gedekt); — vlakte, open galerij f. in den
sa répulation, dat zal zijne nagedachtenis, zijn' vorm van balkon op een huis; — plat dak, dakplat,
goeden naam bezwalken. — SE TERNIR, v. pr. Dof terras n. La vue qu'otfre cette t- est belle, het
worden, zijnen glans verliezen: Ces couleurs se uitzigt, dat dit terras geeft, is schoon. I1 y a une
ternissent aisément, deze kleuren verliezen ligt t- de ving[ pieds an haut de sa maison, boven op
haren glans, worden ligt dof. — Ternissure, f. zijn huis is een plat van twintig voet. Les toits de
Dofheid, matheid, glanzeloosheid f. La t- de l'ar- cette vilie sont en t-, de daken van deze stad zijn
genterie, d'un misoir, de dofheid van 't zilvergoed, plat. — [Bias ] Grasgrond in. (wanneer de aarde als
wezenlijke grond onder 't schild voorkomt en groen
van een' spiegel.
Téronille, f. [Minér.] Steenkoolaarde f., Bate is); grond in. (als zij eene andere kleur heeft). Tzwarte aarde, die bij 't zoeken naar steenkoolin - isolée, losse grasgrond of grond. — [Joail.] Plaats f.
nen als eene aanwijzing daarvan wordt beschouwd. aan een edelgesteente, die Beene polijsting aanneemt;
Terradle, f. [Agric.] Straatslijk n. (als mest ruw gedeelte n. van eenen diamant. — [Peint.]
Voorgrond in. van Pen landschap. -- [Sculp. I Opop de akkers).
Terrage, in. [Agric.] Iet ophoogen der aarde pervlakte f. van een voetstuk, waarop een beeld gerondom de wjnstokken; het opbrengen van nieu- plaatst wordt. — [Tech.] Soort van kuipje n.,
wen grond in den wangaard. — [Tech.] liet dek waarin het zilver. dat verguld moet worden, ver
wordt. — Travaux de t-, aardwerken n. pl.-warmd
bodemvlakte der suikerbrooden met-kenvad
natte kleiaarde (corns ook met eerre verzadigde op- — Terrasse', e, adj. (en part. passé van terrasmiddel
van ser): Murailles t-es, door opgeworpen aarde getossing van zuivere suiker), one zoo, door
doorzijpeling, de siroop uit te drijven en de suiker steunde, geterrasseerde muren m. pl. — Enwit te snaken. — [ Feod.] , z. v. a. CHA MZPART. — nemi t-, neergeworpen, gevelde vijand m. — Ii fut
Terragean., Terrageair, Terragier, m. t- par cette nouvelie, hij werd door die t ij ding als
[Féod.] Korentiendhelfer, trendheer m. — Ter- aan den grond genageld. — [Bias.] Arbre t-, gern:ger, V. a. [Féotl.] De korentiende heffen. — plante boom m. (die niet los in 't schild staat, maar
[Agric.] De aarde om . den wijnstok ophoogen, uit ( en' grond oprjst). — Terrassenient, in.
[Constr.] .ardwerk n., het vervoeren en op/wapen
nieuwe aarde opbrengen.
Terra,gnol, adj. in : Cheval t -, of als subst. van aarde, het opwerpen van terrassen of aard
f., terrassemtn.t n.-walen,trséig
TEr,1IAGN ®L, m, [Man.] Sleephoef, sleper m., paard,
— Terrasser, v. a. Een' aarden wal maken,
dat een' zwaren, slependen gang heeft.
-[- Terrn,il, in. [11111.], z. V. a. REMPART. — met aarde ondersteunen, t e r r a s s é r e n: T- une
Terraille, f. [Coro.] Geel of graau.vachtig fijn muraille, eenen aarden wal langs eenen muur maaardewerk van Escrome (bij Pont Saint-Esprit, ken, aarde aan den voet van eersen muur opwerdepart. Gard), te Parijs terre du Saint-Esprit ge pen. — Op den grond werpen, esederwerpen, vellen
v-- Terrailler, v. a. [Agric.] In den-hetn). of doen vallen: 11 to grit an collet et to terrassa,
-,

TERRASSEUR
hij nam hem bij den kraag en wierp hem op den
grond. -- (fiq.) Verbijsteren, verlegen maken, den
moed benemen; tot zwijgen brengen , te onder brengen. Sa présence le terrasla, zijne tegenwoordigheid maakte hem verlegen. Il la terrassé ii force
de raisons, door sterke redenen heeft hij hem tot
zwijgen gebragt. — SE TERRASSER, V. pr. Met terrassen of aardwallen gesteund worden: Les chaussées doivent se t-. — [lil.] Zich met aarden bol
verschansen of dekken. —Elkanth?r op den-werkn
grond werpen. -- Terrasseer, m. Werkman,
die in 't ruwe metselt of optrekt. — Terras
adj. [Tech. j Ilarbre t -, aardachtig-seux,a
marmer n. — Terrassier, m. Ondernemer, aan
aardwerken, van terrasseringen; —-nemrva
aardwerker, terrassenmaker, aardkruijer m.
Terrat,

TERRER.

-

m. [Tech.] , z. TERRAIN.

Terre, f. Aarde, reuk- en smnakelooze, in water
onoplosbare stof, waaruit ten deele onze aardbol
bestaat, en die de Ouden onder hunne 4 elementen
telden. inz. de aarde, die de gewassen voortbrengt,
waarop wij loopen, bouwen; grond, bodem, aard
m., aardrijk n. T- noire, jaune, rouge,-bodem
zwarte, gele, roode aarde. Une poignée, pelletee,
brouettée de t -, een hand-, schop-, kruiwagen-vol
aarde. — Les fruits, Les animaux, Les habitants
de la t-, de vruchten, dieren, bewoners der aarde.
La t- est couverte de neige, de aarde, de grond is
met sneeuw bedekt. Tomber á t-, par t-, z. TOIIBER. liemuer In t -, z. REMUER . Raser la t-, langs
den grond vliegen, rakelings langs den grond gaan;
(fig.) geenerlei verheffing
ng van stil of denkbeelden
hebben, laag bij den grond blijven. — (fig. et fam.)
Mesurer la t-, den grond meten, vatten. z. ook
BATTRE, NEZ, TOUCHER. — (Loc. prow.) Il a peur
que (la) t- ne lui manque, .hij zou gaarne alles
hebben; hij is altijd bang, dat hij te kort zal komen.
z. ook FOSSE. . Terre wordt ook gebruikt met
betrekking tot de begraving of beaarding, — tot
den aard van den grond of de eigenschappen der
aarde; tot de bestemming of toestand van den grond.
hlettre, Porter qn. on terre, iensand begraven Il
y a kuit jours qu'il est en t-, hij is sedert acht
dagen begraven. (fam.) Sentir la t -, zijn einde
nabij zijn. — (Proc.) Six pieds de t- supfisent au
plus grand h:omrne, zes voeten aarde zijn voor den
grootsten man genoeg: het graf verslindt alles. z.
ook PRE.— T- fertile, stérile, sablonneuse, vruchtba.re , onvruchtbare, zandige aarde. T- végétale,
planten-, akkeraarde. — T- à potier of enkel T -,
pottebakkersaarde, aarde. Poterie, Vaisselle de t-,
pottegoed, aarden vaatwerk n. Pot, Assiette de t-,
aarden kan f., tafelbor d n. z. ook FOULON, GLAISE,
PORCELAINE, SIGILLEE, enz. — T - labourable bouw
grond. T- inculte, en frictie, onbebouwde, braak
grond. T- à blé, 5 froment, grond voor-ligend
den graanbouw, tarwebouw. Aardbol, aard
m., aarde f.: Dieu créa le eiel et In t-, God-klot
schiep hemel en aarde. La t- est ronde, aplatie
vers les pales, de aardbot is rond, afgeplat bij de
,polen. — Etre sur t-, op aarde zijn, leven, bestaan.
— (fam.) On ne volt ni ciel ni t-, men ziet hemel
noch aarde: 't is stikdonker. Rernuer eiel et t-, z.
CIEL . — (Loc. prov.) Tant que t- nous pourra
porter, of absol. Tant que t-, zoo ver de aarde
ons kan diaoen, zoo ver wi kunnen komen. —
Land n., gedeelte des aardbols, landstreek, streek f.,
gewest, oord n., grond m.; — landgoed n., grondeigendom m., erf n.; landerf f., land, veld n., akkér m. T-s inconnues, inhabitées, onbekende, onbewoonde landen, landstreken, oorden. Les t-s
boréales, australe, de noordelijke, zuidelijke tanden of gewesten. Etre en t- papale, en t- étrangère, ennemie, op pauselijken bodem, op vreemden,
viandelj ken grond zijn. ^Entrer dans les t-s enne mies, in 's vjands land rukken. z. ook PRoins,
SAINT. -- T - érigée en conté, en duché, een tot
graafschap, hertor,dom verheven landgoed. Chasser sur les t-s d'autrui, op eens anders geed, op
eens anders landerijen (erf, grond) jagen; (fig.) inbreuk op iemands refit maken. T- bien Natie, landgoed reet een fraai kasteel of woonhuis. Donner
des t-s ui ferme, landerijen, akkers in pacht of huur
geven. -- (fig. et Jam.) N'avoir pas on pouce de t-,
z. POUCE. -- (Loc. proc.) Tant naut, l'homme,
tant vaut sa t-, zoo de heer, zoo het land of 't
inkomen. T- chevauchPe est h moitié mangée, het
land van een' jager verliest de helft aan opbrengst.
,
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Qui t- a guerre a, z. GUERRE . --- [Mar.] Land n.,
de aan den zee- of rivieroever gelegen grond, wal m.,
kust f. ; zeebodem m. Apercevoir une t- a l'horizon, Avoir vue de t -, land in de kim zien, in 't
gezigt hebben. T- embrumée, beneveld land. Tferrne, vast land, vaste kust f. T- haute, basse,
plate, hoog, laag, vlak land. T- connaissable, ver
T- de beurre, boterland (dikke-wol--kenbarld.
ken, die men somt !Is voor land aanziet). Courir
h t -, op der wal of op de kust houden. C6toyer,
Raser la t-, Aller t- a t-, langs de kust zeilen.
Prendre t-, land aandoen. Descendre á t-, aan
land, aan wal gaan. Avoir le bord à t -, roet den
kop in den wal liggen. Brise de t-, landwind m.
Bien avant dans les t-s, diep landwaarts in. —
On jugea par la couleur, par les qualités de la
terre que..., uit de kleur, de gesteldheid van den
grond of bodem maakte men op, dat... Perdre t-,
het land uit het gezigt verliezen; ook: den grond,
den waterbodem niet meer met de voeten raken
(bij 't baden of zwemmen); (fig.) Faire perdre t- 'a
qn., iemand in 't redendren of redetwisten pal zet
zwijgen brengen. Chercher qn. par mei' et-ten,o
par t-, iemand alierwege zoeken. ---- (fig. en bij
vergrooting) De bewoners der aarde; zeer veel menschen, de heele wereld. Un coinquérant qui veut
soumettre toute la t -, een veroveraar, die de gansche wereld, alle volkeren wit onderwerpen. Il dit
cela comme one nouvelle, mais toute la t- en
parle, hij zegt dat als iets nieuws, maar de heele
wereld, iedereen spreekt er van. — [ccrit., Mor.]
La t- des vivarts, het land der levenden, 't verblijf
der zaligen, de hemel. --La t-, de wereldsche goederen, vermaken n. pl. Tenir trap a la t-, te veel aan
de aarde, aan de wereld en hare genietingen gehecht zijn. Négliger le ciel pour la terre, de hemelsche goederen (zijne zaligheid) voor de wereldsche veronachtzamen. — [Com.] T- mérite, poe
n. van kurkarnawortel. -- (Géogr.] T- ferme,-der
vast land, vasteland (in tegenstelling met de eilanden). Passer dune ile en t- ferme, van een eiland
naar het vasteland oversteken. — Terre- ferme,
Terra-firma, oude naam van het noordelijk gedeelte
van Zuid-Amerika, later Colombia geheelen, en
in 1831 ontbonden in de drie republieken Venezuela,
Nieuw -Granada en Ecuador. — [Man., Danse] Tà t-, korte galop m.; ook een dans, waarbij men
zonder te springen met de voeten lange den grond
glijdt. Aller, Travailler a t-, digt langs den grond
werken, in den korten galop rijden. — [Mil.] Arme, Forces de t-, landleger n., landmagt f.
Terri, e, adj. (en part. passé van terrer):
Vigne t-e, van versche aarde voorziene wijngaard m.
— Etoffe t-e, met vollersaarde bestreken stof f. —
Sucre t-, met kleiaarde gedekt suikerbrood n.
Terre -à-terre, m. [Nan., I ranse] , z. onder
TERRE.

Terreau, m. [Hort.] Mestaarde f.; ook wel
z, v. a. humus. — Terreauder of Terreami.ter, v. a. Mestaarde (op een land) strooijen; met
mestaarde bedekken (dot -wortels eenei plant).
Terreeri pe, f. [Rot.] Kleine wilde latuw f.
Terrée, f. Aardophooging f. van hetgene men
uit de slooten op/maalt.
Terre- ferme, f. [Géogr.], z. onder TERRE.

Terrein, n1., z.

TERRAIN.

Terrement, in. [Agric.] Verhooging van een'
lagen grond door opslibbing.
Terre-Neuvier, m. [Pe'che] Banker, visscher m. op de' bank van Terre-neuve (Newfoundland); — vaartuig n., waarmede de visscher(j op
die bank wordt gedreven. — In dezen laatsten zin
ook als adj.: Bdtinment, Navire t-.
Terre-noix, f. [Bot.] Aardnoot f. (Plur. Des
terre-noix).
Terre-plala of 'Terre- plein, m. [Fort.]
Walgang, begane grond m., binnenruimte f. der verschansing. (Des teeres- plains of plains).
'Ferrer, v. a. [Agric., Hort.J Met aarde aan
aarde voorzien:-vulenofphg;mtvrsce
T- une vigne, eeroren wijnberg versche aarde geven.
T- les prairies, de weilanden met versche aarde
bestrooijen of toemaken. T- un arbre, den voet eens
booms versche aarde geven. -- [Tech.] T- une
étolfe, eene stof met vollersaarde bestrijken (om
haar te ontvetten). — T- du suave, de suikerbrooden met kleiaarde dekken (vgl TERRAGER) . -- Tun artifice, den hals van een vuurwerk met aarde
R
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of klei bezetten. — TERRER, V. n. of als v. pr. SE
TERRER, Een leger of hol onder de aarde maken
(van zekere dieren). Le lapin (se) terre, liet kont n
markt zich een leger onder den grond.
SE TERRER, v. pr. Met aarde opgehoogd, bedekt, bestrooid
worden. -- [MM1il.) Zich ingraven, zich door opgeworpen aarde dekken of verschansen.
Terrestr°e, adj..4ardsch, wat tot de aarde,
tot liet land behoort, wat uit de aarde komt. Globe
t aardbol in. Un animal t -, een landdier n., dier,
dat op het land lee[t. — Vapeurs t-s, dampen m.
pl., die uit de aarde opstijgen. — Voici un para
t-, hier is een aardsch paradijs. -- [Bot.] Plan--dis
tes t-s, landgewassen n. pl., planten, die op 't land,
niet in 't 'water, groeijan. z. LIERRE. — in tegenstelling met spirituel, eternel) I?/ereldsch, aardsch:
I1 na que des sentiments, des pensées t -s, h4j heeft
niets dan aardsgezinde, wereld scha gevoelens , ge
f, [Didact.] 1-1et aard -dachten.—Trséi,
. -- [ Ani. chirlw. j Aardach--sche;ardgzin
tige, grove deelen n. pl. eens ligchaams.
'Terreur, f. Groote schrik in., vrees, verschrik
ijzing„ontsteltenis f. Etre saisi, glacé de t -, van-king,
schrik bevangen, van ontzetting verstijfd zijn. Ges
troupes oat repandu la t- parYni les enne iis, deze
troepen hebben grooten schrik, vrees onder de v#anden verspreid. Ce juge est la t- des coupables,
die regeer is de schrik der schuldiclen. — T- panique, z. PANIQUE. — [ H. de France] La t-, liet tijdperk van 't schrikbewind (van 31 mei 1793 tot 27
,lul j 179e); vgl. TERRORISME.
'l'erreux, ease, adj. Aardachtig; met aarde
vermengd; met aarde besmeerd, bemorst: Sable t-,
aardachtig zand n. Gout t aardachtige smaak m.
Odeur t-euse, aardachtige reuk m. Couleur t -euse,
aardkleur f. Cette pierce a des parties t-euses, deze
steen heeft donkere, aardachtige deelen, plaatsen.-Ce jardinier a les mains toutes terreures, deze
tuinman heeft geheel met aarde bemorste handen.
Terrible, adj. IJselijk, afgrijselijk, vei schrikkeljk, geducht, ontzettend, ijzingwekkend, vervaar
buitengewoon in zijne soort, verbazend: L'heu--lijk;
re de la mort lui sera t-, het (LUI' des doods zal
voor hers verse/ti ikkeljjk wezen. Un cri t-, een ijeeljke, vervaarlijke kreet m. — I1 detiint t- a sas ennennis, hij werd geducht voor zone vijanden. C'est
on homme t-, un t- bomroe, 't is een geducht,
vreeseljk man. -- (fart.) C'est un t- homme, 't is
een buitengemeen Inc-nscta-, of (in kwaden zin) 't is
een onuitslaanbaar naensch. — ( fig.) Faire one tdépense, buitengemeen veel , verbazend (geducht)
veel verteren. On fait un t- bruit, men maakt een
ontzettend leven. Il fait on temps t-, 't is een verschr'ikkeljk weder. --- (iron.) C'est on t- faiseur
de vers, on t- harangueur, 't is een geduchte, een
erge verzenrnaker, redenaar. — Frère t -, broeder
onderzoeker (bi de Vrijmetselaars) . — Terriblennent, adv. Vreesel k, op verschrikkelijke, ijsel jke
wijze: 11 tonnait t -, het donderde vreeselijk. II roulaát t- les g-eux, hij verdraaide zijne oorren verschrik
sterk, buitengemeen: 11 pleut t-,-kelij;—(fam.)
het regent zeer sterk, verschrikkelijk.
Terricole, adj. [H. n.] De aarde bewonend,
op of in den grond levend. -- Terriers, m., ne, f.
(zelrien gebruikt dan in): Grand t-, Grande t-ne,
groot grondeigenaar en., groole grondeigenares f.—
Terrier, adj. m. [Clias.] Cbien t- of als subst.
TERRIER, lu BASSET. -- [Fèod.] Papier t -, cijnsregister, grondboek n., naarm jst f. der leenpligtigen.
— TERRIER, M. [Ave. coat.] Regter In. van een
gebied — [ . Féod.] Topoi=raphi.sche kaart f. eener
heerlijkheid met haar toebehooren. — [Chas.], z.
TERRIER (adj.). — H. n.] z. v. a. GRIMPEREAU de
rouraille. — TERRIER, m. Leger, hol n. order den
grond, dat sommige dieren zich. graven: T- de lapin, de genard, koe ne -, vosselrol. -- (fig. et fam.)So
retiree dans son t -, Aber mourir dans son t -, in a/ zondering zijne dagen gaan slijten, zijn leven gaan
besluiten. — '.derrière, f. [Agric.] Plaats f., van
waar men aarde haalt. --- Weleer ook: leger, hol n.
—
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Terriflcation, f. [Any. cbim.] Aanzetting, zanienhool.ing der aardach.ti(e deelen bi de gisting. Terriiier, v. n. [Arc. chic.] in aarde veranderen.
-[-'I'errifier, v. a. P'erschrikken, schrik aanjagen. — liet part. passé is ook adj.: Les autres dames restèl'ent terrifhes, de andere dames bleven
van schrik verstijfd.

TEST#

Terrigène, adj. [Myth. lat.] Uit de aarde geboren (van de Reuzen en Titans gezegd).
Terrine, f. flarden schotel m., schaal of kant,,
die van boven w jder wordt, terrine f.; inhoud m.
daarvan. T- h meetre du lait, de la coupe, soep -,
rnelkkom f. --T- de lait, terrine vol melk.— [Cuffs.]
Pà•é de t-, of enkel T -, in eerie terrine gekookte
vleeschspijs f., die koud wordt opgezet, terrine-gerept n. — Terrine'e, f. Isom-, schaal -, terrine-vol f.
Terrir, v. n. [H. n,} plan den oever komen om
daar eijeren te leggen en te begraven (van de schild
gezegd). — [Man.] Land in 't gezipt kr#--paden
gen; z. v. a. ATTERUIR. — [Pêcbej Naar de kust of
den oever komen (van visschee gezegd).
Territéles, m. pl. [11. n.] Spinnen, die hare
webben op den grond uitspannen, kelderspinnen f.pl.
Territoire, f. Grondgebied, regtsgebied, territ oor n. Bannir qn. du t- francais, iemand van
't fransche grondgebied verbannen, - -- Donner, Prêter t- à un éveque, aan een' vreemden bisschop
toestaan, op het grondgebied eens anderen bisschops
zekere ambtsverriglingen waar te nemen. -- Territorial, e, adj. Het grondgebied betreffend, daar
t e r r i t on i aal: Système t-, terri.--toebhrnd,
toriaal stelsel n. (volgens hetwelk de Kerk, als een
deel in 't gebied van den Staat, geheel en al aan
dezen ondergeschikt is.
Terrivoine, adj. [Géo].] Slijk of modder uit werpend (van vulkanen).
Teeroir, m. Bodem, grond m. met betrekking
tot zijne voorlbrenyselen: T- fertile, si.érile, gras,
humble, vruchtbare, dorre, vette, vochtige grond m.
Ce vin sent le t -, a un gout de t -, deze wijn smaakt
naar zijn' grond. -- (fig,) 11 sent le t-, men merkt
wel waar hij van laan is, h ij heeft de eigenaardig
-hedn,
gebreken van zin land.
-g Terrorifier, v. a., liever TERRIFIER.—Terroriser, v. a, et n. Een schrikbewind invoeren;-door schrik recéren. — Terrorisme, m. [H. de
France] Schrikbewind n , schriktijd m. der fransche revolutie, gedurende welken de partij der ja
haar gezag wist slaande te houden, door-kobijne
Frankrijk als 't ware met schavotten en kerkers te
overdekken, t er r o r i s rn us n. (vgl. TERREITR).
Terror, m., z. GRISOU.
Teerure, f. [.Agric.] , z. v. a. TERRAGE.
Terser, V. a., z. TERCEP.
Terset, m. [Agric.] Breed houweel n. met korten steel. — z. TERGET. (zijdestaart m.
Tersine, f. [R. n.] Soort van arnerikaansche
°I'ertin;ire, adj. [Didact.] Den derden rang
bekleedend. — [Géol.] Période t -, derde vormingstijdperk n. (den vaste aardkorst). Terrain t-, z.
TERRAIN. — Chanoine t -, domheer, kanunnik m.,
die slechts het derde gedeelte der inkomsten van
zone prove geniet.
S'fertianaire, adj. Derdendaagsch. —[Me'd.]
De derdendaagsche koorts betreffend. -- TEaTIANAIRE , f. [ Bot. ] Blaauw duizendguldenkruid%
schilrlkruid n.
Tertre, m. Heuvel m., landhoogte f. in eene
vlakte, bergje n.; grafheuveltje D. — [Bias.] Bpzesde grond m.
`.des, pr. pers., plug. van ton, ta, z. TON.
Tessaracondaetyle, adj. [H. n.] Met veer(snaphanen ni. pl.
tig vingers of teersen.
Tesseaux, m.pl [Ave. mar.] Marssalingen f.pl.,
'I'esselle, T. [Constr.] Vierkant stuk marmer n.
ter bevloering, rearm ereegel m. -- Tessellé, e,

Buitscgewijs als een dambord,, darnbordvormig.
`,ressère, f. [Ant.] Dobbelsteen m. -- Wacht woor d, parool n. in den oorlog, gesneden op een
stuk metaal of hout. -- Bewijs n., dat men gaf aan
degenen, welke tot eene uitdeeling waren toegelaten. — Kaartje n. ?)an toelating tot een schouwspel.
'.lesson, m. Scherf, potscherf, glasscherf, diggel f. (Men zegt ook têt.) — [Agric.] Holle spade f. — [, 1. n.] , z. TAISSON.
Tessnilail -e, adj. [l inér.] Den kubus of teer
betreffend.
-lino
Test, m. (pr. Leste) [H. n.] Harde schaal f.,
die 'levee/ce lij/ van ce/edict-en beschermt.— [Anat.],
z. TET. — [Chic., I étaIl.] Groot aarden kapelleer-vat n. z. v. a. SCOISIF1CATOIRE (ook tèt (I vice-tier, tèt h rètir of enkel I Pt geheeten). — TEST, M.
(anpl.) [H. mod.] : Sermon i, du t -, proefeed m., een
eng,elsciae religie-eed, waarmede ieder, The een openbaar ambt wilde aanvaarden, betuigde, dat hp geen
-
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TESTACÉ
heimelijk katholijk was. Acte du t- , test - a ct e f., wet, welke die afzwering van de pauselijke
heerschappij voorschreef (in 1828 afgeschaft).
Testacé, e, adj, [H. n.] Met eene schaal gedekt. -- TESTACEES, m. p1. Schaaldieren n. pt.,
klasse van weekdieren, welker ligchaam met eene
schaal bedekt is. — Testaeéifornie, adj. Schaal-

vormig. --Testaeéograplie,m. [bidact.] Schr2j-

ver m. over cle schaaldieren. -- Testacéograi tile, f. Beschrijving f. der schaaldieren. — 'I'es tace,ographique, adj. Die beschrijving betreffend. — Testace'olo gie, f. Leer, geschiedenis
der schaaldieren. -- Testacéologique, adj. Die
leer of geschiedenis betreffend. — Testacéologiue, m. Kenner, beoefenaar van de schaaldieren.
— 'Festacite, f. [H. n.j Versteend schaaldier n.
Testadora, Testadon, m. [Pëche] Netstaak,
netpaal m.
Testament, m. Uiterste wil In., laatste-wilsbepaling f., het wettig stuk, dat iemands beschik
omtrent zijne nalatenschap bevat, testa--kinge
ment n. T- valar}le, authentique, nul, geldig,
regtsgeldig, nietig testament. T- secret, mystique,
solennel, geheim, besloten, plegtig verzegeld, mystielr testament. z. ook AB IRATO, HOLOGRAPHIE, INOFFICIEUX, NUNCUPATIF, SUGGEREII., SLPPOSER.

,,T

militaire, maritime, veld-, scheepstestament. T- de

mort, vrijwillige bekentenis van een' misdadiger na
zone ter dood veroordeeling; (fig.) geschrift n., dat
de ladtste gevoelens of denkbeelden van iemand bevat. — (Prov.) Grande chère et petit t -, van eenen
verkwister valt weinig te erven. — [Théol,] Het
dus geheeten genadeverbond en de godsdienstoorkonde, waarin dat vervat is, verbond, t e s t a m e n t n..
L'ancien (of le vieux) t -, le nouveau tr, het oude,
het nieuwe verbond of testament. --- Testan ientaire, adj. Den laatsten wil betreffend, daartoe
behoorend, testamentair. z. DISPOSITION, EXÉCUTEUR, HÉRITIER. — Testateur, m.,

-trice, f.

.fir flater, erfmaker, testamentmaker m., erflaatster,
testament- of erfmaakster f. -- Tester, v. a. Een'
testament of uitersten wil maken. Il est mort sans
t-, hij is gestorven zonder testament. — TESTER,
v. a. [Tech.] Nieuwe tanden aan eengin weverskam zetten.
Testi, m., z. TESTIF.

Testicnlaire, adj. [Anat.] De teelballen be-

treffend. •-- Testicule, m. Teel-, zaadbal, kloot m.
Le scrotum contient les deux t-s, de balzak bevat
de beide teelballen. — [ Bot.] T- de chien; z. v. a.
o1 0 1is male of masculin. — Testlenlé, e, adj.
[H. n. J Van teelballen voorzien.
Testif of Testi, m. [Corn.] Kemelshaar n.
'.festimaonlal, e. adj Getuigend, getuigenis gevend (zelden voorkomend dan in): Lettres t-es, getuigschriften n. pl., schriftelijke getuigenissen f. pl.
Preuves t-es, bewijzen n. pl. door getuigen. (Plug,

m. testirnoniaux).

--Testimonialeanexnt, adv.

Door middel van getuigenis.
Testen,

ill. [Anc. métrol.) Zilvermunt f, onder

Lodewijk XII. geslagen,met het hoofd des leanings,
(Loc. prov.) N'avoir pas on t geen
penning, geen cent rijk zijn. Avoir toujours le tau gousset, altijd geld op zak hebben. I1 ne donnerait pas un t- pour un quart d'écu, hij ziet op de
minste kleinigheid.
t Testonner, v. a. Het haar kammen of te
regt maken; -- slagen geven, afrossen; -- beleedigen.
kopstuk n. --

-,
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Tétar, m. [Mar ] Doove jut I.
'I'êtarrl, M. [H. n.j Kikkervischje n., jonge
kikvorsch of pad f., die zone gedaante-verwisselinren nog moet ondergaan; — groot- of dikkop, alet,
een visch van 't karpergeslacht, die bi Straatsburg
muizeneter wordt genoemd [cyprinus cephalus] .[Agric. j , Knotwilg m. (ook sauce t- gJieeten).
'fétartin, m. [Minér.] Soort van vetdspaath n.
met soda-basis, dl bi e t m.
Tetartoéárie, f. [Minér.] De viervlalekige pyramidale gedaante f. — Tétartophle, f. { 1dd.]
Aanhou lende vierdaagsche koorts f.
'retasses, t. pl. (trés-fain.) Slappe, verflenste
vrouweborsten f. pl.
'fête, f. Hoofd n., kop m., het bovenste of voorste
gedeelte van 't ligchaam en de zetel der voornaam
zintuigen; ook de hersenpan f., de schedel m.,-ste
de bewaarplaats der hersenen. La t- de l'bomme,
het hoofd van den mensch. La t- d'un animal, d'un
cheval, d'un coq, d'un brochet, dune couleuvre,

de kop van een dier, van een paard, van een' haan,
van een' snoek, van eene adder. T- Bien proportionnée, difforme, pointue, wel geevenredigd, wanstaltig, spits hoofd, 7T- de mort, doodshoofd Couper, Trancber la t- a un crimninel, eenen rnisdadiger onthoofden, het hoofd a f lhouwen. Mettre la tde qn. h prix, iemands hoofd op prijs zetten, eenen
prijs uitloven aan dengene, die iemand zal dooden. II
lui en couta la tête, II paya cela de sa t -, dat kostte
hem het hoofd, het leven. — Se dowser un coup à
la t-, zich een' stag voor 't hoofd geven. Les coups
la t- sort dangereux, de slagen op het hoofd,
de houtven, steken, schoten in 't hoofd zijn gevaar:

lijk. T- blanchie, vergrijsd hoofd. Donner de la tcontre une muraille en tombant, met het hoofd te-

gen eersen muur vallen. Sa t- a porté, zin hoofd is
aangekomen, de val, stoot, enz. op zijn hoofd is raak
geweest. Avoir la t- pèlée, chauve, een kaal hoofd,
een' ;falen schedel hebben: — Mal, Douleur de t-,
hoofdpijn f. z. ook BAISSER, BIIANLE?IENT, BRANLER,

CASSER, EPAULE, FLEUR, HOCHEII, LEVER, PENCHER,
PIED, PREMIER. -- (Loc. prov.) Grosse t -, Jeu de

sens, een groot hoofd en weinig verstand. Cet homme a vn coup de Bache h la tête, of enkel á un

coup de haclie, z. HACHE. — (Loc. fig.) Avoir

cinquante, soixante ans sur in t -, vijftig, zestig
jaren achter den rug hebben. Mettre sa t- en pdrii,
a couvert, zijn hoofd, zin leven in gevaar stellen,
buiten gevaar brengen. tl s'y est jeté la

t- in pre-

mière, hij heeft het met geweld willen doorzetten.

Il y eut beaucoup de t-s casse'es h ce siége, bij

dat beleg is veel volk gebleven. 11 n'y a t- d'homme

qui entreprendra tere, er is geen mensch, geen schep-

sel, geen levende ziel, die dat waagt. Mettre son
coeur dans sa t -, de inspraak zijner neigingen, driftig voor de stem der rede, voor zijne belangen. doen
zwijgen. Rompre lat- á qn., iemand, het hoofd breken, met nuttelooze, vervelende taal lastig vallen.
Tourner, Faire tourner,la t- b qn., iemand het hoofd
doen olydoopen, in de war brengen. La tête lui
tourne, zijn hoofd loopt one; hij verliest zone bezonnenheid, zijn verstand, hi raakt de kluts kw ijt;
hij wordt hoovaardig; ook (van iemand die van eerie
hoogte in de diepte ziet) hij wordt, hij is duizelig.
Avoir in t- bonne , veel drank kunnen verdragen,
veel kunnen drinken zonder beschonken te worden.
— (Loc. prov.) Mettre

sa t- dans un guépier, zijn

hoofd in een wespennest, in misselijke zaken steken.

Sa t- donne bien de i'exercise le ses pieds,

zijn

hoofd

--- + Testonnenr, in. Kapper in.
Testudinaire, adj. [bidact.] Naar de schild -

maakt het zijn' voeten druk. Je pane ma t- beau-

dinide, 'festaadi ioïde, adj. [ii. n.] Schildpad -

verwed er min hoofd, min kop onder, dat dit zoo
is. — z. nog het woord tète in fig. of spreekwoorde-

padscdaal gelijkend. -- Testudiné, e, Testa--

vormig.— TESTUIDIN S, 111 . pl. Geslacht n. der schild padden. — Testlido, m. [1d.( Schi.ldpadgezweln.
'I'estule, f. [Bot.] Uitwendig vliesje n. van 't
planteneitje.
'fét, m., z. TESSON. -- t TET, m. [Anat.] Her-

senpan €., bekkeneel U. (crane). --- [Chum., Mdtall.] ,
z. TEST. -- [A. n.] , z. TEST. --- [Véner.] Gedeelte
van 't voorhoofdsbeen bij het hert, waaruit de horens opgroeijen.
Tétaniforre, adj. [M d.] Naar regt.stijvigheid gelijkend. — Tétanique, adj. Regtstiivig,
t e t d ni s c h. — 'I'étanos, ni. (pr. —note) lIegtstijvigheid , voortdurende lerarnp der spieren, niet
stijfheid en bewegeloosheid daarvan verbonden
doodskramp f., t é t a n o s, t e t a n u s m. —Tétanothre, m., z. v. a. TENTIPELLE.

per, qui est la gageure d'un fou, que cela est, ik

lijke beteekenis op: ANE, BAISSE', BLANCIIIR (v. n ),
BONNET, CASSER, SE CASSER, CHASIBRE, CHIEN, COR
DONNER (v. n ), FELle FENDRE,FOU,-NEI.L,CR
HAUT, JETER, SE JETER, LAVER, MARTEL, MONTER,
SE MONTER, MORE, NUR, PAII DESSUS (onder DESSU5), PLEIN, PORTER, PREMIER, SE 1103 PRE, TIM -

BRE. Hoofd n., geest m., verstand n., verbeelding t., zin m., gedachte f., hersenen f. pl. Avoir
qc. en t -, dans la t -, iets in 't hoofd, in de gedachte, in den zin hebben. Se mettre en t- de faire une

chose, zich in 't hoofd halen, het voornerven opvat -

ten iets te doen. Se mettre des chhnères, des sot-

tises en t -, zich hersenschimmen of grillen, zotheden in 't hoofd halen. II na que cela en t -, dat
alleen houdt zijn' geest, zijn verstand, zijne verheel-
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ding b6zicr, ilat alleen heeft hij in 't hoofd. Il a la
t- encore trog faible pour lire longtemps, zijn hoofd,
zijne hersens zijn noel te zwak om tang te lezen,
Avoir de la t-, oordeel, verstand, bezadigdheid heb
homme de t-, Een wijs en wakker man,-ben.U
een man met een' kop. 11 a encore foute sa t- (van
een' grijze of zieke), hij heeft at zijne zinnen nog
bij elkander. Agir, Payer de sa t-, met verstand
en beradenheid te werk gaan. Passer de la t-, eelt
het hoofd gaan, vergeten worden. Bonne, excellente, forte t-, goede, knappe kop, mensch van veel
oordeel, bekwaamheid. T- posée, rassise, bezadigd
hoofd, mensch. T- faible, lègère, zwak, oppervlakkig mensch.. Z. ook CARRÉ, CHAUD, CONSERVER, DUR,
ECERVELE, EVENT, ÉVENTÉ, LINOTTE, OTER, PERORE, ROULER. --- ([am.) Faire un coup de t -, iets

stout en onnadenkend doen. Faire des coups de t-,
onbezonnen streken, onbezonnenheden begaan. Faire
on coup de sa t-, iY'en faire qua sa t-, zin eigen
hoofd of zin volgen. Échautter la t- de go.,iemand
het hoofd warm maken, heart ongeduldig, boos maken. — (Fg.) Tenir t-, Faire t-, het hoofd bieden,
weerstand bieden, pal staan, niet wijken of toegeven. Faire t- à l'orage, den storm het hoofd bieden.
T- tête a qn. an jeu, à boire, het tegen iemand in
't spelen, in het drinken opnemen, iemand in 't spelen of drinken staan. Mettre un homme en t- A qn.,
iemand eenen man tegenover stellen . Avoir qn. en t-,
iemand tot tegenpartij, tot mededinger hebben.
Hoofd n., persoon, mensch , in d i v i d u m. Une
rente sur plusieurs t-s, eene rente op vele hoofden.
On paye tapt par t-, enen betaalt zooveel per hoofd
of persoon. Une tare qui Porte sur touter les t-s,
eene belg ting, die op alle hoofden drukt of neêrkomt. L'héritage s'est divisé par t-s, de erfenis is
hoofdel ij k verdeeld. — T- couronnee , gekroond
hoofd n. Elle tremble pour le sort dune t- si chérie, zij beeft voor 't lot van een zoo dierbaar hoofd,
wezen. -- (Pros.), z. AUTANT. , In dezen zin ook
wel van dieren gebruikt: Troupeau composd de
deux cents t-s, kudde van twee honderd stuks. On
payera tint par t- de Loup, men zal zooveel voor
eiken wolfskop (aan ieder, die eenen wolf doodt en
zonen kop vertoont) betalen. . . Kop m., voor
afbeelding van een menschenhoofd: T- an--steling,
tique, grecque, d'étude, antieke, grieksche, studie
T- de Raphael, kop van Raphael. — La t--kop.
d'une pièce de monnaie, d'une médaille, de beeldof kopzijde van een muntstuk, van een' gedenk
T- ui perruque, z. PERRUQUE (ook fig.)-penig.—
— Courre of Courir les t-s, een steekspel houden,
waarbij men niet lans, degen of pistool de tot dat
einde geplaatste kartonnen koppen treft (nog tegen
sommige rijscholen in gebruik). — (bij-wordign
uitbreiding) Hoofdhaar n., hoofd of kop met haar:
Avoir la t- belle, une belle t-, een schoon hoofd met
haar hebben. Avoir la t- frisée. krullend haar, een'
krullebol, een' krulkop hebben. T- naissante, haar,
dat weder begint 'uit te groeien. Tête wordt
bij analogie gezegd van het bovengedeelte, het uit
wel 't begin van zekere dingen: top m.,-eindof
kruin. spits f., kop m., hoofd, begin n. Montagne
qui éléve sa t- jusque dans les noes, berg i., die
tine kruin, spits tot in de wolken verheft. La td'un arise, de kruin, top van eenen boom. T- de
Chou, d'artichaut, de pavots, knol-, artisjok-, papaver-kop. La t- d'un oignon, de bol eener ui. La
t- (le nombril) d'une pomrne, dune poire, het kruintje van een' appel, van eene peer. - La t- d'un
clou, d'une épingle, dune aiguille, dune vis, de
kop van een' st;gker, vanBenespeld, van eenenaald,
van eene -schroef. — Meltre one préface à la td'un livre, eerie voorrede aan 't hoofd, aan 't begin van een boek plaatsen. Une t- de lettre, een
brievenhoofd, een blad postpapier, waarop de eerste
regels gedrukt zin. — La t- d'un Bois, d'un canal,
d'un Mann, de aanvang van een bosch, kanaal, vijver.
— La t- d'une station de liacres, 't berin van Bene
op hunne standplaats wachtende rij huurkoetsen;
ook wel: het eerste rijtuig van die rij. Prendre la
t-, het voorste rijtuig nemen. — La t- d'une arrnée,
dune colonne, dune compagnie, het hoofd, de spits,
het vooroptrekkend gedeelte van een leger, van eene
colonne, van eene compagnie. Marcher on t-, Prendre la t-, aan 't hoofd marchéren, optrekken, zich
aan 't hoofd plaatsen. — Cet officier fut cassé a
Ia t- de sa compagnie, die officier werd voor 't front
zijner compagnie afgezet, gecasseerd. — te LA TETE,
,

--

aan het hoofd, in den eersten rang, aan de spits:
Se mettre à Ia t- des troupes, des rebelles, zich
aan 't hoofd der troepen, der opstandelingen plaat
Etre a la t- du conseil, voorzitter van den-sen.
raad zijn. Charger à la t- des dragons, aan de
spits der dragonders aanvallen. Etre a la t- des
affaires, d'une maison , d'une entreprise, aan 't
hoofd van de zaken, van een handelshuis, van eene
onderneming staan, het hoofdbestuur daarvan heb
Gewrichtshoofd van de beende -ben.[Aat]
La t. du furnur, de l'humérus, het gewrichts--ren:
hoofd of het dikke, ronde bovengedeelte van het
dijebeen, van 't opperarmbeen. — [ Arch.] T- de
net, voorgedeelte n. van het kerkschip of den beuk.
T- de voussoir, voorgedeelte n., voorzijde f. der
welving of boogrondinq. T- de mur, muurdikte f.
aan zin einde. — [Artill.] Boulet á deux t-s, kettingkogel, bouthogel m. ( poulet rand). — T- d'affut, kopbeslag n., kop van een a/fait. — [Astr.]
La t- d'une comete, het hoofd eener komeet (dat
uit eerie navelachtige, hoogst fijne stof bestaat en
zich voordoet als cone ligte wolkachtige vlek, in
welker midden zich dikwijls de kern, noyar , ver
T- du dragon, drakenknoop m., dalende-ton).
knoop der maan. —[Bot.] T- d'áne, ezelskop, soort
van duizendguldenkruid n. T- de carpe, karperkop,
eene graauwe bladzwamsoort. T- de cochon, var
z. v. a. CYMBALAIRE. T- de cog, hanekop,-kensop,
eene,spurriesoort. T- de dragon, z. v. a. DRACOG PHALE. T- d'épingle, speldekop, eene bladzwamsoort. T- de Souris, z. v. a GRASSETTE. T- de moine,
monnikskop, de paardebloem, nadat zij haar zaad
heeft afgeworpen. -- [Chico.] T- de more, vertind
koperen vat n. voor sommige overhalingen. T- mor te, doodekop, c a p u t nn o r t u u m n., bij de oude
scheikundigen de naam van het aardachtig, smakeloos overschot van sommige bewerkingen. --- [Coco.]
Het beste, de keur, het puik van sommige waren;
Acheter des t-s de vin, de bid, uitgelezen wijnen,
granen koopgin. --- T- de clou, jamaica-peper f. Tde moine, Auvergne- of Cantal-kaas f. — T- de
nhgre, negerkop, een negerslaaf tusschen 16 en 30
jaar. — [Constr.] T- de chat, te veel afgeronde
bloksteen. — i;Fauc.] Faire la t- d'un oiseau, eenen
valk aan de kap gewennen. — [luist.] T-s rondes,
rondkoppen, schimpnaam door de aanhangers van
Karel I. van Engeland aan hunne tegenstanders gegeven. — [H. n.] T- de mort, doodekopje, z. sÁi51 111 I. — T- blanche, witkop, een arnerikaansch vo
kop. T- rouge, roodkolfje n.,-geltjmsnuwiv
een fraai vogeltje. — T- d'ane, z. v. a. CHABOT. Tde lièvre, soort van zeegrondel (goeie). T- hue,
visch in. met ongeschubden kop. — T- de Chien,
hondekop, hondskop, soort van boa of reuzeslang,
in Brazilië b o j o b i gebeden [boa caning] . T- fourchue, basiliskus of kroonhagedis van Arnboina. Tnoire, zwartkop, eerie ad erslang. — T- jaune,
bleue, geel-, blaauwkop, twee vlindersoorten. T- de
mort , doodekop , een sphinx of avondvlinder. Ttranchée, hazelaarkever. — T- d'ai'aignée, de bë'
casse, de boeuf, de dragon af de serpent. de requin. etc , spinne-, snippe-, osse-, drake- of slange-,
haaijekop, enz., namen van verschillende schelpen.
T- de [%léduse, Medusa -ster, zeezon f., een plantdier.
— [Jeu) T-, hoekruit aan de reciter zijde der tegenpartij (in het tiktakspel). — [Man.] Avoir la ten dedans, b la muraiile, het hoofd binnenwaarts,
buitenwaarts hebben (van 't paard gezegd. als men
't in de volte rijdt). — Cheval á t- sèche, paard
met mageren kop. — [Mar.] T- de mat, masttop.
T- de cabestan, de gouvernail, kop van de spit,
van 't roer. T-s de varangue, ce -paring, (weleer)
kimming van eene vrang. Longueur de t- en t-,
lengte over steven. I'oulies a t- de moine, schootblokken der blinde. T- de maure, ç zelshoofd van
den vlaggestok. T- de potence de porhpe, hoofd van
den gek der pomp. Faire t- à son ancre, voor zijn
anker optornen. T- du vent, oogenblik, waarop de
wind gaat opsteken. — [Mid ] T- de mouche z.v.a.
STAPHYLOMZE. — [Mil.) La t- de la trancbée. het
hoofd der loopgraaf. La t- du camp, het hoofd, de
voorzijde van 't kamp. T- de pont, brucgijehoo fd.
Les t-s du pont, de bruggehoofden. --- [Mil. anc.]
L'armée montra une t- de ce cáté-lb, het leper ver
voorhoede aan die zijde. On-tondespif
lit avancer une t- de ce cQté-lb, men deed eerie colonne van die zijde oprukken. — [Mus.] T- d'une
note, kop eenei noot. T- d'un instrument h Cordes,
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hals m. van een snarenspeeltuig. — [ Natat.] Donner one t-, met het hoofd vooruit in'twater schieten. — [ Pêche] La t- d'un filet, de kop, bovenkant m. van een net. — [ Peint.] Hoofd, maat van
de afmetingen der andere ligchaamsdeelen. L'ensemble d'une figure a de sept t-s à sept t-s et demie, 't geheel eener figuur zs van zeven tot zeven
en een half hoofd groot. Air de t-, houding f., stand
des hoofds. Ce peintre sail varier ses airs de t-,

die schilder weet verscheidenheid in zijne hoofden
te brengen. — [ Tech,] -Kop van een houtvlot. —
Spits, kop van een suikerbrood. — Boveneind eener
kaars (waar men haar aansteekt).— Clou, Vis à tperdue, à t- plate, b t- ronde; spijker m., schroef f.
met gezonken, platten, ronden kop. T- it la romaine, schroefkop met een gat. La t- d'un marteau,
de kop van een' hamer. — [Tvpog.] Ligne de t-,
hoofdregel, regel aan 't hoofd c er bladzijde, die den
loopenden titel en de paginéring bevat, kolomtitel m.

— ner.]
[Vé Le cerf a mis bas sa t-, z. CERF. Cerf
de quatrième t-, vijfjarig hert n. T- en fourche,
T- -enfourchie of enfourchée, gaffelgewei, T- paumée, handvormig gewei. T- couronnde, kroonge-

wei n. , kroon f.

TETE-A-TETE , loc. adv. Onder vier oogen, met
iemand alleen. Etre t- h t-, onder vier oogen zijn.
Diner, Jouer t- -h-t-, met iemand alleen spelen,
eten. — TETE-A-TETE, m. Gesprek n. onder vier
oogen, zantenkomst van twee personen, geheime, af
zonderljke zamenkomst f. IJs ont en un long t- -a- -t,
de fréquents t- -a- t-, zj hebben lang, herhaalde
malen a fzonderizjk met elkander gesproken. —S TETE
POUR TÈTE, loc. adv. (fam.) Vlak tegenover elkander: Après avoir cessé de se voir, ils se rencontrèrent dans la rue t- pour t-, nadat zij had4en opjehouden elkander te bezoeken, stonden zij pp eens
op de straat vlak tegenover elkander. — à TETE REPOSEE, loc. adv., z. REPOSE.
TLte-béche, adv. (fam.) Coucher t-, kop aan
staart te bed leggen (wanneer het hoofd des eenera
gerigt is naar de zijde, waar de andere zijne voeten heeft).
Tate-bleu, interj. (verbasterd van Tête-Dieu)
Vloekwoord uit het oude blijspel: sapprement!
Téter, V. a. Zuigen: L'enfant tette sa mère,
sa nourrice, het kind zuigt zijne moeder, zijne min.
T- une chèvre, eerre geit zuigen. — (absol.) Enfant qui ne tette plus, kind, dat niet meer zuigt
of van de borst is. — T- de plusieurs laits, ver
-schilend
minnen hebben.
Tétier, m. [Tech.] Speldekopmaker m.— (Mar.]
Voorste man (der roepers), voorste riem m.
TLtière, f. Flep f., mutsje van een een pasgeboren kind. — [ Man.] Kopstuk n. (van den toom).
Org.] T-s des soufiiets,
— [Mar. Raluk H.
vouwstukken n. pl. aan 't . bovengedeelte der blaasbalken van een orgel.
Tétigiié, Tétigaenne, interj., z. TATIGUÉ.
Tétin, m. Borsttepel m.; — weleer ook: de geheele borst f. — T-s, twee kleine spenen, die men
soms achter de vier hoofdspenen der koe aantreft
en die zelden melk geven.
Tétine, f. Uijer f. (als spijs beschouwd); Manger de la t- de vache, de truie, koe-, varkensui,7er
eten. — In 't algemeen: pram, mam f. der zoogdieren. — [Chir.], z. v. a. POMPE b sein. — [Mil.]
Deuk, bluts f.: Ce coup de mousquet a fait une tb sa cuirasse, dat geweerschot heeft zijn kuras geblutst. (de spelden te maken.
Tétoir, m. Wip f., werktuig om de koppen op
Téton, m. Vrouweborst f. (buitenbetrekking
tot het zogen gebézigd, is het woord niet kiesch):
Mère qui donne le t- a son enfant, moeder, die
haar kind de borst geeft. — (pop.) T- borgne, ontbrekende borst. -- Hort.] T- de religieuses, soort
ng, nonnepeer f. T- de Vénus,
van reinet of pippeli
soort van schoone perzik f. — [H. n.] T- de saint
Paul, fossiele zeepgel met groote tepels. — Tétonnière, f. (bas) Dikborstige vrouw. — .Borstophouder m., band om de borsten omhoog te houden.
Tétra- (aan 't grieksch ontleend voorvoegsel bij
vele wetenschappelijke woorden) Vier. -- Tétraatonsique, adj. [Chim.J Met 4 atomen. — Tétra-branche, adj. [H. n.] Met 4 kieuwen. —
Tétracan te, adj. [Bot .1 . Met 4 stekels of doornen. — Tétraearpe, adj. [Bot.] Met 4 vruchten. — Tétracère, adj. [H. n.] Met 4 voelhorens; vierhoornig. — Tétrachire, adj. [H. n.]
.

— [
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Met 4 handen, vierhandig. — Tétrachorde (pr.
cli=k) of Tétracorde, m. [Mus. anc.] Viersnarige lier f.; — Z. v. a. QUARTE.—Tetraetique,
adj. [Didact.] Met 4 cj fers: Arithmétique t-, cij-

ferkunst f. met slechts 4 getalmerken (0, 1, 2 en 3),
viertallig stelsel n. — Tetraetys, f. (pr. —tics)
Het getal 4, het geheimzinnige viertal, waarbij de
Pythagoristen zwoeren. — Tétradactyle, adj.
[H. n.] Viervingerig. — Tétrade, f., z. v. a. TETRACTYS. — Tétradécapode, adj. [H. n.] Met
zeven paar pooten. — Tétradène, adj. Didact.
Met 4 klieren. — Tétradrachine, m. [Ant. gr.
Vierdrachmen-stuk n. — Tétradyname of Tétradynainique, adj. [Bot.] Tot de klasse der
viermagtigen behoorend, t e t ra d y n d m i s c h: Fleur
t-, bloem met 4 lange en 2 korte meeldraden.—Tétradynanfie, f. [Bot.] Klasse der viermagtige
planten (de 155e in t stelsel van Linneus)', viermagtigen of kruisbloemigen f. pl. , tetra d y n ám i a n. pl., (waartoe de haauwtjesdragende, s i l ic u l o s a e, en de haauwendragende, s i t u q u o s a e,
behooren). — Tétraèdre, m. [Géom.] Viervlak n.,
een door IA gel jkzfjd ige driehoeken begrensd ligchaam,
tetraéder, tetrdedron•.n. — Tétraétérlde, Tétraétéris (pr —rice), f..[Chron.] Jarenviertal -n., l#druimte van 4 jaren b / de oude .Atheners. — Tétrafolié, e, adj. [Bot.] Met 4 aan .4
geplaatste bladeren. — Tétragone, adj. Vierhoelag (quadrilbtère). — [Géom.] Figure t-, of als
subst. TÉTRAGOIVE, m. Vierhoek m. — [Astrol.] Aspect t-, aspect of stand van twee planeten, waarbij
zij het vierde van een' cirkel of 90 graden van elk.
ander verwijderd zijn. — 5 TétrMonisine, m.,
noz. v. a. QUADRATURE du cercle. — .rétrago
carpe, adj. [Bot.] Met vierhoekige vruchten. —
Tetragon tère,. adj. [H. n.] Met vierhoekige
Vétragramanatique
of Tétravinnen. —
gramme, adj. [Didact.] Met 4 gekleurde strepen
of lijnen. — IPhilol.] Uit 4 letters bestaande, t et r a g r a m ma t i s e h. —TÉTRAGRAMME, m [Théol.]
Mystiek woord om het Opperwezen aan te duiden,
zonder zijn' naam uit te spreken, de naam van
God (omdat die in vele talen uit 4 letters bestaat),
tetragrdmmaton n. — Tétragyne of rétragynique, adj. [Bot.] Tot de klasse der vierstjjligen behoorend, t e t r a g y'n i s c h. — Tétragynle, f. [Bot.] Gewassen n. pl., welker bloemen
4 staltjes hebben, . vierstijligen, vierwijvigen f. pt.,
t e t r a g y'n i a n. l.—Tétralogie, f. [Litt. anc.]
Viertal tooneelstukken van dénen schrijver, die zamen een geheel uitmaakten of althans na elkander
b# de letterkundige wedstrijden opgevoerd werden,
bestaande uit drie treurspelen (de trilogie), gevolgd
door een . saterspel of parodisch naspel, t e t r a 1 og i e f. — Tétralogique, adj. Tot de tetralogie
behoorend, t e t r al ó g i s e h. -- Tétramère, adj.
Met 4- voetleden. — Tétramètre, m. [Pods. anc.]
Viervoetig vers n., t e t r a m e t e r m.; — vierledig
of achtvoetig (jambisch of trochaïsch) vers, later
ook o c to n a r i u s achtvoeter, geheeten. — Tétrandre of Tétrandrigae, adj. [Bot.] Vierhelmig, tot de klasse der vierhelmigen behoorend,
té t r á n d r i s c h. — 'rétrandrie, f. Klasse der
vierhelmigen of der viermannige planten f. pl. (de
Ode klasse in 't stelsel van Linneus) , welke 4 even
lange meeldraden hebben, t e i r á n d r i a n. pl.
Tétrao, m., z. v. a. TETRAS. -- Tétraodon, m. [ H. n.] Viertand, stekelbuik m., een kraakbeenvisch. T- électrique, lune, elektrische stekelbuik
(aan 't eiland St. Johanna in Oost-Indië. — Tétraonfdes, m. pl. Geslacht n. der woud- of korhoenders. — Tétraonyx, m. [H. n.] Soort van
zandkever m. — Tétrapaste, m. [Mde.] Katrol f.
met 4 schijven. — Tétra pétal of Tétrapétalé, e, adj. [Bot.] Met 4 bloembladeren.---Tétrapharmacon, m [Ann. pharm.] Viervoudig, uit
vierderlei dingen bestaand geneesmiddel n. — Tétra hyile, adj. [Rota Yierbladerig; met in vieren
verdeelde bladeren. —Tétrapie, m. [Litt. sacrée]
Viervoudige bijbeloverzetting, zamenstelling der 4
grieksche overzettingen van 't oude Testament, t dt r a p l a f. — Tétra-plastémone, adj. [Bot.]
Met viermaal meer meeldraden dan bloembladeren.
— Tétrapnenmone, adj. [H. n.] Met1longen.
— Tétrapode,adj. [H. n.J Viervoetig. — TETRAPODES, m. pl. Viervoetige dieren n. pi., inz. viervoetige hagedissoorten. f.pl.—Tétrapodolithe,m.
[H. n.] Versteening f. van een viervoetig dier, te-
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trapodolith
dad.] Leer, besc/ijvinq f. van de viervoetige dieland n., landschap f. met re steden; ook de naam
p1., insecten met 4 vleuyels. -- Tétraptote, adj.

Tllf.

t-le, aanhaling van den tekst, woordelfjke aanhaling t. Passage t-, plaats uit den tekst, tekstplaats f.
—Textllellemeilt, adv. Volgens den tekst, woordeljk: Citer t-, woordeljk, met de eigen woorden
van den tekst aanhalen. - Texture, t. liet weven; weefsel n. (in dezen eigenl(jken zin zelden gebruikt). - [ Didaet.] Bijzondere schikking of eigenlende deelen van een ligchaam, weefsel n.: Ce corps

[H. alle.] Iieersc/iappfj, waardigheid 1. van eenen
der hoofden verdeelde Staat, viervorstendom n.—
[Ant. mil.] Onderafdeelin.q der grieksche phalanx,
afdeeling van 6 man. —Téti-avqiie,m. [EI. ave.]
Viervorst, tetrarch. - [Ant. mii. Aanvoerder
hoen, berqhoen, korhoen n. -- Tétrasépate,adj.

ti-astémoiie, adj. [Bot.] Met vier sto/'draden.'I'étrastique, adj. [Arch. ann.] Met rijen zuilen. - [Litt.] Stance t-, vierregelig gedicht, t e-

me, dun roman, het weefsel, de zamenhang, de
schikl;ing der deden van een dichtstuk , van een'
roman.
Thalame of Thalarnion, m. [Bot.] Vruchtbedding 1., vruchtbodein in., zaadbed n. , dat gedeelte des bloeinkeiks, waarin het vruchtbeginsel is
Met op den vi-uchtbodem zittende geslachtsdeelen.Thalamostéinoue, adj. [Bot.] Met op den
vruchtbodern staande stofdraden.
'rhalassagene, adj. Uit zeewater getrokken
of bereid. Parfumerie til-, uit zeewateri.qetrokken
reukwoter n. (een nieuw kosmetiek of schoonheids-

Met Is monden of zuegers. - Tétrasti-ophe,adj.
- Tetrastyle, iii. [Arch. any.] Vierzuilig ge-

bouw n., op zuilen rustende tempel rn. - Té-

Mot t-, of als subst. TÉThASYLLABE, m. Vierletter
grepig woord II.
Tétrobole, 1. [Ant. gr.] Muntstulc n. van 7

zee levend. - Thalassidronie, in. [H. n.] Zee-

-

Tétrophthalme, adj.

[H. n.] Vieroogig.—Té-

Tette, t. (alleen van dieren) Speen f. , uijerteTette-ehèvre, m. [F!. n.] Geitemelker ni. (en'I'ettin, en. [Tech.] Pottebalcicers -ovenmond m.
'fétti, e, wij. Lloofdig, koppig, eigenzinnig. Enfant t-, koppig kind n.

Soort van zeekreeft in. - Thalatssique, adj.
Terrain 1h-, dooi' de zee opgespoeldegrond.—ThaOok als wij.: Nation th-, natie t., die de heerscha;;pfj
op zee voert. - Thalassoci-atie, t., z. THALASschappij dci' zee betreffend.---Thalassoniètre,in.
[Phys.] Zeemeter ni. , werktuig tot meting van eb/te
en vloed; dieplood n., zeedieptemeter in.
Thalietron , m. [Bot.] Waterruit, weideruit t.
[Fin.] Soort van blindslang t. - [ Myth.] T/to/la,

of eereprjs in. (panic, boven/net t.

zen of zanggodinnen, de muze van 't blijspel.
(poét.) Het blijspel.

Levervisch in.

Tharnnion, in. [Bot.] Soort van zeegras n.
Thanatologie , f. Doodsieer t., leer van de
natuur en de oorzaken des doods; ook; gedenkwaar
dige zaken t. p1. betreffende dooden. - Thana-

Teueriette,

f. [Bot. ] Soort van veronika f.

'reiitoiiiqie, adj. [Hist.] De Teutonen of oude

-

nische taal t. L'ordre t-, de orde van de duitse/te
ridders, de teutonische orde t.

kever in.

Texte, m. Eiqene woorden n. p1. eens schrjvers (in tegenstelling met de aanteekeningen. verkiaringen of aanmerkingen); - b(jbeiplaats t. als
grondstof of onderwerp eener leerrede, tekst in.

'Ihaulaehe, t. [Arctielol.] Soort van hellebaard
of wapenbijl in.

Traduetion imprimée avec le t- en regard, vertaling t. met den tekst daarnaast gedrukt. - T- bien
choisi, uien appliqué, goed gekozen, goed toegepaste

wedet- op ons onderwerp te komen. II a mal pris
son t-, hij heeft zich slee/it geregtvaardigd, hij heeft
een slee/it, verkeerd voorbeeld aangehaald. - (Loc.
opôra, de tekst, de woordeneener opera.— [Liturg.]
Teketenboek n., boek der Evangelien, dat men bp
cloenden priester laat kussen. - [Typog.] Gros t-,
tekst, lettersoort tusechen paragon en auqustjn.
Petit t-, brevier, lettersoort lusechen galiard en
weefbaar, geschikt om gesponnen ofgeweven te worden. L'amiante est t-, de amiant of asbest laat zich

Thapsie,

f. [Bot] Toorts t. T- velue, wolbia-

'I'haumasie, t. [Bot.] Soort van zeewier n.
Thaulnatlirge, if!. Wonderdoener, wonderman, thaumatsirg. —Ook als adj.: SaintGrégoire lii-, Sint Gregorius de wonderdoener. Thaum atiirgie, t. Wonderdadig vermogen n.,
vermogen der wonderdoeners. - Thauinatnrgiqite, adj. Wonderdadig. (steel.
Thaurne, 1. [Agric.] Korte ze/s t. met langen
Thé, in. [Bot.] Theestruik , thee/toom in.; thee t. , de gedroogde bladeren van die plant; thee t. , het aftreksel van die bladeren; - theege-

a Ia Chine et au Japon, de thee/toom is een
struik, die in China en Japan wordt aangekweekt.
- Dans le commerce on distingue principaleinent
cultivé

in den handel onderscheidt men voornainel]jk de
keizerthee, de groene thee en de zwarte thee. Bolte

[Pliilol.] Den tekst betreffend. - TEXTUAJIIE, In.
Boek n. , zonder noten, aanmerkingen of verkiarin-

een kopje thee. Prendre Pu thd, thee drinken. Versor le fliP, thee schenken. - Etre invité a un tIld,
op een theegezelschap genoodigd zijn. Titel dansant,
dansfeest n. , waarbij hoofdzakelijk thee wordt aangeboden. - [Bot.] ThP d'Aniérique of de Ia Mar-

ad,j. In den tekst van een boek, van eene wet uitgedrukt; overeenkomstig met den tekst: Citation

vençaalsche thee , kleine salie t. Thé des Jésuites

plant, die men spinnen kan.— Textilité, t. Spin-
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jeuïeten-thee, qeurige klaver f. - Thé du Labiador, z. a. a. LEDE, LEDON. Th6 do Mexique, z.v.a.
CAPRAIRE biflore, ANSdRINE. Thd de Simon Paoli,
z. V. a. G A LE. Th6 da Paraguay, z. a. a. MATE'.
Thé de Suisse, zwitsersche thee, in 't land fa 11t p a n k geheeten, een mengsel van verscheidene aromatisc/ie alpenkruiden.
Théandiiqiae, adj. [Thiol.] Godcleljjk en menschelijk tevens. - Théanthi-ope, in. [Tbéol.j
Godmensch (bijnaam van Jezus Christus). - Théautbropie, f., z. V. a. ANTHROPOMOItPHISME.
'rtieatral, e, adj. Het tooneel betreffend, tot
liet tooneel behoorend, tooneelinatiq, t Ii e a t r a a t:
Manières th-s, tooneelinanieren t. p1. Musique th-e,
tooneelmuzijk t. Reprësentation th-e, tooneelvoor
stelling 1. - Aiinde th-e, speeljaar, speelsaizoen n.
(Plur. m. thëâtraux). - Théàtralenient, adv.
Op tooneelinatiqe wijze, als op het tooneel. 'I'héâtre, m. Schouwburg in., liet gebouw of de
zaal voor tooneelvoorstellingen, ook (verkeerdelijk)
komddie qelseeten (vgl. coinédie); - schouwtooneel,
tooneel, t h e a t e r n Bâth', Ouvcjr un th-. eenen
schouwburg bouwen, openen. La fa ade dun th-,
de gevel van eenen schouwburg. Les th-s de Paris,
de schouwburgen van Parijs. - Tb- -francais,
schouwburg te Parijs, waar inz. de klassieke stukken der fransche tooneeldichters opgevoerd worden,
théâtre-français n. - II y a un th- francais a in Haye, er is een franse/ee schouwburg in
Ven Haag. .- Le devant, Ie fond da th-, de voorgrond, cle achtergrond van het tooneel. S'avancer
sur to tli, op liet tooneel voorwaarts treden. Changement dun th- (doorgaans de décoration of
de scOne), verandering van tooneel, van tooneelversieringen, van schermen (in den loop van 't
zelfde stuk). - Fermer. Rouvrir le 1h-, het boned
sluiten, openen: de booneelvoorstellingen voor eeien
tijd staken, haar weder hervatten. - Dresser, LIever un th-, een tooneel opslaan (t. v. in een vertrek, een' tuin, enz., om. er niet lang te blijven).
- Les personnes de til-, de tooneelspelers en tooneelspeelsters van beroep. - Pièce de th-, tooneelstuk n. Habits de th-, tooneelkleedij f., tooneel-kostuum n, - Monter sur to th-, tooneelspeler of
-speelster zijn, het tooneel, de planken betreden.
Quitter to th-, van het tooneel aftreden, het tooveel vaarwel zeggen; ook: niet meer voor liet tooneel schrijven Mettre une pièce au th-, een stuk
ten tooneele voeren. Mettre un sujet an th-, een
stuk voor het tooneel omwerken. - ( fig.) Un rai
de til- , een tooneeikoninq, een zwakke, geen gezag
hebbende koning. Marcher en roi de th-, als een
tooneelkoning, met gemaakte deftigheid daarheen
stappen. - Le monde est un grand th-, de wereld
is een groot schouwtooneel. Cette place est Un
trop petit th- pour lui, it faut Ie placer sur un
plus grand tb-, die post is een te klein tooneel, een
te beperkte werkkring voor hem, hij moet op een
grooter tooneel, in een' ruiineren werkkring geplaatst worden. - ( fig.) Plaats, waar iets voorvalt, schouwplaats f., tooneel D. Le th- de Ja guer
re, des troubles, het tooneel des oorlogs, der onlusten. Th- sanglant, d'horreur, bloedig, afgrjselijk tooneel. - [Litt.] De tooneelkunst t. en hare
regelen: Connaître. Entendre Je th-, de tooneelkunst kennen, verstaan. - Coup de th-, z coup
(blz. 117, kol. 1, onderaan). - Verzameling dec
tooneelstukken van een' schrijver: La th- de Racine, iie Molière, de Voltaire, de tooneelstukken
cme,
van R., M., V. —Th- d'anatornie, Th- anatorniAnc. mar.] Slagverband n.,
que, Z. ANATOMIE.
plaats op de koebrug voor de gekwetsten tijdens
't gevecht - Bak m., voorkasteel n. - [ Tech.]
Stapel m. brandhout op eene timmerwerf. - Stelling f. of plot n., waarop het buskruid te droogen
wordt gezet. - Plank f. voor bloempotten.
Thébaide, t. (fig.) Diepe eenzaamheid, woestijn f. - Thébaiqtie, adj. [Minér.j: Pierre th-,
schoon egyptisch graniet ii.
Théeadaetyle, m. [H. n.] Soort van gekko m.,
die zijne kiaauwen kan intrekken.
Théeloie, f. [Didact.] Geschiedenis van de
thee. - Tliéière, f. Theepot, trekoot m. Théifoi-rne, adj. [Bot.] Naar thee gelijkend, theeachtig. - Infusion th-, ieder aftreksel, dat als de
thee behandeld wordt. - Théine, f. [Chim.]
Eene uit etc thee afgezonderde kristalliseerbare stof,
theine f.
-

ç

-

[

THEOLOGIE.

Théisine, m. [Phil.] Godgeloof ii., het geloof
aan 't bestaan van eenen God, theïsmus n. Théiste, m. eb f. Godbeljder m., -beljdster 1.,
hij of zij, die het aanzijn van eenen God erkent
(voor zoo ver die erkenning algemeen is, zonder nadere bepaling van den aard dezes geloofs; verschillend van déiste, z. dat woord), t P e Is t in. en f.
'rhélalgie, f. [Mid.] Pijn f. in de barsten. Thélalgique, adj. Die pijn betrefl'end, t h cl a tci is c It.
Thélérnite, in. et t. Onafhankelijke m. en t.
Titéléphore, adj. [LI. n.] Met spenen of tepels voorzien.
'rheleslognosie, f. [Didact.] Kennes f. van
de uitwerkselen des wils. - Thélésiographie, f.
Beschrijving f. van de verschijnselen des wils. Thélésiologie, f. Wetenschap, die de objectieve grondslagen van de zedeljke waarheden ten
doel heeft.
'rhelite, f. [Mid.] Tepelontsteking t.
Thelphuse, f. [IiI. n.] Zoetwaterkrab 1. van
Italië, Spanje e. a. landen aan de Middellandsche zee.
Thérnatique, adj. [Mus.] Het thema of de
grondgedachte van een muz(jkstuk betreffend.
Thème, in. Hoofdstelling L, onderwerp n.,
stof f., die men zich voorstelt te behandelen, op te
helderen of te bewij zen: II na pas lien suivi son
111-, hij is niet behoorlijk bij zijne stof, bij zijn onderwerp gebleven. - ( fig.) Prendre mal son Us-,
eene zaak verkeerd aanvatten. - Opstel n. ter verbaling uit de moedertaal in eene vreemde; opgaaf,
schoolopgaaf f. Ier bewerking, t h e m a n. -t- (fig.)
Fafre son th- de deux façons, dezelfde zaak op
tweedevlei wijs zeggen; langs verschillende wegen
naar hetzelfde doel streven. - [Astrol.] Tb- eileste, of enkel Tb-, sterrestand ns. flirt betrekking
tot iemands geboorte en de plaats , waar hij zich
bevindt, stand, waarnaar liet lioroskoop getrokken
werd. -[Gram.] Grondvorm in. eens werkwoords. - Tegenwoordige tijd en. des werkwoords
in liet grieksch. - [Ei. anc.] Onderafdeeling 1. van
't grieksche rijk, landschap n.: Les douse th-s de
l'Occident, de twaalf landschappen van 't Westen.
- [Mus.] Grondgedachte t. van een muzijkstuk,
thema n.
Thérnis, t. [Myth.] De goden der geregligheid,
Thensis t. - (fig.) Geregtigheicl L, regt n. Les
prêtres. Les ministres de Th-, de priesters, de
dienaren van 't regt, de regters, de regenten. Les
arrèts de Tb-, de uitspraken van Themis, de regteri$jke vonnissen n. p1. - [Astr.] Een der namen
van 't sterrebeeld de Maagd (vierge).
Thénar, m. [Anat.j Aftrekkende spier 1. van
den duim der hand en van den grooten teen. Ook
als adj. : Muscle tb-. - Eminence th-, muis t.
der hand.
Théoerate, m. [Hist.] Lid eener theokratie
of priesterregiring; h ij , die eene theokratische magi
uitoefent, theokraat m. - Théoci-atie, t.
Godsheerschappij, de onmiddellijke regiring t. van
God, Godsrjk n.; priesterheerschappij, regering der
priesters als reglstreeksche dienaren Gods (gelijk bij
de oude joden). - Théoeratique, adj. Tot die
regiring of heerschappij tiehoorend , t he a k r a tisch. - Théocratiquernent, ode. Op theokratische wijze. - -I- 'I'héoeratiser, v. a. dan
eene theokratie , godsregdring onderwerpen. Théodieée, t. [Théol.] Godsverdediging, re.qtvaardiqing van de goddelijke voorzienigheid ten opzigte van het in de wereld bestaande kwaad, t It eo dicia t. - Théodolite, m. [Giom.] Meetschijf f., een verbeterd astrolabiam voor hoogtemetingen, theodoliet m. —Théodosieu, tie, adj.:
Code th-, Z. CODE. - Théogouie, t. [Ant] Leer
van de wording of afstainming der mythologische
godheden, leer t. der godenwording; - ieder godenstelsel n. van 't heidendom. - Théogonique, wij. De godenwording betre/Tend, t h e 0 g 6nisch. - Th 6 o1oa, m. [H. eed.] Kacunnik m., die bij 't kapittel eener kathedrale of collegiale kerk was aangesteld om de godgeleerdheid
to onderwijzen. (Plur. tlsio]ogaux). - Théologa'e, f. Waardigheid, bedienino f. van zulk een'
onderwijzend' kanunnik. - Théologale, adj. t.
[Dogrn.]: Les trois vertus th-s, de drie deugden,
die inz. God tot voorwerp hebben ('t geloof, de hoop
en de liefde). —Théologastre, m. [Crit.] Slecht
theoloog of godgeleerde. - Théologie, t. God-

4796

THÉOLOGIEN

--

THERNOMETRE.

[Phil.] Godswijze, ervarene in goddelijke zaken; —
geleerdheid, religie- of geloofsua;etenschap, weten
behandeling der godsdienst, t h e o 10--schapelijk gewaand geestenziener en dweeper, t h e o so o p ii in.
11 i e f. Th- naturelle, surnaturelle , morale , na- — Theosophie, f. Godswijsheid leer der theotuurlijke, bovennatuurlijke, zedelijke godgeleerdheid, sophen; geestenzieners en dweeperj f. (inz. als die
z. ook POSITIF, SCOLASTIQUE. — Faire sa th -, zij- van Swedenborg en Bdhme), theosophie. —
nen cursus van theologische studiën houden. — (bij Théosophique, adj. De theosophie betreffend,
uitbreiding) La th- des Indiens, des payens, de t heasOphisch.
Théotisque, adj. [Philol. [ Oud-duitsch, gergodenleer der Indiers, der heidenen. — La th- des
Péres de 1'Eglise, de godsleer der Kerkvaderen. — maansch, oud-frankisch.
Théoxénie, f. [Ant.] Godenfeest n., feest
Acheter une th-, een werk over de godgeleerdheid
koopen. — Theologiera, in. Godgeleerde; — stu- voor al de goden.
Thèque, f. [Bot.] Zaaddoosje n. der mosplanten.
dent in de ,godgeleerdheid, th e o l o g d n t m. —
Therapeutes, in. pl. [H. rel.] Soort van joodL'aigle des th-s, de adelaar onder de godgeleerden,
toenaam van Johannes den Evangelist. — Théo- sche monniken, die veel overeenkomst met de Fslogique, adj. Godgeleerd, theologisch. — 1 sa'ërs hadden en voornamelijk te Alexandria gevesThéologiquerent, adv. Op godgeleerde wijze. i tigd waren, therapeuten in. pl. — Théra— S Theolo-- iser, V. n. Over God en goddelVke I peitique, f. [Didact.] Gedeelte der geneeskunde,
dat de toedieningsw^ze der medicijnen en de krandingen geleerd spreken; — den godgeleerde uithan
kenverpleging bevat, therapie, therapeu4 Théologisme, m. Misbruik n. der-gen.—
redenering in zake van godsdienst. -- Théo- t i e k f. — Thérapentiste, m. Praktisch of uitoefenend arts, t h e r a p e u t in.
lodne, m., z. ?.a. a. THE'OLOGIEN. - ThèomanTiieriaeal, e, adj. [11éd., Pharm.] Theriak
dien, m., -ne, f. Voorspeller m., voorspelster f.
uit gewaande ingeving, theomantie f. — Thé - of triakel bevattend: Remèdes thériacaux, triakelonln,niaque of Théotnane, in. et f. [Méd.] 6 middelen D. pl. — Thériacologie, f. )Didact.]
Lijder m., lijderes f. aan theomnanie. — Théo- Leer der vergiftige dieren, der dierlijke vergiften,
wetenschap f. der giftbereidingen. — Therio,nianie, f. Waanzin m. uit overdreven godsdienst
verstandsdoling f., waarbij de patiënt-bearipn; que, f. [Mid., Pharm.] Theriak, triakel in., een
zich voor God houdt. -- Théoanaque, adj. et zeer zamengesteld dierlijk geneesmiddel of tegensubst. in. [1yth."} Godenbestrijdend: Les géants gift n., door de Ouden als geneesmiddel tegen den
th-s of Les th-, de godenbestr{jders, de reuzen, die beet van vcrgi ftige dieren aangewend; ook: een
de goden bevochten. — The'ophn.ge, adj. et subst. vroeger veelvuldig gebruikt opium-middel n., dat
m- [_H. n.; Godeter m. (een aan de katholfjken in Venetia werd bereid.
Thérionie, m. [Méd.] Kwaadaardige, om zich
gegeven schimpnaam). — Théophai^ie, f. Godverschijning f.; -- weleer z. v. a. EPIPHAN IE. — vretende zweer, inz. longzweer f.
Th ^ophilanthrope, in. [H. rel.] Gods- en
S The -iotonnie, f. 1/ erenontleding f. — j Th= menschenvriend, lid van een genootschap, dat zich i'iotomique, adj. [Bidact.] De dierenontlening
ten jaren 1•95 en 1796 in Frankrijk vormde en al- betreffend, theriotdmisch.
Thermal, e, adj. Warme bronnen betreffend:
leen de natuurlijke godsdienst erkende, doch dat
sedert de wederinvoering van 't katholicisinus in Laux th-s, warme minerale wateren, warme ba't jaar 1802 niet langer geduld werd, t he o p h i- den n. pl. of gezondheidsbronnen t. pl. — 'I'herl a n t h r o o p m. — Théoptiilanthropie, f. jnalite, f. Aard m., eigenschap of gesteldheid f.
Leer en godsvereering t. der theophilanthropen. — der warme baden. — Thermnanérnique, adj.
Théophilanthropique, adj. Tot de theophi- [Phys]: Appareil th -, toestel in., dien men heeft
lanthropie behoorend, th e o p h i l a n t r o p i s c h. - voorgeslagen om partij te trekken van de warmteThéophile, adj. [Didact .] Godminnend — THE- . stof, die in de schoorsteenpijpen verloren gaat. —
Therinanique, adj. [Méd.] ran het rijzen of
OPHILE , in. Godminnaar, godsvriend ran. — Théop hobe, adj. God/intend . -- THE'OPHOBE , m. God- dalen der temperatuur afhangend: Les causes th-s
des
maladies. — Therwantide, f. [Minér.] Vulhater, godsvijand m. — Théophobie, f. Godshaat m., haat tegen de godsdienst; vrees voor God kani-sch mineraal n. Th- cimentaire, z. V. a. Pouzuit bijgeloof. --Théophobique, adj. God/intend, zOLANE. Th- porcolanite, porselein-jaspis D. —
godschuwend. — Théopnetistie, f. [Ant. ( God- Thermantique, adj. [Méd.] Vcrwarinend, opdelijke ingeving f. — Théopsi.e, f. [Ant.] Goden- wekkend: Remède th- of als subst. THERMANTI QUE, m. Verwarmend, opwekkend middel n.
verschijning f.
Theenies, m. pl. [Ant.] Prachtige, tot badThéorbe, m. [Mus.] Groote basluit f., speeltuig n. niet 1. of 16 snaren (thans buiten gebruik), plaatsen ingerigte gebouwen bij de Romeinen, warme
theorbe f. -- Théorbiste, ran, Bespeler der baden n. pl. , gezondheidsbronnen f. pl. — TherF inidor, m. [Chron ] Warmte- of hittemaand f.,
theorbe.
Théorème, m. [Didact.] Door beschouwing of elfde maand van 't fransche republikeinsche jaar
bespiegeling gevondene en te bewijzen leerstelling f., (van 19 juli tot 17 aug.) , thermidor m. —
zuiver bespiegelend voorstel(inz. in de mathematische 'rhermidorien, ne, adz. [H. de France]: Parti
wetenschappen) , t h e o r d m a n. -- .Théoréti- th-, thermidor- partij f. (die op den gen thermidor
gite, adj. Beschouwend, bespiegelend, tot de theo- van 't jaar H. of op den 17en hul j 179k de magt
rie behoorend, t h e o r é t i s c h.. -- Theorieiep, m. van Robespierre omver wierp.
Thermo-baroniètre,m [Phys.] Werktuig n.
Beschouwer, bespiegelaar, grondenkenner eener weten.xch.ap of kunst, zonder zich met hare uitoefening om den graad der warmte en der drukking van
bézig te-houden, th e o r é t i c u s m. — Theorie, f. de lucht te bepalen, t h, e r m o-b a ro m e t e r m. —
Aanschouwing; bespiegeling, verstandsbeschouwing, Thermo-harornétrique, adj. Den thermo-babespiegelende kennis; leer der regels en grondbegin- rometer betreffend, thereto-b a r o m é t r i. s c h. —
selen eener wetenschap of kunst, grondenkennis, Thermo-éleetrieité, f. [Phys.] Door verwarleer, the o r í e f. La th- en est belle, mais la pratique ming opgewekte elektriciteit, til e r m o-e 1 e k t r i c i
e i t f. — Thermo-électrigne, adj. De thermo--t
difficile, de bespiegelende kennis of theorie daarvan
is schoon, maar de uitoefening of praktijk moeije- elektriciteit betreffend, t h e r m o-e 1 é k t r i s c h. —
Thermo
ène, adj. [ Didact.] Door warmte oatprak
lijk. Réduire la th- en pratique, de theorie in
brengen. La th- de la musique, de la sculp--tijk staan. --- Thermopenose, f. [Méd.] Ziekte, die uit
het rijzen of dalen of wel uit den snellen overgang
ture, de kunstregelen der toonkunst, der beeldhouw
— La th- des planétes, de leer der plane--kunst. der temperatuur ontstaat. — Thermolampe, 1.
ten. — La th- de l'électricit6, de leer der elektri- [Phys.] Verwarmende en verlichtende toestel n.,
citeit. — Ook: onderwijs in de theorie: I1 y a th- spaarkagchel, spaarlamp (die te gelijk verlicht, vertous les jours, er wordt elken dag theorie gehou- warmt en machines in beweging brengt, door Lebon te
den, les in de theorie Gegeven. Faire la th -, de the- Parijs uitgevonden) , t h e mm o-1 a mp f. — T her
f. [Didact.] Warmteleer f. — Ther--molgie,
orie onderwijzen. — Théorique, adj. Besehouwend. bespiegelend, t h, e o r t t i s c h: Cours th- et mologique, adj . De warmteleer betreffend, th e r sc
h.
m
o
l
ó
g
i
— Thermo-nmagnétique, adj.
leerpratique, theoretische en praktische cursus,
gang m., lessen f. pl. — Théoriquennent, adv. [Phys.] Het thermo-magnetismus betreffend, t h. e rVolgens de beschouwing of bespiegeling, op theoré- m o - magnetisch. — Thermo-magnétistische wijze. — 4. Theoriser, V. a. et n. [Didact.] me, m. Het door de warmte opgewekte ^nsagnetisEene theorie of theorien scheppen. — Th ;oris- mus, thermo-m agnetismus D. — Thermomètre, m. [Phys.] Warmtemeter m., werktuig
te, m., z. v. a. THE'ORICIEN . — Theosophe, m .
:
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ter bepaling van den warmtegraad, t ii er m 0 1fl e- Thorachique, Thoracien, ne, 'rtiorater m. h- de Réaumui, de Fahrenheit, de Cel- cique, adj. [Anat ] De borst betreffend: Veine
sius (centigrade) , thermometer van Réaumur, van tb-, borstader 1. - [Méc1.] Rernèdes tb-s (liever peeFarhenlieit, van Celsius (honderddeelige) . Th- mé- torales), borstmiddelen npi. - THORACIQUES, apI.
tallique, ?netaal-thernw?neter (van Breguet) - Tb- [H. n.] Borstbuikvinnen, visschen, welker buika registre, zelfaanteekenende thermometer (die Zijne vsnnen ju
ist onder de borstvinnen geplaatst zijn.
verschillende hoogtestanden Zeil aanteekent). - - 'rhoi-acodytie, f. [Wd.] Borstpijn f. Thermométrie, 1. [Phys.] Warmiemeting I. Thoracoseopie, 1. [Wd.] Onderzoek n. van
Thermométrique, adj. Den thermometer ü/' de de borst. (sale, Z. MENSAL.
wat mtemetinq betreffend, t ii e r rn a en é t r i s c ii. Thoiale, adj. f. [Chirorn.]: Ligne tb- of uienTheirno-unilti plieateur, m. [PIijs.] Werk- : Thorax, a. [Anat., H. n.] Borst, borstlias,
tuig n., dat zeer geringe hoeveelheden warmte waar- borstholte f.; borstschild, borstharnas n.
neembaar maakt, t h e r m o- m, u t t I p 1 i c a t a r m.
There, 1. [Bot.] , z. PSEUDO-ACON1T.
Thorium, rn. (pr. —ome) [Cbirn.( liet door
- Thermophile, ndj. [H. n.] Warmte beminvend, veel van warmte houdend; in warme landcn Berzelius uit de thor -aarde (een noorweegscli milevend. - Thernioeope, m. [Phys.] Warmte- neraal) ver/regen ijzergraauwe metaal, dot de ba
sis dier aarde uitmaakt, th Oriu'rn n.
aantooner, thermos/coop in. - Thei-nioseo
'rlioiiuie, f. [Bot.] Zuid-anerikaansc/e zeeppie, 1. Meting f. der dampkringswarmte. - Thermoseopique, adj. Den thermos/mop of de warm- boom in.
Thi-epsiologie, f. [Didact.] Voedingsleer t.
temeting betreffend, thermos kOpisclt.—Ther- ThrepsioLogique, ((Ij. De voedingsleer beniostat, m. [Phys.] Soort van thermoskoop in.
Thersite, in. (fig.) Leeljk, mismaakt en tevens treffend.
kwaadsprekend, onbeschaamd menseli n. (naar den
t Thilacle, L, z. a'. a. TH1RIAQUE.
Thi'idaee, t. [Pbarm.] Latuwsap n. - Sirop
naam van zulk eene personaadje uit de 1/los).
1 Thésaurier, m. , z. V. a. TRÉSORIEII. - de th-, laluwsiroop f.
Thripophage, adj. [j. n.] Van wormpjes
-I- Thésaurisation , f. Op/iooping, bijeenZameling I. von geld, van schatten. --- Thésa
uriser, en insecten levend.
Thiips of Thryps, rn. H. n.] Blaasvoet,
V. fl. Schatten verzamelen, een' schat bijeen verga
ren. - Thésani-iseur, in., -ease, f. Schat- blaaspoot In., een hall'-schildvleugelig insect.
'I'hrysse, in. FEl. n.], z. v. a. MYSTE.
Verzamelaar in., -ster 1.
Throuibose, t. [Mid.] Zogknobbel in. in de
Thèse, t. Stelling, grondoteiling L, een door
woorden uitgedrukt oordeel of voorstel n., waar- vrouweborst. - [H. D.], Z. e. a. TIOMPE. van de geldigheid moet beredeneerd en bewezen Throiiibus, m. (pr. tron-huce) Geronnen bloedworden; inz. de stelling, die in 't openbaar aan de klomp in., oplooping f. van uitgevaat en gestremd
(boom M.
hoogescliolen verdedigd wordt, str(jdvoorstel, the- bloed in 't ceiweefsel.
Thryallide, t. [Bot.] Braziliaansche ahornsis f. Soutenir une tb-, eene stelling staande houThryothore, rn. ff1. n.] .dmerikaansche pimden. Tb- de théologie, de philosophie, de droit,
thesis of stelling der godgeleerdheid, der uijsbe- peimees t.
(riem rn.
Thueion, m. [Ane. navig.] Strijkroer n., strjkgeerte, der regtsgeieerdheid. - Gezamenlij ke thesis
Thuinite, t. [Minér.] , z. V. a. AXINETE.
of stellingen, die men verdedigt of ter verdediging
Thuraire, adj. [Ant.] : Oltrancle tb-, wierookopwerpt; bestrijding der theses. Prdpai'er sa th-,
Zijne theses gereed maken. Assister a ure tb-, de offer D. - -(- 'I'hiii'ibuletii-e, wij. Bewierookenel.
bestrijding en verdediging van theses bijwonen. - - (fig.) Vleijend, lof loezwaaijend. - Thurihu(fig.) Soutenir ti pour qn. , iemand verdedigen, turn, rn. (pr. --lorne) [Ant. rom.] Wierookvaas,
voor iemand in de bogt springen, het voor iemand wierookpan f. — Thuriféraire, rn. [Liturg.]
opvatten. - ( fig. et [am.) Cela change la th-, dat Wierookvatdrager in. - (fig.) VieWer, overdreven
verandert de zaak, de vraag, dat doet mij van ge- lofredenaar IT.
Thuya of Thya, in. [Bot.] Levensboom in.,
voelen, van pion veranderen.
Thésie of Thésion, ni. [Bot.] Vlasblad ii. eene cedersoort. Tb- occidental of du Canada, stinkcypres M.
(van de klasse der vijfhelmigen).
Thyni, in. (pr. tin) [Bot.] Tijm, thijm rn., roomThespiades, f. p1. [Myth.] Bijnaam der muzen (naar Thespies in Bceotit); - ook de naam sche Wendel L, eene welriekende, kruidige plant.
der 50 dochters van Thespius (stichter en eersten Tb- cornmun, gewone lijm. Tb- serpolet, veldt/jim.
koning van 'F/espies), die allen in éénen nacht — Thymbre of Thymbrée, t. [Bot.] mijnsberplart f., hoonenkruid n., een aromatisch moes
door Hercules ontrnaagd en bezwangerd werden.
Théurgie, f. Oproeping van goedaardige de- gewas. — Thytiiées, L pl. Tijmplanten t. p1. —
Thyniélée, f. [Bot.] Italiaanse/ee daphnë t. of
mons en geesten, voorgewende wonderkracht, geesHYMIES,
LÊ
keilerhuls In.— T
t p1., z. v. a.
tenzienerij, tooverj door goede-geestenhuip, t h eu r p i e t. - Théurgique, adj. Wonderdadig, DAPHNACEES. — Thyuiiateehiiie, f. [Didact..]
wonderkrachtig, door hulp van goede geesten be- Kunst f. der reukwer/ebereiding, der berookin gen.
- ,Thymiateehuiqeie, adj. Die kunst betrefwerkt, t/edrgisc/.
Thibaude, f. [Corn.] Grof weefsel n. van koe- fend, thymiatdchnisch. - Thyniiflore,
adj. [Bot.] Met bloemen als die van t/jos, tjmbloernhaar, tot voering van vloerkleeden
ac/dig. -- Thyniiose, 1. [Mid.], z. v. a. PlAN.
± 'fhiois, e, adj., z. V. a. THEOTISQUE.
— Thyiuique, adj. [Anat.] De tjnkiier betrefThirsé, in. [H. n.] Nijlschildpad f.
Thlasie, t. of Thlasme, m. [Cur.] , z. V. a. fend. - 'I'hyrnite, 1. [Med.] Tijnkiierontste-
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'fhlaspi, in. [Bot.] Taschkruid, taschjes- of
taschlcenskruid n. ThI- ordinaire, gemeene taschkers 1., boerenmosterd rn. Thi- des champs, des
montagnes, veld-, bergtasch 1. Thi- bourse /t pasleur, herderstosch I. Faux tIl, z. v. a. LUNAIRE.
Thlaspidées, t. p1. Tasc/kruidsoorten f. p1.
Thlipsie, 1. [Med.] Zarrendrukking der vaten
in 's nenschen ligchaan, waardoor de omloop der
vochten verhinderd wordt, th I ipsi s f.
Tholus, en. (pr. to-luce) [Arch.] Sluitbalk,

sluitsteen, bindsteen in., waar zich at de bogen van
't gewelf vereenigen; -- helm- of ketelgewelf n.
[Ant.] Ronde koepelkapel 1.
Thoniise, Di [f I. n.] Krabspin f.
Thou, in. [H. n.] Tonijn, spaansche makreel rn.
-

[scomber thynnus]. -- Thouare, in. [Pêche]
Tonijnnet n. Tb- de poste, staand thonijnnet. Tbde courantille, drijvend tonijnnet. - Thonine, f.

[Corn.] Ingezouten, tonijnen in. p1.
Thoraeentèse, 1. [Chir.] Operatie of opening 1. van eene borstverzwering of een' etterzak.

king, thymi t is t. — Thynius, ni. (pr. ti -mice)

[Anat.] T'[jrnklier, borstkiier; - groote aarswrat f.

'fhyro-aryténoïdieii, ne, adj. [Anat.] Tot

let schildvormig en be/servormig kraakbeen (van 't
strottenhoofd) behoorend. — Thyroeèle, t. [MId.]
Opzwelling t. der schildklier; z. v. a. GOITRE Thyro-épilottique, adj. [Anat.] Tot het
schildvormig kraakbeen en de strotklep behoorend.
-- Thyro-hyoldien, ne, 0(15. [Anat.] Tot let
schildvormig kraakbeen en het tongbeen beloorend.
.- Thyrolde, adj. [Anat.] Het schildvormig kraakbeen betreffend: Cartilage th- of cutiforme, of als
subst. rn. Le tb-, schildvormig kraakbeen (dat naar
voren uitpuilt en zoo de verhevenheid vormt, die
den zonderlingen naam van Adams-appel draagt,
Vgl. POMME d'Adam). Glande tb- of Corps ti, of

als subst. f. La tb-, schildklier t. (die van voren
het strottenhoofd gedeeltel ijk bedekt) . — Thyroi
dien, He, adj. [Anat.] Tot het schildeormig kraakbeen of tot desc/ildklier behoorenel. Glandes tb-nes,
strotklieren t. p1. - Thyroldite, f. [MId.] Schildklierontsteking t. - Thyroucie, t. [MId.] , z. v. a.
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vrienden op tine flaouwe, ijverboaze, slaperige wijze
dienen. - Tiédii-, v. ii. Laauw worden: Faire,
Laisser t- de i'eau, water bouw doen worden,
bouw maken. - ( fig.) Verkoelen, ver/bouwen, verslappen: Son zOle tuéut, zijn ijver ver/bouwt. van t schi1d!raakbeen en de huig,
Thyrse, m. [Ant.] De met klimop en wijnloof Ook als v. a. Rien n'était capable de t- l'efferomwonden staf, dien de bacchanten bij de Bacchus- vescence de son sang, niets was in stoat om zijn
feesten droegen, Bacchus-stof, wijngaardstaf, klim opbruisend bloed tat bedaren te brengen.
Tien, ne, pron. pass., e pers. sing. Uwe: Tu
y rs, t Is yrsus m. -- [Bot.] Keqel- of-opstaf,h
pyrainiedvormige bloemtros m. -T hyrsifère, ès toon ami, et je mis le t-, g ij zijt mijn vriend.
Thyisiflore, Thyrsigère, adj . [Bot.] Met en ik ben de uwe. Voilh ma part, prends la t-ne,
dat is mijn aandeel, neem het uwe. Mes livres et
thyrsvormige bloemen, thyrsdrogend. -- Thyrsoide, adj. In den vorm von een thyrs of klimopstaf. les t-s, Mes affaires et les t-nes, mijne boeken en
Thysaiie, m. [Bot.] Terpentijnstruik in. van de uwe, mijne zaken en de uwe. - liet werd viaeger, en wordt nag tegenwoordig in gemeenzomen
Cochnchina.
af komischen stijl als adj. vóór een subst. gebruikt.
Thysanoures, m. p1. [H. n.] Springstaar
Un t- ami, Une t-ne consine, een vriend, eene nicht
ten m. p1. (zekere insecten.)
Tia,-e, f. [Hist.] Hoofdbedekking 1., hoofdsie- van a, een von uwe vrienden, nichten. - Is het
raad ii. als zinnebeeld der moot bij de Meden en noch van 't lidwoord noch van un vergezeld, dan
staat het na zijn subst.; Ces biens-14 peuvent dePerzen, soort van tulband in. Pauseljk hoofd
tooisel Th, de drievoudige pauselijke kroon f., als venir t-s, die goederen kunnen de uwe warden. zinnebeeld van de drievoudige heerschappij der TIEN, m. liet uwe, UW eigendom, het u toekomende:
pausen over de strijdende, de lijdende en de zege- Personne ne songe a t'enlever le t-, niemand denkt
pralende kerk, of de zielen op de aarde, in 't va- er aan om te van 't uwe te berooven. - Le mien
gevuur en in den hemel, tidra f. - Porter Ja t-, et le t-, het mijn en dijn, de eigendom in 't algepaus zijn. Meltre, Poser Ja t- cur Ia tête de qn., meen (z. MIEN). - LES TIENS, m. p1. De uwen,
iemand tot paus maken of verheffen. Aspirer a uwe bloedverwanten, nabestaanden, awe familie,
Ia t-, naar de pauselijke waardigheid staan. - uwe aanhangers, voorstanders, uwe partij, uw
[H ii.] T- épiseopale, papale, bisschopsmuts f. aanhang, woe onderhoarigen: Je ne me soucie ni
(eene schelp). - Tiareile, f. [Bot.] Bisschops- de toi Ill des t-.
Tienbord, m. [Ace. mar.] , z. v. a. TRIBORD.
mutsje n., eene soort van steenbreke.
Tiens, m. (gebiedende wijs van tenir, als subst.
Tibétain, e, adj. [Géogr.] Wat Tibet of z ijne
bewoners betreft, tibetaansch. Religion t-, z. v. a. gebruikt): Un t- vaut nsieux que deux tu l'auras,
Z. TENth. - Als interj., Z. TENIR.
LAMAISME- - Als subst. m. en 1. Tibetaan m., IiTiéi-an, m. (verbasterd von tiers-an) [Vmner.]
betaansche vrouw 1. of meisje D.
Tibia, m. [Anal.] Scheenbeen n. -- [H. n.] Derde jaar n.: Un sanglier dans son t- of enkel
Derde lid n. van de pooten der insecten. - Ti- Un t-, een driejarig wild zwijn D.
TierJage, m. [ADC. caut.] Derde deel n. von
bied, e, adj. [Anat.] Het scheenbeen betreffend:
Muscle t-, Neris tibiaux, scheenbeenspier L, scheen- eene nalatenschap (dat op sommige plaatsen aan
beenzenuwen f. p1. -- [U. a.] Plumes t-es, been- den pastoor der parochie kwam am 't lijk te beaarvederen f. p1. der vogelen. - Tibiale, 1. [Chir.] den (later tot een negende deel verminderd). Scheenbeenverband n. - Tibio-calcanien of Tierçaire, Tertiaire, adj., Z. TERTIAIRE. Tibio-péronée-calcanieH, adj. m. [Anat.]: Tierce, t. [Jeu de cartes] Derde, drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur. T- majeure,
Muscle t-, z. v. a. muscle SOLEAIBE.
Tiburin, Tiburon ofTiboion, m. [H. n.], derde van 't aas. T- an rai, a Ia dame, derde von
den heen, van de vrouw. T-s basses, loge derden.
z_ v. a. REQUIN.
[Bot.],
Tie, in. (Man.) Verkeerde hebbelijkheid f. van - [Bias.] T-s, dnielingsboiken m.
paarden, - ook van horenvee. T- rongeur, het z. v. a. CIRCEE. - [Cath.] 'Ter i e t., bidtijd am 9
van
ure
des
voormiddags.
-opwerpen
Derde persoon , die tegenki ibbebijten. T- en lair, het gedurig
den kop. - T- le Fours, het heen en weir schud- waardig moet zijn, als eene non zich in 't spreekden van den kop of 't lijf; kramp f. in de kinne- vertrek intl een onder onderhoudt. - [Escr.] Staatbaksspieren. - ( fig.) Avoir Je t- de Fours, het lijf manier t., waarbij men de vuist naar binnen gegedurig heen en weir slingeren (se dancliner) . - keerd en horizontaal uitgestrekt boven den arm der
Soort van krampachtige beweging of spierza-men- tegenpartij houdt, t i e r C e, t i e r 5 t. Porter one t-,
trekking tij sommige personen. - Kwade hebbeljk- une holte en t-, een' tiers-stoat geven. [Hod.]
heid t., leeljk aunwensel D., verkeerde gewoonte 1. 1-leerenregt n. op de veldvruchten. - [Imprim.]
Avoir an t-, un t- convulsif clans Ia bouclie, dans Derde of laatste proefblad n., pers-revisie 1. les yeux, eene krompachtige trekking in den mond, [Math., Astr.] Zestigste deel D. eener seconde, t e rin de oogen hebben. T- douloureux, zenuwachtige t i e 1. (sedert de invoering van het decimaal-stelgelaatspijn, krampachtige aangezigtspijn t. (ook mi- set zelden meer gebruikt). - [Mus.] Derde toon m.
vroprosopalgie geheeten). -- II a le t- de se ron- von den grondtoon of; interval D. van twee toanen
ger les ongles, de cligner les yeux, hij heeft de der diatonische schaal, t er ts, t e r f. T- majeuleeljke gewoonte zich de nagels af te bijten, met de ye, mineure, diminude, augmentée, groate, kleine,
verminderde, vergroote tens. - Tiercé, e, adj.
oogen te blikkeren.
Tiehodronie, m. (pr. cli = k) [H. n.j Muur- (en part. possd van tiercer): Vigne t-e, Champ t-,
voor de derde 111001 omgewerkte wijnberg m., omspecht in- (grimpereau de muiaille).
Tic-tae, m. Klanknabootsend woord om een geploegd land D. - [Bias.] T- en pal, gedeeld in
geregeld tikkend of kloppend geluid, gelijk dat van drieen (het schild gedeeld daar 2 vertikale lijnen,
uurwerken, van sommige machines, van zekere in- zoodat er drie palen ontstaan). T- en fasce, daarsneden in drieen (daar twee horizontale lijnen gesecten, aan te duiden: tiktak, tikketak n.
Tiède, adj. Laouw, tusschen koud en warm: deeld). T- en bande, geschuind indrietn (door twee
De l'eau t-, laauw seater n. Un Pain t-, een laauw .cchuinregtsche lijnen gedeeld). T- en barre , linksbad n. - (poit.) La t- saison, de lente f. - ( fig.) geschuind in drieen (door twee schuinslinksche lijUne amitié t-, eene laauwe, koeizinnige, koele nen gedeeld). T- en paine, verdeeld door de pat/elvriendschap f. 11 est devenu Men t- sur cette af- snede f. (vpi. PAIRLE) - Tieree-feiiille, f. [BIas.]
faire, hij is omtrent deze zaak zeer koe/zinnig, na- Drieblad ii. (driebbaderig klaverblad). - 'fiercelatig, slap, onverschillig geworden, zijn ijver in let, en. [Face.] Mannetje n. (von den roofvagel,
die zaak is heel wat rerflaauwd. - Ook als adv.: omdat het ongeveer een derde kleiner is dan 't
Boire t-, niet dan loanwe dranken gebruiken, w ij fje), inz. mannetjes-volle ni. - (fig. etdénigr.)
Iemand, die veel minder is, dan hij woont te zijn
laauw drinken. - Tièdement, adv. Met bouw
koeltjes, /baauweljk, ijver/aas: 11 nous-heid,lauw; of moest wezen: Un t- de poke, de gentilhomme,
een stuk von een' dichter, edelînan. - Tiereeli
a recus hien t-, hij heeft ons zeer koeltjes ontvangen. - Tiédem-, f. Laouwheid; - koelheid , on- ne, f. [H cccl.] Nov. f. von de derde of tien-orde
verschilligheid, slapheid t., gebrek n. aan belang- van St. Franciscus der stnicte abservanlie. - 'fierstelling, aan ijver: Cette eau a encore quelque t-, cement, m. [Ace. prat ] Verhooging t. met een
dit water is nag eenigzins laauw... - ( fig.) 11 a re- derde von den prijs na gedane toewijzing. - [Thdat.]
Cu ses amis avec I-, hij heeft zijne vrienden met Verhoaging van den prijs der schouwburgplaatsen
koelheid ontvangen. Servir ses amis avec t-, zijne met een derde. -- [Agric.] , Z. v. a. SOLE. - (- TIERTHYROCELE. - Thyro-phaiyngieii, ne,

adj.

Tot liet schildvormig kraakbeen en 't slokdorrns

/ioo[(t behoorend. - Thyro-staphylin, wij. in.:
Le muscle th-, of als subst. in. Le 1h-, de sper

-

-

TIIERCENAJJ
CEMENT, adv. Ten derde. - J Tiereenal, m.,
z. V. a. ARSENAL. - Tiereer, v. a. [Anc. prat.]
Met een derde verhoogén; een derde meer bieden.
- [Agric.] De derde bewerking (van een' wfjnberg,
een' akker) doen. - [Bias.] In driedn verdeelen,
tiercdren (het schild, vq!. TIERCE). - [ Constr.]
T- le pureau des ardoises, twee derde van de dekleijen overdekken. - TIERCER, V. fl. [Théât.] Den
prijs der schouwburgplaatsen met een derde ver/wopen. [Jeu] ills derde man in 't kaatsspel bij de
koord staan. SE T1ERCER, v. pr. In driedn gedeeld worden. - Tierceret, Tierceroii, m.
[Arch.] Boog m. van een gothisch gewelf, die Zijne
geboorte in de hoeken heeft. - Tiej-ceur, M.
[Anc. prat.] Verhooger van den prijs met een derde
- [Jeu] Derde man bij de koord (in 't kaatsspel).
.Tieicière, 1. I Pêche] Soort van zaknet a
Tiercine, t. [Tech.] Overlangs door gespleten
deklei t.; derde gedeelte eener dakpan.Tiercon, in. [Corn.] Kist f., waarin de stukken witte
en gemarmerde zeep worden verzonden.
Tiers, Tieree, adj. Derde. - (Het is door
troisiême vervangen, maar wordt nog heden in de
liter volgende uitdrukkingen gebézigd): La t-ce partie dun tout, het derde gedeelte van een geheel n.
Déposer une chose en main te, iets aan de derde
hand toevertrouwen, ter bewaring geven. Ne se
voir qu'en maison t-, elkander alleen in 't huis
van een' derde zien, elkaâr niet meer bezoeken. Un
t- parti, eene derde partij. [Hist.] Le t- Rat,
de derde stand, de ingezetenen, die siet tot den
adel of de geestelijkheid behooren, de burgerij, de
gemeente. - [ Jar.] T- arhitre, T- expert, derde
scheidsman, deskundige. T-ce opposition, opkoming van een' derde tegen eene uitspraak. - [ Mar.]
Voile en t- point, driehoekig, driekant zeil D.
[Mdcl.]Fièvre t-ce, double t -ce, z FIEVRE. - [ VPoer.] T- an, derde jaar, Z. TIERAN. TIERS, M.
Derde, derde persoon in.: IJéposer one somme entre les mains dun t-, eene som in handen van
een' derde stellen. - [Jur.] T- acqudreur (détenteur, possesseur), derde bezitter. T- saisi, Z. SAISI.
T- opposant, derde verweerder, derde persoon , die
tegen eene uitspraak opkomt. - (fain.) Le t- et le
quart, jan en alleman, ieder zonder onderscheid:
Médire du t- at du quart, van jan en alleman
waad spreken. - Derde deel, derde gedeelte n.
Etre pour nu t- dans une entreprise, voor een
derde in eene onderneming betrokken zijn. Le t- de
12 est , liet derde deel van 12 is t. Ce coupon a
une aune et Un t-, die lap is een en een derde el
lang. Toile dun t-, de deux t-, doek van een, twee
derde eI breed. [Corn.] T- porteur, tweede endossant van een handelspapier, derde houder in.
- [Féod.] T- a merel, regt n. van een derde, dat
de leenheer willekeurig ligtte. - [ Fin.] T- at danger, derde en tiende penning in. van verkocht
houtgewas (door Lodewijk XIV. in 167 e opgelegd).
T- consolidé, liet kapitaal der fransche staatsrenten, den 30en sept. 1797 tot het derdeteruggebragt,
de drie-percents geconsolideerde renten. - [Jeu]
Zeker blindeinannetjes-spel n. - [Mar.] Naviguer
an t- franc, op liet vrije derde part varen (als de
eigenaar van een koopvaardijschip een derde van
de vracht geniet, terwijl met de andere twee derden de manschap betaald en onderhouden wordt).
- Tiers-point, in. [Arch.] Gothische geweifskromming, uit twee cirkelbogen van 60 graden zamenqesteld. .- Drie punten in den vorm eens driehoeks. - Doorsnijdingspunt D. aan den top eens
get(jkzijdigen driehoeks. - [ Hon., Tech.] Driekante vijl; zaagvijl f., vijl om zagen en vijlen aan
te zetten. - [ Mar.] Voile a tr-, latjnzeil, emmerzeil n. - [ Perspect.] Derde punt n., naar willekeur genomen punt op de gezigtsljn, op 't welk
men de diagonalen doet uitloopen. ( Plur. Des tierspoints). - Tiers -poteau, in. [Constr.] Bigc/mel 1., stijl in. (Blur. Des tiers-poteaux).
Tienlet, in. [Coin.] Zeer kleine takkebos in.
'I'i e, f. Stam; stengel, steel in. T- dun arbre,
stam van eenen boom. -Haute t-, Passe t-, hoogstammige, laagstammige boom. Abattre mine t- fruitière, eenen vruchtdragenden stone of boom afhakken. La t- dune plante, dune fleur, de stengel,
steel eener plant, eener bloem. tine plante a plu
t-s, eene plant met veel stengels. - [ Généal.]-sieur
Stam, stamvader m. II sort dune t- illustre. hij
?5 uit een' beroemden stam gesproten. - [Arch.]
--

,
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Voet in. of schacht f., die één of meer waterbekkens eener springfontein draagt. - T- de colonne,
schacht eener zuil. - [ Tech.] T-s des bottes,
schachten der laarzen, laarzenbeenen n. p1. T- dun
clou, schacht van eenen spijker. T- dune clé, schacht
van eenen sleutel. T- dune tarière, stang f. van
eene avegaar. T- dun chandelier, schacht van een'
kandelaar. T- de piston, zuigerstang f. T- dune
roue de montre, spil, dunne as f. van een horlogie-rad. T- dun bas, naauw gedeelte van eene
kous (van de kuit tot den voet), schacht. - [4hir.]
Fracture en t-, overlangsche breuk f., spleetbreuk
van een lang been.
Tigé, e, adj. [Bias.] Gestengeld. - Tigelie f. (verklw. van tige) [Bot.]
Stengeltje n. (van de vruchtkiem). - ' I'igelhile, f. [Bot.] Zeer klein stengeltje mm. - Tigeron, in. [Tech] Zeer korte spil f. in een horlogie-rad. - Tigette, f. [Arch.] Gegroeide, met
loofwerk versierde stijl aan 't korinthisch kapiteel,
waaruit de wrongen of krullen oprjzen.
Tignasse, beter Teiguasse, f. Slechtepruik f.
- Met zalf bestreken kapje n. voor zeerhoofdigen
Tignol, Tiguolle, m. [Péche] Visschers-schuit f. voor 't visschen met den elger (in Morbilian).
Tignon, in.. beter CHIGNON, Z. aid. -- Tig
nonner, V. a. (pop.) Het haar in eene nekvlecht
opbinden, het nekhaar krullen. - SE TIGNONNER,
V. pr. (pop.) Zich eene nekvlecht maken, zich het
nekhaar doen krullen. - Elkander bij de nekvlecht,
bij 't haar vatten.
Tigre, in. [H. n.] Tiger in. T- royal, koningstijger. Peau de t-, tjger/iuid f., tjgervel n. —(Loc.)
Etre jaloux comme Un t-, razend jaloersch,jaioersch
als een turk zijn. - (fig.) Wreedaard, onbarmhartig mensch. - Jonge lakkei in. van een modeheertje. .- [H. n.] T- du Brésil of de Ia Gulane,
T- noir, z. V. a. JAGUAR. T- barbet of frisé, z. v. a.
GUEP
ARD. T- chat, z. v. a. SERVAL, OCELOT. Tdes Iroquois, T- rougé, poltron, z. v. a. COUGIJAR.
T- loup, z. v. a. HYÊNE. - T- mann, zeetijger,
eene soort van rob (phoque). - T- puce, pereboomluis f. T- punaise, soort van weegluis I. Tijgerhaai in. - TIGRE, Tigré, e, adj. Getijgerd,
als de tijger gespikkelcl en gevlekt: Cheval t-, tijger m., gctijgerd paard n. Chien t-, tijger/mond in.
- Tigrer, V. a. Tijgeren, met tjgervlekken en
-strepen voorzien: T- un tapis, une étoffe, een
tapijt, ee'ne stof tjgeren. - liet part. passé is ook
adj.: Fourrure t-e, kunstmatig geviekte peiterj f,
- Tigresse, f. Tijgerin f. - (fig.) Wreede, onin eêdoogende vrouw; ook: streng eerbare, tegen
minnaars stugge vrouw f., stug meisje n. - In
dezen laatsten zin ook als adj.: La dame n'était
pas t-, de dame was niet stug, niet ongenaakbaar.
Tigridie, I. [Bot ] Waterlelie f.
+ Tigrine, f. [Corn.] Lipte stof met zijde en
kasje
mir gemengd, t i g r in e f.
Til, in. [Bot.] , z. V. a. TILLE1JL. - [ Gram.]
Teeken op den klinker, die in 't portugeesclm door
een' neusklank moet gevolgd worden (b. V. joPo,
pr. ioan). - Tilda, Tilde, in. [Gram.] Teeken,
dat in 't spaansch Op de n gezet wordt, als zij den
weelcen klank der fransche gn in règne moet hebben (b. v. dona, pr. do-gna), ti i d a in. - Tildé,
e, adj. [Gram.] Met een' tilda geteekend.
Tiliacé, e, adj. [Bot.] Naar den lindeboom geljkend. -.-. TILIACI[ES, t. p1. Geslacht n. der lindeboomen.
Tillac, in. [Mar., Navig.] Verdek, dek n. (Het
woord wordt zelden meer gebézigd dan van koopvaardijschepen of 00/c van rivierschepen sprekende;
men gebruikt doorgaans PONT) .
-

TiHage, in., Z. TEILLAGE.

Teillale, f. Lindenpiantsoen, lindenboschje n.

'rillaii, 'fillet of 'Fillot, m. [Bot.] Steenende, zandlinde t.
Tulle, t. Onderbast in. der linden, waarvan
men touw vlecht. z. v. a. TEILLE. - [Mar.] Plegt f.
- [Tech.] Kuipersdisseitje n. ( aisette, liachette).
- Krabber in. voor den bodem der suikerbrooden,
eer men ze niet klei bedekt. - Srneltkroesaarde t.
- TILLE, M. [H. n.j Soort van snuitkever in.
Tiller, v. a., Z. TEILLEII. - [Constr. nay.] De
plegt planken, eene plegt maken.
Tillet, in., Z. TILLAU.
'filiette, t. [Tech.] Monster of model n. van
leijen, modéllei f.
Tilleui, in. [Bot.] Linde f., lindeboom in. T-

TILLEUR

TINTER.

à grandes feuilles, à petites feuilles, grootbladige
linde of zomerlinde, kleinbladige linde. T- d'Hollande à .larges feuilles, b feuilles panachées, hollandsche linde met breede bladeren, met bontgestreep
te bladeren, T- argenté, zilverbladige linde. — The
of Infusion de fleurs de t-, lindebloesemthee f., -aftreksel n.
Tilleur, m., z. TEILLEUR.
Tillole, `i'illotte, f. [Péche] Zeer ligte vis
-scheruit
f. voor ondiepe plaatsen.
'.billot, m., z. TILLAU.
'1l'illotte, f. [Econ. rur.] , in Champagne z. v. a.
MACQUE. — Z. ook TILLOLE. — '.Fillotiers, m.
[Nehe ] Vissch.erschippers in (te Bayonne, waar
zij een gilde vormen).
(rikaansche lijster f.
'fitly of 'L'illi, in. [H. n.] 4sch.graauwe ameTinmbale, f. [Mus.] Keteltrom, pauk f. — Orgelregister n., dat het geluid der pauken nabootst. —
Soort van metalen beker m. van den vorm eener
keteltrom. -- Kleine palet f. van kalfsleer. — ( fig. et
pop.) Vleeschketel m. Faire bouillir la t-, goede
sier maken, smullen. La t- y a bigin, er is daar
een goede keuken, goede Tafel. — Tinibalier,m.
.Keteltrommer, pauker, paukenslaner in.
Timharel, in. Soort van storthar f.
Timnbrage, m. [Admin.] Het zegelen, het stempelen van 't papier; w- jze van zegeling.
'I'iuibre, in. Klok f. zonder klepel, die door
eenen hamer van buiten wordt geslagen.—Klank m.
daarvan. Le t- d'une pendule, het klokje eener pendule. — T- argentin, eclatant, zilverklank, schelle
klank n. — ( fig.) Sa voix na point de t-, hare
stem is niet klinkend, heeft geen klank. — (/1g. et
fain.) Le vin lui dorune dans le t-, de wijn stijgt
hem in het hoofd. z. FELÉ. - Adri in.] Zegel n.,
stempel m. op 't papier; op brieven; zegelgeld n. I1
faut faire mettre le t- sur cot acte, men moet het
zegel op deze akte laten zetten. Les gazettes ant
un t-, de dagbladen zijn gezegeld. T- ' 1'extraordinaire, buitengewoon zegel n. Bureau de t-, zegel
zegelkantoor D. (plaats, waar men de zegels-burea,
opdrukt, ook waar men gezegeld papier verkoopt).
Droits de t-, zegel-, stempelregt n. Payer le t-, het
zegelregt, zegelgeld betalen. — Le t- de cette lettre est Pari, de stempel op dezen brief is Paris.[Blas.] Ieder stuk, dat boven een wapenschild prikt,
schilddekking ,f. ( welke nederduitsche benaming,
door Rietstap is voorgeslagen). — [Bot.) T- violet,
paarsch klokje n. — [Mus.] Soort van voormalige
trom. — Le t- dun tambour, de dubbele darmsnaar
onder eene trom (om haar geluid te verkoopen).t [Pellet.] Zeker aantal (doorgaans 30 of 60) marter- of' hermelsjn-vellen. --Tini brei, v. a. Zegelen,
stempelen, het bi de wet bepaalde zegel op papier
drukken: T- des notes, des affiches, des gazettes,
acten, aanplakbiljetten, couranten zegelen. - - Den
poststempel, het postmerk opdrukken: On a timbré cette lettre deux fois, die brief draagt twee
postmerken. — T- les livres d'une bibliothèque, de
boeken eener bibliotheek met een' stempel merken..
— [Admin.] T- une pièce, op een stuk zijn' aard,
dagteekening, korten inhoud schrijven. — [ Bias.]
Een wapenschild met eene schilddekking voorzien.
— SE TIMBRFR, v. pr. Gezegeld, gestempeld worden.
— Bet part. passé is ook adj.: Papier timbre, gezegeld papier n. Lettre t-e de Paris, brief m. met
het Parijsche postmerk. — ( fig. et fam.) Une eervelie, Une te'te mal t-e, Un cerveau mal t-, een
gek, iemand, die niet wel bij 't hoofd is. I1 est t-,
Elle est an pea t-e, hij, zij heeft een' klap van den
molen weg, bij hem of bij haar loopt er één van de
— Timbreuu•, in. Zegelaar, stempev spelen.
f'
laar in.
Tinaide, adj. Vreesachtig, blonde, beschroomd,
schroomvallig, bedeesd, verlegen, schuchter, angstvallig, bang: Enfant t-, beschroomd, verlegen kind n.
L'amour rend t- , de liefde maakt bedeesd , beschroomd, schuchter. Animal t-, vreesachtig, bang
dier n, Air, Regard t-, bedeesd gelaat n., angstvallige
blik m. Marche t-, schroomvallige, onvaste gang m.;
(fig.) al te omzigtig, angstvallig gedrag n. Style t-,
bevangen, angstvallige stijl m. — Timniciement,
adv. Met beschroomdheid , bedeesdheid, enz. , op
angstvallige wijze: Agir t- , beschroomd te werk
gaan. — '.'in'idité, f. Beschroomdheid, bedeesd held, schroomvalligheid, vreesachtigheid, schuchter
bangheid , verlegenheid f.: La t- est cliticile aa-heid,
vaincre, de beschroomdheid is moeijelijk te overwin-

nen. Une aiznable t-, eerie aanminnige bedeesdheid,
verlegenheid. — La t- de sa conduite, de schroom.
zijn gedrag; (boom in.-valighedn
'Eimier, m. Spreeuwbézieboom , ljsterbessenTirnocrate, n. ]Polit.] Aanhanger, voorstander der tirnokratie. — 'I'inioeratie, I. Staat,
waarin de bedieningen en eereposten naar schatting
van 't vermogen of aan de rijksten worden opgedragen, fortuins-regéring, t i m o k r a t í e. — Ti
-mocratigne,dj.Déofharevstnders betreffend, timokrdtisch.
Timon, in. Dissel m. Le t- dun chariot, de
dissel van een' wagen. T- de eharrue, ploegdissel.
— [Mar.] Roerpen f., helmstok m., inspit n. (nu
liever barre du gouvernail). — (fam.) Roer n. Il
dlait au t-, hij zat aan 't roer. — (fig.) Regéring,
het roer van eenen staat, het bestuur over zaken:
Dèsque le roi out pris le t- des affaires, zoodra
de koning het bestuur, het bewind, het roer der zaken in handen genomen had. — Timonerie, f.
[Mar.] Plaats van 't stuurrad en de nachthuizen,
stuurplegt, stuurplaats f. Maitre, Premier m- de
t-, stuurman, opperstuurman. — Timonier, m.
Disselpaard n. -- [Mar.] Roerganger m., man aan
't roer.
'fimoré, e, adj. Bevreesd om God te beleedigen, godvreezend: angstvallig,schroomvallig, naauwgezet: C'est une dme t-e, 't is eene godvreezende,
angstvallifie ziel. Elle a la conscience t-e, zij heeft
een naauw.vgezet geweten.
Tin, in. Onderlegger in. van een keldervat
[Constr. nay., Mar.] Stapelblok n.; stootwig t. Etre
sur les t-s, op de blokken, op stapel staan. Les t-s
d'une chaloupe, de bootsklampen m. pl. (waarmede
de boot op het dek wordt vastgezet). — [Bot.] Paternosterboom van Jamaica ((net bundelvormige bloesems en eene gladde, bleekgele of groene bes), tinusboom m. T- laurier of Laurier t-, wilde laurierboom m. — Weleer ook: slaap m. van 't hoofd
(tempe).
Tinamou,m. [H.n.] Grashoenn., eene aan ZuidAmerika eigen hoendersoort [crypturus, tinamu] .
Tincol, m. [Corn.] Ruwe, ongezuiverde borax
of boraxzure soda 1. , t i n k a l m.
Tinetorial, e, adj. Tot verwen dienstig: Plantes t-es, verw- of verwersplanten f. pl. Pastel t -,
verwersweede ..
on. dom.] Soort van vat D. of ton!.
Tine, f. [Ec
tot vervoer van water. -- 'flue of Tinette, f.
Tobbetje, vlootje, kuipje n. T- de beurre, vlootje
met boter; — ook de handelsnaam eener kegelschelp.
t Tineil, m., z. onder TINEL.
'I'inéites, m. pl. [H. n.] Motsoorten f. pl.
Tinel, m. [Arie. Gout.] Eetkamer f. der bedien
een' vorst of groot' heer. — Etensklok I.-denva
in de paleizen der grooten; — konings- of vorstenhof n.; — marktregt, marktgeld, plaatsgeld n. op
de markt On dezen zin ook tineil) . -- z.v.a. TIMET.
Tinet, m. [Bouch.] Dwarshout n., boom in.,
waaraan een geslagt beest wordt opgehangen. —
Juk n. om wijnemmers enz. te dragen. -- Draag
m. om eene ton te dragen.
-bom
Tinette, f., z. TINE. — Hangmand f., hangkorf in. van een lastdier.
Tingent, e,adj. [Anc. chim,] Vdrwend,kleurend_
Tingis, m. (pr. --- gice) of Tingide, I. [H. n.]
Schors- of bastluis I.
Tinion, m. [Bot.] , z. v. a. CIIIENDENT.
'.lr'inkal, in., z. TINGAL.
'l'intainarre, m. (fam.) Geraas getier, leven, geweld, rumoer n. — t Tin tamarrer, v.n.
(pop.) Geraas, getier, enz. maken.
Tinteau, Teinturien of Teinturier, m.
[Bot.] Zeer donkerroode druif, tintdrui f f.
Tinternent, m. lvaklank m. eener aangeslagen
klok; — telui, geklep H. — [Med.] T- d'oreille,
oortuiting f., geruisch. in 't oor, alsof men den na
-klaner
klok hoorde.
'I'intenagude, f., z. v. a. TOUTENAGUE.
doen
zoodanig
klok
de
Kleppen,
v.
a.
Tinter,
aanslaan, dat de klepel haar slechts aan eene zijde
raakt. T- la grosse cloche, de groote klok kleppen.
— (absol.) On tinte à la paroisse, de parochie-kerk
klept. — ;T- la ruesse, le sermon, voorde mis. voor
de preek kleppen. -- TINTER, v. n. Kleppen: La.
cloche tinte, de klok klept. — La messe, Le sermon . t-, er wordt voor de mis, voor de preek geklept. --- Faire t- an verre, een glas doen klinken-
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- Lorelile lui tinte, Les oreilles lui tilitent, de
ooien tui1n hein. - (Loc. [am. et prov.) Vous
i'avez qua t-, gy hebt maar dén woord te spreken,
een' wenk te geven (en f, V zult terstond gehoorzaamd
worden). Les oieîlles doivent lui avoir tinté, de
ocren moeten hein wel getait hebben (want hij is
(er deeg over de long gegaan). Le cerveau lui tinte, het spookt in zijne hersens. TINTER, V. a.
(van TIN) [Mar.] Met blokken or klampen vastzet
ten, onderstoppen.
Tintin, ni. (nabootsing van 't geluid der glazen
bij 't aanklinken; ook van eene schel) Het klinken,
geklink; geklingel n.— Tintiner, v. n. Klanknabootsing van 't geluid der mees.
Thte of Vin. de Tinte, rn. [Corn.] Spaanscite wijn van Alicante (die aan de oevers der rivier
Tinto wast), tint -Wijn Th
Tintoin , Tintonin , in. Oorgeruisch, oorgesuis, oorgetuit, oorgegons ii. . (fig. et fam.) Onrust, verlegenheid, bezorgdheid f. : Cda lui donne
du t-, dat geeft hem onrust, maakt heen onrustig.
Tiutouiner, v. a. In de ooien ruisciten, tuiten.
-.sTion,
rn. [Tech.] Platte steen n. of ijzer n. tot
schoonmaking van den smeltkroes, kroeskrabber fl1.
Tioul, 111. [Tech.] Schuimtepel rn (in de metaalsinelter(ien) .
Tipule, En. [EI. n.j Waterspin f., langpoot in.
Tique, rn. [H. n.] Teek, teekt f., luis op dieren: T- nam, /iondeluis, runderluis, scliapeluis 1.
* T- du frornage, z. v. a. CIRON.
Tiqiaer, V. n. [Man.] Kribbebijten.
Tiquet, rn. [II. nj, z. V. a. ALTIQIJE, ALTISE.
Tiqiteté, e, adj. Met kleine vlekken geteekend,
gespikneid: Ocillet t-, gespikkelde anjelier in. Tiquetu*e, f. Bespikkeling, gespikkeldlieid t.
Tiqiieitt, euse, adj. [Man.] Cheval t-, Ju rnent-t-euse, kribbebijter rn., kribbebijtend paard n.,
kribbebijtende merrie f.
'fir, M. [Mil., Artill.] Het schieten, kunst f. van
schieten: La théorie, La pratique, L'habitude lu
I-, de theorie 01 leer, de praktijk of oefening, de
gewoonte van 't schieten. Le t- it la cible, het schijfschieten. Le t- Is flotilet rarnô, hrnitraiile,hetscliieten met kneppelkogels, met schroot. - Rigtingsljn,
waarin men schiet, vicar- of schootljn t., schot n.
T- perpendiculaire, oblique, rasant,loodregt, schuin,
strjkend schot. 'F- de but en blanc, vizierschot. Ta toute volée, boojschot, schot met de zwaarste lading en hoogste elevatie. T- de plein fouet, T- pcimUtt, kernschot, kernschot met voile lading. T- P
cartouche, bli/sil'endoosschot.— Ce fusil na pas Ie
t- juste, dat geweer heeft geen juist, zeker schot.—
-Plaats, waar men zich in 't schieten, oefent, schij f f.
Aller au t-, naar de schietplaats, de schijf gaan.
Tirade, t. Stuk Van zekere uitgebreidheid in
proza of dichtmaat, dat een gedeelte van een werk
uitmaakt en doorgaans over dén onderwerp loopt;
reeks I. volzinnen of verzen , onafgebroken door
iemand voorgedragen , tir a de f. II nous a lu une
belle t- de son roman, de son poèrne, hij heeft ons
een fraai stuk, eene schoone tirade uit zijnen roman, uit zijn dichtstuk voorgelezen. - (in kwaden
zin) Woordenvloed In.; uitweiding f. , onnoodig tussclienvoegsei n., gemeenplaats t. Cette t- est de manvals goût, die woordenvioed is tegen den goeden
smaak. Les cornédies modernes sont pleines de t-s,
(ie nieuwere bljspelen zijn vol gemeenplaatsen, vol
onbeduidende tussc/ienredenen. -- II lui répondit
par une t- dinjures, hij antwoordde hem met een'
Woed van scheldwoorden. - [Mus.] Loop m., het
slepend verbinden van op- of afgaande toonen: Brillante t-, heerlijk uitgevoerde loop of tirade—TOUT
DUNE TIRADE, bc. adv. (font.) In eenen adem, achtereen, zonder ophouden: 11 rëcita une çentaine de
vers tout dune t-.
'rirage, m. Het trekken; trekloon n. Payer
tant pour le t- dun bateau, zoo en zoo veel voor
het trekken eener schuit betalen. - Chevaux de t-,
jaagpaarden, jagerspaarden D. p1. (die de schepen
door de kanalen en rivieren trekken).—Jaagpad n.,
pad voor de jaagpaarden. - fMiI.] T- au sort of
enkel T-, het loten, loting t. Le t- pour le recrutement de l'arnide, de loting voor de rekrutéring
of aanvulling van 't leger. - Le t- de Ia loterie,
hel trekken der loterij. - [Impr.] Het drukken, af
drukken, aftrekken (van een' lettervorm, vast eene
plaat, enz.); afdruk m. On paye tant par fenille
pour Ie t-, toen betaalt zoo veel pr—, vel voor het
,
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drukken. T- fait avec som, zorgvuldig genomen afdruk. - Gravure qui a en plusieurs t-s, plaat, die
bij herhaling is afgedrukt, ter perse is gelegd.
[Tech.] Le t- des métaux, het trekken der meta1en (door de trekplaat), het draadtrekken. - Le tde la sole, het afhaspelen der zijde (van 't zijdetonnetje). --- Hoeveelheid band, die men in een kwar
tier uurs vervaardigt.
Tirailleiiient , fl1. (fam.) Liet heen en weir
trekken, liet rukken en plukken (aan iemands klee
(fig.) Onzekerheid, weifeling, besluitederen).
loosheid__f. - Trekking. krampachtige gewaarwor
ding in zekere inwendige ligchaainsdeelen: T- denIrailles, d'estornac, treickendepijn 1. in de ingewanden, in de maag. - 'I'iraillev, v. a. (fam.) Heen
en weir trekken, rukken, schudden: Cessez de me
t- de cette sorte, houd op mij zoo heen en weg,'
Ie trekken. - (fig.) Onophoudelijk aanzoek doen,
lastig vallen, plagen: On me tiraille pour olitenir
mon consentement, menlaut mij niet los om mijne
toe'temtning te verkrijgen. Les affaires me tirail
lent de tout cOté, de bezigheden vallen mij van alle
kanten op 't lijf, laten mij geen oogenblik rust. SE TIRAILLER, V. pr. Elkander heen en wei' trekken , met elkander plukharen. - TIRAILLER,
V. fl. [Mil.] Op verschillende punten verstrooid zijn
en den aanvang beginnen met een vuur, dat door
geen commando wordt geregeld , met verspreide
scherpschulters aantasten, t i r a i116 e a: On tirail
Ia longternps avant d'engager Faction, men tirailleerde lang eer 't gevecht begon. - Dikwijls en slecht
schieten, pifpaffen. - 'I'ii-aillerie, t. [All!.] Het
limit/teen; tirailleervuur D. - liet gedurig, onnoodig en slecht schieten. -- Tiraillear, en. [Mil.]
Scherpschutter, elk der verspreide soldaten, die op
verschillende punten met peweerschoten den vijand
aanvallen en verontrusten, t i r a i I 1 e u r m. Jager of soldaat, die gedurig en slecht schiet, kruid
m. - [Corn.] Koopman, die gedurig wis--vermos
sets trekt op lange termijnen, ten einde zich 'fondsen te verse/ia/Ten, welke wissels hij dan vóór den
vervaldag door remises dekt, wisselruiler, t i ra i 1I e u r m.
Tirana, t. [Mus.] Zeer langzaam spaanse/t gezang n.; woorden n. p1. van dien zang.
Tirance, t. [Mar.j liet trekken van touwen over
den zeebodem. Pieux de t-, rolpalen rn. p1. (om dat
werk çemakkeljk te maken).
'I'îvant, in. Koordje, riempje n. aan eene beurs
(nra die te openen en te sluiten). T-s duit soulier,
scitoenriempjes n. pl. T-s dune botte, stroppen ni.
p1. van veste laars. - T-s dun tambour, trekker,
spanleder, spansnoer D. aan veste trom.— [Constr.]
Landvest, trekker in. (stuk hout of ijzeren stang,
aan weêrszijden van ankers voorzien, om 't uitwijken van twee muren enz. te beletten), dwars/maobalk n. - [Cuts.] Geelachtige pees f. in 't slagtvleesch, geelhaar n. - [Hort.] Gedeelte van den
wijngaardrank, dat men bij 't snoejjen overlaat; waterloot t. der leiboomen. - [Mach. a yap.] Verbindingsslang, tre/eslang t. - [Mar.] T- dean, diopgang m. Vaisseau de grand t-, diepgaand sc/tip n.
Ecileile de t- d'eau, diepgangsmerkenn. pi., schaalt.
voor den diepgang. Différence de t- dean, stuurlast m., stuurlastigheid t. - ['fecli.] Latten- en
lussensnoeren 1. p1. aan 't weefgetouw.
Tirarie, f. [Sal,] Werkvrouw, die 'tzout uit
den ketel haalt.
Tirasse , 1. [ Chas.] Treknel , strijknet n.,
tiras in. T- P piendre des cailles, des alouettes, net om kwartels, lecuweriken te vangen. [Mus.] Toetsenbord n. der pedalen. - Th-asser,,
V a., z. V. a. TIRAILLER. -- TIRASSER, V. n. ei a.
Met een trek- of strijknet jagen. Ils ant tirassd yes
values, zij hebben deze kwartels met het net gevangen. Ils tirassent aux alouettes, zij strijken lee u weriken.
Tire, t. (inz. gebdziqd in): TIRE-D'AILE, V. dal
woord. - S TOUT DUNE 'FIRE, bc. ado. (foot.) In
eens door, onafgebroken (P. v. iets lezen). - [Ape.
corn.] Zes aan elkander bevestigde stukken ba/mt.
- [BIas.] Rij t.
Tiré, e, adj. (en part. passd van tirei'): Bateau
t- par des chevaux, doorpaarden getrokken schuit t.
- Clsevaux t-s do Danemarc, uit Denemarken gehaalde, ontboden paarden D. p1. - Du yin t- dun
tonneau, uit een val pelagic wijn In. De lean t-e
dun gaits, uit eenen put opgehaald water. —De
76
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I'huile t-e d'arnaiides , uit amandelen getrokken
olie t. - Mot t- du lllIjreu, aan 't hebreeuwsc/i
ontleend woord D. - Argent t- de la poche, de Ja
bourse, uit den zak, uit de beurs gehaald geld n.—

Epée t-e, uitgetrokken degen in. - Sang t-, afge-

Horntapt bloed D. Vache t-e, gemolken koe f.
me t- de prison, uit de gevangenis gehaald, verlost
man. - Passage t- de !'Écriture, . aan de Schrift
ontleende plaats 1. -- Rue t-e nu coi deau. z. CORBEAU. Ligne t-e, getrokken lijn f. - Livre t- a
mille exeniplaires, koe/en., waarvan duizend exemplaren gedrukt zijn. - Canon t-, afgeschoten kanon II. • Affaire t-e en longueui , op de lange baan
geschoven zaak 1. - L'avantage t- do malheur, het
voordeel, uit het ongeluk getrokken. - (fa'm.) Visage t-, vermagerd gezigi n. - z. ook CERVE AU,
COUTEAU, EPINGLE. - (Loc. pray.), z. BOIRE. TIRE, In. Ja/t f. met het geweer. Le rol a fait un
beau t-, une belie chasse au t-. de koning heeft
eene sc/wane jagt snel het geweer gemaakt.
Tire-à-barre, m.[Tech.] Kwiperswerktuig n.
tot inzetting der bodemdwarslsouten. (Plur. Des tirea-aari e.) -Tire -balie, in. [Cilir.) Kogeltanq f.
- [Mil.] Aftrekker, kogeltrekker m. (Plur. Des
-
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-

tire -balles.) - Tire-boilde, m. [Tech.] Spun- of
plugtrekker in. (Plur. Des tire-aondes.) - Tire bord, rn. [Constr. nay.] Jaagbout, drevelboutm.
(Plur. Des tire-Iords.) - Tire-botte, m. Lao'szeknec/it ni., werktuig om zich zelven de laarzen
uit te trekken. - Laarzetrekkers, twee ij zeren haken, die men door de stroppen slaat, om de laarzen
aan te trekken. - Weleer ook : laarzestroppen
(tirants). - t [Tech.] Dik garen of zijden bezetset of passement n. (nu anglaises). (Plar. Destirebottes.) - Tire•botichon, rn. Kurketrekker rn.

(Plur. Des tire-lsouclions.) - Cheveux en t-, spiraal-wijs gekrulde lokken f. p1. - Tire-boii
der, rn. [ Tech.] Opruimheitelm. (Plur. Destirehouders.) - Tire4aonire, 'Th [[Viii., Artill.]Aftrekker; krasser in. T- sur tête clécouvilloo, krasser op den wisscherbol, aftrekker op den wisscher

-

klos. (Plur. Des tire-aourres.)—Tire-botiton ,m

Knoophaak rn. (om de knoopen in de knoopsgaten
te trekken). (Plur. Des tire-boutons.) - Tirebraise, m. [Tech.] Ovenijzern. (Plur. Des tire-

braise.) - Tire-cendre, rn. [Mindr.] , z. v. a.
TOURMALINE. - Tire-elrni, rn. (Tech.) Leidek
kersnijptanq f. (Plur. Des tire-clous.) --Tire d'aii , us. Geklapwiek D. Krachtige en herhaalde v/euge/slag eens vliegenden vogels. (Plur. Des tire-dy!le.) -- ac/v.: Voler a t-, pijlsnel vliegen. Tiredent, m. [Tech.] Kaintang t. (der kaarders, enz.)
- [Clsir.] Tandlrekker m. (Plur. Des tire-dents.)
Tirée, 1. ] Tech.] Gedeelte spiegelglas n., dal
-
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men in eens polijst.

Tire-Ilente , m. [Agric.] Mestvork f. (Plur.
Des tire-tiente.) - Tire-filet, m. [Tech.] Werktuig I. om lijnen of draden op metalen te trekken.
- Soort van schr/jnwerkers ploegschaaf f. (P/or.

Des tire-filets.) - Tire-foin, rn. [Anc. artill.]
Krasser m. (Plur. Des tire.foin.)—Tire-fond,rn.
[Chir., Tech .]Boderntrekker Ri .; handva tsel n. (Plur.
Des tire-fond.) - Tire-goret, ns. [Bot.] , z. v. a.
IIENOUEE. - Tire-lame, m. [Tech.] Wolprop-

trekker m. der metaalgieters. Weleer ook:manteidief; nachtdief m. (Plur. Des tire-lame.) - Tire-Jaisse, rn. Teleurstelling, verjdelde, teleurgestelde hoop f. (Plur. Des tire-laisses.) - Tire-

langue. m. [H. n.], z. v. a. TORCOL. - Tirelarigot (of tire Ja rigaud), alleen voorkomend in
Boire a tire-larigot, zond. J5OJRE.—Tire-Iine,m.

Tref/pen f., ljnentrekker in. - ( fig. et faut.) Onkundig bouwmeester.
Tirelintin, m. (klankssaboolsend woord van 't
geluid eener schel) Geklingel, klingeling D.
Tirelire, rn. (klanknabootsend woord van 't geluid ties leeuweriks) Getierelier, het tierelieren. Tirelire, 1. (verbastering van tire-hard) Spaarpot m , steenen varken D. - Tirelirer, v. n. Tierelieren (van 't gekweel (/es leeuweriks gezegd).

Tire-lisses, f. pl. , z. v. a. CONTRE-LAMES.
Tirelle, m. [Tech.] Ophaalsnoer n., trekkoord 1.

(aan een weefgetouw).

Tire-mo511e, m. [Econ. dom.] Merglepel rn.
(om het merg uit de p/jpbeenderen te halen). (Plus-.
Des tire-inoelle.)— Tire-monde, f. (pop.): Madame T-, de vroedvrouw. - Tire -pièce, m.
[Tech.] Schuimlepel m. der suikera/Jinadeurs. (P/or

TIRER.

Des tire-pikes.)--Tire-pled, rn. Spans-/em, knieriem m. (der schoen- en zadelmakers) . - Somtijds
z. v. a. CHAUSSE-PIEDS. (Plur. Des tire-pied.) 'fire-ploiiib, m. [Tech.] Loodtrekker m., soort
van rad ons het lood tot smalle reepen te maken.
(Plus-. Des tire-plombe) -- Tire-poil, m. [Anc.
tech.] Etswater n. (der munters). (Plur. Des tirepoil.) - Tire-point, m. [Mar.], z. v. a. FOURRUBE de gouttière. (Plus-. Des tire-points.)—Tirepus, rn. Clsir.j, z. v. a. PYULQUE. (Plus. Des
ore-pus.)
Tirer, v. a. Tiekken, tot zich halen: T- qn. par
le bras, iemand by den arm trekken. T- qn. /t
part, a l'écart, iemand ter zijde trekken, nemen. Tles oreilles h un enfant, een kind b/f de coren trekken. Des chevaux qui tirent une voiture, paarden,
die een rijtuig trek/een, voorttrekken. (absol.) Che
qui tire bien, qui refuse /t t-, paard, dat goed-val
trekt, dat weigert te trekken. - ( fig. et fain.) On
aura Plan a t- dans cette affaire, 't zal heel wat

moeite kosten, die zaak te doen slagen. Ii a encore
bien h t- pour en venir 1/s, hij zal nog veel moeten
Icesen, werken, doen , om zoo ver te komen. - Tun crirninel a quatre chevaux, eenen misdadigermet vier paarden vaneen trekken of scheuren. (fig.
et fain.) T- qn. is quatre, zeer sterk bij iemand aanhouden om iets gedaan te krjgess. z. ook CHEVAL,
CHEVEU, COUVERTURE, ECHELLE , OREILLE.
Uittrekken, uithalen, uitkrijgen: : T- soil épée da

fourreau, zijnen degen uit de scheede trekken. T_
du char/ton de Ja mine, kolen uit de mijn halen,
T- de largent cia sa bourse, geld uit zijne beurs
halen of krijgen. T- de l'eau dun puts, du yin
dun tonneau, water uit eenen put halen, wijn uit
ccii vat lappen. T- une épine de son doigt , een'
doorn uit zijnen vinger halen. T- un homme de Ia
prison, eenen man uit de gevangenis halen. On ne
saurait le t- de son jardin, de ses Iivrcs, men kan
hein niet uit zijn' tuin, bij zijne boeken van dooie
krijg
en. ..- T- son ami derreur, d'!nquiétude, dun
pull, zijnen vriend uit de dwaling helpen, van onrust, van een gevaar bevrijden. - (lig.) Dieu a
tiré du néant Ie del et Ja terre, God heeft den hemet en de aarde uit het niet voortgebragt, te voorschijn geroepen. - T- du yin, wijn tappen, aftappen. z. ook /s clair, au clair, onder CLAIR (ook fig.)
- (fig.) T- Uépte contre son souveraui, tegen zijnen vorst opstaan. - T- du sang, aderlaten. - Tune vache, cciie koe melken. - T- des tons dun
instrument, da feu dun caillôu, toonen uit een
speeltuig, vuur uit een' keisteen halen. - T- les
bas, les hottes a qn., iemands kousen, laarzen uittrekken. T- une hague de son doigt, eenen ring van
z(/ssen vinger trekken. - T- des ]at mes aux yeux
de qn., tranen uit iemands oogen persen, iemand
aan 't weenen maken. - On ne saurait t- raison
de eet homme, men kan dien man niet tot rede, tot
zijnen pligt brengen. z. ook RAISON. - T- Ja langue,
-

Z. LANGUE. - T- qn. de Ja pauvreté, de I'obscu-

rité, iemand aan de armoede, aan een' geringen of
,(Loc. lig. et fam. ott
vergeten stand onttrekken.
prov.), Z. AlLE, BOI'E, CHAT, EPINE, EPINGLE, LAN-

GUE, MOUTURE, NET, PAS (M.), PIED [Mêtrol.] , vous-

SIÊRE. -. Trekken, door trekken langer maken,
rekken, uitrekken, spannen, aanhalen, uitstrekken:
T- lor, l'argent, goud, zilver tot draden trekken.
T- une corde, Ja t- ferme, een touw spannen, het
strak ;aanhalen. T- une étoffe, one courrole, eene
stof, eenen riem uitrekken. T- du huge sur Ja pIatine, linnen op de droogplaat of het droogbekken
uitrekken. - T- bien ses bas, zijne kousen ophalen, strak optrekken (zoodat zij geene ploo/jen maken). - [Tech.] T- /i poll one étoffe, het haar
eener stof met de kaarde ophalen, opkrassen. (fig. et fam.) T- Ie p0!l a qn., iemand geld afhalen,
aftroggelen. z. ook RIDEAU, VOILE. - (fig.) T- unie
on Iongueur, eene zaak op de lange baan
affaire
' schuiven,
eene zaak rekken., (pop.), Z. REVERENCE.
(Loc. fig. et prov.) T- of Etendre Ja courro!e, z.
COURPOIE. Ii a tird pays, z. PAYS. ' Uittrekken
(i/seas overhaling, persing of op eene andere wijze),
uithalen (extraire): T- de l'eau de vie de Ja pomnie
de terre. brandewijn uit aardappelen trekken, stoken. T- Je sue dune her/se. Ie jus de Ja v!ande,
het sap uit een kruid, uit het vleesch trekken. Tde Ja rdsine dun arbre, hare van een' boom winnen, aftappen. T- de l'huile ft froid, koud olie slaan.
- (fig. et pray.), z. HIJILE, QUINTESCENCE. —(fig.)
-

TIRER.
Trekken, afleiden, opmaken; ontleenen. T- une con•
séquence, une conclusion, een gevolg trekken, eerra
gevolgtrekking maken, opmaken. Il en tira un fd•
cheuz p résage, un augure favorable, hij maakti

daaruit een onheilspellend, een gunstig voorteekem
op T- un mot du grec, du latin, een woord aam
't grieksch, aan 't latjjn ontleenen. T- de I'histoire
de France Ie sujet d'un roman, aan de geschiede
Frankrijk het onderwerp voor eenen roman-nisva
ontleenen. D'ou cette ville tire-t-elle son nom?
waaraan ontleent, waarnaar draagt die stad haren
naam. — [Arith.] T- la racine carrée, cubique
d'un nombre, den vierkants-, den kubiek-wortel
uit een getal trekken. — Se faire t- les cartes, zich
de kaart laten leggen. T- les cartes à q n., de kaart
voor iemand leggen, hem zijn lot uit de toevallige
schikking van een spel kaartenvoorspellen. —z. HOROSCOPE .
(fig.) Trekken, krijgen, verkrijgen,
ontvangen: T- du profit, de l'avantage, de 1'utilite de qc., winst, voordeel, nut uit iets trekken. 11
tire de sa charge, de ses biens tout ce qu'on peut
en t-, hij trekt, haalt uit zijn ambt, uit zijne goederen al, wat er uit te trekken of te halen is. —Tquelgue grace, une faveur de qn., eene gunst, geld
van iemand weten te verkrij gen. 11 tire cinq pour
cent de son argent, hij trekt vijf ten honderd van
zijn geld. T- parti de qn., de qc., partij, nut, voordeel van iemand, van iets trekken. z. ook PAKTI,
PAROLE, RAISON, VANITÉ, VENGEANCE. T- an éclaircissement de qu., eene inlichting van iemand krijgen, uit iemand halen. On ne put t- un mot de
lui, men kon geen woord uit hem krijgen.— Il tire
son origine de vette maison, h# stamt van dat huis
af. Cette rivière tire sa source de la Forét noire,
die rivier ontspringt in 't Zwarte woud~ [Com.]
Trekken, afgeven; ontbieden, doen komen: T- une
lettre de change sur qn., eenen wisselbrief, wissel
op iemand trekken, afgeven. (absol.) Il n'aime pas
q u'on tire sur lui, h# laat niet gaarne op zich trekken. — T- des marchandises d'un pay s, koopwaren uit een land ontbieden. a--- Trekken (tracer):
T- des lignes, un plan sur le papier, lijnen, een'
platten grond, op 't papier trekken. T- une raie sur
ce qu'on a écrit, eene streep door 't geschrevene
halen, het geschrevene doorstrepen. — T- une rue,
une allée au cordeau, eene straat, eene laan lbnregt maken. — T- (liever Mettre) en ligne de compte, z. COMPTE. — [Peint.] Afbeelden, uitschilderen:
T- qn. au naturel, iemand naar -de natuur, in levensgrootte uitschilderen. — [Stulp.] I1 s'est fait
t- en pldtre, en care, h# heeft zjjne beeldtenis in
gips, in was laten maken. — - [Impr. j Afdrukken
maken, aftrekken: T- un ouvrage à mille exemplaires, duizend exemplaren of afdru
kken van een
werk maken. -- (absol.) T- au vrai, den laatsten
proefafdruk van eene nalaat nemen. La feuille est
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schip hellingen, banken, het op de sleephelling zet

wal halen. — T- de l'eau avec des-ten,opd
seillots, water putsen. — [Tech.] -T- le cierge,
kaarsen trekken (uit de hand maken). — T- l'épingle, hete koperdraad voor de sp elden door de trek-

plaat halen; ook: het opgerolde draad weir regt
zetten. — T- au sec , droog inmaken of inleggen
(kon faturen . --T- Ia terre, d_ e aarde of klei (voor
de steenbakkers)
itgraven,
u
uitstrooijen en laten
verweéren.
TIBER, V. n. (in vele beleekenissen van 't v. a.):
Cette corde tire, dat touw trekt, is strak gespannen. — Cette affaire tire en longueur, die zaak
wordt gerekt, op de lange baan geschoven, duurt
lang. — (fig.), z . CONSEQUENCE . — T- de l'arc, du
fusil, met den boog, met het geweer schieten. T- à
la cible, au -blane, naar de schijf, naar 't wit schieten. T- á plomb, d balie, è. poudre, met scherp,
met een' kogel, met los kruid schieten. Dès q ue
le canon eut commencé à t-, zoodra 't geschut
had begonnen te sp elen. T- juste, avee precision,
treffen,uist schieten. Fusil qui tire juste, geweer,
dat goed, met juistheid schiet. T- d'écharpe, schuin
schieten. T- à bout p ortant, met den tromp op de
borst schieten. T- à démdter, en belle, o p de masten
of 't rondhout, op den romp schieten.--T- aux moineaux, op de musschen schieten. T- au vol, in de
vlugt schieten. -- T- Is I'oiseau, of l'oiseau, naar
den (houten) vogel schieten. -- (fg. et fam.) T- sur
qn., van iemand kwaad spreken. - h cartouches,
à boulets rouges Is (of sur) qn., z. BOULET . T- sur qn.
à bout- p ortant, iemand Rn 't gezigt de gro fste waarheden, beleedigingen, spotternijen zeggen. Vous tirez sur vos troupes, -sur vos gens, g# vecht tegen
uwe eigen partij, gij valt uwe vrienden aan. .
T- au sort, loten, het lot trekken. T- à. la courts
-

-

paille of an court fètu, z . PETu . T- of Jotter au
doigt mouillé, z. MOUILLÉ, z. ook B/tTO15. — Trekken, gaan, zich begeven : Tirez de vette part .et
vous, tirez de l'autre , g a gij dezen kant heen, en
gij den anderen. — 'I'- de long, de large, de vlagt

nemen, zich weg maken; (fig. et fam.) gedurig uitstellen, op de lange baan schuiven. — T- à sa fin,
naar 't einde loopen, ten einde spoeden. Son ouvrage tire a sa fin, zijn werk spoedt ten einde, is
bijna af. Le tonneau tire ia sa fin, het vat loopt
ten eind, is bijna ledig. Le malade tire à sa fin, 't
zal met den zieke ras gedaan zijn... T- sur,
tweemen, gel "ken naar, eenige overeenkomst g^eltkenis hebben (meestal van kleuren s p rekende). Cette
étoffe tire sur le vert, die stof valt int groene. Le
plumage de vet oiseau tire sur le violet, 't gevederte van dien vogel zweemt naar 't paarsche. —
[Chas.] T- au ju er, o de gis schieten (zonder
't wild te zien) . —[Cord.] T- au premier bran, besten henn ep hekelen. — [ ser.] T-, trekken, scher-

composée, it n'y a qu b. la t-, het blad is gezet, 't
en stooten. T- de tierce, de quarte, in de tierce,
behoeft maar afgetrokken te worden. T- une épreu- in cie kwart stooten. T- la main plate, met ompgez.
ve aver la brosse, BROSSE. — T- copie d'un ac- keerde vuist. stooten. T- dans, hors, sur, sous lea
te, d'un dessin , eenafschrift van eene acte, . eene armes, tusschen, buiten, boven, onder de armen (der
kopij van eene teekening maken. --- Schieten, af- tegenpartij) stooten. z. ook mIR. T- sur le temps,
schieten, afvuren, losbranden: T- des tlèches, des stooten terwijl de tegenpartij een' stoot wil toebrenfusées, pijen schieten, vuurpijlen afsteken. T- un gen; (dig. st am.) het juiste oogenblik waarnemen,
feu d'artitice, een vuurwerk afsteken. T- son fusil, de gelegenheid b# 't naar grijpen. — [Jeu] T-. à
son pistolet en l'air, zijn geweer, zijne pistool in de gui fera, trekken, wie (de . kaart) geven zal. -- Tlucht afschieten. T- le canon, het kanon afschieten, a la loterie, uit de lotsrij trekken. -- [ Man.] T- d
losbranden. T- des bombes, bommen werpen. — T- La main, in -de hand rukken. — [Mar.] T- au large,
un oiseau, un lièvre, op eenen vogel, eenen haas à la mer, in zee steken, op zee houden.— [Véner.J
schieten. - (fig. et fam.) Pour lui parser, it faut Tirez, tirez, chiens ! (aanmoediging der honden, dw
le t- au vol -or 11 faut le t- en volant, om hem te men roept) Voort, honden, voort I T- de long, de
spreken, moet men hem in de vlugt schieten, moet ruimte, het ruirné veld kiezen (van 't wild) . T- sur
men wel zijn' tijd waarnemen. — (Prov.), z. MoI- Ie trait, aan den riem trekken (van den speurhond,
die 't spo or vindt en vooruit wil). ,_ SE TIBER,
EEAU . —' [Escr.] T- des armes, of enkel T-, z.
n. pr. -Getrokken worden: L'or se tire en Pils trésTIRER , V. n. T- une estocade, un coup d'estocade,
een' stoot op zijne tegenpartij doen, uitvallen; — déliés, het goud laat zich tot zeer dunne draden
(fig . et fam.) iemand greld zoe en aftekenen. (Deze trekken. — Uitgaan, zich uittrekken, zich uituitdrukkin g is, zoowel in ei g. als fig. zin, verou- redden, uitkomen, vrij geraken: Se t- d'un mauvais
derd.) T- des feintes, boze stooten doen. -- [Faut.] ehemin, d'un endroit dangereux, van een' slechten
T- 1 oiseau, den valk bij t voederen laten pikken. weg afgaan, zich uit eene gevaarlijke plaats weg— [Jeu] T- une carte d'un Jeu, eene kaart uit een Haken. — (fi g .) Se t- d'esciavage, zich van sla
vrij maken. Se t- de la pauvreté, zich aan de-sernij
spel trekken. T- tout, de vole maken, al de slagen
halen. — T- un bon, un mauvais billet d'une lo- armoede ontrukken. Se t- d'affaire, d'une difficulté,
terie, een goed, slecht loterfgbrie fje of -lot uittrek Iïch uit eene netelige zaak, uit eene zwarigheid
une loterie, de nommers eenei loterij uit -ken.T redden. z ook INTRIGUE , PAS. Il s'est tiré du pair,
z. ook auU. — [Nar.] T- beaucoup, peu-trekn. hors du pair, z. PAIR . — (absol.) S'en t-, S'en bien
d'eau, veel, weinig diepgang hebben. Ce'navire tire t-, er goed afkomen ' (van eene ziekte, een - moefje
tant de mètres d'eau, dat schip gaat (of treedt) zoo !#k geval, enz.), zich uitredden: Il s'en est tiré, Il
veel meters diep. -- T- un bétiment à terre, een s'en est tiré h son honneur, hij heeft er zich goed
.

-

.
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TIRE-RACINE

-

met eere uit geholpen, doorheen gewerkt. II ne sen
Urera jamais, hij zal er nooit goed afkomen.
Tire-racine, m. { Citir. I Worteltrekker m.
(der landmeesters). (Plur. Des tire-racines.)
Tirerle, f. [Tech.] Draadirekkerj f.
Tire.'sable, in. [Tech.] Grondboor, putboor,
zandboor f. - Kor, baqqerbeuqet m. (drague). (Plur.
Des tire-sable.) - Ti re-se ve,in. {Hort j Tak in.
met knoppen. (Plur. Des tire-sêve.)-'riresou,in.
(pop.) Ontvanger der belastingen; woekeraar, sc/lagcheraar, schraper (grippe-son) , - iemand, die gedurig geld vraagt. - [Jeu], z. v. a. TIRE-TESTON.
(Piur. Des grippe-sou.)
Tiret, fl1. Koppelteeken, bindstreepje (doorgaans
trait d'union ge/weten); - scheidingsteeken n. (ter
aanduiding van een' nieuwen spreker in de zamenspraak). - [lmpr.] Divies a., divisie f. (division).
Tiretaine, ifi. [Corn.] Tieretein, lierenlaai n.,
grove slof van half wol en Fiat! garen. - Tire
tacilvr, m. Tierentaaiwecer m.
Tire-terre, ilL Tech.] 4ard/iouweei ii. (der
mijnwerkers). (Plur. Des tire-terre.) - 'fiieteston, m. [Jur.] Ieder spel n., waarbij de winner
niet meer (tal den stuk uit den pot haalt. (Plur.
Des tire-teston.) - Tiretête, m. [Chir.] Hoofd
trekker m. (bij moe(/eljlee of doode geboorten) . ioofdopliouder fl1. (werktuig om de regte houding
van den Fiats te bevorderen). (Plu. Des tire-tête

TISTRE.

Tisage, in. [Tech.] liet opstoken van den glasoven.
Tisane, f. Verdund afkooksel of opgietsel D.
(van terst, van witte maluwe, vanzoethout, enz.),
gezondheidsdrank, koeldrank, gerstedrank ni., gerst
water n., p t i s d n e t, - T- de Champagne, soort
van ligte Champagne -wijn in.
Tisard, in. [Tech.] Stookgat n. van den glasoven. - "riser, v. a. [Tech.] Stoken, den glasoven van brandstof voorzien. --- Weleer z. a. a. ATTISER. - Tiseur, in. Stoker m. des glasovens.
-

Tisoir, in. Stookijzer n.

'I'ison, in. Stuk brand/lout D. van den haard.
averse/tot D. van een ten deele verbrand stuk hout.

T- allurnct, ardent, aangestoken, brandend stuk hout.
T- éteint, uitgedoofd brandhout. - (fain.) Garder
les t-s, Etre loujours sur les t-s, Avoirtoujours Ie

nez sur les t-s, altijd in den hoek van den haard
blijven zitten. - (/1g. et fain.) Cracher sur les t-s
(van oude lieden), in 't hoekje van den haard, blijven. - T- d'enfer, T- de discorde, hellewicht,duivelskind IL, stokebrcind, twistmaker in. - (Prov.),
Z. NOOL. --- Tisoiiné, adj in.: [Ban.] Cheval
grin t- (of gris charhonné), Zwartgevlekte sc/lienniet in. - Tisonner, v. a. Zonder noodzaak in 't
vuur roeren, liet vuur omhalen. —Tisoimeui-,m.,
-ense, t. Hij of zij, die gaarne en gedurig het
vuur opstookt, stookgraag in. en t. - Tisonnier, in . [ Tech. ] Stoolsijzer , , haardijzer, ia-

Tiretoir, m. [Chir.] , z. v. a. TIRE-RACINE.
Tiretoire, t. [Tech.] Kuiperskleni/i.aak ni.(voor kel(]zer n.
'I'issage, flL [Tech.] Het weven; weefsel n.
Tirette, t. [Agric.] Lange gekromde wijnrank in. Le t- des d taps, het lakenweven. Bon t-, goed weefsel.
'lisse, L, Z. TIS.
- [Cordon.] Leestleder ii. - Tech.j iJzeren
Tisser, v. a. Weven: T- do ]in, de Ia lame,
schuif 1., aarden prop in. (tot sluiting der oventrekgoten, der schoorsteenpfjpen in verschillende ovens). vies, wol weven. T- de Ia toile, do drap, ljnwaad.
'I'iu'eur, in. Jager niet het geweer, schieter, schut- laken weven. - Het part. passé is ook adj.: Toile
Ier m Bon, Fort, Mauvais t-, goed, sterk, slecht lOan tissée (of tissue, Z. TISTRE), goed geweren
'I omleggen der laatste hoepels).

schutter. - eier, dien men onderhoudt ons wild

te schieten. -  Mi1.j Jager, schutter: On disposa
des t-s stir plusieurs points, men stelde jagers op
verschillende punten. - [Escr.] T- d'armes, of en-

kel T-, schermer, schermmeester. - [Corn.] Trekleer in. (van een' wissel). - [ Tech.] Draadtrekker
voor de spelden. T- dor, d'argent, gouddraad, zilverdraadtrekker in. - Werkman, die in de katoendrukker(jen het bijtmiddel opdraagt. - Ook: behendig goochelaar als zakkerolder. - TIREUR, in.,
-EUSE, t. Trekker in., trekster f., hij of zij, die de
.cempelsnoeren bij 't weven der gebrocheerde stoffen
aanhaalt. - T-euse de cartes, kaartlegster 1.
Tire-veille, t. (bij verbastering ook TIRE-VIEILLE) [[liar.] Valreeptouw n., touwen valreep 1. Tcle beaupré, loopstag n., leijer van den boegspriet
(vols sauve-garde de beaupré geheeten) . T- de cabestal), boomlouw n. (Plur. Des tire-veille.)
Tirica, ii. [11fl.] Naam van een kortstaarti
arnerikaanschen papagaai, t t r t k a in.
-gen
Tirite, in. [Bot.]Soort van amerikaansche
palmboom in.
Tiroir, in. Tick- of scliuiflade, lade L--[Mach.
A vng.] Stoomschuif t. - [Mii.] (fig. et fam.) Tweede gelid n.: Les hommes de petite taille soot oriHnaireinent placés dans le t-.--- [ArgueR.] Ring in.
aan den geweerloop (waarmede deze aan de lade
bevestigd zit). - [Fauc.] Twee kapoenvlerken, met
een stuk mode stof in den vorm eens vogels zaamonden, o'iii den volk op de vuist terug te roepen,
vogel in. - [Tech.] Getande cilinder in. tot het
frlcéren der stoffen. —{Théât.] Pièce Ii t-, Z. PIECE.
i'irole, f. [Pèche] Naauwmazig vierkant staak
net n. (ook Iréaule geheeten).
Tiroii, in. [Ant. rom.] Romeinsch jongeling , die
op zijn 17de jaar tot de krjgsdienst geschikt verklaard werd, jong soldaat, rekruut, t i r o in.

C

doek n. - SE TISSER, v. pr. Geweven worden. 'I'isserand, in. Wever in. T- en soie, zijdewever. T- en drap of T- drapant, lakenwever. T- hi-

tainier. bombazijnwever. - [Ft. n.] T- d'automne,
spinner, herfstspinner, herfstdraadspinner M. , in-

sect. waaraan sommigen de zoogenaanide zomer- of
herfstdraden (t]landres, dis de Ia Vierge, his de
Notre-Dame) toeschrjven. - Wevers in. p1., geslee/it der ongeljkteenige vogels (anisodactyles), die
ziele door hun kunstig gemaakt nest onderscheiden.
- Tissei-anderie , f. Weversbedrijf, wevershandwerk n., weverj f.; wevershandel m. - Tis
serin, m. [H. n.] Wever, wevervogel in., een voelg'e a lacht , dal men bij groote zwermen in Acne-g
rika en Afrika aantreft en 't welk zeer kunstign
nesten bouwt, die vaak bij menigten aan elkander
hangen [ploceus, loxia].
Tisslérographie, f. Verheven gravure of teekening t. op steen naar de nieuwe uitvinding van
Tissier), welke bij en tusscicen den gewonen letterdruk de plaats der houtsneden kan bekleeden.
'I'issn, e, adj. (en part. passé van 't oude tietre, tissir): deoffe Men t-e, fjoed geweren stof f. TISSU, M. Weefsel 0.: geweren stof I.; vlechtsel,
vlechtwerk ii. TI'- de sole, de lame, de fits de chanere, weefsel van zijde, van wol, van hennepgaren.
Beau t- de cheveux, schoon haarvlechtsel. Les ri
elms t-s de Ia Perse, de rijke perzische weefsels.—

(bij uitbreiding) Le t- (Ja tissure, texture) de cette
étoffe eet trap Iâche, het weefsel (de samenhang)
vein die stof is te los, te til. - (fig.) Schikking f.

van de device eener rede, samenhang in.; reeks, 00cceenscha/celing f. Le t- de son discours est excellent,
de samenhang, 't verband zijner rede is voortreffelijk. - Sa vie est Un t- de belles actions, zijn leven is eene aaneenschokelinq van schcoone daden. Ce
roman est un t- dabsurdites, die roman is een zamenweefsel van ongerjindheden. - )Anat., Bot.]
Leerling, beginnaar m.
Tironieii, ne, adj. [Litt.]: Notes t-nes. Ca- Le t- de Ia peau, des feuilles,/ietweefsel der huid,
ractbres of Signes t-s, tirOnische noten f. p1. of tee- der bladeren. z. ook CELLULAIRE, VASCULAIRE.
,ens n . p1., ter bespoeding van t gewone letterschrift Tissnre, f. Weefu,jjze, weefinanier f.; zamen(zoo geheeten naar Cicero's vrijgelaten slaaf Tul - i hang von 't gewevene, we°fsel n. T- ferme, serrée.
ln&s Tiro, wien inca ie uitvinding of verbétering lâclie, vast, digt, ijl weefsel. - (fig.) La t- dun
ikicirvan toekent). --- Alphabet t-, tironisch alpha- 1 discours, liever tissu, z. boven. - 'Flssiiterie, f.
M n., alphabetische verklarende lijst F. van de ti- Kleinwever[i, lint-, band-, passement -weverj f. Tissiitiei-, ni. Kleinwever m. T- -ruhantier, lintronische tee/lens.
Tironer, Tirouère, m. Pijnkamer f.. plaats, coerce'. T- -frangier, franjewerker. .. Tistre, V. a.
teaar de beschuldigde op de pijnhank werd gelegd. (eerst tixtra, later tistre en tissir. ran waar het
part. pasril tissu, het ecnige, dat van dit werkw
Tirtoir, in., Z. V. a. TIRETOIRE.
Tis, in., of Tisse, t. Péche], Z. V. a. TE- nog gebruikt wordt, terw ij l men voor de enkelvoudige tijden tiseer beizigt) lieven, vlechten: LI a luiMAIL.
-

TITAN

---

rnême tissu cette toile, hij heeft zelf dit ljnwaad
geweven. - ( fig.) C'est lui qui a tissu cette intrigue, hij keert die kuiperij gesponnen, bestuurd.
Titan, m. [Myth.] Een der zonen van Uranus
en Gliwa, die in hunnen hoogmoed Jupiter wilden
onttroonen, doch door dezen in den Tártarus jeslingerd werden, hemelbestormer, ti to n in.—
iloovaardig, verwaten man. Oeuvre de T-, hoogst
bezwaarlijk werk, reuzewerh' n., titans-arbeid in.
- Titanate, in. [CUm.] Titaniumzuurzoul n.
.-- Titane of Titanium (pr. -nine) in. [Minér.]
Een door Gregor en Kiaproth van 1791 tot 1791e
outdekt metaal, dat volkomen onsnieltbaar in 't
smidsvuur is, nieuw haper, t i t n i te in n. - Titané, e , adj.: For t-, met titanium verbonden
ijzer n. - Titaiides, in. p1. Titanium -houdende ligchamen II. p1. - Titanifère, adj. Titanium
bevattend. - Titanique, adj. [Chitu]: Acidet-,
titanium-zuur II,
I- TITANIQUE, adj. 1)e titans
betre/Jend: Orgueil t-, titanische, verwaten hoo f/ moed in. Entreprise t-, reusachlige onderneming t.
- Titanite, in. [Minér.] Metallische delfstof f.,
uit titan ium-zuur, kiezelaarde en kalkaarde bestaande, t i t a n i e t in. - Titanwuackie, t.
[M y th.] Strijd in. der titans tegen de goden.
Tithyniate, in. [Bot.] Wolfsmellî t. __Tithymalée, Tithyrnatoides, t. p1. Wolfsmelkplanten f. p1.
Titi, in. Volksnaam te Parjjs van een' jongen
werkman uit de voorsteden. - Soort van karnevals-vermomming t.; - hij, die deze vermomming
draagt. - [11. II.] Naam van velerlei apen.
Titiflant, C, (Idj. Prikkelend. kittelend: Saveur
t-e, prikkelende smaak n. Viii t-, prikkelende wijn;
paarlende wijn in. - Titillation, f. PriIcI?ing,
kitteling t.; -- ligte beweging of trilling f. in zekere
ligchamen; het paarlen van dranken. - Titiller,
V. a. Prikkelen, kittelen: Liqueur qui titille agréabtement le paleis, drank m., die 'tgehemeite aangenaam prikkelt. - lijn qui tititle dans le verre,
wijn im, die in 't glas parelt.
Titiri of.Pîpiri, m. [H nl Kleine graauwe
ekster ofvegendooder van Cayenne. Naaletvisch in.
der .dntillc'n (ook titri geheeten).
'litre, in. Titel, naam in., op- of bovenschrift n.
aan 't hoofd van een boek, van een hoofdstuk of afdeeling, ens., hetwelk daarvan de stof, den hoofdinhoud te kennen geeft; - benaming f., ambts- of
eerenaam in., waard4jheidshenaniing t.; eigenschap,
hoedanig eid t. Le t- dun livre, de titel, het titelblad van een boek. L'ouvrage ne rtpond pas h son
t-, het werk beantwoordt niet aan zijnen titel. Tcourant, z. COURANT. Faux t-, Z. FAUX-TITRE. Le
t- dun cliapitre, het opschrift, de titel van een
hoofdstuk. - Le t- des taiHites dans le code du
commerce, de titel of 't hoofdstuk der bankbreuken
in 't wetboek van koophandel. - II proud le t- de
prince, hij neemt den titel, den naam van prins aan.
On lui donne le t- de marquis, men geeft hem den
titel van markies. On donna aux papas Ie t- de
Votre Saintetd, men geeft aan de pausen den titel
van Uwe Heiligheid. - Le t- de père, d'dpoux
I'autorise a faire cain, de titel, de hoedanigheid van
vader, van echtgenoot geeft hem de bevoegdheid om
dat te doen. - Cardinal du t- de Saint-Pierre aux
- -

h

liens, kardinaal van de kerk van Sint-Peirus in
banden. Eigendom in., eipen bezit n. van een
ambt; benoemings- of aanstellingsbrief in., diplOma D. Ii cut vette charge en t-, aprèsl'avoirexer-

cde par Commission, hij werd in 't eigen bezit van

dit ambt gesteld, nadat hij het eerst op last had
waargenomen. Recevoir son t- de notaire, zijn diploma of aanstelling als notaris ontvangen. 11 attend son t-, hij verwacht zijne aanstellinp. - Professeur on t- (in tegenstelling met suppldant), weekeljk hoogleeraar. Commis on t- (in tegenstelling
met surnurnéraire), kommies in everkeljke of aetieve dienst. - Oorkonde, wettig stuk, dat een regt,

eene hoedanigheid staaft, bewijsstuk, bescheid, ge-

schrift ii., acte t., titel. T- de noblesse, adelbrief in.
Les anciens t-s dune maison, de oude titels, oorkonden, documenten van een huis, T-s de famille,
familie-oorkonden. T- nouvel, nieuw uitgevaardige
oorkonde over de verplioting tot betaling caner rente.
T-s authentiques, reglsgeldige, authentieke stukken. T-s valatiles, vicleux, geldige, gebrekkiqe bewijsstukken. T- translatif de propriétd, titel tot
overdragt van eigendom dienende. z. ook CONSTI-
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TUT1F, ONREUX, PRIMITIF. - Refit n. (ons iets te
bezitten, te doen,te vragen): Possédei' un bien a
t- clachat, b t- d'héritier, een goed naar regt van
aankoop, volgens erfregt bezitten. Possession vaut
t-, het bezit geldt voor een rept. A qual t- demandet-it de I'avancement? met welk regt vraagt hij bevordering? A hou t-, A juste t-, met goed regt,
regtmatig; ook met reden, te regt, op goeden grond.
- (bij uitbreiding) Aanspraak f., regt n., zekere
hoedanigheden, diensten, enz. , die s'egt op iets geven: II a bien des t-s a votre amitid, hij heeft
veel aanspraak op uwe vriendschap. Faire valoir
ses t-s, zijne aanspraken doen gelden. - h TITRE
DE, bc. prtp. in hoedanigheid van, onder vow-geven van, als: II s'est introduit dans vette maison a
t- de parent, hij heeft zich toegang in dit hals verschaft onder voorwendsel, onder den naam van
bloedverwant. 11 demande a t- de dette ce quit peut
a peine espérer a t- de grace, hij vraagt als eene

schuld, hetgeen h ij naauweljks als eene genade ho-

pen durft. A t- de grhce, bij wijze van gunst, als
eene gunst. A t- d'offlce, wereldkundig , uitgemaakt,
in den volsten zin. Cast mi fripon Ii t- d'otllce,
I 't is een uitgemaakte gaauwdief. - [Chas.] Plaats,
waar men de honden gereed houdt, z. a. a. RELAIS.
- [Mon., Orf.] Gehalte n., keur t., graad der
fijnheid van goud of zilver, snuntvoet m. Monnaie

qui nest pas au t Idgal, munt, die 't wetteljkge halte niet heeft. De lor, de l'argent au t- de
/ woo , goud ter gehalte van 9 00h000 (dat op 1000
dee/en 900 dee/en fijn goud bevat). - [PhuloI.J
Streepje n., dat men boven éëne of meer letters zet,
oinverkorting aan te duiden (bv. VFh voor Votre,
home voor homme). - [Tech.] Tee/sen to., date/k.
werkman boven 1; a n ieder steek van zijn w;ahsel zet.
Titré, e, adj. (en part. passt van titcei'): Personnage t- d' Excellence, personaadje t., die men den
titel van Excellentie geeft. Homme t-, man, the
een' hoogen eeretitel, een' adel/ijken titel voert, persoon ni. van hoogen stand. - Terre t-e, betiteld landgoed ii. (dat den titel van graafschap, markgraafschap, enz. draagt).
Titree, in. 11-1. rU, Z. V. a. MOTTEEJX.
Titre-planelie, in. [Libr.] Gegraveerde of gesteendrukte titel snel vignet of sieraden. (P/tsr.
900

Des titres-ptanches).
Titrer, v. a. Betitelen, eenen eeretitel geven,
t i t U t te e n: On la titi'é de due, men heeft hem
den kertogstitel geschonken. - Bevolmagtigen, beregtigen. T- qo. pour faire office de tuteur, iemand

bevo/magtioen om liet ambt van voogd uit te oefe-

nen. - Tiüler, in. [H. cccl.] Bewaarder der
titels of oorkonden van een klooster. - Vernal-

schar van oorkonden, makes' van valsche oorkonden.
(Nu weinig meer in dien zin gebruikt.)
S Titnbant, e, adj. Wankelend, waggelend:
Ivrogne t-, waqqelende dronkaard in. - Titu
bation, t. Wankeling, wagge/iny. - IAstr.i,
z. V. (t. NOTATION. Tituber, v. n. Wanketen, waggelen (chanceler).
Titulaire, adj, Den titel en het regt van eene
waardigheid hebbende, zonder haar werkelijk te
bezitten of hare functi&n te verriqten, in naam,
titulair: Constantinople a eu longtemps das
empereurs t-s, Konstantinopel heeft langen tijd keizers in naam, naasnkeizers gehad. -- Patton tdune église, naampatroon erner kerk, de heilige,
wiens naam eene kerk draagt. - Titelvoerend (hetzij men at of niet de functitn van den titel vervult).
Professeur t-, titulair hoogleeraa'r. - [Callig.]
denture t-, titelschrift it., g'roote letters, waarmede
men de titels des- boeken of hoofdstukken schreef.
- TITULAIRE, in. Titelvoerder, werkelijk bezitter
eener bediening, t i t u t a r i s in. -- Titulai-tat, in. Post in., bediening f. , die een' titel aan den
bekleeder daarvan geeft. (stokken.
'fla, in. [Mild Korte trommelslag in. met beide
'risiese, t. [Gram.] Woorddeeling, scheiding
van een zamengesteld woord door een ander daartusschen te plaatsen, t m e s i s t.
Toast, in. (angl.) (pr. tôste) Instelling van een'
vriendschapsdronk (tot iemands eer, ter herinnering
van eene gebeurtenis, ter vervulling van een' wensch),
uitgebragte gezondheid f., toast in. (Alen schr7ft
ook toste): Porter on t- of Toaster, V. a. it 25.
(pr. tôce-W) Eenen toast of eene gezondheid uitbrengen of drinken: On a toasté Ia paix, men heeft
eenen toast op den vrede ingesteld, men heeft op
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den vrede gedronken. IJs passèrent toute Ia nuit
a t-, zij bragten den ganschen nacht door met toas
ten te drinken.
Toe, in. [Jeu] Tokatille- of toccatille -spel n.,
soort van tiktakspel met 15 schijven van elke kleur.
- [Hon.] Dof slagwerk D. Klanknabootsinçj van
een dof getuid.
(jaar is.
Tocan, m. [Pêche] Zalm iii., die beneden 't
'I'oeaiie, t. [Vign.] Jonge wijn van voorloop,
voorloopwijn m.; inz. Champagne-wijn van Ai,
dien men jong drinkt en slechts 6 maanden kan
bewaard worden. (noot f.
Toeanhoa, ni. [Bot.] Madagaskarsche braakToecate, t. [Mus.] Klavier- of orgelstuk n.,
waarin de beide handen in de voordragt eener notenfiguur gedurig afwisselen, t o c c a t a of t 0 Ccatjna f.
Toco, of TOUCAN, TOGO, M. [H. n.] Groote
toe/can of pepervreter rn. (in oostelijk Zuid-Amerika).
Tocolin, m. [H. D.] Soort van buidelspreeuw m.
Tocquet, rn. [H. n.j Siamésche hagedis t.
Tocro, m. [H. n.] Patrjs in. van Guiana.
Toesin, m. Brandklok, stormklok, alarmklok t.
On sonne Ie t-, de brandklok luidt, kiept. Dès que
l'ennemi parut, on sonna le t-, zoodra de vijand
verscheen, luidde men de stormklok. (fig.) Sonnor Ie t-, alles in rep en roer brengen, door redevoeringen of geschriften de hartstogten der meniqte
in beweging brengen. Sooner Ie t- sur of contre
qn., het publiek legen iemand aanhitsen; tegen
iemand uitvaren.
Todd! of Toddy, in. Wfjnpalmsop n. (waaruit arak bereid wordt); soort van punch uit water,
suiker, rum en muskaat.
Todhs., t. [Bot.] IGrpsch varenkruid n.
Todier, ni. [H. n.] Amerikaansclie bastaardijsvogel rn.
Tol, m. [Méd.] Knobbel of buit in een of ander ligchaamsdeel, uit eene kalkachtige zamengroeijing bestaande, tophus rn.
Tofana of Toffana, wij., alleen gebruikt in
AQUA-TOFANA, Z. dat woord.
Togate, adj. t. [Ant. corn.] Met de toga bekleed. - Gaule t-, cisalpfjnsch Gallie, noordelijk
Italie, G a 11 i a to g a t a.
Lilt.] Fable t-, too
sieelstuk D., welke handelende personen Romeinen
waren (in tegenstelling met de fable palliate, die
door Grieken werd gespeeld). - 'I'oge, t. [Ant.
-

-

- [

rom.] Wit wollen mansoverkleed n., soort van

mantel in. uit dein stuk, zonder mouwen, die uien
over de tunica omwierp, toga f. T- prétexte, z.

PRETEXTE.

Tohu-bohi, m. [H. sacr.] Chaos (z. dat woord).
- (fig.) Verwarring f., waiboel in.
Toi, pron. pers., 2e pers. sing. in. et t. U; gij
(z. ru). (eener kant vormt.
Toilage, in. [Tech.] Datgene, wat de teekening
Toile, t. Doek, ljnwaod n., weefsel van garen,

vlas, hennep of katoen, inz. linnen. L'art de tisser
des t-s est fort ancien, de kunst van 't lijnwaadweven is zeer oud. Blancluir de Ia t-, ljnwaad
bleeken. T- de clianvre, de un, de coton, hennep-,
vlas-linnen, katoendoek. T- de linon, de batiste,
d'orties, kamerdoek, batist, neteldoek n. T- ëcrue,
blanche, demi-blanche of mi-blanc, ongebleekt,
gebleekt, half gebleekt of half wit linnen. Pièce,
Coupon de t-, stuk n., lap in. linnen. T- è bluteau,
a taniis, P sas, buil-, zeefdoek. T- a voiles, zeildoek. T -s de saliords of de délestage, ballastkleed.
T- petite laize, sinai doek. z. ook MELIS, NOYALE,
PRELART. T- gomnAe, cirée, geglansd, gewast doek.
T-s oeuvrées of faconnëes, gewerkt linnen, damastlinnen. T- d'emuiallage, paklinnen, pakdoek. - Tdor, Wargent, de soja, met goud, zilver, zijde doorwerkte stof. T- de erin, doek van paardehaar,
haardoek. T- métalfique. metallisch doek. T- dasbeste of d'arniante, T- incombustible, doek van asbest of aniiant, onverbrandbaar doek. T- des Indes
of T-s peintes, z. PEINT. T- irnprimée, bedrukt
,

doek; z. ook 1MPRI3É. - T- d'araignée. Z. ARAIGNEE (ook fig.). .- (Loc. prov.) Ila trop decaquet,

ii n'aura pas ma (of de ma) t-, hij heeft m ij te
veel praats, ik wil niets met hem te doen hebben.
C'est Ja t- (of l'ouvrage) de Pénélope, Z. OLIVRAGE.

.- [Chas.] T-s, groote jagtnetten D. p1. voor herten, hinden, reek n, enz. - (fain.) II va metti'e Ja

bête dans les t-s of IJ va se mettre dans les t-s,

hij gaat naar bed, hij gaat tusschen de lakens, on-
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der de dekens kruipen. - [Chti'.] T- de mal, met
meiboter bestreken linnen voor pleisters. T- -Gautier, z. v. a. SPARADRAP. - [Mar.] Doek, zeil 0.:

Ce navire porte beaucoup de t-, fait de Ja t-, dat

schip voert veel zeil. Faire de Ja t-, meer zeil, meer
lappen bijzetten. - t [Mil.] Tent f.: L'armée est
saus Jas t-s, het leger is onder de tenten gekampeerd..
- [Pêclie] Dwarswand in. - (Point.] Doek ii.,
ge.spannen en gegrond doek ter beschildering; ook
(fig.) schilderij f.: On a de lui quelques belles t-s,
men heeft (kent) van hem cenige schoone schilde
rijen. - [Tech.] Metaaiblad n., dat er tusschende
stukken van eenen vorm ontstaat. - Les t-s dun
moulin a vent, de zeilen van een' windmolen. [Thë.ht.] Gordijn t., tooneelvoorhang m., scherm n.
Lever, Baisser Ja t-, de gordijn ophalen, laten vallen.
Toilé, in. [Tech.] Grand in. der kant, waarvan het zainenstel eenige overeenkomst heeft met
weefsel. - Digtgeweven blonde t. - Toilerie, f.
Linnenwaar f., doek n.; - linnen- of ljnwaadhandel in. - (collect.) Katoendoek, hetzijzuiver of
gemengd; ieder plantaardig weefsel, behalve van
zuiveren hennep en vlas. - Lijnwaadweverj, hanenfabrjk f.
Toilette, t. Kleed, dat men over eene kaptafel spreidt, kaptafelkleed D. - Kaptafelgereed
n., gezamenlijke voorwerpen, die men door--schap
gaans op eene kaptafel vindt. IJessus de t-, overkleed n., bedekking eener kaptafel. - Kaptafel f.,
t 0 i 16 t ii. Le miroir de Ja t-, de toilet-spiegel m.
-

Cabinet de t-, Z. CABINET. T- de campagne, reistoilet. Z. REVENBEIJSE. Voir une dame a sa t-, eene

dame aan hare kaptafel (terwijl zij zich kapt) bezoeken. - (fam.) Propos de t-, toilet-praatjes n.
ph., la/fe, onbeduidende, gemaakte pligtplegingen
aan dames. - (fig. et lam.) Pilier de t-, saletjonher in. Z. ook PLIEB. - liet kleeden, het aankleeden, inz. om in 't openbaar, in gezelschap te verschijnen; kleeding t,, opschik, tool in., toilet n.
Faire sa t-, zich kleeden, zijn toilet maken. Ella
nest occupde qua de sa t-, zij houdt zich enkel met
hare kleeding, met haren opschik bezig. Ella dépause beaucoup pour sa t-, zij geeft veel voor haar
toilet, voor kleeding en opschik uit. -- (fig.) Faire
une t- P qn. , iemassd duchtig de ooren wassehen,
de les lezen. - T- das condamnés, toilet der veroordeelden, het afsn ij den van 't haas' der ter dood
veroordeelden, weinige oogenbhikken vóór hunne teregtstelling. - Overtrek, zak in. van ongebleekt doek,
waarin kooplieden, kieêrsnakers hunne goederen
wikkelen; -- (op sommige plaatsen) ongebleekt tinnen of batist n. ---. Bleu de t-, stijfselhlaauw n.
Toiliev, m. , -ière, f. Liivnenkooper of -koopman in. , linnenkoopster of -koopvrouw t. -- Linnenwever in.., -weefster t. - Ook als adj.: Marchand t-, linnenkooper.
Toise, 1. [Aiic.rnétrol.] Vadem, vaâm m., maat

of lengte van 6 voet. Mesurer avec Ia t., met den.
vadem meten. Travailler a taut Ja t-, tegen zooveel
per vaâm werken. T- courante, Z. COURANT. Tde France, da Paris of du Pérou, fransche, parjsche to i S e, t o i s e van Peru (= 1,9t9 meter). Td'écbantillon, toise van elke plaats, waar men meet,
indien zij van de parjsche toise verschilt. - (Loc.
prov.) On na mesura pas Jas bommes a Ia t-,
menschen meet men niet naar de ei, de verdiensten
rigten zich niet naar (hangen niet af van) de grootte.
Mesurer les autres ii sa t-, anderen naar zich
zelven beoordeelen. .- Toisé, in. Meting niet den
vadem, vademing t. - Uitnietingskunst t., kunst
om ligchamen of vlakken te meten en hun volumen
of uitgebreidheid in bepaalde eenheden uit te drukken. TOISE, E, adj. (en part. passé van toiser):
Muraille toisée, Bâtiment toisé, met den vadem gemeten muur in,, gebouw D. - (lig. et pop.) Cette
affaire est t-e, die zaak heeft haar beslag, is afpeloopen, voor goed uit. Cast une a ffaire t-e, Cola

est t- (doorgaans in ongunstigen zin), dat is eene
gedane zaak, dat is uitgemaakt, onherroepelijk besust. Cast un homme t- (in ongunstiqen zin), die
man kent men, die man is bekend. - Toiser, v. a.
Met den vadem meten, vademen, afvademen; in 't
algemeen: meten, opmeten. T- Je Pols, Ja taille de
pierre, hout, gehouwen steen opmeten. - T- mi
soldat, cenen soldaat meten. - (fig. et fam.) T- qn.,
T- SOfl homme, iemand van 't hoofd tot de voeten
opnemen (iemand van boven tot beneden bekijken,
om zijne waarde te beoordeelen of om hem min-
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TOISON
achting te betoonen). - SE TOISER, V. pi'. Gevademd, gemeten worden; - ( fig.) afgemeten, beoor deeld, geschat worden. - Elkander met de oogen
meten, van 't hoofd tot de voeten bek ij ken. - Toigeur, fl1. Meter, afineter, nUrneter m.
Toison, f Scheerwol, de nog zarnenkangende
a/'gesciioren scliapewol, vacht, schapevachi f.; ook: de
wol op het dier; liet vel met de wol, liet wollig bekleedsel van vele zoogdieren. Vendre les t-s de ses
Wes a lame, de vachten, de wol van zijne schapen
verkoopen. Layer, Epluctier les t-s, de scheerwol
wasschen, uitpluizen. Abattre les t-s, de wol al'scheren. -- [Myth.] T- dor, gulden rues of ramsvel n., de vacht van den ram, waarop Phrixus met
Belle den Hellespont overtrok). - [ Cheval.] Ordre
de Ia t- dor, of en/cel Ordre de Ia t-, orde f. van
't gulden vlies (in 119 te Brugge ingesteld).
Tolt, f. Dak a. T- plat, en pointe, en pente,
en terrasse, plat, spits toeloopend, hellend, terrasvomig dak. z. ook MANSABDE. - Les haPitants
des t-s, de katten t. p1. - (bij uitbreiding) Buis n.,
woning f., verblijf D. La t- paternel, het vciderlpk
dak, het vaderljk huis. Habiter sous le môme t-,
onder éën dak, in één huis wonen. - ( fig.) Un
humble t-, een nederig, gering verblijf. Un toit
Jiospitalier, protecteur, een gastvr ij , beschermend
dak, een huis, waarin men gastvrijheid, bescherming of schuilplaats vindt. - Publier, Pricier,
Dire une chose sur les t-s, iets van de daken prediken, het allerwege verspreiden, rondbazuinen. [Ëcon.] T- ui cochons, varkensstal in., varkenshok n., afdak voor varkens; (fig.) onzindeljk vertrek ii. - [H. n.] T- chinois, chineesch dak, eene
napschelp. - [ Jeu de paurne] Afdak n. der kaatsbaan. Jeu de pomme a deux, trois t-s, koalebaun
met twee, drie aldanen. La balie a porté nir les
deux t-s, de bal heeft beide daken geraakt. Le tdun jeu de longue paurne, het dak eener knotshaan in de open lucht. - (Loc. prov.) Servir qn.
sur les deux t-s, iemand eene zaak op alle mogelijke wijze verligten; iemand onder beide armen
grijpen, hem doen voortkomen. - Toititre, f. Bedaking 1., al wat een gebouw dekt, dakwerk n. Dakbouw In. - [ Constr. naY.] Kap f. , afdak n.
T- mobile, losse kap, conservatie-kap.
Tokai, iii. Tokayer -w ij n, tokayer rn. (voortreffeljke ho'ngaarsche wijn uit hetmarktviek Tokay).

Tokogrtphe, Tokologue, in. [Didact.]
Schrijver eener geboorteleer of verloskunde. Tokogi-aphie, Tokologie, f. Verhandeling
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sel a. van verdraagzaamheid in zake van godsdienst, tolerantjsmus n. - Totérautiste, in. - Aanhanger, voorstander der godsdienstverdraagzaamheid. - Tolérer, v. a. Verdragen,
dulden, toegevend of inschikkeljk zijn, toelaten,
toestaan, toleréren: T- les injustices de qn.,
iemands onreqtvaardigheden verdragen. Ii faut tles dufauts de son prochain, men moet inschikkelij k z ij n omtrent de gebreken zijns naasten. Dans
ce pays on tolère toutes les religions, tous les
cultes, in dit land worden alle godsdiensten, alle
eerediensten toegelaten, geduld. Je ne saurais teet homme, ik mag dien man niet lijden, ik kan
dien man niet verdragen. - SE TOLERER, V. pr.
Verdragen, geduld worden. - Zich zelven verdragen. - liet part. passé is ook adj.: Religion toldne, toegelaten godsdienst t.
Tólerie, t. [Tech.] Het slaan van ijzerblik;
.
fabrjk t. van geslagen ijzer
Tolet, m. [Mar.] Roeidol, dol, roei- of riempin t. T- de tournage, Z. CHEVILLOT. - Toletière, t. [Mar.] , z. PORTE-TOLET. (ijzer.
Tóllei-, m. Fabrikant van ijzerblik of geslagen
Tolièi-e, f. [Mar.], z. v. a. TOLETIERE.
Tolle', m. (ontleend aan de woorden der vulgata: toile! toile! latfjnsche vertaling van den uitroep der joden, toen z ij den dood van Jezus eischten, en alleen gebizigcl in de gemeenzame zegsw ij ze:
Crier t- sur (of contre) qn., een' kreet van verontwaardiging, van afkeuring over iemand aanhefl'en,
weg met hem, kruist hem roepen.
Tollénon, m. [ifydraul.] Wipzwengel m. (om
water uit eenen put op te voeren).
Tolpache, m., Z. TALPAUHE.
Tote, m. [But.] Tolu-boom, tolu-balcrmboom m.
(z GOACONAZ). - [Pharm.] Baume le t-, tolubalsem m.
Tornaison, t. [ Impr., Libr.] Boekdeelcgfer n.,
boekdeelletter L, aanwijzing van het boekdeel, waartoe ieder vel druks van een werk in twee of meer
deelen behoort.
Tomate, 1. [Bot.] Soort van morel t., ook
pomme d'amour, liefdesappel geheeten (waarvan
men sausen bereidt of die men in azijn konfljt).
Sauce aux t-s, of als adj. Sauce t-, tomaat-saus t.
Toinbac, m. [Chini] Gemengd metaal uit hoper en zink met wat tin; ook: een menqsel van gavel,
zilver en geel koper: of ook: een mengsel van goud,
zink en staal, tombak n. T- blanc, wit tombak;
- door arsenik wit gemaakt koper n. T- jaune,
geel tombak, prinsmetaal, halfgoud n.
Tombal, e, adj. [ArclAol.] Het graf betreffend: Pierre t-e, grafsteen m., ijkzerk t. (Plur. in.
tombaux.)
Tombssut, e, adj. Vallend, afhangend; bouwvallig. [Astr.] Étoile t-e (of qui file), vallende,
verschietende ster t. - [Bias.] Etoile t-e (of versée) , omgekeerde ster, vjjfpuntige ster met twee
punten naar omhoog. - [Bot.] Feuilles, Pétales
t-es, afvallende, niet aanbljvende bladeren, bloembladeren n. p1. Cheveux t-s, afhangend, niet opgebonden haar n. -- II arriva a (of vers) Ia nuit t-e,
hij kwam met, tegen het vallen van den nacht of

over de verlossingen, geboorteleer, verloskunde t.
- TokographiqLe, TokoIoiique, die verhandeling, die leer betreffend. —Tokomatique,m.
[Cur.] , z. V. a. MANNEQUIN. - Tokonomie, 1.
[Didaci.] Gezamenl ij ke regelen rn. p1. van de verloskunde. - Tokotechnie, 1. Gezamenlijke handgrepen t. p1. der verloskunde.
Total, in. [H. n.] Langstaartig kon ij n n. in Azik.
Tóle, t. [Tech.] Metaalblad n., inz. geslagen
plaatijzer, ij zerblik ii. Ce poèle nest pas de tante,
ii est de t-, die kagchel is niet gegoten, hij is geslagen. T- mince, moyenne, forte, dun (van 12 tot 3
mille-meters of strepen), gemiddeld (van 3 tot 6
naillim.), zwaar (van 6 tot 12 en meer millim.) avond aan
plaat ij zer.
Tombe, t. Grafsteen, lijksteen m., grafzerk t.:
Tolerable, adj. Verdrageljk, dragelijk, ljde T- de marire, de pierre, de cuivre, marmeren,
La vanité nest pas t-,-lijk,dubarten: steenen grafzerk, koperen grafplaat t. Ci -git saus
de ij delheid is onverdrageljk, onuitstaanbaar, niet cette tombe.-, onder dezen steen ligt begraven...
le duiden. - Middelmati.q, tamelijk: Ecrivaill t-, - Graf n., grafstede t.: Ii est dans Ja t-, hij ligt
middelmatig schrijver. - Tolérablement, adv. in 't graf. —,Descendre dans Ia t-, ten grave daOp verdrageljice wijze, dragelijk; op middelmatige len, sterven. Etre sur Ie bord de Ia t-, op den rand
- Totéa-an
am
van 't graf staan. - t [Hort.] Hoog bed n. van
wijze, middelmatig, zoo telijk.
ce, t. Verdraagzaamheid, inschikkeljkheid, toege- mestaarde.
v ndheid; toelating, vergunning, t ol e r d n t i e t.
Tombe', e, adj. (en part. passi van tamPer):
La t- est mire de a paix, de verdraagzaamheid Elomme t-, Femme t_ e, gevallen man, vrouw. Biis de moeder des vredes. T- thiologique, ecciësias- timent t- le vétuité, van ouderdom ingevallen getique of religieuse, verdraagzaamheid in zake van bouw n. Branche t-e de pourriture, afgerotte tak m.
dsdienst of geloofsbeljdenis, godsdienstige ver- Toutes les dents lui soot t-es, al zijne tanden zij
g aagzaamheid. Esprit de t-, geest m. van verdraagLe tonnerre est t- sur un arbre, de
zaamheid. - Ii Wen jouit que par t-, h ij geniet bliksem is in eenen boom geslagen. - Femme t-e
dat enkel h ij wijze van vergunning. - [ Admin.] dans un pidge, in een' strik gevallen vrouw. EnMaison de t- (bij de parjsche politie) , toegelaten flint t- dans Ia mime faute, in dezelfde fout verhuis, openbaar huis der ontucht, bordeel, hoer- vallen kind n. Coutume t-e on dhsudtude, in onhuis n. - [Mann.], z. REMEDE.— Tolérant, e, bruik geraakte gewoonte 1. - Ella est bien t-e
adj. Verdraagzaam , inschikkeljkk, toegevend, inz. avec ce man, zij heeft het met dien man goed gein zaken van godsdienst, t 0 i e r a n t. H o m m e t-, troffen. - Soupcon t- sur plusieurs personnes, op
verdraagzaam man m. - Ook als subst. : Les t-s, vele personen gevallen argwaan m. of verdenking t.
de verdraagzamen. - Toléa-antisine, m. Stel- - Enfant t- malade, t- raide mort, ziek geworden,
e
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plotseling doodgebleven kind n. -- Homme t- en
pauvreté, en disgrace, tot armoede vervallen, in
ongenade gevallen wench m. — Ouvrage t-, Pièce
t-e, gevallen werk, tooneelstuk n. Auteur t-, gevallen schrijver: tooneelsch ^y ver, wiens stuk geen
opgang gemaakt heeft, uitgef
loten is. — Ces études
soot t-es, die studiën worden nu veronachtzaamd.
— Son gout pour les tableaux est bien t-, zijn
smaak voor de schilderijen is zeer afgenomen, ver
gedaald. — Le vent est t-, de wind is-minder,
bedaard, tot bedaren gekomen. La mer est t-e, de
zee is bedaard, geslecht. -- Ce bruit eet tombé, dat
gerucht is opgehouden, men spreekt niet meer van
dat gerucht. — Charge t-e en de bonnes mains, in
goede handen gevallen, aan den regten man gekomen ambt n. Un livre t- par basard entre mes mains,
een boek, dat m# toevallig in handen is gekomen.
Cela m'est t- dans l'esprit, dat is m# ingevallen,
in de gedachten gekomen. Cela ne me serail jamais
t- dans l'esprit, dat zou mij nooit in 't hoofd, in
de gedachte, in den zin gekomen zijn. -- TOMBE, m.
[Danse] Zekere danspas, t o m b é m.
Toi»bean, m. Gra fteeken, boven een graf opgerigt gedenkteeken n., tombe, graftombe f.: —
graf n., grafstede, begraafplaats f. Elever un t- a
Ia mémoire de qn., ter nagedachtenis van iemand
een gedenkteeken oprigten. — Cette .famille a son
t- dans cette église, dit geslacht heeft zijne begraaf
plaats in die kerk. — Cette maladie le mènera au
t-, deze ziekte zal hem in 't gra f brengen., - FoullIer dans le t- de cpn., iemands leven na zijne
n
onderzoeken. om zijne nagedachtenis te bezwalken.
— (poét.) L'horreur, La nuit du t-, de schrik, de
nacht des doods. -- Je conserverai son souvenir
j a q u'au t.-, ik zal hete, tot in mijn' dood in gedachten houden. Fidèle jusqu'au t-, getrouw tot
in den dood. — Le chagrin l'a conduit (mend, mis)
au t-, 't verdriet heeft hem in 't graf gebra t. Son
médecin l'a tiré du t-, zijn geneesheer heeft hem
van 't graf gered. Suivre qn. au t-, iemand in 't
graf volgen, kort na iemand sterven. — Vain t-,
weleer z. v. a. CENOTAPHE . — Lit á t- (weleer)
ledekant met schuin afloopenden hemel. Lit en t-,
tombe-vormig ledekant n. — Chaudiére en t-, stoom
lage drukking. — (fig.) Graf, einde n.,-ketlm.
ondergang m., verder( n. Le manage ne doit pas
étre le t- de l'amour, de liefde moet niet het graf
der liefde wezen. L'intérët est le t- de l'amitié,
de baatzucht is 't graf der vriendschap. — (Loc,
(am. at prov.) Aller à t- ouvert, op eene halsbrekende wijs rijden.
Tombée, f. (zelden gehoord - dan in): A la tde la nuit, b# 't vallen van den avond. — [Cour.]
Doorslag m., datgene wat de schaal der waren doet
doorslaan. -- [Danse], z. v. a. TOMBE.
Toinbelfer, m. Voerman eener stortkar, vuil
-niskarem.(vltfn
Tonibelle, f. (verklw. van tombe) GrafheuToniher, v. n. (met être, doch door goede sch rj
sommige gevallen, waarbij men de hande--versin
lin g wil doen uitkomen, ook met avoir vervoegd)
Vallen, nedervallen, afvallen, nederstorten: Tdans ]'eau, dune fenétre, de coeval, in 't water,
uit een venster, van het paard vallen. Les feuilles
tombent en automne, de bloemen vallen af in den
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zinking, die op de borst valt. — Tous les regards
tombèrent sur moi, aller blikken vielen op m«.
werden op mij gerigt. Laisser t- cur qn. un regard
de pitié, .de dédain, op iemand een' medeljdenden,
verachtenden blik slaan. Laisser t- ses paroles,
achteloos spreken. Les bras me tombèrent, ik stond
verstomd. T- aux pieds de qn., T- (of Se jeter)
aux genoux de qn., z. PIED , GENOU. z. ook FEB,

HAUT, MAIN, MOR, NUE, S'IED. --- T- sur qn.,

iemand aanvallen, te lijf gaan, zich op iemand
werpen. La cavalerie tomba sur ce corps, de rub
terj viel op dat korps aan. Après cette victoire
I'armée tomba sur cette place, na deze overwinfling viel het leger op die vesting, ging het leger op
die vesting los. T- sur un vaisseau, een schip aan
boord loopen (om het te enteren, aan te klampen);
ook: een schip aan boord komen, een schip oploopen (ten gevolge van wind of stroom of slecht bestuur). — [Fauc.J L'oiseau a tombé sur la perdrix, de vogel is op den patrijs neérgeschoten. —
(#g. et fam.) T- sur qn., T- rudement sur le corps
de qn., (pop .) T- sur sa friperie, iemand havenen,
veel kwaads van iemand zeggen; iemand ruw te
if f gaan. — T- sur. on mets, sur an p lat, op eene
spijs, op een' schotel aanvallen, met gretigheid daarvan gaan eten. — (fig.) T- sur un passage, sur
un vers, sur un mot, toevallig eerre plaats, een vers,
een woord in een boek aantreffen. En ouvrant le
livre, je tombe sur le mot que je cherchais, bij

't openslaan van 't boek valt mijn oog op het woord,
dat ik zocht. — (fig. et fam.) T- sur les bras de
qn., iemand overwacht op den hals, op 't lijf komen. — T- sous la main de qn., in iemands han
vallen, in iemands magt geraken. T- sous la-den
main, toevallig in handen komen, toevallig vinden,
aantreffen. — (lg .) Faire t- les armes des mains
IL qn., z ARMES . Faire t- la plume des mains b qn.,
iemand den lust tot schrijven benemen, iemand van
't schrijven afschrikken. --- Bey uitbreiding wordt
tomber gebruikt van verschillende ziekten, kwalen,
toevallen, enz., waardoor men wordt aangetast: T-

en défaillance, en pamoison, en syncope, in flaauwte, in zwgjm, in onmagt vallen. T- en langueur,
wegkwijnen. de tering krijgen.. T- en apoplexie,.
eene beroerte krijgen. - -- T- malade, T- dans ace
maladie, ziek worden. T- d'épilepsie. du baut mal,
du mal caduc. de vallende ziekte hebben. T- de
faiblesse, d'inanition, van zwakte, van krachteloosheid nederzinken. T- de sommen, van slaap omver
vallen. z . ook C1iARTRE . — (fig.) T- dans la pauvreté. dans la misère, tot armoede, ellende vervallen. T- dans le malheur. ongelukkip.worden. z. ook
DESESPOIR, DISGRACE, luEPRiS. T dans le trouble,
dans la confusion, verward, verlegen, beschaamd
worden. T- en faute, dans le crime, dans le péché',
-

tot eene fout, misdaad, zonde vervallen, eene fout
-enz. begaan. T- d'abtmes en abimes, van 't eene
kwaad in 't andere vervallen. T- dans la dévotion,
vroom, fijnvroom worden. — [Chas.] Les cbiens
tombent en défaut, de honden verliezen het spoor.
-- [Ecrit.] Vallen, zondigen: Le juste tombe sept
fois le jour, de regtvaardige valt, zondigt zevenmaal daags. Sitbt que Ion est tombé; it faut songer it se relever, zoodra men gevallen is, moet men
weder pogen op te staan. Tout ce q ui s'élève tomherfst. z. ook DEBOUT, HAUT (m.), IRENVERSE. -- be, al wat zich verheft valt, bezwijkt. — T- dans
[Mar.] Laisser t- la grande voile, la misaine, het l'aveuglement, dans l'endurcissement, blind, ongegroot zeil zetten, de fok laten vallen. — T- par voelig voor de waarheden der godsdienst worden,
terre, vallen, op den grond vallen (van 't geen tot, verblinding, verharding vervallen. z. ook DEreeds met den grond in aanraking was) . T- b terre, SUETUDE, OUBLI. (fig.) Vallen, afnemen, dalen,
op den grond vallen (van 't geen boven den grond ver- zakken: Sa voix tombe, zijne stern verzwakt, neemt
keven was). Un arbre tombe par terre, ses fruits af, daalt.. Laissor t- sa voix, zijne stem laten datombent b terre. — La maladie lui a fait t- les len. -- [Mar.] La mer tombe, Le vent tombe, de
clieveux, de ziekte heeft zijn haar doen uitvallen. zee slecht, de wind bedaart. Ce mat tombe sur
Les larmes tombent do- ses yeux, de tranen vallen, l'avant, sur l'arrière du vaisseau., die mast valt
vloeijen uit hare (zijne) oogen. -- La pluie. La (helt) voorover, achterover. Le bátiment tombe sur
neige tombe (liever als v. imp. Il tombe de la le nez, sur le cul of sur l'arrière, het schip valt in
pluie, de la neige), er valt regen, sneeuw. — zijn' neus, in zijn gat. T- sous Ie vent. aan ly
(Loc. prov.), z. ALOUETTE. Ce b$timent tombe onder den wind vervallen. Nous tombhmes sous
en ruine, tombe de vétusté, dat gebouw stort in, Je vent a lui, wij vervielen aan zijne lg1, onder den
valt van ouderdom in. Les poètes disent que Vul wind van hem. — (fig.) Vallen, vervallen, ontaareiel pendant un jour entier, de-caintombédu den, in iets verkeerds vervallen: Cela tombe dans
dichters zengen, dat Vulcanus een' ganschen dag le burlesque, dans le trivial, dat valt, vervalt in
plat boertige, in 't gemeene. En cherchant Ie
doorbragt met uit den hemel te vallen. La pluie
a tombé à verse it y a dia jours, tien dagen ge- sublime, ii tombe souvent dans Ie galimattas, Ierleden heeft het gestortregend. La pluie est tombée wijl h# naar 't verhevene streeft, vervalt hi vaak
ce matin a verse, 't heeft dezen morgen gestortre- in wartaal, in cene onverstaanbare woorden raam.
gend. -- (fig.) Fluxion qui tombe sur la poitrine, T- dans l'atfectation, dans la manière, dans le
—
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nianiéré, in 't gemaakte, gekunstelde, gemaniereer- tekst met de bladzijde behoorlijk uitkomt of eindigt
de vervallen. — T- dans le ridicule, iets belagche- T- Bien, mal, goed, slecht uitkomen. — Faire t
luhs doen. T- dans 1'erreur, dans la contradiction, les pages les ones sur les autres en unprimant,
zich vergissen, zich zelven tegenspreken. — T- è zóó drukken, dat het register goed staat (dat de
rien, op niets uitloopen. Cette dépense tombe en bladzaden van beide zijden juist tegen elkander kopure perte, die uitgave is geheel vruchteloos, brengt men). Cette page tombe lien, die bladzijde houdt
niets te weeg. — T- en putr6faction, en pourri- register, registert goed. Vallen, afvallen, neture, verrotten, bederven. T- en poussiere, tot stof derhangen: Les cheveux lui tombent sur les épauworden, vergaan; te niet gaan. — z. ook DELi- les, zin haar valt, hangt hem op de schouders.
QUiUMT. — Vallen, afnemen, van zijn' invloed, Son rnanteau lui tombe toujours sur les talons,
naam, aftrek, enz. verliezen: Cet hoinme est en- zin mantel hangt altijd op zijne hielen. -- Son isacore en credit, mais it va t-, die man heeft nog bit tombe en lambeaux, en coques, de lappen,
invloed, is nog in aanzien, maar hij zat weldra flarden hangen bi zijn' rok. TOSIBEU, V. imp.
vallen. Cette mode 'commence le t-, die node be- Vallen (uit Glen dampkring): II tombe de In pluie,
gint uit den smaak te vallen, qeraakt in onbruik. de la grèle, de la neige, er valt regen, hagel,
sneeuw. --- It mest tombé entre les mains one
-- Vallen, bezweken, ondergaan, ophouden, ver
sterven: On vit ces empires t- les uns-fïauwen., pièce fort curieuse, er is mij een zeer aardig stuk
en
in handen gevallen, gekomen.
na
rijken
voor
die
après les autres, men zag
Tombereau (weleer TO MBEREL), m. Stortkar,
vallen, te niet gaan. Avec lui turnba la puissance
de son favor!, met hem viel, verdween de magt vuilniskar f. — Karvol f.: Uin t- de sable, eene
van zijnen gunsteling. Les anciennes superstitions karvol zand. -- [Chas.] Knip, slag m. (om kleine
ant tombé, de oude bijgeloovigheden zijn verdwe- vogels op de sneeuw te vangen). -- [Pêche] Afen. -- Faire t- les diicultés, de zwarigheden doen schutting f., die men maakt achter den duiker van
ophouden of verdwijnen. — La conversation t-, 't eenen vijver, om visch te vangen.
Toniberelle, f. [Chas.] Groot patri zennet n.
gesprek ver' laauwt. Son zèle tombe, zijn ijver
T ombiseur , m. [Faut.] Eerste valk m. die
verflaauwt, bekoelt. Ce grand courage a tombé
tout it coup, die groote moed is eensklaps verflaauwt. den reiger in zijne vlagt aanvalt.
Tombola, f. [Jeu] Italiaansch lotto -spel n.,
laster
die
Cette calomnie tomlrera d'elle-mère,
zal van zelf ophouden. — Le jour tombe, de dag dat men o]) tooneelen, in societeiten pleegt te spelen.
' f o in e, m. Deel, boekdeel n.: II y a six t-s it
loopt ten einde, de avond valt. -- Ces bruits commencent 4 t-, men spreekt reeds minder van die ce livre, dat boek heeft zes dealen. Faire relier deux
geruchten. -- I1 faut laisser t- sela, men moet daar t-s en un volume, twee dealen in éénen band laten
geen acht op slaan, men moet doen, als of men er binden. — Dikwijls ook in plaats van volume gegeen erg in had. — C'est no homme qui tombe, br'uikt: Ii a fait imprimer toes sas ouvrages en
't is een man, die aan 't afnemen is, die zwak van on t-, hij heeft at zijne werken in éinen band, in
geest en ligchaam wordt. — Tout tombe sous les dén volumen doen drukken. --A- (fig. et fain.) Faire
coups du vainqueur, alles valt, sterft, sneeft onder to second t- de qn. (meestal in kwaden zin), iemands
de slagen des overwinnaars. . Tornber wordt tegenhanger zin, op iemand geljken.
'foi»eilease of 'folelline, adj. f. [Anat.:
ook gezegd van eiken rnoe elijken of gevaarlijken
toestand, waarin men zich bij toeval of zins on- Matière t- du sang, een der kleurende bestanddeedanks gebragt ziet: vallen, vervallen, geraken. T- len van het bloed. — Men zegt ook als subst. f.
1 mn in's vij- La tornelline.
entre les mains, au pouvoir de'ennei,
Tomenteux, euse, adj. [Bot.. H. n.] Viltands handen, magt vallen. T- dans les 1'ers, dans
1'esclavage, in boeijen, in stavernij geraken. T- achtig, viltig, met korte, digt opeenliggende vezels
dans une embuscade, dans un piége, dans la of haren bezet. -- [Anat.] Substance t-ease, wolnasse, in eene hinderlaag, in eenen strik vallen. lig, ruig darmvlies n.
Toguer, V. a. Een werk in boekdeelen splitsen.
Ces navires marchands tomberent dans une flotte
de l'ennerni, die koopvaardijschepen vervielen tas- -- Liet boekdeelc j fer aan den voet der bladen zet
vermenigvuldigen.
-ten.Dbokdl
schen eene vijandelijke vloot. T- an milieu de Bens
Tomipare, adj. [H. n.] Zich door afscheuring
inconnus, te midden van onbekende lieden geraken.
vermenirlvuldigend.
of
o
f
snijding
(adj.).
-- (Loc. prov.), z. BRAISE, CARYBDE, CHMUU
'fon'ique, m. [ H. n.] Houtlever m.
• Vallen, ten deel vallen: Cette charge, Cette
'omme, f. [Econ. rur.] In gisting geraakt
fortune va t- en (de) bonnes mains, dat ambt, dat
vermogen zal weldra in goede handen vallen. Cette stremsel n.
'1'ornotoeie, f. [Chir.] Keizersnede; verlossing f.
terre doit t- en partage au cadet, dat landgoed
moet den jongsten zoon ten deel vallen. z. ook QuE- door de baarmoedersnede (opération césarienne);
elke verlossing door middel van insnjdinq. —ToNOUILLE . — Toevallig in handen komen, het onder
gesprek, het voorwerp der gedachten,-werpvan't mnotocique, adj. De keizersnede betreffend.
'Toni, adj. poss. m. Uw, uwe: Ton livre, ton
der vermoedens, enz. worden. — Le basard a fait
t- cot écrit entre mes marls, het toeval heeft dit ami, ton espoir, uw boek n., uw vriend m., uwe
f. — 'i'a, adj. poss. t. Uw, uwe: Ta mère,
hoop
geschrift in mijne handen doen vallen. — L'entretien, La conversation, Le discourstomba sur vous, ta main, ta haine, uwe moeder, uwe hand f., uw
't gesprek viel op u. Faire t- la conversation sur haat m. — Vóór een subst. of adj. film., dat met
qc., het gesprek op iets brengen. Le soupcon tomba eene klinkletter of stomme 1i begint, verandert Ia
sur lui, de verdenking viel op hein. -- Le reproche in ton: Ton épée, ton habilet i, ton unique esp&
ne doitas
pas t- sur mol, dat verwijt moet 'mij niet ranse, uw degen m., uwe bekwaamheid, awe eenige
tref/en.
ne peut t- quo dans 1'esprit, dansla hoop f. — '.des, adj. puss. m. et f. pl. Uwe: Tes
tête dun fou, dat kan alleen een gek in 't hoofd, amis, les plaintes, uwe vrienden m. pl., uwe klapin den zin, in de gedachten krijgen. Que j'aime it ten f. pl.
'1'oá', m. Toon m., het naar verhouding van
t- de temps on temps sur les moments agreables
de ma jeunesse! hoe gaarne herinner ik mij van hoogte on diepte bepaalde geluid n., klank ni. Uit
tijd tot tijd de aangename oogenblikken nsjner jeagd. t- plus leant, plus bas, een hoogere, lagere loon.
Le sort tomba sur lui, het lot viel op hem. — T- de voix, loon, klank der stem. T- aigre, doux,
Ce chemin tombe dans tel autre, die weg loopt schelle, zachte toon. — (bij uitbreiding) Toon, wijze
op dien en dien anderen weg uit. Cette rivière van spreken, zoowel met betrekking tot den klank
tombe dans le Rhin, die rivier valt, ontlast zich der stem, als tot den aard van 't gesprokene: Parin den Rijn. -- Cette We tombe on jeudi, dat ier d'un t- de maitre, de supériorité, d'un t- irnfeest valt op een' donderdag. Le pavement tombe périeux, hautain, op een' meesterachtigen, gebiedenh la fin du mois, de betaling valt, heeft plaats op den, trotsclien toon spreken. 1'- badin, sérieux,
't einde der maand. -- T- it la conscription, in de leste, travois, patelin, schertsende, ernstige, lachconscriptie, in de loting vallen. --- T- d'accord avec tige, dartele, fleemende toon. Ii lui dit cola d'un tqn , het met iemand eens zin. z. ook ACCORD. T- nloqueur, plaintif, familier, lil zeide hem dat op
dans l'opinion, dans le sentiment de qn., van een' spottenden, klagel jken, gerneenzamen loon. T't zelfde gevoelen met iemand zijn, zijne mneening de conversation, T- oratoire, omgangstoon, redetoevallen; iemands meening treffen. — Cola ne tom- naarstoon. -- (fig. et fam.) Parler it qn. du bon
be pas sous le sentiment, dat is ongerijmd, dat t-, d'un bon t-, iemand krachtig, ernstig toes^lre.strijdt tegen 't gezond verstand z. ook SENS. — ken. Il le Arend sur un baat t-, sur on certain t-,
[Typogr.j T- on page, zoodanig zetten, dat de hij neemt, slaat een' hopgen toon, zekeren toon aan.
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Le pienez-vous sur ce ton ? slaat gij dezen toon de pallissades, palm-, lieggescheerder. - ( fig.) Taan? neemt gij 't zoo op ? Faire baisser le t- a qn., de nappes, tafelschuimer (parasite). - TONDEUSE, f.
iemand wat nederiger, zediger doen spreken, een' [Tech.] Scheer-machine f. , werktuig n. om lakens
lager toon doen aanslaan. Changer le t- (of de te scheren.
We), Z. CHANGER. Prendre on t-, een' loon (van
Tondin, m. [Arch.] Astragaal f. of rond lijstje
gezag, van meerderheid) aannemen. - Le bon t-, aan den voet der zuil..' [Tech.] Loodgietersrol f
de goede loon, de taal en de manieren der beschaaf- 01fl de pijpen te vormen en rond te kloppen.
de, fatsoenlijke wereld; de goede smaak m.; liet
Tondre, v. a. Scheren, de wol of het haai' der
lieersctiend gebruik in de verschillende klassen der dieren afsnijden. T- les brebis, un barbet, deschazainenleving. Le Inn t- s'acquiert par la frdquen pen, een' poedel scheren. T- Ia lame en suint, de
tation des personnes bien ilevées, men ver/crjgt wol op liet dier scheren, eel zij gewacsc/ien is. den goeden loon door den omgang roet welopgevoe- (Prov.), z. ECORCHER, LAINE, OEUF. T- la braids
de mensclzen. Ce palais est dun bon t-, dat paleis de trap pres, het volk te zware lasten opleggen; te
is in een' goeden smaak (gebouwd). Le t- de Ia veel voordeel van iemand of iets willen trekken. A
ville, de Ia campagne, de Ia bonne sociëté, des Ia Saint-Aubín on toad les veaux, dat gebeurt op
marchands, des artisans, de taal en manieren der Sint-.Jutmis,nimmer. - T-lesdraps, les feutres, het
stedelingen, der landbouwers, der goede pezelschap- laken, liet vut scheren. - Les Prehis ont entidrepen, der kooplieden, der werkende klasse. Le t- de ment tondu ce pré, de schapen hebben die weide
la your, de ho/loon, ho/gebruiken n. p1., koofsc/ie kaal gevreten. - T- pi., iemand liet haai' snijden ,
manieren t. p1. Le [-des halles, de taal en manie- knippen:— iemand het hoofd kaalscheren, het haar
ren van 'I gemeen, visc/imarkltaal t. [Mus.] kort afsnijden; - weleer ook: iemand tot monnik
Toon m., interval n. van twee opeenvolgende noten maken. - [Hort.] T- les aibres, une pallissade,
der schaal (uitgezonderd liet interval tussclien mi de booinen, eene keg gelijk snoeijen. T- le gazon,
en fa en lussciten ci en ut); - grondtoon, waaruit het gras scheren, gelijk afsnijden. - [Tech.] Teen stuk gezet is of gespeeld of gezongen wordt, une pierre, een weinig van den voorkant van een?
steen afnemen of wegwerken. - SE TONPRE, V. pr.
wijs, melodie f. Demi -ton of Semi-ton, Z. DEMIGeschoren worden. - Tondu, e, adj. (en part.
TON. Chantez eet air dun demi-ton plus haut,
zing dat lied een' halven loon kooger. --- Jouer passi vein tondre): BraIds t-e, geschoren schaap n.
Un
mênie
ton,
versckei(Pray.), Z. sinEwS. - (fain.) II est nouvelleplusleurs moi'eeaux sur
dene stukken uit denzelfden toon zingen. Ce mor ment t-, zijn haar is pas gesnçden. 11 est t- de frais,
ceau de musique est dans le ten d'ut, dit muzijk- hij is pas geschoren. - (pop.) Je veux hire ttuk is uit ut of C gezet. - Les hult t-s de I'Église (of Je veux qu'on me tonde) , si je fats toile chose,
romaine, de ac/it zangwijzen of melodin der room- ik mag gevild worden, ik wil mijn' neus laten afsc/ie Kerk. Donner le t-, den toon geven of aan- snijden, als ik dat doe. - (fig. et fern.) II est t-,
geven; (fig.) een' invloed uitoefenen, die anderen hij is geruineerd, verloren. - (fig. et pop.) 11 a dt
noopt hetzelfde le doen, of le zeggen. II donne Ie t- t- sur le peigne, of enkel: II a été tondu, hij is
(lans les soeiétés, hij geeft den loon in de gezel- er kaal afgekomen; hij is met zijn' raad, met zijn
schappen (m(n regelt er zich naar hem). Queliue- voorslag of aanzoek geheel afgewezen. - Ook als
lois un grand homme donne le ton a tout son sid- subst. in. (iron.) Un t-, een kaalkop, een monnik.
ale, soml(jds geeft een groot man den toon aan - (Loc. peon.) Ne se soucier ni des rois ni de
zijne geheele eeuw (oefent hij een' beslissenden in- t-s, zich niet bekreunen om 't geen men zeggen of
vloed daarop uit). Donner le t- P Ia convereation, doen moge. z. ook PELE (rn)
Tonga, m. [Bot.] , Z. V. a. TONEA. - [H. n.j,
den toon in 't gesprek aangeven. (fig. et fam.),
Z. CHANTER (v. n.). - (Proc.) C'est Ie t- qui fait z. v. a. CHIQUE. - [Méd.] Soort van endeinischever
Ia musique, de toon maakt de muz(jk: op den toon sterving of koudvuur aan de toppen der teenen en.
(waarop men iets zegt) komt het aan, liet beleedi somtijds der vingers en andere zachte iigchaamsdeegende van eene uitdrukking ligt vaak minder in len, door den steek der zandvloo veroorzaakt.
Tonicité, f. [Mid.] Spanning, veirkracht t.,
de woorden zelven, dan in den toon, waarop men
ze zegt. - ( fig.) Sa maison est montie sur ce ton- toon m.; zamentrekbaarheid , organische gevoeliglà, op zoodanigen voet leeft hij. Etre au t- de qn., heid t.
Tonilière, 1. [Pêdhe] Schelpnet, schrobnet n.,
eenerlei clenkw(js, smaak met iemand hebben. Se
mettre nu t- de qn., zich naar iemands denkwijs soort van kurk met een zaknet van schelpdieren te
visschen.
inzetstukken
D.
Luth.]
T-s,
rigten.
[
smaak
of
Tonique, adj. [Mid.] Spannend, veirkrachtig,
pl van den horen en de trompet. - [Gray., Point.]
Toon m., verhouding der kleuren, menging en over- t 0 H i 5 c h: Remddes t-s, of als subst. TONIQtJE5, M.
eenstemming der kleuren, kleurgeving f.; ook: de p1. Versterkende middelen (die aan de spieren en
heerschende of hoofdkleur in eene schilderij. Les pezen hare spankracht teruggeven, tónische middet-s sont bien menages dans cette estampe, in die ten, t O it i k a n. p1. Spasme t-, regtstjvigheid t. plaat zijn de toonen, de overgangen van wit op [Mus.] Note t-, of als subst. TONIQUE, 1. Grondzwart, goed aangebragt. T-s clairs, fins, vigoureux, of hoofdtoon rn - [Gram.] Accent t-, Z. ACCENT.
heldere, fijne, krachtige toonen. T- de couleur, - Tonisme, m., z.v.a. TETANOS.
Tonka, m. [Com.] Weiriekende vrucht van
kleurtoon, sterktegraad van 't kolonel. Ce paysage
est dun beau t-, dit landschap is in een' sclioo- den tonkaboom (coumarou), t a nka, tonkaboon t.
ven toon geschilderd. - [Mid.] Spanning, veir- (waarmede men in Europa den snuiftabak geurig
kracht, natuurlijke vastheid der verschillende lig- maakt).
Tonlien, rn [Cout.] Stand- of marktgeld ii.;
chaamsdeelen in den gezonden staat, sterkte 1. der
zenuwen, spieren, enz. Ce remède rend le t- P - stedelijk inkomend regt op de marktwaren.
Tonnage, m. [Mar.] Tonnemaat f., inhoudsl'estomac, dit middel geeft de maag hare sponning,
hare veirkracht terug. - [Mar.] T- de mat, top grootte van een vaartuig, getaltonnen (elk van 100
van een' mast, van eene steng. Cette vergue est kilogr.), die een schip kan dragen. - Droit de t-,
amenie stir le t-, die ra is op bet ezelshoofd ge- tonnegeld n ., opbrengst van een vaartuig naar zijn
streken. Le Punier est sur Ie t-, het marszeil is op tonnenbedrag.
Tonnant, e, odj. Donderend: Jupiter t-, Juden rand. - [ Tech.] Neut t. van den lintwerkersstoel rn - Tonal, e, adj. [Mus.] Den toon be- piter de dondergod. - Nue te, donderwolk f. (fig.)
Voix t-e, donderende (zeer zware en doortoon-intervallen
D.
tennis,
intervalles
Des
treffend:
stern f. - (podt.) L'airain, Le bronze t-,
Pl., loonsa(standen m. pl - Tonalisation, dringende)
Tonailté, f [Mus.] liet eigenaardige van eenen de vuurmonden m. pl., het geschut. - [IMas.] Met
toon; hoedanigheid van een uit zekeren bepaalden vuur en rook. - TONNANT, in. [Anc. mil.] Groote
trom f. - Tonnantes, f. p1. [Mus.] Peuken f.pl,,
toon gezet stuk, to n a t i t e i t f.
die den donder nabootsen.
Tonea, rn, Z. TONKA.
Totine, f. Ton t., groot vat n.; - inhoud m. van
Tondage, M. [Tech.] Het scheren der lakens.
- Hel afscheren ran 't haar der dieren. - Ton- eene tact, tonvol f. - T- dor, ton gouds (in Nederdaille, f. Scheerwol f. - Weleer z. v. a. TONTE; land 100.000 gulden, in Duitschland 100,000 t/inter);
- ook: maal of feest n., dot in den scheerlfjd gegroote rijkdom m., schatten m. p1. Cette
geven werd. - 'fodaison, f., z. v. a. TONTE. a ffaire a coûtd des t-s dor, die zaak heeft schat- Tondeur, m., -ense, f. Scheerder rn., scheer- ten gekost. - [Ft. n.] Tonsc/ielp f., naam van een
ster t. T- de draps, lakenscheerder, drooqscheerder. twaalfta.l eenschalige schelpen van ronde gedoante.
T-euse de chiens, kondenscheerster. T- cle buis, - [Mar.] Ton, Z. TONNEAU. - Tonneboei, ton,
-

-
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TONNEAUboei f. Droit de t-s, boei- of tonnegeki n. - Mastton f. (om den top van een' afgetuigden mast te
overdekken.
Tonneau, m. Ton f., vat n., mv. eene ton van
bepaalden inhoud; tonvol t., vateot n.: Les cerceaux
fun t-, de koepels van eene ton, van een vat. Un
t- a bièie, eene bierton. Un t- de bière, eene ton
bier. Le cut du tonneau, de bodem van 't vat. (Proc.) Les t-x vides sont ceux qui font le plus de
bruit, ledige vaten bommen 't hardst. —(fig. et fain.)
C'est on t-, 't is een wijn-, biervat, een w ijn-, bierbuik m. Cest on t- (of paniel') percd, Z. PAMER.
- [Mth.] Le t- des Danaïdes, liet vat der Danalden; (fig.), Z. DANAtBES. [Mar.] Ton, inhoudsmaat van een vaartuig en van den last, dien het
kan dragen (=1000 kilogr., of 13 hub. meters ruimte). T- de poids, Ion in gewi.qt (=1000 kilojr.). Tde volume of d'encombrement, Ion in maat, meetton (= lUO hub. decimeters, of hub. voeten).
Navire du port de 600 t-x, schip van 600 ton. Ce
navire est de 800 t-x d'encornbrement, dat schip
heeft 800 ton belaadbare ruimte. - T- d'arrimage,
watervat, stuwvat n.; legfjer fn.(= It okshoofden)
[Ane. mil.] Schijfton, ton, naar welke men met
bommen wierp, merk n.
Tounée, adj. f. [Corn.]: Peau t-e, van insec
ten doorboorde huid f.
Tounelade, t. [Mil.] Borstwering f. van aardtonnen. - i'onnelage, m. [Chirn.] : Marehandi
ses de t-, vatwaren f. pi. , alle waren, 't zij natte of
cirooqe, die in tonnen of vaten verzonden worden.
- Kuiploon n.
'I'onneler, v. a. [Chas.] Met het pat'rjzennet
vangen: T- des perdrix, patrijzen met het net vangen. - t (fig.) T- qn., iemand in t net, in den
strik weten te krijgen.
Tonnelet, m. (ver/sta,. van tonneau) Tonnetje,
vaatje n. Le t- dune rivandibre, liet vaatje eener
marketentster.
Tonneleur, m. Jager iii. met het patrijzennet.
Tonnelier, m. Kuiper. - Tonnellère, t.
Kuipersvrouw,, inz. kuipersweduwe, die de zaak
des overleden mans voortzet.
ToDnelle, t. [Chas.] Patrjzennet D. - Figuur
of huid t. van een paard of koe, waarachter de patrjzenjager zich verbergt. - [ Pêehe] Vischtuin m.
aan den zeeoever. - [Hor t.] Prieel n. van met
100f bedekt latwerk. - [Arch.] Voile boog, rondboog m.; tongewelf 0.; - z , v. a. TUNNEL. - [ Tech.]
T-s du four, kroesgaten m. p1., twee gewelfde openingen aan den duitschen glasoven tot inbrenging
van de smeltkroezen.
'Iron it ell erie,f. Kuipersbandwerk n.; kuiperj t.,
werkplaats des kuipers.—[Mar.] Kuiperswinkel in.,
bergplaats t. der vaten in groote zeehavens.
TonneHon, m. [Alle. mii.] Werpbrug t. ter
bestorming.
Tonner, v. imp. (maar in fig. zin als v. n in
alle personen gebruikt) Donderen. Ii tonne, het dondert. Ii na fait que t- mute la nuit, liet heeft den
ganschen nacht gedonderd. - (in verheven stijl) Dien
tonne, Le Seigneur a tonnd du haut des cîeux,
God dondert, de 1leer heeft uit den /ioogen hemel
zijne donders doen hooren. - (Loc.prov.) Cyst un
bruit si grand, qu'on nentendrait pas Dien t-, 't
is een leven, dat iemand hooren en zien vergaat.—
(Pray.) Tant tonne quit pleut, op donder volgt regen, op dreigementen volgen slagen. - (bij uitbreiding en podt.) L'artillerie comnenea a t-, 't geschut begon te donderen. L'airain tonne, het metaal
dondert, de vuurmonden braken hunne donders. (fig.) Hevig uitvaren; razen, heren: T- contie lavance, le luxe, tegen de gierigheid, de wee/de uitvaren. It tonna du haut de Ia elmira conti'e les
hypocrites, hij voer van den kansel geweldig tegen
de huichelaars uit. DOs qu'il arrive, it cowmence h t- contra ses gens, zoodra h ij aankomt,
begint hij tegen zijne bedienden te razen en te tieren; . Somtijds niet een' zaaknaam lot onderwerp:
Sa voix tonnait, Zijne stem donderde. - B)] een'
der heclendaagsche dichters als v. a. gebdzigd: Et
vous, nobles canons, qui tonnez Ia victoire.
Tonnevve, m. Donder m.: Le t- gronde, de
donder roinmelt. Un grand coup (dclat) de t-, een
groote donderslag. - In het dageljksch leven vaak
voor foudre, bliksem, gebruikt: Le t- est tombP sur
cetle tour, de bliksem is in dien toren geslagen.—
(hoc. pray.) Toutes les fais quil tonne, Ie t- ne
-
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tombe pas, niet alljd slaat de bliksem in, als het
dondert, blaffende honden bijten niet altijd: bedrelgingen hebben dikwijls geen gevolgen. - (fig.) Cast
Un t-, Cast une voix de t-, hij heeft eene donderende stem, eene Stentors-stem. Ce fut on coup de
t- pour mol, dat was een donderslag (een onver
wacht en noodlottig voorval) voor mij. 11 est a labri du t-, hij is bezorgd, tegen de nukken der fortuin beveiligd. - (podt.) Le séjour, La rëgion du
t-, de hoogere damp kringss tree k. Le maître du t-,
Le dien qui lance Ie t- , de donderaar, de god des
donders, Jupiter; God. L'oiseau qui porte to t-, de
biiksemdragende vogel, Jupiters adelaar m. - Geknal n. van 't geschat. - (podt.) Des t-s de bronze, d'airain, metalen donders m. p1., kanonnen n.
pi. - [Arqueb.] Staartstuk n. (van een geweer of
pistool). - [H. n.] , ze. a. MALAPTERURE.
Tonnite, f. [[In.] Versteende tonsclielp f.
'fonon, m. [H. n.j Grijze amerikaansche hagedis f.
Tonotechnie, t. [Mus.] Kunst t. om muzijk op
noten le brengen. - Kunst ons muzijkrolien voor
draaiorgels, speeluurwerken en dergi. te maken.Tonoteehuique, adj. Die kunst betreffend, t 0notdchn i.sch.
Tonquin, m. [Corn.] Eene (doorgaans witte) zijden ,tof.
Tonsillaire, adj. [Anat.] De amandelen beire/fend.. - Tonsille, f., z. AMYODALE. - Tonsillite, t. [Wd.], z. v. a. AMYGDALITE.
Tonsure, t. [Cath.] Kruinschering f., eeneplegtig/ieid, waarbij de bisschop eenig haar afsnijdt van
den persoon, dien hij tot het prieterambt wijdt.
tonsuur f. T- romaine of de saint Pierre, gedeelteljke of kringvornsige tonsuur. T- grecque, geheele hoofdscliering. - Prendre Ia t-, in den geeslijken stand treden. - Bmndfice a simple t-, prove
voor geestelijken, die enkel de tonsuur hebben, zonder verpligt te zijn de hoogere wijdingen te ontvangen of op de plaats hun verblijf te houden. - (fig.)
Docteur a simple t-, stuk n. van een doctor, genees
heer m. van geringe bekwaamheid. - Geschoren
priesterkruin t. - (bij uitbreiding) Geestelijkheid f.:
La haute t-, de hooge (roomsche) geesteljkheid. 'I'onsurer, v. a. Den schedel of de kruin scheren,
de tonsuur geven, t o n s u r é r e a. - Het part.
passEt is ook adj.: Diacre tonsuré, geschoren, get onsureerd (haken m.
'ronte, f. Het scheren, het scheren der schapen:
Faire Ia t-, de schapen scheren. - Wol f., die de
schering oplevert, scheerwol f.: Acheler Ia t- dun
troupeau,de scheerwol eener kudde koopen. - .Scheer
tijd ni. Pendant Ia t-, gedurende den scheertijd.—
[Tech.] La t- des draps, de lakenschering.— [Hort.]
La t- dun palissade, het scheren, gelijk snoeijen
van eene leg.
Tontice, adj., Z. TONTISSE.
Tontine, f. Lijfrenten-gezelschap n.; aangroeijende ljfrenten t. pl., waarbij de langerlevende deelhebbers de renten van de vroegerstervende erven,
tontlne 1. (zoo qeheeten naar den Italiaan Lorenzo Tonti). - Tontinier, nt, -euse, t. Deelhebber in., deelhebster 1. in eene toni/ne.
'rontisse, adj. [Tech.] Bourre t-, scheerwol f.
(der lakens). - Papier t-, soort van behangselpapier n., waarop met scheerwol verschillende teeke
ei/ogen zijn aangebragt. --- TONTISSE, 1. Soort van
behangseldoek, met figuren van scheerwol.
'I'ontong, ia. lvegertrominei f.
Tontuie, f. [Tech.] Scheerhaar n., scheerwolf.
(van de lakens). - [Hort.] Snoeisel n., afgesneden
takken, palm, gras , ens. bij 't geljksnoeijen of gladsn ijden. - liet giadsnijden van een grasperk. [Mar.] Zeegt, rondte t.: La t- des ponts, des preceintes, de zeegt der dekken, der barghouten. La tdun vaisseau, de zeeqt van een schip (zijne overlangsclie kromming of inbuiging) . Avoir trap de t- ,
te veel zeegt hebben, te veel springen. La t- dun
bondage, de opslaande zeegt van eene planL—Tontoj-er, V. a. [liar.] Scheren, zetten, strooken, de
kroinniin,q geven: 'I'- Un vaisseau, een schip zeegt
geven. - liet part. passi is ook adj. : Vaisseau fort
tonture(, schip, dat veel sprong of zeegt hee/t, dat
voor en achter veel opspringt, krom schip n.
Toparehe, t. [Ant.] Naam van de verschil
lende vrovincien of afdeelingen van Palestina onder de Rmneinen, stadhouderschap, toparchief.
- Toparehique, adj. Zulk eene afdeeling be-

-

-

-
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trefend, to pd rchisch. ---'roparque, m. Stad- reinilld kind n. —Homme Bien mal t-, vuil, smerig
mensch n. — (fig. et p op.) Cola est mal t-, t- b la
houder, t o p d r e h m,
Topaze, f. [Minér.] Topaas m., een bekende, diable, dat is verknoeid, zeer slordig ' bewerkt. -meestal vtsurgele edelsteen m. T- orientale, d'Inde, 'rorche -cull, m. (bas.) darswisch m. — (fig. et
oostersche, indische topaas. T- enfumée (of Dia pop.) Zeer slecht, verachtelijk geschrift n. Cola est
rooktopaas. --Topazolithe,m.-mantd'Aleco), bon pour faire des torche-cul, dat is goed voor
papiertjes (servetjes) op de bestekamer.—Torche[Minér.] TTopaasgele granaat : t op a z o l i t h m.
Tope ! interj. Top 1 het zij zoo 1 goed ! z. TOPER. fer, m. [Tech.] iVisscher m. voor 't ijzer, dat
-- 'rope et tin ;tie, m. [Jeu] Banko -spel, zeker zamengeweld wordt. (Plur. Des torche-fer.) -dobbelspel D. — 'ropeaa, m.H n.] Neushoorn - Torche-nez, Serre -nez, ni. [Man.] Neusnyvogel m. — Toper, V. n. [Jeu ] Top zeggen, top- per m., prang er n. (Plur. Des torche-nez, Des
— m. Bergpijnboom m.
Vorche-ping
pen, den inzet der tegenpartij bij het dobbelspel serre -nez.)
houden of ' .even veel daartegen zetten. J'ai massé (Plur. Des torche-pins.) —Torche-pinceau,m.
vingt franks, i1 n'a pas voulu y t-, ik heb twintig [Peint.] , z. v. a. TORCHE. (Plur. Des torche pin[

francs gezet, maar hij heeft ze niet durven houden.
(etlipt.) Tape ! of Tope et tingue ! gehouden ! ik
zet er even veel tegen. — (fig. et fam.) Toestemmen,
genoegen nemen: Je tope b cela, J'y tope of ellipt.
Tope ! ik stem er in toe. op!
Tophave, e, ad'. [Méd.] Naar een' tophes of
kalkachtige gezwel gelijkend (vgl. TOF). — Tophe,
Tophits, m., Z. TOF.
Tpopin*IHHbour, m. [Bot.] Zonnebloem f. met
eetbare wortelknollen; wortelknol dier plant, aard
i. n a m b o u r m.
-perf.,ta
t Toploquer (se), v. r. Twisten (se disputer).
Topigae, adj. [Méd.J Plaatselijk, uitwendig.
t op i s c h: Remédes t-s, of als subst. TOPIQUES, M.
1. Plaatselijke of uitwendige geneesmiddelen (pleisers, papen), topische middelen , t dp i k a n. pl.
Flévre t-, tepische of plaatseljike koorts f. (die .zich
regelmatig int zelfde ligchaamsdeel doet gevoelen).
— Surnonfis t-s, plaatselijke bijnamen (aan de plaatsen of landen ontleend). — TOPIQUES, m. pl. [Rhét.]
Zekere gemeenplaatsen f. pl., waaraan men bewfzen ontleent. TOPIQUE, f. Kunst om de gemeen plaatsen als bewijs ronden tot redekunstig gebruik
te vinden en aan te wenden, leer der beug splaatsen , to p ie k f. — Topographe, m. [Didact.)
Plaatsbeschrijver, top o g r a a p h m. — Ook als adj.
Peintre t-, schilder, die gezigten van plaatsen levert.
—Togo raphie,f.Plaatsbeschriivzngf.---[Point.]
Plaatsgersjtn., topograohische schilderij of plaat f.
T- souterraine. beschrjving der mijnen en groeven.
-- Topographique , adj. Plaatsbeschrijvend;
plaatsa fbeeldend, t o p o gr d p h i s c h. — Topograyhiquement, adv. Op topographische, uit
weze. — Topolo gigae , ad . adj. De-voersp
plaatsen betreffend, topologisch. — Toporama, m. [Phys.] Panordma n. van eene bijzondere
plaats, t op o r dma n. (dat spel.
Topti ok, m. Jeu] Zeker spel; tafel f. voor
Togaa.re, m. [Typog.] Het tijdelijk invallen
of in plaisgs treden van een' werkman voor een'
anderen.
Toque., f. [Cost.] Met geplooid fluweel, satijn,
hoed m . plooimuts,
ens. overtrokken muts f.
t e a T. Z. ook TOQUET. — [ Bias.] , beter TORQUE.
—
[H.
n.] .lap m. van 't
Schildkruid
n.
— [Bot.]
geslacht der makakoos of eigenlijke meerkatten.
t Toquer, v. a. Aanstooten, kloppen, slaan,—
(weleer oak): de kaarten merken om valsch te spe
— TOQUER, v. n. [Typog.] Een werkman tijde--en.
lijk door een' anderen doen vervangen (inz. van de
zetters der dagbladen gebruikt).
Togoerle, f. [Tech.] Stookplaats f. van eenen

ceau.) — Torehe-pot, Torehe-poteux of
Torehe-pertale, m. [H. n.], z. v. a. SITTELLE.
(Plur. Des torche-pot, etc.). -- Torcher, v. a.
.4 fwissclien, afvegen, van vuil of drek reinigen:
La nourrice torche son enfant, de min reinigt haar.
kind (dat zich bevuild heeft).— (pop.) T- un plat,
un meuble, een' schotel, een stuk huisraad a fwrfven. -- [Point.] T- la palette,
les pinceaux, het
g

adj..(en part. passé van torcher): Enfant t-, ge-

les drape, les peaux h la cheville, de lakens, de-

—

[

or

palet, de penseelen afve en. — (fig. et pop.) T- .,
iemand afbors
telen, afranselen. — d f knoeijen:Vi' a
torché cola b la hate, hij heeft dat inderhaast afgeknoeid. — [Constr.] T- un mur, eenera muur met
mortel van leem en stroo volwerpen of berapen. —
[Mar.] (triv.) T- de la toile, bijzetten wat men kan,
alles bijzetten, wat hangen en staan kan. —[Tech.]
Den band of rand om mandwerk leggen. T- le tas,
de tusschen de kaartebladen bij 't persen uitgedreven
lam wegwpsschen. — SE TORCH EIi, v. pr. Afgeveegd,
van drek of vuil gereinigd worden. — Zich zelven
reinigen. — (pop.) Elkander afranselen.— (Loc. pros.
etpop.) 11 na qua s'en torcher le boe (le nez, la
barbe), h# zal er zijn' mond niet vuil aan maken: hij
krijgt er niets van. (bas) II s'en torche le derrière,
h# veegt er zijn achterste mel af: h# geeft er geen
zier om. — Torehère, f. Pekpot m., op een' langen staak geplaatste opengewerkte ijzeren pot met
brandstoffen, om pleinen, straten, enz. te verlichten.
— Hooge knaap m. voor 't was- of fakkellicht. -..

..

Torchette, f. (verklw. van torche) (fam.) Kleine
wisch- of vrij flap; — kleine stroowisch m.— [Tech.]

Teenen bandje of randje n. om mandwerk.—Smidswerktuig n. om den diameter der blaasbalgpip te
verkleinen. — 'rorchia, m. [Constr.] Mortel in.
ge
van leem en kapt
stroo, pleisterklei f. — Torchon, in. j con. dom.] Wrjiap, wisch-, wrijfdoek, vaatdoek m. — (fig. e pop.) Morsig, vuil
wijf n., slons f.: Etre fait comme un t-, slordig gekleed zijn. — (weleer ook) Toorts, fakkel f. (torche).
— (Loc. prov.) Le t- brile entre eux, Le t- britle dans vette maison, z. SadLER (V. n,). — Als
adj. m.: Papier t-, papiersoort 'voor het teekenen
met waterverve.
Toreiner, V. a. [Tech.] : T- le verre, het warme
glas buigen, draaijen.

'roreol, Torcoa, Toreot, m. [H. n.] Draai-

hals, halsdraaijer m., soort van specht ter g rootte
van een' leeuwerik (dus geheeten wegens de zon
beweging -van zijnen hals).-derlingoaj

[yunx torquilla].

Tordage, m. Het wringen. — [Toch.] Het
tweernen of twijnen van zijde of garen.
Torde, f. [Mar.] , z. v. a. SAUVE-RABANS.
Tordeuir, m., -ease, f. [Tech.] Twijnder m.,
smeltoven.
Toquct, m. Soort van geringe-vrouwemuts, twijnster f. — TORDEUSES, f. pl. Bladrollers m. pl.,
boerinnemuts f.- — kindermutsje n. — ( fam.) Na- nachtvlinders, welker rupsen de bladeren doen om non t-, wonderlijk gekapte vrouw. — [Mus.] Naam krullen.
Tord-nez, m. [Man.], z. v. a. TORCUE-NEZ.
der vierde trompet eener fanfare.— Toquette, f.,
ker-raijlnadeurs. (Plur. Des Lord-nez.) (wringstok inj
s. TORQUETTE.
Tordoir, t. [Tech.] Twijn - machine. f ; pak- of
Toqueux, m. Stookijzer n. of pook m. des suiTordre, v. a. Ineen draatjen, wringen, draayen,
Torailte , m. [Corn.] Ruwe koralen f. pl.
omdraaijen: T- du lingo, linnen wringen. T- une
(voor den uitvoer naar Afrika).
rorche, f. Toorts, fakkel. ruwe (iambouw f., corde, un lien, een touw, een' band omdraafjen. —
pekkrans an.: T -s funéraires. lijkfakkels.— (/tg.)Les T- le cou a qn., b, un pigeon, iemand, eene duif
t-s de Ia Discorde, de toortsen der Tweedragt. — den hals omdraafjen. T- les bras a qn., iemands
Tech.] Fakkelhars n., pik n. voor toortsen. — armen verdraaijen. — I1 a la mauvaise coutume
teel "ke geot f. of ronde bundel ijzer- of koperdraad (ook de t- le cou, la bouche, hij heeft demond
te ver
torque geheeten). — Stroowisch m., stroomat f., als woonte zijnen hals te draaijen, zonen
-- (fig.) T- un homme, iemand dwingen,-trekn.
onderlegsei ter beveiliging van verschillende voorWerpen ; rot stroo gevulde zadel m. voor lastdieren. noodzaken te spreken. T- une lol, un tezte, le sons
zin van een'
—Rist f. tomen, om eenen stok gewonden.—Rij f, van dun auteur, eene wet, een' tekst, den
4 of 5 hoepels om een vat. — Een of meer teener schrijver verdraaien, verwringen. — (Loc. pros.).
tweernen:
Twijnend
LAST,
AVALER.
—
[Tech.]
banden out eene mand. -- [Point.] Wischlap..m. V.
voor het palet en de penseelgin. :• — Torehé, e, T- de la soio, du Bil, zijde, garen twp nen. — T-
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huiden met den wringstok, met het draaijzer uit
-- SE TORDEE, V. pr. Zich omwringen, zich-wringe.
ombu-igen of krommen: Un ver gul se tord, een
worm, die zich o'muiringt. - Se t. les mains de
douleur, zich van droefheid de handen wringen. Tordu, e, adj. (en part. passe van tordre): Fit t-,
getwijnd garen n. Corde t-e, ineengedraaid touw n.
Branche t-e, kromgedraaide tak rn.
Torduet, EI. [Com.] Soort van wollen stof 1.
Toidy1e, in. [Bot.] Draaikruid n. T- offici
nal, T- pèlerin , geneeskrcLc/tig draaikruid, pelgrimskruid.
Tore, rn. [Arch.] Voetring m., ronde lijst 1. aan
den voel der zuil. —[Artill.] Loatband m. van den
stootbodem. - [Géom.J ITlok n., dat voortgebraçjt
wordt door de ornctraa(jinq van een' cirkel om eene
in 't vlak des cirkels gelegen regie l ijn.
'foi-éa, rn [H. ii.] Reqenvoqel m. (petit courlieu).
Toreador, m. Stierbevechier te paard (bij de
spaansche stierengevechten), t 0 r e a cl cl r m.
Toreuwatographe, m. [Archéol.J Kenner,
beschrjver der oude bas-relieIs , t o r e u rn a tograaph m. - Torenmatographie, f. Beschrijving, kennis f. van de bas-rede/s, van 't gedreven, gesneden of gedraaide kunstwerk der Ouden.
—Toreumatographiq ne, adj. Die beschrijving
betreffend, toreumatogrdphisch. - Toreii.
tique, f. Drjfkunst, draaikunst, inz. in hout en
ivoor; - beeldsn(jderj en beeldgleterjj der Ouden;
- kunst der dainascdring, toreutiekf.
Torfacé, e, adj. [Bot.] in veengrond groeijenci.
Torgio1e , 1. (pop.) Opstopper m., muilpeer f., forsclte klap m.
Toriieidille, f. [Bot.] Witte wilde maluwe f.,
zilvervingerkruid, zevenblad, torinentil -kruid n.(inet
zamentrekkenden wortel).
Toruihal,e, Toiminenx,euse,adj. [Méd.]
Douleur t-e, koljk-, builepijn f. (Plur. m. tormiiaux.) - TORMINAL, In. JBotJ Lotusboom m.
Tornados, in. (pr. - doce) [Mat.] Hevigewer
velu'ind, rukwind., tay. vreesetjke orkaan in den
regentijd tusscisen de keerkringen, t o r n cl d a s rn
4- Tome, ad). Scheef, schuin..
Terod, rn [Cord.] Streng f. Cordage a trois,
a quatre t-s, driestrengs-, vierstrengst.ouw n. [Arch.] Groote voetring in.
Torpétlo of Torpille, f. [Mil.] Heisch werktuq fl, onderzeesc/ic brander rn., tot vernieling van
'S v(ja7sds werken voo'rgeslagen.— [ H.n.] ,z. TOflP1LLE.
Torpeur, rn. [Méd.j Ledenverst)jving, verstramming; gevoclloosheioi, onprikkelbaarheid f. - (lig.)
Geestverdooving, werkeloosheid der ziel, slaperigheld, vadzigheid t. - 4.'I'oipide, adj. Gevoelloos,
ongevoelig, verdoofd, verkleumd; loom, vactzig.
Torpille, f. [I I. n.] Trilrog, kramprog, krainpvised, elektrische rog rn. [raja torpedo] . - [Mil.],

r

-

-

z. TORPEDO.

'Fot-quat, rn. [Ant. rorn.] Met een' eerehalsbanci
versierd, soldaat, t o r q u d t s rn.
Torque, t. [Blac.] Hod/dwronq f. (ook tresque
en tortil geheeten). - [ Tech.], z. onder TORCHE.
Torquer, v. a. [Tech.]: T- le tabac, den tobak spinnen, om hein tot rollen te maken. - Het
part. passe is ook adj.: Taliac torqud, gesponnen
en qerolde tabak rn.
Torqiiet, rn., weleer z. v. a. PIEGE, PANNEAU.—
(pop.) Donner dans le t-, in de val of in den strik
loopen, zich laten beet hebben. Donner nu (of le)
t-, iemand een' wassen neus draoijen,ieinand foppen.
Torqiteton, in. [Astr.] Werktuig van arabische vinding, dat de dageijksche beweging van den
evenaar in de zonnebaan aangeeft, t o r q u ë t u ns n.
Torquette, f. In stroo gepakte partij zeevisch
ter verzending.. - Mand voor zeeeischvervoer.
Mand. 1. met gevogelte of wild. - T- de tahac, gedraaide en geeponnen tabaksbladen n. p1.
'I'orqueiiv, rel. [Tech.] Tabaksspinnerrn.
Toiréfaction , f. [D idact.] 1 let zengen, schroeiJen of 'roosten: La t- des rninérais, liet roosten der
ertsen. - La t. du café, het branden, zengen der
koffij. - Torréfler, v. o. Roosten, zenqen, schroeiJen: T- des grains de café, ko/Jijboonen branden.—
Het part. passé is ook adj.: Cafë t-, gebrande koffij 1.
'forieiii, in. [Tech.) Massa f. van vreeindsoor
tige stoffen in een leiblok.
Torrélita, M. [i%'linér.] Zeer hard roodkieurig
mineraol n. der Vereenigde Staten, t orre I t e t ni.
Torrent, in. Snelle stroom (doorgaans 't gevolg
-

-

van zware regens of van 't smelten der .sneeuw),
berg-, woudstroom, vloed, stortvloed ni.: 11 se forme de grands t-s dans ces rnontagnes,erontstaan
groote stortvloeden in die bergen. - (fig.) T- de
paroles, d'injures, stroom, vloed van woorden, van
scheldwoorden. T- de larines, stroom van tranen,
tranenvloed. .-. (poét.) Des t-s de lunvière, de flarn
de fumde, stroomen licht, vlammen, vuur. -mes,
Le t- des passions, de Ia coutume, de stroom., cie
wegslepende kracht der driften, der gewoonte. Laisser passer le t-, den storm (eener hartstoçjt)
laten bedaren of voorbijgaan. - Céder an t-, Sui
v1 e le t-, met den stroom, den t)jdgeest, de mode
meigaan. - Torrentiel, le, adj. Tot stortvloeden behoorend, daaruit voortkomend: Eaux Mes,
door stortvloeden aangevoerd water n. (Men vindt
ook TORRENTIN, E.) - Toirentueux, euse,adj.
Bruisend, wildstroomend: Rivière t-euse, bruisende
rivier I.
Torride, adj. Zeer heet , verzengend (alleen
voorkomend in): [Gdogr.] Zone t-, heete, verzengde aa'i'dgordei rn. of luchtstreek I. - 'I'oi-ridien,
ne, adj. Den verzengden aardgordel betreffend.
'rois, e, adj. Gedraaid, gewrongen.; getw(jnd
of getweernd; schijnbaar gedraaid: Du 111 t-, De Ia
soie t-e, getwijnde zij de I., getwijnd garen n. Sucre t-, Z. SUCRE. Colonnes t-s, gedraaide zuilen f.
P 1 - Cou t-, verdraaide, kromme hals vu.; (lig.)
huichelaar, fijnman rn. Jambes t-es (in de volkstaal
ook jambes tortes), kromme beenen n. pl. Bouche
t-e (pop. bouche iorte), scheeve mondrn.—TORs,ni.
Het twijnen of tweernen: Donner le t- is 1v soie,
de zijde twijnen. - [Arch.] Ronde lijst t. aan den
zuitvoet. - Koord 1. tot oph.ouding van gordijnen
en draperimn. .-.. [Cord.] Ce cordage a beaucoup
de t-, dat touw is sterkineengedraaid, krap geslagen. - 'Forsade, f. [Passern.] Gedraaide franje t.
(als sieraad aan gordijnen en draperien. - [Mil.]
T-s, troetels rn. pt. (aan de epauletten). - [Joail.]
Gedraaid parelsnoer n. - Torse, in. [Sculp.]
Romp rn. van een verminkt standbeeld, mv. de beroemde romp van een standbeel d van hercules in
't Vatikaan, t a r s 0 rn.— Soms ook: Romp van een
geheel standbeeld; ook: romp van een' encase/i: Le tde in Vénus de Milo est admirable, de romp (buste)
der Venus van Milo is bewonderenswaardig. Cette
femme a Ie t- trop court, die vrouw is le kort van
romp, van lijf. - Werktuig n. om de zuilscliacht
spirualvorinig le maken. - TORSE, f. ['feint.] Het
uitwringen der uit de verfkuip komende zijde. [Tech.] Spiraalvorinig stuk hout n. der kunstdraa)jers). - STorser, v. a. [Arch.]: T- Ie fût
dune colonne, eene zuitscitacht spiraal- of 5e/troefvormig maken. - Torsion, 1. Het wringen, het
ineenctraaijen; draaijing; verdraaijing t.; het ineengedraaide, gewrongene. - [Arch.] T- des os longs,
tegennatuurljke gedraaidheict der lange beenderen.
.- [Chir.] T- des artères, oindraaijing der slagaderen, om bloeding te stillen. [Cord.] liet slaan,
in elkander slaan van touw. —Torsoiv,rn. [Tech.]
Wring.ctok m. des zeemtouwers.
Tort, rn. Ongelijk, onregt n.: Vous avez t-, g
hebt ongelijk. 11 faut voir qui a t- danscette affaiye men moet zien, wie bij deze zaak ongelijk heeft.
Tout le monde lui donne (Ie) t-, iedereen stelt hem
in 't ongelijk. - Mettre qn. dans son t-, het ongelijk op iemands zijde brengen. - (Proc.) La mort
a toujours t-, les absents ont t-, de doode heeft,
de afwezigen hebben altijd ongelijk, kunnen zich niet
verdedigen. - Benadeeling f., nadeel n., schade f.:
Faire t- a son prochain, zijnen naaste benadeelen.
Cda ma fait un grand t-, dit heeft mij groot nadeel veroorzaakt. upouser les t-s (of is querelle)
de qn., z.EPOUSER. z. ook REDRESSER, REPARATEUR,
RÉPARER. - It TORT, toe. ado. Ten onregte: On
laccuse a t-, men beschuldigt heen ten onregle. (1 TORT ET a TRAVERS, toe. ado. Onbedac/iteljk,
onbezonnen, in 't 'wild, in 't honderd: II pane toujours it t- et a travers, hij spreekt alt ij d onbedach
ijk, in 't honderd. 11 frappa ii t- et a travers, hij-le
slowi in 't wild rond. a T- OLJ it D1101T, Z. DROIT (rn.)
Torte., adj. , f. , z. onder TOES.
Tortelle, f. Bot I . Z. V. 0 . VELAR.
ToriieoHs, in. [Méd.] Stijve, .cclwene nek of
hals in. - TORTICOLIS, adj. m. Scheef- of kromhaizig. - Als subet.: Sclteefhalzige, hij, die eten
hals eenigziñs scheef en het hoofd hangende draagt.
Les cagots affectent de faire les t-s. de fijnvromen
.

,
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plegen liet hoofd te laten hangen. - ( fig. et fam.)
Sclijnlieilige, huichelaar m. ( Vroeger in dezen zin
ook TORTICOLLE.)
ToFtil, m. [Bias.], Z. TORQUE. - [ Anc. mus.]
Gedraaide buis f. van sommige speeltuigen.
'roitile, adj. [Bot.] Zich spiraalswjjze draai•
jend. - Tortillage, m. Verwarde rede of voordragt, wartaal f. - Kleine omwegen m. pl., uit•
viugten, draajjerjen f.pl.—TortiHant, e, adj.
[Bias.] Kronkelend (van slangen). - [Corn.] Bols
t-, krom gewassen brandhout n. —Tortillant,m.
[Hart.] Soort van olmbooni m., die veel krom hout
voor wagenmakers oplevert. - 'I'ortîlle, 1. Slingerpad D. (in tuinen en bossc/ien).—Tortiilé, e,
adj. (en part. passel van tortiiier): Ruban t-, ineengedraaid, gekronkeld lint n. - [Bias.]: Givre tautour dune colonne, 01fl eene zuil gewonden
slang f. - Met eene hoofdwrong omwonden. TORTILLE, m. I-let gewrongene, verdraaide. titlernent, m. Het ineendraa(jen, liet wringen;
draaijing, kronkeling f.: Le t- des cables, het slaan,
liet in elkander slaan der kabeltouwen. Le t- de
cette corde est trap ]ache, dat touw is te toe geslagen, - ( fig. et fain.) Diaaijerj, uitviugt t., omweg m.: Je ne maccommode pas de ses i -s, zijne
draaijerjen staan mij niet aan. - Toi-tiiler.v. a.
Ineen draaijen, kronkelen (van dingen, die weinig
of geen tegenstand bieden): T- du ruban, do papier, de in licelie, des cheveux. - [Constr.] Tune mortaise, een gat opboren, opsteken.— [Man.],
Z. CROtJPE. -[Tech.] T- des cierges, gedraaide
was/coarsen maken.— TORTILLER, V. n. (fig. et fam.)
Draaijerjen maken, uitvlugten of omwegen zoeken:
II faut aller droit, sans t-, men moet ronduit, opregt te werk gaan, zonder draaijer(jen. -SE TORTILLER, v. pr. Zich kronkelen, slingeren, zich ineen
winden: Voyez comme ce serpent, ce vers se tartule. - TortiLière, f., zn. a. TORT1LLE.--Tor
thus, fl1. [Arch.] Geslingerd sieraad, gedraaid
lijstwerk D. doorgaans bossage vermicuhu ge/iceten). - Tortillon, m. Ineengewrongen doek m.
- Soort van draagkussen n. op 't hoofd.— (weleer)
Gestrenqelde haarwrong f. der boerinnen; - (bij
uitbreiding) boerendienstmeisje n. - [Tech.] Slingerkring m. van witte spijkertjes rondom het sleutelgat van eenen koffer. - Toi-tilionner, a. a.,
Z. V. a. TORTILLER.
(wol.
Toi-thi, m. [Corn.] Tapijtgoecin. van getwijnde
Tortionnah-e, adj. [Prat.] Gewelddadig; onredelijk, onbilljk, onregtmatig: Un emprisonnernent
injuste et t-, eene onbilljke en gewelddadige gevangenhouding. - Tot pijniging dienend: Appareil
t-, pijnigingstoestel m., pijnbank f. - Toi-tioniiaiiement, adv. Op onrigtmatige, gewelddadige
wijze. - Toi-tionner, o,. a. Verwringen, verdraaijen (eenen tekst, eene plaats uit een' schrj
ver). - Het part. passé is ook adj. : Texte tor
tionn, verdraaide, verwrongen tekst m.
Tortis, m. [Tech. I Streng f., zaaien gedraaide
bundel garen, wol, zijde, enz. - Weleer ook: hoofdwrong, krans t. van bloemen of bladeren.— [Bias.],

zwel n. (aan '1 hoofd). - [11. a.] Schildpadkapéif.
(een dagvlinder). T- verte, schildpadkever rn. [Mar.] Vaartuig n. met een rond dek. - [Mil.
anc.] Schildpad f. schilddak n. T- bulière of de
béiier, stormdak, ramdak n.; - bedekte gang m.
Tortiter, v. a. Krom maken, krommen, buigen:
T- une aiguille, eene naald krom buigen. - SE
TORTUER, v. pr. Krom worden: Cet arbre cornmence a se t-, deze boom begint krom te groefjen,
zich te krommen. - Het part. passé is ook adj.:
Aiguilie tortuée, krom gebogen naaid.—'rortueu
sernent, adv. Met bogten, krom: Le ruisseau
coule t-, de beek loopt met bogten. - Tortueux,
euse, adj. Boglig, krom, slingerend (inz. van rivieren, wegen en slangen): Un chernin t-, een met
bogten loopende weg m. Le cours t- dun fleuve, de
bogtiqe loop rn van eenen stroom. Les repils t- dun
serpent, de kronkelingen, bogten f.pi. van eene slang.
(fig.) Une conduite t -euse, een onopregt, siinkschge
drag n. Les i'eplis t- de ia conscience, de verborg n schuilhoeken rn.pi. ofplooijen f.pi.van 't geweten.
- [Bot.] Onregelmatig gebogen.— Toi-tuosité,(.
Kromte, kromheid, bogtigheid f.
Torture, 1, Pijniging, marteling, foltering, jew.
de (voormaals gebruikelijke) regterlijke pijniging;—
pijnbank t. (question) . Les tyi'ans on t inventé d'lior
ribles t-s, de dwingelanden hebben afqrjseljke fatteringen uitgedacht. Instrument de t-, marteltui.q n.
- Soutenir Ia t-, de p ij nbank uithouden, uitstaan.
- (fig.) Donner Ia t- h son esprit, of Se donner
a t-, Mettre son esprit ii Ia t-, z ij nen geest pijnjgen, sijn verstand, zijn hoofd afsloven, zijn hoofd
breken. Etre a Ia t-, op de pijnbank liggen, in pijnlijke verlegenheid, in groote onrust, zeer ongeduldig zijn. - Torturer, v. a. Martelen, pijnigen,
to/leren; op de pijnbanlc leggen. - (fig.) T- ie sens
dun texte, den zin van eenen tekst verdraa[jen,
verwringen. - SE TORTURER, v. pr. Elkander kwelten, martelen. - liet part. passé is ook adj.: Cr!
minel torture, gepijn
igd misdadiger. - Texte t-,
verwrongen tekst rn.
Toritleiix, eiise, adj. [Bot.] Van afstand tot

Toifoir, m. Span- of pakstok m. (garrot).
Toiti-iees, f. pi. [El n.] , Z. V. a. TORBEUSES.
Toi-ti-ieins, m. pl Geslacht n. der rolslangen.'roiti-ix, rn. Rolslang f. (alleen in 'twarineAmerika) [ilysia tortrix].
'forte,, e, adj. Krom, scheef, verdraaid, mismaakt: Ii a les jambes t-es, hij heeft kromme beenen. Une piante t-e, eene krom gegroeide plant t.
Chernin t-, kromme weg rn— (//g.)Avoir lesprit t-,
geen juist oordeel hebben, de zaken verkeerd inzien.
1aire des raisonnernents t-s, verkeerd redenéren.
- Ne me parley pas de ce siècle t-, spreek mij
niet van deze verdorven eeuw. (Loc. prov.) Faire
usage de ses pieds t-s (liever Travailler des mains
et des pieds), al het mogelijke in 'twerk stellen.-.Somtijds ook als adv.: Aller t-, scheef, dwars gaan.
- TORTU, m. Slang t. van 'thoa-gesiac/it.
Torttie, t. 1H. n.J Schildpad t. T- de terre of
T- terrestre, T- de mer of T- marine, T- de rivière, d'eau douce of T- liuviatile, T- paludine,
tand-, zee-, rivier-, moeras-schildpad. - Ecaille de
t-, sc/iildpadsc/iaai f., schildpad Peigne d'écaille de
t- of enkel d'écaille, schildpadden kam m. -- Soupe
a Ia t-, schildpadsoep f. - (fam.) Marcher a pas
de t- , zeer langzaam gaan. —IAstr.]. Z. V. a. LYRE.
--- [Bot.] Schildbloem f. - [Chir.] .chuidpadge

doft, roeibank t. eener sloep.
Toster, v. a. et v. , Z. TOASTER.
I Tostion, f. (pr. toce-thi-on), Z. V. 0. TOR-

-

-

-

z.v.a. TORQUE.

--

-

-

,

-

e

-

afstand gezwollen of uitgezet (op de wijze van een
touw niet knoopen).

-I- Torve, adj. Schuin, scheef: Des regards t-s,
schuinsche, scheele blikken m. p1.
Tory, m. [Pout.] Naam der hofpartij in Engeland (in tegenstelling met whig). - Ook als adj.:
Un ministère t-, een tory -ministerie n. —Torysme, m. Grondstellingen t. p1. of gevoelens n. pl der
tories, t org 5 mus D. - Toryste, m. Voorstander des' tories, t 0 r y s t al.
Tosean, e, adj. Toskaansch, wat Toskanen
of zijne inwoners betreft. - [ Arch.] Ordre t-, Architecture t-e, toskaansche bouworde, bouwkunst 1.
- Als subst. fl1. en t. Toskaner rn, toskaansche
vrouw t. of meisje D. - TOSCAN, M. Het toskaansch,
de zuiverste van alle italiaansche tongvallen. - TOSCANE. t. [Hart.] Soort van anemoon f. - Zekere

stof f. van boomschors.
Tost, Toste, rn, z. v. a. TOAST.

Toste, m. (ADC. mar.]: T- dune clialoupe,

--

REFACTION.
'fôt, adv. Spoedig, straks, terstond, ras, ten
eerste, vroeg: Allez et revenez t-, ga en kom spaydig /iru7. II en sera puni t- ou tar/i, h ij zal vroeg
of laat daarvoor gestraft worden. Ii est arrivé
assez t-, hij is vroeg genoeg aangekomen. II no
viendra pas si t- , hij zal zoo ras niet terugkomen.
Pius t- (niet te verwarren niet piutôt), eerder,
vroeger: Voulez-vous quo je vienne is trois heures
ou plus t-? wilt gij dat ik om drie ure kome of
vroeger? Le plus t- sera ie meilleur, hoe eerder,
hoe liever. Au plus t- sera -til ici P 6 heures, op

zijn vroegst zal hij om o ure hier zijn.
Total, e, adj. Geheel, gansch, volslagen, volkomen, t 0 t a a 1. Je vous payerai Ja somme t-e, ik
zal u de gansclle som betalen. Prévenir sa ruine t-e
zijnen geheelen ondergang voorkomen. - [Astr.]
Eclipse t-e, ge/ede verduistering, totale c/dips t.
SOMME TOTALE, 10e. ado. Alles bijeen gerekend.
(Piur. rn. totaux.) - TOTAL. m. Geheel, het za-

inengenoniene, totaal n. Le t- decessommesfait
trois cents florins, 't geheel van deze sommen maakt
drie honderd qulden. - AU TOTAL, EN TOTAL, be.

TOTALEMENT

-

adv. Over '1 geheel, in 't geheel genomen. Au teest une bonne affaire, in '1 geheel genomen, is het
eens goede zaak. En t-, eest un bon ouvrage, over
't geheel, met één woord, 't is een goed werk. Totalement, ode, Geheel, geheel en al, ganschelijk: 11 est t- ruiné. - -- Totaliser, V. a. Een
totaal vormen, bijeen zetten o/ nemen. - TotaUté, f. Geheel, gezamenlijk bedrag, totaal n., totaliteit t.
'foteap, m. (pr. tott-kap) [Cost.] Naam eener
in 1819 uitgevondene elastieke paruik f., die op
alle hoofden Vast. - Ook als adj.: Perruque t-.
Tote, t [Mar.], Z. TOSTE.
Totipalmes, Totîpalmipèdes, m.pt.[H.n.]

Zwemvogels iii. Pl. met volkomen zwemvliezen tus
schen de teenen. (een kinkhoren.
Totombo, m. [H a.] Bruinétje, bruintje a.,
'I'oton, rn. Draaitolletje a. Jouer au t-, met
het draaitolletje spelen.
Touage, m. [Mar.] liet verhalen of verwerpen
(van een schip), het boegsren. Le t- h vapeur, het
slepen met stoomtrekkers.
Touaifle, t. [Econ. dom.] Handdoek m., die
op eene bepaalde plaats hangt. - j Tonaillon , rn.
Servet D. (serviette). (rika, t ouan rn.
Touan, m. [iii. a.] Klein buideldier n. in ..4nne'roianse of Touante, f. [Corn.] Chinésche
zijden stof t.
-

--

Tone, tn., Z. TOUG.

Toucan, in. [FL n.] Pepervreter, toekan, een
zeer talrij k vogelgeslacht in 't warme Amerika
[rhamphastos] . T- toco, groote pepervreter. Ttuca, kleine pepervreter. T- ariel of a gorge rouge,
roodbuikige pepervreter. - [Astr.] Zuidelijk sterrebeeld tusschen den Indiaan en de Hydra.
Touchable, adj. Aanraakboar. chant, e, adj. Treffend, aandoenlijk, roerend,
zie/roerend: Discours t-, treffende rede f. ScOne t-e,
aandoenljk tooneel D. - [ Géorn.] Point t-, aanrakingspunt, raakpunt D. (nu liever point de tangence, de contact). - TOUCHANT, rn. Het treffende,
aandoenljke.TOUCHANT, prép. Aangaande, ten
aanzien van, betreffende, rokende, nopens. II ma
entretenu t- Vos affaires, hij heeft aangaande uwe
zaken met mij gesproken. T- cela, je vous dirai,
betreffende dit, zal ik u zeggen. - Touchante, 1.

[Géom.] , nit TANGENTE.
Tonehan, rn. [Teelt] Toetsnaald t.
i'onehe, t. Mus.] Toets rn. (van 't klavierbord): Les t- noires, blanches, de zwarte, witte
toetsen. - Les t-s dun luth, dune guitare, de
steisnaren, grepen t. pi. van eene luit, van eene
guitar. - La t- dun violon, de greep aan den hals
eener viool. - [Corn.] Drift f. vette ossen, die men
naar de markt drijft. - [Ecol. ] Houten stiftje n.
pen f. - [Impr.]
om de letters aan te wijzen. wijs
Het opdragen van den drukinkt met de rol (vroeger met de ballen). - [Jeu] Haakpennetje n. van
't knipperspel (waarmede men ieder staafje moet
aflipten). - Mancjue de t-, misstoot m. (op 't biljart) . - [Orf.] Toets m., streep f., die het beproefd
metaal op den toetssteen maakt. Pierre de t-, toetssteen m. - ( fig.) L'adversité est Ja pierre de t- de
l'aniitié, de tegenspoed is de proefsteen der vriendschap, in den nood leert men zijne vrienden kennen.
- [Peint.1 Toets, streek, penseelstreek m., wijze
waarop de schilder het karakter der voorwerpen
aanduidt: On reconnaît facilernent Ja t- des grands
maltres. men herkent gemakkelijk den penseelstreek,
de behandeling der groote meesters. - (fig.) Cet
dcrivain a une t- line et spirituele, die schrijver
heeft eene fijne en geestige voorstellinqswijze. (pop.) Het slaan; slag, staat m. Craindre Ja t-,
VOO) slaag, voor klappen bang z ij n; (fig.) de kritiek
duchten; voor verwijtingen bevreesd zijn. - ( fig.)
Ii est Idea changé de sa maladie, iJ a en une rude
t-, hij is veel door zijne ziekte veranderd, hij heeft
een)harden sloot gehad. II a été condamné a une
amende de mille florins, eest une rude t-, hij is
in eene boete van duizend gulden geslagen, dal is
eene leeljke aderlating.
Touché, e, adj. (en part. passi van toucher):
Objet t-, aangeraakt voorwerp D . Dame (of Pièce)
touchée, dame joude, Z. DAME. Z. ook GAGE. - ( fig.)
IJ y a dans nette trage-die des endrotts bien t-s, er
zijn in dit treurspel goed uitgedrukte, voorgestelde
plaatsen. - [Mar.] Ce vaisseau est bien t-, dat
sr/zip zit god vast, goed aan den grond. - [ Peint.]
,

-
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Tableau bien t-, fiksch geschilderd stuk a. - ( fig.)
hart was er door bewoYen eus le coeur t-, mijn
pen, aangedaan. - Toucher, v. a. Raken, aanraken, aanroeren, aantasten. T- qc. da doigt, de
Ja main, iets niet den vinger, met de hand aanraken. Ne touchez pas cela, roer nit niet aan. Ji Ja
touché avec son gaat, hij heeft het met zijnen handschoen aangeraakt. T- de J'argent, une somme,
geld, eene som gelds ontvangen, beuren. Je lui al
fait t- nette somme, ik heb hem die sara doen uitbetalen. IJ a touché ses appointernents, hij heeft
zijn traktement ontvangen. - [Chir.] T- un uJedre, een bijtmiddel op eene verzwering aanwenden,
- (absol.) Onderslaan (eene zwangere of barende
vrouw). - [Jmpr.] T- Ja forma, den inkt opdragen, opgeven. - [Jeu] T- une dame, une pièce,
eene schijf, een stuk aanraken. - [Mar.] T- ie
compas, de naald van het kompas met den zeilsteen
bestrijken, de kompasnaald laden. - [Orf.] T- de
For, une pièce Wargent, goud, een zilverstuk toetsea, op den toetssteen strijken. - (fig.) T-, Faire
t- une chose da hout da doigt, nu doigt et it l'oeii,
eene zaak duidelijk, zonneklaar inzien, doen inzien.
URNMUS Raken,
&egenaan komen of zijn: Le lambris
touche Ja muraiJie, de lambriséring starit tegen den
muur, raakt den muur. - [Géorn.] Cette Jigne
droite touche cette courbe, deze regte lijn raakt
die kromme. - Mar.] T- un port, an comptoir,
une iJs (of als v. a. T- b un port, etc.), eene haven, eene faktorij, een eiland aandoen. T- une côte
(of a une côte), op eene kust an/seven. - (absol.)
Stooten, raken (den grond): Le vaisseau a touché,
a touché en passant, het schip heeft gestaoten, heeft
even geraakt. T- et parer, stooten zonder vast te
blijven zitten. - [Mus.] T- l'orgue, Je piano, Ia
harpe, op het orgel, de piano, de harp spelen. (Tde J'orgue, da piano wordt door de Académie afgekeurd, ofschoon men 't bestendig uit den mond
der muzikanten hoort). - (fig.), Z. CORDE. T- les
passions, de hartstogten uitdrukken, schilderen. T- tine chose, une matière, eene zaak, eens stof
aanroeren, er iets van zeggen. IJ ne la voutu tqu'en passant, hij heeft het enkel in 't voorbij
gaan willen aanroeren. Drijven , voor zich uit
drijven, slaan (van vee, van paarden gezegd): Il
touchait des vaclies devant lui, hij dreef koeijen
voor zich henen. (absol.) Touchez, cocher, allons
plus vita, sla op, gebruik de zweep, koetsier, laat
ons wat schieljker rijden. - T- Ia main, de hand
geven, hij hanrislag iets verkoopen- Touchez-15, sla
toe, sta den koop toe (daar is mijne hand). floeren, treffen, aandoen, bewogen of aangedaan maken:
T- Je coeur, het hart treffen, roeren. Dieu Ja touthé, i's touché de repentir, God heeft hem geroerd,
heeft berouw in hein verwekt. Cette perte, Ce
spectacle la fort touché, dat verlies, dat sc/mumspel heeft hem zeer getroffen. - Raken, betreffen, aangaan: Cela ne me touche point, ne me
touche en rien, dat gaat mij niet aan, volstrekt
niet aan. En quoi cela vous touche-t-il ? in hoe
verre gaat u dat aan ? Je prends un elf intérêt a
tout ce qui vous touche, ik stel levendig belang in
alles wat u betreft. - Aangaan, bestaan, verwant
zijn met: Ii me touche de près, ii est mon cousin,
hij gaat mij van nabij aan (hij bestaat mij van na-

bij), hij is m ij n neef. z. oak de près onder PnÈs.
TOUCHER, v. n. Raken, aanraken, reiken:

IJ est si grand quil touche nu plancher, hij is zoo
groat, dat hij aan de zoldering raakt. - Sa malson touche a Ia mienne, zijn huis raakt, grenst
aan 't mijne, is aan 't mijne belend. - (fig.) T- a
un certain temps, digt bij een' zekeren tijd zijn.
Nous touclions è Pâques, nu dernier moment, wij
zijn digt bij paschen, wij zijn het laatste oagenblik
nabij. Le malade touche a sa fin, de zeke is zijn
einde nabij. - Aanraken, met de hand, den yinper, enz. raken, aan komen; afnemen. 1tegarclez-le,
mais nv touchez pas, bekijk het, maar raak het (kans
er) niet aan. - Ii na point encore touché it ses
épargnes, h ij is nog niet aan zijn spaargeld qekomen. Voilh des plats auxquels on na pas touché,
daar staan schotels, die men nog niet aangeraakt
(waarvan men nog niets gebruikt) heeft. - [Man-]
T- de Ja gaute, het paard met de karwats raken.
helpen. - (fig. et farn.) Ii na pas lair dy t-, On
ne dirait pas quil y touche (van een' slim', ge-

veinsd' mensch), hij ziet er zoo onnaozel uit, men

zou zeggen, dat hij van den prins geen kwaad weet.
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TOUR.

--

— T- dans la main, de hand geven (als teeleen van
vriendschap, van verzoening, van gesloten koop,
enz.). -- I1 ne touche pas (des pieds) à t-, zijne
voelen raken den grond niet (van een' zeer vlug'
danser of looper). — ( liq. et fain.) Cet homme ne
laisse pas t- du pied á terre, die man geeft iemand
geen' tijd om tot zich zelven, op zijn adem te - kotnen. — [Mar.] , z. TOUCHER, V. a. — (fig. et (am.)
Cette affaire ne touchera pas Is terre, die zaak
zal zonder verhindering doorgaan. — ( fig.) T- a
i
u
ne chose, It une affaire, eenige. verandering in
eene zaak brengen of maken. On n'a pas touché a
ce régiment, men heeft dit regiment in zijn geheel
gelaten. T- aux choses de la religion, du gouvernement, de godsdienstzaken of de godsdienst, de
regéringszaken of de regelring aantasten, aanranden. — I1 n'a pas voulu toucher à eet article, hij
heeft niets aan dat artikel willen veranderen. —
Cet ouvrage nest pas de lui soul, un tel y a
touché, dat werk is niet van hem arlleen, die en
die heeft er dc hand in gehad. — ( fag.) Aandoen,
treffen, roeren: Se laisser t- it la pitié, aux larmes des malheureux, zich tot medelijden, door de
tranen der ongelukkigen laten bewegen. — ( fig.)
Raken, aangaan, betreffen: Les choses qui touchent
à l'honneur. de zaken, die de eer aangaan of betreffen. Cette question touche aux plus grands intérèts de l'Etat, die vraag raakt de grootste staatsbelangen. — [ Véner.) Le cerf touche ie sin bols,
het hert veegt zijn nieuw gewei af. SE TOUCHER, V. pr. Zich zelven aanraken. — Elkander
raken, aan elkander grenzen. Ces deux pierres ee
touchent, die twee steenen raken elkander aan.
Nos maisons se touchent, onze huizen grenzen aan
elkander. — Se toucher dans la main, elkander
de hand geven.
TOUCHER, m. Gevoel n., één der vijf zinnen; het
voelen. Cela se connait au t-. dat kent men op 't
gevoel. Cela est doux au t-, dat is zacht op 't aan
[Mus.] Wijze van spelen (op de piano,-voeln.—
het orgel, .de guitar, de luit en dgl.): Elle a un
beau t-, zij heeft een schoon spel, eene fraaije speel
onderstaan (eener zwan--manier.•—[Ch]Ht
gere of barende).
Toucheer, m. [Tech.] Werkman, die het
paard leidt, om de machines eener leigroeve in beweging te brengen. — Rol f., die bij eene snelpers
den inkt op de letters brengt. (hond, stil!
nterj. [Chas.] T-, chien, t-! stil,
interj.
'roste, f. [Mar.], z. v. a. TOUAGE. — [ Nay.]
Veerschuit, schouw f. op de Loire. — Tonée, f.
Mar.] Werptros, jaagiros, werp m. Grande, Petite t-, daagstouw n., kleine werptros. Porter une
t- eu debors, eenen werp uitbrengen. Ancre de t-,
werpanker n. — Toner, V. a. [Mar,] Verhalen,
werpen: T- on vaisseau au large, een schip van
den wal afhalen. SE TOUER. v. pr. Zich verhalen, zich met een werp uithalen. — Se faire . t-,
zich doen uitwerpen of boegséren, geboegseerd worden. — Het part. passé is ook adj.: Navire t-, ge
schip n. — Toneur, m. [Mar.] Sleper,-boegsrd
die een werp uitbrengt; boegseerder m. —' Tonneux, m. [Mar.] Werpanker n., werp m.
Toefan, m. Wervelwind m. op de arabische
kust.
Z'oiiff'e, f. Bos, bundel m.: Une t- de cheveux,
een bos haar. Une t- de laine, d'herbes, een bundel wol, kruiden. —,T- d'arbres. digt boomgewas,
digt boschje n. — [Econ. rur.] Ziekte f. der zijde
als gevolg van groote en onverwachte hitte.-wormen,
— 'Toufl'er, V. a. Tot bundels maken. — Tonifor, V. n. et pr. Zich tot bundels of bossen vormen. — Toialfeur, m. (('am.) Heete walm m.
(dien iemand b# 't binnentreden - in eene verhitte
ruimte tegen komt). -- Toulu, e, adj. Digt, dik,
bundelvoranig: Arbre blen t-, zeer digte boom m. Barbe t-e, digte, zware baard m.
Tong, Tough of Tone, m. Stander m. van
een' paardestaart; turkschepaardeslaart, eenestang
of halve piek met een' paardestaart en gouden bol,
die als vaan dient.
Toni, m. [H. n.] Kortstaartige papegaai van
Amerika, toes m. (de kleinste papegaajjensoorl).
Tonillage, m. [Tech.] Het zuiveren der ruwe

roeren, het aanhangend buskruid van den mortier
losmaken. — Toullloir, m. [Tech.] Krufdspadel m., . houten kruk f. (tot losmaking van 't buskruid, dat in de buskruid fabrijken aan den mortier blijft hangen). (Spanje.
Tolalt, m. [H..n.] Bonte vink m. van Nieuw'ronjoirrs, adv. Altijd, altoos, immer, steeds;
gedurig, gestadig, bij elke gelegenheid. II y pense t-,
hij denkt er altijd aan. Sc séparer pour t-, voor
altijd scheiden. Je vous trouve t- occupé, ik vind
u altijd bezig. Vient-il t- vous voir? bezoekt h# u
nog steeds, nog altijd. — Ondertusschen, inmidde)s, terwijl, evenwel: Je vous suis, allez t-, ik
volg u, ga maar voort. Il m'a payé la moitié, eest
t- mieux que reen, h# heeft m# de helft betaald,
dat is altoos beter dan niets. — Si je n'ai pas réussi,
t- ai-je fait won devoir, wanneer 't m# niet gelukt is, heb ik echter (evenwel) mijnen pligt gedaan.

Totillle-boent, m. [H. n.] Soort van zeehond
Toniller, v. a. (pop.) Schudden. omroeren (een
vocht). — [Tech.] De ruwe soda zuiveren. — Om-

weer f.

,
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soda.

(of

haai m.

-- (Prov.),

z. DANSER, PECHER. — POUR TOUJOURS,

loc. adv. Voor altijd, voor immer (zonder hoop van
terugkeer, van beterschap. enz.) — Toujoursbelle, f. [Bot.] Immerschoon f., soort van tulp.
— Ton jours -víve, f. [Bot.] Immergroen, soort

van huislook.

Tonlet, m. [Mar.], z. TOLET. --- Touletlè-

re, f., z. v. a. PORTS-TOLET.

Towline, f. [Mar.] Sleeptros, jaagtros m.
Totnlipa,, f. [Bot.] Groote oostindische boom
met zeer welriekende bloemen, t o e o p a f.

Tonlola of Toulonla, m. [Bot.] Pijlmes in.

(koekoek m.
(der Cariben).
Toulon, m. Madagaskarsche koekoek, toeloe-

Toulouula, m., z. TOULOLA.
Toulouse, f. (Loc. prots.) Or de T-, rijkdom m.,
die ongeluk aanbrengt.
'I'ounin, m. [H. n.], z. v. a. MARSOUIN.
Tonpe, f, Dikke, digte haarbos m.

Toupet, m. Lok, haarlok f.; bosje, bundeltje n.:

Les Tartares se rasent la tête, mais ils gardent
un t- de cheveux, de Tartaren scheren zich het
hoofd, maar zij laten eene lok, een bosje haar staan.
Tout son pare eet planté de ch @ne, excepté un tde lapin, zijn geheele park is met eikenhout be-

plant , uitgezonderd een plekje met dennen. —
(absol.) Kuif f., het opgezette voorhoofdaar, to ee t f. Son t- est trop taut, est derangé, zijne kuiff
is te hoog, is in wanorde. I1 porte un faux t-, by
draagt eene valsche kuif. — (ram.) Serendre au.
t-, elkander bij 't haar pakken. — (f q.. et (am.)

Le feu lui monte au t-, Son t- lui prend, hij wordt

boos, geraakt in toorn. Avoir du t-, vol vuur, moed
zijn. haar op de tanden hebben. — [Man.] T- du
cheval, voorhoofdhaar n. van 't paard. — [H. n.]
T- bleu, javaansche blaauwkui f L (van 't geslacht
der dikbekken).
Touple, f. Priktol, werptol m.: Jouer a la t-,
met den priktol spelen. La t- dort, z. DORMIR. Td'Allemagne, bromtol m. — (pop.) Straathoer, alle manshoer f. — (Astr.] Werktuig n. van engelsche
vinding, om op zee, ondanks het slingeren en stam
schip, de kim waar te nemen. — [H. n.]-penva't
Tolschelp f.
Tonpilier, v. n. ((am.) Heen en weer loopera.
zonder oogmerk rond drentelen, draaijen als een tol.
Toupillon, m. Kuifje, bosje n. T de cheveux,
haarkuif, kleine toepet f. — [ Hort.] Onnutte, ineen.gegroeide, slecht geplaatste takken m. pl.
Toupin, m. Wuit, touwslagerswuit f. —Drijf
tol m. (sabot).
Toupras, m. IMar.] Meertouw n., landvest f.
(op de bank van Terre-Neuve).
Tongae, f. [Péche] flaringvisscher m. (het tof
de haringvangst dienende vaartuig), buis f.
Tour, f. Toren m. Les t-s de Notre-Dame, de torens van Notre-Dame of .Onze- Lieve- Vrouwe-kerk.
T- de dome, koepeltoren. T- d'église, kerktoren.
— T- de moulin a vent, cirkelvormige muur m.,
waarop de windmolen rust. — T- de Babel, de
toren van Babel. z. BABEL. — [Anc. mil.] Stormtoren, muurtoren. — [H. n.] Torenschelp f. T- de
Copenbague, kopenhaagsche toren, eene fraaije torenschelp. T- de Babel, toren. van Babel, eene stekel
schelp. — [Jeu] Kasteel n., toreneen der stukken
van 't schaakspel). — [Mar.] T- a, feu vuurtoren
ren m., ronde visch(phare). — [Pêche] Vischto

'hoar, m. Omloop m., rondgaande beweging,
om-, ronddraaijing, omwenteling t., omloop, kring-
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loop in. Le t- des planètes, de omloop der planeten. T- do roue, omdraaijinj van een wiel, radsomwenteling. T- de broche, omdraaijinq van 't spit.
-- Aller a t- de roue, langzaam rijden. - (Loc.
lam.) II n'y a qu'un t- de roue did-là, t is in
't geheel niet ver, 't is slechts een snaphaanschot
van hier. Ii a eu fait cola en un t- de main, hij
is in een oogenblils daarmede klaar geweest. U lui
a doiiné Un souffiet a t- de bras, hij heeft hem uit
al zijne inagt eenen klap gegeven. Z. ook MAIN, REIN.
- B ij uitbreiding ook van velerlei andere bewegingen, al geschieden zij niet rondgaande, gebdzigd:
gang in., wandeling f., uitstap m., reisje, toertje n.
Faisons on petit t- dans Ie jartlin, laat ons eene
kleine wandeling in den tuin doen. Ii fit deux t-s
ar la chambre et tamPa, hij gingtwcemaal in de
amer op en neir, hij ging de kamer tweemaal rond,
en viel. LI est allé faire un t- de promenade, h ij
is eene wandeling gaan doen. Aller faire un t-, eens
rondgaan, eene wandeling gaan doen, uitgaan om
spoedig terug te kernen. - (Loc. prov.) Ii ne fera

a pointes, draaibank met ijzeren punten. T- on
lair of a tourner en lair, draaibank om uit de
vrije hand te draafjen. T- A vis, schrc.2fdraaibank.
Les jurnelles cI'un t-, de wangen of zijstukken eener
draaibank. La pouple dun t-, de reistok rn. eener
draaibank (waartusschen iets gespannen wordt).
- (fig.) Elie a les bras faits nu t-, hare armen zijn
als gedraaid, zijn sch.ron gevormd. - [Tech.] In
't algemeen z. v. a. TREUIL. - T- de potier, draaisch ij f f. van den pottebakker. T- de boulanger,
werktafel f. der bakkers (waarop zij het deeg omdraaijen). T- de drier, rol f. van den waskaarsenmaker. T- h tête, kopwiel n. des speldemakers. T- a
lsitord, schiemanswuit f., rol ons schieo,ansgaren te
spinnen. - Draai/sas, draailade f. in 't venster van
het spreekvertrek eens nonnekloosters (ain door te
spreken of iets in te steken). (koek in.
'roirace, in. [EI. n.] Ameuikaansche kuifkoe'roiraille, f. [Bras.] Mouteest in , moutstoof f.
(der brouwers). Charger Ia t-, het mout op den
eest brengen. Rebroulller la t-, het mout omzetten,
point cda, II nira point oil on lenvole, quil unit omwerken. Retoui'ner Ia t-, het mout van de eene
fait ses quinze t-s, hij zal eerst honderd onnoodige helft van den eest op de andere werken. - Tongangen, nuttelooze dingen uitvoeren, eer hij dat i-aillon, in. [Bras.] Wortels rn. pl en kiemen t.
doet, eer hij gaat, waar men hem zendt. - Les t- Pl van het mout, die door het eesten verdroogd zijn
at retours. Z. RETOUR. - Omvang, omtrek, kring rn en door de zeef van het graan worden afgescheiden.
(circuit). Le t- Ie Ia viiie, lu jarthn, de omvang
Tonrangette, t. [Anc. corn.] Ligte sergie f.,
van de stad, van den tuin. Cette colonne a taut die in den omtrek van Orleans gemaakt wordt.
de pieds de t-, deze tui n heeft zooveel voet in omTout-be, 1. Turf in. Feu de t-, twrfvuur n. -trek. - Le t- (Ja circonférence) flu visage, deomVeengrond in., veen u. Plantes qui naissent dans
trek, de vorm en ronding van 't gezigt. - Ce vais- Ia t-, planten, die in veengrond wassen. - [Econ.
seau a fait Ie t- flu monde, dit schip heeft de reis dom.] Runkoek rn. (als brandstof. - TOURBE, f.
om de wereld gedaan. Faire son t- de France, Volkshoop, zwerm in., verwarde menigte f. La vile
Frankrijk rondreizen, inz. op zijn handwerk rond- t- s'érneut, de gerneene volkshoop raakt in oproer.
reizen. Le ctiirw en fait son t- d'hôpiU x, die Une t- de bahares, een zwerm barbGien. Au rni
heelmeester bezocht de hospitalen (om zich in zijn lieu de cette t- littéraire, te midden van dien
vak te bekwamen). [Mar.] Faire le t-, het kom- zwerm geleerden. - [Phulol.] T- des phulosophes,
pas rondloopen, omloopen (van den wind). Un t- verzameling von geschriften over de goudmakersde perles, een pareisnoer n. Ce collier fait quatre kunst of den steen der wijzen. -- 'foiiiJer, V. 0.
t-s autour flu cou, dit ssiocr gaat vier keeren om Turfsteken. TOURBER, V. a.: T- un marais, een
den hals. - T- de cheininée, schoorsteen/deed n. T- moeras uitveenen. - SE TOURBER. v. pr. Verveede cou, z. COU. - T- de ebeveux, haartoer rn., val- nen, tot veenqrond worden. - t Toni-bes-ie, 1.
sche haarlokken, kunstkrullen f. p1. 'I'- le lit, raVeen ii. -- Toni-bette, F. [Pot.] Veenmos D.
bat boven aan een ledikant. - Un t- de gorge Toiirbeiix, ease, adj. Veenrijk, veengrond bedes dames, een halskraag der dames. - [Mar.] vattend: Terrains t-x, veengronden in. p1. - [Bot.]
Slag rn. (in een touw). Demi-t-, halve stag. T- mort, Plante t-euse, veenplant f. - Tourhier, ièi-e,
ronde slag. T- de fijttes, betingsiag, slag om de adj. [Geol.] Veen bevattend. -- Tonrbier, rn.
beting. Preudre Un t- et choc, een enkhuizer leg- Turfsteker, turfgraver; turftrapper; turfoplagen. LOCH, MANOEUVRE, ROUER, EVITER (en lees op der; turfvervoerder. - Bezitter van een' veengrond,
dit laatste woord lion tour, niet bontour). - P16- veenderj -bezitter, turfboer rn. - Toni-bièie, f.
ces de t-, boegplanken t. pd., planken aan de billen Veenderj 1. , veenland, turfland n.
van het schip, waarin de meeste bagt is. - [Arch.]
Ton,-biIlon, in. Wervelwind, dwariwind; -T- de chat, brandgangetje ii., afstand van een draaikolk, maalstroom, in. - (bij uitbreiding) Thalven voet, waarop de ovens en smidsen van de de poussière, de furnée, dwarrelingen van staf, van
belende muren verwijderd moeten blijven. -- T- de rook. -- (fig ) Le t- du monde, des plaisirs, des afsouris, snuizegangetje, afstand van 1.0 tot 3 duim aires, dernaalstroom der wereld, der vermaken, der
tusschen de sekreetpijp en den middelmuur, waar- zaken. Etre, Vivre dans Ie t-, in een' maalstroom
tegen zij aangebragt is. Elke beweging, die (van vermaken, von bëzigheden) leven. - [Artif.]
viugheid en vaardigheid van hand of vingirs, buig- Vuurwervel in., ccve soort van draagend vuurwerk.
zaamheid kracht of viugheid van ligchaam vereischt; —[Mach. a yap.] Wervel in., voorldrfivende schroef t.
kunststuk, kunstje n., kunstgreep, handgreep t. T-s - Ook als adj.: Vis t-, wervelschroef, schroef
de bateleur, de souplesse, gooch elk unsties n. pi., van Archimedes. - [Pliys.] T- rnagndtique, magkunstsprongen rn. p1. z. ook ADRLSSE, CIBECIERE, GO- netische stroom in., die zich om en in eenen magBELET, PASSE-PASSE. 11 salt faire des t-s de carte, sect beweegt. - Les t-s de Descartes, de stroohij kon kunstjes met de kaart. T- tie force, sterk mingen der stof rondom een hemvlligchaam (door
stuk n., verr'igtinq, waarbij 't op kracht aankomt; Descartes aangenomen om het wereldstelsel te ver(fig.) stoute, moedige daad t. - (fans.) Streek, trek in., klaren). TOUBBILLONS, rn. p1. [Exploit.] Hinderpots f. 11 lui a jood nu t-, hij heeft hein cciie pots, nissen f. pl. in steenkooladers (door tusschenliggend
eenen streek gespeeld. Cost un vilain t-, dat is een gesteente). - [Anat.J T- vasculaires of Vaisseaux
slechte trek. Un t- de fripon, ersi guitenstuk. z. ook tournoyants. Stendnische vaten n. p1., een weefsel
GONIN. T- de bâtou, z. BâTON. - Glimp m., wen- van fijne bloedvaatjes van het ader- of vaatvlies
ding, draaijing 1. Il a donud nu bon t- h cela, hij des oogs. - Toui-billonuaire, adj. [Didact.]
heeft eene goede wending daaraan gegeven. II donne Den wervelwind of den maalstroom betreffend. on certain t- aux choses, liii geeft de zaken een' Toni-billonuaut, e, adj. [Didact.] Wervelwinzekeren glimp. - Cette affaire proud un bon t-, den veroorzakend: Liie tromlie t-e, eene boos, die
die zaak neemt eene goede wending. - Grarn.]Le eenen wervelwind doet ontstaan. - Naar een wert. dune période, de wending, gang van eenen vol- veiwind gelijkend, duizelingwekkend. - Tourzin. Ii ny a point de t- dans ce discours, er is billonnement, in. Dwarreling, ronddraaijing f.
geene bevalligheid, aanqenaamheid in deze rede. Il - Tourbillonner, v. n. I)warrelen. ronddraaidonne an agréable t- h tout ce qu'il dit, hij geeft jen, zich als een wervelwind of draaikolk bewegen.
eene bevallige wending of inkleeding aan alles, wat - Toiii-wlIozinste, m. Aanhanger van Deshij zegt. Beurt t.: Cost mon t-, 't is mijne caries' leer omtrent de stofstroomingen (vgl. TOURbeurt. Parlci' P son t-, op zijne beurt spreken. Vo--- B1LLON).
tre t- est passé, uwe beurt is voorbij gegaan. Par'Foird, in. [[HI. n.] Graauwelipvisch, zeemeer Ions t- a t-, laat ons om beurten spreken.
le f , turdo in. [labrus rnerula] .- [Véttr.] , z. v. a.
Draaibank, kunstdraaibank 1. Travailler au t-, TOURNIS. - Tourde of Tourdelle, t. [H. n.]
op de draaibank werken. Des ouvrages faits nu t-, Zinçjljster 1. - Tourdille, adj. (alleen in) Gris
gedraaide, op de draaibank gemaakte werken. T
t-, ljjstergraanw. Cheval gris t-, zwartschimmel in.
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geven om de zonnevlekken te verklaren.— [Constr.]
Tourdion, m. (pop.), Z. CONTORSION.
e bois se tourmentera, dat hout zal krom trek'foiiadoa, m. [H. n.] (pop.) Lijster f.(grive).
S 'I'oiirelé, e, adj. [Bias.] Loodregt gekan- ken. - Elkander kwellen of plagen. Ils ne font quo
Leeld (basti11). - Toui'eIle, 1. (verkiw. van tour) se t- lun l'autre. - Het part. passt is ook adj.:
Torentje n., kleine toren m. - [Bot.] Torenkruid n. Animal tourinent€[, geplaagd dier n. - Vaisseau
(ook tourette gelieeten) . - [Org.] Orgelpijptorentje. rudernent t-, zwaar geslingerd schip D. - Ouvrage
'fo*rer, V. a. [Pâtiss.]: T- Ia pate, liet deep ver- t-, gekunsteld werk n. - Tourlibeuteur, in.
scheidene keeren omdraaijen, omrollen, toevouwen. Pijniger, bent in. - Ook als adj.: Songe t-, kwelToiaret, in. (verklw. van tour) Rondsel n., klein lende, bcnaauwende droom in. - Tournienrad, dat Zijne beweging van een grooter ontvangt. teux, euse, adj. Stormachtig, onstuimig: Para- [Cord.] Rol, qarenrol f. - [ Econ. dom.] Spin- ges t-, stormachtige streken t. p1. - Tourmennewiel D. (rouet a filer);— z(jdeklos rn. - [Lap.] tin, in. [Mar.] Voorstagzeil m., stagfok, stormDraaibankje a. der steensnijders 0/ graveurs in fok f. (trinquette). - z. ook CABAN. - [H. ii.]
edelgesteenten. - [Man.] Kinliaak in. aan een ge- Stornivogel in. (p€ltrel).
Tournage, in. [Tech.] Het draaijen, kunstbit. - [Mar.] , Z. v. a. TOLET.
draaijen, kunstdraaiwerk n. - [Mar.] Kruishout ii.
Tourette, f, [Bot.], Z. TOURELLE.
Toiiiie, f. [Tech.] Groote steenen ktik, sterk- Taquets de t-, kruisklampen in. p1.
Toiirnailler, V. n. (fam.) Heen en weêr draaiwaterkruik 1.
'foiii-iei, in. Kloosterportier in. (portier). - jen, om iets heen ds'aaijen: T- autour de qn. , geduTonrière, 1. (0/ als ach. Soeur t-) Oppasster bij rig om iemand heen draaijen.
Tournaire, m. [H. cccl.] Domheer of kcmnunde draaikas of draailade (tour) van een klooster.
Tourille, f. [Chiiri.] Soort van ontvanger m. nik, die de week heeft om iemand tot een openvalTourillon, m. [Tech.] Tap rn., rond stuk lend kerkelijk ambt te benoemen.
Tournant, e, adj. Draaijend, wentelend: Pont
ijzer, dat tot as client, waarop verschillende voorwerpen draaijen en zich bewegen, uiteinde ii. eener t-, draaibrug t. Escalier t-, wenteltrap M. - TOURelraaijingsas. - [Artill.] T-s de canon, tappen m. NANT, in Hoek in. (van een straat of weg), boyt t.,
p1. 0/ ooren n. p1. van een stuk geschut. - [Mar.] elleboog in. (in eene rivier); ruimte, waar men een
T-s dune ancre, neuten f. p1. van eenen ankerstok. rijtuig doet omkeeren, keerruimte, keerplaats t.;
Toui-iste, isi. liondreizenel persoon, een voor draai in. - et fain.) Draaijerj f., omweg in.,
zijn vermaak 0/ leering reizend persoon, in zoo slinksch middel n. - [Eaux et for.] Hoekboomen in,
verre hij een' bepaalden reisweg volgt; inz. gebezigd p1. (die men bij eenen hout/mak op de hoeken laat
van de engelsche reizigers in Frankrijk, Italic en staan). - [Mar.j T- de mer, maalstroom, draaikolk in. - [Navig.] Draaipaal, rolpaal in. (voor
Zwitserland, toe r i s t in.
Tourlotiiou, m. [Mil.] (pop.) Jong infanterist de jaagljn der rivierschuiten). - [Meun.] Molenof voetsoldaat m. - [H. n.], of TURLURU, in;, steen in. - Tooi-anle, f. [Artif.] Draaijend opstijgende vuurpijl in.
z. V. a. CRARE de vase.
'fournassage, nm [Tech.] Het vormen comm
Tourmaline, f. [Minér.] Edele schort, aschaantrekker, ook trip en Ceylonsche magneet in. ge- een stuk aardewerk op de draaischijf. - Tournaamd, een kleine kiezelachtige steen, die, op heete iiasser, V. a. Op de draaischijf vormen. - Tourasch gelegd of in kokend water behoorlijk verwarmd nassin, in. Scherp werktuig b.J 't pottedracijen.
zijnde, zoO elektrisch wordt, dat hij de asch aan - Tournassine. t. Hoeveelheid toebereide aarde,
de eene zijde tot zich trekt en aan de andere van die op de draaischijf gevormd wordt. - Tourzich afsloot, turmaljn in. T-verte, braziliaan- nassure, 1. Afval in. bij 't vormen.
Tourne, t. [Jeu] Keerblacl n., troefkaart 1. sc/i.e smaragd in. T- du Brésil, braziliaansche saffier in. T- verdhtre, ceylonsche goudsteen. T- noi- [Anc. jur.] Schadeloosstelling t.
TourHé, e, adj. (en part. passe van tourney):
re, schort van Madagaskar. T- apyre, vuurvaste
Roue t-e, omgedraaid rad n. - Pieds t-s en deturmaljn, sibérische schorl, siberiet in.
Tonrment, 1fl. Kwelling, pijn, smart, plaag. hors, en tiedans, naar buiten, naar binnen gekeerstraf, kwaal t. La goutte est un cruel t-, cie jicht de voeten in. p1. - (fig.) Avoir le coeur t- vers (of
is eene gruwzame pijn of smart. On la condanrnë h) Dieu, zijn hart tot God gerigt hebben, geduri.q
a d'horribles t-s, men heeft hem tot verschrikkelijke aan God denken. - Tahatièi'e t-e, gedraaide snuifpijnen, straffen veroordeeld. - (fig.) Hartzeer n., doos t. - (fig.) Compliment Pico t-, goed ingerigt,
zorg, kwelling f.: Cet enfant lui donne bien lu t-, aardig aangebragt kompliment ii. Vers bien t-s,
dit kind veroorzaakt hem veel hartzeer, kwelling 1. goed afgeronde verzen n. p1. - C'est an esprit mal
T- cI'esprit, Welling f. des geestes. - (Proc.) Au t-, 't is een scheef, verkeerd oordeelveller, iemand
mort et a l'absent injure ni t-, van afwezigen en van onjuist oordeel. Un esprit Well t- (liever Men
dooden moet men geen kwaad spreken, - 'four- fait), een mensch van juist oordeel. - Maison bien,
mentan t, e, adj. Plagend, kwellend, pijnigend: mal t-e, goed, slecht ingerigt huis 0.; ook: goed,
Songe t-, kwellende, beangstigende droom in. - slecht gelegen huis (beter située). - Via t-, omgeTouruiente, t. Hevige storm in. met vlagen, zee- slagen, zuur geworden wijn m. Lait t-, geronnen,
storm; bergorkaan in. - (fig.) Pendant Ia t- poli- zuur geworden melk f. Sauce te, ineen geloopea
saus f. - [Bias.] Croissant t-, gewende wassetique, gedurende den politieken storm. - 'I'our
inenter, V. a. Pijnigen, martelen, folteren, wroe- naar in. (die de horens naar de regter zijde van 't
g n, plagen, kwellen: On la horriblement tour- schild
heeft')., in. [Tech.] Wrinqijzer n.,
rnentë, men heeft liens verschrikkelijk gemarteld,
gepijnigd. - Les cousins, Les mouches nous tour- schroefsleutel in.; zet in., zetijzer n. (Plur. Des
tourne
-h -gauche.)
mentent id, de muggen, de vliegen plagen ons hier,
laten ons bier geen rust. - (fig.) Que cda ne vous
Th 'fourneboule, t. liet onderstboven werpen,
tourmente point, laat dat u niet kwellen, veront- overhoop- of omverwerping t. (renverseinent). rusten, beangstiqen. - [Mar.] Hevig heen en weêr
t Tournebouler, V. a. Overhoop, omver everslingeren, teisteren, zwaar doen werken: Le vent pen, in de war brengen.
Tournehout, in. [Anc. mus.] Kromhoren in.,
tourmerite Ie vaisseau, de wind slingert het schip,
het schip werkt zwaar in den wind. - [Man.] soort van hobo.
'I'onrnebride, in. Bedienden-herberg t. bij een
Cheval qui tourmente son cavalier, paard, dat het
zijnen meester lastig maakt. -- (fig.) T- son style, kasteel of buitengoed (waar de bedienden en paarzijnen stijl geweld aandoen, gekunsteld, gemaakt den der bezoekers ontvangen worden).
'foui-nebroehe , in. [Cuis.] Loopend spit,
ouvrage, een werk met zigtbare
schrijven. T"
moeite en inspanning bearbeiden of omwerken. - draaispit n. - Spitdraaijer in., koksjongen, die 't
SE TOURMENTER, V. p7'. Rusteloos zijn, zich heen spit draait; ook wel: een hond, dien men tot dat einde
en weer bewegen; zich kwellen, bekommeren of ver- in een rad doet loopen. (tiktak-spel D.
Touruecase, f. [Jeu] Soort van verkeer- of
ontrusten; zich sterk inspannen. - [Man.] Ce
Tournée, Rondreis t. (inz. van een' openbaar'
cheval se tourmente, dat paard werkt zich af, is
nooit in rust.— [Mar.] Le vaisseau se tourmente, ambtenaar , van een' handelaar voor zijne zaken).
liet schip werkt hevig. - Ne vous tourmentez pas Le préfet lm fait sa t-, de prefect heeft zijne rondpour (of de) si peu de chose, kwel, verontrust u reis gedaan. Ce inarchaiid fait deux t-s par an en
niet over zulk eene beuzeling. - Les savants se Aliernagne , die koopman doet jaarlijks twee hansont beaucoup tourinentés pour expliquer les ta deireizen door Duitschiand. - (fam.) Uitstapje a.,
dies du soleil, de geleerden hebben zich veel moeite rondwandeling t. - [Agric.] Kortgesteeld houweel a.
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TOURNE-FEUILLE
- [Pèchej Treknet n., soort van zegen f., die met
twee schuiten voortgetrokken wordt.
Tonit,e.feuille, rn. [Mus.] Bladkeerder m.
(Plur. Des tourne-feuiile.) - Tourne4euil.
jet, in. [Liturg.] Lintje n. in een gezanqboek.
(Plur. Des tourne-feuillet). - Tourne$1I, m.
[Tech.] Wetstaal n. des kainmenmakers. (Plur. Des
tourne-fi1 ) - Tournegants, rn. [Tech.] , z. V 0.
RENFEIIM01R.
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heeft te kort omgekeerd. - (fig.) T- court, kort
afbreken. L'orateui a tourné court après ces mots,
na deze woorden heeft de redenaar kort afgebroken. Cette maladie a tourne court, deze
ziekte heeft het kort gemaakt, heeftplotsei(jk eenen
slechten keer genomen. z. ook COURT (adv.) - (fig.)
T- mal, a mal, een' slechten keer nemen, slecht afloopen. Cola tournera a sa bonte, a son profit, dat
zal tot zijne schande, tot zijn voordeel strekken. z.
-

ook CHANCE, G!ROUETTE, TETE. Ten kwade
Tournel, m. [H. Dj, Z. v. a. ETOURNEATI.
Tournelle, t. (weleer) Torentje n. - [Any, veranderen (van wijn, bier, melk, saus, enz.), omjur.] Lijfstraffe?jlce parlementskamer f. te Parijs. slaan, zuur worden, stremmen. Car vms ne sont
pas de garde, its tournent, deze wijnen laten zich
'follF%leillaiU, Im, nu TOUR de main.
niet bewaren, zij slaan om. Ce lait estvieux, it
TourHernent, ni. Draaijiny, ronddraaijing 1.
Touine-oieille, m. [Agric.] Ploeg m. met tournera en cuisant, deze melk is oud, zij zal in 't
koken streinmen, ineen loopen. - Les fraises, Les
bewegel(jk strijkbord. (Ptur. Des tourne-oreille.)
Tourne-pierre, m. [H. n.] Sleendraa(jer, een cerises ont tourné (of sont tournées), de kersen, de
hoenderachtige pluvier of regenvogel ni., die de oever- aardbezien z ij n zuur geworden, zijn bedorven. keitjes omwentelt, om de wormpjes en insecten (in oingekeerden zin) Les cerises, Les raisins, Les
daaronder te verslinden [trynga interpres of mo- groseilles tournent, de kersen, druiven, aalbessen
beginnen te kleuren, te rjpen. - (bij overdrjving)
rinella collaris] . (Plur. Des tourne-pierre.)
Tourner, v. a. Draaijen, rond- of omdraajjen, Cela fail t- le sang, dat doet het bloed verstjven.
[Jeu] (als a. imp.) Ii tourne coeur, carreau,
keeren, omkeeren, wenden, omwenden: T- une broche, een spit draaijen. T- Ia tête, het hoofd om- er wordt harten, ruiten gekeerd (tot troef gemaakt).
SE TOLJRNER, V. pr. Zich draaijen, zich wandraaijen; van ter zijde of over dwars omzien.
(lam.) 11 na sait de quel côté t- tête, of Ii ne sait den, zich omwenden; zich naar deze of gene Zijde
de quel côté t- of se t-, z. COTE. T- le dos, den rug rigtan: Se t- dans son lit, zich in zijn bed omdraaikeeren, vlugten, het op een loopen zetten. Vous Jen, omwenden. Tournez-vous, keer u om. - (fig.)
n'aurez pas le dos tourné (tourné to €105) quil Ii ne salt de quel cOld se t-, z. boven (v. a.) - It
laura oublië, noauweiijks zult gij den rug gekeerd se tourna vers clie, hij wendde, keerde zich tot
hebben (naauweljjks zult gij zijn tienen gegaan) of haar. Se t- P lorient, zich naar 't oosten wenden,
h ij zal t vergeten zijn. - ( fig.) T- to dos P qn., het gelaat naar 't oosten rigten. - (fig.) Se t- vers
iemand den rug toekeeren, hem in 't naauw laten; Dieu, zich in 't gebed tot God wenden; enkel aan
hem ontvlugten. Dans ces revers, ses anuislui tour- God denken. - Se t- contré qn., conti-e qc. , contre
nèrent Ie dos, in zijnen tegenspoed verlieten hein soi-même, ienand,iets, zich zetven aoiranden, aanZijne vrienden. z. ook oos. - ( fig.) T- ses pensëes tasten. - Se t- du côté de qn., iemands partij oma (of vers) qe. , zijne gedachten op iets vestigen. - helzen. - Veranderen, overgaan: La vardeur de
T- sas souliers, zijne schoenen scheef loopen. - T- ce yin se tournera en force, het wrange van dien
les pieds en dedans, en clehors. de voeten binnen- wijn zal in kracht, in geest veranderen. Tout ce
waarts, buitenwaarts keeren of zetten. T- ses pas quit mange se tourne en Pile, at wat hij eet, ververs an endroit, zijne schreden naar eene plaats andert in gal. - (fig.) Se t- an bien, au mal, goede,
wende-n. - (fig.) T- qn. P son gré, iemand naar slechte zeden aannemen.
Tournesol, in. [Bot.] Zonnebloem I. (hélioZijne hand zetten. T- ga. de tons les sans, detous
cdtds, iemand van alle kanten draaijen en wenden, trope). - [Corn.] Lakmoes, lakmoesblaauw n. (ook
het op alle mogelijke manieren met iemand beproe - ale adj. Bleu t-). - T- en drapeaux, lakinoes in
Ven. T- qn., iemand van cdachten doen verande- lappen, lakinoes van Provence (met liet sap der
ren. T- qe. P son profit, iets tot z ij n voordeel wan- braaknoot doortrokken lappen van grof pakdoek,
den. T- une difl'iculté, eene zwarigheid ontwijken. die inz. in de Nederlanden tot het kleuren van somles clioses a son avaiulage, de dingen in zijn mige kaassoorten worden gebruikt). - T- on pains,
eigen voordeel uitleggen. T- tout en bien, en mal, lakmoes in koekjes (uit velerlei korstmossoorten
alles ten goede, ten kwade opvatten. T- Ie sang, bereid).
TOiH-nette, I. [Tech.] Op acne spil draajende
les sens, een' grooten schrik aanjagen. z. ook CASAhaspel m. - Draaischijf f. (waarop men cane vaas
QUE, MEDAiLLE, RAILLERIE, RIDICULE, TETE. (Lor. prey.) T- Ja truie an loin, dooreen verkeerd zet, die men wil beschilderen) . - Draaikooi t. voor
antwoord het gesprek op een ander onderwerp zoe- een eekhorentje.
,Totii-neni-, m. Draajer, kunstdraaijer m. -ken te brengen. .._ Draaijen, op de draaibank
bewerken: T- de livoire, du buis, one tabatiëre, [Econ. mr.] Dierenlubber m. - [Tech.] Draajer,
moor, palmhout, eene snuifdoos draaijen. - (absol.) ronddraafjer (van een wiel of rad bij verschillende
Ouvrier (lui borne bien, werkman, die goed draait. bedrijven); diaajer aan acne snelpers. - ) TOURNEUR, m. , -EUSE, f.: T-, T-euse de compliments,
Z. ook TOUR. - Eene zekere wending of rigting
geven, afronden: 11 tourne bien un vers, une ph- bedreven koinpliinenten-maker m., -maakster I. node, hij weet een vers, een' volzin goed afte ron- TOURNEUB, adj. m. Lang en snel om zich zelven
den. II faut t- cette périocle autrement, men moet draajend: Les derviches t-s, de ronddraajende
dien volzin cane andere wending qeven, anders con- dervischen n. p1. - TOURNEUSE, f. aai
Itaspelster.
strudren. T- bien une lettre, un compliment, eenen - Kunstdraajersvrouw I.
Tourne-vent, m. [Constr.] Gek, schoorsteenbrief goed stellen, een kompliment goed inkleeden.
- ) Vertalen (traduire). T- du latin en francais, gek m., draaikap I. of rookverdrijver in. (guenle)
latijn in 't franscli vertalen. [Boul.] T- le pain, op een' schoorsteen.
Toni-nevire, I. [Mar.] Kabelaring f., touw zonhet deeg tot brood vormen, brood opmaken.— [ CPas.]
T- on lièvre, eenen haas omtrekken, insluiten. der eind, waaraan het ankerkabel bij 't ankerligten
T un bois, een bosch omtrek/ren, omloopen. - wordt bevestigd. T- en chaîne, kettingkabelaring.
[Eping.] T- les têtes, de speldekoppen spinnen en Tourniquets de t-, kabelaringrollen f.pl.—±Toiii'
vormen. - [Man.] T- bride, den teugel wenden, iievirei-, v. a. In alle riglingen evenden of keeren.
- SE TOURNEVIREII, V. pr. Zich laten reghi-en of
teruykceren; (fig.) op een genomen besluit terugkomen, liet herroepen. - [Mar.] T- une manoeuvre, leiden: Cat homme se tournevire facilement, men
eenen looper beleggen. T- at amarrer an cordage, kon met dien man doen, wat men wil.
Tournevis, m. [Tech.] Schroefsleutel, schroeeen end beleggen en vastmaken. T- l'horloge, het
glas (den zandlooper) omkeeren (b ij 't loggen). vedraaijer m.
Toui-nilIe, t. [Tech.] Mazenhaakje n., zeker
Tourne! keer! kecrom! - [ Mil.j T- une wontagne, eenen berg omtrekken, omsingelen. T- une werktuig om gevallen mazen bij 't kousenweven op
lunette, cane lunet in de keet aanvallen, in (en rug te nemen.
nemen. TOURNER, v. a. Draaijen; omkeeren.
S Tourniller, V. a. (lam.) In een' zeer beperkten
La terre tourne autour do soleil, de aarde draait kring, op cane kleine plek ronddraajen.
Tourniole, f. [Cliii'.], z. v. a. PANARIS.
om de zon. Le moulin tourne, de molen draait. 'I'oiwniqnet, m. Haspel, draaiboom, kruis[Chas.] , Z. CHANGE. - [Man.] T- P toutes mains,
in of naar alle gangen keeren of wenden. - T- boom m. (op straten of voetpaden, om alleen voetgangers
doorgang te geven). - [Artif.] Draajende
plotseling
omwenden,
oradraaijen.
Le
tout court,
cocher a bomb a court, trop court, de koetsier pijl m. - [Chir.] Werktuig n. tar toewringing van
-.
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bloedvaten; schroefverband H. bij 't afzetten van ledematen, t o r ni q u e t n. - {U. n.j , Z. GYRIN.
,- [Jeu] Draaibord; draaibordwijzer n. - [Mar.]
Rol, leirol f. T- découtille, rol in 't luik. - Pou
lie i t-, wartelbiok n. z. O0kTOURNEVIRE. - [Mil.]
Stormbalk m., met jferen punten beslagen balk tot
verdediging van een' toegang. - [Mus.] Stem/amertje n. (voor (ie orgelpijpen). - [ Tech.] Wei'vel m., werveltje U ;'duim m. - Speldemakers
haspel ei. - Ringschroef f. van een' beddestiji.
Tournis, in. [Vétér.] Draaiziekte t. der schapen (ook tournoiement qeheeten).

Toni-nisse, F. [Charp.] Vuistji, vu/post, tas-

TOUT.
Totiitereui, m. (H. n.j Jonge tortelduif t. Tourterelie, t. [ft n.] Tortelduif 1. (ook als
adj. Pigeon t-). - (fig.) Ce sont des tourtereaux,
IJs s'aiment comme deux t-s (van een winnend
paar), zij leven, zij beminnen elkander als twee
tortelduifjes. - (Loc. prov.) La t- chante, er wordt
een wind gelaten, men laat er een vliegen. - Tde nier (of Petit guillemot), kleine groenlandsche
duif f., met veel grooter dan eene meerlefalca alle).
of Tourtourelle, z. v. a. PASTENAGUE. Dia/je n., soort van vieugelschelp (strombe). [Bias.] Zwarte duif. - Tourterellette, t.
(verklw. van tourterelle) Tortelduiffe n.
Totirterrière, t. 1 1can.] Groote houten rol t.

schenstander fl1. (in afschutsels of heiningen).
Tou mol , flL [Cheval.] Riddersteekspei n . , fees- (om zware lasten voort te rollen).
Tourtière, t. [Cuis.] Taartpan 1. -• (lig. et
telijke lansren m., steekspel a. (van de lOde tot de
fam.) Zeer warm vertrek n.: lly fait chaudcomme
16 eeuw in gebruik), t o e r a o o I ii.
dans
une t-, 't is daar zoo heet ale in een' bak'roII-noie1Ie!u ofTountoirneiit, in. Draaijinq f. Le t- cle l'eau, het draaijen, de malino van kersoven. (raap- of oliekoek in.
Toiii-tiiion, m. (verklw. van tourteau) Kleine
't water. - [Vétér.] , Z. TOURNIS. - [ Méd.] T- de
Toni-tolre, t. [Chas.] Roedje n. of stok m.,
tête, duizeling t.
foirtioii, m. [Tech.] Molen in. des bordpa- waarmede de jagers bij de klopjagt in de struiken
slaan.
(nELLIe.
piermakers. verdeelingsmolen. - TOUIINOIR M. of
Tourtourelie, t. [H. n.], z onder TOUIITEToni-neii-e, 1. [Tech.] Draaistok m. van het
Toiirtoure, m. [Hort.] Pruimsoort uit Franktinnegieters-rad.
Touinois, adj. ni cC t. [Anc. métro!.]: Moo- rijks zuiden, die veel ingeinaakt wordt.
foiirtoiise, t. Strop m. (om iemand aan de
Dale t-, naam van het geld, dat in de fransc/ie stad
Tours of naar den muntvoet dier stad geslagen qal(I op te hangen).
Tourtrac, m. [EI. n.], z. V. (I. TRAQUET.
was. - Livre t-, liiie tournoois, livre van Tours
(1 1 5 minder in waarde dan de parijsche licre of
1 'I'oiii-Ire, rn Tortelduif f. als spijs.
Tousdlle, 1. [Agric.] Tarwesoort met baardeparisis.)
Tournon, m. (Loc. prov. et pop.) Etre dans boze aar.[veinber).
Toussaint, t. [Cath.] Allerheiligen D. (1 NoJa rue de t-, in verlegenheid wezen, niet weten wat
Tousser, V. fl. Hoesten, kugchen: It a toussé
men doen val; zich in zijne verwachting of hoop bedroGe zien; dronken zijn iie laffe woordspeling toute Ja nuit, hij heeft In gelieelen nacht gehoest.
met den naam eener par(/sc/ie straat en den impdr. - Tousserie, t. (fain.) Gehoest, qekuch D. Tousseur, ni., euse, f. (fam.) Iloester, kujtournons).
'foui-uoyant, e, adj. Diaa(jend, in een' kring c/icr m., hoestster, kuchster t.
Tonrnoyer, a. a.
Tout, e, (plur. TOUS, TOUTES) aPi. Geheel,
draaijend, roncldrooijend.
Draaijen, rond-, omdraaijen, omloopen. Vous ne gansch, al: T- le people, hel qanschevolk. T-e Sv
faites que t-, gij doet niets dan ronddraaijen. Api'ès familie, zijne qeheele familie. Tous les hommes, al
avoir long teïnps tournoyé, ii reti'ouva son che- de menschen. 'foutes les plantes, al de planten. Tmin, nadat hij long rondçjeloopen had, vond hij zijnen ie monde, geheel de wereld, iedereen. T- Paris Ie
weg weder. - ( fig. et fam) Omwegen, uitviugten sait, geheel Par ij s weet liet. T-e Ia France. T-e
zoeken: A gooi sect de t-? waartoe helpen at die om- lEurope, geheel Frankr ij k, geheel Europa. - Frapwegen, waartoe at clot (Iraaijen ? - Tournni-e, I. per de toutes ses forces, uit at zijne enagt slaan.
Draoijinq, wending f., keer rn. (alleen in lig. zin Aimer Dien de t- son coeur, God met geheel zijn
gebezigd) ; rigting t., vorm m., geschikte wijze van hart beminnen. Donner t- pouvoir, t-e liberië it
voordraqt; houding, gesteldheid f. van iigchaam of go. , iemand relic snapt, alle vrijheid geven. - Nous
geest. Le succès dépend de Ia t- que pi'endra lat- tons of toutes, w ij allen; Vous tous of toutes, gij
faire, liet gevolg hangt af van de wending, die de allen; Eux tous of Eiles toutes, z ij allen. Nous
zaak zal nemen. -- La t- dune phrase, dun vers, avons tons une whine origine, wij hebben allen
de wending, ronding van eene zinsnede, van een een' en denzelfden oorsprong. T- ce que vous dites,
vers. Elie a one t- d'esprit agrdaiile, zij bezit eene at wat gij zegt. T- ccci, T- cola, dit, dat altes.
innemende geestgesteldheid. - Ce jeune homme est Tons ceux que j'ai vus, at degeeun, die ik gezien
dune jolie t-, die jongeling heeft eene fraaife hou- heb. T- ce qui brill e, nest pas or, 't is at geen
ding. Cette femme na pas de t-, die vrouw heeft goud wat er blinkt. - Its soot tons étonnés, tons
geene houding, geene bevalligheid. - [Con i. , z. v. a. vivants (niet te verwarren niet tout étonnés, enz.,
een Z. TOUT, adv.), zij z ij n allen (geen uitgezonderd)
ZESTE. - [Maréch.] Kromming, rondte f. - van
hoe/ijzer. - [Modes] Strook st ij ve stof tot opbolling verwonderd, levend.. - Elk, ieder. alle, allerlei (in
van 't vrouwekleeet aan de heupen, t 0 U r it U r e f. dezen zin steeds zonder lidwoord) . T-e peine rnèrite
Touroeeo, m. [El. n.j Breedstuartige tortel- salaii'e, elke moeite is loon waard. T- arbre qui
ne porte point de fiuit, dolt être coupd, alle boom,
duif f. van den Senegal.
die geen vrucht draagt, zal afgehouwen worden.
Toua-on, m., Z. TOJN.
Touvraebe, M. [Econ. cur.] Bijzondere run- En t- lieu, En tous lieux, op elke plaats, op alle
plaatsen, overal. Toute autre personne, toute autre
dersoort in Franche-Cornté.
Tourte, f. [Pat.] Taart t. - [H. n.] Tortel- chose lui conviendrait mieux, ieder ander persoon,
duif t. van Carolina. - [Tech.] Garenhaspel m.; elke andere zaak zou hem beter passen. A t- prodrijfwiel D. aan de twijn-machine. - Haard in., pos, En t-e occasion, bij elke gelegenheid. De t-e
aarden voet of plaat, waarop de kroezen in den part, van alle z ij den. De tous facons, op allerlei
wijzen. Tous les jours, Tous les mois, Tous les
staan.
a
Tonrtean, m. Koek, raap-, lijn-, oliekoek m. an s, elke, alle dag , iedere maand, elk jaar. - Som(irz. tot veemesting). - [Affin.] 'I'- de liquation, t ij ds wordt het subst. verzwegen en dan neemt tout
het geslacht en getal van dat,ubst. aan. Tous Yinzijqkoek, ertskoek m. (die na 't uitzijgen van 't koper overblij ft). -- [Ant.] Offerkoek m. - [Bias.] rent au-devant de lui, allen kwamen hem te geT-x, koeken, ronde schijfjes van kleur. (Die van moet. Je vous Ie dis une fois pour toutes, Ik zeg
metaal lieeten besauts.) Besants t-x, uit kleur en het u eens en voor altijd. Interrogés, tous ont dometaal zamengestelde .cchij/jes in een veld van kleur. claré.. ., ondervraagd zijnde, hebben allen verklaard...
T-x-hesants, zulke schij/jes in een veld van roetaal. - [Mar.] Egai it tons, verdubbelinpvlay f. - Som- [U. n.], z. v. a. POETPARD. - [Mil.] T- gou tijds staat tout als adj. in den zin van het adv.
dronné, of enkel T-, pekkrans, krans m. - Tour- absolunient, volstrekt, juist, volkomen: Nous fai
le contraire de ce que Dieu commande,-sot
telé, e, adj. [Bias]: Pièce t-e, wapenstuk ii.
voij doen juist het tegendeel van hetgeen God beveelt.
met koeken.
--Tous deux, of Tons les deux, beide,
(Loc.)
Tourteiet, m. (verklw. van tourte) rCuisj
Dun koekje n. met boteren zout gebakken. -Tour- alle beide. Tous trois, quatre, of Tons les trois,
telette, t. (verkiw. van tourfe) [Cuts.] Taartje n. quatre, alle drie, vier. (Van v ij f tot lien laat men
- [H. n.] Afrikaansche tortelduif 1. - [Mil., Ar- zelden, boven tien nooit het lidwoord weg: Tous
les six, Tons les seize). -- Tons les deux, trois
tif.] Oud touw n. tot pekkransen.
-

(t

TOUT.
jours, Tous les deux, trois moss, Toutes les deux,
trois heures, om de twee, drie dagen, maanden,
uren. — Par tous pays, Par toute terre, allerwege.
overal. -- Somme t-e, z. SOMME. — C'est t- son
portrait, t-e son image, c :est t- lui-même, hij gelVkt hem sprekend, 't is zijn evenbeeld. C'est t-e la
mëme chose, 't is volkomen dezelfde zaak. Ce sont
toutes fables que vous nous contez-là, 't zijn louIer Fabelen, die g# ons daar vertelt. — Se faire t'á tous, zich naar alles schikken of voegen; voor
ieder toegankelijk zijn. z. ook BRIDE, COUP, FORCE,
HASARD, JAMBE, JOUR, MAIN, MONDE, SAUCE, SE!CNEUR, VALOIR.

TOUT, m. (plot'. TOUTS), Geheel, al, alles n. Le
t- est plus grand qu'une de sas parties, 't geheel
is grooter clan één zglner deden. Prendre, Céder le
t-, het geheel, alles nemen, afstaan. Plusieurs t-s
distincts les uns des autres, verschillende van elkaar
verschillende geheelen. — Dikwijls zonder' lidwoord:
T- est bon dans eet ouvrage, alles is goed in dit
werk, T- ou rien , alles ot niets. Est-ce lb. tout?
Is dat al, alles? z. ook PARIER, PERDRE. —Alles n.,
alle dingen n. : I1 peut t- auprés du prince, hij
vermag alles
41denvorst. T- va bien, alles gaat
goed. Se mêler de t-, zich met alles bemoeijen. -En lui t- était simple, bij hem was alles eenvoudig, hij was de eenvoudigheid zelve.—Tout wordt
ook gebruikt voor tout homme, tons les hommes,
tout le monde, ieder, iedereen, alles: T- retentissalt de cris, t- fondait en larmee, alles weérgalmde
van kreten, ieder smolt weg in tranen. Femmes,
enfants, vieillards, t- fut massacré, vrouwen. kin•
deren, grijzen, alles werd vermoord. — (Loc. fam.)
C'est un homme qui se met (se fait, se prête) Is
t-, 't is een man, die zich naar alles schikt, aan
alles gewent. I1 y a de la différence (une dilï.) du
t- an t-, dat verschilt als dag en nacht, dat ver
hemelsbreed. C'est un bon homme, et puis-schilt
c'est t-, of et voilà t-, 't is een goed mensch, en
daarmeé is alles gezegd, dat is alles. T- bien considéré, A t- prendre, alles wel overwogen, alles zamen genomen. — z. ook COMPTE. — Loc. prov.)
Argent fait t-, voor geld is alles te krijgen. Tout
T peut, et rien n'y monte, ondanks ale kosten,
gaat het niet vooruit. z. ook PAILLE. — Ce nest
pas t- (le t-), 't is niet genoeg. Ce nest pas t- d'être
assidu, 11 faut de plus ..., 't is niet genoeg lijtig
te zijn, men moet daarenboven... —Le t- tgebrutkel#ke zegswijs na de opnoeming van velerlei dingen), alles, en dat alles, het geheel: Il a fait telle
chose, le t- pour parvenir It son but, h# heeft dit
en dat gedaan. alles om tot zijn doel te geraken.
Le t-, Le t- ensemble monte Is tapt, alles zamen
beloopt zoo veel. — II y a de beaux endroits dans
cette pièce, mais le t- ensemble ne vaut rien, er
zijn schoone plaatsen in dat stuk, maar 't geheel
deugt niets. -- Mettre, Risquer le t- pour le t-,
alles er aan wagen , alles op 't spel zetten. — Le
t- est de lien íinir, de hoofdzaak, 't voornaamste
is ('t komt er maar op aan) om goed te eindigen.
C'est son Dien, eest son t-, 't is zijn 'God, zijn
alles. -- (Blas.] Sur le t-, z. onder SUR (prép.).[Jeu] Le t-. de derde partij, het derde spel (waarb# men de beide vorigen overspeelt, dat is om even
veel geld speelt als in de twee vorige -door een' der
spelers verloren partijen); Jouer le t-, Jouer partie, revanche et le t-, om al de drie partijen spe
beide eerste partijen overspelen. Le t- du t-,-len,d
de vierde part# (waarbij men de drie vorige overspeelt). Its sont an t- du t-, z# spelen het vierde
,spel. — Is TOUT, loc. oily. [Jeu de cartes] Troef:
11 faut faire Is t-, .gij moet truej'spelen. (Men schrijft
ook als subst. ATOUT, z. dat woord). APRÈS-TOUT,
loc. adv., z. ond. APRÈS. — DU TOUT. loc. adv. (b#
pas. point en zien gevoegd) In 't geheel niet; niets
van nut alles; z. point du tout, rijen du tout, onder
:POINT, RIEN. —.EN TOUT, loc. adv, Alles b# elkander, in alles, alles bijeen -genomen: Cela fait en t'mille . francs, dat maakt in alles duizend . francs.—
(jam.) Etre de l'avis de qn. en t- et par t-, geheelan al van iemands.gevoclen zijn. -- DR TOUT POINT,
(

-

--

z. POINT.

TOUT, adv. Geheel, geheelljk, volkomen, gansuh,
gansch.Plfjk, geheel en al, ten volle, volkomen: zeer:
II est t- a lul, 11 est t- dévoué h son service, hg
is geheel de zijne, eheel :tot zijne dienst: Ella est
eel
in God. Etre t- malady,
geh
t-. en Dieu, .zij leeft
zeer ziek zijn. Du vin t- pur,. volkomen zuivere
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wijn m. Etre t- autre qu'auparavant, geheel anders dan te voren, geheel veranderd zijn. Elle eet
t- en larmes , zij vloeit weg in tranen. Elle est tà . on devoir, zij wijdt . zich geheel aan haren pligt.
Les chevanx de ce poll-là sont ordinairement tbons on t- mauvais, paarden van dat haar zijn
doorgaans zeer goed of zeer slecht. Le chien est tzèle, t- ardeur, t- obdissance, de hond is enkel (vol)
ijver, vuur, gehoorzaamheid. Être t- oeil, t- oreilles,
oplettend zien en luisteren.—'l'- comme chez nous,
juist , zoo als b# ons , 't is b# (met) mij eveneens
gesteld. — Nos vaisseaux sont t- préts, onzeschepen zijn . geheel gereed. Its sont t- étonnés, t- vivants, zij zijnhoogst verwonderd, springlevend.
Des femmes t- éplorées, bitter schreiende, in tranen
wegsmeltende vrouwen. — Staat tout onmiddellijk
vóór een vrouwelijk adjectief,dat met een medeklinker of aangeademde Is . begint, dan krijgt het,
tegen den aard van het bj woord, enkel ter wille.
van de welluidendheid, het geslacht en getal van 't
naamwoord or voornaamwoord, waarbij dat adj.
behoort: Elle est t-e malade, zij is zeer ziek. Eller
furent t-es surprises de le voir, zij waren hoogst
verwonderd hem te zien (hetgeen echter even zeer
beteekenen kan: zij waren allen verwonderd en..).
De ]'eau de vie t-e pure, volkomen zuivere brandewijn m. — (Men make onderscheid tusschen:
C'est t- autre chose (waar tuut adv. is), dat is
geheel iets anders, en: Demandez t-e' autre chose
(waar . toute adj. is), vraag ieder ander ding, -begeer
wat gij wilt, maar niet dat, wat gij vraagt. —Zoo
ook als eene vrouw schrijft: Je suis t- Is -nous, zegt
dat iets anders, dan wanneer zij schrijft: Je suis t-e
à vous : het eersteis eene beleefdheids- formule, beteekenende: Ik ben geheel de uwe, uwe dienaresse, ik
ben geheel tot uwe dienst bereid; het laatste iseene
betuiging van verknochtheid, van liefde, en zegt:
mijn Qansche leven, mijn geheel aanzijn is u -toegewijd, sk ben met lijf en ziel de uwe.) --Tout wordt
bij vele bijwoorden of voorzetsels en b# vele uitdrukkingen gevoegd, om die meer kracht b# te zetten.•
Aller t- doueement, zeer zachtjes of langzaam gaan.
Parler t- haut, t- bas, zeer luid, zeer zacht spreken. Dire qc. t- franc, t- net, iets ronduit zeggen.
I1 marche t- droit an but, hg gaat regelregt op het
doel af. T- comme vous voudrez, geheel zoo,luist
zoo, als gij wilt. Elle y eut part, t- autant (of taussi bien) que nous, z# had even zoo zeer (fam.
net zoo wel) aandeel daaraan als w#. T- ainsi que
sa soeur, ei-ie aura ... , geheel zoo als hare zuster,
zal zij ... hebben. Leurs maisons sont t- contre,
t- auprès, hunne huizen staan er digs aan, digt bij.
La balie passa t- an travers du corps, de kogel
ging midden • door 't lijf. II sortit t- en grondtint,
t- en riant, hij ging al brommend, al lagchend heen.
— TOUT Is FAST, loc..adv. Geheel en al: La maison
est t- Is fait achevée, het huis is geheelen al klaar,
voltooid. — TOUT Is POINT, TOUT Is PROPOS, loc. adv.
Juist van pas, juist ter snede: Il arriva t- Is point,
t- à .propos. — z. meer btw. e. a. uitdrukkingen
met tout op BEAU, BON, DOUX, COUP, COURT, GO,
HEURE, LONG, MOINS, SUITE. — (jam.) Ce que vous
dites lb sont t- autant de fables, wat gij daar zegt,
op hetzijn louter fabelen. C'est ' t- un, dat . komt .op
zelfde neér. dat is alles één. •.... .TOUT ... QUE
(met de beteekenis van quelque ... que, encore que
quoique, en dan vroeger steeds door den indie.,
maar nu ook door den subj.-gevolgd, al naar gelang
de spreker deze of -pene hoedanigheid op 'meer of
minder stellige wijze wil toekennen), hoe ... ook,
'hoe zeer: T- habile que vous ëtes, hoe bekwaam
gij ook zijt (en dat q# bekwaam zijt, erken ik). Thabile que vous -soy ez, hoe . bekwaam . gij (misschien)
ook -wezen moogt. Les - bommes, t- ingrate qu'ils
lont, hoe ondankbaar de menschen ook zijn. Les
évéques, t- successeurs des apótres qu'.ils soient,
-

-

-

ofschoon de bisschoppen ook opvolgers van de apos-

telen wezen mogen. -- -Ook in deze+i zin neemt
tout vóór ' een vrouwelijk woord, . dat met een me-

deklinker of aangeademde h begint, het geslacht en
getal van dat woord aan: L'espérance, t-e trom
peuse qu'elle est, hoe bedriegeljk de hoop ook is.
Ces femmes, t-es bautaines qu'.eiles soffen(,. hoe

trotsch die vrouwen ook niezen mogen.- [Trictracj
Jouer t- -h-bas, de kide geworpen pogen niet twee
van den stapel genomen .schijven aanzetten. .Jouer
t- -dune, de baltic geworpen. oogen met eene enkele
schijf aanzetten.

TRAO1.
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Tout -â -ûit, Z. TOUT a FAIT, onder TOUT (adv.)
'I'oute, f. [Mar.] Losse doft f.
Tout-beau, bc. adv., z. onder BEAU.
Tonte.boine, f. [Bot.] , z , v. a. OJIVALE ; BON
HENRI. - [ Hort.] Soort van peer f. (Plur. Des tou
tes-bonnes.)
Toute-épiee. f. [Bot.]. z. V. a. NIELLE des
champs. (i-Par. Des toutes-épices.)
Toutefois, ode. Echter, noptans, evenwel, toch,
ondertusschen, intusschen: Tous recherchent les
iichesses, et t- on volt pen d'hommes riches lieu-

reux, alle snenschen streven naar rijkdommen, en
echter ziet men weinig rijke menschen gelukkig. Tje vous clirai, evenwel (toch, ondertusschen) wil il
U
't

Zeqefl. Le bonheur, si t- ii en est dans Ia vie,
qeluk, zoo dat ooit in 't leven moqt te vinden zijn,

'foittenagite, Tinten ague., Tutanego,m.

[Métall.] Wit metaalmengsel uit koper, zink en
nikkel, tutanépo, tuttanlqo n.

Tonteusernb1e, m. [Beaux arts] Geheel n.
een geheel in zijn verband; uitwerking t. van de vereenigin.q der gedeelten van een kunstproduct, afgezien van de verdienste, die elk deel in 't bijzondes
heeft. Z. ook TOUT (rn).
Toute -présence, f. [Théol.] Alomteqenwoor
digheid t. - 'foute -puissanee, f. Alsnagt 1.,
-

alvermogen n.

Toute-saiiie , t. [Bot.] Koenraadskruid n
(androsèrne) ; z. ook O1IVALE. (Plur. Des toutessaines.)
TonteseienCe, t. [Thêol.] Alwetendheid f.
'route-table, f. [Jur.] Soort van verkeer- 0/
tiktalcspel n. (Men schrijft ook toutes-tables.)
Toutevive, t. [H. n.] , z. v. a. PROYER.
Tout-grain, in. [Corn.] Soort van Bourgogne-

wijn in.

(woewoe in

Tonton, in. (kinderwoordje voor hond) Wafwaf,
Tout-on -i-ien, in. [Tech.] Naam eener veer
aan 't repeteerwerk van een liorlogie. (Plur. Des
tout-ou-rien).
'rout-puissant, e, adj. Aimaptip, alvermo
«end: Dieu seul est t-, God alleen is almagtig. -

uitbreiding ook van menschen en zaken .qezegd.

Cet homme est t- auprès du ministre, die man
vermag alles b/i den minister. Les charmes t-s dc
cette femme, de alvermogende bekoorlijkheden dezes

vrouw. - TOUT-PUISSANT, in. De Almaptiqe, God
Toutvenu, in. [Bot.] , z. v. a. SENEÇON.
Toux, f. [Méd.] Roest in., kuch 1: T- sèche
drooge hoest. T- bumide, hoest met uitwerping. Tconvulsive, kra,mphoest. T- de Ia gorge, keelhoest

T- férine, Z. FERIN.
Toiiyoii, in. [H. n], Z. CHEUQUE.
Toxication, t. [Didact.] Vergiftigende suer
king, vergiftiging f. —Toxicodeiidron of Toxi.
codendre, rn. [Bot.] Vergi/'tboom rn , eene soon

van vergiftige sUfllalC, welles mellcachtiq bladervocht
na gedroogd te zijn, eene allerzwartste verw ople
vert. - Toxicogène, adj. Door vergift of ver.
giftiginçj te weeg qebra.qt: Maladie t-, of Toxi
cogénose, 1. Ziekte t. , uit vergift ontstaan. Toxieographe,rn.[Didact.] Verqiftenbeschr/jver

schrijver over de vergiften , t a v i k o p r a ap is. Toxicographie , t. Vergiftbeschrjving f. Toxieogrerphiqite, adj. Die beschrijving betref
fend, toxikográphisch. - Toxicologie, t
Vergiftenleei , verqiftkunde. - 'I'oxicologiqne
adj. De vergiftenleer betreffend, t 0 B i k o lO p i s c h
- Toxicologue of Toxicologiste, rn. Ken
ncr, beoefenaar der vergiftenleer; Z. V. a. TOXICO
GRAPHE. - Toxiconietre, in. Verqiftsneler rn.

werktuig om cie kracht van een vergift te bepalen
- Toxicophore, Toxifère, adj. [H.n., Bot.

Vergiftbevat tend, verqifthoudend: Amyris toxifère
verqiftiqe balsemstruik n. - Toxique, in. Ver.
gift, gif, venijn D. - TOXIQUE, adj. Het vergift be
treffend; vergiftigend: Propriétd t- , vergiftiqend
eigenschap. L'action t- dun gaz.(deren
Toxophylle, adj. [Bot.] Met p(jlvormige bla
Toyère, f. Oor n., punt f. of prikkel m. eenel
bijt (waarmede zij aan den steel houdt).
Trabac, Trabaeolo, m. [Mar.] Tweemast
koopvaard ijschip D. in de Adriatische zee, tr a

bak m.

Trabau, m. [Anc. mil.] Lijfwacht, soldaat vos
de keizerljke lijfwacht ( in DuitschIand ) , t re
w a n t m. - Met een' hellebaard gewapende en me
eene bijzondere dienst belaste soldaat m. - Tra

be, f. [Anc. mil.] Trawanten-hellebaard m.— [Bias.]
Dwarsbalk m. van 't anker; - vaandel- of banierstaf f. (mits geen lans of piek zij nde).

'frabée, t. [Ant.] Romeinsch pleqtgewaad,

staatsiekleed, triumph kleed n., t ra b e a.
'frabite, 'rrabiieco, in., z. v. a. TROMBLON.
Trabuehet of Trabuquet, in. [Anc. mil.]

Steenwerptuiq n.

Trac, m. [Man.] Gang in. (van 't paard, van

den muilezel). - [Chas.] Spoor n. - [Anc. mil.]
Pant f. eener lans, stoot m. daarmede. - [H. n.],

z. v. a. DRAINE. (trakal in.

Traced , rn [H. n.].4frikaansche leeuweriksoort,
Tracaner, F. 0. [Anc. tech.] Haspelen (garen, zijde, ioud-, zilverdraad, enz.). - 'rraea
noir, rn. Haspel rn.
Ti-açaiit, e, adj. [Bot.] Vlak voortloopend en
wortelschietend (van wortels, van liggende stengels).
Tracas, m. (fain.) Drukte f., qewoel, gestommel, gedruisch, leven fl: Etre dans ie tr- du dérninagement, in de drukte van 't verhuizen zijn.(j4ig. et fam.) Le Ir- des a ffaires, de beslommering
der zaken. Se retirer du tr- du monde, zich van
't gewoel der wereld , van de wereldsche beslommering terugtrekken. - (pop.) Beroep n., dat men
dr//fl: Faire doucement son petit tr-, zoo zachtjes
v drij en. - [Tech.] Naam der openinzijn zaakje
gen in de zolders eener suikerraffinaderij. - Traeasser, v. n. Woelen, heen en weer loopen, rusteloos z ijn. - [Mar.] Bâtiment qui tracasse, schip,
dat zwaar werkt, uiteen werkt. —TRACASSER, B. a.
Kwellen, plagen, ontrusten.- Ii ma hen tracassé,
hij heeft snij zeer geplaagd, gekweld. - T- sa vie,
zij n leven afsloven. - SE TRACASSER, P. pr. Zich
plagen, zich afsloven, zich geen sust geven. - Elkander kwellen. - Het part. passé is ook adj-: Personne tr-e, geplaagd persoon in. - Ti-acasse
ne, t. (fain.) Plagerij, kwellinq f., booze, leel/jke

streek of trek m.; - twiststokerj f.; -twist m.,
krakeel, geharrewar, gekibbel n., kibbelarij t. -

Tracassier, in., -ière, 1. Onruststichter, rustverstoorder; wargeest, zwarigheidverwekker ifi.; -

rustverstoorster, kwelster f - Ook als adj.: Eile
est un peu tr-ière, zij werpt gaarne zwarighecten,
struikelblokken in den weg. Une police tr-ière, eene

plagende, kwelzieke politie 1.
Trace, t. Indruk rn, dien de voetstap achterlaat, voetspoor, spoor n.; voetstop m.; - bij uitbreiding: elke andere indruk of teeken n., door iets
nagelaten. Ti - récente, ldgère, profonde, sanglante, versch, ligt, diep, bebloed spoor. Suivre les vo
Ia tr-, de dieven op het voetspoor volgen.-leursa
La bête a passe id, en voilh les tr-s, het wild is
hier voorbij gekomen, ziedaar zijne spas-en. - (lig.)
Marcher sur les tr -s de ses ancêtres, de voetstappen zijner voorouderen volgen, drukken. - La tr
-

-

dun chariot, het spoor van eenen wagen. Le vaisseau ne laisse point de tr- dans lean, het schip

laat geen spoor in 't water na. - (fig.) Cet exempie a iaissd de profondes tr -s dans son esprit, dit
voorbeeld heeft diepe indrukken in zijnen geest nagelaten. De tout ce qui1 dit là, on ne trouve aucune tr- dans i'histoire, van at wat h/f daar zegt,
vindt inca geen blijk, geen spoor in de geschiedenis.

- [Agric.] Kaikaardig kiezelzand D., met teemmergel gemengd. - [Brod.] Afschetsing t. van een
borduurwerk door losse steken. - [Constr.] Bigtlijn t. (voor een te maken bouwwerk), kielspit n.
- doorgang in., snijljn f. (door de snfjding van twee
vlakken voortgebragt). - [Hort.] Faire in tr- dun
parterre, een bloemperk aftrekken (op den grond
afteekenen of afschrappen). - [Anc. tech.] Grof
graauw papier n. voor speelkaarten (ook main brune
geheeten) . - Omslagpapier n. (voor de riemen papier). - Soort van touw n. - 'I'raeé, e, adj.
(en part. passi van tracer): Plan tr-. geschetst plan B.;
uitgeslagen plattegrond m.; - ontworpen, beraamd
plan of voornemen n. Ii suivit Ja route trw par
son maltie, h/i volgde het door zijnen meester af
gebakend pad n. - [Bias.] z. v. a. OMBRÉ. - TRA
CE, In. Schets, afteekening 1., plan, ontwerp n.,
omtrek m., de op den grond, het papier of het doek
getrokken lijnen om de teekening van een of ander
voorwerp aan te duiden; meetkunstige construetie f., t ra c é n. Le tr- dune broderie, de schets
van een bos-duurwerk. - Le tr- (af La iigne) dun
chemin de Ier, de lijn van een' spoorweg.— [Constr.]
Le Ir- des gabarits li Ja salle, het uitslaan het
-

;
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uitgeslagen plan op den maizolder. - [Fort.] Le van de luchtpijpswervelen naar het tepeivormig uittr- dun camp, het tracë 01 plan van een kamp of steeksel van het slaapbeen loopt, kleine doorvlochlegerplaats. - Tracebouebe, m. [Org.] Werk- ten spier. - Trachélo-occipital, adj. m.: Mustuig n. (lot afteekeninq van de openingen der or- cle tr-, of als subst. m. Fr-, hals-achterhoofdsgelpijpen). (Plur. Des trace-houches.) Trace- spier f. - Trachélophyme, in. [Cliir.] Halslet, Traceret of Traçoir, m. [Tech.] Schrap- gezwel, kropgezwel, trachelophy'ma n. ijzer, merkijzer, ritsijzer H., rits f.; - stilt n. tot Trachélo-scapidaire, adj. M. [Anat.]: Musliet trekken der deelstrepen op mathematische in- cle tr-, of als suost. m. Tr-, schouderhoekspier f.
strumenten; ljntrekker in., linikerpen f. - [Hort.] - Trachélo-soiis-ciitané, e, adj. Onder de
Vorentrekker m. - TraeelHeHt, m. Het trekken huid van den hals gelegen: Nerf tr-, of als subst.
of aftrekken, liet uitstaan of afteekenen (b. v. van 01. et f. Le ti- of La tr-e, de haiszenuwvtechtf.een fort op het terrein, van een luinbed, enz.) . - 'fraehéle-soiss-oeciiital, z. v. a. TRACHELOTracer, V. a. Schetsen, afteekenen, trekken, af- BASILA1RE. - Trachéocêle, F., z.v.a. TRACHÉtrekken, ontwerpen, de omtrekken van iets maken, LOCELE. - Trachéori-hagie, f. [Mid.] Luchtafsteken, t r a c dr e ei: T- qe. en grand, cii petit, pijpsbloeding i. —Traehéosténose, f. Vernaauiets in 't groot, in 't klein schetsen. Tr- un dessin, wing, zamensnoering t. der luchtpijp. - Traeene teekening ontwerper, schetsen. Tr- un sillon, ehéotornie , f. Ctiir.] Luchtpijpssnede f. (broneene yore trekken. Tv- un camp, een kamp arste- chotornie). - Trachéotoniique, adj. De luchtken, een kampementkartëren. Tr- one allée, eene pijpssnede betreffend, t r a c ii e a t ci in i s c h.
Trachine, 1. [H. n.] , z. v. a. VIVE.
laan aftrekken, afsteken. Ti'- le plan dun vaisseau
Tiaehiure of Trachure, m. [H. n.] , z. v. a.
A Ia salle des gabarits, een schip op den inalzolder
uitslaan, aftrekken. 'Ir- une poutre, eenen balk SAUREL.
Trachome, m. (pr. cb=k) [Mild.] Oogledenritsen. Tr- no clwmin de Ier, eenen spoorweg afbakenen. - Ir- le chemin 'qn., iemand den weg, uitslag 0/ schurft n., ruwheid 1. aan de binnenste
dien hij te volgen heeft, duidelijk aanwijzen; (fig.) ooglidvialfte, trachOma n.
Trachisre, adj. [H. n.] Met ruwen, stekeliqen
iemana den weg banen, het voorbeeld geven. ( fig.)
Tr- Ei qn. des règles de conduite, iemand gedrags- staart. - TRACHURE, M., Z. TRACHIURE. - Tra
regelen voorschrjeen. - Schrijven: II tra a a loisir chycarpe, adj. [Bot.] Met stekelige vruchten.nee longue requête, hij schreef op zijn gemak een Trachyphylle, adj. [Bot.] Met ruwe, stekelige
lang verzoekschrift. Les earactères que sa main a bladeren. - 'rrachyspernie, adj. Bot.] Met
tracés, de letters, die zijne hand geschreven heeft. stekelige zaden. - Trachystachye, e, adj.
(fig.) Tr- l'image, le tableau de qc., het beeld, [Bot.] Met stekelige aren.
Trachyte, ni. [Minér.] Gemengd gesteente, betafereel van iets schetsen, het met woorden beschrj
ven. - TRACER, v. n. [Hort.] Vlakke of horizontale staande uit eene /ijnkorrelige gemengde grond-massa
wortels ofuitloopers schieten. Le isoyer trace beau- en inlig']ende kristallen van glasachtig veldspaath,
coup, de notenboom loopt, slaat wijd uit. - SE trachiet m.
Tracière, t. [Agric.] Grond rn, die kalkkies
TRACER, v. pr. Geschetst worden of kunnen wor
den, zich laten schetsen, ontwerpen, enz. - Zich met leeminergel vermengd (trace) bevat.
Traçoir, M., Z. TRACELET. - Graveerstift f.
zelven voorschetsen, voorschrijven: Voici Ja ligne
Tractabilité , t. [Didact.] Handeibaarheid f.
de conduite qu'il s'est tracé. - Traceret, m.,
(van zaken, weleer Ook van personen), lenigheid f.
Z. TIIACELET. - Trace-santerean, m. [Lutli.]
Bits 1., trekijzer ii. tot afteekening der tangenten eigenschap van 't geen zich gemakkelijk laat hewerof lelavierwippertjes. (Plur. Des trace-sautereaux.) ken. - S Tractation , f. [Didact.] Behandelings
- Traceur, fl1. [Constr.] Afsteker; ritser. - wijze t. - Tractif, ive, adj. [Milcan.] Trekkend:
[Hort.] Afsteker, aftrekker (van een' tuin, een Force tr-ive, trekkracht 1. —Traction,f. fMdcan.J
plantsoen, ccve laan, enz.). - Traceuse, f. Zij, Trekking f., het trekken. - Tractoire , adj.
[Wd.] De trekking betreffend: Machine tr-, trekdie met losse steken den omtrek van een borduur
werktuig D. -- [Gdom.] Ligne tr-, of als subst.
werk, een tapijtwerk, enz. afschetst.
Tracheal, e, adj. [Mint.] Tot de luchtpijp TRACTOIRE, ook TP,ACTRICE 1. Trekljn f. (eene lijn
behoorend, de luchtpijp betreffend, t r a c is e a a I' van hoogere orde).
Tradescante, Tradescantie, ook EphéVeines, Artères tr-es, iuchtpijpsaderen, -slagaderen t. p1. \Tajsseaux tracln(aux, luchtpijpsvaten n. niérine, f. [Bot.] .Spinnekruid n., eene fraaije
p1. - Trachée of Trachée-artère, 1. [Anat.] plant van Virginia.
'I'raditeur, in. [H. cccl.] Uitleveraar van geLuchtpijp f., de buis, die bij den mensch onder 't
strottenhoofd begint, langs den voorhais nederdaalt wijde boeken en vaten aan de heidensche overheid,
en zich in de borstholte in twee takken, tongpijpen tijdens de vervolgingen der Christenen onder Diogebeden, splitst. - TRACHEES, f. p1. [Bot.] Lucht- cletianus, trdditor m. - Traditif, ive, adj.
vaten n. pi. der planten. - [H. n.j Ademhalingsor- [Didact.] Overleverend; bij wijze van overlevering.
ganen der insecten n. pl. —Trachéen , ne, adj. De -. Tradition, f. [jur.] Overlevering, uitleve
tuchtpijp, de werktuigen der ademhaling betreffend. ring, afgifte, overgave, terhandstelling, t r a d j- Trachéite, t. [Wd.] Luchtpijpsontsteking, t i C t.: La rente se consomme par Ia Ir- de Ia
t r a c it e i t i 5 1. - Trachélagre, t. [Mdd.j chose vendue, de koop wordt door de levering der
Jichilge hals- en nekpijn f. - Trachélalgie, I. verkochte zaak voltrokken. - [Liturg.] L'ordrede
Halspijn, zinking t. in den hals. - Ti-achèle, portier se confère par Ia tr- des clés, de portiersTraehelée f. of Trachélion, m. [Bot.] Hals- ordening wordt opgedragen door de terhandstelling,
kruid n. - [H. n.] Zweefwesp t. - [Mar.] Mid- de overgave des sleutels. - Overlevering, het onbeden D. van een' scheepsmast. —Trachélides, m. schrevene, van mond tot mond, van ouders op kinderen, van voorzaat op nageslacht voortgeplante
p1. [H. n.] Zweefwespsoorten f.pl. - Traché
lien, ne, adj. [Anat.], z. v. a. CERVICAL. Vertè- berigt, verhaal of feit n., sage, Ira di tie t. Tr
bres tr -nes, luchtpijpswervelen m. p1. (16 tot 20 ho- orale écrite, mondelijke, schriftelijke, overlevering.
ven elkander geplaatste kraakbeenige ringen). - - Ce sont des faits que Ja tr- seule Rolls a appris,
Tiach610-basi1aire, adj. m. [Anat.]: Muscle dit zijn feiten, die alleen door overlevering tot ons
tr-, of als subst. m. Tr-, een der halsspieren, die gekomen zijn. - Beaucoup de traits d'histoire ne
de groote en kleine regter voorhoofdspier bevat.— sout que de fausses tr-s, vele historisclze trekken
Trachélo -branche , adj. [H n.] Met kieu- zijn niet dan verkeerde overleveringen, zijn louter
sagen. - (hij uitbreiding) Overgeerfde gebruiken,
wen aan den hals (van weekdieren). - Trachégevoelens, enz.: Cad est une tr- de nos maîtres,
locèle, t. [Méd.] Luchtpijpszwelling, luchtpijps
breuk f. - Trachélo-eervical, e, adj. [Anat.] dat hebben wij van onze meesters overgetrfd, dat is
Tot hals en nek behoorend. - TRACHELO-CERVICA- eene traditie onzer meesters. - Traditionnal
res, m. p1. Joden, die den Bijbel uit den Talmud
LE, t. Diepe nekslagader 1. - Trachélo-costal, e, adj. m.: Muscle Ir-, of als subst. m. Fr-, verklaren, aanhangers der overlevering (in tegenstelhalsspier f., die de voor- en achter-driehoekige spier ling met caraïtes). - Traditionnel, le, adj.
Door overlevering voortgeplant, op de overlevering
(scalena) bevat. - Trachélodiaphragniatiqne, adj. Van den hals naar 't rnidclelrif loopend: of sage gegrond, tr ad i t i n e e 1. —Traditionnellerneiit, adv. Bij wijze van overlevering, volNerfs tr-s, fde paar der halszenuwen. - Tra
chélo-dorsal. e, adj. Van den hals naar den gens de overlevering of sage. - Traditionisrug toopend.— Traehélo-mastoïdien, adj. m.: tes, m. Pl., z. V. a. TRADITIONNAIRES.— t TradiMuscle tr-, of als subst. m. Tr-, halsspier t., die tive, f. Door overlevering tot ons gekomen berigt n.
—
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TRAHISON.

Traducteur, m., trice, f. Vertaler, vertolker, overzetter m., vertaalster, vertolkster, overzetster f.: Les tr -s de Ja Bible, de Platon, de overzetters van den Bijbel, van Plato. Tr- exact, fldè Je, servile, naauwkeuriq, getrouw, slaa/'sc/z vertaler. Tr- juré, beeediqd vertaler, gezworen t r a n s t at e u r. - Traduetion , t. Het vertalen; vertaling,

overzetting, vertolking 1., t r a n s 1e a t n. La tr

-

demancle wie grande connaissance des deux Ian-

guys, liet vertalen eischteene groote kennis der beide
talen. - La Ir- de Ia Bible, de overzetting van
den Bijbel. Tr- libre, littérale, Vrije, letterlijke vertaling. - Tradiiire, v. a. [Prat.] Overbrengen,
overvoeren (alleen van personen gezegd, doch liever
bdziGt men transférer): On la traduit de Ia Conciergerie a Ia Force, men heelt hem uit de Con
ciergerie naar la Force overgebragt. - [Jur.] Tr
go. en justice, iemand in regten betrekken, voor 't
regi roepen. (Men zegt liever citer.) - Vertalen,
vertolken, overzetten: 'Fr- un HVIT on francais,
een boek in 't fransck vertalen. Ce passage est mal
traduit, deze plaats is slee/it vertaald. ir- WOWment, mot a mot, is Ja lettre, qelrouw, woordeljk,
letterlijk vertalen. - (bij uitbreiding) Verklaren,
uitleggen, ophelderen: Ir- une pense en termes
on pen plus clairs, een denkbeeld verduidelijken,
met wat duidelijker bewoordingen uitdrukken. (fig.)
Tv- (beter Tourner) qn. en ridicule, iemand belagcheljk maken. - SE TRADUIRE, V. pr. Vertaald worden of kunnen worden, zich laten vertalen: Les
pokes ne se traduisent pas. Zijne eigen werken
vertalen. - Elkanders werken vertalen. thiisible, adj. Vertaalbaar, te vertalen: Mot qui
nest pas tr-, onverlaalbaar 'woord n. —Traduit,
e, adij. (en part. passd van traduire): Prisonnier
tr- (liever transfëré) dune prison dans uneautre,
gevangene, die uit de eene gevangenis naar de andere wordt overgebragt. - Personne tr-e (liever citée) devant Ia cour d'assises, voor 'Iliofvan assi
gedaagd persoon ni. - Ouvrage mal tr-, slee/it-se
vertaald werk D.
Trafic, m. Handel, inz. ruil/landel m., nering,
koopmanschap, omzetting van waren, Ira fie k 1.:
Le ti des vis, des grains, de handel in wijnen,
granen. 11 se fait an grand tr- de yes objets en
Espagne, met deze dingen wordt een groote handel
op Spanje gedreven. - ( fig. en in ongunstigen zin)
Onbilljke winst f., onregtmatig voordeel n., dat
men uit zekere zaken trekt; at wat men op lage
wijze voor geld doet: 11 fait tr- de son crédit, hij
drijft handel met zijnen invloed, hij laat zich voor
zijne tusschenkomst, voorspraak of bescherming betalen. Cette femme fait te- de ses charmes, die
vrouw drijft nering met hare bekoorlj/eheden. Trafiquaiit, m. Handelaar, handeldrjver, koopman, in zelf verwerkte voorwerpen, t r a f i k a n t m.
- Somtijds ook als adj. : Ville tr -e, kende/drijvende stad t. - 'rraflqierient, m. Het handeldrijven. -. 'r -anqiei, v. a. Handelen, handel,
nering ofkoopmansclwp drijven, t r a fi k é r e a: Tr
en soieries, in zijden waren handelen. Ii trafique
en Espagne, hij drijft handel op Spanje. Tr- par
mer, zeehandel drijven. Tr- en gros, en Mail, handel drijven in 't groot, in 't klein. - ( fig.) Een ongeoorloofd, oneerlijk, onedel voordeel van zekere
dingen trekken: Tr- de Ja protection de qn., met
iemands bescherming handel drijven. - 'frafiqueur, m., z.v.a. TRAFIQITANT.
'rrafiisoir, m. {Tecb.j Werktuig n. tot verdeelinq der te bespelen zijdestrengen.
Tragacanthe , f. of Tragant, Tragacant, Astragant, m. Boksdoorn, dragant m.,
peuleuas van velerlei soorten. - Gomme Ir- of
adragant, gele of roodachtige gain. VGfl den kretensischen boksdoorn of tragantsiruik, draqantgom f.
Traganon, m. [Bot.] F: yptiseke sodaplant f.
Trage, f. [H. D.], z. v. a. DRAINE.
Tragédie, t. Treurspel, hoog-ernstig tooneelstuk n., doorgaans met onqelukki,qen afloop. Coinpo
ser, Reprësenter une tr-, een treurspel schrijven,
opvoeren. Les tr -s de Voltaire, de treurspelen van
V. (door V. geschreven). - La tr- de Zaïre, het
treurspel Zaïre (waarvan Zaire het onderwerp is.
- (bij uitbreiding) De tragische schrjfsoort, het
treurspel-genre. - (fig.) Treurige gebeurtenis f.,
noodlolt?g voorval n.: II sest passé d'horribles tr-s
en cette cour, er zijn verschrik/eetjke treurtoonee(en aan dat hof voorgevallen. - Tragédien, in.,
-

-

-

-ne, 1. Treurspeler m., treurspeelster f., tragisch
tooneelspeler in. , tragische tooneelspeelster f.
Treurspeischrjver of -lichter m., treurspelschrfjf
ster, -dichteres f. - Tragédiste, in. et f., voorgesteld, maar niet aangenomen woord voor TRAG
-NE, in den zin van treurspeischrijver, -schrijf-DIEN,
ster.
Tragée, f. [Anc. pharm .] Grofgestooten maagversterkend poeder n. uit kruiderijen en suiker,
trisenit, trage/ma n., treigea f.
'fragélaphe, rn. [ H. n.j Bokkehertn., een fa
belachtig dier in de oudheid—Heet n. der Ardennen.
Tragèrne, m., z. v. a. TRAGEE.
Tragi-cowédie (van de Grieken en Romeinen
zegt men TRAGICO-COMÉDIE),f. Treurspel, doormengd
met lachwekkende tooneelen of voorvallen en waarvan dèafloop niet tragisch is, bljeindend treurspel;
tooneelspel n., waarin eene tragische of ernstiqe
stof op vrolijken trant behandeld wordt. —Tragicomique, adi. Trcuig-vroljk, half-treurig halfvrolijk, om te lagchen en te weenen tevens, tr a g ;k om i sc/i. - Als subst. m. Het tragi-komische, het
treurig en blij makende.
Tragien, ne, adj. I Anat. ] Den traqus betreffend: Muscle tr- of als subst. TRAGIEN, iii. Tra
(vgl. TRAGUS).
-gusofblcpier
Tragique, adj. Tot de tragcedie of het treur
spel be/ioorend, daaraan eigen, ti'eurspelachuig;
treurig, droevig, beklageljk, deerlijk, jammerlijk,
noodlottig, t r a g i 5 c ii: Poète, Acteur tr-, treur
speidichter, treurspeler. Le genre tr-, de tragische
dicht- of schrjfsoort f., liet tragische vak. - (fig.)
Evènement tr-, droevig voorval n. , noodlottige gebeurtenis f. Faire une fin tr-, een jammerlijk, betreurenswaardig einde hebben. - TRAGIQUE, m.,
z. V. a. genre TRAGIQUE, z. boven. - Treurspel
dichter of -schrijver; somtijds ook treurspeler in.—
(fig.) Cette affaire tourne au tr-, die zaak neemt
een' droevigen keer. Prendre les choses au tr-, de
zaken van hare donkere, slechtste zijde beschouwen.
- Tragiqueinent, adv. Op tragische, treurige,
jammerlijke wijze.
Trago-cauièle, m. [H. n.], z. V. a. NIL-GAUT.
rragopogoii, M. [Bot.] Boksbaard, haverwortel M.
Tragopon,m. [H. n], z.v.a. NAPAL.
t Trgopyre of 'rragopyrou, m. [Bot.]
Boekweit i. (sarrasin).
'rragiis, M. (pr. —guce) [Anat.] Kraakbeenig
uitsteeksel of knopje n. aan den voorrand van liet
oor, dat dikwijls een weinig behaard is, de zooge
naamde oorbok, t r a g u s m.
'Frahi, e, adj. (en part. passé van traliir): Personne tr -e, verraden persoon n. La patrie tr-e, t
verraden vaderland. Confiance tr -e, misbruikt, geschonden vertrouwen n. Serments tr -s, geschonden, verbroken eeden n. p1. Foi tr-, verzaakte, geschon
den trouw f. Efforts tr -s, verjdelde, beschaamde
pogingen 1. p1.
'fraliiiie, f. [Pêche] , z. v. a. BOULIECHE.
'I'rahir, v. 0. Verraden; - verzaken, scheeden; verloochenen; misbruiken; verklappen. 'Fr- son
mi, sa patrie, son ami, zij nen koning, zijn vadertand, zijnen vriend verraden. Tr- Ja conflance de
qn., iemands vertrouwen misbruiken. Femme qui
trahit son époux, vrouw, die haren echtgenoot ontrouw wordt, die hare huweljkstrouw schendt. (fig.) Tr- Ja véritd, de waarheid te kort doen, tegen de waarheid spreken. Tr- ses sentiments, sa
conscience, son devoir, zijne gevoelens, zijn geweten, zijnen pligt verloochenen. Tr- sa promesse, sa
lui, ses serments, Zijne belofte, Zijne trouw, zijne
eeden verzaken, schenden. - 'Fr- le secret de qn.,
iemands geheim schenden, openbaren, verklappen.-II voulait rester inconnu, sa voix 'a trahi, hij
wilde onbekend blijven, zijne stem heeft hein verreden, bekend gemookt. Un seul mot, un soupir, un
coup doeil IIOUS trabit, een enkel woord, een zucht,
een oogwenk verraadt ons. - La fortune a tralil
nos efforts, de fortuin heeft onze pogingen verijdeld,
beschaamd, vergeefs gemaakt. -- SE TRAHIR, V. p?.
Elkander verraden. - Zich zelves verraden, tegen
zijne eigen belangen handelen; --- door onvoorzig tigheld of onbcscheidenheid bekend maken, wat men
verborgen wilde houden. - Tra.hison, f. Verraad n., verraderij 1.; londverrooil n.: II cut rene loevlugttot verroderij.
coursb Ja tr-, hij nOiII zij
Liie noire ir-, een snood verraad. - Haute tr-.
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ILOOÇJ verraad, misdaad van gekwetste majesteit. -

Femme qui fait une tr- a son dpoux, vrouw, di
eene ontrouw jegens haren man begaat. - EN TRABISON, bc. ode. Op verraderlijke wijze. - -I. Traissetir ,m.(woord van Victor Hugo) Verraderlijk,
datqene,wat verraadt, openbaar maakt of verkiapt.
Traille, f. lNavigj Gierbrug f. (pont volant);
- giertros m., touw n., dat de gierbrug van den
eenen oever naar den anderen leidt.
Tiailler, v. a. [Pêche] Bukken, bj rukken
trekken: Tv- one ligne, in eene lijn rukken.
Ti-alliet, fl1. [Pêche] Kurken plankje, waarop
de vischljnen worden opgerold, rolraampje n (ook
cadène gefweten) .(gierbrug f.
Ti-aillon ,m. (verkiw. van trail] e) [Navig.] Kleine
Traimois, ni., z. v. a. TREMO1S.
Train, m. Gang, tred rn. (inz. van paarden e. a.
rjjdieren). - [ Man.] Le tr- de ce cheval est doux,
de gang van dit paard is zacht. Ce cheval va Ion
tr-, grand tr-, dat paard loopt snel, doet groote
schreden. Ce cheval na point de tr-, dat paard
heeft geen' geregelden gang. Tr- rompu, gebroken
gang m. (uit tweederlei gang zamengesteld). middelgalop m. - Ook: het voor- en achtergedeelte
des paards, van waar zijne bewegingen uitgaan:
stel, voorstel, achterstel n., hand, voorhand, achterhand f.: Ce cheval a Ie tr- de devant fathie, est
estropid do tr- de derriôre, dat paard heeft eene
zwakke voorhand, is verwrikt in de achterhand, w
'I achterstel. - Aller lion tr-, goed doorrijden, snel
rijden ('t zij te paard of in rijtuig); goed doorvaren; goed doorstappen, spoed maken Ce coder
nous a mend bon tr-, die koetsier heeft ons goed,
snel gereden. - ( fig.) Aller son tr- de poste, z.
POSTE. Au tr- dont ii (y) va, il aura bientdt fin!,
als hij zoo doorwerkt, zal hij spoedig klaar zijn. (lig. et fern.) Je le rnènerai lion tr-, Je le feral
aller bon (beau, grand) tr-, ik zal hem de handen,
de beenen leeren reppen, ik zal hem niet ontzien,
Ik zal hem mores ieeren.Gang, loop m. der zaken: L'affaire va son tr-, est en bon tr-, va bon
tr , de zaak gaat haren gong, is goed op gang, vordert goed. Savoir Ie tr- fles a ffaires, flu monde, den
loop der zaken, der wereld kennen. - Tr- de vie,
levenswijs: II niène un tr- de vie rdglée, hij leidt
een geregeld leven. 11 va toujours le même tr-, hij
gaat altijd denzelfden gang, leidt altijd dezelfde levenswijs. - (farn.) Aller son ti, zijn gang gaan,
voortgaan, zich niet laten storen, zich ons niets bekreunen. Allez votre tr-, ga uw' gang. - Etre,
Mettre en tr-, aan den gang zijn , aan den ang
helpen. Quand ii est en tr-, rien na lui cohte, als
hij aan den gang is, ontziet h ij niets. - ( fam.)
Mettre les autres en tr-, de anderen aan den gang
helpen, hen opgeruimd, vrolijk, lustig maken. 11 est en tr- de jouer, hij speelt tegenwoordig, hij
is tegenwoordig aan 't spel gehecht. 11 est en trde se miner, hij is op weg, op gang, au zich in den
grond te boren. - Mettre une affaire en tr-, eene
zaak aan den gang helpen, haar doen beginnen.
[Distill.] Mettre Ia cliaudière en tr-, den stookke
tel aan 't koken brengen. - [ Fauc.] Faire le tr- a
l'oiseau, den volk door een' anderen dresséren of
afri,ten. -- [Irnpr ] Mettre en tr-, Mise en tr-, z.
}IETTRE (blz. 1157, kol. 2 . onderaan), MISE.
Spoor D. (van paarden of rijtuigen): On suivit le
tr- (liever Ia trade) des clsevaux, le tr- (liever Ia
vole) de son darrosse, men volgde het spoor van de
paarden, van Zijne koets. [Artill. , Charr.]
Onderstel n. (van een affuit, van een rijtuig). Tr
de derriére, achterstel n., achterwagen. Avant-tr-,
z. dat woord.
Artill.] Trein rn., gezamenlijke
toestel der artillerie voor een' veldtoyt of voor een
beleg, tros m., zware bajaadje t. van een leper. Trd'artillerie, artillerie-trein. Tr- de bateaux, panton-trein. Les chevaux flu tr-, de treinpaarden.
Soldat flu tr-, treinsoldaat. [Chem. de fer.] Tr
de voitures (convoi). wagentrein, trein. Tr- de
voyageurs, pei sonen- trein. Tr- de marchandises.
goederen-trein. Tr- mixte, gemengde trein. goederen-trein, die ook personen medeneemt. Tr- d'aller
de retour, heengaande, terugkomende trein. Tr-de
vitesse sneltrein. Tr- par courant toute Ia ligne,
doorloopende trein. Tr- s'arrètant Ii fles stations interrnidiaires, trein, die aan de tusschen.stations op!wudt. Tr- de plaisir, pleizier-trein,
extra-trein. Tr- d'estafette, posttrein. - [Horl.]
Getal schommelingen van een slingeruurwerk in
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een zeker tijddeel, gang. - [Inipr.] Tr- de Ja presse,
kar t. der pers. - Getal persen, op eene drukkerij
in werking: Le t- de cette imprirnerie est consicitable, op die drukkerij Zijn vele persen aan den
gang.— [Mican.j 'Fr- d'ufle machine, drijfwerk n.
van eene machine. - { Navig.] Tr- de bateaux,
aaneengeschakelde schuiten, rij schuiten. Ir- de
bois, houtvlot, vlot a. Gevolg n., stoet, sleep,
nasleep in (van bedienden, paarden, rijtuigen, enz.)
Ii avait vingt domestiques dans son tr-, hij had
twintig bedienden in zijn gevolg. Tr- magnifique,
superbe, prachtige stoet rn. - t (fern ) Avoir flu
tr-, de mauvais tr- chez sal, allerlei slecht vol/c,
gemeen tuig in buis hebben. - (bij uitbreiding) Faire
flu tr-, .qeraas, qetier maken (gelijk gemeen of dron
ken volk pleegt te doen). - Faire le tr-, zich luidruchtig vermaken. - TOUT nun TRAIN, bc. adv.
([am.) In eens, in dinen adem.
Traînage, ni. liet vervoer met sleden; het relzen in sleden; sledevaart f. - Tramnaut, e, adj.
Slepend: Robe tr -e, sleepkleed n. Queue tr -e, slepende staart , sleepstciart M. - [And. mil.] Dra peaux tr-s,piques tr-es, slepende vaandels n. pl., omgekeerde pieken rn pi. (bij de uitvaart van een' veldheer). - ( fig.) Slepend, lanqwijli.q, mat, gerekt:
Voix tr -e, slepende stem f. Style tr-, langwijli g e,
lanqdradige, matte stijl m. - Trainard, in.
(MiJ., Mar.] .dchterblijver; - nazeiler in. (Men zegt
ook tramneur.) - ( fern.) Achterblijc'er, treuzelaar,
sukkel, talmer.
Ook als adj. in beide beteekenissen: Soldattr-,Vaisseau tr-, Homrnetr-. - [Chase]
Tr -s dune meute, achterblijvers van een koppel
jagthonden. -- 'ri-aiiiasse, f. [Bot.], z. CENT!NODE. - [ Chas.] Strjk-, sleepnet n. - [[bi t.]
T-s of Tramnées flu fraisier, ranken, draden m. p1.
der aardbezieplant. - Tiainasser, v, a. at n.
(lam. et pop.) Op de lange baan slepen, uitstellen,
slepend houden (trainer en Iongueur). - Trai
tie, t. [Agric.], z. a. a. TRAINEAU. - [ Cord.]
Touwsiagersslede, sled t. - [ Mar.] Sleeptoun' n.,
sleper m. Avoir tin canot ii Ia tr-, acne sloep achteraan slepen. Etre a la tr-, op sleeptouw zijn, gesleept worden. - Touw, waaraan de matrozen
hun vuil linnen vastmaken, om het door 't zeewater te laten uitspoelen. -- [Pêche] Groote zegen f.,
treknet n. Pèche aux ti-s. sieepvisacherij 1. - [H.
a.], z. a. a. DRAINE. - Ti-alné, e, adj. ( en part.
passé van trainer): Bateau tr-, gesleepte, op sleeptouw genomen schuit f. - Homme tr- en prison,
naar de gevangenis gesleepte man - (Loc. pray.),
Z. PORTE. - Tralnean, in. Slede, slel ; voermansslede, slepersslede ; reisslede (in 't Noorden in
gebruik); - ijsslede; narrenslede t., nar m. Course,
Partie de tr-x, sledevaart. - [Agric.] Eggeslei
egge t. zonder tanden. - [Chas.]. . a. a. TEA!MASSE. - [Cord.], z. V. a. TRAINE. - Tvahie
buisson, m. [H. n.] Brunei, bruinel f., een ligt
roestbruin vogeltje, om Zijne overeenkomst met het
winterkoningje ook groot winterkonkngje qeheeten
[motacilla of anthus moclularis] . (Plur. Des traînebuisson). - Traine-eheni-rue, in. [H. n J, z. v. a.
MOTTEUX. (Plur. Des traine-charrue). Trai
née, t. Zekere lengte, langs welke sommige dinpen gestort zijn, streek. streep f. Un sac de frornent
West troufi, et a fait une longue tr- sur le chemin, in eenen zak tarwe is een gat gekomen , en
dat heeft eene lange streek op den weg gemaakt. -- [Mil.] Loopvuur, loopend vuur n., kruidloop, tooper in. (om mijnen te doen springen of een vuurwerk te ontsteken). - [Chas.] Streek, met dood
aas lange den grond gemaakt, om dew' lven te lokken. Tr- des rues, stroathoer, alleinanshoei- f. Ti-ainelle, f. [Péche) Sleepzak in. om zandaal
le vangen). - Tra îiie-ma!heur. m. (farn ) On?eiukskind n. , ongeluksvogel in. (Plur Des tralnemalheur). . Trainement, in. I Artill.] Spoor n.,
les kogels op den binnenwand van den loop.— Het
kruipen (van dieren). Tiaine-potenee, m.
(fam.) Gaigebrok m. (Plur. Des traine-potence.)
Trainer, V. a Slepen, voort-, wegslepen, voortrekken, naar zich halen. T- on far dean, een' last
soort.clepen. Dix chevauN trainèrent Ie canon, tien
warden trokken hat kanon. Tr- on filet. een net cieness. On la traînfi dans Ia 1)011e, fl!Cfl heeft hem door
W stok gesleept. - La rivière tralne flu sable, de
rivier sleept, voert zand mede. Levez Ia jambe, II
ie faut pas Ia Ir-, ligt uw been op, rij moet het
niet naslepen. Tr l'aile, de vlerken laten hangen;
-
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(fig.) moedeloos worden. — ( fig.) La guerre traine
aprés sol de grands malheurs, de oorlog sleept groote
onheilen na zich. — Tr- une vie languissante et mal
een kwijnend en ongelukkig leven leiden.-heurs,
— T r- ses pa roles, zijne woorden op slapenden toon
uitbrengen. — Tr- sa chaine, zijne keten na zich
slepen: een zwaar leven leiden; rampen loden zon
zich te beklagen. — I1 traine son lien, sa corde,-der
h# zal de galg niet ontloopen. — (Loc. prov.) West
pas sauvé (bien ecbappé) qui tralne son lien, wie
zonen strik nog nasleept. iis de geregtigheid nog niet
Uitstellen, slepende houden: C'est
ontloopen.
un mauvais payeur, qui me tralne depuis on an,
't is een slecht betaler, die mij sedert een jaar uitstelt. slepende houdt. Il traine cette affaire en longueur, h# trekt die zaak op de lange baan; houdt
ze slepende. — TRAINER, V. n. Neerhangen, slepen,
op den grond slepen: Vutre manteau est trop long.
II traine, uw mantel is te lang, hij sleept, hangt op
den grond. =-- Kwijnen, sukkelen; niet vorderen,
blijven slepen: Il y longtemps qu'il traine, hey
sukkelt reeds lang. Lette affaire traine en longueur,
die zaak wordt slepende gehouden, blijft slepen. —
Son discours, son style traine. zone rede, zijn stol is
mat, langwijlig, s'.epend. — Achterblijven: Les malades qui tralnent à la suite de l'armée, de zieken, die
het leger natrekken. Plusieurs vaisseaux qui tratnaient turent pris par l'ennemi, verscheidene schepen, welke achterbleven, werden door den vijand
genomen. — Zwerven, verstrooid liggen, niet op
zijne plaats zon. L'objet qui traine est Presque
égaré, het voorwerp, dat zwerft, is bijna te zoek.
Laisser tr- ses livres, ses clés, zijne boeken, zijne
sleutels laten zwerven, hen geene vaste plaats . ge
ven. — SE TRAINER, V. pr. Zich voortslepen, krui
perdu beaucoup de sang, it se-pen:Arèsavoi
tralna avec peine sous un arbre, nadat ho veel
bloed verloren had, kroop h# met moeite onder eenen
boom. Se tr- dans la boue, zich in 't slok wentelen; (/ic .) schandeljke, onteerende. gemeene dingen
doen. — Elkander slepen. — Gesleept worden ot
kunnen worden, zich laten slepen. — t Traine•rapière, in. (burl.) Voorvechter, twistzoeker (bretteur). — Nietsdoende degendrager m. — Trainerie, f. [Mus.] Slepende, vervelende voordragt f.
— [Litt.] Gerekte, slapende stijl m. — Tralneur, m. Sleper, ho, die iets sleept. — (lam.) Trde sabre (vroeger Tr- d'épée), slenteraar, weinig
o! niets uitvoerend soldaat in een garnizoen. —
[Chas.] Jager . met het strijk- of sleepnet. — Voortduwer eener ijsslede. — [Chas., Mar., Mil.], z. v. a.
TRAINARD. — rralnoir, m. [Agric.] Tweearmige
hefboom m., om het kouter eens ploegs op te ligten.
Traire, v. a. Melken: Tr- une vache, une
Anesse, eene koe, eene ezelin melken. Elle a trait
la chèvre, zij heeft de geit gemolken. — Tr- du lalt,
melken. — Iet part. passé is ook adj.: Vacbe traite,
gemolken koe f. — [Tech.] Or trait, gouddraad n.
'trait, m. Pijl, schicht m., werpspies I. Lancer un tr-, eenen pol schieten, werpen. Son houdier détourna le tr-, zijn .schild keerde den schicht,
pill af. Les gees de tr-, de boogschutters, werpschutters. Etre a la portée du tr-, onder 't bereik
van het schot of den pijl zon. — (fig.) Partir comme un tr- d'arbalète of enkel comme un tr-, als
een pijl uit den boog, in aller ijl, schielijk vertrek
fig.) Les tr-s de la calomnie, de la raille--ken.—(
rie, de pijlen van den laster, van de spotternij. Les
tr-s envénimés de l'envie, de venijnige pijlen van
den nijd. Tr- mordant. scherpe zet, vinnige .steek m.
— (fig. et poelt.) Les tr-s de l'amour, de polen der
liefde. — Ses Seuxncent mille tr-s, hare oogen
schieten duizend pijlen. — Tr- de Iumière, lichtstraal m.; (fig.) invallende goede of schoone gedachte f., gelukkige inval m., onverwacht denkbeeld n.,
plotselinge wenk m. of inlichting t. , waardoor een
twijfel opgeheven of eene ontdekking gedaan wordt:
Ce tr- de lumière dissipa tous mes doutes, die
lichtstraal verdree f b# m# allen twijfel. — Streng f.,
trekzeil n., trekriem m. Une pasre de tr-s, ten
paar strengen, een gareel n. Ce cheval . tire à plein
tr-, Lande sur les tr-s, dat paard loopt goer., loopt
stof in de strengen (haalt de strengen straf aan).
— Cheval de tr-, trekpaard n. — Bindtouw n..
touw om de horens van een os of koe, die geslacht
zal worden; — paardeharen koord aan den koppelband van jagthonden. — [Corn.] Doorslag m., overtuigt n. Donner ]e tr-, een' doorslag geven. Une
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bonne balance ne dolt point avoir de tr-, eene goede
balans mag niet doorslaan, moet volmaakt in evenwi t zen. -._ Trek, haal m. (met de pen, het potlood, enz.), streep f. Tr- de plume, pennetrek. II
écrit (of 11 fait) son nom d'un seul tr-, tout d'un
tr-, hij schrijft (of zet) zonen naam met één' pennetrek. Passer un tr- sur une ligne pour l'ei%acer,
eene streep over een' regel halen, om dien weg te
doen — Tr- d'union, verbindingsteeken, koppel
Peint.] Penseeltrek, trek m.: Beau-tekn().—[
tr-. de pinceau, schoone penseeltrek. Copier un tableau tr- pour tr-, eene schilder# trek voor trek
copiéren of namaken. C'est lui. tr- pour tr- . I1
lui ressemble tr- pour tr-, hij gelijkt sprekend op
hem. — (fig.) Peindre á grands tr-s, in groote,
krachtige trekken of omtrekken afschilderen, beschrijven, verhalen. — (collect.) Strepen of lonen f.
pl. eener niet geschaduwde teekening: Dessin au
tr-, au simple tr-, penneteekening f. Mettre un tableau en tr-, eene schilderij in hare omtrekken brengen). — [Arch., Constr.] Streep, schrap, lijn; snede f. Tr- de la scie, Tr- de scie, z. SCIE. Tr- de
niveau, waterpasse schrap. Tr- d'équerre, lijn, die
loodregt op eene andere is getrokken, .loodljn. Trde Jupiter, haaklasch f. — Tr- corrompu, uit de
losse hand (zonder passer of liniaal) gemaakte snede). Ti'- carré, regthoekige snede. Tr- biais, schuin
snede. — liet uitslaan, verdeelen of ordonné--sche
ren: L'art du tr-, de kunst van uit te slaan, van
steenen te verdeelen, te houwen. Le charpentier,
Le macon doft connaltre le tr-, de timmerman, de
metselaar moet het uitslaan verstaan. — [Bias.]
Loodregte deellijn f.; — rij f. ruiten in een geschakeerd veld. — [ Cath.] De verzen of strophen, die
tusschen 't graduaat en 't evangelie afgezongen worden. — [Hort.] Tr- de buis, palm- of taxusrand m.
om een tuinbed. — [Jeu] Voorzet m., eerste zet
bij 't schaken en dammen. -- [Mar.] Bátiment gréé
en tr- carré, schip met razeilen, vierkant getuigd
schip, raschip D. Voile à tr- carré, razeil, vierkant zeil n. — Aller b tr- et b rames, met riemen
en zeilen vooruit raken. roeijen en zeilen. — Trde vent, z. v. a. Bu.iiB de vent. -- [Navig.J Trde bateaux, z. v. a. TRAIN de bateaux. -- Teug,
dronk, slok m.: Vider un verre d'un seul tr-, een
glas in éénen teug uitdrinken. Boire h long tr-,
met lange teugen drinken. — (fig.) Savourer le platsir b long tr-s, het vermaak met lange teugen eJat
nieten. — II a écrit cela tout d'un tr-, hij heeft
in eens af, in eens door geschreven. Trek,
gelaatstrek, gezigtstrek m. 11 a tous les tr-s de son
père, hp heeft at de gelaatstrekken van zon' vader.
Avoir de beaux tr-s, des tr-s délicats. schoone,
fijne trekken hebben. — ( fig.) Trek m., handeling,
die eene voor iemand gunstige of nadeelige bedoeling aan dag den legt, in 't algemeen eene verrigting
die iets opmerkeljks heeft; ook: datgene, wat iemand
of iets kenmerkt. Ce tr- a bien prouvé votre affection pour nous, die trek heeft uwe genegenheid voor
ons duidelijk aan den dag gelegd. Ce n'est pas 1k
, dat iis geen vriendentrek, geen vriend
un tr- d'an»
Un vilain tr-, een leelfjke trek,-schapelfjktr.
gerneene streek f. Un tr- de courage, de générosité,
d'ingratitude, een moedige, edelmoedige, ondank bare trek. Voilà de vos tr-s, dat - zijn zoo uwe streken, uwe potsen, uwe stukjes. Vollà un tr- d'babile homme, un tr- d'esprit, dat is een trek, die
den bekwamen man verraadt, een geestige trek, zet
of inval m. Tr- d'histoire, historische trek, los stuk
uit eene grooete geschiedenis. C'est ih le tr- bistorique de cette époque, dat is de kenmerkende historische trek van dat tijdvak. Tr- de caractère,.
karaktertrek. — Il y a de beaux tr-s, des tr-s
d'eloquence dans ce discours, er zijn schoone trekken, trekken van welsprekendheid in die •redevoering. — fMus.] II y dans ce morseau des tr-s bril
bardis, er zijn .schitterende, stoute plaatsen-larts,
in dat stuk. — Reeks f. van snelle noten, die gespeeld
of gezongen worden. ,.—. Betrekking van eene zaak
op eene andere, verhouding f., verband n. Cette
affaire a tr-, n'a pas de tr- it l'autre, deze zaak
heeft betrekking. heeft geene betrekking op de andere. Ce qu'ii dit là a tr- Si notre aventure, wat
h# daar zegt heeft betrekking op, staat in verband
met ons avontuur.
Traitabie, adj. Handelbaar, gedwee, rekkellk,
rekbaar, buigzaam; vriendelijk, gemeenzaam: II est
fort tr-, hg is zeer handelbaar, vriendelijk, men kan
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goed met hem omgaan. — Lor est le plus tr- (ductile) des métaux, het goud is het rekbaarste, ge
metalen. — [Cum.) Substance tr-,-dwestr
ontteedbare zelfstandigheid f. — [Chir.] Plaie tr-,
wo d f., die zich laat verbinden.
Traitailler, V. a. (iron.) Gedurig nieuwe ver
andere overeenkomsten aangaan, zon -bindtes,
te houden.
-deri
-{- Traitant, m. [Fin.] Pachter van 's rijks
inkomsten, finantie-pachter m.
'.r.raite, t. Togt m., lengte van eersen weg, dien
men aflegt zonder op/zouden of rusten. II va d'ici
b la vilie tout dune tr-, hij gaat in eens van hier
naar de stad, zonder te rusten. Il a fait six lieues
sans s'arréter, c'est une bonne tr-, hij heeft zes
mij.N'en afgelegd zonder te pleisteren, dat is een
goede togt. — Tout d'une tr-, in eens door, zonder
ire tout d'une tr-, in
ophouden. — (fig.) Lire, Ecr
eens door lezen, schrikven. — [Corn.] Handel, vervoer m. (van granen, wijnen, enz. , uit het eene
land of gewest naar het andere). On a permis la
tr- des blés, men heeft den handel, uitvoer, koop
en -verkoop van het koren toegestaan. — [Mara
Ruilhandel m.. die op de kusten van Afrika gedr•evenn wordt. Ce bátiment fait la tr-, dat schip drijft
ruilhandel. — La tr- des nègres, of enkel La tr-,
de slavenhandel, de handel in negerslaven. — (denigr.)
La tr- des blancs, het leveren van plaatsvervangers
voor de nationale militie. Wisselhandel m., wis
f pl.; — trekking f. van eenen wisselbrief;-selzakn
ook: de wissel zelf, wanneer hij nog niet geaccepteerd is, traite, t r a t t e f. Faire tr- sur qn.,
op iemand (eenen wissel) trekken. La tr- d'une lettre de change, het trekken, uitstellen van eersen
wis-selbrief. — Faire honneur à une tr-, eenen wisset honoréren, hem aannemen en betalen. — [Fin.]
Tol m. op waren, die vervoerd worden. Tr-s foraines, inkomende en uitgaande regten. Le bureau des
tr-s, het tolkantoor. — [Tech.] Rand in. der kalkkuip bij leêrlooijers.
raité, e, adj. (en part. passé van traiter):
Su,, et tr-, Matiere tr-e, behandeld onderwerp n.,
behandelde stof f. — Des su jets Bien tr-s de leur
prince, onderdanen, die door hunnen vorst goed
behandeld worden. — I1 y voyait la trabison tr-e
de plaisanterie, hij zag er 't verraad als scherts
beschouwd of behandeld.
Traité, m. Verhandeling f , geschrift, klein boek,
opetel n. over een of ander bijzonder onderwerp,
over eerre welenschap of kunst: Tr- de mathématiques, de physique, d'éducation, verhandeling over
wiskunde, natuurkunde, opvoedkunde. — Overeen
f., vergelijk, verdrag, t r a k t a a t n.: Tr- de-komst
paix, vredesverdrag, vredes-traktaat. Tr- de commerce, handelsverdrag. Le tr- de Westphalie,
d'Utrecht, d'Amiens, het vredes-traktaat van Westphalen, van Utrecht, van iimiens. — Bij uitbreiding: Overeenkomst, die bijzondere personen met
elkander, of met den Staat, met de regéring slui.ten.:Entrepreneur qui fait un tr- avec le gouvérnement, aannemer, die een verdrag, eene overeenkomst met het gouvernement aangaat — Je veux
faire un tr- avec vous, ik wil eene overeenkomst,
een akkoord met u aangaan.
i'raiternent, m. Behandeling, bejégening, ontvana:gst f., onthaal n.: Tr- favorable, gunstig onthaal, gunstige behandeling. On lui fit un mauvais
tr-, hij werd slecht ontvangen of opgenomen, men
behandelde hem slecht, hij kreeg een slecht onthaal.
Ma.uvais tr-s, mishandelingen f. pl. -- Bezoldiging,
wedde, jaarwedde f., trakt ement n.::Augmenter,
Diiminuer le ir- de qn., iemands jaarwedde ver
rderen, verminderen. — [Mil., Mar.] Tr- de-me
disponibilité, d'activité, wachtveld n., activiteitstraktement. — Tr- de table, tafelgeld n., toelage
aan de zeeofficieren voor hunne voeding aan boord.
-- [Méd., Chir.] Behandeling (van eene ziekte door
den geneesheer), verpleging f. (van eersen zieke of
gekwetste door den heelmeester): II nest pas beu
dans le tr- de cette maladie, hij is niet ge--reux
lukkig in de behandeling van deze ziekte.
'rraiter, v. a. Behandelen, heredenéren, onder
(een onderwerp, een vraagstuk, enz.). Pro--zoekn
dic:ateur qui traite bien son sujet, prediker. die
zijn onderwerp goed behandelt. Tr- une question b
fond, een vraagstuk grondig onderzoeken, beredenéren. — Cet ouvrier traite lien son ouvrage, die
werkman behandelt zijn werk met zorg. — Behan-

-

TRAJET.

1827

delen, bejégenen, met iemand op deze of gene wijze
omgaan; — onthalen, opdisschen, t ra k t é r e n:
Maitre qui traite mal ses domestiques, meester,
die zijne bedienden slecht behandelt, kwalijk bejegent. Tr- qn. en frère, en ami, en voisin, iemand
als broeder, als vriend, als buurman behandelen.
— (Loc. prov.), z. MMOM, EN BAS (onder BAS als
adv.) — Tr- qn. de fat, d'impertinent, iemand een'
gek, een' onbeschaamde noemen. Tr- qn. de prince,
d'Altesse, iemand den titel van prins, van H^►ogheid geven. --- 'Tr- un ambassadeur aux dépens du
^ roi, eenen afgezant op 's konings kosten onthalen.
Tr- qn: magnifiquement, iemand prachtig onthalen.
(absol.) C'est son tour b tr , 't is zijne beurt om te
traktéren. — Cet aubergiste traite à tant par tête,
men eet bij dien herbergier tegen zooveel de persoon
of per hoofd. I1 nous a Bien traités pour le prig,
hij heeft ons voor dien prijs goed onthaald. Tr- à
table dt'bóte, open tafel houden. — Behandelen,
verplegen, verbinden: Tr- les blessures de qn.,
iemands wonden behandelen. On le traite mal, it
ne guérit point, men behandelt hem slecht, hij geneest niet. II 1'a traité d'une flèvre, hij heeft hem
bij eene koorts behandeld, van eene koorts genezen.
Tr- une maladie, eene ziekte behandelen. — [Chico.]
Behandelen, bewerken: On obtient la soude pure
en traitant la soude du commerce par la chaux
vive, puis par l'alcool, men verkrijgt de zuivere
soda door de soda van den handel eerst met leven
kalk, vervolgens met alkohol te behandelen.-digen
--- TRAITER, V. n. Handelen, tot onderwerp van
behandeling nemen; — onderhandelen. Tr- des mdtaux, des plantes, over de metalen, over de planten handelen. Cette science traite de toutes ces
questions, deze wetenschap handelt over al die
vraagstukken. — II est nommé pour aller tr- de
Ia p aix, hij is benoemd om over den vrede te gaan
onderhandelen. Tr- avec les ennernis, met den vijand in onderhandeling zijn. — Tr- d'une quantité
de marchandises, over eene hoeveelheid koopwaren
handelen (om die te knopen of te verkoopen) . Trd'une dette, een vergelijk wegens eene schuld zoeken te maken, het wegens eene schuld pogen eens
te worden. — Ces plaideurs ont traité, die pleiters
zijn 't met elkanders eens geworden. SE TRAITER, V. pr. Behandeld worden, behandeld moeten
of kunnen worden. — Zich zely,?n behandelen (van
eene ziekte, wond, enz.): Un médecin se traite rarement lui -même, een geneesheer behandelt zelden
zich zelven. — Elkander behandelen: Its se traitent
lien, mal, zij behandelen elkander goed, slecht.
'rraitetir, m. Tafelhouder, gaarkok m. I1 fait
prendre son diner chez un tr-, hij laat zijn middageten bij eenen gaarkok halen. — [Coco ] Naam
der tusschenhandelaar.c met de wilden van Louisiana.
Traitoir, m., of Traitoire, f. [Tech, ] ,z. v. a.
TIRETOIRE.

Traitre, esse, adj. Verraderlijk, trouweloos,
valsch. Coeur tr-, Ame tr-esse, verraderlijk hart n ,
verraderlijke ziel f. Il est tr- comme Judas, hij is
verraderlijk als Judas, een aartsverrader. — (pop.)
Cet bomme West pas ir- êê son corps. die man laat
het zijn lijf aan niets ontbreken. — Les chats sont
ordinairement tr-s, de katten zijn doorgaans valsch.
-- Jouer un tour Bien tr- à qn., iemand een' zeer
valschen, verraderljken trek spelen. — Ce vin -là
est ir-, die wijn is verraderlijk, gevaarlijk (hij vliegt
naar 't hoofd en maakt dronken). -- (fam.) I1 ne
men a pas dit to tr- n,ot, hij heeft er mij niet een
enkel woordje van gezegd - TRAITRE , m., -ESSE, f.
Verrader m., verrrzderes, verraadster f. On bait
et ion méprise les tr-s, men, haat en verarht de
verraders. — Somtijds ook als beleedigende toespraak gebézigd, waar van verraad peen sprake is:
Va, tr-, laisse-moi, ga, valschaard. laat mij alleen.
— EN TR .ITRE , loc. adv. Verraderlijk, op verraderlijke wijze, als een verrader. — '.'raitreusement, ado. (fam.) Op verraderlijke wijze.
.

..

'rraitreux, ease, adj., z. v. a. TRAITRE. —

t Tr s itr ise, f., z. v. a TRAHISON.
S Trajef-tile, adj. Tot een' overtogt diensti g .
-- Tras eetoire, f. [Gom. j Baan f., elke regie
of kromme lijn, die een ligchaam onder den invloed
van ééne of meer beweegkrochten beschrijft: Les tr-s
des planètes sont h peu prés des ellipses, de hanen der planeten zijn ongeveer ellipsen. — Men
zegt ook adj.: Ligne tr-.
Trajet, m. Overvaart f., overtogt m., afteleg-
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--

e.ndafstand te water en, bij uitbreiding, ook te
yzen.
a, reis f., weg, togt m.; het overvaren, het reiLe tr- d'un bord d'une rivière ,i t'autre, de

overvaart van den eenen rivieroever tot den anderen. -- Faire le tr- de Calais à Douvres, van
Calais naar Dover oversteken. — Le tr- de Paris à
Lyon, de weg, de togt, de reis van Parijs naar
Lyon. Le tr- fut heureux, de overtogt was rieluklcig. — (fig. et fam.) Le tr- sera difficile, dat zal
een zwaar stuk werk, dat zal geene cjemakkel jke
zaak zijn. — (poet.) Le noir tr-, de reis naar de
andere wereld (met toespeling op Cliarons boot) .
_L [Chir.] Tr- dune plaie. d'une Pistule, kanaal n.
of gang m. eener wond, eener p jpzweer of /istel.
Trale, f, [H. nj, z. v. a. M1AUVIS.
'Jr ralliane, f. [Bot.] Slingerplant van Cochinchina, tralliána f.
Tramail, Tramaillon, Trérnail of Tramaillade, m. [Pèche] Driemazicq vischnet n. voor
de rivieren, driedubbel gemaasd net, schakelnet. —
[Chas.? . z. V. a. TRA ► NASSE. — Traniaillé, e,
adj. [Pêchej Driedubbel gemaasd.
Tramassense, f. [Tech.] Tremster f., werk
gevormde tabakspijpen van hare-vrouw,die
baarden ontdoet.
Trapnat, m. [Pêche], z. v. a. TRAMAIL.
Tratmilbe, f. [Bot.], z. v. a. MARJOLAINE.
Tranne, f. [Tech.] Inslag m. eener stof op het
weefgetouw, spoel f. Dans cette étoffe, la chaine
est de fil et la tr- de soie, bij deze stof is de ketting of schering van garen en de inslag van zate.
— Tr- moulée, niet ontvette wol f. -- (fig. et poét.)
La tr- de en vie, de ses jours, zijn levensdraad. —
(fg.) Zamenzwering f., komplot n. 11 a ourdi cette
odieuse tr-, hij heeft deze afschuwelijke zamenzwering gebrouwd, gesmeed. — (Proc.) , z. OURDI. —
Trame, e, adj. (en part. passé van tramer):
Etoffe tr -e de soie, met zede ingeslagen stof f., stof
met zijden inslag. — Complot tr- contre sa vie,
tegen zin leven gesmede zamenspanninr, f.
Trameau, m. [Pêchej, z. v. a. TRAMALL.
Tramaaées, f. lal., z. v. a. ETRAMYIÉES.

Tramer, V. a. [Tech.] Inslaan, inschieten, de
inslagdraden door de kettingdraden weven: Trune etotfe de soie, eene stof' net zode inslaan. —
(fig.) Tr- une conspiration, eene zamenzwering
ontwerpen, brouwen o f smeden. Tr- la perte de
qn., la ruïne de l'État, iemands verderf, den ondergang des Staats beramen.
SE TRAMER, V. pr.
ingeslagen worden. -- Gebrouwd, gesmeed worden.
-- Traineer, m., -ease, f. Inslagmaker m.,
—

- maaksier f.

Tramière, f. [Corn.] Gevolde sergie f.
Trauiois, m., z. v. a. TRÉMO[S.
Tra neontain, e, adj., liever ULTRAMON'TAIN.
--- 'I'raniontaire, f. [Mar.] (in de Middelland

Bewind m.; noorden n. Le vent de-schez):Nol
tr- of enkel La tr-, de noordewind. Aller vers la
tr-, naar 't noorden gaan. Quart tr- an grec, Trgrec, Tr- quart à maëstro, noord- ten-oosten, noord
-oost, noord-ten-westen. — De noordster,-nord
poolster f. -- Perdre la tr-, den koers kwijt raken;
(fig.) van zijn stuk raken, het spoor bijsier worden,
seiet meer weten wat men zegt of doet.
Tranaine, f. [Agric.] (rop.), z. v. a. TRÈFLE.
Traneade, f. [Minér.] Zwaar steenblok n. met
groote holten.
Tranehant, e, adj. Scherp, snijdend: Couteau
tr-, Ép(e tr -e, scherp mes n., scherpe deden m.
Dents tr-es, scherpe landen m pl. — Écuyer tr-, z.
ÉCUYER. — (fig.) Couleurs tr-es, scherpe, afstekende
kleuren. — (fig.) Beslissend, afdoend: Argument
tr-, afdoend betoog n. Raisons tr-es, beslissende
redenen f. pl. — Op stouten of scherpen toon be.slissend, boud sprekend, doortastend: C'est un hom me tr-, un esprit tr-, 't is een stout beslissend
man, een dooi tastende kop. Avoir le ton tr-, op
scherpen, beslissenden toon spreken. — TRANCHANT, m. Snede, scherpe zijde f. van een nies,
sabel, enz., scherp n. Le tr- de ce rasair est émoussé, de snede, het scherp van dit scheermes is bot.
Couteau b deux tr-s, een mes met twee sneden,
tweesnijdend mes n. — [Escr.] Scherp van de kling.
Le vrai tr-, liet ware schen!. Le faux tr-, het val
scherp, de rug m. -- (fig.) Ce root est une-sche
rdpée b deux tr-s, dat woord is een tweesnijdend
zwaard. -- [Tech.] Mettre b tr-, scherpen, op den
slj psteen de snede van een lemmer slijpen. — [ V é-
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ner.] Tr -s, de zijden van den poot des diers, als
zij niet afgesleten zijn. (Men zegt ook adj. Cotés tr-s).
Tranche, f. Snede f., afgesneden stuk n., meer
of min dunne schijf f. (doorgaans van eetbare dingen).
Une tr- de pain, de viande, eene snede brood,
v/eesch. Des tr -s de pommes, sneedjes of schijfjes
van appelen. — [Agric.] Soort van snijdend hou
n. — [Arch.j Tr- de mtarbre, gesnedene mar--wel
merplaat f. — [Aritb.] Afsnijding van 3 tot 3 cijfers,
cijferafdeeling f. van 3 cijfers. -- [vouch., Cuis.]
Morceau de tr-, bilstuk, achterstuk n. — [Numisnn. j
Muntrand m. voor 't omschrift. — [Rel.] Tr- d'un
livre. snede van een boek. Dorer un livre sur tr-,
een boek op snede vergulden. — Strookje goud om
de kanten der boeken te vergulden. — (Tech.]
Smidsbeitel, aan eenen kant scherp, waarmede gloei
ijzer gespleten wordt; snijbeitel m., splijtwig f.,-jend,
-- blikschaar f.; — dubbele haak in. met eenen steel,
om de op elkander liggende blokken leen op te
ligten; — vormmes n. (der gieters in zandt). —
[Oéom.] Doorsnede f. van een tigchaarn, parallel
aan zijne basis; — elk door twee doorsneden a)'gesneden stuk, schijf f.
Tranche', e, adj. (en part, passel van trancler):
Tête tr-e, afgehouwen hoofd n. — [Bias.] Ecu Ir-,
regtsgeschuind, geschuind schild n. (als de deellijn
uit den regter boven- naar den linker benedenhoek
loopt. — [Tech.] Bois tr-, kromvezelig, knoestig,
moe//el/ik te bewerken hout n.
Tranche -artère, f. [Bot.], z. v. a. CAMPANULE. (.Pier. Des tranche-artêre.)
Tranehèe, f. Uitgraving (voor 't leggen van
fondamenten, voor 't planten van boongewas, voor
den afloop van water, enz.), geul, proef, greppel f.
Faire la tr- des fondations d'un e'difice, den fundérings-put voor een gebouw ,raven. On fit de
grandes tr-s an travers du manais, pour le dessécher, men maakte groote doorsnijdingen dwars door
't moeras, om hel droog te legben. - TRANCHÉES, f.
pl. [Méd.] Snijdingen f. pl. in 't lijf, kramp in de
ingewanden, buikpijn f. -- [Mil.] Loopgraaf f.:
Ouvrir la tr-, de loopgraaf openen. II fut tué a la
tr-, hij werd in de loopgraaf gedood. — Cette
médec €ne lui a causé de grandes tr-s, deze autsenij
heeft hem groote snijdingen veroorzaakt. Les tr- de
i'accouchement lui prirent, de barensweeen overvielen haar. Tr-s utérines, naweeën (na de geboorte
van een kind). — (pop.) Avoir des tr -s de saint
Mathurin, vlogen van krankzinnigheid hebben.
Tranchefil, m. [Man ] Kleine dwarsketting m.
aan 't gebit..-. [Tech.] Draadsnijder m., een werktuig der tapijtwerkers. — Tranchefile, [.I Rel.J
Steekband a) — (Man.). z. v. a. TRANCHEFJL. -[Tech.] Besteeksel n. of binnennaad m. in eerren
schoen. — Traneheliler, v. a. De steekbanden
aan den rug van een boek, den binnennaad in eenen
schoen maken. — Tranche - gazon, m. [Hort.)
Zodensteker. zodensn jder m. (P/ar. Des tranchegazon.) — Tranehelard, m. [Cuis ] Spekmes n.
— '.branche- niaSonné, e, adj. [Bias.]. Ecu
tr-, regtsgeschuuind schild met déne afdeeling van
kleur en de andere van muurwerk.
]. Tranehément, adv. Op scherpe, beslissende,
doortastende wijze.
Tranehe-montagne, m. (fain.) Pochhans,
blazer, snoever, windmaker m. (Plur. Des tranche
-montagr,e).
Trancher, V. U. Snijden, afsnijden, doorsny-den, afhouwen. Tranchez un peu ce Pil, snijd dien
draad eens af. Lacier de Damas tranche le fer,
het damascener staal (een darnascener kling) snijdt
door het ijzer. 'Fr- la téle à qn., iemand onthoofden, het hoofd afhou+r'en. — (fig. et poel.) La Parque a tranché ses jours, de Scliikgodin heeft zijnen levensdraad afgesneden. -- (fig.) Tr- une question, eerre vraag kort beslissen, oplossen. Tr- le mot,
z. MOT. Tr- une dilculté, le noeud de la ditf t'ulte,
eerre zwarigheid in eens wegnerven of oplossen den
knoop doorhakken. I1 le tranche net, hip zegt het
ronduit, hij windt er gecne doekjes om. Tr- un dis
een gesprek afbreken, er een einde aan ma--cours,
ken. -- (absol.) Ce couteau tranche comme un rasoir, dit mes snijdt als een scheermes. — TRANCHER,
V. n. Stout beslissen, op den toon van gezag uitspraak doen, een beslissend oordeel vellen: I1 tranclie sur tout, hij doet stoutweg overal uitspraak in.
C'est tr- Lien légerement sur une question aussi
importante, dat heet zeer schielijk, zeer oppervlak-
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kig over eene zoo qewigtige vraag heen loopera —
Tr- dans le vif, doortastende maatregelen nemen;
plotseling zekere betrekking afbreken. — ( fam.) Trcourt, kort afbreken. Ti- du grand seigneur of Trdu grand, den grooten heer spelen of uithangen.
Tr- du necessaire, den noodzakel ken, onmisbaren
man verloonen. C'est un traitre, it tranche de deux
cótés, hij is valsch, hij draagt op twee schouders,
hij handt de huik naar den wind. — [ Méd.] In
medicament qui tranche, een geneesmiddel, dat
snijdingen veroorzaakt. --- [Peint.] Ces couleurs
tranchent trap, deze kleuren steken te sterk af. I 1 y a plusieurs chases qui tranchent trog dans ce
discours, in die rede steken vele plaatsen tezeer
bij elkander af. -- SE TRANCEEER, V. pr. 4 fgesneden worden.
'I'ranchet, m. [Tech.] Schoen- en zadelrnakerssnijmes n.; snijbeitel m. der loodgieters, slotemakers e. a.; leestmakersmes n.
Traneheur, m. [Anc. mil. ] , z. V. a. PIONNIER. -- [Péche j Kabeljaauwsnijder in. -- (fig. et
fam.) C'est un tr-, 't is een man, die uit de hoogte
spreekt, die op stouten toon beslist, op meesterachtigen toon uitspraak doet.
TI•anehis, in. [Anc. mil.], z. V. a. HETRAN-
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Tranenoir, m. [Cuis.] Snijplank f. voor vleesch,

voor spekrepen, enz., hakbord n. — Weleer ook

z. v. a. assiette, plat, bord n., schotel m. — [Arch.]
Dekstuk n. van 't kapiteel eener zuil. -- á Tech.]
Tr- pointu, glassieraad n. in den vorm van een
lotliaringsch of patriarchaal kruis in sommige glasraamvakken.
'.'rano,les, f. pl. [Plas.] Verkorte dwarsbalken
in oneven getal. (In ,:ven getal heden zij bur.,les).
'rranler, v. a. [\Turner.]: Tr- un cerf, een niet
opc eiaagd hert op goed geluk af nasporen.
'Franque, f. [Agric.] Soort van hak f. of hou
n. net breed en scherp ijzer.
-wel
'I'ranquille, adj. Stil, gerust, bedaard, vreedsur
T
evé.netrkalm,
rustig,
gelaten.
Etre
zaam,
ment d'un proces, gerust, onbezorgd omtrent den
afloop van een proces zijn. — Soyez tr-s, mes enfants, weest stil, mijne kinderen. Mener urge vie
tr-, een geru-st leven leiden. Dornir d'un somme
tr-, gerust slapen. Laissez wol tr-, laat mij in
rust. Je lui en parlerai, quand it sera plus tr-, ilc
zal hem daarover spreken, wanneer hij bedaarder
zijn zal. — Trangniliem eut, adv. Op rustige,
bedaarde wijze, gerustel2jk, in stilte. Vivre tr-, op
eene rustige wijze, in stilte leven. II passait tr- ses
jours, hij bragt zijn leven in rust, in stilte door.
— Trangnillisant, e, adj. Geruststellend: Nouvelle fort tr-e, zeer geruststellende tijding f. —
Tranquilliser, V. a. Geruststellen, doen bedaren, neêrzetten, tot kalmte of rust brengen: Ce
qu'il dit, me tranquillise, hetgeen hij zegt, stelt
mij gerust. Cette lettre ma tranquillise on peu,
deze brief heeft mij een weinig doen bedaren. —
SE TRANQUILLISER, v. pr. Zich geruststellen, bedaren: Tranquillisez-vous lh-dessus, sur ce point,
stel u daarover, over dit punt, gerust. -- Tranquillisenr, m. [Chir.] Mechanische stoel m. ter
behandeling van woeste krankzinnigen. — 'rranquiltite', f. Rust, gerustheid, bedaardheid, stilta,
vreedzaamheid, kalmte, gelatenheid f. Rien ne troubie ]a tr- de son sommeil, niets verstoort de gerustheid van zenen slaap. La tr- de l'esprit, de
kalmte, bedaardheid van den geest. La tr- de 1'Etat,
de rust van den Staat.
Trans-, van 't latijn ontleend voorzetsel in
vele fransche zamenstellingen, bij welke het z. v. a.
aan gene zijde, over, overheen, er door, beteekent.
In sommige woorden neemt het den a fgekorten
vorm tra aan, als in traverse, traduire ; in andere
wordt het vervormd tot tres, als in tressaillir, of
tot tré, als in trépas.
Transaction, f. Minnelijke schikking, overeenkomst f., willig verdrag, vergelijk n., vereffefling, bijlegging, t r an sactie f. I1 etait présent,
it out part a la tr-, hij was tegenwoordig bij, hij
had deel aan de minnelijke schikking. La tr- ne
sera valable qu'autant qu'elle aura eté homologuée par-clevant notaire, het verdrag, de overeen
zal niet geldig zijn, dan wanneer het door-komst
eenen notaris bekrachtigd is. — [Litt.] Tr -s philosophiques, wijsgeerige verhandelingen f. pl. (van
de koninklijke maatschappij te Londen). — Trans-
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actionnel, Ie, adj. Eene transactie, minnel jke
schikking of overeenkomst bevattend.
Transailie, I. [Agric.] Lentezaad n., allerlei
zaden, die men in 't voorjaar zaait.
Transalpin, e, adj. [Géogr.] Aan gene zijde der
Alpen, overalpisch. -- [Géogr. anc.] La Gaule tr-,
transalpinisch Gallic, het eigenlijke Gallie.

S Transaniination, f. [Didact.] , z. v. ta.
3IETEMPSYCOSE.
Transatlantiticce, adj. [Géogr.] Aare gene

zijde van de Atlantische zee, overzeesch, t r a n s a tIantisch.
Transhordation, f.,Transbordeinent,m.

[Mar.] Overscheping, overlading f.; het overschepen, overladen; — somtijds ook: het overboord werpen. — Transborder, v. a. Overschepen, overladen, overstorten, overbrengen in een ander schip:
T- des munitions de guerre ou de bouche, krv" gsof mondvoorraad overladen.. — (absol.) Van boord
of schip veranderen. — SE TRANSBORDER, V. pr.
Overgescheept worden. — Het part. passé is ook
adj.: Munitions transbordées, overgeladen krjgsvoorraad n. (dend.
Transcaloriryuge, adj. [Phys.] WarmtegeleiS Transcendance, f. Uitstekendheid, voor
een persoon of zaak boven Bene-treflijkhdvan
andere. — Transeendant, e, Verheven, zeer
uitmuntend, uitblinkend in zijne soort; —bobenzinneljk, niet onder de zinnen vallend, het zinnelijke
of het gebied der ervaring oversch.rjdend, t ra nsscendent, transscendentaal. Un mérite
tr-, eene uitstekende verdienste. II a des qualités
tr-es, des talents tr -s, hij heeft zeer uitstekende eigenschappen, talenten. Vertu tr -e, verhevene deugd f.
— [Phil.] Les ;tres tr -s de bovenzin<<r 1 jke wezens (zoo als God, de Engelen). — [Math.] Gdométrie tr-e, hoogere meetkunde f. (die de kromme
linen van alle orden beschouwt en hare eigenschappen door middel van differentiaal- en integraal-rekening onderzoekt). Equation tr-e, hoogere vergeljjki.ng f. — Ternes tr-s, algemneene uitdrukkingen,
die eene zeer algemeene opvatting toelaten, als: een,
goed, waar, enz. — Transeendantal, e, adj.
[Phil., Giom.], z. V. r._. TRANSCENDANT. (Pier. M.
;

transcenalantaux.)—'franseendatitalisnnie, m.

[Phil.] Elk wijsgeerig stelsel n., dat niet van waar
ontleding uitgaat; — studie f. van het-nemig
subjectieve, transscendentalismus n. —
Transeendantaliste, adj. subsi. m. et f. Janhanger m.; aanhangster f. van dat stelsel; — tot
dat stelsel behoorend. • (dwars.
'franscision, f. [Didact.] Doorsnijding f. over
Transcoiation, 1. [Anc., Chin.], z. v. a.
FILTRATION.
'fraaseripteur, m. [Didact.] Overschrijver,

afschrijver m. — Transcription, f. Het overschrijven, het afschrijven; overschrijving f., afschrift n., kop ij f. 11 detnande trois florins pour Ia
tr- de ce manuscrit, hij vraagt drie gulden voort
overschrijven van dit handschrift. — Tr- d'un contrat, afschrift, kopij van een contract. — [Corn.]
Het overschrijven, het overdragen uit het eene boek
in het andere. — Transerire, v. a. Af-, over-,
uitschrijven: Cela est mal écrit, transcrivez-le, dat
is slecht geschreven, schrijf het over. I1 1'a transcrit de quelques livres, hij heeft het uit een/ge
boeken nageschreven. — [Coma Overdragen, overbrengen (uit het eene boek in het andere) . - SE
TRANSCRIBE, V. pr. Overgeschreven worden. —
Transerit, e, adj. (en part. passé van transcrire): Lettre tr -e, overgeschreven brief m.
Transclanubien, ne, adj. [Géogr.] flan gene
zijde van den Donau wonend.
Transdiablé, e, adj. In een' duivel veranderd.
'ranse, f. Angst, groote vrees voor een als
nabij gedacht kwaad, benaauwdheid f. I1 est tonjours on tr-, hij is altijd in angst. Les ir-s de la
mort, de benaauwdheden des doods.
'rranseat, interj. (pr. tran-zé-att) (latijnsch
woord, waarmede men bij de schoolsehe disputation
of redetwisten wil zeggen, dat men eene stelling
toegeeft) Het moge doorgaan ! het zij zoo ! toegestaan!
-

'rranséle'mentation, f., z. v. a. TRANSSURSTANTATION.
'Transept, m. [Arch.] Kruisbeuk, kruisvleu-

gel (in kerken, maar ook wel in andere gebouwen,
gelik b. v. in de engelsche industrie-paleizen), vleu-
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gel, die dwars door het schip en den hoofdvleugel
gaat, transep, transept m.
Transférable, adj. [Prat.] Voor overdragt
vatbaar of geschikt. — Transf ré, e, adj. (en
part. passé van transférer): Prisonnier tr-, overgevoerd, in eene andere gevangenis gebragt gevangene. — Transférement, m. Overbrenging van
de eene plaats naar de andere. --- Transférer,
V. a. Overbrengen, verplaatsen: Tr- un prisonnier
d'une prison a (dans) une autre, eenen gevangene
van de eene gevangenis naar de andere overbrengen. Constantin transféra le siége de 1'empire de
Rome h Constantinople, Konstantjn verplaatste
den zetel van 't romeinsche rijk naar Konstantinopel. — (tij uitbreiding) Tr- une fête, een feest tot
op een' anderen dag uitstellen. — (fig.) 'Fr- la propriété d'une chose, on droit à qn., den eigendom
van iets, een refit op iemand overdragen. — Transfert, m. Overdragt f. Tr- de capitaux an grand
livre, overschrijving van kapitalen op 't grootboek.

TRANSITOIRE.

Transgresser, v. a. Overschrijden, overtreden (een gebod, eene wet, en inz. de goddelijke voor
les commandements de Dieu, Gods-schriften):T
geboden overtreden. — SE TRASSGRESSER, V. pr.
Overtreden worden. — Het part. passd is ook adj.:
Ordre transgresse', Loi tr -e, overtreden gebod n.,
wet f. -- 'Fransgressenr, m. Overtreder m.:
Le tr- de vette bi sera puni de mort, de overtreder dezer wet zal met den dood worden gestraft.Transgressif, ive, adj. Overschrijdend, overtredend. -- Transgression, f. Overtreding, inbreuk f.
Transhninance, f. [Coot.] , z. v. a. PARCOURS.
— Transhiuiiaut, e, adj. [icon. rur.] Des zomers naar de bergweide ter grazing gevoerd: Les
troupeaux tr-s sont nombreux en Espagne, de kud-

den, die men des zomers op de bergweiden laat grazen, zijn talrijk in Spanje. — Transhtimer,v.a,
[Ecora. rur.] Naar de bergweiden voeren of drijven.
-- [Hort.] Tr- un arbre, eenen boom in eene anTransfignrateur, m. [Phys.] , z. V. a. KALE'I- dere aarde verplanten. — TRANSHUMER, V. n. In
DOSCOPE. — Gedaante-veranderaar, vervormen. — de berr;weiden grazen.
Translignxration, f. Oogenblikkelijke verandeTrapsi, e, adj. (en part. passé van transir):
ring eener figuur in eene andere; gedaante- verande- Personne tr-e, van koude verstijfd, door schrik bering f. (alleen gebézigd in): La tr- de notre Seigneur vangen mensch. Etre tr- de froid, de peur, van
sur le moet Thahor , de verheerlijking van onzen koude, van vrees verstijfd zijn. — Faire l'amouHeer op den berg Thabor. — Tableau de la Tr-, of reux tr-, den schroomvalligen minnaar spelen.
enkel La Tr-,de schilderij van die verheerljking(door
Transiger, V. a. Overeen komen, tot een ver
Raphael). — Transfgurer, v. a. Van gedaante
komen, in der minne schikken, tot eene min--gelijk
veranderen, vervormen. — SE TRANSFIGURER, v pr. nelijke schikking komen, t r a n si g é r e n: II cherVan gedaante veranderd worden (alleen gebruikt che à tr- avec lui, hij zoekt met herra in schikking
in): Jésus Christ se transfigura sur le Thabor, te treden. — (fig.) Tr- avec son devoir, avec sa
J. Ch. werd op den berg Thabor verklaard, ver conscience, vaan zijnen pligt onder een schijnschoon
-herlijkt. voorwendsel afwijken, zin geweten met sch JngronTrain 11, m. [Tech.] Vormdraad m., dikke den paafjen of in slaap wiegen: met zijn pligt of
metalen draad aan den rand der papiervormen.
geweten transigéren. — Transigible, adj. Voor
Transf lage , m. [Mar.] Het marlen; mar- een schikking of vergelijk vatbaar, t.ra n s i ge e rling f. — Transfiler, v. a. [Mar.] Marlen.
b a a r.
Transformation , f. Gedaanteverandering,
Transiilas, m. [Anc.com.] Ilollandsche kantf.,
verandering , hervorming, herschepping I. in eene die eerst naar Cadix en van daar naar Amerika
andere gedaante, t r ons t o r m d t i e f.: La tr- d'une verzonden werd.
chenille en papillon, de verandering van eerre rups
'I'ransir, v. a. Verstijven, doen verstijven, bein een' vlinder. — [Math.] Herleiding van eene fi- vangenmaken, geheel vervullen (nietdroefheid,vrees,
guur of van een ligchaam in een ander van dezel f- enz.); van koude doen verstwen of verkleumen:
de oppervlakte of van gelajken inhoud. —.lgebraï- Nouvelle qui transit le coeur, tipding f., die 't hart
sche handelwijze, waardoor men in bepaalde verge- doet verstijven, zamenkrimpen. Le froid ma transi,
tjjkingen in de plaats der onbekende eene functie de koude heeft mij bevangen, heeft mij verkleumd
van eene andere onbekende stelt. — Transfor- gemaakt. — TRANSIR, v. n.: Tr- de froid, van koude
iner, v. a. Eene andere gedaante geven, van ge- verstil fd, verkleumd zijn. Its transissent de peur,
daante veranderen, omvormen, herscheppen, t r a n s- zij zin van vrees bevangen. —Ti ansissen,ent,m.
f o r m d r, e n: Circé transforma les compagnons Bevangenheid (door koude, door schrik, enz.), verd'Ulysse en pourceaux, Cured veranderde de togt- stijving f.
genooten van Ulysses in zwanen. La nature transTransit, m. (pr. tran-zite) [Corn.] Doorgang
forme les insectes, de natuur verandert de gedaante of doorvoer m. van waren of goederen uit het eene
der insecten. -- [Algêb.] Tr- une équation, aan land in 't andere, t ra' n s i t o m.: Marchandises en
Bene vergelijking eene andere gedaante geven. — SE tr-, doorvoerwaren f. p1., transito-goederen n. pl.
TRANSFORMER, v. pr. Eene andere cedaante aanne- Droits de tr-, doorvoertol, transito -tol m. —Tranmen, zich een andere gedaante of vorm geven: Le sitaire , adj. [Corn.] Den doorvoer betreffend:
démon se transforma en ange de lumiêre, de duivel Commerce tr-, doorvoerhandel. —TRANSITAIRE, M.
veranderde zich in eenen engel des lichts. -- (fig.) Koopman, die doorvoerhandel drijft, transito -hanIi salt se tr- en (of de) mille facons, hij creel zich delaar m. — Transiter, v. a. et n. [Corn.] Doorop duizenderlei wijze te vermomin' en. — Het part. voeren; — doorvoerhandel drijven. — SE TRANSIpassé is ook adj.: Les chenilles transformées en TER, V. pr. Als transito -goed doorgevoerd worden.
papillons , de in kapellen veranderde rupsen f. pl. — Het part. passé is ook adj.: Marchandises tranLa femme de Loth fut transformée en statue de sitées, doorgevoerde goederen n. pl.
sel, de vrouw van Loth werd in eenen zoutpilaar
Transitif, ive, adj. [Gram.] Overgankelijk,
veranderd.
transitief: Verbe tr- ,overgankel jkeverkwoord D.
Transfrétan, e, adj. [Géogr.] Jan gene zijde Tous lesverbes actifs soot tr -s. alle bedrijvende werk der zeeengte: L'Espagne tr-e, de spaansche bezit woorden zijn overgankelijk. Conjonctions tr-ives,
Noord-Afrika (aan gene zijde der straat-tinge een' overgang aanduidende voegwoorden n. p1. (zoo
van Gibraltar).
als or, au i'este, cependant). — [Géol.] Terrains
Transfuge, m. [Mil.] Overlooper, soldaat, die tr-s, overgangsgronden m. pl. (die den overgang van
tot den vijand overgaat. — (fig.) Iemand, die zijne de gronden der eerste tot die der derde formatie
partij verzaakt am zich bij de tegenpartij aan te uitmaken). — Transition, f. Overgang m.: Les
sluiten, eerwisselaar van partij, overlooper m.
tr-s biera ménagees font un effet agreable dans le
Transfuser, v. a. [Didact.] Overgieten, over- discours, wel aangebragte overgangen in eerre rede
storten (uit het eerie vat in 't andere) , t r a n 5doen eene aangename uitwerking. Tr- ar--voering
fun d é ren. -- [Méd.] Overtappen (bloed). — SE tificielle, kunstmatige,
kunstmatige, niet natuurlijke overgang.
une prompte trTRANSFUSER, V. pr. Overgegoten, overgetapt wor- — I1 s'est fait dans
den. — Het part. passé is ook adj.: Du sang trans- du chaud an froid, er heeft in den dampkring een
fusé, overgetapt bloed n. — Transfi,seiir, m. snelle overgang van warmte tot koude plaatsgehad.
[Didact.] Voorstander, ook: uitvoerder van debloed- — [Mus.] Overgang m. van den eenen toon op den
overtopping. —'fransfnsion, f. [Didact.] Over- anderen. — Transitoire, adj. [Didact.] Voor gieting f. —. [Med.] Overtopping van het bloed van bijgaand, vergankelijk, vlugtig, van korten duur:
een dier of mensch in de bloedvaten van een ander Des biens tr -s , verc;ankelljke goederen n. pl. —
(eene voormalige kunstbewerking), t r a n s feb s i. e f. Een overrang uitmakend , tot overgang dienend,
Transgangétique, adj. [Geogr.] Jan gene transitoir: Moyen tr-, overgangsmiddel n. Lois
zede van den Ganges: L'Inde tr-.
tr-s, overgangswetten, interimistische of transitoire
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wetten f. pl,.— [Jur.] Cause tr-, regtszaak, die men
achtervo&qens voor verschillende regtbanken kan
brengen, transitoire zaak f - Taaiisitoirement,
adv. Op voorbijgaande wijze, in 't voorbijgaan.
Transjuiaa, e, adj. [Géogr.] Aan gene zijde
van den Jura: La Bourgogne tr -e.
-I- Traitsiater, v. a. Vertalen (traduire). (nog tegenwoordig gebruikt voer:) Slaafsc/i, woordeljk vertalen (zoodat de schoonheden van 't oorspronkehjke verloren gaan of onkenbaar worden).
- -I-- Translateur, m. Vertaler (traducteur).
- (nu nog gebézigd voor:) Slaafsch vertaler ui.—
(In 't vrouwelijk zou men TRANSLATRJCE kunnen
zeggen.) - Translatif, ive, adj. [Jur.] Overdragend: Acte tr- de propriété , acte f. tot overdragt van eigendom. - Translation, t. Overbrenging, overvoering, verplaatsing f : La tr- dun
corps dune église a une autre, de overbrenging
van een ligchaam uit de eene kerk naar de andere.
La Ir- du siëge de lempire, de verplaatsing van
den rijkszetel. - La tr- dun re1igeux dans un
autre ordre, de verplaatsing van eenen geestelijke
in eene andere orde. - (bij uitbreiding) Tr- dune
fête, verschuiving f. van een feest van den eenen
dag op een' anderen. - [ Jur.] Tr- dun legs, overdraping f. van een legaat op een' anderen persoon.
¶'ranslirnitatiou, 1. [Pout.] Soort van interventie of tussclienkomst t. , waarbij een Staat
troepen op het terrein des oorlogs zendt, maar enhel om het veroverde te bezetten en te bewaren ten
behoeve van de partij, die men helpt, translimitatie f.
Translueide, adj. [Phys.] Doorschijnend. Tvaflslncidité, f. Doorschijnendheid.
Transniavehemeiit , m. [ Didact. ] Overvoer rn. van troepen, van rijtuigen van de eene
plaats naar de andere.
'l'raiismaiin , e, adj. [Géogr.] Overzeesch, over
zee gelegen, aan gene zijde der zee: Contrées tr-es,
overzeesche landstreken f. p1. -_
M.
Van over zee komend reiziger m.
Transinettre, v. a. Overbrengen, overdragen,
overgeven, overdoen; overzenden, doen geworden,
ter hand stellen. 11 lui a transmis tous ses droils,
h ij heeft hem at zijne regten overgedragen. - Trdes ordres, one nouvelle, bevelen .eene tijding overzenden, aan anderen doen geworden. Tr- une lettre ii qn., iemand eenen brief Ier hand stellen. (fig.) Les pères transmettent souvent a leurs enfants leurs vices on.. leurs vertus, de vaders brn
of ondeugden op hunne-tienvakhudg
kinderen over. - Tr- son nom a la postérité,zijn'
naam aan de nakomelingschap overbrengen. - SE
TRANSMETTIIE, V. pr. Overgebragt worden, overge maakt kunnen of moeten worden. - Elkander overdoen of mededeelen. - Van de eene plaats tot de
andere overgaan: L'action de iv lumière setransmet a travers le verre, de werking van het licht
gaat door het glas heen, wordt door het glas heen
overqebragt of voortgeplant.
Trau sin igraut, e, adj. Van 't eene land
naar 't andere trekkend, verhuizend. Des troupeaux tr -s, naar elders trekkende kudden f. p1. Transmigration , f. Volksverhuizing , landverhuizing t. - [ H. sainte] La tr- de Babylone
de verhuizing (van 't joodsche volk) naar Babylon,
de babylonische gevangenschap f. - La tr- des âmes,
de zielsverhuizing.
Transniis, e, adj. (en part. passé van transmettre): Droit tr-, Propriëté tr -e , overgedragen
regt n., eigendom in. Ordre Ir-, overgebragte, medegedeelde order t. Les sciences qui nous sont
tr-es par les Grecs , de wetenschappen, die door
de Grieken tot ons zijn gekomen. - 'rransinissibilité, f. [Didact.] Overdraagbaarheid f. Transmissible, adj. Overdraagbaar: Droit ti-,
overdraagbaar regt n. - Transmission, t. Het
overdragen; overdragt f.: La tr- dun droit, de
overdragt van een regt. - [Phys.] Doorlating t.,
doorgang m. van de lichtstralen (in tegenstelling
met réllexion).
'I'vansmLlabilité , f. [Didact.] , Z. TIIANSMUTABILITE. - Transmnable, adj Veranderljk,
voor verandering of omzetting vatbaar: Les alchi
mistes croyaient les metaux tr -s, de goudmakers
geloofden, dat de metalen voor omzetting, verandering vatbaar waren. - Transutiter, v. a. Veranderen, omzetten (mv. van de metalen gezegd):
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Les aichirnistes tâchaient de tr- les métaux en or.
- SE TRANSMUER, v. pr. Veranderd of omgezet
worden of kunnen worden. - Het part. passé is
ook adj.: Metal transinud, veranderd, in goud of
zilver omgezet metaal n. - TransrnutabiJi
té, t. Vatbaarheid voor verandering of omzetting,
veranderbaarlieid f. - Trai,sniutable, adj. , Z.
TRANSMUABLE. - Transiiutant, e, adj. Verandering of omzetting bewerkend: Poucire tr -e. 'I'ransmiitateur, m. Veranderaar, omzetter der
onedele metalen in edele, (zooqenaarnde) goudmakey. - Trausrnutatif, ive, adj. Veranderend, afwisselend. - Transmutation, f. Verandering, omzetting van een metaal in een edeler,
transmutcltie t. - [Giom.] Herleiding van
eene figuur of een ligchaam in een ander van dezelfde oppervlakte of van denzeifden inhoud(b.v. van
een' driehoek in een' vierkant, von eene pyramide
in een parallelepipeduin); - verandering van eene
kromme lijn in eene andere van dezelfde soort en
dezelfde orde, transmutdti e t. - Transmit,
tatoire, adj., z. v. a. TRANSMUTANT.
Transocéanien , ne, adj. [Géogr.] Aan gene
z ij de van den oceaan gelegen. - 'I'ranspadau,
e, adj. Aan gene zijde van den Pa gelegen, t r an S-

paddnisch.

4. Transparaitre,v.n. Doorsch ij nen, zich door
eene of andere omhulling of slujer heen vertoonee. -Transparence, t. Doorzigtigheid, doorschijnendheid f.: La tr- do verre, de lena, de doorzigtigheid van het glas, van liet water. - 'fransparent, e, adj. Doorzigtig, doorschijnend: L'eau
est tr-e, 't water is doorschijnend. Voile tr-, doorschijnende slu4jer nì. - [Aunt.] Coi'née fr-c, doorschijnend hoorne/les n. - [Peint.] Couicurs tr-es,

doorschijnende kleuren t. p1. - (lig.) Cette allëgo
ne est tr-e, die allegoric, die leenspreuk is klaar
genoeg, laat zich ligt verstaan. —(fsf. etfaîn.) Coeur
tr-, hart, dat geene geheimen heeft. - TI!ANSPARENT, m. Lijnenblad, doorsclsjnblad n., blad papier
met zware lijnen, dat uien. onder het te beschrijven
papier legt, om de regels regt te houden, Ira asp a r a a t II - Geolied papier n.; doorschjnbeeid,
doorschjnend schilderwerk, waarachter men licht
plaatst bij decoratidn of bij feestel ij ke gelegenheden.
- [Phys.] Lichtvang m. uitgesponnen wit linnen
of taf, waarop men in eene donkere plaats de straten der zon opvangt, om proeven met het licht te
nemen. - [Modes] Doorschijnend onderkleed n. Transparante, f. [Hort.] Soort van appel m.
'rraiisjercer, V. a. Doorsteken, doorboren:
Tr- qn. , iemand doorsteken. La balie transperça
la planche, de kogel doorboorde de plank. - (fig.)
Cda me transperce le coeur, dat doorboort mij
(gaat snij door) het hart. Cela me transperce de
douleur, dat smart mij in de ziet. (In fig. zin is 't
woord verouderd.) - SE TJIANSPERCER, V. pr. Zich
doorboren; - elkander doorboren. - Het part.
passé is ook adj.: II cut Ie bras transpercé dun
coup d'épée, hij ontving eenen steek door den arm.
S Transpirable, adj. [Wd.] Door zweden
uit te drijven, voor uitdrjvi.ng door zweeten vatbaar. - 'rranspiration, t. [Physiol.] Uitwaseining (door de huid-porien), t r a n s p i r a I e f.
Tr- insensible, onin.erkbare uitwaseming. Ti- - sensible, zigtbare uitwaseming, zweet n. - [Bot.] La
tr- des plantes, de uitwaseming der planten. Trauspirer, V. a. Uitwasemen, t r a n s p i r ér e n: Les humeurs transpirent a travers les pores
dein peau, de ligchaanosvochten wasemen uit door
de huid-poriën. Mettre un malade dans une Rave
pour Ie faire ti'-, eenen zieke in eene badstoof zetten ,
om hein te doen uitwasemen, te doen zweeten. (fig.) Ruchtbaar worden, uitlekken, aan den dag
komen: Rien na encore transpirë des prélirninaires des négociations, er is nog niets van de preliminairen der onderhandelingen uitgelekt. - Als
V. imp.: II transpire quelque chose de cette affaire,
er lekt iets van die zaak uit, die zaak begint aan
den dag te komen. - SE TRANSPiRER, V. pr. Door
uitwaseming uitgedreven worden.
Transpiantateur, M. , Z. TRANSPLANTEUR.TranspLantation , t. [A gric., 1-tort.] Verplanting, overplanting, verplaatsing f.: Les arbres des

pépinières sont clestinés a la tr-, de boomen der
kweekerjen zijn bestemd tot verplantin,q. - [Anc.
méd.] Overplantings- of overleidings -kuur, de vermeende geneeswijze der ziekten, door ze te doen
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overpaan in eenig dier of gewas, t r a n s p 1 a nt d t i e f. — Transplanté, e, adj. (en part. passé
van transplanter): Arbre tr-, verplante, ve laatste boom m. — Les arts tr-s de Grèce en Ttalle.,
de uit Griekenland naar Italic overgeplante, overgegane of overgeplaatste kunsten f. pl. — Trans
plantement, m., nu liever TRANSPLANTATION.Transptanter, V. a. Verplanten, overplanten,
verplaatsen: Tr- des arbres, des oolllets, de la
laitue, boomen, anjelieren, latuw verplanten. —
(lig.) Tr- une colonie, eene kolonie of volkplanting►
verplaatsen , haar naar eene andere landstreek
overbrengen en aldaar vestigen. Ce fut lui q ui transplanta les arts dans ce pays, h# was 't, die de
kunsten naar dat land overplantte. — SE TRANSPLANTER, V. pr. Verplant, overgeplant worden of
kunnen worden: Le tulipier se transplante difficilement, de tulpenboom laat zich moegeljk verplanten. — ( fig.) Naar een ander land, eene andere
stad, ens. verhuizen. zich elders vestigen: C'est une
familie hollandaise qui s'est transplantée en France, 't is eene hollandsche familie, die zich in Frankrijk met der woon heeft neergezet. — Se tr- dans
an faubourg , naar eene voorstad verhuizen. -'rraneplanteair, m. [Hort.] Verp lanter m. —
Tranoplantoir, m. [Hort.] Verplantings-werktuui n., verplunter m.
Trannpontin, e, adj. plan gene zijde der brug
of der bruggen.
Transport, m. Vervoer n., het vervoeren of
overbrengen van de eene plaats naar de andere,
transportdring f., transport n.: Tr: de
marcha ndises par volture, par bateau, par eau, par
terre, vervoer van lcoopv ?aren per as, per schuit,
te water, te land. Moye,.s de tr-, vervoermiddelen n. pl. Frais de tr-, transport-, vervoer -, ver
pl., vervoerloon, vrachtgeld n.,-zendigskotm.
vracht f. Batiment de tr-, transport-schip n. Malade qui ne peut souffrir le tr-, zieke, die niet
vervoerd kan worden. — [Mil.J Tr-s militaires,
krijgsvervoermiddelen, militaire transporten n. pl.
La route était couverte de tr-s, de weg was mei
transporten , met krijgsvervoertuig overdekt. -=
[Corn.] tiet overbrengen van de slotsom in rekeningen van het einde der eene bladzijde op het begin
eener andere, t r an s p o r t.. (Men zegt doorgaans
report. z. aid.) — [Prat.] Overdragt f. (van eene
schuldvordering, een regt enz. op een ander), afstand m., t r a n s p o r t. Tr-• de créances, overdragt van inschulden. Faire le tr- d'une rente h
qn., eene rente op iemand overdragen. — Gang m.
of reis f. van een 9 egterljk persoon, om naar den
toestand of de toedragt eener zaak op de p laats
zelve onderzoek te doen , oogenschouw f. Le trd'un juge, dun expert sur les lieux. — ( fig.) Ver
driftvervoering, hevige drift, opgewonden -voering,
opwelling, uitbarsting f. (van vreugde, gram--heid;
schap, enz.). Ne faites tien dans le tr- de la passion, doe niets in de opwelling, deopbruising der
hartstogt, doe niets in driftvervoering. 11 est dans
un grand tr- de joie, hg is in eene groote vreugdvervoering, h•# is buiten zich zelven van blijdschap.
Tr- de colère , gramstorige vlaag , opbruisende
gramschap f. Tr- de jalousie, d'amour, vervoering
van minnenijd, van liefde. -- (absol.) Trouver qn.
dans un tr- extraordinaire, iemand in buitengewone
opgewondenheid vinden. Avoir peine h contenirses
tr-s, moeite hebben om zijne drift, zijne vervoering
te bedwingen. — Geestdrift, vervoering,verrukking,
opgetogenheid f.: Tr- poétique, dichterlijke geest
verrukking. Ii fut accueilli, écoute, applau--drift,
di avec tr-, h# werd met verrukking, met vervoering ontvangen, aangehoord, toegejuicht. -- [Med.
Tr- au cerveau of enkel Tr-, voorbijgaande gjlhoodigheid, raaskalling, vlaag van krankzinnigheid f.
(doorgaans als gevolg eener geweldige koorts): On
craint Ie tr- au cerveau, Le tr- est h craindre,
men vreest voor "lhoofdigheid. —Verplaatsing (door
organische oorzaken) van eene ziektestof naar een
ander ligch.aamsdeel. — Natuurlijke beweging f. of
omloop m. der ligchaamsvochten. — Transportable, adj. Vervoerbaar: Le nalade n'est pas tr-,
de zieke is niet vervoerbaar, kan niet vervoerd
worden. — Traneportant, e, adj. (woord van
Mad. de Sévigné) Verrukkend, vervoerend, weg slepend: Pensee tr-e. Image tr. — Trans ortation, t. [Jui.1 Uitbanning naar de koloni
en
(déportation). — Transporter, V. a. Overbrenj
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gen, vervoeren, overvoeren, wegbrengen, verplaatsen; overdragen; geregteljk afslaan. Tr- des marchandises d'une province à l autre, koopwaren uit
de eene provincie naar de andere vervoeren, overbrengen. Tr- par eau, te water vervoeren. Tr- us
malade a l'hápital sur un brancard, een' zieke op
eene draagbaar naar 't hospitaal of ,gasthuis overbrengen. — ( fig.) Constantin transports le siege de
I'empire romain à Constantinople. Konstantjin
verplaatste den zetel van 't romeinsche rijk naar
Konsiantinopel. — Tr- un mot du propre au Q urd, een woord in
i jguurtjjken zin gebruiken. — frun dvénement sur la scène, een voorval op het
tooneel brengen, een voorval tot het onderwerp van
een tooneelspel maken. —J'aime les poètes qui me
transportent dans la plus haute antiquité, ik bemin de dichters, die mij in de hoogste oudheid ver
Overdragen (liever reporter).-platsen.—[Com]
ses droits sur
— [Jur.] I1 in'a transporté
vette terre, h# heeft mij at zijne
zijne reten op dit land
afgestaan, overgedragen. — (fig.] In verrukking,
in vervoering, in geestdrift brengen , vervoeren,
iemand buiten zich zelven brengen (van vreugde,
van gramschap, ene.) . La joie la tout transporté,
de vreugde heeft hem geheel verrukt. La colère le
transporte à un tel point, qu'il ne se connalt plus,
de gramschap vervoert hem zoodanig, dat h# zich
zelven niet meer kent. — SE TRANSPORTER, v. pr.
Zich ergens heen begeven (inz. op regterljken last):
-Les juges se sont transportés en tel endroit, sur
les lieux, de regters hebben zich naar die en die
plaats, op de plaats zelve begeven. — (fig.) Se tren imagination dans l'avenir, zich inde verbeelding
in de toekomst verplaatsen. Pour bleu jager Ciceron, ii faut se tr- aux temps de Sylla, om over
Cicero wel te oordeelen, moet men zich inde tijden
van Sylla verplaatsen. — (fig.) Opvliegen, opstuiven, in vervoering geraken: Ii se transporte pour
rien, om eene beuzeling, vliegt, stuift hij op. Se trd'amour, de jalousie, zich door de liefde, de,laloezV
laten medeslepen, beheerschen. — tlet part. passé
is ook adj.: Obj
et transporté, vervoerd, overgebragt voorwerp n. —Fille tr-ede joie. van blijdschap
vervoerd meisje n. Homme tr- de fureur, in woede
ontstoken man. En recevant. vette bonne nouvelle,
ii fut tout tr-, bij 't ontvangen van die goede tyding, was h# geheel buiten zich zelven, was hij opgetogen.
Transposable, adj. [Gram ] Verplaatsbaar,
verzetbaar, verschikbaar: Mem bre de phrase tr-,
verplaatsbaar zindeel n. — 'transposer, V. a.
Verplaatsen , omzetten, verschuiven, eene andere
plaats aan iets geven: Tr- - des mots, pour rendre
le style plus élegant, woorden omzetten, om den
stijl sierijker te maken. Tr- les termes d'une équation, d'une proportion, de termen eener vergel-king, eener evenredigheid verplaatsen. — Tr- des
mots, des lignes en imprimant ou en copiant, by
het ' drukken of b# 't afschrijven woorden, regels
verkeerd plaatsen, verschuiven. Le relieur a transposé trois feuilles, de boekbinder heeft drie bladen
verkeerd ingebonden. — [ Jeu] Tr- Ie paroli du
valet à la dame, het paroli van den boer op de
vrouw verplaatsen of overbrengen (transporter).—
[Mus.] Zingen of spelen in een' anderen toon dan
dien, waarin het stuk gezet is, omzetten, tra n sp o n é r e n. — SE TRANSPOSER, V. pr. Omgezet worden of kunnen worden. — 1-let part. passé is ook
adj.: Mot transposé, omgezet woord n. — Transpositeur, adj. m. [Mus.]: Piano tr-, of alssubst.
TRANSPOSITEUR, in., transponérende of toonamzettende piano f. (die op geheel werktuigeljke wijze
de omzetting van een stuk in een' anderen toon vol
-brengt).—Taspouif,dj.[Grm]
Foor omzetting vatbaar, omzettingen toelatend: Lang ue tr-ive, taal, die de omzetting der woorden, bui
hunne natuurlijke of logische volgorde, gedoogt.-ten
— Transposition, t. Omzetting, verplaatsing,
omwisseling, t r a n s p o si t ie f. Faire, par megarde, une tr- de mots, bij vergissing woorden omzet
tr- des termes d'une équation, de ver-ten.La
termen eener vergelijking. La lan--platsingvde
taal
que latine use souvent de tr-s, de
maakt dikwijls van omzettingen gebrui. — Livre
vol
verkeerd
n.
relié plein de tr-s, ingebonden boek
geplaatste bladen. — [Mus.] Omzetting, overbrenging f. in een' anderen toon.
Tranopyrrnéen, ne, adj. [Géogr.] Jan gene
.

TRANSSEPT
zijde der Pyreneen, transpprené1sch. --Transribénan, e, adj. [Géogr.] Jan gene zijde
van den Rijn., overrjjnsch.
Transsept, m., z. TRANSEPT.
Transsubstantlateur, nl. [Cath.] Aanhan.ger van de transsubstantiatie. — Transsuubstantiation, f. Omzetting of verandering van de
eene zelfstandigheid in de andere; inz. de verandering van de zelfstandigheid des broods en wijnti bij
't heilig avondmaal in de zelfstandigheid van 't
ligchaam en bloed van Jezus Christus (volgens de
leer der roomschekerk),transsubstantiatief.
Les protestants nient la tr-, de protestanten loochenen , bestrijden de tr-. — Transsubstantier,
V. a. (pr. - ci-é) In eene andere zelfstandigheid ver
omzetten (inz. van de wonderdadige om--anderof
zetting bij 't heilig avondmaal der roornschen gezegd) .
— SE TRANSSUBSTANTIER, V. pr. Van de eene zelf
standigheid in de andere overgaan, omgezet worden.
— Het part. passë is ook adj.: Yin transsubstantié, in Christus bloed veranderde, g e t r a n s s u bstantiderde wijn m.
'1`ransstl(lation, f. [Didact.] Doorzweeting,
doorzijpeling f.: La tr- de 1'eau à travers les po
de doorzijpeling van. 't water-resdctainv,
door de poriën van, sommige vaten heen. —TransUitzweeten,
doorzweeten, doorzjpev.
n.
sioder,
ten: La substance résineuse qui transsude des pins
se durcit 'a fair, de harsachtige zelfstandigheid, die
de pijnboomen uitzweeten, wordt in de lucht hard.
Transtévérin, e, adj., z. TRASTEvEnIN. —
Transtravat, rn., z. TRASTRAVAT.
Transvasé, e, adj. (en part. passé van transvaser): Vin tr-, overgestoken, overg;elapte wijn m.
— -- ' ransyasenient, m. Oversteking, overtapping f. — [Ecora. cur.] Verplaatsing der bijen uit
den Benen korf in den anderen. — Transvaser,
V. a. Oversteken, uit liet eene vat in 't andere overtappen, overgieten.—SE TRANSYASER, v. pr. Overgestoken worden. — Transvaseur, m. [Tech.]
Wijnhevel m. — Wijnsteker, werkman, talie den
wijn oversteekt of overlapt. — Transvasion, f.,
z. V. a. TRANSVASEMENT.
'rransvers aire, odj. [Anat.] Dwars (als bij
verschillende spieren) : Muscles tr -s,-namv
dwarsspieren f p1. •— Ook als subst. m. Grand,
Petit tr- du coil, groote, kleine halsdwarsspier f.
Tr- épineux, stekelige dwarsspier. -- Transversal, e, adj. Dwars, overdwars , dwarsloopend;
schuin , scheef, transversaal: [Géom.l Ligne
tr-e , Section tr-e . dwarslinie , dwarssnede F. —
[Anat..] Muscle tr- du nez, of als subst. TRANSVERSAL du nez. dwarsspier, schuine spier f. van den
neus. - 'Y'ransversale, f. [Constr.] Dwarsleger; dwarsbalk in. — [ Astr.] Tr-s, dwarsstrepen f.
Pl. (op den rand van een quadrant, enz. tot onder
graden
Transversalen'ent,-afdelingr
adv. Overdwars. schuins: Cette ligre coupe ce
carré tr-, deze lijn snijdt dit vierkant dwars door.
— Transverse, adj. [Anat.] Schuin, dwars,
z. v. a. TRANSVERSAL. — Transverso-spinal,
adj. et subst. m., z. v. a. TRANSVERSAIRE épineux.
'fransvider, v. a. Het overschot van één of
meer vaten (flesschen, kruiken, kannen, enz.) in
een ander vat ledigen.
--Y

'rransylvain, e, Transsylvanien , ne,
adj. [Géogr.] Zevenbergsch, wat tot Zevenbergen

of Transsdlvanië of tot zone inwoners behoort. —
Als subst. in. et f. Zevenberger m., Zevenbergsche
vrouw of meisje n.
Ti-anti-an, m. (fam.) Sleur f., slender, trant m.
-- Trantraner, V. n. (pop.) Den sleur of slender volgren.
'franeuge, m. [Bot.] , z. v. a. C €IIENDENT.
Ti-span, M. Bovenst gedeelte van een' trap,
bovendrempel in.
Trape, f. [Mar.], z. v. a. ATTRAPE.
S Trapelfe of Trappelle, f. Kleine muizeval f. (net een valdeurtje). — [Tech.] Schuifplaat,
schuifdeur f. van een' destilleer-oven.
'fraper,. n. [ Kort.] Goed groeijen, een' schoonen vorm krijgen (van meloenen).
Trapette, f. [Tech ] Valstaafje n. (aan. 't z deeneel'getouw.
Trapézaïque, adj., liever TRAPEZOIDAL. -Trapeze, m. ( GFom.] Ongelijkzijdige vierhoek in.
spet twee evenwijdige zijden, t r a p é z i u m n. —

v.

Als adj. [ Anat. ]: Muscle ti°-, monnikskapspier,
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groote vierhoekige schouderspier, tafelspier f. des
schouders. Os tr- , eerste handwortelbeen En. —

Trapézien, ne, adj. Tot het trapezium behoo-

renel; van (Gen vorm des t rapeziunes. -- Trapézifornie, adj. [Bot., Lidact.] Trapezium-vormig.-Trapézoèdre, m. [Minér.] Ligchaam met vier en
twintig gelijke ongelijkzijdige vierhoekige vlakken,
t r a p e z o é d e r n. — 'rrapézoidal, e, Tra-

pézoitle, adj. Het trapezoide betre/fend; daarnaar
gelijkend. — [Anat.] Os tr-, tweede handwortelbeen n. — Trapézoïele, m. [Géom.] Vierhoek in.,
waarvan al de zijden en hoeken ongeljkzijn, tr apezoid n.

'frapiche, m. Ertsmolen m. (in Zuid-Amerika).
'frappe, t. Valdeur f., valluik n., schuifdeur f.;
slag n., lelep f. (van een duiveslag, enz.), valkuil;
knip m., val f. (om dieren in le vangen). La tr- était
ouverte, de valdeur, het valluik was open. — (bij
uitbreiding ook de luikopening): Monter an grenier
par la tr-, op den zolder kli mmen door het luikgat.
-- Fermer la tr- du colombier, de klep van een
duiveslag toemaken. — Le renard est pril dans

la tr-, de vos is in den valkuil gevanz en. Prendre

des oiseaux avec la Ir-, vogels met den knip vanpen. -- [Mil.] Tr- de Loup, z. TROD de Loup. — [H.
eccl.] Ordre de la Trappe, orde van la Trappe,

orde der trappisten, eene monnikenorde, die haren
naam draagt naar de abdij la Trappe (in een woest
oord van Normandië) en zich onderscheidt door de
groote gestrengheid harer regelen en inz. door de
verpligting tot een volstrekt zwijgen. — (fam.) On
vit dans cette maison comme a In Tr-, men leeft
in dat huis als in een trappisten-klooster.
Trappe-hois, m. [H. n.], z. v. a. SITTELLE.
Trappelle, f., z. TRAPELLE.
'Trappeur, m. Noord-amerikaansch wild- en

pel. dier jager, bever- en otterjager, t r a p p e r m.

Trappiste, m. [.H. eccl. ] Lid der orde van la

Trappe (z. onder TRAPPE), t ra p p i s t m.
Trappon, i. Kelderluik n. (aan de straat).

'i'rapnn, e, adj. Kort en dik, ineengedrongen
(van menschen en dieren).
Trapiisse, f. Valkuil , valstrik, knip m.

(trappe).
Tritgtue, f. [ Chas ] Klopjagt f_ (battue). —
[Mar.] Tr- d'avirons, dragt f. (drietal) riemen,
sloeprienien.

'I'raquenaiid, m. [Man.] Halve tel of drieslag m.; halve telganger m. (ook als adj. Cheval

tr-). — (Loc. prov.) Etre monté sur le tr- de saint
Michel, door den duivel gehaald worden. — Naam

van een' voorinaligen vrolijken dans. — Val f. (inz.

voor wezels, bunsings en dergl.).
Traquer, v. a. [Chas.] .Pene drj f- of klop-

jagt houden; een bosch steeds naauwer omsingelen
en insluiten om het wild in de netten te jagen of
onder 't schot te brengen. -- (bij uitbreiding) Trdes voleurs, des contrebandiers, dieven, smokkelaars
omsingelen, insluiten.

Traque-renard, in. [Chas.], z. v. a. TRA
m. Val f., inz. voor stink--QUENAID.Tragiet,
dieren. — (Loc. prov.) Bonner dans le tr-. in de

val loopera, zich laten verschalken. — T.RAQUET, M.

[Tech.] , z. v. a. CLAQUET. -- (Loc. pfrov.) C'est un
tr- de moulin, Sa langue va comme le tr- (of le
claquet) dun moulin, z. CLAQUET. — [H. n.] Trpatre. of enkel Tr-, zwartkeeltje D. [motacilla rubicolla, sylvia rubicolla] .
Traqueur, i. [Chas.] Drijver m., jager, die
ter Brij/- of klopjagt gaat.

Trasgobane, M. [H. n.] , z. v. a. A 4IPIJISBENE.
'I'rasi, in. [Bot.] Aardamandel m.
'brass, m. [Minér. j Vulkanisch puin n., lul'-

steen in., een mengsel uit brokken van vulkanische
steenera, die men als mortel bij watermetselwerken
gebruikt, tr as n.

'rrastévérin, e, f. [Géogr.] Bewoner m., be-

woneres f. van Trastévere of 't gebied aan gene
zijde des Titers (van Rome af gerekend).

Trastravat,'rn. [Man.] Paard n. met twee over
kruis wit gevlekte beenen.
'll'ratte, z. [Tech.] .Draagboom, ram. van een' windmolenromp.
Trail, in. [Mar.] , z. v. a. TREUIL.
Tramlet, m _ [Gray.] Punlcteernaald f.
Trad mate, m. [Minter.] Graauwak n.
'i'raluuiatique, adj. [Clair.] Wonden betref
uit eene wond ontstaan, t r a u in i t is c h:-fend,
77
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Fièvre tr-, wondkoorts f. 1%Ialadies tr-s of vulné- chine f., waarvan men zich tot werktuigelijken ar
raires, wondziekten f. pl. -- [Pharm.] Goed voor
bedient.
-beid
wonden: Baume tr-, of als sust. TRAU iATIQUE, m
'I'ravailier, v. n. Werken, arbeiden, werk
zich
Wondbalsem m.
—
een
werk
maken;
doen, arbeid verrigten,
'Travade, f. [Mar.] Omloopende stormbui f., bézig houden, moeite doen, zich beijveren. Tr- nuit
onstuimige en ongestadige, met donder en bliksem et jour, nacht en dag werken. Tr- a la journée, à
gepaard gaande wind m., t r a v a a t f.
tache, in dagloon, op stuk werken. Tr- au jardin,
Travail, m. (plur. Travaiix) arbeid m., in den tuin werken. Tr- de (of à) l'aiguille, met
werk n., werkzaamheid f.: S'accoi;turner au tr-, de naald werken. Tr- du corps, de 1'esprit, met het
zich aan het werk gewennen. Son frere n'aime pas ligchaam, met den geest arbeiden. Se tuer à tr-,
le tr -, zijn broeder bemint den arbeid niet. Etre zich dood werken. z. EPAULEE. — Tr- au bonheur
endurci au tr-, het werk gewoon zijn. Tr- d'esprit, des bommes, zich met het geluk der menschen bdhoofd- of hersenwerk. Détourner qn. de son tr-, zig houden. Tr- á son salut, aan zijne zaligheid,
iemand van zijn werk afhouden. Dieu bénit potre aan 't heil zijner ziel arbeiden. — Tr- en or, en
tr-, nos travaux, God zegent onzen arbeid, onze bronze, en marbre, in goud, brons, marmer werwerkzaamheden. Les travaux apostoliques, de apos- ken. — [ Conn. J Faire tr- son argent, zijn geld op
tolische verrigtingen f.pl. Tr- product.if, improductif, interest zetten, niet ledig laten liggen. Son argent
winstgevende of vruchtbare, onvruchtbare arbeid m. travaille, zijn geld brengt rente aan, zin geld is
— Homme de tr-, daqlooner m. Homme de grand in omloop, in werking. — Ce marchand travaille
Ir-, zeer werk- of arbeidzaam man. — Maison de beaucoup, die koopman drijft veel handel, is goed
tr-, huis van, dwangarbeid, tuchthuis n. — (fey.) beklant. — [Constr.] Ce bois, Cette plancue traTr- de cheval, paardewerk, zeer zwaar werk.
vaille, dat hout werkt of trekt, die plank trekt
-(Prov.)
Tel tr-, tel salaire, zoo 'twerk, zoo 't loon.
brom. — Tr- bout à bout, met stuiken of vierkant
A force de tr- on vient à bout de tout, arbeid tegen elkander aan werken. Tr- á recouvrement,
overwint alles. — [ Faut.] Oiseau d'un grand tr-, over elkander heen laten, half en half inlaten, op
onvermoeide valk m. — [Man.] Rijschooloefening f., de helft uitlaten. Ti- sur le droit, en grain d'orge,
het werken: Tr- de plate longe, het werken met met vischbekken in elkander werken. Tr- sur galmde leireep. -- [Méd.J Tr- of Tr- d'enfant, arbeid, rit, sur équerrage , naar de mat, naar de zwei
barensnood m. Son tr- fut long et périlleux, hare ver- werken. T- sur le tour, naar de rondte afwerken.
tossing duurde lang en was gevaarlijk. Werk ii., Tr- en sifflet, kerjsgewijs, snepend afwerken. Trgewrocht of voortbrengsel van iederen arbeid; — en maigre, naar het schot o/werken. — [Econ.]
wize, waarop men doorgaans werkt, werkmanier f.; Le vin, la bière travaille, de win, het bier werkt,
— het werk, dat men onder handen of nog te doen gist, is in gisting. — ( fig.) Son esprit, sa tète tra
zijn geest, zijn hoofd is in gisting, er woelt,-vaile,
heeft. Faites-lui voir votre. Ir-, laat hem uw werk
zien. Tr- de longue haleine, werk van langen adem, werkt, gist iets in zin hoofd. — [Mar.] Ce vaislangdurig werk. Tr- exquis, délicat, keurig, fijn seau travaille, dat schip werkt (het stampt en slinwerk. — 11 a le tr- facile, hi werkt gemnkkelVk, gert). Ce cable travailie, dat touw werkt (wordt
het werk gaat hem ligt van de hand. Pièce d'un door de branding gespannen). La mer travaille, de
tr- fini, keurig, met zorg afgewerkt stuk n. — Dis zee werkt, breekt. — [Mécan.] Cette machine tra
sur la pression de deux, trois atmosphères,-vaile
het werkonder 't werk--tribuelaxovs,
volk verdeelen. Le tr- en souffrira, het werk zaler die machine werkt met twee, drie dampkringsdrukonder lijden. — [Chas.] Door 't wilde zwijn omge- kingen. Les pièces qui travaillent le plus doivent
woelde plaats f. (in dezen zin heeft tr- geen meer être les plus solides, de stukken, die de meeste
— [Fort.] Werk, schanswerk, aardgravin--voud.) drukking, den zwaarsten last verduren, moeten het
gen der troepen: Cet officier était a ia tête du tr-, stevigst zijn. — [ Méd.j Le poumon travaille, de
die officier stond aan 't hoofd van 't schanswerk, long lijdt, de adem is beklemd. L'estomac travaille,
van de werken. Le travail de cette nuit a étd pous- de maag verteert moeijelijk. — [Mus.] Telle pantie
sé jusqu'à tel endroit, in dezen nacht is men met travaille, die en die partij heelt veel te zingen of
het werk tot aan dat en clot punt voortgerukt. — te spelen. — [Peint.] Les couleurs travaillent, de
Ook, maar dan doorgaans in plur.: Vestingwerken, kleuren verschieten, veranderen met den tijd. --werken n. pl., fortificatien f. pl. Beaux , grands [Tech.] Tr- de rivièi e, eene huid in 't water betravaux, fraaije, groote werken. Ruiner les tra- werken en week maken. Tr- à la main, uit ongevaux des assiégés, de werken der belegerden ver smolten was eene kaars vormen. TRAVAILLER,
Combler les travaux, de werken, de loop--niel. v. a. Bewerken, bearbeiden: Ii a Bien travaillé ses
graven dempen. — [Admin.] Travaux, werken tot vers, hij heeft zone verzen goed bewerkt. Tr- le
openbaar nut, tot verfraaijing of tot gezondmaking fen, le marbre, het ijzer, het marmer bearbeiden,
der steden, enz. Travaux publics, openbare wer- bewerken. Tr- les matières premières, de grondken, 'stands werken. Ministre des travaux publics, sta//en bearbeiden. Tr- la terre, den grond bewerminister van de publieke of openbare werken, van ken. Tr- les mines, de mijnen bewerken. --[Bout.]
'stands bouwwerk. -- Travaux forcés, dwangar- Tr- la pate, het deeg dooreen werken, goed doorbeid m. (onteerende lijfstraf, die in de plaats der kneden. — [Cuis.] Tr- la composition, het mengset
galeistraf is gekomen). Travaux forcés a temps, goed door elkander roeren. Tr- les glaces, het ijs
á perpétuité, tidelrlke, levenslange dwangarbeid. — dooreen roeren. — Plagen, kwellen, pijnigen: La
[Mil j Travaux publics, dwangarbeid aan de pu- fièvre I'a fort travaillé, de koorts heeft hem gewelblieke werken. — Travaux wordt ook gezegd van dig aangetast. La goutte le travaille, dejicht plaagt
zekere merkwaardige ondernemingen, daden f. pl. hem, veroorzaakt hem pin. Ce songe tn'a travaille
of bedrijven n. pl. La mort I'a enlevd au milieu toute la nuit, deze droom heeft mij den ganschen
de ses travaux, de dood heeft hem te midden van nacht gekweld. — [Mani Tr- un cheval, een paard
zone werken, zijne ondernemingen weggenomen. I1 oefenen, berijden; ook: een paard afmatten. Tr- un
poursuit ses travaux, hij zet zijnen arbeid, zijne cheval en carré, een paard in 't vierkant dresséondernemingen met ijver voort. Ce guerrier na pas ren of afrigten. Tr- un cheval de ferme à ferme,
recu la récompense de ses travaux, die krijgsman een paard op édne en dezelfde plaats laten springen.
hei /t het loon voor zijne daden niet ontvangen. — Z. ook QUART, MAIN. —SE TRAVAILLER, V. pr. Zich
Les travaux d'Hercule, de werken van Hercules, kwellen, zich plagen, zich afmatten, zich moeite
de 12 groote daden, die de Fabel aan H. toekent. — aandoen: 11 se travaille pour Tien, hij kwelt zich
(,p oét.) Les travaux de Lucine , het kinderbaren, om niets. Vous vous travaillez en vain a le cherale barensnood m. TRAVAIL, m. (plur. TRA cher, gij doet u te vergeefs moeite aan met dat te
Rekenschap f., the elk minister aan den-VAILS) zoeken. — Bewerkt worden of kunnen worden, zich
koning betreffende de zaken van zijn departement laten bewerken: Ce bois se travaille aisément, dat
aflegt; — verslag n., dat de ambtenaren omtrent hout laat zich gemakkelijk bewerken. — Elkander
de hun toebetro.uwde zaken aan den minister a/leg- plagen of kwellen. -m-- Het part. passé is ook adj.:
gen. (In beide deze beteekenissen tegenwoordig zelden Ouvrage hiep travaille, goed gewerkt, goed beargebruikt.) — [ Maréch.] Noodstal, hoefstal (voor beid werk n. --- Style tr-, zorgvuldige, beschaafde
't beslaan der paarden). Mett.re un cheval an tr-, stil m. Style trap tr-, gedwongen, gewrongen stijl.
een paard in den hoefstal zetten. I1 y a trois tr-s —Figures tr-es, gekunstelde, gedwongen figuren f.pl.
à cette forge, er zijn drie hoefstallen bij die smederij. — Domme tr- de la fièvre, de la goutte. door de
4- `.'ravaillant, e, adj. Arbeidend: La classe koorts, door dejicht geplaagd man. — [Man.] Ce
tr-e, de arbeidende klasse f. ®- Machine tr-e, ma- cheval a les jambes tr-es, dat paard is stijf op de
-

m.

TRAVAILLEUR
beenen, is afgemat door 't werken.. Cheval tr-, trop
tr-, afgewerkt, te veel afgemat paard n.
Travailleuir, m., -ease, f. Werkman, ar
m., werkster, arbeidster f. Tr- infatigable,-beidr
onvermoeid werkman Bonne tr -euse, goede arbeid
— [Mil.] Tr-s, aardwerkers, arbeiders, werk -ster.
-liedn
m. pl.
'cravat, m. [Man.] Paard n. met twee witte voeten of met twee wit gedekte beenen aan dezelfde zode.
.

Travate, f., z. TRAVADE.

'I'ravée, f. [Constr.] Ruimte f., vak n. tusschen
twee balken of tussclhen een' balk en den evenw dig loopenden muur: Tr- de pont permanent. jukkenwijdte f. eener vaste brug. Tr- de pont de ba
afstand tusschen twee pontons of schuilen-teaux,
eener schipbrug. Tr- de comble, vak van 't sparrewerk aan een dak. Tr- de grilles de fer, rij f. ijzeren staren tusschen twee pilasters. — Vak n., zekere ruimte,waarnaar het werk des leidekkers wordt
berekend: Le couvreur demande tant par tr-, de
leidekker vraagt zooveel voor 't vak. --- Tr-s, bovengalerijen f. pl. eener kerk boven de beukbogen.
-- [Mar.] Tr- de mats, bergplaats f. onder water voor
't rondhout (in een haven of inham).
Travers, m. Breedte, dwarste f.: II s'en faut
de deux tr- de doigt que ces planches ne se mignent, die planken staan (liggen) wel twee vinger
elkander. — liet scheeve, schuine, on--bredtnva
regelrnatige (van een kamer , tuin, gebouw, enz.).
.11 y a bien de tr- dans ce batinient, er is veel onregelmatigs, scheefs in dat gebouw. Plan ter des asbres pour cacher les tr- qui lont dans un jai din,
boonren planten, om het scheeve of onregelmatige van
Benen tuin te maskéren ofte verbergen.— [Arqueb.)
Dwarsscheur; dwarsfout f., fout overdwars in den
loop van een schietgeweer. — [Artill.] Touw n., om
kanonnen enz. op hunne wagens te binden. — [ Mara
Breede zijde, zijde f. van een schip. Présenter le trau vent, a ]a lame, au courant, dwars van den
wind, van de zee (dwarszees), van den stroom lig
Etre par le tr- d' un autre vaisseau, d'un port,-gen.
dwars van een ander schip, van of voor eene haven
zijn. Etre vu par le tr- du bossoir, kraanbalksgewijs vooruit gezien worden. Etre tr- partr-, dwars
van elkander liggen. — Le tr- d'un aviron, het boven(teel van een' roeiriem. —[Pauw.]Dwarssnoer n.
aan een raket. — [Rel.] Goudlijntje n. langs de rugzijde van een gebonden boek. — (fig.) Verkeerd
kuur, gril, wonderlijkheid f.: Il est plein de-heid,
tr-, hij is zeer wonderlijk, verkeerd. Donner dans
des tr-, dans le tr-, tot dwaasheden, verkeerdheden
vervallen. 11 a du tr- dans 1'esprit , hij heeft iets
verkeerds, hij heeft kuren in het hoofd. II a pris
un tr- dans cette affaire, hij heeft een' verkeerden
maatregel in die zaak genomen. ^. DE TRAVERS, loc. adv. Schuins, scheef, van terzijde; dwars;
averegts, verkeerd: Cela est mis tout de tr-, dat is
geheel scheef gezet. Ces lignes soot tie tr-, die regels, linen loopen scheef. I1 fait tout de tr-, hij
doet alles averegts. .I1 regarde de tr- (I1 louche), hij
A

ziet van ter zijde, hij ziet scheel. — (fig.) Regar-

der qn. de tr-, z. BEG ARDER . 11 Arend tout de tr-,
hij vat alles verkeerd op. — (Loc. prov.), z. BONNET. — EN TRAVERS, loc. ode. Over dwars, in de
dwarste of breedte, kruiselinrrs over: Poutre en
tr-, dwarsbalk. Clouer des ais en tr-, planken over
dwars spijkeren. — Profil ei, tr-, dwarse doorsnede
(van een bouwwerk). -- [Mar.] Etre en tr- de Ia
lame, dwars tusschen zeeen liggen. Etre, Mettre
en tr- of en panne, z . PANNE . Mouiller en tr- ]a
marde (of Mouiller le tr- b la marde), dwars
ankeren. Revenir en tr-, bijsteken . — h TRA--strom
VERS, AU TRAVERS DE , loc . prép. Door, midden
door, dwars door, doorheen. (h tr-, steeds door een
régime direct gevolgd, wordt in den regel gebruikt
voor een' vrijen, open, onbelemmerden doorgang,
terwijl an tr- de van een' doorgang , die met
meer of minder verhindering gepaard gaat, gezegd
wordt ) Aller, Passera tr- les bols, h tr- les champs
(of h tr- champs), door, midden door de bosschen,
de velden gaan. lls passèrent an tr- d'un champ
de hId, zij gingen dwars door een korenveld. Passer
sa main 5 tr- les barreaux, zijne hand door de
spijlen heen steken. Se faire jour au tr- des ennemis, zich door den viand heen slaan. —'(Loc. fam.
et prov.) Aller tout au tr- des choux, of á trchoux z. CHOU . -- (fig.) Voir Clair au tr- de toutes les finesses de qn., duidelijk door at de listen
;
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van iemand heen zien, zich niet door iemands sluw
laten verschalken. Au tr- de tout ce qu'il dit,-heid
on voit Bien qu'il nest pas content, ondanks at
wat hij zegt, ziet men wel, dat hij niet tevreden is.
- A TORT ET A TRAVERS, loc . adv., z. TORT.
'Traversable, adj. (pr. s=c) Doorreisbaar,
door- of overtrekbaar.
Traversage, m. (pr. s=c) [Tech.] Het scheren der lakens aan de verkeerde zijde.
Traversaire, f. (pr. s=c) [Astr.] , z. CURSEUR.
'Traversal, e, adj. (pr. s=c) Dwars- of dwars
-dorlpen.(Pu
m. traversaux.)
'haversant, m. (pr. s=c) [Pêche] In 't zand
gegraven net n — Traversant of Traversin, m. (pr. s=c) Evenaar of hefboom m. der gewone balans.
Traverse, f. (pr. s = c) Dwarsloopend stuk
hout aan timmer- of schr jnwerk, dwarsstuk n.,
dwarslijst f.; dwarsbalk m. ; dwarsstang, dwars
f. — Chemin, Rue, Sentier de tr- (of enkel-spijl
Tr-), dwarsweg in., dwarsstraat f., dwarspad n.
Les tr-s d'un chemin de fer, de dwarsbalken
van een' spoorweg ( waarop de rails of ijzeren
scheenen rusten). — [Bias.] Schuinstaak m. (die in
breedte 1 I3 van den schuinbalk [cotice] beslaat, en
doorgaans báton wordt geheeten). Ti'- (of Baton)
péri en bande, en barre, z . PER! . — [Fort.] Dwars gang; dwarswal m., dwarsingelegde borstwering,
dwarsschans, t ra v é r s e f. — [Jeu] Paris de tr-,
bijweddenschappen, tusschenweddenschappen f. pl.
(die niet tot den gang van 't spel behooren).— [Mar.]
Baar, bank f. dwars voor eene haven.-- [Anc. mar.]
Tr- du gouvernail, boog in. van het roer of van
den helmstok. -- [Pèche] Tr- des bourdigues, tegenoverstaande kleppen f. pl. van een vischtuin of
vischweer. --- [Tech.] Tr-. du grand piston, juk n.
van den stoomzusger. Tr- de 1'aiguille, juk van
de drijfstang. Tr- de I'aiguille de la pompe a air,
juk van de drjj fstang der luchtpomp. -- (fig.) Beletsel n., verhindering f., hinderpaal m., verhindering, wederwaardigheid f., tegenspoed rn., onheil,
belemmerend of ongelukkig toeval n.: Avoir, Essuyer bien des tr-s, vele tegenheden, wederwaar
hebben. Malgré toutes ses tr -s, ondanks-dighen
at zijne tegenspoeden, rampen . - à LA TRAVERSE,
loc. adv. Tusschenbeiden komend, ver/ inderend, belemmerend- Le marchd aurait Ptt conclu, si un t.el
ne se fut jeté á ]a tr-, de koop zou gesloten zijn,
indien niet deze of die tusschenbeiden gekomen ware.
'Tr.aversé, e, adj. (en part. passé van traverser) (pr. s=c, ook in de volgenden): Rivière
tr-e Is ]a nage, overgezwommen rivier f. Pays trde grands fleuves, van groote stroomen doorsneden
land n. -- Homme tr- par la pluie, door en door
natgeregend man. — Pierre tr-e, met kruisstrepen
of kruisende groeven gehouwen steen.. — [Bias.]
Pièce tr-e, wapenstuk n., dat door een ander heen
[Constr. nay.] Couple tr-, op de kiel klaar -gat.—
toegelegde spant f. — [Man.] Cheval Bien-ligend,
tr-, paard, dat sterk van kruis en borst is. -- (fig.)
Homme tr- dans ses desseins, in zijne plannen
gedwarsboomd man. Entreprise tr-e. tegengewerkte,
gedwarsboomde onderneming f. — '!'raversee, f.
Overtogt m., overvaart f. (naar een overzeesch land);
-- in 't algemeen: elke zeereis t., behalve de kustvaart en die naar ver gelegen wereldoorden (voyage
de long cours). Nous eumes une belle tr-e, sep
hadden een' voorspoedigen overtogt , eene mooije
reis. — (fig.) La tr- de la vie, de reis door t leven.
— [Corn.] Soort van fijn, maar gemeen doek n. —
'.Fraversement, m., liever TRAVERSÉE .
Traverser, v. a. (pr. s=c) Doorreizen, doortrekken, doorvaren, dwars dijorgaan., overvaren,
overtrekken, oversteken. Tr- une province, un pays,
une rivière, la moer, eene provincie, een land doortrekken, eerre rivier, de zee oversteken. II traversa
la rivière à Ja rage, hij zwom de rivier over. Trun bols, een bosch dwars doorgaan. T- une rue,
eene straat dwars over rjaan, over loopen. — Un
pont qui traverse Ia rivière. eene brug,, die over
de rivier ligt, loopt. — La Seine traverse Paris,
de Seine loopt door Parijs. La grande route traverse son doinaine, de groote weg loopt dwars door
zijn gebied. — Door en door gaan, doordringen,
doorboren: La pluie a traverse son maateau, de
regen heeft zijnen mantel doordrongen, zijn mantel
is door en door nat geregend. Balie qui traverse
le bras, geweerkogel m., die door den arm heen
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kleed, vermomd worden of kunnenworden.—TraVerkleeding, vermomming. —
(Rg.) Boertige inkleedinrj of omwerking f. — ravestieeeur, m. Boertig oorwerker van een verheven, deftig dichtstuk of werk.
Travon, ai. [Constr.] Bindbalk m. van eene rij
palen, draagbalk m,
Travoull , m. [Tech. ] Garenhaspel m. om
het garen tot strengen te brengen. — TravotillIer, v. a. Garen tot strengen haspelen. — Tra vouillette,_ f. [Tech.] Klein stuk hout, dat de
klossen b# 't haspelen steunt. — Travoui, m.
Tech .] , z. TRAVOUIL.
[Pêche] , z. V. a. PLIOIR.
Travure, f. ' [Nay.] Achteronder n., vertrekje
boomen, Tr- une entreprise, eene onderneming te- of keukentje aan 't achterst gedeelte van een rivier genwerken. SE TRAVERSER, e. pr. Overgetrok .^ schip of schuit.
Traye, f. [H. n.), z. v. a. DRAINE.
ken worden: Cette rivière peut se tr- à la naga,
Trayon, m. Speen f. eener koe, eener geit enz.
die rivier kan overgezwommen worden. — [Man.]
Trébellianique of Trébeillenne, adj. [Jur.
Niet in de regte lijn blijven, dwars gaan, t ra v e rs é r en: Ce cheval se traverse en reculant, dat rom.] : Le quart tr-, of als subst. La tr-, Trebelpaard loopt scheef achteruit, traverseert b# 't ach liaansch vierde deel n. (dat, krachtens het raadsp en. — [Mar.] Ce navire se traverse, dat-teruilo besluit van • Trebellianus, moet verblfven aan. den
schip biedt dc zijde aan, le g t zich dwars voor. — erfgenaam, die door een f deicommis de nalaten
p aan een ander moet uitkeeren).
-scha
Elkander dwarsboomen of tegenwerken: Les kom -

gaat. Ce clou traverse la planche, deze spijker
gaat duor de plank heen. — (Mar.] Ti'- une li gne,
dwars door eene linie heen zeilen, heen breken. TrJa lame, dwars door de golven zeilen, dwars over
eene zee heen g aan. Tr- une voile, de schooten van
een zeil te loe waart ophalen. Ti- le vaisseau, het
schip dwars halen. Traverse misaine et foes ! inbreken voor! Tr- un vaisseau, een schip dwars
halen. Tr- une ancre, een anker kippen. — Tr- les
couples, de spanten dwars over ate kiel leggen, eer
men ze oprigt. — [Tech.] Tr- Ie bols, het hout
overdwars schaven, zagen. — (fig. ) Dwarsboomen,
verhinderen, tegenwerken, dwarsdrijven: Tr- qn.
dans son dessein, iemand in zyn voornemen dwars -

veetissenient,- m.

— [

-

—

mes se traversent dans la route du bonheur. -- Traverseur, m. Verstoorder, brekespel m.-

adj. [Mar.]: Vent tr-, dwars-

Traversier,Ière,
wind m. — Bailment tr-, Barque tr-ière, overzetboot, overzetschouw f. — [ Mus. ] Fldte tr-ière,
. dwarsfluit . TRAVERSIER , M. [Mar.] Klein vaar-

wind; wind, die dwars inkomt of overwaait, halve
—

Trébaehant, e, adj. Struikelend. — (Mon.
Volwigtig, overwi g tig: Ces pièces de monnaie soot
tr-es, o( als subst. out le tr-, die geldstukken zijn
volwigtig, hebben 't volle gewigt. — % Trébachement, m. Struikelin g f. — Overwigtigheid I. —
Trébucher, v. n. Struikelen: Une pierre le fit
tr-, een steen deed hem struikelen. — (Prov.) Qui
trébuche et ne tombe point, avance son chemin,

tuig , gewoonlijk met éénen mast, voor de vischvangst en kleine overtogten, kustvaartuig n., pink I. wie struikelt en niet valt, komt verder. — (lig.)
— Tr- de chaloupe, zeildoft f. in eene sloep. Tr- Vallen, nederstorten. Tr- du faite des grandeurs,
de port, wind, die 't uitzeilen belet, tegenwind m. van het toppunt der grootheid nederstorten.— Over-

Mettre la misaine an tr-, de schoothorens van 't
fokkezeil naar den tegenwind rigten. Tr-s de hune,

wigtig z/n, opde schaal doorslaan. Ce n'est pas
assez qu une pièce de monnaie soit entre deux

verslère, f. [Mar.] Portuurljn f. — Traversin, m. IHoo fdpeuluw, peuluw, peluw I. Faux tr-,

poortje of huisje staat), het moet doorslaan.--Trébuchet, m. Goudschaaltje n., kleine, zeer gevoe-

z. v. a. TRAVERSINS de hone . — [Astr.] , z. v. a. Pers, it faut qu'elle trébuche. 't is niet genoeg, dat
CURSEUR. — [Pèche] Soort van sleepnet n.—Tra- een geldstuk (b 't wegen) zijn gewigt houdt (in 't

lange peuluw, die somtpds onder aan 't bed gelegd lige (ligt doorslaande) balans f. — (fig.) Il pèse see

wordt.

—

z. TRAVERSANT. — [Constr. nay.]

Dwars-

hout, dwarsstuk n., dwarsbalk m. Tr- de pont,
zwalp f. Tr-s de baux, grieten, zwalpen t. pl. Trde hune of de perroquet, dwarssalings t. p 1. Trd'écoutille, merkel m. in een luik. — Tr- d'étambrai, vissingstuk n., klamaai f. naast eene vissing.
Tr- de sep d'écoue. belegbalk m. van een' mars-

zeilsschootknecht. T r- des bittons, belegbalk m. der
stijlen en knechten, kruishout n. Tr- de chaloupe,

S. v. a. TRAVERSIER de chaloupe. z. Dok BITTE, ÉLIN GUNT . — Tr- d'allflt, stelhou n. -- [Tech.] Tr-s,

bodemduigen f. pl. — Dwarshouten n. pl. tot ver
Dwarsbalk m. voor en-sterkingvadbom.—
achter aan een houtvlot. — Spalkhout n., waarmede de buik van 't geslagte schaap - wordt opengehouden. — Traversine , f. [Constr. hydraul.]
Kloosterhout n. , zandstrook f. Mattresses tr-es,
hoofdzandstrooken f. pl. (die op den drempel dra gen) . — Loopplank f. (om uit de eene schuit in de
andere te gaan). — Traversiner, v. a. [Tech.]
De vlotten rigten, bindbalken van boven en onderen
aanbrengen.
Travertin, m. [Minér.) Harde tufsteen, door
nederplofing of bezinking uit kalkhoudende warme
bronnen ontstaan; t ray ert ij n, travertinom.
Travesti, e, adj. (en part. passé van travestir): Paysan tr- ,verkleede boer. Prince tr- en paysan,
als een boer verkleede vos st. — (fig.) L'Éneide tr-,
de ge travesteerde, in lachwekkende verzen omgewerkte Enéas, d neas in zijn zondagsp ak. Auteur tr-, in een belagchel(jk gewaad gestoken, getravesteerde schrijver. — TRAVESTI , m. [Hort.]
Soort van perzik f. — Travestir, v: a. Verkleeden, vermommen: On l'avait travesti en femme, en
paysan, men had hem als eene vrouw , als een
boer verkleed. — (fig.) Tr- un auteur, un ouvrage,
eenen schrijver, een werk op eerre boertige wijze voor
lachwekkend of belagchelffk inkleeden, een-steln,
verheven schrijver, of werk, of dichtsluk in boertigen vorm omwerken, t r a v e s t d r e n. — Travestir une pensée, eene gedachte anders inkleeden, haar
in een ander, vreemd gewaad voordra gen. — SE
TRAVESTIR, V. pr . Zich verkleeden, zich vermom men: Il s'était travesti en femme, hij had zich als
eene vrouw verkleed. — Zich onkenbaar maken,
zijn gewone doen, zijn karakter veranderen. -- Ver-

weegt zijne woorden op een goudmots au tr-,
schaaltje. — Pogeltip, vogelslag m.: Prendre des
oiseaux au tr-, vog met den knip . vangen. Cet
oiseau a donne dans le tr-, a été pres au tr-, die
vogel is in den knip geloopen, gevangen. — (Loc.
prov.) Prendre qn. an tr-, iemand met list vangen,
in den knip krijgen. — [Anc. mil.] Zeker steenwerptuig n.
Tréeentiste, m. [H. litt.] Italiaansch dichter
uit de fide eeuw, t re ce n ti s t m.
Trècheur(pr. ch=k),m. [Bias.] Streep-binnenzoom m. Double tr-, dubbele binnenzoom.
Tréchrua, m. (pr. —kruce) [H. n.] Kleine
loop kever m.
Trédame, interj. (vloekwoord n. uit het oude
blijspel, verkorting van Noire-Dame) Bij OnzeLieve- Vrouw. (malienkolders.
Treffller, m. [Ant. mil.] Vervaardiger m. van
Treffllère of Tréfliére, f., of als adj. Ser-

rure tr , z. SERRURE.
Tréfller, v. a. [Tech.] Draadtrekken, trekken,
door de trekplaat halen . SE TREFILER, v. pr. Getrokken worden. — Het part. p assé is ook adj.:
Fer tréhlé, getrokken ijzer n. — Tréfilerie, Trlfllerfe of Tirefllière, (.Draadtrekkerij.— Draad-

—

trekbank f., werktuig om den metaaldraad -door de
trekplaat te halen. — Treffleur, m. Draadtrek
ijzer-, staal-, koperdraad; — de goud--kerm.(van
en zilverdraadtrekker heet ft Ie u r).
Tréfle, m. [Bot.] Klaver t., klaverblad m. Tr
odorant of bitumineux, z. V. a. THÉ des jésuites.
Tr- d'eau of des marais. aquatique, z. v. a. MBNYANTHr. Tr- rouge of houblonné, roode klaver,
hopklaver. Tr- des prés of Triolet ordinaire, gewone of gemeene klaver, weideklaver. Tr- de Bourgogne, z. V. a. LUZERNE. Tr- miellé, musqud,
-blaauwe honigklaver. Tr- Is quatre feuilles, vierbladige steenklaver. Tr- cornu of jaune, gehorende
rolklaver. — [Arch.] Klaverbladvormig sieraad n.
-

— [Bias.] Croix cantonnée de tr of Croix tréflée
-

klaverkruis, Adelstans- kruis. — [Jeu de cartes]
Klaveren, de met eene of meer figuren van een klaverblad geteekende speelkaarten. Rol, Dame, Valet
Dix de tr-, klaveren heer, vrouw, boer, tien. —
[Mii.] Klavermjjn f (met drie klaverbladvormige
kamers; ook mine trdfée geheeten). — Tréflé, e,

TRÉFLFR
adj. [bidact.] Klaverbladvormig. -- [Bias.] Croix
tr-, z. onder TRÈFLE. Croix tréflee au pied fiché,
spitsvoetig klaverkruis. -- [Mil.] . z. onder TRE'FLE.
— [Numism.] Médaille tr -e, penning m., waarop
men verscheidene stempels ziet. — Tréfier, v. a.
[Tech.] Slecht, onduidelijk herstempelen. -- Tréflier, m. [H. n ] , z. v. a. CHARDONNERET. — In
soinrnige streken z. V. a. champ de trèfle, klaverveld.

Trélliie'r e, f., z. TREFFILIERE.

--

THEME.

1837

de, Trématolde, adj. [H. n.] Met openingen
of gaatjes voorzien (van wormen). — Trématopné, ,e, adj. Door luchtgaten ademend. — TRtMATOPNES, m. pl. Visschen m. pl. zonder kieuwdeksel.
Treniblaie, f. Plantsoen n. van ratel- of tril-

,populieren.

Treinblant, e, adj. Bevend, sidderend, rit lend, trillend: Enfant tout tr- de froid, van koude
rillend of bibberend kind. 11 était tr- de colère, hij
beefde van grarnschap. Ses genoux tr -s ne pouvaient le soutenir, zijne bevende knieën konden hem
niet dragen. — Pont tr-, onvaste, schuddende brug f.
Ecrire d'une main tr -e, met eene bevende hand,
met schroomvalligheid schrijven. Voix tr -e, trillende, bedeesde stem f. --- [Méd.] Délire tr-, z. DELIRE .
---^ TREMBLANT, m. [Mus.] Trillende toon, tril
triller m.; orgelregister n., dat aan de too--ton,
nen eene trilling geeft, t r e mu l a n t m. —'Irernblante, f: [H. n.] , z. v. a. GYMNOTE électrique,

Tréfoneier, m. [Gout.] Eigenaar van den bodem en van 't geen onder dien bodem verborgen ligt.
Tréf'ondre, V. n. [Tech.]: Soudure qui tréfond,
soldeersel, dat zoowel in- als uitwendig verbindt.
Tréfonds, m. [Gout.] Ondergrond m., het onder den bodem gelegene. — (t ij uitbreiding) Eigendom m., at wat men bezit. — (fig, et fern.), z. FONDS.
(Men schrijft ook trós-fonds.)
Treiche, f. [H. n.], z V. a. DRAINE.
'Treillage, m, Traliewerk, tralievormig latwerk
voor leiboomen, priëelen, enz.; staketsel, t r a Ij e- TORPILLE.
Tremble, m. [Bot.] , z. PEUPLIER tremble. --werk n. — Treillfger, V. n. Met tralie- of latwerk
voorzien. — Treillageur, m. Latwerkmaker m. [ii. n.], z. V. a . TORPILLE . — Tre+able, e, adj.:
-- Treille, f. Priëel n. met een' wijnstok over- Ecriture tr -e, bevend schrift n. (door eene bevende
dekt en door latwerk of staken ondersteund. — hand geschreven); — golvend schrift (waarvan de
Tegen een' muur geleide wanstok of wangaard m. lettertrekken golvingen maken). — [lmpr.] Filet tr-,
-- (fig.) Le jus de la tr-, de wijn m. — (poet.) Le of als subst TREMBLE , m. Golvende filet of figuurdien, Le père de la t-, Bacchus, de god des mijns. lijn f. -- Trernbleiuent, m. Bluing, siddering,
— [Pêchej Soort van garnaalnet n. --- [Tech.] schudding, rilling, trilling f. Tr- de plain, handStapel m. le(jen, naar hare hoedanigheid gerang- beving. Tr- de nerfs, zenuwbeving, zenuwschudscdikt. — [Peint.] , z. v. a. GHa'ssis. — Treillis, m. ding f. Tr- fébrile, koortsbeving. I1 lui prit un tr-,
Traliewerk, tralieraam n. Tr- de fil d'archal pour eene béving beving hem. — Tr- de terre, aardbeconserver les vitraux d'une église, traliewerk van ving. — [Bus.] Bevende, trillende toon (van stem
ijzerdraad ter beschutting van de kerkramen. Tr- of speeltuig), triller; tremulant m. -- (fig.) I1
de bots, houten tralieraam of traliewerk. Cage de ne faut point de tr- dans cette affaire, in deze zaak
tr-, traliekooi f. — [Bias.] Traliewerk n., dat de moet men niet met vrees te werk gaan. — Faire,
schildranden niet raakt; — tralievizier n. van den Operer son salut avec crainte at tr-, met vreeze
helm. — [Corn.] Glanslinnen n.; — trielje f., som t en beving voor zin zieleheil zorgen. — (pop.) I1
van grof zaklinnen. — [Peint.] , z. v. a. Cxassis. est venu avec tout le tr-, hij is met een' heelera
— Treilllssé, e, adj. (en part. passé van treil - stoet, met veel volk gekomen.
Trelnbler, F. a. Beven. sidderen, schudden,
lisser): Fenêtre, Porte tr -e, getralied venster of
tralievenster n., traliedeur f. — [Bias.] Dicht ge- rillen, trillen, bibberen: Tr- de froAd, de peur, van
tralied (als er meer dan zes latten over elkander koude, van angst beven. II tremble comme la
loopen). — '.'reillisser, v. a. Betralitn, met tra- feuille, hij beeft, trilt als een blad. Je tremble enliewerk voorzaan. Tr- une fenétre, een venster be- core quand j'y pense, ik sidder, ril nog, wanneer
ik er aan denk. La voix lui tremble, zijne stem
tralien.
Treizaine, f. (fain.) Dertiental n. — [Jeu] beeft. Ce coup de tonnerre fit tr- les nitres, deze
Dertien kaarten. --- [Féod.] Dertiental schoven, in donderslag deed de glazen schudden. -- Ce pont
't veld te hoop gelegd, om de telling en de heffing nest pas ferme, quand it passe une voiture desder tiende gemakkelijk te maken. — Treize, adj. sus, it tremble, deze brug is niet vast, wanneer
num. Dertien: Tr- personnes, dertien personen, -- een rijtuig daarover gaat, schudt, waggelt zij. —
Ook voor treiziéme, dertiende, gebézigd: Chapitre (fig.) Vreezen, duchten, beangst zin: Tante )a terre
tr-, dertiende hoofdstuk n. Louis tr-, Lodewijk de tremblait devant ce prince, de geheele wereld sid
dertiende. -- Als subst. m. Het getal dertien: Tr- derde voor dezen vorst, had groote vrees voor hein.
multiplié par deux fait vingt-six. -- Dertiende Chacun tremble pour l'avenir, iedereen beeft, vreest
dag m. Le tr- du muis -- Soort van hazard-spel n., voor de toekomst. Je tremble qu'il n'arrive, ik
dat met 52 kaarten gespeeld wordt, treize. — vrees, dat hij komen zal, ik vrees voor zijne
Treizième, adj. Dertiende: Le tr- siècle, de komst. Je ne tremble pas qu'il arrive, ik vrees er
dertiende eeuw. — Ook als subst. in. Le tr- (liever niet voor, dat hij komen zal, ik vrees niet voor
.

-

le treize) du mois, de dertiende der maand. —
Dertiende deel n.: Payer le tr-, het dertiende deel

betalen. — Dertiende in rang- of volgorde: 11 est

le tr- de sa ciasse. -- Treizièmetnent, adv.

Ten dertiende, in de dertiende plaats.
Tréjeta ;e, f. [Tech.] I-let overgieten der gesmolten glasstof uit de smeltkroezen. -- Tréjeter, v. a. Overgieten (de glasstof).

Tréllee, f. (Anc. mil.] Malienkleed n.
Tre'lingage, m. [Mar.] Zwichting f. Faux tr-,
z. v. a. CASSE -TETS. — Trélinguer, V. a. [Mar.]

Zwichten, inzwichten, zwichting maken.

-j- '.pré 1 at, m. (pop.) , z. v. a. BERLUE.

v. a. [Mar.] Doorkaaijen, gijpen,
overgaan (van de zeilen).
Trema, m. Deelteeken n., scheipunten f. pl.,
twee punten op eene klinkletter, ter aanduiding,,
dat met die klinkletter eene nieuwe leltergreep be'fréliieher,

— Tel menace qui tremble (of qui
a peur), z. MENACER . — (pop., als v. a.) Tr- la

zijne komst.

flévre, de koortsrilling hebben, rillen als een koort-

sige. -- TreinWleur, m., -ease, f. Bever m.,
bee f ster f., hij of zij, die beeft. (In den eig. zin
weinig gebruikt). — (fig.) Schroomvallig, at te omziglig nzensch, lafaard m., durfniet m. en f. -[ R. rel.] , z. v. a. QUAKER. — TREMBLEUB m 11. n.]
Surinaamsclhe sidderaal m Z. V. a TREMBLANTE.
— Surinaamsche ridderaap n1., eene soort van sapajou. — Volksnaam van den graanwen uil m.
,

[

.;

(hulotte.)
Treniblotant, adj. Rillend, bibberend, huiveTr- de froid, bibberend van koude. — Voix
tr -e, bevende, trillende sterra f. -- -(- 'frernblorend:

té, e, adj. Met bevende stem uitgesproken. —

'I.'rembloter, v. n. Rillen, bibberen, huiveren:
Le (raid le frail tr-, de koude doet hert bibberen,
gint (. •). Met.tre on tr- sur une voyeile, een t r e- hij bibbert van koude.
'J'rémnean, m. [Fort.), z. v. a. IIIERLON.
m a or twee punten op eene klinkletter zetten. -Tr mede, F. [Bot:) IJlmos n., eene vierplant.
Ook als aáj.: Dans ciguë it y a un e tréma, in
t Tre'ineur-, f. Vrees f. (peur. crainte).
cigud staat eerre e met twee punten.
'll'rérnex, nl. [Hl. n.] Soort van houtwesp f.
Trémadote, m. [1I. n.] Ingewandsworm m.
'I'rémnie, f. [Meun.] Tremel, molentrechter m.
met een' zuigspriet.
[Corn.) Trechtervormige zoutmaat f.; — ijkTréenail, m , z. TRAD'MAIL.
maat f. voor inhoudsmalen. — [Constr.] Tr- de
Trémalller, m. [Chas.] Kwartelnet n.
Trérnai ne, `l'réméne, f. [Bot.] Volksnamen cheminée. trechtervormige schoorsteenmantel m.
Bande de tr-, ijzeren draadband m. des schoorsteen
der klaver (trèfle).
(ook trémion geheeten). — [Econ. dom.]-mantels
Trérnatobranehe, adj. ] H. n.] Met kieuwen,
Trechtervormige etensbak m. voor 't gevogelte
die naar builen luchtgaten hebben. -- Trémato-
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Trérnière, adj. f. (alleen voorkomend in): Rose
tr-, rnaluwroos, rozemaluw f., groote maluw met
roosachtige bloem.
'I'rémilton of Tréinion, m. [Meun.] Tre
nelscbraag f., tremelsteun m. - TRÉMION, M.
[Constr.], z. onder TRÉMIE.
Tréniois, rn. [Agric.] Mengkoren n., mengsel
doorgaans van drie graansoorten, in 't voorjaar
gezaaid tot veevoeder; - zomerkoren, z. v. a. MARS.
'I'iémoise, f. [ii. fl], z. v. a. TORPILLE.
Trémotite, f. [M nec.] , nu liever GRAMMATITE.
'I'réniolo, rn. (ital.) [Mus.] Triller, tre muldnt m.
Trérnoussernent, m. Schudding, trilling f.;
ins. het klapperen der vleugels. Le t- causd par
une surprise, de trilling, door eene verrassing te
weep gebragt. Le Ir- (les alles, het klapwieken, het
slaan met de vierken. - Trémon
ssez-, v. n. Met
de vleugels of vlerken slaan, klapwieken, fladderen. Les olseaux trémoussent de laile, de vogels
klapwieken. - TREMOUSSER, V. n.: Tr- qo. , iemand
in beweging, in werkzaamheid brengen, iemand
aandr(jven. SE TREMOUSSER, v. pr. Zich sc/iieljlc
en onregelmatig bewegen, huppelen: Ce nest pas là
danser, ce nest que se Ir-, dat heet geen dansen,
dat heet maar huppelen. - ( fig. et fam.) Ii se trëmousse fort, hij geeft zich veel beweging, veel moeite,
hij slooft zich uit. - Trémonssoir, m. Werktuig ii. om zich zelven in de kamer beweging te
verschaffen, bewegings-machine f.
Trenipage, m. [Irnpr.J Het vochten van 't papier, dat bedrukt moet worden. - In 't algemeen:
het bevochtigen, het doortrekken met vocht. Trempe, f. [Tech.] Harding L, het harden van
't ijzer, eene hunstbewerking, waarbij enen het ijzer
aan zijne oppervlakte in staal verandert en dat
vervolgens door plotselinge afkoeling hard maakt,
cemenidring, tempering f. Donner Ia ti it lu fer,
ijzer harden. La tr- a volée, de gewone harding
door indompeling in koud water. - Cette Op6e
est dune honn, tr-, deze degen is van eene goede
harding, is goed gehard. ( fig.) Ligchaamsgestel n.;
geaardheid f., aard m., inborst f., karakter u. Cest
Un corps dune bonne tr-, 't is een sterk, gezond
geste!, ligchaam. Ce soot des gens de Ia même tr-,
'I zijn lieden van den zei/den aard, van één iag.
La tr- de son âme, zijne zielsgeaardheid. - [ EcolL
rur.] Soort van piquelle-wijn (z. PIQUETTE). [lmpr.] Het vochten van liet te bedrukken papier.
- [Tech.] Water n., waarmede bij brouwers het
graan in de zwelkuipen tot zwelling gebragt en tot
gisting voorbereid wordt, zwelwater n. - Eerste
indompeling der lemineiten in 't gesmolten was. Mettre en tr-, de suikervormen, alvorens ze te vulten, in 't water leggen. - Mise en tr-, afzoeting
van 't zetmeel in zuur water (bijstijfselmakers). Trenipé, e, adj. (en part. passd van tremper):
Du pain tr- dans du yin, in wijn gedoopt brood n.
Ne boire que du yin tr-, niet dan met water vermengden wijn drinken. - Cet homme. Cet habit
est tout tr-, die man, dat kleed is doornat. - 11
est tout tr- de sueur, hij is geheel bezweet. - Des
armes fr-es a Damas, te Damascus geharde, getemperde wapens n. Pl. - Trernpée, f. [Tech]
I'Peeking, doortrekking f. met eene vloeistof. - (pop.)
Ii a veen une farneuse tr-, hij heeft een duchtig pak
slaag gekregen. - TIIEMPEES, 1. VI [Pêclie] Paardeharen trekljnen f. V1. aan de zegen. - Treni
pentent, rn., Z. TREMPE. - Tremper, v. a.
Weeken, indoopen, nat maken, bevochtigen. Tr- Ie
linge dans de lean, het linnen in water, te weeken zetten. Tr- du pain dans du yin, brood in wijn
doopen. - Tr- Ja soupe, den bouillon op de sneden
brood gieten. - Tr- du ter, de lacier, ijzer, staal
harden of temperen. La pluie a trempé Ja terre,
de regen heeft de aarde bevochtigd. - Tr- son yin,
water in zij?en wijn doen. - (fig.) Tr- sec mains
dans Ie sang, zijne handen in bloed doopen. [Iinpr.] Tr- Ie papier, het papier vochten. - [ Rel.]
(absol.) Tr- a Ia colic, den rug van een boek in de
lijm zetten. -- TREMPER, P. n. Weeken, in maIer leggen: Mettre tr- des pols, erwten te weeken
zetten. - Ses mains ont trempÉ dans le sang, zijne
handen hebben bloed vergoten. - ( fig.) Tr- dans
Un crime, dans une conspiration, medepligtig aan
eene misdaad, aan eene zamenzwering zijn. [Tech.] Het pottegoed te droogen zetten. - SE
TREMPER, V. pr. Bevochtigd, gevocht, gehard wor-

-
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den. - 'I'remperie, f. [Impr.] Vochtkamer, vochtplaats f. - Treinpeur, m. [Tech.] Staalharder; - papiervochter in. - Trenipis, iii. [Tech.]
Zuur vocht D., waarin men de stukken koper dompelt, om ze te reinigen. - Water n., waarin de
zoutevisch is te weeken gezet. - Plaats, waar de
vischvrouwen den visch laten weeken, weekplaats f.
- Weekplaats t. des stijfselmakers. - [ Peint.],
z. V. a. LAVIS.
Tremplin, rn Springplank, aanloopplank 1.,
de schuinliggende plank voor kunstspringers. (fly.)
Etre sur Ie tr-, in een' gevaarljken toestand zijn,
Trernplite, f. [Minér.] Phosphorische minerale
zelfstandigheid f., t r e in 1 i e t m.
'fi-eipoii-, m. Vochtplaats t. (bij lakenvollers,
brouwers e. a.), z. V. a. MOUILLOIR. - Tretnpoiae, f. [Tech.] Weekkuip, kuip of tobbe f.,
waarin men iets te weeken zet.
'I'rernpuie, t. [Tech.] Stel hefhoomen, waarmede een maalsteen of ander soortgelijk molendeel
wordt hooger of lager gezet; - gewigt D. van een'
molen, o/n naar willekeur grover of fijnes te maten. - [Hort.] Doorweeking f. van den grond.
Trémuie, t. [Pêclse] Band of koker m. van
planken rondom de bun van vischschuiten, ter afwering van 't Overkomend zeewater. - [Mar.] Tr-s,
spij.qaten n pl (dalots) van den pisbak.
Tiénitz, f. [Danse] Eene der figuren van de
fransche quadrille.
Trentain, m. [Anc. tech.] Laken n., waarvan
de schering uit 30 maat 100 draden bestond. [Liturg.] Dertigtal n. zielmissen. - [Jeu de paume]
Neus sommes trentain, wij hebben beide dertig. Treutaine, f. Dertigtal n., dertig of daaromtrent: Une tr- d'années, de francs. - (absol. et
fain.) Dertigjarige ouderdom: II est dans Ia ti-, hij
is in de dertig.
Trentanel, m,, 'I'rentanelle, t. [Bot.] Perwers- of lonijers-suinak f., verwerskruid n. [coria
-

via myrthifolia].

Trente, adj. num. Dertig. Tr- bommes, Trans. - Somtijds ook voor trentième, dertigste:
Chapitre tr-, dertigste hoofdstuk. Numéro tr-, nownier dertig. - Als subst. m.: Het getal dertig: Tr
mulliplié par tieux produit soixante. - Dertigste
dag m. Le tr- do mois, de dertigste der maand. 'I'rente-deux-pieds, m. [Mus.] Twee en dertig
voete orgel-register B. - 'I'rente et quarante
ofTrente et fin, m. [Jeu de cartes] Hazardspel n.
met zes 5J)eiien whislkaarten. - Trentenaire,
adj. [Législ.J Dertigjarig: La possession tr- entralne Ia prescription, het dertigjarig bezit heeft
prescriptie of verjaring ten gevolge. - Trente.
six..nIois, m. [Anc. mar.] Zes-en-dertig-maander m., hij, die naar de eilanden van Fransch
beta--Amerikawldovstn,zerach
len, en die daarvoor zich verbond om 36 maanden
in dienst te blijven van den persoon, aan mien de
kapitein hem zou afleveren. - Trentièrne, adj.
Dertigste: La tr- annÉe, het dertigste jaar. - Als
subst. m. Le tr- (liever Ie trente) du mois. de dertigste der maand. - Dertigste deel 0.: Etre intë-.
ressé dans une affaire pour un tr-, voor een dertigste deel in eene zaak betrokken zijn of aandeel
hebben. - Trentin, m. [Liturg.] Lijkdienst f. op
den dertigsten dag na 't overlijden.
'fréou, m. [Mar.] Stormzeil n. (der vaartuigen in de Middeltandsche zee, ook Voile de tr- geheeten.
Trepan, m. [Chir.] Schedelboor, panboor t.,
een heelmeesters-werktuig tot het doorboren van de
hersenpan, trepaan m. - Kunstbewerking met
dit werktuig, schedelboring, t r ep a a é r i n g of
t rep a nd t i e f.: Le blessd est trap faible, 11 De
pourra soultrir le tr-, de gekwetste is te zwak, hij
zal de trepaneiring niet kunnen doorstaan. - [Tech.]
Steenboor, drilboor, aardboor f.; soort van avegaar;
- drilboog m. (om de boor in loodregten stand te
houden). - Trépanation, 1. Schedelboring, z.
TREPAN. - Trépaner, v. a. De hersenpan met
eene schedelboor doorboren, liep anéren. - (in
ruimer zin): Een been doorboren: On lui a trdpanë l'omoplate, men heeft hem het schouderblad (met
den trepaan) doorboord. - Tr- une mine, van
boven eene opening in eene mij n boren. - SE TREPANER, v. pr. Getrepaneerd, doorboord worden. Het part. passd is ook adj.: Homme trépané, p
trepaneerd man.

TRÉPAS

--

Trépas, m. (poet.) Dood in. (met het bijbegrip
van overgang tot een ander leven), afsterven, overlijden, verscheiden n. II est une vie au-delá du
tr-, er is een leven na den dood. -- Weleer ook
z. v. a. PEAGE . — [Mar.] Naauwte, doorvaart f.
(pas, pertuis). — Trépassé, e, adj. Overleden,
verscheiden, dood. -- TREPASSÉ, m. Overledene,
doode m. - [Cath.] Le jour des tr -s (gebruikelijker: Le jour des marts). 41lerzielendag m. of
-feest n. (2, november). — -j- Tre'passement, m.,
z. v. a . TREPAS . — Trépasser, v. n. Sterven,
verhuizen, naar de andere wereld gaan. (Hoewel
trépas een deftig en dichterlijk woord is, wordt trzelden dan in gemeenzamen stijl en, at schertsend
gebézigd.) I1 a trepassé (I1 trepassa) a. (o f vers la)
minuet, hij stierf tegen middernacht. Il est trépassé depuis une heure, hij is sedert een uur naar
de andere wereld verhuisd. [aarde).
Treper, V. a. [Agric.] Trappen, treden (de
Tréphine, f. [Chir.] Korte pan- of schedeloor, die slechts met ééne hand in beweging gebragt wordt, trephine f.
Trépidation, f. [Mid.] Béving f , onrustige
beweging der leden, der zenuwen, enz. — Tr- des
pieds, trippeling f. (bij dringende behoefte aan Waterlozing of stoelgang, b# ongeduld, enz ). -- [Astr.]
Schommeling f. van 't noorden naar 't zuurden en
van 't zuiden naar 't noorden, die de oude ster
-rekundig
aan den sterrehemel toeschreven.
Trépied, M. [Eeon. dom.] Drievoet m., elk
meubel op 3 voeten; treeft f. --. [Ant. gr.] Le trde Delphes, d'Apollon, Le tr- sacré of prophetique, de drievoet van Delphi, van Apollo, de hee

drievoet, eene soort van drievoe--lige,prohtsc
tige zetel, waarop zich de Pythia of priesteres plaat
vervoering hare orakelen sprak.
(fig.)-steni
Etre sur le tr-, den delphischen drievoet bestegen
hebben: in geestdrift zijn, in vervoering, in opgetogenheid spreken.
Trpignernent, m. Trappeling, trippeling f.,
het stampvoeten. — Trepigner, v. n. Trappeten, tril}pelen, slampvoeten: 11 trépigne dimpa.
tience, de colère, hi trippelt van ongeduld, hij
stampvoet van kwaadheid. Cheval qui trépigne,
paard, dat trappelt, trappelend paard n. — TRÉPIGNER , v. a. Treden, trappen (de aarde).
[Tech.]
Tr- les lames, verschillend gekleurde wolsoorten
onder elkander mengen. — Trépigneur, m.
Iemand, die steeds zijne goedkeuring door stampvoeten te kennen geeft, overdreven bewonderaar.
—

—

Trépoint, m.,of Trépointe, f. [Tech.) Brand-

zool f., rand, buitennaad m. aan eenen schoen tusschen de zool en 't bovenleér; — dunne strook f.
leêr, genaaid tusschen twee dikkere stukken (bij de
ko ffer-, zadelmakers, enz.)
Tréport of Trépot, m. [Mar.] Windveêring f.
op den hekbalk, verlengstuk n. achter de rantsnenhouten; hekstuk n. boven aan den achtersteven van
een schip.
Trés, adv. Zeer, hoogst aller-, b ij uitstek, (lam.)
heel: 11 est tr- -estimé, hij is zeer geacht. Il page
tr- -prudernment, hij spreekt zeer of bij uitstek voor
Tu ès tr- -heureux, mon ami, gil zijt heel-zigt.
gelukkig, vriend. — Le roe Ir- -chrétien, de aller
kste koning. Le Tr- -haut, de Allerhoogste.-ch.ristel
(Het koppelteeken, dat volgens 't gebruik tusschen
très en 't volgende woord staat, wordt tegenwoordig als geheel nutteloos door vele goede schrijvers
:

,

en laatkenners weagelaten.)

Trésaille, f. [Tech.] Houten spanlijst f., dwars
n ., dat de zijden van eenen wagen, eene stort--stuk
kar, enz. zamenhoudt
'.erescheur, rn. [Bias.] , z. TRECHEITR.

'f rel-sept of Trésette, m. [Jeu) Trisét, tri
-spel n., een kaartspel, dat met omber-kaarten-sét
gespeeld wordt en waarin d r i e z e v e n s, als ho eneurs, het meest gelden.
(TRÉFONDS.
Très-foneier, Ti és-fonds, z. TRE'FONCIER,
Ti ès- ;rand, m. Soortnaam van een' haai.

Très -haat, m., z. onder TRES.
Trésilion, m. [Mar.] Draaijer, knijper m.
{rninahouet). — [Tech.] Lat, spie f., stuk hout,

dat men tusschen nieuw gezaagde planken legt,
om ze beter te doen ui.tdroogen. — Trésillonoer, V. a. [Mar,] Met een' draaijer aanzetten,
een' knijper ergens op zetten. -- [Tech.] De pas
gezaagde planken door tusschengelegde latten of

spieën scheiden.

TRESSIN.
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Trésor, in. Schat; rijkdom m. Les tr -s que la
men recèle, de schatten, die in de zee verborgen
zijn. Trouver un tr- caché, een' verborgen schat
vinden. — 11 a des tr -s, hij bezit schatten, hij is
zeer rijk. — (fig.) Ce livre renferme des tr -s de
doctrine, dit boek bevat schatten van geleerdheid.
U.n véritable ami est un grand tr-, een waar vriend
is een groote schat. -- [Écrit. j Lá oh est votre Ir -,
là est votre coeur, waar uw schat is, daar is ook
uw hart. Amassez-vous des tr -s que les vers et
Ja rouille ne puissent point gáter, verzamelt u

schatten, die noch van de wormen noch van den

roest kunnen verteerd worden. — (poelt.) Les tr-s
de la terre, de schatten, de voortbrengselen der
aarde. Les tr -s de Cérès, des sillons, des gm/nets,
de granen n. pl. Les tr -s de Bacchus, des vendanges, de wijn m. Les tr -s de .lore, du printemps,
de bloemen f. pl. Les tr -s de Pomone, de Venturane, des vergers, het ooft, de vruchten f. pl. Les
tr -s de l'automne, de vruchten, de druiven f. p1.
feet enfant est son tr-, dat kind is zijn rijkdom,
zijn alles. — Schatkamer, schatkist f. Voila la eld
de son tr-, hier is de sleutel van zijne schatkamer.
Le tr- public, de openlijke schatkamer. La guerre
a epuïse les tr -s publics, le tr- de 1'Etat, de oorlog
heeft de openlijke schatkist, de schatkist van den
Staat uitgeput. — [Cath.] L' Eglise ouvre see tr -s,

de Kerk ontsluit hare schatkameren, biedt hare genademiddelen aan. -- [Hort. ] Soort van peer, liefdepeer (poise clamour). — Trésorerie, f. Schat
f., plaats, waar de staats- of gemeentegelden-kamer
bewaard en beheerd worden, thesaurie f. -(weleer) Schatmeesterschap n. van eene kerk; —
woning f. des schatmeesters. -- (in Engeland) Mi
financiën. — Trésorier, in. Sc/rat--nisterva
meester, schatbewaarder, t h e s a u ei e r m. Le trdu rol, de schat- of rentmeester des konings. Le
tr- de la commune, de gemeente-ontvanger. — (wel
Schatmeester m. van eene kerk of stift. —-er)
[Mil.] Le tr- du regiment, de betaahneester van
regiment.
— [Hort.] Soort van anjelier m. —
't
Trésorière, f. Schatmeesteres, penni-ngmeesteres f. (van eene kloostergemeente, van eene damesverecniginq, enz.) .
'I'resquilles, f. pl. [Anc. cour.] Vette levantsche wol f.
Tressaillé, e, z. TRESAILLER.
Tressailleínelit, m. Huivering, rilling f. (van
schrik, afgrijzen, ontzetting, soms ook van vreugde, of ook wel zonder uitwendige oorzaak). — Tides nerfs, zenuwtrekking, zenuwachtige belying f.
Tr- dun nerf, overspringing, verplaatsing f. eener
zenuw. — Tressaillir, v. n. Trillen, huiverend
terugdeinzen, sidderen, beven; opspringen, huppelen. II a tressailli de peur, de crainte, hij heeft van
angst, van vrees getrild, gebeefd. I1 tressaillira de
plaisir en apprenant cela, hij zal van blijdschap
opspringen, als hij dat verneemt. — Het part. passé
wordt pop. als adj. gebruikt in: Nerf tressailli,
overgesprongen, opgekrompen, verplaatste zenuw f.
Tressaillare, f. [Corn.] Kleine bersten of kboven f. pl. in 't verglasel van aardewerk.
'fressalier, m. [Hort.] Soort van druif f.
t Tressaut, M. [Mon.] Ongelijkheid f. in de
muntproef. Its ont fait un tr-, hunne muntproeven
zijn niet goed uitgevallen. — t Tressauter, v. n.,
nu TRESSAILLIR.

Tresse, f. Vlecht, trens f.; goud- of zilverboordset n., tres f. Tr- de cheveux, haarvlecht. Tide paille, stroovlecht. Tr- d'argent, zilvertres. -(poét.) Lor de sa tr- blonde, hare goudkleurige
blonde lokken f. pl. — [Mar.] Platting f— [Tech.]
Grof graauw papier n. — Tresse, e, adj. (en
part. passé van tresser): Cheveux tr -s, gevlochten
haar n. — -(- Tresselette, f ;verklm. van tresse)
Kleine vlecht of trens f. — Tresses, v. a. Vlechten, trensen: Tr- des cheveux, haar vlechten. --SE TRESSER, v. pr . Gevlochten worden. -- Tres-^
serie, f. Werkplaats f., waar zijde, garen enz.
getrensd wordt. — Tresseur, m., -eiise, f. Haartrenser m , haartrensster f., vlechter m ., vlechtster f.
Tression of Tressiot, m. Van alle meel ontdane zemelen f. pl.
Tressoir, m. [Tech.] Trensstok m., trens ijzer n. --- IJzeren werktuig, waarmede men de
plaatsen tee/rent, waar vergulde spijkers (tot versiering) moeten worden ingeslagen.
'rressin, m. [Pe'che] Soort van fijnmazige ze-
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gen f. (op de kusten van Bretagne en in Dordogne).
-- Lint n. ter opbinding van nhaarvlechten.
Tressure, f. [Péche] , z. v. a. TRESSON.
Trest, m. [Com.J Zeildoek n. voor visschersschuiten.
Trestot re, f. [Tech.} , z. TRETOIRE.
Trétean, m. Schraag f., bok m. Mettez cette
planche sur deux tr-x, leg die plank op twee schragen. — (Loc. prov.) I1 dit Inerveille quand it est
entre deux tr-x, hp is zeer spraakzaam, wanneer
h# aan tafel zit en den wijn wat . voelt. --. Tr-x,
kwakzalvers-tooneel n. of -stellaadye f.; — toonel,
waarop men kluchten voor 't volk vertoont. Il n'est
bon qu'a monter sur des tr-x. h# deugt alleen om
voor hansworst te spelen. — (fig.) Monter sur les
tr-x, tooneelspeler worden, als tooneelspeler optreden. — [ Tech.] Des tr-x de scieur, zaagbok; —
soort van bank f., waarop. men in papierfabrjken
de vellen legt, wanneer zij uit de pers komen. —
Tr-x des souitlets, soort van steltaadje, waarop
de blaasbalg rust. — Lat f. met haakspijkers, waar
mattenvlechters de stroo-repen hangen, die-ande
zij willen vlechten.
Trétoire, f. [Tech.] Mandemakers-tang f.
Tré-tré-tré, m. [H. n.] Woudduivel m. (soort
van aap) van Madagaskar.

Triadelphe, adj. [Bot.] Met in drie bundels
vereenigde meeldraden.
7'riadique, adj. [Phil.] Tot de trias (z. TRIADE
behoorend, triádisch. -- [Liturg. grec.] Lo?zang op de driedenheid, t r i a d i s c h e hymne f.
Triage, m. Het uitzoeken of uitlezen, het afzonderen of schiften; schifting, sortéring f. ; — het
uitgezochte of geschifte, uitgelezen voorwerpen n.
pl., keur f. Faire le tr- des marchandises, de koopwaren uitzoeken of sortéren. -- Volla un beau tr-,
dat is schoone. uitgelezen waar f., Bene schoone keur.
— Tr- de café, gebroken ko/jijboonen f. pl., uitschot n. -- ['Eaux et for.] Streek houtgewas n.,
met betrekking tot de vellingen, die men er in doet,
houthak m.; — gebied n., waartoe zich de zorg eens
boschwachters bepaalt. — [ Exploit.] Le tr- du mi
het schiften of scheiden van den erts (waar--nérai,
door de niet metallische bergstoffen worden afgezonderd). — [ Tech.] Het nazien en uitzoeken der
papiervellen; — het uitzoeken der onder elkander
geraakte drukletters; — het zuiveren of uitpluizen
der wol met de hand.
Triaille, f. [Gom.] Slecht soort van speelkaar
-ten.
uitschot n.

avond tot maandag ochtend, later van woensdag
avond tot maandag morgen, uit, eerbied voor de
dagen, waarin Jezus zijn laatste lijden volbragt. —
(fig.) Rust, verpozing f.: Donnez quelque tr- à
votre esprit, geef uwen geest eenige rust. — Faites
tr- b vos plaintes, houd op met klagen. Tr- de
compliments, de raillerie, pligtplegingen, boert of
scherts ter zijde. 11 ne donne point de tr- à ses
débiteurs, h# laat zijne schuldenaars niet met rust.

noordelijke, zuidelijke, kleine Driehoek, namen van
drie sterrebeelden. — [Bias.] Driehoek. Tr- vidé,
geledigde driehoek, delta n. — [Chirom.] , z. PLAINE
de Mars. — [Fort.] Driehoekige schans f., drie
Mar.] Driehoekige stelling f. (b# de mas--hoek.—[
ten en strengen, om aan deze te werken). -- [Mus.]
Driehoekig stalen slag-instrument n., triangel m.
— [Tech.] Winkelhaak m., welks eene arm veel
dunner is dan de andere, driehoek. — Trianglé, e, adj. [Bias.] Gedriehoekt (oudtijds fascédenché). — Triangulaire, adj. Driehoekig: Figure tr-, driehoekige figuur f. Compas tr-, passer m.
met drie beerven. — at.]
[ An Muscle tr- (of als
subst. m.: Tr-) du nez, z. v. a. SUS-MAXILLO-NA-
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Triand', Triandin, m., Trfandine, f.
Agric. Spade f., met drie tanden.
Triandre, adj. [Bot.] Met drie meeldraden,
waren. — Regt n., dat eenen leenheer van het wild t r i á n d r i s c h. -- Tri andrie, f. [Bot.] Drie
planten f. pl. (de Sae klasse-helmign,dra
toekwam, dat in zijn gebied gevangen werd.
Tree& of Treulot, m., Treallie, f. [Pêche] int stelsel van Linneus, welker.bloemen drie meel
hebben), t r i d n d ri a n. pl. — Trian.-draen
Schepnet n. voor garnalen.
Treuil, m. [Mécan.] Spil, rol f. of boom m. driq ue, adj., z. v. a. TRIANDRE.
Triangle, m. [Géom.] Driehoek m. Tr- recvan een windas, windboom m. Tr• ie roue, radspil n., windboom m., die door een rad in plaats tiligne, curviligne, mixtiligne, regtljnige, kromljnige, deels regt- deels kromljnige driehoek. Trvan door handspaken bewogen wordt.
. Treaille, f. [Pèche], Z. TREU. — TREUILLES, f. acutangle, rectangle, obtusangle, scherp-, regt-,
stomphoekige driehoek. Tr- équilatéral, inéquilatépl. [Pècbe] Ingewand n. der haringen.
ral ' of scalène, isocèle, geljkzfidige, ongeljkzjdige,
Treuver, v. a., nu TROUVER.
rève, t. Bestand n., wapenstilstand m. Tr- Ieffikbeenige driehoek. t r-s égaux, semblables. gede quatre semaines, wapenstilstand van vier we- jke, gel kvormige driehoeken. Tr- sphérique, klootken. Tr- marchande,ëeheresse, overeenkomst f. sche of bolvormige driehoek. — [Arith.] Tr- arithtot vrijen handel, tote ongestoorde visscherf. — métique, arithmetische driehoek, schikking der ge[Hist.] Tr- de Dieu, of Tr- du Seigneur, Gods- f gureerde getallen in den vorm van een' driehoek.
vrede f., in de middeleeuwen de staking der vgjan- — [Anat.] Tr- médullaire, z. v. a. v06TE b trois
deljkheden, der veeten en rooverjen van zaturdag pilfers. — [Astr.] Tr- boréal, austral, Petit tr-,
Treu of Traage, m. [Cout.] Tol m. op koop-

Trève-Dieu, f., z. TREVE de Dieu.
Trévler, m. [Anc. mar.] Baas-zeilmaker m.
(maitre voilier).
Trévine, f. [Mar.] Schrooitouw n. (waarmede
men uit of in eene sloep vaten schrooit of van eene
hoogte aflaat). — Trévirer, v. a. [Mar.] Schrooi- SAL. Muscle tr- des lèvres, z. v. a. MAXILLO-LAi of uit BIAL. Muscle tr- du sternum driehoekige borstjen, een touw om de vaten slaan, om ze in
spier f. Muscle tr- du coccyx, z. v. a. ISCHIOeene sloep af te laten.
0000YGIEN. Ligaments tr-s, driehoekige banden m.
Trézailler of Trézaler (se), V. pr. [Tech
Kleine bersten of scheuren krijgen. — Trézall- pl. — [Arith.] Nombres tr-s, driehoekige, t rig olé, e, adj. (en part. passé van trézailler) [Peint. n a a 1 of tr. i angulaïr- getallen n. pl., de een
onder de gefigureerde getallen (3, 6; 10,-voudigste
Tableau tr-, schilderij f. vol kleine bersten of kloof
jes. — i Com.J Poterie tr-e, aardewerk n. met opge- 15, Q1, enz., die men kan voorstellen door even ver
van elkander staande punten binnen 't vlak van
bersten verg asel.
'rézeaei, m. Drietal dorschers op den dorsch- een' geljkzjdigen driehoek). — TRIANGULAIRE. M.
vloer. — [ Féod.] , z. v. a. TREIZAINE.
[H. n.] Driehoekige hagedis f. — z, v. a. COFFRE
Tri, m. [ Jeu) Soort van omber-spel n., waarbij tr-. — Driehoekige krab f. — [Anat.] , z. boven. —
al de ruitenbladen, met uitzondering van den heer,
ter zijde gelegd worden, t r i n. — [Tech.] , z. v: a.

Triangnlairenient, adv..ils een driehoek, bij
wyze van driehoek. — Triangulation, f. Het
ontwerpen of verdeelen van - een optemeten terrein
TRIAGE.
Triaeanthe, adj. [Bot.] Met drie doornen; in driehoeken, opmeting door driehoeken, t r i a nmet drie aan drie geplaatste doornen. -- [I3. n.] g u t é r in g f.; net n. von driehoeken, gezamenlijke
Met drie stekels. —TRIACANTHE. in Doornvisch m. driehoeken. — Triangalé, e, adj. [Didact.]
Tri acleur, m. Triakel- of theriak-verkooper, Met drie hoeken, driehoekig.
Trianon, m. Paviljoen of vrijstaand gebouw n.
kwakzalver m. -- t (#g.) Snoever, pochhans m.
Triaeontadactyle, adj. [H. n.] Met 30 vin- b# een vorstelijk slot, met tuinen, die in 't slotpark
gers of teenen. — Triacontaèdre, ad Minér.] besloten zijn. Le grand Tr-. Groot-Tr-, lustslot n.
Cristal tr-, dertigvlakkig kristal n., Makon- in 't park van Versailles. Le petit Tr-, Klein-Tr(eenmaal 't lievelin.qs lustslot van Marie-Antoinette).
9 adde.,r m.
Trianthe, adj. [Bot.] Met drie bloemen op
Triade, f. [Phil.] Verzameling van drie personen, van drie eenheden, t rí a s, t r i a de f. --- éénen steel. --Tri anthè ne, m. [B.ot.] Driebloem f.
Triards, m., z. v. a. TRIAILLE.
Tr- indienne, z. v. a. TRIMMOURTI. -- [Mus.] Trharmonique, volmaakt akkoord n., harmonische
Trillade, f. (bas) !Trouw, die de sterke ontwikkeling van haren. klitorfs . misbruikt om met
evenredigheid f., harmonisch akkoord n.
.

TRIBALE

-

iemand van haar eigen geslacht ontucht le bedrijven.
t Tribale, f. [Cuffs.] In zijn eigen vet gebraden of gekookt versch varkensvleesch n.
'rriballe, f. [Tech.] Bontwerkers ij zeren gereedschap om de huiden lenig te maken.. — Tri bailer, V. a. [Tech.] De huiden met dat gereed
bewerken of lenig maken.
-schap
'fribard of Tribart, m. Knevel m. of dwars
n. aan den hals van konden of varkens, om-hout
hun het loopen door de heggen te beletten.
'friboinètre, m. [Phys.j Wryaingsmeter, een
door Masschenbroek uitgevonden werktuig om de
kracht der wrijving te bepalen, t r í b o m e t e r m.
— Triboiaietrigi e, adj. Den tribometer betreffend, triboinetrisch.
Tribord, in. [Mar.] Stuurboord n.. regter zijde
van 't schip, als men van achteren naar voren ziet,
Avoir les amuses ia tr-, over stuurboord liggen,
stuurboordshalzen toe hebben. Vaisseau (couché)
sur tr-, Vaisseau qui a la bande sur tr-, over
stuurboord liggend schip. Tr- la barre ! of enkel
Tr- ! stuurboord het roer! Tr- tout ! stuurboord
aan boord. — (fig. et fam.), z. BhBORD. ---- Som
z. v. a. T RIBORDAIS. — T ribordais, m. [Mar.]-tijds

Stuurboordswacht, eerste kwartier f.
-f- Tribo^ii1, 'rribouillement, m. Verlegen
beslommering, zorg f. — -f Tribouiller,-heid,
V. a. Verontrusten, kwellen, moeite en verdriet
-

aandoen.

Houten cilinder of kegel m. der goudsmeden, lot afronding van 't gesneden of gedreven werk. — t'rRIBOULET, m. Nar,
Triboulet, m.. [Tech.]

hofnar, potsenmaker m. (zoo geheeten naar den
hofnar van Lodew k .ill.). Faire le tr-, voor gek
spelen.
Tribr°acl e of Tribragiie, m. [Poés. anc.]
Versvoet n. van drie kgrte leltergrepen, snellooper,
tribrachys m.

Tribal, m. [Ant.] Volksafdeeling, tr i b u s f.

Le peuple de la vitte d'Atbènes, de Rome, était
divisé en tr -s, het volk von Athenen, van Rome,
was in a. f'deelingen, in tribus verdeeld. — Stain,
volksstam m., bij de oude joden at degenen, die uit
een' zelfden patriarch afstanden; ook elk der twaalf
afdeelingerz, van 't joodsche volk. Les douze tr-s
d' f srael, de twaalf stammen van Israël. La tr- de
Juda, de stain vain Juda. — Stara n7., klein volk
met betrekking tot Bene groote natie, waarvan 't
een deel uitmaakt: Une tr- de Tartares, de sauvages, een slain Tartaren, wilden. -- [It. l itt. )
Naam van iedere afdeeling der zoogenaarnde natiën
(vgl. NATION) bij de universiteit van Fars.
Tribulation, f. [Divot.] Wederwaardigheid f.,
ongeval n., tegenheid, verdrietel jkiheid, aanvechting f. Dieu nous éprouve par des tr -s, God beproeft ons door' tegenspoeden, door aanvechtingen.
I a passé par bien des tr -s, hij is door vele weder
bezocht geworden.
-wardigsen
Tribulcou, in. [Anc. chir.] Soort van kogel
na., tribíllkon n.
-trek
Tribale, f. [Bot.] Naam van verschillende planwarme
der
reet
stekelige
vrucht;
jaarplant
f.
ten
landen, die in 't koren groeit en dit benadeelt [tri
duivelsdoorn m. [tribulus-buls].Trte,
terrestris] . — Tr- aquatique, waternoot f.
'fribun, m. [H. rom.] Gerneensrnan, vol/severdediger, naam van zekere regéringspersonen te
Rome, die de regten en belangen des volks moesten
verdedigen, t r i b u u n, volks-tribuun, in. Les tr -s
du peuple étaient des personnes sacrées, de volks
waren onschendbare personen. Tr -s mili--tribune
taires, krijgs- tribunen. Tr -s de ligion of des sol
tribunen der legioenen, der soldaten.
-dats,
'fribitnal, t. Begtevstoel m., oorspronkelijk
de verheven plaats, waar Rome's tribunen regt
spraken. — Regtbank f., geregtshof, hof, gerept n.,
vierschaar f., t r i b u n a a l n. Le juge était assis
sur son tr-, de regter zat op zijuen regterstoel. —
— Tr- civil, militaire, burgerlijke, militaire regtbank. Tr- de commerce, handelsregtbank. Tr- de
paix, vredegeregt . z. ook CORRECTIONNEL, CRIMINEL. INSTANCE. — [Cath.] 'Fr - de la penitence,

z. PENITENCE . — (fig.) Le tr- de la conscience, de
vierschaar van 't geweten, 't geweten zelve. Cet
homme est condammne' à son propre tr-, die man
wordt dooi' zijn eigen geweten veroordeeld. Le trde Dieu, Gods vierschaar of regterstoel, Gods geregligheid. Le tr- de l'opinion publique, de la pos-
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térité, de vierschaar der openbare meening, der
nakomelingschap, het oordeel van tijdgenoot en
nageslacht. — [Nrch.] Halfcirkelvormig achtergedeelte eener hoofdkerk. — 'I'ribunat, m. Waar
f., ambt n. van tribuun of geineensman; —-dighe
tijdduur m. zijner arubtsbediening, t r i b u n a a t n.
Tribune, f. Spreekgestoelte n., verheven plaats
van welke de grieksche en romeinsche redenaars
tot het volk spraken, en van welke thans de rede
kamers der volksvertegenwoordigers-narside
spreken; -- galerij of verheven plaats voor 't volk
in 's lands vergaderzalen of voor zekere he?rsonen
in de kerken, t r i b u n e i. Monter à la Ir-, het
spreekgestoelte beklimmen. L'éloquence de la tr-,
de parlementaire welsprekendheid. — La tr- sacre'e,
de kansel of preekstoel m. — Entendre la messe
dans une tr-, de mis in eene tribune, op eene galterij kooien. La tr- de la famille royale, de tribune
van de koninklijke familie. La tr- des journalistes,
de tribune der dagbladschrijvers. -- Tr- d'orgues,
galerij f., waarop het orgel staat.
Tribunitien, ne, adj: Tot den tribuun of zone
waardigheid behoorend: Puissance tr-ne, magt eens
tribuuns. — Eloquence tr-ne, onstuimige welsprekendheid van een' daimagoog of volksman. —S 'I'ribunitif, ive, adj. 'Den tribuun behoorend, z. v. a.
TRIB fJ NITIEN.

Tn'ibat, m. Schatting f., cijns in. (datgene wat
een Staat als teeleen van afhankelijkheid aan een'
magtiger' Staat betaalt); — belasting, heffing, opbrengst f. (die de vorsten hunn ,n onderdanen opleggen), t r i b u u t m. Les Valaques, les Nioldaves,
payent tr- aux Tures, de Wallachen, de Moldavicrs betalen den Turken schatting. — Ce prince
impose de grads tr-s á ses sufets, die vorst legt
zijn volk zware opbrengsten op. — (fig.) Le respect
est un tr- qu'on dolt it la vertu, au mi/rite, de

eerbied is een cijns, dien men der deugd, der ver
schuldig is. Payer le tr- h la nature, den-dienst
tol aan de natuur betalen: sterven. Payer le tr- a
1'humanité, zijnen tol aan de snenschh.eid betalen:
de eene of andere zwakheid of fout hebben. Payer
le tr- a la mes, bij zijne eerste zeereis zeeziek wor-

den. — (poet.) Les fleuves portent a la mes le tr-

rivieren brengen der zee den
cijns harer golven toe: de rivieren ontlasten zich
in zee. — Tribiitaire, adj. Schatpligtig, c ij nsbaar.
Trio I interj. Uitroep der drukkersgezellen, als
zij hun werk verlieten om naar de kroeg te gaan.
Tricage, m. [Constr. nay.] Het voegen, aan voegen, voeg maken (van de tot eenen mast behoorende stukken).
'Fricapsulaire, adj. [Bot.] Met drie zaad
de leurs ondes, de

— Tricarpe, adj. [Bot.) Met drievou--huisje.
dige vrucht. — Tricaelde, adj. [H. n.] Met drie
staarten (van insecten). [Napolitanen.)
Tricbalac, m. [Mus.] Trommelbord n. (der
Tricènaire, adj. [bidact.) Het dertigtal be-

treffend; dertig aan dertig, bij dertigen. — TRIdm. [Liturg.] Reeks van dertig missen op
dertig achtereenvolgende dagen voor de zielsrust
eens dooden gelezen.
Tricennal, e, adj. [bidact.] Dertigjarig, van
des-lig jaar — TRICENNALES, f. pl. [Ant rom.]

NAIRE ,

.

.

Feest n. dat om de dertig jaar of op den dertigsten
verjaardag van iets gevierd werd.
Trecephale, adj. [Myth.] Driehoofdig (toenaam van Diana, Hecate en Cerberus). —
ceps, adj. et subst. m. [Anat.] Driehoofdig, (van
zekere spieren, die aan een harer uiteinden drie
vleezige bundels hebben). Muscle tr- (of Tr-) bradual, crurai, driehoofdige arm-, dispier f.
Tricère, f. [Bot.] Zeepboom m. van Cochinchina; soort van wolfsmelk, t r i c e r a f.
Tricanthe, adj. (pr. ch = k) [Bot.] Met haar
vormige bloemen.
Triehèche, Trichèque, m. (pr. tri -kb—)
[li. n.] Zeekoe f. (lamabtin, morse).

Tricher, v. a. et n. (lam.) Valsch spelen, in
't spel bedriegen: Prenez garde, it vous triche, ii
triche, pas op, hij speelt valsch met u, hij speelt
valsch. 11 aime à tr-, hij speelt gaarne valsch. —
(bij uitbreiding) Bedriegen (inz. in kleine zaken en
door gemeene streken) , opli:rgten: I1 cherche toujours
b tr-, hij is altijd op bedrog uit. — [Tech. Behendig verbergen of minder in 't oog loopend maken (b. V. een gebrek aan regelmaat in een gebouw,
enz.). -- SE TRICHER V. pr. Elkander in 't spel
,
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bedriegen. — Het part. passé is ook adj.: Personae
trichée, in 't spel bedrogen persoon m. — 'Tri cherie, f. (fam.) Bedrog n. in 't spel, het valsch
spelen; — (in ruimer zin) alle soort van bedriegerij, opligting f. Gagner par tr-, door valsch spelen
winnen. — (Loc. prov.) Tr- revient a son maître,
de bedriegers worden dikwijls zelf bedrogen. -Tricheur, ni., -ease, f. (lam.) Valsch speler m.,
valsche speelster f., bedrieger m., bedriegster f. —
Ook als adj.: Ijomme tr-, Femme tr-euse. —
t 'fricheusernent, adv. Op bedriegel ke wijze.
'l'richiase of Triehosis, f. (pr. ch = k ;
ook in de volgenden) [Mid.] Haarziekte, inz. de
binnenwaartskeering van de haartjes der oogleden,
trichiasis, trichósis f. -- 'I'richidion,m.
[I-I. n.) Haarvisch in. — Trichie, f. [Bot.] Haarschimmel f. — Soort van kever m. — Trichisme, m. [Chir.] Haarbreuk, haarspleet í. (zeer
fijne spleet in een been door eene of andere beleedi.ging). — Trichite, f. [Minér.] Haarvitriool n.
— Triehi tire, f. 1.1-I. n.] Degenvisch m. Tr- lep
spitsstaartige deq;envisch, chinesche aal m. ---ture,
Tr- électrique, elektrische degenvisch. —' Frichocalycé, e, adj. [Bot.] Met behaarden kelk. —
Trichoearpe, adj. [Bot.] Met behaarde vrucht.
—Trichocante, adj. [Bot.] Met behaarden stengel. — 'frichocéphale, m. [H. n.] Haarkopworm m. (een ingewandsworm bij den mensch). -Triehode, f. [I . n.] Borstel- of haardiertje D.
(een mikroskopisch planidiertje). — Trichodesme, m. [Bot.] L?dische bornagie f. — Trichodon1e, adj. [H. n. ] Met zeer lange, borstelvormige tanden. — Trichoide, adj. [H. n.] Haarvormig, borstelvormzg. -- Tricholorne, adj [Bot ]
Aan den rand behaard. — Trichoma of 'rriehorne, m. [ V'léd.] Poolsche vlecht 1'. (plique). -Triehornane, m. [Bot.] Steenvaren n. —'I'richotnate, adj. [Ant.] Met behaard voorkomen.

— TBICHOMATE, f., z. v. a. CONFEEVE. --'.'riehornatique, adj. [Mid.] De poolsche vlecht betreffend, daarnaar gelijkend. — 'I'richonote, adj.
[H : n.] Met behaarden rug. — Triclhophylle,

adj. [Bot.] Met haarfijne bladeren, met bladeren,
die iin een haar uitloopen. — Trichopode, adj.
[H. n.] Met behaarde voeten. — TRICHOPODE, Ill.
[H. n.] Indische visch met langbehaarde borstvinnen, haarvin f. — 'friehoptère, adj. [H. n.]
Met behaarde vleugels. — Trichopyge, adj.
[H. n.] Met behaard onderlijf (van insecten).
Trlchorde, adj. (pr. eb. k) [Mus.] Driesnarig. — TR.ICHORDE, m. Driesnarige kleine luit of
mandoline f.
Trichosante, m. (pr. ch =k ; ook in de vol
[Bot.] Haarbloem f. (der beide Indiën). —-gend)
Trichosépale, adj. [Bot.] Met behaarde kelkblaadjes. — Triehosis, f., z. TRICHIASE. — Tri
adj. [Bot.] Met behaarde zaden. --chosperm,
Triehostemne of 'I'riehostemine , f. [Bot.]
Haarkrans m. — Trichosténnone, adj. [Bot.]
Met behaarde helmdraden. —'Frichostotne,adj.
[H. n.] Met omhaarden mond. -- Trichosure,
adj. [H. n.] Met behaarden staart.
.t Trichoterie, f. Kleine bedriegerij f.
Trichoton'e, adj. (pr. ch — k; ook in de vol
drie deelgin. ---gend)[Phil.]Drg,n
Triehotoinie, f. Deeling, splitsing f. in drieën.
— 'Irichotomigiie,, adj. De deeling in drieën
betref/'end, t r i c h o t o 1n I s c h. — Triehrol<sme, m. [Phys.] Drievoudige kleurwisseling, drie
f. —'Friehure of Trichnride, tn.,-kleurighd
z. V. a. TRICHOCÉPHALE.
'Iricline of 'I'rielininin (pr. —oine), m. Eetzaal met drie aanligbedden; oud-romeinsche spijs
tafel f.
'Frielinoédrique, adj. [ Minér. ] Met enkel
scherpe of stompe hoeken.
Tricoises, I. p1. [Tech.] Njjptang f. derhoefsmeden; — spzjkernijptanq f.
Tricolor, m. [Bot.] Driekleurige amarant, duizendschoon f.; — driekleurige anjelier m.— [H. n.]
Driekleurige tangara; ook de naam of toenaam van
vele andere driekleurige vogels, o. a. van den chinéschen goud fazant; — driekleurige stekelvisch. m.—
[Pellet.) Driekleurig katlevel n. — Tricolore,
adj. Driekleurig: Fleur tr-, driekleurige bloem f.—
Drapeau, Pavilion tr-, driekllurigevlag f. Cocarde,
gebarpe tr-, driekleurige kokarde, sjerp f.
Tricon, m. [Jeu] Drie gelijke kaarten (3 azen,
-

TRIENNAL.

3 heeren, enz.) in 't hokspel; z. v. a. BRELAN, BRE-

LAN CARRÉ. (doppen.
Trieoque , adj. [ Bot. ] Met drie schalen of
Tricorde, adj. et subst. m., z. TRICHORDE.
'Fricorne, adj. [Bot., H. n.] Drieh.00rnig, met
drie horens. — TRICORNE, m. (fam et plais.) Drie

steek, hoed met drie punten; (iron.) paap,-punt,
preekheer m. (lei f.
Tricosine, f. [Tech.] Overlangs gespleten dek Tricot, m. Breiwerk, gebreid werk n. ('t zij uit
de hand or op 't getouw gemaakt): Porter du tr-,
gebreid goed dragen. Marchandises de tr-, gebreide
waren f. pl. — Het breijen; de breikunst f. --- TRICOT, m. Soort van laken n. voor de troepen (naar
het vlek Tricot, depart. Oise, dus geheeten. — TRICOT, m. (pop.) Korte, dikkestok om iemand te slaan,
knuppel in.: Des coups de tr-, stokslagen m. pl.m. Het breajen; --- breiwerk; — brei-'Iricotage,
n. — Tricoté, e, adj. (en part. passé van-lon
tricoter) : Bas tr -s, Couverture tr -e, gebreide kou
f. pl., deken f. -- Tricotée, f. [H. n.] Han--sen
delsnaam van verscheidene tweescha.lige venusschelpen, wegens haar als breiwerk gestreept voorkomen.
— Tricoter, v. a. Breijen: Tr- des bas, kousen
breien. —Tr- de la dentelle, kant kloppen. (absol.)
Apprendre à tr-, leeren breajen. -- TRICOTER, V. n.
[Man.] Maaijen , maaibeenen. — (fig. et pop.) De
beengin bij 't loopen binnenwaarts slaan. — SE TRICOTER, V. pr. Gebreid worden. — 1 Tricoterie, f.,
z. v. a. MALICE. — Tricotets, m. [Danse] Soort
van oude dans, met schielijke dooreenslaande beweging der voeten. — Tricotenr, in. [Tech.] Getouw n. voor breiwerk. — Breijer: Tr- de réseaux,
de filets, nettenbreijer m .—'I'rieotetise,f. tYerkluig n. voor 't breijen run wollen of katoenen vi ouwenrokken. — Breister , breivrouw f. -- [H. de
France] Breijende toehoorster f. bij de zittingen der
conventie , bg de volksvergaderingen en de revolutionaire vierschaar. (lobben.
'I'ricotyiédoné, e, adj. [Bot.] Met drie zaad'I'rictrae, m. [ Jeu ] Verkeerspel, tiktak- of
triklrakspel, toccadille of toccatille n., een reeds bij
de Grieken en Romeinen bekend bordspel n.—Perkeerbord, tiktakbord n. — [Chas.] Geschreeuw n.
van vele jagers om de eenden en andere watervogets op te schrikken en in de netten te drijven. —
[H. n. _j , z. V. a. DRAINE ; TRAQUET.
Trienispidal, e, Trieuspidé, e, adj. [Didact., Bot., H. n.] Met drie punten, driepuntig.
Tricycle, m. Rijtuig n. op drie wielen; soort
van omnibus te Parijs (die vroeger op 3 wielen
liep, en zin' naam behouden heeft, hoewel hij nu
4 wielen heeft) .
'J'ridaene, f. [H. n.] , z. v. a. BENITIER.
Tridactyle, adj. .[H. n.] Met drie vingers, met
drie teenen of klaauwen.
Tilde, adj. [Man.] Vlug, snel, rasch: Ce cheval a des mouvernents tr -s, Son action esttr-, dat
paard maakt vlugge bewegingen, zin doen is leven
vlug. --- TRlDE, m. [H. n.] , z. V. a. PROYER.-digen
Trident, m. Drietand m., drietandige vork of
gaffel f., dien de dichters en schilders als schepter aan
Neptunus geven. Le tr- de Neptune, de drietand
van Neptunus; (fig.) de oppermagt ter zee.— [Agric.]
Drietandige spade f. (ook triand, triandin, triandine, truandine geheeten). — [Géom.] Drietand,
eene kromme lijn van den derden graad (ook parabole de Descartes genoemd). — [H. n.] Drie
m. (visch Van 't geslacht der lutjans).- [Pêehe] ,-tand
z. v. a. FOENE. — Tridente, e, adj. [Bot.] Met
drie tanden, drietandig. —'I'ridentif'ère of'fridentigère, adj, [Myth.] Den drietand voerend;
drietandvoerder (bijnaam van Neptunus).
Tridi, m. Derde daggener décade in den fransch
republikeinschen kalender.
Tridit;ité, e, adj. [Bot., H. n.] Drievingerig,
met drie vingervormige indeelingen.
'File, f. [II. n.] , z. v. a. DRAINE ; — soort van
adderslang f.— [Pèche] Derde soort van kabeljaauw.
Trié, e, adj. (en part. passé van trier): Pois
tr-s, uitgelezen erwten f. pl. — Gens tr-s, Personnes tr-es sur le volet, uitgelezen, uitgezochte personen of lieden, keur van menschen.
'I'rièdre, adj. [ Math. ] Drievlakkig , t ri ëd rist h: Angle tr-, drievlakkige hoek nl.
Triennai, e, adj. Drie jaiendurend, voor drie
jaren opgedragen, verkozen of benoemd, driejarig.
Parlement tr-, parlement, dat drie jaren duurt,
-
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driejarig parlement. Cette charge est tr -e, dat
ambt wordt drie achtereenvolgende jaren bekleed;
(vroeger ook: men bekleedt dat ambt van de drie
jaren één). — Officier ti -, voor drie jaren benoemd
officier of ambtenaar. — [Bot.] Plante tr -e, plant,
die, na gezaaid te zijn, eerst in het derde jaar vrucht

ten kent. -- Triglottisme, rn. Aan drie talen
ontleende uitdrukking of zegswijs f.
Triglyphe, m. [Arch.] Driekloof, driespleet f.,
het met drie inkervingen versierde lid del dorische
zuilenorde. — [ Minér.] Afwisselend gestreept kris-

en zaad geeft. — Triennalité, f. Driejarigheid f.,

driejarige duur m. (van eene bediening of waar
— Triennat, m. Dr i ej arige ambtsbe--dighe).
kleeding f. — Tad m. van driejaren. -- 'frienne, adj. [Bot.] Drie jaren durend. (kruid n.
'i`rientale, f. [Bot. j Sterrebloempje, scherm 'I'rie'pinelex, ease, adj. [ H. n.j Met drie stekels.
Trier, v. n. Schiften, uitkiezen, uitzoeken, uit
uitschieten. Tr- les meifleurs livres dune-lezn,
bibliothèque, de beste boeken van eene boekerij uitzoeken. Tr- des pais, erwten uitzoeken—Somtijds
ook van ?mnschen gezegd: Tr- (liever Choisir) des
ook
soldats parali les meilieures troupes, soldaten onde beste troepen uitzoeken. — (Loc. fig. et prov.)
Tr- sur le volet, zorgvuldig schiften (van personen
en zaken gezegd). — [Tech.] Tr- le chiffon, de

lompen uitzoeken of sorteren (délisser). Tr- les
étresses, de gelijmde papierbladen tegen 't licht
houden, om de oneffenheden op te sporen. Tr- les
laines, de vreemde stoffen uit de wol plukken.
'I'rie'rarchie, f. [Ant. gree.] Waardigheid van
galei.-kapitein. — Triérarquue, m. Bevelhebber
eener galet, galei - kapitein; uitruster eener galei.
Triétéride, f. [Ant. grec.] Tijdruimte f. van
drie jaren , driejarige tjdkring m. -- 'I'r -s of
Triétérigvies, f. pl. Driejaarlijksche feesten n.
pl., feesten, die de Bceotiers en 'l'hraciers om de
drie jaren ter eere van Bacchus vierden. — TRIÉTÉRIQGE, adj. Dn jaorljksch., om de drie j,iar.
'i`rieur, m., -ease, f. [Tech.] Uitzoeker, uitlezer, uitschieter m., uitzoekster, uitleesster, uit-

schietster f. Tr-, Trieuse de chiffons, z. v. a. DÉLISSEUR, EUSE. -- [Coni.j Tr- juré, beedigde goe-

deren-uitzoeker, gezworen taxateur of schatter m.
- TRIEU SE, f. [Tech.] Woluitpluizer m., werk
dat de wol uitpluist en de vreemde zel fstan--tuig,
digheden verwijdert.

Trifacial, c, adj. [Anat.]: Nerf tr-, drievoudige aangezigtsspier f. (Blur. m. trifaciaux.) —

Trifémoro-rautilien, adj. et subgit. m. [Anat.] :
Muscle tr-, of Tr-, driehoofdige dispier f.
Trifeuillé, e, adj., liever TRIFOLIE .
`rrilide, adj. [Bot.] Driespletig, metdrie spleten.
Trifilerie, f., z. TRÉFILERIE.
Triflore, adj. [ Bot. j Driebloemig, drie bloe-

men dragend.
'I'rifoliacées, f. pl. [Bot.] Klavergewassen D.
pl. --Trifolié, e, adj. [Bot.] Met uit drie blaadjes
bestaande bladeren; driebladig; klaverbladvormig. TRIFOLIÉES, f. pl., z. v.

a. TRIFOI.IAUËES.

'. 'riforme , adj. Van drie gedaanten: Cristal
tr-, drievormig , t r i m o r p h i s c h kristal n. —
Myth.] Bijnaam van Diana, Tecate, Cerberus,

e Chimcoru.

'I'rigame , adj. et subst. m. et f. In derden
eclit levend; ten derden male gehuwde man of vrouw.

— [Jur.] Met drie personen te gelijk gehuwd, in
trigainie levende. — Trigarnie, f. Derde echt m.
-- [Jur.] Misdaad f. van dengene, die drie huwe-

lijken heeft aangegaan, zonder dat de eerste antbonden waren, t rigamle f.
'rrigastrique, adj. m. [Anat.]: Muscle tr-,
driebuikige spier f
Trieand, e, adj. (fam.) Valseh, bedriegelijk,
arglistig. — Ook als subst. m. et f. C'est un franc
tr-, óune Tranche tr -e, 't is een regte sluwerd of
bedrieger, eene aartsbedriegster. — Trigauder,

V. n. (fain.) Niet rond, niet eerlijk te werk gaan,
streken of listen gebruiken. — Weleer als v. a. gebruikt in den zin van BROUILLER, EMBROUILLER.Trigauderie, f. (fain.) Streek m., valschheid,
bed? legerij f.
Tril;e, f. [Ant. rom.] Driespan n., drsespan-

nige of met drie paarden bespannen wagen m. (in
de spelen van den circus) .
'frigéineau, m. [Anat.], z. TRIJUMEAU.
'rrigle,f [ll.n.] Knorhaan, zeehaan m. Tr- rouget, roode knorhaan. Tr- lyre, zeelier f., z. LYRE.
Tr- pedon, z. PERLON.
Triglochin, rn. [Bot.] , z. TROCART.
Tri -lotte, adj. In drie talen: Dictionnaire Ir -,
woordenboek n. in drie talen. — Ook: wie drie ta-

tal
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Trigone , adj. Driehoekig (triangulaire). —
[Astrol.] Aspect Ir- of Tuin aspect, of als subst.
trigone of trine f. Stand, waarbij twee planeten op

120 graden of l'3 van den zodiak van elkander staan.
-- [Gnomon.] Werktuig n. om de bogen op de
zonnewijzers te trekken, driehoek m., t r í g o n o n n.
-- [Anat.] Tr- cérébral, z. v. a. VOUTE à trois piliers. Tr- vésical, driehoekig oppervlak der blaas
bij haren on.derbodern. — [H . n.] Soort van rog m.
--- 'rrigone, e, adj. [H. n.] Driehoekeormig.
Trigonelle, f. [Bot.] Bokshoren m., fenegriek,
grieksch hooi n.
Tri onie, f. [H. n.] Driehoekschelp f. — Tri
f. Versteende driehoekschelp f.
-gonite,
T rigonobate, m. [H. a.], z. V. a. PASTENAGUE. -- Trigouocephale, r. [H. n.] Lans
f. Tr- jaune (of Vipère ter de lance), gele-slang
lansslang.
Trigonometrie , m. [ Math. ] Driehoeksmeting f., de wetenschap, die, wanneer van de zaden en
hoeken eens driehoeksdrie dingen gegeven zijn ( welke
echter niet de drie hoeken mogen wezen), de overipe drie door berekening leert vinden. Tr- rectiligne, sphérique, platte of regtl2,lnige, bolvormige of
klootsche driehoeksmeting.--Trigonometrigiie,
adj. De driehoeksmeting betreffend, t r i g o n o m etrisch. — Trigonome'triqueinent, adv. Naar
de regels der driehoeksmeting.
Trigonultire, adj. [H. n.] Bijna driehoekig
(van schelpen) .
Trigra®nn'e, m. [Philol.] Woord van drie letters; — uit drie verbonden letters gevormde afkorting.
'lrigyne, adj. [Bot.] Met drie stampertjes, drie
i g y'n i s c, h. -- Trigynie, f. Orde der-wijvg,tr
planten, die bloemen met drie stainpertjes hebben,
driewijvigen, t rig y'n i a. — Trigynique, adj.,
z. V. a. TRIGYNE.

Trijumeau, adj. et subsi. m. [Anat.]: Nerf tr-,
driedeelige zenuw I. (van het Sae hersenpaar. —
Tr -x, drielingen m. pl., drie te eener dragt geboren

kinderen n. pl.
Ti il, m. [Mus.] , z. TRILLE.
Trilateral, e, adj. Driezijdig. (Plur. M. tri
-

-latérux.)—S'Iièe,nDhokr.(tagl)

Trilingue, adj. Drie talen kennend of sprekend; — in drie talen geschreven: Inscription tr-,
opschrift D. in drie talen.
Trilise, I. [Bot.] Welriekende verwerswouw f.
'Frille, m. [Mus.] Triller rn. — Triller, v. a.
Met trillers versieren.
Trillion, m. [Arith.] Duizend billioenen (vgl. bil
of duizendmaal duizend millioen, trillioen (welk-lion)
laatste woord echter bij ons millioen van den derden
rang of duizendmaal duizend bilpioenen beteekent).
Trilobé, e, adj. [Bot.] Drielobbig. — TRILOBE. m. [FI. n.] Soort van lipvisch. m.
Triloceulaire, adj. [Bot.] Drievakkig.
'1°rilogie, f. [ Ant. grec.] Drie treurspelen van
éénen schrijver, die zamen een geheel uitmaakten
of althans na elkander opgevoerd werden (en meest
RA--aldor
een saterspel gevolgd werden, vgt. TET
LOGIE). -- [Litt.] Drie tooneelstukken, afzonderlijk
vertoond, maar wier personen dezelfde zijn en wier
onderwerp eenigen zamenhang heeft ( zoo als de
Wallenstein van Schiller, de Hendrik VI. van Shakspeare) , trilogie f. —'Tri l ogiq tae, adj. Tot de
trilogie behoorend, t r i t 6 gi s c h.— t Trilogne,m.
Driespraak f., gesprek tusschen drie personen, t r i-

loogrn.
Triloupe, f. [Phys.] Mikroskoop n. van drie
linzen, die om eene zelfde as draaijen.
'Frimaci^lé, e, adj. [H. n.] Met drie vlekken.
Trirnhaler, Trimballer, v. a. (pop.) Mede
trekken, overal ronddragen; — uitlagchen,-slepn,
bespotten.

'frinaer, v. n. (pop.) Vermoeijende en haastige
gangen doen, zich afloopen, zich afwerken.
Trimères of Trimére's, m. pl. [H., n.] Kevers m. pl. met drie voetleden (aan eiken voet).
Trime'résure, m. [H. n.] Smalslang f., klein
m. (van 't geslacht der tafelkoppen met een' on--kop
bewegelajken gifttand).
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Triaeeie, f. (pr. tri-é -ci) [Bot.] Orde der drie
Trintestre, m. Tijdruimte f. van drie maanplanten, welke mannelijke , vrouwelijke en-huizge
den , vierendeel jaars; — driemaandeljksch loon,.
traktement , enz, kwartaal. t r i m e s t e r n.: Ren tweeslachtige bloemen hebben (de 3de a fdeetin.q van
de
23 te - klasse in 't stelsel van Linneus). —Tr1w.om de drie maanden re--drescompta,
kening doen. — Recevoir, Toucher son tr-, zijn eique, adj. Tot die orde behoorend, t r i ce c i s c h.
t 'I'riolaine, f. Lange rij f. menschen.
kwartaal ontvangen of beuren. — Trinmestriel,
'triolet, m. [Poés. j Klein dichtstukje van 8 rele, adj. Drie maanden durend; om de drie maan
verschonend of terugkeerend , driernaande--den gels, waarin na den derden regel de eerste, en na den
leksch: Etats tr -s de dépense, driemaandelVhsche zesden de beide eerste regels herhaald worden, t r i 0Mt n. -- [ [B us.] Drie verbondene noten f. pl., welke
staten nl. pl. van uitgaat'.
Tri iia è tre, m. [Poes. anc.] Drieled ig o f zesvoe- de t)jdswaarde van twee geljkgeteekende noten heb
t r •i ó l e f. — [Bot.] Klaver f., z. TRE'FLE . -ben,
tig vers n., I ri me t e r, inz. de jambische trimeter,
Triornphal, e, adj. Tot een' triomf of zege
ook s e n a r in s, zesvoeter, geheeten.
Char tr-, triomfwa--pralenditogbh:
Trinaoairti, f. [Myth ind ] Drieeenheidder Vedas (vgl . VEDA) , voortgekomen uit den schoot van gen m., zegekar f. Arcs triomphaux, triomfbogen,
Brahma, en bestaande uit Brahma', den schepper, zegebogen in. pl. Couronnle tr-e, zegekroon f. —Poruit Vise/moe, den onderhouder, en Siwa of Schiva, te tr-e, zegepoort, triornfl>oort f (waardoor de oud
zin' stotelijken intogt Rome-roneischld
den verwoester, t ri m oe r t i f.
Tin, e, adj. (de Acadénlie geeft voor 't masc. binnentrad). — Triouiphileiiient (oudtj -s ook
sing. zowel trill als trine) [^Astr.] Tr- aspect, z. TRIOAIPHAMIIENT), urly. In triomf, op zegevierende
onder T RIGONE. — t [T héol.j Dieu est un en na- wijze. - 'l'rioniphant, e, adj. Triomferend, zeture et trio en personae, God is één in natuur en gevierend, zegepralend; overwinnend: 11 revint trau sein de son pays, hij keerde zegevierend in zijn
drievoudig in personen.
vaderland terug. — Le parti tr-, de overwinnende
S Trineage, m. Het overdadig wijndrinken.
Trinervé, e, adj. [Bot.] Drieribbig (van bla- partij f. Armoe tr -e, overwinnend leger n. — Ar
overwinnende wapenen f.-mestr,Main
deren) .
Tringle, f. Gordijnroede f. --- [Arch.] Plat pl., handen f. pl. — (fam.) Air tr-, triornférende
lijstje n., (lat van onderen de dorische triglyphen houding t., zegepralend gelaat n. —L'église tr -e, de
besluit kranslijst f. -- [Tech.] IJzeren roede, hou- zegevi{-rende kerk f., de zaligen in den hemel, --ten lat, rigchel of lijst f.; -- lat met nagels, pinnen Trioumphante, f. [Cor.] Voormalige zijden stof f.
of haken, om daaraan verschillende voorwerpen op met aalrusten bloemen op een' grond van gros de
te hangen; — tengel of lat tot sluiting aan de ope- Tours.— [Jeu] Het voorspelen van spadille (schop
-aas) door der, ombre, als h/f de voorhand heeft.-pen
ningen tusschen de planken der beschotten; — witte
of roode streep f., die de slarrlijn op eerre plank, een' -- Trionmphatetur, m. [R. rom.] Triomférend
balk , enz. maakt. Te- aux axes des registres, t eldlzeer m., met feestti / Uke praat binnentrekic =nd
kruk f., handvatsel n. van de smoorklep der regis- legerhoofd n., zegevierder, t r i u rap h d t o r ill.; -ters (van stoomwerktuigen) . Tr- de c®te, zijstang f. (b ij uitbreiding) Overwinnaar m. — In dezen zin
— Tr- de Porte-plume, kleine stang f., waaraan sonstyds ook T1i10MIPHATRICE voor Bene overwin men de pennen van een' polygraaph of veelschr(jver nende vorstin: Catherine, tr- des Ottomans, Kabevestigt. Tr- de rappel , voortplantings-stang f. tharina, overwinnares der Ottomanen. — TRIOS l(waardoor at de bewegingen aan den polygraaph PHATEUR, TRICE, adj. (in ve rheven stijl) , z. v. a.
medegedeeld worden. — [Mar.] Tr -s des hamacs, TRIOMPHANT.-- r1oiliphe, m. [H. rorn.] Triomf,
scheerlatten. — Tringter, V. a. [Tech.] L *jnen, feestel yke, pleglstulige intogt van een' veldheer in
a fl nen, met de slaglijm, afteekenen.—Ilet part. passé de stad Rome na eerre behaalde overwinning, overis ook adj.: Pièce de Bois tringlé, afgelijnd stuk hout. winningsfeest n., zegeviering, zegepraal f.: On lui
Tringlette, f. (verklw. van tringle) Stomp décerna 1'honneur du tr-, men kende hem de eer
loodgictersmes n. om 't glaslood los te maken. — van een' triomf, van een' zegevierenden intogt toe.
Arc, Char de tr-, triomf- of zegeboog, triornfwaGlas n. in eega vak met glazen ruiten.
Trinaaieite, m. (verbastering van het duitsche gen of zegekar in. — Petit tr-, z. v. a. OVATioa. —
t r i n kg e 1 d , ons drinkgeld) Fooi f., drinkgeld n. Wiener des captifs en tr-, gevangenen in triomf (ge'I'rinitaire, m. [B. ecel.] Drieeenheidsbelj- boeid achter zijne zegekar) met zich voeren. —Por
iemand in triomf ronddragen. ---terqn.,
der m., lid caner in 1198 in Spanje ingestelde geesteljke orde, die aalmoezen ter loskooping wanchris - Zege, overwinning in den krijg behaald; — elke
ten-slaven verzamelde (in Frankrijk rnaturinen ge- andere overwinning f. of behaald voordeel n.: Les
heeten), t r i n 1 t b r i s m. — De naam is ook vaak tr -s de ce prince, de ce général, de overwinningen
gegeven aan dezulken, wier gevoelen omtrent de van dezen vorst, van dien veldheer. — J'ai assisté
drieëenheid niet orthodox was. — [Bot.] Trcinlever- à votre tr-, ik heb uwen triomf bijgewoond, ik ben
kruid n. (wegens zijne drielobbige bladeren zoo ge- getuige van uwe zegepraal geweest. -- Ce role est
heeten). — Trinité, f. [ Théol.] Drieeenheid, één le tr- de eet acteur, in die rol munt deze tooneelGod in drie personen ( Vader , Zoon en Heilige speler uit, daarin ligt (ontwikkelt ft at zijn ta
Le tr- de la vertu, da vérite, de-lent.—(fig)
Geest). — [Cath.] Drieëenheidsfeest, t r i n i t e i t sfeest n. (op den eersten zondag na pinksteren). — 1'éioquence, de !a beauté, de triomf der deugd,
[Bot.] , z. v. a. PENSEE ; -- driekleurig viooltje n. waarheid, welsprekendheid, schoonheid. — Jour de
— (Loc. prow. et pop.) Il vous pagera a Piques on tr-, dag van roem en eer. — (Loc. prov.) Il ne faut
à la Tr-, hi,j zal u betalen, als je maar weet wan- point chanter tr- avant la victoire, men moet zich
neer (op een' zeer onzekeren tijd, waarop niet te niet te vroeg verblijden, men moet geen hei roepen,
eer enen er over is. TRIOMPHE, i. [Jeu] Troefrekenen valt).
Trin®n'e, m. [Algèb.] Drieledige, driedeelige spel n., zeker kaartspel, dat veel met het écarté
overeen komt. — Troef f., in vele kaartspelen die
grootheid f., trinPmiuos n.
Tri n q aa art, m, [ Pèche] Fransch haringschip n. kleur, welke gekeerd wordt; ook een enkel blad vandie kleur, troef blad n., troef. La tr- est de coeur,
van 12 tot 15 tonnen.
Tringiie, f. [Mar.]: Tr -s de l'antenne, woelin- harten is troef. Combien avez-vous de tr -s, hoeveel
gen t'. pl. van. Bene latinra. (den. troeven hebt c ? Jouer tr- , une tr- , troef, Bene
t Trinquebalier, v. a. et n. De klokken lui- troef spelen. — (Loc. fig. at prov.) Voila de quoi
Triiiquerin, m. [Anti. mar.] Bovenste gangbuí'- est la tr-, dat is juist de zaak, daar komt het juist
op aan, dat is 't juist, waarvan wij spreken. Retenhuid f. (eerier galei).
Tringatet, m. (. Mar.] Fokkemast, voorste raast m. noncer a la tr-, niets meer van de zaak willen we(van een vaartuig in de Middellandsche zee met la- ten. (Deze uitdrukkingen zin verouderd.)
'rrioinpher, v. n. Een' feestelijken, plegtstati-tfjnzeilen). Antenne de tr-, lokkeroede f. —'I`rinq uetin, m. [Mar.] Stormjok f., stormzeil n. (van gen intogt houden na Bene behaalde overwinning,
de Levant- vaarders). — Trinquette, f. Stagfok, zegevieren, zegepralen, triom féren; — overwinnen.
Pompée triompha trois fois, Pompejus vierde drie
stormfok, latijnzeil aan den fokkenast.
Trio, m. [Mus.] Drietal, driestemmig muzijk- malen eenen triomf, deed driemaal in Rome een'
stuk, trio n. — (fig.) Drietal personen of zaken, zegepratenden intogt. Scipion triompha de I'Afrique,
drietal vrienden, klaverblad n., trits f : C'est un Scipio triomfeerde over .Afrika, hield zin' triom fanbeau tr-, dat is een schoon drietal, een lief klavier- telken intogt wegens 't onderwerpen van Afrika.
blad (meest in iron. en ongunstigen zin van drie — 11 triompha de tous ses ennemis, hij zegevierde
over at zijne vijanden, hij overwon at zijne v?janvereenigde, verbonden personen gezegd) .
,
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den. — (fig.) Een of ander voordeel op iemand be- [Hist.] Tr- alliance, drievoudig verbond n. (tushalen; — te boven komen, ten onder brengen.; — schen de Nederlanden, Engeland en Zweden, in
uitmunten. Tr- de ses adversaires, de ses rivauz, 1671) . -- TRIPLE , M. Drievoud n. Neuf est le trde ses envieux, de overhand op zijne tegenstanders, de trois, negen is het drievoud van drie. Le prix
mededingers, benijders behalen. Tr- de qn. dans est augmenté du tr-, de prijs is driemaal verhoogd,
une dispute, in eeneen twist de overhand op iemand driemaal hoogvr geworden. — Tripié, e, adj. (en
Tr- de ses passions, zijne driften overwinnen. — part. passévan tri.pler): Somme tr-e, verdrievoudigIl a triomphhé en traitant vette matière, h# heeft de, driemaal grooter geworden som f. — [Math.]
b# 't behandelen dier stof uitgemunt. Ce peintre Raison tr-e, verhouding tusschen de kuben 'oof derde
triompbe quand i1 teint des animaux, die schilder mar ten van twee getallen , kubieke verhouding f.
overtreft alle anderen, als hij dieren maalt. — Ver Le rapport de 8 h 27 est une raison tr-e de 2 b 3,
zijn von vreugde, zich zeer verblijden; zijnen-rukt 8 staat tot 27 als de kubus van t tot den kubus
roem ergens in stellen. Quand on lui pane de ses van 3. — Triple-fe'aille, f. [Bot.] Drieblad n.,.
enfants, elle triomphe, wanneer men van hare kin- soort van ophrys f. — Triple-gorier, adj. m.
deren met haar spreekt, is zij verrukt van vreugde. (woord van Scarron): Diiehulzig: Le Chien tr-, de
— I1 triomphe de ses crimes, hij stelt roem in zijne driekoppige hellehond, Cérberus m.
Tripleinent. m. [Fin.] Verdriedubbeling f.:
misdaden.
5 Tri ones, m. pl. [Asir.}: Les sept tr- (eig. de Lever des droïts par doublement et par tr-, regten
zeven ploegossen), de Wagen m. of het Zevenge- twee- en drievoud iq heffen. — TRIPLEMENT, adv.
Op drievoudige wijze, drievoudig, driedubbel: Il
sternte, het sterrebeeld van den grooten Beer.
Trionix of Trionyx, m. [H. n.] Kraakbeen - est tr- coupable, hp is driedubbel schuldig.
Tripler, v. a. Drievoudig maken, verdrievouschildpad f. (die een rugschild 'met een' bewegeljdigen, verdriedubbelen, t r i p 1 d r e n: Tr- la récomken, maar beenharden rand hee ft).
Triovulé, e, adj. [Bot.] Ovaire tr-, vrucht pense, de belooning driemaal grootvr maken. — TRIdrie eitjes.
-beginsl.mt PLER. V. n., SE TRIPLER, v. pr. Driedubbel of drie
worden: Ses revenus ont triplé depuis, zijne-voudig
Tripaille, f. Ingewand, gedarmte n der dieren
(beschouwd als een voorwerp van onwaarde, als inkomsten zijn later driedubbel g eworden.
Tripiieata, in.- [Prat Derde afschrift n., derwal('elflk voorwerp).
de uit.zucrdif, ing f. (eener acte), trip ii ka a 1 n.
Tripan of Tripane, m., z. HOLOTHURIES.
Triparti, e, adj. [Bot.] In drieën verdeeld: (Pier. Des triplicafa.) — Triplication, f Ver
drievoudig waken. -- t [Prat.],-drieublnq,ht
Calice tr-, in drieen verdeelde bloemkelk m. —
[Bias.] hay tr-, in drieën gedeeld schild n.—Tri- Z. V. a. TRIPLIQUE.
Triplirité, f. Drievoudigheid f.: Il y a duplipartible, adj. [Bot.] In drieën deelbaar. —THpartite, adj. f. [Philol.[: Histoire tr-, kerkelijke cité et méme ir- d'action dans vette pièce de thddgeschiedenis f. van Lassiodurus (een kort begrip tre, in dit tooneelstuk is -eene dubbele, ja drievouder kerkgeschiedenissen van Eusebius, Socrates en dige handeling. — _[Théol.] Dans la Trinité, it y
Sozomenes). -- Tripartition, f. [Math.] Deeling a ir- de perronnes, mais i1 n'y a pas tr- de substance , in de Drieëenheid is drievoudigheid van
in drie gelijke deelen.
Tripe, f., doorgaans Tripes, f. pl. Gedarm - personen, maar niet drievoudigheid van wezen. —
te n. der dieren, darmen m. pl , pens m. , inge- lAstrol.] Signes de tr-, drie hemelteekenen, die tot
wand n. Vendre des tr-s, pens, darmen verknopen. hetzelfde element behooren. Le Lion, le Sagittaire
Manger de la tr-, pens, gedarmte eten. Tr-s de et le Bélier sont des signes de tr-, de Leeuw. de
morue, kabeljaauwgrom n. — (Loc. prov. et pop.) Schutter en de Ram zijn teekens van tripliciteit
Il a faiili rendre tr-s et boyaux ,. h# heeft bijna (zij hebben allen betrekking tot het vuur).
Tri p linervé, e, adj. [Bot.] Drieribbig: Feuille
long en lever uitgebraakt, hij meende t hart uit zijn
lijf te braken. Il est b lui, tr-s et boyaux, h# is tr-e, drieribbig blad n.
Triplique, f. [Prat.] Beantwoording der duhem met lijf en ziel toegedaan. — Des tr-s (nu liever bribes) de latin on de grec, z .BRIBE .—[Cuis.; pliek (vgl. duplique), derde verweerschrift n., triOeufs à la tr-, aan schijfjes gesneden en met uijen p 1 i e Is f. — Tripliquer, v. n. Op de dupliek antgestoofde harde eijeren n. pl. — TRIPES , I. of woorden, het derde verweerschrift indienen, tridoorgaans TRIPE DE VELOURS, f. Manut. Trijp, p licdren.
Triplite, m f Minér.] 1Jzerpek-erts m , met phostrijpfluweel n.: Des siéges 'de Ir-, trijpen zittin
g n f. pl. — Soort van kaffa of mok uweel.
e z. so- phorzuur verbonden mangaan en ijzer, t ni p1 i e t n.
Tripoli, m. [Mlnér.] Tripel, tripoli m., eene
QUETTE. — TRIPES, I. p1. [ 'ech .] Onoplosbaar overschot of bezinksel n. bij 't ljmzieden. - Cuir en graauwgeelachtige . magere en drooge steensoort,
tr-, onthaarde, geslichte en geweekte huid f.—Tri- die men tot poljsting gebruikt. — Tripolir, v. a.
pée, F. [Chas.] Ingewand n. van runderen, als Met tripel polijsten of a fwrjven; — de derde voeder voor de honden. -- Tripe- asmadame, f., lj..ting geven. — Het part... passé is ook adj.: JuZ. TRIQUE - MADAME . — Triperie, I. Plaats , waar vrage tr-, met tripel gepolijst werk n. — Tripomen het ingewand der dieren verkoopt, pensmarkt f. lisser, v. a. Met een' steen slg en, poljsten. —
Tri étate, Tripétalé, e, adj. [Bot.] Met 'rrlpolitaine, f. [Hort.] Soort van anemoon of
kla proos f. (punten geteekend.
drie bloembladeren.
Triponctuué, e, adj [H. n.] Met drie gekleurde
Tripette, f. (verklw. van tripe) Klein gedarmTripot, m. Kaatsbaan m. (nu jeu de paume
te n. — (Loc. pop.) Cela ne vaat pas tr-, dat is
gehvelen); — danshuls, speelhuis, krot n , knip m.
geen pijp tabak waard. — [Bot.], z . CLAVAIBE .
Triphtthonguie, f. [Gram.] Drieklank m.: La — (fam.) 11 est dans son tr-, h4 is daar thuis, daar
langue Française n'a pas de tr-s, de fransche taal is hij op zijn eigen grond of terrein. Battre qn.
son tr-,iemand
emand in zijn eigen huis afranselen;
heeft geese drieklanken.
Triphylle, adj. Bot.] Driebladig . — Tri - (fig.) iemand overtreffen in datgene, waarin zijne
ph y lioides, m. pl. €Bot. Gewone klaversoorten. sterkte, zijne meeste bedrevenheid bestaat. Cela est
Tripier, adj. m. [Faut.]: Diseau tr-, of. als de mon tr-, dat behoort tot mijn vak, daarin ben
subst. TRIPIER, m. Niet a fterigten, voor de japton- ik thuis. (Deze uitdrukkingen zijn reeds verougeschikte vogel m. -- TRIPIER, m., -ERE, f. Hij Of derd. ) — (iron.) Le tr- comique, de troepen komez#, die allerlei afval van slagtvee verkoopt, pens- f ianten. — [ Mus. anc.] Drievoet m., soort van inverkooper m., .verkoopster f — (#g. et pop.) C'est strument, dat naar den delphischen drievoet geleek.
une grosse tripière, 't is eene dikke, tante, eene dikke — (Sal ] Groote steenen kuip f. — Tri potage,m.
zus (van eene korte, dikke vrouw sprekende). — Onaangenaam, vuil mengelmoes van verscheidene
dingen. gemors n., morserij f.: Je ne mangerai pas
(Lor. prov.) , Z. COUTEAU.
Tripinné, e, TripinnatiSde, adj. [Bot.] de ce tr- , ik wil van dien poespas niet eten. —
(#g et Jam.) N'entendre rien au tr-. nietsvan den
Drievoudig gevederd.
Tri p le, adj Driedubbel, drievoudig, driemaal warbal, van de knoeijerij of konkelarij begrijpen.
zonneel: Des souliers à tr- semelle, schoenen m. pl. — Je le cross inca pable de tr- , ik geloof, dat hij
met drie dubbele zolen. Maison à tr- étage, huis n. niet tot kwaadspreken, tot twiststoken in staat is.
van drie verdiepingen. — (lig. et tam.), z. ÉTACE, — Tripoter, V. n. (fam.) Door elkander mengen,
een' onaangenamen hutspot of poespas maken; morMENTON . — [Math.] Raison tr-, drievoudige ver
, verhouding als 3 tot 1 of als 1 tot 3. —-houding sen; —door elkander haspelen, in de war brengen,
Mus.] Tr- croche, z. CROCHE. — Tr- couronne, knoeijen , konkelen; kwaadspreken, : achterklappen
d. rievoudige (pausel jke) kroon, tiara, z. TIARE . — (om eene zaak in de war te sturen). -- TRIPOTER ,
.]
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V. a. Bederven, in 't riet sturen; bekonkelen (eene
zaak). — Het part. passé is ook adj.: Affaire tr -e,
bekonkelde zaak f. — Tripotier, m., -iière, f.
(fare.) Konkelaar m., -ster t.
Trips, m., z. THRIPS.
Triptène, adj. [Bot.] Drievleugelig: Semence,

Graine tr-, drievleagelig zaad n. — Triptérygieu, ne, adj. [H. n.] Met drievinnen, drievr,inig.
Triptote, adj. [Gram.] : Nom tr-, of als subst.
TRIPTOTE, m. Naamwoord n. met niet meer dan

drie n.aamvals- uitgangen of - buigingen.
-j 'ra ip^ :dier, v, n. Dansen, springen.
Trigtte, f. (pop.) Knuppel m. (tricot). Coups
de tr- , stokslagen m. pl. — [Agric.] Soort van
gaffel of vork f. -- [Bot.], z. v. a. TRIQUE-MADA.ME . — Triqne-balle, f. [Artill.] Voertuign. voor
geschut, sleepwagen , t r i k e b al f. — Triquenmadame, t. [Bot.] Klein huislook n., kleine donderbaard m., Bene saladeplant. — Triquenigiie, f.
(pop.) Beuzeling, bagate'l f.
`lt`rlquer, v. a. (weleer) Vermengen (mêler). —
[Constr. nay.] In elkander werken of voegen, toe-

voegen. — [Tech.] Tr- les bols, het hout volgens

zijne soorten uitzoeken, hout sortéren. — (pop.)
Stokslagen geven.
Triquiet, m. [Jeu] Smal slag-rakét n. der kaatsers. -- [Tech.] Driehoekige leidekkers-stelling f.
Triquetrae, f. (klanknabootsend woord) Verward geluid n.
'rriq*ietre, f. [Numism.] Drieschenkel m.; driebeen n., driehoekige samenvatting van 3 dijen met
hare beenen en voeten, als zinnebeeld van Sicilië. TRiQUETRE, adj. [Bot .] Prismatisch, met 3 scherpe
kassten en 3 vlakken, drievlakkig.
Trigiioise, f., z. TRICOISE.
Triradié, e, adj. [H. n.] Driestralig.
'.rrirègne, m. Pauseljke drievoudige kroon,
tiara f (z. TIARE).
Trireme, ,f. [Ant.] Galei f. van drie roeiban
drie rijen riemen.
-kenof
Trirote, f. [Mécan.] Rolstoel m. tot zelfbeweging.
.

Trisacranieutaire of Trisacrarnental,
m. [H. eccl.] Iemand, die driesacramenten erkent.
'frisaáion, m. [Liturg.] Het driemaal heilig

in een kerkgezang, t r i s h a g i o n n.
Trisaïeul, m., -e, f. Overoudgrootvader m.,
overoudgrootmoeder f.
Trisannnel, le, adj. [Bot ] Driejarig: Plante tr-le, plant f., die drie jaren duurt.

Trisca polo-huméro-olécranien , adj. et
subst. m., z. v. a. TRICEPS br achial.
Trisecteur , triee, adj. [Didact.] In drieën
deelend. — [Math.] Werktuig n om eenen hoek in

drie gelijke deden te verdeelen, t r i s e c t o r m. —
Triseetion, f. Verdeeling of snijding in drieën,
inz. de deeling van een' hoek in drie gelijke deelen.
Trisépale, Trisépalé, e, adj. [Bot.] Met
driedeeligen kelk.

(haver f.

Trisétaire of Trisète, m. [Bot.] Soort van
Trisme of Triseniis (pr. trice-mute), m. Het

tandenknarsen; kinnebakskramp, mondklem, kaak
f., trismus m.
-kramp
Trisinégiste, m. [Typogr.] Groote kanon of
sábon nm., eene groote soort van drukletter tusschen
missaal (gros canon) en kleine kanon (deux points
de gros romain). — TRISMÉGISTE, adj. [Myth.]
Trismegistus of driemaal groote, verhevenste, bijnaam van Hei mes of den en, yptischen Mercurius.
Trispaste of Trispaston, m. [Mécan.] Drie
katrol f. (korrels bevattend.-dubel
'rrispernie, adj. [Bot.] Driezadig, drie zaadTrisplanchnique, add. [Anat.] : Nerf tr- , tusschenribszenuw, groote ribbenzenuw f.
'frisse, f. [Mar.] Stuktalie f., z. v. a. DRISSE.
'Frissernent, in. Naam van 't geluid of geschreeuw der zwaluw. — Trisser, v. n. Als de
zwaluw schreeuwen.
Trissotin, m. ^4anmatigend, verwaand prul
(naar eene personaadje uit de Femmes-schrijve
savantes van Molière).
'.Frissyllabe, adj. [Gram.] Drielettergrepig:
Mot tr-, of als subst. TRISSYL LABE , m. Drielettergrepig woord n. —Trissyllabigeie, adj. [Gram.]
Een drielettergrepig woord betre/fend; z. v. a. TRISSYLLABE.

Tristaehye, e, adj. [Bot.] Met drie aren.
Tristaminifère, adj. [Bot.] Met drie meel

-draen.

Tristan, m. [H. n.] Soort van dagvlinder m.
Triste, adj. Treurig, bedroefd, droevig; droefgeestig, zwaarmoedig, bedrukt; verdrietig, ver velend; somber, betrokken, triest, triestig: I1 est
bien tr- de Ia mort de son enfant, hij is zeer bedroefd over den dood van zin kind. 11 a le visage
tr-, by heeft een treurig gelaat. I1 a perdu son argent, it fait tr- mine, hij heeft zijn geld verloren,
hij zet een droevig gezigt. — Chant tr-, droevig,
treurig gezang n. — Mener une vie tr-, een ver
vervelend leven leiden. — Il fait an temps-drielg,
tr-, 't is somber , triestig, betrokken weder. Sa
chambre est bien tr-, zijne kamer is zeer somber,
heeft niets opvrolijkends, heeft geen uz.tzigt. — Ce
poète a choisi un sujet tr-, deze dichter heeft een
dor, armzalig onderwerp gekozen. Vuità an tr- divertisw_ement , dut is een droog vermaak, eene ver
uitspanning. On espére peu de lui, c'est-velnd
un tr- sujet, men heeft weinig verwachting van hem,
't is een armzalig voorwerp. — (Loc. prey.), z.
COIFFE. — TRISTE, m. Iels treurigs: Vous rn'apprenez lb du tr-, gij berigt mij daar iets treurigs.
–[Litt.] Les Tristes, de Tr i s t i a of Klaagzangen
(van Ovidius). — Tristenment, adv. Droevig,
treurig, jammerlik: 11 nous regardait tr-, hij zag
ons treurig aan. Il vit tr-, hij leef t jamruerl jk, erbarmelijk. —Tristesse, f. Droefheid, treurigheid,
nedrslagtigheid, bedruktheid f.: I1 est accablé de
tr-, hij is van droefheid overstelpt. La tr- est répandue sur son visage, de neêrslagtigheid, zwaar
zijn gezipt verspreid. -- Le diner-moedighsp
a HP dune grande tr , het diné is zeer vervelend,
lans wijlig geweest.
Tristyle, adj. [Bot.] Met drie stijltjes.
Trisuilce of Trisnlque, adj. [H. n.] Drie
Animaux tr -s, driehoevige dieren n. pl. -hoevig:
Trisyllabe, adj.. z. TRISSYLLABE.

Tritéophye, Tritéopyre, f. [Mdd.] Tusschenpoozende derdendaagsche koorts f.
Triterné, e, adj. [Bot.]: Feuille tr-e, driereaal
in drieën gedeeld blad n.
Trithéisnne, m. [H. eccl.] Driegoderj f., 't
geloof aan drie goden, inz. de aanneming van drie
godheden in de drieëenheid, t r i t hei s m u s m. —
Trithéiste of Trithéite, m. Belader van drie
goden, tritheist m.
'.rriticine, m. [Chim.] Lim- of kleefstof van
het tarwemeel, t r i t i c i n e.
Tritoine, m. [Cbir.] Oortrechter m., soort van
hoorba-is, waarvan men zich by oorziekten bediende.
— [H. n.] Wilgekever m.
Triton, m. [Myth.] Zeegod en begeleider van
Neptunus, Tr i t o n m. Tr-s, lagere zeegoden, som
maar ook wel met paar -wijlenmtvschar,
voorgesteld, tritons m. pl. — [H. n.]-devotn
Soort van eenschalige schelp, horenschelp f., t r iton m.—Watersalamander m. Tr- marbe, gemarmerde en. 'Fr- palmipède, zwernvoetige w. Tr- crête, groote of kam-w. Tr- ponct.ué, gestippelde w.
— Schoone zangvogel van Nieuw-Spanje, triton m.
— [Tech.] Duikertoestel m. (in 1811 uitgevonden),
waarmede iemand zich veilig onder water begeven
en daar langen tijd vertoeven kan. — TRITON , m.
[Mus.] Drieklank m., wanluidend interval van drie
geheele bonen.
Tritonie, f. [H. n.] Steenslak f.
Tritonien , ne , adj. [Géol.] : Terrain tr-,
grond m. met overba j fsels van zeedieren.
'I'ritoxyde, m. [Chim.] Derde oxyde n. van
een metaal.
'Tritrae, m. [H. nj, z. v. a. TRAQUET.
Tritri, m. [H. n.] , z. v. a . PROYER . — Kuit f.
van riviervisch, door den stroom naar zee gevoerd.
Tritrille, m. [Jeu] Soort van kaartspel,- dat
met 30 kaarten gespeeld wordt.
Tritnrable, adj. [Didact.] Geschikt om fijngestooten, /fijngewreven te worden. — Trituration, f. Fijnmaking, fijnwrijving, fijnstamping:
Faire la tr- avec un pilon, met eenen stamper fijn
stootgin. — I Méd.] La tr- des aliments. de vermaling der spijzen in de maag. — -4 Tritare, f. Ervarenheid, bedrevenheid in zaken. -- Tritarer,
v. a. Fijn stooten, fijn wrijven: Tr- des drogues,
droogerven fijn stampen. Tr- des aliments dans sa
boucle, spijzen in zijren mond fijn malen. — SE
TR1TURER, v. pr. Fijngewreven worden. — liet nart.
passé is ook adj : Minerai tr-, /ijngestooten erts m.
'fritimvir, m. [H. rom.] Drieman, lid van een

TRIUMVIRAL
driemanschap, t r i u m v i r m. —Trihimviral, e,

adj. Tot de driemannen en 't driemanschap behoorend, triumviraal. (Plur. m. triumviraux). —
Triunivirat , m. Driemanschap , t r i um v i raat n.
Trinre, m. [H. n.] Driestaart m. (een visch).
Trivalve, Trivalvé, e, adj. [Bot.] Met drie
klapvliezen.

Trivelin, m. [Chir.) Wortelsteker m. des tand meesters. -- somtijds ook: kluchtig mensch, potsen
(naar een kluchlspeler van 't oude italiaan--maker
sche teoneel). — S 'I'rivelinade, f. Pots, grap,
potsenmakerj f.
Triventre, adj., z. v. a. TRIGASTRiQUE.

S Trivialre, adj.: Carrefou r tr-, driesprong m.
plaats, waar drie straten of wegen zarnenloopen.
Trivial, e, adj. Alledaagsch, afgesleten, ver
gemeen , t r i--bruikt,alendf'gz;pat,
v i a a 1: (inz. van uitdrukkingen en denkbeelden). I1
ne dit que des choses tr-es, hij zegt niets dan afgezaagde, geoseene dingen. Vérité tr -e, albekende,
alledaagsche waarheid f. Détails triviaux, platte gemeene bijzonderheden f. pl. — Ook als subst.: Aimer
le tr-, van 't allefiaagsche, platte, gemeene houden.
— Trivialemeut, adv. Op alledaacgsche, platte
wijze. — Trivialité, f. Het alledaagsche, gemeenti
of platte in de uitdrukking; alledaagschheid, onbeduidend heid, platheid, gemeenheid, t r i v ia l i t e i t f.
Trivium, m. [Litt.] De drievoudige schoolwetense/sap (der middeleeuwen): grammatica of spraakleer, rhetorica of redekunst en dialectica of disputeer-kunst (vgl. quadrivium).
'froe, m. Ruiling (van kleedingstukken, meuhelen, kleinooditn, paarden en dergl.), verwisseling f., ruil m. 1l veut faire un tr- de sa montre
contre ces livres, hij wil zijn horlogie tegen deze
boeken verruilen. Donner un cheval en tr- pour
une voiture , een paard in ruiling tegen een rijtuig
geven. — Tr- pour tr- of Tr- de gentilhoinme, ruil
om ruil, ruiling zonder toegift.
'frocart of Troear, m. [Chir.] Stalen priem m.
met doorgaans driekante, seherpe punt en een handvatsel, tot verrigting van den borst-, buik- en
blaassteek, tot de kunstbewerking van 't waterhoofd, de waterbreuk, enz., t r o k a r, t r o q u a r t.
Trochaïgne, adj. (pr. ch = k) [Pods. anc.]:
Vers tr-, of als subst. TROCH.AiQUE, . m. Vers, dat
uit trocheeen (z. TROCHEE) bestaat. lrochceisch vers n.
Trochanter, m. (pr. tro- kan -tère, ook in de
volgenden) [Anat.] Draagier van het dijbeen (onderscheiden in groote en kleine draaijer), di beensdraaijer t r o c h a n t e r m. — Troeliantérien,
Be of Trochantiuien, ne, adj. [Anat.] Tot
den draaijer of de draaijers behoorend, t r o c h a nt é r i s c h. — Trochantin, m. Kleine draaijer,
kleine dijbeensdraaijer m.
Troehe, I. [H. n.] Tol m., tolschelp f. Trdolabriforme, scheepsvlag f., eene schuitvormige
tolschelp . -- TROCHES , f. p1. [Chas.] Winterdrek in.
(van herten en ander rood wild).
Troehée, in. [Pods. lat. et grec.] Versvoet met
One lange en One korte lettergreep, snelvoet, t r och ev u s m . — TROCHEE , f. [Agric.) Gezamenlijke
takken. die een uit zaad geteelde boom uitschiet,
als hij eeni e duimen boven den grond is afgesneden.
Trochereaa, in. [Bot.] Moeraspijnboom m.
S'I'i'oehet, m. [Hort.] Vrucht -, bloembundel in.
— [Tech.] Kuipersblok n. op drie pooten.
Tr•oehétie, .. (pr. —ké-ci) [H. n ) Groenachtige bloedzuiger in. (die op vochtige plaatsen, bui;

[(troche).
Troehier, in. [H. n.] Dier n. der tolschelp
Troehi`liforme, adj. [H. n. ] Katrolvormig.
Troeliifortne, adj. [H. n.j Tolvormig.
'I'roehi te, in. [Arch.], z . SCOTIE . — (H. n.,1,
z. V. a. ROITELET. [(tr oche) .
'I'roehitite, f. [H. n.] Versteende tolschelp f.
Troehin, m. [Anat j Kleinste der beide bovenste uitsteeksels van 't opperarm.been. — Trw hlniein, ne, adj. Tot dat uitsteeksel behoorend.
Troehisque, in. [Pharm.J 4rtsenijkoekje n.
— Troehisqué, e, adj. Tot een koekje gevormd.
'!'roehite, in. [H. n.] Versteende zeester f. of
ten 't a^ater, leeft).

radarsteen. t r och ie t in.
Troehiter, in. (ps - ki-tère) [Anat.] Grootste
der beide bovenste uitsteeksels van 't opperarmbeen,
t r oc h i. te r in. — Troehitérien, ne, adj.
(pr. ch = k) Tot dat uitsteeksel behoorend.
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Trochléaire, adj. [Bot.] Rol-, katrolvormiq.
— Troehléateur, adj. et subst. in. [Anat.]:
Muscle tr- of Tr-, bovenste schuinsche oogspier f.

(waarvan de pees door eene soort van katrolletje
loopt). — '.rrochlee, f. [Anat.] Kraakbeenige
ring, waardoor de bovenste schuinsche oogspier
loopt, t r ó c h I e a f.; — ook: binnenknokkel van 't
ondereinde des opperarmbeens. -- Trochoïde,
adj. (pr. ch = k) [bidact.] Radvormig.— [Anat.]
Articulation tr-, draaigewricht D. (waarbij het eene
been zich in een' halven cirkel ringsgew js rondom
het andere beweegt) . — TROCHOfDE , f. [Géom.],
z. V. a. CYCLOIDE. -- TROCHO DES, M. pl. [H. n.]

Tolscheuren f. pl.
S 'frochologique, f. (pr. ch = k) [Mécan.]
Leer van de kringvormige beweging. — Troehonnétre, m. (pr. ch = k) [Mar.] Vaartmeter,
werktuig ter bepaling van de snelheid of vaart van
een schip, trochometer in. — Troeho^nétrïique, adj. Dat werktuig betreffend, t r o c hometrisch..
Trochure, f. [Véner.] Vierde uitspruitsel of
takje n. aan 't hertsgewei.
'I'roehus, in. (pr. —kuce), z. v. a. TROCHE.

Troène, in. [Hot.] Keelkruid . z. LIGUSTRUM.
Troglodyte, in. [H.. e.] Tuin- of winterkonint je U. (een vogeltje, dat steeds in de tuinen of
heggen naar insecten rondzoekt), — z. v. a. dHiMPANZE. — TROGLODYTES, M. pt. [H. aim .] Holbe
-

woners, naam van een' in aardholen wonenden
cethiopischen stam; in 't algemeen: een in holen of
onderaardsche verblijven levend volk, en bij uitbreiding, menschen, die hun gewoon verblijf onder den
grond hebben, gelijk de mijnwerkers van Zweden,
Polen, enz., tr o g I o d i e t e n in. pl. — Ook als
adj.: Peuple tr-. — [_Bot.] Myrrhe.tr-, drooge mirrhe, t7olodieten-mirrhe f. — 'froglodyticlue,
adj. De Troglodieten en hun land betreffend, t r o
-glodietsch.
Trogne, f. Vol, bol gelaat n. (waarop men als
't ware een goed leven, en 't genot des wijns kan
lezen), tronie f. -- Rouge tr-, Tr- enluminée,
roode tronie f., vuurrood gezipt, dronkaards-gezipt.

z. ook ENLUMINER. — [Agric.] A,gekapte boom-

tronk in. — [Anc. tech.] , z. TROGUE.
Trognon, in. (verbastering van troncon) Klok
kernhuis n., het zaad of midden van eene-huis,
vrucht, inz. van appelen en peren: Le tr- dun chou,
Un tr- de chou, de stronk van eene kool, een kool
Voila un joli petit tr- (van-stronk.—(figep)

een meisje sprekende) , dat is een lief ding, een aardig bekje
Trogon, in. [U. n.] , z. v. a. coumuCOU.
'I'rk,gositaires, m. pl. [H. n.) Geslacht van
graan- of broodkevers m. pl. — Trogosite, m.
Graan- of broodkever in.
Trogue, in. [Anti. tech.] Ketting m. of schering f. voor gemengde lakens.
Trois, adj. num. Drie: Les trois Graces, de drie
Gratien of Bevalligheden. — (fain.) II est sans occupation les tr -s quarts du temps, hij heeft drie
vierde (het grootste gedeelte) van den tijd niets te
doen. — Ook voor troisième, derde: Page tr-, derde
bladzijde f. Numéro tr-, hommer drie, derde nommer n. Guillaume tr-, Willens de derde. — (absol.)
Partager en tr-, in drieën deelen. Its y étaient
tons tr-, zij waren er alle drie. Marcher tr- h tr-,
drie aan drie loopen. — Ook als subst. in. Trmultiplié par deux produit six, driemaal twee is
zes. — Le tr- du mois, de derde der maand. —
Trente-trois s'écrit par deux tr-, drie en dertig
wordt met twee drieen geschreven. — Le tr- de
piques, de trèfle, schoppen-, klaveren-drie f. Amener tr-, drie oogen werpen (bij het dobbelen); ook:
eerie drie aanbrengen (in het domino-spel). --[ Arith.]
Règle de tr -, z. REGLE. — [Chir.], z. v. a TROCART.
'l'rois- bandes, in. [H. n.] Klipvisch in. met

drie overlangsche strepen; — gestreepte zeebarbeel m.
— Trois-barbillons, in. [H. n.j Baardgrondel, driehaard in - Trois-earres, m. [Tech.],
z. v. a. TROTS-QUARTS. -- pols- épines, m.
[ H. n. ] , z. v. a. EPINOCHE.
Troisième, adj. Derde: C'est son tr- enfant,

't is haar derde kind. — A1s subst. m. Derde persoon, derde man: Nous n'étions que deux, it nous
arrive un tr-, wij waren slechts met ons beiden, er
kwam nog een derde man, een derde bi ons. — It
est arrivé (venu) lui tr-, hij is met zijn drieën,.
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waakzaamheid verschalken. — Tr- la bonté, Ia crédulité de qn., van iemands goedheid, ligtgeloovigheid misbruik maken. ---Tr- la loi, de wet ontduiken. — (fig.) L'horloge nous a trompés, de klok
heeft ons bedrogen. Maladie qui trompe tons les
médecins, ziekte, waarin al de geneesheeren zich
vergissen. — Tr- les yeux de qn., aan iemands
waakzaamheid ontsnappen. -- Il a trornpé notre
attente, hij heeft onze verwachting bedrogen, niet
aan onze verwachting beantwoord. — (fig. et;oét.)
Tr- son ennui, ses ennuis, zijne verveling verdrj
zich verstrooijen, tijdverdrjf weten te vinden.-ven,
— [Man.] Tr- un cheval, een paard schielijk, onquarts, m. [Chic.], z. v. a. TROCART.— [Chas.]
Bijna volwassen haas. — Ook als adj.: LTn levraut verwachis doen wenden. — (absol.) Tr- au jeu, in
tr-. — [Tech.] Groote driekante vijl f. — Trois- 't spel bedriegen, valsch spelen. Tr- adroitement,
sept, m. lieu], z. v. a. TRESEPT. -- Trois - six, behendig bedriegen. II a une mine qui trompe, zijn
m. 1 Corn.]Alkoh.ol ot wijngeest m. van 36 graden. gezigt misleidt . — SE TROMPER, V. pr. Zich ver Tróler, v. a. (pop.) Met zich slepen, ierrrand gissen, zich bedriegen, het mis hebben, eenen misoveral, zonder noodzakelijkheid of welvoegeljkheid slag begaan, dwalen, mistasten. Si je ne me trommedenemen: 11 tr6le continuellement sa femme pe, vous 1'avez fait, zoo ik mij niet bedrieg, hebt
partout, hij heeft altijd en overal zijne vrouw aan gil het gedaan.. 11 s'est trompé dans son calcul, hij
zijn' arm hangen. — TRÓLER, v. n. Heen en weer heeft zich in zijne rekening bedrogen. Vous vous
loopera, drentelen: I1 ne fait que tr- tout le long trornpez, mon ami, gij vergist u, mijn vriend. —
du jour, hij drentelt, loopt den geheelen dag rond. Se tr- de date, de chemin, zich in de dagteekening,
Trolle, f. [Bot.] Bolranonkel m., Knolbloem f. in den weg vergissen. Je puis me tr-, 't is moge
dat ik 't mis heb. — (Loc. prov.), z. NIAIS (m).-lijk,
— [Ecore. rur.] Soort van horde f. van boomtakken, gevlochten rondom in den grond gezette palen. — Elkander bedriegen. -- Tromnperie, f. Be-- [Véner.] Aller b la tr-, de honden loskoppelen drog n., bedriegerij, misleiding, verschalking f : I1
ter opsporing van 't hert, dat men verzuimd heeft y a de Ia ti'-, p,.enez y garde, daar steekt bedrog
door den speurhond te laten opstoolen, — Trol - achter, neem u in acht. Je reconnus sa tr-, ik herler , V. a. [ÉCOn. rur.] Horden vlechten (tot een kende zijne misleiding.
Trompeter, v. a. Uittrompetten, met trompet
varkenshok, stal, enz.). — [ Véner.] De honden op
bekend maken (in dezen eig. zin zelden ge--geschal
goed geluk loskoppelen en op 't hert uitzenden.
Tromnbe, f. [Phys.j Hoos f. Tr- marine of de bezigd dan in): t [Prat.] Tr- qn., iemand bij trom
voor 't gerept dagen. — (fig. et lam.)-petgschal
mer, zeehoos, hoos op zee. Tr- terrestre of de terre,
landhoos, windhoos. — (Mar., Tech.; Lucht- of Uitbazuinen, ruchtbaar of wereldkundig maken wat
koelzeil, z. V. a. MANCHE a vent . — [Mus.] Slag- geheim moest blijven. Il a été tr- ce secret parspeeltuig n., waarvan de klank naar die eener ge- tout, hij is dot geheim overal gaan rondbazuinen.
— TROMPETER, v. n. (jam.) Op de trompet blazen.
dempte keteltrom gelijkt, t r o m b e f.
--'rroiiipetetir, m. [Anat .], z. v. a. BUCCINATEUR.
Tronabldion, m. [ Fl.. n.] Aardmijt f. — Trom
Trompette, f. (verklw. van trompe) Trom
m. pl. Aardmytsoorten f. pl.
-bidtes,
horen m. Sonner de la tr-, (op) de trompet,-petf.,
Trocnbion, m. [Mar..] Donderbus f.
Trombone, f. [Mus.] Bazuin I. -- TROMBONE den hoorn blazen. Tr- b clés, klephoren. Tr- a pistons, schuiftrompet. Tr- harmonieuse, z. v. a.
of 'I'roniboniste, m Bazuinblazer m.
Tronmpe, f. [Chas ] Jagt- of waldhoren m.: TROMBONE. — Jeu de tr-, trompelwerk n., trom Sonner de la tr-, op den horen blazen. -- Trom pet f. (een orgelregister). — (poét.) La tr- héroldeze beteekenis nu no alleen in): Publier,-petf.(in que , de helden-trompet, de helden-poezj (poésie
Crier qc. h son de tr-, iets met trompetgeschal af- épique). La tr- sacrée, de gewijde poezij f. (fig.
kondigen; — (fig. et lam.) iets uitbazuinen, iets et fain.) Faire sonner la tr-, iets met veel ophef
wereldkundig maken. -- z. v. a . GUIMBARDE . — doen, om er zich op te verhoovaardigen. Cet homme
[Anat.] Tr- d'Eustacbe, z . EUSTACHE . Tr-s de la est une vraie tr-, la tr- de la ville, die man draagt
matrice of de Fallope, eileiders m. pl. of trompet alle nieuwtjes, alle geheimen rond, is een wande
stads - courant. z. ook EMBOUCHER. — (Loc.-lend
pl. van Fallopius, de beide buizen aan de-tenf.
uiteinden van den baarmoeder-bodem, door welke prov.), z. Bols (blz. 189, kol. 1, onderaan), DÉLOGER.
—
[Agric.] Soort van kauwoerde f. (courge).
het ei van den eijerstok naar de holte der baarmoeder wordt geleid. — [Arch.] Trompetgewelf n. — — [Bot. ) Trompetvormig plantendeel, trompet. —
[Anc. artill.] Springpot m. - [Bot.] , z. v. a. LYCHNIS. [H. n.J Trompet, naam van verschillende schelpen;
— [H . n.] Zeetrompet, trompetslak f. Scarat,ée à z. BUCCiN. — Zeesnip f Tr- , aiguille, z. v. a. AULO tr-, smut/sever m. -- Snuit m., tromp f. van den STOME. Tr- pétimbe, z PETIMBO. Z. ook AGAMI.
olifant, ook de neusverlenging van den tapir. CHEVALIER de nier, MYXINE. — [Phys.] Tr- écouL'élépbant se sect de sa tr- comme dune main, tante, hoorbuis, om iemand op een' aanzienljken
de olifant bedient zich van zijnen snuit als van eene afstand te hooren spreken. Tr- parlante, z v. a.
hand. — Snuit m. der insecten: Les cousins pi- PORTE-VOIX. , TROMPETTE, m. Trompetter, hoquent avec leur tr-, de muggen steken met hunnen renblazer m. On envoya un tr- somrner la place,
snuit. — [Mar.] Koelzeil, z. v. a. MANCHE à vent . men zond eenen trompetter af om de stad op te
— [Tech.] Blaashuis f., een hydraulisch werktuig eischen. Brigadier-tr-. trompetter-majoor. -- (Loc.
prov.), z. BRUIT, CHEVAL. — Tronmpettiste, m.
om den blaasbalg in de smederijen te vervangen.
Tromnpe', e, adj. (en part. passé van tromper): Trompetblazer (op een. orchest).
Troonpeur, ease, adj. Bedrieger jk, misles-Personne tr-e, bedrogen persoon m. Espoir tr-, bedrolgen, verjdelde, teleurgestelde hoop f. — Je suis dead: Valet tr-, bedriegelijke knecht. Guide tr-,
bien tr-, Si felle chose nest pas ainsi. ik moet misleidende gids. Avoir la mine tr-euse, een bed r^iemij wel zeer bedriegen, als dit of dot niet zoo is. lijk aelaet of voorkomen hebben. Promesses tr-euses,
-- TROMPÉ , m. Bedrogene: Je pardonne au tr-, bedriegelijke beloften f. pl. Apparente tr- eu se , misleidende schijn m. --- TROMPEUR , m., -ELISE , f. Bemais jamais au trompeur.
Trompe-I'oeil, m. [Peint.] Oogbedrieger m., drieger, opligter m., bedriegster, opligtster f. Sousoort van schilderij, waarop voorwerpen uit de vent les tr-s soot trompés, de bedriegers worden
doode natuur met begoochelende getrouwheid zijn dikwijls bedrogen. — (Prov.) A tr-, tr- et demi, z.

met nog twee anderen gekomen. — Derde verdieping F. I1 loge au tr-, hij woont op de derde ver
Leerling der derde schoolklasse: C'est-diepng.—
ure bon tr-. — Ook als subst. f. Derde schoolklasse f.: Il est en tr-, I1 fait la tr-, hij is in de derde
klasse. — La tr- des enquêtes, de derde kamer van
geregtelijk onderzoek bij 't parlement van Parijs.
— Troisie'mecnent, adv. In de derde plaats,
ten derde.
Trois-mats, m. [Mar.] Driemaster m., fregatschip, fregat n. — Trois-gUarte, f. I Tech.]
Driekante grofvijl f. der sloternakers. — 'I'rois-

afgemaald.

Tronmper, V. a. Bedriegen, misleiden, opligten,
bedotten, verschalken, om den tuin leiden, (lam.)
bij den neus hebben. Ne trompez personne, beIrieg
niemand. Ce drap ne vaut rien, on vous a trompé,
dit laken deugt niet, men heeft u bedrogen. Je me
suis laissé tr- par ses promesses, ik heb mij door
zijne beloften laten misleiden. — Femme qui trompe
son magi. la couche de son magi, vrouw, die haren man bedriegt, hem ontrouw is, zijn huwelijks
schendt. — Tr- la vigilance de qn., lemands-bed

-

DEMI — (H n , z. V. a. F1LOU.

Tronipe-valet, m. (Hort.] Amberpeer f. (poire
d'ambrette).
Trompilles, f. pl. Kegels m. p1., die in een hydraulisch blaaswerk in de beweging des waters deelen en levens dienen om nieuwe lucht aan te voeren.
Trompillon, m. (verklw. van trompe) ( Arch.]
Klein trompetflewelf" n.; - aanloop m. af geboorte f.
(brain) van een trompetaewelf. — (Tech.] T-s,
kleire openingen in een hydraulisch blaaswerk.
Trove, m. Stam m. van eenen boom (inz. wan-
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neer men dien als zonder takken, als gekap t of aanvaarden. Alexandre renversa le tr- des Perses,
Tr- d'arbre, e hêne, Alexander wierp den perzischen troon omver,
boomstam, eikestam. On a cou pe les branches, i1 maakte aan 't p erzische rik een einde. Les bons
ne - reste plusue le tr-, men heeft de takken af ministres sont les appuis (of les soutiens) du tr-,
gehakt, er blijft niets meer dan de stam over. — de goede ministers zijn de steunzuilen des tr oons,
(fig.) Voornaamste, middelste, hechtste gedeelte van de handhavers van de vorsteljjke magt en waardig
Etre chasse du tr-, van den troon, uit het-heid.
iets. Attaquer, Couper ]e tr-, het hoofd, de ziel
eener partij aanvallen, doen vallen. — (Loc. prov.) rjjksbewind verjaagd worden. L'héritier du tr-, de
Se tenir au tr-, de veiligste partij kiezen, het ze- erfgenaam des troops, de kroonprins. -- T r- épiskere voor 't onzekere nemen; het met de sterkste copal, bisschopstroon, gestoelte voor den bisschop
partij houden. — (Proc.) Il vaut mieux se tenir boven aan't koor in sommige kathedralen.— [Théol.1
l 'attacher) au tr- (of au gros de l'arbre) qu'à see Tr-s, Croonen, een der neen engelen-koren. -branches, 't is beter, wanneer men zich aan den Troner, v. n. Ten troon zitten. — (iron.) Regéhoofdpersoon dan aan de ondergeschikten houdt; ren. — (lig.) Heerschen: L'erreur tróne à son tour,
't is beter de algemeene leer te volgen, dan eene de dwaling heerscht op hare beurt.
Tránlère, f. [Mil. Schietgat n. eener batterij.
bijzondere meeninu o f sekte aan te hangen. — [Anat.]
notten, afstomp en, afhouTronquer, v. a. Afk
Romp m., het ligchaam zonder hoofd, armen en
wen,
beerven. Le tr- d'une artère, d'une veine, de stam
afsnijden (inz. het bovenste gedeelte van iets,
eener slagader, eener ader ('t voornaamste deel en voornamelijk van standbeelden gezegd), vermindaarvan, eer het zich in takken verdeelt) . —[Arch.] ken: Les Goths tronquèrent la plupart des statues
Tr- d'une colonne, schacht f. eener zuil. -- [Bias.] de Rome, de Gothen verminkten de meeste standBoomtronk. Tr- écoté, knoestige boomtronk (voor- beelden der Romeinen. — (fig.) Il a tronqué ce
zien van de stompen der weggehakte takken). — livre (doorgaans in kwaden zin). h# heeft dat boek
[Chas.] Stam m. van 't nertsgewei. — (lig.) [Gé- verkort, ingekort, besnoeid, verminkt. -- Tr- les
néal.] Stam (souche): Ces deux families (of mai- droits de qn., iemands repten besnoejjen. --SE TRONsons) sortent du même tr-, deze twee huizen heb QUER , V. pr. Verminkt, besnoeid worden. — Het
stam of stamvader.-bengmschapljken part, p assé is ook adj.: Statue tr-e, verminkt, af_.. Armbus f. in eene kerk, bus ter ontvangst van geknot standbeeld n. — Ouvra ge tr-, ingekort, beliefdegaven in eene gevangenis, in een gesticht, enz., snoeid, verminkt werk n. — Colonne tr-e, geknotte
offerbus, offerkist f. Le tr- desauvres, de arm- zuil f. Pyramide tr-e, Cane tr-, geknotte ppramieknotte, stompe
bu steken. Vider de f., kegel m. — Feuilles tr-es, afg
bus. Mettre dans le tr-, iets in de s
le tr-, de bus ledigen of ligten. — (Loc. fig. et prov.) bladeren n. pl.
z.
v.
a.
GAROU .
Trontanel,
m.
[Bot.],
Voler le tr- des pauvres, de armbus bestelen, zich
Trop, adv. Te, al te (wanneer 't een ander adv.
aan 't goed der armen vergrijpen, zich ten koste
of wel een adj. wijzigt); te veel, te zeer. Tr- loin,
der armen bevoordeelen of verrijken.
Troneattilé, e, adj. [H. n.] Eenigzins afge- Tr- tót, Tr- riche, Tr- puissant, te. ver, te vroeg,
stompt of geknot. — Troncature, f. [Minér.] te rijk, te magtig Cela n'est que tr- vral, dat ie
Afstomping f. La tr- d'un cristal, afstomping van maar al te waar. Ecrire tr- négligemment, te acheen kristal, de p laats, waar een hoek of kant ver- teloos, al te onachtzaam schrijven. — Boire tr- de
vin, te veel wijn drinken. rat tr- tardé, ik heb te
va gen wordt door een vlak of facét.
Tronee of Tronce, f.Charp. ] Blok, groot veel, . te lang getoefd, gewacht. II a trop de bon
sens pour agir ainsi, hij heeft te veel gezond ver k, stuk hout n.
stuk onbewerkt hout, ruw blo
.

geveld beschouwt), tronk.

f

;

Tronchet, m.

Goudsmidsblok n

[Tech .], z. v. a. TROCHET.

—

.

Tronchine, f. [*con. don.] Soort van voet-

warmer m. o f stoof f.
Tronchiiner, v. n. (woord der Panische dames
omstreeks het einde der 18de eeuw) Eene ochtend
voor de gezondheid doen (naar den be--wandelig
roemden doctor Tronchin, die zulke wandelingen
hysterische
kwalen had aanbevolen).
tegen
Tronchon of Tronchoa, m. [H. n.], z. v. a.

ESPADON.

Trone.on, m. Afgebroken, afgesneden

of afge-

houwen stuk van iets zeer langw erp igs, stomp f.,
stuk n.; moot f. Un tr- d'épée, de lance, een stuk
of stomp van een' degen, van eene lans. Couper
une anguille, an brothel p ar tr-s, eenen paling, eenen
snoek aan mooten snijden. — (Loc. prov.) Faire
un tr- de chère lie, een lekker maal doen. —
[Arch.] Colonne par tr-s, zuileschacht f., uit drie
of vier angwerpige stukken zamengesteld. — Blok n.,
stuk van een' boomstam, — [Hvdraul.] Pijp- of
buisstuk n., elk der in elkander sluitende metalen
of steepen stukken eerven waterleidingsbuic. —[Man.
it f., het vaste gedeelte van den paardestaart.
-- [Mar.] Eind oud touw n. — Tr- de mat, maststomp, stuk van den mast, dat op 't schip overblijft, als een of ander ongeval den mast heeft gebroken of overboord geworpen. r- Trongonner,
V. a. In langwerpige stukken, in mooten snijden:
Tr- une anguille, eenen paling aan mooten snijden. --- SE TRON9ONNER, v.. pr. plan mooten gesne
den worden. — Zich van een ligchaamsdeel beroo-

ven: Ce criminal se tronconna la langue de peur
de parler, die misdadzger sneed (beet) zich de tong

af, uit vrees dat hij klappen zoude. --- Het part.

passé is ook adj.:

Brocbet tronconné, aan mooten.

gesneden snoek m.- [Glas. Croix tr-e, verbrokkeld

kruis n. (gewoon kruis, dit uit verscheidene losse
en als gebroken stukken bestaat) .
Tróne, m. Troon m. Le rol se mit sur son
tr-, de koning plaatste zich op zijnen troon. La
salle du tr-, de troonzaal f. -- Discours du tr-,
troonrede t. (die de vorst b# de opentng van elke
zitting der wetgevende kamers uitspreekt). — (fig.)

Monter cur Ie tr-, Parvenir au tr-, den troon be-

klimmen, aan de regéring komen, het rijksbewcnd

stand om zoo te handelen. Vous Ie poussez trop,

gij zet hem te zeer aan, gij brengt hem te zeer in
't naauw. Viande tr- cuite, te veel, te tang , te
sterk gekookt vleesch n. C'est beaucoup tr-, dat is
al te veel, veel te veel. Tr- peu, te weinig. niet
genoeg. — Ma patience eet a bout, c'en eet tr-,
mijn geduld is ten einde, dat gaat te ver, dat is te
erg. — (Prov.) Tr- est tr-, Rien de tr-, al te veel
schaadt, te veel is ongezond, men moet in niets te
veel doen, te ver gaan. z . ook CURIE, EDIBRASSER,
RIEN. -- (fam.) Suis-je de tr-? ben ik te veel? hebt
g# met elkander iets bijzonders te spreken, dat ik
niet behoef te hooi -en ? kan ik bleven ? Vous n'êtes

pas de tr-, g ij zjgt niet te veel, gij kunt gerust
blijven, wij hebben niets geheims. --- ((am.) Par
tr-, z. PAR . — Pas tr-: Je ne sacs pas tr- q^uel
parti prendre, ik weet niet regt, welk besluit ik
nemen zal. Cela n'est pas tr-bien, dat is niet at
te best, dat is maar zoo tamelijk. — TROP , m. Te
veel n. Oter le tr-, het te veel, het overvloedi ge,
overtollige wegnemen. I1 se plaint du- tr-, hij beklaagt zich over het te veel. — (Loc. prov.) Il y

a deux sortes de tr-, Ie tr- at ]e tr- peu (om zich

over eene bekrompenheid of kleingeestigheid te hekla gen) te veel is ongezond, maar te weini g ook.
Trope, m. [Rhét.] Oneigenlijke, figuurlijke uit
g , verandering der voorstelling in een aan -drukin
beeld, overdragteljke zegswjjze, beeld--schouweljk
spraak f., - trope, tropus m. On dit par tr-:
cent voiles pour cent valsseauz, men
zegt overdragteljk, big wijze van . tr op e of beeldspraak, honderd zeilen voor honderd schep en.
Tropées, f. p1. Geweldige zeewinden m. pl.,
die zich op 't land doen voelen.
Trop hée, m. Zegeteeken n., op den geslagen
vijand behaalden buit m. (die oudtjds gewoonlijk
aan eenen boomtronk op de p laats der overwinning
werd op gehangen); zegezuil, trophce, wapen-trophw f. Dresser, Élever, Eriger un tr-, een zegeteeken, een gedenkteeken van eene overwinning op
Overwinning f.: Fier de-rigten.—(fpoé)
tent de tr-s, fier, trotsch op zoo vele overwinningen. -- (fig. en in kwaden zin) Faire tr- d'une
ets sto en. pogroem op iets dragen, op iets
chen. Bien loin d'avoir bonte d'une si lathe ac:
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tion, it en fait ti-, wel verre van zich over zulk
eene laaghartige daad te schamen, snoeft hij er op,
is hij er /ioomoediq 01). --- [Beaux arts] Sieraad n.
als navolging van de trop/iceen der Ouden; verbinding van verschillende voorwerpen o/' gegroepeerde attributen eener kunst of wetenschap, tr op h a.
Trophique, adj. [Didact] De voeding of de
voedinjssto[betreffend, Ir op h i se Ii. - 'I'rophogèue, adj. [Méd.] Uit gebrekkige voeding of vertering ontstaan: Maladie tr- orTrophogénose, t.
Voedinsziekte f. Troptiologie, t. Voedingsleer, leer der voeding, der levensorde, der leeregeten. - Trophologique, adj. Die leer betreffend,
t r op ii 0 t O g i s c P.
Ti-ophosperme, rn [Bot.] , z. PLACENTA.
Tropical, e, adj. LGéogr.j Tot den keerkringof de keerkringslanden belzoorend; onder den keerkring, tusschen de keericringen gelegen, tropisch.
Plantes tres, tropische planten f. p1., keerkrings
gewassen H. til. Région tr-e, keerkringsstreek t.,
tropisch oord of gewest a. - Tropique, rn Keerkring m. Le ti- du cancer, du capricorne, de kreefts-,
de steenbokskeerkring. Passer le tr-, saus Ie tr-,
den keerkring passëren. Baptèine des tr-s, Z. aApTÊME. ftt. n.j Keerkringsvogel rn, Z. PA1LLE
en cut of en queue. - [Mdd.] Maladile des tr-s,
gele koorts f. - TROPIQUE, adj. Tot de keerkringen
behoorend: Année ti- tropisch jaar n., de tijd, dien
de zon, in hare schijnbare baan. van 't lentepunt
af gerekend, noodig heeft, ons daar weder te komen,
tropisch jaar Ii. - Bot.] Plantes tr-s, planten t.
pt., welker bloemen zich, vele dagen achtereen, des
morgens openen en des avonds sluiten. Fleurs tr-s,
veranderljke bloemen f. pl (die 's morgens zich
openen en '5 avonds zich sluiten).
Tropiste, rn [H. cccl ] hij, die de woorden
der consecratie of w(fding van 't brood en den wijn
bij t heilig avondmaal als een trope, als beeldspraak of figuur beschouwt, t r o p í s t M.
'rropologie, t. Zedeleer, wetenschap der zeden,
verhandeling over de zeden. - Kennis, leer van de
tropen of oneigenlijke uitdrukkingen. -- Tropologiqite, adj. De zedeleer betreffend; - onei genlijk, beeldsprakig, leenspreukig, overdragtelijk, figuurlijk.
Trop-plein, rn Overvulling 1., het overloover, rivier, enz.)
pende (van een vat, ook van een vij
Troque, t. Ruilhandel rn - [H. n. , z. v. a.
--

[

TROCHE.

TROUBLE,

-

Troquer, V. a. Ruilen, verruilen, in ruiling
geven. verwisselen: Ii a troqud sa montre contre
un clieval, hij heeft zijn hortogie voor een paard
verruild. (absol.) Ii ne fait que tr-, hij doet niets
dan ruilen, tuischen, ruilebuiten. - (Loc. prov.),
Z. AVEUGLE. - [ Tech.] Tr- les aiguilles, de doorgeslagene oogen der naalden reinigen. - SE TRO
QUER, v. pr. Verruild worden. - liet part. passd
is ook adj.: Clseval troqué, verruild paard n.
Troquet, m. [Teeh.] Leidekkers-bok of ezel m.,
om op het dak te werken.
Troquenr, rn, -euse, f. Ruiler, liefhebber
van ruilen, ruilebuiter m., ruilster, ruilebuitster f.
Trot, rn [Man.] Draf rn, het draven: Aller
le Ir-, au tr-, draven, in den draf rijden. Mettre
un cheval au tr-, een paard in aen draf brengen,
laten draven. - ( fig. et feim.) It le mène grand
tr-. au grand tr- (liever train), hij geeft hem veel
te doen, hij houdt hem druk bëzig. Mener une atfaire nu tr-, an grand tr-, eene zaak doorzetten,
met alle kracht doorzetten. - Trottade, t.
Kleine uitstap rn of toer/je n. te paard of met rijtuiq, wandelrid m. - Trotte, t. (pop.) Eind
wegs m. Ii y a une hunne tr- die! là, 't is hier
een goed eind van daan, 11 a fait une hunne tr-,
hij heeft een goed eind afgelegd. Tr- perdue, vergeefsche gang m. of boodschap t. - -(- Trotte-â
pied, in. Voetknecht, bode, looper rn (Pier. Des
trotte-4-pied.) - Trotte-chernin, m. [H. n.j,
Z. V. a. TRAQUET. (P/ar. Des trotte-cliernin.)
'Frotte-aiicnu, adj. m. ei t. Trippelend, met kleine
en snelle stappen loopende. La gent tr- (bij La
Fontaine), het ratten- en muizenvolisje. - Trotter, V. n. Draven, op een' draf loopen. Ce cheval
trotte mal, dat paard draaft slecht. Ctieval qui
trotte menu, paard, dal een' korten of kleinen draf
gaat, trippelaar m. Tr- des épaules, Tr- pesam ment, zwaar, stootend draven. - (bij uitbreiding

en fain.) Draven, veel loopen, zelden stil zijn; vele
gangen doen, dikwijls heen en weer om iets loo(Loc. prov.), z. SOURIS. - Faire tr- une
chose, eene zaak door vele handen laten gaan. (fig. et /'am.) Cette ithie lui trotte dans (of par)
Ja tête, dat denkbeeld maalt hem in 't hoofd. 'I'rotterie, t. (woord van Mad. de Sévigné) Nuttelooze gang rn of reisje n. — Trotteur, rn
[Man.] Drover in. Les bons tr-s soot rares, de
goede dravers zijn zeldzaam. — Trottin, m. (pop.)
pen. -

Loopjongen, booilschaplooper m. - (Loc. prov.)

Aller cherdher les pardons de saint Trottin (of
saint Trottet), gaan kuijeren, one/er voorwendsel
van naar de kerk te gaan. Avoir bi (of dévotion)
a saint Trottin, veel rondloopen, van slenderen

houden. — 't'rottiner, V. Si. [Man.] Een' korten
draf gaan.— (fam.) Trippelen, snel korte en snelle
stappen loopen. , - Trottoir, rn. Verhoogd voetpace II. langs straten, bruggen en Paden, lot gemak
en veiligheid der voetgangers. — (fig. et fain.) 11
et sur Ie tr-, hij is op den goeden weg, hij is op
weg om fortuin te maken. Cette title est sur 1e tr-,
dat meisje is 't algemeene voorwerp van't gesprek,
loopt druk over de tong; — somljs 00/c: de beurt
om te trouwen Point nu aan dal meisje.
'I'rou, en. Gat n., opening f. , hol, ho/te n., kuil m.

Faire un ti'- a .in ais, P one muraille, een gat in
eene plank, in eenen muur maken. Avoir un tr- P
ses has, P son manteau, een gat in zijne kousen,
in zijnen mantel hebben. Regarder par Ie tr- de Ia
serrure, door het sleutelgat kij ken. Boucher un tr-,
een gat, eene opening toestoppen Les tr-s d une
ilûte, de gaten van eene fluit. Tomber dans on
tr-, in een gat, in een' kuil vallen. Creuser un trpour y planter on arbre, eenen kuil graven om er
eenen boom in te planten. Tr- qui perce de part en
part, gat, opening, die door en door gaat. --Trcie lapin, de sou ris, Iconijnehol, muizehol. — (lig.
et fain.) Elke bewoonbare plaats, (lie men als zeer
klein en bekrompen wil aanduiden, gat, nest, krot 0.:
Ce nest pas one villa, one maison, eest on tr-,
'1 is geene stad, geen huis, 't is een gat, een krot.
On ma logé dans on tr-, men heeft mij een gat
tot huisvesting aangewezen. — [Anat.] , Z. AVEUCLE, BORGNE. Tr- optique, kijk- of geziglsgat n.
('waardoor de gezigtszenuw loopt) . Tr- nasal, neusgat n. - (pop.) Cet Want s'est fait on tr- P Ja
tête en tomhant, dat kind heeft zich een gat in 't
hoofd gevallen. - [Mar.] Tr- do chat, soldategat,
opening in de mars. Tr- d'écoute, schootgat n.,
schildpad t. van de fokke- en groote schoolen. Tr-s
de civadière, oogen of watergaten n. p1. in de
blinde. Tr- de lancre, ankeroog n. - [Mécan.]
Mangat n., groote sluilbas'e opening in een stoomketel, door welke een man zich daarin kan begeven, om hem van den zoogenaamden ketelsteen te
reinigen. Tr- pour nettoyer Je dessous de Ja chaudiêre, slikgat. — [Mil.] Tr-s de loup, wolfskuilen m.
pl., gegraven gaten rondom eene verschansing, om
hare nadering te bemoeijeljken. — [Peint.]Tr-s I dun
tableau, plaatsen in eene schilderij, waar men, ten
gevolge van de slechte groepéring der voorwerpen,
den grond ziet. - (pop.) Ti'- de elmo, koolstronk rn.
(trognon). - (Loc. fig et prov.) Boire comme un
tr-, sterk drinken, zuspen. Faire on tr- plus grand
qui! nest, een kwaad nog erger maken. I! est bon
a mettre a un tr- par on rico ne passe, hij deugt
nergens toe, hij is tot niets te gebruiken. Faire en
deux coups six fr-s, haastig te werk gaan; twee
vliegen in ténen klap slaan. Faire un tr- pour en
boucher on autre, eene nieuwe schuld maken, ons
de oude te betalen. A petit tr-, petite cheville, alles
moet zijne maat hebben, men moet alles van pas
maken. z. ook BOUCHER, IIOUTEILLE, CHEVILLE,
PIÈCE, SOUIIIS.
Troubadour, rn. Provencaalsch minne- of
meesterzanger m. in de middeleeuwen, zuid-fransche dichter, troubadour m.
Trouble, adj. Troebel, niet helder of klaar:
Eau tr-, troebel water n. Rivière tr-, troebele,
drabbige rivier t. - Verre tr-, beslagen, onzuiver
glas n -- Lair, Le temps est tr-, de lucht is beneveld, bewolkt, 't is nevelig, dampig weder. Avoir Ja vue tr-, Voir tr-, een beneveld gezigt hebben, niet duidelijk zien. - (Loc. prov.) La rivière
ne devient jamais grosse quil ny entre de l'eau
tr-, een groot fortuin wordt veela/ niet dan langs
slinksche wegen verkregen z. ook PECFIER. - TROIJ'

TROIJBJJEATJ

TROUSSE.

-

BLE M. Verwarring, wanorde, beroeriny, onrust,
stoornis; oneenigheid, ontsteltenis f. Vous Res cause
du tr-, gij zjt oorzaak van de verwarring. Metti'e
le tr- dans une socité, wanorde, stoornis in een
gezelschap brengen. Les tr-s dune maison, de oncenigheden in een huis. Le tr- le son coeur se remarquait sur son visage, de onrust, ontsteltenis
van zijn tiert was op zijn gezigt te lezen. - Le
tr- des sens, le Ia voix, de ontsteltenis der zinnen,
der stem. - [ Jur.] Jouir d'un Ijien sans tr-, in
't ongestoord bezit van een goed zijn. - [Phys.]
Aardachtige stoffen, die in 't water zweven en liet
ondoorsc/djnend maken, troebelheid t. - Les tr-s
dune riviére, de troebele, slijkerige plaatsen in eene
rivier. - TROUBLES, M. p1. Onlusten, beroerten,
volksbewegingen f.pl., volksopstand m. Exciter des
tr-s dans un Etat, beroerten, onlusten in eenen
Staat verwekken. L'histoire des tr-s de nos temps,
des tr-s intestins, de geschiedenis der onlusten, der
volksbewegingen van onzen tijd, van de burgerlijke
verdeeldlieden, van de burgeroorlogen. -- Conseil
des tr-s, raad der beroerten (door den hertog van
Alva te Brussel ingesteld, en door de Nederlanders
bloedraad gebeden). - TROUBLE, 1. [Pèche] , z.
TRUBLE. - Troiibleau, m., Z. TRUBLEAU. Trouble', e, adj. (en part. passé van troubler):

Vin tr-, troebel gemaakte wijn m. - Etat Ir-, beroerde, in opstand verkeerende Staat m. - Femme
tr-e, ontstelde, ontroerde, in verwarring gebragte
vrouw. - Homme tr- desprit, man van verward
verstand, man, die niet wel bij 't hoofd is, die gete 0 e b le e r d is. - Repos tr-, gestoorde rust t.
Digestion tr-e, gestoorde, verhinderde, belette spijs vertéring f. - [ Math.] Raison tr-e, gestoorde, verplaatste reden of verhouding f.—Trouble-fte,m.
J7reugdesloorder, brekespel, onrustverwekker in. Troubler, v. a. Troebel, drabbig maken, van helderheid berooven: Le tonnerre a trouble' quelcjuefois
le yin en tonneau, de donder heeft somtijds den
wijn in t vat troebel gemaakt. Les pluies ont troitW Ia rivière, de vele regen heeft de rivier troebel
gemaakt. - ( fig. et fam.) On dirait queue ne sait
pas tr- lean, men zou zeggen, dat zij de onnoozelbeid zelve is. - Beroeren, in verwarring brengen, verstoren, storen, verontrusten, verhinderen,
troebldren. Tr- le repos public, Ja paix, de
openbare rust, den vrede verstoren. La tempête
trouble les airs, de storm beroert de lucht. Des
rèves aifreux troublent son sonimeil, akelige droomen verontrusten hem in den slaap. - ( fig.) Tr
une familie, un Etat, verwarring, oneenigheid in
een huisgezin, onlusten., beroerten in eenen Staat
verwekken. - Tr- La raison, l'esprit, Ia mémoire,
de rede, 't verstand, 't geheugen in de war brengen.
Le yin trouble Ia tête, la cervelle, de wijn benevelt liet hoofd, de hersenen. - Tr- qn., iemand
storen, verwarren, iemands aandacht aftrekken,
zijn oordeel, geheugen, enz. in de war brengen, hem
de noodige tegenwoordigheid van geest ontnemen.
- Tr- qn. dans la possession dune propriëté, iemand
in 't bezit van een' eigendom storen. - Tr- on entretien, een onderhoud of gesprek storen, doen afbreken. - Cela trouble Ja digestion, les tonctions
digestives, dat stoort, verhindert, belet de spijsvertering, - SE TROUBLER, V. C. Troebel worden:
Le yin se trouble, de wijn wordt troebel. - Bewolkt, beneveld worden: Le temps, Lair se trouble, het weder, de lucht wordt nevelig, bewolkt, de
lucht betrekt. - Mes yeux se troublent, Ma vue
se trouble, mijne oogen worden beneveld, mijn gezirjt wordt slecht, ik zie niet duidelijk meer. Ontsteld, verontrust, verward worden, in verwarring geraken: A ces mats, mon âme s'est trouhlde,
op he woorden is mijne ziel ontsteld, verward geworden. II se troubla au milieu de son discours,
hf geraakte in 't midden zijner redevoering in de
war. Son esprit se trouble, zijn verstand wordt
verward, hij wordt niet wel bij 't hoofd. - Se tr
Ie cerveau, zijne hersenen kwellen, zich suf denken. - Elkander storen of verontrusten.
Trouchon, in. [H. n.], z. V. a. F1ATOLE.
Troué, e, adj.: Bas tr-s, kousen 1. p1. met gagaten in zijne
ten. Ses souliers sont trs, er zijn
schoenen. - 'rroiiee, f. Wijde, door een bosch of
door eene heg gehouwen opening t. - [ Mil.] Le
-

Trouelle, t.. [Pêcbe] Sperteen, hoepel in ter
openhouding van de netmazen.
Trouei, v. a. Een gat of gaten maken, doorboren: Les voleui's out troué Ia muraille, de dieven
hebben een gat in den muur gemaakt. Les vers
trouent souvent les iiavíres, de warmen doorboren
dikwijls de schepen. - SE TROUER, V. pi'. Gaten
krijgen: Habit qui commence a se tr-, rok rn.,
waarin gaten beginnen te komen. - Doorboord
worden of kunnen 'worden.
Trouille, f. [Cam.] Lsjnkoeken in. p1., overschot van 't geslagen oliezaad.
TroniHotte, f. [Pèche] Hoepelnet D.
Troia-Madame, m. [Jeu] Zeker spel n., waarbij men 13 kleine ivoren ballen door 13 genommerde
openingen of poortjes tracht te stooten, kamerspel,
t r 0 u-rn a d a in n.; - Ook: het bord of de tafel,
waarop dit spel gespeeld wordt.
Troupe, 1. Troep, hoop m., verzamelde menigte
van menschen en ook wel van dieren; schaar, bende f.
Tr- de paysans, de voleurs, hoop boeren, bende
dieren. - Tr- de comédiens, troep komedianten,
gezelschap tooneelspelers. - Des tr-s doles, dinsectes, scharen ganzen, insecten. Aller, Marcher en
tr-, bij hoopen gaan, troepsgewijs trekken. Aller,
Marcher par tr-s de dix, de vingt, bij hoopen van
tien, van twintig trekkeu. - (poet.) La tr- immortelle, céleste, de olympische schaar, de goden en
godinnen van den Olympus, de heidensche god/maden; ook: de engelenschaar. - [Mil.] Troep m.
krjgsvolk, bende U, korps n. ruiterj of voetvolk:
Cet o ffi cier conduit (of mène) hen sa tr-, die
officier voert zijnen troep, zijne manse/map goed aan.
- Somtijds ook in collect. zin van de onderofficieren en soldaten, in tegenstelling met de officieren
gezegd: Pourvoir au logement des officiers et nu
casernement de Ia troupe, in de huisvesting der
officieren en de kazerndring der soldaten voorzien.
- TROUPES, f. p1. [Mil.] Troepen rn pl, krjgsvolk n., ' krjgsrnagt 1., benden t. pi. Tr- réglées,
geregelde troepen. Tr- d' e
'
keurbenden. Tvfraîcbes, versche troepen. Tr- de Ia marine, troepen der marine. z. ook DÉBARQUEMENT, LEGER,
LIGNE.

Troupeau, no. Kudde t., troep dieren van dezelfde soort: Tr- de brebis, fie clmèvres, de vaches,
de cochons, kudde schapen. , geiten, koeijen, varkens. - Tr- doie, de dindons, kudde ganzen, katkoenen. - (absol.) Kudde schapen: Le loup est
venu fondre sur son tv- de wolf is in zijne kudde
gevallen. - (lip.) Le te- de Jësus Christ, de kudde
van Jezus Christus, de christelijke kerk of gemeente f. - Cet évèque, ce cure a soin de son tr-, die
bisschop, die pastoor draagt zorg voor zijne kudde,
voor zijne gemeente. - Soms ook minachtend: Un
tr- d'imbëciles, d'ignorants, een hoop domkoppen,
weetnieten. La servile tr- des irnitateurs, de slaafsc/me bent der navolgers, nadpers.
t Troapelet, in. (verklw. van troupeau) kleine kudde f.
Troiaplale, t. [H. n.] Troepvopel m., eene
soort van vogeltjes in de bosschen van Amerika,
door Oken verdeeld in weefvogels en buidelspreeuwen, en zoo geheeten, omdat zij bij talrijke troepen.
vliegen.
'I'rousquin of Tiusquin, m.[Constr.] Kruis-

hout n. - Trousqninei- of Trusquiner, v. a
Parel/de lijnen met het kruishout trekken.
Trousse, f. Bundel m., pak n. Une tr- de
paille, de tom, een bundel stroo, hooi. Une tr- de
linge sale, een pak vuil linnen. - Tr- de barbier,
de dhirurgien, barbierskoker in. of messentasch t.,
instrumentkoker of -tasch des heelmeesters. - Weleer z. V. a. CARQUOIS. - Korenwortel m. met verscheidene talc/ten. - [Mil.] Bundel stalen strooken
of staafjes, om tot sabelklingen gesmeed te worden.
Tr- de batlerie, hak 1. van 't pandeksel. - [Tech.]
Gezamenlijke messen van de kloof-machine voor 't
ijzer; - zekere hoeveelheid toegeslagen bladen blik
Tr- de forets, pak of stel n. boren. - TROUSSES, f.
p1. Broek f., zoo als die weleer de pages of hof
jonkers droegen. - (fig. et fern.) On mit les agents
de police a ses tr-, men zond hein de politie-agenten achterna. 11 est aux tr- des ennemis, hij zit
den vijand digt op de hielen. Etre aux tr- de qn.,
canon fit une tr- dpouvantable dans les rangs gedurig bij iemand blijven, iemand altijd met zijne
ennemis, het kanon boorde een schrikbarend gat in tegenwoordigheid lastig vallen. Il est toujours li
mei tr-, ik hel' hem alljd aan den hats. La cride vijandelijke geléderen.
-

-
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tique - s'est mise aux tr- de eet écrivain, de kritiek heeft dezen schrijver duchtig onder handen
gen&wen. — EN TROUSSE, loc. adv. Achter op het
paard. (Men zegt liever en troupe, z. CROUPE.)
Trotissé, e, adj. (en part. passé van trousser):
Jupe tr-e, opgeligte, opgeschorte rok m. — (lig. et
(am.) C'est un petit homme bien tr-, 't is een wel
mannetje. — Cheval bien tr-, welge--gemakt,n
bouwd, stevig paard n. — Une petite maison bien
Un compliment bien
tr-e, een net, lief huisje n. —
tr-, een aardig, wel - uitgebragt kom liment n. —
Un petit diner bien tr-, een aardig middagmaaltje n.
— Elle est tr-e à la diable, a la turque, zû is
wonderlijk, mal in de kle &ren gestoken,. zot, smake
loos gekleed. Il a été tr- en malle, hij is schielijk
gestorven, hp is er gaauw geweest.
Trousseau, m. Kleine bos of bundel m. Trde ciés, bos sleutels. — Uitzet n., kleederen, linnen en al wat men verder aan een meisje, dat
trouwt of non wordt, medegeeft; ook al wat een
kostscholier moet medebrengen of hem aangeschaft
moet worden, wanneer hij ter school komt, uitrusting f. Son tr- est tout pr@t, haar uitzet is geheel
gereed. Tr- complet, volledige uitrusting.— Anat.]
Bundeltje n. Tr- musculeux, spierbundeltje. Trde fibres, vezelbundelte.
Troasse-barre, f. [Tecb.] Tingel m., verbindingsstuk n. (op houtvlotten). — Trousse-eol, m.
[H. n. J , z. V. a TORCOL. — Trousse-étriers, m.,
z. V. a. PORTE-ETRIERS. — f Trousse-galaut, m.
(fam.), Z. - V. a. CHOLERA-MORBUS; — in 't algemeen: ziekte, die snel doodt. -- Trousse-nez, m.
[Man.] Neuspranger m. (Plur. Des trousse-nez.)
-- Trouisse-péte, f. (pop.) Nufje, wjjsneusje n.,
klikkebil f. (Plur. Des trousse-pète.) —
m. [Man.] Voetriem m. (om 't paard het
Maan te beletten). (Plur. Des trousse-pied.) —
Troasee-queue, m. [Man.] Staartriem m. (Plur.
Des trousse-queue.)
Trouseegain, m. [Sell.J Steeg, plaat f., achterboog m. van een' zadel.
Tronsser, v. a. Opschorten, opligten, op beu
oppakken hetgeen hangt (inz. van de kleede--ren,
ren gezegd): 'Votre jupe tralne, troussez-la, uw
rok sleept, schort of ligt hem op. Tr- un enfant,
een kind de kleederen opnemen, opsteken (opdat het
beter kunne loopen). — ((am.) Tr- une femme,
eene vrouw de rokken opligten. — [Cuis.] Trune 'volaille, eenen vogel voor 't spit gereed maken
(zjne vlerken en boutjes vastbinden). -- [Hort.} Trun arbre, de dunne laaghangende takken van eenera
boom opbinden. — [Man.] Tr- la queue dun cbeval, een paard den staart opbinden. — ( fig. et fam.)
Tr- une affaire, eene zaak snel of spoedig afdoen.
Une maladie violente l'a troussé en deur jours,
eene hevige ziekte heeft hem in twee dagen wegge rukt, weggesleept. -[- Si on le trouve it sera troussé
en malle, wanneer men hem vindt, zal hij dadelijk
worden opgepakt. opgeligt. z. ook BAGAGE. — TROUSSER, v. n. [Man.] Het spronggewricht te hoog opslaan. — SE TROUSSER, v. pr. Zich opschorten, zijn
kleed of de rokken opnemen, opspelden: Troussezvous de peur de vous trotter, neem, schort uw
kleed op, anders zult gj , u beslfpkt maken.
Trousse-traite, m. pl. [Man.] Staartriem rin en m. pl.
housela, m. Opnaaisel n., omslag m., plooi f.
(in kleederen, om ze korter te maken en niet te
;

- -

doen slepen).
Troassoire, f. [Tech.] Emailleerders-tang f.
— Zeker voormalig vrouwenkleedje n.
Tronvable, adj. Te vinden: Je Ie trouveral,
s'il est tr-. — Trouvaille, f. ((am.) Vond m.:
Il a fait une bonne tr-, hit heeft een' goeden vond
gedaan.' -- [Ant. cout.J Strandvond m., z. ÉPAVE.
-- (Ani. mar.] Droit de tr-, vondregt n., deel, dat
iemand van 't gevonden strandgoed toekwam.
'Trouver, v. a. Vinden, aantreffen, ontmoeten:
Tr- un trésor, eenen schat vinden. Il a tant eherché ce livre qu'il l'a trouvé, hij heeft dit boek zoo
lang gezocht, totdat h# het heeft gevonden. I1 le
trouva sous sa main, het kwam hem inde handen.
Je l'ai trouvé par hasard dans le cbemin, ik heb
hein bij toeval op den weg ontmoet, aangetroffen.
-- it alla le, tr- chez lui, . hij ging hem in zijn huis
bezoeken, h# ging naar hem toe. — On les trouva
,en téte h tête, men vond, verraste hen in vertrouwaelêke zamenspraak. Je l'ai trouvd souffrant, ik

heb hem lijdende gevonden. — (lig.) Je n'ai rien
trouvé d'extraordinaire dans son accuell, ik heb
niets buitengemeen in zijn onthaal gevonden. —
L'aurore trouve déjà le berger en pleine campagne, de dageraad, vindt reeds den herder in 't
open veld. — Tr- grace etc., z. GRACE. — ( Loc.

/1g. et prov.), z. CHEMIN, COMPTE, MAITRE, NID,
PHILOSOPHALE. On reprend son bien partout of
on le trouve, men legt de hand op zijn' eigendom,
waar men dien ook vinden moge. Qui bien fera,
bien trouvera, die wel doet, wel ontmoet. Vous
trouverez b qui parler, gij zult vinden, zien, met
Wien gij te doen hebt. -- Vinden, waarnemen; uit
verzinnen, ontdekken: Examines bien votre-vinde,
coeur, vous y trouverez l'orgueil, onderzoek naauwkeurig uw hart, gij zult er den hoogmoed in waar
ontdekken. —11 a trouvé un bon remède-nemof
h ce mal, h# heeft tegen dit kwaad een goed middel uitgevonden. — Tr- une rime qu'on cherchait,
een rtimwoord, dat men zocht, vinden. — ((am.)
Olt a-t-il trouvé cela ? waar haalt h# dat van
daan ? hoe komt h# aan die gedachte, die verbeelding, enz. ? -.•_ Vinden, bevinden, daarvoor houden,
oordeelen: Je trouve cela bon, ik keur, vind dat
goed. Je lui trouve bon visage, ik vind, dat hij
er goed uitziet. Je lui tr- de la flèvre, ik vind,
dat hij de koorts heeft. Comment trouvez-vous ce
vin ? hoe vindt gij dien wijn ? S'i1 trouve bon que
j'y aille, wanneer hij 't goed vindt, dat ik er heen
ga. Noemen, aanwezen: Trouvez-mol dans le
monde un état d'indé endante entière, noem mij,
toon m# in de werel« dén' toestand van volkomen
onafhankelijkheid. — (absol.) On cherche souvent
plus qu'on ne veut tr-, men zoekt somtijds
meer dan men vinden wil. -- SE TROUVER, v. pr.
Gevonden, aangetroffen worden: Ces animaux ne
se trouvent point dans l'ancien continent, die
dieren warden op 't oude vasteland niet gevonden
of aangetroffen. — Bestaan, zijn, zich bevinden:
Doutez-vous qu'une pareille femme puisse se trdans la nature? twijfelt g" of er zulk eene vrouw
in de wereld bestaat ? La nouvelle se trouva
fausse, de tijding werd valsch bevonden. La
maison se trouva vide, het huis werd ledig bevonden. Celui qui est sans Crédit, se trouve
également sans secours, wie geenkrediet heeft,
is ook zonder hulp. — In zich vinden, opmerken of ontdekken: Il ee trouvait du talent, hg
ontdekte in zich zelven talent of . bekwaamheid. Je
me trouvais injuste, cruel, ik bevond m" zelven
onregtvaardig, wreed. -.-. Zich ergens heen begeven;
ergens zijn, tegenwoor
dig, aanwezig of voorhanden
zijn. Je , does me tr- chez mon frère, ik moet my
naar mijnen broeder begeven. Il s'est trouvé à cette
bataille, hij is b# dien veldslag tegenwoordig geweest. Ce livre se trouve chez tel libraire, dat
boek is bij dien en dien boekverkooper voorhanden.
— Zich bevinden, gevoelen of meenen, dat men in
dezen of dien toestand, is; bevonden worden: Après
avoir usé de ce remède, it se trouva tout autre,
.
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na dat middel gebruikt te hebben, bevond, gevoelde
hij zich geheel anders, een geheel ander mensch. Se
tr- heureux, malbeureux, beau, zich zelven geluk
ongelukkig, schoon vinden. Il se trouve sans-kig,
défense, hij bevindt zich zonder verdediging. —
Comment nous trouvez-vous ? hoe bevindt gijb? hoe
vaart gij ? Je me trouve blen, mal, ik bevind, gevoel m# wel, kwalijk, ik vaar wel, slecht. Se trbien, tevreden met zijnen toestand zijn. Il se trouve
mal toutes les fois qu'tl est salgné, hij wordt
/hauw, h# valt in zwsjm, zoo dikwijls als men hem
aderlaat. -- Je me trouve bien de ce domestique,
ik bevind mij wel b# dien knecht, h# bevalt mij.-Elkander bevinden, deze of die meening van elkander hebben: Les bommes se trouvent d'autant plus
mécbants les uns les autres, qu'ils le .sont euxmèmes davantage, de menschen vinden elkander te
slechter, naarmate zij zelven slechter zijn. — 'Elkander vinden, elkander ontmoeten of aantreffen:
Nous nous trouvámes chez un de nos amis, w#
troffen elkander bij een' onzer vrienden aan. Trouvère, m. Noord -fransche dichter in de
middeleeuwen, die inz. volkssagen (fabliaux) en romances dichtte, t r o u v é r e, t r o u v e r r e m. (vgl.
TROUBADOUR) .
Trouveur, m. [Opt.] Zoeker. m., kleine kijker
met geringe vergrooting en zeer groot gersgtsveld,
die op de .buis van den kijker wordt vastgeschroefd.

TI{OIJYURE

- Somt ij ds z. v. a. TROUVÈRE. - t Trouvure, f.
Het vinden. vond m.
(zandkever in.
Tiox, m. [H. a.] Aardkever in. Tu- de sable,
Troyen, iie, adj. Trojaansc/i, wat Troje en
mijne bewoners betreft. - Als subst. m. et f. Trolaan m., trojaansc/ie vrouw f. of meisje D. TROVEN, M. [l L. n.j Trojaan m., vlinder met roode
vlekken op de borst. - [hart.] , Z. MURLEAU.
S Truaiid, RI., -e, t. (pop.) Landlooper, luiaard, dagdief m., landloopster, ledigloopster t.,
deugniet m. en f. - [ Tech.] Dwarskout n. aan
eenen weefstoel, tot voetbank dienende. - Ti-u
ajidaille, f. (pop.) Hoop m. bedelvolk, slee/it
-

volk n., scitooije
rs m. p1. -

Titiander, a. n.

(pop.) Bddelen, schooijen. - Ti-tianderie, t.
Bddelarjj, landlooperfj, scliooijerj t.
Ti-uandière, t. [Agric.] Drietandiqe spade t.
Tvuau, m. [Pêche], z. v. a. TRUBLE.

TrLible of 'ri oiwe, 1. Kruisnet D. - [ H. n.]
-

Witte lepelreiger in. - Trtibleau, m. [Pêchej
Klein kruisnet IL, totebel 1., schepnet n.
Ti-ne, m. Troktafel t., soort van biljart, doorgaans langer dan de gewone. - (pop.) Avoir le
tr-, de leneep kennen, den slag hebben, 't geheim
verstaan, bij de hand, slim, listig zijn.
Trucheman of Ti-nehement, in. Tolk, vertolker, hij, die aan twee personen, welke twee verschillende talen spreken, in ieders eigen taal het
wekrzijds gesprokenene overbrengt. - (fig.) Tolk,
hij, die in eens anders plaats spreekt , eens anders
meening verklaart: II bégaye si fort qu'on aurait
besoin cie tr-, hij stamelt zoo zwaar, dat men wel
een' tolk zou noodig hebben. - Ook van zaken: La
parole est le tr- do coeur, het woord is de tolk
van 't hart.
I 'riuehei-, a, a. (pop.) Uit luiheid heiclelen,
schooijen. - t Trtieheui-, m., -euse, f. (pop.)
Bildelaar, schooijer in., bedelaarster, schooister t.
Truck, m. [Chem. de ter] Goederen-wagen rn
Truelle, 1. [Tech.] Troffel rn., truweel n. 'Erbrétée, gelande troffel. - (fain.) Airner Ia tr-, veel
van bouwen houden. Ii a Nen joué de Ia tr-, hi)
heeft veel gebouwd, laten bouwen. - Truellée, f.
Troffelvol rn. - Truellette, f. Kleine trol/'el rn.,
klein truweel n.
Trtien, rn. [H. n.] Langstaartige roofineeuw rn.
--

(chasse-nierde, stercoraire a longue queue.)

Tiulfard, rn. (lam.) Tru/Teleter, liefhebber rn.
van truffels. - Ti-uffe, f. [Bot.] Truffel rn. , zeer
smakelijke en geurige paddestoel in. - in sommige
streken z. v. a. pomme de terre, aardappel rn. Tr
rouge, roode aardappel. - 'l'itiWé, e, adj. (en
part. passd van truffer): Diode tr-e. met truffels
bereide of gevulde kalkoen rn. - 'fr.iffeile, t.
Volksnaarn van den aardappel in. - 'I'inlfei-, V. a.
[Cuis.] Met truffels toebereiden of klaar maken,
met truffels vullen. - TRUFFER, v. a. Bedriegen.
- Triilfeur, rn., -ease, t. (pop.) Bedrieger in.,
bedriegster f. - Trufficole, adj. [Agric.]: Terrain tr-, truffels voortbrengende grond rn. - Truffière, f. Trui/eiland n., grond, waarop truffels
groejjen. - Tiuffivore, adj. Truffeletend, veel
van truffels houdend.
'I'ruie, f. [H. n.] Zeug, zag f., moedervarken
of -zwijn n. - (pop.) (minachtend van eene zeer
dikke, gemeene vrouw) C'est une grosse tr-, 't is
eene dikke, logge zeug. - (Lor. prov.) Bonne tr- a
pauvre homme, arme vrouw met een huis vol kinderen. z. ook TOUJINER. - [ H. n.] Tr- de mer,
grootschubbige drakenkop in., stekelzog t. - In
sommige streken z. v. a. DIIAINE.
Ts iite, f. [H. n.] Forel t. Tr- saumonde, zalmford. Tr- commune, beekforel. - [Tech.] Gedeelte
van den brouwers -eestoven. -- Ti'iiité, e, adj.
Met roode plekjes geteekend als de ford, rood gespikkfld (zeiden dan van paarden en honden qebézigd): Cheval alezan tr-, roodgespikkeld vospaard n.
Chien tr-, rood gespikkelde hond m. - Porcelaine
tr-e, qe.cpikkeld porselein D. - [ H. n.j Forelachtig,
naar de fore! gel ij kend. - TRUITES, M. p1. Fordsoorten t. p1. - [Tech.] Fonte tr-e, vlekkig ijzern.
(dat op de breuk witte of graauwe stippen vertoont). - Truitelle, t. (verkiw. van truite) [H. n.]
Kleine, jonge foret. - Truiton, ni., z. v. a.
-

TRU1TELLE.

Trulle, t. [Pêdhe] , z. v. a. TRUBLE.

TIJEAGE
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'l'rullisation, f. [Constr.] Volraping 1. met
pleister/mik door middel van den troffel. - Het
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kerven van de laag pleisterkalk, opdat er het op
tebrengen stukadoorwerk te beter op houde.
Trullotte, f. [Pêche), z. v. a. TROUILLOTTE.

Triirneati, in. [Arch.] Vensterpijler m., (Ie
wandruimte tusschen twee ramen, penant ni. Lange spiegel ter bedekking van die wandrairate,
penantspiegel rn. - [l3ouch.] Schenkel van een'
os, runderschenkel in.
(kasjelol rn.
Truiiipeau, 'riumpo, rn. [H. ii ] Soort van
'rritiieicole, adj. [Bot., H. n.] Op boomtronken groeijend of levend.
Titision, t. [Méd.] : Mouvement de tr-, stootende beweging van 't hart, welke het bloed dooi
de aderen drijft, t r i) 5 le.
Trusquin, rn., Z. TROUSQUIN. - Ti-ilsqLii
iaer, V. a. , Z. TROUSQUINER t.
Trut, m. [Jeu] Soort van kaartspel n.
Tintile,-, V. n. Zingen, fluiten (van de ljslei').
'ri-tixale, in. [H. n.] Torensprinkhaan rn.
Ti-igonobate, rn [H. n.] Soort van rog ni.
Tiyphène, f. [Anc. pharin.] Wonder-opiat n.

Grande tr., slikartsenij 1. van opium , kaneel,
kruidnagelen, enz.
Tayxale, m., z. a. a. TRUXALE.
Tsai-, rn., Tsarine, f., Z. USAR, CSAR1NE.
'fsehako, rn., z. SHAKO.

Tu, pron. pers., de pers. sing. Gij, (in de beschaafde spreektaal, met den 3en persoon van 't
werkwoord) U, somtijds ook UK. (als afkorting van
Uwe Edelheid), (pop.) jij, je: Tu es heureux, gij
zijt gelukkig. Tu me parleras, gij zult tot mij spreken. Tu en aprendras des nouvelles, gij zult er
tijding van vernemen. To y €itais, gij waart aldaar.
Tu ten repentiras, 't zal u berouwen. On as-to
cité ? waar zijt ge geweest ? waar is a geweest?
waar benje geweest? TOl (sujet et régime) Gij,
U: Qui sera chargé de le lui annoncer? Toi, wie
zal belast worden met het hem aan te zeggen? Gij.
Qui a-t-on voulu désigner? Tol, wien heeft men
willen aanduiden? U. Tol, tu oserais Ie défier!
gij zoudt hem durven uitdagen, g ij ! Voudrais -je
t'affliger, toi que j'airne tant, zou ik u willen bedroeven, u, dien (die) ik zoo zeer bemin. Toi et
rnoi nails avons fait ce que nous devions, gij en
ik, wij hebben gedaan wat wij moesten doen. Ii
veut vous voir, bi et ta soeur, hij wil u en uwe
zuster zien. Me tratiir, toi ! mij verraden (zoudt
gij mij verraden), gij! C'est bi qui las fait, gij
hebt het gedaan. - On pane de bi, men spreekt
van u. On pense 5 tol, men denkt aan u. Ii pane
pour, contre tol, hij spreekt voor, tegen u. Ii part
Suns toi, hij vertrekt zonder u. Il est chez toi,
avec tol, hij is b# . y (in uw huis, in uw gezelschap).
Ta las sur bi, gij
bt
he het bij u. - Achter den
2e11 pers. van den imperatief gebruikt men tol, in
plaats van tu en te, en dan wordt het voor en dii
Y verkort tot t': Retire -toi, Va -ten, verwijder u,
ga heen, pak it weg. Tais -toi, zwijg. Fais -toi
nendre cet argent, laat u dat geld terug geven.
Garde ten bien, wacht u wel daarvoor. Mets t' ,
zet u daar neder. - (Loc. fam.) Etre k tu et a
toi avec qn. , zeer gemeenzaam niet iemand omgaan
(hem met tu en toi in plaats van met vous toespreken) . TE (régime van tu, vóór een' klinker
verkort tot t') , U: Je te connais, ik ken u. Je t'y
Bi vu, ik heb u daar gezien. Je ten ai parlé, ik
heb u daarover gesproken. Ten crois-tu capable?
houdt gij a daartoe in staat?
y

'I'ii, e, part. passé van TAIRE, Z. aId.
Tuable, adj. (fain.) Doodbaar, slagtbaa'r, goed
ons gedood of geslagt te worden (van huisdieren):
Ce cochon est t-, dat varken kan ge.clagt worden
('t is vet genoeg). - 'fiiage, rn. liet slagten van.
een huisdier; - slagtloon, slagtgeld n. - Ttiant,
C, adj. Afmattend, zeer zwaar ofmoeijeljk; hoogst
vervelend, zeer lastig. (Men gebruikt liever ASSOMMANT).
Ta auteni, in.

(pr. —tèrn') (lat(jnsche woorden , genomen uit het slot van eene der brevier-afdeelingen: tu autern, Domme, miserere nobis, gij
toch, 0 Heer, ontfermt u over ons) (farn.) Hoofd
zaak 1., hoofdpunt n., het fijne, de knoop van eene
zaak: Savoir le t- dune chose, het fijne van iets
weten, weten hoe de vork in den steel steekt. C'est
là le t-, daar zit de knoop, dat is juist de zaak,
-

de zwarigheid.

'rLlbaeé. e, adj. [Didact.] Buisvorinig. - Tø.
bage, rn. Hel brengen van ineensluitende buizen
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in een' in den grond geboord qat. - Tnbalre, - Tubiporite, t. [H. n.] Versteend pijpkoraal n.
adj. [Anat.] De trompen van Fallopius (vgl. TROM- - Tubitèie, adj. [H. n.] Een buisvormig spinset of net makend. (gelijk sommige spinnen).
PE) betreffend. - [Cbir.] Grossesse t-, ontwikkeTubleu, interj. . Z. V. a. TUIMEU.
tinq van een ftotzs in de trompen van Fallopius.
'Fubulaii-e, adj. [Didact.] Buisvormig. - TOTube, in. Buis f. (inz. tot wetenschappelijk gebrui/s), pijp L T- dune lunette de longue vue, BULAIJiE, t. [H. n.] Pluimbospolyp in., een koraalbuis van ecu' verrekjjker. T- capillaire, haarbuis. achtig plantdier. - Tubule, m. [Didact.] BuisT- acoustique, koorbuis. T- de 1)aromètre, de je n., kleine buis 1. - 'rubulé, e, adj. [Cliim.]
thermomètre, barometer-, thermometer-buis T-s Met déne of weer pijpen, buizen of halzen voorcommunicants, met elkander gemeenschap hebbende, zien, getubuleerd. - [Bot.] Buisvormig. communicérende buizen. T- de Torricelli, Tubuleux, ease, adj. Lang en van binnen bol
Torricellische buis, eene met kwik gevulde en aan als eene buis, langwerpig buisvormig. - Tuba't dine einde gesloten glazen buis van 8 of 9 deci- libranche, adj. [H. n] Met buisvornmig verlengde
meters lengte, dienende om de juiste maat voor 't kieuwen. - Tubulicole, adj., Z. TUJIICOLE. gewipt des dampkrings aan de hand te geven. 'fitbiilifèi'e, adj. [Didact.) Pan huisjes voorzien.
T- électrique, elektrische buis. T- de Pitot, Pl- - 'I'abuliforrne, adj. [Didact.] Als een buisje,
totsclze buis (waarmede de hoeveelheid waters, buisvormig. - 'I'ubuJites, t. p1. [H. n.] Pijp- of
die eene rivier, beek, enz. in een gegeven tijd- buisvormige versteeningen van eene soort van plantdeel voortstuwt, gemeten wordt). - [ Anat.] T- dieren. - 'I'ubuhire, t. [Chim.] Bijzondere buis(of Canal) intestinal, darmbuis 1., darinkanani n., opening aan een of ander chemischh vat, doorgaans
darmen IlL pl, T- adrien (of Traclide artère), bestemd voor eeoc kurk met een gat, ter inbrenginq
luchtpijp f. T-s lactés, melkbuizen t. p1., melkgan- van eene buis, hals in., t u b a lu me r t.: Flacon a
trois t-s, flesclm niet drie halzen. [Bot.] T-s, buisgen ni. pl. - [Mécan.] Chaudiète a t-s (of Chau
tuflulaire), ketel m. met buizen (in de stoom--dure jes of pfjpjes n. p1. in sommige gewassen (b. a. in
machines). T- a air, luchtbuis, lachtkolom I. (op 't rottingriet). (Spanje.
'I'uean, IITÏ. [H. n.] Soort van mol t. van Nieuwde klepkassen). T- en cristal, en 'verre, waterpeil'I'udesque, adj. Oudduitsch, germnaansch (zeiglas n. (dat de hoogte van 't water in den ketel
den
dan van de taal gebezigd): Larigue t-, Gramt.
p1.
orgelpijpen
aanduidt). - [Org.] T-s, groote
- [Tecfl.] Blaaspijp f. (voor de smeltlamp). - rnaire t-, oudduitse/me taal, spraakleer t. - (fig.)
Tnbéforme, adj. [H. II.] Buis- ofpijpvorinig. Ruw, hard, onaangenaam, zonder sierljkheid of
- Tuber, v, a. [Tech.] Een in den grond geboord beschaving. Style t-, harde, ruwe stijl in. Manières
t-s, ruwe, onbeschaafde manieren t. Pl.
gat met huizen beleleeden.
T,idieii, interj. (vloekwoord uit het oude blijTube-'race', C., adj. [Bot.) Tru/felachtig, Irufflvormii. - TUBE RACÉE t. p1. Trulfelsoorten t. p1. spel) Verdord! verdoemd!
'I'tié, e, adj. (en part. passé van tuer): Homme
'ftsbéraire, t. IBoij Knobbelige cistroos f.,
t-, gedood, omgebrogt man. Animal t-, gedood, geeene medicinale plant.
'I'ubérastre, in. [Bot.] Soort van eetbare ita- slagt dier D. Soldats t-s dans one Pataille, in een en
liaansche paddestoel in. - TuberciIaire, t. veldslag gedoode, gesneuvelde soldaten m. pi. - Ii
[Bot.] Knobbelige paddestoel in. Tubereule, ni. a did Pico t-, hij is in een' eerljken strijd, in een
[Bot.] Knobbel in., bultvormi.q uitwas n. aan een regelmatig tweegevecht gedood. 11 a ité mal t-, hij
plantendeel, inz. aan de wortels van zekere voe- is verraderl]jk qedood, hij is vermoord. - (fig. et
dingsqewassen, knol, wortelknol rn. Les ponimes fain.) II ne so tient pas encore pour t- (liever pour
de terre sont des t-s, de aardappelen zijn wortel- Patio), hij houdt zich nog niet voor wecierlegd of
knollen. Tige couvei'te de t-s, met knobbels bedekte uit bet veld geslagen.
Tue-brebis, In. [Bot.], Z. V. a. GRASSETTE.
stengel. - [Anat.] Knobbeltje, elke kleine natuurtjke verhevenheid op eenig iigchaainsdeei: T-s pul- -- Tue-ehien, m. (Bot.] , Z. COLCHIQUE. monaires, longknobbeltjes. z. ook (jUADRIJUMEAUX. Braaknoot t. (noix vomique). - Tue-loup, rn
- [H. n.] Knobbel, uitwas op vele schelpen. - [Bot.] Gele wolfswortel, akoniet m. der Alpen,
-mouche,
mm ' [Bot.] Viie[ADC. mid.] Puist, weal t., klein gezwel D. - wolfsvergift n. - Tue
Tuberculé, e, adj. [Didact,] Met knobbels be- gendooder m., soort van bladzwam. - T.ie
zet. - Tuberculeux, euse, adj. Knobbelach- Poisson, rn. [Bot.] Visschenvergift, bal/ira t.,
tig, knobbelig: Tige t-euse, knobbelige stengel of ee'ne giftplant voor de visschen.
'I'uei-, v. a. Dooden, ombrengen, van 't leven
stain ni. - Racine t-euse, knobbelvornsige snortel m. - [Méd.] Points t- du poumon, etierknob- berooven, om 't leven brengen: T- go. dun coup
beltjes D. p1. op de long. Phtlsisie t-euse, longte- d'épée, de pistolet , de bâton, iemand met een' dering t. - Tubei-culifornie, adj. [Didact] Knob- genstoot, met een pistoolschot, met stokslagen doobelvorrniq, knobbelig. - 'rubereiillsation , f. den, iemand doodsteken, doodschieten, doodslaan.
[Wd.] Verandering in knobbels, knobbelvorming t. T- un homme de sang-froid, on traître, iemand in
- 'Fibéi-é, e, adj., z. V. a. TUBERACÉ. - Ta- koeien bloede, verraderljk ombrengen. T- qu. a son
héreuse, t. [Bot.] Tuberoos t., de oostindische corps défendant. iemand tij zelfverdediging dooden.
herfsthyacint, een bolgewas snel witte, sterk -geu- - (Lor. prov.) Ceux qu'il a tués SC portent bien,
ripe, lelievormige bloemen. --- Tnbérenx, ease, 't is een snorker, een snoeshaan. - Une grosse
adj. [Bot.] Anal- of bolvormig: Racine t-euse, bol- Pierre lui tombs sur Ia tête et Ie tua, een zware
steen viel hem op 't hoofd en doodde hem. Un coup
of knolwortel; knobbelige wortel in. - Tabérolde, adj. [Bot.] Naar een' wortelbol gelij kend. de tonnet-re la toP, hij is door een' bliksemstag
gedood. - Les débauches le tueront, de uitspattin- TUIJEIIOIDE, M. Woekerplant, die op de sa/fraanplant wast, safl'raandooder m. (mort de safran). - gen zullen hein 't leven kosten. (bij overdrjving)
Tabérosité , f. Hard, meestal tegennaluurljk 11 porte des fardeaux qui Ie tuent, hij draagt lasuitwas D. op sommige planten, knobbel, butt m., ten, waaronder hij bezwijkt, hij draagt zich dood.
knobbeligheid, bultigheid t. - [Anat.] Afgerond Le chagrin le toe, het verdriet knaagt aan zijn
uiteinde van een been, beenderknohbei of -knokkel in., leven. Bruit qui t-, onuitstaanbaar geraas ii. Ce
gewrichtshoofd D. - [ MM.] Knobbet m., harde ricit est dune longueur qui tue, dat verhaal is
buil in., hard gezwel n. (petter m. ondrageljk lang. - (fig.) T- on auteur, son maTubieine, in. [Anc. mil.] Horenblazer, trom- dble, eenen schrijver, zijn modil verre overtreffen,
Tubielnelle, t. [H. n.] Zeeuileel ni., z. v. a. geheel in de schaduw stellen. - Le péché tue lime,
BALANE, BALANITE.-- Tubieolaii-e,adj. [Ho.] de zonde doodt de ziel - Slagten: T- un boeuf,
In eene buis levend. - Ala subst. t. Buisdiertje n., eenen os slagten. - (fain.) Ce boucher tue de meilbuis- of pijp/)Olyp rn. - Tuhicole, adj. in eene leure viande que le nôtre, deze stager slagt beter
buis vervat of daarin levend. -- Als subst. m. Buis- vleesch dan de onze. - (absol.) 11 ne tue qu'une
worm m. - Ttibicorne, adj. [Ft. n.] Met holle fois Ia semaine, hij slagt maar eens in de week. froid tue les plant.es, de
of buisvormige horens. - Tnbifère, adj. [Bot., (bij uitbreiding) Le grand
H. n. *l Buizen dragend, met buizen voorzien. - groote koude doodt de planten. - (fig.) T- le temps,
Tnbiflore. adj. [Bot,] Met buisvormige bloem- den tijd dooden, niet beuzelingen doorbrengen. T--

,

kroon. - Tabiforme, adj. [Didact ] Buisvor- Tubule, fl1. [Didact.] Buisje n.. kleine

mig.

buis f. - [Bot.] Langwerpig celletje ii. - 'rubilo,iibric, in. [H. n.] Buisvormige regenworm m.

- 'riibipore, m. [H. n.] Pijp- of buiskoraal n.

le feu, het vuur uitmaken. - Cola tue tout le
plaisir, dat vernietigt al het vermaak. Cette cooleur tue l'auti'e, die kleur verdringt (vernietigt de
werking van) de andere. - (Prov.) Tel tue qui ne
pense quo I)lesser. Tel pense frapper qui tue, men

TUERIE
rijt menigmaal meer onheil aan, dan men in den
zin had; men doet of zegt vaak iets in scherts,
waaruit kwade gevolgen ontstaan. — SE TUER, V. pr.
Zich dooden, zich zelven ombrengen: 11 se tua de
(of avec son épée, h# beroofde zich met zijnen degen
van 't leven, ht stak zich dood. — I1 tomba du
haut du telt et se tua, hij viel van het dak en
schoot er 't leven bij in. — li se tue à mener une
pareille vie, lijf doet zich door zulk eene levenswjs
te kort. Il se tue à force de boïre, h j drinkt, zuipt
zich dood. -- (fam.) II se tue (of Il se tue Ie
corps et 1 ame) pour amasser de l'argent, hij geeft
zich alle mogelijke moeite, . hij slooft zich af, spant
lijf . en ziel in, om geld bijeen te zamelen. Se t- b
plas sir, zich moedwillig of zonder noodzaak met
afmattende,. voor de gezondheid nadeelige zaken
bézig houden. -- (Loc. prov.), Z. ALLUMETTE, COGNESETh . — ( fam.) On s'y tue, men verdringt er elkander, men dringt er elkaar dood, 't is er eivol.
— Elkander dooden of ombrengen: Its se sont tués
l'un l'autre, zij hebben elkander van 't leven beroofd. — [Peint.] Ces objets,
objets, Ces lumiéres se
vernietigen elktuent, die voorwerpen, die
anders werking, verdringen elkander. — Gedood,
geslagt worden of kunnen worden: Les ports se
tuent avec un couteau, de varkens worden met
een mes gedood, gekeeld.
Tuuerle, f. Slagting f., bloedbad n.: La t- fut
grande dan% la déroute, de slagting bij den aftopt
was groot. — (fam. en b# vergrooting) N'allez pas
ià, eest une t-, ga niet daarheen, men dringt er
zich dood, men is zijn leven daar niet zeker. -Slagthuis n., slagtplaats f. (liever abattoir).
Tule-tête (A), loc. adv.: Crier à t-, uit alle
magt, als een bezétev e schreeuwen of gillen.
Tueuir, in. Varkensslagter, spekslager m.;
schouwer van de geslagte varkens. — (weleer ook)
Moordenaar, menschenslagter m.; ---(fern.) snoever, snorker m. C'est an t- de gens, 't is een zwetser, snorker.
[Des tue-vent.)
'Tae-vent, m. Windscherm, windschut n. (Plur.
Tuf, f. [Minér.] . Witachtige, drooge aarde, die
meer naar steen gelijkt en doorgaans onder de teelaarde wordt aangetroffen, to Paarde f. • — tufsteen m., een ligte, poreuse steen, door lezinking,
omkorstin e. a. oorzaken ontstaan; duifsteen: Tcalcaire, ka
lkachtige tufsteen, kalktuf m. T- volcanique, vulkanische tufsteen. — (llg.) Pour pea
qu'on l'approfondisse, on rencontre le t-. als men
gaat onderzoeken wat h# weet. dan merkt men
alras, dat het niet diep bij hem zit. -- [Tech.]
Grof kleed n. over de scheertafel der lakenscheerders, scheerdoek m. — Tufacé, e, adj.
Minér. Tu fsteenachtig, tufachtig. — Tufaite, f.
[Minër.] Soort van vulkanische steen. t u [fa ï e t m.
--- Tufau of Toeeau, m. [Miner.] Soort van
krijtaardie steen, losser en poreuser clan 't gewone
krijt. — Taber, Ière, adj. Tafachtig, naar tuf
geljkend. — Tuflère, m. (naam van eene trotsche,
opgeblazene personaad ie uit den Giorieux van Destouches, van daar): C'est an t-, an comte de t-,
't is een trotschaard, een opgeblazen mensch.
.

Tug,

m., z. TOUG.

Tuge of 'Fugue, f. [Anc. mar] Zonnetent f.,
regenzeil n., bovenhut f.
Tigget, m. [H. n.) Kleine oehoe of horenuil m.
Tule, f. [Agric.] Kleine stekende brem f.
Tuilage, m. [Tech.] Met hars en vijlsel bestreken plankje des lakenscheerders. schijf f., strgjkbord n. (ook tulle geheeten). -- Het bewerken van
't laken met dat werktuig, het strijken met de schjj f.
Tulle, f. Dakpan, pan f. T- plate, crease,
vlakke, holle dakpan. T- faí tière, nokpan. — T-s
en verre, en fer, en zinc, de marbre, glazen, «zeren, zinken, marmeren pannen. -- (Loc. fam.)

--
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get m. der glasblazers. —Z'iiilé, e, adj. Dakpanvormig;— z. v. a. IMBRIQUANT, IMBRIQUE.— Coquille t-e,
schelp f. met dakpanvormige holten. -- TUILE, adj. m.
(part. passé van toiler): Macon t-, onderzocht,
g e t u i t e e rd vrjmetselaar m. - Tuilean, m.
Dakpanscherf f. — Tizilée, f. [H. n.] Karéttue caret). - Toiler, v. a. Onschildpad f. (tor
derzoeken of h#, die zich vrjmetselaar noemt, het
werkeljk is, t u i l é r e n. — Tech. T- Ie drag,
het laken met het strijkbord of de schijf den streek
geven. -- TUILER, v. n. [Tech.] Naar 't roodbruine
trekken of zweemen (van de orlean gezegd, als
hare kleur naar die van baksteenen of dakpannen
geljkt) . --- (weleer, in de kloosters) B# 't zingen
een nieuw vers aanheffen. eer 't vorige is uitgezongen, om maar te spoediger klaar te zijn — rui
lerie, f. Pannebakkerp f.; — kunst f. des pannebakkers. — Les T-s, naam van het prachtige vorstelfjk paleis te Parijs (in den jongsten tijd nog
aanzienlijk verfraaid en vergroot, en met het Louvre (z. dat woord) verbonden, de Tuileriën. Le
jardin des T -s, of enkel Les T-s, de tuin der T-.
Se promener aux T-s, in den tuin der T-, in de
T- wandelen. Le cabinet des T -s, het kabinet der
T-, de fransche regéring. — Tallette, f. (verklw.
van tuile) Kleine dakpan f. — [ Tech.] Plaat f.
van gebakken lee-m, waarmede men de opening van
een' smeltoven verkleint. — Tisileur, m. (of als
adj. Frè re t-) Titel van den officier eener vrftmetselaars-loge, die belast is met het onderzoek of een
zich aandienend visiteur of bezoekel' werkelijk vr
metselaar is, onderzoeker, t u i l e u r m. — Werkman in eene panbakkerij, pannebakker m.
'railloise, f. [Hort.]. Soort van tulp f.
-t- Tuition, f. Hoede, bescherming f.
-

Tulin, m. [H. n.j. z. V. a. TARIN.
Tulipacé, e, adj. [Bot.] , Naar de tulp gelijkend, tulpvormig.- -- TULIPACEES, f. pl. Tulpsoorten f. pl. —'rulipe, f. [Bot.] Tulp f. T- des prés,
z. v. a. FRITILLAIRE. T- du cap, z. V. a, HEMANTUE. Oignon, Caïeu de t-, tulpenbol m. — [H. n.]
Volksnaam van velerlei schelpen, ter wille van hare
kleurschakéring. — [Artill.] T- du canon, kop m.

van 't kanon. Collet de la t-, tulpsgewijs beloop n.
van den kop. — Talipé, e, adj. [Bot.] Tulp
[Bot.] Tulpenboom m.-vormig.—Tul,pe
.-- TULIPIER, adj. m.: Fou t-, tulpengek, z. V. a.
-TULIPOMANE. -- Tulipifère, adj. [Bot.] Tulpendragend. — TULIPiFÈRES, m. pl. Tulpendragende
boomen en struiken m. pl., tulpenboomsoorten t. pl.
-- Tullpomatie, m. Hartstogtel.' k liefhebber van
tulpen. - [ Tech.] Deelnemer in den belagcheltken
tulpen-windhandel (z. 't volg. woord). -- Tulipomanie, f. Overdreven liefhebber# of zucht f.
voor tulpen. — [Hist.] Tulpenwoede, tulpenkoorts f.,
de bespottelijke windhandel in tulpen, die in de
jaren 1636 en 1637 in Holland gedreven werd,
tulipomaníe f.
Tulle, m. [Corn.] Netvormig garenweefsel n.,
tule of tulle T. — Talliste, m. et f. Tulle-fabrikant, tulle-maker m., - maakster f.; tulle-koopman m., -koopvrouw f. — Ook als adj.: Ouvrier,
Ouvrière t-, tulle-wever m., -weefster f.
Tumbler, m. (pr. tom-bl'r) Tuimelaarm.,eene
engelsche duivesoort.
Tuméfaction, f. [Chir.] Opzwelling, zwelling f.; gezwel n., t u m e f d c t i e f. -- Taméller,
v. a. Doen zwellen of opzwellen. — SE TUMEFIER,
V. pr. Opzwellen, zwellen. — Het part. passé is ook
adj.: Partie tuméfiée, opgezwollen deel n. — Tameseenee, f. Aanvankelijke zwelling, gezwollenheid, t u m e s c é n t i e f. -- Tumescent, e, adj .
Zwellend, opzwellend, t u m e s c d r e is d. -- T aIneur, f. Gezwel n., dikte f. ten gevolge van eene
ziekte of eene andere oorzaak. T- blanche, wit gezwel,gewrichtsgezwel. T- fongueuse, sponsgezwel n.

Etre logé près des t-s, sous les t-s of sous la t-,
onder het dak, in een dakkamertje, op eene vliering z. ook E;IHYSTI:, VARIQUEUX. — [Bot .], Z. V. a.wonen. — (Loc. prov.) Cet homme ne trouverait LOUPE. — Tusmide, adj. [bidact.] Gezwollen,
(of Je ne voudrais paslui donner) du feu sur une t-, buikig.

niemand zou (ik zou niet) een dronk. water aan
dien kerel willen geven, een' stuiver aan dien vent
willen leersen. A bas, couvreur, la tulle est cassée,
kom omlaag, daar boven deugt het niet. C'est une
t- qui lui est tombée sur la tête, dat is eene leel ke streep door zijne rekening. — [ Tech.] , z. TUILAGE. — Gladde plank f., waarover b# draadtrekkers de draadtangen loopen; — soort van staafvorm m. der goudsmeden. T- verte, ongebrande te.

Tumulaire, adj. De graven of grafsteden betreffend, daartoe behoorend: Pierre t-, grafsteen,
leksteen m. Inscription t-, grafschrift n.
Tumaite, m. Opschudding, wanordelijke beweging f. met geraas, oploop, opstand m., oproer, rumoer, alarm, t u m dl t n.: I1 s'excita an grand t-,
er ontstond eene groote opschudding. T- populaire,
volksoploop. Tout était plein de t-, alles was in
rumoer..— Le t- des Hots, het oproer der baren,
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de geweldige beweging der zee. — Le t- du monde,
des affaires, 't gewoel , de rustelooze bedrijvigheid
of drukte der wereld, der zaken. -- (fig.) Le t- des
passions, liet oproer, hel woelen der driften. — EN

TUMVMULTE , loc. adv. In verwarring, in wanorde,
met verward geraas. —Tu nultuaire, adj.Woelig, onstuimig, oproerig, onrustig: I1 se fit tine assenlblee t-, er werd eene onstuimige vergadering
gehouden. Les occupations t-s, de woelige, onrustige bdzigheden der menschen. -- TumultuaireInent, adv. Op on stuimige, oproerige, woeste wijze.
— Tun,ultueusernent, adv. In opschudding, met
onstuimigheid, met geraas en getier. — T.iuinitu.eux, ease, adj. Onstuimig, oproerig, woest en
solid, wanordelijk: Des cris t-, oproerige kreten m.
^1. -- Esprit t-, woelgeest, onrust m.

'rnn3u1ils, m. (pr. --luce) [Ant Kegelvormige
heuvel van aarde of steenen, dien de Ouden boven
de grafsteden opwierpen, grafheuvel, t íd m u I u s m.
.]

Tune, f. [Hydraul.] Met puin, grof zand enz.

bezwaarde rijsbedding f.

Tunga, m. (pr. ton -ga) [H. n.] , z. v. a. CIII -

QUE. -- [Mid.] ,

z. v. a. TONGA.

Tuugst ate, in. (pr. tong—, ook in de volgen

Tungsteenzuur zout, wol frami:um--(len)
zuur zout: T- de chaux, wolframiumzure kal/cm.
— 'L'ungste'ne, m. [Alinér.] Zwaarsteen, ijzer
een staalgraauw, hard, bras en zeer-zwarstenm.,
zwaar metaal, dat in eenige dubbel-oxyden en zou
geworden wordt, tungsteen, wol framium n. ----ten
Tungstides, m. pl. [Minér.] Tungsteensoorten f.
pl. — Tungstique, adj. [Chim.] : Acide t-, tungsteen- of wol frarnium -zuur it.
Tunieelie, f. Kleine witte tunica f. of lijfrok m.,
dien de augustij ner ba revoeters e. a. monniken
droegen. — [Bot.] Vliesje n. --- Tuniciers, m.pl.
[Chico.]

-

zamenlijk aangaande de zeden of gebruiken dier°
plaats voor 't geregt gehoord werden; ieder dier
getuigen werd dan TUBBIER genaamd). — [Mus.]
Soort van zeer lage klarinet t.
Turbinaeé, e, adj. [H. n.] Naar de tolschelp
gelijkend. -- 'Tarbinacés, in. pl. Tolschelpen f.
pl. — Turbinaire, adj. [H. n.] Tolschelpvormig.
— TUR.SINAIRE. m . Tolschelpdier n.
Turbine, f. [Arch.] Galerij f. vóór 't orgel,
voor de muzikanten eener kerk. — Klein zanykoor n. in sommige kerken, waar zekere geestelljken of boetelingen, die niet gezien wilden wezen,
hunne plaats naenen. -- [Mécan.] Horizontaal waterrad, schroefrad n. (roue en hélice) , t u r b in e f.
-- Turbine, e, adj. [H. n.] Spiraal - kegelvormig,
schroefsgewijs tol- of peervormig (van schelpen). —
[Bot.] Kegel- of tolvorrmig. -- TURBINES, M. pl.
Spiraal - kegelschelpen f. pl. -- Turbinelle, f.

[( I. n.] Trompetschelp f. — Turbinellier, m.
Dier, dat de troinpetschelp bewoont , schroef- of
trompetslak f. -- 'rurbinifeorine, adj. [H. n.]
Tolvorinig. --- Turlbinite, f. [H. n.] l'ersteende
spiraalschelp f., strombiet, t u r b i n i e t m. --

Tur biuoïde, adj ., z. v. a. TURBINE.

Turhith, m. [Bot.] Indische turbith-struik m.,
eene ceylonsche plant met eersen wortel van buikzuiverende kracht. T- Blanc , z. onder SRNE. - —
[Chim.] T- minéral, zwavelzuur geel kwik, m iner a a I t u r b i t h n. T- nitreux,salpeterzuur kwik n.
Turbo, m. [H. n.] Buikkruipers, buikvoeters
m. p1., z. v. a. GASTEROPODES.
Turbot, m. [II. n.] Tarbot f. T- piquant, ste-

kelige tarbot. -- Tnrbotière, f. [Cuis.] Koperen
vischketel m. voor tarbot (ongeveer in de gedaante
van dien visch). — Turbotin, m. (verklw. van

turbot) Kleine tarbot.
S Turbulemnaent, adv. Op onstuimige, woelige wijze. — 'I'nrbulenee, f. Onstuimigheid,
woeligheid,
onrustigheid f. —'Turbulent, e, adl.
wollen lj frok m., kort onderkleed n., dat door 't
mannelijk geslacht onder de toga op het bloole lijf Onstuimig, woelziek, woelig, onrustig: Etre d'un
werd gedragen ;- ook een soortgel ij k, maar langer caractêre t-, een onstuimig karakter hebben. Envrouwekleed II.; — ook een onderkleed der dienst fant t-, woelziek kind n. Esprit t-, woelgeest ni.- bisschoppen e. a. roomsch-katho'ijke geeste--doen Cheval t-, onrustig paard n. — Passions t-s, woelijken, t d n i. c a f. — Zalvin.rsrok m., soort van lige, onstuimige hartstogten m. pl.— TURRULENT,III.
vest, dat de fransche koningen bij hunne zalving [.H. n.] Nieuw -Hollandsche lijster f. (zelden in rust).
Turc, Turque, adj. Turkse/s, wat Turkije of
onder den koninklijken mantel aanhadden.— [Ant.,]
Plies, vliezig omkleedsel n.: Les t-s de 1'áeil, du zijne bewoners betreft: L'empire t- , het turksche
coeur, de la vessie, de oog-, hart-, blaasvliezen. — rijk. Armée t -que, turksch leger n. Langue t -que,
[Bot.] Flies n., dun omkleedsel der zaden of plan- turksche taal f. Chien t-, turksche hond m.— [Bot.]
tenbollen. T- propre, uitwendig zaadvlies of zaad Herbe t -que of Herbe du Turc, z. HERNIOLE (er
T- intérieure, inwendig, binnenst zaad -hulsen. staal abusievelijk Herbe du Ture). — Ells subst. m.
L'oignon est formé de plusieurs t-s super--vlies. at f. Turk m., turksche vrouw f. of meisje n. —
posées, de use bestaat uit vele over elkander lig (absol.) Le T-, de Turk, de magt der Turken: Le
schillen. -- Tunique, e, adj. [Bot., H. n.]-gend T- fut vaincu. — Le Grand T-, de Groote Turk,
Gevliesd, met een of meer vliezen omkleed. --'.ru- titel, dien de christenen aan de ottomansche keizers
niqueux, ease, adj. Vliezig, uit vliezen bestaande. gegeven hebben. — (Loc. fam. et prov.) Être fort
Tuuisien, m. [H. n.] Tunésche valk m. (z. comme un T-. zoo sterk als een Turk, als een
paard zijn. Cat homme est un vrai T-, die man
ALPHANET).
is een repte Turk, hij is onverbiddelijk, zonder
'.Veeka, m., z. TONICA.
Tunnel, m. (angl.) (pr. fors -nel) Onderaard mededoogen. z. ook nonE. — Se faire '1'-, een muweg, gang m. onder Benen weg, onder eene ri--sche hamedaan worden. — [H. n.] Wormpje, dat zich
vier, enz., inz. die, welke onder den Theems bij tusschen de schors en 't hout van de boomen, inz.
Londen door den franschen ingenieur Brunel is van zekere pereboomen nestelt; — (t de tuinlieaangelegd , om de gemeenschap tusschen de beide den) masker n, of pop f. van den meikever. — á
LA TURQUE, loc. adv. Op zijn turksch, op de wijze
rivieroevers gemakkelijk te maken, tun n e l m.
der Turken: Etre babilié à la t-, op zin turksch
B'unstate, Tfnsténe, etc., z. TUNGST — .
Taupinainbis, m. [H. n.] Braziliaansche moe- gekleed zin. — (pop Traiter qn . à la t-, op zpn
turksch zonder verschooning, onbarmhartig met
ras- hagedis f. (z. MONITEUR).
',Tupinet, m. [H. n.] Langstaartige mees f. iemand le werk gaan.
Turearet, m. Onbeschaafd, gemeen fortuins(mélange à longue queue).
Turban, m. Oostersch en inz. turksch hoofd kind n. , lompe p a ry e n u m. (naar eene persohoofdsieraad n ., bestaande uit een stuk-windselof naadje uit een blijspel van Le Sage).
'I'Ylr eie, f. Steendam m. (zelden alleen gebruikt,
stof, dat viermaal om eene soort van muts wordt
` ewonden, tulband nl. -- Prendre le t-, een mu- maar doorgaans met levees): inspecteur des t-s at
hamedaan worden. Porter le t-, een muhamedaan levees, opzrgter m. der dammen en dijken.
Turcique, adj. [ 3nat.] : Selle t-, turksche za
zin. — (poet.) Turkije, de Groote Turk, de magt
zadelvormige, tot het wiggebeen behoo--delm.,
van Turkije. -- [Bot.] , z. v. a. MARTAGON, ook eene
pompoensoort. — [H. n.] Naam van verschillende rende donkere groeve of kuil. — S Turcisu'e, m.
schulpsoorten wegens hunnen vorm, tulband. — (woord van Bossuet) Het islamismus, de godsdienst
[Com.] Blaauw en wit gestreept indisch katoen der Turken.
'rureoin, m. [Tech.] Kemelsgaren n.
voortulbanden, tulband - katoen n.—Turbanet,m.
Turcois, m. [Anc. mil.] Pijlkoker m. (carSoort van pompoen m.
S Turbarié, e, adj.: Lieu t-, veenplaats f., quois).
S Turcolátre, S'.rurcoznane, adj. Zeer met
plaats waar men turf steekt.
J Turbatit, lye, adj. Verontrustend, storend. de Turken ingenomen. — Als subst.: TurkenverTur be, f. [Anc. prat.] (alleen voorkomend in): eerder m. — S Tnreophile, m. Turkenvriend m.,
Enquête par t-, getuigenverhoor n. bij hoopen of vriend der Turken. -- Turcopole, m. Afstam-menigten (als een aantal inwoners eener plaats ge- meling van een' Turk en eene Grieken. --- Tureo[H. n.] Slgmdieren n. pl.. soort van hoofdelooze
weekdieren. — TUfique, f. Oud -romeinsche wit-
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polier, m. [Hilt.] Generaal der ruiterij bij de mees f. van Brazilië. --- [ ilinér.] Soort van blaauw

Maltezer ridders.
-t Turcot, m. [H. n.] , nu TORCOL.
Turdoïde, adj. [H. n.] Lijstervormig, naar
de lijster gelijkend. --- T URDOIDES , m. pl. Lijster
pl.
-sortenf.
'.'urelure , f. (eigenlijk een klanknabootsend
woord van 't geluid der fluit, soms als zang -refrein gebruikt) (ram.) C'est toujours la même t-,
't is altijd het oude liedje, den ouden deun. -- [Anc.
fort.] Valhek n.
Turgescence, f. [Didact.] Opzetting, opzwelling f. (b. V. der vochten door den invloed der
warmte) . — [ Mid. ] Opzetting , overvolheid van
vochten , opbruising van 't bloed , t u r g e s c é nt i e f. T- de la bile, overloop m. van gal. —Tur gescent, e, adj. [Didact.] Opzettend, opzwel lend, t u r g e s c é r e n d. — Turgide, adj. [Bot.]
Gelijkmatig opgezet of gezwollen. — Turgidule,
adj. [IL n.] Eeniuzins gezwollen.
'I'urgot, m. [Tech.] Soort van schrijfpapier n.
'I'` rgotine, f. Vroegere naam, dien 't publiek
aan de diligences gaf (naar den minister Turgot);
ook gebruikt van eene rondeen platte snuifdoos f.
Trion, m. [Bot.] Wortelspruit f., die onder
den grond blaft.
Turin, m ., z. TURLUT.

Turiui, m. [H. n.] , z. v. a. COURLIS.
Turlupin, m. Laffe grappenmaker, iemand, die
geestelooze en gemeene aardigheden, lage woordspe lingen uitkraamt (naar een' vermaarden kiuchtspeler ten tijde van Lodew ij k X1II.) .—TITRLUPIN S, m.
pl. (of Confrérie des pauvres), naam eener secte

der 14ae eeuw, die zich door schaamteloosheid onderscheidde. — Turlupinade, f. (bij Voltaire
ook TURLUPINAGE , m.) Gemeene grap , laffe aar
kwalijk aangebragte scherts of onkiesche-clighed,
woordspeling f.—'I'urlupiiter,v.:n.Gemeene grappen maken, zoutelooze of gemeene aardialzeden zeg -

gen; — TURLUPINER, v. a. Voor den gek houden,

beet hebben, foppen, belagchelijk zoeken te maken.

— SE TURLUPINER, V. pr. Gefopt of beet genomen

houden. — Elkander beet hebben. — Jiet part. passé
is ook adj.: Personne turlupinée, voor den gek gehouden persoon.
Turlurette, f. [Anc. mus.] Bédelaars-guitar f.
der 1Gde eeuw. — Refrein n. van eenige oude liedjes.
Turlut, m. [H. n.] Boom- of woudleeuwerik m.
(cujelier); — graauwe wulp m. of pluvier f. (cour lis cendre). -- Turlutaine, f., z. V. a. SERINET
v. n. Den zang des leeuweriks,-TE.—urlte,
of ook 't geluid der fluit nabootsen.—TurlutoiIe, Turlutoir, m., z. v. a. TURLUT. — '.I'urliatutu, interj. Klanknabootsing van 't fluitgeluid,
soms gebruikt om een' wawelaar in de rede te vallen: T- ! que me ebantez-vows là ? papperlapap!
wat relt ge m ij daar?
Turnère, f. [Bot.] Amerikaansche porselein plant, t u r n é r i a f. (naar den engelsche^z genees heer William Turner).
Turnie, in. [R.n.] Loophoen n., kleinstesoort
van 't hoendergeslacht [hemipodius] .
Turpitude, I. Schande, schandeljklieid; sc/iandelijke daad f. I1 y a one grande t- dans cette
action, er ligt iets zeer schandelijks in die daad.schaamte f., schaamdeelen n. pl.,, naakt-Welrok:
Chain fut maudit de son père, parce qu'il-heidf.:
s'était moqué de sa t-, C1iam werd door zijnen va
vervloekt, omdat hij hem in zijne naaktheid be--der
spot had.—Découvrir, Révéler la t- de qn., iemands
schande, oneer aan den dag brengen. Cacher. Couvrir
Ia t- de qn., iemands schande verbergen, bedekken.
'.'urpot, m. [Anc. mar.] Voorschansbalk m.
Tairque, Z. TURQ.

Turgiuei, m. [Agric.] Soort van tarw f.
Tu rquerie, f. ((am.) Turkse/te manier van doen,
barbaarschheid, wreedheid f.
1- Tul-quesse, f., z . v. a . TURQUE, Z. TURC. -Ii LA TURQUESSE, loc. adv . (bi Molièr e), z. v. a. à LA
TURQUE, z. onder TURC.

Turquet, m. [Agric.] Blaauwe tarw f (niet
blaauwe aar); -- volksnaam der maïs of turksclie
tarw; (ook TURQUESTON m .) --- [H. n.] Turkje,
turksch hondje n.
'I" 1I quette, f. [Bot.] , z. HERNIOI.E.
.

-

Turquie, f. (Loc. prov.): Jouer des orgues de
T-, eten. kaauuwen.
Turquin , m. [H. n.] .Blaauwe ta'rpara of pracht-

marmer n.

Turquine, f. [[linér.] Soort van weinig geachte
Turquoise,f. [Minér.] Turkoois m., een blaauw,
ondoorschijnend edelgesteente: T- de la vieille roche,
T- pierreuse, minérale of orientale, oude turkoois,
een blaauwgroene steen, inz. in Perzië en Indië,
mineralische turkoois, kalaiet m. — T- de nouvelle
roche, T- osseuse, occidentale, animale of fossile,

turkoois m.

tandsteen m., een btaauwgroen, steenhard ligchaam,
waarschijnlijk een met vitrioolachtig koperwater
doordrongen en versteende of fossiele vischtand of
graat, die men in Siberië, Zuid-Frankrijk, enz.
vindt, animalische of fossiele turkoois. -- [Com.]
Turksche gekeperde stof f.; — namaak daarvan.-[Hort.] Soort van anemoon of klaproos f.
Turrette of Turrite, f. [Bot.] Torenkiuid n.

Turriculacé, e, Turrieulè, e, adj. [Bot.,
H. n.] Torenvormig, langwerpig ketelvormig.
T.irrilithe, m. [11. n.] Torensteen in., soort
van versteende spiraal- of torenvorinige schelp f.,
t u r r i 1. í t h m. — Turrite, f., z. TURRETTE. --

Turritelle, f. [H. n.] Boorvormige torenschelp f.
Tusculanes , f. pl. [Litt.] Vijf wijsgeerige
schriften van Cicero, op zijne beroemde villa by
Tuscutum (nu Frascati) geschreven, tu s c 2c l i s c he
(nier n.
of tusculdnische werken n. pl.
'Fusèbe, m. [Minér.] Soort van zwart marTussicule, m. [Méd.] Kuch, geringe hoest m,
'russilage, m. Hoefblad n. (reeds ten tijde van
HippOkrates tegen borstziekten geroemd), ook brand-

latuw f., paardeklaauw m., maartsbloem f. geheeten. — T- des Alpes, Alpen -hoefr^lad. T- pétasite,

Z. PETAS1TE. -- Tussilaginées, f. pl. hoef blad -

soorten.
Tat, m., Z. V. a. TUTS:.

'ratainival, m. [Anat.] Beschermend orgaan,
huljiorgaan n. van het oog (de oogleden, ooghaar°tjes, Meiboomsche klieren, wenkbraauwen).
'.'ute, f. [Tech.] Spitse smeltkroes m op pooten, voor 't beproeven der ertsen.
Tutélaire, adj. Beschermend, beschuttend, bewarend, behoedend: Ange t-, beschermengel M. —
[Myth.] Dieux t-s, beschermgoden m. pl. — [J ur.]
De voord jschap rakend, tot de voogd],) behoorend:
Gestion t-, beheer n. eens voogds. — 'rutelle, f.
Voogdijschap, voogd f.: T- légitime, légale of naturelle, wettelijke, legale of natuurlijke voogd (die
regtstreeks door de wet .zelve wordt opgedragen).
T- testamentaire, voogdij hij laatsten wil. T- da
voogdijschap, door de wet of overheid of door-tive,
Benen familie-raad opgedragen in geval de natuurlijke voogd die taak niet kan of mag vervullen. Tofficieuse, voogdijschap, waarmede iemand boven de
5O jaren, die kinderen noch wettige afstammelingen
heeft, zich belast over een onmondig kind, met oog
om het te adopteren, als het meerderjarig zal-merk
zijn geworden, o f f i c i e u s e, willige voogdij. Accepter, Refuser la t-, de voogdijschap aannemen,
afslaan. Enfants on t-, kinderen, die onder voogdijschap staan. II est hors de t-, hij is meerderjarig, mondig. — (fig.) Bescherming, hoede f.: Etre
sous In t- de qn., de la lol, onder iemandsbescherming, onder de bescherming der wet staan.
Tutenague, m., z. TOUTENAGUE.
'futeiir, m., -trice, f. Voogd m., voogdes f.:

T- testamentaire, voogd bij testament of uitersten
wil. T- honoraire, subrogé, naamvoogd, toeziende
voogd. T- onéraire, gelastigde voogd. T- ad hoc
(vgl. AD Hoc), tot zeker bepaald oogmerk benoemde
voogd. La mère est la tutrice naturelle de ses enfants, de moeder is de natuurlijke voogdes van hare
kinderen. -- (fig.) Il na pas besoin de t-, hij heeft
geen' voogd noodig, hij is zich zelven genoeg. — Les
roes sont les t-s des nations, de koningen zijn de
voogden der natiën. — [Hort.] Stevige stok of paal m.
bij een jong boompje.
'notie, f. [Chico ] Tutia f., z. v. a. SPODE.
Tutoielnent of Tutoii rent, m. Het toespreken met tu en toi, het jijen en jouwen. --- 'f
toyer, V. a. Met tu en toi (in plaats van niet
vous) toespreken, jijen en jouwen, tu toy e' r e n.—
SE TUTOY ER, v. pr. Elkander tutoyeren. — Het
part. passé is ook adj : A son grand étonnement
it se vit. tutoyé, tot zijne gcoote verwondering zag
hij zich met to en toi aangesproken, zag hij zich.
gettetoyeerd. --Tutoyeur, m. ((am..) Iemand,
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les, dat boek is met bewegeljke letters gedrukt.
die altijd Lu en tol in den mond heeft, die anderen les,
steeds tutoyeert.
Les sculpteurs anciens nous ant laissé les t-s do
Taitti, m. p1. (ital.) (pr. tout-ti) [Mus.] Woord Jupiter, du Neptune , de l'Apollon, et des autres
op de partituren, (er aanduiding, dat alle stemmen dieux de Ja fable, etc., de oude beeldhouwers hebzich te gelijk moeten doen hooren, t u t t I D . - Ook ben ons de grondvormen, de modelbeelden van den
absol. in 't enkele. en meervoud gebizigd: Repre- Jupiter, den Neptunus, den Apollo en van de annez nu t-, begin weer b) het tutti. II y a plusleurs dere mythologische goden nagelaten. - L'agneau
t- dun grand effet. er zij vele laths, die een groat pascal est Ie t- (Je Jésus Christ, het paaschlam is
ruil). het zinnebeeld van Jezus Christus. - La rose, Ja
effect doen.
Tutuber, v. a. Krassen, schreeuwen (van den pêche. l'arc-en-ciel sont des t-s de Ia beauté uni verselle, de roos, de perzik, de regenboog zijn ty'I't3yau, m. Pijp, buis f. T- de cuivre, de for
blanc, de Ijois, koperen, blikken, houten pijp. T- pen, grondvormen der univershle schoonheid. —On
(I'orgue, orgelpijp. T- de poèle, kagchelpijp. 1. —. T- regarde l'onagre comme Je t- de Ja familIe des hoes,
de chemînée, schoorsteenpijp. T- dévoyd, schuin men beschouwt den onager of wilden ezel als de
opgetrokken schoorsteenpijp. - T- dun privé, 5e- type of stamvader van 't ezelgeslacht. - Le carackreetpijp. T- dun soufflet, biaasbalgpijp.— [1aeh. Ore du genie est surtoiit dans Ia criation des t-s,
h i1ap.1 Schoorsteen in., schoorsteen jjp: T- all- het karakter van 't genie ligt vooral in de schepmentaire, voedingsbuis, -pijp. T- de ,conduite, ge- ping der typen, der krachtig geteekende, oorspronlet- of aanvoerpijp. T- de pression, perspijp. T- Iceljke beelden. Le Don Quichotte de Cervantes est
cuer l'eau de Ia citerne, l'eau de Ja le t, de Ja chevalerie errante, de Don-Quixotte
pour éva
boîte aux soupapes de sûreti. spui- of vloeipfjp van Cervantes is de typus (de karikatuur) der dovan den warmwaterbak, van de veiligheidskleppen- lende ridderschap. - (bij misbruik van de natuurkast, weespjjp (naar 't engelsch waste-pipe). T- ljke beteekenis) Cot homme est un véritable t-, die
ijp van den ketel. T- l'injection, man is een regt origineel, een ware zonderling, de
de vidage, spuip
spuitpijp, injectie-pijp. T- rapporteur, ver/clikpfjp. wonderljkheid of grilligheid zelve. - [Astr.] Le tT- d'échappernent, cle thcharge, afblaaspijp. - (of Ja description graphique) des ëclipses, de afbedding, de figuurlijke voorstelling der eklipsen. [Bot.] Holle stengel der granen eo. gewassen,halm rn
- [Call.j T- de plume, penneschacht t. - [Cost.] [Méd.] Tijdsorde f., waarin de aanvallen van ziekPijp- of rolvormige plooi t. aan gestijfd linnen. - ten, inz. van koortsen, plaats hebben, regelmatige
[H. n.]Naaldvisch. m.(syngnathe, aiguille iie mer). wederkeer m. der ziekte-aanvallen. Le t- de cette
T- de plume, koraalzuiger m. (syognatlie pulas- fiuvre est intermittent, de typtes dier koorts is ingique). T- de mer, naam van vele pjjpvormige termittérend of tusschenpoozend.
'rypha , m. [Bot.] , z. v. a. MASSE d'eau.
schelpen, zeepijp t., zeekoker m. T- trompette, z.v.a.
Typtiaeées , t. p1. Geslacht van waterplanten,
SERPULE. - fig.) Parlor a qn. (of Dire qe. a qn.)
dans Je t- de Joreille, iemand iets in 't oor fluis welker type de typha of waterkolf is.
Typhie, 1. [H. n] Blinde adder f., kleinoog ii.,
leren.. Z. ook ORGUE. - 'fityariter, v. a. et n.
[Cost.] Pijpplooijen maken. - Tuyère, f. [Tech.] eene biaauwachtige adderslang.
phique, adj. [Méd.] Den typhus betreffend.
Ovengat H. voor de blaasbalgpijp, blaasgat, pijpRphle, rn. [H. n.] De geneene naaidvisch rn.
gat n. - t (Loc. prov.) Passer par Ja t-, bankroet gaan (van smeden gezegd). - Tuyoterie, f. [syngnathus typhie].
'I'yphlops, in. (pr. —flopce) [H. n] BlindGezamenlijke buizen of pijpen f. p1. - Handel m.
slang 1. mee langen, spitsen snuit en naauweljks
in buizen of pijpen; magazyn n. daarvan.
oogen , op Jamaica [anguis Jumbricalis].
S Tydologie, f. (een hybridisch, barbaarsch zigtbare
Typhlose, f. [Wd.] Blindheid, typh.lösis t.
woord) [Didact.] Leer t. der watergetijen.
Typhode of Typholde, adj. [Meld.] Den aard
Tylare, rr [U. n.] Naakt en eeltig gedeelte
onder de teener, en den hiel van een zoogdier. - van typhus hebbende:Fièvre t-,européschetyphus m,,
Tylion, m. [Ei. n.] Eellige naakte plek aan 't heete zweetkoorts t. met verdooving. - Typhoi
achterdeel van sommige apen. - Tylome, m. des, m. p1., of Typhoïdées, f.pl. [Bot.j ,z v. a.
[Mdd.] Eelt n. (cal). - 'I'ylopode, adj. [H. n.] TYPHACEES. - Typhornanie, t. [Wd.] WaanMet eeltige voeten. TYLOPODES, M. p1. Zoogdie- zin met verdooving, ijlhoofdigheid, die men bij den
ren n. pl., welker voeten van onderen vereelt zijn typhus waarneemt, makende slaapzucht t.
Typhon, m. Heete, verderfeljjke zuidewind, ge(zoo als de kameelen, de lamaas). - Tylose, t.
weldige storm- of wervelwind m. , waterhoos f.
[Chir.] Likdoren m. aan den voet (cor).
'fymbre, m. [Bot.) Kretmnsiscii boonenkruid n. (trombe).
Typîuis,m. [Mid.] Gevoelloosheid, verdooving t.,
'I'ympan, rn [Anat.] Trommelvlies n. (van 't
oor). - (bij overdrjving) Bruit a Briser Je t-, oor- inz. eene aanstekende,kwaadaardige zenuwkoorts t.,
verscheurend geraas n. - [Arch.] Bekkenvormige verbonden met (jlhoofdigheid en verdooving, ty
indieping van eenen wand, doorgaans door een p h us in. T- d' Europe. europische typhus, heete
standbd,
eel een bas-relief of dergl. aangevuld. - zweetkoorts, vroeger hospilaalkoorts (Iihvre des hO[Flydraul. , Mëcan.] Scheprad D. (om 't water op pitaux, des camps, des prisons) geheeten. T- dOte voeren); rondsel n. Roue h t-, rad, dat door een rient, T- maIm of tropical, oostersche, kwaadaarof meer daarin loopende mannen wordt in bewe- dige of tropische typhus, de pest t. T- dAnidrique,
ging gebragt. - [lrnpr.] Vierkant raam eener ge- de gele koorts t.
'I'ypifié, e, adj. Tot een type, model of grondwone drukpers, waartegen het te bedrukken vol pavorm gemaakt, g e t y p i f e e r d.—Typique,adj.
pier wordt gelegd, timpaan n.
Zinnebeeldig,
als symbool of zinnebeeld, als voor[Bot]
Kelkvormige
paddestoel
m.
Tympane, f.
Tympanil. m. Soort van parel t., die van boven beeld, t YP i 5 c h: Le sens t- de JEcriture, de zinnebeeldige
beteekenis
der Schrift. - Op bepaalde
rond en van onderen plat is.
Tynipanique, adj. [Anat.] De trommelholte tijden wederkeerend, periOdisch; een duidelijk uitof het trommelvlies betreffend. - [Mus.] De trom- gedrukte type, een sterk sprekend karakter hebmels of pauken betreffend. - TYMPANIQUE, 1. Kunst bende (van ziekten, koortsen) . - Van staanden of
bljvenden vorm.. Les caractères t-s dun groupe
van het trommel- of paukenclaan.
Tympaniser, v. a. (fam.): T- qn., iemand de corps iiaturels, de typische of vaststaande kenopenlijk en luid ten toon stellen, hein openbaar be- merken eener groep van nat uur-ligchamen.
'rypoehi-onile , t. Typographische kleurenspotten, tegen hem uitvaren.
druk in., afdruk in kleuren door de boekdrukkers
Tyrn pan ite, f. [Wd.] Trommelzucht. opzameling van lucht in de buikholte, t y mp a n t is f. pers. - Typographe, m. Kenner, uitoefenaar
Tympanon , m. [Mus.] Hakbord, hakkebord n. der boekdrukkunst, boekdrukker, ty p o p r a a p h in.
- Typographic, f. Boekdrukkunst, inz. de geTyou, m. [U.n.], z.v.a. TRAQUET.
Type, ni. (eig. slag. en het door den slag voort- zamenlijke kunsten, die aan het boekdrukken dienstbaar
zijn, t y p o g r a p h te t. - Groote typogra(die
den
eerste
vorm
of
gebrogte) Oorspronkelijke
indruk van 't voorwerp draagt), grondvorm, ma- phische inrigting, volledige boekdrukker ij f. —S Typographier,
v. a. Boekdrukken (imprirner). deivorm, gietvorm m., model, voorbeeld n .; stempel,
afdruk ffi.; symbolisch beeld D. op de keerzijde eener 'ry)ogFaphiqile, adj. Het boekdrukken betrefmunt; gegoten drukletter , type f. oftypus m. fend, daartoe behoorend, typ a grd p h i s c ii: CaLe t- de cette midaille est une Victoire, de stem- ractères t-s, drukletters t. p1. Presse t-, boeM rukpel, het zinnebeeld van dien gedenkpenning is eene kerspers t. Point t-, z. onder POINT.—Bureau t-maVictoria. Ce livre est imprirné avec des t-s mobi- chine van nieuwe vinding, snel welke own lezen leert
-
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TYPO GRAPh QTJEMENT ongeveer door dezelfde verriglinOen, die een letterzetter doet, lees-machine t. - Typographique.
inent, acte. Op typographieclie wijze. - Typo.
graphste, M., Z. V. ei. TYPOGRAPHF.
Typolithe, m. [Minéi .] Beeldsteen, steen,
waarop zich het beeld van een plant of dier heeft
afgedrukt, eliersteen, plantsteen, t y 0 Ii tie m. Typolithographie , t. Kunst (van engelsche
vinding) oin OJ) een' lithographischen steen den af
druk eener gewone drukproef over te brengen, t y
polit h og ra p hi e 1.- Typolithographiqtie,
adj. Die kunst betre/fend , t y p a t i t Ii a g r ap ii is cle. - 'I'ypolithographiquement, adv.
Op typolithogrOphische wijze.
Typoiiiane, m. (iron.) iemand, die alles, wat
hij schrijft, gedrukt wil zien, typomaan m. 'rypoinanie, f. Zucht om zijne schriften uit te
geven, te doen drukken, typomanje f. - Ty
pomaniqne, adj. Die zucht betre/Jend, t p p oIn d 95 isch.
Typophanie, t. [Mus.] Kunst of manier om
den loon of de stem door slagen aan te oever'.
Ook de naam van een nieuw stelsel van stenographie of snelschrjfkunst f.
Tyran, m. [Ant.] Ileerscher, gebieder, vorst,
reqént; alleenheerscher in een' vroeger vrijen staat,
overweldiger van 't oppeiqezag in eene republiek
(voor 't overige zonder hateljk bijbegrip), t y r a se in.
Dinys, le t- de Syracuse, Dionysius, de tyran van
Syracuse. - (tegenwoordig.') Eigendunkeljk, willekeurig, wreed heerscher, dwingeland , despoot, tiran m.; (bij uitbreiding) ieder, die tegen regt en
rede van zijn gezag of magt misbruik maakt. Ce
West pas un rol, eest on t-, 't is geen koning, it is
een tiran, een dwingeland. - Les femines soot
fausses oft les bommes soot t-s , de vrouwen zijn
valsch, waar de mannen tirannen zijn. II est le tde cette compagnie, hij speelt den tiran, den baas
in dat gezeichap, ((am.) alles moet in dat gezetschop naar zijne pijpen dansen. T- Jornestique,
huistiran. - (/ij.) L'usage est Ie t- des langues,
het gebruik is de dwingeland der talen. - (ook gebrui/el bij woorden van 't vrouwelijk geslacht). La
mode est on t- dont rien ne peut nous délivier,
de mode is een dwingeland, van wien niets ons verlossen kan. - [U. n.] Tiran, wurger m., naam,
door ButTon aan eene omerikaansche soort van vliegenvangers (gohe -mouches) gegeven, die van kleine
vogels leven en zich door hunnen moed onderscheiden. - -r Tyranne, t. J-leerschzuchtige vrouw,
dwingelandes ; - streng deugdzame of eerbare
vrouw t. (Dit woord van Balzac heeft geenopgang
gemaakt.) - Tyrairneau, m. (fain.) Kleine tiran of dwingeland , ondergeschikte tyran m. Tyraunicide, adj. et subst. m. et f. (in de taal
der franscte revolutionairen) Hij of zij, die een
vorst, hij moge goed of slecht zijn, om 't leven
brengt, tirannendooder os,, -doodcter f. - 'cleANNICIDE, re. Tirannenmoord m.—'I'yranuides, in.
p1. [tHt. n.] Geslacht van tirans of wargers (vgl.
MAIN). - 'fyi-annie , f. Aangematigde heerschappij in een' vrijen staat, tyrannen-regëring t. II
aspirait a Ia t-, hij streefde naar 't oppergeza .—
Dwingelandij, willekeurige, harde, onregtmatige
regéring, tirannij 1. ; - (bij uitbreiding) elke soort
van onderdrukking en geweld, willekeurige hardleid en strengheid, gewelddadigheid 1. Le pouvoir
qui se met au-dessus des lois digénère en t-, de
ma,t, die zic/ boven de wet stelt, ontaardt in tirannij, dwingelandij. - Se plaindre des t-s dun
gouverneur, zich over de willekeurige, eigendunkeljke handelingen, over de onderdrukking van eenen
gouverneur beklagen. L'arnitié ne doit jamais ètre
sine t-, de vriendschap moet nimmer eene overheer
sching zijn. - ( fig.) Heerschappij f., groote invloed m., dien zekere dingen doorgaans op den
mensch hebben: L'iloquence exerce une carte de
t-, de douce t-, de welsprekendheid oefent ccve
soort van heerschappij, van liefeljk geweld uit. La
t- de Ia coutume, de Ia mode, de dwingelandij,
heerschappij, magt der gewoonte, der mode. - Ty
raniines, m. p1. [FL n ] , z.v.a. TYFIANNEDES.'Fy t-anhliq iie, adj. Gewelddadig , onderdrukkend,
willekeurig, eigendunkelijk, heerschzuchtig, wreed,
t i r a n n i S c h, t i r a se n i e k. Gouvernement t-,
willekeurige, harde regering. dwangregéring f.
Lol t-, ei.gendunkelijke, strenge wet C. Volonté t-,
-
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harde, wreede, onbitljke wet m.
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quenient,adv. Op tirannieke, willekeurige, wreecte

wijze, als een tiran. --- Tyranniser, V. a. Als
een tiran of dwingeland regeren; met wreedheid,
onmenscheljkheid behandelen, willekeurig en hard
beheerschen of behandelen, t i r a n n i s é r e n: It
tyrannise sas peuples, hij regeert over zijnevolken
als een dwingeland. - Les Turcs tyrannisent les
chrutiens, de Turken behandelen de christenen met
wreedheid, onnsenscleljkheid. Ii tyrannise sa fernme, hij is hard en onbilljk tegen zijne vrouw, hij
behandelt haar met hardheid en willekeur. - (fig.)
Les passions tyrannisent l'âme, nous tyrannisent,
de hartstogten beheerschen ons gemoed, oefenen de
heerschappij over ons uit. - SE TYRANN1SER, V. pr.
Ziel zelven hard of tirannisch behandelen: Nous
nous tyrannisons plus par nos désirs, par nos caprices, que ne ferait le sort, wij plagen ons zeiven door onze beecrten, door onze luimen weer,
dan het lot zou doen. - Elkander lirannisiren,
willekeurig en hard met elkander te werkgaan. —Op
tirannische, eigendunkeljke wijs behandeld worden.
Tyriamétbiste, m. [Minér.] Purper-amethyst tn., een purperkleurige edelsteen. —Tyrian -

tin, adj. m. Parperblaauw. - Tyrie, t. [U. n.j
Purperadder f.

Tyrolde, adj. [Didact.] Kaasvormig, kaasachtig.
Tyrotien, ne, adj. [Giogr.] Tyrooisch, tyroIer, tot Tyrol of zijne inwoners behoorend: Les Alpes t -fles, de Tyroler Alpen m. pi. Moeurs t -nes,

tyroler zeden f. pl. - Als subst. in. en t. Tyroler rn.,
tyroolsche vrouw f. of meisje. - TYEIOLIESNE, f.
[ lus.] Tyroler berglied n. - [Danse] Tyroler

m.
Tyrornaucie, f. Waarzeggerij de kaas,

dans

kaaswaarzeggerj 1. - Tyroinaieieu, ne.. adj
Tot die waarzeggerj behoorend, t y r om d nt i s c h.
- Als subst. in. en 1. Kaaswaarzegger m., -zegster f.— Tyroinorphite, t. [Anc. minér.] Kaassteen m., naar cene Isaac geljkende figuarsteen.
Tyrtéeu, ne, adj. [Litt.]: Chant t-, 7yrtwisch
lied of gezang, vurig. stout en patriottisch lied n.
(gelijk die, waarmede eenmaal de grieksche dichter
Tyrtreus de geestdrift der Spartanen ten top voerde en hen op de Messenitrs de zege deed behalen).

Tzako m., Z. SIIAICO.
Tzar, Tzarine, etc., Z. CZAR, CZARINE, etc.
'fzéii-an, m. [H. n.j Braziliaansche gazelle f.,
plathoren m.
'fzeugaris, m. p!. Heidens, boheiners in. p1.

BOHÉMIENS of BOHEMES).
Tzitzihoa, m. [H. n ], z.v.a.. PILET.

(z.

U.
[T, m. Een-en-twintigste letter van 't alphabet en
vijfde der klinkers, de U, f. - [Na de g dient de
U enkel om deze letter vóór de klinkers e en i haren harden klank te doen behouden en is dan ook
stom..

guérir, guise, guipe. - In eenige

scoorden echter behoudt zij den haar eigen klank,
zoo als in: aiguille, aiguiser, d'Aiguillon, Ie Guide, les Guises; en dit is natuurlijk ook '1 gevat als
de e een trema heeft, gelijk in ciguk, aigud. -Achter de q is zij in den regel stom, doch wordt
in eenige woorden als ou, in anderen met den haar
eigenen klank gehoord, zie Q. in quinquagénaire,

quinquagisi me, quinquangulaire, quinquanguleux,

heeft de eerste u haar eigen geluid, terwijl de tweede als

ou klinkt (z. die woorden op hunne plaats)].

S IJberté, f. Vruchtbaarheid, welige voort bres -

gingskracht f.
Ijbine, f. [H. n.] Spitsstaarlige degenvisch in.
Ubioii, in. [Bot.] Boode- of gevleugelde jams
of broodvrucht 1.
Ilbiquisme, in. (pr. qu=ku, ook in de volgen-

den) Leer der ubiquisten , u b i p a í s in a s n. Ubiquiste of Ubiquitaire, In. [H. rel.] Belj
der van de alonteqenwoordigheid des iigchaons van
Jezus Christasinhel avondmaalsbrood, u b i q u st.

-

uhiquitdridr. ubiquitistm—UBIQUISTEffl.

[Thuol.] Doctor in de godgeleerdheid te Parijs , die

aan geen der bij zondere huizen of collegitn gelijk

0)0V Sorbovne, vein Navas're, enz., verbonden was.
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ITBIQUITAIRE

-- (fam.) 11 est ub-, hij is overal thuis, 't is hem
overal wel: — ook: hij is overal en nergens (van
iemand die veel en snel reisí).—ifihigaitaire,m.,
z. UBIQUISTE. -- U biquité, f . .Alomtegenwoordig heid, inz. de door Luther beweerde a.lorntegenwoordigheid van 't ligehaam van Christus in 't brood
des avondmaals. — (plais.) Gave van (schijnbaar)
overal gelijk te zin. — Het overal thuis zijn.
U titre, m. [H. n.] Braziliaansche visch m. met
eerie soort van koe estaart .
tidome'tre, m., z. v. a. HYETOIIETRE.
ilhalau, m. [Mil.] Ulaan of Uhlaan, eerie het
eerst in Polen opgerigte soort van lipte ruiters van
tartaarschen oorsprong, met pistolen, sabels en lansen. (Men schrijft ook hulan en houlan.)

Ukase, m. Keizerlijk bevelschrift n. of verordening in Rusland, u k á 5 e f.
Ulcératif. ive, adj. [dléd.] Zwerend, etterend.
---^ illcération, f. Oppervlakkige zwering, ettering, verzwering f.— (fig.) 11 y avast un ton d'ulcdans son discours, er lag een toon van bitterheid,
van verbittering in zone rede.-- iilcère, f.Zweer,
etterbuil f.: Ulc- qui range, knagende, invretende
zweer. — Ulcérer, v. a. Verzweren, eene zweer
of zwering veroorzaken, doen etteren: Les humeurs
malignes lui ont ulcéré la jambe, de kwade vochten hebben zijn been doen zweren, tot zwering gebragt. — (fig.) Verbitteren, vergrammen, haat en
nod inboezemen. Je ne sais qui 1'a ulcéré contre
mol, ik weet niet wie hein tegen mij heeft verbitterd. — s'ULCERER, V. pr. Zweren, zich tot zwering, tot ettering zetten: PIaie qui s'ulcère, wond,

die zich tot zweren zet, die gaat zweren. — liet
part. passé is ook adj.: It a le bras ulcéré, hij heeft

Bene verzwering aan den arm. — (fig.) Coeur ulc-,
met haat en nod vervuld hart n. Consciense ulc-e,
knagend geweten n. Homme ulc- d'envie, door nijd
en wrevel verteerd man. — Ulcéreatx, ease, adj.
Zweerachtig , naar eene verzwering gelijkend; —
vol zweren: Plaie ulcéreuse, etterachtige zweer f.
La plaie prend un caractére etc-, de wond wil zich
lot ettering zetten. — Corps ulc-, met zweren bedekt ligchaam n.
Ulémas, m. pl., z. OULEMAS.
Uliginaire, Illiginetix, ease, adj. [Bot.,
H. n.] In moerassen, op vochtige of drasse gronden
wassend of levend. -- Terrains uliggineux, drasse,

moerassige gronden. — Somtijds ook: modderig,
slijkerig, moerassig.
illite, f. [MOd.] Tandvleeschontsteking f.
Ulm (Or d'), m. Ulmer goud, bladgoud, geslagen goud n.
ITluiacé, e, adj. [Bot.] Naar den olingelijkend.
— ULMACEES, f. pl. Olrnsoorten f. pl. -- ITlnnalre, f. [Bot.] , z. v. a. SPiREE ulmalre. --- Ulmate, nl. [Chim.] Olm- , of ulmine-zuur zout n. —
tilme,, e, adj., Ulniees, f. pl., z. v. a. ULMACE,
ULMACEES . -- IJl mine, f . [Chim.] Olrrastof, u l-

m ine f. — Ulnmique, adj. [Chim.j: Acide ulm-,
olm- of ulmine-zuur n.
Ulna, m. [Anat.] Ellepijp f. (cubitus). --- Ulnaire, adj. De ellepijp belrefrend.

lloncie, f. [Mid.] Tandvleeschgezwel n.
Uloplaone, f. [Bot.] Gifthars f. en D.
t d.] Bloeding f. uit het tand IJiorrhagie, f. [Me
vleesch. — Iilorrhagique, adj. Die bloeding be-

treffend.

Ulote, m. [Bot.] Krulmos n. -- Ulotrigiie,
adj. ( Bot.] Met gekrulde haren.
LTltérieuur, e, adj. [Géogr _] Aan gene zijde of
verderop gelegen (in tegenstelling met citérieur):
La Pomeranie citerieure et ult-e, Neder- en OpperPommeren. — (fig.) Later, verder, nakomend. Demandes uit-es, latere vragen, verderevorderingen f.
pl. of eischen m. pl IN ouvelles uit-es, latere beri.gten aa. pi. — Ultérieurenaent,
vendien; later, vervolgens.

adv.

Verder, bo-

U ltimatum, m. (pr. —tome) [Diplom.] Laat-

ste verklaring, eindvoorwaarde, laatste voorwaar
sluiting van een vergelijk. waaraan men-def.to
zich onherroepelijk houdt, u 11 urn d t u in n. Luitde cette cour est rejetée , het ultimatum van
dat hof is verworpen. — (fam.) C'est li mon uit -,
dat is mijn laatste woord. (Plur. Des ultimatum.)
-- Ultire, adj. [Didact.] Laatst, in den laatsten
rang geplaatst — ULTIME , f. [H. n.] Soort van
blaasschelp, u i t i.m a f. — .Tltinai-sternal, m.
.

[Anat,] Zesde en laatste stuk n , van het borstbeen

UN.

— ijltitno, adv. (latin) In de laatste plaats, ten
laatste, laatstelijk, eindelijk.
Ultra, m. (latin) Overdrjver, hij, die in dat
wat hij wil, uit hartstogt en vooroordeel geen-gen,
maat houdt, en het doel verliest, omdat hi 't voorbij ziet, u 1 t r a in. Tous les partis ont leurs ul-

tras, alle partijen hebben hunne overdr fivers, hunne
ultra's. -- (in engeren zin, als afkorting van ultraroyaliste) Onbepaald aanhanger der Bourbons tijdens de Restauratie, ultra - royalist, a b s o l ut í s t (in tegenstelling met liberaal). -- Ultracis me, Ultraissue, m. Overdrjving f., vooral in
't staatkundige, inz de gevoelens en grondstellingen
der ultra-royalisten, ul t r a c i s m u s, u t t r a í smus n. --- Ultra-libéral, e, adj. Overdreven
liberaal of vrijzinnig (vgl LIBERAL) , u l t r a -1 i b er a a 1. — Ook als subst. m.: Les ultra-libéraux, de
overdromers der vrjzinnigheid, de ultra- liberalen m.
pl. — Ultra-libéralisnie, m. Stelsel n., , evoelens D. pl. van de ultra- liberalen, u i t r a- I I b e.

r a l i s m u s n. -- Ultra-niédiaire, adj., z. v. a.
d'outre-moitié, z. OUTRE-MOITIÉ. — Ultra-mon-

dain, e , adj. [Phys.] Bovenaardsch, aan gene
zode van ons wereldgebied. -- Ultra-naontalu,
e, adj . plan gene zijde der bergen, inz. der .Alpen,
overbergsch: Pays ultr-, overalpisch land n. -- Auteurs ultr-s, italiaansche schrijvers m. pl., inz. over

de geestelijke mayt. — (fig.) Overeenkomstig met den
geest en de grondstellingen van 't pausdom, u I t r arn o n t a a n s c h. — ULTRAMONTAIN , In. Bewoner

der landen aan gene zode der bergen, bepaaldelijk
der Alpen. — (fig.) Aanhanger, verdediger der onbeperkte kerkelijke magt en der onfeilbaarheid van
den paus, u l t r a m o n t a a n m. — Ultraanontanisane (minder goed ULTRAMONTISME) , m. Leer f.

en grondstellingen f. pl. der ultramontanen, u It rain o at a n i s mu s D. -- Ultra-re'volutionnaire, adj. In zake van omwenteling te verre gaande, ultra- revolutionair. — .Ells subst. m.:
Les ultr-s, de overdrijvers, de overspannenen bij eene
omwenteling, deeltra-revolutionairen m.
pl. --Ultra -royalisme, m. Stelsel n. en gevoelens n. pl. van de ultra- royalisten, u l t r a- r o y a-

1 is m u s n. — IJltra -royalists, m., z. ULTRA.
Ulala, f. [H. n.] , z. v. a. CHOUETTE.

ITlalans, m. [Astr.] , z. v. a. BOUVIER .
Ululer, v. n. [H. D. Schreeuwen, krassen (van
den steenuil, ook van den krokodil).
ITlvacées of tllvées, f. pl, [Bot . ] Zeeplan tensoorten f. pl. — Ulve, f. [Bot.] Soort van zee-

gras of zeewier n.

Uanbelle, tldnbilie, Umbilicaire, 11mWilieal, etc., z. O1B—.
Un'ble of Unabr e, m. [H. n.]. z. OMMBRE.
Umbraticole, adj., z. OMBRATICOLE.

timbre, m. [H. fl], z. OiuvRE. -- Soort van

leguaan n. of kamhagedis f.
Un, m. Eerste van at de getallen, één; de een f.,
het cijfer een. Donnez m'en un, geef er mij één van.
Trois an de suite font cent onze, drie eenen ach
elkander doen honderd en elf. — (fig.) N'être-ter
qu'un, innig verbonden zijn. Ces deux amis nesont
qu'un, die twee vrienden zijn slechts één, zijn één
ziel en één zin. — (fam.) Sur les ene heure (pr.
— lé ene —), tegen één uur. — (Loc. prov.), z.

COMMUN, QUEUE . --- Un staat dikwils tegenover
autre, krijgt dan het lidwoord vdár zich, en heeft
het vrouwelijk une : Lan I'autre, furie et l'autre,

enz., z. AUTRE . — [Bias.] L 'un sur l'autre, boven

elkander geplaatst (inz. van dieren). De l'un en
1'autre, van 't eene in 't andere (van eene figuur
gezegd, die zich met gelijke deelen in elk schildvak
uitstrekt en telken s met liet veld in kleur afwisselt) .
De l'un h l'autre, van 't eene op 't andere (wanneer elk schildvak met eens of meer gelijksoortige
figuren beladen is, die telkens met de kleur van 't
veld a fwisselen.— (fig. et pop.)I1 m'en a donné dune,

hij heeft mij gefopt of beet gehad, hij heeft , 7ná
wat op de mouw gespeld. —UN, E, adj., num. Eén ,
déne: Un homme, Une femme. -- Etn, eenig,
reeve meerheid toelatend; enkelvoudig; ondeelbaar:
Dieu est un. God is één, er is slechts een eenig
God. La vérité est ene, de waarheid is één, zij is
nooit met zich zelven in strijd. — Dans un poéme

it faut que faction soil ene, in een dichtstuk moet
de handeling enkelvoudig zijn. — Tous les artes
dune société sant ens, at de handelingen eenex
compagnieschap zijn één, ondeelbaar. -- (fam.) C'est
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tout un, 'fout revient à un, 't is atles- één, 't komt
op hetzelfde neêr. - Un dient ook, even als het
nederduitsche zoogenaamde onbepaalde lidwoord
e e n, om aan te duiden, dat met het volgend substantief een enkel voorwerp zonder nadere aanwijzing wordt te kennen gegeven, en is dan nagenoeg
toonloos: Un homme a dit cela, een man heeft dat
gezegd. — C'est un César, un Cicéron, 't is een
Caesar, een Cicero. — Acheter un Button, een Buf
fan (Buffon's beroemde Natuurlijke Historie) koopen. Acheter un Téldinaque, een Telemachus (de
Lotgevallen van T. door Fdnelon) koopen. — Ook
in de beteekenis van ieder; eenig: Un chrétien doft
faire cela, een christen , ieder christen moet dat
doen. Uri jardin bien cultivé doit rapporter de bons
fruits, ieder goed bebouwde tuin moet goede vruchten opbrengen. Un homme peut -il raisonner de cette
manière ? Kan ,eeneg mensch z66 redendren ? — UN
à UN, loc. adv. Eta voor één, de een na den andere, niet meer dan één te gelijk. — L'un (of l'une)
portant l'autre, L'un dans l'autre, loc. ode. Door
elkander gerekend.
ilnanime, adj. Eensjezi.nd, eendragtig, een
eenstemmig, u n an 2 em: Une résolution un-,-parig,
e un-s sur une queseen eenparig besluit n. — Etr
tion, het omtrent een vraagstuk eens zin, van 't
zelfde gevoelen op zeker punt zijn. — Llnanirnement, ode. Op eennstemmige, eenparige wijze: Its
résolurent tous un- de lui doener la liberté, zij
besloten allen eenparig hem de vrijheid te geven ilnaniniité, f. Eenparigheid , eenstemmigheid,
overeenstemming in gevoelens en gezindheid, u n an i m i t e i t f.: II règne dans touter leurs actions
Ia plus grande un-, in at hunne daden heerscht de
grootste eenparigheid. -- Cette loi passi h l'un-,
deze wet ging met eenparigheid van stemmen door.
tlnan, m [FL. n.] Luiaard met slechts twee
teenen aan de voorpooten en met T46 tanden (teru3ij1
de at aan alle pootgin: drie teenen en niet meer dan
28 tanden heeft); u n a u m. [bradypus didaetyl us] .
tjncial, e, adj., z. ONCIAL.
Uneiforme, adj. (pr. on—; ook in de volgenden) [bidact.] Haakvormig. — ilneinaire, m.
[H. n.] Haakworm m. — Uneiné, e, adj. [Bot.] ,
z. v. a. UNCIFORME. — UNCINÉE, f. [Bot.] Hakig
rietgras n. — Uncinule, adj. [Didact.] Haakje n.
--- UUneinulé, e, adj. [Didact.] Met haakjes, in
een haakje uitloopend. — Uncirostre, adj. [H. n.]
Met hakigen snavel.
ITndiculation, f. (pr. on—) [Peint.] Golving f.,
nabootsing van 't golven des waters in eene schilderij, teekening 01 gravure.
tTnguéal, ,e, adj. (pr. on—, ook in de volgenden), z. ONGUEAL. -- Unguicuté, e, adj. Van
nagelsvoorzien, genageld; — in een haakje uitloopenel. — Unguis, m. (pr. on-guice) [Anat.] Traan
[Mdd.] , z. v. a. ONGLE, PTÉRYGION. —-bentj.
JTngiilé, e, add., z. ONGULE
Ifni, e, adj. (en part. passé van unir): Objets
unis, vereenigde voorwerpen n. pl. — Deux personnes unies, Deux maisons unies, twee verbondene pe?,sonen m. pl., huizen n. pl. of familien f.
pl. — Etats-Unis, Vereenigde Staten in pl. (van
Noord-Amerika). Provinces unies, z. PROVINCE.-Toile unie, gelijk, glad doek D. (zonder onelfenheden en overal even Bigt van weefsel) . Fil uni, effen,
even dik gesponnen garen n. — Etoffe unie, effen
stof f. (zonder sieraad, teekening, bloemen, enz.).
Bordure de tableau tout uni, geheel gladde schil
-lijst f. -- Chemin, Sol uni, effen weg, grond m.-derj
— (fig.) Style uni, Chant uni, eenvoudige slzjl,
zang ni. (zonder aangebragte sieraden). — Homme
tout uni, zeer eenvoudig man. Conduite, Vie unie,
eenvoudig gedrag, leven n. — [Man.] Galop uni,
volkomen pas, telgang m. — Ook als adv. ,gebruikt
in: Cela est file bien uni, dat is zeer gelijk gesponnen. --- UNI, m. Het eenkleurige: J'aime l'uni, ik
houd van 't eenkleurige. -- à L'UNI, loc. adv. Effen,
gelijk, waterpas. (Deze uildrukking veroudert.)
LTnianganlaire, adj. [Didact.] Eenhoekirl. _Uniarticulé, e, adj. Met eene enkele geldding. Unieapsillaire, adj. [Rot.] Met één hulsel of
sties. -- L1nieaule, adj- [Lot.] Eenstengelig. ---tlnichroïte, adj. [Didact.) Eenkleurig, slechts
One kleur vertoonend (in welke rigting men 't voorwerp ook tusschen 't licht en 't oog houdt) .
ilnielté, f. (woord van Peron) Eeni,gheid, enkel
-heidf.
:
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LJnieotore, adj. [Didact.] Eenkleurig. — Unicome, adj. [Ei. n.] Eenhoornig. -- UNICORNE, m.,
z. v. a. LICORNE. — Eenhorenvisch, soort van klip
Un- marin, z. v. a. NAR\VAL. — [ Pharm.,-visch.
d'Allem.] Fossiel elpenbeen of ivoor n.— Unidenté, e, adj. [Didact.j Eentandig.
Unièuie, adj. (in plaats van premier gebruikt
bij de getallen 0, 30, 40, 50, 60, 80, 100 en 1000) :
Le vingt-unième du mois, de een -en- twintigste der
maand. — ilnièrnemnent, adv. (even als unième
alleen bij de getallen 20, 30 enz. gebruikt): Vingtuniemement., ten een-en-twintigste, in de een -entwintigsle plaats.
lUnillore, Uniflorigène, adj. [Bot.] Eenbloemig. --- Llnifolié, e, adj. [Bot.] Eenbladig. -LIniforé, e, adj. [Didact.] Met één gat.
IJnifornie, adj. Eenvormig, gel kvorinig, van
denzelfden voren in zijne verscnitiende deelen; eenpang, gelijkmatig, zonder afwisseling: Plaine un-,
eenvormige, onafgewisselde vlakte f. ----- Vie, Conduite un-, gelijkmatig leven, gedrag n. Doctrine
un-, eenparige, in alle tijden dezelfde blijvende leer;
ook: algemeen aangenomen leer f. Style un-, ge1 kinatige, zich gelijkblijvende stijl. St- trop un-,
eentoonige stijl ni. -- Mouvement un-, eenparige
beweging f. (die noch versnelt noch vertraagt). --Gelijk, geljkvormig (van twee of meer dingen, die
op elkander ,gelijken): Bátiments un-s, geljkvormige gebouwen n. pl. Sentiments un-s, gelijke gevoelens n. pt. — [til.] Habit un- of als subst. UNIT
FORME, m. Kleeding, die naar het aan een korps
voorgeschreven model gemaakt is , dienstkleeding,
eenvormige militaire dragt, u n i f6 r» f. Les difterents un-s de l'armée, de verschillende uniformen
van het leger. — (fig.) Quitter l'un-, de krijgsdienst
verlaten. -- Onderscheiden kleed van een of ander
openbaar ambtenaar, dienstkleed , ambtskleed n.,
dienstrok m. — tlniformément, ode. Op eenvormige, gel-jkvormige wijze; op eenerlei wijze, een
Its out tous dent un- sur ce sujet, zij heb-parig:
allen op gelijke wijze over dit onderwerp ge--ben
schreven. — -}- [lniformer, Uniformiser, v. a.
Eenvormig, gelijkvormig maken. (Deze woorden
maakten tot dus ver weinig opgang.) -- ilnifor miste, m. [H. d'Angl.] Aanhanger van de uniformiteits-acte (z. beneden), un i f o rails t m. --tlniforinité, f. Een- of gel-jkvormigheid, gelijk
gelijkheid, overeenstemming, u n i f o r--matighed,
m i t e i t f.: L'un- de mouvement, de eenparigheid
der beweging. L'un- de lapgage, de sentiment, de
gelijkheid in taal, in gevoelen of gezindheid. —
(Prov.) L'ennui naquit un jour de inn-, verveling
is de dochter der eentoonigheid.— [H. d'Angl.] Acte
of Bill d' un-, verordening van 't parlement in 1661,
volgens welke alle geestelijken hunne instemming
riet de liturgie der hooge bisschoppelijke kerk ver
hunne ambten neerleggen moesten, u n i -klarenof
-formitesbl
-acte 1.
Uni ;ame, m. et f. [H. eccl.] Hij of zij, die
slechts eenmaal huwt. — I1niganjie, f. Enkel
echt m. — iïnigène, adj. [Myth.] Uit-voudige
een enkele geboren (binaam van Minerva, als uit
Jupiters hoofd geboren; ook de bijnaam van Mars
en Vulcanus, als zijnde door Juno alleen voort
L1nig,énitus, in. [H.. eed.]: La bulle-gebrat).—
Un-, cle met het woord Unigenitus (Eeniggeboren)
beginnende bul of verordening van paus Clemens X.I.,
in 1713 tegen de zoogenaamn-de Jansenisten uitgevaard-i.gd, de balie Unigenitus f. — Unilabié, e,
adj. [Bot.] :enlippig. — ITnilatéral, e, adj.
[Bot.] Eenzijdig, aan slechts One zijde groeijend.
-- [Jur.) Contrat un-, eenzijdig, unilateraal
contract of verdrag n. (waarbij slechts dine partij
bij uitsluiting verbonden wordt).— I1iilatéralement, adv. Op eenzijdige wijze. — Llnilobé, e,
adj. [Bot.] Eenlobbig. — Uniloculaire, adj.
[Bot.] Eenvakkig, met één vak. -- Unilocularité, f. [Didact.j Eenvakkigheid f. — Unilogiie,
adj.: Acte un-, acte f., die den wil eens enkelen
uitspreekt. — Discours un-, alleenspraak f. (monologue). — ilnin,.ae lé, e, adj. [H. n.] Met
vlek. -- L1nilnawngnaire, adj. [H. D. j Met slechts
Pine borst of pram. -- L1niniane, adj. [Didact.]
Eenhandig.
liniment, ode. Gelijk, effen, glad, op eenvoudige wijze, eenvoudig: Cela est file un-, dat is effen
gesponnen. — I1 vit un-, hij leeft op Bene eenvoudige wijze. Jelle est habillee un-, zij is eenvoudig

I862

IJNINERVE

gekleed. — I1 me la dit tout un-, hij heeft het mij
zonder omstandigheden, ronduit gezegd.
Uninerve, Uninervé, e, adj. Eenribbig.
Union, f. Vereeniging, zamenvoeging, verbinding f. van twee of meer dingen: L'union bizarre de
certains mots, de vreemde, wonderlijke verbinding
van zekere woorden. -- L'un- de deux charges,
de vereeniging van twee ambten (in éénen persoon) .
Bulle dun-, pau.seljke butte f., waarbij eene prove
met eene andere wordt vereeni d. — [Théol.] , z.
HYPOSTATIQUE. — [ Chico.] Un- chimique, chémische of scheikundige verbinding f. -- (fi .) Eenheid,
eenigheid , eendragt, goede verstandhouding, overeenstemming f. L'un- conjugale, de echteljke eensgezindheid; het echtverbond. L'un- fraternel le, de broederljke eenstemmigheid f.; de broederband ii. de band
der broederliefde. I1 n'y a point dun- dans cette
famille, er is geen eensgezindheid, geen eendragt in
deze familie, in dat gezin. L'un- fait la force, een
maakt raagt. -- (absol.) Huwelijk n. Le cie!-dragt
a beni leur un-, de hemel heeft hun huwelijk, hun
echt gezegend. — [ Peint.] Un- des couleurs,-ne
overeenstemming, behoorlijke verbinding en zamenstemming der kleuren. —[Polit., J íistj Verbond n.,
verbir:dtenis; kerk- of geloofsvereeniging; statenvereeniging f. of verbond n., u n i e f.: L'un- porie
ordinairement le noen du lieu oh elle a éte conclue , de unie draagt doorgaans . den naam der
plaats, waar zij gesloten is. Un- d'Utrecht, unie
van Utrecht , verbond van vereeniging tusschen
Benige nederlandsche provincien in 1x79 gesloten. —
[Man.] Het geheel, de gansche bouw en wasdom m.
van een paard. — [Joail.j Peervormig gemaakte
parel f. — Unionisei,e, m. [Hist.] Leer der unionisten. --- Unioniste, in. Voorstander der unie
of vereeniging van de ultramontanen en de liberale
oppositie in België, ten jare 1830, u n io n i s t m.
--- [Théol.] Loochenaar der drieëenheid , u n i ov i st m.
-

Unipersonnel, le, adj. [Gram.], z. v. a. IaTPERSONN'EL. — Unipersonnelleinent, adv., z.
IMPERSONNELLEIVlENT. — Unipéta.ie, tTnipéta-

lé, e, adj. jBot.J Met deciris één bloemblad. —
Unip olaire, adj. [Phys.]Met slechts ëénen pool.
— linnipolarité, f. Toestand van een ligchaam
met éénen pool, of wel, waarvan de elektriciteit des
eersen pools veel krachtiger of meer geconcentreerd

dan die des anderen is.
Unique, adj. Eenig, enkel, alleen in zijne soort,
zonder gelijke of wedergade; uitstekend, zeldzaam,
wonderbaar, uniek. Frère un-, eenige broeder.
C'est mon un- esperance , dat is mine eenige
(eenigste) hoop. Cela est un-, dat is Benig, zonder
wederga. (fa?n.) Vous êtes un-, gij zit eenig in uwe
soort, uws gelijke moet nog gezocht worden (doorgaans in iron. zin). — (bij overdr• jving) C'est l'unorateur qu'il y nit de nos jours, hi is de eenige
redenaar, de redenaar bij uitnemendheid van onze
dagen. — ( fans.) Voilà qui est un-, C'est un-, dat
is vreemd, raar, zonderling. UNIQUE, in. Eenige:
I1 est i'un- de ce sentiment, hij is de eenige van
dit gevoelen. — [Ecrit.] L'un- nécessaire, het eenige, dat noodig is, het eenig noodige. -- [Hort.] Undauphin , soort van tulp f. Un- imperial , Untriowpbant, soorten van anjelieren. — UNIQUE, f.
Soort van eenschalire schelp f., welker spiraal,
in plaats van, als gewoonlijk, van de linker naar
de regter zijde te loopera, eene omgekeerde rigling
heeft.— [Hort.] Witte roos f. met roode knoppen,
of roode roos met witte knoppen. -- Uniquenzent, adv. .:enig, enkel, alleenljk, alleen; bijzonder, boven alles: II s'applique un- is in poésie, hij
legt zich alleenijk toe op de dichtkunde. — Il l'aime un-, hij benti.nt haar bijzonder, boven alles.
Unie, V. a. Vereenigen, zamenvoegen, verbinden: Un- deux tuyaux par leurs extrémités, twee
pijpen met hare einden ineen voegen. Un- on mot
a (of avec) on autre par un trait d'union, een
woord met een ander - door een koppelteeken ver
des forces, des arme'es, strijdkrachten,-binde.U
legers zamentrekken. Un- deux charges, twee ambten of bedieningen vereenigen. — L'amrtie unit les
personnes, de vriendschap verbindt de personen.
Un- deux families par on manage, twee familitn
door een huwelijk verbinden. --- [Man.] Un- on
cheval, een paard verzamelen. — Gelijk, effen, glad
maken, de oneffenheden wegnerven, c//even: Unune pierce, one planche , one allee, eenera. steen
—

--
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glad slijpen, eene plank glad schaven, eene laan
gelijk maken. — S'UNIR, v. pr. Zich vereenigen. zich
bieen voegen; zich verbinden, inz. zich door 't huwel jk verbinden. S' un- étroitement l' un is 1'autre,
zich naauw aan elkander verbinden. -- Vereenigd
worden of kunnen worden. -- Zich paren (aan),
zich voegen (bij).
Unisérié, e, adj. [bidact.] Slechts e' ne serie
of reeks uitmakend. — I;nisexe, Unisexé, e,
of Unisexuuel, le, adj. [Bot., H. n.] Eenslachtig,
slechts één geslacht hebbende. Fleurs un-s, eenslachtige bloemen I. pl. — Unisiligaé, e, adj. [Bot.]
Met slechts één peul of dop. — tinisperrne, adj.
[Bot.] Eenzadig.
UUnissant, e, adj. Vereenigend, zamenvoegend.
---• [Chit.] Bandage un-, of als subst.: Un unissant, een vereenigende, zamenhoudende zwachtel m.
Jnisson, m [Mus.] Eenstemmigheid, overeen
gelijkstemmigheid f. van twee of meer-stemrniy,
toonera, stemmen, snaren of instrumenten, zamen klank m. van geluid, die door een zelfde getal tril
seconde wordt voortgebragt. Monter-linged
deux cordes à l'un-, twee snaren op gelijken toon
stemmen, eenstemmig maken. -- (fig. et fare.) Se
mettre (of Se monter) à l'un- de tout le monde,
zich naar iedereen schikken. I1 prit on ton de hauteur, je me mis A 1'un-, hij sloeg een' trotschen
toon aan. ik deed insgelijks. — UNISSON, E, adj.
[Litt.] Voor het oor, maar niet voor het oog rijmend: M o t s et a n i m a u x Drat des syllabes un-es,
m o t s en a n i in a u x rijmen voor 't oor, niet voor
't oog.
I1nitaire, m. [H. eccl.] Eenheidsbel#der, hij
die slechts één' persoon in de Godheid aanneemt,
u n i t á r i s m. — Ook als adj. in dien zin: Chrétien un-. — UNITAIRE, adj. [Phil.] Naar eenheid
strevend: Politique un-, d nmakende staatkunde,
politieke eenheid 1'. — Ejnitairenient, adv. Met
eenheid, met strekking tot eenheid. --- Unitairianisenie, In. [H. eccl.] Leer der unitarissen of
eenheid sbeljders , u n i t a r i. a n i s m u s n.
Unnité, f. Eenheid f., elk ding op zich zelve: Le
hombre est composé dun-s, het getal bestaat uit
eenheden. -- Un- dynamique , krachtseenheid f.,
z. v. a. cheval-vapeur, z. onder CHEVAL. — Een
tegenstelling met meer - of veelheid); een -heid(n
eenparigheid f.: L'un- de Dieu, de een -vormighed,
--- L'un- de la foi dans toes les-heidvanGo.
temps, de eenvormigheid des gel00%s in alle tijden.
Lou- de mouvement , d'action , de eenparigheid
van beweging, van handeling. -- [Litt.] Les trois
un-s, ion- d'action, de lieu et de, temps, de drie
eenheden, de eenheid van handeling, van plaats en
van tijd (de regels voor het tooneelspel, die vorderen, dat er maar One handeling zij, dat die voorvolle op dezelfde plaats, en dat zij binnen 21 uren.
ajloope). -- [[l.. ecel.] Communion de Jon- (of des
-

lrères moraves, z. HERNUTES, MORAVE.
Unitestace', e, asij. [H. n.j Eenschalig, een

-schelpi.g
Unitif, ive, f. [Myst.] Vereenigend: Vie uni tive, vereenigend leven, de toestand der ziel bij de
oefening der' zuivere liefde.
t.;nivalve, ar/i. [Bot.] Met één hulsel of vlies.
— I H. n.j Eenschalig. - UNIVALVES, in. pl. Een schalige schaaldieren n. pt.
Univers, m. Heelal n., de geheele wereld f.,
hemel in. en aarde f.: Dieu a créé ion-, God heeft
het heelal geschapen. -- (in beperkten. zin) Aarde,
wereld f.; groot gedeelte n. der aarde; — aard bewavers in. pl. Je voos suivrai an bout de Ion-,
ik zal u tot aan 's werelds uiterst einde volgen. ---Rome réduisit tout 1'un- sous sa puissance, Rome
onderwierp de gansche wereld, aan hare raagt. -Tout Ion- etait a ses pieds, de gansche wereld lag
voor hem geknield. — 4. Universaiisation, f.
Algemeenmaking f. — Universaliser, v. a. Al
gemeen maken; — onder alle klassen verspreiden;
meer uitgebreidheid geven, u n i v e r s a l is é r ent.
— S'UNIVERSALISER, v. pr. Algemeen worden. -Universalisiiae, m. [Phil.] Gevoelen van hen,
die geen ander gezag dan de instemming van allen
erkennen, un iv e rs a l i s ni us n. — Universa liste, in. [Phil.] flanitlever van dat gevoelen. -[UI rel.] Verdediger of geloover van de algemeen
genade , universalist in. ----heidvanGos
Universaiité, f. Algemeenheid, het uit verschillende soorten bestaande, gezam.enli kh.eid f., het ge-
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zamenljke, het geheel: L'un- des ètres, des sciences,
de gezamenlijke wezens n. pl., wetenschappen f. pl.
-- [Jur.] L'un- des biens, 't geheel der goederen.
-- (Log.) Algemeenheid van een voorstel, algemeene
waarheid f.: Un- métaphysique, bovenzenneljke
algemeenheid. de zoodanige, die niets buiten sluit
( b. v. Tout homme est mortel). Un- morale, zede1#ke algemeenheid, de zoodanige , die uitzondering
(b.v. Tous les vieillards louent le passé). —

M versaux, m. p1., z. UNIVERSEL (m.).—Universel, le, adj. Algemeen, zich tot alles en overal
uitstrekkend; alles omvattend, alomvattend; aller wege aangenomen of gelood, overal verspreid of
erkend, u n i v e r se ei: Mal un-, algemeen kwaad n.
Jouir de lestime un-le, aller achting genieten. —
Remède un-, algemeen, universeel, voor alle kwalen dienstig middel .n. Métbode un-le, universéle,.op
alle gelijksoortige gevallen toepasselijke handelwpsof werkmanier. Histoire un-le, algemeene geschiedenis, wereldgeschiedenis f , geschiedenis van alle
volken. Monarchie un-le, wereldheerschappjj f. —
Science un-le, algemeene, alles omvattende weten schap f. Esprit un-, alomvattend verstand n. —
Opinion un-le , algemeen aangenomen meening f.
Vérités un-les, algemeen erkende waarheden f. p!.
— Homme un-, man van algemeene kennis. — H.
rel.] Grace un-le, algemeene genade f. (die alien
menschen door Jezus zoenoffer ten deel valt) . —
UNIVERSEL, m. (plur. UNIVERSAUI) [Log.] Het universéle of algemeene in de individus van een geslacht, van eene soort; On distinguait cinq universaux : Ie genre, la ditférence. l'espèce, le propre
et l'accident, men onderscheidde vijf u n iv e rs d-

tic, 't geslacht, 't verschil, de soort, . het wezenlijke
en het toevallige. — Universellement, adv. In
't algemeen, algemeen, overal: Cela est un- recu,
approuvé, condamné, dat wordt allerwege of alyemeen aangenomen , geedgekeurd , afgekeurd. —
Universitaire , adj. De universiteit of hoogeschool betreffend Etablissements un-s , universiUNIVERSITAIRE, m. Aan
teits-instellingen f. pl.
de universiteit verbonden persoon m.—Voorstander m. der universiteit. — Université, f. Hoogeschool, universiteit f., hier en elders ook wel
akademie geheeten (vgl. ACADEMIE). En France. 11
:

—

n'y a plus qu'une seule un-, divisée en autant
d'academies qu'il y a de cours d'appel, in Frank-

rijk is thans niet meer dan ééne universiteit, ver
vele akademiin, als er hoven van-delinvzo
appél zf/n. (blaasje bestaande.
Univésleulaire, adj.. [Anat.] Uit slechts één
Univoesntíon, I. [Log.] Eensluidendheid (bij
verschillende beteekenis), eennamigheid, u n i v o e at i e I. — Univoque,- adj. [Log.] Aan verschillende dingen gemeen; gelijkluidend b" verschillenden zin. Animal est un terme un- l'aigle et au
lion, di er is de algemeene uitdrukking voor den
arend en den leeuw. — [Gram.] Mots un-s, gelijk
maar niet hetzelfde beteekenende woor--luiden.
den n. pl. — [ Méd.] Signes, Symptdmes un-s, teekens, verschijnselen n. pl. , die slechts aan édne
ziekte eigen zijn (en deze derhalve kenmerken). —
Mus.] Consonances un-s, gelijknamige consonanen of zamenstemmende (consonnérende) toonera m.pl.
ti n i zo n é, e, adj. [Didact.] Met éénen gekleurden gordel of band.
Unzalne, f. [Navig .] Zoutschuit -f. op de Loire.
Upas, m. [Bot.] Groote vergiftboom van Java,
b o a- (liever b o h o n-) o e p a s, oepas-boom m.
Upide, Upis, m. [H. n.] Meelkever m.
Ui-a, m. [U. n.] Groote braziliaansche hummer
of zeekreeft m.

1

..

i

Uric, m. [Bot.], z. v. a. VARECH. — [ Péchj,
z. v. a. vRAC.
Uraerosie, f. [Méd j Slechte pismenging, slechte
gesteldheid f. der pis. — Uracratie, f. On4willekeurige pislozing1.— Uraáogne, adj. [Méd.] Pisafdrjvend (diuréti ue).
Uranate, m. [Chim.] Uraniumzuur zout b.
— Urane, m. Uranium n., een in 1789 door Klaproth ontdekt enkelvoudig metallisch ligchaam. (B#
sommige chemisten is urane de naam van een der

oxyden van 't uranium, en dan draagt bij hen 't metaal den naam van uranium). —Uranenix,a'j.m.
[Chim.]: Oxyde ur-. eerste uranium-oxjde n. -IJranldes, m. pl. [Miner ] Mineralen n. p1., die
het uranium en zijne verbindingen bevatten. —
Uranique, adj. [Chim.]: Oxyde ur-, tweedeura-
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nium-oxyde. Aside ur-, uranium-zuur n. —.Uranite, f. [Minér.] Uranium-klimmer, groene glimmer n., phosphorzuur uranium-oxyde met water,
u r a n i e t n. — Uranium, m. (pr. —ome), z.
onder URANE. — Uranochre, m. [Chim.J Uranium-oxlyde D.

Uranognosie, f. [Didact.], z. v. a. ASTRONOUranoe rappe, m. Hemelbeschrijver m.
— Uranosraphie, f, Hemelbeschrjving f., beschrijving aes sterrenhemels. — Uranographique, De hemelbeschrjving betreffend, u r anot!rap hisch. — Uranolithe, m., z.v.a.AéROLITHE. — Uranologie, f. Hemelkunde, leer I.
des hemels. — Uranologigtie, adj. Tot de hemelkunde behoorend, u r a n o l ó g i s c h. — Uranoniètre, m. Sterremeter m., werktuig tot meting
der sterren en hare bewegingen. — UranoméMIE. —

trie, I. Hemelmeting

f., meting des hemels.— Ura-

nométriquse, adj. De hemelmeting betreffend,
uranométrisch. — Uranomorphite, f.
] Minér.] Beeldsteen m. met hemel/iguren, u r anomorph i et m. -- Uranorama, m. fPhys.j

hiemelzigt, eene door ' Jambon uitgedachte voorstel
ra n o r a m a n. — Uranoscope, m.-lingf.,u
[H. n.] Sterrekijker, zeepaap, hoogkijker m., een
der zonderlingste visschen, met sterk uit puilende
oogen, welker hoorn- en regenboogsvlies eene dwars
hebben, zoodat het er uitziet alsof het oog dub--lijst
beld ware [anableps tetrophthalmus]. — Uranoseople, f. Hemelbeschouwing of -waarneming t.;
z. V. a. ASTROLOGIE. — Uranus, m. (pr. —puce)
[Astr.] De door Herschel in 1781 ontdekte planeet
(die voor de verstverwijderde in ons zonnestelsel
werd gehouden, totdat Leverrier's berekeningen in
1846 de planeet Neptunus deden vinden), Ur an u s m. (zoo gehecten naar den myth. god. Uranus, den oudsten aller goden, gemaal van Gcea of de
Aarde) . (soda f.
Urao, m. [ Minér. ] ámerikaansche koolzure
-

Uraque, -m., z,

OURAQtTE.

Urari, m. Pijlvergift n., een uit plantensappen
bereid vergift, waarin de Indianen van Brazilië
hunne pijlen dragen.
Urate, m. [Chim.] Piszuur zout m.— [Agric.]
Mest f. uit pis en pleleterkalk of aarde bereid.
Urbain, e, adj. Steedsch, stads-, van of uit de
stad, de stad betreffend , daartoe behoorend. —
5 URBAIN, m., -E. f. Stadbewoner m., -bewoonster 1.—Urbai'ne,f.. Soort van stads-huurrjtuig n.
-Clara,
Urbaniste, f. [H. eccl. j Non van Si-Clara,
franciskaner non naar den ordesregel van Vrbanus IV. URBANISTE, f. [Hort.] Soort vanpeer f.
Urbanité, f. Steedsche beschaving , welgemanierdheid, wellevendheid, verfijnde levenswijze; inz.
de ho feljkheid der oude Romeinen. u r b a ni te i t f.
Urbère, Urbée, m. [H. n.] Knoppenvreterm.,
insect, dat veel kwaad aan de boomknoppen, inz.
aan de wijngaardknoppen doet.
—

Urbleaire, m., z. v. a. SUBURBICAIRE.
Ureée, f. [ H. n.] Kruikschelp f. -- Urcéi%rme, Ureéolr, e, adj. ,Kruikv ormig. — Ureé.olaire, I. [H.. n.] Kruikdiertje n. (een infusie-

-

diertje). — [Bot.] Soort van korstmos n., u r e e o=
lama f.
Urchin, m. [Bot.] , z. v. a. ÉRINACE.
Ure, m. H. n.] Wilde stier, berg- of woudos,
aueros m. (nu nog enkel in Litthauen, misschien
ook in Moldavié en Wallachije gevonden) [bos urus] .
Urebee, m. [ H. n.]. z. v. a. URBÈRE.
Urède of Urédo, m. [Bot.] Woekerzwam f.
-I- Uréder, v. a. (nog tegenwoordig pop. gebruikt)

Heen en weir loopen en slenderer.
Urédo, m. [ Méd.] Jeukend, brandend uitslag n.

— Bot. , z. UREDE.

ree, f. [Chim.] Pisstof f. ( het radikaal van
't piszuur), u rd a f., ic r i c u m n.
Urène, f. [Bot.] Indische maluwplant, u r d n a.
Uretae, Uretean, m. [Mar.] Looze hals m.
Urétéralgie, f. [Méd.1 Pijn in de pisleiders.
—• Urétéralgiquue , actj. Die pijn betreffend ,
u r e t e r d l g i sc h. — Urétère, m. [Anat.] Pisleider, naam van elke der beide uit de poort der
nieren ontspringende buizen , die de pis. naar do,
pisblaas voeren, u rd ter m. — Urétérite , f.
[ Méd.] Pisleider-ontsteking , u r e t e rí t is f. —
Urétérolithe, m. [Méd.] Steen m. in de pislei
i t h m. — Urétérolithiase, f.-ders,utol
[Méd.] Het ontstaan van steenen in de pisweden,

---
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trend of smakend: Odeur, Saveur ur-euse, pisreuk,
pissmaak m. — Sel ui -, piszout. -- Dépót ur-, piebezinksel n. — Urinoir, m. Pisglas n., z. URINAL.
— Pisbak, openbareijzeren of houten waterbak m.
— Urique, adj. [Cbim.]: Acide ur-, piszuur n.
Urne, f. [Ant.] Soort van vaas, waarin de Ouden.
de astic der verbrande dooden bewaarden, of de
tranen der lakklaagsters opvingen, of de stemmen
opzamelden, enz., u r n e, u r n f. Urne sdpulcrale
of cinéraire, aschkruik f., z. CINÉRAIRE . Urne la-

u r e t e r o l i t h i a s is f. — Urétéro-lithique,
adj. [Méd.] Door de aanwezigheid van steen in de
pisleiders veroorzaakt. — Urétéro- p hleginatique, adj. [Méd.] Door slijm in de pisleiders
veroorzaakt. — Urétéro-pyique, adj. [Méd.]
Uit etter in de pisleiders ontstaande. —Urétérostomatigoae, adj. [Anat.] De openingen der pisleiders in de pisblaas betre fiend. — [Med.] Door
verstopping van die openingen veroorzaakt. -Urétéro-throinbo^ide, adj. [Méd.] Door bloedklonters in de pisleiders veroorzaakt.
Uretenr, m. [Ei. n.] Volksnaam van de lam-

crymale of lacrymatoire, z. L ACRY IIATOIRE . —
Urne du scrutin, stembus f. Mettre son billet dans
l'urne, zin stembiljet in de bus steken. — [Bot.]

prei f., (iamproie).

Urn, het hulsel, dat volgens vele botanisten de be-

Urethre of Urètre, m. [Anat.] Pisweg m.,
buis, door welke zich bij beide seksen de pis ont-

vr^uchting swerktuirlen, der planten bevat. — [Econ.

last en die bij den man bovendien tot uitwerping
van It zaadvocht dient, pisbuis, u r é t h r a f. —
Urétigae, adj. [Med.]: Maladie, Fièvre ur-, met
pisvloed (diabetes) verbondene ziekte, koorts f. —
Malade or-, zieke, die zonder 'moeite watert. — Remède or-, ptsardr juend middel n. — [Anat.] Passage ur-, pisweg m. — Urétral, e, adj. [Anat.]
De urethra of de pisbuis betreffend. — [Méd.] Blennorrhée ur-e, slijmvloed m. uit de pisbuis. (Plur.
m. urétraux.) — Urétralgie, f. [Méd. j Pijn f.

in de pisbuis. — Urétraigique, adj. Die pijn betreffend, u r e t h r d l g i s c h. — Uretre, m., z.
URÈTHRE. — Urétrelininthique , adj. [Méd.]
Door aanwezigheid van wormen in de pisbuis ver
— Urétrite, f. [Méd.] Pisbuisontste--orzakt.
king f. -- LIrétritique, adj. De pisbuisontsteking
betreffend, uretritisch. — Urétro-hyrnénode, adj. [Méd.] Door een afsluitend vlies in de
urethra veroorzaakt. — Urétro-lithique, adj.
[Méd] Door steen in de pisbuis ontstaan. — Ure tro-pyique, adj. [Méd.] Uit etterophoopinq in
de pisbuis ontstaan. — Urétrorrha gie, f. [Med.]
Bloeding uit de pisbuisvaten. — Urétrorrhagique, adj. Die bloeding betreffend, u r e t ii r o r r h alg i s c h. — Uretrorrhée, 1'. [M icl.] Vloeijing f.
uit de pisbuis. — Urétrorrhéigae of Urétrorhoïgeae, adj. De pisbuisvloeajing betref/end, u r eth r o r rh a' i s c h. — U rétroscope, m. [Clair.]
Werktuig n. oen in de urethra te zien, u r et h r os k oop m. — é.t rétrospasme,m. [Méd.] Eiramp f.
in de pisbuis. — Urétrospasmuodique, Urétrospastigeae, adj. De piebuiskramp betreffend,
daartoe behoorend, urethrospasmódisch,
urethrospdstisch. — Urétrosténose, f.
[Méd.] Pisbuisvernaauwing f. — Urétrosténotique , adj. Die vernaauwing betreffend , u rethrostenótis eb. -- Urétro-throanboïde,
adj. [Méd.] Door bloedklonters in de pisbuis ver
— Urétrotoene, m. [Char.] Mes n.-orzakt.
tot opening van de pisbuis, u r e t h r ó t o m u s m.
-- Urétrotofaaie , f. [ Chir. ] Pisbui.esnede f.,
kunstbewerking bij den steen in de pisbuis. —Urétrotoinique ,. adj. De pisbuissnede betrelfend,
urethrotómiscIt. — Urétro-vésical, e,adj.
[Anat.] De pisbuis en -blaas betreffend. — Ure ,

tryanéaode, adj ., z. v. a. TJRE'TRO HYMÉNODU.
urgency, f.' Noodwendigheid f., dringende
nood m. of noodzakel jkheid f., nooddrank/ m., drang
der omstandigheden, u r g é n t i e 1. — Urgent, e,

adj. Dringend, geen uitstel of vertraging gedoogend,
noodzakelijk, hoogstnoodig, spoedvereischend, u rgdnt.
Llriase, f., z. v. a. LITHIASIS.

Urinaire, adj. [Anat.] De pis betreffend: Conduit or-, pisbus f. Voles ur-es, piswegen m. pl. Méat
ur-, vrouwelijke pisbuis . — URINAIRE , f. [Bot.],
z. V. a. PISSEN'LIT. --Urinal, m. Pisglas n., pisflesch f. (voor bedlegerige zieken); — soort van zak m.

of blaas f., die men in sommige gevallen van onwillekeurige pislozing aan de roede hangt, om het
vocht op te vangen. --- Glas n., waarin men de pis
van eenen patient bewaart, om ze den geneesheer

te toonen. — [Cbim.] Urinaux chimiques, lang-

halzige kot filessehen• f. pl. -- t Y}rinateur, m.
Paretvisscher, - duiker m. — Urine, f. Pis, urin e f. — Médecin des ur-s. piskijler m., genees
ziekten uit de beschouwing der' pis wil-her,di
erkennen. — Uriner, v. a. (zelden dan van zie
gebruikt) Pissen, wateren, zin, water lozen,-ken
u r i n é r e n. — Ui-incur, ease, adj. [EI. n]::
Oiseaux ur-s, watervoiiels m. pi., die wegens hunne
voedingswijze zeer dikwijls hun water laten loopen,
-- Urinelei, ease, adj. Pisachtig. naar pisrui-

dom.] Pal f., w jdbuikige en naauwhalzige vaas
als sieraad op schoorsteenranden, kabinetten, enz.
geplaatst. — [Stulp.] Urn, waterkruik f., soort
van lage, breede vaas, waarmede somtijds balustraden enz. versierd zijn, en die tot zinnebeeld of attribuut der strooenen en rivieren strekken. (poét. )
Le There et le Ph, appuyés sur leur urne, de
Tiber en de Po, op hunne urn leunende. — [H. n.]
Urne épineuse, stekelige rolschelp f.
Uroeèie, t. [Méd.] Pisbreuk f.
Urocérates, m. pl. [H. n.] Houtwespen f. pl.
Uroeère, m. [H. n.] Ilorenstaart m., viervleugelig insect, waarvan het achterlijf in eene soort
van horen eindigt.
tlroehézie, f. (pr. ch = k) [Méd.] Pisachtige
buikloop m., pislozing f. met den stoelgang. —
Urocrise, Urocrisie, f. [Md.] Pisbeoordeeling f., pisonderzoek n., beoordeeling eener ziekte
uit het voorkomen der pig. — Urocritère, m.,
of Ligne urocritique, m. Pisteeken, ziektekenmerk n , dat de pis oplevert.
Urodèle, adj. [Ft. n.] Met zigtbaren, duidelijken staart. --- URODÈLES, M. pl. Staartvorschen nn.
pl., hagedisachtige vorschen met aanbljvenden langen staart (waartoe men de tritons en salamanders

rekent).

Urodialyse, f. [Méd.] Pisopstopping f. --

ITrodialytique, adj. De pisopstopping betreffend,
urodiaty'tisc, Ii. — Urodynie, I [Méd.] Pin f.
op 't water. -- tirodynique, adj. Die pijn be-

treffend, u r o d y'n i s c h. — [lrolithique, adj.
[Chin.], z. V. a. URIQUE. - Uromancie, f.

[Anc. méd.] Piswaarzegger] f., de voorgewende
kunst om de ziekten uit de beschouwing der pis te
kennen. — ITroinancien, m., -ne, f. Piswaarzegger, piskijker m, -kf,kster f. — Uroinante, nn.
Piskijker, u r o m a n t m. — Urornastix, m.
[H. n ] Egyptische stekel- of dorenstaart m., eene

hagedissoort met langen stekeligen staart, bij de

Arabieren h a r b a i geheeten, [stellio spinipes) .Urosanolges, m. pl. [H, n.] Staartsalamanders m.
pl. — Uronecte, adj. [H. n.] Met den staart
zwemmend.
Llronologie, F. [Mad.] Pisleer, verhandeling f.
over de pis. — Uronolo gique, adj. De pisleer
betreffend, u r o n o 1 á g i s c h,.
Uropodes, m. pl. [H. n.] Staartloopers, staartvoeteis m. pl., vogels, die door hunne geheel aan
It achterlijf geplaatste pooten op den staart scll jmen te loopen (gelijk de vetganzen, lommen, duikers
e. a.). — Uropreste, m. [H. n.] Zaagstaart in.,

zaagvlieg f. (ook mouche à scie geheeten). — ITropyge, m. [ H. n.] Stuit m. des vogels. — Basis f.
van den staart der zoogdieren.
Urorrhagie, f. [i1éd.] Sterke pisvloed m. (dia
adj. Dien pisvloed be--bète).—Urohagil,
treffend, urorrhdgisch,. — Urorrhee, t.
[Med.] Onwillekeurige pisvloed m. of pislozing f.
— LTrorrhéique of Urorrhoïgiae, adj. Dien

pisvloed betreffend, u r a r r li cv i s c le. — Uroschésie, f. [Méd. j Pisopstopping, u r o s c h esi s f. — tTrosehétique, adj. De pisopstopping
betreffend, uroschétisch. — ><iroscope, m.
[Méd.] Pisbeschouwer, geneesheer, die zijne aandoe/it ook op de pis des laders vestigt, om daaruit
waarschijnlijke gevolgtrekkingen tot den ziektetoestand te snaken, u r o s k o o p m. — Uroscopie, f.
Pisbeschouwing f. — LTroscopigne, adj. De pisbeschouwing betref/'end, u r o s k el p i s c h. — tJrose, f. (Méd I Ziekte der piswegen, u r o s is f.
tirside, ilrsin, e, adj. [ ii . n. J Naar den beer
gelijkend. — LJrsides, in. pl. Dieren n. pl. van
't beerengeslacht, beerensoorten I. pl. -- Ursin, ,

IJItSON

----

Zeebeer m. (ours marin). -- Urson, ni. [H. n.)
Noord-amerikaansch stekelvarken n.
Ursuline, f. [H. eccl.] Non eener in de lode
eeuw ter eere van de heilige Ursula ingestelde vrouwenorde, die zich inz. met de opvoeding van jonge
meisjes en de verpleging van kranken bézig houdt,
ursuliner non f.
Urticaire, f. [Mèd.] Netelzucht, netelkoorts,
u r t i. c a r i a f. — Urticant, e, adj. [Bot.] Prik
jeuking verwekkend (gelijk de netel). —-kelnd,
Urtication, f. [Chic.] Het geeselen met netels,
een opwekkingsmiddel hij verlamming en gevoelloos heid der ledematen, u r t i c á t i e f. -- Urticées
of tirticinées, f. pl. [Bot.] Ketelplanten, netelsoorten f. pl. — UrtitIner, v. a. [Chit.] Met
versche netels geeselen. (van Brazilië.
Urubitiuga, m. [H. n.] Witstaartige havik m.
U•ubu, m. [H. n.] Zwartkoppige urubu of
oeroeboe m., een amerikaansche gier van de grootte
eener raaf.
Urucu, m. [Bot.] , z. Roucou.
Urns, m. [Iii. n. j , z. v. a. URE.

Us, m. pl. (pr. uce) [Prat.] (doorgaans van
coutume vergezeld) Gebruiken n. pl., u s á n t i ë n f.
pl. Selon les us et coutumes, volgens de gebruiken
en gewoonten. — [Mar.] Us et coutumes de la met,

zee-usantien en kostumen; wetboek van 't zeeregt.
Usage, m. Gebruik n., doorgaande manier, aan
gewoonte f., nut, voordeel, genot n.,-genom
vrucht f. Un ancien us-, een oud gebruik. — Ce
mot nest plus en us- que dans le style familier,
dit woord is niet meer in gebruik (in zwang) dan
in vertrouwel(jken. stijl. I1 faut suivre 1'us-, men
moet het gebruik volgen. — Lunettes á lus- des
myopes, bril f. tt gebruik, ten dienste of ten behoeve der bijzienden of kortzigtigen. Des livres á
l'us- des écoliers, boeken ten dienste der leerlingen,
schoolboeken n. pl. — Avoir le droit d'us- dune
chose, het regt op het vruchtgebruik van iets heb
Wen tire aucun us-, men trekt er geen-ben.—O
nut, voordeel van. — Mettre tout en us- pour
réussir, alles aanwenden of in 't werk stellen om
te slagen. — Faire us- du temps, den tijd wel besteden. -- Avoir droit d'us- dans une forêt, het
regt hebben om in een bosch zoo veel brandhout te
kappen, als men noodig heeft. -- Perdre ins- de
la parole, de spraak verliezen. -- L'us- the monde,
de la vie, de wereldkennis, de levensmanier f. Vous
avez pea d'us- du monde, gij hebt weinig wereld
USAGES, m. pl. Gebedenboeken, kerk -kenis.—t
pl. — Usage, rn., -e, f. (pop.) Hij, zij,-boekn.
die wereldkennis, levensmanier heeft. — Usager, m.
[Jur.] Bosch- of weidegeregtigde m. -- Usager,
asre, adj. Gebruikelijk, in gebruik zijnde: Meubles
us-ères, meubelen n. pl., die gebruikt worden. —
Usance, f. Vaststaand gebruik n. (in dien zin
verouderd). — [ Conn.] Wisselgebruik n., gebruikelijke wissel- of betalingstermijn m., termijn van
dine maand, dine maand zigt, u s a n c e f., u s o n.
Lettre de charge à us-, uso-wissel m., wissel op
gewoon zigt (welks vervaltijd a uso of na 30 dagen
bepaald is). Lettre payable à deux, is trois us-s,
wissel op twee, drie uso's (die na 2, na 3 maanden
betaalbaar is). — [ Admin.] Tijdsverloop n. na een'
houthak.
Usant, e, adj. (zelden voorkomend dan in)
[Jur.] Fille majeure us-e et jouissante de ses
droits, meerderjarige dochter, die 't gebruik en genot van hare regten heeft. -- Usé, e, adj. (en
part. passé van user). Habits, Souliers uses, versleten, afgedragen kleederen n. pl., schoenen m. pl.
Meubles uses, versleten, afgebruikte, uitgediende
meubelen n. pl. Ce cheval a les jambes usees, de
beenen van dit paard deugen niet meer. Cheval use,
afgereden, afgewerkt, uitgemergeld paard n. —
Homme use, ontzenuwd, uitgemergeld, verzwakt
man (door arbeid, ziekte of uitspatting) . — Pens é e usée, afgesleten, afgezaagd, oudbakken denk
Ce sujet est use, dat onderwerp is afge--beldn.
zaagd (er blijft niets nieuws van te zeggen over).
— Passion unie, verkoelde, mettertijd uitgedoofde
liefde f. —Avoir le gout use, een' verstompten smaak
hebben. — lAgric.] Terre usèe, uitgeput, uitgemergeld lang[ n. — usE, nl. [Tech.] Het afgesleten
gedeelte van een voorwerp. — User, v. a. Gebruiken, zich bedienen van iets, aanwenden, in 't wèrk
stellen: Us- de remèdes, geneesmiddelen gebruiken.
Us- d'un mot, d'un terme, een woord, eene uit-
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drukking gebruiken. -- Us- de prières, de menaces, gebeden, bedreigingen in 't werk stellen. Usd'artitices, de circonspection, met listen, met omzigtigheid te werk gaan. — Us- bien, mal de qc.,

een goed, een slecht gebruik van iets maken. —
(absol.) Ce nest pas us-, eest abuser, dat heet
niet gebruiken, maar misbruiken. -- EN USER, Op
deze of gene wijze handelen of te werk gaan, behandelen: En us- Bien, mal avec qn., iemand goed,
slecht behandelen. I1 en use fort boen avec moi,
hij behandelt mij goed. II en a mal usé avec (of envers) elle, hij heeft zich slecht tegen haar gedragen,
hij heeft haar slecht behandeld. Vous en usez bien
librement avec lui, gij gaat zeer vrij met hem om.
On Wen use pas ainsi, on en use autrement dans
se pays-là, zoo handelt men hier niet, men handelt
anders in dit land. On en use ainsi entre braves
Bens. zóo handelen brave menschen onder elkander.
Chacun en use, comme bon lui semble, ieder doet
zoo als hem goed dunkt. — (Prov.) 11 en use comme
des choux de son jardin, hij handelt er mei naar
welgevallen, hij doet er med als of 't zijn eigen
goed ware. USER, v. a. Gebruiken, verbruiken,
opgebruiken, opmaken: Us- bien du bols dans une
maison, veel hout in een huis verbruiken, verbrand e . On a usé beaucoup d'huile, bien des chandelles dans eet liver, men heeft in dezen winter
veel olie, veel kaarsen gebruikt. — Slijten, a fsljten,
verslijten, afdragen; — verzwakken, doen afnemen,
verminderen. Us- ses habits, ses souliers, zijne
kleederen, schoenen verslijten, afdragen. — Le pavé
use le fer des chevaux, de straktsteenen doen de
hoefijzers der paarden afsl jten. -- (fig.) Us- ses
ressources, zijne hulpmiddelen verspillen, uitputten.
Us- sa jeunesse aupres de qn., z-jnejeu; d in iemands
dienst verslijten : doorbrengen. — Us- ses yeux h
force de lire, zijne oogen door veel lezen bederven.
Le chagrin use les meilleurs tempéraments, het
verdriet ondermijnt, verteert de beste gestellen.
Rien n'use tapt un homme que lesdébaucbes,

niets

ontzenuwt, verzwakt den m.ensch zoo zeer als de
ongebondenheden. La jouissance use l'amour,'t genot verstompt, verkoelt de liefde. — [ Chir.] Poudre
pour us- les chairs, poeder n. om 't vleestb weg te
bijten. -- [Tech.] Us- la pointe des ciseaux sur la
meule, de punt der schaar op den sl jpsteen afslijpen. — t Us- le corps de Notre-Seigneur, het lig
(liet nachtmaalsbrood) gebruiken,-chamdesHrn
't heilig avondmaal houden. s'USER, v. pr.
Slijten, afslijten; afnemen, verminderen: Les habits s'usent a force d'être portes, de kleederen sl( ten door het dragen. Tout s'use a la longue, mettertjycl slut alles. — Son esprit s'est use, zijn ver
veel afgenomen. Les hommes s'usent par-standi
l'abus des plaisirs, de menschen verzwakken zich,
ontzenuwen zich door 't misbruik van de vermaken. USER, m. Lange duur in. van iets bij
't gebruiken, duurzaamheid f.: Ce drap est d'un
bon us-, dat laken houdt zich goed in 't dragen.
— (fig. et fam.) Cet homme est bon á ins-, hoe
meer men met dien man verkeert of te doen heeft,
hoe meer hij bevalt, die man wint bij de nadere
kennismaking. On ne connait bien les gans qua
l' us-, om de menschen goed te kennen, moet men
met hen te doen hebben, in gedurige aanraking komen.
Usie, f. [H. n.] Glinsterende zweefvlieg, glansvlieg f.
Usine, f. Werkplaats, fabrjk, elke inrigti.ng,
waar op groote schaal kunstvoorwerpen vervaar
worden, inz. waar zulks door middel van met-dig
waterkracht gedrevene machinerie plaats heeft;
ijzersmelterg, vzergieterj, ijzerhut, glashut f. Les
us-s de la marine, de werkplaatsen, loodsen, kap
pl., enz. der marine. — Usiner, m. Eige--penf.
naar eener izersmelterj, gieterij, enz.
tisité, e, adj. Gebruikelijk, in gebruik, in zwang:
Cela était fort us- en ce temps-la, dit waste dien
tijde zeer in zwang. Ce mot nest guère us-, dat
woord wordt weinig of niet gebruikt. Facon de
parler fort us-e, zeer gebruikelijke zegswijze t.
Usne, m. [Navig.] Verbindingskabel m. voor
een houtvlot, aanlegreep f.
Usnée, f. [Bot.] Soort van korstmos, dat op den
stam van oude boomen, in groote wouden, wast,

boommos

D. Urnée humaine,

schedelmos (dat op

den schedel der lijken groeit en waaraan men weleer bijzondere kracht toekende). Usnée fugitive,
z. v. a. NOSTOC.
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TJSQTJEBAC

LJsquebae, m., z. SCUBAC.
Usteiisile (weleer UTENSILE), m. Gereedschap n.,
inz. klein huis- en keukengereedschap. Ust-s de
ménage, de cuisine, huis-, keukengereedschap,
-tuig n. - Ust-s araloires, de jardinage, d'éciirie,
landbouw-, tuin-, stalgereedschap. - Ust-s de valsseau, scheepsgereedschappen n p1., scheepsbe/ioeften f. Pl. Ust- de canOn, artillerie-behoeften. Ust-s dune pompe, pomptuig n. - (Mil.] Ust-s,

at wat iemand verpligt is aan een' bfj hem ingelegerden soldaat te verschaffen. - j tJstei,siler,
Van at 't noodige gereedschap of tuig voorzien.
tistion, 1. (pr. us-nil-on) Verbranding f. [Chîi.] Branding, aanlegging van 't gloefjend ijzer,
cauterisdtie, üstie f. -- [Chim.] Soort van
gloeijing, waarb ij men eene stof tot ascii herleidt.
- Listiilation, f. [Chinn., Pharm.] Zenging,
roosting f. - Ust- du yin, liet heetmalcen of verbranden van den wijn.
S IJsualité, t. Gebruikeljfldieid f. - tisacapion, m. [Jar.] Bezetting of verwerving f. door
verjarinqsreqt of prescriptie (Vgl. PRESCRIPTION).
- [snel, le, 0.1/. Gebruikelijk, gewoon, in gebruik, in zwang: Langage us-, gewone, qebruikeljke taal 1. Termes ns -s, gebruikelijke, in zwang
zijnde termen in. p1. of bewoordingen f. p1. Plantes ns-les, dagelfjkscbe planten f. pl., planten,
die men (in de huishouding of in de apotheek) gedung gebruikt. - EJsuellewent., adv. Gewoonlijk: Cela se dit us-, dat wordt gewoonlijk gezegd.
Usufructnaire, adj. [Jur.] Het vruchtgebruik
gevend: Droit us-, vruchtgebruikreqt, vruchtbruikingsregt n. - Réparalions ns -s, herstellingen, die
ten laste van den vrucldbrufker komen. - tTsufinil, M. [ Jur.] l'rucktgebruik n., vruchttrekking I.
van eens anders eigendom. - Usufrnitier, m.
•iere, f. Vruchtgebruiker.vruchtbruiker rn. , -bruik sier f. - Ook als adj.: Rdparations us-Wes, z.
V. a.

USUFRUCTUAHIE.

UTRAQIJISTES.

-

-

I.Jsnn, m. [Bot.] Peruaansche kers f. (wel/eer
gebruik de pis rood kleurt). - tisunier, HI.
Boom, die deze kers voortbrengt.
tTsuraire, adj. Woekeracitig, met woeker gepaard: Contrat us-, woekercontract, woekerachtig
verdrag n. Intérêt us-, woekerrente I - tTsure, 1.
(weleer eenvoudig: rente of interest; nu in hatelijken zin gebruikt voor:) Woeker, ongeoorloofde interest m. of rente f., woekergeld n. Prêtei a
415- nest pas beaucoup mieux que volei, op woeker leenen is niel veel beter dan stelen. - ( fig.)
Rendre a qn. avec us- les bienfaits qu'on en a
and de van hem ontvangene weldaden
recus, iem
met woeker (of rijkel ij k) vergelden. - (fam.) Sljtinq, sljtaadje, afneming f. of verval n. door langdurig gebruik: Habit percé par us-, doorgesleten
kleed u. - 1\T6t6r,] Us- des dents, slijting der
snij- of haaktanden des paards. - tisurier, HI.,
•ière, f. Woekeraar in., -ster t.
tJsurpateur, ía., -trice, t. Onregtinatig bezitnemer, overweldiger van iets, dat hem niet toekomt, in z. van iets belangrijks, troonroover, wederregteljk bekleeder m. van 't oppergezag, overwel
t. I.' us- du trône, Lus-trice-digsler,tonf
lu trône (of absol. L'us-, L'us-trice) fut chassé,
chassée par l'Iiéritier légitinie, de troonsoverwei
diger, -overweldigsier werd door den wettigen erfgenaam veriaagd. - in verheven stijl ook als adj.:
Roi us-, overweldigend koning in. La puissance
us-trice drige les alms en lois, de overweldigende
magt verheft de misbruiken tot wetten. - tIsur
paflon, 1. Wederregtell7jke bezitneming, onregtmatige toekigening of aaninatiging 1., gewelddadige
roof m., overweldiging, us u p a t i e t. - Ilsurper, v. a. Overweldigen, zich door geweld of list
van iets meester maken, zich opwederregteljke
tvfjze iets toekigenen of aanmatigen, u s u I p d r en:
Us- un droit, zich een regt aanlnatigen. Us- Ia
couionne, de kroon door list ofqeweid beinagtigen,
overweldigen. - (fig.) Us- Ja réputation, Ja gloire,
zich bedriegeljk den naam, den roem toedigenen. liet part. passé is ook adj.: Trône usurpé, overweldigde troon in. - Gloire us-, onregtinatig verworven roem m. - USURPER, v. n. Inbreuk maken:
II a usurpé sur mes droits, sur nies possessions,
hij heeft inbreuk gemaakt op (gegrepen in) mijne
regten, m ij ne bezittingen. - Us- sur ses voisins,
zijnen grond ten koele van dien zijner buren uitbreiden. - S'USIJRPE1I, F. pr. Overweldigd worden.

Ut, M. [Mus.] Ut, do L , de eerste noot der
toonschaal, ook C geheeten. - Teeken a., dat die
noot voorstelt.
I - titensile, m. et f. Z. USTENSILE.
Utéiin, e, adj. [Anal.] Tot den éterus of de
baarmoeder behoorend: Col ut-, hals m. der baarmoeder. Elémorrhagie Ut-, bloedvloeijing uit de baarmoeder. - [Méd.] Fureur ut -e, z v. a. NYMPHOMANIE. - [Jur.] Uit tIne moeder geboren (maar
niet bij denzelfden vader), van moeders zijde. Frère
ut-, Soeur ut -e, broeder, zuster van moeders zijde,
halve broeder of zuster van moeders kant. - In
dezen zin ook als subst. Un ut-, Une ut -c, een
halve broeder, halve zuster van moeders zijde. titéi-inité, f. [Jur.] Verwantschap f. van moeders zijde. - Utéroceps, m. [Chir.] Werktuig a.,
om den hals der baarmoeder te gr ij pen. - tité
romanie, t. [Mid.], z. V. a. NYMPHOMANIE. tJtérotorne, m. [Chir.] Halvemaanvormig mes n,
met dubbel lemmet ter insnfjding van den Marmoederhals. - tJtérotomie, t. [Chir.] Insnhjcling
van den baarmoederhals (bij zekere moeijeljke geboorten). - tJtéi-otonilque, adj. Tot dat werktuig of tot die kunstbewerking behoorend, u t e r ot 6 in i 5 c P. - LJtérns, m. (pr. .- ruce) Baarmoe
der f., ü t e r u s m. (matrice). Affections de lul-,
aandoeningen t. p1. van de baarmoeder.
Utile, adj. Nuttig, dienstig, bruikbaar; voordeelig, winstgevend: Cet homme vous sera ut- dans
vos affaires, deze man zal u nuttig (van nut) in
uwe zaken zijn. Si je pills vous être ut- en (of a)
qc., vous n'avez qua parler, indien ik u in iets
van dienst lean zijn, spreek dan maar. - Cette
langue vous sera ut- un jour, deze taal zal u eens
voordeelig, nuttig zijn, le pas komen. Cette pl:ce
est plus honorable qu'ut-, deze post brengt meer
eer dan voordeel aan. - [Prat.] Jours ut -s, geregtsdagen m. pi. Ordre Ut-, wettelijke volgorde der
schuldeischers. En temps ut-, ten behoorljken tijde,
op den voorgeschreven, bepaalden tijd. - UTILE, M.
Het nuttige: Joindre l'agréable a Fut-, het aangename met het nuttige verbinden. - IJtilemeut,
adv. Op nuttige, voordeelige • wijze: Employer le
temps ut-, den tijd nuttig gebruiken of besteden. Sc servir ut- de l'occasion, zich met voordeel van
de gelegenheid bedienen. [Prat.] II est colloqud
ut-, hij heeft zijnen rang in de wettel ij ke orde der
schuldeischers gekregen. - 4. Utllisation, t. Aanwending of gebruikmaking tot nut of voordeel, ten
nutte making t. - IJtiliser, v. a. Ten nutte maken, nuttig, voordeelig aanwenden of gebruiken:
On pourroit Ut- ces eaux, men zoude van deze wateren een nuttig, voordeelig gebruik kunnen maken.
Utilitaire, adj. Het nut, het algemeene welzijn bedoelend. - Ook als subst.: UII ut-, een voorstander van 't algemeene nut, een aanhanger van
de philosophische school van Bent/mm, in den oar vaag dezer eeuw gesticht , welke geen ander beginset van 't goede erkent dan 't algemeene nut, u Ii1 i t a ri S. - tJtiIitairiansme, m. Stelsel der
utilitarissen. - IJtilitairien, na, adj. et subst.,
Z. V. a. UTILITAIRE. - Utilité, t. Nut, voordeel n..
nuttigheid , bruikbaarheid, dienstigheid t. Cda nest
pas do grande ut-, dat is van geen groote nuttigheid. Quelle ut- lui en revieni-il ? welk nut of voordeel heeft hij daarvan? waartoe is item dat dienstiq? Cda nest d'aucune ut- dit dient nergens
toe. - [Théit.] Tooneelspeler m., die aangenomen
is om de aanvullingsrollen te spelen. Ut -s. vervulling van allerlei min belangrijke rollen: II jone les
ut -s, hij speelt, als 't noodq is, in alle rollen.
Utiiiet, in. [Tech] Bodemhamer m. (der kuipers); - kantmaakstersbankje n.
Utopie, t. Nergensland, Nergenshuize, Luilekkerland n., een geheel denkbeeldig tand met het bijbegrip van eene nergens te vinden voortre/feljkheid,
Ut O p i a D. - Denkbeeldig regerin g splan n., waarin alles volmaakt is geregeld tot ieders geluk. Chaque rêveur imagine son ut-, ieder droomer of dweeper schept zich zijn utopia. - [Litt.] Liet rijk van
Garqantua (b ij Rabelais). - IJtopiste, in. Hij ,
die aan een Utopia gelooft; - schepper, ontwerper
van een Utopia, hij, die gedurig van een waar luilekkerland droomt; die zijne hersenschimmen voor
,

-

werkelijkheid houdt, u t o p é s t.

tJtraquistes, m. p0' (pr. qu = ku) [1-I. rel.]
Naam van de gematigde partij der Hussieten, die
't gebruik des Avondwals onder de beide gedaan-

TITIUCTJLAIRE

YACHE.

-

ten [sub utraque specie] verlangden, te t r a q U I s-

ten m. pl.

Utrienlaire, 1. [Bot.] Blaaskruid ii., water-

blaas f. (met eene kleine gele bloem , die door middel
van aan den wortel zittende blaasjes op stilstaande
wateren drij ft). - [Ant.] Blaaspijp- of doedelzakspeler. - Ook als adj. [Bot.] Tissu utr-, uit kleine
blaasjes gevormd en met merg gevuld weefsel, celweefsel n. - Iltricuile, m. [Diclact.] Kleine lederen zak m. - [Bot.] Utr-s, blaas- of zakvormiçje sapvaatjes n. p1 ; cellen f. p1. van t ceiweefset; celweefsel n. - EJtricLilé, e, lJtrieuleux,
euse, adj. [Didact.] Blaasvormig, in de gedaante
van een' kleiren lederen zak (ook UTRIGULIFOnME).
- [Bot.] Met blaasvormiqe scipvaatjes voorzien. tJtriculinées, f. Pl. l3laaskruidsoorlen f. Pl.
Uvage, in. [Tech.] Band m. van gebakken
aarde rondom een' raflineer-kelel.
Ijivaire, adj. [Bot.] Druifvormig: druivetros
-

vormig. - UVAIRE, f. [Bot.] Druivevrucltt f. (eene

druivelrosvormige vrucht).

Ijvation, f., z. v. a. STAPHYLOME.
Uvaure, m. [H. ii.] Soort van zeekaif n.
IJve, I. [Pharm.] Loodwitzaif of -pommade f.
lJvée, I. [Anat.] Drui/viies n. (van het oog),

uvea 1.

Llvette, 1. [H. n.], Z. V. a. RAISIN le nier.
LJvifêre, adj. [Bot.] Druifvormige vruchten
dragend. - Als subst. f Naam van twee soorten

van druiveboomen (ratsinier). - Ilviforwe, adj.
Druifeormig.
ljvnlaire, adj. [Anat.] De huig of het keellelletje betreffend: Glandes uv-s, huigklieren 1. p1. UVULAIRE, f. [Bot I Druivebloein f. - Livule, -.
[Anat.], Z. V. a. LtJETTE. - tJvu1iforise, adj.
[Anat.] Huigeormig. - Uvulite, f. [Mëd.j Ruigontsteking. uvulitis I.
Uxoricide, in. Iluisvrouwmoorder, moordenaar z4jner vrouw. - [- tlxorieux,-ieuse, adj.

te zeer aan zijne vrouw gehecht, te veel aan
haar onderworpen.
Uzif;we, m. [Chim.] Cinnaber n., Z. CINAS3RE.

Al
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campagne, ik heb mijne vacantie buiten doorgebragt.
- Cette affaire ttrmine, je me donnerai deux

OH trois jours de v-s, als die zaak af is, zal ik mij

zelven twee of drie dagen rust, vrijaf, vacantie
geven. - Les tribunaux criminals Wont point de
V-s (in dezen zin ook vacations), de ijfstraffeljke
jereqtshoven hebben geene vacantie, staken hunne
zittinqen niet voor eenen tijd. - Le clirnanche est
en gënéral un jour de vacance pour tout Ie monde,
de zondag is over 't geheel een rustdag voor iedereen. - Vacant, e, adj. Openstaand, onbezet;
onvervuld, onbekleed, ledig, open, v a c an t: Maison
v-e, ledigstaand huis n. Cette place est encore v-e,
deze plaats is nog onbezet: (fig.) die post is nog
onvervuld, nog open. - [Jur.] Succession v-e, eene
erfenis, die nog openstaat, die nog niemand geëischt
heeft, v a c é r e n d e erfenis f., vacante boedel in.
Biens v-s, goederen zonder erfgenaam, onbeheerde
of vacérende goederen n. p1.
Vacarme, m. Geraas, getier, geweld; gerucht ii.
Voilk bien do V- pour peu de chose, dat is veel
geraas voor niets. Ii y du v- dans cette maison,
men kijft en slaat el/sander in dat huis.
Vacation, f. Beroep, bedr ij f n., stand in.
Queue est votre v- ? (In dezen zin verouderd.)
Zitting f., elke tijdruimte, die openbare personen
aan eene of andere zaak besteden. On paye tant
aux experts pour chaque v-, men betaalt aan de
experts of aangestelde zaakkundigen zoo veel voor
elke zitting, voor elke dienstvervulling. - Somtijds
ook z. v. a. VACANCE. La v- dun emploi, het openstaan, de vacatuur van een ambt. - VACATIONS, t.
p1. Tijdel ij ke schorsing van de zittingen der geregts-

hoven. (In dezen zin ook VACANCES, 5. aid.)
Vaccin, m. [MM.] Koepokstof, beveiligende
pokstof t. - Ook als adj.: Bouton v-, koepok, beveiligingspok f. - VaeeinsbIe, adj. Voor menling (met de pokstof) geschikt of vatbaar. dual, e, adj. De koepokstofofde koepokinenting
betreffend: Boutons vaccinaux. pokpuisten, koepokken f. p1. - accinateur, trice, wij.: Médecm v-, of als subst. VACCINATEUR, m. Koepokinenter.. - Liqueur v-trice, inentingsvocht n.— accinatioii, t. Koepokinenting, inenting der koepokken, vaccinatie f. -Vaccine, t. Koepokziekte t., koepokken t. p1., de aan de koeijen in
bijzonder eigene smetkwaal, die men aan den mensch
inent One hem voor de zoojenaamde kinderziekte
(petite vérole) te vrjwaren. — Koepokinenting, inenting der beveiligingspokken, v a c c I ii e 1. Vaccine', e, adj. (en part. passi van vacciner):
Enfant v-, ingeent kind n. - Ook als subst.: Un
v-, een ingeente (met koepokstof). - VaeeineI
le, f. Onechte of valsche pokken 1. pl., naar meningspokken gelijkend huiduitslag b ij mislukte inenting. — Vaceiner, V. a. Inenten, de koepokken
inenten, C acci ndr en. V- de bras h bras, van
arm op arm inenten, iemand met de pokstof inenten
op 't zelfde oogenbli/c, dat men die stof met het lancet aan de rijpe pokken van een' anderen persoon
ontleent. - SE VACCINER,v.Pr. Zich zelven inenten.
Vaceiniées, f.i1. [Bot.] Myrtebezie -planten f. p1.
S Vaccinique, adj., z. V. a. VACCINAL.
Vaccinoïde, f. ] Méd.] , z. v. a. VACCINELLE.
l'aehe, f. Koe f. V- a fait (V Iaitière, bearribre, fromagère), melkkoe f. Lait de v-, koemelk 1.
Poil de v-, koehaar D. De Ia house de v-, koedrek m. La v- teugle, de koe bulkt, loeit. Faire
couvrir une v- par le taureau, eene koe door den
slier laten dekken. La v- a vêlé, de koe heeft gekalfd. - (iron.) V- douarière, oude koe (die l
of 8 kaivers gehad heeft en tot slagten gemest
wordt. (Loc., fig. , fam. ou prov.) Cette maison
est une v- h lait pour ce médecin, dit huis is eene
melkkoe voor dien geneesheer, hij trekt daar veel
voordeel van. Ii a maagd de Ia v- enragde, hij heeft
veel kommer en gebrek geleden, h ij heeft het zwaar
te verantwoorden gehad. Ii pane Francais conlme
une v- espagnole, hij spreekt franech als eene koe
spaansch: hij spreekt zeer slecht fransch. Prendre
Ia v- et le veau, een meisje trouwen, dat bij een
ander zwanger is. Voir v- noire en Bols brûle,
van aangename dingen droomen, luchtkasteelen
bouwen. La v- est h nous, de zaak is afgedaan, wij hebben 't gewonnen. Sentir la v- It
Colas, van ketterj verdacht worden, naar den
mutserd rieken. Porter qn. ii Ia v- morte, iemand
met het hoofd naar beneden dragen. Courir la v-,
T

7, ilL Twee-en-twintigste letter van 't alphabet
en zeventiende der medeklinkers, de l, f.
Va, 2de pers. sing. van den impér. van aller, bij
wijze van ode. of interj. gebruikt. (ram.) Eli bien,
va, welnu, het zij zoo, laat het zoo z ij n, top, ik
stern er in toe, 't is goed. II en veut vingt francs,
eb bien, va ! hij wil er twintig francs voor hebben,
nu, goed! (hij zal ze hebben, voor mijn part geef
ze hem). - Va, cesse one attaque inutile, hoor,
staak een' nutteloozen aanval. Va, du courage!
kom, moed gehouden! Va. nilsérable, je te méprise,
Weg, ellendeling, ik veracht u. - liet wordt ook
wel in gemeenzamen stijl door pour gevolgd, om
aan te duiden, dat men zich vergenoegen wil met,
of ook wagen wil datgene, wat pour tot regime
heeft: Vous ne pouvez rn'olfrir qu'une omelette a
souper? eb bien, va pour l'omelefte, gij kunt mij
niets dan eene eijerslr'uif tot een avondmaal voorzetten, wei vu, de eijerstruif zal mij wél z ij n. II faut cinq cents francs pour mettre Ia chose en
train, va pour les cinq cents francs, er Zijn 500
francs noodig om de zaak op liet touw te zetten,
nu, ik waag ze er aan. - [Jeu) Va pour mon tout,
Va pour tout ce que j'ai levant mol, ik houd, ik
zet alles, at wat ik voor mij heb, het gaat om at
mijn geld, om at wat voor m ij ligt. VA, M.
(voor vade in 't pharoospel) Inzet rn. Sept at le
va Quinze et Ie va, zevenmaal, vijftienmaal de inzet.
Vacauce, f. Tijd in., gedurende welken een
post, een ambt onvervuld blijft of open staat , v aca t u u r: Ii y a v- de Ia chaire de mathPmatiques h telle faculté, de leerstoel der wiskunde hij
die faculteit staat open. is vacant. - Rusttijd m.,
mv. in de scholen, tijdelijke opschorting der letteroefeningen, der werkzaamheden voor leeraars en
leerlingen, ook der zittingen van de geregtshoven;
beroepsvrjheid, beroepsrust, v a c a n t i e f'. (in dezen
zin doorgaans in 't meerv.) J'ai passb mes V-S it Ia
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VACHELIN

VAGABOND,

-

op eene stroopparlj uitgaan. Oti la v- (of Ia chè-

vre) est attachée, ii faut queue broute, Z. BROUTER.
11 vientha un temps oi les vaches (of les renaids)
auront besoin de leur queue, Z. QUEUE. Z. Ook
AUSSITÔT, BMBLE, GARDER, 1111T1ER, PIED, PLANCHER, SORCIER, TANNERIE. - ( fam.) Puil de v-,

rood haar n. Ii est roux comme une v-, hij
is zoo ros, rood als een stier. - (pop. et bas) Cest
une v-, une grosse (vraie) v- (van eene vrouw
sprekende) , zij is zoo dik, zoo log als een koebeest.
Bij uitbreiding ook gezegd van het vieesc/i der
koe, als spijs: Ce boucher ma vendu de Ia v- pour
sla boeuf, die slager heeft mij koefjevleesch voor
ossevleesch verkocht. - [Chas.] V- artificielle. of
enkel V-, koe f., koeschild n., soort van ligt schild
in de gedaante eener koe, waarachter de jager liet
schuwe qevogelte nadert. [Corn.] Gelooide koehui d of runderhuid f. La v- est Pien chOre, de
koehuiden zijn zeer duur. Souliers de v- retournée, schoenen van omgekeerd koeleder. - [U. II.]
V- Mclie of de Barbaiie, z. v. a. BUBALE. V- bleue,
z. v. a. NIL-GAUT. V- grognante of de Taitarie,
z. V. a. YAC. V- marine, z. v. a. MORSE; HIPPOPOTAME ; DUGONG. V- montagnarde ofsauvage, z. v. a.
TAPIR. V- de Quitiva, z. v. a. BISON. - V- a Dieu,
Z. 000CINELLE. [Man.} Clieval qui se couche en v-,
paard n., dat als eene koe slaapt (zich op de wijze
der koefjen nederlept), z. ook HUER. - [ Mar.] Canon en v-, langs boord gesjord stuk ii. Placer un
canon en v-, een stuk langsscheeps tegen boord
sjorren. — [ Mëd.] S/-s, loodkleurige vlekken f. p1.
aan de beenen. --- [Mus.] Ranz des v-s, Z. RANZ.
[Tech.] Zoutstapel, zout/loop in. (in de zoutziederijen). V- en croûte, uit de looikuip komende
runderhuid f. — V-s, rondaJtouwen D. p1., rondselriemen m. pl (aan de kar eener gewone drukpers). — Groote lederen koffer rn op rij tuigen; lederen dekkleed n. van de bergplaats op reiswagens.
%'aehelin, m. [Corn.] Kaas f. van FrancheComtë; - ook de volksnaam der Gruyère-kaas,
1- os,

den, schommelen. Cot homme vacille clans sa dimarche, die man waggelt in 't gaan, heeft een'
waggelenden gang. La main lui vacille, zijne hand
bee/I. - Cette rivolte fit v- le trOne, die opstand
deed den troon waggelen, dreigde den vorst van
zijnen troon te werpen. - Lurnière qui vacille,
trillend licht ii. - Ma langue a vacilld, mijne
tong heeft gestamerd, eene fout begaan: ik heb een

verkeerd woord gebruikt, of: ik heb dat woord verkeerd uitgesproken. - ( fig.) Wankelmoedig, dobberend of besluiteloos zijn, weifelen, dobberen, op
twee gedachten hinken. Les timoins ont vaculli
dans leurs dispositions, de getuigen hebben in hunne
verklaringen geweifeld, geaarzeld. II ne fait que
Y-, h ij is altijd besluiteloos, wankelmoedig. — .(- Vacillité, f. Het onvaste, waggelende, weifelende. La

v- dans les mouveinents se remarque dans les
vieillards, het waggelende, bevende dci' bewegingen
wordt b ij de ouden van dagen waargenomen. — ( fig.)
La v- dans les opinions indique un esprit faible,
het wei/den, dobberen in de meeningen duidt een

zwak verstand aan.

7 acive, f., Vaciveati, rn [II. n.] Schaap ii.
van 't vorige jaar. (Men schrijft ook vassive en
vassiveau.)
Vacos, m. [H. n.] Venijnigewilte mier f.inlndie.
Vacuisme, m. [Phys.] Stelsel n. van hen, die
een vicufein of ledige ruimte in de natuur aannemen, vacuismus Ii. - Vacuiste, m. .danneme voorstander van cciie volstrekt ledige ruimte
in de natuur, v a c u 1st m. - Ook als adj.: Philosophe v-. - Vactiité, f. [Didact.] Ledig/leid,
leigte f., v a C u ii m n.: La v- de l'estomac, de
l'intestin rectum, de ledigheid van de maag, van
den regten darm. - Vacuole, f. [Anat.] Kicine
ledige ruimte in het longweefsel, ook in dc luchtpijp.
longblaasje n., luchtpijpcel f.
Vade, f. [Jeu] Inzet, inleg m. La vade est de
vingt francs, de inzet is twintig francs. — [Mar.]
Aandeel, scheepsaandeel n. - (fig. et fain.) 11 est
pour sa 'v- dans cette affaire, hij heeft deel in die
Z. GRUYÈRE.
Vachei-, m., -ière, f. Koeherder, koehoeder, zaak, hjj is in die zaak voor zijn aandeel betrokken.
koedrjver m., koeherderin, koehoedster, koedrijfVade-la-pace, m. (latin)(pr. va -d6-ine-pa-cd)
sier 1. — ( fig.) Kinkel m., lomp, onbeschaafd (eig. ga in vrede). Monnikenkerker m. (Plur. Des
mensch n. - (Loc.prov.) Le v- de Cliauny, ieder- vade-in-pace.)
Vadel, m. [Mar.] Steel m. van den teerkwast.
een, jan en alleman. — Vacherie, f. Koestal in.,
koemelkerj f. - 7achette, f. (verklw. van
Va -de-la-gnetitle, m. et I'. (pop. et bas)
vache) Jonge koe f. - Leder n. van eene jonge Vraat, vreetzak m., vreetster f. (Plur. Des va
koe. - [H. n.j Volksnaam van den kwikstaart de-la-gueule.)
Vadetnaiique, f. [Banq.] Vermindering f. van
(lavandidre). - t Vachizi, m. Leder ii. van eene
jonge koe.
het kasfonds; tekort n. in de kas.
Vade-mecurn, m. (latin) ( pr. va -di -mi -kom')
Vaciet, in. [Bot.] , z. v. a. MITSCARI. - Buisch
van myrtebezie f.
-bezi,sort (eig. ga met mij) Voorwerp, dat men steeds bij zich
%'aeilLant, e, adj. Waggelend, wankelend, on- draagt, inz. een zakboekje, handboekje, v a d c-rn evast: Pied v-, Dérnarche Y-e, waggelende voet, C U m n. Ce petit livre est mon v-, dat boekje is
gang in. Main v-e, bevende, onvaste hand f. Echelle mijn vade-mecum (soms ook mon veni-mecum, dat
v-e, niet vaststaande ladder f. Le feuillage v-, het is eig. kom met mij), Ik draag dat boekje altijd bij
trillend gebladerte. Lumidre v-e, trillend, zwevend snij. (Plur. Des vade-mecum.) [fauhert).
Vadiouille, f. [Mar.] Schecpsdweil 1. (guipon,
licht n. - ( fig.) Wankelmoedig, weifelend, besluiteloos, dobberend; onvast, onbestendig; onzuiver,
Va-et-vient, m. [Mican.]: Le mouvement de
onduidelijk: Esprit v-, wankelmoedige geest, beslul- v- of enkel Le v-, de heen en weder, op en neder
leloos snensch rn. Ecolier v- dans ses réponses, gaande beweging f. (gelijk die van een' slinger om
leerling, die niet vast in zijne antwoorden is. — zijn ophangpunt, van een' zuiger in den pompcilinHomme v- dans ses sentiments, man van onvaste, der, enz.) - Voorwerp a. tij verschillende machionstandvaslige gevoelens. — Prononciation v-n, on- nes, dat zulk eene heen en wedes' gaande beweging
duideijkeuitspraak 1. - Vacillation, f. Waggemaakt. On emploie un v- pour Ie dividage des
ling, wankeling, schudding, trilling, béving f. V
soies, men gebruikt een' loopstok of looper voor 't
dune barque SUF l'eau, schommeling , waggeling, haspelen der zijde. - [Mar., Nay.] Verhaalreep f.,
wiegeling van eene boot op 't water. La v- de Ia touw, dat twee punten niet ver boven water vermain, do pied, het beven van de hand, het wan- eenigt, en waar langs eene schuit zich heen en weder
kelen van den voet. La v- dune Iumière, de tril- kan bewegen; die schuit zelve, veerpont, overzetlende, sidderende beweging van een licht. - [ Mid.] schouw f. — [Pêche] Touw n., waarmede men 't net
La v- des dents dans leoN alvioles, het waggelen hij 't uitzetten vasthoudt en later weder tot zich
der tanden in hunne kassen. - V- des iddes, ver- trekt. - (bij uitbreiding) Het gedurig heen en wewarring van denkbeelden, lqte ijlhoofdigheid f. — der loopen, in- en uitgaan, het telkens van plaats
(fig.) IVanlcelmoedigheid, besluiteloosheid, weireling, veranderen: C'est un v- qui ne me plait pas, dat heen
onzekerheid, onbestendigheid f. V- dans les senti en weir loopen, dat in en uilloopen bevalt mij niet.
ments, dans les projets, wei/ding, dobbering in de — (fig.) Le v- des opinions, de veranderlijkheid,
gevoelens, in de plannen. Sa v- nuit ii ses affaires, wuftheid der meeningen. (Plur. Des va-etvient.)
zijne wankelmoedigheid, besluiteloosheid benadeelt
Vagabond, e, adj. Zwervend, omzwervend,
Zijne zaken. - 4- Vacillatoire, adj. Waggelend, ronddwalend, geen' vasten weg volgend; ongeregeld.
onzeker. twijfelachtig (vacillant) . Mouvement v-, Homme v-, Femme v-e, omzwervende man, vrouw.
waggelende, schommelende, trillende beweging f. - Troupeaux v-s, ronddwalende, nu hier dan daar
(fig.) QUoi de plus v- que Ia fortune do jeu? wat grazende kudden f. p1. — Imagination v-e, ongere1.5 onzekerder, wufter, clan de fortuin bij 't spel? gelde, osndoolende verbeelding, luim f. Esprit v-,
- Waclllernent, in. Het wagqelen of wankelen; Tête v-n, omdoolende geest, onbestendige kop m.
z. V. a. VACILLATION. — Vaciller, v. n. Wagge- La course v-c dun fleuve dibordi, de ongeregelde
len, wankelen, onvast zijn, zweven, trillen, scitud loop van een' buiten zijne oevers getreden stroom
-

-

,
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VAILILANT. 1869
VAGA BONDAGE
— [H. n.] Araignées v-es (of als subst. VAGABONDES, f. p 1. Loopspinnen f. pl. (die hare prooi al
loopend bemagti.gen). — Pëche] Courtines v-es (of
als subst. VAGABONDES, f . pl.) Vischweer f., die men
telkens van plaats doet veranderen (ook in 't enkely.
une vagabonds en ook une volante qeheeten). —
VAGABOND, m., -E, f. Zwerver, landlooper, vage
rondzwerfster, landloopster f. — (bij uit-bondm.,
losbol m. —-breidngov )Leilpr;
Va.$abondage, m. Landlooper ; scho "erfj f.
— % agabonder, v. a. Ells landlooper of land-

paalde ruimte, ledige of als ledig gedachte ruimte f.
Le v- de ]'air, des airs. — Het onbepaalde, onzekers, weifelende, zwevende: 11 y a du v- dans ses
promesses, er is iets onbepaalds, algemeens in zijne
beloften. -- (fig.) Tomber dans le v-, Se perdre
dans le vi
-, in onbepaalde, zwevende redenéringen
vervallen. — [ Peint. 1 Het zacht nevelachtig of wasemig voorkomen, dad ligte en aangename karakter,
die toon van licht en nevel, welke aan de voorwerpen
eene zekere geheimzinnigheid geeft. Le v- (of la
va nesse) d'un eiel, d'un colons, het nevelige en
ljke, het zacht overwasemde van een' hemel,
liefe
van een' koloriet.
%'ague, f. Golf, baar f., de door sterken wind
of door storm opgeheven waterrug, b# de zeelieden
ook zee f. ge/weten. Les v-s mugissent, de golven
loesjen, bulderen. De hautes v-s, hooge golven, hooge
zeeën. Rompre la v-, de golf breken. Etre englouti
par les v-s, door de golven verzwolgen, verslonden
worden. — [Brass.] Brouwers-roerstok m. of
-kruk f. — [Stulp.] V-s, liever POSTES. — `'agnié, e, adj. (en part. passé van vaguer): Blère
bien iv-e, goed omgeroerd, . met den roerstok goed
omgewerkt bier n.

Loopster rondzweren, een landlooper of landloop
omzwerven, ronddoolen. -sterz#n,ladop
-t- agant, e, adj. Zwervend, omzwervend. —
VAGANT, m. [Mar.] Stranddief, kustroover 'm, —
Weleer z. V. a. vAGABOND.
vagiforme, adj. [Bot.] Van onregelmatige,
onbepaalde gedaante.
v agin, m..[Anat.} Scheede; moederscheede f.
-- V oginacees, f. pl. [ H. n.] Scheedevormige
schelpen f. pl. — Vaginaire, f. [H. n.] Kokerof cheededierje n. (een infusie- diertje). -- [Bot.]
v a g i n a r i a f. — ` agiuual, e,
adj. De moederscheede betref'end of daartoe behooVaguement, adv. (alleen in fig. zin) Op onrend: Muscles vaginaui, scheedespieren f. pl. —
Als eene scheede omgevend: Tunique v-e, weivlies n., bepaalde, weifelende, zwevende wijs. Répondre v-,
dat eiken teelbal omgeeft. — Vaginalis, m. onbepaald, algemeen antwoorden.
Vaguemestre, m. (vervorming van het duit H. n.] , z. v. a. CHIONIS. — Vaginant, e, adj.
[Didact.] Scheedevormig, als eens scheede omvat - sche wagenm eister, ons wagenmeester).
end. — Yaginé, e, adl. [Didact., Bot.] Door -- [Mil.] Wagenmeester. V- d'armée, V- général,
eene scheede omsloten. — Vaginelle, f. (verklw. wagenmeester -generaal, opperwagenmeester m.
% Vaguer, v. n. Zwerven, zonder doel rond
van 't oude vagine, scheede) [Dïdact.] Kleine schee— (fig.) Il laisse v- ses pensées, h# laat-lopen.
. -- [H. n.] Koker.- of scheedeworm m.
zijne
gedachten ronddoolen. — VAGUER , v. a.
onregelmatige
blad
Vaginerve, adj. [Bot.] Met
-riben. [Bras.] Met den roerstok omroeren (het bier in de
`'aginieole, adj. [Didact.] In een scheede of kuipen of de ketels).
V aguesse, f. [Paint.] Lie felpke neveligheid f.,
koker levend. — VAGINICOLES, f. pl. Koker- of scheedediert'es n. pl. -- Vaginifére, adj. [Didact.) Z. VAGUE ([n.).
I7 aguette, t. [Tech.] Vilten of leiren beenbeadl.
`'aginiforme,
scheeden.
-Met édne of meer
[ Didact.] Scheede- of kokervormig. =- Vaginite, f. kleeding (b# wijze van slopkous) der leigravers. —
d Mé .] Ontsteking der moederscheede,. scheede-ont- (weleer) Welgevallen, genoegen n., waarmede men
steking f. -- Vaginoide, adj. [Didact.] Scheede- een bevallig voorwerp beschouwt. -- -j- V aguetof kokervormig. -- Vaginopores, m. pl. [H. n.] ter, v. a. Met welgevallen aanschouwen.
Vahette, f. [Hort.] Soort van zomerpeer f.
Buis- of pijpkoralen n. p l., bp welke eene naauwe
Vaidasee, f., z. VÉDASSE.
buis in eene w(jdere steekt. --- Vaginule, f. Kleine
Vaigrage, ni. [Constr. nay.] Wégering, binscheede.
Vagipéde, adj. [H. n.j Met over 't gansche nenwegering f., het planken- binnenbekleedsel van
een schip. — Het wégeren of bewdgeren. het aan
lijf verspreide voeten.
wegers ofbeschotplanken. --Vaigre, f.-brengd Vagir, v. n. Schreeuwen (van een pas geboren
kind sprekende, en ook wel van zeker eigenaardig Weger m., weltering of wagering. V- de fleur
of d'empáture, kimweger. V-s de fond, buikden geschreeuw van den haas gebruikt).
ning f. V- d'acotar, bovenkim- of steunweger. VVagirostre, m. [H. n.] , z. v. a. CHIONIS.
Vagissaut, e, adj. Schreeuwend (als 't pas de point, tusschenweger, weger in 't ruim. V-s
geboren - kind): Le berceau de 1'enfance v-e. — entre sabords, wegers tusschen de poorten, tusV sgissement, m. Geschreeuw n. (der pas gebo- schenwegering. V-s doubles séparées par des maill e s, dubbele gangwegers met luchten uit elkanren kinderen, ook der hazen).
der. V- bretonne, zetweger. V-s entre préceinVagistas, m ., liever VASISTAS.
`'a ne, adj. Onbepaald, zonder bepaalde gren- tes, geschutgang m. V-s endentées, ingelaten, ingekeep te wegers. V- de toute, doftweger (in eens
van
ruimte
ruimte
f.,
zen. Espace v-, onbepaalde
niet te bepalen grootte. — ( fig.) Onbepaald, alge - roeisloep). — Vaigrer, v. a. Wégeren, bewegemeen, onduidelijk, onzeker, weifelend, zwervend, ren, de binnenbekleeding aanbrengen. V- en plein,
zwevend: Raisonnement v-, onbepaalde, in alge- vol of digt wegeren. V- b claire vole, de demi en
meene bewoordingen vervatte, niets bepaalde uit demi, moitié plein, mould vide, met . lucht of tusredenering f. Propositions v-s, onbe--druken schenruimten, half pol, half open wegeren. , Het
paalde, algemeene voorstellen n. pl. Rien n'est plus part. passé is ook add.: Vaisseau vaigré, gewegerd
v- que 1'opinion publique, niets is onzekerder, wei- schip m.
V aillamment, adv. Op dappere wijze, met
felender, wufter dan de openbare meening. Sentidapperheid, dapper, moedig. — - Faillanee, f.
ent v-, onbepaald, niet te beschrijven gevoel D.
(poet.
en in verheven st#l) Kloekmoedigheid, manzwervende
fAnat.] Nerts v-s, Nerts de la paire v-,
zenuwen f. pl., zenuwen van 't zwervende paar, haftigheid, heldhaftigheid, groots dapperheid f. La
het 10ae van de 12 paren hersenzenuwen (zoo ge- v- du capitaine enflamme le courage des soldats,
heeten omdat dit zenuwpaar uit het verlengde merg de manhaftigheid des veldheers ontvlamt den moed
door eene opening nabij het groote achterhoofdsgat der soldaten. — Vaillant, e, adj. Kloekmoedig,
heen langs den hals tot in de borstholte loopt, van manhaftig, dapper, moedig, stout, kloek. Général
daar naast den slokdarm naar het middelrif gaat V-, V- capitaine, kloekmoedig veldheer, kapitein of
en zich dan met zijne uiteinden in de rokken der aanvoerder. Nation v-e et forte, dappere en sterke
maag verspreidt) . — j Chron.] Année v-, het ge- natie f. — (Loc. prov.) Il est v- comme son epée
wone jaar van 365 dagen (zonder ingelaschten dag, of comme 1'épée qu'il Porte, hij is de dapperheid
geljk het schrikkeljaar). — Het godsdienstjaar der zelve. — [Man.] Cheval v-, vurig, moedig ros of
Egyptenaren, Perzen, Cappadociers en ArmeniSrs, paard n.
Vaillant, m. (fam.) Have, bezitting f., vermodat zij tot de 1%de eeuw behielden. — [ Méd.] Goutte
v-, zwevende, zwervende jicht f. (die geene vaste gen n., het goed, dad men bezit. 11 a mis tout son
plaats heeft). — [ Paint.] Formes trop v-s, te on- v- b cette terre, h# heeft eheel zijn vermogen in
bepaalde vormen m. pl. Cette lumière est v- et sans dat landgoed gestoken, aan gat landgoed besteed. Il
etTet, dat licht is zwervend en zonder effect.— Ook!n a mange tout son v-, hij heeft al zijn goed, Zijne
oeden zin, z. VAGUE (m.). -- [Agric.] Terres v-s gansche have opgegeten. — Ook bij wyze van by( Of vaines), -woeste, onbebouwde, niets opbren nde woord gebruikt: Avoir quarante mille francs v-;
landerijen of streken f. -pl..._ • VAGUE, M. Pube- veertig duizend francs rik zijn. — (Loc. prov.)
[
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N'avoir pas un sou v-, geen penning, geen cent
meer bezitten. - Vajilantise, t. Heldhaftigheid f.
(In dezen zin verouderd en in onbruik). - (fain.)
Heldenstuk D., heldendaad f.: Raconter sas v-s,
zijne heldendaden verhalen. (In dezen zin weinig
gebruikt.) - (iron.) Ne voilà -t-iI pas inn belle v-?
is dat geen schoon heldenfeit, geen dapper stak?
Taille que valUe, inc. adv. (fam.) In ieder
geval, liet ga zoo 't wil, hoe 't ook ga, 't mag gaan
zoo 't wil.
Vain, e, adj. Vergeefscli, vruchteloos, ijdel, onnut: Sepuiser en v-s efforts, zich in vruc/itelooze
pogingen uitpulten. Toutes mes dëmarches ont dté
v-s, al mijne pogingen zijn vergeefscli, ijdel geweest.
- IJdel, ongegrond, nietig , beuzelac/itig; bedrieqelijk. V- espoir, ijdele, ongegronde hoop f. Y-e cramte, ijdele, onnoodige vrees f. - De v-s amusements,
ijdele, nielige, beuzelachtige vermaken n. p1. - De
v-es promesses, ijdele, bedriegeljke beloften f. p1.,
beloften in den wind. - La vraie gloire est dans
Ie coeur et non dans de v-s titres, de ware adel
ligt in 't hart en niet in ijdele titels. - Un hornme plein de v-a gloire, een man vol zotten hoogmoed. (In de genoemde beteekenissen staat vain
doorgaans vOor zijn subst., vooral in proza.)
(van personen sprekende) IJdel, hoogmoedig, verwaand, vol inbeelding, trotseh: C'est un homme
1,,_, 5 een ijdel, verwaand man. Elie est bien v-c
de sa heautê, zij is zeer grootsch op, ingenomen
niet hare schoonheid, zij laat zich veel op hare
schoonheid voorstaan. - Somtijds ook (van personen): Nietig, beuzelachtig, zich met nietige zaken
bézig houdende (in dezen zin doorgaans vergezetel van een ander bijna geljkbeteekenend adj.):
C'est un homme v- et futile, v- et frivole, 't is
een nietig en beuzelachtig mensch, kleingeestig en
onbeduidend mensch. ---- [Agric.j , Z. VAGUE. [Chass.] Fumées v-es, of als subst. VAINES, f. p1.
Ligte en los zamenhangende hertedrek m. - [ Man.]
Cheval v-, geit paard n. - EN VAIN, bc. adv. Verpeels, vruchteloos, om niet, zonder vrucht; zonder noodzakelijkheid, onnoodig, ijdel: C'est en vain
que vous vous donnez tant de peine, 't is vergeefs,
0fl niet, dat gij U zoo veel moeite aandoet. - Ta
tie prendras pas to nom de Dien en vain, gij zult
Gods naam niet onnoodig, niet ijdelljk gebruiken.
- En vain wordt ook bij wijze van adj. gebruikt:
Prières, menaces, tout fut en vain, gebeden, bedreigingen, alles was vergeefsch.
Waincre, v. a. Overwinnen, bemogligen, ten
onder brengen; overtreffen. Alexandre vainquit
Darius en trois batailles, Alexander overwon Darius in drie veidslogen. - 11 a vaincu tons ses rivaux, hij heeft al zijne mededingers overwonnen,
overtroffen. V- qn. en gdnérosité, iemand in edelmoedigheid overtreffen. - ( fig.) Overwinnen, te
boven komen (hinderpalen, zwarigheden van allerlei aard): Yaincre Ia résistance de qn., iemands
tegenstand overwinnen. V- les difficultés, de zwarigheden te boven komen. - V- son amour, sa haine,
sa colère, zijne liefde, zijnen haat, zijne gramschap
overwinnen, ten onder brengen, meester worden.

- Des larmes sincères ont Ia puissance de v- le
coeur Ie plus dur, opregte tranen kunnen 't onqe
voeligste hart vermurwen, verteederen. - (absol.)
Recouiir P Ia ruse pour v-, tot list de toevlugt
nemen om te overwinnen. It vaincra sûrement dans
Ia discussion, hij zal in den woordenstrijd gewis
de overwinning behalen. - SE VAINCRE, V. pr. Zich
zelven overwinnen, zich lieheerschen, zijne driften
of hartstogten te boven komen, beteugelen of in toom
houd&n: II est beau de se v- (soi-inême), 't is
schoon, zich zelven te overwinnen. - Elkander
overwinnen: Ces deux nations se sont vaincues
tour a tour, die beide noticn hebben elkander beurtelings overwonnen. - Overwonnen worden: Tant
d'obstination ne pouvait se v-, zoo veel stjfhoofdigheid kon niet overwonnen worden, liet zich niet
overwinnen. - Se laisser v-, zich laten overwinnen; zich laten overtuigen; zich laten bewegen of
overhalen. - ( fam.) Laissez-vous v-, laat u overtuigen, overreden, overhalen, bewegen; geef toe. Se Misser v- a Ja pitié, zich tot medelijden laten
bewegen. Je me suis Iaissé vaincre par ses Jarmes, ik heb mij door zijne (hare) tranen laten bewegen, overhalen. - Vaincu, e, adj. (en part.
passé van vaincre): Ennerni v-, Arrwle v-c, overwonnen vijand m., leger n. - Rival v-, overwon-

nen, overtroffen mededinger m. - Passion ii'-c, bedwongen, betoomde, beteugelde hartstogt in.
Vaineme!It, adv. Op nuttelooze, vergeefsclie

wijze, vergeefs; zonder gevolg: 11 on a pand v-,
hij heeft vergeefs daarvan gesproken. Vous avez
tiavailld v-, gij hebt nutteloos gewerkt.

Values,
I. p1. [Chas.], Z. VAIN.
1 ainqueni-, in. Overwinnaar, verwinnaar m.
(in de verschillende beteekenissen van 't werkw.
vaincre): V- généreux, cruel, edeimoedig, wreed
overwinnaar. Le v- des Perses, de overwinnaar
der Perzen. - Le v- de Marathon, de Cannes,
de Rocroy, d'Austerlitz, de overwinnaar van Marat/ton, van Cannce, enz. , hij, die de overwinning
behaalde te M. enz. (Miltiades, Hannibal, Cond,
Napoleon I.). Annibal, v- P Cannes, fut vaincu a
son tour a Zama, Hannibal, overwinnaar te Cannw,
werd op zijne beurt te Zama overwonnen. - V
a Ia lutte. aux jeux olynipiques, overwinnaar in
den worstelstrijd, in ae olympische spelen. - Ii
fut v- de tons les obstacles, hij kwam at de hinderpalen te boven. - La sage est v- de ses passions, de wijze is verwinnaar van zijne driften,
betooint zijne driften.— Ook als adj. in. Ses charmes v-s, hare zegevierende, onweirstaanbare bekoorljkheden. Tout fiëchit sons son pouvoir v-,
-

alles buigt zich voor, onderwerpt zich aan zijne

overwinnende magt. - (iron.) Pi'endre un air v-,
des airs v-s , een aanmatigend gelaat, eene houding vol zelfvertrouwen of eiqenwaan aannemen. —
Vainqueur, ofschoon mannelijk, laat zich somtijds
ook van eene vrouw zeggen: V- de ses rivales, clie
n'abusa point de sa victoire, als verwinnares van
hare mededingsters, maakte zij geen misbruik van
hare ove7winning. Nous ëtions trois dans Ia lutte,
deux bommes et une femme, Ie v- ce fut Ja fernme, wij waren met ons driekn in den wedstrij d,
twee mannen en idne vrouw; de overwinnaar was
de vrouw.
Vair, in. (weleer ook adj. met de beteekenis van:
wit en gr ij s, appelgraauw, en subst. in den zin
van: wit en grijs pelswerk) [Bias.] Een der pelswerken van 't blazoen, afgebeeld als gevormd uit
beurtelings zilveren en blacuwe, in I r ij en gerang
schikte klokjes, waarvan de blaauwe met den top,
de zilveren met de basis naar boven staan, a a ir n.
Gros v-, groot-vair (als de rijen en stukken minder in getal, en daardoor respectievelijk grooter
dan gewoonlijk zijn). Menu v-, klein-vair (als de
rijen en stukken grooter in getal en daardoor respectieveljk kleiner dangewoonljk zijn). V- appointé, v- en pal, paal-vair. V- renversé, omgekeerd
vale'. Contre-vair. tegen-vair (als de voeten der
klokjes tegen elkander staan). Ciochettes de v-,
vair-klokjes. - %'airé, e, adj. [Bias.] Vair (als
't vair niet van zilver en blaauw is). 11 porte v-,
menu-vairé dor et de gueules, hij voert vair, kleinvair van goud en keel (rood). - VAIRE, rn [Bot.]
Rots- of klipgras n. ( waaraan de oesters zich
-

hechten).

%'aireuse, f. [Mar-1,

Z.

VAREUSE.

Vairon, adj. m. [Sian.]: Cheval qui a l'oeil
paard met een glasoog (als de oogbol met een'
witachtigen ring omgeven is. Yeux v-s, oogen van
tweederlei kleur. - (b ij uitbreiding) Ce cheval, Ce
chien, (soms ook) Cet homme a l'oeil v-, dit paard,
die hond, die man is glasoogig, heeft gla.roogen, of
ooqen van tweederlel kleur. - Cheval v- (weleer
vair), melkkleurig, appelgraauw paard n. - VAlRON of Véron, in. [Fl. n.] Veelkleurige grondeling m. [ cyprinus phorinus] , een der kleinste van
alle visschen, in Duitschland e tn t z , in Westphalen elierling, aan den Rijn wettling,.
mulling, hagner, gelteeten.
Vaisseau, rn. [Tech.] Vat n. in 't algemeen,
inz. in schei- en natuurkunde, ieder voorwerp, van
welke stof ook, dat bestemd is om vloeistoffen of
vaste stoffen, maar vooral de eerste, te bevatten:
V- cl'argent, de cuivre, de fer, de bols, de terre,
V-,

de verre, dargile, zilveren, koperen, ijzeren, hou-

ten, aarden, glazen, leemen vat. \T..x de rencontre,
de circulation, Z. RENCONTRE. - (Loc. prov.)
L'homme est an v- d'argile, La femme est un vfragile, de mensch, de vrouw is een leemen vat,
een broos vat (aan zwakheid, dwaling, enz. onderworpen). Dans un grand v- on met ce qu'on vent,
dans un petit ce qu'on pout, te veel kan geen
kwaad, overvloed schaadt niet; men moet nooit over

VAISSELÉE
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het teveel klagen. --- [Anat.] Vat n., ader, slagader,
buis f. of kanaal ii. voor den omloop van de verschil
V-x du corps humain, va -lendic-hamsvot.
ten van 't menschelijk ligchaam. V-x sanguins, bloedvaten. z. ook CAPILLAIRE, LACTÉ, LYMPHATIQUE,
SPERMATIQUE, VARIQUEIJX. -- [Astra ,

z. V. a. Le

N AVIRE Argo. — [I ot.] V-x des plaates, planten
buizen, door welke het sap enz. wordt om--vaten,
gevoerd. V-x séveux, lymphatiques of commons,

sap-, waterraten, vaten, die aan alle gewassen gemeen zijn. V-x séminaux, zaadvaten. V-x aériens
of aérophores, z. v. a. TRACHEES. — [R. n.] V- de
guerre, z. v. a . ALBATROS . Schip, zeeschip, inz.
oorlogschip n. V- de guerre (beter Bdtiment de
guerre of enkel V-), oorlogschip. V- marchand (beter navire marchand, navire de commerce), koopvaardijschip. V- de garde, wachtschip n., uitleg
V- armti, gewapend, uitgerust, tot de dienst-germ.
toegerust schip. V- lourd á la marche , schip, dat
slecht of traag zeilt, slechte, trage zeiler m. V- fin et
bon nnarcheur, V- fin borg voilier , scherp en snel
schip, snelzeiler. --- V- court, kort, ineen -zeilnd
ineengezet schip. V- gondold , krom-gedron,
schip, schip dat veel zeept heeft, dat voor en achter hoog opspringt. V- a napeur, stoomschip. V- á
l'ancre of au mouillage, schip, dat voor anker, op
de roede ligt. V- it la voile of sous voiles, schip,
dat onder zeil is. V- entaillé, schip, dat geheel uit
in elkaar gewerkte zamenstellende deden beslaat.
V- éventé, volgebrast schip schip, dat vol ligt. Véchoué, déséchoud, gestrand of op den grond zittend, ontboeid ot' weir vlot geraakt schip. V- engagé, schip, dat door eene bui overvallen is en zwaar
overhaalt; op lager wal vervallen of op de kust
bezet schip. V- ébaroui, bekaaid, uitgedroogd, opengetrokken schip. V- verd, aangegroeid schip, schip
met eenen baard. V- maltraite, gehavend, ontreddead schip. V- roulier, beurt- of veerschip (in
Nederland). V- école of enkel dcole, z. ÉCOLE.
z. ook AMIRAL, AR11ES1ENT, BAS-BORD , BATTANT,
BRISE , CHARGE , CONSERVE , CONSTRUCTION , CONTRARIF, CONVOI, CORSAIRE, DÉCAPELÉ, .BELIE, DEMARRÉ, , DÉRADÉ , DÉSARMÉ , ENGAGE , , ETANCUE,
ERÉGATE,HAUT-BORD, LEGE, LIGNE, MONTE, NÉGRIER,
NE[JTRE, PARLEMENTAIRE, PONT, QUEUE, RADOUB,
RANG, REGISTRE, TRANSPORT, TROTS-MÉTS.

Le v- de I'État, Le v- de la fortune publique, het
schip, van Staat, het staatsschip. Conduire to vde l'Etat, het staatsschip sturen, den Staat te roer
staan, regéren. — (Loc. prov.) C'est on pauvre
v-, 't is een stumper. — (podt. et fig.) Le v- du desért, het schip der woestijn, de kameel. — [Arch.]
Le v- dun batiment, d'une église, het binnenste,
de binnenruimte van een gebouw, van eene kerk.
Vaisselée, f. [Tech.] Walkkuip -vol f., hoeveelheid stof, die eene walkkuip, een volmolen op
eens bevatten kon. — S aisselet. m. (verklw.
van vaisseaul Klein vat, vaatje n.
ti aisselle, f. [Écon. dom.] Vaatwerk n. (schotels, borden , sauskommen , soep -terrines, enz.), de
vaten n. pl. Laver la v-, de vaten wasschen. Laveuse de v-, vatenwaschster f. — V- plate, vaat
uit één stuk. V- montée, uit verschillende-werk
zamengesoldeerde stukken bestaand vaatwerk. (Alteen van goud en zilver worden de beide laatste
uitdrukkingen gebruikt.) — (Loc. prov.) Remuer
Ia v- de qn., iemands goed in beslag nemen. Prenez garde 1a votre v-, bedenk wel wat gij doet. —
V aissellée, f., z• VAISSELÉE.

t Val of V au, m. Laagte, lage plaats f.; dal n.
(vallee). — tiet wordt nog in vele fransche eigen

aangetroffen, 't welk ook met zijn meere.-name

VAUX 't geval is: Duval, Perceval, Val-de-Grace;
Vaux de Lausanne, Vaux du lac de Genève, etc.
--- PAR MONTS ET PAR VAUX,

loc. adv ., z. MONT. —

à VAL, loc. adv. Stroomafwaarts. (Men schrijft nu

aid .). — A VAL L'EAU, nu A-VAU-L'EAU.
Valable, adj. Van waarde of kracht, deugdelijk, wettig, geldig, regtsgeldig; aannemelijk, ontvankeljk, gegrond. -- [Prat.] Caution qui nest pas
T-, niet geldige borgtogt nl. Testament, Contrat v-,
geldig, deugdelijk testament, contract n. — Excuse
v-, aannemelijke verontschuldiging f. Ses raisons
ne soot pas v-s, zijne gronden zijn niet ontvankelijk of aannemelijk. -- Deniers comptants et v-s,
baar en gangbaar geld n. `'alablernent, adv.
Op geldige, deugdelijke wijze: Le mineur ne peut
pas contraster v-, de minderjarige kan geen wetAVAL, Z .

:
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tig verdrag sluiten. I1 na pas did déiendu v-, hij
is niet behoorlijk verdedigd.
V aladée, f. [Agric.] Diepe gegraven kuil tusschen twee rijen waanstokken, om dien met allerlei
meststof te vullen, roestkuil m.
V alanee, f.

[Bot. , z. v. ,a. CROISETTE.

V alanède, f ., z AVELANEDE.
Taldrague (en), loc, adv. [Mar.] In de war,
overhoop: Arrimer en v-, ordeloos stuwen. Jeter
en v-, in de war gooijen, overhoop smijten.
V alérianate, m. [ Chim. j Valeriaanzuur
zout n. -- ^ alériane, f. [loot.] Valeriaan f. Vofficinale of des boutiques, geneeskrachtige valeriaan, valeriaan der apothekers. V- bleue of grecque, blaauw spierkruid n. V- mdche, z. v. a. Mdeam.
— Valériaaie'es, f.'pl. [Bot.] Valeriaansoorten f.
pl. — é%a1érianelie, f. [Bot.], z. v. a. MàCHE.alérianique, adj. [Cum.]: Acide v--, valeriaan-zuur n.
Valésien, ne , adj. [Hist.] Valésisch, tot het
huis van Valois behoorend: La race v -ne , 't geslacht of huis van Valois. — Ook als subst.: Les
V-s cornmencent à Philippe de Valois, de Valois
beginnen, de stain van Valois begint niet Philips
van Valois.
Valet, in. Knecht, bediende, mannelijke dienst bode nl. V- de chambre, kamerdienaar. V- d'étabie, d'écurie, stalknecht. V- de charme, ploegknecht.
V- de pied, lakkei, loopknecht, heerenknecht. Maitre v-, meesterknecht; (aan boord der s pen) bot
V-, Armoe de v-, kruipend-telir.—(fgam)
wezen n., lage ziel f., oogendienaar, flikflooijer m.
Faire le bas(of plat) v-, Se conduire en v-, kruipen,
laag vleijen, flikfiooijen, den onderdanigen dienaar
spelen. Faire le bon v- (in soortgeljken, maar min(ier hatelijken zin als de vorige zegswijze), den gedienstige spelen. — Je suis votre valet (als wellevendheids - formule , inz. in brieven, maar als zoodanig verouderd), ik ben uw dienaar; --- ook ((am.
en in tegengestelden zin, om uit te drukken, dat
men niet doen wil wat iemand verlangt, of niet
gelooven wil wat hij zegt): je dienaar ! 'k dank je
wel ! 11 neut que je lui prête six cents francs, je
suis biera son v-, hi wil, dal ik hem zes honderd
francs zal leenen , zin onderdanige dienaar. —

(Prov.), z. MAITRE; DIABLE, TAMBOURINEUR. -- V-

de comedie, sluwe, doorslepen knecht, die tot allerlei intrigues te gebruiken is.— [Tbéát.] II joue les
v-s, hij speelt de bedienden-rollen. It a débuté dans
les v-s, hij is het eerst in de bedienden-rollen opgetreden. — [Jeu de cartes] Boer m. Le v- de carreau,
de coeur, de pique, de trèfle, ruiten-, harten-,
schoppen-, klaveren-boer. (fig. et (am.), z . CARREAU .
-- [Man.] Prikkel, spoorstaf m. (om de paarden
bij het dresséren mede te prikken). — [Mar.] V- it
canon, garenprop, touwprop f. V- erseau, kransprop. V- cylindrique, rol- of cilinderprop [Pêehe]

Klem f. (om een net uitgespannen te houden). —
[Tech.] Klemhaak (der timmerlieden, enz.); spanhaak m.; span- of rekizer n.; -- spiegelknecht, stuk
hout achter een toilet-spiegel om dien staande te
houden; — gewipt n. aan eene deur om haar van
zelve te doen ligt vallen- — t daletage, m.
KnechtelVke staat m., knechtschap n., dienslbaarheiel f. — Valetaille, f. De bedienden in 't atgemeen: Au jour de Ian, rien de plus poli que toute
la v-, niets beleefder dan 't bediendenheer op nieuw
enkel minachtend gebézigd voor:-jarsdg.—Nu
hoop bedienden: Que fait ià foute cette v-? wat
doet daar at dat bediendenvolkje? — `'alet-patin, m. [Chir.] Snaveltang f. om geamputeerde
vaten te vatten en te onderbinden. (Plur. Des valets-it-patin.) — %%aleter, v. n. ((am.) Den oogendienaar, den gedienstige spelen. — Onaangename
en moeijelVke diensten doen: Je suis las de v- dans
vos affaires , ik ben dat loopen en rennen in uwe
zaken moede. — -j- Valeton, m. (verkiw. van valet) Knechtje; knaapje, jongske n.;— schildknaap m.
V alétadinaire, adj. Ziekelijk, sukkelend, in
een' tusschentoestand van gezondheid en ziekte:

Homme, Femme v-, of alssubst . VALÉTUDINAIRE , m.

et 1'. Ziekelijke, sukkelende m. en f. -- S Valétudiiiité, f. Ziekelijkheid f.
Valeur, f. Waarde, waardij f.: Objets de quel que v-, de pea de v-, de beaucoup de v-, d'une

mediocre v-, voorwerpen van Benige, van weinig,
van veel, van middelmatige waarde. Des papiers
de grande v- , de nulle v-, papieren van groote,
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van geenc waarcijj. Le blé a une v- naturelle, les
diamants n'ont qu'une v- factice , liet graan heeft
eene natuurlijke, de diamanten hebben niet dan
eene gemaakte waarde. Etre en v-, tot goeden prijs
verkocht worden; goed opbrengen. Les bids sont en
v-, de granen zijn prjshoudend, staan hoog in prijs.
Cette terre est en v-, dat land of landgoed geeft
behoorlijke winsten. - Mettre une ferme en v-,
eene pachthoeve in goeden staat brengen. - Atta
dier de Ia v- a qc. , waarde aan iets hechten. Waarde, kracht, eigenlijke beteekenis f. of zin m.
der woorden volgens 't aangenomen gebruik: 11 ne
connaît (El ne salt) pas Ia v- des termes dont it
se sert, hij kent de waarde niet van de termen of
bewoordingen, die hij gebruikt. - (fig.) Dormer de
Ia v- a ce qu'on lit, nadruk leggen op, krocht of
bevalligheid bijzetten aan 't geen men zegt. —(fam.)
II na pas ëté a l'église Ja v- dune heure, hij is
te naanwernood een uur, nog geen uur in de kerk
geweest. U na pas Pu Ia vateur dun verre de yin,
hij heeft nog geen glas wijn, naauweljks een glas
wijn gedronken. - [Banq., Corn., ECOD. polit.]
Waarde, ieder beschikbaar voorwerp; wisse/waarde f., wissel m., ordebrieffe n., v a I s t a f. Dépo
des v-s, waarden, voorwerpen van waarde de--ser
poveren, in bewaring stellen. Mttre des v-s en
circulation, waarde, geld en geldswaarde in omloop brengen. Expédier des v-s a on correspondant,
geldswaarden, wissels, orderbr/e/jes, enz. aan een
correspondent afzenden. - V- en cornpte, waarde
in rekening. V- recue (en espèce, en marchandi
ses, en compte), waarde genoten (in specie, in
goederen, in rekening). V- estimative, légale,
begroote, wettige waarde. V- locative, vénale, eerhuur-, verkoopwaarde. V- rnonétaire, muntwaarde. - Z. NOMINALE, EXTRINSEQUE, IISTIUNSÈQUE,
NON-VALEUR. - Math.j Waarde, hoegrootheid f.
Chercher Ja v-, Ja v- arithmétique, Ja v- algebri
que de l'inconnue, de waarde, getalwaarde, algebralsche waarde der onbekende zoeken. - [Mus]
Waarde f., tijdduur m. van elke noot. - [Peint.j
Effect n. of werking f. van een' kleurtoon: II faut
eteindre certains tons pour donner de ]ay- ui d'au
men moet zekere bonen verzwakken of tern--tres,
peren, om de andere meer te doen uitkomen.
vALEUR, t. Dapperheid, onverschrokkenheid, koen
moed, heldenmoed,
m. V- hérol -he/clL,
6preuve, heldque, reconnue, éprouvée,
halt/ge, erkende, beproefde, voor niets zwichtende
dapperheid. Tout céde a sa v-, alles wijkt, zwicht
voor zijne dapperheid. —Valeiireiisement,adv.
(nu zelden meer dan in deftigen stijl gebézigd) Met
dapperheid, opdappere, onverschrokkenuijze: Cornbattre v-, dapper strijden. - Valeureux,
euse, adj. Dapper, onverschrokken, koen: Guillaume III. était v- sans ostentation, Willem 111.
was dapper zonder vertoonrnakinj.
Valhalla, m. [Myth.] Paradijs n. of hemel m.
der oude noordsche volken, waarin alleen diegenen
konden komen, die als helden in den strijd gevallen
waren, Walhalla n. - Ook de naam van een
.qedenkteeken hij Regensburg Ier gedachtenis van de
uitstekendste Duitschers, door Lodewijk I., koning
van Beijeren, opgerigt.
Validation, f. [Prat., Jur.] Geldig-, regtsgeldigmaking, bekrachti.qinq, wettiging, goedkeuring,
validéring, valid dtief.: Obtenirunarrêt
de v-, eene regtsuitspraak verkrijgen, waarbij iets
voor geldig verklaard wordt. V- de manage,
wettiqverklarinp. wettelijke erkenning van een huweljk. - Valide, adj. Geldig in regten, regtsgeldig, van kracht, deugdelijk, wettig: Cet acte
nest pas v-, die acte is niet geldig, regtsgeldig.
[Théol.] Le baptême des protestants est estimé
v- par les catholiques, de doop der protestanten
wordt door de katholjken voor geldig gehouden,
als van kracht beschouwd. - Ook wel z. v. a VALABLE. - Gezond, sterk (in dien zin inz. gebruikt
in): Mendiants v-s, gezonde en sterke bedelaars.
Les mendiants v-s sont néputés vagabonds pan Ja
lol, gezonde en sterke bedelaars worden door de wet
voor vagebonden of landloopers gehouden. - VAL!DE, m. EPêche], z. v. a. PATELET.
Valide' of Sultane v-, z. onder SULTAN.
Walidement , adv. Op regtsgeldige , wettige
wijze: On ne pent contracten v- avec on mineur,
men kan met een' minderjarige geen regtsgeldig contract aangaan. —Valider, V. a. Regt.cgeldig, gel-

k=d

-

(hij of van kracht maken, wettigen, bekrachtigen,
bevestigen: 11 faut faire v- eet acte, men moet die
acte laten bekrachtigen (laten legaliséren , vidirnéren, legitiméren). -. La consenternent subséquent
do père et de Ia rnère a vaJidé Je mar/age, de latere toestemming der ouders heeft het huwelijk gewettigd, geldig gemaakt. - liet part. passé is ook
adj.: Dépen
se vaJ/dée, goedgekeurde, bekrachtigde
uitgaaf t. - Validité, F. Begtsgeldigheid, geldigheid eener zaak, deugdelijkheid, wettigheid, v a 1 id i te i t t. : On lui conteste Ja v- du testament, men
bestrijdt hem de wettigheid, regtsgeldigheid van het
testament. La v- des preuves, de deugdelijkheid,
geldigheid der bewijzen. - La v- du haptème, de
geldigheid van den doop.
VaHnga, rn. [Mus.] Russische zakpijp 1. of
doedelzak m., walinga, woloenka f.
Valise, t. Valies n., mantelzak, langwerpige
lederen reisvak m. : Mettez Vos hardes dans Ja Vdoe
kleederen in 't valies. V- de 1/t. beddezak.
- awe
-t (Loc. prov.) Adieu Ja v-, 't is uit, 't is vertoren, alles is weg.
Valkyries, f. p1. [Myth.] Noordsche strijdgodinnen, noodlotsgodinnen der slrjdenden , die
vooraf bepaalden wie in den slag zouden vallen;
boodschapslers van Odin en dienaressen der gevallen helden in Walhalla, wien z den godendrank
toedienden, w a 1 k y r e n of w a Iijk p r i an.
7 aHaire, adj.: Counonne V-, Z. COURONNE.
Vallée, f. Dal n., vallei f.: Duhautdelarnontagne on découvre one belle v-, boven van den
berg ontdekt men een schoon dal. (Loc. prov.)
Nous nous revert ons dans Ja v- de Josaphat, wij
zullen elkaar in het dal van Josaphat, in de andere wereld wederzien. - (poét.) V- de Tempé,
dal van Tempe, heerlijke vallei, schilderachtig, bekoorljk oord, lustoord n. (naar het beroemde dal
Tempe in Thessalid, tusschen de bergen Olympus en Ossa, door den Peneus besproeid). - [Dévot.] La v- de larmes, de misère, het tranendal,
jammerdal, deze wereld (in tegenstelling met een.
zalig volgend leven) . - [Agric.] , z. v. a. VALADEE.
.-. [Hort.] Soort van zuurachtige peer 1.
Vallenie, f. [Bot.] Kuischboo!n of agnus-cas
-tus
rn. van Jamaica.
Walton, ni. Klein dal a. - (poét.) Le sacré v-,
het heilige, gewijde dal, het dal der muzen of zanggodinnen, ook Le double v-, het dubbele dal, geheeten. La gloire du sacré v-, de dichterroern M.
Valoir, v. n. Gelden, waard of waardig zijn,
komen te slaan, beloopen, bedragen, kosten: CornMen vaut J'auiie de ce drap ? hoeveel geldt of kost
de el van dit laken ? op hoeveel komt de ei van dit
laken te staan? - Je vaux autant que lui, etmon
argent vaut Je sien. ik ben zoo veel waard als hij,
en mijn geld is zoo goed als 't zijne. Le pain a vain
jusqu'h un franc Je kilogramme, hel brood is tot
op een franc het kilo verkocht. Le ducat vaut tnnt,
de dukaat is zoo veel waard.
Even veel gelden of waard n Tons les talents ne valent pas
une vertu, al 2eialenten zijn niet zoo veel waard
als (wegen niet op tegen) déne deugd. z. ook MADAME. - ( fam.) Cola vaut de l'argent, dat kost geld,
dat is duur. Chaque chose a son prix, ieder ding
heeft zijne waarde. - (Loc. ram, et pray.) Tant
vaut J'hornrne, tant vaut Ja terne, het oog des meesters maakt het paard vet; zoo de heer, zoo het land
of inkomen. Z. ook AUNE, AUTANT, AUTRE, AVERT!,
-

(fig.)

CHANDELLE, CLOU, DENIER, DIABLE, FAIT (adj.),
MARCHANDLSE, OR, PAIN, PEINE, PORTE, RAMAS-

SER (in.). - Ne nien V-, niets deugen. niets waard
zijn, geenerlei nut, verdienste, enz. hebben. Cola ne
vaut n/en, dat deugt niets. Ce livre ne vaut pas
Ja peine de Ie lire , dat boek is de moeite niet
waard het te lezen, niet lezenswaardig. Ne faire
nien qui value, niets doen dat deugt. L'affaine no
vaut pas Ja peine dy pensen, de zaak is de moeite
niet waard ow er aan te denken. Ces pikesdemoD-,
Date ne valent plus nien, deze stukken geld deugen
niets meer, Zijn niet meer gangbaar. - VALOIR
MIEUX, beter zijn, verkieslijk zijn; meer waard zijn:La vertu vaut mieux que Ja gloire, deugd is beter dan roem. Ii vaut mieux so Ia/re que de panIer, 't is heler le zwijgen, dan te spreken. - (Loc.
prov.) Un tiens vaut mieux que deux tu l'aunas,
Z. TEMR. Cette -chose vaut mieux denier qu'eJie
no valait maille, of vaut mieux pistole qu'eile ne

valait den, Z. DENIER, z. ook CAGE, MIEUX, FLIER.

VALSE
VALOIR, V. a. Opbrengen, opleveren, aanb 'en.gen, baten: Ces teeres lui valent hult mille florins
par an, deze landerijen b)'engen hein jaarlijks acht

-
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VAN, tn. [Mar.]: V-s d'une bigue, tuitouwen, ho-

rentouwen n. pl.
Vanadate, m. [Glum.] Vanadiumzuur zout n.
duizend gulden op. Que lui a vain son avarice, si -- Vanasdeux, ease, adj. Vanadium- houdend;
Vauaditlue, adj.:
non (le le rendre odleux ? wat heeft heat zijne gie- naar Vanadium gel ij kend.
righeid gebaat, aanrebr'cgt dan zich gehaat te ma- Acide v-, vanadiumzuur n. Sels v-s, vanadiumken. Gelden, doen, de beteekenis hebben van, zouten n. p1.- - % ariatliuni,tn.(pr. —ome) [Minér.]
de plaats bekleeden: M, en chiffre Romain, vaut Staalg'raauw poeder, dat in 't zweedsche ijzer en als
mille et D vaut cinq cents, M, in Rorneinsche tal- vanadium -zuur in de frischslakken, ook in enkele
letter, beleekent duizend, en D vijf honderd. Las zeer zeldzame loodertsen gevonden wordt.
Valiant, e, adj. [napet.] : Papier v-, pakpa an piquet vaut onze, het aas in It piketspel doet
elf. Cette note de musique vaut une menure, deze pier n. Pate v-e, papierstof f. of -deeg van geringe
muzijknoot geldt eerre maat. -- FAIRE VALOIR, gel- soort.
%'andale, in. Raw , vernielzuchtig barbaar,
dig maken, doen gelden, in aanzien brengen, doen
achten, bevorderen, nuttig maken: 11 a fait v- son verwoester van kunstvoorwerpen of eerwaarde over(celen der oudheid, kunststormer, w a n d a a l m,
blij
Faire
sentiment, h.) heeft zijn gevoelen doen gelden.
v- sa charge, al het mogelijk voordeel van zijn ambt (met zinspeling op de ['Vandalen, een waarschijntrekken. I1 est d'un honnète hommne a faire v- des lzpk slavische volksstam , die in de 55e eeuw na
gens de mérite, 't is de plict van een' braven man, Ciir. Galtic , Spanje en Italip als overstroomde
lieden van verdiensten te bevorderen, in aanzien te en in 45-0 home 14_ dagen lang plunderde en alle
brenr;en. — Se fa i r•e v-, zich doen gelden, .zich nut- kunstwerken vernielde) .-- Vandalisme, m. Aan
tig naaken, zich. in aanzien, in achting brengen. I1 kunstwerken gepleegde, barbaarsche vernielingswoeneglige les droits de sa charge, it no se fait point de, kunslstormerrl f., w a n d a l í s m u s n.
V a.ndU& re, f. [ H . n ], z. v. a. CALLIONY MME.
v-, Iej verzuimt de regten van zijn ambt, hij doet
1%andloise or V atudoise, f. [H. n.] Pijlkar
zich niet gelden. I1 faut ure pen se faire v- dans le
monde, neen moet zich een weinig in de wereld per in., z. BARD.
%'anga, m. [[HI. n.] Kromnsnavelige negendooder
doen geldent. -.-_ iI VALOIR SUR, [Corn-] Op afslag:
I1 a envoy 6 trois lettres de change 'a N-- sur ce qu. it of praauwe ekster op Madagaskar, v an g a ni.
Vangeron,m. [H. n.]Roodoog m., een zeer smaheeft
drie
wis
hi
dolt pour les six premiers muis,
gezonden op afslag van 't geen hi/ voor-selbrivn kelijke visdi van 't karpergeslacht, dien men aller
meiren en rivieren van Europa aan--wegind
de zes maanden schuldi;, is. d'ai recu nette sommne
ii v- sur ce q'u'it a A. me renmettre, ik heb die som treft [cyprinus rutilus].
Wanneon of Vaugeur, m. [Tech.] Kleikneontvangen in mindering van hetgeen hij snij heeft te
remittéren. ---- Faille que vaiile, op goed geluk; der m., werkman, die bij de steenbakkers de klei
het ga zoo It wil. Prenez sa promesse vailie que met de handen kneedt.
Vanille, f. [Bot., Corn.] Vanille, banielje f.,
vaille, neerz zijne belofte aan, het ga zoo It wil.
--- [Jeu] Tout coup vaille, iedere stag geldt, luk een oost- en west-indisch ge was en de peulvormige
zaadhulsels daarvan, die inz. tot de chocolade geof raak; It ga zoo 't pa.
Valse, f. [Danse] 1-Vats m., een wel bekende bruikt worden. — V auillier of Vanille, vroedans. -- Valser, V. n. Walsen, een' wals dansen. ger ook Vanillophore, ni. Plant, die de vanille
-a- 'alseuir, m., -ease, f. Walser m., walsster, voortbrengt, vanille -plant f. --- %Tanillon, m.Eene
verscheidenheid van de gewone vanille.
walseres f.
`anité, f. IJdelheid, nietigheid, vergankelijk%'alture of Velture, f. [Mar.] Woeling f.,
strop En., sjorring f. om den steng en den top van heid; verwaandheid , opgeblazenheid , inbeelding,
pralerij, hoovaardij i., hoogmoed in. V- des v-s,
den mast.
Value, f. [Prat.]: La plus v-, de overwaarde, tout est v-, dit Salomon, ijdelheid der ijdelheden,
meerdere waarde f. I1 faut encore payer tapt pour alles is ijdelheid, zegt Salomo. La v- des plaisirs
la plus v-, er moet nog zoo en zoo veel voor de du monde, de nietigheid van de vermaken der wereld. -- I1 tire v- de sa naissance, hij is trotsch,
overwaarde betaald worden.
V alvacé, e, adj. [Bot.] Fruit v-, vrucht, die verwaand op zijne geboorte. Faire v- de qc., op
niet openspringt, hoewel zij klapvliezen met kenne- iets hoogmoedig zijn. --- (fain.) Sans v-, je sais
Igke naden heeft. --- Vatvaire, adj. [Bot.] Tot ces choses-là mieux clue nous, zonder verwaand heid, zonder roem gesproken, ik versta die dingen
de klapvliezen of zaadhulsels behoorend.
Valvation, f. [Mon.] Schatting, waardering beter dan gij. — (Prov.) Line once de v- gate un
quintal de mérit.e, ijdelheid of verwaandheid bee
f.
1
v
t
i
munt,
va
a'
eener
waardebepaling
of
Valve, f. [H. n.] Schaal f., elke van de beide derft alle verdienste. — tT aniteux, euse, adj.
IJdel, opgeblazen, verwaand: L'homme v-, of als
algemeen
in
It
stukken eener tweeschalige schelp;
schaal van een weekvlier, z. UNIVALVE, BIVALVE, subst. Le v- tire vanité de tout, de ijdele, ohgeMULTIVALVE. -- [Bot.] Klapvlies, zaadhulsel n. --- blazene man verhoovaardigt zich op alles.
llann age, m. [Hydraul.] Zware plank f. vódr
[Me-can.] Valklep f. (soupape a clapet). —
ve, e, adj. [Bot.] Klapvlieziq; van klapvliezen fondéringspalen gespijkerd.
%'anne, f. [Hydraul.] Val- of schuifdeur f. van
veel
Met
voorzien. — v alvulaire, adj. [Bot.]
klapvliezen. -- %'alv:ile, f. [Anat..j Klapvlies n., een sluis, vijver, kanaal, molen, enz., verlaat n. —
vlies, dat den terugkeer des bloeds of der' vochten Les v-s d'un batardeau, de schoeiplanken van een'
in hunne vaten belet. V-s du coeur, hartklapvlie- dam of steepen beer. — Vanes, f. pl. of Vanzen. V- triglochine of tricuspide, driepuntig klap- neaux, m. p1. [Fauc.] Slagvederen f. pl.
Vanneau, in. [H. n.l Kievit m. V- huppe',
vlies. V- mitrale, mijtervormig of tweepuntig klapvlies. V-s sigmoïdes of semi-lunaires, halvemaans- gekuifde kievit, kuifkievit. -- VANNEAUX, m. p1.
wijze klapvliezen. V-s des intestine of V-s conni- [Fauc.], z. VANNES.
%'inner, V. a. [Econ. rur.] Wannen. V- du
ventes, inwendige plooijen van den twaalfvingerigen en inz. van den karteldarm. V-s des veines, blé, koren wannen. — [Tech.] V- des épingles,
aderklapvliezen. — %'alvule', e, adj. ran een des aiguilles, spelden, naalden in zemelen of zaagsel schudden om ze de laatste bewerking te geven.
klapvlies voorzien.
Vampire , m. V a ai p i r m. , naar een oud -- Weleer ook z. V. a. BERNER. -- Het part. passé is
het
's
nachts
ook adj.: De l'avoine mal vannée, slecht gewande
lijk.
dat
volksbijgeloof een spook of
graf verlaat om den menschen het bloed af te zui- haver f. -- VANNER, V. a. (pop.) Zijne biezen pak gen. — [H. n.] Groote zuid-amerikaansche vleder- ken, aan den haat gaan.
`aunerearn, m. (verklw. van vanneau) Kiemuis f., die slapenden menschen en dieren hun bloed
afzuigt, zonder hen daarbij zoo veel pijn aan te vitje n., kleine of jonge kievit m.
%annerie, f. [Tech.] Het mandemaken, manm.
bloedzuiger
doen, dat zij ontwaken, v a m p i-r,
— (fig.) .4 fzetter, knevelaar, woekeraar, ieder, die demakerij . f.; mandemakerswerk n. Voiture de v-,
zich door schandel ke winsten, ten koste des volks mandewagen m.
Wannet, m. [Bias.] Schelp f., waarvan men
verrijkt. — - %'ainpirisme, m. Geloof n. aan 't
bestaan van vampirs; toestand m. eens vampirs, 't binnenste ziel. — [Pêchej Net n., dat op ver
wijzen op het door de zee bedekte strand-schilend
knevelarj,
v a m p i r i s m u s n. — (fig.) Afzetterij,
wordt uitgezet
bloedzuiger] f.
Vannette, f. (verkiw. van van) Wan f. voor
Van, m. [Econ. rur.] Wan f., werktuig tot zuivering van It graan. V- d'osier, teenen wan. -- de haver, die men den paarden, geeft.
-
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`'anneur, M.JAgric.J Wanner.
Wannier, m. andewerker, horfvlechter m.
Wannoir, m. [Tech.] Houten bak m., waarin

de vertinde spelden met zemelen of zaagsel worden
om eschud en gepolijst.
^'annomo> m. [ C orn.] Japansche kurkuma f.
y aunure, f., doorgaans `annures, f. pl.
Stof, kaf n., dat b# 't wannen van 't graan wordt
.

afgezonderd.

' Vanoyer, V. n. Verdwijnen.
antall. m. (Arch.] Vleugel m. eener deur: Porte
á vantaux, b deug vantaux, vleugeldeur f.— [Ant.
mil.] Helmvenster n.
1 Wantante, f., x. V. a. VANTERIE, JACTANCE.
5 `'autard, m., -e, f. Pogcher, grootspreker,

I

-

--

snoever m., pochster, grootspreekster, snoefster f.
— Ook als adj.: Il est un pen v-, hij is wat grootsprekend.
Vanter, V. a. Roemen, sterk prijzen, hoog opvijzelen or verheffen, ophemelen: On a Bien vanté
son mérite, men heeft zijne verdiensten hoog opgevijzeld. — SE VANTTER, v. pr. Zich zelven beroemen,
zich prijzen, pogehen, pralen, snoeven: 11 ne sled
pas de se v- sol -méme, het past niet zich zelven te
prijzen. On se vante souvent de son plus grand
défaut, - men beroemt zich dikwijls op (men praalt
vaak met) zijn grootste gebrek. — (Loc. prov.) Ii
n'y a pas de quoi se v-, daarop valt waarlijk niet
te roemen, daar steekt niets lo feljks in. — Het
part. passé is ook adj.: Les auteurs les plus v-s,
de meest geroemde, gevierde schrijvers. — `anterie,f. Snoeveri,grootspraak, zwetser] f.,gepoch n.
-- % Vanteur , ense , adj. et subst., z. v. a.
VANTARD.

Vantiller, v. a. [Hydraul.] Met planken afdammen or het water keeren, eene planken waterkeering maken.
Va-nun-pieds, M. (fam.) Vagebond, gemeenti
kerel, landlooper. (Plur. Des va-nu-pieds.)
Vapeur, f. [Phys.] Damp, stoom, wasem m.: Vd'eau, waterdamp. Le froid condense les v-s, de
koude verdikt de dampen. — z. ook GAIN , BATEAU ,

wijn
dampen , de werking, die te rijkelijk gedronken
wijnop de hersenen doet. — [Méd. ] V-s, winden,
op stjgingen, spanningen in 't onderljf, zenuwaandoeningen I. pl., miltzucht f., v a p e u r s f. pl. (weleer toegeschreven aan dampen, die uit maag of onderbuik naar 't hoofd stegjen). — [Peint.] Damp,
nevel m., zachte en lie fel ke wijze van schilderen,
die de voorwerpen als Goor een' -doorschijnenden
sluijer vertoont. — j VAPEUR , m. (nu somtijds gebézigd voor bateau a vapeur) Stoomboot r. Voila
on v- qui passe, daar vaart eenti stoomboot voorbij.
— `aporant, e, adj. Aangename dampen of
geuren van zich gevend.—`'aporation, f. [Chico.]
Werking der dampen op een ligchaam, bedamping,
verwarming I. door dampen. Bain de v- (of liever
de vapeur) dampbad n.— [Phys.] , z. v. a . VAPORISATION . — `aporeuux , erase, adj. Dampig, vol
dampen: Un ciel v-, een dampige hemel m. —Door
vapeurs of opstijgingen geplaagd: Personne v-Buse,
of als subst. VAPOREUX, m., ELISE. I. Lijder .m.,
l"deres F. aan vapeurs. — [Peint.] Tableau v-,
campige schilder# f. (vgl VAPEUR) . — -^- (#g.) Onzeker, twijfelachtig, zonder bepaalde grenzen (nébuleux). — Vaporisable, adj. [Chico.] Verdampbaar, in damp te herleiden. -- `'aporisateur, m. [Méd.] Werktuig n. om in 't ligchaam
een' vochtigen en warmen damp te brengen, v ap o r i s d t o r m. — [Phys.] Vat, dat tot verdamping van een vocht dient, verdampingsvat n. —
Vaporisation, f. [Phys.] Verdamping, vervlugtiging f., overgang m. van een ligchaam tot damp,
CHEVAL, MACHINE, PRESSION.

-

—

VARIATION.

--

V - s du vin,

-

.

vaporisáite f. — Vaporiser, v. a. Tot

damp doen overgaan, doen verdampen, v ap o r iS d r e n. -- SE VAPORISER, . V. pr. Verdampen, in
damp overgaan. — Het part. passé is ook adj. Eau
va orisée, verdampt water n.
Waquer, v. n,. Open staan, open of onbezet zijn,

ledig staan: Lette charge vaque par la mort de

onledig, bdzig met iets zijn: On ne peut v- it tant
de chases à la foss, men kan met zoo veel dingen
niet te gelijk bézig zijn.

Vaquerelle, f. [Bot.]. z. v. a. ACTINOLITRE,
Vaquette, f. [Bot.] Kalfsvoet m. (arum). —
[Com.] Kleine runderhuid f. te Smyrna.
`'araigne, f. [Sa].] Opening f., door welke men

het zeewater in de eerste vergaderplaals der zout-

putten laat.

Varaire of Veraire , f. , of Ellébore
blanc, in. [Bot.] Witte nieswortel m., wit nieskruid n.
`'aran, m. [H. n.], z. v. a. TUPINAMBIS.

Varander, v. a. [Péche] V- les haren gs, de

haringen bij het nemen uit de pekel laten uitdrui-

pen en droogen.

Varangue, f. [Constr. nay.] Prang f., (vroeger) buikstuk n. Demi -v- du maître -cou p le, halve
vrang van het grootspant. V- plate, acculée, vlakke
of platte, scherpe vrang. V-s demi -acculées, ingetrokken of hall scherpe vrangen. Bdtiment d plates v-s, platbodemd vaartuig n. Le pied dune vacculée, de voet (hiel, teen of onderkant) van eene
scherpe vran g . V-s de fond- middelwrangen, vrangen van 't vlak. V- de porque, kattespoor-wrang.
V-s sèches, mortes, halve vrangen der kattesporen, spoor van een' mast naast een kattespoor. Vd'assemblage, gelaschte vrang. Maltresse v-, vrang
van 't groot spant.
`'ardlole, P. [H. n.] Witte paradijsvogel, ook
katoendief m. en paradijsraaf I. geheelen.
Varech of Varee, m. [Bot.] Zeegras, zeewier, dat inz. tot bereiding der soda dient, sodaof zoutkruid n. (vgl. SOUDE). — (bij uitbreiding)
Al wat de zee op het strand werpt, strandgoed n.,
strandvonden m. pl.; wrak n. Droit de v-, strandregt n. (zoo als 't weleer in Normandid bestond).
Varégo, m. [Bot.], z. v. a. CAMELEE.
V areiine, f. Onbebouwde zandige vlakte, waar
't vee Benig voeder vindt en die ook door 't wild
wordt bezocht, heideveld; ,haagland n.
Vares- erees, f. pl. [Tech.] Slecht gebakken
steen m., uitschot n.
..

-

V aret, m., z. v. a. VARECH.

Vareitse, I. [Mar.] Boezeroen f., soort van korte
matrozenkiel m.
(SAUPE.
Vargadelle of Vergadelle, I. [H. n.] , z.v.a.

Van, m. [H. n.] Groote, sterke en wilde aap
van 't geslacht der maleis, vaniof makibi m. [lemur
macaco] .
ti ariabilité, I. Veranderljjkheid, onbestendig heid, ongestadigheid f.: La v- du temps, du goíit,

de veranderljkheid van het weder, van den smaak.
— Variable, adj. Veranderljk,,ongestadi g , onbestendig, wispelturig, wuft, v a r i a bel: Un temps
T-, een ongestadig weder n. La fortune est v-, de
fortuin is onbestendig. II est v- dans ses résolutions, hij is wispelturig, wuft in zijne besluiten.
— [Gram.] Un mot v-, een veranderljk woord n.
— [Math.] Quantité v-, veranderlijke grootheid f.
( iton tegenoverstelling van constante)... [ Méc.,
Force, Vitesse v-, veranderlijke kracht,.
snelheid f. — VARIABLE , m.: Le .barométre est an

v-, de barometer staat op verandert'
k.
-- VARiABLE, I. [Algèb.] Veranderljke grootheid f. — Va riant, e, adj. Gedurig veranderend, zeer onbestendig, zeer wispelturig: Homme très-v- dans ses résolutions,in zijne besluiten zeer wis elturij mensch.—
y ariante,f. [Litt.] Verschillendeleeswyzeof lezing
van een' zelfden tekst, v a r i á n t e. Les v-s de la BIbie, d'un auteur, de verschillende lezingen van den
Bijbel, van eenen schrijver. Imprimer le texte avec
les v-s, den tekst met de varianten drukken. —
[ Coin. ] Allerlei in azijn ingelegde groenten en
vruchten f. 1. — Variation, f Verandering, afwisseling, - a fwi king; verscheidenheid, v a r i d t ie f.
V- du temps, des vents, des saisons, verandering,
wisseling van 't weder , van de winden, van de
jaargetijden. -- La v- des témoins, dans les dépositions des témoins, de afwijking in de verklaringen der getuigen. — [Astr.] Eene van de schijn-

bare onregelmatigheden in den loop der maan om
de aarde, waardoor hare loopbaan wordt uitgerekt
in eene rigting, loodregt op, de lijn van de aarde
I1 y a un lit qui vaque dans eet bópital, er is een naar de zon loopende, va rid t i e f. — [Mar.] La
bed beschikbaar in dat hospitaal. — Rusttijd heb - v- (of déclinaison) de l'alguille, de afwijking of
ben, vacantie houden: Ce tribunal vaquait alors, miswijzing der kompasnaald. V- nord-est of orienadie regtbank hield toen geen zitting. -- V- a qc., tal e, noordoostering, oostelijke miswijzing. V- north
son père, dit ambt is open door den dood zijns
vaders. Le pape est mort et le saint siége vaque,

de paus is dood. en de heilige stoel staat open. —

VARICE

-

uest of occidentale, noordwesterinq, westelijke
mniswijzing. V- locale, plaatselijke miswijzing.
V- diurne dune rnoiitre marine, clageljksch verschil n. van een' tijdmeter. - [Math.] Naam, eener
door Lajrange gevonden wijze von difl'erentiéren,
V C r i a t i e t. - [Mus.] De telkens veranderde herhating van een eenvoudig muzijkstuk door ontbinding der toonen, door aanqebragte sieraden, enz.,
variatie f.
Vance, f. [Méd.] Aderspat t., een gezwel door
tegennatuurlijke uitzetting eener ader ontstaan.
Varicetle, f. [Méd.] ['cisc/ic pokken, windpakken, waterpokken f. p1.
7aricoeèIe, f. [Med.] Aderbreuk f., inz. de
aderspattige opzetting der aderen van den balzak,
van den bijbal, van de zaadstreng en van den zaadbal. - Varîeomphale, in. [Méd.] .lderbreukf.
aan den navel. - Varicifle, t. [v1&L] Kleine
aderspat.
Varier, C. a. Verwisselen, afwisselen, veran
v a r i ér e n: V- les mets,-(lern,vschidmak
de spijzen afwisselen, verscheidenheid in de spijzen
brengen. V- ses expressions, zijne uitdrukkingen
afwisselen, veranderen. V- les couleurs, de kleuren schakéren. -- V- la phrase, hetzelfde met andere woorden zeggen. - [Mus.] V- un air, variatitJn op een lied maken (vgl. VARIATION). - VABIER, V. n. Veranderen, verandering ondergaan,
onderscheiden zijn; afwijken, ongestadig zijn: Le
vent a varié plusieurs fois, de wind is verscheidene keeren veranderd. II vane dans ses sentiments,
hij is ongestadig in zijne gevoelens. Ici son style
Mar.] Miswijvaria, hier verandert z ij n slifi.
zen: Le compas vane, 't kompas wijst mis. - SE
VARIER, V. pr. Veranderen, zich veranderen, verschillende vormen aannemen. - Het part. passé is
ook a.:
dj Ouvrage varid, werk met veel afwisseling of verscheidenheid. Style V- , afwisselende
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subst.: Un V-, iemand, die-de kinderpokken gehad
heeft. - Vailoleux, ease, adj. [Méd.] De kinderpokken betre/Jend , daartoe behoorend; pokkig,
pokachtig, naar pakken gelijkend, v a r i a I e u s. Als sabst. fl1. et t. Een pokkenljder in., -lijderes f.
- Variolique, adj. [Mdd.] Wat tot de kinderziekte of pokken betrekking heeft. Pustule v-, '1) 0 kpuist, pok f. Eruptions v-s, pokkenuitslag n. Pus
Y-, pokkenetter m. Matîèr
e v-, pokstof C Variolithe, m. [Minér.] Poksteen, vleksteen m. Tariolo'ide, f. [Méd.] Gewijzigde pakken f. p1.,
eene afwijking der echte, inz. bij vroeger ingeente
personen.
Variorum, m. (pr. —rome) (bij verkorting
van de latijosche uitdrukking cum notis variorum
scriptorum, d. i. met noten, aanteekeningen of verklaringen van verschillende schrijvers) Uitgave van
een latijnsch klassiek schrijver met aanteekeningen
van verschillende taalgeleerden, v a rid s' u sn n.
,

-

Variqueux, neuse, adj. [Wd.] Aderspot-

tig: Vaisseaux v- , Veines v-ueuses, aderspattige
vaten, aderen n. p1. Tumeur, Dilatation v-ueuse,
aderspattiq gezwel n., aderspattige uitzetting 1.
Val-let, m. [Chev.] Schildknaap, page in. In de middeleeuwen ook: edelman, ridderzoon. Weleer ook: leerling, gezel, knecht m. - Varleton, in. (verklw. van varlet) Jonge schildknaap,
kleine page m.
Varlope, t. [Tech.] Beedschaaf, reeschaaf:
Demi-y-, voorlaaperschaaf 1., voorlooper m. V- is
onglet of V- otiglde, tandschaaf. V- is recaler, z.
RECALER. - Vailoper, t'. a. Met de reeschaaf
bewerken, gladschaven.
Varre, 1. [Pische] Schildpadharpoen ni., har
poen, waarmede de Amerikanen schildpadden vangen. - VaiVer, v. a. cl n. Jiarpoendren.
Varretée, 1. [Pèdhe] Lus 1. tot zamenhechting
(nier m.
van twee of meer netten.
Varreur, m. [Pêdhe] Schildpadden -harpoestijl m. Parterre v- cle mille fleurs, door duizend
Varronien, ne, adj. [Pililol.] Wat tot Varro
bloemen geschakeerd tuinbed n. Mouvement v-, z.
(een' geleerd' Romein) betrekking heeft, aan Varro
MOUVEMENT. - Variété, f. Verscheidenheid, af
wisseling, menigvuldigheid, v a r i t t e t f. La y- behoort, varrOnisch,varroniaansch: Coniddies v-nes,
dun paysage, de afwisseling, verscheidenheid in varronische bljspelen n. p1., de 21 door larro bijeen landschap. La v- des opinions, de verscheiden- eengezamelde bl'(jspelen van Plautus. Satire v-ne,
heid, het uiteenloopende der gevoelens. Cet ouvrage de menippésche satire van Varro.
Vartigue ! interj. (boeren-vloekwoord uit het
manque de \-, 't ontbreekt dit werk aan verscheidenheid. La v- plait. de verscheidenheid, veran- oude fransche bl ijspel) Verdord!
Varvoute, t. [Pêche], zn. a. GUIDEAU.
dering behaagt. La v- dans l'unitd est on des prinVasard, e, adj. [Man.] Fond v-, modderige,
cipes du beau, de verscheidenheid in de eenheid is
een van de grondslagen der schoonheid. - [Ii. n.] slijkerige grond In.
Vasculaire, Vasculeux, ease, adj. [Anat.]
Afwijking T., verschil ii. (bij cane zelfde dieren-of
plantensoort), speel- of basterdsoort, v a r i k t e i t 1. Wat de vaten, inz. de bloedvaten betreft; vaatrjk:
Les tulipes ont l)eaucoup de v-s, de tulpen ver- Système v-, vaatstelsel n.; gezamenlijke bloedvabonen vele afwijkingen, hebben vele varieteiten. ten n. pi. - [Bot.] Tissu v-, vaatweefsel is. Cette espèce est trôs-susceptible de v-s, deze soort Vascularité , 1. [Anat.] Vaatgesteldheid 1.
is zeer aan afwijkingen onderhevig, vormt ligt al- Vaseule, m. (verklw. van vase) Klein vat, vaatje,
lerlei speelsoorten .- [Litt.] V-s, mengelingen 1. bekertje n. - Vasculeux , ease, adj. [Bot.]
pi., mengelwerk, allerlei n., titel van zekere verza- Bekervormig. - z. ook VASCULAIRE.
Vase,m. Vaas f.; vat n., pul t. V- on marbre,
melingen, die stukken van allerlei aard bevatten.—
Afdeeling van zekere dagbladen en tijdschriften, tot en albâtre, en porcelaine, en bronze, de terre,
opneming van stukken, die niet regtstreeks tot het d'argile, marmeren, albasten, porseleinen, bronzen,
hoofddoel van 't geschrift betrekking hebben. - aarden, leemen vat. La galbe dun v-, Z. GALBE.
[Tliéât.] V-s , naam van zekere schouwburgen, - V-s de cuisine, keukenvaten n. p1. V-s pour metwaar inz. allerlei kleinere stukken worden opge- ti c des fleurs, bloemvazen. - Les v-s sacrës, de
voerd. - Ne Varietur (latin) (pr. ne'-varié-tur) gewijde vaten (bij de godsdienst in gebruik) . V- de
sacrifice, affervaas. - V- de chapiteau , korf m.
[Bot.] Opdat er verder (aan 't stuk) niets veran
ofligchaans van 't kapiteel. z. oak A1EOIITISSEMENT.
derd worde. z. ook PA1iAPHER.
Val-inas, m. [Corn.] Varinische rooktabak, - (Loc. pray.) C'est un pauvre v- 't is een armv d r i n a 5 in. ( naar de amerikaansche stad Va- zalig mensch (hij deugt tot niets) . - [Théol.] , z.
-

[

-

-

-

ELECTION.

rinas).

Vase, f. Sljk of slik n., modder m. Le vaisVariolaire, f. [Bot.] Soort van korstmos n.,
welks bloesein eenige overeenkomst met de variolen seau s'est enfoncé dans Ia v-, het schip zit in den
of kinderpokken hebben, v a r i al a r i a f. - Va- madder vast. Fond de v-, moddergrond, modderige
rlolariiie, f. [Chim.] Witte, naaldvormig ge- grond rn
Vaseau, fl1. [Tech.] Houten bak m. der spelkristalliseerde zelfstandigheid, die met de orcine in
de variolaria dealbata wordt aangetroffen, v a r a a- demakers. (kerigV aseux, ease, adj. Modderig, sljkig , slj
larjne f.
Vasière, f. [Tech.] Groat bekken n. der zoutVariole of Petite vérole, t. [Méd.] Kinderpokken, pakken 1. p1., kinderziekte t.: V- ma- zieders.
Vasiet, m., Z. VACIET.
ligne of typhode, kwaadaardige pokken. z. ook
CONFLUENT

,

DISCRET , INOCULATION. - [ H. 0:1

Bontkleurige of braziliaansche leeuwerik m.— Niïl
m., de smakelijkste en grootste visch van den-bars
Nijl, die somtijds zoo groot als een kalf en meel
dan 60 pond zwaar wordt, en die reeds bij de Ouden
ander den flown latos bekend geweest is en voor heilig
gehouden schijnt te zijn. - Variolé, e, adj. Pokdaliq, door de kinderpokken geschonden. - Ook als

Vasistass, m. [pr. wa-zice-tace, verspelling

van het duitsche was 1st das ? wat is dat ?) Glasraam of venstertje in een deur of venster, kijkvenstertje ii. -- Soort van jalousie aan de koetsportieren.
Vason, m. [Tech.] Kluit of klomp m. bereide
aarde bij pannebakkers.
Vasque, 1. [Beaux arts] Soort van rond en

1876

VASSAL

tamelijk vlak bekken II.: Fontaine décorée dune
v- de bronze.
Vssa1, ilL, -e, f. [Fod.] Leenman m. , (een-

-

,

-

,

--

,

-

-

-

f. [Constr. nay.], z. VASSALE.

Vastaugue, t. [H. n.j , Z. V. a. PASTENAQUE.
,
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adj. T4'jd uityestrekt zeer uitgebreid,
qroot, wijd, ruim: tine v plathe, eene zeer qroote
,lakte. Un chiiteau V., een uitgestrekt kasteel. (fii.)
It a l'espi'it V , hij heeft een uitgebreid, veelomvat
tend verstand. Homme dune v- éruditioa, man
tend
van groote çjeleecdheid. Former de v-s projets,
Anat.j Le v- intergroot ontwerpen smeden.
no, to v- externe, de groote binnenste, de qroote
Vastité, Vastitubuitenste dijbeenspier f.
(Ie, f. Groote uitgebreidheid of ruimte 1. (Geen deZee beide woorden, zoo min als 't VASTICITÉ van
Catharina ii. hebben opgang gemaakt.)
Vastré of %astrès, in. [H. n.j Beentong f.
[osteoglossunij reusachtige raspharing in. [sudis
gigas] een zoetwatervisch van Zuid-Amerika,wiens
tongbeen tot rasp dient en die zoo groot van omyang is, dat een visch van gewone grootte schier
zoo veel droog vleesch geeft als een os.
Vas-W, Viens-W., in. [Pèchej Visscherjj f.
met een net, dat door middel van een over een katrol loopend touw dwars dooi- eenen stroom wordt
gespannen.
Vale', in. [Corn.] Rijst in haar huisel, ongepelVoormalige
de rijst f. in mdie paddy geheeten.
likeur 1. bij de limonade-verkoopers.
Vateava, rn, z v. a. VAUTOIR.
Vatérie, f. [Bot.] Zeer hooge indische boom,
die een harsig sap levert, viechiboons m.
'%'atieau, in. Het pauseljk paleis en hof te
Rome op den Vatikaanschen berg, Va t i k a a n n.
(bij uitbreiding) De pauselijke regdring f. (fig.)
Les foudres du V., de bliksems van 't Vatikaan,
de pauseljke banvloeken za. pi. (z. ook FOUDIIE).
t Vaticinateur, in. -trice, f Profeet, waarzegge?'; dichter in. profetes waarzegster dichteres t. 't Vatici,ialioii, f. Het dichten, zingen van profetische liederen, waarzegging, profetie f.
1 I7atieiner, v. a. De toekomst voorspel
len, profetdren, waarzeggen.
Va tout, m. [Jeu] : Faire v-, an v-, at zijn
speelgeld. at wat men voor zich heeft zetten. Tenir
le v- iemands ganschen inzet houden evenveel
daartegen zetten.
Vatrouille, 1., Z. VADROUILLE.
%'au, tel., Z. VAL.
Vaucour, En. [Tech.] Tafel of bank f. voor
de klei der pottedraaijers.
Vaude, f. Z. v. a. GAUDE.
't VaU(Ieluque, m. Windbuil, opsnijderrn.
Vau-de-route (a-), z. ROUTE.
Vaudeville, ni. (verbastering van Vau of Val
de Vire, het Vire dal, in Neder-Normandie, waar
Ounce' Basselin omstreeks 1150 geestige, scherpe
liedjes dichtte, die veel opgang maakten) Hekelend
liedje op eene bekende volkswijs, straatliedje, volksVaste g

liedje a.
[Litt. Tliéât.j Tooneelstulije of klein
blijspel D. met ingevlochten liedjes op bekende wijzen, v a ie d e v i I Ie f.
(fig. et fain.) Cest un v-,
't is een tooneelstuk of vlugschrift, dat eene gebeur
tenis van den dag tot onderwerp heeft. (Deze zin
veroudert).
V- final, slotlied n. eener vaudeyule, lied in vele coupletten, waarmede de vaadeville wordt besloten, en waarvan doorgaans ieder
der spelers édn couplet zingt.
Vaudevillis te, in. [Lilt.] Schrijver, dichter van vaudevilles.
%'au-de-Vive, al. fLitt.], Z. VAUDEVILLE.
Vaudois, in. Pl. [1 1. rel.j Waldenzen in. pi.,
eene in de lIde eeuw ontstane, later zwaar vervolgde, stille en streng zedeljke godsdienstpartij in
Frankrijk welker overblijfsels men nog in drie
valleijen van Pieinonl aantreft (zoo geheeten naar
hunnen stichter Petrus Waldes of Pierre Vaudois,
een' rijk' koopman van Lyon).
Vaudoise, 1. [F1. n], Z. VANDOISE.
Vaudoux,m. ]Vegerdans in. van -2 tat I personen.
Vau-I'eau (a-), bc. adv., Z. A VAU L'EAU.
Vain-len (weleer VAUNËANT) in. Deugniet,
schavuit, losbol rn. -- Soms ook in minder ongunstigen zin gebruikt: Cet enfant est LID airnatile v ,
dat kind is een aardige schalk of deugniet.
SVAUJIIENNE, f. (pop.) Ondeugend, schalkineisjen.
+ Vauiienner, v. ei. Den deugniet, den los
bol spelen.
1 Vaiirienneiie, f. Nietigheid,
nietsbeduidendheid. —Lich trnissery losbandigheid f.
% autoir, rn. [Tech. ] Soort van weverskam m.,
waarop de kettingdraden der tapijten worden verdeeld.
Wautour, in. [H. n.] Gier rn V fauve, groote
of wolkoppige gier. V- percnoptère, z. PERUNO
I'TÈRE
.
V- oricou, z. ORiCOtJ. V- aruba, z. URUBU.
gujpvogel as., hardvochtig en schraap—(fig.)
zuchtig mensch 0.; (posit.) Wroeging,gewetensllna ging 1.
[Astr.] Naam, dien men somtijds aan de
sterrebeelden de Tier en den Arend heeft gegeven.
Vautoiiriii, e, adj. [H. n.] Naar den gier
gelijkend. giervor'inig. VAUTOIJBIN, m. Soort van
raaf f. of gier m. (ook carbeau-corbiveau en corbeau vautourin geheeten).
VAUTOURINS, in. p1.
Giersoorten 1. p 1 .
Vautrait, ff1. Koninklijke stoet ID. voor de
wilde-zwijnenjagt. Vauti e, in. Soort van hond
voor de beeren- en wilde-zwijnenjagt, die zich gaarne
in 't sljk wenteit.
Vautver (se), v. pr.: Se
v- dans la fange, dans la bone, zich in 't Wyk, in
den modder wentelen of omrollen: Le codhon airne
a so v dans la fange, het zwijn wentelt zich gaarne
in 't sljk. (bij uitbreiding) Se v- sur nu lit,
silr l'herbe, zich genoegeljk op een bed op het
gras uitstrekken. (fig.) Zich geheel en al aan iets
slechts overgeven: Se v- dans Ia débauche, dans
les voluptës, zich in ongebondenheid, in wellast
rondwentelen.
Vautroir, ni. [Chas.] Plaats,
waar 't wilde zwijn zich rondwentelt.
Vaux, Pl. van val, Z. VAL, MONT.
Vauxhall,rn.Naam van een' openbaren lusttuin
met eene dans- en concert-zaal, op het einde der 18de
eeuw door zekeren Vaux te Londen geopend; elke
soortgelijke plaats van verlustiging , later te Parijs
en elders ontstaan ; verzamelplaats tot openbare
vermakelijkheden in warme zomernachten onder
fraaije illuminatitn, muzijk, enz. v a u se h a 1 l ii.
Vavasseur of Valvasseur m. [Féod.j
Achterleenman, Z. VASSAL.
VayVayvodat, in., z. v. a. VAYVODIE.
vode, VaLvode of Waywode, m. Titel der
voormalige vorsten van Moldacie en Wallachije,
w a i w 6 d e m..;
stadhouder in 't vroegere koningrjkPolen,woiwode
,
palatijn rn—Wayvodie of Woywodle. 1. Waardigheid, gebied
van eenen woiwode, woiwodschap a'
Weau, rn. Kalf a. V- rnâle, fernelle, stierkalf,
koekalf of vaarskalf. Veau de lait zuigkalf.
Kalfsvleesch n. Du v - rôti, gebraden kalfsvleesch.
Kalfsleder, kalfsleP' D. Des livres reliës en v-,
in kalfsleêr ingebonden boeken ii. p1. Eau de v
of Bouillon de v-, ongezouten kalfs-bouillon (als
drank ter verfrissching).
(fain.) Faire le v - ,
S'étendre comme un v-, als een vlegel gaan liggen,
zich achteloos en log uitstrekken. (pop.) Pleurer
comme un V-, tranen met tuiten huilen.
(fig. et
pop.) V-, Grand v-, ctoenniet, lafaard rn., groot
kou.
(fig. et prov.) Asoir Ia lièvre de v - , na
den maaltijd huiverig zijn ; beven na te veel ge-

vrouw f., hij of zij, (lie door eenen heer met een
leen verljd was, v a s s a a 1 m. en f. Vassaux directs of iminediats, onmiddelbare leenmannen (die
hun teen regtstieeks van den opperleenlieer hielden).
Airière-vasaux of vavasseurs, achterleeninannen
(die hun leen van eenen heer hielden, die zelf vassaai van een' anderen heer was). Grands vassaux, çroote leenheeren of leenbezitters (die door
(fig. et
den koning met hun leen verlfjd waren).
fam.) Ondergeschikte, afhangeling m. en f.
Wasseile of Vassole, t. [Constr. naY.] Hoofd
van een luik of lantaarn, roam n. randen in. p1.
van een' rooster.
Vassatité, f., z. V. a. VASSELAGE.
aIiiique wij. Eene betrekking tusschen den
leenheer en den vassool uitdrukkend: Hommage
V.., hulde vn den leenman aan z en leenheer.
Vassalage in. Vassaalschap, ^'eenmanschap n.,
leenboarheid t., leenpligt in. Droit de v-. (een
refjt n., datgene, wat de leenheer van zijnen vassaal
vorderen kon.
%asset, 111. [H. a] Pharao-schelp f., lcanuizool
in., eene eenschalige .schelp.
-knop
t Vassenjo, in., Z. C. a. VASSAL.
%assive, f. [Econ. rur.] Gezarnenlijiejong vee a.
van eene melke(j. VASS1VE of Vassiveau, rn.,
Z. VACIVE, VACIVEAIJ. Vassivier, in. Herder m,
van de eenjarige schapen.

Vassole,
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dronken te hebben. Faire le collier au v- avant
quU soit në , ziclt te vroeq met eene zaak bézj
houden. z. ook ADORER, AUSSITOT, BRIDE. GRAS,
PIED, VAGUE. - [ FE. n.j V- mann, zeekalf n.,
z. V. a. PLIOQIJE.—V- aquatique, waterhaarworm ni.
(dragonneati aquatique) . Handelsnaam eenei
kegelschelp. -. [Agtic.] Plaats in een veld, waar
't koren mislukt is. - [Constr.] Uitsnede f. in een
stuk hout om het volgens eene gegeven kromme lijn

(fig.) Een plantenleven leiden, als 't ware ingeworteld en werkeloos leven; in een' vergeten of bekrompen staat leven. 11 ne fait plus que v-, hij leidt
tegenwoordig slechts een plantenleven. Ce poste
le fait v-, lui et sa familie, die post verschaft hens
en zijn gezin niet meer dan het noodigsi levensonderhoud. ..- Végéto-aiiimal, e, adj. [H. n.]
Tot het planten- en dierenrjic behoorend, zoou'el
den aard der dieren als dien der planten vertoo-

lTecteur, adj. rn. [Astr.]: Rayon v-, regie lijn,
die uit het brandpunt der elleplieche planetenbaan
tot in liet middelpunt der planeet getrokken wordt.
- 1Gorn.] Regie lijn, die uit het brandpunt eener
kromme lijn tot een punt in haren oinvan,q getrokken. - [ Mécan.] Lijn , die het middelpunt der
krachte n met bet zwaartepunt van 't bewogen ligchoamverbindt, radius vectorm.
%éda, in. doorgaans Vedas, in. p1. Naam
der oudste, in 't sanskrit geschreven jeu'ijde boeken der Hindoes, bevattende de oorspronkel ij ke
denkbeelden van de indische wijsbegeerte omtrent
God., de schepping, de ziel en hare betrekkingen tot
God, Vedas in. p1. - Védanta of Système
Védanta of Védantisme , rn. Het bovennatuurkunclig stelsel of liet theologisch gedeelte der
Vedas.
%7 édasse of Vakiasse, 1. [Cum., Tech.]
Weede-ascli, weedasch f., het vaste loogzout eelt de
weede (paste!, guède).
/éde1et, in. [Econ. var.] Kalverherder rn.
Védette, t. [Mil.] Ilaiterwacht, schildwacht te
paard., V e P P t t. V- avancée, vedet van de voorposten. .- 1iTachttorenlje, schilderhuis n. op den
vestingwal. .-. (fig.) Dans nyc lottie, Je titre da la
personae a qui ion dent (p. e. M a n s I a a r, M ad a ni a) s'écuit ordinairement en v-, in eenen brief
schrijft men den titel des persoons, aan wien men
schrijft (b. v. 1W ij a ii e e r, Me v r a w) bovenaan
op een> afzonderljken regel. Mettre en v- sur latfiche le oom dun acteur, clan auteur, den naam
van een' tooneelspeler, van een schr ij ver met zeer
groote letters aan 't hoofd van 't aanplakbiljet doen
drukken. - [Mar.] Jager ui., vijfde fok, die de
groote 5e/iepen somtijds bijzetten.
S Végétable , wij. [Diclact.] Groeijend, geschikt om le groef/en. - Végétabiiité, f. [Dihaat.] , z. V. a. VEGÉTALITÉ. - Végétal,rn. [Bot.]
Gewas D. Tout arbre , toute Plante est un v-,
elke boom, elke plant is een gewas. Traité des v6verhandeling over de gewassen. VEGETAL, B, adj. De gewassen of planten betreffend; tot
het plantenrijk behoorend; uit het plantenrjk af
komstig. La règne V., hetplantenrijk. Force, vertu v-a, groeikracht 1. Terre v-e, z. v. a. TERBEAU.
- Sd s-, plantenzout ii. Substances v-es, plantaardige zelfstandigheden. Régime v-, voeding t. met
spijzen uit het plantenrjk.— égétalisation,f.
[Anc. phys.] Verandering t. in een gewas. - Végétalisei, v. a. [Anc. plsys.] Vegetoal of plantaardig maken; tot plant vormen. Végétalité, f. I Diclact.j
Plar, eigenaardigheid
tennatuur,
der planten. -- Végétaiit , e, adj. Wassend,
groeijenci, met plantenqroei, met groeikracht begaafd; op de wijze van eene plant aanwassend.,
vegetdrend. - Végétatif, ive, adj. Groei
of wasdom gevend, ontwikkelend, groei bevorderend: La faculté v-ive des graines, des plantes,
het groei- of kiemvermogesi (Ier zalen, der planten.
Force v-lye, groeikracht, ontwikkelende kracht f.
- Groeijend, wassend: Les plantes Wont qu'une
vie v-lye, het leven der planten bestaat enkel in
wasdom. - ( fig.) La vie v-ive de l'homrne, het geheel stoffelijk leven, het plantenleven der menschen.
-- Végétation, t. [Bot.] Plantenwasdom, plantengroei m., plantenleven n., levenskracht f. der
planten, vegetatie f. Belle v-, V- vigoureu se,
schoone, krachtige plantengroei. (collect.) De planten t. p1. of gewassen n. p1. in 't algemeen: La v
est magnifique dans celte 'Ile, het piantenrijk is
prachtig op dat eiland. La v- eet tardive cette année, de planten zijn dit jaar in haren groei ten
achteren. - [ Mid.] Vleezig uitwas n., dat aan de
oppervlakte von een orgaan of van eene wond zich
verheft. - Végéter, V. n. Groeijen OP de wijze
der planten, wassen, v egetéren: Les plantesvégètent toujours, jusqu'h ce queues meurent, de
planten groeijen steeds voort, totdat zij sterven.

planten- en mineraal -rjkbehoorend.— [Anc. chins.]
Eau végéto-minérale, vloeibaar az ij nzuur lood n.

te vormen.

-

vend. - Végéto-miuéi-at, e, adj. Tot het
Vègre, f. [Mar.]

, Z. VAIGRE.

Véhémeiice, t. Hevigheid, heftigheid, onstuimigheid U, geweld n., drift U, vuur n.: La V. des
passions, de hevigheid, 't geweld, bet vuur der
hartstogten. Parler avec v-, met heftigheid, drift
spreken. Cot orateur a de Ja v-, die redenaar heeft
veel levendigheid en kracht in zijne voordraqt,
spreekt met vuur. - Le vent souffle avec v- (liever violence), de wind blaast met geweld, het
waait zeer hard. - Véhément, e, adj. Hevig,
heftig, geweldig, vurig, driftig, hartstoqleljk, onstuimig, V ehe?nén t : Disirs v-s, Passions v-es,
hevige, onstuimige begeerten t, p1., hartstogten in.
p1. Ton v-, hefti ge, driftige toon in. Discours v-,
krachtige, vurige rede t. Cot orateur est v-, die
redenaar heeft eene vurige, krachtige, wegslepende
voordragt. - Véhémentemetit , ado. [Jur.]
Zeer sterk: II est v- suspect, v- soupconné de tra
hison, hij wordt zeer sterk van verraad verdacht.
(Het woord is enkel in soortgelijke zegswijzen in

gebruik.)

Véhietile, ii. [Didact.] Voertuig, middel, dat
dient om iets o;,Iers gemakkelijker vooit ie leiden
of door te voeren, aan- of loevoeringsmiddcl, ve-

hikel, vehjculum a. Lair esi, le v- lu son,
de lucht is het middel ter voortplanting van 't geluid, 't geluid wordt door de lucht voortgeplant,
tot ons gevoerd. Lean est le v- de Ja rnatière nutritive des plantes, het water is het toevoermiddel
van de voedingsstof der planten. Le sin est un
bon v- pour ce remètile, dit geneesmiddel laat zich
goed met w ij n innemen. Le sirop n'entre dans ce
remède que cot nine v-, de siroop wordt bij die artsenij alleen gevoegd, om 't innemen gemakkelijker
te maken, - (fig.) Les Jangues sont le v- des scien
ces, de talen zijn het voertuig der wetenschappen.
Cette promesse servira de v- a ma demande, door
die belofte zal ik mijn verzoek ingang doen vinden.
del, rijtuig,
- (fam.) Iedere soort van vervoermid
vaartuig n., any.
-

Veil le, t., dikwijls VeliJes, f. p1. ivachtwake f., het waken of nachtwaken, het slapeloos doorbrengen van den nacht of van een gedeelte daarvan, het nachtbraken. Une courte, longue v-, eene
korte, lange nachtwake. Les longues v-s, Les v-s
continuelles ont altirë Sn santé, het lange, aanhoudende nachtwaken, nachtbraken heeft Zijne gezondheld bedorven. - L'état de v-, of enkel La v-, de
wakende toestand in. in tegenstelling met den
slaap): La v- procure des jouissances plus réelles
que Ie sornrneil, de wakende toestand verschaft
meer wezenlijk genot dan de slaap. Etre entre Ja
v- et Je sornrneil, dommelen, half slapen en half
waken, in een' toestand tusschen slapen en waken
zijn. - Lit de v-, waakbed n. (dat hij 't ziekbed
eens l ij ders voor den persoon, die hij hein waakt,
wordt gespreid). - Chandelle , Bougie de v-,
nachtkaars 1., nachtlicht n. Mortier de v-, Z. MORTIER.-- (fig.) S/-s, langdurige en onvermoeide vljt,
aan studie of verstandsarbeid of aan Zaken besteed:
Cet écrivain a recu Ie fruit do ses v-s, dieschrjver heeft de vrucht van zijn' rusteloozen ij ver, van
zijne slapelooze nachten ingeoogst. Consacrer ses
v-s a un ouvrage, at z ij nen tijd, zijne dagen en
nachten aan een werk besteden. Doctes. Savantes

v-s. nachtstuditn t. pi. - [Ant.] Les Romainsth
visalent Ia nuit en quatre v-s, de Romeinen verdeelden den nacht in vier waken. - [Bot.] V- des
plantes, waaktijd rn der planten, de uren, waarin
hare bloemen ontsloten z ij n. - [Chev.] La v- des
armes, de wapenwacht f. (welke h ij , die tot ridder
zou geslagen worden, des nachts te voren hield on
eeve kapel bij de voor hein bestemde wapens). -

[Mar.] Ancre de v-, plechtanker. Avoir une ancre

en v-, een anker onder den kraanbalk of klaar om
te vallen hebben. Boude a Ja v-, boei 1., klaar om

t878

VEILLE

uitgBworpen te worden. ~- De t'0.r.ige dag of
avond, daags te »oren, ,dag of avond vooreen' pnderen dag: La v- de Paques, de Noel, de Ia fete,
de dag of avond v66r Paschen, v66r Kersmis. v66r
het Ieesi, J'arrival la v- de son depart, de sa mort,
ik kuxim des daags v66r zijn vertrek, v66l' zij"nen
dood aan. - (Loc. prov.), z. paQUE. - (fig.) Etre
la v- de, op het punt z'ijn »tm, qereed staan om,
digt bij of naby iets zijn: On est' it la v- de volr
de grandes choses, men staat op net punt van gewigtige dingen te zien, men zai welhaast gewigtige dingen zien gebeuren. II est Ia v- de sa rutne,
de sa mort, hi} is zijnen ondergang,zijnen dood naby. Nous sommes a la v- de partir, wij siaan gereed om te »erirekken.
VeiHe, e, adj. (en part. passe van velller):
Malade v- toute la nuit, zieke, bij unen den qansctien nactit gewaakt uuwdt. -- lTeiUee, f. Av01i,d,
dien »ersctieuiene personen. b'ij elkander al wakend~, pratende of zich »ermukende dool'br'en{jen, avondtyd m., aoonastonden m. pl.; avondgczelschap n.:
I.. es v-s sont longues en hiver, de winteravonden
zi}n lang. Aller tous les soil's la V-, aile avonden in gezelschap gaan. La v- est chez Mr. R, het
avondgezelschap is by den heel' R. - VeHler,
v. n. Waken, den slaaptyd geheel of ten deele wakend doorbrengen, opblyven; (absol.) 'wakker zijn,
niet slapen:
toute la nuit, den geheelen nar;ht
waken, wakker brijven. II a veille jusqu'a minuit,
hij heeft tot middernacht gewaakt. V- aupres d'nn
malade, bij eenen zieke waken. Soit que je dorme,
soit que Je YeHle, i1£ mag slapen of n'iet slapen.
Je doute si je veille, ik t'Wijl'el of ik wel wakker
ben. -- (Loc. prnv.) On ne sait s'il dort ou s'il
\cilIe, 1nen weet nict 1-cot hij wil, hij is besluAteloos. (Prov.) Jeunesse qUi veille et vieillesse qUi
dort, c'est signe de mort, als jongelieden niet kunnen slapen en oude tieden niet wakker kunnen blijven, dan is 't slecld met hen gesteld. -- (fig.) Vit, sur qc., voor iets waken" zor(J draqen, 0]) iets
een wakend oog hebben. La Providence yeHle 3.
tout, de f/oorzieniqheiEl waakt over alles. On ne
peut pas v- tout, men kan op aUes geen acllt
slamL VeilJez sojgneusement a lui, !loud eenzor{]vuldig, walfend oog 0]) hem. 11 n'a pas veille sur
Ia conduHe de son fils, hi} heeft geen wakend oog
over 't gedrag van zijnen zoon gehouden. - [Mar.]
Waken, .zick boven water vertoonen (van rotsen,
klippen): Un rocher qUi veilJe, eene wakende klip
(z. 007i VEILLER, v. a.). w=- VEILLER, v. a. Den
nacht bij iemand doorbrengcn, bewaken, waken:
V- un maJade, b-ij eenen zieke waken. - V- un
mort, un corps, den nacht in gebeden bjj eenen
doode, bi} een ljjk doorbrfngen. - (fig.) V- qn.,
iemand bewalwn, in 't oog houden, op zijn dop~
letten. e'est un homme qu'j] faut v- de pres,
't is een man, op wien men naauwkeurig het oog
moet houden, dien men van nabij moet gadeslaan.
- [Fanc.] V- l'oiseau, den valli wakker houden
(om hem vel'volgens gernakl£elijker af te rigten). [Mar.] Oppassen, klaar staan, bij schoo/en en halzen staan, 'u'itlty"ken; V- nne ecoute, une drIsse,
une manoeuvre, bij cenen schoot, val, loope-r klaar
staan. V- Je grain, Ja risee (of neutr. au grain, a
Ja risee), op de bui, op de zeng passen. V- l'aITivee, l'aulotl'ee d'un btHiment, op 't a{vallen, oploeven 'van een schip passen. Veilleen avant, Veme
devant! l£yk (Joed 'idt voor! Veille les drisses des
huniers, les econtes! l£lam' bij de marszeilsvallen,
bij de scliooten! - Veillent', m. 'Vaker, geestelyke, die den nacht bij een {(Uk doorbrengt, ljjkbewaker. -- Nachtwalter m. te(len brand en die·ven
in sommige fabrijken. - VeiJlense, f. Nachtlampje n. - Naclztpitje: nachUichtpitje n. Vne boite de v-s, een doosje nachtpitjes. - [Bot.], z. 1). a.
COLCHIQUE. - l l e iHo ir , m. [Tech.l Tafel f.,
waarop de schoen- en zadelmakers hun Uellt en
gereedschap plaatsen, wanneer zij desnachts werken.
". eillotte~ f. [Agl'ic.] .Kleine hoop hooi, dien
men al maaiJend op h-et land maakt, wind/wop m.
VeiDat, m. [H. n.], z. v. a. l\1AQUEREAU.
,WeiDe, 1. [Anat.] Ader f; z. BASILIQUE, CAVE~

a

a

a

v-

a

Le sang qm
coule dans les V-S, het bloed, dat door de aderen
vloeit. Seneque se fit ouvrit' les V-5, Seneca deed
zich de aderen openen. - Ouvrir la V-, de ader
openen, aderlaten. - Tant que Ie sang (Tant
qU'nn pen de sang, un reste de sang)coulera dans
CEPHALIQUE, JUGULAlRE. MEDIAN.

mes vetnes, zoo lang ik leven zal. - (fly.) II n'a
point de sang dans les V-5, ltij heeit geen bloed in
de tuiers: hij heett ceen moed. qeen hart, geen eergevoel. 11 n'a pas une goutte de sang dans les

v-s, hij is stijf van schrik. z, ook BOUlLLIR. GLACEH. - (Loc. prov.) II n'a nulle v- (II n'a v-) qui

y tende, hij tieett daartoe »olstrekt geen aanley,
geschiktheid, neiging. - (poet.) V- poetique of enkel V-, dichtader, poelieclie of dichterl-ij1w tuier,
dichterlijk talent, dichtvUUT n. Il a une v- noble
et Ieconde. kij uezit een oerheoen en vruchtbaar
dichttalent. Sa v- est tarle, zijne dictiuuler is »erdroogd: 't is gedaan met zijne dichterli} ke scneppingskracht. - Il est en V-, z-yne dichtader vloeit J
de »erzen vloeijen hem uit de pen; hij voelt zict:
qesctukt, opgewekt, aangevuurd tot hetgeen hem te
'aoe» staat; hi} is in gloed, in »uur. - (fig. et (am.)
II est en v- de gatete, hij is in vroryke stemming.
--- [Geol.] Arler, lange en smalte streek, uiaar de
cora- of bergstof eene anderehoedanigheid or kleur
dan de omli{mende deelen neett; plaats eener mijn,
uiaur tiet metaal of mineraal wordt aancetroften:
V- de sable, de craie, de gtalse. zand-, Jrrijt-,
teenuuicr. V- d'or, d'argent, de houille. goud-, zil»er-, steenkooladc1'. - (fig.) IJ est tombe sur une
bonne V-, hi} !lee{t het goed, (Jelulrkig getro/fen,h-ij
is goed te land oekomen. II est dans nne bonne v-,
en v- de bonbeur, hij is op den goeden, Tegten
weg, het gaat hem voorspoedig. - [Hydranl.] Vd'eau, waterader, kleine onder den grond stroomende bron f. Adel', snwlle, lange en kronh'elende streep 'in zekere houtsoorten en steenen: Les
v-s de l'acajou, du noyer, de aderen van 't rnahoniehout, noteboomenhout. Marbre qui a de })elles
v-s, schoon geaderd marmer n. - 1 7eine, e, adj.
Geaderd, vol aderen (inz. van hout en steenen):
Bois V-, geaderd hout. 1\1arb1'e v- de blanc et de
rouge, wit en Tood geaderd marmer n. -- [Rot.]
FeuiHe V-C (o{ veineuse), gcaderd blad n. -l~ei·
ner, 1). a. Aderen, door kleuren de aderen van
hout, vanmarmer nabootsen: Le peintre a hien
veine ces colonnes, de schilder, verwer hee{t die
z'uilen ffOed gearlerd. ~ Veilleux, ense, adj.
ArlertiJk, vol aderen: Le marbre Ie plus recherche est aussi le plus Y-, het meest gezochte marmeT
is 001£ het riikst geaderd. - (AnaL] De aderen
bet1-ef{end, daartoe belloorend: Sang V-, aderli}k
bioed n. Systeme v-, aderstelsel n., de gezamenlijke
aderen. - [Rot.], z. VEINE. - 17einnle of Wennle~ f. (verklw. van veine) [AnaL] Haarvat n.,
naam'del' mikroslJopisch kleine verbindingstakjes
tusschen de uiteinden der /i.inste slagadertjes en 't
begin der {ijnste aderworteltjes.

'Velanede, m. [Corn.], z. AVELANEDE - \Ielani of Velanide, m. [Bot.] Zoete eik, velani

m.

•

l7elar of Eryshne, m. [Bot.] J.l1.aagdepalm m.
V- alliaire, h:no{lookkr'uid n. V- des J)outiques of
v- officinal (ook tortelle en herbe aux chantres
geheeten), qemeene maagdepalm, wilde mosterd m.

V clant! inter}. Jagerskreet ter aanduiding dat
men het wild ziet.
Velcbe of Welcbe, m. (jig. et (am.) Onwetend mensch, barbaar, vijand van kunst en wetenschap, dompe'T'rirlder, dUisterling m. (naar de oude
Welchen, een' onbeschaa{den stam der- Gaelen in
Wanis o{ ':·Vales). - Voltaire !lee(t de Franschen
vaak, uit scherts en smaad, Velches geheeten. Velcberie, Welcherie, f. Barbaren-land n.;
barlJaarschheid f., z. v. a. OBSCURANTISJIE.
lTelcorne, m., z. v. a. VIDRECOIUE.
(dusa.
11elelle, f.Zeekoraal n., zeenetel r., soort van me17eler, v. n. !(a[ven, een lwif wel'pen: La v3che
Yient de V-, de koe heett pas gekal{d.
Velette of Voilette, f. [Mar.] 8tormzeil u.
VeliD, m. Fijnste soort van per'kament, schrij(of dTuk-perkament, vel y n n.: Manuscrit sur V-,
handschri(t op vel1jn. ReJiure de Y-, en Y-, perkamenten band m.--(flg.) Titels m. pl. van adeldom
(liever parchemins). - VELIN, adj. ro.: Papier V-,
velijnpapier, velijn n., /ijn en glad papiel", dat
naar 't beste perkament gelYkt.
Velique, ad}. rMar.] De zeilen betref{end: Point
V-, zeilpunt; zwaartepunt n. de'i~ zeilen.
Velites, m. pl. [Anc. rom.] Ligte troepen m.
pl. - [H. mil.] Ligte jagers m. pl., een door Napoleon I. opgerigt korps.
Velle,·f. [BoL] Wilde kers f. (eene plant).
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Veliéité, f. Halve wil, zwakke, k'rachtelooze [H. n.] Borstelrups f. -- [Véner.] Ruige huid f. o_p
wil, die zonder uitwerking blijft: It lui grit la v- 't hoofd der herten, wanneer hunne horens beginde se faire auteur, hij kreeg half en half lust om run te schieten, bast m.
schrijver te worden. Toutes ces belles résolutions
7eluette, f. [Bot.] , z. v . a. MILOSELLE.
Velvantine, f. [Coal.] Eene te Amiens ver
ne sont que des v-s, at die fraaije voornemens zijn
-vardige
slechts uitdrukkingen van een' halven wil, loopes
stof, v e l v a n Ii ne f.
Velvote of Velvotte, f. [Bot.] Basterd vlas
len slotte op niets uit. (trekking f.
-kruidn.
S Vellication, f. [Wd.] Krampachtige vezel V- sauvage, veld-eereprjs in.
W enaison, f. Wildbraad, wild n., vleesch van
f V éloee, adj. Snel, gezwind. --- ^ éioeifère, m. Fransche snelwagen in. -- j U. n.] Snelvlie- herten en ander rood wild. V iande qui a un gout
gende muur- of torenzwaluw f. (door Le Vaillant de v-, vleesch, dat een' wildsmaak heeft. Les serfs,
in Afrika waargenomen , en die in ééne minuut les sangliers soot en v- (en graisse), de herten, de
een half uur ver moet vliegen.— Véloeimètiae,nn. wilde zwz)>nen zijn vet, goed om te eten. -- Reuk m
Snelheidsmeter m., een vóór weinig jaren door Over- van wild: On sent ici la v-, men ruikt hier wild.
duyn, leeraar aan de Delftsche akademie, uitgeVénal, e, adj. Veil, te koop, koopbaar, ver
voor geld te bekomen (inz. van zekere-kopbar
vonden werktuig om de snelheid van een vaartuig
of ook die van eersen stroom met juistheid te lee- ambten en bedieningen gezegd): Charge v-e, Office
ren kennen, velocimeter m. — Véioeipède, v-, koopbaar ambt n., koopbare bediening f. Les
adj. Snelvoetig. --- Als subst. m., z. DnuslvE. — dignités ne doivent pas être v-es, de groote waardigheden moeten niet veil, niet te koop z . Va Véioeité, f. (alleen in deftigen stijl) Snelheid, ge
V- sans pareille, weergalooze snel -zwindhef.: leur v-e, verkoopprijs, handelpr js m. — 311u1 .)_ HomLa v- de sa course, de snelheid van zijnen-heid. me v-, Aye v-e, veil mensch n., baatzuchtige, lage,
loop. La v- de la pensée, de snelheid der gedachte. eerlooze ziel f., hij, die zich voor geld lot alles laat
La v- de la prononciation, de gezwindheid der uit- gebruiken. Ë'crivain v-, Plume v-e, veil schrijver nn.,
spraak, het snelle spreken. (ren kalf. veile pen f. — W e' nalerneiit, adv. Op veile, baat
ij ze: it exerce v- sa charge, hij laat zich-zuchtigew
%éiot, m. [Tech.] Vel n. van een dood geboVelours, nl. Fluweel, fulp, felp n. V- plein, bi zijne ambtsbediening met geld oinkoopen. —V éfiguré, 4 fleurs, glad, gewerkt, gebloemd fluweel. nalite', f. Veilheid, koopbaarheid, verkoopbaar
te koop zijn; omkoopbaarheid,-heidf.,tvlo
V- de lame, de coton, wol-, katoen fluweel. V- satiné, atlasfluweel. z. ook 'RAS. -- (fig.) Marcher v e n a l i t e i, t f. La v- des charges, de koopbaar
veilheid derambten. Juge dune v- bicri con--heid,
sur le v-, op een zacht, donzig graspad slaan. Chemin de v-, zachte, gelijke of gemakkelijke weg m. it nue, regter, die algemeen als omkoopbaar bekend
est arrivé ' la fortune par on chemie de v-, hij staat.
Venant, adj. m. (zelden gebezigd doom): Enis langs een' gemnakkel jken weglot
lot fortuin gekomen. — (fig. et fair?.), z. KATTE. Jouer sur Ie ti - , fant Bien v-, goof opgroeijend, ont'usikke1L rod kind n.
van zijne winst spe en. --- (Proc.), z. VENTRE. — -- I1 a dix mille francs de rente bies v-s, hij heeft
[H. n.] Naare van verschillende insecten, wegens tien duizend francs zekere renten (die altijd regel
betaald worden). --- VENANT, ID. (doorgaans-matig
hun fluweelachtig voorkomen. — V- anglais, fluweeltoot f., eerre kegelschelp.
in gezelschap snel allant voorkomend) Komende, h ij ,
V elouté, e, adj. Fluweelachtig, fluweel (van die komt, z. ALLANT. --- A. tout v-, aan den eerste
verschillende stoffen, die met fluweel opgewerkt zijn); den beste, aan iedereen: OYfrir sas services à tout
zacht als fluweel? van fluweelachtig voorkomen. v-, zijne diensten iedereen aanbieden. -- (Loc. prov.)
Étolfe v-e, fluiveelstof f. Satin v-, fCuweelsatijn n. A tout v- beau jeu, laatkomnen wie wil, ik neem.
Ruban v-, fluweelband n. — Papier v-, fluweel - het tegen iedereen op, ik sta ze alien, Ik zal ze
papier n. — Peau v-e, fluweelachtige huid f., vel n. allen bedienen.
Vence, t. [I3ot..] (pop.), z. v. a. PERVENCHE.
zoo zacht als fluweel. -- [Anat.] Membrane (of
Tunique) v-e, binnenste rok ni. of sljmvlies n, van
Vendable, adj. Verkoopbaar, te verkoopes: Ces
de maag en darmen, fluweelvlies n. (wegens de marchandises ne lont pas v-s, die waren zijn niet
fijne, zachte vezels, waarmede 't bezet is). [Bot.] verkoopbaar.
V etwlange, na. (dikwijls plur. vENDANGES)
Mousse, Rose v-e, fluweelmos n., fiuweelroos f. —
F'euilles, Flears v-es, fluweelachtige bladeren n. Wijnoogst m., inzameling der druiven voor de
1., bloemen f. pl. Fruits it duvet v-, vruchten f. wijnbereiding: Bonne, Mlauvaise, Pleine v-, goede,
pl. met fluweelachtig dons. — [Cuis.] Crème v-e, slechte, volle of ruime wijnoogst nu. Faire v-, Aller
gekookte room m. , die als tusschengeregt wordt en v-, wijnoogst houden, de druiven inzamelen.
opgediend. -- Fromage v-, schimme'ige kaas f. ----- Les v-s out été belles on France, de wijnoogst is
[tcon.] Vin v-, zachte, donkerkleurige win m. -- in Frankrijk zeer goed uitgevallen. --- (fig. et fam.)
[H. n.] Chenille v-e, fluweelrups f. --- [Joail.] Faire v-, goede zaken doen, zijn' slag slaan. ---Saphir v-, donkerkleurige saffier m..--vELUUTE,m. (Loc. prov.) Etre pole comme une écuelle de v-,
[Manut.] Fluweelband, -lint f. ---- [Anat.] Le v- er vuurrood uitzien, zoo rood zijn als een gekookte
of La membrane veloutée, z. boven. — Fluweel kreeft, als een kalkoensche haan, It prcclie sur la
donzige oppervlakte f., het fluweelachtige:-achtige, v-, roet het glas in de hand blijft hij maar praten
Le v- d'une fleur, de la peau, het fluweelachtige en drinkt niet; ook: hij praat niet dan van wijn,
eener bloem , der huid. -- ('fig.) L'aigreur óte le van drinken. z ook ADIEU . — (Poes.) Le dieu des
v- de la voix, de bitsheid ontneemt aan de stem v-s, de God des wijns, Bacchus. -- Tijd van den
hare zachtheid bf liefelijkheid. — [Cuis.] Scherpe w)jnoogst. wijntijd, herfst m. (in dezen zin altijd
saus f., die men in voorraad heeft om andere sau- in plur.): Passer les v-s a la campagne, den tijd
sen daarmede toe te bereiden. -- elouter, v. a. van den wjjn.00gst op het land doorbrengen. Les
Als fluweel weven of bewerken; een fluweelachtig v-s ant été belles, 't was mooi weêr niet den wijn
schoon herfstweder. Je le payerai-ogst,'wa
voorkomen geven.
Veltage, m. Iet peilen of roeijen, het meten après les v-s, ik zal hem na den wijnoogst betalen.
van vaatwerk met den peilstok. -- l' elite, f. — Vendangeoir, In. Druivenkorf in., druiven .Peilstok m. — [Métrol.] Oude vochtmaat van 8 mand f. (voor de ingezamelde vruchten); -- bergpinten (=18,66 liter). — Welter, v. a. Peilen, plaats, schuur t. voor den wanoogst. — V endanroezien. -- Velleur, m. Peiler, roeijer m.
ger, V. a. Wijnoogst houden, de druiven, inzamelen of inoogsten, druiven lezen: V- vine vigne, een'
Velture, f., z. VALTUIIE.
%eiai., e, adj. Behaard, harig, ruig, met haar se ijn.gaard of winberq aflezen. (absol.) Or, vendange
(poll) begroeid: Estomac v-, behaarde, ruige borst f. déji, men leest de druiven reed., de wy*77oo.gst is
.Jambes v-es, behaarde beenen n. pl. — II est v- reeds begonnen. — (fig.) La pluie at la grele, Les
comme on ours, hij is zoo ruig als een beer. (Het soldats ennernis out tout vendangé, de regen en
woord wordt niet van 's menschen hoofd of baard de hagel, de vijandelijke soldaten hebben den pangebruikt). — [Rot.] Tige, Feuille v-e, behaarde schen wijnoogst vernield, (bij uitbreiding) hebben at
stengel m., wollig, harig blad n.—[Exploit.] Pierre het te veld staande, alle veldvruchten vernield of
v-e, ruwe steen m., zoo als hij uit degroeve komt. bedorven. — (Loc. prov.) I1 vendange tout h son
-- Weleer z. v. a. moisi, beschimmeld. — i ehi,m. ase, lij slaat ongestoord zijn' slag: hij trekt aller Het behaarde, het harige gedeelte: Le v- du pelage l e i ongeoorloofde winst uit zijne betrekking, zon
dat iemand hem daarin verhindert. — Ven -der
d'un animal, d'une plante, het wollige der haren
Volksnaam van de lijster f.-danget,f.[1]
van een dier, de wollige oppervlakte eener plant.
— [H. n.] Kleine eekhoornvisch m. — Welre, f. of meerle (grive).-- endangeur, m., -ease, f.
—

.
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VENEUR.

Wijn- of druivenlezer m.. - leesster f., hij of zij,
die de druiven inzamelt. — Soupe de v-, soep f. van
witte kool en bruin brood.
Verndéens, m_ pt. [H. de Fiance] Gezamenlijke
bewoners van 't westelijk Frankrijk, die tellen de

%'endredi, m. Vrijday, zesde dag der week.
Partir le v-, op vrijdag vertrekken. I1 arriva on
v-, hij kwam op een' vrijdag aan La poste part tous
les v-s, de post vertrekt eiken vrijdag. — V- saint,
goede vrijdag, vrijdag vóór paschen. — (Prov.), z.

eerste republiek opstonden (naar de Vendée, het

DlIVlANCHE.

hoofdtooneel van dien opstand), Vendeers nn. pl.

Vendémialre, m. [Chron.] Wijnmaand f.,
eerste maand van 't fransche republikeinsche jaar
(van 22 sept. tot 21 oct.)
V enderesse, f., z. onder VETDEUR.

Vendetta of Vendette, f. Bloedwraak f., de
doodelijke haat en v antischap, waarin weleer geheele jamiliën, inz. op Corsica, leefden, ten gevolge
van een' eersten moord, v e n d é t t a f.
Weideur, m., Meese, f. Verkooper n1., ver
hij of zij, die iets verkoopt; ook: hij-kopsterf.,
of zij, die van 't verkoopen van zekere voorwerpen
zin bestaanm.iddel maakt, kramer in., kraamster f.,
koopman m., koopvrouw f. V- de fruits, V-euse
de légumes, fruitverkoopér m., groenteverkoopster,
groentevrouw f. Faux v-, bedriegelijk, valsch ver
verkoopt wat hem niet toebehoort,-kopern.(di
of die valsehe maten of gewipten gebruikt). -(01: Marchand) d'orvietan, de mithridate, z. oRVIETAN, MITHRIDATE. — (pop.) V- de Chrétiens,
werver tI. (recruteur):. -- (fig. et fam.) V- de tointo, rook- of koolverkooper, windbuil m. - (Loc.

prov.) II y a plus de fous aclieteurs (of acquéreurs)

que de fous v-s, er zijn meer gekken onder de koopers dan onder de verkoopers. I1 est fait comme
on v- de cochons, hij ziet er uit als een schooijer;
't is een onbehouwen m-ensch. -- [Prat.] VENDEUR, nl,

VENDERFSSE f. (alleen in den stijl der praktijk is
1t vrom;°t l (jk I ebruli:'; )rcrkooper m., verkoop
hij of zij, die zICa door verkoop von een'-sterf.,
,

of ander' eigendons ontdoet.
'endication, f., Z. v. a. REVENDICATION, —
Vendiquer, v. a., Z. v. a. REVENDIQUER.

S l endition, f. [Part.] Verkooping f. (vente).
Vendrangon, m. [Bot], z. V. a. BERLE.
Vendre, v. a. Verkoopen: Que vendez-vous?

wat verkoopt gij? II a vendu sa maison trois mille

florins, hij hee/"t zin huis voor drie duizend rul den verkocht. V- ge. cher, à bon marché, it bas,
A vii prix, iets duur, goedkoop, voor eersen lanen,
cgerin gen prijs verkoopei. V- en dt,'tail, en gros, in
't klein, in 't groot verkoopen, afzetten. V. 5 revient, it prix de revient, voor inkoopsprijs, zonder
winst verkoopen. V- ii pede, met verlies verkoopen. V- avec ou sans garantie, met of zonder borg
verkoopeen. V- a ]'amiable, in der minne,-steling
uit de vrije hand verkoopen. V- par décr^et, op regterljk bevel, gereqtelijk verkooperf . z. ook COMPTAN T,

(Loc. fam.
et prov.) Cela a été vendu par dessus les maisons,

ENCAN, ENCHERE, BACHAT, REMERF. --

dat is peperduur verkocht. 11 vendrait jusqu'b sa
chemise, h ij zou alles, zijn laatste hemd verkoopen.
Tel vend et ne l iv re pas, menig een belooft iets en
houdt het niet; menig een maakt rekening op iets
en verkrijgt het niet, rekent zonder den waard.
Ce nest pas tout qr e de v-, it faut livrer, met de
belofte is 't niet gedaan, men moet ze ook nako-

men. z. ook AMI, COQUILLE, DENIER, DEPENDRE,
OURS. — (fig.) V- biei citer, chèrement, sa vie, sa

peau, z. CHER, CHEISEMENT. Vendre son suffrage,
SR protection, zijne stein, zijne bescherming ver
zich voor zone stem, zijne bescherming la--kopen,
ten betalen. V- son honneur, zijne eer verkoopen. -^
Verraden, verkoopen: C'est lui qui nous a vendus,
hij heeft ons verraden. Judas vendit Jésus Christ
pour trente deniers, Judas verkocht, verried Jezus
Christus voor dertig zilverlingen.. — SE VENDRE,
V. T. (fam.) Ií vous vendrait tous, hij kan u allen
verraden en verkoopen, hij is u allen te slim, te
gaauw. Je crois qu'ils vendent la ville (als er in
gezelschap door sommigen zacht met elkander gesproken wordt), ik geloof, dat zij de stad verraden, dat zij ons verraden willen. -- Verkocht worden, aftrek of vertier hebben: Cela se vend au
poids, dat wordt bij 't gewigt verkocht. Cette marcbandi e se vend biei, die waar vindt goeden oftrek. -- Zich verkoopen, zich uit baatzucht aan
eene partij enz. verbinden: Cet homme s'est ven
ministère, die man heeft zich aan 't minis--dua
terie verkocht. -- (Loc. prov.) (dui prend. se vend,
z. PRENDRE (blz . 1481 , kol. 2); z. ook FILLE. —
Elkander verraden.

Vendu, e, adj. (en part. passé van vendre):
Cheval v-, Maison v-e, verkocht paard, huis n. —
C'est on homme v-, 't is een verkocht, omgekocht,
door geld gewonnen man.

Vené, e, adj. (en part. passé van vener): Viande v-e, bestorven vleesch n., vieesch, waaraan een
reukje of luchtje begint te komen.
W e' ne' ee, m. [Anc. jur. j Vergi fíi;ing f., misdaad van, c;i ftmenger , inz. die, waarbij men achtte,
dat tooverfj in 't spel was, v e n e f i c i u m D.
t S V enelle, f. Smalle weg m., straatje n.,
steeg f. -- (Loc. prov.) Enfiler la v-, z. ENFIL ER.

V énéneux, ease, adj. (alleen van planten
gezegd, vgl . VE IMEUX) Vergiftig, een vergift bevottend: Fruit v-, Plante v-ease, vergif title vrucht;
plant f. — e' ne'nifère, odj. [H. n.] Vergift bevattend of inhoudend. --- Vénéniligtie, adj. Vergift voortbrengend of verwekkend.
V ener, V. a. (alleen in den infin. en de zamen gestelde tijden) Een huisdier afdrijven, moede jagen, om zijn vleesch malscher, murwer te maken:
En Italie, on a coutunme de v- les lioeufs, in Italie
pleegt men de runderen af te drijven, om malsch
vleesch, te bekomen. -- Faire v- la viande, het vleesch

laten besterven (Ynortifier) .

V énérabte, adj. Eerbiedwaardig, eerwaardig,
vereerenswaardiq: Vieillard v-, eerwaardig grijs
Assemblée v-, eerwaardige, deftige verga -ardm.
f. 11 portait one l)arbe v-, h ij droeg een'-dering
eerwaardigen baard. Nom v;-, eerbiedwaardige
naam m. — V- maitre of als subst. V-, eeretitel
des voorzitters eener vrjmetselaars- logge, Achtbare
Meester, Eerwaarde. --- V énérahlemneiit, adv.

Op eerwaardige wijze. -- V e'nératlon, f. Vereering, eerbiediging, eerbiedhetuiging f. (voor heilige
zaken); eerbied i., eerbiedige achting, v en er at i e f. Exposer des reliques b la v- des fiddles, retiquien aan de vereer'rng der reloovi jen ten toon

stellen. -- II mérite la v- de tout le monde, hij
verdient de vereering, de eerbiedige achting van
iedereen. Sa mémoire est en v-, zijne nagedachte nis wordt in eere gehouden. -- V éuérer, v. a.
Vereeren, eerbiedigen; eerbied betoonen, eerbiedige
achting toedragen. V- les saints, de heiligen ver eeren. --- Je le vénère comme on bienfaiteur, ik
eerbiedig hem als een' weldoener. — SE VENÉRER,
B. p'r. Zich zelven vereeren: L'orgueilleux se vénère lui mème. -- Elkander eerbiedigen: Des époux.
vieiilis dans les venus se vénèrent avec raison.
— .Iet part. passé is ook adj.: Vieillard vénéré,
geeerbiediqd grjjBaard m.
i eneriearde, f. [ft. n.] Venushart n., soort

van tweescholire schelp.
W e'ne'rle, f. Jagt n. op ros wild riet windhonden,
jagerij f.; jagtwezen n., v e n e r i e f. II entend la
V., hid verstaat de jayt, het jagtwezen: Ferree de
v-, 7atiersterm m., bi ,lagers gebruikelijke uit
vorstelijke jagtstoet m.,-drukingf.Jatsoe,
at wat tot de vorsteljke jarpt behoort: Les pages,
Les chiens de la v-, de edelknapen, de honden van
den jagtstoet, La v- a suivi le rol dans ce voyage,
de jartstoet is den koning op die reis gevolgd. —
Jagershof, jagershuis n., gebouw, waar de officieren
en de gansche vorstel jke jartstvet huisvesten: Aller
h la v-, naar 't jagershof liaan.
Véne'rlen, ne, adj. Wat Venus betreft, tot
Venus behoort (alleen gebruikt van den vleescheii ken omgang tusschen de beide kunnen): Acte v-,
bislaap m. (coït,). Plaisirs v-s (of de ]'amour),
venusspel n., minnepret f. Exces v-s, uitspattingen
in de liefde, in den wellust. (In de gewone taal
verrijdt men het woord vénérien.) — V e n d r i sc h,
veneriek. z. v. a. SYPHILITIQUE. — In den laatsten zin ook als subst.: Les v-s, de lijders aan
venuskwalen, de venerischen, venerieken.
genets, m. pl. [Pèche] Lage vischtuin in. of
weer f.

Wenette, f. (pop.) Vrees, ongerustheid f., angst
(alleen voorkomend in): Avoir la v-, bant; zijn.
Donner la v-, bang maken. (spoorwiek f.
° enetou, m. H. n. j Soort van jakana m. of
Veneur, m. Jager, hij, die de honden bij de
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jagt op 't . roode wild bestuurt. — Grand v-, op-

per9 agtmeester, officier, die over den ganschen vorstel 'ken. jagtstoet het opzigt heeft. — Le grand vde
bleau, de wilde jager.
fontaine
Weiiez-y-voir, m. (fam.) Beuzeling, kleinigheid f., iets, dat de moeite niet _waard is. C'est un
beau venez-y-voir,'t is wel de pein6 waard (Plur.
Des venez-y-voir.)
Veiisé, e, adj. (en part. passé van venger):
Meurtre v-, Injure v-e, gewroken moord m., beleedif ing f. — Vengeance, f. Wraak; wraak
I1 ne respirait que v-, hij ademde niets dan-zuchtf.
wraak. II poussa, porta la v- trop loin, hij dreef
de wraak te ver. Tirer, Prendre v-, wraak nemen,
zich wreken. — Avoir la v- dans le coeur, wraakzucht f. in 't hart hebben. II est au-dessus de la
vengeance, hij is boven wraakzucht verheven. —
Venóer, v. a. Wreken, wraak nemen: V- la mort
de son père, une injure. den dood zijns vaders,
eene beleediging wreken. V- l'innocence opprimee,
de verdrukte onschuld wreken. — V- la querelle
d' un rol, voor de zaak van een' koning strijden. —
SE VENEER. V. pr. Zich, wreken: Se v- de ses ennetvis, d'une insulte, zich op zijne vijanden, over
eene beleediging wreken. 11 eest vengé sur mol de
sa disgncce, h# heeft zijn ongeval aan mij gewroken. Je ni'en vengerai, ik zal wraak daarover
nemen. — Gewroken worden: De tels affronts ne
se vengent pas, wegens zulke beleedigingen neemt
men geene wraak. (ROUSSE.
Venóeron, m., z. VANGERON. — H. n. j, Z.
Vengeur, m.,vetiéeresse, f.Wre er,wraakneuter iii., wreekster, wraakneemster f. Dieu est
Je. v- des opprirnes, God is de wreker der onder
Cel ouvrage n'aura point de v-, deze be--drukten.
leediging zal geenen wreker hebben, zal ongewroken
blijven. —• Als arid.: Wrekend, wraaknemend:
Craignez un Dieu v-, sa justice vengeresse, vrees
eersen wrekenden God, zijne wrekende geregtigheid.
Une main vengeresse, eene wrekende hand f. —
(Het féuiin. vengeresse is alleen in deftigen stijl
en in poezp in gebruik.)
Went-oline, f. [1-i. n.] 4frikaansche groene
vlasvink U I. (ook sénegali chanteur geheelen).
Vengude, f. [Pecl,e] Grootti ingang m. van
een vivethtuin of weer.
Verist, m. (latin; eig. dat hij kome) [Prat.]
Dar,vuu► ding f. in persoon vooreenehoogere regtbank.
Wéidel, le, adj. [Tiieoi.j Vergefelijk, te vee ven of kwijt te schelden: Faire, Commettre un péché v-. eene vergefelij ke zonde begaan. Faute v-Ie,
vergefelijke fout f. — (fig.. van, zekere overtredingen van de regels der welvoegelijkheid, beleefdheid,
enz.) Ce no sont que des pechés v-s, des fautes
v-les, dat zijn niet dan vcrl,efelijke zonden of overtredingen. v énielleuiaent, adv. Op vergefel(jke wijze, vergefelijk: Pécher v-, eene vergefelijke
zonde of faut bes,aun.
-
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W eninietix, euuse, adj. Ivan dieren, en ook
van dingen. die seen voor besmet met dierenel; f•
houdt, vgl. vENÉYEUR). Venijnig, vergiftig: Le scorpion est uit animal v-, de schorpioen is een ven«nig dier. I1 n'est pas prousé, que les herbes sur
lesquelles le crapaud a passe. soient v-euses, 't
is niet bewezen, dat de kruiden. waarover de pad
gekropen heeft, vergiftig zijn. '— (fig.) Langup veuse, venijnige tong, lasterlong f., kwaadsprekend,
schamper rnensch in. — VÉMMEUSE, F. [ H. n.] Gifbaars m., soort van amerikaansche baars, dien men
voor ve iftig houdt.
`eiins, m. I'en yn. dierlijk vergift n.; — (b#
uitbreiding) smetstof f., besmettend beginsel n. van
somrniz,e ziekten. Le v- mortel du serpent, het dandeljke venijn der slang. — (Prov.) z. BETE, QUEUE.
— Le v- (in medische taal virus) de la petite vérole, de smetstof der kinderpokken. — (fig.)Venijn n., verborgen haat, wrok mi.. boosaardighri-d F.
Avoir du V. conti e qn.. iemand wrok, haat toedragen. I1 répand. son v- pai.tout, hij spreekƒ on. eral
leinaad verspreidt overal zijn venijn. z. ook DETER
t(blz. 1011).. — Homme cans v-, Ilomme qui na
point de v-, mensen zonder haat of nijd, goedharLeg man.
W.enir, v. n. (met être) Komen: V- h pied, b
cheval. en voiture, te voet, te paard, met rijtuut
komen. V- au devant de qn., iemand te gemoet
komen. Je viens vous dire (pour vous dire) que...,
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ik kom u zeggen. (om u te zeggen), dat... Ii vient
nous chercher, h# komt ons Eialen. Les voilh qui
viennent, daar komen zij. Quand viendra-t-il nous
voir? wanneer zal hij ons komen bezoeken ? 11 est
venu de Paris en un jour, hij is in éénen dagvan
Parijs hierheen gekomen. Je fe rencontrai qui venait de la ville, ik ontmoette hem, toen h# uit de
stad kwam. Elle vient de l'église, de chez elle, zij
komt uit de kerk, van huis. — Ii est venu de Rome è Paris, hjj is van Rome naar Parts gekorven.
— Faire v- qn., iemand b# zich laten komen, iemand
ontbieden. — (Loc. prov.), z. JUBÉ. . Komen,
aankomen: Quel jour vient le courier? op welken
dag komt de post, de koerier aan? -- (fam. et iron.)
D'ou venez-vous? De quel' pays (monde) venezvous ? waar komt gij van daan? weet gij dat niet?
11 semble qu'ii vienne de l'autre monde, 't is of
h# uit de andere wereld komt: h# schijnt van alles
niets te weten. — (Loc. pray.) V- (of Arriver)
comme tambourin á voces, of comme de tire, z.
Non.E, c1RE. Les maladies viennent è cheval et
s'en retuurnent à pied, de ziekten komen Le paard
en vertrekken te voet. — Ne faire qu'aller et venir,
z. FAIRE (blz. 751, kol. 2, onderaan). ,--• (met
voir) Je viens. voir comment it se porte, ik kom
zien, hoe h# vaart. Si vous ne le croyez pas, venez-y-voir, als ge 't niet gelooft, kom het dun zien.
z. ook VENEZ-Y-VOIR. — ( fig.) Je le vois v-, ik zie,
merk reeds, waar h# heen wil, wat hij wil zeggen
of doen. Je vous voyais v-, ik zag u al aankomen,
ik zag reeds wat ge in uw schild voerdet, waar
ge heen wildet. Dans cette affaire nous n'avons
qu.è vole v-, qu'à laisser v-, bij die zaak moeten
wij maar de kat uit den boom kijken, behoeven wij
enkel af te wachten wat er gebeurt. Mede
gaan met iemand, die ons uitnoodigt hein te-gan,
vergezellen. Je pars pour Paris, voulez-vous vavec mol ? ik vertrek naar Parijs. wilt gij rnedegaan. met mij gaan ? will ge mij vergezellen ? Viendrez-vous au spectacle avec nous? zult gij met
ons naar den schouwburg gaan ? Je men %ais à
la viile, venez avec mol, ik ba naar de stad, ga
mede, kom mede. -..• Venir, komen, aankomen,
wordt ook van levenlooze voorwerpen gebézigd:
Quel jour viennent les gazettes? op welken dag
komen de couranten? Le vent viest du nord, de
wind komt uit het noorden. Cette rivière vient de
telle montagne, die rivier komt van dien en dien
berg. L'orage vient de ce coté, het onweder komt
van dezen kant. — S Des revenus qui viennent
Bien, inkomsten, die geregeld binnen komen, uitbetaald worden. — Cette marchandise nous vient de
tel pays, die waar krijgen, bekomen w#, wordt
ons aangevoerd uit dat land. Les arts sont venus
de la Grece, de kunsten zijn uit Griekenland ge
— (Loc. prov.), z. BOUCHE, MOITLIN, PLUIS.-komen.
— Faire v- qc., iets laten koeeten, iets ontbieden,
bestellen.: Faire v- des étoffes de Lyon, des vips
de Bordeaux. stoffen uit Lyon. wijnen uit Bordeaux ontbieden of laten konten. Failes v- une volLure, bestel een rijtuig, laat een rjluig komen. —
[Jeu) Laissez-moi v- ce coup-lb (bp ' t kaatsen. als
men beter dan deze of die medespeler geplaatst is),
laat die slag mij toekomen, voor mij over, laat mij
dien bal .slaan — (fig.) La balie veent (of va of
chercbe) le joueur, Z. JOUEUR. — Laissez -mol vcelie main (in 't kaartspel), laat dien slug ol'trek
aan mij komen, laat mij dien slag.. _ Venir,
komen, wordt inz. van dingen, die bij Zowat, onverwacht gebeuren. gezegd: Lette succession lui vient
1arri%e) lien à point, fort h propos, die erfenis
komt hem juist van pas, rept te stade. Cola veent
trop tand, hors -de maison, dat komt te laat, ten ontijde. — ( Loc. prov.) Cela.vient (arrive) comme
marée en Carëme, z. CAREMIE, z. ook ATTENDRL,
DOIUIIR, GRACE, MALHEUR, è POINT (onder POINT),
TEAT'S. — (ook van ljdingen, geruchten, enz.) Le
bruit, La nouvelle de sa mort est venu, venue jusqua moi,'t gerucht, de ljding van zijnen dood is tot
hij, is eng ter oore gekomen. L'affaire vist aux
oreilles du prince, de zaak kwam den vorst ter
oore. — (ook van 't eieen de feest bedenkt, uituzndí,
zich herinnert, enz.) Une .pensee m'était venue dans
l'esprit, eene gedachte was h# mij opgekomen.. Ce
gout ne lui est venu que depuis pea de temps,
dien smaak hee - t hij eerst sedert kort gekregen. Les
idées ne me vicnnent pas. de denkbeelden komen
niet in mV op,c' .)eitin mi :niet top. L'idée lui vint
..
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de..., hij k'reeû in den zin, in 't hoofd om... Komen, toekomen, bekomen, ten deel vallen (van
erfenissen, fortuinskansen, enz.) Après sa molt ses
biens viennent a yes neveux, na zijnen dood komt,
vervalt z#n vermogen aan Zijne neven. Voilà ce
qui leur vient du côtë de in mOre, Ziedaar wat
hun van moederszijde toekomt of ten deel valt. II
met a in loterie, 11 espère que le bon billet lui
viendra, hij speelt in de loterij, /r() koopt liet hoogste lot te bekomen, te trekken. Komen, afkomen, afstammen, afkomstig Zijn, spruiten. Ce mot
vient du latin, dit woord komt van 't latijn of.
Beaucoup de termes scientiliques viennent du grec.
vele wetenschappelijke termen komen van het
grielesch. - II vieni de telle maison, de telle famille, hij stamt van dat huis, van die familie af.
It vient (II est) de bas, de bas lieu, de hou lieu;
Ii sent le lieu d'oû ii xient, Z. LIEU. Komen,
komen (na), volgen (op), naar de orde der dingen
komen. L'liiver viendra liientôt, de winter Zal weldra komen. Le printernps vient après I'hivei, de
lente komt na, volgt op den winter. Ceux qui viendront après nuns, Z ij , die na ons Zullen komen,
onze afstammelingen, het nageslacht. - La semaine,
Le muis, L'annPe qui vient, de toekomende (eerstkomende) week, maand, het volgendejaar. - Tienie Ja Saint-Jean, Viennent les Ruis, met Sint-Jan,
met Driekoningen, op aanstaanden dag von SintJan, van Driekoningen. - (pop.) 11 aura quinze
ans viennent les prunes, viennent les venclanges,
toekomenden Zomer, herfst Zal hij rjftienjaar Zijn.
Komen, groeijen, wassen, ultla men, voortkomen: Cette plante vient de semis, deze plant komt
van Zaad, komt uit Zaad voort. Les dents cowmencent h lui v-, Zijne tanden beginnen uit te komen.
Le 1)ananier ne vient que dans les pays chaulls,
de banaonboom Wast, groeit, gedijt enkel -in warme
landen. II vient peu de pommes, er komen, groeijen weinig oijnlen. - V- lien, gedijen, tieren, goed
gs'o ijen of voortkomen: Cet a rhi'e. Cet enfant vient
lden, die boom, dat kind wast goed op, groeit goed
nit. - (in teqengeslelden Zin) Les enfants viennent
mal dans les grandes villes, de kinderen grorjen
niet voordeelig op, tieren niet Id de groote steden.
Le peuplier vient mal dans un terrain see., de
populier tiert niet, groeit slecht in een' droogen
grond. - ( fig ) La raison vient avec Edge, 't verstand komt met dejaren. - [Chir.] l.'enfant est
kien venu, het kind is goed. gelukkig Ier wereld
gekomen. - L'enfant vient bien, het kind komt
goed, doet Zich (t ij de verlossing) goed voor. On
ci'aint que son enfant, son fruit ne vienne pas h
bien, men vreest. dat haar kind, hare vrucht niet
goed of gelukkig Ier wereld zal komen. - Ses enfants ne viennent pas ui uien, hare kinderen gedijen
niet, Zij kan geene kinderen groot brenhen, hare
kinderen sterven vroeg. Komen, voortkomen,
voo-tvloeijen, Zijnen oorsprong hebben in: De M
vient son erreur, daaruit sv ruit of vloeit zijne
dwaling voort. daarin heeft Zijne du,olinqm haren
oorsprong. Dab vient qu'elle est 51 changeme? hoc
komt het, clot Zij ZOO veranderd is? Les grandes
pensées viennent du coeur, de groote denkbeelden
komen voort uit liet hart. Cola A ient de bonne
main, dune hunne plume, dotkomt von eene goede
hand, uit eene goede pen. Cela vient dun tel. dat
is van dien en dien afkomstig. - (Prom'.), Z. FLÛTE.
- [lrnpr.] Cetle page vient bien, maf, die bladzijde is goed, slecht afgedrukt, pdokken. iJitloopen (von vochten uit een of onder vat),
nilolocjen: Lean ne vient que goulte 11 goutte,
het water loopt niet dan drvp.elsgewjjs uit. Levin
est (vu) las, it vient troulle. ht rot is bijna Iedig, de ofgelapte u'ijn wordt troebel. Pourquoi Ie
saigner, le sang ne viendra pas, woarom zou amen
.-

hem oderloten, er zal reen bloed komen. Ko-

mew, bereiken. stijgen: Ces bas ne me viennent qu'h
mi-jambe, deze kousen komen maf; niet ceeder don te
huIver heen. Il ne me Yient que jusqu'au menton(von
een' kleiner' persoon sprekende) biij komst mij niet
hooI er don tot de kin. L'eau lui venait jusqu'h Ia
-

ceinture, het water komt hem tot aan de middel.
Les eaux vinrent jusqu'au premier étage, het

water steep, rees tot con, bereikte. de eerste verdieping. - V- an trône, tot den troon geraken, den

troon bestjgen. Il vint fort jeune a Ja couronne,

hij know of geraakte zeer vroeg tot de kroon, tot
de regéring. VENIR DE (van dingen gezegd,

die pas gebeurd Zijn): II vient de partir, d'expirem,

hij is zoo even afgereisd , hij heelt juist den geest
gegeven. Je viens de Ia quitter. Ik heb hem zoo even
verlaten, ik kom juist bij ii ía van daan. - (fain.)
II vient de v-, h.j is zoo even, daar juist gekomen,
aangekomen. VENIR a (door een infin. gevolgd,
01fl het gebeurljke, toevallige, onzekere, onverwachte
van iets aan te duiden): S'il venait ii mourir, indien hij kwam te sterven. Si l'argent venait a manquer, indien er eens geldgebrek kwam. Je vms
tout a coup ii me rappeler vette promesse, op eens
schoot mij die belofte te binnen. Nous vinmes a parIer politique, ons gesprek kwam toevallig op de
staatkunde, w ij kieuwen toevallig over staatkunde
te spreken. - Venir a komt in verschillende andere heteekenissen voor: V- a une succession, aan
eene erfenis komen, eene erfenis krijgen. --V- a
compte, a parlage, tot rekening , tot deelin,q komen,
afrekenen, dee/en. - V- a (of en) maturité, tol
rjpheid kooien, rijp worden, rjpen. --- V- au
monde (in verheven stijl V- a Ia lumibre), ter
were/cl komen, geboren worden, het daglicht zien.
Z. ook TERME. - V- a rien, te niet gaan, veel verminderen, bijna tot niets worden: Cette sauce viendia a rien, si-on Ja laisse trop houillii', die saus
zal geheel verkoken, u/s men ze te lang op 't vuur
laat. - (fig ) ions ses grands projets viendront
.à rien, at Zijne groote plannen zuilen op niets uitloopen - V- a bout de qc., Z. BOUT. (blz. 12). V- ii son but, a ses firms, Zijn doel. zijn oogmerk
becel/en, tot Zijn doel ear. kooien. V- it Ia traverse,
verhinderend tusschenbeiden komen . dwarshoomen.
Les choses vinrent a vu let point que..., de zaken
ginGen ZOO ver. dat.. . 11 vint h un tel point tinsolemmce que..., hij werd zoo onbeschaamnd, hij dreef
Zijne oninse/maamilheid zoo ver, dot... Qu'il y vien
! (soort van bedreiging), laat hem daar eens me-ne
vow' den dag komen I hj moet me daarmneê aankom n! - Faire v- qn. a Ja raison, iemand tot rede
brengen. Z. ook JUBÉ. [Mar.] V- ii l'appel de
son cable, stijf in zijn touw komen, optouwen. Vmu vent of an lof, aan den wind komen, oploeven.
V. um (sum) tm'dbord, trihord, over stuurboord, over
bakboord oploeven. - Venir uien (i... goed slaan.
passen. Cet habit vient bien a Sn taille, die rok
past hem goed aan 't lijf. Cette couture fie vient
point a votre visage, dl kapsel -past niet hij uw
gezigt. -. Ce que je vais dire vient then a mon
sujet, wat ik ga ze.gen jast , behoort bij mijn ondemwerp. - t Ces couleurs viennent Uien ensern
bIe, die kleuren passen goed bij elkander.
EN VENIR (in verschillende fig. of smreekwoordel(jke
uitdrkhminçen): En v- aux mains, handgemeen
werden, slaags roken. Its en vinrent aux menaces, aux coups, aux prises, zij begonnen te dreigen,
le slaan, le pfukhai'e'n. En v aux dernières extrémitis, naar ae uiterste middelen grijpen. op 't alheruilerste komen. z. ook PAROLE, PP,ISE, REPnOCIIE. [I faudra en v- h Ia violence. Ii Ja force,min
zat gweld moeten gebruiken. 11 fatlut en v- a nu
procès. het moest tot een proces komen II en vint
jusqu'h me declarer..., hij ging Zoo ver, dat h#
mde...
verkloaIt en vint a douterdeschosesles
mij
mteux prouvées, hij ging eindelijk aan de best bewezen zaken tmi'ijfelen. Le menteur en vient /i
troniper lui-même, de leugenaar m-isleidt ten laatste zich ze/ven. us en vinrent nu point le manger
du clieval, zij werden er ten laatste toe gebragt.
(het ku'amn zoo vt r macI hen) , chat zij paarelecleesch
moesten eten. - II en est venu a son honneur,
h ij ie er met eere afgekomen. - 11 faut en v- la,
dien weg moet het heen, dot i.e onvermemjdeljjk. La
mort est notï e lot. iI faut en v- lii, de dood is ons
lot, daar moeten we eindelijk allen heen. - .Fai
beau rdfluchir. je vois quit faut en v- la, at mijn
ocerwegen baat niü. Ik zie, dat het dien weg heen
moet. -- C est la que jeu voulais v-, daar wilde
ik juist op komen, (bat was juist liet doel van mijn
doen of spreken. Oh vent-il en v-? waar wil hij
heen ? wat meent /ifj ? wat is Zijne bedoeling?
HP bien, puisque les choses en sont venues là, je
ous déclare..., welnu, daar de zokm.n thans zoo
staan, zoo ver gekomen zijn. verklaar Ik a... - (fans.)
S'il en venait (Sit en arriait) faute de lui, indien hij soms kwam le sterven. VENIR, V.
. imp. (in ccle de,- bovenstaande beteekenissvn: Li
vient chez lui Imeaucoup de monde, er komt veel
volk, veel gezelschap bij item. - It vient de lair,
e
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du froid de ce côté, er komt togt, koude van dien
kant. - Ii Jul vint une forte fièvre, hij kreeg eene
zware koorts. II mest venu constamment beau
jeu, ik heb qeduriq een goed spel qekregen. Sil
vloot un changement dans Ie ministère, tout est
perdu, als er verandering in 't ministerie komt, is
alles verloren. Ii vlot une tempète, er kwam een
storm op. - (ellipt.) Vienne une maladie, us malhour, II se trouvera saus ressource, laat hem eens
eene ziekte, een ongeluk overkomen, hij zal geen
raad weten. - II lui vint un souvenir, er kwam
eene herinnering tij hem op, hij herinnerde zich.
iets.II ne lui xient que des billets l)lancs, hij
krijgt enkel nieten. - II viendra de belles tulipes
de ces oignons, er zullen se/loose tulpen van (lie
bollen komen. II ne vient que trèspeu de fruits
en Angleterie, in Engeland groeijen maar zeer
weinig vruchten. - Ii viendra un temps oil..., er
zal een tf/d komen. wanneer ..Somtijds ook
als v. vr. met en : Dites-lui qu'il sen vienne, zeg
hein. dat hij kome. II sen vlot a prison oh son
ills iliit, hij ging naar de gevangenis, waarin zijn
VENlO, In : L'aller et Ie v-, het
zoon wan.
gaanen komen, hetheenen i'elrgoan. Z. ALLER (ni.).
.- ii VENlO, toe. adj. Toekomstig, toekomend: Le
temps v-. de toekomstige tijd rn. , de toekomst f.
Les siècles ii v-, de toekomstige, de volgende
eeuwen. Les malheurs a v-, de toekomstige, aanstaande ongelukken ii. p1. La preuve dune vie a
v-, het bewijs voor een toekomend leren.
WéniHenne, f. [Coin.( Soort van zijdestof f.
uit PencIls. - (Mus.] Venetiaansch gondelleislied n.
Went, m. Wind in., voortgedrevene lucht 1.:
V- froid, cliaiid, koude, warme wind. Exposh an
v-, 00fl den wind blootgesteld Etre b 'abri lu v-,
voor den wind bene/int zijn. La v- souffle, se lève,
de wind blaast, verheft zich, steekt op. ii fait gros
v-, het stormt. Le v- tombe, s'apaise, de wind gaat
liggen, bedaart. Les qnafre vs carilinaux, de vier
hoofdwinden. Le v- du oord. lu sud, de noorde-,
tie zuidewind. Le v- West, d'ouest, de miste-, wes
tewind. V- coulis, z. couLis. V-s sonterrains, oilderaardcche winden. -- Au gré duv-, naar willekeur der winden. Ses cheveux Ilottent nu gré nu
v-. hare haren fludderen, golven in den wind. Le
vaiseau flotlait an grê In vent, het schip dreef
dooi/men ale een ejid nier vinden. - En plein v-,
in de open, vrije lucht. Théhlre. CaIP en plein v-.
scinouwtooneel. koffij'iuis ti. in de open Inc/nt. z. ook
PLEIN. - Fendie Ie v-, den wi d klieven. pijlsnel
vliegen. Son c!eva1 va comme le v-, plusvite que
Ie v-, zijn paard loopt als de wind, sneller dan de
wind. jeter SI poudre nu v-, zonder reden schie-

,

ten . zijn kruid vermorsen. - (Lor. fain. et prov.)
Etre loge'aux quatre v-s, zeer luchtig of winderig

Wonen, ee n lids bewonen, dat voor alle winden
bloot ligt. b outer d'oh vieiit Ie v-, luisteren van
welken kont de wind komt, staan gapen zonder iets
uit te voeren. II faut misser courir le v- par dessus les tuiles, men moet Gods water over Gods
akker tales longen; men moet zich schikken naar
't geen men niet kan veranderen of beletten. Vendre du v- et 1e a fumie, ijd('le beloPen doen. 11
pleut (1 tons v-s, roar een ongeluk staan wij altijd
bloot. Nigocier nu v- niet een denkbeeldig wezen
oint anq hebben z oak AHATTIIE BREBES, COTE. 17_11PORTER, GIROUETTE. PLUME. porrrvit (liz. 1!5,
kol. ). Wind in., door een l)jzon(ler middel
bewogne lucht: Faire lu v- avec no éventail, avec
on soufflet, wind immet een wanijer, riet een' blaasbalg uwken Le v- duim [amulet de canon, de wind,
dien een ofl'esrl'oten kanonskogel mimoakl. - Z. Fl.1511.
-

INSTRUMENT, MOULIN. - Donner v- h no tonneau,

an yin, aan een remt lucht gever, cme kleine oj:ening

in 't vat maken. on (le lacht uit- of toeqang te even. . Wind m., in 'I ligehaam begrepen lucht F.
of gas n. (in dezen zin dikwijls maccreamed): LPgu
mes qui causent (Iormnent, engennlreol) ties v-s.
(Jrrenlen F. l.. die winden verwekken , opeut rn(i-

ken. Eotre plein de v-s, vol winden zijn. Liirlser

an v-, z. ladlER. .... (pop.) Adem m , ademahaling F. (haleine). Relenir soli v-, Zijn' adem inhou-

den. Prendre, Reprenilre son v-, weder op zijn'
adem kommen. - Pei'ilre v-. den adem kwijt raken ,
buiten adein geraken. Coui'ir h perdre v-. zich

buiten ademmi mogen. Lmieht f., rmsikhai e. onzigt-

bare uit.ctroomin q eens een , liecliaam, reuk m. Les
corbeaux ont en le v- dune bête merle, de raven
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hebben de lucht van een aas gekregen. Ce olden
prend Ie v-, die hond ruikt naar alle kanten, zoekt

de lucht van 't wild te krijgen. Le verf est de

plus grand v- quo le Iièvre, het hert laat veem
sterker lucht na dan de haas. - (fig. et ram.) Le
v- (of liever lair) du bureau, Z. BUREAU. Avoir
v- dune chose, Avoir v- qu'une chose se passe,

de lucht van iets hebben, merken, dat er iets voor-

-- (Loc. prom..),
z. NOUVELLE. - (fig.) Wind m., ij delheid, opgeblazen/meid, windbrekerj, snoeverj f. Tête plume de
V., hoofd n. vol wind, windbuil om. La vemnRé nest
que du v-, ijdelheid is niet dan wind. II y a bien
du v- dans ce qu'il dit, er is veel wind, windbrekerij, poc1ierj, in 't geen h ij zegt [ArIill.3
V- do boulet, speelruimte t. des kogels, verschil
tusschen den diameter des kogels en dien des vuurmond.c (ook ëvent geheeten) - [Chas.] Chasser of
Aller au v-, tegen den wind in jagen, bij 't jagen
den wind tegen hebben. - (Fauc.j bander an v-, in
wijde kringen boven de honden in de lucht zweven.
L'oiseau elmevauche an v-, tient Ie bee an v-, de
volk werkt op tegen den wind in. Prendre Ie haut
du v-, boven den wind vliegen. - [Ho rt. J Z. ARBRE,
PLEIN. - (Man.], Z. EZ (ook fig.). - [Mar.] Vde nier, de terre, zee-, landwind. V- frakhissant,
aanwakkerende wind. V- étale, staande wind. V-s
pmhriodiques, afwisselende tacit!- en zeewinden. V-s
iavtmmahles, variables, gunstige, veranderljke winden. Etre au v- dun aulre, te toe/waart van een
ander z ij n. fAre 5005 le v- dun autre, te ljwoart,
aan lfj of onder den wind van een anderzijn.Etre
ilU v- an dessus du v-, te loefwaart, boven 's winds
z ij n. Gat - der, Perdre le v-, den wind behouden, de
bef verliezen. Avoir ie v-, het vóór 't lapje hebben. tuseclien twee .cchooten zeilen. V- sons vergue,
ruime wind. Naviguer v- sons vergue, rulin zeilen. Aller tout dun v-, dun mèrue v-, niet dénen
of denzeifden wind m)o(mrhkoe'rsen. zeilen. z ook All-

valt, berigt of tiding van iets hebben.

SE, ALLER, AMONT, ARRIERE, AVAL, BISE, 110110, BOIJLINE, CAP, CONSTANT, CONTRAIRE . DEBOUT, I)EDANS,
DEFIER, DESSIJS (ook lig.), ETESIENS. FAIT (adj.),
FOAlS, CAGiSER, GRAIN, GREC, LANGIJE, LIT, MANI
ABLE. MARCE (ook lig.), I'INCER, IIQUEII, PORTER,
POUlE (ook fig.), PRENDIIE, ROUTIER, QUARTILE,
SCORER, TENIR, TOUIIMENTER, TRAVER5IER. Aller
scIon Ie v , den koers naar den wind rigten; (fill.)

zich naar den tijd, naar cie omstandigheden schikken of ni g ten; (in ongunstijen zin) de hulk naar
den wind hangen. Le vent lourne, de wind draait;
(fig ) liet blaadje keert om: de zaak neemt een' arederen keer. - (fig.) Avoir le v- contraire , met tegenspoeden, verhiomderingen of zme'arigheden te kampen hebben. - (Proc.) Solon le v- In voile, men
mimoet de tering naar de nering zeIlen. Jeune gouvernemnent suit le v-, eene jonge, nieuwe regéring ri.qt
zich namer (len loop der zakn(en beheerscht dien niet).

lentail, Ill., Z. VANTAII.
%enIaison, f. [Agric.] Graanziekte F , als gevolhi van zware winden,

ieiate. L Verkoop in., verkoopino F. La v- dune
maison. (le verkoop von een hmsis. II ëlait a la v-,
hij was op de verkooping. Procnder a Ia v-, tot den
verkoop (mi'erqoan. Exposer qc. en v-, iets te koop
stellen, iets in veiling brengen. Ces bloos sent en
v-, deze goederen zijn te koop V- h l'encmn, verkoop bij openbare veiling, publieke verkonping. Van couple, en poids, en bloc, verkoop bij 't getal,
bij 't&(Vi() l, b ij mien hoop. V- volontaire, forcne,
vrij willige, onumillige verkoop. V- par aIIIm)rité de
jusl ice. t'erkoojminq op reterljk gezag. V- bterrne,
A crmmlit, b commmplmmnt, verkoojminq, op krediet, Oom
kontant geld. Ver-lier n., aftrek in., delict n.
Cetle moarchandise est de lmonnev -, deze koopwaar

(Peal wel af. wordt veel
verkoht. Elie est hors de v-, zij is niet weer verkoophoar, vindt geen aftrek mimeer. Elie est dure in
Ill V-, Zij wordt weinig gezocht, is ntonijeljk af te
zetten. Veskooppbaots, markt f. (in deren zin
verouderd en in onbruik). - [Eaux et for.] [Vaafli
riem' verschillen--le vellingen, die er op geregelde tgden in een boerIn gedaan worden, houthak m., houtveiling f.; woudgedeelte, waar een hak heeft plaats
gehad. Assnoir les v-s, de te vellen lmoutmorlijen
teekenen. Vinier, Netloyer les v-s, het ge/eagle h ut
opruimen. Jeunes v-s, jong gekapt hooI, dat weir
ails/art. — [Jur.], Z. LODS. V-s et issues, dubbet i ecognitie-getd n.

heeft ennen jorden afirik.
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Vente, f. [Hist.J Vereeniginq van carbonari

{z. CARBONARO) , v en t a f.; — ook: loge f., van

een

:geheim genootschap.
Venteau, ni. [Hvdraul.] Sluisdeur f.
Venter, V. imp. Waaijen: I1 a venté toute la
nuit, het heeft den geheelen nacht gewaaid. -- Mar. J
I1 vente bon, grand frats, er waait eene flks
che,
stijve koelte. II vente b démèter, er waait een storm,
een vliegende storm. — (Loc. prov.) Qu'il vente,
qu'ilpleuve oil qu'il gréle, laat er gebeuren wat
er wil. -- Het wordt met het woord vent in#g. zin
ook als v. n. gebruikt: On ne peut pas empêchcr
Ie vent de v-, men kan den wind niet beletten te
waagen: men kan den loop der natuur, der natuurlgjke dingen niet veranderen. Quelque vent qu'il
vente, wal er ook gebeuren moge. — VENTER, V. a.
[Agric.] V- le grain, I'avoine, het koren, de haver
in de schuur, in de hoogte werpen, om er stof en
kaf uit te verwijderen.
Veuteuix, ease, adj. plan wind blootgesteld,
onderhevig: Saison v-euse, wind-seizoen, winderig
jaargetij n. Ile v-euse, aan winden onderhevig
eiland n. — Winden in 't ligchaam verwekkend,
opzettend, winderig: Les fèves sont v-euses, de
boonen veroorzaken winden, 2fjn winderig.
eenti, adj. m. [Eaux et Por.]: Arbre v-, boom,
dien men zoodaniq ontworteld en onrrehaald heeft,
als ware hij door den wind neergeworpen.
Vennt1er, m. [Anc. tout.] Ontvanger der verkoop
g ten voor den heer. — Kooper van een' houthak.-re
Venntilabre, adj. [ H. n.j Waa"ervormig.
Venntilage, m. [Bot.] Wegedoorn m. van
Madras.
Ventilateur, m. [Phys ] Luchttrekker, windof luchtinlater, luchtreiniger, een werktuig, in
1744 door Hales uitgevonden, om de lucht in hospiloten, lazaretten, schepen, enz. te ververschen,
v e n t i l a t o r m. — [Tech.] Ronddraajjend werktuig ter voeding van een ovenvuur. -- Ventilatiorn,. f. Verversching van de lucht door v^.ntilators, ventildtie f. — [Prat.] Schattingdergoederen, die men wil deelen, waardering of berekening I. naar evenredigheid van den geheelen koopprijs. — Ventiler, v. a. Luchten, versche lucht
doeni nstroowen, de lucht ververschen, v e n t i t dren: V- on vaisseau, une prison, de lucht in een
schip. in eene gevangenis ververschen. — [Constr.]
Trek- of togtgalen, luchtververschers aanbrengen.
-- [Prat.] Schatten, waurdéren (vgl. VENTILATION).
-- ; (fig.) Van alle kanten beschouwen, rjypeljk
overlegjen, zi flen, schiften. — Het part. passé is
ook adl.: Salle Bien ventilée, goed geluchte zaal f.
— Affaire longtemps v-e, lang ewikte en gewogene zaak I. ('t. water te keergin.
^'eutiller, v. n. [Mar.] Bolplanken zetten om
Ventolier, m. [Fauc.J Valk, die goed den
wind weerstaat, windvalk m.
Ventose, m. [Chron.] Windmaand f., Ode
maand van 't fransch-reppu41ikeincche jaar (van 19
.febr. tot to maart). — Wéntosités, I. pl., liever

VENTRICULE.

de v-, buikpijn f. J'al mal au v-,. ik heb buikpijn.
Flux, Cours de v-, buikloop m. Avoir Ie v- dur,
lathe, hardljvig, losljjvig zijn. z. ook LIBRE, LIBERTE, DÉCIIARGER, L$CHER . — Le v - d'un cheval,
d'un chien, d'un oiseau. d'un poisson, d'un reptile. — Le bas-ventre, ' de onderbuik. -i- Leetit
v-, de maag f. — Se toucher sur ]e v-, à plat v-,
Ie v- contre- terre, Se mettre v- à terre, met den
buik op den grond. plat op den grond gaan liggen.
(fag.) Demander pardon v- b terre, op de allerootmoedigste wijze om vergiffenis smeeken. — Marcher,
Passer sur le v- a qn., iemand over 't lijf loopen,
overhoop werpen, nedervellen; (fig.) in weérwil van
iemands tegenstand tot zijn doel geraken. Si les
ennemis se présentent, nous leur marcherons sur
Ie v-, als de vfjand zich vertoont, zullen w# hem
overhoop werpen. II a marché sur Ie v- b tous ses
rivaux. h# heeft al zijne mededingers overwonnen,
uit het veld geslagen. — Cheval qul va v- h terra,
paard. dat in gestrekten galop loopt. Ce courrier
va -v- è terre, die koerier rijdt in gestreklen galop,
zoo hard mogelijk. On Ja battu dos at v-, of On
lui en a donné dos et v-, sur le v- et partout, of
On lui a dansé les deux pieds sur le v-,,z. DOS.
z. ook BOUDER, DÉPITER. --• (Loc. prov.) Etre su jet á son v-, zijnen buik dienen, een ,gulzigaard.
een vraat zijn. . Tout fait v-, alles vult den buik
(de geringste spijs voedt zoowvel als de lekkerste).
Habit de velours, v- de son, alles aan en niets in
het lijf. Se faire une carrelure de v-, zijn' buik
(pop. zijn' ransel) ter deeg vullen. Grain b grain
la poule remplit son v-, vele kleintjes maken één
.

-

groote. z. ook AFFAME. DEBOUTO`•NÉ, DIEU.

Ventre wordt ook genomen voor: lijf n., het onder
de ribben gelegen iinwendige ligchaamsdeel: On lui
arracha le, coeur du v-, men rukte hem het hart
uit het lij j. — (lig. et. lam.) Mettre, Remettre
Ie coeur an v- h qn., iemand moed in 't lijf spreken. Mettre le reu sous Ie v- b qn., iemand in 't
harnas jagen, bons, gramctori.q- maken. Je saurai
ce qu'il a dans Ie v-, ik wil hem op den tand voeten, ik wil zien wal h# in zijn schild voert. Faire
rentrer les paroles dans le v- a qn., iemand zijne
woorden weder doen in'likken. — (Loc. pros.) Il
na pas six mois, un an dans Ie v-, hp heeft geen
half jaar, geen jaar meer te leven. gCet auteur
n'avait que eet ouvrage dans Ie v-, die schever
heeft slechts dit édne werk, dit dine goede werk
aan 't licht aebragt. z. ook COECR. — Buik m.,
ligcbaamsdeel der vrouw, en der wijfjesdieren, waar
de vrucht gevormd en tot aan de geboorte gevoed
wordt. Enfant qui remup dans le v- de sa mère,
kind, dat zich in 's moeders buik, in den moederschoot beweegt. Toer la mère at les petits qu'elle
a dans son v-, het uwjj/je met de jongen, die zjg
draagt , doorsen. z. ANOBLIR, CURATEUR. — (Prov.)
C'est ]e v- de ma mère, je n' retournerai jamais.
ik, zal. mij voortaan wel daarvoor wachten, dat zal
mij nooit weer gebeuren, dut is eens, maar nooit
weer.....-. B# overdragt wordt ventre, buik, gezegd
van 't wijdste, dikste ge•!eelle van sommige voor
FLATUOSITES.
Le v- dune bouteille, d'un vase, d'un-werpn:
v eiitoiise, f. [ Chir.] Laalkop, kop m. V-s sècbes, humides, drooge, natte of bloedige koppen. tonneau, etc., de buik van eene fesch, van eens
A p pliquer des v-s, koppen zetten. ko p pen. — vaas, van een vat, enz. -- Muraille gul fait v-,
[Constr. j Lucht- of trekqat n., trekpijp f. V- d'une muur die uitzet, een' buik krijgt.— [Anat.j Le
losse d'aisances, trekpijp ran een' sekreetput (om
den stank te verdrijven). V- d'une cheminee, togt- dec/te eener spier. — [Mus.] V- d'une corde, buik
of rookgat van een' schoorsteen (om 't rookera te eener trillende snaar, het midden van eene concamebeletten). V- de eiterne, luchtgat aan een' regen- ratie of van het trillend deel tusschen twee knoppen
bak. — ( H. n.] V-s, zuignapjes n. pl., cpierachtige of rustpunten. — [Polst.] Parti du v-, het centrum
zuigorganen in den vorm van holle schijfjes. waar- eener politieke vergadering; -- de partij, die het
mede verschillende waterbewoners zich vasthechten. steeds met de sterkste zijde hot&dt.
Ventrebleii I inierl (verzachtend vloekwoord
— [Hort.] Zuigtak m. (dien men aan te welige
•leiboomen onbrcnoeid laat, opdat hij het overvloe- voor ventre de Dieu) Verdord! voor den duivel!
^%euutree, f. Drast E. z. PORTEE.
dige sap lot zich zou nemen). — Ventoetser, v. a.
Venire-Saint-George I Ventre-Saint(Chi r.] Koppen zetten. koppen: On l'a ventousé
deux foss, men heeft hem tweemaal gekopt of kop- G r is I interj. Soort van oude vloekwoorden. waar
hel laatste veel uit den mond van Hendrik-vaniz.
pen gezet. — [Constr., Hydraul. Lucht-, togt-,
trek-, rookgaten aanbrengen. — liet part. passé is IV. kwam: 4/Fe duivels! voor den drommel!
-[ Wentrieole, adj. et cubst. m. el f. tij of zfj,
ook wij.: Maláde ventousé, gekopte zieke.
Ventral, e, adj 1 H. n.] Tot den buik behoo- die van den buik een al rfod maakt. zich vooral met
rend. aan den buik geplaatst: iNageoi res v-es, buik- lekker eten en drinken beug houdt, buikdienaar m.,
vinn•n -- [Anat.] , liever ABDOMINAL . '(Plur. M. -dienares f., lekkerbek ni. en f. — VentriettVENTRAUX.) — t Veiitrailles, f. pl., nu EN- laire, adj. [Anat.] Tot de hergen- of de hartekamers behoorend. — Ventrioi.le, m. [Anat:j
TRAILLES. INTESTINS.
ventre, m. [Anat.] Buik m.,. onder/jij' n. Kamer f., naam der holten 'van zekere organen:
(abdomen). (',ros v-. V- gonflé. tendu, 'plat. dikke.' Les v s du coeur, du cerveau, 'de hartekamers,
opgezette, gespannen, platte buik. z. AVALE. Mal hersenkamers of hersenholten. -- (absol.) Maag t.
-

.
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van zekere dieren: Les ruminants oat plusieurs

v-s, (ie /ierkaaawende dieren hebben verscheidene

magen. Le v- des oiseaux, de maag der vogelen. Ook wei van den mensch.: L'action du v-, de wer
kinq der maag. Maladie du v-, rnaagziekte f.
eiitiière, f. [Cluir.] Baikband, draagband m.
voor den buik (ten dienste van waterzuchtigen, van
zwangere vrouwen, enz ). -- [Constr. nay.] Slikhout n., kesp gording f. V-s du berceau, stopstukken n. p1. van de wieg. - [1 lydraul.] Steunbalk rn.
vóór eene rij grondpalen. - [Mar.] Buikriem m.
- Zeel is. om paarden aan boord te hijschen of te
ontschepen.
Venirilége, adj. [H. n. I Abeille v-, werkb(j f.
— Ventriloque , adj. Bwiksprekend, sprekend
als of de stem niet van den spreker kwaaie. - Als
subst. Buiksp s eker in., buikspreekster 1. - Ventroloquie, f. Buikspreekktenst f., het buikspreken. - Veniripolent, e, adj. Dikbuikig. Ventrosité , J. [16d.j Buitengewone dikbuikig
-heidf
Venlroniller (se), v. vr. Zich wentelen, zich
rollen in het stuk (se vautret): Lescoehons airnent
A se v-, de varkens wentelen zich gnome in hel sljk.
Venirn, e, adj. Dikbuikig, zwaarl(jvig. Fernme extrèmernent v-e, buitengewoon dikbuikige
vrouw. Devenir v-, een' dikken buik krijgen. [Bot.] Calice v-, buikige bloenskelk rn. - [H. n.]
Soort van schilrivisch, dikbuik in. - [Polit.]
Schimpnaam, dien men vroeger aan de afgevaai
dipden van t centrum gaf.
Veiituvon, rn. (H. n.j , Z. CITRON. - [ Pècliiej,
-

-

-

Z, V. 0. EdHIQuIER.

Venii, e, wij. (en part. passé van venir): La
jour v-, les Pêtes sauvages se retirent, als de dog
aankomt, gaan de wilde dieren naar hunne holen.
-... II est 1)ien - partout, h ij is overal welkom.
In dezen laatsten zin ook als subsi.: Soyez le i)ien
Y-, Ia lien v-e, wees welkom. (Mes schrijft ook
als On woord BIENVENU, Z. aid.) - Etre nouveau
V-, pas aangekomen zijn. --Als subst. Nouveau v-,
Nouvelle v-c, pas aangekomene in. en f. (Piur.
DC1 nouveaux v-s, Des nouvelles v-es). - Le
premier v-, La première v-c, cie eerst aan gekoineve a. en f.; - (fig.) de eerste de beste, de eerste
persoon, dien men ontmoet; iedereen: II raconta
son aventure au premier v-, hij vertelde zijn avon1uur aan den eerste den beste. - Le dernier v-,
La lernière v-a, cie laatst aangekoinene rn. en I.
Venue, 1 Aankomst, komst I. Dès que j'appris
sa v- (son arrivee). zoodra Ik zijne aankomst verawn. Vo re v- en ce pays-ci ma donné delajoie,
uwe komst in dit land hee/t mij verheugd. - [TlséoL]
La v- du Messie, de komst van den Messias. AlIPes at venues, Z. ALLEE. II a eu laude pour Ia
v- (of l'atler pour Ie venir, Z. ALLER (rn). - Arbre dune belle v-, boont m., die schoon aankomt,
wei opschkt, wel groeit. Ce jeune homme eat dune
belle v-, die jonge meosch bce/I eene fiksche, goede
gestalte. - (lam.) II est lout dune v-, hij is van
boven en anderen even dik, hij heeft schouders noch
heupen. (Loc. foto. ei pray.), z. JAMBE. —[Jeu],
,
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Z. QUILLE.

Vbnale, I [Anat.]. Z. VEINIJLE.
Véiuis, f. [Myth.] Venus, de godin der schoon-

heid en liefde (hij de Grieken Aphrodite geheeten),
dochter van Jupiter en moeder van Cupido; (fig.)
beeldschoone en aanvallige vrouw: Cast urie V-, zij
is eene Venus, ccve eerste schoonheid. - (poet.)
Les combats. Les jeux, Les plaisirs de V-, de
vermaken der liefde, liet minnespel, Venusspei. [Anat.] Mont de V-, Z. MONT. - [ Astr.] Naam
der planeet, (lie na Mercurios het digtet bij de zon
is, Venus, avondster, morgenster f. - ) Beaux arts)
V- de MPdicis, slandberid van de godin Venus, een
der schoonste meesterstukken van de oude beeldbouwkunst, dal langen tijd in 't museum der Medicic stond Venus van Medicis, Medieësehe Venus.
V. de Milo, een ander schoon standbeeld dec mingodin, in 1816 door fra'nsche zeelieden te Milo antdekt en na in 't museum van 't Louvre le Parijs,
Venus van Milo. - ) Chirn. anc.] Koper n. Vitriol de V-, kopervitriool, zwavelzuur koper. Cris
taux de V-, azijnzuur koper. — [H. n.j Venusschelp I. - Vénusiei-. rn. Dier, dat de venusschelp bewoont.
Vtnusté, e, C. (oud woord , door sommiqe nieu-

we schrjjvers gebézigd) Schoonheid, aanvalligheid 1.
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t Vépre, rn. Avond rn. Bon v-, Monsieur (nu

nog wel eens schertsend gezegd), goeden avond,
Mijnheer. -. Vépres, I. p1. [Cath.] Namiddagdienst, avonddienst, v e s p er f. Aller a v-, Entendre les v-, naar de vesper gaan, de vesper liooren.
Première v-, eerste vesper (die bij een groot feest
des daags te voren wordt gelezen). Secondes v-,
tweede vesper (op den feestdag zelven). - (Loc.
pray.) Aller de travers comme on dien qui va a
v-, scheef, niet regtop loopen. NaIler ni a v-, ni a
masse, een slecht kalhal)jk zijn. Après v- complies,
alles op zijn' t ij d. - [Chev.j V- de tournoi, laatste tooneet van een tournooi. - {Hist.] V- sici
hannes, naam van den moord op Sicilik, in April
128 aan 28,000 Franschen of Franco-NormandiPrs
gepleegd, en tot welken de vesper-klokken op
Paaschmaandap 30 maart liet sein gaven, siciliaansche vesper.
Ver, m. ftI. n.] Worm m. V- terresire, aquatique, land-, waterworm. V- de terra, aard- of
regenworm (lomliric). - V-s des pêcheurs, allerlei

insecten-larven . als visscitersaas. - V- h sole,
zgdeworm. — V- luisant, Z. LUISANT. - V- des
digues, des vaisseaux, Z. V. a. TARET. V- de erin,
z. v. a. DRAGOSNEAU. V- de Médine, z. v. a. mIAGONNEAU V- méduse, z. v. a. HOLOTHURIE. V- Cylindrique, z. v. a. ASGAIIIDE. V-s intestinaux, z.
INTESTINAL. —[Méd.]V- solitaire, z. SOLITAIRE Enfant qui a des vers, kind, dal warmen leeft. Livres, Pa piers rongés par des v-s, van warmen doorknaagde boeken, papieren n. pl - (fara.) Je t'écra-

sei ai comma un v-, ik zal u als een worm vertre
den. -- (fig.) V- rongeut , knagende worm fl1., geheien verdriet n.; gewctenswroeqing 1. Les méclsants
ont tin v- qui les rouge, de boozen hebben een' knagenden worm. - Cest un v- de terre, t is een
qardworm, een arm, ellendig mensch. - (Lrc. prov.)
Etre nu comma un v-, zoo naakt als een warm,
viernaakt zijn. z. ook NEZ, RECOQUILLER.
éracité, f. Waarheidsliefde, opregtheid, waar
acidigheid 1. La v- dun historien, de wanrbeids
liefde, de geloofwaardigheid van een' .qeschiedschrijver. - [Theol.] La v- de Dien, Gods waarachtig
heid (waardoor Hij niet kun bedriegen).
Veranda, I. Soort van open galerij, met loaf
of doek of riet gedekt , rondom de woningen in indie en andere warme landen, v e r a a d a f.
%eiatre, fl1. [Bot.]Nieswortei in., nie.skraid n.
—: Vératrine, f. [Cluirn.] Erne der beide organische zoulvalbare bases in de zaden van sabadilla,
in den wortel van 't wille nieskruid en in de bollen der tfjloos (een hevi!l werkend vergift), ver at rjne t. (vgl. SABADILL1NE).
Verbal, e, adj. In woorden (niet in schrift)
verval, woordeljk, mondeling, verbaal: Promes
se v-e mondelinge belofte f. Ordres verbaux, mon-

-

-

-

-

delinge bevelen n. p1. .- Procès-verbal, z. dal woerd.

- [Dip].] Note v-e, vertrouwelijke, niet officiële
nota f. aan een' afgezant, aan een vreemd hof (die
wei is waar geschreven is, maar geene hanilteekenlng draagt en herroepen kan worden). -[Litt.]
Rapport v-, verbaal verslag n. (dat bij geleerde
maatschappijen enkel als inlichting wordt ingediend).
- VERBAL, E, adj. [Gram.] Het werkwoord betreffend, van t werkwoord komend: Adjectif v-,
van een werkwoord afgeleid adj ectief of bijvoeqe
lijk naamwoord, inz. het als adjectief gebruikte
terenwoordig deelwoord. - Verbalement, ado.
Bij monde, mondeling: LI lui réporidit v-, hij gaf
hìem een mondeling antwoord.
- Vei-balisatio'u, t. [Prat.] Het aangeven van redenen of feiten, otn die ten protokol te brengen; het opmaken
van een proces-verbaal, v es bali.s a t ie f.— Ver-

-

baliser, v. a. [Prat,] Opgaven doen, om die hij

een proces-verbaai te doen opnemen; een Procesverbaal opmaken, v e r b a I I s é r en. - (fain.) Veel
onnutte woorden gebruiken, snappen.
Verbaseé, e, adj. Bot.] Naar 't wolkruid
(bouillon Wane, lat. verbascum) gelijkend. —VERBASCEES, I. p1. Wolkruidsoorten I. p1.
Vei -be, rn Woord n., toon des stem m. (in
deren zin alleen in): Avoir Ie v- haul, luid spreken, eene zeer luide stem hebben; (fig.) een' hoogen toon aanslaan, baud spreken, een' meesterachtigen, gebiedenden toon voeren. - [Gram.] Werkwoord n., woord, waardoor datgene wordt uitgedrukt, wat de spreker aangaande eenig voorwerp

denkt. Z. ACTIF, ADJECTIF (adj.), ANOMAL, AUXI-
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LIAIRE, CO1CRET D1FECT!F, DEPONENT, FRÉQEJEN TATIF, IMPERSONNEL, INCHOATIF, INTRANSITIF, 1R'
ItEGEJLIER, MÉJ)ITATIF, ?EUTRE, PASSIF, PRONOMI
NAL, RÉCIPROQIJE, RÉFL1CI11, RÉGLILIER, SUBSTANTIP, TRANSIT1F, UNILERSONNEL. -- [Théol.] Le V-,
Le V- ëternel, Le V- incarné, liet Woord, de 2 de

-

VERGE.

volutie op den gen tliernidor, en later in 1815 aanleiding tot menige reactie gaven.
Verdeiur, 1. Sap, vocht n. in 't nog niet doode,
nog niet drooge hout. Du 1)015 qui a encore de Ja
v-, hout, dal nog sap heeft, nog groen is. - Wrangfield I. (van wijn, van fruit): Ces vms-1h ont mie
v- qu'ils ne perdent jamais, die wijnen hebben iets
wrangs, dat zij alt(jd behouden. Manger des pornmes dans leur v-, nog wrange, onrjpe appelen
eten. -- (fig.) Jeugdigheid, frischuieid, kracht f. van
den mensck: Un homme dans toute Ja v- de son
age, een laan in at de kracht en friscliheid van
zsjnen leeftijd. - (fig.) Scherpte, bitterheid I der
woorden: La v- de sa réponse, de scherpte, liet
bijlende van z ij n antwoord.
erdeaIx, adj. m. [Chirn.]: Acide v-, groenzuur n., dat nog niet door 't opslorpen van dc
zuurstof der lucht groen geworden is.
Verdict, m. (arp!.) Uitspraak der jury of der
gezworenen, beslissing der jury ep de vragen van
'1 peregts!iof, jury-uitspraak f., v e s- d i c t n.

persoon der Drieëenheid, liet eeuwige Woord, liet
vleesch geworden ofin 't vleesch verschenen Woord,
Gods Zoon. z. ook CHAIR.
Veibénacé, e, adj. [Bot.] Naar ijzerkruid
(verveine) gelijkend, ijerkruidaclitig. - VERBÉNACEES, f. p1. iJzerkruidsoorten f. p1.
S Veibération, f. [Phys.] Luchttrilling of
-golving, door 't geluid te weeg pebragt, ver be
rátie f.
VeFbeux, euse, adj. Woordenrijk, proataclitill, snapziele: Homme v-, praatachtig roan. Ebquence v-euse, at le woordenrjke welsprekendheid 1.
Verbiage, m. (fain.) Woordenvloed in., woordenkiaam r , overvloed van nultelooze, weinig- of
nietsbeduidende woorden, omhaal in. van woorden,
Wei-dier, in. (U. n.j Goudvink, groenvink m.
qelilap, esnap n. Quel fastidieux Y-! welk eene
vervelende woordenkraam! - Verbîaer, V. is. -. Volksnaam van den groenen loof-kikvorsch (raine
verte).
- VERDIER, M. [Cant.] Onderhoutvester m.
Vele
onnutte,
overtollige
woorden
gebrul
(fain.)
Vei'iiJèae, f. [f-I. n], z. v. a. PROYER.
ken, babbelen. snappen: 11 ne fait que v-, et on
babbelen,
WerdiJJon,
m. [Tech.] Breekijzer n., breekne Ie comprend pas, h ij doet niets don
en men begrijpt hem niet. -- Verbîageiir, ni., stang f., soort van hefhoow der leidelvers. - Sneereuse, f. (lam.) Woordenkramer, snapper, bab- of lasstok fl1. aan 't getausi' der tapijlwevers.
VerdioJe, f. Paradijs-eliegenvanger ii. van den
belaar ni., woordenkraamsler, snapster, babbeSenegal, de Kaap en op Madagaskar [muscicapa
laarster f.
keertouw
n., paradisi].
Wexboqiiet, fl1. [Tech ] Stuur- of
eidique, adj. [Chim.]: Acidev-, graenzuurn..
om een op te hijsclien tost snede te besturen. (Men
een bijzonder zuur in vele planten aangetro//en, dat
zeujt ook VIREBOUQUET en VIRBOUQUET.
Veiboite, f. Overqroote woordenvloed m. of aan de lucht groen wordt, wanneer It met eene
woordenrjk/icid f., wijde ooibooi in. van woorden, overmaat van basis verbonden is.
Verdi,', v. a. Groen kleuren, groen verwen,
wijdloopiglseid snapachtiglîeid f.
groeven: V- une porte, eene deur groen verwen. eibouiIfet, m. [IJot.J, z. v. a. petit HOUX.
VEBDUS, v. is. Groenen, groen worden (inz. van de
7 er.coquîu, m. [H.n.] Soort von wijnaard rups 1., die de knoppen a/vreet, bolworm, knop- velden, de gewassen): Les prairies, les arbres verpenbijler m. - Worm m., die, naar men wit, in dissent, de weiden, de bootrien worden groen. 'I hoofd der schapen e. a. dieren, ook wel b ij den Si ion ne nettoie pas souvent Ie cuivre, ii verdit,
,nenscli, eene drooijing of duizeling verwekt en den wanneer men t koper 'niet dikwijls schoon maakt,
naam der door dien worm wordt het groen. - SE VERDIR, V. pr. Groen worden.
dood veroorzaakt;
Verdole, f. [[1. DJ, z. V. a. BRUANT.
te weep gebraqte kwaal, 1iersendraaijnq. hersen'eidoii. in. [U. n.] Win ter-grasinu.cch f.
woede C. -- (/1g. et fans.) Gril, luim, kuur f.
Vea-don!et, in. [U. n.j, z. v. a. VERDIER.
Werd, wij., Z. VERT. (veevoeder D.
Wel'dOaHt, C, adj. Groen wordend, groenend,
Terdages, rn i1. [Agric.] Groen of verscis
bloejjend: Arbres, Pres v-s, groenende booinen m.
Verdagon, m. fCons.j Zeer wrange wijn n.
Groenzuur
zout
n.
p1., weiden t. Pl. - Couleur v-n, groenachtige, in
Verdale, m. [Chm.]
Verdâtie, adj. Groenachtig. Brun v-, groen- 't groene vallende kleur f. - Vet-doyer, V. is.
achtig bruin. (wrang. Groen worden, proeven: Au PrintenhiJs les prés
F S Verdaad, e, wij. Onrijp, min of sneer vertoient. in de lente worden de weiden groen.
Wevdide, m. (H. n.j. z. V. a BRUANT.
Verde, f. [H. n], z. v. a. MARTIN-I'ECHEUR.
Verdure, f. Groene kleur t. der boombladeren,
Werdée, f. [Corn.] Soort van ligie toskaansc/ie
witte wijn in., niet eene groene tint (ook wel ver- der planten, der weiden, inz. ie de lente , groen;
gras, loaf, gebladert; proenle is. La v- des prs,
det çie'eelen).
; Vertlelet, te, adj. (ver1lw. van vert) Groen- des champs, des bols, het groen der weiden , velach1q, eenigzins groen.Vie v-, eeniqzins wren- den, bosmehen - Se voucher, S'tendre sur Ja v-,
ge us(jn rn. -- (fig. et fern ) Ce vielliarib est en- zich. 01) 't gras nederleggen. Cabinet de v-, groen
core v-, die grjsoard bezit noq iets von de fiisclsheid prieel 11. Tapis de v-, zoden-tap ij t n , (paél.)
en opgewektheid der jeugd, is nog jeud'q. - VER- het groene lopfjt der natuur. - Ne vivre que de
v-, alleen van groente leven. - [Bot.] V- d'hiver.
DELET, ifi. (H. nj, z. v. a. BRUANT.
5. V. a. PYROLE. - Une tapisserie de v-. of Une
Werdereau, m. [Ft. n.]. z. V. U. VERDIER.
Weriterie, f. Cout.] Onderlsoutvesterscliap n., v-, een niet beamen beschilderd hehansl n. II a
une belle v- dans sa chambre, hij heeft een fr aai met
onderhoutveslerj f.
VCFtIeifl, rn. [Ii. n.j Goudvink m. van Sint- boowen of landschappen beschilderd be angsel in
Zijne Isomer. (ho/keuken.
Dorninçia.
Vnrdurier, rn. Groentebezorger m. voor de
Vei-deroux, m. [U. n ] Groene en roodbruine
'/érétiHe, f. [1-1. n.J Straalpolj'p ill.
tangora of prachtmees f. ran Guiana.
Wmiet.1foiiiie, adj. [FL. n.] Roedevormig.
Vei-(let of Vert-de -gris, m. [Ane. chum]
%'érette, 1. [Méd I. z. v. a. VARICELLE. Kopergroen, .cpaan.ccls groesi, koolzuur koper n.,
dat aan de oppervlakte von koperen cereedschop- [VPIér.b z. v. a. CLAVELEE.
Véseux, euse, a(/j. Wormstekig (van vruchpen, bronzen .cfandbeelden, geldetukken, en z. door
de enkele werking der vochtige lucht ontstaat, en ten): Poirime v-euse, wormstekige appel M. - (fill.
dan eene li(:t groene laag van liydratieeh en kool- et fern.) Onzuiver, verdacht, onzeker: Caution,
stofzuur tweede koper-oxyde vomit (hij de oud- Crance v-eose, onzekere hor,glopt m., schuldvorheidkenners heet het antiek patina). - Kopergroen, dering 1. Homme v-, niet te verlroawen man,
spaanse/s groen, onder-azijnzuur koper. dot als ?fli?nSCh, met wien men voorzigtig moet zijn, wormIcorrelig poeder voorkomt en vooral te Montpellier, stekiq man. z. ook c.s.
erga(JeIJe. 1. [FIn.], z. v. a. MERLUCHE.in 't zuiden van Frankr ij k 5007(11 bereid (ter onderscheiding van hel eerste oak wel vert-de-g!is Salpa F., goudetriens Iii.. Z. SAUPE
arlificiel, kunstgraen, qeheeten). Cristaux de v-, geVer-at, m. [Peche] Soort van vischret n.
/cri.ctolli.ceerd groen, gedestilleerd spaanse/s green n.,
Verge, F. Lange, dunne en buigzame stok m.,
kristallen n. p1. van Venue. Grippes de v-, tros- garde or gard f.. roedje n., karwats F. Ii avail une
groen , onzfjdig azijnzuur koper in den vorm van v- P Ia main, hij had eene gard of karwats in de
se/wane pyraniidale trossen. -.. Vci'det, rit. z. hand. La v- de Vloïse, d' Anion, de staf. tooverstaf
VERDEE - Terdefs, m. p1. [1-1. de France] Ko- van Mozes. van Aaron. La v- des magiciefis de
ningsgezinde vrijwilligers, die tijdens de eerste re- Pharaon, de staf van Piiarao's toovenoars. (Van
7
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andere toovenaars sprekende gebruikt men baguette.) - La v- dune fouet, de stokvan eenezweep.
- Somtijds ook voor de gelieele zweep lebPvigd:
Cheval qui craint Ja v-, paard n , dat voor de
zweep bang is. Ctmarretierqui abuse de Ja v-, voerman, die van de zweep misbruik maakt. d'hamecon, hengelroe 1., hengelstok in., hengellat f.
- (Loc. prov.) Navoir ni- v- Di 1)tO!1, geheel
weerloos zijn. - V- dun bedeau déglise, staf van
een' kerkpedel. V- d' huissier, geregtsdienaarsstaf.
de [er, de cuivre, ijzeren, koperen roede f.
- (fig.) Gouvei'nei' un peuple avec une v- de fer,
een volk met een' Veren schepter, met hardheid en
willekeur, reglren. - V-s, roede f. (als tuchtmiddel), roe, geeseiroede, spitsroede f. Menacer un
enfant des v-s, een kind met de roede dreigen.
Battre de v-s, met roeden slaan, geeselen. - Soms
ook in 't enkele.: Enfant qui craint Ja v-, kind,
dat bang is voor de roede. - Faire passer un soldat par les v-s of par les baguetteeenen soldaat
spitsroeden doen loopen. - . ( fig.) Etre sous Ja v
cle qu., onder ieiaands roede ofpiakstaan. 11 nest
plus sous Ja v- , hij staat niet meer onder de plak,
onder de lucht, - ( flu. ei fain.) Faire haisser les
v-s â qn . , iemand de roede doen kussen: hem dwingen om na de ontvangen kast(jding vergiffenis te
vragen. (Loc. prov.), Z. SE FOPETTER. -- (fig.)
V-s, bezoekingen f. p1., rampen m. p1. of droefenissen f. pl., die God den mensch toezendt, tuchtroede f.: Nous devons hénir les v-s laat Dieu nous
frappe, wij iiioeten de tachtroede kussen, waarmede
God ons kasljdt. - ( fi'j.) Quand Dien a chhtié
ceux quil veut corriger, il jette souvent les v-s
an feu, Gort laat dikwijls hen, die hij als tuchtmeesters van anderen heeft gehruikt, Zijne straffende hand gevoelen. [Anat.] Roede f., teellid n. des mans en der mannelijke dieren. - [Artil.] V- de fusie , vaurpijilut f. - [Ni till.] V- de
calibre, kalibreer-stang (om 't kaliber der stukken
ie meten). V- de Ier en ccoi, lengtemeter (om de
lengte tan een' viurinond te m eten). - [Bot.] Vm. of
affodil
slaapletie f. V- a pa sde Jacob, gele
teur of a lierger, herdersstaf, kuardedistel in. V
dor of doi'ée, goaciroede, naam van velerlei planten nsrt gele aurvorinige bloemen. - {Giom.j Cornpas v-, z. COMPAS. - ( Hod.] iT de pendule,
slingerstang f V- do balaucier of des palettes,
vleugelstang (van een horlogie). - [Juail.] Ring or.
zonder kas (nu anneau geheelen). - Mar.] V
d'aricre, ankerschacht 1. V- de girouette, wo/ierstok in., vleuelsjdl f. V- de poinpe, pompstang.
- [Métrol. nov. ] Roede, nreetroede f.; - oude
lengteuraat (= 174 parjsche ei). - [ Oise].] V- de
meute, lokvogelstang. - [P11)5 j V-s, lichtstrepen,
licli/striemen 1. iii. van den hemel. - [ Tech.]V
(of Fldau) de Ja romaine, Z. FLEAIJ. - Vs, roedjes, slaafjes n. p1. van een weefqetouw; - naalden
van den fiuweelfabrikant, fiuweelnaaiden 1. »1. Etain en v-s. slangtin 1). --- Du fer en v-s, slangof staafij zer n. V-s Ie ier vitres, ijzeren vensterof raamroeden. - [Vign ], z. v. a. SMI3IENT.
7 ergé, e, adj. [Bot.] Roedevormig. - [Maiiuf.j Erotfe v-e, ongelijk qeweven of geverwde stof,
strepige stof 1. -. VERGE, E, adj. (en part pa.csd
van verger): Pièce de drap v-e, uitgemeten stuk
laken n. - Futaille v-e, gepeild, gemeld fust n.
ergeage, in. Meting, ofineting (van een terrein); - roeging of peiling 1. (van vaatwerk). [Manuf.] Hel ongelijk geweefde ofgeverwd.e in eerie
stof; liet gebrekkig gestreepte. - t Ver -6e, 1.
[Ann. métrol.J Vierkante roede f.
7ergeuee, f. fAire. rn/h.) Neiging, trekking,
rigling 1. (der vochten naar een of ander ligcisaams
deel).
'.iergeoise, f. [Corn.) Soort von cassonade
of keuriensuiker f., die vrij van houtige deden en
zand is. - [Raffia.] Bastaardvorm m. Pains de
V., basterd-suikeshrooden n. p1.
Verges, in. Boorngaard. or., niet vruchtboomen
beplant stak gronds. - VERGER, m. [Any. cout.]
Ke'rkjedël, stafdrager in.
Verger, v. a. Meten, uitmeten. - Peilen, roeijen. den inhmou(1 van een vat meten.
Veigerolle, f [Bot.) t7looijenkruid n. (érigère).
Weigeter, v. a. Borstelen, .cchuijeren, af-, uitborstelen, af-, uitse/ruijeren: V- son habit, son
chapeau. - liet part. pate is ook adj.: Habit vergeLe, afgeschuijerde, afgeborstelde role m. - Teint
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v-, Peau v-e, strepige gelaatskleur, slrepi,qe huid f.
(die r-oode of zwartachtige streepjes vertoont). Bols v-, roodgeaderd hout n. (dat spoedig verrot).
- [Bias.] ECU V-, schild, dat met meer dan acht
aaneengesloten palen is bedekt. - Vei-getier, in.
Borstelmaker, borstel-fabrikant in. - Borstelverkooper m. - Vergette, f., doorgaans Veiget
tes, 1. p1. Borstel, schuijer, kle/eborstel in. Actieter une v-, des v-s, een borstel knopen. Donner
un COUP de v-s a un inanteau, a un chapeau, een'
wantri, een' hoed afborstelen. - jam. ei iron.) II
na pas hesoin de v-s (van iemand, die druipnat
is geregend), h ij behoeft niet afgeborsteld te worden.
- [BIas.) Stank in. (paal, die slechts de helft, of
volgens anderen twee derden, van de gewone breedte
beslaat). - [Tech.] Kleine ijzeren mede (verge).
Spanhoepel in. (waarmede het vel over de trommel
vastgehouden en gespannen wordt). - Vergethires, f. Vi [Mid.] liaidslrepen, huidstriemen f.
pl. , roodachtige strepen, die na sterke uitspanning
der huid overblijven.
Vei'geure, t. (pr. —jure) [Tech.] Vormdraden M. p1., overlangs gespLinnen koperdraden in den
papiervorn. - Streep, lijn I., die elke dier vormdraden in 't papier achterlaat. Le papier velin, Le
papier mnécanique na point de v-, het vel[jnpapier,
liet machinaal papier is zonder lijnen.
t Veiglaeer, v. imp. iJzelen (faire du verglas). - i-let part. passé is ook adj.: Rue verglacée, met ijzel bedekte straat 1. - Verlas, in.
iJzel or. Ii tombe du v-, Ii fait du v-, het ijzelt.
± Veigne, in.[Bot-1, Z. V. a. AUNE.
t Vergogne, f. Schaamte, eerbaarheid f.: Fille
sans v-, sc/muaiïtleloos mflcis/i D. - t Veigog'neu
seinent, adv. Met schaamte. t Vergogneux,
euse, adj. Beschaamd, eerbaar.
Vergue, f. [Mar.] Ba t. V- de misaine, marsra of nmarszeil.sra. \T de petit hurrier, voormnarse
V- de perroquet, bramveilsra, bramra. V- de-ra.
cacatois. boveobramzeilsra. V- harrée nu sèche, Vde fortune, bagijoera. V- de perroquet de fougue,
kruiszeilsra, kruisra. V- de perrum:he, bovenkruis
ra, grietjesra. V- de cacatois de perruelie, kruisbovenbramara, boveogrietjesra. V- decivadiere, hl/nde ra. \T de contre-civadière. sclmui/blinde ra. Vde bounettes, ljjzeilsra. V- darliwon, bezaansroe.
V- a come, gaffel f. V-s latines, roeden f. »1. of
sprieten in. p1. V- de paulo en vul, ra, roe!ie f.
of spriet in. van de druil. V-s brassées carries,
vierkant gebraste zeilen D. p1. Dresser les v-s, de
reins aanbrassen, in 't kruis of dwarsscheeps zetten. BrUirnents qui sont v- a v-, schepen n. p1., die
digt naast elkander liggen.
Vériele, f. [Joail.]: Des diarnants de 'i-, valsche (van glas of kristal gemaakte) diamanten f. p1.
Véridicité, F. Waarachliglmeicl, geloofwaardig
heid t. (can een verhaal, van eene getuigenis, enz.).
- Somtijds ook von prr.rOnn voor VERACITÉ gebruikt. -.- Véi-idi q iie, adj. Waarheidlievend,
gaarne of steeds de waarheid sprekend: Nar"ateur,
Historien v-, waor/meidlieveod ver/wIer, geschiedschrij ver in.
Wérilienteur, in. Echlheirlsonderzoeker, naspooriler en Lmeve.ctiger der echtheid en juistheid van
ge.crhmiften (rekeningen, oorkonden, aclen, enz.), v er ificat or in. - - des travaux, des construelions, keurder can de openbare werken, van 't bouwwerk. - Ook als adj. gebézigd: Err fait d'éemiture
il y a des experts v-s. in zr/ic van gesehriteIieeft
men deskundi' en, die de echtheid derzelven onderzoeken. - Vri1ieation, t. Onderzoek naar de
echtheid. naar de waar/meid. van iets; cc/milieus- of
waorlmeidsstaving, bekrachtiging, woarmakmng, bevestiging, ec/toerklaring, v e r I f c a t i e f. La v
dun cornpte, liet onderzoek, liet nazien eener rekening. Faire Ja v- dune citation, de juistheid of
echt/meid cener aanhaling onderzoeken. La v- par
comparaison d'ieriture se fait par les experts, het
onderzoek, de echtkeuring door vergelijking tier
handschriften geschiedt door deskundigen. V- faite
on trouva que tout était dunned, na gedaan onderzoek vond men, dat alles te berde was gebragt,
uitgedrukt urns. - V- des bouclies ii lea, des arfoes, .keuring f. van 't geschut, van de wapens. [Polil.] La v- des pouvoirs, liet onderzoek der geloofobrieven van eenen afgevaardigde. - Vérlfier, V. a. Waar maken , bewaarheiden, bevestigen, bekrachtigen, doen blijken, cie waarheid of
-

1888

VÉRIN

--

echtheid bewijzen; de deugdeljkheid, de echtheid van
iets onderzoeken, de waarheid nasporen, v e r if i d r e n, v e r f f i c é r e n. V- par témoins, door
getuigen staven. Le bourguemattre a vérifié cette
signature par son loom, de burgemeester heeft die
handleekening door zijnen naam bekrachtigd, voor
echt verklaard. V- la copie sur 1'original, het afschrift met het oorspronkelijke vergelijken, nazien
en bekrachtigen. — V- une promesse, eene belofte
waar maken, vervullen. — V- des travaux, werken keuren, nazien of de gebruikte bouwstoffen
deugdelijk van aard, goed bewerkt en aangebragt
zVn. V- les armes, les bouches b feu, de wapens,
het geschut keuren. — SE VERIFIER , v. pr. Bewaarheld, . bekrachtigd, bevestigd worden, waar gemaakt
worden; Une propbétie se vérifie par l'évènement,
eene voorspelling wordt door de uitkomst bewaarlivid. —, Toute imputation dolt se v-, elke aanti-.
ging moet waar g emaakt, bewezen worden. — Het

part. passé is ook adj.: Compte véritie, nageziene,
goedgekeurde, g e v e r i f i e e r d e rekening f. Un

fait historique mal v-, een slecht gestaafd histo(kelderwind t.
risch feit n.
vérin, m. [Méean.] Dommekracht, vijzelschroef,
Vérine, f. [Corn.] Varinas, Varinus- tabak, de
beste awe' ikaansche tabakssoort (die men te Varinas in Venezuela bouwt). — vÉRINE, f. [Mar.]
Nachthuiclamp f. — Zwieping f.
j - Wérisin.ilituude, f., z. v. a. VRAISEMBLANCE.

adj. Waar, waardchtig, overeen
waarheid; waarheidlievend; wezen -komstiged
echt, niet valsch of nagemaakt. Histoire v-,-lijk;
ware, waarachtige geschiedenis f. Etre v- dans ses
paroles. dans ses promesses, waarachtig in z#ne
woorden, in zijne beloften zijn. II ma reodu un
v- Fervice, hi heeft mij eene wezenlijke, waarachtige
dienst- bewezen. De v- or, De v-s pierreries, echt
goud n., echte edelgesteenten n. pl. — Un v- amour,
eene ware, opregte liefde f. La v- sagesse, de ware,
echte wjjsheid f. — Un v- ami, een waar vriend. Un
V. poète, een waar, echt dichter. — y éritablement, adj. In waarheid, waarlijk, waarachtig;
wezenlijk. inderdaad: Parler v-, in waaroeid spreken, niet liegen. Robinson Crusoe a eaisté v-,
Robinson Crusoe heeft werkelijk bestaan.
Vérité, I. Waarheid f. Dissimuler, Cacher,
Déguiser la v-, de waarheid ontveinzen, verbergen,
ver mommen. Dire la v-, de waarheid zeggen. C'est
la pure v-, Cela est de toute v-. dat is de zuivere
Waarheid. — Dieu est la v-, God is de waarheid.
— Le flambeau. Le miroir de la V-, de fakkel,
dos der Waarheid. — Contra-v-, z. dat woord.
— -s, Waarheden, waarachtige zaken f. pl. íl y
a des v-s qu'on n'aime pas h entendre, er zijn
-waarheden, die men niet gaarne hoort. — (fair&.)
Dire b qn sas v-s, . iemand de les lezen, iemand
ronduit zijne fouten, gebreken, verkeerdheden onder 't oog brengen. — (Prov.) Le lamps découvre
-la v-, de tijd brengt de waarheid aan den dag. 11
n'y a que la v- qui offense, alleen de waarheid
kwetst, verdiende verwijtingen krenken 't meest.
Toutes v-s ne cunt pas boones a dire. (dui dit la
v- est mal pay é, alle waarheid wil niet gezegd zijn.
z. ook PUITS . — Waarheid, echtheid, onvervalschtheid; — onomstooteljke grondregel m., axioma n.;
opreçjtheid, goede trouw F. La v- de la religion
chretienne, de waarheid der christelijke godsdienst.
— Les v-s mathémal iques, de mathematische waar- heden. — Les v-s de -la religion, de waarheden van
de gods,Menst. — Homme plein de - v-, man vol
waarheidsliefde, vol opregt heir1.. - [Beaux amts]
-Getrouwe navolging of uitdrukking der natuur:
Portrait d'une grande v-, sprekend gelijkend prrrtret n. Je ne trouve aucune v- dans le jeu de eet
acteur, ik vind niets naluurljks in 't spel van dien
•toonef lspeler. — EN VÉRITÉ, loc. adv. In waar
inderdaad, voorwaar:-heid,n•oprgtwalfjk
Je voos Ie dis en v-, ik zeg het u in waarheid,
ongeveinsd. En v-, sela est étrange. voorwaar, dat
Is vreemd, dat is inderdaad vreemd. En v-, croyezvous qu'il le fasse? gelooft pij waarlijk, dat h#
het doen zal? — h LA VERITE. loc. ado. Wel is
waar, 't is waar: A la v-. je l'ai frappé, naais ii
a commence, 't is waar, ik heb hem geslal;en maar
ht is begonnen. A la v-, it m's prète cette somma,
mais pour peu de temps, h# heeft m#, wells waar,
die song geleend, maar slechts voor -korten tijd.
— Véi-itabie,

-

,
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V erj ure,

f., x. VERGEURE.

VERMINEUX.

V erj Sys, m. Zeer zure druivensoort. bordeláis
of boraeldzer druif geheeten, die ongeschikt is tot
de w nbereiding; — bij uitbreiding: zure, onr ype
druif f,; — zuur sap n. uit bordelezer of uit onrijpe druiven, waarmede men sommige spijzen toebereidt , sausen aanmaakt , enz., zuurw}jn m.,
zuur n. — Ce nest que du v-, dat is bogt van
wijn. — (fig. et fam.) Avoir un caractère aigre
comme v-, een kregel, bits, onverdrageljk humeur
hebben. — (Loc. prov.) C'est jus vert ou v-, dat
is een zusje en een broertje, daar is geen onder.

scheid in, daar valt niet tusschen te kiezen. z ook
PILE. - V erj liter, v. a. [C u is. ] Met zuur drui-

vensap toebereiden. — Het part. passé is ook adj.:
Sauce verjutée, met zuur druivensap aangemaakte
saus f. — j Du vin ve rj uté, zure, wrange wijn m.
Verle, I. Roei- of peilstok m. om inhoudsrutm.

ten te meten.

vermeil, Ie, adj. Hoogrood . (inz. van de gelaatskleur), blozend: Teint frais et v-, frisch en
blozend gelaat n. Lèvres v-es, roode, rozeroode
lippen. — Rose v -I e , hoogroode roos f. — Plaie
v-le, donker vleeschroode wond f. — VERMEIL , M.
Verg uld zilver n. Service en v-, servies n. van ver
zilver. — [Tech,] Mengsel n. van guttegom-guld
en vermiljoen, om glans aan verguldsel of waterverwen te geven, v e r m ei l n. -- [Agrie.] Plaats,
waar veel wormen zijn. — [Joaii. J V- des laptdaires, vermiljoenroode granaat m. — Vernieille, f. i Joaili , z. v. a. ALMANDINE. — ` er iiieilion ner, v. a. 1 Tech. ] Den verualljoen-grond opdragen.
v eriiiet, m., z. v. a. HELMINTHOLiTHE.
V eruiii Celle, Verri.i cel, m. Itulivansche knoedels, worm- of druadvolmige meelknoedels m pl.,
soort van ongegist deeg n. in lange en dunne reeples, inz. tot soepbereiding gebézigd, v e r m i c é lt i f. pl. — Met vermicelli bereide soep, vermicellisoep 1. Assiette de v-, bord vermicelli-soep. — `ernaieellier, m. Vermicelli-bereider; -verkoopar m.
v erneienloire, adj. De wormen betreffend,
wormvrrrrrig, wormachtig. — [Anat.], z. v. a. PERISTALTIQUE . — [Méd J Pouts v-, worrnsgewijze
pols, korte, zwakke, golvende pols m. — VERMICULAIRE, in. [Bot .] Soort van huislook n. -- [H. n.]
Wormslak f. — Vern iienlant, adj. in. [Méd.]:
Pouls v-, z. v. a. Pouts VERMICULAIRE. - V er itiieulé, e, adj. [Arch., Sculp. j Wormstekig,
bewerkt als of wormen het doorboord hadden. --Vernnieuuleux, ease, adj. [H. n. Met onregelmatige gekleurde streepjes •geteekend. — `erisil-

.
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Cuulite, f. [Minér .], z. v. a. HELUINTHOLITHE. -Verisaleitluren, f. pl. [Arch., Sculp.] Wormsteekacntig werk n. -- Veruuiiroriiie, adj. [H.. n.]
Wormvormig. — VERNIFORMES, M. pl. [H. n.J

-Wornavorntigen m. pl., familie van zoogdieren, die
korte ponten en een zeer langwerpig lijf hebben —
1^ eri niiuge, adj. [Méd.,' Pharm.], z. v. a. AN-

THH LM MTIQUE. V - de C orse , x. V. a. HELMlNTHOGuRTON. — Vernnii'linguae, udj. [H. n:] Wurm
-- VERMILI GUES , M. pl. Worrretongen f.-longi.
til., familie van zoogdieren met zeer lange, ver
uitsteekbare tong.

V erieiille, f. [Pécbe] Pïschsneer n. met vete
haken en wormen, om paling te vangen. — Ver
v n. [Véner.J Naar wormen wroeten (van-i.ler,
wipte zu'fjnen gezegd).
Vermilion, m. Vermiljoen n., bergrood, zwavelkwik, Hiinaber n.; zeer helderrood poeder van
kunst-cinnaber, weenie f. — (fig.) Helderroode kleur
der wangen, der lippen: Elle a des Jones, des lèvres de v-, zij heeft sclinnre roode, blozende
wangen, koralen lippen. — `ersnil loianer, V. a.
Met vermiljoen bestrijken, beschilderen. — Eene
vermiljoenkleur 07) t-en verriuld en gebruineerd stuk
b^ en(-en. — SE VERMILI.ONNER. v.. pr. Met v^ermiljoen iestrekrn of beschilderd worden. -- (iron.)
Zich blanketten: Femme qui se vermiilonne. —
-

VEauILLONNER, v. n. [Véner.J Naar wormen wroe-

ten (yap tien das gezegd).
`ern nine, f. Ongedierte n., allerlei lastige of
schadelijke insecten n. pl. Se laisser manger à (of
par) la v-, zich van 't ongedierte laten opeten, van
ongedierte vergaan. — (lig.) Gespuis. gebroed, slecht
volk .n.: La police a clinssé toute cette v-. de p0title heeft al dat gespuis verdreven. — Veriiilrleux , ruse, adj. L Méd. J Door warmen, inge

wand.wormen veroorzaakt: Maladies v-euees,
wormziekten f. pl. — Wormstekig. — V erwi.

VERAIINI1RE
nlère, f. [icon. rul.] Wormkuil m. (waarin men
wormen of insecten-lanen zich laat ontwikkelen).
Verinissean, m. Wormpje n., kleine aard
m. Cet oiseau vit de v-x, die vogel leeft van-worm
wormpjes. (secten levend.
Vermivore, adj. [H. n.] Van wonnen of inVermonter (se), V. pr. Wormstekiq worden,
vermolmen, vermolsemen: Des meubles qui commencent à se v-. -- liet part. ,passé is ook adj.:
Livre tout vermou lu. boek n. vol worrmmgc atjes.
Table v-e, wormslekige, vermolmde tafel f. -Vernioulure, f. Worrnstekigheid, vermolmdheid f.
-- Stof of poeder, dat uit de wormgaten komt,
wormmeel n., molm m.
Vermont, in. (vervorming van biet duitsche
Wermuth, alsem) Aleemw jn m.
Vernaculaire, adj. Tot het huis, tot het land
behoorend: t Langue v-, volkstaal f. — Mot v- (of
Terme de relation): z. RELATION.
Vernal, e, adj. Tot de lente oft voorjaar behoorend: [Asar.] Equinoxe v-, lente-nachtevening f.
Signes vernaux,' lenteteekens n. pl. -- [Bot.] Plante, Fleur v-e (of printanière), lenteplant of voor
-jarslentbomf.
Verne, f. (Bot.], z. v. a. AUNE.
V erni, e, adj. (en part. passé van vernir): Tableau v-, geverniste (verniste) schilderij f. Pot v-,
verglaasde, geglazuurde pot m.
Vernier, m., z. NON fS.
Vernir, m. Vernissen, verlakken; verglazen,
glazuren: V- des meubles, de la poterie, meuhelen vernissen; aardewerk verglazen. — ( fig.) Een
schijnschoon voorkomen geven: Homme qui salt vses vices, man, die zijne ondeugden weet te ver nissen, een' roedes glimp weet te geven. --- SE VER NIR, V. 13r. `Vernist, verlakt, verglaasd worden:
Cette poterie se vernit dune manière particulière,
dat aardewerk wordt op eene bijzondere wijze ver Vernis, m. Vernis n., zeer dun en
=hV_nevd blinkend bestrijksel of lak n.; verglasel, f,,Plazuur n. V- b i'hu,le, b ['esprit de vin,
A 1'essence, olie-, olkohol-, terpentijn-vernis. Vgras, siccatif, vet of grof, opdroogend vernis. Va bols, tt la bronze, hout-, bronsvernis. V- du Japon, de la Chine, japansch, chineesch vernis. Passer on v- sur un tableau, vernis over eene schilderij strijken, eerre schilderij vernissen. Donner un
v- h la porcelaine, het porselein een glazuur geven. — ( fig.) Al wat een gunstig en vaak bed ri:egelik voorkomen aan iets geeft, uitwendige glans,
glimp, schijn m., vernis: Couvrir ses vices dun vde politesse, zijne ondeugden onder een vernis van
welleven.aheid verbergen. La modestie est arre sorte
de v-, qui donne du lustre aux talents, de zedigIzeid geeft glans, luister aan de talenten, verhoogt
de waarde van de bekwaamheden. — (in slechten
zin) Ce procédé lui donne un mauvais v-, die han
stelt hem in een kwaad licht. — Táclions-deling
de donner un v- à ce procédé, laat ons trachten
aan die handelwijs een' goeden glimp te reven. —
(fig.) Tint, oppervlakkige 'kennis f.: I1 na qu'un vde science, d'érudition, hij bezit slecht eerie tint
van wetenschap, van. geleerdheid, 't zit er dunnetjes bij hem op. — [Bot.] Vernisboom ril.: V- du
Canada, z. v. a. BADAM1ER. V- de la Chine, du Japon, chinesche, japansche vernisboom. -- hars of
porn f , die uit het hout dier booroen a fvlocit. -Vernissage, m. [Tech.] Het versglazen of glazuren (van aardewerk, enz.). -- ernisser, V. a.
(alleen van aardewerk gebezigd). Verglazen, met
verglasel of glazuur overdekken, glazuren. On ver
(verhit) la faïence aver la potée, men ver-nise
fijne aardewerk met tinasch.. -- SE VER --glasthe
NISSER, v. pr. Verglaasd worden. — Vernis
seiir, in Vernis- of lakbereider, glazuurrnaker in.
— Vernisser, verlakker; verglazer in. — ' ernissure, f. Opbrenging van 't vernis, van 't glazuur,
vernissing; verglazing f.
Vérole, f. Venusziekte, venérische ziekte, s yp h i l i s F. (Men zegt liever maladie vén érienne;
vroeger zeide men ook grosse vérole, mal napoli
mal de Naples.) — S Suer Ia v-, de zweet--tain,
kuur tegen de genuskwaal aanwenden. — Petite
v-, z. VARIOLE. Etre rarqué, gravé (of Avoir to
visage ghté) de petite,v- , pokdalig, van de pokken
geschonden zijn. -- Verote, e, adj. (te vermijden
woord) Door de venusziekte aangetast, venérisch..
-- Vérolette, f., z. V. a. VARICELLE. -- Véro-

-
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Hgne, a dj. [Méd.] De syphilis of venusziekte be-

treffend, s y p It i I i t i s c h.

V éron, m. [H. n.] , z. v. a. VAIRON.

%iéroneé, e, adj. [Bot.] Naar eereprijs gelijkend. -- VÉRONICEES, f. pl. Eereprijssoorten t. pl.
iv éronicelle, f. [H. n.] Soort van schildslak f.
éroniquee, f. [Liturg.] Zweetdoek in., met
welken, volgens de legende, eene vrome jeruzalem
vrouw, later de heilige Veronica geheeten, den-sche
kruisdraggendenJezus het aangezigt afdroogde,waarbij op dezen doek 't gelaat des Heibands blijvend
bleef afgedrukt. La Sainte v-, de heilige zweetdoek.
— VERONIQUE, f. [Bot.] :ereprijs m., eene plant
van onderscheidene soorten, die deels als artsenijplanten, deels als pronkgewassen gebruikt worden,
v e r ó n i c a f. V- officinale of ruále, !geneeskrach
IT- femeile, z. v. a. VELVOTE. V--tigerpjs.
aqualique of cressonnée of d'eau, z. v. a. BÉCABUNGA. V germandrée, gamander- eereprijs.
Wronite, f. [Minér. [ Peronésche of veronische

aarde f., aarde van Pee-dna, een tot stof geworden
berggroen, dat bij die stad gevonden wordt, v e roniet n.
W e'roter, v. n. Wormen steken (om te visschen).
— Wonnen zoeken (gelijk vele vogels doen), -Vérotier, m. (Pèche] Wormensteker, wormen zoeker.— Vérotis,m. [Pêche] Dauwwormen m. pl.
W erge, f. [Bot.] Soort van europésche kamper noelje f.
W erquette, f. [H. it.], z. v. a. PRAINE.
Verglueux, m. [ Pêche] z. v. a. VERVEUX.
Werraille, f. [Corn.] Kleine glaswaren f. pl.

Vervat, in. Geltoarken n.. beer m., niet- gelubd

manliefjes zwijn n. — (pop.) 11 écume comme un v-,

hij schuimbekt, als een aangeschoten, egrr:r, hij is zich
zelven niet van kwaadheid. — [H. n.], z. v. a.
MAQUEREAU. V- de mer, soort van lutjan of lipvisch.
Verre, f. Glas n., de doorschijnende, broze stof,
die uit de zamensmelting van zand en een loogzout
or kalk, met bijvoeging van een metaal-oxyde ontstaat. V- clair, mince, épais, helder, dun, dik glas.
Carreau, Bouteille, Tube de v-, glazen ruit, flesch,
buis f. V- de cristal, de Bohème, de couronne,

kristalgtas, boheemsch alas, kroon- or crown-glas.

V. en table, Table le v-, tafelglas n., glastafel f.,

glas in platen. V- colorié, gekleurd glas. — V-s de
lunettes, brilleglazen, kijkglazen D. pl. Z. CoLLECTIF, CONCAVE, CONVEXE, LENTICULAIRE, OBJECTIF,

OCULAIRE. — Glasruit f., glas n Mettre une estampe sous verre, eene plaat achter glas zetten.
Le verre de votre portrait est cassé, het glas van
uw portret is gebroken. Le v- dune montre, het
glas van een horlogie. — V- dormant. Chassis 4
v- dormant (of enkel dormant), vast glas ot' raam
(dat niet geopend kan worden). — Glazen stolp f.
Le v- dune pendule, de stolp eener pendule. Des
vases, Des chandeliers sous v-, vazen, kandelaars
onder stolpen. — (fig. et lam.) Cela est t mettre
sous v-, dat mag wel achter glas (van iets zeer
kostbaars, - fraais of zeldzaams sprekende): Eileest
h mettre sous v-, men zou haar achter glas zetten:
zij is allerliefst, keurig net. -- Glas, drinkplas n.,
glazen kelk of drinkbeker. V. t bière. h liqueur,
t vin, bier-, likeur-, wijnglas. Laver, Rincer, Essuyer des v-s, glazen of kelken wasschen, spoelen,
a fd roogen. V- 'a pied, glas met nu' voet. Petit v-,
likeurglaasje n. — (lam.) Choquer to v-, klinken.
--- (pop.) Entre les v-s et les pots, aan tafel, al
drinkende. -- (Loc. prov.) Boire dans le verre de qn.,
inet iemand op zeer vertrouweliiken voet staan, uit
éénen schotel met iemand eten. z. ook CASSER. —
Inhoud m. van een glas, glasvol n. V- de vin, de
bidre, d'eau, glas wijn, bier, water. Prendre sa

tasse et son petit v-, zijn' kop kolf en zijn glaasje
brandewijn gebruiken. — [Mar.] V- illuminateur,
dekglas n., bol m., zeer dikke glasschijf, die in 't
verdek en elders wordt aangebragt, om aan ver
gedeelten van 't schip licht te geven. V-s-schilend
lenticulaires, bolle, lensvormige schroefdekglazen n.
pl. -- [Minér.] V- de Moscovie, moskovisch glas,

nlika n.. z. ry1ICA. V- volcanique, z. v. a. OBSIDIENNE. --- [Phi's.] V- ardent, brandglas n. V- h
d iahète, z. DIABÈTE. -- Verrée, f. Glasvol n. —

Verrerie, f. liet glasblazen, glasblazerskunst;
,glasblazerij, glashut f.; — (collect.) glaswerk n.,
allerlei, voorwerpen van glas. — Verrenx, eaise,
adj. Glasachtig, glazig. — V errieulaire, adj.

[Anat.] , z. v. a. AMPRIBLESTRtYiDE. — Veerier, M.
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Glasblazer, maker van glaswerk; -- glaswerkverkooper in. (nu faïencier). --- Glaskorf m., ,glasmand f. – (Loc. prov.) Courir comme un v- déchargé, vlug, gezwind daarheen loopgin. — Ook
als adj.: Peintre v-, glasschilder, schilder op rolas:
-- Ouvrier v-, glashlazersknecht, werkman in eene
glashut. — `7 err-ière, f. Waschkuipje n. voorde
drinkglazen. -- t Glazen ruit f. voor schilderijen,
reliquie-kastjes en dergl., om die te beveiligen. (Men
zeide ook verrine). — [Hort.] Soort van glazen
klok f. tot overdekking van teedere gewassen. —
Verrillon, m . [Mus.] Glas -harmonika f., een

speeltuig met glazen toetsen, die men met een om
je aanslaat.
-kledstag/
Verrin, m. [Mécan.] Sterke houten- schroef f.,

z. v. a. vkRiN.

t Verrine, f.,

z. onder VERRIÈRE. — [Bot.] ,

z. v. a. PRELE . ---- [Tech.] Groote glazen buis f.
voor barometers -- VERRINES , f. pl. [Philol. anc.]
.

Redevoeringen f. pl. van Cicero tegen Verses.
-1. Verritiou, f. Kromming of ombuiging f. der
tong, om den mond van achtergebleven spi sdeelen
te zuiveren.
W erroterie, f. [Corn.] Klein glaswerk n. (zoo
als glaskoralen, glaspaarlen, en dergl.), snuisterijen f. pl. van glas.
Verrou (weleer VERROUIL) , n1. Grendel; knip m.
Mettre, Tirer to v-, den grendel voorschuiven. Former one porie an v-, 4 deux v-s, eerre deur met
den grendel, niet de beide grendels sluiten, op den
grendel of de grendels doen. -- Tenir qn. sous les
v-s, iemand achter de grendels, achter 't slot opgesloten houden. Etre sous les v-s, gevangen zitten. — (Loc. pi'ov.) \Tenir baiser le v-, zijne hulde
kon4cnn, bewijzen, iemand zijni
zijn eerbied, zijne onderwerping gaan betuigen. -- (Prov.) Lor force les
v-s, ouvre tons les v-s, het goud ontsluit alle grendels: met geld baant men zich overal den toegang.
-- %7 errouitler, v. a. Toegrendelen, met den grendel sluiten, op den grendel doen. — SE VERROu1LLER , V. pr. Zich opsluiten, zijne deur op den grendel doen.
% errucaire, f. [Bot.] , z. v. a. HELIOTROPE,

L AIZPSANE. -- V er rnneifève, adj. [1 1. n.J Met
-

wratten of wratvorrnige uitwassen. — V erruei-

fortne, adj. [H. n.] Wratvormig. — ^%errucosité, f. [flot., H. n.] Wratachtige verhevenheid f.,
wratvormig uitwas n. ---- V errueule, f. [Méd.]
Wratje n. — Verrueulecix, else; adj. [Ii. n.]
Vol wratjes. -- Venue, f. [Méd.] Wrat f. Avoir
les nains pleines de v-s (de poireaux), de handen
vol wratten hebben. — Verruqueux, «ease,
adj. Volwratten, met wratten bezet: Mains v-ueuses,

handen f. pl. vol wratten. -- Wratachtig, wrat vormig: Tumeur v-ueuse, wratachtig gezwel n.
Vers, prép. Tegen, naar, naar den kant; —
omtrent, bij: V- l'orient, tegen of naar het oosten.
II se tourra v- mot et me dit, hip keerde zich naar
mij, en zeide mij. Lever les yyeux v- le eiel, de
oogen naar den hemel (of ten hemel) heffen. --le soir, tegen, omtrent den avond. V- les quatre
heures, tegen, omstreeks vier ure. V. le milieu de
ce siècle, tegen, omtrent het midden van deze eeuw.
Vers, in. Vers n., elke regel van een dichtstuk,
dichtregel ni., rhythmisch geregelde woordenrij f.
V- de dix, de douze syllabes, vers van tien, van
twaalf lettergrepen. V- francais, italiens, fransche,
italiaansche verzen, -- z . ALEXANDRIN, BLANC (ad. .),
CATALECTIQUE, COULANT, CROISE, FE31ININ, HEROïQiJE, LIBRE, MIASCULIN, N01IBREUX, TOURNER. —

(fani.) Le Union des v-, de onweêrstaanbare zucht f.
of drang in. tot verzen maken. -- (podt.) Le dien
des v-, f4pollo. — Faire des v-s à la louange de qn.,
verzen tot iemands lof maken; (iron.) kwaad van
iemand spreken. -- (collect.) Le v- de ce poète est
énergique, het vers, de potzij van dien dichter is
krachtig.
t V err ble, adj., z. V. a. VERSANT. — Versade, f. (woord van Made de Sévigné) liet omvallen van een rijtuig.
Versage, m. [Agric.] Eerste omwerking f. van
't braakliggend land. — Versaire, f. Braakland n.
(jaclière).
-f- V ersal, e, adj. De verzen betreffend; in verzen : Leitres v-es, hoofdletters, kapitalen f. pl.
(waarmede elk vers wordt aangevangen). — Loi
v-e, wet f. in verzen.
Versalt, m. Helling f. (van een' berg of ge-

bergte): Le v- méridional des Alpes, de zuidelijke
helling der Alpen.
Versant, e, adj. Ligtel k omvallend, aan omvallen of omslaan onderhevig (alleen van rijtuigen
gezegd): Les berlines sont moms v-es que la, plupart des autres voitures, de berlinen vallen neet
zoo ligt om als de meeste andere rijtuigen.
Versatile, adj. Veranderlijk (alleen in zedeljken zin), ongestadig, wispelturig, wuft, wankelmoedig: Ronne, Caractère v-, veranderljk, ongestadig man m., wispelturig karakter n . — Versatilité, f. Veranderljkheid, ongestadigheid, wispeltzcrigheid, wuftlieid, wankelmoedigheid f. La v- de
Ia faveur populaire, de wuftheid, ongestadigheid
der volksgunst. La v- de son caractère est asset
connue, de veranderlijkheid, wankelmoedigheid van
zijn karakter is genoeg bekend.
Verse (i,), loc. adv. (alleen voorkomend in):
II pleat á v-, het stortregent, 't regent dat het giet.
Verse, adj. m. [Géom.]: Sinus v- d'un angle,
de sinus-versus van een' hoek, z. SINUS.
g ersé, e, adj. (en part. passé van verser): Du
vin v- dans an verre, in een glas geschonken wijn m.
— Larmes v-es, gestorte tranen m. p1. Du sang vpour la patrie, voor t vaderland vergoten bloed n.
— De lor v- a pleiner mains, met volle handen
uitgegeven, verspild geld n. — [Artill.] Une pièce
v-e en cage, een onderst boven geworpen stuk geschut. — [Bias.], z. TOMBANT. -- VERSE, E, adj.

Bedreven, ervaren, geoefend, doorkneed: Flomme
v- dans la politique, in de staatkunde bedreven
man. Elle est très-v-e dans la littérature francaise, zij is zeer geoefend. geheel thuis in de fransche letterkunde.
V erseann, m. [Astr.] TVaterman in., elfde ieet°en
of sterrebeeld van den dierenriem.
é ersernent, m. [Fin.] Storting f. (van gelden
of fondsen in eene kas): Le v- de cette Somme so
fera on trois termes, de storting van deze som zal
in drie termijnen ;geschieden.
Verser, v. a. Gieten, uitgieten, overgieten, storten, uitstorten, schenken, inschenken: V- d'un vase
dans an autre, uit het erne vat in 't andere gieten, overgieten. V- de 1'eau sur des fleurs, water

op bloemen gieten. V- du plomb fondu dans an
moule, gesmolten lood in eenen vorm gieten. V- du
blé dans an sac, de l'avoine dans une mangeoire,
koren in eenen zak, haver in eerre krib storten. Vdu vin dans an verre, wijn in een glas schenken.
Ne me versez plus de vin, of absol. Ne me versez
plus, schenk mij geen wijn meer in, schenk mi niet
meer in. Versez-lui tout plein, jusqu'au bord,
schenk zijn glas vol, boordevol. — (Loc. prov.) Vdans an tonneau (of Panier) percé, eerren ondankbare, of ook, eenen verkwister weldoen, het vat der
Danaïden vullen. — V- des laries, des pleurs,
tranen storten, weenen. V- son sang pour son roi,
zijn bloed voor zenen koning storten. V- le sang
humain, le sang de qn., menschenbloed, iemands
bloed vergieten, eerren moord begaan of bevelen. VIe sang innocent, onschuldig bloed vergieten. —
(fig.) V- lor à pleines mains, het goud met volle
handen uitgeven, verspillen, doorbrengen. V- ses
secrets, ses chagrins dans le coeur de qn., zijne
geheimen, zijn verdriet in iemands boezem uitstorten, zijne geheimen enz. aan iemand toevertrouwen.
V- des consolations, du Muffle dans une am na vrée, troost, balsem in eene verbrijzelde ziel stor ten. V- le mepris, le ridicule sur qn., iemand verachtel jk, belagchelijk maken. — (poét.) Le soleil
versait la pourpre et lor sur l'azur des cieux, de
zon goot (verspreidde) purper en goud over 't azuur
des hemels. — Het wordt ook van gevoelens, gunsten, weldaden gezegd: Le eiel versa dans son coeur
des principes d'honneur et d'équité, de hemel stortte
beginselen van eer en bill jkheid in zijn hart. Dieu
verse ses hénédictions sur ceux qui le craignent,
God stort zijne zegeningen uit op degenen, die hem
vreezen. -- [Fin.] V- des fonds dans la caisse d'un
banquier, fondsen in de kas van een' bankier storten. It a verse, presque toes ses fonds dans les
chemins de fer, hij heeft bijna al zijne fondsen in
de spoorwegen (de spoorweg-ondernemingen) geplaatst. — VERSER, v. n. (met avoir) Omvallen,
omslaan (van een rijtuig, en van de daarin zijnde
personen). Voiture sujette a v-, rijtuig n., dat ligt
omslaat. INous avons versé dans telle rue, wij zijn
(met het rijtuig) in die en die straat omgeslagen.
.
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groen (nog niet droog genoeg), 't zal niet branden.
— Groen, niet rijp, onrijp: Des raisins v-s, onrgjpe druiven f. p`. Aimer les fruits v-s, van onTIER. — [ Artill.] V- en cage, onderst boven vallen ripe vruchten houden. — Ce vin est v-, die wijn
(van een bespannen stuk geschut). — Nederslaan is wrang.— (fig. et fam.) La v-e ^j eunesse, de pril(van het te veld staande graan): Si! pleut encore le, frissche, fleurtge jeugd f. — Lein vieillesse,
longtemps, les blés verseront, als 't nog lang regent, een /'rissche, krachtig e ouderdom m. [Ja v- galant,
zal het koren nederslaan. — In beide genoemde be- een wakker, vlug, levendig man of jongeling in.,
teekenissen wordt verser ook als v. a. gebruikt: (fam.) een flinke borst. I1 a la téte v-e, C'est une
Ce cocher a versé sa voiture, nous a versés. Les tête v-e, 't is een onbedachtzaam, loszinnig, onyjp
pluies, Les v ents ont versé les blés. — SE vERSEti, mensch. — (Loc. prov.) Its sont trop v-s, Il trouve
V. pr. Zich zelven inschenken: 11 se versa b. boire les raisins v-s (als iemand schijnt te minachten
coup sur coup, hij schonk zich zelven het eene wat hij niet bekomen kan, met toespeling op La
glas voor en 't andere na. — Uitgegoten, uitgestort, Fontaine's bekende fabel), ze zijn te zuur, zei de vos.
estort enz. worden: Les fins vips se versent dans z. ook FEMME, IIIÛR. — (fig.) I1 nous en donne de
es verres plus petits. de fijne wijnen worden in bien v-s, hij spelt ons wat op den mouw, hij zit
kleinere glazen geschonken. — Les impats se versent ons wat voor te liegen. —(/lg.) C'est un homme v-,
dans Ie trésor public, de belastingen worden in i1 faut marcher droit avec lui, h# is een . ferm,
vastberaden man, men moet rond en eerlijk met
'S Rijks schatkist gestort.
eerset, m. Kleine afdeeling f. van een hoofd- hem te werk gaan. Une réponse bien v-e, een zeer
stuk der heilige Schrift, vers n. Le huitième v- de scherp, vinnig antwoord n. Una v-e réprimande,
tel chapitre, de tel psaume, het achtste vers van eene scherpe berispin g f. -- [Cuts.] Pols v-s, groene.
dat kapittel, van dien psalm. — Drukteeken n., dat nieuwe erwten f. pl. Sauce v-e, groene saus f. (van
de verzen aanduidt (eene ` met een staand streepje spinazie-sap bereid en doorgaans b# blank vleesch
er door). — [Liturg.] Bijbelplaats f., die bij de opgediend). — [Pèchej Morue v-e, versche labberdaan m. — [Tech.J Cuir v-, onbereid, ongelooid
' dienst gelezen of gezongen wordt.
V ersicolore, adj. [Didact.] Kleurwisselend, leder n. Pierres v-es, versch uit de groeve gebrovan kleur veranderend. — y eraicosté, e, adj. ken steepen m. pl. VERT , m. Groen n., . de
groene kleur f. V- foncé, Brun, obscur, donker
[Didact.] Met verschillend uitstekende ribben.
S Versicule, versituIet, m. Versje, klein groen. V- . gal, clair, licht, helder groen. V- naissant, V- pré, jong groen, grasgroen. V- glauque,
vers n.
Versiflcailleur, m. (fam. et plais.) Persen- de iner,d'aigue-marine, celadon, zeegroen. V- d'eau,
smid, slecht verzenmaker, kreupel rijmelaar m. — watergroen. V- de poireau , d'émeraude , look-,
Versileateur, in. Verzenmaker m., h#, die zich smaragdgroen. V- pomme, appelgroen. Être habilmeer onderscheidt door gemakkeljken en .sierleken lé de v-, in 't groen gekleed zijn. Le v- réjouit la
versbouw, dan door dichterlijke denkbeelden en ver- vue, het groen, .de groene kleur streelt het oog. -heffing: On volt assez de v-s, mais on ne volt guè- Mettre des chevaux au v-, paarden in de weide
re de poètes, men ziet genoeg verzenmakers, maar doen. Retirer des chevaux du v-, paarden uit de
weinig dichters. —versification, I. Versbouw m., weide nemen. (Loc . prov.), z. BL9, EMPLOYER.
wijze waarop het vers gevormd is; verskunst, ken- — Wrangheid f. (van onbelegen wijn): Vin qui a
nis der te volgen regels b# den versbouw, het ver du v-, qui na pas dépouillé son v-, wijn, die
i die zijne wrangheid nog niet verloren
v e r si f ic d tt e f. V- douce, rude, lie--zenmak, wrang is,
feljke, harde versbouw. Traité de la v- francaise , heeft. -- [Arch.] V- antique, V- d'Egy p te, zwart
verhandeling over de kunst om fransche verzen *te ma-' en wit geaderd marmer n. (nu zeer zeldzaam geken. —Versifier, v. n. et a. Verzen maken; in ver vonden). — [Bot.] V- des bots, des dames, des
brengen, versiriéren of eersi fi.céren.-zen orties, namen van drie bladzwamsoorten.— [Com.]
II ne fait que v-, hij doet niets dan verzen maken, V- de versie, blaasgroen (uit de rijpe bessen van
- d'iris, de
(in ongunstigen zin) dan rjmelen. — V- un pia- den purgeer-kruisdoorn bereid).
eet, een verzoekschrift in verzen brengen. — SE glaïeul, iris- of sapgroen. V- de Scheele, Scheele's
VERSIFIER , V. pr. In verzen gebragt, ber#md wor- groen, arsenigzuur koper n. V- en grappe, trosden: Cette description ne peut se v-, die beschrp- groen. V- de corroyeur, loopersgroen. — [H. n.]
ving laat zich niet in verzen brengen. -;- Het part. Groene adderslang f. V- beurrier, indische groen
V- blanc, witachtig groene brasem m. V--vinkm.
passé is ook adj.: Pièce bien, mal v-e, goed, slecht
in verzen gebragt stuk n. — Versifieur, m., d'airain, groene weérschijnlpster f. van den Senegal.
z. v. a. VERS1FICAILLEUB. (lijken vorm. V- doré, goudgroene kolibri m.• langstaarti g e SeVersiforine, adj. [Didact.] Van veranderlj- negal-meerle f. V- perlé, groen g ep arelde kolibri.
Versloii, f. Vertaling, overzetting f., inz. der V- plein, soort van distelvink m. V- manier, z.v.a.
heilige Schrift; schoolvertaling uit eene oude taal MARTIN - PECHEUR. V - montant, soort van wiele
in de moedertaal. La v- grecque desSe ptante, de waal m. — V- doré, soortnaam van een' nacht
vlinder m. — [Jeu] Jouer au-vlinder,gou
grieksche (bijbel-)vertalin g der Zeventig. Faire une
v- de la Génèse, des Psaumes, eene overzetting v-,met groen of groene blaadjes spelen (een kinderin
elk der spelers steeds -een of
mei,
waarbij
spel
van Génesis, van de Psalmen maken. — Corriger
la v- grecque, latine dun élève, de grieksche, la- ander verstb geplukt blad b# zich moet hebben; van
ijnsche vertaling van een' leerling verbéteren. -- daar:) Prendre qn. sans v-, iemand onverhoeds,
(lam.) Wijze van voorstelling of verhaal, lezing f.: onvoorbereid overvallen, verrassen. — [Minér.] VCette v- nest pas fidèle, die voorstelling is niet campan : campaansch of campanisch marmer (uit
getrouw, niet met de waarheid overeenkomstig . II y de vallei van Campan in de Pyreneen). V- de Suze,
a plusieurs v-s sur eet évènement, er zijn verschei- groen en zwart gevlekt marmer van Suza. V- de
dene lezingen omtrent dit voorval, die gebeurtenis Corse of Saussure , corsikaansche groensteen m.
wordt op verschillende wijzen verhaald. [Chir. 1 (die zich fraai laat polijsten). V- de cuivre, de
Keering, omkeering t. (van de vrucht gezegd. als zip montagne, de Hongrie, koper-, berg-, hop g aarstb
groen n. (door koper gekleurde groene aarde).
zich bij de verlossing niet naar eisch voordoet).
Vert-de-Erie, m.. z . VERDET . -- -_ Vert-deVerso, m. (latin) Keerzjjde f. van een blad
(Vol. RECTO) (Plur. Des verso.) '(charrue. grisé, e, adj. (woord van Victor Hugo) Met kobedekt.
pergroen
Versoir, m. [Agric .] , z. v. a. OREILLE de la
Verte, f. [H. n.] Volksnaam eener groene adVerste, f. Russische wegmaat (=1067,1 meter),
der f. — V- et bleue, V- et jaune, groene en blaauwerst, werste f.
Wei-t (vroeger VERD), adj. Groen: Arbre toujours we, groene en gele adder. -- [Hort.] V- bonne,
v-,altfyd ,groene boom m. Drap vert, groen laken n.— soort van pruim; soort van latuw f. V- lon g ue,
Bonnet v-, groene muts f., die weleer de bankroe- soort van groene suikerpeer, herfstwaterpeer 1.
Vertébral, e, adj. [Anat.] Tot de wervelbeen
tiers moesten dragen. z. ook BONNET . — V- comme
Colonne v-e, wervelkolom, rug--dernbho.
pré, grasgroen, eenparig, fraai groen. — Groen,
roggestreng f. Canal v- (of rachidien),
gepraat,
,
niet
dood.
planten)
(van
boomen
en
hebbend
nog sap
Cet arbre nest pas mort, ses rameaux sopt en- z. RACHIDIEN . Mobile v-e, ruggemerg n. Ligaments
i niet dood, zijne twVgen zsn vertébraux, wervelbanden m. pl. Nerfs vertébraux,
core v-s, die boom is
nog groen., -- (fig. et fam Ce vieillard est encore ruggemergs-zenuwen f. pl. (ten getale van 31). -, krachtig. — Ce bols Vertébralite, f. [Méd.1 Wervelontsteking f. —
v-. die grijsaard is nog vlug
est trop v-, it ne brdlera pas,. dat hout is nog te Vertèbre, f. [Anat.] Wervel m., wervelbeen n.,
-- (Loc. prov.) V- en beau chemin, vóór of in de
haven schipbreuk lijden: eene zaak zien mislukken,
welker goede uitslag zeker scheen. z . ook CHARRE -
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elk der beenderen (bij den mensch 24 in getal), wel
verbinding de ruggegraat of wervelkolom uit--ler
waakt en die verdeeld worden in: Sept v-s cervicales
of du cou, zeven halswervelen, douze v-s dorsales
of du dos, 12 1 uggewervelen, en cinq v-s lornbaires, vijf lendewervelen. Animaux 5 v-s, z. v. a.
VERTÉBRES. — Wertébré, e, adj. [D. n.] Gewer-

veld, met wervelbeenderen: Les animaux v-s et invertébrés, de gewervelde en ongewervelde dieren n.
Pl; —. [Bot.] Tige v-e, gelede stengel in. -- VER
m. p1. Werveldieren n. pl. -- 17 erkté--TEBRS,
brite, f Wervelsteen, fossiele of versteende wer-

vel m. -- d'ertébro-iliaque, adj. [Anat.] Ar-

ticulation v-, gewricht n. o/ verbinding f. van den

laatsten of vijfden lendewervel met liet heiligbeen-.

Vertelle, f. [Tech.] Spon f. of tai rei. aan de

schutplank van zoulpulten.
7ertenAent, adv. Nadrukkelijk, krachtig, met
nadruk, roet scherpte, ter dege, heftig: La place
fut v- attaquée, de plaats werd heftig, met kracht
aangevallen. — 11 lui réporldit v-, hij gaf hein een
stout, scherp antwoord. z. ook TANGER.
1V erteiselle , V erterelle , Vertevelle, f.

[Anc. mar. j Roerhaak en vingerling in. — ^%ej•-

terelle, f. [Serr.] Grendelkrarrt; slotkram f.
Vertex, in. [Anal.] Hoofdkruin, kruin f. —
Vertical, e, adj. Loodreclt op 't vlak van den
horizon, regtstandig, v e r t i k a a l: Plan v-, Ligne
v-e, vertikaal vlak n., vertikale lijn f., — [Astr.]
Point v-, schedelpunt, toppunt, zenith n. Geveles
verticaux, of als subst. VERTICAUX, M. p1. Ver•ti-

kale cirkels m. pl., groote cirkels der spheer, die
door 't zcnilh en nadir (top- en voetpunt) gaan,
loodregt op den horizon staan en dien in twee te
punten snij 'Nati, vertikalen m. fat.-genovrstad
Premier v-, eerste vertikaal cirkel (die den mendi-aan loodregt sn jdt en dooi° liet oost- en westpunt
gaat.. — Verticale, f. (Math.] Vertikale of lood
lijn, v e r t i ka a l f. -- Vertiealement,adv.-regt
Op vertikale of loodregte wijze. --- %%ertiealité, f. Vertikale stand aai., loodregte rigting f.
'erticillaire, Verf.ielile", e, adv. [Bot.]
Wervels- of ki ingswijze geplaatst. Fleurs, Ii euilles verticillées, of als subst. Vertieillées, f. pl.
Bloemen of bladeren, (lie ringvormig om een' stam
of stengel of om zijne twijgen slaan.
Veftieité, t. [Phys. j Rigtingslcracht f., eigen
eens ligchaams om zich bij voorkeur naar-schap
,

Y1 SICLT LE.
l(jke) beteekenis van dapperheid, moed gebruikt, en
in dien zin nog over in: 11 ha ni force ni v-, hij
heeft kracht (karakter) noch moed. hij heeft inagt
noch invloed, aanzien noch verstand. — (Prov.)
Face d'lionmme Porte v-, het oog des toeesters maakt
het paard vet. ° Kracht , werking f., vermogen n.: Les v-s des plaates, des minéraux, de
krachten, geneeskrachten der planten, der mineralen. Cette piante a la v er tu de guerir tel mal,
deze plant heeft de kracht, het vermogen oat die

en the kwaal te genezen. — (fig.) Le baptéme a la

v- d'effacer le peché originel, de doop heeft de
kracht om de erfzonde uit te delgen. -- [Theol.]
V-s, deugden, 5 4 e engelenkoor in de hemnelsche
hierarchie. -- V-s morales of cardinales, zedelijke
deugden, hoofddeugden. — EN VERTU DE, lor. prdp.

Uit kracht van, krachtens, uit h00%'de van, wegens:

En v- de cette loi, krachtens die suet. En v- de
quoi pretend-il celti' op welken grond beweert hij
ant? En v- de eet arrêt it est oblige de nous
payer, in gevolge, krachtens die regtsuitspraak

met hi u betalen.

V ertublen ! V ertnehout ! Vertu de ilia
vie! 1 erttigadiii ! W ertugois ! inter. (Vloek

uit liet oude bljspelj Sapperloot, voor den-worden
duivel, verdord!
V ertueusenient, adv. Op deugdzame wijze,
deugdzaam; eerbaar. -- Vertueux, ease, adj.
Deugdzaam, vroom; eerbaar: Homme v-, Femme
v-euse, deugdzaam man, deugdzanse vrouw. Coeur
v-, deugdzaam, vroom hart n. Cette title à tonjours été v-euse, dat meisje is altijd eerbaar geweest. — Action v-ease, deugdzame, door de deugd

ingeboezemde daad f. --els subst.: Le v-, de deugdzarre, de deugdzame man. -- [H. tie France] 1. #gis

0'-, de deugdzamen, de vrienden der deugd, htobespierre en zin aanhang, die voorgaven het Rik
der Deugd (Itègne de la Vertu) te willen stichten.
Vertugade, f., Vertugadin, tn. [Arc. cost.]

Hoepel aan vrouwekleederen; hoepelrok ijl.; kus
dat de vrouwen weleer boven de heupen-sentj.,
onder. den rok droegen. — VERTUGADHN, in. kleiroet
(raszoden bedekte grond in fransche tuilends,
nen. — z. ook VERTURLEU. --- V er tu Badier in.
Hoepetrokinaker m.
,

terj , z. VERTUBLEU.

1 ertiagois ! i,

ti erve,f. Vuur n., verbeelrhingsgioed m., geeslvervoering f. (die den dichter, redenaar, beeldhouwer,
toonkunstenaar bij zijn werk bezielt) . V- poét.ique.
tie, de rigtingskracht, de neiging der magneetnaaid dichtvuur , dichtergloed, dichterlijke geestdrift f.
Entrer en v-, in vuur' , in gloed geraken, de accnnaar 'I noorden.
7 ertige, m. [ Méd. ] Duizeling , zwijmeling, drift der kunst gevoelen. Il y a de la v- dans eet
draa ji-ng van 't hoofd, suizebolling f.: Etre sujet ouvrage, er is gloed, verbeelding, dichterlijke vliegt
aux v-s, aan duizeling onderhevig zijn. — (fig.) in dat werk.
V erveine ofV erve' ne, f. [Bot.] Hzenkruid n.
.elfdwaling van 't verstand, van de rede, voorbij^T ervelle, f. [Fauc.] Ring an. aan den poot van
gaande zinneloosheid. L'esprit de v- s'était enlpare
du people, -de geest der dwaasheid, de zinsverb^js- een' valk, waarop het wapen of de naam des eigetering had het volk aangegrepen. Dieu lui envoya naars staat. --- [Mar.], z. v. a. VERTENELLE.
Verveux, Vervier, M. [Peclie] Fuik, net-.
un esprit de v-, God verwarde zijn verstand. -ertigineux, ease, adj. Duizelig, zwijme- fuik f. — [Hort.) Oo/'tkorf m. (le Parijs).
ti ésanie, f. [ Thid. j Uitzinnigheid l., waan
lend, aan zw(frnelingen of duizelingen onderhevig.
verstandsziekte f.
-zin.;
--Vertigo, M. [ Vétér.] Kolder n). (der paar%'esee, f. [Bot.] Wikke, wik f., eerie tweelob den ). — (lig. et fain .) Gril, kuur, luim f. Yoilb son
v- qui le prend, daar krijrit hij zijne kuren, zijne bige plant van vele soorten, meestal tot voeder gegekke grillen weêr. — S Vertiqueux, ueuse, bouwd; duiveboon; paardeboon 1. V- sausage of
V eseeron, n1. Wilde wikke f. (die tusschen 't
adj. Wervelend, draaijend.
t s Wertir, a. a. (nog over in convertir, diver•- horen wast).
Vésieaire, f. [Bot.] Blaaskruid n. -- [H. n.]
tir, subvertir) Omzetten, vertalen: V- Clcéron,
Cicero vertalen. — Ook weleer als v. n. in den zin Blaasworm in., soort van ingewandsworm. — V 6van zich toeleggen (op) , zich bezig houden (niet): sieal, e, adj. [Anat.] Tot de blaas, tot de pisblaas behoorend: Veines v-es, blaasaderen f. pl.
Je ne saurais v- á tapt de chases it la fois.
%ertu, f. Deugd f. %I- modeste, éprouvée, rare, 'rrigone v-, blaas-driehoek m. — [Méd.] Catarrhe
zedige, beproefde, zeldzame deugd. --- La v- dc v-, z. V. a. CYSTITE. — Vésieaut, e, adj. [Méd.],
chasteté, d'humilité, de deugd, der kuischheid, der z. v. a. ÉPISPASTIQUE en VÉSICATOIRE. -- Vésit nederigheid V-s clarétiennes, guerrieres, civiles, cants, m. pl. Blaartrekkende kever in. r-- Vésidomestiques, christelijke deugden, kr jysdeugdcn, eatioH, f. Blaar trekking, plaatselijke werking f.
burgerdeugden, huiselijke deugden. L'amour de is van een blaartrekkend middel. — Vesieatoire,
adj. [Méd.] Blaartrekkend : Eniplétre, Onguent
v-, de liefde lot de deugd. Des sentences de v-, zaden van deugd. -- (fans.) Vous asex lien de la v-. v-, blaartrekkende pleister ï zalf f. Les cantharides
gij vermoogt veel op u zelven (wanfleer men iemanc sopt v-s, de spaansche- vliegen trekken blaren. —
iets ziet doen, waarvan men zelf een afkeer heeft). - VÉSIC ATOIRE, m. Blaartrekkend middel n., trek(Prov.), z. NÉCESSITÉ . -- (in bijzonderen zin, var pleister 1'.; — de door eerie trekpleister gemaakte
vrouwen sprekende) Kuischheid, eerbaarheid, Inge. wond. — Vésieo-prostatigUe, adj. [Anal.] De
togenheid: Elle pafte trop de sa v-, zij spreek blaas en voorstanderklier belie/fend. — Vésieule veel van hare kuischheid, eerbaarheid. — In col laire, V ésienté, e, adj. [Didact.] Den vorm
van blaasjes hebbend , blaasjesvormig. — [Bot.]
lect. zin songtijds van de deugdzame personen ge
zegd: Honorer, Recompenser la v-, de deugd ver. Glandes v-s, blaasjesvormige klieren f.pl.— Vésicueergin, beloonen. — Weleer ook in de (oorspronke le, f. [Anat.j Blaasje n., kleine blaas f. V- biliaizekere zede te riglen. La v- de 1'aiguilie airnan-

-
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re of Sf- du fief, galblaas. V-s séminales, zaad-

Vestibulaire, adj. [Anat.] Tot den voorhof
van 't oor behoorend, dien betreffend. — V estibule, m. Voorzaal f., ruimte aan deningangvan
een hotel enz., welke den toegang tot de overige
vertrekken geeft, voorhuis, portaal n., v es Ii b ei1 e t.; somtijds ook: voorkamertje n. van eene middelmatige woning. --- [Anat.] Voorhof m., middelste holte van de binnenste afdeeling des gehoor-orgaans, die met de trommelholle door 't eironde
venster gemeenschap heeft.
Vestige, m. (dikwijls, vooral in deftigen stijl,
meerv.: VESTIGES) Voetspoor n., indruk, dien de
voet bij 't loopen in den grond achterlaat, voetstap m.: Je vets id i des v-s d'hommes, ik zie hier
voetstappen van menschen. — (fig.) Suivre (Marcher dans) les v-s de son père, in zijns vaders
voetstappen treden, zins vaders voetstappen navolgen, doen of leven als zijn vader — (bi uitbreiding) Overblijfsel n. van voormalige gebouwen, wal
legerplaatsen, enz., spoor n. Il y cut là one-len.
ville, on en volt encore les v-s, daar stond een
stad, men ziet er -nog de sporen, de over--malen
blijfsels van. —(fig., in zedelijken zin) On ne trouwe

blaasjes. V-s des poumons, longblaasjes. — [H. n.]
V- aérienne, zwemblaas f. der visschen. — [Méd. j
V-s de Sainte-l3arbe, ineenvloeijende pokken f. pl.

-- % ésienlé, e, adj., z. VESICULAIRE . — Vésiculeux, ease, adj. Blaasvormig opgezet, blaas
Feullles v-eases, blaasvormige, ook. met-vormig:
blaasjes bezette bladeren n. pl. — Vésieuli*re,
adj. [Didact.] Blaasjes bevattend. — Vésiculiforme, adj. Blaasvormig.
Vesou, ! esoal,m. Suikerrietsap n., vloeibaar

sap, dat uit het geplette suikerriet vloeit.
Vespasienne, f. Urinoir of pisbals m. in
den vorm van een schilderhuisje, op de kaaijen en
boulevards van Parijs. — Naa,n eener soort van
rijtuigen met geheime gemakken of bestekamers,
bestemd om op de drukst bezochte plaatsen in Parijs
dienst te doen ( doch die geen opgang gemaakt
hebben).
Vespéral , nn. [Cath .] Vesperboekn., kerkboek,
dat de vesperdienst bevat. (Plug. Vespérals.) —

S Vespéral, e, adj. [Géogr.] li7 estersch, liet

westen bet, e/fend.

V espérie, f. Laatste onderzoek, dat een kan -

didaat in de godgeleerdheid of de medicijnen aan
de universiteiten, daags vóór zijne promotie tot doctor, onderging, en waarbij twee doctors tegen hem
disputeerden; — thesis of stelling f., die de studenten aan de collegiën des namiddags onder elkander
verrledàl`den. -- (fig.) Berisping f. (réprimnande). ---

j, Vespériser, v. a. Berispen, door li.alen.
V espertilion, m. [H. n.] Vledermuis, vlelrmuis f. — Vleérmuisvisch n. (ook ntalthée en
chauve souris geheeten). — Naam, dien men aan
de onderstelde maanbewoners heeft gegeven. —
Vespertilionides, m. pl. [H. n.] Vleêrinuissoorten f. pl.
Vespétro, in. Soort vanratafia (z. dat woord),

inz. als rrwcr.agsterkend middel gebruikt.

Vespoïde, adj. [H. n.] Wespvormig , naar
eene wesp gelijkend.
1/esse, 1. (bas) Veest, niet-hoorbaar geloosde
wind m. — Vesse-de-loup of V esse -louup,tn.

[Bot.] Wolfsveest m., naam eener kampernoelje,
in velerlei soorten, die niet dan stof of wind bevat.
- -- Vesser, v. n. (bas) Veesten, niet -hoorbare
winden laten. -- (Loc. pros. et pop.) V- comme
un daim , geduriq veesten. — Vesseur , m.,
-ease, f. (bas) Windenlater m., - laatster t.

Vessie, f. [Anat.] Pisblaas, blaas f.: Avoir one
pierce dans la v-, eenen steen in de blaas hebben.
Le col de la v-, de hals der blaas. -- V- de cochon, varkensblaas, de uit het ligchaam van 't
varken genomen en gedroogde blaas. Enfler une v-,
eene blaas met lucht vullen, opblazen. Nager aver
des v-s, met blazen zwemmen. — (Loc. prov.) J'aimerais autant qu'on me donnht dune vessie par
le nez, ik wilde snij liever in 't gezic t laten spu-

wen, dan zulke laffe en lage vleijerijen aanhooren.

z. ook LANTERNE. — [H. n.] V - natatoire, z. v. a.
VESIGULE aérienne. --[Méd.] Catarrhe de v-, z.v.a.
CYSTITE. — (pop.) Blaartje n. op de huid.
Vessigon, M. [ Vetér.] Week gezwel n. aan

't spronggewricht van 't paard, kniegal f.
Vesta, f. [Astr.] .bene der asteroiden of coplaneten tusschen Aars en Jupiter, in 1807 door
Olbers te Bremen ontdekt (zoo geheeten naar de
myth. Vesta, de godin van 't vuur, van den huis
huiselijk geluk, de-hard,en'tziblv
zedigheid en kuisch.heid). —Vestale, f. [H. rom.]
Priesteres van Vesta , eene der maagden, die het
altijddurende vuur in den tempel dezer godin moes ten onderhouden, v e s t á l e f. — (fig.) Voorbeeldig
kuisch meisje n., zeer eerbare vrouw f. (iron.) Ce
nest pas one v-, 't is met hare kuischheid niet
pluis. — liestalies, Vestaliennes, f. pl. Bomeinsche feesten, in juli] ter eere van Vesta gevierd,
vestalien f. pl.
Veste, f. Kamizool n., kleedingstuk zonder mouwen, dat onder den rok gedragen werd en nu door
het vest (gilet) vervangen is; — wambuis n.—Lang
onderkleed n. der Oosterlingen.
Vestiaire, iii. Kleederkamer f. in een klooster; ook van eery geregtshof, staatsvergadering, enz.
— Kleedergeld n. der kloosterlingen: Chaque reli-

gieux a tan, pour son v-, ieder kloostergeestel2,jke

heeft zoo en zoo•veel kleedergeld. — [H. arc.] Kleederbewaarder aan 't bpzantijn-sche hof.
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dans l'histoire aucun v- de eet évènement, men

vindt. van dit voorval geen spoor in de geschiedenis. --- [Chir.] Schedelbreuk i. uit eene eenvoudige
insnijding bestaande.
Vestimental, e, adj. [Didact,] De kleederen
of de kleeding betreffend. — Essence v-e, vlekken
voor kleederen, geestrijk vocht n. ter rel -watern.
-nig.vakledstun
Vestipoline, f. [Corn.] Wollen stof f. van
Beauvais.
(TUBE.
t V estiture, ± V estuure, f., z. V. a. INVESTIVésuvienne, f. [Mitlér.] , z. IDOGRASE.

Vétade, f. [H. n.] Soort van venusschelp f.
VC- teament, m. Kleeding, kleedij f., gewaad n.
V- chaud, léger, warme, ligte kleeding. Changer
de v-, van kleeding verwisselen. Les v-s sacerdotaux, het priesterl k gewaad, de priesterkleedij.(fzg.) Combien de pennies ne diffèrent que par le

V-, hoe vele denkbeelden verschillen enkel in 't ge
wijze , waarop men-wad,ineklg
ze voorgesteld heeft.
Vétéran, m. Oud, uitgediend soldaat , oud,
beproefd krijgsman, oud-gediende, veteraan m.
Compagnie de v-s, kompagnie van veteranen, rus
waarin krijgslieden wegens hunne-tendkompagi,
veeljarige dienstof om andere redenen worden opgenomen.--- Les v-s, de garnizoenstroepen, veteranen.
— (bij uitbreiding) Uitgediend, in de ambtsdienst
vergrijsd ambtenaar, die zonder werkzaamheden
meer te verrigten zijne soldij blijft trekken. —(fig.)
Un v- de crime , een in de misdaad vergrijsd
mensch. — [Ecol.] Scholier m., die voor het tweede
jaar in eene klasse van 't collegie zit, overzittend
student m. — Vétéranee, f. Veteraanschap n.,
hoedanigheid f. van veteraan.
Vétérinaire, adj.: Art v-, veeartsenijkunde f.
École v-, veeartsenijschool f. Artiste of Mlédecin
v-, of als subst. VÉTERINAIRE, veearts, (pop.) paardendoctor m.

Vétillard, e, adj., liever VETILLEUR. -- Vétille, f. (fern.) Kleinigheid , beuzeling, beuzelarij,
vodderij, nietigheid f.: La moindre v- I'arrête, de
geringste kleinigheid houdt hem op. S'amuser de
V-5, zich met beuzelingen ophouden. — [Tech.]

Afdak n., onder 't welk sommige arbeiders eener
leigroeve werken. -- Kleine vuurpil of zwermer m.
van speelkaarten gemaakt. — [Jeu] Dubbel ijzer
met ringen, die men daarvan niet kan af- of opdoen, zonder 't geheim te kennen. — 1 étiller,
V. n. Beuzelen, zich met beuzelingen of kleini^gheden ophouden; — vitten; haarkloven; ksbbelen. - Vétillerie, I. (fam.) Vitterej, haarkloverij; kibbelarj f.— Vétilleur, m., -ei$se, f. Beuzelaar m.,
-ster f.; vitter, haarklover, zaniker m., vitster f.,
haarkloofster, zanikster f. — tiétilleux, Buse,
adj. Veel moeite, zorg en oplettendheid vereischend,
netelig: Ouvrage v-, een netelig werk n. -- Beditziek, vitlustig.
Wétir, v. a. (zonder impóratif, en zelden gebézigd ^ in het enkele. van den Indic. prés. je vets,
to vets, it vet) Kleederen, van kleeding voorzeen:
V- les pauvres, les nus, de armen, de naakten
kleeden. V- un enfant, een kind kleeden; ook: een
kind voor 't eerst in 't pak steken. — Aantrekken,
aandoen.: V- une robe dechambre, een kamerkleed,
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huiskleed aantrekken. - SE VETIR, V. pr. Zich
kieeden 0/' aan/cleeden: Etre Iongtemps a se Vlang werk hebben om zich aan le kiceclen. Se v- seIon Ia saison, zich naar '1 jaargetij Icleeden. -- Se
V- a ia francaise, zich op zijn 1ra.nscl kleeden. de
fransche /clehderdragt volgen. - VETIR, M. Riceding F.
Veto, i:n. (latin) (pr. '0-to) (eig. ik eerbied, verwerp) Formulier, dot te Rome ieder volkstribuun
gebruikte, wanneer hij zich tegen de besluiten des
senaats verzettede , verwerping, misbilljkinq f.,
V e t o n. - tegenwoordig) Verwerpings- of antIcenningsrefjt IL, de bevoegdheid van eenen vorst
one door Zijne tegenspraak een besluit van 't pastement of van de Kamers krachteloos te maken, v eto D. V- illirnitd of absolu , onbepaald, onvoor
waardeljk veto. V- suspensif, opschortend veto.
Chaque Chambre a le v- cur l'autre, elke Kamer
heeft tegenover de andere het verwerpinqsregt, liet
veto. - [H. de France] Monsieur et Madame V-,
Mijnheer " Mevrouw Veto, spotnamen, die de demokraten in de eerste fransclie revolutie dikwijls
aan Lodewijk XVI. en Marie Antoinette gaven.
Vette, t. Net ii. om naaidvisschen (orphies) te
vangen.
%7 tti, e, adj. (en part. passd van vET!R): klomme bien, mal v-, goed, slecht gekleed man. Femme
v-e tie blanc, in 't wit qekleede vrouw. - Les aiii
maux soot v-s et nourris par Ia nature, de dieren
worden door de natuur gekleed en gevoed. L'oignon eet Pico v- eet liver, de uijen hebben
dezen winter vele en dikke schillen. - (Loc. pray.),
Z. O1GON. - [ Bias.] ECU V- omkleed schild n.,
naam van liet gekopt-gekouste schild, als beiden
van dezelfde kleur zijn, zoodat liet veld zich voordoet als eene groote ruit, die aan de vier zijden de
schildranden raakt.
Vétuie, t., liever PRISE D'HABIT, Z. PRISE.
Wétusté, t. Oudheid f., ouderdom m. (inz. van
gebouwen e. a. Image voorwerpen, waaraan de
werking van den tijd zigtbaar is): Un monument
qui tombe de v-, een gedenkteeken, dat, van ouderdom valt, nederstort.
Weuf, Veiive, adj. Weduwenaar of weduwe
geworden: File est veuve depuis peu, zij is sedert
kort weduwe geworden. Homme v-, Femme veuve,
weduwenaar, weduwe.
( fig. in dichterljken of
ver/zeven stijl) Beroofd, ontbloot: La France était
veuve de son rol, Frankrijk was van zijnen koning
Eglise
beroofd, moest zijnen koning derven.
veuve, (weleer) collegiale kerk, die vroeger als ka
thedraal eenen bisschop had. - VEUF, m., VEUVE, t.
Weduwenaar m., weduwe (weeuw) t. E pOuser Un
veuf, une veuve, eenen weduwenaar, eene weduwe
huwen. (fig.) Le denier de Ja veuve, z. DENIER.
- (Loc. prov.), z. BER1TIER. - VEUVE, 1. [Bot.]
Wit en paarse/s gestreepte tulp f., weeuwtje D. [H. n.] Weduwe, weeuw L, weeuwtje n., een
vlasvinkac/itige vogel in Indid en Afrika (om zpne
zwarte en witte kleur zoo geheeten). V- a coliter
dor, Grande v- d'Angola , paradijsweeuwtje.
Aap m. van 't geslacht der meerkatten, weduw.
V- coquette, tweekleurige stekelvisch m.
Vet.le, adj. (fain.) Zwak, slap: Homme, Temps
V-, slap mensch m., slap weder n. Je me sens v-, Ik
gevoel mij slap, mat.—Etolre v-, slappe, ligte stof t.
- [ Agric. ] Terre v-, zeer ligte aarde f., losse
grond m. - [Hort.] Branches v-es, dunne zwakke
takken (inz. van vruchtboomen) . Arbres v-s, te
dun en spichtig opgeschoten boomen m. pl— [Tech.]
Castors v-s, drooge, magere bevervellen D. p1. (van
in den zomer gevangen dieren).
Veuvage, m. Toestand van weduwenaar of
weduwe, weduwenaarschap, weduwschap n., weduwstaat m., inz. de duur van dien staat of toestand: Un long v-. - Weave, f. , Z. VEUF.
Vexant, e, adj. (pop.) Kwellencl, verdrietig,
ergerlijk. Refus v-, verdrietige, kwellende weiqering. Rponse v-e, ergerljk antwoord n—Vexateur, trice, adj. Plagend, kwellend; knevelend,
verdrukkend: Pouvoir v-, kwellende, verdrukkende magt f. - Vexation, t. Kwelling, plagerj;
verdrukking, knevelarj, v e x cii t e t. Etre exposé
aux v-s, aan plager//en blootgesteld zijn. Cet employd a &6 puni de ses v-s. dieambtenaar is voor
zijne knevelarj gestraft geworden. - Vexatol
re, adj. Drukkend, krenkend: Impôt v-, drukkende belasting t. - Vexer, v. a. Kwetlen, pia(

-

-

--

-

-

-

gen, overlast aandoen, niet met rust laten; verdrukken, knevelen: On no dolt v- personne , men
moet niemand kwelling of overlast aandoen. (absol.)
II aime a v-, hij is een liefhebber van plagen. (pop.) Cda me vexe, dat verdriet, ergert mij
V- ses sujets, zijne onderdanen verdrukken, te
zwaar belasten. - SE VEXER, v. pr. Boos, verdrietig worden, zich ergeren: Ii se vexe cie Ia moindre
chose. Elkander plagen of overlast aandoen:
Les hommes se vexent sans cesse. Het part.
passé is ook adj.: Paysans v-s , verdrukte, geplaagde boeren. - 11 fut terriblement v- de eet
accident, dat voorval ergerde,verdroot hein geweldig.
Vexillaire, adj. (pr. vèle-ci-Jaire) [Ant.] Den
standaard betreffend. -- [Bot.] Standaardvormig:
Flours 'v-s. - [Mar.] Signaux v-s, seinen n. p1.
niet de vlag. - VEXILEA1BE, m. [Ant.] Standaarddrager m. - Vexille of Vexillum , in. (pr.
vèle-dlle, vèk-ci-lome) Standaard m., vaandel ii.
der troepen van Rooie en Byzantium. Vexillé, e, adj. [Bot.] Met een' standaard voorzien.
Vezir, rn, doorgaans, doch minder goed VISIR
of vizia, Z. het laatste.
Viabilité, t. [Jur., Wd.] Levensvermogen ii.,
geschiktheid om te leven, v i t a 1 i t e i t (vgl. VITALITÉ lëgale). - Goede staat in., bruikbaarheid der
wegen. Viable, adj. [Jur., Mid.] Tot leven
geschikt: Un enfant né avant le septième mois est
bien rarement v-, een kind, dat vOOr de zevende

maand geboren wordt, kan zeer zelden in 't leven
blijven.

Viadue, ni. Kunstig aangelegde weg of boogbrug in. over eenen paal, een dal, enz., ten dienste
van eenen spoorweg, v ia due, v ia du c t m. Le
oom de v- est ordinairement réservé aux pouts en
arcades qui no sont pas élablis sur des cours

de naam van viaduct wordt doorgaans alteen gegeven aan de boogbruggen, die niet over een'
stroom liggen.,
ère, adj. Levenslang, voor 't leven:
d'eau,

Revenu v-, Pension v-ère, levenslang iikomen, pen-

sioen n. - Rente v-, 19frente t. Mettre me rente
v-ère sur Ja tête de qa., eene ijfrente op iemand
zetten. - Z. ook REPARATION. - Somtijds ookvan

personen gebézigd: tin rentierv-, iemand, die van

ljfrente leeft, die at zijn goed op ljfrente heeft gezet. .- VIAGER, m. Levenslang genot D. van een
goed, dat men niet aan zijne erfgenamen kan nalaten, ijfrente t. Mettre tout son Men en v-, at
zijn goed op Ijfsente zetten. - Viagèrement,
adv. (nu liever pendant Ja vie, a vie) Levenslang:
Jouir v- dune maison, het levenslang gebruik van
een huis hebben. - -- Viageresse , 1. t Viagier, m., Levenslange vruchtbruikster f., vruchtbruiker m. -.- Vlaire, m. Levenslang inkomen
of pensioen n.

Viande, t. Vleesch D. (dat men eet, vgl. CHAIR),
inz. het vleesch van landdieren en vogels. V- traiche, traiche tuée, verse/i, versch geslagt vleesch.
V- gâtée, bedorven vleesch. V- houillie, rôtie, gril
lie, 1 chaude, froide, gekookt, gebraden, geroosterd,
warm, koud vleesch. - V- neuve, vleesch, dat voor
't eerst opgedischt wordt, onaangesneden vleesch.
1

V- blanche, noire, Z. BLANC, NOIR. V- de bouche

rio of Grosse v-, vleesch uit de hal, slagtvleesch
(sunder-, kaifs-, schapevleesch). Menue v-, gevogelte, wild n. V- faisandée, hasardée, lang bestorven
of bewaard vleesch, vleesch met een' adelljken reuk.
V-s grossières, dures, zwaar, de maag bezwarenri
vleesch. V-s délicates, tendres, mortifiées, malscli,
zacht, mierin vleesch. - (fam.) V- morte , dood
vleesch (van een dier, dat zijn' eigen of natuuri/jken dood is gestorven)..—Jour de v-, vleeschdeig rn,
dag, op wolken de roomschen vleesch mogen eten.
(Loc. pray.) II ny a point de v- sans os, er is

geen vleesch, zonder beenderen: alle lief heeft zijn
leed. bij uitbreiding ook van 't eetbare vleesch
der visschen en van ander voedsel gezegd: spijs t.,
voedsel, eten 0.: Le saumon nest pas une v- de
malade, zalm is geen spijs of kost voor een' zieke.
\T de carême, vastenspijzen (versche of gezouten
visch, ook rijst, gedroogd fruit, vjgen, rozijnen,
groenten, die men doorgaans in de vasten eet). -

(fig. ei fam.) V- creuse, z. CREUX (adj.). - (Loc.
prov.) Ce nest pas v- pride, 't is geen opgeschepte
kost, geen gedekte tafel. z. ook OISEAU, MANGEUR.
La viande prie les gens , eene goede tafel doet

eten, wekt den eetlust op. - (fig.) Voedsel ii. voor,
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de ziet, voor den geest: Elle tut affamée de la vcéleste, zij hongerde naar de hemelsche spijs. —

[ECrit.] Ma v- est que je Passe la- volonté de celui

qui ma envoyé, mijne spijs is, dat ik den wil doe
van hem, die mfj gezonden heeft. — (pop.) Naakt
schaamte f., schaamdeelen n. pl.: Montrer.sa-heid,.
v-, zijne schaamte laten zien. — eiander, v. n.
[Vénér.] (alleen van herten e. a. rood wild gezegd)
Azen, weiden, grazen: Le serf va v- la nuit, het
hert graast, weidt des nachts. — Viandis, m.
Het weiden of grazen van rood wild: Le cerf est
au v-, het hert is aan 't grazen.
Viatenr, m. [Ant. rom.] Staats of senaats-

bode; — ambtenaar, die den tribuun vooruit ging,
om hem plaats te maken. — (weleer ook) Reiziger m. (fig.) De mensch, als doortrekkend reiziger
op aarde.
Viatique, f. Reispenning, teerpenning m., reisgeld, v i a t i c u m n. , inz. voor een' monnik of
geestelijke. (In dezen zin verouderd.) — [Cath.] Het
heilig avondmaal of hoogwaardigsacrament (weleer
ook ieder ander sacrament), dat den stervenden
wordt toegediend, v i a t i c u m n. Recevoir le saint
v-, Recevoir Notre-Seigneur en v- , het laatste
avondmaal op zijn sterfbed ontvangen. — I1 a communié en v- , h# heeft het avondmaal als zieke
(zonder nuchter te zijn) gebruikt.
Vibices, f. pl. [Méd .] , z. v. a. VERGETURES.
-

Vibord, m. [Mar.] Boordplank f., reehout, rahout n. (ook lisse de v- g eheeten), overschoen m.
5 Vibralité, f. tMéd.] Afwisselende sp anning
en verslapping van lt gchaamsdeelen. — Vibrant,
e, adj. Trillend, snel slingerend: Corde v-e, trillende snaar f. — [Méd,] Pouls v-, trillende, slaande p ols m. —vibratile , adj. [bidact.. Voor

trilling of snelle slingering vatbaar, trillend. —
[ Méd.Jg Douleur v-, trillende p#n f. (waarbij des
l "ders zenuwen als snaren schenen te trillen) . —
Vibratilité , f. Vatbaarheid voor trilling. —
Méd.J, z. v. a. VIBRALITÉ.
Vibration , f.
PhysJ Trilling, snelle slingering of schommeling,
—

[

vi b r a tie f. La T- d'une corde tendue, de l'air,
de trilling van eene snaar, van de lucht. Les v-s
(beter Les oscillations) d'un pendule, de schommelingen van een' slinger. L'élasticité est la cause des

v-s, Ia pesanteur celle des oscillations, de spankracht is de oorzaak der trillingen, de zwaarte

schommelingen of slingeringen. —-krachtdie
tMéd.] Les v-s du pouts, de trillingen ofslagen
van den pols. - Vibratoire, adj. Trillend: Mouvement e-, trillende beweging f.
Vibre, m. [H. n.] Bever m. ( castor), inz. die,
welke aan de oevers van den Rh ne wordt aange-

troffen.

ibrer, v. n. [Phys. J Trillen, snel slingeren:
Cette corde a longtemps vibré, die 'snaar heeft
lang getrild. Aug coups de canon, toutes les vitres vibrèrent, b# de kanonschoten trilden al de

glasruiten. — Soms ook als v. a. in den zin van
lancer, agiter, werpen, schieten: V- une flêche, eene
pijl afschieten. Le soleil vibralt ses rayons, de zon
,echoot hare stralen. — SE VIBRER, v. pr. In trilling gebragt worden. — t Vlbreux, ease, adj.
Doordringend: Voix v-euse, doordringende stem f.
Vibrion, m. fH. n. Trilwormpje n. (een mikroskopisch diertje). —
m. pl. Tril1brIonities.
wormsoorten f. pl.
Vibrisses, f. pl. [Anat.] Haren n. pl. in de
neusgaten van den mensch. — [H. n.] Alleenstaande lange haren in de neusgaten, aan 't gezigt, enz.
der zoogdieren - — haarvormige, bijna baardelooze
vederen f. pl. de vogels.
`iburnacé, e, Viburné, e, adj. [Bot.] Naar
wilde wijngaard gelijkend. — VIBURNACÉS, VIBUR
BES, m. pl. Wilde- wijngaardsoorten, meelboomplanten f. pl.
Vicalre, m..4mbts- of plaatsvervan ger, waar
een plaatsvervangend geestelijke, hulp -nemr,-iz.
prediker, v i k a ni s m. Le v- temporel of amovible d'une parolees, de tijdelijke hulpgees el jke of
^

-

-

vikaris eener parochie. — V s apostoliques of du
saint siége, apostolische vikarissen, p laatsbeklee-

dens van den paus in de aan hun bestuur toeventrouwde afgelegen gewesten. Grand-v- d'un archevêque, d'un évéque, d'un abbé, groot -vikaris van
een' aartsbisschop, bisscho p , abt. Grand-v- du pape,

pauselfjke groot-vikaris te Rome. kardinaal-vikaris
of plaatsvervanger van den paus. -= [Cath.] Le

Pape est le v- de Jésus Christ, de paus is de stedehouder of plaatsbekleeder van Jezus Christus. —
[Hist.J V- de l'empire, rjksvikaris, rjksbestuurder, regint, titel der keurvorsten van den Palts,
van Begeren en van Saksen, die b# afwezigheid of
bij afsterven des keizers yens function waarna
Plaatsvervanger van-men.(id luwh)
een ander bij een tweeg evecht, bij een ordalium of
godsoordeel. — Ook als adj.: Père v-, pater vikaris, kloostergeestelijke , plaatsvervanger van den
superior of kloostervoogd. Cardinal-v-, z. v. a
-

grand-v- du pape, z. boven. — [Théol.] Satisfac-

tion v-, p laatsbekleedende voldoening f. (door Jezus'
zoendood voor de menschen aan God gegeven). —
Vicairie, f. Vikarisschap of vihariaat n. eener
p arochie (gebruikelijker is vicariat). — Parochie of
kerk f., die door een' aanbljvenden vikaris wordt
bediend. — Vicarial, e, adj. Het vikariaat of
plaatsvervangerschap betreffend : Fonctions v-es,
ambtsverrigttngen van eenen vikaris. (Plur. m.
"vicariaux) . — Vicarlat , m. Bediening f. of
ambt n. van vikaris , v i k a r i a a t n. Le v- de
I'Empire en cette province, het rijksstedehouderschap in dat g ewest. Le v- d'une paroisse, het vikariaat, het plaatsvervangerschap eener parochie.—
Tijdduur der ambtsbekleeding van eenen vikaris,
v i k a r i a a t n. — Woning' f. van een' parochievikaris. — Gebied n . eens wereldlijken of geestelijken stedehouders: Le v- le plus étendu de 1'Empire, het uitgebreidste vikariaat in 't rijk. — Vivarier, ' v. n. Het vikariaat in eene parochie ver
fam.) Een ondergeschikt ambt-vulen.—(figt
bekleeden: Je suis las de v-, 't verveelt m#, langer
in ondergeschikte betrekking werkzaam te zijn. —
Weleer ook gezeg d van kerk-muzikanten, die ver
kerken tijdelijk bedienden: Ces musiciens-schilend
vicarient, die muzikanten spelen , zingen nu in
-

deze, dan in gene kerk.
Vice, m. Gebrek n. , fout , feil , onvolkomenheid f.: V- de nature, V- naturel, aangeboren jebrek n. z ook CONFORMATION . Cheval qui n'a point
de v-s, paard n., dat geen gebreken heeft. V- de
prononciation, gebrek in de uitspraak. V- de caractere, karakter-feil. Il y a un grand v- dans
eet acte, er is eene groote fout in die acte. — V-s
apparents, latents, zigtbare, verborgen gebreken D.
pl. of kwalen f . pl. z. ook REDHIBITOIRE.._. On.

deugd f.: Se plonger dans le v-, zich aan de on-

deugd overgeven, zich in de ondeugd storten. HaIr
le v-, de ondeugd haten. Ses vertus couvrent ce

v-, zijne deugden bedekken die ondeugd, ' dat gebrek , zijne deugden doen dit gebrek over 't hoofd
zien. — (Loc. prov.) Nul sans v-, niemand is v rij
van gebreken. Nul vice sans supplice, elke ondeugd
brengt hare eigen straf mede. z. ook PAUVRETE.
Ce n'est pas son v- de donner (van een' gierigaard)
geven is zijne ondeugd, zijn gebrek niet. — In beperkter' zin: Losbandigheid, ontucht f.: Croupir
dans le v-, een ontuchtig, liederljk leven leiden. —
(Loc. prov.) Le v- l'a quitté, mais 11 n'a pas q uitté le v-, d e ondeugdheeft hem verlaten, niet ho
de ondeugd. — Somtijds ook in den zin van ondeugende, slechte menschen gebruikt: Chdtier le v-,
de ondeugd, de ondeugenden kastjden. Le v- halt
la vertu, de ondeugd haat de deugd, de boozen haten de deugdzamen.
Vice- (eig . de ablativus van een niet- gebruike-

lijken latynschen nominativus vicis, wisseling, beurt
voorvoegsel bi vele ambts- en vaardig--wiselng),
heidsnamen: Onder-, waarnemend, plaatsvervangend: vice-amiral, vice-rol, etc.; somtijds verkort
lot vi: vicomte, vidame.
vice-amiral , m. [Mar.] Onder-vlootvoogd,

v i ce - a d m i r a a l m. — Vice- admiraal-schip ,tweede schip eener vloot, dat de vlag des vice-admiraals voert. — [H. n.] Handelsnaam eener een
schelp van 't kegelgeslacht, vice- admiraal.-schalige
(Plur. Des vice-amiraux.) — vice-amirauté, f.
[Mar.] Vice-admiraalschap n., rang van ondervlootvoogd. — Vise-balli , m. Onder- balduw
(vgl. BAILLI) . (Plur. Des vice-baillis. ) — Vicechanceller, m. Vice- of onder-kanselier m.
(Plur. Des vice-ch.anceliers.) — Vice-consul, m.
[ Corn.] vice- of onder-consul m. (vgl. CONSUL).
Plur. - Des 'vice-consuls.) — `'ice-consulat, m.

Onder-consulschap, v i. c e- consulaat n. (Plur.
waarnemend zaakvoerder; plaatsver--besturd,

Des vice-consulats.) — Vice-gérant, m. Onder
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vangend geestelijk regter m. (Plur. Des vice-gérants.) — Vice-légat, m. Vice- of onder-legaat,
plautsvervangend leslaat (vgl. LÉGAT) (Plur. Ides
vice-légats.) _-- Vice-iégation, I. Vice- of onder-legaatschap. (Plur. Des vice-légations.)
% ieenneil, e, adj. Twintigjarig, wat ors de
twintig jaren geschiedt. La vingtièrne année du
règne dun empereur était célébrée par des fétes
appelées v-es, par des jeux vicenhlaux, het twintigste jaar van de reréring eens keizers werd door
zoogenaamde vicennulien, door vicenna1e
spelen gevierd. - Viceniaales, f. pl. [Ant.] Lijkfeest n., 20 dagen na den dood van eersen vorst gevierd.
Vice-piéfet, m. Vice- of onder-prefect (vgl.
PBÉFET) . (Plur. Des vice-préfets.) — Vice-pre'
Vice-presidentschap, ondervoorzatter--sidenc,f.
schap n. (Plur. Des vice-présidences.) -- VicepresisIent, m. Vice-president , ondervoorzitter,
plaatsvervangend voorzitter. (Plu'r. Des vice-présidents.) •— Vice-questeur, in., Vice-ziutestoire, f., z. v. a. PROQUESTEUR, PROQUESTURE. -

VIOTORIEUX.
heeft at de fortuinswissetingen gekend, hij heeft aan
at de luimen der fortuin bloot gestaan. — I1 y a
beaucoup de v-s dans son humeur, hij of zij is
zeer veranderlijk, zeer ongesta.lig van humeur.
Vicomte, in. (eig.) Vice- of ondergraaf, heer
van een landgoed, dat den titel van v i c o in t é
voert; weleer luitenant of plaatsvervanger van een'
graaf, een door den koning benoemd officier om in
de afwezigheid van een' graaf diens graafschap te
besturen; — (in sommige provinciën) repter, geregtsheer. — (tegenwoordig) adellijke titel tusschen
graaf en baron, v i c o m t e nn. -- Vicomte', f.
Voormalige adelljke titel van een landgoed, onder
Gebied n. der geregtsheeren, die-grafschpn.
men v i c o m t e s heette, v i v o nc t é n. -- Vicomtesse, f. Vrouw van een' ondergraat, van een'
v i v o rn t e. -- V icointier, ière, adj. Ondergrafeljk, een ondergraafschap of ook 't regtsgebied van
een' v Ic o in t e betreffend. --- Chemins vicorntiers,
z. V. C. Chemins vic.inaux , z. VICINAL.
V ictintaire, m. [Ant.] O/ferdienaar, offerslagter n. -- VICTIMAIRE, adj. De slagtoffers betreffend:
Cocteau v-, offermes n.

Vice- reine, f. Onder-koninUUin; vrouw des oni icti2ne, f. [Ant.] O/ferdier, slapto/fer, offer n.
derkonings. (P/ar. Des vice- reines.) -- ' iceV- pr'opitiatoire, d'expiation, zoenoffer, verzoenend
roi, ni. Onderkoning. (Plur. Des vice- reis.)
-- Les dieux des patens avaie nt chaeun leur
offer.
waarn.,
Vice-royaieté, f. Onderkoningschap
digheid f van onderkoning; .— het door een' onder v- propre, de goden der heidenen hadden ieder hun
bestuurde land, onderkoningrjk n. (Plur.-konig eigen offerdier. La superstition sacrillait des v-s
Des vice-royautés.) -- %'ice-séuecihal, rn. Vice- humaines, het bijgeloof slagtle menschenoffers. —
of onder-seneschal (vgl. SENECHAL. (P/ar. Des vice- [Théol.] La v- offerte pour le salut des hornmes,
sénéchaux.) (weêr; wederzijds. het voor der menschen behoudenis gebragte offer,
Vice- vers,, adv. (lat/is) Omgekeerd, over en het offerlam, Jezus Christus. — [[1. de France]
V iciatie, adj. [Didact.] , z. v. a. ConRUPTx- (absol.) Ieder, die door de vonnissen van de revolutionaire regtbank den dood had ondergaan, slagtBLE, — Viciation, f. Het bederven; ongeldig
offer der revolutie. ---- [Cuis.] Cételette a la v-,
of onbruikbaarmaking f.
ribbetje
n., dat zoodan-ig tusschen twee andere geVicié, e, adj. (Bot.] Naar de wikke gelijkend.
braden wordt, dat jiet at het sap dezer laatsten
-- V iciées, f. pl. Wikkesoorten f. pl.
Ia v- de la caWider, v. a. Bederven: Les mauvaises lectures opneemt. ---(fig.) Etre v- of Etre
vicient les moeurs, slechte lektuur bederft, slechte lornnie, de sa bonne toi, het stagto/fer, het offer
boeken bederven de zeden.— [Jur.] Van onwaarde of van den laster, van zijne goede trouw zin. -- 4- Vieongeldig maken, vernietigen, gebrekkig maken: [Ja timer, V. a. Tot offer of slagco ffer maken, effedéfaut de formalité peut v- an acte, een gebrek in ren. — [[I. de France] (pop.) Te regt stellen, ter
den vorm kan eerie acte van onwaarde maken. -- dood brengen. -- (fig ) V- qn. toute une soirée,
(absol.) C'est une règle de droit, que ce qui abon- iemand een' ganschen avond tot het voorwerp der
de ne visie pas, 't is een regtsregel, dat het over- spotternij misaken --- SE VICTIMER , C. pr. Zich als
tollige of te veel uitgedrukte een stuk niet ongeldig offer aanbieden, zich, opofferen. -- Elkander ten
maakt. -- SE VICIER, C. pr. Bederven; bedorven offer brengen of opofferen
Victoire, f. Overwinning, zege f., elk op den
worden of kunnen worden. — Elkander bederven.
— liet part. passé is ook adj : [Corn.] Drap, Vin vijand in den strijd behaald voordeel, en, bid uitvicié, bedorven laken n., vervalschte wijn m. --- breiding ieder voordeel, op een mededinger, tegen[Méd.] Sang v-, Sues v-s, bedorven bloed n., sap- partij, enz. behaald, v i k t 6e i e f. V- sanglante,
pen n. pi. — [Jar.] Acte v-, gebrekkige, van on- douteuse, complète, bloedige, twijfelachtige, volkowaarde gemaakte acte f. — ^ V icieuserent,adv. men overwinning. Remporter la v-, de overwinning
Op gebrekkige, ondeugende, slechte wijze: Passer behalen. Chant de v-, zegezang. Cris de v-,^zegesa vie v-, zin leven in ondeugd doorbrengen. — kreten m. pl. La v- a conté Cher, de overwinning
Vicieux, ease, adj. Gebrekkig , kwaad, ver is duur te staan gekomen, is duur betaald. -Contrat v-, gebrekkig contract of verdrag n.-kerd: Aprés une longue discussion it a remporté la v-,
Facon de parler v-ease. gebrekkige, tegen de taa.l- na een' langen woordenstrijd heeft hij de overwinregéls of 't gebruik strijdende zegswijze f. — Coe- ning behaald. — (fig.) Remporter la v- sur ses
val v-, kwaad, kwaadaardig paard, schichtig, steeg passions, sur soi-nlême, zijne driften, zich zelven
paard a. — Ondeugend, slecht, verdorven, losban - overwinnen. -- (fam.) Chanter v-, viktorie roepen,
dig: Penchants v-, ondeugende, slechte neigingen t. triomfliederen aanheffen, viktorie kraaijen. I1 ne
pas chanter v- avant le temps, men moet niet
Pl. Caractère v-, slecht , verdorven karakter n. faut
Homme v-, ondeugend, losbandig, onzedel jk mensch. te vroeg viktorie kraaijen. — Dikwijls ook als per— Ook als subst. m. Ondeugende, slechtaard: Le soon voorgesteld: La v- s'est déclaree pour lui, de
v- se plait dans son vice, de slechtaard heeft een zege heeft zich voor hem verklaard. La v- volait
welgevallen aan zijne ondeugden. Le v- est toejours devant lui, de overwinning vloog voor hem uit. -[Myth.] De zegegodin, Victoria f. -- Victorial,
malheureux, de ondeugende is altijd ongelukkig.
icinal, e, adj. Naburig, nabijliggend: Terre e, adj De overwinning betreffend. --- [Ant.] Jeux
v-e, naburig land of landgoed D. -- Chemins vici- victorïaux. zege- of overwinningsspelen n. pl., spenaux, bijwegen, wegen, die geen post-, straat- of len, die na eene overwinning gevierd werden. ----spoorwegen zijn, gemeenschapswegen tusschen ver Victoriat, m. [Numism.] Oud-romeinsche zege
in., waarop eene Victoria in een twee- of-penig
naburige gemeenten, dorpen en gehuchten.-schilend
— Vicinalité, f. hoedanigheid van een' bijweg. vierspan was afgebeeld.
Victorienne, adj. f. [Chron.] Periode v-, vie— 1-' Vicinité, f. _Nabuurschap f. (voisinage).
Vicissitude, f. Afwisseling, verwisseling, beur - toriaansch tijdperk n., een in de 5de eeuw door den
telingsche opeenvolging; wisselvalligheid, verander- wiskunctenaar Victor of Victorinus voor het paaschtijkheid, ongestadigheid f. La v- des saisons, de feest uitgedachten cyclus of tijdkring van 53ijaren.
Victoriense, t. [ [ lort.] Soort van anemoon f.
afwisseling der jaargetijden. La vie est une v- continuelle de plaisirs et de peines, het leven is eene — Victorieresement, adv. (doorgaans fig.) Op
gedurige afwisseling van vermaken en smarten. --- zegevierende weze, zegepralend, triomfantelijk. II
La v- des chosen humaines, de wisselvalligheid, la réfuté v-, hij heeft hem zegevierend, triomfanonbestendigheid der menschelijke zaken. — Ook, en telijk wederlegd. — %'ictorieax, ease, adj.
dan doorgaans in 't meerv., de veranderingen of Overwinnend, zeeghaftig, zegevierend, zegepralend:
wisselingen zelven en inz. de verandering ten kwa- Armée v-ieuse, overwinnend leger n. Le panti v-,
de: Cel État a éprouvé de grandes v-s, die Staat de zegevierende party f. Revenir v-, als overwinnaar lerugkeeren. -- Bras v-, Mains v-ieuses,
heeft groote veranderingen, lotwisselingen onder
II a connu toutes les v-s de la fortune, hij-gan. overwinnende arm m., handen f. pl. - (fig.) Jésus
.
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VICTORIOJJE
Christ est sorti v- du tourbeau, Jezus Christus is
als overwinnaar vit liet graf verrezen. V- des ans,
ses ecrits toujours lus, zijne nooit verouderende,
altijd gelezene geschriften. La raison nest pas toujours v-ieuse des passions, de rede behaalt niet altijd de overwinning op de hartstogten. Preuves
v-ieuses, zegevierende, alles afdoende bewijzen n.
pl. — VICTORIEUX, m. (weleer) Overwinnaar (vainqueur). — (fam.) Faire le v-, een triomfantelijk
gelaat zetten, eene zegevierende houding aannemen.
— [Hort.] Gevlamde, vleeschroode anjelier m. —
t Wiiietoriole, f. Kleine overwinning f. — [Numism.] Beeld van Victoria of de zegegodin op penningen.
S Victuaille, f. Levensmiddelen n. pl., mond
v i c t u a l i e n f. pl. — [Mar.] V-s,-voradm.,
levensmiddelen (men zegt thans vivRES). --- VIctuallleur, m. Leverancier der levensmiddelen (nu
POURVOYEUR, AVITAILLEUR).

Vidage, m. Het ledigen: [Mach. à vap.] L e
v- de la chaudière, het spuijen van den ketel.
Vidame, m. (ontstaan uit het latijn vice-dominus, onder-heer) [Anc. cout.] Officier of ambtenaar, die den bisschop als tijdelijk heer vertegenwoordigde, bisschoppelijk leen- en stedehouder, vidam e m. -- Vidamé, m. of vidamie, f. Waar
gebied n. van een' vidame. — Vida--dighe1.,
ouw van een' vidame.
messe, f. Vr
d idange, f. Het ruimen, opruimen, wegrui
opruiming, wegvoering f. La v- dune fosse-men;
d'aisance, het ruimen van een' sekreetput. Ceux
qui ont achetd une coupe de Bois n'ont qu'un
temps pour la v-, zij, the eenen houthak gekocht
hebben, moeten dien binnen een' bepaalden tijd weg
opgeruimd hebben. V- d'eau, de terre, op--gevord,
ruiming van 't water, an den grond (op de plaats,
waar men bouwen wil). — EN VIDANGE, niet vol
meer, aan 't minderen (van een vat of het daarin
begrepen vocht): Le tonneau, Le vin est en v-, het
vat is aangestoken, is aan 't minderen, de w ij n
mindert. — VIDANGES, I. pl. Wegteruimen vuilnis n.,
inz. de drekstoffen f. pl. van een' sekreetput. —
[Méd.] Kraamzuivering, z. LOCHIES. — [ Véner.]
Uitwerpselen n. pl. van verschillende dieren (zoo
als van den wolf, het hert, het konijn, enz.). -V idangenr, m. Put-, sekreetruimer, nachtwerker m. (weleer maitre des basses oeuvres geheeten). -- Vidangeuse,, f. Nachtwerkersvrouw.
Vidart, adj. m. [Veter.] : Cheval v-, losljvig
paard n.
Wide (vroeger vulde), adj. Ledig, leeg: Espace
v-, ledige ruimte f. Bouteille v-, à moitié v-, Presque v-, ledige, half ledige, bona ledige flesch I.
Bourse v-, ledige beurs f. — Maison, Chambre v-,
ledig huis n., ledige kamer I. , huis of kamer zonder meubelen, ook: onbewoond, ledigstaand huis of
vertrek n. Estomac, Ventre v-, ledige maag f.,
buik m. I1 a le ventre v-, les boyaux v-s, hij heeft
eene ledige maag, hij heeft honger. — Pouls v-,
uiterst zwakke pols in. — Jument v-, niet draglige
merrie I. — (fig.) I1 nest point de Bens plus v-s
que ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, geen ledigee menschen, dan die vol (ingenomen) met zich
zelven zijn. Efforcez-vous de Be pas paraitre vdevant Dieu, beijver u, niet ledig voor God te verschijnen. -- (poet.) V- de, ontbloot, niet voorzien
van: Un autel v- d'offrandes, een altaar zonder
offeranden. Une Ville v- de soldats qui la puissent
defendre, eene stad, ontbloot van soldaten, die haar
kunnen verdedigen. — (fig.) Mémoire v-, ledig geheugen n. Ii a la tote v-, C'est un cerveau v-,
arse tête v-, hij heeft een ledig hoofd, hij weet niet
veel, 't is een hoofd met weinig hersens of verstand.
I1 a le cerveau v-, h ij is zwak in 't hoofd uit gebrek aan voedsel. — (Loc. prov.), z. BOYAU, CHAMBRE. -- (fig.) Coeur v-, ledig hart n., hart zonder
gevoel, zonder aandoeningen, zonder liefde. Dis cours qui laissent le coeur v-, redenen I. pl., gesprekken n. pl., die 't hart ledig laten. Coeur vde passion, hart, dat liefde, haat noch eerzucht
kent. — (fam.) Temps v-, Moments v-s, vrije, beschikbare tijd m., ledige oogenblikken n. pl. — (fig.)
Mains v-s, ledige handen I. pl. 11 ne vient jamais les
mains v-s, hij komt nooit met ledige handen, hij
brengt altijd iets, een of ander qeschenk mede. Ii
s'en va, Il en sort les mains v-s, hij trekt met
ledige handen af: hij is niet , eslaagd, heeft niet gekregen, wat hij hoopte, heel zich niet verrijkt. I1
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ne s'est pas retire les mains v-s, hij is niet met
ledge handen afgetrokken, hij heeft voor zijne beurs

gezorgd. — [ Arch.] Espacer un plancher tant plein

que v-, aan de balken en de tusschenruimten van
eenen vloer gelijke breedte geven. Les trumeaux de
ce mur sont espacds tant plein que v-, de penanten van dien muur zijn zoo breed als de lichten of
ramen. — Un habit brodd tant plein que vide, een
halfvol geborduurd kleed n. (waarbij 't geborduurde
even veel plaats beslaat als het niet-geborduurde) .
— (fig.) Ce discours, Cet ouvrage est v- de sens,
de raison, er is in die rede, in dit werk geen zin,
geen zamenhang, er is merg noch it in. — Le
théátre, La scène est v-, reste v-, het tooneel blijft
ledig, de tooneelen hebben geen zamenhang (als het
volgend tooneel in geenerlei verband met het vorige
staat). Scène v-, Acte v-, tooneel, bedrijf n. zonder handeling, zonder gehalte. -- [Méd .] Jours v-s,
vrije dagen m. pl., dagen zonder krisis (op welke
a VIDE, loc. adv. Lemen veilig purgeren kan).
dig, onbezet, onbeladen: Diligence partie, revenue
ledig
vertrokken,
teruggekomen
diligence f.
a v-,
Le bateau s'en est retourné a v-, de schuit is
ledig, onbeladen, zonder vracht teruggekeerd. —
(fig.), z. D'IaCHER. — [Mus.] Corde á v-, niet gegrepen snaar f., snaar, die men in hare volle lengte
doet klinken, zonder er een' vinger op te zetten.
Jouer, Toucher à v-, de snaar in hare volle lengte
doen klinken, zonder haar door den vingerzet te
verkorten. — VIDE, m. Ledige, onbezette, ongevulde ruimte, ledig vak, ledig n. Remplir un vdans un jardin, een ledig vak in eersen tuin aan
I1 est defendu aux notaires de laisser du-vulen.
v- dans la minute de leurs actes, de notarissen
mogen geene ledige plaats of ruimte in de minuut
hunner acten laten. — (fig,) Sa mort fait un grand
v- dans noire société, zijn dood maakt eene groote
gaping in ons genootschap. — (fig.) IJdelheid, nietigheid f.: Connaitre le v- des grandeurs humaines,
het ijdele, nietige, nietsbeduidende der menscheljke
grootheid kennen. -- [Arch.] Ruimte, opening f.,
ledig vak n. (in een' muur, tusschen de stijlen van
eene schutting, tusschen de balken van een' vloer,
enz.) I1 faut proportionner les v-s aux pleins, de
ledige vakken, de openingen moeten evenredig met
de gevulde plaatsen gemaakt worden. — Ce mur
pousse au v-, die muur staat scheef, staat niet in
't lood, hangt over zijde. -- [Phys.] Ledig, luchtledig n., ruimte, die geen lucht bevat: Faire le vau moyen de la pompe pneumatique, het luchtledig door middel van de luchtpomp maken. Le vabsolu, iet volstrekte ledig, (onderstelde) ruimte,
die noch lucht noch Benige weêrstandbie ende stof
hoegenaamd bevat. V- imparfait of relatif, onvolkomen of betrekkelijk luchtledig (dat onder de klok
van de luchtpomp, ook in 't bovengedeelte van de
torricellische buis ontstaat). Le v- pneumatique,
Le v- de Boyle, het door de luchtpomp bewerkte
ledig. Machine du v-, luchtpomp I. (machine pneumatique). — [Jeu] Faire v-, at de ballen op 't biljart te gelijk maken (in de zakken stootgin) of doen
uitspringen.
Vide, e, adj. (en part. passé van vider): Tonneau v-, geledigd, afgetapt, ledig geworden vat D.
Bouteille v-e, geledigde, uitgeschonken, uitgedronken /lesch I. — Querelle v-e, afgemaakte, bygelegde, beslechte twist m. Comptes v-s, afgedane,
vereffende rekeningen I. pl. -- [Man.] Jarrets Bien
v-s, goed uitgeronde waden f. p1. of spronggewrichten n. pl. — [Blas.] Pihcc v-e, geledigd stuk n.
(waarvan als 't ware alleen de randen zijn overgebleven, zoodat men door de weggesneden ruimte
het veld ziet). Croix cléchée, v-e et pommetie, z.
onder POMMETEE.
—

Vide-bouteilles, Wide-bouteille, I. (fain.)

Lusthuisje, optrekje met een' tuin digt bij de
stad, tuinhuisje n.: Il est al1é s'amuser dans
son v-. — Soort van hevel m., om eene llesch te
ledigen zonder ze te ontkurken. (Plur. Des vide-

bouteilles.)
Vide-cocq, m. [H. n.] (pop.) Snip I. (bécasse).
Videlle, I. [Coutur., Taill.], z. v. a. REPRISE.

— [Conf., Pátiss.] Soort van boor f. om vruchten
uit 'te hollen; — metalen rolletje om het deeg in
lange repen te snijden.
Vide-poehe, m. Voormalig meubelstuk, waarin
de vrouwen datgene bergden, wat zij doorgaans in
hare zakken droegen. (Plur. Des vide- pothes.) —
80
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Vide-pommes, m. [Econ. dom.] Appelboor f.
(Plur. Des vide-pommes.)
Wider, V. a. Ledigen, ledig maken; uitdrinken;
ruimen, uithalen, uit den iveg nemen; uitdoen, uit ,gieten, uitstorten. V- un tonneau, een vat ledigen,
ledig tappen, aftappen. Vidons In bouteille, laat
ons de flesch ledigen, uitdrinken, uitschenken. Videz votre verre, drink uw glas uit. V- les bou.teilles, les pots, les verres, ledige flesschen, kannen, glazen maken, veel drinken. II a vidé sa bourse,
hij heeft zzlne beurs ledig gemaakt, alles uitgegeven.
V- son colfre-fort, veel geld uitgeven. -- [Cuis.]
V- one volaille, du gibier, du poisson, ecn' vogel,

wild, °visch uithalen (van 't ingewand, van 't nieteetbare ontdoen). — [Faut.] V- un oiseau, een' valk
laten purgéren. — [Man.] V- an cheval, een paard
den endeldarm met de hand sehoonmaken. --t [bled.]

Cette méáecine lui a fait v- de la bile, de la pituite, die artsenij heeft hem gal, slijm doen kwijt
raken. - [Prat.] V- les meebles, de meubelen
ontruimen. Au bout du terme it faut qu'il vide la

maison, na afloop , van den termijn moet hij het
huis ruimen. I1 a et.é obligé de v- la province, le
pays, hij is genoodzaakt geworden de provincie, het
land te ruimen, te verlaten. — V- ses mains, uitleveren, overhandigen, afgifte of overgave doen (op
regeerlijk bevel). — (fig., van zaken sprekende)
Afdoen, afmaken, uitmaken, vereffenen, ten einde
brengen: Nous aeons vidé bien des affaires, wij
hebben vele zaken afgedaan. V- ses comptes, zijne
rekeningen afdoen, vere fj''enen, in orde brengen. Van ditferend, ene querelle, een geschil, een twist
uitmaken. Its videront leurs différends I'épée à la
main, zij zullen hunne geschillen met den degen
in de vuist afdoen. -- [Man. ] , z . ARCON . — (Loc.
pion.), z. SAC. — [Tech.] V- tine clé, eenen stente!, den baard van eenen sleutel uitwerken, uitv ij
V- le canon d'un pistolet, den loop van eene-len.

pistool uitboren.. V- une roue, een rad uitwerken,
het overtollige daarvan wegnemen. V- du drap, du
satin, du velours, laken, satijn, fluweel uitsnijden,
het door uitsnijding de vereischte figuur geven. Vone pièce d'étoffe, een stuk stof te lang in den vol
laten (zoodat het de gevorderde breedte ver -molen
V- des terres, grond, aarde wegruimen. —-liest).
V- le moule, de goudblaadjes uit den vorm nemen
en in een boekje leggen. — Als v. n. [Faut,] Faire
v- le gibier, het wild opjagen (als de valken opgelaten zijn) — SE VIDER , V. pr. Ledig worden: Le
tonneau se vide, het vat wordt ledig. Le sac avail
on trou, et it se vida, er was een gat in den zak
en hij liep ledig. La. Salle se vida lentement, de
.

zaal werd allengs ledig, de menschen verlieten de

een voor en de andere na de zaal. — Ce chien Sc
vide, die hond doet zijn gevoeg. — Le malade s'esi
bien vidé, de ziekte heeft veel stoelgang gehad.
Afgedaan, beslecht, uitgemaakt worden: Leur différend s'est vidé it l'amiable, hun verschil is ir

--

der minne beslecht, uitgemaakt.
Vidlan, e of Vidien, ne, adj. [Anat.] Neri
v-, Artère v-e of v -ne, vidiaansche of vleugelvormige zenuw slagader f. (zoo geheeten naar der
,lorentijnschen geneesheer Vidius).
Vidimer, V. a. [Prat.] Bekrachtigen, voor echt
verklaren, geregtelijk bevestigen, dat een met hei
oorspronkelijke stuk vergeleken afschrift naauw.
keurig of gelijkluidend is, v i d i in é r e n: Faire Y.
no acte, eene acte laten bekrachtigen, ven/uren of
vidimeren. (Het woord wordt nu, even als 't vol.
gende, zelden gebruikt). — Vid.imus, m. (pr
—mute) [Prat.] Goed- of echtverklaring f., schril.
telijlc bewijs van bekrachtiging; bekrachtigd af
schrift n. van een oorspronkelijk stuk (met het la.
tijnsclre woord vidimus, wi hebben 't gezien, ge.
teekend), vidimus, visa n. -- (fam.) Donner t
fin. son v-, iemand wegzenden, zijn ontslag geven
Vidoonnat en V idomm^e, M. In, de voormalige republiek Geneve, z. v. a . VIDAME en VIDAMI
in Frankrijk.
Vidreeonie, m. Bokaal f., tafelbeker, berke.
meijer m. (van het duitsch wiederkommen, te.
rugkomen, daar zulk een beker bij eene uitgebragth
gezondheid door ieder der gasten op zijne beur',
geledigd werd en alzoo de tafel rond ging) .
Vid.uité, f. Toestand van weduwenaar of we.
duore, weduwenaarschap, weduwschap n., weduw.
staat m.
Vidure, f. Opengewerkt, doorgeslagen stuk of
;

)oorwerp n. (ouvrage à jour) . — Afval m. van
molk een voorwerp, uitsnfjdsel n.
Vie, f. Leven n. (in tegenstelling met dood):
Dieu est le maitre de notre v-, God is de heer van
q ns leven. Aimer la v-, het leven beminnnen. Sor.
tir de la v-, het leven verlaten, sterven. Attenter
la v- de qn., een' aanslag op iemands leven doen.
Défendre sa v-, zijn leven verdedigen. II y va de
votre v-, Votre v- en dépend, uw leven is er meê
bemoeid, hangt er van af. = V- animale, sensitive,
vegétative, dierlijk, zinneljk, plantaardig leven of
plantenleven n. — hlourir tout en v-, in zone volle
kracht sterven. Recommander qc. à qn. sur la v-,
iemand iets op het dringendst aarsbevelen, iemand
iets op de ziel binden. Sous peine de v-, z. PEINE.
Être entre la v- et la mort, tusschen leven en dood
zweven, in groot levensgevaar verkeeren. — (fam.)
Revenir de mort av-, van eene doodeljke ziekte
herstellen. Aller de v- à trépas, sterven. (Deze beide
uitdrukkingen verouderen). — (fig) Sa v- ne tient
plus qua an fil, zijn leven hangt aan een' draad:
hij verkeert in 't grootste levensgevaar. 11 na qu'un
filet (of souffle) de v-, er is geen kracht of leven
meer in hem. Avoir la v- dure, een taai leven heb
J'y gagerais, J'y mettrais ma v-, ik wil-ben.—
er min leven wel onder verwedden. -- Donner la
v- à son ennemi, zijnen vijand het leven schenken.
Donner, Accorder la v-, Faire grace de la v- á an
criminel, eenen misdadiger het leven sehenken. Ii
lui demanda la v-, I1 cria : la v- ! la v- ! hij vraagde
hem om 't leven, orn, 't behoud zins levens, hij riep:
laat mij leven ! laat mij leven ! I1 lui doft la v-!
hi heeft aan hem zijn leven, 't behoud zijns levens
te danken. -- (fig.) Cette agréable nouvelle lui a
redonné (rendu) la v-, die aangename tijding heeft
hem doen herleven. I1 y a Bien de la v- dans eet
homme, er is veel leven, levendigheid, vuur in dien
man; ook: (van een' grijsaard of kranke sprekende)
er is nog veel levenskracht in dien man. — I1 y
a bien de la v- dans ce tableau, er is veel leven,
eene zeer levendige voorstelling in die schilderij. —
(podt.) Le peintre donne la v- a la toile, Le sculpteur donne la v- au marbre, de schilder doet het
doek, de beeldhou?lrer het marmer leven. -- (fig.)
Ce style, Ce disco€ rs est sans v-, die stijl, die redevoering is mat, zonder kracht, zonder nadruk,
er is geen leven in dien stijl, in die redevoering. —
(Loc. prov.) II a plus de biens que de v-, zijn geld
zal langer, duren dan zijn leven. z. ook TEMPS. —
[Dévot., Ecrit.] La grace est la v- de fame, de
genade is 't leven der ziel. Se nourrir de la parole
de v-, zich met het brood des levens voeden, de heilige Schrift beoefenen. Se nourrir du pain de la v-,
ten heilig avondmaal gaan. Dieu est esprit et v-,
God is geest en leven. Jesus a dit de lui-meme : Je
suis la vote, la vérité et la v-, Jezus heeft van
zich zelven gezegd: Ik ben de weg, de waarheid en
het leven. —[Bot.) La v- des plantes, het leven der
planten, het plantenleven. Arbre en v-, levende, nog
groeijende boom m. — Arbre de v-, z. v. a. THUYA .
Leven n., levensduur, q eheele leeftod m. of
ook een aanzienlijk gedeelte daarvan. La v- la plus
longue, la plus courte, het langste, kortste leven.
Le cours, La durée de la v-, de levensloop, levensduur m. Cette v- nest qu'un songe, dit leven is
niets dan een droom. Une v- bien employée nest
jamais trop longue ni trop courte, een wel besteed
leven is nooit te lang noch te kort. -- Passer sa vis voyager, zijn leven met reizen doorbrengen. Être
estropié pour tante sa v-, voor at zijn leven ver
worden. -- (poelt.) Le printemps of matin,-minkt
L'été of Le midi, L'automne, L'hiver of Le soir
de la v-, de lente of morgenstond, de zomer of
,
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middag, de herfst, de winter of avond des levens.

L'aurore de la v-, 's levens dageraad, de vroegste

jeugd. — [Thdol.] Het leven, zieleleven na den
dood. La v- future, L'autre v-, La v- éternelle,
het toekomstige, het andere, het eeuwige leven. -Levensonderhoud, brood n., kost m.: Member, Demander sa v-, zijn brood bédelen. Chercher sa v-,
Gagner s:j v-, zin onderhoud zoeken te verdienen,
den kost winnen. Ii est pauvre, it na que Ia vet le vêtement, hij is arm, hij heeft niets dan 't
noodig onderhoud en kleeding. — (Loc. prov.) Être
de grande, de petite v-, een groote, kleine eter zijn.
(Deze uitdrukkingen verouderen.) Leven, wijze waarop men zich voedt, zich onthoalt, zich ver
leven, met opzigt tot het gebruik, tot de-makt;
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gemakken en ongemakken des levens, ook tot het
gedrag en de zeden, tot de verschillende bedrijven
en bëzigheden van 't leven, levenswijs. (fam.) Faire

bonne v-, joyeuse v-, een goed, lustig leven leiden,
het leven regt genieten. (absol.) Faire la 'i-, goede
sier maken, zich te goed doen; ook: een ligtzinnig,
liederljk leven leiden. (In den laatsten zin zegt men
ook wel: Faire Ia petite v-.) - ( Loc. pray.), z.

DURER. Mener une v- douce, Iieureuse, triste,

misérable, een zacht, gelukkig, treurig, ellendig
leven leiden. Les besoins de Ia v-, de levensbehoeften 1. p1. Couler (of fam.) Rouler doucement sa
N-, Z. ROULEII. z. ook DUe, TRAINER. Tourmenter
sa v-, zich veel moeite en kwelling op den hals halm. - Mener one v- sans reproches, jrréprocha
bie, een onberispeljk leven leiden. Mener one v
cachée, obscure, retirée, een verborgen, vergeten,
afgezonderd leven leiden. Un homme le sainte v-,
een vroom man. Une femme le mauvaise v-, een
liederlijk vrouwspersoon n. Se repentir cle say- pass€e, berouw hebben over zijn vorig leven, zijne vorige levenswijs, zijn vroeger gedrag. (fam.) Mener
une vie de Bohume (of Vivre comme un Bolibine,
Z. BOHIhIE. z. ook CHIEN, 000HON. Faire v- de
garcon , een los, ongeregeld leven leiden. V
de cocbon, courte et bonne, V- courte et bonne,
- te et bonne, een varkensof doorgaans enkel: Cornkort!
en goed leven. Mener
leven, kort en goed, een
une v- de Sardanapale, een weekeljk en wellustig
leven leiden. V- d'artiste, kunstenaars-leven. Vde chien, hondeleven, leven vol moeite en ellende.
V- d'ermite of d'anacliorhte, kluizenaarsleven, eenzaam, afgezonderd leven. V- de hubou of de loupgarou, menschenschuwe levensmanier f. V- de so!dat of de gendarme, leven van de hand in den
tand. - (Pray.) Telle v-, telle mort, of Telle v-,
telle fin, Z. FIN. - La v- champêtre of des
champs, het landleven. La v- morale of civile, La
v- sociale, publique, privée, het zedeljk of bur-

qerljk, het maatschappelijk, openbaar, ambteloos
leven. La v- monastique, het monniken- of kloosterleven. Choisir on genre de v-, eene levenswijs,
een beroep of bedrijf kiezen. - (fam.) Cest ma v-,
dat is mijn lust en leven. L'étude est, Les livres
sont sa v-, de studie is, de boeken zijn zijn lust
en leven. [Lilt.] Leven n., levensgeschiedenis,

levensbeschrjving f.: Les v-s des hommes illustres
derites par Plutarque, of enkel Les V-s de Piatarque, de levensgeschiedenissen der beroemde man-

nen beschreven door Plutarchus, de Levens van P.
Raconter, Ecrire sa v-, zijn leven, z ij ne levensgeschiedenis. zijne lotgevallen, zijnen levensloop verhalen, beschr ij ven. (pop.) Si vous n'êtes pas
chez vous to mid!, votre femme vous fera une
belle v-, une terrible v-, als gij te twaalf ure niet
thuis zijt, zal uwe vrouw een geweldig leven ma-

ken, geweldig tegen u uitvaren. Ce sont des v-s
continuelles dans ce menage, er is alt ij d een razend leven, alt ij d gekijf en getwist in dat huishouden. voun LA VIE, a LA VIE ET a LA MORT,
bc. adv. Voor alt ij d, in leven en in sterven: Etre
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est fort vielile, de vader is reeds oud, de moeder
is zeer oud, hoog bejaard. De vleilles gens, oude
lieden in. p1. De vieux chevaux, oude paarden n.
p1. -- (Van de beide mannelijke vormen van 't en-

kelvoud gebruikt men vieil vOOr een mannelijk
naamwoord, dat met eene klinkletter of stomme h
begint; somtijds echter zegt men in dit geval ook
vieux; in andere pevallen wordt bij mannelijke
woorden vieux altijd gebdzqd). Un vieil (vieux)
am!, De vieux amis, een oude (bejaarde) vriend,
oude vrienden. Un vieil (vieux) homme, een oude
man. -- [Bib!., Ddvot.] Le vieil (niet vieux) hom-

me Adam, Z. HOMME, DÉPOUILLEII, ADAM. (in vieux
arbre stérile, een oude dorre boom m. Un vieux
poète, een oud dichter. Un vieux chanteur et an
vieux cheval ne valent rien, een oude zanger en

een oud paard zijn niets meer waard. - Vieux
r m., vrjster f.
garcon, Vieille 1111e, oude vrije
Un "* vieil ami, een oud vriend (een vriend sedert
vele jaren). - ( Loc. prov.) Vieux comme les nues,

comma les chemins, comma Hérode, comma le
pont de Rouen, z. CHEMIN, HÉRODE of NUE. Fantasque comma une Vieille mule, of enkel comma
une mule, Z. MULE. Z. ook ECU, SE FAIRE, FREIN,
MALICIEUX, OS, ROCHE. - Dikwijls met plus, mains,
Si, om 't verschil in jaren tusschen twee personen
aan te duiden. II est plus vieux, mains vieux (liever mains hg€i) que vous, hij is ouder, jonger clan
gij, N'être pas si vieux qu'on le parait, niet zoo

oud zijn, als men schijnt. Oud (van iemand, die
lang een beroep uitgeoefend, eene zekere levenswijs
geleid. zekere gewoonten, inz. slechte gewoonten
gehad heeft): Vieux soldat, oud soldaat. Viel l
ivrogne, oud dronicaard. Vieux pécheur, oud zondaar m. Cast an vieux coquin, one vieUle folle,
It is een oude, doortrapte schurk, eene oude gekkin.
- Somtijds duidt vieux slechts den eerbied aan,
die de naam van een' sinds lang gestorven groot'
man inboezemt: Le vieil Homere, Le vieux Corneille, de oude Homerus, Corneille. Oud (ancien, antique), sedert lang bestaande (van zaken
gezegd). Le vieux temps, Le bon vieux temps, de
oude, goede oude tijd m. De vieux contes, oude

vertelsels n. pl. Vieux proverbe, oud spreekwoord n.
Vieux tableau, oude schilderij 1. -- Vieille villa,
oude stad, stad der oudheid. Ville vleille, oude
stad, oud-stad 1., oudst gedeelte eener stad. - Ce
mot, Ce terme est v-, dat woord, die term is verouderd. Vieille locution, oude, verouderde zegswijze f. - La viei!le physique, chimie, etc. (met
zekere minachting van den vroegeren gebrekkigen
toestand dier wetenschappen gezegd), de oude, vroegere natuurkunde, scheikunde. - [Minér.] , Z. TUR-

QUOISE. - (fig. et fam.), z. ROCHE. Raconter ses
vieil!es guerres, lang en breed over zijne vroegere
daden uitwijden. - Oud, versleten, afgedragen:
Vieux chapeau, Vieux habit, oude hoed, rok m.
Viei!!es bottes, oude laarzen. - (Loc. prov.), z.
BOTTE laars). Ii est ddcl:id comme la vieille (of
fausse) monnaie, Z. DECRIE. Vieille drogue, vleille
mercerie, voddegoed n., slechte waar t. Les souliars neufs deviendront vieux, wij kunnen niet altijd jong bhjven. - Oud (in tegenstelling of vergelijking met nieuw): Vieille dette, oude schuld f.
Vieille mode, oude mode. Lettre de vieille date,
brief van oude dagteekening. - Le vieux (liever
(

lami de tin. pour la vie, a Ia v- et it Ia mart,
iemands vriend voor alt ij d, in leven en dood zijn.
- Pour Ia v-, voor zeer langen t ij d, levenslang.
Cette étoffe est excellente, on en a pour Ia v-,
die stof is voortreffelijk, zij kan levenslang duren.
..- (fam.) II en a pour la v-, daaraan heeft hij voor ancien) Testament, Z. TESTAMENT. - [Chron.]
zijn leven genoeg, dat zal hem zijn gansche leven Vieux style, Z. STYLE. - [H. n.] Vieille femme,
heugen, daaraan zal hij zoo lang hij leeft lijden. gestreepte hoornvisch m., oud-wijf n. (hoarse).
- a VIE, bc. adv. Levenslang, voor 't gansche [Véndr.] Vieux loup, wolf m. van neer dan twee
leven: Pension a v-, levenslang pensioen ii. Ache- jaar. Vieil ermite of solitaire, zeer oud wild
ter une maison a v-, een huis op ljfrente koopen. zwijn n. Vieille meute, eerste koppel versche wind- z. ook DEVANT. - DE LA VIE, DE SA VIE, DE honden, die men na de opjagende honden op 't wild
MA VIE, bc. adv. Nooit, in mijn of zijn leven niet: loslaat. VIEUX, m., V1EILLE, 1. Oude m. en 1.,
Je n'ai vu de ma v- un te l homme, ik heb zulk hoog bejaarde of bedaagde man of vrouw. Les jeueen' man in mijn leven niet gezien. De Ia v- on na nes at les V-, de jongen en de ouden. Une pauvre
rien vu de semblable, nooit heeft men iets derge- vieille,eene arme oude vrouw. Une mëchante vieille,
lijks gezien. - EN VIE, bc. adv. In leven, levend: een boos, ondeugend oud wijf a. (Vieille is een der
Etre en v-, in leven zijn. - Merci de ma v- (soort beleedigendste woorden, die men ten opzigte van
van volksvloek) bij mijn leven, zoo waar ok leef. eene vrouw kan bdzigen.) - Faire le v-, den ouden
- [Tech.] Door een zoutput of zoutpoel ge- heer of man spelen, den toon, de manieren des
ouderdoms aannemen. - (fern.) Contes de v-, oudemaakte weg m.
Viédase, f. (pop. et injur.) Ezelskop; deugniet, wijvensprookjes n. p1. - (Loc. prov.) Nécessité
dagdief m. - Viédaser, v, n. Een vadzig, lui fait trotter les vleilles, nood maakt vlugge beenen.
- [Anc. mil.] Les v-, de oude korpsen, de zes
leven leiden, dagdieven.
Viell of Vieux, Vieille, adj. Oud, bejaard, oudste regimenten voetvolk in Frankrijk. Les petits
bedaagd, in jaren gevorderd; naar zijnen aard lang v-, de kleine oude korpsen, de 6 korpsen, die in
bestaan hebbende. Le pOre est déjà vieux, La mère rang op de eerste volgden. I1 acheta an petit v-,
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VIF.

YIEILLAR

hij kocht eene compagnie bij de kleine oude korpsen. — VIEUX, m. Het oude, versletene: Coudre du
v- avec du neut, oud goed met nieuw herstellen.
Cet ouvrier ne fait que du v-, die werkman maakt
enkel verstelwerk.
Vieillard, m. Oud man, grijsaard m. V- vénérable, sage, morose, eerwaardig, wijs, gémelijk
grfjsaard m. — On doft respecter les v-s, men
moet de oude lieden (bejaarde mannen en vrouwen)
eerbiedigen. -- [H. n.], z. v. a. MACAQUE, OUANDEROU; — Z. v. a. CENDRILLARD, TACCO. --- Vieille, f., z. onder VIEUX m. — [H. n.] , z. v. a.
BOURSE. — S Vielliement, adv. Naar oude of
ouderwetsche manier, op de wijze der oude lieden.
-- Wielllerie, f. Oude lompen, lorren, versletene
vodden, prullen I. pl., oud tuig n., rommel in. -(fig. et (am.) Ouderwetsche gevoelens D. pl„ afgezaagde uitdrukkingen of zegswijzen f. pl.
Vieillesse, f. Ouderdom m., grjsheid f., laat
levenstijdperk D. V- précoce, anticipée, vroege,-ste
vervroegde ouderdom m. V- faible, caduque, zwak
bouwvallige ouderdom. Cassé de v-, gebrekkig-ke,
door ouderdom. z. ook CONTEUR, DECREPIT, VERT.
--Mort de v-, dood m. door ouderdom, door afgeleefdheid. -- (fig.) Báton de v-, Z. BdTON. — Ook
van dieren en planten gezegd: La v- d'un corbeau,
dun chene, de ouderdom van eene raat', van een
eik. — Ouderdom, vervallen toestand m. (vétusté).
Maison qui tombe de v-, huis, dat van ouderdom
invalt. -- (Loc. prov.), z. JEUNESSE, VEILLER (v. n.)
Vieillir, v.n. Oud worden, verouderen, vergrfjzen: I1 commence à v-, hij begint oud te worden.
Nous vieillissons tous les jours, wij worden dage
een daagje ouder. L'esprit vieillit comme le-lojksch
corps, de geest verandert, gelik het ligchaam. Ii
n'amende point pour v-, hij wordt met de jaren
niet beter, niet wijzer. Nos habitudes vieillissent
avec nous, onze gewoonten, hebbelijkheden worden
met ons oud, verlaten ons niet. — V- dans le service, in de dienst oud, grijs worden. z. ook lIAR:-ois. — Verouderen, in onbruik geraken: Ce mot,
Cette locution a vieilli, dat woord, die zegswijze
is verouderd. Cette mode vieillit, die mode geraakt
in onbruik. Ce traité de chimie a bien vieilli, dat
chemisch leerboek is veel verouderd. — Cette affaire vieillit, men begint die zaak te vergeten, men
stelt geen belang meer in die zaak. — Laisser vdu vin, wijn oud laten worden, lang bewaren. —
Verouderen, een oud voorkomen krijgen: II a vieilli
beaucoup en peu d'années, hij is in weinig jaren
veel verouderd. VIEILLIR, v. a. Verouderen,
oud maken, oud doen schonen vóór den tijd: Sa
maladie, Sa captivité 1'a vieilli, zijne ziekt, zijne
gevangenschap heeft hem verouderd. Cette coiffure
la vieillit de dix ans, dat kapsel doet haar tien
jaar ouder schijnen. -- SE VIEILLIR, v. pr. Zich
ouder maken, zich een ouder voorkomen geven, zich
ouder opgeven, dan men is: I1 mit des lunettes
pour se v-, hij zettede eenen bril op, om zich ouder
te maken. I1 aime à se v-, hij geeft zich gaarne
voor ouder uit, dan hij is. — Het part. passé is
ook adj.: Je le trouve bien vieilli, ik vind hem
veel verouderd. — Vieillissant, e, adj. (poét.)
Verouderend, oud wordend. --- Vieillissement, m. Veroudering f., het oud worden: Le vd'un usage, de veroudering van een
du
woord, van een gebruik. -- vieillot, te, adj.
(plais.) Oudelgjk, oudachtig, een oudachtig voorkomen krijgend: I1 a fair v-, hij heeft een oudeltjk
aanzien. — Ook als subst. f.: C'est une petite v -te,
It is een oud moedertje.
Vielle, f. [Mus.] Lier f. Jouer de la v-, op
de lier spelen. — (Loc. prov.) Il est long comme
une v-, hij komt niet van de plaats, hij is zeer
langzaam. Il est du bois dont on fait les v-s, hij
is een goede ziel, hij laat zich alles welgevallen. —
C'est une roue de v-, 't is altijd koekoek één zang.
n

-- [H . n.] , z. v. a. GUILLEMOT. — [ Tech.] Loquet
A v-, klink f. die met eene kruk wordt opgeligt. —
Vieller, v. n. Op de lier spelen. - (fig. et pop.)
I1 n'avance point, ii ne fait que v-, by komt niet
vereer, hij lufjert gedurig. — Vielleur, m.,
-ease, f. Liereman, lierspeler m., lierspeelster f.,
liermeisje n. — ( pop.) Pistole de v-, kleine koper
— VIELLEUR, m. [H. n.] Lier-insect n.-muntf.

(dat at vliegend een geluid maakt, 't welk eenigzins
op dat der lier gelakt), lantaarndrager m. (mouche

vielleuse).

Vienne, f. [Corn.] Weener degenkling f. ---[Bot.] , z. v. a. CLÉMATITE.
Vierge, f. (zelden meer in de dagelfjksche taal
gebézigd) Maagd f. V- consacrée à Dieu, aan God
gewijde maagd. V- chrétienne, christen-maagd. La
parabole des cinq v -s folles et des cinq v -s sages,

de gelijkenis der vijf dwaze en der vijf weze maagden. — V -s folles, veile meisjes n. pl. — (Loc. prov.)
Chanter l'Évangile des v-s, bekennen, dat men bij
den neus geleid, beet genomen is. z. ook AMOUREUX.
(bij uitnemendheid) De maagd Maria, moeder van
Jezus. La sainte V-, de heilige Maagd. Les fêtes
de la V-, de aan Maria gewijde feesten n. pl. Dédier une chapelle b la V-, eene kapel aan de Maagd
toewijden. — [Astr.] Zesde teeken of sterrebeeld n.
van den dierenriem, Maagd. — t [Jeu] Koningin,
in 't schaakspel. — [Mar.] Schildpad f. boven in
't stengewant, voor den coarse-, toppenant en rif
schenkel. — VIERGE, adj. Maagdel jk, rein,-talie
ongerept, van ongeschonden kuischheid. Fille v-,
maagdeljk meiske n., maagd f. Ce garcon est encore v-, die jongeling is nog rein. — (fig.) Réputation v-, ongeschonden goede naam m. — (fig. et
iron.) Son épee est encore v-, zijn degen is nog
maagd: hij heeft nog geen' veldtogt of oorlog bijgewoond, by heeft zich nog met niemand gemeten.
— (fig.) Terre v-, Sol V-, nog niet beploegde of bebouwde aarde f. of grond m. Forêt v-, woud in
zijnen natuurstaat, nog nooit gekapt woud n.
Me'taux v-s, gedegen metalen n. pl. (die men onvermengd en zuiver in den grond vindt) . Or, Argent,
Mercure v-, oud, zilver, kwik n., dat nog niet
door 't vuur bewerkt is. z. ook LIRE, HUILE, PARCHEMIN, VIGNE. Marbre v-, maagdemarmer n., wit
marmer uit de Pyreneën bij Bayonne. — Teintes
v-s of en couleur v-, onvermengde tinten of kleuren f. pl. -- Graine v-, onvruchtbare eijeren n, pl.
van zijdewormen.
Vieux, adj. et subst., z. VIEIL.
---

Vieux-oling, m., Z. GING.

VIf, ive, adj. Levend, in leven: Prendre qn.
mort ou v-, iemand levend of dood vatten. I1 fut
brulé tout v-, hij werd levend verbrand. Cette
anguille est encore toute vive , deze paling
is nog geheel levend, springlevend. — Levendig,
wakker, /Iksch, vlug, opgewekt, vurig, driftig: Ce
garcon a 1'esprit fort v-, l'imagination vive, deze
jongen heeft een' zeer vluggen geest, een schrander oordeel, eene levendige, opgewekte verbeelding.
Cheval v-, vurig paard n. 11 a les yeux v-s, hij
heeft levendige oogen. Ces objets font une impression vive, deze voorwerpen maken een' levendigen,
diepen indruk. Vous êtes trop v-, gij zit te dril
tig, te ongeduldig. Etre v- comme de la poudre,
z. POUDRE. Passions vives, levendige, vurige, hevige hartstogten m. pl. — Couleur vive, levendige,
heldere, schitterende kleur f. Teint v-, blozende gelaatskleur f. ---- Hevig, geweldig, gevoelig, vinnig, een' diepen indruk makend: Froid v-, hevige,
vinnige koude f. I1 sent ene douleur vive, hi voelt
eene geweldige, hevige pijn. Quand ii gèle, le feu
est plus V. , wanneer het vriest, brandt het vuur
levendiger. Je reste avec la plus vive reconnaissance, ik blijf niet de levendigste, vurigste, gevoeligste erkentenis. Lair est plus v- sur les montagnes, de lucht is gevoeliger, scherper op de bergen.
Attaque vive, hevige, snelle, sterke aanval m. Vive
canonnade, fusillade, hevig, snel en aanhoudend
kanon-, geweervuur n. — Foi vive, levendig, met
werken gepaard geloof; ook: vast, onverwrikbaar
geloof n. — Eloquence vive, vurige welsprekendheid f. -- De vifs reproches, scherpe, gevoelige
verwijtingen f. pl. — In verschillende beteekenissen komt vif nog voor in de volgende uitdrukkingen: Eau vive, welwater, bronwater; somtijds ook:
te koud water n. — Cette forêt est fort vive, dit
woud is wel begroeid, in dit bosch staan schoon
en groute booroen; ook: er houdt zich veel groot
will in dit bosch op. Cette plaine est vive, in deze
vlakte is veel wild. Garenne vive, goed bevolkte
konijnenberg m. -- Parler de vive voix, hardop,
luid spreken. De vive force, met geweld, met kracht.
Force vive, De vive force, z. FORCE, z. ook ARETE, CHAUX, HAIE, JAUGE, ROCHE. — [Mar.] Eaux

vives, springtij n. Oeuvres vives, z. OEUVRES. C'est
un vaisseau v-, dat schip is scherp op zijn roer.
— VIF, m. Leven, levend deel, levend vleesch; —
het binnenste of hart n. van eenen boom. Couper

VIF-ARGENT
la chair morte, afin de trouver le v-, het doode

vleesch wegsnijden, om het. levende te vinden, om b*
het levende te komen. Couperdans le v,,in't gezonde,
levende vleesch snijden. — (fig.) Int zeer tasten,
in 't hart grijpen, doortastende maatregelen nemen.
— Piq uer un cheval au v-, jusqu'auv-, een p aard
(big 't beslaan) vernagelen. de nagels tot in't levend
vleestb .driven. — (fig. Etre piqué au v-, zeer beleedigd, ((am. ) op zijn' leen getrap t zijn. Ce reproche l'a piqué au v- , dit verwijt heeft hem tot in
de ziel zeer gedaan, hij is er ten hoogste gevoeli g
over. etre touché au v-, levendig getroffen,
sterk
aangedaan zijn. — [ Arch. ] V- de la colonne,
zult. V- du piedestal, middengedeelte
schacht f. der zuil.
van 't voetstuk.
un moëllon ju s ^u'au
v-, een' bloksteen tot op de kern afschalen. —[Jur.
Le mort saisit le v-, de doode reikt den levende de
hand: door den dood des er/laters treedt de erfgenaam terstond in 't bezit. — [Mar.] Le v- de l'eau,
het springtij, de hoogste vloed m.
Vif-argent, m. [Minér.] Kwik, kwikzilver n.
(mercure). — (fig. et fam.) I1 a du v- dans les
veines of dans la tête, C'est du v-, h# is als kwik,
h# is de levendigheid. de bewe eljkheid zelve.
Vif-gage, m. [Ani." tout.] Levendig p and n.
(waarvan men den schuldeischer het vruchtgebruik
aat , in mindering van de schuld).
Vigan, m. [Corn] Soort van grof laken n. (dat
te Vigan in de Cevennes gemaakt wordt), v i g a n n.
Viganne, f. [Hort.] Soort van druif I.
Vigeon, m. [H. n.] , z. v. a. viNGEON.
Vigie, f. [Mar.] Uttkijk m.: Être en v-, op den
uitk*'k zijn, uitkijken, boven in den mast naar de
voorwerpen aan de kim uitzien. — Uitkijk m.,
matroos met de wacht in den mast belast; wachter op de hoogten langs de kust (in de fransche
amerzkaansche koloniën); de hoogte -zelve, waarop
die wachter geposteerd is. — V- pour des signaux,
uitkijk voor de seinen; ook: seinpaal m. — Wakende klip, klip tusschen wind en water, blinde
klip f. V-s, klippen bij de Vlaamsche eilanden. - Vigter, v. n. Uitkijken (être en vigie). —
Vigigraphe, m. Scheep s-telegraaph m., een in
1199 uitgevonden seintoestel voor de schepen; ook:
h#, die den scheepstelegraaph doet werken, v i $ ig r a a p h m. — V igigraphie, f. Waarneming
met, werking van den scheepstelegraaph.
5 Vi ilamment, adv. Met waakzaamheid, met
omxigtz g beid. — Vi g ilance, f. Waakzaamheid,
wakkerheid, zorgvuldigheid, vi g 11 d n t ie f. Tromper la v- de qn., iemands waakzaamheid bedriegen.
— [Blas. j Steen m., dien de kraanvogel in den opgeligten regterpoot houdt. — vigilant, e, adj.
Waakzaam! opmerkzaam, wakker, zorgvuldig. bij
de hand, v %g & 1 do t. Homme v- et soigneux dans
ses affaires, man, die in zijne zaken waakzaam en
zorgvuldig is. Femme v-e, wakkere, zorgvuldige
vrouw f. -- Ook van zaken: Sofas v-s, waakzame
zorgen f. pl. L'oefl v- du maatre, het waakzaam
oog des meesters. VIGILANT, m. Een uit Brussel
oorspronkelijk openbaar rijtuig tot vervoer van personen, vigti ldnt m.
Vigile, f. [Cath.] Vooravond m. van zekere
hooge feesten, voorfeest n., heiligavond m., v i g ili a f. La v- de Noël, de Toussaint, de heiligavond
van Kersmis, van Allerheiligen. La plupart des v-s
soot accompagnées de Jeltnes, de meeste vigilién
gaan met vasten gep aard, — V-s des morts, nachlelijke - gebeden n. pl. voor 't zieleheil eens overledenen, de metten f.pl. en lofzangen m. pl., die doorgaans
des avonds vódr de ljkdienst gedaan worden, zielmissen, vigilien f. p 1. der dooden.
,

l

—

Vi gnage,.m. [Féod.] Heerenregt n. op dew#ngaarden en het vee.
vig ne, f. [Bot.] Wijnstok m. (doorgaans wijn

geheeten) rankenschietende boom-gard,wine
van vele soorten, die de druif voortbrengt: Planter de la v-, wijnstokken planten. Pam pre, Feuilles de v-, wijngaardrank m., wijngaardbladeren n.
pl. (Van een' enkelen wfjnstok sprekende, zegt men
niet vigne, maar cep de vigne). — Met wynstokken b ep Tante grond, wijngaard, wijnberg m. fleetare de v-, bunder. wijngaard. Fumer, Labourer
la v-, den wijnberg mesten, omwerken. — Raisin
de v-, windruif t. — (fig.) Travailler h la v- du
Seigneur, in den wfjngaard des Heeren arbeiden,
aan het onderwijs en de bekeertng der zielen werken. (fam.) Toucher It la v- du Seigneur, devoor-
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regten van de Kerk, van een' meerdere aanranden. Jean des V-s,l etc., Z. JEAic. -- (Loc. prov. et
pop.) Quand nous serons morts, fera la v- qui
pourra, wie na ons komt, moge zorgen, wij bekreunen ons niet aan 't geen na onzen dood gebeurt. 11
est dans les v-s, Il a mis le pied dans la v- du
Seigneur, h# is dronken, heeft een' roes. A la SaintUrbain, ce qui est dans la v- est au vilain, na
den t5en met doet de vorst den wijngaardeen
schade meer. — [Bot.] V- vierge, vij fbladerige klimop V- blanche , z. v. a. BRYONE ; CLÉMATITE.
V - sauvage of de Judée, z. MORELLE grim ante.

V- noire, z. TAMIER of TAMINIER. V- du INord.

hop f. (houblon). -- [ Hort.] Poire de v-, naam
eener herfstpeer f. Péche des v-s, vrucht van den
vrijstaanden perzikboom. -- B" uitbreiding weleer
z. v. a. VILLA . —'Vi gnée, f. Soort van rietgras n.
met zoowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. -Vigneron, m., ne p f. Wijngaardenier m.., -sterf..
hij of zij, die den wijnberg► ebouwt. — Weleer ook:
Wijnhuishouder, litapper m. — VIGNERON, m.,
of VIGNERONNE, f.. n Groote schelpslak f. der
wijngaarden. — vignette, f. Druksieraad, klein
lofwerk als sieraad b 't begin of einde van een
boek. hoofdstuk, ens. (waartoe men voorheen int.
de figuur van wijngaardblaadjes gebruikte: van
daar de naam), v i g n d t n. — [Bot.] Volksnaam
van 't blaauwe meelkruid n. (clématite bleue), van
't bingelkruid n. (mercuríale) en van de moerasspiraea f. (ulmaire). —V ignoble, m. Wijnberg m.,
grootere of kleinere uitgestrektheid lands, met wijnstokken beplant. =- Somtijds ook als adj.: Pays v-,
wijnland H. — t Vignolette , f. (verklw. van
vigne) Kleine ii'ijngaard m. — Vignomanie, f.
Overdreven zucht om wijnbergen aan te leggen, om
nieuwe wijngaarden te planten.
Vignot, m. [H. n.] Eenschalige schelp f. der
kusten van 't Kanaal, waarvan men het dier eet. [Pêche] Tafel f., waarop de uit het water genomen
labberdaan gelegd wordt.
Vi g ogee, f. [H. n.] Schaap kameel m.,eruaansch schaap D. (van de grootte eener geit), v ic u n n a, v i g o g n e f. -- Bewerkte wol n. van dit
dier, vigogne- of vicunna -wol f. Chapeau de v-, of
enkel V-, hoed van vigogne-wol, vigogne-hoed m.
V igorte, f. Kogelmal n. voor de kanonnen,
p lank met vele gaten, die den diameter van 't kaliber der stukken voorstellen.
Vigot, m. [Man .] , z. vv. a. BIGOTE.
Vigoureusement, adv. Met kracht, met nadruk, krachtig, wakker: Atta quer, Se défendre
v-, krachtig aanvallen, zich wakker verdedigen. -[Peint.] Des parties v- peintes, krachtig geschil
partijen f. pl. -- V ig oureux, ease, adj.-der
Sterk, krachtvol, vol levenskracht, kloek, wakker:
Homme v-, d'une santé v-euse, sterk, krachtvol
man, man van sterke gezondheid. Vieillard encore
v-, nog krachti g e , wakkere grijsaard m. V-euse
unesse, wakkere, kloeke jeugd f. — Cheval v-,
Zoek en wakker paard n. — Ook van zaken gezegd: Krachtig, nadrukkelijk, dapper, sterk: Attag ue v-euse, krachti ge , nadrukkelijke aanval m.
Bras v-, sterke, krachtige, dampere arm m. Iis flrent une résistance v-euse, x boden een' krachtichtige, nadrukkegen tegenstand. Discours v-, kra
lijkt redevoering f. Dispute v-euse, hevige twist ra.
— [Peint., Gray.] Pinceau, Colons v-, krachtig
penseel, koloriet n. Dessin v-, Estampe v-euse,
krachtige teekenin , plaat f.
V iguerie, f. A ne. tout.] Landvoogd# f., landregterschap n.;, ge ied eens landregters; — weleer
z. v. a. vICOMTE. (vgl. viculER.)
Vignear, f. Kracht tot handelen, levenskracht,
sterkte; geestkracht. kloekheid, kracht , wakker
nadruk m: V- du corps, du tempérament,-heidt.;
ligchaamskracht, sterkte vanestel. Il est dans la
kra des levens. —
v- de l'age, h" is in de volle cht
Ce cheval a de la v-, dit paard is kloek en sterk.
Cet
arbre
a repris de la v-,
gewassen)
— (ook van
die boom heeft weder kracht gekregen, is weder
krachtig uitgegroeid. — (fig.) Vieillard qui a conservé toute sa v- d'esprit, grijsaard, die al zijne
geestkracht heeft behouden. — Pousser une affaire
avec v-, eene zaak met nadruk, met kracht doorzetten. Répondre aver v-, nadrukkelijk, krachtig
antwoorden. — Action de v- , krachtige, stoute,
vastberadene handeling f. — La v- du style, des
pensées, het krachtige , mannelijke van den stijl,
.
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van de denkbeelden. - Les lois y sent sans v-, de
wetten zijn er zonder kracht, worden niet naqeleefd. Cette lol est toujours en v-, die wet is no
steeds van kracht, is nog altijd geldig. - [ Peint.
V- du pinceau, du colons, kracht, krachtige uitdrukking van 't penseel, van 't koloriet. Des v-s,
donkere partijen, krachtige toetsen , hier en daar
ter verhooging van 't effect aangebragt.
Vignier, m. [Anc. cout.] Koninklijk landregter, landvoogd in. in Languedoc en Provence; somtijds z. V. a. VICOMTE. - Ook als adj. gebruikt:
Gouverneur v-, titel van den gouverneur der stad
Marseille.
lTil, e, adj. Laag, slecht, gering, gemeen, verachtelfjk: Un homme v-, een laag, gemeen mensch.
Un homme de v-e condition, een man van lagen
staat. Aiim Y-e, lage, verachteljke ziel f. - Une
étoffe de 'r prix, eene stof van lage waarde, van
zeer geringen prijs. Le West a v- prix, het koren staat laag, op lagen prijs. Cos livres soot vendus a v- prix, deze boeken zijn voor een' spotprjs
verkocht.
Wham, m. (weleer VILLAIN in den zin van)
Boer, dorpeling; (nu) vrek, gierigaard; laag, gemeen, verachtelijk mensch; onzedeljk , ontuchtig
mensch, vuilbek m. Les nobles et les v-s, de edelen en de boeren , de adel en de boerenstand. C'est un V., 't is een vrek, een verachtelijk wezen.
- (fam.) Fi le Y-! foci die zedelooze ! die vuilbek I - t V- i:ott , slee/it ruiter. - (Prov., Loc.
prov.) II nest danger que de v-, niets is gevaartij/eer dan de omgang met gemeene, karakterlooze
menschen. V- enrichi ne connaît parent ni arni,
dc niet komt tot fel , kent het zich zelve niet: de
ijk gewoiden arme is het hoogmoediqst. A v- v- et
decal, eenen vrek moet men niets toegeven, moet
men nog vrekkiger behandelen. z. ook cHÈlue, FILLE,
GRAISSEII, JEU, OINDRE, PEINE. - [ H. n.] Bruine
gier m., gier van Malta;blei I.; witvisch in.
(MEUNIER, ABLE). VILAIN, E, wij. (weleer)
Boersch, gemeen, van lagen stand, niet-adelljk:
Fief v-, onadelljk leen, boerenleen: Homme v-,
boer, gemeene boer of bnrger, onadelljke. (nu)
Leeljk, onbehageljk voor 't gezigt; slecht, onaangenaam; laag, gemeen, schandeb(jk, vuil, smerig,
siordiq, onzedeljk, ontuchtig; gevaarlijk ; gierig,
vrek/op: V- jardin, V-n maison, leeljke tuin m.,
teeljk huis ii.— - temps, slecht wedern. V- cliemin, V-c rue, slechte, ongemakkelijke weg in.,
straat t. - V- métier, laag, gemeen beroep D. Vcaractère, \T âme, laag karakter n., lage ziel f.
Paroles v-es, vuile, schancieljke, ontuchtige woor
den n. p1. Jouer un v- tour it qn., iemand een'
leeliken, snooden, gemeenen trek spelen. (Loc.
pray.), z. CAS. - V- rhume, V-c fièvre, leelfjke,
gevaarlijke verkoudheid, koorts f. - (Loc. pop. et
prov.) Ii est v- comme lard jaune, hij is de vrekkigheid zelve. - (Prov.) Nul nest v- Si Ie coeur
no lui meut, alleen de man zonder hart is verachteljk. - [Fauc.] Olseau v-, niet -afterigtenvalk m.
- (fam., als adv.) Il fait v-, 't is slecht, slordig
wedr. Ii fait v- marcher ici , 't loopt hier slecht,
moeijelijk. VILAINE, t. (weleer) Gemeene, nietadelljke vrouw, boerin, geringe burqervrouw; ook:
hoer. - [Hort.] V- d'Anjou, \T de la rale, namen van twee soorten van peren. - Vilaine
ment, adv. Op gemeene, lage, leeljke, schande1ff/ce wijze: 11 nons a vilainement joues, hij heeft
Ons leeljk beet gehad , schandeljk bedrogen. S'enluir v-, schandelijk, lafliartig de vluqt nemen. Etre v- logé, slecht, onaangenaam gehuisvest zijn.
- Manger v-, slordig, onzindeljk eten.
%Tîlebreqiiin, III. [Tech.] Boor, handboor, spfj
leer- of nagelboor 1. - (pop.) II a des jambes de
V-, hij heeft hoepelbeenen , kromlne beenen. [H. n.] , Z. V. a. vEBMET, inz. vermet lombrical. [Mécan.J Begthoekig gebogen spil f. , waarmede
men de ronddraaijende beweging in eene heen- en
wergaande, en omgekeerd, kan veranderen.
S Vilement, adv. Op lage, gemeene wijze.
i7ilen6, adj. in. [Bias.]: Lion v-, leeuw, wiens
zigtbaar geslachtsdeei eene andere kleur dan 't lijf
heeft. - Vilenie, f. Vuil n., vuiligheid, morsigheid; schandeljkheid , laagheid, eerloosheid; vrekkiqheid, gierighe& t. Celte maison est pleine de v-,
dit huis is vol vuiligheid. - II a fait Men des v-s
en sa vie, hij heeft veel slechtheden , laagheden in
zijn leven gedaan. - Sa v- le fait mépriser de
-
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tout le monde, zijne gierigheid maakt hem bij iedereen verachteljk. - Dire mille v-s, duizend
scheld-, smaadwoorden, onbeschoftheden zeggen. 11 mange toutes sortes de v-s, hij eet allerlei slechten, ongezonden kost. - [BIas.] Lion sans v- of
Lion éviré, leeuw na., die zijn geslachtsdeel niet
toont,
Vileté, t. Laagheid van prijs; geringe waarde,
onwaarde I. La v- des denres, de loge prijs der
eetwaren. - Ook van den prijs zeven gezegd: La
v- du prix, de laagheid, geringheid van den prijs.
- La v- de Ia matière, de nietlgheid, onbeduidendheid van 't onderwerp of de stof.
Vilipender, v. a. (fain.) Gering achten of schatten, versmaden, minachten: V- qn., iemand namachten. Ne vilipendez pas tant sa marcilandise,
acht zijne waar zoo slecht niet, veracht zijne waar
zoo niet. - SE VILIPENDER, v. pr. Elkander minachten. - liet part. passd is ook adj.: Personne
v-c, geminacht persoon na.
Vilité, f., nu liever VILETE.
Villa, f. (ital.) (pr. vil-la) Oud-roaneinsch of
italiaansch landgoed of landhuis II.; - schoone buitenplaats van nieuwere bouworde en mindere uitgebreidheid dan een kasteel, landgoed, landhuis,
buitengoed n., v illa f.
Villace , 1. (pr. vi-lace) (Ws-fain.) Groote,
slecht gebouwde en slee/el bevolkte stad t., groote
en stil nest D.
Village, m. (pa. vi-lage) Dorp n. Gens de v-,
dorpelingen m. en f. p1. Fête de v-, dorpsfeest n.
Noce de v-, dorps- en boerenbruiloft t. - (Loc.
prov.) Cet homme est hen de son v-, die man
weet niet wat er in de wereld te koop is, is nog
zeer onnoozel. Ce nest qu'un sot, ii sera macid au
Y-. hij zal 't nooit ver brengen. Elle est parde cornme une épouse de v-, zij is zoo opgeschikt als een
dorpsbruid, zij is ter dege opgedirkt. z. ook Bols
(blz. 189, kol. 1, onderaan), CEllEN, CLOCHER, COQ.
- De gezamenlijke bewoners van het dorp: Tout
Ie v- y fut assemliud, het geheele dorp was er vergaderd. - Villageois, m., -e, f. Dorpeling m.
en t., dorpbewoner m., -bewoonster f., landman,
boer na., boerin 1., landaneisje n. Pauvre v-, arme
landmnan of dorpeling in. Jolie v-c, lief boerinnetje,
landmeisje. - Als adj.: boersch, landelijk: Maniè
res v-es, Air v-, boersche manieren t. p1., boersch
voorkomen of uitzigt n.
Villain, oude spelling van V1LAIN.
Villaii, in. [Corn.] Soort van boomwol f. van
Aleppo.

Villanelle, t. (pr. vi-la—) [Litt.] Herdersliedje n., naam eener soort van oude, landelijke of
den volkstoon nabootsende liederen met refrein. Soort van boerendans m., en de wijs daarvan.
Villanove, f. [Bot.], z. v. a. PARTHÉNIE.
Ville, f. (pr. vile) Stad f. Une v- murde, close
de murailles, eene bemuurde, met eenen muur om-

ringde stad. V- de commerce, V- marchande, koopstad, handelstad. V- de grand passage, stad, door
welke veel doortogt is. V- capitale, hoofdstad. Vmaritime, zeestad. V- forte, V- de guerre, vesting 1.,
versterkte stad. V- de garnison, garnizoensplaats f.
z. ook DÉMANTELER, ENTREPÔT, FRONTJHE, HAN-

SEATIQUE, LIBRE. 11 est alid faire un tour de v-,

en v-, hij is naar de stad gegaan, hij heeft een
toertje in de stad gedaan. 11 derneure au coeurde
In v-, hij woont midden in de stad. 11 est en v-,
hij is uitgegaan (hij is in de stad, maar voor 't
oogenblik niet le huis). Ii est a Ia v- , hij is in de
stad (niet op het land). 11 est encore dans Ia v-,
hij is nog in de stad (nog niet naar het land, naar
buiten gegaan). DIner en v-, bij iemand in de stad
(niet in zijn eigen huis) het middagmaal houden.—
Habit de v-, kleed n., dat men gewoonlijk draagt,
als men uitgaat; ander kleed, dan dat men ambtshalve draagt, gewone kleeding f. z. ook anui, CLE,
HOTEL. - En cette v-, in deze stad, alhier: h Mr.
N.N. en cette v- (op brieven), aan den heer N.N.
alhier. - (poÉt.) La v- éternelle, de eeuwige stad,
Rome. - (Loc. prov.) Les fauliourgs sont plus
grands que Ia ville, Les maisons empêcbent de

your la v-, de inleiding is grooter dan 't boek,
dan de redevoering, enz., de omslag is grooter dan.
de zaak zelve, men kan door de vele huizen de stad
niet zien. Ville prise, château rendu, komt men
over den hond (de ilont) , dan komt men over den

staart. z. ook CAPITULER (maar lees er capitule

VILL] GIATITRE
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voor capiule), FAUBOURG, GAGNÉ. — Ville wordt z. HYPOCRAS. — [ Myth.] Le diets du v-, de god
ook gezegd voor: bewoners der stad, het verblijf des wijns, Bacchus.
Viande, t. [Féod.] Heerenregt n. op It wijnin de stad, het stadsleven, de stadszeden f. pl.:
Toute la v- est allée au devant de lui, de gansche vervoer door de vassalen. — Vinage, m. [Féod.]
stad is hem te gemoet gegaan. Préférer la campagne Heerenregt n. op den wijn, wijntiende f.
V in aigre, m. (pr. vi— , ook in de volgenden)
à la v-, liever op het land dan in de stad wonen,
Az(jn, edik m. V- de vin, de bière, de cidre, wijn -,
het buitenleven boven 't stadsleven verkiezen.
+ Viliégiature, f. (pr. vi-1é—) Het doorbren- bier-, appel- of ciderazijn m. V- rosat, surard, à
gen van It schoone jaargetijde op het land (gelik la framboise, rozen -, vlier-, frambozenazijn. V- de
bemiddelde lieden plegen te doen), het betrekken der bols (acide pyroligneux), houtazijn. V- des quatre
voleurs, pestazijn (een, naar men wil, door I roolandhuizen.
Villenxarêt, m. (pr. vi-le--) [Hort.] Soort vers uitgevonden kruidenazijn, waarmede zij zich
gedurende eene pest tegen besmetting zouden beveivan tulp f.
V illenage, m. (pr. vi-le—) [Féod.] Stand der ligd hebben). V- distillé, gedestilleerde azen, met
onadellijken, der gemeene burgers of boeren (vilains), water verdund azij nzuur n. V- aromatique, kruldie de uitoefening der burgerregten derfden. Tenir denaz n. V- radical, radikale azijn, zuiver of ver
azijnzuur. — ( fig. et pop.) Habit de v-,-digt
en v-, als onadellijk leen, als burgerleen bezitten.
Villeneuve, f. (pr. vi-le) [Hort.] Soort van kleed n., dat te ligt, te dun voor It jaargetij is. —
(Prov.) Le bon v- fait le bon vinaigre, van goetulp f.
t Villette, f. (pr. vi-lette) (verklw. van ville) den wijn maakt men goeden azijn: uit iets goeds
Stadje n., zeer kleine stad
laat zich wat goeds maken. z. Ook MIEL. — (Loc.
W illeux, ease, adj. (pr. vi-leux) [H. n., prov.) Faire pisser du v- à qn., iemand etter en
Bot.] Harig, ruig , vlokkig , vezelig, donzig. -- bloed doen zweeten, doodsbenaauwd maken. — V i [Anat.] Membrane v-euse of veloutée, Z. VELOU- naigrer, V. a. Met azen toebereiden of aanmaTE. -- 7i1lifère, adj. (pr. vi -li —) [Bot.] Met ken: Qui a vinaigré la salade ? wie heeft de salade
lange haren. — Villositè, f. (pr. vi-lo—) Ruig aangemaakt ? — .Het part. passé is ook adj.: Sauce
-heid,onzgf. trop vinaigrée, saus f. met te veel azijn. — V i fL

I J illotte, f. (pr. vi-lotte), z. v. a. VILLETTE.

naigrerie, t. lzijnmakerij , azijnfabrijk f. —

Wi ►naire, f. [Faux et for.] Verwoesting of Vinaigrette, f. [Cuffs.] Koude saus van azijn,
schade, door storm of onweder in een bosch ver olie, peper en look, az ij nsaus f ; — het met die
windschade f.
-orzakt, saus toebereide vleesch. — Handwagentje , trekVimabre, m. [H. D-1 Wimber in., een' stomp- koetsje n. met twee wielen. =-- Vinaigrier, m.
neuzige viscis van It karpergeslacht, inz. in de Oost- Azijnmaker; azijnverkooper m., (In dezen zin ook
en ook in de i oordzee, soms ook in den Donau, als adj.: Marchand v-.) — [Eton. dom.] Azijn
kannetje n. --- [Bot.],-flesch1.,azijn/owaar hij rheinan?lJe en ndsling heet; — ook
z. v. a. SUMAC. — [H. a.] , z. v. a. BUPRESTE.
een visch van It za1i tgeslacht.
iï inaire, adj. Geschikt om wijn te bevatten:
Viniinal, adj. [Ant. rom. J : Le wont •-, La
colline V-e, of als subst. in. Le V-, een der 7 heu- Vaisseau, Vase v-, wanvat n., wijnvaas f. -- Den
velen van Rome, de Wilgenheuvel m. Porte V-e, win betreffend: Fermentation v-, wijngisting f.,
gisting van 't mout in It vat. — Industrie v-, winpoort f. naar den Wilgenheuvel.
Viii, in. Wijn in. Hu v- rouge, Blanc, roode, handel in. — Vinales, Vinaliennes, Vinawitte win. V- de rhin, rijnsche win. V- d' Fs- lies, f. pl. [Ant. rom.] H7 jnfeesten n. pl.
V in aeon, m. Peruaansch bier n., van gekiempagne, Spaansche wijn. V- vieux, nouveau, oude,
nieuwe win. V- de garde, wijn, die duren kan. de mais bereid.
Vinasse, f. [Coin.] (fain.) Slappe azijn m., ter
V- de mère-goutte, voorloop in. V- petit, foible,
ligte, zwakke wijn. V- aigre , zure win. V- de bereiding van spaansch groen. — Halfwijn , na
-wijn.,zvaPIQUET
vllle, dhonneur, eerewijn. — V- coupé, frelaté,
4. Vincible, adj. Overwinnelijk.
versnerien, vervalschte wijn. z. ook BOTTE, BOURRU,
Vinere, m. [Bot.] , z. v. a. PERVENCHE.
CAPITEUX , CERCLE , CLAIR (onder CLAIR, adv.),
Vindas, in. [ 3écan.] Windas n. — [Mar.]
CLAIRET, COPEAU, CORPS (blz. e33, in t midden),
- .
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CRU, CUVE, CUVEE ; ETRIER, EVENTS, FAIT, FEUILLE, FUMEUX, GÉNEREUX, GRIS, LIQUEUR, LOUCHE,
LOYAL , JSIONTANT, MOUSSEUX , NOUVEAU , OEIL ,
OREILLE, PAILLET, PERDRIX, PLAT, POUSSE, PRIMEUR, PROMPT, SOPHISTIQUE, TRAITRE. -- (Loc.

(am., fig. ou prov.) II est pris Je v-, hij is beschonken. II est chaud de v-, hi begint de hoogte
te krijgen. Ii a le v- gai, hij heeft een' vrolijken
dronk. V- du marché, drinkpenningen boven den
gemaakten koop., I1 a le v- mauvais, hij heeft een'
kwaden dronk. Etre entre deur v-s. half dronken
zijn. V- qui na que la cape et i'épée, wijn, die er
maar even door kan, vrij middelmatige win. Vde singe, bedwelmende win. Avoir an v- de pie,
in zonen roes veel babbelen. Avoir an v- d'dne, in
zijn' roes al zijn verstand kwijt raken, dom worden. Avoir un v- de renard, in zijn' roes stekelig
en sluw worden. Avoir an v- de porceau, beest
dronken zijn. Avoir un v- de lion, in zin-achtig
roes grootspreken, bluyen. Avoir an v- de serf,
in zijn roes weemoedig worden. Avoir an v- d'agneau, een' goedaardigen roes hebben. — (Proc.)
V- de nazaret, wijn, die bij het lagchen onder het
drinken den neus uitkomt. Avoir son v- , overtuigd, betrapt zijn. z. ook CHEVAL, CHEVRE, CUVER,
DELIER. EAU, S'ENIVRER, JAMBE, POINTE, PORTER

(blz. 1lJ P, kol. 1), SAC. — ( Prov.) Le v- entre et
la raison sort, als de wijn is in den man, dan is

de wijsheid in de kan. z. ook AVISER, BON (blz.
193, kol. f2), BOIRE, BOUCHON, CRU" , LAIT, VINAIGRE.
-- Vin wordt somtijds van de kracht des wins
gebruikt, zoodat men van een' sterken of slappen
wijn zegt: Il a beaucoup, peu de v-, er zit kracht
in dien wijn, hij is slap. --- Men geeft den naam
van vin ook aan sommige andere, uit planten of
vruchten bereide dranken: V- de prunelles, pruimenwin. V- de palme, palmwijn. V- de coin,
kweenwijn. V- rosat, rozenwijn. V- hypocratique,

Braadspit a.

Vindicatif, ive, adj. Wraakgierig, wraak
C'est an homme v-, 't is een wraakzuch -zuchtig:
i g man. — La justice v-ive, de straffende, wre--t
kende geregtigheid f. — Ook als subst.: Le v-, de
wraakgierige. — t Vindication, f, Wraak f.
(vengeance). — Vindicte, f. (nooit op zich zelve,
maar steeds met het adj. publique gebruikt) [Jur.]:
La v- publique, de openlijke vervolging en bestraf
feng der misdadigers, de vervolging der misdaad in
naam der maatschappij, v in d icta f.
Vine'al, e, adj. [H. n.] In de wijnbergen levend. — (Bot.] Van zelf in de wijngaarden groei
— Vinée, f. Wijnoogst m., de ingezamelde-jend.
of intezamelen druiven van een jaar. — Plaats f.,
waar de gistkuipen ter wijnbereiding staan. —
V inelle, f., z. v. a. PIQUETTE.

Vinetier of Y roettier, m. [Bot.] Berberis
(berberis). V- commun,gemeene-struik,zdonm.
berberis t. (welker lange, roode, zure bessen, dpine vinette gebeden , in plaats van citroenen gebruikt kunnen worden, en welker hout en schors
eene gele verfstof oplevert). — Vineax, ease,
adj. Sterk, krachtig: Vin très-v-, zeer krachtige,
geestrjke win m. — Naar win smakend of raikend, wijnachtig; wijnkleurig, wijnrood: Fraises
v-euses, wijnachtige aardbezien t. pl. I1 a i'haleine
v-euse, hij ruikt naar wijn , men ruikt, dat hij
wijn heeft gedronken. — Couleur v-euse, winkleur f. Rouge v-, wijnrood. z. ook RoUAN.--'Wijnrijk, met wijnstokken beplant, veelwijn opleverend:
Linux v-, Cóteau v-,, wfjnrjke oorden n. pl., wijn
wijnberg m. — Annie v-ease, w jnrjk jaar,-heuvl,

wanjaar n.

Vináeon, m. [H. n.] Fluiteend f. (ook canard
siffleur of enkel sileur geheeten) .
Vingt, adj. num. Twintig: V- chevaux, V- et
an of (vingt-un) ans, twintig paarden, een en twin-
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lig jaren H. 191. Quatre-vingt, tachtig, Z. QUATRE- LACE. - Wiolat, adj. in. [Pharm.] Met viooitjes
quinze-vîrigts. (Weleer gebruikte men toebereid: Sirop v-, violensiroop t.
Violateitr, m., -trice, t. Overtreder, schenook six-vingts, sept-vingts, huit-vingts voor cent
vingt, cent quarante, cent soixante) - Somtijds der, verbreker m., overtreedster, schendster, verook in plaats van vingtiêrne, twintigste, gebézigd: breekster t. (van beloften, wetten, regten, verdraChapitre v-, twintigste hoofdstuk n. Page v-, twin- gen, enz.) . - Ont/zeiliger ni., ontheiligster f. (van
tigste bladzijde, pagina twintig. - Als subst. m.: eene kerk of ander gewijd voorwerp). - VIOLAHet getal twintig: V.. multipli6 par trois produit TEUR, In. Verkrachter, scho/feerder za. (In dezen
soixante. - Twintigste dag m.: Le v- du mois, zin zelden gebruikt.) - Violation, t. Overtrede sa maladie, de twintigste der maand, de twin- ding, schending, verbreking, ontheiliging t.: La vtigste dag zijner ziekte— [Jur.] V- et un of Vingt- dun serment, dun traitë, de schending, verbreet-un, rn Hazard- of kansspel n., dat met twee king van een' eed, van een verdrag. La v- des prospellen wliistkaarten wordt gespeeld, en waarbij 'prhités, de schending, de aanranding der eigendomeen en twintig punten het meeste voordeel geven, men. La v- dune lol, des règles de Ia langue, de
V t a g t - e I - u n n. V- et ün d'enthlée, een en twin- overtreding van eene wet, van de taalregels. La vtig punten (een aas en eene tien), die men, zonder des sépultures, de schending, ontheiliging der graven.
Violâtre, adj. Paarsachtig, bleek paars.
gekocht te hebben, in de beide door den bankier
Viole, t. [Mus.] Altviool f. (ook viole d'orchesuitgedeelde kaarten heeft, en die dubbele winst geven.
- Vingtain of Vintaine, adj. m. [Manuf.] tre, alto en quinte ge/weten); - ook: groote zesDrap v-, laken, waarvan de ketting ult -2000 dra- snarige viool 1. (nu bijna buiten gebruik). Basse de
den bestaat, tweeduizenddraads-laken rn- - Ving. V- of V- de jambe, voormalige zevensnarige viool,
tame, f. Twintigtal n., twintig of daaromtrent: die met de hedendaagse/ze violoncel overkwam, basUne v- de soldats, Warbres. - Twintigjarige on- of knieviool. Dessus de v-, kleine basviool t., die
derdoni: Elle approche de Ia Y-, zij is digt bij de een octaaf hooger aangaf. V- hâtarde , bastaardtwintig (jaar). - [ Tech.] Keertouw ii. (ter be- viool, soort van basviool, die in grootte het midden
sturing van een opgeheschea zwaar voorwerp). - hield tussc/zen de grootste viool en die, welke den
Vingt-deuxain , adj. in. [Manuf.]: Drap v-, hoogsten toon aangaf). V- d'amour, liefdesviool,
laken n., waarvan de ketting uit 2200 draden be- een speeltuig met 6 dubbele snaren, het midden
houdende tusschen de altviool en de violoncel. —Viole
staat. - Vingt-et.nn, z. onder vIrcT. —Ving
adj. Twintigste: La v- année, liet twin--tième,
wordt somtijds gebruikt als de algemeene benaming
tigste jaar n. La v- partie, het twintigste deel. - van allerlei snaarspeeltuigen, die met eenen strfjk
Als subst. m. Le v- (liever le vingt) du mois, de stok gestreken worden: strij/c-instrument n.
twintigste der maand. - Ere le v-. de twintigste
Wiolé, e, adj. (en part. passé van vîoler) Ser(n rang of volnorde) zijn. - Twintigste deel n.: ment v-, geschonden, verbroken eed m. Loi v-e,
Etre pour uii v dans u.e affaire, een twintigste overtreden, geschonden wet t. - Fille v-e, geschofaandeel in eene zaak hebben.—Vingt-quatrain, feerd, verkracht meisje n. - VIOLÉ, E, adj. [Bot.],
adj. ro. [Manuf.j : Drap v-, laken D. , waarvan de z. v. a. VIOLACÉ. - l7 ioleinent, m. Overtreketting uit 2100 draden bestaat. - Vingt-qiia- ding, verbreking, schending. (Alen zegt liever VIOtre, iii. [Jur.] Kaartspel n., waarbij de speler
- Verkrachting, scho/fds-ing f. (Gebruike
wint, die liet eerst juist punten heeft, v i n ij t- Ijker is VIOL.)
Tioleinrnent, adv. Met geweld, met onstui
quatre n. - [Irnpr., Libr.] Un in-v-, een boek
in 21ste foraaat (waarbijliet vel 48 bladzijden heeft). migheid, hevig, geweldig.' Vent qui souffle v-, wind,
(Plur. Des in-vingt-quatre.) - Vingt-sixaiii, die onstuimig, geweldig waait. Rernède qui agît v-,
adj. iii. [Manuf.]: Drap v-, laken a., waarvan de middel n., dat hevig werkt. - Aimer v-, vurig,
ketting uit MOO draden bestaat.
hartstogleljk berninnen. HaIr v-, geweldig, uit het
Vinicole, adj. [Corn.] Den wijnbouw beivef- diepst der ziel halen. - Violence, f. hevigheid,
fend, tot den wijnbouw bekoorend, wijnbouwend: onsluiinig/zeid f., geweld n. La v- des vents, de Ia
Pays, Population v-, wijnbouwend land fl. , wijn- tempête, de hevigheid, 't geweld van de winden,
bouwende bevolking t. Industrie v-, de industrie of van den storm. La v- du mal, de Ja douleur, dc
nijverheid des wijngaardeniers. - 4- Vinicultii- hevigheid der kwaal, der pijn.. La v- dun rernède,
re, f. (beter ware viticulture) Wijnbouw iii., aan- de hevige werking van een geneesmiddel. La V- des
kweeking t. van den wijnstok. - Vinifère, adj. passions, de hevigheid, onstuimigheid der hartstogWfjnvoortbrengend, wijndragend: Plantes v-s (of ten. La v- des paroles, de vinnigheid, bitterheid
sarmentacées), of als subst. viraFÈaEs, m.pl. Wijn- der woorden. - Geweld, gewelddadigheid, gewelddragende planten, wijnplanten t. p1. - Winillea- pleging, geweldoefening f., dwang ni. User de v-,
and
teur, m. Wijnmaker, wijnbereider ni., een buis- dwang, geweld gebruiken. Faire v- a qn. , iem
vormige blikken toestel tot besloten gisting van den geweld aandoen. Ii cède a leurs v-s, hij geeft aan
P tine
Faire
vtoe.
hunne
gewelddadigheden
nrnost
(door
Gall
le
Coblenz
in
186
uitgevonwij
den) , v i n i fi c a t o r rn. - Vinifleation , t. OlIe , een meisje geweld aandoen , een meisje verkrachten. - Se faire v- is soi-même, zich zelven
Wijnbereidingskunst f.; het wijnmaken. - ViLJO
niètre, in. Wijnmeter in. , werktuig tot onder- geweld aandoen, zich bedwingen. - Faire v- aux
zoek van de hoedanigheid, de kracht des wijns, paroles dun dent, de woorden van een geschrift
vinometerrn. - Winornétrique, adj. Den met geweld verdraaijen, verwringen. —Wiolent,e,
wijnmeter betreffend, v i n a fl1 e t r i s C It. - Wino- adj. Hevig, onstuimig, geweldig, gewelddadig; drif
sité, f. [Didact.] Wijnachtige hoedanigheid, eigen- lig, oploopend: Le vent est v-, de wind is hevig,
schap f. der u'ijnhoudende vochten; wijngehalte D. onstuimig. Une teulpéte v-e, een geweldige storm to.
Un mouvement v-, eene hevige beweging t. 11 a
Vintaiu, m., Z. Vll'iGTAIN.
Vinterane, f. [Bot.] Winterania f., plant, tine flèvre v-e, hij heeft eene hevige koorts. - II
mourra de mort v-e, hij zal een' geweldigen (geen'
wel/eer bast liet witte kaneel oplevert.
natuurljken) dood sterven. - Homme v-, driftig,
Wintsi, in. [H. n.] Gekuifde ijsvogel rn.
Winule, t. Zeer scitoone wijnkleuriqe rups 1., oploopend man. Caractère v-, heftig, opbruisend
dte men vaak op wilgen, eiken en populieren aan- karakter II. V-c persecution, hevige, strenge vervolging f. V. soupcons, zware verdenking t
treft, wilgenrups f.
(fam.) Cda est v-, trop v-, dat is te erg, te hard,
Vioelie, t. [Bot.], z. V. a. VIORNE.
Viol. m. Verkrachting, sclio/fdring, maagde- of te veel , dat gaat alle maat te buiten : II devrouwescliennis t. En France, le crime de v- est mande cent francs, cela est v-. - Couleur v-e,
puni des travaux forcés a temps, in Frankrijk harde, wreede kleur t. - (Pray.) Tout ce qui
wordt de misdaad van verkrachting gestraft met est v- nest pas durable, gestrenge heeren regdren
tijdelfjken dwangarbeid. - -(-Violable, adj. Over- niet lang. - Violenter, v. a. Geweld aandoen,
treedbaar, schendbaar, wat overtreden of geschon- met geweld dwingen of noodzaken: Les pères et
les mores ne doivent point v- leurs enfants dans
den kan worden.
Violacé, e, adj. Paarsachtig, naar het paars le choix dun état , dune profession, de ouders
moeten
hunne kinderen in de keuze van eenen
—[Bot.]
zweemend
ofdonkerblaauw purperkleurige
Naar 't viooltje gelijkend. - VIOLACEES, 1. p1. stand, van een beroep niet dwingen. - V- ses pas[Bot.] Piooltjessoorten f. p1. - Wiolaeei-, V. si sions, zijne hartstogten met geweld bedwingen of
Naar 't paarsclze zweemen, in 't paarsciie vallen. in toom houden. - (fig.) N e violentez pas Ia for- SE VIOLACER, V. pr. Paars, paarsachtig worden. tune, dwing de fortuin niet. - SE VIOLENTER,
- Violaire, Violarié, e. adj. , z. v. a. vio- v. pr. Zich zelven geweld aandoen, zich bedwingen.

VINOT, Z. Ook
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VIOLEN,
- Het part. passé kan ook adj. zijn: Homme violenté, met geweld gedwongen man.
Violer, V. a. Schenden, overtreden, verbreken;
ontheiligen: V- les lois, un traité, de wetten overtreden, een verdrag, schenden of verbreken. V- les
droits les plus satire's, de heiligste repten schenden.
V- ses voeux, tine geloften verbreken. V- la propriété, den eigendom schenden. V- les règles de la
langue, tegen de taalregels spreken of schrijven. —
Les soldats violérent les temples et les autels, de
soldaten ontheiligden de tempels, en altaren. V- un
asile, une sépulture , eene wijkplaats , een graf
schenden, ontheiligen. — Schoféren, verkrachten:
V- une femme, une fille. (bespelen.
t Violer, v. n. De viool of een strijkinstrument
Violet, te, adj. Paars , violetkleurig. violet,
bruinrood, donkerblaauw purperkleurig: La napeur de 1'iode est v-te, de damp van 't jodium is
paars. Du drap v-, violetkleurig laken n. Le grand
froid rend quelquefois le visage v-, les mains v-tes,
de groote koude maakt somtijds het gezigt, de han
paars. --- (fig. et fam, z. ANGE, FEU. j Conte-den
v-, nu Conte bleu, z. BLEU. — VIOLET, m. Paarse
kleur, violetkleur f., paars, violet n. Les rois de
France portaient le deuil en v-, de koningen van
Frankrijk rouwden in 't paars , droegen paars
rouwgewaad. Etre vètu de v-, in 't violet gekleed
zijn ; --- [Bot.] V- d'été, zomer-violierbloem f. (giroflee) .
Violette, f. [Bot.] Vioolplant f.; viooltje n.,
vioolbloem, de bekende kleine welriekende lentebloem van donkerblaauwe purperkleur (het zinnebeeld der bescheidenheid en nederigheid). La vodorante, het welriekend viooltje. La v- de chien
of v- canine, het hondsviooltje. La v- tricolore (of
pensée) het driekleurig viooltje. V- simple, double,
enkel, dubbel viooltje. — Vroeger heeft men den naam
violette ook aan andere planten dan de eigenlijke
viooltjes, zoo als o. a. aan de nagelbloem, de muur
anjelier, het zeepkruid, den hanevoet,-bloem,dn
enz. gegeven. V- agreste, het zeepkruid. V- blanche
of de Damas, witte nagelbloem, nacht- of stokviolier f. V- dentaire, hanekam m. V- couleur de feu,
gewone roode anjelier. V- de Pérou, nachtschoone.
V- jaune, gele nagelbloem f. -- Bois de v-, violethout n. — Sirop de v-s, violensiroop f. -- Pierre
de v-, z. V. a. IOLITIIE.
Violier, m. Violierplant; violierbloem f. (giroflier, giroflée). -- V- jaune, muurbloem, muur
(giroftée jaune). — t VIOLIER, M. Viool-violerf.
-spelrm.
Violiniste, m. et f., liever VIOLONISTE.
S V iolir, v. n. et a. (slecht gevormd woord van
violet) Paars worden; paars maken.
Violiste, m. et f. [Mus.] Altvioolspeler m.,
-speelster f.
l iolon, m. [ Mus. ] Viersnarig strjki.nstrument n., viool f.; inn. discant-viool o f violine, doorgaans ook kortweg viool, vedel geheeten. Basse de
v-, z. v. a. VIOLONCELLE. V- d'amour. gewone viool,
bij welker vier snaren men nog 4 andere van 1wperdraad voegt, liefde- viool. V- barmonique, karmonische viool (een speeltuig van nieuwe vinding).
-- V-s d'auteur, violen van de beroemdste makers,
die mettertijd beter zijn geworden. Jouer du v-,
op de viool spelen, de viool bespelen. — Bon joueur
de v-, goed vioolspeler. Concert de v-s, violine-concert n. (waar de vwline de voornaamste partij speelt.
Vioolspeler in. Les v-s de I'Opéra, de violisten
der opera. Excellent V. , uitmuntend vioolspeler.
Premier, second v-, eerste-, tweede-vioolspeler, violinist of viool. — (fam.) Donner les v-s. de vioolspelers, de muzijk bij een bal betalen; ook: eene se(fig. et fam.) Sc doneer les v-s,
renade geven.
zich zelven prijzen, eene lofrede op zich zelven houden. Se dunner les v-s de qc. , zich den roem van
iets toeéigenen, op iets roemen. z. ook DANSER. —
--

a---

-s

(Loc. prov.) II est comme les v-s, qui n'ont point
de pire maison que la leur, hij is altijd overal te
vinden behalve thuis. -- (pop.) C'est on plaisant
..

v-, 't is een rare snuiter, een wonderlijke heilige,

een zot. — [Mar.] V-s, vioolstukken n, p1., vielen,
verslerkingstukken aan 't einde van den boefjspriet,

aan wederzijden van 't kluivernet. -- [Tech.] Met

snaren bespannen boog m. der hoedenmakers (vgl.
ARCON) . - Drilboor f, — Lange galei I zonder
schuif (bij letterzetters). -- Gevangenis f. bij eene
hoofdwacht.
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Violoncelle, f. Kleine basviool of knieviool,
Vio l 0 n c é l f.- VIOLONCELLE of Violoncel-.

lists, in. et f. Bespeler ln., bespeelster f. der viotoncel, basvioolspeler m., -speelster f., v i o I once lii s t m. en f. -- V ioloniste, m. et f. Vioolspe"
let, -speelster, inz. zeer bekwaam vioolspeler In,,
zeer bekwame vioolspeelster f.
V Lorne, I. (bij sommigen m.) (ook bourdaine
blanche, hardeau, mancienne geheeten) Meelboom,
wilde wangaard m., eene plant van meer dan 50
soorten. V- boule de neige, V- aubier, sneeuwbal m., z. v. a. SITREAU aquatique. V- laurier-thym,
z. v. a. LAURIER -thym. V- des pauvres, z. v. a.
CLÉMATITE. (hooge bergen.
Vioulte, f. [Bot.] Lelieplant f. der Alpen e. a.
V ipère, f. [H. n. j Adderslang, venijnige slang,
die levende jongen voortbrengt (in onderscheiding
van de andere, die eieren leggen), adder f. V- for
de lance, gele lansslang [trigonocephalus lanceolatus] . V- commune, gemeene adder [vipera redil,

aspis of berus] . V- edraste, z. v. a. GEBASTE. Vminute, z. v. a. DABOIE. V- à lunettes, brilslang

of gemeene naja [coluber naja of naja tripudians].
Être mordu d' une v-, door eerie adder gebeten worden. — (fig.) Langue de v-, addertong, kwaadsprekende, lasterende tong f., lasteraar m., -ster f. z.

Ook ENGEANCE. Nourrir une v- of un serpent dans

son sein, z. NOURRiR. —, Vipereau, m.. (verklw.
van vipère) Jonge adder f. — Vipérides, Vipérins, Vipéroïdes, m. pl. Addersoorten f. pl. -Vipérine, f. [Bot.] Slangekruid n. (écbion). --Vipéroide, adj. Addervormig, naar de adderslang geljkend.—V ipéroides, In. pl. z. VIPERINES.
Virage, m. [Mar.] filet winden aan 't gangspil.
— Noodige ruimte om in 't gangspil te loopen,
speelruimte f.
Virago, m. (fam.) Grof gespierde vrouw f., sterk,

vierkant waf n., vrouwelijke huzaar of dragonder,
driedekker m.

V1rbougnet,Virebougnet,m.,z.VERBOQUET.

Vire, m. [Hydr.] Hals m., het dunne einde van
eene steenen p ij p, dat in eene dikkere schiet. —
[Blas.] V-s, verscheidene in elkander geplaatste

concentrische of geljkmiddelpuntige ringen m. pl.
Vire of Virée, f. [Conn.] Soort van estem n f.
of zeefdoek n., dat te Amiens gemaakt wordt.

V irelal, m. Oud-fransche liedervorin met korte
verzen en twee wederkeerende rijmen.

V ireinent, m. [Mar.] Het wenden, het door

den wind gaan: Le v- vent-arrière, het voor den
wind om- of overgaan. Le v- vent devant, het b
den wind om- of overgaan, het halzen. Le v- de
bord, het wenden, het over een' anderen . boeg gaan

marde, z. V. a. RETOUR de marde. —
[Banq.. Corn.] V- de parties of enkel V-, het af-

liggen. V- de

rekenen of vereffenen van schulden de eenen tegen
de anderen, het af- en aanschrijven der posten,
overwijzing, overdraging f.
Virer, V. n. (fam. en dan doorgaans van tourne

vergezeld) Wenden, keeren, draa en: Tournez et vi-

rez tart qu'il voos plaira, nous ne 1'aurez pas, gij

moogt u draagyen en wenden, uitvlugten zoeken, zoo
veel ,gij wilt, gij zult het niet hebben. — [Mar.] Vde bord, wenden, over een' anderen boeg, over stag
gaan. V- vent devant, door den wind gaan, bij den

wind overwenden. V- vent arrière, lof pour lof,

voor den wind wenden, halzen. V- le cap au nord,

den voorsteven naar 't noorden wenden. Vire !

Vire ! hieuwen ! hieuwen ! loopen ! (kreet van aan sporing tot de in 't spil loopende mannen). V- au
cabestan, in .t spil loopen. V- en carène. kielen.
V- en quille, met de kiel boven water winden. Va pie, op en neder winden. — (fig. et fam.) V- de
bord, den mantel, de huik naar den wind hangen,
van partij veranderen. —VIRER, v. a. (fig. et pop.)
Tourner et v- qn., iemand wenden en keeren, hem

allerlei vragen doen om 't een of ander uit hem te

weten te krijgen. -- [Cam.] V- les parties, de pos ten overwijzen , overdragen , af- en aanschr ven tot vere fening. — [Mar.] V- le (of au) cabestan, z. boven. V- on vaisseau en carène of enkel
V- on carène, een schip kielen. --- [Tech.] V- le
bain, citroensap in de kuip doen, ode een donkerder
roodgeel bad te verkrijgen.
Vireton, m. [Anc. mil.] Draaipijl m.
Vireair, m. [Papet.] Werkman. die de vilten
van ieder blad papier afneemt en tot nader gebruik
opeen stapelt.

1906

—VIS.

VIRETJX

man gedragen. — Het part. passi is ook adj.: Style
virilisé, gespierd, krachtig gemaakte stijl in. Wirilité, .. Mannelijke leeftijd of ouderdom m.,
mannelijke jaren n. p1. (age viril), manneljkheid,
manbaarheid, teelvermogen f., voorttelende kracht;
een' stinkenden reuk.
kracht, sterkte t. II est parvenu a la v-, hij heeft
Virevaude, f. z. VIRE-VIRE.
den manneljken leeftijd bereikt. - Donner des
Virevaut of Virevan , m. [Mar.] Braad
kleinere vaartuigen)
-spdn.(o signes de v-, teekens van manbaarheid, van man%irevent, m. [H. n.] Volksnaam van den ijs- neljke rjpheicl geven. - (fig.) La v- de l'esprit,
de kracht, sterkte van den geest.
vogel [martin-pécheur, alcyon].
Wirole, t. [Tech.] Beslagring m., metalen ring
Vire-vire of Virevancle, f. [Mar.] Maalof band m. om 't einde van een messeliecht, van
stroom , draaikolk rn (tournant de mer).
rotting, enz. Mettre une v- a une canne, een'
een'
irevolte, 1. [Man.] Snelle wending en keering t. - (/1g. et [am.), z. VIREVOIJSSE. - Wire- rotting van onderen bes!aan, een' ijzeren beslagring
volter, V. a. [Man.] Snelle wendingen en keerin- om 't ondereinde van een' rotting leggen. S/- de
fJn maken. . t Virevousse of Virevoiaste, baionnette, v-s dun fusil, bajonet -ring, laadstok%irevoute, f. (fig. etfom.) Cet homme fait bieii ringen. V-s de bouts d'essieu, ijzeren beslag der
asarmen. [BIas.] Metalen ring om de p001ev der
des v-s, die man loopt veel heen en weir.
jagtvogels; ring m. of beslag D. om den wald-,jagt-,
Virgadelie, f., Z. VERGADELLE.
Virginal,e, adj. Maagcleljk: Pudeur, Moclestie post/wren. -- %'irolé , e, adj. [Bias.] Geringd
v-e, maagdeljke eerbaarkeid, zedigheid f. Coeur v-, (van de pooten der valken, sperwers, haviken); bemaagdeik hart n.—Fleur v-e, maagdeljke bloem f., slaqen (van de wald-, jagt en posthorens).
Wirolet, m. [Mar.] Houten neut t. voor den
maaqdom m. - Lait v-, Z. LAIT. (Piur. in. virgi
naux. bij sommige spraakkunstscltrfjvers virginals.) kolderstok; -. houten rol t. (om de wrjving te ver- dle subst. in. Le v-, het maagdelijke, reine. - minderen, om lasten voort te slepen). Ti'amer une
[Ant.] Tempel van Pallas, tot welken alleen maag- chaloupe sur des v-s, eene sloep op rollen voortden toegang hadden. - [Mus.] Soort van spinet n., slepen. V- d'écubier, kluisrol. V- de tournevire,
in de Hide eeuw in gebruik. - -1- Virginette, f. kabelaringrol. Les v-s dune corderie, de rollen
eener touwslagerj. - Weleer ook: degenrotting iii.
Zeer jonge maagd, te naauwernood huwbaar meisje. Kindermolentje a. - Soort van boor t. - ViVirginie, m. [Corn.] Virginia -tabak m. (uit
roleur,
m. [Tech.] Maker van beslagringen of
VIRVirginia).
den noord -amerïkaansclien staat
-banden.
GINIE, f. [Hort.] Soort van tulp f.
t Vlionner, V. n. (nog aanwezig in environVirginité, t. Maagdom (rnaagddom) in., maagdelijklieicl f., maogdelfjke staat m. , reinheid, onbe- nec) Draaijen, omheen draaijen.
V irttia][ité, t. [Didact.] Inwonend werkverviektkeid f. Gaider, Perclre sa v-, zijnen maagdom
bewaren, verliezen. 11, Elie a encore sa v-, hij mogen n. (zonder dodelijke uitwerking), vermogenheeft zijnen, zij heeft haren maagdom nog. Faire de kracht; innerlijke, wezenlijke geldigheid, v t
tuatiteit f. - Virtuel, 1e, adj. De kracht of
voeu de v-, gelofte van kuiscitheid afleggen.
'%Tirgjou1euse, 1. [Hart.] Glanspeer, ijspeer f., het vermogen bezittend ons zekere werking voort te
brengen. innerlijk vermogend, volgens zijn wezen
soort van zeer sappige winterpeer.
Vh'gulaires, t. p1. [Bot.] Roedeplanten f. p1. geldend, v i r t u e e 1. Force v -Ic, virtudle kracht t.,
eene wel voorhandene of inwonende, maar voor 't
Virgule, t. [Grain.] Komma (j) f. Une v
ornise ou mal placée rend Ia phrase obscure ou oogenblik niet werkzame kracht (in tegenstelling
louche, eene niet of verkeerd geplaatste komma met actuel). - Intention v- i e, virtueel voornemaakt den zin onduidelijk of tu,ijfelachtig.- Point men n., het vermogen om een voornemen op te vatet v-, Un point et une v-, Point-v-, V- ponctuée, ten. - [Mid.] Door eene geheime, verborgene oorzaak werkend. - irtueIIemeiit, ode. Naar
kommapunt n. ofpunt-koinma f., semi-kolon ii.
- (Lor. prov.) C'est nee v- dans lEncyclopée.lie, innerlijk of inwonend vermogen , naar kracht en
beteeken is, op virtudle wijze, V i r a a t i t e r. l'ouherniet
of
geleerdheid
h ij zeil aan zijn verstand
sten. - [ Vlanuf.] Koperen staafje aan 't fluweelge- tes les lois contraires a Ja charte sont v- abrogées
par ciie, at de wetten , die met de grondwet strjm.
eener
noot.
touw. - [Anc. mus.] Staart
Vii guller, V. a. et a. [Gram.] Van komma's voor- den, zijn stilzwijgend en van zelve door haar afzien; de komma's in eenen zin PlaatSefl. - liet part. geschaft.
Virtutose, m. et 1. Uitstekend kunstenaar m.,
passd is ook adj.: Phrase virgulie, van komma's
voorziene zin ui. - (Lor. prov.) Cet homme est voortreffelijke kunstenares f., inz. in de muzijk,
kunstheld
ni., kunstheldin t., v i rtuo a 5 m., V
rst naauwkeuponctué et virgulé, die man is ute
tudse t.
rig, vergeet geen puntje op een 1.
Virulence, 1. [Mid.] Kwaadaardige, etterach,
Viridifiant, e, adj. [El. n.] Groenmakend: Le
pouvoir V. ie Ia luniière. het groeninakendvermo - tige gesteldheid van eene wond, van een vocht, boose 1. (fig.)
gen van het licht. - Wiridiflore, adj. [Bot.] Met aardigheid vergiftigheid, v i r u 16 n t i geschriften
,
groene bloemen. - Viridifoflé, e, adj. [Bol.] Bittere wrevel m.. vinnigheid f. (van
redenen, enz.). - Virulent, e, adj. [Mëd.] Vol
Met groene bladeren. - Vijidigae , t. [Chum
Groene kleurstof f. der planten of gewassen, v t ri scherpe, kwaadaardige sappen, elterig, venijnig, verine f. - Wil'i(Lipède, adj. [1-1. n.} Met groene giftig, kwaadaardig, aanstekend: Ulcère v-, kwaadpooten. - Viridipenne, ac/i. [H. n.j Mt groene aardige zweer 1. - (fig.) Vinnig, boosaardig, bijvleugels of vlerken. - Viiidité , f. [Didact.] tend: Ecrit, Discours v-, boosaardig geschrift n.,
vinnige rede t. Satire v-c, bijtend spotschrift n.
Groenheid f., het groen zijn.
Virure, t. [Mar.] : V-s de bordages, gang in.,
Wii'il, e, adj. Mannelijk, tot den man behoorij planken t p1. in 't boord van een schip, gangMem
mannelijke
geslacht.
rend: Le sexe viril, het
br v-, Z. MEMBRE. - Age v-, mannel ij ke leeftpd buitenhuid t. V- de goutiière, watergang. Le naof ouderdom in. - ( fig.) Man/ia/hg, kloek. stand- vire sest enfoncé dune v- de plus, het schip ligt
vastiu: Courage V-, Action v-e, man/ia/bge moed m., een' gang dieper.
Vi rus. In. (pr. vi-ruce) [Mdd.] Smetstof, aandaad f. Ame v-e, mannelijke, standvastige zit 1.-V- variolique, smet[Ant. rom.] Robe of Toge v-e, eenkleurige, man- .ctekingsstof f. (Vgl. VEND Vnelijke toga 1. (vgl. 'lOGE), die de jongelieden. na stof der pakken. V- syphiiitique, venërien, vendrische
sinetstof.
17 jaar bereikt te hebben, aandeden. - hurl, z.
Vis, in. (pr. vice) [Mëe.] Schroef f. V- mâle,
,
ode. Oj mannelijke wijze
m
PORTION.- il
Vjieent,
met manhafligheid of kloekheid, met kracht , krach- exlérieure of V- propi ernent dite , vaarschroef,
eigenlijke
schroef. V- lemelle of intérleure, moêr
mannelijk.
krachtig
hanlig, als een man: Agir v-,
houten, ijzedelen. Elie s'est couiportie v- dans cetle perle, zij schroef, muir 1. V- de Pais, de Ier, sctiroef
voor
schroef.
re
V- b buis, houtschroef,
heeft zich als een man bij dat verlies (;ediagen. - ren
Ven goutte
drukschroef.
Vde
pression,
bout.
,
maken
Mannelijk
,
manhaflig
4 Viriliser, V. a.
tot een' man vormen: L'éducation virflise fun et de suit, schroef met rond verheven kop. V- b tèle
elîiminise l'autre, dc opvoeding vormt den eene tot perdue, b We plate, b We ronde, schroef met gekop. V- h filets carrés,
een' man en maakt den andere verwjyfd. - (fig.) zonken. platten ronden
V- son style, zijnen stijl kracht en na ruk hij zet- schroef met een' ptatteo draad. V- soufflanle,
stoommachine werkt.
middel
eener
schroef,
die
door
,
den
toon,
worden
ten. - SE VIRILISER. V. pr. Man
de manieren van een' man aannemen, zich als een - V- de colonne, schroef- of spiraaltje t. eener
Vireux, euse, wij. Giftig, naar vergift ge1jkend: Goût v-, giftige smaak in. - [Bot.] Vergiftig: Cigu v-euse, vergiftige dolle kernel f. Plante a odeur v-euse, plant met een' giftreuk, met
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edraaide zuil. V- dessolée, gezamenlijke treden of
gteltra
rappen rondom eene spil. — Escalier à v-, wenp m. Pas de v-, schroe fdraadsa fstand m. V-

d' Arcbimède , schroef van Archimedes , schroe f
pomp f., tonmolen, schroefmolen m. V- sans fin,
schroef zonder eind. — [Arqueb.] V- de batterie,
de bassinet, de chien, pandeksel-, pan-, haanschroef.
V-de gachettes, stangschroef. V. de noix,tuimelaarschroef.—[Artill.] V- de pointage, pointeer- of stel schroef. -- [Mar.] V- de rappel, stel- of rigtschroef (aan de re/iexie- of spiegel-instrumenten).
W'isa, m. (latin) Gezien, visa n., woord, dat
op zekere stukken gezet wordt, om ze geldig te
maken: Les ambassadeurs mettent leur v- sur les
passeports al'étranger, de gezanten zetten hun
visa op de buitenlandscha p aspoorten.
Visage, m. Aangezigt (inz. van den mensch),
gezigt, gelaat, wezen n.: Le v- est le miroir de
i'âme, 't gelaat is de spiegel der ziel. I1 a Ie vlong, pale, h# heeft een lang, bleek gezigt. Un beau
v- (une belle figure) de femme, een schoon vrouwegelaat. Avoir bon v-, er goed uitzien. II a un
v- de santé, h# ziet er gezond uit. Son v- ne m'est
pas connu, m'est inconnu, z/n gelaat, wezen, gezigt is mij niet bekend,' is m# onbekend. Je le connats de v- (de 'rue), ik ken hem van aanzien. Il a

.
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zijn. --- In gemeenramen . stijl wordt de ook wel
weggelaten: I1 demeure v- l'église. — In gelfjken
zin wordt het ook als adv. gebruikt: Je demeure
à cóté de I'Opéra, et it demeure v-, ik woon naast
de opera en hij er tegenover.
Viecache of Viseagae, m. [H. n.] Haas m.
der Pampas, voskonijntje n., een braziliaansch dier
van 't geslacht der chinchillas of stinkdieren (ook
lievre Pampa geheeten). — Vlseachère, I. Hot
of leger n. van genoemd dier.
,

Viseéral, e; ad'. [Anat., Méd.] Tot de inge-

wanden behoorend, ,de ingewanden betreffend; goed
voor de ingewanden, v is ce r a a l.'. Les tissus vis
de weefsels der ingewanden. Cavité v-e,-céraux,
holte f. , die de ingewanden bevat. --- Remèdes
viscéraux, middelen n, pl. tot versterking der ingewanden. -- (fig.) Innerlijk, uit het binnenst van 't
hart, uit het diepst der ziel voortkomend: Il sen
alle une amitie v-e, h" gevoelde voor haar-taipour
eene innige vriendschap. — S WIseéralement,
adv. Innerlij k. — viseère, m. Ingewand n.. elk
orgaan, dat in - de groote ligchaamsholten besloten
is en tot het onderhoud des levens in meerdere of
mindere mate medewerkt: Le cerveau, les poumons, le foie, le coeur, les boyaux, etc. sont des
v-s, de hersenen, de longen, de lever, het hart, de
des boutons, des taches au v-, hij heeft puisten, darmen, enz. zijn ingewanden. — VISGkRES, M. pl.
vlekken in 't aangezigt. — Tourner v- aux enne- Ingewanden, buiksingewanden n. pl. (entrailles) .
t Viecide, -I- viseldité, z. v. a. viSQUEUx,
mis, den vijand de spits bieden, zich weder tegen
den vijand wenden (inz. van eerst vlugtende troe- V1SGOSITE.
Viscine, f. [Chim.] Wit, draderig en zeer klepen gezegd). (fam.) I1 n'a rien d'humain que le
T_, hij heeft van een' mensch niets dan 't gezigt, veri g bestanddeel van de vogel- en vliegeljm, die
het sap der marentakken en uit de bessen dier
uit
bonnet
Ce
wreedaard,
tijger.
barbaar,
een
is
hij
lied been Ii son v-, dat hoedje doet haar gelaat plant bereid wordt, v i s c i n e f. — Viscoïdé, e,
adj.
Naar den mistel of marentak (gut) gelijkend,
Votre-va
dix
années
moins
voordeelig uitkomen.
que vous, gij ziet er tien jaar jonger uit dan g• mistelachtig.. — Viscoidées of Viscoldes, f.
p 1. Mistelsoorten f. pl. -- Viscosiité, f. [Didact.,
zjt. - (fig. et fam.), z. LUNE. Emprunter le vqn., zich zoo verkleeden, dat men sprekend op ie- MYléd. j Kleverifjheid, kleverige, sljm4 ge stof,. klee fmand gelfkt. — (Loc. prow.), z. Bois (blz. 189, kol. stof; sljmighetd f. 11. y a de la v- dans ce sang,
1. onderaan), NEZ. ..^ Gezigt, uitzigt n., uitdruk- dat bloed is kleverig, bevat eene kleverige, sljrnige
kin g f. van 't gelaat. Elle a un v- riant, triste, stof. L'amidon a de la v-, het zetmeel bevat kleefstof.
Visé, e, .adj.. (en part. passé van viser): Passezij heeft een lagchend, droevig of treurig gelaat.fam.) 11 a un v- de l'autre monde, un v- de dé- port v-, geviseerd, gezien en als goed geteekend
terré, d'excommunié, h# ziet er uit, als of h" uit paspoort n. — (Loc. prov.) Ce n'était pas mal vhet graf kwame . z. ook ExCOMMUNIÉ (m. . Faire pourun borgne, dat heeft h# er beter af gebragt,
iemand
emand gedacht had, daar heeft de koe een'
bon, inauvals v- a qn., iemand vriendelijk, spijtig
of onvriendelijk aanzien, bejégenen of onthalen. haas gevangen. (iron., in omgekeerden zin) Voila
Avoir on v- of one figure d'appelant, z . APPE - Iaen v- pour un borgne, dat was mis geschoten!
LANT . Se composer le v-, o f enkel se composer, z. -- Visée,1. Rigting van 't oog naar een doel, om
dat te treffen, het mikken, het aanlegeten: Prendre
SE COMPOSER. C hanger de v-, verkleuren, rond,
bleek worden; ook: een ander gelaat aannemen. Le sa 'v- trop haut, trop as, te hoog, te laag aanlegfeu lui ivonte au v-, h# wordt vuurrood. h# wordt gen of mikken. -- (f g.) Plan, oogmerk n . bedoerood van kwaadheid. Avoir un visage of une mine ling [. II na que de hautes v-s, hij heeft enkel
patibulaire, z. PATIBULA1RE Prendre tel v - qu'on groote plannen. (fam.) Changer de v-, van plan
vent. zijn gelaat in elke plooi kunnen zetten. z. ook veranderen.
)

ALLONGE, COULEUR, CUIR. SE DÉMONTER , ETUI,
FLOTTE, METTABLE, PRosptRITÉ . — - Gezigt, de

persoon zelf, zoo ver men hem uit het gelaat kent.
On .y voit cbaque jour des v-s nouveaux, men ziet
er dagelijks nieuwe gezirlten. -- (fam.) Voilà un
plaisant v- , dat . is een koddig gezipt , een rare
snaak, een mal voorwerp -- (fig.) Voorkomen n.
.(aspect). Un moment donne an sort. des visages
divers, één oogenhlik geeft aan het lot verschillende gedaanten. — Un homme A deux v-s, een valsch,
dubbelhartig mensch. 'routes les affaires ant deux
v-a, alle zaken hebben twee handvalsels., — h viSAGE DÉGOUVERT, lcc . adv ., z. onder DEGOUVEHT.
1 V irsngière, f ., nu VISIÈRE. — Voorstrook
aan eene vrouwemuts , waardoor 't gelaat Werd
omsloten, pas f.
Wis-a-vis, m. (pr. vi-za-vi) (fam.) Persoon, die
bij het dansen, aan tafel, enz. tegenover een ander ge-

.plaatst is, v i s- a - vis. Avoir une jolie demoiselle

pour v-, eene lieve ju//'er tegenover zich or tot zijn
vis-a-vis hebben. --- Smalle koets f. in den vorm

eener berline, doch met slechts ééne zitplaats voor
en achter. — [ Mus ] Dubbelkkn'ier n., dui►belvleuel m., een door Ho jfinan in 1779 uitgevonden speelaAg. .— . vis- h - Vas DE , loc. prdp. Tegenover, rept
tegenover: Se placer v- de qn., zich refit tegenover

Fernand plaatsen. Sa maison est v-, tout v- de la
nótre, zijn huis staat tegenover, juist tegenover 't
onze. — Somtijds ook, maar verkeerdelijk, in den

zin van: jegens. ten opzigte van: Etre ingrat v- de
.qn., ondankbaar jegens iemand zijn . Ï (lig. et /a.m.)

Se trouver v- de rien, geheel zonder vermogen.
zonder toevlugt of hoop zijn, van alles ontbloot

V ieenie, T. [Bot.] , z. v. a. cORCHORE.

W Iser, v. n. Mikken, het oog op een wit ;.igten,
om dat te treffen: 11 vise à eet arbre, hij mikt op'
dien boom. — (fig.) Doelen, een zeker doel rif oog
hebben, beoogen, loeren: II vise a cette-merk
charge, ' hij doelt op dat ambt, heeft dat ambt in
't oog, zoekt dat ambt te krijgen. II vise plus haut
qu'on ne pense, h.# ziet hooger uit, herft grooter
plannen. dan men denkt. Acteur qui vise trop h
l'el%t, tooneelspeler, die te veel jagt op effect maakt.
C.'e4t b quoi 1'on vise, daarop is 't aangelegd, dat
heeft men in 't oog. — VisER, v. a. Mikken of aan
II visa Ie Iièvre à la. tête, h# lelde op-legnop:
den kop van den haas aan. —. visER, v. a. Doorkennis
nemen van een stuk en het door onzien,
derteeking bekrachtigen, een paspoort, eene acte viséren of voor gezien teekenen.
-

-

V iaibilité, f. [Didact.] Zigtbaarheid f. —VI-.

slble, adj-. Ziglbaar- 11 n'y a rien de v- que par
la. lumière, niets is zigtbaar -dan door het licht.
Eclipse v-,-Ziglbare eklips of verduistering. z. ook
HORIZON Les sacrements sont les signes -v-s dune
chose invisible, de sacramenten zijn de zigtbare
leekenen eener onzigtbare zaak. — (fam.) II n'est
pas v- aujourd'hui, hij is heden voor niemanri te
spreken, h# neemt van daag geheel geen bezoek aan.
11 sera v- dans mie heure, h# zal binnen een uur
te zien. te spreken zijn. — Zigtbaar. klaar, duidelijk, blijkbaar, openbaar: Il est v- que vous vous
trompet. 't is duidelijk, dat 9#j u vergist. imposture v-, kennelijk, openbaar bedrog n. La protecLion v- du eiel, de bljkbare, kennelijke bescherming
des hemels. --= `ielblemeint; adv. Op zigtbare

-
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wijze, duidelijk, klaarblijkelijk: La rivière monte
v-, de rivier wast zigtbaar. - Cola est v- faux,
dat is lclaarblj/celfjk vaisch.
Visière, f. [ADC. Mil., Chev.] Vizier n., helmschuif I. Baisser, Lever la v-, het vizier nederlaten,
opligten. - Le casque avait cleux v-s ft l'enclroit
ties yeux, de helm had twee lcijkgaten op de hoogte
der oogen. liompre en v-, zijne lans tegen 't vizier
der tegenpartij breken; (/1g.), Z. noiwrns (V. fl).
[Mil.] V- de shako, sjakoklep f.-- (fam.) Gezigi n.
(vue): 11 a Ia v- nette, hij heeft een helder gezigt,
heldere oogen. - (/1g.) Avoir Ja v- courte, hij ziet
niet ver, het zit er bij hem niet diep. Avoir Ia van peu trouble, niet al te wel bij 't hoofd zijn.
(fig. et fam.) Donner dans la v- it qn., iemand
liefde inboezemen.. [Arqueb.] Vizier, mikijzer D. (aan een' geweerloop).
%'isif, ive, adj. [Diclact.] Het gezigt of gezigts
vermogen betreffend: La faculté of La puissance
v-ive (vroeger ook als subst. M. LE VISIF) , het vermogen om te zien, 't gezigtsvermogen.
Visigoth, m. Lomp en plomp mensch, ongelikte beer, vlegel rn (zoo geheeten naar de WestGothen, Visigoths). - Ook van zaken gezegd: II
traite de V-s tous les vers de Corneille, hij maakt
al de verzen van C. voor barbaarsch, ruw uit. Ook als adj. gebézigd: Des formes v-es, barbaar
onbeschaafde, ruwe vormen m. p1. - Wisi--sche,
gothique, adj. Westgothisch: Ecriture v-, westgothisch schrift D.
Vision, f. [PJijT5,] liët zien, gewaarwording
van 't gezigtsorgaan, te weeg gebragt door den indruk der verlichte voorwerpen op het oog, gezigt a.
11 y a différents systèmes sur Ja v-, sur la manière
dont se fait Ia v-, er zijn verschillende stelsels omtrent het zien, omtrent de wijze waarop het zien
geschiedt. L'oeil est Vergane de Ia v-, het oog is
't orgaan of werktuig van 't zien, van 't gezigt.
V- naturelle, artificielle, het zien met de oogen
alleen, met behulp van kunstglazen. %T simple of
directe, het zien door regte, van 't verlichte punt
naar het oog uitgaande stralen, het eenvoudig of
regtstreeks zien. V- réflchie, het zien door teruggekaatste stralen. V- réfractée of rompue, het zien
door gebroken stralen. - [Thiol.] , Z. EEATIFIQIJE,
JNTUITIF. Gezigt a. (der inwendige zinnen),
verschijning f., V i 5 i 0 e it a. (gelijk God die den
aartsvaderen, profeten, enz. deed zien): L'apôtie
vit dans une v- le ciel ouvert, de apostel zag in
eene verschijning, in een visioen den hemel geopend.
L'Apocalypse est pleine de v-s, de Openbaring
(van Johannes) is vol visioenen of gezigten. - Geschreven profetie of voorspelling f. - Verschijning,
droombeeld n., droom m., spooksel, spook n. Cette
femme a des v-s, die vrouw heeft verschijningen,
nac/ttgezigten, visioenen, zij ziet droombeelden,
spooksels. - ( fig.) Dwaas, buitensporig denkbeeld a.,
hersenschim f. Ce projet nest qu'une v-, dit plan
is niets dan eene hersenschim, een droombeeld. Lest
un homme a v-s, 't is een mensch, die wonderlijke
denkbeelden, vreemde grillen heeft. - Vision•
naire, adj.: Personne v-, of als subst. visiONNAIRE, m. et f. Ziener, geestenziener m., geestenzienster I. (fig.) iemand vol dwaze inbeeldingen, vol
grillen, vol hersenschimmige plannen, droomer,
dweeper m., droomster, dweepster t.
Visir, Visirat, etc. , z. viz—.
Wisitazdine, f. [H. cccl.] Non van de orde
der visitatie (gesticht door St. Franciscus van Sales in 1610, ter oppassing en ondersteuning van
zieken), visitatie-non, visitandine t. - Vlsitation, t, (weleer) Bezoek a. in 't algemeen (visite); (nu alleen gebruikt in): V- de Ia Vierge, Fête
de Ia V-, bezoek der maagd Maria aan hare nicht
Elizabeth, feest n. ter gedachtenis van dat bezoek
door de roomsche Kerk iugesteid, feest der Viis it a t i e. - Schilderij of plaat t., die dat bezoek
voorstelt, a is i t d t i e f. - [El. cccl.] Ordre de
Ia V-, orde der Visitandinen of visitatie-nonnen
(z. boven). Les filles of soeurs de Ia V- de visitatie-nonnen of visitandinen t. pi. - Visitatriee, t. [H. cccl.] Geestelijke zuster, die volmagt
heeft, de kloosters van hare orde te bezoeken.
Visite, t. Bezoek a., v i vi t e t.: Faire, Rendre
v- a qn., iemand een bezoek geven, iemand bezoeken. Rendre a qn. sa v- , iemand een tegenbezoek
brengen. Votre soeur est allée en v-, uwe zuster
is uitgegaan, iemand gaan bezoeken. Ses fréquen
-
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tes v-s m'impoitunent, zijne veelvuldige bezoeken

zijn mij lastig. - Combien payez-vous par v- an
médecin ? hoe veel betaalt gij voor elke visite, voor
elk bezoek aan den geneesheer ? z. ook CARTE, DETROUSSEE. - Somtijds ook van de bezoekende personen gezegd: Attendons que les v-s sen aillen,
laat ons wachten tot de bezoekers of bezoeksters
henengaan. - Onderzoek a., opneming, bezigtiging f.: La police fait Ja v- dans cette maison, de
policie doet in dit huis onderzoek. La v- dun bâtiment, dun cadavre, de geregteljke bezigtiging of
opneming van een gebouw, de schouwing van een
lijk. z. ook cérémonie, domicilialre, V-s judiciaires, regterljke schouwingen t. pi. - [Mar.,
Mil.] V- dun bâtiment dans un port, het nazien
van den staat van een schip, het onderzoek van
zijn inhoud en tuig in de haven. V- dun bhtiment
en mer, het nazien der papieren van een schip in zee,
het visitéren. La v- des postes, des hôpitaux, des
prisons, het visitéren, de bezigtiging der posten, der
gasthuizen, der gevangenissen. - [Prat.] La v
dun procès, het onderzoek van een reglsgeding
door eene commissie.
Visiter, V. a. Bezoeken, een bezoek geven, gaan
zien; - onderzoeken, doorzoeken; bezigligen, in
oogenschouw nemen, v s s i 16 r e n. V na ami,
eenen vriend bezoeken, gaan zien. On se visite par
civilité iu pour des affaires, men bezoekt elkander
of uit beleefdheid of om zaken. - V- les malades,
de zieken bezoeken. - Ce voyageur a visité pl
sieurs 'fles de Ja Mer pacifique, die reiziger heeft
vele eilanden van de Stille zee bezocht. V- les
prisons, les côtes, de gevangenhuizen, de kusten
bezigtigese, onderzoeken. - Le chirurgien visita la
plaie, de heelmeester onderzocht de wond. A son
retour ii visitait toute sa maison, bij zijne tern komst doorzocht hij zijn gansche huis. V- un b timent dans un port, een schip in eene haven visitéren of nazien. V- la mature, Ia voilure dun
vaisseau, het rondhout, de zeilen van een Schip
nazien. - [Ecrit.] Dieu visite ses dlus, God bezoekt, beproeft Zijne uitverkorenen, God zendt bezoekingen aan zijne uitverkorenen. - V1SITER, V. a.
Onderzoeken, onderzoek, huiszoeking doen. On n'a
pas visité chez lui, men heeft bij hem geen onderzoek, geen huiszoeking gedaan. - SE VISITER, V. pr.
Elkander bezoeken.
Vlsitear, m. Onderzoeker, bezigtiger, naziener,
v i s i te is r m. V- des douanes, tol-kommies, visileur der tollen. V- d'issue, beziener, schatter of
peiler der uitgaande waren. - [Mar.] Onderzoe
ker der handelsvaartuigen in de havens, scheepsvisleur (ook als adj. Huissier v-). - (in sommige
geestelijke orden) Le v- of als adj. Le pére v-, de
V i 5 i t a t o r, de pater visitator, hij, die gelast is
al de gestichten van dezelfde orde in zeker district
te bezoeken. (Het vrouwelijk is in dezen zin vlsiTATIUCE, z. aid.) V- apostolique, apostolisch visitator (dien de paus naar eene provincie of een koningrjk zendt, om er onderzoek naar den toestand
der godsdienst te doen). VISITEUR, In., -EUSE t.
Bezoeker m., bezoekster f. , hij of zij, die een bezoek aflegt, inz. die veel van bezoeken houdt: C'est
un grand v-, une grande v-euse, hij, zij legtgedung bezoeken af. V- of als adj. Frère v-, bezoeker, broeder bezoeker of visiteur, vrjmetselaar,
die eene loge, van welke hij geen lid is, bezoekt.
Vismie, t. [Bot.] Soort van St. Janskruid a.
Visnage of Visnague, in. [Bot.] Tandkruid,
tandvleeschkruid n. (ook fenouil annuel, jaarvenkel, en cure-dent d'Espagne, spaansche tandstoker,
geheeten). (marter, v is o a rn
Vison, m. [H. a.] Soort van amerikaansche
Vison-visu, (van 't laljn visum visu) (bc.
adv.. burl.) Tegenover elkander: Nous étions v-.
Visoi-iurn, rn (pr. .— ome) [Impr.] Handschrifthouder ca., een plankje, waarop de te zetten kopij
wordt vastgestoken, v i s ö r i u m n.
Visqueux, neuse, adj. Kleverig, taai, slymerig. Liqueur épaisse et v-ueuse, dik en kleverig
vocht a. - [Bot.] Feuilles v-ueuses, slfjrnige, smerige bladeren a. p1.
Vissage, m. [Tech.] Het schroeven; vastschroeving f. - Visser, V. a. [Tech.] Schroeven, aanof vastschroeven, met schroeven vast maken; ook:
als eene schroef afdraaijen, bij wijze van moer uithollen. V- une ferrure, een beslag met schroeven
vast maken. - SE VISSER, V. pr. .langeschroefd
-
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worden; — als eene vaar- of moerschroef gedraaid
zijn. — Het part. passé is ook adj.: Ferrure vissee, aaneengeschroefd beslag n. Tire- bourre vissé,
schroefvormige trekker of krasser m.
Wisuel, le, adj. [Phys.] Tot het zien behoorend, het gezipt betreffend: Rayon v-, gezigtsstraal m.
Angle v- of optique, gezigtshoek m. Point v-, ge
H. -- [Anat.J Nerf v- of optique, ge--zigtspun

lérde, retardde, uniforme, versnelde, vertraagde,
eenparige snelheid.
uitex, m. [Bot.] Kuischboom m. (agnus castus).
— Viticées, f. pl. Kuischboomsoorten f. pl.

steengin waterpip f.
Vital, e, adj. Tot het leven behoorend, levenbevorderend of onderhoudend: Principe v-, levens
Force v-e, levenskracht f. Phénomènes-beginsl.
vitaux, levensverschijnselen n. pl. Esprits vitaux,
levensgeesten in. pl. Le coeur, le poumon, le cerveau sont des parties v-es, het hart, de long, de
hersenen zin tot het leven noodzakelijke deelen. —
Questions v-es, levensvragen, levens -kwestiën f. (die
't eigenlijke wezen der zaak raken). — Vitalewent, adv. Levenskrachtig.
Vitalis, m. (pr. —lice) [Bot.] Huislook n.

pl.
-lingem.
Vitrage, m. Ruit- of glaswerk n., de gezamenlijke glasruiten of glasramen van een gebouw. —
Glazen afscheiding f. tusschen twee vertrekken. —
Het inzetten der ruiten.
Vitrail, m. of liever Vitraux, m. pt. Groot
kerkraam, kerkglas n., glazen vakken n. pl. der
kerkvensters. On admire les peintures des v- du
moyen age, men bewondert het schilderwerk van
de kerkglazen der middeleeuwen.
Uitre, f. Glasruit, ruit f., glasraam n. V-s claires, troubles, heldere, doffe ruiten. V-s en plomb,
in lood gezette ruiten. Bruit qui fait trembler les
v-s, geraas, waarvan de ruiten beven. Casser une
v-, eene ruit breken. -- (fig.), z. CASSER.
Vitré, e, adj. (en part. passé van vitrer): Porte
v-e, glazen deur I. — [ Anat.] Humeur v-e, (of

1- Viticole, in., z. v. a. vIGNERON. --- Viticulture, I. [Bot.] Wijnstokkweeking I. — Vitifère, adj. [Bot.] Wijnstokken dragend of voort brengend. — Vitifeuille, f., z. v. a. STAPHYSAIGRE.
Vitilige, Vitiligo, f. [Méd.] Witte huidvlek,
zigtszenuw f.
wit, m. [Bot.], z. v. a. GUL -- (bas) Mannelijk inz. levervlek, v i t i I í g 0 f.
Vitonni"ere, f. pl. [Mar.] , z. v. a. BITTONNIÉlid n., roede f. — [ Tech.] V- de mulet, pijp of
buis f. van gebakken aarde voor waterleidingen, RES. -- V-s de gouvernail, roerhaken en vinger

(Joubarbe).

Vitaliser, v. a. [Didact.] Levenskracht geven,
bezielen. — Vitalisé, adj. et part. passé. Met
levenskracht begaafd, levenskrachtig. — V italisme, m. Physiologisch stelsel n. van de levensverei-schten. -- Vitaliste, m. Geneesheer, die alle
organische werkingen van 't levensbeginsel a f hankeljk maakt. — Vitalité, f. Levenskracht f., levensvermogen, leven n., v i t a Ii t e i t f. L'époque
ou commence la v-, het tijdstip, waarop het leven
aanvangt. V- légale, tijdstip n., waarop het kind
gerekend wordt tot leven geschikt (viable) te zijn,
en waarvan de eerste term bij de wet bepaald is
op den 182sten dag.
Vite, adj. Snel, rasch, schielijk, gezwind, vlug,
vaardig, gaauw:

Cheval v-, v- comme le vent,

snel- of hardloopend paard n.. paard zoo snel als
de wind. Mouvement fort v-, zeer snelle, gezwinde
beweging f. Copiste qui a la main fort v-, a fschrzlver, die eene vlugge hand heeft. (Als adj. wordt
het woord alleen van dieren en van zekere dingen
gezegd, die eene snelle beweging hebben). — vITE,
adv. Met snelheid, snel, ras, enz. Courir v-, snel,
gaauw loopen. Horloge qui va trop v-, klok, die te
gaauw loopt. Vous parlez trop v-, gij spreekt te
ras. Le mal vient v- et s'en va lentement, het
kwaad komt met snelheid en gaat langzaam henen.
Ce cheval va vite comme le vent, comme un oiseau,

dat paard loopt zoo snel als de wind, is zoo vlug
als een vogel. — Qui oblige v- oblige deu x fois,
wie vaardig helpt (wie zijn dienstbetoon niet uit
helpt tweemaal (verdubbelt de waarde van-stel),
zijne dienst). Aller biera v- dans une affaire, met
overhaasting in eene zaak te werk gaan. z. ook
BESOGNE, PAS.

Vitellien, ne, adj. [Didact.] Uit eigeel of
dojer gevormd; met dojer bestreken.
V itelliennes, f. pl. [Philol. anc.] Tafeltjes n.
pl., waarop men minnebriefjes schreef (ook als adj.
Tablettes v-.) — Verzameling van vernuftige gedachten, die over luchtige onderwerpen, minnarfjen,
enz. liepen.
Vitellifère, adj. [H. n.] Eenen dojer inhoudend.
--- Vitellin, e, adj. [H. n.] Den doler betreffend:
Membrane v-e, of als subsi. Vitelline, f. Dojervlies n. — Vitelleis, m. [H. n.] Dojer m., eigeel n.
Vitelots, m. pl. [Cuffs.] Met scherpe saus bereide of in melk gekookte deegstrooken f• pl.
Vitelotte, f. [Hort.] Soort van roode en langwerpige aardappel, muisje n.
V itement, adv. (fam.) Snel, rasch, gezwind,
spoedig, gaauw: Courez v-, loop gaauw, gezwind.
('t Gebruik van dit woord is zeer beperkt en bepaalt zich enkel tot bewegingen, die in bijzondere
gevallen haast en spoed vereischen, 't zou verkeerd
zijn te zeggen: Il parle of 11 écrit trop vitement,
in plaats van trop vite.) -- uitesse, I. Snelheid,
gezwindheid, gaauwheid, vlugheid, vaardigheid f.,
spoed m. La v- dun lièvre, de snelheid van eenen
haas. La v- dune flèclhe, de la lumière, de snelheid van eenen pijl, van het licht. — Gagner qn.
de v-, het in snelheid van iemand afwinnen, eer
dan een ander aankomen. -- (Phys.] V- absolue,
relative, volstrekte, betrekkelijke snelheid. V- accé-

vitreuse), z. HUMEUR. Corps v- (of vitreux), Z.
CORPS - Table v-e, z. v. a. DIPLOE. — [Phys.]
Electricité v-e (of vitreuse), Fluide électrique v-,
glas-elektriciteit f.

Vitree, m. [H. n.] , z. v. a. MOTTEUX, CUL-BLANC.

Vitrer, v. a. Met glasruiten voorzien, ruiten
inzetten. — Vitrerie, f. Glashandel; glazenmakerswi.nkel m.
Vitrescibilité, f. [Didact.] Verglaasbaarheid f.
-- Vitrescible, adj. [Didact.] Verglaasbaar.
Vitreux, ease, adj. Glasachtig, glazig, naar
glas gelijkend. Cassure v-euse, glasbreuk f., breuk
als die van glas. Oeil v-, glazig oog n. z. ook VITRÉE.
Vitrier, m. Glazenmaker. L'art du v-, de glazenmakerskunst f., het glazenmaken. Mastic de v-,
stopverw f. — Vitrière, f. Glazenmakersvrouw f.;
-- glasruitverkoopster f. — [ Tech.] Vensterroede I.
Vitrifiable, adj. (in wetenschappelijke taal
vitrescible) Verglaasbaar. — Vitrificateur,
trice, V itrillcatif, ive, adj. Verglazend. -Vitrification, f. Verglazing, glaswording, glas
verandering I. in glas. --- Vitrifier, v. a -making,
Verglazen, in glas veranderen, tot glas maken of
smelten. - SE VITRIFIER, V. pr. In glas veranderen, tot glas overgaan. -- Het part. passé is ook
adj.: Matières vitrifiees, verglaasde stoffen f. pl.
Vitrine, f. [H. n.] Glasschelp f. — [Anat.]
Glasvocht n. (van het oog en van den doolhof des oors) .
Vitriol, m.rAne. chim.] Zwavelzuur zout,
i verbinding met metaalkaiken,
zwavelzuur n. in
vitriool n. V- blanc of de Goslar, zwavelzuur
zink n. V- bleu of de chypre, zwavelzuar koper n. V- vert of martial, zwavelzuur ijzer n.
V- de plomb. zwavelzuur lood n. — Huile de v-,
vitriool-olie f., verligt zwavelzuur. — [Bot.] Vvégétail, z. v. a. NOSTOC. — Vitriolé, e, adj.

[Chim.) Vitrioolhoudend: Eau v-e, water met vitriool, vitroolwater n. — Vitriolique, adj. Vitrioolhoudend: Eau v-, vitrioolwater n. Acide v-,
vitrioolzuur, nu zwavelzuur (acide sulfurique). —
V itriolisation, f. Het veranderen in vitriool
zwavelzuurbereiding f. — Vitrioliser, V. a.
[Anc. chim.] In vitriool veranderen.
Vitripenne of Vitripenné, e, adj. [H. n.]

Met doorschijnende vleugelen.
Vitromètre, m. [Phys.] Glasmeter, straalbrekingsineter m., een werktuig, waarmede men de
verschillende graden van breking en verspreiding
meet, welke de lichtstralen bij hunnen doorgang
door onderscheidene glassoorten ondergaan, v i t r 0meter m.
Vitsène, f. [Bot.] Kaapsche iris of lischbloem f.
Vittaire, Vittarie, f. [Bot.] Lintvaren n.
t Titupérable, adj. Laakbaar; schandelk.
-j- Vitiipère, m. Blaam m. — -j-, Vituperer,

v. a. Laken (blamer). — t Vitupereusemeut,
ode. Laakbaar.
Vivace, adj. Den aanleg hebbend om lang te
leven of oud te worden, langlevend, taai van leven.
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En ce pays-lá les hommes sont v-s, in dat land
leven de menschen lang, bereiken de menschen een'
hoogen ouderdom. Le corbeau, le cerf sont des
animaux v-s, de raaf, het hert zin dieren, die oud
worden. — [Bot.] Plantes v-s, planten. die meer
dan twee jaar leven, hoewel hare stengels zich jaarles vernieuwen; ook: planten, die, na zaad gegeven te hebben, niet sterven, blijvende planten f. pl.
— (fig.) Les préjugés sort v-s, de vooroordeelen
laten zich niet uitroeijen. — VIVACE , adj. m. (ital.)
[Mus.] Levendig, met levendigheid. — Vivacissimo, adv. (ital.) [Mur.] Zeer levendig. — Vivacité, f. Levendigheid, vlugheid, vaardigheid
van handeling, van beweging, bedrijvigheid, wak
vinnigheid, drift, hitte f., ijver m. Cet en--kerid,
fant a bien de la v-, dit kind is zeer levendig,vlug,
schrander Avoir de la v- dans les yeux, vlugge,
shrandere oogen hebben. — Il parlait avec v-, hij
sprak met ijver, drift. II y a beaucoup de v- dans
leur entretien, het gaat bij hun gesprek zeer levendig, driftig toe. Dans la v- du combat, in de hitte,
het vuur van den strijd. Dans un mouvement de
V. it le tuerait, in eene opwelling van drift zou
hij hem dooden . — La v- de ces couleurs me plait,
de levendigheid, de glans van deze kleuren behaagt
mij. — Le diamant, a plus de v- que 1'éméraude,
de diamant heeft meer glans dan de smaragd. —
V-s, opwellingen van drift, oploopendheid f. 11 s'est
Bien corrige' de ses v-s, hij heeft zich zeer verbeterd van zijne oploopendheid.
Vivandier, m., -ière, f. Marketenter, zoetelaar m., marketentster, zoetelaarster f. Les v-s sont
A la suite de l'armée, de zoetelaars zijn achter het
leger, volgen het leger na. La v-iêre du régiment,
de zoetelaarster van het regiment. .
Vivant, e, adj. Levend, in leven zinde: Il est
encore v-, hij is nog in leven, h ij leeft nog. Crdatures, Plantes v-es, levende schepselen n. pl., planten f. pl. II a dix enfants toes v-s, hij heeft tien
levende kinderen, tien kinderen, die alien in leven
zijn. — Le Dieu v-, de levende God. — (fam.) Ii
n'y a homme v- qui puisse dire cela. er is geen
mensch, geen levende ziel, niemand, die dit zeggen
kan. Je viers de chez lui, je n'y ai trouvé áme
v-e, ik kom van zin huis, ik heb er geen levende
ziel, geen mensch aangetroffen. — (fain.) De votre
vie v-e, De sa vie v-e, De ma vie v-e, nooit, in uw,
zin, mijn geheele leven niet. I1 na vu cela de sa vie
v-e, dat heeft hij in zijn leven niet gezien. - (fig.) Lol
v-e, levende, bestaande wet f. — C'est une bibliothêque v-e, hij is eene levende, wandelende bibliotheek,
hij kent alle boeken van buiten. — Ce jeune homme
est le portrait v-, l'image v- de son père, die jon
sprekend, levend evenbeeld zins vaders.-gelinsht
-- Langue v-e, z. LAN GUE . - Quartier v-, Rue
v-e, levendige, druk bezochte wik, straat f. — Mol
v-, Lui v-, bij min leven, bij zijn leven — VIVANT , m.
Levende, levend mensch m. Les v-s et les marts,
de levenden en de dooden. — (fam) Un bon v-,
een vrolijke makker, lustige broeder, vrolijk Fransje.
Vivre aver les v-s, zich naar de menschen schik
wie men leeft. --- (absol., pop.) C'est un-ken,mt
v-, ne vous y fez pas, 't is een slimme gast, een
leepe vogel, vertrouw hem niet. C'est un v- qu'on
n'elfraie pas aisément, 't is een fsksche, vastberaden kerel. dien men niet ligt bang maakt. — -(-[Jura
Un mal v-, een mensch van slechte levenswijs, een
slecht, liederljk mensch. -- Leven n.: Vous ne ver
gij zult, dat in uw leven-rezpascldvot,
niet zien. — En son v- (alleen in sommige oude
grafschriften voorkomend), gedurende zin leven,
in leven: Ci -git N.N., on son v- conseiller etc.,
hier ligt N. N., in leven raadsheer enz.
Vivat ! interj. (pr. vi-vat') (van 't latijnsche
vivat, hij leve, dat hij leve). (fam.) Vivat! Hij (zij,
het) leve! Tout le monde cria v-! iedereen riep
vivat! hij leve! — Ook als subst. in. On entendit
des vivat rditérés, men hoorde bij herhaling vivat
.

.

roepen.

Vive, f. [H. n.] Pieterman, zee- of stekeldraak m.
[trachin us] .—Five, (als uitroep), z. onder VIVRE.
-- QUI -VIVE , Z. aid. -- Vive-j atuge, z. onder
GAUGE. -- V ive-la-joie, m. (fam.) Luslige broeder m., vrolijk Fransje n. (Plur. Des vive-la-joie.)
Vivelle, f. [Coutur. et Tail].], z. v. a. REPRISE.
-- VIVELLE, f. [H. n.] Zaagvisch ni. (scie, scie-

espadon ).
vivelotte, Vivenotte, f. [Any. coot.] We-

-
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duwenregt n., uit kracht van hetwelk eene weduwe
boven haar erfdeel nog andere dingen van de nalatenschap baars mans kon nemen.
Viveinent, adv. Levendig, innig, diep; hevig,
met nadruk of kracht, nadrukkelijk, scherp vinnig. Sentir v- un bienfait, une injure, eene weldaad, eerie beleediging diep, innig, gevoelen. Elle
en était v- touchée, zij was er levendig, diep door
getroffen. -- Réprimander qn. v-, iemand scherp
berispen. Poursuivre v- 1'ennemi, den vijand met
nadruk vervolgen
:

Vivenotte, f., z. VIVELOTTE.

Viverrin, e, adj. [H. n.] Naar de civetkat
gelijkend — VIVERR1NS , m. pl. Geslacht n. der ci.

vetkatten.

Vives-eaux, f. pl. [Mar.] Springtij n., z. EAU.
t Viveur, m., z. v. a. bon vivant, z. VIVANT (m.)
Vivianite, f. [Minar.] Blaauw phosphorzuur
gier, spathig of bladerig ijzerblaauw, v i v i a n i et n.
.4- Vivide, adj. Levendig, helder van kleur,
schitterend.
Vivier, m. Vijver, vischvijver m. — [Pêche]
Vischkaar, kaar, vischbun, bun f.
-(- Vivifiable, adj. Voor bezieling vatbaar.
Vivifiant, e, adj. Levendmakend, levengevend,
bezielend, verlevendigend, levenwekkend: Principe
v-, levenwekkend, bezielend beginsel n. Chaleur
v-e, warmte, die herleven doet, die leven en beweging hergeeft, bezielende warmte f. — [Théol.]
Grace v-e, levendmakende genade f. Le Saint-Esprit
est 1'esprit v-, de Heilige Geest is de levendmakende
geest. — S Vivificateur, -trice, adj. Levenwekkend. — Vivification, f. Verlevendiging,
wederopwekking van leven en beweging, levendig making: La v- dun membre paralysé, de weder
gevoel en beweging in een' verlamd-opwekingva
lid. — diviner, v. a. Levend maken, het leven
geven, in leven houden; - verlevendigen, nieuwe
kracht en werkzaamheid geven, bezielen, opwekken.
Dieu vivifie toutes chosen, God geeft het leven aan
alle dingen. --Cela vivilie les parties languissantes, dat versterkt, verlevendigt de zwakke deelen.
— [Théol.] La lettre tue, mais 1'esprit vivilie, de
letter doodt, maar de geest maakt levend. -- Le
soleil vivifie les plances. de zon geeft kracht en
bloei aan de planten. — V- un pays, leven en bedr jvigheid in een land brengen. -- Un habile sculpteur vivifie le marbre, een bekwaam beeldhouwer
doet het marmer leven. — [Chim.] `j- le merkure,
het kwik levendig maken (het uit zijn' vasten toestand in den vloeibaren doen overgaan. — Vivifique, adj., gebruikeljker is VIVIFIANT .
Vivipare, adj. [Ei. n.] Levendbarend, levende
jongen ter wereld brengend: Animal v-, of als
subst. VIVIPARE , m. Levendbarend dier m. -- [Bot. ]
Plantes v-s, planten, die, in plaats van bloemen of
zaad, kleine gebladerde uitspruitsels voortbrengen.
— V ivipar isine, m . of Wiviparité, f. [H. n.]
Toestand m. of gesteldheid der dieren, die levende
jongen voortbrengen.
Vivisection, f. [Chir.] Ontleding van levende
dierlijke ligcharnen, v i v i s é c t i e f.
Wivoter, v. n. (fam.) Armoedig f., zeer bekrompen leven, even den kost hebben, zich behelpen,
spaarzaam leven.
7ivre, v. n. Leven, in leven zijn: Les poissons
vivent dans l'eau, de visschen leven in het water.
I1 a vécu cent ans, hij heeft honderd jaar geleefd.
Elie vécut plus longtemps que lui, zij leefde langer dan hij. Etre las de v-, het leven moede zijn.
Ne v- que pour sol, alleen voor zich zelven leven.
Ne pouvoir v- sans qn.. niet zonder iemand kun
leven. — (fig.) Ce nest pas v- que d'être t.ou--ne
jours malaria, allijd ziek zin, mag geen leven hee ten. — (Prov.) On ne salt qui meurt ni qui vit,
z. !V ouluR . — [Dévot.] Les bienheureux vivront
éternellerrrent dans le sein de Dieu, de gelukzaligen zullen eeuwig in den schoot van God leven.
Dieu vit de foute éternité, God leeft van alle eeuwi^,'hUid. — [Thdol.] 11 vit de la vie de la grace, hij
leeft in de genade. It vit dune vie nouvelle, h#
wandelt in een nieuw leven. — Leven, duren: La
mérnoire de ce héros vivra jusque dans la postérité la plus reculie, de nagedachtenis van dezen
held zal lot de laatste nakomelingschap leven, in
leven of in wezen blijven. La langue latine vivra
toujours, de laljnsche taal zal altijd duren, in wezen blijven. Les ouvr ages frivoles ne vivent que

VIVEIER
peu de temps, de onbeduidende werken duren slechts
eenen korten tijd. Leven, bestaan, zich onder
zich voeden, den kost winnen; zekere le--houden,
vensw ij s leiden, zijn leven of tijd met iets doorbrengen, zich gedragen: I1 vit de peu, hij leeft van
weinig. V- aux dépens d'autrui, op eens anders
kosten leven, teren. V- du travail de ses mains,
bestaan van het werk zijner handen. Il fait cher
V. ici, 't is hier duur leven. 11 ne travaille pas, it
vit de son bien, hij werkt niet, hij, leeft van zijn
-

vermogen. z. ook DISCRETION, ESPERANCE, INDUSTRIE, MENAGE, REGIME.— (Loc . prov.) 11 faut que
tout le monde vive, men moet leven en laten leven.
II ne vit pas d.e vent (van een' grooten eter sprekende), die leeft ook niet van de lucht, van den
wind. II faut v- à Rome comme á R -, men moet
zich naar de omstandigheden, naar de menschen

weten te schikken. Qui vivra verra, wie dan leeft,
die dan zorgt. z. ook JOTTR. — Il vit dans le célibat, dans le grand monde, hij leeft in den ongehuwden staat, in de groote wereld. Il vit en prince, hij leeft als een vorst. II faut v- en paix avec
tout le monde, men moet met elk een in vrede
leven. Its vecurent toujours 'a la campagne, zij
leefden altijd op het land. Ella vivait dans la joie
et les plaisirs, zij leefde in vreugde en vermaken.
On meurt ordinairement comme on a vécu, men
sterft gewoonl ij k, zoo als men geleefd heeft. — Bien
v -, goed, deugdzaam leven. V- bien, goed, ruim,
in overvloed leven. — II faut laisser chacun v- a sa
guise, Chacun vita sa mode, men moet ieder naar
zijn' smaak laten leven, ieder leeft op zone manier.
--- V. biers, mal avec qn., met iemand in goede,
kwade verstandhouding leven, op een' goeden, slechten voet met iemand staan. — (fam.) V- avec une
femme, eene bizit houden, met eene vrouw huizen.
— On ne saurait v- avec cat homme lb, met dien
man is geen leven, kan men niet omgaan. Cet
homme est aisé (of commode) à v-, die man is
gemakkelijk, aangenaam in den omgang. — Savoir
v -, weten te leven, de gebruiken der wereld kennen, zich goed weten voor te doen. z. ook savoirvivre als subst. onder SAVOIR. — (fam.) Je lui apprendrai 5 v-, ik zal hem mores leergin, ik zal hem
wel tot zin' pligt brengen. — Vive le roi ! leve
de koning! Vive la liberté! leve de vrijheid! —
— Vivent les bons vis! leve de goede wijnen! -(Sommigen, die vivo in zoodanige uitroepingen als
eene interj. beschouwen, laten het gevolqel #k onveranderd en schrijven: Vivo les bons vies!) — z.
ook QUI-VIVE. Met het woord vie of met een
tijdnaam wordt vivre somtijds als v. a. gebézigd
Qu'e'ile sera belle, cette vie qu'ils ne vivront jamais ! hoe schoon zal dat leven zijn, dat -ij nooit
leven zullen I S'il vit age d'honime, indien hij eens
menschen leefljd bereikt. -- Vroeger zeide men ook
elliptisch: V- per ix et aise, in rust en overvloed leven.
VIVRE, m. Voeding f., voedsel n.: Donner h qn.
le v- at le logement, aan iemand voeding en kleeding geven. — (gebruikeljker is 't meerv.) VIVRES, m.
pt. Levensmiddelen n. pl., mondbehoeften f. pl.,
victualie f., vivres f. pl. Les v-s sont chers
dans cette ville, de levensmiddelen zijn duur in
deze stad. — (Mar. et Mil.J Munir ene place de
v s, eerre vesting met vivre s of levensmiddelen voorzien. Magasin des v-, magazijn n. der levensmiddelen. Faire les v-, zone victualie opdoen. zone vivres aan boord nemen. — Ook voor: leverantie der
levensmiddelen: II a fait promptement fortune dans
les v-, hij heeft spoedig zijne fortuin in de leverantie der vivres gemaakt. L'administration des v-,
het beheer over de vieres; over de levering der
mondbehoeften. Les v- -pain, Les v- -viande, Les
v- liquides, de leverantie van brood, van vleesch,
van natte vivres of dranken.
VIVRE, f. Oude naam voor vipëre. -- [Bias.]
Slang f., die om eene kolom gewonden is (ook guivre oeheeten). — ^ïivré, e, adj. [Bias.] Hoekig
(van eerre lijn gezegd, die telkens met de kepersnede
in- en uitgaat).
W ivrier, m. [Any. admin.] Leverancier der levensmiddelen; beambte bij de vieres. — [Mar.] V-,
of als adj. Ràtiment v-. behoeftenschip n.
ti izir, W isir, in. Minister of staatsdienaar des
sultans van Turkije, v i z ie r m. (beter ware vezier): Grand v-, eerste minister, opperstaatsbeambte
in het turksche rijk, groot-vizier. — (fig. et fam..)
C'est on v-, 't is een trotsch gebieder, een hoog-
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moedig gezagvoerder. Il parle en v-, hij voert een'
meesterachtigen toon. -- Vizirat of Wiziriat, m
Waardigheid f., van vizier, vizierschap. — Tijd
m. der ambtsbediening van eenen vizier; Sous-dur
son v-, onder zijn vizierschap. — V iziriel, le,
adj. Van den vizier uitgaande- Une lettre v-le,
een brief van den vizier.
elan I interj. (pop.) Flap ! klets ! (inz. gebézigd
als er een klap of oorveeg gegeven wordt).
Vocable, m. [Gram.] Woord, inz. zelfstandig
naamwoord n. — Vocabulaire, m. fllphabetische woordenljst f. (van at de woorden eener taal,
eener kunst of wetenschap), beknopt woordenboek n.
V- francais, fransche woordenlijst, opgave van de
woorden der fransche taal. V- de chimie, chernische woordenlijst, verzameling der chemische kunst
(bij uitbreiding) Le v- de ce people-worden.—
est peu étendu, dat volk heeft geen' grooten rij kdom van woorden. — Vocabuliste, m. et f.
Schr ij ver m., schrijfster f. van zulk eene woordenlijst, woordenlijstschrjver of - schrijfster.
Vocal, e, adj. Door de stem voortgebragt of
uitgedrukt, overluid, mondeljk, v o k a a 1: Musique v-e, zang m., gezongen muzak f. (vgl. INSTRUMENTA L) . Prière, Oraison v-e, luid, gesproken gebed n. (in tegenstelling met mental). Sons vocaux,
stemgeluiden n. pl. — Organe v-, spraakorgaan. -[Anat.] Cordes v-es, stemspleetbanden, stembanden m. pl . — VOCAL , M. [Anc. prat.] Stemhebbende (in eene vergadering), stemhebber m.: 11 n'y
avait que douze vocaux a cette élection, er waren
bij die verkiezing niet meer dan twaalf stemhebbenden. — [Phil.] Vocaux, z. V. a. nominaux, z. NOMINAL. — t Vocale, f. [Mus.] (bij verkorting
voor ]a partie vocale) Zangpartij, zangstem f., het
te zingen gedeelte. — t [Gram.] Klinker m. (voyelle). — Voealement, adv. Met luider stersi, bij
monde, overluid (in tegenstelling met mentalement).
--- Vocalisateur, m., -trice, f. (Mus.] Hij

of zij, die het vokaliséren verstaat. — Vocalisation, f. [Mus.] Het vokali.séren, het zingend doorloopen van eene toonenrj of toonladder op een' enkelen klank of klinker, zonder noten of woorden te
noemen, vokaliséring, vokalisdtie f. —
Wocalise, f. [Mus.) Opzettelijk tot stemoefening,
tot vokaliséring gezet muziekstuk n. — Vocaliser, v. n. Vo k a t i s ë r e n (vgl. VOCALISATION). -Vocaliste, m. et f ., z. v. a. VOCALISATEUR, -TRICE.
Vocatif, m. [Grain.] Vijfde naamval, roeper,
vokatief, vocativus m.
Vocation, f. [Théol.] .Rneping f., innerl ij ke
aandrang m., waardoor God iemand tot dezen of
genen levensstand roept; gebod n. der Voorzienigheid, dat men volgen moet, zending, bestemming f.
V- de la nature, V- divine, roeping der natuur,
goddelijke roeping. Suivre sa v-, Résister h sa v-,
zone roeping algen, wederstaan. — La v- de
l'homme est d'être utile à ses semblables, des
menschen roeping is nuttig aan zijnen eveninensch
te zijn — Roeping, neiging, die men voor een of
ander beroep, bedalf of vak, voor eenen stand ge
genegenheid f., last, trek, zin ni. Se sentir-voelt,
de la v- pour le commerce, pour le barrea.u. pour
le mariage, neiging voor den handel, voor do balie,
voor 't huwelijk gevoelen. Je ne rn'oppose pas a la
v- de mon Ills, ik laat mijnen zoon in de keuze
van een beroep of stand zijnen zin, zijne roeping
volgen. — (fg.)Aanleg m., notaurljke geschiktheid f.
11 a une v- pour ces sortes d'affaires, hij heeft een'
bijzonderen aanleg tot die soort van zaken. —
[H. eccl.] Roeping, beroeping f., beroep m. (tot
eene of andere geestelijke bediening). La v- de ce
pasteur est nulle, 't beroep van dien leeraar isniet
geldig. — (Théol.] La v- des gentils, de roeping
der heidenen, de genade Gods, die de heidenen tot
de kennis van 't Evangelie roept. La v- d'Abral,am, de roeping van Abraham, de keuze, die God
op Abraham als vader der geloovigen liet vallen.
Vocifer, m. [H. n J Schreeuwer, schreeuw valk m.. eene arendsoort.
V oeiférateeu•, m., -trice, f. Schreeuwer uitvaarder nl., sc.hreeuwster, uitvaarder f. — Wo cifération, r. [Mid I Luid, klagend geschrei n.
— VOCIFÉRATIONS, f. pl. Geschreeuw, luid geroep n.
schreeuwend uitgehrarte woorden n. til., onstuimic;e taal f. — Woeiférer, v. n. Schreeuwen,
uitvaren: V. contre qn., tegen iemand uitvaren,
zijne gramschap tegen iemand lucht geven.
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Wodanium, m. (pr. —ome) [Minér Nieuwe
lings ontdekt metaal, vodanium a.
oesi, m. Gelofte f., de aan God of aan een'
heilije fledane belofte, waardoor men zich tot iets
verbindt, dat men meent Hem welgevallig te zijn.
Faire une v- à Dieu, b la saints aan God,
aan de heilige Maagd eene gelofte doen. Rom pre ,
Violer son v-, zijne gelofte breken, schenden. Faire
v- de chasteté, gelofte - van kuischheid doen. V-x
monastiques, ordes- of kloostergeloften (de drie ge
armoede en gehoorzaamFieid.-loftenvakuischd,
z. ook STABILITE. -- (#g. et fam.) Je n 'al pas fait
v- de faire telle chose, ik heb m# niet tot. dit of
dat verbonden. — Voornemen, vast besluit n. J'ai
fait v- de lui être fidèle à jamais, ik heb vast besloten haar (hem) altijd getrouw te zijn..— Gelofte, geschenk n., z. v. a. EX-VOTO. — Bij zekere
verkiezingen en beraadslagingen z. V. a. suffrage,
stem f. Donner son v-, zjne stem geven. Il a réuni tous les v-x, hij heeft alle stemmen gekregen. —
Wensch m., verlangen n. (in dien zin doorgaans
meerv.): C'est mon v- le plus ardent, dat is mijn
vurigste wensch. Remplir les v-x de qn., iemands
wenschen vervullen. Je faïs des v-x pour la prospérité de votre fibre, ik wensch uwen broeder van
harte voorspoed. Dieu a ezaucé nos v-x, God heeft
onze wenschen verhoord. — Le v- de la lol, het door
de wet voorgeschrevene. -- [Cath.] V-x, klooster
g der pleglige gelofte, waarbij iemand-geloft,a/in
zich aan 't kloosterleven w ijdt: Elle n'avait pas
encore prononcé ses v-x, z# had hare gelofte nog
niet afgelegd.
Vogue, t. [Anc. mar.] : Rameur de bonne v-,
of enkel Bonne v , z. BONNE VOGLIE.
Vogue, f. [Anc. mar. Vaart f., gang m. (van
eene galei of ander vaartuig bij eiken sla g met de
riemen); het roeigen. — V- de claloupe, do`boord n.
van eens sloep . — (fig.) Naam m., faam f., roep m.,
aanzien n., toeloop, trek, zwan g m., mode f. Ce
prédicateur a la v-, est en v-, deze p redikant heeft
veel toeloop. Cela l'a mis en v-, dat heeft hem . in
achting, in naam gebragt, dat heeft hem opgang
doen maken. — Co jeu est .en v-. dit spel is
i in de
mode, in zwang. Ses écrits sont en -v-, zijne geschriften zijn zeer gezocht, vinden grooten bijval.
Cette ièce a la v-, dit tooneelstuk heeft veel
maakt grooten opgang. z. ook succis . — (Loc. prov.)
ui a v-, a fortune, wie den naam van vroeg opstaan heeft, kan niet ligt te lang slapen. — Wo
Voorroeijer m., voorste-gneavt,m.[Mr]
man in eene .sloep. (Plur. Des vogue-avant.) -Voguer, v. n. (ay., Mar.] Al roeijend voor
gaan; roepen, varen (op welke wijs ook),-warts
zeilen: Les galères commencaient a v-, dealeijen
kwamen in beweging; schoten vooruit. — Ces forcats vo uent à merveille, die galeislaven roeifen
lijk. Vogue avant! roet op! V- à pleines
voortreffe
voiles, mei volle zeilen varen, alle zeilen b hebben.
(9g. et pros.), Z. GALERE. -- [Tech .] Faire v
l'étoffe, het . haar met den slagboog tot losse lagen
of bladen slaan (bij hoedemakers).—tVogueur, m.
Roeyer m. (rameur).
Void, loc. adv. (zamentrekking van vois id,
die b# wijze van prdp. wordt ebruikt om iets aan te
duiden, dat zich an de naheid van den spreker
bevindt,. in tegenstelling met voilà, dat een verder
verwijderd voorwerp aanduidt) Ziehier, hier is,
hier zijn: Voila votre part et v- le mien, ziedaar
(dat is) uw aandeel, en ziehier (dit is) het mijne.
V- le livre qu'il cherche, hier is het boek, dal hij
zoekt. Le v- qui vient, hier komt h4. Me v-, hier
ben ik. O& est votre frére ? le v-, waar is uw
broeder? hier is hij . Nous v- quatre, hier zijn wij
met ons vieren.. L'homme q ue v- vous le dira,
die man hier (deze man) zal het u zeggen. V- trois
bommes. qui viennent pour vous parler, daar kbmen, daar zijn drie menschen, om met u te spreken.
.]
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(fam.) En voici bien d'une (d'un) autre, z. AUTRE.

— Voidl wordt ook gebezigd van dingen, die niet
door de zinnen waar te nemen zijn en die men
gaat aanduiden, verklaren of beschrijven; ook om
een' tegenwoordiger toestand, eerre handeling van
t oogenblik uit te drukken: V- mes raisons, ziehier
.mijne redenen, nu zal ik u mijne redenen opgeven.
En v- la preuve, ziehier 't bewijs er van. — Vl'heure de notre d¢part, thans is 't uur van ons
vertrek gekomen. Vous v- It la tëte d'une belle
affaire, nu staat gij aan 't hoofd van eene schoon
'

VOIE.

zaak. — (fam.) Nous X v-, daar hebben wij 't, dat
is juist de zaak, nu zijn we, waar we wezen moeten. — Weleer ook met een in fin., vooral met
venir : Comme it parlait à la femme, . v- venir Ie
marc, terwijl by met de vrouw aan 't spreken was,
zie, daar komt de man aan. 'V- venir le printemps,
gen we de lente.
nu
Vole, P. Weg,rooie weg m., landstraat f. der
oude Romeinen. V- commode, sire, dangereuse,
gemakkelijke, veilige, gevaarlijke weg. Les v-s Romaines, de romeinsche wegen. La v- Appienne, de
Ay npische weg (eerre door Appius Claudius, 313 jaar
vddr Chr. aangelegde straatweg). — (Loc. prov.)
Etre toujours par v- et par chemin, z . CHzwN.
()g.) Si vous suivez cette v-, - vous serez sauvé,
wanneer gij op dezen weg wandelt, indien gij dus
leeft, zult g# gelukkig worden. Les v-s de la Providence sont impénétrables,,,de wegen der Voorzienigbeid zijn ondoorgrondelpk. La v- du eiel, de
weg La v- large, de breede we de-weg
ten verderve. La v- étroite, z. ETROIT . Seigneur,
enseigne-moi tes v-s, Heer, leer mij uwe wegen,
uwe geboden. Il est sur la v- de la vertu, hp is
op den weg der deugd z. ook CHAIR, PERDITION,
ETROIT. Spoor n., afstand tusschen twee tegen
wielen van een rijtuig, tusschen de-overstand
beide rails, waarop de spoorwagens loopen; ook:
de indruk, dien een voortrollend rijtuig achterlaat.
La v- des charrettes, des carrosses, het spoor der.
karren, der koetsen. Les voitures de France ont
la plus large v-, de fransche rijtuigen hebben het
breedste spoor. Suivre la v- d'une voiture, het sp oor
van een rijtuig volpen. — (fig.) Laisser une chose
en v-, iets laten slingeren, iets niet wegbergen. On
la jeté en v-, men heeft het voor de deur, op straat
geworpen. — [Vénér.] Spoor n., weg, dien 't wild
heeft genomen. V- chaude, fumante, vive, versch,
geheel verstb spoor. V- de bon temps spoor van
dén of twee uren geleden. V- de relevé, oud spoor.
V- de hautes erres, spoor van den vorigen dag.
V- surpluée, surneigée, weggeregend, oversneeuwd
spoor. Mettre les chiens sur la v-, de honden op
't spoor brengen. Être a bout de v-, het spoor kwijt
,

—

zijn; (fig.), z. a BOUT DE, onder BOUT.

—

(#g.)

Mettre qn. sur la v-, sur les v-s, iemand op 't spoor
helpen, hem de noodige inlichtingen, aanwijzingen
geven. — (lig. et fam.) N'avoir ni vent ni v- d'une
chose, d'une personae, niets ter wereld van iets of
iemand meer weten, volstrekt niet weten waar iets
or iemand gebleven is. --- Weg m., gelegenheid f.,
vervoermiddel; -- middel n.: Par q aslis v- expédie
-t-il cola ? met welke gelegenheid, langs welken weg
verzendt hij dat ? 11 prend la v- de l'eau, de la
diligence, hij verzendt het per schuit of te water,
met de dili gence; hij neemt, doet de reis over water,
met de diligence. — Je lui al envoyé ces livres
p ar la v- de Mr. T., ik heb hem die boeken door
tusschenkomst van den heer T. gezonden Il est
parvenu à cette place par la v- dun ministre, hij
zs door tusschenkomst of bemiddeling van eenen
minister in die bedienin g gekomen. — (fig.) Prendre ia bonne v-, den goeden weg inslaan, het regte
middel aangr pen. V-s indirectes, obliques, zijde
wegen of middelen. La v- la plus-lingsche,tk
sdre d eviter Ie danger, de zekerste weg, het veiligste middel om 't gevaar te ontgaan. 11 a fait sa
fortune par la v- des armes, hij heeft zijn fortuin
door de wapens, in
i den oorlog gemaakt. — Il niest
pas dans nos v-s, 't ligt niet in 's menschen natuur, in onzen aard -- Etre en v- d'accommode
ment, op weg zijn, gereed zijn om een vergelijk te
treffen, om eene zaak bij te leggen. — [Agric.]
Mettre b deux v-s, . de aarde tij 't ploegen in twee
voren opwerpen. -- [Arq ^u eb.] V- à baguette, laadstokgat n. — [Astr.] V- lactée, melkweg m. -[Anat., Méd. ] V-s, wegen, gezamenlijke vaten, buizen of kanalen, reeks van or ganen, die een lig
andere stof doorloopt. Pre--chamsvotfen
miéres v-s, eerste wegen, de werktuigen der sp"svertering (mond, slokdarm, maag, ens.) Secondes
v-s, tweede wegen, de chijl- en ook de bloedvaten.
V-s biliaires, urinaires, lacrymales, gal-, pis-,
traanwegen. — [Chim.] Weg, wijze, waarop eens
of andere chemische verrigting geschiedt. V- sèche,
bumide, drooge, natte weg. — [Financ.] V-s et
mo pens, wegen en middelen. — [Jar.] V-s de droit,
regtsmiddelen n. pl., geregteljke weg, dwang middelen. -- V-s de fait, dadeljkheden, feiteljkheden,
.
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welddadigheden f. pl. ---- [Mar.] V- d'eau, lek n.
oucher, Stancher une v- d'eau, een lek stoppen,
Wstelpen.
— [Tech.] V- (of Trait) de la scie, zaag

f., opening, die de zaag in 't hout maakt.—-sned
Donner une v- de chardon 'a une dtoffe, eene stof
met kaarden opkrassen. Donner une v- de calandre h une étofïe, eene stof achtmaal onder de rotlen of den mangel laten doorgaan. — Claire v-, z.
CLAIRE-VOLE.
VOLE, f. [Métrol.]

Oude inhoudsmaat, inz. voor
brandhout (— 56 kub. voeten of 1,9195 wisse),
vracht; dragt f. Deux v-s faisaient une corde,
twee vrachten deden een vaam. V- de bols, vracht
hout. V- de sable, vracht zand n. — V- d'eau,
dragt water, twee emmers vol water, die iemand
draagt.
Voilà, loc. adv. (zamentrekking van vois la,
die bij wijze van voorzetsel in soortgeljken zin als
voici, wordt gebruikt, vgl. voici) Ziedaar, daar is,
daar zijn: Voici des cerises, v- des prunes, hier zijn
kersen, daar zin pruimen. V- l'homme que nous
demandez, daar is de man, naar Wien gij vraagt.
Le v- qui vient, daar komt hij. -- V- ce qu'il ma
dit, et voici ce que je lui ai répondu, dat heeft
hij mij gezegd, en dit heb ik hem geantwoord. Vqu'on sonne, daar schelt men. V- qn. qui vient,
daar komt iemand. Me v- sauvé, nu ben ik gered,
behouden. V- qui est bien, dat is goed; zoo is het
regt. V- qui va bigin, dat gaat goed. -- (fam., ter
aanduiding van iets onverwachts, iets plotsel jks) :
Comme nous nous promenions, v- qu'une ondde
survint, terwijl wij wandelden, zie, daar krijgen
wij op eens eene regenbui. -- Ne voilh-t-il pas (soort
van uitroep om verwondering uit te drukken): Ne
v- -t-il pas de quui me surprendre ! zou dat mij
niet verwonderen! Ne v- -t-il pas qu'il vent rompre le marché, daar wil hij nu op eens den koop
breken. — Voilà kan, even als voici, door een mien.
gevolgd worden: V- parler en dlile raisonnable, dat
heet als een verstandig meisje spreken.
Voile, m. Dekkleed n.; voorhang; inz. sluijer;
nonnesluijer m. Mettre un v- de gaze, de tulle sur
une Lampe, een gazen, tullen doek over eene lamp
hangen. — Dans quelques eathédrales, un grand
v- separe le sanctuaire du reste du choeur, een
groote voorhang of gordijn scheidt in sommige kathedralen de plaats des hoogaltaars van 't overige
des koors. -- Ella se cacha le visage de son v-, zij
bedekte haar gelaat met haren sluijer. — Prendre
le v-, den sluijer nemen, non worden. -- (by uit
Stof f., waarvan de nonnesluijers gemaakt-breidng)
worden, sluijerdoek n. Un mètre de v-, eene el
sluijerdoek. -- (fig.) Avoir un v- devant les yeux,
door vooroordeelen, door een' of anderen hart stopt
geheel ingenomen en als verblind zijn. — (poet.)
Les v-s de Ia nuit, de sluijer van den nacht, de
duisternis. La nuit couvrait encore la villa d'un
voile obscur, de nacht dekte de stad nog met een
donkeren sluijer. — ( fig., in zedelijken zin) Sluper,
dekmantel m., voorwendsel n., schijn m.; datgene,
wat ons belet iets te teeren kennen: Il couvrit son
impiété du v- de la dévotion, hij verborg zone goddeloosheid onder den dekmantel der ,godsvrucht. I1
le fit sous to v- de l'amiti6, hij deed het onder den
schijn, den dekmantel der vriendschap. — Tirer le
v- sur les défauts d'autrui, eens anders gebreken
met den mantel der liefde bedekken, een' sluper over
iemands feiten werpen. Je tire le v- sur le reste
de sa conduite, ik werp een' sluier over zijn ver
gedrag, ik ga hel overige van zijn gedrag met-der
sitlzwijgen voorbij. Le .v- du silence, du ,mystere,
de sluijer der stilzwijgendheid, der geheimzinnigheid. Soulevons le v- qui nous cache la vérité, ligten wij den sluijer op , die ons de waarheid ver
Ddchirer le v-, den sluijer des geheims van--bergt.
een scheuren, de waarheid aan 't licht brengen. I1 a
level un coin du v-. hij heeft een' tip van den sluijer opgeligt, een gedeelte van 't geheim ontdekt. —
[Anat.] Le v- du Aalais, het zachte gehemelte, het
zachte verlengsel van 't slijmvlies van 't beenig gehemelte, dat als eene soort van gordijn nederhangt.
--- [Mus.] Stuk stof om den klank der pauken te
dempen. — [Paint.] Zeer fijn en digt zijden krip n.
tot doorteekenen.
VOILE, f. [Mar., Nay.] Zeil n. Basses, Hautes
v-s, onder-, bovenzeilen. V-s de l'avant, de l'arrière, voor-, achterzeilen. V-s de senau, brikzeilen,
snaauwzeilen. V-s de chaloupe, de canot, sloepzei.
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len. V- d'eau, onderzeil, drijfzeil. z. ook AMENER,
APPAREILLER, ARTIMON, AURIQUE, RANNIÉRE, BOURCET (lees daar voile in ,plaats van voilà), CALER,
CARGUE, CISEAU, COIFFE, CONTRE-VOILE D'ETA1,
CORPS, DtCHARGER, DEBARS, , DÉFERLI;, DEHORS,
DÉPLOYE, DONNER, ENVERGUE, ETAI, FIN, FORCE,
FORTUNE, LATINE, LIVARDE, MESTRE, METTRE, MISAINE. PERROQUET, PORTER, RALINGUE, RECHANGE,
SERRE, TAPECUL, TIERS-POINT, TRÉOU. — ( fig, et

faro.) Mettre toutes les v-s au vent, Aller à v-s
et a names, alle zeilen bijzetten, alle mogelijke
moeite of pogingen aanwenden. A pleines v-s, vol
harte. z. ook CALER. — (Proc.)-garne,vhl
11 faut tendre v- scion le vent, men moet de tering
naar de nering zetten, naar tijdsomstandigheden te
werk gaan. — Voile wordt somtijds voor 't schip
zelf genomen: Escadre de quinze v-s, eskader of
smaldeel van vijftien zeilen. On apercut une v- it
l'horizon, men bespeurde een schip, een zeil aan de
kim. — [H. n.] V- déployé, uitgespannen bezaanszeil, duifje n. V- roulee, opgerold bezaanszeil (twee
namen van schelpen. — [1Nay.] Houtvlot n. (op de
Maas) .

Voilé, e, adj. (en part. passé van ,voiler): Femme v-e, a demi v-e, gesluierde, half-ges,u-jerde
vrouw. Rdligieuse v-e, non, die den sluier heeft
genomen, hare gelofte heeft afgelegd. -- Le soleil
est v- d'un nuage, de zon is door eene wolk bedekt. --- bes vices v-s du manteau de l'hypocrisie,
ondeugden f. pl., die onder den mantel der huichelaril verborgen zin. -- Voix v-e, un pea v-e, gedempte of doffe, eenigzins gedempte, niet heldere
stem f. — Porcelaine v-e, troebel, niet helder porselein n. -- [Mar.] Vaisseau bien, mal v-, goed,
slecht, bezeild schip n. Vaisseau v- ei' brick, en
goelette, schip met brikstuig, met schoenerstuig. —
[Tech.] Planche v-e, kromgetrokken plank of drukplaat f. — `'oiler, V. a. Met een' dekkleed, voor
bedekken, sluieren: V- des tableaux,-hangsel,uijr
schilderijen overdekken, een doek voor schilderijen
hangen. V- son visage, zich eenen sluijer voor 't
gelaat hangen, zich sluijeren. -- Verbergen, voor
't gezigt bedekken: Les nuages voilaient la lane, de
wolken verborgen, omsluijerden de maan. — (fig.)
V- sas desseins, son amour, zijne plannen, zijne
liefde verborgen houden, niet laten zien. Its voilèrent leur révolte du prétexte de la religion, z#
bemantelden hunnen opstand met de godsdienst. —
SE VOLLER, v. pr. Met een' doek of sluier overdekt
worden. — Zich sluijeren, eenen sluijer voordoen,
Benen slujjer dragen: Les femmes se voilent dans
ce pays. --- Le ciel se voile quelquefois du nuage,
de hemel verbergt, verschuilt zich somtijds achter
wolken. --- [Tech.] Kromtrekken door droogte of
vochtigheid (se déjeter). — j Voller, v. a. [Mar.]
Tuigen, zeilen aanslaan. -- Voilerie, f. Zeilntakerj f., zeilmakerswinkel of - zolder m. — Vollette, f. (verklw. van voile) Zeiltje, klein zeil n.;
— kleine sluijer m. — Voileatr, m. [Navip.] Vlet
m., schipper van een houlvlot. -- ll'oilier, in.-ter
[Mar.] Zeilmaker m. Maitre v-, z. MAÎTRE. — (van
schepen sprekende) Zeiler, zeildec m.: Ce vaisseau est
bon, fin, mauvais v-, dat schip is een goed, hard,
slecht zeiler. -- Somtijds ook van ver vliegende
vogels gezegd. Les martinets soot de bons v-s, de
gierzwaluwen zin goede vliegers. ---- V oiliére, f.
[Géom.] , z. v. a. CHAINETTE — Voilure, f.
[Mar., Nay.] Zeilaadje f., gezamenlijke zeilen n. pl.
van een schip, zeilwerk n.; bijstaande zeilen. Regier sa v- sur celle d'un autre vaisseau, zijne zei
vaart naar die van een ander schip regelen.-lenof
Être sous la me'me v-, dezelfde zeilen bahebben.
Etre sous une petite v-, weinig zeil hebben bijstaan.
Avoir la v- d'un cutter, kotterstuig hebben.
'oir, V. a. Zien, bernerken, bespeuren: V- an
objet, la lane, een voorwerp, de maan zien. Je vois
tout ce qui se passe lh, ik zie, bemerk alles, wat
daar voorvalt. z. OEIL (blz. 1260, kol. 2, midden).
— C'est un homme que j'ai vu très-riche, 't is
een man, dien ik zeer rijk gezien, gekend heb. La
maison que j'ai vu abattre, que j'ai vue s'écrouIer, het huis, dat ik heb zien afbreken, instorten.
Je n'aime pas à v- les gans tristes, ik zie de menschen niet gaarne treurig. — Cel homme a vu la
mort de près, die man heeft den dood van nabij
gezien. — V- qn. de bon, de mauvais oeil, iemand
met een goed, met een kwaad oog aanzien, iemand
gaarne, ongaarne zien, iemand een goed, een kwaad
.
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hart toedragen. -- Cette hauteur voit la place,
van deze hoogte kan men de vesting zien. -- Cette
mer a vu bien des naufrages, die zee heeft vele
schipbreuken gezien, is van vele schipbreuken getuige of het tooneel geweest. J'ai vu ces maux, ik
heb die rampen gezien, beleefd. Combien d'animaux
sont fixés au sol qui les a vu naitre ! hoe vele
dieren zijn tot den grond bepaald, waarop zij geboren zin. --- (fam. en b^ overdriving) Qui ne 1'a
pas vu na rien vu, wie dat niet gezien heeft, heeft
nog niets gezien. J'ai vu l'heure, le moment qu'il
allait se perdre, ik heb hem op 't punt gezien van
zich in't verder f te storten. J'ai vu le temps qu'on...,
ik heb den tijd beleefd, dat men... -^-- Bezoeken:
Aller v- qn., iemand gaan bezoeken. J'iral vous v à deux heures, ik zal ten twee ure bij u komen.
-- V- le roi dans son cabinet, een bijzonder gehoor bij den koning hebben. V- son juge, z. v. a.
solliciter son juge, z. SOLLICITER. -- V- un malade, eenen zieke bezoeken. Le médecin le volt tous
les jours, de doctor bezoekt hem alle dagen, —
Voir, verbonden met venir, z. VENLO. — (fain. en
bij wijze van uitdaging): Je voudrais Bien v- qu'il
osát vous battre, 'k zou wel eens willen zien, dat
hij u durfde slaan. Je voudrais bien nous v- à
ma place, ik zou u wel eens in mijne plaats willen
zien. -- (posit.) V- to jour, geboren worden, het
daglicht zien: leven. II vit le jour á Paris, hij werd
te Paris geboren. — II nest pas digne de v- le
jour, hij is niet waard te leven. -- V- le jour (van
boeken sprekende), in 't licht komen, verschenen,
uitgegeven worden: Cet ouvrage ne verra pas le
jour, dat werk zal niet in 't licht komen. — V- en
longe, in den droom zien, meenen te zien. - Zien,
bij 't lezen, bij 't reizen, in den omgang, enz. opmerken, waarnemen, kennis, ondervinding opdoen.
J'ai vu dans Tite-Live que..., in heb in Titus
Livius gezien, gelezen, dat... Dans quel livre avezvous vu cela ? in welk boek hebt gij dat gelezen, gevonden, aangetroffen? — C'est un homme qui a
beaucoup vu, 't is een man, die veel gezien, die de
wereld gezien, die veel ervaring opgedaan heeft.
I1 veut v- les pays étrangers, hij wil vreemde landen gaan zien, bezoeken, doorreizen. Ii na pas encore vu le monde, hij heeft de wereld nog niet gezien, heeft nog geen ondervinding. V- le grand
monde, de groote wereld zien, leergin kennen. z. ook
MONDE . — Ce soldat na pas encore vu to feu, die
soldaat heeft nog geen vuur gezien, nog geen gevechten of veldslagen bijgewoond. — (Loc. prey.),
z. BOUTEILLE, LOUP, PAYS. Nous en avous Idea vu
d'autres, wi hebben wel voor heeter vuur gestaan,
wik laten ons daardoor niet bang maken. Zien,
bezien, met aandacht zien, beschouwen, bekken;
nazeen, onderzoeken, nagaan; beproeven: Voyez ce
tableau,. c'est on objet à v -, beschouw, bezie die
schilderij, 't is een bezienswaardig stuk. Cela mérite d'être vu, dat verdient bezien, bekeken te worden. --- A voir toutes ses Tolles dépenses, it sera
bientót ruiné, als men zone dwaze uitgaven nagaat, moet hij spoedig arm worden. — L'aífaire a
éJ vue et revue, de zaak is van alle kanten bekeken, onderzocht. V- un procès, een proces nazien
of onderzoeken (om er rapport of verslag over uit
te brengen). Si celra arrive, on verra ce qu'il y
aura à faire, als dat gebeurt, zal, men zien, overleggen, wat er te doen staat. Voyez si cela vous
accommode, zie eens, overleg, bezin u eens, of
dat u past. — Zien, beoordeelen, beschouwen, uit
zeker oogpunt zien: Je vois cela autrement que
vous, ik beschouw, begrip dat anders, ik zie dat
in een ander licht dan gij. (absol.) Cbacun a sa
manière de v -, ieder heeft zijne wijze van zien,
zijne zienswijze. — Il voit tout de travers, hi ziet,
beschouwt alles verkeerd. — C'est à vous à v- quit
ne lui manque rien, gij hebt toe te zien, te zorgen,
dat hem niets ontbreekt. — Voyez s'ï1 est revenu,
ga eens zien, onderzoeken, of hij teruggekomen is.
-- Voyez Si vous pouvez résoudre ce problème,
zie, beproef eens, of gij dat vraagstuk kunt oplossen. Voyez si cet habit vous va Bien, zie, probeer
eens, of die rok u past. Voyez si to vin est bon,
zie, proef eens, of die win goed is. Omgaan
met, bezoeken, verheeren: Qui voy ez-vous ? Qui
voit-il cbez lui? met wien gaat gij om? wie ontvangt
hij bij zich? met wie verkeert hij in zijn huis? Il
ne voit personne, hij gaat met niemand om, hij
neemt geen bezoeken aan. Ce nest pas un homme
.

a v -, het is geen man, wet wien men omgang heb-

ben kan, die man heeft te slechten naam om met
hem te verkeeren. V- une femme, omgang met eens
vrouw hebben, b ij haar slapen. Il y a longtemps
que son marl ne la voit plus, haar man slaapt
reeds sinds geruiinen tijd niet meer bij haar. --- (fig.)
Zien, inzien, bemerken, bespeuren, begrijpen: Je
vois biera qu'il me manque de parole, ik zie, bemerk wel, dat hij mij zijn woord niet houdt. V- les
intentions dune personne, iemands oogmerken inzien, begrijpen. Vous verrez trop lard que j'ai
raison, gij zult te laat inzien, dat ik gelik heb. —
[Dévot.] Zien, door 't verstand kennen: Dieu voit
le fond des coeurs, God ziet, kent den grond der
harten. Les bienheureux voient Dieu dans toute
sa majesté, de gelukzaligen zien God in at zijne
majesteit.— Hooren: Je n'ai jamais vu de réponse
plus impertinente que celle-lb, ik heb nooit een
onbeschaamder antwoord gehad dan dat. — [Prat.]
Assigner pour v- dire et ordonner, dagvaarden om
aan te hooien, wat gezegd en bevolen wordt, om
de regterlijke uitspraak te vernemen. . Faire
v-, laten zien, toonen, leeren kennen: Faire v- ses
blessures, zijne wonden laten zien. Je vous ferai
v- toutes les curiosités de mon cabinet, ik zal u
al de zeldzaamheden van mijn kabinet toonen. -(Loc. prov.), z . CHEVAL . Je lui ferai bien v- à
qui it se joue, a qui it s'adresse, á qui it h affaire,

ik zal hem toonen, hij zal weten, met wie hi te doen

heeft. — Laissez v -, toon, laat zien: Laissez-moi
v- ce tableau, laat mij die schilderij eens zien. —
11 ma laissé v- qu'il voudrait bien le faire, hij

heeft mij niet onduidelijk te kennen gegeven, dat
hij 't wel zou willen doen. _____ els v. n. of absol. Zien: V- clair, double, z. CLAUS (adv.), uouBLE (adv.) V- trouble, Tie voir goutte, z. onder
TROUBLE, GOUTTE (droppel). — Cherchez de la
lumière, on n'y voit plus, haal licht, men kan niet
meer zien. La cave est bien obscure, on n'y voit
pas, zijn kelder is zeer donker, men kan er niet in
zien. (fig.) V de loin , z. LOIN. — (Loc. prov.),
z. NEZ. Si vous ne le croyez pas, allez -y voir, als
ge 't niet gelooft, ga het dan zien. J'aime mieux
le croire que; d'aller y v -, ik wil 't liever gelooven
dan gaan zien of onderzoeken. — Venez -y -voir,
z. dat woord. — (fans.) Voyez -nous, Vois-tu (als
stopwoorden gebézigd om de aandacht op te wek—

-

ken), ziet gij, zieke. =-- Ceci est à v -, dat staat te

bezien, dat moet eerst nog onderzocht, nader toegelicht worden. Il na rien à v- dans ma conduite,
hij behoeft op min gedrag geen acht te slaan, hij
heeft met mijn gedrag niets te maken. Je verrai,
Nous verrons, I1 faut v-, ik zal zien, wij zullen
zien, ik zal, wij zullen er over denken. — Uitzien, het uitzigt hebben: Cette maison voit sur un
jardin, dat huis heeft het uitzigt op eenen tuin. —
Voir à, toezien, letten op, zorgen voor: Voyez á
ce qui se passera, let op hetgeen er gebeuren zal.
Allez v- aux ouvriers, ga eens op 't werkvolk acht
geven, kijk eens naar 't werkvolk. Voyez à nous
faire manger, zorg, dat wi wat te eten krijgen.
^.®I SE volg, v. pr. Gezien worden: Cela ne
peut pas se voir de si loin, dat kan men van zoo
ver, op zulk eenen afstand niet zien. — Cela se
voit tous les jours, dat ziet men, dat gebeurt alle
dagen. Cola ne s'est jamais vu, dat is nooit gebeurd. — Aangetroffen worden: Cette plante se
voit dans tous les lieux arides, die plant wordt op
alle dorre plaatsen aangetroffen. -- Zich zelven zien
of beschouwen: Se v- dans un miroir, zich in een'
spiegel beschouwen, bekijken. Troublez 1'eau, vous
y verrez-vous ? maak het water troebel, zult gij
clan u zelven er in kunnen zien ? — (fig.) On est
trop près de sot pour se bien v -, men is zich zelven te na, om zich wel te kennen. On se volt dun
autre oeil qu'on ne voit son prochain, men ziet
zich zelven met een ander oog dan zijnen naaste.
— Elkander bezoeken, met elkander omgaan of
verkeeren: Ces deux amis se voient tous les jours,
ne se voient plus, die beide vrienden bezoeken elkander eiken dag, gaan niet meer met elkander om.
-- Zich rekenen of achten, zich houden voor: Dès
lors its se virent perdus, sauvés, van dat oogenblik
af hielden zij zich voor verloren, gered. — Zich
zien of bevinden: Se v- abandonné de tout le monde,
zich van iedereen verlaten zien. Il se vit obligd de
quitter le pays, hij zag zich genoodzaakt het land

te verlaten.

VOIRE
t Woire, adv. Zelfs, ja zelfs; voorwaar, zeker:
Tout le monde dtait de eet avis, i- (of v- même)

le président, iedereen was van dat gevoelen, zelfs
de voorzitter. - Vous ferez cola, v- ' ! zult gij dat
doen, voorwaar!
Voirie, t. Wegopzigtersainbt n. - Toezigt fl
over de openbare wegen. - Plaats, waar men de
onreinheden eener stad, den afval van 't vee enz.
nederwerpt, vuilnisplaats, vilplaats, vilderj t. [Bouch.] Onnutte afval m. van geslagt vee
Voisin, e, adj. Naburig, aangrenzend, nabij
Son jai-din est trop v- du-geln,aid:
grand cliemin, zijn huis ligt te digt bij den qrooten
weg. Les Etats v-s, Les princes v-s, de naburige
Staten, vorsten II. p1. Les terres v-es de la forêt,
de bij (in de nabijheid van) 't woud gelegene landerijen t. p1. - ( fig.) 11 est v- de sa ruine, hij is
zijnen ondergang nabij, hij staat aan den rand van
't verderf. La beau est v- du laid, het schoone grenst
aan 't leeljke. -- VOISIN, Im, -E, t. Buurman, buur,
nabuur, gebuur m., buurvrouw, burin, geburin,
buurvrjster t., buurmeisje ii. Etre bien avec ses
v-s, in goede verstandhouding met zijne buren ieven. - (Loc. pray.) Grand clocbei est mauvais
v-, een groote klokketoren is een slechte buurman.
Un grand chemin, une grande rivière et un grand
seigneur sont trois mauvais v-s, een groote weg,
eene groote rivier en een groot heer zijn drie kwade

buren. z. ook AVOCAT, MâTIN. - Voishiage, m.
Buurt t. (zoowel in de beteekenis van buren als in
die van naburige huizen of plaatsen), nabuurschap,
buurschap 1.; naburigheid, nabijheid 1. Ii est aimé
de tout son v-, hij is bij al zijne buren, bij de gan
sche buurt bemind. - Le v- fut bruid par un terrible incendie, de buurt werd door een' geduchten
brand in de asch gelegd. - Ii demeure dans le
v-, hij woont in de nabijheid. Les maisons du v-,
de huizen der nabuurschap, de naburige huizen n.
p1. - -j- Voisinal, e, adv., z. v. a. V1CINAL. - t Voisinauce, f., z. v. a. VOISINAGE. Voisiuer, V. n. (fain.) Buurschap houden, Zijne
naburen bezoeken: Elle ne voisine point, zij houdt
geene buurschap. - (Loc. pray.) 11 nest voisin
qui ne voisine, dat is geen goede buur, die Zijne
buren niet bezoekt, geenen omgang met hen heeft.
-1- Voiturable, adj. Vervoerbaar, inz. met rijtuig of per as: Ces objets sont trap fragiles, us
ne sont pas v-s, die voorwerpen zijn te breekbaar,
zij laten zich niet per as vervoeren. - Voitutrant, e, adj. Het warenvervoer betreffend: L'industrie v-e, de industrie van 't warenvervoer. Voiture, t. Voertuig, voerwerk, middelen tot
vervoer van goederen of personen, inz. rijtuig D.
Le carrosse, la litière, Ie bateau sont des v-s fort

commodes, de koets, de draagstoel, de schuit zijn
zeer gemakkelijke vervoermiddelen, in koetsendraagstoelen, schuiten is 't gemakkelijk reizen. - VA deux, P quatre roues, twee-, vierwielig rijtuig.
V- puhlique, particulière, openbaar, bijzonder rijtuig. V- de place, de louage, huurrjtuig. V- de
poste, postrjtuig n. , postwaqen m. -- V- it vapeur,
stoomwagen, stoomtrekker, I 0 c 0 in a t i e f m. Vracht, lading t., de goederen of personen, die vervoerd worden; vervoer II.; - vervoerloon, vrachtgeld n., vracht f. Le roulier na pu trouver v-,
na que demi-v-, de voerman heeft geen vracht of
lading kunnen vinden, heeft maar halve vracht. -([am.) 11 n'y a pas v- (van een niet volgeschonken
glas sprekende), dat is ge-.n volle lading. - On a
payd tant pour Ia v- des elfets, men heeft zooveel
voor 't vervoer, voor de vracht der goederen betaald. La v- de ces eltets se fait par mulets, par
cliarroi, par eau, 't vervoer dier goederen geschiedt
met muilezels, per as, te water. - Lettre de v-,
vrachtbrief m. - (Loc. pray.) II est venu par la
v- (of sur Ia mule) des cordeliers, hij is op apostelpaarden, te voet gekomen. - Voltui-er, v. a.
Vervoeren, door middel van een of ander voertuig
verplaatsen. V- des effets, des meubles, goederen,
meubelen vervoeren. (absol.) V- par eau, par terre,
par charroi, te water, over land, per as vervoeren.
- (fam.) Iemand in zijn rijtuig medenemen: Vou
les -vous me v- jusque lb ? wilt gij mij tot daartoe
rijden ? - V- les commodités de Ia conversation
(in de taal der précieuses bij Molière), stoelen
brengen. - SE VOITUREIt, v. pr. Vervoerd worden.
- Het part. passi is ook adj.: Marchandises youtunes par eau, te water vervoerde koopgoederen n.
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Vrachtvoerder. V- par terre,
vrachtrijder, voerman. V- par eau, vrachtschipper m. - Voiturio, in. Vrachtvoerman, huurkoetsier in Italit en aangrenzende streken, V e ttu
in 0 m. - Huurrjtuig n., huurkoets f.
-r
Voituiisei-, v. n. Schrijven als Voiture (een
beroemd fransch schrijver der 195e eeuw) , Voiture
navolgen: Nos écrivains modernes voiturisent.
pl. - Veiturier, m.

Voïvodate, Voï'ode, etc., Z. VAYVOD—.
Voix, t. Stem f., stemgeluid n.; zangstens f. V
sonore, douce, forte, faible, heldere, zachte, sterke,
zwakke stem. Mue de v-, Sa v- commence déjà a
muer, z. MUE, MUEI1. Elie a une belle v- line vflexible, zij heeft eene schoone, buigzame stem. V- de Passe-taille, de haute-taille, de Ijaryton, de
tmnor, Z. BASSE-TAILLE,JAUTE -TAILLE, BAItYTON,
TENOR. - Une cantate a deux v-, eene cantate voor
twee stemmen. - La v- da rossignol, de stein des
nachtegaats. - [ Chas.] La v- des chiens, 't ge-

blaf der honden naar het wild. - (in verheven en
dichtertijken stijl ook van leventooze voorwerpen
gebézigd) La v- de Forage éclate dans les airs, de
stein des onweders buldert in de lucht. La Iugubre
v- de l'airain, het akelige klokgelui. - (fig.) Elever
la v-, een' honger', stouter' toon aannemen. z. ook
ELEVER. - ( fig ) Stem, inspraak, innerlijke aandrift I. La v- de Ia nature, du sang, de l'humanité, de stern der natuur, des btoeds , der mensche
ljicheid. - ( fig.) Stern f., raad m., waarschuwende
stem, vermaning f.: Écoutez Ja v- de votre ami,
luister naar de stern uws vriends. - (podt.) La
renommée (La diesse) a cent v-, z. RENOMa1EE.[Gram.] Klank m., het door eene klinkletter voorgestelde geluid n. V- grave, aigud, nasale, diepe,
scherpe klank, neusklank. - La v- active, passive du verin, de bedrjvende, lijdende vorm des
werkwoords. - [ Mar.] Donner la v- , zingen
(bij 't hijschen of trekken). A Ia v-!" op
gelet! luistert naar 't opzingen - Etre (1 portee
de v- dun Mtiment, onder 't bereik van den roeper zijn, bepraaibaar zijn. Saluer de Ia v-, de la
porte-voix, met den roeper saluiren of groeten. [Mid.] , z. CROUPAL. - [ Mus.] V- humaine, z. HuMAIN; ook: soort van hobo, die de menschenstens
nabootst. V- angulique, engelenstern, een orgelregister, dat een octaa/ hooger dan de menschenstens
is. - Somtijds z. v. a. Zanger m., zangeres f. Ii y
avait six v- a ce concert, er waren zes zangers
en zangersssen, zes zangstemmen op dat concert.
Stem f., z. v. a. suffrage : Aller aux v-, stemmen, gaan stemmen. Recueillir les v-, de stemmen
inzamelen, opnemen. Compter les v-, de stemmen
tellen. II la emportè de tant de v-, hij heeft zoo
veel stemmen meer gehad. - Stem t., stemregt n.:
Avoir v- dans une assemblée, stem in eene vergadering hebben. z. ook CONSULTATIF, PELIBERATIF.
- V- active, regt tot stemmen, tot verkiezen. Vpassive, bevoegdheid van gekozen te worden. z. ook
ACTIF. - ( fig. et fern.), z. CHAPITRE. - Stem t.,
gevoelen n., meening f. La v- publique, Z. PUBLIC
(adj). LI n'y a qu'uine v- sur son compte, er is
omtrent hem slechts dine stem, dine meening, alien
hebben van hein hetzelfde gevoelen. - (Prov.) La
v- du peuple est la v- de Dieu, de stem des volke
is de stem Gods: de algemeene votksmeening is
meestal gegrond. (den Senegal.
Vojet, m. [H. n.] Schoone steketschelp t. van
Vol, m. Vlugt f., het vliegen (van vogels, van
vele insecten, van vleirmuizen, van vliegende visschen) V- rapide, snelle vlugt. L'aigle a le v- fort
haut, de arend vliegt zeer hoog. Tirer un oiseau
au v-, eenen vogel in de lucht schieten. Le vol
dun papillon, dune chauve-souris, de vlugt van
eenen vlinder, van eene viedermuis. - Lengte der
vlugt, afstand, dien een vogel doorgaans in eens af
legt: Le v- de Ia perdrix nest pas long, de pat rijs
kan niet ver vliegen. Le v- du Poisson volant est
de courte dune, de vlugt van den vliegenden visch
duurt niet tang. - [Anc. cout.], z. CHAPON. (fig.) II prend son v- trop haut, hij vliegt te hoog,
hij neemt te veel hooi op zijne vork, hij springt
verder dan zijn stok lang is. Ce seigneur prend un
grand v-, deze heer voert een' grooten staat. II est
parvenu a ce paste de plein v-, hij is in eens, in
idnen sprong tot dien hoogen post geraakt. Ii ne
pourra soutenir le v- qui) a pris, hij zat het: zoo
hoog niet kunnen volhouden. Ii a le v- les grands
seigneurs, des femmes, hij weet zich bij de groote
,
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heeren, bi de vrouwen bemind te maken. Je mesure mon v- a mon génie, ik onderneem niet meer,
dan mijn vermogen toelaat , ik spring niet verder
dan mijn stok reikt. Autant que to v- de mon esprit le permet, zoo ver mijn verstand reikt. I1 a
le v- pour les nd ociations , hij heeft geschiktheid
aanleg tot onderhandelingen. -- Le v- de Bossuet,
de Corneille, de vlugt, de verheven denkbeelden, de
stoute stijl van B., van C. -- [Artif.] V- de corde,
z. V. a. COUItANTIN. — [ Bias.] Vlugt, twee met het
schoudereinde aan elkander verbonden vleugels. V abaisse, omgekeerde vlugi. Demi-v -, vleugel, elke op
zich zelven staande vleugel. Deux, Trois demi-v-s,
twee, drie vleugels. V- it l'antique, antieke vlugt
(als helmteeken: twee vleugels, waarvan de eene den
anderen gedeeltelijk bedekt). V- banneret, banniersvlugt (twee van boven regt afgesneden paauwestaarten, op de wijs eener antieke vlugt op den
helm geplaatst). — [ Chas.] Jagt met roofvogels;
wijze van jagen: Se plaire au v- de la corneille,
gaarne op kraaijen jagen. — V- h la source of 'a
lève-cul, het jagen, waarbij men 't opvliegen van
't wild afwacht. Le v- à la renverse, het jagen,
waarbij men 't wild bekruipt. — [ Fauc.] Chasse
au v- of enkel V-, gezamenlijke honden en jagtvogels voor zekere jagt. — [H. n.] , z. v. a. ENVERGURE. -- [Théát.] Vlugt f., vliegwerk n., werking
der machine, waardoor een of meer spelers van
het tooneel opstijgen of daarop nederdalen. — à VOL
D'OISEAU, loc. adv., z. OISEAU (onderaan).
VOL, m. Die fslal, roof m., dieverj, rooverij f.:
V- domestique, huisdieverj. V- de grand chemie.
straatroover2 . I1 est accuse de v -, hij is van dief
stal beschuldigd. V- de nuit of nocturne, V- de
jour ; nacht-, dagdieverfj. A'- à main armée, diefstal met geweld, met gewapende hand. V-, avec
eiraction, diefstal met braak. z. ook QUALIFIE, Onder QUALIFIER. — Gestolen, geroofd goed n. II avait
caché son v -, hij had zin gestolen goed verborgen.
J'ai recouvré mon v- , ik heb het mij afgestolene,
geroofde, terug ontvangen.
S Volable, adj. Besteelbaar, ligt te bestelen;
stoelbaar, ligt te stelen.
Volag e, adj. (weleer) Vliegend: Les oiseaux
v-s. — ( fig.) Veranderlijk, ligtzinni-g, wuft, onbestendig, wispelturig: Amant v-, Coeur v-, veranderljk, onbestendig minnaar m., wispelturig hart n.
La jeunesse est v- , de jeugd is onbestendig, ver
[Méd.] Feu v -, vliegend vuur n.,-anderljk.
soort van uitslag in 't gelaat en inz. aan de lippen,
vooral van kinderen. — [Mar.] Bal timent v-, rank
vaartuig n. Compas of Boussole v -, wild kompas n.
(met at te bewegelijke naald). — VOLAGE, m. Onstandvastig, wuft, ligtzinnig mensch m.
Volaille, f. Pluimgedierte, gevogelte n., gezamenljke vogels van den hoenderhof (voor de 17d )
eeuw steeds poulaille geheeten): 11 préfère la grosse
viande 'a la v-, hij houdt meer van slagtvleesch dan
van gevogelte. — Elk dier vogels op zich zelven:
hoen, kuiken n., kapoen, kalkoen in. Mettre une vau pot, een hoen, kapoen, enz. in den pot doen. Volailler, m. Koopman in zulk pluimgedierte,
poelier m.
Volaire, m. [Hort.] Soort van snoeimes.
Volant, e, adj. Vliegend, tot vliegen in staat.
Poisson v-, vliegende visch. Oiseau v-, vliegende
vogel m. Insecte v-,' vliegend insect n. — [Artif.]
Fusée v-e, vuurpil m. — [Méd.] (pop.) Petite
vérole v-e, z. v. a. VARICELLE. — [ Peint.] Draperie v -e, ligte, fladderend voorgestelde draperie of
omkleeding f. -- (Loc. prov.), z. PISTOLS. -- Los,
naar willekeur, verplaatsbaar: Escalier v -, losse
trap. Cabestan v- , losse kaapstander m. pl. -[Mar.] Cacatois v-s , vliegende bramzeilen n. pl.
Focs v-s, vlierlende kluivers m. pl. --- [Mil.] Artillerie v-e of liever Art. ldgère of à cheval, z. LEGER. z. ook CAMP ; ASSIETTE, FEUILLE, PONT. ---,VOLANT, m. Pluimbal m.; pluimbalspel, raketspel n.
V- mal emplumé, slecht bevederde pluimbal. —
Jouer au v-, met den pluimbal spelen. — [Agric.]
Kleine handmolen in. oen 't kaf van 't koren te
scheiden. — [Bot.] V- d'eau of des étangs, z. v. a.
AIYRIOPHYLLE. — [ Chas.] Stang f. voor de lijmroedjes.
[ Mécan. ] - Voerwiel, vliegwiel, vlieg rad n.: — windvang m. van een uurwerk; —
kruis n. als tegenwigt aan een braadspit.—Wiek f.
van een windmolen. — V- de 1'excentrique, excentriek-schijf f. (aan stoom-machines enz.) .— [Modes]
-
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Los bezetsel n. onder aan vrouwenkleederen(dat men
naar willekeur kan aanleggen of weglaten); —
ligte, ongevoerde overrok of frak m. --- VOLAOTE, f. [H. n.] Vliegende visch m. (exocète).
Volards, m. pl. [Pêche] Rijs, r(jshout n. tot
vlechtwerk.
Volatil, e, adj. Vlugtig, ligt vervliegend, ver
Set v -, vlugtig zout, vlugzout n.— (fig.)-dampen:
Son esprit est très -v -, hij is zeer ligtzinnig, wuft
van geest.
Volatile, adj. Vliegend, tot vliegen in staat:
Animal, Insecte v -, vliegend dier, insect D. — VOLATILE, m., doorgaans VOLATILES, m. pl. Vliegend
dier n., vliegende dieren m. pl.
Volatilisable, adj. [Chim.] Tot vervlugtiging
geschikt. — Volatilisation, f. [Chim.] Ver
f., het vervlugtigen. — Volatiliser,-vlugtin
v. a. [Chim.] Vervlugtigen, vlagtig maken. -- SE
VOLATILISER, v. pr. Vlugtig worden, vervliegen. Volatilité, f. [Chim. Vlugtigheid f.: La v- des
alcalis, de vlugtigheid der loogzouten. — (fig.) La
v- de son esprit ne lui permet pas de suivre un
objet, de vlugtigheid, wuftheid van zijnen geest ver
niet een plan door te zetten. — VOLATI--gunthem
LITE, f. Vliegvermogen n., eigenschap van hetgene
zich in de lucht kan bewegen: La v- des oiseaux,
tie la poussière. -- Volatille, f. (fam.) Klein
eetbaar gevogelte n.
V olatine, f. [Mus.] Korte, snelle loop m. of
roulade, vol atine f.
Vol-auY-vent spelling der Académie), Voleani-vent ( gewone spelling), m. [Pdtiss.] Warne
vleesch- of vischpastei f. met randen van bladerdeeg. (Plur. Des vol -au-vent, Des vole-au-vent.)
Volean, m. Vuurspuwende berg , _vuurbei g ,
v u I k a a n, v o l ka a n m• Le cratère, Les druptions de lave dun v -, de krater, de uitbarstingen
der lava van eenen vuurberg. — (fig.) Sa tête est
un v-, hij heeft eene vurige, gloeiende verbeelding;
hij is een heethoofd. -- (fig.) Nous marchons, dormons sur un v-, wij loopen, slapen op eenen vul
wij worden door groole, verborgen gevaren-kan:
bedreigd. — Voleanicité, f. Vulkanische oorsprong in., de door de werking van 't vuur der
vulkanen te weeg gebragte gesteldheid f. — V olcanlen, ne, adj. Naar eenen vulkaan gelijkend:
Ii y a des montagnes v-nes par leurs feux, er zin
bergen , die door hun vuur vulkanen schijnen. --Voleanien, m., z. v. a. PLUTONISTE. -- Volcanigne, adj. Vuurspuwend; van vuurspuwende bergen herkomstig, tot de vulkanen behoorend,
v u I k a n is c h: Les monts v-s, de vuurspuwende
bergen m. pl. Roches v-s, vulkanische steenen m.
pl. (die de blijken van de werking van 't onderaard
vuur dragen. Terrains v-s, of als subst. VOL -scheCA.NIQUES, M. p1. Vulkanische gronden m. pl. (die
door de werking der tegenwoordige vulkanen zijn
ontstaan). — [Bot.] Plantes v-s, vulkanische planten f. pl. (die te midden van de uitwerpselen eens
vulkaans groeien). — (fig.) Imagination v-, gloeijende, woeste verbeelding f. Tête v-, heethoofd, opbruisende geest m. — V olcanisé, e, adj. Vul
vuur bevattend; sporen van uitgebrande-kanisch
vulkanen vertoonend, door vulkanen uitgebrand.--(fig.) Tête, Imagination v-, in gloed of geestdrift
gebragte geest m., verbeelding f. — Voleaniser,
C. a. (fig.) In vuur en gloed zetten, in groote geestdrift doen ontvlammen. z. ook VULCANISER.—Volcaniste, m., z. V. a. PLUTONISTE, -- V oleanite, f. [Minér.], z. v. a. AUGITE.
Vole, f. [Jeu] Het halen van at de slagen of
trekken door één speler (in sommige kaartspelen),
v o I e f. Faire la v-, de vole maken, at de slagen
halen. V- annoncée of déclarée, de bij den aan
't spel aangekondigde vole, gedeclareerde,-vang
geannonceerde of verklaarde vole f.
Volé, e, adj. (en part. passé van voler): Objet
v-, gestolen voorwerp n. -- (Prov.) Bien v- ne
profite jamais, op gestolen goed is geen zegen, gestolen goed gedijt niet.
Vole-au-vent, m., z. VOL -AU-VENT.
Volée, f. Vlugt f. van een vliegend dier, inz.
de volgehouden, onafgebroken vlugt eens vogels:
L'oiseau, Le papillon prend sa v -, de vogel, de
vlinder vliegt op. Les hirondelles traversent quelquefois la mer tout dune v -, de zwaluwen vliegen
soms de zee in eene vlugt over. — (fig.) Il a pril
Ja v-, hij heeft zich van alle banden ontslagen, heeft
]

(

de vrije vlugt genomen; ook: by is onverwacht ver
verdwenen, by is gevlogen. — (collect.)-troken,
Troep, zwerm m.; broedsel n.: Une v- de pincons,
een zwerm vinken. -- Tirer dans la v- de canards,
onder den hoop of zwerm eenden schieten. — V de mars, de mal, broedsel duiven van maart, van
mei. — (fig. et fam.) Bijeenbehoorende lieden, inz.
Jongelieden, troep m. Une v- d'écollers, de beaux
esprits, een troep schoolknapen, fraa e vernuften.
11 dtait de cette v-, h# behoorde tot dien troep. —
(fig. et fam. ) Rang m., aanzien n.: Un seigneur
de la première v-, de la haute v-, een heer van
den eersten rang, van hoogen rang. -- [Artill.] Vde canons, laag f. — (Ook van een enkel kanongd) Une v- de canon, een kanonschot. —
schot
Coup
toutev-, schot met de zwaarste lading en
de grootste hoogte, boogschot, schot meteen gevlugt
stuk. Tirer à toute v-, de gladde laag geven, eene
batterij te gelijk lossen. — La v- d'un mortier,
het langevetd- of mondstuk van een mortier. —
Sonner (les cloches) a toute v-, met alle klokken

r

luiden. — fig. et fam.) Une v- de cou p s de ba-

dra stokslagen. --[Hon.] Rij arbeiton, eene gt

ders, die eenen grond, eene laan , enz. te geljker

tijd vlak en vast kloppen. — [Jeu] Jouer de v-,
Prendre de v-, à la v-, den bal in de vlugt of eer
h# nog den grond raakt terugslaan. Il faut jouer
ces coups de v-, les prendre de v-, á la v-, men
moet deze ballen in de vlugt slaan. I1 a la v- bonne,
by slaat goed in de vlugt. — z. verder BOND, ook
fig. --- (Loc. prov.), X. BONNET. — [Tech.] Zwenghout n. van een rtgtuig. — V- d'un moulin, wiek

van een' molen. — Reeks achtereenvolgende slagen
van 't heiblok, gevold door eene pauze. — à LA
VOLEE, loc. adv. In de vlugt: Je lui jetal ma bour-'
se, 11 la saisit h la v-, ik wierp hem mijne beurs
toe, hij greep ze in de vlugt. — Il pare Si vite
qu it faut aalair yes paroles It la v-, h y spreekt zoo
gaauw, dat men zijne woorden als in de vlugt moet
opvanpen. ..Saisir une occasion k la v-, eene gelegenhetd bp 't haar grijpen. — Il faut tirer eet
homme en volant, men moet dien man in de vlugt
Schieten: hfj is nooit thuis. — $ Tirer en volant,
liegen. — Ter vlagt, in 't wild; zonder overleg of
beraad: Faire une chose à la v-, iets ter vlugt,
overhaast doen. II ne salt ce qu'il dit, i1 parle à
la v-, by weet niet wat hij ze g t, hij spree/st in 't
wild, zonder overleg, in 't honderd. Agric.JSemer à la v-, het zaad b# handvollen uitstroojgen.
Toler, v. a. Vliegen: Ces olseaux volent haut,
deze vogels vliegen hoog. V- à tire d'alle, snel,
schieljk vliegen. — (fig.), Z. AlLE. — ( bij uitbreiding) Vliegen (van snel door de lucht gedreven voor
snel loap en, fflen. Les flèches volent sur-werpn);
nos têtes, de pijlen vliegen over onze hoofden. Le
plombvole de toutes parts, het lood vliegt, de kogels vliegen var, alle kanten. La poussière vole, het
stof vliegt. Le vent faisait v- les tulles, de wind
deed de pannen (van de daken) vliegen. -- Ce cheval vole, dat paard vliegt. V- au secours de- son
ami, zijnen vriend ter hulpe snellen. — (fig.) Mon
coeur volait au devant d'elle, mijn hart vloog haar
te gemoet. Votre réputation vole dans tous les paps,
uwe faam, uw roem verspreidt zich snel in alle
landen. — (fig.) 11 lui fit v- la tête de dessus les
dpaules, ho soeg hem in eens het hoofd af. — z.
ook EcBITVRE. — [Fauc.] V- de poing en fort, den
valk van de vuist naar 't wild opwerpen. V- d'amour, de valken vrij laten vliegen, om de honden
te ondersteunen. V- haut et gras, has et maigre,
hoog, laag vliegen. V- de bon trait, willig vliegen. V- en rond, en long, en pointe, ineen' kring,
regtuit-, regtop- of afwaarts vliegen. V- en conpant, by 't vliegen den wind snfiden. — Ook als
v. a. in den zin van: op het weld met roofvogels
jagen: V- le héron, la corneille le lièvre, op reiels jat maken.
ov gels
ers, kraaijen, hazen met roofvo
et oiseau vole la peerdrix, die valk jaagt en apt
de patrijs. — Ook van de personen gezegd, die met
vogels jagen: J'irai v- domain la pie, ik zal morgen op de eksterjagt gaan. — (Loc. prov.) C 'est un
-
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homme qqi vole le papillon, 't is een mensch, die
kapellen vangt, die zich met beuzelingen ophoudt;
ook: 't is een wispelturig, verandert "k mdnsch.
VOLER , v. a. Stelen, rooven; bestelen, ontstelen.
V- la bourse de q n., iemands beurs stelen, iemand
zijne beurs ontstelen. V- qn., iemand bestelen. Vun nom, un titre, een' naam, een' titel stelen, zich
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onregtmatig een' naam, een' titel toeëigenen. —
((am. ) Il ne l'a pas volé, h# heeft het niet gestolen, hij heet het wel verdiend, zuur genoeg ver
p lagiaat o f letterdie(stai be gaan: Il-kregn.—L
a volé ces pensées dans tel livre, by heeft die denk
uit dit en dat boek gestolen, nageschreven.-beldn
— (absol.) V- par ellraction, à main armée, met
inbraak, gewapenderhand stelen. -- SE VOLER , v.pr.
Gestolen worden: Les bijoux se volent aisément.
— Zich zelven bestelen: Le prodigue se vole luimême.
V olerean , m. (verklw. van voleur) Kleine
dief m., diefje n.: Mal prend aux v-x de faire les
voleurs, den kleinen dieven gaat het kwalijk, wanneer zj de groote willen nabootsen.
Volerle, f. [Véner.] Jagt f. met roofvogels. --t VOLERIE, f. Diefstal m. (larcin).
Volet, m. Vensterblind, blind, binnenluik n.
voor de ramen. V- de brisure, V- brisé, blind uit
,

-

twee of meer toeslaande stukken. V- de parement,

blind uit dén stuk. — Ook z. v. a . CONTREVENT.I)uivenslag, slag n.; -= klep f. of valdeurtje n. aan
het duivenslag. — Ook z. v. a. vOLIERE. — rHlas.
Helm m. met eene vlugt (vol), — helmdekkleed n.
(lambrequin). — Jlelmmanteltje n. (waarmede de
ridders het blinkende staal tegen den invloed des
weders poogden te beschutten). — -j- V-s, groene
--- [Bot.]. z. v. a. nÉkoeken m. pl. (tourteaux). --NUPHAR . — fCath.] V- du calico, kelkdeksel a.,
bekleed stuk karton, om den miskelk onder den
sluijer te dekken. — [Cbarp.] V-s d'une roue do
moulin h eau, sch borden van een watermolenrad.
— [Econ.] Houten bord n. of ronde plank f., waarop men groene erwten, linzen, enz. uitzoekt. —
(#g. et prov .), z. TRIER, TRIÉ . [Mar.] Zak/sompas, klein staand kompas n. zonder beugel, voor de
sloepen. — [Org.] V-s d'orgues, orgeldeuren f. pl., tot dekking der pigpen. — [Peche] Staken m. p1,
Les v-s des bouteux, de staken Or fuiken.
Voleter, v. n. Fladderen; heen en weder vliegen: Le pa p illon vient v- autour de la chandelle,
de vlinder -komt om de kaars vliegen. ll regarde vles abeiiles sur les fleurs, hij ziet de bijen op de
bloemen heen en weder vliegen. L'oiseau (la mbre)
crlait - et voletait autour du aid, de vog►el (het wijfje)
schreeuwde en vloog rondom het nest. .
Volette f. Kleine horde f. op de knie, waarop een werkman de . wol pluist, nadat zij geslagen
is. — LMan.] V-s, franje (aan een vliegennet, aan
een singel) .
^Voleur, m., -ease, f. Dief, gaauwdief m.,
diefegge f. Une bande de v-, eene dievenbende, eene
—

bende gaauwdieven. Au voleur! houdt den dief!
Crier an v-, houdt den dief roepen. V- domestiq ue
huisdief. V- de nuit, nachtdief V- de jour, - dief,

die bfj dag steelt. (Het nederduitsche dagdief word,
enkel in de beleekenis van cagnard, caleur, musard
ebëzigd.) — V- de grand chemie, strurikroover.(fam.) II est fait comme un v-, h# ziet er uit als
een schooijer, als een struikroover. — (Loc. prov.)
Les grands v-s pendent (of font pendre) les petits, de groote dieven hangen de kleine. C'est un
v- de meutes de moulin (iron. gezegd als een -eerpk man van kwade trouw wordt beschuldigd), 't
is een dief vanmolensteenen. -- (bit uitbreiding)H
of zfj, diemeer eischt dan hem of haar toekomt, afzetter m., afzetster: Ce commissaire est un v-, Cette
marchande est une v-euse, die kommissaris is een
afzetter, die koopvrouw is eene afzetster. — Ook
als adj.: Ce marchand est bien v-, die koopman
is een regie afzetter. La pie v-euse, -de diefachtige
ekster m.
VOLEUR, m. [Faut.] Valk, die goed en zeker
vlieg t. Beau, Bon v-, schoon, goede vlieger m.
Volley, Volfche of Voli e, f.,[ Tech.] Breeds
lat f., waarop de leidekkers de leigen . leggen. —
(Ook ais adj.: Latte v-).
Volière, f. Pog elvlugt, vlagt, afgesloten ruim
waarin men allerlei vogels houdt; groote vogel--te,:
ooi f. met a fdeelingen. — Duivenslag n. (volei).
Pi geons de v-, slagduiven f. pl.
Volige, f., z. VOLICE . — Voligeage, m.
[Tech. Het beletten; . belching f. — Woli ger,
.] Beletten, van latten voorzien: V- un
v. a. [Tech
tolt, een dak belatten.
Volition , f. [Phil.] Werking, door welke de
wil zich tot iets bepaalt, wilsuiting f., wil m.
Volkamfer, m , of volkamérie, f. [Bot.]
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Volekamérie , f. (naar den I%eurenbergschen
botanist G. Vo!ckamei) , een pronkgewas n. van
velerlei soorten, waarvan eene, le v- odorant 0/ Ia
v- odorante, de geurige v. [volkameria flagians of
volkmannia japonica] , de welrie/cenclste bloemen
draagt.
Volontaire, adj. Vrijwillig, ongedwongen; willekeurig: Action v-, vrijwillige daad f. Contribution v-, vrijwillige bijdrage f. Mouvement v-, willekeurige beweging f. - Eigenzinnig, willekeurig:
Enfant v-, eigenzinnig kind n. Clieval v-, koppig
paard n. - Ook als subst. m. en f. (met het adj.
petit): Cost un petit v-, une petite v-, t is een
eigenzinnige knaap m , een eigenzinnig ding f., een
Wine deugniet ni. en f. - VOLONTAIRE, M. [Mil.,
Mar.] Vrijwilliger, v 0 1 0 n t a i r m. II servait en
qualité de v-, hij diende als vrijwilliger. Les v-s
de Ia marine, de vrijwilligers der zeemagt, vrjwillige matrozen. - Volontail-enient, adv. Vrijwillig, ongedwongen, zonder dwang; Ii ia fait v
et de bon gré, hij heeft liet vrijwillig en gaarne
gedaan.
To1onté, f. Wil m., wilvermogen n.: Le plus
puissant de tous les leviers, eest Ia v-, de vermogendste aller liefboomen is de wil. La v- est souvent déterminée par Ia passion, de wil wordt dikwijls door den /iartslogt bepaald. - (Prov.) Les
v-s sont libres, Z. LIBRE.
Wil m., wilsuiting f.,
liet willen: Ferme v-, V- efficace, inébranlable,
vaste, werkdadige, onverzettel ijke wil. Ma v- se
conforme a Ia sienne, Je n'ai pas d'autre v- que
Ia sieniie, mijn wil rigl zich naar den zijne (of den
hare), ik heb geen anderen wil dan hij (dan zij).
N'avoir pas de v-, geen' eigen wil hebben, altijd van
eens anders gevoelen zijn. - [ Thioi.] La v- tie
Theo, Gods wil, Gods bevelen of besluiten D. pl—
v- de signe, door een ziglbaar teeken geopenbaarde #oddeljke wil. Que Ia v- de Dieu salt faite,
Gos wil geschiede. - Wil, zin m., welbehagen,
verlangen n. Est-ce là sa v-, is dal zijn (baar) wil,
wenscit, verlangen ? Faites-en it votre v-, handel
er mede naar uw' zin, naar uw welgevallen, naar
uw believen. (fam.) ii n'en fera qua sa v-, hij zal
alleen zijn' eigen zin, zijn eigen hoofd volgen. Combien vous en clonnerai -je? Votre v-, wat moet ik
U er voor geven ? Wat u believen zal, naar uw believen. - Wil m., gezindheid, die men jegens iemand heeft: Bonne, Mauvaise v-, goed-, kwaadwilligheid I. J'y reconnais sa bonne v- pour moi, ik
herken daarin zijne goedwilligheid, z ijne goede gezindheid jegens mij. Ii y a la" de Ja mauvaise v-,
daar ligt kwaadwilligheid in. - Willigheid, wilvaardigheid f. in 't geen iemands beroep of pligt
van hens vordert: Un officier, Un soldat de bonne
v-, een voljverig, wilvaardig officier, soldaat. Ii a
Men de Ja v-, une grande v-, hij bezit veel wilvaardigheid, is hoogst wilvaardig. - (Loc. prov.)
La bonne v- est rdputée pour le fait, de goede wil
geldt voor de daad. - VOLONTÉS, f. p1. Eigenzinnigheid f., luimen, grillen f.pl. Cot enfant a bien ties
v-s, dat kind heeft veel kuren, is zeer eigenzinnig.
Ii airne ft faire toutes ses v-s, hij doet gaarne wat
hem belieft, hij volgt in alles gaarne zijn eigen
hoofd. Elie veut sournettre tout Je monde a ses
v-s, zij wil iedereen aan hare luimen onderwerpen,
naar hare pijpen doen dansen..— Dernière v-, of
doorgaans p1.: Dernières v-s, laatste wil m., testament n. Les dernières v-s des hommes sont presque toujours leut's dernières faiblesses, de laatstewilsbepalingen der enenschen zijn meestal hunne
laatste zwakheden. - [Jur.] La v- est ambulatoire jusqu'h Ja mort, een testament kan herroepen
worden, zoo lang de er/later leeft. - ft VOLONTE,
bc. adv. Naar believen, naar verkiezing, naar wetgevallen, zoo men wil: Une boîte qui s'ouvre a v-,
eene doos, die naar verkiezing open gaat.— [Corn:]
Billet payable a v-, naar welgevallen des houders
betaalbaar biljet D.
Voiontiers, adv. Gaarne, gewillig, van harte:
Je le feral v-, ik zal het gaarne doen. - Ligt, gemakkelijk, gewoonlijk: On croit v- ce qu'on ddsire, men gelooft ligt wat men wenscht. Cette plante
crolt v- dans tel 501, deze plant groeit doorgaans
in zulk eenen grond.
Voltaïqne, adj. [Phys.]: Pile v', Z. PILE. Voltaiqiternent, adv. Door middel der volta.sche of galvanische elektriciteit (vgl. GALVANISME).
Voltairianisme, in. Geest in., gevoelens n.
'

-

-

Pl., stelsel a. van Voltaire (een' beroemd' fransch
dichter, wijsgeer, enz. der vorige eeuw). - Voltairien, ne, adj. Wat Voltaire betreft: Esprit
v-, neiging, zucht of overhelling f. lot spottende
ongeloovigheid, Voitairiaansche geest rn VOLTAIRIEN, Di. Aanhanger van Voltaire.
Voltaisme, m. [Phys.], z. v. a. GALVANISME.
Volte, f. [Man.] Wending, zwenking f., kringvormige hoefslag of baan, die men een paard in
de rjschool doet beschrijven, v o I t e f. Mettre (of
Faire aller) un cheval sur les v-s. een paard op
of in de volten brengen. V- dune, de deux pistes, volle met dénen hoefslag, met twee hoefslagen.
V- renverstie, verkeerde volle. - [ Danse] Oude,
italtaansche dans, waarbij men, na zijne dame verscheidene wendingen te hebben doen maken, haar
behulpzaam is in het doen van een' luchtsprong,
v 0 1 t e f. - [Eser.] Zekere beweging of kunstgreep
om de stooten der tegenpartij af te keeren V 01t e f. - [Fauc.] Kreet m., dien men op 't gezigt
van 't, wild doet hooren. - [Jeuj , beter VOLE. [Anc. mar.] , z. v. a. VOUTE.
Volté, e, adj. [BIas.] Dubbel.
'Volte-face, f. [Mil.] Halve wending regtsom
(b7 de ruiterj). Faire v-, zich op eens omkeeren
om den vervolgenden vijand het hoofd te bieden, regsom-keert maken. (wijken.
Wolter, v. n. [Escr.] Door eene wending uitWollige, f. Slappe koord f. (der koordedansers).
- Kunstsprongen m. p1., dans m. op de slappe
koord. - [ Man.] Kunslrid m., waarbij men zich
op een in de rondte rennend paard slingert, zich
op- en afwerpt, enz., het voltigdren. - VoltiVoltigeant, e, adj. Heen en weder zwevend, fladde-

,

L'hirondelle fait Ja chasse aux insectes v-s,
de zwaluw maakt jagt op de zwevende insecten. Le
pavilion v-, de fladderende vlag f. - Voltige

ment, m. Het (ladderen, bet heen en weder zweven: Le v- dun papillon, het fladderen van een'
vlinder. - Het springen op de slappe koord. Voitiger, v. n. Fladderen, heen en weder vliegen,
zweven: Les abeilles voitigent de fleur en fleur,
de bijen fladderen van de eene bloem op de andere.
- Des pavilions, Des dheveux qui voltigent au

gré des vents, vlaggen, haren, die in den wind
fladderen. - (fig.) Onbestendig, wuft, liptztnntg
zijn, gedurig van voorwerp, van bézigheidveranderen: III iie fait que v-, hij /laddert slechts in 't rond,
hij valt gedurig van 't eene op 't andere. V- de
belie en belle, van de eene schootie naar de andere
fladderen. - Kunsten en sprongen op de slappe
koord uitvoeren. - [ Man.] Verschillende oefeningen op 't houten paard doen, om de hulp der stjgbeugels te leeren missen; - zich op een rondrennend paard werpen, zich op- en aslingeren, v 0 1tig6re n. - [Mi].] Vlug en snel rondrjden, heen
en weir rijden: Leur cavalerie vint v- autour de
notre camp, hunne ruiterj kwam rondom ons kamp
volligdren, om onze legerplaats heen rijden —Voltigeur, m., -euse, f. Kunst-of luchtspringer m.
op de slappe koord, .kunst- of luchtspriszgster f. [Man.] Springer, kunstrjder, v olt i g e u r rn. [Mii.] V-s, soort van ligt voetvolk, geplaatst op
den linkervleugel van het bataljon en voornamelijk
bestemd om te tirailldren en zich snel heen en weder te bewegen. - [H. n.] V-s, z. v. a. CHEIRO
PTÈRES.

Volubile, adj. [Bot.] Omslingerend, zich spiraaivormig of schroefsgewijs omrollend: Le itoublon
est une piante v-, de hop is eene slingerplant (fig.) Homme v-, veranderljk mensch rn. - Vo
hthijis, m. [Bot.] Soort van slingerplant 1. Volubilité, f. Bewegeljkheid, gemakkelijke ronddraaijing: La v- des roues dune machine, deligte,
gemakkelijke draaijinq van de raderen eener machine.— (leg.) Vaardigheid, radheid van tong, vlotte
en nette uitspraak, i o I es b i 1 i t e i t f. Ces vers
demandent a êti'e rdcités avec plus de v-, die verzen willen vlugger en vlotter voorgedragen worden. - Cet homme a une grande v- de langue, of
enkel une grande v-, die man is zeer rad van tong,
Zijne long gaat als een ratel. - Voluble, adj.,
z. v. a. VOLUBILE. - Gemakkelijk ronddraapend.
Volucelle, f. [H. n.] Rozevlieg, vedervlieg f
Volue, f. [Tech.] Weversschielspoei f.
Volume, m. Omvang m., uitgebreidheid van een
liqchaaen met betrekking tot de uimte, die het beslaat, grootte f., v 0 1 u m e n n. Des mare handlsen.

VOI,UPTÉ

-

d'un grand v -, koopwaren, die veel ruimte innemen. Deux corps de même v-, twee ligchamen van
gelijken omvang, van gelijke grootte. •--- Band m.,
ingenaaid of ingebonden boek; boekdeel n. (tome).
V- in quarto, in folio, kwarto -, folio-band. Sa bibliothèque passe mille v-s, zijne bibliotheek bevat
meer dan duizend banden (vgl. TOMME). — [ Mus.]
Omvang m.; volheid van 't stemgeluid of van een
speeltuig: Le v- des plus grandes voix ne passe
guere deux octaves, de omvang der sterkste stemmen gaat schaars boven twee octaven. Sa voix a
plus de v- que cette de votre soeur, hare stem
heeft meer volheid dan die van uwe zuster. —Vo iuuHineux, ease, adj. Veel plaats of ruimte innemend, aanzienlijk van omvang, groot, dik, v o
u m i n e u s: Paquet v-, dik, groot pakét D. Pre--1
nez on objet moms v-, neem een voorwerp van
minderen omvang. — [ Libr.] Uit vele banden of
boekdeelen bestaande: Ouvrage v -, werk in vele
boekdeelen. — Auteur v-, schrijver, die vele boekdeel en heeft geschreven.
V olupté, f. Lust, wellust m., zingenot, ligchameli k vermaak of genoegen; ook: zielsgenot, zielsgenoegen; — inz. mingenot n.; vleescheljke geneugte, weeldigheid f., wellust m.: 11 r a de la v- à se
baigner, à boire quand on a soif, 't is een lust, 't
is wellust zich te baden, te drinken, als men dorst
heeft. — L'áme a aussi ses v-s, de ziel heeft ook
hare geneugten. La vertu fut toujours la v- suprême, de deugd was steeds het hoogst genot, de reinste
wellust. — Se plonger dans la v-, dans les v-s,
zich in den wellust , in mingenot, in vleeschelijke
genietingen baden. Uu corps epuise par les v-s, een
door wellust uitgeput ligchaam n. — (fig.) La vde la haine, de la vengeance, de wellust van den
haat, van de wraak. I1 trouve de la v- á voir couier ses pleurs, 't is hem een' innig genoegen, hare
(of zijne) tranen te zien vloeijen. — Voluptuaire, adj. [Jur.] Enkel tot weelde of vermaak (niet
tot wezenlijk nut) dienend of gemaakt: Impenses,
Amélioriations v-s, vermaakshalve of uit weelde
gemaakte kosten m. pl., verbéteringen f. pl. —Vo luptueusenient, adv. Op wellustige, weelderige
wijze , met wellust , wellustig: Elle a vecu v-,
zij heeft wellustig , in wellust en weelde geleefd.
Boire v-, met wellust drinken. — Voluptueux,
euse, adj. Wellustig, aan de zinnel ke vermaken,
aan. 't mingenot verslaafd of overgegeven, wulpsch,
weelderig; vermakelijk, genoegelijk, genotrijk, genot ademend, wellust inboezemend; wellust uitdruk
Homme v- , Fille v-euse, wellustig man,-kend.
meisje n. — Vie v-euse, wellustig leven n. Pose,
Attitude v-euse, wellustige, wulpsche houding f.
Repos v-, heerlijke, lekkere maaltijd n. — Danse
v -, wellustige, wulpschedans m. Description v-euse,
wellust ademende beschrijving f. — Ook als subst.
m. et f. Un v -, Une v-euse, een, eene wellustige.
Volutaeées, f. pl. [H. n.] Rolslakken f. pl. —
Volute, f. [Arch.] Wrong, krul, rolneut f., elke
soort van gekronkeld of spiraalvormig sieraad, v 0lu t e f. — [H. n.] Rolschelp, toot f. V- musique, z.
PLAIN-CHANT.— [Tech.] Spoelvol f. (met z ij de of garen) . — Volute, e, adj. Slak- of spiraalvormig
gedraaid. — Voluter, v. n. [Arch.] Wrongen of

spiraalvormige sieraden aanbrengen. — VOLUTER,
v. a. Garen of zijde op eene spoel winden. -- V o lutier, m. [H. n.] Polstak f., dier, dat de rolschelp (volute) bewoont. — Votutite, f. [H. n.]
Versteende rolslak, v o 1 u t i e t m.
Volva , m., Volve , f. [Bot.] Beursvormig
vlies of hulsel, dat zekere onontwikkelde paddestoelen geheel omgeeft. — Volvaeé, e, adj. Beurs
V olvaire, f. [B. n.] Kleine toot of-vormig.—
rolschelp f. — V olvé, e, adj. [Bot.] Met een beurs vormig hulsel voorzien.
Volvoce, m. [H. n. j Kogeldiertje. een mikroskopisch diertje, dat om zich zelven draait, draai
je n.
-wormp
Volvulus, m. (pr. —Luce) [Mid.] , z. v. a. ILEUS.
Vomer, m. (pr. vo -mèr) [Anat.] Ploegschaar
been n., achterdeel van het neusschot.
Vomi, e, adj. (en part. passel van vomir):
Sang v-, uitgebraakt bloed n. — Les laves v-es
par I'Etna, de door den Etna uitgeworpen lava f.
— (fig.) Des injures v-es en colore, in gramschap
uitgebraakte scheldwoorden n. pl. -- Vomique,f.
[Méd.] Etter- of bloedgezwel n., inz. longzweer f.
— [Bot.] , z. v. a. noix voiuQUE, VOMZIQUIER. —
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VOZIQUE, adj. [Bot.] : Noix v-,

braaknoot f., kraai

n. , de vruchtkern van een' oostindischen-jenog
boom, die braking verwekt en een sterkwerkend
vergif voor honden, ratten, muizen, enz. is.— Vo migiuier, m. Braaknoot f. (noix vomique). —
Braaknoteboom m.
Vomir, v. a. Braken, uitbraken, overgeven,
v o m é r e n, (van dieren) spuigen: I1 a vomi de la
bile, hij heeft gal gebraakt.— (absol.) V- facilement,
avec effort , gemakkelij k, moeijelijk braken. Le
Chien vient de v-, de hond heeft zoo even gespogen. — (pop.) V- (of Rendre) tripes et boyaux, z.
TRIPE. — hij uitbreiding ook van zaken): Le volcan vomit des torrents de feu, de vulkaan braakt
stroomen vuur uit. — ( fig.) V- des injures, des
blasphêmes , scheldwoorden, godslasteringen uit
Mar.] Ce vaisseau vomit ses etoupes,-braken.—[
of absol. Les coutures de ce vaisseau vomissent,
het werk dringt, puilt uit de naden van dit schip.
-- V omissement, m. Het braken of overgeven,
braking f.; braaksel, uitbraaksel n., het uitgebraakte. 11 est sujet h de grands v-s, hij krijgt dikwils
sterke brakingen. — V- bilieux, pituiteux, galachtig, slijmachtig braaksel. -- [Ecrit.] Retourner à
son v -, tot zin uitbraaksel, tot zijne vorige a fdwalingen of zonden terugkeeren. — Vomitif, ive,
adj. Braking verwekkend: Remède v-, of als subst.
VOMITIF, m. Braakmiddel, v ons i t i e f n.
S Vo naitoire, adj., z. v. a. VOMITIF. — [ Ant.] V-s
d'un théátre, uitgangen m. pl. van een' schouw
V omito- négro, of enkel Vomito, m.-burg.—
[Mid.] Zwarte braking f., soort van cholera-morbus; z. v. a. CHAPETONNADE. - V omituritlon,f
[Méd.] Gedurige , maar ligte en minbeduidende
braking; neiging tot braken, misselijkheid f.
Voquer, v. n. [Tech.] De klei toebereiden.
Vorace, adj. Verslindend, vraatzuchtig, gulzig
in 't eten. Le loup, l'aigle, le requin sont v-s, de
wolf, de arend, de haai zijn vraatzuchtig. Les animaux v-s, de verslindende dieren. --- Cet homme est
v -, die man is gulzig in 't eten, is een vraat. — Estomac v-, alverslindende, gulzige maag f. — Ook
als subst. C'est un v-, 't is een vraat. — V oracement, adv. Met gulzigheid: Manger v-. —Voracité, f. Gulzigheid, vraatzucht f.: V- insatiabie, onverzadelijke vraatzucht. — ( fig.) La v- du
temps, het allerverslindend vermogen des tijds.
Vorticelle, f. [H. n.] Wervelworm, draaipo lip m. — Vorticule , m. [Phil.] Kleine stof
om de hemelligchamen (vgl. TOURBILLON) -stroming.
Vos, adj. poss., meere. van VOTRE, z. ald.
V otant, adj. m. Stemgeregtiq d, stemhebbend;
stemmend : Les meetbres v-s, de stemhebbende,
stemmende leden n. pl. - VOTANT, m. Stemhebber,
stemuitbrenger, stemmende m. --t- Votariste,m.,
z. V. a. VOTANT. -- V otation, f. Het stemuitbrengen, het stemmen; stemming f.: V- libre, vrije stemming f. --- Vote, m. Stem; stemuitbrenging, stemming f.: V- électoral, kiesstem. V- par tête, hoof
deljke stemming. -- Voter, V. n. Stemmen; zijne
stem uitbrengen: I1 West pas encore en age de
v-, hij heeft den ouderdom nog niet om te kunnen
stemmen. z. ook ASSIS. - VOTER, v. a. Bij stemming goedkeuren of aannemen: V- one toi, un impot, eene wet, eene belasting bij meerderheid van
stemmen goedkeuren. — V- des remerciments h
qn., iemand "eene dankzegging toekennen. — Vo tif, ive, adj. Eene gelofte betreffend, bij eene gelofte beloofd, volgens of krachtens eene belofte, v ot i e f • — [Cath.] Messe v -ive, mis, die niet tot de
dienst van den dag behoort, maar aan een bizonder voorwerp , b. v. eenen zieke, eenen reiziger,
enz. gewijd is, v o t i e v e mis f. Chapelle v-ive, gelofte -kapel I. , ten gevolge eener gelofte gestichte
kapel f. -- Table v-ive , gelofte - tafel, op welke de
aard van een gelofte-geschenk wordt opgeteekend.
— [Ant.] Boucher v-, gedenkschild n. (dat men
somtijds in de tempels ophing, om zich de goden
gunstig te maken of om hen te danken). Jeux v-s,
spelen, die de keizers deden vieren na de vervul
gelofte aan de goden, of vóór zij ten-lingvae
(

—

oorlog trokken, votieve spelen n. pl.

Voto (ex), m., z. EX-VOTO.
Votre, adj. poss. m. et f. (Vos, pl.) Uw, uwe:
V- père, V- mère, V- patrie, uw vader, uwemoeder, uw vaderland n. Vos enfants, Vos malheurs,
uwe kinderen, uwe ongelukken n. pl. — (vóór eenen
titel, en dan met eene hoofdletter geschreven) V-
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Majesté, V- Altesse, V- Excellence, Uwe Majesteit, Uwe Hoogheid of Doorluchtigheid, Uwe Excellentie. Vos Majestés, Uwe Majesteiten . — VÓTRE,
pron. poss. De, het uwe: Mon père at le v- soot
morts, mijn vader en de uwe zijn dood. Sa maison
et Ia v-, zijn huis en het uwe. Ecoutez mes raisons, j'écouterai les v-s après, luister naar mijne
redenen, ik zal vervolgyens naar de uwe luisteren.
Somtijds laat men 't lidwoord we g . Ma maison est
Y-, mijn huis is 't uwe (gij kunt mijn huis als 't
VOTRE , m. Het uwe, uw eigenuwe beschouwen).
dom m. Le nótre et le v-, het onze en het uwe,
het mijn en dijn. — Wat van u komt; van uwe
eigen vinding: Vous y avez mis on peu du v-, gij
hebt er wat van 't uwe bijgedaan. — (fam.) Vous
faites des v-s, Vous avez fait des v-s. dat is er
weir een van u, dat is weir een van uwe gewone
streken, zotheden, enz. geweest. — LES VdTRES,
de uwen, uwe landgenooten, uwe vrienden. uwe
familie, uwe partij, uw gezelschap': Celui-lk est-il
des v-s, is die van uw gezelschap, van uwe partij,
van uwe vrienden ? -- t Etre tout v- á qn., iemand
volkomen toegedaan zijn. (In gelljken zin zeide men
en zegt men nog wel): Je suis bien le v-, ik ben
geheel de uwe.
Voué, e, adj. (en part. passé van vouer): Tempie v- h Dieu, aan God gewijde tempel m. Enfant
v- a la sainte Vierge, aan de heilige Maagd geheiligd kind. — (fig.) Obeissance v-e au pape, aan den
paus plegtig beloofde gehoorzaamheid.
,

Vouède, f. [Sot.) , z. v. a. PASTEL, GUEDE.

Vouer, v. a. Wijden, toewijden, heiligen, plegtig opdragen, plegtig beloven: V- un enfant a Dieu,
á la Vierge, een kind aan God, aan de Maagd toevfjden, opdragen. Elle a vond sa virginité A. Dieu,
zfj heeft Gode haren maagdom geheiligd, zij heeft
aan God gelofte van eeuwige kuischheid gedaan.
z. ook BLANC (m.) -- V- un cierge á la Vierge,
de Maagd eene waskaars beloven. — (fig.) Je lui
ai voué mon amitié, un amour éternei, ik heb haar
(hem) mijne vriendschap, eene eenige liefde gewijd.
— V- sa plume h la vérité, à la religion, zijne pen
aan de waarheid, aan de Godsdienst toewijden. -SE VOUER , V. pr. Zich wijden of toewijden, zich
geheel overgeven: Se v- à la vie religieuse ; zich
aan den geestelijken staat widen. 11 s'est voue tout
entier h leur éducation, hij heeft zich geheel en at
aan hunne opvoeding toegewijd, -- (Loc. prov.) Se
vouer à tons les saints, tot alle heiligen zijne toevlugt nemen, alle mogelijke middelen aanwenden.
11 ne sait à quel saint se v-, z. SAINT (m .) (en
lees daar: 11 ne sait á quel s- se vouer.)

Vouge, Voulge, f. [ Véner.] Jagtspeer f.,
zwijnspriet m. — [Anc. mil.] Jagtspeer, vr2Jschutterssp7es f. -- [Agric.] Langgesteeld snoeimes n.
Vougeot, m.,

liever CLOS-VOUGEOT of CLOS de

-
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maken wat men wil. Ce qu'il vent, it le vent, wat
hij wil, dat wil hij in ernst, heeft hij zich eens iets
in 't hoofd gezet, dan blijft het er bij. - (Loc.

prov.), z. DIEU, DIABLE. Chacun vent avoir le bon

bout de son cótd, ieder wil aan 't beste eind zijn.
V- est pouvoir, willen is kunnen, de goede wil doet
veel. — Dieu le veuille ! God geve het ! dat geve
God ! Je veux bien que , vous sachiez, gij moet
weten, weet. Je le veux been, ik mag 't lijden, 't
is mij goed. — (fam.) Je veux bien que cela soit,
Je veux que cela soit, ik neem aan, dat dit zoo is,
dat moge zoo zijn, nu ja, dat zij zoo. Veuiliez
(als wellevendheidsterm), heb de goedheid, wees zoo
goed, gelief, wil: Veuillez (of Vous voudrez bien)
permettre que je fasse cela, heb de goedheid, mij
dat toe te staan. Veuillez gander mon secret, gelief min geheim te bewaren. Veuillez vous souvenir de mol, wit mijner g edenken. — Somtijds drukt
vouloir eene soort van bevel uit: Voulez-voos bien.
vous ta.ire ? wilt gij wel zwijgen? — (De impëratief veux, voulons, voulez wordt alleen in vrij
zeldzame gevallen gebruikt, waar men wil aansporen om zich met een' vasten wil te wapenen: Fais
un effort, veux seulement, of Faites un effort,
voulez seulement, doe eene poging, wil slechts.
Pour apprendre, it ne faut que v-, voulons done,
om te leeren behoeft men enkel te willen, laat ons
dan willen. . V- du Men, du mal à qn., iemand
een goed, een kwaad hart toedragen, iemand genegen, ongenegen zijn. Se faire Bien v-, mal v- de
qn., zich iemand ten vriend, ten vijand maken. ^..
EN VOULOIR h qn ., iets tegen iemand hebben, het op
iemand gemunt hebben; iemand te lijf willen, boos
op iemand zijn; iemand de schuld van iets geven:
Je sais qu'il vous en vent, ik weet, dat hij iets
tegen u heeft, dat hij u een kwaad hart toedraagt.
11 on vent a tout le monde de sa disgrace, hij wijt
iedereen (hij geeft iedereen de schuld van) zijne ongenade. N e m'en voulez pas, si je n'ai pu réussir,
wijt het mij niet, wees niet boos op mij, zoo ik niet
heb kunnen slagen. A qui en voulez-vous ? op wien
hebt gij 't gemunt? wien bedoelt, vraagt, zoekt gij?
— (fam.) Il en vent á cette fille, a toutes les
femmes, hij heeft zin in dat meisje, in al de vrouwen. II en voulait à cette charge, hij had gaarne
dien post gehad. V- dire, willen zeggen, willen,
verlangen; beteekenen, beduiden: Que vent dire eet
homme ? wat wil, verlangt die man ? Que vent
dire ce mot ? wat beteekent dat woord ? wat wil
dat woord zeggen ? Que vent dire ce procédé? wat
beduidt die handelwijs ? — (fam.) Que vent dire
cela ? Quest-ce que cela vent dire ? (omverwondering, afkeuring uit te drukken), wat moet dat beduiden ? Willen, vorderen, een' zekeren prijs vragen voor iets, dat men verkoopen wil: Combien en
voulez-vous? hoeveel vraagt gij er voor? Que
voulez-vous de eet habit ? wat wilt, vraagt gij voor
dien rok? J'en veux cinquante francs? ik vraag
er vijftig francs voor. --- Willen, vereischen, verlangen: Cette plante vent un terrain humide, die
plant wil, vereischt een' vochtigen grond. Cela vent
du temps, dat vereischt tijd. Cet enfant vent hire
mend doucement, dat kind wil, moet met zacht
bestuurd worden. -- Willen, kunnen-moedigh
(van levenlooze zaken): Ce boes ne vent pas bruier, dat hout wil niet branden. Cette plume ne
vent pas marquer, die pen wil niet schrijven. SE VOULOIR , V. pr. Gewild worden: Cela ne se
dolt, ne se peut v-, dat moet, kan men niet willen. -S'en v -, zich zelven verwijten, boos op zich zelven
zijn: Je_ m'en veux d'avoir fait cela, het ergert of
spijt m , ik ben boos op mij zelven, dat ik dat gedaan heb. — Elkander haat, wrok toedragen: Des
aliens qui se sont battus s'en veulent. --..—.
VOULOIR, m. Het willen, de wil f. II en a le pouvoir
et le v -, hij heeft daartoe het vermogen en de wil..
-- [Ecrit.] C'est Dieu qui nous donne le v- et le
faire, God geeft ons het willen en het werken. —
(fam.) Malin v -, kwaadwilligheid f., boos oogmerk n. — Voulu, e, adj. (en part. passé van
voeloir): Les formalités v -es par la loi, de b ,g de
wet vereischte formaliteiten. Être been v-, mal V-,
goed, slecht gezien zijn, ergens welkom, onwelkom
zijn.
Vourine, f. [Com.] , z. v. a. LEGIS.
Vourou-driou, m. [H. n.j Groote koekoek m..

Vougeot, z. aid.
oulge, f., z. VOUGE.
Voeloir, V. a. Willen, voornemens zijn, besluiten: II vent partir demain, hij wil morgen vertrekken. Je veux aller le voir, ik wil hem gaan bezoeken. .•— Willen, met gezag eischee, vorderen, gebieden; bevelen, voorschrijven: Dieu, La loi le vent,
God, de wet wil, gebiedt het. Faites ce que je veux,
eloe, wat ik gebied. — Le christianisme vent qu'on
aide ses frères, het christendom wil (beveelt, schrijft
voor), dat men zijne broeders zal helpen. Une loi
d'Athenes voulait que..., eene atheensche wet schreef
voor, dat... +-- Le maibeur a voulu que..., het ongeluk heeft gewild, dat..., 't is bij ongeluk gebeurd,
dat... — Willen, verlangen, wenschen, begeeren:
On nous donne tout ce que vows voulez, men geeft
u alles wat gij wilt, verlangt. La nature ne vent
que le nécessaire, la raison vent l'utile, le gout
vent l'agréable, de natuur wil (verlangt, begeert)
enkel het noodige, de rede wil het nuttige, de smaak
het aangename. 11 ne sait ce qu'il vent, hij weet
niet wat hp wil, hij is besluiteloos. — In dezen
zin wordt dikwijls (gelijk dat ook in 't nederduitsch
plaats heeft) je voudrais in plaats van den prés.
je veux gebruikt om een of ander verlangen beleef
zedig uit te drukken, of wel om eene soort-deljkn
van uitdaging te kennen te geven: Je voudrais bien
qu'on le fit ce soir, ik zou wel wenschen (ik wenschte
wel), dat men het dezen avond deed. -- Je voudrais
bien voir qu'il osdt Tentre prendre, ik zou wel eens
willen zien, dat hij het durfde ondernemen. — Faire van Madagaskar.
Vourste, ni. [Véner.] Groote jagtwagen rn.,
de qn. ce qu'on vent, met iemand doen, van iemand
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door geheel Europa gereisd. Avez-vous voyagé en
Allemagne? hebt gij in Duitschland gereisd? On
apprend bien des choses en voyageant, men leert
vele zaken door het reizen, al reizende of op reis
leert men veel. V- en poste, en voiture, à cheval,
met de post, in een rjtuig, te paard reizen. V- par
eau, par mer, par terre, te water, ter zee, te land
reizen. V- b petites journées, kleine dagreizen doen.
V- la nuit, jour et nuit, des nachts, dag en nacht
reizen. Il ne voyage que de jour, h# reist enkel
bij` dag, des daags. — (Prov.) Qui vent v- (of aller)
loin, ménage sa monture, z. MENAGER . — Ook van

waarmede men met een talrijk gezelschap weleer de
jag t volgde.
yogis, pron . pers. (meerv. van.tu of tol, maar

uit wellevendheid ook voor 't enkelvoud gebruikt)
Gij, gijlieden; u. Vous n'en savez rien, g# weet
er niets van. On parle beaucoup de v-, men spreekt
veel van u. On songera è v-, men zal aan u denken. On vous loue partout. men prijst u overal.
— Somtijds staat het geheel overtollig: On vous
sangla Ie pauvre diable, de arse drommel werd
deerlijk afgerost.
5 Voussoyer, V. a. (fam.) Tot
iemand u, UE. zeggen. Il vousoie sa soeur, h# vogels gezegd: Les hirondelles voyagent, de zwaluwen reizen, trekken. —Voyageur, m., -ease, f.
ze g t tegen zijne zuster U.
Reiziger m., reizigster f., h# of ze, die werkelijk
Wousieu, m. R. n.], z. v. a. LÉROT.
Voussoir of Voussean, m. [Arch.] Gewelf- o reis is (passagier) , die groote reizen . doet of gerijtuig
steen, wel/steen m., elk der steenen, die de boog daan heeft. Voiture qui contient douze v-s,
kromming van een gewelf helpen vormen.-vormige met twaalf izigers. Voilà des lettres de potre v-,
— Voussure, f. [Arch.] Welving, ronding, boog hier zijn onzen reiziger. C'est une
wel f iyn f.
-rondig, grande v euse, z reist veel. z. ook GUIDE. Les
v-s sont sujets a mentir, reizigers liegen dikwijls.
Vouussoyer, Z. v0USOYER.
Pfeitfer, l'intrépide v-euse?
volte, f. [Arch.] Gewelf, verwelf, verwelf, Connaissez vous Made. moedige
reizigster? -- Ook
kent g# Mevr. Pf., de
centre
of
Vplein
welfsel, verwe . sel n. V- en
pl. L'hironcirculaire, half-cirkelvormig gewelf, cirkelgewelf. als adj,: Oiseaux v-s, trekvogels m.
is een trekvogel.
de
zwaluw
trekt,
delle
est
v-euse,
V en anse de paneer, V- surbaissée, z. SUBBAISSE.
V- surhaussée of surélevée, z . SURHAUSSER . V- en — Commis-v-, z. coriMts. — $ Voyagiste, m.
ogive, sp itsboog- of ojie fgewel f. V- en arête, kruis- Reisbeschrjver m., schrijver van een reisverhaal.
S `'o ►anoe, f. Voorstellingskracht f. (van de
gewelf V- en berceaux suspendus, kapgewelf. Vsur épontilles, steekgewelf. V- en arc de cloitre, verbeelding►, van 'tt geheugen) . -- Voyant, e, adj.
kloostergewelf. V- en dome, - koepelgewelf. V- en Helder, licht, afstekend van kleur: Couleur tresbonnet de prètre, open koepelgewelf. V- en canon- v-e, zeer helle, in 't oog vallende kleur f. Cette
nière, schutgatgewel f. z. ook ACOUSTIQUE, ARSTE, étolfe est trop v-e pour une femme de son age,
CLÉ, EXTRADOSSE,POUSSÉE. — La v- d'une caver- die stof is te hoog, te licht van kleur voor eene
ne, d'un antra, 't gewelf, het dak van eene spe- vrouw van hare jaren. — Frère v-, ziende broe(in de Quinzelonk, van een hol. — Une v- de feuillage, een bla- der, ziende man eener hospitaal-blinde ziende
zuster,
dergewel f. -- (poet.) La v- du tiet, des cleux, la vingts; z. dat woord). Soeur v-e,
V. céleste, azurée, eternelle, étoilée, het hemelge- ziende vrouw van eenen hospitaal-blinde. -- [Mam.
n.
—
VOYANT
bijziend
paard
réch.]
Cheval
v-,
welf, het hemelsch, azuren, eeuw' rwelf, het ster
de ziener. —
rengewel f, de hemel m. — [Arch.] lle vlakte van Ziener, rofeet m.: Samuel le v-, S.houten,
dooreen
blikken
of
zékere ligchaamsdeelen: V- du e rveau, du crane, [Arpent . ] Kiykbordje n.,
een mik
schedelgewelf. V- du palais of V- palatine, gehe- gaans zwart en wit geverwd bordje met
midden, dat in de sponningen-puntofvizer'
melte n., mondgewelf. V- è trois piliers, hersen- is.
meetstok
verschuifbaar
of
een
nivelleer-lat
balk m., eeltachtig ligchaam n., de plaats waar de van
f:
beide halfronden der groote hersenen met elkander — Voye of vole, f. [Pèehe] Boei, netboei
klinker,
f.,
Voyetle, f. [Gram.] Klinkletter
samenhangen. — (Mar.] V- d'arcasse, Grande v-,
vervul f, wulf n. van den achtersteven. La petite zelfklinker m., v o k a a t f. V- brève, longue,
lange, stomme klinkletter. —
T-, het wulf boven den westergang (van een linie- muette, korte,
v-s,
schip). Avoir beaucoup de v-, een groot, overhan- Klank m. La di hthon gue se forme de deux sim
klanken. — Vgend wulf hebben. — j Maréchj La v- d'un fer de de tweeklank beslaat uit tweeschrift
door
déne
let--ples,
enkele klinkers (die in
cheval, de binnenronding f. van een hoefijzer. —
Votiter, V. a. [Arch.] Welven, overwelven, een ter worden voorgesteld, zoo als a, e, i, o, u, y. -gewelf maken, met een gewelf overdekken: V- une V-s composdes of -I- V-s polygrammes, zamengeletter vooréglise, une salie, une cave, eene kerk, eene zaal, stelde klinkers (die door meer dan ééne
eengin kelder verwelven. — SE voaTER, v. pr. Zich gesteld worden, maar slechts een' enkelvoudigen
welven of krommen, krom worden (inz. van de klank voorstellen, zoo als ou, en, oeu, enz.) Vruggegraat, de gestalte. g ezegd). Les personnes de nasales, neusklinkers (zoo als on, em, in, im,
grande taille se voltent plus promptement que les aim, un, enz.).
Voyer,
er, m. Weg-, straatopzig ter m. Grand v-,
autres, de lange menschen worden spoediger krom
— Ook als
dan de andere. — Het part. passel is ook ad9.: eerste opziener der wegen en straten.der
en
rglise voutée, overwelfde kerk. — (#g.) Dos vouté, wij.: Commissaire v-, kommissaris pl. wegen
langs de
boomen
m.
—
Arbres
v-s,
straten.
gewelfde, kromme rug m. — [Maréch.] Fer v-,
ijzer
zer n. (waarvan de armen naauwer toe- wegen of straten. 1 de heete
yoyer, v. a. [Tech.] : V- la lessive,
gerond zijn). — `'otitis, m. [Mar.] , z . VOdTER.
-- Voeture, f. [Chir.] Soort van schedelbreuk f. loog op het te wasschen linnen gieten. — VoyetVoyage, m. Reis f., togt m.: Faire un grand, te , f. Groote bak of kom met een' steel ter opgieun long v-, eene groote, lange reis doen. Revenir ting van de loog.
Voyeuse, f. Soort van voormalig tabouret1e
de v-, van de reis terug komen. Faire un v- en
France, eene reis naar Frankrijk doen, naar Prank- of stoeltje zonder leuning.
Voyon, m. (pop.) Naam, dien men te Parijs
eenreis
ter
Un
vpar
mer,
par
terre,
ryk reizen.
zee, te land, eene zee-, landreis. V- de long cours, aan eenS slordigen, slecht opgevoeden, genieenen
knaap
geeft, straatjongen m.
z. COURS. — (fig. et fam.) Faire Ie grand v-, le
Vrae, m. [Mar., Pècbej Wanorde, ondereenT- de l'autre monde, de groote reis, de reis naar
adv. Ondereen geworde andere wereld doen, sterven. — (lig.) Le v- de menging f. — EN vRAC; loc. Ce
navire a un charla vie, de levensreis, de reis door 't leven, het le- pen, door elkander heen. — vr(of en grenier),
ven. --Relation d'un v- of enkel V-, reisbeschrj- gement en vr-, est chargé en
— Des hastortgoederen
geladen.
met
is
ving f. Il aime les v-s, hij leest gaarne rei$beschrp- dat schip
tonnen gestorte en gezoute
vingen. V- pittoresque, reisbeschrijving met platen, rengs salés en vr-, inordelijk
vaten
gepakt te
in
schilderachtige r. — Gang, heen-en-wedergang m. haring m. (om later
Le charretier a fait dix v-s pour chercher ces worden).
Vra ne, EN VRAGNE, z. v. a. YRAC, EN VRAC.
plerres, de karrenvan heeft tien gan gen gedaan om
Vrat, e, adj. Waar, waarácht^g , met de waarre plusieurs
deze steenen te halen. Il m'a fait fai
overeenkomstig: Tout ce quit dit eet vr-, at
held
heeft
snij
dikwijls
om
niet
heen
h#
v-s inutilement,
La chose n'est que trop
en weêr laten loopen t - Verloe f, verblijf n, op eene wat hij zegt, is waar. at
de zaak is maar te waar. C'est vrai,
vr-e,
p laats, waar men zijne vaste wonin g niet heeft: Cela n'est
-pas vr-, dat is waar, niet waar.
Le v- de la cour b Bruxelles a été de six mole,
is waarheidliehet verblij f van het hof te . Brussel heeft zes maan- — Cet homme est vr-, dievr-man
dans ^. - see actions,
Tout est
opreet.
vend,
eene
Reizen,
v.
n.
Voyager,
den geduurd. -reis doen: II a voyagé par toute I'Europe, hij heeft alles in zijne daden is waarheid, opregtheid. —
—
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1 (farn.) Missi vr-que nous sommes id, quit
faut inourir, zoo waar wij hier zijn, zoo waar wij
sterven moeten. Ii est vr- de dire of enkel Ii est
vr- (om op te helderen, te verzachten of te beperken wat men gezegd heeft) , 't is waar, er moet bij
in 't oog gehouden of niet vergeten worden, maar...
ook. Je me sens un peu fatigué ; ii est vr- que j'ai
travaillé plus que de coutume, ik voel mij wal vermoeid, maar ik heb ook meer dan gewoonlijk gewerkt. Toujours est-il vrai de dire of enkel Toujours est-il vrai, toch blijft het waar, dat neemt
niet weg. Vous avez beau contester, toujours est-il
vr- que vous vous trompez, of gij 't bestrijdt of
Met, toch blijft het waar, dat gij u bedriegt. (Loc. prov.) Cola est vr-, ou le roi nest pas nobie, dat is uitgemaakt waar, dal is zoo waar als
tweemaal twee vier is. Waar, met waarheid
de gedachten, de voorwerpen uitdrukkend of voorstellend: Style vr-, ware stijl m. Expression vr-e,
ware uitdrukking f. Couleur vr-e, Colons vr-, ware
kleur f., waar koloriet ii. Waar, waarachtig,
wezenlijk, echt, wat werkelijk is wat men zegt of
wat het moet zijn (in dezen zin staat het meestal
voor het subst.) Jésus Christ est vr- Dieu et vrhomme, Jezus Christus is waarachtig God en waarachtig mensch. Je reste votre vr- am!. ik blijf uw
ware vriend. C'est do vr- marhre, dat is echt marmer. De vr -es perles, echte paarlen. En quoi consiste Ie vr- bonheur? waarin bestaat het ware,
wezenlijke geluk ? - Ook in slechten zin: C'est
Un vr- fripon, on vr- libertin, 't is een regte fielt,
een ware lichtmis. - (bij overdrfjving) Cel homme
est on vr- singe, die man is een regte aap. C'est
on vr- supplice, martyre, dat is cene ware martelang. - [Algéb.] Racine yr -c (nu liever Racine positive), ware, positieve of stellige wortel m. [Astr.] Temps vr-, Horizon vr-. Waar, eenig,
voornaamst; wezenlijk, niet ingebeeld: La vr-c
cause, Le vr- motif de sa détermination est Ie
désir de vous être utile, de ware, eigenlijke oorzaak, beweegreden van zijn besluit is de begeerte
ons u nuttig te zijn. Cola serait injuste et me
ferait une vr -c peine, dat zou onbilljk zijn, en mij
eene wezenlijke smart aandoen. Waar, eigenlijk, regt: C'est Ia vr -c place de ce tableau, dat is
de eigenlijke, regte, geschikte plaats voor deze schilderj. (fam. als adv. voor vraiment) Vous avez
dit cda, vr-? hebt gij dat gezegd, waarlijk? Co l a me
fait lu plaisir, yj., (lat doet mij pleizier, inderdaad.
VRAI, m. Het ware, waarheid f. Rien nest beau
que le vr-, Le vr- soul est aimable, niets is schoon
dan de waarheid, de waarheid alleen is beminnelijk.
Parler vr-, Dire toujours vr-, de waarheid spreked, altijd de waarheid zeggen. II ny a pas on
mot de vr- a ce qu'il dit, er is geen woord waar
(geen waar woord) in at wat hij zegt. - AU VRA!,
bc. adv. Naar of volgens waarheid: Voilb au vrcomme Ia chose s'est passie, ziedaar naar waara VRAI
held hoe de zaak zich heeft toegedragen.
DIRE, it DIRE VRAI, bc. adv. Om de waarheid te
zeggen: A vr- dire, je ne comprends non a sa
conduite. - Wraiment, ado. Waarlijk, wezenlijk, inderdaad, in waarheid: II est vr- sage, hij
is waarlijk. in waarheid wijs. - Somtijds gebruikt
enkel om sterker te bevestigen: Oui vr-, ja waarlijk. - Ook iron.: Vr-, Vous êtes un jou garcon,
waarlijk, ge zijt er de regte man naar.
Wralsemblable, adj. (pr. s c, ook in
de volgenden) Waarschijnlijk: Celia esl peu vr-,
dat is weinig, niet zeer waarschijnlijk. Ce qu'il
dit peut être vrai, mais nest pas vr-, wat hij zegt
kan waar zijn, maar is niet waarschijnlijk. - VRACSEMBLABLE, ifi. Het waarschijnlijke: Le vrai nest
pas toujours le vr-, het ware is niet altijd het
waarschijnl(jke. 11 faut pruférer le vrai au vr-, men
moet het ware de voOrkeur geven boven t waarraisembIab!ement, ado. Op
.cchijnljke.
waarschijnlijke wijze, waarsch ijnlijk, denkeljk: Vrii arrivera ce soir, waarschijnlijk zal hij dezen
avond komen. - Vraisemblaiice, f. Waarschfjnljkheid t. Cola est possible, mais sans vr-,
dat is mogelijk, maar zonder waarschijnlijkheid,
niet waarschijnlijk. II y a peu de vr- It ce qu'il dit,
er ligt weinig waarschjnljkheid in 't geen hij zegt.
Vrédelée, f. [Pêche] Steeknet n. (Men vindt
ook vrédelie en vridelle gespeld).
t %reder, V. n. (pop.) Doelloos rondloopen,
heen en weder loopen.
-
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%'reille, f.[Bot.] , z. v. a. LISERON.
Vretac, rn. (Mar.] Halstalie f. (op den fokkehals).
Vrille, f. [Tech.] Boor, fretboor, fret f. Vr- a
canon of Dégorgeoir a vr-, z. DEGORGO1R. - [ Blas.]
Hechtrankje n., z. ClonE. - [ H. n.] Scarabde a

vr-, z. SCARABEE. - Vrillé, e, adj. Van hechtrankjes voorzien. - Vrillée, 1. [Bot.] , z. v. a.
LISERON. - Willer, v. n. 41 draaijend of schroefs
gewijs opstijgen (gelijk sommige vuurwerken) . [Bot.] Den vorm van een hechtrankje aannemen.
- [Vmner.] , z. V. a. VERMILLER. - VRILLER, V. a.
[Tech.] Met eene fretboor gaten boren. - Vn!lerie, t. [Tech.] Boormakerskunst, boormakerij,
boormakerswerkplaats f. - Boorwaren 1. p1. Vrillette, t. [H. n.] , Z. PULSATEUR (er staat
abusievelijk PTJISATEUR). - Wrillier, m. [Tech.]
Boormaker, boorsmid, schroevendraaijer m. Vrilhifère, adj. Hechtrankjes dragend, van hechtrankjes voorzien. - Vrillon, m. [Tech.] Kleine
fretboor f. [(abrotone, aurone).
Vrogne, m. [Bot.] Volksnaam der averuit
Vroncelle, t. [Bot.], z. v. a. LISERON.
Vu, adj. (en part. passi van voir): Lettre de
change payable a lettre vue (gebruikeljker: paya
bie a vue) , op zigt betaalbare wissel m. La baleine
vue de loin ne paraît qu'une masse informe, de
walvisch, van verre gezien, schijnt slechts een vormboze klomp te zijn. Un objet vu au microscope,
een onder 't mikroskoop beschouwd voorwerp. Etre
bien, anal v-, goed of kwalijk gezien zijn, in achting, in minachting zgn. — A boule vue, Z. BOULE.
- Vu bon (onderschrift, waarmede eene rekening
goedgekeurd wordt), gezien en goedgekeurd. - Ook
als subst.: Le vu bon manque ii cette pièce, de
goedkeurende onderteekening ontbreekt aan dat stuk.
- [Chanc., Prat.] (iron.) Vu les pièces, na inzage, na kennisneming van de stukken. Vu les raisons
part
alldguées
de et d'autre, gelet op de van weirzijde bijgebragte redenen. Op gelijke wijze (dat
is onveranderljk) wordt in de dageljksche taal vu
als prép. gebruikt voor attendu, eu égard is, met
betrekking tot, uit hoofde van, uit aanmerking van:
La récompense est trop petite, vu ses grands ser
vices, vu son merite, de belooning is te gering, met
betrekking tot zijne groote diensten, in verhouding
tot zijne verdiensten. VU QUE, bc. conj. Daar,
vermits, aangezien: Je m'étnone qu'iI alt entrepris
cola, vu qu'il nest pas trop hardi, 't verwondert
mij, dat hij dit ondernomen heeft, daar hij toch
niet bijzonder stoutmoedig is. VU, m.: Mettre le vu sur une pièce, een stuk met gezien teekenen. - [ Prat.] Le vu d'un arrêt, de aanvoering
der gronden, waarop eene regterl(jke uitspraak berust. - Cola s'est fait au vu et au su de tout le
monde, dat is open en bloot, voor ieders oog geschied, dat is wereldkundig.
Vue, f. Gezigt, gezigtsvermogen n.; - zintuig n.
des gezigts, oogen D. p1., blikken in. p1., oog n,,
blik m., het zien: Avoir la 'i- bonne, percante,
faible, mauvaise, een goed, scherp, zwak gezigt
hebben. V- courte, basso, kortzigtigheid, bfjziendheid f. (myopic). V- longue, verzigtigheict (presbytie). Perdre, Recouvrer la v-, het gezigt verlieen, terug krijgen. - Tournez Ia v- de ce côté-ci,
wend uw gezigt, uwe blikken naar dien kant. Bais
ser, Mourner la v-, de oogen nederslaan, afwenden. Le sole!l me donne dans la v- , de zon schijnt
mij in de oogen. (fig.) Cette étoffe donne dans la
v- plus que l'autre, deze stof valt beter in 't oog
dan de andere. Cette bIle lui 'a donné dans Ia
vue, hij heeft zijn oog op dat sheisje laten vallen,
heeft zin in dat meisje gekregen. - Tant quo Ia
v- pout étendre, zoo ver 't gezigt reikt. Ma v- ne
porte pas jusque-M, mijn gezigt reikt zoo ver niet.
- A porte de v-, z. PERTE- Perdre de v-, z. PERDIIE. Garder a v-, Z. GARDER. A v- doeil, Z. OEIL
(op 't einde). Cormaître une personne de v-, iemand
van aanzien kennen. Avoir Ia v- sur qn., het oog
op iemand houden. Avoir sur qn., het toezigt
over iemand hebben. (Deze laatste zegswijs is verouderd.) - Lunette de longue v-, Z. LUNETTE. Seconde v-, tweede gezigt, dubbelzien n., dubbelzigtigheid f. (eigenschap, die men aan sommige bewoners van 't Noorden toekent, waardoor zij in
de verbeelding dingen zien, die op verafgelegen
plaatsen aanwezig zijn of voorvallen). - Gezigt n.,
het zien, het beschouwen: La v- des fleurs inspire
Ie plaisir, het zien der bloemen boezemt genoegen
)

-

z

y-

VUE
in. Regaider ces étoffes, Ia v- ne vous en coûteia
iien, bezie die stoffen, gij hebt liet zien, het bekij[Corn.] Lettre de change
aya
p
ken voor niet.
bie a v-, a trois jours de v-, op zigt, op drie dajen zigt betaalbare wissel rn. Jager dune chose
a Ja première s-, op 't eerste gezigt over iets oordee
Marcher, Se conduire a v- de pays, toolen.
pen zonder bepaald den weg te kennen. (fig. t fans.)
Parler, Jager a v- de pays, Z. PAYS. Etre en
v-, tre exposé a Ia v-, in 't gezigt, in 't oog zijn,
aan de blikken blootgesteld zijn. Mettie une chose
en v-, iets in 't gezigt plaatsen, iets ten toon stellen. Faire une chose it la v- de tout le monde,
iets in 't gezigt, voor 't oog der gansche wereld doen,
voor ieders oogen doen. Les deux armies étaient
en v- lane de l'autre, of enkel étaient en v-, de
beide legers waren in elkanders gezigt. Ii campa Is
a v- de l'ennemi, hij sloeg zich onder 's vijands oog,
[Mar.] Bâtiment
in 't gezigt des vijands neder.
qui est en v-, schip, dat in 't gezigt is. Etre en
v- dune terre, een land in 't gezigt hebben. On
mouilla Is 'i- du port, men ankerde in 't gezigt der
haven. Enfin nous eûmes Ia v - dune Iie, eindelijk
kregen wij een eiland in 't gezigt. Gezigt, wijze
waarop men een voorwerp ziet, waarop een voorweep zich aan ons voordoet: V- de haut en has,
de has en haut, gezigt van boven naar beneden,
van beneden naar boven. V- de front, gezigt van
voren, regt van voren. V- de côté, gezigt van ter
zijde. A. v- d'oiseau, Z. OISEAU (aan 't einde).
Gezigt, uitzigt n. uitgestrektheid, die men van de
plaats, waar men is, overziet: La maison a ene
belle v-, na point de v-, het huis heeft een schoon
uitzigt, heeft geen uitzigt. V- bornie, beperkt uitzigt. Sa chambre a v- sur Ia rue, Zijne kamer ziet
op de straat uit. V- qui plonge, uitzigt naar de
diepte of laagte. V- rasante, uitzigt over eene vlakte
Point de v-, z.
of langs het vlakke land heen.
POINT. Echappde de v- , Z. ECHAPPEE. Gezigt a.,
plaat, schilderij of teekening f., die een uit de verte
gezien oord, een paleis, stad, enz. voorstelt: V- de
Rome, de Paris, gezigt van Rome, van Parijs. V
dun pont, dune ruïne, gezigt van eens brug, van
een bouwval. Venster, raam, uitzigt n., opefling f. van een huis, waardoor het liefst invalt:
Faire boucher ofcondamner des v-s, vensters, lichtopeningen laten digt metselen. 11 a ouvert une s'
sur mon jardin, hij heeft een venster, een uitzigt
op mijnen tuin loten maken. Ordinairement on na
pas droit de v- sur son voisin, gewoonlijk heeft
men niet het regt van uitzigt (het regt om vensters
te hebben, die uitzien) op zijns buurmans erf. Fde prospect, uitzigtvenster n. (voor hetwelk men
niet bouwen of boomen planten mag). F- de servitude, uitzigt, dat men verpligt is toe te staan,
servituut- of last-venster. V- de souffrance, uitzigt, dat men op zijn erf vergunt, zonder daartoe
verpligt le zijn, toegelaten uitzigt of venster.
[Chas.]
[Bias.] Traliewerk D. van eenen helm.
Aller Is Ia v-, op de ontdekking van 't wild uitgaan. Chasser Is Ia v - , het wild onder 'tjagen zien.
(fig.) Oogmerk n., bedoeling f., doel, plan,
ontwerp, uitzigt, inzigt D. II a de grandes v-s,
C'est en homme Is grandes v-s, hij heeft, maakt
groote plannen, ontwerpen, 't is een man, die groote
plannen vormt. 11 n'a d'autre v- en cela que de
vous plaire, hij heeft geen ander oogmerk, inzigt
daarbij, dan u te behagen. II a des v-s cachées,
secrètes, hij heeft bedekte, geheime bedoelingen.
Queue v- aurait-il en cola ? Queue serait sa v- en
ceia ? wat zou hij daarmede op 't oog hebben, bedoelen, wat mag wel zijn oogmerk daarmede zijn.
Entrer dans les v-s de qn., in iemands plannen
treden, zich met iemands plannen, bedoelingen, inzigten vereenigen. Agir eis v- of dans Ia v - dune
pen se, iets doen met uitzigt op eene belooning.
Faire toute chose dans Ia v- de Dieu, de plaire
Is Dieu, alles doen met het oog op God, met het
Avoir ene
oogmerk om God welgevallig te zijn.
chose en v - , zich iets ten doel stellen, iets in 't oog
hebben. 11 n'a que son intdrêt en v- , hij heeft enkel
zijn belang in 't oog, is alleen op zijn eigen belang
bedacht. Ii borne ses v-s a telie chose, hij bepaalt
zijne oogmerken alleen tot die of die zaak. Avoir
des v - s pour qn. goede oogmerken met iemand
hebben, voornemens zijn hem eenen post, eene bediening, enz. te verschaffen. Avoir des v-s sur qn.,
voornemens zijn zich von iemand te bedienen. 11 a
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des v-s sur cette maison, hij heeft plannen op dit
huis, hij wil het koopen, huren. EN VUE DE, tilt
aanmerking van: C'est on v- des services qu'il a
rendus, qu'on lui a fait cette grâce, 't is uit aanmerking van de diensten, die hij bewezen heeft, dat
men hem die gunst heeft toegestaan. Doorzigt,
inzifjt n., blik m., scherpzinnigheid t. Rien n'chap
pe Is sa v-, niets ontgaat zijnen blik, Zijne scherpzinnigheid. Porter sa v- hien loin dans l'avenir,
met zijnen blik in de verre toekomst dringen. Ii a
de grandes v - s, des v - s borndes, hij heeft groote,
beperkte inzigten, hij heeft veel, weinig doorzigt:
Cest un homme Is courte v-, t is een kortzigtig
man, iemand met weinig doorzigt.
Then nest
cache' Is Ia v- de Dieu, niets is voor Gods oog
verborgen.
Tuide, Vuidei-, oude spelling van VIDE, VlOEit.
Vulcaiii, m. (podt.) Smid, slotemaker m. (naar
Vulcanus of Vulkaan in de Myth. de god des
vuurs en der metaalarbeiders of smeden, zoon von
Jupiter en Juno en echtgenoot van Venus); het
vuur: Sacrifier qc. a Vulcain, iets in 't vuur werpen.
[H. n.] Vulkaan, soort van schoone dagvlinder m.
Vulcanal, e, adj. [Myth.] Tot
Vulkanus behoorend: Flamine v priester van VulWulcanales, f.pl.
canus.
t.] Romeinsche
i^in
feesten n. p1. ter eere van Vulcanus,
v ul c a n ti%'ulcaHien, ne, adj. Vulcanisch,
lidn 1. p1.
Vulcanus betreffend: Hypothèse v-ne, z. v. a. VUL%'ulcanies, t. p1., ze. a. VULCANA
GANISIIE.
Vuleaflique, adj., z. v. a. VOLCANIQUE.
LES.
S Vulcaniser, v. a. Tol horendrager maken,
horens opzetten.
Vulcanisine, m. [Ph vs.],
z. V. a. PLUTONISME. — Weleer ook: Horendragerj 1.,
toestand van een' horendrager (van eenen man,
wiens vrouw hem ontrouw is).
Vialcanis
te, m. z. V. a. PLUTONISTE.
Vulcelle, f., Z. VULSELI.E.
Vulgaire, adj. Gemeen, alledaagsch, bij 't volk
in zwang; laag, plat, gemeen, v u I g a i r: Préjugd
v-, Croyance v-, volksvooroordeel, volksgeloof D.
Expression v - , vollçsuitdruklcing, uitdrukking van
't gemeen; gemeene, platte uitdrukking f. Ame, Esprit v-, aliedaagsche ziel f., alledaagsch verstand n.
Plantes v - s, allerwege groeijende planten t. p1.
Médicament v-, geneesmiddel, dat men dikwijls gebruikt, alledaagsch geneesmiddel n. Pensdes, Sentiments vs gemeene platte denkbeelden, qevoelens n. pl II na quo des inclinations v-s, hij heeft
niet dan lage, gemeene neigingen.
Les langues
v-s, de hedendaagsche levende talen f. p1. L'idiome
v-, de gewone taal, die men in een land spreekt,
de volkstaal f. Le Grec v-, het nieuwere grieksch.[Myth.] Vénus v- of vulgivage de gemeene
Venus, de ailemans-Venus;
de gemeene, rondloopende wellust m. Venu s v u I g j v a g a f.
VULGAIRE, M. Volk n. inz. liet gemeene volk, de
gemeene man, de groote hoop m., gemeen, gepeupet, graauw, janhaget n. Le v- ignorant, superstitieux, het domme, bijgeloovige gemeen. Ii suit eis
cda ]'opinion du v-, hij volgt daarin de meening
van den grooten hoop. Se distinguer du v-, zich
van den grooten volkshoop, van 't gepeupet onderscheiden.
Le v- des artistes, de groote hoop der
kunstenaars, zij, die zich niet onderscheiden, onopgemerkt blijven. (Prov.) Ii faut penser avec les
habiles gens, mais parlor avec Ie v - , men moet de
weetnieten niet toonen, dat men ze daarvoor houdt.
Ook van zaken gezegd: Donner dans le v-, in
't alledaagsche, platte, gemeene vervallen.
tilgairement, adv. In de taal van 't gewone leven.
van 't volk, naar 'tgemeen spraakgebruik: F- par]ant, om met den gemeenen man te spreken, in de
volkstaal gezegd. Gemeen, op gemeene platte
1L,ijZ': Ai)PrefleZ Is vous dnoncer iioins v teer ie
»dader juist U.it(l1'Ukkefl. --4. Vulgarisa.teur,m.
H•(j, (tie iets algemeen maakt, in zwang brengt,
verspreider a/jemeenmaker ei.
J î itigariser, V. (1. G:'isu'en of algemeen maken, in zwctn;
brengen, flh?(lC)' de lfl('fls('hen of 't i.'oik brengen.
SE VULGARISER, V. pi'. Algemeen worden, in zwanij
komen. .-1 %'iilgarisnse, in. 11le(!(1(1fJschI1ei(t,
gemeenheid; (Litedaagselu', gemeene, platte uitdrukking of g'(las/itc L. V a 19 ei t so is t is. 4
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garité, I'. A!ietla'tisehheid, gemeenheid, platheid,
laagheid, vu lI j (1 1 t t t' I I f.
Vulgate, I. . G e wone l(IlijnSChe hijbclt'erlaling,

waarvan rich di' s'oom.cch-katbol(jke Kerk bn!ii'jit,
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VUTJGIVÂGUEWOMBAT,
- Ook als adj. in denzelfden zin:

La version v-.
Vnlgivagiie, adj.

Warandevir, m. [Pêche] Stempelaar der harinotonnen, U) a r a n d e r m. (te Duinkerken).
Warnetfe, t. [Pêclie] Fijn gemaasde zegen t.
(in Jvormandie). - Warnetteui-, m. Vischschuit F. (le Dieppe).
Warrant, in. (anqi.) (pr. ouar -i ante) Bevel D.
tot in hechtenis neming.
Warietie, f. [Pêche] Zeilgaren n. (totzamen
van verschillende gedeelten van netten). -hecting
Watergank, Watregang, m. Watering,
watering, sloot f. (in de Nederlanden).
Waterman, m. [Mécan.] Door Watt uitge
vonden werktuig om de aarde onder 't water weg
te qraven, waterman in.
WauxhalJ, in., Z. VAUXHALL.
Wavellîte, t. (pr. oua—) [Minéi.] Wit mineraal n., door Dr. Wave] in Devonshire ontdekt,
wavetliet ii.
Wehme, t. [Hist.] Veem t., deafgeslotenplaats,
waar gerit gehouden werd; de bloedban of het
veemgerigt n., ccve geheime vierschaar der middeleeuwen in Duitschland, voor welke de aangeklaagden in 't geheim en buiten hun weten gevonnist
werden; de gezamenlijke reqters, veemregters (ook
francs juges geheeten). - Vehmique, adj. Tot
de veem beluoorend : Cour w-, veemgerigt n. (z.

M
yth.] Toenaam van Vanus, z. onder VULGAIRE.
S ViliHérable, adj. Kwetsbaar: Achulle n' tait v- qu'au talon, Achilles was alleen kwetsbaar
aan den Fuel.
l7ulnéraire, adj. [Pharm.] Tot u'ondtueelinq
dienstig, wondtuee(end.: Plante v-, wondlueelencte
plant 1. Flerbe v-, wondkruid n. Eaux v-s, wondwaters n. p1. Médicament v-, wondmiddel n. VULNIBA1RE, f. [Bot.] Wondkruid, heilzaam wondkruid n. - VEJLNÉRAIRE, fl1. [PliaroL] Wondmiddel 0.; wondheelende plant f.
-I. Vii1pin, e, adj. Den vos betreffend: La gent
v-e, Fuel vossenvolkje, de vossen M. p1. —VULPIN, m.
[Bot.] Vossestaart m. V- des prés, beemd-vosse
-star.V
des champs, akker-vossestaart.
Vidpinite, f. [Chim.] Met kwarts gemengde
korrelige an/uydriet (vgl. ANHYDRITE) (zoo genoemd
naar Vulpino, in Lounbardije).
Vu1ueIle, f. [H. n.] Baardkuuujper m., haartang f., eene tweescluaiiqe schelp.
.4. Wuîsonade, I. Moord door eenen man aan
Zijne vrouw begaan, wanneer hij haar op heeler
daad in overspel betrapt (naar zekeren SI ulson van
Grenoble, die zoodanigen moord beging).
boven).
(BIE.
Vultuelix, ense, adj. [Itled.] Face v -euse,
Weiclie, Weicherie, z. VELCHE, VELCHErood opgezet, gezwollen aongezigt n.
Weraérite, f. [Minhr.], Z. ARCTIZITE.
TuIturide of Vulturidé, e, adj. [H. n.]
Werst, f., Z. VERSTE.
Wesbéi-ite, t. [Minér.] Natuurlijke zwavelNaar den gier gelijkend, gierachtig. - VULTURIDES, M. Pl., VULTU1UDÉES, t. p1. Giersoorten f.pl., zure aluinaarde f., w es b a r i e t n.
dieren a. p1. van 't qierengeslaclut.
Whig, RI. (pr. ouig) [P0111.] Naam van ieder'
%'ulvaire, f. [Bot.] Stinkende ganzevoet m., aanhanger der liberale partij in Engeland, die teschaamkruid n., v u I v a r i a f. - VULVAIRE, adj. genover die der tories staat (vgl. TORY) en wier
[A.nat.] De vrouwelijke schaamte, de schaamspleet grondstelling is: bescherming van de regten des
betreffend. - Vulve, f. [Anat.] Schaamspleet t.; volks en beperking der koninklijke magt, vrijheids(bij de meeste anatomisten in ruimer' zin genomen vriend, vrijheidsman, w h i p in. - Ook als wij.
voor) uitwendie vrouweljkegeslachtsdeelen n. pl- gebruikt: Parti wh-, Ministère whig-partij,
Vulvo-utérin, adj. [Anat.] Tot de schaamspleet whig-ministerie t. - Whigisine, in. (pr. ouien de baarmoeder behoorend: Canal v-, z. v. a. ghisme) Stelsel n., gevoelens n. p1., partij t. der
scheede (vagin).
whios, whigismus n.
Whip-poor-will, in. (pr. ouip-pour-ouill)
Wuoi-ge, m. (Mw. mil.] Zeisvormig wapen,
zeiswapen 0.
[H. n.] Virginische geitemelker (engoulevent).
Whisky, in., z. wisui.
Whist, in. (pr. ouiste) [Jeu] Kaartspel D. van
engelsc/uen oorsprong, dot met 52 kaarten, doorgaans tusschen 4 personen, gespeeld wordt, w i 5 t,
whist.cpet U.
Wicléfisnie, m. [H. eccl.] Leer van Wiklef
(eig. Wiklyfe), een' engelsch' godgeleerde en voorlooper der kerkhervorming in de lide eeuw, die
w, ID. Letter, die oan 't franeche alphabet ont 0 a. leerde, dat de paus de antichrist was, voorts
breekt, en alleen in eenige aan vreemde (noordsc/ue) het vagevuur ontkende, de nietigheid der aflaten
talen ontleende woorden voorkomt, de W. f. (in en de aanroeping der heiligen beweerde, ens.,
woorden, aan het hoog- en nederduitsch ontleend wikiefismus n. - Wicléfiste, in. Aanhanwordt zij als v uitgesproken, b. v. wehrne, wernd- ger van Wiklef of van zijne leer, w i k t e f s t m.
Wildgrave, Waldgrave, in. [Hist.] Wildrite ; - fl engelsche woorden klinkt zij vaak als
on, gelijk in wliig, waggon.] —[H. n.] Vlinder m., of woudgraaf, rjngraaf in. (in sommige streken
van Duitschiand).
die eene W-vormige figuur op de vlerken heeft.
Wiloe, in. [Coin.] Soort van gevilt laken a.,
Wacke, m. [Minér.] Ondoorsciljnende bergstof, die 't midden houdt tusschen bazalt en teem, waarvan men zich bij de kalmuksche Tataren bedient.
Wilovite of Wilouite, t. [Minir ] Sibériwak n.
Waggon, M. (anql.) (pr. ouag'-gonn) Spoorwa- sche idokras, in den kristalvorm (Vgl. IDOCRASE).
Wiinbe, Wirnbre, in., Z. VIMBRE.
gen, spoorwegwagen, groote wagen tot vervoervan
Wiski, in (pr. ouice-ki) Ligt rijtuig von engelpersonen, waggon m. Train de w-s , wagentrein rn W- pour cliarbon , kolenwagen, ten- schen oorsprong, met hooge kap en door On paard
getrokken, w h is k y m. - Koren- of gerstenbrander rn W- pour niarchandises, goederen-wagen.
Wanérite, m. [Minir.) Vrij zeldzaam mine- dew(jn in. (in Schotland en Ierland), w hi s k m.
Witkérite, t. [Minër.] Koolzure zwaaraar
raal. bij Salzburg aangetroffen , w a g n e r ie t n.
de f.,, natuurlijke kootzure baryt van Hatty, eene
Wagueniestre, m., Z. VAGUEMESTRE.
steensoort met zeer vergiftige eigenschappen , w tWaldgrave, m., z. WILDGDAVE.
theriet in.
WalhHa, m., Z. VALHALLA.
Walkyries, t. p1., Z. VALKY]RES.
Woiwodat, Woiwode,e(c.,z.VAYvODAT ens.
Wolframiate,m. [Chiiu.], z. V. a. TUNGSTAWatlérite, f. [Miner.] Kiezelluoudend atuminjum-hydraat der Pyreneën, walleriet n.
TE. - Wolframiqne, adj., z. V. a. TUNGSTIWalton, e, adj. [Géogr.] Waatsch, de Wa- Q E. - VoIfranii.im (pr. —ome), of wolten of hun tand betreffend: Le pays w-, het waal- fram, in. [Mindi'.], z. v. a. TUNGSTENE.
sche land, bet land. tusschen de Schelde en Maas
Wollastonite, f. [Minèr.] Een door Wollasin België, welles bewoners van franschen oorsprong ton ontdekt zacht, glasachtig, smeltbaar mineraal,
zijn. iglises w-es, waalsche kerken, kerken in Ne- wollastonjet n.
Wolverenne, rn (pr. 000l -Ve-r6ne) [H. n.j
derland, in welke de dienst in de fransche taal
wordt verrigt en die van de vervolginqen der Hu- Amerikaanse/ze veelvraat in. (glouton). - Wol
genoten onder Lodewijk XIV. dagteekenen. - Lan- verennes, in. p1. [Corn.] Aunerikaansche-veel
gue w-e , of als subsi. Wallon, m. Waatsche vrootshuiden, wolverings f. p1.
Mal f., waatsch a.
Wombat, in. [H. n.] Buidel-mormetdíer n.
van Nieuw- Wallis, to om b a t in. [amblotis, phasWanderon, in., Z. OUANDEROU.
Warander, v. a., Z. VARANDER.
colomys].
[
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Wootz, m. (pr. voutce) [Minér.] VoortreffelUke staalsoort in Oost -Indie, bij Bombay, Indisch,
gedamasceerd staal, w a o t z n.
Worabé, m. IF!. n.] Abyssinische vink m.
ToI.!lljCl,, adj. m. [Anat.]: Os w-s, Beentjes
van Wormius, kleine driehoekige beentjes a. p1.
in de naden der hersenpan.
Wouwou, UTI. [Rn.] Graauwe gibbon of langarmige aap m., grijze langarm , moloch, to o ewoe m. [sinia leucisca].
Wuitembergeols, e, adj. {Géogr.] Wurtembergsch, wat Wurtemberg (eig. Wïsrttemberg)
of zijne bewoners betreft. - Als subst. m. et f.
Wurtemberger m., wurtembergsche vrouw f., wurtembergsch meisje fl

0
X 9 im et f. (Un lice, Une ikse) Drie en twintigste letter van 't alphabet en achttiende der medeklinkers We W niet medeteliende), de X, f. - [Als
aanvangsletter wordt de x nu eens als ks gehoord:
Xantippe, Xativa, xanthique, xiphoïde ; - dan
weder als gz : Xante, Xavier, Xéuophon, Xerxès.
- In de met ex beginnende woorden klinkt zij als
gz , wanneer zij door een' klinker at eene stomme h

gevolgd wordt: exact, examen, exaucer, exempt,
exercise, exlArédation, exhiPer,, exhorter, exil,
exorbitant, inexorable, enz. Volgt er een medeklinker, dan klinkt ij ls ks, tenzij die med eklinker eene C is die doüi e of i gevolgd wordt, want
in dit geval wordt z ij als Ic gehoord: excavation,
excuse, excommunië, expidient, extreme, explosian (pr . ehs-); - excès, exception, exciter (pr.
dc—) . - In 't midden der woorden klinkt x als
ks in: Alexandre, Alexis, axe, lixe, luxe, maxime,
a

sexe, dextérité, etc.; doch zij geldt voor eene scherpe
of dubbele s in Auxerre, Auxonne, soixante, soixantième, Bruxelles, Luxeuil; - terwijl zfj olsz
wordt gehoord in deuxième, thxième, sixain, sixaine, six ième en hunne afgeleiden. - Op het einde
der woorden wordt de x doorgaans niet gehoord
(ten ware zij door een woord, dat met een kim/ier
of stomme 1TI begint, gevolgd wierde, in welk geval
zij als z wordt uitgesproken): aifreux, heureux,

sdditieux, cheveux, voeux , veux , peux , deux,
faux, chevaux, travaux, paix, prix, perdrix, choix,

voix, etc. - Bij six en dix wordt de x mede niet
gehoord, wanneer zij vóór het met een' medeklinker
beginnend subst. staan, dat zij tot telwoord dienen;
begint dit subst. met een klinker of stomme h, dan
wordt de x als z gehoord; in andere gevallen luidt
zij als de scherpes: dix chevaux, six florins, dix
havresacs (pr. di-die-vnu, enz.); - six enfants,
dix écus, dix homrnes (pr. si-zan-fan, etc.): -

en voila' six, us étaient dix, six ne suffisent pas
(pr. slee, dice). - In dixhuit, dix-neuf en hunne

afgeleiden heeft de x den klank der z. - In Aix,

Aix-la-Chapelle, Aix-les-Bains klinkt de x als eene
scherpe s—Als ks luidt zij in Dax, Paiafox, Styx,
borax, index, larynx, lynx, perplex,préfix,sphinx.]
X of lxe, m. ITapiss.] Vouwstoeltje, tabourét-

Je n., waarvan de pooten de figuur eener X vertoonen. - (fain.) II a des jambes en x , h ij heeft
binnenwaarts gebogen knieen, kromme beenen.
Xabéga, M., Z. BOLICHE.
Xalapa of Jalapa, m., Z . v. a. JALAP.
Xanthe, Xanthion, m., z. v, a. BARDANE.
Xanthine, 1. [Chiin.] Gele kleurstof van de
meekrap. - Xauthique, mij. [Chim.]: Acidex-,
geelzuur, xanthisch zuur n. (dat vele metaalzouten
geel nederploft). - [Bot.] Fleurs x-s (term van
Candolle) Bloemen met gele grond- of hoofdkleur.
Xanthoearpe, adj. [Bot.] Met gele vruchten.
- Xanthoeéphale, adj. [U.n.] Met geel hoofd.
—Xantho ce' re, adj. [El. n.] Met gele voelsprieten.
- Xanthocome, adj. [Myth.] Met blond hoofdhaar, blond. XazithoHne, L , Z. SANTOLINE.Xaiithoptère, adj. [El. n.] Met gele vlerken.Xanthome, adj. [H. n.] Met gelen staart.
Xénélasie, f. [Ant.] Verbod n. aan devreem
in eene griekeche stad op te hou--deling,omzch
den. - Burgerlijke onverdraagzaamheid f.

XYSTROPO]JE.4925
Xéiiie, I. [Ant.] Gastgeschenk; vriendschapsge-

schenk n.

Xénographe, m. [Didact.] Kenner, beoe[e naar der eveno'raphie. - Xénographie , t.
[Didact.] Kennis, beoefening der vreemde talen;algemeene taalkennis, x e n 0 g r a p h i e f —Xéiio.
graphique, adj. De algemeene taalkennis bet reffend, wenographisch. - -t- Xénoniane,m.
et f. Voorstander, overdreven vriend of vriendin
van vreemdelingen. - Xénornanie, f. Overdreven zucht f. voor vreemdelingen. - Reislust t.,
groote zucht tot reizen. (bloem t.
Xéranthè iiie, m. [Bot.] Stroobloem, papierXéi asie, t. [Wd.] Haarziekte f. (die 't haar
doet verdroogen en uitvallen).
Xéroniyre, m. [Pharm.] Soort van opclroogende zalf t.
Xérophagie, f. [MM.] Het uitsluitend gebruik
van drooge vruchten, in 't algemeen van gedroogde
spijzen. - Xérophthalrnie, t. [Wd.] Drooge
ontsteking der oogen, vergezeld met pijn enjeuking;
roodheid t. zonder opzwelling en vocht. - Xéro
phthalmique , adj. Die kwaal betreffend. Xérornithes, m. p1. [H. n.] Vogels m. p1., die
liefst op drooge plaatsen leven. - Xérotribie, t.
[Wd.] Het drooge wrijven (van een lijdend lig-

chaamsdeel).
Xiloeolle, f., z.v.a. TAUROCOLLE.
Xiphias, m. (pr. Icc-i-fl -ace) [H. n.] Zwaardvisch m. (espadon). - [Astr.] Goudvisch m.
Niphion, m. [Bot.] Lischbloem f.
Xiphoïtle, adj. [Anat.] Zwaardvormig. XIPHO1DE, M. [Anat.], z. v. a. FOURCHETTE. Xiphosure, t. [EI. n.] Met zwaardvormigen staart.
Xoehicop& , in. [Bot.] Geurige kopt/boom m.
Xolo, m. [1-i. n.] Engelsch kuifhoen n.
Xyliii, e, adj. [Bot.] Het hout betreffend: Liqueur x-e, houtvocht, houtsap n. (shve). - XyIite, in. [El. n.] Houtkever m. -- .Xylaloès of
XyIo-aloès, m. [Bot.] Aioiihout, paradijshout n,
- Xylobalsame, in. [Pharm.] Balsemhout n.,
dunne twijg t. van den balsemboom. - Xyloearpe g adj. [Bot.] Met houterige vruchten. - xYLOARPE, m. Houtnotenboom in. - Xylocope, rnC
[Iii. n.] Houtboorvlieg t. - Xyloglyphe, rn.
[Didact.] Houtsnijder, houtgraveur m. - Xyloglyphie, t. Houtsn(jkunst t. --- Xyloglyphi
-que
of Xylogtyptique, adj. De houtsnijkunst
betreffend. -- Xylographe, m. Houtsn ij der. Drukker met houten letters en platen. - Xylographie, t. Houtsnijkunst t.; -- kunst om met
houten letters en platen te drukken. -- Xylographiqne, adj. Die kunst betreffend; -met houten
letters of platen gedrukt; door overdruk op hout
voortgebragt, vylogrdp hisch. -- Xyloïde,
adj. [Didact.] Naar hout gel ij kend, houtachtig. Xylolâtre, Hi. [FL rel.] .4anbidder van houten
beelden. - Xylolatrie, t. Aanbidding van houten beelden. - XyLolatriqiie, adj. Den aanbidder of de aanbidding van houten beelden betreffend.,
ecylolcitriscIt. - Xylolithe,m. [H. n.] Versteend hout n. - Xy1oIoie, f. [[-I. ii.] Leer of
beschrijving 1. der houtsoorten. - Xylologique,
adj. De houtleer bet-re/fend.. - Xylornyee, adj.
[Bot.] Op hout groeijend. - Xylon, m. [Bot.J
Katoenboom m. (cotonnier). - Xylophage, adj.
Houtetencl: Insecte x- of als subst. XYLOPHAGE, M.
Houtworm, houtkever m. - Xylophylle, t. [Bot.]
Houtblad D., een struikachtig gewas uit Zuid-Ainerika, met schoone waaijervormige bloemen. - Xylorganon, m. [Mus.] Jetamerorqei m., strooviool t.,
een voormalig speeltuig. - Xylostéon of Xylo
stéum, m. (pr. —ome) [Bot.] Hondskers f. Xylotroges, M. p1. [H. n.] Iloutboorders M. p1.
- Xyphalier, m., z. v. a. ANTHOSPERME
Xyris, m. [Bot ] Stinkende lise/ibloem t. (espadule). - Nyroldes, m. p1. Geslacht der stinkende lischbloemen.
Xyste, m. [Ant.] Overdekte zuilengang in. tot
kampplaats der athieten in den winter, grieksclze
strjdoefenpiaats, strfjdzaal f., x y s t os m. ; met
boomen beplante wandelplaats t. bij de Borneinen,
xystus m. - Xystiqne, m. Kampvechter.rn.
in den vystos.
Xystie, m. [Chir.] Soort van beenv(jltje ii.
Xystropode, adj. [[I. n.]Met geschubde pooten.
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Ypsolophe, rn.

[H.

in.] Lichimot f.

Ysard, m. [H. n.j , Z. ISARD.
Ytterbite, f. [Minr.], z. v. a. GADOLINITE. Yttrîum, m. (pr. —ome) [Chim.] De vuurbe-

Yl

stendige basis der ytteraarde (door Wölder in 188
ontdekt), yttrium a.
Yucca of Yuca, m. [Bot.] Adamsnaald 1.,
Y, m. Vier-en-twintigste letter van 't alphabet
en zesde der klinkers, de V f. - Zij geldt in de eene zeer prachtige noord-amerilcaansclzepiant van
uitspraak voor eene enkele 1, als zij voorop staat, verschillende soorten.
zoo als in yeux, yatagan, yacht, York (pr. i -eu,
etc.); zoo ook als zij op 't einde staat: Annecy,
Chambéry. Staat zij in 't midden, dan geldt zij
achter een' medeklinker voor eene enkele i, als in
hymen, hymne, physique, style, type, enz.; doch
ze
achter een' klinker voor eene dubbele i: abbaye
(pr. a -1-ie), moyen (pr. moi-iain), pays (pr. pi-i),
payer, appuyer, grasseyer, royal, etc.
Z 9 01. (pr. ze, weleer zéde) Vijf-en -twintigste en
Y. adv. Daar, er, aldaar; daarheen, daar naar
toe, derwaarts: On y volt, men ziet daar. Veux-tu laatste letter van 't alphabet en negentiende der mey aller? will gij daarheen gaan? Y allez-vous? deklinkers, de Z, t. - [Vooraan en in 't midden
gaat gij daar naar toe, daarheen ? Rendez-vous y, der woorden behoudt zij steeds den haar eigenen
begeef u derwaarts. 'V speelt ook vaak de rol zacht sissenden klank. Op 't einde is zij stom (ten
van pron. pers., staat dan voor a cola, a cette ware 't volgende woord met eene klinkletter niogt
personae là, en is van beide geslachten en beide eginnen), b. V. nez, avez, parlerez, chez, riz, etc.
getallen: Je ny al pas pensé, ik heb daaraan niet
Zj wordt gehoord in gaz. In eenige eigennamen
gedacht. Ii le fera, fiez-vous y, hij zal het doen, klinkt zij scherp als 55: Alvarez, Cortez, Rodez,
verlaat u, reken daarop. C'est an homme équi- Suez, Metz (pr. mess), Coblentz (pr. lco-hlance),
voque, ne vous y fez pas, 't is een dubbelzinnig etc. - (Loc. farn.) II est fait comme un Z (pr.
mensch, vertrouw hem niet. Je aal rien P y ajou- zède) , hij is zoo krom als een hoepel.
Zabeile, t., z. v. a. ZIBELLINE.
ter, ik heb niets daarbij te voegen. Vous y êtes, gij
Zaccon, ill. [Bot.] Jericho-pruim f.
zijt er; gij hebt het geraden. Vous vous y prenez
mal, g(j gaat verkeerdeljk te werk, gij vangt het
Zacinthe , m. [Bot.] Wrattekruid, klierniet wel aan. Met avoir vormt het de gallicismen speenkruid ii.
Zaire, adj., z. SAFRE.
Ii y a, II y avaìt enz., Z. AVOJIt.
Zagaie, t., Z. SAGAIE.
Vat,, Yack, Yak. m. [Mar.] Engeische geus,
Zagti, rn, Z. SAGOU.
spinnekop m. - z. ook vcic.
Zahorie, t. Scherpz iqtïgheid f.
Yacht, m. [Mar.] Jagt, soort van snelzeilend
Zaiblon, m. [Bot.] Naam van verschillende
schip, postschip a.
Yack, m. [H. a.] Buffet m. met een' paarde- tulpsoorten.
Zail, t., Z. BOROZAIL.
staart, y a c k. - z. ook YAC.
Zain, adj. al. [Man.] Eenkleurig, e/fenkleurig:
Yaconde, m. [ 11 . ii.] Soort van koffervisch m.
Yacos, ni. [Mid.] Eene in Afrika thuis be- II est rare de trouver un cheval z- , een effenkleurig paard treft men zelden aan.
hoorende uitslagziekte f.
Zanibe, Zambre, Zambo, m. Naam-,
Yacon, Yaeu, m. [H. n.j , z. v. a. PENELOPE.
dien men in dinerilca geeft aan tie afstammelingen
Yak, IlL, z. YAC.
Yaloteelinieieii, m. Kunslwerker in glas, van Amerikanen en negers.
Zarnbonique, adj. [Phys.]: Colonne z- of
maker van glazen voorwerpen. - Yalotechnie, f.
Glaswerkerskunst. - Yalotechnique, adj. Die Colonne de Zamboni, Zambonische zuil of kolom t.,
drooge galvanische kolom, uit afwisselende lagen
kunst betreffend.
Yarn, ID. [Bot.] Broodwortel, een dikke, ronde, van onecht goud- en zilverpapier bestaande.
Zambra, t. Spaansche , van de Mooren af
eetbare wortel van eene buitenlandsche plantensoort
(een dageljksch voedingsmiddel in de Indidn), komstige dans m., z a m b r a 1
Zaînbre, m., Z. ZAMBE.
yams-wortel m.
Zauiées, f. p1. [Bot.] P(jnappelen fl1. pi., die
Yankee, m. (pr. ian-ki) Spotnaam, waarmede
de Engelschen de bewoners der Vereenigde Stalen op den stain open gaan en verwijderd moeten worden, zullen zij de andere niet bederven.
van Noord-Amerika aanduiden, p a n k e e al.
Zawet, m. [Bot.] Soort van tulp t.
Yanolithe, m., z. v. a. AXINITE.
Zamie, t. [Bot.] Paimbooln rn van de Kaap en
Yandon of Yandon, m. [H. n.] Soort van
Nieuw -Holland (waarvan vele soorten in de parjstruisvogel in. op Madagaskar.
Yapoc, Yapoek, m. [H. a.] Buideldier n. sche broeikasten gekweekt worden)
Zampogue, m. [Mus.] Soort van veldpjp f.
van Guiana.
Yapon, al. [H. II.] Gele braziliaansche lijster t. of doedelzak m.
Z an! , Zauni, m. Potsenmaker of hansworst rn
Yard, ill. [Mitral.] Engelsche ei (= 0,911 mein 't italiaansche blijspel.
ter of nederl. ei), p a r d f.
Zanline, t. [H. a.] Soort van brasem fl1.
Yatagan, m. [Mil.] Turksche ponjaard of
Zanoé, al. [H. n.] Soort van ekster m. in
dolk, korte kromme sabel, p at a ga n m.
Mexico
en Peru. (brasem m.
Yau, fl1. (pr. id) [Mid.] Peslaardige huidziekZanthène , f. [H. n.] Zilveroog, soort van
te t. in Afrika en West-Indi (plan), amerikaanZantho,rhize, t. [Bot.] Hanevoetstruik m.
sche venuskwaal t.
Amerika).
merika). - Zanthoxyle, m., z. v. a. CLAYeho, m. (pr. i-ko) [Bot.] Lama-gras D.

t

-

-

Yèble, fl1., Z. 1-JIEBLE.

Yeldie of Yelilis, ill. [Alch.] Steen ill. der
wijzen. - Yélion, m. [AIds.]
M Glas a.
Veuse, 1. [Bot.] Steeneik
(chêne vert).
Yenx, m. pi., Z. OEIL. - [ Blas.] Yeux de
faucon, vaikenoogen a. p1., naam, dien sommige
heraldisten aan zwarte, met zilver gevulde koeken
(tourteaux) geven.
Ylin of Vly», m. [Mindr.] Graauwsteen m.
Yolde, m., Z. HYOIDE.
.

Yole, t. [Mar.] , Z. lOL.
Yolithe, m. [Minër.] , Z. IOLITHE.
Yonc, m., z. v a. YUCCA.

Youfte, f. [Com.] lucht- of juftieîr a., op
russische wijze bereid Ieder n. (sjcidalen.
Youirte, t. Onderaardsche woning t. der KomtYpi-éan, m. [Bot.] , Z. IPREAU.
Ypsiloide, adj. [Anat.], z. V. a. HYOIDE.

VALIER.
Zaphar, m. [H. Ii.] Naam van een' schoonen

valk

rn

(kabalt-oxyde n.

Zaphara, in. [Minér.] Soort van onzuiver
Zapote, L , Z. SAPOTE.
Zartelle, t., Z. RASTEL.(mais].

Zéa, rn Spelt; mais of turksche tarw f. [zea
Zébeline, t., Z. ZIBELINE.
746boii, ni, z. ZEBU.
Zèbre, m. [-H. a.] Kaapsche ezel, gestreepte
ezel, zebra ni. [equus zebra]. - -I Zébrer,
v. a. Strepig maken (gelijk de zebra). - (fans.) Z
iemand bont en blaauw slaan. —Het-qn.decoups,
part. passé is ook adj.: Itideaux zébrés d'argent
et de satin, met zilver en satijn gestreepte gordjnen f. pi. - -I- Zébrure , f. Itegelmatige streping I. (als die van den zebra).
Zébu, m. I[H. n.] Oostindische bultos m., de

Z1DOA RE

_°-

door de Hindoes als heilig vereerde bultkoe f. ,
zebra m.
Zédoaire, f. [Bot.] Oostindische bittere, spe
wortel met verwarmende en oplossen--cerijahtg
de kracht, maagwortel, zedoar-wortel m.
Zée, m. [H. n.] Spiegelvisch m.— [Bot.] Soort
van koren n.
Zéine, f. [Chim.] Bijzonder plantvormend beginsel n , uit het zaad van zea maïs (vgl. ZÉA)
verkregen.
Zélateur, in., -trice, f. (altijd door een cornplement gevolgd) IJveraar, wets- of geloofsijveraar m., -ster f. , z e l o o t m. 11 est z- de la gloire
de Dieu, hij is een ijveraar voor den roem van God.
ZèIe, ni. IJver m., ijvervuur n. (inz. in zake
van godsdienst) : Plein de z- pour la foi, vol van
ijver voor 't geloof. Z- de la religion, godsdienst
Z- du salut des ames, ijver voor het heil-ijver.
der zielen. Exciter, Modérer le z- de qn., iemands
ijvervuur aanwakkeren, matigen. Z- indiscret, inconsidéré , onbescheiden, onbedachtzame ijver. —
Zélé, e, adj. IJverig, vol ijver: Un préáicateur
fort z- , een zeer ijverig prediker. Elle est bien
z-e pour les pauvres, zij is zeer ijverig in 't ondersteunen van de armen. — Somtijds ook als
subst.: C'est un z -, une z-e, 't is een ijverig man,
eene ijverige vrouw. — Zélotype, adj. [Md.]
Met waanzinnige ijverzucht behebd, hartstogtelzjk
jaloersch. -- Ook als subst. m. et f.: een waanzinnig jaloersche. — Zélotypie, f. [Méd.] Hoogstgedreven ijverzucht, jaloerschheid, die in waanzin
ontaardt, z e l o t y p i e f. -- Zélotypique, adj.
Daartoe behoorencl, z. v. a. ZÉLOTYPE.
.

Zénale, f., z. CERCODÉE.
Zend, e. adj. (pr. zènd'): La langue z-e of als

subst. MEND, m. De Lad perzische taal, in de oor
schriften van Zoroaster gebezigd en-spronkelj
later de heilige taal der Perzen, het zend of de
zendtaal f. — Zend -avesta of enkel Zend, m.
.Het heilige boek of godsdienstboek van 't z e n dV o 1 k of de oude Perzen en hunne nakomelingen,
hetwelk de leer van Zoroaster bevat, z en d- a v e s(RICATE.
t a f.
Zénik, m. [H. n.], waarschijnlijk z. v. a. su
Z énith, m. [Asir.] Schedel- , kruin- of toppunt n. (regt boven den schedel des waarnemers,
en tegenover t nadir of voetpunt), zenith n.—
(fig.) 11 est arrivé an z- de la gloire, hij heeft het
toppunt des roems bereikt, den hoogst mogelijken
roem verworven. — Zenithal, e, adj. Het zenith
betreffend. (zel f.
Zenni of Zienni, m. [H. n.] Noordsche weZénonique, adj. [Phil.] Met de leer van Zeno
(vgl. STOICIEN enz.) overeenkomend, daartoe behoorend, stoïcijnsch, zenónisch. — Points z-s,
ondeelbare punten in de wijsbegeerte van Zeno, de
monaden (vgl. 1%IONADE) van Leibnitz, zenonische
punten n. pl -- Zenonisme, m. [Phil.] Leer
van den wijsgeer Zeno, den stichter van 't stoicismus, ze n o n i s m u s n. — Zénoniste, m. [Phil.]
.Aanhanger, volgeling van Zeno, z e n o ni s t in.
Zéocrite, adj. [ Bot. ] Naar spelt gelijkend:
Orge z-, speltachtige gerst f.
Zéolithe, m. [Miner.] Schuim- of bruinsteen,
een meestal schitterend witte , stralige of bladerige steen, inz. op IJsland en in Zweden, z e o
í t h m. -- Zéolithiforme, adj. [Miner.] Naar-1
zeolith gelijkend. — Zéolithique, adj. [Miner.]
Zeolith bevattend.
Zephyr, m. Zacht, liefelijk windje, luchtje; bij
de zeelieden inz. avondwind m., zacht westewindje n.; ook bij de Ouden en in de Myth. (ofschoon men dan liever ZEPHYÉE gebruikt) westewind; de god van den westewind, Z ep h y r u s m.
— [Danse] Pas de Zéphyre (men vindt ook Zéphire), Zephyr-pas m. (die uitgevoerd wordt door
zich op éénen voet te houden en met den anderen
Zénaar voren en achteren te balanceren).
phyrien, ne, adj. Ligt, vlug, als een zephyr:
Danse z- ne; zephyr-clans m. -- [Econ. dom.] Oeufs
Z-, e fieren zonder kiem, winde fieren n. pl.
Zéral, m. [H. n.] Soort van gazelle of antilope f. in 't rijk van Sennaar.
Zerin, m. (regelmatiger ware CERIN) [Miner.]
Een met het cerium (vgl. cÉRION) vermengd mineraal, in eene kopermjn van Zweden.
Zero, m. [Arith.] Nul (0) f. — (Loc. fig. et
prov.) C'est un z- , un vrai z -, un z- en chiffre,
-

-- -[
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't is een nul in 't cijfer, een onbeduidend, nietsbeteekenend mensch. Sa fortune est réduite a z -,
zijn fortuin is tot nul gedaald, is geheel en at weg.
— [Phys ] Le thermomètre est descendu a z-, de
thermometer is tot nul gedaald, tot het vriespunt
gedaald (namelijk tot het vriespunt op Naumur's
en Celsius' thermometer).
Zérumbeth, m. [Bot.] Wilde gember m., een
geurige indische wortel.
Zest, interj. (om ongeloof aan iemands woorden, spot, minachting uit te drukken, somtijds ook
om de snelheid eener beweging te kennen te geven)
(pr. zeste ; men vindt ook zeste geschreven) Ba !
ja wel ! gekheid I Il se vante de pouvoir faire
cela, z- ! hij beroerret zich dat te kunnen doen,
praatjes ! mallepraat !—A ces mots, z- ! it s'eehappe, op die woorden, fuut ! weg was hij. - ZEST,m.
[Any. tech.] Soort van blaasbalg, waarmede de
pruikinakers poeijerden, poe jer-blaasbalg m. —
(Loc. prov.) Etre entre le zist et le z-, besluiteloos zijn; -- ook: noch goed noch slecht zin; noch
ziek noch welvarend zijn; noch goed noch kwaad
bij zijne zaken staan.
Zeste, m. Zeer dun geel bekleedsel van de schil
der citroenen, appelsinaas, enz. -- [Conf.] Dan
citroen-, oranje-schilletje n.—Vliezig binnenschot, n.
dat de pit der okkernoot in vieren verdeelt.—(Loc.
tam.) Cela ne vaut pas no z -, Je n'en donnerais
pas no z -, dat is geen sikkepitje, geen cent waard.
-- Zester, V. a. iConf.] Citroenen, oranjeappels
enz. zeer dun afschillen, om die schilletjes in te
maken.
Zététique, adj. [Didact.] Zoekend, vorschend,
de gronden opsporend of daarnaar te werk gaan
z e t t t is c h: Méth ode z -, Art z -, of als subst.-de,
ZÉTETIQUE f. l'orschende leerwijze, nacurschingskunst, de kunst om gemeenschappelijk met anderen
door vragen naar onbekende waarheden te vorsehen, z e t e t i e k f.
Zeugma, m. [Log.] Verbinding of vereent, ing
van twee zindeelen of van twee naamwoorden door
een werkwoord, dat slechts bij din past; redefiguur, door welke een woord , dat in 't eene lid
van een voorstel staat uitgedrukt, in 't andere bij
wijze van ellips er onder verstaan wordt, z e u g(gewijs geplaatste vinnen.
in a m.
Zeugoptérygéen, ne, adj. [H. n.] Met paars Zézaiement , Zézeyement , m. [Gram.]
Het verkeerdelijk uitspreken der j of der zachte g
als z (b. v. pizon voor pigeon). —Zézayer, v. a.
Eene z in plaats van eene zachte g of j doen
hooren.
Zibeline, f. [H. n.] Sabeldier n., sabelmarter m.
(ook marte z- geheeten, z. MARTE) . Fourrures de
z-, sabelbont n., sabelpelsen m. pl.
Zibet of Zibeth, m. [H. n.] Civétdier, oostersche civetkat (vaak met de afrikaansche civetkat, la civette, z. ald., verward). —Zibethin, e,
adj. Eenen civet- of muskusreuk van zich gevend.
Rat z-, muskusrat f., lesman m., indatra f.
Zienni, m., z. ZENTNT.
Zigzag, m. Lijn, die beurtelings uit- eninsprinflende hoeken maakt, Z-vormige lijn f., zii g z ag Ivrogne (lui fait des z-s , dronkaard, die at slingerend loopt. — [Wcan.] Werktuig, dat uit -vele
stukken hout of ijzer bestaat , die zoodanig met
elkander verbonden zin, dat zij in den vorm eener
X op en over elkander schuiven, waardoor men
het naar welgevallen kan verlengen of verkorten,
zigzag, kruisbandtang f. — [Jeu] Schaar f., kinderspeeltuig uit dunne strooken hout , op welke
figuurtjes , doorgaans soldaatjes of ruitertjes, bevestigd worden, die dan bi 't inhalen en uittrekken
van 't speeltuig schijnen te manceuvréren.— [Fort.]
Les z-s d' une tranchée, de zigzags, korte slagen
of Z-vormige gangen eener loopgraaf. En ZIGZAG, loc. adv. Zigzagsgewijs, scherpe in- en uit
hoeken makend , Z-vormig. Chemin,-springed
Allee en z -, zigzagsgewijs loopende weg m., laan f.
•-- -I- Zigzaguer, v. a. Zigzags maken, den vorm
van zigzags aan iets geven.
Zils, m. pl. [Mus.] Tarksche bekkens n. pl.
of cimbalen f. pl.
Zilalat, m. [H. n.] Witte mexiaansche krab ben-eter (vgl. CRABIER). [(actinote).
Zillerthite, f. [Miner.] Soort van straalsteen
Zimbis, m. [Com.] Naam der kleine zeeschelpen,- die in Angola, op de Maldivische eilanden, in
A

:
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. ZIMMER -

't rijk Congo, als munt dienen, zi mn bis f. pl. (zij

worden elders ook cauris geheeten, z. dat woord).
Zimmer, m. (pr. —mèr') [Corn.] Tien paar
pelshuiden.
Zinc, m.Minér.] Zink n., een blaauwachtig
zend, enkelvoudig metaal, dat in
wit, helder glan
de natuur niet anders dan in verbinding voorw
i
. and en toen indisch
komt, vroeger met het tin verward
tin, spiauter, speltrum genoemd werd. Mine de z-,
zinkerts m.; zinkmfjn f. Sulfure de z-, blende f.,
zwavelzink. Sulfate de z-, zwavelzuur zink, zinkvitriool, vitriool van Goslar n. Fleurs de z-, zink
pl., door 't vuur gesublimeerd zink. Z--bloemnf.
en navettes, gietzink, in ijzeren vormen gegoten
zinkblokken. — Zincage, m. [Tech.] Bekleeding
met zink. — Verzinking f., het verzinken, het overdekken van 't ijzer met zink, door het in een bad
van dit gesmolten metaal te dompelen, ten einde
het tegen oxpdéring te beschutten: eene bewerkin
in de wetenschap bekend onder den naam van g atv a n i s é ri n g van het ijzer. — Zincer, v. a., z.
ZINQUER. — Zincide, adj. [Minér.] Naar zink
geljkend, zinkachtig. — ZINCIDES, M. pl. Zinkbevattende ertsen m. p1. — Zincifëre, adj. [Minér.J
Zinkhoudend, zinkbevattend. — Zineique, ads.
[Chim.] : Oxyde z-, zink-oxyde n. Sela z-s, zink
zouten n. pl. — Zineographie, I. Het drukken
met zinkplaten in plaats van met lithographische
sternen (eene kunst van nieuwe vinding), z i n k og r a p h i e f. — Zincographier, v. a. [Tech.]
Met zinkplaten drukken, z.inkographi éren.
-- Zingage, m., liever ZINGAGE.
Zinganee, Zinganie, m. pl. Heidens, bohemers m. pl., z. BOHÉMIENS of BOHÉMES, onder
R :1HÉME.

Zingel of Zindel, m. [H. n.] Zeer smakelijke
visch van 't baarsgeslacht, die alleen in den Donau
voorkomt, zingel of zindei m. [perca zingel.
Zinngibéracé, e , adj. «[Bot.] Naar gember
gelijkend. — Zin gibéracées, f. pl. Gembersoorten f.pl.—Zingiibérique, adj. [Chim.]: Acide z-,
gemberzuurn., een in de gember aangenomen zuur.
Zinguer, v. a., beter ZINQUEB.
Zinnie, f. [Bot.] Zomerbloem uit Amerika van
verschillende soorten, z in n i a f. (naar den Gbttingschen botanicus Zinn).
Zinquer, V. a. [Tech.] Met zink overdekken
of bekleeden: Z- un toet. — Verzinken, galvaniséi ook adj.:
ren, vgl. ZINCAGE. — Het part. passé is
Toet zinqué, met zink bekleed dak n. — Fer z-,
gegalvaniseerd of verzinkt gazer n. — Zinquerie, f. [Tech.] Werkplaats f., waar men 't zink
bereidt of bearbeidt. — Handel in zink, zinkhandel m. — Zinqueur, m. Werkman, die 't zink
bewerkt. (gels.
Zinzibnler, v. n. Kweelen, gelijk de jonge voZinzolin, m, [Teint.] Roodachtig blaauw,
violet-rood n. — % ( fam.) C'est un z- , ' t is een
pronker, een saletpop. — Ook als adj.: Taffetas
z-, violet-rood taf n. — Zinzoliner, v. a. Violet-rood verwen.
Zircon, m. [Minér.] Roodachtig bruine edelsteen, die met den hyacinth tot hetzelfde eslacht
behoort, zirkoon m. — Zircone, f. [Chem.]
Zirconium oxyde n.. zirkoonaarde f., eene in 1789
door KlaVroth ontdekte, eerst voor aarde gehouden
stof, die in den zirkoon voorhanden is. — Zireoniunn, m. (pr. —ome) [Chem.] Metallische basis
van de zirkoonaarde, z ir kó n i u m n.
Zist, m., alleen voorkomend met zest in: Entre
le z- et le zest, z. ZEST. (kolibri m.
-Zittil, m. [H. n.] Witgestippelde mexiaansche
Zizanie, f. Onkruid n. (in den eig. zin wei
gebruikt). — (/1g.) Oneenigheid, verdeeldheid f.:-nig
Semer la z- entre (of parmi) les amis, verdeeld
vrienden zaaijen.
-heidtuscn
Zizel, m. [H. n.] Zizel-marmot f., zizel m.,
een aardig, fraai diertje van 't marmotten-geslacht,
welks vel een schoon bont oplevert [mus citellus] .
Zizi , m. Hegge- of haltevink, eene soort van
vlasvink m. — Bot.] Zizi of borstbézie der Indikrs. — Ziziphe of Ziziphus (pr. —meel, M.
[

[Bot.] , z. v. a. JUJUBIER.— Ziziphore, m.

Zizikruid n.

[Bot.]

Zoadelges, m. pl. [H. n.] Bloedafzuigers m.
pl., bloedzuegende insecten n. pl. (sangulsuges).
Zoanthe, m. [H. n.] Zee-anemoon f., x. V. a.
ACTYN1E,

ZOOGÉNE.

--

Zoanthrope, m. et f. [Méd.] Lijder, die met
zoanthropie is bezocht.—Zoanthropie, f. Waanzin m., waarbij de ljder meent in een dier veranderd te zijn. — Zoanthropi ue, adj. Tot die
kwaal behoorend , haar betreend , x o an t hr óp i s c h. (berische wolrat f.
Zocor of Zokor, m. [H. n.] Soort van siZodiacal, e, adj. [Astr.] Tot den zodiak of
dierenriem behoorend, z o d i a k a a l: Etoiles z-es,
dierenriemssterren f. pl. Les constellations z-es,
de twaalf sterrebeelden of teekens van den dieren
Lumière z-e , dierenriemslicht , een merk--riem.
waardig. naar het noorderlicht gelijkend lichtverschijnsel, dat zich in de gedaante van eene naar boven spits uitloopende, hellende streep vertoont aan
de plaats, waar de zon is ondergegaan, of waar
zij zal opkomen, en waarvan men tot dus verre
de oorzaak niet kent, zodiakaal-licht n. (Plur. m.
zodlacaux.) — Zodiaque, m. [Astr.] Dieren
gordel des hemels met de meestal naar-riem.,
d ier en benoemde 18 sterrebeelden of hemelteekens,
in welken de zon, de maan en de planeten zich bestendig ophouden. zo di a k m.
Zoílle, m. Bittere, nijdige of wangunstige beoordeelaar, onbekwaam en boosaardig recensent,
z 6 ï l u s m. (naar een' oud-griekschen geleerde van
dien naam, die eene bjjlende kritiek op de werken
van Homerus heeft geschreven) .
Zoinite , f. [Minér.] Soort van schorlsteen,
zoïsiet m.
Zoutidine, f. rChim.] Het smakelijk bestanddeel van 't gekookie en gebraden vleesch, z om idi n. (vgl. OSMAZOME).
Zonaire, adj. [H. n., Minér.] Omgordeld, als
met een' gordel omgeven. — Zonal, e, adj. [H. n.]
Met gekleurde dwarsstrepen of gordels.
Zone, f. [Géogr., Astr.] Gordel, aardgordel m.,
elk door twee parallel-cirkels ingesloten gedeelte
der aardoppervlakte, inz. ieder der 5 groote afdeelingen, welke door het trekken der beide keer
beide poolcirkels ontstaan, lucht -kringed
aardstreek, zone f.; — ook ieder gedeelte-strek,
des hemels, dat met die aardgordels overeen komt,
hemelgordel m. Z- torride, heete of verzengde luchtstreek. Z-s tempérées, gematigde luchtstreken. Zt e m perée septentrionale, méridionale, noordelijke,
zuidelijke gematigde luchtstreek. Z-s glaciales,
koude of bevrozene luchtstreken. Z- glaciale boréale of septentrionale, australe of méridionale,
noordelijke, zuidelijke bevrozen luchtstreek.—(Loc.
prov.) Passer in z- torride, door eene brandend
heete, onbeschaduwde plaats gaan. -- [H. n.l Gordel m., gekleurde dwarsstreep f. van zekere breedte. — F]Mécan.1 Tusschenruimte f. of afstand m.
tusschen twee slagen van een touw rondom eene
il. — [Méd.], z. ZOSTER. — [Mil.] Vestinggorl, omtrek buiten de vestingwerken, binnen welken 't verboden is te bouwen , uitgestrektheid der
militaire servituten. — Zoné, e, adj. IDidact.]
Gegordeld, met éénmiddelpuntigeekleurde banden
geteekend. — Zonécolin, m. H. n.] Gekuifde
mexiaansche patrjs m.—Zonéphore, m. [H. n.
Gordelbrasem m. — Zoniforme, adj. Gordelvormig. -- Zonite, m. [H. n.] Gordelkever m.-Zonule, f. Gordeltje n.
Zoobie, f. [Didact.] (pr. zó-o— , ook in de
zol jenden) Wetenschap van het leven; — werkingswijze der organen, waaruit de bouw of zamenstelling van 't individu voorkomt, zo obi e f. --Zoobiologie, f. Wetenschap van het dierljk leven;
— verhandeling over die wetenschap. z o o b i o l ogi e f. — Zoobiologique, adj. Tot die wetenschap of verhandeling behoorend , zo ob i o 1 óg is c H. — Zoocarpés , m. pl. of Zoocarpées, f. p1. [H. n.] Wezens n. pl., die gedurende
een gedeelte van hun aanzijn zich geheel als planten gedragen, maar die vervolgens dieren voort
Dierlijke scheikunde,-breng.—Zohim,f
dieren-chemie, scheikunst van dierljke ligchaamsdeelen, zoochemie f. — Zooehimique adj.
De dieren-chemie betreffend, z o o c h é m s s c fa. —
Zoochrésie , f. [Didact.] Wetenschap om de
voor den mensch nuttige dieren te fokken en op te
kweeken. — Zoochresti lie, adj. Die wetenschap betreffend, x o o c h r d s i s c h. — Zooéthique, f. Kennis, wetenschap van de zeden enewoonten der dieren, z o o i t h i c a f. — Zoog -.
ne, f. [Chem.] Gelei (gélatine), door chemische
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middelen uit beenderen verkregen (eene uitvinding
van den spoansciten natuurkenner G'imbernal), z a agé n i u m II. - Zooglyphite, m. [H. 11.] Dierenafdruksel in steen, zooglyphiet, zoornorphiet rn. - Zoogonie, Zoogonologie, t
[Didact.] Kennis van de voortteling der dieren;
liet baren van levende jongen. - Zoogonique,
Zoogonologique, adj. Daartoe behoorend, zoogOnisch. —Zoographe, m. [Didact.] DierenbeschrUver ; dierenafbeelder of -schilder, z 00g r a a h m. - Zoogi-aphie, F. Dierenbeschrj
ving en dierenafbeelding t. - Het dierenschilderen.
- Kunst om deden van dieren in willekeurige
grootte na te vormen in was, pleister, enz. —Zoographique, adj. De zoographie betreffend, z o oráphisch. - Zoohérnatine, 1. [Chirn.]g
Kleurstof des bloeds. - Zooiatrle, I [Didact.]
Veeartsenijkunde f. ( rnéclecine vétérinaire ) . Zoolatrique , adj. De veeartsenijkunde betreffend. - Zoolde, adj. [Minér.] Diervormig: Minéral z-, diervormig, naar een dier of een gedeelte
van een dier gelijkend mineraal. - Zoolâti-e,m.
et t. Dierenaanbidder m., -aanbidster f. - Ook
als adj.: Homme, Femme z-. - Zoolâtrie, f.
Dierenaanbidding f. - Zoolâtriqne , adj. De
dierenaanbidding betrefl'end , z o o 1 d t ri s c h. Zoolique, adj.: Machine z-, door dieren- of menschenkracht in beweging gebragte machine f. Zoolithe, in. [H. n.] Diersteen, versteend dierl ij k ligchaam D. (hetzij geheel of ten dccle), zoot i t h in. - Zoolithifère, adj. [Minér.] : Montagne z-, berg m., die fossiele dieren of gedeelten
daarvan bevat. - Zoolithique, adj. [Minér.]
Zoolithen of diersteenen bevattend. —Naar een' diersteen gel ij kend; tot een' diersteen behoorend, z o olit his ch. - Zoologle, f. [H. n.] Dierenleer,
dierkunde, natuurlijke geschiedenis (of liever natuurbeschrjving) der dieren, z o o i o í e f --Zoologique, adj. Dierkundig, lot de dierkunde behoorend, z 0 0 16,q i 5 c h. - Géographie z-, aardrjjkskunde met betrekking tot de verdeeling der dieren over den aardbol. (Men zegt ook zoologie géographique. ) Jardin z- , dierentuin, zoolOgische
tuin n. - Zoologiste of Zoologue, rn. Dierkenner, kenner en teeraar van de natuur der dieren, zooloog m. - Z000gographe,m. [Didact.] Schrijver over de zooloqie of dierkunde,
zoologograaphin. - Zoologographie, f.
Natuurlijke geschiedenis der dieren. - Zoologographique, adj. Daartoe behoorend, zoologogr hphisch. - Zootogue, m., Z. ZOOLOGISTE.
- Zooniagnétique , adj. [Didact.] Het dierlijk magnetismus betreffend, z o o m a g n é t i sc /e.
Zoomagiiétisrne, m. Dierljk magnetismus n.

Schrijver over de piantdieren , z 0 op h y tog r a ap h m. - Zoophythographie, f. Beschrjving der piantdieren. - Zoophytogra
phique, adj. De plantdierbesclirjving betreffend,

-
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zoopliytogrdphisch. - Zoophytolith, in.
[ Géol. ] Versteende dierplant f., z a o p h y t 0lith rn. .--- Zoophytologie, t. [Didact.] Leer
der dierplanlen of piantdieren. - Zoophytologique, adj. Die leer betreffend, z 0 oph y to Idg is c h. - Zoophytologiste of Zoophytolo
gue, m. Schrijver eener plantdierenieer, z 0 op h yt loog rn - Zooplastique, 1. [Didact.] Na-o

vorming van d ieren gestalt en, z o op t a 5 t i e k f. Zooseopie , t. [Didact.] Dierenbeschouwing t.
(hetzij met het ongewapende ofhet gewapende oog).
- Zoospermes, in. p1. [H. n.j Zaaddiertjes n.
pl., diertjes in het dierljk teelzaad. - Zooteeh
iiie, f. [Didact.] Kennis der dieren, toegepast op
de behoeften van den mensch. - Zoothérapie,f.
[Didact.] Dierenheelkunde, kunst qui de ziekten
der dieren te genezen. -- Zootomlé, t. [Didact.]
Dierenontleding, anatomie der dieren. - Zootoinique, adj. De dierenontleding betreffend, z 00tômisch. Zootorniste, in. Beoefenaar, kenner van de dierenontleedkunde, z a o t 0 1fl I st in.Zootypolithe, in. [Minér.] Steen met den afdruk van een fossiel dier, z 0 0 t y p o í t h in.
Zophose, in. [H. n.] Schaduwkever in.
Zopilote, m. [H. n.j Naam van een' amenkaanschen gier.
Zopissa, t. [Man.] Oud smeersel van de buitenhuid der niet-gekoperde schep e n, verdroogd
scheepsteer; - pik en teer n., z op is s a f. (weleer
ook in de medicijnen als een zamentrekkend en
wondheelend middel gebézigd).
Zorille, t. [H. n.] Peruaansch stinkdier n.
Zoriiie or Zorne, f. [Bot.] Carolinische spurne f. of klavergras n.
--

Zoroehe, oh. [Minér.] Taikaardigezilvererts rn.
Zoster, in. of Zone, f. Gordel in.— [Anat.]

De streek onder de ribben. --- [Méd.] Uitslag n. in
de ribbenstreek, dat deze als een gordel omgeeft,
gondelroos f.

Zostère, f. [Bot.] Lintvormig zeegras n. (tot
vulling van kussens en matrassen, ook tot sodabereiding, lot bemesting, enz. gebézigd) , z 6 S t e r a
oceb n a.

.t Zot (als verbastering van soit, in 't spreekwoondeljk zeggen:) Au diable zot! of enkel: Diable zot! de drommel hale (m ij , u, hein, ens.)! Au

diable zat, sije men soucie, de drommel haal me,
als 'k er mij aan staan. (Men schreef het ook in
één woord: Diablezot.)
Zotide, adj. [Churn.] Naar levenslucht of zuur(magnétisine animal). - Zoornoa'phite , m. stof gel ij kend. - Zotique, adj. Het leven betref[H. n.] , z. v. a. ZOOGLYPHITE. - Zoornorpho- fend of bevorderend, bezielend: Faculté z-, levensse, f. [Didact.] Geschiedenis der in schelpen le- kracht f., levensvermogen n.
Zonaves, in. pt. [H. mil.] Zouaven in. p1.,
vende dieren. - Zoonique, adj. [Chico.]: AcicIe
e ig. de bewoners van het district Z a v i a in de
Z-, dierljk zuur, naam door Berthollet aan een
door overhaling uit dierljke zelfstandigheden ge- Algerjnsche provincie Constantine, die gaarne voor
trokken zuur, dat men later als azijnzuur heeft soldij in de krjgsdienst h ij de gezagvoerders in Alherkend. - Vroegere naam van 't blaauwzuur glens, Tunis en Tripoli treden; - van daar: de
(acide hydrocyanique) .- Zoonornie, f. [Diclact.] op arabische manier gekleede voetsoldaten in AlLeer van de levenskracht, kennis van de wetten des genik, die door de Fransehen onder de inboorlindierlijken levens. - Zoonomique, adj. Die leer gen aangeworven zijn. (CASTAGNEUX.
Zoucet of Zotiehet, in. [H. n.], z. v. a.
of kennis betrefl'end, z o on d m i s ch. - ZoonoZuehette, f. [Bot.] Komkommer in. van 't eisologie of Zoopathologle, f. [Didact.] Leer
van de ziektn der dieren. - Zoonosologique land Zante.
Zuinate, 111. [Chum.], z. v. a. LACTATE. of Zoopathologique, adj. Die leer betref/'end,

zoonosolégisch , zoopathológisch. Zoophage, adj. Van dierljke zelfstandigheden
levend (in den eigenljken zin van vliegen en ook
van weekdieren, maar b ij uitbreiding ook van elk
vleeschetend dier .gezegd), vleeschetend. - Zoophage, m. Vleeschetend dier D., vleescheter rn.-Zoophagie, f. Het vleescheten, vleeschqebruik n.
- Vraatzucht der dieren , die hen noopt hunne
prooi levend op te eten. - Zoophagique, adj.
Bet vleescheten betreffend. - Zoophore , in.
[Arch. anc.] Met dierenfiguren versierde fries f.
- Zoophorique , adj. [Arch.]: Colonne z-,
zuil, waarop een dier staat, zoophdrisehe zuil f.Zoophthalrne, M. [Bot.], z. v. a. JOUBARIJE.Zoophysiologie, 1. [Diclact.] lvaluurleer f. der

dieren. - Zoophyte, rn. [1-I. n.] Plantdier n.,
dierplant f., op hyt m. —Zoophytique, adj.
[Géol .J Fos,( 'e plantdieren bevattend, z o o p h y'
tisch. - 2ophythographe, rn. [Didact.]

Zurnine, t. [Churn.] Giststof f. - Zuniique,

adj. [Chum.] Acide z-, gistzuur n. (dat hij de zure
gisting te gel ij k met het azijnzuur ontstaat).
Ziirandale, in. [Hort.] Soort van tulp 1.
Zwinglianisme, in. [II. rel.] Leervan den
zwitserschen hervormer Ulrich Zwinglius, z a' in
glianismus n. - Zwinglianiste, adj. Wat
de leer van Zwinglius en Zijne volgelingen betreft,
zwinqliaansch, zwinglisch. - Zwingliens, in.
Pl. Aanhangers of bel)/ders der lees van Zwinglius,
Zwinglianen in. p1.
Zygène, in. [Ho.] Hamervisch in. (marteau).
- ZYGENE, f. [H. n.] Soort van sphinx, een avondvlinder van velerlei soorten, zygeena f.
Zygie, t. [Bot.] Soort van acacia. - [H. n.j
Schildvleugelig insect van 't geslacht der zaaghorens, zy'gia t.
Zygocéré, e, adj. [A. n.] Met gepaarde voel.horens. - Zygodactyle, adj. [H. n.] Met ge81*
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paarde teenen. — Zygogomphe, adj. [H. n.]
Met gepaarde tanden.
Zygoma, Zygome, m. [Gnat.] Jukbeen n.
-- Zygocnatigiie, adj. Tot het jukbeen behoorend , z y g om a t i s c h: Arcade z- , jukboog n1.
Muscles z-s, jukbeenspieren f. pl. —Zygotnatoauricuslaire, adj. et subst. in. Voorste oorspier f.
— Zygomato-labial, adi. et subst. m.: Grand,
Petit (muscle) z -, groote, kleine jukbeenspier. —
Zygomato-maxillaire , adj. et subst. m.
Kaauwspier (massatel ).
Zygophylle, m. [Bot.], z. v. a. FABAGELLE.

Zymologie, f. [Chim.] Leer van de gisting,
gistingleer f. — Zyinologiquue, adj. De gisting-

--

ZYTHOGALE.

leer betreffend, z y m o l ó g i s c h. — Zy mosne, M.
[Chim.] Dat gedeelte der plantenlijm (gluten), dat
in alkohol laat oplossen ; — gistingmiddel ,
zy m o ma n. -- Zymosimètre, m. Gistingmeter, werktuig om de verschillende graden van gzstiny te bepalen, z y m d s i m e t e r m. — Zym osime'trie, f. Gebruik n. des zymosimeters; kunst
om dat werktuig te gebruiken. --- Zymosian®trique, adj. Den zymosimeter of zin gebruik betreffend, zymosim6trisch. — Zyinotechnie, f., z. v. a. ZYMOLOGIE.
Zythogale, in. Mengsel van bier en melk, dat
in sommige landen als drank wordt gebruikt, biermelk f.

zich

T A B L ELIJST
DES NOMS D'HOMMES ET DE FEMMES. DER MANS- EN VROUWENNAMEN.

A.
Aaron, m. Aaron.
Abel, m. Abel.
Abraham, m. Abraham, (am. Bram.
Absalon, m. Absalom.
Achule, m. Achilles.
Adatheit, m. Adelbert, Aalbreclzt, Aalbert, A lbert.
Adam, m. Adam.
Adélaïde, f. Adelheide, Ada.
Adélard, Adalard , rn. Adelhart, Eelhart.
Adethert, Z. ADALBERT.
Adéle, AcléJine, t. Adela, Adelina, Alicia, Ada,

[am. Aaltje, Daatje.

Adëodat, m. Adeodalus, Theodorus.
Adolphe, m. Adolf, fam. Dolf.
Adrien, m. Adrianus, Adriaan, fam. Janus.
Adrienne,'?. Adriana, fans. Jaantje.
Ake, rn. Adlius.
./Egide, m. Agidius, Egidius, Gulls, Allis, . ( 1LLE.
Agathe, I. Agatha, fa
m. Aagje, Aagt.
Agnts, 1. Agneta, lam. Agniet.
Agrippine, 1. Agrippina.

Aimé, m. Amatus.
Aimée, f. Amata.
Alarm, m. Alarich, Alarik.
Athain, Albin, m. Aibinus.
A1bert, m., verkorting van 't oude ADALBE
Albertine, t. Albertina, fam. Bertje.
Aldegoncle, 1. Adelgunde, Aldegonde.
Alexandre, m. Alexander, fam. Sander.
Alexandrine, t. Alexancirina.
Alexis, m. Alexis, Alexius.

Alfonse, Z. ALPHONSE.
Alfred, m. Alfred.
Aline, f. Alina,fam. Lina,Aallje.
Alison, f. Eisje, Lijsje.
Aloyse, m., Z. ELOJ.

Alphonse, m. Aiphonsus, Alphons.
Amalile, f. Amanda.,

Amade, in., Z. AMÉDEE.
Amaiid, m. Amandus.
Ambroise, m. Ambrosius.
Amddée, m. Amadeus.
Arnélie, t. Amalia, Amelia, fam. Maaitje.
Anastase, m. Anastasius.
Anastasie, t. Anastasia.
Anatole, m. Anatolius.
Anchise, m. Anchises.

André, m. Andreas, Andries, (am. Dries.

Andrienne, t. Andrienne.
Andromaque, f. Andromache.
Angduique, t. Angelica, Engel.
Anicet, m. Anacetus.
Anne of Anna, f. Anna.
Anne-Marie, t. Anna Maria.
Annette, f. Annetje, Antje.

Anselme, in. Anselmus.
Antoine, m. Antonius, Antonie, Anton, fam. I oon,
Teun, Teunis. (Teu ntje.
Antoinette, Antonie, f. Antonia, (am. Too ntje,
Antonin, m. Antoninus.
Apolline, Apollinie, 1. Apollonia.
Arcade, m. Arcadius.
(Ala nus.
Armand, m. Armandus, Hermanus, Berman, (am.
Armande, t. Armanda.
Arnaud, Arnauld, m. Arnoldus, Arnold,fam. Nol.
Arnolthne, t. Arnoldina.
Arnoiphe, Arnoud, Arnoul, m. Arnoif, A7'end,
(am. Aan.
Athanase, m. et f. Athanasius, Atlianasia.

Aubert, m., Z. ALBERT.
Aubin, m., Z. ALBAIN.

Aubri, m. Aubni, Alberich.
Auguste, m. Augustus, August.

Augustin, m. Augustinus, Augustjn, fam.. Gust.
Augustine, f. Augusta, Augustine, fam. Gustje.
Aurèle, m. Aurelius.
Auréuie, t, Aurelia.
Aurduien, in. Aurelianus.

LI!
BaRet, Babette, Babicite, Babiciton, verkiw. van
BARRE, 5.

ald.

Baklouin, Baudouin, m. Boudewijn, (am. Bond.
Baitliasar, ni. Balthazar, fam. Bait.
Baptiste, Baptistine, m. Baptist, Baptista.
BarRe, t. Barbara, Barbera, fam. Batje, Babel.
Barnaije, m. Barnabas.
Barthdlémi, Bartholornée, m. Bartholomew, (am..

Bart, Teeuwis.

Basile, m. Basilius.
Baud, m. Sebaldus, Baldus.
Baudouin, m., z. BALDOIJIN.
Béatrix, Béatrice, f. Beatrix, Badeloch.
Bmndclict, m., Z. BENO1T.
Benjamin, m., z. Benjamin.
Benoit, m. Benedictus.
Benoite, f. Benedicta.
Bernard, m. Bernardus, Barend, 'am. Nardus.
Bernardine, f. Bernardina, Barendina, (am. Dientje.
Bertlie, f. Bertha, fans. Bertje.
Bertitilde, 1. Berthilda.
Bertrand, m. Bertram.
Betsy, f., Z. ELISABETH.
Blaise, Blaisot, t. Blasius.
Boniface, m. Boni(acius.
Brigitte, t. Brigitta, fam.. Bregje.
Bruno, m. Bruno.
Calixte, In. Calixts.
Camille, f. Camilla.
Caroline, f. Carolina, Karolien, fam. Lina, Tientje
t; asimir, in. Kasimir.
Castor, m. Kastor.
Cataut, f., Z. CATIN.
Cathérine, f. Kathanina, (am. Ka, Kaatje, Kato,

pop. Katrjn, Trjn.

Catin, Cataut, Caton, veckiw. van CATHERINE.
Cécile, 1. Cecilia.

Célestin, m. Celestinus.
Célestine, f. Celestina.
Césaire, m. Cesanius.
Charles, m. Karel.
Chariot, m. (verklw. van Charles), Kareltje.
Charlotte, t. Charlotta, fam. Lotje.
Chrétien, m. Christiaan, (am. fins.
Chrétienne, Christine, f. Christina, fam. Krisje,

POP . Stijn, Stijntje.
Christophe, m. Clinistop/torus, Knistoffel, fam. Cfl
pop. Stof/'ei.
Chrysostôme, rn Chrysostomus.
Clair, m. Clarus.

Claire, f. Clara, (am. Klaartje, Klaar.
Claude, m. Claudius.

Claude, Claudine, f. tYlaudina.
Cldmence, Cldmentine, t. Clesnentina.
Cidment, in. Clemens.
Clémentine, Z. CI.ÉMENCE.
Clet, m. Cletus.
Clitandre, m. Clitander.
Clotilde, f. Clotilde, Klot/iilde.
Cmlie, t. Celia.
Colas, m., verk. van NICOLAS, z. aid.
Colette, f., verk. en verklw. van NICOLE, Z. 041.
Cohn, m., verk. verkiw. van NICOLAS, Z. aid.
Urne, m. Cosmu,c.

Concorde, f. Concordia.
Conrad, ni. Koenraad, fam. Koen.
Constance, f. Constantia.
Constant, in. Constans.
Constantin, in. Constantinus, Konstantijn.
Corneille, m. Cornelius, Kornelis, rain. et pop. Kees.
Cornélie, f. Cornelia, fam. Keetje, Kee.
Crépin, m. Crispinus, Krispijn.
Crescence, f. Crescentia.
Cundgonde, f. Kunegond.
Cyprien, in. Cyprianus.
Cyriaque m. Cyriacus.
CriI1e, fl1. Cyrillu.c.
Dagobert, in. Dagobert.
Damien, m. Damianus.
David, in. David.
Dénis, m. Dionysius, lam. Denys, Nijs.
Dënise, f. Dionysia.
Dénisot, 'Th (vericlw, van Dënis), Dionijsje, Njjsje.
Ddsiré of Didier, n. Desiderius.
Diane, f. Diana.
Didier, Z. DESIRE.
Didièie, f. Desideria.
Dieudoniié, in., Z. V. 0. ADEODAT.
Dominique, tn. et 1. Dominicus, Dominica.
Donatien, in. Donatianus.
Dorot16e, 1. Dorothea, fam. Doortje.

E.
Edme of Edmond. m. Edmond, Edmund.
Edmé, f. Edmonda, Ednlunda.
Edouard, m. Eduard.
Eginard, nl. Eginhard.(tje, Leentje.
Eldonore, f. Eleonora, Leonora, (am. Nora, NoorEleuthêfe.
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m. Eleutlierius.

Elie, m. Elias.
'lien, rn Elianus.
Elisabeth, t. Elisabeth, fam. Betje, Bet, pop. Lijs
Lijs, Lijsje.
-beth,
Eb!, m. Aloysius.
Emdrenee, m. et f. Emerentius, Emerentia.
Emile, lTD. Emilius.
Emilie, 1. Emilia.
Emilien, m. Emilianus.
Emma, f. Emma. fam, Emmeije.
Emmanuel, m. Emanuel, liever Immanuel.
Enoch, m. Henoch, Hanock.
Erasme, m. Erasmus.
Erneste, m. Ernst, Ernestus.
Ernestine, f. Ernestina.
Estelle, f. Estella.
Esther, t. Esther, Hester.
Etienne, m. Stephanus, Steven.
Etiennette, t. Stephania.
Euchaire, m. Eucharius.
Eudoxie, t. Eudoxia.

Eugène, m. Eugenius.
Eugénie, 1. Eugenia.
Eulalie, t. Eulalia.
Euloge, m. Eulogius.
Euphémie, t. Euphemia.
Euphrasie, 1. Euphrasia.
Euphrosine, f. Euphrosyne.
Eusèbe, m. Eusebius.
Eusébie, t. Eusebia.
Eustadhe, m. Eustacius.

Eutrope, In. Eutropius.
Eve, t. Eva, fam. Eefje, Eef.
ivdrard, m. Everhard, Evert.
Evérarde, f. Everhardine.
F.
Fabien, ID. Fabianus, Fabiaan.
Falirice, m. Fabricius.
Fanchon, Fanchette, f. (verklw. van Francoise)

Fransje, Fransijntje.
Fanny, t. Fanny.
Fatima, t. Fatima.
Faustin, m. Faustinus, Faustjn, Faust.
Faustine, t. Fauslina.
Félicie, 1. Felicia.
Fëlicitd, f. Felicitas.

F1ixm. Felix,

Ferdinand, ID. Ferdinand.

Firmin, ID. Firmin, Firminus.

Flavien, m. Flavianus.
Flare, t. Flora.
Florentin, Florent, m. P?orentinus, Floris.
Florian, in. Florian.
Fortund, rn Fortunatus.
Francisque, in. Franciscus.
Francoise, m, Franciscus, Frans.
Franoise, t. Francisca, veric. Fransje, Frans'ijntje.
FrédOric, m. Frederik, Fredrik, zamengetr. Freak,
fam. Frits.
Frécldiique, f. Frederika, fam. Riek, Biekje.
Fructueux, m. Fructuosus.
Frumence, vu. Frumentius.
Fulgence, m. Fuqentius.
Fuscien, m. Fuscianus.
G.
Gabriel, m. Gabriel.
Gabrielle, f. Gabriel/c.
Gaétan, UI. Cajetanus.
Ganthier, m. Gunther.
Gaspard, m. Kaspar, Casparus.
Gautier, m. Walterus, Gualterus, Walter, Wouter, fain. Wout.
(zewijn.
Geneviève, f. Genoveva.
Geolïro!, Godefroi, m. Godevaart, Godfried, GoGeorge, m. Georgius, Georg, fam. Joris, Jurriaan.
Georgette, Georgine, f. Georgina.
Gérard, as. Gerardus, Gerrit, fans. Geert.
Gérault, m. Geroldus.
Germain, ID. Herinanus, Herman, fam. Manus.
Gertrude, t, Gertruida , Geertrui, fam. Geertje,
Trui/je, Trui.
Gervais, ni. Servasius, Servaas.
Gille, Gilles, m. ,Egidius, Gil/es, Allis.
Godart, rn Gotliard.
Godefroi, Z . GEOFFROI.

Gratien, m. Gratianus.
Grégoire. m. Gregorius, Gregoor in.
Guernard, m. Werner.
Guillaume, m. Willem, Wilhelmus, fain. Wim.

Guillemette, t. Wilhelmina, Wiltemina, fam. Willemijn, Wiisje, Wimp/c, Mina, Mijntje.
Guillibaud, rn Wilibalci, Wiltebalci.
Gustave, in Gustavus, Gustaaf.
Guy, m. Vitus, Veit, Guido.
FTP
Hector, m. Hektor.
Hedwige, t. Hedwig.
Hëlène, f. Helena, fam. Leentje.
Henri, m. Hendrik, fam. Hein.
Henriette, f. Hendrika, Henrietta,

Driekje, Je/je.

fain. kleintje,

Hercule, m. Hercules.
Hilaire of Hunnen, m. Hi/anus.
flippolite, m. Hippoliet, Hippolytus.
Honorat, m. Honoratius.
Honoré, m. Hononius.
Honorine, t. Hononine, Hononia.
Horace, m. Horatius.
Hortense, f. Hortensia.
Hubert, m. Huibert, Hubertus, fam. Huib.
Hugues, m. Hugo, Huig.

Hyacinthe, m. Hyacint/s.
Ide, t. Ida, fam. led.

Ignace, m. Ignatius.
Ildefonse, m. Ildefonsus.
Innocent, m. Innocentius.

Irène, t. Irene.
Irénde, m. Ireneus.

Isabeau, Isabella, 1. Isabella, Isabel, lam. Be/la

Isaac, m. lent/k.

Isaïe, fl1. Jesalas.
Isidore, m. Isidoor, Isidorus.
J.

Jacob, Jacques, Jaques, m. Jakob, Jacobus, [am.
Kobus, pop.Jaap, Japile.

Jacobée, 1. Jakoba, Jakomina.

JACOT
Jacot, m., verkiw. van JACOB of JAQUES.
Jacqueline, t, z. V. a. JACOBEE.
Jacques of Jaques, z. JACOB.
Janvier, in. Januarius.
Jaquette, f., verkiw. van JACOBEE.
Jean, m. Jan, Johannes, fain. Hannes.
Jeanne, f. Johanna, fam. Hanna.
Jeannette, Jeanueton (verkiw. van JEANNE) Jansje,

Hansje.

Jeannot, m. (verklw. van JEAN) Jantje, Ilansje.
Jétérnie, in.

Jerensias.
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Marion, f. Mietje, Mie.
Marie, f. Maria, fam. Mietje, Mie.
Marthe, t, Martha, fam. Matje, Mat.
Martin, ni. Martinus, Maarten.
Martine, t. Martina.
Marion, f. Martientje.
Mathias, Mathieu, m. Matthias, Mattheus, Mat
thijs, fern. Tijs, Leeuw.
Malilde, I. Matilda.
Maur, Maure, m. Maurus.
Maurice, m. Maurits.
Maurille, m. Maurilius.
Maxence, in. et f. Maxentius, Maxentia.
Maxime, m. Maximus
(Max.
Maximilian, rn. Maxiinilianus, Maximiliaan, lam.
Maximin, m. Maxirninus.
Médard, m. Medardus.
Ménéhould, f. Manechildis.
Mrovée, n:i. Meroveus.
Michée, m. Micha, Michas.
Michel, m. Michael, Michel, Machiel.
Michelle, Michelon, f. Michellina.
Michon, m. Mac/tieltje, Micheltje.
Mimi, Minette, I. Mientje, Minet.
Molse, m. Mazes.
Monique, I. Monica.
S

Jérome, m. Hieronymus, (am. Jeroen.
Joachim, iii. Joachim, Joclier;i.

Job, in. Job.

Jonas, rn Jonas.
Jonathan, in. Jonathan.
Joseph, m. Jozef.
Joséphine, t. Joze/ina.
Josse, Jodelet, m. Joost.
Josué, rn Jozua.
Judith, m. Judith.
Jules, rn Julius.
Julie of Juliette, 1. Julia, fans. Juultje.
Julien, rn Julianus.
Julienne, Juliette, Julion, f. Juliana, lam. Juultje.
juste, rn Justus, Joost.
Justin, m. Justinus.

Justine. f. Jastina.
Justinien, m. Justinianus.
Kilien, fl1. Kiliaan.
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Lathslas, M. Ladislaus.
Lambert, m. Lainbertus, Lambert
Laura, t Laura.
Laurence, f. Laurenlia.
Laurent, m. Lourens, Laurentius, fam. Louw.
Lazare, m. Lazarus.
Léandre, fl1. Leander.
Lon, m. Leo.
Léorard, m. Leendert, Leonardus, fain. Leen.
Léonarde, f Leonarda, fam. Leentje.
Léonie, f. Leonie.
Léonor, in. Leonoor.
Léonore, t. Leonora, z. ELEONORE.
Léontine, I. Leontine.
Léopold. m. Leopold.
Léopokline, 1. Leopoldine.
Liboire, m. Liborius.
Lise, Lisette, Lison, f. Lijsje.
Lothaire, m. Lot harius.
Loudoiphe, Ludoiphe, m. Ludoif, Ludolphus.
Louis, m. Lodewijk, fam. Lowies.
Louise, f. Lodewilca, Louiza.
Louisette, Loutson, f. Louisje.
Lubin, m. Lubijn, Lubinus.
Luc, rn. Lukas, fain. Luik, Kas.
Lucain, fl1. Lucanus.
Luce, rn Lucius.
Lilcette, f. Lucette.
Lucie, f. Lucia.
Lucien, m. Lucianus.
Lucrèce, f. Lucretia.
Ludoiphe, z, LOUDOLPHE.
Ludovic, m., z. v. a. LOUIS.
Lutgar, m. Luitgard, Lutgarus.
Lyclie, f. Lydia.
M.

Macaire, rn Macanus.
Madelaine, Magcleleine, t Magdalena, Magteld.
Madelon, 1. Mogdaleentje, Leentje.
Magloire, m. Maglorius.
Mamert, m. Mamertus.
Manon, f. Mietje, Miet, Mie.
Marc, rn Markus.
Marcel, m. Marcellus.
Marcelin, m. Marcelinus.
Marceline, f. Marcelina.
Margot. Margoton, f. Grietje, pop. Griet.

Marguérite, f. Margareta, fam. et pop. Margriet,
Griet.
Marianne. 1. Marianna, Marie-Anna.
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Nanette, Nanon, f. Naatje, Annaalje.
Napoiéon, rn Napoleon.
Narcisse, m. Narcissus.
Nathalie, I. Natalia.
Nestor, m. Nestor.
Nicaise, m. Nicasius.
Nicette, t. Nicette.
Nicodème, m. Nicodernus.
Nicolas, in. Nikolaas, fain. Klaas.
Nicole, f. Nikola, fern. Klaasje.
Nina, Ninette, Ninon, f. Nina, Ninette, Ninon.

Noi, m. Noach.
Norbert, rn. Norbert, Norbertus.
Octave, in. Octavius.
Octavie, 1. Octavia.
Othie, 1. Ottilia.
Olivier, M. Olivier, Olivius.
Olympie, f. Olympia.
Onésiphore, in. Onesiphorus.
Opportune, t. Opportune.
Oscar, in. Oscar.

Oswald, in. Oswald.
Often, M. Otto.
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Pamela, t. Pamela.
Pamphile, m. Pamphilius.
Pancrace, fl1. Pancratius.
Paterne, m. Paternus.
Patience, t. Potientia.
Patient, m. Patientius.
Patrice, rn Patricius.
Paul, m. Paulus, fern. Pauw.
Paulin, m. Paulinus, (am. Pauw.
Pauline ofPaule, f. Pauline, fern. Paulien,Pauwtje.
Paulot, m. Pauwtje.
Pélage, m. Pelagius.
Pelagic, I. Pelagia.
Perrette, 1., z. Pierrette.
Pttlronelle of Pétronille, 1. Petronella, Petronilla.
Philémon, in. Philemon.
Phulihert, m. Philibert.
Philiberte, t. Philiberta.
Philippe, rn Philippus, fam. Philip, Flip.
Philippine, t. Philippine, fam. Philippien.
Philippot, rn Philipje, Flipje.
Philippote, f. P/iiiippientje.
Philis, t. Philis.
Pie, m. Pius.
Pierre, m. Pieter, Petrus, [am. Piet.
Pierrot, m. Pietje.
Placide, ni. et t. Placidus, Piacida.

Polycarpe, m. Polykarpus.
Prisque, t. Prisca.
Procope, m. Procopius.

4934PROSPER Prosper, Prospère, in. Prosper.
Prudence, rn. Prudentius.
Q.

Quinn, m. Quirinus, Quirijn.
R.
Rachel, f. Rachel.

Raoul, m. Rudolf, fam. Dolf, Roei.

Raphaël, fl1. Raphael.
Raymond, m. Raymond.
Raymonde, f. Raymonda.
Rélecca, f. Rebekica.
Jidgine, t. Regina.
Regnard, m. Reinhard.
Regnauld, lienauld, in. Reinier.
Rmi, m. Jeemigius.
Bémi, m. Jtenatus.
Rénée, f. Renata.
Richard, in. Rijkert, fam. Rijk.
Robert, m. Robbert.
Robin, m. Robijn.
Roch, rn. Rochus.
Roderic of Rodi'igne, m. Roderik.
Rodoiphe, m. Rudolf, Roelof, (am. Roei, Dolf.
Roger, m. Rogier, Rutger, fam. Rut.
Roland, rn. Roeland, fam. Roei.
Romain, m. Romanus, Romein.
Rosalie, f. Rosalia.
Rosamonde, f. Rosamunda, Rozemond.
Rose, Rosette, Rosine. I. Rosa, Roosje, Rosine.
Ruffin, ni. Ruffinus.
Rupert, m, Rubrecht.
Rustique, 1. Rustica.
Ruth, 1. Ruth.
Salome', f. Salome.
Salomon, m. Salomon, Salomo.
Samson, m. Samson, Simson.
Samuel, M. Samuel.
Sara, f. Sara.
Sarotte. f. Saartje.
Saturnin, m. Saturninus.
Saül, rn Saul, Sanlus.
Scholastique, I. Scholastica.
Scipion, m. Scipio.
Sdbastien. M. Sebastiaan, fam. Bastiaan.
Ségastlenne, I. Sebastiana, fam. Bastiacintje.
Sédécias, m. Zedekias.
Serge, in. Sergius.
Servais, m. Servaas, Servatius.
Séverin, M. Severinus.
Sthylle, I. Sibyila.
SIdoine, m. Sidonius.
Sigefroi, m. Siegfried.
Sigesmond, m. Sigimnundus.
Silvain, m. Syivanus.
Silvestre, m. Sylvester.
Simdon, In. Simeon.
Simon, m. Simon. Sfjmen.
Sixte, M. Sixtus.
Sophie, I. Sophia, fans. Fietje, Pie.
Sostlidnes, m. Sosthenes.
Spérat, m. Speratus.
Stanislas, m. Stanislaus.
Stéphanie, f. Stephania.
Sulpice, M. Suipicius.
Susanne, f. Suzanna.
Suzette, Suson, f. Suzannetje, Seintje.

Sydone, m. Sydonius.
Sylvère, m. Syiverius.

Symphore, Sympliorien, in. Symphorius.

ZOE.

Than, m. 1'hilo, fleleman.
( 'Ii bout.
Thdcla, f. Thekia.
Théobalde, Thibaud, m. Theobaldus, Theobald,
Thdodore, m. Theodorus, fam. Dorus.
Théodore, f. Theodora, fam. Doortje.
Thdodose, in. et I. Theodosius, Titeodosia.
Théophile, m. Theophilus, Godlief.
Thérèse, f. Theresia, fam. Treesje.
Thibaud, m., z. Théobalde.

Thierri, m. Diederik, Dirk.
Thou, m. Theodoiph.
Thomas, m. Thomas.
Thrasyhule, m. Thrasybulus.
Tiburce, in. Tiburtius.
Tiennette, Tiennon, f. (verklw. van Etiennette)
Stephania.
Tiennot, m. (verkiw. van Etienne) Steventje.
Timothée, m. Timotheus.
Titus, M. Titus.
Tobie, m. Tobias.(Toontje.
Toinette, Toinon , t. (verkiw. van Antoinette)
Tranquille, m. Tranquillus. (Katrjntje
Trinette , f. (verkiw. van Catherine) Trjntje,
[LP
Ubalde, m. i]balclus.
Ulrich, Udalrich, m. Ulrich.
Ulrique, Udairique, I. Ulrika.
Urbain, m. Urbanus.

Ursin , m. Ursinus, Ursijn, Oerson.
Ursula, I. Ursula.
LIP

Valentin, iii. Valentfjn.
Valentine , I. Valentina.
ValOre, m. Valerius.
Valérie, I. Valeria.
Valérien, al. Valerianus.
Vaubourg. f. Walpurgis.
Veit, m. Veit, Z. GUY.
Venance, m. Venantius.
Venceslas, in. Wenceslaus.
Véronique, I. Veronica.
Victoire, f. Victoria, Victorine.
Victor, m. Victor.
Victorien, m. Victorianus.
Vigel, M. Vigilius.
Vincent, m. Vincentius.
Virgile, m. Virgilius.
Virginie, 1. Virginia.
Vital, m. Fuchs.
Voit, M. Veit, Z. Guy.
Wilheimine, t.,

Z. V.

ci. Guillemette
X.

Xavier, m. Xaverius, Xaveer.
V.
Yves, M. Yu'o.
FA

Zacliiarie, ni. Zacharias.
Zachde, m. Zacheus.
Zephirin, m. Zephirinus.
Zéphirine, t. Zephirine.
Zoe, 1. Zoe.

TABLE GÊOQRAPIIIQTJE. GEOGRAPHISCHE NAAMLIJST. (*)

*Abdère, fl1. Abdera (stad van Tliracië). Abdéritain, e of Abdérite, wij. et subst. Abderietisch ; - Aljderiet, -in f.
Ahex (Cóte ti'), f. Kust van Habeseli of
Abeseli (ten W. van de Roode Zee).
Aboukir, m. Aboekir, Abukir (egyptisch dorp).
Abriizze, f. Abruzzo (naam van twee provinden van 't kon. Napels: Abr- ultérienre en
citérleure, Abruzzo ulteriore en citeriore).
*Abydjen, ne, Abydénien, tie, adj. et
subst. Abydenisch ; - Bewoner, bewoneres van
Aliydos (stad van Egypte), Abydenidr, abydenische vrouw.
Abyssin, e, adj. ei subst. Abyssinisch; —Abyssinler, aliyssinische vrouw. - Abyssinie, f.
Abyssinid, Habeseli.
Achale, f. Acliaja fl (griekscbe prov. in Morea,
ongeveer bet oude Acbaia beslaande).
Aehanti, m. Asjanti,Aschanti, Asbaritee (Staat
in W.Afrika).
Achéeii, ne, adj. et subst. Achajiseb ; - Achajer, achajische vrouw.
Açores, f. Pl. Azorische, Vlaamscbe of Westersche eilanden n. p1., Azoren f. p1. (ten W. van
N.Afrika).
Aderbijan, m. Azerbidsjan , Aderbeidsehan
(pros' van Perzib, 't oude Medic).
Adige, f. Etsch, Adige (nv. van N.Italie).
Adriatiqite, adj. Mer ou Golfe ddr- of als
subst. L'Adr-, 1. De Adriatische zee, de Golf van
Venetië (gedeelte der Middellandscbe zee).
*Adyu,nette, m. Adrumetum, later Justiniana
(stad in N.Afrika, nu Hamamet of Herkia in
Tunis).
gades of lEgates, f. p1. }Egadische eilanden, /Egaden (bij de W.kust van Sicilid).
Afghan, e, adj. et subst. Afghaansch, afghaniseb ; - Afghaan, Afghaner, -in, bewoner en bewoneres van Afghanistan of 't land der Afghanen
(in 't binnenland van Azië).
Africain, e, adj. etsubst. Afrikaansch ;— Afrikaan of Afrikaner, afrikaansche vrouw. - Afi-iqiie, f. Afrika (een der 5 werelddeelen).
Agria, f. Eger (stad in Bohernen).
Aigle, f. Aelen (vlek in Zwitserland, kanton
Waad).{Pruissen).
Aix -Ia-Chapelle , f. Aken (stad in Rijn*AJains, m. p1. Alanen (scythische volksstam).
Albanien, tie, wij. et subst. Albaneesch, alba
nisch ;—Albanees of Albaniër, albanesehe vrouw;
bewoner en bewoneres van Albanië (ploy. van
Europ. Turkije).
Albe -Greeque, f., nu BELGRADE.
Albe-Julie, f. Weissenburg, nu Carlsburg
(stad in Zevenbergen); - Akerman of Akjernian
(russ. stad in Bessarabië).
Albe -Royale, f. Stuhi-Weissenburg (stad in
Hongarije).
Albergue, f. Alberga (stad in Sardinië).
Albertville, f. Alhertsstad (stad in Sardinië).

Albigeois, e, adj. et subst. Athigenzisch ; —
Albigenzer, -in, bewoner en bewoneres van Alby
(fransche stad, dep. Tarn) of van 't voormalige
fransche landschap in Languedoc Albi peals—Lea
Albiqeois. de Albigenzen, Waldenzen (eene in de
12e eeuw ontstane godsdienstpartij).
Albion, 1. Albion, dichterlijke naam van Engeland of van Groot-Brittanje ; oude naam van
Engelands Z .- en ZO.-kust.—Noiivel le- Albion
f. Nieuw-Albion (NW.kust van Amerika.
Atbourg, m. Aalborg (stift en stad in Benemarken). [volksstam).
*Alemafls, m. p1. Allemannen (germaansche
Alep, m. Aleppo (turksche stad in Opper-Syrië).
Aleiitiei,ues (lies), f. p1. Aleoetische eilanden n. pl. , Aleoeten, Aleuten f. p1. (in 't N. van
den Grooten Oceaan).
Alexandrie, f. Alexandria, Alexandrië (stad
in Egypte); — Alessandria (stad in Sardinië).
Algarve, t. of Algarves , f. p1. Algarvië,
Algarve (prov. van Z.Portugal); de Algarven (portugeesch en spaansch Algarvië).
Alger, m. Algiers (hoofdstad der fransehe kolonie Algerië, in N.Afrika). - Algérien, iie,
ad:!. et subst. Algerijnsch;-- Algerijn, algertjnscbe
vrouw. [Spanje).
Algésire, f. Algeciras, Algesiras (stad in Z.
Alleganes et Apalaches, m. p1. Alleghanisch en Apalachisch gebergte n. (in 't 0. der
Vereenigde Staten).
Allemagne, f. Duitschland (groot land van
Midden-Europa). — Mer dAli-, Z. N ORD (MEE DU).
— Allemand, e, wij. et subst.,z.Woordenboek.
Alméide, t, Almeida (stad in Portugal).
Almérie, f. Almeria (spaansche stad in Granada).[Vlaanderen).
Alost, m. Aalst, Aelst (belg. stad, prov. 0.Alpes, 1. p1. Alpen m. pl. , Alpisch gebergte n.
(hoogst gebergte van Europa. - Département des
Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, dep. der Opper-,
der Neder-Alpen (in 't ZO. van Frankrijk).—Al
Pes maritimes, cottiennes, grecques, zee-, cottische, grajische of graauwe Alpen. Alpes penal
nes, lépontiennes of helvdtiques, rliétiques, noelques, pennynsche of penninische, lepontiscbe of
helvetische, rhetische, norische Alpen. Alpes beenoises, carniques, juliennes, dinariques, bernet-,
karniselie, julische of kramer-, dinarische Alpen.
Alsace, f. Elzas m. (oude prov. van Frankrij k,
nu dep. van den Boven- en van den Neder-Rijn).
- Alsacien, ne, adj. et subst. Elzassisch ; —
Elzasser, Elzasserin.
*Amalécjtes , m. p1. Amalekieten (een uit
Esau gesproten volk).
Ambolne, 1. Amboina (een der Molukken).
*Ambpacjote, Ambracien, ne, subst. Ambraciër, ambracische vrouw, bewoner en bewoneres van Ambracië (stad van Epirus. nu Arta).
Arnéricain, e, adj. et subst., z. Woordenb.Amérique, f. Amerika (een der 5 werelddeelen).
,

-

-

1*1 In deze lijst zijn niet opgenomen: 1 0 de namen, welker spelling in de beide talen volkomen dezelfde iz

de franache namen op hoiorg eindigende, zoo als Hauobourg, Luenthourg, en welker nederdaztache vertaling
Hamburg, Luxemburg, alleen door deze slotlettergreep verschilt ; 3 0 die, welker eindlettergreep slechts eene geringe
wijziging,naar de vereiocLten van 't Nederduitsch, ondergaat, zoo als Acadie, Aihanie, Asturies, CeJffornie etc.,
welke In 't Nederduitach eene lettergreep meer bekomen , AcadiB, AlbaniB, AsturiBn, CaliforniB, enz. — Het
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sterretje ( 5) duidt de namen der oude aardrijkskunde aan. - Daar de nederduitsche namen van landen, eilanden, steden, vlekken, dorpen onzijdig zijn (met uitzondering van die landsnamen, welke 't lidwoord de voor zich hebben,
too heeft men de aanwijzing van 't geslacht hij die namen weggelaten.
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AMI1NOIS

-

An.iénois, im Gebied van Amiens (in 't N.
van Frankrij k). - Amiéziois, e, adj. et subst.
Amienzisch ; - Amiënzer. arnienzische vrouw.
Amirante' (lies de I'), f. p1. Admiraliteitseilanden D. p1. (in den Stillen oceaan, NO. Papoea).
Anus (lies des), 1. p1. Vrienden- of Vriendsehaps- of Vriendelijke eilanden n. p1. (in den
Stillen oceaan).
ilL p1. Amorieten (uit Kanaan gesproten volken).
Amsterdarnrnois, e, adj. et subst. Amsterdarnsch; - Amsterdammer, amsterdamsche vrouw.
Ancóxie (Marche d'), 1. Mark van Ancona
(landstreek in den Kerkelijken Staat).
Auditions, e, adj. et subst. Andaluzisch ; Andaluzier, andaluzische vrouw. - Andalousie, f. Andaluzie (prov. van Spanje).
Andrinopte, f. Adrianopel (turksche stad in
Rumili). - Andrinopolitain, e, adj. et subst

Adrianopolitaansch ; - Adrianopolitaan, adrianopolitaansche vrouw.
Angei-manie, f. Angermanland (oude prov.
van Zweden).
Angevin, e, adj. Van Anjou (oude prov. van
Frankrtjk) of van Angers (fransche St., dep. Maineen-Loire, hoofdst. der oude prov. Anjou). - Als
subst. Bewoner, liewoneres van Anjou of van Angers.
Anglais, e, adj. et subst., z. Woordenb.
*Angles, m.pl. Angelen (Germanen, die zich
in Groot-Biittanje vestigden.
Angletei-re, f. Engeland (deel van Groot-Brittanje).—ouveiIe Angi-, Nieuw-Engeland (een
der Vereenigde Staten).
Angotimois, m. Gebied van Angoulême (nu
ongeveer het franschedep. Charente).
Anguille, f. Slangeneiland Anguilla (een der
Antilles).
[gebergte Libanon).
Anti-Liban, in. Anti-Libanon rn (deel van 't
Antilles, indes-Occidentales, f. p1. Antillisehe eilanden, Antilles, West-India (archipel
van N.Arnerika). Ant- du vevt, sous le vent, Antilles of Eilanden boven den wind, onder den wind.
Antioche, f. Antiochib (stad in Aziat. Turkije).
Anvers, m. Antwerpen (stad in Belgie). Ativersois, e, adj. et subst. Antwerpscb ;—Antwerpenaar, antwerpsclie vrouw.
Apenuins of Monts Apennins, m. p1. Apennijnen m. p1., Apennijnsch gebergte D. (in Italic).
Aquilée, f. Aquileja (stad van Illyrid).
*Aquitaine, f. Aquitanie (een der 4 groote
deelen van 't oude Gallid). - Mer d'Aquitaine,
Aquitanische zee, nu Golf van Biscaye.
Arabe, Arabique, z. Woordénb.
Aragon, ITO. Aragonie (oude prov. van Spanje).
- Aragonais, e, adj. et subst Aragonisch ; Aragonier, aragonische vrouw.
Arau, m. Aarau (hoofdstad van Aargau, een
zwits. kanton).
*AI.cadje, f. Arkadia (oude afdeeling van den
Peloponnesus). - Areadien, ne, Areadique,
ac(j. Arkadisch. - Ai-cadien, ne, m.etf. subst.
Arkadier, arkadische vrouw.
Argien, ne, adj. et subst. Argivisch; - Bewoner en liewoneres van Argos, Argiver, argivische vrouw.
*Ajgolide, f. Argolis (oude afdeeling van den
Peloponnnesus).
Ai-govie, f. Aargau (kanton van Zwitserland).
*AJ.in)éefls, m. p1. Arirna3ers(volkvan Syria).
Anon, m. ArlI (belg. stad, prov. Luxemburg).
Arrnénie, f. Armenie, Turkomanie (groot land
van W.Azië). —Arménien, ne, Arménique,

adj. Armenisch. - Arméuîeu, ne, m. et f. subst.

Armenier, armenische vrouw.
Arras, m. Atrecht (boofdst. van 't fransche
dep. Pas-de-Calais).—Ai-i-ageois, e, adj. et subst.
Atrechtsch ; - Atrechtenaar, atrechtscbe vrouw.
Artésien, ne, adj. Artezisch, van Artois (oude
prov. van Frankrijk), - Als subst, m. et t. Arte
ziër, artezische vrouw.
Asiatique, adj. Aziatisch. - Als subst. 1-fl.
et f. Aziaat, aziatische vrouw. - Asie, f. Azie
(een der 5 werelddeelen). Asie mineure, KleinAzie. [Palestina).
Asphaltite (Lac), m. Doode zeef. (meer in
Assise, f. Assisi (stad in den Kerkelijken Staat).
*Assyrien, ne, adj. Assyrisch. - Als ,subst.
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rn. et f. Assyrier, assyrische vrouw, bewoner en
bewoneres van Assyrid (nu Koerdistan, groot land
van Azië).
Athènes, f. Athenen (stad in Griekenland,
oude hoofdst. van Attika). - Athénien, ne, wij.
Atheenscb, Atheniënzisdh. - Als subst. rn. et t
Athener, atheensche vrouw.
Atlantique, adj. Atlantisch. Mer of Owlan
.411-, Atlantische zee f. of oceaan rn. (tusschen
Europa en Afrika ten 0. en Amerika ten W.).
*Attiq,,e, f. Attika (oostelijkste landstreek van
Griekenland). [burg).
Aubauge, m. thing (belg. dorp, prov. Luxem*AvjsoJIie, f. Ausonië, land der Ausonen of
Aurunci; poet. Italië.
Ausiralasie, Australie, Polyuésie, f.

Australië (het vijfde werelddeel).
Autelbas, m. Neder-Elter (belg. dorp, prov.
Luxemburg).
Autriche, f. Oostenrij k (groote staat van Mid-

den-Europa). - Autrichien, ne, adj. etsubst,,

z. Woordenb.
Auverguat, e, m. et f. Bewoner en bewoneres van Auvergne (oude prov. van Frankrijk).—
Als adj. Auvèrgnatiscb.
Azor (lies d'), Z. AÇORES.
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* Bahylone, f. Babel, Babylon (hoofdst. van
Chaldea en geheel Babylonië). - Babylonien,
ne, z. Woordenb.
*Bactres, m. Bactra (nu Balk, hoofdst. van
Bactriana, landstreek van Azië). - Bactrien,
ne, adj. Bactrisch. —Als subst. rn. en f. Bactriër,
bactrische vrouw.
Bade, f. Baden of Baden-Baden (Bains de B-)
(stad en badplaats in 't groothertogdom Baden);
- Baden (stad en badplaats in Zwitserland, kanton Aargau); - Baaden (stad en badplaats in Beneden -Oostenrijk). - Grand-duclsé de B-, groothertogdom Baden (een der duitsche Staten). Badois, e, adj. Badenscb. - Als subst. rn. et f.
Badenaar, badensche vrouw.
Badenvillei-s, m. Badenweiler (dorp en badplaats In Baden).
Baie de tons les Saints, 1. Allerheiligenbaat f. (aan de Z.kust van Brazilië).
Bales, f. Baja (stad in Napels).
Bale, rn Bazel (kanton en stad van Zwitser-

land). B- -viiie of intérieur, B- -Champagne of Bextérieur, Bazel-stad of Binnen-Bazel, Bazel -Land

of Buiten-Bazel (namen der beide afdeelingen van
't kanton Bazel). - Bâlois, e, wij. Bazelsch.Als subst. rn. et f. Bazelaar. bazelsche vrouw.
Baléares (lies), f. p1. Balearische eilanden n. pl. , Balearen f p1. (in de Middellandsche
zee, bij Spanje).
Baltique, adj.: La mer B-, of als subst. La
B-, de Oostzee f.(golf derNoordzee in N.Europa).
Barbade, f. Barbados (een der Antilles).
Barbarie, f. of Etats barbaresques, m.
p1. Barbarije. Barbarijscbe staten lii. pi. (Afrika's
noordercieel van Egypte tot aan den Atlant. oceaan).
Barcelone, f. Barcelona (hoofdst. van Catalonië, in Spanje). —Bareelonais, e, adj. Batcelonisch. -- Als subst. rn. et f. Barceloniër, barcelonische vrouw.
Bareith, Baruth, rn. Bayreuth (stad van
Beijei'en).

Bane -Dna, ni. Baarle-Hertog (belg. dorp,
prov. Antwerpen).

Basque, adj. Baskiscb. Les provinces b-s, de

baskische provil)ciën (Biscaye, Guipuzcoa en Alava. in 't NW. van Spanje).
Bas -Warneton, m. Neder-Woesten (belg.
vlek, prov. W.Vlaanderen).
*Batave, z. Woorden b. ---Batavie, f. Land
der Batavieren, Batavië, poet. Holland, Nederland. - (De hoofdst. van Java en Neêrlands Indië
heet in 'tFransh, als in 'tNederduitsch, Batavia.)
Bavarois, e, adj. Beijersch. - Als subst. rn
et f. Beijer,Beijersman, Beijerin,beijersche vrouw.
—flavière, f. Beijeren (een der dultscbe Staten).
Beige, Belgique, z. Woordenb.
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BELGRADE
Belgrade , f. Belgrado, vroeger GriekschWeissenburg (stad In Europ. Turkije, Servië).
Bengale, m. Bengalen (oude prov. van Hindostan, in 't NOS). fN.Afrika).
Berbères , m. p1. Berberen (volkeren van
Bergame, iii. Bergamo (stad in 't Lomb. Venet. koningr(jk). - Bergarnasqiie, wij. Bergarnaskiscb. - Als subst. m. et f. Inwoner en inwoneres van Bergamo, Bergainasker, bergamas
kische vrouw.
Berg-op-Zoom , rn. Bergen-op-Zoom (nederl.
stad, prov. N.Brabant).
Bergues , Ilerg St. Vinox , m. Bergen,
Berghen, Wijnoxbergen, Vinoxbergen (fransche

stad, dep. Noorden).
Berlin, m. Berl ij n (hoofdst. van Pruissen). flerlinois, e, wij. Berlijnsch. - Als subst. m.
et f. Berlijner, herlijnsche vrouw.
Berinudes (lies), 1. p1. Bermudisehe eilanden, Bermuden, Somers -eilanden (ten NO. van de

Antilles). - Berniudien, ne,adj. Bermudisch.
Berne, f. Bern (kanton en stad van Zwitserland). - Bernois, e, adj. Bernsch. -- Als subst.
m. et f. Berner, bernerin.
Berrichon, ne, Berriiyer, 'ere, adj. Van
of uit Berry (oude prov. in 't hart van Frankr ij k).
- Als subst. In. et t. Bewoner, hewoneres van
Berry.
Berthoud, m. Burgdorf of Burtlef (zwitsersche stad, kanton Bern). [Spanje).
*Bjtjqiie f. Bcetica (groot gedeelte van Z.
f. Bid (zwitsersche stad, kanton-Bien,
Bern). Lee de B-, Bieler -meer D.
Biera-hes, m.Bierk (belg. dorp, prov. Brabant).
Biévère, f. Bever (belg. dorp, prov. Rene--

gouwen).

Blaisois, e, ad./. Van of uit Blois (fransche
stad, dep. Loir-en-Cher). - Als subst. rn et t.
Inwoner, inwoneres van Blois.
Bohème, t. Bohemen (land van Midden-Europa). - Bohéinieu, ne, adj. et subst., z.
Woordenb.
Bois-le-due, m. '5 Hertogenbosch, den Bosch
(necerl. stad, prey. N.Brabant).
Bok ara, in. Bokhara, Bochara (Staat en stad
va" Midden-Azid).
Bolo-rue, f. Bologna (legatie en stad van den
Kerkelijken Staat). - Bolonais, e, wij. Bologneesch, honoiiisch. - Als subst. m et f. Bolognezer, bolognesche vrouw. - Bolonais, m.
Bolognezer gebied n., gebied van Bologne.
Boiiibae, t. Bolbeck (belg. dorp, prov. Luik).
Bonne, t. Bona (stad van Algerid).
Bonnensiens , m. p1. Bewoners van Bonn
(pruiss. stad, Rijnprov.), Bonnensers.
Boidelais, e, adj. Van of uit Bordeaux (fransche stad, dep. Gironde), hordeleeseli. Als subst.
m. ei t. Bewoner en bewoneres van Bordeaux,
Bordelees, Bordelesche vrouw
Boriulo, m. Worms (stad van t Lomb. Venet. koningrjk).
Boromées (Iles)1 9 f. P 1 Borromeïsehe eilanden n. pl. , Kon ij nen-eilanden (in 't La(yo Maggiore,
Sardinie).
*Boi.ysthèue, m. Borysthenes, Dnieper (rivier van Z.Rusland). - Borysthéniens, m. pl
Dnieper-bewoners.
Boschnia, t. Bochnia (stad in Oostenrjksch
Polen, Galicid).
Bosniaque, Bosnien, ne, adj. Bosnisch,
van of uit Bosnid (afdeeling van Europ.-Turkijd).
.- Als subst. in. ei f. Bosniër, bosnische vrouw.
*Bogphoj.e, m. Bosporus, Bosphorus m., nu
straat van Constantinopel. - Bosphorain, e,
adj. Den Bosporus betreffend, van den Bosporus.
Bothniaqiae, adj. Bothnisch, van Bothnie
(landstreek in Zweden en Rusland).
Botzenbourg, m. Boïtzenburg (stad in Meeklenburg-Schwerin).
Boitehes du Rhone ( Dparteinent des),
m. Departement n. van de monden van den Rhóne
Boulonais, e, adj. Van of uit Boulogne-surmer of Boulonje aan zee (fransche stad, dep Pasde-Calais). [Frankr ij k).
Bourgogne, f. Bourgondie (oude prov. van
Bourgiiignou , ne,adj. etsubst.,z, Woordenb.
Bonxviller , Boxviller , m. Buxweiler,
Bucksweiler (fransche stad, dep. Neder- tuin).

Brabanon, ne, adj. Brabantsch. - Als
subst. m. et f. Brabander, brabantsche vrouw.
Braganee, f. Braganca (stad van Portugal).
Bragne, f. Braga (stad van Portugal).
Brages, t. Beerthe(helg. dorp, prov. Brabant).
Braiidebourg, m. Brandenburg (prov. en stad
van Pruissen). - Brandeboui-geois, e, ei.
Brandenhurgsch. - Als subsi. m. et f. Brandenburger, hrandenburgsche vrouw.
.Brême, t. Bremen (vr ij e stadvan Duitschland).
-. Brmois, e, adj. Breemsch. - Als subst. m.
et f. Bremer, Bremerin, breemsehe vrouw.
Brésil, m. Brazilid (land van Z.Amerika). Biésilien, ne, adj. Braziliaanseh. - Als subst.
m. et f. Brazilier of Braziliaan, braziliaansehe

vrouw.

Bretagne, t. Bretanje, Bretagne (oude prov.
van Frankr ij k). - Bretagne (Grande) , 1.
Groot-Brittanje (groot eiland, uit Engeland en
Schotland bestaande). —Nouvelle Bi--, NieuwBrittanje (land van N.Arnerika). - Breton, iie,
adj. Bretonsch, van Bretanje. - Als subst. m. ei
I. Bretanjer, bretonsehe vfouw ; Brit, Brittin.
Brigance, t. Bregenz (oostenr. stad, Tyrol).
Bilois, e, adj. Uit of van Brie (oud fransch
district).
Brisach, Brisae(euf,Vieux),m.Nieuw Breisach (fransche grensstad, dep. Boven -Rijn).
Oud -Breisach (Badensehe grensstad).
Brisgau m. Breisgau m. (oude afdeeling van
Duitschiand, deel van Baden).
Britannique, adj. Britseh, engelsdh.
Brousse, f. Brusa. Broessa(stad in Klein-Azid).
m. pl. Brukteren (duitsche volks-

stam).

Bruges, f. Brugge (stad van België). - Bna
geois, e, adj. Brugsch, van of uit Brugge. Als subst. in. ei t. Bruggenaar, bruggenaarster.
Brunsvie, Brunswick, m. Brunswijk (hertogdom en stad van Duitsehland).—Nouveau Br-,
Nieuw -Brunswijk (land in N.Amerika).
Bruxelles, t. Brussel (hoofdst. van België).
- Bnuxellois, e, adj. Brusselseh. - Als subst.
m. ei t. Brusselaar, brusselaarster.
Buehaiie, t. Bucharje, Bokhara (groote landstreek in Midden -AzIë).
Buchovune, I. Bukowina t. (oude afdeeling
van Oostenrijk, in Galicië).
Biide, f. Ofen (hoofdst. van Hongarje). —Ba
m., Budisse t. Man, vrouw uit Ofen. -disun
Biilgai-ie, f. Bulgar ij e, Bulgarië (prov. van
Europ. Turk ij e). - Bul*are, adj. Bulgaarsch.
- Als subst. m. ei f. Bulgaar, bulgaarsche vrouw.
*Byzanee, m. Byzantium, nu Constantinopel.
- Byzantin, e, Z. Woordenb.
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Cabotil, m. Kaboel, Kabul, Caubul (hoofdst.
van Afghanistan); - Kaboelistan, Afghanistan
(groot binnenland van Azië).
Cacheuiyre, m. Kasjemir, Kashmir (landstreek in 't NW. van Hindostan).
Cafre, adj. Kafferseh. - Als subsi. m. ei 1.
Kaffer, Kafferin. - Cafrerie, f. Kafferland ii.,
Land der Kaffers (landstreek van ZO.Afrika).
Caire(Le), f. CaIro, Kairo (hfdst. van Egypte).
Calare, t. Calabrië (Zuidel ij k gedeelte van
Italië en Napels). - Calabrois, e, adj. Calabrisch. - Als subsi. rn ei t. Calabriër, calabri-

sehe vrouw.

Calais (Pas of Detroit de), m. Naauwof
Zeeëngte van Calais, de Hoofden (waardoor Frankrijk van Engeland wordt gescheiden). - Cataisien, ne, adj. Calais betreffend, van of uit Calais. - Als subsi. m. et f. Man, vrouw van Calais.
Calmouk, e, adj. Kalmukseh. - Als subsi.
m. ei f. Kalmuk, kalmuksche vrouw.
Cambral, m. Kamerijk (fransche stad, dep.
Noorden). - Cambraisien, ne, adj. Kame
rjkseh. - Als subst. m. ei I. Kamerijker, kame-

rjksehe vrouw. - Cambrésis, m. Land van

Kamerijk (oude onderafdeeling van Fransch -Vlaanderen).[geheel China doorloopt).
Canal-Impérial, in. Keizerskanaal n. (dat

CRAPAUKS
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*(anaI1éefl, De, adj. Kanaänietisth, van of
uit Kanain. - Als subst. rn. et f. Kanainiet, ka
-naäitsche
vrouw.
Candéen, ne, adj. Van de oevers der Arabische golf, candeïsch.
Candie, f. Candia, het oude Kreta (groot eiland in de Middell. zee). Candois, e, Candien, He, adj. Candiotisch. —Als subst. m. et f.
Candloot, candiotische vrouw.
*Cantabre, adj. Cantabrisch. --Citntabres,
m. p1. Cantabriers, Biscayers.
Cantorbéry, rn. Canterbury, Kantetherg(eng.
stad, graafschap Kent).
Cap de Bonne Lspéranee, m. Kaap de
Goede Hoop (Afrika's Z.punt). - Cap Nord,
]Noordkaap f, (Europa's N.punt).
Capone, f. Capua (stad van Napels, hij de ruï
nen van 't oude Capua).
*Cappadoce , t. Cappadocia (landstreek van
Klein-Azië).
Cap-Vert, m. Groene-Kaap 1. (W.lijkste kaap
van Afrika, Seneganmië) —Iles du Cap-Yert,f.
p1. Kaap-Verdische eilanden n. p1., eilanden van
de Groene-Kaap.
Caraihe, adj. Caribisch, (doorgaans minder
goed) Caraïbisch, lies C-a, Caribische eilanden n.
Pl. - Caraïhes, m. p1. Cariben. - Mer des
C-s, Caribische zee f. (see der Antilles).
Carinthiii, 1. Karinthië (NW.lijk gedeelte van
Illyrië) .[Zweden).
Carlskrone, t. Karlskrona (prey. en stad van
Carniole, f. de K.rain f.(oude oostenr. prov., in
Illyrië). - Carnien, ne, wij. Krainsch. - Als
subst. m. et f. Kramer, Krainsche vrouw.
*Çrthage, f. Carthago (voormalige stad in
N.Afiika). - Carthagèioe, f. Carthagena (stad
van Spanje aan de Middell. zee; stad van NieuwGranada, in Z.Amerika). - Carthaginois, e,
adj. Karthaagsch. - Als subst. m. et 1. Karthager, karthaagsche vrouw.
Caspieniie (Mer), 1. Kaspische zee f. (groot
meer van Azië). - Caspien, ne, adj. Kaspisch.
Cassovie, f. Kaschau (stad van Hongarijë).
Castillan, e, aal. Castlliaansch. - Als subst.
rn et f. Castilianer, castiliaansche vrouw.—Castule, f. Castilid (voormalig koningr)jk in 't midden van Spanje) . La vieille of L'ancienne, La nouvelle C-, Oud-, Nieuw-Castilië (twee voormalige
prov. van Spanje). [Brabant).
Castre-fleyde, f. Kester (belg. dorp. prov.
Catalan, e of CataloHique, adj. Catalonisch. - Catalan, e, m. et f. Cataloniër, Catalonische vrouw. - Catalogue, f. Catalonië
(oude prov. in 't NO. van Spanje).
Catane, f. Catania (stad op Sicilië).
*Cattes of Cattieiis , m. p1. Katten (oud
Hessisch volk).
Caucase, m, Caucasus in. (gebergte tusscben
de Zwarte en de Kaspisehe zee; ook prey. van
Europ. Rusland). - Caucasien, ne adj.Caueaziseb. - Als subst. m. et 1. Caucaziër,, caucazisdhe vrouw.
Célébien, ne, adj. Uit of van Celebes (groot
Soenda-eiland).
Cerlier, m. Erlach (zwits. stad, kanton Bern).
Ceylan, m. Ceylon (groot eiland van Britsch
Indië).
*Chalcédoine, f. Chalcedonië (stad van Bithynië). - Chaleédonien, ite, adj. Chalcedonisch. - Als subst. m. et f. Chalcedoniër, chalcedonische vrouw,
*(haldée, f, Chaldea (gedeelte van Assyrië).Chaldéen of Chaldaique, wij. Chaldeeuwsch.
- Chaldéen, iie, in. et f. Chaldeër, chaldeeuw,
chaldesche vrouw.
Chaiiipenois, e, ach. Uit of van Champagne
(oude prov. van Frankrij k). - Als subst. m. et f.
Man of vrouw uit Champagne.
*Chei.sonése, m. Chersonesus m. (oude naam
van verscheidene europ. schiereilanden). Cd- Cimbrique, cimbrische Ch-, Jutland. Cd- taurique,
taurische Ch-, de Krim. Cd- de Thrace, tliracische
Ch-, schiereiland van Gallipoli.
Chiai'ennes, f. Chiavenna, Cleven (stad van
't Lomb. Venet. koningrijk).
Chiens (lies des), f. p1. Honden-eilanden n.
p1. (in de Zuidzee).
Chihiri, Port de Cheer, m. Aboe-sjeer,
-

g

Abusehar, Bender-Busch (perzische stad en zeehaven).
Chine, I. Sina, China (groot land van O.Azië).
- Chinois, e, z. Woordenb.
Christianople, f. Christianstadt (stad van
Zweden).
Chypre, f. Cyprus (groot eu. der Middell. zee).
- Chypriot, e, adj. Cypriotisch. - Als subst.
m. et f. Cyprioot m., cypriotisehe vrouw.
Cimbres, m. p1. Cimbren, Kimbren (oud volk
van Jutland). - Ciaibre of Cimbrique, adj.
Cimbrisch, Kimbrisch, Z. CHERSONÈSE.
Clarence, f. Clarenza, Klarentza (vlek en
haven van Morea).
[Rijnprov.).
Clèves, Clève-Berg, m. Kleef (pruiss. stad.,
Coanze, t. Coanza (rivier van Congo. in W.
Afrika).[Rijnprov.).
Coblenee, t. Coblentz, Koblentz (pruiss. stad,
Coehinehine, f. Cochinchina (gedeelte van
't rijk Anam in Z.Azië).[Zuidzee).
Cocos (Ile des), f. Kokos-eiland n. (in de
Coinibre, f. Coimbra (stad in Portugal).
Coire, f. Chur (zwits. stad, kanton Graauwbunderland).
*Colehjde, f. Coleus (landstreek van Azië,
nu Imeretië en Miiigrelië). - Colejildien, no,
adj. Uit of van Coleus, colchidisch. - Als subst.
m. et f. Colchidiër, colchidische vrouw.
Cologne, f. Keulen (pruiss. stad, Rijnprov.).
Coloswar, m. Klausenburg (stad van Zevenbergen).[ningrijk).
Come, f. Coma (stad van 't Lomb. Venet. ko
Coinines, 1. Comen (belg. dorp, prov. W.Vlaanderen).
Conimorne (Iles de), f. p1. Comorische of
Comoro-eilanden n. p1. (op Afrika's O.kust).
Coinpostelle (Saint-Jaques de) of La
C-, f. Sint-Jago de Compostella (spaansche stad,
in Galicië).
Congolan, adj. et subst. Uit of van Congo of
Neder-Guinea (land van W.Afrika).
Constance, f. Constanz, Kostnitz (stad in Baden). - Lac de C-, meer van Constanz, Bodensee in., Bregentzer -meer n.
Constantinople, f. Constantinopel (hôofdst.
van Turk ij e). —Constantin opolitain, e, adj.
Constantinopolitaanscli. - Als subst. m. et f. Constantinopolitaner, constantinopolitaansche vrouw.
Copenhague, m. Kopenhagen, Koppenhagen
(hoofdst. van Denemarken). - Copenhagnois,
0, adj. Kopenhaagsch. - Als subst. m. et f. Ko
peiihager, kopenhaagsche vrouw.
Cordillières, f. p1. Cordilleras (eig. bergketen, inz. die der Andes).
Cordoue, f. Cordova (prov. en stad in Z.Spanje; stad in Mexico). - Cordonan, e, adj.
Cordovisch. - Als subst. m. et f. Corduaan, cordovische vrouw. [en Japan).
Corée, f. Korea (schiereiland tussehen China
Corfou, m. Corfu (ionisch eiland). - Corftote, adj. et subst. Corfiotisch ; - Corfloot, corflotische vrouw.
Cornouailles, m. Cornwallis (engelsch graafschap, in 't ZW.).
Corogne (La), f. Corunna (prov., stad en
zeebaven van Spanje, in 't NW.).
Corse, f. Corsica (franscb eiland in de Middell. zee).
Corsor, m. Korsëer (stad van Denemarken,
eiland Seeland). (stam).
Cosaques, m. p1. Kozakken (russische volksCôte des Dents of d'Ivoire, f. Tand- of
Ivoorkust f. - Côte d'Or, Goudkust (beide in
Opper-Guinea, Afrika). Ivan Frankrij k).
Côtes du Nord, f. p1. Noorderkusten (dep.
Corn-lande, f. Koerland (russisch gouverne
ment aan de Oostzee). -- Courlandais, e, adj.
Koerlandsch. - Als subst. m. et f. Koerlander,
koerlandsche vrouw.
Courtrai, m. Kortrijk (belgische stad, pray.
W. Vlaanderen).
Cracovie, t. Krakau (oostenr. stad, koningrijk Galicië; - voormalige vrijstaat). - Craco.
viea, ne, adj. Krakovisch, krakausch. - Als
subst. m. et f. Krakoviër of Krakauer, krakausche
of krakovische vrouw.
Crapacks, m. p1. Karpathen m. PI. , Karpathisch gebergte n. (in N.Hongarjë).

CRIME
ni

Crème, f. Crema (stad in 't Lomb. Venet. ko-

[koningrijk).
Urrrm)-one. f. Cremona (stad in 't Lomb. Venet.
*Créte, f. Kreta; nu Candia, z . GANDIE. —

-
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Elferding , m. Efferdingen (stad . in Opper*'Egée (La nier), do Mgeische zee, nu do
Archipel (deel der Middell. zee).
'Eglise ('Etats de 1') , m. pl. Kerkelijke
Staat m. (pauselijk gebied in Italië).
'Egre of 'Egra, f. Eger (stad in Bohemen).
'Eg yptien, ne, z. Woordenb.
Elbe (Ile d'), f. Elba (eil. in de Middell. zee,
Toskanen) .
*'Elide, f. Elis(landschap in den Poloponnesus).
Engadine, f. Engadin (groot dal in Graauwbunderland).
*'Ephèse, I. Ephesus (stad van lonië, KleinAzië). — 'Ephésien, ne, 'Ephésla q ue, adj:
Oostenrijk).

Crétols, e, adj. et subst. Kretenzisch ; — Krétenzer, kretenzische vrouw. [land).
Crimée, f. de Krim f. (schiereiland in Z.RusCroix (Sainte-), f. Sante-Cruce (stad van
Teneriffe). [burg).
Curange, I. Curingen (belg. dorp, prov. LimCnrde, adj. Van of uit Koerdistan (land van
Azië), koerdistansch. — Als subst. m. et f. Bewoner en bewoneres van Koerdistan.
Custrin, m. Kiistrin (pruiss. stad, prov. Brandenburg).
Ephezisch. --' Ephéslen, ne, m. et I. Epheziër,
Cyprien Of Cypriot, Z. CHYPRIOT.
-

Cythére, f. ythera, nu Cerigo (fonisch eiland).
[Aziat. Rusland).
Czermisses, m. pl. Tsjermissen (Tartaren van

D.
*Dace of Daelén, ne, adj. Dacisch, van of
uit Dacië (land tusschen den Donau en de Kar
—Als subst. m. et f. Daciër, dacische vrouw.-pathen).
Dalécarlie, f. Dalekarlië, Dalarne (oude prov.
van Zweden).
Dalmate of Dalmatten, ne, Dalmatique , adj. Dalmatiseb, van of uit Dalmatië (Z.l fikst gedeelte van 't oosteer. gebied). — DALMATE, DALMATIEN, NE, m . et f. Dalmatiër, dalmatische vrouw.
Damas, m. Damaskus (stad in Syrië).
Dambée, f. Dambea (stad van Abyssinië).
Danemare, m. Denemarken (rijk van N.Europa). -- Danols, e, adj. Deensch. — Als subst.
m. et f. Deen, deensche vrouw.

Dantzlek, Dantzie , m. Dantzig (pruiss.
Danube, m. Donau m. - (groote rivier van Europa). — Danubien, ne, adj. Aan den Donau,
Donau-.
Debrezen, m. Debreczin (stad in O.Hongartjë).
*Déllaque, adj. et subst. Uit of van Delos (nu
Sdilo of Dili, een der Cycladen).
Delmont, Delemont, m. Delsberg (zwits.
stadje, kant. Bern).
*Delphes, m. Delphi, nu Castri (stad in Griekenland). — Delphien, ne, adj. Delphisch. —
Als subst. m. -et f. Delphiër, delphische vrouw.
Deuz-Fonts , m. Tweebruggen (stad van
Beheren).
fable (lies da), f. pl. Duivels- eilanden n.
pl. (Bermudische eilanden).
Diemen (Terre de), f. Van-Diemens-land
(eiland ten Z. van Nieuw-Holland).
Diephold, m. Diepholz (stad van Hannover) .
Dixmude, f. Dixmuyden (belgische stad, prov.
W.Vlaanderen).
Doire, f. Dora (fransche rivier).
Dominique, f. Dominica (een der Antilles).
Donawert, in. Donauwerth (st. van Beheren).
*Dorade, f. Doris (landstreekvan Klein- Azië).
Douaisten, Ile, adj. et subst. Uit of van
Douai (fransche stad, dep. Noorden).
Dourlach, m. Durlaclh (stad van Baden).
Drave, f. Drau f. (rivier van Hon g arijë) .
Dresde, f. Dresden (hoofdst. van Saksen).
Dunkerque, m. Duinkerken (fransche stad,
stad, bij de Oostzee).

dop. Noorden).

E.
Èbre, m. Ebro m. ( groote rivier van Spanje).
'Eehinades, f. pl. Echinadische eilanden, nu
Kurzolari-ellanden n. pl. (in de Ionische zee).
'Eclurse, I. Sluis (noden. stad, prov. Zeeland).
—L"Eeluse,f. Sluysen(belg. dor p ïprov. Brabant).
'Ecorse., f. Schotland (noordelijk gedeelte van
Groot-Brittanje). — Eeossais, e, z. Woordenb.
'Ediinbourg, m. Edinburgh (hoofdstad van
Schotland) . _.

ephezische vrouw.
'Epidanre, f.. Epidaurus (zeehaven in Grie-

kenland, Morea).

'Eplre, f. Epirus (landstreek van Europ. Turktje, Albanië). [land).
*'Erétrie, f. Eretria (stad van Eubaea, Grieken Erfort, m. Erfurt (pruiss. stad, prov. Saksen).
Erlang, m. Erlangen (stad van Beijeren).
m. Erbach (stad in HossenDarmErpach,
—stadt).
Erzeroum, m. Erzerum (stad van Armenië).
Eseanuffes, f. Schalafie (belg. dorp, prov.
Henegouwen),
Escatut, m. Schelde f. (rivier van België on
de Nederlanden) . [son).
Esehwégue, f. Eschwegen (stad in Keurhos-

Eselaves (CÓte d') , f. Slavenkust f. (deel
van Opper- Guinea, Afrika).
Eselavonie, f. Slavonië of Sclavonië (oosten
-r(jkschegnpov.tudDranS).—
Esclavon, ne, adj. Slavonisch. — Als subst. m.
et f. Slavoniër, slavonische vrouw.
Escornals, m. Schoorisse (belg. dorp, prov.
O.Vlaanderen).
Espagne, f. Spanje (land van Z.Europa). —
s agnol, e, z. Woordenb.
E^
Esprit (Terre du Saint-), f. Heilige- GeestLand, Es p iritu-Santo (prov. van Brazilië). —

Esprlt (Ile du Saint-), Heilige-Geest - eiland
(eiland der Nieuwe Hebriden, Stille zee).
Esqulmaux, m. pl. Eskimoos (volk in N.Amerika).
[Henegouwen).
Estalm p uls, m. Stemput (belg. dorp, prov.
Esthonfe, f. Esthland of Royal (russisch gouvernement aan de Oostzee). — Esthonten, ne,
adj. Esthlandsch. — Als subst. m. ei f. Esthlnnder, Esthlanderin.
'Etats-nnis de 1'Amérique, m. pl. Vereenigde Staten van Noord - Amerika, doorgaans enkel :.
Vereenigde Staten m. pl.
*'Etrurle, I. Etrurië, Hetrurië, nu Toskanen.
— 'Etrurien, ne, 'Etrusque, adj. Etrurisch,
etruscisch. — Als subst. m. et f. Etruriër, etrurische vrouw.
*Eubée, f. Eub ra, nu Negropont (groot eiland
van Griekenland). — Eubéen , ne, adj. - Eubmisch. — Als subst. m. et f. Eubaeer, eubosische

vrouw. [Turkije).
Euphrate, m. Euphraat m. (rivier van Aziat.
Europe, . Europa (een der vijf werelddeelen).
— Euro p éen, ne, z. Woordenb.
Ensiols, e, adj. et subst. Uit of van Eu (fransche stad, dop. Beneden -Seine); bewoner on be-

woneres van Eu.

Enstace (Saint-), I. Sint-Eustatius (eiland
der Antilles). [prov.).
Exvilllers, m. Eschweiler (pruiss. stad, Rijn-

F.
Faisans (Ile des), f. Fazanten- of Conferentte-eiland n. (in do rivier Bidassoa, aan de
grens van Frankrijk en Spanje) .
Fare de Messine, m.Faro-di-Messina, Kaap
Faro (NO.I(jkste punt van Sicilië).

Faroé of Féro (Iles de), f. pl. Farber of
Fdrder- eilanden (in de Noordzee).
Fénétrange of Fénéstrange, f. Finstingen
(fransch stadje, dep. Meurthe).
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Galice, f. Galicië (oude prov. van Spanje).-Gaiicien, ne, (Elf. Galicisch. - Als subst. m.
et f. Galiciër, galicische vrouw. Les G-s, de Gallegos of Galiciërs. - z. ook GALLICIE.
Gaiiiée, f. Galilea (prov. van 't oude Judea).
- Mcv de G-, galilesehe zee, zee of meir van TiRijn).
berias of Genesareth).
Fen (Terre-de-), f. Vuurland (eiland van
Galles (Prineipatité de), m. Prinsdom
Z.Amerika). - Ile-(lu-Feu, Vuureiland (een Wallis (engelsche landstreek in 'LW.). - Nouvelle -G-, Nieuw -Wallis, landstreek vaii Nieuwder Philipptjnen).
Fezzaii, e, adj. et subst. Van of uit Fez (stad Engeland in N.Amerika. - Nouvelle G- -diiSiid, Nieuw-Zuid -Wallis (engelsche kolonie in
van Marokko); - man of vrouw uit Fez.
Finlande, f. Finland (afdeeling van 't russ. 't 0. van Nieuw -Holland).
rijk, aan de Finsche en Bothnische golven). Galilelil, f. Galicid of Gallicid (met LodomiFiidandais, e, adj. Finsch, Finlandscli. —Als rid een prov. of koningrijk van de oostenrijksche
subst. iii. et f Fin of Finlander, linselie of finland- monarchie). - Gallicien, ne, actj.etsubst, Gasche vrouw',
[marken, Oostzee). licisch; - Galiciër, galicische vrouw.
Gailois, e, adj. Wallisch,van of uit Wallis.
Fionie, f. Funen, Ftthnen (eiland van DeneFiouiiie, f. Fiume, Sint-Veit aan den Pilaum, - Als subsi. m. et f. Walliser, wallische vrouw.
Reka (oosteur. zeestad in Dalrnatië).
Gamble, t. Gambia f. (rivier van W.Afrikain
Flaiaiand, e, z. Woordenb.
Senegambid). [Brabant).
Fiandre, f. Vlaanderen. Fl- orientate, occiGamrnerae, m. Galmaerde (belg. dorp, prov.
Gand, m. Gent (belg. st., prov. O.Vlaanderen).
dentale, Oost-, West-Vlaanderen (twee provincien
Gauge, m. Ganges m. (riviervanHindostan).
van Belgie). [Zeeland).
Flessingue, m. Vlissingen (nederl. stad, prov. —Gangétique, adj. Tot den Ganges liehoorend.
Gantois, e, wij. et subs!. Gentsch ; - GenFioreitîn, e, adj. Florent(jnscli , van of uit
Florence (hoofdst. van Toskanen); —Florentijner, tenaar, gentsche vrouw.
Gapençois, e, adj. et subst. Uit of van Gap
florenttjnsche vrouw.
Fioride, f. Florida (een der Vereenigde Staten). (fransche stad, dep. Opper-Alpen); - man of vrouw
FoIone, f. Veulen (belg. dorp, prov. Limburg). uit Gap.
Fontarabie , f. Fuenterabia, Fontarabia
Garde, 1. Garda (meer en stad van N.Italië).
Gascon, ne, z. Woordenb.
(saansche stad, prov. Guipuzcoa).
Forestières (%'ilies), f. p1. Woudsteden f.
Gate (Monts de), m.pl. Gbauts, Ghats, Gap1. (de 4 booffiplaatsen der gelijknamige zwitser- tes m. p1. (twee bergketens in Hindostan).
sche kantons Uri, Scbwytz, Unterwalden en Lu*Gaijie,f. of Gauies, f. pl. Gallid. Gaule propreinent cite of transalpine, eigenlijk of transai
cern). z. ook QUATRE VILLES FOIIESTIÈRES.
*Forét Uercynienne,f. Hercyn ischWoud n., pijnsch Gallid (het tegenwoordig Frankrijk en Belnu het klarzgebergte en een deel van 't Zwarte- gill). G- cisalpine, cisalpijnsch Gallid (nu Sardinid
Woud. - For t -Noire, f. Zwarte-Woud n. en 't Lomb. Venet. koningrijk). - Gaulois, e.
adj. et subst., z. Woordenb.
(berggewest van Z W.lijk Duitschland).
Gemunde, f. Gemiind, Gmünd (stadje in NeFoiét-sur-Senne, f. Vorst (belg. dorp, prov.
Brabant).
der-Oostenrijk; - pruiss. stadje, Rtjnprov. , stadje
Foriau, e, adj. et .subst. Van of uit Friuli (z. in Illyrid).
Gênes, 1. Genua (stad van Sardinië).
FRIOUL); - man of vrouw uit Friuli. [kust).
Genève, f. Geneve (mits. kanton en stad).Formose, f. Formosa (eiland hij China's ZO.Fortaventqire, f. Fuerteventura, Fortaven- Genevois, e of Genévois, e, adj. Geneefsch.
- Als subst, m. et f. Bewoner, liewoneres van
tura (een der Canarische eilanden).
Fouges, f. Phocaa of Phocia-Nova (stad van Geneve.
Gênois, e, adj. Genueescli. - Als subst. m.
Klein -Azië).
Fourche (Mont de ia), m. Furka m. (hooge et f. Genuees, genuesehe vrouw.
Gepping, m. Goppingen (stadinWurtemberg).
berg van Zwitserland).
*Germain, e, Germanie, Germaniqite,
Fonron-le-Comte, m. 'S Graeven-Vouren. --F- -.Saint-Martin , artens-Vouren. - F- z. Woordenb. - Mer germanique, z. NORD (MEII nu).
-Saint-Pierre, Peters-Vouren (3 belg. dorpen,
Gertriiydenberg, in. Geertruidenljerg (ne
prov. Luik). [dep. Boven-rijn). der]. stad, prov. N.Brabant).
Gézire, f. Geziras, Dsjezireh (stad in Aziat.
Fiarn mout, m. Frankenberg (fransch vlek,
Turkije).
Francais, e, z. Woordenb.
Glans, m. Glarus of Glans (zwits. kanton en
Francfort, m. Frankfort: Fr- sur-Main, Fraan den Main (een der vrije steden van Duitschstad). - Glaronois, e, adj. et subst. Van of
land). Fr- sur I'Ocler, Fr- aan den Oder (pruiss. uit Glans.
Guesne, f. Gnezen (pruiss. stad, prov. Posen).
stad, prov. Brandenburg).
Golfe Adriatique, Z. ADIUATIQTJE. Franeonie, f. Frankenland, Franken (voorarabiqne, Arabische golf, Roode zee f. - G
malige kreits van Duitschland).
Fiesin, m. Groot-Vorssen (belg. dorp, prov. Bothiiique, Bothnische golf (tussclien Zweden
Limburg).
en Rusland). - G- de Bengale, golf van BenFri berg, m. Freiberg, Freylierg (st. in Saksen). galen (in Z.Azië)- - G- de Finlaude, Finsche
Fi-iboui-, al. Freiburg, Freyburg (zwits. kan- golf (in 't W. van Rusland).
Goiiièie, f. Gomera (een der Canarische eiton en hoofdst. van dat kanton). - Fr- en Bi-isgan, Freiburg in den Breisgau (stad van Baden). landen).
Goritz , m. Gtiritz (pruiss. stad, prov. BranFi-ioul, m. Friuli, Friaul (oude prov. van IN.Italië , nu eene delegatie van 't Lomb. Venet. denburg); Gtirtz. Görz of Göritz (stad in Illyrit).
koningrijk).
Gostoncourt-lez-'I'i i-iemont, m. Goidsen
Fi-ise, f. Friesiand, Vriesland (prov. van de
Brabant). - Goston--hoven(blg.drp,
Nederlanden). Fr- orientate, Oost -Friesland (INW.
eonrt-Iez-Tongres, fl1. Gutschoven (belg. dorp,
ljkstè prov. van Hannover). Fr- occidentale, West- prov. Limburg).
Friesland (oude naam van N.Holland). - Fri
Gothenbourg, m. Gothenburg, Gottenburg
son, tie, adj. Friesch, Vriesch. - Als subst. (prov. en stad van Zweden).
Gothie, f. Gothland (vroegere afdeeling van
Fries, Friezin.
Fulde, f Fulda (rivier en stad in Hessen -Kas Zweden). - Gothiqtie, z. Woordenb.
*Goths, m. p1. Gothen (volk van germaan
[deren).-sel).
-schenorpg).
Fumes, f. Veurne (belg. stad, prov. W.VlaanGottiugne, t. Göttingen (stad van Hannover).
Fer (lie de), f. Ferro, eiland Ferro (een der
Canarische eilanden).
Ferrare, f Ferrara (stad van den Kerkelijken
Staat). - Ferrarois, e, adj. Ferrarisch —Als
subst. m. Ferrarisdil gebied n., gebied van Ferrara.
Feirette, f. Pfrit (franseli vlek, dep. Boven-

-

Goyer, m. Juck belg. dorp, prov. Limburg).

Gracleuse , 1. Graciosa (een der Azorische
Grand-Jarnine, m. Groot- Gelmen(belg. dorp,
prov. Limburg. - Grand-Looz, m. Groot-Loos

eilanden).

Gaète, f. Gaëta (stad en zeehaven van Napels).

(belg. dorp, prov. Limburg).

-

GRAMMONT
Grammont, m. Geertsbergen, Geeiaerdsber
(hela. stad, prov. O.Vlaanderen).
-gen
*GJaHique, m. Gianicus m. (rivier van KleinAzie).
Grande- Bretagrie, f., Z. BRETAGNE.

6 ravelines, f. Grevelingen (fransche stad,
dep. Noorden).
lirec, Grecque, adj. et subst., z. Woordenb.
- Grèce , t. Griekenland (Staat ten Z. van
Europ. Turkije).
Grenade, f. Grenada (stad en oudeprov. van
Z.Spanje ; - stad van Centraal-Amerika, Staat Nicaragua ; - Grenada (een der Kleine Antilles).'
Nouvelle-Gr-, Nieuw -Granada (Staat van Z.Amerika). Grenadien, ne, adj. et subst. Van
of uit Granada. [Pommeren).
Gripswald, m. Greifswald (pruiss. stad, prov.
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stadje, prov. Limburg).—Uerck.Saint-Lam.
bert, m. Lambrechts-Ilerk (belg. stadje, prov.
Limburg).
ilercynlen, ne, adj.: F'orêt k-ne, Z. FORET.

Hérinnes -sur -Marcq, m. Hein (belg. vlek,
prov. Brabant).
Hesse, f. Hessen (land van Duitschland). II- éleetorale of H- -('asset, Keur -Hessen
of Hessen-Kassel. - Grand-Duché de H- of

II. Darmstad, Groothertogdom Hessen of
Hessen-Darmstadt. - Landgi-aviat de II•llainbotirg, landgraafschap Hessen-Hamburg.
- Ilessois, e, adj. et subst. Hessisch ; - Bes,
Ilessin.
*JIibeI.nie, f. Hibernia, nu Ierland.
Hindon, e, adj. et subst. Hindoesch , uit of
van Flindostan ; - Hindoe, hindoesehe vrouw.
Grison, ne, adj. et subst. Graauwbunder
Hispanique, ad). Hispaniseli, spaansch. Pé
landsch ; - Graauwbunderlander of Graauwbun- ninsule h-, spaansdil schiereiland, Spande en Por
der, graauwbundertandsche vrouw.- Grisons,m. tugal.
p1. Graauwbunderland (kanton in 't 0. van Zwitflollandais, e, adj. et subst., z. Woordenb.
serland).
- Uollaiide, Holland. H- seplentrionale, mlriGroiiingne, m. Groningen (prov. en stad der dionate, Noord-, Zuid-Holland. - La nouvelle
Nederlanden); - Groningen of Griiningen (pruiss. H-, Nieuw -Holland(grootste eiland van Australid).
stad, prov. Saksen).
Ilolsace, f., Holstein, m. Holstein (hertog
Gruyère , Gruyères, f. Griers, Greyerz dom onder den koning van Denemarken, een der
(zwit. stad, kanton Freiburg).
duitsche Staten). - Holsacien, ne of Hol.
Gueldie , f., Gueldres , t. p1. Gelderland steinois, e, adj, et subst. flolsteinsch ; - Hol(prov. van de Nederlanden). - Gueldrois, e, steiner, holsteinsche vrouw.
adj. et subst. Geldersch ; -- gelderHombourg-e's-Monts, fl1. Homburg (Hornsclie vrouw.
burg von der Hdhe)(boofdst. van Hessen-Homburg).
Guinée, f. Guinea (land van W.Afriaa). Hongrie, 1. Hongarije (land van Midden-Eu-ropa).- Hongreis, e, adj. et subst., z. Woordenb.
Guinéen, ne, adj. et subst. Uit of van Guinea. ropa).Hottentot, C, adj. Hottentotsch. - Als subst.
Guyane, t. Guiana (land van Z.Amerika).
Hottentot, hottentotsche vrouw. Pays des H-s,
Land der Hotlentotten (in Z.Afrika)
Hoye, f. Hoya (marktvlek van Hannover).
Huène, f. Hven, Ween (zweedsch eiland in
de Oostzee). [Brabant).
Hulpe (La), f. Terhulpen (belg. dorp, prov.
Ilabelswerth, oh. Habelschwerdt of Bistrice
Huningue, m. Huningenof Ileningen (iransch
(pruiss. stad, prov. Silezie).
stadje, dep. Boven -Rijn).
Ilabergy, m. Herwerding (bel . dorp, prov.
Hydriote, m. et t. Hydrioot, Hydrioten, man
(burg). en vrouw van Hydra (grieksch eiland bij Morea's
Luxemburg).
Hachy, m. Hertzig (belg. dorp, prov. Luxem- O.kust). - Als adj. Hydriotisch.
fladramut, m. Hadramaut (landstreek van
*Hyperboréens, m. p1. Hyperboreërs (volken
Gelukkig Arabië).[Neder-Rijn). ten N. van Scytbid).
Haguenau, m. Hagenau (fransehe stad, dep.
Hainaut, m. Henegouwen (prov. van Belgie).
Halauzy, m. Holdang (belg. dorp, prov. Luxemburg.[prov. Brabant).
Hal-Notre-Dame, m. Halle, Hal (belg. stad,
Hanovre, m. Hannover (een der duitselie Sta*Ibérîe, t. Iberia, nu Spanje (Espagne). fen). - Hanovrien, ne, z. WoordenbHarlem, m. Haarlem (nederl. stad, prov. N.- ibérien, ne, m. et f. lberidr, iberische vrouw.
[Brabant).
Als wij. ook Ibéilaque, iberisch.
Holland).
lies di. Cap-Vert, f. p1. Kaap -Verdischeei
Haut-Croix, f. Hei-Kruis (belg. dorp, prov.
(in den Atlant. oceaan, ten W. van N.-lande
Haute-Heppe, f. Opvelp (belg. dorp, prov.
Afrika. - lies (Antilles) dit Vent, sons le
Brabant).
Hauteni-Saint-Lievin , m. Lievens-Hau- Vent, Z. ANTILLES.
Illyrien, ne, adj. Illyrisch, van of uit Illyrië
tern (belg. dorp. prov. O.Vlaanderen. - HanteLuSainteMarguérite,GrieL-Hautem(belg. (koningrijk van de oostenr. monarchie). - Als
subst. m. et f. Illyrier, illyrische vrouw.
dorp, prov. Brabant).
Inde of Indus, m. Indus m. (groote rivier van
flavane (La), f. Havana, de Havannah
Azië).
(hoofdst. van 'teiland Cuba).
Jude, f., Indes, f. p1. Indië, Indiën. Indes
Haye (La), 1. 's Gravenliage, den Haag (resiorientales, occidenlales, Oost-, West-Indiën.—In
dentie-stad der Nederlanden).
flébrides, 1. p1. ilebridiscile of Westersche dieii, ne, adj. et subst., z Woorden!).
lugrie, ingerinanie, f. Ingerrnanland (oude
eilanden n. p1., Ilebriden f. p1. (ten W. van Schotland). - Xouvelles H., Nieuwe Hebriden prov. van Europ. Rusland, nu 't gouvernement
Petersburg).
(eilandgroep in den Stillen oceaan).
Jonieii, ne, ad.j. et subst., z WoordenbHeichin, m. Helkijn (belg. dorp, prov. W.ipsariote, adj. et subst Ipsariotisch, van of
Vlaanderen).
in
(eiland
Ilélène (Sainte.), f. Sint-Helena
th-t Ipsara (turksch eiland in den griekschen ar
chipel); - Ipsarioot, ipsariotiscbe vrouw.
den Z.lijken Atlantischen oceaan).
Irlande, 1. Ierland (britsch eiland, ten 0. van
Ilellade, f. Hellas (Griekenland). - flelle
pi. Hellenen, Nieuw-Grieken.
Groot-Brittanje) . - Irlandais, e, adj. et subst.,
-fles,m.
flelsinbourg , m. Helsingborg (stad van z. Woordenb.
Iroquois, e, rn et f. Irokees, irokescbe vrouw.
Zweden).[Finland).
Helsingford, m. Helsingfors (hoofdstad van - Als adj. lrokeescb.
Irtyche, f. Irtisch (rivier van Siberië).
flelsingie, f. Helsingeland (vroegere afdeeIslande, f. IJsland (groot eiland ten NW. van
ling van Zweden).
*fle!vétie, f. Flelvetili, Zwitserland (Suis.ce). Europa). - Islandais, e , adj. et subst., z.
- flelvétien, ne, flelvétique, z. Woordenb. Woordenb.
Jsrnaélîens, lsmaéfltes, z. Woordenb.
Henniiyer, ère, in. et f. Henegouwer, heneIsque, f. Overysscbe(belg dorp, prov. Brabant).
gouwsche vrouw.
*fléraclée, f. Heraklea (stad van Romanie).
Issel, rn. Ijssel rn. Le vieux Issel, de oude of
flerck4a-Ville , m. Wuust-Herck ( belg. geldersche IJssel (nederl. rivier in Gelderland en
-

-

-

-
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Overijssel. Le nouvel Issel, de nieuwe IJssel, Drususgracht f. (oud kanaal, dat den ouden (Jssel met
den N.lijken Rijntak verbindt). Le petit Issel, de
kleine, Hollalidsdile of Goudsdile Ijssel (rivier in
ZJIoI land).
Italien, ne, adj. et subst., z. Woordenb.
Ithaque, f. Ithaka, nu Tlieaki, Klein-Cephalonid (een der lonisclie eilanden).
ivoire (Côte d'), f. Ivoorkust f. (gedeelte van
Opper-Guinea).
lvrée, 1. Ivrea (sardinîselie stad, Piemont).
ixelles, f. Elsene (belg. dorp, prov. Brabant).

1i
Jakoutes, m. pl. Jakoeten, Jakuten (volk van
Aziatisch Rusland).
Jamaiqiie, f. Jamaica (eiland der groote Antilles).—Jainaiquain, e, adj. et subst. Jamalcaansch ; - Jamalcaner, jamaïcaansche vrouw.
Japon, m. Japan (eilandstaat van O.Azie).--Japoiiais, e, wij. et subst., z. Woordenb.
Javaii, e, Javanais, e, adj. et subst. z.
Woordenb.
Jodoigne-Saint-Médard, m. Geldenaeken
(belg. stadje, prov. Brabant).
Jonquères, t. Jonqueras (spaansch stadje,
Catalonid) .
Jourdaill, m. Jordaan f., nu Arden of Erden
(riviervan Aziat. Turkij e).
*Judée, f. Judea, 't Heilige Land, Zuid-Palestina (nu een deel van 't pasjalik Damascus in
Aziat. Turkij e).
Juliers, m. Gulik (pruiss. stad, Rijnprov.).
Jurassien, ne, Jurassique, z. Woordenb.
Juttandais, e, adj. et subst. Jutlandsch, van
of uit Jutland (schiereiland van Denemarken);Jutlander of Jut, Juttin of jutlandsche vrouw.

Is
I(amtehadale, adj. et subsi. Kamtsjadaalsch,
van of uit Kamtsjatka of Kamscliatka (schiereiland in 't NO. van Azie); - Kamtsjadaal, kamtsjadaalsche vrouw.
Kiovie, 1. Kiev, Kiof, Kiew (gouvernement
en stad van Z.Rusland).
Kh'guis , m. p1. Kirgizen , Kirgis-Kaisaken
(onafhankelijke Tataren).
Kom,notou, m. Kommotau (stad van Bohemen). [prov. Pruissen).
Konigsber g , m. Koningsbergen (pruiss. stad,
liourites, m.pl. Koerilen f.pl., Koerilische eilanden D. p1. (tusschen Japan en Kamtsjatka.
Krapacs, Z. C1IAPACIfS.

In
Lac-des.Quatre-Cantons, m. Meer der
Vier-Woudsteden, Meer van Lucern, Lucerner
meer ii. (in Zwitserland). - Lac majeur, m.
Lago-maggiore of het Groote meer (in NItalid).
- Lac superieur, m. Oppermeer (in Canada).
*Lacédémone of Sparte, f. Laceckemon of
Sparta, Lacedemonie (stad in den Peloponnesus).
—Lacédémonien, ne of Spartiate, wij. ei
subsi. Lacedemonisch , spartaansch ; - Lacedemonier of Spartaan, lacedemonische of spartaansche vrouw.
Lampedouse, f. Lampedusa of Lampadosa
(eiland tusschen Malta en Tunis).
*Lampsaque, f. Lampsacus, nu Lampsaki
(stad in Klein-Azië , aan den Hellespont). Lampsacénien, ne, adj. ei subsi. Lampsakisch ; - bewoner, bewoneres van Lampsacus.
Langione, f. Lantsjang, Langchang, LaynZayn of Zardapoeri (hoofdst. van Laos, in ZO.lijk Azie).
*J4 aodicée, 1' LaoJicea (stad in Phrygië, nu

LOMBARIDIE.
Eski-Hissar ;—stad inLycaonie, nu Ladik ;—stad
in Syria, nuLatakieh; — stad in Z.Syrië, nu Joeschia). - Laodicéen, ne, adj. et subst. Laodiceesch ; - Laodicedr, laodicesche vrouw.
Laponie, f. Lapland (landstreek 'van N.Europa, in Rusland en Zweden). - Lapon, e,adj.
ei subst. Laplandsch ; - Lap of Laplander, Lappin, laplandsche vrouw.
Laquedives, f. p1. Lakediven f.pl. , Lakedivische eilanden n.pi. (in den Indischen oceaan).
Larisse, 1. Larissa of Jemtsjehr (stad van
Europ. Turkij e).
Larrons (lies des), f.pl. Dieven-eilanden n.
p1., Ladronen f. p1., Mariannen-eilaiiden n. p1.,
Lazarus-Archipel m.
Lataqula, Ladéklé, Latiches, t. Latakia, Latakiëh, Ladekieh (stad in Syria).
*Latpjiqije, adj. Van of uit Latmos, latmisch.
Le go/fe L-, de Latlimische golf f.
Laurent (Saint-), m. Sint-Laurens m. (groo
-teriv
van N.Amerika).
Léau ,m.Zoutleeuw (belg. dorp, prov. Brabant).
Leerne-sur-Lys, m. Martens-Leerne (belg.
dorp, prov. O.Vlaanderen).
Leeuw-Saint-Pierre , m. Peters-Leeuw
(belg. dorp, prov. Brabant).
Leipsie, Leipsick , m. Leipzig (stad in Sak
sen). - Leipsicois, e, adj et subst. Leipziger-,
Leipzigsch ; - Leipziger, leipzigscbe vrouw.
*Lemnien, ne, adj. ei subst. Lemnisch, van
Lemnos; - Lemniër, Iemnische vrouw.
Lépante, t. Lepanto (stad van Griekenland).
Léiiiis (lies des), f. p1. Lerinische eilanden n. p1. (fransch groepje in de Middell. zee,
dep. Var). [Lodomirie).
Léopoi, in. Lemberg (hoofdst. van Galicie en
Lerme, f. Lerma(spaansche stad, prov. Burgos).
*Lesbien, ne, adj. Lesbisch, van Lesbos (eiland in de /Egeïsche zee, nu Metelin). - Als
subst. m. et f. Lesbiër, lesbische vrouw.
Lessines, f. Lessen (belg. stad, prov. Henegouwen).
Lettonien, ne, wij. Lettisch. - L-s, m. p1.
Letten (volk in NW.lijk Rusland en Pruissen).
*Le!ctres, f. Leukira (stad van Bceotië).
Levant, m., z. Woordenb.
Levantine, I. Levantina, Val-Leventina, Liviner-dal a. (zwits. vaLlei, kant. Tessin).
Lexoieiis, m. p1. Oude bewoners van Lisieux (franche stad, dep. Calvados, weleer Lexovium), Lexoviers m. p1.
Leyde, f. Leyden, Leiden (stad in Z.Holland).
Liban, m. Libanon m. (bergketen van Syrie).
Liége, 1. Luik (belg. prov. en stad). - Liégeois, e, adj. Luiksch, Luiker-. - Als subst.
in. et t. Luikerwaal , bewoner der, prov. Luik;
Luikenaar, luiksche vrouw, man of vrouw van
de stad Luik.
Lierne, 1. Lier (belg. stad, prov. Antwerpen).
Lille.) f. Rijssel (fransche stad, dep. Noorden).
- Liiiois, e, adj. Rijsselscb, van Rijssei. Als
subst. Rijsselaar, rijsselsche vrouw.
Linange, f. Leiningen (oud graafschap van
het Duitsche rijk; twee bijeengelegen dorpen, Ouden Nieuw-Leiningen in beijeren, Paltskreits).
Linose, f. Linosa (eilandje in deMiddell. zee).
Lipsien, iie, wij. ei subst., z. v. a. LEIPSICOIS, E.
Lisbonne, f. Lissabon (hoofdst. van Portugal).
- Lisbonnin, e, adj. ei subst. Lissabonsch, van
Lissabon; - Lissabonner, lissabonsche vrouw.
Lithuanie, f. Lithauen , Litthauen (groote
landstreek van Rusland). —Lithuanien, ne, m.
et f. Litbauer, lithausche vrouw. - Als adj., ook
Lithuaniqise, lithausch, lithauer-.
Livonie, f. Lijfland (russ. prov. aan de Oostzee). Golfe de L-, Lijfiandsche of Rigasche golf t.
- Ldvonien, ne, adj. ei subst. Lijflandsch, van
of uit Lijiland ; - Lijilander, ljtiandsche vrouw.
Livourne, f. Livorno (stad van Toskanen).Livouirnien, ne, adj. et subst. Livornisch, van
Livorno; - Livorner, livornische vrouw.
*Loerjde f. Lokris (land in Achaje). - Lo
enen, ne, nj. ei subst. Lokriscli, van of uit
Lokrls ; - Lokrier, lokrische vrouw.
Lombard, e, adj. • Lombardisch, van of uit
Lombardije. - Als subst. m. ei f. Lombardijer
iombardijsche vrouw. Les L-s, de Lombarden. L.ombardie, t. Lombardije (weleer het door de
-
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Lombarden bewoonde gedeelte van Italië ; nu een
der beide af€leelingen van 't Lomb. Venet. koningrijk).—Lombardo-Vénitien (Royaume),m.
Lombanlisch-Venetiaansch koninglijk (dat bijna de
gelieele O.Ijke helft van Opper-Italie beslaat).
Londres, 1. Londen (hoofdst. van Engeland
en van geheel het Britsche rijk).—Londouieii,
e, adj. et subst. Londenseb, van Londen; - Londenaar, londensclie vrouw.
Looz-Graethem, in. Borg-Loon (belg. dorp,
prov. Limburg). [keljken Staat).
Lorette, t. Loretto of Loreto (stad in den Ker
Lorraine, f. Lotharingen (voormalige prov.
in 't NO. van Frankrijk). -Lorrain, e, adj. et
subst. Lotliaringscb, Lotbaringer-; - Lotharinger,
lotharingsehe vrouw.
Louèehe, t. Leuk (zwits. dorp en badplaats
kanton Wallis). [temberg)
Louisbourg, in. Ludwigsburg (stad van Wurouvain, m. Leuven, in 't vlaamseb Loven
(belg. stad, prov. Brabant).—Louvanois, e, adj.
et subst. Leuvenseb ; - Leuvenaar, leuvensehe

Maldives, 1. p1. Maldiven 1'. p1., maldivische
eilanden n. p1.
[werpen).
Malines, t. Mechelen (belg. stad, prov. AntMalonin, e, adj. et subst. Van of uit SintMalo (fransche zeestad, dep. Ille-en-Vilaine).
MaIoiines, t. p1. Falklands-eilanden n. p1. (in
den Z.ljken Atlant. Oceaan).
Maite, f. Malta (ell. in de Middell. zee, ten
Z. van Sicilië). - Maltais, e, wij. et subst.
Maltezisch, maltezer- ; - Maltezer, Maltezerin of
maltezische vrouw.
Manceaii, Maneeile adj. ei subst. Van of
uit Maine (oude prov. van Frankrij k).
Manche, t. La Mancha t. (oude prov. van
Spanje) ; - Kanaal (zeeëngte tusscben Engeland
en Frankrijk; dep. van Frankrij k).
Mandehon, e, adj. et subst. Van of uit Mantsjoerië. Les M-s, de Mantsjoes of Mantsjaren. Mandebourie, f. Mantsjoerië, Amurland of
Tungusië (groot gewest van O.Azië, tot bet Chinesche rij k behoorend).
Mandingues, m. p1. Mandingos (volksstam
van Nigritië). [eiland Luzon).
Manille, 1. Manilla (stad op 't Philippijnsche
Manseasi, Z. MANCEAIJ.
Mansoure, f. Mansora, Mansoerah (stad van
Neder-Egypte).
Mantoue, f. Mantua (stad in 't Lomb. Venet.
koningrijk). - Mantouan, e, adj. et subst. Mantuaansch ; - Mantuaner, mantuaansche vrouw.
Marche d'Ancône, f. Mark van Ancona
(oude afdeeling van centraal Italië). - M- de
Brandebourg, mark Brandenburg (oude Staat
van Duitschiand). - M- Trévisane, mark van
Treviso (prov. van den vroegeren Venetiaanschen
Staat.)
Marg uerite of lie aiix Perles, f. Margarita, Parel-eilanden (ei. in de Caribische zee, Venezuela).
(LARRONS.
Mariannes (lies) of des Larrons, t., z.
Marie-aux-Mines (Sainte-), f. Markirch.
Maria-kerk (fransche stad, dep. Bovenrjn).
Marliune, f. Mechelen (belg. dorp, prov. Limburg).
Maroc, in. Marokko (rij k en stad in NW.Afrika). - Marocain, e, adj. et subst. Marokkaanscb ; - Marokkaan, Marokkaansche vrouw.
Marquises, t. p1. Markiezen-eilanden m. p1.
Mend ana-archipel m., Mendoza-eilanden n. p1.
(groep in den Stillen oceaan).
Martelange, 1. Martelingen (belg. dorp., prov.
Luxemburg).
Maure, adj. et subst. m. et f. Moorsch ; Moor. Moorin. - Mauritanie, f. Moorenland,
Mauritanië (landstreek in INW.Afrika).
Mayenee, t. Mentz, Mainz (stad in HessenDarmstad). - Mayenais, e, adj. et subst.
Van Mentz, Mentzisch ; - Mentzer, Mentzerin.
Mecque (La), t. Mekka (stad van gelukkig
Arabië.)
*Mèdes, m. Mediërs, Meden (aziat. volk).
Médine, I. Medina (stad in Gelukkig Arabië).
*Médique, mij. Medisch, van Medië.
Méditerranée, f. Middell. zee f. (tusschen
Europa, Afrika en Azië.)[groote stad).
Mégare, t. Megara (grieksch vlek, weleer
Méllhie, t. Melilla, Manila (spaansche stad op
de kust van Marokko).
*Mejnphjte of Meniphitique, adj. Memphitisch, van Memphis (stad in Neder-Egypte). MEMPHITE, m. Man of vrouw uit Memphis.
Menin g m. Meenen (belg. stad, prov. W.Vlaan
-dern).[Norden).
Merville, f. Mergilem (fransche stad, dep,
*Mésje, f. Mmsia (nu gedeelte van Bulgarië,
Servië en Bosnië).[burg).
Messaney, m.Metzig(helg. dorp, prov. LuxemMessiti, e, adj. et subst. Van Metz (fransche
stad, dep. Moezel), metzisch ; - Metzer, Metzerin.
Messine, t. Messina (stad op Sicilië). - Messinois, e, adj. et sust. Messinisch ; - Messiniër,
messinische vrouw. [Vlaanderen).
Messiiies, f. Meessen (belg. dorp, prov. W.
Meuse, f. Maas (rivier van Frankrijk, België
en de Nederlanden; dep. van Frankrijk).
Mexique, m., Confédération mexicaine
of
Nouvelle Esgagne, f. Mexico of NieuwSpanje (groote republiek van N.Amerika ; -bare

-

L

vrouw.

Luhequols, e, adj. Lûbecksch, lubscb. - Als
subst. m. et f. Lubeeker, lubecksclie vrouw, man
of vrouw van Lubeck (vorstendom en stad in N.
Duitsdhland).
Lticaies of Lucayes, 1. p1. Lucaysche of
Bahama-eilanden n. p1. (eligeiscile eilandgroep in
W. Indio).
Lucerne, f. Lucern (zwits. kanton en stad).
Lac de L-, Lucerner-meer m., meer der vier
Woudsteden). - Lucernois, e, adj. et subst.
Lucernsch , lucerner- ; - Lucerner, lucernscbe
vrouw.
Lucie (Sainte), f. Sint-Lucia (een der Kleine
Antilles).
Lueques, f. Lucca(bertogdom en stad in Italië).
- Lucquois, e, adj. et subst. Van of uit Lucca.
Liisaee, f. Lausnitz, Lausitz (markgraafschap
van Pruissen). - Lusaeien, ne, Lausnitzer,
Lausnitziscil ; - Lausnitzer, Lausnitzische vrouw.
*Ltjsjtanie, f. Lusitanië, nu Portugal.
*Liatèce, 1. Lutetia, nu Parij s.
Luxeinbourgeois, e, adj. et subst. Luxemburgscli, luxemburger- ; -- Luxemburger, luxemburgsche vrouw.
Lyonnais, e, adj. et subst. Lyonscb, lyoneesch : - Lyonees, lyonesche vrouw.

-a
*Macédoine, f. Macedonië (koningrjk van 't
oude Griekenland, WIjk gedeelte van Iloemili of
Romanië). - Macédonien, ne, adj. et subst.
Macedonisch ; - Macedoniër, macedoniscl1e vrouw.
3ladéeasse, m. et t. Bewoner of bewoonster
van Madagaskar (eiland hij Afrika's ZO.kust),
Madegasser, madegassisclie vrouw. - Als adj.
Madegassisct'. (lien zegt ook MADAGASCAROIS, E.)
Madelaine (Rivière de la), f. Magdalenarivier (in 't N. van Z.Amerika). - lies de la
M-, Magdalena-eilanden n. p1. (groep in de golf
van Sint-Laurens).
Madère, f. Madera (eiland in den Atlant.
oceaan, ten W. van N.Afrika).
Maduré, m. Madoera, Madura (O.lndiscb eiland, bij Java's N.kust ; district van Britsch Indië).
Magdeboiirg, m. Maagdenburg (pruiss. stad,
prov. Saksen).
Magellan (Détroit de), m. Straat van Magelliaens of Magellaan (in Z.Amerika). - Magellanique (Terre), 1. Magelhaens-land n. (Z.
punt van Amerika).
Mainotte, subst. et adj. m. et t. Mainoot, Mai
notin ; - mainotisch, van of uit Mama (disrtict
van Morea).
Majorqiie of Mayorque,f. Majorca(spaanscli
eiland in de Middel!. zee). —Majorquin, e of
Mayorquîn, e, adj. et subst. Majorkiseb ; Majorker, majorkisdile vrouw.
Maiagiiette (Côté de), I. Peperkust, Malaguette-kust (deel van Opper-Guinea).
Malais, e, wij. et subst. Maleiscli ; -- Maleijer,
maleische vrouw.

MILAN

4944

hoofdstad heet in 't franscil, als in 't Nederduitsch,
Mexico, of, gel ij k men nu spelt. Mejico). Golfe
du M-, Meicaansche golf, golf van Mexico.
Province de Mexico, provincie Mexico (staat
of depart. van de mexicaansche bondsrepubliek).
La Nouvelle Mexique, Nieuw-Mexico (gebied van de Vereenigde Staten).
Milan, m. Milaan (hooldst. van 't Lomb. Venet.
koningrijk).
Milanais, m. Het Milanesche
(gebied van Milaan, oude afdeeling van N.ltalië).
MiMILANAIS, E, adj. et subst. Milaneescli ;
lances, mitanesche vrouw.
Minorqiie, 1. Minorca (spaansch cii. in de
Middel!. zee).— Minorquin, e, acij Minorkiech;
Minorker, minorkische vrouw.
Mh-andole, f. Mirandola (stad in 't hertogdom Modena).
Misnie, 1. Meiszen, Meissen (stad in Saksen).
Modi-,ne, f. Modena (hertogdom en stad van
Modénois, e, adj. et subst. ModeItalic).
neesch;
Modenees, modenec1ie vrouw.
-

-

-

-

-

-

-

*Meesie, t., z.

Moldavie, f. Moldau, Moldavie (vassaalstaat
van Turkijë);
Moldau m. (riyiervan Bobemen).
Moinques of Iles - a ux-Epicesq f. p1. Molukken t. p l. of Specerij-eilanden n. p1.
Mongol, e, adj. el subst. Mongoolsch, van
Mongolie (landstreek van Azië, gedeelte van 't
4ongool, Mongolin of monChinesche rijk);
goolsche vrouw.
Mons, m. Bergen (belg. stad, prov. Henegouwen), Bergen in Henegouwen.
Montaign, m. Scherpenheuvel (belg. stadje,
prov. Brabant).[dep. Doubs).
Montbéliard, m. Mumpelgard (fransche stad,
Moiilferrin, e, adj. ei subst. Uit of van Montferrat (oud markgraafschap van N.ltaIië).
Montfort, m. Feldkircti (stad van Tyrol).
Monij oie,f. Montschau(pruiss. stad, Rijn prov.).
11 ontj isles, Z. ALPES juliennes.
Morat, m. Murten (zwits. meer en stadje,
kanton Freibui'g).
Morave, adj. et subst. m. et f. Moravisch, van
of uit Moravid (prov. der oostenrtjksclie monarcliie); Moraviër, moraviscbe vrouw.
Morée, 1. Morea (scbiereil., deel van Griekenland, de oude Petoponnesus). [Waad).
Morges, f. Mursen, Morsen (zwits. stad, kant.
Morlaehie, f. Morlacca (oostenr. land in Dalmatid).
Moskou, iii. Moskou, Moskwa (gouvernement
Moscovite, adj. et
en stad van Rusland).
Moskoviër
subst. m. et f. Moskovisch, russisch ;
moskovisclie
vrouw, Moskovitin.
of Moskoviet,
Moselle, f. Moesel m. (rivier van Frankrijk,
Luxemburg en Rijnpruissen; dep. van Frankrijk).
Moudon, m. Milden, Mölden (zwits. stadje,
kant. Waad). [W.Vlaanderen).
Mouscron, m. Moescroen (belg. dorp, prov.
Mulhouse, f. Muihuizen, Muhihausen (fransche stad, dep. Boven -Rijn).
Munich, rn. Munclien (Iioofdst. van Beheren).
Murcie, t. Murcia (oud koningrijk, nieuwere
prov. en stad van Spanje).
-

-

-

-

-

-
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man of vrouw uit Namen.
aiata!s, adj eI subst. Van Nantes, nanteziscli;
Nanfezer, nantezisclie vrouw.

Wantoiie, f. Nantua(fransche stad, dep. Am).

antouan, e, adj. et subst. lNantuaansch ;
T"ituaan, nantuaansche vrouw.
Naples, f. Napels (hoofdstad van 't koningrjk
Napels).
Napolitain, e, adj. ei subst. Napolitaansch ;
taan, napolitaansclie vrouw.
Iap1onse, NaZ'plusa
f.
(stad van Palestina).
%assauvieu, ne, adj. ei subst. Nassauscia,
van Nassau (hertogdom en stad in Duitscllland);
Nassauer, Nassausclie vrouw.
anpIie de Malvoisie,f.Monemvasia, Napoli-di-Malvasia (stad in Morea).
Nauplie de
-

-

-

-

Itomanie, 1. Nauplia, Napoli-di-Romania, ook

Anaboli (stad in Morea).

I%avarin, m. Navarino (stad van Morea).
Navarre, f. Navarra (prov. van Spanje, in
't N.) - Nouvelle N-, Nieuw-Navarra (afdeeling
van de republiek Mexico). - 1%avari-ads,e, wij.

ei subst. Navarreescit ; Navarrees, navarresche
vrouw.
1Tavigatenrs (lies des), f. p1. Schipperseilanden, Samoan- of Hamoa-eilanden n. p1. (groep
in den Stillen oceaan).
Naxien, He, adj. ei subst. Van of uit Naxia
of Naxos (eiland der griekscbe Cycladen).
*Nazaréen, tie, adj. z. Woordenb.
i%éerlandais, e, adj. ei subsi. Nederlandsch;
Nederlander, nederlandsche vrouw.
146gre, Xégresse, z. Woordenb.
1Ï égrepont, m. Negrop,
ontEulvea, Egrihos
(g rootste eiland van Griekenland ; hoofdst. van dat
eiland, het Calchis der Ouden).
*Némée, 1. Nemaa (stad van Argolis).
Nemeen, tie, adj. ei subst. Nemaïsch, van 1Nemea.
*%ervje,1s, fly, p1. Nerviërs (volk van belgisch
Gallië).
Neuchâtel, Neufehatel, m. Neuenburg,
Neufchatel (kant. en stad in Zwitserland).
1euf-Bi-isach, m., z. amsAcci.
-

,

-

-

I%eustrasien, ne of Neustrien, no, adj.

]Neustrisch, van Neustrid (een der voormalige drie
groote frankische rijken); Neustriër, neustrische
vrouw.
[prov. W.Vlaanderen).
I%eiive4g1ise, f. Nieuwkerke (belg. dorp,
Nice, f. (stad van Sardinid, Piemont).
Nicobar (lies de), f. p1. Nikobaren f. p1.,
nikobarische eilanden n. p1. (groep in den mdischen oceaan).
[Zweden)
icopiHg, rn Nyköping (district en stad van
1iepei-, m. Dnieper m. (russ. rivier, de oude
Borystbenes).
[en Rusland).
1Iiester, m. Dniester m. (rivier van Oostenrijk
1%!!, m. Nijl m. (rivier van Egypte).
1%iniègue, f. Nijmegen, Nimwegen (nederl.
stad, prov. Gelderland)
[Brabant).
Nive ll es, f. INyvel, Nivelles (belg. stad, prov.
1Tiveruais, e, ad^ elsubst. Van of uit Nevers
(franscbe stad, dep. i6vre).
Nobressart, m. Jobannes-Elcheroth (belg.
dorp, prov. Luxemburg).
ogais, iii. p1. Nogajer-Tataren (bewoners der
nogaisclie steppe aan de zee van Azof).
Noire (Rivière), f. Zwarte rivier f., Rionegro m. (in Z.Amerika).
IoIe, f. Nola (stad in Napels).
,

.

Nord (Mer da) of Mer d'Allemagne,
Mer Germaniqiae, f. Noordzee 1. (gedeelte van

den Atlant. oceaan).
ordlinges, m. Nördlingen(stad van Beijeren).
Normand, e, adj. ei subsi. Normandisch, uit
Normandië (voormalige prov. van Frankrijk);
Normandiër, normandische vrouw.
1Torw6e, 1%orvège, f. Noorwegen (land in
-

N.Europa). - I%orwégien, tie, z. Woordenb.
Notre-Danie.des-Erinites, f. Einsiedeln,

Maria-Einsiedeln (z ik stadje, kanton Schwytz).
Novare, f. Novara (stad in Sardinid, Piemont).
1ovarois, e, wij. et subst. Novareesch;
Novarees, novaresche vrouw.
1%ovellare, f. Novellara (stad in Modena).
I%nhien, nee adj. ei subst. Nubiscli, uit Nubië
(land van O.Afrika); Nubiër, nubische vrouw.
ITuiton, He, adj. Uit Nuits (fransche stad,
dep. Côte-d'or).
*%ufl,ance, I. Numantia (stad in Spanje).
Nuuiaiitin, e, wij. et subst. Numantisch;
Numantiër of Numantijn, numantische of numantijnsche vrouw.
* Numjde, adj. ei subst. Numidisch, van Numidië (land van N.Afraka, tusschen Carthago en
Mauritanië).
-

-

-

Namur, m. Namen (belg. prov. en stad). —wamurois, e, adj. et subst. N amen sch, Namuurseb;
-

OLIVIERS.

-

-

-

ureniberg,m.Neurenberg(stad van Beijeren)..
%yon,m. Neus, Neuss(zwits. stad, kant.Waad)..

[ii
Obernal, m. Obernhelm, Ehenheim (fransehe
stad, dep. Neder-Rijn). [(in Palestina).

Oliviers (Montague des), m. Olijfberg m

OLYMPE

-

Olympe, m. Olympus m. (bergrij van Europ
Turkije, 'fbessali).
Oliiinz, m. Olonetz (russ. stad, hoofdst. vat
't gouvern. Olonetz).
f. Umbria (land van Italië.)
Orange, f. Oranje Jr. stad, dop. Vaucluse)
Orbe, f. Orëach, Orben, Urbach (zwits. stad
kanton Waad).
Orcades, f. p1. Orkney- of Orkadische eilan
den n. p1., Orkaclen f. pl[burg)
Ordatige, rn Ordingen (belg. dorp, prov. Lim
Oreiso que, rn Orenoko rn (groote rivier var
Z. Amerika.),
Orléanais, e, adj. et subst. Orleantisch;
- bewoner en bewoneres van Orleans (fransch
stad, dep. Loiret).
Orviète, f. Orvieto (stad in den Kerkel. Staat)
- Orvlétan, e, adj. et subst. Van of uit Orvieto
Ostende, 1. Oostende (belg. stad, prov. W.
Vlaanderen).
Ost'Frise, Z. FRISE.
Ostie, f. Ostia (vlek in den Kerkel. Staat).
Ostrogothie, f. Oost -Gotliland D. (oude prov.
van Zweden). - Ostrogothiqiie, adj. Oostgothisch. - *OstrogoIhs, tiL pi. Oost -Gotlien.
Otrauge, rn Otringen (belg. dorp, prov. Urnburg).
Otrante, t. Otranto (stad van Napels).
Otiessant, m. Haysand (eiland bij Frankrijks
W. kust).
Oural, m. Oeraliscli gebergte n., Oeral, Ural ni.
(bergketen van Rusland). - Otii'alien, ne, z.
Woordenb. [N.lijke IJszee).
Ours (fles aux), f. Beereneilanden (in de
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Pactole, al. Pdktolus rn. (rivier van Lydië).
Pacifique (Mer), f. Stille zee, Stille Oceaan,
Groote Stille zee, Zuidzee f. (ten W. van Amerika).
Padone, f. Padua (stad in 't Lomb. Venet.
koiuingrijk). - Padotiati, e adj. cl subst. Paduaansch; - Paduaner, Paduaansclie vrouw.
Palatinat, in. Pails f. (oude afdeeling van
Duitschland). - Palatin, e, adj. et subst. Paltsisch ; - Paltser, Paitserin.
Paleirne, t. Palermo (stad in Sicilië).
*Palestine,, f. Palestina, het Heilige of Beloofde Land, Kanaën (Z.lijk gedeelte van Syrië).
- Palestin, e, adj. et subst. Palestijnseli ;
Palestijner, palestijnsche vrouw.
Palestrine, f. Palestrina (stad in den Kerkel.

Staat). [Canarische eilanden).
Palnie (11e de), Palma Palrneilatd (een der
*patmyje, f. Palmyra (stad van Syrië).
Parnpelune, f Pampelona, Pamplona (spaansetie stad, prov. Navarra).
Pantalaile, f. Pantellaria, Pantalaria (eiland
van Napels, Middel!. zee).
*Paplsien, He, adj. et subst. Uit of van Paphos.
Pat-aguéen, ne, adj. Uit of van Paraguay
(Staat van Z.Amerika).
Parganiote, adj. el subst. Parganiotiseli, van
Parga (stad van Europ. Turkije, Albanië); - Parganioot, Parganiootsehe vrouw.
Pat-len, ne, wij. et subst. Parisch, van Paros,
nu Paro (eiland van den Griekschen archipel); man en vrouw van Paros.
Paris, m. Par ij s (hoofdst. van Frankr ij k). ParisieH, ne, adj. et subst. Parjsch ; - Parijzenaar, parijsehe vrouw.
Parme, t. Parma (hertogdom en stad van Italië)..
- Parmesan, e, z. Woordenb. (den b
*paJ.nasse, m., Parnassien, He, z. Woor
*partfie, adj. et subst. Parthisch ; Parth of
Parther, parthiscbe vrouw. - *Paj.thie, Partlilane, f. Land der Parthen (in Azië).
Pas de Calais, m. Naauw van Calais, z.
-

CALAIS.

Patagon, e, adj. ei subst. Patagonisch, van
of uit Patagonië (Z.lijk gedeelte van Z.Amerika);
- Patagoniër, patagoniscbe vrouw.
Pausilippe, m. Pausilippe, Posilipo (bergvan

Napels).

Pavie, f. Pavia (stad in 't Lomb. Venet. ko-
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ningrijk). - Pavesan, e, adj. et subst. Pavezaansch ; - Pavezaner, pavezaansche vrouw.
Payerne, f. Peterlingen (zwits. stad, kanton

Waad).
Pays -Bas, m. p1. Nederlanden: Habitant,
des Pays-Bas, z. v. a. aÉERLAOAIS, E.
Péloponèse, m. Peloponnesus m., nu Morea,
z. MOREE. - Péloponésien, He, adj. et subst.
Peloponnesisch ; - Peloponn ezer, peloponnezische

vrouw.

*Pelitse, t. Pelusium (stad van Neder-Egypte).
- Pelusiote, wij. et subst. Peluzisch, pelusiotisch ; - Peluziër, peluzische vrouw.
*Pénée, t. Peneus m., nu Salampria f. (rivier
van den Peloponnesus).
Pet -citeren, ne, adj. et subst. Van of uit
Perche (oude afdeelingvan Frankr ij k, prov. Maine).
Péi-igourdin, e, adj. et subst. Van of uit Perigord(oud.e afdeeling van Frankr ij k, prov.Guienne).
Perles (lies de), f. p1. Parel-eilanden n. p1.
(in de golf van Panama).
Ferme, f. Perm (russisch gouvern. en stad).
Perote, wij. et subst. Van of uit Pera (eene
voorstad van (-'.onsl anti nopel) , perotisch ; - Pcroot, Perotin, man of vrouw van Pera.
Péi-ou, m. Peru (land van Z.Amerika).
Pero use , f. Perugia (stad van den Kerk. Staat).
Persan, e, Perse, adj. et subsi., z. Woordenb. - Persique (Golfe), m. Perzische golf f.
(tussehen Perzië en Arabië).
Pét-ugin, e, adj. et subst. Van of uit Perugia

(vgl. PÉROIJSE).

Pértivien, He, adj. et subst. Peruviaanseli,
Peruaansch ; - Peruviaan of Peruaan, peruviaansche of peruaansche vrouw.
Petit-Lnghien , rn Lettelinglien (belg. dorp,
prov. Henegouwen). -. Petit-Jarnine, rn KleinGelmen (belg. dorp, prov. Limburg).
Phalsbourg, m. Pfalzburg (fransehe stad,
dep. Meurtbe).
Phase, m. Phasis, nu Rhion (rivier van Aziat.

Rusland).
*PhénieieH, ne, wij. et subst. Phenicisch,
van of uit Phenicië (gedeelte van Syrië). - Pheniciër, pberiicische vrouw.
Philadeiphie, f. Philadelphia (stad van Pennsylvanië, Vereenigde Staten ; ook: stad der oudheld in Klein -Azië, nu Ala-sjehr). - Philadelphien, ne, adj. ei subst. Pluiladelphisch ; - Philadelphiër, philadelpliisclie vrouw.
*Philippes, m. (verwoeste stad in Europ. Turkije, Macedonië).
Philippines, f. p1. Phiiippijnen f. p1., Philippijnsche of Manillische eilanden n. p1. (groep
in 't W. van den australischen archipel).
Philips bona-g,rn.Philippsbuig(stad in Baden).
*phocëe, f. Phocaa (stad in Klein -Azië). Phoeden, He, adj. ei subst. Phocadseb, pbocisch ; - Phocaer, phocatische of phocische vrouw.
- *Pljocide, f. Phocis (landstreek van Griekenland, tusschen Bceotië en Etolië).
Picard, e, adj. ei subsi Picardiscii, uit of
van Picardië (oude prov. in 't N. van Frankr ij k);
- Picardiër, picardische vrouw.
Plémont, m. Piemont (gedeelte van de Sarlinische staten). - Piéniontais, e, adj. ei
tubst. Piernonteesch ; - Piernontees , piemonte
sche vrouw.
Pilate (Mont), m. Pilatus -berg to. (in Zwiterland, kanton Lucern).
Pinde, m. Pindus m. (bergketen van Europ.
Turk ij e). [burg).
PiraHge, m. Piringen (belg. dorp, prov. LirnPise, I. Pisa (stad van Toskanen). - Pisan,
, adj. et subst. Pizaansch ; - Pizaner, pizaan
che vrouw.
Pistole, f. Pistoja (stad in Toskanen).
Pityuses, f. p1. Pityusische eilanden D. p1.
spaansche eilanden in de Middel!. zee).
Plaisance, f. Piacenza (hertogdom en stad
n Italië; —stad en baai in N.Amerika, New-Foundand). - Plaisautin, e, adj. etsubet. Van Piaenza, piacentisch ; - Piacenzer,, piacentische
rrouw.
*Platée, f. Plataa (verwoeste stad van Grieenland). - Platden, ne, adj. et subst. Uit of
ran Plahaa, plataMscb;—Platater, platadscbe vrouw.
Poltevin, e, adj. et subst. Uit of van Poitou
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(oude prov. van Frankrijk), of van Poitiers (oude
hoofdst. van Poitou, nu van het dep. Vienne).
Pologne, f. Polen (land van Europa, nu met
Rusland vereenigd). - Polonais, e, adj. et
subst., Z. Woordenb.
Poméranie, f. Pommeren (prov. van Pruissen aan de Oostzee). - Pornéranien, ne, adj.
et subsi. Pommerscb, pommeraansch ; - Pommer
of Pommeraan, pommersehe vrouw. - Pornmérellie, f. Klein-Pommeren.
Pont, rn Pontus (landstreek van Klein-Azie).
- Pontique, adj. Pontisch, uit Pontus.— Pont}nxin, m. Zwarte zee (binnenzee tusschen Europa en Azie).
Poperingue, m. Poperingen, Poperinghe(belg.
stad, prov. W.Vlaanderen).
Poi-denone, f. Portenau (vlek in 't Lomb.
Tenet. koningrijk). [kanton Bern).
Porentrni, m. Bruntrut, Pruntrut (zwits. stad,
Poj-tugais, e, adj. et subst., z. Woordenb.
Posnanie, f. of Posen, m. Posen (prov. van
Pruissen). - Posenais, e, adj. et subst. Uit
Posen.
Ponille, f. Apulië (oude prov. van ZItalie).
Prague, f. Praag (hoofdst. van Bohemen). Pragois, e, adj. et subst. Praagsch ; -Prager,
praagselie vrouw.
Prince (He da), f. Prinsen-eiland n. (in de
golf van Guinea, ook aan den ingang van straat
Soenda). lies dat Prince, Prinsen -eilan den (in de
zee van Mrmora). lie du Prince de Galles,
Prins-van-Wallis-eiland, Poelo-Pinang (in de straat
van Malakka). lie du Prince 'Edouard,Prins
-elland of Sint-Jans-eiland (in de golf van-Eduars
Sint-Laurens). lies da Prince William,
Prins-Willems-eilanden (een twintigtal eilanden
van iNieuw-Holland).
*piopontide, f. Propontis, Zee van Marmo
tusscilen Europa en Aziat.-raf.(kleinbz
Turkije).
Provençal, e, adj., z. Woordenboek. - Als
subst. rn et t. Provencaal, proven caalsche vrouw,
man en vrouw uit Provence (oude prov. in 't ZO.
van Frankrijk).
Prose, L, z. V. a. BROUSSE.
Prusse, f. Pruissen (groote Staat van MiddenEuropa). - Pr- orientale, occidentale, rMnane,
Oost-, West-, Rijn-Pruissen. - Pi-ussien, ne,
adj. et subsi., z. Woordenb.
*pylien, He, adj. et subst. Uit Pylos (stad van
Messenie, nu Zoesj in of Oud-N avarino).
Pyiénées, t. p1. Pyreneen f. p1. (bergketen
tusschen Frankrijk en Spanje). - Hautes-, Basses -P-, P- orientales, Neder-, Upper-, oost-PyreDOD, (drie dep. van Frankrijk).

LQ
Quatre villes forestières, f. p1. VierWoudsteden (de badenscile steden Waldshut en
Sstekingen en de zwits. steden Laufenberg en
Itheinfelden). Z. ook FORESTIERES (vILLES).

SAINTES.
den Kerkel. Staat). - Ravennate,adj. et subst.
m. cl f. Uit of van Ravenna.
Regien, He, adj. et subst. Reggisch, uit of
van Reggio (stad in Z.Italië); - Reggianer, reg
gische vrouw.
Reine -Charlotte (ties de Ja), f. p1. Koningin-Charlotta's eilanden n. p1. (groep van Britscb
N.Amerika, Stillen oceaan).
Renaoîs, e, adj. et subst. Van Rheims (fransche stad, dep. Marne. [deren).
Renaix, m. Ronsse (belg. dorp, prov. O.VlaanRenards (lies anx) , f. p1. Vossen-eilan
den n. p1. (gedeelte der Aleoetische eilanden).
*Rhétie, f. Rtuetia t. (nu Graaucvbunderland,
een deel van Valtellina, van Tyrol en van Beije
ren). - Rhétien, ne of Rhétique, adj. et
subst. Rbetisch ; z. ook ALPES. - Uhetien, ne,
m. et 1. Rbetíbr, rbatische vrouw.
Rhin, ni. Rijn m. (groote rivier van Europa).Ilaut-JlIiin, Bas -Rhin, Boven-Rijn,Neder-Rijn (twee
dep. in 't ZO. van Frankrijk). - Cercle du Bhin,
Rijnkreits (prov. van Beijeren op den linker Rijnoever). [Aargau).
Rhinfeld, m. Rheinfelden (zwits. stad, kant.
Ithinthal , m. R(jndal n. ( vallei van SintGallen).
Rhodes, t. Rhodus, Rbodos (eiland en stad
van Aziat Turk ij P. Middell. zee). - Rhodes
extérietirs, intérienis, Buiten -Rhoden, Binnen-Rboden (de twee politiek gescheiden deelen
van 't zwits. kanton Appenzeli). - Rhodien,
ne, Rhodiotc , adj. ei subst. Rboclisch, van
Rhodus; - Rhodiër, rhodische vrouw.
Rhóne (Ilouches -du-), f. p1. Rhône-monden (dep. in 't Z. van Frankrijk).
Ribeaupieri-e, f. Rippoldstein, Rappoltstein
(fransch bergslot, dep. Boven -Rijn).
Ribeaisville, t., Ribauviller, m. Rappoltsweiler (fransche stad, dep. Boven-Rijn).
Ripitaires, m. p1., z. Woordenlj.
Roclange -Saint -quirin, m. Ruckelingen
(belg. dorp, prov. Limburg).
Roldac, Rode-le -Duc, m. Hertogenrade
(pruiss. grensstadje, Rijnprov.).
Romagne, t. Romagna (prov. van CentraalItalië).
Romain, e, wij. et subst., z. Woordenb.
Rornanie, Romélie, f. Roemili, Rumili, Rumelië, Romanib (landschap, prov. ofpasjalik van
Europ. Turkijë).
Rosbecq, m. Roosebeke, Roosbeke (belg. vlek,
prov. W.Vlaanderen).
Rouen, fl1, Rouaan (fransche stad, dep. Beneden-Seine) - Roneunais, e, adj. ei subst. Van
Rouaan , Rouaanscb ; - Rouaner ,, rouaansche
vrouw. [W.Vlaanderen).
Roulers, m. Rousselaere (belg. dorp, prov.
Rurevnonde, f. Roermond, Roermonde (ne
derl. stad, prov. Limburg).
Rusiiiaques , m. p1. Rusniaken (slavische
volksstam in Uongartje en Zevenbergen).
Russie, f, Rusland n. (groote Staat in Europa,
Azië en Amerika. - Russe, adj. et subst., z.
Woordenb.
Russon, m. Rutten (belg. dorp,prov. Limburg).
*Rntules, m. p1. Rutuliërs (klein volk van
Latiuni, dat Ardea tot hoofdstad had).
-

-

IN
Rabat of Nouveau-Salé, m. Rabat, Arbate of Nieuw-SW (zeestad van Marokko).
Rachecourt, in. Roesig (belg. dorp, prov.
Luxemburg). [Luik).
Raeour,, m. Raetsboven (belg. dorp, prov.
Radjepoutes, m. Pl- Radsjepoeten, Rasboeten (krtgshaftige stam in Hindostan).
Raguse, f. Ragusa (stad van Dalniatid). Rãgusain, e, adj. Ragusaansch; - RagusaDer, ragusaansche vrouw.
Rapperscliwill, m. Rapperswijl, Rapperschwa!! (zwits. stad, kanton Sint-Gallen).
Rascie, f. Rascia, Raitzen (oostelijk deel van
Rasciens, m. p1. Itaitzen, Rasciers.
Servie).
Raspontes, Z. RADJEPOUTES.
Ratishonne, f. Regensburg(stad vanBeijeren).
Itavenne, f Ravenna (legatie en stad van

Saai, f. Sale f. (drie rivieren in Duilschland:
de frankische, Saksiscije en Sa)zburger Sale).
*Sabens, m. p1. Sabaers (volk van Arabië).
*abin, e, adj, et subst. Sabijnsch ; -- Sabijner, sabtjnsdbe vrouw.
Sabou, m. Saboe (negerrijk en stad op de
Goudkust).
*Sagonte, m. Saguntutil (stad in Spanje, waar
nu Murviedro ligt). - Sagontin, e, adj. ctsubst.
Saguntijnsch ; - Saguntijner, saguntijnsche vrouw.
Sainte-Maure, t, Santa-Maura (een der loni
sche eilanden).
Saintes, f. p1. Heilige eilanden D. p1, (eilandgroep in W.tndië). - SAINTES, f. Sinte-Renelde
(belg. dorp, prov. Brabant).

SAINT -GENOIS
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Saint-Genois, m. Sint-Denis (belg. dorp
prov. W.Vlaanderen)
Saint-Georges (sur-Yser) , in. Sint-Jori
(belg. dorp, prov. W.Vlaanderen).
Saints (Bale de tons les), f. Allerheili
gen-haai f. (op Brazilie's Z.kust).
Saint- Sébastien, rn San-Sebastian, Slut-Se
bastiaan (hoofdst. der spaansche prov. Guipuzcoa)
Saint-Troud, rn Sint-Truijen (belg. stad,
prov. Limburg).
Salamanque, t. Salamanca (hoofdstad dei
spaansche prov. Salamanca).
Salerne, rn Salerno (stad in Napels). - Salernitain, e, wij. et subst. Salernisch ; - Salernier, salernisclie vrouw.
*SaljeIs, rn Pl Saliers(volk van Frankenland)
Salone, f. Salona (haai en hoofdst. van 't
grieksclie gouvern. Pbocis ; ook: verwoeste stad
van Dalmatie).
Salonique of Thessalonque, 1. Salonika,
Saloniki, Tliessalonika (golf, stad en zeehaven van
Europ. Turkije, Rumili). - Salonicien, ne of
Thessalonielen ne, adj. et subst. Salonisch,
Thessalonisdil ; - Saloniër of Thessalonier, salonische of thessalonische vrouw. [kestan).
Samarcande, f. Samarkand (stad van Tur
*Samarje, f. Samaria (stad van Palestina).
-

- Sarnaritain, e, adj. et subst. , z. Woordenb.
Saniien, ne, wij. et subst. Samisch, van Sa

mos (eiland hij de W.kust van Klein-Azid); Samiër, samische vrouw. [Rusland).
Samoièdes, m. pl Samojeden (volk van Aziat.
Santillane, f. Santillana (spaansch vlek, prov.
Santander).
Saragosse, f. Saragossa, Zaragoza (hoofdst.
der spaansche prov. Saragossa).
Sardaigne, f. Sardinië (Staat van Z.Europa),
Sardinische of Sardische Staten; eiland in de Middell. zee. - Sarde, wij. et subst., z. Woordenb.
Sargernine of Sarregensines, f. Saarge
mund (ransche stad, dep. Moezel).
Sarrasins,mpl. Sarracenen(volk van Arabië).
Saizane, t. Sargana, Sarzana (stad van Sar
dinie).
Sa talie, f. Sataliali, Satalieb, Adalia (golf en
stad van Klein Azië).
Save, f. San f. (groote bijrivier van den Donau).
Saverne, 1. Severn (rivier van Engeland en
Wallis); - ook: Zabern of Elzas-Zabern (fransche
stad, dep. Neder-rijn). [Piemont);
Savillian, m. Savigliana (stad van Sardinië,
Savoie, f. Savoye (deel van 't koningrijk Sar
dinië). - Savoisien, ne of Savoyard, e,
adj. et subst,, z. Woordenb.
Savoce, f. Savona (stad van Sardinië, Gçnua).
Saxe, f. Saksen, Saxen (Staat van Duitschland). - Cercle de Ia Haute S-, Cercie de
Ja Basse S-, oppersaksische, nedersaksische
kreits (twee der 9 groote afdeelingen van het
oude Duitsche rijk). - Province de S-, provincie Saksen, pruissisch Saksen (provincie van
Pruissen). - Saxon, ne, adj. et subst., z. Woorden 1).
*Scandinave, adj. ei subst. Scandinavisch,
van Scandinavië (Zweden en Noorwegen, soms
ook Denemarken, in de middeleeuwen); - Scandinaviër, scandinavische vrouw. - Scanie, f.
Scanië, Schonen (nu de lans Maimde en Christianstad in Zweden).
Schaifhouse, 1. Schaffhausen, Schafhuizen
(kanton en stad van Zwitserland).
Schiestadt , Sélestat , m. Schelestadt,
Schlettstadt (fransche stad, dep. Neder-Rijn).
Schwit, rn Schwijz, Schweiz (kanton en
vlek van Zwitserland).
Sciote, adj et subst. rn et f. Sciotisch of skiotisch. van Scio of Skio (turksch eiland bij de W.
kust van Klein -Azië); Scioot of Skiooi, sciotische of skiotisdhe vrouw.
*Seyriade, adj. et subst. in. et t. Uit Scyros
(grieksch eiland, Egeïsche zee, nu Skyro).
*Scythe, adj. et subst. m. et f. Scythisch; Scyth, scythische vrouw.-- Sehythie, f. Scythid
(groote landstreek in Europa en Azië).
Séchelles, f. ..pl. Seychellen, Sechellen, Seis
f. p1. of Mahé -eilanden n. p1. (in den mdi--seln
schen oceaan).
Seelandais, e, adj. et subst. Seelandsch, uit

Seeland (het grootste van de deensche eilanden);
- Seelander, seelandsche vrouw.
Segovie, 1. Segovia (hooftlst. der spaansche
prov. Segovia).
Séléstat, M., Z. SCHLESTAIT.
*Selencje,f. Seleucia(naam van 5 verschillende
steden der oudheid, in W.Azië). [Rumili).
Sélivrée, f. Silivri (stad van Europ. Turkij e,
Senlisien, ne, wij. et subst. Uit Senlis (fransche stad, dep. 015e).
*Seiionajs, m. p1. Senonische Galliërs, Senonen (gallisch volk). (landen n. p1.
Sept-Iles, f. p1. Zeven-Eilanden, lonische eiSerpents (tie des), f. Slangeneiland n. (in
de Zwarte Zee; ook: een der britsche Maagdeneilanden in W.lndië ; eiland hij Rio-Janeiro; eiland
van N.Amerika).
Servien, ne, wij. et subst. Servisch, uit Servië (een der Donau-vorstendommen in Turkije);
- Serviër, servische vrouw.
Seville, f. Sevilla, Sevilië (stad van Z.Spanje).
- Sévillan, e, adj. et subst. Sevillaansch; Sevillaan, sevillaansche vrouw.
Shettland (Hes), f. pl. Schetlandsche of Hitlandsche eilanden n. pl. (ten N. van Schotland).
Siamois, e, adj. et subst. Siameesch, uit Siam
(land van Achter-Indië); - Siamees, siamesche
vrouw.
Sibérlen, ne, adj el subst., z. Woordeub.
Sidle, 1. Sicilië (eiland in de Middell. zee). Royaiinie des Deux-Sieifes, koningrjk der
beide Siciliën, doorgaans koningrijk Napels geheeten. - SiciHen, 11e, adj. et subst. Siciliaansch;
- Siciliaan, siciliaansche vrouw.
Sienne, f. Slena (stad van Toskanen). - Siennois, e, adj. et subst. Sienisch; man of vrouw
uit Siena.
Silésie, f. Silezië (Z0.lijke prov. van Pruissen). - S- atitriehienne, oostenrijksch Silezië
(ten ZW. van Pruissisch Silezië). - Silésien,
ne, adj. et subst. Silezisch ; - Sileziër, silezische 0
vrouw. [kanton Wallis).
Sion, m. Sitten (rivier en hoofdst. van 't zwits.
Sivers, m. p1., z. son.
Slaves, m. p1. Slavonen, slavische volken,
Slaven (een der beide groote volksstammen in 't
N. van Europa).
Sleswick (Unehé de), m. Hertogdom Slees
ij k (Z.ljk gedeelte van Jutland), Zuid -Jutland. -w
Sinalkalde, m. Scbmalkalden (stad van Hessen-Kassel).
Smyrne, f. Smyrna (stad en zeehaven van de
Levant). - Sniyrnéen, ne of Sniyrnois, e,
adj. et subst. Smyrnaasch ; - man of vrouw uit
-

Smyrna.

Societe' (lies de Ia), 1. p1. Sociëteits- of
Gezelschapseilanden n. p1., Tahiti-archipel m. (in
den Stillen oceaan).
Socotrin, e, adj. cl subst. Van Socotra of
Sokotora (eiland in den Indischen Oceaan).
*Sogdien, ne, adj. el subst. Sogdiaansch, uit
Sogdiana (aziat. landstreek ten N. van den Oxus);
- Sogdianer, sogdiaansche vrouw.
Soleure, f. Solothurn (kanton en stad van
Zwitserland). - Solenrois, e, adj. et subst. Solothuinsch ; - Solothurner, solothurnsche vrouw.
Solognean, eHe of &lolognote, adj. et subst.

Solognisch, uit Sologne (fransche landstreek in 't
voormalig Orléanais); - Sologner, solognische
vrouw.
Sonde (lies de Ia), f. p1. Soenda- of Sundaeilanden D. p1. (groote archipel in 0.Indi6). Detroit de Ia S-, Straat-Soenda.
Sonx, Sivers, m. pl. Nadowessiërs (volk van
N.Amerika).
-Sorlingues (lies), 1. p1. Sorhngs- of Scilly-

eilanden n. p1. (groep hij Engelands ZW.kust).
- Sophie, f. Sophia, Sofia (stad van Europ. Tur
kije, Bulgarië).
Sonabe, f. Zwaben (een der groote kreitsen
van 't oude Duitsche rij k). —SOUABE, adj. et subst,
m. et f. Zwabisch ; - Zwaab, Zwabin.
Souse, f. Soesa, Suza (stad en haven van
-

N.Afrika, Tunis).
Sparte, Spartiate, Z. LACEDEMONE, enz.

: Spire, f. Spicrs (hoofdst. van Rijn-Beijeren).
- Spitzberg, m. Spitsbergen (eiiandgroep en
eiland in de N.Iijke IJszee).
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in Opper-Egypte; ook: stad van Griekenland, nu
Tiva of Thiva). - Thébain, e, adj. et subst.
Thebaansch ; - Thebaan, theliaansche vrouw.
Thérésianople, f. Theresienstadt (stad in
Bohemen; ook: stad in Hongarije).
'fher:nie, f. Thermia (eiland en vlek der grieksche Cycladen).
*'fhei.iiiopyjes, f. p1. Thermopyla (bergpas
in Griekenland, nu Lykostomos).
Thessalien, ne, adj. et subst. Thessalisdil,
Uit Thessalie (Z.ltjke prov. van Europ. Turkij e);
- Thessaliër, thessalische vrouw.
'Fhessilonique, f., Thessalonicien, ne,

Spolette, ?. Spoleto (stad in den Kerkel. Staat).

- t,polétan, e ol Spolétin, e, wij. et subst.

eianisch ; - Spoletaan, spoletaansctie vrouw.
Spza mpatie, f. Sampa1ia, Istampalia (eiland
van den grieksclien archipel). [stein).
Storemarie, f. Stormarn (landschap van hol
M. Stuttgart
-Stoulgaidf r,
(hooldst. van Wurtemberg).
Strasbourg, m. Straatsburg (hoofdst. van 't
fransche dep. Nedei-Rijn) . - trasbourgeois,
e, adj. ei subst. Straatsburgsch, Straatsburger-;
- Siraatsburger, straatsliurgsche vrouw.
Styrie, t. Stiermarken (prov. en hertogdom
van de oostenrijksche monarchie). - Styi-ien,
ne, adj. et subst. Stiermarksch ; -- Stierinaiker,
stiermarksche vrouw.
id (Mer da), 1. Zuidzee, z. MeFPAcIFIQuE.
Sudermanic, f. Sudertnannland (oude prov.
van Zweden).
Suede, t. Zweden (Staat van NEuropa). Snédois, e, adj. et subst. z. ook Woordenb.
Suisse, f. Zwitserland (bondsrepubliek van
Midden-Europa).
use, f. Susa (stad van Sardinid, Piemont).
*Sybarite, adj. et subst. Sybaritisch ; - Sybariet, sybatitische vrouw, z. Woordenb.
*Syéiite, adj. et subsi. Syenesisch, van Syene
(oude stad van Opper-Egypte, nu Assoean); Syener of Syeneser, syenesische vrouw.
Syve, f. Syra (een der grieksehe Cycladen).
Syrieu, ne, adj. et subst. Syrisch, uit Syrid
(landstreek van Aziat. Turkye); - Syrier, syrtsclie vrouw.

adj. et subst., z. SALONIQUE, SALONICIEN.

'ftiiaumont, m. Didenburg (belg. dorp, prov.
Luxemburg). [dep. Moezel).
Thionville, f. Diedenhoven (fransche stad,
Thome' (San-), m. Sint-Thomas (eiland in
de golf van Guinea). [stad, kant. Bern).
Thoun, Thonne, m. Thun (zwits. meer en
f. Thracid (groote landstreek van
't oude Olij k Europa). - THRACE, adj. et subst.
Thracirch; - Thracier, thracische vrouw.
*'rhraconitide, f. Thraconitis (deel van Galilea).
Thurgovie, f. Thurgau (kanton van Zwitserland). - Thiirgovien, ne, adj. et subst. Thur
gausch ; - Thurgauer, thurgausehe vrouw.
'rhuringe, f. Thuringen (oude naam eener
landstreek in Midden-lJuitschland). - Thuringien, ne, adj. et subst. Thuringisch ; - Thuringer, thuringische vrouw.
*'fhyalie, f. Tyana (stad in Klein-Azie, nu
Kiz of Kilisa-Hissar).
Tibériade (Lao de), m. Zee van Tiberias,
z. Galiléa )Mer de).
Tibetain, e, adj. et subst., z. Woordenb.
Tibre, rn Tiber rn (rivier van Midden-Italië).
Tigre, rn Tigris, Tiger rn (rivier van Aziat.
Turkij e). [prov. Brabant).
Tirtemont, fl1. Tienen, Thienen (belg. stad,
ToLède, f. Toledo )prov. en stad van Spanje).
- 'roletan, e, adj. et subst. Toledaansch;
Toledaan, toledaansche vrouw. [burg).
Tongres, f. Tongeren (belg, stad, prov. LimTongouses,Toungoiises of Tongiises, rn
Pl. Toengoezen, Tunguzen (tataren van Aziat.
Rusland).
Tonquin, m. Tonkin, Tong-king (golf en N.
lijkste prov. van Anarn, ZO.ljk Azië).
Tortone, f.Tortona(st. van Sardinië Piernont).
Toscane, f. Toskanen (Staat van Midden-Eta
- Toscan, e, adj. et subst. Toskaansch;-1h).
- Toskaner, toskaansche vrouw.
Toula, m. Toela, Tula (gouvern. en stad van
Europ. Rusland). [stad, dep. Meurtbe).
'roiiLois, e, wij. ei subst. Van Ton] (fransche
Toulonais, eg-adj . ei subst. Toulonsch, van
Toulon (fransche stad, dep. Saône-en-Lpire); Toulonner, toulonsche vrouw.
Toiilouisain, e, adj. ei subsi. Toulousisch,
van Toulouse (fransche stad, dep. Opper-Garonne);
- Toulouser, toulousische vrouw.
'roinnay, rn Doornik (belg. stad, prov. He[bant.
negouwen).
Tourneppe, f. d'Worp (belg. dorp. prov. BraTraitres (Hes-des-), f. p1. Verraders-eilan
den D. p1. (twee eilanden in den Stillen oceaan).
'fraiisylvanie, 1. Zevenbergen (O.lijkste piov.
van de oostenrijksche rnonarcbie). - Traissyl
vain, e, adj. ei subst. Zevenbergsch; - Zevenberger, zevenbergsche vrouw.
Trébigne, f. Trebigno, Trebinje, Trebin (stad
van Europ. Turkije, Hei'zegowina).
'I'rente, f. Trente. Triënt, Trident (stad van
Oostenrijk, Tyrol). - Trentin, e, adj. ei subsi.
Trentsch, Triëntsch of Tridentsch, van Trente;
- Triënter, triëntsche vrouw.
Trèves, f. Trier (pruiss. stad, Rijnprov.). 'rrevirien, ne, of 'I'révois, e, adj. ei subst.
Triersch ; - inwoner, inwoonster van Trier.
Trévisane, adj. Trevisaansch, van Treviso
(stad in 't Lomb Venet. koningrjk); - Trevisaan, trevisaansche vrouw.
Tridentin, e, z. v. a. TRENTIN.
Trieste, f. Triëst (stad en zeehaven van Illyrië).
Trinité (lie de Ja), f. Drieëenigbeids -eiland,
Trinidad (een der W.lndische eilanden).
-

to
Table (Montagne de Ia), m. Tafelberg
(berg van de Kaap-kolonie). - Baie de lit T-,
Tafelbaai aan de Kaap-kolonie). [tugal.)
'faire, ni Taag m. (rivier van Spanje en Por
Taiiiise, f. Theems f. (riviervan Engeland);
- ook: Temsche (belg. vlek, prov. O.Vlaanderen).
Tarente, t. Taranto, rarent (stad en zeehaven van Napels). - Tarentin, e, adj. et subst.
Tarantijnsch ; - Tarantijn, tarantijnsche vrouw.
Tarragone, t. Tarragona (spaansche stad en
zeehaven aan de Middell. zee). - Tarragon ais,
e, adj. et subst. Tarragoneesch ; - Tarragonees,
tarragonesche vrouw.
Tarse, f. Tarsus (stad van Klein-Azid).
Taitares of Tatars, rn p1. Tataren, Tarharen. - Tartarie, t. Tatarije, Tartarije (groot
land, vooral in centraal Azie gelegen). - T- chinoise, russe, indépendante, chineesch, russisch, onafhankelijk Tatartje.
'ranride, f. Taurie (gouvern. van Z.Ruslarid,
waartoe de Krim behoort).
Taygète, fl1. Taygetus m. (bergketen in Morea, nu Eliasberg, Ivlonte-di-Maina).
*féiei$, ne, adj. et subsi. Uit Teos (stad van
Klein -Azië, nu Sedsjiksjik).
'I'ende, f. Tenda (sardinisch marktviek, INizza).
re ness é e , m. Tenessee (rivier en Staat van de
Vereenigde Staten).
'rerceire, f. Terceira (een der Azoren).
Termoiide, f. Dendermonde (belg. stad, prov.
O.Vlaanderen). [kel. Staat.
Terracine, f. Terracina (stad van den KerT rre -Australe, f. Zuidland (vroegere naa
van Nieuw-Holland of Australid). - TerreFerme, f. Terra-Firma (oude naam van 't spaan
scbe vasteland In Z.Anierika, later Columbia ge
heeten, en in 1831 ontbonden in de 3 republie
ken Venezuela, Nieuw-Granada en Escuador). Terre-Neuve, f. Newfoundland (eiland en brit
sche kolonie in N.Amerika; groote zandbank Ir
den Atlant. oceaan). - Terre-de-Feu, Z. FEU
- Terre-Sainte, het Heilige land, Palestina
Tessin, m. Ticino (rivier en kanton van Zwit
serland).
Texien, ne, adj. et subst. Uit Tejas of Texa
(een van de Vereenigde Staten).
*?fhébaïde, f. Tbebaïs, Sals (groote land
streek van Opper-Egypte).
*!I'hèbes, f. Tbehen (oude hoofdst. van Egypte
-

e

TROADE
*Troade, f. Troas (landstreek van Klein-Azië).
— *Troie, f. Troje, Ilium (hoofdst. van Troas
en van bet Trojaansche rijk). -- Troyen, ne,
add'. et subst., z. Woordenb.
Tronchiennes, f. Drongen (belg. vlek, prov.
O.Vlaanderen).
Tubingure, f. Tubingen (stad in Wurtemberg).
'Tunisien, ne, adj. et subst. Tunesisch, van
Tunis (Staat en stad van N.Afrika); — .Tuneser,
tunesche vrouw
Tare, Tuurgae, adj. et subst., z. Woordenb.
Tureomanie, f. Land der Turkomannen of
Troechmenen (aziat. landstreek in onafhankelijk
Turkestan). — Tarcomans, m. pl. Turkomannen, Troecbmenen.
Turgiiie, t., Empire Ottoman, m. Turkije,
Ottomansche Rijk n. ( g root rijk in Europa, Azië
en Afrika). — T- d'Europe, d'Asfe, Europisch, Aziatisch Turkij e.
*Tiisculan, e, adj. et subst. Tusculaansch,
van Tusculum (stad van Latium, nu Frascati); --Tusculaner, tusculaansche vrouw.
*Tyr, m. Tyrus (stad van Phenicië, nu Soer).
— Tyrien, ne, adj. et subst. Ty*risch; — .Tyriër, Lyrische vrouw.
Tyrollen, ne, add'. et subst., z. Woordenb.

U.
Líglietz, M. Oeglitsch, Uglitsch (russische stad,
gouvern. Jaroslaw). 1
ITkranien, ne, adj . et subst. Ukrainsch, uit
de Ukraine (onderafdeeling van Rusland, ten ZO.
van Polen); -- Ukrainer, ukrainsche vrouw.
Underwald, m. Unterwalden (kanton van
Zwitserland).
Ural, z. OURAL.

Urbin, m. Urbino (stad van den Kerkel. Staat).
ITsbeeks, m. pl. Oesbeken, Usbeken (aziat.
volk ten O. van de Kaspische zee).
*Utiq,ie, f. Utica (stad in N. Afrika, ten NW.
van Carthago). — *Utican, e, adj. et subsi. Uticaansch,van Utica; -Uticaner, uticaansche vrouw.

V.
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Venise, f. Venetië (stad van 't Lomb. Venét.
koningrijk). — Golfe de V-, golf van Venetië,
Adriatische zee. -- Vénitien, ne, adj. et subst.
Venetiaansch; — Venetlaan. venetiaansche vrouw.
`érone, f. Verona, weleer Bern (stad van 't
Lomb. Venet. koningrjk). — Véronals, e, adj.
et subst. Veroneesch; — Veronezer, veronesche
vrouw.
Vésuve, m. Vesuvius m. (vulkaan van Z Italië).
Vetteravie , f. Wetterau (landstreek . van
Duitschland).
Vleenee, f. Vicenza (stad van 't Lomb. Venet.
koningrjk). — vleentin, e, adj. et subst. Uit
Vicenza.
Vienne, f. Weenen (hoofdst. van Oostenrijk).
— Vlennols, e, adj. Weenensch, weener-; —
Weener, Weenerin.
Vieres (Les), f. pl. Maagden -, Jonkvrouw of Virginische eilanden n. pl. (groep in britsch
W.Indië).
Virginie, f. Virginia, Virginië (een fier Ver
ne. adj. et subst.-enigdSta).—Vren,
Vir inisch ; — Virginiër, virginische vrouw.
*Vlsi g oths, m. pl. Westgothen (een der twee
groote afdeelingen der Gothen).
Vistule, f. Weichsel f. (rivier van Polen en
O.Pruissen). [land).
*VIs,,rge, f. Wezer I. (rivier van W,DuitschViterbe, f.Viterbo (stad van den Kerkel. Staat).
— Viiterbien. ne, adj. et subst. Uit Viterbo.

wive-Saint-Bavon, m. Baefs-Vijve (belg.
dorp, prov. W.Vlaanderen). — Vive-SaintEloy, m. Eloys-Vijve (belg. dorp, prov. W.Vlaanderen). [Brabant).
V ileringe, m. Vlieringen (bel g . dorp, prov.
Wolga, m. Wolga m. (grootste rivier van
Europa, in Rusland).
*` olsques, m. pl. Volscen (oud volk van Italië).
Volterre, f. Volterra (stad in Toskan en).
Voltorno, m. Volturno (stad van Napels).
Vosges, f.1. Vogezen m. pl., Vogezisch gebergte n. (in 't NO. van Frankrijk).

W.
Wah abis, m. pl. Wechabieten, Wahabieten
(woeste arabische volksstammen).
Walon, ne, adj et subsi. Waalsch ; — Waal,
waalsche vrouw. z. Woordenb.
Warneton, m. Waesten (belg. stad, prov.
W. Vlaanderen).

Vache (La), f. Koe - eiland n. (in W.Indië,
Wai atche, m. Waigatz (russ. eiland In de
Wasselonne, z. vASSELOIvNE.
N.1 jke - Jszee). — Détroit de V-, straat -WaiWeert-Saint-George , m. Jooris-Weert
gatz (die 't eiland van 't vasteland scheidt).
(belg. dorp, prov. Brabant).
Valachie of Valagale, f. Wallachije, WaWestmanie, f. Westermannland (oude prov.
lachije (een der Donau-vorstendommen).
van Zweden).
valais, m. Walliserland, Wallis (kanton van
West phalle, f. Westphalen (prov. van PrutsZwitserland).
sen. in 't NW.). — West ph^ allen, ne, adj. et
Valique, adj. et subst: m. et f. Wallachijech; subsi. Westpbaalsch ; — Westphaiinger, west— Wallachijer of Walach, wallachijsche vrouw. phaalsche vrouw.
Valence, f Valencia (stad en voormalige proWetteravie, f. Wetterau (oude prov. van
vincie van Spanje). — Valenelan, e, adj. et Duitschland, in den Nederrijn- kreits).
subst. Valenciaansch ; — Valencianer, valenciaanWolos, m. Wohlau, Wolau (pruiss. stad, prov.
scbe vrouw.
Silezii).
Valenciennols, e, adj. et subst. Van ValenWoliiwe -Saint -Etienne, W- -Saintciennes (fransche stad, dep. Noorden).
Lambert, W- -Saint-Pierre, m. StevensValteline, f.. Valtellina, Veitlin (deel van de Woluwe, Opweule, Peters-Woluwe (drie bel g .

bij Haïti's Z.kust).
-

N.grens van 't hertogdom Milaan).
Vandales, m. pl Wandalen, z. Woordenb.
V arsovie, f. Warschau (hoofdst. van 't koningrijk Polen). — Varsovien, ne, adj. et subst.
Warschausch ; — Warschauer, warschausche

vrouw.

dorpen, prov. Brabant). [van Z.Rusland).

Woronète, m. Woronesch, (gouvern. en stad

X.

`'asselonne, Wasselonne, f. Wasselnheim
(fransche stad, dep. Neder-Run).
naad (Pays de), m. Waadland, Waad of
*Xanthe, m. Xanthus ' m. (rivier en stad in
Fransch Zwitserland (kanton van Zwitserland). — Klein-Azië).
vaudois, e, adj. et subst.Waadlandscb • —Waad
vrouw. z. ook W'oordenb. -lander,w sch
*b éíes, f. Vejo (stad van Etrurië).
Vénatre, m. Venatro (stad van Napels).
Vendéen, ne, ad'. et subst. Vendeesch, uit
de Vendée (dep. in 't W. van Frankrijk); — Ven
Véménien, ne, add'. et subsi. Uit Yemen of
vrouw. — vENDEENS , m. pl.,-deër,vnsch
Jemen (landstreek van Arabië, in 't ZW.).
z. Woordenb.

Y.

495 0YPRES
Ypres, m. Yperen (belg. stad, prov. W.Vlaan-

deren).

7,.
Zamorin, e, adj. et subst. Van Zamora (spaan

stad).

ZURICHOIS.

---

-scheprov.n

Zélande, f. Zeeland (prov. der Nederlanden,

in 't ZW.). — Zélandais, e, adj. et subst. Zee-

landsch, zeeuwsch ; — Zeeuw, zeeuwscbe vrouw.
Zernble (Nouvelle-), f. Nova-Zembla, Nowaja-Semlja (eiland in de N.lijke IJszee).
Zétrud-Lumay, m. Zittaart -Lummen (belg.
dorp, prov. Brabant).
Zevenbergue, m. Zevenbergen (nederl. stad,
prov. Noord- Brabant) .
Zngois, e, adj. et subst. Uit Zug (kanton en
stad van Zwitserland).
Zurichols, adj. et subst. Uit Zurich (kant.
en stad van Zwitserland).
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VERKLARING DER VOLGENDE TABEL.

Onregelmatig noemt men in de fransche spraakkunst zoodanige werkwoorden, welke Of in hunne
grondtijden een' anderen vorm hebben dan de werkwoorden donner, finir, recevoir en vendre, of in de
vorming van één of meer hunner afgeleide tijden, of in enkele personen derzelve, van de regels der a f ei
afwijken.
-ding
In de volgende Tabel vindt men ter linker zijde de vijf grondtijden, namelijk de onbepaalde wijs, de
beide deelwoorden, den tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs (die echter alleen in de drie personen
van 'í enkelvoud als grondtijd te beschouwen is, terwijl de drie meervoudige personen van het tegen
deelwoord worden afgeleid) en den bepaald verleden tijd. Ter regter zijde staan vier der en--wordig
kelvoudige afgeleide tijden, namelijk de onvolmaakt verleden en de toekomende tijd der aantoonende
wijs, de gebiedende wijs en de tegenwoordige tijd der aanvoegende wijs. Men heeft het overbodig geacht, daarbij ook den voorwaardel jken tijd en den onvolmaakt verleden tijd der aanvoegende wijs op
te nemen, daar toch de eerste zich altijd, zonder uitzondering, terstond van den toekomenden tijd, door
achter dezen eene s plaatsen, laat opmaken, terwijl de andere, mede zonder eene enkele uitzondering,
gevormd wordt van het passé défini, door b ij den tweeden persoon enkelvoud van dezen tijd de lettergreep se te voegen.
Men heeft het voldoende geacht, van sommige tijden, gelijk het passé défini, deimparfait, futur, alleen
den ten persoon enkelvoud op te geven, daar de uitgangen der andere personen nimmer van die der
regelmatige vervoegingen, welke men als bekend onderstelt, afw ij ken. Ditzelfde is ook doorgaans met
den tegenwoordigen tijd van den indic. en subjonct. gedaan, wanneer de uitgang van den ten persoon
van zelf den weg wijst voor den verderen loop der vervoeging; zoo b. v. gaat j'ouvre, als op eene e
eindigende, verder als je donne; -- que je cueiile, que je baïsse volgen den gang van que je donne, que
je finisse.
Zoekt men in deze Tabel een onregelmatig werkwoord, dat. met een of twee voorvoegsels is zamengesteld, en blijft er na wegwerping van 't voorgevoegde een gebruikelijk werkwoord over, dat tot model
van vervoeging der zamenstelling strekt, dan zal men in den regel dit laatste in de Tabel moeten opslaan, bij hetwelk men dan in de laatste kolom de zamenstellingen van gelijke vervoeging vindt vermeld.
Zoo b. v. zal men de vervoeging van abstenir, contenir, accourir, asservir, circonvenir, rouvrir, satisfaire, apprendre, désapprendre, soustraire, équivaloir, enz. opgegeven vinden bij tenir, courir, servir,
venir, ouvrir, faire, prendre, traire, valoir, enz. — Blijft er, na wegneming van 't voorvoegsel, geen op
zich zelven gebruikelijke woordvorm over, of kan het grondwoord niet geheel tot model van vervoeging
voor het zamengestelde dienen, dan vindt men dit laatste zelf in de Tabel opgenomen. Zoo b. v. vindt
men in de Tabel zelve, op hunne alphabetische plaats, exciure, introduire, transcrire, souscrire, enz.,
omdat clure, duire, crire geen gebruikelijke woordvormen zijn; en zoo ook vindt men er acqudrir, assaillir, prévoir, pourvoir, surseoir, médire, maudire, enz., omdat de werkwoorden quérir, saillir, voir,
seoir, dire niet in alles tot vervoegings-model van deze zamenstellingen dienen kunnen.
Onder de onregelmatige werkwoorden zijn er eenige, aan welker vervoeging één of meer tijden ontbreken, en die men gebrekkige werkwoorden (verbes défectifs) noemt. Is 't een grondtijd, die ontbreekt,
dan mist zulk een werkwoord, in den regel, ook de daarvan afgeleide tijden. Traire en de daarmede
zamengestelde werkwoorden, b. v., hebben geen passé défini, gevolgeljk ook geen onvolmaakten tijd der
aanvoegende wijs. In enkele gevallen echter bestaat de afgeleide vorm, terwijl de grondtijd geheel verouderd of in onbruik is, en dan vindt men dezen laatsten in de Tabel tusschen teksthaken geplaatst. —
De ontbrekende tijden zijn in de tabel door een streepje (--) aangeduid.
De romeinletter in de Tabel wijst de regelmatige vorming van den tijd of persoon aan.

TABLEAU DES VERBES RRÉGULIBRS.
;TEMPS PRIMITIFS.

InSnitif.

Participe
present.

paticipe
Par
sse.

Present de 1'Indicatif.

Passé défni.
PREMIÈRE

ALLER ,

Allant

Allé

Je vais (1) tu vas, it va, nous allons, J'allai, etc.
vous allez, ils vont.

ENVOVER,

Envoyant

Envoyé

J'envoie, etc.

ACQUÉRIR ,

,4cqudrant

4cquis

J'acquiers, tu acquiers , it acquiert, J'acquis, etc.
n. acquërons, v. acquerez, ils acquièrent.

ASSAILLIR ,

Assaillant

Assailli

J'assaille, enz.

BOUILLIR ,

Bouillant

Bouilli

Je bous, tu bous, ii bout, n. bouil- Je bouillis, etc.
Ions, v. bouillez, ils bouillent.

Courant

Course

Je cours, tu cours, it court, n. cou- Je courus, etc.
rons, v. courez, ils courent.

Couvert

Je couvre, etc.

Je couvris, etc.

Je cueillis, etc.

gaan.

zenden.
verkrijgen.

aanvallen.
koken.

J'envoyai, etc.
vEUXIÈME

J'assaillis, etc.

CONQUÉRIR,

veroveren.

(als ACQUI;RIR)

COURIR,
loopen.
COURRE,

loopen.
(z. Woordenboek)

COUVRIR,

bedekken.

—

Couvrant

CUEILLIR ,

Cueillant

Cueilli

Je cueille, etc.

DORMIR,

Dormant

Dorm!

Je dors, to dors, it dort, n. dormons, Je dormis, etc.
V. dormez, ils dorment.

Faillant

Failli

Je faux, tu faux, it faut, n. faiilons, Je faillis, etc.
V. failiez, ils faiilent.

plukken.

*Islapen.

ENQUERIR (S'),

onderzoek doen.

(als ACQÉRIR)
FAILLIR (3) ,

op het punt zijn.

FÉRIR (4).

slaan.

FUIR (5) ,

vlugten.

--

Fuyant

[GEsIR] (6),

Gisant

HAM

Haïssant

liggen.

haten.

—

F ui
—
Hai

Je fuis, tu fuis, it Puit, n. fuyons, 'Je Tuis, etc.
V. fuvez, ils fuïent.
I1 (Ci-) git, n. gisons, v. gisez, ils
—
gisent.
—
Je hals , tu hail , iI halt , n . halssons, V. haïssez, ils halssent.

[Iss1R] (7)

[Issant]

Issu

MEN t1R ,

Mentant

Menti

Je mens, tu

ontspruiten.
liegen.

mens, ii ment, n. men- Je mentis, etc.
tons, v. mentez, ils mentent.
mourns, etc.

Moun[R,

Mourant

Mort

Je meurs, tu meurs, it meurt, n. mou- Je
roos, v. mourez, ils meerent.

OFFRIR,

O f -rant

O f/'ert

J'offre, etc.

sterven.

aanbieden.

OUïR (8),

hoeren.

—

J'offris, etc.

—

Oui

J'ouïs, etc.
J'ouvris, etc.

OUVRIR ,

Ouvrant

Ouvert

J'ouvre, etc.

PARTIR,

Partant

Part!

Je pars, tu pars, it part, n. partons, Je partis, etc.
V. partez, ils pantent.

openen.

vertrekken,

(1) Naast den vorm le vair bestaat nog Je van, dat echter tegenwoordig weinig meer gebruikt wordt.
(2) I)e vorm je bouillerai, door vele spraakkunstschrijvers i raast het regelmatige je bouillirai opgegeven, verdient geen navolging.
(3) Faiilir wordt zelden dan in den infinitif, in 't passé dé ftni en in de zamengestelde tijden geezigd. -- Het algemeen gebruik
der hedendaags gesproken taal vervoegt het werkwoord als regel; natig (als finir).
(4) Férir, tegenwoordig in den infinitif, in de zegswijze raai 'S coup férir (z. Woordenb.) gebruikt, had oudtijds een part. passé
Féru; een indic. prés. je 1lere^, to fiers, it Sart; een passé dé fini je ferric► et feria, een fatur je ferrai of ferai.

TABEL DER ONREGELMATIGE WERK WOORDEN.
TEMPS DERIVES.
Imparf. de
I'lndic.

Futur.

Impératif.

Présent du Snbjotietif.

CONJ UGAS1 O 1i .

J'allais, etc.

J'irai.. etc.

J'envoyais, etc.

J'enverra^, etc.

Va, allons, allez.

Que j'aille, que tu ailles, qu'il zoo ook S'EN ALLER.

aille, que n. allions , que V.
alliez, qu'ils aillent.
Envoie, envoyons, Que j'envoie, etc .
zoo ook RENVOYER.
envoyez.

CONJUGAISON.

J'acquérais, etc.

}
i

J' acquerrai,

etc.

Acquiers , acqué- Que j'acquière, que tu acquières, zoo ook CONQUÉRIR,
qu ll acquzère, que n. acqué - S ENQUERIR , RErons, acquérez.
rlons,quev. acquériez, qu'ilsac- QUÉRIR.
,

quièr ent.

J'assaillira , etc.

Assaille, assaillons, Que j'assaille, etc .

zoo ook TRESSAILLIR.

Je bouillais, etc.

assaillez.
Je bouillirai,etc.(2) Bous , bouillons , Que Je bouilie, etc.
bouillez.

Je tourais, etc.

Je courrai, etc.

Cours ,

zoo oak ACCOURIR ,

J'assaillais, etc.

courez.

courons, Que je coure, etc.

CONCOURIR.DISCOURJR, ENCOURIR,PARCOURIR, RECOURIR,
SECOURIR,

Je couvrais, etc.

Je couvrirai, etc.

Couvre, couvrons, Que je couvre, etc.

Je cueillais, etc.

Je cueillerai, etc.

zoo ook ACCUEILLIR,

Je dormais, etc.

Je dormirai, etc.

Cueille, cueillons, Que je cueille, etc.
cueillez.
Dors, dormons,dor- Que je dorme, etc.
mez.

Je faillais, etc.

I Je faudrai, etc.

Je fuyais, etc.

Je fuirai, etc.

Fuis, fuyons, fuy ez. Que je luie, etc.

zoo ook S'ENFUIR.

Je gisais, etc.

—

Je haissais, etc.

Je haïrai, etc.

Je mentais

Je mentirai, etc.

Je mourais

Je mourrai, etc.

J'offrais

J'offrirai, etc.

J'ouvrais, etc.

J'ouvrirai, etc.

Je partais, etc.

Je partirai, etc.

couvrez.

zoo ook DÉCOUVRIR,
RECOUVRIR.

en. RECUEILLIR.
zoo ook ENDORMIR.

--

—~
Hais , haïssons , Que Je haïsse, etc.
haïssez.
Mens , mentons, Que je mente, etc.
mentez.
Meurs, mourons , Que je meure, que to meures, qu'il
meure, que n. mourions, que v.
mourez.
mouriez, qu'ils meurent.
Offre, offrons, of- Que j'offre, etc.
frez.
Ouvre , ouvrons, Que j'ouvre, etc.
ouvrez.
Pars, partons, par - Que je parle, etc.
tez.

zoo ook ROUVRIR ,
S'ENTR'OUVRIR.

z0000k

SE DÉPARTIR,

REPARTIR; doch ré-

partir is regelmatig.

(5) Fair, lui, fui. zijn nu eenlettergrepig ; doch bij de dichters v6ór Racine vormden zij twee lettergrepen.
(6) G6&ir zelf (oudtijds Gir) is in onbruik. Het meest wordt de 3e pers. enkel- en meervoud van den prda. en impart. deg Indie. en het part. prës. aangetroffen (z. Woordenb.).
(7) Aneir is geheel verouderd en in onbruik lo*ant komt zelden voor dan als adj., in 't blazoen.
(8) Oudtijds gebruikte men ook het part. pr6s. oyant, het prés. indic. j'oiw, tu oie, ii nit, n. oyon., v. oyez. ii. oieat_
het imperf. J'orais, etc.; het tutor. en den condit. J'oirai, J'oiraie etc.; het préa. en imperf. aubj. Que j'oie, Que j'ouUae, etc.

Q2*
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Partlelpe
present.

Infinitif.

Participe
passe.

Passé défni.

Présent de 1'Jndieatif.

QUÉRIR (1),

halen.

Se repentant

RI:PENTIR (SE),

berouw hebben.

Repent!

Je me repens, to te repens, it se re- Je me repentis , etc.
pent, n. n. repentons, V. V. repen

-tez,isrpn.

REQUÉRIR,

eischen.

(als ACQUÉRIR).
SAILLIR (2),

Saillant

Sailli

Il saille.

SENTIR.

Sentant

Senti

Je sens, to sens, it sent, n. sentons, Je sentis, etc.

SERVIR,

Servant

Servi

Je sers, to seis, it sert, n. servons, Je servis, etc.

vooruit steken.

voelen.

V.

dienen.

V.

Sortant

SORTIR,

uitgaan.

houden.

sentez, ils sentent.

servez, ils servent.

Je sors, tu sors, it sort, n. sortons, Je sortis, etc

Sort!

V.

SOUFFRIR,
lijden.
TENIR,

II saillit

sortez, us sortent.

sou fire, etc.

Je souffris, etc.

Souffrant

Sou f/'ert

Je

Tenant

Tenu

Je tiens, tu liens, it tient, n. tenons, Je tins, etc.
V.

tenez, its tienneet.

TRESSAILLIR,

sidderen.

(als ASSAILLIR) .
VENIR,

PenantVenu

Je viens, tu viens, it vient, n. venons, Je vies, etc.

VETIR (3),

Vitant

Je vits, to vets, ii vet, n. vëtons, v. Je vétis

V.

komen.

kleeden.

VLtu

venez, ils viennent.

vêtez, ils vêtent.

TROISIÉME
APPAROIR (4),

—

---

schilnen, blijken.

11 appert.

—

ASSEOIR (S') (5),

S'asseyant

Assis

Je m'assieds, tr, t'assieds, ii s'assied, Je m'assis, etc.
n. n. asseyons,V. V. asseyez, ils

AvoiR,

Ayant

Eu

J'ai,

gaan zitten.

s'asseient.

ils

hebben.
---

CHOIR (6),

vallen .

to as, it

ont.

a, n. avons, V. aver, Jeus, etc.
—

Chu
Je déchois, to
choyons, v.

déchois, ii déchoit, n. dé- Je déchus, etc.

WCHOIR (7),

[Déchopant,

Déchu

ECHOIR (8) ,

héant
Ec
[éch.oyant]

u
Éch

[FALLOIR] ,

[Fallant]

Fallu

I1

Je :neus, to meus, it meut, n. moovous, v. mouvez, ils meevent.

déchéant]

vervallen.

vervallen.
moeten.

déclloyez, ils déchoient,
ofn. decheons,v.déchéez,ils déchéent.
J'echois, to échois, it échoit of it chet, J`échus, etc.
n. écbéons, v. échéez, ils echéent
of écboient.

MOUVOIR (9),

Mouvant

Mu

PLEUVOIR (10),

Pleuvant

Plu

I1

bewegen.
regenen.

faut.

Je pourvus, etc.

Pourvoyant

Pourvu

PoUVOIR,

Pouvant

Pu

Je

I

plut

I1

to pourvois, it pourvoit,
n. pourvoyons, v. pourvoyez, ils

POURVOIR,

kunnen.

fallut

pleut.

Je pourvois,

n.
voorzie

I1

Je mus, etc.

pourvoient.
peux of Je puis

(11), to

peux,

ii Je

peut, n. pouvons, V. pouvez, i1speu-

pus,

etc.

vent.

in den info. na de werkwoorden aller, venir, envoyer en faire
(1) Het eenigzins verouderde Quèrir (of Quxerre), nu enkelpasse
Qois; Indic. prés. Je quizera; Pass. déf. Je einis; — Indic.
In gebruik, had weleer alle tijden: Part. prds. Qotérant; Part.
Impér.
Q.siers; Subj. prés, Que je quire; Subj. imp. Que je
gaerrais;
Je
imp. Je quérais, Fat. Je querray, Condit.:
gaisse.
regelmatig; doch men gebruikt daarvoor liever
(2) Saillir in den zin van u i t s pr in g e n, ui te c h i e t e n (van vochten) is
ailiir. -- Ook is het regelmatig in den zin van dekken, b e e p r i n c e n.
schroomen
eenige der hedendaagsche auteurs niet
ene,
Voltaire,
Buffon,
Delille
als
zoo
vers,
(5) In navolging van beroemde schri(
vê+tiasaia, Qua je vêtisse te schrijven.
om vétir regelmatig te vervoegen en dus aetissant, .fie vètia, nous vêtidssons, Je
(4) Zie 't Woordenboek,
volgende: Part. pres.: a'as.eoyant of a'as(5) Naast de hier opgegeven vormen, die de voorkeur verdienen, bestaan nog de
oient, of, met weg=
.o7ant; Indic. prés.: Je m'aeseois, to t'asseoia, iii s'asseoit, n. n. asseoyons, V. V. aaseoyez. its s'assa
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Impart. de
Pandit.

Futur.

Impe'ratif.

Present du Subjouctif.

Je me repentais, etc. Je me repentirai, Repens -toi, repen Que je me repente, etc.
-nous, repen -tons
etc.
-tezvous.
Il saillait

' I1 saillira

Je sentais, etc.

Je sentirai, etc.

Je servais, etc.

Je servirai, etc.

--Sens, sentons, sen -

u'il saille.
ue je sente, etc.

zoo ook CONSENTIR,

Sers, servons, servez.

ue je serve, etc.

zoo ook DESSERVIR;

Je sortirai, etc.

Sors, sortons, sortez.

ie je sorte, etc.

zoo

Je souffrais, etc.

Je soutirirai, etc.
Je tiendrai, etc.

Souft ,
ff souffrons,
sou rez .
Tiens , tenons, tenez.

ie je souffre, etc.

Je tenais, etc.

Je sortais, etc.

tez.

Je vêtais

I Je viendral, etc.

I Je vêtirai

Viens, VenonS,
nez.

doch asservir is regelmatig.

ook RESSORTIR,

in den zin van: weder uitgaan ; doch
RESSORTIR , onder ( hoorig zijn, is regelmatig. Ook ASSORj TIR Is regelmatig.

ie je tienne, que tu tiennes, qu'il
tienne, que n. tenions, que v.

zoo ook S'ABSTENIR,
APPARTENIR , ENTRETENIR, NAINTENIR, OBTENIR, RETENIR, SOUTENIR.

ie je vienne, que to uiennes,
Iu'il vienne, que n. venions,
lue v. veniez, qu'ils viennent.

zoo ook CIRCONVENIR,

teniez, qu'ils tiennent.

Je venais, etc.

PRESSENTIR , RESSENTIR.

Vits; vêtons, vêtez. Que je vête, etc.

CONVENIR , DEVENIR, PARVENIR, IiEDEVENIR. REVENIR.
SE SOUVENIR, SUIL; VENIR, SURVENIR.
zoo ook DEVETIR, REj VETIR, SURVETIR.

COIVJUGAISON.

Je m'asseyais, etc. Je m'assidrai of Je Assieds-toi, assey- Que je m'asseie, etc.
zoo ookASSEOIR, RAS.
m'asseierai, etc. ons - nous , asSEOIR, SE RASSEOIR
seyez-vous.
.die, ayons, ayez. Que j'aie, que tu ales, qu 'il alt,
Jaurai, etc.
J'avais, etc.
que n. ayons, queu ayez, qu'ils
aient.

Je déchoyais, etc. Je ddcherrai, etc.

J'éch6ais, etc.

J'dcherrai, etc.

I1 fallait

I1 faudra

Je mouvais, etc.

Je mouvrai, etc.

11 ppleuvait

I1 pleuvra
p

—

Que je déchoie, etc.

-

Que j'éch (,e, etc.

Qu'il faille
Meus, mouvons, Queje meuve, que tu m.euves, qu'il zoo ook 9moUVOI . .
mouvez.
meuve, qne n. mouvions, que
V. mouviez, qu'ils meuvent.
Qu'il pleuve

Je pourvoyais, etc. Je pourvoirai, etc. Pourvois, pourvoy- Que je pourvoie, etc.
ons, pourvoyez.
Je pouvais, etc.

Je pourrai, etc.

--

Que je puisse, que tu puisses, qu'il
puisse, que n. puissions, que V.

puissiez, qu'ils puissent.

lating der e. Je m ' aesoie enz.; Indic. imparf.: Je re'asa^eoyaie of Je .n'aseoyaise ertz.; Futur: Je n'a. eoiraj of Jo m'a&soirai; Impér.: Aeseoi -toi, aeseoyons -nous, . s eoyee - vo,.s of A.. *ome - toi enz.; Snij. prés.: Quo je .n'a e,.ie of aasolm ene.
(6) Zie 't Woordenboek.
(7) Behalve in den infin. en in 't part. passé wordt dit werkwoord weinig gebruikt.
(8) Men vindt dit werkwoord zelden anders dan in den derden persoon gebruikt.
(9) Dit werkwoord hordt buiten den infin. niet veel gebruikt; men bedient zich liever val ruettre eer mouverrrent, renner.
Van meer algemeen gebruik in de verschillende tijden is -6rouvoir.
(10) Het onpersoonlijke Pieuvoir kan in lig. zin ook als persoonlijk onzijdig werkwoord gebruikt worden en heeft dan ook
den derden persoon van 't meervoud: L'arge,nt piest chez lui. Les railleries pleuaveant cur lui. Lem hiena at les liomneurm pleuvaient mur &a pee'aonne.

(i i) In den vragenden vorm mag alleen Pais-,fie gebruikt worden.
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Infinitif.

Partieipe
présent.

Participe
passé,

PRÉVALOIR,

Prevalant

Prdvalu

PRÉVOIR,

Prévoyant

Prévu

de overhand hebben.
vooruit zien.

Présent do 1'Indieatif.

I Passé déant.

Je prévaux, tu prévaux, it prévaut, Je prévalus, etc.
n. prévalons, V. prévalez, ils prévalent.
Je prévois, to prévois, it prévoit, n. Je précis, etc.
prévoyons, v. prévoyez,ilsprevoient.

RAVOIR,

weder krijgen.

SAVOIP.,

weten.

SEOIR (1),

zitten, welstaan.

Sachant
Séant

I Je sais, tu sais, it sait, n. savons, V. Je sus, etc.
savez, ils savent.

Su
Sis

i

II sied, (ils siéent).

Je surseois of sursois, tu sursois, it Je sursis, etc.
sursoit, n. sursoyons, V. sursoyez,

SURSEOIR,

Sursoyant of Sursis
Surseoyant.

VALOIR,

Valant

Yalu

VOIR,

Voyant

Vu

VOULOIR,

Voulant

Voulu

ABSOUDRE,

Absolvant

Absous (fém. J'absous, to absous, ii absout, n. ababsoute).
solvons, V. absolvez, ils absolvent.

Buvant

Bu

uitstellen.

gelden, waard zijn.

ils sursoient.
Je vaux, to vaux, it vaut, n. valons, Je nalus, etc.
V, valez, ils valent .

Je vois, tu vois, ii voit, n. voyons, v. Je vis, etc.
voyez, ils voient.
Je veux, tu veux, it neut, n. voulons, Je voulus, etc.
V. voulez, ils veulent.

zien.

willen.

QUATRIEME

vrijspreken.

ASTREINDRE,

noodzaken.

(als CRAINDRE)
ATTEINDRE,

bereiken.

(als CRAINDRE)
BOIRE,

drinken.

Je bois, tu bois, it boft, n. buvons, Je bus, etc.
V. buvez, ils boivent.

BRAIRE

[Brayantj

--

Il brait, ils braient.

BRuIRE,

Bruyant (3)

--

II bruit.

g edruisch maken. 1

CEINDRE,

omgorden.

(als CRAINDRE)
CIRCONCIRE,

besnijden.

Circoncisant Cireoncis

Je circoncis, to circoncis, it circoncit, Je circoncis, etc.
n. circoncisons, v. circoncisez, ils
circoncisent.

CIRCONSCRIRE,

omgrenzen.

(als ÉCRIRE)
CLORE (4),

sluiten.

Clos

^ Je clos, tu clos, ii clot.
Je conclus, etc.
Je conclus, tu conclus, it conclut,
concluons,v.concluez, ilsconcluent.

CONCLURE,

Concluant

Conclu

C0NDUIRE ,

Conduisant

Conduit

Je conduis, tu conduis, it conduit, n. Je conduisis, etc.
conduisons, v. condulsez, ils conduisent.
Je con /is, tu con/is, ii con fit, n. confi- Je con f s, etc.
sons, v. confsez, ils confisent.
Je connais, tu connais, ii connait, n. Je connus, etc.

besluiten.

leiden.

CONFIRE,

sant
Confisant

Con/I t

CONNAITRE,

Connaissant

Connu

inmaken.
kennen.

connaissons, V. connaissez, ils con

naissent.

CONSTRUIRE,

zamenstellen.

(abs CONDUIRE)
CONTREDIRE,

tegenspreken.

Contredisant

Contredit

Je contredis , tu contredis, ilcontredit, Je contredis, etc.
n. contredisons , v. contredisez, ils
contredisent.

(1) Van Seoir, in den zin van zitten, passen, staan, betamen, voegen, ontmoet men zelden iets anders dan den Ind. prés., den
fatur en den Condit., en zoo is 't ook gelegen met rn,esseoir, niet goed staan. -- In de beteekenis van gelegen, gezeten zijn is er
van reoir niets meer over dan de vrij zeldzaam voorkomende participes .®ant en sis. -- Het panic. pro. séant heeft zich als
adject. en aubet. staande gehouden : Cela n'est pas séant, bienséant. Le malade était cur son séant. In plaats van Ii sied,
II messied, zegt men ook : It eat eéant, malréant.
(2) Weuille, Veuillez wordt doorgaans als wellevendheidaterm gebruikt in den zin van: wren zoo goed, heb de goedheid, ge-
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Im p arf. de
i'lndie.

Futer.

Impératif.

Je pre'valais, etc. Je prévaudrai, etc.

Présent de Subjonetif.

Que je prévale, que to prévales, zoo ook SE PRÉVAqu'il prevale. que n. prevalions, LOIR.
que v.prevallez,qu'ilsprévalent.
Je prévoyais, etc. Je prévoirai, etc. Prévois,prévoyons, Que je prévoie, etc.

--

prévoyez.

Je saurai, etc.

Je savais, etc.

(II seyait , its sey- It sidra, its siéront.

aient)

Sache, sac/tons, sa- Que je

chez.

—

sache, etc.

(Qo'il side, qu'ils siéent).

Je surseoyais, etc. Je surseoirai, etc. Surseois , sursoy- Que je surseoie, etc.
ons, sursoyez.
Je vaudral, etc.

Je valais, etc.

--

Que j e vaille, que to vailles, qu'il zoo ook ÉQUIVALOIR
vaille, que n, valions, que v. en REVALOIR. --

valiez, qu'ils vaillent.

Je voyais, etc.

Je verrai, etc.

Je voulais, etc.

Je voudrai, etc.

Veux,voulons,vou- Que je veuille, que tu veuilles,qu'il
lez. -- Veuille, veuilie, que n. voullons, que v.
vouliez, qu'ils veuillent.
Veuillez (2).

J'absolvais, etc.

J'absoudrai, etc.

Absous, absolvons, Que j'absolve, etc.

Je buvais, etc.

Je boirai, etc.

Bois, buvons , bu-' Que je boive, que tu boives, qu'il
boive, que n. buvions, quo v.
vez.
buviez, qu'ils boivent.
Qu'il braie, qu'ils braient.
—

CONJIIGAISON.

11 brayait , its 11 braira , ils

brairont.
—

brayaient.

11 bruyait , its

bruyaient.

Vois,voyons,voyez. Que je voie, etc.

absolvez.

PREVAL018 en SE

PRÉVALOIR hebben
een regelmatig gevormden subj.pres.,
z. boven.

zoo ook REVOIR, ENTREVOIR, S'ENTREVOIR
zoo Ook REVOtJL01R.

zoo ook DISSOUDRE.

-J

Je circoncisals, etc. Je circoncirai, etc.l Circoncis, circonci- ^ Que je circoncise, etc,
sons, circoncisez.

Je clorai,tu cloras,
i1 clora.

----

Je concluais, etc. Je conclurai, etc. Conclus , conclu- Que Je conclue , etc.
ons, concluez.

Je conduisais, etc. Je conduirai, etc. Conduis , condui- Que je condutse, etc.
sons, conduisez.
Confis , confisons, Que je confise, etc.
confisez.

Je confisais, etc.

Je confirai, etc.
Je connaissais, etc. Je connaitrai, etc. Connais , connais- Que Je connaisse, etc.

sons, connaissez.

zoo ook ENCLORE.
zoo Ook EXCLURE, en

't verouderde IN-

CLURE,waarvanhet

part. passé inclus
nog als adj.gebruikt
wordt.
zoo ook de andere
op uire uitgaande
werkwoorden , behalve BRUiRE, LUIRE en NULRE.
zoo ook DECONFIRE.
z. ook MÉCONíNA1TRE,
RECONNAITRE.

I

Je contredisais, etc. Jecontredirai, etc. Contredis, contra- Que je contredise, etc.
disons, contredisez.
voor. Zie het Woordenboek op %ouloir.
lief. -- De eigenlijke i upér. veu^c, voelons, voulez komt vrij zeld zaam
prés. Il braise, its bruinsent, en in den
(3) In plaats van b ruyant had men vroeger brwissant, en daa roan in den Indic.
deze vormen bediend. Zie 't Woordenboek.
iinparf. it brnissait, its braissaient, Ook nieuwere schrijvers he bben zich van

Condit.); maar de nieuwere schrij(4) Volgens de Aca( lémie heets Clore alleen het in de Tabel opget erkende (en 't enkele. van den
hei . passé détini (en gevolgeliik ook niet in den Imparf. subj.). Van
vers nemen dit werkwi )ord in alle tijden en personen, behalve
cloras, tu eloaais, enz., Que je eiose.

het part. prée. Clooan t vormen zij dan regelmatig : a. elosons, v. el ores, iie elosent; je
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TnBnitif,

Participe
present.

Partieipe
passe.

Présent de t Indicatif.

Passe' deflnl.

GOUDRE,

Cousant

Cousu

CRAINDRE,

Craignant

Craint

Je couds, tu coud, it coud, n. cou- Je cousin, etc.
sons, V. cousez, ils cousent.
Je crams, to crams, it craint, n. craig- Je craignis, etc.
nous, v. craignez, ils craignent.

CROIRE,

Croyant

Cru

Je crois, tu crois, it croit, n. croyons, Je cros

CROITRE,

Croissant,

Crf

Je crols, tu trok, it croft, n. crois- Je

Disant

Dit

Je dis, to dis, it dit, n. disons, V. Je dis, etc.
dites, ils disent.

ECLORE,

[éclosant]

Eclos

j 11 éclot, ils éclosent.

ECRIRE,

Ecrivant

Ecrit

J'écris, tu dcris, it écrit, n. écrivons, J'écrivis, etc.

naaijen.
vreezen.
gelooven.

groeipen.

V.

croyez, ils croient,

sons, v. croissez, ils croissent.

trits

CUIRE,

koken.
(als CONDUIRE)

DÉCRIRE,

beschrijven.
(als ÉCRIRE)

DÉDIRE,

verloochenen.

(als CONTREDIRE)
DEDUIRE,

aftrekken.
(als CONDUIRE)

DÉTRUIRE,

vernielen.
(als CONDUIRE)

DIRE,

zeggen.

DISSOUDRE,

ontbinden.
(als ABSOUDRE)
ontluiken.

schrijven.

V. écrivez, ils écrivent.

ENDUIRE,

bepleisteren.

(als CONDUIRE)
EPREINDRE,
uitpersen.
(als CRAINDRE)
ETRE,
zijn.
EXCLURE (1).
uitsluiten.
(als CONCLURE)
FAIRE,
doen, maken.

Ésant

Faisarit (2)

_Eté

I Fait

Je suds, tu es, it

etes, ils soot.

est, n. sommes, v.

Je fais, to fais, it
faites, ils font.

fait, n. faisons, vv.

Je

fus, etc.

Je fis, etc.

FEINDRE,
veenzen.
(als CRAINDRE)
(I) Vroeger had men voor 't part. peasé van exelure, naaai exelu, e*cI e, agog den vorm e,cehue, exeluse, 't welk nu Bene
fout zou zijn.

I 959
Im_parf, de
rindie.

Futur.

Impératif.

Présent du StibJonetif.

Couds , cousons , Que je couse, etc.
cousez.
Je craignais, etc. Je craindrai, etc. Crams, craignons, Que je craigne, etc.
craignez.
Je cousais, etc.

Je coudrai, etc.

Je croyais, etc.

Je croirai, etc.

Crois , croyons , Que je croie, etc.
croyez.

Je croissais, etc.

Je croitrai, etc.

Crols , croissons , Que je croisse, etc.
croissez.

zoo ook DÉCOUDRE,
RECOUDRE.
zoo ook al de werkwoorden , die op
AINDRE, EINDRE en
OIN'DRE uitgaan,
AccnolRE u?ordt alleen in den in fin.
gebruikt.
zoo ook accroitre, recroltre , décroitre
(welker part, passd
evenwel geen kapje
heeft).

Je disais, etc.

Je dirai, etc.

Dis, disons, dites. Que je disc, etc.

z0000kREDIRE. -(Ook
CONTREDIRE, DEDIRE, INTERDIRE, M1DIRE en PRÉDIRE
gaannaar DIRE, be-

halve dat zij in den

Zen persoon meerv.
van den Indio. pres.
en van den Impér.

niet dites, maarregelmatig disez hebben: vous contredlsez, vous dédisez,

enz.).
—

J'écrivais, etc.

Qu'il éclose, qu'ils closent.
I1 éclora, ils éclo-ront
J'écrirai, etc.
Écris, écrivons, é- Que j'écrive, etc.

crivez.

zoo ook de andere op

crire
uitgaande
wer/woorden: CIR-

CONSCRIRE, DÉCRIRE,INSCRIRE, PriESCRIRE, PROSCRIRE,
SOUSCRIRE, TRANSCRIRE. — MAUDIRE,

wijkt verder af..

J'ëtais

Je seraf, etc.

Sois, soyons, soyez. Que je sois, quo to sois, qu'il
soit, que n. soyons, que nous
soyez, qu'ils soient.

Je faisais

Je ferai, etc.

Fais, faisons, faites. Que je Passe. que tu fasses, qu'il zoo ookCONTREFAIRE,
DEFAIRE REFAIRE,
fase, que n. fassions, que v.

fassiez, qu'ils fassent.

SATISFAIRE ,SUR
FAIRE, — FORFAIRE

wordt alleen 2n den
I in/in. en in 't part.

passé
bruikt.

(I-)

Sommigen schrijven, gelijk men uitspreekt, fe ant, en gevolgelik ook n. fe on , je fesals, to fe ais, ene.

forfait

ge-

I 960
Participe
present.

Iufinitif.

FRIRE (1),

Present de 1'Indicatif.

Passé défni.

Forclos

FORCLORE,

niet ontvankelijk ver

Participe
passé.

-klaren.

bakken.

Frit

Je fris, tu fris, it frit (geen meervoud).

INDUIRE,

inleiden.

(als CONDUIRE)
INSCRIBE,
inschrijven.
(als ÉCRIRE)

INSTRUIRE.

onderwijzen.

(als CONDUIRE)

INTERDIRE,

verbieden.

(als CONTREDIRE)
INTRODUIRE,
inleiden.
(als CONDUIRE)

JOINDRE,

bijvoegen.
(als CRAINDRE)

Lisant

Lu

Je lis, tu lis, it lit, n. lisons, v. lisez, Je lus, etc.

lezen.
LUIRE,

Luisant

Lui

MAUDIRE,

Maudissant

Maudit

Je luis, tu luis, it luit, n. luisons, v.
luisez, its luisent.
Je maudis, tu maudis, it maudit, n. Je maudis, etc.
maudissons, v. maudissez, ils mau-

LIRE,

schijnen.

vervloeken.

ils lisent.

dissent.

MÉDIRE,

kwaadspreken.

(als CONTREDIRE)
METTRE,

Mettant

Mis

Je mets, tu mets, it met, n. mettons, Je mis, etc.
V. mettez, ils roettent.

Moulu

Je

PAITRE,

Moulant
Naissant
Nuisant
Oignant
Paissant

PARAITRE,

Paraissant I Paru

Je

Plaisant

Plu

Je plais, tu plais, it plait, n. plaisons, Je
V. plaisez, ils plaisent.

Prenant

I Pris

leggen, zetten.

MOUDRE,

malen.
NAITRE
NUIRE,

schaden.

OINDRE,

zalven.

grazen.
verschijnen.

j

Né
Nui
Oint
Pu (Q)

mouds, to mouds, it woud, n. mou-

V. naissez, ils naissent.
Je nuis, to nuis, ii nuit, n. nuisons,

moulus, etc.
naquis, etc.
Je nuisis, etc.

Joins, to oins, it oint, n. oignons,

J'oignis, etc.

Ions, v. moulez, ils moulent.
Je nais, to nais, it nat, n. naissons,

V. nuisez, ils nuisent.

V. oignez, ils oignent.
Je pais, tu pais, ii pait, U. paissons,

Je
Je

V. paissez, its paissent.

parais, tu parais, it parait, n. pa- Je parus, etc, etc.
raissons, V. paraissez, ils paraissent.

PEINDRE,

schilderen.

(als CRAINDRE)
PLAINDRE,
klagen.

(als CRAINDRE)
PLAIRE,

behagen.

plais, etc.

PRÉDIRE,

voorzeggen.

(als CONTREDIRE)
PRENDRE

prends, tu prends, it prend, n. pre- Je pais, etc.
lions, T. prenez, ils prennent.

Je

PRESCRIBE,

voorschr ijven.
(als ÉCRIRE)

PROSCRIBE,

verbannen.

(als ÉCRIRE)

(i) Om in de, ontbrekende tijden en personen te voorhen, beeiXt 'reu die genie t ij deg en personen van faire met den min.
dire • Nou faisons fries, Elie fwisaIt Íriree, Je Gis frire, FAi.oi. mew, etc.

1961

arf. de
Im ndic.

Futur.

Je frirai, etc.

impératif.

Present du Subjonctif.

zoo ook REFRIRE.

Fris.

zoo ook ADJOINDRE,
CONJOINDRE , DIS

-JOINDRE,NJOI-

Je lisais, etc.
le luisais, etc.

DRE, REJOINDRE.

Je lirai, etc.

Lis, lisons, lisi

Que je lui, etc.

zoo ook RELIRE, ELI -

Je luira!, etc.

Luis.luisons.iu

Que je luise, etc.

zoo ook RELUIRE.

Je Inaudissais, etc. Je maudirai, etc. Maudis , may
sons, maudi

RE, REELIRE.

Que je maudisse, etc.

Je mettais, etc.

Je nettrai, etc.

Mets, mettons,
tez.

Que je mette, etc.

Je moulais, etc.

Je moudrai, etc.

Que je te moule, etc

Ja naissais, etc.

Je naitrai, etc.

Je nuisais, etc.

Je nuirai, etc.

J'oignais, etc.

J'oindrai, etc.

.Je paissais, etc.

Je paitrai., etc.

Mouds , moul
moulez.
Nais,naissons,i
sez.
Nuis, nuisons,
sez.
Oins, oignons,
gnez.
Pais, paissons,'
sez.

Que je paisse, etc.

zoo ook REPAITRE, dat

Parais, parais
paraissez.

Que je paraisse, etc.

is,hebbendein't passé dé cni je repus.
zoo ook; APPARAITRE,

Je paraissais, etc. Je paraitrai, etc.

Que je nlisse, etc.

zoo ook: ADMIETTRE,
COMMETTRE , DEMETTRE, OMETTBE,
PERMETTRE , REMETTRE , TRANSMETTRE.
zoo ook EMOUDRE, REMOUDRE.
zoo ook RENAITRE.

Que je nuise, etc.
Que j'oigne, etc.
echter niet defectief

COMPARAITRE, DISPARAITRE , REPARALTRE.
zoo ook REPEINDRE,
DEPEINDRE.

zoo OOk COMPLAINDRE.
Je plaisais, etc.

Je plairal

Plais,plaisons,
sez.

Que je plaise, etc.

zoo ook COMPLAIRE,

Je prenais, etc.

Je prendral, etc.

Prends, pren
prenez.

Que je prenne, que to prei
qu'il prenne, que n. pren
que V. preniez, qu'ilspren

zoo ook: APPRENDRE,

(2) Dit part. passé wordt weinig of niet aangetroffen.

DÉPLAIRE.

COMPRENDRE , DESAPPRENDRE,ENTREPRENDRE , SE MEPRENDRE,RAPPRENDRE, REPRENDRE.
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Infinitif.

Participe
present.

REPAITRE,
Repaissant
voedsel gebruiken.

Participe
passé.

Present de 1'Indicatif.

Passé déflul.

Je repais, tu repais, 11 repaït, n. re- Je repus, etc.
paissons, V. repaissez, ilsrepaissent.

Repu

RÉDUIRE,

terug brengen.

(als CONDUIRE)
RESOUDRE,
besluiten.

Résolvant

résous, ii résout, n. ré- Je résolus, etc.
Résous en Rd- Je résous. tu résolvez
, ils resolvent.
solu (zie 't solvons, V.
Woordenb.)

I

(

RESTREINDRE.

beperken.

(als CRAINDRE)
RIDE,

lagchen.

ROMPRE

Riant

Ri

Rompant

Rompu

SÉDUIRE,

Je ris, tu ris, it rit, n. rions, v. riez, Je ris, etc.
ils rient.
Je romps, tu romps, it rompt, n. rom- Je roetpis, etc.
pons, v. rompez, Als rompent.

verleiden.

(als CONDUIRE)
SOUSCRIRE,

onderschrijven.

(als ÉCRIRE)
SUFFIRE,

Suffisant

Sufti

SUIVRE,

Suivant

Suivï

TAHRE,

Taisant

Tu

toereikend zijn.

volgen.

verzwijgen.

TEINDRE,

Je suffis, tu sufas, ii sint, nous suf- Je suffis, etc.
fisons, V. suffisez, als suffisent.
Je suis, tu suis, it suit, n. suivons, Je suivis, etc.
V. suivez, als luivent.
Je tais, tu tais, it tait, n. taisons, v. Je tus, etc.
taisez, its taisent.

verwen.

(als CRAINDRE)
[TISTRE, TissIP.] (1)
TRADUIRE,

vertalen.
(als CONDUIRE)
melken.

—

Tissu

Trayant
rayant

Trait

Je trais, to trais, ii trait, n. trayons,
V. trayez, its traient.

Je vaincs, tu vaincs, it vainc. n. vain- Je vainquis, etc.
quons, v. vainquez, als vainquent.
Je vis, tu vis, it vit, n. vivons, v. vi- Je vécus, etc.
vez, ils vivent.

TR ANSCRIRE,

overschrijven.

(als ÉCRIRE)
VAINCRE (2)

Vainquant

Vaincu

VIVRE,

Vivant

Yécu

overwinnen.

leven.

(1) Het oude tistre en 't latere tis.ir zijn nu geheel in onbruik en door tisser vervangen. Het werd hier alleen opgenomen
wegens den nog gebruikelijken vorm van 't part. passé tissu.

je
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Impart. de
1'indie.

Futur.

repaissais, etc. Je repaitrai

Repais, repaissons, Que je repaisse, etc.
repaissez.

e résolvais, etc. Je résoudrai, etc. R

e riais, etc.
Je rompais, etc.

Present du Subjonetif,

Impératif.

ëso veszé

olvons, Que je résolve, etc.

Je rirai, etc.
Que je rie
Ris, rions, riet.
Je romprai, etc. Romps , rompons ,, Que je rompe, etc.
rompez.

Je sufflsais, etc.

Je suftirai, etc.

Je suivais, etc.

Je suivrai, etc.

tairais, etc.

Je tairai, etc.

Je trayais, etc.

Je trairai, etc.

zoo ook soURIRE.
zoo ook CORROMPRE,
INTERROMPRE.

Suffis suffisons Que je sumse, etc.
suffisez.
Suis, suivons, su!- Que je suive, etc.
vez.
Tais, raisons. tal- Que je taise, etc.
sez.
,

,

Trais
trayons Que je traie, etc.
trayez.
,

,

zoo ook: ABSTRAIRE,
DISTRAIRE, EXTRAIBE , RENTRAIRE ,
SOUSTRAIRE ; -- Ook
RETRAIRE (nog een

melken; naas--mal
ten)datweinigvoorkomt. Voor ATTRAIRE , dat alleen den
infln. heeft,zegt men
liever ATTIRER.

le vainquais, etc. Je vaincrai, etc.
Je vivrai, etc.
Te vivais, etc.

Vaincs, vainquons,
vainquez.
Vis , vivons , vivez.

ue je vainque, etc.

zoo Ook CONVAINCRE.

ee je vive, etc.

zoo ook REVIVRE, SUR
-VIRE.

(2) Sommige tijden van vainere, en zoo ook van convainere, zijn weinig in gebruik; daartoe behooren inzonderheid het part.
Prés., de incite. préa., vooral in 't enkelvoud, de imparf. van den Indic. en de impératif.

BIJVOEGSELS EN VERBETERINGEN.

NB. De in het Woordenboek ontbrekende woorden z ij n met een sterretje (*) geteekend.

A.
Abaissement, voeq bij: [Mar.]Ab- de l'horizon , kimduiking f.
Abattage, vo e bij: [Mil.] Ah- da chien, liet

vallen of ketsen van den haan.
Abbaye, F. voeg achter dit woord: (pr. abé-le).
Addest (onder ABDAL), lees abdest.
*Aba.iver, V. B. [Mar.] Aan den oever of
aan wal komen.
Abreuvoir, voeg hij: [Bot.] Olm in., inwaterinj , inwendig gebrek aan eenen boom.
Acajou, reg. 3 staat molioniehouten, lees
mahoniehouten.
Ac 3rnpti, l ees Aeampte. (TIFIER.

Aphoristiquenient, reg. 1 5 t aa t leenspreu-

kige, I e e 5 leerspreukige.

*Ap otI s, m. [H. n.] Paradijsvogel m.

Appareil, voeg bij: [Mar.] App- de bigues,
bok m., bokkebeenen a. p1. App- de carène, kiel
m. en b(jbehoorend tuig; kielkade f. App- de-ligter
la pompe of de Ia heuse, pompzuiger m., pomp-

hartje n.
Appareillé, reg. 3 5 t a a t van 't werk m.,
lees van 't werkwoord; - v o e g e r b ij : [Mar.]
Ancre app -e, anker, dat klaar is om te vallen.
Appelé, voeg bij: [Mar.] Cordage app-, gestrekt, gespannen touw n.
Appeler, reg. 5 s t a a t Aroepen, I e e s Afroepen; en reg. 19 staat v. a.; lees v. n.
Appuyer, voeg b ij achter 't punt op reg. 16:
[Mar.j App- les bras, de loefbrassen stijf zeilen.
*Acertaîller, V. n. , 5. V. a. ASSURER, CER
App- les bras du vent, de brassen bfjvieren. App*Ac orn pt e , m. Op rekening of in mindering une chasse, de jagt op een schip volhouden.
nAp tir e l., V. a. Nazien, goedkeuren (van rekebetaalde som f. (vgl. COMPTE).
Addition, v 0 e g b (j: z. ook CARTE (op 't einde). ningen). - Zuiveren, wasschen (liet goud).
'Aracari, m. [H. a.] Soort van toekan of
Adipoeiiie, enz. lees: Adipocire, f.[Cliirn.]
Ljjkenvet D. eene bijzondere vette stof, die bij de pepervreter m.
ontbinding der onder den grond begraven dierljke
»Arasé, e, adj. (en part. passé van araser):
ligchamen ontslaat (luchtstrooming 1. [Charp.] Porte ar-e, gladde deur f., deur zonder
Affraîehîe , I. [Mar.] Zuchtje D., zachte lijst- of bwerk.
Argent, reg. 21 5 t a a t kaartspel, le e s kaatsAgiostèrne of Agrosteinme, m. [Bot.]
Bolderik m.
spel n; en reg. 19 staat om geld, lees om gelees
reed geld.
AIDER (S'), reg. 5 staat aides-vous,
Arracher, reg. 29 staat au lees un.
aidez-vous ; en reg. 9 s ta a t 't, lees V.
Arrt, reg. 9 staat saisis-arrêt, lees saisie
Aigle, reg. 9 5 t a at Aigle royale, lees Aigle
- en voeg aan 't einde bij: [Meun.]-arêt;
royal.
*Ai i. n re, f, Einde n. eener kolenmijn.
Molenvang, yang in.
*Aj I st e , f. [Mar.] Schootsleek m.
(mie.
'Arrioler, V. Cl., S'arrioler, t,. pr. [Mar.]
Slechten: La mer s'arriole, de zee slecht, valt.
Aichitnie, reg. 7 staat achimie, lees aichi
'Arrisser, V. a., z. v. a. RI55ER.
AIèi-e, voeg bij: [H. n.], z. OXYRHYNQUE.
*Al e sé, e, adj. [Bias.]: Croix ale, verkort
Arum, reg 9, staat aronskelk n., lees arons
kruis n.

*AIoïde, f. [Bot.1 Water-aloF, waterveder I.
*AIo u ehe de Bourgogne, f. [Bot.] Soi'-

benboom, sperwer-bdzieboom m.
*A ma i n e, I. [Mar.] Knevel in.
Amarre, reg. 1 s ta a t kabel, 1 e e 5 kabel m.
Amble, f., lees Amble, in.
*A m bi re , f. [Bot.] Trommelkout n. (bois tam-

hour or tamboul).
*Amelab*i, C, adj. (en part. passë van ameublir): Immeubie am-, Z. IMMEUBLE. (hoop.
Ameulonner, reg. 2 staat te koop, lees le

Arnidine,staatonderamical,moet staan
0 fl d e r AMHMN. (slEux.
*A ln ulor osite, adj. en adj., z. v. a. CHA5Amont, reg. 1 staat [Bot.], lees [Navig.]
Arnorce, reg. 6 staat 't ge- weer, lees 't
geweer. (amplitsZio f.
Amplitude,reg. 5 staat ainplitüdo m., lees
Anacarthasie, lees Anacatharsie.
*A n agyre, in. [Bot.] Slink/tout D.
Anere, m., lees Anere f.
Ane, reg. 8 slaat ou perd, lees on perd ; en
reg. 48 5 t a a t vóór, le e 5 achter.

kelk in.

Asares, lees Asaret.
Asbeste, lees Asbeste.

*Ascarjjfe f. [Bot.] Japansche pruimeboom m.

Aseendant,reg. It staat acc-e, lees asc-e.

Asthenié, lees Asthénie.
*Atèl e of Atelle, f. [Artill.] Paardehaam n.

Atlolde, v oeg er achter: of Atloldien, ne.
Attaquer: het aan 't slot van dit art. aangehaalde Prov. behoort onder Attaque', adj.
H

Bacalean, enz., lees Baealiau,m. [Pêche]
Bakkeljaauw, bakkelau, gedroogde kabeljaauw,
stokvisch m. (sta fdiertjes.
Bacillaire, reg. 3 staat stofdiertjes, lees
Bâcler,reg. 7 en 8 staat af- aire, lees af-faire.
*Bàcle u r, m. [Navig.] Havensluiter, boomman m.
Bagne, voeg bij op [Mar.1:B.s d'amarrage,
*Angel, m. [H. n.], z. v. a. GANGA.
meerringen m. p1. B-s a dégréer les perroquets,
Angélique, t. [Bot.], voeg bij: Ang- fran- pardoenringen. -_ Non: [Artill.] B- pour pied de
caise, meesterwortel m. (benjoin sauvage) ; soort chat, spatsjorring f. B-s a burin of it élingue, geschutleng m. B- a bouiets, lepels m. p1. voor gloeivan vijg f. (méiette).
Angnsttire , reg. 1 slaat Augustura-bast, jende kogels.
Baguette, reg. '2 staat gaardje, lees gardje;
1 e e s Angustura-bast. (leerspreuk.
Aphorisme, reg. 1 slaat leenspreuk, t e e 5 reg. 6 s ta a t Aanzetten, lees Aanzetter; - voeg
er
bij: [Mar.] Snauwsmast m. B-s air grand mat
leenspreukig,
staat
Aphoiistlque, rag. 2
et a celui de misaine, bijzeilsspieren f. pl
1 e e 5 leerspreukig.

BAILLflE
1JaiHère, f. [Bot.] Visschenvergif n., ballena t. (tue-poisson).
Baïounète, lees Balonnette.
Balser, reg. 23 S t a at cleux pains se qui halsent, lees deux pains qui se baisent.
Barot, [Mar.] voeg bij: B- cI'éperon of le
poulaine, tarm m. B- de Pont, zwalp f. van het dek.
Basses-voiles, f. p1. [Mar.] Onderzeilen n. p1.
*B ast aqtle , f. [Mar.] Bakstag m. (van een'
logger). (Rakketros m.
*B astarde , t. of Bastardin, m. [Bar.]
*B a tipo r i es , f. p1. [Mar.] Watergangen m.
p1.. üang000rden n. p1.
Baton, voeg b ij : [Bias.] Scliuinstaak m. BpéI i en bande, verkorte scituinstoak (die de wanden van 't schild niet raakt). B- péri en barre,
verkorte linker scliuinstaak.
Battre, rep. 29 staat mine, lees ruïne.
Bee de corbeau, voeg bij: [Man.] Over.

ijzer n.

Bénéfice, req. 12 en 1 3 s t a a t B- it charge
d'ârnes, B- simple, kerkambt zonder zielezorg, lees
B- a charge d'âmes, kerkambt zonder zielezorg.
B- simple of a simple tonsure, onafhankelijk, niet
verbindend, niet met zielezorg verbonden kerkambt.
*Bépol e , f. [Bot.], z. V. 0. NIMBO.
Beigerie, req. 2 staat le b-, lees la b-.
Bête, req. 23 staat [Mar.], lees [Man.].
Bicorue (onder Bicoque), lees Bieorne.

BIEN, adv., staat req. 32 en volg. liet spreekwoord Le mieux est l'ennemi lu bien, enz., dit
behoort tij Bien, m. te staan.
Bignon , req. 1 s t a a t speer, lees spier.
Billette, V 0 5 g b ij: [Mar.] Uitklaringsbrief m.
Beniflore (onder Bini), lees BinitJore.
Bitonnière, staat Z. ANGUILLÈRE, lees Z.

ANGU ILLERS.

*Blé v i Jae , f. [H. n.] Zwarte spoorvogel in.

(mtgapode).

Boire, rep. 7 5 t a a t long, 1 e e 5 longs; en reg.
21 staat so soûl, lees son soûl.
Boite, voeg b ij : [Mach. a yap.] B- a étoupes, hennepkast 1; B- ui feu, vuur/word. B- a vapeur, stoomkast f. B- a soupape de sûreté, veiligiteids-kiepkast. B- ti fermeture de la soupape, stoomafsluit-klepkast.
*B ornelIr , adj. in.: Cerele b-, Z. FIN1TEUR.
Bossu, reg. 10 staat b -es, lees b-s.
Bostryehoïde, reg.-9, s t a a t zeegondel, le e s
zeerondel.(geschoofd.
Botte, blz. BOO, rep. 62 staat geschaafd. lees
Bositfante, reg. 2 5 t a a t winterdas in., tees

winterdas f.

*B oII Ilier, in. liekenraam, rekenaar in., een
werktuig voor 't aanschouwelijk onderwijs in 't
rekenen.
Boureet, rep. 9, staat Voilb lees Voile.
Bourdigne, f., Z. BOUD1GIJE, lees Bourdigue, f., Z. BORDIGIJE.

Bouii, rep. 3 staat (mug), lees (muge).

Bourse, req. 1 staal bundel, tees buidel.
Boutant, voeg bij: (In de kunsten wordt dit
adj. ook vrouwelijk gebruikt: Des contre-fiches bu
Des pièces boutantes).
-tanes,
*B outietar, m. [Pêche] Vischscleuit f. met

eene bun.
Braot, voeg bij: [Mar.], z. V. a. PENDEUR.
Braise, t, req.2 slaat gloed n ., le c s gloed m.
Branche, f., reg. 66 staat het spoor, lees

de spoor.

Bras, req. 50 en M, en 70 en 71 staat
sig- nalait en Monseig- neur, lees si- gnalait,
Monsel- gneur.

Bi-in, rep. BIl staat Bols, lees Brin.
Briugtie, reg. I staat [Mar]. lees [Man.].
Brione, staa t Z. COULEUVREE, lees Z. I3RYONE.

Brisure, f. lees achter [Mar.] Klugt 1. Mâts
a I)r-, geklugte masten in. p1.
Bi-oiiitlard, reg. 5 staat omfloerschten, lees
omfloersten.
Binmel, lees Brumet.
Bneeine, rep. 1 staat Ilinlehoren, lees
Kinkhoren.
Bûehe, req. I slaat Blok n., brandhout, lees

Blok, brandhout n.
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Byzantin, req. 1 staat Bysantsum, lees
Byzantium: rep. 2 en 3 5 t a a t l3izantjner, Bizantijnsche, 1e e 5 Byzantijner, Byzantijnsche.

31

Cabassoiis, M. [H. n.] Groote melet of
arenvisch m. (beltouw.
Cable.--tu, reg. 2 staat kubeltouw, lees lea*C ach e . aen t, m. [Constr. nay.] Inlating f.
in de binnenkiel.
Cachere, lees Caehère.
Cadraturer, tees Cadratuiier.
Caillebotte, voeg b ij : [Mar.] Stuk hoifliout,
kalf D.

(taillebottis.

C aillebottis (onder Caillebotter) , lees
Cater, laatste reg. staat wekr, lees werk.
Calige, reg. 1 staat vischbuis, lees vischluis.
Cambiste, reg. 3 staat ageut, lees agent.

Campagiiole, lees Cainpagnol.
Cap, reg I staat top lees tot.
Cape-pigeon, rep. 1 staat druif, lees duif.
Capitulei-, reg. lstaat capiule, lees capitule.
Caprifoliné, lees Capi-ifoliacé.
Carénage, rep. 1 staalt kietplaats, lees kiel(panje.
plaats.
Carosse, reg. 3 staat kasnpaanje, lees kamCarpe.reg.2 staat saumorée, lees saumonée.
Caireau, voeg bij: [Blas.]C -x, blokken n. pl.
Carrelet, voeg bij: Vierkant liniaaltje (réglette).

(Caryophyllaeé.

Coryophyllace' (onder Caryocostin), lees

*CéIaII, z. v. a. PILCHARD.

Cens, rep. 11 staat betaalt, lees betaalt.
*Ch a eo, z. SHAKO.

Champ, staat [Hort.] , lees ]Hist.].
*Chapécllall ss é, e. adj. [Bias.] Gekapt-

gekoust.

(kelkuis

Charnier, reg. -2 staat krekelhuis, lees kne Chasse-gonpilie, rep. 1 staat [Bot.], lees

[Tech.].

Chat, [Mar.], voeg bij: de zweep (aan boord
der slavenhalers) , ook iron. Le eb- Ei neuf queues,
de kat met negen staarten, geheeten.
Chaussé, voeg bij: [Bias.] Gekoust.
Chausse-trape, reg. 8 staat cbasse -trapes,
lees chausse -trapes.
Chélem, lees Chelem.
Cheniin, kolom 2 , reg. 3 7 staat son, lees
reg. 11 van onderen staat croft, lees
mon ;
crolt; reg. 1 2 staat geen, lees er geen.
Chei-eher, rep. 12 van onderen staat Uh-,
lees Ch-.
Cheval, kolom 2, req. 10 staat Ou, lees ',0n.
CJievaline, soep b ij : [Bot.], z. v. a. PRELE.
Chimère, req. 5 staat herschenschim, lees

hersenschim.

CLiirotomie, lees Chirotonie.
Chose, rep. 16 staat cli-, lees ch -s; - reg.
39 en lB staat natuurjke, lees natuurlijke.
Ciel, reg. 15 staat est, lees es; - rep. 28
staat tèmoin, lees témoin.
Circulation, reg. 19 staat écrît, lees écrit.
Cistolde (onder Cissoldal), lees Cissoïde.
*çl a pot elu e n t, in., z. V. a. CLAPOTAGE.
Cloison, in., lees Cloison, 1.
Cloporte, t., lees Cloporte m.
*C oc ho nn ière, adj. f. [Bot.] Rose c-, honds-

roos t.

*Coësdo lj , m., Z. CONDOMA.
ColIetée, t., Z. COTELEE.

*C ollodi on , in. [Chir.] Kleefmiddel, uit de
oplossing van 't schietkatoen verkregen, C 0 t t 6(duif t.
n.
dium
*C o l o mbi n , m. [H. n.] Lachduif, kleine houtColons, laatste regel staat COLUGL1S, lees
COLOUGLIS. (schildhoofd.

Conible, voeg b ij : [Bias.] Smal of versmald
*C on e alnél.atjon , t. [Mus.] Midden tees-

schen twee knoopen of rustpunten eener trillende
snaar, concamerdtie f.
Conconrine, lees Concourme.
Confit, m., req. 6 staat varkensvoerder, lees

varkensvoeder.
Congé, voeg bij onder de Loc. prov.: Prendre
Un C- francais, henen gaan zonder te betalen, den
kreupelen 'waard slaan. (CONSCIENCE.
CONSCIENSE, boven kolom 2 blz. 399, lees
Consnbstantiel, rep. 3 slaat substantidel,
ces consubstantitel.

FARAS.

4 966CONTE
Conte, f., lees Conte, m.; — reg. 2 staat
faites nous, lees faites-nous; — reg. 2 staat enfant, lees enfants. (SION.
Contorsion, voeg bij: [Bot.j, z. V. a.INTORCoq-soepris, reg. 2 staat lichefrite, lees lèche (rite. [her).
Coracias, reg. 2 staat (roulier), lees (rolCorallin, reg. 3 staat c-, lees corail.
Corvee, reg. 5 staat halver-elze, lees haver-

eize.

Come,
e, reg. 21 van onderen staat Cerf de
boeuf, lees C- de boeuf.
Cornet, reg. 13 staat amonce, tees amorce;
— reg. 17 staat la c-, lees he c-.
Correct, reg. 6 staat Dessein, lees Dessin.
Corsage, reg. 1 staat vn, lees van.
*Cotldret, m. [Tech.] Looikuip f.
Couficou, staat COUDRILLARD, lees CENDRIL-

verdrj ft, verstrooit de nevelen. — ( fig.) D- les
illusions, de begoochelingen doen verdwijnen, doen
ophouden. — Verstrooijen, enz. ([Corn.].
Doininoterie, reg. 1 staat [Chim.], lees
Donzelli, f., lees Donzelle; voeg er nog
bij: z. v. a. OPHIDIE barbue.

* Dorrnille, f., z. v. a. COBITE.
Drapeau, voeg bij de Loc. fam. et prov.:
Faire passer qn. sous les dr-x, iemand in zijne

eer herstellen, rehabilitdren.
.Drèche, f., staat mout, lees geplet of gebroken mout.
Drisse, reg. 6 staat fouge, - lees fougue.
Dnodénal, reg. 6 staat [Arat.], lees [Anat.].

E.

LARD.

Coupé, m., reg. 6 staat [Théol.], tees [Tech.].
*Coupe-chou, adj. m., z. onder FRE'RE.
Courbe, reg. 25 staat d, lees 'a; -- reg. 26

staat dubbel, lees dubbel.
Cousin, reg. 13 staat Si, lees Si.
C outre, re g. 2 staat Klootijzer, lees Kloof(TEUR.
ijzer.
Cracheur, voeg bij: [H. n.], z. V. a. SPUTACravate, reg. 10 staat kaptros, kaptouw,
lees koptros, koptouw.
Créance, reg. 3 staat priviligid, lees privilégié. ( [Fort.]
Crérnaillère, req. 15 staat [Hort.], lees
C réte, reg. 3 van onderen, staat Le er-, lees
La crCrinoline, voeg bij: [Modes] Dames-onder-

rokje van paardehaar, one het kleed trechtervormig
te doen uitstaan.
*Crypture, m. [H. n.], z. v. a. TINAMOLT.

Cave, reg. 10 staat garnic, tees garnie, en op
denzel fd en regel staat bijgezelte, lees bijgezette.
Cymothée, lees Cymothoé.
Cythise, lees Cytise.

Lii
*Décoincer, V. a. [Mar.] Ontkeggen. -- Het
part. passé is ook adj.: Les mats furent décoinads, de masten werden ontkegd.
Décréditer, reg. 3 staat vrzwakken, lees
verzwakken. (ting.
.Dédain, reg. 1 staat veraching, lees verach(*) S Défaiseur. m.: D- de torts, onregtwreker, hersteller van verkeerdheden.
Defense, op [Bias.] voeg bij: Léopard en d-,

op zijne hoede staande olifant.

*Defileuse , f. [Tech.] Eerste stamper m.,

onder welken de papierstof in halfgoed of hal, fsto f
veranderd wordt (vgl. RAFFINEUSE) .
Dégrader, lees voor 't geen onder [Mar.]
staat: v. n. Beneden de kust vervallen, beneden
eene haven geraken, onder den wind vervallen.
Démargnation (onder Démantibuler),
lees Demarcation.
Dent, reg. 16 staat de grosses dents, lees
(venstreep f.
des grosses dents.
Den tel ure, voeg bij: [Bias.] Uitgetande boDépression, reg. 8 sta at[Math.] ,lees[Mar.].
DERRIERE, m., reg. 10 staat la d-, lees le d-.
lies, reg. 2 staat prent iers, lees premiers.
Désudation, f. en IDésuétude, f. voeg
achter deze beide hoofdwoorden: (pr. s=c).
Deux, reg. 7 staat entans, lees enfants.
Dia, reg. 1 staat vokrlieden, lees voerlieden.
Dictionnaire, reg. 2 staat une squelette,
lees on squelette.
Diplagastrie en 1Diaplagenèse, lees bij
beiden Diplo—.
*Dipyrrbique, f., z. V. a. PROCÉLEUSMATIQUE (en zelfs gebruikelijker dan dit).
Dissiper, De tekst der 6 eerste regels van dit
artikel is in vele exemplaren in de war geraakt,
't welk eerst onder 't afdrukken werd bemerkt.
Men leze: Dissiper, v. a. Verstrooijen, verspreiden, uiteen drijven, verdrijven, verjagen, doen ophouden. Le soleil dissipe les brouillards, de zon

Eau, kol. 2, reg. 15 van onderen, staat sons,
lees sous. — Boven de 2de kolom staat hier
DVSHEíMIE, lees EAU. (SisSEUR.
*'Ebaneheur, m. [Tech.] , z. v. a. DÉGROS'Echec, reg. 9 staat tout les plats, lees tous
les plats.

"Ecipner, v. a. [Bot.] Toppen, aftoppen, de
kruin der boomen wegnemen of inkorten. - [ Agric.]
Den akker gedeeltelijk omwerken (z. ÉCIMAGE).
'Eclair, m., reg. 16 s t a a t [Chir.], 1ees [Chim.] .
'Ecrevisse, reg. 4 staat un, lees une.
'Ecu, reg. 2 staat scu, lees Ecu.
'Elaps, staat Koraalotter, lees Koraaladder.
'Elatérone, lees 'Elatérine.
'Elephant, reg. 3 staat un, lees une.
Empaumure, reg. 1 staat gedeette, lees gedeelte. — Wat onder [Véner.] staat is beter ver
onder PAUMURE.
-klard
"Emulsionner, v. a. Tot eene emulsie of
melkachtige verbinding maken.
Ennéandre, Ennéandrique, staat met
9 stampertjes, lees met 9 meeldraden.
Ensemble, moet niet boven, maar onder Ensemage staan.
ENTAMER moest boven kol. 1 blz. 685 staan,

niet ECOLIER.

Entendeer, reg.2 staat entsa-, lees ent- sa-.
*Entrelacé, m. [Arch:] Kruiselwerk n.
Envelopper, voeg bij 't v. pr. (fig.) S'envde son manteau, met kalmte en onderwerping zijn

lot afwachten.
'Epave, reg: 9 s ta a t persoune, lees personne.
'Epi, reg. 7 staat ;pi, lees Épi.
'Epispastique, voeg bi: ÉPISPASTIQUE, I.
[H. n.] Blaartrekkende kever m.
'Epitre, voeg bij :. Ep- à Montoron, opdragt
(van een boek) voor geld, voor eene belooning,
'Epontillage, reg. 5 staat Et-, lees Ep-.
'Eprouvette, voeg bij onder [Phys.]: Perklikker m. van de luchtpomp.
'Equerre, voeg bij: [Astr.] Winkelhaak m.
p

*Escavisson, m., z. SCAVISSON.
*Eseubac, m., SCUBAC.
J quicher (onder Esquiavine), lees Esquicher.
Esse, reg. 7 staat des ess-, lees des esses.
Essentie!, reg. 13 staat volih, lees voilà.
Estrapontion, lees Estrapontin.
'Etable, m., reg. 5 staat Brochet, lees Crochet.
'Etran;lé, reg. 5 s taat trouve, lees trouva.
'Evente, voeg bij: [Mar.] Vaisseau dv-, vol-

gebrast schip m., schip, dat vol ligt
'Eventer, voeg bij: [Mar.] Ev- une voile,
een zeil volbrassen. Ev- la quille (dun vaisseau
flottant) , de kiel uitwinden, de kiel boven water
;

brengen.

'Evitage, m., reg.7 staat EVITER, lees 'Eviter ; — reg. 21 staat bontour, lees bon tour.

Faillir, reg.1 staat mislasten, lees mistasten.
Earas, m., lees surinaamsche Aeneas m.,

boschrat f.

FASCE

NEPTUNE.

Fasce, reg. 1 s taat Balk, lees Dwarsbalk.
F- marche (achter F- malachite in 't art.
Fausse enz.), lees F- manche.
Faute, reg. 20 staat Si! arrivait s'il venait,
lees Si! arrivait, Si! venait . (SILLET.
Faux-Santal, staat BR:SILLET, lees BEEFaux -Sycomore, staat AZ;DARACH, lees

Instance, reg. 20 staat int-, lees instIntersection, voeg r bij: [Arch.] Kruiselwerk n. (ook INTERSECTE geheeten).
*Irenique, adj. Vredelievend, irenisch.
*Irrédimé, e, adj. [Prat.] Niet afgekocht,
onafgelost. — Irrédirnible, adj. [Prat.]: Rente
irr-, onlosbare rente I .(JECTWON .
*lsographique, adj.: Projection is-, z. PROIxe, m., z. x, m.

AZÉDARACH.

Fente, reg. 10 staat laryn, lees larynx.
Fer, voeg bij: [Com.] Être entre deux Pers,

niet doorslaan, juist in 't huisje staan (van de balans).
(zit een.
Fiche, reg. 8 en 9 s taat zit een' een, lees
Fit, reg. 4 van anderen staat de discours, lees

du discours.
Filet, [Bias.] staat smalle rand m., lees
streep I. ; en voeg er bij: F- en barre, linker

schuinstreep.

Foe, reg. 3 s taat fl-, lees f-.
Fond,blz.795, reg. 11 staat [Mar.] , lees [Man.] .
*Fourche, f. [Arch .] , z. V. a. PENDENTIF.
Fourré, reg. 6 staat slechts, lees slecht.
*Fraichissant, e, adj. [Mar.]: Vent fr-,

aanwakkerende wind m.
Franc-quartier, s ta a t Eerste kwartier enz.,
lees Vrij-kwartier (iets minder dan een vierde van
't schild beslaande en doorgaans in den regter bovenhoek geplaatst) .
eraser (onder Frase), lees Fraser.
Fut, reg. 9, s taat rabat, lees rahot.

G.
Gabare, reg. 3 s taat ballastschuit, ligter m.,
lees ballastschuit f., ligter m.
*Galacte, I. [Jeu.] Vole f., in het Insetspel door de aides of twee zamenspelers gemaakt.
— Galadon, m. [Jeu] Vole, in het triset -spel
door één' speler gemaakt.
(Maladie.
Galant, reg. 22 en 23 staat Malade, lees
*Galette, I. [Com.], z. v. a. PETENUCHE.
Garde-nnanche, staat (Plur. lies gardemanche), lees (Plur. Des garde-manches).
Giret, lees Girel.
*Glissière, I. [Mach. a vap.] Stoomschuif I.
(ook tiroir geheeten).
Grelet, reg. 1 staat Tètue, lees Tétu.
Griffe, reg. 18 staat ranoncule, lees renoncule.

*Grnée, I. Gekneusde gepelde gerst

I.

G ui, voeg bij: [H. n.] Grand g-, z. PUCELOTTE .
*G uilloché, m. [Arch.] Netwerk n.
*Guivre, m. [Bias.] Slang f., die om eene
zuil gewonden is (ook vivre geheeten).

H.
Ilépaticoide, lees achter dit woord het uit
[Bot.] Naar leverkruid gelijkend. —-gevaln:
Hépatique,
Herniole, reg. .3 staat Ture, lees Turc.
Herse, voeg bij: [Bot.] , z. v. a. TRIBULE aquatique.

(UHLAN.

Houlan, enz., lees Iloulan of Hulan, z.
Hyades, reg. 2 s t a a t Zevengesternte n . (PLÉIA -

DES), lees

Regensterren, vgl. PLEIADES.

Ichneumon, reg. 3 staat rems, lees nems.

lie, eeg. 6 s taat onder den wind, lees boven
den wind. (illyrische taal.
lliyrien, reg. 2 staat illyrische vrouw, lees
lnbécile, voeg er achter: of Imbécille.
IMPERIALE , reg. 6 staat [Jur.] , lees (Jeu] .
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i.
J ante, voeg bij: [Arch.] Veir, lange gloop f.
Jésuite, reg. 13 st aat volksstaal, lees volkst aal. (Qua CE.
J usque, reg. 18 staat JUSQU-A -CE, lees JUs-

IL
*Kilogranicnètre, m. [Mécan.] Elpond n.,
de arbeidseenheid, of de arbeid, die er noodig is om
een kilogram een' meter hoog op te heffen.

L.
Lanite (onder Laniaire), lees Lanice.
*Latetnment, adv. [Didact.] Op verborgene
wijze (in tegenstelling met PATEMMENT.
Lépidopténites (achter Lépidoptères),
lees Lepidoptérites.
Limonière, f., reg. 1 s taat gaffeldistel, lees

gaffeldissel; -- reg. 2 s taat viervoetig, lees vier-

wielig.

Long, reg. 10 staat MAIN, lees Rol.
Loxartre, lees Loxarthre.

Main, blz. 1094, kol. 1, eeg. 10 van onderen
staat LONG, lees Rol.
Maki, reg. 3 staat makoko, lees mokoko; --

re g . 4 staat mangoe, lees mongoe.

l^i[anquer, reg. 16 van onderen staat a amier,
lees a aimer.
Margander of Marganter (boven Margay), lees 11lar;auder of Margauter.
Marguerite, reg. I staat houd, lees boeuf.
*Mérité, e, adj. (en part. passé van mériter): Punition m-e, verdiende straf I. Moge m-,

verdiende lof m. (ten.
*Mésocarpe, m. [Bot.] Vleesch n. der vruchMétrique, adj. reg. 6 en 6 staat Naar het
metrum der versmaat, lees: Naar het metrum,
naar de versmaat.
Mignal (boven Mignon), lees Mignol.
*Minhouet, m., z. MINAHOUET.
Bioins, kol. 2, reg. 12 staat Ii, lees Il.
Morrie, reg. 2 staat momie, lees mumie.
Monde, blz. 1183. reg. 41 s taat Le meilleur
(monde m-.
h -, lees Le meilleur homme.
Moral, reg. 14 staat Le m- moral, lees Le
Morspierre (onder Mordorure) , lees
Mordpierre.
Morte - paye, staat z. PAIS, lees z. PAYE.
*llloue-ssin of Moui zzin, m., z. MUOZIN.
M.oufle, reg. 1 staat Blokkenhuis, blok zonder

schijf, blokkatrol n., lees Blokkenhuis, blok n.

zonder schijf, blokkatrol I.

Inearnat, reg. 2 staat roozerood, lees roze-

rood.

Induire, reg. 2 s taat aanzetten verleiden, lees

aanzetten, verleiden.

Nali, ive, lees %alf, ive.
1\ eptune, voeg bij: [Astr.] Neptunus, de versi
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van de zon verwijderde onder de thans bekende
planeten (door de Franschen ook LEVERIIIER ge
he eten).
1iei11eiir (onder 1Jie1Je), lees XielJenr.
Noble, reg. 19 staat parait, lees parait.

-
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de nonante, mastplankje, rondhoutplankje, kap,
(faire in.
muts.
Qnérir, reg. 2 staat venir in, lees venir e

B.
Obsession, voeg er in parenthesis bij:
(Obs- is het naar buiten werken van den inwowenden boozen geest, possession Zijne inwendige

werking). (DOM—.
Odornèt
re, reg. 2 staat IIODItOM—, lees HOOeillet, reg. 22 staat Aiguilie, lees Aiguille.
Oeuf, kol,. 2, reg. Hi staat des oeufs, lees sos
oeufs. (Otficière.
OlfIieière (boven Officieuse.ueiit), lees
Ouqiies (boven Oncre), lees Oucques.
Oreine,reg. 3 staat dealiuita en opdenZe1den
regel. stokstof, lees dealbota, stikstof.
Orfévré (onder Orfèvre), lees Orfévrî.
Orientaliste, staat kennis, lees kenner.

P.
Pagésie, reg. 1 sta a t solicliaire, lees solidaire.
Patnie, f., voeg bij: P- de mer of P- marine,
zeepalm m., zeeveder L, naam van verschillende
water-plantdieren.
Palonnier,reg. 1 staat [Chas.], lees[Char.].
Pantorbe (boven Pante), tees Paitai'be.
Passé, reg. 6 van onderen staat autirieur,
lees antérieur.
Passe -fleur, tees achter [Bot]: z. v. a.
Pâte, reg. 5 staat requete, lees requête;
reg. 10 staat no, lees Un.
Pays, reg. 13 staat P- plat, lees Plat p-.
Peas., eeg. li staat jeuki, lees jeu/it.
Pelonzine, f. [Chim.] Schietkatoen n., ontploffende, salpeterzure lignine (ook pyroxyline gehe eten).
Perdre, reg. 8 staat guietd, lees gaietd.
Perpendien1e, ID. [Didact.] Loodljn f., de
met boa bezwaarde lijn aan het waterpas en aan
sommige mathematische instrumenten; - paslood,
schietlood n.; - toodregte hoogte T.
Pèse.Hqneur, lees Drank- of alkohol-weper M.
(flit.
PIED, bIs. Hol, kol. , reg. 18 staat fut, lees
Piétiner, reg. 6 staat chide, lees sable.
Pincer, reg. I van onderen staat guitarre,
lees guitare.
Plaisanter, req. 11 staat v. n., lees v. a.
Piénipotelltiaire (onder Plenier), lees

Plénipotenti aire
Poinçoii, voeg bij [Bot.], v. V. a. SPADIGE.
Pointe, reg. 43 staat Passer, lees Pousser.
'Porte-elé , m. Sleuteldrager, sleutelknecht,

cipier rn

Potée, reg. 6 staat Z. PORTEE, lees z. Souais.
Poussée, rep. 3 slaat les p-es, lees les p-s.
Procigale, reg. 2 staat veilleuse, lees viel-

euse. (des voorustgangs.
Progressiste, voeg bij: ook als subst.: Man
Puisateur (onder Puique), lees Pulsateur.
'Pyroxylioe, T. [Chim.] Schietkatoen n.

(ook pelouzine, en door Berzelius salpeterzure
lignine gelieeten).

Rapporter, reg. 16 staat er, lees r-; en voeg
aan t einde der verklaring van het v. a. bij: Het
part. passd komt ook als adj. voor: Le fait rapporté ne prouve rien, het aangehaalde feit bewijst
niets. - Ouvrage de pièces r-es, ingelegd werk.
Relégeur, v. a., lees J1eIéuer, V. a.
Repartir. V. a. et n., reg. 6 staat répartis je,
lees repartis-je.
Resasser, v. n. Herviften, nogmaals ziften.
itésous, onte, lees Résous, onCe.
BOUldER, 1ERE, adj. , voeg bij: Vaisseau r-,
beurtschip n.
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Saccader, reg. b staat Hee, lees Het.
Sangnisorbe (onder Sanguipurge), lees
Sanguisorhe.
*S eeo , I di ne , I, . [Bot.] Tweede omhulsel van

't planteneitje.

Sialite (onder Siagonote), moet onder Slalisme staan.
Souris, m., reg. 1, kol. 2, lees Souris, T.
'Stirélevé, e, adj. [Anat.]: Voûte s-e, ver-

hoogd gewelf, boven den vollen boog opgetrokken
gewelf n.

T.
TATONS (b), 10e. adv. (onder Tatiner). Alen
plaatste dit artikel achter Tatonileur.
Tendelet, reg. 1 staat [Man.], lees [Mar.].
Ternir, reg. 6 staat sonde, lees souffle.
Testiciilé (onder Testicule), lees Tiste-

cuilé.

'rite, blz. 179, kol. 2, reg. 21 staat navelac/itige, lees nevelachtige.
Thèse, reg. 9 staat thesis, lees theses.
*rejI1 e , f Schil f. van den hennep.
Tien, req. 9 staat consine, lees cousine.
Tine of Tijiette, lees 'fine of Tinette.
Tinter, reg. 10 staat tlhtent, lees tintent.
Tirer, reg. 52 staat NET, lees NEZ.
Toco, rig. 1 staat TOUCAN, TOCO, lees TOOCAN-TOCO.

Torque, reg. I staat [Blac.]. lees [Bias.].
"rrinquler, v. n. (fam.) Drinken, klinken en

drinken.

Trombion, lees Tromhion.

Turque, staat Z. TURQ, lees Z. TTJIIC.
V.

Viaduc, rep. 2 staat paal, lees poel.
Vie, blz. 1899, reg. 51 staat Raconter, lees

Raconter.

ViellIot, rig. 2 staat oudel(jk, lees ouwel(jk.

z.
Quart, rig. 18 en 19 lees [Constr. nay.] Qu- I Zygocéré, req. 1

staat [A. n.], lees

[

H. II.].

